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जोरायल गाउँपाललकाको सूचना 

स्थानीय सरकार सचंालन ऐन २०७४ को दफा १०२ 

उपदफा (३) बमोजिम सर्वसाधारण िनताको 

िानकारीका लाजि  प्रकाशन िररएको छ: 

पुबावधार ब्यबस्थापन ऐन, २०७६ 

प्रस्तार्नााः जोरायल गाउँपाललकाको क्षेत्र लित्र 

परू्ााधार संरचनाको लनर्ााण, सञ्चालन तथा 

व्यर्स्थापन गरी स्थानीय जनतालाई परू्ााधार सेर्ा 

उपलब्ध गराउनको लालग आर्श्यक काननूी व्यर्स्था 

गना र्ाञ्छनीय िएकोले,  
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नेपालको संलर्धानको धारा २२६ को उपधारा (१) 

तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा 

१०२ बर्ोलजर् पाचौ गाउँसिाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारजभिक 

१.  संजिप्त नाम र प्रारभिाः (१) यस को नार् 

“जोरायल गाउँपाललकाको परू्ााधार 

ब्यर्स्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७६” रहकेो छ 

।  

(२) यो ऐन गाउँ सिाबाट पाररत 

स्थानीय राजपत्रर्ा प्रकालित िए पलछ लाग ु

हुनेछ ।  

२.  पररिाषााः लर्षय र्ा प्रसँगले अको अथा 

नलागरे्ा यस ऐनर्ा, 

(क)  “अध्यक्ष” िन्नाले 

गाउँपाललकाको अध्यक्ष 

सम्झनपुछा । 

(ख) “उपाध्यक्ष” िन्नाले 

गाउँपाललकाको उपाध्यक्ष 

सम्झन ुपछा । 
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(ग) “गाउँपाललका” िन्नाले 

संलर्धान बर्ोलजर् स्थापना 

िएको गाउँपाललका सम्झनु 

पछा । 

(घ)  “कायापाललका” िन्नाले 

गाउँपाललकाको 

कायापाललका सम्झनपुछा । 

(ङ)  “गाउँ सिा” िन्नाले 

संलर्धानको धारा २२२ को 

उपधारा (१) बर्ोलजर्को 

गाउँ सिा सम्झन ुपछा । 

(च) “परू्ााधार” िन्नाले यस 

ऐनर्ा अनसुचूी १ र्ा 

उल्लेख िए बर्ोलजर्का 

लबषयसँग सम्र्लन्धत 

िौलतक परू्ााधारलाई 

सम्झन ुपदाछ । 

(छ) “जलश्रोत” िन्नाले 

गाउँपाललका क्षेत्र लित्रको 

ि–ूसतहर्ा र्ा िलूर्गत र्ा 

अन्य जनुसकैु अर्स्थार्ा 

रहकेो पानी सम्झनपुछा । 
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(ज)  “तोलकएको र्ा तोलकए 

बर्ोलजर्” िन्नाले यस ऐन 

बर्ोलजर् बनेको 

लनयर्ार्लीर्ा तोलकएको 

र्ा तोलकए बर्ोलजर् सम्झनु 

पछा । 

(झ)  “उपिोक्ता संस्था” िन्नाल े

परू्ााधार सेर्ाबाट लाि 

प्राप्त गने सर्हू र्ा 

सार्दूालयक संस्थालाई 

सम्झन ुपदाछ । 

(ञ)  “अर्ानत” िन्नाले 

ठेक्कार्ा नलगाई स्थानीय 

सरकार आफैं ले लसधै 

सम्पन्न गने लनर्ााण काया 

र्ासेर्ा सम्बन्धी काया 

सम्झन ुपछा ।  

पररच्छेद–२ 

स्थानीय सडक तथा यातायात व्यर्स्थापन 

३.  स्थानीय सडकहरुको बजिवकरण र न्यूनतम 

मापदण्डाः (१) गाउँपाललकाले आफ्नो क्षेत्र 

लित्र सडक लबस्तार गरी यातायात सलुर्धा 

उपलब्ध गराउनका लालग आर्श्यकता 
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अनसुार सडकहरुको बलगाकरण गरी न्यनूतर् 

र्ापदण्ड तोक्ने र बहृत्तर सडक सञ्जाल 

गरूुयोजना तयार गनेछ ।   

(२)  गाउँपाललका स्तरका 

सडकहरुको र्लगाकरण र न्यनूतर् चौडाई 

दहेाय दहेाय अनसुार हुनेछ ।   

(क)  पाललका (स्थानीय) सडकः 

गाउँपाललकाको र्ध्य र 

र्हत्र्पूणा स्थानर्ा रहकेो 

सडक पाललका तथा 

स्थानीय सडकको रुपर्ा 

बलगाकरण गररनेछ । यस्ता 

सडकको चौडाई न्यनूतर् छ 

लर्टर हुन ुपनेछ ।  

(ख)  ग्रार्ीण सडकः 

गाउँपाललकाका बलस्तहरुर्ा 

यातायातको पहुचँका लालग 

बनाइएका सडकहरुलाई 

ग्रालर्ण सडकको रुपर्ा 

बलगाकरण गररनेछ । यस्ता 

सडकहरु चार दलेख पाँच 

लर्टरसम्र् चौडा हुनेछन ्।  
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(ग) कृलष सडकः गाउँपाललका 

लित्रका र्खु्य र्खु्य कृलष 

उत्पादन क्षेत्र र र्जारलाई 

जोड्ने सडकहरु यस 

अन्तगात पदाछन ् । यस 

प्रकारका सडकको न्यनूतर् 

चौडाई ४ लर्टरको हुनेछ । 

(घ)  घोडेटो र्लु बाटो र्ालनस र 

पि ु चौपाया र्ात्र लहड्ने १ 

िन्दा र्ढी गाउँ र्स्ती 

जोडने बाटोलाई घोडेटो 

र्लु बाटो को रुपर्ा 

र्लगाकरण गररने छ । यसको 

न्यनतर् चौडाई २ लर्टरको 

हुने छ ।  

(ङ)  गोरेटोबाटोः र्ालनस र 

चौपाया लहड्ने र्स्तीबाट 

घोडेटो र्लुबाटो र्ा र्स्ती 

सडक सम्र् जोलडने 

अलधकतर् १ लकर्ी 

लम्बाईका सडकलाई 

गोरेटो बाटो िलनन्छ । 
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यसको चौडाई न्यनूतर् ३ 

लफटको हुने छ ।  

(३) प्रत्येक स्थानीय सडकहरुको 

घलुम्त तथा र्ोडहरुर्ा ठूला सर्ारीहरुको 

आर्ागर्न सर्ते र्ध्यनजर गरी लनधााररत 

चौडाई िन्दा ४० प्रलतित र्ढी हुनेगरी लनर्ााण 

गनुा पदाछ ।  

४. मापदण्ड जनधावरण िननाः (१) गाउँ 

कायापाललकाले सर्य सर्यर्ा आफ्नो क्षेत्र 

लित्र लनर्ााण हुने सडकहरुर्ा यातायात 

सलुर्धा  सञ्चालनको र्ापदण्ड तोक्न सक्ने 

छ ।   

(२) गाउँपाललकाले आफ्नो क्षेत्र लित्र 

िएका सडकले र्हन गना सक्ने र्जन र 

आकारको हद तोकी त्यस्ता सडकर्ा त्यसरी 

तोलकएको हद िन्दा बढीको सर्ारी चलाउन 

नपाउने गरी लनषधे गना सक्नेछ ।  

५.  स्र्ीकृजत नजलई संरचना जनमावण िनव 

नपाइनेाः (१) यस ऐनको दफा (३) 

बर्ोलजर्का सडक र सडकका अलधकार क्षेत्र 

लित्र कसैले सम्बलन्धत अलधकारीको स्र्ीकृलत 

लर्ना कुनै प्रकारका संरचना लनर्ााण गना र्ा 

व्यर्साय सञ्चालन गरेर्ा यस ऐन बर्ोलजर् 
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त्यस्ता संरचना ित्काईने अलधकार 

गाउँपाललकालाई हुनेछ ।  

(२) कसैलाई कुनै कार्को लनलर्त्त 

सार्ाजलनक सडक र्ा सडक सीर्ा खन्न ु र्ा 

ित्काउन ु परेर्ा गाउँपाललकाको कायाालयर्ा 

ित्काउन ुपने कारण सलहत लनर्देन लदन ुपदाछ 

। यसरी प्राप्त लनर्देन बर्ोलजर् खन्न ुित्काउनु 

पने नपने जाँच बझु गरी खन्दा ित्काउँदा 

लाग्ने अनुर्ालनत रकर् सम्बलन्धत 

सरोकारर्ालाबाट धरौलट ललएर र्ात्र 

गाउँपाललकाले स्र्ीकृलत प्रदान गना सक्नेछ ।  

(३) पलहले दलेख चलल आएको कुनै 

सडकको लर्स्तार गनुा परेर्ा उक्त सडकको 

दायाँ बायाँ थप जग्गा ललनु परेर्ा तोलकए 

बर्ोलजर्को क्षलतपलूता सम्बन्धीत जग्गा 

धनीलाई लदएर र्ात्र सडक र्ा परू्ााधार 

बनाउन ुपनेछ ।  

६.  सडकको आर्ािमनमा बाधा पुर याउन 

नहुनेाः (१) कसैल े सार्ाजलनक सडकर्ा कुन ै

र्ाल र्स्त ु छोडेको, राखकेो र्ा फालेको 

कारणबाट त्यस्तो सडकको आर्ागर्नलाई 

कुनै लकलसर्ले बाधा परु् याएको िए त्यस्तो 

र्ाल र्स्त ु हटाउनको लनलर्त्त सरोकारर्ाला 
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व्यलक्तको नाउँर्ा गाउँपाललकाले आदिे जारी 

गना सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बर्ोलजर् जारी 

िएको आदेिको अर्लधलित्र नहटाएको र्ा 

धनी पत्ता नलागकेो र्ाल र्स्तलुाई सडकको 

छेउ लगाई राख्न र्ा आफ्ना कब्जार्ा राख्ने 

गरी अन्यत्र लैजान सर्ेत सक्नेछ ।  

  

पररच्छेद ३ 

िलस्रोतको संरिण र उपयोि 

७. िलश्रोतको स्र्ाजमत्र्ाः (१) यस 

गाउँपाललका क्षेत्रिर रहकेो जलश्रोतको 

स्र्ालर्त्र् नेपाल सरकारको रहनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बर्ोलजर् स्र्ालर्त्र् 

रहकेो जलश्रोतको संरक्षण र उपयोग सम्बन्धी 

कायाहरु गाउँपाललकाले यसै एने बर्ोलजर् 

गनेछ ।   

८. िलस्रोत उपयोिाः (१) यस ऐन बर्ोलजर् 

अनरु्लतपत्र प्राप्त नगरी कसैले पलन 

जलस्रोतको उपयोग गना पाउने छैन ।  

  (२) उपदफा (१) र्ा जनुसुकै कुरा 

लेलखएको िएतापलन दहेाय बर्ोलजर् 



 

10 
 

जलस्रोतको उपयोग गना अनुर्लतपत्र ललनपुने 

छैन । 

(क)   व्यलक्तगत र्ा सार्लुहक 

रूपर्ा आफ्नो लनलर्त्त 

खानेपानी र अन्य घरेल ु

प्रयोगको लालग उपयोग 

गना,  

(ख)  व्यलक्तगत र्ा सार्लुहक 

रूपर्ा आफ्नो जग्गाको 

लसंचाइ गना,  

(ग)  घरेल ु उद्योगको रूपर्ा 

पानीघट्ट र्ा पनचक्की 

चलाउन,  

(घ)  व्यलक्तगत रूपर्ा स्थानीय 

आर्ागर्नको लालग 

डुङ्गाको प्रयोग गना,  

(ङ)  जग्गा धनीले आफ्नो 

जग्गालित्र र्ात्र सीलर्त 

रहकेो जलस्रोत 

तोलकएबर्ोलजर् उपयोग 

गना ।  
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  (३) जलस्रोतको उपयोग गने व्यलक्त 

र्ा सङ्गलठत संस्थाले अरूलाई र्काा नपने 

गरी लािदायक उपयोग गनुापनेछ ।  

९  िलस्रोत उपयोिको प्राथजमकताक्रमाः 

(१) जलस्रोतको उपयोग गदाा साधारणतया 

दहेायको प्राथलर्कताक्रर् अनुसार गनुापनेछः– 

(क)  खानेपानी र घरेल ुउपयोग,  

(ख)  लसंचाइ,  

(ग)  पिपुालन तथा र्त्स्यपालन 

जस्ता कृलषजन्य उपयोग,  

(घ)  जललर्द्यतु,  

(ङ)  घरेल ु उद्योग, औद्योलगक 

व्यर्साय तथा खानीजन्य 

उपयोग,  

(च)  जल यातायात,  

(छ)  आर्ोद प्रर्ोदजन्य उपयोग,  

(ज)  अन्य उपयोग ।  

(२) जलस्रोतको उपयोग गदाा कुन ै

लर्र्ाद उत्पन्न िएर्ा तोलकएको सलर्लतले 

उपदफा (१) को प्राथलर्कताक्रर्, दफा ८ को 

उपदफा (३) बर्ोलजर् जलस्रोतको 
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लािदायक उपयोग िए निएको र अन्य 

आर्श्यक जाँचबझु सर्ते गरी सोको 

आधारर्ा सम्बलन्धत जलस्रोतको उपयोग गना 

पाउने नपाउने र्ा कुन लकलसर्ले उपयोग गना 

पाउने िन्ने कुराको लनधाारण गनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बर्ोलजर् 

तोलकएको सलर्लतले लनधाारण गरेको कुरा 

सम्बलन्धत सबैलाई र्ान्य हुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बर्ोलजर् 

तोलकएको सलर्लतले सोही उपदफार्ा 

उल्लेलखत कुराको लनधाारण गदाा अपनाउनपुने 

कायालर्लध तोलकएबर्ोलजर् हुनेछ । 

१०.  अनुमजत जलनु पननाः  (१) यस ऐन बर्ोलजर् 

गलठत स्थानीय जलश्रोत सलर्लतबाट अनरु्लत 

नललई कसैले पलन व्यलक्तगत प्रयोजनको लालग 

बाहके लनम्नानसुार जलश्रोतको उपयोग गने 

छैन ्   

(क)    सार्ाजलनक र्ा सर्हूगत 

रुपर्ा खानेपानी र्ा अन्य 

घरेल ु प्रयोजनको लालग 

उपयोग गना , 
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(ख)  सार्लूहक रुपर्ा जग्गाको 

लसंचाई गना,  

(ग)  व्यर्सालयक र्ा व्यापाररक 

प्रयोजनको लालग प्रयोग 

गना, 

(घ)  जललक्रडा जस्ता 

र्नोरंजनात्र्क 

लक्रयाकलाप सञ्चालन गना 

, 

(ङ)  व्यर्सालयक रुपर्ा र्ाईक्रो 

हाईड्रो, पानी घट्ट सञ्चालन 

गन,े 

(च)  तोलकए बर्ोलजर्को अन्य 

आर्श्यक काया गना ।  

(२) जलश्रोतको सार्लूहक लाि, 

व्यर्सायीक प्रयोग र्ा उपदफा (१) र्ा 

उल्लेख गररए र्र्ोलजर्का लक्रयाकलाप गना 

गाउँपाललकाको अनुर्लत ललन ुपदाछ ।  

(३) सो सम्र्न्धी प्रयोजनका लालग 

आर्श्यक परेर्ा सार्दुालयक उपयोगका लालग 

उपिोक्ता संस्था र्ाफा त र ब्यर्सायीक 
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उपयोगका लालग दताार्ाला कम्पनील े

गाउँपाललका सर्क्ष सम्पणूा लर्र्रण खलुाई 

लनर्देन लदन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) र्ा जे सकैु 

लेलखएको िएतापलन नेपाल सरकारको 

जलश्रोतको उपयोगको रालरिय प्राथलर्कता 

आयोजना सञ्चालन गना यस ऐनले बाधा 

परु् याउने छैन ्।  

११.  जसंचाई िस्ता िलस्रोतको सामुदाजयक 

लाि व्यर्स्थापनाः– (१) गाउँपाललका क्षेत्र 

लित्र खानेपानी, लसँचाई, पानी घट्ट, लघ ु

जललर्द्यतु र ताल पोखरीको लालग जलस्रोत 

उपयोग गना परेर्ा सम्र्लन्धत क्षेत्रका 

उपिोक्ताहरु लर्ली जल उपिोक्ता संस्था को 

गठन गरेर सो र्ाफा त अनरु्लत ललएर र्ात्र 

लनर्ााण र सञ्चालन गनुापने छ । 

(२) यस ऐन तजुार्ा हुनुअलघ नै 

संस्थागत रुपर्ा कुनै सर्हू र्ा संस्थाले 

उपयोग गरी आएको जलश्रोतलाई यो ऐन 

तजुार्ा िएको ६ र्लहना लित्र गाउँपाललकार्ा 

दताा गराउन ुपदाछ ।  
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१२.  िल उपिोक्ता संस्थाको िठनाः (१) दफा 

११ र्र्ोलजर्को लालग गठन हुने उपिोक्ता 

संस्थार्ा ९ दलेख १५ जना सदस्यहरु रहन 

सक्नेछन ् । उपिोक्ता संस्थार्ा ३३ प्रलतित 

र्लहला प्रलतलनलधत्र् हुन ुपदाछ । 

(२) यसरी गठन गना चाहने सर्हूले 

दहेायको लर्र्रणहरु सलहत गाउँपाललकाको 

जलस्रोत र र्ातार्रण हनेे िाखा सर्क्ष 

लनर्देन लदनपुदाछः 

(क)   उपिोक्ता संस्थाको लर्धान  

(ख)   र्हुान दताा िईसकेको िए, 

दतााको प्रर्ाण र निएको 

िए श्रोतको लर्र्रण  

(ग)   सेर्ा क्षेत्र र लािालन्र्त 

जनसंख्या  

(घ)   पररयोजना लर्कासका 

लालग आर्श्यक बजटे र 

प्राप्त हुने श्रोत 

(ङ)   पररयोजनाबाट पना सक्न े

सार्ालजक, र्ातार्रणीय 

प्रिार्  
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(३) उपदफा (२) बर्ोलजर् पेि 

िएको लनर्देन उपर छलफल र जाँचबझु गरी 

गाउँपाललकाले उपिोक्ता संस्था दताा गनेछ ।  

(४) उपिोक्ता संस्था अलिलछन्न 

उत्तरालधकारर्ाला संस्था हुने छ । एक पटक 

छालनएको संस्थाको काया सलर्लतको अर्लध 

३ र्षाको हुनेछ । अको पटकको लालग ३ र्षे 

म्याद सलकन ु१५ लदन अगार् ैउपिोक्ताहरुबाट 

नयाँ काया सलर्लतको चयन गनुापने छ ।  

(५) संस्थाको काया सञ्चालन 

प्रलक्रया र लर्लध लर्धानर्ा तोलकए र्र्ोलजर् 

हुने छ । यस संस्थाले र्ालषाक लेखा पररक्षण र 

लतनुापने कर फर्च्यौट गनुापने छ । 

गाउँपाललकाको आलथाक ऐन र प्रदिे काननुले 

तोके र्र्ोलजर्को जलस्रोत उपयोग कर 

लतनुापने छ ।       

(६) यसरी तोलकए र्र्ोलजर् लर्लध 

प्रलक्रया अर्लम्र्न नगरेर्ा गाउँपाललकाले 

उपिोक्ता संस्थाको दताा रद्द सर्ते गना सक्नेछ  

।  

१३.  िलस्रोतको ब्यर्सायीक उपयोिका 

लाजि अनुमजत जलनुपनन  (१) औद्योलगक 

प्रयोजन, जल र्नोरञ्जन, १ र्ेगार्ाट सम्र्को 
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जललर्द्यतु आयोजना लगायतका जलस्रोतको 

ब्यर्सायीक उपयोगका लालग सो को उपयोग 

गने प्रोप्राइटर, कम्पनी र्ा संस्थाले जलश्रोत 

सलर्लतको लसफाररसर्ा गाउँपाललकाबाट 

अनरु्लत ललन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा १ र्र्ोलजर् एक 

र्गेार्ाटसम्र्को जललर्द्यतु उत्पादन गनुापरेर्ा 

दहेायका लर्र्रणहरु खलुाई गाउँपाललकार्ा 

लनर्देन लदन ुपदाछ ।  

(क)   पररयोजनाको लर्र्रण, 

(ख)   पररयोजना रहने स्थानको 

नक्िा (र्खु्य र्खु्य संचरना 

सर्ते दलेखने), 

(ग)   पानीको स्रोत र उपयोग हुने 

पानीको पररर्ाण, 

(घ)   पररयोजनाबाट लािालन्र्त 

हुने उपिोक्ताहरूको संख्या 

र लकलसर्, 

(च)   पररयोजना सम्पन्न गना 

लाग्ने अनुर्ालनत कुल 

अर्लध र लागत 
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(घ)   पररयोजना सञ्चालनर्ा पने 

र्ातार्रलणय जोलखर्हरु 

(र्ातार्रणीय प्रिार् 

अध्ययन प्रलतर्देन)   

(३) उपदफा (२) बर्ोलजर् परेको 

आर्देनर्ा गाउँपाललकाको र्ातार्रण र 

जलस्रोत हनेे िाखाले आर्श्यक जाँचबझु 

गरी गराई दरखास्त परेको लर्लतले तीस 

लदनलित्र जलस्रोतको पररर्ाण, उपयोग 

अनरु्लतको अर्लध र र्ातार्रणीय जोलखर् 

न्यनूीकरणका िताहरू तोकी आर्देनकताालाई 

अनरु्लत प्रदान गना सक्ने छ ।   

(४) यो ऐन प्रारम्ि हुनिुन्दा अगार् ै

जलस्रोतको उपयोग गरररहकेो प्रोपाइटर र्ा 

संस्थाले पलन तोलकएको लर्र्रण सलहत यो ऐन 

प्रारम्ि िएको लर्लतले ३ र्लहनालित्र अनुर्लत 

पत्रको लालग आर्देन लदनपुनेछ ।  

(५) अनुर्लतपत्र प्राप्त व्यलक्तले 

जलस्रोतको उपयोग र्ापत स्थानीय र प्रदिे 

सरकारलाई काननु बर्ोलजर्को दस्तरु र्ा 

र्ालषाक िलु्क बझुाउन ुपनेछ ।  

(६) अनुर्लतपत्र प्राप्त व्यलक्तले 

आफ्नो अनरु्लतपत्र लर्क्री गना र्ा अन्य कुनै 
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प्रकारले कसैलाई हस्तान्तरण गनुा परेर्ा 

गाउँपाललकार्ा उपयोग अनलुर्लत 

हस्तान्तरणको लालग आर्देन लदन ुपनेछ ।  

१४.  स्थानीय िलश्रोत सजमजतको िठनाः (१) 

गाउँपाललकार्ा रहकेो जलस्रोतको उपयोगको 

लालग ऐनको दफा १० को उपदफा (१) 

बर्ोलजर् अनुर्लतपत्र प्रदान गने तथा र्हुान 

दताा सम्बन्धी प्रयोजनको लालग 

गाउँपाललकार्ा एक स्थानीय जलस्रोत सलर्लत 

रहनेछ । 

  (२) स्थानीय जलस्रोत सलर्लतर्ा 

दहेायका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछनः्  

(क) गाउँपाललकाको अध्यक्ष – 

अध्यक्ष 

(ख) गाउँपाललकाको उपाध्यक्ष

 – सदस्य 

(ग) गाउँपाललकाको परू्ााधार 

लर्कास सलर्लत संयोजक  

– सदस्य 

(घ) प्रर्खु प्रिासकीय अलधकृत 

– सदस्य 
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(ङ)  कृलष लर्कास िाखा प्रर्खु

 – सदस्य 

(च) खानेपानी तथा लसंचाई 

िाखा प्रर्खु – सदस्य 

(छ) परू्ााधार िाखा प्रर्खु– 

सदस्य सलचर् 

  (२) सलर्लतले आर्श्यकता अनसुार 

लजल्ला नापी कायाालयका प्रलतलनलधलाई 

आर्न्त्रण गना सक्नेछ ।  

(३) दईु र्ा दईु िन्दा बढी स्थानीय 

तहको सीर्ानार्ा पने पानीका र्हुानहरुको 

क्षेत्रालधकारर्ा लर्र्ाद िएर्ा आपसी 

सर्झदारीर्ा र्ा प्रचललत काननु बर्ोलजर् 

लर्र्ाद सर्ाधान हुनेछ ।  

१५.  स्थानीय िलस्रोत सजमजतको बैठक 

सभबन्धी कायवजर्जधाः (१) स्थानीय जलस्रोत 

सलर्लतको बैठक अध्यक्षले तोकेको सर्य, 

लर्लत र स्थानर्ा बस्नेछ ।  

(२) बैठकको अध्यक्षता जलस्रोत 

सलर्लतको अध्यक्षले गनेछ । अध्यक्षको 

अनपुलस्थलतर्ा जलस्रोत सलर्लतको 
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सदस्यहरूले आफूर्ध्येबाट छानेको व्यलक्तले 

बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।  

(३) स्थानीय जलस्रोत सलर्लतको 

कुल सदस्य संख्याको पचास प्रलतित सदस्य 

उपलस्थत िएर्ा बैठकको लालग गणपरूक 

संख्या पगुकेो र्ालननेछ ।  

(४) स्थानीय जलस्रोत सलर्लतर्ा 

कुनै लर्षयर्ा छलफल िै र्तदान हुदँा 

उपलस्थत सदस्य संख्याको दईु लतहाइ 

सदस्यहरूको र्तलाई लजल्ला जलस्रोत 

सलर्लतको लनणाय र्ालननेछ ।  

(५) स्थानीय जलस्रोत सलर्लतको 

लनणाय स्थानीय जलस्रोत सलर्लतको सदस्य 

सलचर्द्वारा प्रर्ालणत गररनेछ ।  

(६) स्थानीय जलस्रोत सलर्लतको 

बैठक सम्बन्धी अन्य कायालर्लध स्थानीय 

जलस्रोत सलर्लत आफँैले लनधाारण गरे 

बर्ोलजर् हुनेछ ।  

१६.  स्थानीय िलस्रोत सजमजतको सयुंक्त 

बैठकाः (१) जलस्रोतको उपयोगसँग 

सम्बलन्धत कुनै कार् एक िन्दाबढी स्थानीय 

तहहरूसँग सम्बलन्धत िएर्ा सम्बलन्धत सबै 
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स्थानीय तहको जलस्रोत सलर्लतहरूको संयकु्त 

बैठकले यो लनयर्ार्ली बर्ोलजर्को 

अलधकारको प्रयोग गनेछ ।  

(२) उपलनयर् (१) बर्ोलजर्को 

संयकु्त स्थानीय जलस्रोत सलर्लतको बैठकको 

अध्यक्षता सम्बलन्धत जलस्रोत सम्बन्धी 

पररयोजनाको संरचना र्ा त्यसको र्खु्य िाग 

जनु स्थानीय तहको जलस्रोत सलर्लतको 

कायाक्षेत्रलित्र पछा सोही स्थानीय जलस्रोत 

सलर्लतको अध्यक्षले गनेछ । 

१७.  स्थानीय खानेपानी बोडव िठन िनव सकनेाः 

(१) गाउँपाललका क्षेत्रर्ा खानेपानी सेर्ालाई 

लनयलर्त, व्यर्लस्थत र सलुि बनाई िरपदो 

सेर्ा प्रदान गना गराउन स्थानीय खानेपानी 

बोडाको स्थापना गना सक्नेछ ।   

(२) नेपाल सरकार, सार्ाजलनक 

संस्थान र स्थानीय उपिोक्ता संस्थाको लागत 

सहिालगतार्ा लनर्ााण िई सञ्चालनर्ा रहकेा 

एक िन्दा र्लढ खानेपानी आयोजनाहरु 

र्ाफा त ५०० िन्दा बढी धाराहरुबाट 

खानेपानी सेर्ा प्रर्ाह गरररहकेो अर्स्थार्ा 

स्थानीय खानेपानी बोडा बनाई सेर्ा प्रर्ाह गना 

सक्नेछन ्।  
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(३) यस प्रयोजनको लालग एक िन्दा 

बढी उपिोक्ता संस्थाहरुले यस्तो र्ोडा 

गठनका लालग गाउँपाललका सर्क्ष आर्देन 

पेि गनुापने छ । यसरी बोडा गठनको लालग 

दहेायका लर्र्रणहरु सलहत पेि गनुा पदाछः  

(क)   खानेपानी सेर्ा सञ्चालन 

तथा व्यर्स्थापन गररने 

िौगोललक क्षेत्र, 

(ख)   सेर्ा सञ्चालन तथा 

व्यर्स्थापन गररने क्षेत्रलित्र 

रहकेो खानेपानी पररर्ाण 

(ग)   उपिोक्ताको अनरु्ालनत 

संख्या तथा सेर्ा र्ागको 

लर्र्रण,  

(घ)   सेर्ा सञ्चालन गनाको 

लालग लाग्ने अनरु्ालनत 

लागत, 
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(ङ)   सेर्ा सञ्चालन, 

व्यर्स्थापन, सोको र्र्ात 

सम्िार तथा सधुार र्ा सेर्ा 

लर्स्तारको लालग तयार 

गररएको दीघाकालीन 

योजना, 

(च)   बोडा आफैले र्ा अन्य 

व्यलक्त र संस्थार्ाफा त सेर्ा 

सञ्चालन गराउने हो सो 

सम्बन्धी व्यहोरा,  

(ज)  कुनै सरकारी लनकायले 

सञ्चालन गरररहकेो सेर्ा 

प्रणालीलाई बोडार्ा 

हस्तान्तरण गरी सेर्ा 

सञ्चालन गने िए त्यस्तो 
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सेर्ा प्रणालीसँग आबद्ध 

सम्पलत्त तथा दालयत्र्  

(झ)  सञ्चालन तथा 

व्यर्स्थापनका प्रस्तालर्त 

र्ोडेल  

(४) उपदफा (३) बर्ोलजर् परेका 

लनर्देन उपर जाँचबझु गदाा त्यस्तो बोडा गठन 

गनुा आर्श्यक दलेखएर्ा गाउँपाललकाले र्ाग 

बर्ोलजर् बोडा गठन गना सक्नेछ ।  

(५) बोडा अलर्लर्च्छन्न 

उत्तरालधकारर्ाला स्र्िालसत संगलठत संस्था 

हुनेछ । र्ोडाले खानेपानी आयोजनाको 

लनर्ााण, लर्स्तार, र्र्ातसम्िार, र्हिलु 

असलुी, कायाालय ब्यर्स्थापन लगायतका 

काया आफैं  गना सक्नेछ ।  

१८. खानेपानी तथा जसंचाईको शुल्क 

जनधावरणाः (१) खानेपानीको र्हसलू लनधाारण 

गनाको लालग दहेायका सदस्यहरु िएको 

र्हसलू लनधाारण सलर्लत गठन गनेछ – 
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(क)  गाउँपाललकाको प्रर्खु –

अध्यक्ष 

(ख)   स्थानीय जल उपिोक्ता 

संस्थाहरुको प्रलतलनलध –

सदस्य 

(ग) गाउँपाललकाको लेखा 

प्रर्खु –सदस्य सलचर् 

२०. दण्ड सिायाः (१) कसैले यो ऐन र्ा यस ऐन 

अन्तगात बनेको लनयर् उल्लङ्घन गरेर्ा 

लनजलाई तोलकएको अलधकारीले पाँचहजार 

रूपैयाँसम्र् जररर्ाना गना सक्नेछ र त्यस्तो 

कसरूबाट कसैको हानीनोक्सानी िएको रहछे 

िने लनजबाट त्यस्तो हानीनोक्सानी र्ापतको 

क्षलतपलूता सर्ेत िराई लदन सक्नेछ ।  

(२) कसैले यस ऐन बर्ोलजर् 

अनरु्लतपत्र ललनपुनरे्ा सो नललई र्ा 

अनरु्लतपत्रर्ा उल्लेख िएका िताहरू पालन 

नगरी जलस्रोतको उपयोग गरेर्ा लनजलाई 

तोलकएको अलधकारीले पाँचहजार रूपैयाँसम्र् 

जररर्ाना गना र त्यस्तो कार् बन्द गराउन 

सक्नेछ ।  

(३) कसैले बदलनयतसाथ कुनै 

खानेपानीको र्हुान, बाँध, नहर र्ा 
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जलस्रोतको उपयोगलसत सम्बलन्धत कुनै 

संरचना र्ा त्यस्तो संरचनार्ा असर पाने अन्य 

कुनै संरचना ित्काएर्ा, लबगारेर्ा र्ा कुनै 

लकलसर्ले हानी नोक्सानी परु् याएर्ा र्ा त्यस्तो 

कुनै कार् कुराको लालग दरुुत्साहन लदएर्ा र्ा 

त्यस्तो कार् गने उद्योग गरेर्ा लनजबाट 

हानीनोक्सानीको लबगो असलू गरी लनजलाई 

लबगो बर्ोलजर् जररर्ाना र्ा प्रचललत काननु 

बर्ोलजर्को सजाय हुन सक्नेछ । 

२१.  पुनरारे्दन पुनरारे्दनाः यस ऐन बर्ोलजर् 

तोलकएको अलधकारीले लदएको सजायको 

आदिेर्ा लचत्त नबझु्ने व्यलक्तले पैंतीस 

लदनलित्र पनुरार्देन अदालतर्ा पनुरार्देन लदन 

सक्नेछ । 

२२.  जनयम बनाउने अजधकाराः यस ऐनको 

पररर्च्छेद ३ लाई कायाान्र्यन गनाको लालग 

बेग्लै लनयर्, लनदलेिका तथा कायालर्लध बनाई 

लाग ु गना गाउँ कायापाललकालाई अलधकार 

रहनेछ ।  

पररच्छेद ४ 

िर्न जनमावण तथा शहरी जर्कास सभबन्धी 

कायवहरु 
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२३.  स्र्ीकृजत नजलई जनमावण तथा जर्कास िनव 

नहुनेाः  (१) गाउँपाललका क्षेत्र लित्र 

व्यर्लस्थत, सरुलक्षत र योजनाबद्ध  लर्कासका 

लालग कसैले पलन गाउँपाललकाबाट स्र्ीकृलत 

नललई कुनै नयाँ िर्न बनाउने, परुानो िर्न 

ित्काई पनुः लनर्ााण गने,  तला थप गने, 

र्ोहोडा फेने र्ा सालर्कको िर्नर्ा झ्याल, 

ढोका, बादाली, कौिी, दलान आलद थपघट 

गरी बनाउने र्ा सोसंग सम्बलन्धत गनुा गराउन ु

हुदनै  । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको 

लालग गाउँपाललकाले िर्न लनर्ााण सम्बन्धी 

लनदलेिका र नम्सा तयार गनेछ ।  

२४.   िर्नको दतावाः (१) गाउँपाललका लित्र 

लनर्ााण िएका सम्पणूा िर्न तथा 

संरचनाहरुहरुको तोलकए बर्ोलजर् दताा गराई 

अलिलेख तयार गररनेछ ।  

२५.  िर्नको जडिाइन तथा नकसा स्र्ीकृजत 

सभबन्धी व्यर्स्थााः (१) गाउँपाललका 

क्षेत्रलित्र पलक्क िर्न लनर्ााण गना चाहन े

व्यलक्त, संस्था र्ा सरकारी लनकायले िर्न 

लनर्ााण गना प्रचललत काननू र िर्न लनर्ााण 

र्ापदण्डबर्ोलजर् स्र्ीकृलतको लालग 
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गाउँपाललका सर्क्ष दरखास्त लददंा नक्सासाथ 

लडजाइन सर्ते पेि गनुा पनेछ ।  

(२)  िर्न लनर्ााण गदाा आर्ालसय 

िर्नको हकर्ा २५० बगा लर्टर सम्र्को 

िर्न बनाउंदा ३० प्रलतित खाली  जग्गा 

छोड्न ु पदाछ । सरकारी, अधा सरकारी तथा 

व्यापाररक िर्न लनर्ााण गदाा ५० प्रलतित 

खाली स्थान छोड्न ुपदाछ ।  

(३) सडक छेउ िर्न लनर्ााण गदाा 

सडक लकनाराबाट १.५ लर्टर सेटव्याक 

छोड्न ुपदाछ ।  

२६.  बजस्त जर्कासको लाजि अनुमजत जदनेाः  

(१) गाउँपाललका लित्र कुनै व्यलक्त सर्दूायले 

जग्गालाई घडेरी प्रयोजनको लालग लर्कास गने 

र्ा यसरी लर्कास गरी लबलक्र गने प्रयोजनबाट 

बलस्त लर्कास पररयोजना सञ्चालन गना 

चाहरे्ा गाउँपाललका कायाालयर्ा बलस्त 

लर्कासको लबस्ततृ काया योजना सलहत 

अनरु्लतको लालग लनर्देन लदन ुपदाछ ।  

 

पररच्छेद ५ 
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पूर्ावधार आयोिना जनमावण, सञ्चालन तथा 

व्यर्स्थापन सभबन्धी व्यर्स्था 

 

२७.  पूर्ावधार आयोिना तिुवमााः (१) स्थानीय 

स्तरर्ा परू्ााधार लनर्ााण, सञ्चालन र र्र्ात 

सम्र्न्धी योजना, आयोजना, पररयोजना तथा 

कायाक्रर्हरुको लर्कासका लालग योजना 

तजुार्ा गरर गाउँ सिाबाट पाररत गनुा पनेछ ।  

(२) परू्ााधार योजना तजुार्ा क्रर्र्ा 

दहेाय बर्ोलजर्का कुराहरू उल्लेख गरर 

आयोजनाको लर्र्रण तयार गनुा पनेछः–   

(क)  आयोजनाको लक्ष्य   

(ख)  आयोजनाबाट फाईदा 

पाउने जनताको संख्या र 

फाईदाको लकलसर्,   

(ग)  आयोजना सम्पन्न गदाा 

लाग्न सक्ने खचा र श्रोत  

(घ)  उपिोक्ताहरूबाट प्राप्त हुन 

सक्ने नगद, र्स्तगुत श्रर् र 

त्यस्तै अन्य योगदान,   
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(ङ)  उठ्न सक्ने सेर्ा िलु्क र्ा 

र्र्ात सम्िार खचा  

(च)  लनर्ााण, सञ्चालन तथा 

व्यर्स्थापनका स्र्रुप 

२८.  लाित अनुमान तयार िनुवपननाः (१) 

गाउँपाललकाले जनुसकैु सार्ाजलनक लनर्ााण, 

र्र्ात र्ा सधुार कायाको लालग र्जटे 

लर्लनयोजन गनुा परू्ा प्रालर्लधक अध्ययन 

सिके्षण गराई लागत अनरु्ान तयार गनुा पनेछ 

।  

(२) कुनै पलन लनर्ााण तथा र्र्ात 

सम्िार कायाको लागत अनरु्ान 

गाउँपाललकाको प्रर्खु प्रिासकीय 

अलधकृतबाट लस्र्कृत गराएर र्ात्र लनर्ााण 

काया अलघ र्ढाउन ुपनेछ ।  

२९.  पूर्ावधार आयोिना जनमावण, सञ्चालन 

तथा व्यर्स्थापनाः  (१) गाउँपाललका लित्र 

लनर्ााण तथा व्यर्स्थापन गनुा पने अनसुचूी १ 

र्ा उल्लेलखत परू्ााधारहरुको लनर्ााण, 

सञ्चालन तथा व्यर्स्थापनका लालग दहेाय 

बर्ोलजर्का प्रलक्रयाहरु अर्लम्बन गररनेछः– 
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(क)  रु. एक लाख सम्र्का 

आयोजना र्ा कायाक्रर् 

सोझ ैर्ातााबाट 

(ख)  रु. तीस लाख सम्र्का 

आयोजना र्ा कायाक्रर् 

उपिोक्ता सलर्लतहरु र्ाफा त 

(ग)  रु. साठी लाख सम्र्का 

आयोजना र्ा कायाक्रर् 

स्थानीय लनर्ााण व्यर्सायी 

र्ाफा त  

(घ)  रु. साठी लाख िन्दा 

र्ालथका आयोजना र्ा 

कायाक्रर् संघीय ऐनले तोके 

र्र्ोलजर्का लनर्ााण 

ब्यर्सायी र्ाफा त  

(ङ)  लनजी लगानी पररचालन 

िई हुने लनर्ााण तथा 

ब्यर्स्थापन हुने काया 

साझदेारी र्ाफा त  

३०.  उपिोक्ता सजमजत माफव त िनव सजकनेाः (१) 

रु. पचास लाख सम्र्का लनर्ााण तथा र्र्ात 

सम्िार काया गराउँदा सम्र्लन्धत लािालन्र्त 

पररर्ारका सदस्यहरुको संलग्नतार्ा उपिोक्ता 
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सलर्लत गठन गरी सो सलर्लत र्ाफा त गना 

सलकने छ ।  

(२) उपिोक्ता सलर्लतको गठन 

स्थानीय लािालन्र्त सर्दुायहरु र्ध्येबाट ७ 

दलेख ११ जना सम्र्को सलर्लत गठन गररने छ 

। यस्तो सलर्लतर्ा न्यनूतर् ३३ प्रलतित 

र्लहला हुनपुने छ ।  

(३) उपिोक्ता सलर्लतको कायाकाल 

सो परू्ााधार लनर्ााण र्ा र्र्ात काया गना लाग्ने 

सर्यको दोब्बर हुने छ । लनर्ााण सलकएपलछ 

पलन लनर्ााण अर्लध र्रार्रकै र्ाँकी सर्य 

रेखदखे र सम्िारको लजम्र्रे्ारी सर्ते सोही 

सलर्लतले ललने छ ।  

(४) यस्तो सलर्लत र्ाफा त गररने 

लनर्ााण कायार्ा उपिोक्ताहरुले न्यनूतर् १५ 

नगद लागत सहिागलता र्ा श्रर्दान गनुा पनेछ 

।  

(५) नगद सहिागीताको रकर् 

सम्र्लन्धत उपिोक्ताहरुबाट उठाई सलर्लतको 

खातार्ा जम्र्ा िएपलछ र्ात्र गाउँपाललकाले 

पलहलो लकस्ता लनकासा गने छ ।  
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(६) उपिोक्ता सलर्लत पररचालन 

सम्बन्धी व्यर्स्था कायालर्लध बनाई तोक्न 

सलकनेछ ।  

३१.  पूर्ावधार ममवत संिार कोषाः (१) 

गाउँपाललका लित्र रहकेा गाउँ स्तरीय र्ा 

केन्र÷प्रदिे स्तरीय परू्ााधारहरुको लनयलर्त 

तथा आर्श्यकता अनसुारको र्र्ात संिार 

गरी सेर्ा सचुारु गनाको लालग परू्ााधार र्र्ात 

कोषको स्थापना गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बर्ोलजर् स्थापना 

िएको कोषर्ा परू्ााधार संरचनाहरु सडक, 

खानेपानी, लसंचाई आलदबाट प्राप्त रोयलल्ट 

रकर्को ३० दलेख ५० प्रलतित रकर् 

दालखला गरीनेछ ।  

(३) परू्ााधार र्र्ात सम्िार कोषको 

पररचालन सम्बन्धी कायालर्लधले तोके 

बर्ोलजर् हुनेछ । 

पररच्छेद ६ 

पूर्ावधार अनुिमन तथा मूल्यााँकन सभबन्धी 

व्यर्स्था 
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३२.  पूर्ावधार अनुिमन सजमजतको िठनाः 

गाउँपाललका क्षेत्र लित्र नेपाल सरकार र प्रदिे 

सरकारको कायाक्रर् अन्तगात लनर्ााण हुने ठूला 

आयोजना तथा गाउँपाललकाको आफ्नै 

बजटेबाट लनर्ााण हुने ३० लाख िन्दा र्ालथ 

लागत हुने परू्ााधार लनर्ााण एर् ं र्र्ातसम्िार 

कायाहरुको गणुस्तर र सर्यर्द्ध प्रगलत 

अनगुर्न गनाका लालग सम्र्लन्धत के्षत्रका 

लािालन्र्त पररर्ारका सदस्यहरु र्ध्येबाट 

एक परू्ााधार अनगुर्न सलर्लत गठन गररनेछ ।  

(२) परू्ााधार अनुगर्न सलर्लतको 

गठन दहेाय बर्ोलजर् हुनेछः 

(क)  गाउँपाललका उपाध्यक्ष –

अध्यक्ष 

(ख)  परू्ााधारको र्खू्य कार् हुने 

र्डाको र्डाध्यक्ष  –सदस्य  

(ग)  परू्ााधार लनर्ााण सम्र्लन्ध 

ज्ञान िएका लर्ज्ञहरु र्ध्ये 

एक र्लहला सलहत २ जना 

–सदस्य 

(घ)  गाउँपाललकाको िौलतक 

परू्ााधार िाखा प्रर्खु –

सदस्य सलचर् 
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३३.  सजमजतको बैठक र जनणवयाः (१) सलर्लतको 

बैठक आर्श्यकतानसुार बस्नेछ । (२) 

सलर्लतको बैठक सलर्लतको अध्यक्षले 

तोकेको लर्लत, सर्य र स्थानर्ा बस्नेछ ।  

३४.  अनुिमन पश्चात जनदनशन जदन सकनेाः (१) 

परू्ााधार अनगुर्न सलर्लतले लनर्ााण र्ा र्र्ात 

काया गने लनकाय बाट सो कायाको प्रस्तालर्त 

गणुस्तर र सर्यर्द्ध प्रगलत ताललका प्राप्त गरर 

सो र्र्ोलजर् अनुगर्न गरेर लनर्ााण 

व्यर्सायीलाई आर्श्यक लनदेिन लदन सक्नेछ 

।  

(२)  केन्र र प्रदिे स्तरीय परू्ााधार 

आयोजनाहरुको लनर्ााण र सञ्चालनको 

अर्स्थाबारे सझुार् र लसफाररस गने दालयत्र् 

सलर्लतको हुनेछ ।  

३५.  सहमजत जदनुपननाः गाउँपाललका आफैं ले 

सञ्चालन गने ३० लाख र्ालथ लागत िएका 

परू्ााधारहरुको लनर्ााण सम्पन्नता पश्चात 

लनर्ााण ब्यर्सायीलाई अलन्तर् लकस्ता 

िकू्तानी गना अनगुर्न सलर्लतको सहर्लत लदन ु

पनेछ । 

३६.  कारबाहीको जसफाररस िनव सकनेाः 

गाउँपाललका क्षेत्रलित्र लनर्ााण काया िइरहकेो 
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प्रदिे सरकार र्ा नपेाल सरकार अन्तगातको 

परू्ााधार आयोजना अनगुर्न गदाा गणुस्तरर्ा 

कर्जोरी िएको खण्डर्ा र्ा लनर्ााण 

ब्यर्सायीकै लापरबाहीका कारण लनधााररत 

सर्यलित्रको प्रगलत नदलेखएर्ा अनगुर्न 

सलर्लतले सम्र्लन्धत लनर्ााण ब्यर्सायीलाई 

कारबाहीका लालग प्रदिे र्ा नेपाल सरकार 

सर्क्ष लसफाररस गना सक्ने र आफ्नो 

गाउँपाललका लित्र उक्त ब्यर्सायीलाई 

आगार्ी लदनर्ा कार् नलदने ब्यर्स्थाका 

लालग लसफाररस गना सक्नेछ ।  

३७.  कालो सूचीमा राखनेाः (१) दहेायको 

अर्स्थार्ा गाउँपाललका कायाालयले सर्ै 

प्रकारका लनर्ााण व्यर्सायीलाई िलर्श्यर्ा 

लनर्ााण काया नलदने गरर कालो सचूीर्ा राख्न 

सक्नेछः  

(क)  कुनै फौजदारी कसरूर्ा 

अदालतबाट दोषी ठहर 

िएर्ा, 

(ख)  परू्ााधार लनर्ााणको लालग 

छनौट िई संझौता गरेर ३ 

र्लहना सम्र् कार् िरुु 

नगरेर्ा  
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(ग)  सम्झौता अनरुुपको दालयत्र् 

पालना नगरेको र्ा सम्झौता 

बर्ोलजर्को गणुस्तर 

निएको कुरा पलछ प्रर्ालणत 

िएर्ा,  

(घ)  योग्यताको कागजात पेि 

गदाा ढाँटी र्ा झकु्याई खररद 

सम्झौता गरेको प्रर्ालणत 

हुन आएर्ा,  

(ङ)  डर त्रास र्ा धम्की लदई 

खररद प्रलक्रयालाई प्रिालर्त 

पने काया गरेर्ा  

(च)  अन्य यस्तै कुनै कसरू गरेर्ा 

। 

(२) उपरोक्त बर्ोलजर् कालो सचूीर्ा 

राख्दा कसरूको गालम्ियाताको आधारर्ा 

कालो सचूीको अर्धी तोक्न सलकनेछ ।  

३८. प्राजर्जधक मूल्यााँकन िनुव पननाः (१) 

गाउँपाललका लित्र लनर्ााण िएका िौलतक 

परू्ााधारहरुको प्रालर्लधक र्लू्याँकन गरी 

परू्ााधारको गणुस्तर सलुनलश्चत ्गरीनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बर्ोलजर् 

प्रालर्लधक जाँचको लालग आर्श्यक 

प्रयोगिाला र्ा साधनको व्यर्स्थापन गना 

सलकनेछ ।  

पररच्छेद ७ 

सार्विजनक जनिी साझेदारीमा पूर्ावधार 

संरचनाको जनमावण तथा सञ्चालन 

३९.  सार्विजनक जनिी साझेदारीमा 

पूर्ावधारको जर्कास िनव सकनेाः  (१) यस 

ऐन बर्ोलजर् कुनै व्यलक्त, स्थानीय लनर्ााण 

व्यर्सायी, संस्था र्ा कम्पनी संग 

गाउँपाललकाले खानेपानी, लर्द्यतु, सडक, 

सरसफाई सँग सम्बलन्धत संरचना र्ा 

परू्ााधारहरुको लनर्ााण, सञ्चालन तथा 

व्यर्स्थापनर्ा लनजी लगानीकताासँग 

साझोदारी गना सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका 

लालग गाउँपाललकाले परू्ााधारको अर्स्था, 

आर्श्यकता र उपयोलगताको आधारर्ा दहेाय 

बर्ोलजर्का लर्लिन्न र्ोडेलहरु अर्लम्बन 

गरी नीलज साझदेारसंग लगानी प्राप्त गना र 

प्रलतफल र्ाँडफाँड गनेगरी लनलश्चत अर्लधका 

लालग सम्झौता गना सक्नेछः– 
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(क)  सञ्चालन तथा 

व्यर्स्थापनः अलधकतर् ५ 

र्षाका लालग 

(ख)  लनर्ााण, सञ्चालन तथा 

हस्तान्तरणः ७ दलेख १५ 

र्षाका लालग   

(ग)  लनर्ााण, स्र्ालर्त्र्करण, 

सञ्चालन तथा 

हस्तान्तरणः १५ दलेख २० 

र्षाका लालग  

(घ)  ललज र्ा कन्सेसनः  

सम्झौतार्ा तोलकए 

र्र्ोलजर् र्ा अलधकतर् 

२२ र्षा ।  

४०.  प्रस्तार् आव्हान िनव सकनेाः (१) 

गाउँपाललकाले परू्ााधार संरचनाहरुको लनर्ााण 

र्ा र्ौजदुा संरचनाहरुको सञ्चालन तथा 

व्यर्स्थापनका लालग र्नसायपत्र र्ा प्रस्तार् 

आव्हान गना सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बर्ोलजर् प्रस्तार् 

पेि गना चाहने व्यलक्त, संस्था र्ा नीलज 

ब्यर्सायीले साझदेारीको स्र्रुपको आधारर्ा 
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दहेायका लर्र्रणहरु खोलल प्रस्तार् पेि गनुा 

पदाछः– 

(क)  लनर्ााण गनुा पने र्ा 

सञ्चालन गनुा पने 

परू्ााधारको लर्र्रण  

(ख)   अनरु्ालनत लागत 

(ग)   लबलत्तय श्रोत  

(घ)   र्ातार्रणीय प्रलतर्देन 

(आर्श्यक िएको 

अर्स्थार्ा) 

(ङ)   कायाान्र्यनका लर्र्रण  

(च)  पररयोजना कायाान्र्यन गदाा 

सम्िालर्त जोलखर् र 

जोलखर् न्यनू गने प्रस्तालर्त 

उपायहरु,  

(छ)  पररयोजनाको नक्सा तथा 

ड्रइङ, लडजाईन  

(ज)  प्रस्तालर्त िलु्क र करार 

अर्धी                                                     

४१.  प्रस्तार् छनौट र संझौतााः (१) प्राप्त िएका 

प्रस्तार् उपर गाउँपाललकाले लर्ज्ञ टोलीद्धारा 
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तपलसलका आधारहरुर्ा र्लू्याँकनका गराई 

प्रस्तार् छनोट गना सक्ने छः 

(क)  परू्ााधारबाट उपलब्ध हुन े

सलुर्धाको स्तर र गणुस्तर  

(ख)  प्रस्तालर्त लनजी लगानी  

(ग)  सेर्ा िलु्क र रोयलल्ट रकर् 

(घ)  ललज अर्धी  

(ङ)  प्रलर्धीको नौलोपन, 

स्थानीय रोजगारीको 

अर्सर बलृद्ध  

(२) उपदफा (१) र्ा उल्लेलखत 

आधारहरुबाट उपयकु्त दलेखएको प्रस्तार्क 

संग गाउँपाललकाले अर्लध लकटान गरर 

साझदेारी सम्झौता गना सक्नेछ ।  

४२.  संचालन तथा व्यर्स्थापनाः (१) संझौता 

अर्लधिरी परू्ााधार संरचनाको संचालन तथा 

व्यर्स्थापनको दालयत्र् सम्बन्धीत 

साझदेारको हुनेछ । सम्झौतर्ा हरेफेर गनुापरेर्ा 

लनजी साझदेार र्ा गाउँपाललकाको तफा बाट 

एकअको लाई प्रस्तार् गनुापने र आपसी 

सर्झदारीबाट बुँदाहरुर्ा हरेफेर हुन सक्ने छ ।  

पररच्छेद ९ 
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र्ातार्रण, िूसंरिण तथा रै्कजल्पक उिाव 

४३.  र्ातार्णीय प्रिार् मूल्यााँकन सभबन्धी 

व्यर्स्थााः (१) गाउँपाललकाले १ करोड दलेख 

१० करोड सम्र् लागत िएका परू्ााधार 

आयोजनाहरुको र्ातार्रणीय पररक्षण र १० 

करोड िन्दा र्ालथको लागत िएका 

परू्ााधारहरुर्ा र्ातार्रण प्रिार् र्लू्यांकन 

गराउन ुपनेछ ।   

  (२) आयोजनाको र्ातार्रणीय 

पररक्षण र लस्र्कृलत गाउँपाललका स्र्यंले गना 

सक्नेछ ।  

(३) र्ातार्रणीय पररक्षण प्रलतर्देन 

लस्र्कृलतको लालग सो को प्रलतलललप 

गाउँपाललकाको सार्ाजलनक सचूना पाटीर्ा 

टाँस गरी ७ लदनको म्याद सलहत सझूाब र्ाग 

गनुा पनेछ ।  

४४.  बैकजल्पक ऊिावलाई प्रोत्साहनाः परू्ााधार 

सेर्ा सलुर्धाको लनर्ााण तथा लर्स्तारर्ा 

बैकलल्पक उजाालाई प्रोत्साहन गनुापने छ ।  

  (१) कुनै घरर्ा सोलार, र्ायोग्याँस, 

सधुाररएको चलु्हो लगायतका र्कैल्पीक उजाा 

जडान गनुाअलघ र्डा कायाालय र्ाफा त 
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गाउँपाललकार्ा जानकारी गराउन ु पने छ । 

यसरी जानकारी नगराएर्ा सरकारबाट पाउने 

अनदुान र्ा सहयोग लदइने छैन ।  

  (२) घरेल ु सौचालयलाई बायोग्याँस 

उत्पादनर्ा प्रयोग गने र्ा सेलटटक ट्याङ्की 

र्नाउने घरधरुीलाई गाउँपाललकाले सम्पलत्त 

कर र्ा र्ालपोतर्ा ............ प्रलतित सम्र् 

छुट लदन सक्ने छ ।  

४५.  िूिय जनयन्रण सभर्न्धी कायव िनव सकनेाः 

(१) गाउँपाललका लित्रको िकू्षयग्रस्त 

सार्ाजलनक जग्गा, पाखो, खोला लकनार र्ा 

सडक लकनारार्ा र्ाँस तथा फलफूलजन्य 

र्नस्पलतको रोपण गना स्थानीय सर्दूायलाई 

अनरु्लत लदन सक्नेछ ।  

  (२) यस्तो कायाका लालग सम्र्लन्धत 

के्षत्रका ब्यलक्त र्ा सर्हूले स्थान तोकी 

र्कृ्षारोपणका लालग गाउँपाललका सर्क्ष 

लनर्देन लदन सक्ने छ ।  

  (३) र्कृ्षारोपणका लालग प्रस्तालर्त 

क्षेत्र ब्यलक्तले चचेको जर्ीन र्ा अन्य 

सार्ाजलनक आर्ागर्नर्ा र्ाधा परु् याउन े

खालको हुन ुहुदँनै ।  
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  (४) प्रस्तालर्त स्थल उपयकू्त दखेरे्ा 

गाउँपाललकाले अलधकतर् ७ र्षाका लालग 

र्कृ्षारोपण गना र सो को उत्पादन उपयोग गना 

अनरु्लत प्रदान गने छ ।   

  (५) उपरोक्त बर्ोलजर् अनरु्लत लददंा 

सडक छेउको हकर्ा सम्बन्धीत संलधयारलाई 

प्राथलर्कता लदन ुपनेछ ।  

४६.  फोहरमैला तथा फोहरपानी व्यर्स्थापनाः 

(१)  गाउँपाललका लित्र उत्सजान हुने ठोस 

तथा तरल फोहोरहरुलाई यथोलचत 

व्यर्स्थापनको लालग व्यर्लस्थत काया योजना 

तजुार्ा बनाउन ुपने छ ।  

(२) गाउँपाललका लित्र फोहरर्लैा 

व्यर्स्थापनको लालग ल्याण्डलफल्ड साईट 

लनर्ााण गना अन्य गाउँपाललका संग सर्न्र्य 

गना सक्नेछ ।   

पररच्छेद १० 

जर्जर्ध 

४७. अन्तर स्थानीय समन्र्याः (१) एक िन्दा 

बढी गाउँपाललका जोलडने र्ा सरोकार राख्न े

परू्ााधार लनर्ााण तथा र्र्ात कायाका लालग 
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सम्बलन्धत गाउँ कायापाललकाबाट अनरु्ोदन 

गराई गनुा पनेछ ।  

४८.  प्रचजलत कानून बमोजिम हुने यस ऐनर्ा 

लेलखएको लर्षयर्ा यसै ऐन बर्ोलजर् र अन्य 

लर्षयर्ा प्रचललत काननू बर्ोलजर् हुनेछ ।  

४९.  जनयम र्नाउन सकने यस ऐनको उद्दशे्य 

कायाान्र्यन गना कायापाललकाले आर्श्यक 

लनयर्, लनदलेिका र्ा कायालर्लध बनाउन 

सक्नेछ । 

५०  बचाऊाः यस ऐनको उद्दशे्य तथा लबषयक्षेत्रर्ा 

प्रचललत नेपाल काननू बर्ोलजर् यस अलघ 

िएका कायाहरु यसै ऐन र्र्ोलजर् िएको 

र्ालननेछ । 

आज्ञाले  

तेि बहादुर खरी 

जन. प्रमुख प्रशासकीय अजधकृत  

 

 


