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खानेपानी व्यवस्थापन वोर्ड ऐन, २०६३
प्रमाणिकरि र प्रकाशन मममि
२०६३।८।८
सं शोधन गने ऐन
१.

केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०६४

२०६४।५।९

२.

केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२

२०७२।११।१३

२०६३ सालको ऐन न. २१
खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको सम्बन्धमा व्यवस्था गनड बनेको ऐन
प्रस्िावनााः

नगरपामलका

क्षेत्रमा

खानेपानी

िथा

सरसफाई

सेवालाई

मनयममि, व्यवणस्थि,

गुिस्िरयुक्त र सुलभ बनाई त्यस्िो क्षेत्रका बामसन्दालाई भरपदो सेवा प्रदान गने गराउने उणिि
र प्रभावकारी व्यवस्था गने सम्बन्धमा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको स्थापना र सञ्चालन गनड
वाञ्छनीय भएकोले,
प्रमिमनमधसभाको घोषिा, २०६३ जारी भएको पहहलो वषडमा प्रमिमनमधसभाले यो ऐन
बनाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारणम्भक
१.

संणक्षि नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३”
रहेको छ ।
(२) यो ऐन सम्वि् २०६३ साल असोज २७ गिे देणख प्रारम्भ भएको
मामननेछ ।

२.

पररभाषााः हवषय वा प्रसङ्गले अको अथड नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“बोर्ड” भन्नाले दफा ३ बमोणजम गठन भएको खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड
सम्झनु पछड र सो शब्दले दफा ७ बमोणजम गठन भएको काठमार्ौं
उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसमेिलाई जनाउँछ ।

(ख)

“समममि” भन्नाले दफा १० र ११ बमोणजम गठन भएको बोर्डको
कायडकारी समममि सम्झनु पछड ।
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(ग)

“अध्यक्ष” भन्नाले समममिको अध्यक्ष सम्झनु पछड र सो शब्दले अध्यक्षको
अनुपणस्थमिमा अध्यक्षको काम गने अन्य कुनै व्यणक्तसमेिलाई जनाउँछ ।

(घ)

“सदस्य” भन्नाले कायडकारी समममिको सदस्य सम्झनु पछड र सो शब्दले
अध्यक्षसमेिलाई जनाउँछ ।

(ङ)

“नगरपामलका” भन्नाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोणजम
गठठि नगरपामलका सम्झनु पछड ।

(ि)

“सं स्थान” भन्नाले नेपाल खानेपानी सं स्थान ऐन, २०४६ बमोणजम स्थाहपि
नेपाल खानेपानी सं स्थान सम्झनु पछड ।

(छ)

“भौगोमलक क्षेत्र” भन्नाले बोर्डले खानेपानी वा सरसफाई सेवा सञ्चालन
िथा व्यवस्थापन गनड गराउन दफा ५ बमोणजम िोकेको क्षेत्र सम्झनु
पछड ।

(ज)

“प्राकृमिक पानी” भन्नाले सनािनदे णख ढु ङ्गेधारा, कुवा, नदी, खोला, इनार,
पोखरी, िाल वा सिही प्राकृमिक स्रोिबाट मनाःसृि भएको वा भूममगि
स्रोिबाट मनकामलएकोेे पानी सम्झनु पछड ।

(झ)

“खानेपानी सेवा” भन्नाले प्राकृमिक पानीलाई प्रशोधन िथा शुहिकरि गरी
उपभोक्तालाई पानी उपलब्ध गराउने काम सम्झनु पछड ।

(ञ)

“सरसफाई सेवा” भन्नाले मानव मलमूत्रबाट वा घरे ल,ु व्यापाररक वा
औद्योमगक उपयोग पश्चाि् मनष्काशन भएको फोहर पानी िथा त्यस्िो
पानीमा ममणिि सबै हकमसमका फोहर पदाथडलाई नष्ट गने, मनष्काशन गने,
प्रशोधन गने वा शुहिकरि गने काम सम्झनु पछड ।

(ट)

“सेवा” भन्नाले खानेपानी वा सरसफाई सेवा सम्झनु पछड ।

(ठ)

“अनुममिपत्र” भन्नाले सेवा सञ्चालन िथा व्यवस्थापन गनड सेवाप्रदायकलाई
ठदइएको अनुममिपत्र सम्झनु पछड ।

(र्)

“सेवाप्रदायक” भन्नाले महसुल मलई सेवा उपलब्ध गराउने कुनै व्यणक्त,
उपभोक्ता समूह वा सं गठठि सं स्था सम्झनु पछड र सो शब्दले बोर्डसँग
सम्झौिा गरी सेवा प्रदान गने अन्य कुनै व्यणक्तसमेिलाई जनाउँछ ।

(ढ)

“सेवा प्रिाली” भन्नाले खानेपानी वा सरसफाई सेवा प्रदान गने उद्देश्यले
मनमाडि वा जर्ान गररएको पाइप, जलाशय वा खानेपानी, फोहर पानी वा
ढल मममसएको पानी प्रशोधन वा शुहिकरि गने प्लाण्ट वा त्यस्िै
हकमसमका अन्य उपकरि वा सं रिना सम्झनु पछड ।
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(ि)

“महसुल” भन्नाले सेवाप्रदायकले सेवा प्रदान गरे बापि उपभोक्ताबाट मलन
पाउने महसुल सम्झनु पछड ।

(ि)

“कायडकारी

मनदे शक”

भन्नाले

दफा

१७

बमोणजम

मनयुक्त

बोर्डको

कायडकारी मनदे शक सम्झनु पछड ।
(थ)

“िोहकएको” वा “िोहकए बमोणजम” भन्नाले यस ऐन अन्िगडि बनेको
मनयममा िोहकएको वा िोहकए बमोणजम सम्झनु पछड ।
पररच्छे द–२
बोर्डको गठन िथा काम, किडव्य र अमधकार

३.

बोर्ड गठन गनड सकनेाः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी यो
ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखि



कुनै सरकारी मनकाय वा सं स्थानले सञ्चालन गरररहे को एक

वा एकभन्दा बढी नगरपामलका क्षेत्रको सेवा प्रिाली िथा सेवालाई प्रभावकारीरुपमा
सञ्चालन

िथा

व्यवस्थापन

गनड

गराउन

सम्बणन्धि

नगरपामलकासँग

परामशड

गरी

आवश्यकिा अनुसार खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गनड सकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणजमको सेवा प्रिाली िथा सेवा
पूरै भागमा समेि सञ्चालन भइरहे को रहे छ भने सो





गाउँपामलकाको केही वा

गाउँपामलकाको त्यस्िो भागसमेिलाई

उपदफा (१) बमोणजम गठन हुने बोर्डको भौगोमलक क्षेत्रमभत्र समावेश गनड सहकनेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले णखएको भए िापमन कुनै नगरपामलकाले
सरकारी मनकाय, नगरपामलका वा सं स्थानबाट सञ्चालन भएको कुनै सेवा प्रिाली वा सेवा



यस ऐनबमोणजम सञ्चालन िथा व्यवस्थापन गनड गराउन िाहे मा दे हायका हववरिहरु
खुलाई बोर्ड गठन गनड नेपाल सरकारसमक्ष मनवेदन ठदन सकनेछाः–
(क)

सेवा सञ्चालन िथा व्यवस्थापन गररने भौगोमलक क्षेत्र,

(ख)

नगरपामलकासँग

जोमर्एको

कुनै



गाउँपामलकामा

समेि

सेवा

हवस्िार भएको रहे छ भने सोको हववरि,
(ग)

सेवा सञ्चालन िथा व्यवस्थापन गररने क्षेत्रमभत्र रहे को वा सोसँग
सम्बणन्धि पानीको स्रोिको णस्थमि,




(घ)

उपभोक्ताको अनुमामनि सं ख्या िथा सेवा मागको हववरि,

(ङ)

सेवा सञ्चालन गनडको लामग लाग्ने अनुमामनि लागि,

केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०६४ द्वारा सं शोधन ।
केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा सं शोमधि ।
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(ि)

सेवा सञ्चालन, व्यवस्थापन, सोको ममडि सम्भार िथा सुधार वा
सेवा हवस्िारको लामग ियार गररएको दीघडकालीन योजना,

(छ)

सेवालाई प्रभावकारी र गुिस्िरयुक्त बनाउन ियार गररएको कायड
योजना,

(ज)

बोर्ड आपैmले सेवा सञ्चालन गने वा अन्य व्यणक्त वा सं स्थामापडmि
सेवा सञ्चालन गराउने हो सो सम्बन्धी व्यहोरा,

(झ)

कुनै सरकारी मनकायले सञ्चालन गरररहे को सेवा प्रिालीलाई
बोर्डमा हस्िान्िरि गरी सेवा सञ्चालन गने भए त्यस्िो सेवा
प्रिालीसँग आबि सम्पणत्त िथा दाहयत्व र सोको हस्िान्िरि गने
िरीका िथा ित्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था, र

(ञ)

िोहकएबमोणजमका अन्य कुराहरु ।

(४) उपदफा (३) बमोणजम परे का मनवेदनउपर जाँिबुझ गदाड त्यस्िो बोर्ड गठन
गनुड आवश्यक दे णखएमा नेपाल सरकारले

नेपाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी

मनवेदकको मागबमोणजम बोर्ड गठन गनड सकनेछ ।
४.

बोर्ड स्वशामसि संस्था हुनाःे (१) बोर्ड अहवणच्छन्न उत्तरामधकारवाला स्वशामसि सं गठठि
सं स्था हुनेछ ।
(२) बोर्डको काम कारबाहीको मनममत्त आफ्नो एउटा छु ट्टै छाप हुनछ
े ।
(३) बोर्डले व्यणक्तसरह िल, अिल सम्पणत्त प्राप्त गनड, उपभोग गनड, बेिमबखन गनड
वा अन्य कुनै हकमसमले व्यवस्था गनड सकनेछ ।
(४) बोर्डले व्यणक्तसरह आफ्नो नामबाट नामलस उजुर गनड र बोर्डउपर पमन सोही
नामबाट नामलस उजुर लाग्न सकनेछ ।

५.

बोर्डको भौगोमलक क्षेत्राः (१) दफा ३ बमोणजम गठन हुने बोर्डको भौगोमलक क्षेत्र त्यस्िो
बोर्ड गठन गदाडका बखि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरे को सूिनामा
िोहकठदए बमोणजम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणजमको बोर्डको भौगोमलक क्षेत्र कुनै कारिले थपघट वा
हेरफेर गनुड परे मा सोको पयाडप्त कारिसहहि बोर्डले नेपाल सरकारसमक्ष मनवेदन ठदनु
पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोणजम मनवेदन परे मा नेपाल सरकारले सो सम्बन्धमा
आवश्यक जाँिबुझ गनेछ ।
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(४) उपदफा (३) बमोणजम जाँिबुझ गदाड बोर्डको भौगोमलक क्षेत्र थपघट वा
हेरफेर गनड उपयुक्त दे खेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी
बोर्डको भौगोमलक क्षेत्र थपघट वा हेरफेर गनड सकनेछ ।
६.

बोर्डको काम, किडव्य र अमधकाराः यस ऐनमा अन्यत्र ले णखएका काम, किडव्य र
अमधकारको अमिररक्त बोर्डको काम, किडव्य र अमधकार दे हाय बमोणजम हुनेछाः–
(क)

सेवा प्रिाली प्राप्त, मनमाडि, हवस्िार, सुधार िथा पुनस्र्थापना गने गराउने,

(ख)

सेवाको उपयोगसम्बन्धी नीमि बनाई कायाडन्वयन गने गराउने,

(ग)

खानेपानीको दुरुपयोग रोकने िथा खानेपानी प्रदू हषि हुन नठदने,

(घ)

खानेपानीको स्रोि, हविरि िथा सरसफाई सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान
िथा सवेक्षि गने गराउने,

(ङ)

सेवा प्रिालीसम्बन्धी अल्पकालीन िथा दीघडकालीन योजना ियार गरी
कायाडन्वयन गने गराउने,

(ि)

सेवा सञ्चालनको लामग आवश्यक पने लगानी मनणश्चि गरी सोको योजना
ियार गने र आमथडक स्रोिको व्यवस्था गने गराउने,

(छ)

सेवाको हवस्िार िथा हवकासका लामग आवश्यक पने रकमको स्रोि
पहहिान गरी प्राप्त गने,

(ज)

प्रिमलि कानूनबमोणजम सेवाको महसुल दर मनधाडरि गराउने,

(झ)

गुिस्िरयुक्त र प्रभावकारी सेवा प्रदान गनड आवश्यक प्रबन्ध गने,

(ञ)

सेवाप्रदायकलाई सेवा प्रदान गनड अनुममिपत्र प्रदान गने वा सेवाप्रदायकसँग
सम्झौिा गरी सेवा प्रदान गराउने,

(ट)

उपभोक्तालाई प्रदान गने सेवाबापि मनधाडररि महसुल असूल गने गराउने,

(ठ)

सेवाप्रदायकले सेवा प्रदान गदाड कुनै उपभोक्तालाई पीरमकाड पनड गएमा
ु ाई गरी उपयुक्त उपिार ठदने,
सोउपर सुनव

(र्)

सेवा सञ्चालनका लामग आवश्यक पने िोहकएबमोणजमका अन्य काम
गने ।

७.

काठमार्ौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गनेाः (१) दफा ३ मा जुनसुकै कुरा
लेणखएको भए िापमन नेपाल सरकारले काठमार्ौं उपत्यकामभत्रका नगरपामलका क्षेत्रको
खानेपानी सेवा िथा सरसफाई सेवालाई मनयममि, व्यवणस्थि र प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन
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गनड गराउनको लामग छु ट्टै काठमार्ौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गनड
सकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणजम बोर्ड गठन गदाडका बखि काठमार्ौं उपत्यकाका
नगरपामलकाहरुको सेवा प्रिालीबाट कुनै



गाउँपामलका वा त्यसको कुनै भागमा समेि

सेवा सञ्चालन भइरहे को रहेछ भने त्यस्िो

गाउँपामलका वा त्यसको कुनै भागसमेि



बोर्डको भौगोमलक क्षेत्रमभत्र समावेश गनड सहकनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोणजम बोर्ड गठन भएपमछ नेपाल सरकारले काठमार्ौं
उपत्यकामभत्र सं स्थानद्वारा सञ्चालन िथा व्यवस्थापन भइरहे को सेवा र सोसँग सम्बणन्धि
सेवा प्रिाली, सम्पणत्त िथा दाहयत्व बोर्डलाई िोहकए बमोणजम हस्िान्िरि गनड सकनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोणजम बोर्ड गठन गदाडका बखि काठमार्ौं उपत्यकामभत्रका
नगरपामलका क्षेत्रमा कुनै सरकारी मनकायले सेवा उपलब्ध गराइरहे को भए त्यसको सेवा
प्रिालीसमेि नेपाल सरकारले

यस दफाबमोणजम गठठि बोर्डलाई हस्िान्िरि गनड

सकनेछ ।
(५) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखि मसन्धुपाल्िोक णजल्लाणस्थि मेलम्िी खोलाको
पानी काठमार्ौं उपत्यकामा ल्याई उपत्यकाको सेवा प्रिालीमभत्र समावेश गने सम्बन्धमा
सञ्चालनमा रहेको मेलम्िी आयोजना सम्पन्न भएको एक वषडमभत्र सो आयोजनाका सम्पूि ड
सं रिना िथा त्यस्िो सं रिनामा जमर्ि उपकरिहरु र सोसँग सम्बि दाहयत्व नेपाल
सरकारले िोहकठदएबमोणजम उपदफा (१) बमोणजम गठठि बोर्डमा हस्िान्िरि गनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोणजम त्यस्िो आयोजनाका सं रिना िथा उपकरिहरु
हस्िान्िरि भएमा सो आयोजनाअन्िगडि मनममडि सं रिना, त्यसमा जमर्ि उपकरि िथा
सेवा प्रिाली यस दफाबमोणजम गठठि बोर्डमा स्विाः सरे को मामननेछ र त्यसको ममडि,
सम्भार िथा हवस्िार गने दाहयत्व सोही बोर्डको हुनेछ ।
(७) उपदफा (५) बमोणजम आयोजनाका सं रिना िथा उपकरिहरु हस्िान्िरि
गदाड सो सं रिना र उपकरि वा सेवा प्रिालीसँग सम्बि कमडिारीहरु आवश्यकिा
अनुसार यस दफाबमोणजमको बोर्डमा सानड सहकनेछ ।
(८) दफा ६ मा उणल्लणखि काम, किडव्य र अमधकारको अमिररक्त काठमार्ौं
उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको काम, किडव्य र अमधकार दे हायबमोणजम हुनेछाः–
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(क)

आफ्नो भौगोमलक क्षेत्रभन्दा बाहहरबाट प्राकृमिक स्रोिको पानी
पथान्िरि (र्ाइभसडन) गरी आफ्नो भौगोमलक क्षेत्रमभत्र सेवा
उपलब्ध गराउन त्यस्िो पानी प्राप्त गने िथा सो सम्बन्धमा अन्य
व्यणक्तसँग प्रिमलि कानूनबमोणजम सम्झौिा गने ,
िर आफ्नो भौगोमलक क्षेत्रभन्दा बाहहरबाट पथान्िरि
(र्ाइभसडन) गरी आफ्नो भौगोमलक क्षेत्रमभत्र पानी ल्याउँदा सो
क्षेत्रका स्थानीय मनकाय वा उपभोक्तालाई मनामसब रकम ठदन
सकनेछ ।

(ख)

यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखि कुनै नगरपामलका वा सेवाप्रदायकले
सञ्चालन गरररहे को से वा प्रिाली हस्िान्िरि गरी मलन आवश्यक
भएमा

मनामसब

क्षमिपूमिड

ठदई

त्यस्िो

सेवा

प्रिाली

आफ्नो

स्वाममत्वमा मलई सञ्चालन िथा व्यवस्थापन गने गराउने,
(ग)

प्रिमलि कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहे क आफ्नो
भौगोमलक क्षेत्रमभत्र भूममगि स्रोिबाट पानी मनकाल्ने र उपयोग
गने कायडलाई िोहकएबमोणजम मनयममि, मनयन्त्रि वा मनषेध गने
िथा आवश्यकिा अनुसार त्यस्िो पानी मनकाल्न वा उपयोग गनड
िोहकएबमोणजम अनुममिपत्र प्रदान गने ।

८.

बोर्डले सेवा सञ्चालन गने गराउनेाः (१) बोर्डले सञ्चालन गनुड पने से वा आपैmले वा
आवश्यकिा अनुसार सेवाप्रदायकलाई अनुममिपत्र प्रदान गरी वा मनजसँग सम्झौिा गरी
सञ्चालन गनड गराउन सकनेछ ।
िर दफा ७ बमोणजम गठठि बोर्डले सेवा प्रदायकमापडmि मात्र सेवा सञ्चालन
गराउनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणजम सेवा प्रदायकलाई अनुममिपत्र प्रदान गदाड वा मनजसँग
सम्झौिा गदाड बोर्डले आवश्यक शिड िोकन सकनेछ ।
(३) सेवा प्रदायकले पालन गनुड पने शिडहरु अनुममिपत्र वा सम्झौिामा उल्ले ख
भए बमोणजम हुनेछन् ।
(४) अनुममिपत्रको ढाँिा िथा सम्झौिामा उल्लेख हुन ु पने कुरा िोहकएबमोणजम
हुनेछ ।
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९.

पानी उपभोग िथा हविरिसम्बन्धी अमधकार सनेाः (१) सं स्थानले सञ्चालन र व्यवस्थापन
गरे को सेवा प्रिाली बोर्डमा हस्िान्िरि भएमा सं स्थानले सेवा प्रदान गनड उपयोग गरे को
पानीको सम्पूिड स्रोिमा बोर्डको अमधकार हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणजम सं स्थानबाट हस्िान्िरि भएको सेवा प्रिालीको
उपयोग, सञ्चालन िथा ममडि सम्भार वा पुनस्र्थापन गने क्रममा सावडजमनक वा व्यणक्तगि
घर जग्गामा पाइप राख्ने वा सं रिनाको पुनमनडमाडि वा पुनस्र्थापना गने सम्बन्धमा बोर्डलाई
सं स्थानलाई भएसरहको अमधकार हुनेछ ।
पररच्छे द–३
कायडकारी समममिको गठनसम्बन्धी व्यवस्था

१०.

कायडकारी समममिको गठनाः (१) दफा ३ बमोणजम गठन भएको बोर्डको िपडmबाट सम्पादन
गनुड पने सम्पूिड काम कारबाही सुिारुरुपले सम्पादन गनड एक कायडकारी समममि रहनेछ
।
(२) उपदफा (१) बमोणजमको समममिमा दे हायका सदस्यहरु रहनेछन्ाः–
(क)

बोर्डको भौगोमलक क्षेत्रमभत्रका नगरपामलकाको प्रमुख – सदस्य

(ख)

प्रमिमनमध, भौमिक योजना िथा मनमाडि मन्त्रालय

(ग)

बोर्डको भौगोमलक क्षेत्रमभत्रका



– सदस्य

गाउँपामलकाका

अध्यक्षहरुले आपूmहरुमध्येबाट छानेको



गाउँपामलकाको

एकजना अध्यक्ष

– सदस्य

(घ)

स्थानीय उद्योग वाणिज्य सं घको अध्यक्ष

– सदस्य

(ङ)

स्थानीय उपभोक्ता सं घको अध्यक्ष

– सदस्य

(ि)

खानेपानी वा सरसफाई से वा क्षेत्रमा कायडरि स्थानीय
गैर सरकारी सं स्थाहरुमध्येबाट समममिले मनोनयन गरे को
एकजना व्यणक्त

(छ)

– सदस्य

खानेपानी िथा सरसफाई सेवा क्षेत्रका हवज्ञहरुमध्येबाट
समममिले मनोनयन गरे को एकजना
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– सदस्य

(३) उपदफा (२) को खण्र् (ग), (घ) वा (ङ) बमोणजमको सदस्यले प्रमिमनमधत्व
गदाड सम्बणन्धि क्षेत्रमा एकभन्दा बढी सं स्था भएमा त्यस्िो सं स्थाले आलोपालो गरी
प्रमिमनमधत्व गनुड पनेछ ।
िर त्यस्िा सं स्थाहरुबीि आलोपालो गरी प्रमिमनमधत्व गने सम्बन्धमा सहममि हुन
नसकेमा त्यस्िा सं स्थाहरुमध्येबाट प्रमिमनमधत्व हुने गरी समममि आपैmले

मनोनयन

गनेछ ।
(४) उपदफा (२) को खण्र् (ि) बमोणजम सदस्य मनोनयन गदाड उपलब्ध
भएसम्म महहलालाई प्राथममकिा ठदनु पनेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोणजम मनोनीि सदस्यको पदावमध िार वषडको हुनेछ ।
(६) समममिका सदस्यहरुले आपूmहरुमध्येबाट छानेको व्यणक्त समममिको अध्यक्ष
हुनेछ ।
(७)

समममिका

सदस्यले

आफ्नो

कायड

सम्हाल्नुअणघ

अनुसूिीमा

उल्लेख

भएबमोणजमको ढाँिामा शपथ मलनु पनेछ ।
(८) कायडकारी मनदे शकले समममिको सणिव भई काम गनेछ ।
११.

काठमार्ौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको कायडकारी समममिको गठनाः (१) दफा
७ बमोणजम गठन हुने काठमार्ौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको िपडmबाट
सम्पादन गनुड पने सम्पूिड काम कारबाही सुिारुरुपले सम्पादन गनड एक कायडकारी समममि
रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणजमको समममिमा दे हायका सदस्यहरु रहनेछन्ाः–
(क)

प्रमिमनमध (राजपत्राहिि प्रथम िे िी), भौमिक योजना िथा
मनमाडि मन्त्रालय

(ख)


– सदस्य

काठमार्ौं उपत्यकामभत्रका नगरपामलकाका प्रमुखहरु

(ग) ............................

(घ)

प्रमिमनमध, उद्योग वाणिज्य महासं घ

(ङ)

समममिले मनोनयन गरे को काठमार्ौं उपत्यकामा कायडरि
उपभोक्ता सं घ सं स्थाको प्रमिमनमध

(ि)

समममिले मनोनयन गरे को बोर्डको भौगोमलक क्षेत्रमभत्र
खानेपानी वा सरसफाई से वासँग सम्बणन्धि सं स्थाको



– सदस्य

केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा णझहकएको ।
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– सदस्य
– सदस्य

प्रमिमनमध
(छ)

– सदस्य

खानेपानी िथा सरसफाई सेवा क्षेत्रका हवज्ञहरुमध्येबाट
समममिले मनोनयन गरे को एकजना

(३)

समममिका

सदस्यहरुको

पदावमध,

– सदस्य
अध्यक्षको

ियन,

समममिमा

महहलाको प्रमिमनमधत्व िथा समममिको सणिवसम्बन्धी व्यवस्था दफा १० मा
ले णखएबमोणजम हुनेछ ।
१२.

सदस्यको पद ररक्त हुने अवस्थााः समममिमा मनोनीि सदस्यको पद दे हायका अवस्थामा
ररक्त भएको मामननेछाः–
(क)

मनजले मनोनयन गने मनकायसमक्ष आफ्नो पदबाट मलणखि राजीनामा
ठदएमा,

(ख)

मनजको पदावमध समाप्त भएमा,

(ग)

मनज साहू को दामासाहीमा परे मा,

(घ)

मनज कुनै फौज्दारी अमभयोगमा अदालिबाट कसूरदार ठहररएमा,

(ङ)

मनज मबना सूिना लगािार िीनपटकसम्म समममिको बैठकमा अनुपणस्थि
भएमा,

(ि)
१३.

मनजको मृत्यु भएमा ।

ररक्त स्थानको पूमिडाः समममिको मनोनीि सदस्यको पद कुनै कारिबाट ररक्त हुन आएमा
बाँकी अवमधको लामग मनज पहहले जुन िररकाबाट मनोनयन भएको हो सोही िररकाबाट
मनोनयन गरी ररक्त पदको पूमिड गररनेछ ।

१४.

समममिको बैठक र मनिडयाः (१) समममिको बैठक वषडको कम्िीमा छ पटक बस्नेछ र दुई
बैठकबीिको फरक िीन महहनाभन्दा बढी हुने छै न ।
(२) समममिको बैठक अध्यक्षले िोकेको मममि, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) उपपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले णखएको भए िापमन समममिका कम्िीमा
पच्िीस प्रमिशि सदस्यले समममिको बैठक बोलाउन मलणखि अनुरोध गरे मा अध्यक्षले
त्यस्िो मलणखि अनुरोध प्राप्त भएको मममिले साि ठदनमभत्र समममिको बैठक बोलाउनु
पनेछ ।
(४) समममिका कुल सदस्य सं ख्याको पिास प्रमिशिभन्दा बढी सदस्य उपणस्थि
भएमा समममिको बैठकको लामग गिपूरक सं ख्या पुगेको मामननेछ ।
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(५) समममिको बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षले गनेछ र मनजको अनुपणस्थमिमा
उपणस्थि सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षिा गनेछ ।
(६) समममिको बैठकमा बहुमिको राय मान्य हुनेछ र मि बराबर भएमा
बैठकको अध्यक्षिा गने व्यणक्तले मनिाडयक मि ठदनेछ ।
(७) समममिको मनिडय कायडकारी मनदे शकले प्रमाणिि गनेछ ।
(८)

समममिको

बैठकसम्बन्धी

अन्य

कायडहवमध

समममि

आफंेैले

मनधाडरि

गरे बमोणजम हुनेछ ।
१५.

सदस्यको भत्ता िथा सुहवधााः (१) समममिको सदस्यले बैठकमा भाग मलएबापि िोहकए
बमोणजम बैठक भत्ता पाउनेछ ।
(२) समममिका सदस्यले बोर्डको काम गरे बापि पाउने अन्य सुहवधा िोहकए
बमोणजम हुनेछ ।

१६.

सवडसाधारिको

हहि

हेन डु

पनेाः

समममिले

बोर्डको

िफडबाट

काम

कारबाही

गदाड

सवडसाधारिको बृहत्तर हहि र व्यापक सुहवधालाई ध्यानमा राखी गनुड पनेछ र त्यसरी
काम गदाड लागेको लागि खिडसमेिलाई हविार गनुड पनेछ ।
पररच्छे द–४
कायडकारी मनदे शक िथा कमडिारीसम्बन्धी व्यवस्था
१७.

कायडकारी मनदे शकको मनयुणक्ताः (१) बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गनड
समममिले िोहकएबमोणजमको योग्यिा पुगेको व्यणक्तलाई कायडकारी मनदे शकको पदमा
मनयुणक्त गनेछ ।
(२) कायडकारी मनदे शकको पदावमध पाँि वषडको हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेणखएको भए िापमन कायडकारी मनदे शकले
पदीय णजम्मेवारी पूरा नगरे मा, बोर्डको हहि हवपरीि कुनै कामकारबाही गरे मा, मनज कुनै
खराब आिरिमा लागेमा वा समममिले ठदएको मनदे शन अनुरुप मनजले काम नगरे मा
समममिले िोहकएको प्रहक्रया अपनाई मनजलाई जुनसुकै बखि कायडकारी मनदे शकको
पदबाट हटाउन सकनेछ ।
िर त्यसरी पदबाट हटाउनुअणघ मनजलाई सफाई पेश गने मनामसब मौकाबाट
वणञ्चि गररने छै न ।
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(४)

कायडकारी

मनदे शकको

पाररिममक, सुहवधा

िथा

सेवाका

अन्य

शिड

िोहकएबमोणजम हुनेछन् ।
१८.

कायडकारी मनदे शकको काम, किडव्य र अमधकाराः कायडकारी मनदे शकको काम, किडव्य र
अमधकार दे हायबमोणजम हुनेछाः–
(क)

समममिको मनिडय िथा मनदे शन कायाडन्वयन गने गराउने,

(ख)

बोर्डको अल्पकालीन िथा दीघडकालीन योजना, वाहषडक कायडक्रम र बजेट
ियार गने गराउने,

(ग)

समममिबाट स्वीकृि कायडक्रम कायाडन्वयन गने गराउने,

(घ)

बोर्डको लामग आवश्यक कमडिारी मनयुणक्तको लामग समममिसमक्ष मसफाररस
गने,

१९.

(ङ)

समममिबाट स्वीकृि हुन ु पने प्रस्िावहरु समममिसमक्ष पेश गने,

(ि)

िोहकएबमोणजमका अन्य काम गने ।

कमडिारीसम्बन्धी व्यवस्थााः (१) बोर्डमा आवश्यक सं ख्यामा कमडिारीहरु रहनेछन् ।
(२) उपदफा (१) बमोणजमका कमडिारीको मनयुणक्त, पाररिममक, सुहवधा िथा
सेवाका अन्य शिडहरु िोहकएबमोणजम हुनेछन् ।
पररच्छे द–५
बोर्डको हवशेषामधकार

२०.

ऋि िथा सहयोग मलन सकनेाः बोर्डले आवश्यकिा अनुसार नेपालमभत्रको कुनै बैि वा
हवत्तीय सं स्था वा हवदे शी सरकार, अन्िराडहिय सं घ वा सं स्थाबाट ऋि वा सहयोग प्राप्त
गनड सकनेछ ।
िर हवदे शी सरकार, अन्िराडहिय सं घ वा सं स्थाबाट ऋि वा सहयोग प्राप्त गनुड
अणघ बोर्डले नेपाल सरकारको स्वीकृमि मलनु पनेछ ।

२१.

लगानी गनड सकनेाः (१) बोर्डले दफा २८ बमोणजमको कोषमा रहे को रकम उपभोक्ताको
हहिलाई ध्यानमा राखी लगानी गनड सकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणजम गररने लगानीको क्षेत्र िथा शिड िोहकए बमोणजम
हुनेछन् ।
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२२.

घर जग्गामा प्रवेश गनड सकनेाः (१) बोर्डको कुनै कमडिारीले आफ्नो किडव्य पालनको
मसलमसलामा कुनै उपभोक्ताको घर जग्गामा प्रवेश गनुड पने भएमा सोको कारिसहहिको
जानकारी सम्बणन्धि व्यणक्तलाई ठदई त्यस्िो घर जग्गामा प्रवेश गनड सकनेछ ।
िर कुनै व्यणक्तले सेवाको दुरुपयोग वा सेवाको अनामधकार उपयोग गरररहे को छ
भन्ने शिा गनुड पने मनामसब आधार र कारि भएमा त्यस्िो घर जग्गामा प्रवेश गनड
जानकारी ठदइरहनु पने छै न ।
(२) बोर्डको अनुममिपत्र मलई वा बोर्डसँग सम्झौिा गरी सेवा सञ्चालन गने सेवा
प्रदायकलाई समेि उपदफा (१) बमोणजमको अमधकार प्राप्त हुनेछ ।

२३.

मनजी वा सावडजमनक घर जग्गामा पाइप मबच्याउन सकनेाः (१) बोर्डले उपभोक्तालाई
खानेपानी वा सरसफाई सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लामग मनजी वा सावडजमनक घर
जग्गामा पाइप मबच्याउन वा अन्य सं रिना बनाउन सकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणजम पाइप मबयाउँदा वा सोसँग सम्बणन्धि अन्य सं िरना
बनाउँदा कुनै व्यणक्तको मनजी घर जग्गामा कुनै हकमसमले हामन नोकसानी पनड गएमा
बोर्डले सोबापि सम्बणन्धि घर जग्गाधनीलाई मनामसब क्षमिपूमिड ठदनु पनेछ ।

२४.

ँ शुल्क मलन सकनेाः (१) बोर्डले आफ्नो भौगोमलक क्षेत्रमभत्र सेवा सञ्चालन
सेवा प्रदायकसग
गने सेवा प्रदायकसँग िोहकएबमोणजम शुल्क मलन सकनेछ ।
(२) बोर्डले कुनै सेवा प्रदायकलाई आफ्नो सेवा प्रिाली सञ्चालन गनड अनुममिपत्र
ठदएकोमा अनुममिपत्रमा उल्ले ख भए बमोणजमको रकम त्यस्िो सेवा प्रदायकबाट
असूलउपर गनेछ ।

२५.

अमिररक्त दस्िुर लगाउनेाः (१) उपभोक्ताले सेवा उपयोग गरे बापि मिनुड पने महसुल
मनधाडररि समयमभत्र नमिरे मा वा उपभोक्तालाई मनयममि सेवाभन्दा थप से वा उपलब्ध
गराइएकोमा त्यस्िो उपभोक्ताबाट बोर्डले िोहकएबमोणजम अमिररक्त दस्िुर असूलउपर गनड
सकनेछ ।
(२) बोर्डसँग सम्झौिा गरी वा बोर्डको अनुममिपत्र प्राप्त गरी सेवा सञ्चालन गने
सेवा प्रदायकले समेि उपदफा (१) बमोणजमको अमिररक्त दस्िुर लगाउन र उठाउन
पाउनेछ ।
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२६.

सेवा मनलम्बन वा अन्त्य गनड सकनेाः (१) यस ऐन वा प्रिमलि कानूनबमोणजम मनधाडररि
महसुल नबुझाउने वा िोहकएको समयमा महसुल नबुझाउने उपभोक्ताको से वा बोर्ड वा
सेवा प्रदायकले मनलम्बन वा अन्त्य गनड सकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणजम सेवा अन्त्य भएकोमा उपभोक्ताले बोर्ड वा सेवा
प्रदायकलाई बुझाउनु पने महसुल िथा अन्य दस्िुर बुझाएमा मनजलाई पुनाः सेवा प्रदान
गररनेछ ।
पररच्छे द–६
कसूर िथा सजाय

२७.

कसूर िथा सजायाः (१) कसै ले यो ऐन वा यसअन्िगडि बनेको मनयम प्रमिकूल कुनै काम
गरी दे हायको कसूर गरे मा बोर्डले त्यस्िो व्यणक्तलाई दे हायबमोणजम सजाय गनड सकनेछाः–
(क)

सेवासँग सम्बणन्धि कुनै सं रिना, जर्ान वा पूवाडधार भत्काए वा
मबगारे मा वा अन्य कुनै प्रकारले क्षमि पु¥याएमा क्षमि भएको हामन
नोकसानी भराई कसूरको मात्रा हेरी पिास हजार रुपैयाँसम्म
जररबाना,

(ख)

खानेपानीलाई प्रदू हषि गराई सावडजमनक स्वास््यमा प्रमिकूल असर
पु¥याएकोमा

कसूरको

मात्रा

हेरी

पच्िीस

हजार

रुपैयाँसम्म

जररबाना,
(ग)

सेवाको अनामधकार

प्रयोग वा दुरुपयोग गरे मा

पन्र

हजार

रुपैयाँसम्म जररबाना गरी सेवा बन्द गनड,
(घ)

सेवा मापकयन्त्र वा अन्य त्यस्िै उपकरि मबगारे वा सेवा प्रदान
गने

कायडमा बाधा अवरोध पु¥याएमा दश हजार रुपैयाँसम्म

जररबाना,
(ङ)

सेवा

प्रिालीमा

जमर्ि

पाइप

लाइन

िोरी

गरे मा, मबगारे मा,

भत्काएमा वा नष्ट गरे मा सो कामबाट पुग्न गएको क्षमिको मबगो
भराई मबगोबमोणजम जररबाना गनड िथा त्यस्िो कायड गने व्यणक्त
उपभोक्ता भए त्यस्िा उपभोक्ताको सेवा छ महहनासम्म बन्द वा
मनलम्बन गनड ।
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(२) सेवा प्रदायकद्वारा सेवा प्रदान भएको अवस्थामा उपदफा (१)
बमोणजमको कसूरका सम्बन्धमा सजाय गनड वा क्षमिपूमिड भराई माग्न सेवा
प्रदायकले बोर्डमा मनवेदन ठदन सकनेछ ।
(३)

उपदफा

(२)

बमोणजम

से वा

प्रदायकले

बोर्डसमक्ष

ठदएको

मनवेदनउपर छानमबन गदाड कुनै व्यणक्तले कसूर गरे को ठहरे मा बोर्डले उपदफा
(१) बमोणजम उपयुक्त सजाय गने आदे श ठदन सकनेछ ।
(४) यस दफाबमोणजम कसूरको छानमबन गरी सजाय गनड बोर्डले
िोहकएबमोणजम न्याहयक समममि गठन गनड सकनेछ ।
(५)
सम्बणन्धि



न्याहयक

समममिले

उपदफा

(४)

बमोणजम

गरे को

सजायउपर

उच्ि अदालिमा पुनरावेदन गनड सहकनेछ ।

(६) उपदफा (४) बमोणजम गठठि न्याहयक समममिको कायडहवमध िोहकए
बमोणजम हुनेछ ।
पररच्छे द–७
बोर्डको कोष र लेखापरीक्षि
२८.

बोर्डको कोषाः (१) बोर्डको आफ्नो एउटा छु ट्टै कोष हुने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोणजमको कोषमा दे हायका रकम रहनेछन्ाः–
(क)

नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख)

हवदे शी सरकार, अन्िराडहिय सं घ वा सं स्थाबाट ऋि, अनुदान वा
सहयोगबापि प्राप्त रकम,

(ग)

सेवा प्रदायकलाई सेवा प्रिाली उपयोग गनड ठदएबापि प्राप्त रकम,

(घ)

सेवा प्रदायकबाट अनुममिपत्र दस्िुरबापि प्राप्त रकम,

(ङ)

उपभोक्ताले महसुलबापि बुझाएको रकम,

(ि)

अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकम ।

(३) बोर्डको सम्पूिड खिड उपदफा (१) बमोणजमको कोषबाट व्यहोररनेछ ।
(४) बोर्डको कोषमा रहने रकम नेपालमभत्रको कुनै बैि वा हवत्तीय सं स्थामा खािा
खोली जम्मा गररनेछ र त्यस्िो खािाको सञ्चालन िोहकएबमोणजम हुनेछ ।



केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा सं शोमधि ।
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२९.

उपभोक्ता संरक्षि कोषाः (१) दफा २७ बमोणजम जररबानाबापि प्राप्त गरे को रकम जम्मा
गनड बोर्डले एउटा उपभोक्ता सं रक्षि कोष खर्ा गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणजमको कोषमा जम्मा भएको रकम सेवालाई मनयममि
गराउन, सेवा प्रिालीको आवश्यकिा अनुसार ममडि सम्भार गनड वा पुनमनडमाडि गनड िथा
िोहकए बमोणजम उपभोक्तालाई अनुदान ठदने काममा प्रयोग गररनेछ ।
(३) कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन र उपयोगसम्बन्धी कायडहवमध िोहकएबमोणजम
हुनेछन् ।

३०.

लेखा र लेखापरीक्षिाः (१) बोर्डको आय-व्ययको ले खा प्रिमलि कानून बमोणजम
राणखनेछ ।
(२) बोर्डले िोहकएबमोणजम आन्िररक ले खापरीक्षि िथा आन्िररक मनयन्त्रि गनुड
गराउनु पनेछ ।
(३) बोर्डको आय-व्ययको ले खापरीक्षि समममिले मनयुक्त गरे को ईजाजिपत्र प्राप्त
लेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।
(४) नेपाल सरकारले िाहे मा जुनसुकै बखि बोर्डको ले खा िथा सोसँग सम्बणन्धि
ँ ाउन सकनेछ ।
कागजाि जाँच्न वा जि
पररच्छे द–८
हवहवध

३१.

मनदे शन ठदन सकनेाः सेवाको गुिस्िर कायम गने, वािावरि सं रक्षि गने िथा खानेपानी
िथा सरसफाईको गुिस्िर कायम राख्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले बोर्डलाई आवश्यक
मनदे शन ठदन सकनेछ र त्यस्िो मनदे शनको पालन गनुड बोर्डको किडव्य हुनेछ ।

३२.

वाहषडक प्रमिवदे न पेश गनुड पनेाः (१) बोर्डले प्रत्येक आमथडक वषड समाप्त भएको मममिले िीन
महहनामभत्र दे हायका कुराहरुसमेि समावेश गरी नेपाल सरकारसमक्ष वाहषडक प्रमिवेदन पेश
गनुड पनेछाः–
(क)

बोर्डको आम्दानी र खिडको हववरि,

(ख)

आपूmले वषडभरी सम्पादन गरे को कामको हववरि र सोको लामग
लागेको प्रशासकीय खिड,

(ग)

आगामी वषडको कायडयोजना र त्यसको लामग आवश्यक पने
अनुमामनि बजेट िथा सोको स्रोि,
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(घ)

िोहकए बमोणजमका अन्य हववरि ।

(२) उपदफा (१) बमोणजमको प्रमिवेदन नेपाल सरकारले प्रत्येक वषड बोर्डलाई
सावडजमनक गनड लगाउनेछ ।
३३.

उपसमममि गठन गनड सकनेाः (१) बोर्डले आपूmले गनुप
ड ने काम कारबाही सुिारुरुपले
गनडको लामग हवमभन्न हवषयसँग सम्बणन्धि हवशेषज्ञ, सेवा प्रदायक िथा उपभोक्ताको समेि
सं लग्निा रहने गरी आवश्यकिा अनुसार उपसमममि गठन गनड सकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणजम गठठि उपसमममिको काम, किडव्य, अमधकार िथा
उपसमममिका सदस्यले पाउने सुहवधा िोहकएबमोणजम हुनेछन् ।

३४.

ँ सम्पकडाः बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पकड राख्दा भौमिक योजना िथा
नेपाल सरकारसग
मनमाडि मन्त्रालयमापडmि राख्नु पनेछ ।

३५.

मनयम बनाउने अमधकाराः यस ऐनको उद्देश्य कायाडन्वयन गनड बोर्डले आवश्यक मनयम
बनाउन सकनेछ र त्यस्िो मनयम नेपाल सरकारबाट स्वीकृि भएपमछ लागू हुनेछ ।

३६.

मनदे णशका बनाई लागू गनड सकनेाः बोर्डले यो ऐन वा यसअन्िगडि बनेको मनयमको अधीनमा
रही आवश्यक मनदे णशका बनाई लागू गनड सकनेछ ।

३७.

खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अध्यादे श, २०६२ मनणष्क्रय भएपमछ त्यसको पररिामाः खानेपानी
व्यवस्थापन बोर्ड अध्यादे श, २०६२ मनणष्क्रय भएपमछ अको अमभप्राय नदे णखएमा सो
मनणष्क्रयिाले,–
(क)

सो अध्यादे श मनणष्क्रय हुँदाका बखि िल्िी नभएको वा कायम नरहे को
कुनै कुरा पमन जगाउने छै न,

(ख)

सो अध्यादे श बमोणजम िालू भएको कुरा वा सोबमोणजम रीि पु¥याई अणघ
नै गररएको कुनै काम वा भोमगसकेको कुनै कुरालाई असर पाने छै न,

(ग)

सो अध्यादे शबमोणजम पाएको, हामसल गरे को वा भोगेको कुनै हक, सुहवधा,
किडव्य वा दाहयत्वमा असर पाने छै न,

(घ)

सो अध्यादे श बमोणजम गररएको कुनै दण्र् सजाय वा जफिलाई असर
पाने छै न,

(ङ)

मामथ ले णखएको कुनै त्यस्िो हक, सुहवधा, किडव्य, दाहयत्व, दण्र् सजायका
सम्बन्धमा गररएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पाने छै न र
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सो अध्यादे श कायम रहे सरह त्यस्िो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई
पमन शुरु गनड, िालू राख्न वा लागू गनड सहकनेछ ।

18

अनुसूिी
ँ सम्बणन्धि)
(दफा १० को उपदफा (७) सग
शपथ

म... ... ... ... ... ... ... ईश्वरलाई साक्षी राखी÷सत्य मनष्ठापूवक
ड शपथ मलन्छु हक समममिको
अध्यक्ष÷सदस्यको है मसयिले मलाई सुणम्पएको णजम्मेवारी र किडव्य पालन कसै को र्र, त्रास,
मोलाहहजा, पक्षपाि, द्वे ष वा लोभमा नपरी मनष्पक्ष िथा इमान्दारीपूवक
ड गनेछु र आफ्नो किडव्य
पालनाको

मसलमसलामा

जानकारी

हुन

आएको

गोप्य

कुरा

प्रिमलि

कानूनको

पालनाको

मसलमसलामा बाहे क कुनै अवस्थामा कसैलाई कुनै पमन माध्यमबाट आपूm पदमा बहाल रहे वा
नरहेको जुनसुकै अवस्थामा प्रकट गने छै न ।

मममिाः–

दस्िखिाः ..................
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