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खानेपानी सेवा महसुल (असुल उपर गने) ननयमावली, २०५०
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०५०।१२।१
प्रिासकीय काययववनि (ननयनमत गने) ऐन, २०१३ को दफा २ को उपदफा (१) ले ददएको
अनिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले दे हायका ननयमहरू बनाएको छ ।

१.

संशिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी ननयमहरूको नाम “खानेपानी सेवा महसुल (असुल उपर गने)
ननयमावली, २०५०” रहेको छ ।
(२)

२.

यो ननयमावली २०५१ साल वैिाख १ गते देशख प्रारम्भ हुनेछ ।

पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्य नलागेमा यस ननयमावलीमा–
(क)

“ववभाग” भन्नाले नेपाल सरकारको खानेपानी तर्ा ढल ननकास ववभाग सम्झनु
पछय ।

(ख)

“कायायलय” भन्नाले खानेपानीको ववतरण र रे खदे ख गनय तर्ा महसुल बुझ्नको
लानग ववभागले खडा गरे को स्र्ानीय कायायलय सम्झनु पछय र सो िब्दले
त्यस्तो काम गनयको नननमत्त ववभागले तोकेको अन्य कुनै कायायलय, अनिकारी
वा सं घ सं स्र्ालाई समेत जनाउँछ ।

(ग)

“िारा” भन्नाले खानेपानीको उपभोग गनयको नननमत्त ववभाग वा कायायलयले कुनै
व्यशि, सं स्र्ा वा ननकायका नाममा जडान गररददएको िारा सम्झनु पछय ।

(घ)

“उपभोिा” भन्नाले िाराको सुवविा उपभोग गने व्यशि, सं स्र्ा वा ननकाय
सम्झनु पछय ।

(ङ)

“महसुल” भन्नाले

िाराको सुवविा उपभोग गरे

वापत उपभोिाले

ननयमावली बमोशजम बुझाउनु पने खानेपानी सेवा महसुल सम्झनु पछय ।
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(च)

“नमटर” भन्नाले खानेपानीको खपतको पररमाण नाप्ने उद्देश्यले उपभोिाको
पाइप लाइनमा जडान गररने नमटर सम्झनु पछय ।

३.

िारा जडान गनय ननवेदन ददनु पनेः (१) आफ्नो घरजग्गामा िारा जडान गनय चाहने व्यशि,
सं स्र्ा वा ननकायले सो घर जग्गामा आफ्नो स्वानमत्व भएको प्रमाण सं लग्न गरी ववभागले
तोकेको ढाँचामा कायायलयमा ननवेदन ददनु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजमको ननवेदन प्राप्त भएपनछ कायायलयले उि ननवेदन उपर
जाँचबुझ गदाय ननवेदकको नाउँमा िारा जडान गररददनु पने दे शखएमा अनुसूची–१ बमोशजमको
िारा जडान िुल्क नलई ननवेदकले माग गरे को ठाउँमा िारा जडान गरी ददनेछ ।
तर,
(१)

पानीको स्रोतमा कमी भएमा वा प्राववनिक दृविले सो ठाउँमा िारा
जडान गनय नसवकने भएमा िारा जडान गनय कायायलय बाध्य हुने
छै न।

(२)

पानीको स्रोतमा कमी भएको कारणले िारा जडान गनय नसवकने भएमा
पानीको स्रोतको िमतामा वृवि हुदै गएमा कायायलयले आफू कहाँ पनय
आएको ननवेदनमध्ये अशघल्लो ननवेदनलाई प्रार्नमकता ददई िारा
जडान गनुय पनेछ ।

(३)

उपननयम (२) बमोशजम िारा जडान गनय आवश्यक पने पाइप, नमटर
आदद मालसामानको व्यवस्र्ा ननवेदकले गनुय पनेछ ।

४.

स्वीकृती नलनु पनेः (१) िारा जडान गदाय वा होल पररवतयनको नसलनसलामा सडक खन्नु पने
भएमा ननवेदकले सम्बशन्ित ननकायबाट स्वीकृनत नलनु पनेछ ।
(२) कसै को ननजी स्वानमत्वमा रहे को घर जग्गा वा बाटोबाट िारा जडान गनुय पने
भएमा वा त्यस्तो ठाउँमा होल पररवतयन गनुय पने भएमा ननवेदकले सो कामको लानग
सम्बशन्ित जग्गािनीबाट स्वीकृती नलनु पनेछ ।
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५.

नमटर जडान गनुय पनेः (१) नयाँ िारा जडान गदाय उपभोिाले अननवायय तवरले नमटर जडान
गनुय पनेछ ।
(२) कायायलयको मौज्दातमा नमटर भएसम्म नमटरको मोल र नमटर जडान खचय
सम्बशन्ित उपभोिासँग नलई कायायलयले नमटर जडान गररददनेछ ।
(३) उपननयम (२) बमोशजम कायायलयको मौज्दातमा नमटर नभएमा उपभोिाले
कायायलयबाट तोवकए अनुसारको गुणस्तरको नमटर आफैँ बन्दोवस्त गरी िारामा नमटर जडान
गनुय पनेछ ।
(४) उपननयम (३) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भएतापनन कायायलयको मौज्दातमा
नमटर नभएमा वा उपभोिाले नमटर उपलब्ि गराउन नसकेकोमा नमटर उपलब्ि हुनासार्
उपभोिाले नमटर जडान गनुय पनेछ ।
(५) नमटर जडान नभएका पुराना िारामा समेत कायायलयले आवश्यकता अनुसार
नमटर जडान गनय सक्नेछ ।

६.

नमटरको सुरिाः (१) उपभोिाले नमटर सुरिाको लानग कायायलयले तोके बमोशजमको
च्याम्बर बनाइ नमटरको सुरिा गनुय पनेछ ।
(२) कुनै कारणले नमटर हराएमा वा नबनिएमा सो को नलशखत जानकारी उपभोिाले
तुरुन्त कायायलयलाई ददनु पनेछ ।
(३) उपननयम (२) बमोशजम नमटर हराएको वा नबनिएको जानकारी हुन आएमा
कायायलयले उपभोिसँग लाग्ने खचय नलई माग बमोशजम नमटर जडान वा ममयत गररददनु
पनेछ।

७.

ननःिुल्क ममयत गनेः (१) नमटरदे शख कायायलयको स्वानमत्वमा रहे को मुख्य पाइप लाइनको
ममयत कायय कायायलयले ननःिुल्क गनेछ । पाइपको ममयतको लानग आवश्यक पने सामान र
अन्य खचय कायायलयले तोके बमोशजम उपभोिाले व्यहोनुय पनेछ ।
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(२) उपननयम (१) बमोशजम पाइपको ममयत गराउनु पने भएमा उपभोिाले अशघल्लो
मवहना सम्मको महसुल बुझाएको रनसद सं लग्न गरी कायायलयमा ननवेदन ददनु पनेछ ।
(३) उपननयम (२) बमोशजमको ननवेदन प्राप्त भएमा कायायलयले िाराको पाइप
ननःिुल्क ममयत गरी ददनेछ ।

८.

होल पररवतयन गनय सवकनेः (१) कुनै कारणले िाराको होल पररवतयन गनुय पने भएमा ववभागले
तोकेको ढाँचामा कायायलयमा ननवेदन ददन सवकनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजमको ननवेदन प्राप्त भएपनछ जाँचबुझ गदाय प्राववनिक
दृविकोणले होल पररवतयन गरी ददन नमल्ने दे शखएमा कायायलयले अनुसूची–२ बमोशजमको
िुल्क नलई होल पररवतयन गररददनेछ ।

९.

िाराको महसुल दरः प्रत्येक मवहना उपभोिाले अनुसूची–३ बमोशजमको महसुल बुझाउनु
पनेछ ।
तर दे हायको अवस्र्ामा दे हाय बमोशजमका दरले महसुल ददइनेछः–
(क)

नमटर नचले मा नमटर चालू नभए सम्मको लानग अशघल्लो तीन मवहनाको
सरदर खपतको आिारमा,

(ख)

कायायलयको स्वीकृनत नलई वा कायायलयले

नै पाइप लाइनबाट नमटर

शझकेकोमा नमटर जडान नगरे को िारा सरह ।

१०.

िाखा िाराको महसुल दरः नमटर जडान नगररएको िारामा िाखा िारा (वट) समेत जडान
गररएको भए प्रत्येक िाखा िाराको लानग अनुसूची–३ को खण्ड (ख) बमोशजम र्प महसुल
लाग्नेछ ।

११.

महसुल बुझाउनु पने अवनिः (१) उपभोिाले यस ननयमावली बमोशजम बुझाउनु पने प्रत्येक
मवहनाको महसुल अको मवहनाको मसान्तसम्ममा कायायलयमा बुझाउनु पनेछ ।
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(२)

नमटर नभएको िारा मवहनाको जुनसुकै ददनमा जडान गररएको भएतापनन
उपभोिाले सो मवहनाको पूरै महसुल बुझाउनु पनेछ ।

१२.

बक्यौता महसुल असुल गररनेः यो ननयमावली प्रारम्भ हुन ु अशघ प्रचनलत ननयम बमोशजम
बुझाउनु पने महसुल कसै ले बाँकी राखेको दे शखएमा ननजसँग ननयम १३ बमोशजमको
अनतररि िुल्क समेत सो बक्यौता महसुल असुल गररनेछ ।

१३.

अनतररि िुल्क लाग्नेः ननयम ११ को उपननयम (१) बमोशजमको म्याद नभत्र महसुल
नबुझाएमा दे हायका दरले अनतररि िुल्क लाग्नेछः–
(क)

ननयम ११ को उपननयम (१) बमोशजमको म्याद समाप्त भएको दुई
मवहनासम्मको लानग सो महसुलको प्रनत मवहना पाँच प्रनतितका दरले,

(ख)

खण्ड (क) मा उल्ले शखत म्याद नाघेको अको एक मवहनासम्मको लानग सो
महसुलको सात प्रनतितको दरले ,

(ग)

खण्ड (ख) मा उल्ले शखत म्याद नाघेपनछ पानीको ववतरण बन्द नगररएको भए
सो अवनिको लानग प्रनत मवहना १० प्रनतितको दरले ।

१४.

पानीको ववतरण बन्द गनय सवकनेः (१) दे हायको अवस्र्ामा कायायलयले उपभोिाको िाराबाट
पानीको ववतरण बन्द गनय सक्नेछः–
(क)

कुनै उपभोिाले ननयम १३ को खण्ड (ख) बमोशजमको म्याद नभत्र
बाँकी महसुल र अनतररि िुल्क नबुझाएमा,

(ख)

िाराको टुटी जडान नगरी पानीको उपभोग गरे मा वा िारामा पाइप
वा नमटर जडान भएकोमा पानी कम खपत दे खाउने उद्देश्यले नमटर
वा पाइपमा कुनै वकनसमको अवाशन्छत काम गरे मा,

(ग)

कायायलयको

स्वानमत्वमा

रहे को

मुख्य

लाइनदे शख

नमटरसम्मको

पाइपको आवश्यक सं भार र ममयत नगरी पानी खेर जान ददएमा,
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(घ)

उपभोिाले

पानी

टङ्की

भन्दा

अगानडको

पाइप

लाइनबाट

कुनै

उपकरण प्रयोग गरी पानी पम्प गरे मा,
(ङ)

नमटर उपलब्ि हुँदा हुँदै नमटर जडान नगरे मा ।

(२) उपननयम (१) बमोशजम पानीको ववतरण बन्द गररएकोमा बाँकी महसुल तर्ा
अनतररि िुल्क नबुझाइ वा नमटर वा टु टी जडान नगरी वा नमटरमा अवाशन्छत काम गरे
वापत कायायलयलाई पनय गएको घाटा वापतको रकम नबुझाएसम्म पुनः पानीको ववतरण
गररने छै न ।

१५.

बाँकी महसुल तर्ा अनतररि िुल्क असुल उपर गररनेः उपभोिाले यस ननयमावली बमोशजम
बुझाउनु पने महसुल र अनतररि िुल्क तोवकएको म्याद नभत्र नबुझाइ बाँकी राखेमा त्यस्तो
बाँकी महसुल र अनतररि िुल्क सरकारी बाँकी सरह प्रचनलत कानून बमोशजम असुल उपर
गररनेछ ।

१६.

पानी ववतरण नभएको अवनिको महसुल छु ट हुन सक्नेः (१) कुनै कारणबाट पानीको
ववतरणमा गडबडी उत्पन्न भई कुनै उपभोिाले पूण य रूपले पानी उपभोग गनय पाएको छै न
भन्ने कुरा सम्बशन्ित उपभोिाको ननवेदन अनुसार वा कायायलयबाट जाँचबुझ गदाय दे शखन
आएमा कायायलयले त्यसरी उपभोिाले पानी उपभोग गनय नपाएको अवनि भरको महसुल छु ट
ददन सक्नेछ ।
(२) कुनै खास इलाका वा िेत्रका सम्पूण य उपभोिाहरूले नै पानी उपभोग गनय
नपाएबाट महसुल छु ट ददनु पने भएमा त्यस कुराको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी
ववभागले छु ट ददन सक्नेछ ।

१७.

नेपाल सरकारले बक्यौता महसुल माफी ददन सक्नेः (१) कुनै कारणबाट बक्यौता महसुल
उठाउन व्यवहाररक छै न भन्ने लागेमा ववभागले िारा काट्ने तफय तुरुन्त कारबाही चलाई
बक्यौता महसुल माफी गनयको लानग नेपाल सरकारमा नसफाररस गनुय पनेछ ।
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(२) उपननयम (१) बमोशजमको नसफाररस अनुसार बक्यौता महसुल माफी गनय
मनानसव दे शखएमा नेपाल सरकारले बक्यौता महसुल माफी गनय सक्नेछ ।
१८.

िाराको नामसारीः (१) िारा रहे को घर वा जग्गा कसै ले खररद गरी वा अरू कुनै प्रकारले
हक प्राप्त गरे मा सो िारा पनन त्यसरी हक प्राप्त गनेको नाउँमा नामसारी हुन सक्नेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम हक प्राप्त गनेले आफ्नो नाममा िारा नामसारी गनय
चाहेमा त्यसको ननस्सा सवहत िाराको लगत रहे को कायायलयमा ननवेदन ददनु पनेछ ।
(३) उपननयम (१) बमोशजम प्राप्त ननवेदन उपर कायायलयले जाँचबुझ गदाय व्यहोरा
मनानसव दे शखन आएमा ननवेदकको नाउँमा िाराको नामसारी गररददनेछ । त्यसरी िाराको
नामसारी हुँदा नामसारी भएको मवहना भन्दा अशघको महसुल बाँकी भएमा त्यस्तो घर वा
जग्गा उपर हक प्राप्त गनेले त्यस्तो बाँकी महसुल बुझाउनु पनेछ ।

१९.

िाराको ठाउँसारी हुन नसक्नेः (१) िारा जडान भएको घर कम्पाउण्डनभत्र बाहे क
सािारणतया अन्यत्र िाराको ठाउँसारी हुन सक्ने छै न ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम िाराको ठाउँसारी गदाय नयाँ िारा जडान गरे सरहको
िुल्क र िाराको होल पररवतयन गनुय पने भएमा ननयम ८ को उपननयम (२) बमोशजम िुल्क
लाग्नेछ ।

२०.

िाराको लगत कट्टा गनय सवकनेः (१) िाराको आवश्यकता नपने उपभोिाले िाराको लगत
कट्टा गनयको लानग सो मवहना सम्मको महसुल बुझाई िाराको लगत रहे को कायायलयमा
ननवेदन ददनु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजमको ननवेदन प्राप्त भएमा कायायलयले ननवेदकको नाउँबाट
िाराको लगत कट्टा गररददनु पनेछ ।

२१.

अनुसूचीमा र्पघट वा हेरफेर गनय सक्नेः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन
गरी अनुसूचीहरूमा आवश्यकतानुसार र्पघट वा हे रफेर गनय सक्नेछ ।

२२.

खारे जीः िाराको महसुल (असुल उपर गने) ननयमावली, २०३२ खारे ज गररएको छ ।
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अनुसूची–१
(ननयम ३ को उप–ननयम (२) सँग सम्बशन्ित)
नयाँ िारा जडान िुल्क
िाराको साइज (इन्चमा)

१०० वफट सम्म (रु.)

१००

वफट

भन्दा

भएको प्रनत वफट (रु)
१⁄२

४००।–

४।–

३⁄४

५००।–

५।–

१

७००।–

७।–

१ १⁄२

९००।–

९।–

२

१२००।–

१२।–

३

१८००।–

१८।–

४

३०००।–

३०।–
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अनुसूची – २
(ननयम ८ को उप–ननयम (२) सँग सम्बशन्ित)
होल पररवतयन गदाय लाग्ने िुल्क

िाराको साइज (इन्चमा)

िुल्क (रु)

१⁄२

१५०।–

३⁄४

३००।–

१

५००।–

१

१⁄२

१,२००।–

२

२,३००।–

३

५,२००।–

४

१०,०००।–
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अनुसूची – ३
(ननयम ९ सँग सम्बशन्ित)
(क) नमटर भएको िाराको लाग्ने महसुल
िाराको

पानीको पररमाण (नलटरमा)

साइज

न्यू नतम महसुल

र्प प्रनत हजार

दर (रु.मा)

नलटरको लानग

(इन्चमा)

(रु.मा)

१⁄२

८००० सम्म

२०।–

–

१⁄२

८००१ दे शख ३०००० सम्म

–

५।–

१⁄२

३०००१ दे शख ५०००० सम्म

–

६।–

१⁄२

५०००१ दे शख १००००० सम्म

–

७।–

१⁄२

१००००१ दे शख मानर्

३⁄४

२७००० सम्म

१

५०००० सम्म

१ १⁄२

१४०००० सम्म

२

२३५००० सम्म

३

७००००० सम्म

४

१४००००० सम्म

–
३००।–
५५०।–
१५५०।–
२६००।–
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८।–
११।–
११।–
११।–
११।–

७७००।–

११।–

१५४००।–

११।–
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(ख) नमटर नभएको िाराको लाग्ने महसुल

िाराको साइज

मुख्य िारा महसुल

िाखा िारा महसुल

(इन्चमा)

दर (रु.मा)

दर (रु.मा)

१⁄२

७५।–

२५।–

३⁄४

५४०।–

१८०।–

१

१०८०।–

३६०।–

३२४०।–

१०८०।–

२

५४००।–

१८००।–

३

१६२००।–

५४००।–

४

३३६००।–

१२०००।–

सावयजननक

–

५००।–

१

१⁄२

द्रिव्यः खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भएतापनन –
(१)

प्रत्येक आनर्यक वषयमा उि महसुलमा ५% का दरले महसुल वृवि हुनेछ ।

(२)

ननयम १६ बमोशजम महसुल छूट भएकोमा िाराको लगत कायम गरे वापत प्रनत ह
५००।–

(३)

कायायलयको प्राववनिज्ञद्वारा जाँच गदाय मानसक ३००० नल. भन्दा कम पानी आउने
प्रमाशणत भएमा सो िारालाई पानी नआउने िारा मानी खण्ड (२) बमोशजमको दस्तुर
मात्र नलइनेछ ।
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