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जलस्रोत सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनन बनेको विधेयक 

प्रस्तािना : मानि सभ्यताको अस्स्तत्ि र ननरन्तरताको लानग जलस्रोतको दिगो विकास र संरक्षण गिै  
जलिाय ुपररितननबाट नसजनना हनेु न्यून िा अनधक िर्ान, बाढी, सखु्खा जस्ता विपद्को व्यिस्थापन र 
सोको प्रभािलाई न्यूननकरण गनन, जल एिम ्निी प्रणालीसँग सम्बस्न्धत जैविक विविधता, जलाधार र 
पयानिरणको सरुक्षा गनन, जलस्रोत उपयोगबाट प्राप्त लाभको न्यायोस्ित वितरण  गरी भािी पसु्ताले समेत 
सोको प्रयोग गनन पाउने आधार सनुनस्ित गनन र जलस्रोतको एकीकृत  विकास एिम ्व्यिस्थापन र 
तत्सम्बन्धी आिश्यक व्यिस्था गनन िाञ्छनीय भएकोले; 

सङ्घीय संसिले यो ऐन बनाएको छ ।  

पररच्छेि– १ 

प्रारस्म्भक 

१. संस्क्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यो ऐनको नाम “जलस्रोत (व्यिस्थापन तथा ननयमन) ऐन, २०७७” 
रहेको छ। 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनेुछ। 

२. पररभार्ा : विर्य िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क)  “अनमुनतपत्र” भन्नाले जलस्रोत उपयोगको लानग कुनै आयोजनाको विकास र सञ्चालन 
गनन दिइने अनमुनत सम्झन ुपछन। 

(ख)   “आयोग” भन्नाले जल तथा ऊजान आयोग सम्झन ुपछन । 

(ग)  “आयोजना” भन्नाले जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण र विकासको लानग सञ्चालन हनेु कुनै 
आयोजना, कायनक्रम िा संरिना सम्झन ुपछन ।    

(घ) “क्षेत्रगत गरुुयोजना” भन्नाले जलस्रोतको उपलब्धता, सोको बहपुक्षीय एिम ्
बहआुयानमक उपयोग, जोस्खम र लाभ-लागतको विश्लरे्ण गरी िफा १५ मा उस्ललस्खत 
क्षेत्रका लानग अलगअलग रुपमा तयार गररने विस्ततृ योजना सम्झन ुपछन ।  

(ङ) “जल उत्पन्न विपद्” भन्नाले बाढी, पवहरो, डुबान, कटान िा वहमताल विष्फोटको कारण 
उत्पन्न िा नसजनना हनेु संकट सम्झन ुपछन । 

(ि) “जलस्रोत” भन्नाले निी, खोला, खहरे, ताल, िह, नहर, कुलो, तलाउ, पोखरी, जलाशय, 

सीमसार, भू-सतह, भूनमगत, िर्ानत िा िरवफलो अिस्थामा रहेको पानी सम्झन ुपछन र 
सो शब्िले पानीको सबै प्रकारको महुान िा स्रोतलाई समेत जनाउँछ। 
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(छ) “जलस्रोत उपयोगको सहमनत” भन्नाले जलस्रोत उपयोग र विकास गनन जलस्रोतको 
उपलब्धता, आिश्यक पने पानीको पररमाण र प्रयोजन समेत उललेख गरी प्रिान गररने 

सहमनत सम्झन ुपछन । 

(ज) “पयानिरण” भन्नाले जलस्रोत, जलाधार क्षेत्र, निी प्रणाली, त्यहाँ आस्ित जलिर एिम ्
जीि र नतनीहरुबीिको परस्परको अननु्यास्ित सम्बन्ध सम्झन ुपछन। 

(झ) “जलाधार क्षेत्र” भन्नाले भू-सतह, भूनमगत िर्ानत िा िवफलो िा सबै प्रकारको जलस्रोत 
प्रिावहत हनेु ननस्ित भौगोनलक क्षेत्र सम्झन ुपछन ।  

(ञ) “जलस्रोतको लाभिायी उपयोग” भन्नाले उपलब्ध स्रोत साधन र प्रविनधको प्रयोग गरी 
लाभ-लागतको विश्लेर्णको आधारमा अनधकतम लाभ प्राप्त गनन उत्तम तररकाले 
जलस्रोतको उपयोग गने प्रवक्रया सम्झन ुपछन । 

(ट) “तोवकएको” िा तोवकए बमोस्जम” भन्नाले यो ऐन अन्तगनत बनेको ननयममा तोवकएको 
िा तोवकए बमोस्जम सम्झनपुछन। 

(ठ) “पनुभनरण” भन्नाले भूनमतगत जलस्रोतको प्राकृनतक तहलाई यथास्स्थनतमा कायम राख्नको 
लानग भू-सतहबाट िर्ानतको पानी नबना अिरोध जनमन मनुन पठाउने कायन सम्झन ु
पछन। 

(ड)  "बाँध" भन्नाले जलस्रोत उपयोगको लानग निी िा खोलामा भौनतक संरिना ननमानण 
गरी पानीको पररमाण िा सतह िृवि गनन नननमनत संरिना सम्झन ुपछन ।  

(ढ) “मन्त्रालय” भन्नाले ऊजान, जलस्रोत तथा नसँिाइ मन्त्रालय सम्झन ुपछन । 

(ण) “निीतल”् भन्नाले निी बगर तथा निी आसपासको जनमन सम्झन ुपछन ।  

(त) “निी बेनसन” भन्नाले कुनै प्रमखु निी, त्यसको सहायक निी, सोसगँ आबि भूनमगत 
जलस्रोत, िर्ानत िा िरवफलो अिस्था िा जनुसकैु स्िरुपमा रहेको जलस्रोत सोही निी 
िा त्यसको सहायक निीमा प्रिावहत हनेु ननस्ित क्षेत्र सम्झनपुछन ।  

(थ)  “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपानलका, नगरपानलका, उपमहानगरपानलका र 
महानगरपानलका सम्झन ुपछन । 

(ि) “संरिना” भन्नाले जलस्रोतको उपयोग िा व्यिस्थापन गनन नननमनत बाँध, जलाशय, 

जलमागन, सरुुङ्ग, नहर, विद्यतु गृह िा सोही प्रकृनतको अन्य संरिना सम्झन ुपछन र सो 
शब्िले त्यस्तो संरिनाले ििेको जग्गा र सोमा जनडत मेस्शनरी एिम ्उपकरणलाई 
समेत जनाउँछ । 
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पररच्छेि – २ 

जलस्रोतको स्िानमत्ि र अनधकार  

३. जलस्रोतको स्िानमत्ि : नेपालमा रहेको जलस्रोतको स्िानमत्ि र अनधकार नेपाल राज्यमा ननवहत 
रहनेछ। 

४. जलस्रोतको अनधकार : (१)  प्रत्येक व्यस्िलाई नबना भिेभाि खानेपानी र घरेल ुउपयोगको 
लानग सरुस्क्षत र उपयिु पररमाणमा जलस्रोत प्राप्त गने अनधकार हनेुछ।   

(२) प्रिनलत कानून बमोस्जम ननजी क्षेत्रलाई खानेपानी सेिा प्रिान गने अनमुनतपत्र 
दिइएको अिस्थामा पनन उपिफा (१) बमोस्जम खानेपानी उपलब्ध गराउने िावयत्ि राज्यको 
हनेुछ ।  

५. जलस्रोत उपयोग र विकास गने अनधकार : (१) यस ऐन तथा प्रिनलत कानून बमोस्जम आफ्नो 
अनधकार अन्तगनत जलस्रोत उपयोग तथा विकास गने अनधकार नेपाल सरकार, प्रिेश सरकार 
तथा स्थानीय तहमा रहनेछ।  

(२) उपिफा (१) बमोस्जम जलस्रोत उपयोग र विकस गिान सोको उस्ित व्यिस्थापन, 

लाभिायी उपयोग, दिगो विकास र संरक्षण सम्बन्धी आिश्यक कायन समेत गनुन पनेछ। 

पररच्छेि – ३ 

जलस्रोत व्यिस्थापनका नसिान्त   

६. साझा स्रोत र सम्पिा : (१) जलस्रोत नेपाल र नेपालीको साझा स्रोत र सम्पिाको रुपमा 
रहनेछ। 

(२) जलस्रोतको उस्ित व्यिस्थापन, संरक्षण, संििनन र सरुक्षा गरी ितनमान तथा भािी 
ििुै पसु्ताले यसको उपयोग गनन पाउने व्यिस्था नमलाउने िावयत्ि नेपाल सरकार, प्रिेश 
सरकार, स्थानीय तह र जलस्रोतको उपयोग गने  सबकैो हनेुछ।   

७. निी र निी प्रणालीको संरक्षण :  (१) निी, निी प्रणाली र सोसँग सम्बस्न्धत पयानिरणको दिगो 
संरक्षण गने िावयत्ि तथा स्जम्मेिारी नेपाल सरकार, प्रिेश सरकार तथा स्थानीय तहको हनेुछ। 

(२) प्रत्येक निी तथा निी प्रणालीमा अविरल रुपमा स्िच्छ पानी प्रिाहको लानग 
आिश्यक र उपयिु उपाय लागू गनुनपनेछ।    

(३) नेपाल सरकार, प्रिेश सरकार तथा स्थानीय तहले एकल िा संयिु रुपमा निीमा 
आधाररत सभ्यताको संरक्षण र प्रििनन सम्बन्धी आिश्यक कायन गनुनपनेछ।  

(४) निी तथा निी प्रणालीको संरक्षण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनेुछ।  
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८. पयानिरणको संरक्षण : नेपाल सरकार, प्रिेश सरकार िा स्थानीय तहले पयानिरणको संरक्षण र 
संििनन गरी सोको दिगो व्यिस्थापनका लानग िेहायका कायन गनुनपनेछ :-- 

(क)  जलस्रोतको प्रकृनतक बहािलाई कुनै पनन तररकाले प्रभावित नगने िा हनु नदिने,   

(ख) निीतल ्तथा निी वकनाराको संरक्षण र सिपुयोग गने र गैह्र काननुीरुपमा हस्तक्षेप 
गने कायनलाई ननरुत्साहन गने,   

(ग) निी तथा निीतल ्क्षेत्रबाट बालिुा, ढुङ्गा, नगटी स्झक्ने  कायनलाई ननयनमत र व्यिस्स्थत  
गने,  

(घ) पयानिरणलाई कुनै पनन प्रकारले प्रिूवर्त िा फोहोर िा िरुुपयोग हनु नदिने।    

९. जनमन र जलस्रोत उपयोगको अनपुात : (१)  नसँिाइ र कृवर्को लानग जनमन र जलस्रोत 
उपयोगको अनपुात ननधानरण गिान जनमनको प्रकृनत, बालीको प्रकार र उपलब्ध जलस्रोतको 
पररमाणलाई आधार मानी गनुनपनेछ ।   

(२) उपिफा (१) बमोस्जम जनमन र जलस्रोत उपयोगको अनपुात ननधानरण गिान 
सामास्जक र पयानिरणीय मूलय समेत अनभिृवि हनेु गरी गनुन पनेछ।  

१०. समिुायमा आधाररत जलस्रोत व्यिस्थापन : िेहाय बमोस्जम जलस्रोतको लाभिायी उपयोग र 
उस्ित व्यिस्थापन गिान स्थानीय समिुायको सहभानगता, परम्परागत ज्ञान र सीपको प्रयोग 
सनुनस्ित गनुनपनेछ :-  

(क)  आकाशे पानीको सङ कलन र प्रयोग, 

(ख) जलाधार तथा पयानिरण संरक्षण, 

(ग) भू-सतह तथा भूनमगत जलस्रोतका महुानको उस्ित संरक्षण र व्यिस्थापन,   

(घ) सहभानगतामूलक नसँिाइ प्रणालीको विकास र सञ्चालन,   

(ङ) तोवकए बमोस्जम अन्य कायन ।  

पररच्छेि – ४ 

निी बेनसन योजना तथा निी व्यिस्थापन 

११. निी बेनसन योजना : (१) नेपाल सरकारले निी तथा निी िेनसनमा उपलब्ध जलस्रोतको उस्ित 
व्यिस्थापन र लाभिायी उपयोगको लानग निी बेनसन योजना तयार गरी लागू गनन सक्नेछ ।  

(२) उपिफा (१) बमोस्जम निी बेनसन योजना तयार गिान िेहायका विर्यहरु समािेश 
गनुन पनेछ :-  



5 
 

(क) जलस्रोत उपयोग र बाँडफाटँ सम्बन्धी आधारभूत नसिान्त,  

(ख) जलस्रोत उपयोग गरी हाल सञ्चालनमा रहेका तथा प्रस्तावित आयोजना िा 
पूिानधार, 

(ग) जलिाय ुपररितनन र जल उत्पन्न विपद्का कारण नसजनना हनुसक्ने समस्याको 
व्यिस्थापनका लानग अिलम्बन गररने आिश्यक उपाय। 

(घ) सम्बस्न्धत क्षेत्रमा रहेका बानसन्िा र समिुायले हाल उपयोग गरररहेको र  
भविष्यमा आिश्यक पननसक्ने पानीको पररमाण, 

(ङ) सम्बस्न्धत निी बेनसनमा उपलब्ध जलस्रोत र सोको दिगो तथा लाभिायी 
उपयोग ।  

  (३)   निी बेनसन योजना सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनेुछ ।  

१२. क्षेत्रगत गरुुयोजना :(१) नेपाल सरकारले आयोगको नसफाररसमा प्रत्येक निी िेनसनमा उपलब्ध 
जलस्रोतको उस्ित व्यिस्थापन र लाभिायी उपयोगको लानग क्षेत्रगत गरुुयोजना तयार गरी 
लागू गनन सक्नेछ :-  

(२) उपिफा (१) बमोस्जम क्षेत्रगत गरुुयोजना तयार गिान िेहायका विर्य समािेश 
गनुन पनेछ :-   

(क) निी बेनसनमा उपलब्ध जलस्रोत र त्यसको उपयोगबाट प्राप्त हनेु लाभ- लागत 
र जोस्खमको विश्लेर्ण,  

(ख) प्राविनधक तथा आनथनक विश्लेर्ण,  

(ग) प्रभावित व्यस्ि एिम ्पररिारको व्यिस्थापन,  

(घ) विनभन्न प्रयोजनको लानग जलस्रोतको उपयोग,  

(ङ) सामास्जक एिम ्िातािरणीय प्रभाि न्यूननकरण र व्यिस्थापन, 

 (ि)  तोवकए बमोस्जम अन्य विर्य ।  

(३)  उपिफा (१) बमोस्जम गरुुयोजना तयार गने सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए 
बमोस्जम हनेुछ । 

१३. निीको िगीकरण : (१) जलस्रोतको उस्ित व्यिस्थापन र लाभिायी उपयोगको लानग नेपालमा 
अिस्स्थत निी तथा खोलालाई तोवकए बमोस्जम िगीकरण गररनेछ ।  
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(२) उपिफा (१) बमोस्जम िगीकृत निी तथा खोलाको संरक्षण, संििनन र सरुक्षा गने 
िावयत्ि तथा स्जम्मेिारी आफ्नो अनधकार अन्तगनत रही नेपाल सरकार, प्रिेश सरकार तथा 
स्थानीय तहको हनेुछ ।  

(३) निी िगीकरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनेुछ । 

१४. जलस्रोतको अन्तर बेनसन स्थानान्तरण : (१) एक निीमा रहेको जलस्रोत अको निीमा 
स्थानान्तरण गिान आनथनक, सामास्जक र िातािरणीय दृविकोणबाट समेत अनधकतम लाभ प्राप्त 
हनेु भएमा जलस्रोतको अन्तर बेनसन स्थानान्तरण गनन सवकनेछ। 

(२) उपिफा (१) बमोस्जम जलस्रोतको अन्तर बेनसन स्थानान्तरणबाट प्राप्त हनेु लाभको 
वहस्सा सम्बस्न्धत स्थानीय तहलाई समेत उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

(३) उपिफा (२) जलस्रोतको अन्तर बेनसन स्थानान्तरण र लाभ बाडँफाँट सम्बन्धी 
व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनेुछ । 

पररच्छेि – ५ 

जलस्रोत उपयोगको अग्रानधकार, सहमनत तथा अनमुनतपत्र   

१५. जलस्रोत उपयोगको अग्रानधकार : (१) जल पयानिरण तथा जैविक विविधता संरक्षण समेतलाई 
दृविगत गरी जलस्रोत उपयोगको अग्रानधकार क्रम साधारणतया िेहाय बमोस्जम हनेुछ :-  

(क)  खानेपानी र घरेल ुउपयोग, 

(ख)  पशपुालन तथा मत्स्यपालन 

(ग)  नसँिाइ,  

(घ)  जलविद्यतु, 

(ङ) खानी तथा औद्योनगक उपयोग,  

(ि)  जल यातायात, 

(छ)  धानमनक, सांस्कृनतक तथा िातािरण संरक्षण, 

(ज)  आमोि-प्रमोि तथा पयनटन,  

(झ)  तोवकए बमोस्जम अन्य उपयोग । 

(२) उपिफा (१) बमोस्जम जलस्रोत उपयोगको अग्रानधकार क्रम सम्बन्धी अन्य 
व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनेुछ ।  



7 
 

१६. जलस्रोत उपयोगको सहमनत : (१) यस ऐन तथा अन्य प्रिनलत कानून बमोस्जम जलस्रोत 
उपयोग गरी कुनै आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गनन आयोगबाट जलस्रोत उपयोगको 
सहमनत नलनपुनेछ। 

(२) उपिफा (१) बमोस्जम जलस्रोत उपयोगको सहमनत प्राप्त गनन िेहाय बमोस्जमका 
वििरण तथा कागजात संलग्न गरी आयोग समक्ष पठाउन ुपनेछः- 

(क)  आयोजनाको संस्क्षप्त वििरण, 

(ख) आयोजना ननमानण िा कायानन्ियन हनेु स्थान,  

(ग) जलस्रोतको औसत मानसक बहाि, पररमाण तानलका र उपयोगको प्रयोजन, 

(घ)  आयोजना कायानन्ियन गिान मानथललो र तललो क्षेत्रको जलस्रोत उपयोगमा 
प्रभाि पने भए त्यसको वििरण, 

(ङ)  तोवकए बमोस्जम अन्य वििरण। 

(३) उपिफा (२) बमोस्जम प्राप्त अनरुोधको आधारमा आिश्यक अध्ययन गरी आयोगले 
जलस्रोत उपयोगको सहमनत दिनेछ ।    

(४) जलस्रोत उपयोगको सहमनत सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनेुछ। 

१७. अग्रानधकार क्रम र पररमाणमा हेरफेर गनन सवकने : िफा १५ िा १६ मा जनुसकैु कुरा 
लेस्खएको भएतापनन सखु्खा, खडेरी, जलिाय ु पररितनन िा अन्य कुनै प्राकृनतक कारणले 
जलस्रोतको उपलब्ध पररमाणमा कमी आएमा सोही अनपुातमा जलस्रोत उपयोगको अग्रानधकार 
क्रम िा उपयोग गनन दिइएको अनमुनत िा सहमनत बमोस्जमको जलस्रोतको पररमाणमा 
समन्यावयक आधारमा संशोधन िा हेरफेर गनन सवकनेछ। 

तर सम्भि भएसम्म गाहनस््य प्रयोजनको लानग उपयोग गनन दिइएको जलस्रोतको 
पररमाणमा हेरफेर िा संशोधन गररने छैन। 

१८. अनमुनतपत्र सम्बन्धी व्यिस्था : (१) यो ऐन बमोस्जम अनमुनतपत्र प्राप्त नगरी कसैले पनन 
जलस्रोतको उपयोग, विकास तथा जलस्रोत सम्बन्धी अन्य कुनै काम गनन िा गराउन हुँिैन। 

(२) जलस्रोतको उपयोग गनन िाहने सङ गदठत संस्थाले अनमुनतपत्र प्राप्त गनन अनमुनतपत्र 
प्रिान गने अनधकारी समक्ष ननिेिन दिन ुपनेछ ।  

तर नेपाल सरकार, प्रिेश सरकार िा स्थानीय तहले जलस्रोतको उपयोग गिान 
अनमुनतपत्र आिश्यक पने छैन ।  
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(३) उपिफा (२) बमोस्जम ननिेिन गनन आिश्यक पने पुँजी, प्राविनधक तथा 
व्यािसावयक क्षमता, अनभुि, ननिेिनको ढाँिा, अनमुनतपत्र िस्तरु, आिश्यक कागजात, वििरण 
तथा अन्य व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनेुछ । 

(४) उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन िेहायको प्रयोजनको लानग 
जलस्रोतको उपयोग गनन यो ऐन बमोस्जम अनमुनतपत्र आिश्यक पने छैनः  

(क) ननजी जलस्रोतको उपयोग,  

(ख) सामवुहक खानेपानी, 

(ग) घरेल ुउद्योगको रुपमा पानीघट्ट िा पानी िक्की सञ्चालन,  

(घ) व्यस्िगत आिागमनको लानग स्थानीयस्तरमा डुङ्गा सञ्चालन,  

(ङ) तोवकए बमोस्जम अन्य उपयोग।  

स्पविकरण : उपिफा (४) को खण्ड (क) को प्रयोजनको लानग “ननजी जलस्रोत” भन्नाले   
कुनै व्यस्िले नेपाल सरकार, प्रिेश सरकार िा स्थानीय तहलाई मालपोत िा भूनमकर नतरेको 
जमीनमा रहेको ननजको हक भोगको ताल, िह, पोखरी, जलाशय िा प्राकृनतक अिस्थामा रहेको 
पानीको मूल समेत सम्झन ुपछन ।   

(५) उपिफा (४) मा खण्ड (ख), (ग) र  (ङ) मा उस्ललस्खत प्रयोजनको लानग 
जलस्रोतको उपयोग गनुन अस्घ स्थानीय तहलाई तोवकए बमोस्जम जानकारी दिनपुनेछ ।    

१९. अनमुनतपत्र प्रिान गने अनधकार :  (१) जलस्रोत उपयोगको लानग तोवकएको अिनधको लानग 
अनमुनतपत्र प्रिान गने अनधकार िेहाय बमोस्जम हनेुछ :-  

(क)  अनमुनतपत्र प्रिान गने मन्त्रालयको सस्ििको अनधकार :- 

(अ) भूनमगत जलस्रोत उपयोग, ` 

तर घरायसी िा व्यस्िगत प्रयोजनको लानग भूनमगत जलस्रोत 
उपयोग गनन अनमुनतपत्र आिश्यक पने छैन । 

   (आ) खानी तथा औद्योनगक उपयोग,  

   (इ) पानीजहाज सञ्चालन ।  

  (ख)  अनमुनतपत्र प्रिान गने प्रिेश सरकारको अनधकार :-  

   (अ) पशपुालन तथा मत्स्यपालन, 

(आ) आमोि प्रमोि तथा पयनटन। 
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(ग) अनमुनतपत्र प्रिान गने स्थानीय तहको अनधकार :- 

(अ)  घरेल ुउपयोग,  

(आ) जलयातायात (पानी जहाज सञ्चालन बाहेक) ।   

(२) प्रिेश सरकार तथा स्थानीय तहले आफ्नो अनधकार बमोस्जम अनमुनतपत्र प्रिान 
गनुन अस्घ जलस्रोत र आयोजना क्षेत्र िोहोरो नपने कुरा सनुनस्ित गनन मन्त्रालयसँग आिश्यक 
समन्िय र परामशन गनुन पनेछ ।   

(३) अनमुनतपत्र दिने सम्बन्धी अन्य व्यिस्था उपिफा (१) को खण्ड (ख) को हकमा 
प्रिेश कानून र (ग) को हकमा स्थानीय तहको कानून बमोस्जम हनेुछ।  

(४) उपिफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन प्रिेश र स्थानीय तहको  
कानून नबनेसम्मका लानग मन्त्रालयको सस्ििले यस िफा बमोस्जमको अनधकार प्रयोग गनन 
सक्नेछ । 

२०. अनमुनतपत्र खारेज गनन सक्ने : (१) अनमुनतपत्र प्राप्त संस्थाले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत 
बनेको ननयम विपरीत कुनै काम गरेमा िा अनमुनतपत्रमा उस्ललस्खत अिनधनभत्र आयोजना 
सम्पन्न नगरेमा अनमुनतपत्र प्रिान गने अनधकारीले अिनध तोकी त्यस्तो काममा आिश्यक 
सधुार गनन सम्बस्न्धत अनमुनतपत्र प्राप्त संस्थालाई नलस्खत आिेश दिन सक्नेछ ।  

(२) उपिफा (१) बमोस्जम दिएको आिेश पिात पनन कायनमा सधुार नभइ िेहायको 
अिस्था विद्यमान भएमा अनमुनतपत्र प्रिान गने अनधकारीले जनुसकैु बखत अनमुनतपत्र खारेज 
गनन सक्नेछ :-  

(क) अनमुनतपत्र प्राप्त संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगनत बनेको ननयम िा प्रिनलत 
कानून बमोस्जम सम्पन्न गनुनपने कायन समयमा सम्पन्न नगरेमा,  

(ख) अनमुनतपत्रमा उस्ललस्खत शतन उललङ्घन गरेमा,  

(ग) अनमुनतपत्र प्राप्त संस्थाको आनथनक हैनसयत िा अिस्था नाजकु भई 
अनमुनतपत्रमा उललेख भए बमोस्जमको कायन पूणन र प्रभािकारी रुपमा सम्पन्न 
गनन नसक्ने विश्वस्त आधार र प्रमाण भएमा, िा 

(घ)  उपिफा (१) बमोस्जम तोवकएको अिनधनभत्र त्यस्तो आिेशको पालना 
नगरेमा।   

(३) उपिफा (२) बमोस्जम अनमुनतपत्र खारेज गनुन अस्घ अनमुनतपत्र प्राप्त संस्थालाई 
आफ्नो सफाई पेश गनन मनानसब मौका दिन ुपनेछ । 
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(४) उपिफा (३) बमोस्जम प्राप्त सफाई समेतलाई वििार गरी अनमुनतपत्र खारेज 
गनुनपने स्पि र बस्तनुनष्ठ आधार िेस्खएमा अनमुनतपत्र प्रिान गने अनधकारीले त्यस्तो अनमुनतपत्र 
खारेज गनन सक्नेछ ।  

(५) उपिफा (४) बमोस्जम अनमुनतपत्र खारेज गररएमा त्यसरी खारेज गनुन पनानको 
आधार र कारण समेत खुलाइ सोको नलस्खत जानकारी सम्बस्न्धत पक्षलाई दिनपुनेछ 

२१.  प्रिनलत कानून बमोस्जम हनेु : िफा १८ मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन जलविद्यतु 
तथा खानेपानीको लानग जलस्रोत उपयोगको अनमुनतपत्र सम्बन्धमा प्रिनलत कानून बमोस्जम 
हनेुछ । 

पररच्छेि – ६ 

भूनमगत जलस्रोत   

२२.  भूनमगत जलस्रोतको उपयोग र संरक्षण : (१)  भूनमगत जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण र 
व्यिस्थापनको लानग िेहाय बमोस्जमका कायनहरु गनुन पनेछ :- 

(क) भूनमगत तहमा रहेको जलस्रोतको गणुस्तर परीक्षण गने िा गराउने,  

(ख) िफा २४ को उपिफा (१) बमोस्जम रोक लगाएको खास ठाउँ िा क्षेत्रामा 
भूनमगत जलस्रोत उपयोग गनन अनमुनतपत्र नदिने,  

(ग)  जलस्रोतको पनुभनरण गनुन पने भनी पवहिान गररएका क्षेत्रमा नसमेन्ट िा 
कस्रक्रटको प्रयोगलाई ननरुत्साहन गने र त्यस्तो क्षते्रमा हाननकारक र 
रसायननक पिाथन ननष्कासन गनन ननर्ेध गने,  

(ङ) जलस्रोतको पनुभनरण गनुनपने भनी पवहिान गररएका क्षेत्रमा सम्बस्न्धत 
ननकायसँग आिश्यक समन्िय गरी ढलान िा कालोपते्र सडक िा त्यसै 
प्रकृनतका संरिनाको ननमानण गनन ननरुत्साहन गने,   

(ि) भूनमगत जलस्रोतको संरक्षण र सञ्चयको पनुभनरण सम्बन्धी योजना तयार गरी 
लागू गने िा गराउने।  

(२) प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रनभत्र उपयोग भएको भूनमगत जलस्रोतको वििरण 
तथा त्याङ्क सङ कलन गरी समय समयमा अद्यािनधक समेत गनुनपनेछ ।  

(३) भूनमगत जलस्रोतको संरक्षण र व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए 
बमोस्जम हनेुछ ।  
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२३.  भूनमगत तहमा पानीको सतह कायम राखे्न : (१) सखु्खा िा भािर क्षेत्र िा भूनमगत तहमा 
पानीको सतह घवटरहेको अन्य कुनै क्षेत्रमा समेत पानीको सतह कायम राख्न िर्ानतको पानी 
जनमन मनुन पनुभनरण गने व्यिस्था गनुन पनेछ ।  

(२) उपिफा (१) बमोस्जम भूनमगत सतहमा िर्ानतको पानी पनुभनरण गने सम्बन्धी 
व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनेुछ ।  

२४.  भूनमगत जलस्रोत उपयोगमा रोक लगाउन सक्ने : (१) यो ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेस्खएको 
भए तापनन िेहायको अिस्थामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी कुनै 
खास ठाउँ िा क्षेत्रमा भूनमगत जलस्रोतको उपयोग गने कायनलाई पूणन िा आंस्शकरुपमा रोक 
लगाउन सक्नेछ :- 

(क)  भूनमगत जलस्रोतको सतह िा सोको पररमाण िा गणुस्तरमा ह्रास आएमा िा 
सोको कारण भू-सतहमा जलस्रोतको उपलब्धतामा घटी िा कमी भएमा, 

(ख) भूनमगत जलस्रोतको अत्यनधक उपयोगको कारण पानीको सतह घट्न गइ 
त्यस क्षेत्रमा जोस्खम उत्पन्न भएमा िा हनुसक्ने सम्भािना भएमा, 

(ग) भूनमगत जलस्रोतको अत्यनधक उपयोगबाट भूनमगत तहमा पानीको सस्ञ्चनतमा 
कमी आएमा िा सस्ञ्चत रहनपुने सतह घट्न गएमा,  

(घ)  भूनमगत जलस्रोतको अत्यनधक उपयोगको कारण िातािरणमा उललेखनीय 
प्रनतकूल प्रभाि परेमा, 

(ङ)  भूनमगत जलस्रोतको उपयोगको कारण आसपासको नसमसार क्षेत्र सखु्खा भई 
जलिर संरक्षणमा प्रनतकूल असर परेमा िा असर पनन सक्ने अिस्था भएमा ।  

(२) उपिफा (१) बमोस्जम भूनमगत जलस्रोतको उपयोग गनन रोक लगाएमा सो 
प्रयोजनको लानग त्यस्तो क्षेत्रमा भूनमगत जलस्रोत उपयोग गनन दिइएको अनमुनतपत्र रद्द हनेुछ। 

पररच्छेि–७ 

बाँध तथा अन्य संरिनाको सरुक्षा    

२५. बाँधको सरुक्षा : (१) बाँधको सरुक्षा गने स्जम्मेिारी सम्बस्न्धत बाँध ननमानण तथा सञ्चालन गनन 
अनमुनतपत्र प्राप्त ननकाय िा संस्थाको हनेुछ । 

(२) बाँधको ननमानण तथा सञ्चालन गिान सोको सरुक्षाको लानग िेहायका उपयाहरु 
अिलम्बन गनुनपनेछः  
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(क) माननसको जीउधन, सम्पनत र िातािरणको उस्ित सरुक्षाको लानग बाँधमा हनेु 
क्षनत िा िघुनटनाबाट उत्पन्न हनुसक्ने सम्भावित पररणामको विर्यमा आिश्यक 
जानकारी तथा सूिना दिने, 

(ख) बाँधको सरुस्क्षत तररकाले नडजाईन, ननमानण, सञ्चालन र पनुस्थानपना गने 
पक्षलाई प्रभाि पानन सक्ने कुनै पनन प्रकारको प्राकृनतक िा अन्य जोस्खम, 
अनािश्यक शतन िा अनपुयिु तररका भए सोको पवहिान गने,  

(ग) बाँध र सोसँग सम्बस्न्धत संरिनाको नडजाईन, ननमानण, सञ्चालन र पनुस्थानपना 
सम्बन्धमा अबलम्िन गनुनपने आिश्यक र उपयिु शतनको पालना तथा पूरा 
भएको सनुनस्ित गने, 

(घ) बाँधको िघुनटनाबाट उत्पन्न हनुसक्ने पररणाम र सोको सम्बोधन लानग 
अिलम्बन गररने नीनत, प्रवक्रया र स्जम्मेिारी बाँधको सरुक्षा व्यिस्थापन 
प्रणालीमा स्पिरुपमा उललेख गने,   

(ङ) बाँधमा रहेको पानीको आपतकानलन ननकास िा बाँधको सरुक्षाको लानग कुनै 
कायन गिान उत्पन्न हनुसक्ने कुनै घटना िा बाँधको िघुनटना रोकथाम िा 
संरक्षणको कायन गिान त्यसबाट हनेु क्षनतको न्यूनीकरणका लानग आिश्यक र 
उपयिु सबै उपाय अिलम्बन गने,   

(ि) बाँध ननमानण तथा सञ्चालनको अिनधभर प्रत्येक तहमा यथोस्ित तत्परता 
अिलम्बन गने ।   

(२) बाँधको सरुक्षा तथा व्यिस्थापन र बाँध िघुनटना िापत दिनपुने क्षनतपूनतन सम्बन्धी 
व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनेुछ ।  

२६. संरिनाको सरुक्षा : (१) जलस्रोतको उपयोगसँग सम्बस्न्धत आयोजना र सो सम्बन्धी संरिनाको 
सरुक्षा गने प्राथनमक स्जम्मेिारी र िावयत्ि अनमुनतपत्र प्राप्त संस्थाको हनेुछ । 

(२) अनमुनतपत्र प्राप्त संस्थाबाट आयोजना र सो सम्बन्धी संरिनाको विशेर् सरुक्षाको 
लानग नलस्खत अनरुोध भई आएमा नेपाल सरकार तथा  प्रिेश सरकारले विशेर् सरुक्षाको 
व्यिस्था गनुन पनेछ। 

(३) उपिफा (२) बमोस्जम अनमुनतपत्र प्राप्त संस्थाको अनरुोधमा विशेर् सरुक्षा व्यिस्था 
गररएकोमा सोको लानग लाग्ने सम्पूणन खिन सम्बस्न्धत अनमुनतपत्र प्राप्त संस्थाले व्यहोनुन पनेछ। 
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पररच्छेि–८ 

जलस्रोत तथा जलिरको सरुक्षा र संरक्षण 

२७. जलस्रोतको सरुक्षा : (१)  सखु्खा, खडेरी  िा जलस्रोतको अभाि हनेु अन्य अिस्थामा जलस्रोतको 
सरुक्षा सम्बन्धी िेहायका उपाय लागू गनुनपनेछ :-  

(क) कृवर् िन प्रणालीको विकास,  

(ख) जलस्रोतको समन्यावयक प्रयोग,  

(ग) जलस्रोतको अनािश्यक प्रयोग िा िरुुपयोग रोकथाम,  

(घ) नडप स्स्पङ्कल तथा सामवुहक नसँिाइ प्रणाली र पानी बित गने प्रविनधको विकास 
एिम ्प्रयोग, 

(ङ) बालीको प्रकृनत अनसुार पानीको व्यिस्थापन, 

(ि) न्यून िा घटी पानी उपलब्ध हनेु अिस्थामा पनन खेती गनन सवकने बाली र 
बाली प्रणालीको विकास,  

(छ) भूनमगत जलस्रोतको पनुभनरण गनन सहयोगी हनेु संरिनाको विकास, 

(ज) माटो तथा पानीको संरक्षण र बित ।  

(२) जलस्रोतको सरुक्षा सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनेुछ ।  

२८. जलस्रोत संरक्षण : (१) जलस्रोतको संरक्षणको लानग िेहाय बमोस्जमका कायनहरु गनुनपनेछ :-   

(क)  प्रत्येक निीमा अविरलरुपमा स्िच्छ पानी प्रिाह हनेु व्यिस्था गने र निी तथा 
खोलाको प्राकृनतक र स्िभाविक प्रिाहलाई अिरोध हनु नदिने उपाय लाग ू
गने,      

(ख) निी िा खोलाको बगर र वकनारलाई स्िच्छ र सफा राख्न आिश्यक र उपयिु 
उपाय अिलम्बन गने,   

(ग) निी, तालतलैया िा पोखरीको बहाि क्षेत्रमा कुनै पनन प्रकारले हस्तक्षेप हनु 
नदिने, 

(घ) निी, तालतलैया, पोखरी िा जलाधार क्षेत्रको जग्गामा घर टहरा िा त्यस्तै 
संरिना ननमानण र बसोिास गनन ननर्ेध गने,   
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(ङ) पवहरो िा अन्य त्यस्तै प्राकृनतको कारणले निी िा खोला थनुनएर पानीको 
बहाि रोवकइ उत्पन्न हनुसक्ने कृनत्रम तलाउबाट पानी ननकासको लानग 
आिश्यक व्यिस्था गने,    

(ि) निी, खोला, खहरे, िर्ानत ् िा बाढीको पानी प्रिाहलाई कुनै पनन प्रकारले 
अिरोध िा हस्तक्षेप हनु नदिने ।  

(३) निी, तालतलैया, सीमसार, पयानिरण िा जलाधारको संरक्षण सम्बन्धी अन्य 
व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनेुछ ।  

२९. आकाशे पानीको सङ्कलन तथा प्रयोग : (१) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा पानीको आिश्यकता 
पूनतन गनन आकाशे पानीको सङ्कलन विनध र प्रयोगलाई प्रििनन गनुनपनेछ ।   

(२) आकाशे पानीको सक्कलन र प्रयोग सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोस्जम 
हनेुछ। 

३०. जलिरलाई समात्न िा मानन िा पक्राउन गनन स्िीकृनत नलनपुने : (१) ननजी जलस्रोत बाहेकको 
जलस्रोतमा रहेका जलिर समात्न िा मानन िा पक्राउ गनन तोवकए बमोस्जम स्िीकृनत नलनपुनेछ। 

(२) उपिफा (१) बमोस्जम स्िीकनत दिंिा जलिर समात्न िा मानन प्रयोग गनन सवकने 
विनध िा रसायननक पिाथन िा सरुस्क्षत नबर् समेत खुलाउन ुपनेछ ।   

 (३) कुनै जलिरलाई समात्ने माने िा पक्राउ गने उदे्दश्यले बाँध िा जलाशय िा वफस 
लयाडर िा अन्य संरिनाको ढोका थनु्न िा भत्काउन हिुैंन ।  

(४) कुनै पनन व्यस्िले कुनै पनन प्रकारको जलस्रोतमा रहेको कुनै जलिरलाई समात्न े
िा माने मनसायले जानी जानी त्यस्तो जालस्रोत िा आसपासको क्षेत्रमा विद्यतुीय धार (करेण्ट) 

िा विष्फोटक पिाथन िा विर्ाल ुपिाथनको प्रयोग गनुन हिैुन । 

(५) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी कुनै खास जलिरलाई 
समात्न िा मानन िा िोट परु् याउन नपाउने गरी ननर्ेध गनन सक्नेछ ।  

तर ननजी जलस्रोतका धनीले अरु जलिरलाई क्षनत नहनेु गरी विर्ाल ुपिाथन बाहेक 
अन्य उपयिु तररकाले आफ्नो ननजी जलस्रोतमा रहेका जलिर समात्न िा मानन स्िीकनत 
नलनपुने छैन ।   

३१. जलिरको संरक्षण : (१) सरकारी ननकाय िा अनमुनतपत्र प्राप्त संस्थाले जलविद्यतु खानेपानी 
नसँिाइ िा अन्य कुनै प्रयोजनको लानग बाँध ननमानण िा पानी पकानउिा गिान जलिरको सरक्षण 
र आिागमनको लानग  वफस लयाडरको ननमानण गनुनपनेछ। 
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(२) उपिफा (१) बमोस्जम वफस लयाडर ननमानण गनन सम्भि नहनेु भएमा त्यस्तो ठाउँ 
िा आसपासको क्षेत्रमा जलिरको कृनतम प्रजनन गराउन जलिर ह्यािरी िा नसनरीको व्यिस्था 
गनुनपनेछ ।  

(३) जलिर संरक्षणको लानग वफस लयाडर ननमानण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए 
बमोस्जम हनेुछ । 

३२. ठेक्का लगाउन सक्ने  : तोवकएको ननकायले सािनजननक जलस्रोतमा रहेका जलिर समाती िा 
पक्री नबक्री वितरण गनन प्रिनलत कानून बमोस्जम ठेक्का लगाउन सक्नेछ । 

३३. जलस्रोतको गणुस्तर तोक्ने : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी 
जलस्रोतको विनभन्न उपयोग सम्बन्धमा आिश्यक गणुस्तर तोक्न सक्नेछ।   

(२) जलस्रोत उपयोग गिान उपिफा (१) बमोस्जम तोवकएको गणुस्तर कायम गनुन 
सम्बस्न्धत सबकैो कतनव्य हनेुछ ।   

३४. जलस्रोतलाई प्रिूवर्त गनन नहनेु : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी 
जलस्रोतको प्रिूर्ण सहन सीमा तोक्न सक्नेछ ।  

  (२) उपिफा (१) बमोस्जम तोवकएको प्रिूर्ण सहन सीमा नाघ्ने गरी कसैले पनन कुनै 
पनन वकनसमको फोहर मैला, औद्योनगक ननकास, विर्, रसायननक िा विर्ाल ुपिाथन हाली िा 
प्रयोग गरी जलस्रोतलाई प्रिूवर्त गनुन िा गराउन ुहिैुन ।    

  (३) कुनै जलस्रोत प्रिूवर्त भए नभएको िा जलस्रोत उपयोग गिान िफा ३० को 
उपिफा (१) बमोस्जम तोवकएको गणुस्तर कायम भए नभएको सम्बन्धमा मन्त्रालयले समय 
समयमा जाँि िा परीक्षण गनन िा गराउन सक्नेछ ।  

३५.  संरस्क्षत क्षेत्र घोर्णा गनन सक्ने : (१) नेपाल सरकारले  जलस्रोतको उस्ित संरक्षण र 
व्यिस्थापनका लानग नेपाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी कुनै जलाधार क्षेत्रलाई संरस्क्षत 
क्षेत्र भनी तोक्न गनन सक्नेछ ।  

(२) उपिफा (१) बमोस्जमको सूिनामा सो क्षेत्रमा गनुनपने र गनन नहनेु कायन समेत 
उललेख गनुनपनेछ । 

पररच्छेि–८ 

पूिन सूिना प्रणाली तथा जलस्रोतको लगत  

३६. पूिन सूिना प्रणाली : (१) जलिाय ुतथा मौसमसँग सम्बस्न्धत िास्तविकतामा आधाररत पूिन 
सूिना र जानकारी उपलब्ध गराउने पूिन सूिना प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन गनुनपनेछ।  
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(२) उपिफा (१) बमोस्जमको पूिन सूिना प्रणालीबाट िेहाय बमोस्जमको सूिना र 
जानकारी उपलब्ध हनेुछ :-  

(क) केही समय पनछको मौसम सम्बन्धी पूिाननमुान (नाउ कास्स्टङ्ग) मौसम सम्बन्धी 
भविष्यिाणी,   

(ख) पानी तथा बर्ानतको कारण उत्पन्न हनु सक्ने बाढी, पवहरो, निी कटान तथा 
जल उत्पन्न विपद् सम्बन्धी पूिन सूिना र जानकारी,  

(ग) अनधक तथा न्यून तामक्रम सम्बन्धी पूिाननमुान र जानकारी,  

(घ) वहमपात र सोसम्बन्धी सूिना िा जानकारी,  

(ङ) हािाहरुी, हणु्डरी, िक्रिात, घमु्रपात, अनसना र िट्याङ सम्बन्धी सूिना िा 
जानकारी ।  

३७. जोस्खम िगीकरण नक्साङ्कन तयार गने : (१) मन्त्रालय िा तोवकएको ननकायले जल उत्पन्न 
विपद् व्यिस्थापन र जोस्खम न्यूननकरणको लानग निी कटान, डिुान, बाढी, पवहरो र वहमताल 
विष्फोटबाट उत्पन्न हनुसक्ने संकटको आधारमा सम्भावित प्रभाि क्षेत्र र जोस्खम िगीकरण 
नक्साङ्कन तयार गरी लागू गननसक्नेछ। 

(२) उपिफा (१) बमोस्जम तयार भएको नक्साङ्कनको आधारमा सम्भावित प्रभाि 
क्षेत्रका बानसन्िाको लानग सिेतना र पूिन तयारीका कायनक्रम सञ्चालन गनुनपनेछ। 

(३) यस िफा बमोस्जम जोस्खम िगीकरणको नक्साङ्कन गने तथा सितेना र पिून तयारी 
सञ्चालन गने सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनेुछ ।   

३८. जलस्रोत सम्बन्धी सूिना तथा त्याङ क : (१) मन्त्रालय िा अन्तगनत ननकायले जलस्रोतसँग 
सम्बस्न्धत सूिना प्रिाह गनन आधनुनक सूिना तथा सञ्चार प्रविनधमा आधाररत एकीकृत सूिना 
प्रणालीको विकास र सञ्चालन गनेछ।  

(२) उपिफा  (१) बमोस्जम जलस्रोतसँग सम्बस्न्धत सूिना प्रिाह गने सूिना प्रणालीको 
विकास र सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनेुछ।  

३९.  जलस्रोतको लगत : (१) आयोगले प्रत्येक निी बेनसनमा उपलब्ध जलस्रोत, सोको उपयोग र 
बित सम्बन्धी लगत (िाटर एकाउस्ण्टङ्ग) राख्न ुपनेछ।  

  (२) उपिफा (१) बमोस्जम जलस्रोतको लगत राख्िा िेहाय बमोस्जमका शीर्नकको 
आधारमा राख्नपुनेछ :- 

(क)  विनभन्न प्रयोजनको लानग उपयोग भएको जलस्रोत,  

(ख) खण्ड (क) बमोस्जम उपयोग पिात बित भएको जलस्रोत, 
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(ग) भू-सतह र भूनमगत जलस्रोत,  

(घ) िरवफलो र िर्ानतको जलस्रोत ।  

(२) जलस्रोतको लगत (िाटर एकाउस्ण्टङ्ग) राखे्न सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए 
बमोस्जम हनेुछ । 

पररच्छेि – ९ 

आयोग स्थापना, काम ,कतनव्य र अनधकार   

४०. आयोगको गठन : (१) जलस्रोत र ऊजानको विकास, उपयोग, संरक्षण र  दिगो व्यिस्थापनको 
लानग जल तथा ऊजान आयोग स्थापना गररएको छ । 

  (२)  उपिफा (१) बमोस्जमको आयोगको गठन िेहाय बमोस्जम हनेुछ :-  

(क) ऊजान, जलस्रोत तथा नसँिाइ मन्त्री िा राज्य मन्त्री    -अध्यक्ष  

(ख)  सिस्य (जलस्रोत हेने), राविय योजना      -सिस्य  

(ग) मन्त्रालयको सस्िि        -सिस्य 

(घ) आयोगको सस्िि         -सिस्य 

(ङ) इस्न्जननयररङ्ग, कानून, विज्ञान, िातािरण िा प्राकृनतक स्रोत संरक्षण विर्यमा 
स्नातक सवहत कुनै एक विर्यमा स्नातकोत्तर उपानध र नेपाल सरकारको 
राजपत्रावङ्कत प्रथम िेणी िा सो सरहको पिमा सम्बस्न्धत क्षेत्रमा कम्तीमा 
पन्र िर्नको अनभुि हानसल गरेका व्यस्िहरुमध्ये एकजना मवहला सवहत िफा 
४२ बमोस्जमको सनमनतको नसफाररसको आधारमा नेपाल सरकारले ननयिु 
गरेको िार जना व्यस्ि             -सिस्य    

  (ि) आयोगको सहसस्िि          सिस्य - सस्िि  

४१. अयोग्यता : िेहायको व्यस्ि िफा ४० को उपिफा २ को खण्ड (ङ) बमोस्जमको सिस्यको 
पिमा ननयिु हनु िा पिमा बहाल रहन योग्य हनेु छैन :-  

  (क) गैरनेपाली नागररक, 

(ख) वििेशी मलुकुको आिासीय अनमुनत नलएको,  

(ग) भ्रिािार, जबरजस्ती करणी, मानि बेिविखन तथा ओसारपसार, लागू और्ध कारोबार, 
सम्पनत शिुीकरण, राहिानी िरुुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर िा नैनतक पतन िेस्खने 
फौजिारी कसूरमा सजाय पाएको,  
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(घ) प्रिनलत कानून बमोस्जम कालोसूिीमा परेको िा त्यस्तो सूिीबाट फुकुिा भएको नमनतले 
तीन िर्न पूरा नभएको,  

(ङ) साहूको ऋण नतनन नसकी िामासाहीमा परेको,   

(ि) कुनै राजनीनतक िलको सिस्य िा पिानधकारी भएको ।  

४२. नसफाररस सम्बन्धी व्यिस्था : (१) आयोगको िफा ४० को उपिफा २ को खण्ड (ङ) 
बमोस्जमको सिस्यहरुको ननयसु्िको लानग नेपाल सरकार समक्ष नसफाररस गनन िेहाय 
बमोस्जमको एक नसफाररस सनमनत रहनेछः- 

   (क)  मन्त्रालयको सस्िि       -अध्यक्ष  

   (ख) मन्त्रालयले ननयिु गरेको सम्बस्न्धत विर्यको विज्ञ         -सिस्य 

   (ग) मन्त्रालयको सहसस्िि              -सिस्य-सस्िि 

   (२) उपिफा (१) बमोस्जम सिस्यको ननयसु्िको लानग उपयिु व्यस्ि 
नसफाररस गने प्रयोजनको लानग ईच्छुक उम्मेििारलाई आिेिन पेश गनन कम्तीमा एक्काईस 
दिनको सािनजननक सूिना प्रकाशन गनुन पनेछ ।  

(३) उपिफा (१) बमोस्जमको सनमनतले उपिफा (२) बमोस्जम आिेिन गने व्यस्िहरु 
मध्येबाट उपयिु व्यस्िको नाम ननयसु्िको लानग नेपाल सरकार समक्ष नसफाररस गनेछ । 

 (४) उपिफा (१) बमोस्जमको सनमनतको बैठकको अध्यक्षता त्यस्तो सनमनतको 
संयोजकले गनेछ र संयोजक तथा अन्य एकजना सिस्य उपस्स्थत भएमा सनमनतको िैठकको 
लानग गणपूरक सरख्या पगुेको मानननेछ।  

(५) उपिफा (१) बमोस्जमको सनमनतको बैठकमा बहमुतको राय मान्य हनेुछ र मत 
बराबर भएमा अध्यक्षता गने व्यस्िले ननणानयक मत दिनेछ।  

(६)  आयोगको सिस्य ननयसु्िको लानग उम्मेििार नसफाररस गने सम्बन्धी थप 
कायनविनध सो सनमनत आफैं ले ननधानरण गरे बमोस्जम हनेुछ।   

(७) यस िफा बमोस्जम ननयिु सिस्यको कायनकाल पािँ िर्नको हनेुछ र ननजको 
पनुनननयसु्ि हनुसक्नेछ ।  

४३. पिबाट हटाउन सक्ने : (१) आयोगको सिस्यमा कायनक्षमताको अभाि िा खराब आिरण 
भएको िा िफा ४१ बमोस्जम ननज अयोग्य भएको िा यस ऐन बमोस्जम ननजले पिीय िावयत्ि 
पूरा नगरेको िेस्खएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो विर्यमा छाननबन गनन एक छाननबन सनमनत 
गठन गनन सक्नेछ।  
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(२) उपिफा (१) बमोस्जमको छाननबन सनमनतले आरोप लागेको अध्यक्ष िा 
सिस्यका सम्िन्धमा छाननबन गरी आफ्नो रायसवहतको प्रनतिेिन नेपाल सरकार समक्ष पेश 
गनेछ ।  

(३) उपिफा (१) बमोस्जमको छाननबन सनमनतले उपिफा (२) बमोस्जम छाननबन 
गिान आरोप लागेको व्यस्िलाई आफ्नो सफाइ पेश गनन मनानसब मौका दिनेछ ।  

(४) उपिफा (१) बमोस्जमको छाननबन सनमनतले सिस्यलाई पिबाट हटाउन नसफाररस 
गरेमा नेपाल सरकारले ननजलाई पिबाट हटाउनेछ ।  

(५) उपिफा (१) बमोस्जमको छाननबन सनमनतको अन्य कायनविनध तथा पाररिनमक 
तोवकए बमोस्जम हनेुछ ।  

४४.  पि ररि भएको माननने : िेहायको अिस्थामा िफा ४० को उपिफा (२) को खण्ड (ङ) 
बमोस्जम ननयिु सिस्यको पि ररि भएको मानननेछः-  

  (क) ननजले नेपाल सरकार समक्ष आफ्नो पिबाट दिएको राजीनामा स्स्िकृत भएमा,  

  (ख) ननजमा िफा ४१ बमोस्जमको योग्यता नभएमा िा नरहेमा,  

  (ग) िफा ४२ (७) बमोस्जमको पिािनध समाप्त भएमा, 

  (घ) िफा ४० को उपिफा (४) बमोस्जम ननजलाई नेपाल सरकारले पिबाट हटाएमा,  

  (ङ) ननजको मतृ्य ुभएमा।  

४५. आयोगको काम, कतनव्य र अनधकार : (१) यो ऐनमा अन्यत्र उललेख भएका अन्य काम, कतनव्य 
र अनधकारका अनतररि आयोगको प्रमखु काम, कतनव्य र अनधकार िेहाय बमोस्जम हनेुछ :- 

(क) निी बेनसन योजना तयार गरी स्िीकृनतको लानग नेपाल सरकार समक्ष पेश 
गने र त्यस्तो योजनालाई आिनधक रुपमा अद्यािनधक गने, 

(ख) जलस्रोतको क्षेत्रगत उपयोगको लानग जलस्रोतको बाँडफाटँ गने नसिान्त, आधार 
र मापिण्डको विकास गने, 

(ग) आयोजनाको नडजाइन र ननमानण सम्बन्धी नडजाइन कोड, मापिण्ड िा ननिेस्शका 
तयार गरी स्िीकृनतको लानग नेपाल सरकार समक्ष पेश गने, 

(घ) बाँध, जलाशय, तटबन्ध तथा जलस्रोत उपयोगसँग सम्बस्न्धत भौनतक 
संरिनाको सरुक्षाको लानग नडजाइन, सञ्चालन र ममनतसम्भार सम्बन्धी 
म्यानअुल, ननिेस्शका िा मापिण्ड तयार गरी स्िीकृनतको लानग नेपाल सरकार 
समक्ष पेश गने,  
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(ङ) आयोजनाको नडजाइन तथा लाभ -लागत विश्लेर्णको पनुरािलोकन गरी 
आिश्यक राय परामशन दिने,  

(ि) जलस्रोतको औसत मानसक बहाि र पररमाण तानलकाको आधारमा जलस्रोतको 
उपलब्धता र उपयोग सम्बन्धी अनभलेख राखी समय समयमा सोको अनगुमन 
र ननरीक्षण गने,    

(छ) विनभन्न प्रकारका ऊजान स्रोतहरुको त्याङ क सङ्कलन गने र त्यसको विश्लके्षण  
गने, 

(ज) जलस्रोत सम्बन्धी त्याङ्कको सङ्कलन, विश्लेर्ण र व्यिस्थापन सम्बन्धमा सम्बि 
ननकाय बीि समन्िय गने, 

(झ) निी बेनसन योजना, क्षेत्रगतगत गरुुयोजना  अनमुनतपत्र र बमोस्जम जलस्रोतको 
उपयोग भए िा नभएको अनगुमन तथा सपुरीिेक्षण गने, 

(ञ) जलस्रोतको सरुक्षा तथा गणुस्तर सम्बन्धी मापिण्ड तयार गरी लागू गनन नेपाल 
सरकार समक्ष नसफाररस गने, 

(ट) जलस्रोत तथा ऊजान सम्बन्धी सस्न्ध, सम्झौता िा समझिारीपत्रको मस्यौिा 
तयार गने,सो सम्िन्धमा राय परामशन दिने,   

  (ठ) तोवकए बमोस्जम अन्य काम गने। 

४६. आयोगको बैठक र ननणनय : (१) आयोगको बैठक िर्नको कम्तीमा छ पटक बस्नेछ र िईु 
बैठक बीिको फरक तीन मवहनाभन्िा बढी हनेु छैन ।  

(२) आयोगको बैठक अध्यक्षले तोकेको नमनत, समय र स्थानमा बस्नेछ ।  

(३) उपपिफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन आयोगका कम्तीमा पच्िीस 
प्रनतशत सिस्यले आयोगको बैठक बोलाउन नलस्खत अनरुोध गरेमा अध्यक्षले त्यस्तो नलस्खत 
अनरुोध प्राप्त भएको नमनतले सात दिननभत्र आयोगको बैठक बोलाउन ुपनेछ ।  

(४) आयोगका कुल सिस्य सरख्याको पिास प्रनतशतभन्िा बढी सिस्य उपस्स्थत 
भएमा आयोगको बैठकको लानग गणपूरक सरख्या पगुकेो मानननेछ ।  

(५) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ र ननजको अनपुस्स्थनतमा उपस्स्थत 
सिस्यहरुले आफू मध्येबाट छानेको सिस्यले बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।  

(६) आयोगको बैठकमा बहमुतको राय मान्य हनेुछ र मत बराबर भएमा बैठकको 
अध्यक्षता गने व्यस्िले ननणानयक मत दिनेछ ।  

(७) आयोगको ननणनय सिस्य सस्ििले प्रमास्णत गनेछ ।  
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(८) आयोगको बैठकसम्बन्धी अन्य कायनविनध आयोग आफैं ले ननधानरण गरे बमोस्जम 
हनेुछ। 

(९) बैठक सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तथा सिस्यको सवुिधा तोवकए बमोस्जम हनेुछ । 

४७. नेपाल सरकारसगँको सम्पकन  : आयोगले नेपाल सरकार समक्ष सम्पकन  गिान ऊजान, जलस्रोत 
तथा नसँिाइ मन्त्रालय माफन त सम्पकन  राख्नपुनेछ । 

पररच्छेि -१० 

कसूर र सजाय 

४८. कसूर : िेहायको कुनै काम कारबाही गरेमा यस ऐन अन्तगनत कसूर गरेको मानननेछः- 

(क) यो ऐन बमोस्जम सहमनत तथा अनमुनतपत्र प्राप्त नगरी जलस्रोतको उपयोग िा 
विकास गरेमा, 

(ख) प्रिूवर्त िा विर्ाल ुपानी निी, तालतलैया, पोखरी िा मानि नननमनत जलाशयमा 
पठाएमा िा नमसाएमा,   

(ग) प्रिूर्ण सहन सीमा नाघ्ने गरी कुनै पनन वकनसमको फोहर मैला, औद्योनगक 
ननकास, विर्, रसायननक िा विर्ाल ुपिाथन हाली िा प्रयोग गरी जलस्रोतलाई 
प्रिूवर्त गरेमा,  

(घ) बिननयतपूिनक जलस्रोतको महुान, बाधँ, सरुङ्ग, नहर, तटबन्ध िा जलस्रोत 
उपयोग, व्यिस्थापन र संरक्षणसँग सम्बस्न्धत संरिना  नबगारेमा, भत्काएमा िा 
अन्य कुनै पनन प्रकारले हानन, नोक्सानी िा क्षनत गरेमा, 

(ङ) िफा ६८ बमोस्जम दिईएको ननिेशनको पालना नगरेमा,  

(ि) यो ऐन िा यो ऐन अन्तगनत बनेका ननयम तथा अनमुनतपत्रको शतन विपरीत  
कुनै कायन गरेमा। 

४९. सजाय :  (१)  िफा ४८ को खण्ड (क) बमोस्जमको कसूर गने व्यस्ि िा संस्थालाई 
िशलाख रुपैयासँम्म जररबाना गरी ननमानण गरेको संरिना िा प्रणाली जफत िा बन्ि गररनेछ।  

(२) िफा ४८ को खण्ड (ख) िा (ग) बमोस्जमको कसूर गने व्यस्ि िा संस्थालाईलाई 
कसरुको मात्रा हेरी एकलाख रुपैयाँ िेस्ख पाँिलाख रुपैयाँसम्म जररबाना र जलस्रोत उपयोगबाट 
आस्जनत रकम समेत असलु गररनेछ । 

(३) िफा ४८ को खण्ड (घ) बमोस्जमको कसूर गरेमा सो कायन रोकी त्यस्तो कायन 
गने व्यस्ि िा संस्थालाई बीसलाख रुपैयाँसम्म जररबाना िा तीन िर्नसम्म कैि िा ििुै सजाय 
हनेुछ ।  
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(४) िफा ४८ को खण्ड (ङ) र (ि) बमोस्जमको कसूर गने व्यस्िलाई कसरुको 
मात्रा हेरी एकलाख रुपैयाँिेस्ख पाँिलाख रुपैयाँसम्म जररबाना हनेुछ ।  

(५) उपिफा (१), (२) र (४) बमोस्जमको सजाय गने अनधकार मन्त्रालयको 
सस्ििलाई हनेुछ र त्यस्तो सजाय गनुन अस्घ आरोवपत व्यस्ि िा संस्थालाई सफाई पेश गनन 
मनानसि मौका दिन ुपनेछ।    

५०.  क्षनतपूनतन : (१) िफा ४८ को खण्ड (घ) प्रनतकूल कसैले कुनै काम गरी कसैलाई हानन, 

नोक्सानी परु् याएको रहेछ भने त्यसरी भएको हानन नोक्सानी बापत अिालतले उस्ित र मनानसब 
क्षनतपूनतन समेत भराई दिनेछ । 

(२) कुनै पनन जलस्रोतमा जानी जानी िा ननयतिस प्रिूर्ण गरेमा िा विर्ाल ुपिाथन 
हालेमा त्यस्तो प्रिरु्ण गने िा विर्ाल ु पिाथन हालनेलाई तोवकए बमोस्जमको क्षनतपूनतन नतनुन 
पनेछ। 

(३) क्षनतपूनतन रकम ननधानरण र सोसम्बन्धी व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनेुछ। 

५१. नेपाल सरकार िािी हनेु : िफा ४८ को खण्ड (घ)  बमोस्जमको मदु्दामा नेपाल सरकार िािी 
हनेुछ र सो मदु्दा मलुकुी फौजिारी कायनविनध (संवहता) ऐन, २०७४ को अनसूुिी–१ मा 
समािेश भएको मानननेछ। 

५२.  मदु्दाको शरुु कारबाही र वकनारा गने अनधकार : (१) िफा ४८ को खण्ड (घ) बमोस्जमको 
मदु्दाको शरुु कारबाही र वकनारा गने अनधकार स्जलला अिालतलाई हनेुछ । 

(२) यस ऐन बमोस्जम िायर भएको मदु्दाको कारबाही र वकनारा गिान संस्क्षप्त कायनविनध 
ऐन, २०२८ बमोस्जमको कायनविनध अिलम्बन गनुन पनेछ । 

५३. पनुरािेिन : िफा ४९ उपिफा (५) बमोस्जमको आिेश िा िफा ५२ बमोस्जम स्जलला अिालतले 
गरेको आिेश िा सजायमा स्ित्त नबझु्ने पक्षले त्यस्तो आिेश िा सजाय पाएको नमनतले पैतीस 
दिननभत्र सम्बस्न्धत उच्ि अिालतमा पनुरािेिन गनन सक्नेछ ।  

५४. प्रिनलत कानून बमोस्जम मदु्दा िलाउन बाधा नपने  : यस ऐन बमोस्जम कसूर हनेु कुनै कायन 
अन्य प्रिनलत कानून बमोस्जम पनन कसूर हनेु रहेछ भने सो कानून बमोस्जम मदु्दा िलाई सजाय 
गनन यस ऐनमा लेस्खएको कुनै कुराले बाधा परु् याएको माननने छैन । 

पररच्छेि -१० 

               वििाि समाधान  

५५.  जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी वििाि : (१) जलस्रोतको उपयोग िा बाँडफाटँ सम्बन्धी िेहायका 
विर्यमा संघ र प्रिेश िा प्रिेश  र प्रिेशबीि कुनै वििाि उत्पन्न भएमा िा त्यस्तो उपयोग िा 
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बाँडफाटँ कुनै प्रिेशमा बसोबास गने जनताको वहत प्रनतकूल हनेु भएमा सो व्यहोरा खोली 
सरोकार राखे्न पक्षले आयोग समक्ष उजूरी गनन सक्नेछ :- 

    (क)  कुनै प्रिेशको वहत विपरीत हनेु गरी संघ िा अको प्रिेशले जलस्रोतको उपयोग 
िा बाँडफाँट सम्बन्धी कानून बनाएमा िा कुनै ननणनय गरेमा िा त्यस्तो कायन 
गनन लागेमा, 

    (ख)  संघ िा कुनै प्रिेश िा नतनको कुनै ननकाय िा अनधकारीले जलस्रोतको     
प्रयोग, बाडँफाँट तथा संरक्षणसँग सम्बस्न्धत अनधकारको प्रयोग गनन असमथन 
िा असक्षम भएमा,   

    (ग) संघ िा कुनै प्रिेश िा नतनको कुनै ननकाय िा अनधकारीले जलस्रोतको प्रयोग, 
बाँडफाटँ तथा संरक्षणसँग सम्बस्न्धत सम्झौताको कायानन्ियन गनन असमथन 
भएमा,  

    (घ) िफा १५ बमोस्जम जलस्रोत उपयोगको अग्रानधकारक्रम उललङ घन भएमा,  

    (ङ) यो ऐन, यस ऐन अन्तगनत बनेको ननयम, निी बेनसन योजना तथा क्षेत्रगत 
गरुुयोजना विपरीत जलस्रोतको उपयोग िा बाडँफाट गरेमा।  

      (२)   उपिफा (१) बमोस्जम उजूरी प्राप्त भएमा आयोगले आपसी िातान िा मध्यस्थताबाट 
वििािको समाधान गनेछ । 

      (३) उपिफा (२) बमोस्जम वििाि समाधान गनन असमथन भएमा आयोगले सोको नलस्खत 
जानकारी नेपाल सरकार समक्ष पठाउन ुपनेछ ।      

      (४)  आपसी िातान तथा मध्यस्थताको माध्यमबाट वििाि समाधान सम्बन्धी अन्य 
व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनेुछ ।  

५६.  जलस्रोत न्यायाधीकरणको गठन : (१) िफा ५५ को उपिफा (३) बमोस्जमको जानकारी प्राप्त 
भएमा नेपाल सरकारले न्यायपररर्िको परामशनमा उच्ि अिालतको मखु्य न्यायाधीशलाई अध्यक्ष 
र उच्ि अिालतमा कायनरत न्यायाधीशहरु मध्येबाट िईु जनालाई न्यायाधीकरणको सिस्यमा 
ननयिु गनेछ ।  

      (२) नेपाल सरकारले उपिफा (१) बमोस्जम गदठत न्यायाधीकरणको नसफाररसमा उि 
न्यायाधीकरणलाई सहयोग र प्राविनधक विर्यमा सझुाब दिन िईु जना विज्ञ सललाहकार ननयिु 
गनन सक्नेछ ।   

      (३) उपिफा (१) तथा (२) बमोस्जम भएको ननयसु्ि लगायत न्यायाधीकरण सम्बन्धी    
अन्य आिश्यक विर्यहरु नेपाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी तोके बमोस्जम हनेुछ।  
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     ५७. वििािको ननरुपण : (१) िफा ५६ बमोस्जम गदठत न्यायाधीकरणले उजूरी प्राप्त भएको नमनतले  
एक िर्ननभत्र त्यस्तो उजूरीमा उस्ललस्खत जलस्रोत सम्बन्धी वििािको ननरोपण गनुन पनेछ । 

      (२) न्यायानधकरणले उपिफा (१) बमोस्जम गरेको ननणनय नेपाल सरकार समक्ष पेश 
गनेछ।  

     ५८.  ननणनय कायानन्ियन : (१) जलस्रोत न्यायाधीकरणको ननणनय कायानन्ियनको लानग  नेपाल 
सरकारले त्यस्तो ननणनय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गनेछ।  

     (२) उपिफा (१) बमोस्जम जलस्रोत न्यायाधीकरणको ननणनय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन 
भएपनछ सोको कायानन्ियनको गने िावयत्ि नेपाल सरकार तथा प्रिेश सरकारको हनेुछ ।  

      (२) नेपाल सरकारले जलस्रोत न्यायाधीकरणको ननणनय कायानन्ियनको लानग आिश्यकता 
अनसुार उपयिु काननुी व्यिस्था िा आिश्यक कायनयोजना तयार गरी लाग ूगननसक्नेछ ।   

     ५९. पनुरािेिन : जलस्रोत न्यायाधीकरणको ननणनयमा स्ित्त नबझु्ने पक्षले त्यस्तो ननणनय पाएको 
नमतले पैंतीस दिननभत्र सिोच्ि अिालतमा पनुराििेन गनन सक्नेछ । 

पररच्छेि -११ 

घर जग्गामा प्रिेश तथा घर जग्गा उपयोग र प्रानप्त  

     ६०. अरुको घर जग्गामा प्रिेश गनन सक्ने : नेपाल सरकारले िा अनमुनतपत्र प्राप्त संस्थाले जलस्रोतको 
उपयोगसँग सम्बस्न्धत योजना िा कामको नसलनसलामा कसैको घर जग्गामा प्रिेश गनुन परेमा 
नेपाल सरकार िा अनमुनतपत्र प्राप्त संस्थाले खटाएको कमनिारीले सम्बस्न्धत व्यस्िलाई पूिन 
सूिना दिएर त्यस्तो घर जग्गामा प्रिेश गनन सक्नेछ । त्यसरी प्रिेश गिान कुनै हानन नोक्सानी 
हनु गएमा नेपाल सरकारले िा अनमुनतपत्र प्राप्त संस्थाले तोवकएबमोस्जम क्षनतपूनतन दिनेछ । 

      तर कुनै घर जग्गामा जलस्रोतको अननधकृत उपयोग िा िरुूपयोग गरी रहेको शङ्का हनेु 
मनानसब मावफकको कारण भएमा सो कुराको जािँबझु गनन िा कुनै िघुनटनाबाट बिाउन पूिन 
सूिना नबना पनन त्यस्तो कमनिारीले सम्बस्न्धत व्यस्िको घर जग्गामा प्रिेश गनन सक्नेछ।  

     ६१. अरुको घरजग्गाको उपयोग तथा प्रानप्त : (१) जलस्रोतको उपयोगको लानग िेहायको कुनै 
काम गनन अरू कसैको घर जग्गा उपयोग गनन िा प्राप्त गनन आिश्यक परेमा प्रिनलत कानून 
बमोस्जम अनमुनतपत्र प्राप्त संस्थाले नेपाल सरकार समक्ष नलस्खत अनरुोध गनन सक्नेछ :- 

           (क)     बाँध, जलाशय िा तटबन्ध ननमानण गनन, 

                      (ख)     नहर, कुलो िा सरुुङ्ग ननमानण गनन, 

                 (ग)     जनमन मानथ िा मनुन पानीको ट्याङ्की बनाउन िा पाइप लाइन नबछ्याउन, 

                (घ)     पोखरी बनाउन िा पानी सङ्कलन तथा वितरण प्रणाली ननमानण गनन, 



25 
 

                (ङ)     जलस्रोतको विकाससगँ सम्बस्न्धत अन्य आिश्यक ननमानण कायन गनन । 

               (२) उपिफा (१) बमोस्जम अनरुोध प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले तत्सम्बन्धमा 
आिश्यक जाँिबझु गरी प्रिनलत कानून बमोस्जम सङ्गदठत संस्थालाई जग्गा प्राप्त गराइ दिए 
सरह अनमुनतपत्र प्राप्त व्यस्िलाई त्यस्तो घर जग्गा प्राप्त गराइदिन सक्नेछ । 

         (३) नेपाल सरकारले िा अनमुनतपत्र प्राप्त संस्थाले जलस्रोतको विकास िा उपयोग 
सम्बन्धी कुनै ननमानण कायन गरेकोमा त्यस्तो ननमानण कायन भएको ठाउँ िा सो ठाउँको िररपरर 
तोवकएको िूरीमा पने घर जग्गा अरू कसैले कुनै खास कामको नननमत्त प्रयोग गनन नपाउने 
गरी नेपाल सरकारले ननर्ेध गनन सक्नेछ ।  

                (४) उपिफा (३) बमोस्जम ननधेर् गररएको कारणबाट सम्बस्न्धत व्यस्िलाई पने हानन 
नोक्सानी बापत नेपाल सरकार िा अनमुनतपत्र प्राप्त संस्थाले तोवकए बमोस्जम क्षनतपूनतन दिन ु
पनेछ । 

६२. पनुस्थानपना तथा पनुिानस सम्बन्धमा : (१) नेपाल सरकारले प्रिनलत कानूनको अधीनमा रही 
कुनै व्यस्िको घर जग्गा प्राप्त गराई दिएको कारणबाट पूणन रुपमा विस्थावपत हनेु प्रिनलत 
कानून बमोस्जम प्राप्त मआुब्जा िा क्षनतपूनतनबाट समेत त्यस्तो ब्यस्िको आधारभूत िसोिासको 
लानग नपगु हनेु भएमा आयोजना विकासको लानग उपलब्ध गराइएको जग्गाको उपािेयता र 
क्षेत्रफल तथा घरको अिस्था समेतको मूलयाङ्कन गरी उपलब्ध गराइएको मआुब्जा िा 
क्षनतपूनतनबाट बसोिासको व्यिस्था गनन  नपगु भएको हिसम्म त्यस्तो व्यस्ि तथा ननजको 
पररिारको लानग अनमुनतपत्र प्राप्त संस्थाले पनुस्थानपना र पनुिानसको व्यिस्था गनुन पनेछ ।   

         (२) उपिफा (१) बमोस्जमको पनुस्थानपना र पनुिानस सम्बन्धी कायनक्रम एकीकृत 
र समन्ियात्मक रुपमा सञ्चालन गनुन पनेछ ।  

        (३) उपिफा (२) बमोस्जमको एकीकृत पनुस्थानपना र पनुिानस कायनक्रम सञ्चालनको 
लानग आिश्यक प्रशासननक तथा अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रिेश सरकार तथा स्थानीय 
तहले उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

        (४) उपिफा (३) बमोस्जमको कायनको लानग आिश्यक पने रकम अनमुनतपत्र प्राप्त 
संस्थाले व्यहोनुन पनेछ । 

पररच्छेि -१२ 

विविध 

     ६३.     नसँिाइ प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन : (१) तराई-मधेश, पहाडी तथा वहमाली क्षेत्रमा  नसँिाइ 
प्रणाली िा आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गने िावयत्ि र स्जम्मेिारी नेपाल सरकार प्रिेश 
सरकार तथा स्थानीय तहको हनेुछ ।      
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     (२) नसँिाइ प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन गने सम्बन्धी क्षेत्रानधकार अनसूुिीमा तोवकए 
बमोस्जम हनेुछ र सो अनसूुिीलाई नेपाल सरकारले आिश्यकताअनसुार समय समयमा हेरफेर 
तथा संशोधन गनन सक्नेछ । 

                          (३) नसँिाइ प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोस्जम 
हनेुछ।  

              ६४. सेिा शलुक नलन सक्ने : (१) यस ऐन बमोस्जम अनमुनतपत्र प्राप्त गरी जलस्रोत उपयोग गरी कुनै 
सेिा प्रिान गरेको भए त्यस्तो सेिा उपयोग गने उपभोिाबाट तोवकए बमोस्जम सेिा शलुक नलन 
सवकनेछ ।   

             (२) उपिफा (१) बमोस्जम कुनै सेिा उपयोग गरे बापत नतनुन बझुाउन ु पने शलुक 
नबझुाएमा िा त्यस्तो सेिा अनानधकृत रुपमा उपभोग गरेमा िा सेिा िरुुपयोग गरेमा िा शतन 
विपरीत त्यस्तो सेिा उपभोग गरेमा सेिा बन्ि गनन सवकनेछ ।  

           ६५.   उपभोिा संस्थाको गठन : (१) सामवुहक प्रयोजन र वहतको लानग संस्थागत रुपमा जलस्रोतको 
उपयोग गनन िाहने व्यस्िले उपभोिा संस्था गठन गनन सक्नेछन।्  

       (२) उपभोिा संस्थाको गठन, काम, कतनव्य र अनधकार तथा सञ्चालन सम्बन्धी 
व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनेुछ ।  

     ६६. स्थानीय बानसन्िालाई प्राथनमकता दिनपुने : अनमुनतपत्र प्राप्त संस्थाले जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी 
आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गिान आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय बानसन्िालाई 
ननजको सीप र योग्यताका आधारमा रोजगारी लगायतका विर्यमा सम्भि भएसम्म प्राथनमकता 
दिन ुपनेछ ।  

     ६७. िातािरणमा उललेखनीय प्रनतकूल असर पानन नहनेु : (१) जलस्रोत उपयोग गिान िातािरणलाई 
उललेखनीय प्रनतकूल असर पानुन हिैुन ।  

      (२) यस ऐन बमोस्जम जलस्रोत उपयोग गिान िातािरण संरक्षण सम्बन्धी प्रिनलत 
कानूनको पालना गनुनपनेछ । 

     ६८. ननिेशन दिन सक्ने :  नेपाल सरकार िा तोवकएको ननकायले अनमुनतपत्र प्राप्त संस्थालाई जलस्रोत 
उपयोग गने आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धमा आिश्यक ननिेशन दिन सक् नेछ र 
सो ननिेशनको पालना गनुन त्यस्तो संस्थाको कतनव्य हनेुछ। 

     ६९. अनधकार प्रत्यायोजन : आयोगले यस ऐन बमोस्जम आफुलाई प्राप्त केही अनधकार आयोगको 
कुनै सिस्य, सस्िि िा अनधकृतस्तरको कुनै कमनिारीलाई आिश्यक शतन तोकी प्रत्यायोजन गनन 
सक्नेछ ।  
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     ७०.  बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने : यस ऐनको कायानन्ियन गिान कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल 
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।  

     ७१. ननयम बनाउने अनधकार : नेपाल सरकारले यो ऐनको उदे्दश्य पूरा गनन आिश्यक ननयमहरु 
बनाउन सक्नेछ। 

     ७२. ननिेस्शका तथा मापिण्ड लागू गनन सक्ने : (१) मन्त्रालयले जलस्रोतको बहपुक्षीय र 
बहआुयानमक उपयोगको लानग आिश्यक ननिेस्शका बनाई लागू गनन सक्नेछ ।   

      (२) मन्त्रालयले बाँध तथा जलाशयको ननमानण तथा सरुक्षा सम्बन्धमा आिश्यक मापिण्ड 
बनाई लागू गनन सक्नेछ ।   

     (३) उपिफा (१) र (२) बमोस्जमको ननिेस्शका तथा मापिण्ड लाग ू गनुन अस्घ 
सिनसाधारणको जानकारीको लानग सािनजननक गनुन पनेछ।  

     ७३. खारेजी र बिाउ : (१) जलस्रोत ऐन, २०४९ र जलिर संरक्षण ऐन, २०१७ खारेज गररएको 
छ ।  

     (२) उि ऐन बमोस्जम भए गरेका काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोस्जम भए गरेको 
मानननेछ । 
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अनसूुिी  

(िफा ६3 को उपिफा (२) सँग सम्बस्न्धत)  

नसँिाइ प्रणाली िा आयोजना विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धी क्षेत्रानधकार   

             १. तराइ-मधेशमा पािँ हजार हेक्टर र पहाडमा एकसय हेक्टर भन्िा बढी नसंस्ित तथा 
कमाण्ड क्षेत्र हनेु नसँिाइ प्रणाली िा आयोजनाको विकास, सञ्चालन र व्यिस्थापन गने 
िावयत्ि तथा स्जम्मेिारी नेपाल सरकारको हनेुछ ।      

       २.  तराइ-मधेशमा िईु हजार िेस्ख पािँ हजार हेक्टर, पहाडमा पिास हेक्टर िेस्ख एकसय 
हेक्टर र वहमाली क्षेत्रमा पस्च्िस िेस्ख पिास हेक्टरसम्म नसंस्ित तथा कमाण्ड क्षेत्र 
हनेु नसँिाइ प्रणाली िा आयोजनाको विकास, सञ्चालन र व्यिस्थापन गने िावयत्ि तथा 
स्जम्मेिारी प्रिेश सरकारको हनेुछ ।     

      ३.     खण्ड  (१) र (२) मा उललेख भएको भन्िा सानो नसँिाइ प्रणाली िा आयोजनाको 
विकास, सञ्चालन र व्यिस्थापन गने िावयत्ि तथा स्जम्मेिारी स्थानीय तहको हनेुछ ।     

 


