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स िंचार्इ  म्बन्धमा व्यवस्था गर्इ बर्केो ववधेयक 

 

 प्रस्ताबर्ााः जलस्रोतको उपयोगबाट स िंचार्इ  ेवाको ववस्तार गरी कृवि उत्पादर् र उत्पादकत्वमा 
वदृ्वि गर्इ भरपदो, पह ुँचयोग्य र  हभासगतामूलक स िंचार्इ  ेवा उपलब्ध गराउर्े  म्बन्धमा कारू्र्ी 
व्यवस्था गर्इ वाञ्छर्ीय भएकोले,   

 र्ेपालको  िंववधार्को धारा १७५ बमोजजमको प्रदेश र्िं. १ को प्रदेश  भाले यो ऐर् 
बर्ाएको छ । 

१.  िंजिप्त र्ाम र प्रारम्भ: (१) य  ऐर्को र्ाम  "प्रदशे स िंचार्इ ऐर्, २०७५" रहेको छ । 

(२) यो ऐर् त रुन्त प्रारम्भ ह र्छे । 

२. पररभािााः वविय वा प्र ङ्गले अको अथइ र्लागेमा य  ऐर्मा,- 

(क) "अर् मसतपत्र" भन्नाले दफा ६ र ७  बमोजजम द्वदर्एको अर् मसतपत्र  म्झर्  
पछइ । 

(ख) "आयोजर्ा" भन्नाले सर्जित अवसधसभत्र सर्माइण  म्पन्न गरी  िंचालर् र 
व्यवस्थापर् गर्इ तय गररएका क रै् स िंचार्इ योजर्ा  म्झर्  पछइ र  ो 
शब्दले स िंचार्इ  म्बन्धी कायइक्रम  मेतलाई जर्ाउुँछ ।  

(ग) "उपभोक्ता" भन्नाले स िंचार्इ आयोजर्ाबाट प्रत्यि रूपमा कृविजन्य लाभ प्राप्त 
गरे् जग्गाधर्ी, मोही वा त्यस्तो जग्गाधर्ी र मोहीको पररवारको क रै् 
 दस्य वा  म्बजन्धत कृिक वा अन्य क रै् त्यस्ता कृिकको पररवारको 
क रै्  दस्य  मेतलाई  म्झर्  पछइ । 

(घ) "कृिक व्यवजस्थत स िंचार्इ प्रणाली" भन्नाले उपभोक्ताले आफ्र्ो लगार्ीमा 
सर्माइण, व्यवस्थापर् वा  िंचालर् गरेको स िंचार्इ प्रणाली  म्झर्  पछइ र  ो 
शब्दले प्रदेश  रकार वा अन्य सर्कायको  हयोग प्राप्त गरी प र्ाःस्थाइपर्ा 
भएका स िंचार्इ प्रणालीहरू  मेतलार् जर्ाउुँछ । 

(ङ) "कोि  ञ्चालक  समसत" भन्नाले दफा 22 बमोजजम स िंचार्इ ववका  कोि 
 ञ्चालक  समसत  म्झर्  पछइ । 
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(च) "जल उपभोक्ता  िंस्था" भन्नाले य  ऐर् बमोजजम जल उपभोक्ताहरूले गठर् 
गरेको  िंस्था  म्झर्  पछइ र  ो शब्दले य  ऐर्बमोजजम दताइ भएको 
स िंचार्इ जल उपभोक्ता  हकारी  िंस्था  मेतलाई जर्ाउुँछ ।  

(छ) "तोवकएको वा तोवकए बमोजजम" भन्नाले य  ऐर् अन्तगइत बर्ेको 
सर्यमावलीमा तोवकएको वा तोवकए बमोजजम  म्झर्  पछइ । 

(ज) "प्रदेश  रकार" भन्नाले  प्रदेश र्िं. १ को मजन्त्रपररिद्  म्झर्  पछइ । 

(झ) "बह उदे्दश्य उपयोग" भन्नाले स िंचाईको  ाथ  ाथै जलववB't, पयइटर्, 
खार्ेपार्ी, मत्स्यपालर्, जलववहार आद्वद कायइह?  म्झर्  पछइ । 

(ञ) "भसूमगत स िंचार्इ" भन्नाले डीप टू्यबवेल, स्यालो टू्यबवेल, र्र्ार वा अन्य 
प्रववसधबाट जसमर् म सर्को पार्ी तार्ी गररर्े स िंचार्इ  म्झर्  पछइ ।  

(ट) "मन्त्रालय"  भन्नाले प्रदेश र्िं. १ को स िंचार्इ िंग  म्बजन्धत मन्त्रालय 
 म्झर्  पदइछ । 

(ठ) "सबशेि स िंजचत िेत्र" भन्नाले दफा १५ बमोजजम प्रदेश  रकारले घोिणा 
गरेको वविशे स िंजचत िेत्र  म्झर्  पछइ । 

(ड) "स िंचार्इ" भन्नाले प्राकृसतक रूपमा उपलब्ध पार्ीलाई बोटववरूवा तथा बाली 
ववका को लासग कृसत्रम तररकाबाट पार्ी प र्रयाइउर्े प्रकृया  म्झर्  पछइ । 

(ढ) "स िंचार्इ असधकृत"  भन्नाले दफा १८ को उपदफा (2) बमोजजम प्रदेश 
 रकारले तोकेको असधकृत  म्झर्  पछइ । 

(ण) "स िंचार्इ आयोजर्ा" भन्नाले स िंचार्इको लासग पार्ीको  िंकलर्, प्रवाहीकरण 
(कन्भेयान् ), भन्डारण वा ववतरण लगायत पार्ीको अन्य उपयोग मेत 
गरे् आयोजर्ा  म्झर्  पछइ ।  

 (त) "स िंचाई  िंरचर्ा" भन्नाले स िंचार्इ उपलब्ध गराउर्को लासग म हार्देजख 
स िंजचत िेत्र म्म सर्माइण गररएका भौसतक  िंरचर्ा र य ले चचेको जसमर्, 
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त्य ै ुँग  म्बजन्धत  डक, बाटो वा त्यस्तै अन्य भौसतक  िंरचर्ा  म्झर्  
पछइ र  ो शब्दले स िंजचत िेत्रबाट पार्ी सर्का का  िंचरर्ा (डे्रर्ेज) 
 मेतलाई  जर्ाउुँछ ।  

(थ) "स िंचार्  ेवा श ल्क" भन्नाले स िंचार्इ  ेवा उपयोग गरेवापत उपभोक्ताले 
भ  क्तार्ी गर् इपरे् रकमलार्इ  म्झर्  पछइ । 

(द) "स िंचार्इ ववका  कोि" भन्नाले स िंचार्इ ववका का लासग प्रदेश  रकारले 
स्थापर्ा गरेको दफा २1 बमोजजमको स िंचार्इ ववका  कोि  म्झर्  पछइ 
। 

(ध) "स िंजचत िेत्र" भन्नाले क रै् खा  स िंचार्इ  ेवा प गेको वा प ग्र्े िेत्रलार्इ 
 म्झर्  पछइ । 

३. स िंचार्इ आयोजर्ाको िते्रासधकाराः (1) प्रदेश  रकारबाट र्याुँ सर्माइण गररर् े तथा सर्समइत 
आयोजर्ाहरुको  िंचालर् र   दृढीकरण ह र्े स िंचाई आयोजर्ाहरु देहाय बमोजजम ह र्ेछ्र् ्। 

(क) तराई मधेशमा  २०० (द ई  य) हेक्टरदेजख २००००(बी  हजार)
  हेक्टर म्मको स िंचाई आयोजर्ा, 

(ख)  पहाडमा ५० (पचा ) हेक्टरदेजख १००० (एक हजार) हेक्टर 
 म्मको स िंचाई आयोजर्ा । 

  (2) उपदफा 1 मा ज र्  कै क रा लेजखएको भए तापसर् यद्वद स्थार्ीय तहबाट 
माग तथा अर् रोध भई आएमा प्रदेश  रकारले पहाडी िेत्रमा ५० (पचा ) हेक्टर भन्दा 
घटी र तराई मधेशमा २०० (द ई  य) हेक्टर भन्दा घवट िमताका स िंचाई 
आयोजर्ाहरु सर्माइण गर्इ र प्रदेश  रकारले माग तथा अर् रोध गरेमा केन्र  रकारले 
२०००० (बी  हजार) हेक्टर भन्दा कम िमताका स िंचाई आयोजर्ाहरु सर्माइण गररद्वदर् 
 क्र्ेछ । 

  (3) तराई मधेशमा २००० (द ई हजार) हेक्टरदेजख ३०००० (ती  हजार) 
हेक्टर म्म स िंजचत िेत्र भएको सर्समइत स िंचाई आयोजर्ाहरुको ममइत  िंभार,  िंचालर् तथा 
  दृवढकरण कायइ प्रदेश  रकारले गरे्छ । 
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  (4) पहाडी िेत्रको हकमा सर्समइत स िंचाई आयोजर्ाको ममइत  िंभार,  िंचालर् 
तथा   दृवढकरण कायइ तोवकए बमोजजम ह र्ेछ । 

  (5) य  दफामा अन्यत्र ज र्  कै क रा उल्लेख भए तापसर् पहाडी िेत्रमा ५० 
(पचा ) हेक्टर भन्दा घटी र तराई मधेशमा २०० (द ई  य) हेक्टर भन्दा घवट 
िमताका डीप टू्यवेल स िंचाई आयोजर्ा वा यस्तै क रै् र्याुँ प्रववसधमा आधाररत स िंचाई 
आयोजर्ाको  वेिण, सर्माइण, ववका  र  िंचालर् प्रदेश  रकारले गर्इ  क्र्ेछ । 

  (6) उपदफा (1) र (2) मा ज र्  कै क रा लेजखएको भए तापसर्  िंघीय कारू्र्ले 
उपदफा (1) र (2) भन्दा फरक ढिंगले न्यूर्तम र असधकतम  ीमा तोकेमा  िंघीय 
कारू्र्बमोजजम ह र्ेछ । 

४. स िंचार्इ प्रणालीको ववका को मागइजचत्राः (१) प्रदेश  रकारले जलस्रोतको ववका  र 
उपयोगको लासग प्रदेशको  मग्र स िंचार्इ प्रणालीको योजर्ा बर्ार्इ  ोको मागइजचत्र तयार 
गर् इ परे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम मागइजचत्रमा जलस्रोतको उपयोग, उपयोग गरे् 
तररका, व्यवस्थापर्को ढाुँचा,  िंचालर् तथा सर्यमर् गरे् ववसध तोवकए बमोजजम ह र्ेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजजम स िंचार्इ प्रणालीको ववका का लासग प्रदेश  रकार, 
जल उपभोक्ता  िंस्था वा प्रदेश  रकार र सर्जी िेत्रको  ाझेदारी वा सर्जी िेत्र मातै्रले 
स िंचार्इ प्रणालीको ववका ,  िंचालर्, सर्यमर्, ववतरण र ममइत  िंभारको कायइ गरे् 
कायइववसध तोवकए बमोजजम ह र्ेछ । 

५. अर् मसत ववर्ा स िंचार्इ प्रणालीको सर्माइण र ववका  गर्इ र्ह र्ाेः (१) क ैले पसर् प्रदेश 
 रकारबाट वा प्रदेश  रकारले तोकेको सर्काय वा असधकारीको अर् मसत प्राप्त र्गरी क रै् 
वकस मको स िंचार्इ प्रणालीको  वेिण, सर्माइण र ववका  गर्इ वा स िंचार्इको प्रयोजर्का 
लासग जलस्रोतको प्रयोग गर्इ वा गराउर् ह ुँदैर् ।  

 तर, प्रदेश  रकार आफैले स िंचार्इ प्रणालीको  वेिण, सर्माइण र ववका  गर्इ 
चाहेमा क रै् वकस मको अर् मसत सलर्  परे् छैर् । 
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(२) उपदफा (१) मा ज र्  कै क रा लेजखएको भए तापसर् आफ्र्ो व्यजक्तगत 
स िंचार्इ प्रयोजर्को लासग  ार्ो आकारको कूलो वा पैर्ी खर्ी स िंचार्इ गर्इ क रै् अर् मसत 
सलर्  परे् छैर् । 

६. स िंचाई प्रणालीको सर्माइण तथा ववका  गर्इ अर् समतपत्र सलर् परे्ाः (१) दफा (7) 
बमोजजमको  वेिण अर् मसत सलर्इ तोवकएको  मयसभत्र  वेिणको कायइ  माप्त भएपसछ 
स िंचार्इ प्रणालीको सर्माइण, ववका ,  िंचालर्, व्यवस्थापर् र ववतरणमध्ये  बै वा केही 
कायइ गर्इ अर् मसतपत्रको लासग तोवकएको असधकारी मि तोवकएको ढाुँचामा सर्वेदर् 
द्वदर् परे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम सर्वेदर् प्राप्त भएमा त्यस्तो सर्वेदर् उपर जाुँचब झ 
गरी तोवकएको असधकारीले पचहत्तर द्वदर्सभत्र अर् मसत द्वदर्  परे्छ ।तर  ो अवसध सभत्र 
अर् मसत द्वदर् र् क्र्े अवस्था भए आधार र कारण खोली सर्णइय गरी पैतासल  द्वदर्को 
अवसध थप गरी अर् मसत द्वदर्र्ेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम अर् मसत द्वदर् र् वकर्े भए  ोको आधार र कारण 
ख लार्इ सर्वेदकलार्इ अर् मसत द्वदर् र् क्र्े भसर् सर्णइय गरेको समसतले दश द्वदर् सभत्र 
सलजखत जार्कारी द्वदर्  परे्छ । 

(४) उपदफा (३) बमोजजमको सलजखत जार्कारी उपर जचत्त र्ब झ्र्े पिले 
जार्कारी पाएको ती  द्वदर्सभत्र मन्त्रालय  मि सर्वेदर् द्वदर्  क्र्ेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोजजम सर्वेदर् प्राप्त भएमा मन्त्रालयले  ो उपर ती  
द्वदर्सभत्र आवश्यक जाुँचब झ गरी सर्णइय द्वदर्  परे्छ र मन्त्रालयको त्यस्तो सर्णइय अजन्तम 
ह र्ेछ । 

७.  भेिण अर् मसतपत्र सलर् परे्ाः (१) क रै् वकस मको स िंचार्इ प्रणालीको सर्माइण र ववका  
गर्इ चाहर्े व्यजक्त वा  िंस्थाले दफा ६ बमोजजमको अर् मसत सलर्  पूवइ तोवकएको 
असधकारी मि तोवकएको ढाुँचामा  वेिण अर् मसतका लासग सर्वेदर् द्वदर् परे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम सर्वेदर् प्राप्त भएमा त्यस्तो सर्वेदर् उपर जाुँचब झ 
गरी तोवकएको असधकारीले  ाठ्ठी द्वदर्सभत्र  वेिण अर् मसत द्वदर्  परे्छ ।तर  ो अवसध 
सभत्र अर् मसत द्वदर् र् क्र् ेअवस्था भए आधार र कारण खोली सर्णइय गरी ती  द्वदर्को 
अवसध थप गरी अर् मसत द्वदर्र्ेछ ।  
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(३) उपदफा (१) बमोजजको सर्वेदर् उपर जाुँचब झ गदाइ  वेिण अर् मसतपत्र 
द्वदर् मर्ास व र्देजखएमा तोवकएको असधकारीले अर् मसतपत्र द्वदर् र् क्र् को आधार र 
कारण ख लाई अर् मसत द्वदर् र् क्र्े सर्णइय गरेको समसतले दश द्वदर् सभत्र सर्वेदकलाई 
सलजखत जार्कारी द्वदर्  परे्छ । 

(४) उपदफा ३ बमोजजमको सलजखत जार्कारी प्राप्त गरे् सर्वेदकलाई त्यस्तो 
सलजखत जार्कारी उपर जचत्त र्ब झेमा जार्कारी पाएको समसतले ती  द्वदर् सभत्र मन्त्रालय 
 मि सर्वेदर् द्वदर्  परे्छ र मन्त्रालयले त्यस्तो सर्वेदर् उपर छार्ववर् गरी पैँताली  द्वदर् 
सभत्र सर्णइय द्वदर्ेछ । 

८. अन्य प्रयोजर्का लासग पार्ीको प्रयोग गर्इ  वकर्ाेः  प्रदेश  रकारले प्रदेशअन्तगइत सर्माइण 
वा ववका  गरेको वा सर्माइणाधीर् वा अर् मसत प्राप्त स िंचार्इ प्रणाली वा यो ऐर् प्रारम्भ 
ह ुँदाका बखत कायम रहेको स िंचार्इ प्रणालीमा उपलब्ध रहेको पार्ीबाट स िंजचत िेत्रको 
स िंचार्इ  ेवामा प्रसतकूल अ र र्परे् गरी खार्ेपार्ी, घरेलू उपयोग, पश पालर् र प्रचसलत 
कारू्र्बमोजजम मत्स्यापालर्, जलपररवहर्, जलववहार, ववद्य त उत्पादर् वा तोवकए 
बमोजजमको अन्य प्रयोजर्मा पार्ीको उपयोग गर्इ  क्र्ेछ । 

९. आयोजर्ाको छर्ौट तथा सर्माइणाः य  ऐर्बमोजजम प्रदेश  रकारले स िंचार्इ आयोजर्ाको 
छर्ौट तथा सर्माइण गदाइ तोवकए बमोजजमको मापदण्ड पूरा गरी देहायको प्रवक्रया मेत 
अवलम्वर् गर् इ परे्छ:- 

(क)  म्भव भए म्म स्थार्ीय तह, जल उपभोक्ता  िंस्थाका प्रसतसर्सध एविं 
 रोकारवाला िंग परामशइ गरे्, 

(ख) आयोजर्ा सर्माइण वा कायाइन्वयर् गदाइ उपभोक्ताहरुले तोवकए 
बमोजजमको लागत  हभासगता वा जर् हभासगता जर्ाउर्  परे् ।  

१०. प्रसतकूल अ र परे् गरी स िंचार्इ योजर्ा कायाइन्वयर् गर्इ र्ह र्ाेः (१) य  ऐर्मा अन्यत्र 
ज र्  कै क रा लेजखएको भए तापसर् एउटै जलस्रोतबाट सर्समइत स िंचार्इ प्रणालीलाई प्रसतकूल 
अ र पारे् गरी  ोही आयोजर्ाको मासथल्लो भाग (अपजस्िम) मा र्याुँ आयोजर्ाको 
सर्माइण गर्इ  वकर्े छैर् । 
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तर, प्रदेश  रकारले व्यापक  ावइजसर्क उपयोगका लासग त्यस्तो स्रोतको 
मासथल्लो भागमा र्याुँ आयोजर्ा छर्ौट र ववका  गर्इ यो दफाले प्रसतकूल अ र पारे्   
छैर् ।  

  स्पष्टीकरणाः य  दफाको प्रयोजर्का लासग "व्यापक  ावइजसर्क उपयोग"  
भन्नाले देहायको अवस्थामा भएको जलस्रोतको उपयोग  म्झर्  पछइ:- 

(क) ववद्यमार् उपयोगबाट लाभाजन्वत भएका जर् िंख्यालाई प्रसतकूल 
अ र र्परे् गरी  ोभन्दा बढी जर् िंख्यालाई लाभ ह र्े स िंचार् 
आयोजर्ा भएमा, 

(ख)  ामाजजक न्यायको दृवष्टकोणले र्याुँ आयोजर्ा छर्ौट गरी 
कायाइन्वयर् गर् इपरे् र त्य री आयोजर्ा कायाइन्वयर् गदाइ ववद्यमार् 
स िंचार्इ प्रणाली उपर  ारभतू रूपमा प्रसतकूल अ र र्परे् भएमा, 

(ग) ववद्यमार् आयोजर्ा र र्याुँ आयोजर्ाका उपभोक्ताबीच पार्ीको 
बाुँडफाुँड गर्इ  हमसत भएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम र्याुँ आयोजर्ा छर्ौट तथा सर्माइण गरेको 
कारणबाट तत्काल कायम रहेको स िंचार्इ प्रणालीका उपभोक्तालाई  ारभतूरूपमा प्रसतकूल 
अ र परे् भएमा त्यस्ता उपभोक्तालाई तोवकए बमोजजमको िसतपूसतइ द्वदर्  परे्छ । 

११. सर्जी िते्र िंग  हकायइ गर्इ  क्र्ाेः (1) क रै् खा  स िंचार्इ प्रणाली वा स िंचार्इको  ाथ ाथै 
जलस्रोतको अन्य उपयोग गदाइ व्यव ावयक दृवष्टकोणले  िंभाव्य देजखएमा प्रदेश  रकारले 
आयोजर्ाको पवहचार्, छर्ौट, सर्माइण, कायाइन्वयर्, ममइत  म्भार,   धार,  ञ्चालर् वा 
व्यवस्थापर्मा  ावइजसर्क–सर्जी  ाझेदारीको आधारमा सर्जी िेत्र िंग तोवकए बमोजजम 
 हकायइ गर्इ  क्र्ेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा ज र्  कै क रा लेजखएको भए तापसर् प्रदेश  रकारले 
आयोजर्ाको पवहचार्, छर्ौट, सर्माइण, कायाइन्वयर्,  ञ्चालर्, ममइत म्भार वा 
व्यवस्थापर्मध्ये आवश्यकता अर्  ार क रै् वा  बै कामहरुमा सर्जी िेत्रलाई  िंलग्र् वा 
जजम्मा द्वदर्    क्र्ेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोजजम आयोजर्ाको आफैले अध्ययर्, पवहचार्, छर्ौट, 
सर्माइण, कायाइन्वयर्,  ञ्चालर्, ममइत म्भार वा व्यवस्थापर् गर्इ चाहर्े व्यजक्तले प्रचसलत 
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कारू्र् बमोजजम पजब्लक सलसमटेढ कम्पर्ी स्थापर्ा गरी अर् मसतपत्र प्राप्त गर्इ तोवकएको 
सर्काय  मि तोवकए बमोजजम सर्वेदर् द्वदर्  परे्छ । 

१२. स िंचार्इ प्रणाली हस्तान्तरण गर्इ  वकर्ाेः (१) यो ऐर् प्रारम्भ ह ुँदाका बखत प्रदेश 
 रकारबाट  िंचालर् ह र्े भसर्  िंघीय  रकारबाट तोवकएको वा प्रदेश  रकारबाट सर्माइण 
भएको क रै् स िंचार्इ आयोजर्ा जलउपभोक्ता  िंस्था, स्थार्ीय तह वा सर्जज िेत्रलाई वा 
 िंय क्त रुपमा प्रदेश  रकारले देहाय बमोजजम हस्तान्तरण गर्इ  क्र्ेछ:- 

(क) उपदफा (१) बमोजजम हस्तान्तरण गररएको स िंचार्इ प्रणालीको 
 िंचालर्, व्यवस्थापर्, ममइत तथा   धार कायइ प्रदेश  रकारले 
हस्तान्तरण गदाइका बखत जारी गरेको हस्तान्तरण पत्रमा 
उल्लेजखत शतइबमोजजम गर् इ परे्छ । 

(ख) उपदफा (१) बमोजजम हस्तान्तरण गररएको आयोजर्ा वा स िंचार्इ 
प्रणालीको  िंचालर्, व्यवस्थापर्, ममइत तथा   धारको लासग 
आवश्यक रकम तथा स्रोतको व्यवस्था उपदफा (१) बमोजजमको 
 िंस्था आफैले  गर् इ परे् वा प्रदेश  रकारले तोकेको शतइअर्  ार 
ह र्ेछ ।  

(ग) स िंचार्इ प्रणालीको हस्तान्तरण म्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोजजम   ह र्ेछ । 

१३. स िंचार्इ प्रणालीको  िंचालर्, व्यवस्थापर् तथा  िंरिणाः (१) य  ऐर्मा अन्यथा व्यवस्था 
भएकोमा बाहेक स िंचार्इ आयोजर्ाको  िंचालर्, व्यवस्थापर्, ममइत तथा  म्भारको 
जजम्मेवारी प्रदेश  रकारले तोकेबमोजजम  म्बजन्धत जल उपभोक्ता  िंस्था, स्थार्ीय तह वा 
जलउपभोक्ता  िंस्था, स्थार्ीय तह र सर्जी िेत्रलाई  िंय क्त रुपमा द्वदर्  क्र्ेछ र अन्य 
स िंचार्इ प्रणालीहरूको  िंचालर्, व्यवस्थापर् वा  िंरिण र आयोजर्ा िेत्रको अन्य प्रयोग 
 म्बन्धी व्यवस्था जजम्मेवारी तोवकए बमोजजम ह र्ेछ । 

१४. स िंचार्इ प्रणाली िंग  म्बजन्धत भौसतक  िंरचर्ा म्बन्धी व्यवस्थााः (१) स िंचार्इ प्रणालीको 
 िंरचर्ा र  ो िंग  म्बजन्धत जसमर् वा अन्य भौसतक  िंरचर्ा, स िंचार्इ वा जलस्रोतको 
बह उदे्दश्यीय उपयोगको प्रयोजर् बाहेक अन्य प्रयोजर्का लासग प्रयोग गररर् ेछैर् । 



9 
 

(२) क रै् व्यजक्तको सर्जी जग्गामा स िंचार्इ आयोजर्ा  म्बन्धी सर्माइण भएका 
 िंरचर्ा वा  ो िंग  म्बजन्धत जग्गामा सर्जको स्वासमत्व वा भोगचलर्  म्बन्धी वविय 
तोवकए बमोजजम ह र्ेछ । 

(३) प्रदेश  रकारबाट लगार्ी भई सर्माइण वा   दृवढकरण गरी  िंचालर्मा 
रहेका स िंचार्इ प्रणाली िंग  म्बजन्धत  िंरचर्ा र  ो िंग  म्बजन्धत जग्गा वा भौसतक 
 िंरचर्ा क रै् पसर् व्यजक्त वा  ावइजसर्क प्रयोजर्का लासग प्रयोग गररर् ेछैर् । 

तर, आयोजर्ालाई क रै् हार्ी र्ोक् ार्ी र्ह र्े गरी क रै्  ावइजसर्क वहत वा 
व्यापाररक प्रयोजर्का लासग प्रदेश  रकारको पूवइ स्वीकृसत सलई प्रयोग गर्इ यो दफाले 
क रै् बाधा परे् छैर् । 

१५. ववशिे स िंजचत िते्र घोिणा गर्इ  वकर्ाेः (१) प्रदेश  रकारले तोवकएको मापदण्ड प रा गरे् 
वा पूरा ह र्  क्र्े क रै् स िंजचत िेत्रलाई प्रदेश राजपत्रमा  ूचर्ा प्रकाशर् गरी ववशेि 
स िंजचत िेत्रको रूपमा घोिणा गर्इ  क्र्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम घोवित स िंजचत िेत्रमा  म्भव भए म्म बाहै्र मवहर्ा 
स िंचार्   ववधाको व्यवस्थापर् गररर्ेछ र य   म्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम 
ह र्ेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजजमको स िंजचत िेत्रमा तोवकए बमोजजम  घर् कृवि 
ववका  कायइक्रम वा अन्य त्यस्तै कायइक्रम लागू गरी  िंचालर् गर्इ  वकर्ेछ । 

१६. ववशिे स िंजचत िते्रको  िंरिणाः (१) घोवित ववशेि स िंजचत िेत्रमा कृविजन्य र 
जसडब टीजन्य उत्पादर् बाहेक अन्य क रै् उत्पादर् गररर्े छैर् । 

(२) क ैले उपदफा (१) बमोजजमको िेत्रमा जसडब टी, कृविजन्य उत्पादर् 
कायइक्रम बाहेकका अन्य कायइक्रम  िंचालर् गर् इ परेमा तोवकएको सर्कायबाट तोवकए 
बमोजजम स्वीकृसत प्राप्त गर् इ परे्छ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजमको स्वीकृसत प्राप्त र्गरी गररएको जडीब टी र  
कृविजन्य बाहेकको उत्पादर्लार्इ प्रदेश  रकारले रोक लगाउर्  क्र्ेछ र त्य री रोक 
लगाएको अवस्थामा गररएको गैर कृविजन्य उपयोग िंग  म्बजन्धत  िंरचर्ा, उपकरण, 
स्रोत र उत्पादर् प्रदेश  रकारले जफत गर्इ  क्र्ेछ । 



10 
 

१७. ववशिे स िंजचत िते्रमा भौसतक  िंरचर्ा सर्माइणाः (१) प्रदेश  रकारले प्रदेश राजपत्रमा 
 ूचर्ा प्रकाशर् गरी दफा १५ बमोजजम  घोवित स िंजचत िेत्रमा क रै् प्रकारको व्यापार, 
व्यव ाय, शैजिक वा औद्यौसगक  िंचरर्ा वा भौसतक पूवाइधार  िंरचर्ाको सर्माइण गर्इ पार्र्े 
छैर् । 

  तर, प्रदेश  रकारको स्वीकृसत सलई तोवकएको मापदण्ड प रा गरी क रै् भौसतक 
 िंरचर्ाको सर्माइण गर्इ भर्े यो दफाले क रै् बाधा प ग्र्े छैर् । 

१८. स िंचार्इ कायाइलयको व्यवस्थााः (१) प्रदेश  रकारले प्रदेश राजपत्रमा  ूचर्ा प्रकाशर् गरी 
ववसभन्न कायइ िेत्र मेत तोकी स िंचार्इ कायाइलयको स्थापर्ा गर्इ  क्र्ेछ । 

 (२) प्रदेश  रकारले लगार्ी गरी सर्माइण,   दृवढकरण वा व्यवस्थापर् गरी 
 िंचालर्मा ल्याएका वा  िंघीय  रकारले तोकेको आयोजर्ा वा स िंचार्इ प्रणालीहरू प्रदेश 
 रकारले  िंचालर् गर्इ तोवकए बमोजजमको योग्यता प गेको असधकृतलाई प्रदेश  रकारले 
स िंचार्इ असधकृतको रूपमा कायइ  म्पादर् गरे् गरी जजम्मेवारी तोक्र्  क्र्ेछ । 

(३) स िंचार्इ असधकृतको काम, कतइव्य र असधकार तोवकए बमोजजम ह र्ेछ । 

१९. जल उपभोक्ता  िंस्थाको गठर्ाः (1)  ामूवहक वहतका लासग  क रै् स िंचार्इ प्रणालीको 
ववका , ममइत  म्भार र  िंरिण गर्इ तथा त्य बाट ववतरण ह र् ेपार्ी उपयोग गर्इ चाहर्े 
त्यस्तो स िंचार्इ प्रणाली िंग  म्बजन्धत उपभोक्ताहरूले तोवकए बमोजजम जल उपभोक्ता  िंस्था 
गठर् गर्इ  क्र्ेछर् ् र त्यस्तो  िंस्थाको दताइ, गठर्,  िंचालर्, व्यवस्थापर् र सर्यमर् 
 म्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोजजम ह र्ेछ । 

  (2) उपदफा (1) बमोजजम गद्वठत जल उपभोक्ता  िंस्थाले आफ्र्ो  िंस्थालाई 
 हकारी  िंस्थाको रुपमा तोवकए बमोजजम रुपान्तरण गर्इ चाहेमा त्यस्तो जल उपभोक्ता 
 िंस्थालाई प्रचसलत कारू्र् बमोजजम  हकारी  िंस्थाको रुपमा गठर् गरी रुपान्तरण गर्इ 
 वकर्ेछ । 

२०. स िंचार्इ  ेवा श ल्क ब झाउर्  परे्ाः (१) स िंचार्इ प्रणालीको  ेवा उपभोग गरे् उपभोक्ताहरूले 
तोवकए बमोजजम सर्धाइरण भएको स िंचार्इ  ेवा श ल्क उठाई तोवकए बमोजजमको अिंशहरु 
प्रदेश  रकारको कोिमा, स िंचाई ववका  कोिमा र  म्बजन्धत उपभोक्ता  समसतको 
कोिमा जम्मा गर् इपरे्छ । 
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(२) उपदफा (१) बमोजजम स िंचाई  ेवा श ल्क तोक्र् देहाय बमोजजमको अध्यि 
र  दस्यहरु रहर्ेगरी एक स िंचाई  ेवा श ल्क सर्धाइरण  समसत गठर् ह र्ेछाः  

(क)   म्बजन्धत स िंचाई कायाइलयका प्रम ख   -अध्यि 

(ख)   म्बजन्धत स्थार्ीय तहले तोकेको कृवि असधकृत 

  वा अन्य क रै् असधकृत     - दस्य 

(ग)   म्बजन्धत जल उपभोक्ता  समसतको अध्यि 

  वा  समसतले तोकेको प्रसतसर्सध    - दस्य 

(घ)   म्बजन्धत प्रदेश जलउपभोक्ता  िंघको प्रसतसर्सध  - दस्य 

(ङ) मन्त्रालयले तोकेको 2 जर्ा प्रसतसर्सध   - दस्य 

(च) जजल्ला प्रशा र् कायाइलयको प्रसतसर्सध      - ववशेि आमजन्त्रत 
 दस्य 

(छ)  म्बजन्धत स्थासर्य तहको प्रम ख, उपप्रम ख वा तोवकएको प्रसतसर्सध 
– आमन्त्रीत  दस्य 

(3) उपदफा (२) बमोजजम गठर् भएको स िंचाई  ेवा श ल्क सर्धाइरण  समसतको 
काम, कतइव्य र असधकार एिंव उपभोक्ताको दावयत्व  म्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोजजम 
ह र्ेछ । 

(4) उपदफा (१) बमोजजमको स िंचाई  ेवा श ल्कको बाुँडफाुँड गदाइ उठेको 
स िंचाई श ल्कको कम्तीमा २0(बी ) प्रसतशत रकम प्रदेश  िंजचत कोिमा दाजखला ह र् े
गरी तोक्र्  परे्छ र बाुँडफाुँड  म्बन्धी अन्य प्रकृया तोवकए बमोजजम ह र्ेछ । 

(5) उपदफा (१) बमोजजमको स िंचाई  ेवा श ल्कको सर्धाइरण, अ  ली तथा अन्य 
प्रकृया तोवकए बमोजजम ह र्ेछ । 

२१. स िंचार्इ ववका  कोिाः (१) प्रदेश  रकारले स िंचार्इ प्रणालीको ववका  गरी कृविको 
उत्पादर् र उत्पादकत्व बवृि गर्इ प्रदेश राजपत्रमा  ूचर्ा प्रकाशर् गरी एक स िंचार्इ 
ववका  कोि स्थापर्ा गर्इ  क्र्ेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोजजको कोिमा देहाय बमोजजमको रकम रहर्ेछ:- 

(क) प्रदेश  रकारबाट सर्माइण गररएको स िंचार्इ आयोजर्ाहरू वा स िंचाई 
योजर्ाको बह उदे्दश्यीय उपयोगबाट आय आजइर् गरी प्राप्त गरेको  
रकम, 

(ख) प्रदेश  रकारबाट स िंचार्इ ववका का लासग स िंचार्इ ववका  कोिमा 
प्रत्येक विइ ववसर्योजर् ह र् ेर अर् दार्बाट प्राप्त ह र्े रकम, 

(ग)  िंघीय कारू्र्बमोजजम क रै् स्वदेशी वा ववदेशी  िंघ  िंस्थाबाट प्राप्त 
ह र्े रकम, 

(घ) स िंचार्इ ववका  कोिको रकम लगार्ीबाट प्राप्त ह र्े ब्याज, म र्ाफा 
वा जररवार्ा वा अन्य शूल्क तथा  दस्त र वापत प्राप्त ह र्े रकम, 

(ङ) तोवकए बमोजजमका अन्य रकम । 

(३) स िंचार्इ ववका  कोिको  िंचालर् र व्यवस्थापर्  म्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोजजम ह र्ेछ । 

(४) स िंचार्इ ववका  कोिको आन्तररक लेखापरीिण प्रदेश लेखा सर्यन्त्रक 
कायाइलयबाट र अजन्तम लेखापरीिण महालेखा परीिकको कायइलयबाट ह र्ेछ । 

२२. स िंचार्इ ववका  कोि  िंचालक  समसताः (१) प्रदेश  रकारले स िंचार्इ प्रणालीको  मग्र 
ववका  गरी त्य को द्वदगो व्यवस्थापर् गर्इ, जल उपभोक्ता  िंस्था र स िंचार्इ  हकारी 
 िंस्थालाई ऋण, अर् दार् तथा प्राववसधक  ेवा उपलब्ध गराउर् एक स िंचार्इ ववका  कोि 
 िंचालक  समसत स्थापर्ा गरे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको  ञ्चालक  समसतको गठर् देहाय बमोजजम 
ह र्ेछाः- 

(क)  जचव, स िंचार्इ िंग  म्बजन्धत  मन्त्रालय   – अध्यि 

(ख) प्रसतसर्सध, आसथइक मासमला तथा योजर्ा मन्त्रालय  –  दस्य 

(ग) प्रसतसर्सध, कृवि, भसूम  धार तथा  हकारी मन्त्रालय  –  दस्य 
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(घ) प्रसतसर्सध, उद्योग, पयइटर्, वर् तथा वातावरण मन्त्रालय  –  दस्य 

(ङ) प्रसतसर्सध, प्रदेश जल उपभोक्ता महा िंघको अध्यि  –  दस्य 

(च) मन्त्रालयले तोकेको एकजर्ा स िंचार्इ ववज्ञ   –  दस्य 

(छ) प्रम ख कायइकारी असधकृत, स िंचार्इ ववका  कोि     –  दस्य  जचव 

(३) स िंचार्इ कोि  िंचालक  समसतको काम, कतइव्य र असधकार तोवकए 
बमोजजम ह र्ेछ । 

२३. प्रम ख कायइकारी असधकृतको सर्य जक्ताः (१) प्रदेश  रकारले स िंचार्इ ववका  कोि  िंचालक 
 समसतको दैसर्क कायइ  िंचालर् तथा व्यवस्थापर्का लासग मन्त्रालय वा  ो अन्तगइतको 
र्जिसर्यररङ्ग  ेवाको राजपत्रावित द्वितीय शे्रणीको असधकृत मध्येबाट प्रम ख कायइकारी 
असधकृत तोक्र्  क्र्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको प्रम ख कायइकारी असधकृतको काम, कतइव्य र 
असधकार तोवकए बमोजजम ह र्ेछ । 

२४. कमइचारी  म्बन्धी व्यवस्थााः (१) स िंचार्इ ववका  कोि  िंचालक  समसतलार्इ आवश्यक परे् 
कमइचारी तोवकए बमोजजम सर्य क्त ह र्ेछर् ्। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम सर्य क्त कमइचारीको  ेवाका शतइहरू तोवकए 
बमोजजम ह र्ेछ । 

२५. स िंचार्इ ववका   मन्वय  समसताः (१) प्रदेश  रकारले स िंचार्इ  म्बन्धी र्ेपालको 
 िंववधार्को अर्  ूची - ७ र अर्  ूची - ९ बमोजजमको  ाझा असधकारको वविय र प्रदेश 
सभत्रका ववसभन्न स िंचार्इ आयोजर्ाहरूको सबचमा  मन्वय र  हकायइ गर्इ देहाय 
बमोजजमको एक स िंचार्इ ववका   मन्वय  समसत गठर् गर्इ  क्र्ेछ:- 

(क)  जचव,  म्बजन्धत मन्त्रालय      –अध्यि 

(ख) प्रसतसर्सध, आन्तररक मासमला तथा कारू्र् मन्त्रालय   – दस्य 

(ग) प्रसतसर्सध, आसथइक मासमला तथा योजर्ा मन्त्रालय   – दस्य 

(घ) प्रसतसर्सध, उद्योग, पयइटर् तथा वातावरण मन्त्रालय   – दस्य 
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(ङ) प्रसतसर्सध, भसूमव्यवस्थापर्, कृवि तथा  हकारी मन्त्रालय  – दस्य 

(च) प्रसतसर्सध, प्रदेशस्तरीय र्गरपासलका तथा गाुँउपासलका  िंघ – दस्य 

(छ) स िंचार्इ ववज्ञ, स िंचार्इ िंग  म्बजन्धत मन्त्रालयले तोकेको एकजर्ा  
          – दस्य 

(ज) अध्यि, प्रदेश जल उपभोक्ता महा िंघ    –  दस्य 

(झ) स िंचार्इ िंग  म्बजन्धत महाशखा प्रम ख, भौसतक पूवाइधार मन्त्रालय         
          – दस्य  जचव  

(३) उपदफा (१) बमोजजम गठर् ह र्े स िंचार्इ ववका   मन्वय  समसतको 
काम, कतइव्य र असधकार तोवकए बमोजजम ह र्ेछ । 

२६. वातावरणीय  िंरिण म्बन्धी व्यवस्थााः (१) स िंचार्इ प्रणालीको ववका  गदाइ प्रचसलत 
वातारण म्बन्धी कारू्र्को पूणइ पालर्ा गर् इ परे्छ । 

 (२) उपदफा (१) का असतररक्त वातावरण  िंरिण  म्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोजजम ह र्ेछ । 

२७. पार्ीको ग णस्तराः स िंचार्इ आयोजर्ा  िंचालर् गदाइ स िंचार्इ  ेवामा उपयोग ह र्े पार्ीको 
ग णस्तर तोवकए बमोजजम ह र्ेछ । 

२८. क ूर मासर्र्ाेः (१) य  ऐर्को प्रयोजर्को लासग देहायका कायइहरूलार्इ क  र गरेको 
मासर्र्ेछ:- 

(क) स िंचार्इको प्रयोजर्को लासग राजखएको  िंकेत वा जचन्ह ववगारे् वा 
हटाउर्े, 

(ख) स िंचार्इ  िंरचर्ामा आउर्े वा पठाउर्े पार्ीको मात्रा अर्ासधकृतरूपमा 
घटाउर्े वा बढाउर्े, 

(ग) अर् मसत ववर्ा स िंचार्इ  िंरचर्ामा अर्ासधकृत रूपले प्रवेश गरे्, 

(घ) अर् समतपत्र र्सलर् स िंचार्इ प्रणालीको सर्माइण, ववका  र  िंचालर् 
गरेमा,  
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(ङ) स िंचार्इ  िंरचर्ाको पार्ी प्रद िण गरेमा, 

(च) य  ऐर् ववपरीत अन्य प्रयोजर्को लासग पार्ीको प्रयोग गरेमा,  

(छ) अर् मसत ववर्ा आयोजर्ा िेत्रसभत्र चौपाया वहुँडाउर्े, चराउर्े, छाडा 
छोड्र् ेवा घाुँ पात कटार् गरे्, 

(ज) स िंचार्इ प्रणालीलार्इ प्रसतकूल अ र परे् गरी र्दी, खोला, छहारा, 
ताल, पोखरी वा त्य को क रै् भागलार् समच्र्े वा च्याप्र्े, 

(झ) स िंचार्इ प्रणालीलार्इ प्रसतकूल अ र परे् गरी खोलाको धारमा अवरोध 
खडा गरे् वा पार्ीको वहावलार्इ सर्यन्त्रण गरे्, 

(ञ) स िंचार्इ प्रणाली वा आयोजर्ामा जडार् गररएको क रै् यन्त्र वा 
उपकरणको पाटइ पूजाइहरूलार्इ चलाउर्े,  ारे् वा ववगारे्, 

(ट) आयोजर्ाले चचेको जग्गाका रूख ववरूवा मास्र्े वा काट्र्े वा र्ष्ट 
गरे्, 

(ठ) आयोजर्ा भएको र्हरको सडल कटार् गरी पार्ी वा स िंचार्इको लासग 
प्रयोग भएको र्हरको  िंरचर्ा ववगारी पार्ीको वहाव अदलबदल 
गरे्, 

(ड) अर् मसत ववर्ा भौसतक  िंरचर्ा सर्माइण गरे्, 

(ढ) अर् मसत ववर्ा पजम्पङ्ग  ेट वा त्यस्तो अन्य उपकरण प्रयोग गरी 
स िंचार् प्रणालीको पार्ी ताने्न तर सर्जित िमता  म्मको पजम्पङ 
 ेटबाट स िंचार् गर्इ  वकर्ेछ तर  ो  म्बन्धी प्रकृया तोवकए 
बमोजजम ह र्ेछ । 

(ण) अर् मसत ववर्ा व्यव ावयक प्रयोजर्का लासग भसूमगत पार्ीको प्रयोग 
गरे्, 

(त) क रै् पसर्  रकारी कमइचारी वा  म्बजन्धत व्यजक्तले आफ्र्ो दावयत्व 
अर्  ारको कायइ गदाइ वाधा अवरोध गरे्, 
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(थ) य  ऐर् वा य  ऐर् अन्तगइत बर्ेको सर्यमावलीले सर्िधे गरेको 
अन्य कायइ गरे् वा गराउर्े । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम ठहर भएका क ूरहरुको  म्बन्धमा   वइ ाधारण 

को जार्कारीको लासग स िंचार्इ प्रणाली वा आयोजर्ा िेत्रको म ख्य स्थार्, जजल्ला प्रशा र् 
कायाइलय, स िंचार्इ कायाइलय र स्थार्ीय तहहरूमा  ूचर्ा टाुँ  गर् इ  परे्छ । 

२९. दण्ड  जाय: (१) देहायको क  र गरे्लाई स िंचाई असधकृतले देहायबमोजजम  जाय गरे्छ:- 

(क) दफा २८ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (ङ) र   
(छ) बमोजजमको क ूर गरे्लाई एक लाख रूपैँया म्म जररवार्ा र 
अन्य क ूर गरे्लाई एक लाख पचा  हजार म्म जररवार्ा ह र्ेछ। 

(ख) खण्ड (क) बमोजजमको जररवार्ाका असतररक्त स िंचाई असधकृतले  ो 
क  रबाट क ैको हार्ी र्ोक् ार्ी भएको रहेछ भर्े त्यस्तो हार्ी 
र्ोक् ार्ीको िसतपूती मेत भराई द्वदर्  परे्छ । 

(ग) दफा २८ को उपदफा (१) बमोजजमको क ूर गर्इ उक् ाउर्े वा 
 हयोग गरे् व्यजक्तलाई खण्ड (क) मा लेजखएको  जायको आधा 
 जाय ह र्ेछ । 

३०. प र्रावेदर्: दफा २९ बमोजजम स िंचाई असधकृतले द्वदएको  जायको आदेशमा जचत्त 
र्ब झेमा त्यस्तो आदेश वा सर्णइयको जार्कारी पाएको समसतले पैँसत  द्वदर्सभत्र  म्बजन्धत 
जजल्ला अदालतमा प र्रावेदर् द्वदर्  क्र्ेछ । 

३१. अदालतलाई भए  रहको असधकार ह र्ाेः य  ऐर्को प्रयोग गरी स िंचार्इ असधकृतले क रै् 
कारवाही गदाइ  म्बजन्धत व्यजक्तलाई जझकाउर्े, बयार् गराउर्े, प्रमाण ब झ्र्े र सलखतहरू 
पेश गर्इ लगाउर्े  म्बन्धमा अदालतलाई भए रहको असधकार ह र्छे । 

३२. बाधा अड्चर् प र्रयाइएमा ह र् े जायाः य  ऐर् बमोजजम  रकारी कमइचारीले आफ्र्ो पदीय 
कतइव्य पालर्ा गदाइ क ैले बाधा अड्चर् प ¥याएमा सर्जलाई स िंचार्इ असधकृतले बी  
हजार रूपैयाुँ म्म जररवार्ा गर्इ  क्र्ेछ । 

३3. अर् मसतपत्र खारेज गर्इ  क्र्ाेः (१) स िंचार्इ प्रणालीको ववका  र  िंचालर् अर् मसतपत्र प्राप्त 
व्यजक्त वा  िंस्थाले अर् मसतपत्रमा उल्लेजखत शतइहरू पालर्ा र्गरेमा शतइहरुको पालर्ा 
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गर्इ द ई पटक म्म आदेश द्वदुँदा पसर् आदेशको पालर्ा र्गरेमा वा शतइ ववपरीत काम 
गरेमा तोवकएको असधकारीले सर्जको अर् मसतपत्र खारेज गर्इ  क्र्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम अर् मसतपत्र खारेज गदाइ अर् समतपत्र प्राप्त व्यजक्त वा 
 िंस्थालाई तोवकए बमोजजम आफ्र्ो  फाई पेश गर्इ उजचत मौका   
द्वदर् परे्छ । 

(३) उपदफा (१) बमोजजम अर् मसतपत्र खारेजीको सर्णइयमा जचत र्ब झ्र्लेे 
पैँसत  द्वदर्सभत्र  म्बजन्धत मन्त्रालयमा सर्वेदर् द्वदर्  क्र्ेछ र मन्त्रालयले 
त्यस्तो सर्वेदर् उपर जाुँचब झ गरी सर्वेदर् परेको ती  द्वदर्सभत्र सर्णइय 
द्वदर्  परे्छ। 

३4. अरूको घर जग्गामा प्रवेश गर्इ  क्र्ाेः (१) स िंचाई  आयोजर्ा वा बह उदे्दश्यीय 
आयोजर्ाको  वेिण वा स िंचार्इको  िंचालर्, व्यवस्थापर्, ममइत   धार वा पार्ीको 
उपयोगको स लस लामा क ैको घर जग्गामा प्रवेश गर् इ परेमा प्रदेश  रकारको 
अर् मसतप्राप्त कमइचारीले  म्बजन्धत घर/जग्गाधर्ीलाई पूवइ  ूचर्ा द्वदई वा  ूचर्ा टाुँ  गरी 
त्यस्तो घर जग्गामा प्रवेश गर्इ  क्र्ेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम प्रवेश गदाइ त्यस्तो घर/जग्गाधर्ीको क रै्पसर् 
 म्पजत्तमा क रै् हार्ी र्ोक् ार्ी ह र् गएमा वा घर जग्गाको प्रयोग वा उपयोग गर् इ परेमा 
 म्बजन्धत सर्कायले मर्ास व मावफकको िसतपूसतइ भराई द्वदर्  परे्छ र उक्त िसतप सतइ 
 म्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम ह र्ेछ । 

३5. प रस्कृत गर्इ  क्र्ाेः (१) प्रदेश  रकारले प्रत्येक बिइ उत्कृष्ट स िंचार्इ प्रणाली  िंचालर् गरे् 
क रै् एक कम्पर्ी वा  िंस्थालार्इ  म्बजन्धत स िंचार्इ असधकृतको स फारर मा प रस्कृत गर्इ 
 क्र्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम कम्पर्ी वा  िंस्थालाई प रस्कृत गरे् कायइववसध तोवकए 
बमोजजम ह र्ेछ । 

३6. य ै ऐर्बमोजजम ह र्ाेः य  ऐर्मा लेजखएकोमा य ै ऐर्बमोजजम र अन्यमा प्रचसलत कारू्र् 
बमोजजम ह र्ेछ । 
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३7. अ ल सर्यतले गरेको काम कारवाही उपर क रै्  जाय र्ह र्ाेः य  ऐर्मा अन्यत्र ज र्  कै 
क रा लेजखएको भए तापसर् ऐर्ले द्वदएको असधकार प्रयोग गरी क रै् कमइचारी वा असधकार 
प्राप्त असधकारीले आफ्र्ो कतइव्य पालार्ाको स लस लामा अ ल सर्यतले गरेको काम 
कारवाही प्रसत सर्जलाई क रै् कारवाही गररर्े छैर् । 

           तर अ ल सर्यतले क रै् कायइ गरेको भने्न ववियको आधार र कारण  म्बजन्धत 
कमइचारी वा असधकारीले ख लाउर्  परे्छ । 

३8. बाधा अड्चर् फ काउर्ाेः य  ऐर्को कायाइन्वयर्मा क रै् जवटलता उत्पन्न भर्इ कायइ 
 म्पादर्मा बाधा पर्इ गएमा प्रदेश  रकारले त्यस्तो बाधा अड्चर् फ काउर्  क्र्ेछ ।तर 
त्यस्तो बाधा अड्काउ फ काउर्े सर्णइयको जार्कारी प्रदेश  भाको  म्बजन्धत ववियगत 
 समसतलाई द्वदर्  परे्छ । 

३9. सर्यम बर्ाउर् ेअसधकाराः यो ऐर्को उदे्दश्य कायाइन्वयर् गर्इ प्रदेश  रकारले आवश्यक 
सर्यमहरू बर्ाउर्  क्र्ेछ । 

 


