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(क) प्राकृतिक स्रोि िथा पूर्ााधार वर्कास सतमतििः 
क्र.सिं. माननीयहरूको नाम 
१ मा. श्री अम्म्बर बाब ुगरुुङ्ग 

२ मा. श्री  उत्तम कुमार बस्नेि 

३ मा. श्री  उपेन्र प्रसाद म्ितमरे 

४ मा. श्री  गोपालचन्र बढुाथोकी 
५ मा. श्री  नवोददिा कुमारी चौधरी 
६ मा. श्री  तबजय कुमार ववश्वास 

७ मा. श्री  तबना देवी राई 

८ मा. श्री  बखृ बहादरु प्रधान 

९ मा. श्री  मोहन कुमार खड्का 
१० मा. श्री  लोक प्रसाद सिंग्रौला 
११ मा. श्री  सवनध्वज सााँवा तलम्ब ु

१२ मा. श्री  वहमाल काकी 
 

(ख) तसिंचाई सम्वन्धमा व्यवस्था गनन बनकेो ववधेयकमा सिंशोधनकिान माननीय सदस्यहरूिः  

       १. मा. श्री म्शव नारायण गनगाई 

       २. मा. श्री म्खन ुलङवा तलम्व ु

       ३. मा. श्री वहरा थापा  

४. मा.श्री राम बहादरु मगर  

        ५. मा. श्री काजी मान कागिे 

        ६. मा. श्री ववमल काकी  

        ७. मा. श्री सररिा थापा 
 

ग) आमन्रीि सदस्यिः  

सिंशोधन किान, ववज्ञ रेविी रमण भण्डारी, प्रदेश सभा सम्चव डा. वासदेुव शमान पौडेल, भौतिक पूवानधार 
ववकास मन्रालयका सम्चव सागर कुमार राई, आन्िरीक मातमला िथा काननु मन्रालयका उप-सम्चव 
तनतधराज न्यौपाने, भौतिक पूवानधार ववकास मन्रालयका उप-सम्चव अशोक कुमार साह, काननु 
अतधकृि मन्ज ुखड्का, काननु अतधकृि राम कृष्ण पाठक, राविय तसिंचाइ जल उपभोक्ता महासिंिका 
अध्यक्ष खिंगलाल शाह  
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बैठक सम्बन्धी 

१. तसिंचाई सम्वन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ववधेयक, २०७५ प्रदेश सभामा पेश भइ तमति 
२०७५/५/२१ गिेको दोश्रो अतधवेशनको ३८औिं बैठक बमोम्जम प्राकृतिक श्रोि िथा 
पूवानधार ववकास सतमतिमा पठाउने तनणनय सवनसम्मि पाररि भएको तथयो । 

२. उक्त ववधेयकमा सतमतिका माननीय सदस्यहरुले आफ्नो राय¸ सझुाब राख्दै छलफलमा तमति 
२०७५/६/४ र २०७५/६/५ मा छलफल भएको तथयो।उक्त छलफलमा उठेका ववषय 
िथा म्जज्ञासामा स्पष्टिा ग्रहण गनन सतमतिको बैठकहरुमा आन्िररक मातमला िथा काननु मन्री 
मा. श्री वहक्मि कुमार काकी, ववज्ञको रूपमा प्रदेश कानून मस्यौदा सझुाब सतमतिका 
सिंयोजक, आन्िररक मातमला िथा काननु मन्रालयका प्रतितनतध र अन्य आमन्रीि सदस्यहरू 
सवहिको छलफल पश्चाि तमति २०७५/६/५ गिे सतमतिको बैठकको तनणनयको आधारमा 
यस सतमति तनम्न प्रस्िाव पेश गदनछ । 

प्रस्िाव 

क्र.सिं दफा 
निं. 

उपदफा 
निं. 

भएको ब्यहोरा प्रस्िातबि ब्यहोरा कैवफयि 

 6 २ (२)उपदफा (१) बमोम्जम 
तनवेदन प्राप्त भएमा त्यस्िो 
तनवेदन उपर जााँचबझु गरी 
िोवकएको अतधकारीले एकसय 
बीस ददनतभर अनमुति ददन ु
पनेछ । 

 ...पचत्तर (७५) ददनतभर 
अनमुति ददन ुपने  । 

 थप गनेिः िर सो अवतध 
तभर अनमुति ददन नसक्न े
अवस्था भए आधार र 
कारण खोली तनणनय गरी 
थप ४५ ददनको अवतध 
थपी अनमुति ददइनछे । 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 3 (३) उपदफा (२) बमोम्जम 
अनमुति ददन नसवकने भए सोको 
आधार र कारण खलुाइन 
तनवेदकलाइन तलम्खि जानकारी 
ददन ुपनेछ । 

 खलुाइन तनवेदकलाइन पतछ 
' अनमुति ददन नसक्न े
भतन तनणनय गरेको तमतिले 
दश(१०) ददन तभर' भतन 
थप्न े 

 

 7 2 (२) उपदफा (१) बमोम्जम 
तनवेदन प्राप्त भएमा त्यस्िो 
तनवेदन उपर जााँचबझु गरी 
िोवकएको अतधकारीले िीन 

 ...साठ्ठी(६०) ददन तभर 
सवेक्षण अनमुति ददन ु
पनेछ  

 थप गनेिः िर सो अवतध 
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मवहनातभर सवेक्षण अनमुति ददन ु
पनेछ । 

 

तभर अनमुति ददन नसक्न े
अवस्था भए आधार र 
कारण खोली तनणनय गरी 
थप ३० ददनको अवतध 
थपी अनमुति ददइनछे । 

 7 3 (३) उपदफा (१) 
बमोम्जको तनवेदन उपर 
जााँचबझु गदान सवेक्षण 
अनमुतिपर ददन मनातसव 
नदेम्खएमा िोवकएको 
अतधकारीले अनमुतिपर ददन 
नसक्नाको अधार र कारण 
खलुाई तनवेदन परेको तमतिले 
एकसय ददनतभर तनवेदकलाई 
तलम्खि जानकारी ददनपुनेछ । 

 

 तनवेदन परेको तमतिले 
एकसय ददनतभर साटो 
'अनमुति ददन नसक्न े
तनणनय गरेको तमतिले १० 
ददन तभर' भनी राख्न े

 

 १३  यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था 
भएकोमा ...... र अन्य तसिंचाइन 
प्रणालीहरूको सिंचालन, 
व्यवस्थापन वा सिंरक्षणको 
म्जम्मेवारी िोवकए बमोम्जम 
हनुेछ। 

 ...तसिंचाइन प्रणालीहरूको 
सिंचालन, व्यवस्थापन वा 
सिंरक्षण ...पतछ 'र 
आयोजना क्षरेको अन्य 
प्रयोग सम्बम्न्धि व्यवस्था 
िोवकए बमोम्जम हनुछे 
भनी थप गरी उल्लेख 
गने । 

 

 १५ २ उपदफा (१) बमोम्जम िोवषि 
तसिंम्चि क्षेरमा सम्भव भएसम्म 
बाहै्र मवहना तसिंचाइ सवुवधाको 
व्यवस्थापन गररनेछ । 

 

 थप गनेिः यस सम्बम्न्ध 
अन्य व्यवस्था िोवकए 
बमोम्जम हनुछे। 

 

 १९ २ 2) उपदफा (1) बमोम्जम गदठि जल 
उपभोक्ता सिंस्थाले आफ्नो सिंस्थालाई 
सहकारी सिंस्थाको रुपमा रुपान्िरण 
गनन चाहेमा त्यस्िो जल उपभोक्ता 
सिंस्थालाई प्रचतलि कानून बमोम्जम 
सहकारी सिंस्थाको रुपमा गठन गरी 
रुपान्िरण गनन सवकनेछ । 

 सहकारी सिंस्थाको रुपमा पतछ 
' िोवकए बमोम्जम ' भनी 
उल्लेख गने । 
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 २० २ र ३ २) उपदफा (१)बमोम्जमतसिंचाई सेवा 
शलु्क िोक्न देहायबमोम्जमको अध्यक्ष 
र सदस्यहरु रहनेगरी एक तसिंचाई 
सेवा शलु्क तनधानरण सतमति गठन 
हनुेछिः  

(क) सम्बम्न्धि तसिंचाई 
कायानलयका प्रमखु -अध्यक्ष 

(ख)  सम्बम्न्धि स्थानीय िहले 
िोकेको कृवष अतधकृि 

वा अन्य कुनै अतधकृि-सदस्य 

(ग) सम्बम्न्धि जलउपभोक्ता 
सतमतिको अध्यक्ष वा सतमतिले 
िोकेको प्रतितनतध -सदस्य 

(ि)  सम्बम्न्धि प्रदेश 
जलउपभोक्ता सिंिको प्रतितनतध-सदस्य 

(ङ) मन्रालयले िोकेको 2 जना 
प्रतितनतध -सदस्य 

(च) म्जल्ला प्रशासन कायानलयको 
प्रतितनतध     -ववशेष आमम्न्रि 
सदस्य 

(3) उपदफा (२) बमोम्जम 
गठन भएको तसिंचाई सेवा शलु्क 
तनधानरण सतमतिको काम, 
किनव्य र अतधकार 
िोवकएबमोम्जम हनुेछ 

 थप गनेिः  (छ) सम्बम्न्धि 
स्थातनय िहको प्रमखु वा 
प्रतितनतध – आमन्रीि 
सदस्य 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 किनव्य र अतधकार पतछ ' 
एिंव उपभोक्ताको दावयत्व 
सम्बम्न्ध व्यवस्था ' भनी 
थप गने । 

 

 28 १ (ढ) अनमुति ववना पम्म्पङ्ग 
सेट वा त्यस्िो अन्य उपकरण 
प्रयोग गरी नहरको पानी िाने्न, 
 

 थप गनेिः  सामान्यिया 
तनम्श्चि क्षमिा सम्मको 
पञ्चसेटबाट तसिंचाइ गनन 
सवकनछे िर त्यस 
सम्बम्न्ध प्रकृया िोवकए 
बमोम्जम हनुछे । 

 

 ३४ १ तसिंचाई  आयोजना वा 
बहउुदे्दश्यीय आयोजनाको 
सवेक्षण वा तसिंचाइनको सिंचालन, 

 थप गनेिः र कसैको 
स्वातमत्वको जग्गामा 
तसिंचाइ आयोजनाको लातग 
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व्यवस्थापन, ममनि सधुार वा 
पानीको उपयोगको तसलतसलामा 
कसैको िर जग्गामा प्रवेश गनुन 
परेमा प्रदेश सरकारको 
अनमुतिप्राप्त कमनचारीले 
सम्बम्न्धि िर/जग्गाधनीलाई 
पूवन सूचना ददईवा सूचना टााँस 
गरी त्यस्िो िर जग्गामा प्रवेश 
गनन सक्नेछ ।   

 

प्रवेश गनुन पने वा प्रयोग 
गनुन पने भएमा त्यसरी 
प्रवेश गररएको वा प्रयोग 
गररएको जग्गाको मनातसव 
मावफकको क्षतिपतुिन 
सम्बम्न्धि आयोजनाले 
सम्बम्न्धि जग्गा धनीलाई 
उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

 ३७  यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा 
लेम्खएको ...कुनै कमनचारी वा 
अतधकार प्राप्त व्यम्क्तले आफ्नो 
किनव्य पालानाको 
तसलतसलामा ...कारवाही गररने 
छैन । 

 

 कुनै कमनचारी वा 
अतधकार प्राप्त व्यम्क्तले 
भएको ठााँउमा 
'अतधकारीले ' उल्लेख 
गने 

 थप गनेिः  िर असल 
तनयिले कुनै कायन गरेको 
भन्न े ववषयको आधार र 
कारण सम्बम्न्धि कमनचारी 
वा अतधकारीले खलुाउन ु
पनेछ। 

 

 38  बाधा अड्चन फुकाउनिेः यस 
ऐनको कायानन्वयनमा कुनै 
जवटलिा उत्पन्न भइन कायन 
सम्पादनमा बाधा पनन गएमा 
प्रदेश सरकारले त्यस्िो बाधा 
अड्चन फुकाउन सक्नेछ । 

 

 थप गनेिः  िर त्यस्िो बाधा 
अड्काउ फुकाउन े तनणनयको 
जानकारी प्रदेश सभाको 
सम्बम्न्धि ववषयगि 
सतमतिलाई जानकारी ददन ु
पनेछ । 

 

 

अन्त्यमा ,  

यसरी प्रदेश निं १ को प्राकृतिक श्रोि िथा पूवानधार ववकास सतमतिले 'तसिंचाई सम्वन्धमा व्यवस्था गनन 
बनेको ववधेयक, २०७५' मा प्रतिवेदन प्रस्ििु गदै आफ्नो म्जम्मेवारी सफलिा पूवनक सम्पन्न गरेको 
छ। 

                                                             
मा. श्री लोक प्रसाद सिंग्रौला 

अध्यक्ष 

प्राकृतिक श्रोि िथा पूवानधार ववकास सतमति 

 

 


