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गण्डकी प्रदेशको ससिंचाइ सम्बन्धमा ्यवस्था ग्न  ब्केो िसधेयवक  २०७८ 

प्र्तास्ा: गण्डकी प्रदेशमा जलस्रोतको ददगो उपयवोगबाट ससिंचाइ यवोग्यव जसम्मा सरै्षभरि भिपदो  
पह ुँचयवोग्यव ि ज्सहभासगतामूलक ससिंचाइ स िसधाको िसकास ि िस्ताि गदै कृिर्ष उत्पाद् ि 
उत्पादकत्समा सदृि ग्न  एसम ्ससिंचाइ प्रणालीको स्मान ण  ममन त-सम्भाि  सञ्चाल् ि ्यवस्थाप् ग्न  
तथा जल उत्पन्न प्रकोप ्यवस्थाप् सम्बन्धमा ्यवस्था ग्न  साञ्छ्ीयव भएकोले   

  गण्डकी प्रदेश सभाले यवो ऐ् ब्ाएको छ। 

परिच्छेद-१  
प्रािम्म्भक 

1. सिंम्िप्त ्ाम ि प्रािम्भः (१) यवस ऐ्को ्ाम “गण्डकी प्रदेश ससिंचाइ ऐ् २०७८” िहेको छ। 

 (२) यवो ऐ् त रुन्त प्रािम्भ ह ् ेछ। 

2. परिभार्षा: िसर्षयव सा प्रसङ्गले अको अथन  ्लागेमा यवस ऐ्मा - 
(क) "अ् मसतपत्र" भन्नाले दफा 7 ि 8 बमोम्जम ददइएको अ् मसतपत्र सम्झ्  

पछन । 

(ख) "आयवोज्ा" भन्नाले स्म्ित अससधसभत्र स्मान ण सम्पन्न भई सञ्चाल् ि 
्यवस्थाप् ग्न  तयव गरिएका क ्ै ससिंचाइ आयवोज्ा सा यवोज्ा सम्झ्  पछन  
ि सो शब्दले ससिंचाइ सम्बन्धी कायवन क्रम समेतलाई ज्ाउुँछ। 

(ग) "उपभोक्ता" भन्नाले ससिंचाइ आयवोज्ाबाट प्रत्यवि रूपमा कृिर्षजन्यव लाभ प्राप्त 
ग्े जग्गाध्ी  मोही सा त्यव्तो जग्गाध्ी ि मोहीको परिसािको क ्ै 
सद्यव सा सम्बम्न्धत कृर्षक सा कृर्षकको परिसािको क ्ै सद्यव सम्झ्  
पछन  । 

(घ) "कायवान लयव" भन्नाले मन्त्रालयव मातहतका ससिंचाइ िेत्र हे्े सम्बम्न्धत कायवान लयव 
सम्झ्  पछन  ि सो शब्दले ससिंचाइ  भसूमगत ससिंचाइ  जलस्रोत  तटबन्ध  ्दी 
्यवस्थाप्  जलउत्पन्न प्रकोप ्यवस्थाप् सा सोही प्रकृसतको काम ग्न  ्थािपत 

िसर्षयवगत कायवान लयवलाई ज्ाउुँछ। 

(ङ) “कृर्षक क लो" सा “कृर्षक ्यवसम््थत ससिंचाइ प्रणाली (फामसन  म्यवा्ेज्ड 
इरिगेस् सस्टम)” भन्नाले पिम्पिादेम्ख कृर्षकबाटै सञ्चाल् ि ्यवस्थाप् 

ह ुँदै आएका सा ्ेपाल सिकाि  प्रदेश सिकाि  ्था्ीयव तहबाट भएका ्यवाुँ 
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स्मान ण  प ् स्न मान ण सा स दृढीकिण भएि प ् ः उपभोक्तालाई सञ्चाल् ि 
्यवस्थाप्का लासग ह्तान्तिण गरिएका ससिंचाई क लो सा प्रणालीलाई 
सम्झ्  पछन । 

(च) "जल उपभोक्ता सिं्था"  भन्नाले दफा २4 बमोम्जम गदित जल उपभोक्ता 
सिं्था सम्झ्  पछन  ि सो शब्दले जल उपाभोक्ता ससमसत समेतलाई 
ज्ाउछ। 

(छ) "जल उत्पन्न प्रकोप" भन्नाले बाढी  पिहिो  ड बा्  कटा् सा िहमताल 
िसष्फोटको कािण उत्पन्न सा ससजन् ा ह ् े सिंकट सम्झ्  पछन ।  

(ज) "तोिकएको सा तोिकए बमोम्जम" भन्नाले यवस ऐ् अन्तगन त ब्ेको स्यवममा 
तोिकएको सा तोिकए बमोम्जम सम्झ्  पछन । 

(झ) "पिम्पिागत ससिंचाइ प्रणाली" भन्नाले िकसा्बाट स्समन त एसम ् सञ्चासलत 
प्रणालीका साथै ्दी  खोला तथा पा्ीका स्रोतमा बाुँध ब्ाई ससिंचाइ ग्े 
तथा ट्य ससेलको माध्यवमद्धािा भसूमगत पा्ी प्रयवोग गिी ह ् े ससिंचाइ प्रणाली 
सम्झ्  पछन । 

(ञ) “पदासधकािी” भन्नाले जल उपभोक्ता सिं्थाका अध्यवि  उपाध्यवि  कोर्षाध्यवि 
ि सम्चसलाई ब झाउुँछ। 

(ट) “प्रदेश सिकाि” भन् ्ाले गण्डकी प्रदेश सिकाि सम्झ्  पछन । 

(ि) "बह उदे्दश्यवीयव उपयवोग" भन्नाले ससिंचाइको साथ-साथै जलिसद्य त  पयवन ट्  
खा्ेपा्ी  मत््यवपाल्  जलिसहाि लगायवतका क ्ै एक सा सो भन्दा बढी 
कायवन मा पा्ीको उपयवोग सम्झ्  पछन । 

(ड) "बह उदे्दश्यवीयव ससिंचाइ आयवोज्ा" भन्नाले ससिंचाइ सेसा प यवान उ्को साथै 
जलिसद्य त  पयवन ट्  खा्पेा्ी  मत््यवपाल्  जलिसहाि तथा भिूयव  बाढी  
पिहिो  ्दी कटा् सा ड बा् ज्ता जल उत्पन्न प्रकोपको ्यवस्थाप् 
सम्बन्धी क ्ै एक सा सो भन्दा बढी कायवन  समासेश िहेको ससिंचाइ 
आयवोज्ा सम्झ्  पछन । 

(ढ) "भसूमगत ससिंचाइ" भन्नाले डीप टू्यबसेल  ्यवालो टू्यबसेल  इ्ाि सा अन्यव 
प्रिससधबाट जसम्म स्को पा्ी ता्ी गरि्े ससिंचाइ सम्झ्  पछन । 

(ण) "मन्त्रालयव" भन्नाले ससिंचाइ सम्बन्धी िेत्र हे्े प्रदेश सिकािको मन्त्रालयव 
सम्झ्  पछन । 
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(त) "सलफ्ट ससिंचाइ" भन्नाले िसद्य त  सौयवन   सायव  सा अन्यव शम्क्तको प्रयवोग गिी 
यवाम्न्त्रक प्रिक्रयवाबाट ससिंचाइ ग् न  प्े िेत्र भन्दा तलको सतहमा िहेको 
पा्ी ससिंम्चत ग् न  प्े िेत्रमा प यवान इ गरि्े ससिंचाइ प्रिससधलाई सम्झ्  पछन । 

(थ) "िसशेर्ष ससिंम्चत िेत्र" भन्नाले दफा २2 बमोम्जम प्रदेश सिकािले घोर्षणा 
गिेको िसशेर्ष ससिंम्चत िेत्र सम्झ्  पछन । 

(द) “्था्ीयव तह” भन्नाले गाउुँपासलका सा ्गिपासलका सम्झ्  पछन । 

(ध) "ससिंचाइ" भन्नाले प्राकृसतक रूपमा उपलब्ध पा्ीलाई बोटिसरूसा तथा बाली 
िसकासको लासग कृसत्रम तरिकाबाट पा्ी उपलब्ध गिाउ्े प्रिक्रयवा सम्झ्  
पछन  । 

(्) "ससिंचाइ असधकृत" भन्नाले सम्बम्न्धत ससिंचाइ कायवान लयवको प्रम खको रुपमा 
प्रदेश सिकाि सा मन्त्रालयवले खटाएको असधकृत सम्झ्  पछन ।  

(प)  "ससिंचाइ प्रणाली" भन्नाले ससिंचाइ सम्बन्धी सिंिच्ा  त्यव्तो सिंिच्ा िहेको 
जग्गा  त्यवसमा िहेको ससिंचाइ कायवान लयव  रुख  सबरुसा तथा ससिंम्चत िेत्र 
समेतको समग्र रुप सम्झ्  पछन  ि सो शब्दले ससिंचाइ प्रयवोज्का लासग 
प्रयवोग भएका यवाम्न्त्रक उपकिण तथा त्यवसको सञ्चाल् ग्े पद्धसत 
समेतलाई ज्ाउुँछ। 

(फ)  "ससिंचाइ सिंिच्ा" भन्नाले ससिंचाइ उपलब्ध गिाउ्को लासग म हा् देम्ख 
ससिंम्चत िेत्र सम्म स्मान ण गरिएको बाध  ्हि  क लो, पाईप  जलाशयव  
पोखिी  ई्ाि  एक्सेडक्ट  बेसस्  स पाि प्यवासेज  च्यवाम्बि  सडसभज् बक्स  
्केप  आउटलेट, म््पङकल ससिंचाइ सेट, थोपा ससिंचाइ सेट लगायवतका 
भौसतक सिंिच्ा ि यवसले चचेको जसम्  त्यवसैसुँग सम्बम्न्धत सडक  बाटो 
सा त्यव्तै अन्यव भौसतक सिंिच्ा सम्झ्  पछन  ि सो शब्दले िसद्य तीकिण 
सम्बन्धी सिंिच्ा तथा उपकिण  बह उदे्दश्यवीयव ससिंचाइ आयवोज्ाका लासग 
स्समन त अन्यव सिंिच्ा ि ससिंम्चत िेत्रबाट पा्ी स्कासका सिंिच्ा (डे्र्ेज) 
लाई समेत ज्ाउुँछ। 

(ब)  "ससिंचाइ सेसा श ल्क" भन्नाले ससिंचाइ सेसा उपयवोग गिे सापत उपभोक्ताले 
भ  क्ता्ी ग् न  प्े श ल्क सा द्त ि सम्झ्  पछन  ि सो शब्दले त्यव्तो श ल्क 
तोिकएको समयवमा भ  क्ता्ी ्गिे सापत लाग््े िसलम्ब श ल्क ि ससिंचाइ 
सद्यवता श ल्कलाई समेत ज्ाउुँछ।  
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(भ)  "ससिंम्चत िेत्र" भन्नाले क ्ै खास ससिंचाइ प्रणालीबाट ससिंचाइ सेसा प ग्् ेसा 
प गेको िेत्र सम्झ्  पछन । 

(म)  “जल उत्पन्न प्रकोप प्रभािसत उपाभोक्ता समूह” भन्नाले बाढी पिहिो, ्दी 
कटा् तथा जल उत्पन्न प्रकोपबाट प्रभािसत उक्त िेत्रमा बसोबास ग्े 
समूह, सम दायवलाई सम्झ्  पदन छ ि सो शब्दले प्रकोप प्रभािसत उपाभोक्ता 
समूह समेतलाई ज्ाउछ। 

 

परिच्छेद-२  

ससिंचाइ आयवोज्ाको िते्रासधकाि सम्बन्धी ्यवस्था 

3. ससिंचाइ आयवोज्ाको िते्रासधकािः (१) प्रदेश सिकािबाट कायवान न्सयव् गरि्े आयवोज्ा तथा 
प्रचसलत का्ू् बमोम्जम प्रदेश सिकािलाई ह्तान्तिण गिेका ससिंचाइ प्रणालीहरुको 
सञ्चाल्  ्यवस्थाप्  स दृढीकिण  ्तिउन्नसत  िस्ताि  ममन त-सम्भाि ि प ् ्थान प्ा ग्े 
िेत्रासधकाि प्रदेश सिकािको ह ् ेछ। 

 (२) ्था्ीयव तहले आफैले सञ्चाल् ग्न  ्सक््े भ्ी प्रदेश सिकाि समि अ् िोध 
भई आएका ससिंचाइ आयवोज्ाहरु समेत प्रदेश सिकािले सञ्चाल् ग्न  सक््ेछ। 

4. ससिंचाइ ग रुयवोज्ा स्मान ण ग्न  सक््:े (१) प्रदेश सिकािले ससिंचाइ यवोग्यव िेत्रको पिहचा्  
सम्भा्यवता अध्यवयव्  स्रोत परिचाल्  िसकास तथा ससिंचाइ प्रणालीको सञ्चाल्  
्यवस्थाप्का लासग ग रुयवोज्ा तयवाि ग्न  सक््ेछ। 

5. न्यूव्तम जल्ति कायवम ग् न प्ेः यवस ऐ् बमोम्जम स्मान ण ह ् े ससिंचाई आयवोज्ामा प्रचसलत का्ू् 
बमोम्जम तोिकएको न्यूव्तम जल्ति कायवम ग् न प्ेछ। 

6. समन्सयव ग्न  सक््:े प्रदेशका प्राथसमकता प्राप्त धेिै लागत लाग््े प्रकृसतका िूला यवोज्ाहरु 
कायवान न्सयव् तथा सिंचाल् ग्न  मन्त्रालयवले सिंघीयव सिकािसुँग समन्सयव ग्ेछ। 

 

 

परिच्छेद-३  

अ् मसतपत्र सम्बन्धी ्यवस्था 

7. अ् मसतपत्र सल्  प्ेः (१) क ्ै ससिंचाइ यवोज्ाको आिंम्शक सा पूणन  रुपमा िसकास ि स्मान ण 
ग्न  चाह्े ्ीम्ज िेत्रले मन्त्रालयवबाट अ् मसतपत्र सल्  प्ेछ। 
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       (२) अ् मसतपत्र सल्को लासग स्सेद् दद् ेस्कायव  स्सेद्को ढाुँचा  स्सेद् साथ 
सिंलग्् ग् न  प्े िससिण  अ् मसतपत्र बापत लाग््े द्त ि  अ् मसतपत्रको अससध तथा 
्सीकिण सम्बन्धी ्यवस्था ि शतन हरु तोिकए बमोम्जम ह ् ेछ। 

      (३) अ् मसत पत्रको असधी पाुँच बर्षन को ह ् ेछ ि त्यवसपसछ आसश्यवकता एसम ्
औम्चत्यवताको आधािमा कायवान लयवको ससफारिसमा ्सीकिण ग्न  सिक्ेछ।  

      (४) सिकािी स्कायवबाट ससिंचाइ यवोज्ाको िसकास ि स्मान ण ग्न  यवस दफा 
बमोम्जम अ् मसतपत्र आसश्यवक प्े छै्। 

8. अन्यव प्रयवोज्का लासग पा्ीको प्रयवोग ग्न  सिक्ःे सबद्यमा् ससिंचाइ प्रणालीले उपयवोग 
गरििहेको पा्ी ससिंम्चत िेत्रको ससिंचाइ सेसामा प्रसतकूल असि ्प्े गिी सम्बम्न्धत जल 
उपभोक्ता सिं्था ि ्था्ीयव तहको ससफारिसमा कायवान लयवले अन्यव प्रयवोज्का लासग अ् मसत 
दद् सक््ेछ।   

 

 

परिच्छेद-४  

ससिंचाइ यवोज्ाको माग  प्राथसमकता तथा िसकास  

9. ससिंचाइ यवोज्ाको माग ि छ्ौट: (१) ससिंचाइ यवोज्ाको माग ग्े उपभोक्ताले मन्त्रालयवले 
तोकेको यवोज्ा माग फािाम भिी सम्बम्न्धत ससिंचाइ कायवान लयवमा दतान  ग् न  प्ेछ। 

(२) ससिंचाइ यवोज्ाको आसश्यवकता अ् साि पिहचा् सभेिण  सम्भा्यवता अध्यवयव्  
िस्ततृ सम्भा्यवता अध्यवयव् सा िस्ततृ परियवोज्ा प्रसतसेद्को आधािमा ससिंचाइ यवोज्ाको 
छ्ोट ग् न  प्ेछ। 

(३) प्रदेश सिकािबाट ससिंचाई यवोज्ाको कायवान न्सयव् गदान  सम्भस भएसम्म देहायव 
बमोम्जमको आधािमा कायवान न्सयव् ग्न  प्राथसमकता दद्  प्ेछः-  

(क) ्यवाुँ ससिंम्चत िेत्र सब्ताि, 

(ख) ससिंचाई प्रणालीको ममन त सम्भाि तथा प ् ः्थाप्ा, 
(ग) बाहै्र मिह्ा ससिंचाई ह ् े प्रिससधयव क्त ससिंचाई यवोज्ा  
(घ) बाली सघ्ता सम्बन्धी यवोज्ा, 

        ति ससिंचाइको लासग प्रयवोग ह ् े पा्ीको स्रोत सिंििण ग्न  यवोगदा् प र् यवाएको 
सम दायवलाई ससिंचाइ स िसधा िस्ताि ग् न  प्े भएमा यवस दफाले बाधा प र् यवाएको 
मास््ेछै्।  
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10. प्रसतकूल असि प्े गिी ससिंचाइ यवोज्ा कायवान न्सयव् ग्न  ्ह ् ःे यवस ऐ्मा अन्यवत्र ज ् स कै 
क िा लेम्खए तापस् चाल  िहेको ससिंचाइ प्रणालीलाई प्रसतकूल असि प्े गिी सोही 
जलस्रोतको मासथल्लो तट तटीयव (अपम््िम) मा ्यवाुँ आयवोज्ाको स्मान ण ग्न  पाइ्े छै्। 

ति कायवान लयवले प्रािससधक अध्यवयव् पिात ्तल्लो तटीयव (डाउ्म््िम) को प्रणालीलाई 
असि ्प्े देम्खएमा "्यवापक सासन जस्क उपयवोग"का लासग त्यव्तो स्रोतको मासथल्लो तटमा 
्यवाुँ आयवोज्ा छ्ोट ि िसकास ग्न  यवो दफाले प्रसतकूल असि प यवान एको मास््े छै् ।  

्पष्टीकिणः यवस दफाको प्रयवोज्का लासग "्यवापक सासन जस्क उपयवोग"  भन्नाले 
देहायवको अस्थामा भएको जलस्रोतको उपयवोग सम्झ्  पछन :- 

(क) िसद्यमा् उपयवोगबाट लाभाम्न्सत भएका ज्सिंख्यवालाई प्रसतकूल असि ्प्े 
गिी थप ज्सिंख्यवालाई लाभ ह ् े ससिंचाइ आयवोज्ा भएमा  

(ख) सामाम्जक न्यवायवको दृिष्टकोणले ्यवाुँ आयवोज्ा छ्ौट गिी कायवान न्सयव् ग् न  
प्े ि त्यवसिी आयवोज्ा कायवान न्सयव् गदान  िसद्यमा् ससिंचाइ प्रणाली उपि 
सािभतू रूपमा प्रसतकूल असि ्प्े भएमा। 

11. ससिंचाइ प्रणालीलाई एकीकिण ग्न  सिक्:े (१) ससिंचाइ कायवान लयवले ससिंचाइ प्रणालीको 
ददगोप्  ससिंचाइ स िसधाको स स्ितता  आसथन क िकफायवतीप्  सामाम्जक न्यवायव  सातासिणीयव 
सन्त ल्  सञ्चाल्  ्यवस्थाप् तथा ममन त-सम्भाि ज्ता िसिसध पिबाट लाभ ह ् े देम्खएमा 
एउटै सा फिक-फिक पा्ीको स्रोतको तल-मासथ  दाुँयवा-बायवाुँ सा सोही जलाधाि िेत्र सभत्र 
िहेका ससिंचाइ प्रणालीहरुलाई एकीकृत रुपमा सा एकल ससिंचाइ प्रणालीको रुपमा िसकास 
तथा सञ्चाल् ग्न  सक््ेछ। 

 (२) मन्त्रालयवले उपयव क्त ्था् पिहचा् गिी जलाधाि िेत्र (्दी बेसस्) मा 
आधारित एकीकृत ससिंचाइ यवोज्ाको कायवान न्सयव् ग्न  सक््ेछ। 

 ति भईिहेको ससिंचाई प्रणालीको ममन त सम्भािमा यवो दफाले बाधा प यवान एको 
मास््ेछै्| 

12. िते्र स्धान िण ग्न  सक््:े  ्यवाुँ स्मान ण गरि्े ससिंचाइ यवोज्ाको िेत्र स्धान िण  सो िेत्रमा 
पा्ीको उपल्धता तोिकए बमोम्जम स स्म्ितता ग्न  सक््ेछ। 

13. सिंघीयव सिकािसुँग अ् िोध ग्न  सक््:े प्राकृसतक िसपम्िमा पिेका  अन्ति प्रदेशीयव उपभोगका 
यवोज्ा तोिकए बमोम्जम भन्दा बढी लागतका ि ला तथा बहृत यवोज्ाको हकमा सिंघीयव 
सिकािसुँग अ् िोध ग्न  सक््ेछ। 

14. स्जी तथा सहकािी िते्रसुँग सहकायवन  ग्न  सक््ःे (१) क ्ै खास ससिंचाइ प्रणाली सा ससिंचाइ 
यवोज्ाको साथ-साथै जलस्रोतको अन्यव उपयवोग गदान  ्यवससाियवक दृिष्टकोणले सिंभा्यव 
देम्खएमा मन्त्रालयवले आयवोज्ाको पिहचा्  छ्ौट  स्मान ण  कायवान न्सयव्  ममन त-सम्भाि  
स धाि  सञ्चाल् सा ्यवस्थाप् तथा ्िस्तम प्रिससधको प्रयवोग सा अध्यवयव् अ् सन्धा् 
कायवन मा स्जी तथा सहकािी िेत्रसुँग सहकायवन  ग्न  सक््ेछ।  
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        (२) उपदफा (१) सुँग सम्बम्न्धत अन्यव ्यवस्था तोिकए बमोम्जम ह ् ेछ । 

  

 

 

 

परिच्छेद-५  

ससिंचाइ प्रणालीको सञ्चाल्  ्यवस्थाप् तथा सिंििण 

15. कृर्षक ्यवसम््थत ससिंचाइ प्रणालीको ममन त-सम्भाि (एफएमआइएस): (१) कृर्षक क लोको 
सञ्चाल् ि ससिंचाइ प्रणालीको सिसफाइ  सामान्यव च  हासट िोकथाम  यवन्त्र उपकिणको 
ससभन ससङ्ग ज्ता स्यवसमत रुपमा ग् न  प्े ममन त-सम्भािको दाियवत्स जल उपभोक्ता सिं्थाको 
ह ् ेछ।  

  (२) जल उपभोक्ता सिं्थाको स्रोत  साध् ि िमताले ्सिक्े िकससमका ममन त 
सम्भाि  ्सीकिण  समयव अ् क ल स धाि  िस्ताि ि ्तिोन्नसत तथा प्राकृसतक सा जल 
उत्पन्न प्रकोपको कािणले पा्ी सञ्चाल् ह ्  ्सकेमा ससिंचाइ प्रणालीको प ् ्थान प्ा ग्े 
कायवन  प्रदेश सिकािले ग्ेछ। 

      (३) उपदफा (२) बमोम्जम कायवन  लासग आसश्यवकता अ् सािका स्कायवसुँग समन्सयव 
ि सहकायवन  ग्न  सक््ेछ ।  

16. सिंयव क्त ्यवस्थाप्मा सञ्चासलत ससिंचाइ प्रणाली (जेएमआइएस) अन्तगन तका ससिंचाइ प्रणालीको 
सञ्चाल् ि ममन त-सम्भाि: (१) कृर्षकको ज्सहभासगता समेत परिचाल् गिी कृर्षकको 
अप्त्स जगाउ्  पा्ीको न्यवायवोम्चत िसतिण ग्न   सिंिच्ाहरुको स्यवसमत ममन त-सम्भाि गिी 
सरै्षभिी पा्ी सञ्चाल् कायवन  भिपदो ब्ाउ्  कृिर्ष उत्पाद् ि उत्पादकत्स बढाई कृर्षकको 
आयव्ति सिृद्ध ग्न  सिंयव क्त ्यवस्थाप्का ससिंचाइ प्रणाली सञ्चाल् ग्न  सिक्ेछ । यवस 
उपदफा अ् सािको कायवन का लासग आसश्यवकता अ् सािका स्कायवसुँग समन्सयव ि सहकायवन  
ग्न  सक््ेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोम्जमको ससिंचाइ प्रणालीको हेडसक्सन  ि मूल ्हिको सञ्चाल् 
तथा ्यवस्थाप् प्रदेश सिकािले ि शाखा  प्रशाखा ्हि प्रणालीको सञ्चाल् तथा 
्यवस्थाप् जल उपभोक्ता सिं्थाले ग्ेछ।  

  (३) उपदफा (२) मा ज ् स कै क िा लेम्खएको भए तापस् जल उपभोक्ता सिं्थाको 
स्रोत  साध् ि िमताले ्भ्यवाउ्े िकससमका शाखा  प्रशाखा ्हि प्रणालीको ममन त सम्भाि  
समयव अ् क ल स धाि  िस्ताि ि ्तिोन्नसत ज्ता कायवन  प्रदेश सिकािले ग्न  सक््ेछ। 
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   (४) यवो ऐ् प्रािम्भ ह ्   पूसन  प्रदेश सिकाि ि उपभोक्ता सिं्थाको सिंयव क्त 
्यवस्थाप्मा सञ्चासलत ससिंचाइ प्रणाली यवसै ऐ् बमोम्जम सिंयव क्त ्यवस्थाप्मा सञ्चासलत 
ससिंचाइ प्रणाली मास््ेछ। 

  (५) सिंयव क्त ्यवस्थाप्मा सञ्चासलत ससिंचाइ प्रणालीको कायवान न्सयव् प्रिक्रयवा तोिकए 
बमोम्जम ह ् ेछ। 

17. ससिंचाइ प्रणाली ह्तान्तिण ग्न  सिक्ःे (१) यवो ऐ् प्रािम्भ ह ुँदाका बखत प्रदेश सिकािबाट 
सञ्चाल् ह ् े भ्ी ्ेपाल सिकािबाट तोिकएको सा प्रदेश सिकािबाट स्मान ण भएको सा 
प्रदेश सिकािको िेत्रासधकािमा पिेको क ्ै ससिंचाइ प्रणालीको सञ्चाल्, ्यवस्थाप् तथा 
ममन त-सम्भािको कायवन  प्रदेश सिकािले ्था्ीयव तह सा जल उपभोक्ता सिं्था  ससिंचाइ 
सम्बन्धी सहकािी सा सिंयव क्त रुपमा  ह्तान्तिण ग्न  सक््ेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोम्जम ह्तान्तिण गरिएको ससिंचाइ प्रणालीको सञ्चाल्  
्यवस्थाप् तथा ममन त-सम्भाि कायवन  ह्तान्तिण गदान का बखत तोिकएको शतन  बमोम्जम 
ह ् ेछ। 

 (३) जल उपभोक्ता सिं्थालाई ह्तान्तिण गरिएको ससिंचाइ प्रणालीको चल अचल 
सम्पम्ि बेचसबख् ग्न  सा अन्यव क ्ै िकससमले हक ह्तान्तिण ग्न  पाइ्े छै्। 

  (४) ससिंचाइ प्रणालीको ह्तान्तिण तथा ्यवस्थाप् सम्बन्धी अन्यव ्यवस्था तोिकए 
बमोम्जम ह ् ेछ। 

18. भसूमगत ससिंचाइ ग्न  सिक्:े सतह ससिंचाइको लासग पा्ी पयवान प्त ्ह ् े देम्खएका ससिंचाइ 
प्रणालीमा भसूमगत पा्ी ि सतह पा्ीको सिंयवोज्ात्मक प्रयवोगबाट ससिंचाइ ग्न  सिक्ेछ। 

19. ससिंचाइ प्रणालीको सञ्चाल्  ्यवस्थाप् तथा सिंििणः (१) ससिंचाइ प्रणालीको सञ्चाल्  
्यवस्थाप् ि ममन त-सम्भािको म्जम्मेसािी सम्बम्न्धत जल उपभोक्ता सिं्था  ्था्ीयव तह  
स्जी िेत्रलाइ एकल रुपमा सा ्था्ीयव तह ि स्जी िेत्र सा ्था्ीयव तह  स्जी िेत्र ि 
जल उपभोक्ता सिं्थाको सिंयव क्त रुपमा ह ् े गिी प्रदेश सिकािले म्जम्मा दद् सक््ेछ। 

  (२) ससिंचाइ प्रणालीको सञ्चाल्  ्यवस्थाप् ि ममन त-सम्भािको म्जम्मेसािी भएको 
स्कायव सा सिं्थाले त्यव्तो प्रणालीको सम्पूणन  सिंिच्ा  त्यवसको शाखा  प्रशाखा तथा 
आउटलेट  सिंिच्ासुँग सम्बम्न्धत भौसतक िससिण सा सम्पम्िको अद्याससधक िससिण तयवाि 
गिी त्यवसको असभलेख िाख्न  प्ेछ। 
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  (३) उपदफा (२) बमोम्जमको ससिंचाइ प्रणालीको सम्पम्िको सिंििण ग्े दाियवत्स 
उपदफा (१) बमोम्जम त्यव्तो ससिंचाइ प्रणालीको सञ्चाल्  ्यवस्थाप् सा ममन त-सम्भािको 
म्जम्मेसािी भएको स्कायव सा सिं्थाको ह ् ेछ। 

  (४) ससिंचाइ प्रणाली सञ्चाल् गदान  पा्ीको सम म्चत (अम्प्टमम)् उपयवोग ह ् ेगरि 
ग् न प्ेछ।   

20. ससिंचाइ प्रणालीसुँग सम्बम्न्धत भौसतक सिंिच्ा सम्बन्धी ्यवस्थाः (१) ससिंचाइ प्रणालीको 
सिंिच्ा ि सोसुँग सम्बम्न्धत जसम् सा अन्यव भौसतक सिंिच्ा ससिंचाइ सा जलस्रोतको 
बह उदे्दश्यवीयव उपयवोगको प्रयवोज् बाहेक अन्यव प्रयवोज्का लासग प्रयवोग ग्न  पाइ्े छै्। 

(२) क ्ै ससिंचाइ आयवोज्ा अन्तगन त ्ीम्ज जग्गामा स्मान ण भएका ससिंचाइ सिंिच्ाको 
्सासमत्स सा भोगचल् सम्बन्धी ्यवस्था प्रचसलत का्ू् बमोम्जम ह ् ेछ। 

(३) पिम्पिागत रुपमा चसल आएका ्हि  कूलो  पै्ीहरुलाई क ्ै पस् िकससमको 
असिोध ग्न   असतक्रमण ग्न  ि अम््तत्स मेट्् सा मेटाउ् पाइ्े छै्। 

(४) ससिंचाइ प्रणालीलाई असि सा असतक्रमण ह ् े गिी क ्ै पस् स्मान ण कायवन  ग्न  
सा गिाउ् पाइ्े छै्। 

(५) ससिंचाई प्रणालीको ्हि सा जग्गामा जोडेि घि ब्ाउदा  ससिंचाइ ्हि सा 
सिंिच्ा तफन  प्ेगिी घिको झ्यवाल  ढोका  बादन ली  टप  ख म्ककला आदद िाख्दा भस् स्मान ण 
सम्बन्धी प्रचसलत मापदण्ड बमोम्जमको न्यूव्तम सेटब्यवाक द िी बिाबि आफ््ो जग्गा 
छाक् प्ेछ।   

(६) ससिंचाइ प्रणालीसुँग सम्बम्न्धत सिंिच्ा ि सोसुँग सम्बम्न्धत जग्गा सा भौसतक 
सिंिच्ा प्रचसलत का्ू् बमोम्जम अ् मसत प्राप्त भएको अस्थामा बाहेक ्यवम्क्तगत सा 
सासन जस्क प्रयवोज्का लासग प्रयवोग गरि्े छै्। 

21. ्सीकृसत सल् प्ेः क ्ै ्यवम्क्त  समूह सा सिं्थाले देहायव बमोम्जमका कायवन  गदान  सम्बम्न्धत 
ससिंचाई असधकृतबाट ्सीकृसत सल् प्ेछ। 

(क) आयवोज्ा िेत्रमा प्रसेश ग्न   
(ख) ससिंचाइ प्रणाली सा सिंिच्ा मासथ क ्ै िकससमको सभा  समािोह ग्न   
(ग) आयवोज्ा िेत्र सभत्र चौपायवा िहुँडाउ्  चिाउ्  छाडा छोक् सा घाुँसपात 

काट््  
(घ) प्रसेश स्र्षधे गरिएको ससिंचाइ िेत्रसभत्र ससािी चलाउ्  
(ङ) पम्म्पङ सेट सा त्यव्तो अन्यव उपकिण प्रयवोग गिी गैह्र कृिर्ष प्रयवोज्का लासग 

पा्ी तान्न   
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(च) ्यवाुँ शाखा ्हि सा आउटलेट स्काल््  
(छ) सिंिच्ा  गेट  आउटलेट  ्हि तथा ्केप चलाउ्  सबगा्न   भत्काउ् सा 

्सरूप परिसतन्  ग्न   
(ज) सातासिणीयव अध्यवयव् गिी ससिंचाइ प्रणालीको बाुँध  म हा् सा जलस्रोत 

सम्बन्धी अन्यव सिंिच्ा को तल मासथ द सैसति पाुँच सयव समटिसम्म ि ्हि 
सा क लोको समा्ान्ति ह ् े गिी पचास समटिसम्म क ्ै प्रकािको ्दीजन्यव 
पदाथन  उत्ख्् ग्न । 

 

 

 

                             परिच्छेद-६ 

िसशरे्ष ससिंम्चत िते्र 

22. िसशरे्ष ससिंम्चत िते्र घोर्षणा ग्न  सिक्ःे (१) प्रचसलत भ-ूउपयवोग सम्बन्धी का्ू् बमोम्जम 
स्धान रित कृिर्ष िेत्र सभत्र प्े तोिकएको मापदण्ड प िा ग्े सा प िा ह ्  सक््े क ्ै ससिंम्चत 
िेत्रलाई प्रदेश िाजपत्रमा सूच्ा प्रकाश् गिी िसशेर्ष ससिंम्चत िेत्रको रूपमा घोर्षणा ग्न  
सिक्ेछ। 

     (२) उपदफा (१) बमोम्जम घोिर्षत ससिंम्चत िेत्रमा सम्भस भएसम्म बाहै्र मिह्ा 
ससिंचाइ स िसधाको ्यवस्थाप् गरि्ेछ ि यवस सम्बन्धी अन्यव ्यवस्था तोिकए बमोम्जम 
ह ् ेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोम्जमको ससिंम्चत िेत्रमा तोिकए बमोम्जम सघ् कृिर्ष िसकास 
कायवन क्रम सा अन्यव त्यव्तै कायवन क्रम लागू गिी सञ्चाल् ग्न  सिक्ेछ। 

23. िसशरे्ष ससिंम्चत िते्रमा भौसतक सिंिच्ा स्मान णः दफा २2 बमोम्जमको िसशेर्ष ससिंम्चत िेत्रमा 
क ्ै प्रकािको ब्ती िसकास  सामूिहक आसास  ्यवापाि  ्यवससायव  शैम्िक सा औद्यौसगक 
सिंिच्ा सा भौसतक पूसान धाि सिंिच्ाको स्मान ण ग्न  ह दै्। 

      ति तोिकएको मापदण्ड प िा गिी प्रदेश सिकािको पूसन  ्सीकृसत सलएि स्मान ण ग्न  
यवो दफाले क ्ै बाधा प यवान एको मास््े छै्। 
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परिच्छेद-७ 

जल उपभोक्ता सिं्था सम्बन्धी ्यवस्था 

24. जल उपभोक्ता ससमसतको गि्  दतान   ्सीकिण ि खािेजी सम्बन्धी: (१) सामूिहक िहतका 
लासग क ्ै ससिंचाइ यवोज्ा स्मान ण तथा प्रणालीको िसकास  ममन त-सम्भाि ि सिंििण ग्न  तथा 
त्यवसबाट िसतिण ह ् े पा्ी उपयवोग ग्न  चाह्े त्यव्तो ससिंचाइ प्रणालीसुँग सम्बम्न्धत 
उपभोक्ताहरूले जल उपभोक्ता ससमसत गि् ग्न  सक््ेछ् ्ि त्यव्तो ससमसतको गि्  दतान   
सञ्चाल्  ्यवस्थाप् ि स्यवम् सम्बन्धी ्यवस्था प्रचसलत का्ू् बमोम्जम ह ् ेछ। 

   (२) िस्ततृ सभेिण तथा सम्भा्यवता अध्यवयव् सा कायवान न्सयव्का लासग छ्ौट 
भएको यवोज्ामा जल उपभोक्ता ससमसत गि् ्भएको भए गि् ग् न  प्ेछ। 

 (३) जल उपभोक्ता ससमसतको गि् सिं्थाको सबधा् बमोम्जम सा कम्म्तमा द ई 
सतहाई उपभोक्ताको उपम््थसतमा सम्भस भएसम्म ्था्ीयव ज्प्रसतस्सधको िोहसिमा ग् न  
प्ेछ। 

  (४) जल उपभोक्ता ससमसतमा कम्म्तमा एक सतहाई मिहला सिहत सम्भस भएसम्म 
समासेशी प्रकृसतको ह ्  प्ेछ। 

  ति क ्ै पस् सिकािी पदमा सहाल िहेको कमन चािी सा म्शिक  स्सान म्चत 
ज्प्रसतस्सध ि ससिंचाइ सेसा श ल्क ्सतिेको ्यवम्क्त सो ससमसतका लासग यवोग्यव मास््े छै्। 

   (५) जल उपभोक्ता ससमसतको पदाससध बढीमा चाि सर्षन को ह ् ेछ ि एउटै ्यवम्क्त 
एकै पदमा लगाताि द ई कायवन काल भन्दा बढी पदासधकािी बन्न पाउ्े छै्। 

   (६) प्रदेश सिकािको ससिंचाइको िेत्रासधकाि सभत्र प्े ससिंचाइ यवोज्ाको जल 
उपभोक्ता सिं्थाको दतान  जल उपभोक्ता सिं्थाको साधािण सभाको ससफारिसमा एक सयव 
रुपैयवाुँ श ल्क सलई सिंम्बम्न्धत ससिंचाइ कायवान लयवले ग्ेछ। 

   (७) उपदफा (६) मा ज ् स कै क िा लेम्खए तापस् जल उपभोक्ता सिं्थाको दतान  
सिंम्बम्न्धत ससिंचाइ कायवान लयवमा ग्न  सिक्ेछ ि जल उपभोक्ता सिं्था दतान  सम्बन्धी 
असभलेखको ढाुँचा तोिकए बमोम्जम ह ् ेछ। 

  (८) यवो ऐ् प्रािम्भ ह ्   अम्घ प्रचसलत का्ू् बमोम्जम दतान  भएको जल उपभोक्ता 
सिं्था सा जल उपभोक्ता ससमसत यवसै ऐ् बमोम्जम दतान  भएको मास््ेछ। 
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  (९) जल उपभोक्ता सिं्थाले आफ््ो सिं्थालाई ससिंचाइ सहकािी सिं्थाको रुपमा दतान  
ग्न  चाहेमा त्यव्तो जल उपभोक्ता सिं्थालाई आसश्यवक प्रिक्रयवा प िा गिी प्रचसलत का्ू् 
बमोम्जम सहकािी सिं्थाको रुपमा गि् ग्न  सम्बम्न्धत स्कायव समि दतान  ग्न  सक््ेछ।  

  (१०) जल उपभोक्ता सिंथाले प्रत्येवक आसथन क बर्षन को कासतन क मसान्त सभत्र गत 
बर्षन को लेखा पिीिण (असडट) प्रसतबेद् सिहत तोिकए बमोम्जमको श ल्क ब झाई ्सीकिण 
ग् न प्ेछ। 

  (११) उपदफा (१०) बमोम्जम ्सीकिण ्भएका जल उपभोक्ता ससमसतलाई 
बािर्षन क एक सयव रुपैयवाुँ जरिसा्ा सलई ्सीकिण ग्न  सिक्ेछ।  

  (१२) जल उपभोक्ता सिं्थाको दतान   ्सीकिण ि खािेजी सम्बन्धी अन्यव ्यवस्था 
तोिकए बमोम्जम ह ् ेछ। 

25. जल उपभोक्ता सिं्थाको काम  कतन् यव ि असधकािः (१) जल उपभोक्ता सिं्थाको काम  
कतन् यव ि असधकाि देहायव बमोम्जम ह ् ेछ - 

(क) जग्गाको िेत्रफलको आधािमा सम्बम्न्धत उपभोक्ताबाट िकम सिंकल् गिी 
ममन त-सम्भाि कोर्ष ्थाप्ा ग्े  

(ख) उपभोक्ता माफन त गरि्े स्मान ण कायवन को लागत अ् मा् (मू.अ.कि बाहेक) 
तोिकए बमोम्जमको िकम ज्सहभासगता सापत ज टाउ्े, 

(ग) ्यवाुँ यवोज्ाको स्मान ण कायवन  सिकयव पसछ सञ्चाल् ि ्यवस्थाप्को म्जम्मा 
सल्े  

(घ) आयवोज्ा सा प्रणालीबाट लाभाम्न्सत ह ् े उपभोक्ता ि जग्गाको तथ्यवाङ्क 
अध्यवाससधक गिी जल उपभोक्ता सिं्थाको सद्यवता दद्े  

(ङ) जल उपभोक्ता सिं्थाको म्जम्मामा िहेको ससिंचाइ प्रणालीको सम्पम्िको 
असभलेख अद्याससधक गिी सिंििण ग्े  

(च) जल उपभोक्ता सिं्थाको सािर्षन क साधािण सभा सम्पन्न ग्े   

(छ) साधािण सभाबाट ससिंचाइ सेसा श ल्क तोक््े ि सम्पूणन  लाभाम्न्सत 
उपभोक्ताबाट ससिंचाइ सेसा श ल्क सिंकल् गिी ससिंचाइ प्रणालीको सञ्चाल् ि 
्यवस्थाप् ग्े   

(ज) उपभोक्ता सिं्थाको सिं्थागत िसकास ग्े  गिाउ्े   
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(झ) पा्ीको उपलब्धतालाई िसचाि गिी ससिंचाइ िेत्र िस्ताि ग्न  आसश्यवक थप 
सिंिच्ाको स्मान ण ग्े ि थप उपभोक्ताले ससिंचाइ सेसा प्राप्त गिेमा ती 
उपभोक्तालाई जलउपभोक्ता सिं्थामा आबद्ध ग्े  

(ञ) ससिंचाइ प्रणालीको स धाि  िस्तािका लासग थप जग्गा आसश्यवक पिेमा सोको 
्यवस्थाप् ग्े  

(ट) तोिकए बमोम्जमका अन्यव कायवन  ग्े। 

  (२) उपदफा (१) को खण्ड (ञ) बमोम्जमको जग्गाको ्यवस्थाप् उपभोक्ता 
सिं्थाले ग् न  प्ेछ ि त्यव्तो िकमलाई ज्सहभासगता सापतको कायवन को रुपमा म ल्यवािंक् 
गरि्ेछ। 

(३) उपदफा (२) मा ज ् स कै क िा लेम्खएको भए तापस् ्यवाुँ ससिंचाइ आयवोज्ाको 
स्मान णमा जसम् प्े ति ससिंचाइ स िसधा ्पाउ्े ब्यवम्क्तलाई प्रचसलत चल् चल्तीको दि 
बमोम्जम ह ्  आउ्े जसम्को मूल्यव बिाबिको िसतपूसतन  िकम उपभोक्ता सिं्था आफैले 
्यवहो् न  प्ेछ। 

(४) यवस ऐ् बमोम्जम उपभोक्ता सिं्थाले आफूलाई प्राप्त केही काम  कतन् यव ि 
असधकाि खास काम ि स्म्ित समयवाससधका लासग सेसा उपभोग गरििहेका उपभोक्ताहरु 
मध्येवबाट उपससमसत गि् गिी प्रत्यवायवोज् ग्न  सक््ेछ। 

 

 

परिच्छेद-८  
ससिंचाइ सेसा श ल्क सम्बन्धी ्यवस्था 

26. ससिंचाइ सेसा श ल्क ब झाउ्  प्ेः (१) ससिंचाइ सेसा स िसधा प्राप्त गरििहेका सबै 
उपभोक्ताहरुले ससिंचाइ सेसा श ल्क ब झाउ्  प्ेछ। 

  (२) ससिंचाइ सेसाको उपलब्धताको ्ति ि ससिंम्चत िेत्रको िेत्रफलको आधािमा 
जल उपभोक्ता सिं्थाले जल उपभोक्ता सिं्थाको साधािण सभाबाट अ् मोद् गिी ससिंचाइ 
सेसा श ल्कको दि तोक््  प्ेछ। 

   (३) ससिंचाइ सेसा श ल्क िकम सम्बम्न्धत जल उपभोक्ता सिं्थाको कोर्षमा जम्मा 
ग् न  प्ेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोम्जमको सेसा श ल्क ्ब झाउ्े उपभोक्तालाई जल उपभोक्ता 
सिं्थाले ससिंचाइ स िसधाबाट सम्ञ्चत गिाउ् सक््ेछ। 
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(५) अम्घल्लो आसथन क सर्षन को ससिंचाइ सेसा श ल्क चाल  सर्षन को माघ मसान्तसम्ममा 
ब झाइ सक््  प्ेछ।  

  (६) सम्बम्न्धत ससिंचाइ प्रणाली अन्तगन त अम्घल्लो सर्षन को ससिंचाइ सेसा श ल्कको क ्ै 
सक्यवौता िहेमा जल उपभोक्ता सिं्थाले सक्यवौता िहेको िकम सिहतको बक्यवौता स ची प्रत्येवक 
आसथन क सर्षन को भाद्र मसान्त सभत्रमा सम्बम्न्धत ्था्ीयव तह सा सडा कायवान लयवमा पिाउ्  
प्ेछ |  

  (७) उपदफा (६) बमोम्जमको बक्यवौता िकम अस ल उपि भएपसछ मात्र सम्बम्न्धत 
्था्ीयव तहबाट स्जले सो जग्गाको मालपोत श ल्क ब झाउ्े  चाि िकल्ला प्रमाम्णत ग्े  
जग्गाको िकिाकाट ग्े  िम्जषे्ट्रश् पास ग्े  अिंशबन्डा ग्े  सधतो म ल्यवािंक् ग्े ज्ता 
भसूम ्यवस्था सम्बन्धी सेसा स िसधा प्राप्त ग्न  सक््ेछ। 

  (८) उपदफा (६) बमोम्जमको ्यवस्था समलाउ्  प्रत्येवक ्था्ीयव तह सा सडा 
कायवान लयवको कतन् यव ह ् ेछ। 

(९) यवस दफामा अन्यवत्र ज ् स कै क िा लेम्खएको भए तापस् िसशेर्ष परिम््थसत 
उत्पन्न भई आिंम्शक सा पूणन  रुपमा ससिंचाइ स िसधा असरुद्ध भएमा जल उपभोक्ता सिं्थाले 
जल उपभोक्ता सिं्थाको साधािण सभाबाट स्णन यव गिाई सो अससधको लासग ससिंचाइ सेसा 
श ल्कमा आिंम्शक सा पूणन  रुपमा सम्ाहा ग्न  सक््ेछ। 

 

 

 

परिच्छेद-९  

जलउत्पन्न प्रकोप ्यवस्थाप् सम्बन्धी ्यवस्था 
27. जलस्रोतको सिंििणः (१) कायवान लयवले आफ््ो असधकाि िेत्रसभत्र प्े जलस्रोतका म हा्  

्दी  ्ाला, खोला, ताल  तलैयवा  क सा ज्ता प्राकृसतक रुपमा िहेका जलस्रोतको सिंििण 
ग्न  सक््ेछ।  

      (२) ्दी, खोला, ताल सभत्र अ्ासधकृत रुपमा उत्ख्् ् ि प्राकृसतक रुपमा 
भत्काउ् सबगा्न  ्सीकृसत प्राप्त भएको बाहेक अन्यव िक्रयवाकलापमा िोक लगाउ् सक््े छ। 

           (३) जलस्रोत ्यवस्थाप्को लासग ्थलगत आसश्यवकता ि प्रािससधक मूल्यवािंक्का 
आधािमा सिंिच्ा स्मान ण ग्न  सक््ेछ । 

        (४) उपदफा (३) बमोम्जमको िक्रयवाकलाप गदान  सम्बम्न्धत ्दी, खोला सा 
जलाशयवका द सै िक्ािाको प्रकोप ्यवस्थाप् सम्बन्धी िसश्लरे्षण गरिएको प्रसतसेद् तयवाि 
भएको ह ्   प्ेछ । 
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28.  जलउत्पन्न प्रकोप ्यवस्थाप् ससमसत: (१) जलउत्पन्न प्रकोपबाट प्रभािसत उपभोक्ता समूह 
सा ससमसत (ज.उ.प्र.उ.स.) गि् गिी प्रचसलत का्ू् बमोम्जम बचाउ तथा सिंििणको कायवन  
ग्न  सिक्े छ । 

        (२) उपदफा (१) बमोम्जम गि् ह ् े जल उत्पन्न प्रकोपबाट प्रभािसत उपभोक्ता 
समूह सा ससमसतमा ्था्ीयव सासीहरुको प्रसतस्सधत्स ह ् े गिी सम्भस भएसम्म मिहला, दसलत, 
उम्त्पसडत  िपछसडएका सगन  ि ज्जासतको उम्चत प्रसतस्सधत्स ह ् े गिी कम्म्तमा पाुँच ज्ाको 
ससमसत ब्ाउ् सिक्े छ। 

         (३) उपदफा (१) बमोम्जम गि् ह ् े जल उत्पन्न प्रकोपबाट प्रभािसत उपभोक्ता 
समूह सा ससमसतको दतान  सम्बन्धमा ्था्ीयव तहको ससफारिसमा कायवान लयवले ग्न  सक््ेछ। 

         (४) उपदफा (१) बमोम्जम गि् ह ् े जल उत्पन्न प्रकोपबाट प्रभािसत उपभोक्ता 
समूह सा ससमसतको समयवाससध एक सर्षन को ह ् ेछ। 

        (५) उपदफा (१) बमोम्जम गि् ह ् े जल उत्पन्न प्रकोपबाट प्रभािसत उपभोक्ता 
समूह सा ससमसतको काम  कतन् यव  दतान , खािेजी तोिकए बमोम्जम ह ् ेछ । 

29. जल उत्पन्न प्रकोप ्यवस्थाप् यवोज्ाको छ्ौट ि प्राथसमकता: जल उत्पन्न प्रकोप 
्यवस्थाप् यवोज्ाको सलम्खत माग, दतान  भएका यवोज्ाको िसतग्र्तता  जोम्खमयव क्त  
स्रोतको स्म्ितता, प्रािससधक रुपमा सम्भा्यव यवोज्ा देहायवको प्राथसमकताका आधािमा 
छ्ौट गरि्ेछ - 
         (क) दैसी प्रकोपबाट िसतग्र्त िेत्रमा आपतकाली् बचाउ तथा सिंििण, 

            (ख) जोम्खमयव क्त िेत्रको तोिकए अ् सािको बगीकिण, 

             (ग) भ-ूउपयवोग ्ीसत अ् साि, 

              (घ) ्दी िक्ािको जग्गा उकास ि िसकासमा लाभ ि लागतको आधाि, 

             (ङ) कायवन क्रममा पिेका तथा स्रोत स स्म्ित भएका यवोज्ा, 
   (च) जोम्खम यव क्त म्जल्ला सदिम काम  टाि, बजाि, स्ती, कृिर्ष िेत्र, सिकािी 

सा क ्ै सिं्था सा ्यवम्क्तगत सम्पम्ि सिंििण, 

 

परिच्छेद-१०  

सातासिणीयव सिंििण तथा स्यवन्त्रण 

30. सातासिणीयव सिंििण सम्बन्धी ्यवस्थाः (१) ससिंचाइ प्रणालीको िसकास गदान  प्रचसलत स् 
तथा सातासिण सम्बन्धी का्ू्को पूणन  पाल्ा ग् न  प्ेछ । 
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(२) ससिंचाइ प्रणालीको िसकास  सिंिच्ा स्मान ण सा ससिंचाइको लासग जलस्रोतको 
उपयवोग गदान  भिूयव  बाढी  पिहिो ्जा्े  प्रदूर्षण ्ह ् े तथा सातासिणीयव अस्था  पयवन ट्  
जलिसहाि  जलचि ि ्दीस्रोतको पारिम््थसतकीयव प्रणाली उपि प्रसतकूल असि ्प ग््े गिी 
ग् न  प्ेछ। 

 (३) ससिंचाइ प्रणालीको सञ्चाल् गदान  उपभोक्ता सा सेसाग्राहीलाई आसश्यवकता भन्दा 
बढी ह ्  जा्े ससिंचाइ प्रणालीको पा्ी ्दी सा खोलामा छाडी दद्  प्ेछ ि यवसिी ससिंचाइको 
लासग पा्ी प्रयवोग गदान  त्यव्ता ्दी सा खोलामा आसश्यवक प्े न्यूव्तम जल्ति कायवम ग् न  
प्ेछ। 

31. पा्ीको ग ण्तिः (१) ससिंचाइ आयवोज्ा सञ्चाल् गदान  ससिंचाइ सेसामा उपयवोग ह ् े पा्ीको 
ग ण्ति तोिकए बमोम्जम ह ् ेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोम्जम ग ण्ति ्भएको पा्ीलाई सम्बम्न्धत ससिंचाइ असधकृतले 
ससिंचाइको प्रयवोज्का लासग प्रयवोग ग्न बाट िोक लगाउ् सक््ेछ। 

 

 

परिच्छेद-११ 

कसूि, जरिसा्ा तथा सजायव 

32. कसूि मास््ःे (१) देहायव बमोम्जमको क ्ै कायवन  गिेमा यवस ऐ् अन्तगन त कसूि गिेको 
मास््ेछ - 

(क) दफा 21 िसपिीतको कायवन  गिेमा 
(ख) ससिंचाइ प्रणालीलाइन  प्रसतकूल असि प्े गिी पा्ीको स्रोतमा असिोध खडा 

गिेमा सा पा्ीको सहासलाइन  बाधा-असिोध गिेमा  
(ग) ससिंचाइ प्रणाली सा आयवोज्ामा जडा् गरिएको क ्ै यवन्त्र सा उपकिणको 

पाटन पूजान हरूलाइन  चलाएमा, सािेमा, िसगािेमा सा चोिेमा, 
(घ) ससिंचाइ सिंिच्ामा अ्ासधकृत रूपमा पा्ीको मात्रा  सहास सा परिमाण 

अदलबदल गिेमा  घटाएमा सा बढाएमा  
(ङ) ससिंचाइ प्रणालीको पा्ी चोिी गिेमा  
(च) ससिंचाइ प्रणालीको पा्ी प्रद र्षण गिेमा  
(छ) ससिंचाइ प्रणालीको ्सासमत्समा िहेको जग्गामा अ्ासधकृत रुपमा भौसतक 

सिंिच्ा स्मान ण गिेमा  
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(ज) ससिंचाइ प्रयवोज्को लासग िाम्खएको सिंकेत सा म्चन्ह सबगािेमा सा हटाएमा  
(झ) यवस ऐ् िसपिीत अन्यव प्रयवोज्को लासग पा्ीको प्रयवोग गिेमा  
(ञ) यवस ऐ् बमोम्जम सिकािी कमन चािीलाई आफ््ो पदीयव कतन् यव पाल्ा ग्न  

साधा अकच् प यवान एमा   

(ट) खोलामा आसश्यवक प्े न्यूव्तम जल्ति कायवम ्गिेमा, 
(ि) यवस ऐ् प्रसतकूल ह ् े गिी अन्यव क ्ै कायवन  गिेमा। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमका कसूिका सम्बन्धमा ससन साधािणको जा्कािीको 
लासग सम्बम्न्धत ससिंचाइ कायवान लयवले ससिंचाइ प्रणाली सा आयवोज्ा िेत्रको म ख्यव 
्था्  सम्बम्न्धत जल उपभोक्ता सिं्थाको कायवान लयव ि ससिंचाइ कायवान लयवमा सूच्ा 
टाुँस तथा प्रचािप्रसाि ग् न  प्ेछ। 

33. जरिसा्ा तथा सजायव: (१) देहायवको कसूि ग्ेलाई ससिंचाइ असधकृतले देहायव बमोम्जम 
सजायव ग्ेछ - 

(क) दफा २1 को खण्ड (छ) ि (ज) तथा दफा ३2 को उपदफा (१) को 
खण्ड (ख)  (ग)  (घ)  (छ) ि (ज) बमोम्जमको कसूि ग्ेलाई हा्ी 
्ोक्सा्ी भएको िसगो असूल गिी िसगो ख लेकोमा िसगो बमोम्जम ि िसगो 
्ख लेकोमा कसूि को मात्रा हेिी एक लाख रूपैँयवासम्म जरिसा्ा  

(ख) दफा ३2 को उपदफा (१) को खण्ड  )ङ ( बमोम्जमको कसूि ग्ेलाई 
कसूिको मात्रा हेिी दश हजाि रूपैयवाुँसम्म जरिसा्ा  

(ग) दफा  21 को खण्ड (क)  (ग) ि (ङ) तथा दफा ३2 को उपदफा (१) 
को खण्ड (च) ि (ि) बमोम्जमको कसूि ग्ेलाई पिहलो पटक पाुँच हजाि 
रूपैयवाुँसम्मको जरिसा्ा ि दोश्रो पटक देम्ख पटकै िपच्छे दोब्बि जरिसा्ा  

(घ) दफा 20 को उपदफा (३) बमोम्जमको कसूि ग्ेलाई हा्ी ्ोक्सा्ी 
भएको िसगो असूल गिी िसगो ख लेकोमा िसगो बमोम्जम ि िसगो ्ख लेकोमा 
दश हजाि रूपैयवाुँ सम्मको जरिसा्ा  

(ङ) दफा ३2 को उपदफा (१) को (ट) बमोम्जमको कसूिमा प्रचसलत का्ू् 
बमोम्जम ह ् ेछ ।   

(च) यवो ऐ् िसपिीतका अन्यव कसूि ग्ेलाई कसूिको मात्रा ि गाम्म्भयवन ता हेिी 
पचास हजािसम्म जरिसा्ा। 

 (२) उपदफा (१) बमोम्जमको जरिसा्ाका असतरिक्त कसूिदािबाट कसैको हा्ी 
्ोक्सा्ी भएको िहेछ भ्े त्यव्तो हा्ी ्ोक्सा्ीको िसतपूसतन  समेत सत् न  प्ेछ। 
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(३) दफा ३2 को उपदफा (१) बमोम्जमको कसूि ग्न  उक्साउ्े  द रुत्साह् ग्े  
मसतयवाि ह ् े सा त्यव्तो कसूि को उद्योग ग्े ्यवम्क्तलाई उपदफा (१) मा लेम्खएको 
सजायवको आधा सजायव ह ् ेछ। 

(४) यवस दफा बमोम्जम ससिंचाइ असधकृतले गिेको जरिसा्ा ्सत्े ्यवम्क्तसाट 
सिकािी बाुँकी सिह अस ल उपि गरि्े छ। 

 

 

परिच्छेद-१२  

उज िी  अ् सन्धा्  कािबाही तथा प ् िासेद् 

34.  उज िी दद् सक् ्ःे (1) यवस ऐ् तथा यवस अन्तगन त ब्ेको स्यवमासली िसपिीतको कायवन  क ्ै 
्यवम्क्त  सिं्था सा कोही कसैले गिेमा सा ग्न  लागेको आशिंका भएमा जो कोहीले ससिंचाइ 
असधकृत समि उज िी दद् सिक्ेछ।  

  (2) उपदफा (1) बमोम्जम उज िी प्राप् त भएपसछ ससिंचाइ असधकृतले अ् गम्  
स्िीिण गिी सा आसश्यवकता हेिी म द्दाको अ् सन्धा् ग्न  सक््ेछ।  

35. म द्दाको अ् सन्धा्: यवस ऐ् बमोम्जम ससिंचाइ असधकृतले क ्ै कािसाही गदान  प्रचसलत का्ू् 
बमोम्जम सम्बम्न्धत ्यवम्क्तलाई म्झकाउ्े  बयवा् गिाउ्े  प्रमाण ब झ््े ि सलखतहरू पेश 
ग्न  लगाउ्े सम्बन्धमा अदालतलाई भए सिहको असधकाि ह ् ेछ। 

36. प ् िासेद्: दफा ३3 बमोम्जम ससिंचाइ असधकृतले ददएको सजायवको आदेशमा म्चि ्ब झेमा 
त्यव्तो आदेश सा स्णन यवको जा्कािी पाएको समसतले पैँसतस दद्सभत्र सम्बम्न्धत म्जल्ला 
अदालतमा प ् िासेद् दद् सिक्ेछ। 

37. प्रचसलत का्ू् बमोम्जम म द्दा चलाउ् बाधा ्प्ेः यवस ऐ् बमोम्जम कसूि  ह ् े क ्ै कायवन  
अन्यव प्रचसलत का्ू् बमोम्जम पस् कसूि ह ् े िहेछ भ्े सो का्ू् बमोम्जम म द्दा चलाई 
सजायव ग्न  यवस ऐ्मा लेम्खएको क ्ै क िाले बाधा प यवान एको मास््े छै्। 

 

परिच्छेद-१३  

अ् गम् ि मूल्यवािंक् 

38. मन्त्रालयवबाट यवोज्ा अ् गम् ि मूल्यवािंक्ः (१) मन्त्रालयवले आफ््ो मातहतको कायवान लयवले 
गिेको यवोज्ा छ्ौट  अध्यवयव्  सभेिण  िस्ततृ सडजाई्  लागत अ् मा्  खरिद प्रिक्रयवा  
यवोज्ा स्मान ण  ग ण्ति स्यवन्त्रण तथा पिीिण लगायवतका सम्बन्धमा अ् गम्, स परिसेिण 
ि म ल्यवािंक् कायवन  ग्ेछ। 
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    (२) मन्त्रालयवले सर्षन भिी ग्े अ् गम् कायवन को सिंम्िप्त प्रसतसेद् ब्ाई सािर्षन क 
रुपमा समीिा तथा िसश्लरे्षण गिी कायवान न्सयव्को लासग सम्बम्न्धत मातहतका कायवान लयवमा 
पिाउ्  प्ेछ। 

39. ्हि पिीिण (टे्टि्): (१) स्मान ण कायवन  सम्पन्न भएपसछ ससिंचाइ यवोज्ाको ्हि पिीिण 
(टे्टि्) कायवन  सम्भस भए सम्म कायवान लयव प्रम ख, प्रािससधक कमन चािी  स्मान ण ्यवससायवी  
जल उपभोक्ता सिं्था ि अन्यव सिोकािसाला स्कायवको प्रसतस्सधको िोहसिमा ग् न  प्ेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोम्जम ्हि परििण गदान  क ्ै कमी, कमजोिी सा त्र  टी सा थप 
स धािका काम आसश्यवक देम्खएमा त्यव्तो िकससमको त्र  िट सच्यवाउ्े दाियवत्स खरिद 
सम्झौतामा उल्लेख भए बमोम्जम ह ् ेछ। 

 

परिच्छेद-१४  

िसिसध 

40. बैदेम्शक सहयवोगको ्यवस्थाप्: बैदेम्शक सहयवोगका यवोज्ामा मन्त्रालयवले आयवोज्ाको 
पिहचा्, छ्ौट, स्मान ण, कायवान न्सयव्, ममन त-सम्भाि, स धाि, सञ्चाल् सा ्यवस्थाप् तथा 
्बी्तम  प्रिससधको प्रयवोग सा अध्यवयव् अ् सन्धा् कायवन मा ्ेपालसिकािसुँग समन्सयव ग्न   
सक््ेछ।  

41. ससिंचाइ सम्बन्धी तथ्यवािंक ्यवसम््थत ग् न प्े: (१) आफ््ो मातहतमा सञ्चाल् तथा सम्पन्न 
भएका ससिंचाइ यवोज्ाको तोिकएको ढाुँचामा अद्याससधक तथ्यवािंक िाख्न  सम्बम्न्धत कायवान लयव ि 
मन्त्रालयवको म्जम्मेसािी ह ् ेछ। 

 (२) उपदफा (१) को असतरिक्त कायवान लयवले प्रदेश सिकाि तथा मन्त्रालयवबाट 
सञ्चाल् तथा सम्पन्न भएका ससिंचाइ यवोज्ाको िससिण  ्तिउन्नसत  थप कमाण्ड एरियवा 
िस्ताि  ्दी तथा पिहिो ्यवस्थाप् यवोज्ा सम्बन्धी िससभन्न िससिण समेिटएको सािर्षन क 
प्रगसत सासन जस्क ग् न  प्ेछ। 

42. ससिंचाइ समन्सयव ससमसतः (१) ससिंचाइ ि कृिर्षले समन्सयवात्मक रुपमा सञ्चाल् ग् न  प्े 
कृिर्षको ्यवससाियवकिण  यवान्त्रीकिण  खेतीयवोग्यव जग्गाको चक्लाबन्दी ज्ता आयवोज्ा सा 
कायवन क्रमको पिहचा् ि कायवान न्सयव्मा सहजीकिण ग्न  देहायव बमोम्जमको प्रदेश ससिंचाइ 
समन्सयव ससमसत िह्ेछ:- 

(क) मन्त्री , मन्त्रालयव                                     –सिंयवोजक 

(ख) सम्चस  मन्त्रालयव                                             –सद्यव 
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(ग) प्रसतस्सध, प्रदेश सिकाि  म ख्यवमन्त्री तथा मम्न्त्रपरिर्षद्को कायवान लयव,  –सद्यव 

(घ) सम्चस सा स्जले तोकेको प्रसतस्सध, प्रदेश सिकािको भसूम ्यवस्था 
तथा कृिर्ष िसर्षयव हे्े  मन्त्रालयव                                              –सद्यव 

(ङ) सम्चस सा स्जले तोकेको सम्बम्न्धत महाशाखा प्रम ख  प्रदेश सिकाि   

अथन  मन्त्रालयव              –सद्यव 

(च) सम्बम्न्धत महाशाखा प्रम ख  मन्त्रालयव                      –सद्यव 
सम्चस 

  (२) उपदफा (1) बमोम्जमको ससमसतको बैिकमा आसश्यवकता अ् साि िसज्ञ सा 
सिोकािसाला आमन्त्रण ग्न  सिक्ेछ। 

  (3) उपदफा (1) बमोम्जमको ससमसतको अन्यव काम  कतन ब्यव ि असधकाि तोिकए 
बमोम्जम ह ् ेछ। 

       (4) ससिंचाई यवोज्ाको कायवान न्सयव्को क्रममा देखा प्े सम्यवा समाधा् ग्न  एसम ्
ससिंचाइ ि कृिर्षको बीचमा समन्सयव ि सहजीकिण ग्न  देहायव बमोम्जमको म्जल्ला ससिंचाइ 
समन्सयव ससमसत िह्ेछ - 

(क) कायवान लयव प्रम ख, जलस्रोत तथा ससिंचाइ िसकास सडसभज्  

सा सब सडसभज् कायवान लयव,                                   –अध्यवि 

(ख) प्रम ख सा स्जले तोकेको प्रसतस्सध  म्जल्ला म््थत  

कृिर्षसुँग सम्बम्न्धत कायवान लयवहरु                                       –सद्यव 

(ग) प्रसतस्सध  म्जल्ला म््थत खा्ेपा्ी कायवान लयव                        –सद्यव 

(घ) प्रसतस्सध, म्जल्ला भ ूतथा जलाधाि कायवान लयव                          –सद्यव 

(ङ) सम्बम्न्धत ्था्ीयव तहको प्रसतस्सध                               –सद्यव 

(च) सम्बम्न्धत जल उपाभोक्ता ससमसत सा सिं्थाको अध्यवि          –सद्यव 

(छ) सम्बम्न्धत ससिंचाइ कायवान लयवको इम्न्जस्यवि सा सब इम्न्जस्यवि  –सद्यव सम्चस 

           (5) म्जल्ला ससिंचाइ समन्सयव ससमसतको काम  कतन ब्यव देहायव बमोम्जम ह ् ेछ - 
(क) ससिंचाइ  सा्ा ससिंचाइ (्था्ीयव तह ि कृिर्ष ज्ञा् केन्द्रबाट सिंचासलत) ि 

सबशेर्ष ससिंचाइ कायवन क्रमको कायवान न्सयव्मा देखा प्े सम्यवा समाधा् ग्े  
(ख) कृिर्ष सबकास  कृिर्षको ्यवससाियवकिण  यवान्त्रीकिण  खेतीयवोग्यव जग्गाको 

चक्लाबन्दी ज्ता आयवोज्ा सा यवोज्ाको कायवान न्सयव्मा समन्सयव ि 
सहजीकिण ग्े,  



21 
 

(ग) एकीकृत बाली तथा जल ्यवस्थाप् कायवन क्रम (आइसीडब्ल एमपी) मा 
समन्सयव ि सहजीकिण ग्े   

(घ) पा्ीको श्रोत  उपभोक्ता सिं्था गि्  यवोज्ा छ्ौट ि सिंचाल्मा देखा प्े 
सम्यवा समाधा् तथा सहजीकिण ग्े  

(ङ) पा्ीको श्रोत ि ससिंचाई िेत्रका सम्बन्धमा अन्ति म्जल्ला समन्सयव ग्े   

(च) ससिंचाइ यवोज्ाको कायवान न्सयव्मा क ्ै िससाद उत्पन् ् भएमा सोको समाधा् 
ग्न  पहल ग्े। 

(छ) ससमसतको बैिकमा आसश्यवकता अ् साि सिोकािसालालाई आमन्त्रण ग्न  
सक््े। 

(6) उपदफा (१) ि (4) बमोम्जम ससमसतको बैिक आसश्यवकता अ् साि ब््ेछ। 

(7) उपदफा (१) ि (4) बमोम्जम गि् भएका ससमसतका पदासधकािीलाई अथन  
मन्त्रालयवको ्सीकृत मापदण्ड बमोम्जम बैिक भिा उपल्ध गिाउ्  प्ेछ । 

43. अरुको घि जग्गामा प्रसेश ग्न  सक््ःे (१) ससिंचाइ आयवोज्ा सा बह उदे्दश्यवीयव ससिंचाइ 
आयवोज्ाको ससेिण  ससिंचाइ प्रणालीको सञ्चाल्  ्यवस्थाप्  ममन त-सम्भाि सा पा्ीको 
उपयवोगको ससलससलामा कसैको घि जग्गामा प्रसेश ग् न  पिेमा प्रदेश सिकािबाट खटाएको 
कमन चािीले सम्बम्न्धत घि सा जग्गाध्ीलाई पूसन  सूच्ा ददई सा सूच्ा टाुँस गिी त्यव्तो घि 
जग्गामा प्रसेश ग्न  सक््ेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम प्रसेश गिी क ्ै कायवन  गदान  त्यव्तो घि सा जग्गाध्ीको 
क ्ै पस् सम्पम्िमा क ्ै हा्ी ्ोक्सा्ी ह ्  गएमा सम्बम्न्धत कायवान लयवले त्यव्तो हा्ी 
्ोक्सा्ीको उम्चत िसतप सतन  दद्  प्ेछ। 

44. स्देश् दद् सक््ःे (१) ससिंचाइको ममन त-सम्भाि  सिंििण तथा ससिंचाइ श ल्क स्धान िण 
सम्बन्धमा जल उपभोक्ता सिं्थालाई कायवान लयवले आसश्यवक स्देश् दद् सक््ेछ ि त्यव्तो 
स्देश्को पाल्ा ग् न  सम्बम्न्धत जल उपभोक्ता सिं्थाको कतन् यव ह ् ेछ। 

      (२) उपदफा (१) बमोम्जम कायवान लयवको स्देश् पाल्ा ्ग्े उपभोक्ता सिं्थालाई 
स्लम्ब् ग्े ि सिं्था खािेज ग्े समेतको असधकाि ससिंचाइ असधकृतलाई ह ् छे। 

45. प ि्कृत ग्न  सक््ःे प्रत्येवक सर्षन  ससिंचाइ प्रणाली सञ्चाल् ग्े क ्ै एक सा एक भन्दा बढी 
उत्कृष्ट जल उपभोक्ता सिं्थालाई जल ्यवस्थाप्  सिं्थागत िसकास ि ससिंचाइ सेसा श ल्क 
सिंकल्का साली सघ्ता  कृिर्ष ्यवससायवीकिण  उत्पादकत्स समेतको आधािमा छ्ौट गिी 
सम्बम्न्धत ससिंचाइ कायवान लयवको ससफारिसमा मन्त्रालयवले सो सिं्थालाई प ि्कृत ग्न  
सक््ेछ। 



22 

 

46. स्यवम, स्देम्शका  कायवन िससध  मापदण्ड ि िसस्यवम ब्ाउ् ेअसधकािः (१) यवस ऐ्को उदे्दश्यव 
कायवान न्सयव् ग्न  प्रदेश सिकािले आसश्यवक स्यवम ब्ाई लागू ग्न  सक््ेछ।  

      (२) यवो ऐ् सा यवस ऐ् अन्तगन त ब्ेको स्यवमको असध्मा िही प्रदेश सिकािले 
स्देम्शका  कायवन िससध ि मापदण्ड ब्ाउ् सक््ेछ। 

            (३) यवो ऐ् सा यवस ऐ् अन्तगन त ब्ेको स्देम्शका  कायवन िससध ि मापदण्डको 
असध्मा िही सम्बम्न्धत जल उपभोक्ता सिं्थाले आसश्यवक िसस्यवम ब्ाउ् सक््ेछ। 

 

 

 

 

 

 


