
 

 

 

 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 
गण्डकी प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ०५) ऩोखया, वैशाख ५ गते, २०७९ सार (अततरयक्ताङ्क ०३ 

बाग १ 
गण्डकी प्रदेश सयकाय 

कानून, सञ्चाय तथा प्रदेश सबा भातभरा भन्त्त्रारम 

 

  नेऩारको सॊववधान फभोशजभ प्रदेश सबारे फनाएको देहाम फभोशजभको ऐन 
सववसाधायणको जानकायीको रातग प्रकाशन गरयएको छ । 

सॊवत ्२०७९ सारको ऐन नॊ.०३ 

गण्डकी प्रदेशको तसॊचाइ सम्फन्त्धभा व्मवस्था गनव फनकेो ऐन 

प्रस्तावना: गण्डकी प्रदेशभा जरस्रोतको ददगो उऩमोगफाट तसॊचाइ मोग्म जतभनभा वषैबरय 
बयऩदो, ऩह ॉचमोग्म य जनसहबातगताभूरक तसॊचाइ स ववधाको ववकास य ववस्ताय गदै कृवष 
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उत्ऩादन य उत्ऩादकत्वभा वदृद्व गनव एवभ ्तसॊचाइ प्रणारीको तनभावण, भभवत-सम्बाय, सञ्चारन 
य व्मवस्थाऩन गनव तथा जर उत्ऩन्न प्रकोऩ व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धभा व्मवस्था गनव वाञ्छनीम 
बएकोरे,  

गण्डकी प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

ऩरयच्छेद-१  
प्रायशम्बक 

1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ “गण्डकी प्रदेश तसॊचाइ ऐन २०७८” 
यहेको छ। 

(२) मो ऐन त रुन्त्त प्रायम्ब ह नेछ। 

2. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथव नरागभेा मस ऐनभा,- 
(क) "अन भततऩत्र" बन्नारे दपा 7 य 8 फभोशजभ ददइएको 

अन भततऩत्र सम्झन  ऩछव। 

(ख) "आमोजना" बन्नारे तनशित अवतधतबत्र तनभावण सम्ऩन्न बई 
सञ्चारन य व्मवस्थाऩन गनव तम गरयएका क नै तसॊचाइ आमोजना 
वा मोजना सम्झन  ऩछव य सो शब्दरे तसॊचाइ सम्फन्त्धी कामवक्रभ 
सभेतराई जनाउॉछ। 

(ग) "उऩबोक्ता" बन्नारे तसॊचाइ आमोजनाफाट प्रत्मऺ रूऩभा कृवषजन्त्म 
राब प्राप्त गने जग्गाधनी, भोही वा त्मस्तो जग्गाधनी य भोहीको 
ऩरयवायको क नै सदस्म वा सम्फशन्त्धत कृषक वा कृषकको 
ऩरयवायको क नै सदस्म सम्झन  ऩछव । 

(घ) "कामावरम" बन्नारे भन्त्त्रारम भातहतका तसॊचाइ ऺेत्र हेने 
सम्फशन्त्धत कामावरम सम्झन  ऩछव य सो शब्दरे तसॊचाइ, बतूभगत 

तसॊचाइ, जरस्रोत, तटफन्त्ध, नदी व्मवस्थाऩन, जरउत्ऩन्न प्रकोऩ 

व्मवस्थाऩन वा सोही प्रकृततको काभ गनव स्थावऩत ववषमगत 

कामावरमराई जनाउॉछ। 

(ङ) “कृषक क रो" वा “कृषक व्मवशस्थत तसॊचाइ प्रणारी (पाभसव 
म्मानेज्ड इरयगसेन तसस्टभ)” बन्नारे ऩयम्ऩयादेशख कृषकफाटै 
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सञ्चारन य व्मवस्थाऩन ह ॉदै आएका वा नेऩार सयकाय, प्रदेश 
सयकाय, स्थानीम तहफाट बएका नमाॉ तनभावण, ऩ नतनवभावण वा 
स दृढीकयण बएय ऩ न् उऩबोक्ताराई सञ्चारन य व्मवस्थाऩनका 
रातग हस्तान्त्तयण गरयएका तसॊचाई क रो वा प्रणारीराई सम्झन  
ऩछव। 

(च) "जर उऩबोक्ता सॊस्था"  बन्नारे दपा २4 फभोशजभ गदठत जर 
उऩबोक्ता सॊस्था सम्झन  ऩछव य सो शब्दरे जर उऩबोक्ता 
सतभतत सभेतराई जनाउछ। 

(छ) "जर उत्ऩन्न प्रकोऩ" बन्नारे फाढी, ऩवहयो, ड फान, कटान वा 
वहभतार ववष्पोटको कायण उत्ऩन्न वा तसजवना ह न े सॊकट 
सम्झन  ऩछव।  

(ज) "तोवकएको वा तोवकए फभोशजभ" बन्नारे मस ऐन अन्त्तगवत 
फनेको तनमभभा तोवकएको वा तोवकए फभोशजभ सम्झन  ऩछव। 

(झ) "ऩयम्ऩयागत तसॊचाइ प्रणारी" बन्नारे वकसानफाट तनतभवत एवभ ्
सञ्चातरत प्रणारीका साथै नदी, खोरा तथा ऩानीका स्रोतभा फाॉध 
फनाई तसॊचाइ गने तथा ट्य ववेरको भाध्मभद्धाया बतूभगत ऩानी 
प्रमोग गयी ह ने तसॊचाइ प्रणारी सम्झन  ऩछव। 

(ञ) “ऩदातधकायी” बन्नारे जर उऩबोक्ता सॊस्थाका अध्मऺ, 
उऩाध्मऺ, कोषाध्मऺ य सशचवराई फ झाउॉछ। 

(ट) “प्रदेश सयकाय” बन्त् नारे गण्डकी प्रदेश सयकाय सम्झन  ऩछव। 

(ठ) "फह उदे्दश्मीम उऩमोग" बन्नारे तसॊचाइको साथ-साथै जरववद्य त, 
ऩमवटन, खानेऩानी, भत्स्मऩारन, जरववहाय रगामतका क नै एक 
वा सो बन्त्दा फढी कामवभा ऩानीको उऩमोग सम्झन  ऩछव। 

(ड) "फह उदे्दश्मीम तसॊचाइ आमोजना" बन्नारे तसॊचाइ सेवा ऩ मावउनको 
साथै जरववद्य त, ऩमवटन, खानेऩानी, भत्स्मऩारन, जरववहाय तथा 
बूऺ म, फाढी, ऩवहयो, नदी कटान वा ड फान जस्ता जर उत्ऩन्न 
प्रकोऩको व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी क नै एक वा सो बन्त्दा फढी 
कामव सभावेश यहेको तसॊचाइ आमोजना सम्झन  ऩछव। 
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(ढ) "बतूभगत तसॊचाइ" बन्नारे डीऩ ट्यफूवेर, स्मारो ट्यूफवेर, इनाय 
वा अन्त्म प्रववतधफाट जतभनभ तनको ऩानी तानी गरयने तसॊचाइ 
सम्झन  ऩछव। 

(ण) "भन्त्त्रारम" बन्नारे तसॊचाइ सम्फन्त्धी ऺेत्र हेने प्रदेश सयकायको 
भन्त्त्रारम सम्झन  ऩछव। 

(त) "तरफ्ट तसॊचाइ" बन्नारे ववद्य त, सौमव, वाम  वा अन्त्म शशक्तको 
प्रमोग गयी माशन्त्त्रक प्रवक्रमाफाट तसॊचाइ गन व ऩने ऺेत्र बन्त्दा 
तरको सतहभा यहेको ऩानी तसॊशचत गन व ऩने ऺेत्रभा ऩ मावइ 
गरयने तसॊचाइ प्रववतधराई सम्झन  ऩछव। 

(थ) "ववशेष तसॊशचत ऺेत्र" बन्नारे दपा २2 फभोशजभ प्रदेश सयकायरे 
घोषणा गयेको ववशेष तसॊशचत ऺेत्र सम्झन  ऩछव। 

(द) “स्थानीम तह” बन्नारे गाउॉऩातरका वा नगयऩातरका सम्झन  
ऩछव। 

(ध) "तसॊचाइ" बन्नारे प्राकृततक रूऩभा उऩरब्ध ऩानीराई फोटववरूवा 
तथा फारी ववकासको रातग कृतत्रभ तरयकाफाट ऩानी उऩरब्ध 
गयाउने प्रवक्रमा सम्झन  ऩछव । 

(न) "तसॊचाइ अतधकृत" बन्नारे सम्फशन्त्धत तसॊचाइ कामावरमको 
प्रभ खको रुऩभा प्रदेश सयकाय वा भन्त्त्रारमरे खटाएको 
अतधकृत सम्झन  ऩछव।  

(ऩ)  "तसॊचाइ प्रणारी" बन्नारे तसॊचाइ सम्फन्त्धी सॊयचना, त्मस्तो सॊयचना 
यहेको जग्गा, त्मसभा यहेको तसॊचाइ कामावरम, रुख, तफरुवा 
तथा तसॊशचत ऺेत्र सभेतको सभग्र रुऩ सम्झन  ऩछव य सो शब्दरे 
तसॊचाइ प्रमोजनका रातग प्रमोग बएका माशन्त्त्रक उऩकयण तथा 
त्मसको सञ्चारन गने ऩद्धतत सभेतराई जनाउॉछ। 

(प)  "तसॊचाइ सॊयचना" बन्नारे तसॊचाइ उऩरब्ध गयाउनको रातग भ हान 
देशख तसॊशचत ऺेत्र सम्भ तनभावण गरयएको फाध, नहय, क रो, 
ऩाईऩ, जराशम, ऩोखयी, ईनाय, एक्वेडक्ट, फेतसन, स ऩाय 
प्मासेज, च्माम्फय, तडतबजन फक्स, स्केऩ, आउटरेट, शस्ऩङकर 
तसॊचाइ सेट, थोऩा तसॊचाइ सेट रगामतका बौततक सॊयचना य 



खण्ड ०५) अरय ०३,  प्रदेश याजऩत्र बाग १ तभतत २०७९।०१।०५ 

5 
 

मसरे चचेको जतभन, त्मसैसॉग सम्फशन्त्धत सडक, फाटो वा 
त्मस्तै अन्त्म बौततक सॊयचना सम्झन  ऩछव य सो शब्दरे 

ववद्य तीकयण सम्फन्त्धी सॊयचना तथा उऩकयण, फह उदे्दश्मीम 
तसॊचाइ आमोजनाका रातग तनतभवत अन्त्म सॊयचना य तसॊशचत 
ऺेत्रफाट ऩानी तनकासका सॊयचना (डे्रनेज) राई सभेत जनाउॉछ। 

(फ)  "तसॊचाइ सेवा श ल्क" बन्नारे तसॊचाइ सेवा उऩमोग गये वाऩत 
उऩबोक्तारे ब  क्तानी गन व ऩने श ल्क वा दस्त य सम्झन  ऩछव य 
सो शब्दरे त्मस्तो श ल्क तोवकएको सभमभा ब  क्तानी नगये 
वाऩत राग्ने ववरम्फ श ल्क य तसॊचाइ सदस्मता श ल्कराई सभेत 
जनाउॉछ।  

(ब)  "तसॊशचत ऺेत्र" बन्नारे क नै खास तसॊचाइ प्रणारीफाट तसॊचाइ सेवा 
ऩ ग्ने वा ऩ गकेो ऺेत्र सम्झन  ऩछव। 

(भ)  “जर उत्ऩन्न प्रकोऩ प्रबाववत उऩबोक्ता सभूह” बन्नारे फाढी 
ऩवहयो, नदी कटान तथा जर उत्ऩन्न प्रकोऩफाट प्रबाववत उक्त 
ऺेत्रभा फसोफास गने सभूह, सभ दामराई सम्झन  ऩदवछ य सो 
शब्दरे प्रकोऩ प्रबाववत उऩबोक्ता सभूह सभेतराई जनाउछ। 

 

ऩरयच्छेद-२  

तसॊचाइ आमोजनाको ऺते्रातधकाय सम्फन्त्धी व्मवस्था 

3. तसॊचाइ आमोजनाको ऺते्रातधकाय् (१) प्रदेश सयकायफाट कामावन्त्वमन गरयने आमोजना 
तथा प्रचतरत कानून फभोशजभ प्रदेश सयकायराई हस्तान्त्तयण गयेका तसॊचाइ 
प्रणारीहरुको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन, स दृढीकयण, स्तयउन्नतत, ववस्ताय, भभवत-सम्बाय 
य ऩ नस्थावऩना गने ऺेत्रातधकाय प्रदेश सयकायको ह नेछ। 

 (२) स्थानीम तहरे आपैरे सञ्चारन गनव नसक्ने बनी प्रदेश सयकाय सभऺ 
अन योध बई आएका तसॊचाइ आमोजनाहरु सभेत प्रदेश सयकायरे सञ्चारन गनव 
सक्नेछ। 
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4. तसॊचाइ ग रुमोजना तनभावण गनव सक्न:े (१) प्रदेश सयकायरे तसॊचाइ मोग्म ऺेत्रको 
ऩवहचान, सम्बाव्मता अध्ममन, स्रोत ऩरयचारन, ववकास तथा तसॊचाइ प्रणारीको 
सञ्चारन, व्मवस्थाऩनका रातग ग रुमोजना तमाय गनव सक्नेछ। 

5. न्त्मूनतभ जरस्तय कामभ गन वऩने् मस ऐन फभोशजभ तनभावण ह ने तसॊचाई आमोजनाभा 
प्रचतरत कानून फभोशजभ तोवकएको न्त्मूनतभ जरस्तय कामभ गन वऩनेछ। 

6. सभन्त्वम गनव सक्न:े प्रदेशका प्राथतभकता प्राप्त धेयै रागत राग्न े प्रकृततका ठूरा 
मोजनाहरु कामावन्त्वमन तथा सॊचारन गनव भन्त्त्रारमरे सॊघीम सयकायसॉग सभन्त्वम 
गनेछ। 

ऩरयच्छेद-३  

अन भततऩत्र सम्फन्त्धी व्मवस्था 

7. अन भततऩत्र तरन  ऩने् (१) क नै तसॊचाइ मोजनाको आॊशशक वा ऩूणव रुऩभा ववकास य 
तनभावण गनव चाहन ेनीशज ऺेत्ररे भन्त्त्रारमफाट अन भततऩत्र तरन  ऩनेछ। 

(२) अन भततऩत्र तरनको रातग तनवेदन ददन े तनकाम, तनवेदनको ढाॉचा, 
तनवेदन साथ सॊरग्न गन व ऩने वववयण, अन भततऩत्र फाऩत राग्न ेदस्त य, अन भततऩत्रको 
अवतध तथा नवीकयण सम्फन्त्धी व्मवस्था य शतवहरु तोवकए फभोशजभ ह नेछ। 

(३) अन भतत ऩत्रको अवधी ऩाॉच फषवको ह नेछ य त्मसऩतछ आवश्मकता 
एवभ ्औशचत्मताको आधायभा कामावरमको तसपारयसभा नवीकयण गनव सवकनेछ।  

(४) सयकायी तनकामफाट तसॊचाइ मोजनाको ववकास य तनभावण गनव मस दपा 
फभोशजभ अन भततऩत्र आवश्मक ऩने छैन। 

8. अन्त्म प्रमोजनका रातग ऩानीको प्रमोग गनव सवकने्  तफद्यभान तसॊचाइ प्रणारीरे उऩमोग 
गरययहेको ऩानी तसॊशचत ऺेत्रको तसॊचाइ सेवाभा प्रततकूर असय नऩने गयी सम्फशन्त्धत 
जर उऩबोक्ता सॊस्था य स्थानीम तहको तसपारयसभा कामावरमरे अन्त्म प्रमोजनका 
रातग अन भतत ददन सक्नेछ।   

 

ऩरयच्छेद-४  

तसॊचाइ मोजनाको भाग, प्राथतभकता तथा ववकास  

9. तसॊचाइ मोजनाको भाग य छनौट: (१) तसॊचाइ मोजनाको भाग गने उऩबोक्तारे 
भन्त्त्रारमरे तोकेको मोजना भाग पायाभ बयी सम्फशन्त्धत तसॊचाइ कामावरमभा दताव 
गन व ऩनेछ। 
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(२) तसॊचाइ मोजनाको आवश्मकता अन साय ऩवहचान सबेऺण, सम्बाव्मता 
अध्ममन, ववस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन वा ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रततवेदनको आधायभा 
तसॊचाइ मोजनाको छनोट गन व ऩनेछ। 

(३) प्रदेश सयकायफाट तसॊचाई मोजनाको कामावन्त्वमन गदाव सम्बव बएसम्भ 
देहाम फभोशजभको आधायभा कामावन्त्वमन गनव प्राथतभकता ददन  ऩनेछ्-  

(क) नमाॉ तसॊशचत ऺेत्र तफस्ताय, 

(ख) तसॊचाई प्रणारीको भभवत सम्बाय तथा ऩ न्स्थाऩना, 
(ग) फाहै्र भवहना तसॊचाई ह ने प्रववतधम क्त तसॊचाई मोजना, 
(घ) फारी सघनता सम्फन्त्धी मोजना, 

        तय तसॊचाइको रातग प्रमोग ह ने ऩानीको स्रोत सॊयऺण गनव मोगदान 
ऩ र् माएको सभ दामराई तसॊचाइ स ववधा ववस्ताय गन व ऩने बएभा मस दपारे फाधा 
ऩ र् माएको भातननेछैन।  

10. प्रततकूर असय ऩने गयी तसॊचाइ मोजना कामावन्त्वमन गनव नह ने्  मस ऐनभा अन्त्मत्र 
ज नस कै क या रेशखए ताऩतन चार  यहेको तसॊचाइ प्रणारीराई प्रततकूर असय ऩने गयी 
सोही जरस्रोतको भातथल्रो तट तटीम (अऩशस्िभ) भा नमाॉ आमोजनाको तनभावण गनव 
ऩाइने छैन। 

तय कामावरमरे प्राववतधक अध्ममन ऩिात ् तल्रो तटीम (डाउनशस्िभ) को 
प्रणारीराई असय नऩने देशखएभा "व्माऩक साववजतनक उऩमोग"का रातग त्मस्तो 
स्रोतको भातथल्रो तटभा नमाॉ आमोजना छनोट य ववकास गनव मो दपारे प्रततकूर 
असय ऩ मावएको भातनने छैन ।  

स्ऩष्टीकयण् मस दपाको प्रमोजनका रातग "व्माऩक साववजतनक उऩमोग"  बन्नारे 
देहामको अवस्थाभा बएको जरस्रोतको उऩमोग सम्झन  ऩछव:- 

(क) ववद्यभान उऩमोगफाट राबाशन्त्वत बएका जनसॊख्माराई प्रततकूर 
असय नऩने गयी थऩ जनसॊख्माराई राब ह ने तसॊचाइ आमोजना 
बएभा, 

(ख) साभाशजक न्त्मामको दृवष्टकोणरे नमाॉ आमोजना छनौट गयी 
कामावन्त्वमन गन व ऩने य त्मसयी आमोजना कामावन्त्वमन गदाव 
ववद्यभान तसॊचाइ प्रणारी उऩय सायबतू रूऩभा प्रततकूर असय 
नऩने बएभा। 
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11. तसॊचाइ प्रणारीराई एकीकयण गनव सवकन:े (१) तसॊचाइ कामावरमरे तसॊचाइ प्रणारीको 
ददगोऩन, तसॊचाइ स ववधाको स तनितता, आतथवक वकपामतीऩन, साभाशजक न्त्माम, 
वातावयणीम सन्त्त रन, सञ्चारन, व्मवस्थाऩन तथा भभवत-सम्बाय जस्ता ववववध 
ऩऺफाट राब ह ने देशखएभा एउटै वा पयक-पयक ऩानीको स्रोतको तर-भातथ, दाॉमा-
फामाॉ वा सोही जराधाय ऺेत्र तबत्र यहेका तसॊचाइ प्रणारीहरुराई एकीकृत रुऩभा वा 
एकर तसॊचाइ प्रणारीको रुऩभा ववकास तथा सञ्चारन गनव सक्नेछ। 

(२) भन्त्त्रारमरे उऩम क्त स्थान ऩवहचान गयी जराधाय ऺेत्र (नदी फेतसन) भा 
आधारयत एकीकृत तसॊचाइ मोजनाको कामावन्त्वमन गनव सक्नेछ। 

तय बईयहेको तसॊचाई प्रणारीको भभवत सम्बायभा मो दपारे फाधा ऩ मावएको 
भातननेछैन| 

12. ऺते्र तनधावयण गनव सक्न:े  नमाॉ तनभावण गरयने तसॊचाइ मोजनाको ऺते्र तनधावयण, सो 
ऺेत्रभा ऩानीको उऩरव्धता तोवकए फभोशजभ स तनशितता गनव सक्नेछ। 

13. सॊघीम सयकायसॉग अन योध गनव सक्न:े प्राकृततक ववऩशिभा ऩयेका, अन्त्तय प्रदेशीम 
उऩबोगका मोजना तोवकए फभोशजभ बन्त्दा फढी रागतका ठ रा तथा फहृत मोजनाको 
हकभा सॊघीम सयकायसॉग अन योध गनव सक्नेछ। 

14. तनजी तथा सहकायी ऺते्रसॉग सहकामव गनव सक्ने्  (१) क नै खास तसॊचाइ प्रणारी वा 
तसॊचाइ मोजनाको साथ-साथै जरस्रोतको अन्त्म उऩमोग गदाव व्मवसावमक दृवष्टकोणरे 
सॊबाव्म देशखएभा भन्त्त्रारमरे आमोजनाको ऩवहचान, छनौट, तनभावण, कामावन्त्वमन, 
भभवत-सम्बाय, स धाय, सञ्चारन वा व्मवस्थाऩन तथा नववनतभ प्रववतधको प्रमोग वा 
अध्ममन अन सन्त्धान कामवभा तनजी तथा सहकायी ऺेत्रसॉग सहकामव गनव सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) सॉग सम्फशन्त्धत अन्त्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ ह नछे। 

  

ऩरयच्छेद-५  

तसॊचाइ प्रणारीको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन तथा सॊयऺण 

15. कृषक व्मवशस्थत तसॊचाइ प्रणारीको भभवत-सम्बाय (एपएभआइएस): (१) कृषक 
क रोको सञ्चारन य तसॊचाइ प्रणारीको सयसपाइ, साभान्त्म च  हावट योकथाभ, मन्त्त्र 
उऩकयणको सतबवतसङ्ग जस्ता तनमतभत रुऩभा गन व ऩने भभवत-सम्बायको दावमत्व जर 
उऩबोक्ता सॊस्थाको ह नेछ।  

(२) जर उऩबोक्ता सॊस्थाको स्रोत, साधन य ऺभतारे नसवकन े वकतसभका 
भभवत सम्बाय, नवीकयण, सभम अन क र स धाय, ववस्ताय य स्तयोन्नतत तथा प्राकृततक 
वा जर उत्ऩन्न प्रकोऩको कायणरे ऩानी सञ्चारन ह न नसकेभा तसॊचाइ प्रणारीको 
ऩ नस्थावऩना गने कामव प्रदेश सयकायरे गनेछ। 
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(३) उऩदपा (२) फभोशजभको कामवका रातग आवश्मकता अन सायका 
तनकामसॉग सभन्त्वम य सहकामव गनव सक्नेछ ।  

16. सॊम क्त व्मवस्थाऩनभा सञ्चातरत तसॊचाइ प्रणारी (जेएभआइएस) अन्त्तगवतका तसॊचाइ 
प्रणारीको सञ्चारन य भभवत-सम्बाय: (१) कृषकको जनसहबातगता सभेत ऩरयचारन 
गयी कृषकको अऩनत्व जगाउन, ऩानीको न्त्मामोशचत ववतयण गनव, सॊयचनाहरुको 
तनमतभत भभवत-सम्बाय गयी वषैबयी ऩानी सञ्चारन कामव बयऩदो फनाउन, कृवष 
उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फढाई कृषकको आमस्तय ववृद्ध गनव सॊम क्त व्मवस्थाऩनका 
तसॊचाइ प्रणारी सञ्चारन गनव सवकनेछ । मस उऩदपा अन सायको कामवका रातग 
आवश्मकता अन सायका तनकामसॉग सभन्त्वम य सहकामव गनव सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको तसॊचाइ प्रणारीको हेडवक्सव य भूर नहयको 
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन प्रदेश सयकायरे य शाखा, प्रशाखा नहय प्रणारीको 
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन जर उऩबोक्ता सॊस्थारे गनेछ।  

(३) उऩदपा (२) भा ज नस कै क या रेशखएको बए ताऩतन जर उऩबोक्ता 
सॊस्थाको स्रोत, साधन य ऺभतारे नभ्माउने वकतसभका शाखा, प्रशाखा नहय 
प्रणारीको भभवत सम्बाय, सभम अन क र स धाय, ववस्ताय य स्तयोन्नतत जस्ता कामव 
प्रदेश सयकायरे गनव सक्नेछ। 

(४) मो ऐन प्रायम्ब ह न   ऩूवव प्रदेश सयकाय य उऩबोक्ता सॊस्थाको सॊम क्त 
व्मवस्थाऩनभा सञ्चातरत तसॊचाइ प्रणारी मसै ऐन फभोशजभ सॊम क्त व्मवस्थाऩनभा 
सञ्चातरत तसॊचाइ प्रणारी भातननेछ। 

(५) सॊम क्त व्मवस्थाऩनभा सञ्चातरत तसॊचाइ प्रणारीको कामावन्त्वमन प्रवक्रमा 
तोवकए फभोशजभ ह नेछ। 

17. तसॊचाइ प्रणारी हस्तान्त्तयण गनव सवकने्  (१) मो ऐन प्रायम्ब ह ॉदाका फखत प्रदेश 
सयकायफाट सञ्चारन ह ने बनी नेऩार सयकायफाट तोवकएको वा प्रदेश सयकायफाट 
तनभावण बएको वा प्रदेश सयकायको ऺेत्रातधकायभा ऩयेको क नै तसॊचाइ प्रणारीको 
सञ्चारन, व्मवस्थाऩन तथा भभवत-सम्बायको कामव प्रदेश सयकायरे स्थानीम तह वा 
जर उऩबोक्ता सॊस्था, तसॊचाइ सम्फन्त्धी सहकायी वा सॊम क्त रुऩभा  हस्तान्त्तयण गनव 
सक्नेछ। 
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(२) उऩदपा (१) फभोशजभ हस्तान्त्तयण गरयएको तसॊचाइ प्रणारीको सञ्चारन, 
व्मवस्थाऩन तथा भभवत-सम्बाय कामव हस्तान्त्तयण गदावका फखत तोवकएको शतव 
फभोशजभ ह नेछ। 

(३) जर उऩबोक्ता सॊस्थाराई हस्तान्त्तयण गरयएको तसॊचाइ प्रणारीको चर 
अचर सम्ऩशि फेचतफखन गनव वा अन्त्म क नै वकतसभरे हक हस्तान्त्तयण गनव ऩाइने 
छैन। 

(४) तसॊचाइ प्रणारीको हस्तान्त्तयण तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी अन्त्म व्मवस्था 
तोवकए फभोशजभ ह नेछ। 

18. बतूभगत तसॊचाइ गनव सवकन:े सतह तसॊचाइको रातग ऩानी ऩमावप्त नह ने देशखएका 
तसॊचाइ प्रणारीभा बतूभगत ऩानी य सतह ऩानीको सॊमोजनात्भक प्रमोगफाट तसॊचाइ गनव 
सवकनेछ। 

19. तसॊचाइ प्रणारीको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन तथा सॊयऺण् (१) तसॊचाइ प्रणारीको 
सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य भभवत-सम्बायको शजम्भेवायी सम्फशन्त्धत जर उऩबोक्ता सॊस्था, 
स्थानीम तह, तनजी ऺेत्रराइ एकर रुऩभा वा स्थानीम तह य तनजी ऺेत्र वा स्थानीम 
तह, तनजी ऺेत्र य जर उऩबोक्ता सॊस्थाको सॊम क्त रुऩभा ह न ेगयी प्रदेश सयकायरे 
शजम्भा ददन सक्नेछ। 

(२) तसॊचाइ प्रणारीको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य भभवत-सम्बायको शजम्भेवायी 
बएको तनकाम वा सॊस्थारे त्मस्तो प्रणारीको सम्ऩूणव सॊयचना, त्मसको शाखा, प्रशाखा 
तथा आउटरेट, सॊयचनासॉग सम्फशन्त्धत बौततक वववयण वा सम्ऩशिको अद्यावतधक 
वववयण तमाय गयी त्मसको अतबरेख याख्न  ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभको तसॊचाइ प्रणारीको सम्ऩशिको सॊयऺण गने 
दावमत्व उऩदपा (१) फभोशजभ त्मस्तो तसॊचाइ प्रणारीको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन वा 
भभवत-सम्बायको शजम्भेवायी बएको तनकाम वा सॊस्थाको ह नेछ। 

(४) तसॊचाइ प्रणारी सञ्चारन गदाव ऩानीको सभ शचत (अशप्टभभ)् उऩमोग 
ह नेगरय गन वऩनेछ।   

20. तसॊचाइ प्रणारीसॉग सम्फशन्त्धत बौततक सॊयचना सम्फन्त्धी व्मवस्था् (१) तसॊचाइ 
प्रणारीको सॊयचना य सोसॉग सम्फशन्त्धत जतभन वा अन्त्म बौततक सॊयचना तसॊचाइ वा 
जरस्रोतको फह उदे्दश्मीम उऩमोगको प्रमोजन फाहेक अन्त्म प्रमोजनका रातग प्रमोग 
गनव ऩाइने छैन। 
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(२) क नै तसॊचाइ आमोजना अन्त्तगवत नीशज जग्गाभा तनभावण बएका तसॊचाइ 
सॊयचनाको स्वातभत्व वा बोगचरन सम्फन्त्धी व्मवस्था प्रचतरत कानून फभोशजभ 
ह नेछ। 

(३) ऩयम्ऩयागत रुऩभा चतर आएका नहय, कूरो, ऩैनीहरुराई क नै ऩतन 
वकतसभको अवयोध गनव, अततक्रभण गनव य अशस्तत्व भेट्न वा भेटाउन ऩाइने छैन। 

(४) तसॊचाइ प्रणारीराई असय वा अततक्रभण ह ने गयी क नै ऩतन तनभावण 
कामव गनव वा गयाउन ऩाइन ेछैन। 

(५) तसॊचाई प्रणारीको नहय वा जग्गाभा जोडेय घय फनाउदा, तसॊचाइ नहय 
वा सॊयचना तपव  ऩनेगयी घयको झ्मार, ढोका, फादवरी, टऩ, ख शककरा आदद याख्दा 
बवन तनभावण सम्फन्त्धी प्रचतरत भाऩदण्ड फभोशजभको न्त्मूनतभ सेटब्माक द यी फयाफय 
आफ्नो जग्गा छाकन ऩनेछ।   

(६) तसॊचाइ प्रणारीसॉग सम्फशन्त्धत सॊयचना य सोसॉग सम्फशन्त्धत जग्गा वा 
बौततक सॊयचना प्रचतरत कानून फभोशजभ अन भतत प्राप्त बएको अवस्थाभा फाहेक 
व्मशक्तगत वा साववजतनक प्रमोजनका रातग प्रमोग गरयने छैन। 

21.  स्वीकृतत तरन ऩने् क नै व्मशक्त  ,सभूह वा सॊस्थारे देहाम फभोशजभका कामव गदाव 
सम्फशन्त्धत तसॊचाई अतधकृतफाट स्वीकृतत तरन ऩनेछ। 

(क) आमोजना ऺेत्रभा प्रवेश गनव, 
(ख) तसॊचाइ प्रणारी वा सॊयचना भातथ क नै वकतसभको सबासभायोह 

ग गनव, 
(ग) आमोजना ऺेत्र तबत्र चौऩामा वहॉडाउन चयाउन, छाडा छोकन 

वा घाॉसऩात काट्न, 

(घ) प्रवेश तनषेध गरयएको तसॊचाइ ऺेत्रतबत्र सवायी चराउन, 

(ङ) ऩशम्ऩङ सेट वा त्मस्तो अन्त्म उऩकयण प्रमोग गयी गैह्र कृवष 
प्रमोजनका रातग ऩानी तान्न,  

(च) नमाॉ शाखा नहय वा आउटरेट तनकाल्न, 

(छ) सॊयचना, गटे, आउटरेट, नहय तथा स्केऩ चराउन, तफगानव, 
बत्काउन वा स्वरूऩ ऩरयवतवन गनव, 

(ज) वातावयणीम अध्ममन गयी तसॊचाइ प्रणारीको फाॉध, भ हान वा 
जरस्रोत सम्फन्त्धी अन्त्म सॊयचना को तर भातथ द वैततय ऩाॉच 



खण्ड ०५) अरय ०३,  प्रदेश याजऩत्र बाग १ तभतत २०७९।०१।०५ 

12 
 

सम तभटयसम्भ य नहय वा क रोको सभानान्त्तय ह ने गयी 
ऩचास तभटयसम्भ क नै प्रकायको नदीजन्त्म ऩदाथव उत्खनन 
गनव। 

 

                             ऩरयच्छेद-६ 

ववशेष तसॊशचत ऺते्र 

22. ववशेष तसॊशचत ऺते्र घोषणा गनव सवकने्  (१) प्रचतरत ब-ूउऩमोग सम्फन्त्धी कानून 
फभोशजभ तनधावरयत कृवष ऺेत्र तबत्र ऩने तोवकएको भाऩदण्ड ऩ या गने वा ऩ या ह न 
सक्ने क नै तसॊशचत ऺेत्रराई प्रदेश याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी ववशेष तसॊशचत 
ऺेत्रको रूऩभा घोषणा गनव सवकनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ घोवषत तसॊशचत ऺेत्रभा सम्बव बएसम्भ फाहै्र 
भवहना तसॊचाइ स ववधाको व्मवस्थाऩन गरयनेछ य मस सम्फन्त्धी अन्त्म व्मवस्था तोवकए 
फभोशजभ ह नेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोशजभको तसॊशचत ऺेत्रभा तोवकए फभोशजभ सघन कृवष 
ववकास कामवक्रभ वा अन्त्म त्मस्तै कामवक्रभ रागू गयी सञ्चारन गनव सवकनेछ। 

23. ववशेष तसॊशचत ऺते्रभा बौततक सॊयचना तनभावण् दपा २2 फभोशजभको ववशेष तसॊशचत 
ऺेत्रभा क नै प्रकायको फस्ती ववकास, साभूवहक आवास, व्माऩाय, व्मवसाम, शैशऺक 
वा औद्यौतगक सॊयचना वा बौततक ऩूवावधाय सॊयचनाको तनभावण गनव ह दैन। 

तय तोवकएको भाऩदण्ड ऩ या गयी प्रदेश सयकायको ऩूवव स्वीकृतत तरएय 
तनभावण गनव मो दपारे क नै फाधा ऩ मावएको भातनन ेछैन। 

ऩरयच्छेद-७ 

जर उऩबोक्ता सॊस्था सम्फन्त्धी व्मवस्था 

24. जर उऩबोक्ता सतभततको गठन, दताव, नवीकयण य खायेजी सम्फन्त्धी: (१) साभूवहक 
वहतका रातग क नै तसॊचाइ मोजना तनभावण तथा प्रणारीको ववकास, भभवत-सम्बाय य 
सॊयऺण गनव तथा त्मसफाट ववतयण ह न े ऩानी उऩमोग गनव चाहन े त्मस्तो तसॊचाइ 
प्रणारीसॉग सम्फशन्त्धत उऩबोक्ताहरूरे जर उऩबोक्ता सतभतत गठन गनव सक्नेछन ्य 
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त्मस्तो सतभततको गठन, दताव, सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य तनमभन सम्फन्त्धी व्मवस्था 
प्रचतरत कानून फभोशजभ ह नेछ। 

(२) ववस्ततृ सबेऺण तथा सम्बाव्मता अध्ममन वा कामावन्त्वमनका रातग 
छनौट बएको मोजनाभा जर उऩबोक्ता सतभतत गठन नबएको बए गठन गन व ऩनेछ। 

(३) जर उऩबोक्ता सतभततको गठन सॊस्थाको तफधान फभोशजभ वा कशम्तभा 
द ई ततहाई उऩबोक्ताको उऩशस्थततभा सम्बव बएसम्भ स्थानीम जनप्रतततनतधको 
योहवयभा गन व ऩनेछ। 

(४) जर उऩबोक्ता सतभततभा कशम्तभा एक ततहाई भवहरा सवहत सम्बव 
बएसम्भ सभावेशी प्रकृततको ह न  ऩनेछ। 

तय क नै ऩतन सयकायी ऩदभा वहार यहेको कभवचायी वा शशऺक, तनवावशचत 
जनप्रतततनतध य तसॊचाइ सेवा श ल्क नततयेको व्मशक्त सो सतभततका रातग मोग्म भातनन े
छैन। 

(५) जर उऩबोक्ता सतभततको ऩदावतध फढीभा चाय वषवको ह नेछ य एउटै 
व्मशक्त एकै ऩदभा रगाताय द ई कामवकार बन्त्दा फढी ऩदातधकायी फन्न ऩाउन ेछैन। 

(६) प्रदेश सयकायको तसॊचाइको ऺते्रातधकाय तबत्र ऩने तसॊचाइ मोजनाको जर 
उऩबोक्ता सॊस्थाको दताव जर उऩबोक्ता सॊस्थाको साधायण सबाको तसपारयसभा एक 
सम रुऩैमाॉ श ल्क तरई सॊम्फशन्त्धत तसॊचाइ कामावरमरे गनेछ। 

(७) उऩदपा (६) भा ज नस कै क या रेशखए ताऩतन जर उऩबोक्ता सॊस्थाको 
दताव सॊम्फशन्त्धत तसॊचाइ कामावरमभा गनव सवकनेछ य जर उऩबोक्ता सॊस्था दताव 
सम्फन्त्धी अतबरेखको ढाॉचा तोवकए फभोशजभ ह नेछ। 

(८) मो ऐन प्रायम्ब ह न   अशघ प्रचतरत कानून फभोशजभ दताव बएको जर 
उऩबोक्ता सॊस्था वा जर उऩबोक्ता सतभतत मसै ऐन फभोशजभ दताव बएको भातननेछ। 

(९) जर उऩबोक्ता सॊस्थारे आफ्नो सॊस्थाराई तसॊचाइ सहकायी सॊस्थाको 
रुऩभा दताव गनव चाहेभा त्मस्तो जर उऩबोक्ता सॊस्थाराई आवश्मक प्रवक्रमा ऩ या गयी 
प्रचतरत कानून फभोशजभ सहकायी सॊस्थाको रुऩभा गठन गनव सम्फशन्त्धत तनकाम 
सभऺ दताव गनव सक्नेछ।  

(१०) जर उऩबोक्ता सॊथारे प्रत्मेक आतथवक फषवको काततवक भसान्त्त तबत्र 
गत फषवको रेखा ऩयीऺण (अतडट) प्रततफेदन सवहत तोवकए फभोशजभको श ल्क फ झाई 
नवीकयण गन वऩनेछ। 
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(११) उऩदपा (१०) फभोशजभ नवीकयण नबएका जर उऩबोक्ता 
सतभततराई फावषवक एक सम रुऩैमाॉ जरयवाना तरई नवीकयण गनव सवकनेछ।  

(१२) जर उऩबोक्ता सॊस्थाको दताव, नवीकयण य खायेजी सम्फन्त्धी अन्त्म 
व्मवस्था तोवकए फभोशजभ ह नेछ। 

25. जर उऩबोक्ता सॊस्थाको काभ, कतवव्म य अतधकाय् (१) जर उऩबोक्ता सॊस्थाको 
काभ, कतवव्म य अतधकाय देहाम फभोशजभ ह नेछ्- 

(क) जग्गाको ऺेत्रपरको आधायभा सम्फशन्त्धत उऩबोक्ताफाट यकभ 
सॊकरन गयी भभवत-सम्बाय कोष स्थाऩना गने, 

(ख) उऩबोक्ता भापव त गरयने तनभावण कामवको रागत अन भान 
(भू.अ.कय फाहेक) तोवकए फभोशजभको यकभ जनसहबातगता 
वाऩत ज टाउन,े 

(ग) नमाॉ मोजनाको तनभावण कामव सवकए ऩतछ सञ्चारन य 
व्मवस्थाऩनको शजम्भा तरने, 

(घ) आमोजना वा प्रणारीफाट राबाशन्त्वत ह ने उऩबोक्ता य जग्गाको 
तथ्माङ्क अध्मावतधक गयी जर उऩबोक्ता सॊस्थाको सदस्मता 
ददने, 

(ङ) जर उऩबोक्ता सॊस्थाको शजम्भाभा यहेको तसॊचाइ प्रणारीको 
सम्ऩशिको अतबरेख अद्यावतधक गयी सॊयऺण गने, 

(च) जर उऩबोक्ता सॊस्थाको वावषवक साधायण सबा सम्ऩन्न गने,  

(छ) साधायण सबाफाट तसॊचाइ सेवा श ल्क तोक्ने य सम्ऩूणव 
राबाशन्त्वत उऩबोक्ताफाट तसॊचाइ सेवा श ल्क सॊकरन गयी 
तसॊचाइ प्रणारीको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन गने,  

(ज) उऩबोक्ता सॊस्थाको सॊस्थागत ववकास गने, गयाउने,  

(झ) ऩानीको उऩरब्धताराई ववचाय गयी तसॊचाइ ऺेत्र ववस्ताय गनव 
आवश्मक थऩ सॊयचनाको तनभावण गने य थऩ उऩबोक्तारे तसॊचाइ 
सेवा प्राप्त गयेभा ती उऩबोक्ताराई जरउऩबोक्ता सॊस्थाभा आफद्ध 
गने, 

(ञ) तसॊचाइ प्रणारीको स धाय, ववस्तायका रातग थऩ जग्गा आवश्मक 
ऩयेभा सोको व्मवस्थाऩन गने, 
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(ट) तोवकए फभोशजभका अन्त्म कामव गने। 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (ञ) फभोशजभको जग्गाको व्मवस्थाऩन 
उऩबोक्ता सॊस्थारे गन व ऩनेछ य त्मस्तो यकभराई जनसहबातगता वाऩतको कामवको 
रुऩभा भ ल्माॊकन गरयनेछ। 

(३) उऩदपा (२) भा ज नस कै क या रेशखएको बए ताऩतन नमाॉ तसॊचाइ 
आमोजनाको तनभावणभा जतभन ऩने तय तसॊचाइ स ववधा नऩाउन े ब्मशक्तराई प्रचतरत 
चरन चल्तीको दय फभोशजभ ह न आउने जतभनको भूल्म फयाफयको ऺततऩूततव यकभ 
उऩबोक्ता सॊस्था आपैरे व्महोन व ऩनेछ। 

(४) मस ऐन फभोशजभ उऩबोक्ता सॊस्थारे आपूराई प्राप्त केही काभ, कतवव्म 
य अतधकाय खास काभ य तनशित सभमावतधका रातग सेवा उऩबोग गरययहेका 
उऩबोक्ताहरु भध्मेफाट उऩसतभतत गठन गयी प्रत्मामोजन गनव सक्नेछ। 

 

ऩरयच्छेद-८  
तसॊचाइ सेवा श ल्क सम्फन्त्धी व्मवस्था 

26. तसॊचाइ सेवा श ल्क फ झाउन  ऩने् (१) तसॊचाइ सेवा स ववधा प्राप्त गरययहेका सफै 
उऩबोक्ताहरुरे तसॊचाइ सेवा श ल्क फ झाउन  ऩनेछ। 

(२) तसॊचाइ सेवाको उऩरब्धताको स्तय य तसॊशचत ऺेत्रको ऺते्रपरको 
आधायभा जर उऩबोक्ता सॊस्थारे जर उऩबोक्ता सॊस्थाको साधायण सबाफाट 
अन भोदन गयी तसॊचाइ सेवा श ल्कको दय तोक्न  ऩनेछ। 

(३) तसॊचाइ सेवा श ल्क यकभ सम्फशन्त्धत जर उऩबोक्ता सॊस्थाको कोषभा 
जम्भा गन व ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोशजभको सेवा श ल्क नफ झाउन े उऩबोक्ताराई जर 
उऩबोक्ता सॊस्थारे तसॊचाइ स ववधाफाट वशञ्चत गयाउन सक्नेछ। 

(५) अशघल्रो आतथवक वषवको तसॊचाइ सेवा श ल्क चार  वषवको भाघ 
भसान्त्तसम्भभा फ झाइ सक्न  ऩनेछ।  

(६) सम्फशन्त्धत तसॊचाइ प्रणारी अन्त्तगवत अशघल्रो वषवको तसॊचाइ सेवा 
श ल्कको क नै वक्मौता यहेभा जर उऩबोक्ता सॊस्थारे वक्मौता यहेको यकभ सवहतको 
फक्मौता स ची प्रत्मेक आतथवक वषवको बाद्र भसान्त्त तबत्रभा सम्फशन्त्धत स्थानीम तह वा 
वडा कामावरमभा ऩठाउन  ऩनेछ |  
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(७) उऩदपा (६) फभोशजभको फक्मौता यकभ अस र उऩय बएऩतछ भात्र 
सम्फशन्त्धत स्थानीम तहफाट तनजरे सो जग्गाको भारऩोत श ल्क फ झाउने, चाय 
वकल्रा प्रभाशणत गने, जग्गाको वकिाकाट गने, यशजषे्ट्रशन ऩास गने, अॊशफन्त्डा गने, 
तधतो भ ल्माॊकन गने जस्ता बतूभ व्मवस्था सम्फन्त्धी सेवा स ववधा प्राप्त गनव सक्नेछ। 

(८) उऩदपा (६) फभोशजभको व्मवस्था तभराउन  प्रत्मेक स्थानीम तह वा 
वडा कामावरमको कतवव्म ह नेछ। 

(९) मस दपाभा अन्त्मत्र ज नस कै क या रेशखएको बए ताऩतन ववशेष 
ऩरयशस्थतत उत्ऩन्न बई आॊशशक वा ऩूणव रुऩभा तसॊचाइ स ववधा अवरुद्ध बएभा जर 
उऩबोक्ता सॊस्थारे जर उऩबोक्ता सॊस्थाको साधायण सबाफाट तनणवम गयाई सो 
अवतधको रातग तसॊचाइ सेवा श ल्कभा आॊशशक वा ऩूणव रुऩभा तभनाहा गनव सक्नेछ। 

 

ऩरयच्छेद-९  

जरउत्ऩन्न प्रकोऩ व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी व्मवस्था 
27. जरस्रोतको सॊयऺण् (१) कामावरमरे आफ्नो अतधकाय ऺेत्रतबत्र ऩने जरस्रोतका 

भ हान, नदी, नारा, खोरा, तार, तरैमा, क वा जस्ता प्राकृततक रुऩभा यहेका 
जरस्रोतको सॊयऺण गनव सक्नेछ।  

(२) नदी, खोरा, तार तबत्र अनातधकृत रुऩभा उत्खनन ्य प्राकृततक रुऩभा 
बत्काउन तफगानव स्वीकृतत प्राप्त बएको फाहेक अन्त्म वक्रमाकराऩभा योक रगाउन 
सक्ने छ। 

(३) जरस्रोत व्मवस्थाऩनको रातग स्थरगत आवश्मकता य प्राववतधक 
भूल्माॊकनका आधायभा सॊयचना तनभावण गनव सक्नेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभको वक्रमाकराऩ गदाव सम्फशन्त्धत नदी, खोरा वा 
जराशमका द वै वकनायाको प्रकोऩ व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी ववश्लषेण गरयएको प्रततवेदन 
तमाय बएको ह न   ऩनेछ । 

28. जरउत्ऩन्न प्रकोऩ व्मवस्थाऩन सतभतत: (१) जरउत्ऩन्न प्रकोऩफाट प्रबाववत उऩबोक्ता 
सभूह वा सतभतत (ज.उ.प्र.उ.स.) गठन गयी प्रचतरत कानून फभोशजभ फचाउ तथा 
सॊयऺणको कामव गनव सवकने छ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ गठन ह ने जर उत्ऩन्न प्रकोऩफाट प्रबाववत 
उऩबोक्ता सभूह वा सतभततभा स्थानीम वासीहरुको प्रतततनतधत्व ह ने गयी सम्बव 
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बएसम्भ भवहरा, दतरत, उशत्ऩतडत, वऩछतडएका वगव य जनजाततको उशचत प्रतततनतधत्व 
ह ने गयी कशम्तभा ऩाॉच जनाको सतभतत फनाउन सवकने छ। 

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ गठन ह ने जर उत्ऩन्न प्रकोऩफाट प्रबाववत 
उऩबोक्ता सभूह वा सतभततको दताव सम्फन्त्धभा स्थानीम तहको तसपारयसभा 
कामावरमरे गनव सक्नेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोशजभ गठन ह ने जर उत्ऩन्न प्रकोऩफाट प्रबाववत 
उऩबोक्ता सभूह वा सतभततको सभमावतध एक वषवको ह नेछ। 

(५) उऩदपा (१) फभोशजभ गठन ह ने जर उत्ऩन्न प्रकोऩफाट प्रबाववत 
उऩबोक्ता सभूह वा सतभततको काभ, कतवव्म, दताव, खायेजी तोवकए फभोशजभ ह नेछ। 

29. जर उत्ऩन्न प्रकोऩ व्मवस्थाऩन मोजनाको छनौट य प्राथतभकता: जर उत्ऩन्न प्रकोऩ 
व्मवस्थाऩन मोजनाको तरशखत भाग, दताव बएका मोजनाको ऺततग्रस्तता, जोशखभम क्त, 
स्रोतको तनशितता, प्राववतधक रुऩभा सम्बाव्म मोजना देहामको प्राथतभकताका 
आधायभा छनौट गरयनेछ्- 

(क)  दैवी प्रकोऩफाट ऺततग्रस्त ऺेत्रभा आऩतकारीन फचाउ तथा 
सॊयऺण, 

(ख)  जोशखभम क्त ऺेत्रको तोवकए अन सायको फगॉकयण, 

(ग)  ब-ूउऩमोग नीतत अन साय, 

(घ)  नदी वकनायको जग्गा उकास य ववकासभा राब य रागतको 
आधाय, 

(ङ)  कामवक्रभभा ऩयेका तथा स्रोत स तनशित बएका मोजना, 
(च)  जोशखभ म क्त शजल्रा सदयभ काभ, टाय, फजाय, वस्ती, कृवष ऺेत्र, 

सयकायी वा क नै सॊस्था वा व्मशक्तगत सम्ऩशि सॊयऺण, 

ऩरयच्छेद-१०  

वातावयणीम सॊयऺण तथा तनमन्त्त्रण 

30. वातावयणीम सॊयऺण सम्फन्त्धी व्मवस्था् (१) तसॊचाइ प्रणारीको ववकास गदाव प्रचतरत 
वन तथा वातावयण सम्फन्त्धी कानूनको ऩूणव ऩारना गन व ऩनेछ । 

(२) तसॊचाइ प्रणारीको ववकास, सॊयचना तनभावण वा तसॊचाइको रातग 
जरस्रोतको उऩमोग गदाव बूऺ म, फाढी, ऩवहयो नजान,े प्रदूषण नह ने तथा वातावयणीम 
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अवस्था, ऩमवटन, जरववहाय, जरचय य नदीस्रोतको ऩारयशस्थततकीम प्रणारी उऩय 
प्रततकूर असय नऩ ग्न ेगयी गन व ऩनेछ। 

(३) तसॊचाइ प्रणारीको सञ्चारन गदाव उऩबोक्ता वा सेवाग्राहीराई आवश्मकता 
बन्त्दा फढी ह न जाने तसॊचाइ प्रणारीको ऩानी नदी वा खोराभा छाडी ददन  ऩनेछ य 
मसयी तसॊचाइको रातग ऩानी प्रमोग गदाव त्मस्ता नदी वा खोराभा आवश्मक ऩने 
न्त्मूनतभ जरस्तय कामभ गन व ऩनेछ। 

31. ऩानीको ग णस्तय् (१) तसॊचाइ आमोजना सञ्चारन गदाव तसॊचाइ सेवाभा उऩमोग ह न े
ऩानीको ग णस्तय तोवकए फभोशजभ ह नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ ग णस्तय नबएको ऩानीराई सम्फशन्त्धत तसॊचाइ 
अतधकृतरे तसॊचाइको प्रमोजनका रातग प्रमोग गनवफाट योक रगाउन सक्नेछ। 

ऩरयच्छेद-११ 

कसूय, जरयवाना तथा सजाम 

32. कसूय भातनने्  (१) देहाम फभोशजभको क नै कामव गयेभा मस ऐन अन्त्तगवत कसूय 
गयेको भातननेछ्- 

(क) दपा 21 ववऩयीतको कामव गयेभा 
(ख) तसॊचाइ प्रणारीराइव प्रततकूर असय ऩने गयी ऩानीको स्रोतभा 

अवयोध खडा गयेभा वा ऩानीको वहावराइव फाधा-अवयोध गयेभा, 
(ग) तसॊचाइ प्रणारी वा आमोजनाभा जडान गरयएको क नै मन्त्त्र वा 

उऩकयणको ऩाटवऩूजावहरूराइव चराएभा, सायेभा, ववगायेभा वा 
चोयेभा, 

(घ) तसॊचाइ सॊयचनाभा अनातधकृत रूऩभा ऩानीको भात्रा, वहाव वा 
ऩरयभाण अदरफदर गयेभा, घटाएभा वा फढाएभा, 

(ङ) तसॊचाइ प्रणारीको ऩानी चोयी गयेभा, 
(च) तसॊचाइ प्रणारीको ऩानी प्रद षण गयेभा, 
(छ) तसॊचाइ प्रणारीको स्वातभत्वभा यहेको जग्गाभा अनातधकृत रुऩभा 

बौततक सॊयचना तनभावण गयेभा, 
(ज) तसॊचाइ प्रमोजनको रातग याशखएको सॊकेत वा शचन्त्ह तफगायेभा वा 

हटाएभा, 
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(झ) मस ऐन ववऩयीत अन्त्म प्रमोजनको रातग ऩानीको प्रमोग गयेभा, 
(ञ) मस ऐन फभोशजभ सयकायी कभवचायीराई आफ्नो ऩदीम कतवव्म 

ऩारना गनव वाधा अकचन ऩ मावएभा,  

(ट) खोराभा आवश्मक ऩने न्त्मूनतभ जरस्तय कामभ नगयेभा, 
(ठ) मस ऐन प्रततकूर ह न ेगयी अन्त्म क नै कामव गयेभा। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभका कसूयका सम्फन्त्धभा सववसाधायणको 
जानकायीको रातग सम्फशन्त्धत तसॊचाइ कामावरमरे तसॊचाइ प्रणारी वा आमोजना 
ऺेत्रको भ ख्म स्थान, सम्फशन्त्धत जर उऩबोक्ता सॊस्थाको कामावरम य तसॊचाइ 
कामावरमभा सूचना टाॉस तथा प्रचायप्रसाय गन व ऩनेछ। 

33. जरयवाना तथा सजाम: (१) देहामको कसूय गनेराई तसॊचाइ अतधकृतरे देहाम 
फभोशजभ सजाम गनेछ्- 

(क) दपा २1 को खण्ड (छ) य (ज) तथा दपा ३2 को उऩदपा 
(१) को खण्ड (ख), (ग) ,(घ), (छ) य (ज) फभोशजभको 
कसूय गनेराई हानी नोक्सानी बएको ववगो असूर गयी ववगो 
ख रेकोभा ववगो फभोशजभ य ववगो नख रेकोभा कसूय को भात्रा 
हेयी एक राख रूऩैँमासम्भ जरयवाना, 

(ख) दपा ३2 को उऩदपा (१) को खण्ड  )ङ ( फभोशजभको कसूय 
गनेराई कसूयको भात्रा हेयी दश हजाय रूऩैमाॉसम्भ जरयवाना, 

(ग) दपा २१ को खण्ड (क), (ग) य (ङ) तथा दपा ३२ को 
उऩदपा (१) को खण्ड (च) य (ठ) फभोशजभको कसूय 
गनेराई ऩवहरो ऩटक ऩाॉच हजाय रूऩैमाॉसम्भको जरयवाना य 
दोश्रो ऩटक देशख ऩटकै वऩच्छे दोब्फय जरयवाना, 

(घ) दपा 20 को उऩदपा (३) फभोशजभको कसूय गनेराई हानी 
नोक्सानी बएको ववगो असूर गयी ववगो ख रेकोभा ववगो 
फभोशजभ य ववगो नख रेकोभा दश हजाय रूऩैमाॉ सम्भको 
जरयवाना, 

(ङ) दपा ३ 2 को उऩदपा )१ (को )ट (फभोशजभको कसूयभा 
प्रचतरत कानून फभोशजभ ह नेछ ।   
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(च) मो ऐन ववऩयीतका अन्त्म कसूय गनेराई कसूयको भात्रा य 
गाशम्बमवता हेयी ऩचास हजायसम्भ जरयवाना। 

 (२) उऩदपा (१) फभोशजभको जरयवानाका अततरयक्त कसूयदायफाट कसैको 
हानी नोक्सानी बएको यहेछ बन े त्मस्तो हानी नोक्सानीको ऺततऩूततव सभेत ततन व 
ऩनेछ। 

(३) दपा ३2 को उऩदपा (१) फभोशजभको कसूय गनव उक्साउने, 
द रुत्साहन गने, भततमाय ह ने वा त्मस्तो कसूयको उद्योग गने व्मशक्तराई उऩदपा 
(१) भा रेशखएको सजामको आधा सजाम ह नेछ। 

(४) मस दपा फभोशजभ तसॊचाइ अतधकृतरे गयेको जरयवाना नततने व्मशक्तवाट 
सयकायी फाॉकी सयह अस र उऩय गरयने छ। 

 

ऩरयच्छेद-१२  

उज यी, अन सन्त्धान, कायफाही तथा ऩ नयावेदन 

34.  उज यी ददन सक् ने्  (1) मस ऐन तथा मस अन्त्तगवत फनकेो तनमभावरी ववऩयीतको 
कामव क नै व्मशक्त, सॊस्था वा कोही कसैरे गयेभा वा गनव रागकेो आशॊका बएभा जो 
कोहीरे तसॊचाइ अतधकृत सभऺ उज यी ददन सक्नेछ।                                    

(2) उऩदपा (1) फभोशजभ उज यी प्राप् त बएऩतछ तसॊचाइ अतधकृतरे 
अन गभन, तनयीऺण गयी वा आवश्मकता हेयी भ द्दाको अन सन्त्धान गनव सक्नेछ। 

 

35. भ द्दाको अन सन्त्धान: मस ऐन फभोशजभ तसॊचाइ अतधकृतरे क नै कायवाही गदाव प्रचतरत 
कानून फभोशजभ सम्फशन्त्धत व्मशक्तराई शझकाउन,े फमान गयाउने, प्रभाण फ झ्ने य 
तरखतहरू ऩेश गनव रगाउने सम्फन्त्धभा अदारतराई बए सयहको अतधकाय ह नेछ। 

36. ऩ नयावेदन: दपा ३3 फभोशजभ तसॊचाइ अतधकृतरे ददएको सजामको आदेशभा शचि 
नफ झेभा त्मस्तो आदेश वा तनणवमको जानकायी ऩाएको तभततरे ऩैँततस ददनतबत्र 
सम्फशन्त्धत शजल्रा अदारतभा ऩ नयावेदन ददन सवकनेछ। 

37. प्रचतरत कानून फभोशजभ भ द्दा चराउन फाधा नऩने् मस ऐन फभोशजभ कसूय  ह न े
क नै कामव अन्त्म प्रचतरत कानून फभोशजभ ऩतन कसूय ह न े यहेछ बने सो कानून 
फभोशजभ भ द्दा चराई सजाम गनव मस ऐनभा रेशखएको क नै क यारे फाधा ऩ मावएको 
भातनने छैन। 
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ऩरयच्छेद-१३  

अन गभन य भूल्माॊकन 

38. भन्त्त्रारमफाट मोजना अन गभन य भूल्माॊकन् (१) भन्त्त्रारमरे आफ्नो भातहतको 
कामावरमरे गयेको मोजना छनौट, अध्ममन, सबेऺण, ववस्ततृ तडजाईन, रागत 
अन भान, खरयद प्रवक्रमा, मोजना तनभावण, ग णस्तय तनमन्त्त्रण तथा ऩयीऺण रगामतका 
सम्फन्त्धभा अन गभन, स ऩरयवेऺण य भ ल्माॊकन कामव गनेछ। 

    (२) भन्त्त्रारमरे वषवबयी गने अन गभन कामवको सॊशऺप्त प्रततवेदन फनाई वावषवक 
रुऩभा सभीऺा तथा ववश्लषेण गयी कामावन्त्वमनको रातग सम्फशन्त्धत भातहतका 
कामावरमभा ऩठाउन  ऩनेछ। 

39. नहय ऩयीऺण (टेस्टयन): (१) तनभावण कामव सम्ऩन्न बएऩतछ तसॊचाइ मोजनाको नहय 
ऩयीऺण (टेस्टयन) कामव सम्बव बए सम्भ कामावरम प्रभ ख, प्राववतधक कभवचायी, 
तनभावण व्मवसामी, जर उऩबोक्ता सॊस्था य अन्त्म सयोकायवारा तनकामको प्रतततनतधको 
योहवयभा गन व ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ नहय ऩरयऺण गदाव क नै कभी, कभजोयी वा त्र  टी 
वा थऩ स धायका काभ आवश्मक देशखएभा त्मस्तो वकतसभको त्र  वट सच्माउने दावमत्व 
खरयद सम्झौताभा उल्रेख बए फभोशजभ ह नेछ। 

 

ऩरयच्छेद-१४  

ववववध 

40. फैदेशशक सहमोगको व्मवस्थाऩन: फैदेशशक सहमोगका मोजनाभा भन्त्त्रारमरे 
आमोजनाको ऩवहचान, छनौट, तनभावण, कामावन्त्वमन, भभवत-सम्बाय, स धाय, सञ्चारन वा 
व्मवस्थाऩन तथा नफीनतभ  प्रववतधको प्रमोग वा अध्ममन अन सन्त्धान कामवभा 
नेऩारसयकायसॉग सभन्त्वम गनव  सक्नेछ।  

41. तसॊचाइ सम्फन्त्धी तथ्माॊक व्मवशस्थत गन वऩने: (१) आफ्नो भातहतभा सञ्चारन तथा 
सम्ऩन्न बएका तसॊचाइ मोजनाको तोवकएको ढाॉचाभा अद्यावतधक तथ्माॊक याख्न  
सम्फशन्त्धत कामावरम य भन्त्त्रारमको शजम्भेवायी ह नेछ। 

(२) उऩदपा (१) को अततरयक्त कामावरमरे प्रदेश सयकाय तथा 
भन्त्त्रारमफाट सञ्चारन तथा सम्ऩन्न बएका तसॊचाइ मोजनाको वववयण, स्तयउन्नतत, 
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थऩ कभाण्ड एरयमा ववस्ताय, नदी तथा ऩवहयो व्मवस्थाऩन मोजना सम्फन्त्धी ववतबन्न 
वववयण सभेवटएको वावषवक प्रगतत साववजतनक गन व ऩनेछ। 

42. तसॊचाइ सभन्त्वम सतभतत् (१) तसॊचाइ य कृवषरे सभन्त्वमात्भक रुऩभा सञ्चारन गन व 
ऩने कृवषको व्मवसावमकयण, मान्त्त्रीकयण, खेतीमोग्म जग्गाको चक्राफन्त्दी जस्ता 
आमोजना वा कामवक्रभको ऩवहचान य कामावन्त्वमनभा सहजीकयण गनव देहाम 
फभोशजभको प्रदेश तसॊचाइ सभन्त्वम सतभतत यहनेछ:- 

(क) भन्त्त्री , भन्त्त्रारम                        –सॊमोजक 

(ख) सशचव, भन्त्त्रारम                                    –सदस्म 

(ग) प्रतततनतध, प्रदेश सयकाय, भ ख्मभन्त्त्री तथा  

भशन्त्त्रऩरयषद्को कामावरम,                     –सदस्म 

(घ) सशचव वा तनजरे तोकेको प्रतततनतध, प्रदेश सयकायको  

बतूभ व्मवस्थातथा कृवष ववषम हेने भन्त्त्रारम             –सदस्म 

(ङ) सशचव वा तनजरे तोकेको सम्फशन्त्धत भहाशाखा प्रभ ख,  

प्रदेश सयकाय, अथव भन्त्त्रारम                  –सदस्म 

(च) सम्फशन्त्धत भहाशाखा प्रभ ख, भन्त्त्रारम        –सदस्म सशचव 

(२) उऩदपा )1 (फभोशजभको सतभततको फैठकभा आवश्मकता अन साय ववऻ 
वा सयोकायवारा आभन्त्त्रण गनव सवकनेछ। 

(3) उऩदपा )1  (फभोशजभको सतभततको अन्त्म काभ ,कतवब्म य अतधकाय 
तोवकए फभोशजभ ह नेछ। 

(4) तसॊचाई मोजनाको कामावन्त्वमनको क्रभभा देखा ऩने सभस्मा सभाधान गनव 
एवभ ्तसॊचाइ य कृवषको फीचभा सभन्त्वम य सहजीकयण गनव देहाम फभोशजभको शजल्रा 
तसॊचाइ सभन्त्वम सतभतत यहनेछ,- 

(क) कामावरम प्रभ ख, जरस्रोत तथा तसॊचाइ ववकास  

तडतबजन वा सफ तडतबजन कामावरम,              –अध्मऺ 

(ख) प्रभ ख वा तनजरे तोकेको प्रतततनतध, शजल्रा शस्थत  

  कृवषसॉग सम्फशन्त्धत कामावरमहरु                   –सदस्म 

(ग) प्रतततनतध, शजल्रा शस्थत खानऩेानी कामावरम         –सदस्म 

(घ) प्रतततनतध, शजल्रा ब ूतथा जराधाय कामावरम        –सदस्म 

(ङ) सम्फशन्त्धत स्थानीम तहको प्रतततनतध              –सदस्म 
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(च) सम्फशन्त्धत जर उऩाबोक्ता सतभतत वा सॊस्थाको अध्मऺ –सदस्म 

(छ) सम्फशन्त्धत तसॊचाइ कामावरमको इशन्त्जतनमय वा  

सफ इशन्त्जतनमय                         –सदस्म सशचव 

(5) शजल्रा तसॊचाइ सभन्त्वम सतभततको काभ, कतवब्म देहाम फभोशजभ 
ह नेछ्- 

(क)  तसॊचाइ, साना तसॊचाइ (स्थानीम तह य कृवष ऻान केन्त्द्रफाट 
सॊचातरत) य तफशेष तसॊचाइ कामवक्रभको कामावन्त्वमनभा देखा ऩने 
सभस्मा सभाधान गने, 

(ख)  कृवष तफकास, कृवषको व्मवसावमकयण, मान्त्त्रीकयण, खेतीमोग्म 
जग्गाको चक्राफन्त्दी जस्ता आमोजना वा मोजनाको 
कामावन्त्वमनभा सभन्त्वम य सहजीकयण गने,  

(ग)  एकीकृत फारी तथा जर व्मवस्थाऩन कामवक्रभ 
(आइसीडब्र एभऩी) भा सभन्त्वम य सहजीकयण गने,  

(घ)  ऩानीको श्रोत, उऩबोक्ता सॊस्था गठन, मोजना छनौट य 
सॊचारनभा देखा ऩने सभस्मा सभाधान तथा सहजीकयण गने, 

(ङ)  ऩानीको श्रोत य तसॊचाई ऺेत्रका सम्फन्त्धभा अन्त्तय शजल्रा 
सभन्त्वम गने,  

(च)  तसॊचाइ मोजनाको कामावन्त्वमनभा क नै वववाद उत्ऩन्त् न बएभा 
सोको सभाधान गनव ऩहर गने। 

(छ)  सतभततको फैठकभा आवश्मकता अन साय सयोकायवाराराई 
आभन्त्त्रण गनव सक्ने। 

(6) उऩदपा (१) य (4) फभोशजभ सतभततको फैठक आवश्मकता अन साय 
फस्नेछ। 

(7) उऩदपा (१) य (4) फभोशजभ गठन बएका सतभततका ऩदातधकायीराई 
अथव भन्त्त्रारमको स्वीकृत भाऩदण्ड फभोशजभ फैठक बिा उऩरव्ध गयाउन  ऩनेछ । 

43. अरुको घय जग्गाभा प्रवेश गनव सक्ने्  (१) तसॊचाइ आमोजना वा फह उदे्दश्मीम तसॊचाइ 
आमोजनाको सवेऺण, तसॊचाइ प्रणारीको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन, भभवत-सम्बाय वा 
ऩानीको उऩमोगको तसरतसराभा कसैको घय जग्गाभा प्रवेश गन व ऩयेभा प्रदेश 
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सयकायफाट खटाएको कभवचायीरे सम्फशन्त्धत घय वा जग्गाधनीराई ऩूवव सूचना ददई 
वा सूचना टाॉस गयी त्मस्तो घय जग्गाभा प्रवेश गनव सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्रवेश गयी क नै कामव गदाव त्मस्तो घय वा 
जग्गाधनीको क नै ऩतन सम्ऩशिभा क नै हानी नोक्सानी ह न गएभा सम्फशन्त्धत 
कामावरमरे त्मस्तो हानी नोक्सानीको उशचत ऺततऩ ततव ददन  ऩनेछ। 

44. तनदेशन ददन सक्ने्  (१) तसॊचाइको भभवत-सम्बाय, सॊयऺण तथा तसॊचाइ श ल्क 
तनधावयण सम्फन्त्धभा जर उऩबोक्ता सॊस्थाराई कामावरमरे आवश्मक तनदेशन ददन 
सक्नेछ य त्मस्तो तनदेशनको ऩारना गन व सम्फशन्त्धत जर उऩबोक्ता सॊस्थाको कतवव्म 
ह नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ कामावरमको तनदेशन ऩारना नगने उऩबोक्ता 
सॊस्थाराई तनरम्फन गने य सॊस्था खायेज गने सभेतको अतधकाय तसॊचाइ अतधकृतराई 
ह नेछ। 

45. ऩ यस्कृत गनव सक्ने्  प्रत्मेक वषव तसॊचाइ प्रणारी सञ्चारन गने क नै एक वा एक बन्त्दा 
फढी उत्कृष्ट जर उऩबोक्ता सॊस्थाराई जर व्मवस्थाऩन, सॊस्थागत ववकास य तसॊचाइ 
सेवा श ल्क सॊकरनका वारी सघनता, कृवष व्मवसामीकयण, उत्ऩादकत्व सभेतको 
आधायभा छनौट गयी सम्फशन्त्धत तसॊचाइ कामावरमको तसपारयसभा भन्त्त्रारमरे सो 
सॊस्थाराई ऩ यस्कृत गनव सक्नेछ। 

46. तनमभ, तनदेशशका, कामवववतध, भाऩदण्ड य ववतनमभ फनाउन ेअतधकाय् (१) मस ऐनको 
उदे्दश्म कामावन्त्वमन गनव प्रदेश सयकायरे आवश्मक तनमभ फनाई रागू गनव सक्नेछ।
  

(२) मो ऐन वा मस ऐन अन्त्तगवत फनेको तनमभको अतधनभा यही प्रदेश 
सयकायरे तनदेशशका, कामवववतध य भाऩदण्ड फनाउन सक्नेछ। 

            (३) मो ऐन वा मस ऐन अन्त्तगवत फनकेो तनदेशशका, कामवववतध य भाऩदण्डको 
अतधनभा यही सम्फशन्त्धत जर उऩबोक्ता सॊस्थारे आवश्मक ववतनमभ फनाउन 
सक्नेछ। 

प्रभाणीकयण तभतत्२०७९।०१।०५ 

 

भ द्रक: गण्डकी प्रदेश सयकाय, कानून, सञ्चाय तथा प्रदेश सबा भातभरा भन्त्त्रारम ।भूल्म रु २५।- 

आऻारे¸ 

शम्ब  याज येग्भी 
प्रदेश सयकायको सशचव 


