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��ावना : /fdu|fd gu/kflnsf If]q  िभ�को भू–सतहमा वा भूिमगत वा अ� कुनै अव�थामा रहेको जल�ोतको समुिचत उपयोग, संर�ण, 

�व�थापन र िवकास गन� एवं जल�ोतको लाभदायक उपयोगह�को िनधा�रण गन�, ��ो उपयोगबाट �ने वातावरणीय तथा अ� 

हानीकारक �भावको रोकथाम गन� एवं जल�ोतलाई �दूषण मु� रा�े स��मा कानूनी �व�था गन� वा�नीय भएकोले :yfgLo 
;/sf/ ;+rfng P]g,@)&$ sf] bkmf !)@n] lbPsf] clwsf/ k|of]u ul/ /fdu|fd gu/kflnsfn] of] P]g agfO{ nfu' u/]sf] 5 
. 

१. संि�� नाम र �ार�  (१) यस ऐनको नाम “/fdu|fd gu/kflnsfsf] जल�ोत ऐन, @)&&” रहेको छ । 

(२) यो ऐन /fdu|fd gu/kflnsfsf] :yfgLo राजप�मा सूचना �कािशत गरेका िमितदे�ख �ार� �नेछ । 

२. प�रभाषा          िवषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “जल�ोत” भ�ाले /fdu|fd gu/kflnsf If]q िभ�को भू–सतहमा वा भूिमगत वा अ� जुनसुकै    अव�थामा रहेको पानी स�झनुपछ�   

(ख)“लाभदायक उपयोग” भ�ाले उपल� साधन र �ोतले �ाएस� उिचत �पले ग�रएको जल�ोतको उपयोग स�झनुपछ� ।                                

(ग) “अनुमितप� �ा� ���” भ�ाले जल�ोतको उपयोग गन� दफा ८ बमोिजम अनुमितप� �ा� ��� वा स�िठत सं�था स�झनुपछ�   .                                                                                                                              

(घ) “उपभो�ा सं�था” भ�ाले दफा ५ बमोिजम गिठत जल उपभो�f सं�था स�झनुपछ� । 

(ङ) “तोिकएको” वा“तोिकए बमोिजम” भ�ाले यस ऐन अ�ग�त बनेको िनयममा तोिकएको वा तोिकए बमोिजम स�झनुपछ�  । 

३. जल�ोत �ािम� ;/fdu|fd gu/kflnfsf If]q िभ� रहेको जल�ोतको �ािम� /fdu|fd gu/kflnsf मा िनिहत रहनेछ । 
४. जल�ोत उपयोग 

    (१) यस ऐन बमोिजम अनुमितप� �ा� नगरी कसैले पिन जल�ोतको उपयोग गन� पाउने छैन ।                                                                            

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भएतापिन देहाय बमोिजम जल�ोतको उपयोग गन� अनुमितप� िलनुपन� छैन :– 

           (क) ���गत वा सामुिहक �पमा आ�नो िनिम� खानेपानी र अ� घरेलु �योगको लािग उपयोग गन�, 

           (ख) ���गत वा सामुिहक �पमा आ�नो ज�ाको िसंचाइ गन�, 

           (ग) घरेलु उ�ोगको �पमा पानीघ� वा kfgL च�ी चलाउन, 

           (घ) ���गत �पमा �थानीय आवागमनको लािग डु�ाको �योग गन�, 
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           (ङ) ज�ा धनीले आ�नो ज�ािभ� मा� सीिमत रहेको जल�ोत तोिकए बमोिजम उपयोग गन� । 

(३) जल�ोतको उपयोग गन� ��� वा स�िठत सं�थाले अ�लाई मका� नपन� गरी लाभदायक उपयोग गनु�पन�छ । 
५. जल  उपभो�ा  सं�थाको गठन 

 (१) सामुिहक लाभका लािग सं�थागत �पमा जल�ोतको उपयोग गन� चाहने ���ह�ले   तोिकए बमोिजम जल उपभो�ा सं�था गठन गन� 

स�ेछन्।                                                                                                                                                                                              

 (२) उपदफा (१) बमोिजम गठन ग�रएको जल उपभो�ा सं�थालाई तोिकएको अिधकारी वा िनकाय सम� तोिकए बमोिजम दता� गराउनु पन�छ 

। 

६. उपभो�ा  सं�था  स�िठत  सं�था  �ने 

 (१) उपभो�ा सं�था अिव��� उ�रािधकारवाला �शािसत र स�िठत सं�था �नेछ ।                                                                                    

(२) उपभो�ा सं�थाको सबै काम कारवाहीको िनिम� आ�नो छु�ै छाप �नेछ ।                                                                                                  

(३) उपभो�ा सं�थाले ��� सरह चल अचल स�ि� �ा� गन�, उपभोग गन�, बेचिबखन गन� वा अ� िकिसमले �व�था गन� स�ेछ  

(४) उपभो�ा सं�थाले ��� सरह नािलस उजूर गन� र उपभो�ा सं�था उपर पिन सोही नामबाट नािसल उजूर ला� स�ेछ । 
 

७. जल�ोत  उपयोगको  �ाथिमकता�म 

   (१)  जल�ोतको उपयोग गदा� साधारणतया देहायको �ाथिमकता�म अनुसार गनु�पन�छ : – 

(क) खानेपानी र घरेलु उपयोग                                                                                                                                                              

(ख) िसंचाइ,                                                                                                                                                                                                              

(ग) पशुपालन तथा म�पालन ज�ा कृिषज� उपयोग, 

(घ) जलिवद्युत, 

                               (ङ) घरेलु उ�ोग, औ�ोिगक �वसाय तथा खानीज� उपयोग, 

                               (च) जल यातायात, 

(छ) आमोद �मोदज� उपयोग, 

                              (ज) अ� उपयोग । 

   (२) जल�ोतको उपयोग गदा� कुनै िववाद उ�� भएमा तोिकएको सिमितले उपदफा (१) को �ाथिमकता�म, दफा ४ को उपदफा  
     

 (३) बमोिजम जल�ोतको लाभदायक उपयोग भए नभएको र अ� आव�क जाँचबुझ समेत गरी सोको आधारमा स���त  

           जल�ोतको उपयोग गन� पाउने नपाउने वा कुन िकिसमले उपयोग गन� पाउने भ�े कुराको िनधा�रण गन�छ 

   (३) उपदफा (२) बमोिजम तोिकएको सिमितले िनधा�रण गरेको कुरा स���त सबैलाई मा� �नेछ । 

   (४) उपदफा (२) बमोिजम तोिकएको सिमितले सोही उपदफामा उ�ेखित कुराको िनधा�रण गदा� अपनाउनुपन� काय�िविध  

           तोिकएबमोिजम �नेछ । 

८. अनुमित प�को  �व�था 

    (१) जल�ोतको सव��ण वा उपयोग गन� चाहने ��� वा स�िठत सं�थाले स���त िवषयको आिथ�क, �ािविधक र वातावरणीय अ�यन 

�ितवेदन तथा तोिकए बमोिजमका िववरणह� खुलाई तोिकएको अिधकारी वा िनकाय सम� अनुमितप�को लािग दरखा� 

िदनुपन�छ । 
 

       तर जल�ोतको सव��णको अनुमितप�को लािग दरखा� िददा ��ो अ�यन �ितवेदन संल� गन� आव�क पन�छैन । 
 

   (२) उपदफा (१) बमोिजम परेको दरखा�मा तोिकएको अिधकारी वा िनकायले आव�क जाँचबुझ गरी गराई दरखा� परेको िमितले 

जल�ोत सव��णको अनुमितप�को हकमा तीस िदनिभ� र जल�ोत उपयोगको अनुमितप�को हकमा एकसय वीस िदनिभ� तोिकए 

बमोिजमको ढाँचामा आव�क शत�ह� तोकी दफा ७ को उपदफा (१) मा उ���खत �ाथिमकता�म अनुसार दरखा�वालालाई 

अनुमितप� िदनुपन�छ । 
 

   (३) दफा ४ को उपदफा (२) बमोिजम �नेमा बाहेक यो ऐन �ार� �नुभ�ा अगावैदे�ख cGo sfg"g adf]lhd btf{eO{ जल�ोतको उपयोग 

ग�ररहेको ��� वा स�िठत सं�थाले पिन तोिकएको िववरण सिहत यो ऐन �ार� भएको िमितले 5 dlxgf िभ� t]f]िकएको अिधकारी 

वा िनकाय सम� अनुमितप�को लािग दरखा� िदनुपन�छ । 

      (४) उपदफा (३) बमोिजम परेको दरखा�मा तोिकएको अिधकारी वा िनकायले आव�क जाँचबुझ गरी दरखा� परेको िमितले lt; 

िदनिभ� तोिकए बमोिजमको ढाँचामा अनुमितप� िदनुपन�छ  

      (५) अनुमितप� �ा� ���ले जल�ोतको उपयोग वापत /fdu|fd gu/kflnsfdf तोिकए बमोिजमको द�ुर वा वािष�क शु� बुझाउनुपन� 
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        (६) अनुमितप� �ा� ���ले आ�नो अनुमितप� िव�ी गन� वा अ� कुनै �कारले कसैलाई ह�ा�रण गनु� परेमा तोिकएको अिधकारी 

वा िनकायबाट तोिकए बमोिजम �ीकृित िलनुपन�छ । 

९. जलिवद्युतको लािग जल�ोतको उपयोग  
(१) दफा ८ मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भए तापिन जलिवद्युत उ�ादन गन�को लािग जल�ोतको सव��ण तथा उपयोग गन� अनुमितप�को 

स��मा �चिलत कानून बमोिजम �नेछ .  
(२) जलिवद्युतको उ�ादन गन� िसलिसलामा जल�ोतको उपयोग स��ी अ� कुराह� यसै ऐन बमोिजम �नेछन्। 

 
१०. /fdu|fd gu/kflnsfn] जल�ोतको उपयोग वा िवकास गन� स�े        

   (१) /fdu|fd gu/kflnsfn] आफँैले कुनै जल�ोतको उपयोग वा िवकास गन�मा यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मािनने छैन । 

   (२) कसैले यस ऐन बमोिजम उपयोग गरेको जल�ोत र सोसँग स���त ज�ा, भवन, उपकरण तथा  संरचना �ापक साव�जिनक उपयोगका 

लािग /fdu|fd gu/kflnsfn] आफूले िलई िवकास गन� स�ेछ । 
 

��ीकरण ◌ः यस ऐनको �योजनको लािग “�ापक साव�जिनक उपयोग” भ�ाले भैरहेको उपयोगबाट लाभा��त भएका जनसं�ालाई 

उ�ेखनीय �ितकूल असर नपारी सो भ�ा बढी जनसं�ालाई लाभ �ने उपयोगलाई जनाउनेछ । 
 

   (३) उपदफा (२) बमोिजम आफूले िलएको जल�ोतको उपयोग िसत स���त ज�ा, भवन, उपकरण वा संरचना वापत /fdu|fd gu/kflnsfn] 
स���त ���लाई तोिकएबमोिजम �ितपूित� िदनेछ। 
 

   (४) उपदफा (३) बमोिजम िदइने �ितपूित�को रकम उपदफा (२) बमोिजम /fdu|fd gu/kflnsfn] िलएको ज�ा, भवन, उपकरण तथा 

संरचनाको वत�मान मू� (�समा भएको टुटफुट र साधारण �योगबाट भएको �ास कटाइ) को आधारमा िनधा��रत ग�रनेछ । 

!!. जल�ोतको उपयोगको लािग करार गन� स�े 

    यस ऐनमा अ�� जुनसुकै कुरा ले�खएको भए तापिन /fdu|fd gu/kflnsfn] कुनै �देशी वा िवदेशी क�नी, स�िठत सं�था वा ���िसत 

�चिलत कानुन कानूनको अधीनमा रही करार गरी सोही करारमा उ�े�खत शत�ह� बमोिजम कुनै जल�ोतको िवकास, उपयोग र सेवा 

िव�ार गन�, गराउन स�ेछ । 

!@. सेवा उपभोगका शत�ह� तो� र सेवा शु� असूलउपर गन� पाउने 

    (१) अनुमितप� �ा� ���ले आफूले िवकास गरेको जल�ोतको उपयोगको सेवा अ� कसैलाई आपसी शत�को आधारमा उपल� गराउन 

र ��ो सेवा वापत शु� असूल उपर गन� स�ेछ । 

   (२) /fdu|fd gu/kflnsfn] िवकास गरेको जल�ोतको उपयोगको सेवा अ� कसैलाई उपल� गराए वापतको सेवा शु� तोिकएबमोिजम 

िनधा�रण गरी असूलउपर गन� स�ेछ । 

!# सेवा रो� सिकने 

    सेवा उपभोग गरे वापत बुझाउनुपन� शु� नबुझाउने वा ��ो सेवा अनािधकार �पले उपयोग गन� वा सेवा दु�पयोग गन� वा शत� िवपरीत 

सेवा उपभोग गन�को हकमा ��ो सेवा ब� गन� सिकनेछ । 

!$. अ�को घर ज�ामा �वेश गन� स�े 

    /fdu|fd gu/kflnsfn] वा अनुमितप� �ा� ���ले जल�ोतको सव��ण वा उपयोगको िसलिसलामा कसैको घर ज�ामा �वेश गनु� परेमा 

/fdu|fd gu/kflnsfn] jf नेपाल सरकार वा अनुमितप� �ा� ���ले खटाएको कम�चारीले स���त ���लाई पूव� सूचना िदएर मा� 

��ो घर ज�ामा �वेश गन� स�ेछ । �सरी �वेश गदा� कुनै हानी नो�ानी �न गएमा /fdu|fd gu/kflnsfn] jf नेपाल सरकारले वा 

अनुमितप� �ा� ���ले तोिकए बमोिजम �ितपूित� िदनेछ । 

    तर कुनै घर ज�ामा जल�ोतको अनिधकृत उपयोग वा दु�पयोग गरी रहेको श�ा �ने मनािसब मािफकको कारण भएमा सो कुराको 

जाँचबुझ गन� वा कुनै दुघ�टनाबाट बचाउन पूव� सूचना िबना पिन ��ो कम�चारीले स���त घर ज�ामा �वेश गन� स�ेछ । 

!%. अ�को घर ज�ाको उपयोग वा �ा�� 

    (१) जल�ोतको उपयोगको लािग देहायको कुनै काम गन� अ� कसैको घर ज�ा उपयोग गन� वा  �ा� गन� आव�क परेमा अनुमितप� 

�ा� ���ले /fdu|fd gu/kflnsfdf तोिकए बमोिजम िनवेदन िदन स�ेछः– 

 (क) बाँध वा तटब� बाँ� 

                  (ख) नहर, कुलो वा सु�� ख�, 

                  (ग) जमीन मािथ वा मुिन पानीको �ा�ी बनाउन वा पाइप लाइन िब�ाउन, 

                  (घ) पोखरी बनाउन वा जल िवतरण के� �थापना गन�, 

  (ङ) जल�ोतको िवकासिसत स���त अ� आव�क िनमा�ण काय� गन� । 
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   (२) उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन �ा� भएमा /fdu|fd gu/kflnsfn] त���मा आव�क जाँचबुझ गरी �चिलत कानून बमोिजम स�िठत 

सं�थालाई ज�ा �ा� गराइ िदए सरह अनुमितप� �ा� ���लाई ��ो घर ज�ा �ा� गराइिदन स�ेछ । 
 

         (३) /fdu|fd gu/kflnsfn] वा अनुमितप� �ा� ���ले जल�ोतको िवकास वा उपयोग स��ी कुनै िनमा�ण काय� गरेकोमा ��ो िनमा�ण 

काय� भएको ठाउँ वा सो ठाउँको व�रप�र तोिकएको दूरीमा पन� घर ज�ा अ� कसैले कुनै खास कामको िनिम� �योग गन� नपाउने 

गरी /fdu|fd gu/kflnsfn]  िनषेध गन� स�ेछ । �सरी िनधेष ग�रएको कारणबाट स���त ���लाई पन� हानीनो�ानी वापत 

/fdu|fd gu/kflnsfn]  वा अनुमितप� �ा� ���ले तोिकएबमोिजम �ितपूित� िदनुपन�छ । 

!^ जल�ोतको उपयोगिसत स����त संरचनाको सुर�ा 

    (१) जल�ोतको उपयोगिसत स���त कुनै संरचनाको सुर�ाको लािग अनुमितप� �ा� ���को अनुरोधमा वा �यं आ�नो िवचारमा 

��ो सुर�ा गन� आव�क ठानेमा /fdu|fd gu/kflnsfn] आव�क �व� गन� स�ेछ 

   (२) उपदफा (१) बमोिजम अनुमितप� �ा� ���को अनुरोधमा सुर�ा �व� ग�रएकोमा �सको लािग ला�े स�ूण� खच� अनुमितप� �ा� 

���ले बेहोन�छ । 

!&. जल�ोतको गुण�र तो�े 

   (१) /fdu|fd gu/kflnsfn] :yfgLo राजप�मा सूचना �कािशत गरी जल�ोतको िविभ� उपयोगको स��मा आव�क गुण�र तो� स�ेछ ।                                                                                                                             

       (२) जल�ोतको उपयोग गदा� उपदफा (१) बमोिजम तोिकएको गुण�र कायम �ने गरी गनु�पन�छ । 

!* जल�ोतलाई �दूिषत गन� न�ने 

    (१) /fdu|fd gu/kflnsfn] :yfgLo राजप�मा सूचना �कािशत गरी जल�ोतको �दूषण सहन–सीमा तो� स�ेछ । 

   (२) उपदफा (१) बमोिजम तोिकएको जल�ोतको �दूषण सहन–सीमा ना�े गरी कसैले पिन कुनै िकिसमको फोहरमैला, औ�ोिगक िनकास, 

िवष, रसायिनक वा िवषालु पदाथ� हाली वा �योग गरी जल�ोतलाई �दूिषत गनु� �ँदैन । 

   (३) कुनै जल�ोत �दूिषत भए नभएको वा कुनै जल�ोत उपयोगको स��मा दफा !& को उपदफा  (१) बमोिजम तोिकएको गुण�र भए 

नभएको स��मा तोिकएको अिधकारीले आव�कता अनुसार परी�ण गन� गराउन स�ेछ । 

!(. वातावरणमा उ�ेखनीय �ितकूल असर पान� न�ने 

    जल�ोतको उपयोग गदा� भू–�य, बाढी, पिहरो वा य�ै अ� कारण�ारा वातावरणमा उ�ेखनीय �ितकूल असर नपन� गरी गनु�पन�छ । 

@) अनुमितप� खारेज गन� सिकने 

    (१) अनुमितप� �ा� ���ले यो ऐन वा यस ऐन अ�ग�त बनेको िनयम िवपरीत कुनै काम गरेमा तोिकएको अिधकारीले अविध तोकी ��ो 

काममा आव�क सुधार गन� आदेश िदन स�ेछ। 
 

   (२) उपदफा (१) बमोिजम तोिकएको अविधिभ� अनुमितप� �ा� ���ले आव�क सुधार नगरेमा तोिकएको अिधकारीले ��ो ���ले 

पाएको अनुमितप� खारेज गन� स�ेछ । 

   (३) उपदफा (२) बमोिजम अनुमितप� खारेज गनु� अिघ तोिकएको अिधकारीले स���त अनुमितप� �ा� ���लाई आ�नो सफाइ पेश गन� 

मनािसब मौका िदनुपन�छ । 

@!. द� सजाय 

    (१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अ�ग�त बनेको िनयम उ��न गरेमा िनजलाई तोिकएको अिधकारीले पाँचहजार �पैयाँस� ज�रवाना गन� 

स�ेछ र ��ो कसूरबाट कसैको हानी नो�ानी भएको रहेछ भने िनजबाट ��ो हानीनो�ानी वापतको �ितपूित� समेत भराई 

िदन स�ेछ ।  

      (२) कसैले यस ऐन बमोिजम अनुमितप� िलनुपन�मा सो निलई वा अनुमितप�मा उ�ेख भएका शत�ह� पालन नगरी जल�ोतको उपयोग 

गरेमा िनजलाई तोिकएको अिधकारीले पाँच हजार �पैयाँस� ज�रवाना गन� र ��ो काम ब� गराउन स�ेछ ।  

(३) यस ऐन बमोिजम िवकास ग�रएको जल�ोत वा ��ो जल�ोतबाट उ�� सेवा कसैले चोरी गरेमा वा दु�पयोग गरेमा वा अनािधकार �योग 

गरेमा तोिकएको अिधकारीले िनजबाट िबगो असूल गरी िनजलाई िबगो बमोिजम ज�रवाना समेत गन� स�ेछ । 

 (४) कसैले बदिनयतसाथ कुनै खानेपानीको मुहान, बाँध, नहर वा जल�ोतको उपयोगिसत स���त कुनै संरचना वा ��ो संरचनामा असर 

पान� अ� कुनै संरचना भ�ाएमा, िबगारेमा वा कुनै िकिसमले हानी नो�ानी पुया�एमा वा ��ो कुनै काम कुराको लािग दु��ाहन 

िदएमा k|rlnt sfg"g adf]lhd sf/jfxL ug{ afwf kg{] 5}g . 



 

v08 # /fdu|fd, c;f/ !) ut], @)&& ;fn ;+Vof @ 

 

@@. पुनरावेदन ; दफा १०, १५ वा १६ बमोिजम िदएको �ितपूित�को रकममा वा दफा २१ बमोिजम तोिकएको अिधकारीले अनुमितप� 

खारेज गरेकोमा वा दफा @! को उपदफा (१), (२) वा (३) बमोिजम तोिकएको अिधकारीले िदएको सजायको आदेशमा िच� नबु�े 

���ले ;DalGwt cbfntdf k'g/fj]bg lbg ;Sg]5 . 
@#= िनयम बनाउने अिधकार 

    १) यस ऐनको उ�े� काया��यन गन� /fdu|fd gu/kflnsfn] िनयमह� बनाउन स�ेछ । 

    २) उपदफा (१) ले िदएको अिधकारको सव�सामा�तया कुनै �ितकूल �भाव नपन� गरी /fdu|fd gu/kflnsfn]  खास गरी देहायका िवषयमा 

िनयमह� बनाउन स�ेछ :– 

(क) खानेपानी, िसंचाइ, जल यातायात, औ�ोिगक उपयोग, आमोद �मोदस��ी उपयोग र  जल�ोतकोय�ै अ� उपयोग स��ी 

कुराह�, pNn]lvt pkof]usf] nflu btf{ x'g] ;+u7Lt ;+:yf÷;ldltsf] lgodg tyf Joj:yfkg ug{] ljifox?, 
(ख) जल�ोत संर�ण, बाढी िनय�ण तथा पिहरो रोकथाम स��ी कुराह�, 

(ग) वातावरण स��ी कुराह�, 

(घ) जल�ोतसँग स���त सेवा उपयोग गरे वापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पन� शु�,  द�ुर इ�ािदसँग स���त कुराह�, 

                  (ङ) जल�ोतको �दूषण रो�े स��ी िवषयह�, 

                 (च) जल�ोतका िविभ� उपयोगका तरीकाह�, 

                 (छ) जल�ोतको उपयोगबाट उ�� सेवाको �र िनधा�रण स��ी कुराह�,  

                 (ज) जल�ोतको उपयोगबाट �न स�े दुघ�टना र �सको जाँचबुझ तथा �ितपूित� स��ी   िवषयह� । 

                 (झ) उपभो�ा सं�था र उपभो�ा स��ी अ� �व�थाको साथै उपभो�ालाई संर�ण र सुिवधा िदने िवषयह�, 

                  (ञ) जल�ोतको िवकास तथा उपयोग स��ी अ� आव�क कुराह� । 

@$. खारेजी र बचाउ 

!_ o; cl3 ;DalGwt P]g sfg"g cg';f/ eP u/]sf s'/fx? o;} P]g cGtu{t ePsf] dflgg]5 . 
@_ o; P]g ;+u k|rlnt k|b]z sfg"g / g]kfn sfg"g aflemPsf] v08df aflemPsf] xb ;Dd dflyNnf] P]g ,sfg"g nfu" x'g]5 . 
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