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जलस्रोत ऐन, २०४९
लाल मोहर र प्रकाशन मममत
२०४९।९।१७
सं शोधन गने ऐन
१.

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममत

गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल
कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६

२.
३.

२०६६।१०।७

केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२

२०७२।११।१३

नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केही
नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५

२०७५।११।१९

२०४९ सालको ऐन नं. ४०
.................
जलस्रोतको सम्बन्त्धमा व्यिस्था गनन बनेको ऐन
प्रस्तािना : नेपाल ................. मिरको िू–सतहमा िा िूममगत िा अन्त्य कुनै अिस्थामा
रहेको जलस्रोतको समुचित उपयोग, सं रक्षण, व्यिस्थापन र विकास गनन एिं जलस्रोतको
लािदायक उपयोगहरूको मनधानरण गने, त्यस्तो उपयोगबाट हुने िातािरणीय तथा अन्त्य
हानीकारक प्रिािको रोकथाम गने एिं जलस्रोतलाई प्रदू षण मुक्त राख्ने सम्बन्त्धमा कानूनी
व्यिस्था गनन िाञ्छनीय िएकोले,
श्री ५ महाराजामधराज िीरे न्त्र िीर विक्रम शाहदे िको शासनकालको एक्काइसौं
िषनमा सं सदले यो ऐन बनाएकोछ ।



यो ऐन सं ित् २०६५ साल जेठ १५ गते दे चि लागू िएको ।

 गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा चिवकएको ।
1

www.lawcommission.gov.np

१.

संचक्षप्त नाम र प्रारम्ि : (१) यस ऐनको नाम “जलस्रोत ऐन, २०४९” रहे को छ ।
(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूिना प्रकाचशत गरी तोवकददएको
मममतदे चि प्रारम्ि हुनेछ ।

२.

पररिाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“जलस्रोत” िन्नाले

नेपाल .............. मिरको िू–सतहमा िा िूममगत

िा अन्त्य जुनसुकै अिस्थामा रहे को पानी सम्िनुपछन ।
(ि)

“लािदायक उपयोग” िन्नाले उपलब्ध साधन र स्रोतले भ्याएसम्म उचित
रूपले गररएको जलस्रोतको उपयोग सम्िनुपछन ।

(ग)

“अनुममतपर प्राप्त व्यचक्त” िन्नाले जलस्रोतको उपयोग गने दफा ८
बमोचजम अनुममतपर प्राप्त व्यचक्त िा सङ्गदठत सं स्था सम्िनुपछन ।

(घ)

“उपिोक्ता सं स्था” िन्नाले दफा ५ बमोचजम गदठत जल उपिोक्त सं स्था
सम्िनुपछन।

(ङ)

“तोवकएको” िा “तोवकएबमोचजम” िन्नाले यस ऐन अन्त्तगनत बनेको
मनयममा तोवकएको िा तोवकएबमोचजम सम्िनुपछन ।

३.

जलस्रोत स्िाममत्ि : नेपाल ............

मिर रहे को जलस्रोतको स्िाममत्ि नेपाल

........... मा मनवहत रहनेछ ।

४.

जलस्रोत उपयोगः (१) यस ऐन बमोचजम अनुममतपर प्राप्त नगरी कसै ले पमन जलस्रोतको
उपयोग गनन पाउने छै न ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले चिएको िएतापमन दे हाय बमोचजम
जलस्रोतको उपयोग गनन अनुममतपर मलनुपने छै न :–



यो ऐन मममत २०५०।५।१ दे चि लागू हुने गरी तोवकएको (नेपाल राजपर मममत २०५०।५।१)

 गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा चिवकएको ।
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(क)

व्यचक्तगत िा सामुवहक रूपमा आफ्नो मनममत्त िानेपानी र अन्त्य
घरे ल ु प्रयोगको लामग उपयोग गनन,

(ि)

व्यचक्तगत िा सामुवहक रूपमा आफ्नो जग्गाको मसं िाइ गनन,

(ग)

घरे ल ु उद्योगको रूपमा पानीघट्ट िा पनिक्की िलाउन,

(घ)

व्यचक्तगत रूपमा स्थानीय आिागमनको लामग डुङ्गाको प्रयोग गनन,

(ङ)

जग्गा धनीले आफ्नो जग्गामिर मार सीममत रहेको जलस्रोत
तोवकएबमोचजम उपयोग गनन ।

(३) जलस्रोतको उपयोग गने व्यचक्त िा सङ्गदठत सं स्थाले अरूलाई मकान नपने
गरी लािदायक उपयोग गनुप
न नेछ ।
५.

जल उपिोक्ता संस्थाको गठन : (१) सामुवहक लािका लामग सं स्थागत रूपमा
जलस्रोतको उपयोग गनन िाहने व्यचक्तहरूले तोवकएबमोचजम जल उपिोक्ता सं स्था गठन
गनन सक्नेछन् ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम गठन गररएको जल उपिोक्ता सं स्थालाई तोवकएको
अमधकारी िा मनकाय समक्ष तोवकएबमोचजम दतान गराउनु पनेछ ।

६.

उपिोक्ता संस्था सङ्गदठत संस्था हुने : (१) उपिोक्ता सं स्था अविचछछन्न उत्तरामधकारिाला
स्िशामसत र सङ्गदठत सं स्था हुनेछ ।
(२) उपिोक्ता सं स्थाको सबै काम कारिाहीको मनममत्त आफ्नो छु ट्टै छाप हुनेछ ।
(३) उपिोक्ता सं स्थाले व्यचक्त सरह िल अिल सम्पचत्त प्राप्त गनन, उपिोग गनन,
बेिमबिन गनन िा अन्त्य वकमसमले व्यिस्था गनन सक्नेछ ।
(४) उपिोक्ता सं स्थाले व्यचक्त सरह नामलस उजूर गनन र उपिोक्ता सं स्था उपर
पमन सोही नामबाट नामसल उजूर लाग्न सक्नेछ ।

७.

जलस्रोत उपयोगको प्राथममकताक्रम : (१) जलस्रोतको उपयोग गदान साधारणतया
दे हायको प्राथममकताक्रम अनुसार गनुप
न नेछ :–
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(क)

िानेपानी र घरे ल ु उपयोग,

(ि)

मसं िाइ,

(ग)

पशुपालन तथा मत्स्यपालन जस्ता कृवषजन्त्य उपयोग,

(घ)

जलविद्युत,

(ङ)

घरे ल ु उद्योग, औद्योमगक व्यिसाय तथा िानीजन्त्य उपयोग,

(ि)

जल यातायात,

(छ)

आमोद प्रमोदजन्त्य उपयोग,

(ज)

अन्त्य उपयोग ।

(२) जलस्रोतको उपयोग गदान कुनै वििाद उत्पन्न िएमा तोवकएको समममतले
उपदफा (१) को प्राथममकताक्रम, दफा ४ को उपदफा (३) बमोचजम जलस्रोतको
लािदायक उपयोग िए निएको र अन्त्य आिश्यक जााँिबुि समेत गरी सोको आधारमा
सम्बचन्त्धत जलस्रोतको उपयोग गनन पाउने नपाउने िा कुन वकमसमले उपयोग गनन पाउने
िन्ने कुराको मनधानरण गनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोचजम तोवकएको समममतले मनधानरण गरे को कुरा सम्बचन्त्धत
सबैलाई मान्त्य हुनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोचजम तोवकएको समममतले सोही उपदफामा उल्ले चित
कुराको मनधानरण गदान अपनाउनुपने कायनविमध तोवकए बमोचजम हुनेछ ।
८.

अनुममतपरको व्यिस्था : (१) जलस्रोतको सिेक्षण िा उपयोग गनन िाहने व्यचक्त िा
सङ्गदठत सं स्थाले सम्बचन्त्धत विषयको आमथनक, प्राविमधक र िातािरणीय अध्ययन प्रमतिेदन
तथा तोवकए बमोचजमका वििरणहरू िुलाई तोवकएको अमधकारी िा मनकाय समक्ष
अनुममतपरको लामग दरिास्त ददनुपनेछ ।
तर जलस्रोतको सिेक्षणको अनुममतपरको लामग दरिास्त दददा त्यस्तो अध्ययन
प्रमतिेदन सं लग्न गनन आिश्यक पनेछैन ।
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(२) उपदफा (१) बमोचजम परे को दरिास्तमा तोवकएको अमधकारी िा मनकायले
आिश्यक जााँिबुि गरी गराई दरिास्त परे को मममतले जलस्रोत सिेक्षणको अनुममतपरको
हकमा तीस ददनमिर र जलस्रोत उपयोगको अनुममतपरको हकमा एकसय िीस ददनमिर
तोवकए बमोचजमको ढााँिामा आिश्यक शतनहरू तोकी दफा ७ को उपदफा (१) मा
उचल्लचित प्राथममकताक्रम अनुसार दरिास्तिालालाई अनुममतपर ददनुपनेछ ।
ु न्त्दा
(३) दफा ४ को उपदफा (२) बमोचजम हुनेमा बाहे क यो ऐन प्रारम्ि हुनि
अगािैदेचि जलस्रोतको उपयोग गरररहे को व्यचक्त िा सङ्गदठत सं स्थाले पमन तोवकएको
वििरण सवहत यो ऐन प्रारम्ि िएको मममतले एक िषनमिर ते वकएको अमधकारी िा मनकाय
समक्ष अनुममतपरको लामग दरिास्त ददनुपनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोचजम परे को दरिास्तमा तोवकएको अमधकारी िा मनकायले
आिश्यक जााँिबुि गरी दरिास्त परे को मममतले साठी ददनमिर तोवकए बमोचजमको
ढााँिामा अनुममतपर ददनुपनेछ ।
(५) अनुममतपर प्राप्त व्यचक्तले जलस्रोतको उपयोग िापत नेपाल सरकारलाई
तोवकए बमोचजमको दस्तुर िा िावषनक शुल्क बुिाउनुपनेछ ।
(६) अनुममतपर प्राप्त व्यचक्तले आफ्नो अनुममतपर विक्री गनन िा अन्त्य कुनै
प्रकारले

कसै लाई

हस्तान्त्तरण

गनुन

परे मा

तोवकएको

अमधकारी

िा

मनकायबाट

तोवकएबमोचजम स्िीकृमत मलनुपनेछ ।
९.

जलविद्युतको लामग जलस्रोतको उपयोग : (१) दफा ८ मा जुनसुकै कुरा लेचिएको िए
तापमन

जलविद्युत

उत्पादन

गननको

लामग जलस्रोतको सिेक्षण

तथा

उपयोग गने

अनुममतपरको सम्बन्त्धमा प्रिमलत कानून बमोचजम हुनेछ ।
(२) जलविद्युतको उत्पादन गने मसलमसलामा जलस्रोतको उपयोग सम्बन्त्धी अन्त्य
कुराहरू यसै ऐन बमोचजम हुनेछन् ।
१०.

नेपाल सरकारले जलस्रोतको उपयोग िा विकास गनन सक्ने : (१) नेपाल सरकारले
आफैँले कुनै जलस्रोतको उपयोग िा विकास गननमा यस ऐनको कुनै कुराले बाधा
पु¥याएको मामनने छै न ।
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(२) कसै ले यस ऐन बमोचजम उपयोग गरे को जलस्रोत र सोसाँग सम्बचन्त्धत जग्गा,
ििन, उपकरण तथा सं रिना व्यापक सािनजमनक उपयोगका लामग नेपाल सरकारले
आफूले मलई विकास गनन सक्नेछ ।
स्पष्टीकरण : यस ऐनको प्रयोजनको लामग “व्यापक सािनजमनक उपयोग” िन्नाले
िैरहे को उपयोगबाट लािाचन्त्ित िएका जनसं ख्यालाई उल्लेिनीय प्रमतकूल असर नपारी
सो िन्त्दा बढी जनसं ख्यालाई लाि हुने उपयोगलाई जनाउनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोचजम आफूले मलएको जलस्रोतको उपयोगमसत सम्बचन्त्धत
जग्गा, ििन, उपकरण िा सं रिना िापत नेपाल सरकारले

सम्बचन्त्धत व्यचक्तलाई

तोवकएबमोचजम क्षमतपूमतन ददनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोचजम ददइने क्षमतपूमतनको रकम उपदफा (२) बमोचजम
नेपाल सरकारले मलएको जग्गा, ििन, उपकरण तथा सं रिनाको ितनमान मूल्य (त्यसमा
िएको टुटफुट र साधारण प्रयोगबाट िएको ह्रास कटाइ) को आधारमा मनधानररत
गररनेछ ।


१०क.प्रदे श तथा स्थानीय तहले जलस्रोतको उपयोग िा विकास गनन सक्ने : नेपाल सरकारले
नेपाल राजपरमा सूिना प्रकाशन गरी तोवकददए बमोचजमका स्तर, क्षमता िा पररमाणका
िानेपानी, जलविद्युत, मसं िाई लगायत जलस्रोतको सम्बन्त्धमा प्रदे श िा स्थानीय तहले
कानून बनाई त्यस्तो कानून बमोचजम जलस्रोतको उपयोग िा विकास गनन सक्नेछन् ।

११.

जलस्रोत विकासको पररयोजना हस्तान्त्तरण गनन सक्ने : (१) नेपाल सरकारले दफा १०
को उपदफा (१) िा (२) बमोचजम विकास गरे को कुनै जलस्रोत सम्बन्त्धी पररयोजनाको
मनमानण समाप्त िै सकेपमछ उपिोक्ता सं स्थालाई आिश्यक शतनहरू तोकी हस्तान्त्तरण गनन
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम हस्तान्त्तरण गररएको पररयोजना उपरको स्िाममत्ि
सम्बचन्त्धत उपिोक्ता सं स्थाको हुनछ
े र यस एनेको अधीनमा रही आफूले अनुममतपर प्राप्त
गरे सरह सो पररयोजनाको सञ्चालन सम्बचन्त्धत उपिोक्ता सं स्थाले गनेछ ।



नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा थप ।
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१२.

जलस्रोतको उपयोगको लामग करार गनन सक्ने : यस ऐनमा अन्त्यर जुनसुकै कुरा
लेचिएको िए तापमन नेपाल सरकारले कुनै स्िदे शी िा विदे शी कम्पनी, सङ्गदठत सं स्था िा
व्यचक्तमसत प्रिमलत कानूनको अधीनमा रही करार गरी सोही करारमा उल्लेचित शतनहरू
बमोचजम कुनै जलस्रोतको विकास, उपयोग र सेिा विस्तार गनन, गराउन सक्नेछ ।

१३.

सेिा उपिोगका शतनहरू तोक्न र सेिा शुल्क असूलउपर गनन पाउने : (१) अनुममतपर
प्राप्त व्यचक्तले आफूले विकास गरे को जलस्रोतको उपयोगको सेिा अन्त्य कसै लाई आपसी
शतनको आधारमा उपलब्ध गराउन र त्यस्तो सेिा िापत शुल्क असूलउपर गनन
सक्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारले विकास गरे को जलस्रोतको उपयोगको सेिा अन्त्य कसै लाई
उपलब्ध गराए िापतको सेिा शुल्क तोवकएबमोचजम मनधानरण गरी असू लउपर गनन
सक्नेछ ।

१४.

सेिा रोक्न सवकने : सेिा उपिोग गरे िापत बुिाउनुपने शुल्क नबुिाउने िा त्यस्तो सेिा
अनामधकार रूपले उपयोग गने िा सेिा दुरूपयोग गने िा शतन विपरीत सेिा उपिोग
गनेको हकमा त्यस्तो सेिा बन्त्द गनन सवकनेछ ।

१५.

अरूको घरजग्गामा प्रिेश गनन सक्ने : नेपाल सरकारले िा अनुममतपर प्राप्त व्यचक्तले
जलस्रोतको सिेक्षण िा उपयोगको मसलमसलामा कसै को घर जग्गामा प्रिेश गनुन परे मा
नेपाल सरकार िा अनुममतपर प्राप्त व्यचक्तले िटाएको कमनिारीले सम्बचन्त्धत व्यचक्तलाई
पूि न सूिना ददएर मार त्यस्तो घर जग्गामा प्रिेश गनन सक्नेछ । त्यसरी प्रिेश गदान कुनै
हानी नोक्सानी हुन गएमा नेपाल सरकारले िा अनुममतपर प्राप्त व्यचक्तले तोवकए बमोचजम
क्षमतपूमतन ददनेछ ।
तर कुनै घर जग्गामा जलस्रोतको अनमधकृत उपयोग िा दुरूपयोग गरी रहे को
शङ्का हुने मनामसब मावफकको कारण िएमा सो कुराको जााँिबुि गनन िा कुनै दुघट
न नाबाट
बिाउन पूि न सूिना मबना पमन त्यस्तो कमनिारीले सम्बचन्त्धत घर जग्गमा प्रिेश गनन
सक्नेछ ।
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१६.

अरूको घर जग्गाको उपयोग िा प्रामप्त : (१) जलस्रोतको उपयोगको लामग दे हायको कुनै
काम गनन अरू कसै को घर जग्गा उपयोग गनन िा प्राप्त गनन आिश्यक परे मा अनुममतपर
प्राप्त व्यचक्तले नेपाल सरकार समक्ष तोवकए बमोचजम मनिेदन ददन सक्नेछः–
(क)

बााँध िा तटबन्त्द बााँध्न,

(ि)

नहर, कुलो िा सुरुङ्ग िन्न,

(ग)

जमीन मामथ िा मुमन पानीको ट्याङ्की बनाउन िा पाइप लाइन मबछ्याउन,

(घ)

पोिरी बनाउन िा जल वितरण केन्त्र स्थापना गनन,

(ङ)

जलस्रोतको विकासमसत सम्बचन्त्धत अरू आिश्यक मनमानण कायन गनन ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको मनिेदन प्राप्त िएमा नेपाल सरकारले तत्सम्बन्त्धमा
आिश्यक जााँिबुि गरी प्रिमलत कानून बमोचजम सङ्गदठत सं स्थालाई जग्गा प्राप्त गराइ
ददए सरह अनुममतपर प्राप्त व्यचक्तलाई त्यस्तो घर जग्गा प्राप्त गराइददन सक्नेछ ।
(३) नेपाल सरकारले िा अनुममतपर प्राप्त व्यचक्तले जलस्रोतको विकास िा
उपयोग सम्बन्त्धी कुनै मनमानण कायन गरे कोमा त्यस्तो मनमानण कायन िएको ठाउाँ िा सो
ठाउाँको िररपरर तोवकएको दू रीमा पने घर जग्गा अरू कसै ले कुनै िास कामको मनममत्त
प्रयोग गनन नपाउने गरी नेपाल सरकारले मनषेध गनन सक्नेछ । त्यसरी मनधेष गररएको
कारणबाट सम्बचन्त्धत व्यचक्तलाई पने हानीनोक्सानी िापत नेपाल सरकार िा अनुममतपर
प्राप्त व्यचक्तले तोवकए बमोचजम क्षमतपूमतन ददनुपनेछ ।
१७.

जलस्रोतको उपयोगमसत सचम्ब्न्त्धत सं रिनाको सुरक्षा : (१) जलस्रोतको उपयोगमसत
सम्बचन्त्धत कुनै सं रिनाको सुरक्षाको लामग अनुममतपर प्राप्त व्यचक्तको अनुरोधमा िा स्ियं
आफ्नो वििारमा त्यस्तो सुरक्षा गनन आिश्यक ठानेमा नेपाल सरकारले आिश्यक प्रिन्त्ध
गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम अनुममतपर प्राप्त व्यचक्तको अनुरोधमा सुरक्षा प्रिन्त्ध
गररएकोमा त्यसको लामग लाग्ने सम्पूण न ििन अनुममतपर प्राप्त व्यचक्तले बेहोनेछ ।

१८.

जलस्रोतको गुणस्तर तोक्ने : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूिना प्रकाचशत गरी
जलस्रोतको विमिन्न उपयोगको सम्बन्त्धमा आिश्यक गुणस्तर तोक्न सक्नेछ ।
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(२) जलस्रोतको उपयोग गदान उपदफा (१) बमोचजम तोवकएको गुणस्तर कायम
हुने गरी गनुप
न नेछ ।
१९.

जलस्रोतलाई प्रदूवषत गनन नहुने : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूिना प्रकाचशत
गरी जलस्रोतको प्रदू षण सहन–सीमा तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम तोवकएको जलस्रोतको प्रदू षण सहन–सीमा नाघ्ने
गरी कसै ले पमन कुनै वकमसमको फोहरमैला, औद्योमगक मनकास, विष, रसायमनक िा विषालु
पदाथन हाली िा प्रयोग गरी जलस्रोतलाई प्रदू वषत गनुन हुाँदैन ।
(३) कुनै जलस्रोत प्रदू वषत िए निएको िा कुनै जलस्रोत उपयोगको सम्बन्त्धमा
दफा १८ को उपदफा (१) बमोचजम तोवकएको गुणस्तर िए निएको सम्बन्त्धमा
तोवकएको अमधकारीले आिश्यकता अनुसार परीक्षण गनन गराउन सक्नेछ ।

२०.

िातािरणमा उल्लेिनीय प्रमतकूल असर पानन नहुने

: जलस्रोतको उपयोग गदान िू–क्षय,

बाढी, पवहरो िा यस्तै अरू कारणद्वारा िातािरणमा उल्लेिनीय प्रमतकूल असर नपने गरी
गनुप
न नेछ ।
२१.

अनुममतपर िारे ज गनन सवकने : (१) अनुममतपर प्राप्त व्यचक्तले यो ऐन िा यस ऐन
अन्त्तगनत बनेको मनयम विपरीत कुनै काम गरे मा तोवकएको अमधकारीले अिमध तोकी
त्यस्तो काममा आिश्यक सुधार गनन आदे श ददन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम तोवकएको अिमधमिर अनुममतपर प्राप्त व्यचक्तले
आिश्यक सुधार नगरे मा तोवकएको अमधकारीले त्यस्तो व्यचक्तले पाएको अनुममतपर
िारे ज गनन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोचजम अनुममतपर िारे ज गनुन अचघ तोवकएको अमधकारीले
सम्बचन्त्धत अनुममतपर प्राप्त व्यचक्तलाई आफ्नो सफाइ पेश गने मनामसब मौका ददनु
पनेछ ।

२२.

दण्ड सजाय : (१) कसैले यो ऐन िा यस ऐन अन्त्तगनत बनेको मनयम उल्लङ्घन गरे मा
मनजलाई तोवकएको अमधकारीले पााँिहजार रूपैयााँसम्म जररिाना गनन सक्नेछ र त्यस्तो
कसूरबाट कसै को हानीनोक्सानी िएको रहे छ िने मनजबाट त्यस्तो हानीनोक्सानी िापतको
क्षमतपूमतन समेत िराई ददन सक्नेछ ।
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(२) कसै ले यस ऐन बमोचजम अनुममतपर मलनुपनेमा सो नमलई िा अनुममतपरमा
उल्लेि िएका शतनहरू पालन नगरी जलस्रोतको उपयोग गरे मा मनजलाई तोवकएको
अमधकारीले पााँिहजार रूपैयााँसम्म जररिाना गनन र त्यस्तो काम बन्त्द गराउन सक्नेछ ।
(३) यस ऐन बमोचजम विकास गररएको जलस्रोत िा त्यस्तो जलस्रोतबाट उत्पन्न
सेिा कसै ले िोरी गरे मा िा दुरूपयोग गरे मा िा अनामधकार प्रयोग गरे मा तोवकएको
अमधकारीले मनजबाट मबगो असूल गरी मनजलाई मबगो बमोचजम जररिाना समेत गनन
सक्नेछ ।
(४) कसै ले बदमनयतसाथ कुनै िानेपानीको मुहान, बााँध, नहर िा जलस्रोतको
उपयोगमसत सम्बचन्त्धत कुनै सं रिना िा त्यस्तो सं रिनामा असर पाने अन्त्य कुनै सं रिना
ित्काएमा, मबगारे मा िा कुनै वकमसमले हानी नोक्सानी पु¥याएमा िा त्यस्तो कुनै काम
कुराको

लामग

दुरुत्साहन

ददएमा

िा

त्यस्तो

काम

गने

उद्योग

गरे मा

मनजबाट

हानीनोक्सानीको मबगो असूल गरी मनजलाई मबगो बमोचजम जररिाना िा दसिषनसम्म कैद
िा दुिै सजाय हुन सक्नेछ ।
२३.

पुनरािेदन : दफा १०, १५ िा १६ बमोचजम ददएको क्षमतपूमतनको रकममा िा दफा २१
बमोचजम तोवकएको अमधकारीले अनुममतपर िारे ज गरे कोमा िा दफा २२ को उपदफा
(१), (२) िा (३) बमोचजम तोवकएको अमधकारीले ददएको सजायको आदे शमा चित्त
नबुझ्ने व्यचक्तले पैंतीस ददनमिर उछि अदालतमा पुनरािेदन ददन सक्नेछ ।

२४.

मनयम बनाउने अमधकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य कायानन्त्ियन गनन नेपाल सरकारले
मनयमहरू बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) ले ददएको अमधकारको सिनसामान्त्यतया कुनै प्रमतकूल प्रिाि
नपने गरी नेपाल सरकारले िास गरी दे हायका विषयमा मनयमहरू बनाउन सक्नेछ :–
(क)

िानेपानी, मसं िाइ, जल यातायात, औद्योमगक उपयोग, आमोद प्रमोदसम्बन्त्धी
उपयोग र जलस्रोतको यस्तै अन्त्य उपयोग सम्बन्त्धी कुराहरू,

(ि)



जलस्रोत सं रक्षण, बाढी मनयन्त्रण तथा पवहरो रोकथाम सम्बन्त्धी कुराहरू,

केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा सं शोमधत ।
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(ग)

िातािरण सम्बन्त्धी कुराहरू,

(घ)

जलस्रोतसाँग सम्बचन्त्धत सेिा उपयोग गरे

िापत नेपाल सरकारलाई

बुिाउनु पने शुल्क, दस्तुर इत्याददसाँग सम्बचन्त्धत कुराहरू,
(ङ)

जलस्रोतको प्रदू षण रोक्ने सम्बन्त्धी विषयहरू,

(ि)

जलस्रोतका विमिन्न उपयोगका तरीकाहरू,

(छ)

जलस्रोतको उपयोगबाट उत्पन्न सेिाको स्तर मनधानरण सम्बन्त्धी कुराहरू,

(ज)

जलस्रोतको उपयोगबाट हुन सक्ने दुघट
न ना र त्यसको जााँिबुि तथा
क्षमतपूमतन सम्बन्त्धी विषयहरू ।

(ि)

उपिोक्त

सं स्था

र

उपिोक्ता

सम्बन्त्धी

अन्त्य

व्यिस्थाको

साथै

उपिोक्तालाई सं रक्षण र सुविधा ददने विषयहरू,
(ञ)
२५.

जलस्रोतको विकास तथा उपयोग सम्बन्त्धी अन्त्य आिश्यक कुराहरू ।

िारे जी र बिाउ : (१) नहर तथा विद्युत र तत्सम्बन्त्धी जलस्रोत ऐन, २०२४ िारे ज
गररएकोछ ।
ु न्त्दा अचघ नहर तथा विद्युत र तत्सम्बन्त्धी जलस्रोत ऐन,
(२) यो ऐन प्रारम्ि हुनि
२०२४ र सो ऐन बमोचजम बनाइएको मनयम िा मनकामलएको आदे श अन्त्तगनत गररएको
काम कारिाही यसै ऐन अन्त्तगनत िए गरे को मामननेछ ।
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रष्टव्य :– केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्त्तर िएका शब्दहरु :–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।
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