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स िं चाइ सियमावली, २०५६
िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित समसत
िं िोधि

२०५६।९।१९

१. स िं चाइ (पहिलो
२. स िं चाइ (दोस्रो

िं िोधि) सियमावली, २०६०

२०६०।११।११

िं िोधि) सियमावली, २०७१

२०७१।१२।२३

जलस्रोत ऐि, २०४९ को दफा २४ ले ददएको असधकार प्रयोग गरी िेपाल
रकारले दे िायका सियमिरु बिाएको छ ।

पररच्छे द – १
प्रारशभिक
१.

िं शिप्त िाम र प्रारभिः (१) यी सियमिरुको िाम “स िं चाइ सियमावली, २०५६”
रिे को छ ।
(२)

२.

यो सियमावली तुरुन्त प्रारभि िुिेछ ।

पररिाषाः हवषय वा प्र िं गले अको अर्थ िलागेमा य

सियमावलीमा,–

(क)

“ऐि” िन्नाले जलस्रोत ऐि, २०४९

(ख)

“स िं चाइ” िन्नाले कृहषजन्य उपयोगको लासग
जसमिमा पािी पुयाथउिे प्रहिया

(ग)

भझिु पछथ ।
िं रचिाबाट जग्गा

भझिु पछथ ।

“ िं रचिा” िन्नाले स्रोतबाट पािी जभमा गिथ, सियन्त्रण गिथ वा
हवतरण गिथ बिाईएको बााँध, ििर, िाखा ििर, प्रिाखा ििर, कुलो,
कुलेिो, पैिी तर्ा त्य

प्रयोजिको लासग बिेको बाटो, सिल, पुल,

पुले ो र प्रयोग िएका िवि, मेशिि, यन्त्र, उपकरण र त्य ले
चचे को िेत्र

भझिु पछथ र

ो िब्दले िूसमगत स िं चाइको िकमा

ट्यूवेल, पभप, पभपघर तर्ा अन्य हवद्युतीय उपकरण एविं हवतरण
प्रणाली

मेतलाई जिाउाँछ ।
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(घ)

उपिोक्ता
(ङ)

िं स्र्ा

ेवा

सियम

३

बमोशजम

भझिु पछथ ।

समसत

भझिु पछथ ।

“पररयोजिा” िन्नाले िेपाल

रकारले हवका

वा अिुमसत प्राप्त व्यशक्तले

ञ्चालि गिे स िं चाइ

भझिु पछथ र

ो िब्दले िेपाल

गरी

गरी

भबन्धी पररयोजिा

िं स्र्ा आफैले हवका

समसत” िन्नाले सियम ३१ बमोशजम गठि िुिे

पररयोजिा

समसत

“ ेवािुल्क”

भझिु पछथ ।

िन्नाले

ेवा

उपिोग

गरे

वापत

.............. सतिुथ बुझाउिु पिे िुल्क वा दस्तुर

(ञ)

“हविाग” िन्नाले िेपाल

(ट)

“पररयोजिा कायाथलय” िन्नाले िेपाल
पररयोजिाको
स िं चाइ

कायाथलय

रकारको स िं चाइ हविाग

तर्ा

उपिोक्ताले

भझिु पछथ ।
भझिु पछथ ।

रकारले हवका

िं चालि गरे को स िं चाइको िकमा त्यस्तो स िं चाइ
उपिोक्ता

िं स्र्ालाई

मेतलाई जिाउाँछ ।

ञ्चालि गरे को पररयोजिा

“पररयोजिा



ञ्चालि गरे को

रकारले उपिोक्ता

िस्तान्तरण गरे को पररयोजिा वा उपिोक्ता

(झ)

िएको

भझिु पछथ ।

िं स्र्ाको कायथ

(ज)

दताथ

समसत” िन्नाले सियम ३ बमोशजम दताथ िएको उपिोक्ता

(च) “कायथ

(छ)

िन्नाले

“ ेवा” िन्नाले पररयोजिाबाट उपिोक्तालाई उपलब्ध गराईएको
स िं चाइ



िं स्र्ा”

“उपिोक्ता

िेपाल

रकारले

गरी

ेवा

िं चालि गिे
हवका

गरी

िं स्र्ालाई िस्तान्तरण गरे को स िं चाइको िकमा त्यस्तो
िं चालि र व्यवस्र्ापि गिे उपिोक्ता

र अिुमसत प्राप्त व्यशक्तले हवका

िं स्र्ाको कायाथलय

गरी

िं चालि र व्यवस्र्ापि

गरे को स िं चाइको िकमा त्यस्तो स िं चाइ

िं चालि र व्यवस्र्ापि

गिे कायाथलय



पहिलो

िं िोधिद्वारा



पहिलो

िं िोधिद्वारा शझहकएको ।

भझिु पदथछ ।

िं िोसधत ।
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(ठ)

“स िं चाइ प्रणाली” िन्नाले स िं चाइ प्रयोजिका लासग बिेको
स िं चाइ िेत्र



(ि)

हितको

भपूण थ एकाइ

िं रचिा र

भझिु पछथ ।

“बृित स िं चाइ आयोजिा” िन्नाले पिािी िेगको िकमा एक िजार
िे क्टर िन्दा बढी र तराई/मधे

तर्ा सित्री मधे को िकमा पााँच

िजार िे क्टर िन्दा बढी स िं चाइ िेत्र िएको आयोजिा

भझिु

पछथ ।


(ढ)

“ठू ला स िं चाइ आयोजिा” िन्नाले पिािी िेगको िकमा पााँच
यदे शख एक िजार िेक्टर भम र तराई/मधे

तर्ा सित्री

मधे को िकमा दुई िजारदे शख पााँच िजार िेक्टर भम स िं चाइ
िेत्र िएको आयोजिा


(ण)

भझिु पछथ ।

“बिुउद्देश्यीय स िं चाइ आयोजिा” िन्नाले स िं चाइ

ेवा पुयाथउिुको

ार्ै बाढी सियन्त्रण वा पािीको अन्य उपयोग
मेत


(त)

मावेि रिे को आयोजिा

भबन्धी काम

भझिु पछथ ।

“मझौला स िं चाइ आयोजिा” िन्नाले पिािी िेत्रको िकमा दिदे शख
पााँच

य िे क्टर भम र तराई/मधे

तर्ा सित्री मधे को िकमा

एक

यदे शख दुई िजार िेक्टर भम स िं चाइ िेत्र िएको आयोजिा

भझिु पछथ ।


(र्)

“ ािा स िं चाइ आयोजिा” िन्नाले पिािी िेत्रको िकमा दि
िे क्टर भम र तराई/मधे

तर्ा सित्री मधे को िकमा एक

िे क्टर भम स िं चाइ िेत्र िएको आयोजिा


(द)

य

भझिु पछथ ।

“परभपरागत स िं चाइ प्रणाली” िन्नाले िदी, खोला तर्ा पािीका
स्रोतमा बााँध बिाई स िं चाइ गिे तर्ा ट्युववेलको माध्यमद्वारा
िूसमगत पािी प्रयोग िुिे स िं चाइ प्रणाली



(ध)

“ियााँ

प्रहवसधम

आधाररत

प्रयोजिार्थ पािी

स िं चाइ

िन्नाले

स िं चाइको

बै कायथमा परभपरागत स िं चाइ प्रणाली िन्दा

सिन्न प्रहवसध प्रयोग िुिे स िं चाइ प्रणाली
दोस्रो

प्रणाली”

ङ्कलि, प्रवािीकरण, िण्िारण, हवतरण तर्ा

प्रयोगमध्ये केिी वा



भझिु पछथ ।

िं िोधिद्वारा र्प ।
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“सलफ्ट स िं चाइ प्रणाली” िन्नाले स िं चाइ गिुप
थ िे िेत्र िन्दा कम



(ि)

उचाइमा रिे को पािीको स्रोतबाट हवद्युतीय वा अन्य उजाथको
उपयोग गरी स िं चाइ गिुप
थ िे िेत्रमा पािी पुयाथउिे स िं चाइ प्रणाली
भझिु पछथ ।
“िूसमगत जल स िं चाइ प्रणाली” िन्नाले िीप ट्युववेल, स्यालो



(प)

ट्युववेल, इिार आददको माध्यमद्वारा िूसमगत पािी प्रयोग गिे
स िं चाइ प्रणाली

भझिु पछथ ।

पररच्छे द – २
उपिोक्ता
३.

उपिोक्ता

िंस्र्ा तर्ा पररयोजिा िस्तान्तरण

िंस्र्ाको

दताथः



(१)

उपिोक्तािरुले उपलब्ध िए भम ते त्ती
र हपछसिएका जिजासत
उपिोक्ता

दे िाय

भबन्धी व्यवस्र्ा

बमोशजमका

स िं चाइ

प्रणालीका

प्रसतित महिला, दुईजिा दसलत, उत्पीसित

हित एघार जिा भमको कायथ

समसत गठि गरी

िं स्र्ाको दताथको लासग अिु ूची–१ बमोशजमको ढा“चामा

भबशन्धत

स िं चाइ कायाथलयमा दरखास्त ददिु पिेछः–
(क)

िेपाल

रकारले सिमाथण गरी

(ख)

िेपाल

रकारले ममथत

(ग)

कृषक

मूिबाट सिमाथण िई

(२) उपसियम (१) बमोशजम उपिोक्ता

ञ्चालि गरे को,

भिार एविं

ु ार गरे को,
ध

िं चालि िएको ।

िं स्र्ा गठि गदाथ जुि ििर, िाखा

ििर, प्रिाखा ििर, कुलो, कुले ोबाट हवतररत पािी उपयोग गिे िो त्यस्तो ििर,
िाखा ििर, प्रिाखा ििर, कुलो, कुले ोबाट िुिे स िं शचत िेत्रको उपिोक्ता मध्ये
कभतीमा

त ठ्ठी प्रसतित उपिोक्ताको प्रसतसिसधत्व िुि ु पिेछ ।

स्पष्टीकरणः य



............

उपसियमको प्रयोजिको लासग “स िं शचत िेत्र” िन्नाले स िं चाइ

प्रणालीको प्रकृसत तर्ा हवस्तारका आधारमा ििर, िाखा ििर, प्रिाखा ििर, कुलो



दोस्रो



पहिलो



पहिलो

िं िोधिद्वारा र्प ।
िं िोधिद्वारा

िं िोसधत ।

िं िोधिद्वारा शझहकएको ।
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वा कुले ोबाट उपिोक्ताका लासग पािी हवतरण गिथ सिमाथण गररएको सिसिजि
बक्

वा टिथआउटबाट बिे को पािीले स िं शचत िुिे िेत्रलाई

भझिु पछथ ।

(३) उपसियम (१) बमोशजम पिथ आएको दरखास्त उपर आवश्यक
जााँचबुझ गरी

ात

िं स्र्ा दताथ गरी अिु ूची–२ को ढा“चामा

ददिसित्र उपिोक्ता

दताथ प्रमाणपत्र ददिु पिेछ ।
तर, दरखास्त जााँचबुझ गदाथ कुिै कुरा िसमले को वा
लासग पहिले िै उपिोक्ता

िं स्र्ा दताथ िइ केको वा प्रचसलत कािूि बमोशजम दताथ

गिथ िसमल्िे अवस्र्ा िएमा दरखास्त परे को



४.

ोिी स िं शचत िेत्रको

जािकारी

भबशन्धत उपिोक्तालाई ददिु पिेछ ।

उपिोक्ता

िंस्र्ाको सिवाथचि तर्ा कायथ

पदासधकारीको सिवाथचि तर्ा पदावसध

ो

ात ददिसित्र

ोिी व्यिोराको

समसत हवघटिः (१) कायथ

समसतको

िं स्र्ाको हवधािमा उल्लेख िए बमोशजम

िुिेछ ।
ु ै कुरा ले शखएको िए तापसि उपिोक्ता
(२) उपसियम (१) मा जुि क
िं स्र्ाको

दुई

सतिाई

प्रिावकारी रुपमा

ाधारण

दस्यको

सिणथयले

कुिै

िं चालि गिथ ि केको आधारमा कायथ

स िं चाइ

प्रणालीको

समसत हवघटि गिथ

हकिेछ ।
(३) कुिै कायथ
गरे को पाइएमा

सियमावली वा स्वीकृत हवधाि हवपरीत काम

समसतले य

भबशन्धत स िं चाइ कायाथलयले त्यस्तो कायथ

पन्र ददिको भयाद ददई कारण

समसतलाई बढीमा

हितको जवाफ माग गिुथ पिेछ ।

(४) उपसियम (३) बमोशजम ददइएको भयादसित्र जवाफ पेि िगरे मा वा
पेि गरे को जवाफ
कायथ

न्तोषजिक ििएमा

भबशन्धत स िं चाइ कायाथलयले त्यस्तो

समसत हवघटि गिथ उशचत र पयाथप्त कारण

हितको स फाररि हविाग

मि पेि गिुथ पिेछ ।
(५) उपसियम (४) बमोशजम कुिै कायथ

समसत हवघटि गिथ स फाररि

िई आएमा हविागले उपयुक्त कारण र औशचत्यको आधारमा त्यस्तो कायथ



पहिलो

िं िोधिद्वारा

िं िोसधत ।
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हवघटि

गिे

स्वीकृसत

ददिेछ

स्वीकृसतको आधारमा कायथ

र

भबशन्धत

स िं चाइ

कायाथलयले

हविागको

समसत हवघटि गिे सिणथय गिेछ ।

(६) सियम ८क. को उपसियम (१) र (२) बमोशजमको भयादसित्र
िवीकरण ििएको कायथ
(७) य

समसत स्वतः हवघटि िएको मासििेछ ।

सियम बमोशजम हवघटि िएको कायथ

समसतको ियााँ सिवाथचि

सियमावली बमोशजमको कुिै

ििए भम त्यस्तो स िं चाइ प्रणालीलाई ऐि र य
हु वधा उपलब्ध गराईिे छै ि ।
सियम बमोशजम कुिै कायथ

(८) य

समसत हवघटि िएमा

स िं चाइ कायाथलयले आफ्िो प्रत्यि रे खदे खमा तीि महििासित्र
स िं चाइ उपिोक्ता

िं घ माफथत त्यस्तो कायथ

सिवाथचि ििए भमको लासग
समसत बिाई कायथ

५.

उपिोक्ता

भबशन्धत

भबशन्धत शजल्ला

समसतको सिवाथचि गराउिु पिेछ र

भबशन्धत शजल्ला स िं चाइ उपिोक्ता

िं घले तदर्थ

िं चालि गराउिु पिेछ ।

िंस्र्ाको काम, कतथव्य र असधकारः (१) उपिोक्ता

िं स्र्ाको काम,

कतथव्य र असधकार दे िाय बमोशजम िुिेछः–
(क)

आफूले

िं चालि गरे को स िं चाइ प्रणालीको ममथत

भिार,

िं चालि तर्ा व्यवस्र्ापि गिे,
तर



स िं चाइ प्रणालीलाई अ र पिे गरी िौसतक

िं रचिा, यन्त्र उपकरण आददको फेरबदल वा िेरफेर गिथ
परे मा

भबशन्धत स िं चाइ कायाथलयको पूव थ स्वीकृसत सलिु

पिेछ ।
(ख)

बालीको हकस म र जसमिको अवस्र्ा अिु ार उपिोक्ता
कृषकिरुलाई ठीक

मयमा उशचत मात्रामा स िं चाइको

लासग पािी उपलब्ध गराउिे,



पहिलो

िं िोधिद्वारा

िं िोसधत ।
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(ग)

ेवा उपलब्ध िुि ि केका जग्गाको लगत राख्ने र त्यस्ता
उपिोक्ताले

सतिुथ

पिे

ेवा

िुल्क

समिािाको

लासग

स फाररि गिे,
(घ)

पहिले

ेवा प्राप्त गरररिे का उपिोक्तालाई मकाथ िपिे गरी

अरु ियााँ कृषक उपिोक्तालाई पािी हवतरण गिे,
(ङ)

स िं चाइ प्रणालीको ममथत

भिारमा जि ििासगता पररचालि

गिे,
(च)

पािीको आपूसतथलाई सबचार गरी स िं चाइ िेत्र बृहि गिथ र्प
िं रचिाको सिमाथण गिे ।



(छ) उपझोक्ता ाँग

े वा

िुल्क

उठाई

भबशन्धत

स िं चाइ

कायाथलयले तोहकददएको स्र्ािमा जभमा गिे ,


(ज)

ेवा िुल्क िबुझाउिे उपिोक्तालाई
हवलभब िुल्क सलिे र

ेवाबाट वशञ्चत गिे,

ोको जािकारी

भबशन्धत स िं चाइ

कायाथलयलाई ददिे ।


(झ) स िं चाइ प्रणाली र

ोको

िं रचिा क ै ले ित्काएमा वा

हवगारे मा, िेरफेर गरे मा, अवरोध गरे मा वा त्यस्तो कायथ गिथ
लागेको

जािकारी

िुि

आएमा

ो

भबन्धी

ूचिा

भबशन्धत स िं चाइ कायाथलयलाई ददिे ।
(२)
कुिै



उपसियम (१) बमोशजमको काम, कतथव्य र असधकारको प्रयोग गदाथ

हकस मको

प्राहवसधक

परामिथको

आवश्यक

भबशन्धत स िं चाइ कायाथलयमा अिुरोध गिथ

िएमा

उपिोक्ता

िं स्र्ाले

क्िेछ र य री अिुरोध िई आएमा

भबशन्धत स िं चाइ कायाथलयले आवश्यक प्राहवसधक परामिथ उपलब्ध गराई ददिु
पिेछ ।
(३) उपिोक्ता

िं स्र्ाले उपसियम (१) बमोशजम आफूलाई प्राप्त काम,

कतथव्य र असधकार मध्ये केिी काम, कतथव्य र असधकार



पहिलो

िं िोधिद्वारा र्प।



पहिलो

िं िोधिद्वारा

िं िोसधत ।
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उपिोक्तािरु

मध्येबाट

प्रत्यायोजि गिथ

६.

हवसिन्न

उप

समसत

गठि

गरी

ो

उप समसतलाई

क्िेछ ।

असिलेख राख्नु पिेः (१) उपिोक्ता

िं स्र्ाले आफूले उपलब्ध गराएको

उपिोग गरे वापत उपिोक्ताले सतिुथ बुझाउिु पिे
िं िारमा िएको खचथ

ेवा

ेवा िुल्क लगायत ममथत

मेत दे शखिे गरी आफ्िो कोषको मौज्दात

मेतको असिलेख

अद्यावसधक गरी राख्नु पिेछ ।
(२) उपिोक्ता

िं स्र्ाले आसर्थक वषथ

उपिोक्ता

िं स्र्ाको आसर्थक हववरण र

गराएको

ेवाको पूणथ हववरण

माप्त िएको समसतले तीि महििासित्र

ो आसर्थक वषथमा उपिोक्तालाई उपलब्ध

हितको प्रसतवेदि

भबशन्धत स िं चाइ कायाथलय

मि पेि गिुथ पिेछ ।
७.

उपिोक्ता

मन्वय

िंस्र्ाः (१) ििर, िाखा ििर वा प्रिाखा ििरबाट बिेको पािी

प्रयोग गिे उपिोक्ता

िं स्र्ाले त्यस्तो स िं चाइ प्रणालीको प्रकृसत तर्ा हवस्तारका

आधारमा आ–आफ्िो तफथबाट एक एक जिा प्रसतसिसध रििे गरी एउटा ििर,
िाखा ििर वा प्रिाखा ििरको िकमा एउटा उपिोक्ता
गिुथ पिेछ र

ोको जािकारी



शजल्ला स िं चाइ उपिोक्ता

मन्वय
िं घ र

िं स्र्ाको गठि
भबशन्धत स िं चाइ

कायाथलयलाई ददिु पिेछ ।
(२) उपसियम (१) बमोशजम गठि िएको उपिोक्ता
त्यस्तो ििर, िाखा ििर वा प्रिाखा ििरको
हवतरण

८.

भबन्धी कायथको

उपिोक्ता

मन्वय

िं चालि, ममथत

पहिलो

भिार र पािी

िंस्र्ाको दताथः सियम ७ बमोशजम गदठत उपिोक्ता
मन्वय

मन्वय

िं स्र्ाले आफ्िो

िं चालि गिे हवसध तर्ा अन्य आवश्यक कुरा आफैले सिधाथरण गिथ

क्िेछ ।



िं स्र्ाले

मन्वय गिेछ ।

िं स्र्ाको दताथ सियम ३ बमोशजम िुिेछ । उपिोक्ता
कायथ

मन्वय

िं िोधिद्वारा र्प।
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८क. िवीकरणः (१) य
आसर्थक वषथ

सियमावली बमोशजम दताथ िएका प्रत्येक उपिोक्ता

माप्त िएको समसतले िब्बे ददिसित्र मिाले खा परीिकको हविागबाट

मान्यता प्राप्त ले खापरीिकबाट ले खापरीिण गराई
प्रसतवेदि

िं स्र्ाले

लिं ग्ि गरी

ो को प्रसतवेदि र वाहषथक

भबशन्धत स िं चाइ कायाथलयमा िवीकरणको लासग दरखास्त

ददिु पिेछ ।
(२) कुिै कारणबाट उपसियम (१) बमोशजमको भयादसित्र दरखास्त ददि
ि केमा

ो

मेत खुलाई एक य रुपैयािं हवलभब िुल्क

मेत

लिं ग्ि गरी र्प

िब्बे ददिसित्र िवीकरणको लासग दरखास्त ददिु पिेछ ।
(३) उपसियम (१) र (२) बमोशजम दरखास्त पिथ आएमा

भबशन्धत

स िं चाइ कायाथलयले

ात ददिसित्र िवीकरण गररददिु पिेछ । िहवकरण गिुथ िपिे

कुिै कारण िएमा

ोको सलशखत जािकारी

भबशन्धत उपिोक्ता

िं स्र्ालाई ददिु

पिेछ ।
९.

ममथत

भिार कोषः (१) उपिोक्ता

िं स्र्ाले

ेवा िुल्क तर्ा अन्य आयको िब्बे

प्रसतितमा िघट्िे गरी स िं चाइ प्रणाली तर्ा

िं रचिाको ममथत

भिार कायथको

लासग छु ट्टै कोष खिा गरी जभमा गिुथ पिेछ ।
(२) उपसियम (१) बमोशजमको रकम मध्ये कभतीमा िब्बे प्रसतित रकम
ििर, िाखा ििर तर्ा प्रिाखा ििरको ममथत

१०.

पररयोजिा िस्तान्तरणः िेपाल

रकारले हवका

भिारको लासग छु ट्याउिु पिेछ ।

गरे को कुिै पररयोजिा वा त्यस्तो

पररयोजिाको कुिै ििर, िाखा ििर, प्रिाखा ििर, कुलो वा कुले ोलाई त्यस्तो
ििर, िाखा ििर, प्रिाखा ििर, कुलो वा कुले ो
िएको उपिोक्ता

११.

िं स्र्ालाई िस्तान्तरण गिथ

क्िेछ ।

पररयोजिा िस्तान्तरणका ितथः सियम १० बमोशजम िेपाल
िस्तान्तरण गदाथ अन्य ितथको असतररक्त दे िायका ितथ



न्चालि गिे उद्देश्यले दताथ

पहिलो

िं िोधिद्वारा र्प।
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(क)

िस्तान्तररत
दातव्य,

िं रचिा सधतो बन्धकमा राख्न वा बेच सबखि, दाि
भझौता वा अन्य कुिै पसि प्रकारले िक

ट्टा पट्टा वा

छािी अन्य क ैलाई िस्तान्तरण गिथ िपाईिे,
िं रचिा िास्ि, सबगािथ वा अदल बदल गिथ िपाईिे,

(ख)

तर,

पररयोजिा

िस्तान्तरण

गिे

भबशन्धत

स िं चाइ

कायाथलयको पूव थ स्वीकृसतमा आवश्यक ममथत तर्ा

िं िार गिे

प्रयोजिको लासग अदल बदल गिथ र पुिः प्रयोग गिथ ि हकिे
यन्त्र उपकरण लगातका त्य ै राख्दा सबग्रि, िास ि

क्िे खालका

अन्य बस्तु बेच–सबखि वा अन्य कुिै तररकाले िस्तान्तरण गिथ
हकिेछ ।
(ग)

स िं चाइको पािीमा कमी आउिे वा पािीको गुणस्तरमा ह्रा

आउिे

कुिै पसि प्रकारको हियाकलाप गिथ िपाइिे,
(घ)

य

सियमावलीमा अन्यर्ा व्यवस्र्ा गररएकोमा बािे क उपिोक्ताले

उपयोग गिे पािीको पररमाणमा कमी ल्याउि िपाइिे,
(ङ)

अन्य

कुिै

व्यशक्त

वा

िं स्र्ालाई

िं चालिको

शजभमा

ददि

िपाइिे ।



१२. बृिारोपण तर्ा रुख हवरुवाको
तर्ा

सियमावली

बमोशजम

कायथयोजिा स्वीकृत गराई
कुले ोको हकिारा वा

िंरिणः (१) उपिोक्ता
भबशन्धत

वि

िं स्र्ाले प्रचसलत वि ऐि

कायाथलयबाट

ामुदाहयक

वि

ो बमोशजम ििर, िाखा ििर, प्रिाखा ििर, कुलो वा
ीमा (राईट अफ वे) मा वृिारोपण गिथ

त्य री वृिारोपण गिे स्र्ाि सिधाथरण गदाथ

क्िेछ ।

भबशन्धत स िं चाइ कायाथलय ाँग

मन्वय गिुथ पिेछ ।
(२) उपिोक्ता

िं स्र्ाले उपसियम (१) बमोशजमको कायथयोजिा स्वीकृत

ििए भम दे िाय बमोशजमको

समसतको स्वीकृसत सलई ििर, िाखा ििर, प्रिाखा

ििर, कुलो कुले ोको हकिारा वा
छााँट गरी सबिी गिथ


पहिलो

िं िोधिद्वारा

ीमामा रिे का,

क्िेछः–

िं िोसधत ।
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(क)

भबशन्धत स िं चाइ कायाथलयको प्रमुख

(ख)

भबशन्धत शजल्ला हवका

(ग)

भबशन्धत शजल्ला प्रिा ि कायाथलयको

-

िं योजक

समसतको प्रसतसिसध -

असधकृतस्तरको प्रसतसिसध

दस्य

-

दस्य

-

दस्य

-

दस्य

-

दस्य

भबशन्धत शजल्ला वि कायाथलयको

(घ)

असधकृतस्तरको प्रसतसिसध
(ङ)

भबशन्धत उपिोक्ता

िं स्र्ाको अध्यि

(च)

भबशन्धत शजल्ला स िं चाइ उपिोक्ता
िं घको प्रसतसिसध

(३) उपसियम (२) बमोशजमको

समसतको बैठक

भबन्धी कुरा

समसत

आफैले सिधाथरण गरे बमोशजम िुिेछ ।

१३.

ु
व्यवस्र्ापि प्रणालीः (१) सियम १० बमोशजम उपिोक्ता
िं यक्त

िं स्र्ालाई पूण थ

रुपमा िस्तान्तरण गिथ ि हकिे ठू ला प्रकृसतका पररयोजिा िेपाल
उपिोक्ता

िं स्र्ाबीच

भझौता गरी

ु रुपमा
िं यक्त

(२) उपसियम (१) बमोशजम िेपाल
भझौता िई

ेवा

िं चालि गदाथ

प्रसतित तोक्िे, ममथत

िं चालि गिथ

रकार र उपिोक्ता

भिार व्यवस्र्ापि लगायत ऐि तर्ा य

............

पररच्छे द – ४
ेवा उपिोग
पहिलो

भबन्धी व्यवस्र्ा

िं िोधिद्वारा खारे ज ।

11

िं स्र्ाबीच

िं स्र्ाले पाउिे
सियमावली

मेत हकटाि गिुथ पिेछ ।

पररच्छे द – ३



हकिेछ ।

ेवा िुल्क उठाउिे, उपिोक्ता

बमोशजम गिुथ पिे कायथको शजभमेवारी र दाहयत्व

रकार र
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१८.

दरखास्त ददिु पिेः (१) िेपाल
रकारले हवका

रकारले हवका

गरी

िं चालि गरे को वा िेपाल

गरी उपिोक्तालाई िस्तान्तरण गरे को पररयोजिाबाट

उपिोग गिथ चाििे व्यशक्तले

भबशन्धत पररयोजिा कायाथलय

ेवा

मि दरखास्त ददिु

पिेछ ।
(२) उपसियम (१) बमोशजम दरखास्त परे पसछ पररयोजिा कायाथलयले
दरखास्तवालाको माग बमोशजम

ेवा उपलब्ध गराउि

हकिे वा ि हकिे

भबन्धमा प्राहवसधक तर्ा अन्य आवश्यक कुराको जााँचबुझ गरी
गराउिु पिेछ ।

१९.

ेवा उपलब्ध गराउि ि हकिे िएमा दरखास्तवालालाई

बमोशजमको

ूचिा ददिु पिेछ ।

उजूरी ददि

हकिेः (१) सियम १८ को उपसियम (२) बमोशजम

गराउि ि हकिे ििी ददएको सिणथयमा शचत्त िबुझ्िे व्यशक्तले
पैंती

ददिसित्र

े वा उपलब्ध

भबशन्धत स िं चाइ कायाथलय

मि उजूरी ददि

(२) उपसियम (१) बमोशजम पिथ आएको उजूरीको
स िं चाइ कायाथलयले आवश्यक जााँचबुझ गरी आदे ि ददि

ोिी

ेवा उपलब्ध
ो सिणथय उपर

क्िेछ ।
भबन्धमा
क्िेछ र

भबशन्धत
ो आदे ि

अशन्तम िुिेछ ।

२०.

ेवा उपिोगको ितथः (१) य

सियमावली बमोशजम उपलब्ध गराइएको

उपिोग गिे उपिोक्ताले पालि गिुथ पिे ितथ िेपाल
िं चालि गरे को स िं चाइ प्रणालीको िकमा

रकारले हवका

ेवा
गरी

भबशन्धत स िं चाइ कायाथलयले, ऐिको

दफा ११ बमोशजम िस्तान्तररत स िं चाइ प्रणालीको िकमा
िं स्र्ाले र अिुमसतपत्र प्राप्त व्यशक्तले हवका

गरी

भबशन्धत उपिोक्ता

िं चालि गरे को स िं चाइ

प्रणालीको िकमा अिुमसतपत्र प्राप्त व्यशक्तले तोके बमोशजम िुिेछ ।
(२) उपसियम (१) बमोशजम ितथ तोक्दा ऐि, यो सियमावली तर्ा
अिुमसतपत्र ददाँदा तोहकएको ितथ हवपरीत ििुिे गरी तोक्िु पिेछ ।
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२१.

ेवा उपलब्ध गराउिे आधारः (१) पररयोजिा कायाथलयले

ेवा उपलब्ध गराउाँदा

शजल्ला कृहष हवका

िं स्र्ा िं ग परामिथ गरी



कायाथलय र

भबशन्धत उपिोक्ता

पािी हवतरणको प्रार्समकतािम सिधाथरण गिेछ ।
(२) उपसियम (१) बमोशजम प्रार्समकतािम सिधाथरण गदाथ दे िायका
कुरालाई आधार मान्नु पिेछः–
भबशन्धत िेत्रको िौगोसलक शस्र्सत,

(क)
(ख)

जग्गाको िेत्रफल,

(ग)

स्रोतमा उपलब्ध िुि

(घ)

जग्गामा लाउिे बालीको हकस म,

(ङ)

जग्गाको माटोको प्रकृसत,
िं रचिाको िमता तर्ा अन्य प्राहवसधक कुरा ।

(च)

२२.

क्िे पािीको पररमाण,

ेवा कटौती गिथ

क्िेः (१) पािीको स्रोतबाट उपलब्ध िुि ि क्िे वा

िं रचिाको िमतािन्दा बढी पररमाणमा पािीको माग िई माग अिु ारको
उपलब्ध गराउि
िं स्र्ाको

क्िे अवस्र्ा ििएमा पररयोजिा कायाथलयले



ेवा

उपिोक्ता

मन्वयमा सियम २१ बमोशजम सिधाथररत आधारको अधीिमा रिी

आिंशिक रुपमा

ेवा कटौती गिे सिणथय गिथ

क्िेछ ।

(२) पररयोजिा कायाथलयले उपसियम (१) बमोशजम सिणथय गदाथ
स िं चाइ कायाथलय



................. तर्ा

भबशन्धत

भबशन्धत स्र्ािीय सिकाय ाँग परामिथ

गिुथ पिेछ ।

२३.

ेवा बन्द गिथ

क्िेः पररयोजिा कायाथलयले दे िायको अवस्र्ामा

ेवा बन्द गिथ

क्िेछः–
(क) उपिोक्ता





पहिलो

िं िोधिद्वारा



पहिलो

िं िोधिद्वारा र्प ।



पहिलो

िं िोधिद्वारा शझहकएको।

िं स्र्ाले

िं कलि गरी बुझाउिुपिे रकम िबुझाए भम,

िं िोसधत ।
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(ख)

कुिै उपिोक्ताले पररयोजिा कायाथलय र उपिोक्ता बीच िएको
भझौतामा

उशल्लशखत

ितथ

उल्लघिं ि

गरे मा

ोिी

भझौता

बमोशजमको कारवािी पूरा ििए भम,
िं रचिा िसतग्रस्त िएमा वा िुिे

(ग)

भिाविा िएमा आवश्यक ममथत

भिार िगरे भम ।

२४.

ूचिा ददिु पिेः पररयोजिा कायाथलयले सियम २२ वा २३ बमोशजम
वा बन्द गिुथ परे मा

ोको

ूचिा

भबशन्धत उपिोक्ता

ेवा कटौती

िं स्र्ा तर्ा स्र्ािीय

सिकायलाई ददिु पिेछ ।

पररच्छे द – ५
उपिोक्ताको कतथव्य र दाहयत्व तर्ा
२५.

ेवा िुल्क

भबन्धी व्यवस्र्ा

उपिोक्ताको कतथव्य र दाहयत्वः उपिोक्ताको कतथव्य तर्ा दाहयत्व दे िाय बमोशजम
िुिेछः–
(क)

ेवा दुरुपयोग गरे को वा पािीको च ुिावट गरे को वा

क ै ले

त्यस्तो हकस मको हियाकलाप गरे को वा गिथ लागेको कुरा र्ािा
िुि आएमा तत्कालै पररयोजिा कायाथलयलाई
िं रचिाको सिमाथण, ममथत

(ख)

कायाथलयलाई आवश्यक

२६.

ेवा िुल्क सिधाथरण
गरे को वा िेपाल

पररयोजिाबाट उपिोक्ताले

रु िाको कायथमा पररयोजिा

भिार तर्ा
ियोग गिे ।

समसतको गठिः िेपाल

रकारले हवका

ूचिा ददिे,

रकारले हवका

गरी उपिोक्ता

तर्ा

िं स्र्ालाई िस्तान्तरण गरे को

ेवा उपिोग गरे बापत बुझाउिु पिे

दर सिधाथरण गिथ प्रत्येक शजल्लामा दे िाय बमोशजमको

ेवा िुल्कको

ेवा िुल्क सिधाथरण

समसतको गठि िुिेछः–




पहिलो

(क) प्रमुख, भबशन्धत स िं चाइ कायाथलय

िं िोधिद्वारा

िं िोसधत ।
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(ख)

प्रसतसिसध, शजल्ला कृहष हवका
भबशन्धत उपिोक्ता

(ग)


२७.

िं स्र्ाको अध्यि

(घ) शजल्ला स िं चाइ उपिोक्ता

ेवा िुल्क सिधाथरण

कायाथलय

िं घको प्रसतसिसध

समसतको बैठकः (१)

ेवा िुल्क सिधाथरण

–

दस्य

–

दस्य

–

दस्य

ेवा िुल्क सिधाथरण

समसतको अध्यिले तोकेको समसत,

समसतको बैठक
मय र स्र्ािमा

बस्िेछ ।
(२)

ेवा िुल्क सिधाथरण

समसतको बैठक वषथको कभतीमा एक पटक

ेवा िुल्क सिधाथरण

समसतको बैठकको कायथहवसध

बस्िेछ ।
(३)

समसत आफैले

सिधाथरण गरे बमोशजम िुिेछ ।

२८.

ेवा िुल्क सिधाथरण

समसतको काम, कतथव्य र असधकारः

ेवा िुल्क सिधाथरण

समसतको काम, कतथव्य र असधकार दे िाय बमोशजम िुिेछः–


(क) स िं चाइ

ेवा उपलब्ध िई बढ्ि जािे औ त कृहष उत्पादिको

आधारमा प्रत्येक बालीको लासग न्यू ितम
(ख)

िेपाल

रकार



................. ले

मय

ेवा िुल्क सिधाथरण गिे,
मयमा मागेका हववरण

तर्ा परामिथ उपलब्ध गराउिे,
ेवा िुल्कको दर िेरफेर गदाथ

(ग)



................िेपाल

रकार ाँग

परामिथ सलिे ।



२९.

ेवा िुल्क बुझाउिु पिेः (१)
बमोशजम बुझाउिु पिे

ेवा िुल्क उपिोक्ता

असधकार प्राप्त व्यशक्त वा

िं स्र्ा वा त्यस्तो

िं स्र्ालाई बुझाई रस द



पहिलो

िं िोधिद्वारा र्प ।



पहिलो

िं िोधिद्वारा

पहिलो

िं िोधिद्वारा शझहकएको ।



ेवा उपिोग गिे उपिोक्ताले य

िं िोसधत ।
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ु व्यवस्र्ापिमा
िं यक्त

(२)

दाहयत्व उपिोक्ता

िं स्र्ाको िुिेछ । उपिोक्ता

गरे को स िं शचत िेत्रमा
बमोशजमको

िं चासलत स िं चाइ प्रणालीमा
िं स्र्ाले िेपाल

ेवा िुल्क उठाउिे
रकारले घोहषत

ेवा उपिोग ििएको अवस्र्ामा पसि सियम २६

समसतले सिधाथरण गररददए अिुरुपको न्यू ितम

ेवा िुल्क प्रत्येक

उपिोक्ताबाट उठाउिु पिेछ ।
(३) उपसियम (२) बमोशजम उपिोक्ताबाट उठाएको रकममध्येबाट
उपिोक्ता

िं स्र्ाले अिु ूची–३ को तालीका बमोशजम आफूले पाउिे अिंि आफ्िो

खातामा जभमा गरी बााँहक रकम केन्रीय ममथत
ोको सिस् ा

भिार कोष र राजस्वमा बुझाई

भबशन्धत स िं चाइ कायाथलयमा बुझाउिु पिेछ ।

(४) िेपाल

रकारले उपसियम (३) बमोशजम केन्रीय ममथत

भिार कोष

र राजस्वमा रकम जभमा ििएका स िं चाइ प्रणालीमा र्प लगािी गिे छै ि ।

३०.

हवलभब िुल्कः (१) सिधाथररत


उपिोक्ता

मयमा

ेवा िुल्क िबुझाउिे उपिोक्ताले

िं स्र्ा वा असधकार प्रात व्यशक्त वा

िुल्कको असतररक्त हवलभब िुल्क

िं स्र्ालाई सतिुथ बुझाउिु पिे

ेवा

मेत सतिुप
थ िे छ र त्यस्तो हवलभब िुल्कको

दर सियम २६ बमोशजम गदठत

ेवा िुल्क सिधाथरण

समसतले तोके बमोशजम

िुिेछ ।
(२) उपसियम (१) बमोशजम बुझाउिु पिे िुल्क एकमुष्ट वा पटक पटक
गरी हकस्ताबन्दीमा बुझाउि
तरीका र भयाद

क्िेछ ।

ेवा िुल्क सिधाथरण

ेवा िुल्क र हवलभब िुल्क बुझाउिे

समसतले तोहकददए बमोशजम िुिेछ ।

पररच्छे द – ६
स िं चाइ पररयोजिा
३१.

पररयोजिा

समसतको गठिः (१) िेपाल

भबन्धी व्यवस्र्ा
रकारले तोकेको ठू ला प्रकृसतका स िं चाइ

पररयोजिाको कायाथन्वयिको लासग एक पररयोजिा
(२) पररयोजिा


पहिलो

िं िोधिद्वारा

समसतमा दे िायका अध्यि र

िं िोसधत ।
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(क)

शचव, स िं चाइ मन्त्रालय

(ख)

मिासिदे िक, स िं चाइ हविाग

–

दस्य

(ग)

मिासिदे िक, कृहष हविाग

–

दस्य

(घ)

प्रसतसिसध, अर्थ मन्त्रालय

–

दस्य

(ङ)

प्रसतसिसध, राहिय योजिा आयोग

–

दस्य

(च)

प्रसतसिसध, ामान्य प्रिा ि मन्त्रालय

–

दस्य

(छ)

३२.

पररयोजिा

– अध्यि

भबशन्धत पररयोजिा प्रमुख

समसतको बैठकः (१) पररयोजिा

–

दस्य– शचव

समसतको बैठक पररयोजिा

समसतको

अध्यिले तोकेको समसत, मय र स्र्ािमा बस्िेछ ।
(२)
अध्यिको

बैठकको

अध्यिता

अिुपशस्र्सतमा

पररयोजिा

पररयोजिा

समसतको

समसतका

अध्यिले

दस्यिरुले

आफू

गिेछ

।

मध्येबाट

छािेको व्यशक्तले बैठकको अध्यिता गिेछ ।
(३) पररयोजिा

समसतको कूल

उपशस्र्त िएमा बैठकको लासग गणपूरक
(४) पररयोजिा
उपशस्र्त

दस्य

दस्य

िं ख्याको पचा

प्रसतित

दस्य

िं ख्या पुगेको मासििेछ ।

समसतमा कुिै हवषयमा छलफल िै मतदाि िु“दा

िं ख्याको बिुमत

दस्यको मतलाई पररयोजिा

समसतको सिणथय

मासििेछ ।
(५) पररयोजिा

समसतको सिणथय पररयोजिा

समसतको

दस्य– शचवद्वारा

प्रमाशणत गररिेछ ।
(६) पररयोजिा

समसतको बैठक

भबन्धी अन्य कायथहवसध पररयोजिा

समसत आफैले सिधाथरण गरे बमोशजम िुिेछ ।

३३.

पररयोजिा

समसतको काम, कतथव्य र असधकारः पररयोजिा

र असधकार दे िाय बमोशजम िुिेछः–



दोस्रो

िं िोधिद्वारा

िं िोसधत ।
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(क)

िेपाल

रकारले

मय

अिुरुप पररयोजिा

३४.

मयमा ददएको सिदे िि तर्ा मागथदिथि

मयमै

भपन्न गराउिे,

(ख)

पररयोजिा ाँग

(ग)

पररयोजिाको लासग आवश्यक कमथचारीको दरवन्दी स्वीकृत गिे,

(घ)

पररयोजिा

भबि सिजाइि, ड्रईड्ड आदद प्राहवसधक कायथ गराउिे,

भपन्न गिथको लासग आवश्यक पिे अन्य कायथ गिे ।

पररयोजिा प्रमुखको सियुशक्तः पररयोजिा प्रमुखको सियुशक्त िेपाल

रकारले

गिेछ

।

३५.

पररयोजिाको कमथचारी

भबन्धी व्यवस्र्ाः (१) पररयोजिा

आवश्यक पिे कमथचारी अस्र्ायी रुपमा पररयोजिा

भपन्न गिथका लासग
समसतले

सियुशक्त गिथ

क्िेछ ।
(२) उपसियम (१) बमोशजम सियुशक्त िएका कमथचारीको काम, कतथव्य र
असधकार तर्ा

हु वधा पररयोजिा

ेवाका अन्य ितथ र

समसतले स्वीकृत गरे

बमोशजम िुिेछ ।

३६.

असधकार

प्रत्यायोजिः

पररयोजिा

समसतले

आफूलाई

प्राप्त

असधकारमध्ये

आवश्यकता अिु ार केिी असधकार पररयोजिा प्रमुखलाई र पररयोजिा प्रमुखले
आफूमा

सिहित

असधकार

आफ्िो

मातितका

कमथचारीलाई

प्रत्यायोजि

गिथ

क्िेछ ।

३७.



पररयोजिाको दाहयत्व

िेः पररयोजिा

र दाहयत्व तर्ा

भपशत्त



पहिलो

िं िोसधत ।

िं िोधिद्वारा

भपन्न िएपसछ पररयोजिाको

हविागले तोकेको स िं चाइ कायाथलयमा
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३८.

पररयोजिा

इकाई

कायाथलयः

दुई

वा

दुईिन्दा

बढी

शजल्लामा

हवस्ताररत

पररयोजिाले आवश्यकता अिु ार पररयोजिा इकाई कायाथलय स्र्ापिा गिथ
क्िेछ ।

पररच्छे द – ७
हवहवध
३९.

िं रचिाको

रु िा व्यवस्र्ाः (१)

िं रचिाको

रु िा तर्ा पािीको चोरी, दुरुपयोग

वा अिसधकृत प्रयोग िुि िददिको लासग दे िायका कायथ गिथ िपाउिे गरी सिषेध
गिथ

हकिेछः–
(क)

िं रचिामा अिसधकृत प्रवेि गिथ,

(ख)

िं रचिा ित्काउि, बन्द गिथ वा त्य मा अरु कुिै कुराको
िे रफेर गिथ,

(ग)

िं रचिामा आउिे जािे पािी घटाउि वा बढाउि,

(घ)

िं रचिाको पािी प्रदुषण गिथ,

(ङ)

स िं चाइको प्रयोजिको लासग राशखएको
सबगािथ वा

(च)

ङ्केत वा शचन्ि

ािथ,

िं रचिाको पािीको प्रवाि सियन्त्रण गिे कुिै यन्त्र वा

ो

ु ाथलाई चलाउि, ािथ वा सबगािथ,
यन्त्रको कुिै पाटथपज
(छ)

प्रवेि

सिषेध

गररएको

स िं चाइ

िेत्रसित्र

कुिै

चौपाया

हििाउाँि, चराउि वा छािा छाड्ि,
(ज)

प्रवेि सिषेध गररएको स िं चाइ िेत्रसित्र

वारी चलाउि,

तर स िं चाइ िेत्रलाई िािी िपुग्िे गरी
पररयोजिाले
ठाउाँमा

भबशन्धत

तोहकददएको िुल्क सतरी त्यस्तो सिषेसधत

वारी

चलाउि

असधकारीले स्वीकृसत ददि
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(झ) स िं चाइ प्रणालीमा रिे का बााँध (िेिवक्र् ) र िदीमा रिे का
अन्य

िं रचिाको तल मासर्

भबशन्धत स िं चाइ कायाथलयले

तोहकददएको िेत्रसित्र ढुिं गा, बालुवा आदद सिकाल्ि,
(ञ)

ििरको सिल काट्ि, ििर वा
आउिे स्रोत अदल बदल गिथ वा

(ट)

िं रचिाबाट पािी जािे वा
ो कुराको प्रया

गिथ,

िं रचिालाई कम उपयोगी तुल्याउिे गरी िदी वा खोलाको
धारमा अवरोध खिा गरी पािीको बिाउलाई सियन्त्रण
गिथ,

(ठ)

स िं चाइ व्यवस्र्ालाई प्रसतकूल अ र पिे गरी िदी, खोला,
छिरा, ताल, पोखरी वा त्य को कुिै िागलाई कुिै
हकस म ाँग च्याप्िे वा समच्िे काम गिथ,

(ि)

स्वीकृसत बेगर पभपद्वारा पािी तान्ने काम गिथ ।

(२) उपसियम (१) बमोशजम सिषेध गररएको कुराको
स िं चाइ कायाथलय वा पररयोजिाले

ूचिा

भबशन्धत

वथ ाधारणको जािकारीको लासग

भबशन्धत

स िं चाइ िेत्रको मुख्य मुख्य ठाउाँमा र स िं चाइ कायाथलयमा तर्ा शजल्ला प्रिा ि
कायाथलय र स्र्ािीय सिकायमा टााँस्िु पिेछ ।

४०.

दण्ि

जाय ददिे असधकारीः ऐिको दफा २२ को उपदफा (१), (२) तर्ा (३)

बमोशजम स िं चाइ ाँग

भबशन्धत हवषयमा दण्ि

जाय गिे असधकार

भबशन्धत

स िं चाइ कायाथलयको प्रमुखलाई िुिेछ ।

४१.

सिदे िि ददि
सियन्त्रण

क्िेः (१) िेपाल

समसत तर्ा

रकारले पररयोजिा

ेवा िू ल्क सिधाथरण

समसत, स िं चाइ तर्ा िदी

समसतलाई आवश्यक सिदे िि ददि

क्िेछ ।
(२) उपसियम (१) बमोशजम ददएको सिदे िि पालिा गिुथ
समसतको कतथव्य िुिेछ ।



पहिलो

िं िोधिद्वारा

िं िोसधत ।
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४२. जि ििासगताः (१) पररयोजिा सिमाथणको लागत अिुमािमा उपिोक्ताले अिु ूची-४
बमोशजमको लगािीको अिंि व्यिोिु पिेछ ।


............

ु ै कुरा ले शखएको िए तापसि ियााँ
(१क) उपसियम (१) मा जुि क



प्रहवसधमा आधाररत स िं चाइ प्रणाली र िूसमगत जल स िं चाइ प्रणाली बािेकका अन्य
मझौला स िं चाइ आयोजिा तर्ा

ािा स िं चाइ आयोजिाको ियााँ सिमाथण तर्ा

ु ढीकरणको लासग उपिोक्ताको लगािीको अिंक पररयोजिाको लागतको पन्र
दृ
प्रसतितिन्दा बढी र तीि प्रसतितिन्दा कम िुिे छै ि ।
तर खिे री, बाढी, पहिरो, असिकाल जस्ता अप्रत्यास त प्राकृसतक प्रकोपिरुको
प्रिाव कम गिथ त्यस्ता िेत्रिरुमा
तत्काल स िं चाइका हविेष कायथिम
(२) िेपाल

रकारले हवका

रकारको तफथबाट

भपूण थ लगािी गरी

ञ्चालि गिुथ पिेछ ।
सिमाथण गिे कुिै स िं चाइ पररयोजिाको ििर,

िाखा ििर वा प्रिाखा ििरबाट उपिोक्ताको जसमिमा पािी पुयाथउिे प्रयोजिको
लासग सिमाथण गररिे कुलो वा कुले ोको लासग आवश्यक पिे जमीि
उपिोक्ताले उपिोक्ता
(३)

भबशन्धत

िं स्र्ालाई िस्तान्तरण गिुथ पिेछ ।

उपसियम

(२)

बमोशजम

जसमि

िस्तान्तरण

िएको

जािकारी

भबशन्धत स िं चाइ कायाथलयलाई ददिुपिेछ र स िं चाइ कायाथलयले िस्तान्तररत
जसमिको लगत कट्टा र मालपोत समन्िाको लासग कारबािी चलाउिु पिेछ ।
(४) उपसियम (३) बमोशजम िस्तान्तररत जसमिको प्रचसलत मूल्य कायम
गरी

भबशन्धत उपिोक्ताले

उपसियम (१) बमोशजम व्यिोिु पिे

रकममा

मायोजि गररिेछ ।
(५) कुलो कुले ोको सिमाथणमा जसमि पिे तर स िं चाइ

हु वधा िपाउिे

कृषकलाई प्रचसलत दर बमोशजम िुि आउिे जमीिको मूल्य बराबरको रकम
उपिोक्ता

िं स्र्ाको

िं िोधिद्वारा

ु ािी गिुप
थ िेछ ।
िं कसलत रकमबाटै िक्त



पहिलो



िं िोसधत ।

दोस्रो

िं िोधिद्वारा प्रसतबन्धात्मक वाक्ािंि शझहकएको ।



दोस्रो

िं िोधिद्वारा र्प ।
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ु ै कुरा ले शखएको िए तापसि उपसियम (१)
सियममा जुि क

(६) य

बमोशजमको रकम उठ्िे सिशित ििए भम कुलो वा कुले ो सिमाथण कायथ िुरु
गररिे छै ि ।


४३. अिुगमि तर्ा मूल्यािंकि
पररमाण, बाली

समसतः (१) स िं चाइ प्रणालीले पुयाथएको

घिता, उत्पादि बृहि, उपिोक्ता

शस्र्सत र कायथिेत्रमा िएका पररवथति

िं स्र्ागत तर्ा आसर्थक

मेतलाई आधार मािी स िं चाइ प्रणालीको

अिुगमि तर्ा मूल्यािंकि गिथ िेपाल
तर्ा मूल्याङ्कि

िं स्र्ाको

रकारले आवश्यकता अिु ारको अिुगमि

समसत गठि गिेछ ।

(२) उपसियम (१) बमोशजम अिुगमि तर्ा मूल्याड्ढि
अन्य

ेवा, पािीको

व्यशक्तिरुको

असतररक्त

स िं चाइ

उपिोक्ता

िं घको

समसत गठि गदाथ
पसि

प्रसतसिसधत्व

गराईिेछ ।



४३क. कबुसलयत गरी

ञ्चालि गिथ ददि

लेशखएको िए तापसि

हकिेः (१) य

ु ै कुरा
सियमावलीमा जुि क

ु व्यवस्र्ापिमा रिे को वा िेपाल
िं यक्त

रकारद्वारा

ञ्चासलत

प्रणालीसित्रका ििर, िाखा ििर, प्रिाखा ििर तर्ा कुलोको आिंशिक वा पूण थ
रुपमा ममथत,
गैर

भिार तर्ा

रकारी

ञ्चालिको शजभमेवारी कुिै व्यशक्त, उपिोक्ता

िं स्र्ा वा

िं स्र्ालाई प्रसतस्पधाथको आधारमा हविागले कबुसलयत गरी ददि

क्िेछ ।
(२) उपसियम (१) बमोशजम कबुसलयत गरी ददिको लासग राहियस्तरको
पत्रपसत्रकामा कशभतमा पैंती

ददिको

ूचिा प्रकािि गिुथ पिेछ र

ो

भबन्धी

अन्य कायथहवसध सिदे शिकामा उल्लेख िएबमोशजम िुिेछ ।



४३ख. व्यवस्र्ापि िस्तान्तरण गिथ
ु
व्यवस्र्ापिमा
िं यक्त

हकिेः (१) िेपाल

रकारद्वारा सिमाथण गरी िाल

ञ्चासलत ठू ला तर्ा मझौंला प्रणालीमा िेपाल

रकारको

तफथबाट गररिं दै आएको सियसमत व्यवस्र्ापिको शजभमेवारी िस्तान्तरणको लासग
स्र्ािीय सिकायबाट माग िई आएमा स्र्ािीय सिकायको प्राहवसधक िमता र
स्रोतको व्यवस्र्ा

मेतलाई िे री व्यवस्र्ापि िस्तान्तरण गिथ



पहिलो

िं िोधिद्वारा



िं िोसधत ।

पहिलो

िं िोधिद्वारा र्प ।
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(२) व्यवस्र्ापि िस्तान्तरण गिे

भबन्धी अन्य कायथहवसध सिदे शिकामा

उल्लेख िएबमोशजम िुिेछ ।
४४.

मूल्याङ्कि तर्ा गुणस्तर कायमः (१) प्रत्येक हवका
पररयोजिा तर्ा

भबशन्धत स िं चाइ कायाथलयद्वारा



िेत्र सित्र

िं चासलत स िं चाइ

िं चासलत स िं चाइ

भबन्धी काम

कारवािी गुणस्तरयुक्त र आवसधक प्रगसत लि अिुरुप िए ििएको
भबशन्धत

िेत्रीय

स िं चाइ

सिदे िकले

आवश्यक

पदासधकारीलाई आवश्यक सिदे िि ददि

जााँचबुझ

गरी

भबन्धमा
भबशन्धत

क्िेछ ।

(२) उपसियम (१) बमोशजम ददइएको सिदे िि पालि गिुथ

भबशन्धत

पदासधकारीको कतथव्य िुिछ
े ।
भबशन्धत स िं चाइ कायाथलय वा पररयोजिाले आफ्िो कायथ प्रगसत

(३)
हववरण
४५.

भबशन्धत िेत्रीय स िं चाइ सिदे ििालयमा पेि गिुथ पिेछ ।

सिदे शिका बिाउि

क्िेः िेपाल

रकारले ऐि र य

आवश्यक सिदे शिका बिाई लागू गिथ
भबशन्धत
४६.

क्िेछ र त्यस्तो सिदे शिकाको पालिा गिुथ

बैको कतथव्य िुिेछ ।

अिु ूचीमा िेरफेर तर्ा र्पघट गिथ
ूचिा प्रकािि गरी य
तर्ा र्पघट गिथ

४७.

सियमावलीको अधीिमा रिी

क्िेः िेपाल

रकारले िेपाल राजपत्रमा

सियमावलीको अिु ूचीमा आवश्यकता अिु ार िेरफेर

क्िेछ ।

खारे जी र बचाउः (१) य

सियमावलीमा ले शखएको कुरामा य ै सियमावली

बमोशजम र अन्य कुराको िकमा जलस्रोत सियमावली, २०५० बमोशजम िुिेछ ।
(२) स िं चाइ सियमावली, २०४५ खारे ज गररएको छ ।
(३) स िं चाइ सियमावली, २०४५ अन्तगथत िए गरे का

बै काम कारवािी

य ै सियमावली बमोशजम िए गरे को मासििेछ ।


पहिलो

रष्टब्यः– (१)
(२)

िं िोधिद्वारा

केिी िेपाल कािूि

पहिलो

“श्री ५ को

िं िोसधत ।

िंिोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रूपान्तर िएका िब्दिरूः–

रकार” को

ट्टा “िेपाल

रकार” ।

िं िोधिद्वारा रुपान्तर िएका िब्दिरु अिु ूची–१ र २ मा रिेका “शजल्ला स िंचाई कायाथलय” िन्ने िब्दिरुको

ट्टा “...........स िं चाई कायाथलय” ।
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अिु ूची – १
(सियम ३ को उपसियम (१)
उपिोक्ता

ाँ
ग

भबशन्धत)

िंस्र्ा दताथको लासग ददईिे दरखास्त फाराम

श्री ........ स िं चाइ कायाथलय,
........................... ।
स िं चाइको

ामूहिक उपयोग

मेतको लासग उपिोक्ता

िं स्र्ा दताथ गिथ आवश्यक

परे कोले स िं चाइ सियमावली, २०५६ को सियम ३ को उपसियम (१) बमोशजम रु.
१००।– दस्तुर तर्ा उपिोक्ता

िं स्र्ाको हवधाि दुई प्रसत

मेत य ै

ार्

िं लग्ि राखी

यो दरखास्त ददइएका छौ ।

१.

उपिोक्ता

िं स्र्ाको िाम र ठे गािाः–

२.

उपिोक्ता

िं स्र्ाको उद्देश्यः–

३.

उपिोक्ता

िं स्र्ाले उपयोग गिे कुलो/कुले ो/प्रिाखा/िाखा ििरको िामः–

४.

उपिोक्ता

िं स्र्ाको पदासधकारीिरुको िामः–

५.

उपिोक्तािरुको मिंजरु ी सलखतः–

६.

अन्य आवश्यक कुराः (कुिै िए उल्लेख गिे)

मासर् उशल्लशखत हववरण दठक

ााँचो छ ।
उपिोक्ता

िं स्र्ाको तफथबाट दरखास्त

ददिे पदासधकारीको –
पूरा िाम र्र ........................
पद ....................................
िस्तािर ..............................
ठे गािा ................................
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अिु ूची – २
ाँ
ग

(सियम ३ को उपसियम (३)

िेपाल

भबशन्धत)

रकार

........ स िं चाइ कायाथलय
उपिोक्ता

िं स्र्ा

दताथ प्रमाणपत्र ििं.............

उपिोक्ता

िं स्र्ा दताथ प्रमाणपत्र

समसतः

श्री ...........................
..............................
उपिोक्ता
दरखास्तको

िं स्र्ा दताथ गिथको लासग त्य

िं स्र्ाले समसत ............... मा ददएको

भबन्धमा कारवािी िुाँदा स िं चाइ सियमावली, २०५६ को सियम ३ बमोशजम

दताथ गरी यो प्रमाणपत्र प्रदाि गररएको छ ।
१.

उपिोक्ता

िं स्र्ाको िाम र ठे गािाः–

२.

उपिोक्ता

िं स्र्ाको उद्देश्यः–

३.

उपिोक्ता

िं स्र्ाको पदासधकारीिरुको िामः–

४.

उपिोक्ता

िं स्र्ाले उपयोग गिे कुलो कुले ो प्रिाखा/िाखा ििर

प्रमाणपत्र ददिे असधकारीको,–
िामः–

..............................
कायाथलयको छाप

िीः–
पदः–
समसतः–
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अिु ूची–३
ाँ
ग

(सियम २९ को उपसियम (३)
कृषक उपिोक्तािरुबाट उठ्िे स िं चाइ
प्रणाली

ञ्चालिमा

ििासगताको शस्र्सत

भबशन्धत)

ेवा िुल्कको बााँिफााँि तालीका

स िं चाइ

ेवा िुल्कबाट उठे को रकम बााँिफााँिको
व्यवस्र्ा

केन्रीय ममथत
भिार कोष,

१. कुलो र

ो िन्दा मुसि जल उपिोक्ता

ञ्चालि िुिे र कुलो िन्दा

िं स्र्ाबाट

मासर्

िेपाल

रकारले

(प्रसतितमा)
िेपाल
रकारको

उपिोक्ता
िं स्र्ाले पाउिे

स िं चाइ हविाग

राजश्व

अिंि

४०

४०

२०

३०

३०

४०

२०

२०

६०

१०

१०

८०

५

५

९०

०

५

९५

व्यवस्र्ापि

गरे को िकमा
२. प्रिाखा ििर र
उपिोक्ता

ो िन्दा मुिी जल

िं स्र्ाबाट

प्रिाखा

ििर

ञ्चालि िुिे र

िन्दा

मासर्

िेपाल

रकारले व्यवस्र्ापि गरे को िकमा
३. उप िाखा ििर र
उपिोक्ता
िाखा

ो िन्दा मुिी जल

िं स्र्ाबाट

ििर

रकारले

िन्दा

ञ्चालि िुिे उप

व्यवस्र्ापि

मासर्

िेपाल

गरे को

िकमा

४.मूल ििर िन्दा मुसिको
उपिोक्ता

बै ििरिरु

िं स्र्ा बाट र बााँकी िेपाल

रकारले व्यवस्र्ापि गरे को िकमा
५. िेिवक्र्
भपूण थ

बािे क मूल ििर

हित अन्य

िं रचिा जल उपिोक्ता

िं स्र्ाको

योजिा

िएको

व्यवस्र्ापिमा रिेको िकमा
६.

भपूण थ

िस्तान्तरण

िकमा



पहिलो

िं िोधिद्वारा र्प ।
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अिु ूची–४



(सियम ४२ को उपसियम (१)

ाँ
ग

भबशन्धत)

उपिोक्ताले व्यिोिुथ पिे अिंिको तासलका
१. बृित स िं चाइ आयोजिा/ठू ला स िं चाइ आयोजिा/बिुउद्देश्यीय स िं चाइ आयोजिा/मझौला स िं चाइ आयोजिा र

ािा स िं चाइ आयोजिा

मुिािको

मूल ििरको

िाखा/उपिाखा/प्रिाखा

कुलोमा

काममा

काममा

ििरमा लागतको

लागतको

लागतको

लागतको

प्रसतित

प्रसतित

प्रसतित

प्रसतित

बृित स िं चाइ आयोजिा/ठू ला स िं चाइ आयोजिा/बिुउद्देश्यीय स िं चाइ आयोजिा

०

०

०

३

मझौला स िं चाइ आयोजिा

०

०

३

५

स िं चाइ आयोजिाको हकस म

(क) आयोजिा ियााँ सिमाथण

ािा स िं चाइ आयोजिा
(ख) आयोजिा

५

ु ढीकरण
दृ

ठू ला स िं चाइ आयोजिा/बृित स िं चाइ आयोजिा/बिुउद्देश्यीय स िं चाइ आयोजिा

०

०

३

५

मझौला स िं चाइ आयोजिा

०

०

५

७

ािा स िं चाइ आयोजिा
ममथत


७

भिार (AMIS, FMIS)
दोस्रो

िं िोधिद्वारा

१०

िं िोसधत ।
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२. ियााँ प्रहवसधमा आधाररत स िं चाइ प्रणाली
स िं चाइ प्रणालीको हकस म

ियााँ प्रहवसधमा आधाररत स िं चाइ प्रणाली तर्ा माइिो

मुिािको काममा

मूल प्रवाििरु/स्टोरे ज

हवतरण प्रणाली/स्प्रीङ्कलर/ड्रीप

लागतको प्रसतित

टें क/मेि पाइपको काममा

पाइपको काममा लागतको

लागतको प्रसतित

प्रसतित

५

२५

०

इररगेिि
३. िूसमगत स िं चाइ प्रणाली
स िं चाइ प्रणालीको हकस म

ट्यूववेल, पभप र पभप

हवतरण प्रणालीको काममा

हवद्युतीकरणको

िाउ को काममा लागतको

लागतको प्रसतित

काममा लागतको

प्रसतित

प्रसतित

(क) आयोजिा ियााँ सिमाथण
िीप ट्युववेल
स्यालो ट्युववेल

३

५

५ (ट्यूववेल जिािमा)

१०० (पभप तर्ा हवतरण

०

प्रणालीको काममा)
(ख) आयोजिा

ु ढीकरण
दृ

िीप ट्युववेल

५
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४. सलफ्ट स िं चाइ प्रणाली/ बैकशल्पक उजाथ स िं चाइ प्रणाली
स िं चाइ प्रणालीको हकस म

भपवेल र

मूल

हवतरण प्रणालीको

हवद्युतीकरणको

पभप िाउ को

ििर/मेिपाइप/स्टोरे ज

काममा लागतको

काममा

काममा

टैं क

प्रसतित

लागतको

लागतको

प्रसतित

प्रसतित
(क) आयोजिा ियााँ सिमाथण
ठू ला स िं चाइ आयोजिा/बृित स िं चाइ आयोजिा

०

०

१०

०

मझौला स िं चाइ आयोजिा/ ािा स िं चाइ आयोजिा

०

५

१०

०

०

५

१५

०

(ख) आयोजिा

ु ढीकरण
दृ

ठू ला स िं चाइ आयोजिा / बृित स िं चाइ आयोजिा
रष्टव्यः–
१.

िूसमगत स िं चाइतफथ स्यालो तर्ा िीप ट्युववेलको हवद्युत मििू ल र

२.

िीप ट्युववेल सिमाथणका लासग आवश्यक जग्गा

ञ्चालकको खचथ

भबशन्धत उपिोक्ता
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भबशन्धत उपिोक्ता

िं स्र्ाले िै उपलब्ध गराउिु पिेछ ।

िं स्र्ाले व्यिोिुथ पिेछ ।

