
सुनवल नगरपाललकाको जलस्रोत ऐन, २०७८  

प्रस्तावना : सुनवल नगरपाललका क्षेत्र भित्रको िू–सतहमा वा िूभमगत वा अन्य कुनै अवस्थामा रहेको 

जलस्रोतको समुभित उपयोग, संरक्षण, व्यवस्थापन र भवकास गनन एवं जलस्रोतको लािदायक 

उपयोगहरूको भनर्ानरण गने, त्यस्तो उपयोगबाट हुने वातावरणीय तथा अन्य हानीकारक प्रिावको रोकथाम 

गने एवं जलस्रोतलाई प्रदूषण मुक्त राखे्न सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय िएकोले स्थानीय 

सरकार संिालन ऐन,२०७४ को दफा १०२ ले भदएको अभर्कार प्रयोग गरर सुनवल नगरपाभलकाले यो ऐन 

बनाई लागु गरेको छ । 

१  संलिप्त नाम र प्रारम्भ   

 (१) यस ऐनको नाम “सुनवल नगरपाभलकाको जलस्रोत ऐन, २०७८” रहेको छ । 

(२) यो ऐन सुनवल नगरपाभलकाsf] स्थानीय राजपत्रमा सूिना प्रकाभतत गरेका भमभतदेखि प्रारम्भ 

हुनेछ । 

२. पररभाषा     भवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

 (क)  “जलस्रोत” िन्नाले सुनवल नगरपाभलका के्षत्र भित्रको िू–सतहमा वा िूभमगत वा अन्य 

 जुनसुकै  अवस्थामा रहेको पानी सम्झनुपछन   

 (ि)“लािदायक उपयोग” िन्नाले उपलब्ध सार्न र स्रोतले भ्याएसम्म उभित रूपले गररएको 

 जलस्रोतको उपयोग सम्झनुपछन ।                

          (ग) “अनुमभतपत्र प्राप्त व्यखक्त” िन्नाले जलस्रोतको उपयोग गने दफा ८ बमोभजम अनुमभतपत्र 

 प्राप्त व्यखक्त वा सङ्गभित संस्था सम्झनुपछन   .                                                                                                                                                                                                                       

 (घ) “उपिोक्ता संस्था” िन्नाले दफा ५ बमोभजम गभित जल उपिोक्तf संस्था सम्झनुपछन । 

 (ङ) “तोभकएको” वा“तोभकए बमोभजम” िन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको भनयममा तोभकएको वा 

 तोभकए बमोभजम सम्झनुपछन  । 

३. जलस्रोत स्वालमत्व सुनवल नगरपाललाका िेत्रलभत्र रहेको जलस्रोतको स्वालमत्व सुनवल 

नगरपाललका मा लनलहत रहनेछ । 

 

४. जलस्रोत उपयोग  (१) यस ऐन बमोभजम अनुमभतपत्र प्राप्त नगरी कसैले पभन जलस्रोतको उपयोग गनन 

 पाउने छैन ।                                                                           

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको िएतापभन देहाय बमोभजम जलस्रोतको उपयोग गनन 

 अनुमभतपत्र भलनुपने छैन :– 

           (क) व्यखक्तगत वा सामुभहक रूपमा आफ्नो भनभमत्त िानेपानी र अन्य घरेलु प्रयोगको लाभग उपयोग 

 गनन, 

           (ि) व्यखक्तगत वा सामुभहक रूपमा आफ्नो जग्गाको भसंिाइ गनन, 

           (ग) घरेलु उद्योगको रूपमा पानीघट्ट वा पानी िक्की िलाउन, 

           (घ) व्यखक्तगत रूपमा स्थानीय आवागमनको लाभग डुङ्गाको प्रयोग गनन, 



           (ङ) जग्गा र्नीले आफ्नो जग्गाभित्र मात्र सीभमत रहेको जलस्रोत तोभकए बमोभजम उपयोग गनन । 

(३) जलस्रोतको उपयोग गने व्यखक्त वा सङ्गभित संस्थाले अरूलाई मकान नपने गरी लािदायक  उपयोग 

गनुनपनेछ । 
 

५. जल  उपभोक्ता  संस्थाको गठन 

 (१) सामुभहक लािका लाभग संस्थागत रूपमा जलस्रोतको उपयोग गनन िाहने व्यखक्तहरूले    तोभकए 

बमोभजम जल उपिोक्ता संस्था गिन गनन सके्नछन्।                                                                                                                                                                                              

  (२) उपदफा (१) बमोभजम गिन गररएको जल उपिोक्ता संस्थालाई तोभकएको अभर्कारी वा 

भनकाय समक्ष तोभकए बमोभजम दतान गराउनु पनेछ । 
 

६. उपभोक्ता  संस्था  सङ्गलठत  संस्था  हुने 

 (१) उपिोक्ता संस्था अभवखिन्न उत्तराभर्कारवाला स्वताभसत र सङ्गभित संस्था हुनेछ ।                                                                                    

(२) उपिोक्ता संस्थाको सबै काम कारवाहीको भनभमत्त आफ्नो छुटै्ट छाप हुनेछ ।                                                                                                  

(३) उपिोक्ता संस्थाले व्यखक्त सरह िल अिल सम्पभत्त प्राप्त गनन, उपिोग गनन, बेिभबिन गनन वा अन्य 

भकभसमले व्यवस्था गनन सके्नछ  

(४) उपिोक्ता संस्थाले व्यखक्त सरह नाभलस उजूर गनन र उपिोक्ता संस्था उपर पभन सोही नामबाट 

नाभसल उजूर लाग्न सके्नछ । 

 

७. जलस्रोत  उपयोगको  प्राथलमकताक्रम 

  (१)  जलस्रोतको उपयोग गदान सार्ारणतया देहायको प्राथभमकताक्रम अनुसार गनुनपनेछ : – 

(क) िानेपानी र घरेलु उपयोग                                                                                                                                                              

(ि) भसंिाइ,                                                                                                                                                                                                              

(ग) पतुपालन तथा मत्स्यपालन जस्ता कृभषजन्य उपयोग, 

(घ) जलभवद्युत, 

                          (ङ) घरेलु उद्योग, औद्योभगक व्यवसाय तथा िानीजन्य उपयोग, 

                          (ि) जल यातायात, 

(छ) आमोद प्रमोदजन्य उपयोग, 

                          (ज) अन्य उपयोग । 

   (२) जलस्रोतको उपयोग गदान कुनै भववाद उत्पन्न िएमा तोभकएको सभमभतले उपदफा (१) को 

प्राथभमकताक्रम, दफा ४ को उपदफा (३) बमोभजम जलस्रोतको लािदायक उपयोग िए 

निएको र अन्य आवश्यक जााँिबुझ समेत गरी सोको आर्ारमा सम्बखन्धत जलस्रोतको उपयोग 

गनन पाउने नपाउने वा कुन भकभसमले उपयोग गनन पाउने िने्न कुराको भनर्ानरण गनेछ 

   (३) उपदफा (२) बमोभजम तोभकएको सभमभतले भनर्ानरण गरेको कुरा सम्बखन्धत सबैलाई मान्य 

हुनेछ । 

   (४) उपदफा (२) बमोभजम तोभकएको सभमभतले सोही उपदफामा उले्लिभत कुराको भनर्ानरण गदान 

अपनाउनुपने कायनभवभर्  तोभकएबमोभजम हुनेछ । 

 

८. अनुमलत पत्रको  व्यवस्था  

    (१) जलस्रोतको सवेक्षण वा उपयोग गनन िाहने व्यखक्त वा सङ्गभित संस्थाले सम्बखन्धत भवषयको 

आभथनक, प्राभवभर्क र आवश्यकतानुसार वातावरणीय अध्ययन प्रभतवेदन तथा तोभकए बमोभजमका 



भववरणहरू िुलाई तोभकएको अभर्कारी वा भनकाय समक्ष अनुमभतपत्रको लाभग दरिास्त 

भदनुपनेछ । 

       तर जलस्रोतको सवेक्षणको अनुमभतपत्रको लाभग दरिास्त भददा त्यस्तो अध्ययन प्रभतवेदन संलग्न गनन 

आवश्यक पनेछैन । 

 

   (२) उपदफा (१) बमोभजम परेको दरिास्तमा तोभकएको अभर्कारी वा भनकायले आवश्यक 

जााँिबुझ गरी गराई दरिास्त परेको भमभतले जलस्रोत सवेक्षणको अनुमभतपत्रको हकमा तीस 

भदनभित्र र जलस्रोत उपयोगको अनुमभतपत्रको हकमा एकसय वीस भदनभित्र तोभकए बमोभजमको 

ढााँिामा आवश्यक ततनहरू तोकी दफा ७ को उपदफा (१) मा उखल्लखित प्राथभमकताक्रम 

अनुसार दरिास्तवालालाई अनुमभतपत्र भदनुपनेछ । 

 

   (३) दफा ४ को उपदफा (२) बमोभजम हुनेमा बाहेक यो ऐन प्रारम्भ हुनुिन्दा अगावैदेखि अन्य 

कानुन वमोभजम दतान िइ जलस्रोतको उपयोग गरररहेको व्यखक्त वा सङ्गभित संस्थाले पभन 

तोभकएको भववरण सभहत यो ऐन प्रारम्भ िएको भमभतले छ मभहना भित्र तोभकएको अभर्कारी वा 

भनकाय समक्ष अनुमभतपत्रको लाभग दरिास्त भदनुपनेछ । 

      (४) उपदफा (३) बमोभजम परेको दरिास्तमा तोभकएको अभर्कारी वा भनकायले आवश्यक 

जााँिबुझ गरी दरिास्त परेको भमभतले तीस भदनभित्र तोभकए बमोभजमको ढााँिामा अनुमभतपत्र 

भदनुपनेछ  

      (५) अनुमभतपत्र प्राप्त व्यखक्तले जलस्रोतको उपयोग वापत सुनवल नगरपाभलका तोभकए 

बमोभजमको दसु्तर वा वाभषनक तुल्क बुझाउनुपनन 

        (६) अनुमभतपत्र प्राप्त व्यखक्तले आफ्नो अनुमभतपत्र भवक्री गनन वा अन्य कुनै प्रकारले कसैलाई 

हस्तान्तरण गनुन परेमा तोभकएको अभर्कारी वा भनकायबाट तोभकए बमोभजम स्वीकृभत भलनुपनेछ । 

 

९. जललवद्युतको लालग जलस्रोतको उपयोग  

 (१) दफा ८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको िए तापभन जलभवद्युत उत्पादन गननको लाभग जलस्रोतको 

सवेक्षण तथा उपयोग गने अनुमभतपत्रको सम्बन्धमा प्रिभलत कानून बमोभजम हुनेछ .  

 (२) जलभवद्युतको उत्पादन गने भसलभसलामा जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी अन्य कुराहरू यसै ऐन 

बमोभजम हुनेछन्। 

 

१०. सनुवल नगरपाललकाल ेजलस्रोतको उपयोग वा लवकास गनन सके्न        

   (१) सुनवल नगरपाभलकाले आफैाँ ले कुनै जलस्रोतको उपयोग वा भवकास गननमा यस ऐनको कुनै 

कुराले बार्ा पु¥याएको माभनने छैन । 

   (२) कसैले यस ऐन बमोभजम उपयोग गरेको जलस्रोत र सोसाँग सम्बखन्धत जग्गा, िवन, उपकरण 

तथा  संरिना व्यापक सावनजभनक उपयोगका लाभग सुनवल नगरपाभलकाले आफूले भलई भवकास 

गनन सके्नछ। 

 

स्पष्टीकरणः   यस ऐनको प्रयोजनको लाभग “व्यापक सावनजभनक उपयोग” िन्नाले िैरहेको उपयोगबाट 

लािाखित िएका जनसंख्यालाई उले्लिनीय प्रभतकूल असर नपारी सो िन्दा बढी 

जनसंख्यालाई लाि हुने उपयोगलाई जनाउनेछ । 

 



   (३) उपदफा (२) बमोभजम आफूले भलएको जलस्रोतको उपयोग भसत सम्बखन्धत जग्गा, िवन, 

उपकरण वा संरिना वापत सुनवल नगरपाभलकाले सम्बखन्धत व्यखक्तलाई तोभकएबमोभजम 

क्षभतपूभतन  भदनेछ। 

 

   (४) उपदफा (३) बमोभजम भदइने क्षभतपूभतनको रकम उपदफा (२) बमोभजम सुनवल 

नगरपाभलकाले भलएको जग्गा, िवन, उपकरण तथा संरिनाको वतनमान मूल्य (त्यसमा िएको 

टुटफुट र सार्ारण प्रयोगबाट िएको ह्रास कटाइ) को आर्ारमा भनर्ानररत गररनेछ । 

 

११. जलस्रोतको उपयोगको लालग करार गनन सके्न 

    यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको िए तापभन सुनवल नगरपाभलकाले कुनै स्वदेती वा 

भवदेती कम्पनी, सङ्गभित संस्था वा व्यखक्तभसत प्रिभलत  कानूनको अर्ीनमा रही करार गरी सोही 

करारमा उले्लखित ततनहरू बमोभजम कुनै जलस्रोतको भवकास, उपयोग र सेवा भवस्तार गनन, गराउन 

सके्नछ । 

 

१२. सेवा उपभोगका शतनहरू तोक्न र सेवा शुल्क असूलउपर गनन पाउने 

    (१) अनुमभतपत्र प्राप्त व्यखक्तले आफूले भवकास गरेको जलस्रोतको उपयोगको सेवा अन्य कसैलाई 

आपसी ततनको आर्ारमा उपलब्ध गराउन र त्यस्तो सेवा वापत तुल्क असूल उपर गनन सके्नछ । 

तूल्क भनर्ानरण गदान नगरपाभलकाले आवश्यकतानुसार मापदण्ड बनाई कायानियन गराउन 

सके्नछ। 

   (२) सुनवल नगरपाभलकाले भवकास गरेको जलस्रोतको उपयोगको सेवा अन्य कसैलाई उपलब्ध 

गराए वापतको सेवा तुल्क तोभकएबमोभजम भनर्ानरण गरी असूलउपर गनन सके्नछ । 

 

१३ सेवा रोक्न सलकने    सेवा उपिोग गरे वापत बुझाउनुपने तुल्क नबुझाउने वा त्यस्तो सेवा 

अनाभर्कारीक रूपले उपयोग गने वा सेवा दुरूपयोग गने वा ततन भवपरीत सेवा उपिोग गनेको हकमा 

त्यस्तो सेवा बन्द गनन सभकनेछ । 

 

१४. अरूको घर जग्गामा प्रवेश गनन सके्न 

    सुनवल नगरपाभलकाले वा अनुमभतपत्र प्राप्त व्यखक्तले जलस्रोतको सवेक्षण वा उपयोगको 

भसलभसलामा कसैको घर जग्गामा प्रवेत गनुन परेमा सुनवल नगरपाभलकाले वा नेपाल सरकार वा 

अनुमभतपत्र प्राप्त व्यखक्तले िटाएको कमनिारीले सम्बखन्धत व्यखक्तलाई पूवन सूिना भदएर मात्र त्यस्तो 

घर जग्गामा प्रवेत गनन सके्नछ । त्यसरी प्रवेत गदान कुनै हानी नोक्सानी हुन गएमा सुनवल 

नगरपाभलकाले वा नेपाल सरकारले वा अनुमभतपत्र प्राप्त व्यखक्तले तोभकए बमोभजम क्षभतपूभतन 

भदनेछ । 

    तर कुनै घर जग्गामा जलस्रोतको अनभर्कृत उपयोग वा दुरूपयोग गरी रहेको तङ्का हुने मनाभसब 

माभफकको कारण िएमा सो कुराको जााँिबुझ गनन वा कुनै दुघनटनाबाट बिाउन पूवन सूिना भबना पभन 

त्यस्तो कमनिारीले सम्बखन्धत घर जग्गामा प्रवेत गनन सके्नछ । 

 

१५ अरूको घर जग्गाको उपयोग वा प्राप्तप्त 

    (१) जलस्रोतको उपयोगको लाभग देहायको कुनै काम गनन अरू कसैको घर जग्गा उपयोग गनन वा  

प्राप्त गनन आवश्यक परेमा अनुमभतपत्र प्राप्त व्यखक्तले सुनवल नगरपाभलकामा  तोभकए बमोभजम 



भनवेदन भदन सके्नछः – 

 (क) बााँर् वा तटबन्द बााँध्न 

               (ि) नहर, कुलो वा सुरुङ्ग िन्न, 

                (ग) जमीन माभथ वा मुभन पानीको ट्याङ्की बनाउन वा पाइप लाइन भबछ्याउन, 

               (घ) पोिरी बनाउन वा जल भवतरण केन्द्र स्थापना गनन, 

  (ङ) जलस्रोतको भवकास सम्बखन्धत अरू आवश्यक भनमानण कायन गनन । 

 

   (२) उपदफा (१) बमोभजमको भनवेदन प्राप्त िएमा सुनवल नगरपाभलकाले तत्सम्बन्धमा आवश्यक 

जााँिबुझ गरी प्रिभलत कानून बमोभजम सङ्गभित संस्थालाई जग्गा प्राप्त गराइ भदए सरह 

अनुमभतपत्र प्राप्त व्यखक्तलाई त्यस्तो घर जग्गा प्राप्त गराइभदन सके्नछ । 

 

        (३) सुनवल नगरपाभलकाले वा अनुमभतपत्र प्राप्त व्यखक्तले जलस्रोतको भवकास वा उपयोग सम्बन्धी 

कुनै भनमानण कायन गरेकोमा त्यस्तो भनमानण कायन िएको िाउाँ  वा सो िाउाँको वररपरर तोभकएको 

दूरीमा पने घर जग्गा अरू कसैले कुनै िास कामको भनभमत्त प्रयोग गनन नपाउने गरी सुनवल 

नगरपाभलकाले  भनषेर् गनन सके्नछ । त्यसरी भनरे्ष गररएको कारणबाट सम्बखन्धत व्यखक्तलाई पने 

हानीनोक्सानी वापत सुनवल नगरपाभलकाले  वा अनुमभतपत्र प्राप्त व्यखक्तले तोभकएबमोभजम 

क्षभतपूभतन भदनुपनेछ । 

 

१६ जलस्रोतको उपयोगलसत सप्त्धित संरचनाको सुरिा 

    (१) जलस्रोतको उपयोगभसत सम्बखन्धत कुनै संरिनाको सुरक्षाको लाभग अनुमभतपत्र प्राप्त व्यखक्तको 

अनुरोर्मा वा स्वयं आफ्नो भविारमा त्यस्तो सुरक्षा गनन आवश्यक िानेमा सुनवल नगरपाभलकाले 

आवश्यक प्रवन्ध गनन सके्नछ 

       (२) उपदफा (१) बमोभजम अनुमभतपत्र प्राप्त व्यखक्तको अनुरोर्मा सुरक्षा प्रवन्ध गररएकोमा त्यसको 

लाभग लागे्न समू्पणन ििन अनुमभतपत्र प्राप्त व्यखक्तले बेहोनेछ । 

१७. जलस्रोतको गुणस्तर तोके्न 

   (१) सुनवल नगरपाललकाले स्थानीय राजपत्रमा सूिना प्रकाभतत गरी जलस्रोतको भवभिन्न 

उपयोगको सम्बन्धमा आवश्यक गुणस्तर तोक्न सके्नछ ।                                                                                                                                                                                                                       

       (२) जलस्रोतको उपयोग गदान उपदफा (१) बमोभजम तोभकएको गुणस्तर कायम हुने गरी गनुनपनेछ 

। 

 

१८ जलस्रोतलाई प्रदूलषत गनन नहुने 

    (१) सुनवल नगरपाललकाले स्थानीय राजपत्रमा सूिना प्रकाभतत गरी जलस्रोतको प्रदूषण सहन–

सीमा तोक्न सके्नछ । 

   (२) उपदफा (१) बमोभजम तोभकएको जलस्रोतको प्रदूषण सहन–सीमा नाघे्न गरी कसैले पभन कुनै 

भकभसमको फोहरमैला, औद्योभगक भनकास, भवष, रसायभनक वा भवषालु पदाथन हाली वा प्रयोग गरी 

जलस्रोतलाई प्रदूभषत गनुन हुाँदैन । 

   (३) कुनै जलस्रोत प्रदूभषत िए निएको वा कुनै जलस्रोत उपयोगको सम्बन्धमा दफा १७ को 

 उपदफा  (१) बमोभजम तोभकएको गुणस्तर िए निएको सम्बन्धमा तोभकएको अभर्कारीले 

 आवश्यकता अनुसार परीक्षण गनन गराउन सके्नछ । 

 



१९. वातावरणमा उले्लखनीय प्रलतकूल असर पानन नहुने 

 जलस्रोतको उपयोग गदान िू–क्षय, बाढी, पभहरो वा यसै्त अरू कारणद्वारा वातावरणमा उले्लिनीय 

 प्रभतकूल असर नपने गरी गनुनपनेछ । 

 

२० अनुमलतपत्र खारेज गनन सलकने 

   (१) अनुमभतपत्र प्राप्त व्यखक्तले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको भनयम भवपरीत कुनै काम गरेमा 

तोभकएको अभर्कारीले अवभर् तोकी त्यस्तो काममा आवश्यक सुर्ार गनन आदेत भदन सके्नछ। 

 

   (२) उपदफा (१) बमोभजम तोभकएको अवभर्भित्र अनुमभतपत्र प्राप्त व्यखक्तले आवश्यक सुर्ार 

नगरेमा तोभकएको अभर्कारीले त्यस्तो व्यखक्तले पाएको अनुमभतपत्र िारेज गनन सके्नछ । 

   (३) उपदफा (२) बमोभजम अनुमभतपत्र िारेज गनुन अभघ तोभकएको अभर्कारीले सम्बखन्धत 

अनुमभतपत्र प्राप्त व्यखक्तलाई आफ्नो सफाइ पेत गने मनाभसब मौका भदनुपनेछ । 

 

२१. दण्ड सजाय 

   (१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको भनयम उल्लङ्घन गरेमा भनजलाई तोभकएको 

अभर्कारीले पााँिहजार रूपैयााँसम्म जररवाना गनन सके्नछ र त्यस्तो कसूरबाट कसैको हानी 

नोक्सानी िएको रहेछ िने भनजबाट त्यस्तो हानीनोक्सानी वापतको क्षभतपूभतन समेत िराई भदन 

सके्नछ ।  

     (२) कसैले यस ऐन बमोभजम अनुमभतपत्र भलनुपनेमा सो नभलई वा अनुमभतपत्रमा उले्लि िएका 

ततनहरू पालन नगरी जलस्रोतको उपयोग गरेमा भनजलाई तोभकएको अभर्कारीले पााँि हजार 

रूपैयााँसम्म जररवाना गनन र त्यस्तो काम बन्द गराउन सके्नछ ।  

   (३) यस ऐन बमोभजम भवकास गररएको जलस्रोत वा त्यस्तो जलस्रोतबाट उत्पन्न सेवा कसैले िोरी 

गरेमा वा दुरूपयोग गरेमा वा अनाभर्कार प्रयोग गरेमा तोभकएको अभर्कारीले भनजबाट भबगो 

असूल गरी भनजलाई भबगो बमोभजम जररवाना समेत गनन सके्नछ । 

   (४) कसैले बदभनयतसाथ कुनै िानेपानीको मुहान, बााँर्, नहर वा जलस्रोतको उपयोगभसत सम्बखन्धत 

कुनै संरिना वा त्यस्तो संरिनामा असर पाने अन्य कुनै संरिना ित्काएमा, भबगारेमा वा कुनै 

भकभसमले हानी नोक्सानी पुयानएमा वा त्यस्तो कुनै काम कुराको लाभग दुरुत्साहन भदएमा प्रिभलत 

कानुन बमोभजम काबानभह गनन बार्ा पनेछैन । 

२२. पुनरावेदन  दफा १०, १५ वा १६ बमोभजम भदएको क्षभतपूभतनको रकममा वा दफा २१ बमोभजम 

 तोभकएको अभर्कारीले अनुमभतपत्र िारेज गरेकोमा वा दफा @! को उपदफा (१), (२) वा (३) 

 बमोभजम तोभकएको अभर्कारीले भदएको सजायको आदेतमा भित्त नबुझे्न व्यखक्तले सम्बखन्धत 

 अदालतमा पुनराबेदन भदन सके्न छ । 

 

२३  लनयम बनाउने अलिकार 

    (१) यस ऐनको उदे्दश्य कायानियन गनन सुनवल नगरपाभलकाले भनयमहरू बनाउन सके्नछ । 

    (२) उपदफा (१) ले भदएको अभर्कारको सवनसामान्यतया कुनै प्रभतकूल प्रिाव नपने गरी सुनवल 

नगरपाभलकाले िास गरी देहायका भवषयमा भनयमहरू बनाउन सके्नछ :– 



(क) िानेपानी, भसंिाइ, जल यातायात, औद्योभगक उपयोग, आमोद प्रमोदसम्बन्धी उपयोग र  

जलस्रोतकोयसै्त अन्य उपयोग सम्बन्धी कुराहरू, उले्लखित उपयोगको लाभग दतान हुने संगिीत 

संस्था÷सभमभतको भनयमन तथा,  

  (ि) जलस्रोत संरक्षण, बाढी भनयन्त्रण तथा पभहरो रोकथाम सम्बन्धी कुराहरू, 

(ग) वातावरण सम्बन्धी कुराहरू, 

(घ) जलस्रोतसाँग सम्बखन्धत सेवा उपयोग गरे वापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पने तुल्क,  

दसु्तर इत्याभदसाँग सम्बखन्धत कुराहरू, 

                  (ङ) जलस्रोतको प्रदूषण रोके्न सम्बन्धी भवषयहरू, 

                 (ि) जलस्रोतका भवभिन्न उपयोगका तरीकाहरू, 

                 (छ) जलस्रोतको उपयोगबाट उत्पन्न सेवाको स्तर भनर्ानरण सम्बन्धी कुराहरू,  

                 (ज) जलस्रोतको उपयोगबाट हुन सके्न दुघनटना र त्यसको जााँिबुझ तथा क्षभतपूभतन सम्बन्धी   

भवषयहरू । 

                 (झ) उपिोक्ता संस्था र उपिोक्ता सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाको साथै उपिोक्तालाई संरक्षण र 

सुभवर्ा भदने भवषयहरू, 

                  (ञ) जलस्रोतको भवकास तथा उपयोग सम्बन्धी अन्य आवश्यक कुराहरू । 

२४. खारेजी र बचाउ 

(१) यस अभघ सम्बखन्धत ऐन कानून अनुसार िए गरेका कुराहरु यसै ऐन बमोभजम िएको माभनने छ । 

(२) यस ऐन साँग प्रिभलत प्रदेत कानून र नेपाल कानून बाभझएको िण्डमा बाभझएको हद सम्म संघीय 

कानून बमोभजम हुने छ । 


