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शहिद लखन गाउँपाललकाको जलश्रोत हिधेयक, २०७६ 

प्रस्तािना: 
गाउँपाललका के्षत्र लित्रको िलुिगत िा ि–ूसतििा रिेको जलश्रोतको सिचुित उपयोग, संरक्षण, व्यिस्थापन र 
लनयिन गदै खानेपानी ििुान हििादिा शनु्य सिनचशलताको नीलत अनसुार काननुी व्यिस्था गनय िाच्छनीय 
िएकोले नेपालको संहिधान २०७२ को धारा २२६ (१), स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 
१०१ (१) ले ददएको अलधकार प्रयोग गरर शहिद लखन गाउँपाललका, गाउँ सिाले यो ऐन बनाएको छ ।  
 

पररच्छेद–१ 

प्रारचभिक 

१. संचक्षप्त न नाि र प्रारभि :-  
(१) यस ऐनको नाि “शहिद लखन गाउँपाललकाको जलश्रोत ऐन २०७७” रिेको छ ।  
(२) यो ऐन गाउँ सिाबाट पाररत िै राजपत्रिा प्रकाचशत िएपलछ प्रारभि िनुछे । 

२. पररिाषा :-  
१) हिषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा यस ऐनिा :-  

(क) "जलश्रोत" िन्नाले गाउँपाललका लित्रको ि–ूसतििा िा िलूिगत िा अन्य जनुसकैु अिस्थािा 
रिेको पानी सभझन ुपछय । 

(ख) "अनिुलतपत्र प्राप्त न व्यचि" िन्नाले जलश्रोतको उपयोग गनय गाउँपाललकाबाट दफा ८ र ९ 
ििोचजि अनिुलत पत्र प्राप्त न व्यचि िा संगदित संस्थालाई सभझनपुछय । 

(ग) "उपिोिा संस्था" िन्नाले दफा ४ बिोचजि गदित संस्था सभझन ुपदयछ ।  
(घ) "उपिोिा" िन्नाले जलश्रोत उपयोग गने ब्यिी िा सिूि सभझनपुछय ।  



 

 

(ङ) "तोहकएक" िा "तोहकए बिोचजि" िन्नाले यस ऐन अन्तगयत बनेको लनयििा तोहकएको िा 
तोहकए बिोचजि सभझनपुछय ।  

(ि) "सेिा शलु्क" िन्नाले अनिुलत पत्र प्राप्त न व्यचि िा संगदित संस्थाले उपलब्ध गराएको 
जलश्रोतसभबन्धी सेिा उपयोग गरे िापत उपिोिाले बझुाउन ुपने शलु्क सभझनपुदयछ ।  

(छ) "गाउँपाललका" िन्नाले शहिद लखन गाउँपाललकालाई सभझनपुदयछ ।  
(ज) "सलिलत" िन्नाले गाउँ जलश्रोत सलिलतलाई सभझनपुदयछ । 

पररच्छेद २ 

जलश्रोतको उपयोग सभबन्धी व्यिस्था 
३. जलश्रोतको उपयोग :- (१) यस ऐन बिोचजि अनिुलत पत्र प्राप्त न नगरी कसैले जलश्रोतको उपयोग गनय 

पाउने छैन ।  
(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेचखएको िएता पलन देिाय बिोचजि जलश्रोतको उपयोग गनय 

अनिुलत पत्र ललन ुपनेछैन ।  
क) ब्यिीगत िा सािहुिक रुपिा आफ्नो लनलित्त ओसारपसार गरी खानेपानी र अन्य घरेल ुप्रयोगको 

लालग उपयोग गनय 
ख) आफ्नो जग्गािा लसंिाई गनय,  
ग) घरेल ुउद्योगको रुपिा पानीघट व िा पानीिकी ी िलाउन,  

घ) व्यचिगत रुपिा स्थालनय आिागिनको लालग डुङ्गाको प्रयोग गनय,  
ङ) जग्गाधलनले आफ्नो जग्गालित्र िात्र लसलित रिेको जलश्रोत तोहकए ििोचजि उपयोग गनय,  

४. जल उपिोिा संस्थाको गिन :- (१)सािहुिक लािको लालग संस्थागत रुपिा जलश्रोतको उपयोग गनय 
िािने गाउँपाललकाबासीले तोहकए ििोचजि जल उपिोिा संस्था गिन गनय सक्नेछन ्।  
(२) उपदफा (१) ििोचजि गिन गररएको जल उपिोिा संस्थालाई शहिद लखन गाउँपाललकािा तोहकए 

ििोचजि दताय गराउन ुपनेछ ।  
(३) उपदफा (२) ििोचजि दताय िएको जल उपिोिा संस्था अहिलछन्न उत्तरालधकारिाला स्िशालसत र 

संगदित संस्था िनुेछ ।  
५. जलश्रोत उपयोगको प्राथलिकताक्रि :- (१) गाउँपाललका क्षेत्रलित्रको जलश्रोत उपयोग गदाय साधारणतया 

देिायको प्राथलिकताक्रि अनसुार गनुय पनेछ ।  
(क) खानेपानी र घरेल ुउपयोग,  

(ख) पशपुालन तथा ित्सस्यपालन जस्ता कृहषजन्य उपयोग,  

(ग) लसंिाई,  

(घ) जलहिद्यतु,  

(ङ) घरेल ुउद्योग, औद्योलगक व्यिसाय तथा खानीजन्य उपयोग,  



 

 

(ि) जल यातायात,  

(छ) आिोद प्रिोद जन्य उपयोग,  

(झ) अन्य उपयोग ।  
(२) जलश्रोतको उपयोग गदाय कुनै हििाद उत्सपन्न िएिा दफा १३ ििोचजिगदित सलिलतले दफा ५ को 

उपदफा (१) िा उल्लेचखत प्राथलिकताक्रि ििोचजि उचित रुपिा उपयोग िए निएको र अन्य 
आिश्यक जाँिबझु सिेत गरी सोको आधारिा सभबचन्धत जलश्रोतको उपयोग गनय पाउने नपाउन ेिा 
कुन हकलसिबाट उपयोग गनय पाउने िने्न कुराको लनधायरण गनेछ ।  

६. गाउँपाललकाले जलश्रोतको उपयोग िा हिकास गनय सक्न े:- (१) शहिद लखन गाउँपाललका आफैले कुनै 
जलश्रोतको उपयोग िा हिकास गनयिा यस ऐनले कुनै िाधा प¥ुयाएको िालनने छैन ।  
(२) कसैले यस ऐन ििोचजि उपयोग गरेको जलश्रोत र सो सँग सभबचन्धत जग्गा, ििन, उपकरण तथा 

संरिना व्यापक साियजलनक हित र उपयोगका लालग शहिद लखन गाउँपाललकाले आफ्नो िाताितिा 
ललई प्रत्सयक्ष रुपिा सञ्चालन, ब्यिस्थापन तथा हिकास गनय सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) ििोचजि आफुले ललएको जलश्रोतको उपयोलगता सभबचन्धत जग्गा, ििन, उपकरण, िा 
संरिना िापत कुनै ब्यचि िा नीचज फिय, कभपनीको लगानी िा स्िालित्सि िएिा गाउँपाललकाले 
सभिचन्धतलाई तोहकए ििोचजि क्षलतपलुतय ददनछे ।  

(४) शहिद लखन गाउँपाललकाले आफ्नो क्षेत्र लित्र अन्य व्यचि, लनकाय िा संगदित संस्थाले उपयोग 
गरररिेको जलश्रोतलाई लनजिरूसँगको सिन्ियिा पययटन व्यिसायलाई प्रिधयन गनय आिश्यक 
कायययोजना बनाई लाग ुगनय सक्नेछ ।  

७. जलश्रोत हिकासको पररयोजना िस्तान्तरण गनय सक्न े :- (१) शहिद लखन गाउँपाललकाले दफा ६ को 
उपदफा (१) र (२) ििोचजि हिकास गरेको कुनै जलश्रोत सभबन्धी पररयोजनाको लनिायण सिाप्त न 
िैसकेपलछ उपिोिा संस्थालाई आिश्यक शतयिरू तोकी िस्तान्तरण गनय सक्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) ििोचजि िस्तान्तरण गररएको पररयोजना उपरको स्िालित्सि सभबचन्धत उपिोिा 

संस्थाको िनुेछ र यस ऐनको अलधनिा रिी आफुले अनिुलतपत्र प्राप्त न गरे सरि सो पररयोजनाको 
संिालन सभबचन्धत उपिोिा संस्थाले गनेछ ।  

८. जलश्रोतको उपयोगको लालग करार गनय सक्न े :- यस ऐनिा जनुसकैु कुरा लेचखएको िएतापलन शहिद 
लखन गाउँपाललकाले कुनै संगदित संस्था िा व्यचिसँग प्रिललत काननुको अलधनिा रहि करार गरी सोिी 
करार िा उल्लेचखत शतयिरू ििोचजि कुनै जलश्रोतको हिकास, उपयोग र सेिा हिस्तार गनय, गराउन 
सक्नेछ । 

पररच्छेद- ३ 

अनिुलतपत्र सभबन्धी व्यिस्था 



 

 

९. अनिुलत पत्रको व्यिस्थााः (१) जलश्रोतको सिेक्षण िा उपयोग गनय िािने व्यचि, सिूि िा गदित संस्थाले 
शहिद लखन गाउँपाललका कायायलय सिक्ष तोहकएको काययहिलध अनसुार अनिुलत ललनपुनेछ ।  
(२) अनिुलत पत्र प्राप्त न उपिोिा संस्था िा व्यचिले जलश्रोत उपयोग गरेिापत शहिद लखन 

गाउँपाललकालाई तोहकए ििोचजिको दस्तरु िा िाहषयक शलु्क बझुाउन ुपनेछ ।  
३) अनिुलत पत्र प्राप्त न उपिोिा संस्था िा व्यचिले आफ्नो अनिुलत पत्र हिहक्र गनय िा अन्य कुनै प्रकारले 

कसैलाई िस्तान्तरण गनुय परेिा शहिद लखन गाउँपाललकाबाट स्िीकृलत ललन ुपनेछ ।  
४) अनिुलत पत्रको लालग आिश्यक कागजात काययहिलधिा ब्यिस्था िए बिोचजि िनुेछ । 

 

१०. जलहिद्यतुको लालग जलश्रोतको उपयोगाः- दफा ६ िा जनुसकैु कुरा लेचखएका िएता पलन जलहिद्यतु 
उत्सपादन गनयको लालग जलश्रोतको सिेक्षण तथा उपयोग गने अनिुलतपत्रको सभबन्धिा प्रिललत काननु 
ििोचजि िनुेछ । 

११. अनिुलतपत्र निीकरण गने :- (१) यो ऐन ििोचजि जलश्रोतको सिेक्षण िा उपयोगको लालग ददइएको 
अनिुलतपत्र प्रत्सयेक आलथयक बषय को अन्त्सयिा नहिकरण गनुय पनेछ ।  
(२) यस अचघ काननु बिोचजि दताय िएका जल उपिोिा संस्थालाई यसै ऐन अनसुार िएको िालन 

निीकरण गररनेछ । निीकरण प्रहक्रया तोहकएको काययहिलध अनसुार िनुेछ ।  
(३) उपदफा २ अनसुार दताय िएका जल उपिोिा संस्था गाउँपाललकािा अलधकार िस्तान्तरण िनु ुअचघ 

सभि लनयलित निीकरण िएकोछ िने लनयलित सरि िालन निीकरण दस्तरु ललई निीकरण िनुेछ । 
तर सभबचन्धत लनकायिा दताय िै आिश्यक प्रहक्रया परुा नगरेका जलउपिोिा संस्थाको िकिा 
काययहिलधले तोके अनसुार िा नयाँ प्रहक्रया अनसुार दताय गनुयपनेछ ।  

१२. अनिुलतपत्र खारेज गनय सहकन े :- (१) अनिुलतपत्र प्राप्त न व्यचििा संस्थाले यो ऐन िा यस ऐन 
अन्तरगतबनकेो लनयि हिपररत कायय गरेिा दफा १३ ििोचजि गदित सलिलतको लनणययअनसुार तोहकएको 
अलधकारीले अिलध तोहक त्सयस्तो काििा आिश्यक सधुार गनय आदेश ददन सक्नछे ।  
(२) उपदफा (१) ििोचजि तोहकएको अिलधलित्र आिश्यक सधुार नगरेिा अनिुलत पत्र खारेज गनय 

सक्नेछ। (३) उपदफा (२) ििोचजि अनिुलतपत्र खारेज गनुय अचघ सभबचन्धत अनिुलतपत्र प्राप्त न 
व्यचि िा संस्थालाई आफ्नो सफाई पेश गने िनालसि िौका ददन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद—४ 

गाउँ जलश्रोत सलिलत सभबन्धी व्यिस्था 
१३. गाउँ जलश्रोत सलिलतको गिन :- (१) शहिद लखन गाउँपाललकालित्र रिेको जलश्रोत उपयोगको 

आिस्यक अध्ययन अनसुन्धान एिं जलश्रोत उपयोगको लालग अनिुलत प्रदान गने तथा तोहकए ििोचजि 
नगरेिा अनिुलत पत्र खारेज गने प्रयोजनको लालग एक स्थानीय जलश्रोत सलिलत रिनेछ ।  
(२) गाउँ जलश्रोत सलिलतिा देिायका पदालधकारी रिने छन ् 



 

 

(क)गाउँपाललका अध्यक्ष        -  अध्यक्ष  
(ख) गाउँपाललका उपाध्यक्ष      -  सदस्य  
(ग) प्रिखु प्रशासहकय अलधकृत       -  सदस्य  
(घ) गाउँपाललकाको सभबचन्धत हिषयगत सिलतको संयोजक सहित गाउँ काययपाललकाका २ जना  
         -  सदस्य  
(ङ) जलश्रोत हिज्ञ तथा अनिुिी उपिोिािरुबाट गाउँ काययपाललकाले िनोलनत गरेको कचभतिा १ 

िहिला सहित ३ जना       -  सदस्य  
(ि) सभबचन्धत शाखा प्रिखु      -  सदस्य सचिब  

(३) गाउँ जलश्रोत सलिलतको िैिक सभबन्धी लनयि सलिलत आफैं ले लनधायरण गरे ििोचजि िनुेछ । 

१४. गाउँ जलश्रोत सलिलतको काि कतयव्य र अलधकार :- स्थानीय जलश्रोत सलिलतको काि कतयव्य र 
अलधकार देिाय ििोचजि िनुछे :-  
(क) जलश्रोत उपयोग र सिेक्षण सभबन्धिा इजाजत पत्र प्रदान गनय लसफाररस गने ।  
(ख) जलश्रोत उपयोग सभबन्धिा सिसािहयक अध्ययन, अनसुन्धान तथा आिश्यक सझुाि संकलन गरी 

शहिद लखन गाउँपाललका, गाउँ काययपाललकाको कायायलय सिक्ष पेश गने ।  
(ग) जलश्रोत उपयोग सभबन्धिा कुनै प्रश्न उिेिा िा परभपरा देचख जलश्रोत उपयोग गरेकोिा अन्यथा 

िएको देचखएिा आिश्यक जाँिबझु गने गराउने ।  
(घ) खण्ड (ग) ििोचजि जाँि गदाय िा गराउँदा तोहकएको शतय ििोचजि जलश्रोतको उपयोग निए 

नगरेको देचखएिा त्सयस काययिा संलग्न व्यचि िा संस्था उपर प्रिललत काननु ििोचजि कारिािी गनय 
सभबचन्धत लनकायिा लसफाररस गने । 

(ङ) शहिद लखन गाउँपाललकाको जलश्रोत ब्यिस्थापन सभबचन्ध आिश्यक नीलत, काययक्रि तथा लनयिन 
सभबन्धी काि गने । (ि) गाउँ के्षत्रलित्रको जलश्रोत उपयोग ब्यिस्थापन सभबन्धिा कुनै सिस्य 
िए त्सयसको सनुिुाई गने तथा आिश्यक लनणयय गने ।  

(छ) गाउँ जलश्रोत ऐन तथा काययहिलध हिपररत गने जल उपिोिाका सभबन्धिा आिश्यक लनणयय ललन े
। 

पररच्छेद— ५ 

सजाय र पनुरािेदन सभबन्धी व्यिस्था 
१५. सजाय सभबन्धी व्यिस्थााः- कसैले यस ऐन िा यस ऐन अन्तरगत बनेको लनयि, काययहिलध उल्लघन 

गरेिा गाउँपाललकाले काययहिलधिा तोके अनसुार जरीिाना गनय सक्नेछ ।  
१६. अनसुन्धानको लालग लेखी पिाउन सक्न े:- गाउँपाललकाले दफा १५ बिोचजिको कसूर गरेको जानकारी 

िनु आएिा अनसुन्धानका लालग सभबन्धीत लनकायिा लेखी पिाउन सक्नेछ ।  



 

 

१७. िदु्दा सभबन्धी व्यिस्था :- संघीय काननु बिोचजिको सजाय िनुे कसरु सभबन्धी काययिा संघीय काननु 
लागू िनुेछ ।  

१८. पनुरािेदन सभबन्धी व्यिस्था :- यस ऐन ििोचजि जलश्रोत उपयोगको अनिुलत प्रदान गने अलधकारीले 
गरेको लनणयय िा जलश्रोत सलिलतबाट कािायिी िएकोिा चित्त नबझु्न ेव्यचिले त्सयस्तो कािायिीको लनणययको 
जानकारी पाएको लिलतले लतस ददन लित्र शहिद लखन न्याहयक सलिलतिा पनुरािेदन गनय सक्नेछ ।  

पररच्छेद ६ 

हिहिध 

१९. सेिा उपिोगका शतयिरू तोक्न र सेिा शलु्क असलु उपर गनय पाउन े:- (१)अनिुलतपत्र प्राप्त न व्यचि िा 
जल उपिोिा संस्थाले आफुले हिकास गरेको जलश्रोतको उपयोगका सेिा अन्य कसैलाई आपसी शतयको 
आधारिा उपलब्ध गराउन िा त्सयस्तो सेिा िापत शलु्क असलु उपर गनय सक्नेछ ।  
२) शहिद लखन गाउँपाललकाहिकास गरेको जलश्रोतको उपयोगको सेिा अन्य कसैलाई उपलब्ध गराए 

िापतको सेिा शलु्क र अनिुलत प्राप्त न व्यचि िा संस्थाले जलश्रोतको उपयोग गरी अन्य 
व्यचििरूलाई व्यापाररक प्रयोजनको लालग सेिा उपलब्ध गराए िापत िालसक िा िाहषयक रुपिा 
शलु्क लनधायरण गरी असलु उपर गनय सक्नछे ।  

२०. सेिा रोक्न सक्न े:- सेिा उपिोग गरे िापत बझुाउन ुपने शलु्क नबझुाउने िा त्सयस्तो सेिा अनालधकार 
रुपले उपयोग गने िा सेिा दरुुपयोग गने िा शतय हिपररत सेिा उपिोग गनेको िकिा त्सयस्तो सेिा िन्द 
गनय सहकनेछ । 

२१. अरुको घर जग्गािा प्रिेश गनय सक्न े :- शहिद लखन गाउँपाललका िा अनिुलतपत्र प्राप्त न व्यचिले 
जलश्रोतको सिेक्षण िा उपयोगको लसललसलािा कसैको घर जग्गािा प्रिेश गनुय परेिा शहिद लखन 
गाउँपाललका िा अनिुलतपत्र प्राप्त न व्यचिले खटाएको कियिारीले सभबचन्धत व्यचिलाई पूिय सूिना ददएर 
यस्तो घर जग्गािा प्रिेश गनय सहकने छ । त्सयसरी प्रिेश गदाय कुनै िानी नोक्सानी िनु गएिा शहिद 
लखन गाउँपाललका िा अनिुलतपत्र प्राप्त न व्यचि िा संस्थाले तोहकए ििोचजि क्षलतपलुतय ददनछे । 

२२. जलश्रोत संरिनाको सरुक्षा :- जलश्रोतको उपयोगसँग सभबचन्धत कुनै संरिनाको सरुक्षाको लालग 
अनिुलतपत्र प्राप्त न व्यचिको अनरुोधिा िा स्ियं आफ्नो हििारिा त्सयस्तो सरुक्षागनय आिश्यक िानेिा शहिद 
लखन गाउँपाललकाले आिश्यक प्रबन्ध गनय स्थालनय प्रशासनलाई लेचख पिाउन सक्नछे ।  

२३. जलश्रोतलाई प्रदहुषत गनय निनु े :- शहिद लखन गाउँपाललका क्षेत्रलित्रको जलश्रोतको प्रदषुण िनु ेगरी 
कसैले पलन कुनै हकलसिको फोिरिैला, औद्योलगक लनकास, हिष, रसायन िा हिषाल ुपदाथय िाली िा प्रयोग 
गरी जलश्रोतलाई प्रदहुषत गनय िुँदैन । यदद त्सयसो गरेको पाइएिा लनयिानसुारको सजाए ँ िा जररिाना 
िनुेछ । 



 

 

२४. िातािरण उल्लेखनीय प्रलतकुल असर पानय निनु े :- शहिद लखन गाउँपाललका लित्रको जलश्रोतको 
उपयोग गदाय ि–ूक्षय, िाढी, पहिरो िा यस्तै अरु कारणद्धारा िातािणिा उल्लेखनीय प्रलतकुल असर नपने 
गरी गनुय पनेछ ।  

२५. बाधा अड्कन फुकाउ एिं व्यिस्था :-  यस ऐनको अचन्ति व्यिस्था एिं बाधा अड्काउ फुकाउन ेकायय 
शहिद लखन गाउँपाललका गाउँ काययपाललकाले गनेछ ।  

२६. पररिाजयन तथा संशोधन :- यस ऐनलाई आिश्यकता अनसुार गाउँसिाले पररिाजयन तथा संशोधन गनय 
सक्नेछ ।  


