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ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको अन्म काभ, कततव्म य 
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प्रदेश याजऩरभा  प्रकाङ्ञशत ङ्झभङ्झत 

2075।07।14 

 

ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको अन्म काभ, कततव्म य अङ्झधकाय 
प्रबावकायी य व्मवङ्ञथथत रुऩभा सञ्चारन गने सम्फन्धभा ङ्झनमभावरी 
वनाउन वान्छनीम बएकोरे गाउॉ/नगय/ङ्ञजल्रा सबा सञ्चाचारन 

(कामतङ्जवङ्झध) ऐन, 2075 को दपा 65 रे ङ्छदएको अङ्झधकाय प्रमोग 
गयी प्रदेश सयकायरे देहामको ङ्झनमभावरी फनाएको छ ।   

1. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्बः (1) मस ङ्झनमभावरीको नाभ "ङ्ञजल्रा 
सभन्वम सङ्झभङ्झतको अन्म काभ, कततव्म य अङ्झधकाय सम्फन्धी 
ङ्झनमभावरी, २०७५" यहेको छ। 

(2) मो ङ्झनमभावरी तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ।  

2. ऩङ्चयबाषाः ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथत नरागेभा मस 
ङ्झनमभावरीभा,- 
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(क) "ङ्ञजल्रा सभन्वम अङ्झधकायी" बङ्ङारे ङ्झनमभ 
4 फभोङ्ञजभको ङ्ञजल्रा सभन्वम अङ्झधकायी  
सम्झनङ्ट ऩछत ।  

(ख) "उऩप्रभङ्टख" बङ्ङारे ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको 
प्रभङ्टख सम्झनङ्ट ऩछत । 

(ग) "प्रभङ्टख" बङ्ङारे ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको 
प्रभङ्टख सम्झनङ्ट ऩछत । 

(घ) "सदथम" बङ्ङारे ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको 
सदथम सम्झनङ्ट ऩछत । 

(ङ) "सङ्झभङ्झत" बङ्ङारे ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत 
सम्झनङ्ट  
ऩछत ।  

(च) "सॊङ्जवधान" बङ्ङारे नेऩारको सॊङ्जवधान सम्झनङ्ट 
ऩछत । 

(छ) "प्रदेश" बङ्ङारे फागभती प्रदेश सम्झनङ्ट ऩछत.  

3. सङ्झभङ्झतको अन्म  काभ, कततव्म य अङ्झधकाय : (१) सॊङ्जवधानको 
धाया २२० को उऩधाया (७) तथा अन्म प्रचङ्झरत प्रदेश 
कानूनभा उङ्ञल्रङ्ञखत काभ, कततव्म य अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयक्त 
सङ्झभङ्झतको अन्म काभ, कततव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ  
हङ्टनेछ :- 
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(क) ङ्ञजल्रा ङ्झबरका सङ् घीम वा प्रदेश सयकायी 
कामातरम य थथानीम तह फीच सभन्वम गने, 

(ख) ङ्ञजल्राङ्झबरका थथानीम तहभा ङ्जवकास ङ्झनभातण 
सम्फन्धी कामतको अनङ्टगभन गने, 

(ग) ङ्ञजल्राङ्झबरका थथानीम तहको ऺभता 
ङ्जवकासको राङ्झग प्रदेश तथा सङ् घसॉग 
सभन्वम गने गयी कामतक्रभ सञ्चारन गने, 

(घ) ङ्ञजल्राङ्झबरको प्राकृङ्झतक प्रकोऩ तथा ङ्जवऩद् 
व्मवथथाऩन सम्फन्धी मोजना य याहत 
ङ्जवतयण रगामतका कामतभा सभन्वम य 
सहजीकयण गने, 

(ङ) ङ्ञजल्राङ्झबरको ङ्जवकास तथा ङ्झनभातण सम्फन्धी 
कामतभा सन्तङ्टरन कामभ गनत गैयसयकायी 
सङ् घ सॊथथा तथा ङ्झनजी ऺेरसॉग सभन्वम 
गने,  

(च) ङ्ञजल्रा ङ्झबरको ङ्जवकास तथा ङ्झनभातण सम्फन्धी 
कामतभा सन्तङ्टरन बए नबएको सम्फन्धभा 
अध्ममन, अनङ्टसन्धान तथा अनङ्टगभन गयी 
ङ्जवकास ङ्झनभातण सम्फन्धी कामतभा सन्तङ्टरन 
कामभ गनतको राङ्झग प्रदेश सयकाय तथा 
आवश्मकता अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत थथानीम 
तहराई सभेत सङ्टझाव ङ्छदने, 
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(छ) ङ्ञजल्राङ्झबर याङ्जिम तथा अन्तयाङ्जिम गैय 
सयकायी सॊघसॊथथाफाट सञ्चारन बइयहेका 
मोजना य कामतक्रभको प्रबावकाङ्चयता, 
उऩमङ्टक्तता तथा सन्तङ्टङ्झरत ङ्जकङ्झसभरे बए 
नबएको सम्फन्धभा अनङ्टगभन गयी दोहोयो 
नहङ्टने गयी उऩमङ्टक्त थथानभा ऩठाउन 
सम्फङ्ञन्धत थथानीम तहसॉग आवश्मक 
सभन्वम य सहजीकयण गने,  

(ज) ङ्ञजल्राङ्झबरका एकबन्दा फढी थथानीम तह  

प्रबाङ्जवत हङ्टने आमोजना तथा ऩङ्चयमोजनाका 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ प्रायङ्ञम्बक 
वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन गनत सभन्वम 
गने, 

(झ) ङ्ञजल्राको सभग्र ङ्जवकासका राङ्झग 
सयोकायवारासॉग छरपर य सभन्वम गने, 

(ञ) ङ्ञजल्राङ्झबर सञ्चाङ्झरत सङ्घीम तथा प्रदेशथतयीम 
आमोजना तथा ऩङ्चयमोजनाको कामातन्वमनको 
सम्फन्धभा सॊङ्घीम तथा प्रदेश सयकायसॉग 
सभन्वम, सहजीकयण य सहमोग गने, 

(ट) ङ्ञजल्राथतयीम अन्तय थथानीम तह  खेरकङ्ट द 
प्रङ्झतमोङ्झगता, करा, शैङ्ञऺक प्रदशतनी, कृङ्जष 
प्रदशतनीको आमोजना गने, 
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(ठ) ङ्ञजल्रा सूचना तथा अङ्झबरेख केन्रको 
थथाऩना तथा सञ्चारन गने, 

(ड) ङ्ञजल्राङ्झबरका थथानीम तहरे तजङ्टतभा गयेका 
कानूनको अङ्झबरेङ्ञखकयण गने, 

(ढ) ङ्ञजल्राङ्झबरको ङ्जवकास तथा ङ्झनभातणराई 
प्रबावकायी फनाउनको राङ्झग वाङ्जषतक सभीऺा 
आमोजना गने, 

(ण) नेऩार सयकायरे अवरम्वन गयेको नीङ्झत 
अनङ्टरुऩ थथानीम तहरे वारभैरी रैङ्जिक 
भैरी, अऩाङ्ग भैरी, वातावयणभैरी, सयसपाइ, 
खोऩ, साऺयता अङ्झबमान तथा बवन आचाय 
सॊङ्जहता सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन गये 
नगयेको अनङ्टगभन गयी प्रङ्झतवेदन सॊघीम 
सयकाय तथा प्रदेश सयकाय सभऺ ऩेश गने,  

(त) थथानीम तहफाट सम्ऩाङ्छदत ङ्जवकास ङ्झनभातणको 
गङ्टणथतयीमताको अध्ममन/ ऩङ्चयऺण गयी सो 
को प्रङ्झतवेदन सॊघीम तथा प्रदेश सयकाय 
सभऺ ऩेश गने, 

(थ) उत्कृष्ट थथानीम तहराई ऩङ्टयथकृत गनतको 
राङ्झग प्रदेश सयकाय सभऺ ङ्झसपाङ्चयश गने, 

(द) नदीजन्म ऩदाथत उत्खननको क्रभभा 
तोङ्जकएको भाऩदण्ड ङ्जवऩयीत उत्खनन एवॊ 
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ङ्जवक्री गयेको सम्फन्धभा अनङ्टगभन गयी प्रदेश 
सयकाय सभऺ ङ्झसपाङ्चयश गने, 

(ध) प्रदेश सयकायरे तोकेका अन् म कामत गने। 

4. ङ्ञजल्रा सभन्वम अङ्झधकायी सम्फन्धभा : (१) ङ्झनजाभङ्झत 
सेवाको याजऩराङ्जङ्कत ङ्छितीम शे्रणीको कभतचायीरे सङ्झभङ्झतको 
प्रशासकीम प्रभङ्टखको रुऩभा यही कामत गनेछ । 

(२) ङ्ञजल्रा सभन्वम अङ्झधकायीको काभ, कततव्म य 
अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे :-  

(क) सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवको रूऩभा यही 
प्रशासङ्झनक काभ गने, 

(ख) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणतम कामातन्वमन गने, 
गयाउने, 

(ग) ङ्ञजल्राङ्ञथथत सङ् घ य प्रदेश सयकायका 
कामातरम तथा थथानीम तहफीच 
सभन्वम गने गयाउन,े 

(घ) सङ्झभङ्झतको आङ्झथतक कायोफायको 
अङ्झबरेख दङ्टरुथत याख् ने य रेखाऩयीऺण 
गयाउने,  

(ङ) सङ्झभङ्झतको चर अचर सम्ऩङ्ञिको 
सॊयऺण गने, रगत याख् ने तथा 
अद्यावङ्झधक गने, गयाउन,े 
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(च) सङ्झभङ्झतरे गनङ्टत ऩने खङ्चयद सम्फन्धी 
मोजना तमाय गयी खङ्चयद कामत गने, 
गयाउने,  

(छ) सङ्झभङ्झतको प्रभङ्टखको ङ्झनदेशनभा 
सङ्झभङ्झतको फैठक फोराउन,े सङ्झभङ्झतको 
फैठकको ङ्झनणतमको भाइन्मूट गने,  
सङ्झभङ्झतको फैठकको ङ्झनणतम प्रभाङ्ञणत 
गयी अङ्झबरेख याख्न ेय फैठक सम्फन्धी 
आवश्मक कामत गने, गयाउन,े 

(ज) सङ्झभङ्झत वा प्रभङ्टखरे ङ्झनदेशन वा 
तोकेका अन्म कामत गने। 

5. सङ्झभङ्झतको सभन्वमभा कामत गने : प्रदेश सयकाय अन्तयगतका 
ङ्ञजल्रा कामातरमरे सङ्झभङ्झतसॉग सभन्वम गयी कामत गनङ्टत 
ऩनेछ। 

6. प्रङ्झतवेदन ऩेश गने : (१) सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक चाय भङ्जहनाभा य 
आङ्झथतक वषत सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे दङ्टई भङ्जहनाङ्झबर आपूरे 
गयेका सभन्वम, अध्ममन, अनङ्टसन्धान, अनङ्टगभन तथा 
कामतक्रभ रगामतका काभको प्रङ्झतवेदन थथानीम तह हेने 
नेऩार सयकायको भन्रारम य प्रदेश सयकाय, भङ्टख्मभन्रीको 
कामातरमराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 



 

8 
 

7. प्रकृमा ङ्झनधातयण गनत सक्न े: सङ्झभङ्झतरे आफ्नो अङ्झधकायऺेरका 
कामतराई प्रबावकायी ढङ्गरे सभन्वम गनत प्रकृमा ङ्झनधातयण गनत 
सक्नेछ । 

रष्टव्मः- केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन,२०७७ फभोङ्ञजभ प्रदेश 
नॊ. ३ को सट्टा फागभती प्रदेश बङे्ङ शब्द याखी सॊशोधन 
गङ्चयएको छ। 


