
कर्णाली प्रदेश 

जलस्रोतको एकीकृत उपयोग, व्यवस्थणपन तथण संरक्षर् नीतत, २०७8 

१. पषृ्ठभतूि 

प्रकृततले नेपणललणई जलस्रोतिण भररपूर्ा बनणएको छ । यहणाँकण कररव ६००० सणनण-ठुलण नदीनणलणहरूबणट वणर्षाक सरदर 
२२५ अबा घनतिटर पणनी उपलब्ध हनु्छ भने सरदर १२ अबा घनतिटर पणनी भतूिगत जलस्रोतकण रूपिण पनुभारर्  हनु्छ 
। यसकण सणथै हजणरौंको संख्यणिण रहेकण सणनण-ठुलण तणलतलैयण तथण तसिसणर क्षेत्रबणट सिेत र्वतभन्न प्रयोगकण लणतग 
ठुलो पररिणर्िण पणनी उपलब्ध भइरहेको छ । यसकण अततररक्त कततपय नदीनणलण द्विदेशीय सीिण नदीको रूपिण सिेत 
रहेको हुाँदण यी नदीनणलणहरूबणट उपलब्ध जलस्रोतको सिूचित उपयोग एवि ् व्यवस्थणपन गरी रणष्ट्र र्हतिण प्रयोगिण 
ल्यणउनकण लणतग जलस्रोतको र्वकणस गना जरुरी रहेको छ। 

आतथाक र्वकणसको लणतग र्वद्यतु जस्तण प्रणरचभभक पूवणाधणरले आवश्यक ऊजणा उपलब्ध हनुे िणत्र नभई यसको गरु्णत्िक 
प्रभणवहरूले कुल गणहास्थ उत्पणदनिण उल्लेखनीय योगदणन सिेत पगु्ने हुाँदण यसको ठुलो िहत्व रहेको छ । सन ्२०३० 
सभि नेपणलले हणतसल गनुापने द्वदगो र्वकणसकण लक्ष्य र त्यसिण तनधणारर् गररएकण कततपय रणर्ष्ट्रय लक्ष्यहरू हणतसल गनाकण 
तनतित्त जलस्रोतको र्वकणस र व्यवस्थणपनको प्रत्यक्ष योगदणन रहने हुाँदण र नेपणलिण जलस्रोतको उपयोग िणर्ा त सिरृ्ि 
हणतसल गना टेवण पगु्ने हुाँदण “सििृ नेपणल सखुी नेपणली" को रणर्ष्ट्रय आकणङ्क्क्षणलणई वणस्तर्वकतणिण पररर्त गना देशिण 
उपलब्ध जलस्रोतको र्वकणस एवि ्व्यवस्थणपन अतत आवश्यक भएको छ । 

जनसंख्यण वृर्ि र  जलवणय ु पररवतानको असरकण कणरर्ले तसजानण हनुे अततवृष्टी, अनणवृष्टी र  तणपक्रििण वृर्ि जस्तण 
कणरर्ले पणनीको स्रोतिण िणप बढ्दै जणने तनचितप्रणयः छ । केही वषा यतण कुल वणर्षाक वषणाको पररिणर्िण ठुलो अन्तर 
नदेचखए तणपतन बषणातको ढणाँिणिण भने पररवतान भएको छ । एकणततर छोटो सियिण धेरै पररिणर्को बषणा हुाँदण जतिनको 
पनुभारर् हनु पणउाँदैन भने अकोततर यसले बणढीजन्य प्रकोप तनभत्यणउने गरेको छ। यसको सणथै अततवृर्ष्ट, अनणवृर्ष्ट तथण 
जलजन्य प्रणकृततक र्वपदिण वृर्ि देचखएको छ। औसत जलवणयू पररवतानको असरले वणयिुण्डलीय तणपक्रििण वृर्ि हुाँदण 
र्हिरेखण क्रिशः िणतथ सने क्रि देचखएको छ। यसले गदणा र्हिणली क्षेत्रिण र्हाँउको रूपिण हनुे पणनीको भण्डणरर् क्षितणिण 
किी आउने अनिुणन सहजै गना सर्कन्छ । यस साँगै जनसंख्यण वृर्िबणट हनुे पणनीको घरेल ुउपयोग र तसचित कृर्ष तथण 
औद्योतगक उपयोगकण लणतग पणनीको बढ्दो िणग सभबोधन गनुापने िनुौती थर्पएको छ । 

नेपणलको संर्वधणनले द्वदगो र्वकणस तथण सिन्यणयको तसिणन्तलणई आत्िसणत गदै देशिण उपलब्ध प्रणकृततक स्रोत सणधनको 
संरक्षर् र सभविान गरी द्वदगो रूपिण उपयोग गने नीतत तलएको हुाँदण जलस्रोतको बहउुपयोगी र्वकणस गने, स्वच्छ 
वणतणवरर्ीय तथण नर्वकरर्ीय ऊजणाको र्वकणस गदै ऊजणाको आपूतता सतुनचित गने, जल उत्पन्न र्वपद् तनयन्त्रर् र नदीको 
सिचुित व्यवस्थणपन गदै द्वदगो र भरपदो तसाँिणइको र्वकणस गना नेपणलको संर्वधणनिणरण िौतलक हकको रुपिण प्रत्यणभतू 
गररएको स्वच्छ खणनेपणनी र सरसर्णइिण नणगररकको पाँहिु परु् यणउन जलस्रोत व्यवस्थणपन सभबन्धी रणज्यको नीतत 
अनरुूपकण कणयाहरू अगणतड बढणउन ुआजको आवश्यकतण भएको छ । 

नेपणलको संर्वधणनिण उचल्लचखत रणज्य संरिनणकण तीन वटै तहहरूबणट देशिण उपलब्ध जलस्रोतको व्यवस्थणपन र सिूचित 
उपयोग गरी द्वदगो, उपलचब्धपूर्ा र प्रभणवकणरी लक्ष्य प्रणच त गना जरुरी छ। यी तीनवटै तहहरू बीि आपसी सिन्वय र 
सहकणयाको आधणरिण कणया क्षेत्रको बणाँडर्णाँड गरी जलस्रोतको र्वकणस तथण यसबणट प्रणप्त हनुे प्रततर्लको न्यणयोचित 
र्वतरर्लणई द्वदगो तथण प्रभणवकणरी बनणउन उपयकु्त नीततगत, कणननुी तथण संस्थणगत संरिनण तनिणार् गना आवश्यक 
देचखएको छ । 

२. र्वगतकण प्रयणसहरू 

सन ् २००२ को जलस्रोत रर्नीतत तथण सन ् २००५ को रणर्ष्ट्रय जल योजनणले तनदेचशत गरे अनसुणर जलस्रोतको 
अतधकति उपयोग, व्यवस्थणपन एवि ्संरक्षर्बणट रणष्ट्रलणई आतथाक र सणिणचजक रूपले सभपन्न बनणउने उद्देश्य तलइएकोिण 



अपेक्षण अनरुुपकण प्रततर्ल प्रणप्त हनु सकेनन ्। जलस्रोतको एकीकृत उपयोग, व्यवस्थणपन तथण तनयिनकण लणतग लणगू 
गररएको जलस्रोत ऐन, २०४९, जलस्रोत तनयिणवली, २०५० लगणयत र्वतभन्न क्षेत्रगत नीततहरू ऐन तथण तनयिणवलीहरू 
सिेत तजुािण भई जलस्रोतको उपयोग, र्वकणस तथण संरक्षर्कण प्रयणसहरू भइरहेकण छन ्। संर्वधणन तनिणार्को क्रि 
सभपन्न भई देश संघीय संरिनणिण प्रवेश गरेको तथण नेपणलको संर्वधणन बिोचजि रणज्यकण तीन तहको अतधकणर र 
चजभिेवणरीको बणाँडर्णाँड भई तीनै तहको सरकणर र्क्रयणशील छ। संघीय सरकणरबणट हणल जलस्रोतको एकीकृत र्वकणस 
सभबन्धिण रणर्ष्ट्रय जलस्रोत नीतत,२०७७ तजुािण भई नेपणल सरकणरबणट स्वीकृत सिेत भई सकेको हुाँदण प्रदेश तहिण 
जलस्रोतको उपयोग, संरक्षर् र व्यवस्थणपन सभबन्धिण एकीकृत नीतत तजुािण गना आवश्यक भएकोले  यो नीतत तजुािण 
गररएको छ । 

३. वतािणन अवस्थण : 

परभपरणगत रूपिण जलस्रोत उपयोगको इततहणस यस क्षेत्रिण िणनव बसोबणसको सरुुवणती िरर्बणट भएको भए तणपतन 
नेपणलिण जलस्रोतको वैज्ञणतनक उपयोग र्व.सं. १९६८ िण र्वद्यतु र्वकणसबणट सरुू भएको पणइन्छ । हणल र्वद्यतु तिडिण 
कुल जनसंख्यणको पहुाँि रणर्ष्ट्रयस्तरिण ९० प्रततशत तथण प्रततव्यचक्त रणर्ष्ट्रय र्वद्यतु खपत २६० र्कलोवणटआवर प्रततवषा 
रहेको छ । जसिध्ये कर्णाली प्रदेशिण कुल जनसंख्यणको र्वद्यतु पहुाँि २७% तथण प्रततव्यचक्त र्वद्यतु खपत अत्यन्त न्यून 
रहेको छ । यसैगरी प्रदेशको कुल तसाँिणइ योग्य भतूि ९९.९९३ हेक्टर (सतह र तलफ्ट) िध्ये १५.५% भतूििण िणत्र 
बणहै िर्हने तसाँिणई (सतह) को सरु्वधण पगेुको छ भने कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्यणको ८७.८६% िण आधणरभूत 
स्तरको खणनेपणनीको सरु्वधण पगु्नकुण सणथै १००% जनसंख्यणिण आधणरभूत सरसर्णइको सरु्वधण पगेुको छ । यस प्रदेशकण 
ठुलण नदीहरू कर्णाली, भेरी तथण यसकण सहणयक नदीहरूिण आन्तररक तथण भणरतीय 

भणरतीय जलिणगा भएर सिद्रसभि पहाँिकण लणतग जल यणतणयणत र्वकणस एवि ररभर यणचफ्टङ कणयणर्कङ्ग जस्तण जल 
िनोरञ्जनको सिेत सभभणवनण रहेको छ । 

जलस्रोत क्षेत्रको सिूचित र्वकणस तथण उपयोग, संरक्षर् तथण लणभको न्यणयोचित र्वतरर्कण लणतग संघ, प्रदेश र स्थणनीय 
तहको थप सर्क्रयतण, सिन्वय र सहकणया हनु जरुरी छ । जलस्रोत र्वकणस अन्तगात जलर्वद्यतु, तसाँिणइ, खणनेपणनी क्षेत्रकण 
एवि ्जलस्रोत ऐन तथण तनयिणवली तथण अन्य क्षेत्रगत ऐन तथण तनयिहरू जणरी भई क्षेत्रगत रूपिण संघीय, प्रणदेचशक 
तथण स्थणनीय तहिण जलस्रोतको उपयोग, र्वकणस तथण संरक्षर्कण लणतग प्रयणसहरू भइरहेको भए तणपतन जलस्रोतको 
सिन्वयणत्िक एवि ्प्रभणवकणरी व्यवस्थणपन, उपयोग तथण संरक्षर्बणट िणत्र यस क्षेत्रको अपेचक्षत र्वकणसको संभणवनण 
देचखन्छ । 

४. सिस्यण तथण िनुौतीहरू 

जलस्रोतको प्रिरु सभभणवनण रहेको भए तणपतन यसको वैज्ञणतनक उपयोग र व्यवस्थणपन हनु नसक्दण यसबणट अपेचक्षत लणभ 
तलन सर्कएको छैन । बढ्दो जनसंख्यण, अव्यवचस्थत शहरीकरर्, बदतलदो जीवनशैली, जलस्रोतको व्यणवसणर्यक उपयोग 
जस्तण कणरर्हरुले नदीनणलण, तणलतलैयण तथण तसिसणरदेचख सिि जलणधणर क्षेत्रको संकुिन तथण अततक्रिर्को क्रि 
बर्ढरहेको छ । जलवणय ुपररवतान, र्हिक्षेत्रको संकुिन, र्हितणलहरूको र्वष्र्ोटन, आकचस्िक रूपिण हनुे अततवृर्ष्ट र 
अनणवृर्ष्ट जस्तण प्रणकृततक र्वपद्को कणरर् वणतणवरर्ीय सन्तलुन र िणतनसहरूको जीवनयणपनिण सिेत प्रततकूल प्रभणवहरू 
तसजानण भइरहेकण छन ्। पररर्णिस्वरूप नदीनणलण तथण तणल तलैयणहरूिण उपलब्ध हनुे पणनीको पररिणर् र गरु्स्तरिण 
ह्रणस आउनकुण सणथै ततनीहरूको प्रणकृततक स्वरूप तथण आकृततिण सिेत असर परररहेको छ । यसैगरी व्यचक्त, व्यवसणर्यक 
तनकणय तथण संघ-संस्थणहरूबणट जलस्रोतको दोहन गने क्रि बर्ढरहेको छ। अव्यवचस्थत रुपिण तनिणार् भइरहेकण सडक 
लगणयतकण पवुणाधणरहरुले सिेत पणनीकण स्रोतहरुिण असर गरेकण छन ्। पणनीको उपलब्धतण र उपयोगिण हनुे र्वषितणकण 
कणरर् कततपय गणउाँ, बस्ती र शहरहरूिण खडेरी र सखु्खणको चस्थतत छ भने पणनीको अभणवको कणरर्ले गणउाँबस्ती न ै
बसणइाँ सनुापने बणध्यतण रहेको अवस्थण छ । त्यसैगरी बणढी, पर्हरो, डुबणन, कटणन, खडेरी तथण सखु्खण जस्तण र्वपदले 
जनधनको ठुलो क्षतत हनुे गरेको छ । जलवणय ुपररवतानको असरलणई सिेत िध्यनजर गरी उपलब्ध जलस्रोतको सिचुित, 

बहआुयणतिक र सिन्वयणत्िक उपयोग सर्हत जलणधणर क्षेत्रको सभपूर्ा व्यवस्थणपन गनुा, जलवणय ुपररवतानकण नकणरणत्िक 



असरलणई न्यूनीकरर् गने उपणय सियिै अवलभबन गरी जोचखि व्यवस्थणपन गनुा, जल उत्पन्न र्वपद्हरूबणट तसचजात 
क्षततलणई न्यूनीकरर् गनुा, जलस्रोतको र्वकणस, व्यवस्थणपन र उपयोग सभबन्धिण अन्तर तनकणय एवि ्संघ, प्रदेश र स्थणनीय 
तहबीि सिन्वय कणयि गनुा जलस्रोत क्षेत्रकण प्रिखु िनुौतीहरू हनु। 

५. नीततको आवश्यकतण : 

नेपणलको संर्वधणनिण व्यवस्थण भए अनरुूप प्रणकृततक स्रोत सणधनको संरक्षर्, सभबिान तथण बहउुपयोगी र्वकणस र द्वदगो 
रूपिण उपयोग गनाकण तनतित्त द्वदशणतनदेश गना, जलस्रोतको क्षेत्रिण रहेकण वतािणन सिस्यणहरूलणई सभबोधन गना तथण 
भर्वष्यिण उत्पन्न हनु सक्ने सिस्यणहरूलणई न्यूनीकरर् गदै उपलब्ध जलस्रोतको अतधकति एवि ् द्वदगो उपयोग गरी 
देशलणई सििृ बनणउन संघीय सरकणरबणट रणर्ष्ट्रय जलस्रोत नीतत, 2077 तजुािण भई लणगू भएको वतािणन सन्दभािण 
प्रणदेचशक तहिण जलस्रोत उपयोगको एकीकृत नीततले जलस्रोतको क्षेत्रसाँग सभबचन्धत तनकणयहरू तबि प्रभणवकणरी सिन्वय 
र सहकणया गना तथण नेपणलको संर्वधणनको अनसूुिी-६ िण उल्लेख भए बिोचजि प्रणदेचशक तहिण जलस्रोत उपयोग 
सभबन्धिण द्वदशणतनदेश गना प्रस्ततु नीतत आवश्यक रहेको छ । 

६. दीघाकणलीन सोि: 

जलस्रोतको बहआुयणतिक, सिन्यणर्यक एवि ्द्वदगो र्वकणस तथण बहउुपयोगबणट सिि प्रदेशको आतथाक सिरृ्ि र सणिणचजक 
रूपणन्तरर्।  

७. लक्ष्य: 

कर्णाली प्रदेशिण उपलब्ध जलस्रोतको संरक्षर्, सभबिान र बहउुपयोगी र्वकणस एवि ्द्वदगो उपयोग गरी सिि प्रदेशको 
आतथाक-सणिणचजक रुपणन्तरर्कण लणतग योगदणन प-ुयणउन ु। 

८. उद्दशे्यहरू: 

१. जलस्रोतको बहआुयणतिक उपयोगबणट सिि प्रदेशको आतथाक-सणिणचजक रुपणन्तरर्िण योगदणन परु् यणउन ु।  

२. सरकणरकण र्वतभन्न तहको सिन्वयिण जलस्रोतको संरक्षर्, र्वकणस तथण उपयोग हनुे व्यवस्थण गनुा ।  

३. सहज, सलुभ, सपुथ र सिन्यणर्यक तवरले यसकण लणभहरूको र्वतरर् हनुे गरी जलस्रोत क्षेत्रको र्वकणस गनुा । 

४. जलस्रोतको र्वकणस र उपयोग गदणा वणतणवरर्ीय पक्षिण पना सक्ने नकणरणत्िक प्रभणव न्यून हने गरी जलस्रोतको 
र्वकणस र उपयोग गने व्यवस्थण तिलणउन ु।  

५. जलउत्पन्न र्वपदको न्यूनीकरर् एवि ्प्रभणवकणरी व्यवस्थणपन गरी क्षतत न्यूनीकरर् गनुा । 

९. रर्नीततहरू: 

१. जलस्रोतको उपयोग तथण व्यवस्थणपन गदणा नदी वेतसन योजनण तथण बहउुद्देशीय उपयोगलणई प्रणथतिकतण द्वदईनेछ 
। 

२. जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षर्, र्वकणस तथण तनयिनकण लणतग आवश्यक नीततगत, संस्थणगत तथण कणननुी व्यवस्थण गरी 
यस क्षेत्रसाँग सभबन्धीत संस्थण तथण जनशचक्तको क्षितण र्वकणस गररने छ ।  

३. जलस्रोतको व्यस्थणपन र र्वकणसिण तनजी क्षेत्र तथण सरोकणरवणलणहरूको सहभणतगतण अतभवृर्ि गररने छ । 

४. जलस्रोतको क्षेत्रिण अध्ययन, अनसुन्धणनको र्वस्तणर गररनकुण सणथै उपलब्ध ज्ञणन तथण तथ्यणङ्कको अतभलेखीकरर्, 

र्वश्लषेर् तथण प्रयोगिण अतभवृर्ि गररने छ ।  

५. जलश्रोतको र्वकणस, उपयोग तथण व्यवस्थणपनिण संघ, प्रदेश र स्थणनीय तहको कणयाक्षेत्र र क्षेत्रणतधकणर स्पष्ट गरी 
सिन्वयणत्िक तवरले गररने छ ।  

६. जलस्रोत आयोजनणहरूको र्वकणस गदणा आधणरभतू आवश्यकतण पररपूतताकण लणतग आवश्यक खणनेपणनी, तसाँिणइ 
तथण ऊजणा उपलब्धतण सहज, सलुभ, सपुथ र सिन्यणर्यक तवरले गररने छ ।  

७. जलस्रोतको र्वकणस तथण उपयोग गदणा सणिणचजक एवि ्वणतणवरर्ीय पक्षिण पना सक्ने नकणरणत्िक प्रभणव न 
हनुेगरी गररने छ।  



८. जलजन्य र्वपदहरूको तनयन्त्रर् एवि ्न्यूनीकरर्िण जलणधणर व्यवस्थणपनलणई प्रभणवकणरी बनणई लणगू गररने छ। 

१०. कणयानीततहरू (Working Policies): 

रर्नीतत (१) जलस्रोतको उपयोग तथण व्यवस्थणपन गदणा जलस्रोतको बहउुद्दशेीय उपयोगलणई प्रणथतिकतण द्वदई गररने छ। 

कणयानीतत:  

1. जलस्रोत उपयोग र व्यवस्थणपनको प्रणथतिकतणक्रि प्रितलत कणननु बिोचजि हनुेछ ।  

 

2. जलस्रोत उपयोगकण आयोजनणहरू कणयणान्वयन गदणा आयोजनणको वणतणवरर्ीय प्रभणव िूल्यणङ्कन, प्रणरचभभक 
वणतणवरर्ीय परीक्षर् तथण संचक्षप्त वणतणवरर्ीय अध्ययन जस्तण अध्ययन र र्वश्लषेर्को आधणरिण वणतणवरर्ीय 
क्षतत न्यून हने गरी गररनेछ ।  

3. नदी बेतसनहरूिण जलस्रोतको पररिणर्को िणपन गना जल िणपन प्रर्णलीको व्यवस्थण गररने छ र सोको तनयतित 
अनगुिन गने व्यवस्थण गररने छ ।  

4. जलस्रोतको उपयोग एवि ्व्यवस्थणपन गदणा जलस्रोतको बहउुद्देश्यीय उपयोग तथण व्यवस्थणपनको अवधणरर्ण 
अनरुूप गररनेछ ।  

5. कृर्षयोग्य भतूििण वषैभरर तसाँिणइ सरु्वधण पयुणउने, सवासलुभ रूपिण खणनेपणनी सेवण उपलब्ध हनुे, बणढी न्यूनीकरर् 
गने, औद्योतगक प्रयोजन, ित्स्यपणलन जस्तण प्रयोजनकण लणतग बषैभरर पणनी उपलब्ध गरणउने संभणर्वत 
आयोजनणहरूिण बहउुद्देश्यीय, जलणशययकु्त आयोजनणहरूको र्वकणसलणई प्रणथतिकतण द्वदइनेछ ।  

6. जलस्रोतको व्यणवसणर्यक उपयोग, र्वकणस तथण व्यवस्थणपनको लणतग अतधकणरप्रणप्त तनकणयिण अनिुतत तलन ुपने 
व्यवस्थण गररनेछ।  

7. प्रदेशिण उपलब्ध तणतोपणनीको िूलहरूको पर्हिणन गरी सोको सिूचित बहउुद्देश्यीय उपयोग गररने छ ।  

8. नदीनणलणहरूिण पणनीको िणत्रण यथेष्ट र चस्थर रणख्नकण लणतग सभभणव्यतणकण आधणरिण जलणशयहरूको तनिणार् गरी 
वषणातको पणनीलणई सिय गने व्यवस्थण गररने छ ।  

9. प्रदेश तभत्रकण नदी तथण जलणशयहरूलणई संभणव्यतणकण आधणरिण आन्तररक जल यणतणयणतकण लणतग क्रिशः 
र्वकणस गररनेछ । 

10. जलश्रोतको क्षेत्रगत उपयोग सभबन्धी योजनणहरू जलस्रोत सभबन्धी क्षेत्रगत गरुुयोजनण अनसुणर तनिणार् र 
व्यवस्थणपन गररनेछ।  

 

रर्नीतत (२) जलस्रोत क्षते्रको संरक्षर्, र्वकणस तथण तनयिनकण लणतग आवश्यक नीततगत, सस्थणगत तथण कणनूनी व्यवस्थण 
गरी यस क्षते्रसाँग सभबन्धीत संस्थण तथण जनशचक्तको क्षितण र्वकणस गररनेछ । 

कणयानीतत:  

1. जलस्रोत क्षेत्रको अध्ययन, अनसुन्धणन, तथ्यणङ्क सङ्कलन, र्वश्लषेर्, अतभलेखीकरर्, तनयिन तथण संरक्षर्को लणतग 
प्रदेश तहिण सभबचन्धत िन्त्रणलयिण एक छुटै्ट िहणशणखणको स्थणपनण गरी यसको उपयोग, र्वकणस, व्यवस्थणपन र 
संरक्षर् गना र्वषयगत कणयणालयहरु स्थणपनण गररनेछ ।  

2. जलस्रोतको व्यणवसणर्यक उपयोग गरेबणपत उपयोगकतणाले ततनुापने शलु्कलणई कणनूनिणर्ा त व्यवचस्थत गररनेछ। 

3. जलस्रोत क्षेत्रसाँग सभबचन्धत व्यचक्त, सिदुणय एवि ्संस्थणहरूको ज्ञणन, सीप र र्वज्ञतणलणई थप सदुृढीकरर् गदै 
लतगनेछ।  

4. जलस्रोतको आवश्यकतण, िहत्व, उपयोग, संरक्षर् तथण तनयिनको सभबन्धिण र्वतभन्न िणध्यिहरू प्रयोग गरी 
व्यणपक जणनकणरी सभप्रषेर् गनुाकण सणथै तणतलि, गोष्ठी, सेतिनणर, अन्तरर्क्रयण, जस्तण कणयाक्रिहरूिणर्ा त स्थणनीय 
सिदुणय, रणजनीततज्ञ, नणगररक तथण योजनणकणर बीि व्यणपक जनिेतनणको अतभवर्ि गरणइनेछ । 

5. जलश्रोतको उपयोग, संरक्षर्, उपयोग र व्यवस्थणपन सभबन्धिण तबद्यणलयस्तरको शैचक्षक पणठ्यक्रिहरूिण सिणवेश 
गरी अध्ययन अध्यणपन गरणउने व्यवस्थण गररनेछ ।  



6. जलस्रोतको गरु्स्तर परीक्षर्कण लणतग आवश्यक प्रयोगशणलणहरूको स्थणपनण गने व्यवस्थण गररनेछ । 

रर्नीतत (३) जलस्रोतको संरक्षर्, उपयोग र र्वकणसिण तनजी क्षते्र तथण सभबन्धीत सरोकणरवणलणहरूको सहभणतगतण 
अतभवरृ्ि गररनेछ। 

कणयानीतत: 

1. जलस्रोतको क्षेत्रिण अध्ययन, अनसुन्धणन, उपयोग व्यवस्थणपन, संरक्षर् जस्तण कणयाहरूिण सरकणरी, गैरसरकणरी, 
तनजी, उपभोक्तण, स्थणनीय सिदुणय, र्वज्ञ सिूह एवि ्व्यचक्तहरूलणई सहभणगी गरणईनेछ ।  

2. जलस्रोतको क्षेत्रिण सरकणरी, तनजी तथण स्थणनीय सिदुणयहरूले गने कणयाहरू एवि ्सणझेदणरीिण गररने कणयालणई 
कणनूनी व्यवस्थण गरी तनधणारर् गररनेछ ।  

3. जलस्रोतको उपयोग, र्वकणस एवि व्यवस्थणपनिण तनजी सहभणतगतण एवि सणवाजतनक-तनजी सणझेदणरी जस्तण 
व्यवस्थणलणई प्रणथतिकतण एवि ्उपयूक्ततणकण आधणरिण प्रविान गररनेछ।  

4. जलस्रोतको क्षेत्रिण सहभणगी व्यचक्त तथण संस्थणहरूबणट सिणतलत कणया तथण र्वकणस एवि ्व्यवस्थणपनको तनयतित 
अनगुिन एवि ्तनयिन गररनेछ ।  

5. जलस्रोत क्षेत्रिण पणरस्पररक लणभकण लणतग तनजी क्षेत्र सिेतको लगणनी आकर्षात गना आवश्यक नीततगत तथण 
कणननुी व्यवस्थण गररने छ ।  

6. जलस्रोत क्षेत्रसाँग सभबन्धीत संघीय, प्रणदेचशक तथण स्थणनीय तहहरू बीििण आपसी सिन्वय तथण सहकणयाको 
व्यवस्थण गररनेछ । 

रर्नीतत (४) जलस्रोतको क्षते्रिण अध्ययन, अनसुन्धणनको र्वस्तणर गररनकुण सणथै उपलब्ध ज्ञणन तथण तथ्यणङ्कको 
अतभलेखीकरर्, र्वश्लषेर् तथण प्रयोग अतभवरृ्ि गररनेछ । 

कणयानीतत:  

१. जलस्रोतको क्षेत्रिण अध्ययन तथण अनसुन्धणन गने कणयालणई प्रणथतिकतण द्वदइनेछ ।  

२. जलस्रोतको क्षेत्रिण भएकण अध्ययन, अनसुन्धणन, उपयोग तथण व्यवस्थणपन सभबन्धी कणयाहरूको तथ्यणङ्क एवि ्
र्ववरर्हरूको सङ्कलन र अतभलेचखकरर् गने कणयालणई व्यवचस्थत गररनेछ ।  

३. प्रदेश कणया क्षेत्र तभत्रकण नदी बेतसनिण जलस्रोतको उपलब्धतण, पररिणर्, गरु्स्तर, र्वद्यिणन उपयोग, भणवी 
आवश्यकतण र आपूतता चस्थतत सभबन्धी र्ववरर् तथण तथ्यणङ्क तयणर गरी अद्यणवतधक गररनेछ ।  

४. नदी बेतसनको जलस्रोतिण भैरहेको दोहन तथण प्रदषुर् र खोलणनणलण तथण तणलतलैयणहरूको आकृततिण परररहेको 
असर सभबन्धी र्ववरर् तथण तथ्यणङ्क तयणर गरी अद्यणवतधक गररनेछ । 

५. नदी बेतसनिण रहेकण जलिर, वनस्पतत तथण जलस्रोतिण आचश्रत बन्यजन्तहुरूको आवश्यक र्ववरर् तथण तथ्यणङ्क 
रणचखनेछ।  

६. जलस्रोतको उपयोग, व्यवस्थणपन तथण संरक्षर् र तनयिनसभबन्धी अध्ययन तथण अनसुन्धणनकण लणतग नवीनति 
प्रर्वतध तथण िोडेलहरूको र्वकणस तथण प्रयोग गररनेछ ।  

७. जलस्रोतको क्षेत्रिण भएकण सभपूर्ा र्ववरर् तथण तथ्यणङ्कलणई र्वद्यतुीय प्रर्णलीिण एकीकृत अतभलेखीकरर् गने 
व्यवस्थण गररनेछ।  

८. जलस्रोत सभबन्धी आयोजनणहरूको अध्ययनको क्रििण जलस्रोत सभबन्धी वणतणवरर्ीय तथण जैर्वक र्वर्वधतणको 
पक्षलणई पतन सिणवेश गररनेछ । 

रर्नीतत (५) जलश्रोतको र्वकणस, उपयोग तथण व्यवस्थणपन संघ, प्रदेश र स्थणनीय तहको कणयाक्षते्र र क्षते्रणतधकणर स्पष्ट 
गरी सिन्वयणत्िक तवरले गररनेछ । 

कणयानीतत: 

१. जलस्रोतको उपयोगिण संघ र प्रदेश तथण प्रदेश र स्थणनीय तहबीि सिन्वय, सहकणया तथण सहजीकरर् गना 
आवश्यक संस्थणगत संयन्त्रको व्यवस्थण गररनेछ ।  



२. जलस्रोतको उपयोग, व्यवस्थणपन, तनयिन गदणा संघीय कणननु बिोचजि हनुेगरी सरकणरकण तीनवटै तहबीि दणर्यत्व 
तथण कणयाक्षेत्रको स्पष्ट र्कटणनी गरी प्रदेश कणननु तजुािण गररनेछ।  

३. जलस्रोतको क्षेत्रसाँग सभबन्धीत तनकणय तथण सरोकणरवणलण तनकणय बीि सिन्वय तथण सहकणयाको आधणरिण 
कणयाक्षेत्रकण बणाँडर्णाँड गररनेछ।  

४. जलस्रोतको व्यणवसणर्यक उपयोगबणट प्रणप्त हनुे आभदणनीलणई कणननु बिोचजि स्थणनीय सिदुणय, स्थणनीय तह तथण 
प्रदेश सरकणरकण सभवचन्धत सरकणरी तनकणयहरू बीििण बणाँडर्णाँड एवि ्र्वतरर् गने व्यवस्थण गररनेछ । 

रर्नीतत (६) जलस्रोत आयोजनणहरूको र्वकणस गदणा आधणरभतू आवश्यकतण पररपूतताकण लणतग आवश्यक खणनेपणनी, तसाँिणइ 
तथण ऊजणा उपलब्धतण सहज, सलुभ, सपुथ र सिन्यणर्यक तवरले गररनेछ । 

कणयानीतत: 

1. जलस्रोतको उपयोगको लणतग तनिणार् हनुे योजनणहरूको कणयणान्वयन गदणा आतथाक-सणिणचजक तथण वणतणवरर्ीय 
दृर्ष्टले अतधकति लणभ तथण र्णइदण प्रणप्त हनुे योजनणहरूलणई उच्ि प्रणथतिकतण द्वदइनेछ ।  

2. प्रणदेचशक र्हतलणई सवोपरर रणखी प्रणथतिकतणको आधणरिण जलस्रोतको र्वकणस, व्यवस्थणपन तथण संरक्षर् गररनेछ। 

3. जलस्रोतको अभणव भएकण सखु्खण टणर तथण क्षेत्रहरूिण पणनीको आपूतताको लणतग वषणातको पणनी सङ्कलन (पोखरी, 
ट्यणङ्की, घैटण आद्वद) कण सणथै पणनी तलचफ्टङ जस्तण नवीनति ्प्रर्वतधको प्रयोगलणई प्रणथतिकतण द्वदइनेछ । 

4. जलस्रोतको उपयोगको लणतग तनिणार् गररने भौततक संरिनणहरूको लणतग वणतणरर्ीय द्वदगोपनण कणयि हनुे उपयकु्त 
तडजणईन तथण िणपदण्डहरू तयणर गरी लणगू गररनेछ ।  

5. जलस्रोत उपयोगकण लणतग र्पउने पणनी, घरणयसी प्रयोग, ित्स्यपणलन, तसाँिणइ, पशपुन्छी, र्वद्यतु, उद्योग, पयाटन जस्तण 
क्षेत्रिण उपयोग गररने पणनीको न्यूनति गरु्स्तरको िणपदण्ड तयणर गरी लणगू गररनेछ । 

रर्नीतत (७) जलस्रोतको र्वकणस तथण उपयोग गदणा सणिणचजक एवि ्वणतणवरर्ीय पक्षिण पना सक्ने नकणरणत्िक प्रभणव 
न्यून हनुेगरी गररने छ। 

कणयानीतत:  

1. जलस्रोत र्वकणस तथण उपयोगको आयोजनण कणयणान्वयन गदणा जलवणय ुपररवतानबणट उत्पन्न हनुसक्ने असर एवि ्
प्रभणवहरूसाँग अनकूुलन (Adaptation) हनुे गरी कणयाक्रिहरू सिणलन गररनेछ ।  

2. जल पररचस्थततकीय प्रर्णली (Ecosystem), आचश्रत जलिर, वनस्पतत एवि ् वन्यजन्तहुरूको पर्हिणन गरी 
ततनीहरूको संरक्षर्को लणतग आवश्यक पणनीको अंश छुट्यणई जनस्रोत उपयोगको आयोजनण कणयणान्वयन 
गररनेछ। 

3. जलस्रोतको उपयोग गदणा नदीनणलणहरूिण न्यूनति िणत्रणिण तल्लो तटीय प्रयोगकण लणतग छोड्नपुने पणनीको 
पररिणर् तथण न्यूनति गरु्स्तरको सभबन्धिण आवश्यक कणनूनी िणपदण्ड तयणर गररनेछ । जलस्रोतको प्रदषुर् 
गने प्रदषकले आवश्यक क्षततपतता ततनापने (Polluter's Pay) व्यवस्थण गररनेछ ।  

4. जलस्रोतको र्वकणस तथण उपयोग सभबन्धी आयोजनण सिणलन गदणा िणतथल्लो तथण तल्लो तटीय क्षेत्रिण पना 
सक्ने जोचखि िलु्यणङ्कन गरी उचित सिणधणनकण उपणयहरू अवलभबन गररनेछ ।  

5. वणतणवरर्िण प्रततकूल असर नपने गरी जलश्रोतकण क्षेत्रहरूबणट ढुङ्गण, िणटो, तगट्टी, बणलवुण जस्तण नदीजन्य 
पदणथाहरूको उचित उपयोग, व्यवस्थणपन, तनयन्त्रर् र तनयिन गररनेछ ।  

6. सहरी क्षेत्र तथण उद्योगधन्दणहरुबणट तनष्कणसन हनुे प्रदूर्षत पणनीलणई तोर्कएको गरु्स्तरिण प्रशोधन गरेर िणत्र 
नदीनणलण, तसिसणर, तणलतलैयण जस्तण जलस्रोतहरूिण तिसणइनेछ । नदीनणलण, तसिसणर, तणलतलैयण जस्तण 
जलस्रोतलणई प्रदरु्षत बनणउने गरी र्ोहरिैलण र्णल्न तथण ढल तिसणउने जस्तण कणयाहरूलणई कणननुिणरण तनयन्त्रर् 
गररनेछ।  

7. प्रदेशस्तरकण जलस्रोतकण अतत िहत्वपूर्ा एवि ्संवेदनशील क्षेत्रहरूलणई जलस्रोत संरचक्षत क्षेत्र घोषर्ण गररने 
संक्षर् सभबन्धी कणयाक्रि लणग ुगररनेछ ।  



8. जलस्रोत आयोजनणहरूको र्वस्ततृ आयोजनण प्रततवेदन तयणर गदणा नै आयोजनणबणट प्रभणर्वत हनुे सिदुणयहरूको 
सणिणचजक, आतथाक तथण सणंस्कृततक पक्षिण पने असरहरूको अध्ययन र्वश्लेषर् गररनेछ ।  

9. जलस्रोतसाँग सभबचन्धत आयोजनणहरूको तनिणार्को कणरर्ले प्रभणर्वत व्यचक्त तथण सिदुणयहरूको उचित पनुस्थणपनण 
तथण संरक्षर्को व्यवस्थण गररनेछ ।  

10. आयोजनणबणट प्रभणर्वत भई पूर्ा रुपिण र्वस्थणर्पत हनुे व्यचक्त तथण सिूहलणई प्रणथतिकतण र प्रितलत कणनून 

बिोचजि उचित पनुाबणस तथण पनुास्थणपनण गररनेछ । 

रर्नीतत (८) जलजन्य र्वपद्हरूको तनयन्त्रर् एवि ् न्यूनीकरर्िण जलणधणर व्यवस्थणपनलणई प्रभणवकणरी बनणई लणगू 
गररनेछ। 

कणयानीतत: 

1. जलजन्य प्रकोपको तनयन्त्रर् एवि ्न्यूनीकरर्कण लणतग एकीकृत जलणधणर व्यवस्थणपनलणई प्रणथतिकतण द्वदइनेछ। 
बणढीजन्य जलणधणर क्षेत्रिण बणढी, डुबणन, कटणन सभबन्धी नक्सण र भ-ूक्षय तथण पर्हरो जोचखिको एकीकृत भू-
नक्सण तयणर गररने छ र सो नक्सणको आधणरिण जलजन्य र्वपदहरूको तनयन्त्रर् एवि ्व्यवस्थणपन गररनेछ।  

2. बणढी, पर्हरो, डुबणन, कटणन, भ-ूक्षय तथण पर्हरो जस्तण जोचखिपूर्ा स्थणनहरूिण भएकण बस्तीहरू सरुचक्षत स्थणनिण 
सणनाकण लणतग स्थणनीय तनकणयको सिन्वयिण त्यस्तण स्थणनहरूको पर्हिणन तथण छनौट गररनेछ।  

3. भ-ूक्षय तथण पर्हरो जस्तण जलजन्य र्वपद् तनयन्त्रर् एवि ् न्यूनीकरर्को लणतग बैज्ञणतनक, नवीनति एवि ्
परभपरणगत ज्ञणन, सीप र प्रर्वतधहरूको उपयोग गररनेछ।  

4. अततवृर्ष्ट, अनणवृर्ष्ट, सखु्खण, खडेरी, नदीनणलण थतुनएर एक्कणसी रु्ट्ने जस्तण अप्रत्यणतसत रूपिण आइपने जोचखिहरूको 
प्रभणवबणट सरुचक्षत हनुे उपयकु्त उपणय तथण प्रर्वतधहरूको अवलभबन गररनेछ।  

5. जलजन्य र्वपद्सभबन्धी आपत्कणलीन अवस्थणलणई ध्यणन द्वदई अतत आवश्यक तणर, ढुङ्गण, बणाँस, टेट्रणपोड, परकुपणइन, 

ब्लक, जणली, बोरण, बणलवुण जस्तण सणिणिीहरूलणई पूवा तयणरी अवस्थणिण रणख्न ेव्यवस्थण गररनेछ ।  

6. जलवणय ुपररवतानबणट उत्पन्न हनुसक्ने असर एवि ्प्रभणवहरूसाँग अनकूुलन गनाकण लणतग वषणातको पणनी सङ्कलन, 

स-सणनण पोखरी तनिणार्, थोपण तथण र्ोहरण तसाँिणइ, तलचफ्टङ्ग प्रर्वतध, पणइप प्रर्वतध, टनेल खेती, जस्तण नवीनति 
प्रर्वतधहरूको अवलभबन गररनेछ ।  

7. आपतकणलीन रूपिण तत्कणल गनुापने जलउत्पन्न र्वपदको तनयन्त्रर् तथण व्यवस्थणपन गना स्थणनीय सिदुणयको 
क्षितण वृर्ि गररनेछ। 

8. जलणधणर क्षेत्रिण भएकण नदीनणलण, िूल, तसिसणर, तणलतलैयण र ढुङ्गेधणरण जस्तण पणनीकण स्रोतहरूको पर्हिणन गरी 
संरक्षर् गररनेछ। 

११. संस्थणगत व्यवस्थणः 

जलस्रोतको उपयोग, र्वकणस, व्यवस्थणपन तथण संरक्षर् तथण अन्तर तनकणयगत सहकणया तथण सिन्वयकण लणतग उचित 
संस्थणगत प्रबन्ध गररनेछ । प्रदेशस्तरिण िन्त्रणलय, तनदेशनणलय तथण तथण र्वषयगत कणयणालयहरू र स्थणनीय तहिण 
सभबन्धीत कणयणालयहरूको क्षितण र्वकणस गरी पररिणलन गररनेछ । 

१२. कणननुी व्यवस्थणः 

यस नीततको प्रभणवकणरी कणयणान्वयनकण लणतग आवश्यक पने क्षेत्रगत कणनूनहरू तजुािण तथण सियणनकूुल पररिणजान 
गररनेछ। 

१३. अनगुिन तथण िूल्यणङ्कन : 

यस नीततकण प्रणवधणनहरूको कणयणान्वयनको अनगुिन तथण िूल्यणङ्कन भौततक पूवणाधणर  तथण शहरी र्वकणस िन्त्रणलयबणट 
हनुेछ । स्थणनीय तहले आफ्नो क्षेत्रतभत्र नीतत कणयणान्वयनको अनगुिन गरी पषृ्ठपोषर् गनेछ। 



 

१४. क्षते्रगत नीतत तथण नीततको पररिणजान : 

यस नीततको प्रभणवकणरी कणयणान्वयनकण लणतग आवश्यक क्षेत्रगत उपयोग सभबन्धी तनदेचशकण, कणयार्वतध र िणपदण्डहरू 
तजुािण गना सर्कनेछ । यस नीततलणई हरेक पणाँि वषािण सियसणपेक्ष अध्यणवतधक तथण पूनरणवलोकन गरी नीततको संशोधन 
गररनेछ । यस नीतत अनकूुल नभएकण अन्य तनदेचशकण तथण कणयार्वतधहरू यस नीतत अनरुूप हनुेगरी पररिणजान गररनेछ। 


