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पररचय

साना ससिँचाइ योजनाहरुको पसहचान, छनोट, वासषिक कायिक्रममा समावेश, कायािन्वयन,

अनगुमन आसि आधारभतू सवषयमार एकरुपता ल्याई व्यवसथित रुपमा कायािन्वयन गनि

सहयोग परु् याउने उद्दशे्यले प्ररे्दि १ सरकारको खानेपानी, गसिँचाइ तथा ऊर्ाय

मन्रालयले स्थानीय तहको अनुरोधमा एकद्वार प्रणालीको गनरे्दगिका तयार िरेको

छ ।



गसिँचाइ सम्बन्धमा अन्तरतह काययगिभार्न

सन्र्दभय थिानीय तहको कायिक्षेत्र

गसिँचाइ, ८-११,

९-५, स्थानीय

सरकार

सञ्चालन ऐन,

२०७४ को र्दफा

११-२-ट र ११-

४-ि, रा.यो.आ.

को योर्ना

मापर्दण्ड,

२०७६ तथा

प्ररे्दि १ को

प्ररे्दि गसिँचाइ

ऐन, २०७५

(१) थिानीय थतरका सवकास आयोजना तिा पररयोजना (१)

(२) थिानीय सडक, ग्रासमण सडक, कृसष सडक, ससिँचाइ (१)

(३) साना ससिँचाइ सनमािण र सधुार (२)

(४) थिानीय ससिँचाइसम्बन्धी नीसत, काननू, मापिण्ड तिा सोसम्बन्धी योजना तजुिमा, कायािन्वयन, अनगुमन र सनयमन (३)

(५) थिानीयथतरका ससिँचाइ प्रणालीको सनमािण, सञ्चालन, रेखिखे, ममित सम्भार, थतरोन्नसत, अनगुमन र सनयमन (३)

(६) थिानीय साना सतह तिा भसूमगत ससिँचाइ प्रणालीको सञ्चालन तिा ममित सम्भार, सेवा शलु्क सनधािरण र

सङ्कलनसम्बन्धी व्यवथिापन (३)

(७) तराइ मधेसमा २०० ह.े भन्िा कम र पहाडमा ५० हके्टरभन्िा कम, सहमाली क्षेत्रमा २५ हके्टर भन्िा कमका ससिँचाइ 

आयोजना (४)

(८) तराइ मधेसमा २०० ह.े भन्िा कम र पहाडमा ५० हके्टरभन्िा कमका ससिँचाइ आयोजना (५) िफा ३

कोष्ठकमा लेसखएको १ ले संसवधान, २ ले कायि सवथततृीकरण प्रसतविेन, ३ ले कायि सवभाजन सनयमावली र सम्बद्ध काननू र ४ ले रासरिय योजना आयोगको संघ, प्रिशे र थिानीय तहको कायि सजम्मवेारीमा पने सवकास कायिक्रम तिा

आयोजनाको वगीकरण तिा बािँडफािँटसम्बन्धी मापिण्ड, २०७६ र ५भन्नाले प्रिशे ससचाइ ऐन सिँगको सम्बद्धता जनाउिँिछ ।



स्थानीय तहको कानून बनाउने अगधकार

• संसवधानको धारा ५७. ४ र थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को िफा १०२(१) ले अनसुचूी ८ मा उसल्लसखत 

असधकारको प्रयोग गरी थिानीय तहको सभाले बनाएको काननूबमोसजम हुने व्यवथिा गरेको ।

• काननू भन्नाले ऐन र यसअन्तगित बनेका सनयमावली, सनिसेशका, कायिसवसध र मापिण्ड समेतलाइि जनाउने ।

• थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को िफा १०२(२) ले थिानीय ऐनको अधीनमा रही कायिपासलकाले 

आवश्यकतानसुार सनयम, सनिसेशका, कायिसवसध र मापिण्ड बनाउन सक्ने व्यवथिा रहकेो । 

• नेपाल सरकारले थिानीय तहले बनाउने काननुको नमनूा उपलब्ध गराई थिानीय तहका सवधासयकी कायिमा सहयोग 

गने (थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िफा १०६-१ङ र संघ, प्रिशे र थिानीय तह (समन्वय तिा 

अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ को िफा १४-३)

• थिानीय तहको असधकार सचूी तिा कायि सजम्मेवारीमा पने सवषयमा काननू, नीसत तिा योजना तजुिमा गनि थिानीय 

तहहबाट अनरुोध भै आएमा प्रिशे सरकारले आवश्यक सहयोग गनि सक्ने, (संघ, प्रिशे र थिानीय तह समन्वय तिा 

अन्तर सम्बन्ध ऐन, २०७७ को िफा१४-२)



१. प्रिशे भौसतक योजना मन्त्रालयले थिानीय तहका सरकारहरूलाइि साना ससिँचाइसम्बन्धी

कायिक्रम व्यवसथित रूपमा कायािन्वयन गनि थिानीय तहको अनरुोधमा सहयोग परु् याउने

उद्दशे्यले सनिसेशका बनाउने पहल,

२. यसको लासग प्रिशे मन्त्रालयले प्रिशे र थिानीय तहसमेतको प्रसतसनसधत्व हुने गरी कायििल

गठन, 

३. यस प्रयासमा साना ससिँचाइ कायिसञ्चालनसम्बन्धी आधारभतू सवषयमा एकरूपता हुने गरी 

मथयौिा सनिसेशका तयार गररएको,

४. सनिसेशकासिँगै सडजाइनको आधारभतू सवषयससहतको सरल म्यानअुल सनमािण गरी

पासलकालाइि उपलब्ध गराइने ।

अिलम्बन िररएका प्रगक्रया



गनरे्दगिका तयारीको लागि िगित काययर्दल

१. प्रसतसनसध, भौसतक पवूािधार सवकास मन्त्रालय (साना ससिँचाइ कायिक्रम हनेे असधकारी) - संयोजक

२. प्रसतसनसध, भसूम व्यवथिा, कृसष तिा सहकारी मन्त्रालय - सिथय

३. प्रसतसनसध, साना ससिँचाइ कायिक्रम लाग ूभएका थिानीय सरकारहरुबाट

क) सत्रयगुा न.पा., उियपरुबाट इसन्जनीयर - सिथय

ख) सफसिम न.पा., पािँचिरबाट प्रमखु प्रशासकीय असधकृत - सिथय

४. प्रसतसनसध, काननू असधकृत, भौसतक पवूािधार मन्त्रालय - सिथय

५. सवषयगत सवज्ञ (साना ससिँचाइ कायिक्रमका तफि बाट) - सिथय

६. सवषयगत सवज्ञ (साना ससिँचाइ कायिक्रमका तफि बाट) - सिथय 

अिलम्बन िररएका प्रगक्रया



हालको अिस्था

• हाल उक्त सनिसेशका मन्त्रालयमा पनुरावलोकन भइरहकेो र

मन्त्रालयथतरबाट थवीकृत भएपसछ सो सनिसेशकाको मथयौिा

थिानीय तहहरुलाई उपलब्ध गराइने छ ।

• सो सनिसेशका थिानीय तहहरुले आवश्यक भएमा पररमाजिनससहत

लागू गनेछन् ।



धन्त्यवाि


