
मममत २०७५॰०९॰०१ मा स्वीकृत  

छविसपावथभेरा गाउँपाविकमा जिस्रोतको सम्बन्धमा व्यिस्था वनधाारण बनेको वनयमाििी २०७५ 
  

प्रस्तावना : नेपालको संमवधान , स्थानीय सरकार सन्चालन , २०७४ तथा अन्य प्रचमलत  कानून बमोमजम स्थानीय 
तहलाई जलस्रोत तथा जलाधार, भूसंरक्षण, मुहान संरक्षण, खानेपानी, मसचाई, साना जलमवद्युत, जल उपयोग, एवं 
प्राकृमतक स्रोतको उपयोग एवं व्यवस्थापानी सम्बन्धमा छमवसपामथभेरा गाउँपामलका मभत्रको भू-सतहमा वा भूममगत 
वा अन्य कुनै  अवस्थामा रहेको जलस्रोतको समुमचत उपयोग संरक्षण, व्यवस्थापानी र मवकास गनन एवं जलस्रोतको 
लाभदायक उपयोगहरुको मनधानरण गनन, त्यस्तो उपयोगबाट हुने वातावरणीय तथा अन्य हानीकारक प्रभावको 
रोकथाम गनन, एवं जलस्रोतलाई प्रदुषण मुक्त राखे्न कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले छमवसपामथभेरा 
गाउँपामलकाको प्रशासकीय कायनमवमध मनयममत गने  न, २०७५ बमोमजम गाउँ कायनपामलकाले छमवसपामथभेरा 
गाउँपामलकाको जलस्रोत मनयमावली, २०७५ जारी गरेको छ ॰   
  

पररचे्छद १ 

प्रारम्म्भक 
  

1. संविप्त नाम र प्रारभः (१) यो मनयमावलीको नाम छमवसपामथभेरा गाउँपामलकाको जलस्रोत मनयमावली, २०७५ 
रहेको छ ॰   
 

(२)  यो मनयमावली राजपत्रमा प्रकाशन भएपमछ प्रारम्भ हुनेछ ॰   

२. पररभाषाः मवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस मनयमावलीमा :   

 

(क) "जलस्रोत" भन्नाले गाउँ के्षत्रमभत्रको भू सतहमा वा भूलमगत वा अन्य जुनसुकै अवस्थमा रहेको 
पानी सम्झनुपछन  ॰  

(ख)  "लाभदायक उपयोग" भन्नाले साधन र स्रोतले भ्याएसम उमचत रुपले गररएको  जलस्रोतको 
उपयोग सम्झनुपछन  ॰  

(ग)   "अनुममत  प्राप्त व्यक्तक्त" भन्नाले मनयमावलीको दफा १५, १७ र २० बमोमजम अनुममत  प्राप्त 
व्यक्तक्त वा संगमठत  संस्था सम्झनुपछन  ॰ 

(घ)    "उपभोक्ता संस्था" भन्नाले दफा ४ बमोमजम   गमठत जल उपभोक्ता संस्था सम्झनुपछन  ॰   

(ङ)  "गाउँ जलस्रोत समममत" भन्नाले दफा ३० बमोमजमको गाउँ जलस्रोत समममत सम्झनुपछन ॰   

(च)  "अनुममत पत्र" भन्नाले दफा १५, १७ र २० बमोमजम   मदइने अनुममत पत्र सम्झनुपछन ॰ 

(छ)   "सभेक्षण" भन्नाले जलस्रोतको उपयोगका लामग गररने  संभाव्यता अध्यन मवसृ्तत  
ईक्तजजमनयररङ  मडजाइऐनको कायन  र त्यसका लामग गररने  अने्वषणको कायन  समेत 
सम्झनुपछन  ॰   

(ज)   "उपभोक्ता" भन्नाले जलस्रोतसँग सम्बक्तन्धत सेवा उपयोग गने व्यक्तक्त सम्झनुपछन  ॰ 

(झ)    "सेवा शुल्क" भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा गाउँपामलका वा अनुममत  पत्र 
प्राप्त व्यक्तक्तले उपल्ध गराएको जलस्रोतसँग सम्बक्तन्धत सेवा उपयोग गरे वापत उपभोक्ताले 
बुझाउनुपने शुल्क सम्झनुपछन  ॰ 

(ञ) "गाउँपामलका" भन्नाले छमवसपामथभेरा गाउँपामलका सम्झनुपछन  ॰ 

(ट) "गाउँ कायनपामलका" भन्नाले गाउँपामलकाको कायनपामलका सम्झनुपछन  ॰ 

(ठ) "प्रमुख" भन्नाले गाउँपामलकाको प्रमुख सम्झनुपछन  ॰   

(ड) "उप प्रमुख" भन्नाले गाउँपामलकाको उप प्रमुख सम्झनुपछन  ॰ 

(ढ)   "प्रमुख प्रशासकीय अमधकृत" भन्नालेगाउँपामलकाको प्रमुख प्रशासकीय अमधकृत सम्झनुपछन ॰  



  

पररचे्छद २ 

जिस्रोत  स्वावमत्व  सम्बन्धी व्यिस्था 
  

3. जिस्रोत  स्वावमत्वः (१) छमवसपामथभेरा गाउँपामलका मभत्र  रहेको जलस्रोतको स्वाममत्व  गाउँपामलकामा मनमहत  
रहनेछ ॰   
 

(२) प्रचमलत  संघीय, प्रदेश तथा गाउँपामलकाको कानून बमोमजम गाउँपामलकाको जलस्रोतको उपयोग तथा 
व्यवस्थापानी गने अमधकार गाउँपामलकामा रहनेछ ॰   
  

पररचे्छद ३ 

उपभोक्ता सम्बन्धी व्यिस्था 
  

4. जि  उपभोक्ता संस्थाको गठनः (१) सामुमहक  लाभको लामग संस्थागत रुपमा जलस्रोतको उपयोग गनन चाहने 
व्यक्तक्तहरुले जल उपभोक्ता संस्था गठन  गनन सके्नछन ॰   
 

(२) उपमनयम  (१) बमोमजम  गठन  गररएको  जल उपभोक्ता संस्थालाई गाउँ जलस्रोत समममत समक्ष दतान  
गराउनुपनेछ  ॰   

(३) उपमनयम  (२) बमोमजम   जल उपभोक्ता संस्था दतान  गनन देहाय बमोमजम   गनुनपनेछ ॰ ॰   

(क) पदामधकारी  तथा सदस्य समेत गरी कम्तीमा सात जनाको उपभोक्ता संस्था गठन  भएको,   

(ख)  संस्थाको मवधान  एक प्रमत ,  

(ग)  अनुसूची-१ बमोमजम  को मनवेदन  ,   

(घ)  आमथनक   ऐनमा तोकीए बमोमजम  को दसु्तर,   
  

5. उपभोक्ता संस्थाको दताा को िावग  दरखास्त वदनुपने : मनयम  ४ को (३) बमोमजम   उपभोक्ता संस्था 
गठन  गरी दतान  गराउन चाहने सम्बक्तन्धत उपभोक्ताहरु मधे्य कम्तीमा सात जना उपभोक्ताहरुले  
 
अनुसूची १ बमोमजमको ढाँचामा उपभोक्ता संस्थाको एक प्रमत  मवधान र तोकीएको दसु्तर समहत  गाउँ जलस्रोत 
समममत समक्ष दरखास्त मदनु पनेछ ॰   
 
  

6. विधान मा खुिाउनुपने  वििरणहरु :  मनयम  ४ बमोमजम पेश गनुनपने उपभोक्ता संस्थाको मवधाऐनमा संस्था 
सम्बन्धी देहायका मववरणहरु खुलाउनुपनेछ ॰   
 

(क) पूरा नाम र ठेगाना,  

(ख) उदे्दश्य तथा कायन के्षत्र,  
(ग) सदस्यको लामग योग्यता तथा सदस्यता शुल्क,  
(घ) सदस्यको मनस्कासन र राजीनामा,   
(ङ) हकदावी नामासारी वा हकवालाको मनोनयन,  
(च) साधारण सभा सम्बन्धी व्यवस्था,  
(छ) सञ्चालक समममत गठन मनवानचन  काम कतनव्य अमधकार  सम्बन्धी,   
(ज) सञ्चालक पदमा वहाल रहन नसके्न अवस्था,   



(झ) संचालक समममतको वैठक सम्बन्धी कायनमवमध,   
(ञ) कोष तथा लेखापरीक्षण,  
(ट) मवधान संशोधन,   
(त) मवघटन,   
(ज) मवमवध ,   
7. उपभोक्ता संस्था संगवठत  संस्था हुनेः (१) उपभोक्ता संस्था अमभक्तच्छन्न  उत्तरामधकारीवाला  स्वशामसत र 
संगमठत  संस्था हुनेछ ॰  
 

(२) उपभोक्ता संस्थाको सव कामकारवाहीको मनममत्त आफ्नो छुटै्ट छाप हुनेछ ॰   

(३) उपभोक्ता संस्थाले व्यक्तक्त सरह चल अचल सम्पमत प्राप्त गनन उपभोग गनन वेचमववखन गनन वा अन्य मकमसमको 
व्यवस्था गनन सके्नछ ॰   

(४) उपभोक्ता संस्थाले व्यक्तक्त सरह नामलस उजुर गनन र उपभोक्ता संस्था उपर पमन सोही नामबाट नामलस उजुर 
लाग्न सके्नछ ॰   

8. दताा र प्रमाणपत्रः मनयम ५ बमोमजम  पनन आएको दरखास्त उपर गाउँ जलस्रोत समममतले आवश्यक जाँचबुझ 
गरी उपभोक्ता संस्था दतान गनन उपयुक्त देखेमा दतान गरी अनुसूची -२ बमोमजमको ढाँचामा उपभोक्ता संस्था दतान को 
प्रमाणपत्र मदनुपनेछ ॰   
 

(२)  उपमनयम (१) बमोमजम कुनै उपभोक्ता संस्था दतान गनन उपयुक्त नदेखेमा गाउँ जलस्रोत समममतले सोको स्पष्ट 
कारण खोली दरखास्तवालालाई दरखास्त परेको मममतले पैमतस मदन मभत्र सो कुराको सूचना मदनुपनेछ॰   

(३) यो मनयमावली प्रारम्भ हुनु अगावै प्रचमलत कानून बमोमजम दतान भएका उपभोक्ता संस्थाहरु यस मनयमावली 
बमोमजम दतान भएको मामननेछन ॰   

9. विधान  संशोधनः (१) उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो मवधान संशोधन गननपने भएमा मवधान को प्रकृया पूरा गरी तयार 
गररएको मवधान को संशोमधत मस्यौदा गाउँ जलस्रोत समममतमा पेश गनुनपनेछ ॰   
 

(२) उपमनयम (१) बमोमजम  मवधान संशोधन सम्बन्धमा गाउँ जलस्रोत समममतले आवश्यक जाँचवुझ गरी मवधान लाई 
संशोधन गनन स्वीकृत मदन सके्नछ॰  
  
  

पररचे्छद ४ 

जिस्रोतको उपयोग सम्बन्धी व्यिस्था  

10. जिस्रोत  उपयोगः (१) यस मनयमावली बमोमजम अनुममत पत्र प्राप्त नगरी कसैले पमन जलस्रोतको उपयोग गनन 
पाउनेछैन॰   
 

(२) उपमनयम  (१) मा जुनसुकै   कुरा लेक्तखएको भए तापमन  देहाय बमोमजम जलस्रोतको उपयोग गनन अनुममत  
मलनुपने  छ ॰ अनुममत  मलन  चाहेमा यस मनयमले वाधा पुयानएको मामननेछैन ॰  

(क) व्यक्तक्तगत वा सामुमहक रुपमा आफ्नो मनममत्त  खानेपानी र अन्य घरेलु प्रयोगका लामग उपयोग गनन,   

(ख) व्यक्तक्तगत वा सामुमहक  रुपमा आफ्नो जग्गाको मसंचाइ गनन,  

(ग) घरेलु उद्योगको रुपमा पानीघट्ट वा पानीचक्की चलाउन,  

(घ)  व्यक्तक्तगत रुपमा स्थानीय आवागमऐनको लामग डुङ्गाको प्रयोग गनन,   

(ङ) जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा मभत्र मात्र मसममत रहेको जलस्रोत तोकीए बमोमजम उपयोग गनन,  

(३) जलस्रोतको उपयोग गने व्यक्तक्त वा संगमठत संस्थाले अरुलाई मकान नपने गरी लाभदायक उपयोग गनुनपनेछ ॰    

११. जिस्रोत  उपयोगको प्राथवमकतााक्रमः (१) जलस्रोत उपयोग गदान साधारणतया देहाको प्राथममकताक्रम अनुसार 



गनुनपनेछ ॰ ॰   
 

(क) खानेपानी र घरेलु उपयोग,  

(ख) मसंचाइ ,  

(ग) पशुपालन तथा मत्स्यपालन जस्ता कृमषजन्य उपयोग,  

(घ) जलमवद्युत,  

(ङ) घरेलु उद्योग औद्योमगक व्यवसाय तथा खानीजन्य उपयोग  

(च) जलयातायात,  

(छ) आमोद प्रमोदजन्य उपयोग,   

(ज)  अन्य उपयोग ॰   

(२) जलस्रोतको उपयोग गदान कुनै मववाद उत्पन्न भएमा जलस्रोत उपयोग जाँचवुझ समममतले उपमनयम  (१) को 
प्राथममकतानक्रम दफा १० को उपमनयम  (३) बमोमजम जलस्रोतको लाभदायक उपयोग भए नभएको र अन्य 
आवश्यक जाँचबुझ समेत गरी सोको आधारमा सम्बक्तन्धत  
जलस्रोतको उपयोग गनन पाउने नपाउने वा कुनै मकमसमले उपयोग गनन पाउने भने्न कुराको मनधानरण गनेछ ॰   

(३) उपमनयम (२) बमोमजम   जलस्रोत उपयोग जाँचबुझ समममतले मनधानरण गरेको कुरा सम्बक्तन्धत सव लाई मान्य 
हुनेछ ॰   

(४) उपमनयम (२) बमोमजम जलस्रोत उपयोग जाँचवुझ समममतले सोही उपदफामा उले्लक्तखत कुराको मनधानरण गदान 
अपनाउनुपने कायनमवमध मनयम  ४२ (३) मा तोकीए बमोमजम हुनेछ ॰   
१२. अनुमवतपत्रको व्यिस्थाः (१) जलस्रोतको सवेक्षण वा उपयोग गनन चाहने व्यक्तक्त वा संगमठत  संस्थाले सम्बक्तन्धत 
मवषयको आमथनक प्रामवमधक र वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन तथा तोकीए बमोमजमको मववरणहरु खुलाई गाउँ 
जलस्रोत समममत समक्ष अनुममत पत्रको लामग दरखास्त मदनुपनेछ तर जलस्रोतको सवेक्षण र मनयम  १० को (२) 
बमोमजम उपयोगका लामग अनुममत पत्रको लामग दरखास्त मददाँ त्यस्तो अध्ययन प्रमतवेदन संलग्न गनन आवश्यक 
पनेछैन॰   

(२) उपमनयम (१) बमोमजम परेको दरखास्तमा गाउँ जलस्रोत समममतले आवश्यक जाँचबुझ गरी दरखास्त परेको 
मममतले जलस्रोत सवेक्षणको अनुममत पत्रको हकमा तीस मदन  मभत्र र जलस्रोत उपयोगको अनुममत पत्रको हकमा 
१२० मदन मभत्र तोकीए बमोमजम को ढाँचमा आवश्यक शतनहरु तोकी मनयम ११ को उपमनयम १ मा उले्लक्तखत 
प्राथममकताक्रम अनुसार दरखास्तवाललाई अनुममत पत्र मदनुपनेछ ॰   
   

(३) अनुममत पत्र प्राप्त व्यक्तक्तले जलस्रोतको उपयोग वापत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपामलकालाई तोकीए 
बमोमजमको दसु्तर वा वामषनक शुल्क बुझाउनुपनेछ ॰   

(४) अनुममत पत्र प्राप्त व्यक्तक्तले आफ्नो अनुममतपत्र मवमक्र गनन वा अन्य कुनै प्रकारले कसै लाई हस्तान्तरण गनन परेमा 
गाउँ जलस्रोत समममतबाट तोकीए बमोमजम स्वीकृत मलनुपने छ   

१३. जिस्रोत  उपयोगको सिेिण अनुमवतपत्रको िावग दरखास्त वदनेः (१) जलस्रोत उपयोगको सवेक्षण अनुममत 
पत्र मलन चाहने व्यक्तक्त वा संगमठत  संस्थाले अनुसूची -३ बमोमजम ढाँचामा प्रस्ताव पररयोजनासँग सम्बक्तन्धत देहायका 
मववरणहरु खुलाइ गाउँ जलस्रोत समममत समक्ष तीन प्रमत दरखास्त फारम मदनुपनेछ ॰   
 

(क)  पररयोजनाको मववरण,  

(ख)  पररयोजना रहने स्थाऐनको नक्शा (मुख्य मुख्य संरचना समेत देक्तखने),  

(ग)  पानीको स्रोत र उपयोग हुने पानीको पररमाण,  

(घ)  पररयोजनाबाट लाभामवक्तन्वत हुने उपभोक्ताहरुको संख्या र मकमसम,  

(ङ)  सवेक्षण गररने जलस्रोतको के्षत्र,  

(च) पररयोजना सम्पन्न गनन लागे्न अनुमामनत कुल अवमध र लागत (सवेक्षण र सञ्चालऐनको लामग समेत)   

(छ)  मुहान रहेको के्षत्रको चार मकल्ला तथा अन्य आवश्यक कुराहरु ॰   



(२) उपमनयम (१) बमोमजम सवेक्षण अनुममत पत्रको लामग दरखास्त मददाँ आमथनक मनयममा उले्लख भएमा सोही 
अनुसार र नभएमा अनुसूची ८ मा उले्लक्तखत दसु्तरको पच्चीस प्रमतशतको दरले हुन आउने रकम सवेक्षण अनुममत 
पत्र दसु्तर वापत बुझाउनु पनेछ ॰   

१४. दरखास्त उपर जाँचबुझः (१) मनयम  १३ बमोमजम   दरखास्त परेपमछ मनयमावली बमोमजम   दरखास्त वालाले 
दरखास्तसाथ पेश गननपने आवश्यक मववरण वा प्रमतवेदन पेश गरे नगरेको सम्बन्धमा गाउँ जलस्रोत समममतले 
आवश्यक जाँचवुझ गनन पनेछ ॰  
 

(२) उपमनयम (१) बमोमजम जाँचबुझ गदान दरखास्तवालाले दरखास्तसाथ पेश गननपने कुनै कागजात मववरण वा 
प्रमतवेदन पेश गरेको रहेनछ भने त्यस्तो कागजात मववरण वा मामफकको म्याद तोकी दरखास्त परेको पन्ध्र मदन मभत्र 

सूचना मदनुपनेछ ॰   

(३) उपमनयम (२) बमोमजम कुनै कागजात मववरण वा प्रमतवेदन पेश गनन गाउँ जलस्रोत समममतले म्याद तोकी सूचना 
मदएकोमा जुन मममतमा त्यस्तो कागजात प्राप्त हुन आउँछ सोही मममतलाई नै मनयमावलीको मनयम १३ को उपमनयम  
(२) को प्रयोजऐनको लामग दरखास्त परेको मममत मामननेछ ॰   
 

१५. सिेिण अनुमवतपत्र वदनेः मनयम  १३ बमोमजम परेको दरखास्त उपर मनयम १४ बमोमजम गाउँ जलस्रोत 
समममतले आवश्यक जाँचबुझ गरेपतछ दरखास्तवालाको माग अनुसार वा आवश्यक भए संशोधन समेत गरी अनुसुची 

-४ बमोमजम  को ढाँचामा दरखास्तवालालाई जलस्रोत उपयोगको सवेक्षण अनुममत पत्र मदनुपनेछ ॰   

१६. सिेिण प्रनतिेदन पेश गनुा पने  मनयम १५ बमोमजम अनुममत पत्र प्राप्त व्यक्तक्तले सवेक्षणको काम सम्पन्न 
गरेको मममतले तीस मदन मभत्र आफूले गरेको सवेक्षणको तीन प्रमत प्रमतवेदन गाउँ जलस्रोत समममत समक्ष पेश 
गनुनपनेछ ॰    

१७. जिस्रोत  उपयोग अनुमवत (१) जलस्रोतको उपयोग गनन चाहने व्यक्तक्त वा संगमठत संस्थाले अनुसूची-५ 
बमोमजम  को ढाँचामा प्रस्ताव पररयोजनासँग सम्बक्तन्धत देहायको मववरणहरु खुलाइ गाउँ जलस्रोत समममत समक्ष तीन 
प्रमत  दरखास्त फाराम मदनुपनेछ ॰   
 

(क) पररयोजनाको मवसृ्तत मववरण पररयोजना स्थलको नक्शाको उपयोग गररने पानीको स्रोत,पररयोजना सम्पन्न गनन 
लागे्न अनुमामनत समय र लागत पररयोजनाको सहभागीहरुको नाम र मतनीहरुको संलग्नताको मकमसम, पररयोजनामा 
अक्तन्तम स्वाममत्व रहने व्यक्तक्त वा संगमठत संस्था तथा त्यस्तो संस्थाको सञ्चालकहरुको नाम थर र वतन समेत स्पष्ट 
रुपमा खुलाउनु पछन  ॰   

(ख) सम्भाव्यताको मवशे्लषण पररयोजनाको मवसृ्तत नक्शा समहत को प्रामवमधक मववरण तथा आमथनक मवशे्लषण र 
उपभोक्ताहरुको मववरण) ॰  

(ग) मवत्तीय व्यवस्था (पररयोजनाको अनुमामनत मवत्तीय व्यवस्था पररयोजनाका लगानीकताननहरुको आमथनक हैमसयत, 
पररयोजनामा प्रत्यक्ष रुपले सहभागी हुने मवत्तीय संस्थाहरुको प्रमतवद्धता र लगानीकताननहरुले दामयत्व तथा शेयर पँुजी 
र ऋणको प्रमत शत) ॰  

(घ) घर जग्गाको उपयोग वा प्राप्ती पररयोजनाको मनमानण कायन को लामग स्थायी वा अस्थायी तवरबाट उपयोग वा 
प्राप्तीको लामग चामहने सरकारी वा गैर सरकारी जग्गाको कुल के्षत्रफल र जग्गाधनीहरुको लगत) ॰   

(ङ) वातावरणीय प्रभाव मवशे्लषण (पररयोजनाले वातावरणमा पाने उले्लखनीय प्रमत कूल प्रभावलाई नू्यनतम गनन 
अपनाउने उपायहरु तथा जलस्रोतमा रहने जलचर एवं जल वातावरण संरक्षणको लामग अपनाउने उपायहरु, 
पररयोजनाले सम्बक्तन्धत के्षत्रमा पानन सके्न सामामजक तथा आमथनक प्रभावको अमतररक्त मवद्यमान स्थानीय श्रम तथा स्रोत 
र साधऐनको उपयोग, पररयोजना सम्बन्धी कायन पूरा भएपमछ त्यस के्षत्रका व्यक्तक्तहरुले पाउने लाभ, मनमानण तथा 
सञ्चालन सम्भार सम्बन्धमा स्थानीय जनतालाई मदइने तामलम मनमानण लशमवरको लामग आवश्यक पने सुमवधाहरु, 
सुरक्षात्मक व्यवस्थाहरु तथा पररयोजनाहरु सञ्चालनबाट सम्बक्तन्धत जग्गाधनीहरुलाई पनन सके्न असर मवस्थामपत 
जनसंख्याको लगत र मतनीहरुको पुनवानसको लामग अपनाउने आवश्यक व्यवस्था समेत स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पछन ) 



॰   

(च)  अन्य आवश्यक कुराहरु ॰   

(२) उपमनयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेक्तखएता पमन  मनयम  १० को (२) बमोमजम  को प्रयोजनका लामग उपमनयम  
१ को (ग),(घ),(ङ) बमोमजम  को मववरण पेश गनन अमनवायन हुनेछैन ॰  

१८. दरखास्त उपर जाँचबुझः (१) मनयम १७ बमोमजम दरखास्त प्राप्त भएपमछ मनदेमशका बमोमजम दरखास्तसाथ पेश 
गननपने आवश्यक कागजात मववरण वा प्रमतवेदनपेश गरे नगरेको सम्बन्धमा गाउँ जलस्रोत समममतले आवश्यक 
जाँचबुझ गनुनपनेछ ॰    
 

(२) उपमनयम (१) बमोमजम जाँचबुझ गदान दरखास्तवालाले दरखास्तसाथ पेश गननपने कुनै कागजात मववरण नपुगेमा 
गाउँ जलस्रोत समममतले सम्बक्तन्धत दरखास्तवालालाई मनामसव मामफकको म्याद तोकी दरखास्त दतान भएको मममतले  
तीस मदन मभत्र सो कुराको सूचना मदनु पनेछ ॰   

(३) उपमनयम (२) बमोमजम कुनै कागजात मववरण वा प्रमतवेदनपेश गनन गाउँ जलस्रोत समममतले म्याद तोकी सूचना 
मदएकोमा जुन मममतमा त्यस्तो कागजात प्राप्त हुन आउँछ सोही मममतलाई मनयमावलीको को उपमनयम (२) 
प्रयोजऐनको लामग दरखास्त परेको मममत मामननेछ ॰   

१९. सािाजवनक सूचना प्रकावशत गनुा पने  (१) मनयम  १७ बमोमजम   जलस्रोतको उपयोग अनुममत पत्रको लामग 
दरखास्त परेपमछ गाउँ जलस्रोत समममतले मनयम १८ बमोमजम आवश्यक जाँचबुझ गरी तत्सम्बन्धी मववरणहरु खुलाइ 
सावनजमनक जानकारीको लामग सूचना प्रकामशत गनुनपनेछ ॰   
 

(२) उपमनयम (१) बमोमजम सूचना प्रकामशत भएपमछ जलस्रोतको उपयोगसंग सम्बक्तन्धत पररयोजनाको मनमानण तथा 
सञ्चालन गदान कुनै उले्लखनीय प्रमत कूल असर पने भएमा तत्सम्बन्धी मववरणहरु खुलाइ सूचना प्रकामशत भएको 
मममतले  पैंतीस मदन मभत्र  सम्बक्तन्धत गाउँ जलस्रोत समममत समक्ष जोसुकैले पमन जानकारी मदन सके्नछ ॰   

(३) उपमनयम (२) बमोमजम प्राप्त हुन आएको प्रमतमक्रया समेतलाई मवचार गरी गाउँ जलस्रोत समममतले त्यस्तो 
उले्लखनीय प्रमत कूल असर नू्यनतम गने सम्बन्धमा सम्बक्तन्धत दरखास्तवालाले पालना गननपने कुराहरु अनुममत पत्र 
मददाँ तोकी मदनेछ ॰   

२०. अनुमवतपत्र वदनेः मनयम  १७ बमोमजमको दरखास्त उपर मनयम १९ बमोमजमको कायनमवमध पूरा गरी गराई गाउँ 
जलस्रोत समममतले दरखास्तवालाको माग बमोमजम वा आवश्यक भए संशोधन समेत गरी अनुसूची ६ बमोमजम   
ढाँचामा दरखास्तावालालाई जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी अनुममत पत्र मदनुपनेछ ॰   

२१. सिेिणको अनुमवत पत्र प्राप्त ब्यक्तक्तिाई  पररयोजना संचािन गना अनुमवतपत्र प्रदान  गररनेः (१) मनयम  
१५ बमोमजम   सवेक्षणको अनुममत  प्राप्त व्यक्तक्तले आफूले गरेको सवेक्षण बमोमजम   जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी 
कायन  पमन  गनन चाहेमा सवेक्षण कायन  पूरा गननपने म्याद मभत्र मनयम १७ बमोमजमका मववरणहरु खुलाइ दरखास्त 
मदएमा यस मनदेमशका को अन्य व्यवस्थाहरुको अमधनमा रही दरखास्तवालालाई प्राथममकताकासाथ मनयम २० 
बमोमजम जलस्रोत उपयोगको अनुममत पत्र मदन सके्नछ ॰   

२२. जिस्रोत मावथ अवधकार कायम हुनेः यस मनयमावली बमोमजम  जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कायन  सञ्चालन 
गनन अनुममत पत्र प्राप्त व्यक्तक्तलाइ अनुममत पत्रमा उले्लख भए बमोमजम कामको लामग सोही अनुममत  पत्रमा 
तोकीएको स्थान र के्षत्रसम जलस्रोतको उपयोग गने अमधकार प्राप्त हुनेछ॰   

२३. काया शुरु गनुापने अिवधः (१) अनुममत पत्र प्राप्त व्यक्तक्तले अनुममत पत्रमा उले्लक्तखत कायन अनुममत पत्र प्राप्त 
गरेको मममतले  सवेक्षणको हकमा तीन ममहनामभत्र र जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कायन सञ्चालऐनको हकमा एक 
वषन मभत्र भौमतक रुपमा कायन शुरु गरी सोको जानकारी सम्बक्तन्धत गाउँ जलस्रोत समममतलाइ मदनु पनेछ ॰   
 

तर म्यादमभत्र  कायन  शुरु गनन नसकेको कारण खोली अनुममत पत्र प्राप्त व्यक्तक्तले मनवेदन   मदएमा गाउँ जलस्रोत 
समममतले त्यस्तो कारण उमचत र यथेष्ट देखेमा म्याद थप गनन सके्नछ ॰  

(२) उपमनयम  (१) बमोमजम   कायन  शुरु भएपमछ प्रते्यक ६ ममहनामा भएको कामको प्रगमत मववरण अनुममत पत्र 
प्राप्त व्यक्तक्त वा संस्थाले सवेक्षण वा मनमानण कायन  सम्पन्न नभए सम गाउँ जलस्रोत समममत समक्ष पताउनुपनेछ ॰   

२४. नयाँ अनुमवतपत्र विनुपने : (१) मनयमावली प्रारम्भ हुनु अगावै  देक्तख जलस्रोतको उपयोग गरररहेको व्यक्तक्त वा 



संगमठत  संस्थाले पमन  मनयम  १७ मा उले्लक्तखत मववरणहरु खुलाइ मनयमावली प्रारम्भ भएको मममतले एक वषन 
मभत्र  गाउँ जलस्रोत उपयोगको अनुममत पत्रको लामग दरखास्त पेश गनुन पनेछ ॰   
 

(२) उपमनयम  (१) बमोमजम   पनन  आएको दरखास्त उपर गाउँ जलस्रोत समममतले आवश्यक जाँचबुझ गरी 
दरखास्तवालालाइ अनुसूची -७ बमोमजम  को ढाँचामा अनुममत पत्र मदनेछ ॰   

२५. अनुमवतपत्र दसु्तरः यो मनयमावली बमोमजम  को जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कायन  सञ्चालन गनन अनुममत 
पत्रको लामग दरखास्त मददाँ आमथनक ऐनमा उले्लख भएमा सोही अनुसार र नभएमा अनुसूची -  ८ मा तोकीए 
बमोमजम  को अनुममत पत्र दरखास्त बुझाउनु पनेछ ॰   
 

२६. अनुमवतपत्र निीकरण गठनः (१) यो मनयमावली बमोमजम जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कायन सञ्चालन गनन 
अनुममत पत्रको लामग दरखास्त मददाँ नवीकरण दसु्तर लागे्नछ ॰   
 

(२)  प्रते्यक बषन अनुममत पत्र नवीकरण गराउँदा आमथनक ऐनमा उले्लख भएमा सोही अनुसार र नभएमा अनुसूची 
- ८ मा तोकीएको दसु्तरको पचास प्रमतशत नवीकरण दसु्तर लागे्नछ ॰   

२७. अनुमवतपत्र विवक्र िा हस्तान्तरण गना स्वीकृवत विनुपने (१) अनुममत पत्र प्राप्त व्यक्तक्तले आफ्नो अनुममत  पत्र 
मवमक्र गनन वा अन्य कुनै  प्रकारले कसै लाई हस्तान्तरण गनुन परेमा सम्बक्तन्धत गाउँ जलस्रोत समममत समक्ष मनवेदन 
मदनु पनेछ ॰   
 

(२) उपमनयम (१) बमोमजम प्राप्त भएको मनवेदन उपर गाउँ जलस्रोत समममतले आवश्यक जाँचबुझ गरी 
दरखास्तवालाको नाउँमा रहेको अनुममत पत्र अन्य व्यक्तक्त वा संगमठत संस्थाको नाउँमा मवमक्र गनन वा अन्य कुनै 
प्रकारले हस्तान्तरण गनन स्वीकृत मदन सके्नछ ॰   

२८. जि विद्युतको िावग जिस्रोत को उपयोगः (१) मनयम ११ मा जुनसुकै कुरा लेक्तखएको भए तापमन जलमवद्युत 
उत्पादऐनको गननको लामग जलस्रोतको सवेक्षण तथा उपयोग गने अनुममत पत्रको सम्बन्धमा प्रचमलत  कानून 
बमोमजम   हुनेछ ॰   
 

(२) जलमवद्युत उत्पादन गने मसलमसलामा जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस मनयमावली बमोमजम 
हुनेछन ॰   

२९. गाउँपाविकाजे जिस्रोत को उपयोग िा विकास गना सके्ः (१) गाउँपामलका आफले कुनै  जलस्रोतको 
उपयोग वा मवकास गनन यस  ऐनको कुनै व्यवस्थाले बाधा पुयानएको मामनने छैन॰   
 

(२) कसैले यस ऐन बमोमजम उपयोग गरेको जलस्रोत र सो सँग सम्बक्तन्धत जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचना 
व्यपाक सावनजमनक उपयोगका लामग गाउँपामलकाले आफूले मलइ मवकास गनन सके्नछ ॰   
(३) उपमनयम (२) बमोमजम आफूले मलएको जलस्रोतको उपयोग गदान सम्बक्तन्धत जग्गा भवन वा संरचना वापत 
गाउँपामलकाले सम्बक्तन्धत व्यक्तक्तलाई तोकीए बमोमजम क्षमतपूमतन मदनेछ ॰   

(४) उपमनयम (३) बमोमजम मदइने क्षमतपूमत ऐनको रकम उपमनयम (२) बमोमजम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, 

गाउँपामलकाले मलएको जग्गा भवन उपकरण तथा संरचनाको वतनमान मूल्य त्यसमा भएको टुटफुट र साधारण 
प्रयोगबाट भएको ह्रास कटाई को आधारमा मनधानररत गररने छ ॰   

३०. गाउँ जिस्रोत  सवमवतको गठनः  (१) गाउँ मभत्र रहेको जलस्रोतको उपयोगको लामग मनयमावली को मनयम  
४ को उपमनयम  (१) बमोमजम  अनुममत पत्र प्रदान गने प्रयोजऐनको लामग गाउँपामलकामा देहाय बमोमजम   गाउँ 
जलस्रोत समममत रहनेछ ॰   
 

(क)  गाउँ प्रमुख               अध्यक्ष  

(ख)  वातावरण तथा मवपद व्यवस्थापान समममत संयोजक     सदस्य  

(ग)   गाउँमा सञ्चामलत मवद्युत आयोजनाको प्रमतमनमध          सदस्य  



(घ)   कृमष शाखा प्रमुख                                       सदस्य  

(ङ)   वन शाखा प्रमुख            सदस्य  

(च)   खानेपानी शाखा प्रमुख            सदस्य  

(छ)   मसंचाइ  शाखा प्रमुख            सदस्य  

(ज)   प्रमुख प्रशासकीय अमधकृत           सदस्य समचव  

(ज)  गाउँपामलकाको अमधकृत वा तोकेको सहायक स्तरको कमनचारी    फोकल पसनन   

३१. गाउँ जिस्रोत  सवमवतको बैठक सम्बन्धी काया विवध (१) गाउँ जलस्रोत समममतको वैठक अध्यक्षले तोकेको 
समय, मममत र स्थाऐनमा बसे्नछ ॰   

 

(२) वैठकको अध्यक्षता गाउँ जलस्रोत समममतको अध्यक्षले गनेछ ॰ अध्यक्षको अनुपस्थमतमा गाउँ जलस्रोत समममतको 
सदस्यहरुले आफूमधे्यबाट छानेको व्यक्तक्तले वैठकको अध्यक्षता गनेछ ॰   

(३)  गाउँ जलस्रोत समममतको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रमतशत सदस्य उपक्तस्थत भएमा वैठकको लामग गणपुरक 
संख्या पुगेको मामननेछ ॰   

(४)  गाउँ जलस्रोत समममतमा कुनै मवषयमा छलफल भै मतदान हँुदा उपक्तस्थत सदस्य संख्याको दुई मतहाइ 
सदस्यहरुको मतलाई गाउँ जलस्रोत समममतको मनणनय मामननेछ ॰   

(५)  गाउँ जलस्रोत समममतको मनणनय गाउँ जलस्रोत समममतको समचवद्वारा प्रमामणत गररने छ॰   

(६)   गाउँ जलस्रोत समममतको वैठक सम्बन्धी अन्य कायनमवमध गाउँ जलस्रोत समममत आफैले मनधानरण गरे बमोमजम   
हुनेछ ॰   

३२. गाउँजिस्रोत सवमवतको सवचिािय : गाउँ जलस्रोत समममतको समचवालय प्रमुख प्रशासकीय अमधकृतको 
कायानलयमा रहनेछ ॰  

३३. जिस्रोत  विकासको पररयोजना हस्तान्तरण गना सके्ः (१) गाउँपामलकाले मनयम ११ को उपमनयम  (१) वा 
(२) बमोमजम मवकास गरेको कुनै जलस्रोत सम्बन्धी पररयोजनाको मनमानण समाप्त भइसकेपमछ आवश्यक शतनहरु 
तोकी हस्तान्तरण गनन सके्नछ ॰   
 

(२) उपमनयम (१) बमोमजम हस्तान्तरण गररएको पररयोजना उपरको स्वाममत्व सम्बक्तन्धत उपभोक्ता संस्थाको हुनेछ 
र यस ऐनको अमधनमा रही आफूले अनुममत प्राप्त गरे सरह सो पररयोजनाको सञ्चालन सम्बक्तन्धत उपभोक्ता संस्थाले 
गनेछ ॰   

३४. जिस्रोत को उपयोगको िावग करार गना सके्ः यस मनदेमशका मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेक्तखएको भए तापमन 
गाउँपामलकाले कुनै स्वदेशी वा मवदेशी कम्पनी संगमठत संस्था वा व्यक्तक्त प्रचमलत कानूऐनको अमधनमा रही करार 
गरी सोही करारमा उले्लक्तखमत शतनहरु बमोमजम जलस्रोतको उपयोग र सेवा मवस्तार गनन गराउन सके्नछ ॰   

३५. सेिा उपभोगका शताहरु तोक् र सेिा शुल्क असुि उपर गना पाउनेः (१) अनुममत  प्राप्त व्यक्तक्त वा संस्थाले 
आफूले मवकास गरेको जलस्रोतको उपयोगको सेवा अन्य कसै लाई आपसी शतनको आधारमा उपल्ध गराउन र त्यस्तो 
सेवा वापत शुल्क असुर उपर गनन सके्नछ ॰   
 

(२) गाउँपामलकाले मवकास गरेको जलस्रोतको उपयोगको सेवा अन्य कसै लाई उपल्ध गराए वापतको सेवा शुल्क 
आमथनक ऐनमा उले्लख भएमा सोही अनुसार र नभएमा अनुसूची ९ मा तोकीए बमोमजम असूलउपर गनन सके्नछ ॰   

३६. सेिा रोक् सके्ः सेवा उपभोग गरेवापत बुझाउनु पने शुल्क नबुझाउने वा त्यस्तो सेवा अनामधकार रुपले 
उपयेग गने वा सेवा दुरुपयोग गने वा शतन मवपररत सेवा उपभोग गनेको हकमा त्यस्तो सेवा बन्द गनन सके्नछ ॰  

३७. अरूको घरजग्गामा प्रिेश गना सके्ः गाउँपामलका वा अनुममत प्राप्त व्यक्तक्तले जलस्रोतको सभेक्षण वा 
उपयोगको मसलमसलामामा कसैको घरजग्गामा प्रवेश गनन परेमा गाउँपामलका वा अनुममत प्राप्त व्यक्तक्तले खटाएको 
कमनचारीले सम्बक्तन्धत व्यक्तक्तलाइ पून सूचना मदएर मात्र त्यस्तो घरजग्गामा प्रवेश गनन सके्नछ ॰ त्यसरी प्रवेश गदान कुनै 
हानी नोक्सानी हुन गएमा गाउँपामलका वा अनुममत प्राप्त व्यक्तक्तले तोकीए बमोमजम क्षमतपुमतन मदनुपनेछ ॰ तर कुनै 

घरजग्गामा जलस्रोतको अनामधकृत उपयोग वा दुरुपयोग गरीरहेको शंका लागेमा मनामसव मामफकको कारण भएमा 



सो कुराको जाँचबुझ गनन वा कुनै दुघनटनाबाट बचाउन पून सूचना मवना पमन त्यस्तो कमनचारीले सम्बक्तन्धत घरजग्गामा 
प्रवेश गनन सके्नछ ॰  

३८. जिस्रोत को उपयोगसंग सम्बक्तन्धत संरचनाको सुरिा : (१) जलस्रोत उपयोमगतासंग सम्बक्तन्धत कुनै  
संरचनाको सुरक्षाको लामग अनुममत प्राप्त व्यक्तक्तको अनुरोधमा वा स्वयं व्यक्तक्तले आवश्यक ठानेमा गाउँपामलकाले 
सुरक्षा प्रवन्ध गनन सके्नछ ॰   
(२) उपमनयम (१) बमोमजम अनुममत प्राप्त व्यक्तक्तको अनुरोधमा सुरक्षा प्रवन्ध गररएको मा त्यसको लामग लागे्न समू्पणन 
खचन अनुममत प्राप्त व्यक्तक्तले व्यहोने छ ॰  

३९. जिस्रोत  प्रदुवषत गना नहुनेः (१) गाउँपामलकाको राजपत्रमा सूचना प्रकामशत गरी जलस्रोतको प्रदुषण सहन 
मसमा तोक्न सके्नछ ॰  

(२) उपमनयम (१) बमोमजम तोकीएको जलस्रोतको प्रदुषण सहन सीमा नाघे्न गरी कसै लाइ पमन कुनै मकमसमको 
फोहरमैला, औद्योमगक मवकास, मवष, रसायमनक वा मवषालु पदाथन हाली वा प्रयोग गरी जलस्रोत दुमषत गनन हुदैन ॰  
(३) जलस्रोत प्रदुवषत भए नभएको वा कुनै जलस्रोत उपयोगको सम्बन्धमा मनयम ३९ को उपमनयम (१) बमोमजम 
तोकीएको गुणस्तर भए नभएको सम्बन्धमा तोकीएको अमधकारीले आवश्यकता अनुसार परीक्षण गनन गराउन सके्नछ 
॰  

  

४०. िातािरणमा उले्लखवनय प्रवतकुि असर पाना नहुनेः जलस्रोतको उपयोग गदान भू क्षय हुने, बाढी पमहरो वा 
यसै्त  अरु कारणद्वारा वातावरणमा उले्लखमनय प्रमतकुल असर नपने गरी गनुनपनेछ ॰ ॰  

४१. अनुमवत खारेज गना सवकनेः (१) अनुममत प्राप्त व्यक्तक्तले यो मनयमावली वा मनयमावली अन्तगनत बनेका अन्य 
कायनमवमध, मनदेमशका मवपरीत कुनै काम गरेमा तोकीएको अमधकारीले अवमध तोकी त्यस्तो काममा आवश्यक सुधार 
गनन आदेश मदन सके्नछ ॰  

(२) उपमनयम (१) बमोमजम तोकीएको अवमधमभत्र अनुममत प्राप्त व्यक्तक्तले आवश्यक सुधार नगरेमा तोकीएको 
अमधकारीले त्यस्तो व्यक्तक्तले पाएको अनुममत पत्र खारेज गनन सके्नछ ॰  

(३) उपमनयम (२) बमोमजम अनुममत खारेज गनन अमघ तोकीएको अमधकारीले सम्बक्तन्धत अनुममत पत्र प्राप्त व्यक्तक्तलाइ 
मनामसव फाइल पेश गने मौका मदनुपनेछ ॰  

(४) कुनै जलस्रोत प्रदुमषत भए नभएको वा कुनै जलस्रोतको उपयोगको सम्बन्धमा ऐनको दफा ३९ उपमनयम (१) 
बमोमजम गुणस्तर भए नभएको पररक्षण गने गराउने अमधकार गाउँ जलस्रोत समममतले तोकेको अमधकारीलाइ हुनेछ 
॰   
(५)  उपमनयम  (१), (२) र (३) बमोमजम सजाय गने अमधकार गाउँ जलस्रोत समममत वा समममतले तोकेको 
अमधकारीलाइ हुनेछ ॰  
  

 
 
 
 

पररचे्छद ४ 

जलस्रोत उपयोगको मववाद सम्बन्धी जाँचबुझ 

  

  

४२. जलस्रोत उपयोग जाँचबुझ समममत : (१) जलश्रोत उपयोग गदान कुनै  मववाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो मववाद 



समाधाऐनको लामग देहाय बमोमजम  को एक जलश्रोत उपयोग तथा जाँचबुझ समममत रहनेछ ॰  

 (क)  प्रमतमनधी वातावरण तथा मवपद व्यवस्थापानी समममत     अध्यक्ष  

 (ख) सम्बक्तन्धत वडा अध्यक्ष वा मतनले तोकेको सदस्य     सदस्य  

 (ग) प्रमतमनधी योजना शाखा            सदस्य  

(२)  दुइ वा दुइ भन्दा बढी वडा वीच जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी मववाद उत्पन्न भएमा उपमनयम (१) को (ख) 
बमोमजम मववादसंग सम्बक्तन्धत प्रत्यक वडा समममतको १॰१ जना प्रमतमनधी रहनेछन् ॰  

(३)  उपमनयम (१) बमोमजमको जलस्रोत उपयोग जाँचबुझ समममतले जलस्रोतको उपयोगमा उत्पन्न मववाद समाधान 
गदान छुटै्ट कायनमवमध तजुनमा नभएसम मववादको मनरुपण गदान देहायको कायनमवमध अपनाउनेछ ॰  

(क) जलस्रोत उपयोगबाट लाभाक्तन्वत हुने स्थानीय व्यक्तक्तहरु बाहेक जलस्रोत उपयोगको प्राथममकता मनधानरण वा 
जलस्रोत सम्बन्धी कुनै पररयोजना संचालनबाट स्थानीय व्यक्तक्तहरुलाइ पनन जाने मकानको सम्बन्धमा मववाद उठेमा 
सम्बक्तन्धत अनुममत प्राप्त व्यक्तक्त, संगमठत संस्था तथा स्थानीय व्यक्तक्तहरुलाइ छुट्टा छुटै्ट वा सामुमहक रुपमा आफ्नो 
दावी पुष्टर ाइ हुने तथ्यहरु उले्लख गरी जानकारी पेश गनन मनामसव मामफकको म्याद तोकमकदनुपने छ ॰   
(ख) खण्ड (क) बमोमजम तोकीएको म्यादमभत्र मलक्तखत जानकारी प्राप्त भएपमछ पररयोजना स्थल समेतको स्थलगत 
अध्ययन गरी मुख्यतयााः देहायको मवषयमा जानकारी मलनुपने छ॰  

 (अ) पररयोजनाको कुल खचन  

 (आ) पररयोजनाबाट हुने फाइदाको स्तर  

(इ) आयोजना संचालन गदान सम्बक्तन्धत जलस्रोत उपयोग गरररहेका व्यक्तक्त वा समुहलाइ पनन सके्न असर  

(ई) पररयोजनाबाट लाभाजन्वत हुने उपभोक्ताको संख्या  

(उ) पररयोजना संचालन गदान वातावरणमा पने प्रभाव  

(ऊ) स्थानीय जनताको आवश्यकता 
(ए) पररयोजनाबाट लाभाक्तन्वत हुने उपभोक्ताहरुको प्रमतमक्रया  

(ऎ) अन्य आवश्यक कुराहरु   
(ग) खण्ड (ख) मा उले्लख भएका मवषयहरु मा जानकारी प्राप्त गरेपमछ सोको आधारमा जलस्रोत लाभदायक 
उपयोग भए नभएको र सो जलस्रोत पाउने नपाउने कुराको मनधानरण गनन पनेछ॰   
(घ) उपमनयम(३) को खण्ड (ग) बमोमजम जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कुराको मनधानरण गदान जलस्रोत उपयोग 
जाँचबुझ समममतले शतनहरु समेत तोक्न सके्नछ ॰  
  

 
पररचे्छद ५ 

सेवा शुल्क सम्बन्धी 
  

४३. िावषाक शुल्कः अनुममत पत्र प्राप्त व्यक्तक्तले जलस्रोत उपयोग गरी अन्य व्यक्तक्तहरुलाइ व्यापाररक प्रयोजनको 
लामग सेवा उपलव्ध गराए वापत गाउँपामलकालाइ बुझाउनु पने वामषनक शुल्क अनुसूची ९ मा तोकीए बमोमजम हुनेछ 
॰  

४४. सेिा शुल्क वनधाारण सवमवत : (१) गाउँपामलकाले गरेको जलस्रोत उपयोगको सेवा शुल्क मनधानरण गनन, 
मनधानररत समयमभत्र  सेवा शुल्क नबुझाउने उपभोक्तालाइ अमतररक्त शुल्कको दर मनधानरण गनन देहाय बमोमजम  को 
सेवा शुल्क मनधानरण समममत रहनेछ ॰ समममतले मनधानरण गरेको शुल्क प्रत्यक आ.व.मा आमथनक ऐनमा समावेश भइ 
पारीत भएपमछ मात्र लागु हुनेछ ॰  



  (क) गाउँपामलकाले तोकेको कायनपामलकाको सदस्य     अध्यक्ष  

  (ख) उपभोक्ता मधे्यबाट गाउँपामलकाले तोकेको व्यक्तक्त     सदस्य  

  (ग) गाउँपामलकाको सम्बक्तन्धत शाखा हेने कमनचारी      सदस्य समचव  

  

(२) सेवा शुल्क मनधानरण समममतको बैठक सम्बन्धी कायनमवमध समममतले स्वयं मनधानरण गनन सके्न छ ॰  

(३) उपमनयम (१) बमोमजम सेवा शुल्क मनधानरण समममतले सेवा शुल्क तेक्दा ह्रास कटर टी दर, उपयुक्त लाभ, 
संरचनाको प्राकृमत, उपभोक्ता मुल्य सूचीको पररवतनन जस्ता कुराहरुको आधारमा सेवा शुल्क मनधानरण गनेछ ॰  

४५. सेिा शुल्क बुझाउनु पने :  जलस्रोतको उपयोगबाट उपलव्ध सेवा उपयोग गने उपभोक्ताहरुले सेवा उपयोग 
बरेवापत मनयम  ४४ को उपमनयम ३ बमोमजम मनधानररत सेवा शुल्क बुझाउनु मनजहरुको को दामयत्व हुनेछ ॰  

  

  

पररचे्छद ६ 

घरजग्गा प्राप्ती तथा ितीपूवता सम्बन्धी व्यिस्था 

   

४६. वनिेदन वदनुपने : मनयमावलीको मनयम १० को उपमनयम (१) बमोमजम जलस्रोत उपयोगको लामग कसैको घर 
जग्गा उपयोग गनन वा प्राप्त गनन आवश्यक परेमा अनुममत पत्र प्राप्त व्यक्तक्तले गाउँपामलका समक्ष अनुसूची १० 
बमोमजमको ढाँचामा मनवेदन मदनुपनेछ ॰  

४७. पररयोजना स्थि िरीपरीको जग्गा प्रयोग गना वनषेध गना सके्ः (१) ऐनको मनयम  १० को उपमनयम  (३) 
को प्रयोजऐनको लामग गाउँपामलकाले जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी पररयोजनाको मकमसम, बनोट, क्षमता, आदी 
कुराहरुलाई ध्याऐनमा राक्तख त्यस्तो पररयोजना के्षत्रमभत्र का घर जग्गा कुनै खास कामको लामग अरु कसैले प्रयोग गनन 
नपाउने गरी मनमित दुरी तोकी मनषेध गनन सके्नछ ॰  

 (२) उपमनयम (१) बमोमजम मनषेध गररएको सूचना गाउँपामलकाले सवनसाधारणको जानकारीको लामग प्रकामशत गरी 
सम्बक्तन्धत पररयोजना के्षत्रको मुख्य मुख्य ठाउँ, पररयोजना कायानलय, सम्बक्तन्धत वडा वा गाउँपामलका लगायत अन्य 
सम्बक्तन्धत कायानलयमा समेत टाँस्न लगाउनु पनेछ ॰   
४८. िवतपुवता वदइनेः (१) मनयम  ४६ बमोमजम घरजग्गा प्रयोग मनशेध गररएको कारणबाट सम्बक्तन्धत व्यक्तक्तलाइ 
भएको हानी नेक्सानी वापत मदइने क्षमतपुमतन रकम मनयम ४८ को उपमनयम (२) बमोमजम गमठत क्षमतपुमतन मनधानरण 
समममतले मनणनय गरे बमोमजम हुनेछ ॰  

 (२) घरजग्गाको प्रयोगमा थप बने्दज लगाउनुपने अवस्था परेमा बाहेक उपमनयम (१) बमोमजम मदइने क्षमतपुमतनको 
रकम सम्बक्तन्धत व्यक्तक्तलाइ एक पटक मात्र मदइनेछ ॰  

४९. िवतपुवता वनधाारण सवमवत : (१) मनयमावलीको मनयम ४८ को उपमनयम (२) बमोमजम  क्षमतपुमतनको रकम 
मनधानरण गनन देहाय बमोमजमको क्षमतपुमतन मनधानरण समममत रहनेछ ॰  

  (क) गाउँपामलकाले तोकेको कापानमलका सदस्य        अध्यक्ष  

  (ख) जलस्रोत उपयोग पररयोजनासंग सम्बक्तन्धत कायानलयको प्रमतमनधी   सदस्य  

  (ग) गाउँपामलकाले तोकेको जलस्रोत मवज्ञ          सदस्य  

  (घ) हानी नोक्सानी भएको सम्प्तीको धनी वा मतमनको प्रमतमनधी    सदस्य  

  (ङ) मालपोत शाखाको प्रमतमनधी           सदस्य  

  (च) क्षमत भएको वडाको वडा अध्यक्ष वा मतमनले तोकेको प्रमतमनधी   सदस्य   
 (२) उपमनयम(१) बमोमजमको क्षमतपुमतन मनधानरण समममतले क्षमतपुमतनको रकम मनधानरण गदान प्रत्यक्ष रुपमा वास्तमवक 



हानी नोक्सानीको मूल्यांकन गरी मनधानरण गनुनपनेछ ॰   
 (३) क्षमतपुमतन मनधानरण समममतको बैठक सम्बन्धी कायनमवमध समममत आफुले मनधानरण गनन सके्नछ ॰   
   

  

पररचे्छद ७ 

विविध 

  

५०. सहयोग पुयााउनु पने : आफ्नो कायन सम्पादनको मसलमसलामामा गाउँ जलस्रोत समममतले जलस्रोतसंग सम्बक्तन्धत 
मनकायबाट आवश्यकता अनुसारका तथ्यांकहरु माग गनन सके्नछ र माग भएका तथ्यांकहरु उपलव्ध गराउनु 
सम्बक्तन्धत मनकायको कतनव्य हुनेछ ॰  

५१. दुघाटनाको सूचनाः (१) अनुममत पत्र प्राप्त व्यक्तक्तले जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कुनै काम गदान कुनै प्रकारले 
दुघनटना वा नोक्सानी भएमा गाउँ जलस्रोत समममतलाइ तुरुन्त सूचना मदनुपनेछ ॰  
(२) उपमनयम (१) बमोमजमको सूचना प्राप्त भएपमछ त्यस्तो दुघननटनाको कारण पत्ता लगाउन गाउँ जलस्रोत समममतले 
आवश्यक मनरीक्षण गनन गराउन सके्नछ र प्रामवमधक दृमष्टकोणबाट त्यस्तो दुघनटना नदोररन अपनाउनुपने सुरक्षात्मक 
व्यवस्था गनन अनुममत प्राप्त व्यक्तक्तलाइ आदेश पालना गनन सम्बक्तन्धत अनुममत प्राप्त व्यक्तक्तको कतनव्य हुनेछ ॰  

५२. गाउँपाविकािे वनदेशन वदन सके्ः गाउँपामलकाले जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धमा गाउँ जलस्रोत समममतलाइ 
आवश्यक मनदेशन मदन सके्नछ ॰ यस्तो मनदेशनको पालना गनन गाउँ जलस्रोत समममतको कतनव्य हुनेछ ॰  

५३. दण्ड सजायः (१) कसैले यो मनयमावली वा यस अन्तरगत बनेका अन्य कायनमवमध वा मनदेमशका को उलं्लघन 
गरेमा मतनलाई तोकीएको अमधकारीले पाँच हजार रुपैयासम जररवाना गनन सके्नछ र त्यस्तो कसूरबाट कसैको 
हानीनोक्सानी भएको रहेछ भने मनजबाट त्यसे्त हानी नोक्सानी वापतको क्षमतपुमतन भराइ मदन सके्नछ॰  

(२) कसै ले यस मनयमावली बमोमजम अनुममत पत्र मलनुपने मा सो नमलइ वा अनुममत पत्रमा उले्लख भएका शतन 
पालना नगरी जलस्रोतको उपयोग गरेमा मतनलाई तोकीएको अमधकारीले पाँच रुपैया सम जररवाना र त्यस्तो काम 
बन्द गराउन सके्नछ ॰  

(३) यस मनयमावली बमोमजम मवकास गररएको जलस्रोत वा त्यस्तो जलस्रोतबाट उत्पन्न सेवा कसैले चोरी गरेमा वा 
दुरुपयोग गरेमा वा अनामधकार प्रयोग गरेमा तोकीएको अमधकारीले तमनबाट मबगो असूल गरी मतनलाई मबगो 
बमोमजमको जररवाना समेत गनन सके्नछ ॰  

(४) कसैले बदमनयतसाथ कुनै खानेपानीको मुहान, बाँध, नहर वा जलस्रोतको उपयोगसंग सम्बक्तन्धत कुनै संरचना वा 
त्यस्तो संरचनामा असर पाने अन्य कुनै संरचना भत्काएमा, मबगारेमा वा कुनै मकमसमले हानी नोक्सानी पुयाएमा वा 
त्यस्तो कुनै काम कुराको दुरुत्साहन मदएमा वा त्यस्तो काम गने उध्योग गरेमा तमनबाट हानी नेक्सानीको मवगो असुल 
गरी मतनलाई प्रचमलत  कानून बमोमजम   जररवाना, कैद वा दुव  सजाय हुनेछ ॰  
  

५४. पुनरािेदनः मनयम  ५३ बमोमजम   मदएको क्षमतपुमतको रकममा वा मनयम  ४१ बमोमजम   तोकीएको 
अमधकारीले अनुममत पत्र खारेज गरेकोमा वा मनयम  ५३ को उपमनयम  (१), (२) वा (३) बमोमजम   तोकीएको 
अमधकारीले मदएको सजायको आदेशमा मचत्त नवुझे्न व्यक्तक्तले पैमतस मदन मभत्र  पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन 
मदन सके्नछ॰  

५५. अनुसूचीमा थपघट िा हेरफेर गना सके्ः गाउँपामलकाले राजपत्रमा सूचना प्रकामशत गरी यस मनयमावलीको 
अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर वा थपघट गनन सके्नछ ॰  

५६. अरूको घर जग्गाको उपयोग िा प्राम्म्प्तः (१) जलस्रोतको उपयोगको लामग देहायको कुनै  काम गनन   कसै 
को घर जग्गा उपयोग गनन वा प्राप्त गनन आवश्यक परेमा अनुममत पत्र प्राप्त व्यक्तक्तले गाउँपामलका समक्ष तोकीए 
बमोमजम मनवेदन मदन सके्नछ ॰  



  क. बाँध वा तट्बन्ध बाँध्न  

  ख. नहर, कुलो वा सुरुङ खन्न  

  ग. जलमन मुनी वा मामथ पानीको ट्याङ्की बनाउन वा पाइप लाई मवछ्याउन,  
  घ. पोखरी बनाउन वा जल मवतरण केन्द्र स्थापना गनन  

  ङ. जलस्रोतको मवकाससंग सम्बक्तन्धत अरु आवश्यक मनमानण कायन गनन  

 (२) उपमनयम (१) बमोमजम मनवेदन प्राप्त भएमा गाउँपामलकाले आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रचमलत कानून बमोमजम   
संमगत संस्थालाइ सरह अनुममत पत्र प्राप्त व्यक्तक्तलाइ त्यस्तो घर जग्गा प्राप्त गराइमदन सके्नछ ॰  

५७. कायाविवध िा वनदेशका बनाउन सके्ः मनयमावलीको प्रभावकारी कायानन्वयनका लामग देहायका के्षत्रमा 
कायनमवमध तथा मनदेमशका बनाई लागु गनन सके्नछ ॰  

(क) खानेपानी, मसंचाइ , जल यातायात, औद्योमगक उपयोग, आमोद प्रमोद सम्बन्धी उपयोग र जलस्रोतको यसै्त अन्य 
उपयोग,   

  (ख) जलस्रोत संरक्षण, बाढी मनयन्त्रण,पमहरो रोकथाम,  
  (ग) वातावरण संरक्षण,  
  (घ) जलस्रोत उपयोग गरे वापत गाउँपामलकालाई बझाउनु पने शुल्क, दसु्तर सम्बन्धी,  
  (ङ) जलस्रोत उपयोगका मवमभन्न तररकाहरु ,  
  (च) जलस्रोतको प्रदुषण रोके्न मवषयहरु ,  
  (छ) जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी सेवाको स्तर मनधानरण,  
  (ज) जलस्रोत उपयोगबाट हुन सके्न दुघनटना र त्यसको जाँचबुझ तथा क्षमतपूमतन,  
(झ) उपभोक्ता संस्था, समममत र उपभोक्ता सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाको साथ उपभोक्ताहरुको महत संरक्षण र सुमवधा 
मदने मवषयहरु   
  (ञ) जलस्रोतको मवकास तथा उपयोग सम्बन्धी अन्य कुराह    
 ५८.   खारेजी तथा बचाउ:  यो मनयमावलीका कुनै  मनयम , उपमनयम  वा खण्ड प्रचमलत संघीय तथा प्रादेमशक 
कानूनसंग बामझएको खण्डमा स्वत: खारेज हुनेछन भने मनयमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अमघका कानून बमोमजम   
गररएका कामकारवाही यस  मनयमावली अनुसार भए गरेको मामननेछ ॰   
  

   
अनुसूची-१ 

(मनयम ५ सँग सम्बक्तन्धत) 

मनवेदन  पत्रको ढाँचा 

श्री अध्यक्ष जु्य,  

........................जलस्रोत समममत  

छमवसपामथभेरा गाउँपामलका, ब्ाँसी, वझाङ ॰  

  

महोदय,  
   

हामीले .......................उपभोक्ता संस्था गठन  गरी दतान  गराउन चाहेकोले छमवसपामथभेरा 
गाउँपामलकाको जलस्रोत मनयमावली २०७५ को मनयम ५ बमोमजम उपभोक्ता संस्था दतान गराउन देहायको मववरण 
खुलाइ प्रस्ताव उपभोक्ता संस्थाको एक प्रमत मवधान  र एक सय रुपयाँ दसु्तर समहत दरखास्त मदएका छौ ँ॰   



मववरण   

१. उपभोक्ता समममतको नाम :  

२. कायन के्षत्र:  

३. उदे्दश्य:  

 (क)   

 (ख)  

 (ग)  

४. सदस्यहरुको नाम:         ठेगाना      पेशा  

 (क)   

 (ख)  

 (ग)  

 (घ)   

 (ङ)  

 (च)  

 (छ)   

५. उपयोग गररने  जलस्रोत मववरण :  

 (क) जलस्रोतको नाम (चार मकल्ला समहत ) भएको ठाउँ:  

 (ख) जलस्रोतबाट गररने प्रयोग:  

 (ग) उपभोक्ता संस्थाले उपयोग गनन चाहेको जलस्रोतको पररणम  

 (घ) उक्त जलस्रोतको हाल भै रहेको उपयोग :  

६. उपभोक्ता संस्थाले पुयानउन चाहेको सेवा सम्बन्धी मववरण  

 (क) सेवाको मकमसम:  

 (ख) सेवा पुयानउने के्षत्र :  

 (ग) सेवाबाट लाभाक्तन्वत हुने उपभोक्ताहरुको संख्यााः  

 (घ) भमवष्यमा सेवा मवस्तार गनन सककने सम्भावनााः  

७. आमथनक स्रोतको मववरण :  

८. कायानलयको ठेगानााः  
        

 

 मनवेदक,  

        उपभोक्ता संस्थाको तफन बाट मनवेदन  मदनेको  

         सहीाः  

         नामााः  

        पदााः  

         ठेगानााः  

         मममत :  
  

  

  

  

  

  

  

  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



अनुसूची-२ 

(मनयम  ८ को उपमनयम  (१) सँग सम्बक्तन्धत ) 
छमवसपामथभेरा गाउँपामलका जलस्रोत समममत 

ब्ाँसी, बझाङ 

दतान  मममत  

दतान  नम्बर                 मममत..........  
  

उपभोक्ता संस्था दतान  प्रमाणपत्र 
  

   

श्री...........................  
............................  

............................  

  

.................(सम्बक्तन्धत उपभोक्ता संस्थाको नाम).....................लाई 
छमवसपामथभेरा गाउँपामलकाको जलस्रोत मनयमावली, २०७५ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोमजम  
.......................साल...............ममहना..............गते छमवसपामथभेरा 
गाउँपामलकाको जलस्रोत मनयमावली, २०७५ बमोमजम   आफ्नो कायन  सन्चालन गने गराउने गरी देहाय बमोमजम   
उपयोगका लामग यस कायानलयमा दतान  गरी यो दतान  प्रमाणपत्र प्रदान गररएको  छ ॰   
  

  

१. उपयोग गररने  जलस्रोत मववरण  

 (क) जलस्रोतको नाम (चार मकल्ला समहत ) भएको ठाउँ:  

 (ख) जलस्रोत बाट गररने प्रयोग :  

 (ग) उपभोक्ता संस्थाले उपयोग गनन चाहेको जलस्रोतको पररमाण  

२. उपभोक्ता संस्थाले पुयानउन चाहेको सेवा सम्बन्धी मववरण  

 (क) सेवाको मकमसम  

 (ख) सेवा पुयानउने के्षत्र 

 (ग) सेवाबाट लाभाजन्वत हुने उपभोक्ताहरुको संख्यााः  

 (घ) भमवष्यमा सेवा मवस्तार गनन सके्न सम्भावनााः  
                 

सही  

                नाम,थर  

                पद  
  

   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनुसूची-३ 

(मनयम १३ को उपमनयम (१) सँग सम्बक्तन्धत ) 
जलस्रोत उपयोगको सवेक्षण अनुममत पत्रको लामग दरखास्त 

 
 

मममत...................  
  

श्री अध्यक्ष जु्य,  

छमवसपामथभेरा गाउँपामलका जलस्रोत समममत,  

ब्ाँसी, बझाङ ॰  
  

जलस्रोतको उपयोगको मनममत्त सवेक्षण गननको लामग अनुममत पत्र पाउन छमवसपामथभेरा गाउँपामलकाको जलस्रोत 
मनयमावली, २०७५ को मनयम १३ बमोमजम देहायको मववरण खुलाई यो दरखास्त पेश गरेको छु ॰  

1. व्यक्तक्त वा संगमठत संस्थाको नाम र ठेगाना  

2. उदे्दश्य  

3. सवेक्षण गने के्षत्र  

4. सवेक्षण गनन लागे्न अनुमामनत खचन रु.:  

 

(पुष्ट्ट्याइ मववरण संलग्न गनुनपनेछ ॰ )  
5. सवेक्षण गने अवमध  

6. अन्य मववरणहरु (छमवसपामथभेरा गाउँपामलकाको जलस्रोत मनयमावली, २०७५ को मनयम  १३ बमोमजम  )  
7. मामथ उले्लक्तखत व्यहोरा मठक साँचो छ झुठ्ठा ठहरे कानून बमोमजम सहँुला बुझाउला ॰  

 

  

  

संगमठत  संस्था भए सो संस्थाको छाप   सम्बक्तन्धत व्यक्तक्त वा संगमठत  संस्थाको  तफन बाट 
दरखास्त मदनेको  

             नाम,थर:  

             सहीाः  

             पद  

            ठेगानााः  
  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनुसूची-४ 

(मनयम  १५ सँग सम्बक्तन्धत ) 
छमवसपामथभेरा गाउँपामलका 

जलस्रोत समममत 

ब्ाँसी, बझाङ 

  

जलस्रोत उपयोगको सवेक्षण अनुमती पत्र 

 

अनुममत पत्र संख्यााः                         मममत..............  
  

श्री..................................  
....................................  

  

महाशय,  
  

तपाइलाइ जलस्रोतको उपयोगको सवेक्षण गनन पाउने गरी देहायको मववरण खोमल छमवसपामथभेरा गाउँपामलकाको 
जलस्रोत मनयमावली, २०७५ को मनयम  १५ बमोमजम  यो अनुममत पत्र प्रदान गररएको छ ॰  
 

 1. व्यक्तक्त वा संगमठत  संस्थाको पुरा ठेगानााः  

 2. जलस्रोत सवेक्षणको उदे्दश्य  

 3. जलस्रोत सवेक्षणको के्षत्र  

 4. सवेक्षण गने अवमध  

 5. अनुममत पत्र बहाल रहने अवमध  

 

        

  

अनुममत पत्र मदने अमधकारीको  

      नाम  

      सहीाः  

      पद  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

अनुसूची-५ 

(मनयम  १७ सँग सम्बक्तन्धत ) 
जलस्रोत उपयोग अनुममत  पत्रको लामग दरखास्त 

 

मममत............  
  

श्री अध्यक्ष जु्य,  

छमवसपामथभेरा गाउँपामलका, जलस्रोत समममत  

ब्ाँसी, बझाङ ॰  

  

  

जलस्रोत उपयोगको मनममत्त अनुममत पाउन जलस्रोत मनयमावली, २०७५ को मनयम  १७ बमोमजम  देहायका 
मववरणहरु समेत खुलाइ यो दरखास्त पेश गरेको छु ॰  

1. व्यक्तक्त वा सांगमतनक संस्थाको नाम र ठेगानााः  

2. उदे्दश्य:  

3. उपयोग गनन खोजेको जलस्रोतको पररमाण र उपयोग गने प्रयोजन  

4. प्रस्ताव जलस्रोतको मुहान रहेको (चार मकल्ला) र उपयोग गने ठाउँ  

5. जलस्रोतको उपयोगबाट लाभ पुगे्न ठाउँको के्षत्रफल  

6. प्रस्ताव उपभोगबाट हुनसके्न सम्भामवत लाभ  

7. प्रस्ताव सेवाबाट लाभाक्तन्वत हुनसके्न उपभोक्ता संख्यााः  

8. जलस्रोत उपयोगका लामग लागे्न अनुमामनत रकम र सोको स्रोत  

9. जलस्रोत उपयोग गने तररकााः  

10. जलस्रोतको हाल भएको उपयोग र भमवष्यमा हुनसके्न उपयोग  

11. अन्य मववरण  

 

मामथ उले्लक्तखत व्यहोरा मठक साँचो छ झुठ्ठा ठहरे कानून बमोमजम सहँुला बुझाउला ॰  
  

  

संगमठत  संस्था भए सो संस्थाको छाप     
  

सम्बक्तन्धत व्यक्तक्त वा संगमठत संस्थाको   
तफन बाट दरखास्त मदनेको  

              नाम,थर:  

             सहीाः  

              पद  

              ठेगानााः  
   

 

 

 

 



 

 

अनुसूची-६ 

(मनयम  २० सँग सम्बक्तन्धत ) 
छमवसपामथभेरा गाउँपामलका 

जलस्रोत समममत 

ब्ाँसी, बझाङ 

  

जलस्रोत उपयोगको अनुमममतपत्र 
  

मममत...................  
  

  

श्री.................................,  
...................................  

  

  

महाशय,  
  

  

तपाइलाइ जलस्रोतको उपयोग गनन पाउने गरी देहायको मववरण खोली छमवसपामथभेरा गाउँपामलकाको जलस्रोत 
मनयमावली, २०७५ को मनयम  २० बमोमजम   यो अनुममत पत्र प्रदान गररएको  छ ॰  

1. व्यक्तक्त वा संगठमनक संस्थाको नाम र ठेगानााः  

2. जलस्रोत उपयोगको उदे्दश्य  

3. जलस्रोतको नाम,मकमसम र रहेको स्थान (चार मकल्ला समहत)  
4. उपयोग गनन पाउने जलस्रोतको पररमाण  

5. जलस्रोत उपयोगको के्षत्र  

6. जलस्रोत उपयोग गने तररकााः  

7. प्रस्ताव पररयोजनाबाट लाभाक्तन्वत हुने उपभोक्ताहरुको संख्यााः  

8. अनुममत पत्र बहाल रहने अवमध  

 

  

          अनुममत पत्र मदने अमधकारीको  

          नाम  

          सहीाः  

          पद  
   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

अनुसूची-७ 

(मनयम  २४ को उपमनयम (२) सँग सम्बक्तन्धत ) 
 

छमवसपामथभेरा गाउँपामलका, जलस्रोत समममत 

ब्ाँसी, बझाङ 

 

जलस्रोत उपयोगको अनुममत पत्र 
  

  

  

अनुममत  पत्र संख्यााः  

मममत............  

 

श्री....................................  
......................................  

  

महाशय,  
  

तपाइलाइ ..............................मा मदनु भएको दरखास्त बमोमजम देहायको मववरणहरु 
खुलाइ जलस्रोत मनयमावली, २०७५ को मनयम २४ बमोमजम यो अनुममत पत्र प्रदान गररएको  छ ॰  

1.  जलस्रोत उपयोग गने व्यक्तक्त वा संगमठत संस्थाको पुरा ठेगानााः  

2. जलस्रोत उपयोगसँग सम्बक्तन्धत पररयोजनाको नाम र मकमसम  

 

(प्रते्यक उपयोग सँग सम्बक्तन्धत)  

3. जलस्रोतको नाम र रहेको स्थानााः  

4. जलस्रोतको उपयोग भएको स्थानााः  

5. जलस्रोत उपयोग भएको पररमाण  

प्रदेश.......................... मजल्ला...............वा गाउँपामलका...............  

6. उपभोक्ता संख्या र त्यसको मकमसम  

7. सेवा उपलब्ध गराउन शुरु गरेको मममत  

8. अनुममत पत्र बहाल रहने अवमध  

9. अन्य शतनहरु   
 

          अनुममत पत्र मदने अमधकारीको  

          नाम  

          सहीाः  

          पद  

 

 

 

 



 

 

 

अनुसूची-८ 

(मनयम १३ को उपमनयम  (२), मनयम  २५, र २६ को उपदफा (२) सँग सम्बक्तन्धत ) 
अनुममत पत्र दसु्तर 

 

 

जिस्रोत  उपयोगको वकवसम          दसु्तर  

क. खानेपानी र घरेलु उपयोग               रु.१००॰-  

ख. मसंचाइ        रु.२००॰-  

ग. पशुपालन तथा मत्स्यपालन जस्ता कृषीजन्य उपयोग    रु.१००॰-  

घ. घरेलु उद्योग, औद्योमगक व्यवसाय तथा  खानीजन्य उपयोग  रु.२००॰-  

ङ. जलयातायात             रु.५००॰-  

च. आमोद प्रमोदजन्य उपयोग          रु.५००॰-  

छ. अन्य उपयोग        रु.५००॰-  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

अनुसूची-९ 

(मनयम ३५ (२) सँग सम्बक्तन्धत ) 
जलस्रोत उपयोग वापत बुझाउनु पने वामषनक शुल्क 

 
 

१. वसंचाईको हकमा  

क. दुइहजार हेक्टरसमको जमीन मसंचाइ गनन प्रमत हेक्टर रु. का दरले अमधकतम   रु.१०००॰-  

ख. दुइहजार देक्तख पाँचहजार हेक्टर समको जमीन मसंचाइ गनन        रु.२०००॰-  

ग. पाँचहजार  देक्तख दशहजार हेक्टर समको  जमीन मसंचाइ गनन        रु.५०००॰-  

घ. दश हजार देक्तख पन्ध्र हजार हेक्टर समको जमीन मसंचाइ गनन        रु.१००००॰-  

ङ. पन्ध्र हजार  देक्तख बीस हजार हेक्टर समको  जमीन मसंचाइ गनन                 रु.१५०००॰-  

च. बीस हजार  देक्तख पच्चीस हजार हेक्टर समको  जमीन मसंचाइ गनन                रु.२००००॰-  

छ. पच्चीस हजार हेक्टर भन्दा मामथको  जमीन मसंचाइ गनन                 रु.२५०००॰-  

 

२. खानेपानीको हकमा  

क. दुइहजार समको जनसंख्यालाई खानेपानी व्यवस्था गनन       रु.५००॰-  

ख. दुइहजार देक्तख पाँचहजार समको जनसंख्यालाई खानेपानी व्यवस्था गनन    रु.२०००॰-  

ग. पाँचहजार देक्तख दशहजार समको जनसंख्यालाई खानेपानी व्यवस्था गनन    रु.५०००॰-  

घ. दश हजार देक्तख पन्ध्र हजार समको जनसंख्यालाई खानेपानी व्यवस्था गनन    रु.१००००॰-  

ङ. पन्ध्र हजार देक्तख बीस हजार समको जनसंख्यालाई खानेपानी व्यवस्था गनन   रु.१५०००॰-  

च. बीस हजार देक्तख पच्चीस हजार समको जनसंख्यालाई खानेपानी व्यवस्था गनन  रु.२००००॰-  

छ.पच्चीस हजार भन्दा माथीको समको जनसंख्यालाई खानेपानी व्यवस्था गनन     रु.२५०००॰-  

३. कृमषजन्य उपभोगका लामग रु. २०००॰- देक्तख रु.२० हजार सम पानी प्रयोगको पररमाणको आधारमा ॰  

४. घरेलु उद्योगको लामग रु. २०००॰- देक्तख रु.२०००० सम पानी प्रयोगको पररमाणको आधारमा  

५. औद्योमगक व्यवसाय तथा खानीजन्य उपयोगको लामग रु. ५०००॰- देक्तख रु. ५०००० सम पानी प्रयोगको 
पररमाणको आधारमा ॰  

६. अमोद प्रमोदजन्य प्रयोगका लामग रु. १०००॰- देक्तख रु.१०००० सम पानी प्रयोगको पररमाणको आधारमा ॰  

७. अन्य प्रयोगका लामग रु. ५०००॰- देक्तख रु.१०००० सम वामषनक कारोबारका आधारमा ॰  
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

अनुसूची-१० 

(मनयम ४५ सँग सम्बक्तन्धत ) 
जग्गा उपभोग वा प्राक्तप्तका लामग दरखास्त 

  

मममत....................  

श्रीमान अध्यक्ष्यजू्य,  

जलस्रोत समममत, छमवसपामथभेरा गाउँपामलका,  

ब्ाँसी, बझाङ ॰  

  

महोदय,  
   

जलस्रोतको उपयोगको मसलमसलामा मनमानण कायन शुरु गननको लामग तपमशलमा उले्लक्तखत घरजग्गा उपयोग गननपने 
वा प्राप्त गनुनपने भएकोले मनयमानुसार उपयोग गनन पाउने गरी वा प्राप्त गराई पाउन यो दरखास्त पेश गरेको छु ॰  
  

तपमशल  

१. आवश्यक जग्गाको चार मकल्ला खुल्ने मववरण  

२. जग्गाको स्वाममत्व खुल्ने प्रमाण कागजात तथा सम्बक्तन्धत वडा कायानलयको मसफाररस   
३. जग्गाको उपयोग प्रयोजन खुल्ने कागजात  
 

  

  

  

  

संगमठत संस्था भए सो संस्थाको छाप    सम्बक्तन्धत व्यक्तक्त वा संगमठत  संस्थाको         
तफन बाट दरखास्त मदनेको  

             नाम,थर:  

             सहीाः  

             पद  

             ठेगानााः  

  

  
   

  

 


