
 

e}/aL ufpFkflnsf 

e}/aL /fhkq 

v08M $                  ;+VofM @            ldltM @)&&÷)(÷)! 

e}/aL ufpFkflnsfsf] sfof{noaf6 ;Dkfbg ul/g] ljleGg sfo{x?, o; ufpFkflnsfsf] sfo{ If]q leq 

ljleGg k]zf, Joj;fo, ljsf; lgdf{0fsf sfo{x? z}IfLs, ;fdflhs ultljlw cfbL ;~rfng u/L e}/aL 

ufpFkflnsfnfO{ ;'zf;go'Qm / ljsf;sf ultljlwåf/f ;d'Ggt agfpg g]kfnsf] ;+lawfgsf] 3f/f @@^ 

/ :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ sf] bkmf !)@ jdf]lhd e}/aL ufpFkflnsfaf6 kfl/t ePsf 

lgodfjnL, lgb]{lzsf / sfo{ljlwx? e}/aL /fhkq dfkm{t ;fj{hgLs ul/of] . 

 

cf1fn] 

enf/fd k+ufnL  

k|d'v k|zf;lso clws[t 

efu–@ 

e}/aL ufpFkflnsf 

e}/LsfnLsfy'd, b}n]v 

 

 

 

lzIff, :jf:Yo, s[lif, ko{6g, xl/ofnL ljsf; / k"jf{wf/M e}/aLsf 5 cfwf/ 

sfo{kflnsfaf6 hf/L lgodfjnL, lgb]{lzsf, sfo{ljlw, dfkb08 tyf g]kfn ;/sf/, k|b]z ;/sf/ jf 

csf]{ :yfgLo tx;Fu ePsf] ;Demf}tfsf] Joxf]/f 



 

efu - @ 

e}/aL /fhkq 

;Djt\ @)&& ;fnsf] lgodfjnL, lgb]{lzsf jf sfo{ljlw g+= @ 

 भैरवी गााँउपालिकाको जिस्रोत लियमाविी २०७६ 
                                                  

प्रमाणीकरण लमलतिः २०७६।०३।२८  
                           

भैरवी गााँउपालिका जिश्रोतको सम्बन्धमा व्यवस्था गिन बिेको लियमाविी 
 

िेपािको संववधाि, स्थािीय सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ तथा अन्य प्रचलित कािूि वमोजजम स्थािीय तहिाई 

जिस्रोत तथा जिाधार, भूसंरक्षण, महुाि संरक्षण, खािेपािी, लसचाई, सािा जिववद्यतु, जि उपयोग, एवं प्राकृलतक स्रोतको 
उपयोग एवं व्यवस्थापि सम्बन्धमा भैरवी गााँउपालिका क्षेत्रको भू-सतहमा वा भूलमगत वा अन्य कुि अवस्थामा रहेको 
जिस्रोतको समजुचत उपयोग संरक्षण, व्यवस्थापि र ववकास गिन एवं जिस्रोतको िाभदायक उपयोगहरुको लिधानरण 

गिन, त्यस्तो उपयोगबाट हिुे वातावरणीय तथा अन्य हािीकारक प्रभावको रोकथाम गिन, एवं जिस्रोतिाई प्रदषुण मकु्त 

राख्न ेकािूि व्यवस्था गिन वाञ्छिीय भएकोिे भैरवी गााँउपालिकाको प्रशासकीय कायनववलध लियलमत गिे ऐि, २०७५ 

बमोजजम गााँउपालिकािे भैरवी गााँउपालिकाको जिस्रोत लियमाविी, २०७५ जारी गरेको छ ।  

 

पररच्छेद १ 

प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त िाम र प्रारम्भिः (१) यो लियमाविीको िाम भैरवी गााँउपालिकाको जिस्रोत लियमाविी, २०७५ रहेको छ।  

(२) यो लियमाविी राजपत्रमा प्रकाशि भएपलछ प्रारम्भ हिुेछ ।  

२. पररभाषािः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथन ििागेमा यस लियमाविीमािः  
  

(क)  "जिस्रोत" भन्नािे भैरवी गााँउ क्षेत्रलभत्रको भ ूसतहमा वा भूलमगत वा अन्य जिुसकैु अवस्थमा रहेको 
पािी सम्झिपुछन ।  

(ख)  "िाभदावयक उपयोग" भन्नािे साधि र स्रोतिे भ्याएसम्म उजचत रुपिे गररएको जिस्रोतको उपयोग 

सम्झिपुछन ।  

(ग)  "अिमुलत प्राप्त व्यजक्त" भन्नािे लियमाविीको दफा १५, १७ र २० वमोजजम अिमुलत प्राप्त व्यजक्त वा 
संगठित संस्था सम्झिपुछन ।  

(घ)  "उपभोक्ता संस्था" भन्नािे दफा ४ बमोजजम गिीत जिश्रोत उपभोक्ता संस्था सम्झिपुछन ।  

(ङ)  "गााँउपालिका जिस्रोत सलमलत" भन्नािे दफा ३० वमोजजमको गााँउपालिका जिस्रोत सलमलत 

सम्झिपुछन।  

(च)  "अिमुलतपत्र" भन्नािे दफा १५, १७ र २० बमोजजम ठदईिे अिमुलतपत्र सम्झिपुछन।  

(छ)  "सभेक्षण" भन्नािे जिस्रोतको उपयोगका िालग गररिे संभाव्यता अध्यि ववस्ततृ ईजन्जलियररङ्ग 

लिजाइिको कायन र त्यसका िालग गररिे अन्वेषणको कायन समेत सम्झिपुछन ।  



(ज)  "उपभोक्ता" भन्नािे जिस्रोतसाँग सम्बजन्धत सेवा उपयोग गिे व्यजक्त सम्झिपुछन ।  

(झ)  "सेवा शलु्क" भन्नािे िेपाि सरकार, प्रदेश सरकार तथा गााँउपालिका वा अिमुलत पत्र प्राप्त व्यजक्तिे 

उपिब्ध गराएको जिस्रोतसाँग सम्बजन्ध सेवा उपयोग गरे वापत उपभोक्तािे बझुाउिपुिे शलु्क 

सम्झिपुछन ।  

(ञ)  "गााँउपालिका" भन्नािे भैरवी गााँउपालिका सम्झिपुछन ।  

(ट)  "गााँउ कायनपालिका" भन्नािे गााँउपालिकाको कायनपालिका सम्झिपुछन ।  

(ि)  "प्रमखु" भन्नािे गााँउपालिकाको प्रमखु सम्झिपुछन ।  

(ि)  "उप प्रमखु" भन्नािे गााँउपालिकाको उप प्रमखु सम्झिपुछन ।  

(ढ)  "प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत" भन्नािे गााँउपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत सम्झिपुछन।  

 

पररच्छेद २ 

जिस्रोत स्वालमत्व सम्बन्धी व्यवस्था 
 

३. जिस्रोत स्वालमत्विः (१) भैरवी गााँउपालिका लभत्र रहेको जिस्रोतको स्वालमत्व गााँउपालिकामा  लिवहत रहिेछ 

।  

(२) प्रचलित संघीय, प्रदेश तथा गााँउपालिकाको कािूि वमोजजम गााँउपालिकाको जिस्रोतको उपयोग तथा 
व्यवस्थापि गिे अलधकार गााँउपालिकामा रहिछे ।  

 

पररच्छेद ३ 

उपभोक्ता सम्बन्धी व्यवस्था 
 

४.  जि उपभोक्ता संस्थाको गिििः (१) सामवुहक िाभको िालग संस्थागत रुपमा जिस्रोतको उपयोग गिन चाहिे 
व्यजक्तहरुिे जि उपभोक्ता संस्था गिि गिन सक्िेछि ।  

(२)  उपलियम (१) बमोजजम गिन गररएको जि उपभोक्ता संस्थािाई गााँउ जिस्रोत सलमलत समक्ष 

दतान गराउिपुिेछ ।  

(३)  उपलियम (२) बमोजजम जि उपभोक्ता संस्था दतान गिन देहाय बमोजजम गिुनपिेछ ।  

(क)  पदालधकारी तथा सदस्य समेत गरी कम्तीमा सात जिाको उपभोक्ता संस्था गिि भएको,  
(ख)  संस्थाको ववधाि एक प्रलत,  

(ग)  अिसूुची-१ बमोजजमको लिवेदि,  

(घ)  आलथनक ऎिमा तोवकए बमोजजमको दस्तरु,  

५.  उपभोक्ता संस्थाको दतानको िालग दरखास्त ठदिपुिेिः लियम ४ को (३) बमोजजम उपभोक्ता संस्था गिि गरी 
दतान गराउि चाहिे सम्बजन्धत उपभोक्ताहरु मध्ये कम्तीमा सात जिा उपभोक्ताहरुिे  

 

अिसूुची १ वमोजजमको ढााँचामा उपभोक्ता संस्थाको एक प्रलत ववधाि र तोवकएको दस्तरु सवहत गााँउपालिका 
जिस्रोत सलमलत समक्ष दरखास्त ठदि ुपिेछ ।  

 

 

 

 

 



६.  ववधािमा खिुाउिपुिे वववरणहरुिः लियम ४ वमोजजम पेश गिुनपिे उपभोक्ता संस्थाको ववधािमा संस्था सम्बन्धी 
देहायका वववरणहरु खुिाउिपुिेछ ।  

 

(क)  पूरा िाम र िेगािा,  
(ख)  उदे्दश्य तथा कायनक्षेत्र,  

(ग)  सदस्यको िालग योग्यता तथा सदस्यता शलु्क,  

(घ)  सदस्यको लिस्काशि र राजजिामा,  
(ङ)  हकदावी िामासारी वा हकवािाको मिोियि,  

(च)  साधारण सभा सम्बन्धी व्यवस्था,  
(छ)  सञ्चािक सलमलत गिि लिवानचि काम कतनव्य अलधकार सम्बन्धी,  
(ज)  सञ्चािक पदमा वहाि रहि िसक्िे अवस्था,  
(झ)  संचािक सलमलतको बैिक सम्बन्धी कायनववलध,  

(ञ)  कोष तथा िेखापरीक्षण,  

(ट)  ववधाि संशोधि,  

(ि)  ववघटि,  

(ि)  ववववध,  

७. उपभोक्ता संस्था संगठित संस्था हिुिेः (१) उपभोक्ता संस्था अववजच्छन्न उत्तरालधकारवािा स्वशालसत र संगठित 

संस्था हिुेछ ।  

(२)  उपभोक्ता संस्थाको सबै कामकारवाहीको लिलमत्त आफ्िो छुटै्ट छाप हिुेछ ।  

(३)  उपभोक्ता संस्थािे व्यजक्त सरह चि अचि सम्पलत प्राप्त गिन उपभोग गिन वेच ववखि गिन वा 
अन्य वकलसमको व्यवस्था गिन सक्िेछ ।  

(४)  उपभोक्ता संस्थािे व्यजक्त सरह िालिस उजरु गिन र उपभोक्ता संस्था उपर पलि सोही िामबाट 

िालिस उजरु िाग्ि सक्िेछ ।  

८.  दतान र प्रमाणपत्रिः (१) लियम ५ वमोजजम पिन आएको दरखास्त उपर गााँउपालिका जिस्रोत सलमलतिे आवश्यक 

जााँचबझु गरी उपभोक्ता संस्था दतान गिन उपयकु्त देखेमा दतान गरी अिसूुची -२ वमोजजमको ढााँचामा उपभोक्ता 
संस्था दतानको प्रमाणपत्र ठदिपुिेछ ।  

(२)  उपलियम (१) वमोजजम कुि उपभोक्ता संस्था दतान गिन उपयकु्त िदेखेमा जिस्रोत सलमलतिे 

सोको स्पष्ट कारण खोिी दरखास्तवािािाई दरखास्त परेको लमलतिे  पैतीस ठदिलभत्र सो कुराको 
सूचिा ठदिपुिेछ।  

(३)  यो लियमाविी प्रारम्भ हिु ुअगाव प्रचलित कािूि वमोजजम दतान भएका उपभोक्ता संस्थाहरु यस 

लियमाविी वमोजजम दतान भएको मालििेछि ।  

९.  ववधाि संशोधििः (१) उपभोक्ता संस्थािे आफ्िो ववधाि संशोधि गिुनपिे भएमा ववधािको प्रकृया पूरा गरी तयार 
गररएको ववधािको संशोलधत मस्यौदा गााँउपालिका जिस्रोत सलमलतमा पेश गिुनपिेछ ।  

 

                                               (२)  उपलियम (१) बमोजजम ववधाि संशोधि सम्बन्धमा गााँउपालिका जिस्रोत सलमलतिे  

                                        आवश्यक जााँचवझु गरी ववधाििाई संशोधि गिन स्वीकृलत ठदि सक्िेछ।  

 

 



पररच्छेद ४ 

जिस्रोतको उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था 
 

१०.  जिस्रोत उपयोगिः (१) यस लियमाविी बमोजजम अिमुलतपत्र प्राप्त िगरी कसैिे पलि जिस्रोतको उपयोग गिन 
पाउिेछैि ।  

(२)  उपलियम (१) मा जिुसकैु कुरा िेजखएको भएतापलि देहाय बमोजजम जिस्रोतको उपयोग गिन 
अिमुलत लििपुिेछैि । अिमुलत लिि चाहेमा यस लियमिे वाधा पयुानएको मालििेछैि ।  

(क)  व्यजक्तगत वा सामवुहक रुपमा आफ्िो लिलमत्त खािेपािी र अन्य घरेि ुप्रयोगका िालग 

उपयोग गिन,  
(ख)  व्यजक्तगत वा सामवुहक रुपमा आफ्िो जग्गाको लसंचाइ गिन,  
(ग)  घरेि ुउद्योगको रुपमा पािीघट्ट वा पिचक्की चिाउि,  

(घ)  व्यजक्तगत रुपमा स्थािीय आवागमिको िालग िुङ्गाको प्रयोग गिन,  
(ङ)  जग्गाधिीिे आफ्िो जग्गालभत्र मात्र सीलमत रहेको जिस्रोत तोवकए बमोजजम उपयोग 

गिन,  
(३)  जिस्रोतको उपयोग गिे व्यजक्त वा संङ्गठित संस्थािे अरुिाई मकान िपिे गरी िाभदायक 

उपयोग गिुनपिेछ ।  

११.  जिस्रोत उपयोगको प्राथलमकताक्रमिः (१) जिस्रोत उपयोग गदान साधारणतया देहाको प्राथलमकताक्रम अिसुार 
गिुनपिेछ ।  

 (क)  खािेपािी र घरेि ुउपयोग,  

(ख) लसंचाइ,  

(ग)  पशपुािि तथा मत्स्यपािि जस्ता कृवषजन्य उपयोग,  

(घ)  जिववद्यतु,  

(ङ)  घरेि ुउद्योग औद्योलगक व्यवसाय तथा खािीजन्य उपयोग  

(च)  जि यातायात,  

(छ) आमोद प्रमोदजन्य उपयोग,  

(ज)  अन्य उपयोग ।  

(२)  जिस्रोतको उपयोग गदान कुिै वववाद उत्पन्न भएमा जिस्रोत उपयोग जााँचवझु सलमलतिे उपलियम (१) 

को प्राथलमकताक्रम दफा १० को उपलियम (३) बमोजजम जिस्रोतको िाभदायक उपयोग भए िभएको 
र अन्य आवश्यक जााँचबझु समेत गरी सोको आधारमा सम्बजन्धत जिस्रोतको उपयोग गिन पाउिे 
िपाउिे वा कुि वकलसमिे उपयोग गिन पाउि ेभने्न कुराको लिधानरण गिेछ ।  

(३)  उपलियम (२) बमोजजम जिस्रोत उपयोग जााँचबझु सलमलतिे लिधानरण गरेको कुरा सम्बजन्धत सबैिाई 

मान्य हिुेछ ।  

(४)  उपलियम (२) बमोजजम जिस्रोत उपयोग जााँचवझु सलमलतिे सोही उपदफामा उल्िेजखत कुराको 
लिधानरण गदान अपिाउिपुिे कायनववलध लियम ४२ (३) मा तोवकए बमोजजम हिुेछ ।  

१२.  अिमुलतपत्रको व्यवस्थािः (१) जिस्रोतको सवेक्षण वा उपयोग गिन चाहिे व्यजक्त वा संगठित संस्थािे सम्बजन्धत 

ववषयको आलथनक प्राववलधक र वातावरणीय अध्ययि प्रलतवेदि तथा तोवकए बमोजजमको वववरणहरु खुिाई 

गााँउपालिका जिस्रोत सलमलत समक्ष अिमुलतपत्रको िालग दरखास्त ठदिपुिेछ तर जिस्रोतको सवेक्षण र लियम 



१० को (२) बमोजजम उपयोगका िालग  अिमुलतपत्रको िालग दरखास्त ठदाँदा त्यस्तो अध्ययि प्रलतवेदि संिग्ि 

गिन आवश्यक पिेछैि ।  

(२)  उपलियम (१) बमोजजम परेको दरखास्तमा गााँउपालिका जिस्रोत सलमलतिे आवश्यक जााँचबझु गरी 
दरखास्त परेको लमलतिे जिस्रोत सवेक्षणको अिमुलतपत्रको हकमा तीस ठदि लभत्र र जिस्रोत उपयोगको 
अिमुलतपत्रको हकमा १२० ठदि लभत्र तोवकए बमोजजमको ढााँचामा आवश्यक शतनहरु तोवकए लियम 

११ को उपलियम १ मा उल्िेजखत प्राथलमकताक्रम अिसुार दरखास्तवािािाई अिमुलतपत्र ठदिपुिेछ।  

(३)  अिमुलतपत्र प्राप्त व्यजक्तिे जिस्रोतको उपयोग वापत िेपाि सरकार, प्रदेश सरकार र गााँउपालिकािाई 

तोवकए बमोजजमको दस्तरु वा वावषनक शलु्क बझुाउिपुिेछ ।  

(४)  अिमुलतपत्र प्राप्त व्यजक्तिे आफ्िो अिमुलतपत्र ववक्री गिन वा अन्य कुि प्रकारिे कसैिाई हस्तान्तरण 

गिुन परेमा गााँउपालिका जिस्रोत सलमलतबाट तोवकए वमोजजम स्वीकृलत लििपुिेछ ।  

१३.  जिस्रोत उपयोगको सवेक्षण अिमुलतपत्रको िालग दरखास्त ठदििेः (१) जिस्रोत उपयोगको सवेक्षण अिमुलतपत्र 

लिि चाहिे व्यजक्त वा संगठित संस्थािे अिसूुची-३ बमोजजम ढााँचामा प्रस्ताववत पररयोजिासाँग सम्बजन्धत 

देहायका वववरणहरु खुिाइ गााँउपालिका जिस्रोत सलमलत समक्ष तीि प्रलत दरखास्त फारम ठदिपुिेछ ।  

(क)  पररयोजिाको वववरण,  

(ख)  पररयोजिा रहिे स्थािको िक्शा (मखु्य मखु्य संरचिा समेत देजखिे),  
(ग)  पािीको स्रोत र उपयोग हिुे पािीको पररमाण,  

(घ)  पररयोजिाबाट िाभाववन्त हिुे उपभोक्ताहरुको संख्या र वकलसम,  

(ङ)  सवेक्षण गिे जिस्रोतको क्षेत्र,  

(च)  पररयोजिा सम्पन्न गिन िाग्िे अिमुालित कुि अवलध र िागत (सवेक्षण र सञ्चाििको िालग 

समेत) ,  

(छ)  महुाि रहेको क्षेत्रको चार वकल्िा तथा अन्य आवश्यक कुराहरु ।  

 

 (२)    उपलियम (१) बमोजजम सवेक्षण अिमुलतपत्रको िालग दरखास्त ठदाँदा आलथनक ऐिमा उल्िेख भएमा 
सोही अिसुार र िभएमा अिसूुची ८ मा उल्िेजखत दस्तरुको पच्चीस प्रलतशतको दरिे हिु आउिे रकम 

सवेक्षण अिमुलतपत्र दस्तरु वापत बझुाउिपुिेछ ।  

१४.  दरखास्त उपर जााँचबझुिः (१) लियम १३ बमोजजम दरखास्त परेपलछ लियमाविी बमोजजम दरखास्तवािािे 

दरखास्तसाथ पेश गिुनपिे आवश्यक कागजात वववरण वा प्रलतवेदि पेश गरे िगरेको सम्बन्धमा गााँउपालिका 
जिस्रोत सलमलतिे आवश्यक जााँचवझु गिुन पिेछ ।  

(२)  उपलियम (१) बमोजजम जााँचबझु गदान दरखास्तवािािे दरखास्तसाथ पेश गिुनपिे कुि कागजात वववरण 

वा प्रलतवेदि पेश गरेको रहेिछ भिे त्यस्तो कागजात वववरण वा मावफकको म्याद तोकी दरखास्त 

परेको पन्र ठदिलभत्र सूचिा ठदिपुिेछ ।  

(३)  उपलियम (२) बमोजजम कुि कागजात वववरण वा प्रलतवेदि पेश गिन गााँउपालिका जिस्रोत सलमलतिे 

म्याद तोकी सूचिा ठदएकोमा जिु लमलतमा त्यस्तो कागजात प्राप्त हिु आउाँछ सोही लमलतिाई िै 

लियमाविीको लियम १३ को उपलियम (२) को प्रयोजिको िालग दरखास्त परेको लमलत मालििेछ ।  



१५.  सवेक्षण अिमुलतपत्र ठदििेः लियम १३ बमोजजम परेको दरखास्त उपर लियम १४ बमोजजम गााँउपालिका जिस्रोत 

लमलतिे आवश्यक जााँचबझु गरेपलछ दरखास्तवािाको माग अिसुार वा आवश्यक भए संशोधि समेत गरी 
अिसुचुी -४ बमोजजमको ढााँचामा दरखास्तवािािाई जिस्रोत उपयोगको सवेक्षण अिमुततपत्र ठदिपुिेछ ।  

१६.  सवेक्षण प्रलतवेदि पेश गिुनपिेिः लियम १५ बमोजजम अिमुलतपत्र प्राप्त व्यजक्तिे सवेक्षणको काम सम्पन्न गरेको 
लमलतिे तीस ठदिलभत्र आफूिे गरेको सवेक्षणको तीि प्रलत प्रलतवेदि गााँउपालिका जिस्रोत सलमलत समक्ष पेश 

गिुनपिेछ ।  

१७.  जिस्रोत उपयोग अिमुलत (१) जिस्रोतको उपयोग गिन चाहिे व्यजक्त वा संगठित संस्थािे अिसूुची-५ 

बमोजजमको ढााँचामा प्रस्ताववत पररयोजिासाँग सम्बजन्धत देहायको वववरणहरु खुिाइ गााँउपालिका जिस्रोत 

सलमलत समक्ष तीि प्रलत दरखास्त फाराम ठदिपुिेछ ।  

(क)  पररयोजिाको ववस्ततृ वववरण पररयोजिा स्थिको िक्शाको उपयोग गररिे पािीको स्रोत, पररयोजिा 
सम्पन्न गिन िाग्िे अिमुालित समय र िागत पररयोजिाको सहभागीहरुको िाम र लतिीहरुको 
संिग्िताको वकलसम, पररयोजिामा अजन्तम स्वालमत्व रहिे व्यजक्त वा संगठित संस्था तथा त्यस्तो 
संस्थाको सञ्चािकहरुको िाम थर र वति समेत स्पष्ट रुपमा खुिाउि ुपछन ।  

(ख)  सम्भाव्यताको ववश्लषेण पररयोजिाको ववस्ततृ िक्शा सवहतको प्राववलधक वववरण तथा आलथनक ववश्लषेण 

र उपभोक्ताहरुको वववरण ।  

(ग)  ववजत्तय व्यवस्था (पररयोजिाको अिमुालित ववजत्तय व्यवस्था पररयोजिाका िगािीकतानहरुको आलथनक 

हैलसयत, पररयोजिामा प्रत्यक्ष रुपिे सहभागी हिु े ववजत्तय संस्थाहरुको प्रलतवद्धता र िगािीकतानहरुिे 

दावयत्व तथा शेयर पुाँजज र ऋणको प्रलतशत) ।  

              (घ)  घर जग्गाको उपयोग वा प्रालप्त पररयोजिाको लिमानण कायनको िालग स्थायी वा अस्थायी तवरबाट उपयोग 

वा प्रालप्तको िालग चावहिे सरकारी वा गैर सरकारी जग्गाको कुि क्षेत्रफि र जग्गाधिीहरुको िगत ।  

(ङ)  वातावरणीय प्रभाव ववश्लषेण (पररयोजिािे वातावरणमा पािे उल्िेखिीय प्रलतकूि प्रभाविाई न्यूितम 

गिन अपिाउिे उपायहरु तथा जिस्रोतमा रहिे जिचर एवं जि वातावरण संरक्षणको िालग अपिाउिे 
उपायहरु, पररयोजिािे सम्बजन्धत क्षेत्रमा पािन सक्िे सामाजजक तथा आलथनक प्रभावको अलतररक्त 

ववद्यमाि स्थािीय श्रम तथा स्रोत र साधिको उपयोग, पररयोजिा सम्बन्धी कायन पूरा भएपलछ त्यस 

क्षेत्रका व्यजक्तहरुिे पाउिे िाभ, लिमानण तथा सञ्चािि सम्भार सम्बन्धमा स्थािीय जितािाई ठदइि े

तालिम लिमानण जशववरको िालग आवश्यक पिे सवुवधाहरु, सरुक्षात्मक व्यवस्थाहरु तथा पररयोजिाहरु 

सञ्चाििबाट सम्बजन्धत जग्गाधिीहरुिाई पिन सक्िे असर ववस्थावपत जिसंख्याको िगत र लतिीहरुको 
पिुनवासको िालग अपिाउिे आवश्यक व्यवस्था समेत स्पष्ट रुपमा खुिाउि ुपछन) ।  

(च)  अन्य आवश्यक कुराहरु ।  

(२)  उपलियम (१) मा जिुसकैु कुरा िेजखएता पलि लियम १० को (२) बमोजजमको प्रयोजिका िालग 

उपलियम १ को (ग),(घ),(ङ) बमोजजमको वववरण पेश गिन अलिवायन हिुेछैि ।  

१८.  दरखास्त उपर जााँचबझुिः (१) लियम १७ बमोजजम दरखास्त प्राप्त भएपलछ लिदेजशका बमोजजम दरखास्तसाथ पेश 

गिुनपिे आवश्यक कागजात वववरण वा प्रलतवेदि पेश गरे िगरेको सम्बन्धमा गााँउपालिका जिस्रोत सलमलतिे 

आवश्यक जााँचबझु गिुनपिेछ ।  



(२)  उपलियम (१) बमोजजम जााँचबझु गदान दरखास्तवािािे दरखास्तसाथ पेश गिुनपिे कुिै कागजात वववरण 

िपगुेमा गााँउपालिका जिस्रोत सलमलतिे सम्बजन्धत दरखास्तवािािाई मिालसव मावफकको म्याद तोकी 
दरखास्त दतान भएको लमलतिे तीस ठदिलभत्र सो कुराको सूचिा ठदिपुिेछ ।  

(३)  उपलियम (२) बमोजजम कुि कागजात वववरण वा प्रलतवेदि पेश गिन गााँउपालिका जिस्रोत सलमलतिे 

म्याद तोकी सूचिा ठदएकोमा जिु लमलतमा त्यस्तो कागजात प्राप्त हिु आउाँछ सोही लमलतिाई िै 

लियमाविीको को उपलियम (२) प्रयोजिको िालग दरखास्त परेको लमलत मालििेछ ।  

१९.  सावनजलिक सूचिा प्रकाशि गिुनपिेिः (१) लियम १७ बमोजजम जिस्रोतको उपयोग अिमुलतपत्रको िालग दरखास्त 

परेपलछ गााँउपालिका जिस्रोत सलमलतिे लियम १८ बमोजजम आवश्यक जााँचबझु गरी तत्सम्बन्धी वववरणहरु 

खुिाइ सावनजलिक जािकारीको िागा सूचिा प्रकाशि गिुनपिेछ ।  

(२)  उपलियम (१) बमोजजम सूचिा प्रकाशि भएपलछ जिस्रोतको उपयोगसंग सम्बजन्धत पररयोजिाको 
लिमानण तथा सञ्चािि गदान कुि उल्िेखिीय प्रलतकूि असर पिे भएमा तत्सम्बन्धी वववरणहरु खुिाइ 

सूचिा प्रकाशि भएको लमलतिे पैंतीस ठदिलभत्र सम्बजन्धत गााँउपालिका जिस्रोत सलमलत समक्ष जोसकैुिे 

पलि जािकारी ठदि सक्िेछ ।  

               (३)  उपलियम (२) बमोजजम प्राप्त हिु आएको प्रलतवक्रया समेतिाई ववचार गरी गााँउपालिका जिस्रोत 

सलमलतिे त्यस्तो  उल्िेखिीय प्रलतकूि असर न्यूितम गिे सम्बन्धमा सम्बजन्धत दरखास्तवािािे 

पाििा गिुनपिे कुराहरु अिलुमतपत्र ठदाँदा तोकी ठदिेछ ।  

२०.  अिमुलतपत्र ठदिेिः लियम १७ बमोजजमको दरखास्त उपर लियम १९ बमोजजमको कायनववलध पूरा गरी गराई 

गााँउपालिका जिस्रोत सलमलतिे दरखास्तवािाको माग बमोजजम वा आवश्यक भए संशोधि समेत गरी अिसूुची 
६ बमोजजम ढााँचामा दरखास्तावािािाई जिस्रोत उपयोग सम्बन्धी अिमुलतपत्र ठदिपुिेछ ।  

२१.  सवेक्षणको अिमुलत पत्र प्राप्त व्यजक्तिाई पररयोजिा सञ्चािि गिन अिमुलतपत्र प्रदाि गररििेः   (१) लियम १५ 

बमोजजम सवेक्षणको अिमुलत प्राप्त व्यजक्तिे आफूिे गरेको सवेक्षण बमोजजम जिस्रोत उपयोग सम्बन्धी कायन 
पलि गिन चाहेमा सवेक्षण कायन पूरा गिुनपिे म्याद लभत्र लियम १७ बमोजजमका वववरणहरु खुिाइ दरखास्त 

ठदएमा यस लिदेजशकाको अन्य व्यवस्थाहरुको अधीिमा रही दरखास्तवािािाई प्राथलमकताकासाथ लियम २० 

बमोजजम जिस्रोत उपयोगको अिमुलत पत्र ठदि सवकिेछ ।  

२२.  जिस्रोत मालथ अलधकार कायम हिुिेः यस लियमाविी बमोजजम जिस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कायन सञ्चािि गिन 
अिमुलतपत्र प्राप्त व्यजक्तिाइ अिलुमतपत्रमा उल्िेख भए बमोजजम कामको िालग सोही अिमुलत पत्रमा तोवकएको 
स्थाि र क्षेत्रसम्म जिस्रोतको उपयोग गिे अलधकार प्राप्त हिुेछ।  

२३.  कायन शरुु गिुनपिे अवलधिः (१) अिमुलतपत्र प्राप्त व्यजक्तिे अिमुलतपत्रमा उल्िेजखत कायन अिलुमतपत्र प्राप्त गरेको 
लमलतिे सवेक्षणको हकमा तीि मवहिालभत्र र जिस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कायन सञ्चाििको हकमा एक वषनलभत्र 

भौलतक रुपमा कायन शरुु गरी सोको जािकारी सम्बजन्धत गााँउपालिका जिस्रोत सलमलतिाइ ठदि ुपिेछ ।  

तर म्यादलभत्र कायन शरुु गिन िसकेको कारण खोिी अिमुलतपत्र प्राप्त व्यजक्तिे लिवेदि ठदएमा गााँउपालिका 
जिस्रोत सलमलतिे त्यस्तो कारण उजचत र यथेष्ट देखेमा म्याद थप गिन सक्िेछ ।  

(२)  उपलियम (१) बमोजजम कायन शरुु भएपलछ प्रत्येक ६ मवहिामा भएको कामको प्रगलत वववरण 

अिमुलतपत्र प्राप्त व्यजक्त वा संस्थािे सवेक्षण वा लिमानण कायन सम्पन्न िभए सम्म गााँउपालिका जिस्रोत 

सलमलत समक्ष पिाउिपुिेछ ।  



२४.  ियााँ अिमुलतपत्र लििपुिेिः (१) लियमाविी प्रारम्भ हिु ुअगाव देजख जिस्रोतको उपयोग गरररहेको व्यजक्त वा 
संगठित संस्थािे पलि लियम १७ मा उल्िेजखत वववरणहरु खुिाइ लियमाविी प्रारम्भ भएको लमलतिे एक वषन 
लभत्र गााँउपालिका जिस्रोत उपयोगको अिमुलतपत्रको िालग दरखास्त पेश गिुन पिेछ ।  

(२)  उपलियम (१) बमोजजम पिन आएको दरखास्त उपर गााँउपालिका जिस्रोत सलमलतिे आवश्यक जााँचबझु 

गरी दरखास्तवािािाई अिसूुची -७ बमोजजमको ढााँचामा अिमुलतपत्र ठदिेछ ।  

२५.  अिमुलतपत्र दस्तरुिः यो लियमाविी बमोजजमको जिस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कायन सञ्चािि गिन अिमुलतपत्रको 
िालग दरखास्त ठदाँदा आलथनक ऐिमा उल्िेख भएमा सोही अिसुार र िभएमा अिसूुची - ८ मा तोवकए बमोजजमको 
अिमुलतपत्र दरखास्त बझुाउि ुपिेछ ।  

 

२६.  अिमुलतपत्र िवीकरण गिेिः (१) यो लियमाविी बमोजजम जिस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कायन सञ्चािि गिन 
अिमुलतपत्रको िालग दरखास्त ठदाँदा िवीकरण दस्तरु िाग्िेछ ।  

(२)  प्रत्येक बषन अिमुलतपत्र िवीकरण गराउाँदा आलथनक ऐिमा उल्िेख भएमा सोही अिसुार र िभएमा 
अिसूुची - ८ मा तोककएको दस्तरुको पचास प्रलतशत िवीकरण दस्तरु िाग्िेछ ।  

२७.  अिमुलतपत्र वववक्र वा हस्तान्तरण गिन स्वीकृलत लििपुिेिः (१) अिमुलतपत्र प्राप्त व्यजक्तिे आफ्िो अिमुलतपत्र वववक्र 

गिन वा अन्य कुि प्रकारिे कसैिाई हस्तान्तरण गिुन परेमा सम्बजन्धत गााँउपालिका जिस्रोत सलमलत समक्ष 

लिवेदि ठदि ुपिेछ ।  

(२)  उपलियम (१) बमोजजम प्राप्त भएको लिवेदि उपर गााँउपालिका जिस्रोत सलमलतिे आवश्यक जााँचबझु 

गरी दरखास्तवािाको िाउाँमा रहेको अिमुलतपत्र अन्य व्यजक्त वा संगिीत संस्थाको िाउाँमा वववक्र गिन 
वा अन्य कुि प्रकारिे हस्तान्तरण गिन स्वीकृलत ठदि सक्िेछ ।  

२८.  जिववद्यतुको िालग जिस्रोतको उपयोगिः (!) लियम ११ मा जिुसकैु कुरा िेजखएको भएतापलि जिववद्यतु 

उत्पादिको गिनको िालग जिस्रोतको सवेक्षण तथा उपयोग गिे अिमुलतपत्रको सम्बन्धमा प्रचलित कािूि 

बमोजजम हिुेछ ।  

(२)  जलिवद्यतु उत्पादि गिे लसिलसिामा जिस्रोतको उपयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस लियमाविी 
वमोजजम हिुेछि ।  

२९.   गााँउपालिकािे जिस्रोतको उपयोग वा ववकास गिन सक्ििेः (१) गााँउपालिका आफैिे कुिै जिस्रोतको उपयोग 

वा ववकास गिन यस ऐिको कुिै व्यवस्थािे बाधा पयुानएको मालििे छैि ।  

(२)  कसैिे यस ऐि वमोजजम उपयोग गरेको जिस्रोत र सो साँग सम्बजन्धत जग्गा, भवि, उपकरण तथा 
संरचिा व्यपाक सावनजजिक उपयोगका िालग गााँउपालिकािे आफूिे लिई ववकास गिन सक्िछे ।  

(३)  उपलियम (२) बमोजजम आफूिे लिएको जिस्रोतको उपयोग गदान सम्बजन्धत जग्गा भवि वा संरचिा 
वापत गााँउपालिकािे सम्बजन्धत व्यजक्तिाई तोवकए बमोजजम क्षलतपूलतन ठदिेछ ।  

(४)  उपलियम (३) बमोजजम ठदईिे क्षलतपूलतनको रकम उपलियम (२) बमोजजम िेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, 
गााँउपालिकाकािे लिएको जग्गा भवि उपकरण तथा संरचिाको वतनमाि मूल्य त्यसमा भएको टुटफुट 

र साधारण प्रयोगबाट भएको ह्रास कटाईको आधारमा लिधानररत गररिेछ ।  

३०.  गााँउपालिका जिस्रोत सलमलतको गिििः (१) गााँउपालिका लभत्र रहेको जिस्रोतको उपयोगको िालग लियमाविी 
को लियम ४ को उपलियम (१) बमोजजम अिमुलतपत्र प्रदाि गिे प्रयोजिको िालग गााँउपालिकामा देहाय बमोजजम 

गााँउपालिका जिस्रोत सलमलत रहिेछ । 

 

  



(क)  गााँउपालिका अध्यक्ष            अध्यक्ष  

(ख)  गााँउपालिका उपाध्यक्ष        सदस्य 

(ग) पवुानधार शाखा प्रमखु       सदस्य  

(घ)  गााँउपालिकामा सञ्चालित ववद्यतु आयोजिाको प्रलतलिलध                सदस्य  

(ङ)  कृवष शाखा प्रमखु        सदस्य  

(च)  वि शाखा प्रमखु        सदस्य  

(छ)  खािेपािी शाखा प्रमखु        सदस्य  

 (h)  लसंचाइ शाखा प्रमखु                                          सदस्य                                                  

(झ)  प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत       सदस्य सजचव  

(~f)  गााँउपालिकाको अलधकृत वा तोकेको सहायक स्तरको कमनचारी   फोकि पसनि  

३१.  गााँउपालिका जिस्रोत सलमलतको बैिक सम्बन्धी कायनववलधिः (१) गााँउपालिका जिस्रोत सलमलतको बैिक 

अध्यक्षिे तोकेको समय, लमलत र स्थािमा बस्िेछ ।  

(२)  बैिकको अध्यक्षता गााँउपालिका जिस्रोत सलमलतको अध्यक्षिे गिेछ । अध्यक्षको अिपुजस्थतमा 
गााँउपालिका जिस्रोत सलमलतको सदस्यहरुिे आफूमध्येबाट छािेको व्यजक्तिे बैिकको अध्यक्षता 
गिेछ ।  

(३)  गााँउपालिका जिस्रोत सलमलतको कुि सदस्य संख्याको पचास प्रलतशत सदस्य उपजस्थत भएमा बैिकको 
िालग गणपरुक संख्या पगुेको मालििेछ ।  

(४)  गााँउपालिका जिस्रोत सलमलतमा कुि ववषयमा छिफि भै मतदाि हुाँदा उपजस्थत सदस्य संख्याको दईु 

लतहाइ सदस्यहरुको मतिाई गााँउपालिका जिस्रोत सलमलतको लिणनय मालििेछ ।  

(५)  गााँउपालिका जिस्रोत सलमलतको लिणनय गााँउपालिका जिस्रोत सलमलतको सजचवद्धारा प्रमाजणत 

गररिेछ।  

(६)  गााँउपालिका जिस्रोत सलमलतको बैिक सम्बन्धी अन्य कायनववलध गााँउपालिका जिस्रोत सलमलत आफैिे 

लिधानरण गरे बमोजजम हिुेछ ।  

३२.  गााँउपालिका जिस्रोत सलमलतको सजचवाियिः गााँउपालिका जिस्रोत सलमलतको सजचवािय प्रमखु प्रशासकीय 

अलधकृतको कायानियमा रहिेछ ।  

३३.  जिस्रोत ववकासको पररयोजिा हस्तान्तरण गिन सक्ििेः (१) गााँउपालिकािे लियम ११ को उपलियम (१) वा (२) 

बमोजजम ववकास गरेको कुिै जिस्रोत सम्बन्धी पररयोजिाको लिमानण समाप्त भइसकेपलछ आवश्यक शतनहरु 

तोकी हस्तान्तरण गिन सक्िेछ ।  

(२)  उपलियम (१) बमोजजम हस्तान्तरण गररएको पररयोजिा उपरको स्वालमत्व सम्बजन्धत उपभोक्ता 
संस्थाको हिुेछ र यस ऐिको अलधिमा रही आफूिे अिमुलत प्राप्त गरे सरह सो पररयोजिाको सञ्चािि 

सम्बजन्धत उपभोक्ता संस्थािे गिेछ ।  

३४.  जिस्रोतको उपयोगको उपयोग करार गिन सक्िेिः यस लिदेजशकामा अन्यत्र जिुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलि 

गााँउपालिकािे कुिै स्वदेशी वा ववदेशी कम्पिी सङ्गठित संस्था वा व्यजक्तलसत प्रचलित कािूिको अधीिमा रही 
करार गरी सोही करारमा उल्िेजखत शतनहरु बमोजजम जिस्रोतको उपयोग र सेवा ववस्तार गिन गराउि सक्िेछ।  

३५.  सेवा उपभोगका शतनहरु तोक्ि र सेवा शलु्क असरु उपर गिन पाउििेः (१) अिमुलत प्राप्त व्यजक्त वा संस्थािे आफूिे 

ववकास गरेको जिस्रोतको उपयोगको सेवा अन्य कसैिाई आपसी शतनको आधारमा उपिब्ध गराउि र त्यस्तो 
सेवा वापत शलु्क असरु उपर गिन सक्िेछ ।  



(२)  गााँउपालिकािे ववकास गरेको जिस्रोतको उपयोगको सेवा अन्य कसैिाई उपिब्ध गराए वापतको 
सेवा शलु्क आलथनक ऐिमा उल्िेख भएमा सोही अिसुार र िभएमा अिसूुची ९ मा तोवकए बमोजजम 

असूिउपर गिन सक्िेछ । 

३६.  सेवा रोक्ि सक्ििेः सेवा उपभोग गरेवापत बझुाउि ुपिे शलु्क िबझुाउिे वा त्यस्ते सेवा अिालधकार रुपिे उपयोग 

गिे वा सेवा दरुुपयोग गिे वा शतन ववपररत सेवा उपभोग गिेको हकमा त्यस्तो सेवा बन्द गिन सवकिेछ ।  

३७.   अरूको घरजग्गामा प्रवेश गिन सक्ििेः गााँउपालिका वा अिमुलत प्राप्त व्यजक्तिे जिस्रोतको सभेक्षण वा  
        उपयोगको लसिलसिामा कसैको घरजग्गामा प्रवेश गिुन परेमा गााँउपालिका वा अिमुलत प्राप्त व्यजक्तिे खटाएको  
        कमनचारीिे सम्बजन्धत व्यजक्तिाई पूवन सूचिा ठदएर मात्र त्यस्तो घरजग्गामा प्रवेश गिन सक्िेछ । त्यसरी प्रवेश  

        गदान कुि हािी िोक्सािी हिु गएमा गााँउपालिका वा अिमुलत प्राप्त व्यजक्तिे तोवकए बमोजजम क्षलतपलुतन ठदिपुिेछ  

       । तर कुि घरजग्गामा जिस्रोतको अिालधकृत उपयोग वा दरुुपयोग गरीरहेको शंका िागेमा मिालसव  

        मावफकको कारण भएमा सो कुराको जााँचबझु गिन वा कुि दघुनटिाबाट बचाउि पूवन सूचिा वविा पलि त्यस्तो   
        कमनचारीिे सम्बजन्धत घरजग्गामा प्रवेश गिन सक्िेछ ।  

३८.  जिस्रोतको उपयोगसंग सम्बजन्धत संरचिाको सरुक्षा  (१) जिस्रोत उपयोलगतासंग सम्बजन्धत कुिै संरचिाको 
सरुक्षाको िालग अिमुलत प्राप्त व्यजक्तको अिरुोधमा वा स्वयं व्यजक्तिे आवश्यक िािेमा गााँउपालिकािे सरुक्षा 
प्रवन्ध गिन सक्िेछ ।  

(२) उपलियम (१) बमोजजम अिमुलत प्राप्त व्यजक्तको अिरुोधमा सरुक्षा प्रवन्ध गररएकोमा त्यसको िालग िाग्िे 
सम्पूणन खचन अिमुलत प्राप्त व्यजक्तिे व्यहोिे छ ।  

३९.  जिस्रोत प्रदवुषत गिन िहिुिेः (१) गााँउपालिकाको राजपत्रमा सूचिा प्रकाजशत गरी जिस्रोतको प्रदषुण सहि लसमा 
तोक्ि सक्िेछ ।  

(२)  उपलियम (१) बमोजजम तोवकएको जिस्रोतको प्रदषुण सहि सीमा िाघ्िे गरी कसैिाई पलि कुि 

वकलसमको फोहरमैिा, औद्यजचगक लिकास, ववष, रासायलिक वा ववषाि ुपदाथन हािी वा प्रयोग गरी 
जिस्रोत दवुषत गिन हदैुि ।  

(३)  जिस्रोत प्रदवुषत भए िभएको वा कुिै जिस्रोत उपयोगको सम्बन्धमा लियम ३९ को उपलियम (१) 

बमोजजम तोवकएको गणुस्तर भए िभएको सम्बन्धमा तोकीएको अलधकारीिे आवश्यकता अिसुार 
परीक्षण गिन गराउि सक्िेछ ।  

४०. वातावरणमा उल्िेखलिय प्रलतकुि असर पािन िहिुिेः जिस्रोतको उपयोग गदान भूक्षय हिु,े बाढी पवहरो वा यस्तै 
अरु कारणद्वारा वातावरणमा उल्िेखलिय प्रलतकुि असर िपिे गरी गिुनपिेछ ।  

४१.  अिमुलत खारेज गिन सवकिेिः (१) अिमुलत प्राप्त व्यजक्तिे यो लियमाविी वा लियमाविी अन्तगनत बिेका अन्य 

कायनववलध, लिदेजशका ववपरीत कुिै काम गरेमा तोवकएको अलधकारीिे अवलध तोकी त्यस्तो काममा आवश्यक 

सधुार गिन आदेश ठदि सक्िेछ ।  

(२)  उपलियम (१) बमोजजम तोवकएको अवलधलभत्र अिमुलत प्राप्त व्यजक्तिे आवश्यक सधुार िगरेमा 
तोवकएको अलधकारीिे त्यस्तो व्यजक्तिे पाएको अिमुलत पत्र खारेज गिन सक्िेछ ।  

(३)  उपलियम (२) बमोजजम अिमुलत खारेज गिन अजघ तोवकएको अलधकारीिे सम्बजन्धत अिमुलतपत्र प्राप्त 

व्यजक्तिाई मिालसव सफाइ पेश गिे मौका ठदिपुिेछ ।  

(४)  कुि जिस्रोत प्रदवुषत भए िभएको वा कुि जिस्रोतको उपयोगको सम्बन्धमा ऐिको दफा ३९ 

उपलियम (१) बमोजजम गणुस्तर भए िभएको पररक्षण गिे गराउिे अलधकार गााँउपालिका  जिस्रोत 

सलमलतिे तोकेको अलधकारीिाई हिुेछ ।  



              (५)    उपलियम (१),(२) र (३) बमोजजम सजाय गिे अलधकार गााँउपालिका जिस्रोत सलमलत वा सलमलतिे  

                  तोकेको अलधकारीिाई हिुेछ ।  

 

पररच्छेद ४ 

जिस्रोत उपयोगको वववाद सम्बन्धी जााँचबझु 

४२.  जिस्रोत उपयोग जााँचबझु सलमलतिः (१) जिश्रोत उपयोग गदान कुि वववाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो वववाद 

समाधािको िालग देहाय बमोजजमको एक जिश्रोत उपयोग तथा जााँचबझु सलमलत रहिेछ ।  

(क)  प्रलतलिधी वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापि सलमलत   अध्यक्ष  

(ख)  सम्बजन्धत विा अध्यक्ष वा लिजिे तोकेको सदस्य   सदस्य  

(ग)  प्रलतलिधी योजिा शाखा       सदस्य  

(२)  दईु वा दईु भन्दा बढी विाहरु वीच जिस्रोतको उपयोग सम्बन्धी वववाद उत्पन्न भएमा उपलियम (१) 

को (ख) बमोजजम वववादसंग सम्बजन्धत प्रत्येक विा सलमलतको १।१ जिा प्रलतिधी रहिेछि।्  

(३)  उपलियम (१) बमोजजमको जिस्रोत उपयोग जााँचबझु सलमलतिे जिस्रोतको उपयोगमा उत्पन्न वववाद 

समाधाि गदान छुटै्ट कायनववलध तजुनमा िभएसम्म वववादको लिरुपण गदान देहायको कायनववलध अपिाउिेछ।  

(क)  जिस्रोत उपयोगबाट िाभाजन्वत हिुे स्थािीय व्यजक्तहरु बाहेक जिस्रोत उपयोगको प्राथलमकता वा 
जिस्रोत सम्बन्धी कुि पररयोजिा संचाििबाट स्थािीय व्यजक्तहरुिाई पिन जाि ेमकानको सम्बन्धमा 
वववाद उिेमा सम्बजन्धत अिमुलत प्राप्त व्यजक्त, संगठित संस्था तथा स्थािीय व्यजक्तहरुिाई छुट्टा छुटै्ट वा 
सामवुहक रुपमा आफ्िो दावी पषु्टयाई हिु ेतथ्यहरु उल्िेख गरी जािकारी पेश गिन मिालसव मावफकको 
म्याद तोवकठदिपुिे छ ।  

(ख)  खण्ि (क) बमोजजम तोवकएको म्यादलभत्र लिजखत जािकारी प्राप्त भएपलछ पररयोजिा स्थि समेतको 
स्थिगत अध्ययि गरी मखु्यतयािः देहायको ववषयमा जािकारी लििपुिेछ।  

(अ)  पररयोजिाको कुि खचन  
(आ)  पररयोजिाबाट हिु ेफाइदाको स्तर  
(इ)  आयोजिा संचािि गदान सम्बजन्धत जिस्रोत उपयोग गरररहेका व्यजक्त वा समहुिाइि पिन सक्िे 

असर  
(ई)  पररयोजिाबाट िाभाजन्वत हिुे उपभोक्ताको संख्या  
(उ)  पररयोजिा संचािि गदान वातावरणमा पिे प्रभाव  

(ऊ)  स्थािीय जिताको आवश्यकता  
(ए)  पररयोजिाबाट िाभाजन्वत हिुे उपभोक्ताहरु को प्रलतवक्रया  
(ऎ)  अन्य आवश्यक कुराहरु  

                            (ग)  खण्ि (ख) मा उल्िेख भएका ववषयहरुमा जािकारी प्राप्त गरेपलछ सोको आधारमा जिस्रोत  

                           िाभदायक उपयोग भए िभएको र सो जिस्रोत पाउिे िपाउिे कुराको लिधानरण गिुन पिेछ।  

           (घ)  उपलियम (३) को खण्ि (ग) बमोजजम जिस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कुराको लिधानरण गदान 
जिस्रोत उपयोग जााँचबझु सलमलतिे शतनहरु समेत तोक्ि सक्िेछ ।  

 

 

 

 

 



पररच्छेद ५ 

सेवा शलु्क सम्बन्धी 
४३.  वावषनक शलु्किः अिमुलतपत्र प्राप्त व्यजक्तिे जिस्रोत उपयोग गरी अन्य व्यजक्तहरुिाई व्यापाररक प्रयोजिको िालग 

सेवा उपिव्ध गराए वापत गााँउपालिकािाई बझुाउि ुपिे वावषनक शलु्क अिसूुची ९ मा तोवकए बमोजजम हिुेछ 

।  

४४.  सेवा शलु्क लिधानरण सलमलतिः (१) गााँउपालिकािे गरेको जिस्रोत उपयोगको सेवा शलु्क लिधानरण गिन, लिधानररत 

समयलभत्र सेवा शलु्क िबझुाउिे उपभोक्तािाई अलतररक्त शलु्कको दर लिधानरण गिन देहाय बमोजजमको सेवा 
शलु्क लिधानरण सलमलत रहिेछ । सलमलतिे लिधानरण गरेको शलु्क प्रत्येक आ.व.मा आलथनक ऎिमा समावेश भई 

पारीत भएपछी मात्र िाग ुहिुेछ ।  

(क)  गााँउपालिकािे तोकेको कायनपालििकाको सदस्य    अध्यक्ष  

(ख)  उपभोक्ता मध्येबाट गााँउपालिकािे तोकेको व्यजक्त   सदस्य  

(ग)  गााँउपालिकाको सम्बजन्धत शाखा हेिे कमनचारी    सदस्य सजचव  

(२)  सेवा शलु्क लिधानरण सलमलतको बैिक सम्बन्धी कायनववलध सलमलतिे स्वयं लिधानरण गिन सक्िे छ ।  

(३)  उपलियम (१) बमोजजम सेवा शलु्क लिधानरण सलमलतिे सेवा शलु्क तोक्दा ह्रास कट्टी दर, उपयकु्त िाभ, 

संरचिाको प्रकृलत, उपभोक्ता मलु्य सूचीको पररवतनि जस्ता कुराहरुको आधारमा सेवा शलु्क लिधानरण 

गिेछ ।  

४५.  सेवा शलु्क बझुाउि ुपिेिः जिस्रोतको उपयोगबाट उपिव्ध सेवा उपयोग गिे उपभोक्ताहरुिे सेवा उपयोग 

गरेवापत लियम ४४ को उपलियम ३ बमोजजम लिधानररत सेवा शलु्क बझुाउि ुलिजहरुको दावयत्व हिुेछ ।  

 

पररच्छेद ६ 

घरजग्गा प्राप्ती तथा क्षलतपूलतन सम्बन्धी व्यवस्था 
 

४६.  लिवेदि ठदिपुिेिः लियमाविीको लियम १० को उपलियम (१) बमोजजम जिस्रोत उपयोगको िालग कसैको घर 
जग्गा उपयोग गिन वा प्राप्त गिन आवश्यक परेमा अिमुलतपत्र प्राप्त व्यजक्तिे गााँउपालिका समक्ष अिसूुची १० 

वमोजजमको ढााँचामा लिवेदि ठदिपुिेछ ।  

 

४७.    पररयोजिा स्थि वरीपरीको जग्गा प्रयोग गिन लिषधे गिन सक्ििेः (१) ऎिको लियम १० को उपलियम (३) को 
प्रयोजिको िालग गााँउपालिकािे जिस्रोतको उपयोग सम्बन्धी पररयोजिाको वकलसम, बिोट, क्षमता, आदी कुराहरु 

िाई ध्यािमा राखी त्यस्तो पररयोजिा क्षेत्रलभत्रका घर जग्गा कुिै खास कामको िालग अरु कसैिे प्रयोग गिन िपाउि े

गरी लिजित दरुी तोकी लिषधे गिन सक्िेछ ।  

(२)  उपलियम (१) बमोजजम लिषधे गररएको सूचिा गााँउपालिकािे सवनसाधारणको जािकारीको िालग 

प्रकाजशत गरी सम्बजन्धत पररयोजिा क्षेत्रको मखु्य मखु्य िाउाँ, पररयोजिा कायानिय, सम्बजन्धत विा वा 
गााँउपालिका िगायत अन्य सम्बजन्धत कायानियमा समेत टााँस्ि िगाउि ुपिेछ ।  

४८.  क्षलतपूलतन ठदइिेिः (१) लियम ४६ बमोजजम घरजग्गा प्रयोग लिषधे गररएको कारणबाट सम्बजन्धत व्यजक्तिाई 

भएको हािी िोक्सािी वापत ठदइिे क्षलतपलुतनको रकम लियम ४८ को उपलियम (२) बमोजजम गठित क्षलतपलुतन 
लिधानरण सलमलतिे लिणनय गरे बमोजजम हिुेछ ।  



(२)  घरजग्गाको प्रयोगमा थप बन्देज िगाउिपुिे अवस्था परेमा बाहेक उपलियम (१) बमोजजम ठदइिे 
क्षलतपलुतनको रकम सम्बजन्धत व्यजक्तिाई एक पटक मात्र ठदइिेछ ।  

४९.  क्षलतपलुतन लिधानरण सलमलतिः (१) लियमाविीको लियम ४८ को उपलियम (२) बमोजजम क्षलतपलुतनको रकम लिधानरण 

गिन देहाय बमोजजमको क्षलतपतुन लिधानरण सलमलत रहिेछ ।  

(क)  गााँउपालिकािे तोकेको कायनपालिका सदस्य     अध्यक्ष  

(ख)  जिस्रोत उपयोग पररयोजिासंग सम्बजन्धत कायानियको प्रलतलिधी  सदस्य  

(ग)  गााँउपालिकािे तोकेको जिस्रोत ववज्ञ      सदस्य  

(घ)  हािी िोक्सािी भएको सम्प्तीको धिी वा लिजको प्रलतलिधी   सदस्य  

(ङ)  मािपोत शाखाको प्रलतलिधी       सदस्य  

(च)  क्षलत भएको विा अध्यक्ष वा लिजिे तोकेको प्रलतलिधी    सदस्य  

(२)  उपलियम (१) बमोजजमको क्षलतपलुतन लिधानरण सलमलतिे क्षलतपतुनको रकम लिधानरण गदान प्रत्यक्ष रुपमा 
वास्तववक हािी िोक्सािीको मूल्यांकि गरी लिधानरण गिुनपिेछ ।  

(३)  क्षलतपलुतन लिधानरण सलमलतको बैिक सम्बन्धी कायनववलध सलमलत आफैिे लिधानरण गिन सक्िेछ ।  

 

पररच्छेद ७ 

ववववध 

५०.  सहयोग पयुानउि ु पिेिः आफ्िो कायनसम्पादिको लसिलसिामा गााँउपालिका जिस्रोत सलमलतिे जिस्रोतसंग 

सम्बजन्धत लिकायबाट आवश्यकता अिसुारका तथ्यांकहरु माग गिन सक्िेछ र माग भएका तथ्यांकहरु उपिव्ध 

गराउि ुसम्बजन्धत लिकायको कतनव्य हिुेछ ।  

५१.  दघुनटिाको सूचिािः (१) अिमुलतपत्र प्राप्त व्यजक्तिे जिस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कुि काम गदान कुि प्रकारिे 

दघुनटिा वा िोक्सािी भएमा गााँउपालिका जिस्रोत सलमलतिाई तरुुन्त सूचिा ठदिपुिेछ ।  

 (२) उपलियम (१) बमोजजमको सूचिा प्राप्त भएलछ त्यस्तो दघुनटिाको कारण पत्ता िगाउि गााँउपालिका 
जिस्रोत सलमलतिे आवश्यक लिरीक्षण गिन गराउि सक्िेछ र प्राववलधक दृवष्टकोणबाट त्यस्तो दघुनटिा 
िदोहोररि अपिाउिपुिे सरुक्षात्मक व्यवस्था गिन अिमुलत प्राप्त व्यजक्तिाई आदेश पाििा गिुन सम्बजन्धत 

अिमुलत प्राप्त व्यजक्तको कतनव्य हिुेछ ।  

५२.  गााँउपालिकािे लिदेशि ठदि सक्ििेः गााँउपालिकािे जिस्रोतको उपयोग सम्बन्धमा गााँउपालिका  जिस्रोत 

सलमलतिाई आवश्यक लिदेशि ठदि सक्िेछ । यस्तो लिदेशिको पाििा गिुन गााँउपालिका जिस्रोत सलमलतको 
कतनव्य हिुेछ ।  

५३.  दण्ि सजायिः (१) कसैिे यो लियमाविी वा यस अन्तरगत बिेका अन्य कायनववलध वा लिदेजशकाको उल्िंघि 

गरेमा लिजिाई तोवकएको अलधकारीिे पााँच हजार रुपैयााँसम्म जररवािा गिन सक्िेछ र त्यस्तो कसूरबाट कसैको 
हािीिोक्सािी भएको रहेछ भिे लिजबाट त्यस्ते हािी िोक्सािी वापतको क्षलतपलुतन भराई ठदि सक्िेछ।  

(२)  कसैिे यस लियमाविी बमोजजम अिमुलतपत्र लििपुिेमा सो िलिई वा अिमुलतपत्रमा उल्िेख भएका 
शतनहरु पाििा िगरी जिस्रोतको उपयोग गरेमा लिजिाई तोवकएको अलधकारीिे पााँच हजार रुपैयााँसम्म 

जररवािा र त्यस्तो काम बन्द गराउि सक्िेछ ।  

(३)  यस लियमाविी बमोजजम ववकास गररएको जिस्रोत वा त्यस्तो जिस्रोतबाट उत्पन्न सेवा कसैिे चोरी 
गरेमा वा दरुुपयोग गरेमा वा अिालधकार प्रयोग गरेमा तोवकएको अलधकारीिे लिजबाट लबगो असूि गरी 
लिजिाई लबगो बमोजजमको जररवािा समेत गिन सक्िेछ ।  



(४)  कसैिे बदलियतसाथ कुिै खािेपािीको महुाि, बााँध, िहर वा जिस्रोतको उपयोगसंग सम्बजन्धत कुिै 

संरचिा वा त्यस्तो संरचिामा असर पािे अन्य कुि संरचिा भत्काएमा, लबगारेमा वा कुि वकलसमिे हािी 
िोक्सािी पयुानएमा वा त्यस्तो कुिै काम कुराको दरुुत्साहि ठदएमा वा त्यस्तो काम गिे उध्योग गरेमा 
लिजबाट हािी िेक्सािीको लबगो असिु गरी लिजिाई प्रचलित कािूि बमोजजम जररवािा, कैद वा दवैु 

सजाय हिुेछ ।  

५४.  पिुरावेदििः लियम ५३ बमोजजम ठदएको क्षलतपलुतनको रकममा वा लियम ४१ बमोजजम तोवकएको अलधकारीिे 

अिमुततपत्र खारेज गरेकोमा वा लियम ५३ को उपलियम (१), (२) वा (३) बमोजजम तोवकएको अलधकारीिे 

ठदएको सजायको आदेशमा जचत्त िवझु्िे व्यजक्तिे पैंलतस ठदिलभत्र पिुरावेदि अदाितमा पिुरावेदि ठदि 

सक्िेछ।  

५५.  अिसूुचीमा थपघट वा हेरफेर गिन सक्ििेः  गााँउपालिकािे राजपत्रमा सूचिा प्रकाजशत गरी यस लियमाविीको 
अिसूुचीमा आवश्यकता अिसुार हेरफेर वा थपघट गिन सक्िेछ ।  

५६. अरूको घर जग्गाको उपयोग वा प्रालप्त   (१) जिस्रोतको उपयोगको िालग देहायको कुिै काम गिन अरु कसैको 
घर जग्गा उपयोग गिन वा प्राप्त गिन आवश्यक परेमा अिमुलतपत्र प्राप्त व्यजक्तिे गााँउपालिका समक्ष तोवकए 

बमोजजम लिवेदि ठदि सक्िेछ ।  

क.  बााँध वा तट्बन्ध बााँध्ि  

ख.  िहर, कुिो वा सरुुङ खन्न  

ग.  जलमि मलुि वा मालथ पािीको ट्याङ्की बिाउि वा पाइप िाईि ववछ्याउि,  

                           घ.  पोखरी बिाउि वा जि ववतरण केन्र स्थापिा गिन  
ङ.  जिस्रोतको ववकाससंग सम्बजन्धत अरु आवश्यक लिमानण कायन गिन  

(२)  उपलियम (१) बमोजजम लिवेदि प्राप्त भएमा गााँउपालिकािे आवश्यक जााँचबझु गरी प्रचलित कािूि 

बमोजजम संगिीत संस्थािाई सरह अिमुलतपत्र प्राप्त व्यजक्तिाई त्यस्तो घर जग्गा प्राप्त गराईठदि 

सक्िेछ।  

५७.  कायनववलध वा लिदेजशका बिाउि सवकििेः लियमाविीको प्रभावकारी कायानन्वयिका िालग देहायका क्षेत्रमा 
कायनववलध तथा लिदेजशका बिाई िाग ुगिन सवकिेछ ।  

(क)  खािेपािी, लसंचाई, जि यातायात, औद्योलगक उपयोग, आमोद प्रमोद सम्बन्धी उपयोग र जिस्रोतको 
यस्तै अन्य उपयोग,  

(ख)  जिस्रोत संरक्षण, बाढी लियन्त्रण, पवहरो रोकथाम,  

(ग)  वातावरण संरक्षण,  

(घ)  जिस्रोत उपयोग गरे वापत गााँउपालिकािाई बझुाउि ुपिे शलु्क, दस्तरु सम्बन्धी,  
(ङ)  जिस्रोत उपयोगका ववलभन्न तररकाहरु ,  

(च)  जिस्रोतको प्रदषुण रोक्िे ववषयहरु ,  

(छ)  जिस्रोत उपयोग सम्बन्धी सेवाको स्तर लिधानरण,  

(ज)  जिस्रोत उपयोगबाट हिु सक्ि ेदघुनटिा र त्यसको जााँचबझु तथा क्षलतपूलतन,  
(झ)  उपभोक्ता संस्था, सलमलत र उपभोक्ता सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाको साथ उपभोक्ताहरुको वहत संरक्षण र 

सवुवधा ठदिे ववषयहरु  

(ञ)  जिस्रोतको ववकास तथा उपयोग सम्बन्धी अन्य कुराहरु  



५८.  खारेजी तथा बचाउिः यो लियमाविीका कुिै लियम, उपलियम वा खण्ि प्रचलित संघीय तथा प्रादेजशक कािूिसंग 

बाजझएको खण्िमा स्वत खारेज हिुेछि भि े लियमाविी प्रारम्भ हिुभुन्दा अजघका कािूि बमोजजम गररएका 
कामकारवाही यस लियमाविी अिसुार भए गरेको मातििेछ ।  



अिसूुची-१ 

(लियम ५ साँग सम्बजन्धत) 

लिवेदि पत्रको ढााँचा 
श्री अध्यक्ष ज्य,ु  

........................जिस्रोत सलमलत 

भैरवी गााँउपालिका, भैरीकालिकाथमु दैिेख ।  

महोदय,  

हामीिे .......................उपभोक्ता संस्था गिि गरी दतान गराउि चाहेकोिे भैरवी गााँउपालिकाको जिस्रोत लियमाविी 
२०७५ को लियम ५ बमोजजम उपभोक्ता संस्था दतान गराउि देहायको वववरण खुिाई प्रस्ताववत उपभोक्ता संस्थाको 
एक प्रलत ववधाि र एक सय रुपैयााँ दस्तरु सवहत दरखास्त ठदएका छौँ ।  

वववरण : 

१.  उपभोक्ता सलमलतको िाम  :   

२.  कायनक्षेत्र  :   

३.  उदे्दश्य  :   

(क)  

(ख)  

(ग)  

४.  सदस्यहरुको िाम:     िेगािा     पेशा  
(क)  

(ख)  

(ग)  

(घ)  

(ङ)  

(च)  

(छ)  

५.  उपयोग गररिे जिस्रोत वववरण  :   

(क)  जिस्रोतको िाम (चार वकल्िा सवहत) भएको िाउाँ:  
(ख)  जिस्रोत बाट गररिे प्रयोग  :   

(ग)  उपभोक्ता संस्थािे उपयोग गिन चाहेको जिस्रोतको पररणाम : 

(घ)  उक्त जिस्रोतको हाि भैईरहेको उपयोग  :  

६.  उपभोक्ता संस्थािे पयुानउि चाहेको सेवा सम्बन्धी वववरण  

(क)  सेवाको वकलसम  :  



(ख)  सेवा पयुानउिे क्षेत्र  :   

(ग)  सेवाबाट िाभाजन्वत हिुे उपभोक्ताहरुको संख्यािः  
(घ)  भववष्यमा सेवा ववस्तार गिन सवकिे सम्भाविािः  
 

७.  आलथनक स्रोतको वववरण:  
८.  कायानियको िेगािािः  

 

लिवेदक,  

उपभोक्ता संस्थाको तफन बाट लिवेदि ठदिेको  
सहीिः  
िाम:  
पद:  
िेगािािः  
लमलत  :   



अिसूुची-२ 

(लियम ८ को उपलियम (१) साँग सम्बजन्धत ) 

भैरवी गााँउपालिका जिस्रोत सलमलत 

भैरीकालिकाथमु, दैिेख 

दतान लमलत  :   

दतान िम्बर  :          लमलत : .........  

 

उपभोक्ता संस्था दतान प्रमाणपत्र 

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

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

.................(सम्बजन्धत उपभोक्ता संस्थाको िाम).....................िाइि भैरवी गााँउपालिकाको जिस्रोत 

लियमाविी,२०७५ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजजम .........साि......मवहिा .... गते भैरवी गााँउपालिकाको 
जिस्रोत लियमाविी,२०७५ बमोजजम आफ्िो कायन सन्चािि गिे गराउि ेगरी देहाय बमोजजम उपयोगका िालग यस 

कायानियमा दतान गरी यो दतान प्रमाणपत्र प्रदाि गररएको छ ।  

  

१.  उपयोग गररिे जिस्रोत वववरण  :   

(क) जिस्रोतको िाम (चार वकल्िा सवहत) भएको िाउाँ:  
(ख) जिस्रोत बाट गररिे प्रयोग  :   

(ग) उपभोक्ता संस्थािे उपयोग गिन चाहेको जिस्रोतको पररणाम  :   

२.  उपभोक्ता संस्थािे पयुानउि चाहेको सेवा सम्बन्धी वववरण  

(क) सेवाको वकलसम  :   

(ख) सेवा पयुानउिे क्षेत्र  :   

(ग) सेवाबाट िाभाजन्वत हिुे उपभोक्ताहरुको संख्या  :   

(घ)  भववष्यमा सेवा ववस्तार गिन सवकिे सम्भाविािः  
 

 

सहीिः  
िाम,थर:  
पद  :   



 

 

अिसूुची-३ 

(लियम १३ को उपलियम (१) साँग सम्बजन्धत ) 

जिस्रोत उपयोगको सवेक्षण अिलुमत पत्रको िालग दरखास्त 

 

लमलत   : ........... 

श्री अध्यक्ष ज्य,ु  

भैरवी गााँउपालिका जिस्रोत सलमलत 

भैरीकालिकाथमु, दैिेख 

 

जिस्रोतको उपयोगको लिलमत्त सवेक्षण गिनको िालग अिमुलतपत्र पाउि भैरवी गााँउपालिकाको जिस्रोत 

लियमाविी,२०७५ को लियम १३ बमोजजम देहायको वववरण खुिाई यो दरखास्त पेश गरेको छु ।  

१.  व्यजक्त वा संगठित संस्थाको िाम र िेगािािः  
२.  उदे्दश्यिः  
३.  सवेक्षण गिे क्षेत्रिः  
४.  सवेक्षण गिन िाग्िे अिमुालित खचन रु.:  

(पषु्ट्याइ वववरण संिग्ि गिुनपिेछ )  

५.  सवेक्षण गिे अवलधिः 
६.  अन्य वववरणहरुिः भैरवी गााँउपालिकाको जिस्रोत लियमाविी,२०७५ को लियम १३ बमोजजम)  

७.  मालथ उल्िेजखत व्यहोरा ठिक सााँचो छ झटु्ठा िहरे कािूि बमोजजम सहुाँिा बझुाउिा ।  

 

संगठित संस्था भए सो संस्थाको छाप  सम्बजन्धत व्यजक्त वा संगठित संस्थाको तफन बाट दरखास्त 

ठदिेको  
 

िाम,थर:  

सहीिः  
पदिः 
िेगािािः  



 

 

अिसूुची-४ 

(लियम १५ साँग सम्बजन्धत ) 

      भैरवी गााँउपालिका जिस्रोत सलमलत 

     भैरीकालिकाथमु, दैिेख 

 
जिस्रोत उपयोगको सवेक्षण अिमुती पत्र 

 

अिमुलत पत्र संख्यािः            लमलतिः ..............  

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

महाशय,  

तपाईिाई जिस्रोतको उपयोगको सवेक्षण गिन पाउिे गरी देहायको वववरण खोलि भैरवी गााँउपालिकाको 
जिस्रोत लियमाविी,२०७५ को लियम १५ बमोजजम यो अिमुलतपत्र प्रदाि गररएको छ ।  

१. व्यजक्त वा संगठित संस्थाको परुा िेगािािः  
२. जिस्रोत सवेक्षणको उदे्दश्य  

३. जिस्रोत सवेक्षणको क्षेत्र  

४. सवेक्षण गिे अवलध  

५. अिमुलत पत्र बहाि रहिे अवलध  

 

अिमुलतपत्र ठदिे अलधकारीको  
िामिः  
सहीिः  
पदिः  
 



 

 

अिसूुची-५ 

(लियम १७ साँग सम्बजन्धत ) 

जिस्रोत उपयोग अिमुलत पत्रको िालग दरखास्त 

लमलत ............  

श्री अध्यक्ष ज्य,ु  

भैरवी गााँउपालिका, जिस्रोत सलमलत  

भैरीकालिकाथमु, दैिेख 

जिस्रोत उपयोगको लिलमत अिमुलत पाउि जिस्रोत लियमाविी, २०७५ को लियम १७ बमोजजम देहायका 
वववरणहरु समेत खुिाई यो दरखास्त पेश गरेको छु ।  

१. व्यजक्त वा सांगिलिक संस्थाको िाम र िेगािािः  
२. उदे्दश्यिः  
३. उपयोग गिन खोजेको जिस्रोतको पररमाण र उपयोग गिे प्रयोजििः  
४. प्रस्ताववत जिस्रोतको महुाि रहेको (चार वकल्िा) र उपयोग गिे िााँउिः  
५. जिस्रोतको उपयोगबाट िाभ पगु्िे िाउाँको क्षेत्रफििः  
६. प्रस्ताववत उपभोगबाट हिुसक्िे सम्भाववत िाभिः  
७. प्रस्ताववत सेवाबाट िाभाजन्वत हिुेसक्िे उपभोक्ता संख्यािः  
८. जिस्रोत उपयोगका िालग िाग्िे अिमुालित रकम र सोको स्रोतिः  
९. जिस्रोत उपयोग गिे तररकािः  
१०. जिस्रोतको हाि भएको उपयोग र भववष्यमा हिुसक्िे उपयोगिः  
११. अन्य वववरण  

 

मालथ उल्िेजखत व्यहोरा ठिक सााँचो छ झठु्ठा िहरे कािूि बमोजजम सहुाँिा बझुाउिा ।  

 

संगठित संस्था भए सो संस्थाको छाप  

 

सम्बजन्धत व्यजक्त वा संगठित संस्थाको तफन बाट 

दरखास्त ठदिेको  
िाम,थर:  

सहीिः  
पदिः  
िेगािािः  



 

 

अिसूुची-६ 

(लियम २० साँग सम्बजन्धत ) 

       भैरवी गााँउपालिका  
     जिस्रोत सलमलत  

         भैरीकालिकाथमु,दैिेख 

जिस्रोत उपयोगको अिमुलतपत्र 

लमलत..............  

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

महाशय,  

तपाईिाइ जिस्रोतको उपयोग गिन पाउि े गरी देहायको वववरण खोिी भैरवी गााँउपालिकाको जिस्रोत 

लियमाविी,२०७५ को लियम २० बमोजजम यो अिमुलतपत्र प्रदाि गररएको छ ।  

१. व्यजक्त वा सांगिलिक संस्थाको िाम र िेगािािः  
२. जिस्रोत उपयोगको उदे्दश्यिः  
३. जिस्रोतको िाम,वकलसम र रहेको स्थाि (चार वकल्िा सवहत)  

४. उपयोग गिन पाउिे जिस्रोतको पररणामिः  
५. जिस्रोत उपयोगको क्षेत्रिः  
६. जिस्रोत उपयोग गिे तररकािः  
७. प्रस्ताववत पररयोजिाबाट िाभाजन्वत हिुे उपभोक्ताहरुको संख्यािः  
८. अिमुलतपत्र बहाि रहिे अवलधिः  
 

 

अिमुलतपत्र ठदिे अलधकारीको  
िामिः  
सहीिः  
पदिः  



 

 

अिसूुची-७ 

(लियम २४ को उपलियम(२) साँग सम्बजन्धत ) 

      भैरवी गााँउपालिका  
     जिस्रोत सलमलत  

       भैरीकालिकाथमु ,दैिेख 

 

जिस्रोत उपयोगको अिमुलत पत्र 

अिमुलत पत्र संख्यािः  
लमलतिः ............  

 

 

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

महाशय,  

तपाईिाई .............................. मा ठदि ुभएको दरखास्त बमोजजम देहायको वववरणहरु खुिाई जिस्रोत 

लियमाविी,२०७५ को लियम २४ बमोजजम यो अिमुलत पत्र प्रदाि गररएको छ ।  

 

१.  जिस्रोत उपयोग गिे व्यजक्त वा संगठित संस्थाको परुा िेगािािः  
२.  जिस्रोत उपयोगसाँग सम्बजन्धत पररयोजिाको िाम र वकलसमिः  

(प्रत्येक उपयोग साँग सम्बजन्धत)  

३.  जिस्रोतको िाम र रहेको स्थाििः  
४.  जिस्रोतको उपयोग भएको स्थाििः  
५.  जिस्रोत उपयोग भएको पररणामिः  

प्रदेश ......... जजल्िा .......... वा गााँउपालिका ...............  

६.  उपभोक्ता संख्या र त्यसको वकलसमिः  
७.  सेवा उपिब्ध गराउि शरुु गरेको लमलतिः  
८.  अिमुलतपत्र बहाि रहिे अवलधिः  
९,  अन्य शतनहरु 

 

अिमुलतपत्र ठदिे अलधकारीको  
िामिः 
सहीिः  
पदिः  



 

 

अिसूुची-८ 

(लियम १३ को उपलियम (२),लियम २५, र २६ को उपदफा (२) साँग सम्बजन्धत ) 

 

अिमुलत पत्र दस्तरु 
जिस्रोत उपयोगको वकलसम दस्तरु  
क.  खािेपािी र घरेि ुउपयोग रु.      १०००।-  

ख.  लसंचाई रु.        १०००।-  

ग.  पशपुािि तथा मत्स्यपािि जस्ता कृषीजन्य उपयोग रु.   १००।-  

घ.  घरेि ुउद्योग, औद्योलगक व्यवसाय तथा खािीजन्य उपयोग रु.        २००।-  

ङ.  जि यातायात रु.       ५००।-  

च.  आमोद प्रमोदजन्य उपयोग रु.      ५००।-  

छ.  अन्य उपयोग रु.       ५००।-  



 

 

अिसूुची-९  

(लियम ३५ (२) साँग सम्बजन्धत ) 

जिस्रोत उपयोग वापत बझुाउि ुपिे वावषनक शलु्क 

१. लसंचाईको हकमा  
क. दईुहजार हेक्टरसम्मको जमीि लसंचाई गिन प्रलतहेक्टर रु. का दरिे अचधकतम रु. १०००।-  

ख.  दईुहजार देजख पााँचहजार हेक्टर सम्मको जमीि लसंचाई गिन रु.    २०००।-  

ग.  पााँचहजार देजख दशहजार हेक्टर सम्मको जमीि लसंचाई गिन रु.    ५०००।-  

घ.  दश हजार देजख पन्र हजार हेक्टर सम्मको जमीि लसंचाई गिन रु.              १००००।-  

ङ.  पन्र हजार देजख बीस हजार हेक्टर सम्मको जमीि लसंचाई गिन रु.   १५०००।-  

च.  बीस हजार देजख पच्चीस हजार हेक्टर सम्मको जमीि लसंचाई गिन रु.   २००००।-  

छ.  पच्चीस हजार हेक्टर भन्दा मालथको जमीि लसंचाई गिन रु.    २५०००।-  

 

२. खािपेािीको हकमा  
क.  दईुहजार सम्मको जिसंख्यािाई खािेपािी व्यवस्था गिन रु.    १०००।-  

ख.  दईुहजार देजख पााँचहजार सम्मको जिसंख्यािाई खािेपािी व्यवस्था गिन रु.  २०००।-  

ग.  पााँचहजार देजख दशहजार सम्मको जिसंख्यािाई खािेपािी व्यवस्था गिन रु.  ५०००।-  

घ.  दश हजार देजख पन्र हजार सम्मको जिसंख्यािाई खािेपािी व्यवस्था गिन रु.  १००००।-  

ङ.  पन्र हजार देजख बीस हजार सम्मको जिसंख्यािाई खािेपािी व्यवस्था गिन रु.  १५०००।-  

च.  बीस हजार देजख पच्चीस हजार सम्मको जिसंख्यािाई खािेपािी व्यवस्था गिन रु.    २००००।-  

छ. पच्चीस हजार भन्दा माथीको सम्मको जिसंख्यािाई खािेपािी व्यवस्था गिन रु.  २५०००।-  

३.  कृवषजन्य उपभोगका िालग रु. २०००।- देजख रु.२० हजार सम्म पािी प्रयोगको पररमाणको आधारमा ।  

४.  घरेि ुउद्योगको िालग रु. २०००।- देजख रु.२०००० सम्म पािी प्रयोगको पररमाणको आधारमा । 

५.  औद्योलगक व्यवसाय तथा खािीजन्य उपयोगको िालग रु. ५०००।- देजख रु.५०००० सम्म पािी प्रयोगको 
पररमाणको आधारमा ।  

६.  अमोद प्रमोदजन्य प्रयोगका िालग रु. १०००।- देजख रु.१०००० सम्म पािी प्रयोगको पररमाणको 
आधारमा ।  

७.  अन्य प्रयोगका िालग रु. ५०००।- देजख रु.१०००० सम्म वावषनक कारोबारका आधारमा ।  



 

 

अिसूुची-१० 

(लियम ४५ साँग सम्बजन्धत ) 

जग्गा उपभोग वा प्रालप्तका िालग दरखास्त 

 

 

 

लमलतिः....................  
श्रीमाि अध्यक्ष ज्यू,  

भैरवी गााँउपालिका,जिस्रोत सलमलत  

भैरीकालिकाथमु, दैिेख 

 

जिस्रोतको उपयोगको लसिलसिामा लिमानण कायन शरुु गिनको िालग तपजशिमा उल्िेजखत घरजग्गा उपयोग 

गिुनपिे वा प्राप्त गिुनपिे भएकोिे लियमािसुार उपयोग गिन पाउि ेगरी वा प्राप्त गराई पाउि यो दरखास्त पेश गरेको 
छु ।  

 

तपजशि  

१. आवश्यक जग्गाको चार वकल्िा खुल्ि ेवववरण  

२. जग्गाको स्वालमत्व खलु्िे प्रमाण कागजात तथा सम्बजन्धत ववा कायानियको लसफाररस  

३. जग्गाको उपयोग प्रयोजि खुल्िे कागजात  

 

संगठित संस्था भए सो संस्थाको छाप  सम्बजन्धत व्यजक्त वा संगठित संस्थाको तफन बाट दरखास्त 

ठदिेको  
िाम,थर:  

सहीिः  
पदिः  
िेगािािः 
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