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जलजला  गाउँपाललकाको जलश्रोत उपर्ोग तथा ब्र्र्स्थापन सम्बन्धी कार्यवर्लध, 
२०७७, 

कार्यपाललकाको बैठकबाट स्र्ीकृत लमलत :- २०७७।०६।०४ 

जलजला गाउँपाललका लित्रको ि-ूसतहमा र्ा िलूमगत र्ा अन्र् कनै अर्स्थामा रहेको जलश्रोतको 
समचुित उपर्ोग, संरक्षण, व्र्र्स्थापन र वर्कास गनय एरं् जलश्रोतको लािदार्क उपर्ोगहरुको 
लनधायरण गने, त्र्स्तो उपर्ोगबाट हनुे र्ातार्रणीर् तथा अन्र् हालनकारक| प्रिार्को रोकथाम गने 
एरं् जनश्रोतलाई प्रदूषणमकु्त राखी समचुित प्रर्ोग गनय र्ान्छनीर् िएकोले नेपालको संवर्धानको 
धारा २२६(१) अनसूुिी ८ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा २ 
(ध) र (प) ले ददएको अलधकार प्रर्ोग गरी जलजला गाउँपाललकाले र्ो कार्यवर्लध तजुयमा गरी 
जारी गरेको छ ।  

 

१. संचक्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१) र्स कार्यवर्लधको नाम “जलजला गाउँपाललका जलश्रोत उपर्ोग 
तथा ब्र्र्स्थापन सम्बन्धी कार्यवर्लध, २०७७” रहेको छ। 

 (२) र्ो कार्यवर्लध तरुुन्त प्रारम्ि हनुेछ । 

२. पररिाषा: वर्षर् र्ा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स कार्यवर्लधमा: 
(क) “जलश्रोत” िन्नाले गाउँपललका लित्रको ि-ूसतहमा र्ा िलूमगत र्ा अन्र् 

 जनुसकैु अर्स्थमा रहेको पानी सम्झनपुछय ।  
 (ख) “लािदार्क उपर्ोग” िन्नाले उपलब्ध साधन र श्रोतले भ्र्ाएसम्म  

  समचुित रुपले गररएको जलश्रोतको उपर्ोग सम्झनपुछय । 

 (ग) “अनमुलतपत्र प्राप्त व्र्चक्त. र्ा सलमलत” िन्नाले जलश्रोतको उपर्ोग गने  
 दफा ७ बमोचजम अनमुलतपत्र प्राप्त व्र्चक्त र्ा सङ्गदठत संस्था   
 सम्झनपुछय । 

(ग) “उपिोक्ता संस्था” िन्नाले दफा ५ बमोचजम गदठत जल उपिोक्ता, उजाय, 
 खानेपानी तथा सरसफाइ उपिोक्ता संस्था, सम्झनपुछय । 

(ङ) “गाउँ जलश्रोत सलमलत” िन्नाले दफा ९ बमोचजम गदठत सलमलत सम्झनपुछय । 

 (ि) “अनमुलत पत्र” िन्नाले दफा १५ बमोचजम ददईने अन'मलत पत्र सम्झनपुछय । 

(छ) “सरे्क्षण” िन्नाले जलश्रोत उपर्ोगका लालग गररने वर्स्ततृ सम्िाव्र्ता 
अध्र्र्न, प्रारचम्िक तथा संचक्षप्त र्ातार्रणीर् परीक्षण, र्ातार्रणीर् प्रिार् 
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मूल्र्ाङ्कन, लिजाईन र त्र्सका लालग गररने अन्रे्षण सम्बन्धी कार्य 
सम्झनपुछय । । 

(ज) “उपिोक्ता” िन्नाले सम्बचन्धत सेर्ा प्रर्ोग तथा उपिोग गने व्र्चक्त 
सम्झनपुछय । 

 (झ) “सेर्ा शलु्क” िन्नाले गाउँपाललका र्ा अलधकार प्राप्त व्र्चक्त र्ा सलमलतले 
उपलब्ध गराएको जलश्रोतसँग “सम्बचन्धत सेर्ा उपिोग गरे र्ापत 
उपिोक्ताले बझुाउनपुने शलु्क सम्झनपुछय । 

(ञ) “गाउँपाललका" िन्नाले जलजला गाउँपाललकालाई सम्झनपुछय । 

(ट) “प्रमखु” िन्नाले गाउँपाललकाका अध्र्क्षलाई सम्झनपुछय । 

(ठ) “प्रमखु:प्रशासकीर् अलधकृत” िन्नाले गाउँपाललकामा कार्यरत प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृतलाई सम्झनपुछय । 

३. जलश्रोत स्र्ालमत्र्: गाउँपाललकालित्र रहेको जलश्रोतको स्र्ालमत्र् गाउँपाललकामा लनवहत 
रहनेछ । 

४. जलश्रोतको उपर्ोग: र्स कार्यवर्लध बमोचजम अनमुलतपत्र प्राप्त नगरी कसैले पलन जलश्रोतको 
उपर्ोग गनय पाउने छैन । 

५. जल उपिोक्ता सलमलतको गठनः (१) सामूवहक लािका, लालग सलमलतगत रुपमा जलश्रोतको 
उपर्ोग गनय िाहने व्र्चक्तहरुले पदालधकारी (प्रमखु पोष्टमा १ जना मवहला रहन)े 
तथा सदस्र् समेत गरी कम्तीमा सात जना (३३ प्रलतशत मवहला: अलनर्ार्य) िएको 
उपिोक्ता संस्था गठन गनय सक्नेछन ्। 

 (२) उपदफा (१) बमोचजम उपिोक्ता: संस्था गठन गरी दताय गराउन िाहन े
सम्बचन्धत उपिोक्ताहरु मध्रे्बाट कम्तीमा सात जना उपिोक्ताहरुले अनसूुिी १ 
बमोचजमको ढाँिामा उपिोक्ता संस्थाको एकप्रलत वर्धान रु.१००/- को रलसद 
सवहत र्िा कार्ायलर्मा लनरे्दन ददनपुनेछ । र्िा कार्ायलर्मा पेश िएको लनरे्दन 
उपर र्िा कार्ायलर्ले ३० ददनको म्र्ाद ददइ सूिना जारी गनुयपनेछ । र्सरी 
सूिना जारी हँूदा कसैको ललचखत वर्रोध नआएमा र्िा सलमलतले र्िा सलमलतको 
लनणयर् सवहत गाउँपाललकालाई लसफाररस गनुयपनेछ । र्िा सलमलतले उपिोक्ता 
संस्था दताय र्ा मूल दताय गनय उपर्कु्त नदेखेमा सोको स्पष्ट कारण खोली 
दरखास्तर्ालालाई दरखास्त पेश गरेको लमलतले ३० ददनलित्र सम्बचन्धत 
दरखास्तर्ालालाई सूिना ददन ् पनेछ । दरखास्त उपर्कु्त ठानेमा गाउँपाललकाले 
दरखास्तर्ालाबाट अनसूुचि ७ बमोचजमको दस्तरु सवहत सलमलतको वर्धान एकप्रलत, 
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र्िा सलमलतको लसफाररस र लनणयर् सवहत गाउँ जलस्रोत सलमलतमा पेश गनुयपनेछ । 
गाउँ जलस्रोत सलमलतले आफ्नो सचिर्ालर्मा दताय िएका कागजातहरुको अध्र्र्न 
गरी आर्श्र्क ठानेमा ७ ददनको म्र्ाद ददइ सूिना टाँस गनुयपनेछ । उल्लेचखत 
म्र्ादलित्र कसैको ललचखत दावर् वर्रोध नआएको अर्स्थामा गाउँ जलस्रोत सलमलतले 
पानीको मूल र्ा सलमलत दताय गनय सक्नेछ ।  गाउँ जलस्रोत सलमलतमा  सलमलत 
दताय शलु्क रु ५००/- र पानीको मूल दताय शलु्क रु १०००/- लाग्नेछ ।  

६ वर्धानमा खलुाउनपुने वर्र्रणहरु: दफा ५.२ बमोचजम पेश गनुयपने उपिोक्ता संस्थाको 
वर्धानमा संस्था, सम्बन्धी देहार्का: वर्र्रणहरु खलाउन ुपनेछ: 
क) परुा नाम र ठेगाना, 
ख) p2]Zo तथा कार्यक्षेत्र, 

ग) सदस्र्को लालग र्ोग्र्ता र सदस्र्ता शलु्क, 

(घ) सदस्र्को लनष्काशन र राजीनामा, 
(ङ) हक दार्ी, नामासारी र्ा हकर्ालाको मनोनर्न, 

(ि) साधारण सिा सम्बन्धी, 
(छ) सञ्चालक सलमलतको गठन (लनर्ायिन एरं् काम, कतयव्र् र अलधकार), 
(ज) सञ्चालक पदमा र्हाल रहन नसक्ने अर्स्था, 
(झ) सञ्चालक सलमलतको बैठक सम्बन्धी कार्यवर्लध, 

(ञ) कोष र लेखापरीक्षण,  

(ट) वर्धान संशोधन,  

(ठ) वर्घटन, 

(ि) वर्वर्ध । 

७. दताय र प्रमाणपत्र: (१) दफा: ५ बमोचजम: पनय आएको :दरखास्त उपर गाउँ जलश्रोत 
सलमलतले आर्श्र्क जांिबझु गरी मूल/उपिोक्ता संस्था दताय गनय उपर्कु्त देखेमा गाउँ 
कार्यपाललकाको बैठकमा लनणयर्को लालग प्रस्तार् गनय सक्नेछ । गाउँ कार्यपाललकाबाट 
लनणयर् िएको अर्स्थामा गाउँ जलस्रोत सलमलतले मूल/संस्था दताय गरी दताय शलु्क र्ापत 
अनसूुिी-७ मा उल्लेचखत शलु्क ललई अनसूुिी-२ बमोचजमको ढाँिामा उपिोक्ता संस्था 
दतायको प्रमाणपत्र ददनेछ। गाउँ जलस्रोत सलमलत मूल दताय र्ा संस्था दतायका सम्बन्धमा 
थप जानकारीको लालग कार्यक्षेत्र अनगुमन गनय सक्नेछ ।   

 (२) उपदफा (१) बमोचजम, कुनै उपिोक्ता संस्था दताय. गनय उपर्कु्त नदेखेमा गाउँ 
जलश्रोत  सलमलतले सोको स्पष्ट कारण खोली दरखास्तर्ालालाई दरखास्त पेश गरेको 
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लमलतले १५  ददनलित्र सूिना ददन ् पनेछ । (३) र्ो कार्यवर्लध प्रारम्ि हनु ु अगारै् 
प्रिललत काननु बमोचजम दताय िएका उपिोक्ता संस्थाहरु र्ा पानीका मूलहरु र्सै 
कार्यवर्लध बमोचजम दताय िएको मालननेछ।  

 ४ र्ो कार्यवर्लध कार्ायन्र्र्न हनु ु अचघ दताय तथा नवर्करण िए निएका संस्थाका 
हकमा तत्काललन अर्स्थामा प्रिललत कानून बमोचजम दताय तथा लनर्लमत नवर्करण हुँदै 
आएका संस्थाहरुले र्ो कार्यवर्लध प्रारम्ि िएका लमलतले ६ मवहनालित्रमा गाउँ जलस्रोत 
सलमलतको सचिर्ालर्मा सचुिकृत गरी र्ो कार्यवर्लध तथा अन्र् प्रिललत कानून बमोचजम 
नवर्करण गनुयपनेछ तर कानूनी दार्रामा समारे्श निएका मूल तथा संस्थाहरुको 
हकमा र्ो कार्यवर्लधमा िएको ब्र्र्स्था अनसुारको प्रकृर्ा परुा गरी िाल ु आलथयक 
बषयलित्र दताय तथा नवर्करण गनुयपनेछ ।  

८. वर्धान संशोधनः उपिोक्ता संस्थाले आफ्नो वर्धान संशोधन गनुय परेमा वर्धानको प्रवार्ा पूरा 
गरी तर्ार गररएको वर्धानको संशोलधत मस्र्ौदा गाउँ जलश्रोत सलमलतमा पेश गनुय पनेछ 
र सलमलतले तत ्सम्बन्धमा आर्श्र्क जाँिबझु गरी वर्धान संशोधन गनय स्र्ीकृती ददन 
सक्नेछ । 

९. गाउँ जलश्रोत सलमलतको गठनः: (१) गाउँपाललका: लित्र रहेको जलश्रोतको उपर्ोग, 
ब्र्र्स्थापन तथा लनर्मन गनयको लालग जलजला गाउँ कार्यपाललकामा एक गाउँ जलश्रोत 
सलमलत रहनेछ. 

(२) गाउँ जलश्रोत सलमलतमा देहार्का अध्र्क्ष र सदस्र्हरु रहनेछन 

 (क) गाउँपाललकाका अध्र्क्ष - अध्र्क्ष  
 (ख) गाउँपाललकाका उपाध्र्क्ष सदस्र् 

 (घ) पूर्ायधार वर्कास सलमलतका संर्ोजक सदस्र्  
 (ङ) आलथयक वर्कास सलमलतका संर्ोजक सदस्र्  
 (ि) र्न र्ातार्रण तथा वर्पद् ब्र्र्स्थापन सलमलतका संर्ोजक सदस्र् 

 (छ) जलश्रोत दताय गने सम्बचन्धत र्िाको अध्र्क्ष - सदस्र्  
 (ज) प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत - सदस्र् सचिर्  
(३) गाउँ जलस्रोत सलमलतको बैठकमा जलस्रोतसँग सम्बचन्धत र्ा सरोकार राख्न े ब्र्चक्त र्ा 

वर्ज्ञलाई आमचन्त्रत सदस्र्को रुपमा आमन्त्रण गनय सवकनेछ । 

(४) गाउँ जलस्रोत सलमलतका पदालधकारीहरुले गाउँ कार्यपाललकाको बैठक सरहको बैठक ित्ता 
ललन सक्नेछन ्।  

५ गाउँ जलस्रोत सलमलतको काम कतयब्र् र अलधकार 
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५.१ गाउँ जलस्रोत सलमलतको काम कतयब्र् र अलधकार देहार् बमोचजम हनुेछ- 
(क) गाउँपाललकालित्र जलस्रोतको उचित उपर्ोग ब्र्र्स्थापन तथा लनर्मनको लालग आर्श्र्क 

कानूनको तजुयमा गरी कार्ायन्र्र्न गनय गाउँपाललकालाई सहजीकरण गने ।  
(ख) जलस्रोत तथा सलमलतसँग सम्बचन्धत दरखास्तहरुलाई सचिर्ालर्मा दताय गनय लनदेशन गने । 

(ग) र्िा कार्ायलर्बाट लसफाररस िइ आएका जलस्रोत तथा सलमलतसँग सम्बचन्धत कागजातहरुको 
अध्र्र्न गने ।  

(घ) जलस्रोतसँग सम्बचन्धत दरखास्तहरुको अध्र्र्न गरी उपर्कु्त लागेमा लनणयर्को लालग गाउँ 
कार्यपाललको बैठकमा पेश गने ।  

(ङ) गाउँ जलस्रोत सलमलतमा दताय हनु आएका दरखास्त बमोचजम कार्यक्षेत्र िए निएको अध्र्र्न 
गनय उपर्कु्त लागेमा कार्यक्षेत्र अध्र्र्न गने ।  

(ि)  र्िा कार्ायलर्हरु तथा उपिोक्ता संस्थाहरुलाई ताललम तथा अलिमूचखकरणको ब्र्र्स्था गने 
।  

(छ) जलस्रोत तथा सलमलत दतायको ब्र्र्स्थापनका सम्बन्धमा र्िा सलमलतहरुलाई लनदेशन तथा 
मागयशयन गने ।  

(ज) गाउँपाललकाबाट लनणयर् िएका जलस्रोत तथा सलमलतहरुलाई प्रमाण-पत्र उपलब्ध गराउने ।  
(झ) जलस्रोतसँग सम्बचन्धत सलमलतहरुको दताय तथा लनर्लमत नवर्करणको लालग आर्श्र्क 

ब्र्र्स्था लमलाउने ।  
(ञ) गाउँ जलस्रोत सलमलतमा हनुे आलथयक आर्-ब्र्र्लाई पारदचशय बनाउने ।  
(ट) गाउँपाललकालित्र जलस्रोतको उपर्ोगको लालग प्रिललत ऐन कानूनको माताहतमा रही गाउँ 

कार्यपाललकाको लनणयर् अनसुार कुनै ब्र्चक्त र्ा संस्थालाई अनमुती-पत्र ददन सक्नेछ ।  
६ सलमलतका पदालधकारीहरुको कार्यकालः गाउँ जलस्रोत सलमलतका पदालधकारीहरुको पदार्लध 

सम्बचन्धत पदमा र्हाल रहँदा सम्म कार्म रहनेछ ।   
 १०. जलश्रोत सलमलतको बैठक र कार्यवर्लध: (१) सलमलतको बैठक अध्र्क्षले तोकेको लमलत, 

समर् र स्थानमा आर्श्र्कता अनसुार बस्नेछ । 

 (२) बैठकको अध्र्क्षता अध्र्क्षले गनेछ । लनजको अनपुचस्थलतमा उपाध्र्क्ष र्ा सदस्र्हरु 
मध्रे्बाट छानेको व्र्चक्तले बैठकको अध्र्क्षता गनेछ । बैठकको लनणयर् सदस्र् सचिर्ले 
प्रमाचणत गनेछ । प्रमाण-पत्र प्रमाचणत गने चजम्मेर्ारी गाउँ जलस्रोत सलमलतका सदस्र् 
सचिर्को हनुेछ ।  

 (३) बैठक सञ्चालनको कार्यवर्लध सलमलत आफैले लनधायरण गरे बमोचजम हनुेछ । 
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११. जलश्रोत उपर्ोगको सरे्क्षण अनमुलतपत्रको दरखास्त ददने: (१) जलश्रोत उपर्ोगको 
सिेक्षण अनमुलत पत्र ललन िाहने व्र्चक्त र्ा संगदठत संस्थाले अनसूुिी ३ बमोचजमको 
ढाँिामा वर्स्ततृ वर्र्रण खलुाई सम्बचन्धत र्िाको लसफाररस सवहत गाउँ जलश्रोत सलमलत 
समक्ष लनरे्दन ददनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम दरखास्त परेपलछ सलमलतले पेश िएको लनर्देन उपर जाँिबझु गनुय 
  पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोचजम जाँिबझु गदाय उपर्कु्त देचखएमा सलमलतले जलश्रोत उपर्ोगको 
सरे्क्षण अनमुलत पत्र ददनपुनेछ । र्सरी अनमुलत प्राप्त गरेको व्र्चक्तले सरे्क्षणको काम 
समाप्त गरेको लमलतले तीस ददन लित्र गाउँ जलश्रोत सलमलत समक्ष: प्रलतरे्दन पेश गनुय पनेछ 
। 

१२. जलश्रोत उपर्ोग अनमुलतपत्रको लालग दरखास्त ददने: (१) जलश्रोतको उपर्ोग गनय िाहन े
व्र्चक्त र्ा संगदठत संस्थाले अनसूुिी -४ बमोचजमको ढाँिामा प्रस्तावर्त पररर्ोजनासँग सम्बचन्धत 
देहार्को वर्र्रणहरु खलुाई गाउँ जलश्रोत सलमलत समक्ष दरखास्त फारम ददन ुपनेछ । 

(क) पररर्ोजना वर्स्ततृ वर्र्रण (पररर्ोजना स्थलको नक्शा, उपर्ोग गररने पानीको श्रोत, 

पररर्ोजना सम्पन्न गनय लाग्ने अनमुालनत समर्, लागत, पररर्ोजनामा सहिागीहरुको नाम. र 
लतनीहरुको संलग्नताको वकलसम, पररर्ोजनामा अचन्तम स्र्ालमत्र् रहने व्र्चक्त र्ा संगठन सलमलत 
तथा त्र्स्तो सलमलतका सञ्चालकहरुको नाम, थर र र्तन समेत स्पष्ट रुपमा खलुाउन ुपछय । ) 
(ख) सम्िाव्र्ताको वर्श्लषेण (पररर्ोजनाको वर्स्ततृ नक्शा सवहतको प्रावर्लधक वर्र्रण तथा 
आलथयक वर्श्लषेण र उपिोक्ताहरुको वर्र्रण), 
(ग) वर्त्तीर् व्र्र्स्था (पररर्ोजनाको अनमुालनत वर्त्तीर् व्र्र्स्था, पररर्ोजनाको लगानीकतायहरुको 
आलथयक हैलसर्त, पररर्ोजनामा प्रत्र्क्ष रुपले सहिागी हनुे वर्त्तीर् सलमलतहरुको प्रलतबद्धता र 
लगानीकतायहरुको दावर्त्र् तथा शेर्र पूजँी र ऋणको प्रलतशत) 
(घ) घर जग्गाको उपर्ोग र्ा प्राप्ती पररर्ोजना लनमायण कार्यको लालग स्थार्ी र्ा अस्थार्ी 
तर्रबाट उपर्ोग र्ा प्राप्तीको लालग िावहने सरकारी र्ा गैर सरकारी जग्गाको कूल क्षेत्रफल 

र जग्गाधनीहरुको लागत । 

(ङ) र्ातार्रणीर् प्रिार् वर्श्लषेण (पररर्ोजनाले र्ातार्रणमा पाने उल्लेखनीर् प्रलतकूल प्रिार्लाई 
न्रू्ततस गनय अपनाउने उपार्हरु तथा जलश्रोतमा रहने जलिर एरं् जल र्ातार्रण संरक्षणको 
लालग अपनाउने उपार्हरु, पररर्ोजनाको सम्बचन्धत क्षेत्रमा पानय सक्ने सामाचजक तथा आलथयक 
प्रिार्को अलतररक्त वर्द्यमान स्थानीर् श्रम तथा श्रोत र साधनको उपर्ोग, पररर्ोजना सम्बन्धी 
कार्य पूरा िएपलछ त्र्स क्षेत्रका व्र्चक्तहरुले पाउने लाि, लनमायण तथा सञ्चालन सम्िार सम्बन्धमा 
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स्थानीर् उपिोक्तालाई ददइने ताललम, लनमायण चशवर्रको लालग आर्श्र्क पने सवुर्धाहरु, सरुक्षात्मक 
व्र्र्स्थाहरु तथा पररर्ोजना सञ्चालनबाट सम्र्चन्धत जग्गाधनीहरुलाई पनय सक्ने असर, वर्स्थावपत 
जनसंख्र्ाको लागत र लतनीहरुको पनुर्ायसको लालग अपनाउने आर्श्र्क व्र्र्स्था समेत स्पष्ट 
रुपमा खलुाउन ुपछय, 
१३. दरखास्त उपर जाँिबझु: (१) दफा १२ बमोचजम दरखास्त प्राप्त िएपलछ र्स कार्यवर्लध 
बमोचजम दरखास्त साथ पेश गनुयपने आर्श्र्क कागजातहरु वर्र्रण र्ा प्रलतरे्दन पेश गरे 
नगरेको, सम्बन्धमा गाउँ जलस्रोत सलमलतले आर्श्र्क जाँिबझु गनुयपनेछ । 

२) उपदफा (१) बमोचजम जाँिबझु दताय दरखास्तर्ालाले दरखास्त साथ पेश गनुय पने कुनै 

कागजात, वर्र्रण र्ा प्रलतरे्दन पेश गरेको रहेनछ िने त्र्स्तो कागजात, वर्र्रण र्ा प्रलतरे्दन पेश 
गनय गाउँ जलश्रोत सलमलतले सम्बचन्धत दरखास्तर्ालालाई मनुालसब मावफकको म्र्ाद तोकी 
दरखास्त दताय िएको लमलतले तीस ददनलित्र सो कुराको सूिना ददन ुपनेछ । 

(३) दफा (२) बमोचजम कुनै कागजात, वर्र्रण र्ा प्रलतरे्दन पेश गनय गाउँ जलश्रोत सलमलतले 

म्र्ाद तोकी सूिना ददएकोमा जनु लमलतमा त्र्स्तो कागत प्राप्त हनु आउँछ सोही लमलतलाई 

दरखास्त परेको लमलत मालननेछ । 

१४, सार्यजलनक सिुना प्रकाचशत गनुयपने: (१) दफा १२ बमोचजम जलश्रोतको उपर्ोगको 
अनमुलतपत्रको लालग दरखास्त परेपलछ गाउँ जलश्रोत सलमलतले दफा १३ बमोचजम आर्श्र्क 

जाँिबझु गरी तत ् सम्बन्धी वर्र्रणहरु खलुाई सार्यजलनक जानकारीको लालग सूिना प्रकाचशत 
गनुयपनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोचजम जाँिबझु दताय दरखास्तर्ालाको दरखास्तसाथ पेश गनुय पने कुनै 

कागजात, वर्र्रण र्ा प्रलतरे्दन पेश गरेको रहेनछ िने त्र्स्तो कागजात, वर्र्रण र्ा प्रलतरे्दन पेश 
गनय गाउँ जलश्रोत सलमलतले सम्बचन्धत दरखास्तर्ालालाई मनुालसर् मावफकको म्र्ाद तोकी 
दरखास्त दताय िएको लमलतले तीस ददन लित्र सो कुराको सूिना ददन ुपनेछ । 

(३) दफा (२) बमोचजम कुनै कागजात वर्र्रण र्ा प्रलतरे्दन पेश गनय गाउँ जलश्रोत सलमलतले 

म्र्ाद तोकी सूिना ददएकोमा जनु लमलतमा त्र्स्तो कागजात प्राप्त हनु आउँछ सोही लमलतलाई 

दरखास्त परेको लमलत मालननेछ । 

१५. अनमुलतपत्र ददने: दफा १२ बमोचजम दरखास्त “उपर दफा १३ र १४ बमोचजम कार्यवर्लध पूरा 
गरी गराई गाउँ जलश्रोत सलमलतले दरखास्तर्ालाको माग बमोचजम र्ा आर्श्र्क िए संशोधन 
समेत गरी अनसिी-६ बमोचजमको ढाँिामा दरखास्तर्ालालाई जलश्रोतको उपर्ोग सम्बन्धी 
अनमुलतपत्र ददन ्पनेछ ।  
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१६. जलश्रोत मालथ अलधकार कार्म हनुे: र्स कार्यवर्लध बमोचजम जलश्रोतको उपर्ोग सम्बन्धी 
कार्य सञ्चालन गनय: अनमुलतपत्र प्राप्त व्र्चक्त र्ा संस्थालाई  अनमुलतपत्रमा उल्लेख िए 
बमोचजमको लालग सोही अनमुलतपत्रमा तोवकएको स्थान र क्षेत्रसम्मको जलश्रोत उपर्ोग गने 
अलधकार प्राप्त हनुेछ ।  

१७, नर्ाँ अनमुलतपत्र ललनपुने: (१) कार्यवर्लध “प्रारम्ि हनु ु अगारै्देचख जलश्रोतको उपर्ोग 
गरररहेको व्र्चक्त र्ा संगदठत संस्थाले पलन दफा १२ मा उल्लेचखत वर्र्रणहरु खलुाई 
कार्यवर्लध प्रारम्ि िएको लमलतले एक र्षयलित्र जलश्रोत उपर्ोग अनमुलतपत्रको लालग 
दरखास्त ददनेछ । 

 

(२) उपदफा (१) बमोचजम पनय आएको दरखास्त उपर सम्बचन्धत गाउँ जलश्रोत सलमलतले  
आर्श्र्क जाँिबझ गरी दरखास्तर्ालालाई अनसूुिी -६ बमोचजमको ढाँिामा अनमुलतपत्र 
ददनेछ । 

३) र्ो कार्यवर्लध प्रारम्ि हनु ु िन्दा अचघ तत्काल प्रिललत कानून बमोचजम दताय िई र्ा 
निई स्थापना िईरहेका संस्थाहरुले पलन र्ो कार्यवर्लध प्रारम्ि िएको लमलतले ६(छ) 
मवहनालित्र र्ो कार्यवर्लध बमोचजम सिुीकृत गराउन ुपने छ । सूिीकृत दताय हनुको लालग 
गत आ.र् सम्मको लेखापरीक्षण पलतरे्दन र साधारण सिाको लनणयर् अलनर्ार्य रुपमा पेश 
गनुय पनेछ ।  

१८. अनमुलत पत्र दस्तरु: (१) र्ो कार्यवर्धी र्मोचजमको जलश्रोत उपर्ोग सम्बन्धी कार्य 
सञ्चालन गनय अनमुलतमत्रको लालग दरखास्त दददा तथा अनमुलत ललदा र नवर्करण गदाय अनसूुचि -

७ मा तोकीए बमोचजमको अनमुलतमत्र दस्तरु बझुाउनपुनेछ ।  
 

१९. अनमुलतपत्र नर्ीकरण गने: (१) र्ो कार्यवर्लध बमोचजम जलश्रोतको सरे्क्षण र्ा उपर्ोगको 
लालग अनमुलतपत्रमा उल्लेचखत अर्लध समाप्त हनु ुअगारै् अको अर्लधको लालग अनमुलतपत्र 
नर्ीकरण गनुयपनेछ । 

 (२) प्रत्रे्क अनमुलतपत्र नर्ीकरण गराउँदा गत आ.र्. सम्मको लेखापरीक्षण प्रलतरे्दन र 
साधारण सिाको लनणयर् अलनर्ार्य रुपमा पेश गनुय पनेछ । 

२०. अनमुलतपत्र लबाी र्ा हस्तान्तरण गनय स्र्ीकृलत ललन ुपने: (१) अनमुलतपत्र प्राप्त व्र्चक्तले 
आफनो अनमुलतपत्र लबाी गनय र्ा अन्र् कुनै प्रकारले कसैलाई हस्तान्तरण गनुय परेमा गाउँ 
जलश्रोत सलमलत समक्ष लनरे्दन ददन ुपनेछ । 
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 (२) उपदफा (१) बमोचजम प्राप्त िएको लनरे्दन उपर गाउँ जलश्रोत सलमलतले आर्श्र्क 
जांिबझु गरी दरखास्तर्ालाको नाउँमा रहेको अनमुलतपत्र अन्र् व्र्चक्त र्ा संगदठत संस्थाको 
नाउँमा लबाी गनय र्ा अन्र् कुनै प्रकारले हस्तान्तरण गनय स्र्ीकृलत ददन सक्नेछ । 

 

२१. र्ावषयक शलु्क: अनमुलतपत्र प्राप्त व्र्चक्तले जलश्रोतको उपर्ोग गरी अन्र् व्र्चक्तहरुलाई 
व्र्ापाररक प्रर्ोजनको लालग जलश्रोत उपलब्ध गराए र्ापत गाउँपाललकालाई बझुाउन ु पने 
र्ावषयक शलु्क अनसिी-७ मा उल्लेख गरे बमोचजम हनुेछ । 

 

२२. उपिोक्ता संस्थाको सम्पचत्त: (१) उपिोक्ता संस्थाको सदस्र् र्ा कमयिारी लगार्त कुनै व्र्चक्तले 
संस्थाको वर्धान वर्रुद्ध सलमलतको कनै सम्पचत्तदरुुपर्ोग गरेमा, कब्जा गरेमा र्ा रोक्का : राखेमा 
गाउँपाललकाले त्र्स्तो' सम्पचत्त दरुुपर्ोग गने, कब्जा र्ा रोक्का राख्नबेाट ललई उपिोक्ता सलमलत / 
सलमलतलाई वफताय बझुाईददन सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोचजमको उपिोक्ता सलमलत / सलमलतको सम्पचत्तवफताय गने गरी 
गाउँपाललकाले गरेको कारर्ाहीमा चित्त नबझुने व्र्चक्तले सम्र्चन्धत अदालतमा उजरु गनय सक्नेछ 
। 

(३) उपिोक्ता संस्था /संस्थाको सदस्र् र्ा कमयिारी लगार्त कनै व्र्चक्तले उपिोक्ता संस्था / 
संस्थाको सम्पचत्त र्ा ललखत र्ा प्रलतष्ठा वर्रुद्ध कुनै अपराध र्ा वर्राम गरेमा उपिोक्ता संस्था / 
संस्थाको कुनै सदस्र् उपर प्रिललत कानून बमोचजम गाउँपाललकाले कारर्ाही िलाउन सक्नेछ । 

२३. उपिोक्ता संस्थाका उदे्दश्र्हरुमा हेरफेर: (१) उपिोक्ता संस्था/ संस्थाको p2]Zox?df हेरफेर 
गनय आर्श्र्क देखेमा र्ा सो उपिोक्ता संस्था / संस्थालाई कुनै अको उपिोक्ता संस्था / 
संस्थामा गाभ्न उचित देखेमा  सो उपिोक्ता संस्थाले 

तत ् सम्र्न्धी प्रस्तार् तर्ार पारी सो प्रस्तार् उपर छलफल गनय उपिोक्ता संस्थाको वर्धान 
बमोचजम साधारण सिा बोलाउन ुपने छ । 

(२) साधारण सिामा कुल सदस्र् संख्र्ाको दईु लतहाई सदस्र्हरुले प्रस्तार्मा समथयन जनाएमा 
सो प्रस्तार् साधारण सिाबाट पाररत िएको मालननेछ । तर सो प्रस्ताब लाग ुगनय गाउँपाललकाको 
पूर्य स्र्ीकृत ललन ुपनेछ । 

 

२४.उपिोक्ता सलमलत /सलमलतको र्गीकरण:- अनमुलत प्राप्त गरी गाउँपाललका क्षेत्र लित्र सञ्चालनमा 
रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ उपिोक्ता सलमलतहरुको व्र्र्स्थापनबाट खानेपानी उपलब्ध 
गराउने उपिोक्ता सदस्र् संख्र्ाको आधारमा लनम्न अनसुार उपिोक्ता सलमलत / सलमलतको 
र्गीकरण हनुेछ ।  
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१. १००१ जना र्ा सो िन्दा बढी उपिोक्ता सदस्र् िएको (क र्गय) 
२. ५०१ देचख १००० जना उपिोक्ता सदस्र् िएको (ख र्गय) 
२. ५0० जना सम्म उपिोक्ता सदस्र् िएको (ग र्गय) 
२५, तदथय सलमलत गठन गनय सवकनेः- र्स अचघ दताय स्र्ीकृलत प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका र नर्ाँ  
अनमुलत प्राप्त गरी स्थापना हनुे उपिोक्ता सलमलतहरुले तोवकए. बमोचजम ६ मवहना लित्र साधारण 
सिा गरी उपिोक्ता सलमलत गठन प्रकृर्ा परुा नगरेमा त्र्स्ता तदथय सलमलत र्ा अर्लध पूरा िएका 
उपिोक्ता सलमलतहरुलाई वर्घटन गरी सञ्चालन लनर्लमत गनय गाउँपाललकाको तफय बाट सम्बचन्धत 
उपिोक्ता सदस्र्हरु मध्रे्बाट तदथय सलमलतः गठन गरी साधारण सिा समेतका आर्श्र्क प्रकृर्ा 
काम कारबाही गरी गराई व्र्र्स्थापन गनय सवकनेछ ।  

२६.  संघ गठन गनय सवकनेः- दताय स्र्ीकृलत प्राप्त गरी गउँपाललका क्षेत्र लित्र सञ्चालनमा रहेका 
खानेपानी तथा सरसफाइ उपिोक्ता सलमलतहरु मध्रे्बाट एक उपिोक्ता सलमलतलाई एक 
सदस्र् मानी गाउँस्तररर् खानेपानी तथा सरसफाइ उपिोक्ता संघ गठन गरी सोही संघको 
पत्र्क्ष रेखदेख सहर्ोग समन्र्र्मा अन्र् सम्पूणय उपिोक्ता सलमलतहरुलाई व्र्र्चस्थत रुपमा 
सञ्चालन गररनेछ । 

२७. आर्व्र्र् वर्र्रण पठाउन ुपनेः उपिोक्ता सलमलतले आफ्नो सलमलतको आर्व्र्र् वर्र्रण लेखा 
पररक्षकको प्रलतरे्दन सवहत प्रत्रे्क र्षय गाउँपाललकामा पठाउन ुपनेछ । 

२८. आर्व्र्र् वर्र्रण जाँि गने : (१) प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतले आर्श्र्क देखेमा सलमलतको 
आर्व्र्र् वर्र्रण आफूले लनर्कु्त गरेको कुनै अलधकृतद्वारा जाँि गराउन सक्नेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोचजम आर्व्र्र् वर्र्रण जाँि गराए बापत गाउँपाललकाले आर्व्र्र् 
वर्र्रण जािँबाट देचखन आएको मौज्दात रकमको सर्किा तीन प्रलतशतमा नबढाई आफूले 
लनधायरण गरेको दस्तरु असलु गरी ललन सक्नेछ । 

 (३) आर्व्र्र् वर्र्रण जाँि गने अलधकृतले मागेको वर्र्रण तथा कागजातहरु र्ा सोधेको 
प्रश्नको जर्ाफ ददन ुसलमलतको पदालधकारी, सदस्र् र कमयिारीको कतयव्र् हनुेछ । 

 (४) आर्व्र्र् वर्र्रण जाँि गने अलधकृतले गाउँपाललकाले तोवकददएको म्र्ाद लित्र आर्व्र्र् 
वर्र्रण जाँिको प्रलतरे्दन गाउँपाललका समक्ष पेश गनुय पने छ र सो प्रलतरे्दनको आधारमा 
सलमलतको कुनै सम्पचत्त सो सलमलतको कुनै पदालधकारी, सदस्र् र्ा कमयिारीले वहनालमना 
गरेको, नोक्सान गरेको र्ा दरुुपर्ोग गरेको पाइएमा गाउँपाललकाले त्र्स्तो पदालधकारी, 
सदस्र् र्ा कमयिारीबाट सो हानी नोक्सानी असूल गनय प्रिललत कानून बमोचजम कारबाही 
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िलाउन सक्नेछ । तर, प्रिललत कानूनले सजार् समेत हनुे अपराध िएकोमा प्रिललत कानून 
बमोचजम मदु्धा िलाउन सक्नेछ । 

 

२९, लनदेशन ददने : गाउँपाललकाले उपिोक्ता सलमलत/सलमलत तथा संगदठत सलमलतलाई आर्श्र्क 
लनदेशन ददन सक्नेछ र त्र्स्तो लनदेशनको पालना गनुय सम्बचन्धत सलमलत/ सलमलतको कतयव्र् 
हनुेछ । 

३०. दण्ि सजार् : (१) दफा ७ बमोचजम दताय नगराई उपिोक्ता सलमलत/सलमलत सञ्चालन गरेमा 
त्र्स्ता सलमलतका सदस्र्हरुलाई गाउँपाललकाले जनही पाँि हजार रुपैर्ासम्म जररर्ाना गनय 
सक्नेछ ।  

 (२) दफा (२७) बमोचजम वहसार्को वर्र्रण नपठाएमा उपिोक्ता सलमलत /सलमलतका 
सदस्र्हरुलाई गाउँपाललकाले जनही एक हजार रुपैर्ासम्म जररर्ाना गनय सक्नेछ । तर, कुनै 
सदस्र्ले दफा (२७) उल्लघंन हनु नददन सकिर प्रर्त्न गरेको लथर्ो िने्न सन्तोषजनक 
प्रमाण पेश गरेमा लनजलाई सजांर् गररने छैन । 

 (३) दफा (२८) को उपदफा (३) बमोचजम आर्व्र्र् वर्र्रण जाँि गने सम्बचन्धत 
अलधकृतले मागेको वर्र्रण तथा कागजपत्र र्ा सोधेको प्रश्नको जर्ाफ नददन े सम्बचन्धत 
पदालधकारी, सदस्र् र्ा कमयिारीलाई गाउँपाललकाले पाँि हजार रुपैँर्ासम्म जररर्ाना गनय 
सक्नेछ । 

 (४) दफा (२३) बमोचजम गाउँपाललकाको स्र्ीकृलत नललई उपिोक्ता सलमलत/सलमलतको 
उदे्दश्र्मा हेरफेर गरेमा र्ा अको सलमलतसँग गािेमा र्ा सलमलतले आफ्नो उदे्दश्र्को प्रलतकूल 
हनुे गरी काम कारर्ाही गरेमा र्ा गाउँपाललकाले ददएको लनदेशन पालना नगरेमा प्रमखु 
प्रशासकीर् अलधकृतले त्र्स्तो सलमलतको दताय लनलम्र्न गनय बा खारेजी प्रकृर्ाको लालग 
जलश्रोत सलमलतमा पेश गनय सक्नेछ । 

 

३१. पनुरारे्दन : दफा (३०) बमोचजम गाउँ जलश्रोत सलमलतले गरेको अचन्तम लनणयर् उपर 
पैलतस ददन लित्र सम्र्चन्धत चजल्ला अदालतमा पनुरारे्दन लाग्ने छ। 

 

३२. उपिोक्ता सलमलत / सलमलतको वर्घटन र्ा त्र्स्को पररणाम: १) उपिोक्ता सलमलत / 
सलमलतको वर्धान बमोचजम कार्य सञ्चालन गनय नसकी र्ा अन्र् कुनै कारणर्श सलमलत 
वर्घटन िएमा त्र्स्ता उपिोक्ता सलमलत /सलमलतको सम्पूणय जार्जेथा गाउँपाललकामा सनेछ 
। 
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 (२) उपदफा (१) बमोचजम वर्घटन िएको उपिोक्ता सलमलत /सलमलतको दावर्त्र्को हकमा 
सो उपिोक्ता सलमलत / सलमलतको जार्जेथाले भ्र्ाएसम्म त्र्स्तो दावर्त्र् गाउँपाललकाले 
व्र्होनेछ । 

३३. लनर्म बनाउने अलधकार : र्स कार्यवर्लधको उदे्दश्र् कार्ायन्र्र्न गनय गाउँपाललकाले लनर्म 
बनाउन सक्नेछ । 

३४. उपिोक्ता सलमलत / सलमलतले आफ्नो वर्धान अनसुारको तोवकएको समर्ार्लध लित्रमा नर्ाँ 
कार्यसलमलत िर्न हनु नसकेमा उक्त कार्यसलमलतको स्र्त वर्घटन िएको मानी अको 
कार्यसलमलत िर्न निएसम्म उपिोक्ता सलमलत / सलमलत सञ्चालनको चजम्मेर्ारी 
गाउँपाललकाले र्िा सलमलतलाई ददन र्ा आफैँ ललन सक्नेछ ।  

३५. गाउँपाललकाले लनदेशन ददन सक्ने: गाउँपाललकाले जलश्रोत उपर्ोग सम्बन्धमा गाउँ 
जलश्रोत सलमलतलाई आर्श्र्क लनदेशन ददन सक्नछे । त्र्स्तो लनदेशनको पालना गनुय गाउँ 
जलश्रोत सलमलतको कतयव्र् हनुेछ ।  

३६. खारेजी र्ा बिाउ : (१) संघ तथा गण्िकी प्रदेशबाट जलश्रोत सम्बन्धी लनर्मार्ली तथा 
कार्यवर्लध लनमायण तथा लनदेशन िएमा सोही बमोचजम हनुेछ । 

 (२) जलश्रोत तथा महुान दताय कार्यवर्लध लाग ुहनु ुपूर्य जलस्रोत ऐन, २०४९ अन्तयगत दताय 
िएका सलमलत र्सै कार्यवर्लध बमोचजम दताय िए सरह मालननेछ । 

 (३) र्स कार्यवर्लधमा उल्लेचखत वर्षरं्र्स्तहुरु प्रिललत ऐन लनर्मसँग बाचझएमा उक्त दफा 
स्र्तः खारेज िई प्रिललत ऐन, लनर्म अनसुार हनुेछ । 

३७ अनसूुिीमा हेरफेर र्ा थपघट गनय सक्ने: गाउँपाललकाले स्थानीर् राजपत्रमा सूिना प्रकाचशत 
गरी र्स कार्यवर्लधको अनसूुिीमा आर्श्र्कता अनसुार हेरफेर र्ा धपघट गनय सक्नेछ । 
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अनसूुिी-१ 

(दफा ५ को उपदफा (२) बमोचजम) 
लनरे्दनको ढािँा 

श्री र्िाअध्र्क्ष/अध्र्क्ष ज्रू्, 

गाउँ जलश्रोत सलमलत,  

जलजला गाउँपाललका पर्यत । 

 

वर्षर्ः जल /लसंिाई / खानेपानी तथा सरसफाइ/ उजाय मूल/सलमलत दताय तथा संरक्षणको लालग  
महोदर्, 

हामीले ........................................, पानीको मूल/उपिोक्ता सलमलत गठन गरी दताय गनय  
प्रिललत लनर्म बमोचजम देहार्का वर्र्रणहरु खलुाई प्रस्तावर्त मूल/उपिोक्ता सलमलतको एक प्रलत 
वर्धान र जलश्रोत दताय कार्यको लालग लनरे्दन दस्तरु र्ापत रलसद नं. ....... बाट रु 
१००/५०० रुपैंर्ा दस्तरु सवहत दरखास्त ददएका छौं । 

वर्र्रण 

१. उपिोक्ता सलमलतको नामः 
२. कार्य क्षेत्रः 
३. उदे्दश्र्हरु: 
 क) 
 ख) 
४. उपिोक्ता सलमलतका पदालधकारी /सदस्र्हरुको वर्र्रण  

लस.नं. नाम ठेगाना पेशा कैवफर्त 

१ 
    

२ 
    

३ 
    

४ 
    

५ 
    

६ 
    

७ 
    

 

५. उपर्ोग गररले जलश्रोतको वर्र्रण 

 क) जलश्रोतका नाम र रहेको ठाउँ 

 ख) जलश्रोतबाट गररने प्रर्ोग 

 ग) उपिोक्ता सलमलतले उपर्ोग गनय िाहेको जलश्रोतको पररणाम: 
 घ) उक्त जलश्रोतको हाल िैरहेको उपिोग: 
६. उपिोक्ता सलमलतले परु्ायउन िाहेको सेर्ा सम्बन्धी वर्र्रण: 
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 क) सेर्ाको वकलसम: 
 ख) सेर्ा परु्ायउने क्षेत्र: 
 ग) सेर्ार्ाट लािाचन्र्त हनुे उपिोक्ताहरुको संख्र्ा: 
 घ) िवर्ष्र्मा सेर्ा वर्स्तार गनय सवकने सम्िर्नाः 
७. आलथयक श्रोतको वर्र्रण: 
   केन्र/प्रदेश/स्थानीर् सरकार:     चज.स.स.:   जनसहिालगता: 
८. कार्ायलर्को ठेगाना: । 

 

 

          
         लनरे्दक  

उपिोक्ता सलमलतको तफय बाट दरखास्त ददनेको 
सही: 
नाम: 
पद: 
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अनसूुिी-२ 

(दफा ७ को उपदफा (१) बमोचजम) 
गाउँ जलश्रोत समलत, 

जलजला गाउँपाललका, पर्यत  
 

उपिोक्ता संस्था/मूल दताय प्रमाण-पत्र 

                                                                दताय लमलतः 
दताय नं. 
 

श्री........................... (संस्थाको नाम) . 
...........................  . 
...........................   
जलजला गाउँपाललका अन्तगयत जलस्रोत उपर्ोग एरं् ब्र्र्स्थापन सम्बन्धी कार्यवर्लध २०७७ 
दफा (७) को उपदफा (१)  बमोचजम .......................साल............... मवहना................. 
गते र्स कार्ायलर्मा दताय गरी र्ो प्रमाण-पत्र प्रदान गररएको छ -  
१. उपर्ोग गरररे जलस्रोतको वर्र्रणः 
 (क) सेर्ाको वकलसम (िार वकल्ला सवहत) िएको ठाउँ:   
 (ख) जलस्रोतबाट गररने प्रर्ोगः   
 (ग) जलस्रोतको पररमाणः 
२ उपिोक्ता संस्थाले परु्ायउन िाहेको सेर्ा सम्बन्धी वर्र्रणः 
 (क) सेर्ाको वकलसमः   
 (ख) सेर्ा परु्ायउने क्षेत्रः   
 (ग) सेर्ाबाट लािाचन्र्त घरपररर्ारः 
 (घ) िवर्ष्र्मा सेर्ा वर्स्तार गनय सवकने संिार्नाः 

 

 

 

 

 

प्रमाण-पत्र जारी गने अलधकारी 
दस्तखत: 
नाम, थर: 
पद: 
लमलत: 
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अनसूुिी-३ 

जलश्रोतको प्रर्ोगको सरे्क्षण अनमुलतपत्रको लालग दरखास्त फारम 

 

श्री अध्र्क्ष ज्रू्, 

गाउँ जलश्रोत सलमलत, 

जलजला गाउँपाललका, पर्यत । 

 

वर्षर्: जलश्रोतको प्रर्ोगको सरे्क्षण अनमुलतपत्र सम्बन्धमा । 

 

जलजला गाउँपाललका र्िा नं. ... मा रहेको ........................... जलश्रोत उपर्ोगको लनलमत्त 
सरे्क्षण गनयको लालग अनमुलतपत्र पाउन जलश्रोत कार्यवर्लधको दफा .... बमोचजम देहार्को 
वर्र्रण खलुाई र्ो दरखास्त पेश गरेको छु । 

 

१. व्र्चक्त र्ा संगदठत सलमलतको नाम र ठेगाना: 
२. उदे्दश्र्: 
३. सरे्क्षण गने क्षेत्र:  
४ सरे्क्षण गनय लाग्ने अनमुालनत खिय रु: 
(पषु्याई वर्र्रण संलग्न गनुयपनेछ) 
५, सरे्क्षण गने अर्लध : 
६. अन्र् वर्र्रणहरु (जलश्रोत लनर्मार्ली, २०५० को लनर्म १२ बमोचजम) मालथ उल्लेचखत 
व्र्होरा ठीक साँिो छ । झुंठा ठहरे कानून बमोचजम सहुँला बझुाउँला । 

 

संगदठत सलमलत िए सो सलमलतको छाप सम्बचन्धत व्र्चक्त र्ा संगदठत सलमलतको तफय बाट 
दरखास्त ददनेको 
नाम र थर: 
सही: 
पद: 
 

प्रमाणपत्र जारी गनेको 
दस्तखत: 
नाम, थर: 
पद: 
लमलत: 
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अनसूुिी ४ 

जलस्रोतको उपर्ोगको सरे्क्षण अनमुलतपत्र 

जलजला गाउँपाललका 
गाउँ जलस्रोत सलमलत, पर्यत । 

 

अनमुलतपत्र संख्र्ा:                                                  लमलत: 
श्री ................................... 
    ................................... 
 

तपाईलाई जलश्रोतको उपर्ोगको सरे्क्षण गनय पाउने गरी देहार्को वर्र्रण खोली र्स  जलश्रोत 
उपर्ोग तथा ब्र्र्स्थापन सम्बन्धी कार्यवर्लध २०७७ बमोचजम अनमुपलत पत्र प्रदान गररएको छ 
। 

 

१. व्र्चक्त र्ा संगदठत संस्थाको पूरा नाम ठेगाना: 
२. जलश्रोत सरे्क्षणको उदे्दश्र्: 
३. जलश्रोत सरे्क्षणको क्षेत्र: 
५. अनमुलतपत्र र्हाल रहने अर्लध:  

 

अनमुलतपत्र ददने अलधकारीको 
नामः 
सहीः 
पद: 
लमलतः 
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अनसूुिी-५ 

(दफा १२ बमोचजम) 
जलश्रोतको उपर्ोगको अनमुलतपत्रको लालग दरखास्त फारम 

 

श्री अध्र्क्ष ज्रू्, 
गाउँ जलश्रोत सलमलत, 

जलजला गाउँपाललका, पर्यत । 

 

वर्षर्ः जलश्रोतको उपर्ोगको अनमुलतपत्र सम्बन्धमा । 

 

जलश्रोतको उपर्ोगको लनलमत्त अनमलतपत्र पाउन महुान दताय सम्बन्धी जलश्रोत कार्यवर्लध, 
२०७६ को दफा १२ बमोचजम देहार्का वर्र्रणहरु समेत खलुाई र्ो दरखास्त पेश गरेको छु 
। 

 

१. व्र्चक्त र्ा संगदठत संस्थाको नाम र ठेगानाः 
२. उदे्दश्र्: 
३. उपर्ोग गनय खोजेको जलश्रोतको र उपर्ोग पररमाण गने प्रर्ोजनः 
४. प्रस्तावर्त जलश्रोत उपर्ोग गने ठाउँ: 
५. जलश्रोतको उपर्ोगबाट लाि पगु्ने ठाउँको क्षेत्रफल: 
६. प्रस्तावर्त सेर्ार्ाट लािाचन्र्त हनुे उपिोक्ताहरुको सख्र्ा: 
७. जलश्रोतको उपर्ोगको लालग लाग्ने अनमुालनत रकम र सोको श्रोत: 
८. जलश्रोत उपर्ोग गने तररका 
९. जलश्रोतको हाल िैरहेको र िवर्ष्र्मा हनु सक्ने उपर्ोग: 
१०. अन्र् वर्र्रणहरु । 

 

मालथ उल्लेचखत व्र्होरा ठीक साँिो हन ्। झठुा ठहरेमा कानून बमोचजम सहलुा बझुाउला । 

 

संगदठत संस्था िए सो सलमलतको, छाप सम्बचन्धत व्र्चक्त र्ा संगदठत संस्थाको तफय बाट 

 

दरखास्त ददनेको 
नाम र थरः 
सही: 
पद: 
सम्पकय  नम्बरः 
लमलतः 
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अनसूुिी-६ 

(दफा १५ बमोचजम) 
जलश्रोतको उपर्ोगको अनमुलतपत्र 

 

अनमुलतपत्र संख्र्ा:          लमलतः 
 
श्री ...................................................... 
............................................................ 
पर्यत । 

 

वर्षर्: जलश्रोतको उपर्ोगको अनमुलतपत्र सम्बन्धमा ।  
 

महाशर्, 
 

तपाईलाई जलश्रोतको उपर्ोग गनय पाउने गरी देहार्को वर्र्रण खोली जलस्रोत उपर्ोग तथा 
ब्र्र्स्थापन सम्बन्धी कार्यवर्लध, २०७७ को दफा १५ बमोचजम र्ो अनमुलतपत्र प्रदान गररएकोछ 
। 

 

१. व्र्चक्त र्ा संगदठत सलमलतको नाम र ठेगाना: 
२. जलश्रोत उपर्ोगको उदे्दश्र्: 
३. उपर्ोग गनय खोजेको जलश्रोतको नाम:  
          वकलसम:        रहेको स्थानः 
४. उपर्ोग गनय पाउने जलश्रोत पररमाण:  
५. उपर्ोग गने क्षेत्र: 
६, जलश्रोत उपर्ोग गने तररका: 
७. प्रस्तावर्त सेर्ार्ाट लािाचन्र्त हने उपिोक्ताहरुको संख्र्ा: 
८. अनमुलतपत्र र्हाल रहने अर्लध: 
 

अनमुलतपत्र ददने अलधकारीको 
नाम र थर: 
सही: 
पद: 
लमलत: 
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अनसूुिी-७ 

जलश्रोतको उपर्ोगको अनमुलतपत्र/नवर्करण दस्तरु 
 

लस.न. 
जलश्रोत उपर्ोगको 

वकलसम 

लनबेदन 
दस्तरु 

दताय/अनमुलत 
दस्तरु 

नवर्करण 
दस्तरु (प्रत्रे्क 
र्षय आचिन 

मसान्त सम्म) 

आचिन िन्दा 
पलछ थप 
दस्तरु प्रलत 

र्षय 
क खानेपानी महुान दताय 

(घरेल ुप्रर्ोजनको लालग) 
रु. 

१०० 

रु. १००० रु. ५०० रु. ५०० 

ख लसंिाई रु. 
१०० 

रु. २००० रु. १००० रु. १००० 

ग पशपुालन, मत्स्र्पालन 
जस्ता कृवषजन्र् उपर्ोग 

रु. 
१०० 

रु. १००० रु. ५०० रु. ५०० 

घ घरेल ु उद्योग, औद्योलगक 
व्र्ार्सार् तथा खानी 
जन्र् उपर्ोग 

रु. 
१०० 

रु. २००० रु. १००० रु. १००० 

ङ जल र्ातार्ात रु. 
१०० 

रु. ५०००   

ि अमोद प्रमोदजन्र् उपर्ोग रु. 
१०० 

रु. ५०००   

छ अन्र् उपर्ोग (साना 
लघवुर्द्यतु आर्ोजना, 
अन्र् आर्ोजना) 

रु. 
१०० 

रु. ५०००   

ज अनमुलतमत्र प्राप्त व्र्चत्तले 
जलश्रोतको उपर्ोग गरी 
अन्र् व्र्चक्तहरुलाई 
व्र्ापाररक प्रर्ोजनको 
लालग जलश्रोत उपलब्ध 
गराए र्ापत 

 रु. १००००   

 


