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सम्वत २०७५ सारको लनमभावरी नॊ . 01 

ऩारयत लभलत् २०७५/०९/१७ 

 



बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको जरश्रोतको सम्फन्धभा व्मवस्था गना फनेको लनमभावरी, २०७५ 
गाउॉ कामाऩालरकाफाट स्वीकृत लभलत २०७५।०९।१७ 

प्रभाजणकयण लभलत २०७५।०९।१७ 
प्रस्तावना् नेऩारको सॊववधान, स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ तथा अन्म प्रचलरत कानून वभोजजभ स्थानीम 
तहराई जरस्रोत तथा जराधाय, बसूॊयऺण, भहुान सॊयऺण, खानेऩानी, लसचाई, साना जरववद्यतु, जर उऩमोग, एवॊ 
प्राकृलतक स्रोतको उऩमोग एवॊ व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा बगवतीभाई गाॉउऩालरका ऺेत्रको ब-ूसतहभा वा बलूभगत 
वा अन्म कुन अवस्थाभा यहेको जरस्रोतको सभजुचत उऩमोग सॊयऺण, व्मवस्थाऩन य ववकास गना एवॊ जरस्रोतको 
राबदामक उऩमोगहरुको लनधाायण गना, त्मस्तो उऩमोगफाट हनुे वातावयणीम तथा अन्म हानीकायक प्रबावको 
योकथाभ गना, एवॊ जरस्रोतराई प्रदषुण भकु्त याख्न े कानून व्मवस्था गना वाञ्छनीम बएकोरे बगवतीभाई 
गाॉउऩालरकाको प्रशासकीम कामाववलध लनमलभत गने ऐन, २०७५ फभोजजभ गाॉउऩालरकारे बगवतीभाई 
गाॉउऩालरकाको जरस्रोत लनमभावरी, २०७५ जायी गयेको छ ।  

 
ऩरयच्छेद १ 
प्रायजम्बक 

1. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मो लनमभावरीको नाभ बगवतीभाई गाॉउऩालरकाको जरस्रोत लनमभावरी, २०७५ 
यहेको छ ।  
(२) मो लनमभावरी याजऩत्रभा प्रकाशन बएऩलछ प्रायम्ब हनुेछ ।  
2. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस लनमभावरीभा्  
  

(क)  "जरस्रोत" बन्नारे बगवतीभाई गाॉउ ऺेत्रलबत्रको ब ू सतहभा वा बलूभगत वा अन्म जनुसकैु 
अवस्थभा यहेको ऩानी सम्झनऩुछा ।  

(ख)  "राबदावमक उऩमोग" बन्नारे साधन य स्रोतरे भ्माएसम्भ उजचत रुऩरे गरयएको जरस्रोतको 
उऩमोग सम्झनऩुछा ।  

(ग)  "अनभुलत प्राप्त व्मजक्त" बन्नारे लनमभावरीको दपा १५, १७ य २० वभोजजभ अनभुलत प्राप्त 
व्मजक्त वा सॊगठठत सॊस्था सम्झनऩुछा ।  

(घ)  "उऩबोक्ता सॊस्था" बन्नारे दपा ४ फभोजजभ गठीत जरश्रोत उऩबोक्ता सॊस्था सम्झनऩुछा ।  
(ङ)  "गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलत" बन्नारे दपा ३० वभोजजभको गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलत 

सम्झनऩुछा।  
(च)  "अनभुलतऩत्र" बन्नारे दपा १५, १७ य २० फभोजजभ ठदईने अनभुलतऩत्र सम्झनऩुछा।  
(छ)  "सबेऺण" बन्नारे जरस्रोतको उऩमोगका रालग गरयने सॊबाव्मता अध्मन ववस्ततृ ईजन्जलनमरयङ्ग 

लडजाइनको कामा य त्मसका रालग गरयने अन्वेषणको कामा सभेत सम्झनऩुछा ।  



(ज)  "उऩबोक्ता" बन्नारे जरस्रोतसॉग सम्फजन्धत सेवा उऩमोग गने व्मजक्त सम्झनऩुछा ।  
(झ)  "सेवा शलु्क" बन्नारे नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय तथा गाॉउऩालरका वा अनभुलत ऩत्र प्राप्त 

व्मजक्तरे उऩरब्ध गयाएको जरस्रोतसॉग सम्फजन्ध सेवा उऩमोग गये वाऩत उऩबोक्तारे 
फझुाउनऩुने शलु्क सम्झनऩुछा ।  

(ञ)  "गाॉउऩालरका" बन्नारे बगवतीभाई गाॉउऩालरका सम्झनऩुछा ।  
(ट)  "गाॉउ कामाऩालरका" बन्नारे गाॉउऩालरकाको कामाऩालरका सम्झनऩुछा ।  
(ठ)  "प्रभखु" बन्नारे गाॉउऩालरकाको प्रभखु सम्झनऩुछा ।  
(ड)  "उऩ प्रभखु" बन्नारे गाॉउऩालरकाको उऩ प्रभखु सम्झनऩुछा ।  
(ढ)  "प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत" बन्नारे गाॉउऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत सम्झनऩुछा।  

 
ऩरयच्छेद २ 

जरस्रोत स्वालभत्व सम्फन्धी व्मवस्था 
 

3.  जरस्रोत स्वालभत्व् (१) बगवतीभाई गाॉउऩालरका लबत्र यहेको जरस्रोतको स्वालभत्व गाॉउऩालरकाभा  
लनवहत यहनेछ ।  
(२) प्रचलरत सॊघीम, प्रदेश तथा गाॉउऩालरकाको कानून वभोजजभ गाॉउऩालरकाको जरस्रोतको उऩमोग तथा 
व्मवस्थाऩन गने अलधकाय गाॉउऩालरकाभा यहनेछ ।  

 
ऩरयच्छेद ३ 

उऩबोक्ता सम्फन्धी व्मवस्था 
 

4.  जर उऩबोक्ता सॊस्थाको गठन् (१) साभवुहक राबको रालग सॊस्थागत रुऩभा जरस्रोतको उऩमोग गना 
चाहन ेव्मजक्तहरुरे जर उऩबोक्ता सॊस्था गठन गना सक्नेछन ।  

(२)  उऩलनमभ (१) फभोजजभ गना गरयएको जर उऩबोक्ता सॊस्थाराई गाॉउ जरस्रोत सलभलत 
सभऺ दताा गयाउनऩुनेछ ।  

(३)  उऩलनमभ (२) फभोजजभ जर उऩबोक्ता सॊस्था दताा गना देहाम फभोजजभ गनुाऩनेछ ।  
(क)  ऩदालधकायी तथा सदस्म सभेत गयी कम्तीभा सात जनाको उऩबोक्ता सॊस्था 

गठन बएको,  
(ख)  सॊस्थाको ववधान एक प्रलत,  

(ग)  अनसूुची-१ फभोजजभको लनवेदन,  

(घ)  आलथाक ऎनभा तोवकए फभोजजभको दस्तयु,  

5.  उऩबोक्ता सॊस्थाको दतााको रालग दयखास्त ठदनऩुने् लनमभ ४ को (३) फभोजजभ उऩबोक्ता सॊस्था गठन 
गयी दताा गयाउन चाहन ेसम्फजन्धत उऩबोक्ताहरु भध्मे कम्तीभा सात जना उऩबोक्ताहरुरे  

 



 
अनसूुची १ वभोजजभको ढाॉचाभा उऩबोक्ता सॊस्थाको एक प्रलत ववधान य तोवकएको दस्तयु सवहत 
गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलत सभऺ दयखास्त ठदन ुऩनेछ ।  

6.  ववधानभा खरुाउनऩुने वववयणहरु् लनमभ ४ वभोजजभ ऩेश गनुाऩने उऩबोक्ता सॊस्थाको ववधानभा सॊस्था 
सम्फन्धी देहामका वववयणहरु खरुाउनऩुनेछ ।  

 
(क)  ऩूया नाभ य ठेगाना,  
(ख)  उद्देश्म तथा कामाऺ ते्र,  

(ग)  सदस्मको रालग मोग्मता तथा सदस्मता शलु्क,  

(घ)  सदस्मको लनस्काशन य याजजनाभा,  
(ङ)  हकदावी नाभासायी वा हकवाराको भनोनमन,  

(च)  साधायण सबा सम्फन्धी व्मवस्था,  
(छ)  सञ्चारक सलभलत गठन लनवााचन काभ कताव्म अलधकाय सम्फन्धी,  
(ज)  सञ्चारक ऩदभा वहार यहन नसक्न ेअवस्था,  
(झ)  सॊचारक सलभलतको फैठक सम्फन्धी कामाववलध,  

(ञ)  कोष तथा रेखाऩयीऺण,  

(ट)  ववधान सॊशोधन,  

(ठ)  ववघटन,  

(ड)  ववववध,  

7. उऩबोक्ता सॊस्था सॊगठठत सॊस्था हनुे्  (१) उऩबोक्ता सॊस्था अववजच्छन्न उत्तयालधकायवारा स्वशालसत य 
सॊगठठत सॊस्था हनुेछ ।  

(२)  उऩबोक्ता सॊस्थाको सफै काभकायवाहीको लनलभत्त आफ्नो छुटै्ट छाऩ हनुेछ ।  
(३)  उऩबोक्ता सॊस्थारे व्मजक्त सयह चर अचर सम्ऩलत प्राप्त गना उऩबोग गना वेच ववखन 

गना वा अन्म वकलसभको व्मवस्था गना सक्नेछ ।  
(४)  उऩबोक्ता सॊस्थारे व्मजक्त सयह नालरस उजयु गना य उऩबोक्ता सॊस्था उऩय ऩलन सोही 

नाभफाट नालरस उजयु राग्न सक्नेछ ।  
8.  दताा य प्रभाणऩत्र् लनमभ ५ वभोजजभ ऩना आएको दयखास्त उऩय गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलतरे 

आवश्मक जाॉचफझु गयी उऩबोक्ता सॊस्था दताा गना उऩमकु्त देखेभा दताा गयी अनसूुची -२ वभोजजभको 
ढाॉचाभा उऩबोक्ता सॊस्था दतााको प्रभाणऩत्र ठदनऩुनेछ ।  

२)  उऩलनमभ (१) वभोजजभ कुन उऩबोक्ता सॊस्था दताा गना उऩमकु्त नदेखेभा जरस्रोत 
सलभलतरे सोको स्ऩष्ट कायण खोरी दयखास्तवाराराई दयखास्त ऩयेको लभलतरे    
ऩैतीस ठदनलबत्र सो कुयाको सूचना ठदनऩुनेछ।  

(३)  मो लनमभावरी प्रायम्ब हनु ु अगाव प्रचलरत कानून वभोजजभ दताा बएका उऩबोक्ता 
सॊस्थाहरु मस लनमभावरी वभोजजभ दताा बएको भालननेछन ।  

9.  ववधान सॊशोधन् (१) उऩबोक्ता सॊस्थारे आफ्नो ववधान सॊशोधन गनुाऩने बएभा ववधानको प्रकृमा ऩूया गयी 
तमाय गरयएको ववधानको सॊशोलधत भस्मौदा गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलतभा ऩेश गनुाऩनेछ ।  



(२)  उऩलनमभ (१) फभोजजभ ववधान सॊशोधन सम्फन्धभा गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलतरे 
आवश्मक जाॉचवझु गयी ववधानराई सॊशोधन गना स्वीकृलत ठदन सक्नेछ।  

 
ऩरयच्छेद ४ 

जरस्रोतको उऩमोग सम्फन्धी व्मवस्था 
 

10.  जरस्रोत उऩमोग् (१) मस लनमभावरी फभोजजभ अनभुलतऩत्र प्राप्त नगयी कसैरे ऩलन जरस्रोतको उऩमोग 
गना ऩाउनेछैन ।  

(२)  उऩलनमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बएताऩलन देहाम फभोजजभ जरस्रोतको 
उऩमोग गना अनभुलत लरनऩुनेछैन । अनभुलत लरन चाहेभा मस लनमभरे वाधा ऩमुााएको 
भालननेछैन ।  
(क)  व्मजक्तगत वा साभवुहक रुऩभा आफ्नो लनलभत्त खानऩेानी य अन्म घयेर ु

प्रमोगका रालग उऩमोग गना,  
(ख)  व्मजक्तगत वा साभवुहक रुऩभा आफ्नो जग्गाको लसॊचाइ गना,  
(ग)  घयेर ुउद्योगको रुऩभा ऩानीघट्ट वा ऩनचक्की चराउन,  

(घ)  व्मजक्तगत रुऩभा स्थानीम आवागभनको रालग डुङ्गाको प्रमोग गना,  
(ङ)  जग्गाधनीरे आफ्नो जग्गालबत्र भात्र सीलभत यहेको जरस्रोत तोवकए फभोजजभ 

उऩमोग गना,  
(३)  जरस्रोतको उऩमोग गने व्मजक्त वा सॊङ्गठठत सॊस्थारे अरुराई भकाा नऩने गयी 

राबदामक उऩमोग गनुाऩनेछ ।  
११.  जरस्रोत उऩमोगको प्राथलभकताक्रभ् (१) जरस्रोत उऩमोग गदाा साधायणतमा देहाको प्राथलभकताक्रभ 

अनसुाय गनुाऩनेछ ।  
(क)  खानेऩानी य घयेर ुउऩमोग,  

(ख) लसॊचाइ,  

(ग)  ऩशऩुारन तथा भत्स्मऩारन जस्ता कृवषजन्म उऩमोग,  

(घ)  जरववद्यतु,  

(ङ)  घयेर ुउद्योग औद्योलगक व्मवसाम तथा खानीजन्म उऩमोग  
(च)  जर मातामात,  

(छ)  आभोद प्रभोदजन्म उऩमोग,  

(ज)  अन्म उऩमोग ।  
(२)  जरस्रोतको उऩमोग गदाा कुनै वववाद उत्ऩन्न बएभा जरस्रोत उऩमोग जाॉचवझु सलभलतरे 

उऩलनमभ (१) को प्राथलभकताक्रभ दपा १० को उऩलनमभ (३) फभोजजभ जरस्रोतको राबदामक 
उऩमोग बए नबएको य अन्म आवश्मक जाॉचफझु सभेत गयी सोको आधायभा सम्फजन्धत  



जरस्रोतको उऩमोग गना ऩाउन ेनऩाउन ेवा कुन वकलसभरे उऩमोग गना ऩाउने बने्न कुयाको 
लनधाायण गनेछ ।  

(३)  उऩलनमभ (२) फभोजजभ जरस्रोत उऩमोग जाॉचफझु सलभलतरे लनधाायण गयेको कुया सम्फजन्धत 
सफैराई भान्म हनुेछ ।  

(४)  उऩलनमभ (२) फभोजजभ जरस्रोत उऩमोग जाॉचवझु सलभलतरे सोही उऩदपाभा उल्रेजखत कुयाको 
लनधाायण गदाा अऩनाउनऩुने कामाववलध लनमभ ४२ (३) भा तोवकए फभोजजभ हनुेछ ।  

१२.  अनभुलतऩत्रको व्मवस्था् (१) जरस्रोतको सवेऺण वा उऩमोग गना चाहन े व्मजक्त वा सॊगठठत सॊस्थारे 
सम्फजन्धत ववषमको आलथाक प्राववलधक य वातावयणीम अध्ममन प्रलतवेदन तथा तोवकए फभोजजभको 
वववयणहरु खरुाई गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलत सभऺ अनभुलतऩत्रको रालग दयखास्त ठदनऩुनेछ तय 
जरस्रोतको सवेऺण य लनमभ १० को (२) फभोजजभ उऩमोगका रालग  अनभुलतऩत्रको रालग दयखास्त 
ठदॉदा त्मस्तो अध्ममन प्रलतवेदन सॊरग्न गना आवश्मक ऩनेछैन ।  
(२)  उऩलनमभ (१) फभोजजभ ऩयेको दयखास्तभा गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलतरे आवश्मक जाॉचफझु 

गयी दयखास्त ऩयेको लभलतरे जरस्रोत सवेऺणको अनभुलतऩत्रको हकभा तीस ठदन लबत्र य 
जरस्रोत उऩमोगको अनभुलतऩत्रको हकभा १२० ठदन लबत्र तोवकए फभोजजभको ढाॉचाभा 
आवश्मक शताहरु तोवकए लनमभ ११ को उऩलनमभ १ भा उल्रेजखत प्राथलभकताक्रभ अनसुाय 
दयखास्तवाराराई अनभुलतऩत्र ठदनऩुनेछ ।  

३)  अनभुलतऩत्र प्राप्त व्मजक्तरे जरस्रोतको उऩमोग वाऩत नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय य 
गाॉउऩालरकाराई तोवकए फभोजजभको दस्तयु वा वावषाक शलु्क फझुाउनऩुनेछ ।  

(४)  अनभुलतऩत्र प्राप्त व्मजक्तरे आफ्नो अनभुलतऩत्र ववक्री गना वा अन्म कुन प्रकायरे कसैराई 
हस्तान्तयण गनुा ऩयेभा गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलतफाट तोवकए वभोजजभ स्वीकृलत लरनऩुनेछ ।  

१३.  जरस्रोत उऩमोगको सवेऺण अनभुलतऩत्रको रालग दयखास्त ठदने्  (१) जरस्रोत उऩमोगको सवेऺण 
अनभुलतऩत्र लरन चाहन े व्मजक्त वा सॊगठठत सॊस्थारे अनसूुची-३ फभोजजभ ढाॉचाभा प्रस्ताववत 
ऩरयमोजनासॉग सम्फजन्धत देहामका वववयणहरु खरुाइ गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलत सभऺ तीन प्रलत 
दयखास्त पायभ ठदनऩुनेछ ।  

(क)  ऩरयमोजनाको वववयण,  

(ख)  ऩरयमोजना यहने स्थानको नक्शा (भखु्म भखु्म सॊयचना सभेत देजखन)े,  

(ग)  ऩानीको स्रोत य उऩमोग हनुे ऩानीको ऩरयभाण,  

(घ)  ऩरयमोजनाफाट राबाववन्त हनुे उऩबोक्ताहरुको सॊख्मा य वकलसभ,  

(ङ)  सवेऺण गने जरस्रोतको ऺेत्र,  

(च)  ऩरयमोजना सम्ऩन्न गना राग्न ेअनभुालनत कुर अवलध य रागत (सवेऺण य सञ्चारनको 
रालग सभेत) ,  

(छ)  भहुान यहेको ऺेत्रको चाय वकल्रा तथा अन्म आवश्मक कुयाहरु ।  



(२)  उऩलनमभ (१) फभोजजभ सवेऺण अनभुलतऩत्रको रालग दयखास्त ठदॉदा आलथाक ऐनभा उल्रेख 
बएभा सोही अनसुाय य नबएभा अनसूुची ८ भा उल्रेजखत दस्तयुको ऩच्चीस प्रलतशतको दयरे 
हनु आउन ेयकभ सवेऺण अनभुलतऩत्र दस्तयु वाऩत फझुाउनऩुनेछ ।  

१४.  दयखास्त उऩय जाॉचफझु् (१) लनमभ १३ फभोजजभ दयखास्त ऩयेऩलछ लनमभावरी फभोजजभ 
दयखास्तवारारे दयखास्तसाथ ऩेश गनुाऩने आवश्मक कागजात वववयण वा प्रलतवेदन ऩेश गये नगयेको 
सम्फन्धभा गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलतरे आवश्मक जाॉचवझु गनुा ऩनेछ ।  
(२)  उऩलनमभ (१) फभोजजभ जाॉचफझु गदाा दयखास्तवारारे दयखास्तसाथ ऩेश गनुाऩने कुन कागजात 

वववयण वा प्रलतवेदन ऩेश गयेको यहेनछ बन े त्मस्तो कागजात वववयण वा भावपकको म्माद 
तोकी दयखास्त ऩयेको ऩन्र ठदनलबत्र सूचना ठदनऩुनेछ ।  

(३)  उऩलनमभ (२) फभोजजभ कुन कागजात वववयण वा प्रलतवेदन ऩेश गना गाॉउऩालरका जरस्रोत 
सलभलतरे म्माद तोकी सूचना ठदएकोभा जनु लभलतभा त्मस्तो कागजात प्राप्त हनु आउॉछ सोही 
लभलतराई नै लनमभावरीको लनमभ १३ को उऩलनमभ (२) को प्रमोजनको रालग दयखास्त ऩयेको 
लभलत भालननछे ।  

१५.  सवेऺण अनभुलतऩत्र ठदने्  लनमभ १३ फभोजजभ ऩयेको दयखास्त उऩय लनमभ १४ फभोजजभ गाॉउऩालरका 
जरस्रोत लभलतरे आवश्मक जाॉचफझु गयेऩलछ दयखास्तवाराको भाग अनसुाय वा आवश्मक बए सॊशोधन 
सभेत गयी अनसुचुी -४ फभोजजभको ढाॉचाभा दयखास्तवाराराई जरस्रोत उऩमोगको सवेऺण अनभुततऩत्र 
ठदनऩुनेछ ।  

१६.  सवेऺण प्रलतवेदन ऩेश गनुाऩने् लनमभ १५ फभोजजभ अनभुलतऩत्र प्राप्त व्मजक्तरे सवेऺणको काभ सम्ऩन्न 
गयेको लभलतरे तीस ठदनलबत्र आपूरे गयेको सवेऺणको तीन प्रलत प्रलतवेदन गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलत 
सभऺ ऩेश गनुाऩनेछ ।  

१७.  जरस्रोत उऩमोग अनभुलत (१) जरस्रोतको उऩमोग गना चाहन ेव्मजक्त वा सॊगठठत सॊस्थारे अनसूुची-५ 
फभोजजभको ढाॉचाभा प्रस्ताववत ऩरयमोजनासॉग सम्फजन्धत देहामको वववयणहरु खरुाइ गाॉउऩालरका 
जरस्रोत सलभलत सभऺ तीन प्रलत दयखास्त पायाभ ठदनऩुनेछ ।  
(क)  ऩरयमोजनाको ववस्ततृ वववयण ऩरयमोजना स्थरको नक्शाको उऩमोग गरयने ऩानीको स्रोत, 

ऩरयमोजना सम्ऩन्न गना राग्ने अनभुालनत सभम य रागत ऩरयमोजनाको सहबागीहरुको नाभ य 
लतनीहरुको सॊरग्नताको वकलसभ, ऩरयमोजनाभा अजन्तभ स्वालभत्व यहने व्मजक्त वा सॊगठठत सॊस्था 
तथा त्मस्तो सॊस्थाको सञ्चारकहरुको नाभ थय य वतन सभेत स्ऩष्ट रुऩभा खरुाउन ुऩछा ।  

(ख)  सम्बाव्मताको ववश्लषेण ऩरयमोजनाको ववस्ततृ नक्शा सवहतको प्राववलधक वववयण तथा आलथाक 
ववश्लषेण य उऩबोक्ताहरुको वववयण ) ।  

(ग)  ववजत्तम व्मवस्था (ऩरयमोजनाको अनभुालनत ववजत्तम व्मवस्था ऩरयमोजनाका रगानीकतााहरुको 
आलथाक हैलसमत, ऩरयमोजनाभा प्रत्मऺ रुऩरे सहबागी हनुे ववजत्तम सॊस्थाहरुको प्रलतवद्धता य 
रगानीकतााहरुरे दावमत्व तथा शेमय ऩुॉजज य ऋणको प्रलतशत) ।  



(घ)  घय जग्गाको उऩमोग वा प्रालप्त ऩरयमोजनाको लनभााण कामाको रालग स्थामी वा अस्थामी तवयफाट 
उऩमोग वा प्रालप्तको रालग चावहन े सयकायी वा गैय सयकायी जग्गाको कुर ऺेत्रपर य 
जग्गाधनीहरुको रगत) ।  

(ङ)  वातावयणीम प्रबाव ववश्लषेण (ऩरयमोजनारे वातावयणभा ऩाने उल्रेखनीम प्रलतकूर प्रबावराई 
न्मूनतभ गना अऩनाउन ेउऩामहरु तथा जरस्रोतभा यहने जरचय एवॊ जर वातावयण सॊयऺणको 
रालग अऩनाउन ेउऩामहरु, ऩरयमोजनारे सम्फजन्धत ऺेत्रभा ऩाना सक्न ेसाभाजजक तथा आलथाक 
प्रबावको अलतरयक्त ववद्यभान स्थानीम श्रभ तथा स्रोत य साधनको उऩमोग, ऩरयमोजना सम्फन्धी 
कामा ऩूया बएऩलछ त्मस ऺेत्रका व्मजक्तहरुरे ऩाउन े राब, लनभााण तथा सञ्चारन सम्बाय 
सम्फन्धभा स्थानीम जनताराई ठदइन ेतालरभ लनभााण जशववयको रालग आवश्मक ऩने सवुवधाहरु, 
सयुऺात्भक व्मवस्थाहरु तथा ऩरयमोजनाहरु सञ्चारनफाट सम्फजन्धत जग्गाधनीहरुराई ऩना सक्न े
असय ववस्थावऩत जनसॊख्माको रगत य लतनीहरुको ऩनुावासको रालग अऩनाउन े आवश्मक 
व्मवस्था सभेत स्ऩष्ट रुऩभा खरुाउन ुऩछा) ।  

(च)  अन्म आवश्मक कुयाहरु ।  
(२)  उऩलनमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएता ऩलन लनमभ १० को (२) फभोजजभको प्रमोजनका 

रालग उऩलनमभ १ को (ग),(घ),(ङ) फभोजजभको वववयण ऩेश गना अलनवामा हनुेछैन ।  
१८.  दयखास्त उऩय जाॉचफझु् (१) लनमभ १७ फभोजजभ दयखास्त प्राप्त बएऩलछ लनदेजशका फभोजजभ 

दयखास्तसाथ ऩेश गनुाऩने आवश्मक कागजात वववयण वा प्रलतवेदन ऩेश गये नगयेको सम्फन्धभा 
गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलतरे आवश्मक जाॉचफझु गनुाऩनेछ ।  
(२)  उऩलनमभ (१) फभोजजभ जाॉचफझु गदाा दयखास्तवारारे दयखास्तसाथ ऩेश गनुाऩने कुनै कागजात 

वववयण नऩगेुभा गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलतरे सम्फजन्धत दयखास्तवाराराई भनालसव 
भावपकको म्माद तोकी दयखास्त दताा बएको लभलतरे तीस ठदनलबत्र सो कुयाको सूचना 
ठदनऩुनेछ ।  

(३)  उऩलनमभ (२) फभोजजभ कुन कागजात वववयण वा प्रलतवेदन ऩेश गना गाॉउऩालरका जरस्रोत 
सलभलतरे म्माद तोकी सूचना ठदएकोभा जनु लभलतभा त्मस्तो कागजात प्राप्त हनु आउॉछ सोही 
लभलतराई नै लनमभावरीको को उऩलनमभ (२) प्रमोजनको रालग दयखास्त ऩयेको लभलत भालननछे 
।  

१९.  सावाजलनक सूचना प्रकाशन गनुाऩने् (१) लनमभ १७ फभोजजभ जरस्रोतको उऩमोग अनभुलतऩत्रको रालग 
दयखास्त ऩयेऩलछ गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलतरे लनमभ १८ फभोजजभ आवश्मक जाॉचफझु गयी 
तत्सम्फन्धी वववयणहरु खरुाइ सावाजलनक जानकायीको रागा सूचना प्रकाशन गनुाऩनेछ ।  
(२)  उऩलनमभ (१) फभोजजभ सूचना प्रकाशन बएऩलछ जरस्रोतको उऩमोगसॊग सम्फजन्धत ऩरयमोजनाको 

लनभााण तथा सञ्चारन गदाा कुन उल्रेखनीम प्रलतकूर असय ऩने बएभा तत्सम्फन्धी वववयणहरु 
खरुाइ सूचना प्रकाशन बएको लभलतरे ऩैंतीस ठदनलबत्र सम्फजन्धत गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलत 
सभऺ जोसकैुरे ऩलन जानकायी ठदन सक्नेछ ।  



(३)  उऩलनमभ (२) फभोजजभ प्राप्त हनु आएको प्रलतवक्रमा सभेतराई ववचाय गयी गाॉउऩालरका जरस्रोत 
सलभलतरे त्मस्तो उल्रेखनीम प्रलतकूर असय न्मूनतभ गने सम्फन्धभा सम्फजन्धत दयखास्तवारारे 
ऩारना गनुाऩने कुयाहरु अनलुभतऩत्र ठदॉदा तोकी ठदनेछ ।  

२०.  अनभुलतऩत्र ठदने्  लनमभ १७ फभोजजभको दयखास्त उऩय लनमभ १९ फभोजजभको कामाववलध ऩूया गयी 
गयाई गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलतरे दयखास्तवाराको भाग फभोजजभ वा आवश्मक बए सॊशोधन सभेत 
गयी अनसूुची ६ फभोजजभ ढाॉचाभा दयखास्तावाराराई जरस्रोत उऩमोग सम्फन्धी अनभुलतऩत्र ठदनऩुनेछ 
।  

२१.  सवेऺणको अनभुलत ऩत्र प्राप्त व्मजक्तराई ऩरयमोजना सञ्चारन गना अनभुलतऩत्र प्रदान गरयने्    (१) लनमभ 
१५ फभोजजभ सवेऺणको अनभुलत प्राप्त व्मजक्तरे आपूरे गयेको सवेऺण फभोजजभ जरस्रोत उऩमोग 
सम्फन्धी कामा ऩलन गना चाहेभा सवेऺण कामा ऩूया गनुाऩने म्माद लबत्र लनमभ १७ फभोजजभका 
वववयणहरु खरुाइ दयखास्त ठदएभा मस लनदेजशकाको अन्म व्मवस्थाहरुको अधीनभा यही 
दयखास्तवाराराई प्राथलभकताकासाथ लनमभ २० फभोजजभ जरस्रोत उऩमोगको अनभुलत ऩत्र ठदन 
सवकनछे ।  

२२.  जरस्रोत भालथ अलधकाय कामभ हनुे्  मस लनमभावरी फभोजजभ जरस्रोतको उऩमोग सम्फन्धी कामा 
सञ्चारन गना अनभुलतऩत्र प्राप्त व्मजक्तराइ अनलुभतऩत्रभा उल्रेख बए फभोजजभ काभको रालग सोही 
अनभुलत ऩत्रभा तोवकएको स्थान य ऺेत्रसम्भ जरस्रोतको उऩमोग गने अलधकाय प्राप्त हनुेछ।  

२३.  कामा शरुु गनुाऩने अवलध् (१) अनभुलतऩत्र प्राप्त व्मजक्तरे अनभुलतऩत्रभा उल्रेजखत कामा अनलुभतऩत्र प्राप्त 
गयेको लभलतरे सवेऺणको हकभा तीन भवहनालबत्र य जरस्रोतको उऩमोग सम्फन्धी कामा सञ्चारनको 
हकभा एक वषालबत्र बौलतक रुऩभा कामा शरुु गयी सोको जानकायी सम्फजन्धत गाॉउऩालरका जरस्रोत 
सलभलतराइ ठदन ुऩनेछ ।  
तय म्मादलबत्र कामा शरुु गना नसकेको कायण खोरी अनभुलतऩत्र प्राप्त व्मजक्तरे लनवेदन ठदएभा 
गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलतरे त्मस्तो कायण उजचत य मथेष्ट देखेभा म्माद थऩ गना सक्नेछ ।  
(२)  उऩलनमभ (१) फभोजजभ कामा शरुु बएऩलछ प्रत्मेक ६ भवहनाभा बएको काभको प्रगलत वववयण 

अनभुलतऩत्र प्राप्त व्मजक्त वा सॊस्थारे सवेऺण वा लनभााण कामा सम्ऩन्न नबए सम्भ गाॉउऩालरका 
जरस्रोत सलभलत सभऺ ऩठाउनऩुनेछ ।  

२४.  नमाॉ अनभुलतऩत्र लरनऩुने् (१) लनमभावरी प्रायम्ब हनु ुअगाव देजख जरस्रोतको उऩमोग गरययहेको व्मजक्त 
वा सॊगठठत सॊस्थारे ऩलन लनमभ १७ भा उल्रेजखत वववयणहरु खरुाइ लनमभावरी प्रायम्ब बएको लभलतरे 
एक वषा लबत्र गाॉउऩालरका जरस्रोत उऩमोगको अनभुलतऩत्रको रालग दयखास्त ऩेश गनुा ऩनेछ ।  
(२)  उऩलनमभ (१) फभोजजभ ऩना आएको दयखास्त उऩय गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलतरे आवश्मक 

जाॉचफझु गयी दयखास्तवाराराई अनसूुची -७ फभोजजभको ढाॉचाभा अनभुलतऩत्र ठदनेछ ।  
२५.  अनभुलतऩत्र दस्तयु् मो लनमभावरी फभोजजभको जरस्रोतको उऩमोग सम्फन्धी कामा सञ्चारन गना 

अनभुलतऩत्रको रालग दयखास्त ठदॉदा आलथाक ऐनभा उल्रेख बएभा सोही अनसुाय य नबएभा अनसूुची - ८ 
भा तोवकए फभोजजभको अनभुलतऩत्र दयखास्त फझुाउन ुऩनेछ ।  

 



 
२६.  अनभुलतऩत्र नवीकयण गने् (१) मो लनमभावरी फभोजजभ जरस्रोतको उऩमोग सम्फन्धी कामा सञ्चारन गना 

अनभुलतऩत्रको रालग दयखास्त ठदॉदा नवीकयण दस्तयु राग्नेछ ।  
(२)  प्रत्मेक फषा अनभुलतऩत्र नवीकयण गयाउॉदा आलथाक ऐनभा उल्रेख बएभा सोही अनसुाय य 

नबएभा अनसूुची - ८ भा तोककएको दस्तयुको ऩचास प्रलतशत नवीकयण दस्तयु राग्नेछ ।  
२७.  अनभुलतऩत्र वववक्र वा हस्तान्तयण गना स्वीकृलत लरनऩुने् (१) अनभुलतऩत्र प्राप्त व्मजक्तरे आफ्नो 

अनभुलतऩत्र वववक्र गना वा अन्म कुन प्रकायरे कसैराई हस्तान्तयण गनुा ऩयेभा सम्फजन्धत गाॉउऩालरका 
जरस्रोत सलभलत सभऺ लनवेदन ठदन ुऩनेछ ।  
(२)  उऩलनमभ (१) फभोजजभ प्राप्त बएको लनवेदन उऩय गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलतरे आवश्मक 

जाॉचफझु गयी दयखास्तवाराको नाउॉभा यहेको अनभुलतऩत्र अन्म व्मजक्त वा सॊगठीत सॊस्थाको 
नाउॉभा वववक्र गना वा अन्म कुन प्रकायरे हस्तान्तयण गना स्वीकृलत ठदन सक्नेछ ।  

२८.  जरववद्यतुको रालग जरस्रोतको उऩमोग् (१) लनमभ ११ भा जनुसकैु कुया रेजखएको बएताऩलन जरववद्यतु 
उत्ऩादनको गनाको रालग जरस्रोतको सवेऺण तथा उऩमोग गने अनभुलतऩत्रको सम्फन्धभा प्रचलरत 
कानून फभोजजभ हनुेछ ।  
(२)  जलरवद्यतु उत्ऩादन गने लसरलसराभा जरस्रोतको उऩमोग सम्फन्धी अन्म व्मवस्था मस 

लनमभावरी वभोजजभ हनुेछन ।  
२९.   गाॉउऩालरकारे जरस्रोतको उऩमोग वा ववकास गना सक्ने्  (१) गाॉउऩालरका आपैरे कुनै जरस्रोतको 

उऩमोग वा ववकास गना मस ऐनको कुनै व्मवस्थारे फाधा ऩमुााएको भालनन ेछैन ।  
(२)  कसैरे मस ऐन वभोजजभ उऩमोग गयेको जरस्रोत य सो सॉग सम्फजन्धत जग्गा, बवन, उऩकयण 

तथा सॊयचना व्मऩाक सावाजजनक उऩमोगका रालग गाॉउऩालरकारे आपूरे लरई ववकास गना 
सक्नेछ ।  

(३)  उऩलनमभ (२) फभोजजभ आपूरे लरएको जरस्रोतको उऩमोग गदाा सम्फजन्धत जग्गा बवन वा 
सॊयचना वाऩत गाॉउऩालरकारे सम्फजन्धत व्मजक्तराई तोवकए फभोजजभ ऺलतऩूलता ठदनछे ।  

४)  उऩलनमभ (३) फभोजजभ ठदईने ऺलतऩूलताको यकभ उऩलनमभ (२) फभोजजभ नेऩार सयकाय, प्रदेश 
सयकाय, गाॉउऩालरकाकारे लरएको जग्गा बवन उऩकयण तथा सॊयचनाको वताभान भूल्म त्मसभा 
बएको टुटपुट य साधायण प्रमोगफाट बएको ह्रास कटाईको आधायभा लनधाारयत गरयनेछ ।  

३०.  गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलतको गठन् (१) गाॉउऩालरका लबत्र यहेको जरस्रोतको उऩमोगको रालग 
लनमभावरी को लनमभ ४ को उऩलनमभ (१) फभोजजभ अनभुलतऩत्र प्रदान गने प्रमोजनको रालग 
गाॉउऩालरकाभा देहाम फभोजजभ गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलत यहनेछ ।  
(क)  गाॉउऩालरका प्रभखु        अध्मऺ  
(ख)  वातावयण तथा ववऩद व्मवस्थाऩन सलभलत सॊमोजक    सदस्म  
(ग)  गाॉउऩालरकाभा सञ्चालरत ववद्यतु आमोजनाको प्रलतलनलध   सदस्म  
(घ)  कृवष शाखा प्रभखु        सदस्म  
(ङ)  वन शाखा प्रभखु        सदस्म  
(च)  खानेऩानी शाखा प्रभखु        सदस्म  
(छ)  लसॊचाइ शाखा प्रभखु        सदस्म  



(ज)  प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत       सदस्म सजचव  
(झ)  गाॉउऩालरकाको अलधकृत वा तोकेको सहामक स्तयको कभाचायी   पोकर ऩसान  

३१.  गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलतको फैठक सम्फन्धी कामाववलध् (१) गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलतको फैठक 
अध्मऺरे तोकेको सभम, लभलत य स्थानभा फस्नेछ ।  
(२)  फैठकको अध्मऺता गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलतको अध्मऺरे गनेछ । अध्मऺको 

अनऩुजस्थतभा गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलतको सदस्महरुरे आपूभध्मेफाट छानेको व्मजक्तरे 
फैठकको अध्मऺता गनेछ ।  

(३)  गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलतको कुर सदस्म सॊख्माको ऩचास प्रलतशत सदस्म उऩजस्थत बएभा 
फैठकको रालग गणऩयुक सॊख्मा ऩगेुको भालननेछ ।  

(४)  गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलतभा कुन ववषमभा छरपर बै भतदान हुॉदा उऩजस्थत सदस्म 
सॊख्माको दईु लतहाइ सदस्महरुको भतराई गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलतको लनणाम भालननेछ ।  

५)  गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलतको लनणाम गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलतको सजचवद्धाया प्रभाजणत 
गरयनेछ।  

(६)  गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामाववलध गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलत 
आपैरे लनधाायण गये फभोजजभ हनुेछ ।  

३२.  गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलतको सजचवारम् गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलतको सजचवारम प्रभखु 
प्रशासकीम अलधकृतको कामाारमभा यहनेछ ।  

३३.  जरस्रोत ववकासको ऩरयमोजना हस्तान्तयण गना सक्ने्  (१) गाॉउऩालरकारे लनमभ ११ को उऩलनमभ (१) 

वा (२) फभोजजभ ववकास गयेको कुनै जरस्रोत सम्फन्धी ऩरयमोजनाको लनभााण सभाप्त बइसकेऩलछ 
आवश्मक शताहरु तोकी हस्तान्तयण गना सक्नेछ ।  
(२)  उऩलनमभ (१) फभोजजभ हस्तान्तयण गरयएको ऩरयमोजना उऩयको स्वालभत्व सम्फजन्धत उऩबोक्ता 

सॊस्थाको हनुेछ य मस ऐनको अलधनभा यही आपूरे अनभुलत प्राप्त गये सयह सो ऩरयमोजनाको 
सञ्चारन सम्फजन्धत उऩबोक्ता सॊस्थारे गनेछ ।  

३४.  जरस्रोतको उऩमोगको उऩमोग कयाय गना सक्ने्  मस लनदेजशकाभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेजखएको बए 
ताऩलन गाॉउऩालरकारे कुनै स्वदेशी वा ववदेशी कम्ऩनी सङ्गठठत सॊस्था वा व्मजक्तलसत प्रचलरत कानूनको 
अधीनभा यही कयाय गयी सोही कयायभा उल्रेजखत शताहरु फभोजजभ जरस्रोतको उऩमोग य सेवा ववस्ताय 
गना गयाउन सक्नेछ ।  

३५.  सेवा उऩबोगका शताहरु तोक्न य सेवा शलु्क असयु उऩय गना ऩाउने्  (१) अनभुलत प्राप्त व्मजक्त वा 
सॊस्थारे आपूरे ववकास गयेको जरस्रोतको उऩमोगको सेवा अन्म कसैराई आऩसी शताको आधायभा 
उऩरब्ध गयाउन य त्मस्तो सेवा वाऩत शलु्क असयु उऩय गना सक्नेछ ।  
(२)  गाॉउऩालरकारे ववकास गयेको जरस्रोतको उऩमोगको सेवा अन्म कसैराई उऩरब्ध गयाए 

वाऩतको सेवा शलु्क आलथाक ऐनभा उल्रेख बएभा सोही अनसुाय य नबएभा अनसूुची ९ भा 
तोवकए फभोजजभ असूरउऩय गना सक्नेछ ।  

३६.  सेवा योक्न सक्ने्  सेवा उऩबोग गयेवाऩत फझुाउन ु ऩने शलु्क नफझुाउन ेवा त्मस्ते सेवा अनालधकाय 
रुऩरे उऩमोग गने वा सेवा दरुुऩमोग गने वा शता ववऩरयत सेवा उऩबोग गनेको हकभा त्मस्तो सेवा 
फन्द गना सवकनेछ ।  



३७.  अरूको घयजग्गाभा प्रवेश गना सक्ने्  गाॉउऩालरका वा अनभुलत प्राप्त व्मजक्तरे जरस्रोतको सबेऺण वा 
उऩमोगको लसरलसराभा कसैको घयजग्गाभा प्रवेश गनुा ऩयेभा गाॉउऩालरका वा अनभुलत प्राप्त व्मजक्तरे 
खटाएको कभाचायीरे सम्फजन्धत व्मजक्तराई ऩूवा सूचना ठदएय भात्र त्मस्तो घयजग्गाभा प्रवेश गना सक्नेछ 
। त्मसयी प्रवेश गदाा कुन हानी नोक्सानी हनु गएभा गाॉउऩालरका वा अनभुलत प्राप्त व्मजक्तरे तोवकए 
फभोजजभ ऺलतऩलुता ठदनऩुनेछ । तय कुन घयजग्गाभा जरस्रोतको अनालधकृत उऩमोग वा दरुुऩमोग 
गयीयहेको शॊका रागेभा भनालसव भावपकको कायण बएभा सो कुयाको जाॉचफझु गना वा कुन 
दघुाटनाफाट फचाउन ऩूवा सूचना ववना ऩलन त्मस्तो कभाचायीरे सम्फजन्धत घयजग्गाभा प्रवेश गना सक्नेछ 
।  

३८.  जरस्रोतको उऩमोगसॊग सम्फजन्धत सॊयचनाको सयुऺा  (१) जरस्रोत उऩमोलगतासॊग सम्फजन्धत कुनै 
सॊयचनाको सयुऺाको रालग अनभुलत प्राप्त व्मजक्तको अनयुोधभा वा स्वमॊ व्मजक्तरे आवश्मक ठानेभा 
गाॉउऩालरकारे सयुऺा प्रवन्ध गना सक्नेछ ।  
(२) उऩलनमभ (१) फभोजजभ अनभुलत प्राप्त व्मजक्तको अनयुोधभा सयुऺा प्रवन्ध गरयएकोभा त्मसको रालग 
राग्न ेसम्ऩूणा खचा अनभुलत प्राप्त व्मजक्तरे व्महोने छ ।  

३९.  जरस्रोत प्रदवुषत गना नहनुे्  (१) गाॉउऩालरकाको याजऩत्रभा सूचना प्रकाजशत गयी जरस्रोतको प्रदषुण 
सहन लसभा तोक्न सक्नेछ ।  
(२)  उऩलनमभ (१) फभोजजभ तोवकएको जरस्रोतको प्रदषुण सहन सीभा नाघ्ने गयी कसैराई ऩलन 

कुन वकलसभको पोहयभैरा, औद्यजचगक लनकास, ववष, यासामलनक वा ववषार ुऩदाथा हारी वा 
प्रमोग गयी जरस्रोत दवुषत गना हदैुन ।  

(३)  जरस्रोत प्रदवुषत बए नबएको वा कुनै जरस्रोत उऩमोगको सम्फन्धभा लनमभ ३९ को उऩलनमभ 
(१) फभोजजभ तोवकएको गणुस्तय बए नबएको सम्फन्धभा तोकीएको अलधकायीरे आवश्मकता 
अनसुाय ऩयीऺण गना गयाउन सक्नेछ ।  

४०.  वातावयणभा उल्रेखलनम प्रलतकुर असय ऩाना नहनुे्  जरस्रोतको उऩमोग गदाा बूऺ म हनुे, फाढी ऩवहयो वा 
मस्तै अरु कायणद्वाया वातावयणभा उल्रेखलनम प्रलतकुर असय नऩने गयी गनुाऩनेछ ।  

४१.  अनभुलत खायेज गना सवकने्  (१) अनभुलत प्राप्त व्मजक्तरे मो लनमभावरी वा लनमभावरी अन्तगात फनेका 
अन्म कामाववलध, लनदेजशका ववऩयीत कुनै काभ गयेभा तोवकएको अलधकायीरे अवलध तोकी त्मस्तो काभभा 
आवश्मक सधुाय गना आदेश ठदन सक्नेछ ।  
(२)  उऩलनमभ (१) फभोजजभ तोवकएको अवलधलबत्र अनभुलत प्राप्त व्मजक्तरे आवश्मक सधुाय नगयेभा 

तोवकएको अलधकायीरे त्मस्तो व्मजक्तरे ऩाएको अनभुलत ऩत्र खायेज गना सक्नेछ ।  
(३)  उऩलनमभ (२) फभोजजभ अनभुलत खायेज गना अजघ तोवकएको अलधकायीरे सम्फजन्धत अनभुलतऩत्र 

प्राप्त व्मजक्तराई भनालसव सपाइ ऩेश गने भौका ठदनऩुनेछ ।  
४)  कुन जरस्रोत प्रदवुषत बए नबएको वा कुन जरस्रोतको उऩमोगको सम्फन्धभा ऐनको दपा ३९ 

उऩलनमभ (१) फभोजजभ गणुस्तय बए नबएको ऩरयऺण गने गयाउने अलधकाय गाॉउऩालरका  
जरस्रोत सलभलतरे तोकेको अलधकायीराई हनुेछ ।  



(५)  उऩलनमभ (१),(२) य (३) फभोजजभ सजाम गने अलधकाय गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलत वा 
सलभलतरे तोकेको अलधकायीराई हनुेछ ।  

 
ऩरयच्छेद ४ 

जरस्रोत उऩमोगको वववाद सम्फन्धी जाॉचफझु 
४२.  जरस्रोत उऩमोग जाॉचफझु सलभलत् (१) जरश्रोत उऩमोग गदाा कुन वववाद उत्ऩन्न बएभा त्मस्तो वववाद 

सभाधानको रालग देहाम फभोजजभको एक जरश्रोत उऩमोग तथा जाॉचफझु सलभलत यहनेछ ।  
(क)  प्रलतलनधी वातावयण तथा ववऩद व्मवस्थाऩन सलभलत   अध्मऺ  
(ख)  सम्फजन्धत वडा अध्मऺ वा लनजरे तोकेको सदस्म   सदस्म  
(ग)  प्रलतलनधी मोजना शाखा       सदस्म  

(२)  दईु वा दईु बन्दा फढी वडाहरु वीच जरस्रोतको उऩमोग सम्फन्धी वववाद उत्ऩन्न बएभा 
उऩलनमभ (१) को (ख) फभोजजभ वववादसॊग सम्फजन्धत प्रत्मेक वडा सलभलतको १।१ जना 
प्रलतनधी यहनेछन।्  

(३)  उऩलनमभ (१) फभोजजभको जरस्रोत उऩमोग जाॉचफझु सलभलतरे जरस्रोतको उऩमोगभा उत्ऩन्न 
वववाद सभाधान गदाा छुटै्ट कामाववलध तजुाभा नबएसम्भ वववादको लनरुऩण गदाा देहामको 
कामाववलध अऩनाउनेछ ।  

(क)  जरस्रोत उऩमोगफाट राबाजन्वत हनुे स्थानीम व्मजक्तहरु फाहेक जरस्रोत उऩमोगको प्राथलभकता  
वा जरस्रोत सम्फन्धी कुन ऩरयमोजना सॊचारनफाट स्थानीम व्मजक्तहरुराई ऩना जाने भकााको 
सम्फन्धभा वववाद उठेभा सम्फजन्धत अनभुलत प्राप्त व्मजक्त, सॊगठठत सॊस्था तथा स्थानीम 
व्मजक्तहरुराई छुट्टा छुटै्ट वा साभवुहक रुऩभा आफ्नो दावी ऩषु्टमाई हनुे तथ्महरु उल्रेख गयी 
जानकायी ऩेश गना भनालसव भावपकको म्माद तोवकठदनऩुने छ ।  

(ख)  खण्ड (क) फभोजजभ तोवकएको म्मादलबत्र लरजखत जानकायी प्राप्त बएऩलछ ऩरयमोजना स्थर 
सभेतको स्थरगत अध्ममन गयी भखु्मतमा् देहामको ववषमभा जानकायी लरनऩुनेछ।  
(अ)  ऩरयमोजनाको कुर खचा  
(आ)  ऩरयमोजनाफाट हनुे पाइदाको स्तय  
(इ)  आमोजना सॊचारन गदाा सम्फजन्धत जरस्रोत उऩमोग गरययहेका व्मजक्त वा सभहुराइन 

ऩना सक्न ेअसय  
(ई)  ऩरयमोजनाफाट राबाजन्वत हनुे उऩबोक्ताको सॊख्मा  
(उ)  ऩरयमोजना सॊचारन गदाा वातावयणभा ऩने प्रबाव  
(ऊ)  स्थानीम जनताको आवश्मकता  
(ए)  ऩरयमोजनाफाट राबाजन्वत हनुे उऩबोक्ताहरु को प्रलतवक्रमा  
(ऎ)  अन्म आवश्मक कुयाहरु  



(ग)  खण्ड (ख) भा उल्रेख बएका ववषमहरुभा जानकायी प्राप्त गयेऩलछ सोको आधायभा जरस्रोत 
राबदामक उऩमोग बए नबएको य सो जरस्रोत ऩाउन ेनऩाउन ेकुयाको लनधाायण गनुा ऩनेछ।  

(घ)  उऩलनमभ (३) को खण्ड (ग) फभोजजभ जरस्रोतको उऩमोग सम्फन्धी कुयाको लनधाायण गदाा 
जरस्रोत उऩमोग जाॉचफझु सलभलतरे शताहरु सभेत तोक्न सक्नेछ ।  

 
ऩरयच्छेद ५ 

सेवा शलु्क सम्फन्धी 
४३.  वावषाक शलु्क् अनभुलतऩत्र प्राप्त व्मजक्तरे जरस्रोत उऩमोग गयी अन्म व्मजक्तहरुराई व्माऩारयक 

प्रमोजनको रालग सेवा उऩरव्ध गयाए वाऩत गाॉउऩालरकाराई फझुाउन ुऩने वावषाक शलु्क अनसूुची ९ भा 
तोवकए फभोजजभ हनुेछ ।  

४४.  सेवा शलु्क लनधाायण सलभलत् (१) गाॉउऩालरकारे गयेको जरस्रोत उऩमोगको सेवा शलु्क लनधाायण गना, 
लनधाारयत सभमलबत्र सेवा शलु्क नफझुाउन ेउऩबोक्ताराई अलतरयक्त शलु्कको दय लनधाायण गना देहाम 
फभोजजभको सेवा शलु्क लनधाायण सलभलत यहनछे । सलभलतरे लनधाायण गयेको शलु्क प्रत्मेक आ.व.भा 
आलथाक ऎनभा सभावेश बई ऩायीत बएऩछी भात्र राग ुहनेुछ ।  

(क)  गाॉउऩालरकारे तोकेको कामाऩालररकाको सदस्म    अध्मऺ  
(ख)  उऩबोक्ता भध्मेफाट गाॉउऩालरकारे तोकेको व्मजक्त   सदस्म  
(ग)  गाॉउऩालरकाको सम्फजन्धत शाखा हेने कभाचायी    सदस्म सजचव  

(२)  सेवा शलु्क लनधाायण सलभलतको फैठक सम्फन्धी कामाववलध सलभलतरे स्वमॊ लनधाायण गना सक्न ेछ 
।  

(३)  उऩलनमभ (१) फभोजजभ सेवा शलु्क लनधाायण सलभलतरे सेवा शलु्क तोक्दा ह्रास कट्टी दय, 
उऩमकु्त राब, सॊयचनाको प्रकृलत, उऩबोक्ता भलु्म सूचीको ऩरयवतान जस्ता कुयाहरुको आधायभा 
सेवा शलु्क लनधाायण गनेछ ।  

४५.  सेवा शलु्क फझुाउन ु ऩने् जरस्रोतको उऩमोगफाट उऩरव्ध सेवा उऩमोग गने उऩबोक्ताहरुरे सेवा 
उऩमोग गयेवाऩत लनमभ ४४ को उऩलनमभ ३ फभोजजभ लनधाारयत सेवा शलु्क फझुाउन ु लनजहरुको 
दावमत्व हनुेछ ।  

 
ऩरयच्छेद ६ 

घयजग्गा प्राप्ती तथा ऺलतऩूलता सम्फन्धी व्मवस्था 
 

४६.  लनवेदन ठदनऩुने् लनमभावरीको लनमभ १० को उऩलनमभ (१) फभोजजभ जरस्रोत उऩमोगको रालग 
कसैको घय जग्गा उऩमोग गना वा प्राप्त गना आवश्मक ऩयेभा अनभुलतऩत्र प्राप्त व्मजक्तरे गाॉउऩालरका 
सभऺ अनसूुची १० वभोजजभको ढाॉचाभा लनवेदन ठदनऩुनेछ ।  



४७.  ऩरयमोजना स्थर वयीऩयीको जग्गा प्रमोग गना लनषधे गना सक्ने्  (१) ऎनको लनमभ १० को उऩलनमभ 
(३) को प्रमोजनको रालग गाॉउऩालरकारे जरस्रोतको उऩमोग सम्फन्धी ऩरयमोजनाको वकलसभ, फनोट, 
ऺभता, आदी कुयाहरु राई ध्मानभा याखी त्मस्तो ऩरयमोजना ऺेत्रलबत्रका घय जग्गा कुनै खास काभको 
रालग अरु कसैरे प्रमोग गना नऩाउन ेगयी लनजित दयुी तोकी लनषेध गना सक्नेछ ।  
(२)  उऩलनमभ (१) फभोजजभ लनषधे गरयएको सूचना गाॉउऩालरकारे सवासाधायणको जानकायीको रालग 

प्रकाजशत गयी सम्फजन्धत ऩरयमोजना ऺेत्रको भखु्म भखु्म ठाउॉ, ऩरयमोजना कामाारम, सम्फजन्धत 
वडा वा गाॉउऩालरका रगामत अन्म सम्फजन्धत कामाारमभा सभेत टाॉस्न रगाउन ुऩनेछ ।  

४८.  ऺलतऩूलता ठदइने्  (१) लनमभ ४६ फभोजजभ घयजग्गा प्रमोग लनषेध गरयएको कायणफाट सम्फजन्धत 
व्मजक्तराई बएको हानी नोक्सानी वाऩत ठदइन े ऺलतऩलुताको यकभ लनमभ ४८ को उऩलनमभ (२) 
फभोजजभ गठठत ऺलतऩलुता लनधाायण सलभलतरे लनणाम गये फभोजजभ हनुेछ ।  
(२)  घयजग्गाको प्रमोगभा थऩ फन्देज रगाउनऩुने अवस्था ऩयेभा फाहेक उऩलनमभ (१) फभोजजभ 

ठदइन ेऺलतऩलुताको यकभ सम्फजन्धत व्मजक्तराई एक ऩटक भात्र ठदइनेछ ।  
४९.  ऺलतऩलुता लनधाायण सलभलत् (१) लनमभावरीको लनमभ ४८ को उऩलनमभ (२) फभोजजभ ऺलतऩलुताको यकभ 

लनधाायण गना देहाम फभोजजभको ऺलतऩतुा लनधाायण सलभलत यहनेछ ।  
(क)  गाॉउऩालरकारे तोकेको कामाऩालरका सदस्म     अध्मऺ  
(ख)  जरस्रोत उऩमोग ऩरयमोजनासॊग सम्फजन्धत कामाारमको प्रलतलनधी  सदस्म  
(ग)  गाॉउऩालरकारे तोकेको जरस्रोत ववऻ      सदस्म  
(घ)  हानी नोक्सानी बएको सम्प्तीको धनी वा लनजको प्रलतलनधी   सदस्म  
(ङ)  भारऩोत शाखाको प्रलतलनधी       सदस्म  
(च)  ऺलत बएको वडा अध्मऺ वा लनजरे तोकेको प्रलतलनधी    सदस्म  

(२)  उऩलनमभ (१) फभोजजभको ऺलतऩलुता लनधाायण सलभलतरे ऺलतऩतुाको यकभ लनधाायण गदाा प्रत्मऺ 
रुऩभा वास्तववक हानी नोक्सानीको भूल्माॊकन गयी लनधाायण गनुाऩनेछ ।  

(३)  ऺलतऩलुता लनधाायण सलभलतको फैठक सम्फन्धी कामाववलध सलभलत आपैरे लनधाायण गना सक्नेछ ।  
 

ऩरयच्छेद ७ 
ववववध 

५०.  सहमोग ऩमुााउन ुऩने् आफ्नो कामासम्ऩादनको लसरलसराभा गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलतरे जरस्रोतसॊग 
सम्फजन्धत लनकामफाट आवश्मकता अनसुायका तथ्माॊकहरु भाग गना सक्नेछ य भाग बएका तथ्माॊकहरु 
उऩरव्ध गयाउन ुसम्फजन्धत लनकामको कताव्म हनुेछ ।  

५१.  दघुाटनाको सूचना् (१) अनभुलतऩत्र प्राप्त व्मजक्तरे जरस्रोतको उऩमोग सम्फन्धी कुन काभ गदाा कुन 
प्रकायरे दघुाटना वा नोक्सानी बएभा गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलतराई तरुुन्त सूचना ठदनऩुनेछ ।  



(२)  उऩलनमभ (१) फभोजजभको सूचना प्राप्त बएलछ त्मस्तो दघुाटनाको कायण ऩत्ता रगाउन 
गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलतरे आवश्मक लनयीऺण गना गयाउन सक्नेछ य प्राववलधक 
दृवष्टकोणफाट त्मस्तो दघुाटना नदोहोरयन अऩनाउनऩुने सयुऺात्भक व्मवस्था गना अनभुलत प्राप्त 
व्मजक्तराई आदेश ऩारना गनुा सम्फजन्धत अनभुलत प्राप्त व्मजक्तको कताव्म हनुेछ ।  

५२.  गाॉउऩालरकारे लनदेशन ठदन सक्ने्  गाॉउऩालरकारे जरस्रोतको उऩमोग सम्फन्धभा गाॉउऩालरका  जरस्रोत 
सलभलतराई आवश्मक लनदेशन ठदन सक्नेछ । मस्तो लनदेशनको ऩारना गनुा गाॉउऩालरका जरस्रोत 
सलभलतको कताव्म हनुेछ ।  

५३.  दण्ड सजाम् (१) कसैरे मो लनमभावरी वा मस अन्तयगत फनेका अन्म कामाववलध वा लनदेजशकाको 
उल्रॊघन गयेभा लनजराई तोवकएको अलधकायीरे ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयवाना गना सक्नेछ य त्मस्तो 
कसूयफाट कसैको हानीनोक्सानी बएको यहेछ बन े लनजफाट त्मस्ते हानी नोक्सानी वाऩतको ऺलतऩलुता 
बयाई ठदन सक्नेछ।  
(२)  कसैरे मस लनमभावरी फभोजजभ अनभुलतऩत्र लरनऩुनेभा सो नलरई वा अनभुलतऩत्रभा उल्रेख 

बएका शताहरु ऩारना नगयी जरस्रोतको उऩमोग गयेभा लनजराई तोवकएको अलधकायीरे ऩाॉच 
हजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयवाना य त्मस्तो काभ फन्द गयाउन सक्नेछ ।  

(३)  मस लनमभावरी फभोजजभ ववकास गरयएको जरस्रोत वा त्मस्तो जरस्रोतफाट उत्ऩन्न सेवा कसैरे 
चोयी गयेभा वा दरुुऩमोग गयेभा वा अनालधकाय प्रमोग गयेभा तोवकएको अलधकायीरे लनजफाट 
लफगो असूर गयी लनजराई लफगो फभोजजभको जरयवाना सभेत गना सक्नेछ ।  

(४)  कसैरे फदलनमतसाथ कुनै खानेऩानीको भहुान, फाॉध, नहय वा जरस्रोतको उऩमोगसॊग सम्फजन्धत 
कुनै सॊयचना वा त्मस्तो सॊयचनाभा असय ऩाने अन्म कुन सॊयचना बत्काएभा, लफगायेभा वा कुन 
वकलसभरे हानी नोक्सानी ऩमुााएभा वा त्मस्तो कुनै काभ कुयाको दरुुत्साहन ठदएभा वा त्मस्तो 
काभ गने उध्मोग गयेभा लनजफाट हानी नेक्सानीको लफगो असरु गयी लनजराई प्रचलरत कानून 
फभोजजभ जरयवाना, कैद वा दवैु सजाम हनुेछ ।  

५४.  ऩनुयावेदन् लनमभ ५३ फभोजजभ ठदएको ऺलतऩलुताको यकभभा वा लनमभ ४१ फभोजजभ तोवकएको 
अलधकायीरे अनभुततऩत्र खायेज गयेकोभा वा लनमभ ५३ को उऩलनमभ (१), (२) वा (३) फभोजजभ 
तोवकएको अलधकायीरे ठदएको सजामको आदेशभा जचत्त नवझु्ने व्मजक्तरे ऩैंलतस ठदनलबत्र ऩनुयावेदन 
अदारतभा ऩनुयावेदन ठदन सक्नेछ।  

५५.  अनसूुचीभा थऩघट वा हेयपेय गना सक्ने्   गाॉउऩालरकारे याजऩत्रभा सूचना प्रकाजशत गयी मस 
लनमभावरीको अनसूुचीभा आवश्मकता अनसुाय हेयपेय वा थऩघट गना सक्नेछ ।  

५६.  अरूको घय जग्गाको उऩमोग वा प्रालप्त   (१) जरस्रोतको उऩमोगको रालग देहामको कुनै काभ गना 
अरु कसैको घय जग्गा उऩमोग गना वा प्राप्त गना आवश्मक ऩयेभा अनभुलतऩत्र प्राप्त व्मजक्तरे 
गाॉउऩालरका सभऺ तोवकए फभोजजभ लनवेदन ठदन सक्नछे ।  

क.  फाॉध वा तट्फन्ध फाॉध्न  
ख.  नहय, कुरो वा सरुुङ खन्न  
ग.  जलभन भलुन वा भालथ ऩानीको ट्याङ्की फनाउन वा ऩाइऩ राईन ववछ्याउन,  



घ.  ऩोखयी फनाउन वा जर ववतयण केन्र स्थाऩना गना  
ङ.  जरस्रोतको ववकाससॊग सम्फजन्धत अरु आवश्मक लनभााण कामा गना  

(२)  उऩलनमभ (१) फभोजजभ लनवेदन प्राप्त बएभा गाॉउऩालरकारे आवश्मक जाॉचफझु गयी प्रचलरत 
कानून फभोजजभ सॊगठीत सॊस्थाराई सयह अनभुलतऩत्र प्राप्त व्मजक्तराई त्मस्तो घय जग्गा प्राप्त 
गयाईठदन सक्नेछ ।  

५७.  कामाववलध वा लनदेजशका फनाउन सवकने्  लनमभावरीको प्रबावकायी कामाान्वमनका रालग देहामका ऺेत्रभा 
कामाववलध तथा लनदेजशका फनाई राग ुगना सवकनछे ।  
(क)  खानेऩानी, लसॊचाई, जर मातामात, औद्योलगक उऩमोग, आभोद प्रभोद सम्फन्धी उऩमोग य 

जरस्रोतको मस्तै अन्म उऩमोग,  
(ख)  जरस्रोत सॊयऺण, फाढी लनमन्त्रण, ऩवहयो योकथाभ,  
(ग)  वातावयण सॊयऺण,  
(घ)  जरस्रोत उऩमोग गये वाऩत गाॉउऩालरकाराई फझुाउन ुऩने शलु्क, दस्तयु सम्फन्धी,  
(ङ)  जरस्रोत उऩमोगका ववलबन्न तरयकाहरु ,  
(च)  जरस्रोतको प्रदषुण योक्ने ववषमहरु ,  
(छ)  जरस्रोत उऩमोग सम्फन्धी सेवाको स्तय लनधाायण,  
(ज)  जरस्रोत उऩमोगफाट हनु सक्ने दघुाटना य त्मसको जाॉचफझु तथा ऺलतऩूलता,  
(झ)  उऩबोक्ता सॊस्था, सलभलत य उऩबोक्ता सम्फन्धी अन्म व्मवस्थाको साथ उऩबोक्ताहरुको वहत 

सॊयऺण य सवुवधा ठदन ेववषमहरु  
(ञ)  जरस्रोतको ववकास तथा उऩमोग सम्फन्धी अन्म कुयाहरु  

५८.  खायेजी तथा फचाउ् मो लनमभावरीका कुनै लनमभ, उऩलनमभ वा खण्ड प्रचलरत सॊघीम तथा प्रादेजशक 
कानूनसॊग फाजझएको खण्डभा स्वत खायेज हनुेछन बन े लनमभावरी प्रायम्ब हनुबुन्दा अजघका कानून 
फभोजजभ गरयएका काभकायवाही मस लनमभावरी अनसुाय बए गयेको भातननेछ ।  



अनसूुची-१ 
(लनमभ ५ सॉग सम्फजन्धत) 

लनवेदन ऩत्रको ढाॉचा 
श्री अध्मऺ ज्म,ु  
........................जरस्रोत सलभलत 
बगवतीभाई गाॉउऩालरका, फेस्तडा दैरेख ।  
भहोदम,  
हाभीरे .......................उऩबोक्ता सॊस्था गठन गयी दताा गयाउन चाहेकोरे बगवतीभाई 
गाॉउऩालरकाको जरस्रोत लनमभावरी २०७५ को लनमभ ५ फभोजजभ उऩबोक्ता सॊस्था दताा गयाउन देहामको 
वववयण खरुाई प्रस्ताववत उऩबोक्ता सॊस्थाको एक प्रलत ववधान य एक सम रुऩैमाॉ दस्तयु सवहत दयखास्त ठदएका 
छौँ ।  
वववयण : 
१.  उऩबोक्ता सलभलतको नाभ :  
२.  कामाऺ ेत्र :  
३.  उद्देश्म :  
(क)  
(ख)  
(ग)  
४.  सदस्महरुको नाभ :    ठेगाना     ऩेशा  
(क)  
(ख)  
(ग)  
(घ)  
(ङ)  
(च)  
(छ)  
५.  उऩमोग गरयने जरस्रोत वववयण :  
(क)  जरस्रोतको नाभ (चाय वकल्रा सवहत) बएको ठाउॉ:  
(ख)  जरस्रोत फाट गरयने प्रमोग :  
(ग)  उऩबोक्ता सॊस्थारे उऩमोग गना चाहेको जरस्रोतको ऩरयणाभ : 
(घ)  उक्त जरस्रोतको हार बैईयहेको उऩमोग : 
६.  उऩबोक्ता सॊस्थारे ऩमुााउन चाहेको सेवा सम्फन्धी वववयण  
(क)  सेवाको वकलसभ : 



(ख)  सेवा ऩमुााउन ेऺेत्र :  
(ग)  सेवाफाट राबाजन्वत हनुे उऩबोक्ताहरुको सॊख्मा्  
(घ)  बववष्मभा सेवा ववस्ताय गना सवकन ेसम्बावना्  
 
७.  आलथाक स्रोतको वववयण:  
८.  कामाारमको ठेगाना्  

 
लनवेदक,  

उऩबोक्ता सॊस्थाको तपा फाट लनवेदन ठदनकेो  
सही्  
नाभ:  
ऩद:  
ठेगाना्  
लभलत :  



अनसूुची-२ 
(लनमभ ८ को उऩलनमभ (१) सॉग सम्फजन्धत ) 

बगवतीभाई गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलत 
फेस्तडा, दैरेख 

दताा लभलत :  
दताा नम्फय :         लभलत : .........  

 
उऩबोक्ता सॊस्था दताा प्रभाणऩत्र 

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

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

 

.................(सम्फजन्धत उऩबोक्ता सॊस्थाको नाभ).....................राइन 
बगवतीभाई गाॉउऩालरकाको जरस्रोत लनमभावरी,२०७५ को दपा ८ को उऩदपा (१) फभोजजभ 
.........सार......भवहन.... गते बगवतीभाई गाॉउऩालरकाको जरस्रोत लनमभावरी,२०७५ फभोजजभ 
आफ्नो कामा सन्चारन गने गयाउने गयी देहाम फभोजजभ उऩमोगका रालग मस कामाारमभा दताा गयी मो दताा 
प्रभाणऩत्र प्रदान गरयएको छ ।  
  

१.  उऩमोग गरयने जरस्रोत वववयण :  
(क) जरस्रोतको नाभ (चाय वकल्रा सवहत) बएको ठाउॉ:  
(ख) जरस्रोत फाट गरयने प्रमोग :  
(ग) उऩबोक्ता सॊस्थारे उऩमोग गना चाहेको जरस्रोतको ऩरयणाभ :  

२.  उऩबोक्ता सॊस्थारे ऩमुााउन चाहेको सेवा सम्फन्धी वववयण  
(क) सेवाको वकलसभ :  
(ख) सेवा ऩमुााउन ेऺेत्र :  
(ग) सेवाफाट राबाजन्वत हनु ेउऩबोक्ताहरुको सॊख्मा :  

(घ)  बववष्मभा सेवा ववस्ताय गना सवकन ेसम्बावना्  
 
 

सही्  
नाभ,थय:  
ऩद :  



अनसूुची-३ 
(लनमभ १३ को उऩलनमभ (१) सॉग सम्फजन्धत ) 

जरस्रोत उऩमोगको सवेऺण अनलुभत ऩत्रको रालग दयखास्त 
 

लभलत : ........... 
श्री अध्मऺ ज्म,ु  
बगवतीभाई गाॉउऩालरका जरस्रोत सलभलत,  
फेस्तडा, दैरेख ।  
जरस्रोतको उऩमोगको लनलभत्त सवेऺण गनाको रालग अनभुलतऩत्र ऩाउन बगवतीभाई गाॉउऩालरकाको जरस्रोत 
लनमभावरी,२०७५ को लनमभ १३ फभोजजभ देहामको वववयण खरुाई मो दयखास्त ऩेश गयेको छु ।  

1.  व्मजक्त वा सॊगठठत सॊस्थाको नाभ य ठेगाना्  
2.  उद्देश्म्  
3.  सवेऺण गन ेऺेत्र्  
4.  सवेऺण गना राग्न ेअनभुालनत खचा रु.:  

(ऩषु्ट्याइ वववयण सॊरग्न गनुाऩनेछ )  
5.  सवेऺण गने अवलध् 
6.  अन्म वववयणहरु् (बगवतीभाई गाॉउऩालरकाको जरस्रोत लनमभावरी,२०७५ को लनमभ १३ 

फभोजजभ)  
7.  भालथ उल्रेजखत व्महोया ठठक साॉचो छ झटु्ठा ठहये कानून फभोजजभ सहुॉरा फझुाउरा ।  

 
सॊगठठत सॊस्था बए सो सॊस्थाको छाऩ  सम्फजन्धत व्मजक्त वा सॊगठठत सॊस्थाको तपा फाट 

दयखास्त ठदनेको  
 

नाभ,थय:  
सही्  
ऩद् 
ठेगाना्  



अनसूुची-४ 
(लनमभ १५ सॉग सम्फजन्धत ) 

बगवतीभाई गाॉउऩालरका 
जरस्रोत सलभलत 
फेस्तडा, दैरेख 

 
जरस्रोत उऩमोगको सवेऺण अनभुती ऩत्र 

 
अनभुलत ऩत्र सॊख्मा्            लभलत् ..............  
श्री..................................  
....................................  

 
भहाशम,  

तऩाईराई जरस्रोतको उऩमोगको सवेऺण गना ऩाउने गयी देहामको वववयण खोलर बगवतीभाई 
गाॉउऩालरकाको जरस्रोत लनमभावरी,२०७५ को लनमभ १५ फभोजजभ मो अनभुलतऩत्र प्रदान गरयएको छ ।  
1. व्मजक्त वा सॊगठठत सॊस्थाको ऩयुा ठेगाना्  
2. जरस्रोत सवेऺणको उद्देश्म  
3. जरस्रोत सवेऺणको ऺेत्र  
4. सवेऺण गने अवलध  
5. अनभुलत ऩत्र फहार यहन ेअवलध  
 
अनभुलतऩत्र ठदन ेअलधकायीको  
नाभ्  
सही्  
ऩद्  
 



अनसूुची-५ 
(लनमभ १७ सॉग सम्फजन्धत ) 

जरस्रोत उऩमोग अनभुलत ऩत्रको रालग दयखास्त 
लभलत ............  

श्री अध्मऺ ज्म,ु  
बगवतीभाई गाॉउऩालरका, जरस्रोत सलभलत  
फेस्तडा, दैरेख ।  
जरस्रोत उऩमोगको लनलभत अनभुलत ऩाउन जरस्रोत लनमभावरी, २०७५ को लनमभ १७ फभोजजभ देहामका 
वववयणहरु सभेत खरुाई मो दयखास्त ऩेश गयेको छु ।  
1. व्मजक्त वा साॊगठलनक सॊस्थाको नाभ य ठेगाना्  
2. उद्देश्म्  
3. उऩमोग गना खोजेको जरस्रोतको ऩरयभाण य उऩमोग गने प्रमोजन्  
4. प्रस्ताववत जरस्रोतको भहुान यहेको (चाय वकल्रा) य उऩमोग गने ठाॉउ्  
5. जरस्रोतको उऩमोगफाट राब ऩगु्न ेठाउॉको ऺेत्रपर्  
6. प्रस्ताववत उऩबोगफाट हनुसक्न ेसम्बाववत राब्  
7. प्रस्ताववत सेवाफाट राबाजन्वत हनुेसक्न ेउऩबोक्ता सॊख्मा्  
8. जरस्रोत उऩमोगका रालग राग्न ेअनभुालनत यकभ य सोको स्रोत्  
9. जरस्रोत उऩमोग गने तरयका्  
10. जरस्रोतको हार बएको उऩमोग य बववष्मभा हनुसक्ने उऩमोग्  
11. अन्म वववयण  
 
भालथ उल्रेजखत व्महोया ठठक साॉचो छ झठु्ठा ठहये कानून फभोजजभ सहुॉरा फझुाउरा ।  
 
सॊगठठत सॊस्था बए सो सॊस्थाको छाऩ  

 
सम्फजन्धत व्मजक्त वा सॊगठठत सॊस्थाको 
तपा फाट दयखास्त ठदनेको  
नाभ,थय:  
सही्  
ऩद्  
ठेगाना्  



अनसूुची-६ 
(लनमभ २० सॉग सम्फजन्धत ) 

बगवतीभाई गाॉउऩालरका 
जरस्रोत सलभलत 
फेस्तडा, दैरेख 

जरस्रोत उऩमोगको अनभुलतऩत्र 
लभलत..............  

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

 

भहाशम,  
तऩाईराइ जरस्रोतको उऩमोग गना ऩाउने गयी देहामको वववयण खोरी बगवतीभाई गाॉउऩालरकाको जरस्रोत 
लनमभावरी,२०७५ को लनमभ २० फभोजजभ मो अनभुलतऩत्र प्रदान गरयएको छ ।  
1. व्मजक्त वा साॊगठलनक सॊस्थाको नाभ य ठेगाना्  
2. जरस्रोत उऩमोगको उद्दशे्म्  
3. जरस्रोतको नाभ,वकलसभ य यहेको स्थान (चाय वकल्रा सवहत)  
4. उऩमोग गना ऩाउन ेजरस्रोतको ऩरयणाभ्  
5. जरस्रोत उऩमोगको ऺेत्र्  
6. जरस्रोत उऩमोग गने तरयका्  
7. प्रस्ताववत ऩरयमोजनाफाट राबाजन्वत हनु ेउऩबोक्ताहरुको सॊख्मा्  
8. अनभुलतऩत्र फहार यहन ेअवलध्  
 

 
अनभुलतऩत्र ठदन ेअलधकायीको  
नाभ्  
सही्  
ऩद्  



अनसूुची-७ 
(लनमभ २४ को उऩलनमभ(२) सॉग सम्फजन्धत ) 

बगवतीभाई गाॉउऩालरका  
जरस्रोत सलभलत 
फेस्तडा, दैरेख 

 
जरस्रोत उऩमोगको अनभुलत ऩत्र 

अनभुलत ऩत्र सॊख्मा्  
लभलत् ............  

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

भहाशम,  
तऩाईराई .............................. भा ठदन ु बएको दयखास्त फभोजजभ देहामको 

वववयणहरु खरुाई जरस्रोत लनमभावरी,२०७५ को लनमभ २४ फभोजजभ मो अनभुलत ऩत्र प्रदान गरयएको छ ।  
 
1.  जरस्रोत उऩमोग गने व्मजक्त वा सॊगठठत सॊस्थाको ऩयुा ठेगाना्  
2.  जरस्रोत उऩमोगसॉग सम्फजन्धत ऩरयमोजनाको नाभ य वकलसभ्  

(प्रत्मेक उऩमोग सॉग सम्फजन्धत)  
3.  जरस्रोतको नाभ य यहेको स्थान्  
4.  जरस्रोतको उऩमोग बएको स्थान्  
5.  जरस्रोत उऩमोग बएको ऩरयणाभ्  

प्रदेश ......... जजल्रा .......... वा गाॉउऩालरका ...............  
6.  उऩबोक्ता सॊख्मा य त्मसको वकलसभ्  
7.  सेवा उऩरब्ध गयाउन शरुु गयेको लभलत्  
8.  अनभुलतऩत्र फहार यहने अवलध्  
9.  अन्म शताहरु 
 

अनभुलतऩत्र ठदन ेअलधकायीको  
नाभ् 
सही्  
ऩद्  



अनसूुची-८ 
(लनमभ १३ को उऩलनमभ (२),लनमभ २५, य २६ को उऩदपा (२ सॉग सम्फजन्धत ) 

 
अनभुलत ऩत्र दस्तयु 

जरस्रोत उऩमोगको वकलसभ दस्तयु  
क.  खानेऩानी य घयेर ुउऩमोग रु.      १००।-  
ख.  लसॊचाई रु.        २००।-  
ग.  ऩशऩुारन तथा भत्स्मऩारन जस्ता कृषीजन्म उऩमोग रु.   १००।-  
घ.  घयेर ुउद्योग, औद्योलगक व्मवसाम तथा खानीजन्म उऩमोग रु. २००।-  
ङ.  जर मातामात रु.       ५००।-  
च.  आभोद प्रभोदजन्म उऩमोग रु.      ५००।-  
छ.  अन्म उऩमोग रु.       ५००।-  



अनसूुची-९  
(लनमभ ३५ (२) सॉग सम्फजन्धत ) 

जरस्रोत उऩमोग वाऩत फझुाउन ुऩने वावषाक शलु्क 
१. लसॊचाईको हकभा  
क. दईुहजाय हेक्टयसम्भको जभीन लसॊचाई गना प्रलतहेक्टय रु. का दयरे अचधकतभ रु. १०००।-  
ख.  दईुहजाय देजख ऩाॉचहजाय हेक्टय सम्भको जभीन लसॊचाई गना रु.    २०००।-  
ग.  ऩाॉचहजाय देजख दशहजाय हेक्टय सम्भको जभीन लसॊचाई गना रु.    ५०००।-  
घ.  दश हजाय देजख ऩन्र हजाय हेक्टय सम्भको जभीन लसॊचाई गना रु.   १००००।-  
ङ.  ऩन्र हजाय देजख फीस हजाय हेक्टय सम्भको जभीन लसॊचाई गना रु.   १५०००।-  
च.  फीस हजाय देजख ऩच्चीस हजाय हेक्टय सम्भको जभीन लसॊचाई गना रु.  
 २००००।-  
छ.  ऩच्चीस हजाय हेक्टय बन्दा भालथको जभीन लसॊचाई गना रु.    २५०००।-  
 
२. खानऩेानीको हकभा  
क.  दईुहजाय सम्भको जनसॊख्माराई खानेऩानी व्मवस्था गना रु.    ५००।-  
ख.  दईुहजाय देजख ऩाॉचहजाय सम्भको जनसॊख्माराई खानेऩानी व्मवस्था गना रु.  २०००।-  
ग.  ऩाॉचहजाय देजख दशहजाय सम्भको जनसॊख्माराई खानेऩानी व्मवस्था गना रु.  ५०००।-  
घ.  दश हजाय देजख ऩन्र हजाय सम्भको जनसॊख्माराई खानेऩानी व्मवस्था गना रु. 
 १००००।-  
ङ.  ऩन्र हजाय देजख फीस हजाय सम्भको जनसॊख्माराई खानऩेानी व्मवस्था गना रु. 
 १५०००।-  
च.  फीस हजाय देजख ऩच्चीस हजाय सम्भको जनसॊख्माराई खानेऩानी व्मवस्था गना रु. २००००।-  
छ. ऩच्चीस हजाय बन्दा भाथीको सम्भको जनसॊख्माराई खानऩेानी व्मवस्था गना रु. 
 २५०००।-  

३.  कृवषजन्म उऩबोगका रालग रु. २०००।- देजख रु.२० हजाय सम्भ ऩानी प्रमोगको ऩरयभाणको आधायभा 
।  
४.  घयेर ुउद्योगको रालग रु. २०००।- देजख रु.२०००० सम्भ ऩानी प्रमोगको ऩरयभाणको आधायभा । 
५.  औद्योलगक व्मवसाम तथा खानीजन्म उऩमोगको रालग रु. ५०००।- देजख रु.५०००० सम्भ ऩानी 

प्रमोगको ऩरयभाणको आधायभा ।  
६.  अभोद प्रभोदजन्म प्रमोगका रालग रु. १०००।- देजख रु.१०००० सम्भ ऩानी प्रमोगको ऩरयभाणको 

आधायभा ।  
७.  अन्म प्रमोगका रालग रु. ५०००।- देजख रु.१०००० सम्भ वावषाक कायोफायका आधायभा ।  



अनसूुची-१० 
(लनमभ ४५ सॉग सम्फजन्धत ) 

जग्गा उऩबोग वा प्रालप्तका रालग दयखास्त 
 
 
 
लभलत्....................  

श्रीभान अध्मऺ ज्मू,  
जरस्रोत सलभलत, बगवतीभाई गाॉउऩालरका,  
फेस्तडा, दैरेख ।  
भहोदम,  

 
जरस्रोतको उऩमोगको लसरलसराभा लनभााण कामा शरुु गनाको रालग तऩजशरभा उल्रेजखत घयजग्गा 

उऩमोग गनुाऩने वा प्राप्त गनुाऩने बएकोरे लनमभानसुाय उऩमोग गना ऩाउने गयी वा प्राप्त गयाई ऩाउन मो दयखास्त 
ऩेश गयेको छु ।  
 
तऩजशर  
१. आवश्मक जग्गाको चाय वकल्रा खलु्न ेवववयण  
२. जग्गाको स्वालभत्व खलु्न ेप्रभाण कागजात तथा सम्फजन्धत ववा कामाारमको लसपारयस  
३. जग्गाको उऩमोग प्रमोजन खलु्न ेकागजात  
 
सॊगठठत सॊस्था बए सो सॊस्थाको छाऩ  सम्फजन्धत व्मजक्त वा सॊगठठत सॊस्थाको तपा फाट 

दयखास्त ठदनेको  
नाभ,थय:  
सही्  
ऩद्  
ठेगाना् 


