
 

 

 
दहु ुँ गाउुँपालिका 

दहु ुँ राजपत्र 
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जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी काययविवध, २०७७ 

प्रस्तािनााः 

दहु ुँ गाउुँपालिका लित्रको िलूिग  वा ि—ूस हिा रहकेो जिस्रो को सिलुि  उपयोग, संरक्षण, व्यवस्थापन र लवकास गनन 

एवि ्त्यस् ो उपयोगवाट ह ने वा ावरणीय एवि ्अन्य प्रकारका हानी नोक्सानीिाई रोकथाि गने  था जिस्रो िाई प्रदषुण 

िकु्त राख्ने सम्वन्धिा काननुी व्यवस्था गनुन वाञ्छनीय िएकोिे, नेपािको संलवधान बिोलजिको कायन गने गरी स्थानीय 

कायनपालिकाबाट स्वीकृ  लिल  २०७७।११।१४ 



सरकार सञ्िािन ऐन २०७४ को दफा (१०२) िे लदएको अलधकार प्रयोग गरी दहु ुँ गाउुँपालिकाको गाउुँ कायनपालिकाबाट 

“जिस्रो  उपयोग सम्बन्धी कायनलवलध, २०७७” स्वीकृ  गरी िाग ुगररएको छ ।  

 

परिच्छेद–१ 

प्रािवम्भक 

१. संलक्षप्त नाि र प्रारम्ििः– (१) यस कायनलवलधको नाि “जिस्रो  उपयोग सम्बन्धी कायनलवलध, २०७७” रहकेो छ ।  

(२) यो कायनलवलध स्थानीय राजपत्रिा प्रकालि  िए पलछ प्रारम्ि ह नेछ । 

 

२. पररिाषािः लवषय वा प्रसंगिे अको अथन निागेिा यस कायनलवलधिा,– 

(क) “ऐन” िन्नािे स्थानीय सरकार संिािन ऐन, २०७४ सम्झन ुपछन, 

(ख) “जिस्रो ” िन्नािे दहु ुँ गाउुँपालिकाको के्षत्र लित्रको ि—ुस हिा वा िलूिग  वा अन्य जनु सकैु अवस्थािा रहकेो पानी 

सम्झन ुपछन । 

(ग) “दहु ुँ गाउुँपालिकाको जिस्रो  सलिल ” िन्नािे दफा ९ बिोलजि गठन िएको दहु ुँ गाउुँपालिकाको जिस्रो  उपयोग 

सलिल  सम्झन ुपछन । 

(घ) “अनिुल —पत्र प्राप्त व्यलक्त” िन्नािे जिस्रो को सवेक्षण  था उपयोग गनन दहु ुँ गाउुँपालिकाबाट कायनलवलधको दफा ११ 

र १२ विोलजि अनिुल —पत्र प्राप्त व्यलक्त वा संगलठ  संस्थािाई सम्झनपुछन । 

(ङ) “सवके्षण” िन्नािे जिस्रो  उपयोगको िालग गररने सम्िाव्य ा अध्ययन, लबस्  ृ इलन्जलनयररङ्ग लडजाइनको कायन र 

त्यसको िालग गररने अन्वेषणको कायन सि े सम्झन ुपछन । 

(ि) “उपिोक्ता संस्था” िन्नािे दफा ४ विोलजि गलठ  संस्था सम्झन ुपदनछ ।  

(छ) “घरेि ुउद्योग” िन्नािे दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बिोलजिको उद्योग सम्झनपुछन । 

(ज) “सेवा िलु्क” िन्नािे अनिुल —पत्रप्राप्त व्यलक्त वा संगलठ  संस्थािे उपिव्ध गराएको जिस्रो  सम्बन्धी सेवा उपयोग 

गरे वाप  उपिोक्तािे वझुाउन ुपने िलु्क सम्झन ुपछन । 

(झ) “ ोलकएको वा  ोलकए बिोलजि” िन्नािे यस कायनलवलध अन् गन  बनेको िापदण्डिा  ोलकएको वा  ोलकए बिोलजि 

सम्झन ुपछन । 

 

  

परिच्छेद–२ 

जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी व्यिस्था 

३. जिस्रो को उपयोग : (१) यस कायनलवलध बिोलजि अनिुल —पत्र प्राप्त नगरी कसैिे पलन दहु ुँ गाउुँपालिका के्षत्र लित्र 

जिस्रो को उपयोग गनन पाउने छैन ।  



(२) उपदफा (१) िा जनुसुकै कुरा िेलखएको िए  ापलन दहेाय विोलजि जिस्रो को उपयोग गनन अनिुल —पत्र लिन ुपने छैन ्

।  

(क) आफ्नो स्वािीत्विा िएको स्रो  आफ्नो सोलह जग्गा लनलित्त लसंिाई खानेपानी र अन्य घरेि ुप्रयोगको िालग उपयोग गनन, 

(ख) सािदुालयक सहिल िा आफ्नो स्रो को जिस्रो  आफ्नै जग्गािा लसंिाई गनन, 

(ग) आफ्नो स्वािीत्विा िएको के्षत्रिा अवलस्थ  जिस्रो  घरेि ुउद्योगको रुपिा वा पानीघट्ट वा पनिक्की ििाउन, 

 

४. जिस्रो  उपयोग उपिोक्ता संस्थाको गठनिः (१) सािलुहक िािको िालग संस्थाग  रुपिा जिस्रो को उपयोग गनन िाहन े

व्यलक्तहरुिे वा सिदुायिे कायनलवलध बिोलजि पदालधकारी  था सदस्य सलह  कम् ीिा ७ (सा ) सदस्यीय जिस्रो  उपयोग 

उपिोक्ता संस्था गठन गनन सक्नेछन ्।   

(२) उपदफा (१) बिोलजि गठन गररएको जिस्रो  उपिोक्ता संस्थािाई दहु ुँ गाउुँपालिकाको जिस्रो  उपयोग सलिल िा द ान 

गराउन ुपनेछ, जिस्रो  उपयोग उपिोक्ता संस्था द ान गराउदा अनसुलूि ६ बिोलजि  ोलकएको दस् रु सलह  अनसुलूि १ को 

ढाुँिािा आवदेन पेि गनुन पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि पेि गरेको आवदेन संग संिग्न लवधानिा दहेायका लववरण खिुाउन ुपनेछ । 

(क) परूा नाि र ठेगाना, 

(ख) उद्दशे्य  था कायन क्षेत्र, 

(ग) सदस्यको िालग योग्य ा र सदस्य ा िलु्क, 

(घ) सदस्यको लनष्कािन र राजीनािा, 

(ङ) हक दावी, नािासारी वा हकवािाको िनोनयन, 

(ि) साधारण सिा सम्बन्धी, 

(छ) सञ्िािक सलिल को गठन (लनवानिन एव ंकाि, क नव्य  था अलधकार सम्बन्धी), 

(ज) सञ्िािक पदिा वहाि रहन नसक्ने अवस्था, 

(झ) सञ्िािक सलिल को बैठक सम्बन्धी कायनलवलध, 

(ञ) कोष र िेखा परीक्षण, 

(ट) लवधान संिोधन, 

(ठ) लवघटन, 

(ड) लवलवध  

(ढ) बिाउ  था खारेजी । 

(४) उपदफा (२) विोलजि द ान िएको जिस्रो  उपिोक्ता संस्था अलवलछन्न उत्तरालधकारवािा स्व–िालस  र संगलठ  संस्था 

ह नेछ  र संस्थािे जिस्रो  सवके्षणको िालग कायनलवलधको दफा ११ बिोलजि र जिस्रो  उपयोगको िालग कायनलवलधको 

दफा १२ बिोलजि अनिुल —पत्र लिन ुपनेछ,  



(५) संस्थाको लवधान संिोधन गनुन पने िएिा लवधानको प्रलिया परुा गरी जिस्रो  उपयोग सलिल  सिक्ष पेि गनुन पनेछ 

सलिल िे  त्सम्बन्धी आवश्यक जाुँिबझु गरी लवधान संिोधनको स्वीकृल  लदन सक्नेछ, 

(६) दहु ुँ गाउुँपालिकाको जिस्रो  सलिल को लसफाररसिा द ान िएको जिस्रो  उपिोक्ता संस्थािाई दफा ११ र १२ बिोलजि 

अनिुल —पत्र लदन ुपनेछ र अनसुलूि २ बिोलजिको ढाुँिािा संस्था द ान प्रिाण—पत्र लदईनेछ । 

(७) दफा ९ बिोलजि गलठ  सलिल को लसफाररसिा उपदफा ५ बिोलजिको प्रिाण—पत्र, दफा ११ र १२ बिोलजिको 

अनिुल —पत्र र दफा १३ बिोलजि नािसारी—पत्र प्रिखु प्रिासकीय अलधकृ िे जारी गनेछ । 

 

५. जिस्रो  उपयोगको प्राथलिक ा िि : (१) दहु ुँ गाउुँपालिका लित्रको जिस्रो  उपयोग गदान साधारण या दहेायको 

प्राथलिक ािि अनसुार गनुन पनेछ ।  

(क) खानेपानी र घरेि ुउपयोग, 

(ख) लसंिाई, 

(ग) पिपुािन  था ित्स्यपािन जस् ा कृलषजन्य उपयोग, 

(घ) जिलवद्य ु, 

(ङ) घरेि ुउद्योग, औद्योलगक व्यवसाय  था खानीजन्य उपिोग, 

(ि) जि या ाया , 

(छ) आिोद प्रिोद जन्य उपयोग (िनोरञ्जन—स्वीिीङ्ग आलद), 

(झ) अन्य उपयोग ।  

(२) जिस्रो  सवेक्षण  था जिस्रो को उपयोग गदान कुनै लववाद उत्पन्न िएिा दफा ९ बिोलजि गलठ  सलिल िे उपदफा 

(१) िा उल्िेलख  प्राथलिक ा िि विोलजि उलि  रुपिा उपयोग िए निएको र अन्य आवश्यक जाुँिबझु सि े गरी सोको 

आधारिा सम्बन्धी  जिस्रो को उपयोग गनन पाउने नपाउने वा उपयोग गनन पाउने प्रलियाको प्राथलिक ा लनधानरण गनेछ । 

यसरी लनधानरण गरेको प्राथलिक ा सम्बन्धी सबैिाई िान्य ह नेछ ।   

६. गाउुँपालिकािे जिस्रो को उपयोग वा लवकास गनन सक्ने : (१) दहु ुँ गाउुँपालिका आफैिे कुनै जिस्रो को उपयोग वा 

लवकास संग सम्बन्धी लवकास पररयोजना लनिानण गननिा यस कायनलवलधिे बाधा परु् याएको िालनने छैन ।  

(२) कसैिे यस कायनलवलध बिोलजि उपयोग गरेको जिस्रो  र सो संग सम्बलन्ध  जग्गा, िवन, उपकरण,  था संरिनािाई 

व्यापक सावनजालनक उपयोगका िालग दहु ुँ गाउुँपालिकािे आफ्नो स्वालित्विा लिई लवकास गनन सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोलजि आफुिे लिएको जिस्रो को उपयोलग ा सम्बलन्ध  जग्गा, िवन, उपकरण, वा संरिना वाप  

गाउुँपालिकािे सम्बन्धी  व्यलक्त÷संस्थािाई  ोलकए बिोलजि क्षल पलु न लदनेछ ।  

(४) दहु ुँ गाउुँपालिकािे आफ्नो के्षत्र लित्र रहकेा सावनजलनक जिस्रो हरुिाई लवलिन्न पररयोजनाको रुपिा लवकास गनन कायन 

योजना बनाई कायानन्वयन गनन सक्नेछ ।  

(५) दहु ुँ गाउुँपालिकािे आफ्नो के्षत्र लित्र अन्य व्यलक्त, लनकाय वा संगलठ  संस्थािे उपयोग गरी रहकेो जिस्रो िाई 



लनजहरुसंगको सिन्वयिा पयनटन व्यवसायिाई प्रवद््रधन गनन आवश्यक कायनयोजना बनाई कायानन्वयन गनन सक्नेछ ।  

(६) अनिुल  प्राप्त व्यलक्तिे जिस्रो  उपयोगको सेवा अन्य व्यलक्त वा संस्थािाई औद्योलगक  था व्यापारीक प्रयोजनको िालग 

सेवा उपिब्ध गराउन दहु ुँ गाउुँपालिकाको जिस्रो  सलिल बाट अनिुल  लिनु पनेछ यसरी थप सेवा उपिब्ध गराए बाफ  

स्थानीय  हिाई अनसुलूि ८ बिोलजिको बालषनक िलु्क ल नुन पनेछ । 

 

७. जिस्रो  लवकासको पररयोजना हस् ान् रण गनन सक्ने : (१) दहु ुँ गाउुँपालिकािे दफा ६ बिोलजि लवकास गरेको कुनै 

जिस्रो  सम्बन्धी पररयोजनाको लनिानण सिाप्त िए पश्चा  जिस्रो  उपिोक्ता संस्थािाई आवश्यक ि नहरु  ोकी अनुिल  

प्राप्त व्यलक्तिाई हस् ान् रण गनन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि हस् ान् रण गररएको जिस्रो  पररयोजनाको स्वािीत्व सम्बन्धी  अनिुल  प्राप्त व्यलक्तिा रहनेछ, 

(३) अनुिल  प्राप्त नगरेको व्यलक्त वा संस्थािाई जिस्रो  लवकास पररयोजना हस् ान् रण गदान यस कायनलवलधको अलधनिा रही 

आफुिे अनिुल —पत्र प्राप्त गरे सरह सो जिस्रो  लवकास पररयोजनाको संिािन  था व्यवस्थापन सम्बन्धी जिस्रो  

उपिोक्ता संस्थािे गनेछ ।  

 

८. जिस्रो को उपयोगको िालग करार सम्झौ ा गनन सक्ने : यस कायनलवलधिा जनुसकैु कुरा िेलखएको िए ापलन दहु ुँ 

गाउुँपालिकािे कुनै संगलठ  संस्था वा व्यलक्त संग प्रिलि  काननुको अलधनिा रही करार सम्झौ ा गरी सोही करार सम्झौ ािा 

उल्िेलख  ि नहरु विोलजि कुनै जिस्रो को लवकास, उपयोग र सेवा लबस् ार गनन, गराउन सक्नेछ ।  

 

परिच्छेद–३ 

दुह ुँ गाउुँपावलकाको जलस्रोत सविवत सम्िन्धी व्यिस्था 

९. दहु ुँ गाउुँपालिकाको जिस्रो  सलिल को गठन : (१) दहु ुँ गाउुँपालिका लित्र रहकेो जिस्रो  उपयोगको आवश्यक अध्ययन 

अनसुन्धान जिस्रो  सवके्षण एवि ्जिस्रो  उपयोगको िालग अनिुल  प्रदान गनन  था  ोलकए बिोलजि नगरेिा अनिुल —

पत्र खारेज गने प्रयोजनको िालग दहु ुँ गाउुँपालिकाको जिस्रो  सलिल  गठन गररनेछ । 

(२) दहु ुँ गाउुँपालिकाको जिस्रो  सलिल  दहेाय बिोलजि गठन ह नेछन ।  

(क) गाउुँपालिका अध्यक्ष ....................................................      १ जना अध्यक्ष   

(ख) गाउुँपालिका उपाध्यक्ष ....................................................    १ जना सदस्य  

(ग) स्थानीय जिस्रो  अवलस्थ  वडाको वडा अध्यक्ष  .......             १ जना सदस्य 

(घ) प्रिखु प्रिासलकय अलधकृ  .................................    १ जना सदस्य 

(ङ) सम्बन्धी  लवषयग  सलिल को संयोजक   .................  १ जना सदस्य  

(ि) पवूानधार लवकास  था वा ावरण व्यवस्थापन िाखा प्रिखु……… १ जना सदस्य  

(छ) योजना  था अनुगिन उपिाखा प्रिखु ................    १ जना सदस्य—सलिव  



(३) कायनलवलधको दफा २ बिोलजि गठन गररएको सलिल िा अन्य लबषय लबज्ञहरुिाई आिलन्त्र  गनन सलकनेछ ।  

(४) दहु ुँ गाउुँपालिकाको जिस्रो  सलिल को वठैक सम्बन्धी कायनलवलध सलिल  स्वयंििे लनधानरण गरे बिोलजि ह नेछ ।  

 

१०. दहु ुँ गाउुँपालिकाको जिस्रो  सलिल को काि क नव्य र अलधकार : (१) दहु ुँ गाउुँपालिकाको जिस्रो  सलिल को काि 

क नव्य र अलधकार दहेाय विोलजि ह नेछ ।  

(क) कायनलवलधको दफा ९ बिोलजि जिस्रो  उपयोग र जिस्रो  सवके्षण सम्वन्धिा अनुिल —पत्र प्रदान गनन लसफाररस गने,  

(ख) जिस्रो  उपयोग सम्बन्धिा सिसािलयक अध्ययन, अनसुन्धान  था आवश्यक सझुाव संकिन गरी दहु ुँ गाउुँपालिका, 

गाउुँ कायनपालिकाको कायानिय सिक्ष पेि गने, 

(ग) परम्परा दलेख उपयोगिा रहकेा जिस्रो हरुिाई जिस्रो  उपयोग कायनलवलध २०७७ को अलधनिा ल्याउन पहि गने, 

(घ) जिस्रो  उपयोग सम्बन्धिा लववाद उत्पन्न िएिा, सिस्या सजृना िएिा वा परम्परा दलेख जिस्रो  उपयोग गरेकोिा वा 

अन्यथा िएको दलेखएिा आवश्यक जाुँिबझु गने गराउने, 

(ङ) खण्ड (ग) बिोलजि जाुँिबझु गदान वा गराउुँदा  ोलकएको ि न बिोलजि जिस्रो को उपयोग निएको वा नगरेको 

दलेखएिा त्यस कायनिा संिग्न व्यलक्त उपर प्रिलि  कानुन बिोलजि कारवाही गनन स्थानीय प्रिासनिाई लसफाररस गरी 

पठाउन,े 

(ि) कायन लवलध बिोलजि प्राप्त अनिुल —पत्र हस् ान् रण गनन, नािसारी गनन वा खारेज गनन लसफाररस गने,  

(छ)  ोलकए बिोलजिका अन्य कायनहरु सम्पादन गने । 

(२) स्थानीय जिस्रो  उपयोग  था व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रदिे काननु  था संघीय काननु बिोलजि  ोलकएको कायन सम्पादन 

गने । 

 

परिच्छेद–४ 

अनुिवत—पत्र सम्बन्धीत व्यिस्था 

११. जिस्रो  सवके्षण अनिुल —पत्रको व्यवस्था : (१) जिस्रो को सिेक्षण गनन िाहने व्यलक्त वा संगलठ  संस्थािे 

सम्बन्धी  लवषयको आलथनक, प्रालवलधक, सािालजक र  ोलकए बिोलजिका अन्य लववरणहरु खिुाई दहु ुँ गाउुँपालिकाको 

कायानियिा जिस्रो को सिेक्षणको अनुिल —पत्रको िालग अनसुलूि ७ िा  ोलकए बिोलजि दस् रु सलह  अनसुलूि ३  

ढाुँिािा आवदेन गनुन पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) विोलजि अनिुल का िालग प्राप्त आवदेनहरुको सम्बन्धिा दहु ुँ गाउुँपालिकाबाट  ोलकएको अलधकारीिे 

आवश्यक जाुँिबझु गरी÷गराई आवदेन प्राप्त िएको लिल िे जिस्रो  सवके्षणको अनिुल —पत्रको हकिा सािान्य या ३० 

लदन लित्र आवश्यक ि नहरु  ोकी दफा ५ को उपदफा (१) िा उल्िेलख  प्राथलिक ा िि अनसुार आवदेकिाई दफा ९ 

बिोलजि गलठ  सलिल को लसफाररसिा अनसुलि ४ बिोलजिको ढाुँिािा अनिुल —पत्र लदईनेछ ।  

(३) जिस्रो  सवके्षण अनिुल —पत्र दफा ९ बिोलजि गलठ  सलिल को लसफाररसिा आलथनक बषनको असार िसान्  सम्िको 



िालग अनिुल  लदईनेछ, सो अवलध सिाप्त िए पलछ दफा १४ बिोलजि लनयलि  नबीकरण गराउन ुपनेछ । 

(४) दफा ११ बिोलजि लदईने सवके्षण अनिुल —पत्रिा उल्िेलख  अवलधिर सोही क्षेत्रिा सोही कािको सवके्षण गनन पाउुँने 

गरी दोहोरो अनिुल —पत्र लदईनेछैन ्। 

(५) अनिुल —पत्र प्राप्त व्यलक्तिे आफ्नो अनिुल —पत्र लबलि गनन वा अन्य कुनै प्रकारिे कसैिाई हस् ान् रण वा नािसारी 

गनुन परेिा दफा १५ बिोलजि ह नेछ ।   

 

 १२. जिस्रो  उपयोग अनुिल —पत्रको व्यवस्था : (१) जिस्रो को उपयोग गनन िाहने व्यलक्त वा संगलठ  संस्थािे 

सम्बन्धी  लवषयको आलथनक, प्रालवलधक, सािालजक र वा ावरणीय अध्ययन प्रल वदेन  था  ोलकए बिोलजिका अन्य 

लववरणहरु खिुाई दहु ुँ गाउुँपालिकाको कायानियिा जिस्रो  उपयोग गने अनिुल —पत्रको िालग अनसुलूि ७ िा  ोलकए 

बिोलजि दस् रु सलह  अनसुलूि ५ बिोलजिको ढाुँिािा आवदेन गनुन पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि आवदेन पेि गदान दहेायको लववरण खिुाई जिस्रो  उपयोग सलिल  सिक्ष पेि गनुन पनेछ । 

(क) पररयोजनाको लवस्  ृ लववरण (पररयोजना स्थिको नक्िा, उपयोग गररने पानीको स्रो , पररयोजना सम्पन्न गनन िाग्ने 

अनिुालन  सिय, िाग , पररयोजनाको सहिागीहरूको नाि र ल नीहरूको संिग्न ाको लकलसि, पररयोजनािा अलन् ि 

स्वालित्व रहने व्यलक्त वा संगलठ  संस्था  था त्यस् ो संस्थाका सञ्िािकहरूको नाि, थर र व न सि े स्पष्ट रूपिा खिुाउनु 

पछन ।  

(ख) सम्िाव्य ाको लवशे्लषण (पररयोजनाको लवस्  ृ नक्िा सलह को प्रालवलधक लववरण  था आलथनक लवशे्लषण र 

उपिोक्ताहरूको लववरण), 

(ग) लवत्तीय व्यवस्था (पररयोजनाको अनिुालन  लवत्तीय व्यवस्था, पररयोजनाका िगानीक ानहरूको आलथनक हलैसय , 

पररयोजनािा प्रत्यक्ष रूपिे सहिागी ह ने लवत्तीय संस्थाहरूको प्रल वद्ध ा र िागनीक ानहरूको दालयत्व  था ियेर पूुँजी र 

ऋणको प्रल ि ), 

(घ) घर जग्गाको उपयोग वा प्राप्ती (पररयोजना लनिानण कायनको िालग स्थायी वा अस्थायी  वरबाट उपयोग वा प्राप्तीको िालग 

िालहने सरकारी वा गरै सरकारी जग्गाको कुि के्षत्रफि र जग्गाधनीहरूको िग ), 

(ङ) वा ावरणीय प्रिाव लवशे्लषण (पररयोजनािे वा ावरणिा पाने उल्िेखनीय प्रल कूि प्रिाविाई न्यनू गनन अपनाउने 

उपायहरू  था जिस्रो िा रहने जििर एव ंजि वा ावरण संरक्षणको िालग अपनाउने उपायहरू, पररयोजनािे सम्बन्धी  

क्षेत्रिा पानन सक्ने सािालजक  था आलथनक प्रिावको अल ररक्त लवद्यिान स्थानीय श्रि  था स्रो  र साधनको उपयोग, 

पररयोजना सम्बन्धी कायन परूा िएपलछ त्यस के्षत्रका व्यलक्तहरूिे पाउने िाि, लनिानण  था सञ्िािन सम्िार सम्बन्धिा 

स्थानीय जन ािाई लदइने  ालिि, लनिानण लिलवरको िालग आवश्यक पने सलुवधाहरू, सरुक्षात्िक व्यवस्थाहरू  था 

पररयोजना सञ्िािनबाट सम्बन्धी  जग्गाधनीहरूिाई पनन सक्ने असर, लवस्थालप  जनसंख्याको िग  र ल नीहरूको 

पनुवानसको िालग अपनाउने आवश्यक व्यवस्था सिे  स्पष्ट रूपिा खिुाउन ुपछन , 

(ि) अन्य आवश्यक कुराहरू । 



(३) उपदफा (१) विोलजि अनिुल का िालग प्राप्त आवदेनहरुको सम्बन्धिा दहु ुँ गाउुँपालिकाबाट  ोलकएको अलधकारीिे 

आवश्यक जाुँिवझु गरी÷गराई आवदेन प्राप्त िएको लिल िे जिस्रो  उपयोगको अनुिल —पत्रको हकिा सािान्य या ९० 

लदन लित्र आवश्यक ि नहरु  ोकी दफा ५ को उपदफा (१) िा उल्िेलख  प्राथलिक ािि अनसुार आवदेकिाई दफा ९ 

बिोलजि गलठ  सलिल को लसफाररसको आधारिा अनसुलि ६ बिोलजिको ढाुँिािा अनिुल —पत्र लदन ुपनेछ ।  

(४) जिस्रो  उपयोग अनिुल —पत्र दफा ९ बिोलजि गलठ  सलिल को लसफाररसिा आलथनक बषनको असार िसान्  सम्िको 

िालग अनिुल  लदईनेछ, सो अवलध सिाप्त िए पलछ दफा १४ बिोलजि लनयलि  नबीकरण गराउन ुपनेछ ।  

(५) अनिुल —पत्र प्राप्त व्यलक्तिे आफ्नो अनिुल —पत्र लबलि गनन वा अन्य कुनै प्रकारिे कसैिाई हस् ान् रण वा नािसारी 

गनुन परेिा दफा १५ बिोलजि ह नेछ ।  

 

१३. जिलवद्य ुको िालग जिस्रो को उपयोग : दफा ६ िा जनुसकैु कुरा िेलखएको िए ा पलन जिलवद्य ु उत्पादनको गननको 

िालग जिस्रो को सवके्षण  था उपयोग गने अनिुल —पत्रको सम्वन्धिा प्रिलि  काननु विोलजि ह नेछ । 

 

१४. अनुिल —पत्र नबीकरण गने : (१) यो कायनलवलध बिोलजि जिस्रो को सवके्षण वा जिस्रो  उपयोगको िालग लदइएको 

अनिुल —पत्रिा प्रत्येक आलथनक बषनको िालग लनयलि  नवीकरण गनुन पनेछ ।  

(२) यो कायनलवलध विोलजि जिस्रो को सवके्षण वा जिस्रो  उपयोगको िालग लदइएको अनिुल —पत्रिा उल्िेलख  अवलध 

सिाप्त िएको लिल िे ३ िलहना लित्र अनसुलूि ७ बिोलजि  ोलकएको नबीकरण दस् रु बझुाई अनिुल —पत्र अनिुल  प्रदान 

गने लनकायबाट नबीकरण गनुन पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) अनसुारको अनिुल —पत्र नबीकरणको अवलध सिाप्त िएको लिल िे  ६ िलहना लित्र अनसुलूि ७ िा 

 ोलकएको नबीकरण दस् रुको दोब्बर दस् रु लिई नबीकरण गनन सलकने छ ।  

(४) संस्थाग  अनिुल —पत्र नबीकरण गदान बालषनक प्रगल  प्रल वदेन, िेखा परीक्षण प्रल वदेन र कर िकु्ता प्रिाण—पत्र 

संिग्न गनुन पनेछ । 

 

१५. अनिुल —पत्र नािसारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) अनिुल  प्राप्त व्यलक्तिे आफ्नो अनिुल  पत्र लबिी गनन, नािसारी गनन 

वा अन्य कुनै प्रकारिे हस् ान् रण गनुन परेिा अनुिल —पत्र प्राप्त व्यलक्तिे आलधकारीक िन्जरुीनािा सलह  दहु ुँ गाउुँपालिकाको 

जिस्रो  उपयोग सलिल  सिक्ष लनवदेन लदन ुपनेछ,  

(२) कायनलवलध बिोलजि प्राप्त जिस्रो  सवके्षण र जिस्रो  उपयोग अनिुल —पत्र लबिी वा नािसारी गनुन पने िएिा 

आवश्यक जाुँिबझु गरी अनुसलूि ७ बिोलजि नािसारी दस् रु लिई अनिुल —पत्र नािसारी गनन सलिल िे स्वीकृल  लदन 

सक्नेछ । 

 

१६. अनिुल —पत्र खारेज गनन सलकने : (१) अनिुल —पत्र प्राप्त व्यलक्तिे यो कायनलवलध वा कायनलवलध अन् रग  बनेको 



िापदण्ड लवपरर  कुनै काि गरेिा दफा ९ विोलजि गलठ  सलिल को लसफाररसिा  ोलकएको अलधकारीिे लनलश्च  अवलध 

 ोलक त्यस् ो काििा आवश्यक सधुार गनन आदिे लदन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) विोलजि  ोलकएको अवलध लित्र अनुिल —पत्र प्राप्त व्यलक्तिे आवश्यक सधुार नगरेिा त्यस् ो व्यलक्त वा 

संस्थािे पाएको अनिुल —पत्र दफा ९ बिोलजि गलठ  सलिल िे खारेज गनन सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) विोलजि अनिुल —पत्र खारेज गनुन अलघ सम्बन्धी  अनिुल —पत्र प्राप्त व्यलक्तिाई आफ्नो सफाई पेि गने 

िनुालसव िौका लदन ुपनेछ ।  

(४) कायनलवलधको दफा १४ बिोलजि नवीकरण नगराएिा अनिुल —पत्र स्व िः खारेज ह नेछ । 

 

परिच्छेद–५ 

सजाय ि पुनिािेदन सम्बन्धी ब्यिस्था 

१७. सजाय सम्बन्धी  ब्यवस्था :   (१) यस कायनलवलध वा कायनलवलध अन् रग  बनेको िापदण्ड उिंघन गरेको पाईएिा 

लनजिाई दहु ुँ गाउुँपालिकाको जिस्रो  सलिल को लसफाररसिा गाउुँ कायनपालिकाको लनणनय अनसुार  ५ हजार दलेख २५ हजार 

रुपैया सम्ि जररवाना गनन सक्नछे र त्यस् ो कसरुबाट कसैको हानी नोक्सानी िएको रहछे िने लनजवाट त्यस् ो हानी नोक्सानी 

वाप को क्षल पलु न िराई लदन सक्नेछ ।  

(२) यस कायनलवलध विोलजि अनिुल —पत्र लिन ुपनेिा सो नलिई वा अनिुल —पत्रिा उल्िेख िएका ि नहरु पािना नगरी 

जिस्रो  सवेक्षण वा जिस्रो को उपयोग गरेिा लनजिाई दहु ुँ गाउुँपालिकाको जिस्रो  सलिल को लसफाररसिा गाउुँ 

कायनपालिकाको लनणनय अनसुार ५ हजार दलेख २५ हजार रुपैया सम्ि जाररवाना गनन र त्यस् ो काि बन्द गराउन सक्नेछ ।  

(३) यस कायनलवलध विोलजि लवकास गररएको जिस्रो  वा त्यस् ो जिस्रो वाट उत्पन्न सेवा िोरी गरेिा वा दरुुपयोग गरेिा 

वा अनालधकृ  रुपिा प्रयोग गरेिा दहु ुँ गाउुँपालिकाको जिस्रो  सलिल को लसफाररसिा गाउुँ कायनपालिकािे लनजबाट लवगो 

असिु गरी लनजिाई लवगो विोलजि जाररवाना सि े गनन सक्नेछ ।  

(४) कसैिे वदलनय  साथ कुनै खानेपानीको िहुान, बाध, नहर, लसंिाई कुिो वा जिस्रो को उपयोग संग सम्बन्धी  कुनै 

संरिना वा त्यस् ो संरिनािा असर पाने अन्य कुनै संरिना ित्काएिा वा कुनै लकलसििे हानी नोक्सानी पु¥याएिा वा 

दरुुपयोग गनन प्रोत्सालह  गरेिा लनजबाट हानी नोक्सानीको लबगो असिु गरी लनजिाई दहु ुँ गाउुँपालिकाको जिस्रो  सलिल को 

लसफाररसिा गाउुँकायनकालिकाको लनणनय अनसुार लबगो विोलजि जाररवाना वा ५ बषन सम्ि कैद वा दवु ैसजाय ह न सक्नेछ ।   

 

१८. अनसुन्धानको िालग िेलख पठाउन सक्ने : जिस्रो  उपयोगको अनिुल  प्रदान गने लनकायिे यस कायनलवलध विोलजि 

आफ्नो काि, क नव्य र अलधकारको पािना गदान कसैिे दफा १७ को उपदफा (४) बिोलजिको कसरु गरेको थाहा पाएिा 

त्यस् ो कसरुका सम्बन्धिा यस कायनलवलध विोलजि अनसुन्धान गननको िालग स्थानीय प्रिासनिा िेलख पठाउन सक्नेछ ।   

 

१९. िदु्धा सम्बन्धी व्यवस्था : दफा १७ को उपदफा (४) विोलजिको सजाय ह ने कसरू सम्बन्धी व्यवस्था संघीय काननु 



विोलजि ह नेछ ।  

 

२०. पनुरावदेन सम्बन्धी व्यवस्था : यस कायनलवलध विोलजि जिस्रो  सवके्षण  था जिस्रो  उपयोगको अनिुल  प्रदान गने 

अलधकारी वा दहु ुँ गाउुँपालिकाको जिस्रो  सलिल बाट कावानही िएकोिा लित्त नवझु्ने व्यलक्तिे त्यस् ो कावानहीको लनणनयको 

जानकारी पाएको लिल िे ३५ (पै ीस) लदन लित्र सम्बन्धी  लजल्िा अदाि िा पनुरावदेन गनन सक्नेछ ।  

 

परिच्छेद–४ 

विविध 

२१. सेवा उपिोगका ि नहरु  ोक्न र सेवा िलु्क असुि उपर गनन पाउने : (१) अनिुल —पत्र प्राप्त व्यलक्तिे आफुिे लवकास 

गरेको जिस्रो को उपयोगको सेवा अन्य कसैिाई आपसी सहिल िा  ोकेको ि नको अलधनिा रही सेवा उपिव्ध गराउन वा 

त्यस् ो सेवा बाप  िलु्क असूि उपर गनन सक्नेछ ।  

(२) अनुिल —पत्र प्राप्त व्यलक्तिे आफुिे लवकास गरेको जिस्रो को उपयोगको सेवा अन्य कसैिाई व्यापारीक  था 

औद्योलगक प्रयोजनकोिालग उपिव्ध गराउन जिस्रो  सलिल बाट अनिुल  लिन ुपनेछ । 

(३) दहु ुँ गाउुँपालिकािे लवकास गरेको जिस्रो को उपयोगको सेवा अन्य कसैिाई उपिव्ध गराए गाउुँपालिकािाई बझुाउनु 

पने बालषनक सेवा िलु्क कायनलवलधको दफा ८ बिोलजि गररएको करार सम्झौ ा बिोलजि ह नेछ । 

  

(४) जिस्रो  उपयोग अनिुल  प्राप्त व्यलक्तिे जिस्रो को उपयोग गरी अन्य व्यलक्त  था संस्थाहरुिाई व्यापाररक प्रयोजनको 

िालग सेवा उपिव्ध गराए वाप  बालषनक िलु्क असुि उपर गनन सक्नेछ । 

(५) उप दफा (३) बिोलजि असिु उपर गनुन पने बालषनक िलु्क अनुिल —पत्र प्राप्त व्यलक्तको िेखा पररक्षण प्रल वदेनिा 

दलेखएको कुि नाफा आजनन गरेको रकिको १० प्रल ि  अनुिल —पत्र नबलकरण गदान बालषनक िलु्क बझुाउन ुपनेछ ।  

 

२२. सेवा रोक्न सक्ने : सेवा उपिोग गरे वाप  वझुाउन ुपने िलु्क नवझुाउने वा त्यस् ो सेवा अनालधकृ  रुपिे उपयोग गने वा 

सेवा दरुुपयोग गने वा ि न लवपरर  सेवा उपिोग गनेको हकिा त्यस् ो सेवा बन्द गनन सलकनेछ ।  

 

२३. अरुको घर जग्गािा प्रवेि गनन सक्ने :  (१) दहु ुँ गाउुँपालिका वा अनिुल —पत्र प्राप्त व्यलक्तिे जिस्रो को सवेक्षण वा 

उपयोगको लसिलसिािा कसैको घर जग्गािा प्रविे गनुन परेिा दहु ुँ गाउुँपालिका वा अनिुल —पत्र प्राप्त व्यलक्तिे खटाएको 

किनिारीिे सम्बन्धी  व्यलक्तिाई पवुन सिुना लदएर त्यस् ो घर जग्गािा प्रविे गनन सलकने छ । त्यसरी प्रविे गदान कुनै हानी 

नोक्सानी ह न गएिा दहु ुँ गाउुँपालिका वा अनिुल —पत्र प्राप्त व्यलक्तिे दफा ९बिोलजि गलठ  सलिल िे  ोलकए विोलजि 

क्षल पलु न लदनेछ । 

(२) जिस्रो  उपयोग  था लवकास प्रयोजनको िालग जग्गा उपिब्ध गराउन ुपने िएिा अनिुल  प्राप्त व्यलक्तिे अनसुलूि ८ 



बिोलजिको ढाुँिािा आवदेन गनुन पनेछ । 

 

२४. जिस्रो  संरिनाको सरुक्षा : (१) जिस्रो को उपयोग संग सम्बन्धी  कुनै संरिनाको सरुक्षाको िालग अनिुल —पत्र 

प्राप्त व्यलक्तको अनरुोधिा वा स्वयि ्आफ्नो लविारिा त्यस् ो सरुक्षा गनन आवश्यक ठानेिा दहु ुँ गाउुँपालिकािे आवश्यक 

प्रवन्ध लििाउन स्थानीय प्रिासनिाई िेलख पठाउन सक्नेछ ।  

 

२५. जिस्रो िाई प्रदलुष  गनन नह ने : दहु ुँ गाउुँपालिका लित्रको जिस्रो को प्रदषुण ह ने गरी कसैिे पलन कुनै लकलसिको 

फोहरििैा, औद्योलगक लनकास, लवष, रसायलनक वा लवषाि ुपदाथन प्रयोग गरी जिस्रो िाई प्रदलुष  गनन पाईनेछैन ्।  

 

२६. वा ावरणिा उल्िेखनीय प्रल कुि असर पानन नह ने : दहु ुँ गाउुँपालिका लित्रको जिस्रो को उपयोग गदान ि—ुक्षय, बाढी, 

पलहरो वा यस् ै अरु कारणद्धारा वा ावरणिा उल्िेखनीय प्रल कुि असर नपने गरी गनुन पनेछ ।    

 

२७. नयाुँ अनुिल  पत्र सम्बन्धी व्यवस्थािः (१) यो कायनलवलध िाग ुह न ुिन्दा पवून दहु ुँ गाउुँपालिका के्षत्र लित्र जिस्रो  उपयोग 

गरी रहकेो व्यलक्त वा संगलठ  संस्थािे कायनलवलधको दफा ११ र १२ बिोलजिको प्रलिया प¥ुयाई यो कायनलवलध प्रारम्ि िएको 

लिल िे १ बषन लित्र दहु ुँ गाउुँपालिकाको जिस्रो  सलिल  सिक्ष अनिुल को िालग कायनलवलधिा  ोलकएको ढाुँिािा लनवदेन 

लदन ुपनेछ, 

  (२) उपदफा (१) बिोलजि पनन आएका लनवदेन उपर सलिल िे आवश्यक जाुँिबझु गरी दरखास् वािािाई 

कायनलवलधिा  ोलकएको ढाुँिािा अनिुल —पत्र लदईनेछ सो अनिुल  दफा १४ बिोलजि लनयलि  नवीकरण गने पनेछ । 

 

२९. कायनलवलध संिोधन सम्बन्धी व्यवस्थािः  यस कायनलवलधिा आवश्यक ा अनसुार संिोधन  था थपघट गनुन वान्छनीय 

िएिा कायनपालिकाबाट थपघट  था संिोधन गनन सलकनेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

अनुसूवि १ 

(दफा ४ सुँग सम्बवन्धत) 

श्री अध्यक्षज्य,ू 

दहु ुँ गाउुँपालिका जिस्रो  सलिल , दािुनिा 

 

िहोदय,  

हािीिे............................................................................जिस्रो  उपयोग उपिोक्ता संस्था गठन गरी द ान गराउन 

िाहकेोिे स्थानीय जिस्रो  उपयोग कायनलवलध, २०७७ को दफा ४ बिोलजि जिस्रो  उपयोग उपिोक्ता संस्था द ान गराउन 

दहेायको लववरण खिुाई प्रस् ालव  उपिोक्ता संस्थाको एक प्रल  लबधान र ..............................................रुपैयाुँ दस् रु 

सलह  दरखास्  लदएका छौ ुँ ।  

लववरणिः  

१. उपिोक्ता संस्थाको नाििः  

२. कायनक्षेत्रिः  

३. उद्दशे्यहरूिः  

(क)  

(ख)  

(ग)  

४. सदस्यहरूको नाि ठेगाना पेिा  

(क)  

(ख)  

(ग)  

(घ)  

(ङ)  

(ि)  

५. उपयोग गररने जिस्रो को लववरणिः  



(क) जिस्रो का नाि र रहकेो ठाउुँिः  

(ख) जिस्रो बाट गररने प्रयोगिः  

(ग) उपिोक्ता संस्थािे उपयोग गनन िाहकेो जिस्रो को पररिाणिः  

(घ) उक्त जिस्रो को हाि िरैहकेो उपयोगिः  

६. उपिोक्ता संस्थािे प¥ुयाउन िाहकेो सेवा सम्बन्धी  लववरणिः  

(क) सेवाको लकलसििः  

(ख) सेवा परु् याउने क्षेत्रिः  

(ग) सेवाबाट िािालन्व  ह ने उपिोक्ताहरूको संख्यािः  

(घ) िलवष्यिा सेवा लवस् ार गनन सलकने सम्िावनािः  

७. आलथनक स्रो को लववरणिः  

८. कायानियको ठेगानािः  

 

लनवदेक,  

उपिोक्ता संस्थाको  फन बाट दरखास्  लदनेको सहीिः  

नाििः  

पदिः  

ठेगानािः  

लिल िः  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

अनुसूिी– २ 

दुह ुँ गाउुँपावलका 

गाउुँ काययपावलकाको कायायलय 

वहवकला, दािुयला 

सुदूिपविि प्रदेश, नेपाल 

प्रिाण - पत्र 

 

द ान नम्बरिः              द ान लिल िः 

      

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

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

दहु ुँ गाउुँपालिकाको जिस्रो  उपयोग कायनलवलध २०७७ को दफा ९ बिोलजि गलठ  जिस्रो  सलिल को लिल  ............. को 

लनणनय अनसुार यो प्रिाण—पत्र प्रदान गररएको छ, जिस्रो  उपयोग कायनलवलध २०७७ बिोलजि कायन सञ्िािन गनुन होिा ।  

  

सहीिः 

नाि, थरिः  

पदिः  

      

निीकिण 

निीकिण गने 

अवधकािी 

निीकिण गिेको विवत निीकिण बहाल 

िहने अिवध 

निीकिण दस्तुि 

भौिि नं ि विवत 

निीकिण गने 

अवधकािीको दस्तखत 

     

     

     

     



      

  

 

 

 

अनुसूिी–३ 

(दफा ११ संग सम्बन्धीत) 

जलस्रोतको उपयोगको सिेक्षण अनुिवत—पत्रको लावग आिेदन 

लिल िः..............................  

श्री अध्यक्ष ज्य,ू  

दहु ुँ गाउुँपालिकाको जिस्रो  सलिल , 

लहलकिा दािुनिा  

..............................................  जिस्रो को उपयोगको लनलित्त सवेक्षण गननको िालग अनिुल —पत्र पाउन स्थानीय 

जिस्रो  कायनलवलध २०७७ बिोलजि दहेायको लववरण खिुाइ यो आवदेन पेि गरेको छु ।  

१. व्यलक्त वा संगलठ  संस्थाको नाि र ठेगानािः  

२. उद्दशे्यिः  

३. सवके्षण गने क्षेत्रिः  

४. सवके्षण गनन िाग्ने अनुिालन  खिन रु.......... (पष्ु्टयाइुँ लववरण संिग्न गनुनपनेछ)  

५. सवके्षण गने अवलधिः  

६. अन्य लववरणहरू  

दहु ुँ गाउुँपालिकाको जिस्रो  उपयोग कायनलवलध २०७७ बिोलजि िालथ उल्िेलख  व्यहोरा ठीक साुँिो छ झटु्ठा ठहरे काननू 

बिोलजि सह ुँिा बझुाउुँिा ।  

 

संगलठ  संस्था िए सो संस्थाको छाप  

सम्बन्धी  व्यलक्त वा संगलठ   संस्थाको   फन बाट दरखास्  लदनेको नाि र थरिः  

सहीिः  

पदिः  

ठेगानािः  

 

 



 

 

 

 

  

अनुसूिी ४ 

(दफा ११ संग सम्बन्धीत) 

दुह ुँ गाउुँपावलका 

गाउुँ काययपावलकाको कायायलय 

वहवकला, दािुयला 

सुदूिपविि प्रदेश, नेपाल 

अनुिवत पत्र 

 

    

अनिुल —पत्र संख्या         लिल िः.....................  

 

श्री.............................. .................................    पाईिाई जिस्रो को उपयोगको सवके्षण गनन पाउने गरी दहेायको 

लववरण खोिी दहु ुँ गाउुँपालिकाको जिस्रो  उपयोग कायनलवलध २०७७ को दफा ११ बिोलजि यो अनिुल —पत्र प्रदान 

गररएको छ । लनयिानसुार कायन सम्पन्न गनुन होिा । 

 १. व्यलक्त वा संगलठ  संस्थाको परूा नाि ठेगानािः  

२. जिस्रो  सवेक्षणको उद्दशे्य  

३. जिस्रो  सवेक्षणको क्षेत्र  

४. सवके्षण गने अवलध  

५. अनिुल —पत्र बहाि रहने अवलध  

 

अनिुल —पत्र लदने अलधकारीको नाििः 

सहीिः 

पदिः 

निीकिण 

निीकिण गने निीकिण गिेको विवत निीकिण बहाल निीकिण दस्तुि निीकिण गने 



अवधकािी िहने अिवध भौिि नं ि विवत अवधकािीको दस्तखत 

     

     

     

     

    

अनुसूिी–५ 

(दफा ९ संग सम्बन्धीत) 

जलस्रोतको उपयोगको अनुिवत—पत्रको लावग आिेदन 

 लिल िः.....................  

श्री अध्यक्ष ज्य,ू  

दहु ुँ गाउुँपालिकाको जिस्रो  सलिल  

लहलकिा, दािुनिा 

 ................................................  जिस्रो को उपयोगको लनलित्त अनिुल —पत्र पाउन जिस्रो  उपयोग बिोलजि 

दहेायका लववरणहरू सि े खिुाइ यो आवदेन पेि गरेको छ ।  

१. व्यलक्त वा संगलठ  संस्थाको नाि र ठेगानािः  

२. उद्दशे्यिः  

३. उपयोग गनन खोजकेो जिस्रो को पररिाण र उपयोग गने प्रयोजनिः  

४. प्रस् ालव  जिस्रो  उपयोग गने ठाउुँिः  

५. जिस्रो को उपयोगबाट िाि पगु्ने ठाउुँको के्षत्रफििः  

६. प्रस् ालव  उपयोगबाट ह न सक्ने सम्िालव  िाििः  

७. प्रस् ालव  सेवाबाट िािालन्व  ह ने उपिोक्ताहरूको संख्यािः  

८. जिस्रो को उपयोगको िालग िाग्ने अनुिालन  रकि र सोको स्रो िः  

९. जिस्रो  उपयोग गने  ररकािः 

१०. जिस्रो को हाि िरैहकेो र िलवष्यिा ह न सक्ने उपयोगिः  

११. अन्य लववरणहरू  

िालथ उल्िेलख  व्यहोरा ठीक साुँिो छ झटु्ठा ठहरेिा काननू बिोलजि सह ुँिा बझुाउुँिा ।  

 

संगलठ  संस्था िए सो संस्थाको छाप   

सम्बन्धी  व्यलक्त वा संगलठ  संस्थाको  फन बाट दरखास्  लदने व्यलक्तको नाि, थरिः  

सहीिः  



पदिः  

  

 

 

अनुसूिी  ६ 

(दफा ९ संग सम्बन्धीत) 

दुह ुँ गाउुँपावलका 

गाउुँ काययपावलकाको कायायलय 

वहवकला, दािुयला 

सुदूिपविि प्रदेश, नेपाल 

अनुिवत - पत्र 

    

अनिुल —पत्र संख्या                         लिल िः.....................  

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

 पाईिाई जिस्रो को उपयोग गनन पाउने गरी दहेायको लववरण खोिी स्थानीय जिस्रो  उपयोग कायनलवलध २०७७ को दफा 

१२ बिोलजि यो अनिुल —पत्र प्रदान गररएको छ ।  

१. जिस्रो को उपयोग गने व्यलक्त वा संगलठ  संस्थाको नाि र ठेगानािः  

२. जिस्रो  उपयोगको उद्दशे्यिः  

३. जिस्रो को नाि, लकलसि र रहकेो स्थानिः  

४. उपयोग गनन पाउने जिस्रो को पररिाणिः  

५. जिस्रो  उपयोगको क्षेत्रिः  

६. जिस्रो  उपयोग गने  ररकािः  

७. प्रस् ालव  पररयोजनाबाट िािालन्व  ह ने उपिोक्ताहरूको संख्यािः  

८. अन्य ि नहरु 

९. अनिुल —पत्र वहाि रहने अवलधिः  

अनिुल —पत्र लदने अलधकारीको नाििः 

सहीिः 

   पदिः    

 निीकिण 

निीकिण गने निीकिण गिेको विवत निीकिण बहाल निीकिण दस्तुि निीकिण गने 



अवधकािी िहने अिवध भौिि नं ि विवत अवधकािीको दस्तखत 

     

     

     

     

अनुसूिी ७ 

(दफा  उप दफा ४ ि दफा ११ संग सम्बन्धीत) 

जलस्रोत उपयोगको वकवसि ि दस्तुि 

जलस्रोत उपयोगको वकवसि संस्था दताय 

दस्तुि 

सिेक्षण 

अनुिवत पत्र 

जल उपयोग 

अनुिवत पत्र 

दस्तुि 

निीकिण 

दस्तुि 

नािसािी 

दस्तुि 

खानेपानी र घरेि ुउपयोग प्रयोजन १००० १००० १००० १००० २००० 

लसंिाई प्रयोजन  १००० १००० १००० १००० २००० 

पिपुािन  था ित्स्यपािन जस् ा 

कृलषजन्य उपयोग 

१००० १००० १००० १००० २००० 

घरेि ुउद्योग, औद्योलगक व्यवसाय 

 था खानीजन्य उपयोग  

२००० २००० २००० २००० ४००० 

जि या ाया  ५००० ५००० ५००० ५००० १०००० 

आिोद प्रिोदजन्य उपयोग  ५००० ५००० ५००० ५००० १०००० 

अन्य उपयोग  ५००० ५००० ५००० ५००० १०००० 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

अनुसूिी ८ 

(दफा २२ संग सम्बन्धीत) 

जग्गा उपयोग िा प्रावि उपयोगको लावग दिखास्त 

लिल ......................  

श्रीिान ्अध्यक्ष 

दहु ुँ गाउुँपालिकाको जिस्रो  सलिल , 

लहलकिा दािुनिा 

 

िहोदय,   

जिस्रो को उपयोगको लसिलसिािा लनिानण कायन िरुु गननका िालग  पलसििा उल्िेलख  घर जग्गा उपयोग गनुनपने वा प्राप्त 

गनुनपने िएकोिे लनयिानसुार उपयोग गनन पाउने गरी वा प्राप्त गराइ पाउन यो आवदेन पेि गररएको छ ।  

 

तपवसल  

संगलठ  सस्था िए सो संस्थाको छाप  

सम्बन्धी  व्यलक्त वा संगलठ   संस्थाको  फन बाट दरखास्  लदनेको नाि र थरिः  

सहीिः  

पदिः  

ठेगानािः 

  

   

आज्ञािे, 

िहिेबहादरु बि 

प्रिखु प्रिासकीय अलधकृ  

 



 

 

 

 

 


