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थलारा गाउँपाललकमा जलस्रोतको सम्बन्धमा व्यवस्था लिधाारण बिेको लियमावली २०७६ 

  

प्रस्ताविा : िेपालको संववधाि, स्थािीय सरकार सन्चालि, २०७४ तथा अन्य प्रचललत  कािूि बमोजजम स्थािीय 
तहलाई जलस्रोत तथा जलाधार, भसंूरक्षण, महुाि संरक्षण, खािेपािी, लसचाई, सािा जलववद्यतु, जल उपयोग, एवं 
प्राकृलतक स्रोतको उपयोग एवं व्यवस्थापािी सम्बन्धमा थलारा गाउँपाललका लभत्रको भ-ूसतहमा वा भलूमगत वा 
अन्य कुिै  अवस्थामा रहेको जलस्रोतको समजुचत उपयोग संरक्षण, व्यवस्थापािी र ववकास गिा एवं जलस्रोतको 
लाभदायक उपयोगहरुको लिधाारण गिा, त्यस्तो उपयोगबाट हिुे वातावरणीय तथा अन्य हािीकारक प्रभावको 
रोकथाम गिा, एवं जलस्रोतलाई प्रदषुण मकु्त राख्न ेकािूिी व्यवस्था गिा वाञ्छिीय भएकोले थलारा 
गाउँपाललकाको प्रशासकीय कायाववलध लियलमत गिे  ि, २०७५ बमोजजम गाउँ कायापाललकाले थलारा 
गाउँपाललकाको जलस्रोत लियमावली, २०७६ जारी गरेको छ ।   
  

पररच्छेद १ 

प्रारम्म्भक 

  

!= संजक्षप्त िाम र प्रारम्भः (१) यो लियमावलीको िाम थलारा गाउँपाललकाको जलस्रोत लियमावली, २०७६ रहेको 
छ ।   
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२)  यो लियमावली राजपत्रमा प्रकाशि भएपलछ प्रारम्भ हिुेछ ।   
२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा िलागेमा यस लियमावलीमा :   
 

क) "जलस्रोत" भन्नाले गाउँ क्षेत्रलभत्रको भ ूसतहमा वा भलूमगत वा अन्य जिुसकैु अवस्थमा रहेको पािी 
सम्झिपुछा ।  
ख)  "लाभदायक उपयोग" भन्नाले साधि र स्रोतले भ्याएसम्म उजचत रुपले गररएको  जलस्रोतको उपयोग 
सम्झिपुछा ।  
ग)   "अिमुलत  प्राप्त व्यजक्त" भन्नाले लियमावलीको दफा १५, १७ र २० बमोजजम अिमुलत  प्राप्त व्यजक्त 
वा संगठित  संस्था सम्झिपुछा । 

घ)    "उपभोक्ता संस्था" भन्नाले दफा ४ बमोजजम   गठित जल उपभोक्ता संस्था सम्झिपुछा ।   
ङ)  "गाउँ जलस्रोत सलमलत" भन्नाले दफा ३० बमोजजमको गाउँ जलस्रोत सलमलत सम्झिपुछा।   
च)  "अिमुलत पत्र" भन्नाले दफा १५, १७ र २० बमोजजम   ठदइिे अिमुलत पत्र सम्झिपुछा। 

छ)   "सभेक्षण" भन्नाले जलस्रोतको उपयोगका लालग गररिे  संभाव्यता अध्यि ववस्ततृ  ईजन्जलियररङ  
लिजाइऐिको काया  र त्यसका लालग गररिे  अन्वेषणको काया  समेत सम्झिपुछा ।   
ज)   "उपभोक्ता" भन्नाले जलस्रोतसँग सम्बजन्धत सेवा उपयोग गिे व्यजक्त सम्झिपुछा । 

झ)    "सेवा शलु्क" भन्नाले िेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा गाउँपाललका वा अिमुलत  पत्र प्राप्त व्यजक्तले 
उपल्ध गराएको जलस्रोतसँग सम्बजन्धत सेवा उपयोग गरे वापत उपभोक्ताले बझुाउिपुिे शलु्क सम्झिपुछा । 

ञ) "गाउँपाललका" भन्नाले थलारा गाउँपाललका सम्झिपुछा । 

ट) "गाउँ कायापाललका" भन्नाले गाउँपाललकाको कायापाललका सम्झिपुछा । 

ि) "प्रमखु" भन्नाले गाउँपाललकाको प्रमखु सम्झिपुछा ।   
ि) "उप प्रमखु" भन्नाले गाउँपाललकाको उप प्रमखु सम्झिपुछा । 

ढ)   "प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत" भन्नालेगाउँपाललकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत सम्झिपुछा।  
  

पररच्छेद २ 

जलस्रोत  स्वालमत्व  सम्बन्धी व्यवस्था 
  

#= जलस्रोत  स्वालमत्वः (१) थलारा गाउँपाललका लभत्र  रहेको जलस्रोतको स्वालमत्व  गाउँपाललकामा लिवहत  
रहिेछ ।   
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२) प्रचललत  संघीय, प्रदेश तथा गाउँपाललकाको कािूि बमोजजम गाउँपाललकाको जलस्रोतको उपयोग तथा 
व्यवस्थापि गिे अलधकार गाउँपाललकामा रहिेछ ।   
  

पररच्छेद ३ 

उपभोक्ता सम्बन्धी व्यवस्था 
  

$= जल  उपभोक्ता संस्थाको गििः (१) सामवुहक  लाभको लालग संस्थागत रुपमा जलस्रोतको उपयोग गिा 
चाहिे व्यजक्तहरुले जल उपभोक्ता संस्था गिि  गिा सक्िेछि ।   
 

२) उपलियम  (१) बमोजजम  गिि  गररएको  जल उपभोक्ता संस्थालाई गाउँ जलस्रोत सलमलत समक्ष दताा  
गराउिपुिेछ  ।   
३) उपलियम  (२) बमोजजम   जल उपभोक्ता संस्था दताा  गिा देहाय बमोजजम   गिुापिेछ । ।   
क) पदालधकारी  तथा सदस्य समेत गरी कम्तीमा सात जिाको उपभोक्ता संस्था गिि  भएको,   
ख)  संस्थाको ववधाि  एक प्रलत ,  
ग)  अिसूुची-१ बमोजजम  को लिवेदि  ,   
घ)  आलथाक   ऐिमा तोकीए बमोजजम  को दस्तरु,   
  

%= उपभोक्ता संस्थाको दताा को लालग  दरखास्त ठदिपुिे : लियम  ४ को (३) बमोजजम   उपभोक्ता संस्था गिि  
गरी दताा  गराउि चाहिे सम्बजन्धत उपभोक्ताहरु मध्ये कम्तीमा सात जिा उपभोक्ताहरुले  
 

अिसूुची १ बमोजजमको ढाँचामा उपभोक्ता संस्थाको एक प्रलत  ववधाि र तोकीएको दस्तरु सवहत  गाउँ जलस्रोत 
सलमलत समक्ष दरखास्त ठदि ुपिेछ ।    
^= ववधािमा खलुाउिपुिे  वववरणहरु :  लियम  ४ बमोजजम पेश गिुापिे उपभोक्ता संस्थाको ववधाऐिमा संस्था 
सम्बन्धी देहायका वववरणहरु खलुाउिपुिेछ ।   
 

क) पूरा िाम र िेगािा,  
ख) उदे्दश्य तथा काया क्षते्र,  

ग) सदस्यको लालग योग्यता तथा सदस्यता शलु्क,  

घ) सदस्यको लिस्कासि र राजीिामा,   
ङ) हकदावी िामासारी वा हकवालाको मिोियि,  

च) साधारण सभा सम्बन्धी व्यवस्था,  
छ) सञ्चालक सलमलत गिि लिवााचि  काम कताव्य अलधकार  सम्बन्धी,   
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ज) सञ्चालक पदमा वहाल रहि िसक्िे अवस्था,   
झ) संचालक सलमलतको वैिक सम्बन्धी कायाववलध,   

ञ) कोष तथा लेखापरीक्षण,  

ट) ववधाि संशोधि,   

त) ववघटि,   

ज) ववववध ,   
&= उपभोक्ता संस्था संगठित  संस्था हिुेः (१) उपभोक्ता संस्था अलभजच्छन्न  उत्तरालधकारीवाला  स्वशालसत र 
संगठित  संस्था हिुेछ ।  
 

२) उपभोक्ता संस्थाको सव कामकारवाहीको लिलमत्त आफ्िो छुटै्ट छाप हिुेछ ।   
३) उपभोक्ता संस्थाले व्यजक्त सरह चल अचल सम्पलत प्राप्त गिा उपभोग गिा वेचवववखि गिा वा अन्य   
वकलसमको व्यवस्था गिा सक्िेछ ।   
४) उपभोक्ता संस्थाले व्यजक्त सरह िाललस उजरु गिा र उपभोक्ता संस्था उपर पलि सोही िामबाट िाललस उजरु 
लाग्ि सक्िेछ ।   
*= दताा र प्रमाणपत्रः लियम ५ बमोजजम  पिा आएको दरखास्त उपर गाउँ जलस्रोत सलमलतले आवश्यक जाँचबझु 
गरी उपभोक्ता संस्था दताा गिा उपयकु्त देखेमा दताा गरी अिसूुची -२ बमोजजमको ढाँचामा उपभोक्ता संस्था दताा 
को प्रमाणपत्र ठदिपुिेछ ।   
 

२)  उपलियम (१) बमोजजम कुिै उपभोक्ता संस्था दताा गिा उपयकु्त िदेखेमा गाउँ जलस्रोत सलमलतले सोको 
स्पष्ट कारण खोली दरखास्तवालालाई दरखास्त परेको लमलतले पैलतस ठदि लभत्र सो कुराको सूचिा ठदिपुिेछ।   
३) यो लियमावली प्रारम्भ हिु ुअगावै प्रचललत कािूि बमोजजम दताा भएका उपभोक्ता संस्थाहरु यस लियमावली 
बमोजजम दताा भएको मालििेछि ।   
(= ववधाि  संशोधिः (१) उपभोक्ता संस्थाले आफ्िो ववधाि संशोधि गिापिे भएमा ववधाि को प्रकृया पूरा गरी 
तयार गररएको ववधाि को संशोलधत मस्यौदा गाउँ जलस्रोत सलमलतमा पेश गिुापिेछ ।   
 

२) उपलियम (१) बमोजजम  ववधाि संशोधि सम्बन्धमा गाउँ जलस्रोत सलमलतले आवश्यक जाँचवझु गरी ववधाि 
लाई संशोधि गिा स्वीकृत ठदि सक्िेछ।   

पररच्छेद ४ 

जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था 
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!)= जलस्रोत  उपयोगः (१) यस लियमावली बमोजजम अिमुलत पत्र प्राप्त िगरी कसैले पलि जलस्रोतको उपयोग 
गिा पाउिेछैि।   
 

२) उपलियम  (१) मा जिुसकैु   कुरा लेजखएको भए तापलि  देहाय बमोजजम जलस्रोतको उपयोग गिा अिमुलत  
ललिपुिे  छ । अिमुलत  ललि  चाहेमा यस लियमले वाधा पयुााएको मालििेछैि ।  
क) व्यजक्तगत वा सामवुहक रुपमा आफ्िो लिलमत्त  खािेपािी र अन्य घरेल ुप्रयोगका लालग उपयोग गिा,   
ख) व्यजक्तगत वा सामवुहक  रुपमा आफ्िो जग्गाको लसंचाइ गिा,  
ग) घरेल ुउद्योगको रुपमा पािीघट्ट वा पािीचक्की चलाउि,  

घ)  व्यजक्तगत रुपमा स्थािीय आवागमिको लालग िुङ्गाको प्रयोग गिा,   
ङ) जग्गाधिीले आफ्िो जग्गा लभत्र मात्र लसलमत रहेको जलस्रोत तोकीए बमोजजम उपयोग गिा,  
३) जलस्रोतको उपयोग गिे व्यजक्त वा संगठित संस्थाले अरुलाई मकाा िपिे गरी लाभदायक उपयोग गिुापिेछ 
।    
११. जलस्रोत  उपयोगको प्राथलमकतााक्रमः (१) जलस्रोत उपयोग गदाा साधारणतया देहाको प्राथलमकताक्रम 
अिसुार गिुापिेछ । ।   
 

क) खािेपािी र घरेल ुउपयोग,  

ख) लसंचाइ ,  
ग) पशपुालि तथा मत्स्यपालि जस्ता कृवषजन्य उपयोग,  

घ) जलववद्यतु,  

ङ) घरेल ुउद्योग औद्योलगक व्यवसाय तथा खािीजन्य उपयोग  
च) जलयातायात,  

छ) आमोद प्रमोदजन्य उपयोग,   

ज)  अन्य उपयोग ।   
२) जलस्रोतको उपयोग गदाा कुिै वववाद उत्पन्न भएमा जलस्रोत उपयोग जाँचवझु सलमलतले उपलियम  (१) को 
प्राथलमकतााक्रम दफा १० को उपलियम  (३) बमोजजम जलस्रोतको लाभदायक उपयोग भए िभएको र अन्य 
आवश्यक जाँचबझु समेत गरी सोको आधारमा सम्बजन्धत जलस्रोतको उपयोग गिा पाउिे िपाउिे वा कुिै 
वकलसमले उपयोग गिा पाउिे भने्न कुराको लिधाारण गिेछ ।   
३) उपलियम (२) बमोजजम जलस्रोत उपयोग जाँचबझु सलमलतले लिधाारण गरेको कुरा सम्बजन्धत सवै लाई मान्य 
हिुेछ ।   
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४) उपलियम (२) बमोजजम जलस्रोत उपयोग जाँचवझु सलमलतले सोही उपदफामा उल्लेजखत कुराको लिधाारण 
गदाा अपिाउिपुिे कायाववलध लियम  ४२ (३) मा तोकीए बमोजजम हिुेछ ।   
१२. अिमुलतपत्रको व्यवस्थाः (१) जलस्रोतको सवेक्षण वा उपयोग गिा चाहिे व्यजक्त वा संगठित  संस्थाले 
सम्बजन्धत ववषयको आलथाक प्राववलधक र वातावरणीय अध्ययि प्रलतवेदि तथा तोकीए बमोजजमको वववरणहरु 
खलुाई गाउँ जलस्रोत सलमलत समक्ष अिमुलत पत्रको लालग दरखास्त ठदिपुिेछ तर जलस्रोतको सवेक्षण र लियम  
१० को (२) बमोजजम उपयोगका लालग अिमुलत पत्रको लालग दरखास्त ठददाँ त्यस्तो अध्ययि प्रलतवेदि संलग्ि 
गिा आवश्यक पिेछैि।   
२) उपलियम (१) बमोजजम परेको दरखास्तमा गाउँ जलस्रोत सलमलतले आवश्यक जाँचबझु गरी दरखास्त परेको 
लमलतले जलस्रोत सवेक्षणको अिमुलत पत्रको हकमा तीस ठदि लभत्र र जलस्रोत उपयोगको अिमुलत पत्रको हकमा 
१२० ठदि लभत्र तोकीए बमोजजम को ढाँचमा आवश्यक शताहरु तोकी लियम ११ को उपलियम १ मा उल्लेजखत 
प्राथलमकताक्रम अिसुार दरखास्तवाललाई अिमुलत पत्र ठदिपुिेछ ।   
   

३) अिमुलत पत्र प्राप्त व्यजक्तले जलस्रोतको उपयोग वापत िेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपाललकालाई 
तोकीए बमोजजमको दस्तरु वा वावषाक शलु्क बझुाउिपुिेछ ।   
४) अिमुलत पत्र प्राप्त व्यजक्तले आफ्िो अिमुलतपत्र वववक्र गिा वा अन्य कुिै प्रकारले कसै लाई हस्तान्तरण गिा 
परेमा गाउँ जलस्रोत सलमलतबाट तोकीए बमोजजम स्वीकृत ललिपुिे छ   
१३. जलस्रोत उपयोगको सवेक्षण अिमुलतपत्रको लालग दरखास्त ठदिेः (१) जलस्रोत उपयोगको सवेक्षण अिमुलत 
पत्र ललि चाहिे व्यजक्त वा संगठित  संस्थाले अिसूुची -३ बमोजजम ढाँचामा प्रस्ताव पररयोजिासँग सम्बजन्धत 
देहायका वववरणहरु खलुाइ गाउँ जलस्रोत सलमलत समक्ष तीि प्रलत दरखास्त फारम ठदिपुिेछ ।   
 

क)  पररयोजिाको वववरण,  

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

घ)  पररयोजिाबाट लाभाववजन्वत हिुे उपभोक्ताहरुको संख्या र वकलसम,  

ङ)  सवेक्षण गररिे जलस्रोतको क्षेत्र,  

च)  पररयोजिा सम्पन्न गिा लाग्िे अिमुालित कुल अवलध र लागत (सवेक्षण र सञ्चालिको लालग समेत)   
छ)  महुाि रहेको क्षेत्रको चार वकल्ला तथा अन्य आवश्यक कुराहरु ।   
२) उपलियम (१) बमोजजम सवेक्षण अिमुलत पत्रको लालग दरखास्त ठददाँ आलथाक लियममा उल्लेख भएमा सोही 
अिसुार र िभएमा अिसूुची ८ मा उल्लेजखत दस्तरुको पच्चीस प्रलतशतको दरले हिु आउिे रकम सवेक्षण 
अिमुलत पत्र दस्तरु वापत बझुाउि ुपिेछ ।   
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१४. दरखास्त उपर जाँचबझुः (१) लियम १३ बमोजजम दरखास्त परेपलछ लियमावली बमोजजम दरखास्त वालाले 
दरखास्तसाथ पेश गिापिे आवश्यक वववरण वा प्रलतवेदि पेश गरे िगरेको सम्बन्धमा गाउँ जलस्रोत सलमलतले 
आवश्यक जाँचवझु गिा पिेछ ।  
 

२) उपलियम (१) बमोजजम जाँचबझु गदाा दरखास्तवालाले दरखास्तसाथ पेश गिुापिे कुिै कागजात वववरण वा 
प्रलतवेदि पेश गरेको रहेिछ भिे त्यस्तो कागजात वववरण वा मावफकको म्याद तोकी दरखास्त परेको पन्र ठदि 
लभत्र सूचिा ठदिपुिेछ ।   
३) उपलियम (२) बमोजजम कुिै कागजात वववरण वा प्रलतवेदि पेश गिा गाउँ जलस्रोत सलमलतले म्याद तोकी 
सूचिा ठदएकोमा जिु लमलतमा त्यस्तो कागजात प्राप्त हिु आउँछ सोही लमलतलाई िै लियमावलीको लियम १३ को 
उपलियम (२) को प्रयोजिको लालग दरखास्त परेको लमलत मालििेछ ।   
 

१५. सवेक्षण अिमुलतपत्र ठदिेः लियम  १३ बमोजजम परेको दरखास्त उपर लियम १४ बमोजजम गाउँ जलस्रोत 
सलमलतले आवश्यक जाँचबझु गरेपलछ दरखास्तवालाको माग अिसुार वा आवश्यक भए संशोधि समेत गरी 
अिसुचुी -४ बमोजजम  को ढाँचामा दरखास्तवालालाई जलस्रोत उपयोगको सवेक्षण अिमुलत पत्र ठदिपुिेछ ।   
१६. सवेक्षण प्रलतवेदि पशे गिुा पिे  लियम १५ बमोजजम अिमुलत पत्र प्राप्त व्यजक्तले सवेक्षणको काम सम्पन्न 
गरेको लमलतले तीस ठदि लभत्र आफूले गरेको सवेक्षणको तीि प्रलत प्रलतवेदि गाउँ जलस्रोत सलमलत समक्ष पेश 
गिुापिेछ ।    
१७. जलस्रोत  उपयोग अिमुलत (१) जलस्रोतको उपयोग गिा चाहिे व्यजक्त वा संगठित संस्थाले अिसूुची-५ 
बमोजजम  को ढाँचामा प्रस्ताव पररयोजिासँग सम्बजन्धत देहायको वववरणहरु खलुाइ गाउँ जलस्रोत सलमलत समक्ष 
तीि प्रलत  दरखास्त फाराम ठदिपुिेछ ।   
 

क) पररयोजिाको ववस्ततृ वववरण पररयोजिा स्थलको िक्शाको उपयोग गररिे पािीको स्रोत,पररयोजिा सम्पन्न गिा 
लाग्िे अिमुालित समय र लागत पररयोजिाको सहभागीहरुको िाम र लतिीहरुको संलग्िताको वकलसम, 

पररयोजिामा अजन्तम स्वालमत्व रहिे व्यजक्त वा संगठित संस्था तथा त्यस्तो संस्थाको सञ्चालकहरुको िाम थर र 
वति समेत स्पष्ट रुपमा खलुाउि ुपछा ।   
ख) सम्भाव्यताको ववश्लषेण पररयोजिाको ववस्ततृ िक्शा सवहत को प्राववलधक वववरण तथा आलथाक ववश्लेषण र 
उपभोक्ताहरुको वववरण) ।  
ग) ववत्तीय व्यवस्था (पररयोजिाको अिमुालित ववत्तीय व्यवस्था पररयोजिाका लगािीकतााहरुको आलथाक हैलसयत, 

पररयोजिामा प्रत्यक्ष रुपले सहभागी हिुे ववत्तीय संस्थाहरुको प्रलतवद्धता र लगािीकतााहरुले दावयत्व तथा शेयर 
पुजँी र ऋणको प्रलतशत) ।  
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घ) घर जग्गाको उपयोग वा प्राप्ती पररयोजिाको लिमााण काया को लालग स्थायी वा अस्थायी तवरबाट उपयोग वा 
प्राप्तीको लालग चावहिे सरकारी वा गैर सरकारी जग्गाको कुल क्षेत्रफल र जग्गाधिीहरुको लागत) ।   
ङ) वातावरणीय प्रभाव ववश्लषेण (पररयोजिाले वातावरणमा पािा उल्लेखिीय प्रलतकूल प्रभावलाई न्यूितम गिा 
अपिाउिे उपायहरु तथा जलस्रोतमा रहिे जलचर एवं जल वातावरण संरक्षणको लालग अपिाउिे उपायहरु, 

पररयोजिाले सम्बजन्धत क्षते्रमा पािा सक्िे सामाजजक तथा आलथाक प्रभावको अलतररक्त ववद्यमाि स्थािीय श्रम तथा 
स्रोत र साधऐिको उपयोग, पररयोजिा सम्बन्धी काया पूरा भएपलछ त्यस क्षेत्रका व्यजक्तहरुले पाउिे लाभ, लिमााण 
तथा सञ्चालि सम्भार सम्बन्धमा स्थािीय जितालाई ठदइिे ताललम लिमााण लशववरको लालग आवश्यक पिे 
सवुवधाहरु, सरुक्षात्मक व्यवस्थाहरु तथा पररयोजिाहरु सञ्चालिबाट सम्बजन्धत जग्गाधिीहरुलाई पिा सक्िे असर 
ववस्थावपत जिसंख्याको लगत र लतिीहरुको पिुवाासको लालग अपिाउिे आवश्यक व्यवस्था समेत स्पष्ट रुपमा 
खलुाउि ुपछा) ।   
च)  अन्य आवश्यक कुराहरु ।   
२) उपलियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेजखएता पलि  लियम  १० को (२) बमोजजम  को प्रयोजिका लालग 
उपलियम  १ को (ग),(घ),(ङ) बमोजजम  को वववरण पेश गिा अलिवाया हिुछैेि ।  
१८. दरखास्त उपर जाँचबझुः (१) लियम १७ बमोजजम दरखास्त प्राप्त भएपलछ लिदेजशका बमोजजम दरखास्तसाथ 
पेश गिापिे आवश्यक कागजात वववरण वा प्रलतवेदिपेश गरे िगरेको सम्बन्धमा गाउँ जलस्रोत सलमलतले 
आवश्यक जाँचबझु गिुापिेछ ।    
 

२) उपलियम (१) बमोजजम जाँचबझु गदाा दरखास्तवालाले दरखास्तसाथ पेश गिापिे कुिै कागजात वववरण 
िपगेुमा गाउँ जलस्रोत सलमलतले सम्बजन्धत दरखास्तवालालाई मिालसव मावफकको म्याद तोकी दरखास्त दताा 
भएको लमलतले  तीस ठदि लभत्र सो कुराको सूचिा ठदि ुपिेछ ।   
३) उपलियम (२) बमोजजम कुिै कागजात वववरण वा प्रलतवेदिपेश गिा गाउँ जलस्रोत सलमलतले म्याद तोकी 
सूचिा ठदएकोमा जिु लमलतमा त्यस्तो कागजात प्राप्त हिु आउँछ सोही लमलतलाई लियमावलीको को उपलियम (२) 
प्रयोजऐिको लालग दरखास्त परेको लमलत मालििेछ ।   
१९. सावाजलिक सूचिा प्रकाजशत गिुा पिे  (१) लियम  १७ बमोजजम   जलस्रोतको उपयोग अिमुलत पत्रको 
लालग दरखास्त परेपलछ गाउँ जलस्रोत सलमलतले लियम १८ बमोजजम आवश्यक जाँचबझु गरी तत्सम्बन्धी 
वववरणहरु खलुाइ सावाजलिक जािकारीको लालग सूचिा प्रकाजशत गिुापिेछ ।   
 

२) उपलियम (१) बमोजजम सूचिा प्रकाजशत भएपलछ जलस्रोतको उपयोगसंग सम्बजन्धत पररयोजिाको लिमााण 
तथा सञ्चालि गदाा कुिै उल्लेखिीय प्रलत कूल असर पिे भएमा तत्सम्बन्धी वववरणहरु खलुाइ सूचिा प्रकाजशत 



9 
 

भएको लमलतले  पैंतीस ठदि लभत्र  सम्बजन्धत गाउँ जलस्रोत सलमलत समक्ष जोसकैुले पलि जािकारी ठदि सक्िेछ 
।   
३) उपलियम (२) बमोजजम प्राप्त हिु आएको प्रलतवक्रया समेतलाई ववचार गरी गाउँ जलस्रोत सलमलतले त्यस्तो 
उल्लेखिीय प्रलत कूल असर न्यूितम गिे सम्बन्धमा सम्बजन्धत दरखास्तवालाले पालिा गिापिे कुराहरु अिमुलत 
पत्र ठददाँ तोकी ठदिेछ ।   
२०. अिमुलतपत्र ठदिेः लियम  १७ बमोजजमको दरखास्त उपर लियम १९ बमोजजमको कायाववलध पूरा गरी गराई 
गाउँ जलस्रोत सलमलतले दरखास्तवालाको माग बमोजजम वा आवश्यक भए संशोधि समेत गरी अिसूुची ६ 
बमोजजम   ढाँचामा दरखास्तावालालाई जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी अिमुलत पत्र ठदिपुिेछ ।   
२१. सवेक्षणको अिमुलत पत्र प्राप्त ब्यजक्तलाई  पररयोजिा संचालि गिा अिमुलतपत्र प्रदाि  गररिेः (१) लियम  
१५ बमोजजम   सवेक्षणको अिमुलत  प्राप्त व्यजक्तले आफूले गरेको सवेक्षण बमोजजम   जलस्रोत उपयोग 
सम्बन्धी काया  पलि  गिा चाहेमा सवेक्षण काया  पूरा गिापिे म्याद लभत्र लियम १७ बमोजजमका वववरणहरु 
खलुाइ दरखास्त ठदएमा यस लिदेजशका को अन्य व्यवस्थाहरुको अलधिमा रही दरखास्तवालालाई 
प्राथलमकताकासाथ लियम २० बमोजजम जलस्रोत उपयोगको अिमुलत पत्र ठदि सक्िेछ ।   
२२. जलस्रोत मालथ अलधकार कायम हिुेः यस लियमावली बमोजजम  जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी काया  
सञ्चालि गिा अिमुलत पत्र प्राप्त व्यजक्तलाइ अिमुलत पत्रमा उल्लेख भए बमोजजम कामको लालग सोही अिमुलत  
पत्रमा तोकीएको स्थाि र क्षेत्रसम्म जलस्रोतको उपयोग गिे अलधकार प्राप्त हिुेछ।   
२३. काया शरुु गिुापिे अवलधः (१) अिमुलत पत्र प्राप्त व्यजक्तले अिमुलत पत्रमा उल्लेजखत काया अिमुलत पत्र प्राप्त 
गरेको लमलतले  सवेक्षणको हकमा तीि लमहिालभत्र र जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी काया सञ्चालऐिको हकमा एक 
वषा लभत्र भौलतक रुपमा काया शरुु गरी सोको जािकारी सम्बजन्धत गाउँ जलस्रोत सलमलतलाइ ठदि ुपिेछ ।   
 

तर म्यादलभत्र  काया  शरुु गिा िसकेको कारण खोली अिमुलत पत्र प्राप्त व्यजक्तले लिवेदि   ठदएमा गाउँ 
जलस्रोत सलमलतले त्यस्तो कारण उजचत र यथेष्ट देखेमा म्याद थप गिा सक्िेछ ।  
२) उपलियम  (१) बमोजजम   काया  शरुु भएपलछ प्रत्येक ६ लमहिामा भएको कामको प्रगलत वववरण अिमुलत 
पत्र प्राप्त व्यजक्त वा संस्थाले सवेक्षण वा लिमााण काया  सम्पन्न िभए सम्म गाउँ जलस्रोत सलमलत समक्ष 
पताउिपुिेछ ।   
२४. ियाँ अिमुलतपत्र ललिपुिे : (१) लियमावली प्रारम्भ हिु ुअगावै  देजख जलस्रोतको उपयोग गरररहेको व्यजक्त 
वा संगठित  संस्थाले पलि  लियम  १७ मा उल्लेजखत वववरणहरु खलुाइ लियमावली प्रारम्भ भएको लमलतले एक 
वषा लभत्र  गाउँ जलस्रोत उपयोगको अिमुलत पत्रको लालग दरखास्त पेश गिुा पिेछ ।   
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२) उपलियम  (१) बमोजजम   पिा  आएको दरखास्त उपर गाउँ जलस्रोत सलमलतले आवश्यक जाँचबझु गरी 
दरखास्तवालालाइ अिसूुची -७ बमोजजम  को ढाँचामा अिमुलत पत्र ठदिेछ ।   
२५. अिमुलतपत्र दस्तरुः यो लियमावली बमोजजम  को जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी काया  सञ्चालि गिा अिमुलत 
पत्रको लालग दरखास्त ठददाँ आलथाक ऐिमा उल्लेख भएमा सोही अिसुार र िभएमा अिसूुची -  ८ मा तोकीए 
बमोजजम  को अिमुलत पत्र दरखास्त बझुाउि ुपिेछ ।   
 

२६. अिमुलतपत्र िवीकरण गििः (१) यो लियमावली बमोजजम जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी काया सञ्चालि गिा 
अिमुलत पत्रको लालग दरखास्त ठददाँ िवीकरण दस्तरु लाग्िेछ ।   
 

२)  प्रत्येक बषा अिमुलत पत्र िवीकरण गराउँदा आलथाक ऐिमा उल्लेख भएमा सोही अिसुार र िभएमा अिसूुची 
- ८ मा तोकीएको दस्तरुको पचास प्रलतशत िवीकरण दस्तरु लाग्िेछ ।   
२७. अिमुलतपत्र वववक्र वा हस्तान्तरण गिा स्वीकृलत ललिपुिे (१) अिमुलत पत्र प्राप्त व्यजक्तले आफ्िो अिमुलत  
पत्र वववक्र गिा वा अन्य कुिै  प्रकारले कसै लाई हस्तान्तरण गिुा परेमा सम्बजन्धत गाउँ जलस्रोत सलमलत समक्ष 
लिवेदि ठदि ुपिेछ ।   
 

२) उपलियम (१) बमोजजम प्राप्त भएको लिवेदि उपर गाउँ जलस्रोत सलमलतले आवश्यक जाँचबझु गरी 
दरखास्तवालाको िाउँमा रहेको अिमुलत पत्र अन्य व्यजक्त वा संगठित संस्थाको िाउँमा वववक्र गिा वा अन्य कुिै 
प्रकारले हस्तान्तरण गिा स्वीकृत ठदि सक्िेछ ।   
२८. जल ववद्यतुको लालग जलस्रोत को उपयोगः (१) लियम ११ मा जिुसकैु कुरा लेजखएको भए तापलि 
जलववद्यतु उत्पादऐिको गिाको लालग जलस्रोतको सवेक्षण तथा उपयोग गिे अिमुलत पत्रको सम्बन्धमा प्रचललत  
कािूि बमोजजम   हिुेछ ।   
 

२) जलववद्यतु उत्पादि गिे लसललसलामा जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस लियमावली बमोजजम 
हिुेछि ।   
२९. गाउँपाललकाजे जलस्रोत को उपयोग वा ववकास गिा सक्िेः (१) गाउँपाललका आफले कुिै  जलस्रोतको 
उपयोग वा ववकास गिा यस  ऐिको कुिै व्यवस्थाले बाधा पयुााएको मालििे छैि।   
 

२) कसैले यस ऐि बमोजजम उपयोग गरेको जलस्रोत र सो सँग सम्बजन्धत जग्गा, भवि, उपकरण तथा संरचिा 
व्यपाक सावाजलिक उपयोगका लालग गाउँपाललकाले आफूले ललइ ववकास गिा सक्िेछ ।   
३) उपलियम (२) बमोजजम आफूले ललएको जलस्रोतको उपयोग गदाा सम्बजन्धत जग्गा भवि वा संरचिा वापत 
गाउँपाललकाले सम्बजन्धत व्यजक्तलाई तोकीए बमोजजम क्षलतपूलता ठदिेछ ।   
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४) उपलियम (३) बमोजजम ठदइिे क्षलतपलूत ऐिको रकम उपलियम (२) बमोजजम िेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, 
गाउँपाललकाले ललएको जग्गा भवि उपकरण तथा संरचिाको वतामाि मूल्य त्यसमा भएको टुटफुट र साधारण 
प्रयोगबाट भएको ह्रास कटाई को आधारमा लिधााररत गररिे छ ।   
३०. गाउँ जलस्रोत सलमलतको गििः  (१) गाउँ लभत्र रहेको जलस्रोतको उपयोगको लालग लियमावली को लियम  
४ को उपलियम  (१) बमोजजम  अिमुलत पत्र प्रदाि गिे प्रयोजऐिको लालग गाउँपाललकामा देहाय बमोजजम   
गाउँ जलस्रोत सलमलत रहिेछ ।   
 

क)  गाउँ प्रमखु               अध्यक्ष  
ख)  वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापाि सलमलत संयोजक     सदस्य  
ग)   गाउँमा सञ्चाललत ववद्यतु आयोजिाको प्रलतलिलध         सदस्य  
घ)   कृवष शाखा प्रमखु                                                 सदस्य  
ङ)   वि शाखा प्रमखु             सदस्य  
च)   खािेपािी शाखा प्रमखु            सदस्य  
छ)   लसंचाइ  शाखा प्रमखु            सदस्य  
ज)   प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत           सदस्य सजचव  
ज)  गाउँपाललकाको अलधकृत वा तोकेको सहायक स्तरको कमाचारी    फोकल पसाि   
३१. गाउँ जलस्रोत  सलमलतको बैिक सम्बन्धी काया ववलध (१) गाउँ जलस्रोत सलमलतको वैिक अध्यक्षले 
तोकेको समय, लमलत र स्थािमा बस्िेछ ।   
 

२) वैिकको अध्यक्षता गाउँ जलस्रोत सलमलतको अध्यक्षले गिेछ । अध्यक्षको अिपुस्थलतमा गाउँ जलस्रोत 
सलमलतको सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छािेको व्यजक्तले वैिकको अध्यक्षता गिेछ ।   
३)  गाउँ जलस्रोत सलमलतको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रलतशत सदस्य उपजस्थत भएमा वैिकको लालग 
गणपरुक संख्या पगेुको मालििेछ ।   
४)  गाउँ जलस्रोत सलमलतमा कुिै ववषयमा छलफल भै मतदाि हुँदा उपजस्थत सदस्य संख्याको दईु लतहाइ 
सदस्यहरुको मतलाई गाउँ जलस्रोत सलमलतको लिणाय मालििेछ ।   
५)  गाउँ जलस्रोत सलमलतको लिणाय गाउँ जलस्रोत सलमलतको सजचवद्वारा प्रमाजणत गररिे छ।   
६)   गाउँ जलस्रोत सलमलतको वैिक सम्बन्धी अन्य कायाववलध गाउँ जलस्रोत सलमलत आफैले लिधाारण गरे 
बमोजजम   हिुेछ ।   
३२. गाउँजलस्रोत सलमलतको सजचवालय : गाउँ जलस्रोत सलमलतको सजचवालय प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतको 
कायाालयमा रहिेछ ।  
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३३. जलस्रोत  ववकासको पररयोजिा हस्तान्तरण गिा सक्िेः (१) गाउँपाललकाले लियम ११ को उपलियम  (१) 
वा (२) बमोजजम ववकास गरेको कुिै जलस्रोत सम्बन्धी पररयोजिाको लिमााण समाप्त भइसकेपलछ आवश्यक 
शताहरु तोकी हस्तान्तरण गिा सक्िेछ ।   
 

(२) उपलियम (१) बमोजजम हस्तान्तरण गररएको पररयोजिा उपरको स्वालमत्व सम्बजन्धत उपभोक्ता संस्थाको 
हिुेछ र यस ऐिको अलधिमा रही आफूले अिमुलत प्राप्त गरे सरह सो पररयोजिाको सञ्चालि सम्बजन्धत उपभोक्ता 
संस्थाले गिेछ ।   
३४. जलस्रोत को उपयोगको लालग करार गिा सक्िेः यस लिदेजशका मा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापलि गाउँपाललकाले कुि ैस्वदेशी वा ववदेशी कम्पिी संगठित संस्था वा व्यजक्त प्रचललत कािूऐिको अलधिमा रही 
करार गरी सोही करारमा उल्लेजखलत शताहरु बमोजजम जलस्रोतको उपयोग र सेवा ववस्तार गिा गराउि सक्िेछ 
।   
३५. सेवा उपभोगका शताहरु तोक्ि र सेवा शलु्क असलु उपर गिा पाउिेः (१) अिमुलत  प्राप्त व्यजक्त वा 
संस्थाले आफूले ववकास गरेको जलस्रोतको उपयोगको सेवा अन्य कसै लाई आपसी शताको आधारमा उपलब्ध 
गराउि र त्यस्तो सेवा वापत शलु्क असरु उपर गिा सक्िेछ ।   
 

(२) गाउँपाललकाले ववकास गरेको जलस्रोतको उपयोगको सेवा अन्य कसै लाई उपलब्ध गराए वापतको सेवा 
शलु्क आलथाक ऐिमा उल्लेख भएमा सोही अिसुार र िभएमा अिसूुची ९ मा तोकीए बमोजजम असूलउपर गिा 
सक्िेछ ।   
३६. सेवा रोक्ि सक्िेः सेवा उपभोग गरेवापत बझुाउि ुपिे शलु्क िबझुाउिे वा त्यस्तो सेवा अिालधकार रुपले 
उपयोग गिे वा सेवा दरुुपयोग गिे वा शता ववपररत सेवा उपभोग गिेको हकमा त्यस्तो सेवा बन्द गिा सक्िेछ 
।  
३७. अरूको घरजग्गामा प्रवेश गिा सक्िेः गाउँपाललका वा अिमुलत प्राप्त व्यजक्तले जलस्रोतको सभेक्षण वा 
उपयोगको लसललसलामामा कसैको घरजग्गामा प्रवेश गिा परेमा गाउँपाललका वा अिमुलत प्राप्त व्यजक्तले खटाएको 
कमाचारीले सम्बजन्धत व्यजक्तलाइ पूि सूचिा ठदएर मात्र त्यस्तो घरजग्गामा प्रवेश गिा सक्िेछ । त्यसरी प्रवेश 
गदाा कुिै हािी िोक्सािी हिु गएमा गाउँपाललका वा अिमुलत प्राप्त व्यजक्तले तोकीए बमोजजम क्षलतपलुता ठदिपुिेछ 
। तर कुिै घरजग्गामा जलस्रोतको अिालधकृत उपयोग वा दरुुपयोग गरीरहेको शंका लागेमा मिालसव मावफकको 
कारण भएमा सो कुराको जाँचबझु गिा वा कुिै दघुाटिाबाट बचाउि पूि सूचिा वविा पलि त्यस्तो कमाचारीले 
सम्बजन्धत घरजग्गामा प्रवेश गिा सक्िेछ ।  
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३८. जलस्रोत को उपयोगसंग सम्बजन्धत संरचिाको सरुक्षा : (१) जलस्रोत उपयोलगतासंग सम्बजन्धत कुिै  
संरचिाको सरुक्षाको लालग अिमुलत प्राप्त व्यजक्तको अिरुोधमा वा स्वयं व्यजक्तले आवश्यक िािेमा गाउँपाललकाले 
सरुक्षा प्रवन्ध गिा सक्िेछ ।   
२) उपलियम (१) बमोजजम अिमुलत प्राप्त व्यजक्तको अिरुोधमा सरुक्षा प्रवन्ध गररएको मा त्यसको लालग लाग्िे 
सम्पूणा खचा अिमुलत प्राप्त व्यजक्तले व्यहोिे छ ।  
३९. जलस्रोत  प्रदवुषत गिा िहिुेः (१) गाउँपाललकाको राजपत्रमा सूचिा प्रकाजशत गरी जलस्रोतको प्रदषुण सहि 
लसमा तोक्ि सक्िेछ ।  
२) उपलियम (१) बमोजजम तोकीएको जलस्रोतको प्रदषुण सहि सीमा िाघ्िे गरी कसै लाइ पलि कुिै वकलसमको 
फोहरमैला, औद्योलगक ववकास, ववष, रसायलिक वा ववषाल ुपदाथा हाली वा प्रयोग गरी जलस्रोत दवुषत गिा हदैुि ।  
३) जलस्रोत प्रदवुषत भए िभएको वा कुिै जलस्रोत उपयोगको सम्बन्धमा लियम ३९ को उपलियम (१) 
बमोजजम तोकीएको गणुस्तर भए िभएको सम्बन्धमा तोकीएको अलधकारीले आवश्यकता अिसुार परीक्षण गिा 
गराउि सक्िेछ ।  
  

४०. वातावरणमा उल्लेखलिय प्रलतकुल असर पािा िहिुेः जलस्रोतको उपयोग गदाा भ ूक्षय हिुे, बाढी पवहरो वा 
यस्तै  अरु कारणद्वारा वातावरणमा उल्लेखलिय प्रलतकुल असर िपिे गरी गिुापिेछ । ।  
४१. अिमुलत खारेज गिा सवकिेः (१) अिमुलत प्राप्त व्यजक्तले यो लियमावली वा लियमावली अन्तगात बिेका अन्य 
कायाववलध, लिदेजशका ववपरीत कुिै काम गरेमा तोकीएको अलधकारीले अवलध तोकी त्यस्तो काममा आवश्यक 
सधुार गिा आदेश ठदि सक्िेछ ।  
२) उपलियम (१) बमोजजम तोकीएको अवलधलभत्र अिमुलत प्राप्त व्यजक्तले आवश्यक सधुार िगरेमा तोकीएको 
अलधकारीले त्यस्तो व्यजक्तले पाएको अिमुलत पत्र खारेज गिा सक्िेछ ।  
३) उपलियम (२) बमोजजम अिमुलत खारेज गिा अजघ तोकीएको अलधकारीले सम्बजन्धत अिमुलत पत्र प्राप्त 
व्यजक्तलाइ मिालसव फाइल पेश गिे मौका ठदिपुिेछ ।  
४) कुिै जलस्रोत प्रदवुषत भए िभएको वा कुिै जलस्रोतको उपयोगको सम्बन्धमा ऐिको दफा ३९ उपलियम 
(१) बमोजजम गणुस्तर भए िभएको पररक्षण गिे गराउिे अलधकार गाउँ जलस्रोत सलमलतले तोकेको अलधकारीलाइ 
हिुेछ ।   
५)  उपलियम  (१), (२) र (३) बमोजजम सजाय गिे अलधकार गाउँ जलस्रोत सलमलत वा सलमलतले तोकेको 
अलधकारीलाइ हिुेछ ।  
 

पररच्छेद ४ 

जलस्रोत उपयोगको वववाद सम्बन्धी जाँचबझु 
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४२. जलस्रोत उपयोग जाँचबझु सलमलत : (१) जलश्रोत उपयोग गदाा कुिै  वववाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो वववाद 
समाधािको लालग देहाय बमोजजम  को एक जलश्रोत उपयोग तथा जाँचबझु सलमलत रहिेछ ।  
 क)  प्रलतलिधी वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापािी सलमलत     अध्यक्ष  
 ख) सम्बजन्धत विा अध्यक्ष वा लतिले तोकेको सदस्य     सदस्य  
 ग) प्रलतलिधी योजिा शाखा            सदस्य  
२)  दइु वा दइु भन्दा बढी विा वीच जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी वववाद उत्पन्न भएमा उपलियम (१) को 
(ख) बमोजजम वववादसंग सम्बजन्धत प्रत्यक विा सलमलतको १।१ जिा प्रलतलिधी रहिेछि ्।  
३)  उपलियम (१) बमोजजमको जलस्रोत उपयोग जाँचबझु सलमलतले जलस्रोतको उपयोगमा उत्पन्न वववाद 
समाधाि गदाा छुटै्ट कायाववलध तजुामा िभएसम्म वववादको लिरुपण गदाा देहायको कायाववलध अपिाउिेछ ।  
क) जलस्रोत उपयोगबाट लाभाजन्वत हिुे स्थािीय व्यजक्तहरु बाहेक जलस्रोत उपयोगको प्राथलमकता लिधाारण वा 
जलस्रोत सम्बन्धी कुिै पररयोजिा संचालिबाट स्थािीय व्यजक्तहरुलाइ पिा जािे मकााको सम्बन्धमा वववाद उिेमा 
सम्बजन्धत अिमुलत प्राप्त व्यजक्त, संगठित संस्था तथा स्थािीय व्यजक्तहरुलाइ छुट्टा छुटै्ट वा सामवुहक रुपमा आफ्िो 
दावी पषु्ट्राइ हिुे तथ्यहरु उल्लेख गरी जािकारी पेश गिा मिालसव मावफकको म्याद तोकवकदिपुिे छ ।   
ख) खण्ि (क) बमोजजम तोकीएको म्यादलभत्र ललजखत जािकारी प्राप्त भएपलछ पररयोजिा स्थल समेतको स्थलगत 
अध्ययि गरी मखु्यतयाः देहायको ववषयमा जािकारी ललिपुिे छ।  
अ) पररयोजिाको कुल खचा  
आ) पररयोजिाबाट हिुे फाइदाको स्तर  
इ) आयोजिा संचालि गदाा सम्बजन्धत जलस्रोत उपयोग गरररहेका व्यजक्त वा समहुलाइ पिा सक्िे असर  
ई) पररयोजिाबाट लाभाजन्वत हिुे उपभोक्ताको संख्या  
उ) पररयोजिा संचालि गदाा वातावरणमा पिे प्रभाव  
ऊ) स्थािीय जिताको आवश्यकता 
ए) पररयोजिाबाट लाभाजन्वत हिुे उपभोक्ताहरुको प्रलतवक्रया  
ऎ) अन्य आवश्यक कुराहरु   
ग) खण्ि (ख) मा उल्लेख भएका ववषयहरु मा जािकारी प्राप्त गरेपलछ सोको आधारमा जलस्रोत लाभदायक 
उपयोग भए िभएको र सो जलस्रोत पाउिे िपाउिे कुराको लिधाारण गिा पिेछ।   
घ) उपलियम(३) को खण्ि (ग) बमोजजम जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कुराको लिधाारण गदाा जलस्रोत उपयोग 
जाँचबझु सलमलतले शताहरु समेत तोक्ि सक्िेछ ।  
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पररच्छेद ५ 

सेवा शलु्क सम्बन्धी 
  

४३. वावषाक शलु्कः अिमुलत पत्र प्राप्त व्यजक्तले जलस्रोत उपयोग गरी अन्य व्यजक्तहरुलाइ व्यापाररक प्रयोजिको 
लालग सेवा उपलव्ध गराए वापत गाउँपाललकालाइ बझुाउि ुपिे वावषाक शलु्क अिसूुची ९ मा तोकीए बमोजजम 
हिुेछ ।  
४४. सेवा शलु्क लिधाारण सलमलत : (१) गाउँपाललकाले गरेको जलस्रोत उपयोगको सेवा शलु्क लिधाारण गिा, 
लिधााररत समयलभत्र  सेवा शलु्क िबझुाउिे उपभोक्तालाइ अलतररक्त शलु्कको दर लिधाारण गिा देहाय बमोजजम  
को सेवा शलु्क लिधाारण सलमलत रहिेछ । सलमलतले लिधाारण गरेको शलु्क प्रत्यक आ.व.मा आलथाक ऐिमा 
समावेश भइ पारीत भएपलछ मात्र लाग ुहिुेछ ।  
  (क) गाउँपाललकाले तोकेको कायापाललकाको सदस्य     अध्यक्ष  
  (ख) उपभोक्ता मध्येबाट गाउँपाललकाले तोकेको व्यजक्त    सदस्य  
  (ग) गाउँपाललकाको सम्बजन्धत शाखा हेिे कमाचारी      सदस्य सजचव  
  

(२) सेवा शलु्क लिधाारण सलमलतको बैिक सम्बन्धी कायाववलध सलमलतले स्वयं लिधाारण गिा सक्िे छ ।  
(३) उपलियम (१) बमोजजम सेवा शलु्क लिधाारण सलमलतले सेवा शलु्क तेक्दा ह्रास कट्रटी दर, उपयकु्त लाभ, 

संरचिाको प्राकृलत, उपभोक्ता मलु्य सूचीको पररवताि जस्ता कुराहरुको आधारमा सेवा शलु्क लिधाारण गिेछ ।  
४५. सेवा शलु्क बझुाउि ुपिे :  जलस्रोतको उपयोगबाट उपलव्ध सेवा उपयोग गिे उपभोक्ताहरुले सेवा 
उपयोग बरेवापत लियम  ४४ को उपलियम ३ बमोजजम लिधााररत सेवा शलु्क बझुाउि ुलिजहरुको को दावयत्व 
हिुेछ ।  
  

  

 

पररच्छेद ६ 

घरजग्गा प्राप्ती तथा क्षतीपूलता सम्बन्धी व्यवस्था 
   

४६. लिवेदि ठदिपुिे : लियमावलीको लियम १० को उपलियम (१) बमोजजम जलस्रोत उपयोगको लालग कसैको 
घर जग्गा उपयोग गिा वा प्राप्त गिा आवश्यक परेमा अिमुलत पत्र प्राप्त व्यजक्तले गाउँपाललका समक्ष अिसूुची १० 
बमोजजमको ढाँचामा लिवेदि ठदिपुिेछ ।  
४७. पररयोजिा स्थल वरीपरीको जग्गा प्रयोग गिा लिषेध गिा सक्िेः (१) ऐिको लियम  १० को उपलियम  
(३) को प्रयोजिको लालग गाउँपाललकाले जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी पररयोजिाको वकलसम, बिोट, क्षमता, आदी 
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कुराहरुलाई ध्यािमा राजख त्यस्तो पररयोजिा क्षेत्रलभत्र का घर जग्गा कुिै खास कामको लालग अरु कसैले प्रयोग 
गिा िपाउिे गरी लिजित दरुी तोकी लिषेध गिा सक्िेछ ।  
 (२) उपलियम (१) बमोजजम लिषेध गररएको सूचिा गाउँपाललकाले सवासाधारणको जािकारीको लालग प्रकाजशत 
गरी सम्बजन्धत पररयोजिा क्षेत्रको मखु्य मखु्य िाउँ, पररयोजिा कायाालय, सम्बजन्धत विा वा गाउँपाललका लगायत 
अन्य सम्बजन्धत कायाालयमा समेत टाँस्ि लगाउि ुपिेछ ।   
४८. क्षलतपलुता ठदइिेः (१) लियम ४६ बमोजजम घरजग्गा प्रयोग लिशेध गररएको कारणबाट सम्बजन्धत व्यजक्तलाइ 
भएको हािी िेक्सािी वापत ठदइिे क्षलतपलुता रकम लियम ४८ को उपलियम (२) बमोजजम गठित क्षलतपलुता 
लिधाारण सलमलतले लिणाय गरे बमोजजम हिुेछ ।  
 २) घरजग्गाको प्रयोगमा थप बन्देज लगाउिपुिे अवस्था परेमा बाहेक उपलियम (१) बमोजजम ठदइिे 
क्षलतपलुताको रकम सम्बजन्धत व्यजक्तलाइ एक पटक मात्र ठदइिेछ ।  
४९. क्षलतपलुता लिधाारण सलमलत : (१) लियमावलीको लियम ४८ को उपलियम (२) बमोजजम  क्षलतपलुताको रकम 
लिधाारण गिा देहाय बमोजजमको क्षलतपलुता लिधाारण सलमलत रहिेछ ।  
  क) गाउँपाललकाले तोकेको कायापाललका सदस्य         अध्यक्ष  
  ख) जलस्रोत उपयोग पररयोजिासंग सम्बजन्धत कायाालयको प्रलतलिधी   सदस्य  
  ग) गाउँपाललकाले तोकेको जलस्रोत ववज्ञ          सदस्य  
  घ) हािी िोक्सािी भएको सम्पलतको धिी वा लतलिको प्रलतलिधी    सदस्य  
  ङ) मालपोत शाखाको प्रलतलिधी           सदस्य  
  च) क्षलत भएको विाको विा अध्यक्ष वा लतलिले तोकेको प्रलतलिधी   सदस्य   
 २) उपलियम(१) बमोजजमको क्षलतपलुता लिधाारण सलमलतले क्षलतपलुताको रकम लिधाारण गदाा प्रत्यक्ष रुपमा 
वास्तववक हािी िोक्सािीको मूल्यांकि गरी लिधाारण गिुापिेछ ।   
 ३) क्षलतपलुता लिधाारण सलमलतको बैिक सम्बन्धी कायाववलध सलमलत आफुले लिधाारण गिा सक्िेछ ।   
   

पररच्छेद ७ 

ववववध 

  

५०. सहयोग पयुााउि ुपिे : आफ्िो काया सम्पादिको लसललसलामामा गाउँ जलस्रोत सलमलतले जलस्रोतसंग 
सम्बजन्धत लिकायबाट आवश्यकता अिसुारका तथ्यांकहरु माग गिा सक्िेछ र माग भएका तथ्यांकहरु उपलव्ध 
गराउि ुसम्बजन्धत लिकायको कताव्य हिुेछ ।  
५१. दघुाटिाको सूचिाः (१) अिमुलत पत्र प्राप्त व्यजक्तले जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कुिै काम गदाा कुिै 
प्रकारले दघुिटिा वा िोक्सािी भएमा गाउँ जलस्रोत सलमलतलाइ तरुुन्त सूचिा ठदिपुिेछ ।  
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२) उपलियम (१) बमोजजमको सूचिा प्राप्त भएपलछ त्यस्तो दघुािटिाको कारण पत्ता लगाउि गाउँ जलस्रोत 
सलमलतले आवश्यक लिरीक्षण गिा गराउि सक्िेछ र प्राववलधक दृवष्टकोणबाट त्यस्तो दघुिटिा िदोररि 
अपिाउिपुिे सरुक्षात्मक व्यवस्था गिा अिमुलत प्राप्त व्यजक्तलाइ आदेश पालिा गिा सम्बजन्धत अिमुलत प्राप्त 
व्यजक्तको कताव्य हिुेछ ।  
५२. गाउँपाललकाले लिदेशि ठदि सक्िेः गाउँपाललकाले जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धमा गाउँ जलस्रोत सलमलतलाइ 
आवश्यक लिदेशि ठदि सक्िेछ । यस्तो लिदेशिको पालिा गिा गाउँ जलस्रोत सलमलतको कताव्य हिुेछ ।  
५३. दण्ि सजायः (१) कसैले यो लियमावली वा यस अन्तरगत बिेका अन्य कायाववलध वा लिदेजशका को 
उल्लंघि गरेमा लतिलाई तोकीएको अलधकारीले पाँच हजार रुपैयासम्म जररवािा गिा सक्िेछ र त्यस्तो कसूरबाट 
कसैको हािीिोक्सािी भएको रहेछ भिे लिजबाट त्यस्ते हािी िोक्सािी वापतको क्षलतपलुता भराइ ठदि सक्िेछ।  
२) कसै ले यस लियमावली बमोजजम अिमुलत पत्र ललिपुिे मा सो िललइ वा अिमुलत पत्रमा उल्लेख भएका शता 
पालिा िगरी जलस्रोतको उपयोग गरेमा लतिलाई तोकीएको अलधकारीले पाँच रुपैया सम्म जररवािा र त्यस्तो 
काम बन्द गराउि सक्िेछ ।  
३) यस लियमावली बमोजजम ववकास गररएको जलस्रोत वा त्यस्तो जलस्रोतबाट उत्पन्न सेवा कसैले चोरी गरेमा 
वा दरुुपयोग गरेमा वा अिालधकार प्रयोग गरेमा तोकीएको अलधकारीले तलिबाट लबगो असूल गरी लतिलाई लबगो 
बमोजजमको जररवािा समेत गिा सक्िेछ ।  
४) कसैले बदलियतसाथ कुिै खािेपािीको महुाि, बाँध, िहर वा जलस्रोतको उपयोगसंग सम्बजन्धत कुिै संरचिा 
वा त्यस्तो संरचिामा असर पािे अन्य कुिै संरचिा भत्काएमा, लबगारेमा वा कुिै वकलसमले हािी िोक्सािी पयुाएमा 
वा त्यस्तो कुिै काम कुराको दरुुत्साहि ठदएमा वा त्यस्तो काम गिे उध्योग गरेमा तलिबाट हािी िेक्सािीको 
ववगो असलु गरी लतिलाई प्रचललत  कािूि बमोजजम   जररवािा, कैद वा दवु  सजाय हिुेछ ।  
  

५४. पिुरावेदिः लियम  ५३ बमोजजम   ठदएको क्षलतपलुतको रकममा वा लियम  ४१ बमोजजम   तोकीएको 
अलधकारीले अिमुलत पत्र खारेज गरेकोमा वा लियम  ५३ को उपलियम  (१), -२) वा (३) बमोजजम   
तोकीएको अलधकारीले ठदएको सजायको आदेशमा जचत्त िवझु्िे व्यजक्तले पैलतस ठदि लभत्र  पिुरावेदि अदालतमा 
पिुरावेदि ठदि सक्िेछ।  
५५. अिसूुचीमा थपघट वा हेरफेर गिा सक्िेः गाउँपाललकाले राजपत्रमा सूचिा प्रकाजशत गरी यस लियमावलीको 
अिसूुचीमा आवश्यकता अिसुार हेरफेर वा थपघट गिा सक्िेछ ।  
५६. अरूको घर जग्गाको उपयोग वा प्राम्प्तः (१) जलस्रोतको उपयोगको लालग देहायको कुिै  काम गिा   
कसै को घर जग्गा उपयोग गिा वा प्राप्त गिा आवश्यक परेमा अिमुलत पत्र प्राप्त व्यजक्तले गाउँपाललका समक्ष 
तोकीए बमोजजम लिवेदि ठदि सक्िेछ ।  
  क. बाँध वा तट्बन्ध बाँध्ि  
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  ख. िहर, कुलो वा सरुुङ खन्न  
  ग. जलमि मिुी वा मालथ पािीको ट्याङ्की बिाउि वा पाइप लाई ववछ्याउि,  

  घ. पोखरी बिाउि वा जल ववतरण केन्र स्थापिा गिा  
  ङ. जलस्रोतको ववकाससंग सम्बजन्धत अरु आवश्यक लिमााण काया गिा  
 २) उपलियम (१) बमोजजम लिवेदि प्राप्त भएमा गाउँपाललकाले आवश्यक जाँचबझु गरी प्रचललत कािूि बमोजजम   
संलगत संस्थालाइ सरह अिमुलत पत्र प्राप्त व्यजक्तलाइ त्यस्तो घर जग्गा प्राप्त गराइठदि सक्िेछ ।  
५७. कायाववलध वा लिदेशका बिाउि सक्िेः लियमावलीको प्रभावकारी कायाान्वयिका लालग देहायका क्षते्रमा 
कायाववलध तथा लिदेजशका बिाई लाग ुगिा सक्िेछ ।  
क) खािेपािी, लसंचाइ , जल यातायात, औद्योलगक उपयोग, आमोद प्रमोद सम्बन्धी उपयोग र जलस्रोतको यस्तै 
अन्य उपयोग,   

  ख) जलस्रोत संरक्षण, बाढी लियन्त्रण,पवहरो रोकथाम,  

  ग) वातावरण संरक्षण,  

  घ) जलस्रोत उपयोग गरे वापत गाउँपाललकालाई बझाउि ुपिे शलु्क, दस्तरु सम्बन्धी,  
  ङ) जलस्रोत उपयोगका ववलभन्न तररकाहरु ,  
  च) जलस्रोतको प्रदषुण रोक्िे ववषयहरु ,  
  छ) जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी सेवाको स्तर लिधाारण,  

  ज) जलस्रोत उपयोगबाट हिु सक्िे दघुिटिा र त्यसको जाँचबझु तथा क्षलतपूलता,  
झ) उपभोक्ता संस्था, सलमलत र उपभोक्ता सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाको साथ उपभोक्ताहरुको वहत संरक्षण र सवुवधा 
ठदिे ववषयहरु   
  ञ) जलस्रोतको ववकास तथा उपयोग सम्बन्धी अन्य कुराह    
 ५८.   खारेजी तथा बचाउ:  यो लियमावलीका कुिै  लियम , उपलियम  वा खण्ि प्रचललत संघीय तथा 
प्रादेजशक कािूिसंग बाजझएको खण्िमा स्वत: खारेज हिुेछि भिे लियमावली प्रारम्भ हिुभुन्दा अजघका कािूि 
बमोजजम   गररएका कामकारवाही यस  लियमावली अिसुार भए गरेको मालििेछ ।   
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अिसूुची-१ 

(लियम ५ सँग सम्बजन्धत) 
लिवेदि  पत्रको ढाँचा 
श्री अध्यक्ष ज्य,ु  

===================जलस्रोत सलमलत  
ynf/f गाउँपाललका, vf]nL, वझाङ ।  
  

महोदय,  

   

हामीले .......................उपभोक्ता संस्था गिि  गरी दताा  गराउि चाहेकोले थलारा गाउँपाललकाको जलस्रोत 
लियमावली २०७५ को लियम ५ बमोजजम उपभोक्ता संस्था दताा गराउि देहायको वववरण खलुाइ प्रस्ताव 
उपभोक्ता संस्थाको एक प्रलत ववधाि  र एक सय रुपयाँ दस्तरु सवहत दरखास्त ठदएका छौँ ।   
वववरण   
१. उपभोक्ता सलमलतको िाम :  
२. काया क्षेत्र:  
३. उदे्दश्य:  
 क)   
 ख)  
 ग)  
४. सदस्यहरुको िाम:         िेगािा      पेशा  
 क)   
 ख)  
 ग)  
 घ)   
 ङ)  
 च)  
 छ)   
५. उपयोग गररिे  जलस्रोत वववरण :  
 क) जलस्रोतको िाम (चार वकल्ला सवहत ) भएको िाउँ:  
 ख) जलस्रोतबाट गररिे प्रयोग:  
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 ग) उपभोक्ता संस्थाले उपयोग गिा चाहेको जलस्रोतको पररणम  
 घ) उक्त जलस्रोतको हाल भै रहेको उपयोग :  
६. उपभोक्ता संस्थाले पयुााउि चाहेको सेवा सम्बन्धी वववरण  
 क) सेवाको वकलसम:  
 ख) सेवा पयुााउिे क्षेत्र :  
 ग) सेवाबाट लाभाजन्वत हिुे उपभोक्ताहरुको संख्याः  
 घ) भववष्यमा सेवा ववस्तार गिा सककिे सम्भाविाः  
७. आलथाक स्रोतको वववरण :  
८. कायाालयको िेगािाः  
        

 

 लिवेदक,  

        उपभोक्ता संस्थाको तफा बाट लिवेदि  ठदिेको  
         सहीः  
         िामाः  
       पदाः  
         िेगािाः  
         लमलत :  
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अिसूुची-२ 

-लियम  ८ को उपलियम  (१) सँग सम्बजन्धत ) 
थलारा गाउँपाललका जलस्रोत सलमलत 

खोली, बझाङ 

दताा  लमलत  
दताा  िम्बर                 लमलत..........  
  

उपभोक्ता संस्था दताा  प्रमाणपत्र 

  

   

श्री...........................  
================ 

============= 

  

=========सम्बजन्धत उपभोक्ता संस्थाको िाम).....................लाई थलारा गाउँपाललकाको जलस्रोत लियमावली, 
२०७५ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजजम  .......................साल...............मवहिा..............गते 
थलारा गाउँपाललकाको जलस्रोत लियमावली, २०७५ बमोजजम   आफ्िो काया  सन्चालि गिे गराउिे गरी देहाय 
बमोजजम   उपयोगका लालग यस कायािलयमा दताा  गरी यो दताा  प्रमाणपत्र प्रदाि गररएको  छ ।   
  

  

१. उपयोग गररिे  जलस्रोत वववरण  
 क) जलस्रोतको िाम (चार वकल्ला सवहत ) भएको िाउँ:  
 ख) जलस्रोत बाट गररिे प्रयोग :  
 ग) उपभोक्ता संस्थाले उपयोग गिा चाहेको जलस्रोतको पररमाण  
२. उपभोक्ता संस्थाले पयुााउि चाहेको सेवा सम्बन्धी वववरण  
 क) सेवाको वकलसम  
 ख) सेवा पयुााउिे क्षेत्र 

 ग) सेवाबाट लाभाजन्वत हिुे उपभोक्ताहरुको संख्याः  
 घ) भववष्यमा सेवा ववस्तार गिा सक्िे सम्भाविाः  
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सही  
                िाम,थर  
                पद  
  

   

 

 

अिसूुची-३ 

-लियम १३ को उपलियम (१) सँग सम्बजन्धत ) 
जलस्रोत उपयोगको सवेक्षण अिमुलत पत्रको लालग दरखास्त 

 

 

लमलत...................  
  

श्री अध्यक्ष ज्य,ु  

थलारा गाउँपाललका जलस्रोत सलमलत,  

खोली, बझाङ ।  
  

जलस्रोतको उपयोगको लिलमत्त सवेक्षण गिाको लालग अिमुलत पत्र पाउि थलारा गाउँपाललकाको जलस्रोत 
लियमावली, २०७५ को लियम १३ बमोजजम देहायको वववरण खलुाई यो दरखास्त पेश गरेको छु ।  
!= व्यजक्त वा संगठित संस्थाको िाम र िेगािा  
@= उदे्दश्य  
#= सवेक्षण गिे क्षेत्र  
$= सवेक्षण गिा लाग्िे अिमुालित खचा रु.:  
 

-पषु्ट्याइ वववरण संलग्ि गिुापिेछ । )  
%= सवेक्षण गिे अवलध  
^= अन्य वववरणहरु (थलारा गाउँपाललकाको जलस्रोत लियमावली, २०७५ को लियम  १३ बमोजजम  )  
&= मालथ उल्लेजखत व्यहोरा ठिक साँचो छ झठु्ठा िहरे कािूि बमोजजम सहुँला बझुाउला ।  
 

  

  

संगठित  संस्था भए सो संस्थाको छाप   सम्बजन्धत व्यजक्त वा संगठित  संस्थाको  तफा बाट दरखास्त 
ठदिेको  
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             िाम,थर:  
             सहीः  
             पद  
            िेगािाः  
  

   

  

 

 

 

 

 

अिसूुची-४ 

लियम  १५ सँग सम्बजन्धत  
थलारा गाउँपाललका 
जलस्रोत सलमलत 

खोली, बझाङ 

  

जलस्रोत उपयोगको सवेक्षण अिमुती पत्र 

 

अिमुलत पत्र संख्याः                         लमलत..............  
  

श्री..................................  
=============== 

  

महाशय,  

  

तपाइलाइ जलस्रोतको उपयोगको सवेक्षण गिा पाउिे गरी देहायको वववरण खोलल थलारा गाउँपाललकाको 
जलस्रोत लियमावली, २०७५ को लियम  १५ बमोजजम  यो अिमुलत पत्र प्रदाि गररएको छ ।  
 

 != व्यजक्त वा संगठित  संस्थाको परुा िेगािाः  
 @= जलस्रोत सवेक्षणको उदे्दश्य  
 #= जलस्रोत सवेक्षणको क्षते्र  
 $= सवेक्षण गिे अवलध  
 %= अिमुलत पत्र बहाल रहिे अवलध  
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अिमुलत पत्र ठदिे अलधकारीको  
      िाम  
      सहीः  
      पद  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अिसूुची-५ 

-लियम  १७ सँग सम्बजन्धत ) 
जलस्रोत उपयोग अिमुलत  पत्रको लालग दरखास्त 

 

लमलत............  
  

श्री अध्यक्ष ज्य,ु  

थलारा गाउँपाललका, जलस्रोत सलमलत  
ब्याँसी, बझाङ ।  
  

  

जलस्रोत उपयोगको लिलमत्त अिमुलत पाउि जलस्रोत लियमावली, २०७५ को लियम  १७ बमोजजम  देहायका 
वववरणहरु समेत खलुाइ यो दरखास्त पेश गरेको छु ।  

१. व्यजक्त वा सांगलतिक संस्थाको िाम र िेगािाः  
२. उदे्दश्य:  
३. उपयोग गिा खोजेको जलस्रोतको पररमाण र उपयोग गिे प्रयोजि  
४. प्रस्ताव जलस्रोतको महुाि रहेको (चार वकल्ला) र उपयोग गिे िाउँ  
५. जलस्रोतको उपयोगबाट लाभ पगु्िे िाउँको क्षेत्रफल  
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६. प्रस्ताव उपभोगबाट हिुसक्िे सम्भाववत लाभ  
७. प्रस्ताव सेवाबाट लाभाजन्वत हिुसक्िे उपभोक्ता संख्याः  
८. जलस्रोत उपयोगका लालग लाग्िे अिमुालित रकम र सोको स्रोत  
९. जलस्रोत उपयोग गिे तररकाः  
१०. जलस्रोतको हाल भएको उपयोग र भववष्यमा हिुसक्िे उपयोग  
११. अन्य वववरण  

 

मालथ उल्लेजखत व्यहोरा ठिक साँचो छ झठु्ठा िहरे कािूि बमोजजम सहुँला बझुाउला ।  
  

  

संगठित  संस्था भए सो संस्थाको छाप     
  

सम्बजन्धत व्यजक्त वा संगठित संस्थाको   तफा बाट दरखास्त ठदिेको  
              िाम,थर:  
             सहीः  
              पद  
              िेगािाः  
   

 

अिसूुची-६ 

-लियम  २० सँग सम्बजन्धत ) 
थलारा गाउँपाललका 
जलस्रोत सलमलत 

खोली, बझाङ 

  

जलस्रोत उपयोगको अिलुमलतपत्र 

  

लमलत...................  
  

  

श्री.................................,  
============================================= 

  

  



26 
 

महाशय,  

  

  

तपाइलाइ जलस्रोतको उपयोग गिा पाउिे गरी देहायको वववरण खोली थलारा गाउँपाललकाको जलस्रोत लियमावली, 
२०७५ को लियम  २० बमोजजम   यो अिमुलत पत्र प्रदाि गररएको  छ ।  

१. व्यजक्त वा संगिलिक संस्थाको िाम र िेगािाः  
२. जलस्रोत उपयोगको उदे्दश्य  
३. जलस्रोतको िाम,वकलसम र रहेको स्थाि (चार वकल्ला सवहत)  
४. उपयोग गिा पाउिे जलस्रोतको पररमाण  
५. जलस्रोत उपयोगको क्षेत्र  
६. जलस्रोत उपयोग गिे तररकाः  
७. प्रस्ताव पररयोजिाबाट लाभाजन्वत हिुे उपभोक्ताहरुको संख्याः  
८. अिमुलत पत्र बहाल रहिे अवलध  

 

  

          अिमुलत पत्र ठदिे अलधकारीको  
         िाम  
          सहीः  
          पद  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अिसूुची-७ 

( लियम  २४ को उपलियम (२) सँग सम्बजन्धत ) 
 

थलारा गाउँपाललका, जलस्रोत सलमलत 

खोली, बझाङ 
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जलस्रोत उपयोगको अिमुलत पत्र 

  

  

  

अिमुलत  पत्र संख्याः  
लमलत............  
 

श्री....................................  
===================================================== 

  

महाशय,  

  

तपाइलाइ ..............................मा ठदि ु भएको दरखास्त बमोजजम देहायको वववरणहरु खलुाइ जलस्रोत 
लियमावली, २०७५ को लियम २४ बमोजजम यो अिमुलत पत्र प्रदाि गररएको  छ ।  

१. जलस्रोत उपयोग गिे व्यजक्त वा संगठित संस्थाको परुा िेगािाः  
२. जलस्रोत उपयोगसँग सम्बजन्धत पररयोजिाको िाम र वकलसम  

 

(प्रत्येक उपयोग सँग सम्बजन्धत)  
३. जलस्रोतको िाम र रहेको स्थािाः  
४. जलस्रोतको उपयोग भएको स्थािाः  
५. जलस्रोत उपयोग भएको पररमाण  

प्रदेश.......................... जजल्ला...............वा गाउँपाललका...............  
६. उपभोक्ता संख्या र त्यसको वकलसम  
७. सेवा उपलब्ध गराउि शरुु गरेको लमलत  
८. अिमुलत पत्र बहाल रहिे अवलध  
९. अन्य शताहरु   

 

           

अिमुलत पत्र ठदिे अलधकारीको  
          िाम  
          सहीः  
          पद  

अिसूुची-८ 
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-लियम १३ को उपलियम  (२), लियम  २५, र २६ को उपदफा (२) सँग सम्बजन्धत ) 
अिमुलत पत्र दस्तरु 
 

 

जलस्रोत  उपयोगको वकलसम          दस्तरु  
क. खािेपािी र घरेल ुउपयोग               रु.१००।-  
ख. लसंचाइ        रु.२००।-  
ग. पशपुालि तथा मत्स्यपालि जस्ता कृषीजन्य उपयोग    रु.१००।-  
घ. घरेल ुउद्योग, औद्योलगक व्यवसाय तथा  खािीजन्य उपयोग  रु.२००।-  
ङ. जलयातायात             रु.५००।-  
च. आमोद प्रमोदजन्य उपयोग          रु.५००।-  
छ. अन्य उपयोग        रु.५००।-  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अिसूुची-९ 
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-लियम ३५ (२) सँग सम्बजन्धत ) 
जलस्रोत उपयोग वापत बझुाउि ुपिे वावषाक शलु्क 

 

 

१. लसंचाईको हकमा  
क. दइुहजार हेक्टरसम्मको जमीि लसंचाइ गिा प्रलत हेक्टर रु. का दरले अलधकतम   रु.१०००।-  
ख. दइुहजार देजख पाँचहजार हेक्टर सम्मको जमीि लसंचाइ गिा       
 रु.२०००।-  
ग. पाँचहजार  देजख दशहजार हेक्टर सम्मको  जमीि लसंचाइ गिा       
 रु.५०००।-  
घ. दश हजार देजख पन्र हजार हेक्टर सम्मको जमीि लसंचाइ गिा       
 रु.१००००।-  
ङ. पन्र हजार  देजख बीस हजार हेक्टर सम्मको  जमीि लसंचाइ गिा                 रु.१५०००।-  
च. बीस हजार  देजख पच्चीस हजार हेक्टर सम्मको  जमीि लसंचाइ गिा                       
रु.२००००।-  
छ. पच्चीस हजार हेक्टर भन्दा मालथको  जमीि लसंचाइ गिा                 रु.२५०००।-  
 

२. खािेपािीको हकमा  
क. दइुहजार सम्मको जिसंख्यालाई खािेपािी व्यवस्था गिा       रु.५००।-  
ख. दइुहजार देजख पाँचहजार सम्मको जिसंख्यालाई खािेपािी व्यवस्था गिा    रु.२०००।-  
ग. पाँचहजार देजख दशहजार सम्मको जिसंख्यालाई खािेपािी व्यवस्था गिा    रु.५०००।-  
घ. दश हजार देजख पन्र हजार सम्मको जिसंख्यालाई खािेपािी व्यवस्था गिा   रु.१००००।-  
ङ. पन्र हजार देजख बीस हजार सम्मको जिसंख्यालाई खािेपािी व्यवस्था गिा   रु.१५०००।-  
च. बीस हजार देजख पच्चीस हजार सम्मको जिसंख्यालाई खािेपािी व्यवस्था गिा  रु.२००००।-  
छ.पच्चीस हजार भन्दा माथीको सम्मको जिसंख्यालाई खािेपािी व्यवस्था गिा    रु.२५०००।-  
३. कृवषजन्य उपभोगका लालग रु. २०००।- देजख रु.२० हजार सम्म पािी प्रयोगको पररमाणको आधारमा ।  
४. घरेल ुउद्योगको लालग रु. २०००।- देजख रु.२०००० सम्म पािी प्रयोगको पररमाणको आधारमा  
५. औद्योलगक व्यवसाय तथा खािीजन्य उपयोगको लालग रु. ५०००।- देजख रु. ५०००० सम्म पािी प्रयोगको 
पररमाणको आधारमा ।  



30 
 

६. अमोद प्रमोदजन्य प्रयोगका लालग रु. १०००।- देजख रु.१०००० सम्म पािी प्रयोगको पररमाणको आधारमा 
।  
७. अन्य प्रयोगका लालग रु. ५०००।- देजख रु.१०००० सम्म वावषाक कारोबारका आधारमा ।  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

अिसूुची-१० 

( लियम ४५ सँग सम्बजन्धत ) 
जग्गा उपभोग वा प्रालप्तका लालग दरखास्त 

  

लमलत....................  
श्रीमाि अध्यक्ष्यज्यू,  

जलस्रोत सलमलत, थलारा गाउँपाललका,  
खोली, बझाङ ।  
  

महोदय,  

   

जलस्रोतको उपयोगको लसललसलामा लिमााण काया शरुु गिाको लालग तपजशलमा उल्लेजखत घरजग्गा उपयोग 
गिापिे वा प्राप्त गिुापिे भएकोले लियमािसुार उपयोग गिा पाउिे गरी वा प्राप्त गराई पाउि यो दरखास्त पेश 
गरेको छु ।  
  

तपजशल  
१. आवश्यक जग्गाको चार वकल्ला खलु्िे वववरण  
२. जग्गाको स्वालमत्व खुल्िे प्रमाण कागजात तथा सम्बजन्धत विा कायाालयको लसफाररस   
३. जग्गाको उपयोग प्रयोजि खलु्िे कागजात  
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संगठित संस्था भए सो संस्थाको छाप    सम्बजन्धत व्यजक्त वा संगठित  संस्थाको         तफा बाट 
दरखास्त ठदिेको  
             िाम,थर:  
             सहीः  
             पद  
             िेगािाः 

  
 

cf1fn], 
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