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मंगला गाउँपाललका 

स्थानीय राजपत्र 
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भाग–२  

िंगला गाउँपाबलका 

मंगला गाउँपाललकाको जलस्रोत उपयोग तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी 
काययववधी, २०७८ 

प्रस्तावनााः 
मंगला गाउँपाललका लित्रको ि-ूसतहमा वा िलूमगत वा अन्य कुनै अवस्थामा रहेको जलस्रोतको 
समचुित उपयोग, संरक्षण, व्यवस्थापन र ववकास गनय एवं जलस्रोतको लािदायक उपयोगहरुको 
लनधायरण गने, त्यस्तो उपयोगबाट हनुे वातावरणीय तथा अन्य हालनकारक| प्रिावको रोकथाम गने 
एवं जनस्रोतलाई प्रदूषणमकु्त राखी समचुित प्रयोग गनय वान्छनीय िएकोले नेपालको संववधानको 
धारा २२६(१) अनसूुिी ८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा २ 
(ध) र (प) ले ददएको अलधकार प्रयोग गरी मंगला  गाउँपाललकाले यो काययववलध तजुयमा गरी 
जारी गरेको छ । 
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पररच्छेद १ 

प्रारम्ि 

 

१. संचक्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यस काययववलधको नाम “मंगला  गाउँपाललका जलस्रोत उपयोग 
तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी काययववलध, २०७८” रहेको छ। 

 (२) यो काययववलध गाउँ काययपाललकाले पाररत गरेको लमलत २०७८ जेठ २६ देचख प्रारम्ि 
हनुेछ । 

२. पररिाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययववलधमा: 
(क)  “जलस्रोत” िन्नाले गाउँपललका लित्रको ि-ूसतहमा वा िलूमगत वा अन्य जनुसकैु 

अवस्थमा रहेको पानी सम्झनपुछय । 

(ख) “लािदायक उपयोग” िन्नाले उपलब्ध साधन र स्रोतले भ्याएसम्म समचुित रुपले 
गररएको जलस्रोतको उपयोग सम्झनपुछय । 

(ग) “अनमुलतपत्र प्राप्त व्यचक्त वा सलमलत” िन्नाले जलस्रोतको उपयोग गने दफा ७ 
बमोचजम अनमुलतपत्र प्राप्त व्यचक्त वा सङ्गदठत संस्था सम्झनपुछय । 

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

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

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

(छ) “सवेक्षण” िन्नाले जलस्रोत उपयोगका लालग गररने ववस्ततृ सम्िाव्यता अध्ययन, 

प्रारचम्िकतथा संचक्षप्त वातावरणीय परीक्षण, वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन, लिजाईन 
र त्यसका लालग गररनेअन्वेषण सम्बन्धी कायय सम्झनपुछय ।  

(ज) “उपिोक्ता” िन्नाले सम्बचन्धत सेवा प्रयोग तथा उपिोग गने व्यचक्त सम्झनपुछय 
। 

(झ) “सेवा शलु्क” िन्नाले गाउँपाललका वा अलधकार प्राप्त व्यचक्त वा सलमलतले उपलब्ध 
गराएको जलस्रोतसँग सम्बचन्धत सेवा उपिोग गरे वापत उपिोक्ताले बझुाउनपुने 
शलु्क सम्झनपुछय । 

(ञ)  "गाउँपाललका" िन्नाले मंगला गाउँपाललका सम्झनपुछय ।  

(ट) "अध्यक्ष" िन्नाले यस मंगला गाउँपाललकाको अध्यक्ष सम्झन ुपछय ।  

(ठ) "उपाध्यक्ष" िन्नाले यस मंगला गाउँपाललकाको उपाध्यक्ष सम्झन ुपछय । 

(ड) "प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत" िन्नाले यस मंगला गाउँपाललकाको प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृत सम्झन ुपछय । 
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(ढ) "कायायलय"िन्नाले यस मंगला गाउँ काययपाललकाको कायायलय सम्झनपुनेछ । 

(ण) "शाखा" िन्नाले यस मंगला गाउँपाललकामा रहेका सम्बचन्धत ववषयगत शाखा 
सम्झन ुपछय । 

(त) "विा कायायलय" िन्नालेयस मंगला गाउँपाललका अन्तगयतका पाँि वटै विा 
कायायलयहरु सम्झन ुपछय । 

(थ) "काययपाललका सदस्य" िन्नाले यस मंगला गाउँपाललकाको सदस्यहरूलाई सम्झन ु
पछय । 

(द) "विा सलमलत" िन्नाले यस मंगला गाउँपाललकाको विाका सलमलतहरू सम्झन ुपछय 
। 

(ध) "विाध्यक्ष" िन्नाले यस मंगला गाउँपाललकाको विाध्यक्ष सम्झन ुपछय । 

पररच्छेद २ 

जलस्रोत उपिोग र दताय 
 

३. जलस्रोत स्वालमत्व र उपिोगाः (१) गाउँपाललका क्षेत्रलित्र रहेको सावयजलनक तथा लनजी 
जलस्रोत महुानको स्वालमत्व गाउँपाललकामा लनवहत रहनेछ । 

(२) गाउँपाललका क्षेलत्रलित्र रहेको सावयजलनक तथा लनजी जलस्रोत महुान दताय र जल 
उपिोक्ता संस्था दताय यस काययववलध बमोचजम गरी उपिोग गनुयपनेछ ।  

४. जलस्रोतको उपिोग अलधकाराः (१) कुनै स्थानमा रहेको जलस्रोतको त्यस क्षेत्रमा वसोवास 
गने स्थानीयवासीको सामूवहक उपयोगको अलधकार रहनेछ । 

(२) यसरी सामवुहक उपिोग गनय िाहने व्यचक्तहरुले जलस्रोत दताय र उपिोग गनय जल 
उपिोक्ता सलमलत गठन गरी संस्था दताय गनय सक्नेछन   । 

(३) कुनै स्थानमा रहेको जलस्रोत ववगत देचख कुनै समदुायले उपिोग गदै आएको छ 
िने्न प्रमाचणत िएमा सो उपिोगको प्रथम अलधकारी उक्त समूदायमा रही दताय कायम 
हनुेछ ।   
 

५. सलमलत गठन र स्रोत दतायाः (१) कुनै स्थानको जलस्रोत उपिोग गनयको लालग सो स्रोतसँग 
सम्वन्ध र सरोकार राख्ने उपिोक्ताहरुको िेला माफय त लनणयय गरी उपिोक्ता साधारण 
सदस्य रहने र संस्था सञ्चालनको लालग सञ्चालक सलमलत हनुे गरी एक जल उपिोक्ता 
सलमलत गठन गरी संस्थाको रुपमा गाउँपाललकामा दताय गनुयपनेछ । 
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 (२) उपदफा (१) बमोचजम गठन हनुे जल उपिोक्ता सलमलतमा ३३ प्रलतशत मवहला 
अलनवायय रहने गरी कचम्तमा ७ जना पदालधकारी रहनेछन । जसमा अध्यक्ष सचिव वा 
कोषाध्यक्ष मध्ये एक पदमा मवहला अलनवायय हनुपुनेछ । 

 (३) उपदफा (१) र (२) बमोचजम जल उपिोक्ता सलमलत गठन गरी संस्था दताय गराउन 
िाहने सम्बचन्धत उपिोक्ताहरु मध्येबाट कम्तीमा सात जना उपिोक्ताहरुले अनसूुिी १ 
बमोचजमको ढाँिामा संस्थाको दइु प्रलत ववधान र लनणययको माइन्यटु सवहत विा 
कायायलयमा लनवेदन ददनपुनेछ ।  
(४) जलस्रोतको उपयोग गनय िाहने व्यचक्तवा संगदठत संस्थाले अनसूुिी -४ बमोचजमको 
ढाँिामा प्रस्ताववत पररयोजनासँग सम्बचन्धत गाउँ जलस्रोत सलमलत समक्ष दरखास्त फारम 
ददन ुपनेछ । 

(५) लनवेदन पेश िएश्चात विा कायायलयले जाँिबझु गरी जलस्रोत महुान र संस्था दताय 
सम्वन्धमा कसैको दावी ववरोध सम्वन्धमा ३० ददनको म्याद ददइ सूिना जारी गनुयपनेछ 
। यसरी सूिना जारी हँूदा कसैको ललचखत ववरोध नआएमा विा सलमलतले जलस्रोत दताय 
सम्वन्धमा लनणयय गरी गाउँ जलस्रोत सलमलतमा लसफाररस गनेछ । 

(६) उपदफा ५ बमोचजम विा सलमलतबाट लनणयय िएमाजलस्रोतको उपयोग गनय िाहन े
व्यचक्त वा संगदठत संस्थाले अनसूुिी -४ बमोचजमको ढाँिामा प्रस्ताववत पररयोजनासँग 
सम्बचन्धत गाउँ जलस्रोत सलमलत समक्ष दरखास्त फारम ददन ुपनेछ । 

(७) विा कायायलयले जलस्रोत महुान र संस्था दताय गनय उपयकु्त नदेखेमा वा मूल दताय 
सम्वन्धमा दावी ववरोध रहेमा सोको स्पष्ट कारण खोली दरखास्तवालालाई सूिना ददन   
पनेछ । (८) गाउँ जलस्रोत सलमलतले आफ्नो सचिवालयमा दताय िएका कागजातहरुको 
अध्ययन गरी स्रोत दताय सम्वन्धमा कसैको दावी ववरोध िएमा पेश गने सम्वन्धमा ७ 
ददनको म्याद ददइ सूिना टाँस गनुयपनेछ ।  
(९) दफा ४ बमोचजमको म्यादलित्र ललचखत दावव ववरोध नआएमा गाउँ जलस्रोत सलमलतले 
लनणयय गरी पाररतको लालग गाउँ काययपाललकामा पेश गनेछ । गाउँ काययपाललकाको 
बैठकबाट पाररत िएमा जलस्रोत महुान र संस्था दताय गरी अनसूुिी-२ बमोचजमको 
प्रमाणपत्र ददन सक्नेछ ।  
(१०) जलस्रोत दतायको लालग अनसूुिी ७ बमोचजमका शलु्कहरु लतनुयपनेछ । 

^. संस्थाको ववधान लनमायण गनुयपने: (१) दफा ५ बमोचजम गठन हनुे जल उपिोक्ताले लनम्न 

कुराहरु उल्लेख गरी ववधान लनमायण पनेछ: 
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क) संस्थाको नाम र ठेगाना, 
ख) p2]Zo तथा काययक्षेत्र, 

ग) सदस्यको लालग योग्यता र सदस्यता शलु्क, 

(घ) सदस्यको लनष्काशन र राजीनामा, 
(ङ) हक दावी, नामासारी वा हकवालाको मनोनयन, 

(ि) साधारण सिा सम्बन्धी, 
(छ) सञ्चालक सलमलतको गठन (लनवायिन एवं काम, कतयव्य र अलधकार), 
(ज) सञ्चालक पदमा वहाल रहन नसक्ने अवस्था, 
(झ) सञ्चालक सलमलतको बैठक सम्बन्धी काययववलध, 

(ञ) कोष र लेखापरीक्षण,  

(ट) ववधान संशोधन,  

(ठ) ववघटन, 

(ि) संस्थाको छाप  । 

(ण) अन्य ववववध  । 

(२) जल उपिोक्ता संस्थाले आफ्नो ववधान संशोधन गनुय परेमा संशोधनको मस्यौदा गाउँ 
जलस्रोत सलमलतमा पेश गनुय पनेछ र सलमलतले तत   सम्बन्धमा आवश्यक जाँिबझु गरी 
ववधान संशोधन गनय स्वीकृती ददन सक्नेछ । 

 

७. ववववधाः (१) दफा: ५ बमोचजम: पनय आएको :दरखास्त उपर गाउँ जलस्रोत 
सलमलतलेआवश्यक जांिबझु गरी मूल/उपिोक्ता संस्था दताय गनय उपयकु्त देखेमा गाउँ 
काययपाललकाको बैठकमा लनणययको लालग प्रस्ताव गनय सक्नेछ ।गाउँ काययपाललकाबाट लनणयय 
िएको अवस्थामा गाउँ जलस्रोत सलमलतले मूल/संस्थादताय गरी दताय शलु्क वापतअनसूुिी-७ मा 
उल्लेचखत शलु्क ललई अनसूुिी-२ बमोचजमको ढाँिामा उपिोक्तासंस्था दतायको प्रमाणपत्र ददनेछ। 
गाउँ जलस्रोत सलमलतमूल दताय वा संस्था दतायका सम्बन्धमा थप जानकारीको लालग काययक्षेत्र 
अनगुमन गनय सक्नेछ ।  
 (२) उपदफा (१) बमोचजम, कुनै उपिोक्ता संस्था दताय. गनय उपयकु्त नदेखेमा गाउँ 

जलस्रोत सलमलतले सोको स्पष्ट कारण खोली दरखास्तवालालाई दरखास्त पेश गरेको 
लमलतले १५ ददनलित्रसूिना ददन   पनेछ । 
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(३) यो काययववलध प्रारम्ि हनु ुअगावै प्रिललत काननु बमोचजम वा गाउँ काययपाललका वैठकको 
लनणयय वाट दताय िएका उपिोक्ता संस्थाहरु वा पानीका मूलहरु यसैकाययववलध बमोचजम 
दताय िएकोमालन परुानो प्रमाण पत्र चखिी यसै काययववधीको ढाँिामा प्रमाण पत्र ददइनेछ।  

(४) यो काययववलध कायायन्वयन हनु ु अचघ दताय तथा नववकरण िए निएका संस्थाका हकमा 
तत्काललन अवस्थामा प्रिललत कानून बमोचजम दताय तथा लनयलमत नववकरण हुँदै आएका 
संस्थाहरुले यो काययववलध प्रारम्ि िएका लमलतले ६ मवहनालित्रमा गाउँ जलस्रोत सलमलतको 
सचिवालयमा सचुिकृत गरी यो काययववलध तथा अन्य प्रिललत कानून बमोचजम नववकरण 
गनुयपनेछ तर कानूनी दायरामा समावेश निएका मूल तथा संस्थाहरुको हकमा यो 
काययववलधमा िएको ब्यवस्था अनसुारको प्रकृया परुा गरी िाल ुआलथयक बषयलित्र दताय तथा 
नववकरण गनुयपनेछ । 

पररच्छेद ३ 

गाउँ जलस्रोत सलमलत 

  
 

८. गाउँ जलस्रोत सलमलतको गठनाः (१) मंगला गाउँपाललका लित्र रहेको जलस्रोतको उपिोग, 
ब्यवस्थापन तथा लनयमन गनयको लालग गाउँ जलस्रोत सलमलत रहनेछ । 

(२) गाउँ जलस्रोत सलमलतमा देहाय बमोचजमको पदालधकारीहरु रहनेछनाः 
  (क) गाउँपाललकाका अध्यक्ष - अध्यक्ष  
  (ख) गाउँपाललकाका उपाध्यक्ष -सदस्य 

(ग) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत - सदस्य  
  (घ) सामाचजक ववकास सलमलतका संयोजक -सदस्य  

(ङ) पूवायधार ववकास सलमलतका संयोजक -सदस्य 

  (ि) आलथयक ववकास सलमलतका संयोजक -सदस्य  
  (छ) वन वातावरण तथा ववपद् ब्यवस्थापन सलमलतका संयोजक -सदस्य 

  (ज) जलस्रोत दताय गने सम्बचन्धत विाको अध्यक्ष - सदस्य  
  (झ) गाउँपाललका इचिलनयर - सदस्य 

  (झ) सामाचजक ववकास शाखा प्रमखु - सदस्य सचिव  
(३) गाउँ जलस्रोत सलमलतको बैठकमा जलस्रोतसँग सम्बचन्धत वा सरोकार राख्न ेब्यचक्त वा 
ववज्ञलाई आमचन्त्रत सदस्यको रुपमा आमन्त्रण गनय सवकनेछ । 
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९. गाउँ जलस्रोत सलमलतको काम कतयब्य र अलधकाराः 
गाउँ जलस्रोत सलमलतको काम कतयब्य र अलधकार देहाय बमोचजम हनुेछ- 
(क) गाउँपाललका लित्र जलस्रोतको उचित उपयोग ब्यवस्थापन तथा लनयमनको लालग 
आवश्यक कानूनको तजुयमा गरी कायायन्वयन गनय गाउँपाललकालाई सहजीकरण गने ।  
(ख) जलस्रोत तथा सलमलतसँग सम्बचन्धत दरखास्तहरुलाई सचिवालयमा दताय गनय लनदेशन 
गने । 

(ग) विा कायायलयबाट लसफाररस िइ आएका जलस्रोत तथा सलमलतसँग सम्बचन्धत 
कागजातहरुको अध्ययन गने ।  
(घ) जलस्रोतसँग सम्बचन्धत दरखास्तहरुको अध्ययन गरी उपयकु्त लागेमा लनणययको लालग 
गाउँ काययपाललको बैठकमा पेश गने ।  
(ङ) गाउँ जलस्रोत सलमलतमा दताय हनु आएका दरखास्त बमोचजम काययक्षेत्र िए निएको 
अध्ययन गनय उपयकु्त लागेमा काययक्षेत्र अध्ययन गने ।  
(ि) विा कायायलयहरु तथा उपिोक्ता संस्थाहरुलाई ताललम तथा अलिमूचखकरणको 
ब्यवस्था गने ।  
(छ) जलस्रोत तथा सलमलत दतायको ब्यवस्थापनका सम्बन्धमा विा सलमलतहरुलाई लनदेशन 
तथा मागयशयन गने ।  
(ज) गाउँ काययपाललकाबाट लनणयय िएका जलस्रोत तथा सलमलतहरुलाई प्रमाण-पत्र 
उपलब्ध गराउने ।  
(झ) जलस्रोतसँग सम्बचन्धत सलमलतहरुको दताय तथा लनयलमत नववकरणको लालग आवश्यक 
ब्यवस्था लमलाउने ।  
(ञ) गाउँ जलस्रोत सलमलतमा हनुे आलथयक आय-ब्ययलाई पारदचशय बनाउने ।  
(ट) गाउँपाललकालित्र जलस्रोतको उपयोगको लालग प्रिललत ऐन कानूनको माताहतमा रही 
गाउँ काययपाललकाको लनणयय अनसुार कुनै ब्यचक्त वा संस्थालाई अनमुती-पत्र ददन सक्नेछ 
।  

१०. जलस्रोत सलमलतको बैठक र काययववलध: (१) सलमलतको बैठक अध्यक्षले तोकेको लमलत, 

समय र स्थानमा आवश्यकता अनसुार बस्नेछ । 

 (२) बैठकको अध्यक्षता सलमलतको अध्यक्षले गनेछन । लनजको अनपुचस्थलतमा 
उपाध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गनेछन । बैठकको लनणयय अध्यक्षवाट प्रमाचणत गररनेछ 
। प्रमाण-पत्र प्रमाचणत गने चजम्मेवारी गाउँ जलस्रोत सलमलतका सदस्य प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृतको हनुेछ ।  
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 (३) बैठक सञ्चालनको काययववलध सलमलत आफैले लनधायरण गरे बमोचजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद ४ 

जलस्रोत उपयोगको सवेक्षण  
 

 

११. जलस्रोत उपयोगको सवेक्षण अनमुलतपत्रको दरखास्त ददने: (१) जलस्रोत उपयोगको 
सिेक्षणअनमुलत पत्र ललन िाहने व्यचक्त वा संगदठतसंस्थाले अनसूुिी ३ बमोचजमको 
ढाँिामा सम्बचन्धत विाको लसफाररस सवहत गाउँ जलस्रोत सलमलत समक्ष लनवेदन ददनपुनेछ 
।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम दरखास्त परेपलछ सलमलतले पेश िएको लनवदेन उपर जाँिबझु 
गनुयपनेछ । जाँिबझु गदाय उपयकु्त देचखएमा सलमलतले जलस्रोत उपयोगको सवेक्षण 
अनमुलत पत्र ददनपुनेछ । यसरी अनमुलत प्राप्त गरेको व्यचक्तले सवेक्षणको काम समाप्त 
गरेको लमलतले तीस ददन लित्र गाउँ जलस्रोत सलमलत समक्ष: प्रलतवेदन पेश गनुय पनेछ । 

 

१२. दरखास्त उपर जािँबझु सूिना प्रकाशनाः (१) दफा १२ बमोचजम दरखास्त प्राप्त िएपलछ 
यस काययववलध बमोचजम दरखास्त साथ पेश गनुयपने आवश्यक कागजातहरु वववरण वा 
प्रलतवेदन पेश गरेसम्बन्धमा गाउँ जलस्रोतसलमलतले आवश्यक जाँिबझु गनुयपनेछ । 

(२) आवश्यक जाँिबझु गरी तत   सम्बन्धी वववरणहरु खलुाई सावयजलनक जानकारीको लालग 
सूिना प्रकाचशत गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोचजम जाँिबझु दताय दरखास्तवालाको दरखास्तसाथ पेश गनुय पने 
कुनैकागजात, वववरण वाप्रलतवेदन पेश गरेको रहेनछ िने त्यस्तो कागजात, वववरण वा 
प्रलतवेदन पेशगनय गाउँ जलस्रोत सलमलतले सम्बचन्धत दरखास्तवालालाई मनुालसव 
मावफकको म्याद तोकीदरखास्त दताय िएको लमलतले तीस ददन लित्र सो कुराको सूिना 
ददन ुपनेछ । 

(४) दफा (२) बमोचजम कुनै कागजातवववरण वा प्रलतवेदन पेश गनय गाउँ जलस्रोत सलमलतलेम्याद 
तोकी सूिना ददएकोमा जनु लमलतमा त्यस्तो कागजात प्राप्त हनु आउँछ सोही 
लमलतलाईदरखास्त परेको लमलत मालननेछ । 

१३. अनमुलतपत्र ददन:े दफा १२ बमोचजम दरखास्त “उपर दफा १३ र १४ बमोचजम काययववलध 
पूरा गरीगराई गाउँ जलस्रोत सलमलतले दरखास्तवालाको माग बमोचजम वा आवश्यक िए 
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संशोधन समेतगरी अनसिी-६ बमोचजमको ढाँिामा दरखास्तवालालाई जलस्रोतको उपयोग 
सम्बन्धी अनमुलतपत्रददन ुपनेछ ।  

१४. जलस्रोत मालथ अलधकार कायम हनुे: यस काययववलध बमोचजम जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी 
काययसञ्चालन गनय: अनमुलतपत्र प्राप्त व्यचक्त वा संस्थालाई  अनमुलतपत्रमा उल्लेख िए 
बमोचजमकोलालग सोही अनमुलतपत्रमा तोवकएको स्थान र क्षेत्रसम्मको जलस्रोत उपयोग 
गने अलधकार प्राप्तहनुेछ ।  

१५.,नया ँ अनमुलतपत्र ललनपुने: (१) काययववलध “प्रारम्ि हनु ु अगावैदेचख जलस्रोतको उपयोग 
गरररहेकोव्यचक्त वा संगदठत संस्थाले पलन दफा १२ मा उल्लेचखत वववरणहरु खलुाई 
काययववलध प्रारम्ि िएकोलमलतले एक वषयलित्र जलस्रोत उपयोग अनमुलतपत्रको लालग 
दरखास्त ददनेछ । 

 

(२) उपदफा (१) बमोचजम पनय आएको दरखास्त उपर सम्बचन्धत गाउँ जलस्रोत 
सलमलतलेआवश्यक जाँिबझु गरी दरखास्तवालालाई अनसूुिी -६ बमोचजमको ढाँिामा 
अनमुलतपत्र ददनेछ । 

३) यो काययववलध प्रारम्ि हनु ुिन्दा अचघ तत्काल प्रिललत कानून बमोचजम दताय िई वा निई 
स्थापनािईरहेका संस्थाहरुले पलन यो काययववलध प्रारम्ि िएको लमलतले ६(छ) मवहनालित्र 
यो काययववलधबमोचजम सिुीकृत गराउन ुपने छ । सूिीकृत दताय हनुको लालग गत आ.व 
सम्मको लेखापरीक्षणपलतवेदन र साधारण सिाको लनणयय अलनवायय रुपमा पेश गनुय पनेछ 
। 

१6. अनमुलत पत्र दस्तरु: (१) यो काययववधी वमोचजमको जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी कायय 
सञ्चालन गनय अनमुलतमत्रको लालग दरखास्त दददा तथा अनमुलत ललदा र नववकरण गदाय 
अनसूुचि -७ मा तोकीए बमोचजमको अनमुलतमत्र दस्तरु बझुाउनपुनेछ ।  

 

१7. अनमुलतपत्र नवीकरण गने: (१) यो काययववलध बमोचजम जलस्रोतको सवेक्षण वा उपयोगको 
लालगअनमुलतपत्रमा उल्लेचखत अवलध समाप्त हनु ुअगावै अको अवलधको लालग अनमुलतपत्र 
नवीकरण गनुयपनेछ । 

 (२) प्रत्येक अनमुलतपत्र नवीकरण गराउँदा गत आ.व.सम्मको लेखापरीक्षण प्रलतवेदन र 
साधारणसिाको लनणयय अलनवायय रुपमा पेश गनुय पनेछ । 
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18. अनमुलतपत्र लबक्री वा हस्तान्तरण गनय स्वीकृलत ललन ुपने: (१) अनमुलतपत्र प्राप्त व्यचक्तले 
आफनोअनमुलतपत्र लबक्री गनय वा अन्य कुन ैप्रकारले कसैलाई हस्तान्तरण गनुय परेमा गाउँ 
जलस्रोतसलमलत समक्ष लनवेदन ददन ुपनेछ । 

 

 (२) उपदफा (१) बमोचजम प्राप्त िएको लनवेदन उपर गाउँ जलस्रोत सलमलतले आवश्यक 
जांिबझुगरी दरखास्तवालाको नाउँमा रहेको अनमुलतपत्र अन्य व्यचक्त वा संगदठत 
संस्थाको नाउँमा लबक्रीगनय वा अन्य कुनै प्रकारले हस्तान्तरण गनय स्वीकृलत ददन सक्नेछ 
। 

 

19. वावषयक शलु्क: अनमुलतपत्र प्राप्त व्यचक्तले जलस्रोतको उपयोग गरी अन्य व्यचक्तहरुलाई 
व्यापाररकप्रयोजनको लालग जलस्रोत उपलब्ध गराए वापत गाउँपाललकालाई बझुाउन ुपने 
वावषयक शलु्कअनसिी-७ मा उल्लेख गरे बमोचजम हनुेछ । 

 

२0. उपिोक्ता संस्थाको सम्पचि: (१) उपिोक्ता संस्थाको सदस्य वा कमयिारी लगायतकुन ै
व्यचक्तले संस्थाको ववधान ववरुद्ध सलमलतको कुनै सम्पचिदरुुपयोग गरेमा, कब्जा गरेमा 
वारोक्का : राखेमा गाउँपाललकाले त्यस्तो' सम्पचि दरुुपयोग गने, कब्जा वा रोक्का राख्नबेाट 
ललई उपिोक्ता सलमलत / सलमलतलाई वफताय बझुाईददन सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोचजमको उपिोक्ता सलमलत / सलमलतको सम्पचिवफताय गने गरी 
गाउँपाललकाले गरेकोकारवाहीमा चिि नबझुने व्यचक्तले सम्वचन्धत अदालतमा उजरु गनय 
सक्नेछ । 

(३) उपिोक्ता संस्था /संस्थाको सदस्य वा कमयिारी लगायत कुनै व्यचक्तलेउपिोक्ता संस्था / 
संस्थाकोसम्पचिवा ललखत वा प्रलतष्ठा ववरुद्ध कुनै अपराध वा ववराम गरेमा उपिोक्तासंस्था 
/ संस्थाको कुनै सदस्य उपर प्रिललत कानून बमोचजम गाउँपाललकालेकारवाही िलाउन 
सक्नेछ । 

२1. उपिोक्ता संस्थाकाउद्दशे्यहरुमा हेरफेर: (१) उपिोक्ता संस्था/ संस्थाको p2]Zox?df 
हेरफेर गनय आवश्यक देखेमा वा सो उपिोक्ता संस्था / संस्थालाई कुनै अको उपिोक्ता 
संस्था / संस्थामा गाभ्न उचित देखेमा सो उपिोक्ता संस्थालेतत   सम्वन्धी प्रस्ताव 
तयारपारी सो प्रस्ताव उपर छलफल गनय उपिोक्ता संस्थाको ववधान बमोचजम साधारण 
सिाबोलाउन ुपने छ । 
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(२) साधारण सिामा कुल सदस्य संख्याको दईु लतहाई सदस्यहरुले प्रस्तावमा समथयन जनाएमा 
सोप्रस्ताव साधारण सिाबाट पाररत िएको मालननेछ । तर सो प्रस्ताब लाग ु गनय 
गाउँपाललकाको पूवयस्वीकृत ललन ुपनेछ । 

 

२2.उपिोक्ता सलमलत /सलमलतको वगीकरण:- अनमुलत प्राप्त गरी गाउँपाललका क्षेत्र लित्र 
सञ्चालनमारहेका खानेपानी तथा सरसफाइउपिोक्ता सलमलतहरुको व्यवस्थापनबाट खानेपानी 
उपलब्धगराउने उपिोक्ता सदस्य संख्याको आधारमा लनम्न अनसुार उपिोक्ता सलमलत / 
सलमलतको वगीकरणहनुेछ ।  

 

१. १००१ जना वा सो िन्दा बढी उपिोक्ता सदस्य िएको (क वगय) 
२. ५०१ देचख १००० जना उपिोक्ता सदस्य िएको (ख वगय) 
२. ५०० जना सम्म उपिोक्ता सदस्य िएको (ग वगय) 
 

२3. तदथय सलमलत गठन गनय सवकनेाः- यस अचघ दताय स्वीकृलत प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका र 
नयाँ अनमुलत प्राप्त गरी स्थापना हनुे उपिोक्ता सलमलतहरुले तोवकए. बमोचजम ६ मवहना 
लित्र साधारणसिा गरी उपिोक्ता सलमलत गठन प्रकृया परुा नगरेमा त्यस्ता तदथय सलमलत 
वा अवलध पूरा िएकाउपिोक्ता सलमलतहरुलाई ववघटन गरी सञ्चालन लनयलमत गनय 
गाउँपाललकाको तफय बाट सम्बचन्धतउपिोक्ता सदस्यहरु मध्येबाट तदथय सलमलताः गठन गरी 
साधारण सिा समेतका आवश्यक प्रकृयाकाम कारबाही गरी गराई व्यवस्थापन गनय 
सवकनेछ ।  

२4. संघ गठन गनय सवकनेाः- दताय स्वीकृलत प्राप्त गरी गउँपाललका क्षेत्र लित्र सञ्चालनमा 
रहेकाखानेपानी तथा सरसफाइ उपिोक्ता सलमलतहरु मध्येबाट एक उपिोक्ता सलमलतलाई 
एक सदस्यमानी गाउँस्तररय खानेपानी तथा सरसफाइ उपिोक्ता संघ गठन गरी सोही 
संघको पत्यक्षरेखदेख सहयोग समन्वयमा अन्य सम्पूणय उपिोक्ता सलमलतहरुलाई व्यवचस्थत 
रुपमा सञ्चालनगररनेछ । 

२5. आयव्यय वववरण पठाउन ु पनेाः उपिोक्ता सलमलतले आफ्नो सलमलतको आयव्यय वववरण 
लेखा पररक्षकको प्रलतवेदन सवहत प्रत्येक वषय गाउँपाललकामा पठाउन ुपनेछ । 

२6. आयव्यय वववरण जािँ गने: (१) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतले आवश्यक देखेमा 
सलमलतकोआयव्यय वववरण आफूले लनयकु्त गरेको कुनै अलधकृतद्वारा जाँि गराउन सक्नेछ 
।  
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 (२) उपदफा (१) बमोचजम आयव्यय वववरण जाँि गराए बापत गाउँपाललकाले आयव्यय 
वववरणजाँिबाट देचखन आएको मौज्दात रकमको सयकिा तीन प्रलतशतमा नबढाई आफूले 
लनधायरणगरेको दस्तरु असलु गरी ललन सक्नेछ । 

 (३) आयव्यय वववरण जाँि गने अलधकृतले मागेको वववरण तथा कागजातहरु वा सोधेको 
प्रश्नकोजवाफ ददन ुसलमलतको पदालधकारी, सदस्य र कमयिारीको कतयव्य हनुेछ । 

 (४) आयव्यय वववरण जाँि गने अलधकृतले गाउँपाललकाले तोवकददएको म्याद लित्र 
आयव्यय वववरणजाँिको प्रलतवेदन गाउँपाललका समक्ष पेश गनुय पने छ र सो प्रलतवेदनको 
आधारमा सलमलतकोकुनै सम्पचि सो सलमलतको कुनै पदालधकारी, सदस्य वा कमयिारीले 
वहनालमना गरेको, नोक्सानगरेको वा दरुुपयोग गरेको पाइएमा गाउँपाललकाले त्यस्तो 
पदालधकारी, सदस्य वा कमयिारीबाट सोहानी नोक्सानी असूल गनय प्रिललत कानून बमोचजम 
कारबाही िलाउन सक्नेछ । तर, प्रिललतकानूनले सजाय समेत हनुे अपराध िएकोमा 
प्रिललत कानून बमोचजम मदु्धा िलाउन सक्नेछ । 

 

२7. लनदेशन ददने : गाउँपाललकाले उपिोक्ता सलमलत/सलमलत तथा संगदठत सलमलतलाई आवश्यक 
लनदेशनददन सक्नेछ र त्यस्तो लनदेशनको पालना गनुय सम्बचन्धत सलमलत/ सलमलतको 
कतयव्य हनुेछ । 

28. दण्ि सजाय : (१) दफा ७ बमोचजम दताय नगराई उपिोक्ता सलमलत/सलमलत सञ्चालन 
गरेमात्यस्ता सलमलतका सदस्यहरुलाई गाउँपाललकाले जनही पाँि हजार रुपैयासम्म 
जररवाना गनयसक्नेछ ।  

 (२) दफा (२७) बमोचजम वहसावको वववरण नपठाएमा उपिोक्ता सलमलत /सलमलतका 
सदस्यहरुलाई गाउँपाललकाले जनही एक हजार रुपैयासम्म जररवाना गनय सक्नेछ । तर, 
कुनै सदस्यले दफा (२७)उल्लघंन हनु नददन सकिर प्रयत्न गरेको लथयो िने्न 
सन्तोषजनक प्रमाण पेश गरेमा लनजलाईसजांय गररने छैन । 

 (३) दफा (२८) को उपदफा (३) बमोचजम आयव्यय वववरण जाँि गने सम्बचन्धत 
अलधकृतले मागेकोवववरण तथा कागजपत्र वा सोधेको प्रश्नको जवाफ नददनेसम्बचन्धत 
पदालधकारी, सदस्य वाकमयिारीलाई गाउँपाललकाले पाँि हजार रुपैँयासम्म जररवाना 
गनयसक्नेछ । 

 (४) दफा (२३) बमोचजम गाउँपाललकाको स्वीकृलत नललई उपिोक्ता सलमलत/सलमलतको 
उदे्दश्यमा हेरफेरगरेमा वा अको सलमलतसँग गािेमा वा सलमलतले आफ्नो उदे्दश्यको प्रलतकूल 
हनुे गरी कामकारवाही गरेमा वा गाउँपाललकाले ददएको लनदेशन पालना नगरेमा प्रमखु 
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प्रशासकीय अलधकृतलेत्यस्तो सलमलतको दताय लनलम्वन गनय बा खारेजी प्रकृयाको लालग 
जलस्रोत सलमलतमा पेश गनयसक्नेछ । 

 

29. पनुरावेदन : दफा (३०) बमोचजम गाउँ जलस्रोत सलमलतले गरेको अचन्तम लनणयय उपर 
पैलतस ददनलित्र सम्वचन्धत चजल्ला अदालतमा पनुरावेदन लाग्ने छ। 

 

३0. उपिोक्ता सलमलत / सलमलतको ववघटन वा त्यस्को पररणाम: १) उपिोक्ता सलमलत / 
सलमलतको ववधानबमोचजम कायय सञ्चालन गनय नसकी वा अन्य कुनै कारणवश सलमलत 
ववघटन िएमा त्यस्ताउपिोक्ता सलमलत /सलमलतको सम्पूणय जायजेथा गाउँपाललकामा सनेछ 
। 

 (२) उपदफा (१) बमोचजम ववघटन िएको उपिोक्ता सलमलत /सलमलतको दावयत्वको 
हकमा सो उपिोक्तासलमलत / सलमलतको जायजेथाले भ्याएसम्म त्यस्तो दावयत्व 
गाउँपाललकाले व्यहोनेछ । 

३1. लनयम बनाउने अलधकार : यस काययववलधको उदे्दश्य कायायन्वयन गनय गाउँपाललकाले लनयम 
बनाउनसक्नेछ । 

३2. उपिोक्ता सलमलत /सलमलतले आफ्नो ववधान अनसुारको तोवकएको समयावलध लित्रमा 
नयाँकाययसलमलत ियन हनु नसकेमा उक्त काययसलमलतको स्वतववघटन िएको मानी अको 
काययसलमलतियन निएसम्म उपिोक्ता सलमलत / सलमलत सञ्चालनको चजम्मेवारी 
गाउँपाललकाले विा सलमलतलाई ददन वा आफैँ ललन सक्नेछ ।  

३3. गाउँपाललकाले लनदेशन ददन सक्ने: गाउँपाललकाले जलस्रोत उपयोग सम्बन्धमा गाउँ 
जलस्रोतसलमलतलाई आवश्यक लनदेशन ददन सक्नेछ । त्यस्तो लनदेशनको पालनागनुय गाउँ 
जलस्रोतसलमलतको कतयव्य हनुेछ ।  

३4. खारेजी वा बिाउ : (१) संघ तथा गण्िकी प्रदेशबाट जलस्रोत सम्बन्धी लनयमावली 
तथाकाययववलधलनमायण तथा लनदेशन िएमा सोही बमोचजम हनुेछ । 

 (२) जलस्रोत तथा महुान दताय काययववलध लाग ुहनु ुपूवय जलस्रोत ऐन, २०४९ अन्तयगत 
दताय िएकासलमलत यसै काययववलध बमोचजम दताय िए सरह मालननेछ । 

 (३) यस काययववलधमा उल्लेचखत ववषयंवस्तहुरु प्रिललत ऐन लनयमसँग बाचझएमा उक्त 
दफा स्वताःखारेज िई प्रिललत ऐन, लनयम अनसुार हनुेछ । 

३5. अनसूुिीमा हेरफेर वा थपघट गनय सक्ने: गाउँपाललकाले स्थानीय राजपत्रमा सूिना प्रकाचशत 
गरीयस काययववलधको अनसूुिीमा आवश्यकता अनसुार हेरफेर वा धपघट गनय सक्नेछ । 
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अनसूुिी-१ 

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

श्री विाअध्यक्ष/अध्यक्ष ज्यू, 

गाउँ जलस्रोत सलमलत,  

मंगला  गाउँपाललका म्याग्दी । 

 

ववषयाः जल /लसंिाई / खानेपानी तथा सरसफाइ/ उजाय मूल/सलमलतदताय तथा संरक्षणको लालग  
महोदय, 

हामीले ........................................, पानीको मूल/उपिोक्ता सलमलत गठन गरी दताय गनय  
प्रिललत लनयमबमोचजम देहायका वववरणहरु खलुाई प्रस्ताववत मूल/उपिोक्ता सलमलतको एक प्रलत 
ववधान रजलस्रोत दताय काययको लालग लनवेदन दस्तरु वापत रलसद नं. ....... बाट रु १००/५०० 
रुपैंया दस्तरु सवहत दरखास्तददएका छौं । 

वववरण 

१. उपिोक्ता सलमलतको नामाः 
२. कायय क्षेत्राः 
३. उदे्दश्यहरु: 
 क) 
 ख) 
४. उपिोक्ता सलमलतका पदालधकारी /सदस्यहरुको वववरण 

लस.नं. नाम ठेगाना पेशा कैवफयत 

१ 
    

२ 
    

३ 
    

४ 
    

५ 
    

६ 
    

७ 
    

 

५. उपयोग गररले जलस्रोतको वववरण 

 क) जलस्रोतका नाम र रहेको ठाउँ 

 ख) जलस्रोतबाट गररने प्रयोग 

 ग) उपिोक्ता सलमलतले उपयोग गनय िाहेको जलस्रोतको पररणाम: 
 घ) उक्त जलस्रोतको हाल िैरहेको उपिोग: 
६. उपिोक्ता सलमलतले पयुायउन िाहेको सेवा सम्बन्धी वववरण: 
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 क) सेवाको वकलसम: 
 ख) सेवा पयुायउने क्षेत्र: 
 ग) सेवावाट लािाचन्वत हनुे उपिोक्ताहरुको संख्या: 
 घ) िववष्यमा सेवा ववस्तार गनय सवकने सम्िवनााः 
७. आलथयक स्रोतको वववरण: 
केन्र/प्रदेश/स्थानीय सरकार:     चज.स.स.:   जनसहिालगता: 
८.कायायलयको ठेगाना: । 

 

 

 

लनवेदक 

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

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

मंगला  गाउँपाललका,म्याग्दी  
 

उपिोक्ता संस्था/मूलदताय प्रमाण-पत्र 

                                                                दताय लमलताः 
दताय नं. 
 

श्री........................... (संस्थाको नाम) . 
...........................  . 
...........................   
मंगला  गाउँपाललका अन्तगयत जलस्रोत उपयोग एवं ब्यवस्थापन सम्बन्धी काययववलध २०७७ दफा 
(७) को उपदफा (१)  बमोचजम .......................साल............... मवहना................. गते 
यस कायायलयमा दताय गरी यो प्रमाण-पत्र प्रदान गररएको छ - 
१. उपयोग गरररे जलस्रोतको वववरणाः 
 (क) सेवाको वकलसम (िार वकल्ला सवहत) िएको ठाउँ:   
 (ख) जलस्रोतबाट गररने प्रयोगाः 
 (ग) जलस्रोतको पररमाणाः 
२ उपिोक्ता संस्थाले पयुायउन िाहेको सेवा सम्बन्धी वववरणाः 
 (क) सेवाको वकलसमाः 
 (ख) सेवा पयुायउने क्षेत्राः 
 (ग) सेवाबाट लािाचन्वत घरपररवाराः 
 (घ) िववष्यमा सेवा ववस्तार गनय सवकने संिावनााः 

 

 

 

 

 

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

जलस्रोतको प्रयोगको सवेक्षण अनमुलतपत्रको लालग दरखास्त फारम 

 

श्री अध्यक्ष ज्यू, 

गाउँ जलस्रोत सलमलत, 

मंगला  गाउँपाललका, म्याग्दी । 

 

ववषय: जलस्रोतको प्रयोगको सवेक्षण अनमुलतपत्र सम्बन्धमा । 

 

मंगला  गाउँपाललका विा नं. ... मा रहेको ...........................जलस्रोत उपयोगको 
लनलमिसवेक्षण गनयको लालग अनमुलतपत्र पाउन जलस्रोत काययववलधको दफा .... बमोचजम देहायको 
वववरणखलुाई यो दरखास्त पेश गरेको छु। 

 

१. व्यचक्त वा संगदठत सलमलतको नाम र ठेगाना: 
२. उदे्दश्य: 
३. सवेक्षण गने क्षेत्र:  
४ सवेक्षण गनय लाग्ने अनमुालनतखिय रु: 
(पषु्याई वववरण संलग्न गनुयपनेछ) 
५, सवेक्षण गने अवलध : 
६. अन्य वववरणहरु (जलस्रोत लनयमावली, २०५० को लनयम १२बमोचजम) मालथ उल्लेचखत 
व्यहोराठीक साँिो छ। झुंठा ठहरे कानून बमोचजम सहुँला बझुाउँला । 

 

संगदठत सलमलत िए सो सलमलतको छाप सम्बचन्धत व्यचक्त वा संगदठत सलमलतको तफय बाट 
दरखास्त ददनेको 
 

 

 

 

नाम र थर: 
सही: 
पद: 
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अनसूुिी ४ 

जलस्रोतको उपयोगको सवेक्षण अनमुलतपत्र 

मंगला  गाउँपाललका 
गाउँ जलस्रोतसलमलत, म्याग्दी  । 

 

अनमुलतपत्र संख्या:          लमलत: 
श्री ................................... 
    ................................... 
 

तपाईलाई जलस्रोतको उपयोगको सवेक्षण गनय पाउने गरी देहायको वववरण खोली यस जलस्रोत उपयोग तथा 
ब्यवस्थापन सम्बन्धी काययववलध २०७७ बमोचजम अनमुपलत पत्र प्रदान गररएको छ । 

 

१. व्यचक्त वा संगदठत संस्थाको पूरा नाम ठेगाना: 
२. जलस्रोत सवेक्षणको उद्देश्य: 
३. जलस्रोत सवेक्षणको क्षेत्र: 
५. अनमुलतपत्र वहाल रहने अवलध:  

 

अनमुलतपत्र ददने अलधकारीको 
नामाः 
सहीाः 
पद: 
लमलताः 

क) पररयोजना ववस्ततृ वववरण (पररयोजना स्थलको नक्शा, उपयोग गररने पानीको स्रोत,पररयोजना सम्पन्न गनय लाग्न े
अनमुालनत समय, लागत, पररयोजनामा सहिागीहरुको नाम. रलतनीहरुको संलग्नताको वकलसम, पररयोजनामा अचन्तम 
स्वालमत्व रहने व्यचक्त वा संगठन सलमलततथा त्यस्तो सलमलतका सञ्चालकहरुको नाम, थर र वतन समेत स्पष्ट रुपमा 
खलुाउन ुपछय ।) 

ख) सम्िाव्यताको ववश्लेषण (पररयोजनाको ववस्ततृ नक्शा सवहतको प्राववलधक वववरण तथाआलथयक ववश्लषेण र 
उपिोक्ताहरुको वववरण), 

ग) वविीय व्यवस्था (पररयोजनाको अनमुालनत वविीय व्यवस्था, पररयोजनाको लगानीकतायहरुकोआलथयक हैलसयत, 

पररयोजनामा प्रत्यक्ष रुपले सहिागी हनुे वविीय सलमलतहरुको प्रलतबद्धता रलगानीकतायहरुको दावयत्व तथा 
शेयर पूँजी र ऋणको प्रलतशत) 

घ) घर जग्गाको उपयोग वा प्राप्ती पररयोजना लनमायणकाययको लालग स्थायी वा अस्थायीतवरबाट उपयोग वा 
प्राप्तीको लालग िावहने सरकारी वा गैर सरकारी जग्गाको कूल क्षेत्रफलर जग्गाधनीहरुको लागत । 

ङ) वातावरणीय प्रिाव ववश्लेषण (पररयोजनाले वातावरणमा पाने उल्लेखनीय प्रलतकूल प्रिावलाई न्यूततस गनय 
अपनाउने उपायहरु तथाजलस्रोतमा रहने जलिर एवंजल वातावरण संरक्षणकोलालग अपनाउने उपायहरु, 

पररयोजनाको सम्बचन्धत क्षेत्रमा पानय सक्ने सामाचजक तथा आलथयकप्रिावको अलतररक्त ववद्यमान स्थानीय श्रम 
तथा स्रोत र साधनको उपयोग, पररयोजना सम्बन्धीकायय पूरा िएपलछ त्यस क्षेत्रका व्यचक्तहरुले पाउने लाि, 

लनमायण तथा सञ्चालन सम्िारसम्बन्धमा स्थानीय उपिोक्तालाई ददइने ताललम, लनमायण चशववरको लालग 
आवश्यक पनेसवुवधाहरु, सरुक्षात्मक व्यवस्थाहरु तथा पररयोजना सञ्चालनबाट सम्वचन्धत 
जग्गाधनीहरुलाईपनय सक्ने असर, ववस्थावपत जनसंख्याको लागत र लतनीहरुको पनुवायसको लालग 
अपनाउनेआवश्यक व्यवस्था समेत स्पष्ट रुपमा खलुाउन ुपछय, 
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अनसूुिी-५ 

(दफा १२ बमोचजम) 
जलस्रोतको उपयोगको अनमुलतपत्रको लालग दरखास्त फारम 

 

श्री अध्यक्ष ज्यू, 
गाउँ जलस्रोत सलमलत, 

मंगला  गाउँपाललका, म्याग्दी । 

 

ववषयाः जलस्रोतको उपयोगको अनमुलतपत्र सम्बन्धमा । 

 

जलस्रोतको उपयोगको लनलमि अनमलतपत्र पाउन महुान दताय सम्बन्धी जलस्रोत काययववलध,२०७६ 
को दफा१२ बमोचजम देहायका वववरणहरु समेत खलुाई यो दरखास्त पेश गरेको छु । 

 

१. व्यचक्त वा संगदठत संस्थाको नाम र ठेगानााः 
२. उदे्दश्य: 
३. उपयोग गनय खोजेको जलस्रोतको र उपयोग पररमाण गने प्रयोजनाः 
४. प्रस्ताववत जलस्रोत उपयोग गने ठाउँ: 
५. जलस्रोतको उपयोगबाट लाि पगु्ने ठाउँको क्षेत्रफल: 
६. प्रस्ताववत सेवावाट लािाचन्वत हनुे उपिोक्ताहरुको सख्या: 
७. जलस्रोतको उपयोगको लालग लाग्ने अनमुालनत रकम र सोको स्रोत: 
८. जलस्रोत उपयोग गने तररका 
९. जलस्रोतको हाल िैरहेको र िववष्यमा हनु सक्ने उपयोग: 
१०.अन्य वववरणहरु । 

 

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

 

संगदठत संस्था िए सो सलमलतको, छाप सम्बचन्धत व्यचक्त वा संगदठत संस्थाको तफय बाट 

 

दरखास्त ददनेको 
नाम र थराः 
सही: 
पद: 
सम्पकय  नम्बराः 
लमलताः 
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अनसूुिी-६ 

(दफा १५ बमोचजम) 
जलस्रोतको उपयोगको अनमुलतपत्र 

 

अनमुलतपत्र संख्या:          लमलताः 
 
श्री ...................................................... 
............................................................ 
म्याग्दी  । 

 

ववषय: जलस्रोतको उपयोगको अनमुलतपत्र सम्बन्धमा ।  
 

महाशय, 
 

तपाईलाई जलस्रोतको उपयोग गनय पाउने गरी देहायको वववरण खोली जलस्रोत उपयोग तथा 
ब्यवस्थापन सम्बन्धीकाययववलध, २०७७ को दफा १५ बमोचजम यो अनमुलतपत्र प्रदान गररएकोछ 
। 

 

१. व्यचक्त वा संगदठत सलमलतको नाम र ठेगाना: 
२. जलस्रोत उपयोगको उदे्दश्य: 
३. उपयोग गनय खोजेको जलस्रोतको नाम:  
वकलसम:        रहेको स्थानाः 
४.उपयोग गनय पाउने जलस्रोत पररमाण:  
५. उपयोग गने क्षेत्र: 
६, जलस्रोत उपयोग गने तररका: 
७. प्रस्ताववत सेवावाट लािाचन्वत हने उपिोक्ताहरुको संख्या: 
८. अनमुलतपत्र वहाल रहने अवलध: 
 

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

जलस्रोतको उपयोगको अनमुलतपत्र/नववकरण दस्तरु 
 

लस.न. जलस्रोत उपयोगको वकलसम 

लनबेदन 
दस्तरु 

दताय/अनमुलत 
दस्तरु 

नववकरण 
दस्तरु (प्रत्येक 
वषय आचिन 
मसान्त सम्म) 

आचिन िन्दा 
पलछ थप दस्तरु 

प्रलत वषय 

क खानेपानी महुान दताय (घरेल ु
प्रयोजनको लालग) रु. १०० रु. 2००० रु. ५०० रु. ५०० 

ख लसंिाई रु. १०० रु. २००० रु. १००० रु. १००० 

ग पशपुालन, मत्स्यपालन 
जस्ता कृवषजन्य उपयोग 

रु. १०० रु. १००० रु. ५०० रु. ५०० 

घ घरेल ु उद्योग, औद्योलगक 
व्यावसाय तथा खानी जन्य 
उपयोग 

रु. १०० रु. २००० रु. १००० रु. १००० 

ङ जल यातायात रु. १०० रु. ५०००   

ि अमोद प्रमोदजन्य उपयोग रु. १०० रु. ५०००   

छ अन्य उपयोग (साना 
लघवुवद्यतु आयोजना, अन्य 
आयोजना) 

रु. १०० रु. ५०००   

ज अनमुलतमत्र प्राप्त व्यचक्तले 
जलस्रोतको उपयोग गरी 
अन्य व्यचक्तहरुलाई 
व्यापाररक प्रयोजनको लालग 
जलस्रोत उपलब्ध गराए 
वापत 

 रु. १००००   

      
   

 

  आज्ञाले 

  मनोहर ढुङ्गाना 
  प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

 


