
 

 

जयपथृ्वी नगरपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
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भागः२ 

जयपथृ्वी नगरपालिका 
मिति २०७७।११। िा स्वीकृि  

जयपथृ्वी नगरपालिकामा जिस्रोतको सम्बन्धमा व्यवस्था ननधाारण गना बनेको ननयमविी २०७७ 

  

प्रस्िावना : नेपालको संववधान , स्थानीय सरकार सन्चालन , २०७४ िथा अन्य प्रचमलि  कानून बिोजिि 
स्थानीय िहलाई िलस्रोि िथा िलाधार, भूसंरक्षण, िुहान संरक्षण, खानेपानी, मसचाई, साना िलववद्युि, िल 
उपयोग, एवं प्राकृतिक स्रोिको उपयोग एवं व्यवस्थापन सम्बन्धिा ियपथृ्वी नगरवपलका मभत्रको भू-सिहिा 
वा भूमिगि वा अन्य कुनै  अवस्थािा रहेको िलस्रोिको सिुचचि उपयोग संरक्षण, व्यवस्थापन र ववकास 
गनन एवं िलस्रोिको लाभदायक उपयोगहरुको तनधानरण गनन, त्यस्िो उपयोगबाट हुने वािावरणीय िथा अन्य 
हानीकारक प्रभावको रोकथाि गनन, एवं िलस्रोिलाई प्रदषुण िुक्ि राख्ने कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय 
भएकोल ेियपथृ्वी नगरपामलकाको प्रशासकीय कायनववचध तनयमिि गने  तनयिावली, २०७७ बिोजिि नगर 
कायनपामलकाले ियपथृ्वी नगरपामलकाको िलस्रोि तनयिावली, २०७७ िारी गरेको छ ।   
  

पररच्छेद १ 

प्रारम्भ 
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1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यो तनयिावलीको नाि ियपथृ्वी नगरपामलकाको िलस्रोि तनयिावली, 
२०७७ रहेको छ ।   

 

(२)  यो तनयिावली रािपत्रिा प्रकाशन भएपतछ प्रारम्भ हुनेछ ।   

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेिा यस तनयिावलीिा :   

 

(क) "िलस्रोि" भन्नाल ेनगर क्षते्रमभत्रको भू सिहिा वा भूलिगि वा अन्य िनुसुकै 
अवस्थिा रहेको पानी सम्झनुपछन ।  

(ख)  "लाभदायक उपयोग" भन्नाल ेसाधन र स्रोिल ेभ्याएसम्ि उचचि रुपल ेगररएको  
िलस्रोिको उपयोग सम्झनुपछन ।  

(ग)   "अनुिति  प्राप्ि व्यजक्ि" भन्नाल ेतनयिावलीको दफा १५, १७ र २० बिोजिि 
अनुिति  प्राप्ि व्यजक्ि वा संगठिि  संस्था सम्झनु पछन । 

(घ)    "उपभोक्िा ससं्था" भन्नाल ेदफा ४ बिोजिि गठिि िल उपभोक्िा संस्था 
सम्झनुपछन ।   

(ङ)  "गाउँ िलस्रोि समिति" भन्नाल ेदफा ३० बिोजििको नगर िलस्रोि समिति 
सम्झनुपछन।   

(च)  "अनुिति पत्र" भन्नाल ेदफा १५, १७ र २० बिोजिि ठदइने अनुिति पत्र सम्झनु 
पछन। 

(छ)   "सभेक्षण" भन्नाल ेिलस्रोिको उपयोगका लाचग गररने  संभाव्यिा अध्यन ववस्ििृ  
ईजन्ितनयररङ  डििाइनको कायन  र त्यसका लाचग गररने  अन्वेषणको कायन  सििे 
सम्झनु पछन ।   

(ि)   "उपभोक्िा" भन्नाल ेिलस्रोिसँग सम्बजन्धि सेवा उपयोग गने व्यजक्ि सम्झनु 
पछन । 

(झ)    "सेवा शुल्क" भन्नाल ेनेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िथा नगरपामलका वा अनुिति  
पत्र प्राप्ि व्यजक्िले उपल्ध गराएको िलस्रोिसँग सम्बजन्धि सेवा उपयोग गरे वापि 
उपभोक्िाले बुझाउनु पने शुल्क सम्झनु पछन । 

(ञ) "नगरपामलका" भन्नाल ेियपथृ्वी नगरपामलका सम्झनु पछन । 

(ट) "नगर कायनपामलका" भन्नाल ेनगरपामलकाको कायनपामलका सम्झनु पछन । 

(ि) "प्रिुख" भन्नाल ेनगरपामलकाको प्रिुख सम्झनु पछन ।   

(ि) "उप प्रिुख" भन्नाल ेनगरपामलकाको उप प्रिुख सम्झनु पछन । 

(ढ)   "प्रिुख प्रशासकीय अचधकृि" भन्नाल ेनगरपामलकाको प्रिुख प्रशासकीय अचधकृि 
सम्झनुपछन।  

  

पररच्छेद २ 
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जिस्रोत  स्वालमत्व  सम्बन्धी व्यवस्था 
  

3. जिस्रोत  स्वालमत्वः (१) ियपथृ्वी नगरपामलका मभत्र  रहेको िलस्रोिको स्वामित्व  नगरपामलकािा 
तनठहि  रहनेछ ।   

 

(२) प्रचमलि  संघीय, प्रदेश िथा नगरपामलकाको कानून बिोजिि नगरपामलकाको िलस्रोिको उपयोग िथा 
व्यवस्थापन गने अचधकार नगरपामलकािा रहनेछ ।   
  

पररच्छेद ३ 

उपभोक्ता सम्बन्धी व्यवस्था 
  

4. जि  उपभोक्ता ससं्थाको गठनः (१) सािुठहक  लाभको लाचग ससं्थागि रुपिा िलस्रोिको उपयोग गनन 
चाहने व्यजक्िहरुले िल उपभोक्िा संस्था गिन  गनन सक्नेछन ।   

 

(२) उपतनयि  (१) बिोजिि  गिन  गररएको  िल उपभोक्िा संस्थालाई नगर िलस्रोि समिति सिक्ष 
दिान  गराउनु पनेछ  ।   

(३) उपतनयि (२) बिोजिि िल उपभोक्िा ससं्था दिान  गनन देहाय बिोजिि गनुन पनेछ ।   

(क) पदाचधकारी िथा सदस्य सिेि गरी कम्िीिा साि िनाको उपभोक्िा संस्था गिन  भएको,   

(ख)  ससं्थाको ववधान  एक प्रति ,  

(ग)  अनुसूची-१ बिोजिि को तनवेदन  ,   

(घ)  आचथनक ऐनिा िोकीए बिोजिि को दस्िुर,   

  

5. उपभोक्ता संस्था दतााको िागग  दरखास्त ददनुपने : तनयि  ४ को (३) बिोजिि   उपभोक्िा संस्था 
गिन  गरी दिान  गराउन चाहने सम्बजन्धि उपभोक्िाहरु िध्ये कम्िीिा साि िना उपभोक्िाहरुले  
 
अनुसूची १ बिोजििको ढाचँािा उपभोक्िा ससं्थाको एक प्रति  ववधान र िोकीएको दस्िुर सठहि  नगर 
िलस्रोि समिति सिक्ष दरखास्ि ठदनु पनेछ ।   

 
  

6. ववधान मा खुिाउनुपने  वववरणहरु :  तनयि ४ बिोजिि पेश गनुनपने उपभोक्िा संस्थाको ववधानिा 
संस्था सम्बन्धी देहायका वववरणहरु खुलाउनु पनेछ ।   

 

(क) पूरा नाि र िेगाना,  
(ख) उद्देश्य िथा कायन क्षते्र,  
(ग) सदस्यको लाचग योग्यिा िथा सदस्यिा शुल्क,  
(घ) सदस्यको तनस्कासन र रािीनािा,   
(ङ) हकदावी नािासारी वा हकवालाको िनोनयन,  
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(च) साधारण सभा सम्बन्धी व्यवस्था,  
(छ) सञ्चालक समिति गिन तनवानचन काि किनव्य अचधकार  सम्बन्धी,   
(ि) सञ्चालक पदिा वहाल रहन नसक्न ेअवस्था,   
(झ) संचालक समितिको विैक सम्बन्धी कायनववचध,   
(ञ) कोष िथा लेखापरीक्षण,  
(ट) ववधान संशोधन,   
(ि) ववघटन,   
(ि) ववववध ,   
7. उपभोक्ता ससं्था संगदठत  संस्था हुनेः (१) उपभोक्िा संस्था अमभतछन्न  उत्तराचधकारीवाला स्वशामसि 
र संगठिि  संस्था हुनेछ ।  
 

(२) उपभोक्िा ससं्थाको सव कािकारवाहीको तनमित्त आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ ।   

(३) उपभोक्िा ससं्थाल ेव्यजक्ि सरह चल अचल सम्पति प्राप्ि गनन उपभोग गनन वेचवववखन गनन वा अन्य 
ककमसिको व्यवस्था गनन सक्नेछ ।   

(४) उपभोक्िा ससं्थाल ेव्यजक्ि सरह नामलस उिुर गनन र उपभोक्िा संस्था उपर पतन  सोही नािबाट 
नामलस उिुर लाग्न सक्नेछ ।   

8. दताा र प्रमाणपत्रः तनयि ५ बिोजिि पनन आएको दरखास्ि उपर नगर िलस्रोि समितिले आवश्यक 
िाचँबुझ गरी उपभोक्िा संस्था दिान गनन उपयुक्ि देखेिा दिान गरी अनुसूची -२ बिोजििको ढाँचािा 
उपभोक्िा संस्था दिान को प्रिाणपत्र ठदनुपनेछ ।   

 

(२)  उपतनयि (१) बिोजिि कुनै उपभोक्िा संस्था दिान गनन उपयुक्ि नदेखेिा नगर िलस्रोि समितिले 
सोको स्पष्ट कारण खोली दरखास्िवालालाई दरखास्ि परेको मितिल ेपैतिस ठदन मभत्र सो कुराको सूचना 
ठदनुपनेछ।   

(३) यो तनयिावली प्रारम्भ हुनु अगावै प्रचमलि कानून बिोजिि दिान भएका उपभोक्िा संस्थाहरु यस 
तनयिावली बिोजिि दिान भएको िातननेछन ।   

9. ववधान  सशंोधनः (१) उपभोक्िा संस्थाले आफ्नो ववधान संशोधन गनुन पने भएिा ववधान को प्रकृया 
पूरा गरी ियार गररएको ववधान को संशोचधि िस्यौदा नगर िलस्रोि समितििा पेश गनुनपनेछ ।   

 

(२) उपतनयि (१) बिोजिि  ववधान संशोधन सम्बन्धिा नगर िलस्रोि समितिले आवश्यक िाचँवुझ गरी 
ववधान लाई संशोधन गनन स्वीकृि ठदन सक्नेछ।  

  
  

पररच्छेद ४ 

जिस्रोतको उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था  
10. जिस्रोत  उपयोगः (१) यस तनयिावली बिोजिि अनुिति पत्र प्राप्ि नगरी कसलेै पतन िलस्रोिको 
उपयोग गनन पाउने छैन।   
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(२) उपतनयि  (१) िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापतन  देहाय बिोजिि िलस्रोिको उपयोग गनन 
अनुिति  मलनुपने छ । अनुिति  मलन  चाहेिा यस तनयिले वाधा पुयानएको िातनने छैन ।  

(क) व्यजक्िगि वा सािुठहक रुपिा आफ्नो तनमित्त  खानेपानी र अन्य घरेलु प्रयोगका लाचग उपयोग गनन,   

(ख) व्यजक्िगि वा सािुठहक  रुपिा आफ्नो िग्गाको मसचंाइ गनन,  
(ग) घरेलु उद्योगको रुपिा पानी घट्ट वा पानी चक्की चलाउन,  

(घ)  व्यजक्िगि रुपिा स्थानीय आवागि ऐनको लाचग िुङ्गाको प्रयोग गनन,   

(ङ) िग्गाधनीले आफ्नो िग्गा मभत्र िात्र मसमिि रहेको िलस्रोि िोकीए बिोजिि उपयोग गनन,  
(३) िलस्रोिको उपयोग गने व्यजक्ि वा संगठिि ससं्थाले अरुलाई िकान नपने गरी लाभदायक उपयोग 
गनुनपनेछ ।    

११. जिस्रोत  उपयोगको प्राथलमकतााक्रमः (१) िलस्रोि उपयोग गदान साधारणिया देहाको प्राथमिकिा क्रि 
अनुसार गनुनपनेछ । ।   

 

(क) खानेपानी र घरेलु उपयोग,  

(ख) मसचंाइ ,  

(ग) पशुपालन िथा ित्स्यपालन िस्िा कृवषिन्य उपयोग,  

(घ) िलववद्युि,  

(ङ) घरेलु उद्योग औद्योचगक व्यवसाय िथा खानीिन्य उपयोग  

(च) िल यािायाि,  

(छ) आिोद प्रिोद िन्य उपयोग,   

(ि)  अन्य उपयोग ।   

(२) िलस्रोिको उपयोग गदान कुनै वववाद उत्पन्न भएिा िलस्रोि उपयोग िाचँवुझ समितिले उपतनयि  
(१) को प्राथमिकिा क्रििा दफा १० को उपतनयि (३) बिोजिि िलस्रोिको लाभदायक उपयोग भए 
नभएको र अन्य आवश्यक िाचँ बुझ सिेि गरी सोको आधारिा सम्बजन्धि िलस्रोिको उपयोग गनन 
पाउने नपाउने वा कुनै ककमसिले उपयोग गनन पाउने भन्ने कुराको तनधानरण गनेछ ।   

(३) उपतनयि (२) बिोजिि िलस्रोि उपयोग िाचँबुझ समितिले तनधानरण गरेको कुरा सम्बजन्धि सवै लाई 
िान्य हुनेछ ।   

(४) उपतनयि (२) बिोजिि िलस्रोि उपयोग िाचँवुझ समितिले सोही उपदफािा उल्लेखखि कुराको 
तनधानरण गदान अपनाउनुपने कायनववचध तनयि ४२ (३) िा िोकीए बिोजिि हुनेछ ।   
१२. अनुमनतपत्रको व्यवस्थाः (१) िलस्रोिको सवेक्षण वा उपयोग गनन चाहने व्यजक्ि वा संगठिि  संस्थाल े
सम्बजन्धि ववषयको आचथनक प्राववचधक र वािावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन िथा िोकीए बिोजििको वववरणहरु 
खुलाई नगर िलस्रोि समिति सिक्ष अनुिति पत्रको लाचग दरखास्ि ठदनुपनेछ िर िलस्रोिको सवेक्षण र 
तनयि  १० को (२) बिोजिि  उपयोगका लाचग अनुिति पत्रको लाचग दरखास्ि ठददाँ त्यस्िो अध्ययन 
प्रतिवेदन संलग्न गनन आवश्यक पने छैन।   

(२) उपतनयि (१) बिोजिि परेको दरखास्ििा नगर िलस्रोि समितिले आवश्यक िाचँबुझ गरी दरखास्ि 
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परेको मितिल ेिलस्रोि सवेक्षणको अनुिति पत्रको हकिा िीस ठदन  मभत्र र िलस्रोि उपयोगको अनुिति 
पत्रको हकिा १२० ठदन मभत्र िोकीए बिोजिि को ढाचँिा आवश्यक शिनहरु िोकी तनयि ११ को उपतनयि 
१ िा उल्लखेखि प्राथमिकिाक्रि अनुसार दरखास्िवाललाई अनुिति पत्र ठदनुपनेछ ।   

   

(३) अनुिति पत्र प्राप्ि व्यजक्िले िलस्रोिको उपयोग वापि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र 
नगरपामलकालाई िोकीए बिोजििको दस्िुर वा वावषनक शुल्क बुझाउनु पनेछ ।   

(४) अनुिति पत्र प्राप्ि व्यजक्िले आफ्नो अनुितिपत्र ववकक्र गनन वा अन्य कुनै प्रकारल ेकस ैलाई 
हस्िान्िरण गनन परेिा नगर िलस्रोि समितिबाट िोकीए बिोजिि स्वीकृि मलनुपने छ   

१३. जिस्रोत  उपयोगको सवेिण अनुमनतपत्रको िागग दरखास्त ददनेः (१) िलस्रोि उपयोगको सवेक्षण 
अनुिति पत्र मलन चाहने व्यजक्ि वा संगठिि  संस्थाले अनुसूची -३ बिोजिि ढाचँािा प्रस्िाव 
पररयोिनासँग सम्बजन्धि देहायका वववरणहरु खुलाइ नगर िलस्रोि समिति सिक्ष िीन प्रति दरखास्ि 
फारि ठदनुपनेछ ।   

 

(क)  पररयोिनाको वववरण,  

(ख)  पररयोिना रहने स्थानको नक्शा (िुख्य िुख्य संरचना सिेि देखखने),  

(ग)  पानीको स्रोि र उपयोग हुने पानीको पररिाण,  

(घ)  पररयोिनाबाट लाभाववजन्वि हुने उपभोक्िाहरुको संख्या र ककमसि,  

(ङ)  सवेक्षण गररने िलस्रोिको क्षते्र,  

(च) पररयोिना सम्पन्न गनन लाग्ने अनुिातनि कुल अवचध र लागि (सवेक्षण र सञ्चालनको लाचग 
सिेि)   

(छ)  िुहान रहेको क्षेत्रको चार ककल्ला िथा अन्य आवश्यक कुराहरु ।   

(२) उपतनयि (१) बिोजिि सवेक्षण अनुिति पत्रको लाचग दरखास्ि ठददा ँआचथनक तनयििा उल्लखे भएिा 
सोही अनुसार र नभएिा अनुसूची ८ िा उल्लेखखि दस्िुरको पच्चीस प्रतिशिको दरले हुन आउने रकि 
सवेक्षण अनुिति पत्र दस्िुर वापि बुझाउनु पनेछ ।   

१४. दरखास्त उपर जााँचबुझः (१) तनयि १३ बिोजिि दरखास्ि परेपतछ तनयिावली बिोजिि दरखास्ि 
वालाल ेदरखास्िसाथ पेश गनुन पने आवश्यक वववरण वा प्रतिवेदन पेश गरे नगरेको सम्बन्धिा नगर 
िलस्रोि समितिले आवश्यक िाचँवुझ गनुन पनेछ ।  

 

(२) उपतनयि (१) बिोजिि िाचँबुझ गदान दरखास्िवालाले दरखास्ि साथ पेश गनुन पने कुनै कागिाि 
वववरण वा प्रतिवेदन पेश गरेको रहेनछ भने त्यस्िो कागिाि वववरण वा िाकफकको म्याद िोकी दरखास्ि 
परेको पन्र ठदन मभत्र सूचना ठदनु पनेछ ।   

(३) उपतनयि (२) बिोजिि कुनै कागिाि वववरण वा प्रतिवेदन पेश गनन नगर िलस्रोि समितिले म्याद 
िोकी सूचना ठदएकोिा िुन मितििा त्यस्िो कागिाि प्राप्ि हुन आउँछ सोही मितिलाई नै तनयिावलीको 
तनयि १३ को उपतनयि (२) को प्रयोिनको लाचग दरखास्ि परेको मिति िातनने छ ।   
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१५. सवेिण अनुमनतपत्र ददनेः तनयि १३ बिोजिि परेको दरखास्ि उपर तनयि १४ बिोजिि नगर 
िलस्रोि समितिले आवश्यक िाचँबुझ गरेपतछ दरखास्िवालाको िाग अनुसार वा आवश्यक भए संशोधन 
सिेि गरी अनुसुची -४ बिोजिि को ढाँचािा दरखास्िवालालाई िलस्रोि उपयोगको सवेक्षण अनुिति पत्र 
ठदनुपनेछ ।   

१६. सवेिण प्रनतवेदन पेश गनुा पने  तनयि १५ बिोजिि अनुिति पत्र प्राप्ि व्यजक्िले सवेक्षणको काि 
सम्पन्न गरेको मितिल ेिीस ठदन मभत्र आफूले गरेको सवेक्षणको िीन प्रति प्रतिवेदन िलस्रोि समिति 
सिक्ष पेश गनुन पने छ ।    

१७. जिस्रोत  उपयोग अनुमनत (१) िलस्रोिको उपयोग गनन चाहने व्यजक्ि वा सगंठिि ससं्थाल ेअनुसूची-
५ बिोजिि को ढाचँािा प्रस्िाव पररयोिनासँग सम्बजन्धि देहायको वववरणहरु खलुाइ नगर िलस्रोि 
समिति सिक्ष िीन प्रति दरखास्ि फाराि ठदनु पनेछ ।   

 

(क) पररयोिनाको ववस्ििृ वववरण पररयोिना स्थलको नक्शाको उपयोग गररने पानीको स्रोि,पररयोिना 
सम्पन्न गनन लाग्ने अनुिातनि सिय र लागि पररयोिनाको सहभागीहरुको नाि र तिनीहरुको संलग्निाको 
ककमसि, पररयोिनािा अजन्िि स्वामित्व रहने व्यजक्ि वा संगठिि संस्था िथा त्यस्िो ससं्थाको 
सञ्चालकहरुको नाि थर र विन सिेि स्पष्ट रुपिा खुलाउनु पछन ।   

(ख) सम्भाव्यिाको ववश्लेषण पररयोिनाको ववस्ििृ नक्शा सठहिको प्राववचधक वववरण िथा आचथनक 
ववश्लेषण र उपभोक्िाहरुको वववरण ।  

(ग) ववत्तीय व्यवस्था (पररयोिनाको अनुिातनि ववत्तीय व्यवस्था पररयोिनाका लगानी किानहरुको आचथनक 
हैमसयि, पररयोिनािा प्रत्यक्ष रुपल ेसहभागी हुने ववत्तीय संस्थाहरुको प्रतिवद्धिा र लगानीकिानहरुले 
दातयत्व िथा शेयर पँुिी र ऋणको प्रतिशि) ।  

(घ) घर िग्गाको उपयोग वा प्राप्िी पररयोिनाको तनिानण कायन को लाचग स्थायी वा अस्थायी िवरबाट 
उपयोग वा प्राप्िीको लाचग चाठहने सरकारी वा गैर सरकारी िग्गाको कुल क्षेत्रफल र िग्गाधनीहरुको 
लगि) ।   

(ङ) वािावरणीय प्रभाव ववश्लेषण (पररयोिनाले वािावरणिा पाने उल्लेखनीय प्रति कूल प्रभावलाई 
न्यूनिि गनन अपनाउन ेउपायहरु िथा िलस्रोििा रहने िलचर एवं िल वािावरण संरक्षणको लाचग 
अपनाउन ेउपायहरु, पररयोिनाले सम्बजन्धि क्षेत्रिा पानन सक्न ेसािाजिक िथा आचथनक प्रभावको 
अतिररक्ि ववद्यिान स्थानीय श्रि िथा स्रोि र साधनको उपयोग, पररयोिना सम्बन्धी कायन पूरा भएपतछ 
त्यस क्षेत्रका व्यजक्िहरुले पाउन ेलाभ, तनिानण िथा सञ्चालन सम्भार सम्बन्धिा स्थानीय िनिालाई 
ठदइने िामलि तनिानण मशववरको लाचग आवश्यक पने सुववधाहरु, सुरक्षात्िक व्यवस्थाहरु िथा 
पररयोिनाहरु सञ्चालनबाट सम्बजन्धि िग्गाधनीहरुलाई पनन सक्न ेअसर ववस्थावपि िनसंख्याको लगि 
र तिनीहरुको पुन स्थापनाको लाचग अपनाउन ेआवश्यक व्यवस्था सिेि स्पष्ट रुपिा खुलाउनु पछन) ।   

(च)  अन्य आवश्यक कुराहरु ।   

(२) उपतनयि (१) िा िनुसुकै कुरा लेखखएिा पतन  तनयि १० को (२) बिोजिि को प्रयोिनका 
लाचग उपतनयि  १ को (ग),(घ),(ङ) बिोजिि  को वववरण पेश गनन अतनवायन हुनेछैन ।  

१८. दरखास्त उपर जााँचबुझः (१) तनयि १७ बिोजिि दरखास्ि प्राप्ि भएपतछ तनदेमशका बिोजिि 
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दरखास्िसाथ पेश गनुन पने आवश्यक कागिाि वववरण वा प्रतिवेदन पेश गरे नगरेको सम्बन्धिा नगर 
िलस्रोि समितिले आवश्यक िाचँबुझ गनुन पनेछ ।    

 

(२) उपतनयि (१) बिोजिि िाचँबुझ गदान दरखास्िवालाले दरखास्िसाथ पेश गनुन पने कुनै कागिाि 
वववरण नपुगेिा नगर िलस्रोि समितिले सम्बजन्धि दरखास्िवालालाई िनामसव िाकफकको म्याद िोकी 
दरखास्ि दिान भएको मितिले  िीस ठदन मभत्र सो कुराको सूचना ठदनु पनेछ ।   

(३) उपतनयि (२) बिोजिि कुनै कागिाि वववरण वा प्रतिवेदन पेश गनन नगर िलस्रोि समितिले म्याद 
िोकी सूचना ठदएकोिा िुन मितििा त्यस्िो कागिाि प्राप्ि हुन आउँछ सोही मितिलाई तनयिावलीको 
उपतनयि (२) प्रयोिनको लाचग दरखास्ि परेको मिति िातननेछ ।  

१९. सावाजननक सूचना प्रकालशत गनुा पने  (१) तनयि १७ बिोजिि िलस्रोिको उपयोग अनुिति पत्रको 
लाचग दरखास्ि परेपतछ नगर िलस्रोि समितिले तनयि १८ बिोजिि आवश्यक िाचँबुझ गरी ित्सम्बन्धी 
वववरणहरु खुलाइ सावनितनक िानकारीको लाचग सूचना प्रकामशि गनुनपनेछ ।   

 

(२) उपतनयि (१) बिोजिि सूचना प्रकामशि भएपतछ िलस्रोिको उपयोगसंग सम्बजन्धि पररयोिनाको 
तनिानण िथा सञ्चालन गदान कुनै उल्लखेनीय प्रति कूल असर पने भएिा ित्सम्बन्धी वववरणहरु खुलाइ 
सूचना प्रकामशि भएको मितिले  पैंिीस ठदन मभत्र  सम्बजन्धि नगर िलस्रोि समिति सिक्ष िोसुकैले 
पतन िानकारी ठदन सक्नेछ ।   

(३) उपतनयि (२) बिोजिि प्राप्ि हुन आएको प्रतिकक्रया सिेिलाई ववचार गरी नगर िलस्रोि समितिले 
त्यस्िो उल्लेखनीय प्रति कूल असर न्यूनिि गने सम्बन्धिा सम्बजन्धि दरखास्िवालाले पालना गननपने 
कुराहरु अनुिति पत्र ठददाँ िोकी ठदनेछ ।   

२०. अनुमनतपत्र ददनेः तनयि १७ बिोजििको दरखास्ि उपर तनयि १९ बिोजििको कायनववचध पूरा गरी 
गराई नगर िलस्रोि समितिले दरखास्िवालाको िाग बिोजिि वा आवश्यक भए संशोधन सिेि गरी 
अनुसूची ६ बिोजिि   ढाचँािा दरखास्िावालालाई िलस्रोि उपयोग सम्बन्धी अनुिति पत्र ठदनुपनेछ ।   

२१. सवेिणको अनुमनत पत्र प्राप्त ब्यक्क्तिाई  पररयोजना संचािन गना अनुमनतपत्र प्रदान  गररनेः (१) 

तनयि  १५ बिोजिि   सवके्षणको अनुिति  प्राप्ि व्यजक्िले आफूले गरेको सवेक्षण बिोजिि िलस्रोि 
उपयोग सम्बन्धी कायन पतन गनन चाहेिा सवेक्षण कायन पूरा गनुन पने म्याद मभत्र तनयि १७ बिोजििका 
वववरणहरु खुलाइ दरखास्ि ठदएिा यस तनदेमशका को अन्य व्यवस्थाहरुको अचधनिा रही 
दरखास्िवालालाई प्राथमिकिाकासाथ तनयि २० बिोजिि िलस्रोि उपयोगको अनुिति पत्र ठदन सक्नेछ ।   

२२. जिस्रोत मागथ अगधकार कायम हुनेः यस तनयिावली बिोजिि  िलस्रोिको उपयोग सम्बन्धी कायन  
सञ्चालन गनन अनुिति पत्र प्राप्ि व्यजक्िलाइ अनुिति पत्रिा उल्लखे भए बिोजिि कािको लाचग सोही 
अनुिति  पत्रिा िोकीएको स्थान र क्षेत्रसम्ि िलस्रोिको उपयोग गने अचधकार प्राप्ि हुनेछ।   

२३. काया शुरु गनुापने अवगधः (१) अनुिति पत्र प्राप्ि व्यजक्िले अनुिति पत्रिा उल्लेखखि कायन अनुिति 
पत्र प्राप्ि गरेको मितिले  सवेक्षणको हकिा िीन मिहनामभत्र र िलस्रोिको उपयोग सम्बन्धी कायन 
सञ्चालनको हकिा एक वषन मभत्र भौतिक रुपिा कायन शुरु गरी सोको िानकारी सम्बजन्धि नगर िलस्रोि 
समितिलाइ ठदनु पनेछ ।   
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िर म्यादमभत्र कायन शुरु गनन नसकेको कारण खोली अनुिति पत्र प्राप्ि व्यजक्िले तनवेदन ठदएिा नगर 
िलस्रोि समितिले त्यस्िो कारण उचचि र यथेष्ट देखिेा म्याद थप गनन सक्नेछ ।  

(२) उपतनयि (१) बिोजिि कायन शुरु भएपतछ प्रत्येक ६ मिहनािा भएको कािको प्रगति वववरण अनुिति 
पत्र प्राप्ि व्यजक्ि वा संस्थाले सवेक्षण वा तनिानण कायन सम्पन्न नभए सम्ि नगर िलस्रोि समिति 
सिक्ष पिाउनु पनेछ ।   

२४. नयााँ अनुमनतपत्र लिनुपने : (१) तनयिावली प्रारम्भ हुनु अगावै  देखख िलस्रोिको उपयोग गरररहेको 
व्यजक्ि वा संगठिि संस्थाले पतन तनयि १७ िा उल्लेखखि वववरणहरु खुलाइ तनयिावली प्रारम्भ भएको 
मितिल ेएक वषन मभत्र नगर िलस्रोि उपयोगको अनुिति पत्रको लाचग दरखास्ि पशे गनुन पनेछ ।   

 

(२) उपतनयि (१) बिोजिि पनन आएको दरखास्ि उपर नगर िलस्रोि समितिले आवश्यक िाचँबुझ गरी 
दरखास्िवालालाइ अनुसूची -७ बिोजिि को ढाचँािा अनुिति पत्र ठदनेछ ।   

२५. अनुमनतपत्र दस्तुरः यो तनयिावली बिोजिि को िलस्रोिको उपयोग सम्बन्धी कायन  सञ्चालन गनन 
अनुिति पत्रको लाचग दरखास्ि ठददाँ आचथनक ऐनिा उल्लेख भएिा सोही अनुसार र नभएिा अनुसूची -  ८ 
िा िोकीए बिोजिि को अनुिति पत्र दरखास्ि बुझाउनु पनेछ ।   

 

२६. अनुमनतपत्र नवीकरण गठनः (१) यो तनयिावली बिोजिि िलस्रोिको उपयोग सम्बन्धी कायन 
सञ्चालन गनन अनुिति पत्रको लाचग दरखास्ि ठददाँ नवीकरण दस्िुर लाग्नेछ ।   

 

(२)  प्रत्येक बषन अनुिति पत्र नवीकरण गराउँदा आचथनक ऐनिा उल्लखे भएिा सोही अनुसार र नभएिा 
अनुसूची - ८ िा िोकीएको दस्िुरको पचास प्रतिशि नवीकरण दस्िुर लाग्नेछ ।   

२७. अनुमनतपत्र ववक्रक्र वा हस्तान्तरण गना स्वीकृनत लिनुपने (१) अनुिति पत्र प्राप्ि व्यजक्िले आफ्नो 
अनुिति  पत्र ववकक्र गनन वा अन्य कुनै  प्रकारले कसै लाई हस्िान्िरण गनुन परेिा सम्बजन्धि नगर 
िलस्रोि समिति सिक्ष तनवेदन ठदनु पनेछ ।   

 

(२) उपतनयि (१) बिोजिि प्राप्ि भएको तनवेदन उपर नगर िलस्रोि समितिले आवश्यक िाचँबुझ गरी 
दरखास्िवालाको नाउँिा रहेको अनुिति पत्र अन्य व्यजक्ि वा संगठिि ससं्थाको नाउँिा ववकक्र गनन वा 
अन्य कुनै प्रकारल ेहस्िान्िरण गनन स्वीकृि ठदन सक्नछे ।   

२८. जि ववद्युतको िागग जिस्रोत को उपयोगः (१) तनयि ११ िा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए िापतन 
िलववद्युि उत्पादन गननको लाचग िलस्रोिको सवेक्षण िथा उपयोग गने अनुिति पत्रको सम्बन्धिा 
प्रचमलि कानून बिोजिि हुनेछ ।   

 

(२) िलववद्युि उत्पादन गने मसलमसलािा िलस्रोिको उपयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस तनयिावली 
बिोजिि हुनेछन ।   

२९. नगरपालिकािे जिस्रोत को उपयोग वा ववकास गना सक्नेः (१) नगरपामलका आफुले कुनै  िलस्रोिको 
उपयोग वा ववकास गनन यस ऐनको कुनै व्यवस्थाल ेबाधा पुयानएको िातनने छैन।   
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(२) कसलेै यस ऐन बिोजिि उपयोग गरेको िलस्रोि र सो सँग सम्बजन्धि िग्गा, भवन, उपकरण िथा 
संरचना व्यपाक सावनितनक उपयोगका लाचग नगरपामलकाले आफूले मलइ ववकास गनन सक्नेछ ।   
(३) उपतनयि (२) बिोजिि आफूले मलएको िलस्रोिको उपयोग गदान सम्बजन्धि िग्गा भवन वा संरचना 
वापि नगरपामलकाले सम्बजन्धि व्यजक्िलाई िोकीए बिोजिि क्षतिपूतिन ठदनेछ ।   

(४) उपतनयि (३) बिोजिि ठदइने क्षतिपूति ऐनको रकि उपतनयि (२) बिोजिि नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार, नगरपामलकाले मलएको िग्गा भवन उपकरण िथा संरचनाको विनिान िूल्य त्यसिा भएको टुटफुट 
र साधारण प्रयोगबाट भएको ह्रास कटाई को आधारिा तनधानररि गररने छ ।   

३०. नगर जिस्रोत  सलमनतको गठनः  (१) नगर मभत्र रहेको िलस्रोिको उपयोगको लाचग तनयिावली को 
तनयि  ४ को उपतनयि (१) बिोजिि अनुिति पत्र प्रदान गने प्रयोिनको लाचग नगरपामलकािा देहाय 
बिोजिि िलस्रोि समिति रहनेछ ।   

 

(क)  नगर प्रिुख               अध्यक्ष  

(ख)  वािावरण िथा ववपद व्यवस्थापान समिति संयोिक     सदस्य  

(u)   कृवष शाखा प्रिुख                                                  सदस्य  

(3)   k|fljlws शाखा प्रिुख                 सदस्य  

(ª)   प्रिुख प्रशासकीय अचधकृि           सदस्य सचचव  

(r)  नगरपामलकाको अचधकृि वा िोकेको सहायक स्िरको किनचारी   फोकल पसनन   

३१. नगर जिस्रोत  सलमनतको बैठक सम्बन्धी काया ववगध (१) नगर िलस्रोि समितिको विैक अध्यक्षल े
िोकेको सिय, मिति र स्थानिा बस्नेछ ।   

 

(२) वैिकको अध्यक्षिा नगर िलस्रोि समितिको अध्यक्षले गनेछ । अध्यक्षको अनुपस्थतििा नगर 
िलस्रोि समितिको सदस्यहरुले आफूिध्येबाट छानेको व्यजक्िले विैकको अध्यक्षिा गनेछ ।   

(३)  नगर िलस्रोि समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशि सदस्य उपजस्थि भएिा विैकको 
लाचग गणपुरक संख्या पुगेको िातननेछ ।   

(४)  नगर िलस्रोि समितििा कुनै ववषयिा छलफल भै ििदान हँुदा उपजस्थि सदस्य संख्याको दईु 
तिहाइ सदस्यहरुको ििलाई नगर िलस्रोि समितिको तनणनय िातननेछ ।   

(५)  नगर िलस्रोि समितिको तनणनय नगर िलस्रोि समितिको सचचवद्वारा प्रिाखणि गररने छ।   

(६)   नगर िलस्रोि समितिको वैिक सम्बन्धी अन्य कायनववचध नगर िलस्रोि समिति आफैले तनधानरण 
गरे बिोजिि   हुनेछ ।   

३२. नगरजिस्रोत सलमनतको सगचवािय : नगर िलस्रोि समितिको सचचवालय प्रिुख प्रशासकीय 
अचधकृिको कायानलयिा रहनेछ ।  

३३. जिस्रोत  ववकासको पररयोजना हस्तान्तरण गना सक्नेः (१) नगरपामलकाले तनयि ११ को उपतनयि  
(१) वा (२) बिोजिि ववकास गरेको कुनै िलस्रोि सम्बन्धी पररयोिनाको तनिानण सिाप्ि भइसकेपतछ 
आवश्यक शिनहरु िोकी हस्िान्िरण गनन सक्नेछ ।   
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(२) उपतनयि (१) बिोजिि हस्िान्िरण गररएको पररयोिना उपरको स्वामित्व सम्बजन्धि उपभोक्िा 
संस्थाको हुनेछ र यस ऐनको अचधनिा रही आफूले अनुिति प्राप्ि गरे सरह सो पररयोिनाको सञ्चालन 
सम्बजन्धि उपभोक्िा ससं्थाले गनेछ ।   

३४. जिस्रोत को उपयोगको िागग करार गना सक्नेः यस तनदेमशका िा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेखखएको भए 
िापतन नगरपामलकाले कुनै स्वदेशी वा ववदेशी कम्पनी संगठिि ससं्था वा व्यजक्ि प्रचमलि कानूनको 
अचधनिा रही करार गरी सोही करारिा उल्लेखखति शिनहरु बिोजिि िलस्रोिको उपयोग र सेवा ववस्िार 
गनन गराउन सक्नछे ।   

३५. सेवा उपभोगका शताहरु तोक्न र सेवा शुल्क असुि उपर गना पाउनेः (१) अनुिति प्राप्ि व्यजक्ि वा 
संस्थाले आफूले ववकास गरेको िलस्रोिको उपयोगको सेवा अन्य कस ैलाई आपसी शिनको आधारिा 
उपलब्ध गराउन र त्यस्िो सेवा वापि शुल्क असुर उपर गनन सक्नेछ ।   

 

(२) नगरपामलकाले ववकास गरेको िलस्रोिको उपयोगको सेवा अन्य कस ैलाई उपल्ध गराए वापिको सेवा 
शुल्क आचथनक ऐनिा उल्लखे भएिा सोही अनुसार र नभएिा अनुसूची ९ िा िोकीए बिोजिि असूल उपर 
गनन सक्नेछ ।   

३६. सेवा रोक्न सक्नेः सेवा उपभोग गरेवापि बुझाउनु पने शुल्क नबुझाउने वा त्यस्िो सेवा अनाचधकार 
रुपले उपयेग गने वा सेवा दरुुपयोग गने वा शिन ववपररि सेवा उपभोग गनेको हकिा त्यस्िो सेवा बन्द 
गनन सक्नेछ ।  

३७. अरूको घरजग्गामा प्रवेश गना सक्नेः नगरपामलका वा अनुिति प्राप्ि व्यजक्िले िलस्रोिको सभेक्षण वा 
उपयोगको मसलमसलािािा कसकैो घरिग्गािा प्रवेश गनन परेिा नगरपामलका वा अनुिति प्राप्ि व्यजक्िले 
खटाएको किनचारील ेसम्बजन्धि व्यजक्िलाइ पून सूचना ठदएर िात्र त्यस्िो घरिग्गािा प्रवेश गनन सक्नेछ 
। त्यसरी प्रवेश गदान कुनै हानी नोक्सानी हुन गएिा नगरपामलका वा अनुिति प्राप्ि व्यजक्िले िोकीए 
बिोजिि क्षतिपुतिन ठदनुपनेछ । िर कुनै घरिग्गािा िलस्रोिको अनाचधकृि उपयोग वा दरुुपयोग गरीरहेको 
शंका लागेिा िनामसव िाकफकको कारण भएिा सो कुराको िाचँबुझ गनन वा कुनै दघुनटनाबाट बचाउन पून 
सूचना ववना पतन त्यस्िो किनचारील ेसम्बजन्धि घरिग्गािा प्रवेश गनन सक्नेछ ।  

३८. जिस्रोत को उपयोगसंग सम्बक्न्धत संरचनाको सुरिा : (१) िलस्रोि उपयोचगिासंग सम्बजन्धि कुनै  
संरचनाको सुरक्षाको लाचग अनुिति प्राप्ि व्यजक्िको अनुरोधिा वा स्वयं व्यजक्िले आवश्यक िानेिा 
नगरपामलकाले सुरक्षा प्रवन्ध गनन सक्नछे ।   
(२) उपतनयि (१) बिोजिि अनुिति प्राप्ि व्यजक्िको अनुरोधिा सुरक्षा प्रवन्ध गररएको िा त्यसको लाचग 
लाग्ने सम्पूणन खचन अनुिति प्राप्ि व्यजक्िले व्यहोने छ ।  

३९. जिस्रोत  प्रदवुषत गना नहुनेः (१) नगरपामलकाको रािपत्रिा सूचना प्रकामशि गरी िलस्रोिको प्रदषुण 
सहन मसिा िोक्न सक्नेछ ।  

(२) उपतनयि (१) बिोजिि िोकीएको िलस्रोिको प्रदषुण सहन सीिा नाघ्ने गरी कस ैलाइ पतन कुनै 
ककमसिको फोहरिैला, औद्योचगक ववकास, ववष, रसायतनक वा ववषालु पदाथन हाली वा प्रयोग गरी िलस्रोि 
दवुषि गनन हुदैन ।  
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(३) िलस्रोि प्रदषुण भए नभएको वा कुनै िलस्रोि उपयोगको सम्बन्धिा तनयि ३९ को उपतनयि (१) 
बिोजिि िोकीएको गुणस्िर भए नभएको सम्बन्धिा िोकीएको अचधकारीले आवश्यकिा अनुसार परीक्षण 
गनन गराउन सक्नछे ।  

  

४०. वातावरणमा उल्िखेननय प्रनतकुि असर पाना नहुनेः िलस्रोिको उपयोग गदान भू क्षय हुने, बाढी पठहरो 
वा यस्ि ै अरु कारणद्वारा वािावरणिा उल्लखेतनय प्रतिकुल असर नपने गरी गनुनपनेछ । ।  

४१. अनुमनत खारेज गना सक्रकनेः (१) अनुिति प्राप्ि व्यजक्िले यो तनयिावली वा तनयिावली अन्िगनि 
बनेका अन्य कायनववचध, तनदेमशका ववपरीि कुनै काि गरेिा िोकीएको अचधकारीले अवचध िोकी त्यस्िो 
काििा आवश्यक सुधार गनन आदेश ठदन सक्नेछ ।  

(२) उपतनयि (१) बिोजिि िोकीएको अवचधमभत्र अनुिति प्राप्ि व्यजक्िले आवश्यक सुधार नगरेिा 
िोकीएको अचधकारीले त्यस्िो व्यजक्िले पाएको अनुिति पत्र खारेि गनन सक्नेछ ।  

(३) उपतनयि (२) बिोजिि अनुिति खारेि गनन अतघ िोकीएको अचधकारीले सम्बजन्धि अनुिति पत्र 
प्राप्ि व्यजक्िलाइ िनामसव फाइल पेश गने िौका ठदनु पनेछ ।  

(४) कुनै िलस्रोि प्रदवुषि भए नभएको वा कुनै िलस्रोिको उपयोगको सम्बन्धिा ऐनको दफा ३९ 

उपतनयि (१) बिोजिि गुणस्िर भए नभएको पररक्षण गने गराउने अचधकार नगर िलस्रोि समितिले 
िोकेको अचधकारीलाइ हुनेछ ।   
(५)  उपतनयि  (१), (२) र (३) बिोजिि सिाय गने अचधकार नगर िलस्रोि समिति वा समितिले 
िोकेको अचधकारीलाइ हुनेछ ।  

 

पररच्छेद ४ 
िलस्रोि उपयोगको वववाद सम्बन्धी िाचँबुझ 

  

  

४२. िलस्रोि उपयोग िाचँबुझ समिति : (१) िलश्रोि उपयोग गदान कुनै  वववाद उत्पन्न भएिा त्यस्िो 
वववाद सिाधानको लाचग देहाय बिोजिि को एक िलश्रोि उपयोग िथा िाचँबुझ समिति रहनेछ ।  

 (क)  प्रतितनधी वािावरण िथा ववपद व्यवस्थापन समिति     अध्यक्ष  

 (ख) सम्बजन्धि विा अध्यक्ष वा तिनले िोकेको सदस्य     सदस्य  

 (ग) प्रतितनधी योिना शाखा            सदस्य  

(२)  दइु वा दइु भन्दा बढी विा वीच िलस्रोिको उपयोग सम्बन्धी वववाद उत्पन्न भएिा उपतनयि (१) 
को (ख) बिोजिि वववादसगं सम्बजन्धि प्रत्यक विा समितिको १।१ िना प्रतितनधी रहनेछन ्।  

(३)  उपतनयि (१) बिोजििको िलस्रोि उपयोग िाचँबुझ समितिले िलस्रोिको उपयोगिा उत्पन्न वववाद 
सिाधान गदान छुट्टै कायनववचध ििुनिा नभएसम्ि वववादको तनरुपण गदान देहायको कायनववचध अपनाउनेछ ।  

(क) िलस्रोि उपयोगबाट लाभाजन्वि हुने स्थानीय व्यजक्िहरु बाहेक िलस्रोि उपयोगको प्राथमिकिा 
तनधानरण वा िलस्रोि सम्बन्धी कुनै पररयोिना सचंालनबाट स्थानीय व्यजक्िहरुलाइ पनन िाने िकानको 
सम्बन्धिा वववाद उिेिा सम्बजन्धि अनुिति प्राप्ि व्यजक्ि, संगठिि संस्था िथा स्थानीय व्यजक्िहरुलाइ 
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छुट्टा छुट्टै वा सािुठहक रुपिा आफ्नो दावी पुष्राइ हुने िथ्यहरु उल्लेख गरी िानकारी पेश गनन 
िनामसव िाकफकको म्याद िोकककदनुपने छ ।   
(ख) खण्ि (क) बिोजिि िोकीएको म्यादमभत्र मलखखि िानकारी प्राप्ि भएपतछ पररयोिना स्थल सिेिको 
स्थलगि अध्ययन गरी िुख्यियााः देहायको ववषयिा िानकारी मलनुपने छ।  
 (अ) पररयोिनाको कुल खचन  
 (आ) पररयोिनाबाट हुने फाइदाको स्िर  
(इ) आयोिना संचालन गदान सम्बजन्धि िलस्रोि उपयोग गरररहेका व्यजक्ि वा सिुहलाइ पनन सक्न ेअसर  
(ई) पररयोिनाबाट लाभाजन्वि हुने उपभोक्िाको संख्या  
(उ) पररयोिना सचंालन गदान वािावरणिा पने प्रभाव  

(ऊ) स्थानीय िनिाको आवश्यकिा 
(ए) पररयोिनाबाट लाभाजन्वि हुने उपभोक्िाहरुको प्रतिकक्रया  
(ऎ) अन्य आवश्यक कुराहरु   
(ग) खण्ि (ख) िा उल्लखे भएका ववषयहरु िा िानकारी प्राप्ि गरेपतछ सोको आधारिा िलस्रोि 
लाभदायक उपयोग भए नभएको र सो िलस्रोि पाउने नपाउने कुराको तनधानरण गनन पनेछ।   
(घ) उपतनयि(३) को खण्ि (ग) बिोजिि िलस्रोिको उपयोग सम्बन्धी कुराको तनधानरण गदान िलस्रोि 
उपयोग िाचँबुझ समितिले शिनहरु सिेि िोक्न सक्नछे ।  

  

 
 
 

पररच्छेद ५ 
सेवा शुल्क सम्बन्धी 

  

४३. वावषाक शुल्कः अनुिति पत्र प्राप्ि व्यजक्िले िलस्रोि उपयोग गरी अन्य व्यजक्िहरुलाइ व्यापाररक 
प्रयोिनको लाचग सवेा उपलव्ध गराए वापि नगरपामलकालाइ बुझाउनु पने वावषनक शुल्क अनुसूची ९ िा 
िोकीए बिोजिि हुनेछ ।  

४४. सेवा शुल्क ननधाारण सलमनत : (१) नगरपामलकाले गरेको िलस्रोि उपयोगको सेवा शुल्क तनधानरण 
गनन, तनधानररि सियमभत्र सवेा शुल्क नबुझाउने उपभोक्िालाइ अतिररक्ि शुल्कको दर तनधानरण गनन देहाय 
बिोजिि  को सेवा शुल्क तनधानरण समिति रहनेछ । समितिले तनधानरण गरेको शुल्क प्रत्यक आ.व.िा 
आचथनक ऐनिा सिावेश भइ पारीि भएपतछ िात्र लागु हुनेछ ।  

  (क) नगरपामलकाले िोकेको कायनपामलकाको सदस्य     अध्यक्ष  

  (ख) उपभोक्िा िध्येबाट नगरपामलकाले िोकेको व्यजक्ि    सदस्य  

  (ग) नगरपामलकाको सम्बजन्धि शाखा हेने किनचारी     सदस्य सचचव  

  

(२) सेवा शुल्क तनधानरण समितिको बैिक सम्बन्धी कायनववचध समितिले स्वयं तनधानरण गनन सक्ने छ ।  



खण्डः  ४                                          संखयाः ३                                             लिल ः२०७७-११-२५  

 

(३) उपतनयि (१) बिोजिि सेवा शुल्क तनधानरण समितिले सेवा शुल्क िेक्दा ह्रास करटी दर, उपयुक्ि 
लाभ, संरचनाको प्राकृति, उपभोक्िा िुल्य सूचीको पररविनन िस्िा कुराहरुको आधारिा सेवा शुल्क 
तनधानरण गनेछ ।  

४५. सेवा शुल्क बुझाउनु पने :  िलस्रोिको उपयोगबाट उपलव्ध सेवा उपयोग गने उपभोक्िाहरुले सेवा 
उपयोग गरे वापि तनयि ४४ को उपतनयि ३ बिोजिि तनधानररि सेवा शुल्क बुझाउनु तनिहरुको को 
दातयत्व हुनेछ ।  

  

  

पररच्छेद ६ 
घरजग्गा प्राप्ती तथा ितीपूनत ा सम्बन्धी व्यवस्था 

   

४६. ननवेदन ददनुपने : तनयिावलीको तनयि १० को उपतनयि (१) बिोजिि िलस्रोि उपयोगको लाचग 
कसकैो घर िग्गा उपयोग गनन वा प्राप्ि गनन आवश्यक परेिा अनुिति पत्र प्राप्ि व्यजक्िले नगरपामलका 
सिक्ष अनुसूची १० बिोजििको ढाँचािा तनवेदन ठदनुपनेछ ।  

४७. पररयोजना स्थि वरीपरीको जग्गा प्रयोग गना ननषेध गना सक्नःे (१) ऐनको तनयि १० को उपतनयि  
(३) को प्रयोिनको लाचग नगरपामलकाले िलस्रोिको उपयोग सम्बन्धी पररयोिनाको ककमसि, बनोट, 
क्षििा, आदी कुराहरुलाई ध्यानिा राखख त्यस्िो पररयोिना क्षेत्रमभत्र का घर िग्गा कुनै खास कािको 
लाचग अरु कसलेै प्रयोग गनन नपाउने गरी तनजश्चि दरुी िोकी तनषधे गनन सक्नेछ ।  

 (२) उपतनयि (१) बिोजिि तनषेध गररएको सूचना नगरपामलकाले सवनसाधारणको िानकारीको लाचग 
प्रकामशि गरी सम्बजन्धि पररयोिना क्षते्रको िुख्य िुख्य िाउँ, पररयोिना कायानलय, सम्बजन्धि विा वा 
नगरपामलका लगायि अन्य सम्बजन्धि कायालनयिा सिेि टाँस्न लगाउनु पनेछ ।   
४८. िनतपुनता ददइनेः (१) तनयि ४६ बिोजिि घरिग्गा प्रयोग तनशेध गररएको कारणबाट सम्बजन्धि 
व्यजक्िलाइ भएको हानी नेक्सानी वापि ठदइने क्षतिपुतिन रकि तनयि ४८ को उपतनयि (२) बिोजिि 
गठिि क्षतिपुतिन तनधानरण समितिले तनणनय गरे बिोजिि हुनेछ ।  

 (२) घरिग्गाको प्रयोगिा थप बन्देि लगाउनुपने अवस्था परेिा बाहेक उपतनयि (१) बिोजिि ठदइने 
क्षतिपुतिनको रकि सम्बजन्धि व्यजक्िलाइ एक पटक िात्र ठदइनेछ ।  

४९. िनतपुनता ननधाारण सलमनत : (१) तनयिावलीको तनयि ४८ को उपतनयि (२) बिोजिि  क्षतिपुतिनको 
रकि तनधानरण गनन देहाय बिोजििको क्षतिपुतिन तनधानरण समिति रहनेछ ।  

  (क) नगरपामलकाले िोकेको कायनपामलका सदस्य                  अध्यक्ष  

  (ख) िलस्रोि उपयोग पररयोिनासंग सम्बजन्धि कायानलयको प्रतितनधी   सदस्य  

  (ग) नगरपामलकाले िोकेको िलस्रोि ववज्ञ          सदस्य  

  (घ) हानी नोक्सानी भएको सम्पतिको धनी वा तनिको प्रतितनधी    सदस्य  

  (ङ) िालपोि शाखाको प्रतितनधी           सदस्य  

  (च) क्षति भएको विाको विा अध्यक्ष वा तनिले िोकेको प्रतितनधी   सदस्य   
 (२) उपतनयि(१) बिोजििको क्षतिपुतिन तनधानरण समितिले क्षतिपुतिनको रकि तनधानरण गदान प्रत्यक्ष रुपिा 



खण्डः  ४                                          संखयाः ३                                             लिल ः२०७७-११-२५  

 

वास्िववक हानी नोक्सानीको िूल्यांकन गरी तनधानरण गनुनपनेछ ।   
 (३) क्षतिपुतिन तनधानरण समितिको बैिक सम्बन्धी कायनववचध समिति आफुले तनधानरण गनन सक्नेछ ।   
   
  

पररच्छेद ७ 
ववववध 

  

५०. सहयोग पुयााउनु पने : आफ्नो कायन सम्पादनको मसलमसलािािा नगर िलस्रोि समितिले िलस्रोिसंग 
सम्बजन्धि तनकायबाट आवश्यकिा अनुसारका िथ्यांकहरु िाग गनन सक्नेछ र िाग भएका िथ्यांकहरु 
उपलव्ध गराउनु सम्बजन्धि तनकायको किनव्य हुनेछ ।  

५१. दघुाटनाको सूचनाः (१) अनुिति पत्र प्राप्ि व्यजक्िले िलस्रोिको उपयोग सम्बन्धी कुनै काि गदान कुनै 
प्रकारल ेदघुनटना वा नोक्सानी भएिा नगर िलस्रोि समितिलाइ िुरुन्ि सूचना ठदनुपनेछ ।  
(२) उपतनयि (१) बिोजििको सूचना प्राप्ि भएपतछ त्यस्िो दघुननटनाको कारण पत्ता लगाउन नगर 
िलस्रोि समितिले आवश्यक तनरीक्षण गनन गराउन सक्नेछ र प्राववचधक दृजष्टकोणबाट त्यस्िो दघुनटना 
नदोररन अपनाउनुपने सुरक्षात्िक व्यवस्था गनन अनुिति प्राप्ि व्यजक्िलाइ आदेश पालना गनन सम्बजन्धि 
अनुिति प्राप्ि व्यजक्िको किनव्य हुनेछ ।  

५२. नगरपालिकािे ननदेशन ददन सक्नेः नगरपामलकाले िलस्रोिको उपयोग सम्बन्धिा नगर िलस्रोि 
समितिलाइ आवश्यक तनदेशन ठदन सक्नछे । यस्िो तनदेशनको पालना गनन नगर िलस्रोि समितिको 
किनव्य हुनेछ ।  

५३. दण्ड सजायः (१) कसलेै यो तनयिावली वा यस अन्िरगि बनेका अन्य कायनववचध वा तनदेमशका को 
उल्लंघन गरेिा तिनलाई िोकीएको अचधकारीले पाँच हिार रुपैयासम्ि िररवाना गनन सक्नेछ र त्यस्िो 
कसूरबाट कसकैो हानीनोक्सानी भएको रहेछ भने तनिबाट त्यस्िो हानी नोक्सानी वापिको क्षतिपुतिन भराइ 
ठदन सक्नछे।  
(२) कस ैले यस तनयिावली बिोजिि अनुिति पत्र मलनुपने िा सो नमलइ वा अनुिति पत्रिा उल्लेख भएका 
शिन पालना नगरी िलस्रोिको उपयोग गरेिा तिनलाई िोकीएको अचधकारीले पाचँ रुपैया सम्ि िररवाना र 
त्यस्िो काि बन्द गराउन सक्नेछ ।  

(३) यस तनयिावली बिोजिि ववकास गररएको िलस्रोि वा त्यस्िो िलस्रोिबाट उत्पन्न सेवा कसलेै चोरी 
गरेिा वा दरुुपयोग गरेिा वा अनाचधकार प्रयोग गरेिा िोकीएको अचधकारीले तनिबाट बबगो असूल गरी 
तिनलाई बबगो बिोजििको िररवाना सिेि गनन सक्नेछ ।  

(४) कसलेै बदतनयिसाथ कुनै खानेपानीको िुहान, बाँध, नहर वा िलस्रोिको उपयोगसंग सम्बजन्धि कुनै 
संरचना वा त्यस्िो संरचनािा असर पाने अन्य कुनै संरचना भत्काएिा, बबगारेिा वा कुनै ककमसिल ेहानी 
नोक्सानी पुयाएिा वा त्यस्िो कुनै काि कुराको दरुुत्साहन ठदएिा वा त्यस्िो काि गने उध्योग गरेिा 
तनिबाट हानी नेक्सानीको ववगो असुल गरी तिनलाई प्रचमलि  कानून बिोजिि िररवाना, कैद वा दवैु  
सिाय हुनेछ ।  
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५४. पुनरावेदनः तनयि ५३ बिोजिि ठदएको क्षतिपुतिको रकििा वा तनयि ४१ बिोजिि िोकीएको 
अचधकारीले अनुिति पत्र खारेि गरेकोिा वा तनयि ५३ को उपतनयि (१), (२) वा (३) बिोजिि िोकीएको 
अचधकारीले ठदएको सिायको आदेशिा चचत्त नवुझ्ने व्यजक्िले पैतिस ठदन मभत्र पुनरावेदन अदालििा 
पुनरावेदन ठदन सक्नेछ।  
५५. अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर गना सक्नेः नगरपामलकाले रािपत्रिा सूचना प्रकामशि गरी यस 
तनयिावलीको अनुसूचीिा आवश्यकिा अनुसार हेरफेर वा थपघट गनन सक्नेछ ।  

५६. अरूको घर जग्गाको उपयोग वा प्राम्प्तः (१) िलस्रोिको उपयोगको लाचग देहायको कुनै  काि गनन 
कसकैो घर िग्गा उपयोग गनन वा प्राप्ि गनन आवश्यक परेिा अनुिति पत्र प्राप्ि व्यजक्िले नगरपामलका 
सिक्ष िोकीए बिोजिि तनवेदन ठदन सक्नेछ ।  

  क. बाँध वा िट्बन्ध बाँध्न  

  ख. नहर, कुलो वा सुरुङ खन्न  

  ग. िल िुनी वा िाचथ पानीको ट्याङ्की बनाउन वा पाइप लाई ववछ्याउन,  
  घ. पोखरी बनाउन वा िल वविरण केन्र स्थापना गनन  
  ङ. िलस्रोिको ववकाससंग सम्बजन्धि अरु आवश्यक तनिानण कायन गनन  
 (२) उपतनयि (१) बिोजिि तनवेदन प्राप्ि भएिा नगरपामलकाले आवश्यक िाचँबुझ गरी प्रचमलि कानून 
बिोजिि संगठिि ससं्था सरह अनुिति पत्र प्राप्ि व्यजक्िलाइ त्यस्िो घर िग्गा प्राप्ि गराइठदन सक्नेछ 
।  

५७. कायाववगध वा ननदेशका बनाउन सक्नेः तनयिावलीको प्रभावकारी कायानन्वयनका लाचग देहायका क्षेत्रिा 
कायनववचध िथा तनदेमशका बनाई लागु गनन सक्नेछ ।  

(क) खानेपानी, मसचंाइ , िल यािायाि, औद्योचगक उपयोग, आिोद प्रिोद सम्बन्धी उपयोग र 
िलस्रोिको यस्िै अन्य उपयोग,   
  (ख) िलस्रोि संरक्षण, बाढी तनयन्त्रण,पठहरो रोकथाि,  
  (ग) वािावरण संरक्षण,  
  (घ) िलस्रोि उपयोग गरे वापि नगरपामलकालाई बझाउनु पने शुल्क, दस्िुर सम्बन्धी,  
  (ङ) िलस्रोि उपयोगका ववमभन्न िररकाहरु ,  
  (च) िलस्रोिको प्रदषुण रोक्ने ववषयहरु ,  
  (छ) िलस्रोि उपयोग सम्बन्धी सेवाको स्िर तनधानरण,  
  (ि) िलस्रोि उपयोगबाट हुन सक्न ेदघुनटना र त्यसको िाचँबुझ िथा क्षतिपूतिन,  
(झ) उपभोक्िा ससं्था, समिति र उपभोक्िा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाको साथ उपभोक्िाहरुको ठहि संरक्षण 
र सुववधा ठदने ववषयहरु   
  (ञ) िलस्रोिको ववकास िथा उपयोग सम्बन्धी अन्य कुराह    
 ५८.   खारेिी िथा बचाउ:  यो तनयिावलीका कुनै  तनयि , उपतनयि  वा खण्ि प्रचमलि संघीय िथा 
प्रादेमशक कानूनसंग बाखझएको खण्ििा स्वि: खारेि हुनेछ भने तनयिावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अतघका 
कानून बिोजिि गररएका कािकारवाही यस  तनयिावली अनुसार भए गरेको िातननेछ ।   
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अनुसूची-१ 
(तनयि ५ सँग सम्बजन्धि) 

तनवेदन  पत्रको ढाचँा 
श्री अध्यक्ष ज्यु,  
........................िलस्रोि समिति  
ियपथृ्वी नगरवपलका, चैनपुर, वझाङ ।  

  

िहोदय,  
   

हािीले .......................उपभोक्िा ससं्था गिन  गरी दिान  गराउन चाहेकोल ेियपथृ्वी 
नगरवपलकाको िलस्रोि तनयिावली २०७७ को तनयि ५ बिोजिि उपभोक्िा संस्था दिान गराउन देहायको 
वववरण खुलाइ प्रस्िाव उपभोक्िा संस्थाको एक प्रति ववधान  र एक सय रुपयाँ दस्िुर सठहि दरखास्ि 
ठदएका छौँ ।   
वववरण   

१. उपभोक्िा समितिको नाि :  

२. कायन क्षते्र:  

३. उद्देश्य:  

 (क)   
 (ख)  
 (ग)  
४. सदस्यहरुको नाि:         िेगाना      पेशा  

 (क)   
 (ख)  
 (ग)  
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 (घ)   
 (ङ)  
 (च)  
 (छ)   
५. उपयोग गररने  िलस्रोि वववरण :  

 (क) िलस्रोिको नाि (चार ककल्ला सठहि ) भएको िाउँ:  
 (ख) िलस्रोिबाट गररने प्रयोग:  

 (ग) उपभोक्िा ससं्थाले उपयोग गनन चाहेको िलस्रोिको पररणि  
 (घ) उक्ि िलस्रोिको हाल भै रहेको उपयोग :  

६. उपभोक्िा संस्थाले पुयानउन चाहेको सेवा सम्बन्धी वववरण  
 (क) सेवाको ककमसि:  

 (ख) सेवा पुयानउने क्षेत्र :  

 (ग) सेवाबाट लाभाजन्वि हुने उपभोक्िाहरुको संख्यााः  
 (घ) भववष्यिा सेवा ववस्िार गनन सक्न ेसम्भावनााः  
७. आचथनक स्रोिको वववरण :  

८. कायानलयको िेगानााः  
        

 

 तनवेदक,  
        उपभोक्िा संस्थाको िफन बाट तनवेदन  ठदनेको  
         सहीाः  
         नािााः  
        पदााः  
         िेगानााः  
         मिति :  
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अनुसूची-२ 

(तनयि  ८ को उपतनयि  (१) सँग सम्बजन्धि ) 
ियपथृ्वी नगरपामलका िलस्रोि समिति 

चैनपुर, बझाङ 
दिान  मिति  
दिान  नम्बर                 मिति..........  
  

उपभोक्िा संस्था दिान  प्रिाणपत्र 

  

   

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

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

  

.................(सम्बजन्धि उपभोक्िा संस्थाको नाि).....................लाई 
ियपथृ्वी नगरपामलकाको िलस्रोि तनयिावली,२०७७ को दफा ८ को उपदफा(१)बिोजिि  
.......................साल...............िठहना..............गिे ियपथृ्वी 
नगरपामलकाको िलस्रोि तनयिावली, २०७७ बिोजिि   आफ्नो कायन  सन्चालन गने गराउने गरी देहाय 
बिोजिि   उपयोगका लाचग यस कायानलयिा दिान  गरी यो दिान  प्रिाणपत्र प्रदान गररएको  छ ।   
  

  

१. उपयोग गररने  िलस्रोि वववरण  
 (क) िलस्रोिको नाि (चार ककल्ला सठहि ) भएको िाउँ:  
 (ख) िलस्रोि बाट गररने प्रयोग :  

 (ग) उपभोक्िा ससं्थाले उपयोग गनन चाहेको िलस्रोिको पररिाण  
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२. उपभोक्िा संस्थाले पुयानउन चाहेको सेवा सम्बन्धी वववरण  
 (क) सेवाको ककमसि  
 (ख) सेवा पुयानउने क्षेत्र 
 (ग) सेवाबाट लाभािन्वि हुने उपभोक्िाहरुको संख्यााः  
 (घ) भववष्यिा सेवा ववस्िार गनन सक्न ेसम्भावनााः  
                 

सही  
                नाि,थर  
                पद  
  

   
 

 

अनुसूची-३ 
(तनयि १३ को उपतनयि (१) सँग सम्बजन्धि ) 

िलस्रोि उपयोगको सवेक्षण अनुिति पत्रको लाचग दरखास्ि 

 
 

मिति...................  
  

श्री अध्यक्ष ज्यु,  
ियपथृ्वी नगरपामलका िलस्रोि समिति,  
चैनपुर, बझाङ ।  
  

िलस्रोिको उपयोगको तनमित्त सवेक्षण गननको लाचग अनुिति पत्र पाउन ियपथृ्वी नगरपामलकाको िलस्रोि 
तनयिावली, २०७७ को तनयि १३ बिोजिि देहायको वववरण खुलाई यो दरखास्ि पेश गरेको छु ।  

1. व्यजक्ि वा संगठिि ससं्थाको नाि र िेगाना  
2. उद्देश्य  
3. सवेक्षण गने क्षेत्र  
4. सवेक्षण गनन लाग्ने अनुिातनि खचन रु.:  
 

(पुष्ट्याइ वववरण संलग्न गनुनपनेछ । )  
5. सवेक्षण गने अवचध  
6. अन्य वववरणहरु (ियपथृ्वी नगरपामलकाको िलस्रोि तनयिावली, २०७५ को तनयि  १३ बिोजिि  )  
7. िाचथ उल्लेखखि व्यहोरा ठिक साँचो छ झठु्िा िहरे कानून बिोजिि सहँुला बुझाउला ।  
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संगठिि  ससं्था भए सो ससं्थाको छाप   सम्बजन्धि व्यजक्ि वा संगठिि  संस्थाको  
िफन बाट दरखास्ि ठदनेको  

             नाि,थर:  
             सहीाः  
             पद  
            िेगानााः  
  

   
  

 

 

 

 

 

अनुसूची-४ 
(तनयि  १५ सँग सम्बजन्धि ) 

ियपथृ्वी नगरपामलका िलस्रोि समिति 
चैनपुर, बझाङ 

  

िलस्रोि उपयोगको सवेक्षण अनुििी पत्र 

 

अनुिति पत्र संख्यााः                         

मिति..............  
  

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

  

िहाशय,  
  

िपाइलाइ िलस्रोिको उपयोगको सवेक्षण गनन पाउने गरी देहायको वववरण खोमल ियपथृ्वी नगरपामलकाको 
िलस्रोि तनयिावली, २०७७ को तनयि  १५ बिोजिि  यो अनुिति पत्र प्रदान गररएको छ ।  

 

1. व्यजक्ि वा संगठिि  संस्थाको पुरा िेगानााः  
2. िलस्रोि सवेक्षणको उद्देश्य  
3. िलस्रोि सवेक्षणको क्षेत्र  
4. सवेक्षण गने अवचध  
5. अनुिति पत्र बहाल रहने अवचध  
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अनुिति पत्र ठदने अचधकारीको  
      नाि  
      सहीाः  
      पद  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची-५ 
(तनयि  १७ सँग सम्बजन्धि ) 

िलस्रोि उपयोग अनुिति  पत्रको लाचग दरखास्ि 
 

मिति............  
  

श्री अध्यक्ष ज्यु,  
ियपथृ्वी नगरपामलका, िलस्रोि समिति  
चैनपुर, बझाङ ।  

  

  

िलस्रोि उपयोगको तनमित्त अनुिति पाउन िलस्रोि तनयिावली, २०७७ को तनयि  १७ बिोजिि  
देहायका वववरणहरु सिेि खुलाइ यो दरखास्ि पेश गरेको छु ।  

1. व्यजक्ि वा सांगतिनक ससं्थाको नाि र िेगानााः  
2. उद्देश्य:  

3. उपयोग गनन खोिकेो िलस्रोिको पररिाण र उपयोग गने प्रयोिन  
4. प्रस्िाव िलस्रोिको िुहान रहेको (चार ककल्ला) र उपयोग गने िाउँ  
5. िलस्रोिको उपयोगबाट लाभ पुग्ने िाउँको क्षेत्रफल  
6. प्रस्िाव उपभोगबाट हुनसक्ने सम्भाववि लाभ  
7. प्रस्िाव सेवाबाट लाभाजन्वि हुनसक्न ेउपभोक्िा संख्यााः  
8. िलस्रोि उपयोगका लाचग लाग्ने अनुिातनि रकि र सोको स्रोि  
9. िलस्रोि उपयोग गने िररकााः  
10. िलस्रोिको हाल भएको उपयोग र भववष्यिा हुनसक्ने उपयोग  
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11. अन्य वववरण  
 

िाचथ उल्लेखखि व्यहोरा ठिक साँचो छ झठु्िा िहरे कानून बिोजिि सहँुला बुझाउला ।  

  

  

संगठिि  ससं्था भए सो ससं्थाको छाप     
  

सम्बजन्धि व्यजक्ि वा संगठिि संस्थाको   
िफन बाट दरखास्ि ठदनेको  

              नाि,थर:  
             सहीाः  
              पद  
              िेगानााः  
   

 

अनुसूची-६ 
(तनयि  २० सँग सम्बजन्धि ) 

ियपथृ्वी नगरपामलका िलस्रोि समिति 
चैनपुर, बझाङ 

  

िलस्रोि उपयोगको अनुमितिपत्र 

  

मिति...................  
  

  

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

  

  

िहाशय,  
  

  

िपाइलाइ िलस्रोिको उपयोग गनन पाउने गरी देहायको वववरण खोली ियपथृ्वी नगरपामलकाको िलस्रोि 
तनयिावली, २०७७ को तनयि २० बिोजिि यो अनुिति पत्र प्रदान गररएको  छ ।  

1. व्यजक्ि वा संगितनक ससं्थाको नाि र िेगानााः  
2. िलस्रोि उपयोगको उद्देश्य  
3. िलस्रोिको नाि,ककमसि र रहेको स्थान (चार ककल्ला सठहि)  
4. उपयोग गनन पाउने िलस्रोिको पररिाण  
5. िलस्रोि उपयोगको क्षते्र  
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6. िलस्रोि उपयोग गने िररकााः  
7. प्रस्िाव पररयोिनाबाट लाभाजन्वि हुने उपभोक्िाहरुको संख्यााः  
8. अनुिति पत्र बहाल रहने अवचध  
 

  

          अनुिति पत्र ठदने अचधकारीको  
          नाि  
          सहीाः  
          पद  
   

 

 

 

 

 

 

अनुसूची-७ 
(तनयि  २४ को उपतनयि (२) सँग सम्बजन्धि ) 

 

ियपथृ्वी नगरपामलका, िलस्रोि समिति 
चैनपुर, बझाङ 

 

िलस्रोि उपयोगको अनुिति पत्र 
  

  

  

अनुिति  पत्र संख्यााः  
मिति............  

 

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

  

िहाशय,  
  

िपाइलाइ ..............................िा ठदनु भएको दरखास्ि बिोजिि देहायको 
वववरणहरु खुलाइ िलस्रोि तनयिावली, २०७५ को तनयि २४ बिोजिि यो अनुिति पत्र प्रदान गररएको  
छ ।  

1.  िलस्रोि उपयोग गने व्यजक्ि वा संगठिि संस्थाको पुरा िेगानााः  
2. िलस्रोि उपयोगसँग सम्बजन्धि पररयोिनाको नाि र ककमसि  
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(प्रत्येक उपयोग सँग सम्बजन्धि)  
3. िलस्रोिको नाि र रहेको स्थानााः  
4. िलस्रोिको उपयोग भएको स्थानााः  
5. िलस्रोि उपयोग भएको पररिाण  
प्रदेश.......................... जिल्ला............... 
नगरपामलका...............  
6. उपभोक्िा संख्या र त्यसको ककमसि  
7. सेवा उपलब्ध गराउन शुरु गरेको मिति  
8. अनुिति पत्र बहाल रहने अवचध  
9. अन्य शिनहरु   
 

          अनुिति पत्र ठदने अचधकारीको  
          नाि  
          सहीाः  
          पद  
 

अनुसूची-८ 
(तनयि १३ को उपतनयि  (२), तनयि  २५, र २६ को उपदफा (२) सँग सम्बजन्धि ) 

अनुिति पत्र दस्िुर 
 

 

जिस्रोत  उपयोगको क्रकलसम          दस्तुर  

क. खानेपानी र घरेलु उपयोग               रु.१००।-  
ख. मसचंाइ        रु.२००।-  
ग. पशुपालन िथा ित्स्यपालन िस्िा कृषीिन्य उपयोग    रु.१००।-  
घ. घरेलु उद्योग, औद्योचगक व्यवसाय िथा  खानीिन्य उपयोग  रु.२००।-  
ङ. िलयािायाि             रु.५००।-  
च. आिोद प्रिोदिन्य उपयोग          रु.५००।-  
छ. अन्य उपयोग        रु.५००।-  
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अनुसूची-९ 
(तनयि ३५ (२) सँग सम्बजन्धि ) 

िलस्रोि उपयोग वापि बुझाउनु पने वावषनक शुल्क 

 
 

१. लसचंाईको हकमा  
क. दइुहिार हेक्टरसम्िको ििीन मसचंाइ गनन प्रति हेक्टर रु. का दरल ेअचधकिि  

 रु.१०००।-  
ख. दइुहिार देखख पाँचहिार हेक्टर सम्िको ििीन मसचंाइ गनन       

 रु.२०००।-  
ग. पाँचहिार  देखख दशहिार हेक्टर सम्िको  ििीन मसचंाइ गनन       

 रु.५०००।-  
घ. दश हिार देखख पन्र हिार हेक्टर सम्िको ििीन मसचंाइ गनन       

 रु.१००००।-  
ङ. पन्र हिार  देखख बीस हिार हेक्टर सम्िको  ििीन मसचंाइ गनन                 रु.१५०००।-  
च. बीस हिार  देखख पच्चीस हिार हेक्टर सम्िको  ििीन मसचंाइ गनन                       

रु.२००००।-  
छ. पच्चीस हिार हेक्टर भन्दा िाचथको  ििीन मसचंाइ गनन                 

रु.२५०००।-  
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२. खानेपानीको हकमा  

क. दइुहिार सम्िको िनसंख्यालाई खानेपानी व्यवस्था गनन       रु.५००।-  
ख. दइुहिार देखख पाँचहिार सम्िको िनसंख्यालाई खानेपानी व्यवस्था गनन    रु.२०००।-  
ग. पाँचहिार देखख दशहिार सम्िको िनसंख्यालाई खानेपानी व्यवस्था गनन    रु.५०००।-  
घ. दश हिार देखख पन्र हिार सम्िको िनसंख्यालाई खानेपानी व्यवस्था गनन   रु.१००००।-  
ङ. पन्र हिार देखख बीस हिार सम्िको िनसंख्यालाई खानेपानी व्यवस्था गनन   रु.१५०००।-  
च. बीस हिार देखख पच्चीस हिार सम्िको िनसंख्यालाई खानेपानी व्यवस्था गनन  रु.२००००।-  
छ.पच्चीस हिार भन्दा िाथीको सम्िको िनसंख्यालाई खानेपानी व्यवस्था गनन    रु.२५०००।-  

३. कृवषिन्य उपभोगका लाचग रु. २०००।- देखख रु.२० हिार सम्ि पानी प्रयोगको पररिाणको आधारिा ।  

४. घरेलु उद्योगको लाचग रु. २०००।- देखख रु.२०००० सम्ि पानी प्रयोगको पररिाणको आधारिा  
५. औद्योचगक व्यवसाय िथा खानीिन्य उपयोगको लाचग रु. ५०००।- देखख रु. ५०००० सम्ि पानी 
प्रयोगको पररिाणको आधारिा ।  

६. अिोद प्रिोदिन्य प्रयोगका लाचग रु. १०००।- देखख रु.१०००० सम्ि पानी प्रयोगको पररिाणको 
आधारिा ।  

७. अन्य प्रयोगका लाचग रु. ५०००।- देखख रु.१०००० सम्ि वावषनक कारोबारका आधारिा ।  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची-१० 
(तनयि ४५ सँग सम्बजन्धि ) 

िग्गा उपभोग वा प्राजप्िका लाचग दरखास्ि 
  

मिति....................  

श्रीिान अध्यक्ष्यज्यू,  
िलस्रोि समिति, ियपथृ्वी नगरपामलका,  
चैनपुर, बझाङ ।  

  

िहोदय,  

   

िलस्रोिको उपयोगको मसलमसलािा तनिानण कायन शुरु गननको लाचग िपमशलिा उल्लेखखि घरिग्गा उपयोग 
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गननपने वा प्राप्ि गनुनपने भएकोले तनयिानुसार उपयोग गनन पाउने गरी वा प्राप्ि गराई पाउन यो दरखास्ि 
पेश गरेको छु ।  

  

िपमशल  

१. आवश्यक िग्गाको चार ककल्ला खुल्ने वववरण  
२. िग्गाको स्वामित्व खुल्ने प्रिाण कागिाि िथा सम्बजन्धि विा कायानलयको मसफाररस   
३. िग्गाको उपयोग प्रयोिन खुल्ने कागिाि  
 

  

  

  

  

संगठिि ससं्था भए सो संस्थाको छाप    सम्बजन्धि व्यजक्ि वा संगठिि  संस्थाको         
िफन बाट दरखास्ि ठदनेको  

             नाि,थर:  
             सहीाः  
             पद  
             िेगानााः  
  

  

आज्ञाले, 
िंगल बहादरु शाही 
प्रिुख प्रशासकीय अचधकृि   
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