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गौमलु गाउँपाललकामा जलस्रोतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बर्केो लर्यमावली 
२०७५ 

 
प्रस्तावर्ााः 

 
र्ेपालको संववधार्, स्थार्ीय सरकार सञ्चालर् ऐर्, २०७४ तथा अन्य 

प्रचललत कारू्र् बमोजजम स्थार्ीय तहलाई जलस्रोत तथा जलाधार, भसंूरक्षण, महुार् 
संरक्षण, खार्ेपार्ी, लसचाई, सार्ा जलववद्यतु, जल उपयोग, एवं प्राकृलतक स्रोतको 
उपयोग एवं व्यवस्थापर् सम्बन्धमा गौमलु गाउँपाललका लभत्रको भ-ूसतहमा वा 
भलूमगत वा अन्य कुरै् अवस्थामा रहेको जलस्रोतको समजुचत उपयोग संरक्षण, 

व्यवस्थापर् र ववकास गर्न एवं जलस्रोतको लाभदायक उपयोगहरुको लर्धानरण गर्न, 
त्यस्तो उपयोगबाट हरु्े वातावरणीय तथा अन्य हार्ीकारक प्रभावको रोकथाम गर्न, 
एवं जलस्रोतलाई प्रदषुण मकु्त राख्न ेकारू्र् व्यवस्था गर्न वाञ्छर्ीय भएकोले गौमलु 
गाउँपाललकाको प्रशासकीय कायनववलध लर्यलमत गरे् ऐर्, २०७५ बमोजजम गाउँ 
कायनपाललकाको लमलत २०७५/०८/०६ को बैठकले गौमलु गाउँपाललकाको 
जलस्रोत लर्यमावली, २०७५ जारी गरेको छ ।  

पररच्छेद १ 
प्रारम्म्भक 

१)  संजक्षप्त र्ाम र प्रारम्भाः  
(१) यो लर्यमावलीको र्ाम गौमलु गाउँपाललकाको जलस्रोत लर्यमावली, 

२०७५ रहेको छ ।  
(२) यो लर्यमावली राजपत्रमा प्रकाशर् भएपलछ प्रारम्भ हरु्ेछ ।  

२)  पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन र्लागेमा यस लर्यमावलीमााः  
(क) "जलस्रोत" भन्नाले गौमलु क्षेत्रलभत्रको भ ूसतहमा वा भलूमगत वा अन्य 

जरु्सकैु अवस्थमा रहेको पार्ी सम्झर्पुछन ।  
(ख) "लाभदावयक उपयोग" भन्नाले साधर् र स्रोतले भ्याएसम्म उजचत रुपले 

गररएको जलस्रोतको उपयोग सम्झर्पुछन ।  
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(ग) "अर्मुलत प्राप्त व्यजक्त" भन्नाले लर्यमावलीको दफा १५, १७ र २० 
वमोजजम अर्मुलत प्राप्त व्यजक्त वा संगठठत संस्था सम्झर्पुछन ।  

(घ) "उपभोक्ता संस्था" भन्नाले दफा ४ बमोजजम गठठत जल उपभोक्ता संस्था 
सम्झर्पुछन ।  

(ङ) "गाउँ जलस्रोत सलमलत" भन्नाले दफा ३० वमोजजमको गाउँ जलस्रोत 
सलमलत सम्झर्पुछन।  

(च) "अर्मुलतपत्र" भन्नाले दफा १५, १७ र २० बमोजजम ठदईर् ेअर्मुलतपत्र 
सम्झर्पुछन।  

(छ) "सभेक्षण" भन्नाले जलस्रोतको उपयोगका लालग गररर्े संभाव्यता अध्यायर् 
ववस्ततृ ईजजन्जलर्यररङ्ग लिजाइर्को कार्न र त्यसका लालग गररर्े अन्वेषणको 
कार्न समेत सम्झर्पुछन ।  

ज) "उपभोक्ता" भन्नाले जलस्रोतसँग सम्बजन्धत सेवा उपयोग गरे् व्यजक्त 
सम्झर्पुछन ।  

(झ) "सेवा शलु्क" भन्नाले र्पेाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा गाउँपाललका वा 
अर्मुलत पत्र प्राप्त व्यजक्तले उपलब्ध गराएको जलस्रोतसगँ सम्बजन्धत सेवा 
उपयोग गरे वापत उपभोक्ताले बझुाउर्पुरे् शलु्क सम्झर्पुछन।  

(ञ) "गाउँपाललका" भन्नाले गौमलु गाउँपाललका सम्झर्पुछन ।  
(ट) "गाउँ कायानपाललका" भन्नाले गौमलु गाउँकायनपाललका सम्झर्पुछन ।  
(ठ) "अध्यक्ष" भन्नाले गाउँपाललका अध्यक्ष सम्झर्पुछन।  
(ि) "उपाध्यक्ष" भन्नाले गाउँपाललकाको उपाध्यक्ष सम्झर्पुछन ।  
(ढ) "प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत" भन्नाले गाउँपाललकाको प्रमखु प्रशासकीय 

अलधकृत सम्झर्पुछन।  
पररच्छेद २ 

जलस्रोत स्वालमत्व सम्बन्धी व्यवस्था 
३)  जलस्रोत स्वालमत्वाः  

(१) गौमलु गाउँपाललका लभत्र रहेको जलस्रोतको स्वालमत्व गाउँपाललकामा 
लर्वहत रहर्ेछ ।  
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(२) प्रचललत संघीय, प्रदेश तथा गाउँपाललकाको कारू्र् वमोजजम गाउँपाललकाको 
जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापर् गरे् अलधकार गाउँपाललकामा 
रहर्ेछ।  

पररच्छेद ३ 
उपभोक्ता सम्बन्धी व्यवस्था 

 
४)  जल उपभोक्ता संस्थाको गठर्ाः  

(१) सामवुहक लाभको लालग संस्थागत रुपमा जलस्रोतको उपयोग गर्न चाहर् े
व्यजक्तहरुले जल उपभोक्ता संस्था गठर् गर्न सक्र्ेछर् ।  

(२) उपलर्यम (१) बमोजजम गठर् गररएको जल उपभोक्ता संस्थालाई गाउँ 
जलस्रोत सलमलत समक्ष दतान गराउर्पुरे्छ ।  

(३) उवपर्यम (२) बमोजजम जल उपभोक्ता संस्था दतान गर्न देहाय बमोजजम 
गर्ुनपरे्छ ।  
(क) पदालधकारी तथा सदस्य समेत गरी कम्तीमा सात जर्ाको उपभोक्ता 

संस्था गठर् भएको,  
(ख) संस्थाको ववधार् एक प्रलत,  

(ग) अर्सूुची-१ बमोजजमको लर्वेदर्,  

(घ) आलथनक ऐर्मा तोवकए बमोजजमको दस्तरु,  

५)  उपभोक्ता संस्थाको दतानको लालग दरखास्त ठदर्पुरे्ाः लर्यम ४ को (३) बमोजजम 
उपभोक्ता संस्था गठर् गरी दतान गराउर् चाहार्े सम्बजन्धत उपभोक्ताहरु मध्ये 
कम्तीमा सात जर्ा उपभोक्ताहरुले अर्सूुची १ वमोजजमको ढाँचामा उपभोक्ता 
संस्थाको एक प्रलत ववधार् र तोवकएको दस्तरु लसहत गाउँ जलस्रोत सलमलत 
समक्ष दरखास्त ठदर् ुपरे्छ ।  

६)  ववधार्मा खलुाउर्पुरे् वववरणहराः लर्यम ४ वमोजजम पेश गर्ुनपरे् उपभोक्ता 
संस्थाको ववधार्मा संस्था सम्बन्धी देहायका वववरणहरु खलुाउर्पुरे्छ ।  
(क) पूरा र्ाम र ठेगार्ा,  
(ख) उद्देश्य तथा कायनक्षते्र,  
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(ग) सदस्यको लालग योग्यता तथा सदस्यता शलु्क,  

(घ) सदस्यको लर्स्काशर् र राजजर्ामा,  
(ङ) हकदावी र्ामासारी वा हकवालाको मर्ोर्यर्,  

(च) साधारण सभा सम्बन्धी व्यवस्था,  
(छ) सञ्चालक सलमलत गठर् लर्वानचर् काम कतनव्य अलधकार सम्बन्धी,  
(ज) सञ्चालक पदमा वहाल रहर् र्सक्र्े अवस्था,  
(झ) संचालक सलमलतको वैठक सम्बन्धी कायनववलध,  

(ञ) कोष तथा लेखापरीक्षण,  

(ट) ववधार् संशोधर्,  

(ठ) ववघटर्,  

(ि) ववववध,  

७) उपभोक्ता संस्था संगठठत संस्था हरु्ाेः  
(१) उपभोक्ता संस्था अववजच्छन्न उत्तरालधकारवाला स्वशालसत र संगठठत संस्था 

हरु्ेछ ।  
(२) उपभोक्ता संस्थाको सवै कामकारवाहीको लर्लमत्त आफ्र्ो छुटै्ट छाप हरु्ेछ।  
(३) उपभोक्ता संस्थाले व्यजक्त सरह चल अचल सम्पलत प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, 

वेच ववखर् गर्न वा अन्य वकलसमको व्यवस्था गर्न सक्र्छे ।  
(४) उपभोक्ता संस्थाले व्यजक्त सरह र्ाललस उजरु गर्न र उपभोक्ता संस्था उपर 

पलर् सोही र्ामबाट र्ाललस उजरु लाग्र् सक्र्छे ।  
८)  दतान र प्रमाणपत्राः  

(१) लर्यम ५ वमोजजम पर्न आएको दरखास्त उपर गाउँ जलस्रोत सलमलतले 
आवश्यक जाँचबझु गरी उपभोक्ता संस्था दतान गर्न उपयकु्त देखेमा दतान 
गरी अर्सूुची -२ वमोजजमको ढाँचामा उपभोक्ता संस्था दतानको प्रमाणपत्र 
ठदर्पुरे्छ ।  

(२) उपर्ीयम (१) वमोजजम कुरै् उपभोक्ता संस्था दतान गर्न उपयकु्त र्देखेमा 
गाउँ जलस्रोत सलमलतले सोको स्पष्ट कारण खोली दरखास्तवालालाई 
दरखास्त परेको लमलतले पैतीस ठदर्लभत्र सो कुराको सूचर्ा ठदर्पुरे्छ।  
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(३) यो लर्यमावली प्रारम्भ हरु् ुअगावै प्रचललत कारू्र् वमोजजम दतान भएका 
उपभोक्ता संस्थाहरु यसै लर्यमावली वमोजजम दतान भएको मालर्र्ेछर् ।  

९)  ववधार् संशोधर्ाः  
(१) उपभोक्ता संस्थाले आफ्र्ो ववधार् संशोधर् गर्ुनपरे् भएमा ववधार्को प्रकृया 

पूरा गरी तयार गररएको ववधार्को संशोलधत मस्यौदा गाउँ जलस्रोत 
सलमलतमा पेश गर्ुनपरे्छ ।  

(२) उपलर्यम (१) बमोजजम ववधार् संशोधर् सम्बन्धमा गाउँ जलस्रोत सलमलतले 
आवश्यक जाचँवझु गरी ववधार्लाई संशोधर् गर्न स्वीकृलत ठदर् सक्र्ेछ।  

पररच्छेद ४ 
जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था 

१०)  जलस्रोत उपयोगाः  
(१) यस लर्यमावली बमोजजम अर्मुलतपत्र प्राप्त र्गरी कसैले पलर् जलस्रोतको 

उपयोग गर्न पाउर्ेछैर् ।  
(२) उपलर्यम (१) मा जरु्सकैु कुरा लेजखएको भए तापलर् देहाय बमोजजम 

जलस्रोतको उपयोग गर्न अर्मुलत ललर्पुरे्छैर् । अर्मुलत ललर् चाहेमा यस 
लर्यमले वाधा पयुानएको मालर्र्ेछैर् ।  
(क) व्यजक्तगत वा सामवुहक रुपमा आफ्र्ो लर्जम्त खार्ेपार्ी र अन्य घरेल ु

प्रयोगका लालग उपयोग गरे्,  

(ख) व्यजक्तगत वा सामवुहक रुपमा आफ्र्ो जग्गाको लसंचाइ गर्न,  
(ग) घरेल ुउद्योगको रुपमा पार्ीघट्ट वा पलर्चक्की चलाउर्,  

(घ) व्यजक्तगत रुपमा स्थार्ीय आवागमर्को लालग िङु्गाको प्रयोग गर्न,  
(ङ) जग्गाधर्ीले आफ्र्ो जग्गा लभत्र मात्र सीलमत रहेको जलस्रोत तोवकए 

बमोजजम उपयोग गर्न,  
(३) जलस्रोतको उपयोग गरे् व्यजक्त वा संवङ्गठत संस्थाले अरुलाई मकान र्परे् 

गरी लाभदायक उपयोग गर्ुनपरे्छ ।  
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११) जलस्रोत उपयोगको प्राथलमकताक्रमाः  
(१) जलस्रोत उपयोग गदान साधारणतया देहायको प्राथलमकताक्रम अर्सुार 

गर्ुनपरे्छ ।  
(क) खार्ेपार्ी र घरेल ुउपयोग,  

(ख) लसंचाइ,  

(ग) पशपुालर् तथा मत्स्यपालर् जस्ता कृवषजन्य उपयोग,  

(घ) जलववद्यतु,  

(ङ) घरेल ुउद्योग औद्योलगक व्यवसाय तथा खार्ीजन्य उपयोग  
(च) जल यातायात,  

(छ) आमोद प्रमोदजन्य उपयोग,  

(ज) अन्य उपयोग ।  
(२) जलस्रोतको उपयोग गदान कुरै् वववाद उत्पन्न भएमा जलस्रोत उपयोग 

जाँचवझु सलमलतले उवपर्यम (१) को प्राथलमकताक्रम दफा १० को 
उपलर्यम (३) बमोजजम जलस्रोतको लाभदायक उपयोग भए र्भएको र 
अन्य आवश्यक जाचँबझु समेत गरी सोको आधारमा सम्बजन्धत जलस्रोतको 
उपयोग गर्न पाउर् ेर्पाउर् ेवा कुर् वकसलमले उपयोग गर्न पाउर्े भने्न 
कुराको लर्धार्रण गरे्छ ।  

(३) उपलर्यम (२) बमोजजम जलस्रोत उपयोग जाचँबझु सलमलतले लर्धानरण 
गरेको कुरा सम्बजन्धत सवै लाई मान्य हरु्छे ।  

(४) उपलर्यम (२) बमोजजम जलस्रोत उपयोग जाचँवझु सलमलतले सोही 
उपदफामा उल्लेजखत कुराको लर्धानरण गदान अपर्ाउर्पुरे् कायनववलध लर्यम 
४२ (३) मा तोवकए बमोजजम हरु्ेछ ।  

१२) अर्मुलतपत्रको व्यवस्थााः  
(१) जलस्रोतको सवेक्षण वा उपयोग गर्न चाहर् ेव्यजक्त वा संगठठत संस्थाले 

सम्बजन्धत ववषयको आलथनक प्राववलधक र वातावरणीय अध्यायर् प्रलतवेदर् 
तथा तोवकए बमोजजमको वववरणहरु खलुाई गाउँ जलस्रोत लसमलत समक्ष 
अर्मुलत पत्रको लालग दरखास्त ठदर्पुरे्छ तर जलस्रोतको सवेक्षण र लर्यम 
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१० को (२) बमोजजम उपयोगका लालग अर्मुलतपत्रको लालग दरखास्त 
ठदँदा त्यस्तो अध्ययर् प्रलतवेदर् संलग्र् गर्न आवश्यक परे्छैर् ।  

(२) उपलर्यम (१) बमोजजम परेको दरखास्तमा गाउँ जलस्रोत सलमलतले 
आवश्यक जाचँबझु गरी दरखास्त परेको लमलतले जलस्रोत सवेक्षणको 
अर्मुलतपत्रको हकमा १५ ठदर् लभत्र र जलस्रोत उपयोगको अर्मुलतपत्रको 
हकमा ३० ठदर् लभत्र तोवकए बमोजजमको ढाँचमा आवश्यक शतनहरु तोवक 
लर्यम ११ को उपलर्यम १ मा उल्लेजखत प्राथलमकताक्रम अर्सुार 
दरखास्तवाला लाइ अर्मुलतपत्र ठदर्पुरे्छ ।  

(३) अर्मुलतपत्र प्राप्त व्यजक्तले जलस्रोतको उपयोग वापत र्ेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार र गाउँपाललकालाई तोवकए बमोजजमको दस्तरु वा वावषनक शलु्क 
बझुाउर्पुरे्छ ।  

(४) अर्मुलतपत्र प्राप्त व्यजक्तले आफ्र्ो अर्मुलत पत्र वववक्र गर्न वा अन्य कुरै् 
प्रकारले कसैलाई हस्तान्तरण गर्ुन परेमा गाउँ जलस्रोत सलमलतबाट तोवकए 
वमोजजम स्वीकृलत ललर्पुरे्छ । 

१३) जलस्रोत उपयोगको सवेक्षण अर्मुलतपत्रको लालग दरखास्त ठदर्ाेः  
(१) जलस्रोत उपयोगको सवेक्षण अर्मुलतपत्र ललर् चाहर्े व्यजक्त वा संगठठत 

संस्थाले अर्सूुची -३ बमोजजम ढाँचामा प्रस्ताववत पररयोजर्ासँग सम्बजन्धत 
देहायका वववरणहरु खलुाइ गाउँ जलस्रोत सलमलत समक्ष तीर् प्रलत दरखास्त 
फारम ठदर्पुरे्छ ।  
(क) पररयोजर्ाको वववरण,  

(ख) पररयोजर्ा रहर्े स्थार्को र्क्शा (मखु्य मखु्य संरचर्ा समेत देजखर्े),  

(ग) पार्ीको स्रोत र उपयोग हरु्े पार्ीको पररमाण,  

(घ) पररयोजर्ाबाट लाभाजन्वत हरु्े उपभोक्ताहरुको संख्या र वकलसम,  

(ङ) सवेक्षण गररर् ेजलस्रोतको के्षत्र,  

(च) पररयोजर्ा सम्पन्न गर्न लाग्र्े अर्मुालर्त कुल अवलध र लागत (सवेक्षण 
र सञ्चालर्को लालग समेत) ,  

(छ) महुार् रहेको के्षत्रको चार वकल्ला तथा अन्य आवश्यक कुराहरु ।  
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(२) उपलर्यम (१) बमोजजम सवेक्षण अर्मुलतपत्रको लालग दरखास्त ठदँदा 
आलथनक ऐर्मा उल्लेख भएमा सोही अर्सुार र र्भएमा अर्सूुची ८ मा 
उल्लेजखत भए अर्सुार सवेक्षण अर्मुलतपत्र दस्तरु वापत बझुाउर् ुपरे्छ । 

१४) दरखास्त उपर जााचँबझुाः  
(१) लर्यम १३ बमोजजम दरखास्त परेपलछ लर्यमावली बमोजजम दरखास्त 

वालाले दरखास्तसाथ पेश गर्ुनपरे् आवश्यक कागजात वववरण वा प्रलतवेदर् 
पेश गरे र्गरेको सम्बन्धमा गाउँ जलस्रोत सलमलतले आवश्यक जाचँवझु 
गर्ुन परे्छ ।  

(२) उपलर्यम (१) बमोजजम जाचँबझु गदान दरखास्तवालाले दरखास्तसाथ पेश 
गर्ुनपरे् कुरै् कागजात वववरण वा प्रलतवेदर् पेश गरेको रहेर्छ भर् ेत्यस्तो 
कागजात वववरण वा मावफकको म्याद तोकी दरखास्त परेको सात ठदर्लभत्र 
सूचर्ा ठदर्पुरे्छ ।  

(३) उपलर्यम (२) बमोजजम कुरै् कागजात वववरण वा प्रलतवेदर् पेश गर्न गाउँ 
जलस्रोत सलमलतले म्याद तोकी सूचर्ा ठदएकोमा जरु् लमलतमा त्यस्तो 
कागजात प्राप्त हरु् आउँछ सोही लमलतलाई रै् लर्यमावलीको लर्यम १३ को 
उपलर्यम (२) को प्रयोजर्को लालग दरखास्त परेको लमलत मालर्र्ेछ ।  

१५) सवेक्षणा अर्मुलतपत्र ठदर्ाेः लर्यम १३ बमोजजम परेको दरखास्त उपर लर्यम 
१४ बमोजजम गाउँ जलस्रोत सलमलतले आवश्यक जाँचबझु गरेपलछ 
दरखास्तवालाको माग अर्सुार वा आवश्यक भए संशोधर् समेत गरी अर्सुचुी 
-४ बमोजजमको ढाँचामा दरखास्तवालालाई जलस्रोत उपयोगको सवेक्षण 
अर्मुलतपत्र जदर्पुरे्छ ।  

१६) सवेक्षण प्रलतवेदर् पेश गर्ुनपरे्ाः लर्यम १५ बमोजजम अर्मुलतपत्र प्राप्त व्यजक्तले 
सवेक्षणको काम सम्पन्न गरेको लमलतले १५ ठदर्लभत्र आफूले गरेको सवेक्षणको 
तीर् प्रलत प्रलतवेदर् गाउँ जलस्रोत सलमलत समक्ष पेश गर्ुनपरे्छ।  
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१७) जलस्रोत उपयोग अर्मुलताः  
(१) जलस्रोतको उपयोग गर्न चाहर्े व्यजक्त वा संगठठत संस्थाले अर्सूुची-५ 

बमोजजमको ढाँचामा प्रस्ताववत पररयोजर्ासँग सम्बजन्धत देहायको वववरणहरु 
खलुाइ गाउँ जलस्रोत सलमलत समक्ष तीर् प्रलत दरखास्त फाराम ठदर्पुरे्छ।  
(क) पररयोजर्ाको ववस्ततृ वववरण पररयोजर्ा स्थलको र्क्शाको उपयोग 

गररर्े पार्ीको स्रोत, पररयोजर्ा सम्पन्न गर्न लाग्र्े अर्मुालर्त समय र 
लागत पररयोजर्ाको सहभागीहरुको र्ाम र लतर्ीहरुको संलग्र्ताको 
वकलसम, पररयोजर्ामा अजन्तम स्वालमत्व रहर्े व्यजक्त वा संगठठत संस्था 
तथा त्यस्तो संस्थाको सञ्चालकहरुको र्ाम थर र वतर् समेत स्पष्ट 
रुपमा खलुाउर् ुपरे्छ ।  

(ख) सम्भाव्यताको ववश्लषेण पररयोजर्ाको ववस्ततृ र्क्शा सवहतको प्राववलधक 
वववरण तथा आलथनक ववश्लषेण र उपभोक्ताहरुको वववरण) ।  

(ग) ववजत्तय व्यवस्था (पररयोजर्ाको अर्मुालर्त ववजत्तय व्यवस्था 
पररयोजर्ाका लगार्ीकतानहरुको आलथनक हैलसयत, पररयोजर्ामा प्रत्यक्ष 
रुपले सहभागी हरु्े ववजत्तय संस्थाहरुको प्रलतवद्धता र लगार्ीकतानहरुले 
दावयत्व तथा शयेर पुजँी र ऋणको प्रलतशत) ।  

(घ) घर जग्गाको उपयोग वा प्रालप्त पररयोजर्ाको लर्मानण कायनको लालग 
स्थायी वा अस्थायी तवरबाट उपयोग वा प्रालप्तको लालग चावहर्े सरकारी 
वा गैर सरकारी जग्गाको कुल के्षत्रफल र जग्गाधर्ीहरुको लगत)।   

(ङ) वातावरणीय प्रभाव ववश्लषेण (पररयोजर्ाले वातावरणमा पारे् उल्लेखर्ीय 
प्रलतकूल प्रभावलाई न्यूर्तम गर्न अपर्ाउर्े उपायहरु तथा जलस्रोतमा 
रहर्े जलचर एवं जल वातावरण संरक्षणको लालग अपर्ाउर्े उपायहरु, 
पररयोजर्ाले सम्बजन्धत क्षते्रमा पार्न सक्र्े सामाजजक तथा आलथनक 
प्रभावको अलतररक्त ववद्यमार् स्थार्ीय श्रम तथा स्रोत र साधर्को 
उपयोग, पररयोजर्ा सम्बन्धी कायन पूरा भएपलछ त्यस क्षते्रका 
व्यजक्तहरुले पाउर्े लाभ,  लर्मानण  तथा सञ्चालर् सम्भार सम्बन्धमा 
स्थार्ीय जर्तालाई ठदइर्े ताललम लर्मानण जशववरको लालग आवश्यक 
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परे् सवुवधाहरु, सरुक्षात्मक व्यवस्थाहरु तथा पररयोजर्ाहरु 
सञ्चालर्बाट सबजम्न्धत जग्गाधर्ीहरुलाई पर्न सक्र् ेअसर ववस्थावपत 
जर्संख्याको लगत र लतर्ीहरुको परु्वानसको लालग अपर्ाउर्े आवश्यक 
व्यवस्था समेत स्पष्ट रुपमा खलुाउर् ुपछन) ।  

(च) अन्य आवश्यक कुराहरु ।  
(२) उपलर्यम (१) मा जरु्सकैु कुरा लेजखएतापलर् लर्यम १० को (२) 

बमोजजमको प्रयोजर्का लालगउपलर्यम १ को (ग),(घ),(ङ) बमोजजमको 
वववरण पेश गर्न अलर्वायन हरु्ेछैर् ।  

१८) दरखास्त उपर जाचबँझुाः  
(१) लर्यम १७ बमोजजम दरखास्त प्राप्त भएपछी लर्देजशका बमोजजम दरखास्त 

साथ पेश गर्ुनपरे् आवश्यक कागजात वववरण वा प्रलतवेदर् पेश गरे र्गरेको 
सम्बन्धमा गाउँ जलस्रोत सलमलतले आवश्यक जाँचबझु गर्ुनपरे्छ ।  

(२) उपलर्यम (१) बमोजजम जाँचबझु गदान दरखास्तवालाले दरखास्त साथ पेश 
गर्ुनपरे् कुरै् कागजात वववरण र्पगेुमा गाउँ जलस्रोत सलमलतले सम्बजन्धत 
दरखास्तवालालाई मर्ालसव मावफकको म्याद तोकी दरखास्त दतान भएको 
लमलतले १५ ठदर्लभत्र सो कुराको सूचर्ा ठदर् ुपरे्छ ।  

(३) उपलर्यम (२) बमोजजम कुरै् कागजात वववरण वा प्रलतवेदर् पेश गर्न गाउँ 
जलस्रोत सलमलतले म्याद तोकी सूचर्ा ठदएकोमा जरु् लमलतमा त्यस्तो 
कागजातत प्राप्त हरु् आउँछ सोही लमलतलाई रै् लर्यमावलीको को उपलर्यम 
(२) प्रयोजर्को लालग दरखास्त परेको लमलत मालर्र्ेछ ।  

१९) सावनजलर्क सूचर्ा प्रकाजशत गर्ुनपरे्ाः  
(१) लर्यम १७ बमोजजम जलस्रोतको उपयोग अर्मुलतपत्रको लालग दरखास्त 

परेपलछ गाउँ जलस्रोत सलमलतले लर्यम १८ बमोजजम आवश्यक जाँचबझु 
गरी तत्सम्बन्धी वववरणहरु खलुाइ सावनजलर्क जार्कारीको लालग सूचर्ा 
प्रकाजशत गर्ुनपरे्छ ।  

(२) उपलर्यम (१) बमोजजम सूचर्ा प्रकाजशत भएपलछ जलस्रोतको उपयोगसंग 
सम्बजन्धत पररयोजर्ाको लर्मानण तथा सञ्चालर् गदान कुरै् उल्लेखर्ीय 
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प्रलतकूल असर परे् भएमा तत्सम्बन्धी वववरणहरु खलुाइ सूचर्ा प्रकाजशत 
भएको लमलतले १५ ठदर्लभत्र सम्बजन्धत गाउँ जलस्रोत सलमलत समक्ष 
जोसकैुले पलर् जार्कारी ठदर् सक्र्ेछ ।  

(३) उपलर्यम (२) बमोजजम प्राप्त हरु् आएको प्रलतकृया समेतलाई ववचार गरी 
गाउँ जलस्रोत सलमलतले त्यस्तो उल्लेखर्ीय प्रलतकूल असर न्यूर्तम गरे् 
सम्बन्धमा सम्बजन्धत दरखास्तवालाले पालर्ा गर्ुनपरे् कुराहरु अर्मुलतपत्र 
ठददाँ तोकी ठदर्छे ।  

२०) अर्मुलतपत्र ठदर्ाेः लर्यम १७ बमोजजमको दरखास्त उपर लर्यम १९ 
बमोजजमको कायनववलध पूरा गरी गराई गाउँ जलस्रोत सलमलतले दरखास्तवालाको 
माग बमोजजम वा आवश्यक भए संशोधर् समेत गरी अर्सूुची ६ बमोजजम 
ढाँचामा दरखास्तावालालाई जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी अर्मुलतपत्र ठदर्रेु्छ ।  

२१) सवेक्षणको अर्मुलत पत्र प्राप्त व्यजक्त्तलाई पररयोजर्ा सञ्चालर् गर्न अर्मुलतपत्र 
प्रदार् गररर्ाेः (१) लर्यम १५ बमोजजम सवेक्षणको अर्मुलत प्राप्त व्यजक्त्तले 
आफूले गरेको सवेक्षण बमोजजम जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी कायन पलर् गर्न 
चाहेमा सवेक्षण कायन पूरा गर्ुनपरे् म्याद लभत्र लर्यम १७ बमोजजमका वववरणहरु 
खलुाइ दरखास्त ठदएमा यस लर्देजशकाको अन्य व्यवस्थाहरुको अधीर्मा रही 
दरखास्तवालालाई प्राथलमकताकासाथ लर्यम २० बमोजजम जलस्रोत उपयोगको 
अर्मुलत पत्र ठदर् सवकर्छे ।  

२२) जलस्रोत मालथ अलधकार कायम हरु्ाेः यस लर्यमावली बमोजजम जलस्रोतको 
उपयोग सम्बन्धी कायन सञ्चालर् गर्न अर्मुलतपत्र प्राप्त व्यजक्त्तलाइ अर्मुलतपत्रमा 
उल्लेख भए बमोजजम कामको लालग सोही अर्मुलत पत्रमा तोककएको स्थार् र 
क्षेत्रसम्म जलस्रोतको उपयोग गर्न अलधकार प्राप्त हरु्छे। 

२३) कायन शरुु गर्ुनपरे् अवलधाः  
(१) अर्मुलतपत्र प्राप्त व्यजक्त्तले अर्मुलतपत्रमा उल्लेजखत कायन अर्मुलतपत्र प्राप्त 

गरेको लमलतले सवेक्षणको हकमा तीर् लमहर्ालभत्र र जलस्रोतको उपयोग 
सम्बन्धी कायन सञ्चालर्को हकमा एक वषनलभत्र भौलतक  रुपमा कायन शरुु 
गरी सोको जार्कारी सम्बजन्धत गाउँ जलस्रोत सलमलतलाइ ठदर् ुपरे्छ ।  
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तर म्यादलभत्र कायन शरुु गर्न र्सकेको कारण खोली अर्मुलतपत्र प्राप्त व्यजक्त्तले 
लर्वेदर् ठदएमा गाउँ जलस्रोत सलमलतले त्यस्तो कारण उजचत र यथेष्ट देखेमा 
म्याद थप गर्न सक्र्छे ।  

(२) उपलर्यम (१) बमोजजम कायन शरुु भएपलछ प्रत्येक ६ मवहर्ामा भएको 
कामको प्रगलत वववरण अर्मुलतपत्र प्राप्त व्यजक्त्त वा संस्थाले सवेक्षण वा 
लर्मानण कायन सम्पन्न र्भएसम्म गाउँ जलस्रोत सलमलत समक्ष 
पठाउर्पुरे्छ।  

२४) र्या ँअर्मुलत पत्र ललर्पुरे्ाः  
(१) लर्यमावली प्रारम्भ हरु् ुअगावै देजख जलस्रोतको उपयोग गरररहेको व्यजक्त्त 

वा संगठठत संस्थाले पलर् लर्यम १७ मा उल्लेजखत वववरणहरु खलुाइ 
लर्यमावली प्रारम्भ भएको लमलतले एक वषन लभत्र गाउँ जलस्रोत उपयोगको 
अर्मुलतपत्रको लालग दरखास्त पेश गर्ुन परे्छ ।  

(२) उपलर्यम (१) बमोजजम पर्न आएको दरखास्त उपर गाउँ जलस्रोत 
सलमलतले आवश्यक जाँचबझु गरी दरखास्तवालालाइ अर्सूुची -७ 
बमोजजमको ढाँचामा अर्मुलतपत्र ठदर्ेछ ।  

२५) अर्मुलतपत्र दस्तरुाः यो लर्यमावली बमोजजमको जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी 
कायन सञ्चालर् गर्न अर्मुलतपत्रको लालग दरखास्त ठदँदा आलथनक ऐर्मा उल्लेख 
भएमा सोही अर्सुार र र्भएमा अर्सूुची - ८ मा तोवकए बमोजजमको अर्मुलतपत्र 
दरखास्त बझुाउर् ुपरे्छ । 

२६) अर्मुलतपत्र र्वीकरण गर्नाः  
(१) यो लर्यमावली बमोजजम जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कायन सञ्चालर् गर्न 

अर्मुलतपत्रको लागी दरखास्त ठदँदा र्वीकरण दस्तरु लाग्र्ेछ ।  
(२) प्रत्येक वषन अर्मुलतपत्र र्वीकरण गराउँदा आलथनक ऐर्मा उल्लेख भएमा 

सोही अर्सुार र र्भएमा अर्सूुची - ८ मा तोवकए बमोजजम र्वीकरण 
दस्तरु लाग्र्ेछ ।  
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२७) अर्मुलतपत्र ववक्री वा हस्तान्तरण गर्न स्वीकृलत ललर्पुरे्ाः  
(१) अर्मुलतपत्र प्राप्त व्यजक्तले आफ्र्ो अर्मुलतपत्र ववक्री गर्न वा अन्य कुरै् 

प्रकारले कसैलाई हस्तान्तरण गर्ुन परेमा सम्बन्धीत गाउँ जलस्रोत सलमलत 
समक्ष लर्वेदर् ठदर् ुपरे्छ ।  

(२) उपलर्यम (१) बमोजजम प्राप्त भएको लर्वेदर् उपर गाउँ जलस्रोत सलमलतले 
आवश्यक जाचँबझु गरी दरखास्तवालाको र्ाउँमा रहेको अर्मुलतपत्र अन्य 
ब्यक्ती वा संगठठत संस्थाको र्ाउँमा लबक्री गर्न वा अन्य कुरै् प्रकारले 
हस्तान्तरण गर्न स्वीकृलत ठदर् सक्र्ेछ ।  

२८) जलववद्यतुको लागी जलस्रोतको उपयोगाः  
(१) लर्यम ११ मा जरु्सकु कुरा लेजखएको भए तापलर् जलववद्यतु उत्पादर् 

गर्नको लागी जलस्रोतको सवेक्षण तथा उपयोग गरे् अर्मुलतपत्रको 
सम्बन्धमा प्रचललत कारू्र् बमोजजम हरु्ेछ ।  

(२) जलववद्यतु उत्पादर् गरे् लसललसलामा जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था यस लर्यमावली वमोजजम हरु्ेछर् ।  

२९) गाउँपाललकाले जलस्रोतको उपयोग वा ववकास गर्न सक्र्ाेः  
(१) गाउँपाललका आफुले कुरै् जलस्रोतको उपयोग वा ववकास गर्न यस ऐर्को 

कुरै् व्यवस्थाले बाधा पयुानएको मालर्र्े छैर् ।  
(२) कसैले यस ऐर् वमोजजम उपयोग गरेको जलस्रोत र सो सँग सम्बन्धीत 

जग्गा, भवर्, उपकरण तथा संरचर्ा व्यपाक सावनजलर्क उपयोगका लागी 
गाउँपाललकाले आफूले ललई ववकास गर्न सक्र्छे ।  

(३) उपलर्यम (२) बमोजजम आफूले ललएको जलस्रोतको उपयोग गदान 
सम्बन्धीत जग्गा भवर् वा संरचर्ा वापत गाउँपाललकाले सम्बन्धीत 
ब्यक्तीलाई तोवकए बमोजजम क्षलतपूती ठदर्छे ।  

(४) उपलर्यम (३) बमोजजम ठदईर् ेक्षलतपूतीको रकम उपलर्यम (२) बमोजजम 
र्ेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, गाउँपाललकाले ललएको जग्गा भवर् उपकरण 
तथा संरचर्ाको वतनमार् मूल्य त्यसमा भएको टुट्फुट र साधारण प्रयोगबाट 
भएको ह्रास कटाई सो को आधारमा लर्धानरण गरे्छ ।  
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३०) गाउँ जलस्रोत सलमलतको गठर्ाः  
(१) गाउँ लभत्र रहेको जलस्रोतको उपयोगको लागी लर्यमावली को लर्यम ४ 

को उपलर्यम (१) बमोजजम अर्मुलतपत्र प्रदार् गरे् प्रयोजर्को लागी 
गाउँपाललकामा देहाय बमोजजम गाउँ जलस्रोत सलमलत रहर्ेछ।  
(क) गाउँपाललका अध्यक्ष                               अध्यक्ष  
(ख) वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापर् सलमलत संयोजक         सदस्य  
(ग) गाउँमा सञ्चाललत ववद्यतु आयोजर्ाको प्रलतलर्लध  मध्य एक जर्ा 
                                                   सदस्य  
(घ) कृषी शाखा प्रमखु                                  सदस्य  
(ङ) वर् शाखा प्रमखु                                   सदस्य  
(च) खार्ेपार्ी शाखा प्रमखु                               सदस्य  
(छ) लसचाइन शाखा प्रमखु                                सदस्य  
(ज) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत                     सदस्य सजचव  
(ज) गाउँपाललकाको अलधकृत वा तोकेको सहायक स्तरको कमनचारी 
                                              फोकल पसनर्  

३१) गाउँ जलस्रोत सलमलतको बैठक सम्बन्धी कायनववलधाः 
(१) गाउँ जलस्रोत सलमलतको बैठक अध्यक्षले तोकेको समय, लमलत र स्थार्मा 

बस्र्ेछ ।  
(२) बैठकको अध्यक्षता गाउँ जलस्रोत सलमलतको अध्यक्षले गरे्छ । अध्यक्षको 

अर्पुजस्थलतमा गाउँ जलस्रोत सलमलतको सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छार्ेको 
ब्यक्तीले बैठकको अध्यक्षता गरे्छ ।  

(३) गाउँ जलस्रोत सलमलतको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रलतशत सदस्य 
उपजस्थत भएमा बैठकको लागी गणपरुक संख्या पगेुको मालर्र्ेछ ।  

(४) गाउँ जलस्रोत सलमलतमा कुरै् ववषयमा छलफल भै मतदार् हुँदा उपजस्थत 
सदस्य संख्याको दईु लतहाइ सदस्यहरुको मतलाई गाउँ जलस्रोत सलमलतको 
लर्णनय मालर्र्ेछ ।  
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(५) गाउँ जलस्रोत सलमलतको लर्णनय गाउँ जलस्रोत सलमलतको सजचवद्धारा 
प्रमाजणत गरे्छ।  

(६) गाउँ जलस्रोत सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववलध गाउँ जलस्रोत 
सलमलत आफैले लर्धानरण गरे बमोजजम हरु्ेछ ।  

३२) गाउँ जलस्रोत सलमलतको सजचवालयाः गाउँ जलस्रोत सलमलतको सजचवालय प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृतको कायानलयमा रहर्ेछ ।  

३३) जलस्रोत ववकाशको पररयोजर्ा हस्तान्तरण गर्न सक्र्ाेः  
(१) गाउँपाललकाले लर्यम ११ को उपलर्यम (१) वा (२) बमोजजम ववकास 

गरेको कुरै् जलस्रोत सम्बन्धी पररयोजर्ाको लर्मानण समाप्त भइसकेपलछ 
आवश्यक शतनहरु तोकी हस्तान्तरण गर्न सक्र्ेछ ।  

(२) उपलर्यम (१) बमोजजम हस्तान्तरण गररएको पररयोजर्ा उपरको स्वालमत्व 
सम्बन्धीत उपभोक्ता संस्थाको हरु्ेछ र यस ऐर्को अलधर्मा रही आफूले 
अर्मुलत प्राप्त गरे सरह सो पररयोजर्ाको सञ्चालर् सम्बन्धीत उपभोक्ता 
संस्थाले गरे्छ ।  

३४) जलस्रोतको उपयोगको लागी करार गर्न सक्र्ाेः यस लर्देजशकामा अन्यत्र 
जरु्सकैु कुरा लेजखएको भए तापलर् गाउँपाललकाले कुरै् स्वदेशी वा ववदेशी 
कम्पर्ी संगठठत संस्था वा ब्यक्तीलसत प्रचललत कारू्र्को अधीर्मा रही करार 
गरी सोही करारमा उल्लेजखत शतनहरु बमोजजम जलस्रोतको उपयोग र सेवा 
ववस्तार गर्न गराउर् सक्र्ेछ।  

३५) सेवा उपभोगका शतनहरु तोक्र् र सेवा शलु्क असरु उपर गर्न पाउर्ाेः  
(१) अर्मुलत प्राप्त ब्यक्ती वा संस्थाले आफूले ववकास गरेको जलस्रोतको 

उपयोगको सेवा अन्य कसैलाई आपसी शतनको आधारमा उपलब्ध गराउर् 
र त्यस्तो सेवा वापत शलु्क असरु उपर गर्न सक्र्ेछ ।  

(२) गाउँपाललकाले ववकास गरेको जलस्रोतको उपयोगको सेवा अन्य कसैलाई 
उपल्ध गराए वापतको सेवा शलु्क आलथनक ऐर्मा उल्लेख भएमा सोही 
अर्सुार र र्भएमा अर्सूुची ९ मा तोवकए बमोजजम असूलउपर गर्न 
सक्र्ेछ।  
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३६) सेवा रोक्र् सक्र्ाेः सेवा उपभोग गरेवापत बझुाउर् ुपरे् शलु्क र्बझुाउर्े वा 
त्यस्तो सेवा अर्ालधकार रुपले उपयेग गरे् वा सेवा दरुुपयोग गरे् वा शतन 
ववपररत सेवा उपभोग गरे्को हकमा त्यस्तो सेवा बन्द गर्न सक्र्ेछ।  

३७) अरूको घरजग्गामा प्रवेश गर्न सक्र्ाेः गाँउपललका वा अर्मुलत प्राप्त व्यजक्तले 
जलस्रोतको सभेक्षण वा उपयोगको लसललसलामा कसैको घरजग्गामा प्रवेश गर्ुन 
परेमा गाँउपाललका वा अर्मुलत प्राप्त व्यजक्तले खटाएको कमनचारीले सम्बजन्धत 
व्यजक्तलाइन पूबन सूचर्ा ठदएर मात्र त्यस्तो घरजग्गामा प्रवेश गर्न सक्र्ेछ । 
त्यसरी प्रवेश गदान कुरै् हार्ी र्ोक्सार्ी हरु् गएमा गाँउपाललका वा अर्मुलत प्राप्त 
व्यजक्तले तोवकए बमोजजम क्षलतपतुी ठदर्पुर्ेछ । तर कुरै् घरजग्गामा 
जलस्रोतको अलधकृत उपयोग वा दरुुपयोग गरीरहेको शंका लागेमा मर्ालसव 
मावफकको कारण भएमा सो कुराको जाँचबझु गर्न  वा कुर् दघुनटर्ाबाट बचाउर् 
पूबन सूचर्ा लबर्ा कुरै् त्यस्तो कमनचारीले सम्बजन्धत घरजग्गामा प्रवेश गर्न 
सक्र्ेछ ।  

३८) जलस्रोतको उपयोगसंग सम्बजन्धत संरचर्ाको सरुक्षााः  
(१) जलस्रोत उपयोलगतासंग सम्बजन्धत कुर् संरचर्ाको सरुक्षाको लालग अर्मुलत 

प्राप्त व्यजक्तको अरुर्रुोधमा वा स्वयं व्यजक्तले आवश्यक ठार्मेा 
गाँउपाललकाले सरुक्षा प्रवन्ध गर्न सक्र्ेछ ।  

(२) उपलर्यम (१) बमोजजम अर्मुलत प्राप्त व्यजक्तको अरुर्रुोधमा सरुक्षा प्रवन्ध 
गररएकोमा त्यसको लालग लाग्र्े सम्पणुन खचन अर्मुलत प्राप्त व्यजक्तले व्यहोरे् 
छ ।  

३९) जलस्रोत प्रदवुषत गर्न र्हरु्ाेः  
(१) गाँउपाललका राजपत्रमा सूचर्ा प्रकाजशत गरी जलस्रोतको प्रदषुण सहर् 

लसमा तोक्र् सक्र्छे ।  
(२) उपलर्यम (१) बमोजजम तोवकएको जलस्रोतको प्रदषुण सहर् सीमा र्ाघ्र् े

गरी कसै लाइन पर्ी कुरै् कलसमको फोहरमैला, औद्यलगक लर्कास, ववष, 
रसायलर्क वा ववषाल ुपदाथन हाली वा प्रयोग गरी जलस्रोत दवुषत गर्न हदैुर्।  
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(३) जलस्रोत प्रदवुषत भए र्भएको वा कुर् जलस्रोत उपयोगको सम्बन्धमा 
लर्यम ३९ को उपलर्यम (१) बमोजजम तोवकएको  गणुस्तर भए र्भएको 
सम्बन्धमा तोकीएको अलधकारीले आवश्यकता अरुर्सुार परीक्षण गर्न 
गराउर् सक्र्छे ।  

४०) वातावरणमा उल्जेखलर्य प्रलतकुल असर पार्न र्हरु्ाेः जलस्रोतको उपयोग गदान 
भ ूक्षय हरु्,े बाढी पवहरो वा यस्तै अरु कारणद्वारा वातावरणमा उल्लेखलर्य 
प्रलतकुल अरसर र्परे् गरी गर्ुनपरे्छ ।  

४१) अर्मुलत खारेज गर्न सवकर्ाेः  
(१) अर्मुलत प्राप्त व्यजक्तले यो लर्यमावली वा लर्यमावली अन्तगनत बर्ेका अन्य 

कायनलबलध, लर्देजशका ववपरीत कुरै् काम गरेमा तोवकएको अलधकारीले अवलध 
तोकी त्यस्तो काममा आवश्यक सधुार गर्न आदेश ठदर् सक्र्ेछ ।  

(२) उपलर्यम (१) बमोजजम तोवकएको अवलधलभत्र अर्मुलत प्राप्त व्यजक्तले 
आवश्यक सधुार र्गरेमा तोवकएको अलधकाररले त्यस्तो व्यजक्तले पाएको 
अर्मुलत पत्र खारेज गर्न सक्र्ेछ ।  

(३) उपलर्यम (२) बमोजजम अर्मुलत खारेज गर्न अवलध तोवकएको अलधकाररले 
सम्बजन्धत अर्मुलतपत्र प्राप्त व्यजक्तलाइन मरु्ालसव सफाइन पेश गरे् मौका 
ठदर्पुरे्छ ।  

(४) कुरै् जलस्रोत प्रदवुषत भए र्भएको वा कुरै् जलस्रोतको उपयोगको 
सम्बन्धमा ऐर्को दफा ३९ उपलर्यम (१) बमोजजम गणुस्तर भए र्भएको 
पररक्षण गरे् गराउर्े अलधकार गाँउ जलस्रोत सलमलतले तोकेको 
अलधकारीलाइन हरु्ेछ । 

(५) उपलर्यम (१), (२) र (३) बमोजजम सजाय गरे् अलधकार गाँउ जलस्रोत 
सलमलत वा सलमलतले तोकेको अलधकारीलाइन हरु्ेछ । 

 
 
 
  



भाग २                   खण्ड २                     अंक  ५                                   २०७५    साल   मंससर     ०६   गते   सिसिवार 

 

पररच्छेद ४ 
जलस्रोत उपयोगको वववाद सम्बन्धी जाचँबझु 

४२) जलस्रोत उपयोग जाचँबझु सलमतीाः  
(१) मा उपयोग गदान कुरै् वववाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो वववाद समाधार्को 

लालग देहाय बमोजजमको एक जलश्रोत उपयोग तथा जाँचबझु सलमती रहर्ेछ  
(क) प्रलतलर्धी वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापर् सलमती           अध्यक्ष  
(ख) सम्बजन्धत विा अध्यक्ष वा लर्जले तोकेको सदस्य            सदस्य  
(ग) प्रलतलर्धी योजर्ा शाखा                                  सदस्य  

(२) दइुन वा दइुन भन्दा बढी विाहरु वीच जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी लबवाद 
उत्पन्न भएमा उपलर्यम (१) को (ख) बमोजजम लबवादसंग सम्बजन्धत 
प्रत्येक विा सलमतीको १।१ जर्ा प्रलतलर्धी रहर्ेछर्।्  

(३) उपलर्यम (१) बमोजजमको जलस्रोत उपयोग जाँचबझु सलमलतले जलस्रोतको 
उपयोगमा उत्पन्न वववाद समाधार् गदान छुटै्ट कायनलबलध तजुनमा र्भएसम्म 
वववादको लर्रुपण गदान देहायको कायनलबलध अपर्ाउर्ेछ।  
(क) जलस्रोत उपयोगबाट लाभाजन्भत हरु्े स्थार्ीय व्यजक्तहरु बाहेक 

जलस्रोत उपयोगको प्राथलमकता लर्धानरण वा जलस्रोत सम्बन्धी कुर् 
परीयोजर्ा संचालर्बाट स्थार्ीय व्यजक्तहरु लाइ पर्न जार्े मकानको 
सम्बन्धमा वववाद उठेका सम्बजन्धत अर्मुलत प्राप्त व्यजक्त, संलगतत 
संस्था तथा स्थार्ीय व्यजक्तहरु लाइ छुट्टा छुटै्ट वा सामवुहक पदमा 
आफ्र्ो दावी पषु्टयाइन हरु् ेतथ्यहरु उल्लेख गरी जार्कारी पेश गर्न 
मर्ालसव मावफकको म्याद तोवकठदर्पुरे् छ ।  

(ख) खण्ि (क) बमोजजम तोवकएको म्यादलभत्र ललजखत जार्कारी प्राप्त 
भएपलछ पररयोजर्ा स्थल समेतको स्थलगत अध्ययर् गरी मखु्यतयााः 
देहायको ववषयमा जार्कारी ललर्पुरे्छ।  
(अ) परीयोजर्ाको कुल खचन  
(आ) परीयोजर्ाबाट हरु्े फाइनदाको स्तर  
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(इ) आयोजर्ा संचालर् गदान सम्बजन्धत जलस्रोत उपयोग गरररहेका 
व्यजक्त वा समहुलाइन पर्न सक्र्े असर  

(इन) परीयोजर्ाबाट लाभाजन्भत हरु्े उपभोक्ताको संख्या  
(उ) परीयोजर्ा संचालर् गदान वातावरणमा परे् प्रभाव  
(ऊ) स्थार्ीय जर्ताको आवश्यकता  
(ए) परीयोजर्ाबाट लाभाजन्भत हरु्े उपभोक्ताहरु को प्रलतवक्रया  
(ऎ) अन्य आवश्यक कुराहरु  

(ग) खण्ि (ख) मा उल्लेख भएका ववषयहरु मा जार्कारी प्राप्त गरेपलछ 
सोको आधारमा जलस्रोत लाभदायक उपयोग भए र्भएको र सो 
जलस्रोत पाउर्े र्पाउर्े कुराको तधानरण गर्ुन परे्छ।  

(घ) उपलर्यम (३) को खण्ि (ग) बमोजजम जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी 
कुराको तधानरण गदान जलस्रोत उपयोग जाँचबझु सलमलतले शतनहरु समेत 
तोक्र् सक्र्छे ।  

पररच्छेद ५ 
सेवा शलु्क सम्बन्धी 

४३) वावषनक शलु्काः अर्मुलतपत्र प्राप्त व्यजक्तले जलस्रोत उपयोग गरी अन्य व्यजक्तहरु 
लाइन व्यापाररक प्रयोजएर्को लालग सेवा उपलव्ध गराए वापत गाँउपाललकालाइन 
बझुाउर् ुपर्े वावषनक शलु्क अरुर्सूुची ९ मा तोककए बमोजजम हरु्ेछ ।  

४४) सेवा शलु्क लर्धानरण सलमतीाः  
(१) गाँउपाललकाले गरेको जलस्रोत उपयोगको सेवा शलु्क तधानरण गर्न, 

लर्धानररत समयलभत्र सेवा शलु्क र्बझुाउर्े उपभोक्तालाइ अलतररक्त शलु्कको 
दर लर्धानरण गर्न देहाय बमोजजमको सेवा शलु्क तधानरण सलमती रहर्ेछ । 
सलमलतले लर्धानरण गरेको शलु्क प्रत्येक आ.व.मा आलथनक ऎर्मा समावेश 
भइन पारीत भएपछी मात्र लाग ुहरु्ेछ ।  

(क) गाँउपाललकाले तोकेको कायनपाललकाको सदस्य       अध्यक्ष  
(ख) उपभोक्ता मध्येबाट गाँउपाललकाले तोकेको व्यजक्त     सदस्य  
(ग) गाँउपाललका सम्बजन्धत शाखा हेरे् कमनचारी सदस्य      सजचव  
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(२) सेवा शलु्क लर्धानरण सलमतीको बैठक सम्बन्धी कायनलबलध सलमलतले स्वयं 
लर्धानरण गर्न सक्र्े छ ।  

(३) उपलर्यम (१) बमोजजम सेवा शलु्क लर्धानरण सलमलतले सेवा शलु्क तेक्दा 
ह्रास कट्रटी दर, उपयकु्त लाभ, संरचर्ाको प्रकृलत, उपभोक्ता मलु्य सूचीको 
पररवतनर् जस्ता कुराहरु को आधारमा सेवा शलु्क लर्धानरण गरे्छ ।  

४५) सेवा शलु्क बझुाउर् ुपरे्ाः  जलस्रोतको उपयोगबाट उपलव्ध सेवा उपयोग 
गरे् उपभोक्ताहरुले सेवा उपयोग गरेवापत लर्यम ४४ को उपलर्यम ३ बमोजजम 
लर्धानररत सेवा शलु्क बझुाउर् ुलर्जहरुको दावयत्व हरु्ेछ ।  

 
पररच्छेद ६ 

घरजग्गा प्रालप्त तथा क्षलतपतुी सम्बन्धी व्यवस्था 
४६) लर्वेदर् ठदर्पुरे्ाः लर्यमावलीको लर्यम १० को उपलर्यम (१) बमोजजम 

जलस्रोत उपयोगको लालग कसैको घर जग्गा उपयोग गर्न वा प्राप्त गर्न आवश्यक 
परेमा अर्मुलतपत्र प्राप्त व्यजक्तले गाँउपाललका समक्ष अरुर्सूुची १० वमोजजमको 
ढाँचामा लर्वेदर् ठदर्पुरे्छ ।  

४७) परीयोजर्ाको स्थल वरीपरीको जग्गा प्रयोग गर्न लर्षधे गर्न सक्र्ाेः  
(१) ऎर्को लर्यम १० को उपलर्यम (३) को प्रयोजर्को लालग गाँउपाललकाले 

जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी परीयोजर्ाको वकसीम, बर्ोट, क्षमता, अठद 
कुराहरु लाइन ध्यार्मा राखी त्यस्तो परीयोजर्ा क्षेत्रलभत्रका घर जग्गा कुरै् 
खास कामको लालग अरु कसै ले प्रयोग गर्न र्पाउर् ेगरी लर्जित दरुी 
तोकी लर्षधे गर्न सक्र्ेछ।  

(२) उपलर्यम (१) बमोजजम लर्षेध गररएको सूचर्ा गाँउपाललकाले 
सवनसाधारणको जार्कारीको लालग प्रकाजशत गरी सम्बजन्धत परीयोजर्ा 
के्षत्रको मखु्य मखु्य ठाउँ, परीयोजर्ा कायानलय, सम्बजन्धत विा वा 
गाँउपाललका लगायत अन्य सम्बजन्धत कायानलयमा समेत टाँस्र् लगाउर् ु
परे्छ ।  

४८) क्षलतपतुी ठदइर्ाेः  
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(१) लर्यम ४६ बमोजजम घरजग्गा प्रयोग लर्षेध गररएको कारणबाट सम्बजन्धत 
व्यजक्तलाइन भएको हार्ी र्ोक्सार्ी वापत ठदइर् ेक्षलतपतुीको रकम लर्यम 
४८ को उपलर्यम (२) बमोजजम गठठत क्षलतपलुतन तधानरण सलमलतले लर्णनय 
गरे बमोजजम हरु्ेछ ।  

(२) घरजग्गाको प्रयोगमा थप बन्देज लगाउर्पुर्े अरुवस्था परेमा बाहेक 
उपलर्यम (१) बमोजजम ठदइनर् ेक्षलतपलुतनएर्को रकम सम्बजन्धत व्यजक्तलाइन 
एक पटक मात्र ठदइनर्छे ।  

४९) क्षलतपलुतन लर्धानरण सलमतीाः  
(१) लर्यमावलीको लर्यम ४८ को उपलर्यम (२) बमोजजम क्षलतपलुतनएर्को 

रकम लर्धानरण गर्न देहाय बमोजजमको क्षलतपलुतन लर्धानरण सलमती रहर्ेछ ।  
(क) गाँउपाललकाले तोकेको कायनपाललका सदस्य      अध्यक्ष  
(ख) जलस्रोत उपयोग परीयोजर्ासंग सम्बजन्धत कायानलयको प्रलतलर्धी 
                                                   सदस्य  
(ग) गाँउपाललकाले तोकेको जलस्रोत ववज्ञ                   सदस्य  
(घ) हार्ी र्ोक्सार्ी भएको सम्पलतको धर्ी वा लर्जको प्रलतलर्धी   सदस्य  
(ङ) मालपोत शाखाको प्रलतलर्धी                           सदस्य  
(च) क्षती भएको विाको विाध्यक्ष वा लर्जले तोकेको प्रलतलर्धी   सदस्य  

(२) उपलर्यम (१) बमोजजमको क्षलतपलुतन तधानरण सलमलतले क्षलतपलुतनएर्को रकम 
लर्धानरण गदान प्रत्यक्ष रुपमा वास्तववक हार्ी र्ोक्सार्ीको मूल्यांकर् गरी 
तधानरण गर्ुनपरे्छ ।  

(३) क्षलतपलुतन तधानरण सलमतीको बैठक सम्बन्धी कायनलबलध सलमती आफैले 
लर्धानरण गर्न सक्र्छे ।  

पररच्छेद ७ 
ववववध 

५०. सहयोग पयुानउर् ुपरे्ाः  आफ्र्ो कायनसम्पादर्को लसललसलामा गाँउ जलस्रोत 
सलमलतले जलस्रोतसंग सम्बजन्धत लर्कायबाट आवश्यकता अर्सुारका तथ्यांकहरु 
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माग गर्न सक्र्छे र माग भएका तथ्यांकहरु उपलव्ध गराउर् ु सम्बजन्धत 
लर्कायको कतनव्य हरु्ेछ ।  

५१. दघुनटर्ाको सूचर्ााः  
(१) अर्मुलतपत्र प्राप्त व्यजक्तले जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कुर् काम गदान 

कुर् प्रकारले दघुनर्टर्ा वा र्ोक्सार्ी भएमा गाँउ जलस्रोत सलमतीलाइन 
तरुुन्त सूचर्ा ठदर्पुरे्छ ।  

 (२) उपलर्म (१) बमोजजमको सूचर्ा प्राप्त भएपलछ त्यस्तो दरु्नटर्ाको कारण 
पत्ता लगाउर् गाउँ जलस्रोत सलमलतले आवश्यक लर्रीक्षण गर्न गराउर् 
सक्र्ेछ र प्राववलधक दृवष्टकोणाबाट त्यस्तो दरु्नटर्ा र्दोहररर् अपर्ाउर्पुरे् 
सरुक्षात्मक व्यवस्था गर्न अर्मुती प्राप्त व्यजक्तलाइ आदेश पालर्ा गर्न 
सम्बजन्धत अर्मुलत प्राप्त व्यजक्तको कतनव्य हरु्ेछ ।  

५२. गाउँपाललकाले लर्देर्शर् ठदर् सक्र्ाेः गाउँपाललकाले जलस्रोतको उपयोग 
सम्बन्धमा गाउँ जलस्रोत सलमलतलाइ आवश्यक लर्देशर् ठदर् सक्र्छे । यस्तो 
लर्देशर्को पालर्ा गर्ुन गाउँ जलस्रोत सलमलतको कतनव्य हरु्ेछ ।  

५३. दण्ि सजायाः  
(१) कसैले यो लर्यमावली वा यस अन्तरगत बर्ेका अन्य कायनववलध वा 

लर्देजशकाको उल्लंघर् गरेमा लर्जलाइ तोवकएको अलधकारीले पाँच हजार 
रुपैयाँ सम्म जररवार्ा गर्न सक्र्ेछ र त्यस्तो कसूरबाट कसैको हार्ीर्ोक्सार्ी 
भएको रहेछ भर्े लर्जबाट त्यस्तो हार्ी र्ोक्सार्ी वापतको क्षेलतपलुतन भराइ 
ठदर् सक्र्ेछ।  

(२) कसैले यस लर्यमावली बमोजजम लर्जलाइ अर्मुलतपत्र ललर्पुरे्मा सो र्इर् 
वा अर्मुलतपत्रमा उल्लेख भएका शतनहरु पालर्ा र्गरी जलस्रोतको उपयोग 
गरेमा लर्जलाइ तोवकएको अलधकारीले पाँच हजार रुपैयासम्म जररवार्ा र 
त्यस्तो काम बन्द गराउर् सक्र्ेछ ।  

(३) यस लर्यमावली बमोजजम ववकास गररएको जलस्रोत वा त्यस्तो जलस्रोतबाट 
उत्पन्न सेवा कसैले चोरी गरेमा वा दरुुपयोग गरेमा वा अर्ालधकार प्रयोग 
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गरेमा तोवकएको अलधकारीले लर्जबाट लबगो असूल गरी लर्जलाइ लबगो 
बमोजजमको जररवार्ा समेत गर्न सक्र्ेछ ।  

(४) कसैले बदलर्यतसाथ कुरै् खार्ेपार्ीको महुार्, बाँध, र्हर वा जलस्रोतको 
उपयोगसंग सम्बजन्धत कुरै् संरचर्ा वा त्यस्तो संरचर्ामा असर पारे् अन्य 
कुरै् संरचर्ा भत्काएमा, लबगारेमा वा कुरै् वकलसमले हार्ी र्ोक्सार्ी पयुाएमा 
वा त्यस्तो कुरै् काम कुराको दरुुत्साहर् ठदएमा वा त्यस्तो काम गरे् 
उध्योग गरेमा लर्जबाट हार्ी र्ेक्सार्ीको लबगो असलु गरी लर्जलाइ प्रचललत 
कारू्र् बमोजजम जररवार्ा, कैद वा दवैु सजाए हरु्छे ।  

५४. परु्रावेदर्ाः लर्यम ५३ बमोजजम ठदएको क्षेलतपलुतनको रकममा वा लर्यम ४१ 
बमोजजम तोवकएको अलधकारीले अर्मुलत पत्र खारेज गरेकोमा वा लर्यम ५३ 
को उपलर्यम (१), (२) वा (३) बमोजजम तोवकएको अलधकारीले ठदएको 
सजाएको आदेशमा जचत्त र्वझु्र्े व्यजक्तले पैलतस ठदर्लभत्र परु्रावेदर् अदालतमा 
परु्रावेदर् ठदर् सक्र्ेछ।  

५५. अर्सूुचीमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्र्ाेः गाउँपाललकाले राजपत्रमा सूचर्ा 
प्रकाजशत गरी यस लर्यमावलीको अर्सूुचीमा आवश्यकता अर्सुार हेरफेर वा 
थपघट गर्न सक्र्छे ।  

५६. अरूको घर जग्गाको उपयोग वा प्राप्ती   
(१) जलस्रोतको उपयोगको लालग देहायको कुरै् काम गर्न अरु कसैको घर 

जग्गा उपयोग गर्न वा प्राप्त गर्न आवश्यक परेमा अर्मुलत पत्र प्राप्त व्यजक्तले 
गाउँपाललका समक्ष तोककए बमोजजम लर्वेदर् ठदर् सक्र्छे ।  
क. बाँध वा तट्बन्ध बाँध्र्  
ख. र्हर, कुलो वा सरुुङ खन्न  
ग. जलमर् मलुर् वा मालथ पार्ीको ट्याङ्की बर्ाउर् वा पाइप लाइर् ववछ्याउर्,  
घ. पोखरी बर्ाउर् वा जल ववतरण केन्र्द स्थापर्ा गर्न ।  
ङ. जलस्रोतको ववकाससंग सम्बजन्धत अरु आवश्यक लर्मानण कायन गर्न । 
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(२) उपलर्यम (१) बमोजजम लर्वेदर् प्राप्त भएमा गाउँपाललकाले आवश्यक 
जाँचबझु गरी प्रचलत कारू्र् बमोजजम संगठठत संस्थालाइ सरह अर्मुलतपत्र 
प्राप्त व्यजक्तलाइ त्यस्तो घर जग्गा प्राप्त गराइठदर् सक्र्ेछ।  

५७. कायनववलध वा लर्देजशका बर्ाउर् सक्र्ाेः लर्यमावलीको प्रभावकारी कायानन्वयर्का 
लागी देहायका के्षत्रमा कायनववचध तथा लर्देजशका बर्ाइर् लाग ुगर्न सक्र्छे 
।  
(क) खार्ेपार्ी, लसंचाइन, जल यातायात, औद्योलगक उपयोग, आमोद प्रमोद 

सम्बन्धी उपयोग र जलस्रोतको यस्ता अन्य उपयोग,  
(ख) जलस्रोत संरक्षण, बाढी लर्यन्त्रण, वपहरो रोकथाम,  
(ग) वातावरण संरक्षण,  
(घ) जलस्रोत उपयोग गरे वापत गाउँपाललकालाइन बझाउर् ुपरे् शलु्क, दस्तरु 

सम्बन्धी,  
(ङ) जलस्रोत उपयोगका ववलभन्न तररकाहरु ,  
(च) जलस्रोतको प्रदषुण रोक्र्े ववषयहरु ,  
(छ) जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी सेवाको स्तर लर्धानरण,  
(ज) जलस्रोत उपयोगबाट हरु् सक्र्े दघुनटर्ा र त्यसको जाँचबझु तथा क्षलतपूलतन,  
(झ) उपभोक्ता संस्था, सलमलत र उपभोक्ता सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाको साथ 

उपभोक्ताहरुको वहत संरक्षण र सवुवधा ठदर्े ववषयहरु  
(ञ) जलस्रोतको ववकास तथा उपयोग सम्बन्धी अन्य कुराहरु  

५८. खारेजी तथा बचाउाः यो लर्यमावलीका कुरै् लर्यम, उपलर्यम वा खण्ि प्रचललत 
संघीय तथा प्रादेजशक कारू्र्संग बाजझएको खण्िमा स्वतााः खारेज हरु्ेछर् भर् े
लर्यमावली प्रारम्भ हरु्भुन्दा अजघका कारू्र् बमोजजम गररएका कामकारवाही 
यस लर्यमावली अर्सुार भए गरेको मालर्र्ेछ ।  
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अर्सूुची-१ 
(लर्यम ५ सगँ सम्बजन्धत) 

लर्वेदर् पत्रको ढाचँा 
श्री अध्यक्ष ज्य,ु  
........................जलस्रोत सलमलत  
गौमलु गाउँपाललका, घट्मरु्ा बाजरुा ।  
महोदय,  
हामीले .......................उपभोक्ता संस्था गठर् गरी दतान गराउर् चाहेकोले गौमलु 

गाउँपाललकाको जलस्रोत लर्यमावली २०७५ को लर्यम ५ बमोजजम उपभोक्ता 
संस्था दतान गराउर् देहायको वववरण खलुाइन प्रस्ताववत उपभोक्ता संस्थाको एक 
प्रलत ववधार् र एक सय रुपयाँ दस्तरु सवहत दरखास्त ठदएका छौँ ।  

वववरणाः  
१. उपभोक्ता सलमलतको र्ामाः  
२. कायनक्षेत्राः  
३. उद्देश्याः  

(क)  
(ख)  
(ग)  

४. सदस्यहरुको र्ामाः                     ठेगार्ा                                     
पेशा  
(क)  
(ख)  
(ग)  
(घ)  

५. उपयोग गररर्े जलस्रोत वववरणाः 
(क) जलस्रोतको र्ाम (चार वकल्ला सवहत) भएको ठाउँ:  
(ख) जलस्रोत बाट गररर्े प्रयोगाः  
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(ग) उपभोक्ता संस्थाले उपयोग गर्न चाहेको जलस्रोतको पररणामाः 
(घ) उक्त जलस्रोतको हाल भ रहेको उपयोगााः  

६. उपभोक्ता संस्थाले पयुानउर् चाहेको सेवा सम्बन्धी वववरण  
(क) सेवाको वकलसमााः 
(ख) सेवा पयुानउर्े के्षत्राः 
(ग) सेवाबाट लाभाजन्वत हरु्े उपभोक्ताहरुको संख्यााः  
(घ) भववष्यमा सेवा ववस्तार गर्न सवकर्े सम्भावर्ााः  

७. आलथनक स्रोतको वववरणाः  
८. कायानलयको ठेगार्ााः  

लर्वेदक,  
                            उपभोक्ता संस्थाको तफन बाट लर्वेदर् ठदर्ेको  

सहीाः 
र्ामाः  
पदाः  
ठेगार्ााः  
लमलताः 
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अर्सूुची-२ 
(लर्यम ८ को उपलर्यम (१) सगँ सम्बजन्धत ) 

गौमलु गाउँपाललका जलस्रोत सलमलत 
घट्मरु्ा, बाजरुा 

दतान लमलताः  
दतान र्म्बराः         

 लमलताः..........  
उपभोक्ता संस्था दतान प्रमाणपत्र 

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

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

.................(सम्बजन्धत उपभोक्ता संस्थाको 
र्ाम).....................लाइन गौमलु गाउँपाललकाको जलस्रोत लर्यमावली, २०७५ 
को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजजम.......................साल............... 
मवहर्ा................. गते गौमलु गाउँपाललकाको जलस्रोत लर्यमावली, २०७५ 
बमोजजम आफ्र्ो कायन सञ्चालर् गरे् गराउर्े गरी देहाय बमोजजम उपयोगका लालग 
यस कायानलयमा दतान गरी यो दतान प्रमाणपत्र प्रदार् गररएको छ ।  
१. उपयोग गररर्े जलस्रोत वववरणाः  

(क) जलस्रोतको र्ाम (चार वकल्ल सवहत) भएको ठाउँ:  
(ख) जलस्रोत बाट गररर्े प्रयोगाः  
(ग) उपभोक्ता संस्थाले उपयोग गर्न चाहेको जलस्रोतको पररणामाः  

२. उपभोक्ता संस्थाले पयुानउर् चाहेको सेवा सम्बन्धी वववरण  
(क) सेवाको वकलसमाः               (ख) सेवा पयुानउर्े के्षत्राः  
(ग) सेवाबाट लाभाजन्वत हरु्े उपभोक्ताहरुको संख्यााः 
(घ) भववष्यमा सेवा ववस्तार गर्न सवकर्े सम्भावर्ााः 

सहीाः  
र्ाम,थराः 
पदाः  
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अर्सूुची-३ 
(लर्यम १३ को उपलर्यम (१) सगँ सम्बजन्धत ) 

जलस्रोत उपयोगको सवेक्षण अर्मुलत पत्रको लालग दरखास्त 
 

लमलताः...................  
श्री अध्यक्ष ज्य,ु  
गौमलु गाउँपाललका जलस्रोत सलमलत,  
घट्मरु्ा, बाजरुा ।  
 
जलस्रोतको उपयोगको लर्जम्त सवेक्षण गर्नको लालग अर्मुलतपत्र पाउर् गौमलु 

गाउँपाललकाको जलस्रोत लर्यमावली, २०७५ को लर्यम १३ बमोजजम 
देहायको वववरण खलुाइ यो दरखास्त पेश गरेको छु ।  

1. व्यजक्त वा संगठठत संस्थाको र्ाम र ठेगार्ाााः  
2. उद्देश्याः                    3. सवेक्षण गरे् क्षेत्राः  
4. सवेक्षण गर्न लाग्र्े अर्मुालर्त खचन रु.:  
(पषु्ट्याइ वववरण संलग्र् गर्ुनपरे्छ )  
5. सवेक्षण गरे् अवलधाः  
6. अन्य वववरणहरुाः (गौमलु गाउँपाललकाको जलस्रोत लर्यमावली, २०७५ को 

लर्यम १३ बमोजजम)  
7. मालथ उल्लेजखत व्यहोरा ठठक साँचो छ झठु्ठा ठहरे कारू्र् बमोजजम सहुँला 

बझुाउला ।  
संगठठत संस्था भए सो संस्थाको छाप सम्बजन्धत व्यजक्त वा संगठठत संस्थाको 

तफन बाट दरखास्त ठदर्ेको  
र्ाम:  
सहीाः  
पदाः  
ठेगार्ााः  
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अर्सूुची-४ 
(लर्यम १५ सगँ सम्बजन्धत ) 

गौमलु गाउँपाललका 
जलस्रोत सलमलत 
घट्मरु्ा, बाजरुा 

 
जलस्रोत उपयोगको सवेक्षण अर्मुती पत्र 

अर्मुलत पत्र संख्यााः        
  लमलताः.............. 

 

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

 

महाशय,  
तपाइनलाइन जलस्रोतको उपयोगको सवेक्षण गर्न पाउर्े गरी देहायको वववरण खोलल 

गौमलु गाउँपाललकाको जलस्रोत लर्यमावली, २०७५ को लर्यम १५ बमोजजम 
यो अर्मुलतपत्र प्रदार् गररएको छ ।  

1. व्यजक्त वा संगठठत संस्थाको परुा ठेगार्ााः 
2. जलस्रोत सवेक्षणको उद्देश्याः 
3. जलस्रोत सवेक्षणको के्षत्राः  
4. सवेक्षण गरे् अवलधाः  
5. अर्मुलत पत्र बहाल रहर् ेअवलधाः  
 

अर्मुलतपत्र र्े अलधकारीको  
र्ामाः  
सहीाः  
पदाः  
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अर्सूुची-५ 
(लर्यम १७ सगँ सम्बजन्धत ) 

जलस्रोत उपयोग अर्मुलत पत्रको लालग दरखास्त 
लमलताः............  

श्री अध्यक्ष ज्य,ु  
गौमलु गाउँपाललका, जलस्रोत सलमलत  
घट्मरु्ा, बाजरुा ।  

जलस्रोत उपयोगको लर्जम्त अर्मुलत पाउर् जलस्रोत लर्यमावली, २०७५ को 
लर्यम १७ बमोजजम देहायका वववरणहरु समेत खलुाइ यो दरखास्त पेश गरेको 
छु।  
1. व्यजक्त वा सांगठलर्क संस्थाको र्ाम र ठेगार्ााः 
2. उद्देश्याः 3. उपयोग गर्न खोजेको जलस्रोतको पररमाण र उपयोग गरे् प्रयोजर्ाः  
4. प्रस्ताववत जलस्रोतको महुार् रहेको (चार वकल्ला) र उपयोग गरे् ठाउाः 
5. जलस्रोतको उपयोगबाट लाभ पगु्र्े ठाउँको के्षत्रफलाः  
6. प्रस्ताववत उपभोगबाट हरु्सक्र्े सम्भाववत लाभाः  
7. प्रस्ताववत सेवाबाट लाभाजन्वत हरु्सक्र्े उपभोक्ता संख्यााः  
8. जलस्रोत उपयोगका लालग लाग्र्े अर्मुालर्त रकम र सोको स्रोताः  
9. जलस्रोत उपयोग गरे् तररकााः 
10. जलस्रोतको हाल भएको उपयोग र भववष्यमा हरु्सक्र्े उपयोगाः  
11. अन्य वववरण  
मालथ उल्लेजखत व्यहोरा ठठक साँचो छ झठु्ठा ठहरे कारू्र् बमोजजम सहुँला 

बझुाउला।  
संगठठत संस्था भए सो संस्थाको छाप  
सम्बजन्धत व्यजक्त वा संगठठत संस्थाको तफन बाट दरखास्त ठदर्केो  
र्ाम,थर:  
सहीाः  
पदाः  
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अर्सूुची-६ 
(लर्यम २० सगँ सम्बन्धीत ) 

गौमलु गाउँपाललका 
जलस्रोत सलमलत 
घट्मरु्ा, बाजरुा 

जलस्रोत उपयोगको अर्मुलतपत्र 
लमलताः...................  

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

 

महाशय,  
तपाइनलाइन जलस्रोतको उपयोग गर्न पाउर् े गरी देहायको वववरण खोली गौमलु 

गाउँपाललका जलस्रोत लर्यमावली, २०७५ को लर्यम २० बमोजजम यो 
अर्मुलतपत्र प्रदार् गररएको छ ।  

1. व्यजक्त वा संगठठत संस्थाको र्ाम र ठेगार्ााः 
2. जलस्रो उपयोगको उद्दशे्याः  
3. जलस्रोतको र्ाम,वकलसम र रहेको स्थार् (चार वकल्ला सवहत)  
4. उपयोग गर्न पाउर्े जलस्रोतको पररणामाः 
5. जलस्रोत उपयोगको के्षत्राः  
6. जलस्रोत उपयोग गरे् तररकााः  
7. प्रस्ताववत पररयोजर्ाबाट लाभाजन्वत हरु्े उपभोक्ताहरुको संख्यााः  
8. अर्मुलतपत्र बहाल रहर्े अवलधाः  
 
अर्मुलतपत्र ठदर्े अलधकारीको  
र्ामााः 
सहीाः  
पदाः 
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अर्सूुची-७ 
(लर्यम २४ को उपलर्यम(२) सगँ सम्बजन्धत ) 

गौमलु गाउँपाललका, जलस्रोत सलमलत 
घट्मरु्ा, बाजरुा 

जलस्रोत उपयोगको अर्मुलत पत्र 
अर्मुलत पत्र संख्यााः  

लमलताः............  
श्री....................................  
......................................  

महाशय,  
तपाइनलाइन ..............................मा ठदर् ु भएको दरखास्त बमोजजम देहायको 

वववरणहरु खलुाइन जलस्रोत लर्यमावली, २०७५ को लर्यम २४ बमोजजम यो 
अर्मुलत पत्र प्रदार् गररएको छ ।  

1. जलस्रोत उपयोग गरे् व्यजक्त वा संगठठत संस्थाको परुा ठेगार्ााः  
2. जलस्रोत उपयोगसँग सम्बजन्धत पररयोजर्ाको र्ाम र वकलसमाः  
(प्रत्येक उपयोग सँग सम्बजन्धत)  
3. जलस्रोतको र्ाम र रहेको स्थार्ाः  
4. जलस्रोतको उपयोग भएको स्थार्ाः 
5. जलस्रोत उपयोग भएको पररणामाः 
प्रदेश................ जजल्ला...............वा गाउँपाललका...............  
6. उपभोक्ता संख्या र त्यसको वकलसमााः 
7. सेवा उपल्ध गराउर् शरुु गरेको लमलताः  
8. अर्मुलतपत्र बहाल रहर्े अवलधाः           9. अन्य शतनहरुाः 

अर्मुलतपत्र ठदर्े अलधकारीको  
र्ामाः 
सहीाः  
पदाः 
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अर्सूुची-८ 
(लर्यम १३ को उपलर्यम (२), लर्यम २५, र २६ को उपदफा (२) सगँ 

सम्बजन्धत ) 
अर्मुलत पत्र दस्तरु 

जलस्रोत उपयोगको वकलसम 
क. खार्ेपार्ी र घरेल ुउपयोग रु.५००।-  
ख. लसचाइन रु.५००।-  
ग. पशपुालर् तथा मत्स्यपालर् जस्ता कृषीजन्य उपयोग रु.१०००।-  
घ. घरेल ुउद्योग, औद्योलगक व्यवसाय तथा खार्ीजन्य उपयोग रु.२०००।-  
ङ. जल यातायात रु.५०००।-  
च. आमोद प्रमोदजन्य उपयोग रु.५०००।-  
छ. अन्य उपयोग रु.५०००।-  



भाग २                   खण्ड २                     अंक  ५                                   २०७५    साल   मंससर     ०६   गते   सिसिवार 

 

अर्सूुची-९ 
(लर्यम ३५ (२) सगँ सम्बजन्धत ) 

जलस्रोत उपयोग वापत बझुाउर् ुपरे् वावषनक शलु्क 
१. लसचाइनको हकमा  

क. दइुनहजार हेक्टरसम्मको जमीर् लसचाइन गर्न अलधकतम रु.१०००।-  
ख. दइुनहजार देजख पाँचहजार हेक्टर सम्मको जमीर् लसचाइन गर्न रु.२०००।-  
ग. पाँचहजार देजख दशवहार हेक्टर सम्मको जमीर् लसचाइन गर्न रु.५०००।-  
घ. दश हजार देजख पन्र हजार हेक्टर सम्मको जमीर् लसचाइन गर्न 

रु.१००००।-  
ङ. पन्र हजार देजख बीस वहार हेक्टर सम्मको जमीर् लसचाइन गर्न 

रु.१५०००।-  
च. बीस हजार देजख पच्चीस वहार हेक्टर सम्मको जमीर् लसचाइन गर्न 

रु.२००००।-  
छ. पच्चीस हजार हेक्टर भन्दा मालथको जमीर् लसचाइन गर्न रु.२५०००।-  

२. खार्पेार्ीको हकमा  
क. एक सय सम्म जर्संख्यालाइन खार्ेपार्ी व्यवस्था गर्न रु.५००।– 

ख दइुनसय सम्म जर्संख्यालाइन खार्ेपार्ी व्यवस्था गर्न रु. १०००।– 

ग लतर् सय सम्म जर्संख्यालाइन खार्ेपार्ी व्यवस्था गर्न रु.१५००।– 

घ पाँच सय सम्म जर्संख्यालाइन खार्ेपार्ी व्यवस्था गर्न रु.२०००।– 

ङ सात सय सम्म जर्संख्यालाइन खार्ेपार्ी व्यवस्था गर्न रु.२५००।– 

च एक हजार सम्म जर्संख्यालाइन खार्ेपार्ी व्यवस्था गर्न रु.३०००।– 

३. कृवषजन्य उपभोगका लालग रु. २०००।- देजख रु.२० हजार सम्म पार्ी 
प्रयोगको पररमाणको आधारमा।  
४. घरेल ुउद्योगको लालग रु. २०००।- देजख रु.२०००० सम्म पार्ी प्रयोगको 

पररमाणको आधारमा  
५. औद्योलगक व्यवसाय तथा खार्ीजन्य उपयोगको लालग रु. ५०००।- देजख रु. 

५०००० सम्म पार्ी प्रयोगको पररमाणको आधारमा ।  
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६. अमोद प्रमोदजन्य प्रयोगका लालग रु. १०००।- देजख रु.१०००० सम्म पार्ी 
प्रयोगको पररमाणको आधारमा।  

७. जल ववद्यतुको लागी प्रलत वकलोवाट रु १०० का दरले । 
८. अन्य प्रयोगका लालग रु. ५०००।- देजख रु.१०००० सम्म वावषनक कारोबारका 

आधारमा ।  
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अर्सूुची-१० 
(लर्यम ४५ सगँ सम्बन्धीत ) 

जग्गा उपभोग वा प्रालप्तका लागी दरखास्त 
लमलताः.................... 

श्रीमार् अध्यक्ष्यज्यू,  
जलस्रोत सलमलत, गौमलु गाउँपाललका,  
घट्मरु्ा, बाजरुा ।  
 
महोदय,  

जलस्रोतको उपयोगको लसललसलामा लर्मानण कायन शरुु गर्नको लागी तपलजशमा 
उल्लेजखत घरजग्गा उपयोग गर्ुनपरे् वा प्राप्त गर्ुनपरे् भएकोले लर्यमार्सुार 
उपयोग गर्न पाउर्े गरी वा प्राप्त गराइ पाउर् यो दरखास्त पेश गरेको छु ।  

तपजशल  
१. आवश्यक जग्गाको चार वकल्ला खलु्र्े वववरण  
२. जग्गाको स्वालमत्व खलु्र्े प्रमाण कागजात तथा सम्बन्धीत विा कायानलयको 

लसफाररस  
३. जग्गाको उपयोग प्रयोजर् खलु्र्े कागजात  
 
संगठठत संस्था भए सो संस्थाको छाप सम्बन्धीत ब्यक्ती वा संगठठत संस्थाको 

तफन बाट दरखास्त ठदर्ेको  
र्ाम,थर:  
सहीाः 
पदाः 
ठेगार्ााः 

आज्ञाले 

टंकर्ाथ खर्ाल 

प्रमखु प्रशासवकय अलधकृत 


