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जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी निर्दे शिका, २०७६
प्रस्ताविााः
िेपालको सं ववधाि, स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ तथा

अन्य प्रचनलत कािूि बमोशजम स्थािीय तहलाई जलस्रोत तथा जलाधार,
भूसंरक्षण, मुहाि सं रक्षण, खािेपािी, नसचाई, सािा जलववद्युत, जल उपयोग,

एवं प्राकृनतक स्रोतको उपयोग एवं व्यवस्थापि सम्बन्धमा बडीमानलका

िगरपानलका नभत्रको भू-सतहमा वा भूनमगत वा अन्य कुिै अवस्थामा रहे को
जलस्रोतको समुशचत उपयोग, सं रक्षण, व्यवस्थापि र ववकास गिन एवं

जलस्रोतको लाभर्दायक उपयोगहरुको निधानरण गिन, त्यस्तो उपयोगबाट हुिे

वातावरणीय तथा अन्य हािीकारक प्रभावको रोकथाम गिन, एवं जलस्रोतलाई

प्रर्दुषणमुक्त राख्ने कािूि व्यवस्था गिन वाञ्छिीय भएकोले स्थािीय सरकार

सञ्चालि ऐि २०७४ को र्दफा १०२ को उपर्दफा २ ले दर्दएको अनधकार
प्रयोग गरी नमनत २०७६ माघ ४ गतेको कायनपानलका बैठकबाट स्वीकृत
भई नमनत २०७६ माघ ६ गतेको छै ठौं िगरसभाबाट अिुमोर्दि गरी
जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी निर्दे शिका, २०७६, बिाई लागू गरे को छ ।

पररच्छे र्द १
प्रारम्म्भक
१)

२)

सं शक्षप्त िाम र प्रारम्भाः

(१)

यो निर्दे शिकाको िाम "बडीमानलका िगरपानलकाको जलस्रोत

(२)

यो निर्दे शिका िगर कायनपानलकाले स्वीकृत गरे पनछ लागू

उपयोग सम्बन्धी निर्दे शिका, २०७६" रहेको छ।
हुिेछ।

पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन िलागेमा यस निर्दे शिकामााः
(क)

"जलस्रोत" भन्नाले बडीमानलका िगर क्षेत्रनभत्रको भू सतहमा

वा भूनमगत वा अन्य जुिसुकै अवस्थमा रहेको पािी
सम्झिुपछन।
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(ख)

"लाभर्दावयक उपयोग" भन्नाले साधि र स्रोतले भ्याएसम्म
उशचत रुपले गररएको जलस्रोतको उपयोग सम्झिुपछन।

(ग)

"अिुमनत प्राप्त व्यशक्त" भन्नाले निर्दे शिकाको र्दफा १५, १७

र २० वमोशजम अिुमनत प्राप्त व्यशक्त वा सं गदठत सं स्था
सम्झिुपछन।
(घ)

"उपभोक्ता संस्था" भन्नाले र्दफा ४ बमोशजम गदठत जल
उपभोक्ता सं स्था सम्झिुपछन।

(ङ)

"िगर जलस्रोत सनमनत" भन्नाले र्दफा ३० वमोशजमको िगर
जलस्रोत सनमनत सम्झिुपछन।

(च)

"अिुमनतपत्र" भन्नाले र्दफा १५, १७ र २० बमोशजम दर्दईिे
अिुमनतपत्र सम्झिुपछन।

(छ)

"सभेक्षण" भन्नाले

जलस्रोतको उपयोगका लानग

गररिे

सं भाव्यता अध्ययि ववस्तृत ईजशन्जनियररङ्ग नडजाइि र
ज)
(झ)

त्यसका लानग गररिे अन्वेषणको कायन समेत सम्झिुपछन।

ँ सम्बशन्धत सेवा उपयोग गिे
"उपभोक्ता" भन्नाले जलस्रोतसग
व्यशक्त सम्झिुपछन।

"सेवा िुल्क" भन्नाले िेपाल सरकार, प्रर्दे ि सरकार तथा

िगरपानलका वा अिुमनत पत्र प्राप्त व्यशक्तले उपलब्ध गराएको
ँ सम्बशन्धत सेवा उपयोग गरे वापत उपभोक्ताले
जलस्रोतसग
बुझाउिुपिे िुल्क सम्झिुपछन।
(ञ)

"िगरपानलका"
सम्झिुपछन।

(ट)

भन्नाले

बडीमानलका

िगरपानलका

"िगर कायनपानलका" भन्नाले बडीमानलका िगरकायनपानलका
सम्झिुपछन।

(ठ)
(ड)
(ढ)

"प्रमुख" भन्नाले िगरपानलका िगर प्रमुख सम्झिुपछन।

"उप-प्रमुख" भन्नाले िगरपानलकाको उप-प्रमुख सम्झिुपछन।

"प्रमुख प्रिासकीय अनधकृत" भन्नाले िगरपानलकाको प्रमुख
प्रिासकीय अनधकृत सम्झिुपछन।
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पररच्छे र्द - २
जलस्रोत स्वानमत्व सम्बन्धी व्यवस्था
३)

जलस्रोत स्वानमत्वाः
(१)

बडीमानलका िगरपानलका नभत्र रहेको जलस्रोतको स्वानमत्व

(२)

प्रचनलत सं घीय, प्रर्दे ि तथा िगरपानलकाको कािूि वमोशजम

िगरपानलकामा निवहत रहिेछ ।

िगरपानलकाको जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापि गिे
अनधकार िगरपानलकामा रहिेछ ।

पररच्छे र्द - ३
उपभोक्ता सम्बन्धी व्यवस्था
४)

जल उपभोक्ता संस्थाको गठिाः
(१)

सामुवहक लाभको लानग सं स्थागत रुपमा जलस्रोतको उपयोग

गिन चाहिे व्यशक्तहरुले जल उपभोक्ता सं स्था गठि गिन
सक्िेछि ।

(२)

उपनियम (१) बमोशजम गठि गररएको जल उपभोक्ता
सं स्थालाई िगर जलस्रोत सनमनत समक्ष र्दतान गराउिुपिेछ ।

(३)

उवपियम (२) बमोशजम जल उपभोक्ता सं स्था र्दतान गिन र्दे हाय
बमोशजम गिुप
न िेछ ।
(क)

पर्दानधकारी तथा सर्दस्य समेत गरी कम्तीमा सात
जिाको उपभोक्ता सं स्था गठि भएको,

(ख)
(ग)
(घ)
५)

सं स्थाको ववधाि एक प्रनत,

अिुसूची-१ बमोशजमको निवेर्दि,

आनथनक ऐिमा तोवकए बमोशजमको र्दस्तुर,

उपभोक्ता संस्थाको र्दतानको लानग र्दरखास्त दर्दिुपिेाः नियम ४ को
(३) बमोशजम उपभोक्ता सं स्था गठि गरी र्दतान गराउि चाहािे
सम्बशन्धत उपभोक्ताहरु मध्ये कम्तीमा सात जिा उपभोक्ताहरुले
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अिुसूची १ वमोशजमको ढाँचामा उपभोक्ता सं स्थाको एक प्रनत ववधाि
र तोवकएको र्दस्तुर सवहत िगर जलस्रोत सनमनत समक्ष र्दरखास्त
६)

दर्दिु पिेछ ।

ववधािमा खुलाउिुपिे वववरणहराः नियम ४ वमोशजम पेि गिुप
न िे

उपभोक्ता सं स्थाको ववधािमा सं स्था सम्बन्धी र्दे हायका वववरणहरु
खुलाउिुपिेछ ।

(क) पूरा िाम र ठे गािा,

(ख) उद्देश्य तथा कायनक्षेत्र,

(ग) सर्दस्यको लानग योग्यता तथा सर्दस्यता िुल्क,
(घ) सर्दस्यको निस्कािि र राशजिामा,

(ङ) हकर्दावी िामासारी वा हकवालाको मिोियि,
(च) साधारण सभा सम्बन्धी व्यवस्था,

(छ) सञ्चालक सनमनत गठि, निवानचि, काम, कतनव्य र अनधकार
सम्बन्धी,

(ज) सञ्चालक पर्दमा वहाल रहि िसक्िे अवस्था,

(झ) सं चालक सनमनतको वैठक सम्बन्धी कायनववनध,
(ञ) कोष तथा ले खापरीक्षण,
(ट) ववधाि सं िोधि,
(ठ) ववघटि,
७)

(ड) ववववध,

उपभोक्ता संस्था सं गदठत संस्था हुिेाः
(१)

उपभोक्ता सं स्था अववशच्छन्न उत्तरानधकारवाला स्विानसत र

(२)

उपभोक्ता सं स्थाको सवै कामकारवाहीको निनमत्त आफ्िो छु ट्टै

सं गदठत सं स्था हुिेछ ।
छाप हुिेछ ।

(३)

उपभोक्ता सं स्थाले व्यशक्त सरह चल अचल सम्पनत प्राप्त गिन,

उपभोग गिन, वेच ववखि गिन वा अन्य वकनसमको व्यवस्था
गिन सक्िेछ ।
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(४)

उपभोक्ता सं स्थाले व्यशक्त सरह िानलस वा उजुर गिन र
उपभोक्ता सं स्था उपर पनि सोही िामबाट िानलस वा उजुर

८)

लाग्ि सक्िेछ ।

र्दतान र प्रमाणपत्राः
(१)

नियम ५ वमोशजम पिन आएको र्दरखास्त उपर िगर जलस्रोत

सनमनतले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपभोक्ता सं स्था र्दतान गिन
उपयुक्त र्दे खेमा र्दतान गरी अिुसूची -२ वमोशजमको ढाँचामा
उपभोक्ता सं स्था र्दतानको प्रमाणपत्र दर्दिुपिेछ ।

(२)

उपनियम (१) वमोशजम कुिै उपभोक्ता सं स्था र्दतान गिन
उपयुक्त िर्दे खेमा िगर जलस्रोत सनमनतले सोको स्पष्ट कारण

खोली र्दरखास्तवालालाई र्दरखास्त परे को नमनतले पैतीस
दर्दिनभत्र सो कुराको सूचिा दर्दिुपिेछ।
(३)

यो निर्दे शिका प्रारम्भ हुि ु अगावै प्रचनलत कािूि वमोशजम
र्दतान भएका उपभोक्ता सं स्थाहरु यसै निर्दे शिका वमोशजम र्दतान

९)

भएको मानििेछि ।

ववधाि संिोधिाः
(१)

उपभोक्ता सं स्थाले आफ्िो ववधाि सं िोधि गिुप
न िे भएमा

ववधािको प्रकृया पूरा गरी तयार गररएको ववधािको सं िोनधत
मस्यौर्दा िगर जलस्रोत सनमनतमा पेि गिुप
न िेछ ।

(२)

उपनियम (१) बमोशजम ववधाि सं िोधि सम्बन्धमा िगर
जलस्रोत सनमनतले आवश्यक जाँचवुझ गरी ववधािलाई
सं िोधि गिन स्वीकृनत दर्दि सक्िेछ।
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पररच्छे र्द ४
जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था

१०) जलस्रोत उपयोगाः
(१)

यस निर्दे शिका बमोशजम अिुमनतपत्र प्राप्त िगरी कसैले पनि

(२)

उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको भए तापनि र्दे हाय

जलस्रोतको उपयोग गिन पाउिेछैि ।

बमोशजम जलस्रोतको उपयोग गिन अिुमनतपत्र नलिुपिेछैि ।
अिुमती नलि चाहे मा यस नियमले वाधा पुयानएको मानििे
छै ि ।
(क)

व्यशक्तगत वा सामुवहक रुपमा आफ्िो निशम्त खािेपािी
र अन्य घरे ल ु प्रयोगका लानग उपयोग गिन,

(ख)

व्यशक्तगत वा सामुवहक रुपमा आफ्िो जग्गाको नसं चाइ
गिन,

(ग)
(घ)

घरे ल ु उद्योगको रुपमा पािीघट्ट वा पानिचक्की चलाउि,

व्यशक्तगत रुपमा स्थािीय आवागमिको लानग डुङ्गाको
प्रयोग गिन,

(ङ)

जग्गाधिीले आफ्िो जग्गा नभत्र मात्र सीनमत रहे को
जलस्रोत तोवकए बमोशजम उपयोग गिन,

(३)

जलस्रोतको उपयोग गिे व्यशक्त वा सं वङ्गठत सं स्थाले अरुलाई
मकान िपिे गरी लाभर्दायक उपयोग गिुप
न िेछ ।

११) जलस्रोत उपयोगको प्राथनमकताक्रमाः
(१)

जलस्रोत उपयोग गर्दान साधारणतया र्दे हायको प्राथनमकताक्रम
अिुसार गिुप
न िेछ ।
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

खािेपािी र घरे ल ु उपयोग,
नसं चाइ,

पिुपालि तथा मत्स्यपालि जस्ता कृवषजन्य उपयोग,
जलववद्युत,

घरे ल ु उद्योग औद्योनगक व्यवसाय तथा खािीजन्य
उपयोग,
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(च)
(छ)
(ज)
(२)

जल यातायात,

आमोर्द प्रमोर्दजन्य उपयोग,
अन्य उपयोग ।

जलस्रोतको उपयोग गर्दान कुिै वववार्द उत्पन्न भएमा जलस्रोत
उपयोग

जाँचवुझ

सनमनतले

उपनियम

(१)

को

प्राथनमकताक्रम, र्दफा १० को उपनियम (३) बमोशजम
जलस्रोतको लाभर्दायक उपयोग भए िभएको र अन्य

आवश्यक जाँचबुझ समेत गरी सोको आधारमा सम्बशन्धत
जलस्रोतको उपयोग गिन पाउिे िपाउिे वा कुि वकसनमले
उपयोग गिन पाउिे भन्ने कुराको निधािरण गिेछ ।
(३)

उपनियम (२) बमोशजम जलस्रोत उपयोग जाँचबुझ सनमनतले
निधानरण गरे को कुरा सम्बशन्धत सवै लाई मान्य हुिेछ ।

(४)

उपनियम (२) बमोशजम जलस्रोत उपयोग जाँचवुझ सनमनतले
सोही

उपर्दफामा

उल्ले शखत

कुराको

निधानरण

गर्दान

अपिाउिुपिे कायनववनध नियम ४२ को उपनियम (३) मा
तोवकए बमोशजम हुिछ
े ।

१२) अिुमनतपत्रको व्यवस्थााः
(१)

जलस्रोतको सवेक्षण वा उपयोग गिन चाहिे व्यशक्त वा सं गदठत
सं स्थाले सम्बशन्धत ववषयको आनथनक प्राववनधक र वातावरणीय

अध्ययि प्रनतवेर्दि तथा तोवकए बमोशजमको वववरणहरु
खुलाई िगर जलस्रोत नसमनत समक्ष अिुमनत पत्रको लानग

र्दरखास्त दर्दिुपिेछ तर जलस्रोतको सवेक्षण र नियम १०
को उपनियम (२) बमोशजम उपयोगका लानग अिुमनतपत्रको

लानग र्दरखास्त दर्दँर्दा त्यस्तो अध्ययि प्रनतवेर्दि सं लग्ि गिन
आवश्यक पिेछैि ।
(२)

उपनियम (१) बमोशजम परे को र्दरखास्तमा िगर जलस्रोत
सनमनतले आवश्यक जाँचबुझ गरी र्दरखास्त परे को नमनतले

जलस्रोत सवेक्षणको अिुमनतपत्रको हकमा १५ दर्दि नभत्र र
जलस्रोत उपयोगको अिुमनतपत्रको हकमा ३० दर्दि नभत्र
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तोवकए बमोशजमको ढाँचमा आवश्यक ितनहरु तोवक नियम
११ को उपनियम १ मा उल्ले शखत प्राथनमकताक्रम अिुसार
र्दरखास्तवाला लाई अिुमनतपत्र दर्दिुपिेछ ।
(३)

अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तले जलस्रोतको उपयोग वापत िेपाल
सरकार, प्रर्दे ि

सरकार

र

िगरपानलकालाई

तोवकए

बमोशजमको र्दस्तुर वा वावषनक िुल्क बुझाउिुपिेछ ।
(४)

अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तले आफ्िो अिुमनत पत्र वववक्र गिन वा
अन्य कुिै प्रकारले कसैलाई हस्तान्तरण गिुन परे मा िगर
जलस्रोत सनमनतबाट तोवकए वमोशजम स्वीकृनत नलिुपिेछ ।

१३) जलस्रोत उपयोगको सवेक्षण अिुमनतपत्रको लानग र्दरखास्त दर्दिेाः
(१)

जलस्रोत उपयोगको सवेक्षण अिुमनतपत्र नलि चाहिे व्यशक्त

वा सं गदठत सं स्थाले अिुसूची -३ बमोशजम ढाँचामा प्रस्ताववत
ँ सम्बशन्धत र्दे हायका वववरणहरु खुलाइ िगर
पररयोजिासग
जलस्रोत

सनमनत

दर्दिुपिेछ ।
(क)
(ख)

समक्ष

तीि

प्रनत

र्दरखास्त

फारम

पररयोजिाको वववरण,

पररयोजिा रहिे स्थािको िक्िा (मुख्य मुख्य सं रचिा
समेत र्दे शखिे),

(ग)
(घ)

पािीको स्रोत र उपयोग हुिे पािीको पररमाण,

पररयोजिाबाट लाभाशन्वत हुिे उपभोक्ताहरुको सं ख्या
र वकनसम,

(ङ)
(च)

सवेक्षण गररिे जलस्रोतको क्षेत्र,

पररयोजिा सम्पन्न गिन लाग्िे अिुमानित कुल अवनध
र लागत (सवेक्षण र सञ्चालिको लानग समेत) ,

(छ)

मुहाि

रहेको

क्षेत्रको

आवश्यक कुराहरु ।

(२)

उपनियम

(१)

बमोशजम

चार

सवेक्षण

वकल्ला

तथा

अन्य

अिुमनतपत्रको

लानग

र्दरखास्त दर्दँर्दा आनथनक ऐिमा उल्लेख भएमा सोही अिुसार
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र िभएमा अिुसूची ८ मा उल्ले शखत भए अिुसार सवेक्षण
अिुमनतपत्र र्दस्तुर वापत बुझाउिु पिेछ ।

१४) र्दरखास्त उपर जाँचबुझाः
(१)

नियम १३ बमोशजम र्दरखास्त परे पनछ निर्दे शिका बमोशजम
र्दरखास्त वालाले

र्दरखास्तसाथ पेि गिुप
न िे

आवश्यक

कागजात वववरण वा प्रनतवेर्दि पेि गरे िगरे को सम्बन्धमा
िगर जलस्रोत सनमनतले आवश्यक जाँचवुझ गिुन पिेछ ।
(२)

उपनियम (१) बमोशजम जाँचबुझ गर्दान र्दरखास्तवालाले

र्दरखास्तसाथ पेि गिुप
न िे कुिै कागजात वववरण वा प्रनतवेर्दि

पेि गरे को रहे िछ भिे त्यस्तो कागजात वववरण वा

मावफकको म्यार्द तोकी र्दरखास्त परे को सात दर्दिनभत्र सूचिा
दर्दिुपिेछ ।
(३)

उपनियम (२) बमोशजम कुिै कागजात वववरण वा प्रनतवेर्दि
पेि गिन िगर जलस्रोत सनमनतले म्यार्द तोकी सूचिा दर्दएकोमा

जुि नमनतमा त्यस्तो कागजात प्राप्त हुि आउँछ सोही नमनतलाई

िै निर्दे शिकाको नियम १३ को उपनियम (२) को प्रयोजिको
लानग र्दरखास्त परे को नमनत मानििेछ ।

१५) सवेक्षणा अिुमनतपत्र दर्दिेाः नियम १३ बमोशजम परे को र्दरखास्त उपर
नियम १४ बमोशजम िगर जलस्रोत सनमनतले आवश्यक जाँचबुझ
गरे पनछ र्दरखास्तवालाको माग अिुसार वा आवश्यक भए सं िोधि

ु ी -४ बमोशजमको ढाँचामा र्दरखास्तवालालाई
समेत गरी अिुसच
जलस्रोत उपयोगको सवेक्षण अिुमनतपत्र दर्दिुपिेछ ।

१६) सवेक्षण प्रनतवेर्दि पेि गिुप
न िेाः नियम १५ बमोशजम अिुमनतपत्र प्राप्त

व्यशक्तले सवेक्षणको काम सम्पन्न गरे को नमनतले १५ दर्दिनभत्र

आफूले गरे को सवेक्षणको तीि प्रनत प्रनतवेर्दि िगर जलस्रोत सनमनत
समक्ष पेि गिुप
न िेछ।

१७) जलस्रोत उपयोग अिुमनताः

10

(१)

जलस्रोतको उपयोग गिन चाहिे व्यशक्त वा सं गदठत सं स्थाले

ँ
अिुसूची-५ बमोशजमको ढाँचामा प्रस्ताववत पररयोजिासग

सम्बशन्धत र्दे हायको वववरणहरु खुलाइ िगर जलस्रोत सनमनत
समक्ष तीि प्रनत र्दरखास्त फाराम दर्दिुपिेछ ।

(क) पररयोजिाको ववस्तृत वववरण पररयोजिा स्थलको

िक्िाको उपयोग गररिे पािीको स्रोत, पररयोजिा
सम्पन्न

गिन लाग्िे

पररयोजिाको

अिुमानित

समय

सहभागीहरुको िाम

र

लागत

र नतिीहरुको

सं लग्िताको वकनसम, पररयोजिामा अशन्तम स्वानमत्व
रहिे व्यशक्त वा सं गदठत सं स्था तथा त्यस्तो सं स्थाको
सञ्चालकहरुको िाम थर र वति समेत स्पष्ट रुपमा
खुलाउिु पिेछ ।
(ख)

सम्भाव्यताको ववश्लेषण पररयोजिाको ववस्तृत िक्िा
सवहतको प्राववनधक वववरण तथा आनथनक ववश्लेषण र
उपभोक्ताहरुको वववरण) ।

(ग)

ववशत्तय व्यवस्था- (पररयोजिाको अिुमानित ववशत्तय
व्यवस्था

पररयोजिाका

लगािीकतानहरुको

आनथनक

है नसयत, पररयोजिामा प्रत्यक्ष रुपले सहभागी हुिे
ववशत्तय सं स्थाहरुको प्रनतवद्धता र लगािीकतानहरुले
ँ ी र ऋणको प्रनतित) ।
र्दावयत्व तथा िेयर पुज
(घ)

घर जग्गाको उपयोग वा प्रानप्त पररयोजिाको निमानण
कायनको लानग स्थायी वा अस्थायी तवरबाट उपयोग

वा प्रानप्तको लानग चावहिे सरकारी वा गैर सरकारी
जग्गाको कुल क्षेत्रफल र जग्गाधिीहरुको लगत)।
(ङ)

वातावरणीय प्रभाव ववश्लेषण (पररयोजिाले वातावरणमा

पािे उल्ले खिीय प्रनतकूल प्रभावलाई न्यूितम गिन
अपिाउिे उपायहरु तथा जलस्रोतमा रहिे जलचर एवं

जल वातावरण सं रक्षणको लानग अपिाउिे उपायहरु,

पररयोजिाले सम्बशन्धत क्षेत्रमा पािन सक्िे सामाशजक
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तथा आनथनक प्रभावको अनतररक्त ववद्यमाि स्थािीय

श्रम तथा स्रोत र साधिको उपयोग, पररयोजिा
सम्बन्धी कायन पूरा भएपनछ त्यस क्षेत्रका व्यशक्तहरुले

पाउिे लाभ, निमानण तथा सञ्चालि सम्भार सम्बन्धमा

स्थािीय जितालाई दर्दइिे तानलम निमानण शिववरको
लानग

आवश्यक

व्यवस्थाहरु
सबशम्न्धत
ववस्थावपत

तथा

पिे

सुववधाहरु,

पररयोजिाहरु

जग्गाधिीहरुलाई
जिसं ख्याको

पिन

लगत

र

सुरक्षात्मक

सञ्चालिबाट

सक्िे

असर

नतिीहरुको

पुिवानसको लानग अपिाउिे आवश्यक व्यवस्था समेत
स्पष्ट रुपमा खुलाउिु पछन) ।
(च)

अन्य आवश्यक कुराहरु ।

(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएतापनि नियम १० को
(२)

बमोशजमको

प्रयोजिका

लानगउपनियम

१

को

(ग),(घ),(ङ) बमोशजमको वववरण पेि गिन अनिवायन
हुिछ
े ैि ।

ँ झ
ु ाः
१८) र्दरखास्त उपर जाचब
(१)

नियम १७ बमोशजम र्दरखास्त प्राप्त भएपछी निर्दे शिका

बमोशजम र्दरखास्त साथ पेि गिुप
न िे आवश्यक कागजात
वववरण वा प्रनतवेर्दि पेि गरे िगरे को सम्बन्धमा िगर
जलस्रोत सनमनतले आवश्यक जाँचबुझ गिुप
न िेछ ।

(२)

उपनियम (१) बमोशजम जाँचबुझ गर्दान र्दरखास्तवालाले

र्दरखास्त साथ पेि गिुप
न िे कुिै कागजात वववरण िपुगेमा
िगर

जलस्रोत

सनमनतले

सम्बशन्धत

र्दरखास्तवालालाई

मिानसव मावफकको म्यार्द तोकी र्दरखास्त र्दतान भएको नमनतले
१५ दर्दिनभत्र सो कुराको सूचिा दर्दिु पिेछ ।
(३)

उपनियम (२) बमोशजम कुिै कागजात वववरण वा प्रनतवेर्दि
पेि गिन िगर जलस्रोत सनमनतले म्यार्द तोकी सूचिा दर्दएकोमा

जुि नमनतमा त्यस्तो कागजातत प्राप्त हुि आउँछ सोही
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नमनतलाई िै निर्दे शिकाको को उपनियम (२) प्रयोजिको लानग
र्दरखास्त परे को नमनत मानििेछ ।

१९) सावनजनिक सूचिा प्रकाशित गिुप
न िेाः
(१)

नियम १७ बमोशजम जलस्रोतको उपयोग अिुमनतपत्रको लानग

र्दरखास्त परे पनछ िगर जलस्रोत सनमनतले नियम १८

बमोशजम आवश्यक जाँचबुझ गरी तत्सम्बन्धी वववरणहरु
खुलाइ सावनजनिक जािकारीको लानग सूचिा प्रकाशित
गिुप
न िेछ ।
(२)

उपनियम (१) बमोशजम सूचिा प्रकाशित भएपनछ जलस्रोतको
उपयोगसं ग सम्बशन्धत पररयोजिाको निमानण तथा सञ्चालि

गर्दान कुिै उल्ले खिीय प्रनतकूल असर पिे भएमा तत्सम्बन्धी

वववरणहरु खुलाइ सूचिा प्रकाशित भएको नमनतले १५
दर्दिनभत्र सम्बशन्धत िगर जलस्रोत सनमनत समक्ष जोसुकैले
पनि जािकारी दर्दि सक्िेछ ।
(३)

उपनियम (२) बमोशजम प्राप्त हुि आएको प्रनतकृया समेतलाई

ववचार गरी िगर जलस्रोत सनमनतले त्यस्तो उल्ले खिीय
प्रनतकूल

असर

न्यूितम

गिे

सम्बन्धमा

सम्बशन्धत

र्दरखास्तवालाले पालिा गिुप
न िे कुराहरु अिुमनतपत्र दर्दर्दाँ
तोकी दर्दिेछ ।

२०) अिुमनतपत्र दर्दिेाः नियम १७ बमोशजमको र्दरखास्त उपर नियम १९
बमोशजमको कायनववनध पूरा गरी गराई िगर जलस्रोत सनमनतले

र्दरखास्तवालाको माग बमोशजम वा आवश्यक भए सं िोधि समेत

गरी अिुसूची ६ बमोशजम ढाँचामा र्दरखास्तावालालाई जलस्रोत
उपयोग सम्बन्धी अिुमनतपत्र दर्दिुिेछ ।

२१) सवेक्षणको अिुमनत पत्र प्राप्त व्यशक्त्तलाई पररयोजिा सञ्चालि गिन
अिुमनतपत्र प्रर्दाि गररिेाः (१) नियम १५ बमोशजम सवेक्षणको

अिुमनत प्राप्त व्यशक्त्तले आफूले गरे को सवेक्षण बमोशजम जलस्रोत
उपयोग सम्बन्धी कायन पनि गिन चाहे मा सवेक्षण कायन पूरा गिुप
न िे

म्यार्द नभत्र नियम १७ बमोशजमका वववरणहरु खुलाइ र्दरखास्त
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दर्दएमा यस निर्दे शिकाको अन्य व्यवस्थाहरुको अधीिमा रही

र्दरखास्तवालालाई प्राथनमकताकासाथ नियम २० बमोशजम जलस्रोत
उपयोगको अिुमनत पत्र दर्दि सवकिेछ ।

२२) जलस्रोत मानथ अनधकार कायम हुिेाः यस निर्दे शिका बमोशजम

जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कायन सञ्चालि गिन अिुमनतपत्र प्राप्त
व्यशक्तलाइ अिुमनतपत्रमा उल्ले ख भए बमोशजम कामको लानग सोही

अिुमनतपत्रमा तोवकएको स्थाि र क्षेत्रसम्म जलस्रोतको उपयोग गिन
अनधकार प्राप्त हुिेछ।

२३) २३) कायन िुरु गिुप
न िे अवनधाः

(१) अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्त्तले अिुमनतपत्रमा उल्ले शखत कायन
अिुमनतपत्र प्राप्त गरे को नमनतले सवेक्षणको हकमा तीि

मवहिानभत्र र जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कायन सञ्चालिको
हकमा एक वषननभत्र भौनतक
जािकारी
पिेछ ।

सम्बशन्धत

िगर

रुपमा कायन िुरु गरी सोको
जलस्रोत

सनमनतलाइ

दर्दिु

तर म्यार्दनभत्र कायन िुरु गिन िसकेको कारण खोली
अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तले निवेर्दि दर्दएमा िगर जलस्रोत

सनमनतले त्यस्तो उशचत र यथेष्ट कारण र्दे खेमा म्यार्द थप गिन
सक्िेछ ।
(२)

उपनियम (१) बमोशजम कायन िुरु भएपनछ प्रत्येक ६
मवहिामा भएको कामको प्रगनत वववरण अिुमनतपत्र प्राप्त

व्यशक्त वा सं स्थाले सवेक्षण वा निमानण कायन सम्पन्न िभएसम्म
िगर जलस्रोत सनमनत समक्ष पठाउिुपिेछ ।

२४) ियाँ अिुमनत पत्र नलिुपिेाः
(१)

निर्दे शिका प्रारम्भ हुि ु अगावै र्दे शख जलस्रोतको उपयोग

गरररहे को व्यशक्त्त वा सं गदठत सं स्थाले पनि नियम १७ मा
उल्ले शखत वववरणहरु खुलाइ निर्दे शिका प्रारम्भ भएको नमनतले

एक वषन नभत्र िगर जलस्रोत उपयोगको अिुमनतपत्रको लानग
र्दरखास्त पेि गिुन पिेछ ।
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(२)

उपनियम (१) बमोशजम पिन आएको र्दरखास्त उपर िगर
जलस्रोत

सलमनतले

र्दरखास्तवालालाइ

आवश्यक

अिुसूची

अिुमनतपत्र दर्दिेछ ।

-७

जाँचबुझ

बमोशजमको

गरी

ढाँचामा

२५) अिुमनतपत्र र्दस्तुराः यो निर्दे शिका बमोशजमको जलस्रोतको उपयोग

सम्बन्धी कायन सञ्चालि गिन अिुमनतपत्रको लानग र्दरखास्त दर्दँर्दा
आनथनक ऐिमा उल्ले ख भएमा सोही अिुसार र िभएमा अिुसूची ८ मा तोवकए बमोशजमको अिुमनतपत्र र्दस्तुर बुझाउिु पिेछ ।

२६) अिुमनतपत्र िवीकरण
(१)

यो निर्दे शिका बमोशजम जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कायन
सञ्चालि गिन अिुमनतपत्रको लागी र्दरखास्त दर्दँर्दा िवीकरण
र्दस्तुर लाग्िेछ ।

(२)

प्रत्येक वषन अिुमनतपत्र िवीकरण गराउँर्दा आनथनक ऐिमा

उल्ले ख भएमा सोही अिुसार र िभएमा अिुसूची - ८ मा
तोवकए बमोशजम िवीकरण र्दस्तुर लाग्िेछ ।

२७) अिुमनतपत्र ववक्री वा हस्तान्तरण गिन स्वीकृनत नलिुपिेाः
(१)

अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तले आफ्िो अिुमनतपत्र ववक्री गिन वा

अन्य कुिै प्रकारले कसैलाई हस्तान्तरण गिुन परे मा सम्बन्धीत
िगर जलस्रोत सनमनत समक्ष निवेर्दि दर्दिु पिेछ ।

(२)

उपनियम (१) बमोशजम प्राप्त भएको निवेर्दि उपर िगर
जलस्रोत सनमनतले आवश्यक जाँचबुझ गरी र्दरखास्तवालाको

िाउँमा रहेको अिुमनतपत्र अन्य ब्यक्ती वा सं गदठत सं स्थाको

िाउँमा नबक्री गिन वा अन्य कुिै प्रकारले हस्तान्तरण गिन
स्वीकृनत दर्दि सक्िेछ ।

२८) जलववद्युतको लागी जलस्रोतको उपयोगाः
(१)

नियम ११ मा जुिसुकै कुरा ले शखएको भए तापनि जलववद्युत
उत्पार्दि गिनको लागी जलस्रोतको सवेक्षण तथा उपयोग गिे
अिुमनतपत्रको सम्बन्धमा प्रचनलत कािूि बमोशजम हुिेछ ।
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(२)

जलववद्युत उत्पार्दि गिे नसलनसलामा जलस्रोतको उपयोग
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस निर्दे शिका वमोशजम हुिेछि ।

२९) िगरपानलकाले जलस्रोतको उपयोग वा ववकास गिन सक्िेाः
(१)

िगरपानलका आफुले कुिै जलस्रोतको उपयोग वा ववकास
गिन यस निर्दे शिकाको कुिै व्यवस्थाले बाधा पुयानएको मानििे
छै ि ।

(२)

कसैले यस ऐि वमोशजम उपयोग गरे को जलस्रोत र सो सँग
सम्बन्धीत जग्गा, भवि, उपकरण तथा सं रचिा व्यपाक

सावनजनिक उपयोगका लागी िगरपानलकाले आफूले नलई
ववकास गिन सक्िेछ ।
(३)

उपनियम (२) बमोशजम आफूले नलएको जलस्रोतको उपयोग
गर्दान सम्बन्धीत जग्गा भवि वा सं रचिा वापत िगरपानलकाले
सम्बन्धीत ब्यशक्तलाई तोवकए बमोशजम क्षनतपूती दर्दिेछ ।

(४)

उपनियम (३) बमोशजम दर्दईिे क्षनतपूतीको रकम उपनियम
(२) बमोशजम िेपाल सरकार, प्रर्दे ि सरकार, िगरपानलकाले

नलएको जग्गा भवि उपकरण तथा सं रचिाको वतनमाि मूल्य
त्यसमा भएको टु ट्फुट र साधारण प्रयोगबाट भएको रास
कटाई सो को आधारमा निधानरण गिेछ ।

३०) िगर जलस्रोत सनमनतको गठिाः
(१)

िगर नभत्र रहेको जलस्रोतको उपयोगको लागी निर्दे शिका को
नियम ४ को उपनियम (१) बमोशजम अिुमनतपत्र प्रर्दाि गिे

प्रयोजिको लागी िगरपानलकामा र्दे हाय बमोशजम िगर
जलस्रोत सनमनत रहिेछ।
(क)
(ख)
(ग)
(घ)

िगरपानलका प्रमुख

अध्यक्ष

सनमनत सं योजक

सर्दस्य

वातावरण तथा ववपर्द व्यवस्थापि
प्रमुख प्रिासकीय अनधकृत

िगरमा सञ्चानलत ववद्युत आयोजिाको
प्रनतनिनध मध्ये एकजिा
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सर्दस्य

सर्दस्य

(ङ)
(च)
(छ)
(ज)
(ज)

कृषी िाखा प्रमुख

सर्दस्य

खािेपािी िाखा प्रमुख

सर्दस्य

नसचाइन िाखा प्रमुख

सर्दस्य

वि तथा वातावरण िाखा प्रमुख

सर्दस्य-सशचव

तोकेको सहायक स्तरको कमनचारी

फोकल पसनि

िगरपानलकाको अनधकृत वा

३१) िगर जलस्रोत सनमनतको बैठक सम्बन्धी कायनववनधाः
(१)

िगर जलस्रोत सनमनतको बैठक अध्यक्षले तोकेको समय,

(२)

बैठकको अध्यक्षता िगर जलस्रोत सनमनतको अध्यक्षले

नमनत र स्थािमा बस्िेछ ।

गिेछ । अध्यक्षको अिुपशस्थनतमा िगर जलस्रोत सनमनतको
सर्दस्यहरुले

आफूमध्येबाट

अध्यक्षता गिेछ ।
(३)

छािेको

ब्यशक्तले

बैठकको

िगर जलस्रोत सनमनतको कुल सर्दस्य सं ख्याको पचास

प्रनतित सर्दस्य उपशस्थत भएमा बैठकको लागी गणपुरक
सं ख्या पुगक
े ो मानििेछ ।
(४)

िगर जलस्रोत सनमनतमा कुिै ववषयमा छलफल भै मतर्दाि

हुँर्दा उपशस्थत सर्दस्य सं ख्याको र्दुई नतहाइ सर्दस्यहरुको
मतलाई िगर जलस्रोत सनमनतको निणनय मानििेछ ।
(५)

िगर जलस्रोत सनमनतको निणनय िगर जलस्रोत सनमनतको
सर्दस्य सशचवद्धारा प्रमाशणत गिेछ।

(६)

िगर जलस्रोत सनमनतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववनध
िगर जलस्रोत सनमनत आफैले
हुिेछ ।

निधानरण गरे

बमोशजम

३२) िगर जलस्रोत सनमनतको सशचवालयाः िगर जलस्रोत सनमनतको
सशचवालय िगरपानलकाको कायानलयमा रहिेछ ।

३३) जलस्रोत ववकासको पररयोजिा हस्तान्तरण गिन सक्िेाः
(१)

िगरपानलकाले नियम ११ को उपनियम (१) वा (२)
बमोशजम ववकास गरे को कुिै जलस्रोत सम्बन्धी पररयोजिाको
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निमानण

समाप्त

भइसकेपनछ

हस्तान्तरण गिन सक्िेछ ।
(२)

आवश्यक

ितनहरु

तोकी

उपनियम (१) बमोशजम हस्तान्तरण गररएको पररयोजिा
उपरको स्वानमत्व सम्बशन्धत उपभोक्ता सं स्थाको हुिेछ र यस

ऐिको अनधिमा रही आफूले अिुमनत प्राप्त गरे सरह सो
पररयोजिाको
गिेछ ।

सञ्चालि

सम्बशन्धत

उपभोक्ता

सं स्थाले

३४) जलस्रोतको उपयोगको लागी करार गिन सक्िेाः यस निर्दे शिकामा
अन्यत्र जुिसुकै कुरा ले शखएको भए तापनि िगरपानलकाले कुिै

स्वर्दे िी वा ववर्दे िी कम्पिी सं गदठत सं स्था वा ब्यशक्तसं ग प्रचनलत

कािूिको अधीिमा रही करार गरी सोही करारमा उल्ले शखत ितनहरु
बमोशजम जलस्रोतको उपयोग र सेवा ववस्तार गिन गराउि सक्िेछ।

३५) सेवा उपभोगका ितनहरु तोक्ि र सेवा िुल्क असुर उपर गिन पाउिेाः
(१)

अिुमनतपत्र प्राप्त ब्यक्ती वा सं स्थाले आफूले ववकास गरे को

जलस्रोतको उपयोगको सेवा अन्य कसैलाई आपसी ितनको

आधारमा उपलब्ध गराउि र त्यस्तो सेवा वापत िुल्क असुर
उपर गिन सक्िेछ ।
(२)

िगरपानलकाले ववकास गरे को जलस्रोतको उपयोगको सेवा
अन्य कसैलाई उपलब्ध गराए वापतको सेवा िुल्क आनथनक

ऐिमा उल्ले ख भएमा सोही अिुसार र िभएमा अिुसूची ९
मा तोवकए बमोशजम असूलउपर गिन सक्िेछ ।

३६) सेवा रोक्ि सक्िेाः सेवा उपभोग गरे वापत बुझाउिु पिे िुल्क

िबुझाउिे वा त्यस्तो सेवा अिानधकार रुपले उपयेग गिे वा सेवा
र्दुरुपयोग गिे वा ितन ववपररत सेवा उपभोग गिेको हकमा त्यस्तो
सेवा बन्र्द गिन सक्िेछ।

३७) अरूको घरजग्गामा प्रवेि गिन सक्िेाः िगरपनलका वा अिुमनतपत्र
प्राप्त व्यशक्तले जलस्रोतको सभेक्षण वा उपयोगको नसलनसलामा

कसैको घरजग्गामा प्रवेि गिुन परे मा िगरपानलका वा अिुमनतपत्र
प्राप्त व्यशक्तले खटाएको कमनचारीले सम्बशन्धत व्यशक्तलाइन पूब न सूचिा
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दर्दएर मात्र त्यस्तो घरजग्गामा प्रवेि गिन सक्िेछ । त्यसरी प्रवेि
गर्दान कुिै हािी िोक्सािी हुि गएमा िगरपानलका वा अिुमनत प्राप्त
व्यशक्तले तोवकए बमोशजम क्षनतपुती दर्दिुपिेछ । तर कुिै घरजग्गामा

जलस्रोतको अनधकृत उपयोग वा र्दुरुपयोग गरररहेको िंका लागेमा
मिानसव मावफकको कारण भएमा सो कुराको जाँचबुझ गिन

वा

कुिै र्दुघट
न िाबाट बचाउि पूब न सूचिा नबिा कुिै त्यस्तो कमनचारीले
सम्बशन्धत घरजग्गामा प्रवेि गिन सक्िेछ ।

३८) जलस्रोतको उपयोगसं ग सम्बशन्धत संरचिाको सुरक्षााः
(१)

जलस्रोत उपयोनगतासं ग सम्बशन्धत कुिै सं रचिाको सुरक्षाको
लानग अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तको अिुरोधमा वा स्वयं व्यशक्तले
आवश्यक

सक्िेछ ।
(२)

ठािेमा

िगरपानलकाले

सुरक्षा

प्रवन्ध

गिन

उपनियम (१) बमोशजम अिुमनत प्राप्त व्यशक्तको अिुरोधमा

सुरक्षा प्रवन्ध गररएकोमा त्यसको लानग लाग्िे सम्पुणन खचन
अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तले व्यहोिे छ ।

३९) जलस्रोत प्रर्दुवषत गिन िहुिाःे

(१) िगरपानलकाले स्थािीय राजपत्रमा सूचिा प्रकाशित गरी
जलस्रोतको प्रर्दुषण सहि नसमा तोक्ि सक्िेछ।

(२)

उपनियम (१) बमोशजम तोवकएको जलस्रोतको प्रर्दुषण सहि

सीमा िाघ्िे गरी कसैलाइन पिी कुिै कनसमको फोहरमैला,

औद्यनगक निकास, ववष, रसायनिक वा ववषालु पर्दाथन हाली वा
प्रयोग गरी जलस्रोत र्दुवषत गिन हुर्दैि ।
(३)

जलस्रोत प्रर्दुवषत भए िभएको वा कुि जलस्रोत उपयोगको

सम्बन्धमा नियम ३९ को उपनियम (१) बमोशजम तोवकएको
गुणस्तर भए िभएको सम्बन्धमा तोवकएको अनधकारीले
आवश्यकता अिुसार परीक्षण गिन गराउि सक्िेछ ।

४०) वातावरणमा उल्लेखनिय प्रनतकुल असर पािन िहुिेाः जलस्रोतको

उपयोग गर्दान भू क्षय हुिे, बाढी पवहरो वा यस्तै अरु कारणद्वारा
वातावरणमा उल्ले खनिय प्रनतकुल असर िपिे गरी गिुप
न िेछ ।
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४१) अिुमनतपत्र खारे ज गिन सवकिेाः
(१)

अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तले यो निर्दे शिका वा निर्दे शिका अन्तगनत

बिेका अन्य कायननबनध, निर्दे शिका ववपरीत कुिै काम गरे मा
तोवकएको अनधकारीले अवनध तोकी त्यस्तो काममा आवश्यक
सुधार गिन आर्दे ि दर्दि सक्िेछ ।

(२)

उपनियम (१) बमोशजम तोवकएको अवनधनभत्र अिुमनत प्राप्त
व्यशक्तले आवश्यक सुधार िगरे मा तोवकएको अनधकाररले
त्यस्तो व्यशक्तले पाएको अिुमनत पत्र खारे ज गिन सक्िेछ ।

(३)

उपनियम (२) बमोशजम अिुमनत खारे ज गिन अवनध तोवकएको

अनधकाररले सम्बशन्धत अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तलाइन मुिानसव
सफाइन पेि गिे मौका दर्दिुपिेछ ।
(४)

कुिै जलस्रोत प्रर्दुवषत भए िभएको वा कुिै जलस्रोतको
उपयोगको सम्बन्धमा निर्दे शिकाको र्दफा ३९ उपनियम (१)
बमोशजम गुणस्तर भए िभएको पररक्षण गिे गराउिे अनधकार
िगर जलस्रोत सनमनतले तोकेको अनधकारीलाइन हुिेछ ।

(५)

उपनियम (१), (२) र (३) बमोशजम सजाय गिे अनधकार
िगर जलस्रोत सनमनत वा सनमनतले तोकेको अनधकारीलाइन
हुिेछ ।

पररच्छे र्द ४
जलस्रोत उपयोगको वववार्द सम्बन्धी जाँचबुझ

४२) जलस्रोत उपयोग जाँचबुझ सनमनत
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(१)

जलस्रोत उपयोग गर्दान कुिै वववार्द उत्पन्न भएमा त्यस्तो

वववार्द समाधािको लानग र्दे हाय बमोशजमको एक जलश्रोत
उपयोग तथा जाँचबुझ सनमती रहिेछ
(क)

सं योजक, वातावरण तथा ववपर्द व्यवस्थापि सनमनत
अध्यक्ष

(ख)

सम्बशन्धत वडा अध्यक्ष वा निजले तोकेको सर्दस्य
सर्दस्य

(ग)

प्रनतनिधी, योजिा िाखा
सर्दस्य

(२)

र्दुइन वा र्दुइन भन्र्दा बढी वडाहरुवीच जलस्रोतको उपयोग

सम्बन्धी नबवार्द उत्पन्न भएमा उपनियम (१) को (ख)

बमोशजम नबवार्दसं ग सम्बशन्धत प्रत्येक वडा सनमतीको १/१
जिा प्रनतनिधी रहिेछि्।
(३)

उपनियम (१) बमोशजमको जलस्रोत उपयोग जाँचबुझ

सनमनतले जलस्रोतको उपयोगमा उत्पन्न वववार्द समाधाि गर्दान
छु ट्टै कायननबनध तजुम
न ा िभएसम्म वववार्दको निरुपण गर्दान
र्दे हायको कायननबनध अपिाउिेछ।
(क)

जलस्रोत

उपयोगबाट

लाभाशन्वत

हुिे

स्थािीय

व्यशक्तहरु बाहेक जलस्रोत उपयोगको प्राथनमकता
निधानरण

वा

जलस्रोत

सम्बन्धी

कुि

पररयोजिा

सं चालिबाट स्थािीय व्यशक्तहरुलाई पिन जािे मकानको
सम्बन्धमा वववार्द उठे मा सम्बशन्धत अिुमनतपत्र प्राप्त

व्यशक्त, सं गदठत सं स्था तथा स्थािीय व्यशक्तहरुलाई
छु ट्टा- छु ट्टै वा सामुवहक पर्दमा आफ्िो र्दावी पुष्टयाइन

हुिे तथ्यहरु उल्ले ख गरी जािकारी पेि गिन मिानसव
मावफकको म्यार्द तोवकदर्दिुपिे छ ।
(ख)

खण्ड (क) बमोशजम तोवकएको म्यार्दनभत्र नलशखत
जािकारी प्राप्त भएपनछ पररयोजिा स्थल समेतको

21

स्थलगत अध्ययि गरी मुख्यतयााः र्दे हायको ववषयमा
जािकारी नलिुपिेछ।
(अ)

पररयोजिाको कुल खचन

(आ) पररयोजिाबाट हुिे फाइनर्दाको स्तर
(इ)

आयोजिा सं चालि गर्दान सम्बशन्धत जलस्रोत

उपयोग गरररहेका व्यशक्त वा समुहलाइन पिन
(इन)
(उ)

सक्िे असर

पररयोजिाबाट लाभाशन्भत हुिे उपभोक्ताको
सं ख्या

पररयोजिा सं चालि गर्दान वातावरणमा पिे
प्रभाव

(ऊ)
(ए)

स्थािीय जिताको आवश्यकता

पररयोजिाबाट लाभाशन्भत हुिे उपभोक्ताहरु को
प्रनतवक्रया

(ऎ)
(ग)

अन्य आवश्यक कुराहरु

खण्ड (ख) मा उल्ले ख भएका ववषयहरु मा जािकारी
प्राप्त गरे पनछ सोको आधारमा जलस्रोत लाभर्दायक

उपयोग भए िभएको र सो जलस्रोत पाउिे िपाउिे
कुराको निधानरण गिुन पिेछ।

(घ) उपनियम (३) को खण्ड (ग) बमोशजम जलस्रोतको

उपयोग सम्बन्धी कुराको निधानरण गर्दान जलस्रोत

उपयोग जाँचबुझ सनमनतले ितनहरु समेत तोक्ि
सक्िेछ ।
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पररच्छे र्द ५
सेवा िुल्क सम्बन्धी

४३) वावषनक िुल्काः अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तले जलस्रोत उपयोग गरी अन्य
व्यशक्तहरु लाइन व्यापाररक प्रयोजिको लानग सेवा उपलव्ध गराए
वापत िगरपानलकालाइन बुझाउिु पिे वावषनक िुल्क अिुसूची ९ मा
तोवकएको बमोशजम हुिेछ ।

४४) सेवा िुल्क निधानरण सनमतीाः
(१)

िगरपानलकाले गरे को जलस्रोत उपयोगको सेवा िुल्क
निधानरण गिन, निधानररत समयनभत्र सेवा िुल्क िबुझाउिे

उपभोक्तालाइ अनतररक्त िुल्कको र्दर निधानरण गिन र्दे हाय
बमोशजमको सेवा िुल्क निधानरण सनमती रहिेछ । सनमनतले

निधानरण गरे को िुल्क प्रत्येक आ.व.मा आनथनक ऐिमा
समावेि भइन पारीत भएपछी मात्र लागु हुिेछ ।
(क)
(ख)
(ग)

िगरपानलकाले तोकेको
कायनपानलकाको सर्दस्य

अध्यक्ष

िगरपानलकाले तोकेको व्यशक्त

सर्दस्य

उपभोक्ता मध्येबाट

िगरपानलकाको सम्बशन्धत
िाखा हेिे कमनचारी

(२)

सर्दस्य सशचव

सेवा िुल्क निधानरण सनमनतको बैठक सम्बन्धी कायननबनध
सनमनतले स्वयं निधानरण गिन सक्िे छ ।

(३)

उपनियम (१) बमोशजम सेवा िुल्क निधानरण सनमनतले सेवा
िुल्क तोक्र्दा रासकट्टी र्दर, उपयुक्त लाभ, सं रचिाको प्रकृनत,
उपभोक्ता मुल्य सूचीको पररवतनि जस्ता कुराहरुको आधारमा
सेवा िुल्क निधानरण गिेछ ।

४५) सेवा िुल्क बुझाउिु पिेाः

जलस्रोतको उपयोगबाट उपलव्ध सेवा

उपयोग गिे उपभोक्ताहरुले सेवा उपयोग गरे वापत नियम ४४ को
उपनियम-३ बमोशजम निधानररत सेवा िुल्क बुझाउिु निजहरुको
र्दावयत्व हुिेछ ।
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पररच्छे र्द ६
घरजग्गा प्रानप्त तथा क्षनतपुती सम्बन्धी व्यवस्था

४६) निवेर्दि दर्दिुपिेाः निर्दे शिकाको नियम १० को उपनियम (१) बमोशजम

जलस्रोत उपयोगको लानग कसैको घर जग्गा उपयोग गिन वा प्राप्त
गिन आवश्यक परे मा अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तले िगरपानलका समक्ष
अिुसूची १० वमोशजमको ढाँचामा निवेर्दि दर्दिुपिेछ ।

४७) पररयोजिाको स्थल वरीपरीको जग्गा प्रयोग गिन निषेध गिन सक्िेाः
(१)

निर्दे शिकाको नियम १० को उपनियम (३) को प्रयोजिको
लानग

िगरपानलकाले

पररयोजिाको

जलस्रोतको

उपयोग

वकनसम, बिोट, क्षमता, अदर्द

सम्बन्धी

कुराहरुलाइन

ध्यािमा राखी त्यस्तो पररयोजिा क्षेत्रनभत्रका घर जग्गा कुिै

खास कामको लानग अरु कसैले प्रयोग गिन िपाउिे गरी
निशित र्दुरी तोकी निषेध गिन सक्िेछ।
(२)

उपनियम (१) बमोशजम निषेध गररएको सूचिा िगरपानलकाले

सवनसाधारणको जािकारीको लानग प्रकाशित गरी सम्बशन्धत
पररयोजिा क्षेत्रको मुख्य मुख्य ठाउँ, पररयोजिा कायानलय,

सम्बशन्धत वडा वा िगरपानलका लगायत अन्य सम्बशन्धत
कायानलयमा समेत टाँस्ि लगाउिु पिेछ ।

४८) क्षनतपुती दर्दइिेाः
(१)

नियम ४६ बमोशजम घरजग्गा प्रयोग निषेध गररएको

कारणबाट सम्बशन्धत व्यशक्तलाइन भएको हािी िोक्सािी वापत
दर्दइिे क्षनतपुतीको रकम नियम ४८ को उपनियम (२)
बमोशजम गदठत क्षनतपुनतन निधानरण सनमनतले निणनय गरे
बमोशजम हुिेछ ।

(२)

घरजग्गाको प्रयोगमा थप बन्र्दे ज लगाउिुपिे अवस्था परे मा

बाहे क उपनियम (१) बमोशजम दर्दइनिे क्षनतपुनतनको रकम
सम्बशन्धत व्यशक्तलाइन एक पटक मात्र दर्दइनिेछ ।
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४९) क्षनतपुनतन निधानरण सनमतीाः

(१) निर्दे शिकाको नियम ४८ को उपनियम (२) बमोशजम

क्षनतपुनतनको रकम निधानरण गिन र्दे हाय बमोशजमको क्षनतपुनतन
निधानरण सनमनत रहिेछ ।
(क)
(ख)

िगरपानलकाले तोकेको कायनपानलका सर्दस्य अध्यक्ष
जलस्रोत उपयोग परीयोजिासं ग सम्बशन्धत
कायानलयको प्रनतनिधी

(ग)
(घ)

िगरपानलकाले तोकेको जलस्रोत ववज्ञ

सर्दस्य

हािी िोक्सािी भएको सम्पनतको
धिी वा निजको प्रनतनिधी

(ङ)
(च)

सर्दस्य

मालपोत कायानलयको प्रनतनिधी
क्षती भएको वडाको वडाध्यक्ष
वा निजले तोकेको प्रनतनिधी

सर्दस्य

सर्दस्य
सर्दस्य सशचव

(२) उपनियम (१) बमोशजमको क्षनतपुनतन निधानरण सनमनतले

क्षनतपुनतनएिको रकम निधानरण गर्दान प्रत्यक्ष रुपमा वास्तववक
हािी िोक्सािीको मूल्यांकि गरी निधानरण गिुप
न िेछ ।

(३)

क्षनतपुनतन निधानरण सनमनतको बैठक सम्बन्धी कायननबनध सनमती
आफैले निधानरण गिन सक्िेछ ।

पररच्छे र्द ७
५०) सहयोग पुयानउिु पिेाः

ववववध

आफ्िो कायनसम्पार्दिको नसलनसलामा िगर

जलस्रोत सनमनतले जलस्रोतसं ग सम्बशन्धत निकायबाट आवश्यकता

अिुसारका तथ्यांकहरु माग गिन सक्िेछ र माग भएका तथ्यांकहरु
उपलव्ध गराउिु सम्बशन्धत निकायको कतनव्य हुिेछ ।

५१) र्दुघट
न िाको सूचिााः
(१)

अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तले जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी कुिै

काम गर्दान कुि प्रकारले र्दुघट
न िा वा िोक्सािी भएमा िगर
जलस्रोत सनमनतलाइन तुरुन्त सूचिा दर्दिुपिेछ ।

25

(२) उपनिम (१) बमोशजमको सूचिा प्राप्त भएपनछ त्यस्तो
र्दुिट
न िाको कारण पत्ता लगाउि िगर जलस्रोत सनमनतले

आवश्यक निरीक्षण गिन गराउि सक्िेछ र प्राववनधक
दृवष्टकोणबाट

त्यस्तो

र्दुिट
न िा

िर्दोहररि

अपिाउिुपिे

सुरक्षात्मक व्यवस्था गिन अिुमतीपत्र प्राप्त व्यशक्तलाइ आर्दे ि

पालिा गिन सम्बशन्धत अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तको कतनव्य
हुिेछ ।

५२) िगरपानलकाले निर्दे ििि दर्दि सक्िेाः िगरपानलकाले जलस्रोतको
उपयोग सम्बन्धमा िगर जलस्रोत सनमनतलाइ आवश्यक निर्दे िि

दर्दि सक्िेछ । यस्तो निर्दे ििको पालिा गिुन िगर जलस्रोत
सनमनतको कतनव्य हुिेछ ।

५३) र्दण्ड सजायाः
(१)

कसैले यो निर्दे शिका वा यस अन्तरगत बिेका अन्य कायनववनध
वा

निर्दे शिकाको

उल्लं घि

गरे मा

निजलाई

तोवकएको

अनधकारीले पाँच हजार रुपैयाँ सम्म जररवािा गिन सक्िेछ र
त्यस्तो कसूरबाट कसैको हािीिोक्सािी भएको रहे छ भिे

निजबाट त्यस्तो हािी िोक्सािी वापतको क्षेनतपुनतन भराइ दर्दि
सक्िेछ।
(२)

कसैले

यस

निर्दे शिका

बमोशजम

निजलाइ

अिुमनतपत्र

नलिुपिेमा सो िनलई वा अिुमनतपत्रमा उल्ले ख भएका ितनहरु
पालिा िगरी जलस्रोतको उपयोग गरे मा निजलाई तोवकएको

अनधकारीले पाँच हजार रुपैयासम्म जररवािा र त्यस्तो काम
बन्र्द गराउि सक्िेछ ।
(३)

यस निर्दे शिका बमोशजम ववकास गररएको जलस्रोत वा त्यस्तो

जलस्रोतबाट उत्पन्न सेवा कसैले चोरी गरे मा वा र्दुरुपयोग
गरे मा वा अिानधकार प्रयोग गरे मा तोवकएको अनधकारीले

निजबाट नबगो असूल गरी निजलाई नबगो बमोशजमको
जररवािा समेत गिन सक्िेछ ।
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(४)

कसैले बर्दनियत साथ कुिै खािेपािीको मुहाि, बाँध, िहर वा
जलस्रोतको उपयोगसं ग सम्बशन्धत कुिै सं रचिा वा त्यस्तो

सं रचिामा असर पािे अन्य कुिै सं रचिा भत्काएमा, नबगारे मा
वा कुिै वकनसमले हािी िोक्सािी पुयानएमा वा त्यस्तो कुिै

काम कुराको र्दुरुत्साहि दर्दएमा वा त्यस्तो काम गिे उद्योग

गरे मा निजबाट हािी िोक्सानिको नबगो असुल गरी निजलाई

प्रचनलत कािूि बमोशजम जररवािा, कैर्द वा र्दुवै सजाय
हुिेछ ।

५४) पुिरावेर्दिाः नियम ५३ बमोशजम दर्दएको क्षेनतपुनतनको रकममा वा

नियम ४१ बमोशजम तोवकएको अनधकारीले अिुमनत पत्र खारे ज

गरे कोमा वा नियम ५३ को उपनियम (१), (२) वा (३) बमोशजम
तोवकएको अनधकारीले दर्दएको सजायको आर्दे िमा शचत्त िवुझ्िे

व्यशक्तले पैनतस दर्दिनभत्र पुिरावेर्दि अर्दालतमा पुिरावेर्दि दर्दि
सक्िेछ।

५५) अिुसूचीमा थपघट वा हेरफेर गिन सक्िेाः िगरपानलकाले स्थािीय
राजपत्रमा सूचिा प्रकाशित गरी यस निर्दे शिकाको अिुसूचीमा
आवश्यकता अिुसार हे रफेर वा थपघट गिन सक्िेछ ।

५६) अरूको घर जग्गाको उपयोग वा प्राप्ती
(१)

जलस्रोतको उपयोगको लानग र्दे हायको कुिै काम गिन अरु
कसैको घर जग्गा उपयोग गिन वा प्राप्त गिन आवश्यक परे मा

अिुमनत पत्र प्राप्त व्यशक्तले िगरपानलका समक्ष तोवकए
बमोशजम निवेर्दि दर्दि सक्िेछ ।
क.

बाँध वा तट्बन्धि बाँध्ि,

ग.

जनमि मुनि वा मानथ पािीको ट्याङ्की बिाउि वा पाइप

ख.

घ.
ङ.

िहर, कुलो वा सुरुङ खन्न,
लाइि ववछ्याउि,

पोखरी बिाउि वा जल ववतरण केन्र स्थापिा गिन ।

जलस्रोतको ववकाससं ग सम्बशन्धत अरु आवश्यक
निमानण कायन गिन ।
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(२)

उपनियम (१) बमोशजम निवेर्दि प्राप्त भएमा िगरपानलकाले

आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रचनलत कािूि बमोशजम सं गदठत
सं स्थालाइ सरह अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तलाइ त्यस्तो घर
जग्गा प्राप्त गराइदर्दि सक्िेछ।

५७) कायनववनध वा निर्दे शिका बिाउि सक्िेाः निर्दे शिकाको प्रभावकारी
कायानन्वयिका लागी र्दे हायका क्षेत्रमा कायनववनध तथा निर्दे शिका
बिाई लागु गिन सक्िेछ ।
(क)

खािेपािी, नसं चाइन, जल यातायात, औद्योनगक उपयोग, आमोर्द
प्रमोर्द सम्बन्धी उपयोग र जलस्रोतको यस्तै अन्य प्रकारका
उपयोग,

(ख)
(ग)
(घ)

जलस्रोत सं रक्षण, बाढी नियन्त्रण, पवहरो रोकथाम,
वातावरण सं रक्षण,

जलस्रोत उपयोग गरे वापत िगरपानलकालाइन बझाउिु पिे
िुल्क, र्दस्तुर सम्बन्धी,

(ङ)
(च)
(छ)
(ज)

जलस्रोत उपयोगका ववनभन्न तररकाहरु,
जलस्रोतको प्रर्दुषण रोक्िे ववषयहरु,

जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी सेवाको स्तर निधानरण,

जलस्रोत उपयोगबाट हुि सक्िे र्दुघट
न िा र त्यसको जाँचबुझ
तथा क्षनतपूनतन,

(झ)

उपभोक्ता

सं स्था, सनमनत

र

उपभोक्ता

सम्बन्धी

अन्य

व्यवस्थाको साथ उपभोक्ताहरुको वहत सं रक्षण र सुववधा दर्दिे
ववषयहरु,
(ञ)

जलस्रोतको ववकास तथा उपयोग सम्बन्धी अन्य कुराहरु

५८) खारे जी तथा बचाउाः यो निर्दे शिकाका कुिै नियम, उपनियम वा खण्ड
प्रचनलत सं घीय तथा प्रार्दे शिक कािूिसं ग बाशझएको खण्डमा स्वत:
ु न्र्दा अशघका कािूि
खारे ज हुिेछि भिे निर्दे शिका प्रारम्भ हुिभ

बमोशजम गररएका कामकारवाही यसै निर्दे शिका अिुसार भए गरे को
मानििेछ ।
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अिुसूची-१

ँ सम्बशन्धत)
(नियम ५ सग
श्री िगर प्रमुखज्यू,

निवेर्दि पत्रको ढाँचा

........................जलस्रोत सनमनत
बडीमानलका िगरपानलका, मातनडी, बाजुरा ।
महोर्दय,

हामीले .......................उपभोक्ता सं स्था गठि गरी र्दतान गराउि

चाहेकोले बडीमानलका िगरपानलकाको जलस्रोत निर्दे शिका २०७५ को

नियम ५ बमोशजम उपभोक्ता सं स्था र्दतान गराउि र्दे हायको वववरण
खुलाइन प्रस्ताववत उपभोक्ता सं स्थाको एक प्रनत ववधाि र एक सय रुपैयाँ
र्दस्तुर सवहत र्दरखास्त दर्दएका छौँ।
वववरणाः

१. उपभोक्ता सनमनतको िामाः
२. कायनक्षेत्राः
३. उद्देश्याः
(क)
(ख)
(ग)
४. सर्दस्यहरुको िामाः

ठे गािा

पेिा

(क)
(ख)
(ग)
(घ)
५. उपयोग गररिे जलस्रोत वववरणाः

(क) जलस्रोतको िाम (चार वकल्ला सवहत) भएको ठाउँ:
(ख) जलस्रोत बाट गररिे प्रयोगाः
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(ग) उपभोक्ता सं स्थाले उपयोग गिन चाहेको जलस्रोतको पररणामाः
(घ) उक्त जलस्रोतको हाल भई रहेको उपयोगााः

६. उपभोक्ता सं स्थाले पुयानउि चाहेको सेवा सम्बन्धी वववरण
(क) सेवाको वकनसम:

(ख) सेवा पुयानउिे क्षेत्राः

(ग) सेवाबाट लाभाशन्वत हुिे उपभोक्ताहरुको सं ख्यााः
(घ) भववष्यमा सेवा ववस्तार गिन सवकिे सम्भाविााः

७. आनथनक स्रोतको वववरणाः
८. कायानलयको ठे गािााः

निवेर्दक,
उपभोक्ता सं स्थाको तफनबाट निवेर्दि दर्दिेको
सहीाः
िामाः
पर्दाः

ठे गािााः
नमनताः
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अिुसूची-२

ँ सम्बशन्धत )
(नियम ८ को उपनियम (१) सग
बडीमानलका िगर जलस्रोत सनमनत
मातनडी, बाजुरा

र्दतान नमनताः

र्दतान िम्बराः

नमनताः..........

उपभोक्ता संस्था र्दतान प्रमाणपत्र

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

उपभोक्ता

.................(सम्बशन्धत
िाम).....................लाइन
निर्दे शिका,

२०७६

बडीमानलका

को

र्दफा

८

िगरपानलकाको
को

सं स्थाको

उपर्दफा

जलस्रोत

(१)

बमोशजम.......................साल............... मवहिा................. गते

बडीमानलका िगरपानलकाको जलस्रोत निर्दे शिका, २०७६ बमोशजम
आफ्िो कायन सञ्चालि गिे गराउिे गरी र्दे हाय बमोशजम उपयोगका लानग
यस कायानलयमा र्दतान गरी यो र्दतान प्रमाणपत्र प्रर्दाि गररएको छ ।
१. उपयोग गररिे जलस्रोत वववरणाः

(क) जलस्रोतको िाम (चार वकल्ल सवहत) भएको ठाउँ:
(ख) जलस्रोत बाट गररिे प्रयोगाः

(ग) उपभोक्ता सं स्थाले उपयोग गिन चाहेको जलस्रोतको पररणामाः

२. उपभोक्ता सं स्थाले पुयानउि चाहेको सेवा सम्बन्धी वववरण
(क) सेवाको वकनसमाः

(ख) सेवा पुयानउिे क्षेत्राः

(ग) सेवाबाट लाभाशन्वत हुिे उपभोक्ताहरुको सं ख्यााः
(घ) भववष्यमा सेवा ववस्तार गिन सवकिे सम्भाविााः

सहीाः
पर्दाः

िाम,थराः
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अिुसूची-३

ँ सम्बशन्धत )
(नियम १३ को उपनियम (१) सग

जलस्रोत उपयोगको सवेक्षण अिुमनत पत्रको लानग र्दरखास्त
नमनताः...................

श्री िगर प्रमुख ज्यु,

बडीमानलका िगर जलस्रोत सनमनत,
मातनडी, बाजुरा ।

जलस्रोतको उपयोगको निशम्त सवे क्षण गिनको लानग अिुमनतपत्र पाउि

बडीमानलका िगरपानलकाको जलस्रोत निर्दे शिका, २०७६ को नियम
१३ बमोशजम र्दे हायको वववरण खुलाइ यो र्दरखास्त पेि गरे को छु ।
1. व्यशक्त वा सं गदठत सं स्थाको िाम र ठे गािाााााः
2. उद्देश्याः

3. सवे क्षण गिे क्षेत्राः

4. सवेक्षण गिन लाग्िे अिुमानित खचन रु.:
(पुष्ट्याइ वववरण सं लग्ि गिुप
न िेछ)
5. सवे क्षण गिे अवनधाः

6. अन्य वववरणहरुाः (बडीमानलका िगरपानलकाको जलस्रोत निर्दे शिका,
२०७६ को नियम १३ बमोशजम)

7. मानथ उल्ले शखत व्यहोरा दठक साँचो छ झुठ्ठा ठहरे कािूि बमोशजम
सहुँला बुझाउला ।

सं गदठत सं स्था भए सो सं स्थाको छाप सम्बशन्धत व्यशक्त वा सं गदठत
सं स्थाको तफनबाट र्दरखास्त दर्दिेको
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अिुसूची-४

ँ सम्बशन्धत)
(नियम १५ सग
बडीमानलका िगरपानलका
जलस्रोत सनमनत
मातनडी, बाजुरा

जलस्रोत उपयोगको सवे क्षण अिुमती पत्र

अिुमनतपत्र सं ख्यााः

नमनताः..............

श्री..................................
....................................
महािय,

तपाइनलाइन जलस्रोतको उपयोगको सवे क्षण गिन पाउिे गरी र्दे हायको
वववरण खोनल

बडीमानलका

िगरपानलकाको

जलस्रोत

निर्दे शिका,

२०७६ को नियम १५ बमोशजम यो अिुमनतपत्र प्रर्दाि गररएको छ ।
1. व्यशक्त वा सं गदठत सं स्थाको पुरा ठे गािााः
2. जलस्रोत सवे क्षणको उद्देश्याः
3. जलस्रोत सवे क्षणको क्षेत्राः
4. सवेक्षण गिे अवनधाः

5. अिुमनत पत्र बहाल रहिे अवनधाः
अिुमनतपत्र दर्दिे अनधकारीको
िामाः
सहीाः
पर्दाः

33

अिुसूची-५

ँ सम्बशन्धत )
(नियम १७ सग

जलस्रोत उपयोग अिुमनत पत्रको लानग र्दरखास्त

नमनताः............

श्री िगर प्रमुख ज्यु,
बडीमानलका िगरपानलका, जलस्रोत सनमनत
मातनडी, बाजुरा ।
जलस्रोत उपयोगको निशम्त अिुमनत पाउि जलस्रोत निर्दे शिका, २०७५ को
नियम १७ बमोशजम र्दे हायका वववरणहरु समेत खुलाइ यो र्दरखास्त पेि गरे को
छु ।
1. व्यशक्त वा सांगठनिक सं स्थाको िाम र ठे गािााः
2. उद्देश्याः
3. उपयोग गिन खोजेको जलस्रोतको पररमाण र उपयोग गिे प्रयोजिाः
4. प्रस्ताववत जलस्रोतको मुहाि रहेको (चार वकल्ला) र उपयोग गिे ठाउाः
5. जलस्रोतको उपयोगबाट लाभ पुग्िे ठाउँको क्षेत्रफलाः
6. प्रस्ताववत उपभोगबाट हुिसक्िे सम्भाववत लाभाः
7. प्रस्ताववत सेवाबाट लाभाशन्वत हुिसक्िे उपभोक्ता सं ख्यााः
8. जलस्रोत उपयोगका लानग लाग्िे अिुमानित रकम र सोको स्रोताः
9. जलस्रोत उपयोग गिे तररकााः
10. जलस्रोतको हाल भएको उपयोग र भववष्यमा हुिसक्िे उपयोगाः
11. अन्य वववरण

मानथ उल्लेशखत व्यहोरा दठक साँचो छ झुठ्ठा ठहरे कािूि बमोशजम सहुँला
बुझाउला ।
सं गदठत सं स्था भए सो सं स्थाको छाप
सम्बशन्धत व्यशक्त वा सं गदठत सं स्थाको तफनबाट र्दरखास्त
दर्दिेको

िाम,थर:
सहीाः
पर्दाः

ठे गािााः

34

अिुसूची-६

ँ सम्बन्धीत )
(नियम २० सग
बडीमानलका िगरपानलका
जलस्रोत सनमनत
मातनडी, बाजुरा

जलस्रोत उपयोगको अिुमनतपत्र

नमनताः...................

श्री.................................,
...................................
महािय,

तपाइनलाइन जलस्रोतको उपयोग गिन पाउिे गरी र्दे हायको वववरण खोली
बडीमानलका िगरपानलका

जलस्रोत निर्दे शिका, २०७५ को नियम २० बमोशजम यो अिुमनतपत्र
प्रर्दाि गररएको छ ।

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

व्यशक्त वा सं गदठत सं स्थाको िाम र ठे गािााः
जलस्रो उपयोगको उद्देश्याः

जलस्रोतको िाम,वकनसम र रहेको स्थाि (चार वकल्ला सवहत)
उपयोग गिन पाउिे जलस्रोतको पररणामाः
जलस्रोत उपयोगको क्षेत्राः

जलस्रोत उपयोग गिे तररकााः

प्रस्ताववत पररयोजिाबाट लाभाशन्वत हुिे उपभोक्ताहरुको सं ख्यााः
अिुमनतपत्र बहाल रहिे अवनधाः
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अिुसूची-७

ँ सम्बशन्धत )
(नियम २४ को उपनियम(२) सग
बडीमानलका िगरपानलका, जलस्रोत सनमनत
मातनडी, बाजुरा

जलस्रोत उपयोगको अिुमनत पत्र

अिुमनत पत्र सं ख्यााः

नमनताः............

श्री....................................
......................................
महािय,

तपाइनलाइन ..............................मा दर्दिु भएको र्दरखास्त बमोशजम

र्दे हायको वववरणहरु खुलाइन जलस्रोत निर्दे शिका, २०७५ को नियम
२४ बमोशजम यो अिुमनत पत्र प्रर्दाि गररएको छ ।
1.
2.

जलस्रोत उपयोग गिे व्यशक्त वा सं गदठत सं स्थाको पुरा ठे गािााः
जलस्रोत उपयोगसँग सम्बशन्धत पररयोजिाको िाम र वकनसमाः
(प्रत्येक उपयोग सँग सम्बशन्धत)

3.
4.
5.

जलस्रोतको िाम र रहेको स्थािाः

जलस्रोतको उपयोग भएको स्थािाः

जलस्रोत

उपयोग

भएको

पररणामाः

प्रर्दे ि................

शजल्ला...............वा िगरपानलका...............

6.
7.
8.
9.

उपभोक्ता सं ख्या र त्यसको वकनसमााः

सेवा उपल्ध गराउि िुरु गरे को नमनताः
अिुमनतपत्र बहाल रहिे अवनधाः
अन्य ितनहरुाः
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अिुसूची-८

(नियम १३ को उपनियम (२), नियम २५, र २६ को उपर्दफा (२)
ँ सम्बशन्धत )
सग

अिुमनत पत्र र्दस्तुर

जलस्रोत उपयोगको वकनसम
क.

खािेपािी र घरे ल ु उपयोग रु.५००।-

ग.

पिुपालि

घ.

घरे ल ु उद्योग, औद्योनगक व्यवसाय तथा खािीजन्य उपयोग

ख.

ङ.

च.

छ.

नसचाइन रु.५००।तथा

रु.१०००।-

मत्स्यपालि

जस्ता

रु.२०००।-

जल यातायात रु.५०००।-

आमोर्द प्रमोर्दजन्य उपयोग रु.५०००।अन्य उपयोग रु.५०००।-
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कृषीजन्य

उपयोग

अिुसूची-९

ँ सम्बशन्धत)
(नियम ३५ (२) सग

जलस्रोत उपयोग वापत बुझाउिु पिे वावषनक िुल्क

१. नसचाइनको हकमा
क.

र्दुइह
न जार

ख.

र्दुइह
न जार र्दे शख पाँचहजार हेक्टर सम्मको जमीि नसचाइन गिन

ग.
घ.
ङ.
च.
छ.

हेक्टरसम्मको

रु.१०००।-

गिन

अनधकतम

पाँचहजार र्दे शख र्दिवहार हेक्टर सम्मको जमीि नसचाइन गिन
रु.५०००।-

र्दि हजार र्दे शख पन्र हजार हेक्टर सम्मको जमीि नसचाइन गिन
रु.१००००।-

पन्र हजार र्दे शख बीस वहार हेक्टर सम्मको जमीि नसचाइन गिन
रु.१५०००।-

बीस हजार र्दे शख पच्चीस वहार हेक्टर सम्मको जमीि नसचाइन गिन
रु.२००००।-

पच्चीस हजार हेक्टर भन्र्दा मानथको जमीि नसचाइन गिन
रु.२५०००।-

क.

एक

ख

र्दुइस
न य

घ

नसचाइन

रु.२०००।-

२. खािेपािीको हकमा

ग

जमीि

सय

रु.५००।–

सम्म

सम्म

१०००।–

जिसं ख्यालाइन

जिसं ख्यालाइन

खािेपािी

खािेपािी

व्यवस्था

व्यवस्था

गिन

गिन
रु.

नति

सय

सम्म

जिसं ख्यालाइन

खािेपािी

व्यवस्था

गिन

पाँच

सय

सम्म

जिसं ख्यालाइन

खािेपािी

व्यवस्था

गिन

रु.१५००।–
रु.२०००।–

ङ सात सय सम्म जिसं ख्यालाइन खािेपािी व्यवस्था गिन रु.२५००।–
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च
३.
४.
५.

६.
७.
८.

एक

हजार

सम्म

रु.३०००।–

जिसं ख्यालाइन

खािेपािी

व्यवस्था

गिन

कृवषजन्य उपभोगका लानग रु. २०००।- र्दे शख रु.२० हजार
सम्म पािी प्रयोगको पररमाणको आधारमा।

घरे ल ु उद्योगको लानग रु. २०००।- र्दे शख रु.२०००० सम्म
पािी प्रयोगको पररमाणको आधारमा

औद्योनगक व्यवसाय तथा खािीजन्य उपयोगको लानग रु.

५०००।- र्दे शख रु. ५०००० सम्म पािी प्रयोगको पररमाणको
आधारमा ।
अमोर्द

प्रमोर्दजन्य

प्रयोगका

लानग

रु.

१०००।-

रु.१०००० सम्म पािी प्रयोगको पररमाणको आधारमा।

जल ववद्युतको लागी प्रनत वकलोवाट रु १०० का र्दरले ।

र्दे शख

अन्य प्रयोगका लानग रु. ५०००।- र्दे शख रु.१०००० सम्म

वावषनक कारोबारका आधारमा ।
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अिुसूची-१०

ँ सम्बशन्धत)
(नियम ४५ सग

जग्गा उपभोग वा प्रानप्तका लागी र्दरखास्त

नमनताः....................

श्रीमाि िगर प्रमुख ज्यू,

जलस्रोत सनमनत, बडीमानलका िगरपानलका
मातनडी, बाजुरा ।
महोर्दय,

जलस्रोतको उपयोगको नसलनसलामा निमानण कायन िुरु गिनको लागी
तपलशिमा उल्ले शखत घरजग्गा उपयोग गिुप
न िे वा प्राप्त गिुप
न िे भएकोले

नियमािुसार उपयोग गिन पाउिे गरी वा प्राप्त गराइ पाउि यो र्दरखास्त
पेि गरे को छु ।
तपशिल

१. आवश्यक जग्गाको चार वकल्ला खुल्िे वववरण,

२. जग्गाको स्वानमत्व खुल्िे प्रमाण कागजात तथा सम्बन्धीत वडा
कायानलयको नसफाररस,

३. जग्गाको उपयोग प्रयोजि खुल्िे कागजात,
सं गदठत सं स्था भए सो सं स्थाको छाप सम्बन्धीत ब्यक्ती वा सं गदठत
सं स्थाको तफनबाट र्दरखास्त दर्दिेको

cf1fn],
o1/fh cof{n
k|d'v k|zf;sLo clws[t
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