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प्रस्तावना : 

 खिजीदमे्वा गाउँपाखिका खित्रको ि-ूसतहमा वा िखूमगत वा अन्य कुनै अवस्थामा रहकेो जिस्रोतको समखुित उपयोग, संरक्षण, 

व्यवस्थापन र खवकास गनन एवं जिस्रोतको िािदायक उपयोगहरुको खनर्ानरण गनन, त्यस्तो उपयोगबाट हुने वातावरणीय तथा 

अन्य हानीकारक प्रिावको रोकथाम गने एवं जिस्रोतिाई प्रदषूणमकु्त राख्ने सम्बन्र्मा स्थानीय सरकार संिािन ऐन, २०७४ 

को उपदफा ११ (२) र् १ र दफा ११ (४) ग ३ बमोखजम स्थानीय तहको के्षत्राखर्कार खित्रका िानेपानी तथा जिस्रोत संस्था 

व्यवस्थापन गनन काननूी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय िएकोिे खिजीदमे्वा गाउँपाखिकाको प्रशासकीय कायनखवखर् (खनयखमत गने) ऐन, 

२०७५ को दफा ४ िे खदएको अखर्कार प्रयोग गरी गाउँ कायनपाखिकाको खमखत २०७७।०६।१३ मा बसेको बैठकिे यो कायनखवखर् 

स्वीकृत गरी िाग " गरेको छ । 

जल उपभोक्ता संस्था दताा सम्बन्धी कार्ावववध,२०७७ 

कायनपाखिकाबाट स्वीकृत खमखत २०७७/०६/१३                    प्रमाखणकरण खमखतिः २०७७/०६/१६ 

१. संविप्त नाम र प्रारम्भ:  

(१) यस कायनखवखर्को नाम "खिजीदमे्वा गाउँपाखिकाको जि उपिोक्ता संस्था दतान सम्बन्र्ी कायनखवखर्,२०७७" रहकेो छ । 

(२) यो कायनखवखर् गाउँपाखिकाबाट स्वीकृत िएको खमखतबाट िाग ूहुनेछ । 

 

२. पररभाषा : खवषय वा प्रसङ्गिे अको अथन निागेमा यस कायनखवखर्मा, 

(क)  "जिस्रोत" िन्नािे यस गाउँपाखिका खित्र ि-ूसतहमा वा िखूमगत वा अन्य जनुसकैु अवस्थामा रहकेो पानी सम्झन ु

पनेछ । 

(ि)  "िािदायक उपयोग" िन्नािे उपिब्र् सार्न र स्रोतको न्यायसम्मत उखित रुपिे गररएको जिस्रोतको उपयोग 

सम्झनपुछन । 

(ग) "अनमुखतपत्र प्राप्त व्यखक्त" िन्नािे जिस्रोतको उपयोग गने दफा ८ बमोखजम अनमुखत प्राप्त व्यखक्त वा सङ्गखठत 

संस्था सम्झनपुनेछ । 

(घ)  "उपिोक्ता संस्था" िन्नािे दफा ५ बमोखजम गखठत जि उपिोक्ता संस्था सम्झनपुनेछ । 

(ङ)  "तोखकएको" वा "तोखकए बमोखजम" िन्नािे यस कायनखवखर् वा अन्तगनत बनेको खनयममा तोखकएको वा तोखकए 

बमोखजमको सम्झन ुपनेछ । 



तर िानेपानी तथा घरेि ुप्रयोजनका िाखग एक मात्र खवकल्पका रूपमा रहकेो जि स्रोतिाई सम्वखन्र्त व्यखक्तिाई 

वार्ा अवरोर् हुने गरी उसिाई सोको उपायोगबाट बखन्ित गराई अन्यन्त्र उपयेग गनन पाउने छैन ्। 

३. जलस्रोत स्वावमत्व : यस गाउँपाखिका खित्र रहकेो जिस्रोतको स्वाखमत्व नेपाि सरकार तथा खिजीदमे्वा 

गाउँपाखिकामा खनखहत रहनेछ । 

 

 

 

४. जलस्रोत उपर्ोग :  

-!_ s'g} klg k|sf/sf hn;|f]tsf] p4ud :yn, kfgLsf] d'xfg, hn÷kfgL k|of]u ug{] k|of]u ug]{ k|of]hgsf xsdf ;fj{hlgs 

x'g]5 . JolQmut ?kdf s'g} JolQmsf gfddff btf{ ePsf] hUufdf hn;|f]t :yn÷d'xfg ePdf klg klxNo} b]lv k|of]u u/L 

/x]sf k|of]ustf{nfO{ jt{dfg cj:yfdf afwf gk'Ug] u/L To:tf] hn÷kfgLsf] k|of]u ;d'bfosf] lxtdf k|of]u ug{ ;lsg]5 . 

ufpFkflnsf leq /x]sf e'ldut jf ;txL hn;|f]tsf] cgflws[t k|of]unfO{ lgif]w u/L ;f] sf] ;+/If0f ug]{ bfloTj 

ufpFkflnsfsf] x'g]5 . यस कायनखवखर् बमोखजम  जि उपयोग गदान सम्वखन्र्त खनकायको अखर्कार अनमुखतपत्र प्राप्त नगरी 

कसैिे पखन जिस्रोत उपयोग गनन पाउने छैन । 

(2) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेखिएता पखन दहेाय बमोखजम जिस्रोतको उपयोग गनन अनमुखतपत्र खिनपुने छैन :- 

(क) व्यखक्तगत वा सामदुाखयक रुपमा आफ्नो खनखमत्त िानेपानी र अन्य घरेि ुप्रयोजनको िाखग उपयोग गनन, 

(ि) व्यखक्तगत वा सामदुाखयक रुपमा आफ्नो जग्गाको खसंिाई गनन, 

(ग) घरेि ुउद्योगको रुपमा पानी घट्ट वा  पानी िक्की ििाउन, 

(घ) व्यखक्तगत रुपमा स्थानीय आवागमनको िाखग डंुगाको प्रयोग गनन, 

(ङ) जग्गा र्नीिे आफ्नो जग्गा खित्र खसखमत रहकेो जिस्रोत तोखकए बमोखजम उपयोग गनन । 

(3) दफा (४) को उपदफा (२) को अखर्कार प्रयोग गदान जिस्रोतको उपयोग गने व्यखक्त वा सङ्गखठत संस्थािे अरुिाई 

माकान नपने गरी िािदायक उपयोग गनुन पनेछ । 

 

५. जल उपभोक्ता संस्था गठन :  

(१) सामदुाखयक िािका िाखग संस्थागत रुपमा जिस्रोतको उपयोग गनन िाहने व्यखक्त वा समहूहरुिे तोखकए बमोखजम 

जि उपिोक्ता संस्था गठन गनन सक्नेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोखजम गठन गररएको जि उपिोक्ता संस्था दतानको िाखग तोखकएको अखर्कारी समक्ष अनसुिूी-१ 

बमोखजम खनवेदन खदन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोखजम पेश िएको खनवेदन माखथ आवश्यक प्रकृया परुा गरी अनसुिूी-२ बमोखजमको दतान प्रमाण पत्र 

खदन ु पनेछ । जि उपिोक्ता संस्था दतान अखर्कारीका रुपमा प्रमिु प्रशासकीय अखर्कृत वा खनजिे तोखकएको 

अखर्कृत स्तरको कमनिारी रहनेछ । 

(४) जि उपिोक्ता सखमखत/संस्था/पेखल्िक सेट दतान गदान तपखसिमा उल्िेखित खववरणहरु खनवेदन सखहत गाउँ 

कायनपाखिकाको कायानियमा पेश गनुन पनेछ :- 

• आम िेिाको माइन्यटु (सहमती तथा मन्जरुी प्रदान) 



• व्यखक्तगत जग्गामा पने िए मन्जुरीनामा (तर यस्तो जि उपयोगिे व्यखक्तगत एवं घरेि ुउपयोगमा जग्गा र्खन 

घर र्खन वा त्यस्तो टोि बखस्तिाई कुनै प्रकारको बार्ा अवरोर् नपगु्ने ठहर िएमा त्यस्तो अवस्थामा 

मन्जरुीनामा निए पखन हुनेछ वा उपयोग गनन गराउन बार्ा पगु्ने छैन) ।  

• खवर्ान २ प्रखत 

• पररयोजना प्रस्ताव 

• सखमखतको खनणनय 

• सम्बखन्र्त वडा कायानियको खसफाररस 

• सखमखतका पदाखर्कारीहरुको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रखतखिखप 

• खनवेदन । 

(५) खवर्ानमा ििुाउन ुपने खववरणहरु : खनयम ५ (४) बमोखजम पेश गनुनपने उपिोक्ता संस्थाको खवर्ानमा संस्था सम्बन्र्ी 

कम्तीमा दहेायका खववरणहरु ििुाउन ुपनेछ :- 

(क) परुा नाम र ठेगाना, 

(ि) उदशे्य तथा कायन क्षेत्र, 

(ग) सदस्यको िाखग योग्यता र सदस्यता शलु्क, 

(घ) सदस्यको खनष्काशन र राजीनामा, 

(ङ) हक दावी, नामसारी वा हकवािाको मनोनयन, 

(ि) सार्ारण सिा सम्बन्र्ी, 

(छ) सञ्िािक सखमखतको गठन, खनवानिन एवं काम, कतनव्य तथा अखर्कार सम्बन्र्ी, 

(ज) सञ्िािक पदमा वहाि रहन नसक्ने अवस्था, 

(झ) सञ्िािक सखमखतको बैठक सम्बन्र्ी कायनखवखर्, 

(ञ) कोष र िेिा परीक्षण, 

(ट) खवर्ान संशोर्न, 

(ठ) खवगठन, 

(ड) खवखवर् । 

५.१ अनुमवतपत्र नवीकरण गननेः (१) यो कायनखवखर् बमोखजम जि उपिोक्ता संस्थािाई खदइएको अनमुखतपत्रमा 

उल्िेखित अवखर् समाप्त हुन ुअगावै अको अवखर्को िाखग अनमुखतपत्रको नवीकरण गनुन पनेछ । 

(२) प्रत्येक अनमुखतपत्र नवीकरण गराउँदा गाउँपाखिकािे प्रत्येक आखथनक बषन बनाएको आखथनक ऐनिे तोखकएको 

दस्तरुको पिास प्रखतशत नवीकरण दस्तरु िाग्नेछ । 

५.२ जिस्रोत ऐन २०४९ तथा खनयमावखि २०५० अनसुार दतान िई संिािनमा  रहकेा जि उपिोक्ता संस्थािे यस 

कायनखवखर्को अखर्नमा रखह यस गाउँपाखिका सखूिकृत गनुन पने छ र  नखवकरण यसै कायनखवखर् वमोखजम हुनेछ ।  

 

६. उपभोक्ता संस्था सङ्गवठत संस्था हुने :  

(१) उपिोक्ता अखवखछछन्न उत्तराखर्कारवािा स्वशाखसत र सङ्गखठत संस्था हुनेछ । 

(२) उपिोक्ता संस्थाको सबै काम कारवाहीको खनखमत्त आफ्नो छुटै्ट छाप तथा िेटर प्याड हुनेछ । 



(३) उपिोक्ता संस्थािे व्यखक्त सरह िि अिि सम्पखत्त प्राप्त गनन, उपिोग गनन, बेिखबिन गनन वा अन्य खकखसमिे 

व्यवस्था गनन सक्नेछ । 

(४) उपिोक्ता संस्थािे व्यखक्त सरह नाखिस उजरू गनन र उपिोक्ता संस्था उपर पखन सोही नामबाट नाखिस उजरू िाग्नेछ । 

 

७. जलश्रोत उपभोक्ता प्राथवमकताक्रम : 

(१) जिश्रोत उपयोग गदान सार्ारणतया दहेायका प्रथखमकताक्रम अनसुार गनुन पनेछ :- 

(क)  िानेपानी र घरेि ुउपयोग, 

(ि)  खसंिाइ, 

(ग) पशपुािन तथा मत्स्यपािन जस्ता कृखषजन्य उपयोग, 

(घ) जिखवद्यतु, 

(ङ) घरेि ुउद्योग, औद्योखगक व्यवसाय तथा िानीजन्य उपयोग, 

(ि)  जि यातायात, 

(छ) आमोद प्रमोदजन्य उपयोग, 

(ज) अन्य उपयोग । 

(२) जिश्रोत उपयोग गदान कुनै खववाद उत्पन्न िएमा तोखकएको सखमखतिे उपदफा (१) को प्राथखमकताक्रम, दफा ४ को 

उपदफा (३) बमोखजम जिश्रोतको िािदायक उपयोग िए निएको र अन्य आवश्यक जाँिबझु समेत गरी सोको 

आर्ारमा सम्बखन्र्त जिश्रोतको उपयोग गनन पाउने नपाउने वा कुन खकखसमको उपयोग गनन पाउने िन्ने कुराको 

खनर्ानरण गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोखजम तोखकएको सखमखतिे खनर्ानरण गरेको कुरा सम्बखन्र्त सबैिाई मान्य हुनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोखजम तोखकएको सखमखतिे सोही उपदफामा उल्िेखित कुराको खनर्ानरण गदान अपनाउन ु पने 

कायनखवखर् तोखकए बमोखजम हुनेछ । 

८. अनुमवतपत्रको व्र्वस्था : 

(१) जिश्रोतको सवेक्षण वहुउपयोग गनन िाहने व्यखक्त वा सङ्गखठत संस्थािे सम्बखन्र्त खवषयको आखथनक, प्राखवखर्क 

र वातावरणीय अध्ययन प्रखतवेदन तथा तोखकए बमोखजमका खववरणहरु िुिाई तोखकएको अखर्कारी वा खनकाय 

समक्ष अनुमखतपत्रको िाखग दरिास्त खदनपुनेछ । 

तर जिश्रोतको सवेक्षणको अनमुखतपत्रको दरिास्त खददा त्यस्तो अध्ययन प्रखतवेदन संिग्न गनन आवश्यक पने  

छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम परेको दरिास्तमा तोखकएको अखर्कारी वा खनकायिे आवश्यक जाँिबझु गरी गराई दरिास्त 

परेको खमखतिे जिश्रोत सवेक्षणको अनमुखतपत्रको हकमा तीस खदनखित्र र जिश्रोत उपयोगको अनमुखतपत्रको हकमा 

एक सय खवस खदनखित्र तोखकए बमोखजमको ढाँिामा आवश्यक शतनहरु तोकी दफा ७ को उपदफा (१) मा उल्िेखित 

प्राथखमकताक्रम अनसुार दरिास्तवािािाई अनमुखतपत्र खदनपुनेछ । 

(३) दफा ३ को उपदफा (२) बमोखजम हुनेमा बाहके यो कायनखवखर् प्रारम्ि हुनिुन्दा अगावै दखेि जिश्रोत उपयोग 

गरररहकेो व्यखक्त वा सङ्गखठत संस्थािे यो कायनखवखर् प्रारम्ि िएको खमखतिे छ मखहना खित्र तोखकएको अखर्कारी 

वा खनकाय समक्ष खववरण पेश गनुनपनेछ । साथै यो अगावै जारी गररएको अनमुखतपत्र वा दतान िैसकेको संस्थाहरुको 

हकमा यो कायनखवखर् िाग ूिए पखछ नखवकरण गनुन पनेछ । 

(४) अनमुखतपत्र प्राप्त व्यखक्तिे जिश्रोतको उपयोग वापत तोखकए बमोखजमको दस्तरु वा वाखषनक शलु्क बझुाउन ुपनेछ । 



(५) अनमुखतपत्र प्राप्त व्यखक्तिे आफ्नो अनमुखतपत्र खवक्री गनन वा अन्य कुनै प्रकारिे कसैिाई हस्तान्तरण गनुन परेमा 

तोखकएको अखर्कारी वा खनकायबाट तोखकए बमोखजम स्वीकृखत खिनपुनेछ । 

 

९. जलववदु्यतको लावग जलश्रोतको उपर्ोग :  

(१) दफा ८ मा जनुसकैु कुरा िेखिएको िए तापखन जिखवद्यतु उत्पादन गननको िाखग जिश्रोत सवेक्षण तथा उपयोग गने 

अनमुखतपत्रको सम्बन्र्मा प्रिखित काननू बमोखजम हुनेछ । 

(२) जिखवद्यतुको उत्पादन गने खसिखसिामा जिश्रोतको उपयोग सम्बन्र्ी अन्य कुराहरु यसै कायनखवखर् बमोखजम 

हुनेछन ्। 

१०. नेपाल सरकारले जलश्रोतको उपर्ोग वा ववकास गना सक्ने :  

(१) नेपाि सरकारिे आफँैिे कुनै जिश्रोतको उपयोग खवकास गननमा कायनखवखर्को कुनै कुरािे बार्ा पयुानएको माखनने 

छैन । 

(२) कसैिे यस कायनखवखर् बमोखजम उपयोग गरेको जिश्रोत र सोसँग सम्बखन्र्त जग्गा, िवन, उपकरण तथा संरिना 

व्यापक सावनजखनक उपयोगका िाखग सरकारिे आफूिे खिई खवकास गनन सक्नेछ । 

स्पष्टीकरण : यस कायनखवखर्को प्रयोजनको िाखग "व्यापक सावनजखनक उपयोग" िन्नािे िैरहकेो उपयोगबाट 

िािाखन्वत िएका जनसंख्यािाई िाि हुने उपयोगिाई जनाउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोखजम आफूिे खिएको जिश्रोतको उपयोग, जग्गा, िवन, उपकरण वा संरिना वापत सरकारिे 

सम्बखन्र्त व्यखक्तिाई तोखकए बमोखजम क्षखतपखूतन खदनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोखजम खदइने क्षखतपखूतनको रकम उपदफा (२) बमोखजम सरकारिे खिएको जग्गा, िवन, उपकरण तथा 

संरिनाको वतनमान मलू्य (त्यसमा िएको टुटफुट र सार्ारण प्रयोगबाट िएको ह्रास कटाइ) को आर्ारमा खनर्ानररत 

गररनेछ । 

 

११. जलश्रोत ववकास पररर्ोजना हस्तान्तरण गना सक्ने : 

(१) दफा १० को उपदफा (१) वा (२) बमोखजम खवकास गरेको कुनै जिश्रोत सम्बन्र्ी पररयोजनाको खनमानण समाप्त 

िैसकेपखछ उपिोक्ता संस्थािाई आवश्यक शतनहरु तोकी हस्तान्तरण गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम हस्तान्तरण गररएको पररयोजना उपरको स्वाखमत्व सम्बखन्र्त उपिोक्ता संस्थाको हुनेछ र 

काननूको अखर्नमा रखह आफूिे अनुमखतपत्र प्राप्त गरे सरह सो पररयोजनाको सञ्िािन सम्बखन्र्त उपिोक्ता संस्थािे 

गनेछ । 

 

१२. जलश्रोत उपर्ोगको लावग करार गना सक्ने : यस कायनखवखर्मा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेखिएको िए तापखन सरकारिे 

कुनै स्वदशेी वा खवदशेी कम्पनी, सङ्गखठत संस्था वा व्यखक्तखसत प्रिखित काननूको अखर्नमा रही करार गरी सोही 

करारमा उल्िेखित शतनहरु बमोखजम कुनै जिश्रोतको खवकास, उपयोग र सेवा खवस्तार गनन गराउन सक्नेछ । 

 

१३. सेवा उपभोगका शताहरु तोक्ने र सेवा शुल्क असूल उपर गना पाउने :  

(१) अनमुखतपत्र प्राप्त व्यखक्तिे आफूिे खवकास गरेको जिश्रोतको उपयोगको सेवा अन्य कसैिाई आपसी शतनको 

आर्ारमा उपिब्र् गराउन र त्यस्तो सेवा वापत शलु्क असूि उपर गनन सक्नेछ । 

(२) सरकारिे खवकास गरेको जिश्रोतको उपयोगको सेवा अन्य कसैिाई उपिब्र् गराए वापतको सेवा शलु्क तोखकए 

बमोखजम खनर्ानरण गरी असूि उपर गनन सक्नेछ । 



 

१४. सेवा रोक्न सवकने : 

सेवा उपिोग गरे वापत बझुाउन ुपने शलु्क नबझुाउने वा त्यस्तो सेवा अनाखर्कृत रुपिे उपयोग गनन वा सेवा दरुुपयोग 

गनन वा शतन खवपरीत सेवा उपिोग गनेको हकमा त्यस्तो सेवा बन्द गनन सखकनेछ । 

 

१५. अरुको घर जग्गामा प्रवेश गना सक्ने : सरकारिे वा अनुमखतपत्र प्राप्त व्यखक्तिे जिश्रोतको सवेक्षण वा उपयोगको 

खसिखसिामा कसैको घर जग्गामा प्रवेश गनुन परेमा सरकार वा अनमुखतपत्र प्राप्त व्यखक्तिे िटाएको कमनिारीिे सम्बखन्र्त 

व्यखक्तिाई पवून सिूना खदएर मात्र त्यस्तो घर जग्गामा प्रवेश गनन सक्नेछ । त्यसरी प्रवेश गदान कुनै हानी नोक्सानी हुन गएमा 

सरकारिे वा अनमुखतपत्र प्राप्त व्यखक्तिे तोखकए बमोखजम क्षखतपखूतन खदनपुनेछ । 

तर कुनै घर जग्गामा जिश्रोतको अनखर्कृत उपयोग वा दरुुपयोग गरी रहकेो शङ्का हुने मनाखसब माखफकको कारण 

िएमा सो कुराको जाँिबझु गनन वा कुनै दघुनटनाबाट बिाउन पवून सिूना खवना पखन त्यस्तो कमनिारीिे सम्बखन्र्त घर 

जग्गामा प्रवेश गनन सक्नेछ । 

१६. अरुको घर जग्गाको उपर्ोग वा प्रावप्त : 

(१) जिश्रोतको उपयोगको िाखग दहेायको कुनै काम गनन अरु कसैिे घर जग्गा उपयोग गनन वा प्राप्त गनन आवश्यक परेमा 

अनमुखतपत्र प्राप्त व्यखक्तिे सरकार समक्ष तोखकए बमोखजम खनवेदन खदन सक्नेछ :- 

(क) बाँर् वा तटबन्द बाँध्न, 

(ि) नहर, कुिो वा सरुुङ्ग िन्न, 

(ग) जखमन माखथ वा मखुन पानीको ट्याङ्की बनाउन वा पाइप िाइन खवछ्याउन, 

(घ) पोिरी बनाउन वा जि खवतरण केन्र स्थापना गनन , 

(ङ) जिश्रोतको खवकासखसत सम्बखन्र्त अरु आवश्यक खनमानण कायन गनन, 

(ि) प्रसारण तथा खवतरण िाइन बनाउन तथा सो क्षेत्रमा पने झाडी हटाउन । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम खनवेदन प्राप्त िएमा सरकारिे त्यस सम्बन्र्मा आवश्यक जाँिबझु गरी प्रिखित काननू 

बमोखजम सङ्गखठत संस्थािाई जग्गा प्राप्त गराई खदए सरह अनमुखतपत्र प्राप्त व्यखक्तिाई त्यस्तो घर जग्गा  प्राप्त 

गराइखदन सक्नेछ । 

(३) खिजीदमे्वा गाउँपाखिकािे वा अनमुखत प्राप्त व्यखक्तिे जिश्रोतको खवकास वा उपयोग सम्बन्र्ी कुनै खनमानण कायन 

गरेकोमा त्यस्तो खनमानण कायन िएको ठाउँ वा सो ठाउँको वररपरर तोखकएको दरुीमा पने घर जग्गा अरु कसैिे कुनै 

िास कामको खनखमत्त प्रयोग गनन नपाउने गरी सरकारिे खनषेर् गनन सक्नेछ । त्यसरी खनषेर् गररएको कारणबाट 

सम्बखन्र्त व्यखक्तिाई पनन गएको हानी नोक्सानी वापत सरकार वा अनुमखतपत्र प्राप्त व्यखक्तिे तोखकए बमोखजम 

क्षखतपखूतन खदन ुपनेछ । 

 

१७. जलश्रोत उपर्ोगवसत सम्बवन्धत संरचनाको सुरिा : 

(१) जिश्रोत उपयोगखसत सम्बखन्र्त कुनै संरिनाको सरुक्षाको िाखग अनुमखतपत्र प्राप्त व्यखक्तको अनरुोर्मा वा स्वयं 

आफ्नो खविारमा त्यस्तो सरुक्षा गनन आवश्यक ठानेमा सरकारिे आवश्यक प्रवन्र् गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम अनमुखतपत्र प्राप्त व्यखक्तको अनरुोर्मा सरुक्षा प्रवन्र् गररएकोमा त्यसको िाखग िाग्ने सम्पणून 

ििन अनमुखतपत्र प्राप्त व्यखक्तिे बेहोनेछ । 

१८. जलश्रोतको गुणस्तर तोक्ने : 

(१) खिजीदमे्वा गाउँपाखिकािे स्थानीय राजपत्रमा सिूना प्रकाखशत गरी जिश्रोतको खवखिन्न उपयोगको सम्बन्र्मा 

आवश्यक गुणस्तर तोक्न सक्नेछ । 



(२) जिश्रोतको उपयोग गदान उपदफा (१) बमोखजम तोखकएको गुणस्तर कायम हुने गरी गनुन पनेछ । 

 

१९. जलश्रोतलाई प्रदूवषत गना नहुने :  

(१) स्थानीय राजपत्रमा सिूना प्रकाखशत गरी जिश्रोतको प्रदषूण सहनसीमाको वारेमा तोखकएका शतनहरु सबैिे पािना 

गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम तोखकएको जिश्रोतको प्रदषूणसहन-सीमा नाघ्ने गरी कसैिे पखन कुनै खकखसमको 

फोहोरमैिा,औद्योखगक खनकास, खवष, रसायखनक वा खवषाि ुपदाथन हािी वा प्रयोग गरी जिश्रोतिाई प्रदखूषत गनुन 

हुदँनै । 

(३) कुनै जिश्रोत प्रदखूषत निएको वा कुनै जिश्रोत उपयोगको सम्बन्र्मा दफा १८ को उपदफा (१) बमोखजम तोखकएको 

गणुस्तर िए निएको सम्बन्र्मा तोखकएको अखर्कारीिे आवश्यकता अनसुार परीक्षण गनन गराउन सक्नेछ । 

 

२०. वातावरणमा उल्लेखनीर् प्रवतकुल असर पाना नहुने : जिश्रोतको उपयोग गदान िू-क्षय, बाढी पखहरो वा यस्तै अरु 

कारणद्वारा वातावरणमा उल्िेिनीय प्रखतकूि असर नपने गरी गनुन पनेछ । 

 

२१. अनुमवतपत्र खारेज गना सवकने : 

(१) अनमुखतपत्र प्राप्त व्यखक्तिे यो कायनखवखर् अन्तगनत बनेको मापदण्ड खवपरीत कुनै काम गरेमा तोखकएको अखर्कारीिे 

अवखर् तोकी त्यस्तो काममा आवश्यक सरु्ार गनन आदशे खदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम तोखकएको अवखर्खित्र अनुमखतपत्र प्राप्त व्यखक्तिे आवश्यक सरु्ार नगरेमा तोखकएको 

अखर्कारीिे त्यस्तो व्यखक्तिे पाएको अनमुखतपत्र िारेज गनन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोखजम अनमुखतपत्र िारेज गनुन अखघ तोखकएको अखर्कारीिे सम्बखन्र्त अनमुखतपत्र प्राप्त व्यखक्तिाई 

आफ्नो सफाई पेश गने मनाखसब मौका खदन ुपनेछ । 

 

२२. दण्ड सजार् : 

(१) कसैिे यो कायनखवखर् वा यस कायनखवखर् अन्तगनत बनेको खनयम उिंघन गरेमा खनजिाई तोखकएको अखर्कारीिे 

प्रिखित काननू बमोखजम जररवाना गनन सक्नेछ र त्यस्तो कसरूबाट कसैिे हानी नोक्सानी िएको रहछे िने खनजबाट 

त्यस्तो हानी नोक्सानी वापतको क्षखतपखूतन समेत िराईखदन सक्नेछ। 

(२) कसैिे यस कायनखवखर् बमोखजम अनमुखतपत्र खिन ुपनेमा सो नखिई वा अनमुखत पत्रमा उल्िेि िएका शतनहरू पािन 

नगरी जिश्रोतको उपयोग गरेमा खनजिाई तोखकएको अखर्कारीिे प्रिखित काननू बमोखजम जररवाना गनन र त्यस्तो 

काम बन्द गराउन सक्नेछ । 

(३) यस कायनखवखर् बमोखजम खवकास गररएको जिश्रोत त्यस्तो जिश्रोतबाट उत्पन्न सेवा कसैिे िोरी गरेमा वा दरुुपयोग 

गरेमा वा अनाखर्कार प्रयोग गरेमा तोखकएको अखर्कारीिे खनजबाट खबगो असिु गरी खनजिाई खबगो बमोखजम 

जररवाना समेत गनन सक्नेछ। 

(४) कसैिे बदखनयतसाथ कुनै िानेपानीको महुान, बाँर्, नहर वा जिश्रोतको उपयोग सम्बन्र्ी कुनै संरिना वा त्यस्तो 

संरिनामा असर पने अन्य कुनै संरिना ित्काएमा, खबगारेमा कुनै खकखसमिे हानी नोक्सानी पयुानएमा वा त्यस्तो कुनै 

कामकुराको िाखग दरुुत्साहन खदएमा वा त्यस्तो काम गन ेउद्योग गरेमा खनजबाट हानी नोक्सानीको खबगो असुि गरी 

खनजिाई खबगो बमोखजम जररवाना वा प्रिखित काननू बमोखजम कैद सजाय वा दवैु सजाय हुन सक्नेछ। 

 



२३.खारेजी र बचाउ: 

(१) यो कायनखवखर् प्रारम्ि हुनिुन्दा अखघ नहर तथा खवद्यतु र तत्सम्बन्र्ी जिश्रोत कायनखवखर्, २०२४ र सो कायनखवखर् 

बमोखजम बनाइएको खनयम वा खनकाखिएको आदशे अन्तगनत गररएको काम कारवाही यसै कायनखवखर् अन्तगनत िए 

गररएको माखननेछ। 

(२) यस कायनखवखर्मा उल्िेखित खवषयहरू अन्य काननूसँग बाखझन गएमा बाखझएको हदसम्म स्वतिः िारेज िएको 

माखननेछ। 

 

 

  



अनुसिूी-१ 

दफा ५को उपदफा (२) सँग सम्बखन्र्त 

जि उपिोक्ता संस्थाको दतानको खनवेदनको ढािँा 

श्री प्रमिु प्रशासकीय अखर्कृत ज्य,ू 

खिजीदमे्वा गाउँपाखिका,  खिजीफिाटे, ओििढुंगा । 
 

महोदय, 

          हामीिे यस खिजीदमे्वा गाउँपाखिकाको जि उपिोक्ता संस्था दतान सम्बन्र्ी कायनखवखर्, २०७७ बमोखजम श्री ...................................... 

उपिोक्ता संस्था गठन गरी दतान गराउन िाहकेोि ेउपिोक्ता संस्था दतान गराउन दहेायको खववरण ििुाई प्रस्ताखवत उपिोक्ता संस्थाको दईु प्रखत 

खवर्ान सखहत दरिास्त खदएका छौ ँ। 

खववरण: 

१. उपिोक्ता संस्थाको नाम र ठेगाना: 

२. कायनक्षते्र: 

३. उदशे्यहरु: 

(क) 

(ि) 

(ग) 

४. सदस्यको नाम, ठेगाना, पेशा 

(क) 

(ि) 

(ग) 

(घ) 

५. उपिोग गररन ेजिश्रोतको खववरण: 

(क) जिश्रोत रहकेो मिूको नाम र रहकेो स्थान: 

(ि) जिश्रोतबाट गररन ेप्रयोग: 

(ग) उपिोक्ता संस्थाि ेउपिोग गनन िाहकेो जिश्रोतको पररमाण: 

(घ) उक्त जिश्रोतको हाि िइरहकेो उपयोग: 

६. जि उपिोक्ता संस्थािे पयुानउन िाहकेो सेवा सम्बन्र्ी खववरण: 

(क) सेवाको खकखसम: 

(ि) सेवा पयुानउन ेक्षेत्र: 

(ग) सेवाबाट िािाखन्वत हुने उपिोक्ताहरूको संख्या: 

(घ) िखवष्यमा सेवा खवस्तार गनन सखकने सम्िावना: 

७. आखथनक श्रोतको खववरण: 

८. संस्थाको ठेगाना: 
 

खनवेदक, 

उपिोक्ता संस्थाको तफन बाट दरिास्त खदनेको 

दस्तित: 

नाम: 

पद: 

ठेगाना: 

खमखत: 

 

 

 



    अनुसिूी-२ 

दफा ५को उपदफा (३) सँग सम्बखन्र्त 

खिजीदमे्वा गाउँपाखिका 

गाउँ कायनपाखिकाको कायानिय, खिजीफिाटे, ओििढंुगा 

जि उपिोक्ता संस्था दतान प्रमाण-पत्र 

दतान नं. ..............                               दतान खमखत: .......................... 

 

श्री ................................... , खिजीदमे्वा गाउँपाखिका वडा नं ……,ओििढंुगािाइन खिजीदमे्वा गाउँपाखिकाको जि उपिोक्ता 

संस्था दतान सम्बन्र्ी कायनखवखर्, २०७७ को दफा ५ को उपदफा ३ बमोखजम दतान गरी यो प्रमाण-पत्र प्रदान गररएको छ। 

कायानियको छाप: 

प्रमाण-पत्र खदने अखर्कारी 

दस्तित: 

नाम: 

पद: 

 

नवीकरण लागत 

नवीकरण गरेको खमखत: दतान प्रमाण-पत्र बहाि रहने अवखर् नवीकरण दस्तूर नवीकरण गनेको दस्तित कैखफयत 

     

     

     

 

 

 


