
      

 

अन्नपूर्ण  गाउँपालिका 
 

स्थानीय राजपत्र 
 

बर्ण : ६ ,  खण्ड : ११  ,            लिलि :  २०७९  साि  पौर् ११ गिे 

 

भाग–२ 

   

अन्नपूर्ण गाउँपालिका, जिश्रोत तथा महुान दताण सम्बन्धी कार्णलिलध, २०७९ 

 

 

अन्नपूर्ण गाउपँालिका लित्रको िू-सतहमा वा िूलमगत वा अन्य कुनै अवस्थामा रहेको जिश्रोतको समुलित उपयोग, 

संरक्षर्, व्यवस्थापन र लवकास गनण एवं जिश्रोतको िािदायक उपयोगहरुको लनर्ाणरर् गने, त्यस्तो उपयोगबाट हुने 

वातावरर्ीय तथा अन्य हालनकारक प्रिावको रोकथाम गने एव ंजिश्रोतिाई प्रदूषर्मकु्त राखी समलुित प्रयोग गनण 

वान्छनीय िएकोिे नेपािको संलवर्ानको र्ारा २२६(१) अनसूुिी ८ र स्थानीय सरकार सञ्िािन ऐन, २०७४ 

को दफा ११ (प) िे लदएको अलर्कार प्रयोग गरी अन्नपूर्ण गाउपँालिकािे यो कायणलवलर् जारी गरकेो छ । 

१.  सलंिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस कायणलवलर्को नाम “अन्नपूर्ण गाउपँालिका जिश्रोत तथा महुान दताण 

कायणलवलर्, २०७९” रहेको छ । 

(२) यो कायणलवलर् तरुुन्त प्रारम्ि हुनेछ । 

२.   पररभाषाः लवषय वा प्रसङ्गिे अको अथण निागेमा यस कायणलवलर्मााः 

(क) “जिश्रोत” िन्नािे गाउपँालिका लित्रको िू-सतहमा वा िूलमगत वा अन्य जनुसकैु अवस्थमा रहेको पानी 

सम्झनपुछण  । 

(ख) “िाभदार्क उपर्ोग” िन्नािे उपिब्र् सार्न र श्रोतिे भ्याए सम्म समलुित रुपिे गररएको जिश्रोतको 

उपयोग सम्झनपुछण  । 
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(ग) “अनुमलतपत्र प्राप्त व्र्लि िा ससं्था” िन्नािे जिश्रोतको उपयोग गने दफा ७ बमोलजम अनमुलतपत्र प्राप्त 

व्यलक्त वा सङ्गलित संस्था सम्झनपुछण  । 

(घ) “उपभोिा ससं्था” िन्नािे दफा ५ बमोलजम गलित जि उपिोक्ता, खानेपानी तथा सरसफाइ उपिोक्ता 

सलमलत, संस्था सम्झनपुछण  । 

(ङ) “गाउँपालिका जिश्रोत सलमलत” िन्नािे दफा ९ बमोलजम गलित सलमलत सम्झनपुछण  । 

(ि) “अनुमलत पत्र” िन्नािे दफा १५ बमोलजम लदईने अनमलत पत्र सम्झनपुछण  । 

(छ) “सिेिर्” िन्नािे जिश्रोत उपयोगका िालग गररने लवस्ततृ सम्िाव्यता अध्ययन, प्रारलम्िक वातावरर्ीय 

परीक्षर्, वातावरर्ीय प्रिाव मूल्याङ्कन, लिजाईन र त्यसका िालग गररने अन्वेषर् सम्बन्र्ी कायण सम्झनुपछण  । 

(ज) “उपभोिा" िन्नािे सम्बलन्र्त सेवा प्रयोग तथा उपिोग गने व्यलक्त सम्झनपुछण  । 

(झ) "सेिा शुल्क" िन्नािे गाउपँालिका वा अलर्कार प्राप्त व्यलक्त वा संस्थािे उपिब्र् गराएको जिश्रोतसगँ 

सम्बलन्र्त सेवा उपिोग गर ेवापत उपिोक्तािे बझुाउनपुने शुल्क सम्झनपुछण  ।  

(ञ) “गाउँपालिका” िन्नािे अन्नपूर्ण गाउपँालिका, कास्कीिाई सम्झनपुछण  । 

(ट) “अध्र्ि" िन्नािे गाउपँालिकाको अध्यक्षिाई सम्झनपुछण  । 

(ि) "प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत" िन्नािे गाउपँालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलर्कृतिाई 

सम्झनपुछण  । 

३.  जिश्रोत स्िालमत्िः गाउपँालिका लित्र रहेको जिश्रोतको स्वालमत्व गाउपँालिकामा लनलहत रहनेछ ।  

४.  जिश्रोत उपर्ोगः यस कायणलवलर् बमोलजम अनमुलतपत्र प्राप्त नगरी कसैिे पलन जिश्रोतको उपयोग गनण पाउने 

छैन । 

५.  जि उपभोिा ससं्थाको गठनः (१) सामूलहक िािका िालग संस्थागत रुपमा जिश्रोतको उपयोग गनण   िाहने 

व्यलक्तहरुिे पदालर्कारी (िाईटि पोष्टमा १ जना मलहिा रहने) तथा सदस्य समेत गरी कम्तीमा सात जना (३३ 

प्रलतशत मलहिा अलनवायण) िएको उपिोक्ता संस्था गिन गनण सक्नेछन् । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम उपिोक्ता संस्था गिन गरी दताण गराउन िाहने सम्बलन्र्त उपिोक्ताहरु मध्येबाट 

कम्तीमा सात जना उपिोक्ताहरुिे अनसूुिी १ बमोलजमको ढािँामा उपिोक्ता संस्थाको एकप्रलत लवर्ान र 

गाउपँालिकािे लनर्ाणरर् गर ेअनसुारको दस्तरु सलहत गाउपँालिका जिश्रोत सलमलत समक्ष दरखास्त लदन ुपनेछ 

६.  लिधानमा खुिाउनुपने लििरर्हरः दफा ५ को उपदफा (२) बमोलजम पेश गनुण  पने उपिोक्ता संस्थाको लवर्ानमा 

संस्था सम्बन्र्ी देहायका लववरर्हरु खिाउन ुपनेछ: 

(क) परुा नाम र िेगाना, 

(ख) उदे्दश्य तथा कायणक्षेत्र, 
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(ग) सदस्यको िालग योग्यता र सदस्यता शलु्क, 

(घ) सदस्यको लनष्काशन र राजीनामा, 

(ङ) हक दावी, नामासारी वा हकवािाको मनोनयन, 

(ि) सार्ारर् सिा सम्बन्र्ी, 

(छ) सञ्िािक सलमलतको गिन (लनवाणिन एवं काम, कतणव्य र अलर्कार, 

(ज) सञ्िािक पदमा वहाि रहन नसक्ने अवस्था, 

(झ) सञ्िािक सलमलतको बैिक सम्बन्र्ी कायणलवलर्, 

(ञ) कोष र िेखापरीक्षर्, 

(ट) लवर्ान संशोर्न, 

(ि) लवघटन, 

(ि) लवलवर् । 

७.  दताण र प्रमार्पत्रः (१) दफा ५ बमोलजम पनण आएको दरखास्त उपर गाउपँालिका जिश्रोत सलमलतिे आवश्यक 

जािँबझु गरी उपिोक्ता संस्था दताण गनण उपयकु्त देखमेा दताण गरी दताण शलु्क वापत अनसूुिी-७ मा उल्िेलखत 

शलु्क लिई अनसूुिी-२ बमोलजमको ढािँामा गाउपँालिकािे उपिोक्ता संस्था दताणको प्रमार्पत्र लदनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम कुनै उपिोक्ता संस्था दताण गनण उपयकु्त नदेखेमा गाउपँालिका जिश्रोत सलमलति े

सोको स्पष्ट कारर् खोिी दरखास्तवािािाई दरखास्त पेश गरकेो लमलतिे १५ लदनलित्र सूिना लदन ुपनेछ । " 

(३) यो कायणलवलर् प्रारम्ि हुन ुअगावै प्रिलित कानून बमोलजम दताण िएका उपिोक्ता संस्थाहरु यसै कायणलवलर् 

बमोलजम िएका मालननेछन् । 

८.  लिधान सशंोधनः उपिोक्ता संस्थािे आफ्नो लवर्ान संशोर्न गनुण  परमेा लवर्ानको प्रलिया पूरा गरी तयार 

गररएको लवर्ानको संशोलर्त मस्यौदा गाउपँालिका जिश्रोत सलमलतमा पेश गनुण  पनेछ र सलमलतिे तत ्सम्बन्र्मा 

आवश्यक जािँबझु गरी लवर्ान संशोर्न गनण स्वीकृलत लदन सक्नेछ । 

९.  गाउँपालिका जिश्रोत सलमलतको गठनः (१) गाउपँालिका लित्र रहेको जिश्रोतको उपयोग तथा लनयमन गनणको 

िालग अनमुलत पत्र प्रदान गने प्रयोजनको िालग एक गाउपँालिका जिश्रोत सलमलत रहनेछाः, 

(२) गाउपँालिका जिश्रोत सलमलतमा देहायका अध्यक्ष र सदस्यहरु रहनेछन् 

(क) गाउपँालिकाको अध्यक्ष       – अध्यक्ष 

(ख) गाउपँालिकाको उपाध्यक्ष       – सदस्य 

(ग) जिश्रोत दताण गने सम्बलन्र्त विाको अध्यक्ष    - सदस्य 
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(घ) गाउपँालिकाको प्रालवलर्क शाखा प्रमखु     - सदस्य 

(ङ) गाउपँालिकाको कृलष शाखा प्रमखु      - सदस्य 

(ि) वन सव लिलिजनको प्रमखु/अलर्कृत प्रलतलनलर्    – सदस्य 

(छ) अध्यक्षिे तोकेको गाउ ँकायणपालिकाको एकजना सदस्य   - सदस्य 

(ज) प्रमखु प्रशासकीय अलर्कृत      - सदस्य 

(झ) सम्बलन्र्त शाखाको प्रमखु      – सदस्य सलिव 

 

१०.  जिश्रोत सलमलतको बैठक र कार्णलिलधः (१) सलमलतको बैिक अध्यक्षिे तोकेको लमलत, समय र स्थानमा 

आवश्यकता अनसुार बस्नेछ । 

(२) बैिकको अध्यक्षता अध्यक्षिे गनेछ । लनजको अनपुलस्थलतमा सदस्यहरु मध्येबाट छानेको व्यलक्तिे बैिकको 

अध्यक्षता गनेछ । बैिकको लनर्णय सदस्य सलिविे प्रमालर्त गनेछ । 

(३) बैिक सञ्िािनको कायणलवलर् सलमलत आफैिे लनर्ाणरर् गर ेबमोलजम हुनेछ । 

११.  जिश्रोत उपर्ोगको सिेिर् अनुमलतपत्रको दरखास्त लदनेः (१) जिश्रोत उपयोगको सिेक्षर् अनमुलत पत्र 

लिन िाहने व्यलक्त वा संगलित संस्थािे अनसूुिी ३ बमोलजमको ढािँामा लवस्तृत लववरर् खिुाई गाउपँालिका 

जिश्रोत सलमलत समक्ष लनवेदन लदनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम दरखास्त परपेलछ सलमलतिे पेश िएको लनवदेन उपर जािँबझु गनुण  पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोलजम जािँबुझ गदाण उपयकु्त देलखएमा सलमलतिे जिश्रोत उपयोगको सवेक्षर् अनमुलत पत्र 

लदनपुनेछ । यसरी अनमुलत प्राप्त गरकेो व्यलक्तिे सवेक्षर्को काम समाप्त गरकेो लमलतिे तीस लदन लित्र गाउपँालिका 

जिश्रोत सलमलत समक्ष प्रलतवेदन पेश गनुण  पनेछ । 

१२.  जिश्रोत उपर्ोग अनुमलतपत्रको िालग दरखास्त लदनेः (१) जिश्रोतको उपयोग गनण िाहने व्यलक्त वा संगलित 

संस्थािे अनसूुिी -५ बमोलजमको ढािँामा प्रस्तालवत पररयोजनासगँ सम्बलन्र्त देहायको लववरर्हरु खिुाई 

गाउपँालिका जिश्रोत सलमलत समक्ष दरखास्त फारम लदन ुपनेछ । 

(क) पररयोजना लवस्ततृ लववरर् (पररयोजना स्थिको नक्शा, उपयोग गररने पानीको श्रोत, पररयोजना सम्पन्न 

गनण िाग्ने अनमुालनत समय, िागत, पररयोजनाको सहिागीहरुको नाम र लतनीहरुको संिग्नताको लकलसम, 

पररयोजनामा अलन्तम स्वालमत्व रहने व्यलक्त वा संगलित संस्था तथा त्यस्तो संस्थाका सञ्िािकहरुको नाम, 

थर र वतन समेत स्पष्ट रुपमा खिुाउन ुपछण  ।  

(ख) सम्िाव्यताको लवशे्लषर् (पररयोजनाको लवस्ततृ नक्शा सलहतको प्रालवलर्क लववरर् तथा आलथणक लवशे्लषर् 

र उपिोक्ताहरुको लववरर्), 
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(ग) लवत्तीय व्यवस्था (पररयोजनाको अनमुालनत लवत्तीय व्यवस्था, पररयोजनाको िगानीकताणहरुको आलथणक 

हैलसयत, पररयोजनामा प्रत्यक्ष रुपिे सहिागी हुने लवत्तीय संस्थाहरुको प्रलतबद्धता र िगानीकताणहरुको दालयत्व 

तथा शेयर पूजँी र ऋर्को प्रलतशत) 

(घ) घर जग्गाको उपयोग वा प्राप्ती पररयोजना लनमाणर् कायणको िालग स्थायी वा अस्थायी तवरबाट उपयोग वा 

प्राप्तीको िालग िालहने सरकारी वा गैर सरकारी जग्गाको कूि क्षेत्रफि र जग्गार्नीहरुको िागत) 

(ङ) वातावरर्ीय प्रिाव लवशे्लषर् (पररयोजनािे वातावरर्मा पाने उल्िेखनीय प्रलतकूि प्रिाविाई न्यूनतम गनण 

अपनाउने उपायहरु तथा जिश्रोतमा रहने जििर एवं जि वातावरर् संरक्षर्को िालग अपनाउने उपायहरु, 

पररयोजनाको सम्बलन्र्त क्षेत्रमा पानण सक्ने सामालजक तथा आलथणक प्रिावको अलतररक्त लवद्यमान स्थानीय श्रम 

तथा श्रोत र सार्नको उपयोग, पररयोजना सम्बन्र्ी कायण पूरा िएपलछ त्यस क्षेत्रका व्यलक्तहरुिे पाउने िाि, 

लनमाणर् तथा सञ्िािन सम्िार सम्बन्र्मा स्थानीय उपिोक्तािाई लदइने तालिम, लनमाणर् लशलवरको िालग 

आवश्यक पने सलुवर्ाहरु, सरुक्षात्मक व्यवस्थाहरु तथा पररयोजना सञ्िािनबाट सम्बलन्र्त जग्गार्नीहरुिाई 

पनण सक्ने असर, लवस्थालपत जनसंख्याको िागत र लतनीहरुको पनुवाणसको िालग अपनाउने आवश्यक व्यवस्था 

समेत स्पष्ट रुपमा खिुाउन ुपछण ), 

१३.  दरखास्त उपर जाँचबुझ: (१) दफा १२ बमोलजम दरखास्त प्राप्त िएपलछ यस कायणलवलर् बमोलजम दरखास्त 

साथ पेश गनुणपने आवश्यक कागजातहरु लववरर् वा प्रलतवेदन पेश गर ेनगरकेो सम्बन्र्मा गाउपँालिका जिश्रोत 

सलमलतिे आवश्यक जािँबझु गनुणपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम जािँबझु दताण दरखास्तवािािे दरखास्त साथ पेश गनुण  पने कुनै कागजात, लववरर् 

वा प्रलतवेदन पेश गरकेो रहेनछ िने त्यस्तो कागजात, लववरर् वा प्रलतवेदन पेश गनण गाउपँालिका जिश्रोत 

सलमलतिे सम्बलन्र्त दरखास्तवािािाई मनुालसब मालफकको म्याद तोकी दरखास्त दताण िएको लमलतिे १५ 

लदनलित्र सो कुराको सूिना लदन ुपनेछ । 

(३) दफा (२) बमोलजम कुनै कागजात, लववरर् वा प्रलतवेदन पेश गनण गाउपँालिका जिश्रोत सलमलतिे म्याद तोकी 

सूिना लदएकोमा जनु लमलतमा त्यस्तो कागज प्राप्त हुन आउछँ सोही लमलतिाई दरखास्त परकेो लमलत मालननेछ । 

१४.  सािणजलनक सूचना प्रकालशत गनुणपनेः (१) दफा १२ बमोलजम जिश्रोतको उपयोगको अनमुलतपत्रको िालग 

दरखास्त परपेलछ गाउपँालिका जिश्रोत सलमलतिे दफा १३ बमोलजम आवश्यक जािँबझु गरी तत् सम्बन्र्ी 

लववरर्हरु खिुाई सावणजलनक जानकारीको िालग १५ लदने सूिना प्रकालशत गनुण  पनेछ । 

१५.  अनुमलतपत्र लदनेः दफा १२ बमोलजमको दरखास्त उपर दफा १३ र १४ बमोलजम कायणलवलर् पूरा गरी गराई 

गाउपँालिका जिश्रोत सलमलतिे दरखास्तवािाको माग बमोलजम वा आवश्यक िए संशोर्न समेत गरी अनसूुिी-

६ बमोलजमको ढािँामा दरखास्तवािािाई जिश्रोतको उपयोग सम्बन्र्ी अनमुलतपत्र लदन ुपनेछ । 
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१६.  जिश्रोत मालथ अलधकार कार्म हुनेः यस कायणलवलर् बमोलजम जिश्रोतको उपयोग सम्बन्र्ी कायण सञ्िािन 

गनण अनमुलतपत्र प्राप्त व्यलक्त वा संस्थािाई अनमुलतपत्रमा उल्िेख िए बमोलजमको िालग सोही अनमुलतपत्रमा 

तोलकएको स्थान र क्षेत्रसम्मको जिश्रोत उपयोग गने अलर्कार प्राप्त हुनेछ । 

१७.  नर्ाँ अनुमलतपत्र लिनुपनेः (१) कायणलवलर् प्रारम्ि हुन ुअगावैदेलख जिश्रोतको उपयोग गरररहेको व्यलक्त वा 

संगलित संस्थािे पलन दफा १२ मा उल्िेलखत लववरर्हरु खिुाई जिश्रोत उपयोग अनमुलतपत्रको िालग 

दरखास्त लदनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम पनण आएको दरखास्त उपर सम्बलन्र्त गाउपँालिका जिश्रोत सलमलतिे आवश्यक 

जािँबझु गरी दरखास्तवािािाई अनसूुिी -६ बमोलजमको ढािँामा अनमुलतपत्र लदनेछ ।  

(३) यो काययविवि प्रारम्भ हुन ुभन्दा अवि तत्काल प्रचवलत कानून बमोविम दताय भई िा नभई स्थापना 

भईरहकेा सवमवतले पवन यो काययविवि प्रारम्भ भए पश्चात अवनिायय रुपमा यो काययविवि बमोविम सूचीकृत 

गराउनु पने छ । सूचीकृत दताय हुनको लावग गत आ.ि सम्मको लेखापरीक्षण प्रवतिेदन र सािारण सभाको 

वनणयय अवनिायय रुपमा पशे गनुय पनेछ । 

१८.  अनुमलत पत्र दस्तुरः (१) यो कायणलवलर् बमोलजमको जिश्रोत उपयोग सम्बन्र्ी कायण सञ्िािन गनण 

अनमुलतपत्रको िालग दरखास्त लददा तथा अनमुलत लिदा र नवीकरर् गदाण गाउँसिािे लनर्ाणरर् गरर अनसूुिी ७ 

मा तोलकए बमोलजमको अनमुलतपत्र दस्तरु बझुाउन ुपनेछ । 

१९.  अनुमलतपत्र निीकरर् गनेः (१) यो कायणलवलर् बमोलजम जिश्रोतको सवेक्षर् वा उपयोगको िालग अनमुलतपत्रमा 

उल्िेलखत अवलर् समाप्त हुन ुअगावै अको अवलर्को िालग अनमुलतपत्र नवीकरर् गनुण  पनेछ । 

(२) प्रत्येक अनमुलतपत्र नवीकरर् गराउदँा गत आ.व. सम्मको िेखापरीक्षर् प्रलतवेदन र सार्ारर् 'सिाको लनर्णय 

अलनवायण रुपमा पेश गनुण  पनेछ । 

२०.  अनुमलतपत्र लबक्री िा हस्तान्तरर् गनण स्िीकृलत लिनु पनेः (१) अनमुलतपत्र प्राप्त व्यलक्तिे आफ्नो अनमुलतपत्र 

लबिी गनण वा अन्य कुनै प्रकारिे कसैिाई हस्तान्तरर् गनुण  परमेा गाउपँालिका जिश्रोत सलमलत समक्ष लनवेदन 

लदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम प्राप्त िएको लनवेदन उपर गाउपँालिका जिश्रोत सलमलतिे आवश्यक जािँबझु गरी 

दरखास्तवािाको नाउमँा रहेको अनमुलतपत्र अन्य व्यलक्त वा संगलित संस्थाको नाउमँा लबिी गनण वा अन्य कुनै 

प्रकारिे हस्तान्तरर् गनण स्वीकृलत लदन सक्नेछ । 

२१.  िालषणक शुल्कः अनमुलतपत्र प्राप्त व्यलक्तिे जिश्रोतको उपयोग गरी अन्य व्यलक्तहरुिाई व्यापाररक प्रयोजनको 

िालग जिश्रोत उपिब्र् गराए वापत गाउपँालिकािाई बझुाउन ुपने वालषणक शलु्क गाउपँालिकािे तोके बमोलजम 

हुनेछ । 

२२.  उपभोिा सलमलत/ससं्थाको सम्पलतः (१) उपिोक्ता सलमलत/संस्थाको सदस्य वा कमणिारी िगायत कुनै 

व्यलक्तिे सलमलतको लवर्ान लवरुद्ध संस्थाको कुनै सम्पलत्त दरुुपयोग गरमेा, कब्जा गरमेा वा रोक्का राखेमा 
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गाउपँालिकािे त्यस्तो सम्पलत्त दरुुपयोग गने, कब्जा वा रोक्का राख्नेबाट लिई उपिोक्ता सलमलत/संस्थािाई 

लफताण बझुाईलदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको उपिोक्ता सलमलत / संस्थाको सम्पलत्त लफताण गने गरी गाउपँालिकािे गरकेो 

कारवाहीमा लित्त नबझु्ने व्यलक्तिे सम्वलन्र्त अदाितमा उजरु गनण सक्नेछ । 

(३) उपिोक्ता सलमलत/संस्थाको सदस्य वा कमणिारी िगायत कुनै व्यलक्तिे उपिोक्ता सलमलत/संस्थाको कुनै 

सम्पलत्त वा लिखत वा प्रलतष्ठा लवरुद्ध कुनै अपरार् वा लवराम गरमेा उपिोक्ता सलमलत / संस्था वा उपिोक्ता सलमलत 

/ संस्थाका कुनै सदस्य उपर प्रिलित कानून बमोलजम गाउपँालिकािे कारवाही ििाउन सक्नेछ । 

२३.  उपभोिा सलमलत / ससं्थाको उदे्दश्र्हरमा हरेफेरः (१) उपिोक्ता सलमलत/संस्थाको उदे्दश्यहरुमा हेरफेर गनण 

आवश्यक देखेमा वा सो उपिोक्ता सलमलत/संस्थािाई कुनै अको उपिोक्ता सलमलत/संस्थामा गाभ्न उलित देखेमा 

सो उपिोक्ता सलमलत / संस्थािे तत् सम्वन्र्ी प्रस्ताव तयार पारी सो प्रस्ताव उपर छिफि गनण उपिोक्ता 

सलमलत/संस्थाको लवर्ान बमोलजम सार्ारर् सिा बोिाउन ुपने छ । 

(२) सार्ारर् सिामा कुि सदस्य संख्याको दईु लतहाई सदस्यहरुिे प्रस्तावमा समथणन जनाएमा सो प्रस्ताव 

सार्ारर् सिाबाट पाररत िएको मालननेछ । तर सो प्रस्ताव िाग ुगनण गाउपँालिकाको पूवण स्वीकृत लिन ुपनेछ । 

२४.  उपभोिा सलमलत/ससं्थाको िगीकरर्: अनमुलत प्राप्त गरी गाउपँालिका क्षेत्र लित्र सञ्िािनमा रहेका खानेपानी 

तथा सरसफाइ उपिोक्ता सलमलतहरुको व्यवस्थापनबाट खानेपानी उपिब्र् गराउने उपिोक्ता सदस्य संख्याको 

आर्ारमा लनम्न अनसुार उपिोक्ता सलमलत/संस्थाको वगीकरर् हुनेछ । 

१. १००१ जना वा सो िन्दा बढी उपिोक्ता सदस्य िएको (क वगण) 

२. ५०१ देलख १००० जना उपिोक्ता सदस्य िएको (ख वगण) 

३. ५०० जना सम्म उपिोक्ता सदस्य िएको (ग वगण) 

 

२५.  तदथण सलमलत गठन गनण सलकने:  यस अलघ दताण स्वीकृलत प्राप्त गरी सञ्िािनमा रहेका र नया ँअनमुलत प्राप्त 

गरी स्थापना हुने उपिोक्ता सलमलतहरुिे तोलकए बमोलजम ६ मलहना लित्र सार्ारर् सिा गरी उपिोक्ता सलमलत 

गिन प्रकृया परुा नगरमेा त्यस्ता तदथण सलमलत वा अवलर् पूरा िएका उपिोक्ता सलमलतहरुिाई लवघटन गरी 

सञ्िािन लनयलमत गनण गाउपँालिकाको तफण बाट सम्बलन्र्त उपिोक्ता सदस्यहरु मध्येबाट तदथण सलमलत गिन 

गरी सार्ारर् सिा समेतका आवश्यक प्रकृया काम कारबाही गरी गराई व्यवस्थापन गनण सलकनेछ । 

२६.  सघं गठन गनण सलकने: दताण स्वीकृलत प्राप्त गरी गाउपँालिका क्षेत्र लित्र सञ्िािनमा रहेका खानेपानी तथा 

सरसफाइ उपिोक्ता सलमलतहरु मध्येबाट एक उपिोक्ता सलमलतिाई एक सदस्य मानी गाउपँालिका स्तररय 

खानेपानी तथा सरसफाइ उपिोक्ता संघ गिन गरी सोही संघको प्रत्यक्ष रखेदेख सहयोग समन्वयमा अन्य ंसम्पूर्ण 

उपिोक्ता सलमलतहरुिाई व्यवलस्थत रुपमा सञ्िािन गनण सलकनेछ । 
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२७.  आर्व्र्र् लििरर् पठाउनु पनेः उपिोक्ता सलमलतिे आफ्नो सलमलतको आयव्यय लववरर् िेखापरीक्षकको 

प्रलतवेदन सलहत प्रत्येक वषण गाउपँालिकामा पिाउन ुपनेछ 

२८.  आर्व्र्र् लििरर् जाँच गने : (१) प्रमखु प्रशासकीय अलर्कृतिे आवश्यक देखेमा सलमलतको आयव्यय लववरर् 

आफूिे लनयकु्त गरकेो कुनै अलर्कृतद्वारा जािँ गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम आयव्यय लववरर् जािँ गराए बापत गाउपँालिकािे आयव्यय लववरर् जािँबाट देलखन 

आएको मौज्दात रकमको सयकिा तीन प्रलतशतमा नबढाई आफूिे लनर्ाणरर् गरकेो दस्तरु असिु गरी लिन 

सक्नेछ । 

(३) आयव्यय लववरर् जािँ गने अलर्कृतिे मागेको लववरर् तथा कागजातहरु वा सोरे्को प्रश्नको जवाफ लदनु 

सलमलतको पदालर्कारी, सदस्य र कमणिारीको कतणव्य हुनेछ । 

(४) आयव्यय लववरर् जािँ गने अलर्कृतिे गाउपँालिकािे तोलकलदएको म्याद लित्र आयव्यय लववरर् जािँको 

प्रलतवेदन गाउपँालिका समक्ष पेश गनुण  पनेछ र सो प्रलतवेदनको आर्ारमा सलमलतको कुनै सम्पलत्त सो संस्थाको 

कुनै पदालर्कारी, सदस्य वा कमणिारीिे लहनालमना गरकेो, नोक्सान गरकेो वा दरुुपयोग गरकेो पाइएमा 

गाउपँालिकािे त्यस्तो पदालर्कारी, सदस्य वा कमणिारीबाट सो हानी नोक्सानी असूि गनण प्रिलित कानून 

बमोलजम कारबाही ििाउन सक्नेछ । तर, प्रिलित कानूनिे सजाय समेत हुने अपरार् िएकोमा प्रिलित कानून 

बमोलजम मदु्धा ििाउन सक्नेछ ।  

२९.  लनदेशन लदने : गाउपँालिकािे उपिोक्ता सलमलत/संस्था तथा संगलित संस्थािाई आवश्यक लनदेशन लदन सक्नेछ 

र त्यस्तो लनदेशनको पािना गनुण  सम्बलन्र्त सलमलत / संस्थाको कतणव्य हुनेछ । 

३०.  दण्ड सजार् : (१) दफा ७ बमोलजम दताण नगराई उपिोक्ता सलमलत / संस्था सञ्िािन गरमेा त्यस्ता सलमलतका 

सदस्यहरुिाई गाउपँालिकािे जनही पािँ हजार रुपैयासँम्म जररवाना गनण सक्नेछ । 

(२) दफा (२७) बमोलजम लहसावको लववरर् नपिाएमा उपिोक्ता सलमलत / संस्थाका सदस्यहरुिाई 

गाउपँालिकािे जनही एक हजार रुपैयासम्म जररवाना गनण सक्नेछ । तर, कुनै सदस्यिे दफा (२७) उल्िघंन 

हुन नलदन सकिर प्रयत्न गरकेो लथयो िन्ने सन्तोषजनक प्रमार् पेश गरमेा लनजिाई सजाय गररने छैन । 

(३) दफा (२८) को उपदफा (३) बमोलजम आयव्यय लववरर् जािँ गने सम्बलन्र्त अलर्कृतिे मागेको लववरर् 

तथा कागजपत्र वा सोरे्को प्रश्नको जवाफ नलदने सम्वलन्र्त पदालर्कारी, सदस्य वा कमणिारीिाई गाउपँालिकािे 

पािँ हजार रुपैंयासम्म जररवाना गनण सक्नेछ । 

(४) दफा (२३) बमोलजम गाउपँालिकाको स्वीकृलत नलिई उपिोक्ता सलमलत / संस्थाको उदे्दश्यमा हेरफेर गरमेा 

वा अको सलमलतसगँ गािेमा वा सलमलतिे आफ्नो उदे्दश्यको प्रलतकूि हुने गरी काम कारवाही गरेमा वा 

गाउपँालिकािे लदएको लनदेशन पािना नगरमेा प्रमुख प्रशासकीय अलर्कृतिे त्यस्तो सलमलतको दताण लनिम्वन 

गनण वा खारजेी प्रकृयाको िालग जिश्रोत सलमलतमा पेश गनण सक्नेछ । 



बर्ण : ६ , खण्ड :  ११  , अन्नपूर्ण गाउँपालिका,स्थानीय राजपत्र,भाग २    लिलि  :२०७९ साि पौर् ११  

 

9 
 

३१.  पुनरािेदन : दफा (३०) बमोलजम गाउपँालिका जिश्रोत सलमलतिे गरकेो अलन्तम लनर्णय उपर पैलतस लदन लित्र 

सम्वलन्र्त लजल्िा अदाितमा पनुरावेदन िाग्ने छ । 

३२.  उपभोिा सलमलत/ससं्थाको लिघटन िा त्र्स्को पररर्ाम : (१) उपिोक्ता सलमलत/संस्थाको लवर्ान बमोलजम 

कायण सञ्िािन गनण नसकी वा अन्य कुनै कारर्वश सलमलत लवघटन िएमा त्यस्तो उपिोक्ता सलमलत / संस्थाको 

सम्पूर्ण जायजेथा गाउपँालिकामा सनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम लवघटन िएको उपिोक्ता सलमलत/संस्थाको दालयत्वको हकमा सो उपिोक्ता 

सलमलत/संस्थाको जायजेथािे भ्याएसम्म त्यस्तो दालयत्व गाउपँालिकािे व्यहोनेछ । 

३३.  लनर्म बनाउन ेअलधकार : यस कायणलवलर्को उदे्दश्य कायाणन्वयन गनण गाउपँालिकािे लनयम बनाउन सक्नेछ । 

३४.  लिशेषालधकारः उपिोक्ता सलमलत / संस्थािे आफ्नो लवर्ान अनसुारको तोलकएको समयावलर् लित्रमा नया ँ

कायणसलमलत ियन हुन नसकेमा उक्त कायणसलमलतको स्वताः लवघटन िएको मानी अको कायणसलमलत ियन निए 

सम्म उपिोक्ता सलमलत/संस्था सञ्िािन गाउपँालिकािे गनेछ । 

३५.  गाउँपालिकािे लनदेशन लदन सकनःे गाउपँालिकािे जिश्रोत उपयोग सम्बन्र्मा नगर जिश्रोत सलमलतिाई 

आवश्यक लनदेशन लदन सक्नेछ । त्यस्तो लनदेशनको पािना गनुण  गाउपँालिका जिश्रोत सलमलतको कतणव्य हुनेछ 

। 

३६.  खारजेी िा बचाउ : (१) संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट जिश्रोत सम्बन्र्ी लनयमाविी तथा कायणलवलर् लनमाणर् 

तथा लनदेशन िएमा सोही बमोलजम हुनेछ 

(२) जिश्रोत तथा महुान दताण कायणलवलर् िाग ुहुन ुपूवण जिस्रोत ऐन, २०४९ अन्तगणत दताण िएका सलमलत यसै 

कायणलवलर् बमोलजम दताण िए सरह मालननेछ । 

(३) यस कायणलवलर्मा उल्िेलखत लवषयवस्तहुरु प्रिलित ऐन लनयमसगँ बालझएमा उक्त दफा स्वताः खारजे िई 

प्रिलित ऐन, लनयम अनसुार हुनेछ । 

३७.  अनुसूचीमा हरेफेर िा थपघट गनण सकनेः गाउपँालिकािे स्थानीय राजपत्रमा सूिना प्रकालशत गरी यस 

कायणलवलर्को अनसूुिीमा आवश्यकतानसुार हेरफेर वा थपघट गनण सक्नेछ । 
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अनसुूिी-१ 

(दफा ५ को उपदफा (२) बमोलजम) 

लनवेदनको ढािँा 

श्री अध्यक्ष ज्यू, 

गाउपँालिका जिश्रोत सलमलत, 

अन्नपूर्ण गाउपँालिका कास्की । 

लिषर्: जिश्रोत मुहान /लसंचाई / दताण तथा संरिर्को िालग । 

महोदय, 

हामीिे ................................................................. उपिोक्ता संस्था गिन गरी दताण गराउन िाहेको हुदँा प्रिलित बमोलजम उपिोक्ता 

संस्था दताण गराउन देहायको लववरर् खिुाई प्रस्तालवत उपिोक्ता संस्थाको एक प्रलत लवर्ान र जिश्रोत दताण कायणको िालग लनवेदन दस्तुर वापत 

रलसद नं. ... बाट रु ....... (अक्षरुपी ............................) दस्तुर सलहत दरखास्त 

लदएका छौं । 

लववरर्: 

१. उपभोिा संस्थाको नाम: 

२. कार्ण िेत्रः 
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३. उदे्दश्र्हरः 

(क)  

(ख) 

४. उपभोिा सलमलतका पदालधकारी/सदस्र्हरको लििरर् 

लस.न. नाम ठेगाना पेशा कैलफर्त 

     

     

 

५. उपर्ोग गररने जिश्रोतको लििरर्ः 

(क) जिश्रोतका नाम र रहेको िाउ:ँ 

(ख) जिश्रोतबाट गररने प्रयोगाः 

(ग) उपिोक्ता संस्थािे उपयोग गनण िाहेको जिश्रोतको पररर्ामाः 

(घ) उक्त जिश्रोतको हाि िैरहेको उपिोगाः 

६. उपभोिा संस्थािे पुऱ्र्ाउन चाहकेो सेिा सम्बन्धी लििरर्ः 

(क) सेवाको लकलसमाः 

(ख) सेवा पऱु्याउने क्षेत्र: 

(ग) सेवावाट िािालन्वत हुने उपिोक्ताहरुको संख्या: 

(घ) िलवष्यमा सवेा लवस्तार गनण सलकने सम्िवनााः 

७. आलथणक श्रोतको लििरर्: 

केन्र/प्रदेश/स्थानीय सरकाराः 

गै.स.स.: 

जनसहिालगतााः 

८. कार्ाणिर्को ठेगाना: 

लनिेदक 

उपिोक्ता संस्थाको तफण बाट दरखास्त लदनेको 

सही: 

नाम: 

पदाः 

अनुसूिी-२ 

(दफा ७ को उपदफा (१) बमोलजम) 

गाउँपालिका जिश्रोत समलत, 
अन्नपूर्ण गाउँपालिका, कास्की  

दताण लमलत: 

दताण नं.:  

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

............................................................. ।  



बर्ण : ६ , खण्ड :  ११  , अन्नपूर्ण गाउँपालिका,स्थानीय राजपत्र,भाग २    लिलि  :२०७९ साि पौर् ११  

 

12 
 

 

लिषर्ः जिश्रोत उपभोिा ससं्था दताण प्रमार् पत्र । 

 

अन्नपूर्ण गाउपँालिका विा नं. ...... मा रहेको जिश्रोत मुहान खानेपानी तथा सरसफाइ उपिोक्ता संस्थािाई गाउपँालिका 

जिश्रोत कायणलवलर्को दफा ७ को उपदफा (१) बमोलजम गाउ ँकायणपालिकाको बैिक संख्यााः ....... लमलताः ................ को 

लनर्यण नं..... बमोलजम यस कायाणियमा दताण  गरी यो दताण प्रमार्पत्र प्रदान गररएको छ । गाउपँालिकाको लनदेशन तथा 

गाउपँालिका जिश्रोत कायणलवलर् बमोलजम कायणिम सञ्िािन गनुण  होिा । संस्थाको कायणके्षत्र गाउपँालिको विा नं ........ रहनेछ 

। साथै प्रत्येक आलथणक वषणको आलिन मसान्तसम्म संस्था नवीकरर् गनुण हुन समेत जानकारी गराईन्छ । 

 

प्रमार्पत्र तयार गनेकोाः        प्रमार्पत्र जारी गनेकोाः 

दस्तखताः         दस्तखताः  

नाम, थर:         नाम, थर: 

पदाः          पदाः 

लमलत:          लमलत: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुिी-३ 

जिश्रोतको प्रर्ोगको सिेिर् अनुमलतपत्रको िालग दरखास्त फारम 

श्री अध्यक्ष ज्यू, 

गाउपँालिका जिश्रोत सलमलत, 

अन्नपूर्ण गाउपँालिका, कास्की । 

 

लिषर्ः जिश्रोतको प्रर्ोगको सिेिर् अनुमलतपत्र सम्बन्धमा । 
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अन्नपूर्ण गाउपँालिका विा नं. ... मा रहेको .................................... जिश्रोत उपयोगको लनलमत्त सवेक्षर् गनणको िालग 

अनमुलतपत्र पाउन जिश्रोत कायणलवलर्को दफा .... बमोलजम देहायको लववरर् खिुाई यो दरखास्त पेश गरकेो छु । 

१. व्यलक्त वा संगलित संस्थाको नाम र िेगानााः 

२. उदे्दश्य: 

३. सवेक्षर् गने के्षत्राः 

४. सवेक्षर् गनण िाग्ने अनमुालनत खिण रुाः 

(पष्ृ्टयाई लववरर् संिग्न गनुणपनेछ) 

५. सवेक्षर् गने अवलर्: 

६. अन्य लववरर्हरु (जिश्रोत लनयमाविी, २०५० को लनयम १२ बमोलज) म मालथ उल्िेलखत व्यहोरा िीक सािँो छ । झिुा 

िहर ेकानून बमोलजम सहुिँा बझुाउिँा । 

दरखास्त लदनेको 

नामथराः 

सही: 

पदाः 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुिी ४ 

जिश्रोतको उपर्ोगको सिेिर् अनुमलतपत्र 

अन्नपूर्ण गाउँपालिका 

गाउँपालिका जिश्रोत सलमलत, गोरखा । 

 

अनमुलतपत्र संख्या: 
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श्रीाः           लमलत: 

 

महाशय, 

तपाईिाई जिश्रोतको उपयोगको सवेक्षर् गनण पाउने गरी देहायको लववरर् खोिी यस गाउपँालिका जिश्रोत कायणलवलर् २०७९ 

बमोलजको अनुमलत पत्र प्रदान गररएको छ । 

 

१. व्यलक्त वा संगलित संस्थाको पूरा नाम िेगानााः 

२. जिश्रोत सवेक्षर्को उदे्दश्याः 

३. जिश्रोत सवेक्षर्को के्षत्राः 

५. अनमुलतपत्र वहाि रहने अवलर्ाः 

अनमुलतपत्र लदने अलर्कारीको 

नामाः 

सहीाः 

पदाः 

लमलताः 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुिी-५ 

(दफा १२ बमोलजम) 

जिश्रोतको उपर्ोगको अनुमलतपत्रको िालग दरखास्त फारम 

श्री अध्यक्ष ज्यू, 

गाउपँालिका जिश्रोत सलमलत, 

अन्नपर्ण गाउपँालिका, कास्की । 
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लिषर्ः जिश्रोतको उपर्ोगको अनुमलतपत्र सम्बन्धमा । 

 

जिश्रोतको उपयोगको लनलमत्त अनुमलतपत्र पाउन महुान दताण सम्बन्र्ी जिश्रोत कायणलवलर्, २०७९ को दफा १२ बमोलजम 

देहायका लववरर्हरु समेत खुिाई यो दरखास्त पेश गरकेो छु । 

 

१. व्यलक्त वा संगलित संस्थाको नाम र िेगानााः 

२. उदे्दश्याः 

३. उपयोग गनण खोजेको जिश्रोतको नाम र िेगानााः 

४. उपयोग गने पररमार् र प्रयोजनाः 

५. प्रस्तालवत जिश्रोत उपयोग गने िाउ ँ

६. जिश्रोतको उपयोगबाट िाि पगु्ने िाउकँो के्षत्रफिाः 

७. प्रस्तालवत सेवावाट िािालन्वत हुने उपिोक्ताहरुको संख्यााः 

८. जिश्रोतको उपयोगको िालग िाग्ने अनुमालनत रकम र सोको श्रोताः 

९. जिश्रोत उपयोग गने तररकााः 

१०. जिश्रोतको हाि िैरहेको र िलवष्यमा हुन सक्ने उपयोगाः 

११. अन्य लववरर्हरु 

मालथ उल्िेलखत व्यहोरा िीक सािँो हुन् । झिुा िहरेमा कानून बमोलजम सहुिँा बझुाउिँा । 

संगलित संस्था िए सो संस्थाको छाप सम्बलन्र्त व्यलक्त वा संगलित संस्थाको तफण बाट 

दरखास्त लदनेको 

नाम र थराः 

सही: 

पदाः 

सम्पकण  नम्बराः 

लमलताः 

अनसूुिी-६ 

(दफा १५ बमोलजम) 

जिश्रोतको उपर्ोगको अनुमलतपत्र 

अन्नपूर्ण गाउँपालिका, कास्की 
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अनमुलतपत्र संख्या: 

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

गोरखा । 

लमलताः 

महाशय, 

लिषर्ः जिश्रोतको उपर्ोगको अनुमलतपत्र सम्बन्धमा । 

 

तपाईिाई जिश्रोतको उपयोग गनण पाउने गरी देहायको लववरर् खोिी अन्नपूर्ण गाउपँालिका कास्कीको महुान दताण  तथा 

जिश्रोत कायणलवलर्, २०७९ को दफा १५ बमोलजम यो अनमुलतपत्र प्रदान गररएकोछ । 

 

१. व्यलक्त वा संगलित संस्थाको नाम र िेगाना: 

२. जिश्रोत उपयोगको उदे्दश्याः 

३. उपयोग गनण खोजेको जिश्रोतको नाम: 

उियोगको लकलसमाः 

रहेको स्थान: 

४. उपयोग गनण पाउने जिश्रोत पररमार्: 

५. उपयोग गने के्षत्र: 

६. जिश्रोत उपयोग गने तररकााः 

७. प्रस्तालवत सेवावाट िािालन्वत हुने, उपिोक्ताहरुको संख्या: 

८. अनमुलतपत्र वहाि रहने अवलर्: 

 

 

अनमुलतपत्र लदने अलर्कारीको 

नाम र थराः 

सही: 

पदाः 

लमलत: 

 

 

अनसूुिी-७ 

जिश्रोतको उपर्ोगको अनुमलतपत्र /नलिकरर् दस्तुर 
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लस.नं. जिश्रोत उपयोगको लकलसम लनवेदन 

दस्तरु 

दताण/अनुमती दस्दरु नलवकरर्                   

(आलिन मसान्त 

सम्म) 

नलवकरर्                   

(आलिन मसान्त 

िन्दा पछािी 

थप) 

१ खानेपानी मुहान दताण (घरिे ु

प्रयोजनका िागी) 

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

२ लसंिाईका िागी ........ ........ ........ ........ 

३ जि यातायात/मनोरञ्जनका िागी ........ ........ ........ ........ 

४ जिलवर्तुका िागी ........ ........ ........ ........ 

५ खानेपानी (ब्यापार, ब्यवसायीक 

प्रयोजन) 

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

६ अन्य ब्यवसालयक प्रयोजनका 

िागी 

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

 

प्रमाणिकरि मममि : २०७९ पौष ११  

राजपत्रमा प्रकाणिि मममि : २०७९ पौष ११  
आज्ञाले, 

खेमराज देबकोटा  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  

 


