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बाग-२ 

नेऩारको संविधान फभोन्जभ भोदी गाउँसबारे फनाएको देहाम फभोन्जभको कामयविलध 
सियसाधायणको जानकायीको रालग प्रकाशन गरयएको छ । 

 

भोदी गाउँऩालरका 
मोदी गाईँपालिकाका जिश्रोत तथा महुान दताा सम्बन्धी कायालिलध, २०७७  

मोदी गाईँपालिका लभत्रको भू-सतहमा िा भूलमगत िा ऄन्य कनै ऄिस्थामा रहकेो जिश्रोतको समुलचत 

ईपयोग, संरक्षण, व्यिस्थापन र लिकास गना एिं जिश्रोतको िाभदायक ईपयोगहरुको लनधाारण गन,े 

त्यस्तो ईपयोगबाट हुने िातािरणीय तथा ऄन्य हालनकारक | प्रभािको रोकथाम गने एिं जनश्रोतिाइ 

प्रदषूणमुक्त राखी समुलचत प्रयोग गना िान्छनीय भएकोिे मोदी गाईँपालिका िातािरण तथा प्राकृलतक 

स्रोत स+रक्षण ऐन, २०७६ का दफा ६६ को ऄलधकार प्रयोग गरर मोदी गाईँपालिकािे यो कायालिलध जारी 

गरेको छ ।  

 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस कायालिलधको नाम “मोदी गाईँपालिका जिश्रोत तथा मुहान दताा 

कायालिलध, २०७७” रहकेो छ। 

(२) यो कायालिलध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषा: लिषय िा प्रसङ्गिे ऄको ऄथा निागेमा यस कायालिलधमा: 

(क) “जिश्रोत” भन्नािे गाईँपािका लभत्रको भू-सतहमा िा भूलमगत िा ऄन्य जुनसुकै ऄिस्थमा रहकेो 

पानी सम्झनुपछा ।  



 

 

(ख) “िाभदायक ईपयोग” भन्नािे ईपिब्ध साधन र श्रोति े भ्याएसम्म समुलचत रुपिे गररएको 

जिश्रोतको ईपयोग सम्झनुपछा । 

(ग) “ऄनुमलतपत्र प्राप्त व्यलक्त. िा संस्था” भन्नािे जिश्रोतको ईपयोग गने दफा ७ बमोलजम 

ऄनुमलतपत्र प्राप्त व्यलक्त िा सङ्गरठत संस्था सम्झनुपछा । 

(ग) “ईपभोक्ता संस्था” भन्नािे दफा ५ बमोलजम गरठत जि ईपभोक्ता, खानेपानी तथा सरसफाआ 

ईपभोक्ता सलमलत, संस्था, सम्झनुपछा । 

(ङ) “गाईँ जिश्रोत सलमलत” भन्नािे दफा ९ बमोलजम गरठत सलमलत सम्झनुपछा । 

(च) “ऄनुमलत पत्र” भन्नािे दफा १५ बमोलजम ददइने ऄनमलत पत्र सम्झनुपछा । 

(छ) “सिेक्षण” भन्नािे जिश्रोत ईपयोगका िालग गररने लिस्ततृ सम्भाव्यता ऄध्ययन, प्रारलम्भक 

िातािरणीय परीक्षण, िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन, लडजाइन र त्यसका िालग गररने ऄन्िेषण सम्बन्धी 

काया सम्झनुपछा । । 

(ज) “ईपभोक्ता” भन्नािे सम्बलन्धत सेिा प्रयोग तथा ईपभोग गने व्यलक्त सम्झनुपछा । 

 (झ) “सेिा शुल्क” भन्नािे गाईँपालिका िा ऄलधकार प्राप्त व्यलक्त िा संस्थािे ईपिब्ध गराएको 

जिश्रोतसँग “सम्बलन्धत सेिा ईपभोग गरे िापत ईपभोक्तािे बुझाईनुपने शुल्क सम्झनुपछा । 

(ञ) “गाईँपालिका" भन्नािे मोदी गाईँपालिकािाइ सम्झनुपछा । 

(ट) “ऄध्यक्ष” भन्नािे मोदी गाईँपालिकाको ऄध्यक्षिाइ सम्झनुपछा । 

(ठ) “प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृत” भन्नािे मोदी गाईँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृतिाइ सम्झनुपछा 

। 

३. जिश्रोत स्िालमत्ि: गाईँपालिकालभत्र रहकेो जिश्रोतको स्िालमत्ि गाईँपालिकामा लनलहत रहनेछ । 

४. जिश्रोत ईपयोग: यस कायालिलध बमोलजम ऄनुमलतपत्र प्राप्त नगरी कसैिे पलन जिश्रोतको 

ईपयोग गना पाईने छैन । 

५. जि ईपभोक्ता संस्थाको गठनः (१) सामूलहक िाभका, िालग संस्थागत रुपमा जिश्रोतको ईपयोग गना 

चाहने व्यलक्तहरुिे पदालधकारी (भाइटि पोष्टमा १ जना मलहिा रहने) तथा सदस्य समेत गरी कम्तीमा 

सात जना (३३ प्रलतशत मलहिा: ऄलनिाया) भएको ईपभोक्ता संस्था गठन गना सके्नछन ् । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम ईपभोक्ता: संस्था गठन गरी दताा गराईन चाहने सम्बलन्धत ईपभोक्ताहरु 

मध्येबाट कम्तीमा सात जना ईपभोक्ताहरुिे ऄनुसूची १ बमोलजमको ढाँचामा ईपभोक्ता संस्थाको एकप्रलत 

लिधान र एक सय रुपैंया दस्तुर, सम्बलन्धत िडा सलमलतको लनणाय र िडा कायााियको लसफाररस सलहत 

गाईँ जिश्रोत सलमलत समक्ष दरखास्त ददनु पनेछ । 

६ लिधानमा खुिाईनुपने लििरणहरु: दफा ५.२ बमोलजम पेश गनुापने ईपभोक्ता संस्थाको लिधानमा संस्था, 

सम्बन्धी दहेायका: लििरणहरु खिाईनु पनेछ: 

क) पुरा नाम र ठेगाना, 

ख) p2]Zo तथा कायाक्षेत्र, 

ग) सदस्यको िालग योग्यता 'र सदस्यता शुल्क, 

(घ) सदस्यको लनष्काशन र राजीनामा, 

(ङ) हक दािी, नामासारी िा हकिािाको मनोनयन, 

(च) साधारण सभा सम्बन्धी, 

(छ) सञ्चािक सलमलतको गठन (लनिााचन एिं काम, कताव्य र ऄलधकार), 



 

 

(ज) सञ्चािक पदमा िहाि रहन नसके्न ऄिस्था, 

(झ) सञ्चािक सलमलतको बैठक सम्बन्धी कायालिलध, 

(ञ) कोष र िेखापरीक्षण,  

(ट) लिधान संशोधन,  

(ठ) लिघटन, 

(ड) लिलिध । 

७. दताा र प्रमाणपत्र: (१) दफा ५ बमोलजम पना अएको दरखास्त ईपर गाईँ जिश्रोत सलमलतिे अिश्यक 

जांचबुझ गरी ईपभोक्ता संस्था दताा गना ईपयुक्त दखेेमा दताा गरी दताा शुल्क िापत ऄनुसूची-७ मा 

ईल्िेलखत शुल्क लिइ ऄनुसचूी-२ बमोलजमको ढाँचामा गाईँपालिकािे ईपभोक्ता संस्था दतााको प्रमाणपत्र 

ददनेछ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम कुनै ईपभोक्ता संस्था दताा गना ईपयुक्त नदखेेमा गाईँ जिश्रोत सलमलतिे सोको 

स्पष्ट कारण खोिी दरखास्तिािािाइ दरखास्त पेश गरेको लमलतिे तीस ददनलभत्र सचूना ददन ् पनेछ । 

(३) यो कायालिलध प्रारम्भ हन ् ऄगािै प्रचलित कानुन बमोलजम दताा भएका ईपभोक्ता संस्थाहरु यसै 

कायालिलध बमोलजम भएका मालननेछन् ।  

८. लिधान संशोधनः ईपभोक्ता संस्थािे अफ्नो लिधान संशोधन गनुा परेमा लिधानको प्रदाया पूरा गरी 

तयार गररएको लिधानको संशोलधत मस्यौदा गाईँ जिश्रोत सलमलतमा पेश गनुा पनेछ र सलमलतिे तत ् 

सम्बन्धमा अिश्यक जाँचबझु गरी लिधान संशोधन गना स्िीकृती ददन सके्नछ । 

९. गाईँ जिश्रोत सलमलतको गठनः: (१) गाईँपालिका: लभत्र रहकेो जिश्रोतको ईपयोग तथा लनयमन 

गनाको िालग ऄनुमलत पत्र प्रदान गने प्रयोजनको िालग गाईँ जिश्रोत सलमलत रहनेछ. 

(२) गाईँ जिश्रोत सलमलतमा दहेायका ऄध्यक्ष र सदस्यहरु रहनेछन 

क) गाईँ प्रमुख - ऄध्यक्ष  

ख) जिश्रोत दताा गने सम्बलन्धत िडाको ऄध्यक्ष - सदस्य  

ग) गाईँपालिकाको प्रालिलधक शाखा प्रमुख - सदस्य 

घ) गाईँपालिकाको कृलष शाखा प्रमुख - सदस्य 

ङ) िन सि लडलभजनको प्रमुख/ऄलधकृत प्रलतलनलध - सदस्य 

च) ऄध्यक्षिे तोकेको गाईँ कायापालिकाको सदस्य - सदस्य 

छ) सम्बलन्धत शाखाको प्रमुख - सदस्य 

ज) प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृत - सदस्य सलचि  

 

 १०. जिश्रोत सलमलतको बैठक र कायालिलध: (१) सलमलतको बैठक ऄध्यक्षिे तोकेको लमलत, समय र 

स्थानमा अिश्यकता ऄनसुार बस्नेछ । 

 

(२) बैठकको ऄध्यक्षता ऄध्यक्षिे गनेछ । लनजको ऄनुपलस्थलतमा सदस्यहरु मध्येबाट छानेको  

व्यलक्तिे बैठकको ऄध्यक्षता गनेछ । बैठकको लनणाय सदस्य सलचििे प्रमालणत गनेछ । 

(३) बैठक सञ्चािनको कायालिलध सलमलत अफैिे लनधाारण गरे बमोलजम हुनेछ । 

 

११. जिश्रोत ईपयोगको सिेक्षण ऄनुमलतपत्रको दरखास्त ददने: (१) जिश्रोत ईपयोगको सभेक्षण ऄनुमलत 

पत्र लिन चाहने व्यलक्त िा सगंरठत  संस्थािे ऄनुसूची ३ बमोलजमको ढाँचामा लिस्तृत लििरण खुिाइ गाईँ 



 

 

जिश्रोत सलमलत समक्ष लनिेदन ददनुपनेछ । लनिेदन साथमा सम्बलन्धत सरोकारिािा तथा सम्बलन्धत िडा 

सलमलतको लनणाय र िडाको लसफाररस साथ पेश गनुापदाछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम दरखास्त परेपलछ सलमलतिे पेश भएको लनिदने ईपर जाँचबुझ गनुा 

पनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोलजम जाँचबुझ गदाा ईपयुक्त दलेखएमा सलमलतिे जिश्रोत ईपयोगको सिेक्षण ऄनुमलत 

पत्र ददनुपनेछ । यसरी ऄनुमलत प्राप्त गरेको व्यलक्तिे सिेक्षणको काम समाप्त गरेको लमलतिे तीस ददन लभत्र 

गाईँ जिश्रोत सलमलत समक्ष प्रलतिेदन पेश गनुा पनेछ । 

१२. जिश्रोत ईपयोग ऄनुमलतपत्रको िालग दरखास्त ददने: (१) जिश्रोतको ईपयोग गना चाहने व्यलक्त िा 

संगरठत संस्थािे ऄनुसचूी -४ बमोलजमको ढाँचामा प्रस्तालित पररयोजनासँग सम्बलन्धत दहेायको 

लििरणहरु खुिाइ गाईँ जिश्रोत सलमलत समक्ष दरखास्त फारम ददनु पनेछ । 

(क) पररयोजना लिस्तृत लििरण (पररयोजना स्थिको नक्शा, ईपयोग गररने पानीको श्रोत, 

पररयोजना सम्पन्न गना िाग्ने ऄनुमालनत समय, िागत, पररयोजनाको सहभागीहरुको नाम. र 

लतनीहरुको संिग्नताको दकलसम, पररयोजनामा ऄलन्तम स्िालमत्ि रहने व्यलक्त िा संगठन संस्था तथा त्यस्तो 

संस्थाका सञ्चािकहरुको नाम, थर र ितन समेत स्पष्ट रुपमा खुिाईनु पछा । ) 

(ख) सम्भाव्यताको लिशे्लषण (पररयोजनाको लिस्ततृ नक्शा सलहतको प्रालिलधक लििरण तथा 

अर्थथक लिशे्लषण र ईपभोक्ताहरुको लििरण), 

(ग) लित्तीय व्यिस्था (पररयोजनाको ऄनुमालनत लित्तीय व्यिस्था, पररयोजनाको िगानीकतााहरुको अर्थथक 

हलैसयत, पररयोजनामा प्रत्यक्ष रुपिे सहभागी हुने लित्तीय संस्थाहरुको प्रलतबद्धता र िगानीकतााहरुको 

दालयत्ि तथा शेयर पँूजी र ऋणको प्रलतशत) 

(घ) घर जग्गाको ईपयोग िा प्राप्ती पररयोजना लनमााण कायाको िालग स्थायी िा ऄस्थायी 

तिरबाट ईपयोग िा प्राप्तीको िालग चालहने सरकारी िा गैर सरकारी जग्गाको कूि क्षते्रफि 

र जग्गाधनीहरुको िागत । 

(ङ) िातािरणीय प्रभाि लिशे्लषण (पररयोजनािे िातािरणमा पाने ईल्िेखनीय प्रलतकूि प्रभाििाइ न्यूततस 

गना ऄपनाईने ईपायहरु तथा जिश्रोतमा रहने जिचर एिं जि िातािरण सरंक्षणको िालग ऄपनाईने 

ईपायहरु, पररयोजनाको सम्बलन्धत क्षेत्रमा पाना सके्न सामालजक तथा अर्थथक प्रभािको ऄलतररक्त लिद्यमान 

स्थानीय श्रम तथा श्रोत र साधनको ईपयोग, पररयोजना सम्बन्धी काया पूरा भएपलछ त्यस क्षेत्रका 

व्यलक्तहरुिे पाईने िाभ, लनमााण तथा सञ्चािन सम्भार सम्बन्धमा स्थानीय ईपभोक्तािाइ ददआने तालिम, 

लनमााण लशलिरको िालग अगश्यक पने सुलिधाहरु, सुरक्षात्मक व्यिस्थाहरु तथा पररयोजना सञ्चािनबाट 

सम्िलन्धत जग्गाधनीहरुिाइ पना सके्न ऄसर, लिस्थालपत जनसंख्याको िागत र लतनीहरुको पुनिाासको 

िालग ऄपनाईने अिश्यक व्यिस्था समेत स्पष्ट रुपमा खुिाईनु पछा, 

१३. दरखास्त ईपर जाँचबुझ: (१) दफा १२ बमोलजम दरखास्त प्राप्त भएपलछ यस कायालिलध बमोलजम 

दरखास्त साथ पेश गनुापने अिश्यक कागजातहरु लििरण िा प्रलतिेदन पेश गरे नगरेको, सम्बन्धमा गाईँ 

जिस्रोत सलमलतिे अिश्यक जाँचबुझ गनुापनेछ । 

२) ईपदफा (१) बमोलजम जाँचबुझ दताा दरखास्तिािाि ेदरखास्त साथ पेश गनुा पने कुनै 

कागजात, लििरण िा प्रलतिेदन पेश गरेको रहनेछ भन े त्यस्तो कागजात, लििरण िा प्रलतिेदन पेश गना 

गाईँ जिश्रोत सलमलतिे सम्बलन्धत दरखास्तिािािाइ मुनालसब मादफकको म्याद तोकी दरखास्त दताा 

भएको लमलतिे तीस ददनलभत्र सो कुराको सूचना ददन ुपनेछ । 



 

 

(३) दफा (२) बमोलजम कुनै कागजात, लििरण िा प्रलतिेदन पेश गना गाईँ जिश्रोत सलमलतिे 

म्याद तोकी सूचना ददएकोमा जुन लमलतमा त्यस्तो कागत प्राप्त हुन अईँछ सोही लमलतिाइ 

दरखास्त परेको लमलत मालननेछ । 

१४, सािाजलनक सचुना प्रकालशत गनुापने: (१) दफा १२ बमोलजम जिश्रोतको ईपयोगको 

ऄनुमलतपत्रको िालग दरखास्त परेपलछ गाईँ जिश्रोत सलमलतिे दफा १३ बमोलजम अिश्यक 

जाँचबुझ गरी तत ् सम्बन्धी लििरणहरु खुिाइ सािाजलनक जानकारीको िालग सूचना प्रकालशत गनुापनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम जाँचबुझ दताा दरखास्तिािाको दरखास्तसाथ पेश गनुा पने कुनै 

कागजात, लििरण िा प्रलतिेदन पेश गरेको रहनेछ भन े त्यस्तो कागजात, लििरण िा प्रलतिेदन पेश गना 

गाईँ जिश्रोत सलमलतिे सम्बलन्धत दरखास्तिािािाइ मुनालसि मादफकको म्याद तोकी दरखास्त दताा 

भएको लमलतिे तीस ददन लभत्र सो कुराको सूचना ददन ुपनेछ । 

(३) दफा (२) बमोलजम कुनै कागजात लििरण िा प्रलतिेदन पेश गना गाईँ जिश्रोत सलमलतिे 

म्याद तोकी सूचना ददएकोमा जुन लमलतमा त्यस्तो कागजात प्राप्त हुन अईँछ सोही लमलतिाइ 

दरखास्त परेको लमलत मालननेछ । 

१५. ऄनुमलतपत्र ददने: दफा १२ बमोलजम दरखास्त “ईपर दफा १३ र १४ बमोलजम कायालिलध पूरा गरी 

गराइ गाईँ जिश्रोत सलमलतिे दरखास्तिािाको माग बमोलजम िा अिश्यक भए संशोधन समेत गरी 

ऄनसची-६ बमोलजमको ढाँचामा दरखास्तिािािाइ जिश्रोतको ईपयोग सम्बन्धी ऄनुमलतपत्र ददन्  पनेछ ।  

१६. जिश्रोत मालथ ऄलधकार कायम हुने: यस कायालिलध बमोलजम जिश्रोतको ईपयोग सम्बन्धी काया 

सञ्चािन गना ऄनुमलतपत्र प्राप्त व्यलक्त िा संस्थािाइ  ऄनुमलतपत्रमा :ईल्िेख भए बमोलजमको िालग सोही 

ऄनुमलतपत्रमा तोदकएको स्थान र क्षेत्रसम्मको जिश्रोत ईपयोग गने ऄलधकार प्राप्त हुनेछ ।  

१७, नयाँ ऄनुमलतपत्र : लिनुपने: (१) कायालिलध “प्रारम्भ हुनु ऄगािैदलेख जिश्रोतको ईपयोग गरररहकेो 

व्यलक्त िा संगरठत संस्थािे पलन दफा १२ मा ईल्िेलखत लििरणहरु खुिाइ कायालिलध प्रारम्भ भएको 

लमलतिे एक िषालभत्र जिश्रोत ईपयोग ऄनुमलतपत्रको िालग दरखास्त ददनेछ । 

 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम पना अएको दरखास्त ईपर सम्बलन्धत गाईँ जिश्रोत सलमलतिे  

अिश्यक जाँचबझ गरी दरखास्तिािािाइ ऄनुसूची -६ बमोलजमको ढाँचामा ऄनुमलतपत्र ददनेछ । 

३) यो कायालिलध प्रारम्भ हुनु: भन्दा ऄलघ तत्काि प्रचलित कानून बमोलजम दताा भइ िा नभइ स्थापना 

भइरहकेा सलमलतिे पलन यो कायालिलध  प्रारम्भ भएको लमलतिे ६(छ) मलहनालभत्र यो कायालिलध बमोलजम 

सचुीकृत गराईनु पने छ । सचूीकृत दताा हुनको िालग गत अ.ि सम्मको िेखापरीक्षण पलतिेदन र साधारण 

सभाको लनणाय ऄलनिाया रुपमा पेश गनुा पनेछ ।  

१८. ऄनुमलत पत्र दस्तुर: (१) यो कायालिधी िमोलजमको जिश्रोत ईपयोग सम्बन्धी काया सञ्चािन गना 

ऄनुमलतमत्रको िालग दरखास्त दददा तथा ऄनुमलत लिदा र नलिकरण गदाा ऄनुसूलच -७ मा तोकीए बमोलजमको 

ऄनमुलतमत्र दस्तरु बुझाईनुपनछे ।  

 

१९. ऄनुमलतपत्र निीकरण गने: (१) यो कायालिलध बमोलजम जिश्रोतको सिेक्षण िा ईपयोगको िालग 

ऄनुमलतपत्रमा ईल्िेलखत ऄिलध समाप्त हुन ुऄगािै ऄको ऄिलधको िालग ऄनुमलतपत्र निीकरण गनुापनेछ । 

(२) प्रत्येक ऄनुमलतपत्र निीकरण गराईँदा गत अ.ि. सम्मको िेखापरीक्षण प्रलतिेदन र साधारण सभाको 

लनणाय ऄलनिाया रुपमा पेश गनुा पनेछ । 



 

 

२०. ऄनुमलतपत्र लबाी िा हस्तान्तरण गना स्िीकृलत लिनु पने: (१) ऄनुमलतपत्र प्राप्त व्यलक्तिे अफनो 

ऄनुमलतपत्र लबाी गना िा ऄन्य कुन ैप्रकारि ेकसैिाइ हस्तान्तरण गनुा परेमा गाईँ जिश्रोत सलमलत समक्ष 

लनिेदन ददनु पनेछ । 

 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम प्राप्त भएको लनिेदन ईपर गाईँ जिश्रोत सलमलतिे अिश्यक जांचबुझ गरी 

दरखास्तिािाको नाईँमा रहकेो ऄनुमलतपत्र ऄन्य व्यलक्त िा संगरठत संस्थाको नाईँमा लबाी गना िा ऄन्य 

कुनै प्रकारिे हस्तान्तरण गना स्िीकृलत ददन सके्नछ । 

 

२१. िार्थषक शुल्क: ऄनुमलतपत्र प्राप्त व्यलक्तिे जिश्रोतको ईपयोग गरी ऄन्य व्यलक्तहरुिाइ व्यापाररक 

प्रयोजनको िालग जिश्रोत ईपिब्ध गराए िापत गाईँपालिकािाइ बुझाईनु पने िार्थषक शुल्क ऄनसची-७ 

मा ईल्िेख गरे बमोलजम हुनछे । 

 

२२. ईपभोक्ता सलमलत/संस्थाको सम्पलत्त: (१) ईपभोक्ता सलमलत/संस्थाको सदस्य िा कमाचारी िगायत कुन ै

व्यलक्तिे सलमलतको लिधान लिरुद्ध संस्थाको कनै सम्पलत्तदरुुपयोग गरेमा, कब्जा गरेमा िा रोक्का : राखेमा 

गाईँपालिकािे त्यस्तो ' सम्पलत्त दरुुपयोग गने, कब्जा िा रोक्का राख्नेबाट लिइ ईपभोक्ता सलमलत / संस्थािाइ 

दफताा बुझाइददन सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको ईपभोक्ता सलमलत / संस्थाको सम्पलत्तदफताा गने गरी गाईँपालिकािे गरेको 

कारिाहीमा लचत्त नबुभन ेव्यलक्तिे सम्िलन्धत ऄदाितमा ईजुर गना सके्नछ । 

(३) ईपभोक्ता सलमलत /संस्थाको सदस्य िा कमाचारी िगायत कनै व्यलक्तिे ईपभोक्ता सलमलत / संस्थाको 

सम्पलत्त िा लिखत िा प्रलतष्ठा लिरुद्ध कुनै ऄपराध िा लिराम गरेमा ईपभोक्ता सलमलत / संस्था िा ईपभोक्ता 

सलमलत / संस्थाको कुनै सदस्य ईपर प्रचलित कानून बमोलजम गाईँपालिकािे कारिाही चिाईन सके्नछ । 

२३. ईपभोक्ता सलमलत /संस्थाको ईद्दशे्यहरुमा हरेफेर: (१) ईपभोक्ता सलमलत 

/ संस्थाको p2]Zox?df हरेफेर गना अिश्यक दखेेमा िा सो ईपभोक्ता सलमलत / संस्थािाआ कुनै ऄको 

ईपभोक्ता सलमलत / संस्थामा गाभ्न ईलचत दखेेमा  सो ईपभोक्ता सलमलत/ संस्थाि े

तत ् सम्िन्धी प्रस्ताि तयार पारी सो प्रस्ताि ईपर छिफि गना ईपभोक्ता सलमलत /संस्थाको लिधान 

बमोलजम साधारण सभा बोिाईनु पने छ । 

(२) साधारण सभामा कुि सदस्य संख्याको दइु लतहाइ सदस्यहरुिे प्रस्तािमा समथान जनाएमा सो प्रस्ताि 

साधारण सभाबाट पाररत भएको मालननेछ । तर सो प्रस्ताब िागु गना गाईँपालिकाको पूिा स्िीकृत लिन ु

पनेछ । 

 

२४. ईपभोक्ता सलमलत /संस्थाको िगीकरण:- ऄनुमलत प्राप्त गरी गाईँपालिका क्षेत्र लभत्र सञ्चािनमा रहकेा 

खानेपानी तथा सरसफाआ ईपभोक्ता सलमलतहरुको व्यिस्थापनबाट खानेपानी ईपिब्ध गराईने ईपभोक्ता 

सदस्य संख्याको अधारमा लनम्न ऄनुसार ईपभोक्ता सलमलत / संस्थाको िगीकरण हुनछे ।  

 

१. १००१ जना िा सो भन्दा बढी ईपभोक्ता सदस्य भएको (क िगा) 

२. ५०१ दलेख १००० जना ईपभोक्ता सदस्य भएको (ख िगा) 

२. ५0० जना सम्म ईपभोक्ता सदस्य भएको (ग िगा) 

 



 

 

२५, तदथा सलमलत गठन गना सदकनेः- यस ऄलघ दताा स्िीकृलत प्राप्त गरी सञ्चािनमा रहकेा र नया ँ ऄनमुलत 

प्राप्त गरी स्थापना हुने ईपभोक्ता सलमलतहरुिे तोदकए. बमोलजम ६ मलहना लभत्र साधारण सभा गरी 

ईपभोक्ता सलमलत गठन प्रकृया पुरा नगरेमा त्यस्ता तदथा सलमलत िा ऄिलध पूरा भएका ईपभोक्ता 

सलमलतहरुिाइ लिघटन गरी सञ्चािन लनयलमत गना गाईँपालिकाको तफा बाट सम्बलन्धत ईपभोक्ता सदस्यहरु 

मध्येबाट तदथा सलमलतः गठन गरी साधारण सभा समेतका अिश्यक प्रकृया काम कारबाही गरी गराइ 

व्यिस्थापन गना सदकनेछ ।  

२६. संघ गठन गना सदकनेः- दताा स्िीकृलत प्राप्त गरी गईँपालिका क्षेत्र लभत्र सञ्चािनमा रहकेा खानेपानी 

तथा सरसफाआ ईपभोक्ता सलमलतहरु मध्येबाट एक ईपभोक्ता सलमलतिाइ एक सदस्य मानी गाईँस्तररय 

खानेपानी तथा सरसफाआ ईपभोक्ता संघ गठन गरी सोही संघको पत्यक्ष रेखदखे सहयोग समन्ियमा ऄन्य 

सम्पूणा ईपभोक्ता सलमलतहरुिाइ व्यिलस्थत रुपमा सञ्चािन गररनेछ । 

२७. अयव्यय लििरण पठाईनु पनेः ईपभोक्ता सलमलतिे अफ्नो सलमलतको अयव्यय लििरण िेखा 

पररक्षकको प्रलतिेदन सलहत प्रत्येक िषा गाईँपालिकामा पठाईनु पनेछ । 

२८. अयव्यय लििरण जाँच गने : (१) प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृतिे अिश्यक दखेेमा सलमलतको अयव्यय 

लििरण अफूिे लनयुक्त गरेको कुनै ऄलधकृतद्वारा जाँच गराईन सके्नछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम अयव्यय लििरण जाँच गराए बापत गाईँपालिकािे अयव्यय लििरण जाँचबाट 

दलेखन अएको मौज्दात रकमको सयकडा तीन प्रलतशतमा नबढाइ अफूिे लनधाारण गरेको दस्तुर ऄसुि गरी 

लिन सके्नछ । 

(३) अयव्यय लििरण जाँच गने ऄलधकृतिे मागेको लििरण तथा कागजातहरु िा सोधेको प्रश्नको जिाफ 

ददनु सलमलतको पदालधकारी, सदस्य र कमाचारीको कताव्य हुनेछ । 

(४) अयव्यय लििरण जाँच गने ऄलधकृतिे गाईँपालिकािे तोदकददएको म्याद लभत्र अयव्यय लििरण 

जाँचको प्रलतिेदन गाईँपालिका समक्ष पेश गनुा पने छ र सो प्रलतिेदनको अधारमा सलमलतको कुनै सम्पलत्त 

सो संस्थाको कुनै पदालधकारी, सदस्य िा कमाचारीिे लहनालमना गरेको, नोक्सान गरेको िा दरुुपयोग गरेको 

पाआएमा गाईँपालिकािे त्यस्तो पदालधकारी, सदस्य िा कमाचारीबाट सो हानी नोक्सानी ऄसूि गना 

प्रचलित कानून बमोलजम कारबाही चिाईन सके्नछ । तर, प्रचलित कानूनि े सजाय समेत हुने ऄपराध 

भएकोमा प्रचलित कानून बमोलजम मुद्धा चिाईन सके्नछ । 

 

२९, लनदशेन ददने : गाईँपालिकािे ईपभोक्ता सलमलत/ससं्था तथा संगरठत संस्थािाइ अिश्यक लनदशेन 

ददन सके्नछ र त्यस्तो लनदशेनको पािना गनुा सम्बलन्धत सलमलत / संस्थाको कताव्य हुनेछ । 

३०. दण्ड सजाय : (१) दफा ७ बमोलजम दताा नगराइ ईपभोक्ता सलमलत /संस्था सञ्चािन गरेमा त्यस्ता 

सलमलतका सदस्यहरुिाइ गाईँपालिकािे जनही पाँच हजार रुपैयासम्म जररिाना गना सके्नछ ।  

(२) दफा (२७) बमोलजम लहसािको लििरण नपठाएमा ईपभोक्ता सलमलत /ससं्थाका सदस्यहरुिाइ 

गाईँपालिकािे जनही एक हजार रुपैयासम्म जररिाना गना सके्नछ । तर, कन ैसदस्यिे दफा (२७) ईल्िघनं 

हुन नददन सकभर प्रयत्न गरेको लथयो भने्न सन्तोषजनक प्रमाण पेश गरेमा लनजिाइ सजांय गररन ेछैन । 

(३) दफा (२८) को ईपदफा (३) बमोलजम अयव्यय लििरण जाँच गन े सम्बलन्धत ऄलधकृति े मागेको 

लििरण तथा कागजपत्र िा सोधेको प्रश्नको जिाफ नददने सम्बलन्धत पदालधकारी, सदस्य िा कमाचारीिाइ 

गाईँपालिकािे पाँच हजार रुपैयँासम्म जररिाना गना सके्नछ । 

(४) दफा (२३) बमोलजम गाईँपालिकाको स्िीकृलत नलिइ ईपभोक्ता सलमलत /संस्थाको ईद्दशे्यमा हरेफेर 

गरेमा िा ऄको सलमलतसँग गाभेमा िा सलमलति ेअफ्नो ईद्दशे्यको प्रलतकूि हुने गरी काम कारिाही गरेमा 



 

 

िा गाईँपालिकािे ददएको लनदशेन पािना नगरेमा प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृतिे त्यस्तो सलमलतको दताा 

लनिम्िन गना बा खारेजी प्रकृयाको िालग जिश्रोत सलमलतमा पेश गना सके्नछ । 

 

३१. पुनरािेदन : दफा (३०) बमोलजम गाईँ जिश्रोत सलमलतिे गरेको को ऄलन्तम लनणाय ईपर पैलतस ददन 

लभत्र सम्िलन्धत लजल्िा ऄदाितमा पुनरािेदन िाग्ने छ। 

 

३२. ईपभोक्ता सलमलत / संस्थाको लिघटन िा त्यस्को पररणाम: १) ईपभोक्ता सलमलत / संस्थाको लिधान 

बमोलजम काया सञ्चािन गना नसकी िा ऄन्य कुनै कारण िश सलमलत लिघटन भएमा त्यस्ता ईपभोक्ता 

सलमलत /संस्थाको सम्पूणा जायजेथा गाईँपालिकामा सनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम लिघटन भएको ईपभोक्ता सलमलत /संस्थाको दालयत्िको हकमा सो ईपभोक्ता 

सलमलत / संस्थाको जायजेथािे भ्याएसम्म त्यस्तो दालयत्ि गाईँपालिकािे व्यहोनेछ । 

३३. लनयम बनाईने ऄलधकार : यस कायालिलधको ईद्दशे्य कायाान्ियन गना गाईँपालिकािे लनयम बनाईन 

सके्नछ । 

३४. ईपभोक्ता सलमलत / संस्थािे अफ्नो लिधान ऄनुसारको तोदकएको समयािलध लभत्रमा नयाँ 

कायासलमलत चयन हुन नसकेमा ईक्त कायासलमलतको स्ित लिघटन भएको मानी ऄको कायासलमलत चयन 

नभएसम्म ईपभोक्ता सलमलत / संस्था सञ्चािन गाईँपालिकािे गनेछ । 

३५. गाईँपालिकािे लनदशेन ददन सके्न: गाईँपालिकािे जिश्रोत ईपयोग सम्बन्धमा गाईँ जिश्रोत 

सलमलतिाइ अिश्यक लनदशेन ददन सके्नछ । त्यस्तो लनदशेनको पािना गनुा गाईँ जिश्रोत सलमलतको कताव्य 

हुनेछ ।  

३६. खारेजी िा बचाई : (१) संघ तथा गण्डकी प्रदशेबाट जिश्रोत सम्बन्धी लनयमाििी तथा कायालिलध 

लनमााण तथा लनदशेन भएमा सोही बमोलजम हुनेछ । 

(२) जिश्चोत तथा मुहान दताा कायालिलध िागु हुनु पूिा जिस्रोत ऐन, २०४९ ऄन्तागत दताा भएका सलमलत 

यसै कायालिलध बमोलजम दताा भए सरह मालननेछ । 

(३) यस कायालिलधमा ईल्िेलखत लिषयंिस्तुहरु प्रचलित ऐन लनयमसँग बालझएमा ईक्त दफा स्ितः खारेज 

भइ प्रचलित ऐन, लनयम ऄनसुार हुनेछ । 

३७ ऄनुसूचीमा हरेफेर िा थपघट गना सके्न: गाईँपालिकािे स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकालशत गरी यस 

कायालिलधको ऄनुसचूीमा अिश्यकतानुसार हरेफेर िा धपघट गना सके्नछ । 

  



 

 

ऄनसुचूी-१ 

(दफा ५ को ईपदफा (२) बमोलजम) 

लनिदेनको ढाचँा 

श्री ऄध्यक्ष ज्य,ू 

गाईँ जिश्रोत सलमलत,  

मोदी गाईँपालिका पिात । 

लिषयः जिश्रोत मुहान /ससचाइ / दताा तथा संरक्षणको िालग । 

महोदय, 

हामीिे ........................................, ईपभोक्ता संस्था गठन गरी दताा गराईन चाहकेो हुदँा प्रचलित लनयम बमोलजम 

ईपभोक्ता संस्था दताा गराईन दहेायको लििरण खुिाइ प्रस्तालित ईपभोक्ता संस्थाको एक प्रलत लिधान र 

जिश्रोत दताा कायाको िालग लनिेदन दस्तुर िापत रलसद नं. ....... बाट रु १००। एक सय रुपैंया दस्तुर सलहत 

दरखास्त ददएका छौं । 

लििरण 

१. ईपभोक्ता संस्थाको नामः 

२. काया क्षेत्रः 

३. ईद्दशे्यहरु: 

 क) 

 ख) 

४. ईपभोक्ता सलमलतका पदालधकारी /सदस्यहरुको लििरण  

लस.न.ं नाम ठेगाना पेशा कैदफयत 

१     

२     

३     

४     

५     

६     

७     

 

५. ईपयोग गररिे जिश्रोतको लििरण 

 क) जिश्रोतका नाम र रहकेो ठाईँ 

 ख) जिश्रोतबाट गररने प्रयोग 

 ग) ईपभोक्ता संस्थािे ईपयोग गना चाहकेो जिश्रोतको पररणाम: 

 घ) ईक्त जिश्रोतको हाि भरैहकेो ईपभोग: 

६. ईपभोक्ता संस्थािे पुयााईन चाहकेो सेिा सम्बन्धी लििरण: 

 क) सेिाको दकलसम: 

 ख) सेिा पुयााईने क्षेत्र: 

 ग) सेिािाट िाभालन्ित हुने ईपभोक्ताहरुको संख्या: 

 घ) भलिष्यमा सेिा लिस्तार गना सदकने सम्भिनाः 

७. अर्थथक श्रोतको लििरण: 

केन्र/प्रदशे/स्थानीय सरकार:    जै.स.स.:    जनसहभालगता: 

८. कायााियको ठेगाना: । 
 

 

          



 

 

         लनिेदक  

ईपभोक्ता संस्थाको तफा बाट दरखास्त ददनेको सही: 

नाम: 

पद: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऄनसुचूी-२ 

(दफा ७ को ईपदफा (१) बमोलजम) 

गाईँ जिश्रोत समलत, 

मोदी गाईँपालिका, पिात । 
 

दताा लमलत: 

दताा नं.  : 

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

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

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

लिषय: जिश्रोत ईपभोक्ता संस्था दताा प्रमाण पत्र । 

मोदी गाईँपालिका िडा नं. ...... मा रहकेो ..............................., जिश्रोत मुहान .............................................खानेपानी तथा 

सरसफाआ ईपभोक्ता संस्थािाइ गाईँ जिस्रोत कायालिलध दफा ७ को ईपदफा (१) बमोलजम गाईँ 

कायापालिकाको बैठक संख्या: ...... लमलत: ............. को लनणया न.ं ...............  बमोलजम यस कायााियमा दताा गरी 



 

 

यो दताा प्रमाणपत्र प्रदान गररएको छ । गाईँपालिकाको लनदशेन तथा गाईँ जिश्रोत कायालिलध बमोलजम 

कायााम सञ्चािन गनुा होिा । संस्थाको कायाक्षेत्र गाईँपासिको िडा नं .... रहनेछ । साथै प्रत्येक अर्थथक 

िषाको अलिन मसान्तसम्म संस्था निीकरण गनुाहुन समेत जानकारी गराइन्छ  । 
 

 

 

 

प्रमाणपत्र जारी गनेको 

दस्तखत: 

नाम, थर: 

पद: 

लमलत: 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऄनसुचूी-३ 

जिश्रोतको प्रयोगको सिके्षण ऄनमुलतपत्रको िालग दरखास्त फारम 

 

श्री ऄध्यक्ष ज्य,ू 

गाईँ जिश्रोत सलमलत, 

मोदी गाईँपालिका, पिात । 
 

लिषय: जिश्रोतको प्रयोगको सिेक्षण ऄनुमलतपत्र सम्बन्धमा । 
 

मोदी गाईँपालिका िडा नं. ... मा रहकेो ........................... जिश्रोत ईपयोगको लनलमत्त सिेक्षण गनाको िालग 

ऄनुमलतपत्र पाईन जिश्रोत कायालिलधको दफा .... बमोलजम दहेायको लििरण खुिाइ यो दरखास्त पेश 

गरेको छु । 
 

१. व्यलक्त िा संगरठत संस्थाको नाम र ठेगाना: 

२. ईद्दशे्य: 

३. सिेक्षण गने क्षेत्र:  

४ सिेक्षण गना िाग्ने ऄनुमालनत खचा रु: 

(पुष्याइ लििरण संिग्न गनुापनेछ) 

५, सिेक्षण गने ऄिलध : 

६. ऄन्य लििरणहरु (जिश्रोत लनयमाििी, २०५० को लनयम १२ बमोलजम) मालथ ईल्िेलखत व्यहोरा 

ठीक साँचो छ । झुठंा ठहरे कानून बमोलजम सहुँिा बुझाईँिा । 
 



 

 

संगरठत संस्था भए सो संस्थाको छाप सम्बलन्धत व्यलक्त िा संगरठत संस्थाको तफा बाट दरखास्त ददनेको 

नाम र थर: 

सही: 

पद: 
 

प्रमाणपत्र जारी गनेको 

दस्तखत: 

नाम, थर: 

पद: 

लमलत: 
 

   
 

 

 

 

ऄनसुचूी ४ 

जिश्रोतको ईपयोगको सिके्षण ऄनमुलतपत्र 

मोदी गाईँपालिका 

गाईँ जिश्रोत सलमलत, पिात । 
 

ऄनुमलतपत्र संख्या:  

लमलत: 

श्री  
 

महाशय, 
 

तपाइिाइ जिश्रोतको ईपयोगको सिेक्षण गना पाईने गरी दहेायको लििरण खोिी यस गाईँ जिश्रोत 

कायालिलध बमोलजको ऄनुमपलत पत्र प्रदान गररएको छ । 
 

१. व्यलक्त िा संगरठत संस्थाको पूरा नाम ठेगाना: 

२. जिश्रोत सिेक्षणको ईद्दशे्य: 

३. जिश्रोत सिेक्षणको क्षेत्र: 

५. ऄनुमलतपत्र िहाि रहने ऄिलध:  
 

 

ऄनुमलतपत्र ददने ऄलधकारीको 

नामः 

सहीः 

पद: 

लमलतः 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऄनसुचूी-५ 

(दफा १२ बमोलजम) 

जिश्रोतको ईपयोगको ऄनमुलतपत्रको िालग दरखास्त फारम 

 

श्री ऄध्यक्ष ज्यू, 

गाईँ जिश्रोत सलमलत, 

मोदी गाईँपालिका, पिात । 
 

लिषयः जिश्रोतको ईपयोगको ऄनुमलतपत्र सम्बन्धमा । 
 

जिश्रोतको ईपयोगको लनलमत्त ऄनमलतपत्र पाईन मुहान दताा सम्बन्धी जिश्रोत कायालिलध, २०७७ को 

दफा १२ बमोलजम दहेायका लििरणहरु समेत खुिाइ यो दरखास्त पेश गरेको छु । 
 

१. व्यलक्त िा संगरठत संस्थाको नाम र ठेगानाः 

२. ईद्दशे्य: 

३. ईपयोग गना खोजेको जिश्रोतको र ईपयोग पररमाण गने प्रयोजनः 

४. प्रस्तालित जिश्रोत ईपयोग गने ठाईँ: 

५. जिश्रोतको ईपयोगबाट िाभ पुग्ने ठाईँको क्षेत्रफि: 

६. प्रस्तालित सेिािाट िाभालन्ित हुने ईपभोक्ताहरुको सख्या: 

७. जिश्रोतको ईपयोगको िालग िाग्ने ऄनुमालनत रकम र सोको श्रोत: 

८. जिश्रोत ईपयोग गने तररका 

९. जिश्रोतको हाि भरैहकेो र भलिष्यमा हुन सके्न ईपयोग: 

१०. ऄन्य लििरणहरु । 
 

मालथ ईल्िेलखत व्यहोरा ठीक साँचो हन्  । झुठा ठहरेमा कानून बमोलजम सहुिा बुझाईिा । 
 

संगरठत संस्था भए सो संस्थाको, छाप सम्बलन्धत व्यलक्त िा संगरठत संस्थाको तफा बाट 

 

दरखास्त ददनेको 

नाम र थरः 

सही: 

पद: 

सम्पका  नम्बरः 

लमलतः 
 

  



 

 

ऄनसुचूी-६ 

(दफा १५ बमोलजम) 

जिश्रोतको ईपयोगको ऄनमुलतपत्र 

 

ऄनुमलतपत्र संख्या:          लमलतः 

 

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

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

पिात । 
 

लिषय: जिश्रोतको ईपयोगको ऄनुमलतपत्र सम्बन्धमा ।  
 

महाशय, 
 

तपाइिाइ जिश्रोतको ईपयोग गना पाईने गरी दहेायको लििरण खोिी मुहान दताा तथा जिश्रोत 

कायालिलध, २०७६ को दफा १५ बमोलजम यो ऄनुमलतपत्र प्रदान गररएकोछ । 
 

१. व्यलक्त िा संगरठत संस्थाको नाम र ठेगाना: 

२. जिश्रोत ईपयोगको ईद्दशे्य: 

३. ईपयोग गना खोजेको जिश्रोतको नाम:  

          दकलसम:        रहकेो स्थानः 

४. ईपयोग गना पाईने जिश्रोत पररमाण:  

५. ईपयोग गने क्षेत्र: 

६, जिश्रोत ईपयोग गने तररका: 

७. प्रस्तालित सेिािाट िाभालन्ित हने ईपभोक्ताहरुको सखं्या: 

८. ऄनुमलतपत्र िहाि रहने ऄिलध: 
 

ऄनुमलतपत्र ददने ऄलधकारीको 

नाम र थर: 

सही: 

पद: 

लमलत: 
 

 

 

 

 

 

 

 

ऄनसुचूी-७ 

जिश्रोतको ईपयोगको ऄनमुलतपत्र/नलिकरण दस्तरु 

 

लस.न. जिश्रोत ईपयोगको दकलसम 

लनबेदन 

दस्तुर 

दताा/ऄनुमलत 

दस्तुर 

नलिकरण 

दस्तुर (प्रत्येक 

िषा अलिन 

मसान्त सम्म) 

अलिन भन्दा 

पलछ थप दस्तुर 

प्रलत िषा 



 

 

क खानेपानी मुहान दताा (घरेि ु

प्रयोजनको िालग) 
रु. १०० रु. १००० रु. ५०० रु. ५०० 

ख ससचाइ रु. १०० रु. २००० रु. १००० रु. १००० 

ग पशुपािन, मत्स्यपािन 

जस्ता कृलषजन्य ईपयोग 

रु. १०० रु. १००० रु. ५०० रु. ५०० 

घ घरेिु ईद्योग, औद्योलगक 

व्यािसाय तथा खानी जन्य 

ईपयोग 

रु. १०० रु. २००० रु. १००० रु. १००० 

ङ जि यातायात रु. १०० रु. ५०००   

च ऄमोद प्रमोदजन्य ईपयोग रु. १०० रु. ५०००   

छ ऄन्य ईपयोग (साना 

िघुलिद्युत अयोजना, ऄन्य 

अयोजना) 

रु. १०० रु. ५०००   

ज ऄनुमलतमत्र प्राप्त व्यलत्तिे 

जिश्रोतको ईपयोग गरी 

ऄन्य व्यलक्तहरुिाइ 

व्यापाररक प्रयोजनको िालग 

जिश्रोत ईपिब्ध गराए 

िापत 

 रु. १००००   
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