
 

 

परिवततन गाउँपालिका 

परिवततन गाउँपालिका जिश्रोत तथा मुहान दतात सम्बन्धी कार्तलवलध, २०७८ 

                                                                                    काययपालिका बैठकबाट स्वीकृत लमलतः २०७८।०६।०७ 

पररवतयन गाईँपालिका लभत्रको भू-सतहमा वा भलूमगत वा ऄन्य कुनै ऄवस्थामा रहेको जिश्रोतको समलुचत 

ईपयोग, संरक्षण, व्यवस्थापन र लवकास गनय एवं जिश्रोतको िाभदायक ईपयोगहरुको लनधायरण गने, त्यस्तो ईपयोगबाट हुने 

वातावरणीय तथा ऄन्य हालनकारक प्रभावको रोकथाम गने एवं जिश्रोतिाइ प्रदषूणमकु्त राखी समलुचत प्रयोग गनय 

वान्छनीय भएकोिे नेपािको संलवधानको धारा २२६ (१) ऄनुसचूी ८ र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा 

११ (प) िे लदएको ऄलधकार प्रयोग गरी पररवतयन गाईँपालिकािे यो काययलवलध जारी गरेको छ ।  

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस काययलवलधको नाम “परिवततन गाउँपालिका जिश्रोत तथा मुहान दतात कार्तलवलध, 

२०७८” रहेको छ ।  

   (२) यो काययलवलध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषाः लवषय वा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यस काययलवलधमाः 

(क) “जिश्रोत” भन्नािे गाईँपालिका लभत्रको भू-सतहमा वा भलूमगत वा ऄन्य जनुसकैु ऄवस्थामा रहेको पानी सम्झनुपछय 

।  

(ख) “िाभदायक ईपयोग” भन्नािे ईपिब्ध साधन र श्रोतिे भ्याएसम्म समलुचत रुपिे गररएको जिश्रोतको ईपयोग 

सम्झनुपछय ।  

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

सङ्गलठत संस्था सम्झनुपछय ।  

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

सम्झनुपछय ।  

(ङ) “गाईँपालिका जिश्रोत सलमलत” भन्नािे दफा ९ बमोलजम गलठत सलमलत सम्झनुपछय ।  

(च) “ऄनुमलत पत्र” भन्नािे दफा १५ बमोलजम लदइने ऄनुमलत पत्र सम्झनुपछय ।  



(छ) “सवेक्षण” भन्नािे जिश्रोत ईपयोगका िालग गररने लवस्ततृ सम्भाव्यता ऄध्ययन, प्रारलम्भक वातावरणीय परीक्षण, 

वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कन, लडजाइन र त्यसका िालग गररने ऄन्वेषण सम्बन्धी कायय सम्झनुपछय ।  

(ज) “ईपभोक्ता” भन्नािे सम्बलन्धत सेवा प्रयोग तथा ईपभोग गने व्यलक्त सम्झनुपछय ।  

(झ) “सेवा शलु्क” भन्नािे गाईँपालिका वा ऄलधकार प्राप्त व्यलक्त वा संस्थािे ईपिब्ध गराएको जिश्रोतसँग सम्बलन्धत 

सेवा ईपभोग गरे वापत ईपभोक्तािे बझुाईनुपने शलु्क सम्झनुपछय ।   

(ञ) “गाईँपालिका” भन्नािे पररवतयन गाईँपालिका सम्झनुपछय ।  

(ट) “प्रमखु” भन्नािे गाईँपालिका ऄध्यक्षिाइ सम्झनुपछय ।  

(ठ) “प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत” भन्नािे गाईँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतिाइ सम्झनुपछय ।  

३. जिश्रोत स्वालमत्वः गाईँपालिकालभत्र रहेको जिश्रोतको स्वालमत्व गाईँपालिकामा लनलहत रहनेछ ।  

४. जिश्रोत ईपयोगः यस काययलवलध बमोलजम ऄनुमलतपत्र प्राप्त नगरी कसैिे पलन जिश्रोतको ईपयोग गनय पाईने छैन ।  

५. जि ईपभोक्ता संस्थाको गठनः (१) सामलूहकं िाभका िालग संस्थागत रुपमा जिश्रोतको ईपयोग गनय चाहने व्यलक्तहरुिे 

पदालधकारी (भाइटि पोष्टमा १ जना मलहिा रहने) तथा सदस्य समेत गरी कम्तीमा सात जना (३३ प्रलतशत मलहिा 

ऄलनवायय) भएको ईपभोक्ता संस्था गठन गनय सक्नेछन् ।  

 (२) ईपदफा (१) बमोलजम ईपभोक्ता संस्था गठन गरी दताय गराईन चाहने सम्बलन्धत ईपभोक्ताहरु मध्येबाट 

कम्तीमा सात जना ईपभोक्ताहरुिे ऄनुसचूी १ बमोलजमको ढाँचामा ईपभोक्ता संस्थाको एक प्रलत लवधान र   

......... दस्तुर सलहत गाईपालिकाको गाँई जिश्रोत सलमलत समक्ष दरखास्त लदनु पनेछ ।  

६. लवधानमा खुिाईनुपने लववरणहरुः  दफा ५.२ बमोलजम पेश गनुय पने ईपभोक्ता संस्थाको लवधानमा संस्था सम्बन्धी 

दहेायका लववरणहरु खिाईनु पनेछः  

(क) परुा नाम र ठेगाना, 

(ख) ईद्देश्य तथा काययक्षेत्र, 

(ग) सदस्यको िालग यो्यता र सदस्यता शलु्क 

(घ) सदस्यको लनष्काशन र राजीनामा, 

(ङ) हक दावी, नामासारी वा हकवािाको मनोनयन, 

(च) साधारण सभा सम्बन्धी,  

(छ) सञ्चािक सलमलतको गठन (लनवायचन एवं काम, कतयव्य र ऄलधकार,) 



(ज) सञ्चािक पदमा वहाि रहन नसक्ने ऄवस्था, 

(झ) सञ्चािक सलमलतको बैठक सम्बन्धी काययलवलध, 

(ञ) कोष र िेखापरीक्षण,  

(ट) लवधान संशोधन, 

(ठ) लवघटन, 

(ड) लवलवध ।  

७. दताय र प्रमाणपत्रः (१) दफा ५ बमोलजम पनय अएको दरखास्त ईपर गाँई जिश्रोत सलमलतिे अवश्यक जाँचबझु गरी 

ईपभोक्ता संस्था दताय गनय ईपयुक्त दखेेमा दताय गरी दताय शलु्क वापत  ऄनुसचूी-७ मा ईल्िेलखत शलु्क लिइ ऄनुसचूी-२ 

बमोलजमको ढाँचामा गाईँपालिकािे ईपभोक्ता संस्था दतायको प्रमाणपत्र लदनेछ ।  

 (२) ईपदफा (१) बमोलजम कुनै ईपभोक्ता संस्था दताय गनय ईपयुक्त नदखेेमा गाँई जिश्रोत सलमलतिे सोको स्पष्ट 

कारण खोिी दरखास्तवािािाइ दरखास्त पेश गरेको लमलतिे तीस लदनलभत्र सचूना लदनु पनेछ ।  

 (३) यो काययलवलध प्रारम्भ हुनु ऄगावै प्रचलित कानून बमोलजम दताय भएका ईपभोक्ता संस्थाहरु यसै काययलवलध 

बमोलजम भएका मालननेछन् ।  

८. लवधान संशोधनः ईपभोक्ता संस्थािे अफ्नो लवधान संशोधन गनुय परेमा लवधानको प्रलिया परूा गरी तयार गररएको 

लवधानको संशोलधत मस्यौदा गाँई जिश्रोत सलमलतमा पेश गनुय पनेछ र सलमलतिे तत् सम्बन्धमा अवश्यक जाँचबझु गरी 

लवधान संशोधन गनय स्वीकृलत लदन सक्नेछ ।  

९. गाँई जिश्रोत सलमलतको गठनः (१) गाईँपालिका लभत्र रहेको जिश्रोतको ईपयोग तथा लनयमन गनयको िालग ऄनुमलत 

पत्र प्रदान गने प्रयोजनको िालग गाँईजिश्रोत सलमलत रहनेछः  

(२) गाँई जिश्रोत सलमलतमा दहेायका ऄध्यक्ष र सदस्यहरु रहनेछन्ः  

(क) गाँईपालिका प्रमखु        - ऄध्यक्ष 

(ख) जिश्रोत तथा महुान दताय गने सम्बलन्धत वडाको ऄध्यक्ष    - सदस्य 

(ग) गाईँपालिकाको प्रालवलधक शाखा प्रमखु      - सदस्य 

(घ) गाईँपालिकाको कृलष शाखा प्रमखु      - सदस्य 

(ङ) वन सव लडलभजनको प्रमखु/ऄलधकृत प्रलतलनलध     - सदस्य 

(च) ऄध्यक्षिे तोकेको गाँई काययपालिकाको सदस्य     - सदस्य 

(छ) सम्बलन्धत शाखाको प्रमखु       - सदस्य 



(ज) प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत       - सदस्य सलचव 

१०. जिश्रोत सलमलतको बैठक र काययलवलधः (१) सलमलतको बैठक ऄध्यक्षिे तोकेको लमलत, समय र स्थानमा अवश्यकता 

ऄनुसार बस्नेछ ।  

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

ऄध्यक्षता गनेछ । बैठकको लनणयय सदस्य सलचविे प्रमालणत गनेछ ।  

 (३) बैठक सञ्चािनको काययलवलध सलमलत अफैिे लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ ।  

११. जिश्रोत ईपयोगको सवेक्षण ऄनुमलतपत्रको दरखास्त लदनेः (१) जिश्रोत ईपयोगको सभेक्षण ऄनुमलत पत्र लिन चाहने 

व्यलक्त वा संगलठत संस्थािे ऄनुसचूी -३ बमोलजमको ढाँचामा लवस्ततृ लववरण खिुाइ गाँई जिश्रोत सलमलत समक्ष लनवेदन 

लदनुपनेछ ।  

 (२) ईपदफा (१) बमोलजम दरखास्त परेपलछ सलमलतिे पेश भएको लनवदने ईपर जाँचबझु गनुय पनेछ ।  

 (३) ईपदफा (२) बमोलजम जाँचबझु गदाय ईपयुक्त दलेखएमा सलमलतिे जिश्रोत ईपयोगको सवेक्षण ऄनुमलत पत्र 

लदनुपनेछ । यसरी ऄनुमलत प्राप्त गरेको व्यलक्तिे सवेक्षणको काम समाप्त गरेको लमलतिे तीस लदन लभत्र गाँईजिश्रोत सलमलत 

समक्ष प्रलतवेदन पेश गनुय पनेछ ।  

१२. जिश्रोत ईपयोग ऄनुमलतपत्रको िालग दरखास्त लदनेः (१) जिश्रोतको ईपयोग गनय चाहने व्यलक्त वा संगलठत संस्थािे 

ऄनुसचूी -४ बमोलजमको ढाँचामा प्रस्तालवत पररयोजनासँग सम्बलन्धत दहेायको लववरणहरु खुिाइ गाँईजिश्रोत सलमलत 

समक्ष दरखास्त फारम लदनु पनेछ ।  

(क) पररयोजना लवस्ततृ लववरण (पररयोजना स्थिको नक्शा, ईपयोग गररने पानीको श्रोत, पररयोजना सम्पन्न गनय िा्ने 

ऄनुमालनत समय, िागत, पररयोजनाको सहभागीहरुको नाम र लतनीहरुको संि्नताको लकलसम, पररयोजनामा ऄलन्तम 

स्वालमत्व रहने व्यलक्त वा संगठन संस्था तथा त्यस्तो संस्थाका सञ्चािकहरुको नाम, थर र वतन समेत स्पष्ट रुपमा खिुाईनु 

पछय । ) 

(ख) सम्भाव्यताको लवशे्लषण (पररयोजनाको लवस्ततृ नक्शा सलहतको प्रालवलधक लववरण तथा अलथयक लवशे्लषण र 

ईपभोक्ताहरुको लववरण), 

(ग) लवत्तीय व्यवस्था (पररयोजनाको ऄनुमालनत लवत्तीय व्यवस्था, पररयोजनाको िगानीकतायहरुको अलथयक हैलसयत, 

पररयोजनामा प्रत्यक्ष रुपिे सहभागी हुने लवत्तीय संस्थाहरुको प्रलतबद्धता र िगानीकतायहरुको दालयत्व तथा शेयर पूँजी र 

ऋणको प्रलतशत) 

(घ) घर ज्गाको ईपयोग वा प्राप्ती पररयोजना लनमायण काययको िालग स्थायी वा ऄस्थायी तवरबाट ईपयोग वा प्राप्तीको 

िालग चालहने सरकारी वा गैर सरकारी ज्गाको कूि के्षत्रफि र ज्गाधनीहरुको िागत) । 



(ङ) वातावरणीय प्रभाव लवशे्लषण (पररयोजनािे वातावरणमा पाने ईल्िेखनीय प्रलतकूि प्रभाविाइ न्यूनतम गनय ऄपनाईने 

ईपायहरु तथा जिश्रोतमा रहने जिचर एवं जि वातावरण संरक्षणको िालग ऄपनाईने ईपायहरु, पररयोजनाको सम्बलन्धत 

क्षेत्रमा पानय सक्ने सामालजक तथा अलथयक प्रभावको ऄलतररक्त लवद्यमान स्थानीय श्रम तथा श्रोत र साधनको ईपयोग, 

पररयोजना सम्बन्धी कायय परूा भएपलछ त्यस के्षत्रका व्यलक्तहरुिे पाईने िाभ, लनमायण तथा सञ्चािन सम्भार सम्बन्धमा 

स्थानीय ईपभोक्तािाइ लदआने तालिम, लनमायण लशलवरको िालग अवश्यक पने सलुवधाहरु, सरुक्षात्मक व्यवस्थाहरु तथा 

पररयोजना सञ्चािनबाट सम्बलन्धत ज्गाधनीहरुिाइ पनय सक्ने ऄसर, लवस्थालपत जनसंख्याको िागत र लतनीहरुको 

पनुवायसको िालग ऄपनाईने अवश्यक व्यवस्था समेत स्पष्ट रुपमा खिुाईनु पछय) ।  

१३. दरखास्त ईपर जाँचबझुः (१) दफा १२ बमोलजम दरखास्त प्राप्त भएपलछ यस काययलवलध बमोलजम दरखास्त साथ पेश 

गनुयपने अवश्यक कागजातहरु लववरण वा प्रलतवेदन पेश गरे नगरेको सम्बन्धमा गाँई जिश्रोत सलमलतिे अवश्यक जाँचबझु 

गनुयपनेछ ।  

 (२) ईपदफा (१) बमोलजम जाँचबझु दताय दरखास्तवािािे दरखास्त साथ पेश गनुय पने कुनै कागजात, लववरण वा 

प्रलतवेदन पेश नगरेको भए त्यस्तो कागजात, लववरण वा प्रलतवेदन पेश गनय गाँई जिश्रोत सलमलतिे सम्बलन्धत 

दरखास्तवािािाइ मनुालसब मालफकको म्याद तोकी दरखास्त दताय भएको लमलतिे तीस लदनलभत्र सो कुराको सचूना 

लदनुपनेछ।  

 (३) दफा (२) बमोलजम कुनै कागजात, लववरण वा प्रलतवेदन पेश गनय गाँईजिश्रोत सलमलतिे म्याद तोकी सचूना 

लदएकोमा जनु लमलतमा त्यस्तो कागत प्राप्त हुन अईँछ । सोही लमलतिाइ दरखास्त परेको लमलत मालननेछ ।  

१४. सावयजलनक सचूना प्रकालशत गनुयपनेः (१) दफा १२ बमोलजम जिश्रोतको ईपयोगको ऄनुमलतपत्रको िालग दरखास्त 

परेपलछ गाँईजिश्रोत सलमलतिे दफा १३ बमोलजम अवश्यक जाँचबझु गरी तत् सम्बन्धी लववरणहरु खिुाइ सावयजलनक 

जानकारीको िालग सचूना प्रकालशत गनुय पनेछ ।  

 (२) ईपदफा (१) बमोलजम जाँचबझु दताय दरखास्तवािाको दरखास्तसाथ पेश गनुय पने कुनै कागजात, लववरण वा 

प्रलतवेदन पेश गरेको रहेनछ भने त्यस्तो कागजात, लववरण वा प्रलतवेदन पेश गनय गाँईजिश्रोत सलमलतिे सम्बलन्धत 

दरखास्तवािािाइ मनुालसव मालफकको म्याद तोकी दरखास्त दताय भएको लमलतिे तीस लदन लभत्र सो कुराको सचूना लदनु 

पनेछ ।  

 (३) दफा (२) बमोलजम कुनै कागजात, लववरण वा प्रलतवेदन पेश गनय गाँई जिश्रोत सलमलतिे म्याद तोकी सचूना 

लदएकोमा जनु लमलतमा त्यस्तो कागजात प्राप्त हुन अईँछ सोही लमलतिाइ दरखास्त परेको लमलत मालननेछ ।  

१५. ऄनुमलतपत्र लदनेः दफा १२ बमोलजम दरखास्त ईपर दफा १३ र १४ बमोलजम काययलवलध परूा गरी गराइ गाँई जिश्रोत 

सलमलतिे दरखास्तवािाको माग बमोलजम वा अवश्यक भए संशोधन समेत गरी ऄनुसचूी-६ बमोलजमको ढाँचामा 

दरखास्तवािािाइ जिश्रोतको ईपयोग सम्बन्धी ऄनुमलतपत्र लदनु पनेछ ।  



१६. जिश्रोत मालथ ऄलधकार कायम हुनेः यस काययलवलध बमोलजम जिश्रोतको ईपयोग सम्बन्धी कायय सञ्चािन गनय 

ऄनुमलतपत्र प्राप्त व्यलक्त वा संस्थािाइ ऄनुमलतपत्रमा ईल्िेख भए बमोलजमको िालग सोही ऄनुमलतपत्रमा तोलकएको स्थान 

र के्षत्रसम्मको जिश्रोत ईपयोग गने ऄलधकार प्राप्त हुनेछ ।  

१७. नयाँ ऄनुमलतपत्र लिनुपनेः (१) काययलवलध प्रारम्भ हुनु ऄगावैदलेख जिश्रोतको ईपयोग गरररहेको व्यलक्त वा संगलठत 

संस्थािे पलन दफा १२ मा ईल्िेलखत लववरणहरु खिुाइ काययलवलध प्रारम्भ भएको लमलतिे एक वषयलभत्र जिश्रोत ईपयोग 

ऄनुमलतपत्रको िालग दरखास्त लदनेछ ।  

 (२) ईपदफा (१) बमोलजम पनय अएको दरखास्त ईपर सम्बलन्धत गाँईजिश्रोत सलमलतिे अवश्यक जाँचबझु गरी 

दरखास्तवािािाइ ऄनुसचूी -६ बमोलजमको ढाँचामा ऄनुमलतपत्र लदनेछ ।  

(३) यो काययलवलध प्रारम्भ हुनु भन्दा ऄलघ तत्काि प्रचलित कानून बमोलजम दताय भइ वा नभइ स्थापना भइरहेका सलमलतिे 

पलन यो काययलवलध प्रारम्भ भएको लमलतिे छ मलहनालभत्र यो काययलवलध बमोलजम सचूीकृत गराईनु पनेछ । सचूीकृत दताय 

हुनको िालग गत अ.व. सम्मको िेखापरीक्षण प्रलतवेदन र साधारण सभाको लनणयय ऄलनवायय रुपमा पेश गनुय पनेछ । 

१८. ऄनुमलत पत्र दस्तुरः (१) यो काययलवलध बमोलजमको जिश्रोत ईपयोग सम्बन्धी कायय सञ्चािन गनय ऄनुमलतपत्रको 

िालग दरखास्त लददा तथा ऄनुमलत लिदा र नवीकरण गदाय ऄनुसचूी -७ मा तोलकए बमोलजमको ऄनुमलतपत्र दस्तुर बझुाईनु 

पनेछ ।  

१९. ऄनुमलतपत्र नवीकरण गनेः (१) यो काययलवलध बमोलजम जिश्रोतको सवेक्षण वा ईपयोगको िालग ऄनुमलतपत्रमा 

ईल्िेलखत ऄवलध समाप्त हुनु ऄगावै ऄको ऄवलधको िालग ऄनुमलतपत्र नवीकरण गनुय पनेछ ।  

 (२) प्रत्येक ऄनुमलतपत्र नवीकरण गराईँदा गत अ.व.सम्मको िेखापरीक्षण प्रलतवेदन र साधारण सभाको लनणयय 

ऄलनवायय रुपमा पेश गनुय पनेछ । 

२०. ऄनुमलतपत्र लबिी वा हस्तान्तरण गनय स्वीकृलत लिनु पनेः (१) ऄनुमलतपत्र प्राप्त व्यलक्तिे अफ्नो ऄनुमलतपत्र लबिी गनय 

वा ऄन्य कुनै प्रकारिे कसैिाइ हस्तान्तरण गनुय परेमा गाँई जिश्रोत सलमलत समक्ष लनवेदन लदनु पनेछ ।  

 (२) ईपदफा (१) बमोलजम प्राप्त भएको लनवेदन ईपर गाँई जिश्रोत सलमलतिे अवश्यक जाँचबझु गरी 

दरखास्तवािाको नाईँमा रहेको ऄनुमलतपत्र ऄन्य व्यलक्त वा संगलठत संस्थाको नाईँमा लबिी गनय वा ऄन्य कुनै प्रकारिे 

हस्तान्तरण गनय स्वीकृलत लदन सक्नेछ ।  

२१. वालषयक शलु्कः ऄनुमलतपत्र प्राप्त व्यलक्तिे जिश्रोतको ईपयोग गरी ऄन्य व्यलक्तहरुिाइ व्यापाररक प्रयोजनको िालग 

जिश्रोत ईपिब्ध गराए वापत गाईँपालिकािाइ बुझाईनु पने वालषयक शलु्क ऄनुसचूी-७ मा ईल्िेख गरे बमोलजम हुनेछ ।  

२२. ईपभोक्ता सलमलत/संस्थाको सम्पलत्तः (१) ईपभोक्ता सलमलत/संस्थाको सदस्य वा कमयचारी िगायत कुनै व्यलक्तिे 

सलमलतको लवधान लवरुद्ध संस्थाको कुनै सम्पलत्त दरुुपयोग गरेमा, कब्जा गरेमा वा रोक्का राखेमा गाईँपालिकािे त्यस्तो 

सम्पलत्त दरुुपयोग गने, कब्जा वा रोक्का राख्नेबाट लिइ ईपभोक्ता सलमलत/संस्थािाइ लफताय बझुाइलदन सक्नेछ । 



(२) ईपदफा (१) बमोलजमको ईपभोक्ता सलमलत/संस्थाको सम्पलत्तलफताय गने गरी गाईँपालिकािे गरेको कारवाहीमा लचत्त 

नबझु्ने व्यलक्तिे सम्वलन्धत ऄदाितमा ईजरु गनय सक्नेछ । 

(३) ईपभोक्ता सलमलत/संस्थाको सदस्य वा कमयचारी िगायत कुनै व्यलक्तिे ईपभोक्ता सलमलत/संस्थाको कुनै सम्पलत्तवा 

लिखत वा प्रलतष्ठा लवरुद्ध कुनै ऄपराध वा लवराम गरेमा ईपभोक्ता सलमलत/संस्था वा ईपभोक्ता सलमलत/संस्थाकाको कुनै 

सदस्य ईपर प्रचलित कानून बमोलजम गाईँपालिकािे कारवाही चिाईन सक्नेछ । 

२३. ईपभोक्ता सलमलत/संस्थाको ईद्देश्यहरुमा हेरफेरः (१) ईपभोक्ता सलमलत/संस्थाको ईद्देश्यहरुमा हरेफेर गनय अवश्यक 

दखेेमा वा सो ईपभोक्ता सलमलत/संस्थािाइ कुनै ऄको ईपभोक्ता सलमलत/संस्थामा गाभ्न ईलचत दखेेमा सो ईपभोक्ता 

सलमलत/संस्थािे तत् सम्वन्धी प्रस्ताव तयार पारी सो प्रस्ताव ईपर छिफि गनय ईपभोक्ता सलमलत/संस्थाको लवधान बमोलजम 

साधारण सभा बोिाईनु पनेछ । 

(२) साधारण सभामा कुि सदस्य संख्याको दइु लतहाइ सदस्यहरुिे प्रस्तावमा समथयन जनाएमा सो प्रस्ताव साधारण 

सभाबाट पाररत भएको मालननेछ । तर सो प्रस्ताब िागु गनय गाईँपालिकाको पवूय स्वीकृत लिनु पनेछ । 

२४. ईपभोक्ता सलमलत/संस्थाको वगीकरणः ऄनुमलत प्राप्त गरी गाईँपालिका के्षत्र लभत्र सञ्चािनमा रहेका खानेपानी तथा 

सरसफाआ ईपभोक्ता सलमलतहरुको व्यवस्थापनबाट खानेपानी ईपिब्ध गराईने ईपभोक्ता सदस्य संख्याको अधारमा लनम्न 

ऄनुसार ईपभोक्ता सलमलत/संस्थाको वगीकरण हुनेछ । 

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

२. ५०१ देलख १००० जना ईपभोक्ता सदस्य भएको (ख वगय) 

३. ५०० जना सम्म ईपभोक्ता सदस्य भएको (ग वगय) 

२५. तदथय सलमलत गठन गनय सलकनेः यस ऄलघ दताय स्वीकृलत प्राप्त गरी सञ्चािनमा रहेका र नयाँ ऄनुमलत प्राप्त गरी स्थापना 

हुने ईपभोक्ता सलमलतहरुिे तोलकए बमोलजम ६ मलहना लभत्र साधारण सभा गरी ईपभोक्ता सलमलत गठन प्रकृया परुा नगरेमा 

त्यस्ता तदथय सलमलत वा ऄवलध परूा भएका ईपभोक्ता सलमलतहरुिाइ लवघटन गरी सञ्चािन लनयलमत गनय गाईँपालिकाको 

तफय बाट सम्बलन्धत ईपभोक्ता सदस्यहरु मध्येबाट तदथय सलमलत गठन गरी साधारण सभा समेतका अवश्यक प्रकृया काम 

कारबाही गरी गराइ व्यवस्थापन गनय सलकनेछ । 

२६. संघ गठन गनय सलकनेः दताय स्वीकृलत प्राप्त गरी गाईँपालिका के्षत्र लभत्र सञ्चािनमा रहेका खानेपानी तथा सरसफाआ 

ईपभोक्ता सलमलतहरु मध्येबाट एक ईपभोक्ता सलमलतिाइ एक सदस्य मानी गाईपालिका स्तररय खानेपानी तथा सरसफाआ 

ईपभोक्ता संघ गठन गरी सोही संघको प्रत्यक्ष रेखदखे सहयोग समन्वयमा ऄन्य सम्पणूर ्ईपभोक्ता सलमलतहरुिाइ व्यवलस्थत 

रुपमा सञ्चािन गररनेछ । 

२७. अय व्यय लववरण पठाईनु पनेः ईपभोक्ता सलमलतिे अफ्नो सलमलतको अय व्यय लववरण िेखापरीक्षकको प्रलतवेदन 

सलहत प्रत्येक वषय गाईँपालिकामा पठाईनु पनेछ । 



२८. अय व्यय लववरण जाँच गनेः (१) प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतिे अवश्यक दखेेमा सलमलतको अय व्यय लववरण 

अफुिे लनयुक्त गरेको कुनै ऄलधकृतद्वारा जाँच गराईन सक्नेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम अयव्यय लववरण जाँच गराए बापत गाईँपालिकािे अयव्यय लववरण जाँचबाट दलेखन अएको 

मौज्दात रकमको सयकडा तीन प्रलतशतमा नबढाइ अफूिे लनधायरण गरेको दस्तुर ऄसिु गरी लिन सक्नेछ । 

(३) अयव्यय लववरण जाँच गने ऄलधकृतिे मागेको लववरण तथा कागजातहरु वा सोधेको प्रश्नको जवाफ लदनु सलमलतको 

पदालधकारी, सदस्य र कमयचारीको कतयव्य हुनेछ । 

(४) अयव्यय लववरण जाँच गने ऄलधकृतिे गाईँपालिकािे तोलकलदएको म्याद लभत्र अयव्यय लववरण जाँचको प्रलतवेदन 

गाईँपालिका समक्ष पेश गनुय पने छ र सो प्रलतवेदनको अधारमा सलमलतको कुनै सम्पलत्त सो संस्थाको कुनै पदालधकारी, 

सदस्य वा कमयचारीिे लहनालमना गरेको, नोक्सान गरेको वा दरुुपयोग गरेको पाआएमा गाईँपालिकािे त्यस्तो पदालधकारी, 

सदस्य वा कमयचारीबाट सो हानी नोक्सानी ऄसिू गनय प्रचलित कानून बमोलजम कारबाही चिाईन सक्नेछ । तर, प्रचलित 

कानूनिे सजाय समेत हुने ऄपराध भएकोमा प्रचलित कानून बमोलजम मदु्धा चिाईन सक्नेछ । 

२९. लनदशेन लदनेः गाईँपालिकािे ईपभोक्ता सलमलत/संस्था तथा संगलठत संस्थािाइ अवश्यक लनदशेन लदन सक्नेछ र 

त्यस्तो लनदशेनको पािना गनुय सम्बलन्धत सलमलत/ संस्थाको कतयव्य हुनेछ ।  

३०. दण्ड सजायः  (१) दफा ७ बमोलजम दताय नगराइ ईपभोक्ता सलमलत/संस्था सञ्चािन गरेमा त्यस्ता सलमलतका 

सदस्यहरुिाइ गाईँपालिकािे जनही पाँच हजार रुपैयासम्म जररवाना गनय सक्नेछ । 

(२) दफा (२७) बमोलजम लहसावको लववरण नपठाएमा ईपभोक्ता सलमलत/संस्थाका सदस्यहरुिाइ गाईँपालिकािे जनही 

एक हजार रुपैयासम्म जररवाना गनय सक्नेछ । तर, कुनै सदस्यिे दफा (२७) ईल्िघंन हुन नलदन सकभर प्रयत्न गरेको लथयो 

भन्ने सन्तोषजनक प्रमाण पेश गरेमा लनजिाइ सजाय गररने छैन । 

(३) दफा (२८) को ईपदफा (३) बमोलजम अयव्यय लववरण जाँच गने सम्बलन्धत ऄलधकृतिे मागेको लववरण तथा 

कागजपत्र वा सोधेको प्रश्नको जवाफ नलदने सम्वलन्धत पदालधकारी, सदस्य वा कमयचारीिाइ गाईँपालिकािे पाँच हजार 

रुपैयँासम्म जररवाना गनय सक्नेछ । 

(४) दफा (२३) बमोलजम गाईँपालिकाको स्वीकृलत नलिइ ईपभोक्ता सलमलत/संस्थाको ईद्देश्यमा हेरफेर गरेमा वा ऄको 

सलमलतसँग गाभेमा वा सलमलतिे अफ्नो ईद्देश्यको प्रलतकूि हुने गरी काम कारवाही गरेमा वा गाईँपालिकािे लदएको लनदशेन 

पािना नगरेमा प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतिे त्यस्तो सलमलतको दताय लनिम्वन गनय वा खारेजी प्रकृयाको िालग जिश्रोत 

सलमलतमा पेश गनय सक्नेछ । 

३१. पनुरावेदनः दफा (३०) बमोलजम गाँईजिश्रोत सलमलतिे गरेको ऄलन्तम लनणयय ईपर पैलतस लदन लभत्र सम्वलन्धत लजल्िा 

ऄदाितमा पनुरावेदन िा्ने छ । 



३२. ईपभोक्ता सलमलत/संस्थाको लवघटन वा त्यस्को पररणामः (१) ईपभोक्ता सलमलत/संस्थाको लवधान बमोलजम कायय 

सञ्चािन गनय नसकी वा ऄन्य कुनै कारणवश सलमलत लवघटन भएमा त्यस्तो ईपभोक्ता सलमलत/संस्थाको सम्पणूर ्जायजेथा 

गाईँपालिकामा सनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम लवघटन भएको ईपभोक्ता सलमलत/संस्थाको दालयत्वको हकमा सो ईपभोक्ता सलमलत/संस्थाको 

जायजेथािे भ्याएसम्म  त्यस्तो दालयत्व गाईँपालिकािे व्यहोनेछ । 

३३. लनयम बनाईने ऄलधकारः यस काययलवलधको ईद्देश्य कायायन्वयन गनय गाईँपालिकािे लनयम बनाईन सक्नेछ । 

३४. ईपभोक्ता सलमलत/संस्थािे अफ्नो लवधान ऄनुसारको तोलकएको समयावलध लभत्रमा नयाँ काययसलमलत चयन हुन 

नसकेमा ईक्त काययसलमलतको स्वतः लवघटन भएको मानी ऄको काययसलमलत चयन नभएसम्म ईपभोक्ता सलमलत/संस्था 

सञ्चािन गाईँपालिकािे गनेछ ।  

३५. गाईँपालिकािे लनदशेन लदन सक्नेः गाईँपालिकािे जिश्रोत ईपयोग सम्बन्धमा गाँई जिश्रोत सलमलतिाइ अवश्यक 

लनदशेन लदन सक्नेछ । त्यस्तो लनदशेनको पािना गनुय गाँईजिश्रोत सलमलतको कतयव्य हुनेछ ।  

३६. खारेजी वा बचाईः (१) संघ तथा िलुम्वनी प्रदशेबाट जिश्रोत सम्बन्धी लनयमाविी तथा काययलवलध लनमायण तथा 

लनदशेन भएमा सोही बमोलजम हुनेछ ।  

   (२) जिश्रोत तथा महुान दताय काययलवलध िागु हुनु पवूय जिस्रोत ऐन, २०४९ ऄन्तगयत दताय भएका सलमलत यसै काययलवलध 

बमोलजम दताय भए सरह मालननेछ । 

   (३) यस काययलवलधमा ईल्िेलखत लवषयवस्तुहरु प्रचलित ऐन लनयमसँग बालझएमा ईक्त दफा स्वतः खारेज भइ प्रचलित 

ऐन, लनयम ऄनुसार हुनेछ ।   

३७ ऄनुसचूीमा हेरफेर वा थपघट गनय सक्नेः गाईँपालिकािे स्थानीय राजपत्रमा सचूना प्रकालशत गरी यस काययलवलधको 

ऄनुसचूीमा अवश्यकतानुसार हेरफेर वा थपघट गनय सक्नेछ ।  

 

  

 

 

 

 

 

 



अनुसूची-१ 

(दफा ५ को ईपदफा (२) बमोलजम) 

लनवेदनको ढाचँा 

श्री ऄध्यक्ष ज्य,ू  

गाँई जिश्रोत सलमलत, 

पररवतयन गाईँपालिका पतुिौर रोल्पा ।  

लवषर्ः जिश्रोत मुहान /लसिंचाई / दतात तथा सिंिक्षणको िालग । 

महोदय,  

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

गराईन देहायको लववरण खिुाइ प्रस्तालवत ईपभोक्ता संस्थाको एक प्रलत लवधान र जिश्रोत दताय काययको िालग लनवेदन दस्तरु वापत रलसद नं. ....... बाट रु ......। 

(...............) रुपैयँा दस्तरु सलहत दरखास्त लदएका छौं ।  

लववरणः  

१. ईपभोक्ता संस्थाको नामः 

२. कायय के्षत्रः 

३. ईद्देश्यहरुः  

(क)  

(ख)  

४. ईपभोक्ता सलमलतका पदालधकारी/सदस्यहरुको लववरण  

लस. नं. नाम ठेगाना पेशा केलफयत 

१     

२     

३     

४     

५     

६     

७     

५. ईपयोग गररने जिश्रोतको लववरणः 

(क) जिश्रोतका नाम र रहकेो ठाईँःः 

(ख) जिश्रोतबाट गररने प्रयोगः  

(ग) ईपभोक्ता संस्थािे ईपयोग गनय चाहकेो जिश्रोतको पररणामः 

(घ) ईक्त जिश्रोतको हाि भैरहकेो ईपभोगः 

६. ईपभोक्ता संस्थािे परु् याईन चाहकेो सेवा सम्बन्धी लववरणः 

(क) सेवाको लकलसमः 

(ख) सेवा परु् याईने के्षत्रः 

(ग) सेवावाट िाभालन्वत हुने ईपभोक्ताहरुको संख्याः 

(घ) भलवष्यमा सेवा लवस्तार गनय सलकने सम्भवनाः 

७. अलथयक श्रोतको लववरणः 

केन्र/प्रदेश/स्थानीय सरकारः    गै.स.स.:    जनसहभालगताः  

८. कायायियको ठेगानाः  

           लनवेदक 

        ईपभोक्ता संस्थाको तफय बाट दरखास्त लदनेको सहीः 

नामः 

 पदः    ठेगानाः 

 



अनुसूची-२ 

(दफा ७ को ईपदफा (१) बमोलजम) 

गाँउ जिश्रोत सलमलत 

पररवतयन गाईँपालिका, पतुिचौर रोल्पा । 

दताय लमलतः 

दताय नं.:          

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

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

 

लवषयः जिश्रोत ईपभोक्ता संस्था दताय प्रमाण पत्र । 

 

पररवतयन गाईँपालिका वडा नं. ... मा रहेको ................................... जिश्रोत महुान 

.........................................खानेपानी तथा सरसफाआ ईपभोक्ता संस्थािाइ गाँई जिश्रोत काययलवलधको दफा ७ को 

ईपदफा (१) बमोलजम गाँईकाययपालिकाको बैठक संख्याः ...... लमलतः ................ को लनणयय नं„....   बमोलजम यस 

कायायियमा दताय गरी यो दताय प्रमाणपत्र प्रदान गररएको छ । गाईँपालिकाको लनदशेन तथा गाँई जिश्रोत काययलवलध 

बमोलजम काययिम सञ्चािन गनुय होिा । संस्थाको काययके्षत्र गाईँपालिको वडा नं…..... रहनेछ । साथै प्रत्येक अलथयक 

वषयको अलिन मसान्तसम्म संस्था नवीकरण गनुयहुन समेत जानकारी गराइन्छ ।  

 

प्रमाणपत्र जारी गनेको  

दस्तखतः 

नाम, थरः 

पदः  

लमलतः  

  

 



अनुसूची-३ 

(दफा ११ बमोलजम) 

जिश्रोतको प्रर्ोगको सवेक्षण अनुमलतपत्रको िालग दिखास्त फािम 

     

श्री ऄध्यक्ष ज्यू, 

गाँई जिश्रोत सलमलत, 

पररवतयन गाईँपालिका, पतुिचौर रोल्पा । 

लवषयः जिश्रोतको प्रयोगको सवेक्षण ऄनुमलतपत्र सम्बन्धमा । 

पररवतयन गाईँपालिका वडा नं. ... मा रहेको .................................. जिश्रोत ईपयोगको लनलमत्त सवेक्षण गनयको 

िालग ऄनुमलतपत्र पाईन जिश्रोत काययलवलधको दफा „... बमोलजम दहेायको लववरण खिुाइ यो दरखास्त पेश गरेको छु ।  

१. व्यलक्त वा संगलठत संस्थाको नाम र ठेगानाः 

२. ईद्देश्यः 

३. सवेक्षण गने क्षेत्रःl 

४. सवेक्षण गनय िा्ने ऄनुमालनत खचय रुः                                                            (पष्ृ्टयाइ लववरण संि्न गनुयपनेछ) 

५. सवेक्षण गने ऄवलधः 

६. ऄन्य लववरणहरु (जिश्रोत लनयमाविी, २०५० को लनयम १२ बमोलजम)   मालथ ईल्िेलखत व्यहोरा ठीक साँचो छ ।  

झठुा ठहरे कानून बमोलजम सहुँिा बझुाईँिा ।  

 

संगलठत संस्था भए सो संस्थाको छाप सम्बलन्धत व्यलक्त वा संगलठत संस्थाको तफय बाट दरखास्त लदनेको  

नाम र थरः 

सहीः 

पदः  

 

   

प्रमाणपत्र जारी गनेको  

दस्तखतः 

नाम, थरः 

पदः  

लमलतः  

  



 

अनुसूची ४ 

(दफा १२ बमोलजम) 

जिश्रोतको उपर्ोगको सवेक्षण अनुमलत पत्र 

 

पररवतयन गाईँपालिका, 

गाईँ जिश्रोत सलमलत, पतुिचौर रोल्पा । 

ऄनुमलतपत्र संख्याः         लमलतः 

श्री   

महाशय, 

तपाइिाइ जिश्रोतको ईपयोगको सवेक्षण गनय पाईने गरी दहेायको वलवरण खोिी यस गाईँ जिश्रोत काययवलध बमोजलको 

ऄनुमलतपत्र प्रदान गरलएको छ ।  

१. व्यलक्त वा संगलठत संस्थाको परूा नाम ठेगानाः 

२. जिश्रोत सवेक्षणको ईद्देश्यः 

३. जिश्रोत सवेक्षणको क्षेत्रः 

५. ऄनुमलतपत्र वहाि रहने ऄवलधः 

ऄनुमलतपत्र लदने ऄलधकारीको  

नामः 

सहीः 

पदः 

लमलतः 

  

 

 

 



 

 

अनुसूची-५ 

(दफा १२ बमोलजम) 

जिश्रोतको उपर्ोगको अनुमलतपत्रको िालग दिखास्त फािम 

श्री ऄध्यक्ष ज्यू, 

गाईँ जिश्रोत सलमलत, 

पररवतयन गाईँपालिका, पतुिचौर रोल्पा । 

।  

लवषर्ः जिश्रोतको उपर्ोगको अनुमलतपत्र सम्बन्धमा । 

जिश्रोतको ईपयोगको नलमलत्त ऄनुमलतपत्र पाईन महुान दताय सम्बन्धी जिश्रोत काययवलध, २०७७ को दफा १२ 

बमोलजम दहेायका लववरणहरु समेत खिुाइ यो दरखास्त पेश गरेको छु ।  

१. व्यलक्त वा संगलठत संस्थाको नाम र ठेगानाः 

२. ईद्देश्यः 

३. ईपयोग गनय खोजेको जिश्रोतको र ईपयोग पररमाण गने प्रयोजनः 

४. प्रस्तालवत जिश्रोत ईपयोग गने ठाईँ : 

५. जिश्रोतको ईपयोगबाट िाभ पु् ने ठाईँको के्षत्रफिः 

६. प्रस्तालवत सेवावाट िाभालन्वत हुने ईपभोक्ताहरुको संख्याः 

८. जिश्रोतको ईपयोगको िालग िा्ने ऄनुमालनत रकम र सोको श्रोतः 

९. जिश्रोत ईपयोग गने तररकाः 

१०. जिश्रोतको हाि भैरहेको र भलवष्मा हुन सक्ने ईपयोगः  

११. ऄन्य लववरणहरुः 

मालथ ईल्िेलखत व्यहोरा ठीक साँचो हुन् । झठुा ठहरेमा कानून बमोलजम सहुँिा बझुाईँिा ।  

 

संगलठत संस्था भए सो संस्थाको छाप       सम्बलन्धत व्यलक्त वा संगलठत संस्थाको तफय बाट दरखास्त लदनेको  

       नाम र थरः 

       सहीः 

       पदः  



       सम्पकय  नम्बरः 

       लमलतः 

अनुसूची-६ 

(दफा १५ बमोलजम) 

जिश्रोतको उपर्ोगको अनुमलतपत्र 

ऄनुमलतपत्र संख्याः          लमलतः  

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

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

                   पतुिचौर रोल्पा ।  

लवषयः जिश्रोतको ईपयोगको ऄनुमलतपत्र सम्बन्धमा । 

महाशय, 

तपाइिाइ जिश्रोतको ईपयोग गनय पाईने गरी देहायको लववरण खोिी महुान दताय तथा जिश्रोत काययलवलध, 

२०७७ को दफा १५ बमोलजम यो ऄनुमलतपत्र प्रदान गररएको छ ।  

१. व्यलक्त वा संगलठत संस्थाको नाम र ठेगानाः 

२. जिश्रोत ईपयोगको ईद्देश्यः 

३. ईपयोग गनय खोजेको जिश्रोतको नामः 

  लकलसमः        रहेको स्थानः  

४. ईपयोग गनय पाईने जिश्रोत  पररमाणः     

५.ईपयोग गने क्षेत्रः 

६. जिश्रोत ईपयोग गने तररकाः  

७. प्रस्तालवत सेवावाट िाभालन्वत हुने ईपभोक्ताहरुको संख्याः 

८. ऄनुमलतपत्र वहाि रहने ऄवलधः  

       ऄनुमलतपत्र लदने ऄलधकारीको  

       नाम र थरः 

       सहीः 

       पदः  

       लमलतः 

  

 



 

 

अनुसूची-७ 

(दफा १८ बमोलजम) 

जिश्रोतको उपर्ोगको अनुमलतपत्र/नलवकिण दस्तुि 

 

लस. नं. 

 

जिस्रोत ईपयोगको लकलसम 

 

लनवेदन 

दस्तुर 

दताय/ऄनुमलत 

दस्तुर 

नलवकरण दस्तुर (प्रत्येक वषय 

अलिन मसान्त सम्म) 

अलिन भन्दा पलछ 

थप दस्तुर प्रलत वषय 

क खानेपानी महुान दताय (घरेि ु

प्रयोजनका िालग) 

रु. ..........। रु. १०००। रु. ५००। रु. ५००। 

ख लसंचाइ रु. ........। रु. २०००। रु. १०००। रु. १०००। 

ग पशपुािन, मत्स्यपािन 

जस्ता कृलष जन्य  ईपयोग 

रु. ........। रु. १०००। रु. ५००। रु. ५००। 

घ घरेि ुईद्योग, औद्योलगक 

व्यवसाय तथा खानीजन्य 

ईपयोग 

रु. .........। रु. २०००। रु. १०००। रु. १०००। 

ङ जि यातायात रु. ........। रु. ५०००।   

च अमोद प्रमोदजन्य ईपयोग रु. .........। रु. ५०००।   

छ ऄन्य ईपयोग (साना 

िघलुवद्यतु अयोजना, ऄन्या 

अयोजना) 

रु. .........। रु. ५०००।   

ज ऄनुमलतपत्र प्राप्त व्यलक्तिे 

जिस्रोतको ईपयोग गरी 

ऄन्य व्यलक्तहरुिाइ 

व्यापररक प्रयोजनको िालग 

जिसोत ईपिब्ध 

गराएवापत 

 रु. १००००।   

लिल्िी खि्का 

   प्रमुख प्रशाकीर् अलधकृत 

 

  


