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गौमखुी गाउँपालिकाको जिस्रोत तथा महुान दताा कार्ाविलि, २०७८ 

गाउँ कार्ापालिकाबाट स्िीकृत लमलतिः २०७८।०३।२५ 

प्रस्तािनािः  

नेपािको संवििानको अनसूुची -९ मा उल्िेख भएबमोजजम संघ, प्रदेश तथा स्थानीर् तहको साझा 
अलिकार अन्तगातका साथै स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ११ को उपदफा (४) खण्ड (ग) 
को उपखण्ड (२) र (३) को ब्र्िस्था बमोजजम र्स गौमखुी गाउँपालिका लभत्रको भ-ुसतहमा िा 
भूलमगत िा अन्र् कुनै अिस्थामा रहेको जिस्रोतको समजुचत उपर्ोग, संरक्षण, व्र्िस्थापन र विकास 
गना एिं जिस्रोतको िाभदार्क उपर्ोगहरुको लनिाारण गने, त्र्स्तो उपर्ोगबाट हनुे िातािरणीर् 
तथा अन्र् हानीकारक प्रभािको रोकथाम गने एिं जिस्रोतिाई प्रदषुणमकु्त राखी समजुचत प्रर्ोग गना 
बाञ्छनीर् भएकोिे गौमखुी गाउँ कार्ापालिकािे र्ो कार्ाविलि स्िीकृत गरी जारी गरेको छ। 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भिः (१) र्स कार्ाविलिको नाम गौमखुी गाउँपालिका जिस्रोत तथा महुान 
दताा कार्ाविलि, २०७८ रहेको छ। 

  (१) र्ो कार्ाविलि स्थानीर् राजपत्रमा प्रकाशन भएको लमलत देखी िाग ुहनुेछ। 

२. पररभाषािः विषर् िा प्रसङ्गिे अको अथा निागेमा र्स कार्ाविलिमािः- 

(क) जिस्रोत भन्नािे गाउँपालिका लभत्रको भू-सतहमा िा भूलमगत िा अन्र् जनुसकैु 
अिस्थामा रहेको पानी सम्झन ुपछा। 

(ख) िाभदार्क उपर्ोग भन्नािे उपिब्ि सािन र स्रोतिे भ्र्ाएसम्म उजचत रुपिे 
गररएको जिस्रोतको उपर्ोग सम्झन ुपछा। 

(ग) अनमुलत पत्र प्राप्त व्र्जक्त भन्नािे जिस्रोतको उपर्ोग गने दफा ८ बमोजजम 
अनमुलत पत्र प्राप्त व्र्जक्त िा सङ्गठित संस्था सम्झन ुपछा। 

(घ) उपभोक्ता संस्था भन्नािे दफा ५ बमोजजम गठित जि उपभोक्ता संस्था सम्झन ु
पछा। 



(ङ) गाउँ जिस्रोत सलमलत भन्नािे दफा ९ बमोजजम गठित सलमलत सम्झन ुपछा। 

(च) अनमुलत पत्र भन्नािे दफा १५ बमोजजम ठदईने अनमुलत पत्र सम्झन ुपछा। 

(छ) सिेक्षण भन्नािे जिस्रोत उपर्ोगका िालग गररने विस्तृत सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, 
प्रारजम्भक िातािरणीर् परीक्षण, िातािरणीर् प्रभाि मलु्र्ाङ्कन, लडजाईन र 
त्र्सका िलग गररने अन्िेषण सम्बन्िी कार्ा सम्झन ुपछा। 

(ज) उपभोक्ता भन्नािे सम्बजन्ित सेिा प्रर्ोग तथा उपभोग गने व्र्जक्त सम्झन ु
पछा। 

(झ) सेिा शलु्क भन्नािे गाउँपालिका िा अलिकार प्राप्त व्र्जक्तिे उपिब्ि गराएको 
जिस्रोतसँग सम्बजन्ित सेिा उपभोग गरे िापत उपभोक्तािे बझुाउन ु पने 
शलु्क सम्झन ुपछा। 

(ञ) गाउँपालिका भन्नािे गौमखुी गाउँपालिकािाई सम्झन ुपछा। 

(ट) अध्र्क्ष भन्नािे गाउँपालिकाको अध्र्क्षिाई सम्झन ुपछा। 

(ि)  प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत भन्नािे गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत 
सम्झन ुपछा। 

३. जिस्रोत स्िालमत्ििः गाउँपालिकालभत्र रहेको जिस्रोतको स्िालमत्ि गाउँपालिकामा लनवहत 
रहनेछ। 

४. जिस्रोत उपर्ोगिः (१) र्स कार्ाविलि बमोजजम अनमुलत पत्र प्राप्त नगरी कसैिे पलन 
जिस्रोतको उपर्ोग गना पाउने छैन। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएतापलन देहार् बमोजजम    
    जिस्रोत उपर्ोग गना अनमुलत पत्र लिनपुने छैन। 

(क) व्र्जक्तगत िा सामवुहक रुपमा आफ्नो लनलमत्त खानेपालन र अन्र् घरेि ु
प्रर्ोगको िालग उपर्ोग गना, 

(ख) व्र्जक्तगत िा सामवुहक रुपमा आफ्नो जग्गाको लसंचाई गना, 



(ग) जग्गा िनीिे आफ्नो जग्गालभत्र मात्र सीलमत रहको जिस्रोत लनर्मानसुार 
उपर्ोग गना, 

(घ) घरेि ुउद्योगको रुपमा पानीघट्ट िा पानी चक्की चिाउन। 

(३) जिस्रोतको उपर्ोग गने व्र्जक्त िा सङ्गठित संस्थािे अरुिाई मकाा नपने गरी 
िाभदार्क उपर्ोग गनुापने छ। 

५. जि उपभोक्ता संस्थाको गिनिः (१) सामवुहक िाभका िालग संस्थागत रुपमा जिस्रोतको 
उपर्ोग गना चाहने व्र्जक्तहरुिे पदालिकारी तथा सदस्र् समेत गरी कम्तीमा सात जना 
भएको उपभोक्ता संस्था गिन गनुा पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम उपभोक्ता संस्था गिन गरी दताा गराउन चाहने 
सम्बजन्ित उपभोक्ताहरु मध्रे्बाट कम्तीमा सात जना उपभोक्ताहरुिे उपभोक्ता संस्थाको एक 
प्रलत वििान र प ाँच सय रुपैर्ा दस्तरु सवहत अनसूुची-१ बमोजजमको ढाँचामा जिस्रोत सलमलत 
समक्ष दरखास्त ठदन ुपनेछ। 

६. वििानमा खुिाउन ु पने वििरणहरुिः दफा ५ बमोजजम पेश गनुा पने उपभोक्ता सलमलतको 
वििानमा संस्था सम्बन्िी देहार्का वििरणहरु खुिाउन ुपनेछिः- 

(क) संस्थाको परुा नाम र िेगाना, 

(ख) उद्देश्र् तथा कार्ाके्षत्र, 

(ग) सदस्र्को िालग र्ोग्र्ता र सदस्र्ता शलु्क, 

(घ) सदस्र्को लनष्काशन र राजीनामा, 
(ङ) हक दािी, नामसारी िा हकिािाको मनोनर्न, 
(च) सािारण सभा सम्बन्िी व्र्िस्था, 
(छ) सञ्चािक सलमलतको गिन (लनिााचन एिं काम, कताव्र् र     
अलिकार) 
(ज) सञ्चािक पदमा बहाि रहन नसक्ने अिस्था, 
(झ) सञ्चािक सलमलतको बैिक सम्बन्िी कार्ाविलि, 



(ञ) कोष र िेखापरीक्षण, 
(ट) वििान संसोिन, 
(ि) संस्थाको विघटन,  
(ड) विविि। 

७. दताा र प्रमाण पत्रिः (१) दफा ५ बमोजजम पना आको दसखास्त उपर गाउँ जिस्रोत सलमलतिे 
आिश्र्क जाँचबझु गरी उपषोक्ता संस्था दताा गना उपर्कु्त देखेमा दताा गरी अनसूुजच-२ 
बमोजजमको ढाँचामा उपभोक्ता संस्था दतााको प्रमाण पत्र ठदन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम कुनै उपभोक्ता संस्था दताा गना उपर्कु्त नदेखेमा गाउँ 
जिस्रोत सलमलतिे सोको स्पष्ट कारण खोिी दरखास्तिािािाई दरखास्त परेको लमलतिे तीस 
ठदन लभत्र सो कुराको सूचना ठदन ुपनेछ। 

(३) र्ो कार्ाविलि प्रारम्भ हनु ु अगाबै प्रचलित कानून बमोजजम दताा भएका 
उपभोक्ता संस्थाहरु र्सै कार्ाविलि बमोजजम भएका मालननेछन।् 

८. वििान संसोिनिः उपभोक्ता संस्थािे आफ्नो वििान संसोिन गनुा परेमा वििानको प्रविर्ा परुा 
गरी तर्ार गररएको वििानको संसोलित मस्र्ौदा गाउँ जिस्रोत सलमलतमा पेश गनुा पनेछ र 
सलमलतिे तत ्सम्बन्िमा आिश्र्क जाँचबुझ गरी वििान संसोिन गना स्िीकृलत ठदन सक्नेछ। 

९. गाउँ जिस्रोत सलमलतको गिनिः (१) गाउँपालिका लभत्र रहेको जिस्रोतको उपर्ोगको िालग 
अनमुलत पत्र प्रदान गने प्रर्ोजनको िालग गाउँपालिकामा एक गाउँ जिस्रोत सलमलत रहनेछिः 

(२) गाउँ जिस्रोत सलमलतमा देहार्का अध्र्क्ष र सदस्र्हरु रहनेछन ्

(क) गाउँपालिका अध्र्क्ष      - अध्र्क्ष 

(ख) जिस्रोत दताा गने िडाको अध्र्क्ष    - सदस्र् 

(ग) गाउँपालिकाको पिुाािार विकास विकास सलमलतको संर्ोजक - सदस्र् 

(घ) अध्र्क्षिे तोकेको एक जना गाउँ कार्ापालिका सदस्र्   -   सदस्र् 

(ङ) प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत         - सदस्र् सजचि 



गाउँ जिस्रोत सलमलतको बैिकमा आिश्र्क्ता अनसुार अध्र्क्षिे विषर् विशेज्ञिाई सदस्र्को 
रुपमा आमजन्त्रत गना सक्नेछ। 

१०. जिस्रोत सलमलतको बैिक र कार्ाविलििः (१) सलमलतको बैिक अध्र्क्षिे तोकेको लमलत, समर् 
र स्थानमा आिश्र्क्ता अनसुार बस्नेछ। 

(२) बैिकको अध्र्क्षता अध्र्क्षिे गनेछ। लनजको अनपुजस्थलतमा उपजस्थत 
सदस्र्हरु मध्रे् जेष्ठ सदस्र्िे बैिकको अध्र्क्षता गनेछ। 

(३) बैिकको लनणार् सदस्र् सजचििे प्रमाजणत गनेछ। 

(४) बैिक सञ्चािनको कार्ाविलि सलमलत आफैिे लनिाारण गरे बमोजजम हनुेछ। 

११. जिस्रोत उपर्ोगको सिेक्षण अनमुलतपत्रिः (१) जिस्रोत उपर्ोगको सिेक्षण अनमुलत पत्र लिन 
चाहने व्र्जक्त िा संगठित संस्थािे अनसूुची-३ बमोजजमको ढाँचामा विस्ततृ वििरण खुिाई 
गाउँ जिस्रोत सलमलत समक्ष लनिेदन ठदन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम दरखास्त परेपलछ सलमलतिे जाँचबुझ गनुा पनेछ र 
त्र्सरी जाँचबझु गदाा उपर्कु्त देजखएमा अनसूुची-४ बमोजजमको ढाँचामा सलमलतिे जिस्रोत 
उपर्ोगको सिेक्षण अनमुलत पत्र ठदन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजजम अनमुलत पत्र प्राप्त गरेको व्र्जक्त िा संठित संस्थािे 
सिेक्षणको काम समाप्त गरेको लमलतिे तीस ठदनलभत्र प्रलतिेदन गाउँ जिस्रोत सलमलत समक्ष 
पेश गनुा पनेछ। 

१२. जिस्रोत उपर्ोग अनमुलत पत्रिः जिस्रोतको उपर्ोग गना चाहने व्र्जक्त िा संगठित संस्थािे 
अनसूुची-५ बमोजजमको ढाँचामा प्रस्तावित पररर्ोजनासंग सम्बजन्ित देहार्को वििरणहरु 
खुिाई गाउँ जिस्रोत सलमलत समक्ष दरखास्त फारम ठदन ुपनेछ। 

(१) पररर्ोजना स्थिको नक्शा, उपर्ोग गररने पानीको स्रोत, पररर्ोजना सम्पन्न 
गना िाग्ने अनमुालनत समर्, िागत, पररर्ोजनाको सहभागीहरुको नाम र लतलनहरुको 
संिग्नताको वकलसम, पररर्ोजनामा अजन्तम स्िालमत्ि रहने व्र्जक्त िा संगिन संस्था तथा 
त्र्स्तो संस्थाका संचािकहरुको नाम, थर र ितन समेत स्पष्ट रुपमा खुिाउन ुपनेछ, 



(२) सम्भाव्र्ताको विश्लेषन (पररर्ोजनाको विस्ततृ नक्शा सवहतको प्राविलिक 
वििरण तथा आलथाक विश्लेषन र उपभोक्ताहरुको वििरण),  

(३) वित्तीर् व्र्िस्था (पररर्ोजनाको अनमुालनत वित्तीर् व्र्िस्था, पररर्ोजनाको 
िगानीकतााहरुको आलथाक हैलसर्त, पररर्ोजनामा प्रत्र्क्ष रुपिे सहभागी हनुे वित्तीर् 
संस्थाहरुको प्रलतिद्बता र िगानीकतााहरुको दावर्त्ि तथा शेर्र पँूजी र ऋणको प्रलतशत), 

(४) घर जग्गाको उपर्ोग िा प्राप्ती (पररर्ोजना लनमााण कार्ाको िालग स्थार्ी िा 
अस्थार्ी तिरबाट उपर्ोग िा प्राप्ती गनाको िालग चावहने सरकारी िा गैर सरकारी जग्गाको 
कुि के्षत्रफि र जग्गा िनीहरुको िागत), 

(५) िातािरणीर् प्रभाि विश्लेषण (पररर्ोजनािे िातािरणमा पाने उल्िेखनीर् 
प्रलतकूि प्रभाििाई न्रू्न गना अपनाउने उपार्हरु तथा जिस्रोतमा रहने जिचर एंि जि 
िातािरण संरक्षणो िागी अपनार्ने उपार्हरु, पररर्ोजनाको सम्बजन्ित के्षत्रमा पाना सक्ने 
सामाजजक तथा आलथाक प्रभािको अलतररक्त विद्यमान स्थानीर् श्रम तथा स्रोत र सािनको 
उपर्ोग, पररर्ोजना सम्बन्िी कार्ा पूरा भएपलछ त्र्स के्षत्रका व्र्जक्तहरुिे पाउने िाभ, 
लनमााण तथा सञ्चािन र सम्भार सम्बन्िमा स्थानीर् जनतािाई ठदइने तालिम, लनमााण 
जशविरको िालग आिश्र्क पने सुवििाहरु, सरुक्षात्मक व्र्िस्थाहरु तथा पररर्ोजना 
सञ्चािनबाट सम्बजन्ित जग्गा िनीहरुिाई पना सक्ने असर, विस्थावपत जनसंख्र्ाको िगत र 
लतलनहरुको पनुिाासकोिालग अपनाउने आिश्र्क व्र्िस्था समेत स्पष्ट रुपमा खुिाउन ुपछा। 

१३. दरखास्त उपर जाचँबझुिः (१) दफा १२ बमोजजम दरखास्त प्राप्त भएपलछ र्स कार्ाविलि 
बमोजजम दरखास्तसाथ पेश गनुापने आिश्र्क कागजातहरु, वििरण िा प्रलतिेदन पेश गरे 
नगरेको सम्बन्िमा गाउँ जिस्रोत सलमलतिे आिश्र्क जाँचबझु गनुा पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम सजाँचबुझ गदाा दरखास्तिािािे दरखास्त साथ पेश 
गनुापने कुनै कागजात, वििरण िा प्रलतिेदन पेश गरेको रहेनछ भने त्र्स्तो कागजात, वििरण 
िा प्रलतिेदन पेश गना गाउँ जिस्रोत सलमलतिे सम्बजन्ित दरखास्तिािािाई मनुालसब 
मावफकको म्र्ाद तोकी दरखास्त दताा भएकोि लमलतिे तीस ठदनलभत्र सो कुराको सूचना ठदन ु
पनेछ। 



(३) उपदफा (२) बमोजजम कुनै कागजात, वििरण िा प्रलतिेदन पेश गना गाउँ 
जिस्रोत सलमलतिे म्र्ाद ताकी सूचना ठदएकोमा जनु लमलतमा त्र्स्तो कागजात प्राप्त हनु 
आउँछ सोवह लमलतिाई दरखास्त परेको लमलत मालननेछ। 

१४. सािाजलनक सूचना प्रकाजशत गनुापनेिः (१) दरखास्त परेपलछ गाउँ जिस्रोत सलमलतिे दफा १३ 
बमोजजम आिश्र्क जाँचबझु गरी तत्सम्बन्िी वििरणहरु खुिाई सािाजलनक जानकारीको 
िालग सूचना प्रकाजशत गनुा पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम सूचना प्रकाजशत भएपलछ जिस्रोतको उपर्ोगलसत 
सम्बजन्ित पररर्ोजनाको लनमााण तथा सञ्चािन गदाा कुनै उल्िेखनीर् प्रलतकूि असर पने 
भएमा तत्सम्बन्िी वििरणहरु खुिाई सूचना प्रकाजशत भएको लमलतिे पन्र ठदन लभत्र गाउँ 
जिस्रोत सलमलत समक्ष जो सकैुिे पलन मन्तव्र् ठदन सक्नेछ। 

(३) दफा (२) बमोजजम प्राप्त हनु आएको प्रलतविर्ा समेतिाई लबचार गरी गाउँ 
जिस्रोत सलमलतिे त्र्स्तो उल्िेखनीर् प्रलतकूि असर न्रू्न गने सम्बन्िमा सम्बजन्ित 
दरखास्तिािािे पािना गनुापने कुराहरु अनमुलत पत्र ठदँदा तोकी ठदनेछ। 

 १५. अनमुलत पत्र ठदनेिः दफा १२ बमोजजम दरखास्त उपर दफा १३ र १४ बमोजजम कार्ाविलि 
पूरा गरी गराई गाउँ जिस्रोत सलमलतिे दरखास्तिािाको माग बमोजजम िा आिश्र्क भए 
संसोिन समेत गरी अनसूुची-६ बमोजजमको ढाँचामा दरखास्तिािािाई जिस्रोतको उपर्ोग 
सम्बन्िी अनमुलत पत्र ठदन ुपनेछ। 

१६. जिस्रोत मालथ अलिकार कार्म हनेुिः र्स कार्ाविलि बमोजजम जिस्रोतको उपर्ोग सम्बन्िी 
कार्ा सञ्चािन गना अनमुलतपत्र प्राप्त व्र्जक्त िा संगठित संस्थािाई अनमुलत पत्रमा उल्िेख भए 
बमोजजम कामको िालग सोही अनमुलत पत्रमा तोवकएको स्थान र के्षत्रसम्मको जिस्रोत 
उपर्ोग गने अलिकार प्राप्त हनुेछ। 

१७. नर्ा अनमुलत पत्र लिन ु पनेिः (१) कार्ाविलि प्रारम्भ हनु ु अगािैदेजख जिस्रोतको उपर्ोग 
गरररहेको व्र्जक्त िा संगठित संस्थािे पलन दफा १२ मा उल्िेजखत वििरणहरु खुिाई 
कार्ाविलि प्रारम्भ भएको लमलतिे १ िषा लभत्र गाउँ जिस्रोत सलमलत समक्ष जिस्रोत 
उपर्ोगको िालग दरखास्त ठदन ुपनेछ। 



(२) उपदफा (१) बमोजजम पना आएको दरखास्त उपर सम्बजन्ित गाउँ जिस्रोत 
सलमलतिे आिश्र्क जाँचबुझ गरी दरखास्तिािािाई अनसूुची-६ बमोजजमको  ढाँचामा 
अनमुलत पत्र ठदन ुपनेछ। 

१८. अनमुलत पत्र दस्तरुिः र्स कार्ाविलि बमोजजम जिस्रोत उपर्ोग सम्बन्िी कार्ा सञ्चािन गना 
अनमुलत पत्रको िालग दरखास्त ठदँदा अनसूुची-७ मा तोवकए बमोजजमको अनमुलत पत्र दस्तरु 
बझुाउन ुपनेछ। 

१९. अनमुलत पत्र निीकरण गनुा पनेिः (१) र्स कार्ाविलि बमोजजम जिस्रोतको सिेक्षण िा 
उपर्ोगको िालग अनमुलतपत्रमा उल्िेजखत अिलि समाप्त हनु ु अगािै अको अिलिको िालग 
अनमुलतपत्र नविकरण गनुा पनेछ। 

(२) प्रत्रे्क अनमुलत पत्र निीकरण गराउँदा अनसूुची-७ मा तोवकए बमोजजमको 
दस्तरु नविकरण दस्तरु बझुाउन ुपनेछ। 

२०. अनमुलत पत्र लबिी िा हस्तान्तरण गना स्िीकृलत लिन ुपनेिः (१) अनमुलत पत्र प्राप्त व्र्जक्त िा 
संगठित संस्थािे आफ्नो अनमुलत पत्र वििी गना िा अन्र् कुनै प्रकारिे कसैिाई हस्तान्तरण 
गनुा परेमा गाउँ जिस्रोत सलमलत समक्ष लनिेदन ठदन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम प्राप्त भएको लनिेदन उपर गाउँ जिस्रोत सलमलतिे 
आिश्र्क जाँचबझु गरी दरखास्तिािाको नाउँमा रहेको अनमुलत पत्र व्र्जक्त िा संगठित 
संस्थाको नाउँमा लबिी गना िा अन्र् कुनै प्रकारिे हस्तान्तरण गना स्िीकृलत ठदन सक्नेछ। 

२१. िावषाक शलु्किः अनमुलत पत्र प्राप्त व्र्जक्त िा संगठित संस्थािे जिस्रोतको उपर्ोग गरी अन्र् 
व्र्जक्तहरुिाई व्र्ापाररक प्रर्ोजनको िालग सेिा उपिब्ि गराए बापत गाउँपालिकािाई 
बझुाउन ुपने िावषाक शलु्क अनसूुची-८ मा तोवकए बमोजजम बझुाउन ुपनेछ। 

२२. गाउँपालिकािे लनदेशन ठदन सक्नेिः गाउँकार्ापालिकािे जिस्रोत उपर्ोग सम्बन्िमा गाउँ 
जिस्रोत सलमलतिाई आिश्र्क लनदेशन ठदन सक्नेछ। त्र्स्तो लनदेशनको पािना गनुा गाउँ 
जिस्रोत सलमलतको कताव्र् हनुेछ। 



२३. अनसूुचीमा हेरफेर िा थपघट गना सक्नेिः गाउँकार्ापालिकािे स्थानीर् राजपत्र सूचना प्रकाजशत 
गरी र्स कार्ाविलिको अनसूुचीमा आिश्र्क्ता अनसुार हेरफेर िा थपघट गना सक्नेछन। \ 

                                        

 

 

 

 

                           अनसूुची-१ 

(दफा ५ को उपदफा (२) संग सम्बजन्ित) 
लनिेदनको ढाँचा 

श्री अध्र्क्ष ज्रू्, 
गौमखुी गाउँ जिस्रोत सलमलत 

पजुा, प्रू्िान 

विषर्िः जि उपभोक्ता संस्था गिन गरी पाउँ। 

महोदर्, 
 हामीिे ........................................................ उपभोक्ता संस्था गिन गरी दताा 

गराउन चाहेको हुँदा प्रचलित लनर्मानसुार उपभोक्ता संस्था दताा गराउन देहार्को वििरण 
खुिाई प्रस्तावित एक प्रलत वििान र रु ........।– (अक्षरुपी...........................) दस्तरु 
सवहत दरखास्त पेश गरेका छौँ। 

वििरणिः 
१. उपभोक्ता संस्थाको नाम 

२. कार्ा के्षत्र 

३. उद्देश्र्हरु 

क) 
.................................................. 
 

ख 



.................................................. 
ग) 
.................................................. 

४. सदस्र्हरुको नाम, िेगाना, पेशा 
क) ........................................ 
ख) ........................................ 
ग) ........................................ 

५. उपर्ोग गने जिस्रोतको वििरणिः 
क) जिस्रोतको नाम र रहेको िाँउिः 
ख) जिस्रोतबाट गररने प्रर्ोगिः 
ग) उपभोक्ता संस्थािे उपर्ोग गना चाहेको जिस्रोतको पररणामिः 
घ) उक्त जिस्रोतको हाि भईरहेको उपर्ोगिः 

६. उपभोक्ता संस्थािे परु्ााउन चाहेको सेिा सम्बन्िी वििरणिः 
क) सेिाको वकलसमिः 
ख) सेिा परु्ााउने के्षत्रिः 
ग) सेिाबाट िाभाजन्ित हनुे उपभोक्ताहरुको संख्र्ािः 
घ) भविष्र्मा सेिा विस्तार गना सवकने सम्भािनािः 

७. आलथाक स्रोतको वििरणिः 
८. कार्ाािर्को िेगानािः 

लनिेदक 

उपभोक्ता संस्थाको तफा बाट दरखास्त ठदनेको 
   हस्ताक्षरिः 

नामिः 
पदिः 

िेगानािः 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची-२ 

(दफा ७ को उपदफा (१) संग सम्बजन्ित) 

गौमखुी गाउँपालिका 
गाउँ जिस्रोत सलमलत 

िजुम्बलन प्रदेश  
पजुा, प्रू्िान 

 

दताा न.          लमलतिः 
 

जिस्रोत उपभोक्ता संस्था दताा प्रमाण पत्र 

 

.............................. जिस्रोत उपभोक्ता संस्थािाई गौमखुी गाउँपालिका गाउँ जिस्रोत सलमलतको 
लमलत २०......।......।...... को लनणार् नं. ...... बमोजजम र्स कार्ाािर्मा दताा गरी र्ो प्रमाण पत्र 
प्रदान गररएको छ। 

“र्स गाउँपालिकाको लनदेशन तथा कार्ाविलि बमोजजम जिस्रोत व्र्िस्थापनको के्षत्रमा संस्थाको 
शविर् सहभालगताको अपेक्षाको साथै उत्तरोत्तर प्रगलतको शभुकामना व्र्क्त गदाछौँ।” 

 

 

 

 

 

 

.................. 
प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची-२ 

(दफा ११ को उपदफा (१) संग सम्बजन्ित) 
जिस्रोत उपर्ोगको सिेक्षण अनमुलत पत्रको दरखास्त 

                                               लमलतिः  

श्री अध्र्क्ष ज्रू्, 
गौमखुी गाउँपालिका गाउँ जिस्रोत सलमलत 

पजुा, प्रू्िान 

विषर्िः जिस्रोत उपर्ोगको सिेक्षण गनाको िालग अनमुलत पाउँ। 

 

प्रस्ततु विषर्मा र्स गौमखुी गाउँपालिका िडा नं. ...... को ................ िाँउमा जिस्रोत 
उपर्ोगको लनलमत्त सिेक्षण गनाको िालग अनमुलत पत्र पाउन गौमखुी गाउँपालिका जिस्रोत तथा 
महुान दताा कार्ाविलि, २०७८ को दफा ११(१) बमोजजम देहार्को वििरण खुिाई र्ो दरखास्त 
पेश गरेको छु। 

१. व्र्जक्त िा संगठित संस्थाको नाम र िेगानािः 
२. उद्देश्र्िः 
३. सिेक्षण गने के्षत्र 

४. सिेक्षण गना िाग्ने अनमुालनत खचािः रु ...... (पषु्याई वििरण अलनिार्ा संिग्न गनुा पनेछ) 
५. सिेक्षण गने अिलििः 
६. आिश्र्क अन्र् वििरणहरु  
मालथ उल्िेजखत व्र्होरा िीक साँचो हो झिुा िहरे कानून बमोजजम सहुँिा बझुाउँिा। 

 

लनिेदक 



  नामिः   

पदिः   

िेगानािः   

सम्पका  नं.  

संठित संस्था भए सो संस्थाको छाप 
 

अनसूुची-४ 

(दफा ११ को उपदफा (३) संग सम्बजन्ित) 

गौमखुी गाउँपालिका 
गाउँ जिस्रोत सलमलत 

िजुम्बलन प्रदेश पजुा, प्रू्िान 

 

 

अनमुलत पत्र संख्र्ािः ..........        लमलतिः............ 
 

जिस्रोत उपर्ोगको सिेक्षण अनमुलत पत्र 

 

महाशर्, 
 तपाइ श्री .......................... िाई जिस्रोत उपर्ोगको सिेक्षण गना पाउने गरी गाउँ 
जिस्रोत सलमलतको लमलत २०.......।.....।..... को लनणार् बमोजजम देहार्को वििरण सवहत गौमखुी 
गाउँपालिका जिस्रोत तथा महुान दताा कार्ाविलिको, २०७८ दफा ११(३) बमोजजम र्ो अनमुलत 
पत्र प्रदान गररएको छ। 

१. व्र्जक्त िा संगठित संस्थाको परुा नाम, िेगानािः 
२. जिस्रोत सिेक्षणको उद्देश्र्िः 
३. जिस्रोत सिेक्षणको के्षत्रिः 
४. सिेक्षण गने अिलििः 
५. अनमुलत पत्र बहाि रहने अिलििः 
 

  
 



      ................... 
प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत 

 

 

 

अनसूुची-५ 

(दफा १२ को उपदफा (१) संग सम्बजन्ित) 
जिस्रोत उपर्ोगको अनमुलतपत्रको िालग दरखास्त 

          लमलतिः ........... 
श्री अध्र्क्ष ज्रू्, 
गौमखुी गाउँपालिका गाउँ जिस्रोत सलमलत 

पजुा, प्रू्िान। 

विषर्िः जिस्रोत उपर्ोगको अनमुलत पत्र पाउँ। 

 जिस्रोत उपर्ोगको लनलमत्त अनमुलत पत्र पाउन गौमखुी गाउँपालिका जिस्रोत तथा महुान 
दताा कार्ाविलि, २०७८ को दफा १२ बमोजजम देहार्का वििरणहरु समेत खुिाई र्ो दरखास्त पेश 
गरेको छु। 

१. व्र्जक्त िा संगठित संस्थाको नाम र िेगानािः 
२. उद्देश्र्िः 
३. उपर्ोग गना खोजेको जिस्रोतको पररमाणिः 
४. जिस्रोत उपर्ोगको प्रर्ोजनिः 
५. प्रस्तावित जिस्रोत उपर्ोग गने िाँउिः 
६. जिस्रोत उपर्ोगबाट िाभ पगु्ने िाँउको के्षत्रफििः 
७. प्रस्तावित उपर्ोगबाट हनु सक्ने सम्भावित िाभिः 
८. प्रस्तावित सेिाबाट िाभाजन्ित हनुे उपभोक्ताहरुको संख्र्ािः 
९. जिस्रोत उपर्ोगको िालग िाग्ने अनमुालनत रकम र सो को स्रोतिः 
१०. जिस्रोत उपर्ोग गने तररकािः 
११. जिस्रोतक हाि भैरहेको र भविष्र्मा हनु सक्ने उपर्ोगिः 
१२. अन्र् वििरणहरुिः 
मालथ उल्िेजखत व्र्होरा िीक साँचो छ झिुा िहरे कानून बमोजजम सहुँिा बझुाउँिा। 

दरखास्तकताा 
नाम, थरिः   

पदिः    



िेगानािः    

सम्पका  नं.   

संगठित संस्था भए सोको छापिः 
 

 

अनसूुची-६ 

(दफा १५ संग सम्बजन्ित) 

गौमखुी गाउँपालिका 
गाउँ जिस्रोत सलमलत 

िजुम्बलन प्रदेश पजुा, प्रू्िान 

 

 

अनमुलत पत्र संख्र्ािः ........       लमलतिः .................... 
 

जिस्रोत उपर्ोगको अनमुलत पत्र 

महाशर्, 
तपाई श्री .................................... िाई जिस्रोतको उपर्ोग गना पाउने गरी गाउँ जिस्रोत 
सलमलतको लमलत २०....।....।.... को लनणार् बमोजजम देहार्को वििरण सवहत गौमखुी गाउँपालिका 
जिस्रोत तथा महुान दताा कार्ाविलिको, २०७८ दफा १५ बमोजजम र्ो अनमुलत पत्र प्रदान गररएको 
छ। 

१. व्र्जक्त िा संगठित संस्थाको नाम र िेगानािः 
२. जिस्रोत उपर्ोगको उद्देश्र्िः 
३. उपर्ोग गना खोजेको जिस्रोतको पररमाणिः 
४. जिस्रोत उपर्ोगको प्रर्ोजनिः 
५. प्रस्तावित जिस्रोत उपर्ोग गने िाँउिः 
६. जिस्रोत उपर्ोगबाट िाभ पगु्ने िाँउको के्षत्रफििः 
७. प्रस्तावित उपर्ोगबाट हनु सक्ने सम्भावित िाभिः 
८. प्रस्तावित सेिाबाट िाभाजन्ित हनुे उपभोक्ताहरुको संख्र्ािः 
९. जिस्रोत उपर्ोगको िालग िाग्ने अनमुालनत रकम र सो को स्रोतिः 
१०. जिस्रोत उपर्ोग गने तररकािः 
११. अनमुलत पत्र बहाि रहने अिलििः 
१२. अन्र् शताहरुिः 



 
      

.................. 
प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत 

 

 

अनसूुची-७ 

(दफा १८ र १९(२) संग सम्बजन्ित) 
 

अनपुलत पत्र दस्तरु 
 

 

ि.स. जिस्रोत उपर्ोगको वकलसम दस्तरु 
१. खानेपानी र घरेि ुउपर्ोग रु १००।– 

२. लसँचाई रु २००।– 

३. पशपुािन तथा मत्स्र्पािन जस्ता कृवषजन्र् उपर्ोग रु १००।– 

४. घरेि ुउद्योग, औद्योलगक व्र्िसार् तथा खानीजन्र् उपर्ोग रु २००।– 

५. आमोदप्रमोदजन्र् उपर्ोग  रु ५००।– 

६. अन्र् उपर्ोग रु ५००।– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

अनसूुची-८ 

(दफा २१ संग सम्बजन्ित) 
जिस्रोत उपर्ोग िापत बझुाउन ुपने िावषाक शलु्क 

 

१. लसंचाईको हकमा 
क) दईु हजार हेक्टरसम्मको जलमन लसंचाई गना प्रलत हेक्टर रु १।–का दरिे अलिकतम 

रु १,०००।– 

ख) दईु हजार देजख पाँच हजार हेक्टरसम्म रु २,०००।– 

ग) पाँच हजार देखी दश हजार हेक्टर सम्म रु ५,०००।– 

घ) दश हजार देखी पन्र हजार हेक्टर सम्म रु १०,०००।– 

ङ) पन्र हजार देखी बीस हजार हेक्टर सम्म रु १५,०००।– 

च) बीस हजार देखी पच्चीस हजार हेक्टर सम्म रु २०,०००।– 

छ) पच्चीस हजार हेक्टर देखी मालथ रु २५,०००।– 

 

२. खानेपानीको हकमािः 
      क) दईु हज र सम्मको जनसंख्य  ल ई ख ने प नी को व्यवस्थ  गनन रु. ५००।–  

     (ख) दईु हज र देखख प ाँच हज र सम्मको जनसंख्य ल ई ख ने प नी को व्यवस्थ  गनन रु. 
२०००।–  

      (ग) प ाँच हज र देखख दस हज र सम्मको जनसंख्य ल ई ख ने प नी को व्यवस्थ  गनन रु. 
५०००।–  

      (घ) दस हज र देखख पन्ध्र हज र सम्मको जनसंख्य ल ई ख ने प नी को व्यवस्थ  गनन रु. 
१००००।–  

      (ङ) पन्ध्र हज र देखख बीस हज र सम्मको जनसंख्य ल ई ख ने प नी को व्यवस्थ  गनन रु. 
१५०००।–  

     (च) बीस हज र देखख पच्चीस हज र सम्मको जनसंख्य ल ई ख ने प नी को व्यवस्थ  गनन रु. 
२००००।–  

    (छ) पच्चीस हज र भन्ध्द  बढी जनसंख्य ल ई ख ने प नी को व्यवस्थ गननरु. २५०००।– 



३. कृवष जन्र् उपभोगको िालग रु २,०००।–  देखी रु २०,०००।–  सम्म (पानी प्रर्ोगको 
पररमाणको आिारमा) 

४. घरेि ु उद्योगको िालग रु २,०००।–  देखी रु २०,०००।–    सम्म (पानी प्रर्ोगको 
पररमाणको आिारमा) 

५. औद्योलगक व्र्िसार् तथा खानीजन्र् उपर्ोगको िालग रु ५,०००।–  देखी रु ५०,०००।–  सम्म 
(पानी प्रर्ोगको पररमाणको आिारमा) 

६. आमोदप्रमोदजन्र् प्रर्ोगको िालग रु १,०००।–  देखी रु १०,०००।–  सम्म (िावषाक 
कारोबारको आिारमा) 

७. अन्र् प्रर्ोगको िालग रु ५,०००।–  देखी रु १०,०००।–    सम्म (िावषाक कारोबारको 
आिारमा) 

 


