
 

 
 

 

अनुसचूी-२ 

दफा ४ तथा अनुसचूी-१ को भाग-२ सँग सम्बन्धित 

 

चिशंखुगढी गाउँपाचिका 

 
 

स्थानीय राजपत्र 
 

खण्ड: २ संख्या: २ चिचि: २०७७/०२/२९ 

भाग-२ 

 

 

चिशंखुगढी गाउँ काययपाचिका, सेनाय, ओखिढंुगािे स्वीकृि गरेको 

देहायको काययचवचि सबैको जानकारीको िाचग प्रकाचशि गररएको 

अनुरोि छ । 

  



चिशंखुगढी गाउँपाचिकाको जि उपभोक्ता संस्था दिाय सम्बन्िी काययचवचि,२०७७ 

कार्यपान्िकाबाट स्वीकृत न्िन्त: २०७७/०२/२९ 

प्रस्िावना : 

 न्चशंखगुढी गाउँपान्िका न्भत्रको भ-ूसतहिा वा भनू्िगत वा अधर् कुनै अवस्थािा रहकेो जिस्रोतको सिनु्चत उपर्ोग, संरक्षण, 

व्र्वस्थापन र न्वकास गनय एवं जिस्रोतको िाभदार्क उपर्ोगहरुको न्निायरण गनय, त्र्स्तो उपर्ोगबाट हुने वातावरणीर् तथा 

अधर् हानीकारक प्रभावको रोकथाि गने एवं जिस्रोतिाई प्रदषूणिकु्त राख्ने सम्बधििा स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ 

को उपदफा ११ (२) ि १ र दफा ११ (४) ग ३ बिोन्जि स्थानीर् तहको के्षत्रान्िकार न्भत्रका खानेपानी तथा जिस्रोत संस्था 

व्र्वस्थापन गनय काननूी व्र्वस्था गनय वाञ्छनीर् भएकोिे न्चशंखगुढी गाउँपान्िकाको प्रशासकीर् कार्यन्वन्ि (न्नर्न्ित गने) ऐन, 

२०७५ को दफा ४ िे न्दएको अन्िकार प्रर्ोग गरी गाउँ कार्यपान्िकाको न्िन्त २०७७/०२/२९ िा बसेको बैठकिे र्ो कार्यन्वन्ि 

स्वीकृत गरी िाग ुगरेको छ । 

१. संचिप्त नाि र प्रारम्भ:  

(१) र्स कार्यन्वन्िको नाि "न्चशंखगुढी गाउँपान्िकाको जि उपभोक्ता संस्था दताय सम्बधिी कार्यन्वन्ि,२०७७" रहकेो छ । 

(२) र्ो कार्यन्वन्ि गाउँपान्िकाबाट स्वीकृत भएको न्िन्तबाट िाग ुहुनेछ । 

 

२. पररभाषा : न्वषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स कार्यन्वन्ििा, 

(क)  "जिस्रोत" भधनािे र्स गाउँपान्िका न्भत्र भ-ूसतहिा वा भनू्िगत वा अधर् जनुसकैु अवस्थािा रहकेो पानी सम्झन ु

पनेछ । 

(ख)  "िाभदार्क उपर्ोग" भधनािे उपिब्ि सािन र स्रोतको धर्ार्सम्ित उन्चत रुपिे गररएको जिस्रोतको उपर्ोग 

सम्झनपुछय । 

(ग) "अनिुन्तपत्र प्राप्त व्र्न्क्त" भधनािे जिस्रोतको उपर्ोग गने दफा ८ बिोन्जि अनिुन्त प्राप्त व्र्न्क्त वा सङ्गन्ठत 

संस्था सम्झनपुनेछ । 

(घ)  "उपभोक्ता संस्था" भधनािे दफा ५ बिोन्जि गन्ठत जि उपभोक्ता संस्था सम्झनपुनेछ । 

(ङ)  "तोन्कएको" वा "तोन्कए बिोन्जि" भधनािे र्स कार्यन्वन्ि वा अधतगयत बनेको न्नर्ििा तोन्कएको वा तोन्कए 

बिोन्जिको सम्झन ुपनेछ । 

 

३. जिस्रोि स्वाचित्व : र्स गाउँपान्िका न्भत्र रहकेो जिस्रोतको स्वान्ित्व न्चशंखगुढी गाउँपान्िकािा न्नन्हत रहनेछ । 

 

४. जिस्रोि उपयोग :  

(१) र्स कार्यन्वन्ि बिोन्जि  जि उपर्ोग अन्िकार अनिुन्तपत्र प्राप्त नगरी कसैिे पन्न जिस्रोत उपर्ोग गनय पाउने छैन 

। 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेन्खएता पन्न दहेार् बिोन्जि जिस्रोतको उपर्ोग गनय अनिुन्तपत्र न्िनपुने छैन :- 

(क) व्र्न्क्तगत वा सािदुान्र्क रुपिा आफ्नो न्नन्ित्त खानेपानी र अधर् घरेि ुप्रर्ोजनको िान्ग उपर्ोग गनय, 



(ख) व्र्न्क्तगत वा सािदुान्र्क रुपिा आफ्नो जग्गाको न्संचाई गनय, 

(ग) घरेि ुउद्योगको रुपिा पानी घट्ट वा  पानी चक्की चिाउन, 

(घ) व्र्न्क्तगत रुपिा स्थानीर् आवागिनको िान्ग डंुगाको प्रर्ोग गनय, 

(ङ) जग्गा िनीिे आफ्नो जग्गा न्भत्र न्सन्ित रहकेो जिस्रोत तोन्कए बिोन्जि उपर्ोग गनय । 

(३) जिस्रोतको उपर्ोग गने व्र्न्क्त वा सङ्गन्ठत संस्थािे अरुिाई िाकाय नपने गरी िाभदार्क उपर्ोग गनुय पनेछ । 

 

५. जि उपभोक्ता संस्था गठन :  

(१) सािदुान्र्क िाभका िान्ग संस्थागत रुपिा जिस्रोतको उपर्ोग गनय चाहने व्र्न्क्त वा सिहूहरुिे तोन्कए बिोन्जि 

जि उपभोक्ता संस्था गठन गनय सक्नेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि गठन गररएको जि उपभोक्ता संस्था दतायको िान्ग तोन्कएको अन्िकारी सिक्ष अनसुचूी-१ 

बिोन्जि न्नवेदन न्दन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जि पेश भएको न्नवेदन िान्थ आवश्र्क प्रकृर्ा परुा गरी अनसुचूी-२ बिोन्जिको दताय प्रिाण पत्र 

न्दन ु पनेछ । जि उपभोक्ता संस्था दताय अन्िकारीका रुपिा प्रिखु प्रशासकीर् अन्िकृत वा न्नजिे तोन्कएको 

अन्िकृत स्तरको कियचारी रहनेछ । 

(४) जि उपभोक्ता सन्िन्त/संस्था/पेन्रिक सेट दताय गदाय तपन्सििा उरिेन्खत न्ववरणहरु न्नवेदन सन्हत गाउँ 

कार्यपान्िकाको कार्ायिर्िा पेश गनुय पनेछ :- 

• आि भेिाको िाइधर्टु (सहिती तथा िधजरुी प्रदान) 

• व्र्न्क्तगत जग्गािा पने भए िधजरुीनािा 

• न्विान २ प्रन्त 

• पररर्ोजना प्रस्ताव 

• सन्िन्तको न्नणयर् 

• सम्बन्धित वडा कार्ायिर्को न्सफाररस 

• सन्िन्तका पदान्िकारीहरुको नागररकता प्रिाणपत्रको प्रन्तन्िन्प 

• न्नवेदन । 

(५) न्विानिा खिुाउन ुपने न्ववरणहरु : न्नर्ि ५ (४) बिोन्जि पेश गनुयपने उपभोक्ता संस्थाको न्विानिा संस्था सम्बधिी 

कम्तीिा दहेार्का न्ववरणहरु खिुाउन ुपनेछ :- 

(क) परुा नाि र ठेगाना, 

(ख) उदशे्र् तथा कार्य क्षेत्र, 

(ग) सदस्र्को िान्ग र्ोग्र्ता र सदस्र्ता शरुक, 

(घ) सदस्र्को न्नष्काशन र राजीनािा, 

(ङ) हक दावी, नािसारी वा हकवािाको िनोनर्न, 

(च) सािारण सभा सम्बधिी, 



(छ) सञ्चािक सन्िन्तको गठन, न्नवायचन एवं काि, कतयव्र् तथा अन्िकार सम्बधिी, 

(ज) सञ्चािक पदिा वहाि रहन नसक्ने अवस्था, 

(झ) सञ्चािक सन्िन्तको बैठक सम्बधिी कार्यन्वन्ि, 

(ञ) कोष र िेखा परीक्षण, 

(ट) न्विान संशोिन, 

(ठ) न्वगठन, 

(ड) न्वन्वि । 

 

६. उपभोक्ता संस्था सङ्गचठि संस्था हुने :  

(१) उपभोक्ता अन्वन्छछधन उत्तरान्िकारवािा स्वशान्सत र सङ्गन्ठत संस्था हुनेछ । 

(२) उपभोक्ता संस्थाको सबै काि कारवाहीको न्नन्ित्त आफ्नो छुटै्ट छाप तथा िेटर प्र्ाड हुनेछ । 

(३) उपभोक्ता संस्थािे व्र्न्क्त सरह चि अचि सम्पन्त्त प्राप्त गनय, उपभोग गनय, बेचन्बखन गनय वा अधर् न्कन्सििे 

व्र्वस्था गनय सक्नेछ । 

(४) उपभोक्ता संस्थािे व्र्न्क्त सरह नान्िस उजरू गनय र उपभोक्ता संस्था उपर पन्न सोही नािबाट नान्िस उजरू िाग्नेछ । 

 

७. जिश्रोि उपभोक्ता प्राथचिकिाक्रि : 

(१) जिश्रोत उपर्ोग गदाय सािारणतर्ा दहेार्का प्रथन्िकताक्रि अनसुार गनुय पनेछ :- 

(क)  खानेपानी र घरेि ुउपर्ोग, 

(ख)  न्संचाइ, 

(ग) पशपुािन तथा ित्स्र्पािन जस्ता कृन्षजधर् उपर्ोग, 

(घ) जिन्वद्यतु, 

(ङ) घरेि ुउद्योग, औद्योन्गक व्र्वसार् तथा खानीजधर् उपर्ोग, 

(च)  जि र्ातार्ात, 

(छ) आिोद प्रिोदजधर् उपर्ोग, 

(ज) अधर् उपर्ोग । 

(२) जिश्रोत उपर्ोग गदाय कुनै न्ववाद उत्पधन भएिा तोन्कएको सन्िन्तिे उपदफा (१) को प्राथन्िकताक्रि, दफा ४ को 

उपदफा (३) बिोन्जि जिश्रोतको िाभदार्क उपर्ोग भए नभएको र अधर् आवश्र्क जाँचबझु सिेत गरी सोको 

आिारिा सम्बन्धित जिश्रोतको उपर्ोग गनय पाउने नपाउने वा कुन न्कन्सिको उपर्ोग गनय पाउने भधने कुराको 

न्निायरण गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जि तोन्कएको सन्िन्तिे न्निायरण गरेको कुरा सम्बन्धित सबैिाई िाधर् हुनेछ । 

(४) उपदफा (२) बिोन्जि तोन्कएको सन्िन्तिे सोही उपदफािा उरिेन्खत कुराको न्निायरण गदाय अपनाउन ु पने 

कार्यन्वन्ि तोन्कए बिोन्जि हुनेछ । 

  



८. अनुिचिपत्रको व्यवस्था : 

(१) जिश्रोतको सवेक्षण वहुउपर्ोग गनय चाहने व्र्न्क्त वा सङ्गन्ठत संस्थािे सम्बन्धित न्वषर्को आन्थयक, प्रान्वन्िक 

र वातावरणीर् अध्र्र्न प्रन्तवेदन तथा तोन्कए बिोन्जिका न्ववरणहरु खुिाई तोन्कएको अन्िकारी वा न्नकार् 

सिक्ष अनुिन्तपत्रको िान्ग दरखास्त न्दनपुनेछ । 

तर जिश्रोतको सवेक्षणको अनिुन्तपत्रको दरखास्त न्ददा त्र्स्तो अध्र्र्न प्रन्तवेदन संिग्न गनय आवश्र्क पने  

छैन । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि परेको दरखास्तिा तोन्कएको अन्िकारी वा न्नकार्िे आवश्र्क जाँचबझु गरी गराई दरखास्त 

परेको न्िन्तिे जिश्रोत सवेक्षणको अनिुन्तपत्रको हकिा तीस न्दनन्भत्र र जिश्रोत उपर्ोगको अनिुन्तपत्रको हकिा 

एक सर् न्वस न्दनन्भत्र तोन्कए बिोन्जिको ढाँचािा आवश्र्क शतयहरु तोकी दफा ७ को उपदफा (१) िा उरिेन्खत 

प्राथन्िकताक्रि अनसुार दरखास्तवािािाई अनिुन्तपत्र न्दनपुनेछ । 

(३) दफा ३ को उपदफा (२) बिोन्जि हुनेिा बाहके र्ो कार्यन्वन्ि प्रारम्भ हुनभुधदा अगावै दने्ख जिश्रोत उपर्ोग 

गरररहकेो व्र्न्क्त वा सङ्गन्ठत संस्थािे र्ो कार्यन्वन्ि प्रारम्भ भएको न्िन्तिे छ िन्हना न्भत्र तोन्कएको अन्िकारी 

वा न्नकार् सिक्ष न्ववरण पेश गनुयपनेछ । साथै र्ो अगावै जारी गररएको अनिुन्तपत्र वा दताय भैसकेको संस्थाहरुको 

हकिा र्ो कार्यन्वन्ि िाग ूभए पन्छ नन्वकरण गनुय पनेछ । 

(४) अनिुन्तपत्र प्राप्त व्र्न्क्तिे जिश्रोतको उपर्ोग वापत तोन्कए बिोन्जिको दस्तरु वा वान्षयक शरुक बझुाउन ुपनेछ । 

(५) अनिुन्तपत्र प्राप्त व्र्न्क्तिे आफ्नो अनिुन्तपत्र न्वक्री गनय वा अधर् कुनै प्रकारिे कसैिाई हस्ताधतरण गनुय परेिा 

तोन्कएको अन्िकारी वा न्नकार्बाट तोन्कए बिोन्जि स्वीकृन्त न्िनपुनेछ । 

 

९. जिचवदु्यिको िाचग जिश्रोिको उपयोग :  

(१) दफा ८ िा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापन्न जिन्वद्यतु उत्पादन गनयको िान्ग जिश्रोत सवेक्षण तथा उपर्ोग गने 

अनिुन्तपत्रको सम्बधििा प्रचन्ित काननू बिोन्जि हुनेछ । 

(२) जिन्वद्यतुको उत्पादन गने न्सिन्सिािा जिश्रोतको उपर्ोग सम्बधिी अधर् कुराहरु र्सै कार्यन्वन्ि बिोन्जि 

हुनेछन ्। 

 

 

१०. नेपाि सरकारिे जिश्रोिको उपयोग वा चवकास गनय सक्ने :  

(१) नेपाि सरकारिे आफँैिे कुनै जिश्रोतको उपर्ोग न्वकास गनयिा कार्यन्वन्िको कुनै कुरािे बािा परु्ायएको िान्नने 

छैन । 

(२) कसैिे र्स कार्यन्वन्ि बिोन्जि उपर्ोग गरेको जिश्रोत र सोसँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचना 

व्र्ापक सावयजन्नक उपर्ोगका िान्ग सरकारिे आफूिे न्िई न्वकास गनय सक्नेछ । 

स्पष्टीकरण : र्स कार्यन्वन्िको प्रर्ोजनको िान्ग "व्र्ापक सावयजन्नक उपर्ोग" भधनािे भैरहकेो उपर्ोगबाट 

िाभान्धवत भएका जनसंख्र्ािाई िाभ हुने उपर्ोगिाई जनाउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जि आफूिे न्िएको जिश्रोतको उपर्ोगन्सत जग्गा, भवन, उपकरण वा संरचना वापत सरकारिे 

सम्बन्धित व्र्न्क्तिाई तोन्कए बिोन्जि क्षन्तपनू्तय न्दनेछ । 



(४) उपदफा (३) बिोन्जि न्दइने क्षन्तपनू्तयको रकि उपदफा (२) बिोन्जि सरकारिे न्िएको जग्गा, भवन, उपकरण तथा 

संरचनाको वतयिान िरूर् (त्र्सिा भएको टुटफुट र सािारण प्रर्ोगबाट भएको ह्रास कटाइ) को आिारिा न्निायररत 

गररनेछ । 

 

११. जिश्रोि चवकास पररयोजना हस्िान्िरण गनय सक्ने : 

(१) दफा १० को उपदफा (१) वा (२) बिोन्जि न्वकास गरेको कुनै जिश्रोत सम्बधिी पररर्ोजनाको न्निायण सिाप्त 

भैसकेपन्छ उपभोक्ता संस्थािाई आवश्र्क शतयहरु तोकी हस्ताधतरण गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि हस्ताधतरण गररएको पररर्ोजना उपरको स्वान्ित्व सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थाको हुनेछ र 

काननूको अन्िनिा  रन्ह आफूिे अनिुन्तपत्र प्राप्त गरे सरह सो पररर्ोजनाको सञ्चािन सम्बन्धित उपभोक्ता 

संस्थािे गनेछ । 

 

१२. जिश्रोि उपयोगको िाचग करार गनय सक्ने : र्स कार्यन्वन्ििा अधर्त्र जनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापन्न सरकारिे 

कुनै स्वदशेी वा न्वदशेी कम्पनी, सङ्गन्ठत संस्था वा व्र्न्क्तन्सत प्रचन्ित काननूको अन्िनिा रही करार गरी सोही 

करारिा उरिेन्खत शतयहरु बिोन्जि कुनै जिश्रोतको न्वकास, उपर्ोग र सेवा न्वस्तार गनय गराउन सक्नेछ । 

 

१३. सेवा उपभोगका शियहरु िोक्ने र सेवा शुल्क असूि उपर गनय पाउने :  

(१) अनिुन्तपत्र प्राप्त व्र्न्क्तिे आफूिे न्वकास गरेको जिश्रोतको उपर्ोगको सेवा अधर् कसैिाई आपसी शतयको 

आिारिा उपिब्ि गराउन र त्र्स्तो सेवा वापत शरुक असूि उपर गनय सक्नेछ । 

(२) सरकारिे न्वकास गरेको जिश्रोतको उपर्ोगको सेवा अधर् कसैिाई उपिब्ि गराए वापतको सेवा शरुक तोन्कए 

बिोन्जि न्निायरण गरी असूि उपर गनय सक्नेछ । 

 

१४. सेवा रोक्न सचकने : 

सेवा उपभोग गरे वापत बझुाउन ुपने शरुक नबझुाउने वा त्र्स्तो सेवा अनान्िकृत रुपिे उपर्ोग गनय वा सेवा दरुुपर्ोग 

गनय वा शतय न्वपरीत सेवा उपभोग गनेको हकिा त्र्स्तो सेवा बधद गनय सन्कनेछ । 

 

१५. अरुको घर जग्गािा प्रवेश गनय सक्ने : सरकारिे वा अनुिन्तपत्र प्राप्त व्र्न्क्तिे जिश्रोतको सवेक्षण वा उपर्ोगको 

न्सिन्सिािा कसैको घर जग्गािा प्रवेश गनुय परेिा सरकार वा अनिुन्तपत्र प्राप्त व्र्न्क्तिे खटाएको कियचारीिे सम्बन्धित 

व्र्न्क्तिाई पवूय सचूना न्दएर िात्र त्र्स्तो घर जग्गािा प्रवेश गनय सक्नेछ । त्र्सरी प्रवेश गदाय कुनै हानी नोक्सानी हुन गएिा 

सरकारिे वा अनिुन्तपत्र प्राप्त व्र्न्क्तिे तोन्कए बिोन्जि क्षन्तपनू्तय न्दनपुनेछ । 

तर कुनै घर जग्गािा जिश्रोतको अनन्िकृत उपर्ोग वा दरुुपर्ोग गरी रहकेो शङ्का हुने िनान्सब िान्फकको कारण 

भएिा सो कुराको जाँचबझु गनय वा कुनै दघुयटनाबाट बचाउन पवूय सचूना न्वना पन्न त्र्स्तो कियचारीिे सम्बन्धित घर 

जग्गािा प्रवेश गनय सक्नेछ । 

 

  



१६. अरुको घर जग्गाको उपयोग वा प्राचप्त : 

(१) जिश्रोतको उपर्ोगको िान्ग दहेार्को कुनै काि गनय अरु कसैिे घर जग्गा उपर्ोग गनय वा प्राप्त गनय आवश्र्क परेिा 

अनिुन्तपत्र प्राप्त व्र्न्क्तिे सरकार सिक्ष तोन्कए बिोन्जि न्नवेदन न्दन सक्नेछ :- 

(क) बाँि वा तटबधद बाँध्न, 

(ख) नहर, कुिो वा सरुुङ्ग खधन, 

(ग) जिीन िान्थ वा िनु्न पानीको ट्र्ाङ्की बनाउन वा पाइप िाइन न्वछ्र्ाउन, 

(घ) पोखरी बनाउन वा जि न्वतरण केधर स्थापना गनय , 

(ङ) जिश्रोतको न्वकासन्सत सम्बन्धित अरु आवश्र्क न्निायण कार्य गनय, 

(च) प्रसारण तथा न्वतरण िाइन बनाउन तथा सो क्षेत्रिा पने झाडी हटाउन । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि न्नवेदन प्राप्त भएिा सरकारिे त्र्स सम्बधििा आवश्र्क जाँचबझु गरी प्रचन्ित काननू 

बिोन्जि सङ्गन्ठत संस्थािाई जग्गा प्राप्त गराई न्दए सरह अनिुन्तपत्र प्राप्त व्र्न्क्तिाई त्र्स्तो घर जग्गा  प्राप्त 

गराइन्दन सक्नेछ । 

(३) न्चशंखगुढी गाउँपान्िकािे वा अनिुन्त प्राप्त व्र्न्क्तिे जिश्रोतको न्वकास वा उपर्ोग सम्बधिी कुन ैन्निायण कार्य 

गरेकोिा त्र्स्तो न्निायण कार्य भएको ठाउँ वा सो ठाउँको वररपरर तोन्कएको दरुीिा पने घर जग्गा अरु कसैिे कुनै 

खास कािको न्नन्ित्त प्रर्ोग गनय नपाउने गरी सरकारिे न्नषेि गनय सक्नेछ । त्र्सरी न्नषेि गररएको कारणबाट 

सम्बन्धित व्र्न्क्तिाई पनय गएको हानी नोक्सानी वापत सरकार वा अनुिन्तपत्र प्राप्त व्र्न्क्तिे तोन्कए बिोन्जि 

क्षन्तपनू्तय न्दन ुपनेछ । 

 

१७. जिश्रोि उपयोगचसि सम्बचन्िि संरिनाको सुरिा : 

(१) जिश्रोत उपर्ोगन्सत सम्बन्धित कुनै संरचनाको सरुक्षाको िान्ग अनुिन्तपत्र प्राप्त व्र्न्क्तको अनरुोििा वा स्वर्ं 

आफ्नो न्वचारिा त्र्स्तो सरुक्षा गनय आवश्र्क ठानेिा सरकारिे आवश्र्क प्रवधि गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि अनिुन्तपत्र प्राप्त व्र्न्क्तको अनरुोििा सरुक्षा प्रवधि गररएकोिा त्र्सको िान्ग िाग्ने सम्पणूय 

खचय अनिुन्तपत्र प्राप्त व्र्न्क्तिे बेहोनेछ । 

१८. जिश्रोिको गुणस्िर िोक्ने : 

(१) न्चशंखगुढी गाउँपान्िकािे स्थानीर् राजपत्रिा सचूना प्रकान्शत गरी जिश्रोतको न्वन्भधन उपर्ोगको सम्बधििा 

आवश्र्क गुणस्तर तोक्न सक्नेछ । 

(२) जिश्रोतको उपर्ोग गदाय उपदफा (१) बिोन्जि तोन्कएको गुणस्तर कार्ि हुने गरी गनुय पनेछ । 

 

१९. जिश्रोििाई प्रदूचषि गनय नहुने :  

(१) स्थानीर् राजपत्रिा सचूना प्रकान्शत गरी जिश्रोतको प्रदषूण सहनसीिाको वारेिा तोन्कएका शतयहरु सबैिे पािना 

गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि तोन्कएको जिश्रोतको प्रदषूणसहन-सीिा नाघ्ने गरी कसैिे पन्न कुनै न्कन्सिको 

फोहोरिैिा,औद्योन्गक न्नकास, न्वष, रसार्न्नक वा न्वषाि ुपदाथय हािी वा प्रर्ोग गरी जिश्रोतिाई प्रदनू्षत गनुय 

हुदँनै । 



(३) कुनै जिश्रोत प्रदनू्षत नभएको वा कुनै जिश्रोत उपर्ोगको सम्बधििा दफा १८ को उपदफा (१) बिोन्जि तोन्कएको 

गणुस्तर भए नभएको सम्बधििा तोन्कएको अन्िकारीिे आवश्र्कता अनसुार परीक्षण गनय गराउन सक्नेछ । 

 

२०. वािावरणिा उल्िेखनीय प्रचिकुि असर पानय नहुने : जिश्रोतको उपर्ोग गदाय भू-क्षर्, बाढी पन्हरो वा र्स्तै अरु 

कारणद्वारा वातावरणिा उरिेखनीर् प्रन्तकूि असर नपने गरी गनुय पनेछ । 

 

२१. अनुिचिपत्र खारेज गनय सचकने : 

(१) अनिुन्तपत्र प्राप्त व्र्न्क्तिे र्ो कार्यन्वन्ि अधतगयत बनेको िापदण्ड न्वपरीत कुनै काि गरेिा तोन्कएको अन्िकारीिे 

अवन्ि तोकी त्र्स्तो काििा आवश्र्क सिुार गनय आदशे न्दन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि तोन्कएको अवन्िन्भत्र अनुिन्तपत्र प्राप्त व्र्न्क्तिे आवश्र्क सिुार नगरेिा तोन्कएको 

अन्िकारीिे त्र्स्तो व्र्न्क्तिे पाएको अनिुन्तपत्र खारेज गनय सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जि अनिुन्तपत्र खारेज गनुय अन्घ तोन्कएको अन्िकारीिे सम्बन्धित अनिुन्तपत्र प्राप्त व्र्न्क्तिाई 

आफ्नो सफाई पेश गने िनान्सब िौका न्दन ुपनेछ । 

 

२२. दण्ड सजाय : 

(१) कसैिे र्ो कार्यन्वन्ि वा र्स कार्यन्वन्ि अधतगयत बनेको न्नर्ि उिंघन गरेिा न्नजिाई तोन्कएको अन्िकारीिे 

प्रचन्ित काननू बिोन्जि जररवाना गनय सक्नेछ र त्र्स्तो कसरूबाट कसैिे हानी नोक्सानी भएको रहछे भने न्नजबाट 

त्र्स्तो हानी नोक्सानी वापतको क्षन्तपनू्तय सिेत भराईन्दन सक्नेछ। 

(२) कसैिे र्स कार्यन्वन्ि बिोन्जि अनिुन्तपत्र न्िन ुपनेिा सो नन्िई वा अनिुन्त पत्रिा उरिेख भएका शतयहरू पािन 

नगरी जिश्रोतको उपर्ोग गरेिा न्नजिाई तोन्कएको अन्िकारीिे प्रचन्ित काननू बिोन्जि जररवाना गनय र त्र्स्तो 

काि बधद गराउन सक्नेछ । 

(३) र्स कार्यन्वन्ि बिोन्जि न्वकास गररएको जिश्रोत त्र्स्तो जिश्रोतबाट उत्पधन सेवा कसैिे चोरी गरेिा वा दरुुपर्ोग 

गरेिा वा अनान्िकार प्रर्ोग गरेिा तोन्कएको अन्िकारीिे न्नजबाट न्बगो असिु गरी न्नजिाई न्बगो बिोन्जि 

जररवाना सिेत गनय सक्नेछ। 

(४) कसैिे बदन्नर्तसाथ कुनै खानेपानीको िहुान, बाँि, नहर वा जिश्रोतको उपर्ोग सम्बधिी कुनै संरचना वा त्र्स्तो 

संरचनािा असर पने अधर् कुनै संरचना भत्काएिा, न्बगारेिा कुनै न्कन्सििे हानी नोक्सानी परु्ायएिा वा त्र्स्तो कुनै 

कािकुराको िान्ग दरुुत्साहन न्दएिा वा त्र्स्तो काि गन ेउद्योग गरेिा न्नजबाट हानी नोक्सानीको न्बगो असुि गरी 

न्नजिाई न्बगो बिोन्जि जररवाना वा प्रचन्ित काननू बिोन्जि कैद सजार् वा दवैु सजार् हुन सक्नेछ। 

 

  



२३. खारेजी र बिाउ: 

(१) र्ो कार्यन्वन्ि प्रारम्भ हुनभुधदा अन्घ नहर तथा न्वद्यतु र तत्सम्बधिी जिश्रोत कार्यन्वन्ि, २०२४ र सो कार्यन्वन्ि 

बिोन्जि बनाइएको न्नर्ि वा न्नकान्िएको आदशे अधतगयत गररएको काि कारवाही र्सै कार्यन्वन्ि अधतगयत भए 

गररएको िान्ननेछ। 

(२) र्स कार्यन्वन्ििा उरिेन्खत न्वषर्हरू अधर् काननूसँग बान्झन गएिा बान्झएको हदसम्ि स्वतः खारेज भएको 

िान्ननेछ। 

 

 

  



अनुसचूी-१ 

दफा ५को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित 

जि उपभोक्ता संस्थाको दतायको न्नवेदनको ढाचँा 

श्री प्रिखु प्रशासकीर् अन्िकृत ज्र्,ू 

न्चशंखगुढी गाउँपान्िका, सेनाय, ओखिढुगंा । 
 

िहोदर्, 

          हािीिे र्स न्चशंखगुढी गाउँपान्िकाको जि उपभोक्ता संस्था दताय सम्बधिी कार्यन्वन्ि, २०७७ बिोन्जि ................................. 

उपभोक्ता संस्था गठन गरी दताय गराउन चाहकेोि ेउपभोक्ता संस्था दताय गराउन दहेार्को न्ववरण खिुाई प्रस्तान्वत उपभोक्ता संस्थाको दईु प्रन्त 

न्विानसन्हत दरखास्त न्दएका छौ ँ। 

न्ववरण: 

१. उपभोक्ता संस्थाको नाि र ठेगाना: 

२. कार्यक्षते्र: 

३. उदशे्र्हरु: 

(क) 

(ख) 

(ग) 

४. सदस्र्को नाि, ठेगाना, पेशा 

(क) 

(ख) 

(ग) 

(घ) 

५. उपभोग गररन ेजिश्रोतको न्ववरण: 

(क) जिश्रोत रहकेो ििूको नाि र रहकेो स्थान: 

(ख) जिश्रोतबाट गररन ेप्रर्ोग: 

(ग) उपभोक्ता संस्थाि ेउपभोग गनय चाहकेो जिश्रोतको पररिाण: 

(घ) उक्त जिश्रोतको हाि भइरहकेो उपर्ोग: 

६. जि उपभोक्ता संस्थािे परु्ायउन चाहकेो सेवा सम्बधिी न्ववरण: 

(क) सेवाको न्कन्सि: 

(ख) सेवा परु्ायउन ेक्षेत्र: 

(ग) सेवाबाट िाभान्धवत हुने उपभोक्ताहरूको संख्र्ा: 

(घ) भन्वष्र्िा सेवा न्वस्तार गनय सन्कने सम्भावना: 

७. आन्थयक श्रोतको न्ववरण: 

८. संस्थाको ठेगाना: 
 

न्नवेदक, 

उपभोक्ता संस्थाको तफय बाट दरखास्त न्दनेको 

दस्तखत: 

नाि: 

पद: 

ठेगाना: 

न्िन्त: 



    अनुसचूी-२ 

दफा ५को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित 

न्चशंखगुढी गाउँपान्िका 

गाउँ कार्यपान्िकाको कार्ायिर्, सेनाय, ओखिढंुगा 

जि उपभोक्ता संस्था दताय प्रिाण-पत्र 

दताय नं. ..............                               दताय न्िन्त: .......................... 

 

श्री ................................... , न्चशंखगुढी गाउँपान्िका वडा नं ……,ओखिढंुगािाइय न्चशंखगुढी गाउँपान्िकाको जि उपभोक्ता 

संस्था दताय सम्बधिी कार्यन्वन्ि, २०७७ को दफा ५ को उपदफा ३ बिोन्जि दताय गरी र्ो प्रिाण-पत्र प्रदान गररएको छ। 

कार्ायिर्को छाप: 

प्रिाण-पत्र न्दने अन्िकारी 

दस्तखत: 

नाि: 

पद: 

 

नवीकरण िागि 

नवीकरण गरेको न्िन्त: दताय प्रिाण-पत्र बहाि रहने अवन्ि नवीकरण दस्तूर नवीकरण गनेको दस्तखत कैन्फर्त 

     

     

     

 

 

 


