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खानेपानी ननयमावली,२०५५

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०५५।७।१६
जलस्रोत ऐन,२०४९ को दफा २४ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी नेपाल
सरकारले दे हायका ननयमहरु बनाएकोछ ।

पररच्छे द–१
प्रारशभिक
१.

संशिप्त नाम र प्रारभिः (१) यी ननयमहरुको नाम “खानेपानी ननयमावली, २०५५” रहे को
छ ।
(२) यो ननयमावली तुरुन्त प्रारभि हुनेछ ।

२.

पररिाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ नलागेमा यस ननयमावलीमा,–
(क)

“ऐन” िन्नाले जलस्रोत ऐन, २०४९ सभझनु पछथ ।

(ख)

“खानेपानी” िन्नाले घरे ल ु तर्ा औद्योनगक उपयोगको लानग आपूनतथ गररने
पानी सभझनु पछथ ।

(ग)

“स्रोत” िन्नाले िू–सतह वा िूनमगत रुपमा रहे को खानेपानीको स्रोत सभझनु
पछथ ।

(घ)

“सं रचना” िन्नाले स्रोतबाट खानेपानी जभमा गनथ, ननयन्त्रण गनथ, सुविकरण
गनथ वा ववतरण गनथ बनाइएको जलािय र सो जलाियले चचे को िेत्र
सभझनु पछथ र सो िब्दले त्यस्तै उद्देश्यले बनाइएको पानी ट्ांकी, पाइप
लाइन, ननकाि, िारा

वा त्यस्तै

प्रकारका अन्य

सं रचनाला

समेत

जनाउँछ ।
(ङ)

“सवेिण” िन्नाले सं रचनाको ननमाथण, सं रचना ननमाथण गदाथ पने वातावरणीय
असर, स्रोतबाट उपयोग तर्ा ववतरण गनथ सवकने खानेपानीको पररमाण,
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खानेपानीबाट लािाशन्वन हुनेहरुको सं ख्या लगायत आनर्थक तर्ा प्राववनिक
तथ्य तथ्याङ्कहरु समेतको ववश्लेषण गरी ववस्तृत रुपबाट तयार गररएको
अन्वेषण

सं िाव्यता

अध्ययन

र तत् सभबन्िी

ववस्तृत

इशन्जननयररङ्ग

निजायन समेतको कायथ सभझनु पछथ ।
(च)

“पररयोजना” िन्नाले अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले सञ्चालन गने खानेपानी
पररयोजना सभझनु पछथ र सो िब्दले ऐनको दफा ११ बमोशजम नेपाल
सरकारले उपिोिा सं स्र्ाला
सं स्र्ा

आफैले

ववकास

हस्तान्तरण गरे को पररयोजना वा उपिोिा

गरी

सञ्चालन

गरे को

पररयोजना

समेतला

जनाउँछ।
(छ)

“सनमनत” िन्नाले जलस्रोत ननयमावली, २०५० को ननयम ८ बमोशजम
गठन िएको शजल्ला जलस्रोत सनमनत सभझनु पछथ ।

(ज)

“पानी

आपूनतथकताथ” िन्नाले

यस

ननयमावली

बमोशजम

उपिोिाला

खानेपानी आपूनतथ गने उपिोिा सं स्र्ा वा अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशि सभझनु
पछथ ।
(झ)

“सेवा” िन्नाले

पानी

आपूनतथकताथले

उपिोिाला

उपलब्ि

गराएको

खानेपानी सेवा सभझनु पछथ ।
(ञ)

“उपिोिा” िन्नाले पानी आपूनतथकताथले उपलब्ि गराएको सेवा उपिोग गने
व्यशि वा ननकाय सभझनु पछथ ।

(ट)

“सेवा

िुल्क” िन्नाले

आपूनतथकताथला

उपिोग

गरे

वापत

उपिोिाले

पानी

बुझाउनु पने सेवा िुल्क सभझनु पछथ र सो िब्दले

ववलभब िुल्क समेतला
(ठ)

सेवा

जनाउँछ ।

“ननरीिक” िन्नाले ननयम ४७ बमोशजम तोवकएको खानेपानी ननरीिक
सभझनु पछथ ।

पररच्छे द–२
उपिोिा सं स्र्ाको गठन तर्ा दताथ
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३.

उपिोिा सं स्र्ाको गठनः(१) सामूवहक लािको लानग पररयोजनाको ववकास तर्ा सञ्चालन
गरी त्यसबाट लािाशन्वन हुन चाहने व्यशिहरुले उपिोिा सं स्र्ा गठन गनथ सक्ने छन् ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम गठन गररने उपिोिा सं स्र्ाको कायथकारी सनमनतमा
कभतीमा दु जना मवहला सवहत नौजना व्यशिहरु सदस्य रहने छन् ।

४.

उपिोिा संस्र्ाको वविानः (१) उपिोिा सं स्र्ाको एउटा वविान हुनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजमको वविानमा दे हायका कुराहरु खुलाएको हुन ु
पनेछः–
(क)

उद्देश्य तर्ा कायथ िेत्र,

(ख)

सदस्यताको लानग योग्यता,

(ग)

सदस्यता िुल्क र सदस्यता प्रदान गने ववनि,

(घ)

सदस्यताको अयोग्यता,

(ङ)

सािारण सिाको गठन,

(च)

सािारण सिाको अनिवेिन,

(छ)

सािारण सिाको काम, कतथव्य र अनिकार,

(ज)

कायथ सनमनतको गठन,

(झ)

कायथ सनमनतको बैठक,

(ञ)

कायथ सनमनतको काम, कतथव्य र अनिकार,

(ट)

पदानिकारीहरुको काम, कतथव्य र अनिकार,

(ठ)

ननवाथचन सभबन्िी व्यवस्र्ा,

(ि)

अववश्वासको प्रस्ताव,

(ढ)

आनर्थक स्रोत,

(ण)

चल अचल सभपशिको वववरण,

(त)

कोष,

(र्)

ले खापरीिण,
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५.

(द)

वविानमा सं िोिन,

(ि)

ववननयम बनाउन सक्ने कुरा,

(न)

अन्य आवश्यक कुराहरु ।

उपिोिा संस्र्ा दताथ गनथ दरखास्त ददनु पनेः उपिोिा सं स्र्ा दताथ गनथ चाहने व्यशिहरुले
एक सय रुपैयाँ दस्तुर सवहत अनुसूची–१ बमोशजमको ढाँचामा सनमनत समि दरखास्त ददनु
पनेछ ।

६.

उपिोिा संस्र्ाको दताथः (१) ननयम ५ बमोशजम दरखास्त प्राप्त िएपनछ सनमनतले
उपिोिा सं स्र्ाले ववकास गनथ प्रस्ताववत गरे को पररयोजना आनर्थक तर्ा प्राववनिक
दृविकोण समेतबाट ववकास गनथ उपयुि िए निएको जाँचबुझ गरी सो सभबन्िमा
सभबशन्ित ननकायसँग परामिथ समेत गदाथ पररयोजना ववकास गनथ उपयुि दे शखएमा
सनमनतले उपिोिा सं स्र्ा दताथ गरी दरखास्तवालाला

ु ी–२ बमोशजमको ढाँचामा
अनुसच

उपिोिा सं स्र्ाले दताथको प्रमाणपत्र ददनु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम जाँचबुझ तर्ा परामिथ गदाथ उपिोिा सं स्र्ा दताथ
गनथ ननमल्ने िएमा सनमनतले त्यसको कारण सवहतको जानकारी दरखास्तवालाला

ददनु

पनेछ ।

७.

दोहोरो उपिोिा संस्र्ा दताथ नगररनेः कुनै स्रोतको उपिोग गनथ कुनै उपिोिा सं स्र्ा दताथ
ि

सकेपनछ त्यस्तो उपिोिा सं स्र्ाले उपिोग गने पानीको पररमाणमा कटौती हुने गरी

सोही सं स्र्ाको कायथिेत्रनित्र अको उपिोिा सं स्र्ा दताथ गररने छै न ।

८.

स्रोतको पानीमा उपिोिा सं स्र्ाको अनिकार कायम रहनेः (१) ननयम ६ बमोशजम
उपिोिा सं स्र्ा दताथ िएपनछ उपिोिा सं स्र्ाले उपयोग गनथ तोवकएको हदसभमको
पररमाण बराबर पानीको स्रोतमा उपिोिा सं स्र्ाको अनिकार कायम रहनेछ ।
(२) यो ननयमावली प्रारभि हुन ु अशघ नेपाल सरकारले ववकास गरे को खानेपानी
पररयोजना सं चालन गनथ ऐनको दफा ११ बमोशजम कुनै उपिोिा सं स्र्ाला
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गरे को िए त्यस्तो उपिोिा सं स्र्ाले उपयोग गने हद सभमको पररमाण बराबर पानीको
स्रोतमा त्यस्तो उपिोिा सं स्र्ाको अनिकार कायम रहनेछ ।

९.

नेपाल सरकारले ववकास गरे को पररयोजना सं चालन गने उपिोिा सं स्र्ाको गठन र दताथः
नेपाल सरकारले ऐनको दफा ११ बमोशजम कुनै पररयोजना उपिोिा सं स्र्ा माफथत
सं चालन गराउन चाहेमा त्यस्तो पररयोजना सं चालन गनथ चाहने व्यशिहरुले ननयम ३
बमोशजम उपिोिा सं स्र्ा गठन गरी ननयम ५ बमोशजम दताथ गराउनु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम उपिोिा सं स्र्ा दताथ गने सभबन्िमा सनमनत समि
दरखास्त ददं दा नेपाल सरकारले त्यस्तो उपिोिा सं स्र्ाला

पररयोजना सं चालन गने

ववषयमा ददएको पत्र समेत सं लग्न गनुथ पनेछ ।

पररच्छे द–३
अनुमनतपत्र सभबन्िी व्यवस्र्ा
१०.

सवेिण अनुमनतपत्रको लानग दरखास्त ददनु पनेः (१) कुनै स्रोतको सवेिण गनथ चाहने
व्यशि वा सं गदठत सं स्र्ाले अनुमनतपत्रको लानग पा“च सय रुपैयाँ दस्तुर सवहत अनुसूची–
३ बमोशजमको ढाँचामा सनमनत समि दरखास्त ददनु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम दरखास्त प्राप्त िएमा सनमनतले सो सभबन्िमा
आवश्यक जाँचबुझ गनेछ र त्यसरी जाँचबुझ गदाथ र्प कागजात माग गनुथ पने दे शखएमा
दरखास्त परे को नमनतले पन्र ददननित्र दरखास्तवालाला

सो कुराको सूचना ददनु पनेछ ।

(३) उपननयम (२) बमोशजम सनमनतले ददएको सूचना बमोशजम दरखास्तवालाले
र्प कागजात पेि गरे को नमनतला

नै ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) को प्रयोजनको

लानग दरखास्त परे को नमनत मानननेछ ।

११.

सवेिण अनुमनतपत्र ददनु पनेः ननयम १० बमोशजम प्राप्त हुन आएको दरखास्त र सो सार्
सं लग्न कागजात जाँचबुझ गदाथ दरखास्तवालाला

सवेिण अनुमनतपत्र ददन उपयुि

दे शखएमा सनमनतले अनुसूची–४ बमोशजमको ढाँचामा स्रोत सवेिण अनुमनतपत्र ददनु पनेछ।
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१२.

स्रोत उपयोग अनुमनतपत्रको लानग दरखास्त ददनु पनेः (१) स्रोतको उपयोग गनथ चाहने
व्यशि वा सं गदठत सं स्र्ाले अनुमनतपत्रको लानग एक हजार रुपैयाँ दस्तुर सवहत अनुसूची–
५ बमोशजमको ढाँचामा सनमनत समि दरखास्त ददनु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम दरखास्त प्राप्त िएमा सनमनतले सो सभबन्िमा
आवश्यक जाँचबुझ गनेछ र त्यसरी जाँचबुझ गदाथ र्प कागजात माग गनुथ पने दे शखएमा
दरखास्त परे को नमनतले पन्र ददननित्र दरखास्तवालाला

सो कुराको सूचना ददनु पनेछ ।

(३) उपननयम (२) बमोशजम सनमनतले ददएको सूचना बमोशजम दरखास्तवालाले
र्प कागजात पेि गरे को नमनतला

नै ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) को प्रयोजनको

लानग दरखास्त परे को नमनत मानननेछ ।

१३.

सावथजननक रुपमा सूचना प्रकािन गनुथ पनेः (१) ननयम १२ बमोशजम दरखास्त प्राप्त
िएपनछ सनमनतले सो दरखास्त सभबन्िमा आवश्यकता अनुसार जाँचबुझ गरी तत्
सभबन्िी वववरणहरु खुला

सावथजननक जानकारीको लानग सूचना प्रकािन गनुथ पनेछ ।

(२) उपननयम (१) बमोशजम सूचना प्रकािन िएपनछ पररयोजनाको ववकास तर्ा
सं चालन गदाथ उल्ले खनीय कुनै प्रनतकूल प्रिाव पने दे शखएमा तत् सभबन्िी वववरण खुला
त्यसरी सूचना प्रकािन िएको नमनतले पैंतीस ददननित्र सनमनत समि सुझाव ददन
सवकनेछ ।
(३) उपननयम (२) बमोशजम प्राप्त िएको सुझावला

समेत ववचार गरी सनमनतले

त्यस्तो उल्लेखनीय प्रनतकूल प्रिाव न्यू नीकरण गने सभबन्िमा सभबशन्ित दरखास्तवालाले
पालन गनुथ पने कुराहरु अनुमनतपत्र ददं दा तोवक ददनेछ ।

१४.

स्रोत उपयोग गनथ अनुमनतपत्र ददनु पनेः ननयम १२ बमोशजम प्राप्त िएको दरखास्त, सो
सार् सं लग्न कागजात जाँचबुझ र ननयम १३ बमोशजम प्राप्त िएका सुझावहरु अध्ययन
गदाथ दरखास्तवालाला

स्रोत उपयोगको अनुमनतपत्र ददन उपयुि दे शखएमा सनमनतले

अनुसूची–६ बमोशजमको ढाँचामा अनुमनतपत्र ददनु पनेछ ।

१५.

दोहोरो अनुमनतपत्र नददइनेः (१) ननयम ११ बमोशजम कुनै व्यशि वा सं गदठत सं स्र्ाला
स्रोत सवेिण गनथ अनुमनतपत्र दद

सकेपनछ सो अनुमनतपत्रको अवनििर सोही िेत्रमा
6
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सोही कामको लानग सवेिण गनथ पाउने गरी अन्य कुनै व्यशि वा सं गदठत सं स्र्ाला
सवेिण गनथ दोहोरो अनुमनतपत्र ददइने छै न ।
(२) ननयम १४ बमोशजम स्रोत उपयोग गनथ कुनै व्यशि वा सं गदठत सं स्र्ाला
अनुमनतपत्र दद

सकेपनछ सो अनुमनतपत्रको अवनििर सो अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले

उपयोग गने पानीको पररमाणमा कटौती हुने गरी अन्य व्यशि वा सं गदठत सं स्र्ाला
सोही स्रोत उपयोग गनथ पाउने गरी दोहोरो अनुमनतपत्र ददइने छै न ।

१६.

काम िुरु गनुथ पनेः (१) अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले अनुमनतपत्रमा उल्ले शखत काम
अनुमनतपत्र प्राप्त गरे को तीन मवहनानित्र िुरु गनुथ पनेछ ।
(२) अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले उपननयम (१) बमोशजमको भयादनित्र काम िुरु
गनथ नसकेमा त्यसको मनानसव कारण सवहत भयाद र्पको लानग सनमनत समि ननवेदन
ददन सक्नेछ र सो ननवेदन उपर जाँचबुझ गदाथ भयाद र्प गनुथ पने कारण मनानसव
दे शखएमा सनमनतले बढीमा तीन मवहनासभमको भयाद र्प गनथ सक्नेछ ।

१७.

सनमनत समि प्रनतवेदन पेि गनेः अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले अनुमनतपत्रमा उल्ले ख िए
बमोशजमको कामको प्रनतवेदन प्रत्येक तीन मवहनामा सनमनत समि पेि गनुथ पनेछ ।

१८.

स्रोत उपर अनिकार कायम रहनेः ननयम १४ बमोशजम अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिला
अनुमनतपत्रमा

उशल्लशखत

हदसभमको

पररमाण

बराबरको

पानीको

स्रोतमा

त्यस्तो

अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिको अनिकार कायम रहनेछ ।

१९.

अनुमनतपत्रको नवीकरणः (१) ननयम १४ बमोशजम पाएको अनुमनतपत्रको अवनि समाप्त
हुन ु िन्दा अगावै अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले अनुमनतपत्र नवीकरणको लानग पाँच सय
रुपैया“ दस्तुर सवहत सनमनत समि ननवेदन ददनु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम अनुमनतपत्र नवीकरण नगरे मा त्यसको मनानसव
कारण खुला

अनुमनतपत्र बहाल रहने अवनि समाप्त िएको नमनतले पैंतीस ददननित्र

अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले सनमनत समि ननवेदन ददन सक्नेछ र यसरी ददएको ननवेदन
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उपर जाँचबुझ गदाथ व्यहोरा मनानसव दे शखएमा सनमनतले अनुमनतपत्र नवीकरण गनथ
सक्नेछ ।

२०.

अनुमनतपत्रको नबक्री वा हस्तान्तरणः (१) अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले आफूले पाएको
अनुमनतपत्र नबक्री वा अन्य तवरले हस्तान्तरण गनथ चाहे मा सनमनत समि ननवेदन ददनु
पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम ननवेदन प्राप्त िएमा सनमनतले सो ननवेदन उपर
आवश्यक जाँचबुझ गरी अनुमनतपत्र खररद गने वा नलने व्यशि वा सं गदठत सं स्र्ाको
आनर्थक शस्र्नत समेत ववचार गदाथ अनुमनतपत्र नबक्री वा हस्तान्तरण गने स्वीकृनत ददन हुने
दे शखएमा सनमनतले आवश्यक ितथहरु तोकी अनुमनतपत्र नबक्री वा अन्य तवरले हक
हस्तान्तरण गनथ स्वीकृनत ददन सक्नेछ ।

२१.

अनुमनतपत्रमा संिोिन गनुथ परे माः अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले आफूले पाएको अनुमनतपत्रमा
उल्लेशखत कुनै कुरा सं िोिन गनथ चाहे मा सनमनत समि ननवेदन ददन सक्नेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम ननवेदन परे मा सनमनतले सो सभबन्िमा आवश्यक
जाँचबुझ गनेछ र त्यसरी जाँचबुझ गदाथ व्यहोरा मनानसव दे खेमा अनुमनतपत्रमा सं िोिन
गरी ददनेछ ।

२२.

स्रोत उपयोग गरे बापत बुझाउनु पने िुल्कः अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले स्रोतको उपयोग
गरे बापत प्रत्येक वषथ नेपाल सरकारला

पाँच हजार रुपैयाँ िुल्क बुझाउनु पनेछ ।

पररच्छे द–४
स्रोत उपयोगको वववाद समािान
२३.

स्रोत उपयोग वववाद ननरुपण सनमनतः (१) उपिोिा सं स्र्ाले ववकास तर्ा सं चालन गने
पररयोजनाको स्रोत उपयोगको सभबन्िमा कुनै वववाद उत्पन्न िएमा त्यस्तो वववाद
समािानको लानग दे हाय बमोशजमका अध्यि तर्ा सदस्यहरु िएको एक स्रोत उपयोग
वववाद ननरुपण सनमनत रहनेछः–

8

www.lawcommission.gov.np

(क)

सिापनत, शजल्ला ववकास सनमनत

– अध्यि

(ख)

प्रनतनननि, शजल्ला नसँचा

– सदस्य

(ग)

प्रिासकीय अनिकृत, शजल्ला प्रिासन कायाथलय

(घ)

प्रमुख, शजल्ला खानेपानी कायाथलय

कायाथलय

– सदस्य
– सदस्य–सशचव

(२) उपननयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको िए तापनन अनुमनतपत्र प्राप्त
व्यशिले ववकास तर्ा सं चालन गने पररयोजनाको स्रोत उपयोगको सभबन्िमा कुनै वववाद
उत्पन्न िएमा त्यस्तो वववाद समािानका लानग दे हायका अध्यि तर्ा सदस्यहरु रहे को
एक स्रोत उपयोग वववाद ननरुपण सनमनत रहनेछः–

(३) दु

(क)

नेपाल सरकारले तोकेको व्यशि

– सदस्य

(ख)

प्रनतनननि, आवास तर्ा िौनतक योजना मन्त्रालय

– सदस्य

(ग)

प्रनतनननि, जलस्रोत मन्त्रालय

– सदस्य

(घ)

प्रमुख, शजल्ला खानेपानी कायाथलय

वा दु

– सदस्य–सशचव

िन्दा बढी शजल्लाहरुमा रहे को एउटै स्रोतको उपयोग सभबन्िमा

वववाद उत्पन्न िएमा उपननयम (१) बमोशजमको सनमनतमा स्रोत उपयोग सभबन्िमा
दरखास्त नपरे को शजल्लाका शजल्ला ववकास सनमनतको प्रनतनननि र उपननयम (२)
बमोशजमको सनमनतमा स्रोत उपयोग सभबन्िमा वववाद परे को शजल्लाको शजल्ला ववकास
सनमनतका प्रनतनननि समेत सदस्य रहने छन् ।

२४.

स्रोत उपयोग सभबन्िमा उजूरी गनथ सक्नेः (१) कुनै स्रोतको उपयोगबाट कसै ला
पने िएमा मकाथ पने व्यशि वा सं गदठत सं स्र्ाले त्यसको कारण खुला

मकाथ

स्रोत उपयोग

वववाद ननवारण सनमनत समि उजूरी गनथ सक्नेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम उजूरी परे मा स्रोत उपयोग वववाद ननरुपण सनमनतले
स्रोत उपयोग गने पररयोजनाको स्र्लगत ननरीिण गरी अन्य कुराहरुको अनतररि
दे हायका ववषयमा जानकारी नलनु पनेछः–
(क)

पररयोजनाको कुल लागत खचथ,

(ख)

पररयोजनाबाट लािाशन्वन हुने उपिोिाहरुको सं स्र्ा,
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(ग)

पररयोजना सभबन्िमा स्र्ानीय समुदायको आवश्यकता र जन
चाहना,

(घ)

दै ननक उपयोग गररने खानेपानीको पररमाण,

(ङ)

पररयोजना सं चालन गदाथ अन्य व्यशि वा समुदायला

पनथ गएको

असर र उनीहरुको प्रनतकृया, र
(च)

वातावरणमा पनथ जाने प्रनतकूल असर ।

(३) उपननयम (२) बमोशजमको जानकारी नल

सकेपनछ स्रोत उपयोग वववाद

ननरुपण सनमनतले स्रोतको उपयोगको सभबन्िमा परे को उजूरी छानववन गरी आवश्यक
ननणथय

गनेछ ।

पररच्छे द–५
संरचनाको सुरिा र ममथत सं िार
२५.

गुणस्तर कायम राख्नु पनेः नेपाल सरकारले ऐनको दफा १८ बमोशजम खानेपानीको लानग
ननिाथरण गरे को गुणस्तर पानी आपूनतथकताथले उपिोिाला

उपलब्ि गराउने खानेपानीमा

कायम राख्नु पनेछ ।

२६.

स्रोतला

प्रदुवषत बनाउन नहुनःे पानी आपूनतथकताथले स्रोतमा प्रदुषण हुने गरी सं रचनाको

ननमाथण गनथ तर्ा अन्य कुनै प्रकारको कायथहरु गनुथ हुँदैन ।

२७.

वातावरणमा उल्लेखनीय प्रनतकूल असर पानथ नहुनःे पानी आपूनतथकताथले वातावरणमा
उल्लेखनीय प्रनतकूल असर पने गरी सं रचनाको ननमाथण गनथ तर्ा अन्य कुनै प्रकारको
कायथहरु गनुथ हुँदैन ।

२८.

पररयोजनाको ममथतः (१) पानी आपूनतथकताथले आफ्नै स्रोत र सािनको प्रयोग गरी
पररयोजनाको सामान्य ममथत गनुथ पनेछ ।
(२) पानी आपूनतथकताथले आफ्नै स्रोत र सािनले मात्र पररयोजनाको सामान्य ममथत
गनथ नसक्ने िएमा सभबशन्ित गाउँ ववकास सनमनत वा नगरपानलकासँग आनर्थक सहयोग र
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शजल्ला खानेपानी कायाथलयसँग आवश्यक प्राववनिक सहयोग माग गरी पररयोजनाको
सामान्य ममथत गनुथ पनेछ ।
(३) पानी आूनतथकताथले पररयोजनाको ठू लो ममथत गनुथ पने िएमा अदि जनिशि
र स्र्ानीय ननमाथण सामग्री बालुवा, ढु ङ्गा, नगटी आदद उपिोिा सं स्र्ा माफथत उपलब्ि
गरा

पररयोजनाको ममथत गनुथ पनेछ । ममथतको लानग दि जनिशि, अन्य ननमाथण

सामग्री र प्राववनिक सहयोग नै चावहने िएमा पानी आपूनतथकताथले दि जनिशि र ननमाथण
सामग्रीहरु सभबशन्ित गाउँ ववकास सनमनत वा नगरपानलका र शजल्ला ववकास सनमनतबाट र
प्राववनिक सहयोग शजल्ला खानेपानी कायाथलयसँग माग गरी पररयोजनाको ममथत गनुथ
पनेछ।
(४) उपननयम (३) बमोशजम सभबशन्ित गाउँ ववकास सनमनत वा नगरपानलका र
शजल्ला ववकास सनमनतको सहयोगबाट मात्र पररयोजनाको ठू लो ममथत हुन नसक्ने िएमा
पानी आपूनतथकताथले त्यसको ववस्तृत वववरण सवहतको जानकारी सभबशन्ित शजल्ला
खानेपानी कायाथलयला

ददनु पनेछ ।

(५) उपननयम (४) बमोशजमको जानकारी प्राप्त िएपनछ शजल्ला खानेपानी
कायाथलयले ननरीिकद्वारा पररयोजनाको सभबन्िमा आवश्यकता अनुसार स्र्लगत ननरीिण
समेत गरा

आवश्यक ननदे िन दद

पररयोजनाको ठू लो ममथत सभिारको लानग आनर्थक

तर्ा प्राववनिक सहयोग उपलब्ि गराउनु पनेछ ।
(६) उपननयम (१), (२), (३), (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको िए तापनन
अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले सं चालन गरे को पररयोजनाको सभपूण थ ममथत आफैले गनुथ पनेछ।
स्पिीकरणः यस ननयमको प्रयोजनको लानग,–
(क)

“सामान्य ममथत” िन्नाले सं रचनाबाट हुने खानेपानीको च ुहावट रोकर्ाम
गने, जनमनमा
सरसफा

गनिएका

पाइपहरु

सतहमा

दे शखएमा

पुने, सं रचनाको

गने, इन्टे क, जलािय, च्याभवर, िारा आदद ववनग्रएमा शजणोद्वार

गने तर्ा िाराको टु टी, िल्ि आदद फेनै कायथ सभझनु पछथ ।
(ख)

“ठू लो ममथत” िन्नाले दै वी प्रकोपबाट सं रचना िशत्क

वा अन्य कुनै

वकनसमले आकशस्मक रुपमा िनत िएमा गररनु पने सामान्य ममथत
बाहे कका अन्य ममथत सभिार सभबन्िी कायथ सभझनु पछथ ।
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पररच्छे द–६
सेवा उपयोग सभबन्िी व्यवस्र्ा
२९.

सेवा उपलब्ि गराउने आिारः (१) पानी आपूनतथकताथले सेवा उपलब्ि गराउँदा दे हायका
ववषयला

३०.

आिार बनाउनेछः–
(क)

िौगोनलक शस्र्नत,

(ख)

जनसं ख्या,

(ग)

स्रोतमा उपलब्ि हुन सक्ने पानीको पररमाण,

(घ)

सं रचनाको िमता,

(ङ)

अन्य प्राववनिक कुराहरु ।

सेवा उपयोग गनथ प्रार्नमकता ददनेः (१) पानी आपूनतथकताथले ननयम २९ बमोशजम ननिाथररत
आिारहरुको अिीनमा रही दे हायका उपिोिाला

सेवा उपयोग गनथ प्रार्नमकता ददनेछः–

(क)

स्वास्थ्य चौकी, अनार्ालय, बृिाश्रम तर्ा सामाशजक सं स्र्ा,

(ख)

बाढी, आगलागी, महामारी रोग व्याि फैनल
प्राकृनतक वा दै वी प्रकोपको कारणले

वा त्यस्तै अन्य कुनै
अस्र्ायी रुपमा खिा

गररएको शिववर,
(ग)

ववद्यालय, छात्रावास, प्रहरी चौकी, सरकारी, अद्र्ि सरकारी वा गैर
सरकारी कायाथलय तर्ा त्यस्तो कायाथलयको कमथचारीको आवास
गृह,

(घ)

सवथसािारण नागररकको आवास गृह,

(ङ)

अत्यन्त जरुरी सावथजननक महत्वको ननमाथण कायथ,

(च)

उद्योग तर्ा कारखाना िए त्यस्तो उद्योग र कारखानामा काम गने
कामदारहरु ।

(२) उपननयम (१) मा ले शखए दे शख बाहेक सेवा उपलब्ि गराउने प्रार्नमकताको
क्रम ननिाथरण गदाथ पानी आपूनतथकताथले सभबशन्ित गाउँ ववकास सनमनत वा नगरपानलका,
शजल्ला खानेपानी कायाथलय र सनमनतसँग आवश्यक परामिथ गनेछ ।
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३१.

उपिोिा हुनको लानग दरखास्त ददनु पनेः (१) पानी आपूनतथकताथबाट सेवा उपयोग गनथ
चाहने व्यशि वा ननकायले पानी आपूनतथकताथले तोवकददएको ढाँचामा पानी आपूनतथकताथ
समि दरखास्त ददनु पनेछ ।
(२)

उपननयम

(१)

बमोशजम

दरखास्त

प्राप्त

िएपनछ

पानी

आपूनतथकताथले

दरखास्तवालालको माग बमोशजम सेवा उपलब्ि गराउन सवकने नसवकने सभबन्िमा
प्राववनिक तर्ा अन्य आवश्यक कुराहरुको जाँचबुझ गनेछ र त्यसरी जाँचबुझ गदाथ सेवा
उपलब्ि गराउन सवकने िएमा सेवा उपलब्ि गराउँदा लाग्ने लागत रकमको इिमेट गरी
रकम जभमा गनथ दरखास्तवालाला
(३)

उपननयम

दरखास्तवालाले

रकम

भयाद सवहतको सूचना गनेछ ।

(२)

बमोशजम

जभमा

गरे मा

उपिोिाको सूचीमा समावेि गरा

ददइएको
पानी

ननजला

भयाद

आपूनतथकताथले

सवहतको

सूचना

त्यस्तो

अनुसार

व्यशिको

नाम

सेवा उपलब्ि गराउनु पनेछ ।

(४) उपननयम (२) बमोशजम जाँचबुझ गदाथ दरखास्तवालाला
गराउन नसवकने िएमा त्यसको जानकारी सभबशन्ित दरखास्तवालाला

सेवा उपलब्ि

ददनु पनेछ ।

(५) उपननयम (४) बमोशजम पानी आपूनतथकताथको ननणथय उपर शचि नबुझ्ने
दरखास्तवालाले शजल्ला खानेपानी कायाथलय समि उजूरी ददन सक्नेछ ।
(६) उपननयम (५) बमोशजम उजूरी प्राप्त िएपनछ शजल्ला खानेपानी कायाथलयले सो
उजूरी उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुि आदे ि ददन सक्नेछ र त्यस्तो आदे ि
सभबशन्ित पानी आपूनतथकताथ र उजूरीकताथ दुवैला

३२.

मान्य हुनेछ ।

ितथहरु तोक्नेः (१) पानी आपूनतथकताथले उपिोिाला

सेवा उपलब्ि गराउँदा ऐन, यस

ननयमावली तर्ा ऐनको दफा ११ बमोशजम नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरे को
पररयोजना िए पररयोजना हस्तान्तरण गदाथ नेपाल सरकारले तोकेको ितथहरु ववपरीत
नहुने गरी आवश्यक ितथहरु तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम पानी आपूनतथकताथले ितथहरु तोक्दा शजल्ला खानेपानी
कायाथलय र गाउँ ववकास सनमनत वा नगरपानलकासँग आवश्यक परामिथ गनुथ पनेछ ।
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३३.

सेवा कटौती गनथ सक्नेः (१) सं रचनाको िमता िन्दा बढी पररमाणमा खानेपानीको माग
ि

माग अनुसारको सेवा उपलब्ि गराउन नसक्ने अवस्र्ा िएमा पानी आपूनतथकताथले

ननयम ३० बमोशजम ननिाथररत प्रार्वकताको क्रमको आिारमा उपिोिाहरुला

आंशिक

वा पूणथ रुपमा सेवामा कटौती गनथ सक्नेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम सेवा कटौती गदाथ पानी आपूनतथकताथले सनमनत, शजल्ला
खानेपानी कायाथलय र सभबशन्ित गाउँ ववकास सनमनत वा नगरपानलकासँग परामिथ गनुथ
पनेछ ।

३४.

सेवा बन्द गनथ सक्नेः दे हायका अवस्र्ामा पानी आपूनतथकताथले उपिोिाला

प्रदान गरे को

सेवा बन्द गनथ सक्नेछः–
(क)

उपिोिाले सेवा उपयोग गरे बापत बुझाउनु पने सेवा िुल्क नबुझाएमा
िुल्क नबुझाएसभम,

(ख)

उपिोिाले पानी आपूनतथकतासँग गरे को सभझौतामा उशल्लशखत कुनै ितथ
उल्लं घन गरे मा त्यस्तो ितथ पूरा नगरे सभम,

(ग)

सं रचना िनतग्रस्त िएमा वा हुने सं िावना िएमा आवश्यक ममथत सभिार
नगरे सभम,

(घ)

स्रोत वा सं रचनाको पानी प्रदुवषत ि

वा अन्य कुनै कारणले स्वास्थ्यको

दृविकोणले उपयोगी निएसभम ।

३५.

सूचना ददनु पनेः ननयम ३३ र ननयम ३४ को खण्ि (ग) र (घ) बमोशजमको कारणबाट
उपिोिाला

तत्कालै सेवा उपलब्ि गराउन नसवकने अवस्र्ा परे कोमा बाहे क अन्य कुनै

कारणबाट सेवा बन्द गनुथ परे मा पानी आपूनतथकताथले कभतीमा पन्र ददन अगावै सो
कुराको सूचना सावथजननक रुपमा प्रकािन गरी त्यसको जानकारी सभबशन्ित व्यशि वा
ननकायहरुला
३६.

ददनु पनेछ ।

उपिोिाको कतथव्यः उपिोिाको कतथव्य दे हाय बमोशजम हुनेछः–
(क)

आफूले सेवा उपयोग गरे वापत पानी आपूनतथकताथले तोके बमोशजमको सेवा
िुल्क समयमा नै पानी आपूनतथकताथला
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(ख)

कसै ले सेवा अननिकृत रुपमा दुरुपयोग गरे को वा खानेपानीको च ुहावट
गरे को वा त्यस्तो वकनसमको कृयाकलाप अन्यत्र गरे को वा गनथ लागेको
कुरा र्ाहा हुन आएमा तत्कालै पानी आपूनतथकताथला

(ग)

उपिोिा सं स्र्ाले ववकास गरे को सं रचनाको ममथत, सभिार तर्ा सुरिाको
कायथमा पानी आपूनतथकताथला

३७.

सूचना ददने,

आवश्यक सहयोग गने ।

उपिोिाले गनथ नहुने कायथः (१) उपिोिाले दे हाय बमोशजमका कायथहरु गनुथ हुंदैनः–
(क)

ननयम ३६ ववपरीत कुनै काम गनथ,

(ख)

सेवाको अननिकृत रुपमा दुरुपयोग गनथ वा खानेपानीको च ुहावट
गनथ वा त्यस्तो वकनसमको अन्य कृयाकलाप गनथ,

(ग)

आफूले
व्यशिला

(घ)

उपयोग

गरररहेको

खानेपानीको

लाइनबाट

अन्य

अलग्गै त्यस्तो लाइन ददन,

िारा जिान गदाथ जिान गररएको जल उपयोग मापक यन्त्र र
त्यसमा लगाइएको नसल तोड्न र नबगानथ ।

(२) कुनै उपिोिाले उपननयम (१) ववपरीत कुनै काम गरे मा पानी आपूनतथकताथले
त्यस्तो उपिोिाला

प्रदान गरे को सेवा कटौती गनथ सक्नेछ ।

पररच्छे द–७
सेवा िुल्क सभबन्िी व्यवस्र्ा
३८.

सेवा िुल्क ननिाथरण सनमनतः (१) अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले ववकास तर्ा सं चालन गरे को
पररयोजनाबाट उपिोिाले सेवा उपयोग गरे बापत बुझाउनु पने सेवा िुल्कको दर
ननिाथरण गनथ दे हाय बमोशजमको एक सेवा िुल्क ननिाथरण सनमनतको गठन हुनेछः–
(क)

नेपाल सरकारले तोकेको व्यशि

– अध्यि

(ख)

प्रनतनननि, सनमनत

– सदस्य

(ग)

प्रनतनननि, शजल्ला खानेपानी कायाथलय

– सदस्य

(घ)

उपिोिाहरु मध्ये नेपाल सरकारले तोकेको व्यशि

– सदस्य
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(ङ)

सभबशन्ित पानी आपूनतथकताथ

– सदस्य–सशचव

(२) उपननयम (१) बमोशजमको सनमनतले सेवा िुल्कको दर ननिाथरण गदाथ
पररयोजनाको लागत, सं रचनाको सं चालन तररका, से वाको वकनसम, ममथत सभिारमा लाग्ने
खचथ, उपिोिाको सं ख्या, वावषथक आभदानी ह्रास कटृ ी दर, उपयुि लाि, मूल्य सूचीको
पररवतथन आदद कुराहरुको आिारमा गनेछ ।
(३) उपननयम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको िए तापनन उपिोिा
सं स्र्ाले ववकास तर्ा सं चालन गरे को वा ऐनको दफा ११ बमोशजम नेपाल सरकारले
हस्तान्तरण गरे को पररयोजनाबाट उपिोिाले सेवा उपयोग गरे बापत बुझाउनु पने सेवा
िुल्क सभबशन्ित पानी आपूनतथकताथले ननिाथरण गरे बमोशजम हुनेछ ।
(४) उपननयम (३) बमोशजम सेवा िुल्क ननिाथरण गदाथ पानी आपूनतथकताथले
पररयोजनाको सं चालन तर्ा ममथत सभिार गदाथ लाग्ने लागत सभबन्िमा शजल्ला खानेपानी
कायाथलयको प्राववनिक सहयोग नल

३९.

सेवा िुल्कको दर ननिाथरण गनुथ पनेछ ।

नगद, शजन्सी वा जनश्रमबाट सेवा िुल्क उठाउन सक्नेः ननयम ३८ को उपननयम (३)
बमोशजम पानी आपूनतथकताथले ननिाथरण गरे को सेवा िुल्क पानी आपूनतथकताथले उपिोिासँग
नगद, शजन्सी वा जनश्रमदानको माध्यमबाट पनन उठाउन सक्नेछ ।

४०.

सेवा िुल्क बुझाउने तररका र भयादः (१) उपिोिाले सेवा िुल्क बुझाउने तररका र
भयाद पानी आपूनतथकताथले तोवकददए बमोशजम हुनेछ ।
(२) पानी आपूनतथकताथले उपिोिासँग से वा िुल्क नलए पनछ त्यसको रनसद ददनु
पनेछ ।

४१.

ववलभव िुल्कः (१) उपिोिाले पानी आपूनतथकताथले ननिाथरण गरे को समयमा सेवा िुल्क
नबुझाएमा ववलभव िुल्क बुझाउनु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम बुझाउनु पने ववलभव िुल्कको रकम अनुमनतपत्र
प्राप्त व्यशिले सं चालन गरे को पररयोजनाको हकमा ननयम ३८ बमोशजम गदठत सनमनत र
उपिोिा सं स्र्ाले सं चालन गरे को पररयोजनाको हकमा सभबशन्ित पानी आपूनतथकताथले
तोके बमोशजम

हुनेछ ।
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४२.

खानेपानीको पररमाण नाप गने इका ः सेवा िुल्क दर ननिाथरण गने प्रयोजनको लानग
ननयम ३८ बमोशजम गदठत सेवा िुल्क ननिाथरण सनमनतले

खानेपानीको पररमाण

(घननमटर⁄हजार नलटर प्रनत मवहना) बमोशजम कायम गनुथ पनेछ ।

४३.

जल उपयोग मापक यन्त्र जिान गनेः (१) पानी आपूनतथकताथले सेवा िुल्क ननिाथरण गने
प्रयोजनको लानग उपिोिाले उपयोग गने खानेपानीको पररमाणको नाप गनथ प्रत्येक
उपिोिाको िारामा आवश्यक नसल लगा

जल उपयोग मापक यन्त्र जिान गरी ददनु

पनेछ ।
(२) उपननयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको िए तापनन वविेष पररशस्र्नतमा वा
सरलीकरणको
उपिोिाला

लानग

पानी

आपूनतथकताथले

जल

मापक

यन्त्र

जिान

नगरे र

पनन

सेवा उपलब्ि गराउन सक्नेछ ।

(३) उपननयम (१) बमोशजम जिान िएको जल उपयोग मापक यन्त्र नबनग्रएमा,
नानसएमा वा अरु कुनै कारणबाट काम नलाग्ने ि
नाप

गनथ

नसक्ने

आपूनतथकताथला

िएमा

उपिोिाले

सो

उपयोग गरे को पानीको पररमाणमा

कुराको

सूचना

यर्ािक्य

नछटो

पानी

ददनु पनेछ ।

(४) उपननयम (३) बमोशजम सूचना प्राप्त हुन आएमा पानी आपूनतथकताथले
यर्ािक्य नछटो सभबशन्ित उपिोिाको िारामा जिान गररएको जल उपयोग मापक
यन्त्रको ममथत सभिार गनथ वा त्यस्तो िारामा नयाँ जल उपयोग मापक यन्त्र जिान
गररददनु पनेछ ।
(५) जल उपयोग मापक यन्त्रमा पानी आपूनतथकताथले लगाइएको नसल पानी
आपूनतथकताथको तफथबाट खवट

आएको व्यशि बाहे क अन्य व्यशिले फेनथ वा खोल्न

हुँदैन।
४४.

िनतपूनतथ ननिाथरण सनमनतः (१) ऐनको दफा १५ को प्रयोजनको लानग िनतपूनतथ ननिाथरण
गनथ सभबशन्ित शजल्लाको प्रमुख शजल्ला अनिकारीको अध्यितामा शजल्ला खानेपानी
कायाथलय र शजल्ला नसँचा

कायाथलयको प्रनतनननिहरु रहे को एक िनतपूनतथ ननिाथरण सनमनत

रहनेछ ।
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(२) उपननयम (१) बमोशजमको सनमनतले सभबशन्ित जग्गाको िनीला

वास्तववक

रुपमा पनथ गएको हानननोक्सानीको मूल्याङ्ङ्ङ्कन गरी िनतपूनतथ ननिाथरण गनेछ ।
(३) उपननयम (२) बमोशजम िनतपूनतथ ननिाथरण सनमनतले ननिाथरण गरे को िनतपूनतथ
दुवै पिला

मान्य हुनेछ ।

(४) उपननयम (२) बमोशजम िनतपूनतथ ननिाथरण सनमनतले
िनतपूनतथको रकम अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले सभबशन्ित व्यशिला

ननिाथरण गरे को

तीस ददननित्र ददनु

पनेछ ।

४५.

अरुको घर जग्गाको उपयोग वा प्रानप्तको लानग दरखास्त ददनेः (१) ऐनको दफा १६ को
उपदफा (१) बमोशजम स्रोत उपयोगको लानग कसै को घर जग्गा उपयोग वा प्राप्त गनुथ
परे मा अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले अनुसूची–७ बमोशजमको ढाँचामा नेपाल सरकार समि
ननवेदन ददनु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम ननवेदन परे मा नेपाल सरकारले सो ननवेदन
सभबन्िमा आवश्यक जाँचबुझ गनेछ र जाँचबुझ गदाथ ननवेदकको माग बमोशजमको घर
जग्गा उपलब्ि गरा
सं स्र्ाला

ददन आवश्यक दे शखएमा प्रचनलत कानून बमोशजम सं गदठत

घर जग्गा उपलब्ि गरा

ददए सरह ननवेदकला

घर जग्गा उपलब्ि गरा

ददनेछ ।

४६.

प्रयोग गनथ ननषेि गररएको घर जग्गाको िनतपूनतथः (१) ऐनको दफा १६ को उपदफा
(३) बमोशजम अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले पररयोजनाको ववकास वा उपयोग सभबन्िी कुनै
ननमाथण कायथ गरी नेपाल सरकारले त्यस्तो ननमाथण कायथको सुरिाको लानग आवश्यक पने
घर जग्गा अरु कसै ले कुनै खास कामको नननमि प्रयोग गनथ नपाउने गरी ननषेि गरे को
कारणबाट सभबशन्ित व्यशिला
व्यशिले सभबशन्ित व्यशिला

पनथ गएको हानननोक्सानी वापत अनुमनतपत्र प्राप्त

िनतपूनतथ ददनु पनेछ ।

(२) उपननयम (१) बमोशजम ददइने िनतपूनतथको ननिाथरण र तत्सभबन्िी अन्य
व्यवस्र्ा ननयम ४४ बमोशजम हुनेछ ।

पररच्छे द–८
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ववववि
४७.

ननरीिकः (१) पररयोजनाको ननरीिण गनथ शजल्ला खानेपानी कायाथलयले ननरीिक तोक्न
सक्नेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम तोवकएको ननरीिकले पररयोजनाको समय समयमा
ननरीिण गरी दे हायका ववषयहरुमा पानी आपूनतथकताथला
दद

सोको जानकारी शजल्ला खानेपानी कायाथलयला
(क)

आवश्यक आदे ि तर्ा ननदे िन

ददनु पनेछः–

स्रोतको िौनतक सुरिा तर्ा प्रनतकूल वातावरणीय असरबाट
सं रिण,

(ख)

सं रचनाको ननमाथण, ममथत, सभिार तर्ा सुरिा,

(ग)

स्रोत तर्ा सं रचनामा िएको खानेपानीको पररमाणको लगत राख्ने,
खानेपानीको प्रवाह घटाउने, बढाउने तर्ा खानेपानीको अननिकृत
च ुहावट र सेवाको दुरुपयोगबाट बचाउने,

(घ)

खानेपानीला

प्रदुषण हुनबाट बचाउने तर्ा स्वास्थ्यकर बनाउने,

(ङ)

उपिोिाला

उपलब्ि गराउने सेवाको व्यवस्र्ापन, खानेपानीको

आपूनतथ गने लगायत अन्य प्राववनिक कुराहरु ।
(३) उपननयम (२) मा ले शखएदे शख बाहे क सेवा सं चालन तर्ा उपयोग सभबन्िमा
शजल्ला खानेपानी कायाथलयले सभबशन्ित पानी आपूनतथकताथला

आवश्यक आदे ि तर्ा

ननदे िन ददन सक्नेछ ।
(४) उपननयम (२) वा (३) बमोशजम ननरीिक वा शजल्ला खानेपानी कायाथलयले
ददएको आदे ि तर्ा ननदे िन सभबशन्ित पानी आपूनतथकताथले पालना गनुथ पनेछ ।

४८.

उजूरी ददन सक्नेः (१) सेवा उपयोग सभबन्िमा पानी आपूनतथकताथले ददएको ननणथयमा शचि
नबुझ्ने उपिोिाले शजल्ला खानेपानी कायाथलय समि उजूरी ददन सक्नेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम उजूरी प्राप्त हुन आएमा शजल्ला खानेपानी कायाथलयले
आवश्यकता अनुसार सनमनत र गाउँ ववकास सनमनत वा नगरपानलकासँग परामिथ गरी
आवश्यक आदे ि ददन सक्नेछ र त्यसरी ददएको आदे ि सभबशन्ित पानी आपूनतथकताथ वा
उपिोिाला

मान्य हुनेछ ।
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४९.

अनिकारी तोवकएकोः ऐनको दफा २१ र २२ को प्रयोजनको लानग सनमनतला

अनिकारी

तोवकएकोछ ।

५०.

अनुसूचीमा हेरफेरः नेपाल

सरकारले

नेपाल

राजपत्रमा सूचना प्रकािन

गरी यस

ननयमावलीको अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार हे रफेर गनथ सक्नेछ ।

५१.

ननदे शिका बना

लागू गनथ सक्नेः (१) पानी आपूनतथकताथले उपिोिाला

सेवा उपलब्ि

गराउने ववषयमा ऐन वा यस ननयमावलीमा उशल्लशखत व्यवस्र्ा ववपरीत नहुने गरी
आवश्यकता अनुसार ननदे िका बना

लागू गराउन सक्नेछ ।

द्रिव्यः— केही नेपाल कानून सं िोिन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर गररएका िब्दहरुः—
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।

अनुसूची–१
ँ सभबशन्ित)
(ननयम ५ सग
उपिोिा संस्र्ा दताथको लानग ददइने दरखास्त
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श्री अध्यिज्यू,
शजल्ला जलस्रोत सनमनत
उपिोिा सं स्र्ा दताथ गनथको लानग दे हायका कुराहरु खुला
१.

उपिोिा सं स्र्ाको नाम र ठे गानाः–

२.

उपिोिा सं स्र्ाको उद्देश्यः–

३.

स्रोत रहे को अञ्चल ................

यो दरखास्त गरे को छु ।

शजल्ला ...........................................

गाउँ ववकास सनमनत / नगरपानलका .......... विा नं. .........
४.

उपयोग गने पानीको पररमाणः–

५.

पररयोजना िुरु गनथ लाग्ने समयः–

६.

पररयोजना सभपन्न गदाथ लाग्ने जाने अनुमाननत खचथः–

७.

नेपाल सरकारले ववकास गरी हस्तान्तरण गने पररयोजना िए सो पररयोजनाको
नाम र तत् सभबन्िी अन्य वववरणः–

८.

दरखास्त सार् पेि गनुथ पने कागजातहरुः–
(क)

पररयोजना सभबन्िी ववस्तृत वववरण उल्ले ख िएको कागजात ।

(ख)

पररयोजनाको लानग कुनै सं स्र्ाबाट आनर्थक सहायता व्यहोररने िए सो
सभबन्िमा त्यस्तो सं स्र्ाले व्यि गरे को प्रनतबिता र तत् सभबन्िी
कागजातः–

मानर् लेशखएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोशजम सहुँला बुझाउँला ।
दरखास्त ददनेको,–
सहीः–
नामः–
ठे गानाः—
नमनतः—
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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गाउँ ववकास सनमनत वा नगरपावकलाले िनुथ पनेः
यस गाउँ ववकास सनमनत ⁄ नगरपानलका अन्तगथत विा नं ........मा सं चालन हुने उल्लेशखत
पररयोजनाको लानग गठन हुन लागेको उपिोिा सं स्र्ा दताथ हुन उपयुि दे शखएकोले नसफाररस
गररन्छ । सार्ै उल्लेशखत पररयोजना सं चालनको लानग आवश्यक ममथत र सं िारको कायथहरुमा
यस गाउँ ववकास सनमनत⁄ नगरपानलकाको तफथबाट पूण थ सहयोग हुने जानकारी गरा न्छ ।
नसफाररस गने पदानिवकारीको,–
सहीः–
नामः–
पदः—
गाउँ ववकास सनमनत⁄ नगरपानलकाको छाप

गाउँ ववकास सनमनत⁄नगरपानलकाः–
नमनतः–
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अनुसूची–२
ँ सभबशन्ित)
(ननयम ६ को उपननयम (१) सग
उपिोिा सं स्र्ाको दताथ प्रमाणपत्र
श्री ..............................
............................
महािय,
तपा ले नमनत ...........................मा ददएको दरखास्त बमोशजम उपिोिा सं स्र्ा दताथ गरी यो
प्रमाणपत्र ददइएको छ ।
१.

उपिोिा सं स्र्ाको नाम र ठे गानाः–

२.

उपिोिा सं स्र्ाको उद्देश्यः–

३.

उपिोिा सं स्र्ाले सञ्चालन गने पररयोजनाको नामः–

४.

पररयोजनाको स्रोतः–

५.

स्रोत रहे को अं चल .............. शजल्ला ................ गाउँ ववकास सनमनत /
नगरपानलका ............ विा नं. ..................

६.

उपयोग गनथ पाउने पानीको पररमाणः–

७.

उपिोिा सं स्र्ाको कायथ िेत्रः–

८.

पररयोजना िुरु गनुथ पने अवनिः–

९.

उपिोिा सं स्र्ाले पालना गनुथ पने ितथहरुः–
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
प्रमाणपत्र ददने अनिकारीको,–
सहीः–
नामः–
कायाथलयः–
नमनतः–
23
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अनुसूची–३
ँ सभबशन्ित)
(ननयम १० को उपननयम (१) सग
स्रोत सवेिण गने अनुमनतपत्रको लानग ददइने दरखास्त
श्री अध्यिज्यू
शजल्ला जलस्रोत सनमनत
.................
खानेपानीको स्रोत सवेिण गनथ अनुमनतपत्रको लानग दे हायका कुराहरु खुला

यो दरखास्त

गरे को छु ।
१.

व्यशि वा सं गदठत सं स्र्ाको नाम र ठे गानाः–

२.

उद्देश्यः–

३.

सवेिण गनथ चाहेको स्रोतको नामः–

४.

स्रोत

रहेको

अंचल

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

शजल्ला

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

गाउँ ववकास

सनमनत⁄नगरपानलका .......... विा नं. .................
५.

सवेिण गनथ लाग्दा लाग्ने अवनिः–

६.

सवेिण गदाथ लाग्न जाने अनुमाननत खचथः–

७.

अन्य वववरणः–

८.

दरखास्त सार् सं लग्न गनुथ पने कागजातहरुः—
(क)

स्रोतको सवेिण सभबन्िमा आनर्थक, प्राववनिक र वातावरणीय मूल्याङ्कन
सभबन्िी प्रनतवेदन ।

(ख)

स्रोत सवेिण गररने स्र्ानको नक्सा ।

(ग)

सं गदठत सं स्र्ा िए सो सं स्र्ाको वविानको एक प्रनत ।

(घ)

आवश्यक अन्य कागजात ।

मानर् ले शखएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोशजम सहुँला बुझाउँला ।
सं गदठत सं स्र्ा िए त्यस्तो सं स्र्ाको छाप
दरखास्त ददनेको,–
सहीः–
नामः–
ठे गानाः–
नमनत
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अनुसूची–४
ँ सभबशन्ित )
(ननयम ११ सग
स्रोत सवेिण गने अनुमनतपत्र
अनुमनतपत्र सं ख्या...........................
श्री ............................
.............................
महािय,
तपा ला

दे हाय बमोशजम खानेपानीको स्रोत सवे िण गनथ पाउने गरी यो अनुमनतपत्र

ददइएको छ ।
१.

अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिको नाम र ठे गानाः–

२.

सवेिणको उद्देश्यः–

३.

सवेिण गने िेत्रः–

४.

सवेिण िुरु गनुथ पने समयः–

५.

सवेिण समाप्त गनुथ पने अवनिः–

६.

अनुमनतपत्र बहाल रहने अवनिः–

७.

अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले पालना गनुथ पने ितथहरुः–
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
अनुमनतपत्र ददने अनिकारीको,—
सहीः–
नामः–
पदः–
कायाथलयः–
नमनतः–
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अनुसूची–५
ँ सभबशन्ित)
(ननयम १२ को उपननयम (१) सग
स्रोत उपयोग गने अनुमनतपत्रको लानग ददइने दरखास्त
श्री अध्यिज्यू,
शजल्ला जलस्रोत सनमनत
खानेपानीको स्रोत उपयोग गने अनुमनतपत्र पाउनको लानग दे हायका कुराहरु खुला

यो

दरखास्त गरे को छु ।
१.

व्यशि वा सं गदठत सं स्र्ाको नाम र ठे गानाः–

२.

उद्देश्यः–

३.

उपयोग गनथ चाहे को स्रोतको नामः–

४.

स्रोत

रहे को

अंचल

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

शजल्ला

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

गाउँ

ववकास

सनमनत⁄नगरपानलका .......... विा नं. ..............
५.

स्रोत उपयोग गने पानीको पररमाणः–

६.

स्रोत उपयोग गदाथ लाग्ने अनुमाननत खचथः–

७.

स्रोत उपयोग गदाथ खचथ गने आिारः–

८.

स्रोत उपयोगबाट लािाशन्वत हुने उपिोिा सं ख्या र कायथ िेत्रः–

९.

अन्य वववरणहरुः–

१०.

दरखास्त सार् पेि गनुथ पने कागजातहरुः–
(क)

स्रोतको उपयोग सभबन्िमा आनर्थक, प्राववनिक र वातावरणीय सभबन्िी
प्रनतवेदन ।

(ख)

स्रोत उपयोग गने ठाउँको नक्सा ।

(ग)

सं गदठत सं स्र्ा िए सो सं स्र्ाको वविानको एक प्रनत ।

(घ)

आवश्यक अन्य कागजातहरु ।

मानर् लेशखएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोशजम सहुँला बुझाउँला ।
सं गदठत सं स्र्ा िए सो सं स्र्ाको छाप
दरखास्त ददनेको,–
सहीः–
नामः–
ठे गानाः–
नमनतः–
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अनुसूची–६
ँ सभबशन्ित)
(ननयम १४ सग
स्रोत उपयोग गने अनुमनतपत्र
अनुमनतपत्र सं ख्या...........................
........................................
श्री ............................
.............................
महािय,
तपा ला

दे हाय बमोशजम खानेपानीको स्रोत सवे िण गनथ पाउने गरी यो अनुमनतपत्र

ददइएकोछ ।
१.

अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिको नाम र ठे गानाः–

२.

स्रोत उपयोगको उद्देश्यः–

३.

स्रोत उपयोग गने िेत्रः–

४.

स्रोत उपयोग गने पानीको पररमाणः–

५.

स्रोत उपयोग गने सभबन्िमा काम िुरु गनुथ पने समयः–

६.

अनुमनतपत्र बहाल रहने अवनिः–

७.

अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले पालना गनुथ पने ितथहरुः–
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
अनुमनतपत्र ददने अनिकारीको,—
सहीः–
नामः–
पदः–
कायाथलयः–
नमनतः–
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अनुसूची–७
ँ सभबशन्ित)
(ननयम ४५ सग
अरुको घर जग्गा उपयोग वा प्रानप्तको लानग ददइने दरखास्त

नेपाल सरकार,
..................... मन्त्रालय

ववषयः घर जग्गाको उपयोग वा प्रानप्त सभबन्िमा ।

उपरोि सभबन्िमा पररयोजनाको ववकास तर्ा सं चालनको लानग दे हायका घर जग्गा
आवश्यक परे कोले प्रचनलत कानून बमोशजम उि घर वा जग्गा प्राप्त गरा
वववरणहरु खुला

ददन दे हायका

यो दरखास्त गरे को छु ।

१.

अनुमनत प्राप्त व्यशिको नाम र ठे गानाः–

२.

पररयोजनाको नामः–

३.

पररयोजनाको सञ्चालन गने िेत्रः–

४.

पररयोजनाबाट उपलब्ि हुने सुवविाः–

५.

पररयोजनाबाट लािाशन्वत हुने पररवार तर्ा व्यशिको सं ख्याः–

६.

पररयोजनाको कुल लागतः–

७.

पररयोजनाको सं रचना ननमाथण कायथ िुरु हुने समय अवनिः–

८.

पररयोजनाको सं रचना ननमाथण कायथ समाप्त हुने अवनिः–

९.

पररयोजना सञ्चालन हुने समयः–

१०.

चरणवि रुपमा पररयोजना सञ्चालन गने िए िुरु गने िेत्र र अवनिः–

११.

पररयोजना पूण थ रुपमा सञ्चालन हुने समयावनिः–

१२.

प्राप्त वा उपयोग गनुथ पने घर जग्गाको वववरणः–

28

www.lawcommission.gov.np

नस.नं. अञ्चल शजल्ला

गा.वव.स ⁄

विा

घर वा

मोही

घर वा

नगरपानलका

नं.

जग्गा

िए

जग्गाको

िनीको

मोहीको

िेत्रफल

नाम

नाम

कैवफयत

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.

१३.

प्राप्त वा उपयोग गनुथ पने घर वा जग्गाको सभबन्िमा उल्ले ख गनुथ पने अन्य
ववषयः–
(क)

प्रस्ताववत पररयोजना िेत्रनित्र अरु कसै ले कुनै प्रकारको आयोजना
सं चालन गरे को छ छै न ।

(ख)

पररयोजनाबाट उपलब्ि गराइने सेवा, सो िेत्रमा लािाशन्वत हुने जनसमूह,
पररवार तर्ा जनसं ख्याको वववरणः–

(ग)

प्राप्त वा उपयोग गररनु पने घर वा जग्गामा आशश्रत कृवष, श्रनमक र
उनीहरुको पररवारको वववरण ।

१४.

दरखास्त सार् सं लग्न गनुथ पने कागजातः–
(क)

ननजी

स्तरबाट

त्यस्तो

पररयोजना

सञ्चालन

गने

सभबन्िमा

नेपाल

सरकारबाट कुनै नीनत स्वीकृत िएको िए त्यस्तो नीनत सभबन्िी
कागजात,
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(ख)

पररयोजना स्र्लको नक्सा (पररयोजना िेत्रनित्रका गाउँ, िहर बस्ती
बाटोघाटो

खोलानाला

वन, ऐनतहानसक

तर्ा

पयथटकस्र्ल

लगायत

पररयोजनाको मुख्य मुख्य सं रचना दे शखने नक्सा सं लग्न गने)
(ग)

पररयोजना सं चालन गदाथ प्रिाववत हुने व्यशि, कृवष, श्रनमक तर्ा उनीहरुको
पररवारको वकनसम, सं ख्या र उनीहरुला

पने सामाशजक, आनर्थक असरको

ववश्लेषणत्मक अध्ययन प्रनतवेदन,
(घ)

पररयोजना सं चालन गदाथ प्रिाववत व्यशि, कृवष श्रनमक तर्ा उनीहरुको
पररवारला

उपलब्ि गराउने िनतपूनतथ सभबन्िी कायथ प्रणाली तर्ा

तत्सभबन्िी कायथनबनि,
(ि.)

पररयोजना सं चालन गदाथ प्रिाववत व्यशि, कृवष, श्रनमक तर्ा उनीहरुको
पररवारको पुनवाथसको लानग सञ्चालन गररने कायथक्रमको ववस्तृत वववरण
तर्ा तत्सभबन्िी प्रनतवेदन ।

मानर् लेशखएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोशजम सहुँला बुझाउँला ।

दरखास्त ददनेको,–
सहीः–
नामः–
ठे गानाः–
नमनतः–
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