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जलस्रोत नियमावली, २०५०
िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०५०।५।१
सं िोधि
जलस्रोत (पहिलो सं िोधि) नियमावली, २०७०

२०७०।१।३०

जलस्रोत ऐि, २०४९ को दफा २४ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी िेपाल
सरकारले दे िायका नियमिरू बिाएको छ ।

पररच्छे द–१
प्रारशभिक
१.

सं शिप्त िाम र प्रारभिः
२०५०” रिेको

(१) यो नियमिरूको िाम “जलस्रोत नियमावली,

छ ।

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारभि िुिेछ ।

२.

पररिाषाः हवषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ िलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क)

“ऐि” िन्नाले जलस्रोत ऐि, २०४९ सभझिु पछथ ।

(ख)

“शजल्ला जलस्रोत सनमनत” िन्नाले नियम ८ बमोशजमको शजल्ला
जलस्रोत सनमनत सभझिु पछथ ।

(ग)

“अिुमनतपत्र” िन्नाले नियम १४, २० वा २४ बमोशजम ददइिे
अिुमनतपत्र सभझिु पछथ ।

(घ)

“सवेिण” िन्नाले जलस्रोत उपयोगको लानग गररिे सभिाव्यता
अध्ययि, हवस्तृत इशन्जनियररङ्ग निजाइिको कायथ र त्यसको लानग
गररिे अन्वेषणको कायथ समेत सभझिु पछथ ।

(ङ)

“उपिोक्ता” िन्नाले जलस्रोतसँग सभबशन्धत सेवा उपयोग गिे
व्यशक्त सभझिु पछथ ।
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(च)

“सेवा िुल्क” िन्नाले िेपाल सरकार वा अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तले
उपलब्ध गराएको जलस्रोतसँग सभबशन्धत सेवा उपयोग गरे बापत
उपिोक्ताले बुझाउिु पिे िुल्क सभझिु पछथ ।

पररच्छे द– २
उपिोक्ता सं स्र्ा
३.

उपिोक्ता संस्र्ाको गठिः सं स्र्ागत रूपमा जलस्रोतको उपयोग गिथ चाििे
व्यशक्तिरूले पदानधकारी तर्ा सदस्य समेत गरी कभतीमा सात जिा िएको
उपिोक्ता सं स्र्ा गठि गिथ सक्िेछि् ।

४.

उपिोक्ता संस्र्ा दताथको लानग दरखास्त ददिुपिेः नियम ३ बमोशजम उपिोक्ता
सं स्र्ा गठि गरी दताथ गराउि चाििे सभबशन्धत उपिोक्तािरू मध्येबाट कभतीमा
सात जिा उपिोक्तािरूले अिुसूची–१ बमोशजमको ढाँचामा उपिोक्ता सं स्र्ाको
एकप्रनत हवधाि र एक सय रुपैयाँ दस्तुर सहित शजल्ला जलस्रोत सनमनत समि
दरखास्त ददिु पिेछ ।

५.

हवधािमा खुलाउिु पिे हववरणिरूः नियम ४ बमोशजम पेि गिुप
थ िे उपिोक्ता
सं स्र्ाको हवधािमा सं स्र्ा सभबन्धी दे िायका हववरणिरू खुलाउिु पिेछः–
(क)

पूरा िाम र ठे गािा,

(ख)

उद्देश्य तर्ा कायथ िेत्र,

(ग)

सदस्यको लानग योग्यता र सदस्यता िुल्क,

(घ)

सदस्यको निष्कािि र राजीिामा,

(ङ)

िक दावी, िामासारी वा िकवालाको मिोियि,

(च)

साधारण सिा सभबन्धी,

(छ)

सञ्चालक सनमनतको गठि (निवाथचि एवं काम, कतथव्य तर्ा
अनधकार सभबन्धी),

(ज)

सञ्चालक पदमा विाल रिि िसक्िे अवस्र्ा,
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६.

(झ)

सञ्चालक सनमनतको बैठक सभबन्धी कायथहवनध,

(ञ)

कोष र ले खापरीिण,

(ट)

हवधाि सं िोधि,

(ठ)

हवघटि,

(ि)

हवहवध ।

दताथ र प्रमाणपत्रः (१) नियम ४ बमोशजम पिथ आएको दरखास्त उपर शजल्ला
जलस्रोत सनमनतले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपिोक्ता सं स्र्ा दताथ गिथ उपयुक्त
दे खेमा दताथ गरी अिुसूची–२ बमोशजमको ढाँचामा उपिोक्ता सं स्र्ा दताथको
प्रमाणपत्र ददिु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम कुिै उपिोक्ता सं स्र्ा दताथ गिथ उपयुक्त
िदे खेमा शजल्ला जलस्रोत सनमनतले सोको स्पष्ट कारण खोली दरखास्तवालालाई
दरखास्त परे को नमनतले तीस ददिनित्र सो कुराको सूचिा ददिु पिेछ ।
(३) यो नियमावली प्रारभि िुि ु अगावै प्रचनलत कािूि बमोशजम दताथ
िएका उपिोक्ता सं स्र्ािरू यसै नियमावली बमोशजम दताथ िएका मानििेछि् ।

७.

हवधाि संिोधिः उपिोक्ता सं स्र्ाले आफ्िो हवधाि सं िोधि गिुथ पिे िएमा
हवधािको प्रहिया पूरा गरी तयार गररएको हवधािको सं िोनधत मस्यौदा शजल्ला
जलस्रोत सनमनतमा पेि गिुथ पिेछ र शजल्ला जलस्रोत सनमनतले तत्सभबन्धमा
आवश्यक जाँचबुझ गरी हवधाि सं िोधि गिथ स्वीकृनत ददि सक्िेछ ।

पररच्छे द–३
जलस्रोतको उपयोग सभबन्धी व्यवस्र्ा
८.

शजल्ला जलस्रोत सनमनतको गठिः (१) िेपाल

......... नित्र रिे को जलस्रोतको



उपयोगको लानग ऐिको दफा ८ को उपदफा (१) बमोशजम अिुमनतपत्र प्रदाि
गिे प्रयोजिको लानग प्रत्येक शजल्लामा एक शजल्ला जलस्रोत सनमनत रििेछ ।
(२) शजल्ला जलस्रोत सनमनतमा दे िायका अध्यि र सदस्यिरू रििेछि्ः


पहिलो सं िोधिद्वारा शझहकएको ।
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(क)

प्रमुख शजल्ला अनधकारी

– अध्यि

(ख)

प्रनतनिनध, शजल्ला कृहष हवकास कायाथलय

– सदस्य

(ग)

प्रनतनिनध, शजल्ला वि कायाथलय

– सदस्य

(घ)

प्रनतनिनध, शजल्ला खािेपािी कायाथलय

– सदस्य

(ङ)

प्रनतनिनध, शजल्ला नसँचाइ कायाथलय

– सदस्य

(च)

प्रनतनिनध, सभबशन्धत शजल्लानित्र िेपाल
सरकारद्वारा सञ्चानलत हवद्युत आयोजिाको
कायाथलय

(छ)

– सदस्य

खण्ि (ख) दे शख (च) सभम उल्लेशखत
प्रनतनिनध बािेक जलस्रोतको उपयोगसँग

९.

सभबशन्धत कायाथलयको प्रनतनिनध

– सदस्य

(ज)

प्रनतनिनध, शजल्ला हवकास कायाथलय

– सदस्य

(झ)

स्र्ािीय हवकास अनधकारी

–सदस्य सशचव

शजल्ला जलस्रोत सनमनतको बैठक सभबन्धी कायथहवनधः (१) शजल्ला जलस्रोत
सनमनतको बैठक अध्यिले तोकेको समय, नमनत र स्र्ािमा बस्िेछ ।
(२) बैठकको अध्यिता शजल्ला जलस्रोत सनमनतको अध्यिले गिेछ ।
अध्यिको अिुपशस्र्नतमा शजल्ला जलस्रोत सनमनतको सदस्यिरूले आफूमध्येबाट
छािेको व्यशक्तले

बैठकको अध्यिता गिेछ ।

(३) शजल्ला जलस्रोत सनमनतको कुल सदस्य सं ख्याको पचास प्रनतित
सदस्य उपशस्र्त िएमा बैठकको लानग गणपूरक सं ख्या पुगेको मानििेछ ।
(४) शजल्ला जलस्रोत सनमनतमा कुिै हवषयमा छलफल िै मतदाि िुँदा
उपशस्र्त सदस्य सं ख्याको दुई नतिाई सदस्यिरूको मतलाई शजल्ला जलस्रोत
सनमनतको निणथय

मानििेछ ।
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(५) शजल्ला जलस्रोत सनमनतको निणथय शजल्ला जलस्रोत सनमनतको सदस्य
सशचवद्वारा प्रमाशणत गररिेछ ।
(६) शजल्ला जलस्रोत सनमनतको बैठक सभबन्धी अन्य कायथहवनध शजल्ला
जलस्रोत सनमनत आफैँले निधाथरण गरे बमोशजम िुिेछ ।

१०.

ु
शजल्ला जलस्रोत सनमनतको संयक्त
बैठकः (१) जलस्रोतको उपयोगसँग सभबशन्धत
कुिै काम एक िन्दाबढी शजल्ला जलस्रोत सनमनतिरूसँग सभबशन्धत िएमा
ु
सभबशन्धत सबै शजल्ला जलस्रोत सनमनतिरूको सं यक्त
बैठकले यो नियमावली
बमोशजमको अनधकारको प्रयोग गिेछ ।
ु
(२) उपनियम (१) बमोशजमको सं यक्त
शजल्ला जलस्रोत सनमनतको
बैठकको अध्यिता सभबशन्धत जलस्रोत सभबन्धी पररयोजिाको सं रचिा वा
त्यसको मुख्य िाग जुि शजल्ला जलस्रोत सनमनतको कायथिेत्रनित्र पछथ सोिी
शजल्ला जलस्रोत सनमनतको अध्यिले गिेछ ।

११.

शजल्ला जलस्रोत सनमनतको सशचवालयः शजल्ला जलस्रोत सनमनतको सशचवलाय
सभबशन्धत शजल्लाको स्र्ािीय हवकास अनधकारीको कायाथलयमा रििेछ ।

१२.

जलस्रोतको उपयोगको सवेिण अिुमनतपत्रको लानग दरखास्त ददिेः (१) जलस्रोत
उपयोगको सवेिण अिुमनतपत्र नलि चाििे व्यशक्त वा सं गदठत सं स्र्ाले अिुसूची–
३ बमोशजमको ढाँचामा प्रस्ताहवत पररयोजिासँग सभबशन्धत दे िायका हववरणिरू
खुलाइ शजल्ला जलस्रोत सनमनत समि तीिप्रनत दरखास्त फारम ददिु पिेछ ।
(क)

पररयोजिाको हववरण,

(ख)

पररयोजिा रििे स्र्ािको िक्िा (मुख्य मुख्य सं चरिा
समेत दे शखिे),

(ग)

पािीको स्रोत र उपयोग िुिे पािीको पररमाण,

(घ)

पररयोजिाबाट लािाशन्वत िुिे उपिोक्तािरूको सं ख्या र
हकनसम,
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(ङ)

सवेिण गररिे जलस्रोतका िेत्र,

(च)

पररयोजिा सभपन्न गिथ लाग्िे अिुमानित कुल अवनध र
लागत

(छ)

(सवेिण र सञ्चालिको लानग समेत),

अन्य आवश्यक कुरािरू ।

(२) उपनियम (१) बमोशजम सवेिण अिुमनतपत्रको लानग दरखास्त ददँदा
अिुसूची–८ मा उल्ले शखत दस्तुरको पच्चीस प्रनतितको दरले िुि आउिे रकम
सवेिण अिुमनतपत्र दस्तुर बापत बुझाउिु पिेछ ।

१३.

दरखास्त उपर जाँचबुझः (१) नियम १२ बमोशजम दरखास्त परे पनछ ऐि र यस
नियमावली

बमोशजम

दरखास्तवालाले

दरखास्तसार्

पेि

गिुप
थ िे

आवश्यक

कागजात, हववरण वा प्रनतवेदि पेि गरे िगरे को सभबन्धमा शजल्ला जलस्रोत
सनमनतले आवश्यक जाँचबुझ गिुथ पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम जाँचबुझ गदाथ दरखास्तवालाले दरखास्तसार्
पेि गिुथ पिे कुिै कागजात, हववरण वा प्रनतवेदि पेि गरे को रिे िछ ििे त्यस्तो
कागजात, हववरण वा प्रनतवेदि पेि गिथ शजल्ला जलस्रोत सनमनतले सभबशन्धत
दरखास्तवालालाई मुिानसब माहफकको भयाद तोकी दरखास्त परे को नमनतले पन्र
ददिनित्र सूचिा ददिु पिेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम कुिै कागजात, हववरण वा प्रनतवेदि पेि गिथ
शजल्ला जलस्रोत सनमनतले भयाद तोकी सूचिा ददएकोमा जुि नमनतमा त्यस्तो
कागजात प्राप्त िुि आउँछ सोिी नमनतलाई िै ऐिको दफा ८ को उपदफा (२)
को प्रयोजिको लानग दरखास्त परे को नमनत मानििेछ ।

१४.

सवेिण अिुमनतपत्र ददिेः नियम १२ बमोशजम परे को दरखास्त उपर नियम १३
बमोशजम शजल्ला जलस्रोत सनमनतले आवश्यक जाँचबुझ गरे पनछ दरखास्तावालाको
माग अिुसार वा आवश्यक िए सं िोधि समेत गरी अिुसूची–४ बमोशजमको
ढाँचामा दरखास्तवालालाई जलस्रोत उपयोगको सवेिण अिुमनतपत्र ददिु पिेछ ।
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१५.

सवेिण प्रनतवेदि पेि गिुप
थ िेः नियम १४ बमोशजम अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तले
सवेिणको काम सभपन्न गरे को नमनतले तीस ददिनित्र आफूले गरे को सवेिणको
तीिप्रनत प्रनतवेदि शजल्ला जलस्रोत सनमनत समि पेि गिुथ पिेछ ।

१६.

दोिोरो सवेिण अिुमनतपत्र िददइिेः नियम १४ बमोशजम ददइएको सवेिण
अिुमनतपत्रमा उल्ले शखत अवनधिर सोिी िेत्रमा सोिी कामको सवेिण गिथ पाउिे
गरी अन्य कुिै व्यशक्त वा सं गदठत सं स्र्ालाई दोिोरो पिे गरी अिुमनतपत्र ददइिे
छै ि ।

१७.

जलस्रोत उपयोगको अिुमनतपत्रको लानग दरखास्त ददिेः (१) जलस्रोतको उपयोग
गिथ चाििे व्यशक्त वा सं गदठत सं स्र्ाले अिुसूची–५ बमोशजमको ढाँचामा प्रस्ताहवत
पररयोजिासँग सभबशन्धत दे िायको हववरणिरू खुलाई शजल्ला जलस्रोत सनमनत
समि तीिप्रनत दरखास्त फाराम ददिु पिेछः
(क)

पररयोजिाको हवस्तृत हववरण (पररयोजिा स्र्लको िक्िा, उपयोग
गररिे पािीको स्रोत, पररयोजिा सभपन्न गिथ लाग्िे अिुमानित समय,
लागत,

पररयोजिाको

सििागीिरूको

िाम

र

नतिीिरूको

सं लग्िताको हकनसम, पररयोजिामा अशन्तम स्वानमत्व रििे व्यशक्त
वा सं गदठत सं स्र्ा तर्ा त्यस्तो सं स्र्ाका सञ्चालकिरूको िाम, र्र
र वति समेत स्पष्ट रूपमा खुलाउिु पछथ ।
(ख)

सभिाव्यताको हवश्लेषण (पररयोजिाको हवस्तृत िक्िा सहितको
प्राहवनधक

हववरण

तर्ा

आनर्थक

हवश्लेषण

र

उपिोक्तािरूको

हववरण),
(ग)

हवत्तीय

व्यवस्र्ा

पररयोजिाका

(पररयोजिाको

लगािीकताथिरूको

अिुमानित
आनर्थक

हवत्तीय

व्यवस्र्ा,

िै नसयत, पररयोजिामा

प्रत्यि रूपले सििागी िुिे हवत्तीय सं स्र्ािरूको प्रनतवद्धता र
ँ ी र ऋणको प्रनतित),
लागिीकताथिरूको दाहयत्व तर्ा िेयर पूज
(घ)

घर जग्गाको उपयोग वा प्राप्ती (पररयोजिा निमाथण कायथको लानग
स्र्ायी वा अस्र्ायी तवरबाट उपयोग वा प्राप्तीको लानग चाहििे
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सरकारी

वा

गैर

सरकारी

जग्गाको

कुल

िेत्रफल

र

जग्गाधिीिरूको लगत),
(ङ)

वातावरणीय

प्रिाव

हवश्लेषण

(पररयोजिाले

वातावरणमा

पािे

उल्ले खिीय प्रनतकूल प्रिावलाई न्यू ितम गिथ अपिाउिे उपायिरू
तर्ा जलस्रोतमा रििे जलचर एवं जल वातावरण सं रिणको लानग
अपिाउिे उपायिरू, पररयोजिाले सभबशन्धत िेत्रमा पािथ सक्िे
सामाशजक तर्ा आनर्थक प्रिावको अनतररक्त हवद्यमाि स्र्ािीय श्रम
तर्ा स्रोत र साधिको उपयोग, पररयोजिा सभबन्धी कायथ पूरा
िएपनछ त्यस िेत्रका व्यशक्तिरूले पाउिे लाि, निमाथण तर्ा
सञ्चालि सभिार सभबन्धमा स्र्ािीय जितालाई ददइिे तानलम,
निमाथण शिहवरको लानग आवश्यक पिे सुहवधािरू, सुरिात्मक
व्यवस्र्ािरू

तर्ा

पररयोजिा

सञ्चालिबाट

सभबशन्धत

जग्गाधिीिरूलाई पिथ सक्िे असर, हवस्र्ाहपत जिसं ख्याको लगत र
नतिीिरूको पुिवाथसको लानग अपिाउिे आवश्यक व्यवस्र्ा समेत
स्पष्ट रूपमा खुलाउिु पछथ),
(च)

१८.

अन्य आवश्यक कुरािरू ।

दरखास्त उपर जाँचबुझः (१) नियम १७ बमोशजम दरखास्त प्राप्त िएपनछ ऐि र
यस नियमावली बमोशजम दरखास्तसार् पेि गिुप
थ िे आवश्यक कागजात, हववरण
वा प्रनतवेदि पेि गरे िगरे को सभबन्धमा शजल्ला जलस्रोत सनमनतले आवश्यक
जाँचबुझ गिुप
थ िेछ ।
(२) उपहयिम (१) बमोशजम जाँचबुझ गदाथ दरखास्तवालाले दरखास्तसार्
पेि गिुथ पिे कुिै कागजात, हववरण वा प्रनतवेदि पेि गरे को रिे िछ ििे त्यस्तो
कागजात, हववरण वा प्रनतवेदि पेि गिथ शजल्ला जलस्रोत सनमनतले सभबशन्धत
दरखास्तवालालाई मुिानसब माहफकको भयाद तोकी दरखास्त दताथ िएको नमनतले
तीस ददिनित्र सो कुराको सूचिा ददिु पिेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम कुिै कागजात, हववरण वा प्रनतवेदि पेि गिथ
शजल्ला जलस्रोत सनमनतले भयाद तोकी सूचिा ददएकोमा जुि नमनतमा त्यस्तो
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कागजात प्राप्त िुि आउँछ सोिी नमनतलाई िै ऐिको दफा ८ को उपदफा (२)
को प्रयोजिको लानग दरखास्त परे को नमनत मानििेछ ।

१९.

सावथजनिक सूचिा प्रकाशित गिुप
थ िेः (१) नियम १७ बमोशजम जलस्रोतको
उपयोगको अिुमनतपत्रको लानग दरखास्त परे पनछ शजल्ला जलस्रोत सनमनतले नियम
१८ बमोशजम आवश्यक जाँचबुझ गरी तत्सभबन्धी हववरणिरू खुलाइ सावथजनिक
जािकारीको लानग सूचिा प्रकाशित गिुथ पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम सूचिा प्रकाशित िएपनछ जलस्रोतको
उपयोगनसत सभबशन्धत पररयोजिाको निमाथण तर्ा सञ्चालि गदाथ कुिै उल्लेखिीय
प्रनतकूल असर पिे िएमा तत्सभबन्धी हववरणिरू खुलाई सूचिा प्रकाशित िएको
नमनतले पैंतीस ददिनित्र सभबशन्धत शजल्ला जलस्रोत सनमनत समि जो सुकैले पनि
मन्तव्य ददि सक्िेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम प्राप्त िुि आएको प्रनतहिया समेतलाई
नबचार गरी शजल्ला जलस्रोत सनमनतले त्यस्तो उल्लेखिीय प्रनतकूल असर न्यू ितम
गिे सभबन्धमा सभबशन्धत दरखास्तवालाले पालि गिुप
थ िे कुरािरू अिुमनतपत्र
ददँदा तोकी ददिेछ ।

२०.

अिुमनतपत्र ददिेः नियम १७ बमोशजमको दरखास्त उपर नियम १८ र १९
बमोशजमको कायथहवनध पूरा गरी गराई शजल्ला जलस्रोत सनमनतले दरखास्तवालाको
माग बमोशजम वा आवश्यक िए सं िोधि समेत गरी अिुसूची–६ बमोशजमको
ढाँचामा दरखास्तवालालाई जलस्रोतको उपयोग सभबन्धी अिुमनतपत्र ददिु पिेछ ।

२१.

सवेिणको अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तलाई पररयोजिा सञ्चालि गिथ अिुमनतपत्र प्रदाि
गररिेः नियम १४ बमोशजम सवेिणको अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तले आफूले गरे को
सवेिण बमोशजम जलस्रोतको उपयोग सभबन्धी कायथ पनि गिथ चािे मा सवेिण
कायथ पूरा गिुथ पिे भयाद नित्रै नियम १७ बमोशजमका हववरणिरू खुलाई
दरखास्त

ददएमा

यस

नियमावलीको

अन्य

व्यवस्र्ािरूको

अधीिमा

रिी

दरखास्तवालालाई प्रार्नमकताकोसार् नियम २० बमोशजम जलस्रोत उपयोगको
अिुमनतपत्र ददि सहकिे छ ।
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२२.

जलस्रोत मानर् अनधकार कायम िुिःे यस नियमावली बमोशजम जलस्रोतको उपयोग
सभबन्धी कायथ सञ्चालि गिथ अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तलाई अिुमनतपत्रमा उल्लेख
िए

बमोशजमको

कामको

लानग

सोिी

अिुमनतपत्रमा

तोहकएको

स्र्ाि

र

िेत्रसभमको जलस्रोतको उपयोग गिे अनधकार प्राप्त िुिेछ ।

२३.

कायथ िुरु गिुप
थ िे अवनधः (१) अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तले अिुमनतपत्रमा उल्लेशखत
कायथ अिुमनतपत्र प्राप्त गरे को नमनतले सवेिणको िकमा तीि महििानित्र र
जलस्रोतको उपयोग सभबन्धी कायथ सञ्चालिको िकमा एक वषथ नित्र िौनतक
रूपमा कायथ िुरु गरी सोको जािकारी सभबशन्धत शजल्ला जलस्रोत सनमनतलाई
ददिु पिेछ ।
तर भयादनित्र कायथ िुरु गिथ िसकेको कारण खोली अिुमनतपत्र प्राप्त
व्यशक्तले निवेदि ददएमा सभबशन्धत शजल्ला जलस्रोत सनमनतले त्यस्तो कारण उशचत
र यर्ेष्ट दे खेमा भयाद र्प गिथ सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम कायथ िुरु िएपनछ प्रत्येक ६ महििामा
िएको कामको प्रगनत हववरण अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तले सवेिण वा निमाथण कायथ
सभपन्न ििएसभम सभबशन्धत शजल्ला जलस्रोत सनमनत समि पठाउिु पिेछ ।

२४.

ियाँ अिुमनतपत्र नलिुपिेः (१) ऐि प्रारभि िुि ु अगावैदेशख जलस्रोतको उपयोग
गरररिेको व्यशक्त वा सं गदठत सं स्र्ाले पनि नियम १७ मा उल्लेशखत हववरणिरू
खुलाई ऐि प्रारभि िएको नमनतले एक वषथ नित्र सभबशन्धत शजल्ला जलस्रोत
उपयोगको अिुमनतपत्रको लानग दरखास्त ददिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम पिथ आएको दरखास्त उपर सभबशन्धत
शजल्ला जलस्रोत सनमनतले आवश्यक जाँचबुझ गरी दरखास्तवालालाई अिुसूची–७
बमोशजमको ढाँचामा अिुमनतपत्र ददिेछ ।

२५.

अिुमनतपत्र दस्तुरः यो नियमावली बमोशजमको जलस्रोतको उपयोग सभबन्धी कायथ
सञ्चालि गिथ अिुमनतपत्रको लानग दरखास्त ददँदा अिुसूची–८ मा तोहकए
बमोशजमको अिुमनतपत्र दस्तुर बुझाउिु पिेछ ।
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२६.

अिुमनतपत्र िवीकरण गिेः (१) यो नियमावली बमोशजम जलस्रोतको सवेिण वा
उपयोगको लानग ददइएको अिुमनतपत्रमा उल्लेशखत अवनध समाप्त िुि ु अगावै अको
अवनधको लानग अिुमनतपत्रको िवीकरण गिुथ पिेछ ।
(२) प्रत्येक अिुमनतपत्र िवीकरण गराउँदा अिुसूची–८ मा तोहकएको
दस्तुरको पचास प्रनतित िवीकरण दस्तुर लाग्िेछ ।

२७.

अिुमनतपत्र हविी वा िस्तान्तरण गिथ स्वीकृनत नलिुपिेः (१) अिुमनतपत्र प्राप्त
व्यशक्तले आफ्िो अिुमनतपत्र हविी गिथ वा अन्य कुिै प्रकारले कसै लाई
िस्तान्तरण गिुथ परे मा सभबशन्धत शजल्ला जलस्रोत सनमनत समि निवेदि ददिु
पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम प्राप्त िएको निवेदि उपर सभबशन्धत शजल्ला
जलस्रोत सनमनतले आवश्यक जाँचबुझ गरी दरखास्तवालाको िाउँमा रिे को
अिुमनतपत्र अन्य व्यशक्त वा सं गदठत सं स्र्ाको िाउँमा हविी गिथ वा अन्य कुिै
प्रकारले िस्तान्तरण गिथ स्वीकृनत ददि सक्िेछ ।

पररच्छे द–४
जलस्रोत उपयोगको हववाद सभबन्धी जाँचबुझ
२८.

जलस्रोत उपयोग जाँचबुझ सनमनतः (१) जलस्रोतको उपयोग गदाथ कुिै हववाद
उत्पन्न िएमा त्यस्तो हववाद समाधािको लानग दे िायका अध्यि तर्ा सदस्यिरू
िएको एक जलस्रोत उपयोग जाँचबुझ सनमनत रििेछः
(क)

प्रनतनिनध, जलस्रोत मन्त्रालय

– अध्यि

(ख)

प्रनतनिनध, सभबशन्धत शजल्ला हवकास सनमनत

– सदस्य

(ग)

प्रनतनिनध, राहिय योजिा आयोगको िेत्रीय
कायाथलय

– सदस्य

(२) दुई वा दुई िन्दा बढी शजल्लािरू बीच जलस्रोतको उपयोग सभबन्धी
हववाद उत्पन्न िएमा उपनियम (१) को खण्ि (ख) बमोशजम हववादसँग
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सभबशन्धत प्रत्येक शजल्लाको शजल्ला हवकास सनमनतको एक एक जिा प्रनतनिनधिरू
रििेछि् ।
(३) उपनियम (१) बमोशजमको जलस्रोत उपयोग जाँचबुझ सनमनतले
जलस्रोतको

उपयोगमा

उत्पन्न

हववाद

समाधाि

गदाथ

दे िायको

कायथहवनध

अपिाउिेछः
(क)

जलस्रोत

उपयोगको

पररयोजिाबाट

लािाशन्वत

िुिे

स्र्ािीय

व्यशक्तिरू नबच जलस्रोत उपयोगको प्रार्नमकता निधाथरण वा
जलस्रोत सभबन्धी कुिै पररयोजिा सञ्चालि गरे बाट स्र्ािीय
व्यशक्तिरूलाई

पिथ

जािे

मकाथको

सभबन्धमा

हववाद

उठे मा

सभबशन्धत सबै अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्त, सं गदठत सं स्र्ा तर्ा
स्र्ािीय व्यशक्तिरूलाई छु ट्टाछु ट्टै वा सामूहिक रूपमा आफ्िो दावी
पुष्याई िुिे तथ्यिरू उल्लेख गरी नलशखत जािकारी पेि गिथ
मुिानसब माहफकको भयाद तोकी ददिु पिेछ ।
(ख)

खण्ि (क) बमोशजम तोहकएको भयादनित्र नलशखत जािकारी प्राप्त
िएपनछ पररयोजिास्र्ल समेतको स्र्लगत अध्ययि गरी मुख्यतया
दे िायको हवषयमा जािकारी नलिु पिेछः
(अ)

पररयोजिाको कुल खचथ,

(आ)

पररयोजिाबाट िुिे फाइदाको स्तर,

(इ)

आयोजिा सञ्चालि गदाथ सभबशन्धत जलस्रोतबाट उपयोग
गरी रिे का व्यशक्त वा समूिलाई पिथ सक्िे असर,

(ई)

पररयोजिाबाट लािाशन्वत िुिे उपिोक्ताको सं ख्या,

(उ)

पररयोजिा सञ्चालि गदाथ वातावरणमा पिे प्रिाव,

(ऊ)

स्र्ािीय जिताको आवश्यकता,

(ए)

पररयोजिाबाट लािाशन्वत िुिे उपिोक्तािरूको प्रनतहिया,

(ऐ)

अन्य आवश्यक कुरािरू ।
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(ग)

खण्ि (ख) मा उल्लेख िएका हवषयिरूमा जािकारी प्राप्त गरे पनछ
सोको आधारमा जलस्रोतको लािदायक उपयोग िए ििएको र
सो जलस्रोत उपयोग गिथ पाउिे कुराको निधाथरण गररिेछ ।

(घ)

उपनियम (३) को खण्ि (ग) बमोशजम जलस्रोतको उपयोग
सभबन्धी

कुराको

निधाथरण

गदाथ

जलस्रोत

उपयोग

जाँचबुझ

सनमनतले कुिै जलस्रोतको उपयोग गिे ितथिरू समेत तोक्ि
सक्िेछ ।

पररच्छे द–५
सेवा िुल्क सभबन्धी
२९.

वाहषथक

िुल्कः

अिुमनतपत्र

प्राप्त

व्यशक्तले

जलस्रोतको

उपयोग

गरी

अन्य

व्यशक्तिरूलाई व्यापाररक प्रयोजिको लानग सेवा उपलब्ध गराए बापत िेपाल
सरकारलाई बुझाउिु पिे वाहषथक िुल्क अिुसूची–९ मा तोहकए बमोशजम
िुिेछ ।

३०.

सेवा िुल्क निधाथरण सनमनतः (१) िेपाल सरकारले हवकास गरे को जलस्रोतको
उपयोगको सेवा िुल्क निधाथरण गिथ र निधाथररत समयनित्र सेवा िुल्क िबुझाउिे
उपिोक्ताले नतिुथ पिे अनतररक्त सेवा िुल्कको दर समेत निधाथरण गिथ दे िायका
अध्यि तर्ा सदस्यिरू िएको एक सेवा िुल्क निधाथरण सनमनत रििेछः
(क)

िेपाल सरकारले तोकेको व्यशक्त

(ख)

उपिोक्तािरू मध्येबाट िेपाल सरकारले
तोकेको व्यशक्त

(ग)

िेपाल सरकारले तोकेको व्यशक्त

–अध्यि

– सदस्य
– सदस्य सशचव

(२) सेवा िुल्क निधाथरण सनमनतको बैठक सभबन्धी कायथहवनध उक्त
सनमनत आफैले निधाथरण गिथ सक्िेछ ।
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(३) उपनियम (१) बमोशजम सेवा िुल्क निधाथरण सनमनतले सेवा िुल्क
निधाथरण गदाथ ह्रासकट्टी दर, उपयुक्त लाि, सं रचिाको तररका, उपिोक्ता मूल्य
सूचीको पररवतथि जस्ता कुरािरुको आधारमा सेवा िुल्क निधाथरण गिेछ ।

३१.

सेवा िुल्क बुझाउिु पिेः जलस्रोतको उपयोगबाट उपलब्ध सेवा उपयोग गिे
उपिोक्तािरूले सेवा उपयोग गरे बापत नियम ३० को उपनियम (३) बमोशजम
निधाथररत सेवा िुल्क बुझाउिु निजिरूको दाहयत्व िुिेछ ।

पररच्छे द–६
घर जग्गा प्रानप्त तर्ा िनतपूनतथ सभबन्धी व्यवस्र्ा
३२.

निवेदि ददिुपिेः ऐिको दफा १६ को उपदफा (१) बमोशजम जलस्रोत उपयोगको
लानग अरू कसै को घर जग्गा उपयोग गिथ वा प्राप्त गिथ आवश्यक परे मा
अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तले िेपाल सरकार समि अिुसूची–१० बमोशजमको
ढाँचामा निवेदि ददिु पिेछ ।

३३.

पररयोजिास्र्ल वररपरीको जग्गा प्रयोग गिथ निषेध गिथ सक्िेः (१) ऐिको दफा
१६ को उपदफा (३) को प्रयोजिको लानग िेपाल सरकारले जलस्रोतको उपयोग
सभबन्धी पररयोजिाको हकनसम, बिोट, िमता आदद कुरािरूलाई ध्यािमा राखी
त्यस्तो पररयोजिा िेत्रनित्रका घरजग्गा कुिै खास कामको लानग अरू कसै ले
प्रयोग गिथ िपाउिे गरी निशित दूरी तोकी निषेध गिथ सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम निषेध गररएको कुराको सूचिा िेपाल
सरकारले सवथसाधारणको जािकारीको लानग प्रकाशित गरी सभबशन्धत पररयोजिा
िेत्रको मुख्य मुख्य ठाउँ, पररयोजिा कायाथलय, सभबशन्धत गाउँ हवकास सनमनत वा
िगरपानलका, शजल्ला हवकास सनमनत, शजल्ला प्रिासि कायाथलय र माल वा
मालपोत कायाथलयमा समेत टाँस्ि लगाउिु पिेछ ।

३४.

िनतपूनतथ ददइिेः (१) नियम ३३ बमोशजम घरजग्गा प्रयोग गिथ निषेध गररएको
कारणबाट सभबशन्धत व्यशक्तलाई िएको िानि िोक्सािी बापत ददइिे िनतपूनतथको
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रकम नियम ३५ को उपनियम (२) बमोशजम गदठत िनतपूनतथ निधाथरण सनमनतले
निधाथरण गरे बमोशजम िुिेछ ।
(२) घर जग्गाको प्रयोगमा र्प बन्दे ज लगाउिु पिे अवस्र्ा परे कोमा
बािे क उपनियम (१) बमोशजम ददइिे िनतपूनतथको रकम सभबशन्धत व्यशक्तलाई
एकै पटक मात्र ददइिेछ ।

३५.

िनतपूनतथ निधाथरण सनमनतः (१) ऐिको दफा १० को उपदफा (३) बमोशजम ददिु
पिे िनतपूनतथको रकम निधाथरण गिथ दे िायका अध्यि र सदस्यिरू िएको एक
िनतपूनतथ निधाथरण सनमनत रििेछः–
(क)

िेपाल सरकारले तोकेको व्यशक्त

(ख)

जलस्रोत उपयोग सभबन्धी पररयोजिासँग
सभबशन्धत कायाथलयको प्रनतनिनध

(ग)

– अध्यि

– सदस्य

जलस्रोतसँग सभबशन्धत िेपाल सरकारले
तोकेको हविेषज्ञ

– सदस्य

(२) ऐिको दफा १५ र १६ बमोशजम ददिु पिे िनतपूनतथको रकम
निधाथरण गिे प्रयोजिको लानग उपनियम (१) मा तोहकएको सनमनतमा दे िायका
व्यशक्तिरू समेत सदस्य रििेछिः–
(क)

िानि िोक्सािी िएको अचल सभपशत्तको
धिी वा निजको प्रनतनिनध

(ख)

– सदस्य

िानि िोक्सािी िएको अचल सभपशत्त
रिेको िेत्रका सभबशन्धत शजल्ला मालपोत
कायाथलयको प्रनतनिनध

(ग)

– सदस्य

िानि िोक्सािी िएको अचल सभपशत्त
रिेको िेत्रको सभबशन्धत गाउँ हवकास
सनमनत वा िगरपानलकाको सदस्य
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(३) उपनियम (१) बमोशजमको िनतपूनतथ निधाथरण सनमनतले िनतपूनतथको
रकम निधाथरण गदाथ प्रत्यि तर्ा वास्तहवक िानि िोक्सािीको मूल्याङ्कि गरी
िनतपूनतथको रकम निधाथरण गिुथ पिेछ ।
(४) िनतपूनतथ निधाथरण सनमनतको बैठक सभबन्धी कायथहवनध उक्त सनमनत
आफैँले निधाथरण गिथ सक्िेछ ।

पररच्छे द–७
हवहवध
३६.

अनधकारी तोहकएकोः (१) ऐिको दफा २१ को प्रयोजिको लानग सभबशन्धत
शजल्ला जलस्रोत सनमनतलाई अनधकारी तोहकएको छ ।
(२) कुिै जलस्रोत प्रदू हषत िए ििएको वा कुिै जलस्रोतको उपयोगको
सभबन्धमा ऐिको दफा १८ को उपदफा (१) बमोशजमको गुणस्तर िए ििएको
सभबन्धमा परीिण गिे गराउिे अनधकार िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा
सूचिा प्रकाशित गरी तोहकददएको अनधकारीलाई िुिेछ ।
(३) ऐिको

दफा २२ को उपदफा (१), (२) र (३) बमोशजम सजाय

गिे प्रयोजिको लानग जलस्रोत मन्त्रालयको सशचवलाई तोहकएको छ ।

३७.

सियोग पुयाथउिु पिेः आफ्िो कायथ सभपादिको नसलनसलामा शजल्ला जलस्रोत
सनमनतले

जलस्रोतसँग

सभबशन्धत

निकायबाट

आवश्यकता

अिुसार

जलस्रोत

सभबन्धी तथ्याङ्किरू माग गिथ सक्िेछ र माग िए बमोशजमको तथ्याङ्किरू
उपलब्ध गराउिु सभबशन्धत निकायको कतथव्य िुिछ
े ।

३८.

दुघट
थ िाको सूचिाः (१) अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तले जलस्रोतको उपयोग सभबन्धी
कुिै काम गदाथ कुिै प्रकारले दुघट
थ िा वा िोक्सािी िएमा शजल्ला जलस्रोत
सनमनतलाई तुरुन्त सूचिा ददिु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको सूचिा प्राप्त िएपनछ त्यस्तो दुघट
थ िाका
कारण पत्ता लगाउि शजल्ला जलस्रोत सनमनतले आवश्यक निरीिण गिथ गराउि
सक्िेछ र प्राहवनधक दृहष्टकोणबाट त्यस्तो दुघट
थ िा िदोिोररिे अपिाउिु पिे
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सुरिात्मक व्यवस्र्ा गिथ अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तलाई आदे ि ददि सक्िेछ र
यस्तो आदे ि पालिा गिुथ सभबशन्धत अिुमनतपत्र प्राप्त व्यशक्तको कतथव्य िुिेछ ।

३९.

िेपाल सरकारले निदे िि ददि सक्िेः िेपाल सरकारले जलस्रोतको उपयोग
सभबन्धमा शजल्ला जलस्रोत सनमनतलाई आवश्यक निदे िि ददि सक्िेछ । यस्तो
निदे ििको पालिा गिुथ शजल्ला जलस्रोत सनमनतको कतथव्य िुिेछ ।

४०.

अिुसूचीमा िेरफर वा र्पघट गिथ सक्िेः िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा
प्रकाशित गरी यस नियमावलीको अिुसूचीमा आवश्यकतािुसार िेरफेर वा र्पघट
गिथ सक्िेछ ।

द्रष्टब्यः–

केिी िेपाल कािूि सं िोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रूपान्तर िएका िब्दिरूः–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार”
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अिुसूची–१
ँ सभबशन्धत)
(नियम ४ सग
निवेदि पत्रको ढाँचा
श्री अध्यिज्यू,
..............शजल्ला जलस्रोत सनमनत
................................
मिोदय,
िामीले ................................. उपिोक्ता सं स्र्ा गठि गरी दताथ गराउि
चािेकोले जलस्रोत ऐि, २०४९ को दफा ५ तर्ा जलस्रोत नियमावली, २०५० को
नियम ४ बमोशजम उपिोक्ता सं स्र्ा दताथ गराउि दे िायको हववरण खुलाई प्रस्ताहवत
उपिोक्ता सं स्र्ाको एक प्रनत हवधाि र एक सय रुपैयाँ दस्तुर सहित दरखास्त ददएका
छौँ ।
हववरणः
१.

उपिोक्ता सं स्र्ाको िामः

२.

कायथ िेत्रः

३.

उद्देश्यिरूः
(क)
(ख)
(ग)

४.

सदस्यिरूको िाम

ठे गािा

(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
18
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(च)
(छ)
५.

६.

उपयोग गररिे जलस्रोतको हववरणः
(क)

जलस्रोतका िाम र रिे को ठाउँः

(ख)

जलस्रोतबाट गररिे प्रयोगः

(ग)

उपिोक्ता सं स्र्ाले उपयोग गिथ चािे को जलस्रोतको पररमाणः

(घ)

उक्त जलस्रोतको िाल िै रिे को उपयोगः

उपिोक्ता सं स्र्ाले पुयाथउि चािे को सेवा सभबन्धी हववरणः
(क)

सेवाको हकनसमः

(ख)

सेवा पुयाथउिे िेत्रः

(ग)

सेवाबाट लािाशन्वत िुिे उपिोक्तािरूको सं ख्याः

(घ)

िहवष्यमा सेवा हवस्तार गिथ सहकिे सभिाविाः

७.

आनर्थक स्रोतको हववरणः

८.

कायाथलयको ठे गािाः

निवेदक,
उपिोक्ता सं स्र्ाको तफथबाट दरखास्त ददिेको
सिीः
िामः
पदः
ठे गािाः
नमनतः
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अिुसूची–२
ँ सभबशन्धत)
(नियम ६ को उपनियम (१) सग
उपिोक्ता सं स्र्ा दताथ प्रमाण पत्र
दताथ नमनतः
दताथ िभबरः
..............शजल्ला जलस्रोत सनमनत
नमनतः......................
श्री...............................
..................................
..................................

.............................. (सभबशन्धत उपिोक्ता सं स्र्ाको िाम) ....................
जलस्रोत ऐि, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (२) तर्ा जलस्रोत नियमावली, २०५०
को नियम ६ को उपनियम (१) बमोशजम ................... साल .................... महििा
................ गतेमा यस कायाथलयमा दताथ गरी यो दताथ प्रमाणपत्र प्रदाि गररएको छ ।
जलस्रोत ऐि, २०४९ र जलस्रोत नियमावली, २०५० बमोशजम आफ्िो कायथ सञ्चालि गिुथ
िोला ।

सिीः
िाम, र्रः
पदः
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अिुसूची–३
ँ सभबशन्धत)
(नियम १२ को उपनियम (१) सग
जलस्रोतको उपयोगको सवेिण अिुमनतपत्रको लानग दरखास्त
नमनतः..............................
श्री अध्यिज्यू,
.......................शजल्ला जलस्रोत सनमनत,
...................................................
जलस्रोतको उपयोगको निनमत्त सवेिण गिथको लानग अिुमनतपत्र पाउि जलस्रोत
नियमावली, २०५० को नियम १२ बमोशजम दे िायको हववरण खुलाई यो दरखास्त पेि
गरे को छु ।
१.

व्यशक्त वा सं गदठत सं स्र्ाको िाम र ठे गािाः

२.

उद्देश्यः

३.

सवेिण गिे िेत्रः

४.

सवेिण गिथ लाग्िे अिुमानित खचथ रु..........
(पुष्याई हववरण सं लग्ि गिुप
थ िेछ)

५.

सवेिण गिे अवनधः

६.

अन्य हववरणिरू (जलस्रोत नियमावली, २०५० को नियम १२ बमोशजम)

मानर् उल्लेशखत व्यिोरा ठीक साँचो छ झुट्ठा ठिरे कािूि बमोशजम सिुँला बुझाउँला ।

सं गदठत सं स्र्ा िए सो सं स्र्ाको छाप

सभबशन्धत व्यशक्त वा सं गदठत
सं स्र्ाको तफथबाट दरखास्त ददिेको
िाम र र्रः
सिीः
पदः
ठे गािाः
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अिुसूची–४
ँ सभबशन्धत)
(नियम १४ सग
जलस्रोतको उपयोगको सवेिण अिुमनतपत्र
..............शजल्ला जलस्रोत सनमनत
अिुमनतपत्र सं ख्या
नमनतः.....................
श्री..............................
.................................
मिािय,
तपाईलाई जलस्रोतको उपयोगको सवेिण गिथ पाउिे गरी दे िायको हववरण खोली
जलस्रोत नियमावली, २०५० को नियम १४ बमोशजम यो अिुमनतपत्र प्रदाि गररएको
छ ।

१.

व्यशक्त वा सं गदठत सं स्र्ाको पूरा िाम ठे गािाः–

२.

जलस्रोत सवेिणको उद्देश्यः–

३.

जलस्रोत सवेिणको िेत्रः–

४.

सवेिण गिे अवनधः–

५.

अिुमनतपत्र बिाल रििे अवनधः–

अिुमनतपत्र ददिे अनधकारीको, –
िामः
सिीः
पदः
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अिुसूची–५
ँ सभबशन्धत)
(नियम १७ सग
जलस्रोतको उपयोगको अिुमनतपत्रको लानग दरखास्त
नमनतः.....................
श्री अध्यिज्यू,
.....................शजल्ला जलस्रोत सनमनत
................................................
जलस्रोतको उपयोगको निनमत्त अिुमनतपत्र पाउि जलस्रोत नियमावली, २०५०
को नियम १७ बमोशजम दे िायका हववरणिरू समेत खुलाई यो दरखास्त पेि गरे को
छु ।
१.

व्यशक्त वा सं गदठत सं स्र्ाको िाम र ठे गािाः

२.

उद्देश्यः

३.

उपयोग गिथ खोजेको जलस्रोतको पररमाण र उपयोग गिे प्रयोजिः

४.

प्रस्ताहवत जलस्रोत उपयोग गिे ठाउँः

५.

जलस्रोतको उपयोगबाट लाि पुग्िे ठाउँको िेत्रफलः

६.

प्रस्ताहवत उपयोगबाट िुि सक्िे सभिाहवत लािः

७.

प्रस्ताहवत सेवाबाट लािाशन्वत िुिे उपिोक्तािरूको सं ख्याः

८.

जलस्रोतको उपयोगको लानग लाग्िे अिुमानित रकम र सोको स्रोतः

९.

जलस्रोत उपयोग गिे तररकाः

१०.

जलस्रोतको िाल िै रिेको र िहवष्यमा िुि सक्िे उपयोगः

११.

अन्य हववरणिरूः
मानर् उल्ले शखत व्यिोरा ठीक साँचो छ झुट्ठा ठिरे मा कािूि बमोशजम सिुँला

बुझाउँला ।
सं गदठत सं स्र्ा िए सो सं स्र्ाको छाप सभबशन्धत व्यशक्त वा सं गदठत सं स्र्ाको
तफथबाट दरखास्त ददिे व्यशक्तको, –
िाम, र्रः
सिीः
पदः
ठे गािाः
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अिुसूची–६
ँ सभबशन्धत)
(नियम २० सग
जलस्रोतको उपयोगको अिुमनतपत्र
...........................शजल्ला जलस्रोत सनमनत
अिुमनतपत्र सं ख्या
नमनतः.....................
श्री..............................
.................................

मिािय,
तपाईलाई जलस्रोतको उपयोग गिथ पाउिे गरी दे िायको हववरण खोली जलस्रोत
नियमावली, २०५० को नियम २० बमोशजम यो अिुमनतपत्र प्रदाि गररएको छ ।
१.

व्यशक्त वा सं गदठत सं स्र्ाको िाम र ठे गािाः–

२.

जलस्रोत उपयोगको उद्देश्यः–

३.

जलस्रोतको िाम, हकनसम र रिे को स्र्ािः–

४.

उपयोग गिथ पाउिे जलस्रोतको पररमाणः–

५.

जलस्रोत उपयोगको िेत्रः–

६.

जलस्रोत उपयोग गिे तररकाः–

७.

प्रस्ताहवत पररयोजिाबाट लािाशन्वत िुिे उपिोक्तािरूको सं ख्याः–

८.

अिुमनतपत्र विाल रििे अवनधः–
अिुमनतपत्र ददिे अनधकारीको, –
िामः–
सिीः–
पदः–
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अिुसूची–७
ँ सभबशन्धत)
(नियम २४ को उपनियम (२) सग
जलस्रोतको उपयोगको अिुमनतपत्र
.....................शजल्ला जलस्रोत सनमनत
अिुमनतपत्र सं ख्या
नमनतः.....................
श्री..............................
.................................
मिािय,
तपाईले

अिुमनतपत्र

पाउि

नमनत.....................मा

ददिु

िएको

दरखास्त

बमोशजम दे िायको हववरणिरू खुलाई जलस्रोत ऐि, २०४९ को दफा ८ को उपदफा
(३) र जलस्रोत नियमावली, २०५० को नियम २४ बमोशजम यो अिुमनत पत्र प्रदाि
गररएको छ ।
१.

जलस्रोतको उपयोग गिे व्यशक्त वा सं गदठत सं स्र्ाको िाम र ठे गािाः–

२.

जलस्रोत उपयोगसँग सभबशन्धत पररयोजिाको िाम र हकनसमः–
(प्रत्येक उपयोगसँग सभबशन्धत)

३.

जलस्रोतको िाम र रिेको स्र्ािः–

४.

जलस्रोतको उपयोग िएको पररमाणः–

५.

जलस्रोत उपयोगबाट उपलब्ध गराइएको सेवा र त्यसको नबस्तार िेत्रः–
अञ्चल....................शजल्ला................गा.हव.स./िगरपानलका..................

६.

उपिोक्ता सं ख्या र त्यसको हकनसमः–

७.

सेवा उपलब्ध गराउि िुरु गरे को नमनतः–

८.

अिुमनतपत्र बिाल रििे अवनधः–

९.

अन्य ितथिरूः–
अिुमनतपत्र ददिे अनधकारीको
िामः–
सिीः–
पदः–
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अिुसूची–८
(नियम १२ को उपनियम (२) नियम २५ र नियम २६ को उपनियम (२)
ँ सभबशन्धत)
सग
अिुमनतपत्र दस्तुर

जलस्रोत उपयोगको हकनसम

दस्तुर

(क)

खािेपािी र घरे ल ु उपयोग

रु. १००।–

(ख)

नसं चाई

रु. २००।–

(ग)

पिुपालि तर्ा मत्स्यपालि जस्ता कृहषजन्य उपयोग

रु. १००।–

(घ)

घरे ल ु उद्योग, औद्योनगक व्यवसाय तर्ा खािीजन्य उपयोग

रु. २००।–

(ङ)

जल यातायात

रु. ५००।–

(च)

आमोद प्रमोदजन्य उपयोग

रु. ५००।–

(छ)

अन्य उपयोग

रु. ५००।–
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अिुसूची–९
ँ सभबशन्धत)
(नियम २९ सग
जलस्रोतको उपयोग वापत बुझाउिु पिे वाहषथक िुल्क
१.

नसं चाइको िकमा
(क)

दुई िजार िे क्टरसभमको जनमि नसं चाइ गिथ
प्रनत िे क्टर रु. एकका दरले अनधकतम

(ख)

दुई िजारदे शख पाँच िजार िेक्टरसभमको जनमि
नसं चाइ गिथ

(ग)

रु. २०००।–

पाँच िजारदे शख दस िजार िेक्टरसभमको जनमि
नसं चाइ गिथ

(घ)

रु. ५०००।–

दस िजारदे शख पन्रिजार िेक्टरसभमको जनमि
नसं चाइ गिथ

(ङ)

रु. १००००।–

पन्र िजारदे शख बीस िजार िेक्टरसभमको जनमि
नसं चाइ गिथ

(च)

(छ)
२.

रु. १०००।–

रु. १५०००।–

बीस िजारदे शख पच्चीस िजार िेक्टरसभमको जनमि
नसं चाइ गिथ रु.

२००००।–

पच्चीस िजार िे क्टर िन्दाबढी नसं चाइ गिथ

रु. २५०००।–

खािेपािीको िकमा
(क)

दुई िजारसभमको जिसं ख्यालाई खािेपािीको
व्यवस्र्ा गिथ

(ख)

रु. ५००।–

दुई िजारदे शख पाँच िजारसभमको जिसं ख्यालाई
खािेपािीको व्यवस्र्ा गिथ

(ग)

रु. २०००।–

पाँच िजारदे शख दस िजारसभमको जिसं ख्यालाई
खािेपािीको व्यवस्र्ा गिथ

रु. ५०००।–
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(घ)

दस िजारदे शख पन्र िजारसभमको जिसं ख्यालाई
खािेपािीको व्यवस्र्ा गिथ

(ङ)

रु. १००००।–

पन्र िजारदे शख बीस िजारसभमको जिसं ख्यालाई
खािेपािीको व्यवस्र्ा गिथ

(च)

रु. १५०००।–

बीस िजारदे शख पच्चीस िजारसभमको जिसं ख्यालाई
खािेपािीको व्यवस्र्ा गिथ

(छ)

रु. २००००।–

पच्चीस िजार िन्दा बढी जिसं ख्यालाई
खािेपािीको व्यवस्र्ा गिथ

३.

रु. २५०००।–

कृहषजन्य उपिोगको लानग रु.२,०००।– दे शख २०,०००।– सभम पािी
प्रयोगको पररमाणको आधारमा ।

४.

घरे ल ु उद्योगको लानग रु.२,०००।– दे शख २०,०००।– सभम पािी प्रयोगको
पररमाणको

५.

आधारमा ।

औद्योनगक व्यवसाय तर्ा खािीजन्य उपयोगको लानग रु.५,०००।– दे शख
५०,०००।– सभम पािी प्रयोगको पररमाणको आधारमा ।

६.

आमोद प्रमोदजन्य प्रयोगको लानग रु.१,०००।– दे शख १०,०००।– सभम
वाहषथक कारोवारको आधारमा ।

७.

अन्य

प्रयोगको

लानग

रु.५,०००।–

कारोवारको आधारमा ।
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१०,०००।–

सभम

वाहषथक
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अिुसूची–१०
ँ सभबशन्धत)
(नियम ३२ सग
जग्गा उपयोग वा प्रानप्तको लानग दरखास्त

नमनत......................
श्रीमाि्................................
जलस्रोत मन्त्रालय ।
मिोदय,
जलस्रोतको उपयोगको नसलनसलामा निमाथण कायथ िुरु गिथका लानग तपनसलमा
उल्ले शखत घर जग्गा उपयोग गिुथ पिे वा प्राप्त गिुथ पिे िएकोले नियमािुसार उपयोग गिथ
पाउिे गरी वा प्राप्त गराइ पाउि यो दरखास्त पेि गरे को छु ।

तपनसल

सं गदठत सस्र्ा िए सो सं स्र्ाको छाप

सभबशन्धत व्यशक्त वा सं गदठत सं स्र्ाको
तफथबाट दरखास्त ददिेको
िाम र र्रः–
सिीः–
पदः–
ठे गािाः
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