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सानीभेरी गाउँपालिका, 

लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड: ५                     संख्या :२२                        लमलि: २०७८/१०/२६ 

भाग-२ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए 
बमोजिमको ऐन काययविधध , धनयमािली, मापदण्ड सियसाधारणको 
िानकारीको लाधग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७८ सालको काययविधध नं.१७ 

सानीभेरी गाउँपाधलका िलस्रोत काययविधध, २०७८ 

 प्रस्तािनााः  सानीभेरी गाउँपाधलका धभत्रको  भ-ूसतहमा िा भधूमगत िा 
अन्य कुनै अिस्थामा  रहेको िलस्रोतको समजुित उपयोग, संरक्षण, 

व्यिस्थापन र विकास गनय एिं िलस्रोतको लाभदायक उपयोगहरूको 
धनधारयण गनय, त्यस्तो उपयोगबाट हनुे िातािरणीय तथा अन्य हानीकारक  
प्रभािको  रोकथाम  गने  एिं िलस्रोतलाई प्रदूषणमकु्त राख्न ेसम्बन्धमा 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११  (२) ध १ र 
दफा ११ (४) ग ३ बमोजिम स्थानीय तहको क्षेत्राधधकार धभत्रका 
िानेपानी तथा िलस्रोत संस्था ब्यिस्थापन गनय कानूनी व्यिस्था गनय 
िाञ्छनीय भएकोले सानीभेरी गाउँपाधलकाको प्रशासकीय कायय  विधध 
(धनयधमत गने) ऐन, २०७४ को दफा ४ ले  ददएको अधधकार प्रयोग 
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गरी  सानीभेरी गाउँपाधलकाको धमधत २०७८।१०।२५  मा  बसेको 
कायायपाधलकाको बैठकले यो काययविधध स्िीकृत गरी लागू गरेकोछ ।  

१.संजक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस काययविधधको नाम “िलसा्रेत 
कावययिधध, २०७७” रहेको छ । (२) यो काययविधध वफददम सानीभेरी 
गाउँपाधलकाबाट स्िीकृत भएको धमधतबाट लाग ुहनुेछ ।  

२. पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविधधमााः 
 (१) “िलस्रोत” भन्नाले यस गाउँपाधलकाधभत्र भ-ूसतहमा िा भधूमगत िा 
अन्य िनुसकैु अिस्थामा रहेको पानी सम्झनपुछय ।  

(२)  “लाभदायक  उपयोग”  भन्नाले  उपलब्ध  साधन  र  स्रोतले 
भ्याएसम्म  उजित  रूपले गररएको िलस्रोतको उपयागे सम्झनपुछय । 

 (३) “अनमुधतपत्र प्राप्त व्यजक्त” भन्नाले िलस्रोतको उपयोग गने  दफा  
बमोजिम अनमुधतपत्र प्राप्त व्यजक्त िा सङ्गदठत संस्था सम्झनपुछय ।  

(४) “िल उपभोक्ता संस्था” भन्नाले दफा ५ बमोजिम गदठत  
िलउपभोक्ता संस्था सम्झनपुछय ।  

 (५) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोजिम” भन्नाले यस काययविधध िा 
अन्तगयत बनेको धनएममा तोवकएको  िा तोवकए बमोजिम सम्झनपुछय 
।  

३. िलस्रोत स्िाधमत्िाः  यस सानीभेरी गाउँपाधलका धभत्र रहेको 
िलस्रोतको स्िाधमत्ि सानीभेरी गाउँपाधलकामा धनवहत रहनेछ ।  

४.  िलस्रोत उपयोगाः (१) यस  काययविधध  बमोजिम िल उपयोग 
अधधकार अनमुधतपत्र प्राप्त नगरी  कसैले पधन िलस्रोतको उपयोग गनय 
पाउने छैन ।  

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु  कुरा  लेजिएको  भएता पधन देहाय 
बमोजिम िलस्रोतको उपयोग गनय अनमुधतपत्र धलनपुने छैनाः  

(क) व्यजक्तगत िा सामवुहक रूपमा आफ्नो धनधमत्त िानेपानी र अन्य  

घरेल ुप्रयोिनको लाधग उपयोग गनय,  
(ि) व्यजक्तगत िा सामवुहक रूपमा आफ्नो िग्गाको धसंिाइ गनय,  
(ग) घरेल ुउद्योगको रूपमा पानीघट्ट िा पनिक्की िलाउन, 

 (घ) व्यजक्तगत रूपमा स्थानीय आिागमनको लाधग डुङ्गाको प्रयोग गनय,  
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(ङ) िग्गा धनीले आफ्नो िग्गाधभत्र मात्र सीधमत रहेको िलस्रोत 
तोवकए बमोजिम उपयोग गनय ।  

(३) िलस्रोतको उपयोग गने व्यजक्त िा सङ्गदठत संस्थाले अरूलाई 
मकाय नपने गरी लाभदायक उपयोग  गनुयपनेछ ।  

५. िल उपभोक्ता संस्था गठनाः (१) सामवुहक लाभका लाधग संस्थागत 
रूपमा िलस्रोतको उपयोग  गनय िाहने व्यजक्त िा समूहहरूले  तोवकए 
बमोजिम िल उपभोक्ता संस्था गठन गनय सक्नेछन ् ।  

(२)  उपदफा (१) बमोजिम गठन गररएको िल उपभोक्ता संस्था 
दतायको लाधग तोवकएको अधधकारी समक्ष अनसुिुी-१ बमोजिम धनिेदन 
ददन ुपनेछ ।   

(३) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको धनिेदन माधथ आिश्यक प्रकृया 
परुा गरी अनसुिुी-२ बमोजिमको  दताय प्रमाण पत्र ददन ुपनेछ  । िल 
उपभोक्ता संस्था दताय अधधकारीका रुपमा प्रमिु प्रशासकीय अधधकत ृ
िा धनिले तोकेएको अधधकृत स्तरको कमयिारी रहनेछ ।  

(४) िल उपभोक्ता सधमधत/संस्था/पेजरिक  सेट दताय गदाय तपशीलमा 
उरलेजित वििरणहरु धनिेदन सवहत सानीभेरी गाउँपाधलकाको 
कायायलयमा पेश गनुयपनेछ ।  

1. आम भेलाको माइन्यटु (सहमधत तथा मञ्जुरी प्रदान )  

2.  व्यजक्तगत िग्गामा पने भए मञ्जुरीनामा  

3.  विधान २ प्रधत  

4. पररयोिना प्रस्ताि   

5. सधमधतको धनणयय  

6. सम्बजन्धत िडा कायायलयको धसफाररस  

7. सधमधतका पदाधधकारीहरुको नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रधतधलवप 

8.  धनिेदन  

(५)  धबधानमा िलुाउन ुपनय वििरणहरुाः धनयम ५ (४) बमोजिम पेश 
गनुय पने उपभोक्ता संस्थाको धबधानमा संस्था सम्बजन्ध कम्तीमा देहायका 
वििरणहरु िलुाउन ु पनेछ ।  
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(क) पूरा नाम र ठेगाना,  
(ि) उदे्दश्य तथा काययक्षते्र,   

(ग) सदस्यका लाधग योग्यता र सदस्यता शरुक,  

(घ) सदस्यको धनश्कासन र रािीनामा,  
(ङ) हक दािी, नामसारी िा हकिालाको मनोनयन,  

(ि) साधारण सभा सम्बजन्ध,  

(छ) सञ्चालक सधमधतको गठन धनिायिन एिं काम, कतयव्य तथा  
अधधकार सम्बजन्ध),  

(ि) सञ्चालक पदमा िहाल रहन नसक्ने अिस्था,  
(झ) सञ्चालक सधमधतको बठैक सम्बजन्ध काययविधध,  

(ञ) कोष र लेिापरीक्षण, 

(ट) धबधान संशोधन  

(ठ) विघटन,  

(ड) विविध ।  

६. उपभोक्ता संस्था सङ्गदठत संस्था हनुेाः (१) िल उपभोक्ता संस्था 
अविजछछन्न उत्तराधधकारिाला स्िशाधसत  र सङ्गदठत संस्था हनुेछ ।  

(२) उपभोक्ता संस्थाको सबै काम कारिाहीको धनधमत्त आफ्नो छुटै्ट 
छाप तथा लेटर प्याड हनपुछय ।  

(३)  उपभोक्ता  संस्थाले  व्यजक्त  सरह  िल  अिल  सम्पजत्त  प्राप्त  
गनय,  उपभोग  गनय,  बेिधबिन   गनय  िा अन्य वकधसमले व्यिस्था गनय 
सक्नेछ ।  

(४)  उपभोक्ता  संस्थाले  व्यजक्त  सरह  नाधलस  उिूर  गनय  र  
उपभोक्ता  संस्था  उपर  पधन  सोही  नामबाट नाधसल उिूर लाग्न 
सक्नेछ ।  

७. िलस्रोत उपयोगको प्राथधमकताक्रमाः  (१)  िलस्रोतको  उपयोग  
गदाय  साधारणतया  देहायका प्राथधमकताक्रम अनसुार गनुयपनेछाः  

(क) िानेपानी र घरेल ुउपयोग,  

(ि) धसंिाई,  

(ग) पशपुालन तथा मत्स्यपालन िस्ता कृवषिन्य उपयोग,  
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(घ) िलविद्यतु,  

(ङ) घरेल ुउद्योग, औद्योधगक व्यिसाय तथा िानीिन्य उपयोग,  

(ि) िल यातायात,  

(छ) आमोद प्रमोदिन्य उपयोग,   

(ि) अन्य उपयोग ।  

(२)  िलस्रोतको  उपयोग गदाय कुनै वििाद उत्पन्न भएमा तोवकएको 
सधमधतले उपदफा (१) को प्राथधमकताक्रम, दफा ४ को उपदफा (३) 
बमोजिम िलस्रोतको लाभदायक उपयोग भए नभएको र  अन्य 
आिश्यक िाँिबझु समेत गरी सोको आधारमा सम्बजन्धत िलस्रोतको 
उपयोग गनय पाउने नपाउने िा कुन वकधसमले उपयोग गनय पाउने भने्न 
कुराको धनधायरण गनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम तोवकएको सधमधतले धनधायरण गरेको कुरा 
सम्बजन्धत सबैलाई मान्य हनुेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोजिम तोवकएको सधमधतले सोही उपदफामा 
उरलेिधत कुराको धनधायरण गदाय  अपनाउन ु पने मापदण्ड तोवकए 
बमोजिम हन ुछे ।  

८. अनमुधतपत्रको  व्यिस्थााः  (१) िलस्रोतको सिेक्षण िा उपयोग 
गनय िाहने व्यजक्त िा सङ्गदठत  संस्थाले सम्बजन्धत विषयको आधथयक, 

प्राविधधक र िातािरणीय अध्ययन प्रधतिेदन तथा तोवकए बमोजिमका 
वििरणहरू िलुाई तोवकएको अधधकारी िा धनकाय समक्ष अनमुधतपत्रको 
लाधग दरिास्त ददनपुनेछ । तर िलस्रोतको सिेक्षणको अनमुधतपत्रको 
लाधग दरिास्त दददा त्यस्तो अध्ययन प्रधतिेदन संलग्न गनय आिश्यक 
पनेछैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको दरिास्तमा तोवकएको अधधकारी िा 
धनकायले आिश्यक िाँिबझु  गरी गराई दरिास्त परेको धमधतले 
िलस्रोत सिेक्षणको अनमुधतपत्रको हकमा तीस ददनधभत्र र िलस्रोत  
उपयोगको अनमुधतपत्रको हकमा एकसय िीस ददनधभत्र तोवकए 
बमोजिमको ढाँिामा आिश्यक  शतयहरू  तोकी  दफा ७ को उपदफा 
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(१) मा उजरलजित प्राथधमकताक्रम अनसुार दरिास्तिालालाई 
अनमुधतपत्र ददनपुनेछ ।  

(३)  दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम हनुेमा बाहेक यो काययविधध 
प्रारम्भ हनुभुन्दा अगािैदेजि िलस्रोतको उपयोग गरररहेको व्यजक्त िा 
सङ्गदठत संस्थाले यो काययविधध प्रारम्भ भएको धमधतले छ महधनाधभत्र 
तेवकएको अधधकारी िा धनकाय समक्ष वििरण पेश गनुयपनेछ । साथै 
यो अगािै िारी गररएको अनमुधत पत्र िा दताय भैसकेका संस्थाहरुको 
हकमा यो काययविधध लागू भए पधछ निीकरण गनुय पने छ । (४) 
अनमुधतपत्र प्राप्त व्यजक्तले िलस्रोतको उपयोग िापत तोवकए बमोजिमको 
दस्तरु िा िावषयक शरुक बझुाउन ुपनेछ ।  

(५) अनमुधतपत्र प्राप्त व्यजक्तले आफ्नो अनमुधतपत्र विक्री गनय िा अन्य 
कुनै प्रकारले कसैलाई हस्तान्तरण  गनुय परेमा तोवकएको अधधकारी िा 
धनकायबाट तोवकए बमोजिम स्िीकृधत धलनपुने छ ।  

९. िलविद्यतुको लाधग िलस्रोतको उपयोगाः (१) दफा ८ मा िनुसकैु 
कुरा लेजिएका भए तापधन िलविद्यतु उत्पादन गनयको लाधग िलस्रोतको 
सिेक्षण तथा उपयोग गने अनमुधतपत्रको सम्बन्धमा  प्रिधलत कानून 
बमोजिम हनुेछ ।  

(२) िलविद्यतुको उत्पादन गने धसलधसलामा िलस्रोतको उपयोग 
सम्बन्धी अन्य कुराहरू यसै काययविधध बमोजिम हनुेछन ् ।  

१०.नेपाल सरकारले िलस्रोतका उपयोग िा विकास गनय सक्नेाः
 (१) नेपाल सरकारले आफैले कुनै िलस्रोतको उपयोग िा 
विकास गनयमा यस काययविधधको कुनै कुराले बाधा परु् याएको माधनन े
छैन । (२) कसैले यस काययविधध बमोजिम उपयोग गरेको िलस्रोत 
र सोसँग सम्बजन्धत िग्गा, भिन, उपकरण तथा संरिना व्यापक 
साियिधनक उपयोगका लाधग सरकारले आफूले धलई विकास गनय सक्नेछ 
।  

स्पष्टीकरणाः यस काययविधधको प्रयोिनको लाधग “व्यापक साियिधनक 
उपयोग” भन्नाले भैरहेको उपयोगबाट लाभाजन्ित भएका िनसंख्यालाई 
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उरलेिनीय प्रधतकूल असर नपारी सो भन्दा बढी िनसंख्यालाई लाभहनुे 
उपयोगलाई िनाउनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम आफूले धलएको िलस्रोतको उपयोगधसत 
सम्बजन्धत िग्गा, भिन, उपकरण िा संरिना िापत सरकारले  सम्बजन्धत 
व्यजक्तलाई तोवकए बमोजिम क्षधतपूधतय ददने छ ।  

(४) उपदफा (३) बमोजिम ददइने क्षधतपूधतयको रकम उपदफा (२) 
बमोजिम सरकारले धलएको िग्गा, भिन, उपकरण तथा संरिनाको 
ितयमान मूरय (त्यसमा  भएको  टुटफुट र साधारण प्रयोगबाट भएको 
ह्रास कटाइ) को आधारमा धनधायररत गररनेछ ।  

११.िलस्रोत विकासको पररयोिना हस्तान्तरण गनय सक्नेाः (१) दफा 
१० को उपदफा (१) िा (२) बमोजिम विकास गरेको कुनै िलस्रोत 
सम्बन्धी पररयोिनाको धनमायण समाप्त भैसकेपधछ उपभोक्ता सस्ंथालाई 
आिश्यक शतयहरू तोकी हस्तान्तरण गनय सक्नेछ । (२) उपदफा (१) 
बमोजिम हस्तान्तरण गररएको पररयोिना उपरको स्िाधमत्ि सम्बजन्धत 
उपभोक्ता संस्थाको हनुेछ र कानूनको अधीनमा रही आफुले अनमुधतपत्र 
प्राप्त गरेसरह सो पररयोिनाको सञ्चालन सम्बजन्धत उपभोक्ता संस्थाले 
गनेछ ।  

१२. िलस्रोतको उपयोगको लाधग करार गनय सक्नेाः यस काययविधधमा 
अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजिएको भएतापधन सरकारले कुन ैस्िदेशी िा 
विदेशी कम्पनी, सङ्गदठत संस्था िा व्यजक्तधसत प्रिधलत कानूनको 
अधीनमा रही करार गरी सोही करारमा उरलेजित शतयहरू बमोजिम 
कुनै  िलस्रोतको विकास, उपयोग र सेिा विस्तार गनय गराउन सक्नेछ 
।  

१३. सेिा उपभोगका शतयहरु तोक्न र सेिा शरुक असूल उपर गनय 
पाउनेाः (१) अनमुधतपत्र प्राप्त व्यजक्तले आफूले विकास गरेको 
िलस्रोतको उपयोगको सेिा अन्य कसैलाई आपसी शतयको आधारमा  
उपलब्ध गराउन र त्यस्तो सेिा िाफत शरुक  असूल उपर गनय सक्नेछ 
। (२) सरकारले विकास गरेको िलस्रोतको उपयोगको सेिा अन्य 
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कसैलाई उपलब्ध गराए िापतको सेिा शरुक तोवकए बमोजिम धनधायरण 
गरी असूल उपर गनय सक्ने छ ।  

१४.सेिा रोक्न सवकनेाः सेिा उपभोग गरे िापत बझुाउन ुपने शरुक 
नबझुाउने िा त्यस्तो सेिा  अनाधधकृत रूपले उपयोग गने िा सेिा  
दरुूपयोग  गने िा शतय विपरीत  सेिा उपभोग गनेको हकमा त्यस्तो 
सेिा बन्द गनय सवकनेछ ।  

१५. अरुको घर िग्गामा प्रिेश गनय सक्नेाः सरकारले िा अनमुधतपत्र 
प्राप्त व्यजक्तले िलस्रोतको सव्ययक्षण िा उपयोगको धसलधसलामा कसैको 
घर िग्गामा प्रिेश गनुय परेमा  सरकार िा अनमुधतपत्र प्राप्त व्यजक्तले 
िटाएको  कमयिारीले  सम्बजन्धत  व्यजक्तलाई  पूिय  सूिना  ददएर  
मात्र  त्यस्तो   घर  िग्गामा  प्रिेश  गनय सक्नेछ । त्यसरी प्रिेश 
गदाय कुनै हानी नोक्सानी हनु गएमा  सरकारले   िा अनमुधतपत्र प्राप्त 
व्यजक्तले तोवकए बमोजिम क्षधतपधूतय ददन ुपने छ ।  

तर कुनै घर िग्गामा िलस्रोतको अनाधधकृत उपयोग िा दरुूपयोग गरी 
रहेको शङ्का हनुे मनाधसब मावफकको कारण भएमा सो कुराको िाँिबझु 
गनय िा कुनै दघुयटनाबाट बिाउन पूिय सूिना धबना पधन त्यस्तो 
कमयिारीले सम्बजन्धत घर िग्गामा प्रिेश गनय सक्नेछ ।  

१६. अरुको घर िग्गाको उपयोग िा प्राधप्ताः (१) िलस्रोतको 
उपयोगको लाधग देहायको कुनै काम  गनय अरू कसैको घर िग्गा 
उपयोग गनय िा प्राप्त गनय आिश्यक परेमा अनमुधतपत्र प्राप्त व्यजक्तले 
सरकार समक्ष तोवकए बमोजिम धनिेदन ददन सक्नेछाः 
(क) बाँध िा तटबन्द बाँध्न,  

(ि) नहर, कुलो िा सरुुङ्ग िन्न,  

(ग) िमीन माधथ िा मधुन पानीको ट्याङ्की बनाउन िा पाइप लाइन 
धबछ्याउन,  

(घ) पोिरी बनाउन िा िल वितरण केन्र स्थापना गनय,  
(ङ) िलस्रोतको विकासधसत सम्बजन्धत अरू आिश्यक धनमायण कायय 
गनय ।  
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(ि) प्रसारण तथा वितरण लाईन बनाउन तथा सो क्षेत्रमा पने झाडी 
हटाउन ।  

(२) उपदफा  (१) बमोजिमको धनिेदन प्राप्त भएमा  सरकारले त्यस 
सम्बन्धमा आिश्यक िाँिबझु गरी प्रिधलत कानून बमोजिम सङ्गदठत 
संस्थालाई िग्गा प्राप्त गराइ ददए सरह अनमुधतपत्र प्राप्त व्यजक्तलाई 
त्यस्तो घर िग्गा प्राप्त गराइददन सक्नेछ ।  

(३)  सानीभेरी गाउँपाधलकाले िा अनमुधतपत्र प्राप्त व्यजक्तले िलस्रोतको 
विकास  िा उपयोग सम्बन्धी कुनै धनमायण कायय गरकेोमा त्यस्तो धनमायण 
कायय भएको ठाउँ िा सो ठाउँको िररपरर तोवकएको दूरीमा पने घर 
िग्गा अरू कसैले कुनै िास कामको धनधमत्त प्रयोग गनय नपाउने गरी 
सरकारले धनषेध गनय सक्नेछ । त्यसरी धनधेष गररएको कारणबाट 
सम्बजन्धत व्यजक्तलाई पने हानी नोक्सानी िापत सरकार िा अनमुधतपत्र 
प्राप्त व्यजक्तले तोवकए बमोजिम क्षधतपूधतय ददनपुने छ ।  

१७. िलस्रोतको उपयोगधसत सम्बजन्धत संरिनाको सरुक्षााः (१) 
िलस्रोतको उपयोगधसत सम्बजन्धत कुनै संरिनाको सरुक्षाको लाधग 
अनमुधतपत्र प्राप्त व्यजक्तको अनरुोधमा िा स्ियं आफ्नो वििारमा त्यस्तो 
सरुक्षा गनय आिश्यक ठानेमा सरकारले आिश्यक प्रिन्ध गनय सक्नेछ 
। (२) उपदफा  (१) बमोजिम अनमुधतपत्र प्राप्त व्यजक्तको अनरुोधमा 
सरुक्षा प्रिन्ध गररएकोमा त्यसको लाधग लाग्ने सम्पणूय ििय अनमुधतपत्र 
प्राप्त व्यजक्तले बेहोनेछ ।  

१८. िलस्रोतको गणुस्तर तोक्नेाः (१) सानीभेरी गाउँपाधलकाले स्थानीय 
रािपत्रमा सूिना प्रकाजशत  गरी िलस्रोतको विधभन्न उपयोगको 
सम्बन्धमा आिश्यक गणुस्तर तोक्न सक्नेछ ।  

(२) िलस्रोतको उपयोग गदाय उपदफा (१) बमोजिम तोवकएको 
गणुस्तर कायम हनुे गरी गनुयपने छ ।  

१९. िलस्रोतलाई प्रदूवषत गनय नहनुेाः (१) स्थानीय रािपत्रमा सूिना 
प्रकाजशत गरी िलस्रोतको  प्रदूषण सहन-सीमाका िारेमा तोवकएका 
शतयहरु सबैले पालना गनुय पनेछ ।  
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(२) उपदफा  (१) बमोजिम तोवकएको िलस्रोतको प्रदूषण सहन-सीमा 
नाघ्ने गरी कसैले पधन कुनै वकधसमको  फोहरमैला,  औद्योधगक धनकास, 

विष, रसायधनक िा विषाल ु पदाथय हाली िा प्रयोग गरी िलस्रोतलाइय  
प्रदूवषत गनुय हुँदैन ।  

(३) कुनै िलस्रोत प्रदूवषत भए नभएको िा कुनै िलस्रोत उपयोगको 
सम्बन्धमा दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम तोवकएको गणुस्तर 
भए नभएको सम्बन्धमा तोवकएको अधधकारीले आिश्यकता अनसुार 
परीक्षण गनय गराउन सक्नेछ ।  

२०. िातािरणमा उरलेिनीय प्रधतकुल असर पानय नहनुेाः िलस्रोतको 
उपयोग गदाय भ-ूक्षय, बाढी, पवहरो िा यस्तै अरू कारणद्वारा िातािरणमा 
उरलेिनीय प्रधतकूल असर नपने गरी गनुयपनेछ ।  

२१.अनमुधतपत्र िारेि गनय सवकनेाः (१) अनमुधतपत्र प्राप्त व्यजक्तले यो 
काययविधध िा यस काययविधध अन्तगयत बनेको मापदण्ड विपरीत कुन ै
काम गरेमा तोवकएको अधधकारीले अिधध तोकी त्यस्तो काममा 
आिश्यक सधुार गनय आदेश ददन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोवकएको अिधधधभत्र अनमुधतपत्र प्राप्त 
व्यजक्तले आिश्यक सधुार नगरेमा तोवकएको अधधकारीले त्यस्तो 
व्यजक्तले पाएको अनमुधतपत्र िारेि गनय सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनमुधतपत्र िारेि गनुय अजघ तोवकएको 
अधधकारीले सम्बजन्धत अनमुधतपत्र प्राप्त व्यजक्तलाई आफ्नो सफाइ पेश 
गने मनाधसब मौका ददनपुनेछ ।  

२२. दण्ड  सिायाः (१) कसैले यो काययविधध िा यस काययविधध अन्तगयत 
बनेको मापदण्ड उरलङ्घन गरेमा धनिलाई तोवकएको अधधकारीले 
प्रिधलत कानून बमोजिम िररिाना गनय सक्नेछ र त्यस्तो कसूरबाट 
कसैले हानी नोक्सानी भएको रहेछ भने धनिबाट त्यस्तो हानी नोक्सानी 
िापतको क्षधतपूधतय समेत भराई ददन सक्नेछ । (२) कसैले यस 
काययविधध बमोजिम अनमुधतपत्र धलन ुपनेमा सो नधलई िा अनमुधतपत्रमा 
उरलेि भएका  शतयहरू पालन नगरी िलस्रोतको  उपयोग  गरेमा  
धनिलाई  तोवकएको  अधधकारीले  प्रिधलत  कानून  बमोजिम िररिाना 



 

11  

गनय र त्यस्तो काम बन्द गराउन सक्नेछ । (३) यस काययविधध 
बमोजिम विकास गररएको िलस्रोत िा त्यस्तो िलस्रोतबाट उत्पन्न सेिा 
कसैले िोरी गरेमा िा दरुूपयोग गरेमा िा अनाधधकार प्रयोग गरेमा 
तोवकएको अधधकारीले धनिबाट धबगो असूल गरी धनिलाई धबगो 
बमोजिम िररिाना समेत गनय सक्नेछ । (४) कसैले बदधनयतसाथ कुन ै
िानेपानीको महुान, बाँध, नहर िा िलस्रोतको उपयोगधसत सम्बजन्धत 
कुनै  संरिना िा त्यस्तो संरिनामा असर पाने अन्य कुनै संरिना 
भत्काएमा, धबगारेमा िा कुनै वकधसमले हानी नोक्सानी परु् याएमा िा 
त्यस्तो कुनै काम अरुकोलाधग दरुुत्साहन ददएमा िा त्यस्तो काम गने 
उद्योग गरेमा धनिबाट हानी नोक्सानीको धबगो असूल गरी धनिलाई 
धबगो बमोजिम िररिाना िा प्रिधलत कानून बमोजिम कैद सिाय िा 
दिैु सिाय हन ुसक्नेछ ।   

२३. िारेिी र बिाउाः   

(१) यो काययविधध प्रारम्भ हनुभुन्दा अजघ नहर तथा विद्यतु र तत्सम्बन्धी 
िलस्रोत काययविधध, २०२४ र सो काययविधध बमोजिम बनाइएको धनयम 
िा धनकाधलएको आदेश अन्तगयत गररएको काम कारिाही यसै  काययविधध 
अन्तगयत भए गरेको माधननेछ ।  

(२) यस काययविधधमा उरलेजित विषयहरु अन्य कानूनसँग बाजझन 
गएमा बाजझएको हदसम्म स्िताः िारेि भएको माधननेछ ।  
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अनसुिुी- १ 

दफा ५ को उपदफा (२) सँग सम्िजन्धत 

उपभोक्ता संस्थाको दतायको धनिेदनको ढािंा 
श्री प्रमिु प्रशासकीय अधधकत ृज्यू , सानीभेरी गाउँपाधलका,  रुकुम पजिम 
। 

 महोदय,  हामी सानीभेरी गाउँपाधलकाको  िलश्रोत  काययधबधध,  २०७८  
बमोजिम ............... ......... उपभोक्ता  संस्था  गठन  गरी  दताय   
गराउन  िाहेको   उपभोक्ता  संस्था  दताय   गराउन देहायको वििरण 
िलुाई प्रस्तावित उपभोक्ता संस्थाको दईु प्रधत विधान सवहत दरिास्त 
ददएका छौँ  

।  

 

 

वििरणाः  

१. उपभोक्ता संस्थाको नाम र ठेगानााः 
................................................................ 
२. काययक्षेत्राः 
......................................................................................
......... 
३. उदे्दश्यहरुाः  

(क)  

(ि)  

(ग)  

४. सदस्यहरुको नाम, ठेगाना, पेशााः  

(क)   

(ि)  

(ग)  

(घ)  

५. उपयोग गररने िलस्रोतको वििरणाः  
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(क) िलस्रोतको मलुको नाम र रहेको स्थानाः 
....................................................   

(ि) िलस्रोतबाट गररने प्रयोगाः 
...................................................................... 
(ग) उपभोक्ता संस्था उपयोग गनय िाहेको िलस्रोतको पररमाणाः 
..............................  

(घ) उक्त िलस्रोतको हाल भैरहेको उपयोगाः 
..................................................... 
६. उपभोक्ता संस्था परु् याउन िाहेको सेिा सम्बजन्ध वििरणाः  

(क) सेिाको वकधसमाः 
................................................................................... 
(ि) सेिा परु् याउन े क्षेत्राः 
............................................................................... 
(ग) सेिाबाट लाभाजन्धतहरु हनुे उपभोक्ताहरुको संख्यााः 
......................................... 
(घ) भविष्यमा सेिा विस्तार गनय सवकने  सम्भािनााः 
.............................................. 
७. आधथयक स्रोतको वििरणाः 
.......................................................................... 
८. संस्थाको ठेगानााः धनिेदक, उपभोक्ता संस्थाको तफय बाट दरिास्त 
ददनेको 
 दस्तिताः  

नामाः  

पदाः  

ठेगानााः  

धमधताः  
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अनसुिुी - २ 

दफा ५ को उपदफा (३) सँग सम्िजन्धत सानीभेरी गाउँपाधलका 
गाउँ काययपाधलकाको कायायलय, रुकुम पजिम 

िल उपभोक्ता संस्था दताय प्रमाण-पत्र 

   दताय नं. .............                                 दताय 
धमधताः ..............   

 श्री ........................................................................, 
सानीभेरी गाउँपाधलका, .................. लाइय  .......... सानीभेरी  
गाउँपाधलकाको िलश्रोत काययधबधध, २०७८ को दफा ५ को उपदफा 
३ बमोजिम  दताय गरी यो प्रमाण- पत्र प्रदान गररएको  छ ।   

  

कायालय यको छापाः                                       

प्रमाण-पत्र ददने अधधकारी दस्तिताः  ........................... 
नामाः   

पदाः   

नविकरण गरेको  धमधताः   

दताय प्रमाण-पत्र बहाल रहने अिधधाः 
नविकरण गनेको दस्तिताः 
नविकरण लागताः  

नविकरण दस्तरुाः  

 कैवफयत  

          

 

                              आज्ञाले  

                                     भपूाल धसं विष्ट 

                               प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत 

 

 


