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िाग 2 

भिमाद नगरपाभिका 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 को उपदफा (3) बमोशजम भिमाद नगर 
काययपाभिकािे बनाएको ति िेशखए  बमोशजमको भनयमाविी सवयसाधारणको जानकारीको िाभग प्रकािन 
गररएको छ। 

 

भिमाद नगरपाभिका जिस्रोत भनयमाविी ,२०७८ 

भिमाद नगरपाभिका जिस्रोत ऐन, २०७८ को दफा ३६ िे ददएको अभधकार प्रयोग गरी भिमाद 
नगरपाभिका नगर काययपाभिकाको भमभत २०७८।११।०५  को बैठकिे देहाय बमोशजमको भिमाद 

नगरपाभिका जिस्रोत भनयमाविी, २०७८ जारी गरी िाग ुगरेको छ । 
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पररच्छेद- १ 

प्रारशभिक 

१. संशिप्त नाम प्रारभि  

१) यस भनयमाविीको नाम भिमाद नगरपाभिका जिस्रोत भनयमाविी, २०७८ रहेको छ। 

२)  यो भनयमाविी तरुुन्त प्रारभि हनुेछ ।  

३) यो भनयमाविी भिमाद नगरपाभिका िेत्र भित्र मात्र  िाग ुहनुेछ ।  

२.  पररिाषा  ववषय र प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस भनयमाविीमा, 

क) "ऐन" िन्नािे भिमाद नगरपाभिका जिस्रोत ऐन २०७८ सभझन ुपदयछ। 

ख) "जिस्रोत सभमभत" िन्नािे नगर जिस्रोत सभमभतिाई जनाउनेछ 

ग) "अनमुभत पत्र" िन्नािे भनयम १०,१६ र२० बमोशजम ददईने अनमुभत पत्र सभझन ुपछय । 

घ) "सिेिण" िन्नािे जिस्रोत उपिोगको िाभग  गररने सभिावयता अध्ययन ववस्ततृ ईशन्जभनयररङ्ग 

भडजाइनको कायय र त्यसका िाभग गररने अन्वेषण कायय समेतिाई जनाउनेछ । 

ङ) "उपिोक्ता" िन्नािे जिस्रोतसंग सभबशन्धत सेवा  उपयोग गने व्यशक्त सभझन ुपछय । 

च) "सेवा िलु्क" िन्नािे स्थानीय सरकार वा अनमुभत प्राप्त   व्यशक्तिे उपिब्ध गराएको जिस्रोतसंग 
सभबशन्धत सेवा उपयोग गरे वापत उपिोक्तािे बझुाउन ुपने िलु्किाई जनाउनेछ।  

पररच्छेद २ 

३) उपिोक्ता संस्थाको गठन: संस्थागत रुपमा जिस्रोतको उपयोग गनय चाहने व्यशक्तहरुिे पदाभधकारी 
तथा सदस्य समेत गरी कशभतमा  सातजना िएको उपिोक्ता संस्था गठन गनय सक्नेछन ्।  

४. उपिोक्ता संस्थाको िाभग दरखास्त ददन ुपने:  भनयम (३)  बमोशजम उपिोक्ता संस्था गठन गरी 
दताय गराउन चाहने सभबशन्धत उपिोक्ताहरु मध्येबाट कशभतमा  सात जना उपिोक्ताहरुिे अनसुचुी - 
१ बमोशजमको ढााँचामा उपिोक्ता संस्थाको एक प्रभत ववधान र एक सय रुपैँया दस्तरु सवहत 
नगरपाभिकाको जिस्रोत सभमभत समि भनवेदन ददन ुपनेछ।  
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५. ववधानमा  खिुाउन ु पने वववरणहरु : भनयम (४) बमोशजम पेस  गनुय पने उपिोक्ता संस्थाको 
ववधानमा संस्था सभवन्धी देहायका वववरणहरु खिुाउन ुपनेछ।  

क) परुा नाम र ठेगाना,  

ख) उदे्दश्य तथा कायय िेत्र,  

ग) सदस्यहरुको योग्यता र सदस्यता िलु्क,   

घ) सदस्यहरुको भनष्कािन र राशजनामा,  

ङ) हक दावी नामसारी वा हकवािाको मनोनयन,  

च) साधारण सिा सभबन्धी , 

छ) सञ्चािक  सभमभतको गठन, 

ज) सञ्चािक  पदमा वहाि रहन नसक्ने अवस्था, 

झ) सञ्चािक  सभमभतको बैठक सभबशन्ध काययववभध,  

ञ) कोष तथा िेखापरीिण,  

ट) ववधान संिोधन,   

ठ) ववघटन,   

ड) ववववध।  

६. दताय र प्रमाणपत्र : (१) भनयम (४) बमोशजम पनय आएको भनवेदन  उपर नगर जिस्रोत सभमभतिे 
आवश्यक जााँचबझु गरी उपिोक्ता संस्था दताय गनय उपयकु्त देखेमा  दताय गरी अनसुची- २  बमोशजमको 
ढााँचामा उपिोक्ता संस्था दताय प्रमाण पत्र ददन ुपनेछ।  

२) उपभनयम (१) बमोशजम कुनै उपिोक्ता संस्था दताय गनय उपयकु्त नदेखेमा नगर जिस्रोत सभमभतिे 
सोको स्पष्ट कारण खोिी  दरखास्तवािािाई दरखास्त परेको भमभतिे तीस ददन भित्र सो कुराको सूचना 
ददन ुपनेछ।  
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३) यो भनयमाविी प्रारभि हनु ुआगावै प्रचभित कानून   बमोशजम  दताय िएका  जिस्रोत उपिोक्ता 
संस्थाहरु यसै भनयमाविी बमोशजम  दताय िएको माभननेछन । तर भनयमाविी िाग ुिएको ३५ ददन 
भित्र नवीकरण गररसक्न ुपनेछ।  

७.  ववधान संिोधन:  उपिोक्ता संस्थािे आफ्नो ववधान संिोधन गनुय पने िएमा ववधानको प्रविया 
परुा गरी तयार गररएको ववधानको संसोधीत मस्यौदा नगर जिस्रोत सभमभतमा पेस गनुयपनेछ जिस्रोत 
सभमभतिे आवश्यक जााँचबझु गरी ववधान संिोधन गरी ववधान संिोधन गनय अनमुभत ददन सक्नेछ ।  

पररच्छेद ३ 

जिस्रोत उपयोग सभबन्धी व्यवस्था 

८.  जिस्रोत उपयोगको सवेिण अनमुभत पत्रको िाभग दरखास्त ददने :(१) जिस्रोत  उपयोगको 
सवेिण अनमुभत भिन चाहने व्यशक्त वा संगदठत संस्थािे अनसुचुी -३ बमोशजमको ढााँचामा  प्रस्ताववत 
पररयोजनाको सभबन्धमा देहायका वववरणहरु खिुाई नगर जिस्रोत सभमभत समि तीन प्रभत दरखास्त 
फाराम ददन ुपनेछ ।  

क)  पररयोजनाको वववरण,  

ख)  पररयोजना रहने स्थानको नक्सा,  

ग)  पानीको स्रोत र उपयोग हनुे पानीको पररमाण,  

घ)  पररयोजनाबाट िािाशन्वत हनुे उपिोक्ताहरुको संङ्खख्या र वकभसम,  

ङ)  सवेिण गररने जिस्रोतका िेत्र,  

च)  पररयोजना सभपन्न गनय िाग्ने अनमुाभनत कुि अवभध र िागत, 

छ)  अन्य आवश्यक कुराहरु,  

२) उपभनयम (१) बमोशजम सवेिण अनमुभतपत्रको िाभग दरखास्त ददाँदा अनसुचुी- ८ मा उल्िेशखत 
दस्तरुको पशच्चस प्रभतितको दरिे हनु आउन ेरकम सवेिण अनमुभतपत्र दस्तरु बापत बझुाउन ुपनेछ 
।  
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 ९. दरखास्त उपर जााँचबझु :१) यसको भनयम (८) बमोशजम दरखास्त परेपछी ऐन र यस भनयमाविी 
बमोशजम दरखास्तवािािे दरखास्तसाथ पेस गनुय पने आवश्यक कागजात वववरण वा प्रभतवेदन पेस गरे 
नगरेको सभबन्धमा जिस्रोत सभमभतिे आवश्यक जाचाँबूझ गनय सक्नेछ ।  

२) उपभनयम (१)  बमोशजम जााँचबझु गदाय दरखास्तवािािे दरखास्तसाथ पेस गनुय पने कुनै कागजात 
वववरण वा प्रभतवेदन पेस गरेको रहेनछ  िने त्यस्तो कागजात वववरण वा प्रभतवेदन पेस गनय जिस्रोत 
सभमभतिे सभबशन्धत दरखास्तवािािई मनाभसव मावफकको भयाद तोकी दरखास्त परेको भमभतिे १५ 
ददन भित्र सूचना ददन ुपनेछ।  

३) उपभनयम ३ बमोशजम कुनै कागजात  वववरण वा प्रभतवेदन पेस गनुय पने िएमा नगर जिस्रोत  
सभमभतिे भयाद  तोकी सूचना ददएकोमा जनु भमभतमा त्यस्तो कागजात प्राप्त हनु आउछ सोही भमभतमा 
यस्तो प्रयोजनको िाभग दरखास्त परेको माभननेछ।  

१०. सवेिण अनमुभतपत्र  ददने : भनयम ९  बमोशजम  परेको दरखस्तउपर भनयम १३ बमोशजम 
जिस्रोत सभमभतिे आबवश्यक जााँचबबझु गरेपभछ  दरखास्तवािािे माग गरे बमोशजम आवश्यक िए 
संिोधन समेत गरी अनसुचुी- ४ बमोशजम ढााँचामा दरखास्तवािािाई जिस्रोत उपयोगको सवेिण 
अनमुभत पत्र  ददन ुपनेछ ।  

११. सवेिण प्रभतवेदन पेस गनुयपने भनयम: भनयम (१०) बमोशजम  अनमुभतपत्र प्राप्त व्यशक्तिे सवेिणको 
काम सभपन्न गरेको भमभतिे तीस ददन भित्र आफुिे गरेको सवेिणको भतन प्रभत प्रभतवेदन नगरपाभिकामा  
पेस गनुयपनेछ । 

१२. दोहोरो सवेिण अनमुभतपत्र नददइन:े भनयम (१०) बमोशजम ददइएको सवेिण अनमुभतपत्रमा  
उल्िेशखत अवभधिर सोही िेत्रमा सोही कामको सवेिण गनय पाउने गरी अन्य कुनै व्यशक्त वा संगठीत 
संस्थािाई दोहोरो पने गरी अनमुभत पत्र ददईने छैन ।  

१३. जिस्रोतको उपयोग अनमुभतको िाभग दरखास्त ददने:  जिस्रोतको उपयोग गनय चाहने व्यशक्त वा 
संगदठत संस्थािे अनसुचुी- ५ बमोशजमको प्रस्ताववत ढााँचामा पररयोजनासंग सभबशन्धत देहाय बमोशजमका 
वववरणहरु खिुाई नगर जिस्रोत सभमभत समि भतन प्रभत दरखास्त फाराम ददन ुपनेछ। 

क) पररयोजनाको ववस्ततृ वववरण,  

ख) सभिाव्यताको ववश्लिेण, 

ग) ववशिय व्यवस्था,  
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घ) घरजग्गा उपयोग वा प्राभप्त,  

ङ) वातावरणीय प्रिाव ववश्लषेण, 

च)  संघीय कानूनिे तोकेका आवश्यक कुराहरु, 

१४.   दरखास्त उपर जााँचबझु :१)  भनयम (१३)  बमोशजम दरखास्त प्राप्त िएपछी ऐन र यस 
भनयमाविी बमोशजम दरखास्त प्राप्त िएपछी ऐन  र भनयमाविी बमोशजम  दरखास्त साथ पेस गनुयपने 
आवश्यक कागजात वववरण वा प्रभतवेदन पेस गरे नगरेको सभबन्धमा जिस्रोत सभमभतिे आवश्यक 
जााँचबझु गनुयपनेछ ।  

२) उपभनयम(१)  बमोशजम जााँचाँबझु गदाय दरखास्तवािािे दरखास्त साथ पसे गनुयपने कुन ैकागजात 
वववरण वा प्रभतवेदन पेस गरेको रहनछ िने त्यस्तो कागजात तथा वववरण वा प्रभतवेदन पेस गनय 
जिस्रोत सभमभतिे सभबशन्धत दरखास्तवािािाई मनाभसव मावफकको भयाद थपी दरखास्त दताय िएको 
भमभतिे भतस ददन भित्र सो कुराको जानकारी ददन ुपनेछ।  

३) उपभनयम (२) बमोशजम कुनै कागजात वववरण वा प्रभतवेदन पेस गनय जिस्रोत सभमभतिे भयाद तोवक 
सूचना ददएकोमा जनु भमभतमा त्यस्तो कागजात प्राप्त हनु आउछ सोही भमभतिाई नै दरखास्त परेको 
भमभत माभननेछ ।  

१५. सावयजभनक सचुना प्रकाशित गनुयपने : १) भनयम (१३) बमोशजम  जिस्रोतको उपयोग अनमुभतपत्रको 
िाभग दरखास्त परेपछी नगर जिस्रोत सभमभतिे भनयम (१४) बमोशजम आवश्यक जााँचबझु गरी तत ्
सभबन्धी वववरणहरु खिुाई सावयजाभनक जानकारीको िाभग सचुना प्रकाशित गनुय पनेछ । 

२) उपभनयम (१) बमोशजम सचुना प्रकाशित िएपछी जिस्रोत उपयोगसंग सभबशन्धत पररयोजनाको 
भनमायण तथा सञ्चािन  गदाय कुनै उल्िेशखभनय प्रभतकुि असर पने िएमा तत ्सभबशन्ध वववरण खिुाई 
सचुना प्रकाशित िएको भमभतिे  पैभतस ददन भित्र  नगर जिस्रोत सभमभत समि जो सकैुिे पभन सचुना 
ददन सक्नेछ ।  

३)उपभनयम (२) बमोशजम प्राप्त हनु आएको प्रभतविया समेतािाई ववचार गदाय जिस्रोत सभमभतिे त्यस्तो 
उल्िेखभनय प्रभतकूि असर न्यनुतम गने सभबशन्धत दरखास्तवािािे पािना गनुयपने कुराहरु अनमुभत 
दददा तोवक ददनेछ ।  
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१६ .अनमुभतपत्र ददने:  भनयम (१५) बमोशजम  दरखास्त उपर भनयम (१३) र (१४) बमोशजम  कायाववभध 
परुा गराई जिस्रोत सभमभतिे दरखास्तवािाको माग बमोशजम  आवश्यक िए संिोधन सवहत अनसुचुी- 
६ बमोशजम  ढााँचामा दरखास्तवािाई जिस्रोत उपयोग सभबन्धी अनमुभतपत्र ददन ुपनेछ । 

१७. सवेिणको अनमुभतप्राप्त व्यशक्तिाई पररयोजना सञ्चािन गनय अनमुभतपत्र  प्रदान गररने : आफुिे 
गरेको सवेिण बमोशजम  जिस्रोतको उपयोग सभबशन्ध कायय पभन गनय चाहेमा सवेिण कायय परुा गनुय 
पने भयाद भितै्र भनयम (१३)  का बमोशजम वववरणहरु खिुाई दरखास्त ददएमा  यस भनयमाविीको 
अन्य व्यवस्थाहरुको अभधनमा रही दरखास्तवािाई प्राथाभमकताको साथ भनयम (१६) बमोशजम जिस्रोत 
उपयोगको अनमुभतपत्र ददन सवकनेछ ।  

१८. जिस्रोत माभथ अभधकार हनुे: यस भनयमाविी बमोशजम  जिस्रोतको उपयोग सभबशन्ध कायय 
सञ्चािन  गनय अनमुभतपत्र प्राप्त व्यशक्तिाई अनमुभतपत्रमा उल्िेख िए बमोशजमको कामको िाभग सोही 
अनमुभतपत्रमा तोवकए बमोशजम  स्थान र िेत्र सभमको जिस्रोतको उपयोग गने अभधकार प्राप्त हनुेछ 
। तर नगरपाभिकािे त्यस्ता दताय िएका खानेपानीका महुान कुनै पभन बहृत पररयोजनाको िाभग 
उपयोग गनुय परेमा जिस्रोत माभथ नगरपाभिकाको स्वत: स्वभमत्व सजृना हनु वाधा परेको माभनने छैन 
।  

१९. कायय सरुु गनुयपने अवभध :  (१)अनमुभत प्राप्त व्यशक्तिे अनमुभतपत्रमा उल्िेशखत कायय अनमुतती 
पत्र प्राप्त गरेको भमभतिे सवेिणको हकमा भतन मवहना भित्र र जिस्रोतको उपयोग सभबशन्ध कायय 
सञ्चािनको  हकमा एक वषय भित्र िौभतक रुपमा कायय सरुु गरी सोको जानकारी नगर जिस्रोत सभमभत 
समि जानकारी गराउन ुपनेछ । तत ्भयाद भित्र कायय सरुु गनय नसकेको कारण खोिी अनमुभत पत्र 
प्राप्त व्यशक्तिे भनवेदन ददएमा  नगर जिस्रोत सभमभतिे यस्तो कारण उशचत र यथेष्ट देखेमा भयाद थप 
गनय सक्नेछ ।  

२) उपभनयम (१) बमोशजम कायय सूरु िएपछी प्रत्येक ६ मवहनामा  िएको कामको प्रगभत वववरण 
अनमुभत पत्र प्राप्त व्यशक्तिे सवेिण वा भनमायण कायय सभपन्न निए सभम जिस्रोत सभमभतमा  िेशख 
पठाउन ुपनेछ ।  

तर भयादभित्र कायय सरुु नगरेको कारण खोिी अनमुभत पत्र प्राप्त व्यशक्तिे भनवेदन ददएमा नगर जिस्रोत 
सभमभतिे त्यस्तो उशचत र यथेष्ट देखेमा जिस्रोत सभमभतिे त्यस्तो कारण उशचत देखेमा भयाद थप गनय 
सक्नेछ ।  
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उपभनयम १ बमोशजम कायय सरुु िएपछी प्रत्येक ६ मवहनामा िएको कामको प्रगभत वववरण अनमुभतपत्र 
प्राप्त व्यशक्तिे सवेिण वा भनमायण कायय सभपन्न निए सभम नगर जिस्रोत सभमभत समि पठाउन ुपनेछ 
। 

2०. नयााँ अनमुभतपत्र भिनपुनेेः (1) ऐन प्रारभि हनु ुअगावै देशख जिस्रोतको उपयोग गरररहेको 
व्यशक्त वा संगदठत संस्थािे पभन भनयम 1३ मा उल्िेशखत वववरणहरु खिुाई ऐन प्रारभि िएको 
भमभतिे एक वषय भित्र जिस्रोत उपयोगको अनमुभतपत्रको िाभग दरखास्त ददनपुनेछ  । 

(2) उपभनयम (1) बमोशजम पनय आएको दरखास्त उपर भिमाद नगरपाभिका जिस्रोत सभमभतिे 
आवश्यक जााँचबझु गरी दरखास्तवािािाई अनसूुची-7 बमोशजमको ढााँचामा अनमुभतपत्र ददनेछ 

2१. अनमुभतपत्र दस्तरुेः यो भनयमाविी बमोशजमको जिस्रोतको उपयोग सभबन्धी कायय सञ्चािन गनय 
अनमुभतपत्रको िाभग दरखास्त ददाँदा अनसूुची -8 मा तोवकए बमोशजमको अनमुभतपत्र दस्तरु 
बझुाउन ुपनेछ । 

2२. अनमुभतपत्र नवीकरण गनेेः (1) यो भनयमाविी बमोशजम जिस्रोतको सवेिण वा उपयोगको 
िाभग ददइएको अनमुभतपत्रमा उल्िेशखत अवभध समाप्त हनु ु अगावै अको अवभधको िाभग 
अनमुभतपत्रको नवीकरण गनुय पनेछ । 

 (2) प्रत्येक अनमुभतपत्र नवीकरण गराउदा अनसूुची-8 मा तोवकएको दस्तरुको पचास प्रभतित 
नवीकरण दस्तरु िाग्नेछ । 

2३. अनमुभतपत्र वववि वा हस्तान्तरण गनय स्वीकृभत भिनपुनेेः (1) अनमुभतपत्र प्राप्त व्यशक्त वा संस्थािे 
आफ्नो अनमुभतपत्र वविी गनय वा अन्य कुनै प्रकारिे कसैिाई हस्तान्तरण गनुय परेमा जिस्रोत 
सभमभत समि भनवेदन ददन ुपनेछ । 

 (2) उपभनयम (1) बमोशजम प्राप्त िएको भनवेदन उपर जिस्रोत सभमभतिे आवश्यक जााँचबझु 
गरी दरखास्तवािाको नाउाँमा रहेको अनमुभतपत्र अन्य व्यशक्त वा संगदठत संस्थाको नाउाँमा वववि 
गनय वा अन्य कुनै प्रकारिे हस्तान्तरण गनय स्वीकृभत ददन सक्नेछ । 

2४. जिस्रोत उपयोग जााँचबझु सभमभतेः (1) जिस्रोतको उपयोग गदाय कुनै वववाद उत्पन् न िएमा 
त्यस्तो वववाद समाधान नगरपाभिकाको न्यावयक सभमभतिे गनेछ । न्यावयक सभमभतको 
िेत्रभधकार भित्र नपने ववषय िएमा संघीय कानून अनसुार हनुेछ । 
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2५. वावषयक िलु्केः अनमुभतपत्र प्राप्त व्यशक्तिे जिस्रोतको उपयोग गरी अन्य व्यशक्तहरुिाई व्यापाररक 
प्रयोजनको िाभग सेवा उपिब्ध गराए बापत स्थाभनय सरकारिाई बझुाउन ुपने वावषयक िलु्क 
अनसूुची -8 मा तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

२६. सेवा िलु्क भनधायरण सभमभतेः नेपाि सरकारिे भनयम भित्र रही भिमाद नगरपाभिका जिस्रोत 
सभमभतको भसफाररसमा राजस्व परामिय सभमभतिे तयार गरेको नगरपाभिकाको आभथयक ऐनमा 
तोवकए बमोशजमको सेवा िलु्क तथा अन्य िलु्कको दर भनधायरण हनुेछ । 

२७. सेवा िलु्क बझुाउन ुपनेेः जिस्रोतको उपयोगबाट उपिब्ध सेवा उपयोग गने उपिोक्ताहरुिे 
सेवा उपयोग गरे वापत भनयम २६ बमोशजम भनधायररत सेवा िलु्क  बझुाउन ुभनजहरुको दावयत्व 
हनुेछ । 

२८. अभधकारी तोवकने (1) ऐनको दफा २९ को प्रयोजनको िाभग सभबशन्धत जिस्रोत सभमभतिाई 
अभधकारी तोवकएको छ । 

  (2) कुनै जिस्रोत प्रदूवषत िए निएको वा कुनै जिस्रोतको उपयोगको सभबन्धमा ऐनको दफा 
२६ को उपदफा १ बमोशजमको गणुस्तर िए निएको सभबन्धमा परीिण गने गराउने अभधकार 
भिमाद नगरपाभिकाको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोवकददएको अभधकारीिाई हनुेछ । 

२९. सहयोग परु् याउन ुपनेेः आफ्नो कायय सभपादनको भसिभसिामा जिस्रोत सभमभतिे जिस्रोतसाँग 
सभबशन्धत भनकायबाट आवश्यकता अनसुार जिस्रोत सभबन्धी तथ्याङ्कहरु माग गनय सक्नेछ र 
माग िए बमोशजमको तथ्याङ्कहरु उपिब्ध गराउन ुसभबशन्धत भनकायको कतयव्य हनुेछ । 

3०. दघुयटनाको सूचनाेः (1) अनमुभतपत्र प्राप्त व्यशक्तिे जिस्रोतको उपयोग सभबन्धी कुनै काम गदाय 
कुनै प्रकारिे दघुयटना वा नोक्सानी िएमा जिस्रोत सभमभतिाई तरुुन्त सूचना ददनपुनेछ ।  

  (2) उपभनयम (1) बमोशजमको सूचना प्राप्त िएपभछ त्यस्तो दघुयटनाका कारण पिा िगाउन 
जिस्रोत सभमभतिे आवश्यक भनरीिण गनय गराउन सक्नेछ र प्राववभधक दृवष्टकोणबाट त्यस्तो 
दघुयटना नदोहोररने गरी अपनाउन ुपने सरुिात्मक व्यवस्था  गनय अनमुभतपत्र प्राप्त व्यशक्तिाई 
आदेि ददन सक्नेछ र यस्तो आदेि पािना गनुय सभबशन्धत अनमुभतपत्र प्राप्त व्यशक्तको कतयव्य 
हनुेछ । 
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3१. नेपाि सरकारिे भनदेिन ददन सक्नेेः नेपाि सरकारिे जिस्रोतको उपयोग सभबन्धमा जिस्रोत 
सभमभतिाई आवश्यक भनदेिन ददन सक्नेछ । यस्तो भनदेिनको पािना गनुय जिस्रोत सभमभतको 
कतयव्य हनुेछ । 

3२. अनसूुचीमा हेरफर वा थपघट गनय सक्नेेः भिमाद नगरपाभिकाको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी 
यस भनयमाविीको अनसूुचीमा आवश्यकतानसुार हेरफेर वा थपघट गनय सक्नेछ । 
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अनसूुची – 1 

(भनयम 4 साँग सभबशन्धत) 

भनवेदन पत्रको ढााँचा 
                                                       भमभतेः .................... 
श्रीमान संयोजक ज्यू , 
भिमाद नगरपाभिका जिस्रोत सभमभत, 
भिमाद, तनहुाँ । 

                       ववषयेः उपिोक्ता संस्था दताय गरी पाऊाँ  िन् ने बारे । 

महोदय, 
हामीिे..................................................................उपिोक्ता संस्था गठन गरी दताय गराउन 
चाहेकोिे भिमाद नगरपाभिका जिस्रोत ऐन, 2078 को दफा ११ तथा भिमाद नगरपाभिका जिस्रोत 
भनयमाविी, 2078 को भनयम 4 बमोशजम उपिोक्ता संस्था  दताय गराउन देहायको वववरण खिुाई 
प्रस्ताववत उपिोक्ता संस्थाको भतन प्रभत ववधान र एक सय रुपैयााँ दस्तरु सवहत दरखास्त ददएका छौं 
।  

 

वववरण 

1.उपिोक्ता संस्थाको नामेः 
2.काययिेत्रेः 
3.उदे्दश्यहरुेः 
 (क) 

 (ख) 

 (ग) 

4. सदस्यहरुको नाम, ठेगाना र पेिा 
 (क) 

 (ख) 

 (ग) 

 (घ) 

 (ङ) 

 (च) 

 (छ) 
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5. उपयोग गररने जिस्रोतको वववरणेः 
 (क) जिस्रोतका नाम र रहेको ठाउाँ 
 (ख) जिस्रोतबाट गररने प्रयोगेः 
 (ग) उपिोक्ता संस्थािे उपयोग गनय चाहेको जिस्रोतको पररमाणेः 
 (घ) उक्त जिस्रोतको हाि िैरहेको उपयोगेः 
6. उपिोक्ता संस्थािे परु् याउन चाहेको सेवा सभबन्धी वववरणेः 
 (क) सेवाको वकभसमेः 
 (ख) सेवा परु् याउने िेत्र 

 (ग) सेवाबाट िािाशन्वत हनुे उपिोक्ताहरुको संख्याेः 
 (घ) िववष्यमा सेवा ववस्तार गनय सवकने सभिावनाेः 
7. आभथयक स्रोतको वववरणेः 
8. कायायियको ठेगानाेः 
 

दस्तखत ददनेको 
दस्तखत 

नामेः 
पदेः 
ठेगानाेः 
सभपकय  नं.: 
भमभतेः 
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अनसूुची -2 

(भनयम 6 को उपभनयम (1) साँग सभबशन्धत) 

भिमाद नगरपाभिका 
नगर काययपाभिकाको कायायिय 

भिमाद, तनहुाँ 
गण्डकी प्रदेि, नेपाि 

उपिोक्ता संस्था दताय प्रमाणपत्र 

दताय नं.:    
                                            
भमभत:..................................... 

 

श्री ................................................ 
.................................................... 
भिमाद नगरपाभिकाको जिस्रोत  ऐन,2078 को दफा ११ को उपदफा २ तथा भिमाद नगरपाभिका 
जिस्रोत भनयमाविी, 2078 को भनयम 6 को उपभनयम (1) बमोशजम.................साि 
..............मवहना...............गतेमा यस कायायियमा दताय गरी यो दताय प्रमाणपत्र प्रदान गररएको छ 
। भिमाद नगरपाभिका जिस्रोत ऐन, 2078 र जिस्रोत भनयमाविी, 2078 बमोशजम आफ्नो कायय 
सञ्चािन गनुयहोिा । 

 

 

 

   प्रमाणपत्र जारी गने अभधकारी 
   दस्तखतेः 
                  नाम, थरेः 
   पद: 
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अनसूुची -3 

(भनयम 12 को उपभनयम (1) साँग सभबशन्धत) 

जिस्रोतको उपयोगको सवेिण अनमुभतपत्रको िाभग दरखास्त 

                                                     भमभतेः ....................... 
श्रीमान संयोजक ज्यू , 
भिमाद नगरपाभिका जिस्रोत सभमभत, भिमाद, तनहुाँ । 

ववषयेः सवेिण अनमुभतपत्र पाऊाँ  िन् ने बारे । 

 

महोदय, 
जिस्रोतको उपयोगको भनभमि सवेिण गनयका िाभग अनमुभतपत्र पाउाँन भिमाद नगरपाभिकाको जिस्रोत 
भनयमाविी,2078 को भनयम 12 बमोशजम देहायको वववरण खिुाई यो दरखास्त पेस गरेको छु । 

1. व्यशक्त वा संगदठत संस्थाको नाम र ठेगानाेः 
2. उदे्दश्येः 
3. सवेिण गने िेत्र: 
4. सवेिण गनय िाग्ने अनमुाभनत खचय रु..............(पषु्् याई वववरण संिग्न गनुयपने) 

5. सवेिण गने अवभधेः 
6. अन्य वववरणहरु (भिमाद नगरपाभिका जिस्रोत भनयमाविी, 2078 को भनयम 12 बमोशजम) 

माभथ उल्िेशखत व्यहोरा ठीक सााँचो छ झठु्ठा ठहरे कानून बमोशजम सहुाँिा बझुाउाँिा । 

 

 

 

संस्थाको तफय बाट दरखास्त ददनेको 
दस्तखतेः 
नाम र थरेः 
पदेः 
ठेगानाेः 
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अनसूुची – 4 

(भनयम 1० साँग सभबशन्धत) 

भिमाद नगरपाभिका 
नगर काययपाभिकाको कायायिय 

भिमाद, तनहुाँ 
गण्डकी प्रदेि, नेपाि 

जिस्रोतको उपयोगको सवेिण अनमुभतपत्र 

अनमुभत पत्र संख्याेः 
भमभतेः................ 
श्री......................... 
महािय, 
तपाईिाई जिस्रोतको उपयोगको सवेिण गनय पाउने गरी देहायको वववरण खोिी भिमाद 
नगरपाभिकाको जिस्रोत भनयमाविी, 2078 को भनयम 1० बमोशजम  यो अनमुभत पत्र प्रदान गररएको 
छ । 

 

 

1. व्यशक्त वा संगदठत संस्थाको परुा नाम र ठेगानाेः 
2. जिस्रोत सवेिणको उदे्दश्येः 
3. जिस्रोत सवेिणको िेत्र: 
4. सवेिण गने अवभधेः 
5.अनमुभतपत्र वहाि रहन ेअवभधेः 
 

 

अनमुभतपत्र ददने अभधकारीको  

दस्तखतेः 
नाम र थरेः 
पदेः 
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                                 अनसूुची – 5 

(भनयम 1३ साँग सभबशन्धत) 

जिस्रोतको उपयोगको अनमुभतपत्रको िाभग दरखास्त 

 

                                                         भमभतेः ....................... 
श्रीमान संयोजक ज्यू , 

भिमाद नगरपाभिका जिस्रोत सभमभत, भिमाद, तनहुाँ । 

ववषयेः जिस्रोतको उपयोगको अनमुभतपत्र पाऊाँ  िन् ने बारे । 

 

महोदय, 

जिस्रोतको उपयोगको भनभमि अनमुभतपत्र पाउाँन भिमाद नगरपाभिकाको जिस्रोत भनयमाविी,2078 
को भनयम 1३ बमोशजम देहायको वववरणहरु समेत खिुाई यो दरखास्त पेस गरेको छु । 

 

1. व्यशक्त वा संगदठत संस्थाको नाम र ठेगानाेः 
2. उदे्दश्येः 
3. उपयोग गनय खोजेको जिस्रोतको पररमाण र उपयोग गने प्रयोजन: 
4. प्रस्ताववत जिस्रोत उपयोग गने ठााँउेः 
5. जिस्रोतको उपयोगबाट िाि पगु्ने ठाउाँको िेत्रफिेः 
6.प्रस्ताववत उपयोगबाट हनु सक्ने सभिाववत िािेः 
7.प्रस्ताववत सेवाबाट िािाशन्वत हनुे उपिोक्ताहरुको संख्याेः 
8.जिस्रोतको उपयोगको िाभग िाग्ने अनमुाभनत रकम र सोको स्रोतेः 
9.जिस्रोत उपयोग गने तररकाेः 
10.जिस्रोतको हाि िइरहेको र िववष्यमा हनु सक्ने उपयोगेः 
11.अन्य वववरणहरुेः 
माभथ उल्िेशखत व्यहोरा दठक सााँचो छ झठु्ठा ठहरे कानून बमोशजम  सहुाँि बझुाउाँिा । 

 

                                         संस्थाको तफय बाट दरखास्त ददनेको व्यशक्तको  

दस्तखतेः 
नाम र थरेः 
पदेः 
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ठेगानाेः 
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अनसूुची – 6 

(भनयम १६ साँग सभबशन्धत) 

भिमाद नगरपाभिका 
नगर काययपाभिकाको कायायिय 

भिमाद, तनहुाँ 
गण्डकी प्रदेि, नेपाि 

जिस्रोतको उपयोगको अनमुभतपत्र 

अनमुभत पत्र संख्याेः 
                                                        भमभतेः................ 
श्री......................... 
महािय, 
तपाईिाई जिस्रोतको उपयोगको गनय पाउने गरर देहायको वववरण खोिी भिमाद नगरपाभिकाको 
जिस्रोत भनयमाविी, 2078 को भनयम १६ बमोशजम  यो अनमुभत पत्र प्रदान गररएको छ । 

 

 

 

1. व्यशक्त वा संगदठत संस्थाको नाम र ठेगानाेः 
2. जिस्रोत उपयोगको उदे्दश्येः 
3. जिस्रोतको नाम, वकभसम र रहेको  स्थान: 
4. उपयोग गनय पाउने जिस्रोतको पररमाणेः 
5.जिस्रोत उपयोगको िेत्रेः 
6.जिस्रोत उपयोग गने तररकाेः 
7.प्रस्ताववत पररयोजनाबाट िािाशन्ित हनुे उपिोक्ताहरुको संख्याेः 
8.अनमुभतपत्र बहाि रहन ेअवभधेः 
 

 

अनमुभतपत्र ददने अभधकारीको  

दस्तखतेः 
नाम र थरेः 
पदेः 
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अनसूुची – 7 

(भनयम 24 उपभनयम (2) साँग सभबशन्धत) 

भिमाद नगरपाभिका 
नगर काययपाभिकाको कायायिय 

भिमाद, तनहुाँ 
गण्डकी प्रदेि, नेपाि 

जिस्रोतको उपयोगको अनमुभतपत्र 

अनमुभत पत्र संख्याेः 
                                                          भमभतेः................ 
श्री......................... 
महािय, 
तपाईिे अनमुभतपत्र पाउन भमभत ..............मा ददनिुएको दरखास्त बमोशजम  देहायको वववरणहरु 
खिुाई भिमाद नगरपाभिकाको जिस्रोत ऐन, 2078 को दफा १९ को उपदफा २ र भिमाद 
नगरपाभिकाको  जिस्रोत भनयमाविी, 2078 को भनयम 2० बमोशजम  यो अनमुभत पत्र प्रदान 
गररएको छ । 

       

१) जिस्रोत उपयोग साँग सभबशन्धत पररयोजनाको नाम र वकभसम (प्रत्येक उपयोग साँग सभबशन्धत) 

२) जिस्रोतको उपयोग गने व्यशक्त वा संगदठत संस्थाको नाम र ठेगानाेः 
३) जिस्रोतको नाम र रहेको स्थान  

४) जिस्रोतको उपयोग िएको पररमाणेः 
५) जिस्रोत उपयोगबाट उपिब्ध गराईएको सेवा र त्यसको ववस्तार िेत्रेः 
६) उपिोक्ता संख्या र त्यसको वकभसमेः 
७) सेवा उपिब्ध गराउन िरुु गरेको भमभतेः 
८) अनमुभतपत्र बहाि रहने अवभध  

९) अन्य ितयहरुेः 
 

अनमुभतपत्र ददने अभधकारीको  

दस्तखतेः 
नाम र थरेः 
पदेः 



खण्ड 5 संख्या 10 स्थानीय राजपत्र िाग 2 भमभत 2078/11/11 
 
 

21 
 

अनसूुची – 8 

(भनयम ८ को उपभनयम (2), भनयम २१ र भनयम २२ को उपभनयम (2) साँग सभबशन्धत 

भस.नं. सेवाको प्रकृभत दस्तरु िलु्क 

1 अनमुभतपत्र दस्तरु िलु्क 1500 
2 खानेपानी र घरेि ुउपयोग 1000 
3 भसंचाई 2500 
4 पिपुािन तथा मत्स्य पािन जस्ता कृवष जन्य उपयोग 2000 
5 घरेि ुउद्योग,औद्योभगक व्यवसाय तथा खानी जन्य उपयोग 10000 
6 जि यातायात 5000 
7 अन्य उपयोग 500 
8 खानेपानी र घरेि ुउपयोग 1000 

 

  

  

प्रमाणीकरण भमभतेः- 2078/11/11                                    

 आज्ञािे, 
टेकनाथ दहाि 

प्रमखु प्रिासकीय अभधकृत 

 

सचुना तथा अभििेख केन्र, भिमाद मदुरत। मूल्य रु.80 

     

 

      


