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धनकुटा नगरपालिकाको जिश्रोत ऐन, २०७६ को दफा २४ िे ददएको अलधकार 
प्रयोग गरी धनकुटा नगर काययपालिकािे देहायको लनयम बनाएको छ ।  
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पररच्छेद–१  

प्रारम्भिक  

 

१. संम्िप्त नाम र प्रारभिः (१) यो लनयमविीको नाम “ धनकुटा नगरपालिका 
जिस्रोत लनयमाविी, २०७७”  रहेको छ। 

 

(२) यो लनयमाविी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाम्ित िएको लमलत देम्ि िागू हनुेछ। 

  

२. पररिाषाः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस लनयमाविीमा,– 

(क)  “ऐन” िन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको जिस्रोत ऐन, २०७६ सभझन ुपछय। 

(ि)  “जिस्रोत सलमलत” िन्नािे लनयम ८ बमोम्जमको नगर जिस्रोत सलमलत 
सभझन ुपछय । 

(ग)   “समिति” भन्नाले उपभोक्िा समितिलाई सभझन ुपछय । 
(घ)   “उपभोक्िा संस्था” भन्नाले जल उपभोक्िा संस्थालाई सभझन ुपछय । 
(ङ)  “अनमुलत” िन्नािे लनयम १५, तनयि २१ र लनयम २४ बमोम्जम ददइन े

अनमुलत सभझन ुपछय । 

(च)  “सवेिण” िन्नािे जिस्रोत उपयोगको िालग गररने सभिाव्यता अध्ययन, 

ववस्ततृ इम्जजलनयररङ्ग लिजाइनको कायय र त्यसको िालग गररने अजवेषणको 
कायय समेत सभझन ुपछय । 

छ)  “उपिोक्ता” िन्नािे जिस्रोतसँग सभबम्जधत सेवा उपयोग गने व्यम्क्त सभझन ु  

  पछय । 

(ज)  “सेवा िलु्क” िन्नािे नगरपालिका वा अनमुलत प्राप्त व्यम्क्तिे उपिब्ध 
गराएको जिस्रोतसँग सभबम्जधत सेवा उपयोग गरे बापत उपिोक्तािे 
बझुाउन ुपने िलु्क सभझन ुपछय । 
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पररच्छेद– २  

उपिोक्ता संस्था 
 

३. उपिोक्ता संस्थाको गठनः  (१)  संस्थागत रूपमा जिस्रोतको 
उपयोग गने उपिोक्ताको िेिािे पदालधकारी तथा सदस्य समते गरी कभतीमा 
सात बढीमा एघार जना िएको समावेसी उपिोक्ता संस्था गठन गनय सक्नेछन ्। 

समाविेी िन्नािे उपिव्ध िएसभम मवहिा, दलित, आददवासी जनजालत, फरक 
िमता िएका व्यम्क्तिाई सभझन ुपछय । 

(२) उपतनयि (१) बिोजजि गठन हुने उपभोक्िा समितििा िेत्तिस 
प्रतिसि िहहलासहहि अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष िध्ये कम्िीिा एक 
पदिा िहहला भएको हुनु पनेछ । 

४. उपिोक्ता संस्था दतायको िालग दरिास्त ददनपुनेः लनयम ३ बमोम्जम 
उपिोक्ता संस्था दताय गनय अनसूुची–१ बमोम्जमको ढाँचामा संस्थाको दईु प्रलत 
ववधान र पाँचसय रुपैयाँ दस्तरु सवहत नगर जिस्रोत सलमलत समि दरिास्त 
ददन ुपनेछ । 

५. ववधानमा ििुाउन ुपने वववरणहरूः लनयम ४ बमोम्जम पेि गनुयपने 
उपिोक्ता संस्थाको ववधानमा संस्था सभबजधी देहायका वववरणहरू ििुाउन ु
पनेछः– 

(क) पूरा नाम र ठेगाना, 
(ि) उद्देश्य तथा कायय िते्र, 

(ग) सदस्यको िालग योग्यता र सदस्यता िलु्क, 

(घ) सदस्यको लनष्कािन र राजीनामा, 
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(ङ) हकदावी, नामासारी वा हकवािाको मनोनयन, 

(च) साधारण सिाको प्रविया, 
(छ) सलमलतको गठन  िथा काम, कतयव्य र अलधकार, 

(ज) सदस्य पदमा वहाि रहन नसक्ने अवस्था, 
(झ) सलमलतको बैठक सभबजधी काययववलध, 

(ञ) कोष र िेिापरीिण, 

(ट)  समितिको तनवाािन, 

(ठ) ववधान संिोधन, 

(ि) ववघटन, 

(ढ) ववववध । 

 

६. दताय र प्रमाणपत्रः (१) लनयम ४ बमोम्जम पनय आएको दरिास्त 
उपर नगर जिस्रोत सलमलतिे आवश्यक जाँचबझु गरी उपिोक्ता संस्था दताय 
गनय उपयकु्त देिेमा दताय गरी अनसूुची–२ बमोम्जमको ढाँचामा उपिोक्ता संस्था 
दतायको प्रमाणपत्र ददन ुपनेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम कुनै उपिोक्ता संस्था दताय गनय उपयकु्त 
नदेिेमा नगर जिस्रोत सलमलतिे सोको स्पष्ट कारण िोिी दरिास्तवािािाई 
दरिास्त परेको लमलतिे तीस ददनलित्र सो कुराको सूचना ददन ुपनेछ । 

(३) यो लनयमाविी प्रारभि हनु ुअगावै प्रचलित काननु बमोम्जम दताय 
िएका उपिोक्ता संस्थाहरू यसै लनयमाविी बमोम्जम दताय िएका मालननेछन ्। 

७. ववधान संिोधनः उपिोक्ता संस्थािे आफ्नो ववधान संिोधन गनुय पने 
िएमा संिोलधत प्रलत नगर जिस्रोत सलमलतमा पेि गनुय पनेछ र सलमलतिे 
तत्सभबजधमा आवश्यक जाँचबझु गरी संिोलधत ववधान प्रमाणीकरण गनेछ । 
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पररच्छेद–३  

जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था 
८. नगर जिस्रोत सलमलतको गठनः  (१)  नगर लित्र रहेको 

जिस्रोतको उपयोगको अनमुलत प्रदान गने प्रयोजनको िालग एक नगर जिस्रोत 
सलमलत रहनेछ । 
(क) प्रमिु – अध्यि 

(ि) उपप्रमिु– सदस्य 

(ग)  वडाध्यक्षहरु िध्ये समितिको अध्यक्षले िोकेको दइु जना – सदस्य  

(घ)  प्रलतलनलध, सामदुावयक बन उपिोक्ता नगर महासघ – सदस्य 

(ङ) प्रलतलनलध,  िानेपानी लिलिजन कायायिय – सदस्य 

(ि) प्रलतलनलध,  लसँचाइ लिलिजन कायायिय – सदस्य 

(छ) जिस्रोतको उपयोगसँग सभबम्जधत उपभोक्िा संस्थाका अध्यक्षहरु िध्येबाट 
समितिको अध्यक्षले िोकेको दईु जना – सदस्य 

(ज) प्रतितनचि, उद्योग बाणिज्य संघ सदस्य  

(झ) प्रमिु प्रिासकीय अलधकृत –सदस्य सम्चव 

(२) उपतनयि (१) बिोजजिको समितिको बठैकिा आवश्यक्िा 
अनुसार त्तवज्ञ प्रतितनचि आिन्रि गना सक्नेछ । 
 

९.  नगर जिस्रोत सलमलतको बैठक सभबजधी काययववलधः (१) नगर 
जिस्रोत सलमलतको बैठक अध्यििे तोकेको समय, लमलत र स्थानमा बस्नछे । 

(२)  बैठकको अध्यिता नगर जिस्रोत सलमलतको अध्यििे गनेछ । 
अध्यिको अनपुम्स्थलतमा नगर जिस्रोत सलमलतको बैठकको अध्यिता 
उपप्रमिुिे गनेछ ।  
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(३) नगर जिस्रोत सलमलतको कूि सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रलतित 
सदस्य उपम्स्थत  िएमा बैठकको िालग गणपूरक संख्या पगेुको मालननेछ । 

(४) नगर जिस्रोत सलमलतमा उपम्स्थत सदस्य संख्याको बहमुत 
सदस्यहरूको लनणयय माजय हनुेछ । 

(५) नगर जिस्रोत सलमलतको लनणयय सदस्य सम्चवद्वारा प्रमाम्णत 
गररनेछ । 

(६) नगर जिस्रोत सलमलतको बैठक सभबजधी अजय काययववलध नगर 
जिस्रोत सलमलत आफैँ िे लनधायरण गरे बमोम्जम हनुेछ । 

१०. जिस्रोत सलमलतको संयकु्त बैठकः (१) जिस्रोतको उपयोगसँग 
सभबम्जधत कुनै काम एक िजदा बढी गाउँपालिका तथा नगरपालिका जिस्रोत 
सलमलतहरूसँग सभबम्जधत िएमा सभबम्जधत सबै गाउँ तथा नगर जिश्रोत 
सलमलतहरूको संयकु्त बैठकिे यो लनयमाविी बमोम्जमको अलधकारको प्रयोग 
गनेछ । 

११. नगर जिस्रोत सलमलतको सम्चवाियः    नगर जिस्रोत सलमलतको 
सम्चवािय धनकुटा नगर कायायपालिकाको कायायियमा रहनेछ । 

१२. नगर जिस्रोत सलमलतको काम कतयव्य र अलधकार   नगर 
जिश्रोत सलमलतको काम कतयव्य र अलधकार देहाय बमोम्जम हनुेछ । 

(क)  जलश्रोि उपयोग सम्बन्िी नीति िथा िापदण्ड ियार गने । 
(ि)  जलश्रोिको पहहिान, बचगाकरि र अमभलखेीकरि गने । 
(ग)  जलश्रोिको संरक्षि, हदगो रुपिा उपयोग र त्तवकासका लाचग योजना 
िथा कायाक्रि सञ्िालन गने  गराउने । 
(घ)  जल उपभोक्िा संस्थाहरुको दिाा, नवीकरि िथा खारेजी गने । 
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(ङ) जलश्रोि उपयोग र सरक्षिका लाचग त्तवमभन्न प्रकारका अध्ययन  

अनुसन्िान गना अनुिति हदने । 
(ि) जल उपभोक्िा संस्थाहरुको रेखदेख, तनयिन गने गराउने । 
(छ) जलश्रोिको बहृि उपयोग र संरक्षिका लाचग स्रोिको खोजी गरी ठुला 

आयोजना सञ्िालन गने गराउने । 
(ज) जलश्रोिको सिानुपातिक, सिन्यायीक र उचिि त्तविरि प्रिालीको 

व्यवस्था मिलाउने । 
(झ) जल उपभोक्िा संस्थाहरुबीि सिन्वय गराउने । 
(ञ) जलश्रोि उपयोग सम्बन्िी सम्बद्ि स्थानीय िहसँग सिन्वय र 

सहकाया गने । 
(ट) जलश्रोि उपयोगिा वािावरिीय पक्षिा देणखने नकारात्िक प्रभाव 

न्यूनीकरि एवि ्अनुकूलन गराउने । 
(ठ) िनकुटा नगरपामलकाले िोकेको अन्य कायाहरु गने । 
 

१३. जिस्रोतको उपयोगको सवेिण अनमुलतका िालग दरिास्त ददनेः 
(१) जिस्रोत उपयोगको सवेिण अनमुलत लिन चाहन ेव्यम्क्त वा संगदठत 
संस्थािे अनसूुची–३ बमोम्जमको ढाँचामा प्रस्ताववत पररयोजनासँग सभबम्जधत 
सवेिण गररने देहायको ववषय ििुाइ नगर जिस्रोत सलमलत समि दरिास्त 
ददन ुपनेछ । 

(क)  पररयोजनाको वववरण, 

(ि)  पररयोजना रहने स्थानको नक्िा (मखु्य मखु्य संचरना समेत देम्िन)े, 
(ग)  पानीको स्रोत र उपयोग हनुे पानीको पररमाण, 

(घ)  पररयोजनाबाट िािाम्जवत हनुे उपिोक्ताहरूको संख्या र वकलसम, 

(ङ)  सवेिण गररन ेजिस्रोतको िेत्र, 

(च)  पररयोजना सभपन्न गनय िाग्ने अनमुालनत कुि अवलध र िागत (सवेिण र  

       सञ्चािनको िालग समते), 
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(छ) लागि सहभाचगिा । 
(ज) पररयोजना सञ्िालन प्रक्रक्रया । 
(झ) सािाजजक आचथाक र वािावरिीय प्रभाव । 
(ञ) अजय आवश्यक कुराहरू । 

(2)  AolQmut tyf Jofkfl/s k|of]hgsf nflu e"ldut hn pkof]u 

ug{ rfxg] JolQm jf sDkgLn] kfgLsf] krf; k|lt;t kl/df0f ;fj{hlgs 

;]jfdf  ljt/0f x'g] u/L hn>f]tsf] pkof]usf] cg'dltsf] nflu b/vf:t 

lbg' kg]{5 . 

(3)  उपलनयम (१) बमोम्जम व्यावसावयक प्रयोजनका िालग सवेिण 
अनमुलतको दरिास्त ददँदा अनसूुची–८ बमोम्जमको रकम बझुाउन ुपनेछ । 

१४. दरिास्त उपर जाचँबझुः (१) लनयम १३ बमोम्जम पेि िएको 
दरिास्त साथ आवश्यक कागजात पेि गरे नगरेको सभबजधमा नगर जिस्रोत 
सलमलतिे जाँचबझु गनुयपनेछ। 

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम जाँचबझु गदाय दरिास्तवािािे 
दरिास्तसाथ पेि गनुय पने कुनै कागजात पेि गरेको रहेनछ िने त्यस्तो 
कागजात पेि गनय सभबम्जधत दरिास्तवािािाई पजर ददनलित्र सूचना ददन ु
पनेछ । दरिास्तवािािे सूचना पाएको सात ददन लित्र त्यस्तो कागजात पेि 
गनुय पनेछ । 

१५. सवेिण अनमुलत ददनेः लनयम १३ बमोम्जम परेको दरिास्त उपर 
लनयम १४ बमोम्जम नगर जिस्रोत सलमलतको आवश्यक जाँचबझु पलछ 
अनसूुची–४ बमोम्जमको ढाँचामा दरिास्तवािािाई जिस्रोत उपयोगको सवेिण 
अनमुलत ददन ुपनेछ । 

१६. सवेिण प्रलतवेदन पेि गनुयपनेः लनयम १५ बमोम्जम अनमुलत प्राप्त 
व्यम्क्तिे सवेिणको काम सभपन्न गरेको लमलतिे तीस ददनलित्र लनयम १३ 
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बमोम्जमको वववरण सवहत सवेिणको दईु प्रलत प्रलतवेदन नगर जिस्रोत सलमलत 
समि पेि गनुय पनेछ । 

१७. दोहोरो सवेिण अनमुलतपत्र नददइनःे लनयम १५ बमोम्जम 
ददइएको सवेिण अनमुलतमा उल्िेम्ित अवलधिर सोही िेत्रमा सोही कामको 
सवेिण गनय पाउने गरी अजय कुन ै व्यम्क्त वा  संस्थािाई दोहोरो पने गरी 
अनमुलत ददइने छैन ।   

१८. जिस्रोत उपयोगको अनमुलतको िालग दरिास्त ददनेः   

        (१) जिस्रोतको उपयोग गनय चाहने व्यम्क्त वा संस्थािे अनसूुची–५ 
बमोम्जमको ढाँचामा प्रस्ताववत पररयोजनासँग सभबम्जधत देहायका वववरणहरू 
ििुाई नगर जिश्रोत सलमलत समि दरिास्त ददन ु पनेछः 
        (क) लनयम १३ बमोम्जम पररयोजनाको ववस्ततृ वववरण ििुाउन ुपनेछ । 

        (ि) घर जग्गाको उपयोग वा प्रालप्त (पररयोजना लनमायण काययको िालग 
स्थायी वा अस्थायी तवरबाट उपयोग वा प्रालप्तका िालग चावहने सरकारी  वा गैर 
सरकारी जग्गाको कूि िेत्रफि र जग्गाधनीहरूको िगत), 
        (ग) वातावरणीय प्रिाव ववश्लषेण (पररयोजनािे वातावरणमा पाने 
उल्िेिनीय प्रलतकूि प्रिाविाई जयूलनकरण गनय अपनाउने उपायहरू तथा 
जिस्रोतमा रहने जिचर एवं जि वातावरण संरिणको िालग अपनाउन े
उपायहरू, पररयोजनािे सभबम्जधत िेत्रमा पानय सक्ने सामाम्जक तथा आलथयक 
प्रिावको अलतररक्त ववद्यमान स्थानीय श्रम तथा स्रोत र साधनको उपयोग, 

पररयोजना सभबजधी कायय पूरा िएपलछ त्यस िेत्रका व्यम्क्तहरूिे पाउन ेिाि, 

लनमायण तथा सञ्चािन सभिार सभबजधमा स्थानीय व्यम्क्तिाई ददइने तालिम, 

लनमायण म्िववरको िालग आवश्यक पने सवुवधाहरू, सरुिात्मक व्यवस्थाहरू तथा 
पररयोजना सञ्चािनबाट सभबम्जधत जग्गाधनीहरूिाई पनय सक्न ेअसर, ववस्थावपत 
जनसंख्याको िगत र लतनीहरूको पनुवायसको िालग अपनाउने आवश्यक 
व्यवस्था समेत स्पष्ट रूपमा ििुाउनपुछय), 
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        (घ) अजय आवश्यक कुराहरू । 

१९. दरिास्त उपर जाचँबझुः (१) लनयम १८ बमोम्जम दरिास्त प्राप्त 
िएपलछ ऐन र यस लनयमाविी बमोम्जम दरिास्तसाथ पेि गनुयपने आवश्यक 
कागजात, वववरण वा प्रलतवदेन पेि गरे नगरेको सभबजधमा नगर जिस्रोत 
सलमलतिे आवश्यक जाँचबझु गनुयपनेछ । 

 

                (२) उपलनयम (१) बमोम्जम जाँचबझु गदाय दरिास्तवािािे 
दरिास्तसाथ पेि गनुय पने कुनै कागजात पेि गरेको रहेनछ िने त्यस्तो 
कागजात पेि गनय सभबम्जधत दरिास्तवािािाई पजर ददनलित्र सूचना ददन ु
पनेछ । दरिास्तवािािे सूचना पाएको सात ददन लित्र त्यस्तो कागजात पेि 
गनुय पनेछ । 

 

        २०. सावयजलनक सूचना प्रकाम्ित गनुयपनेः (१) लनयम १८ बमोम्जम 
जिस्रोतको उपयोगको अनमुलतको िालग दरिास्त परेपलछ नगर जिस्रोत 
सलमलतिे लनयम १९ बमोम्जम आवश्यक जाँचबझु गरी तत्सभबजधी वववरणहरू 
ििुाइ सावयजलनक जानकारीको िालग सूचना प्रकाम्ित गनुय पनेछ । 

            (२) उपलनयम (१) बमोम्जम सूचना प्रकाम्ित िएपलछ जिस्रोतको 
उपयोगलसत सभबम्जधत पररयोजनाको लनमायण तथा सञ्चािन गदाय कुनै उल्िेिनीय 
प्रलतकूि असर पने िएमा तत्सभबजधी  वववरणहरू ििुाई सूचना प्रकाम्ित िएको 
लमलतिे पैंतीस ददनलित्र नगर जिस्रोत सलमलत समि जो सकैुिे पलन जानकारी 
ददन सक्नेछ । 

 

               (३) उपलनयम (२) बमोम्जम प्राप्त हनु आएको प्रलतविया समेतिाई 
लबचार गरी नगर जिस्रोत सलमलतिे त्यस्तो उल्िेिनीय प्रलतकूि असर 
जयूनीकरण गने सभबजधमा सभबम्जधत दरिास्तवािािे पािना गनुयपने कुराहरू 
अनमुलत ददँदा तोकी ददनेछ । 
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२१. अनमुलत ददनेः लनयम १८ बमोम्जमको दरिास्त उपर लनयम १९ र 
२० बमोम्जमको काययववलध पूरा गरी गराई नगर जिस्रोत सलमलतिे 
दरिास्तवािाको माग बमोम्जम वा आवश्यक िए संिोधन समते गरी अनसूुची–६ 
बमोम्जमको ढाँचामा दरिास्तवािािाई जिस्रोतको उपयोग सभबजधी अनमुलत ददन ु
पनेछ । 

२२. जिस्रोत मालथ अलधकार कायम हनुेः यस लनयमाविी बमोम्जम 
जिस्रोतको उपयोग सभबजधी कायय सञ्चािन गनय अनमुलत प्राप्त व्यम्क्तिाई 
अनमुलतमा उल्िेि िए बमोम्जमको कामको िालग सोही अनमुलतमा तोवकएको 
स्थान र िेत्रसभमको जिस्रोतको उपयोग गने अलधकार प्राप्त हनुेछ । 

२३. कायय िरुु गनुयपने अवलधः (१) अनमुलत प्राप्त व्यम्क्तिे 
अनमुलतपत्रमा उल्िेम्ित कायय अनमुलत प्राप्त गरेको लमलतिे सवेिणको हकमा 
तीन मवहनालित्र र जिस्रोतको उपयोग सभबजधी कायय सञ्चािनको हकमा एक 
वषय लित्र िौलतक रूपमा कायय िरुु गरी सोको जानकारी सभबम्जधत नगर 
जिस्रोत सलमलतिाई ददन ु पनेछ । तर भयादलित्र कायय िरुु गनय नसकेको 
कारण िोिी अनमुलत प्राप्त व्यम्क्तिे लनवदेन ददएमा सभबम्जधत नगर जिस्रोत 
सलमलतिे त्यस्तो कारण उम्चत र यथेष्ट देिेमा भयाद थप गनय सक्नेछ । 

            (२) उपलनयम (१) बमोम्जम कायय िरुु िएपलछ प्रत्येक छ मवहनामा 
िएको कामको प्रगलत वववरण अनमुलत प्राप्त व्यम्क्तिे सवेिण वा लनमायण कायय 
सभपन्न निएसभम सभबम्जधत नगर जिस्रोत सलमलत समि पठाउन ुपनेछ । 

२४. नया ँ अनमुलत लिनपुनेः (१) ऐन प्रारभि हनु ु अगावैदेम्ि 
जिस्रोतको उपयोग गरररहेको व्यम्क्त वा संस्थािे लनयम १८ मा उल्िेम्ित 
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वववरणहरू ििुाई ऐन प्रारभि िएको लमलतिे एक वषय लित्र सभबम्जधत नगर 
जिस्रोत सलमलत समि उपयोगको अनमुलतको िालग दरिास्त ददन ु पनेछ । 

             (२) उपलनयम (१) बमोम्जम पनय आएको दरिास्त उपर सभबम्जधत 
नगर जिस्रोत सलमलतिे आवश्यक जाँचबझु गरी दरिास्तवािािाई अनसूुची–७ 
बमोम्जमको ढाँचामा अनमुलत  ददनछे । 

२५. अनमुलत  दस्तरुः यो लनयमाविी बमोम्जमको जिस्रोतको उपयोग 
सभबजधी कायय सञ्चािन गनय  अनमुलतको िालग दरिास्त ददँदा अनसूुची–८ मा 
तोवकए बमोम्जमको अनमुलत दस्तरु बझुाउन ुपनेछ । 

२६. अनमुलत नवीकरण गनेः (१) यो लनयमाविी बमोम्जम जिस्रोतको 
उपयोगको िालग ददइएको अनमुलत हरेक बषय नवीकरण गनुय पनेछ । 

               (२) यो लनयमाविी बमोम्जम जिस्रोतको सवेिणको िालग ददइएको 
अनमुलतपत्रमा उल्िेम्ित अवलध समाप्त हनु ुअगावै थप अवलधको िालग अनमुलतको 
नवीकरण गनुय पनेछ । 

 
 

                  (३)  अनमुलत नवीकरण गराउँदा अनसूुची–८ मा तोवकएको 
दस्तरुको पचास प्रलतित नवीकरण दस्तरु िाग्नछे । 

२७. अनमुलत वविी वा हस्ताजतरण गनय स्वीकृलत लिनपुनेः (१) 
अनमुलत प्राप्त व्यम्क्तिे आफुिे पाएको अनमुलत वविी गनय वा अजय कुन ै
प्रकारिे कसैिाई हस्ताजतरण गनुय परेमा सभबम्जधत नगर जिस्रोत सलमलत 
समि लनवदेन ददन ुपनेछ । 

 

                 (२) उपलनयम (१) बमोम्जम प्राप्त िएको लनवदेन उपर सभबम्जधत 



v08–!, ;+Vof– &           :yfgLo /fhkq, efu !           ldlt M @)&&÷^÷!# 

 

 

       (13)                         wgs'6f gu/kflnsf 
 

नगर जिस्रोत सलमलतिे आवश्यक जाँचबझु गरी दरिास्तवािाको नाउँमा रहेको 
अनमुलत अजय व्यम्क्त वा संगदठत संस्थाको नाउँमा वविी गनय वा अजय कुन ै
प्रकारिे हस्ताजतरण गनय स्वीकृलत ददन सक्नेछ । 

 

२८. वावषयक िलु्कः अनमुलत प्राप्त व्यम्क्तिे जिस्रोतको उपयोग गरी 
अजय व्यम्क्तहरूिाई व्यापाररक प्रयोजनको िालग सेवा उपिब्ध गराए बापत 
नगरपालिकािाई बझुाउन ु पने वावषयक िलु्क अनसूुची–९ मा तोवकएबमोम्जम 
हनुेछ । 

पररच्छेद–४  

जिस्रोत उपयोगको वववाद सभबजधी जाचँबझु 

 

२९. जिस्रोत उपयोग जाचँबझु सलमलतः (१) जिस्रोतको उपयोग गदाय 
कुनै वववाद उत्पन्न िएमा त्यस्तो वववाद समाधानको िालग देहायका एक 
जिस्रोत उपयोग जाँचबझु सलमलत रहनेछः 

(क) नगरपालिकाको उपप्रमिु – अध्यि 

(ि) नगर काययपालिकािे तोकेको कायायपालिका सदस्य – सदस्य 

(ग) प्रमिु प्रिासकीय अलधकृत  – सदस्य सम्चव 

(२) दईु वा दईु िजदा बढी विाहरु बीच जिस्रोतको उपयोग सभबजधी 
वववाद उत्पन्न िएमा वववादसँग सभबम्जधत प्रत्यके विाका विाध्यिहरु एक 
एक जना प्रलतलनलधहरू रहनछेन ्। 
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(३) दइु वा दइु भन्दा बढी स्थानीय िह बीि त्तववाद उत्पन्न भएिा तनयि 

१० बिोजजिको संयकु्त सलमलत जाँचबझु गनेछ । 

(४) उपलनयम (१) बमोम्जमको जिस्रोत उपयोग जाँचबझु सलमलतिे 
जिस्रोतको उपयोगमा उत्पन्न वववाद समाधान गदाय देहायको काययववलध 
अपनाउनेछः 

       (क) जिस्रोत उपयोगको पररयोजनाबाट िािाम्जवत हनुे स्थानीय व्यम्क्तहरू 
बीच जिस्रोत उपयोगको प्राथलमकता लनधायरण वा जिस्रोत सभबजधी कुनै 
पररयोजना सञ्चािन गरेबाट स्थानीय व्यम्क्तहरूिाई पनय जाने मकायको सभबजधमा 
वववाद उठेमा सभबम्जधत अनमुलत प्राप्त व्यम्क्त वा संस्था तथा स्थानीय 
व्यम्क्तहरूिाई छुट्टा छुटै्ट वा सामूवहक रूपमा आफ्नो दावी पषु्याई हनुे 
तथ्यहरू पेि गनय मनुालसब मावफकको भयाद ददन ुपनेछ । 

        (ि) िण्ि (क) बमोम्जम तोवकएको भयादलित्र लिम्ित जानकारी प्राप्त 
िएपलछ उजरुीको व्यहोरा सवहत देहायको ववषयमा जानकारी लिन ुपनेछः 

(अ) पररयोजनाको कुि िचय, 
(आ) पररयोजनाबाट हनुे फाइदाको स्तर, 

(इ) पररयोजना सञ्चािन गदाय सभबम्जधत जिस्रोतबाट उपयोग गरी रहेका   

व्यम्क्त वा समूहिाई पनय सक्ने असर, 

(ई) पररयोजनाबाट िािाम्जवत हनुे उपिोक्ताको संख्या, 
(उ) पररयोजना सञ्चािन गदाय वातावरणमा पने प्रिाव, 

(ऊ) स्थानीय जनताको आवश्यकता, 
(ए) पररयोजनाबाट िािाम्जवत हनुे उपिोक्ताहरूको प्रलतविया, 
(ऐ) अजय आवश्यक कुराहरू । 

(ग) खण्ड (ख) िा उल्लखे भएका त्तवषयहरूिा जानकारी प्राप्ि गरेपतछ 
सोको आिारिा जलस्रोिको लाभदायक उपयोग भए नभएको र सो 
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जलस्रोि उपयोग गना पाउने नपाउने तनिाारि गररनेछ । 
(घ) उपतनयि (४) को खण्ड (ख) बिोजजि जलस्रोिको उपयोग सम्बन्िी 
थप शिाहरू सिेि िोक्न सक्नेछ । 

 

पररच्छेद – ५  

घर जग्गा प्रालप्त तथा िलतपूलतय सभबजधी व्यवस्था 
 

३०. लनवेदन ददनपुनेः   ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोम्जम 
जिस्रोत उपयोगको िालग अरू कसैको घर जग्गा उपयोग गनय वा प्राप्त गनय 
आवश्यक परेमा अनमुलत प्राप्त व्यम्क्तिे नगरपालिका समि अनसूुची–१० 
बमोम्जमको ढाँचामा लनवदेन ददन ुपनेछ । 

३१. पररयोजनास्थि वररपररको जग्गा प्रयोग गनय लनषधे गनय सक्नेः 
(१) ऐनको दफा १६ को उपदफा (३) को प्रयोजनको िालग नगरपालिकािे 
जिस्रोतको उपयोग सभबजधी पररयोजनाको वकलसम, बनोट, िमता आदद 
कुराहरूिाई ध्यानमा रािी त्यस्तो पररयोजना िेत्रलित्रका घरजग्गा कुनै िास 
कामको िालग अरू कसैिे प्रयोग गनय नपाउने गरी लनम्ित दूरी तोकी लनषेध 
गनय सक्नेछ । 

            (२) उपलनयम (१) बमोम्जम लनषेध गररएको कुराको सूचना 
नगरपालिकािे सवयसाधारणको जानकारीको िालग प्रकाम्ित गरी सभबम्जधत 
पररयोजना िेत्रको मखु्य मखु्य ठाउँ, पररयोजना कायायिय, सभबम्जधत विा 
कायायिय, म्जल्िा प्रिासन कायायिय र  मािपोत कायायियमा टाँस्न गनुयपनेछ 
। 
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३२. िलतपूलतय ददइनेः (१) लनयम ३१ बमोम्जम घरजग्गा प्रयोग गनय 
लनषेध गररएको कारणबाट सभबम्जधत व्यम्क्तिाई िएको हालन नोक्सानी बापत 
ददइने िलतपूलतयको रकम लनयम ३३ को उपलनयम (१) बमोम्जम गदठत िलतपूलतय 
लनधायरण सलमलतिे लनधायरण गरे बमोम्जम हनुेछ । 

(२) घर जग्गाको प्रयोगमा थप बजदेज िगाउन ुपने अवस्था परेकोमा बाहेक 
उपलनयम (१) बमोम्जम ददइने िलतपूलतयको रकम सभबम्जधत व्यम्क्तिाई एक 
पटक मात्र ददइनेछ । 

३३. िलतपूलतय लनधायरण सलमलतः (१)  ऐनको दफा १०, १५ र १६  
बमोम्जम ददन ु पने िलतपूलतयको रकम लनधायरण गनय देहायका अध्यि र 
सदस्यहरू िएको एक िलतपूलतय लनधायरण सलमलत रहनेछः– 

(क) नगरपालिकाको उपप्रमिु – अध्यि 

(ि) जिस्रोत उपयोग सभबजधी पररयोजनासँग सभबम्जधत कायायिय वा उपिोक्ता  

       सलमलतको प्रलतलनलध – सदस्य 

(ग) जिस्रोतसँग सभबम्जधत नगरपालिकािे तोकेको वविषेज्ञ – सदस्य 

(घ) हालन नोक्सानी िएको अचि सभपम्िको धनी वा लनजको प्रलतलनलध – सदस्य 

(ङ) हालन नोक्सानी िएको अचि सभपम्ि रहेको िेत्रका मािपोत कायायियको  

       प्रलतलनलध – सदस्य 

(च) हालन नोक्सानी िएको अचि सभपम्ि रहेको िेत्रको सभबम्जधत विाका  

       विाध्यि – सदस्य 

(छ) प्रमिु प्रिासकीय अलधकृत – सदस्य सम्चव 

               (२) उपलनयम (१) बमोम्जमको िलतपूलतय लनधायरण सलमलतिे 
िलतपूलतयको रकम लनधायरण गदाय प्रत्यि तथा वास्तववक हालन नोक्सानीको 
मूल्याङ्कन गरी िलतपूलतयको रकम लनधायरण गनुय पनेछ। 
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                (३) क्षतिपूतिा तनिाारि समितिको बठैक सम्बन्िी कायात्तवचि 
उक्ि समिति आफैँ ले तनिाारि गना सक्नेछ । 

 

पररच्छेद –६ 

 ववववध 
३४. अलधकारी तोवकएकोः  कुन ै जिस्रोत प्रदूवषत िए निएको वा 

कुनै जिस्रोतको उपयोगको सभबजधमा ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) 
बमोम्जमको गणुस्तर िए निएको सभबजधमा परीिण गने गराउने अलधकार 
नगरपालिकािे स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाम्ित गरी तोवकददएको 
अलधकारीिाई हनुछे। 

 

३५. सहयोग पयुायउन ुपनेः आफ्नो कायय सभपादनको लसिलसिामा नगर 
जिस्रोत सलमलतिे जिस्रोतसँग सभबम्जधत लनकायबाट आवश्यकता अनसुार 
जिस्रोत सभबजधी तथ्याङ्कहरू माग गनय सक्नेछ र माग िए बमोम्जमको 
तथ्याङ्कहरू उपिब्ध गराउन ुसभबम्जधत लनकायको कतयव्य हनुेछ । 

 

३६. दघुयटनाको सूचनाः (१) अनमुलत प्राप्त व्यम्क्तिे जिस्रोतको 
उपयोग सभबजधी कुनै काम गदाय कुन ै दघुयटना वा नोक्सानी िएमा नगर 
जिस्रोत सलमलतिाई तरुुजत सूचना ददन ुपनेछ । 

               (२) उपलनयम (१) बमोम्जमको सूचना प्राप्त िएपलछ त्यस्तो 
दघुयटनाका कारण पिा िगाउन नगर जिस्रोत सलमलतिे आवश्यक लनरीिण 
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गनय गराउन सक्नेछ र प्राववलधक दृवष्टकोणबाट त्यस्तो दघुयटना नदोहोररने 
अपनाउन ु पने सरुिात्मक व्यवस्था गनय अनमुलत प्राप्त व्यम्क्तिाई आदेि ददन 
सक्नेछ र यस्तो आदेि पािना गनुय सभबम्जधत अनमुलत प्राप्त व्यम्क्तको कतयव्य 
हनुेछ । 

 

३७. नगर काययपालिकािे लनदेिन ददन सक्नेः  नगर काययपालिकािे 
जिस्रोतको उपयोग सभबजधमा नगर जिस्रोत सलमलतिाई आवश्यक लनदेिन 
ददन सक्नछे । यस्तो लनदेिनको पािना गनुय नगर जिस्रोत सलमलतको कतयव्य 
हनुेछ । 

३८. अनसूुचीमा हेरफर वा थपघट गनय सक्नःे नगरपालिकािे स्थानीय 
राजपत्रमा सूचना प्रकाम्ित गरी यस लनयमाविीको अनसूुचीमा आवश्यकतानसुार 
हेरफेर वा थपघट गनय सक्नछे । 
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अनसूुची–१ 

(लनयम ४ सँग सभबम्जधत) 
 लनवेदन पत्रको ढाचँा 

 

श्री अध्यिज्यू, 

नगर जिस्रोत सलमलत िनकुटा । 
 

हामीिे……………………………उपिोक्ता संस्था गठन गरी दताय गराउन चाहेकोिे धनकुटा 
नगरपालिका जिस्रोत ऐन, २०७६ को दफा ५ तथा जिस्रोत लनयमाविी, २०७७ को लनयम ४ 
बमोम्जम देहायको वववरण ििुाई प्रस्ताववत उपिोक्ता संस्थाको दईु प्रलत ववधान र तोवकएको 
दस्तरु सवहत दरिास्त ददएका छौँ । 

 

वववरणः 
१. उपिोक्ता संस्थाको नामः 
२. कायय िेत्रः 
३. उद्देश्यहरूः 
(क) 
(ि) 
(ग) 
४. सदस्यहरूको नाम, ठेगाना र पिेा 
(क) 
(ि) 
(ग) 
(घ) 
(ङ) 
 

५. उपयोग गररने जिस्रोतको वववरणः 
(क) जिस्रोतका नाम र रहेको ठाउँ 

(ि) जिस्रोतबाट गररने प्रयोगः 
(ग) उपिोक्ता संस्थािे उपयोग गनय चाहेको जिस्रोतको पररमाणः 
(घ) उक्त जिस्रोतको हािको अवस्था ःः 
६. उपिोक्ता संस्थािे पयुााउने चाहेको सेवा सभबजधी वववरणः  

(क) सेवाको वकलसमः 
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(ि) सेवा पयुााउने िेत्रः 
(ग) सेवाबाट िािाम्जवत हनुे उपिोक्ताहरूको संख्याः 
(घ) िववष्यमा सेवा ववस्तार गनय सवकने सभिावनाः 
७. आलथयक स्रोतको वववरणः 
८. कायायियको ठेगानाः 
 

लनवेदक, 

उपिोक्ता संस्थाको तफय बाट दरिास्त ददनेको 
सहीः 
नामः 
पदः 
ठेगानाः 
लमलतः 
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अनसूुची–२  

(लनयम ६ को उपलनयम (१) सँग सभबम्जधत) 
 

धनकुटा नगरपालिका 
नगर कायायपालिकाको कायायिय धनकुटा 

  

उपिोक्ता संस्था दताय प्रमाण पत्र 
 

दताय नभबरः      दताय लमलतः 
 

श्री…………………………. 

……………………………. 
……………………………. 

     धनकुटा नगरपालिका जिस्रोत ऐन, २०७६ को दफा ५ को उपदफा 
(२) तथा जिस्रोत लनयमाविी, २०७७ को लनयम ६ को उपलनयम (१) 
बमोम्जमको…………………………….  दताय गरी यो दताय प्रमाणपत्र प्रदान 
गररएको छ । 

 प्रमाणपत्र ददने अलधकारीको, – 

 

सहीः 
नाम,थरः 
पदः 
 

 
 
 
 
 
 

 



v08–!, ;+Vof– &           :yfgLo /fhkq, efu !           ldlt M @)&&÷^÷!# 

 

 

       (22)                         wgs'6f gu/kflnsf 
 

अनसूुची–३ 

(लनयम १३ को उपलनयम (१) सँग सभबम्जधत) 
 जिस्रोतको उपयोगको सवेिण अनमुलतको िालग दरिास्त 

 

लमलतः………………………… 

श्री अध्यिज्यू, 

नगर जिस्रोत सलमलत िनकुटा 
 

……………………………………………जिस्रोतको उपयोगको लनलमि 
सवेिण गनयको िालग अनमुलत पाउन धनकुटा नगरपालिका जिस्रोत 
लनयमाविी, २०७७ को लनयम १३ बमोम्जम देहायको वववरण ििुाई यो 
दरिास्त पेि गरेको छु । 

१.  व्यम्क्त वा संस्थाको नाम र ठेगानाः 
२.  उद्देश्यः 
३.  सवेिण गने िेत्रः 
४.  सवेिण गनय िाग्न ेअनमुालनत िचय रु………. 

     (िचयको आधार समते संिग्न गनुयपनेछ) 
५.  सवेिण गने अवलधः 
६.  अजय वववरणहरू ( िनकुटा नगरपामलका जिस्रोत लनयमाविी, २०७७ को  

   लनयम १३ बमोम्जम) मालथ उल्िेम्ित व्यहोरा ठीक साँचो छ झटु्ठा ठहरे  

   काननु बमोम्जम सहुँिा बझुाउँिा ।   
 

दरिास्त ददनेको 
नामथरः 
सहीः 
पदः 
ठेगानाः 
छाप 
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अनसुूची–४ 

(लनयम १५ सँग सभबम्जधत) 

धनकुटा नगरपालिका 
नगर कायायपालिकाको कायायिय 

  

जलस्रोत सवेक्षण अनुमततपत्र 
 

अनुितिपर संख्या     मितििः………………… 

 

श्री………………………… 

…………………………… 

……………………………जलस्रोिको उपयोगको सवेक्षि गना  देहायको 
त्तववरि खोली िनकुटा नगरपामलका जलस्रोि तनयिावली, २०७७ को तनयि 
१५ बिोजजि यो अनुितिपर प्रदान गररएको छ । 
१ जलश्रोि सवेक्षिको त्तवषय क्षेर  

२. जलस्रोि सवेक्षिको उद्देश्यिः– 

३. जलस्रोि सवेक्षिको भौगोमलक क्षेरिः– 

४. सवेक्षि गने अवचििः– 

५. अनुितिपर बहाल रहने अवचििः– 

 

अनुमततपत्र दिने अधधकारीको, – 

नाििः 
सहीिः 
पदिः 
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अनसूुची–५ 

लनयम १८ सँग सभबम्जधत) 
जिस्रोतको उपयोगको अनमुलतको िालग दरिास्त 

    

श्री अध्यिज्यू,                           मितििः………………… 
नगर जिस्रोत सलमलत धनकुटा । 
………………जिस्रोतको उपयोगको लनलमि अनमुलत पाउन धनकुटा नगरपालिका 
जिस्रोत लनयमाविी, २०७७ को लनयम १८ बमोम्जम देहायका वववरणहरू समेत 
ििुाई यो दरिास्त पेि गरेको छु । 

१. लनवेदकको नाम र ठेगानाः 
२. उद्देश्यः 
३. उपयोग गनय िोजेको जिस्रोतको पररमाण र उपयोग गने प्रयोजनः 
४. प्रस्ताववत जिस्रोत उपयोग गने ठाउँ 

५. जिस्रोतको उपयोगबाट िाि पगु्ने ठाउँको िेत्रफिः 
६. प्रस्ताववत उपयोगबाट हनु सक्ने सभिाववत िािः 
७. प्रस्ताववत सेवाबाट िािाम्जवत हनुे उपिोक्ताहरूको संख्याः 
८. जिस्रोतको उपयोगको िालग िाग्ने अनमुालनत रकम र सोको स्रोतः 
९. जिस्रोत उपयोग गने तररकाः 
१०. जिस्रोतको हाि िैरहेको र िववष्यमा हनु सक्ने उपयोगः 
११. अजय वववरणहरूः 
12 AolQmut tyf Jofkfl/s k|of]hgsf nflu e"ldut hn pkof]u ug{ rfxg] 

JolQm jf sDkgLsf] xsdf ;fj{hlgs ;]jfdf ljt/0f x'g] kfgLsf] kl/df0f M 
 

मालथ उल्िेम्ित व्यहोरा ठीक साँचो छ झटु्ठा ठहरे काननु बमोम्जम सहुँिा बझुाउँिा । 

 

दरिास्त ददने व्यम्क्तको, – 

नाम, थरः 
सहीः 
पदः 
ठेगानाः 
छाप 
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अनसूुची–६ 

(लनयम २१ सँग सभबम्जधत) 

धनकुटा नगरपालिका 
नगर कायायपालिकाको कायायिय 

जिस्रोतको उपयोगको अनमुलतपत्र 

अनमुलतपत्र संख्या   लमलतः………………… 

  

श्री………………………… 

…………………………… 
 

……………………………जिस्रोतको उपयोग गनय पाउने गरी देहायको वववरण 
िोिी धनकुटा नगरपालिका जिस्रोत लनयमाविी, २०७७ को लनयम २१ बमोम्जम यो 
अनमुलत प्रदान गररएको छ । 

 

१. लनवेदकको नाम र ठेगानाः– 

२. जिस्रोत उपयोगको उद्देश्यः– 

३. जिस्रोतको नाम, वकलसम र रहेको स्थानः– 

४. उपयोग गनय पाउने जिस्रोतको पररमाणः– 

५. जिस्रोत उपयोगको िेत्रः– 

६. जिस्रोत उपयोग गने तररकाः– 

७. प्रस्ताववत पररयोजनाबाट िािाम्जवत हनुे उपिोक्ताहरूको संख्याः– 

८ भूमिगि जल उपयोगको हकिा सावाजतनक सेवािा त्तविरि हुने पानीको 
पररिाि M  

 

अनमुलतपत्र ददने अलधकारीको, – 

नामः– 

सहीः– 

पदः– 
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अनसूुची–७ 

 (लनयम २४ को उपलनयम (२) सँग सभबम्जधत)  

धनकुटा नगरपालिका 
धनकुटा नगर कायायपालिकाको कायायिय 

 

जिस्रोतको उपयोगको नया ँअनमुलतपत्र 

             (यो तनयिावली लागू हुनु पूवाका सस्थालाई हदइने)  

अनमुलतपत्र संख्या     लमलतः………………… 

 

श्री………………………… 

…………………………… 
…………………………… िाई देहायको वववरणहरू  िुिाई धनकुटा नगरपालिका 
जिश्रोत ऐन, २०७६ को दफा ८ को उपदफा (३) र धनकुटा नगरपालिका जिस्रोत 
लनयमाविी, २०७७ को लनयम २४ बमोम्जम यो अनमुलत प्रदान गररएको छ । 

 
 

१. अनमुलत पाउनेको नाम र ठेगानाः– 

२. जिस्रोत उपयोगसँग सभबम्जधत पररयोजनाको नाम र वकलसमः– 

(प्रत्येक उपयोगसँग सभबम्जधत) 
३. जिस्रोतको नाम र रहेको स्थानः– 

४. जिस्रोतको उपयोग िएको पररमाणः– 

५. जिस्रोत उपयोगबाट उपिब्ध गराइएको सेवा र त्यसको लबस्तार िेत्रः 
६. उपिोक्ता संख्या र त्यसको वकलसमः– 

७. सेवा उपिब्ध गराउन िरुु गरेको लमलतः– 

८. अजय ितयहरूः– 

अनमुलतपत्र ददने अलधका 
रीको 
नामः– 
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सहीः– 

पदः– 
अनसूुची–८  

(लनयम १३ को उपलनयम (२) लनयम २५ र लनयम २६ को उपलनयम (३) सँग 
सभबम्जधत) 

 

जिस्रोत उपयोगको अनमुलत दस्तरु 
 

 

 (क)  िानेपानी र घरेि ुउपयोग रु. ५००।– 

 (ि)  लसंचाई उपयोग रु. ५००।– 

 (ग)  पिपुािन तथा मत्स्यपािन जस्ता कृवषजजय उपयोग रु. ५००।– 

 (घ)  घरेि ुउद्योग, औद्योलगक व्यवसाय तथा िानीजजय उपयोग रु. ५००।– 

 (ङ)  जि यातायात रु. २५००।– 

 (च)  आमोद प्रमोदजजय उपयोग रु. २५००।– 

 (छ)  िघ ुजिववधतु उपयोग रु. ५०००।– 

 (ज)   AolQmut tyf Jofkfl/s k|of]hgsf nflu e"ldut hn pkof]u   

s= JolQmut ? %))).– 

v= Jofkfl/s ?= !)))).– 

 

 (झ)    अजय उपयोग रु. ५०० 
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अनसूुची–९  

(लनयम २८ सँग सभबम्जधत) 
जिस्रोतको उपयोग वापत बझुाउन ुपने वावषयक िलु्क 

 
 

१. लसंचाइको हकमा 
(क)  एकसय रोपनी सभमको जलमन लसंचाइ गनय  रु.  ५००।– 

(ि)  एकसय देम्ि दईुसय रोपनी सभमको जलमन लसंचाइ गनय रु. १०००।– 

(ग)  दईु सय देम्ि तीनसय रोपनी सभमको जलमन लसंचाइ गनय रु. १५००।– 

(घ)  तीन सय देम्ि चारसय रोपनी सभमको जलमन लसंचाइ गनय रु. २०००।– 

(ङ)  चार सय देम्ि पाँच सय रोपनी सभमको जलमन लसंचाइ गनय 
                                              रु. २५००।– 

(च) पाँि सय रोपनी भन्दा बढी जलमन लसंचाइ गनय रु. ३५००।– 

 

२.  िानेपानीको हकमा    

     िानेपानी ववतरण गने संस्थाबाट ld6/ h8fg ePsf]df k|lt wf/f÷  

      ld6/ gePsf]df k|lt 3/w'/L                   रु. १०।– 

   ३.   घरेि ुउद्योगमा पानीको मिु प्रयोग गरे बापत      रु. १,०००।– 

   ४.   औद्योलगक व्यवसाय तथा िानीजजय उपयोगको िालग  

                                                रु. १०,०००।–  

   ५.   आमोद प्रमोदजजय प्रयोगको िालग               रु.१०,०००।–  

 

   6  AolQmut tyf Jofkfl/s k|of]hgsf nflu e"ldut hn pkof]गको  
       लाचग  

  s= JolQmut ? @%)).– 

  v= Jofkfl/s ?= !)))).– 
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     ७.   अजय प्रयोगको िालग %)).– b]lv ? %))).–  

 

अनसूुची–१० 

(लनयम ३० सँग सभबम्जधत) 
 

 जग्गा उपयोग वा प्रालप्तको िालग दरिास्त 

श्री अध्यिज्य ु

नगर जिश्रोत सलमलत धनकुटा। 

 
 

………………….जिस्रोतको उपयोगको लसिलसिामा लनमायण कायय िरुु गनयका 
िालग तपलसिमा उल्िेम्ित घर जग्गा उपयोग गनुय पने वा प्राप्त गनुय पने 
िएकोिे लनयमानसुार उपयोग गनय पाउन यो दरिास्त पेि गरेको छु । 

 
 

 दरिास्त ददनेको 
 

नाम र थरः– 

सहीः– 

पदः– 

ठेगानाः 
छाप 

 

 

  /fd axfb'/ yfkf 

  k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 


