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इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको जिश्रोत उपर्ोग कार्यववलि,२०७७ 

प्रस्तावना 

इन्द्रसरोवर गाउँपालिका क्षेत्र लित्रको िलूमगत वा ि-ूसतहमा रहेको जिश्रोतको समचुित उपर्ोग, 
संरक्षण, व्र्वस्थापन र ववकास एवमं त्र्स्तो उपर्ोगबाट हनुे वातावरणीर् प्रिावको कानूनी व्र्वस्था 
गनय वाञ्छनीर् िएकोिे नेपािको संवविान बमोचजमको कार्य गने गरी स्थानीर् सरकार सञ्चािन 
ऐन, २०७४ को दफा १०२ िे ददएको अलिकार प्रर्ोग गरी इन्द्रसरोवरको लमलत २०७७/04/09 
र पवहिो संशोिन लमलत २०७७/१२/३० मा बसेको गाउँ कार्ायपालिकाको बैठकबाट “इन्द्रसरोवर 
गाउँपालिका जिश्रोत उपर्ोग कार्यववलि -२०७७” जारी गरीएको छ । 

पररच्छेद-1 

१. संचक्षप्त नाम र प्रारम्िः 

क) र्ो कार्यववलिको नाम "इन्द्रसरोवर गाउँपालिका जिश्रोत उपर्ोग कार्यववलि २०७७" 
रहेको छ ।  

ख) र्ो कार्यववलि गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट पाररत िएपलछ प्रारम्ि हनुेछ । 

 

२. पररिाषाः ववषर् वा प्रसङ्ग अको अथय निागेमा र्स कार्यववलिमा:  

क) “अनमुलत पत्र प्राप्त व्र्चि” िन्नािे जिश्रोत उपर्ोग गनय गाउँपालिकाबाट अनमुलत पत्र 
प्राप्त व्र्चि वा संगठीत संस्थािाई सम्झन ुपछय । 

ख) “जिश्रोत” िन्नािे ि-ूसतह वा िलूमगत रुपमा रहेको पानीको स्रोत सम्झन ुपछय । 

ग) “उपिोिा संस्था” िन्नािे जिश्रोतको उपर्ोगको िालग दफा ५ बमोचजम गठन िएको 
उपिोिा संस्था सम्झनपुछय । 

घ) “सवेक्षण” िन्नािे संरिनाको लनमायण, संरिना लनमायण गदाय पने वातावरणीर् असर, स्रोतबाट 
उपर्ोग तथा ववतरण गनय सवकने खानेपानीको पररमाण, खानेपानीबाट िािाचन्द्वत हनुेहरुको 
संख्र्ा िगार्त आलथयक तथा प्राववलिक तथ्र् तथ्र्ाङ्कहरु समेतको ववश्लषेण गरी ववस्ततृ 
रुपबाट तर्ार गररएको अन्द्वेषण संिाव्र्ता अध्र्र्न र तत ्सम्बन्द्िी ववस्ततृ इचन्द्जलनर्ररड्ग 
लिजाइन समेतको कार्य सम्झन ुपछय । 

ङ) “अनमुलत पत्र” िन्नािे गाउँपालिकाको स्थानीर् जिश्रोत सलमलतिे ददएको अनमुलत पत्र 
सम्झन ुपछय । 



ि) “सेवा” िन्नािे पानी आपूलतयकतायिे उपिोिािाई उपिब्ि गराएको खानपेानी सेवा सम्झन ु
पछय । 

छ) “उपिोिा” िन्नािे पानी आपूलतयकतायिे उपिब्ि गराएको सेवा उपिोग गने व्र्चि वा 
लनकार् सम्झन ुपदयछ । 

ज) “सेवा शलु्क” िन्नािे सेवा उपिोग गरे वापत उपिोिािे, आपूलतयकतायिाई बझुाउन ुपने 
सेवा शलु्क सम्झन ुपछय र सो शब्दिे वविम्ब शलु्क समेतिाई जनाउँछ । 

झ) “गाउँपालिका” िन्नािे इन्द्रसरोवर गाउँपालिका सम्झन ुपछय । 

ञ) “अध्र्क्ष” िन्नािे इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको अध्र्क्ष सम्झन ुपछय | 

ट) “सलमलत” िन्नािे  दफा २३ बमोचजम गदठत स्थानीर् जिश्रोत सलमलतिाई सम्झन ुपछय । 

 

 

३. जिस्रोत स्वालमत्वः गाउँपालिका लित्र रहेको जिस्रोतको स्वालमत्व गाउँपालिकामा लनहीत रहनेछ 
।  

 

पररच्छेद २ 

 

४. जिश्रोत उपर्ोगः 

1. र्स कार्यववलि बमोचजम अनमुलत पत्र प्राप्त नगरी कसैिे पलन जिश्रोत उपर्ोग गनय पाउने 
छैन । 

2. उपदफा १ मा जनुसकैु कुरा िेचखएको िएता पलन देहार् बमोचजम जिश्रोतको उपर्ोग गनय 
अनमुलत पत्र लिन ुपनेछैन । 

क. ढुवानी गरी आफ्नो लनलमत्त खानेपानी र अन्द्र् घरेि ुप्रर्ोगको िालग उपर्ोग गनय , 
ख. आफ्नो जग्गामा लसंिाइ गनय, 
ग. घरेि ुउपर्ोगको रुपमा पानी घट्ट वा पानीिक्की ििाउन, 
घ. जग्गािनीिे आफ्नो जग्गालित्र मात्र लसलमत रहेको जिश्रोत तोवकए बमोचजम 
उपर्ोग गनय 

 ३. जिस्रोतको उपर्ोग गने व्र्चि वा संगवित संस्थािे अरुिाई मकाय नपने गरी 
िािदार्क उपर्ोग गनुयपनेछ ।  

५. जि उपिोिा संस्थाको गठनः 

 १. सामवुहक संस्थागत रुपमा जिस्रोतको उपर्ोग गनय िाहने व्र्चिहरुिे पदालिकारी तथा 
सदस्र् समेत गरी कम्तीमा सात जना िएको उपिोिा संस्था गठन गनय सक्नेछन । 



2. उपदफा (1) बमोचजम गठन िएको उपिोिा संस्थािे अनसुचुि-1 बमोचजमको लनवेदनका 
साथ एक प्रलत वविान र उपिोिा संस्थाका सदस्र्हरुको नागररकताको प्रलतलिवप सवहत 
स्थानीर् जिस्रोत सलमलत समक्ष लनवेदन पेश गनुयपनेछ । 

3. उपदफा (1) बमोचजम गठन िएको उपिोिा संस्थािे वविानमा देहार् बमोचजमका 
वववरणहरु खिुाउन ुपनेछ । 

क परुा नाम र ठेगाना 
ख उदे्दश्र् तथा कार्यक्षेत्र 

ग सदस्र्को िालग र्ोग्र्ता र सदस्र्ता शलु्क 

  घ सदस्र्को लनश्कासन र राचजनामा 

  ङ हक दावी, नामसारी वा हकवािाको मनोनर्न 

  ि सािारण सिा सम्बन्द्िी 

  छ सञ्चािक सलमलतको गठन (लनवायिन एंव काम, कतयव्र् र अलिकार) 

  ज सञ्चािक पदमा बहाि रहन नसक्ने अवस्था 

     झ सञ्चािक सलमलतको बैठक सम्बन्द्िी कार्यववलि 

  ञ कोष र िेखापररक्षण 

  ट वविान संशोिन 

  ठ ववघटन 

  ि ववववि । 

४. उपदफा २ बमोचजम लनवेदन प्राप्त िए पलछ उपिोिा संस्थािाई अनसूुिी-२ बमोचजमको ढािाँमा 
उपिोिा संस्था दताय प्रमाण –पत्र प्रदान गररनेछ ।  

६. जिश्रोत उपर्ोगको प्राथलमकता क्रमः 

१. गाउँपालिका क्षेत्र लित्रको जिश्रोत उपर्ोग गदाय सािारणता देहार्को प्राथलमकता क्रम: 
अनसुार गनुयपनेछ । 

क. खानेपानी 
ख. लसंिाइ 

ग. पशपुािन तथा मत्स्र्पािन जस्ता कृवषजन्द्र् उपर्ोग 

घ. घरेि ुउद्योग औिोलगक व्र्वस्था तथा खानीजन्द्र् उपर्ोग  



ङ. जिववितु 

ि. जि र्ातार्ात उद्योग 

२. जिश्रोत उपर्ोग गदाय कुनै वववाद उत्पन्न िएमा र्स कार्यववलि अनसुार गदठत स्रोत उपर्ोग 
वववाद लनरुपण सलमलतिे उपदफा १ मा उल्िेचखत प्राथलमकताक्रम बमोचजम उचित रुपमा 
उपर्ोग िए निएको र अन्द्र् आवश्र्क जाँिवझु समेत गरी सोको आिारमा सम्बन्द्िीत 
जिश्रोत उपर्ोग गनय पाउने नपाउने वा कुन वकलसमबाट उपर्ोग गनय पाउने िने्न कुराको 
लनिायरण गनेछ । र्सरी लनिायरण गरेको लनणयर् सबैिाई मान्द्र् हनुेछ । 

७. गाउँपालिकािे जिश्रोत उपर्ोग वा ववकास गनय सक्नःे 

१. इन्द्रसरोवर गाउँपालिका आफैिे कुनै जिश्रोत उपर्ोग वा ववकास गनय र्स कार्यववलििे कुनै 
वािा परु् र्ाउने छैन । 

२. कसैिे र्स कार्यववलि बमोचजम उपर्ोग गरेको जिश्रोत र सो संग सम्बन्द्िीत जग्गा, िवन, 
उपकरण तथा संरिना, सावयजलनक उपर्ोगका िालग गाउँपालिकािे आफूिे लिई ववकास 
गनय सक्नेछ । 

३. उपदफा २ बमोचजम आफूिे लिएको जिश्रोत र सो संग सम्बचन्द्ित जग्गा, िवन, उपकरण 
तथा संरिना वापत गाउँपालिकािे व्र्चििाई तोवकए बमोचजमको क्षलतपूलतय ददइनेछ । 

४. इन्द्रसरोवर गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लित्र अन्द्र् व्र्चि लनकार् वा संगठीत संस्थािे 
उपर्ोग गरररहेको जिश्रोतिाई लनजहरुसंग समन्द्वर्मा पर्यटन व्र्वसार् प्रव्धनन गनय 
आवश्र्क कार्यर्ोजना बनाई िाग ुगनय सक्नेछ | 

८. जिश्रोत ववकासको पररर्ोजना हस्तान्द्तरण गनय सक्न े

१. इन्द्रसरोवर गाउँपालिकािे ववकास गरेका कुनै जिश्रोत सम्बन्द्िी पररर्ोजनाको लनमायण समाप्त 
िैसकेपलछ उपिोिा संस्थािाई आवश्र्क शतयहरु तोकी हस्तान्द्तरण गनय सक्नेछ । 

२. उपदफा १ बमोचजम हस्तान्द्तरण गरीएको पररर्ोजना उपरको स्वालमत्व सम्बन्द्िी उपिोिा 
संस्थाको हनुेछ र र्स कार्यववलिको अलिनमा रही आफूिे अनमुलत पत्र प्राप्त गरे सरह सो 
पररर्ोजना संञ्चािन सम्बन्द्िी उपर्ोग संस्थािे गनेछ । 

९. जिश्रोत उपर्ोगको िालग करार गनय सक्नःे  

र्स कार्यववलिमा जनु सकैु कुरा िेचखएको िएतापलन इन्द्रसरोवर गाउँपालिकािे कुनै संगदठत 
संस्था वा व्र्चि सङ्ग प्रिलित काननुको अलिनमा रवह करार गरी सोवह करारमा उल्िेचखत 
शतयहरु बमोचजम कुनै जिश्रोत ववकास उपर्ोग र सेवा ववस्तार गराउन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद–३ 



अनमुलतपत्र सम्बन्द्िी व्र्वस्था 

१०. सवेक्षण अनमुलतपत्रको िालग दरखास्त ददन ुपने  

१. कुनै स्रोतको सवेक्षण गनय िाहने व्र्चि वा संगदठत संस्थािे अनमुलतपत्रको िालग लनःशलु्क 
अनसूुिी-३ बमोचजमको ढाँिामा सलमलत समक्ष दरखास्त ददन ुपनेछ । 

२. उपदफा (१) बमोचजम दरखास्त प्राप्त िएमा सलमलतिे सो सम्बन्द्िमा आवश्र्क जाँिबझु 
गनेछ र त्र्सरी जाँिबझु गदाय थप कागजात माग गनुय पने देचखएमा दरखास्त परेको लमलतिे 
सात ददनलित्र दरखास्तवािािाई सो कुराको सूिना ददन ुपनेछ । 

३. उपदफा (२) बमोचजम सलमलतिे ददएको सूिना बमोचजम दरखास्तवािािे थप कागजात पेश 
गरेको लमलतिाई नै र्स कार्यववलिको उपदफा (२) को प्रर्ोजनको िालग दरखास्त परेको 
लमलत मालननेछ । 

११. सवेक्षण अनमुलतपत्र ददन ुपने  

दफा १० बमोचजम प्राप्त हनु आएको दरखास्त र सो साथ संिग्न कागजात जाँिबझु गदाय 
दरखास्तवािािाई सवेक्षण अनमुलतपत्र ददन उपर्िु देचखएमा सलमलतिे अनसूुिी-४ बमोचजमको 
ढाँिामा स्रोत सवेक्षण अनमुलतपत्र ददन ुपनेछ । 

 

 

१२. स्रोत उपर्ोग अनमुलतपत्रको िालग दरखास्त ददन ुपने : 

१. स्रोतको उपर्ोग गनय िाहने व्र्चि वा संगदठत संस्थािे अनमुलतपत्रको िालग रु. 500 
(अक्षेरेपी पाँि सर् रुपैर्ाँ मात्र)दस्तरु सवहत अनसूुिी-५ बमोचजमको ढाँिामा स्थानीर् 
जिश्रोत सलमलत समक्ष दरखास्त ददन ुपनेछ । 

२. उपदफा (१) बमोचजम दरखास्त प्राप्त िएमा सलमलतिे सो सम्बन्द्िमा आवश्र्क जाँिबझु 
गनेछ र त्र्सरी जाँिबझु गदाय थप कागजात माग गनुय पने देचखएमा दरखास्त परेको लमलतिे 
सात ददनलित्र दरखास्तवािािाई सो कुराको सूिना ददन ुपनेछ । 

३. उपदफा (२) बमोचजम सलमलतिे ददएको सूिना बमोचजम दरखास्तवािािे थप कागजात पेश 
गरेको लमलतिाई दफा ११ को उपदफा (२) को प्रर्ोजनको िालग दरखास्त परेको लमलत 
मालननेछ । 

१३. सावयजलनक रुपमा सूिना प्रकाशन गनुय पने – 



१. दफा १२ बमोचजम दरखास्त प्राप्त िएपलछ सलमलतिे सो दरखास्त सम्बन्द्िमा आवश्र्कता 
अनसुार जाँिबझु गरी तत ् सम्बन्द्िी वववरणहरु खिुाई सावयजलनक जानकारीको िालग 
अनसूुिी -६ बमोचजमको ढािाँमा सूिना प्रकाशन गनुय पनेछ । 

२. उपदफा १ बमोचजम सूिना प्रकाशन िएपलछ पररर्ोजनाको ववकास तथा सञ्चािन गदाय 
उल्िेखनीर् कुनै प्रलतकूि प्रिाव पने देचखएमा तत ्सम्बन्द्िी वववरण खिुाई त्र्सरी सूिना 
प्रकाशन िएको लमलतिे पैंतीस ददनलित्र सलमलत समक्ष सझुाव ददन सवकनेछ । 

३.  उपदफा २ बमोचजम प्राप्त िएको सझुाविाई समेत वविार गरी सलमलतिे त्र्स्तो उल्िेखनीर् 
प्रलतकूि प्रिाव न्द्रू्नीकरण गने सम्बन्द्िमा सम्बचन्द्ित दरखास्तवािािे पािन गनुय पने कुराहरु 
अनमुलतपत्र ददंदा तोवक ददनेछ । 

१४. स्रोत उपर्ोग गनय अनमुलतपत्र ददन ुपने :  

दफा १२ बमोचजम प्राप्त िएको दरखास्त, सो साथ संिग्न कागजात जाँिबझु र दफा १३ 
बमोचजम प्राप्त िएका सझुावहरु अध्र्र्न गदाय दरखास्तवािािाई स्रोत उपर्ोगको अनमुलतपत्र 
ददन उपर्िु देचखएमा सलमलतिे अनसूुिी–७ बमोचजमको ढाँिामा अनमुलतपत्र ददन ुपनेछ । 

१५. दोहोरो अनमुलतपत्र नददइनःे  

१. दफा ११ बमोचजम कुनै व्र्चि वा संगदठत संस्थािाई स्रोत सवेक्षण गनय अनमुलतपत्र ददई 
सकेपलछ सो अनमुलतपत्रको अवलििर सोही क्षेत्रमा सोही कामको िालग सवेक्षण गनय पाउने 
गरी अन्द्र् कुनै व्र्चि वा संगदठत संस्थािाई सवेक्षण गनय दोहोरो अनमुलतपत्र ददइने छैन 
। 

२. दफा १४ बमोचजम स्रोत उपर्ोग गनय कुनै व्र्चि वा संगदठत संस्थािाई अनमुलतपत्र ददई 
सकेपलछ सो अनमुलतपत्रको अवलििर सो अनमुलतपत्र प्राप्त व्र्चििे उपर्ोग गने पानीको 
पररमाणमा कटौती हनुे गरी अन्द्र् व्र्चि वा संगदठत संस्थािाई सोही स्रोत उपर्ोग गनय 
पाउने गरी दोहोरो अनमुलतपत्र ददइने छैन । 

१६. काम शरुु गनुय पने : 

१. अनमुलतपत्र प्राप्त व्र्चििे अनमुलतपत्रमा उल्िेचखत काम अनमुलतपत्र प्राप्त गरेको तीन 
मवहनालित्र शरुु गनुय पनेछ । 

२. अनमुलतपत्र प्राप्त व्र्चििे उपदफा १ बमोचजमको म्र्ादलित्र काम शरुु गनय नसकेमा त्र्सको 
मनालसव कारण सवहत म्र्ाद थपको िालग सलमलत समक्ष लनवेदन ददन सक्नेछ र सो लनवेदन 
उपर जाँिबझु गदाय म्र्ाद थप गनुय पने कारण मनालसव देचखएमा सलमलतिे बढीमा तीन 
मवहनासम्मको म्र्ाद थप गनय सक्नेछ । 



१७. सलमलत समक्ष प्रलतवेदन पेश गनेः 

१. अनमुलतपत्र प्राप्त व्र्चि∕संगदठत संस्थािे अनमुलतपत्रमा उल्िेख िए बमोचजमको कामको 
प्रलतवेदन प्रत्रे्क तीन मवहनामा स्थानीर् जिश्रोत सलमलत समक्ष पेश गनुय पनेछ  

 

 

१८. स्रोत उपर अलिकार कार्म रहन े: 

दफा १४ बमोचजम अनमुलतपत्र प्राप्त व्र्चि ∕ संगदठत संस्थािाई अनमुलतपत्रमा उचल्िचखत 
हदसम्मको पररमाण बराबरको पानीको स्रोतमा त्र्स्तो अनमुलतपत्र प्राप्त व्र्चिको अलिकार 
कार्म रहनेछ । 

१९. अनमुलतपत्रको नवीकरण : 

१. दफा ५ र दफा १४ बमोचजम पाएको अनमुलतपत्रको अवलि समाप्त हनु ुिन्द्दा अगावै 
अनमुलतपत्र प्राप्त व्र्चि/संगदठत संस्थािे अनमुलतपत्र नवीकरणको िालग सम्बचन्द्ित वषयको 
आलथयक ऐन अनसुारको दस्तरु सवहत स्थानीर् जिश्रोत सलमलत समक्ष लनवेदन ददन ुपनेछ 
। 

२. उपदफा १ बमोचजम अनमुलतपत्र नवीकरण नगरेमा त्र्सको मनालसव कारण खिुाई 
अनमुलतपत्र बहाि रहने अवलि समाप्त िएको लमलतिे पैंतीस ददनलित्र अनमुलतपत्र प्राप्त 
व्र्चििे सलमलत समक्ष लनवेदन ददन सक्नेछ र र्सरी ददएको लनवेदन उपर जाँिबझु गदाय 
व्र्होरा मनालसव देचखएमा सलमलतिे अनमुलतपत्र नवीकरण गनय सक्नेछ ।तर सो समर्लसमा 
लित्रमा समेत नववकरण नगरेमा त्र्सको दोब्बर दस्तरु जररवाना िाग्ने छ । 

३.  

४. र्स कार्यववलि बन्नु अगािी चजल्िा जिश्रोत सलमलतमा दताय िएका उपिोिा सलमलतहरुिाई 
र्सै कार्यववलि अनसुार दताय िएको मालननेछ। साथै अब नववकरण गदाय आलथयक ऐन 
अनसुार दस्तरु लिई परुानो प्रमाणपत्र चखचि र्स कार्यववलि अनसुारको प्रमाणपत्र उपिब्ि 
गराइने छ । 

 

 

२०. अनमुलतपत्रको लबक्री वा हस्तान्द्तरण : 

१ अनमुलतपत्र प्राप्त व्र्चििे आफूिे पाएको अनमुलतपत्र लबक्री वा अन्द्र् तवरिे हस्तान्द्तरण 
गनय िाहेमा सलमलत समक्ष लनवेदन ददन ुपनेछ । 



२ उपदफा 1 बमोचजम लनवेदन प्राप्त िएमा सलमलतिे सो लनवेदन उपर आवश्र्क जाँिबझु 
गरी अनमुलतपत्र खररद गने वा लिने व्र्चि वा संगदठत संस्थाको आलथयक चस्थलत समेत 
वविार गदाय अनमुलतपत्र लबक्री वा हस्तान्द्तरण गने स्वीकृलत ददन हनुे देचखएमा सलमलतिे 
आवश्र्क शतयहरु तोकी अनमुलतपत्र लबक्री वा अन्द्र् तवरिे हक हस्तान्द्तरण गनय स्वीकृलत 
ददन सक्नेछ । 

२१. अनमुलतपत्रमा संशोिन गनुय परेमाः 

१. अनमुलतपत्र प्राप्त व्र्चििे आफूिे पाएको अनमुलतपत्रमा उल्िेचखत कुनै कुरा संशोिन गनय 
िाहेमा सलमलत समक्ष लनवेदन ददन सक्नेछ । 

२. उपदफा 1 बमोचजम लनवेदन परेमा सलमलतिे सो सम्बन्द्िमा आवश्र्क जाँिबझु गनेछ र 
त्र्सरी जाँििबझु गदाय व्र्होरा मनालसव देखेमा अनमुलतपत्रमा संशोिन गरी ददनेछ । 

२२. अनमुलत खारेज गनय सक्नछे : 

१. अनमुलत प्राप्त व्र्चििे र्स कार्यववलि ववपररत कुनै काम गरेमा र्स कार्यववलिमा व्र्वस्था 
िएको सलमलतको लसफाररसमा तोवकएको अलिकारीिे अवलि तोवक त्र्स्तो काममा आवश्र्क 
सिुार गनय आदेश ददन सक्नेछ । 

२. उपदफा १ बमोचजम तोवकएको अवलिलित्र अनमुलतपत्र प्राप्त व्र्चििे आवश्र्क सिुार 
नगरेमा व्र्चििे पाएको अनमुलत खारेज गनय सक्नेछ । 

३. उपदफा २ बमोचजम अनमुलतपत्र खारेज गनुय अचघ सम्बन्द्िीत अनमुलतपत्र प्राप्त व्र्चििाइय 
आफ्नो सफाइ पेश गने मनालसव मौका ददन ुपनेछ । 

 

 

पररच्छेद ४ 

२३. स्थानीर् जिश्रोत सलमलतको गठन : 

१. इन्द्रसरोवर गाउँपालिका लित्र रहेको जिश्रोत उपर्ोगको आवश्र्कता अध्र्र्न अनसुन्द्िान 
एवम ्जिश्रोत उपर्ोगको िालग अनमुलत प्रदान गने तथा तोवकए बमोचजम नगरेमा अनमुलत 
पत्र खारेज गने प्रर्ोजनको िालग एक स्थानीर् जिश्रोत सलमलत रहनेछ । 

 

 

२. स्थानीर् जिश्रोत सलमलतमा देहार्का पदालिकारी रहनेछ । 



क) गाउँपालिका अध्र्क्ष                          -अध्र्क्ष 

ख) प्रमखु प्रशासवकर् अलिकृत                     -सदस्र् 

ग) वन तथा वातावरण ववकास सलमलतको संर्ोजक         -सदस्र् 

घ) सामाचजक ववकास सलमलत संर्ोजक             -सदस्र् 

ङ) पूवायिार ववकास संर्ोजक       -सदस्र् 

ि) प्राववलिक शाखा प्रमखु                                    -सदस्र् 

छ) वातावरण सरसफाइ तथा ववपद व्र्वस्थापन इकाई प्रमखु        -सदस्र् सचिव 

 

२४. स्थानीर् जिश्रोत सलमलतको काम कतयव्र् र अलिकारः 

१. स्थानीर् जिश्रोत सलमलतको काम कतयव्र् र अलिकार देहार् बमोचजम हनुेछ । 

क) जिस्रोत उपर्ोग र सवेक्षण सम्बन्द्िमा इजाजत पत्र प्रदान गनय लसफाररस गने 

ख) जिश्रोत उपर्ोग सम्बन्द्िमा समसामवर्क अध्र्र्न अनसुन्द्िान तथा आवश्र्क सझुाव 
संकिन गरी इन्द्रसरोवर गाउँ कार्ायपालिकाको कार्ायिर् समक्ष पेश गने  

ग) जिश्रोत उपर्ोग सम्बन्द्िमा कुनै प्रश्न उठेमा वा प्ररम्परा देचख जिश्रोत उपर्ोग गरेकोमा 
अन्द्र्था िएको देचखएमा आवश्र्क जाँिवझु गने गराउने 

घ) खण्ि ग बमोचजम जािँ गदाय वा गराउँदा तोवकएको शतय बमोचजम जिश्रोतको उपर्ोग 
निए नगरेको देचखएमा सो कार्यमा संिग्न व्र्चि उपर प्रिलित काननु बमोचजम 
कारवाही गनय सम्बन्द्िीत लनकार्मा सीफाररस गने । 

ङ) तोवकए बमोचजमका अन्द्र् कार्यहरु गने । 

२. स्थानीर् जिश्रोत सलमलतको बैठक आवश्र्कता अनसुार बस्नेछ । बैठक बसेको ददनको 
प्रलत बैठक ित्ता कार्यपालिकाको सदस्र्हरुिे पाए सरह बैठक ित्ता पाउने छन । 

 

 

पररच्छेद-५ 

स्रोत उपर्ोगको वववाद समािान 

२५. स्रोत उपर्ोग वववाद लनरुपण सलमलतः 

१. उपिोिा संस्थािे ववकास तथा सञ्चािन गने पररर्ोजनाको स्रोत उपर्ोगको सम्बन्द्िमा 
कुनै वववाद उत्पन्न िएमा त्र्स्तो वववाद समािानको िालग देहार् बमोचजमका अध्र्क्ष तथा 
सदस्र्हरु िएको एक स्रोत उपर्ोग वववाद लनरुपण सलमलत रहनेछ : 



 

क) गाउँपालिका अध्र्क्ष             -अध्र्क्ष 

ख) गाउँपालिका उपाध्र्क्ष            -सदस्र् 

ग) सम्बचन्द्ित विाको विा अध्र्क्ष        -सदस्र् 

घ) प्रलतलनलि स्थानीर् प्रहरी    -सदस्र् 

ङ) प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत         -सदस्र् सचिव 

 

 

२६. श्रोत उपर्ोग सम्बन्द्िमा उजरुी गनय सक्न:े 

१. कुनै श्रोतको उपर्ोगबाट कसैिाइय मकाय पने व्र्चि वा संगदठत संस्थािे त्र्सको कारण 
खिुाइ स्रोत उपर्ोग वववाद लनरुपण सलमलत समक्ष उजरुी गनय सक्नेछ । 

२. उपदफा १ बमोचजम उजरुी परेमा श्रोत उपर्ोग वववाद लनरुपण सलमलतिे श्रोत उपर्ोग गने 
पररर्ोजनाको स्थिगत लनररक्षण गरी अन्द्र् कुराहरुको अलतररि देहार्का जानकारी लिन ु
पनेछः 

क) पररर्ोजनाको कुि िागत 

ख) पररर्ोजनाबाट िािाचन्द्वत हनुे उपिोिाको संख्र्ा 
ग) पररर्ोजना सम्बन्द्िमा स्थानीर् समदुार्को आवश्र्कता र जनिाहना 
घ) दैलनक उपर्ोग गरीने पानीको पररमाण 

ङ) पररर्ोजना सञ्चािन गदाय अन्द्र् व्र्चि वा समदुार्िाई पनय गएको असर र उनीहरुको 
प्रलतकृर्ा 

ि) वातावारणमा पनय जाने प्रलतकुि असर 

३. उपदफा 2 बमोचजमको जानकारी लिइय सकेपलछ श्रोत उपर्ोग वववाद लनवारण सलमलतिे, 
जिस्रोतको उपर्ोगको सम्बन्द्िमा परेको उजरुी छानववन गरी आवश्र्क लनणयर् गनेछ ।  

 

  



पररच्छेद–६ 

सजार् र पनुरावेदन सम्बन्द्िी व्र्वस्था 

२७. सजार् सम्बन्द्िी व्र्वस्था 

१. कसैिे र्स कार्यववलि उिङ्घन गरेमा लनजिाई स्थानीर् जिश्रोत सलमलतको लसफाररसमा गाउँ 
कार्यपालिकािे पाँि हजार रुपैर्ा सम्म जररवाना गनय सक्नेछ र त्र्स्तो कसरुबाट कसैको 
हानी नोक्सानी िएको रहेछ िने लनजबाट त्र्स्तो हानी नोक्सानी वापतको क्षलतपूलतय िराइ 
ददन सक्नेछ । 

२. कसैिे र्स कार्यववलि बमोचजम अनमुलतपत्र लिन ुपनेमा सो नलिई वा अनमुलतपत्रमा उल्िेख 
िएका शतयहरु पािना नगरी जिश्रोत उपर्ोग गरेमा लनजिाई गाउँ कार्यपालिकfिे पाि ँ
हजार रुपैर्ा सम्म जररवाना गनय र त्र्स्तो काम बन्द्द गराउन सक्नेछ । 

३. र्स कार्यववलि बमोचजम जिश्रोत वा त्र्स्तो जिश्रोतबाट उत्पन्न सेवा कसैिे िोरी वा 
दरुुपर्ोग गरेमा वा अनालिकृत प्रर्ोग गरेमा गाउँ कार्यपालिकािे लनजबाट ववगो असिु गरी 
लनजिाई ववगो बमोचजम जररवाना समेत गनय सक्नेछ । 

४. कसैिे वदलनर्ता साथ कुनै खानेपानीको महुान, बाँि, नहर वा जिश्रोतको उपर्ोगलसत 
सम्बन्द्िीत कुनै संरिना वा त्र्स्तो संरिनामा असर पाने अन्द्र् कुनै संरिना ित्काएमा 
ववगारेमा वा कुनै वकलसमिे हानी नोक्सानी परु् र्ाएमा वा त्र्स्तो कुनै काम कुराको िालग 
दरुुत्साहन ददएमा वा त्र्स्तो काम गने उद्योग गरेमा लनजबाट हालन नोक्सानी ववगो असिु 
गरी लनजिाइय ववगो बमोचजम जररवाना गराई वा लनर्मानसुार कारवाहीको िालग न्द्र्ावर्क 
सलमलत समक्ष लसफाररस गने । 

२८. अनसुन्द्िानको िालग िेचख पठाउन ेसक्नःे  

जिश्रोत उपर्ोगको अनमुलत प्रदान गने लनकार्िे र्स कार्यववलि बमोचजम आफ्नो काम, कतयव्र् 
र अलिकारको पािना गदाय कसैिे कुनै कसरु गरेको थाहा पाएमा त्र्स्तो कसरुका सम्बन्द्िमा 
र्स कार्यववलि बमोचजम अनसुन्द्िान गनयको िालग सम्बचन्द्ित लनकार्मा िेचख पठाउन सक्नेछ 
। 

२९. मदु्दा सम्बन्द्िी व्र्वस्थाः 

र्स कार्यववलि अनसुार कसरु गरेमा हनुे सजार् सम्बन्द्िी व्र्वस्था संघीर् काननु बमोचजम हनुेछ 
। 

३०. पनुरावेदन सम्बन्द्िी व्र्वस्थाः  



र्स कार्यववलि बमोचजम जिश्रोत उपर्ोगको अनमुलत प्रदान गने अलिकारी वा गाउँ 
कार्यपालिकाबाट कारवाही िएकोमा चित्त नबझेुको व्र्चि त्र्स्तो कारवाहीको लनणयर्को 
जानकारी पाएको लमलतिे पैलतस ददन लित्र सम्बन्द्िीत चजल्िा अदाितमा पनुरावेदन गनय सक्नेछ 
। 

  



 

पररच्छेद–७ 

ववववि 

३१ सेवा उपिोगका शतयहरु तोक्न र सेवा शलु्क असिु उपर गनय पाउनःे 

१. अनमुलतपत्र प्राप्त व्र्चििे आफुिे ववकास गरेको जिश्रोत उपर्ोगका सेवा अन्द्र् कसैिाई 
आपसी शतयको आिारमा उपिब्ि गराउन वा त्र्स्तो सेवा वापत शलु्क असिु उपर गनय 
सक्नेछ । 

२. इन्द्रसरोवर गाउँपालिकािे ववकास गरेको जिश्रोत उपर्ोगको सेवा अन्द्र् कसैिाई उपिब्ि 
गराए वापतको सेवा शलु्क र अनमुलत प्राप्त व्र्चििे जिश्रोतको उपर्ोग गरी अन्द्र् 
व्र्चििाई व्र्ापाररक प्रर्ोजनको िालग सेवा उपिब्ि गराए वापत वावषयक शलु्क तोवकए 
बमोचजम लनिायरण गरी असिु गनय सक्नेछ । 

३२. सेवा रोक्न सक्नःे  

सेवा उपिोग गरे वापत बझुाउन ुपने शलु्क नबझुाउने वा त्र्स्तो सेवा अनालिकृ रुपिे उपर्ोग 
गने वा सेवा दरुुपर्ोग गने वा शतय ववपररत सेवा उपिोग गनेको हकमा त्र्स्तो सेवा वन्द्द गनय 
सवकनेछ । 

३३. अरुको घर जग्गामा प्रवेश गनय सक्नःे 

इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वा अनमुलतपत्र प्राप्त व्र्चििे जिस्रोतको सवेक्षण वा उपर्ोगको 
लसिलसिामा कसैको घर जग्गामा प्रवेश गनुय परेमा इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वा अनमुलतपत्र 
प्राप्त व्र्चििे खटाएको कमयिारीिे सम्बन्द्िीत व्र्चििाई पूवय सूिना ददएर त्र्स्तो घर जग्गामा 
प्रवेश गनय सवकनेछ । त्र्सरी प्रवेश गदाय कुनै हानी नोक्सानी हनु गएमा इन्द्रसरोवर 
गाउँपालिका वा अनमुलत प्राप्त व्र्चििे तोवकए बमोचजम क्षलतपतुी ददनेछ । 

३४.जिश्रोत संरिनाको सरुक्षाः 

जिश्रोतको उपर्ोगलसत सम्बन्द्िीत कुनै संरिनाको सरुक्षाको िालग अनमुलतपत्र प्राप्त व्र्चिको 
अनरुोिमा वा स्वरं् आफ्नो वविारमा त्र्स्तो सरुक्षा गनय आवश्र्क ठानमेा इन्द्रसरोवर 
गाउँपालिकािे आवश्र्क प्रवन्द्ि गनय स्थानीर् प्रशासनिाई िेचख पठाउन सक्नछे । 

३५.जिश्रोतिाई प्रदवुषत गनय नहनुःे  



इन्द्रसरोवर गाउँपालिका क्षेत्र लित्रको जिश्रोतको प्रदषुण हनुे गरी कसैिे पलन कुनै वकलसमको 
फोहरमैिा, औद्योलगक लनकास, ववष, रसार्लनक वा ववषाि ु पदाथय हालि वा प्रर्ोग गरी 
जिश्रोतिाई प्रदवुषत गनय हनुेछैन । 

 

 

३६. वातावरण उल्िेनीर् प्रलतकुि असर पानय नहनुःे  

इन्द्रसरोवर गाउँपालिका लित्रको जिश्रोतको उपर्ोग गदाय ि-ूक्षर्, बाढी, पवहरो वा त्र्स्तै 
अन्द्र् कारणद्वारा वातावरणमा उल्िेखनीर् प्रलतकुि असर नपने गरी गनुय पनेछ । 

३७.वािा अड्कन फुकाउ एवं वािाः  

र्स कार्यववलि अचन्द्तम व्र्वस्था एवं वािा अिकाउ फुकाउने कार्य इन्द्रसरोवर गाउँ 
कार्यपालिकािे गनेछ । 

३८. पररमाजयन तथा संशोिनः  

र्स कार्यववलििाई आवश्र्कता अनसुार गाउँ कार्यपालिकािे पररमाजयन तथा संशोिन गनय 
सक्नेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

अनसूुिी–१ 

उपिोिा संस्था दतायको िालग ददइन ेदरखास्त 

श्री अध्र्क्ष ज्रू्, 

स्थानीर् जिश्रोत सलमलत 

कुिेखानी, मकवानपरु । 

उपिोिा संस्था दताय गनयको िालग देहार्का कुराहरु खिुाई र्ो दरखास्त गरेको छु । 

1. उपिोिा संस्थाको नाम र ठेगानाः 
2. उपिोिा संस्थाको उदे्दश्र्ः 
3. स्रोत रहेको चजल्िा मकवानपरु इन्द्रसरोवर गाउँपालिका विा नं. 
4. उपर्ोग गने पानीको पररमाणः 
5. पररर्ोजना शरुु गनय िाग्न ेसमर्ः 
6. पररर्ोजना सम्पन्न गदाय िाग्ने जाने अनमुालनत खियः 
7. नेपाि सरकारिे ववकास गरी हस्तान्द्तरण गने पररर्ोजना िए सो पररर्ोजनाको नाम र तत ्

सम्बन्द्िी अन्द्र् वववरणः 
8. दरखास्त साथ पेश गनुय पने कागजातहरुः 

क) पररर्ोजना सम्बन्द्िी ववस्ततृ वववरण उल्िेख िएको कागजात । 

ख) पररर्ोजनाको िालग कुनै संस्थाबाट आलथयक सहार्ता व्र्होररने िए सो सम्बन्द्िमा 
त्र्स्तो संस्थािे व्र्ि गरेको प्रलतब्धनता र तत ्सम्बन्द्िी कागजातः– 

मालथ िेचखएको व्र्होरा ठीक साँिो छ, झटु्टा ठहरे कानून बमोचजम सहुँिा बझुाउिा 
। 

दरखास्त ददनेको, 
सहीः 
नामः 
ठेगानाः 
लमलतः 



विा कार्ायिर्िे िनुय पनेः 

र्स इन्द्रसरोवर गाउँपालिका विा नं ......मा सञ्चािन हनुे उल्िेचखत पररर्ोजनाको िालग गठन हनु 
िागेको उपिोिा संस्था दताय हनु उपर्िु देचखएकोिे लसफाररस गरीन्द्छ । साथै उल्िेचखत 
पररर्ोजना सञ्चािनको िालग आवश्र्क ममयत र संिारको कार्यहरुमा र्स विा कार्ायिर्कको 
तफय बाट पूणय सहर्ोग हनुे जानकारी गराईन्द्छ । 

लसफाररस गने पदालिवकारीको, 
सहीः 
नामः 
पदः 
विा कार्ायिर्को छापः 
लमलत: 



अनसूुिी–२ 

उपिोिा संस्थाको दताय प्रमाणपत्र 

श्री ............... 

महाशर्, 

तपाईको लमलत .................. को लनवेदन उपर कारवावह हुँदा र्स गाउँपालिकाको जिस्रोत उपर्ोग 
कार्यववलि, २०७७ को दफा ५ बमोचजम उपिोिा संस्था दताय गरी र्ो प्रमाणपत्र ददइएको छ । 

1. उपिोिा संस्थाको नाम र ठेगानाः 
2. उपिोिा संस्थाको उदे्दश्र्ः 
3. उपिोिा संस्थािे सञ्चािन गने पररर्ोजनाको नामः 
4. पररर्ोजनाको स्रोतः 
5. स्रोत रहेको मकवानपरु चजल्िा इन्द्रसरोवर गाउँपालिका विा नं ........ 
6. उपर्ोग गनय पाउने पानीको पररमाणः 
7. उपिोिा संस्थाको कार्य क्षेत्रः 
8. पररर्ोजना शरुु गनुय पने अवलिः 
9. उपिोिा संस्थािे पािना गनुय पने शतयहरुः 

क) 

ख) 

ग) 

घ) 

प्रमाणपत्र ददन ेअलिकारीको, 
सही: 
नामः 
कार्ायिर्ः 
लमलतः 

 

 

 

 

 



 

 

 

नववकरणः 

क्र.स. नववकरण गरेको 
लमलत 

नववकरण बहाि 
रहन ेअवलि 

नववकरण 
दस्तरु िौिर 
नं. र लमलत 

नववकरण गने 
अलिकारीको 
दस्तखत 

कैवफर्त 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

 अनसूुिी २ पवहिो संशोिन  लमलत २०७७/१२/३० गतेको कार्यपालिका बैठकबाट



अनसूुिी–३ 

स्रोत सवेक्षण गने अनमुलतपत्रको िालग ददइन ेदरखास्त 

श्री अध्र्क्ष ज्रू् 

स्थानीर् जिस्रोत सलमलत 

इन्द्रसरोवर गाउँपालिका, 
कुिेखानी, मकवानपरु । 

खानेपानीको स्रोत सवेक्षण गनय अनमुलतपत्रको िालग देहार्का कुराहरु खिुाई र्ो दरखास्त गरेको 
छु । 

1. व्र्चि वा संगदठत संस्थाको नाम र ठेगानाः 
2. उदे्दश्र्ः 
3. सवेक्षण गनय िाहेको स्रोतको नामः 
4. स्रोत रहेको मकवानपरु चजल्िा इन्द्रसरोवर विा नं.... 
5. सवेक्षण गनय िाग्दा िाग्न ेअवलिः 
6. सवेक्षण गदाय िाग्न जाने अनमुालनत खियः 
7. अन्द्र् वववरणः 
8. दरखास्त साथ संिग्न गनुय पने कागजातहरु: 

क) स्रोतको सवेक्षण सम्बन्द्िमा आलथयक, प्राववलिक र वातावरणीर् मूल्र्ाङ्कन सम्बन्द्िी प्रलतवेदन 
। 

ख) स्रोत सवेक्षण गरीने स्थानको नक्सा । 

ग) संगदठत संस्था िए सो संस्थाको वविानको एक प्रलत । 

घ) आवश्र्क अन्द्र् कागजात । 

मालथ िेचखएको व्र्होरा ठीक सािो छ, झटु्टा ठहरे कानून बमोचजम सहिुा वझुाउिा । 

संगदठत संस्था िए त्र्स्तो संस्थाको छाप 

दरखास्त ददनेको, 
सहीः 
नामः 
ठेगानाः 
  



 

अनसूुिी–४ 

स्रोत सवेक्षण गने अनमुलतपत्र 

अनमुलतपत्र संख्र्ा ... 
श्री ...... 
महाशर्, 

तपाईिाई जिस्रोत उपर्ोग कार्यववलि, २०७७ को दफा ११ बमोचजम खानेपानीको स्रोत सवेक्षण 
गनय पाउने गरी र्ो अनमुलतपत्र ददइएको छ । 

1. अनमुलतपत्र प्राप्त व्र्चिको नाम र ठेगानाः– 

2. सवेक्षणको उदे्दश्र्ः– 

3. सवेक्षण गने क्षेत्रः– 

4. सवेक्षण शरुु गनुय पने समर्ः– 

5. सवेक्षण समाप्त गनुय पने अवलिः– 

6. अनमुलतपत्र बहाि रहने अवलिः– 

7. अनमुलतपत्र प्राप्त व्र्चििे पािना गनुय पने शतयहरुः– 

क) 

ख) 

ग) 

घ) 

ङ) 

अनमुलतपत्र ददने अलिकारीको, 
सहीः 
नामः 
पदः 
कार्ायिर्ः 
लमलत 



ववअनसूुिी–५ 

स्रोत उपर्ोग गने अनमुलतपत्रको िालग ददइन ेदरखास्त 

श्री अध्र्क्ष ज्रू्, 

स्थानीर् जिस्रोत सलमलत, 
इन्द्रसरोवर गाउँपालिका, 
कुिेखानी, मकवानपरु। 

ववषर्ः जिस्रोत उपर्ोग गने अनमुलतपत्र सम्बन्द्िमा । 

 

खानेपानीको स्रोत उपर्ोग गने अनमुलतपत्र पाउनको िालग देहार्का कुराहरु खिुाई र्ो दरखास्त 
गरेको छु । 

1. व्र्चि वा संगदठत संस्थाको नाम र ठेगानाः 
2. उदे्दश्र्ः 
3. उपर्ोग गनय िाहेको स्रोतको नामः 
4. स्रोत रहेको मकवानपरु चजल्िा इन्द्रसरोवर विा नं... 
5. स्रोत उपर्ोग गने पानीको पररमाणः 
6. स्रोत उपर्ोग गदाय िाग्ने अनमुालनत खियः 
7. स्रोत उपर्ोग गदाय खिय गने आिारः 
8. स्रोत उपर्ोगबाट िािाचन्द्वत हनुे उपिोिा संख्र्ा र कार्य क्षेत्रः 
9. अन्द्र् वववरणहरुः 
10. दरखास्त साथ पेश गनुय पने कागजातहरुः 

क) स्रोतको उपर्ोग सम्बन्द्िमा आलथयक, प्राववलिक र वातावरणीर् सम्बन्द्िी प्रलतवेदन । 

ख) स्रोत उपर्ोग गने ठाउँको नक्सा । 

ग) संगदठत संस्था िए सो संस्थाको वविानको एक प्रलत । 

घ) आवश्र्क अन्द्र् कागजातहरु । 

मालथ िेचखएको व्र्होरा ठीक साँिो छ, झटु्टा ठहरे कानून बमोचजम सहुंिा बझुाउिा । संगदठत 
संस्था िए सो संस्थाको छाप 

दरखास्त ददनेको,– 

सहीः 
नामः 
ठेगानाः 
 



अनसुिुी ६ 

जिश्रोतको महुान दताय सम्बन्द्िी 

सिुना !  सिुना !! सिुना !!! 

इन्द्रसरोवर गाउँपालिका विा नं...............चस्थत........मा ...... खानेपानी लसंिाई अन्द्र् प्रर्ोजनको 
महुान दताय गरी पाउ िलन..........उपिोिा सलमलतका अध्र्क्ष र सचिविे र्स कार्ायिर्मा लनवेदन 
पेश गनुय िएको हदुा उल्िेचखत जिश्रोतको महुान दताय गने सम्बन्द्िमा लनवेदन पेश गनुय िएको 
व्र्होरा झटुा िएमा वा महुान दतायको सम्बन्द्िमा कुनै वािा व्र्विान िएमा सिुना प्रकाचशत 
िएपलछ समर् फरक नपने गरी प्रमाण सवहत र्ो सिुना प्रकाचशत िएको लमलतिे ३५ ददन लित्र 
र्स कार्ायिर्मा उजरुी गनुय हनु र्ो सिुना प्रकाचशत गररएको छ । 

जिश्रोत सलमलत 

इन्द्रसरोवर गाउँपालिका 
कुिेखानी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनसूुिी-७ 

स्रोत उपर्ोग गने अनमुलतपत्र 

अनमुलतपत्र संख्र्ा ... 
श्री ...... 
महाशर्, 

तपाईिाई जिस्रोत उपर्ोग कार्यववलि, २०७७ को दफा १४  बमोचजम खानेपानीको स्रोत उपर्ोग 
गनय पाउने गरी र्ो अनमुलतपत्र ददइएको छ । 

1. अनमुलत पत्र प्राप्त व्र्चि वा संगदठत संस्थाको नाम र ठेगानाः 
2. उदे्दश्र्ः 
3. उपर्ोग गनय िाहेको स्रोतको नामः 
4. स्रोत रहेको मकवानपरु चजल्िा इन्द्रसरोवर विा नं... 
5. स्रोत उपर्ोग गने पानीको पररमाणः 
6. स्रोत उपर्ोगबाट िािाचन्द्वत हनुे उपिोिा संख्र्ा र कार्य क्षेत्रः 
7. अन्द्र् वववरणहरुः 
8. अनमुलतपत्र प्राप्त व्र्चििे पािना गनुय पने शतयहरुः– 

क) 

ख) 

ग) 

घ) 

ङ) 

 

अनमुलतपत्र ददन ेअलिकारीको, 
सहीः 
नामः 
पदः 
कार्ायिर्ः 
लमलत 



 

 

नववकरणः 

क्र.स. नववकरण गरेको 
लमलत 

नववकरण बहाि 
रहन ेअवलि 

नववकरण 
दस्तरु िौिर 
नं. र लमलत 

नववकरण गने 
अलिकारीको 
दस्तखत 

कैवफर्त 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

अनसूुिी ७ पवहिो संशोिन  लमलत २०७७/१२/३० गतेको कार्यपालिका बैठकबाट 


