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स्थानीय राजपत्र 
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भाग–२   

वारागुङ मकु्तिके्षत्र गाउँपाक्तिका जिश्रोत तथा मुहान दताा सम्बन्धी कार्ाक्तवक्तध, २०७७ 

      कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृत लिलतिः- २०७७/०६/१६  

      प्रिालिकरि लिलतिः २०७७/०८/१५ 

  

प्रस्तावनााः 

  

 वारागङु िलुिके्षत्र गाउँपालिका लित्रको ि-ूसतहिा वा िलूिगत वा अन्र् कुनै अवस्थािा रहेको 

जिश्रोतको सिलुित उपर्ोग, संरक्षि, व्र्वस्थापन र लवकास गनय एवं जिश्रोतको िािदार्क उपर्ोगहरुको 

लनर्ायरि गने, त्र्स्तो उपर्ोगबाट हुने वातावरिीर् तथा अन्र् हालनकारक प्रिावको रोकथाि गने एवं 

जिश्रोतिाई प्रदषुिििु राखी सिलुित प्रर्ोग गनय वान्छनीर् िएकोिे नेपािको संलवर्ानको र्ारा २२६(१) 

अनसुिुी ८ र स्थानीर् सरकार सञ्िािन ऐन, २०७४ को दफा ११ (प) िे लदएको अलर्कार प्रर्ोग गरी 

वारागङु िलुिके्षत्र गाउँपालिकािे र्ो कार्यलवलर् जारी गरेको छ ।  

१. संक्तक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स कार्यलवलर्को नाि “वारागङु िलुिके्षत्र गाउँपालिका जिश्रोत तथा िहुान 

दताय सम्बन्र्ी कार्यलवलर्, २०७७” रहकेो छ । 

 (२) र्ो कार्यलवलर् तरुुन्त प्रारम्ि हुनेछ । 

२. पररभाषााः लवषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स कार्यलवलर्िािः 

(क) “जिश्रोत” िन्नािे गाउँलित्रको ि-ूसतहिा वा िूलिगत वा  अन्र् जनुसकैु अवस्थािा 

 रहकेो पानी  सम्झनपुछय ।        
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(ख) “िािदार्क उपर्ोग” िन्नािे उपिब्र् सार्न र श्रोतिे  भ्र्ाएसम्ि सिलुित रुपिे गररएको 

 जिश्रोतको उपर्ोग  सम्झनपुछय ।  

(ग) “अनिुलतपत्र प्राप्त व्र्लि वा संस्था” िन्नािे जिश्रोतको  उपर्ोग गने दफा ७ 

 बिोलजि अनिुलतपत्र प्राप्त व्र्लि वा  संङ्गलठत संस्था सम्झनपुछय । 

(घ) “उपिोिा संस्था” िन्नािे दफा ५ बिोलजि गलठत जि  उपिोिा, खानेपानी तथा सरसफाइ 

 उपिोिा  सलिलत / संस्था सम्झनपुछय । 

(ङ)  “गाउँ जिश्रोत सलिलत” िन्नािे दफा ९ बिोलजि गलठत सलिलत सम्झनपुछय ।   

(ि)  “अनिुलत पत्र” िन्नािे दफा १५ बिोलजि लदईने अनिुलत पत्र सम्झनपुछय । 

(छ) “सवेक्षि” िन्नािे जिश्रोत उपर्ोगका िालग गररने लवस्ततृ सम्िाव्र्ता अध्र्र्न, 

 प्रारलम्िक वातावरिीर् परीक्षि, वातावरिीर् प्रिाव िलू्र्ाङ्कन, लिजाईन र त्र्सका 

 िालग गररने अन्वेषि सम्बन्र्ी कार्य सम्झनुपछय 

(ज) “उपिोिा” िन्नािे सम्बलन्र्त सेवा प्रर्ोग तथा उपिोग गने व्र्लि सम्झनुपछय । 

(झ) “सेवा शलु्क” िन्नािे गाउँपालिका वा अलर्कार प्राप्त व्र्लि  वा संस्थािे उपिब्र् 

 गराएको जिश्रोतसँग सम्बलन्र्त सेवा  उपिोग गरे वापत उपिोिािे बझुाउनपुने शलु्क 

 सम्झनपुछय । 

(ञ)  “गाउँपालिका” िन्नािे वारागङु िलुिके्षत्र गाउँपालिकािाई  सम्झनपुछय ।   

(ट) “अध्र्क्ष” िन्नािे गाउँपालिका अध्र्क्षिाई सम्झनपुछय । 

(ठ)  “प्रिखु प्रशासकीर् अलर्कृत” िन्नािे गाउँपालिकाको प्रिखु  प्रशासकीर् अलर्कृतिाई 

 सम्झनपुछय। 

३. जिश्रोत स्वाक्तमत्वाः गाउँपालिका लित्र रहेको जिश्रोतको स्वालित्व गाउँपालिका लनलहत रहनेछ ।  

४.  जिश्रोत उपर्ोगाः १) र्स कार्यलवलर्  बिोलजि अनिुलतपत्र प्राप्त नगरी कसैिे पलन जिस्रोतको  उपर्ोग 

गनय पाउने छैन। 

    (२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको िएतापलन दहेार् बिोलजि जिस्रोतको उपर्ोग गनय 

अनिुलतपत्र 

लिनपुने छैन :– 

(क)  व्र्लिगत वा सािलुहक रूपिा आफ्नो लनलित्त खानेपानी र  अन्र् घरेि ु प्रर्ोगको िालग 

उपर्ोग गनय, 

(ख)  व्र्लिगत वा सािलुहक रूपिा आफ्नो जग्गाको लसंिाइ गनय, 

(ग)  घरेिउुद्योगको रूपिा पानीघट्ट वा पनिक्की ििाउन, 
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(घ)  व्र्लिगत रूपिा स्थानीर् आवागिनको िालग िुङ्गाको प्रर्ोग  गनय, 

(ङ)   जग्गा र्नीिे आफ्नो जग्गालित्र िात्र सीलित रहकेो जिस्रोत  तोलकए बिोलजि उपर्ोग गनय 

। 

  (३) जिस्रोतको उपर्ोग गने व्र्लि वा सङ्गलठत संस्थािे अरूिाई िकाय नपने गरी िािदार्क 

उपर्ोग गनुयपनेछ ।  

५. जि उपभोिा संस्थाको गठनाः (१) सािलूहक िािका िालग संस्थागत रुपिा जिश्रोतको उपर्ोग गनय 

िाहने व्र्लिहरुिे पदालर्कारी (िाईटि पोष्टिा १ जना िलहिा रहने) तथा सदस्र् सिेत गरी कम्तीिा सात 

जना (३३ प्रलतशत िलहिा अलनवार्य) िएको उपिोिा संस्था गठन गनय सक्नेछन ्।  

           (२) उपदफा (१) बिोलजि उपिोिा संस्था गठन गरी दताय गराउन िाहने सम्बलन्र्त उपिोिाहरु 

िध्र्ेबाट कलम्तिा सात जना उपिोिाहरुिे अनसुिूी १ बिोलजिको ढाँिािा उपिोिा संस्थाको दईुप्रलत 

लवर्ान, विाको लसफारीस र एक सर् रुपैर्ा दस्तरु  सलहत गाउँ जिश्रोत सलिलत सिक्ष दरखास्त लदन ुपनेछ । 

६. क्तवधानमा खुिाउनुपने क्तववरणहराः दफा ५ (२) बिोलजि पेश गनुय पने उपिोिा संस्थाको लवर्ानिा संस्था 

सम्बन्र्ी दहेार्का लववरिहरु खिुाउन ुपनेछिः 

(क) परुा नाि र ठेगाना, 

(ख) उद्दशे्र् तथा कार्यक्षेत्र, 

(ग) सदस्र्को िालग र्ोग्र्ता र सदस्र्ता शलु्क,  

(घ) सदस्र्को लनष्काशन र राजीनािा, 

(ङ)  हक दावी, नािासारी वा हकवािाको िनोनर्न, 

(ि)  सार्ारि सिा सम्बन्र्ी, 

(छ)  सञ्िािन सलिलतको गठन (लनवायिन एवं काि, कतयव्र् र अलर्कार), 

(ज) सञ्िािक पदिा वहाि रहन नसक्ने अवस्था, 

(झ) सञ्िािक सलिलतको बैठक सम्बन्र्ी कार्यलवलर्,  

(ञ) कोष र िेखापरीक्षि 

(ट)  लवर्ान संशोर्न 

(ठ)  लवघटन, 

(ि) लवलवर् । 

७. दताा र प्रमाणपत्राः (१) दफा ५ बिोलजि पनय आएको दरखास्त उपर गाउँ जिश्रोत  सलिलतिे आवश्र्क 

जाँिबझु गरी उपिोिा संस्था दताय गनय उपर्िु दखेेिा दताय गरी दताय शलु्क वापत अनसुिूी-७ िा उल्िेलखत 

शलु्क लिई अनसुिूी-२ बिोलजिको ढाँिािा गाउँपालिकािे उपिोिा संस्था दतायको प्रिािपत्र लदनेछ । 
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      (२) उपदफा (१) बिोलजि कुनै उपिोिा संस्था दताय गनय उपर्िु नदखेेिा गाउँ जिश्रोत सलिलतिे 

सोको स्पष्ट कारि खोिी दरखास्त वािािाई दरखास्त पेश गरेको लिलतिे तीस लदनलित्र सिूना लदन ुपनेछ । 

    (३) र्ो कार्यलवलर् प्रारम्ि हुन ुअगावै प्रिलित कानून बिोलजि दताय िएका उपिोिा संस्थाहरु र्सै 

कार्यलवलर् बिोलजि िएका िालननेछन ्। 

८. क्तवधान संशोधनाः उपिोिा संस्थािे आफ्नो लवर्ान संशोर्न गनुय परेिा लवर्ानको प्रलिर्ा परुा गरी तर्ार 

गररएको लवर्ानको संशोलर्त िस्र्ौदा गाउँ जिश्रोत सलिलतिा पेश गनुय पनेछ र सलिलतिे तत ् सम्बन्र्िा 

आवश्र्क जाँिबझु गरी लवर्ान संशोर्न गनय स्वीकृलत लदन सक्नेछ । 

९. गाउँ जिश्रोत सक्तमक्ततको गठनाः (१) गाउँ लित्र रहकेो जिश्रोतको उपर्ोग तथा लनर्िन गनयको िालग 

अनिुलत पत्र प्रदान गने प्रर्ोजनको िालग गाउँ जिश्रोत सलिलत रहनेछ । 

     (२) गाउँ जिश्रोत सलिलतिा दहेार्का सदस्र्हरु रहनेछनिः 

(क) गाउँपालिका अध्र्क्षिः- संर्ोजक 

(ख) जिश्रोत दताय गने सम्बलन्र्त विाको अध्र्क्षिः- सदस्र् 

(ग)  गाउँपालिकाको प्रालवलर्क शाखा प्रिखुिः- सदस्र् 

(घ)  गाउँपालिकाको कृलष शाखा प्रिखुिः- सदस्र् 

(ङ)  वन सव लिलिजन कार्ायिर् िसु्ताङको प्रिखु/अलर्कृत प्रलतलनलर्िः-  

(ि)  खानेपानी, जिस्रोत तथा लसंिाइ लवकास सब लिलिजन  

  कार्ायिर् िसु्ताङको कार्ायिर् प्रिखु/अलर्कृत प्रलतलनलर्िः-     

  सदस्र् 

(छ) अध्र्क्षिे  तोकेको गाउँ कार्यपालिकाको सदस्र्िः- सदस्र् 

(ज) सम्बलन्र्त शाखाको प्रिखुिः- सदस्र् 

(झ)  प्रिखु प्रशासकीर् अलर्कृतिः- सदस्र् सलिव 

१०. जिश्रोत सक्तमक्ततको बैठक र कार्ाक्तवक्तधाः (१) सलिलतको बैठक संर्ोजकिे तोकेको लिलत, सिर् र स्थानिा  

आवश्र्कता अनसुार बस्नेछ । 

   (२) बैठकको अध्र्क्षता अध्र्क्षिे गनेछ । लनजको अनपुलस्थलतिा सदस्र्हरु िध्रे्बाट छानेको 

व्र्लििे  बैठकको   अध्र्क्षता गनेछ । बैठकको लनियर् सदस्र् सलिविे प्रिालित गनेछ । 

   (३) बैठक सञ्िािनको कार्यलवलर् सलिलत आफैिे लनर्ायरि गरे बिोलजि हुनेछ । 

११. जिश्रोत उपर्ोगको सवेक्षि अनिुलतपत्रको दरखास्त लदनेिः- (१) जिश्रोत उपर्ोगको सिेक्षि अनिुलत पत्र 

लिन िाहने व्र्लि वा संगलठत संस्थािे अनसुिूी ३ बिोलजिको ढाँिािा लवस्ततृ लववरि खुिाई गाउँ 

जिश्रोत सलिलत सिक्ष लनवेदन लदनपुनेछ । 

 (२) उपदफा (१)  बिोलजि दरखास्त परेपलछ सलिलतिे पेश िएको लनवेदन उपर जाँिबझु गनुय पनेछ । 
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      (३) उपदफा (२) बिोलजि जाँिबझु गदाय उपर्ुि दलेखएिा सलिलतिे जिश्रोत उपर्ोगको सवेक्षि 

अनिुलत पत्र लदनपुनेछ । र्सरी अनिुलत प्राप्त गरेको व्र्लििे सवेक्षिको काि सिाप्त गरेको लिलतिे तीस लदन 

लित्र गाउँ जिश्रोत सलिलत सिक्ष प्रलतवेदन पेश गनुय पनेछ ।  

१२. जिश्रोत उपर्ोग अनुमक्ततपत्रको िाक्तग दरखास्त क्तदनेाः (१) जिश्रोतको उपर्ोग गनय िाहने व्र्लि वा 

संगलठत संस्थािे अनसुिूी ४ बिोलजिको ढाँिािा प्रस्तालवत पररर्ोजनासँग सम्बलन्र्त देहार्का लववरिहरु 

खिुाई गाउँ जिश्रोत सलिलत सिक्ष दरखास्त फारि लदन ुपनेछ । 

(क)  पररर्ोजना लवस्ततृ लववरि (पररर्ोजना स्थिको नक्शा, उपर्ोग गररने पानीको श्रोत,  

 पररर्ोजना सम्पन्न गनय  िाग्ने     अनिुालनत सिर्, िागत, पररर्ोजनाको 

 सहिागीहरुको नाि र  लतलनहरुको संिग्नताको लकलसि, पररर्ोजनािा अलन्ति  स्वालित्व 

 रहने व्र्लि वा संगठन संस्था तथा त्र्स्तो संस्थाका  सञ्िािकहरुको नाि, थर र वतन 

 सिेत स्पष्ट रुपिा खिुाउन ु पछय ।) 

(ख) सम्िाव्र्ताको लवशे्लषि (पररर्ोजनाको लवस्ततृ नक्शा सलहतको  प्रालवलर्क लववरि तथा 

 आलथयक लवशे्लषि र उपिोिाहरुको  लववरि), 

(ग)  लवत्तीर् व्र्वस्था (पररर्ोजनाको अनिुालनत लवलत्तर् व्र्वस्था,  पररर्ोजनाको 

 िगानीकतायहरुको आलथयक हलैसर्त,  पररर्ोजनािा प्रत्र्क्ष रुपिे सहिागी हुने लवत्तीर् 

 संस्थाहरुको  प्रलतबद्धता र िगानीकतायहरुको दालर्त्व तथा शेर्र पूँजी र  ऋिको 

 प्रलतशत ) 

(घ)  घर जग्गाको उपर्ोग वा प्राप्ती पररर्ोजना लनिायि कार्यको िालग  स्थार्ी वा अस्थार्ी तवरबाट 

 उपर्ोग वा प्रालप्तको िालग िालहने  सरकारी वा गैर सरकारी जग्गाको कूि के्षत्रफि र 

 जग्गार्नीहरुको िागत, 

(ङ)  वातावरिीर् प्रिाव लवशे्लषि (पररर्ोजनािे वातावरििा पाने  उल्िेखनीर् प्रलतकूि 

 प्रिाविाई न्र्नुति गनय अपनाउने  उपार्हरु, पररर्ोजनाको सम्बलन्र्त क्षेत्रिा पानय सक्ने 

 सािालजक  तथा आलथयक प्रिावको अलतररि लवद्यिान स्थानीर् श्रि तथा  श्रोत र 

 सार्नको उपर्ोग, पररर्ोजना सम्बन्र्ी कार्य पूरा  िएपलछ त्र्स क्षेत्रका व्र्लिहरुिे 

 पाउने िाि, लनिायि तथा  सञ्िािन सम्िार सम्बन्र्िा स्थानीर् उपिोिािाई लदइने 

 तालिि, लनिायि लशलवरको िालग आवश्र्क पने सलुवर्ाहरु,  सरुक्षात्िक व्र्वस्थाहरु तथा 

 पररर्ोजना सञ्िािनबाट  सम्बलन्र्त जग्गार्नीहरुिाई पनय सक्ने असर, लवस्थालपत 

 जनसंख्र्ाको िागत र लतलनहरुको पनुवायसको िालग अपनाउने  आवश्र्क व्र्वस्था सिेत 

 स्पष्ट रुपिा खिुाउन ुपछय), 
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१३. दरखास्त उपर जाचँबुझाः (१) दफा १२ बिोलजि दरखास्त प्राप्त िएपलछ र्स कार्यलवलर् बिोलजि 

दरखास्त साथ पेश गनुयपने आवश्र्क काजजातहरु लववरि वा प्रलतवेदन पेश गरे नगरेको सम्बन्र्िा गाउँ 

जिश्रोत सलिलतिे आवश्र्क जाँिबझु गनुयपनेछ । 

    (२) उपदफा (१) बिोलजि जाँिबझु दताय दरखास्तवािािे दरखास्त साथ पेश गनुय पने कुनै 

कागजात, लववरि वा प्रलतवेदन पेश गरेको रहेनछ िने त्र्स्तो कागजात , लववरि वा प्रलतवेदन पेश गनय गाउँ 

जिश्रोत सलिलतिे सम्बलन्र्त दरखास्त वािािाई िनुालसब िालफकको म्र्ाद तोकी दरखास्त दताय िएको 

लिलतिे लतस लदनलित्र सो कुराको सिूना लदन ुपनेछ । 

    (३) दफा (२) बिोलजि कुनै कागजात, लववरि वा प्रलतवेदन पेश गनय गाउँ जिश्रोत सलिलतिे म्र्ाद 

तोकी सिूना लदएकोिा जुन लिलतिा त्र्स्तो कागज प्राप्त हुन आउँछ । सोही लिलतिाई दरखास्त परेको लिलत 

िालननेछ । 

१४. सावाजक्तनक सुचना प्रकाक्तशत गनुापनेाः (१) दफा १२ बिोलजि जिश्रोतको उपर्ोगको अनिुलतपत्रको 

िालग दरखास्त परेपलछ गाउँ जिश्रोत सलिलतिे दफा १३ बिोलजि आवश्र्क जाँिबझु गरी तत ्सम्बन्र्ी 

लववरिहरु खुिाई सावयजलनक जानकारीको िालग सिूना प्रकालशत गनुय पनेछ । 

    (२) उपदफा (१) बिोलजि जाँिबझु दताय दरखास्तवािाको दरखास्त साथ पेश गनुय पने कुनै 

कागजात, लववरि वा प्रलतवेदन पेश गरेको रहनेछ िने त्र्स्तो कागजात, लववरि वा प्रलतवेदन पेश गनय गाउँ 

जिश्रोत सलिलतिे सम्बलन्र्त दरखास्तवािािाई िुनालसव िालफकको म्र्ाद तोकी दरखास्त दताय िएको 

लिलतिे तीस लदन लित्र सो कुराको सिूना लदन ुपनेछ । 

    (३) दफा (२) बिोलजि कुनै कागजात, लववरि वा प्रलतवेदन पेश गनय गाउँ जिश्रोत सलिलतिे म्र्ाद 

तोकी सिूना लदएकोिा जनु लिलतिा त्र्स्तो कागजात प्राप्त हुन आउँछ सोही लिलतिाई दरखास्त परेको लिलत 

िालननेछ । 

१५. अनुमक्ततपत्र क्तदनेाः- दफा १२ बिोलजि दरखास्त उपर दफा १३ र १४ बिोलजि कार्यलवलर् पूरा गरी गराई गाउँ 

जिश्रोत सलिलतिे दरखास्तवािाको िाग बिोलजि वा आवश्र्क िए संशोर्न सिेत गरी अनसुूिी-६ 

बिोलजिको ढाँिािा दरखास्तवािािाई जिश्रोतको उपर्ोग सम्बन्र्ी अनिुलतपत्र लदन ुपनेछ ।  

१६. जिश्रोत माक्तथ अक्तधकार कार्म हुनेाः- र्स कार्यलवलर् बिोलजि जिश्रोतको उपर्ोग सम्बन्र्ी कार्य 

सञ्िािन गनय अनिुलतपत्र प्राप्त व्र्लि वा संस्थािाई अनिुलतपत्रिा उल्िेख िए बिोलजिको िालग सोही 

अनिुलतपत्रिा तोलकएको स्थान र के्षत्रसम्िको जिश्रोत उपर्ोग गने अलर्कार प्राप्त हुनेछ । 

१७. नर्ाँ अनुमक्ततपत्र क्तिनुपनेाः (१) कार्यलवलर् प्रारम्ि हुन ुअगावैदलेख जिश्रोतको उपर्ोग गरररहकेो व्र्लि वा 

संगलठत  संस्थािे पलन दफा १२ िा उल्िेलखत लववरिहरु खिुाई कार्यलवलर् प्रारम्ि िएको लिलतिे एक वषयलित्र 

जिश्रोत उपर्ोग अनिुलतपत्रको िालग दरखास्त लदनेछ । 

    (२) उपदफा (१) बिोलजि पनय आएको दरखास्त उपर सम्बलन्र्त गाउँ जिश्रोत सलिलतिे आवश्र्क 

जाँिबझु गरी दरखास्तवािािाई अनसुिूी -६ बिोलजिको ढाँिािा अनिुलतपत्र लदनेछ । 
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    (३) र्ो कार्यलवलर् प्रारम्ि हुन ु िन्दा अलघ तत्काि प्रिलित कानून बिोलजि दताय िई वा निई 

स्थापना िइरहकेा ब्र्लि वा संगलठत संस्थािे पलन र्ो कार्यलवलर् प्रारम्ि िएको लिलतिे ६(छ) िलहनालित्र र्ो 

कार्यलवलर् बिोलजि सिूीकृत गराउन ुपने छ । सिूीकृत दताय हुनको िालग गत आ.व सम्िको िेखापरीक्षि 

प्रलतवेदन र सार्ारि सिाको लनियर् अलनवार्य रुपिा पेश गनुय पनेछ । 

१८. अनुमक्तत पत्र दस्तुराः (१) र्ो कार्यलवलर् बिोलजिको जिश्रोत उपर्ोग सम्बन्र्ी कार्य सञ्िािन गनय 

अनिुलतपत्रको िालग दरखास्त लददा तथा अनिुलत लिदा र नवीकरि गदाय अनसुूिी -७  िा तोलकए बिोलजिको 

अनिुलतपत्र दस्तरु बझुाउन ुपनेछ । 

१९. अनुमक्तत पत्र नवीकरण गनेाः (१) र्ो कार्यलवलर् बिोलजि जिश्रोत सवेक्षि वा उपर्ोगको िालग 

अनिुलतपत्रिा उल्िेलखत अवलर् सिाप्त हुन ुअगावै अको अवलर्को िालग अनुिलतपत्र नवीकरि गनुय पनेछ । 

   (२) प्रत्रे्क अनिुलतपत्र नवीकरि गराउँदा गत आ.व सम्िको िेखापरीक्षि प्रलतवेदन र सार्ारि 

सिाको लनियर् अलनवार्य रुपिा पेश गनुय पनेछ । 

२०. अनुमक्ततपत्र क्तबक्री वा हस्तान्तरण गना स्वीकृत क्तिनु पनेाः (१) अनिुलतपत्र प्राप्त व्र्लििे आफ्नो 

अनिुलतपत्र लबिी गनय वा अन्र् कुनै प्रकारिे कसैिाई हस्तान्तरि गनुय परेिा गाउँ जिश्रोत सलिलत सिक्ष लनवेदन 

लदन ुपनेछ । 

   (२) उपदफा (१) बिोलजि प्राप्त िएको लनवेदन उपर गाउँ जिश्रोत सलिलतिे आवश्र्क जाँिबझु गरी 

दरखास्तवािाको नाउँिा रहकेो अनिुलतपत्र अन्र् व्र्लि वा संगलठत संस्थाको नाउँिा लबिी गनय वा अन्र् 

कुनै प्रकारिे हस्तान्तरि गनय स्वीकृलत लदन सक्नेछ । 

२१. वाक्तषाक शुल्काः अनिुलतपत्र प्राप्त व्र्लििे जिश्रोतको उपर्ोग गरी अन्र् व्र्लिहरुिाई व्र्ापाररक प्रर्ोजनको 

िालग जिश्रोत उपिब्र् गराए वापत गाउँपालिकािाई बझुाउन ुपने वालषयक शलु्क अनसुिूी-७ िा उल्िेख गरे 

बिोलजि हुनेछ । 

२२. उपभोिा सक्तमक्तत/संस्थाको सम्पक्तताः (१) उपिोिा सलिलत/संस्थाको सदस्र् वा कियिारी िगार्त कुनै 

व्र्लििे सलिलतको लवर्ान लवरुद्द संस्थाको कुनै सम्पलत्त दरुुपर्ोग गरेिा, कब्जा गरेिा वा रोक्का राखेिा 

गाउँपालिकािे त्र्स्तो सम्पलत्त दरुुपर्ोग गने, कब्जा वा रोक्का राख्नेबाट लिई उपिोिा सलिलत/संस्थािाई लफताय 

बझुाईलदन सक्नेछ । 

   (२) उपदफा (१) बिोलजि उपिोिा सलिलत/संस्थाको सम्पलत्त लफताय गने गरी गाउँपालिकािे गरेको 

कारवाहीिा लित्त नबझु्ने व्र्लििे सम्बलन्र्त अदाितिा उजरु गनय सक्नेछ । 

   (३) उपिोिा सलिलत/संस्थाको सदस्र् वा कियिारी िगार्त कुनै व्र्लििे उपिोिा 

सलिलत/संस्थाको कुनै सम्पलत्त वा लिखत वा प्रलतष्ठा लवरुद्द कुनै अपरार् वा लवराि गरेिा उपिोिा 

सलिलत/संस्था वा उपिोिा सलिलत/संस्थाका कुनै सदस्र् उपर प्रिलित काननू बिोलजि गाउँपालिकािे 

कारवाही ििाउन सक्नेछ । 
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२३. उपभोिा सक्तमक्तत/संस्थाको उदे्दश्र्हरमा हेरफेराः (१)उपिोिा सलिलत/संस्थाको उद्दशे्र्हरुिा हरेफेर गनय 

आवश्र्क दखेेिा वा सो उपिोिा सलिलत/संस्थािाई कुनै अको उपिोिा सलिलत/संस्थािा गाभ्न उलित दखेेिा 

सो उपिोिा सलिलत/संस्थािे तत् सम्बन्र्ी प्रस्ताव तर्ार पारी सो प्रस्ताव उपर छिफि गनय उपिोिा 

सलिलत/संस्थाको लवर्ान बिोलजि सार्ारि सिा बोिाउन ुपनेछ । 

   (२) सार्ारि सिािा कुि सदस्र् संख्र्ाको दईु लतहाई सदस्र्हरुिे प्रस्ताविा सिथयन जनाएिा सो 

प्रस्ताव सार्ारि सिाबाट पाररत िएको िालननेछ । तर सो प्रस्ताव िाग ुगनय गाउँपालिकाको पवूय स्वीकृत 

लिन ुपनेछ । 

२४. तदथा सक्तमक्तत गठन गना सक्तकनेाः- र्स अलघ दताय स्वीकृलत प्राप्त गरी सञ्िािनिा रहकेा र नर्ाँ अनिुलत प्राप्त 

गरी स्थापना हुने उपिोिा सलिलतहरुिे तोलकए बिोलजि ६ िलहना लित्र सार्ारि सिा गरी उपिोिा सलिलत 

गठन प्रकृर्ा परुा नगरेिा त्र्स्ता तदथय सलिलत वा अवलर् पूरा िएका उपिोिा सलिलतहरुिाई लवघटन गरी 

सञ्िािन लनर्लित गनय गाउँपालिकाको तफय बाट सम्बलन्र्त उपिोिा सदस्र्हरु िध्र्ेबाट तदथय सलिलत गठन गरी 

सार्ारि सिा सिेतको आवश्र्क प्रकृर्ा काि कारबाही गरी गराई व्र्वस्थापन गनय सलकनेछ । 

२५. उपभोिा संघ गठन गना सक्तकनेाः- दताय स्वीकृलत प्राप्त गरी गाउँपालिका क्षेत्र लित्र सञ्िािनिा रहकेा 

खानेपानी तथा सरसफाइ उपिोिा सलिलतहरु िध्र्ेबाट एक उपिोिा सलिलतिाई एक सदस्र् िानी गाउँ स्तररर् 

खानेपानी तथा सरसफाइ उपिोिा संघ गठन गरी सोही संघको प्रत्र्क्ष रेखदखे सहर्ोग सिन्वर्िा अन्र् सम्पिूय 

उपिोिा सलिलतहरुिाई व्र्वलस्थत रुपिा सञ्िािन गररनेछ । 

२६. आर् व्र्र् क्तववरण पठाउनु पनेाः- उपिोिा सलिलतिे आफ्नो सलिलतको आर्व्र्र् लववरि िेखापररक्षकको 

प्रलतवेदन सलहत प्रत्रे्क वषय गाउँपालिकािा पठाउन ुपनेछ । 

२७. आर्व्र्र् क्तववरण जाचँ गनेाः (१) प्रिखु प्रशासकीर् अलर्कृतिे आवश्र्क दखेेिा सलिलतको आर्व्र्र् 

लववरि आफुिे लनर्िु गरेको कुनै अलर्कृतद्वारा जाँि गराउन सक्नेछ । 

   (२) उपदफा (१) बिोलजि आर्व्र्र् लववरि जाँि गराए वापत गाउँपालिकािे आर्व्र्र् लववरि 

जाँिबाट दलेखन आएको िौज्दात रकिको सर्किा लतन प्रलतशतिा नबढाई आफूिे लनर्ायरि गरेको दस्तरु 

असिु गरी लिन सक्नेछ ।  

   (३) आर्व्र्र् लववरि जाँि गने अलर्कृतिे िागेको लववरि तथा कागजातहरु वा सोर्ेको प्रश्नको 

जवाफ लदन ुसलिलतको पदालर्कारी, सदस्र् र कियिारीको कतयव्र् हुनेछ । 

   (४) आर्व्र्र् लववरि जाँि गने अलर्कृतिे गाउँपालिकािे तोलकलदएको म्र्ाद लित्र आर्व्र्र् 

लववरि जाँिको प्रलतवेदन गाउँपालिका सिक्ष पेश गनुय पने छ र सो प्रलतवेदनको आर्ारिा सलिलतको कुनै 

सम्पलत्त सो संस्थाको कुनै पदालर्कारी सदस्र् वा कियिारीिे लहनालिना गरेको, नोक्सान गरेको वा दरुुपर्ोग 

गरेको पाइएिा गाउँपालिकािे त्र्स्तो पदालर्कारी, सदस्र् वा कियिारीबाट सो हानी नोक्सानी असिू गनय 

प्रिलित काननू बिोलजि कारबाही ििाउन सक्नेछ । तर, प्रिलित काननूिे सजार् सिेत हुने अपरार् 

िएकोिा प्रिलित काननू बिोलजि िदु्दा ििाउन सक्नेछ । 
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२८. क्तनदेशन क्तदनेाः गाउँपालिकािे उपिोिा सलिलत/संस्था तथा संगलठत संस्थािाई आवश्र्क लनदशेन लदन 

सक्नेछ र त्र्स्तो लनदशेनको पािना गनुय सम्बलन्र्त सलिलत/संस्थाको कतयव्र् हुनेछ । 

२९. दण्ड सजार्ाः (१) दफा ७ बिोलजि दताय नगराई उपिोिा सलिलत/संस्था सञ्िािन गरेिा त्र्स्ता सलिलतका 

सदस्र्हरुिाई गाउँपालिकािे जनही पाँि हजार रुपैर्ासम्ि जररवाना गनय सक्नेछ । 

 (२) दफा (२७) बिोलजि लहसावको लववरि नपठाएिा उपिोिा सलिलत/संस्थाका सदस्र्हरुिाई 

गाउँपालिकािे जनही एक हजार रुपैर्ासम्ि जररवाना गनय सक्नेछ । तर, कुनै सदस्र्िे दफा (२७) उल्िघंन 

हुन नलदन सकिर प्रर्त्न गरेको लथर्ो िन्ने सन्तोषजनक प्रिाि पेश गरेिा लनजिाई सजार् गररने छैन । 

 (३) दफा (२८) को उपदफा (३) बिोलजि आर्व्र्र् लववरि जाँि गने सम्बलन्र्त अलर्कृतिे िागेको 

लववरि तथा कागजपत्र वा सोर्ेको प्रश्नको जवाफ नलदने सम्वलन्र्त पदालर्कारी, सदस्र् वा कियिारीिाई 

गाउँपालिकािे पाँि हजार रुपैंर्ासम्ि जररवाना गनय सक्नेछ । 

 (४) दफा (२३) बिोलजि गाउँपालिकाको स्वीकृलत नलिई उपिोिा सलिलत/संस्थाको उद्दशे्र्िा हरेफेर 

गरेिा वा अको सलिलतसँग गािेिा वा सलिलतिे आफ्नो उद्दशे्र्को प्रलतकूि हुने गरी काि कारवाही गरेिा वा 

गाउँपालिकािे लदएको लनदशेन पािना नगरेिा प्रिखु प्रशासकीर् अलर्कृतिे त्र्स्तो सलिलतको दताय 

लनिम्वन गनय वा खारेजी प्रकृर्ाको िालग जिश्रोत सलिलतिा पेश गनय सक्नेछ । 

३०. पनुरावेदनाः दफा (२९) बिोलजि गाउँ जिश्रोत सलिलतिे गरेको अलन्ति लनियर् उपर पैलतस लदन लित्र 

सम्वलन्र्त लजल्िा अदाितिा पनुरावेदन िाग्ने छ । 

३१. उपभोिा सक्तमक्तत/संस्थाको क्तवघटन वा त्र्स्को पररणामाः (१) उपिोिा सलिलत/संस्थाको लवर्ान 

बिोलजि कार्य सञ्िािन गनय नसकी वा अन्र् कुनै कारिवश सलिलत लवघटन िएिा त्र्स्तो उपिोिा 

सलिलत/संस्थाको सम्पिूय जार्जेथा गाउँपालिकािा सनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजि लवघटन िएको उपिोिा सलिलत/संस्था दालर्त्वको हकिा सो उपिोिा 

सलिलत/संस्थाको जार्जेथािे भ्र्ाएसम्ि त्र्स्तो दालर्त्व गाउँपालिकािे व्र्होनेछ । 

३२. क्तनर्म बनाउने अक्तधकाराः र्स कार्यलवलर्को उद्दशे्र् कार्ायन्वर्न गनय गाउँपालिकािे लनर्ि बनाउन सक्नेछ । 

३३. उपिोिा सलिलत/संस्थािे आफ्नो लवर्ान अनसुारको तोलकएको सिर्ावलर् लित्रिा नर्ाँ कार्यसलिलत िर्न हुन 

नसकेिा उि कार्यसलिलतको स्वतिः लवघटन िएको िानी अको कार्यसलिलत िर्न निएसम्ि उपिोिा 

सलिलत/संस्था सञ्िािन गाउँपालिकािे गनेछ । 

३४.  गाउँपाक्तिकािे क्तनदेशन क्तदन सकनेाः गाउँपालिकािे जिश्रोत उपर्ोग सम्बन्र्िा गाउँ जिश्रोत सलिलतिाई 

आवश्र्क लनदशेन लदन सक्नेछ । त्र्स्तो लनदशेनको पािना गनुय गाउँ जिश्रोत सलिलतको कतयव्र् हुनेछ । 

३५. खारेजी वा बचाउाः (१) संघ तथा गण्िकी प्रदशेबाट जिश्रोत सम्बन्र्ी लनर्िाविी तथा कार्यलवलर् लनिायि 

तथा लनदशेन िएिा सोही बिोलजि हुनेछ । 

 (२) जिश्रोत तथा िहुान दताय कार्यलवलर् िाग ु हुन ु पवूय जिश्रोत ऐन, २०४९ अन्तगयत दताय िएका 

सलिलत र्सै कार्यलवलर् बिोलजि दताय िए सरह िालननेछ । 
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 (३) र्स कार्यलवलर्िा उल्िेलखत लवषर्वस्तहुरु प्रिलित ऐन लनर्िसँग बालझएिा उि दफा स्वतिः 

खारेज िई प्रिलित ऐन, लनर्ि अनसुार हुनेछ । 

३६. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गना सकनेाः गाउँपालिकािे स्थानीर् राजपत्रिा सिूना प्रकालशत गरी र्स 

कार्यलवलर्को अनसुिूीिा आवश्र्कतानसुार हरेफेर वा थपघट गनय सक्नेछ । 
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अनुसूची-१ 

(दफा ५ को उपदफा (२) बमोक्तजम) 

क्तनवेदनको ढाँचा 

श्री संर्ोजक ज्र्,ू 

गाउँ जिश्रोत सलिलत,  

 

वारागङु िलुिके्षत्र गाउँपालिका, िसु्ताङ । 

लवषर्िः जिश्रोत िहुान/लसंिाई/दताय तथा संरक्षिको िालग । 

िहोदर्, 

 

हािीिे............................................... उपिोिा संस्था गठन गरी दताय गराउन िाहकेो हुदँा प्रिलित 

लनर्ि बिोलजि उपिोिा संस्था दताय गराउन दहेार्को लववरि खुिाई प्रस्तालवत उपिोिा संस्थाको एक 

प्रलत लवर्ान र जिश्रोत दताय कार्यको िालग लनवेदन दस्तरु वापत रलसद नं. ....... बाट रु १००| एक सर् रुपैंर्ा 

दस्तरु सलहत दरखास्त लदएका छौं । 

क्तववरणाः 

१. उपिोिा संस्थाको नाििः 

२. कार्य क्षेत्रिः 

३. उद्दशे्र्हरुिः 

 (क) 

 (ख) 

४. उपिोिा सलिलतका पदालर्कारी/सदस्र्हरुको लववरि 

लस.नं. नाि ठेगाना पेशा कैलफर्त 

     

     

     

     

     

     

५. उपर्ोग गररने जिश्रोतको लववरििः 

 (क) जिश्रोतका नाि र रहेका ठाउिः 

 (ख) जिश्रोतबाट गररने प्रर्ोगिः 
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 (ग) उपिोिा संस्थािे उपर्ोग गनय िाहकेो जिश्रोतको पररिाििः 

 (घ) उि जिश्रोतको हाि िैरहेको उपिोगिः 

६. उपिोिा संस्थािे परु्ायउन िाहकेो सेवा सम्बन्र्ी लववरििः 

 (क) सेवाको लकलसििः 

 (ख) सेवा परु्ायउने के्षत्रिः 

 (ग) सेवावाट िािालन्वत हुने उपिोिाहरुको संख्र्ािः 

 (घ) िलवष्र्िा सेवा लवस्तार गनय सलकने सम्िावनािः 

७. आलथयक श्रोतको लववरििः 

 केन्र/प्रदशे/स्थानीर् सरकारिः   गै.स.सिः     जनसहिालगतािः 

 

 

८. कार्ायिर्को ठेगानािः 

             

 

   लनवेदक 

              उपिोिा संस्थाको तफय बाट दरखास्त लदनेको 

           सहीिः 

       नाििः 

       पदिः 
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अनसुिुी-२ 

(दफा ७ को उपदफा (१) बिोलजि) 

गाउँ जिश्रोत सलिलत, 

 वारागङु िलुिके्षत्र गाउँपालिका, िसु्ताङ ।  

दताय लिलतिः 

दताय निः 

श्री................................................................... 

  

 लवषर्िः जिश्रोत उपिोिा संस्था दताय प्रिाि पत्र । 

 

वारागङु िलुिके्षत्र गाउँपालिका विा नं. .......... िा रहकेो 

.........................................................जिश्रोत िहुान ....................................... खानेपानी तथा 

सरसफाइ उपिोिा संस्थािाई गाउँ जिश्रोत कार्यलवलर्को दफा ७ को उपदफा (१) बिोलजि गाउँ 

कार्यपालिकाको बैठक संख्र्ा .......................लिलतिः...........................को लनियर् नं. ......... बिोलजि 

र्स कार्ायिर्िा दताय गरी र्ो दताय प्रिािपत्र प्रदान गररएको छ । गाउँपालिकाको लनदशेन तथा गाउँ जिश्रोत 

कार्यलवलर् बिोलजि कार्यिि सञ्िािन गनुय होिा । संस्थाको कार्यके्षत्र गाउँपालिकाको विा नं............... 

रहनेछ । साथै प्रत्रे्क आलथयक वषयको आलिन िसान्तसम्ि संस्था नवीकरि गनुयहुन सिेत जानकारी गराईन्छ ।  

   

  प्रिािपत्र जारी गनेको 

     दस्तखतिः 

     नाि, थरिः 

      पदिः     

       लिलतिः 
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अनसुिूी-३ 

जिश्रोतको प्रर्ोगको सवेक्षि अनिुलतपत्रको िालग दरखास्त फारि 

श्री संर्ोजकज्र्,ू  

गाउँ जिश्रोत सलिलत 

वारागङु िलुिके्षत्र गाउँपालिका, िसु्ताङ । 

 

 लवषर्िः जिश्रोत प्रर्ोगको सवोक्षि अनिुलतपत्र सम्बन्र्िा । 

 

वारागङु िलुिके्षत्र गाउँपालिका विा नं. ....... िा रहकेो .......................................जिश्रोत उपर्ोगको 

लनलित्त सवेक्षि गनयको िालग अनिुलतपत्र पाउन जिश्रोत कार्यलवलर्को दफा ....... बिोलजि दहेार्को 

लववरि खिुाई र्ो दरखास्त पेश गरेको छु । 

१. व्र्लि वा संगलठत संस्थाको नाि र ठेगानािः 

२. उद्दशे्र्िः 

३. सवेक्षि गने क्षेत्रिः 

४. सवेक्षि गनय िाग्ने अनुिालनत खिय रुिः 

(पष्ृ्टर्ाई लववरि संिग्न गनुयपनेछ) 

५. सवेक्षि गने अवलर्िः 

६. अन्र् लववरिहरु (जिश्रोत लनर्िाविी, २०५० को लनर्ि १२ बिोलजि) िालथ उल्िेलखत व्र्होरा लठक 

साँिो छ । झठुा ठहरे कानून बिोलजि सहुिँा बझुाउँिा । 

संगलठत संस्था िए सो संस्थाको छाप सम्बलन्र्त व्र्लि वा संगलठत संस्थाको तफय बाट दरखास्त लदनेको  

नाि र थरिः 

सहीिः 

पदिः 

 

 

 

 

 

 



खण्ड : १  कागबनेी, मसु्ताङ, सखं्या :४   क्तमक्तत : २०७७ साि मकं्तसर १५   

 

15 
 

 

अनसुिूी ४ 

जिश्रोत उपर्ोगको सवेक्षि अनिुलतपत्र 

वारागङु िलुिके्षत्र गाउँपालिका 

गाउँ जिश्रोत सलिलत, िसु्ताङ । 

अनिुलतपत्र संख्र्ािः 

लिलतिः 

 

श्री……………………………. 

िहाशर्, 

     

 तपाईिाई जिश्रोतको उपर्ोगको सवेक्षि गनय पाउने गरी देहार्को लववरि खोिी र्स नगर जिश्रोत 

कार्यलवलर् बिोलजिको अनुिलत पत्र प्रदान गररएको छ । 

१. व्र्लि वा संगलठत संस्थाको परूा नाि ठेगानािः 

२. जिश्रोत सवेक्षिको उद्देश्र्िः 

३. जिश्रोत सवेक्षिको क्षेत्रिः 

४. अनिुलत पत्र वहाि रहने अवलर्िः 

 

                                                     अनिुलत पत्र लदने अलर्कारीको 

              नाििः 

                                                                                              सलहिः 

              पदिः 

                                                                                             लिलतिः 
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अनसुिूी-५ 

(दफा १२ बिोलजि) 

जिश्रोत उपर्ोगको अनिुलतपत्रको िालग दरखास्त फारि 

श्री संर्ोजकज्र्,ू  

गाउँ जिश्रोत सलिलत, 

वारागङु िलुिके्षत्र गाउँपालिका, िसु्ताङ । 

 लवषर्िः जिश्रोतको उपर्ोगको अनिुलतपत्र सम्बन्र्िा । 

जिश्रोतको उपर्ोगको लनलित्त अनिुलतपत्र पाउन िहुान दताय  सम्बलन्र् जिश्रोत कार्यलवलर्, २०७७ को दफा 

१२ बिोलजि दहेार्का लववरिहरु सिेत खिुाई र्ो दरखास्त पेश गरेको छु ।  

१. व्र्लि वा संगलठत संस्थाको नाि र ठेगानािः 

२. उद्दशे्र्िः 

३. उपर्ोग गनय खोजेको जिश्रोतको र उपर्ोग पररिाि गने प्रर्ोजनिः 

४. प्रस्तालवत जिश्रोत उपर्ोग गने ठाउिः 

५. जिश्रोतको उपर्ोगबाट िाि पगु्ने ठाउँको के्षत्रफििः 

६. प्रस्तालवत सेवाबाट िािालन्वत हुने उपिोिाहरुको संख्र्ािः 

७. जिश्रोतको उपर्ोगको िालग िाग्न अनिुालनत रकि र सोको श्रोतिः 

८. जिश्रोत उपर्ोग गने तररकािः 

९. जिश्रोतको हाि िैरहेको र िलवष्र्िा हुन सक्ने उपर्ोगिः 

१०. अन्र् लववरिहरु 

 

िालथ उल्िेलखत व्र्होरा ठीक साँिो हुन ्। झठुा ठहरेिा काननू बिोलजि सहुिँा बुझाउँिा ।  

 

संगलठत संस्था िए सो संस्थाको छाप सम्बलन्र्त व्र्लि वा संगलठत स 

       दरखास्त लदनेको 

                   नाि र थरिः   पदिः 

                          सहीिः                           सम्पकय  नम्बरिः                  लिलतिः 
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अनसुिूी-६ 

(दफा १५ बिोलजि) 

जिश्रोतको उपर्ोगको अनुिलतपत्र 

अनिुलतपत्र संख्र्ािः 

  लिलतिः 

श्री ................................................... 

....................................................... 

लवषर्िः जिश्रोत उपर्ोगको अनिुलतपत्र सम्बन्र्िा । 

 

िहाशर्, 

    तपाईिाई जिश्रोतको उपर्ोग गनय पाउने गरी दहेार्को लववरि खोिी िहुान दताय तथा जिश्रोत 

कार्यलवलर्, २०७७ को दफा १५ बिोलजि र्ो अनिुलतपत्र प्रदान गररएकोछ । 

१. व्र्लि वा संगलठत संस्थाको नाि र ठेगानािः 

२. जिश्रोत उपर्ोगको उद्देश्र्िः 

३. उपर्ोग गनय खोजेको जिश्रोतको नाििः 

 लकलसििः 

४. उपर्ोग गनय पाउने जिश्रोत पररिाििः 

५. उपर्ोग गने क्षेत्रिः 

६. जिश्रोत उपर्ोग गने तररकािः 

७. प्रस्तालवत सेवावाट िािालन्वत हुने उपिोिाहरुको संख्र्ािः 

८. अनिुलतपत्र वहाि रहने अवलर्िः 

         अनिुलतपत्र लदने अलर्कारीको 

 नाि र थरिः 

 सहीिः 

 पदिः            लिलतिः 
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अनिुिूी-७ 

जिश्रोतको उपर्ोगको अनुिलतपत्र/नलवकरि दस्तरु 

 

लस.न. 

 

जिश्रोत उपर्ोगको लकलसि 

 

लनवेदन दस्तुर 

दताय/अनुिलत दस्तुर नलवकरि दस्तुर( प्रत्र्ेक 

वषय आलिन िसान्त सम्ि) 

आलिन िन्दा पलछ थप 

दस्तुर प्रलत वषय 

 

क खानेपानी िुहान दताय( घरेिु प्रर्ोजनको िागी) रू १००। रू १०००। रू ५००। रू ५००। 

ख लसंिाई रू १००। रू २०००। रू १०००। रू १०००। 

ग पशुपािन, ित्स्र्पािन जस्ता कृलषजन्र् उपर्ोग रू १००। रू १०००। रू ५००। रू ५००। 

घ घरेिु उद्योग औद्योलगक, व्र्वसार्  खानी जन्र्  

उपर्ोग 

रू १००। रू २०००। रू १०००। रू १०००। 

 

ङ जि र्ातार्ात  रू १००। रू ५०००।   

ि  आिोद प्रिोदजन्र् उपर्ोग रू १००। रू ५०००।   

छ अन्र् उपर्ोग (साना िघलुवद्युत आर्ोजना, अन्र् 

आर्ोजना) 

रू १००। रू ५०००।   

ज अनुिलतपत्र प्राप्त व्र्लििे जिश्रोतको उपर्ोग गरी अन्र् 

व्र्लिहरुिाई व्र्ापाररक प्रर्ोजनको िालग  

जिश्रोत उपिब्र् गराए वापत 

 रू १००००।   

 

 

 

आज्ञािे , 

ज्ञानेन्द्र शमाा  

प्रमुख प्रशासकीय अक्तिकृत  


