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गरु्भाकोट नगरपभलिकभ जिस्रोत तथभ महुभन दतभा कभर्ाविलि, २०७५ 

                        कभर्ापभलिकभ बैठकबभट स्िीकृत लमलत २०७५/10/२५ 
गरु्भाकोट नगरपभलिकभ लर्त्रको र्-ुसतहमभ िभ र्लूमगत िभ अन्र् कुनै अिस्थभमभ रहेको 
जिस्रोतको समचुित उपर्ोग, संरक्षण, व्र्िस्थभपन र विकभस गना एिं जिस्रोतको िभर्दभर्क 
उपर्ोगहरुको लनिभारण गने, त्र्स्तो उपर्ोगबभट हनुे िभतभिरणीर् तथभ अन्र् हभनीकभरक 
प्रर्भिको रोकथभम गने एिं जिस्रोतिभई प्रदूषणमकु्त रभखी समचुित प्रर्ोग गना बभन्छनीर् 
र्एकोिे गरु्भाकोट नगरकभर्ापभलिकभिे र्ो कभर्ाविलि जभरी गरेको छ ।  

१. संचक्षप्त नभम र प्रभरम्र्िः  (१) र्स कभर्ाविलिको नभम “गरु्भाकोट नगरपभलिकभ जिस्रोत तथभ 
महुभन दतभा कभर्ाविलि, २०७५ ” रहेको छ । 

(२) र्ो कभर्ाविलि तरुुन्त प्रभरम्र् हनुेछ ।  

२. पररर्भषभ :  विषर् िभ प्रसङ्गिे अको अथा निभगेमभ र्स कभर्ाविलिमभ, – 

(क) “जिस्रोत” र्न्नभिे नगर लर्त्रको र्–ूसतहमभ िभ र्लूमगत िभ अन्र् जनुसकैु अिस्थभमभ 
रहेको पभनी सम्झनपुछा। 

(ख) “िभर्दभर्क उपर्ोग” र्न्नभिे उपिब्ि सभिन र स्रोतिे भ्र्भएसम्म उचित रूपिे गररएको 
जिस्रोतको उपर्ोग सम्झनपुछा । 

(ग) “अनमुलतपत्र प्रभप्त व्र्चक्त”  र्न्नभिे जिस्रोतको उपर्ोग गने दफभ ८ बमोचजम अनमुलतपत्र 
प्रभप्त व्र्चक्त िभ सङ्गठठत संस्थभ सम्झनपुछा । 

 

(घ) “उपर्ोक्तभ संस्थभ” र्न्नभिे दफभ ५ बमोचजम गठठत जि उपर्ोक्त संस्थभ सम्झनपुछा। 

(ङ) "नगर जिस्रोत सलमलत" र्न्नभिे दफभ ९ बमोचजम गठठत सलमलत सम्झनपुछा । 

(ि) "अनमुलत पत्र" र्न्नभिे दफभ १५ बमोचजम ठदईने अनमुलत पत्र सम्झनपुछा । 

(छ) "सिेक्षण" र्न्नभिे जिस्रोत उपर्ोगकभ िभलग गररने विस्ततृ सम्र्भव्र्तभ अध्र्र्न, 

प्रभरचम्र्क िभतभिरणीर् परीक्षण, िभतभिरणीर् प्रर्भि मलुर्भंकन, लिजभईन र त्र्सकभ िभलग 
गररने अन्िेषण सम्बन्िी कभर्ा सम्झनपुछा। 

(ज) "उपर्ोक्तभ" र्न्नभिे सम्बचन्ित सेिभ प्रर्ोग तथभ उपर्ोग गने ब्र्चक्त सम्झनपुछा । 

(झ) "सेिभ शलुक" र्न्नभिे नगरपभलिकभ िभ अलिकभर प्रभप्त ब्र्चक्तिे उपिब्ि गरभएको 
जिस्रोतसँग सम्बचन्ित सेिभ उपर्ोग गरेिभपत उपर्ोक्तभिे बझुभउनपुने शलुक सम्झनपुछा । 

(ञ) "नगरपभलिकभ" र्न्नभिे गरु्भाकोट नगरपभलिकभिभई सम्झनपुछा । 

(ट) "प्रमखु" र्न्नभिे नगर प्रमखुिभई सम्झनपुछा ।  

(ठ) "प्रमखु प्रशभसकीर् अलिकृत" र्न्नभिे नगरपभलिकभको प्रमखु प्रशभसकीर् अलिकृतिभई 
सम्झनपुछा ।  



३. जिस्रोत स्िभलमत्ििः नगरपभलिकभलर्त्र रहेको जिस्रोतको स्िभलमत्ि नगरपभलिकभमभ लनहीत 
रहनेछ। 

४.जिस्रोत उपर्ोगिः (१) र्स कभर्ाविलि बमोचजम अनमुलतपत्र प्रभप्त नगरी कसैिे पलन 
जिस्रोतको उपर्ोग गना पभउन े छैन । 

(२) उपदफभ (१) मभ जनुसकैु कुरभ िेचखएको र्एतभपलन देहभर् बमोचजम जिस्रोतको उपर्ोग 
गना अनमुलतपत्र लिनपुने छैन : 
 

(क) व्र्चक्तगत िभ सभमवुहक रूपमभ आफ्नो लनलमत्त खभनेपभनी र अन्र् घरेि ुप्रर्ोगको िभलग 
उपर्ोग गना, 
 

(ख) व्र्चक्तगत िभ सभमवुहक रूपमभ आफ्नो जग्गभको लसंिभइ गना, 
 

(ग) घरेिउुद्योगको रूपमभ पभनीघट्ट िभ पनिक्की ििभउन, 

 

(घ) व्र्चक्तगत रूपमभ स्थभनीर् आिभगमनको िभलग िुङ्गभको प्रर्ोग गना, 
 

(ङ) जग्गभ िनीिे आफ्नो जग्गभलर्त्र मभत्र सीलमत रहेको जिस्रोत लनर्मभनसुभर उपर्ोग गना 
। 

 

(३) जिस्रोतको उपर्ोग गने व्र्चक्त िभ सङ्गठठत संस्थभिे अरूिभई मकभा नपने गरी 
िभर्दभर्क उपर्ोग गनुापनेछ । 

५. जि उपर्ोक्तभ संस्थभको गठनिः  (१) सभमवुहक िभर्कभ िभलग संस्थभगत रूपमभ जिस्रोतको 
उपर्ोग गना िभहने व्र्चक्तहरूिे पदभलिकभरी तथभ सदस्र् समेत गरी कम्तीमभ सभत जनभ 
र्एको उपर्ोक्तभ संस्थभ गठन गना सक्नेछन।् 

(२) उपदफभ (१) बमोचजम उपर्ोक्तभ संस्थभ गठन गरी दतभा गरभउन िभहने सम्बचन्ित 
उपर्ोक्तभहरु मध्रे्बभट कम्तीमभ सभत जनभ उपर्ोक्तभहरुिे अनसूुिी १ बमोचजमको ढभँिभमभ 
उपर्ोक्तभ संस्थभको एकप्रलत वििभन र एक हजभर रुपैंर्भ दस्तरु सवहत नगर जिस्रोत सलमलत 
समक्ष दरखभस्त ठदन ुपनेछ ।  

६. वििभनमभ खिुभउनपुने वििरणहरुिः दफभ ५ बमोचजम पेश गनुा पने उपर्ोक्तभ संस्थभको 
वििभनमभ संस्थभ सम्बन्िी देहभर्कभ वििरणहरु खिुभउन ुपनेछिः 

(क) पूरभ नभम र ठेगभनभ 



(ख) उदे्दश्र् तथभ कभर्ाक्षेत्र, 

(ग) सदस्र्को िभलग र्ोग्र्तभ र सदस्र्तभ शलुक, 

(घ) सदस्र्को लनष्कभशन र रभजीनभमभ, 

(ङ) हक दभिी, नभमभसभरी िभ हकिभिभको मनोनर्न, 

(ि) सभिभरण सर्भ सम्बन्िी, 

(छ) सञ्चभिक सलमलतको गठन (लनिभािन एिं कभम, कताव्र् र अलिकभर) 

(ज) सञ्चभिक पदमभ िहभि रहन नसक्ने अिस्थभ, 

(झ) सञ्चभिक सलमलतको बैठक सम्बन्िी कभर्ाविलि, 

(ञ) कोष र िेखभपरीक्षण, 

(ट) वििभन संसोिन, 

(ठ) विघटन, 

(ि) विविि । 

७. दतभा र प्रमभणपत्रिः (१) दफभ ५ बमोचजम पना आएको दरखभस्त उपर नगर जिस्रोत 
सलमलतिे आिश्र्क जभँिबझु गरी उपर्ोक्तभ संस्थभ दतभा गना उपर्कु्त देखेमभ दतभा गरी 
अनसूुिी- २ बमोचजमको ढभँिभमभ उपर्ोक्तभ संस्थभ दतभाको प्रमभणपत्र ठदन ुपनेछ ।  

(२) उपदफभ (१) बमोचजम कुनै उपर्ोक्तभ संस्थभ दतभा गना उपर्कु्त नदेखेमभ नगर जिस्रोत 
सलमलतिे सोको स्पष्ट कभरण खोिी दरखभस्तिभिभिभई दरखभस्त परेको लमलतिे तीस ठदनलर्त्र 
सो कुरभको सूिनभ ठदन ुपनेछ ।  

(३) र्ो कभर्ाविलि प्रभरम्र् हनु ु अगभबै प्रिलित कभनून बमोचजम दतभा र्एकभ उपर्ोक्तभ 
संस्थभहरु र्सै कभर्ाविलि बमोचजम र्एकभ मभलननेछन ्।  

८. वििभन संसोिनिः उपर्ोक्तभ संस्थभिे आफ्नो वििभन संसोिन गनुा परेमभ वििभनको प्रविर्भ 
पूरभ गरी तर्भर गररएको वििभनको संसोलित मस्र्ौदभ नगर जिस्रोत सलमलतमभ पेश गनुा पनेछ 



र सलमलतिे तत ् सम्बन्िमभ आिश्र्क जभँिबझु गरी वििभन संसोिन गना स्िीकृलत ठदन 
सक्नेछ ।  

९. नगर जिस्रोत सलमलतको गठनिः (१) नगरपभलिकभ लर्त्र रहेको जिस्रोतको उपर्ोगको 
िभलग अनमुलत पत्र प्रदभन गने प्रर्ोजनको िभलग नगर जिस्रोत सलमलत रहनेछिः 

(२) नगर जिस्रोत सलमलतमभ देहभर्कभ अध्र्क्ष र सदस्र्हरु रहनेछन ्

(क) नगर प्रमखु        – अध्र्क्ष  

(ख) जिस्रोत दतभा गने ििभको अध्र्क्ष     - सदस्र्  

(ग) नगरपभलिकभको प्रभविलिक शभखभ प्रमखु     - सदस्र् 

(घ) नगरपभलिकभको कृवष शभखभ प्रमखु     - सदस्र् 

(ङ) मेहेिकुनभ िन सब लिलर्जनको प्रमखु     - सदस्र् 

(ि) अध्र्क्षिे तोकेको नगरकभर्ापभलिकभको सदस्र्    - सदस्र् 

(छ) प्रमखु प्रशभसकीर् अलिकृत     – सदस्र् सचिि 

१०. जिस्रोत सलमलतको बैठक र कभर्ाविलििः (१) सलमलतको बैठक अध्र्क्षिे तोकेको लमलत, 
समर् र स्थभनमभ आिश्र्कतभ अनसुभर बस्नेछ ।  

(२) बैठकको अध्र्क्षतभ अध्र्क्षिे गनेछ । लनजको अनपुचस्थलतमभ सदस्र्हरु मध्रे्बभट 
छभनेको व्र्चक्तिे बैठकको अध्र्क्षतभ गनेछ । बैठकको लनणार् सदस्र् सचिििे प्रमभचणत 
गनेछ ।  

(३) बैठक सञ्चभिनको कभर्ाविलि सलमलत आफैिे लनिभारण गरे बमोचजम हनुेछ । 

११. जिस्रोत उपर्ोगको सिेक्षण अनमुलतपत्रको दरखभस्त ठदनिेः (१) जिस्रोत उपर्ोगको 
सिेक्षण अनमुलत पत्र लिन िभहने ब्र्चक्त िभ संगठठत संस्थभिे अनसूुिी ३ बमोचजमको ढभँिभमभ 
विस्ततृ वििरण खिुभई नगर जिस्रोत सलमलत समक्ष लनिेदन ठदनपुनेछ ।  

(२) उपदफभ (१) बमोचजम दरखभस्त परेपलछ सलमलतिे पेश र्एको लनिेदन उपर जभँिबझु 
गनुा पनेछ ।  



(३) उपदफभ (२) बमोचजम जभँिबझु गदभा उपर्कु्त देचखएमभ सलमलतिे जिस्रोत उपर्ोगको 
सिेक्षण अनमुलत पत्र ठदनपुनेछ । र्सरी अनमुलत प्रभप्त गरेको ब्र्चक्तिे सिेक्षणको कभम 
समभप्त गरेको लमलतिे तीस ठदनलर्त्र प्रलतिेदन नगर जिस्रोत सलमलत समक्ष पेश गनुा पनेछ । 

१२. जिस्रोत उपर्ोग अनमुलतपत्रको िभलग दरखभस्त ठदन े :-  (१) जिस्रोतको उपर्ोग गना 
िभहने व्र्चक्त िभ संगठठत संस्थभिे अनसूुिी-४ बमोचजमको ढभँिभमभ प्रस्तभवित पररर्ोजनभसंग 
सम्बचन्ित देहभर्को वििरणहरु खिुभई नगर जिस्रोत सलमलत समक्ष दरखभस्त फभरम ठदन ुपने 
छ । 

क. पररर्ोजनभ विस्ततृ वििरण (पररर्ोजनभ स्थिको नक्शभ, उपर्ोग गररने पभनीको स्रोत, 
पररर्ोजनभ सम्पन्न गना िभग्ने अनमुभलनत समर्, िभगत, पररर्ोजनभको सहर्भगीहरुको नभम र 
लतलनहरुको संिग्नतभको वकलसम, पररर्ोजनभमभ अचन्तम स्िभलमत्ि रहने व्र्चक्त िभ संगठन 
संस्थभ तथभ त्र्स्तो संस्थभकभ संिभिकहरुको नभम, थर र ितन समेत स्पस्ट रुपमभ खिुभउन ु
पछा । 

ख. सम्र्भव्र्तभको विश्लषेण (पररर्ोजनभको विस्ततृ नक्शभ सवहतको प्रभविलिक वििरण तथभ 
आलथाक विश्लषेण र उपर्ोक्तभहरुको वििरण), 

ग. वित्तीर् व्र्िस्थभ (पररर्ोजनभको अनमुभलनत वित्तीर् व्र्िस्थभ, पररर्ोजनभको िगभनीकतभाहरुको 
आलथाक हैलसर्त, पररर्ोजनभमभ प्रत्र्क्ष रुपिे सहर्भगी हनुे वित्तीर् संस्थभहरुको प्रलतिद्धतभ र 
िगभनीकतभाहरुको दभवर्त्ि तथभ शेर्र पूजँी र ऋणको प्रलतशत), 

घ. घर जग्गभको उपर्ोग िभ प्रभप्ती (पररर्ोजनभ लनमभाण कभर्ाको िभलग स्थभर्ी िभ अस्थभर्ी 
तिरबभट उपर्ोग िभ प्रभप्तीको िभलग िभवहन ेसरकभरी िभ गैर सरकभरी जग्गभको कुि क्षेत्रफि 
र जग्गभिनीहरुको िभगत) 

ङ. िभतभिरणीर् प्रर्भि विश्लषेण (पररर्ोजनभिे िभतभिरणमभ पभने उलिेखनीर् प्रलतकूि 
प्रर्भििभई न्रू्नतम गना अपनभउने उपभर्हरु तथभ जिस्रोतमभ रहने जििर एिं जि िभतभिरण 
संरक्षणको िभगस अपनभउने उपभर्हरु, पररर्ोजनभको सम्बचन्ित क्षेत्रमभ पभना सक्ने सभमभचजक 
तथभ आलथाक प्रर्भिको अलतररक्त विद्यमभन स्थभनीर् श्रम तथभ स्रोत र सभिनको उपर्ोग, 

पररर्ोजनभ सम्बन्िी कभर्ा पूरभ र्एपलछ त्र्स क्षेत्रकभ व्र्चक्तहरुिे पभउने िभर्, लनमभाण तथभ 
संिभिन सम्र्भर सम्बन्िमभ स्थभनीर् जनतभिभई ठदइने तभलिम, लनमभाण चशविरको िभलग 
आिश्र्क पने सवुििभहरु, सरुक्षभत्मक व्र्िस्थभहरु तथभ पररर्ोजनभ सञ्चभिनबभट सम्बचन्ित 



जग्गभिनीहरुिभई पना सक्ने असर, विस्थभवपत जनसंख्र्भको िगत र लतलनहरुको पनुिभासको 
िभलग अपनभउने आिश्र्क व्र्िस्थभ समेत स्पष्ट रुपमभ खिुभउन ुपछा), 

१३.  दरखभस्त उपर जभिँबझु :- (१) दफभ १२ बमोचजम दरखभस्त प्रभप्त र्एपलछ र्स 
कभर्ाविलि बमोचजम दरखभस्तसभथ पेश गनुापने आिश्र्क कभगजभतहरु, वििरण िभ 
प्रलतिेदन पेश गरे नगरेको सम्बन्िमभ नगर जिस्रोत सलमलतिे आिश्र्क जभँििझु 
गनुापनेछ । 

   (२) उपदफभ (१) बमोचजम जभँिबझु दतभा दरखभस्तिभिभिे दरखभस्तसभथ पेश 
गनुा पने कुनै कभगजभत, वििरण िभ प्रलतिेदन पेश गरेको रहेनछ र्ने त्र्स्तो कभगजभत, 
वििरण िभ प्रलतिेदन पेश गना नगर जिश्रोत सलमलतिे सम्बचन्ित दरखभस्तिभिभई 
मनुभलसब मभवफकको म्र्भद तोकी दरखभस्त दतभा र्एको लमलतिे तीस ठदनलर्त्र सो 
कुरभको सूिनभ ठदन ुपनेछ । 

 (३) दफभ (२) बमोचजम कुनै कभगजभत, वििरण िभ प्रलतिेदन पेश गना नगर जिस्रोत 
सलमलतिे म्र्भद तोकी सूिनभ ठदएकोमभ जनु लमलतमभ त्र्स्तो कभगजभत प्रभप्त हनु आउँछ 
सोही लमलतिभई दरखभस्त परेको लमलत मभलननेछ । 

१४. सभिाजलनक सूिनभ प्रकभचशत गनुापने : (१) दफभ १२ बमोचजम जिस्रोतको उपर्ोगको 
अनमुलतपत्रको िभलग दरखभस्त परेपलछ नगर जिस्रोत सलमलतिे दफभ १३ बमोचजम 
आिश्र्क जभँिबझु गरी तत्सम्बन्िी वििरणहरु खिुभइ सभिाजलनक जभनकभरीको िभलग 
सूिनभ प्रकभचशत गनुा पनेछ । 

   (२) उपदफभ (१) बमोचजम सूिनभ प्रकभचशत र्एपलछ जिस्रोतको उपर्ोगलसत 
सम्बचन्ित पररर्ोजनभको लनमभाण तथभ संिभिन गदभा कुनै उलिखनीर् प्रलतकूि असर पने 
र्एमभ तत्सम्बन्िी वििरणहरु खिुभई सूिनभ प्रकभचशत र्एको लमलतिे पन्र ठदन लर्त्र 
नगर जिस्रोत सलमलत समक्ष जो सकैुिे पलन मन्तव्र् ठदन सक्नेछ । 

   (३) दफभ (२) बमोचजम प्रभप्त हनु आएको प्रलतविर्भ समेतिभई लबिभर गरी 
नगर जिस्रोत सलमलतिे त्र्स्तो उलिेखनीर् प्रलतकूि असर न्रू्नतम गने सम्बन्िमभ 
सम्बचन्ित दरखभस्तिभिभिे पभिनभ गनुापने कुरभहरु अनमुलतपत्र ठदँदभ तोकी ठदनेछ । 

१५. अनमुलतपत्र ठदन े : दफभ १२ बमोचजम दरखभस्त उपर दफभ १३ र १४ बमोचजम 
कभर्ाविलि पूरभ गरी गरभई नगर जिस्रोत सलमलतिे दरखभस्तिभिभको मभग बमोचजम िभ 



आिश्र्क र्ए संसोिन समेत गरी अनसूुिी-५ बमोचजमको ढभँिभमभ दरखभस्तिभिभिभई 
जिस्रोतको उपर्ोग सम्बन्िी अनमुतीपत्र ठदन ुपनेछ । 

१६. जिस्रोत मभलथ अलिकभर कभर्म हनु े : र्स कभर्ाविलि बमोचजम जिस्रोतको उपर्ोग 
सम्बन्िी कभर्ा संिभिन गना अनमुतीपत्र प्रभप्त व्र्चक्तिभई अनमुलतपत्रमभ उलिेख र्ए 
बमोचजम कभमो िभलग सोही अनमुलतपत्रमभ तोवकएको स्थभन र क्षेत्रसम्मको जिस्रोत 
उपर्ोग गने अलिकभर प्रभप्त हनुेछ । 

१७. नर्भ ँअनमुलतपत्र लिनपुने : (१) कभर्ाविलि प्रभरम्र् हनु ुअगभिैदेचख जिस्रोतको उपर्ोग 
गरररहेको व्र्चक्त िभ संगठन संस्थभिे पलन दफभ १२ मभ उलिेचखत वििरणहरु खिुभई 
कभर्ाविलि प्रभरम्र् र्एको लमलतिे एक िषा लर्त्र नगर जिस्रोत उपर्ोग अनमुलतपत्रको 
िभगस दरखभस्त ठदनेछ । 

    (२) उपदफभ (१0) बमोचजम पना आएको दरखभस्त उपर सम्बचन्ित 
नगर जिस्रोत सलमलतिे आिश्र्क जभँजबझु गरी दरखभस्तिभिभई अनसूुिी-६ 
बमोचजमको ढभँिभमभ अनमुलतपत्र ठदनेछ । 

१८. अनमुलत पत्र दस्तरु : र्ो कभर्ाविलि बमोचजमको जिस्रोत उपर्ोग सम्बन्िी कभर्ा 
संिभिन गना अनमुलतपत्रमभको िभलग दरखभस्त ठदँदभ अनसूुिी-७ मभ तोवकए बमोचजमको 
अनमुलतपत्र दस्तरु बझुभउन ुपनेछ । 

१९. अनमुलतपत्र निीकरण गने : (१) र्ो कभर्ाविलि बमोचजम जिस्रोतको सिेक्षण िभ 
उपर्ोगको िभलग अनमुलतपत्रमभ उलिेचखत अिलि समभप्त हनु ु अगभिै अको अिलिको 
िभलग अनमुलतपत्र निीकरण गनुा पनेछ । 

   (२) प्रत्रे्क अनमुलतपत्र निीरकण गरभउँदभ अनसूुिी-७ मभ तोवकएको दस्तरुको 
पिभस प्रलतशत निीकरण दस्तरु िभग्नेछ । 

२०. अनमुलतपत्र वििी िभ हस्तभन्तरण गना स्िीकृलत लिन ु पने : (१) अनमुलतपत्र प्रभप्त 
व्र्चक्तिे आफ्नो अनमुलतपत्र वििी गना िभ अन्र् कुनै प्रकभरिे कसैिभई हस्तभन्तरण 
गनुा परेमभ नगर जिस्रोत सलमलत समक्ष लनिेदन ठदन ुपनेछ । 

   (२) उपदफभ (१) बमोचजम प्रभप्त र्एको लनिेदन उपर नगर जिस्रोत सलमलतिे 
आिश्र्क जभँिबझु गरी दरखभस्तिभिभको नभउँमभ रहेको अनमुलतपत्र अन्र् व्र्चक्त िभ 



संगठठत संस्थभको नभउँमभ विवि गना िभ अन्र् कुनै प्रकभरिे हस्तभन्तरण गना स्िीकृलत 
ठदन सक्नेछ । 

२१. िभवषाक शलुक : अनमुलतपत्र प्रभप्त व्र्चक्तिे जिस्रोतको उपर्ोग गरी अन्र् व्र्चक्तहरुिभई 
व्र्भपभररक प्रर्ोजनको िभलग स्िभ उपिब्ि गरभए बभपत नगरपभलिकभिभई बझुभउन ुपने 
िभवषाक शलुक अनसूुिी-८ बमोचजम तोवकए बमोचजम हनुेछ । 

२२. नगरपभलिकभिे लनदेशन ठदन सक्न े : नगरपभलिकभिे जिस्रोत उपर्ोग सम्बन्िमभ नगर 
जिस्रोत सलमलतिभई आिश्र्क लनदेशन ठदन सक्नछे । त्र्स्तो लनदेशनको पभिनभ गनुा 
नगर जिस्रोत  सलमलतको कताव्र् हनुेछ । 

२४. अनसूुिीमभ हेरफेर िभ थपघट गना सक्न े : नगरपभलिकभिे स्थभनीर् रभजपत्रमभ सूिनभ 
प्रकभचशत गरी र्स कभर्ाविलिको अनसूुिीमभ आिश्र्कतभनसुभर हेरफेर िभ थपघट गना 
सक्नेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुिी-१ 

(दफभ ५ को उपदफभ (२) बमोचजम) 

लनिेदनको ढभँिभ  
श्री अध्र्क्ष ज्रू्,  

----------------------नगर जिस्रोत सलमलत  

---------------------------------------------- 

 

विषर्:- 
महोदर्,  

 हभमीिे -----------------------------------------------------------उपर्ोक्तभ संस्थभ 
गठन गरी दतभा गरभउन िभहेको हुँदभ प्रिलित लनर्मभनसुभर बमोचजम उपर्ोक्तभ संस्थभ 
दतभा गरभउन देहभर्को वििरण खिुभई प्रस्तभवित उपर्ोक्तभ संस्थभको एक प्रलत वििभन र 
१०००/- रुपैंर्भ दस्तरु सवहत दरखभस्त ठदएकभ छौं । 

वििरण: 
१. उपर्ोक्तभ संस्थभको नभम : 
२. कभर्ा क्षेत्र: 
३. उदे्दश्र्हरु: 

         (क) 

            (ख) 

        ४.       सदस्र्हरुको नभम :                                                                   
ठेगभनभ:                                                               
पेशभ : 

       (क) 

            (ख) 

            (ग)  

            (घ) 

५. उपर्ोग गररने जिस्रोतको वििरण : 
(क) जिस्रोतकभ नभम र रहेको ठभउँ : 
(ख) जिस्रोतबभट गररने प्रर्ोग : 
(ग) उपर्ोक्तभ संस्थभिे उपर्ोग गना िभहेको जिस्रोतको पररणभम:  

(घ) उक्त जिस्रोतको हभि रै्रहेको उपर्ोग : 
६. उपर्ोक्तभ संस्थभिे परुर्भउन िभहेको सेिभ सम्बन्िी वििरण: 



(क) सेिभको वकलसम: 
(ख) सेिभ परुर्भउने क्षेत्र:  

(ग) सेिभबभट िभर्भचन्ित हनुे उपर्ोक्तभहरुको संख्र्भ: 
(घ) र्विष्र्मभ सेिभ विस्तभर गना सवकने सम्र्भबनभ: 

७. आलथाक स्रोतको वििरण: 
८. कभर्भािर्को ठेगभनभ:  

लनिेदक , 
उपर्ोक्तभ संस्थभको तफा बभट दरखभस्त ठदनेको  

सही: 
नभम: 
पद: 

        ठेगभनभ: 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 अनसूुिी-२ 

(दफभ ७ को उपदफभ (१) बमोचजम)  

गरु्भाकोट नगरपभलिकभ 
नगर जिस्रोत सलमलत  

शरु्भघभट सखेुत 
 

दतभा  लमलत:     

दतभा नं.                                                                                                                               
                     
                                         लमलत: - 

श्री…………………………………….. 

………………………………………… 

…………………………………………. 

उपर्ोक्तभ संस्थभ दतभा प्रमभण पत्र 

 

……………………………………(सम्बचन्ित उपर्ोक्तभ संस्थभको नभम) िभई गरु्भाकोट नगर 
कभर्ापभलिकभको  बैठक संख्र्भ १३/०७५-०७६ लमलत २०७५/१०/२५ को लनणार् 
नं.३ र्स कभर्ाविलिको दफभ ७ को उपदफभ (१) बमोचजम  बमोचजम  र्स कभर्भािर्मभ 
दतभा गरी र्ो दतभा प्रमभणपत्र प्रदभन गररएको छ । नगरपभलिकभको लनदेशन तथभ 
कभर्ाविलि बमोचजम कभर्ािम संिभिन गनुा होिभ ।संस्थभको कभर्ाक्षेत्र नगरपभलिकभको 
ििभ नं. …………. रहनेछ । 

 

       

 

         सही : 

         नभम, थर 

         पद : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसूुिी–३ 

 

जिस्रोतको उपर्ोगको सिेक्षण अनमुलतपत्रको िभलग दरखभस्त 

 

लमलतिः.............................. 
 

श्री अध्र्क्षज्रू्, 

 

.......................नगर जिस्रोत सलमलत, 

 

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

 जिस्रोतको उपर्ोगको लनलमत्त सिेक्षण गनाको िभलग अनमुलतपत्र पभउन जिस्रोत दफभ 
... बमोचजम देहभर्को वििरणखिुभईर्ो दरखभस्त पेश गरेको छु । 

१. व्र्चक्त िभ संगठठत संस्थभको नभम र ठेगभनभिः  

२. उदे्दश्र्िः  
३. सिेक्षण गने क्षेत्रिः  

४. सिेक्षण गना िभग्ने अनमुभलनत खिा रु.......... 
 (पषु्यभई वििरण संिग्न गनुापनेछ)  

५. सिेक्षण गने अिलििः  

६. अन्र् वििरणहरू (जिस्रोत लनर्मभििी, २०५० को लनर्म १२ बमोचजम) 
 मभलथ उलिेचखत व्र्होरभ ठीकभँिोसछ झटु्ठभ ठहरे कभनून बमोचजम सहुँिभ बझुभउँिभ ।  

 

संगठठत संस्थभ र्ए सो संस्थभको छभप सम्बचन्ित  व्र्चक्त  िभ  संगठठत संस्थभको 
       तफा बभट दरखभस्त ठदनेको 
 

 

नभम र थरिः 
 

  सहीिः 
 

पदिः 
 

 



अनसूुिी–४ 

जिस्रोतको उपर्ोगको सिेक्षण अनमुलतपत्र 

गरु्भाकोट नगरपभलिकभ 
नगर जिस्रोत सलमत 

सखेुत 

 

अनमुलतपत्र संख्र्भ 
लमलतिः.............. 

श्री.............................. 
 

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

महभशर्, 

 

तपभइिभई जिस्रोतको उपर्ोगको सिेक्षण गना पभउने गरी देहभर्को वििरण खोिी र्स 
कभर्ाविलि  बमोचजमर्ो अनमुलतपत्र प्रदभन गररएको छ । 

 

१. व्र्चक्त िभ संगठठत संस्थभको पूरभ नभम ठेगभनभिः– 

 

२. जिस्रोत सिेक्षणको उदे्दश्र्– 

 

३. जिस्रोत सिेक्षणकोिः– क्षेत्र 

 

४. सिेक्षण गने अिलििः– 

 

५. अनमुलतपत्र बहभि रहने अिलििः– 

 

अनमुलतपत्र ठदन ेअलिकभरीको, – 

 

नभमिः 
 

सहीिः 
 

पदिः 
  



अनसूुिी–५ 

(दफभ  १२ बमोचजम) 

जिस्रोतको उपर्ोगको अनमुलतपत्रको िभलग दरखभस्त 

 

लमलतिः..................... 
श्री अध्र्क्षज्रू्, 

 

.....................नगर जिस्रोत सलमलत 

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

 जिस्रोतको उपर्ोगको लनलमत्त अनमुलतपत्र पभउन मदुभ दतभा तथभ जिस्रोत कभर्ाविलि 
२०७५ को दफभ  १२ बमोचजम देहभर्कभ वििरणहरू समेतखिुभईर्ो दरखभस्त पेश 
गरेको छु । 

१. व्र्चक्त िभ संगठठत संस्थभको नभम र ठेगभनभिः  

२. उदे्दश्र्िः  
३. उपर्ोग गना खोजेको जिस्रोतकोर उपर्ोगपररमभण गने प्रर्ोजनिः 
४. प्रस्तभवित जिस्रोत उपर्ोग गने ठभउँिः  

५. जिस्रोतको उपर्ोगबभट िभर् पगु्न ेठभउँको क्षेत्रफििः 
६. प्रस्तभवित उपर्ोगबभट हनु सक्ने सम्र्भवित िभर्िः 
७. प्रस्तभवित सेिभबभट िभर्भचन्ित हनुे उपर्ोक्तभहरूको संख्र्भिः 
८. जिस्रोतको उपर्ोगको िभलग िभग्ने अनमुभलनत रकम र सोको स्रोतिः 
९. जिस्रोत उपर्ोग गने तररकभिः  

१०. जिस्रोतको हभि रै्रहेकोर्विष्र्मभ हनु सक्न ेउपर्ोगिः 
११. अन्र् वििरणहरूिः  

 मभलथ उलिेचखत व्र्होर ठीक सभँिो झटु्ठभछ ठहरेमभ कभनून बमोचजम सहुँिभ बझुभउँिभ 
। 

संगठठत संस्थभ र्ए सो संस्थभको छभप  सम्बचन्ित व्र्चक्त िभ संगठठत संस्थभको 
       तफा बभट दरखभस्त ठदन ेव्र्चक्तको, – 

       नभम, थरिः 
सहीिः 
पदिः 

 



अनसूुिी–६ 

जिस्रोतको उपर्ोगको अनमुलतपत्र 

गरु्भाकोट नगरपभलिकभ 
नगर जि स्रोत सलमलत 

शरु्भघभट, सखेुत 
 

अनमुलतपत्र संख्र्भ 
लमलतिः..................... 

 

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

महभशर्, 

 

तपभइिभई जिस्रोतको उपर्ोग गने पभउने गरी देहभर्को वििरण खोिी महुभन दतभा तथभ 
जिस्रोत कभर्ाविलि २०७५ को बमोचजम र्ो अनमुलतपत्र प्रदभन गररएको छ । 

 

१. व्र्चक्त िभ संगठठत संस्थभको नभम र ठेगभनभिः– 

२. जिस्रोत उपर्ोगको उदे्दश्र्िः– 

३. जिस्रोतको नभम, वकलसम र रहेको– स्थभनिः 
४. उपर्ोग गना पभउने जिस्रोतको –पररमभणिः ५. जिस्रोत उपर्ोगको– क्षेत्रिः 
६. जिस्रोत उपर्ोग गने – तररकभिः 
७. प्रस्तभवित पररर्ोजनभबभट िभर्भचन्ित हनुे उपर्ोक्तभहरूको– संख्र्भिः 
८. अनमुलतपत्र िहभि रहने अिलििः– 

 

 

अनमुलतपत्र ठदन ेअलिकभरीको, – 

नभमिः– 

 

सहीिः– 

 

 

 

 



अनसूुिी–७ 

जिस्रोतको उपर्ोगको अनमुलतपत्र 

गरु्भाकोट नगरपभलिकभ 
नगर जि स्रोत सलमलत 

शरु्भघभट, सखेुत 
अनमुलतपत्र संख्र्भ 

लमलतिः................... 
श्री.............................. 
................................. 
महभशर्, 

 

तपभईिे अनमुलतपत्र पभउन लमलत.....................मभ ठदन ु र्एको दरखभस्तद बमोचजम  
देहभर्को वििरणहरू खिुभई महुभन दतभा तथभ जिस्रोत कभर्ाविलि २०७५ को दफभ 
बमोचजम र्ो अनमुलतपत्र प्रदभन गररएको छ । 

 

१. जिस्रोतको उपर्ोग गने व्र्चक्त िभ संगठठते संस्थभकभनभमरठेगभनभिः– 

२. जिस्रोत उपर्ोगसँग सम्बचन्ित पररर्ोजनभकोवकलसमिःनभम– 

(प्रत्रे्क उपर्ोगसँग सम्बचन्ित) 
३. जिस्रोतको नभम र रहेको– स्थभनिः 
४. जिस्रोतको उपर्ोग र्एको पररमभणिः– 

५. जिस्रोत उपर्ोगबभट उपिब्ि गरभइएको सेिभ र त्र्सको लबस्तभर– क्षेत्रिः 
अञ्चि..............................चजलिभ....................गभ.वि.स.÷नगरपभलिकभ............... 
६. उपर्ोक्तभ संख्र्भ र त्र्सको वकलसमिः– 

७. सेिभ उपिब्ि गरभउन शरुु गरेको –लमलतिः 
८. अनमुलतपत्र बहभि रहने अिलििः– 

९. अन्र् शताहरूिः– 

अनमुलतपत्र ठदन ेअलिकभरीको 
 

नभमिः– 

 

सहीिः– 

 

 



अनसूुिी–८ 

 

 

अनमुलतपत्र दस्तरु 

      

जिस्रोत उपर्ोगको वकलसम      दस्तरु 

     

(क) खभनेपभनी र घरेि ुउपर्ोग    रु. १०००।– 

(ख) लसंिभई       रु. २०००।– 

(ग) पशपुभिन तथभ मत्स्र्पभिन जस्तभ कृवषजन्र् उपर्ोग रु. १०००।– 

(घ) घरेि ुउद्योग, औद्योलगक व्र्िसभर् तथभ खभनीजन्र् उपर्ोग रु. २०००।– 

(ङ) जि र्भतभर्भत      रु. ५०००।– 

(ि) आमोद प्रमोदजन्र् उपर्ोग    रु. ५०००।– 

(छ) अन्र् उपर्ोग      रु. ५०००।– 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुिी–९ 

जिस्रोतको उपर्ोग िभपत बझुभउन ुपने िभवषाक शलुक 

         

१. लसंिभइको हकमभ     

       (क) दईु हजभर हेक्टरसम्मकोजलमन  लसंिभइ गना प्रलत हेक्टर रु. एककभ दरिे अलिकतम   रु. 
१०००।– 

 (ख) दईु हजभरदेचखभँिपहजभर हेक्टरसम्मको जलमन लसंिभइ गना रु. २०००।– 

 (ग) पभँि हजभरदेचख दस हजभर हेक्टरसम्मको जलमन लसंिभइ गना रु. ५०००।– 

 (घ) दस हजभरदेचख पन्रहजभर हेक्टरसम्मको जलमन लसंिभइ गना रु. १००००।– 

 (ङ) पन्र हजभरदेचख बीस हजभर हेक्टरसम्मको जलमन लसंिभइ गना रु. १५०००।– 

 (ि) बीस हजभरदेचख पच्िीस हजभर हेक्टरसम्मको जलमन लसंिभइ गना रु. २००००।– 

 (छ) पच्िीस हजभर हेक्टरर्न्दभबढी लसंिभइ गना रु. २५०००।– 

२. खभनेपभनीको हकमभ      

 (क) दईु हजभरसम्मको जनसंख्र्भिभई खभनेपभनीको व्र्िस्थभ गना  रु. ५००।–  
 (ख) दईु  हजभरदेचख  पभँि  हजभरसम्मको  जनसंख्र्भिभई  खभनेपभनीको व्र्िस्थभ गना रु. 
२०००।– 

 (ग) पभँि  हजभरदेचख  दस  हजभरसम्मको  जनसंख्र्भिभई  खभनेपभनीको व्र्िस्थभ गना रु. 
५०००।– 

 (घ) दस  हजभरदेचख  पन्र  हजभरसम्मको  जनसंख्र्भिभई  खभनेपभनीको व्र्िस्थभ गना रु. 
१००००।– 

 (ङ) पन्र  हजभरदेचख  बीस  हजभरसम्मको  जनसंख्र्भिभई  खभनेपभनीको व्र्िस्थभ गना रु. 
१५०००।– 

 (ि) बीस हजभरदेचख पच्िीस हजभरसम्मको जनसंख्र्भिभई खभनेपभनीको व्र्िस्थभ गना   

रु. २००००।– 

 (छ) पच्िीस हजभर र्न्दभ बढी जनसंख्र्भिभई खभनेपभनीको व्र्िस्थभ गना रु. २५०००।– 

३. कृवषजन्र्  उपर्ोगको लगिभरु.२,०००।–  देचख  २०,०००–। सम्म  पभनी प्रर्ोगको
 पररमभणको आिभरमभ    

४. घरेि ुउद्योगको िभलग रु.२०००,।– देचख २०,०००–। सम्म पभनी प्रर्ोगको पररमभणको आिभरमभ 
। 

५. औद्योलगक व्र्िसभर् तथभ खभनीजन्र् उपर्ोगको िभलग रु.५,०००–देचख। ५०,०००–। सम्म
 पभनी प्रर्ोगको पररमभणको आिभरमभ ।     

६.आमोद प्रमोदजन्र्  प्रर्ोगको िभलग,रु.१०००।– देचख  १०,०००–। सम्म िभवषाक 
कभरोिभरको आिभरमभ  

७. अन्र् प्रर्ोगको िभलग रु.५,०००–देचख। १०,०००–। सम्म िभवषाक कभरोिभरको आिभरमभ ।  


