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माछापचु्छ्रे गाउँपालिका स्थानीय जिस्रोत ऐन, २०७७ 

प्रस्तावनााः जिस्रोतको प्रचरु सम्भावना र सम्भाव्यतािाई हृदयङ्गम गरी यस गाउँपालिका  लभत्र 
रहेका जिस्रोतको समचुचत उपयोग, संरक्षण, व्यवस्थापन र ववकास गनन तथा  जिस्रोतको िाभको 
उपयोग एंवम ्सञ्चािनका लनचम्त आवश्यक नीलत तथा काननु बनाउन ववद्यतु उत्पादन, प्रसारण वा 
ववतरण सम्बन्धी आयोजनाको सवेक्षणको तथा उत्पादनको अनमुलत जारी गने, संशोधन तथा खारेज 
गने काम कारवाहीिाई व्यवचस्थत गनन वाञ्छनीय भएकोिे, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 
को पररच्छ्छेद ३ दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड (ध) मा व्यवस्था भए बमोचजम “माछापचु्छ्रे 
गाउँपालिका स्थानीय जिस्रोत ऐन, २०७७” जारी गररएको छ। नेपािको संववधानको धारा २२२ 
बमोचजम गठित माछापचु्छ्रे गाउँसभािे धारा २२६ (१) िे ठदएको अलधकार प्रयोग गरी यो ऐन 
बनाएको छ ।   

पररच्छ्छेद-१ 

प्रारचम्भक 

१. संचक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “माछापचु्छ्रे गाउँपालिका स्थानीय जिस्रोत 
ऐन,२०७७” रहको छ। 

(२) यो ऐन गाउँसभाबाट पाररत भएको लमलत देचख िागू हनुेछ ।   

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसंगिे अको अथन निागेमा यस ऐनमााः-   

(क) “जिस्रोत भन्नािे” माछापचु्छ्रे गाउँपालिका लभत्रको भू-सतहमा, भूलमगत वा  अन्य 
जनुसकैु अवस्थामा रहेको पानी सम्झन ुपछन ।   

(ख) “गाउँपालिका” भन्नािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिकािाई जनाउँछ ।  

(ग) “कायानिय” भन्नािे माछापचु्छ्रे गाउँ कायनपालिकाको कायानियिाई बझुाउँछ र सो 
शब्दिे वडा कायानिय समेत जनाउँछ ।   

(घ) “कायनपालिका” भन्नािे माछापचु्छ्रे गाउँ कायनपालिकािाई जनाउँछ । 

(ङ) “अध्यक्ष” भन्नािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको अध्यक्षिाई जनाउँछ । 

(च) “उपाध्यक्ष” भन्नािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको उपाध्यक्षिाई जनाउँदछ । 

(छ) “वडा अध्यक्ष” भन्नािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिका लभत्र रहेका वडाका वडा  
अध्यक्षिाई जनाउँछ ।   
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(ज) “वडा सदस्य” भन्नािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिका लभत्र रहेका वडाका वडा  
सदस्यहरुिाई जनाउँछ,   

(झ) “प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत” भन्नािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृतिाई जनाउँछ ।   

(ञ) “वडा सचचव” भन्नािे गाउँपालिका लभत्र रहेका वडाका वडा सचचविाई जनाउँछ।  

(ट) “साना जिववद्यतु” भन्नािे १००० वक.वा. सम्मको क्षमताका आयोजनाको  
उत्पादन तथा ववतरणिाई जनाउँछ ।   

(ि) “महुान” भन्नािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिका लभत्र रहेका पानी उम्रने मूिका स्रोतिाई  
जनाउँछ ।  

(ड) “सवेक्षण अनमुलत-पत्र” भन्नािे ववद्यतु उत्पादन गनन पूवन त्यस पररयोजनाको  
अध्ययन, अनसुन्धानका िालग ठदइने स्वीकृलत पत्र भन्न ेजनाउँछ ।   

(ढ) “अनमुलत पत्र” भन्नािे जिस्रोत उपयोग तथा जि ववद्यतु उत्पादन गनन  ठदने 
स्वीकृलत भन्ने जनाउँछ ।   

(ण) “संशोधन” भन्नािे समय समयमा आवश्यकता अनसुार गाउँ सभािे ऐन,  लनयमिाई 
संशोधन गररने भन्न ेजनाउँछ ।  

(त) “आयोजना स्थि” भन्नािे ववद्यतु उत्पादन गने र ववतरण गने स्थि,  खानेपानी 
संग सम्वचन्धत उद्योग, उपभोक्ता संस्थािे उपयोगको लनचम्त तयार पाने संरचना र 
जिस्रोत व्यवसाय संग सम्वचन्धत आयोजनको संचािन स्थि भन्न ेजनाउँछ ।   

(थ) “प्रबन्धक” भन्नािे अनमुलत प्राप्त गरेको व्यचक्त वा संस्थािाई जनाउँछ । 

(द) “सम्झौता” भन्नािे आयोजनाको लनमानण, सञ्चािन, व्यवस्थापन, तथा ममनत सम्भार 
आठद कायन गननका िालग गररने लिचखत करारनामा वा कवलुियतनामाको 
लिखतिाई जनाउँछ ।  

(ध) “िाभदायक उपभोग” भन्नािे उपिब्ध स्रोत र साधनिे भ्याए सम्म उचचत  रुपिे 
जिस्रोतको उपभोग सम्झन ुपछन ।  

(न) “अनमुलतपत्र प्राप्त व्यचक्त” भन्नािे जिस्रोतको उपभोग गने दफा ११  बमोचजम 
अनमुलतपत्र प्राप्त व्यचक्त वा संगठित संस्था सम्झन ुपछन । 

 

(प) ”उपभोक्ता संस्था” भन्नािे दफा ८ बमोचजम गठित जि उपभोक्ता संस्था  सम्झन ु
पछन ।   
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(फ) “उद्योग” भन्नािे जिस्रोत वा जिस्रोत संग सम्वचन्धत प्रशोलधत वा  अप्रशोलधत 
उद्योग, व्यवसायिाई सम्झन ुपछन।   

(ब) “तोवकएको वा तोवकए बमोचजम” भन्नािे यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयम,  कायनववलध, 

मापदण्ड वा सम्बचन्धत ववषयमा प्रचलित काननुिे तोवकए बमोचजम सम्झन ुपछन।   

पररच्छ्छेद-२ 

जिस्रोत उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था 

३. जि स्रोत उपयोगाः (१) यस ऐन बमोचजम अनमुलतपत्र प्राप्त नगरी कसैिे पलन जिस्रोत को 
उपयोग तथा जिस्रोतबाट आयआजनन हनु ेपेशा, व्यवसाय वा उद्योग संचािन गनन पाउने छैन। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेचखएको भएतापलन देहाय बमोचजम जिस्रोतको 
उपयोग गनन अनमुलतपत्र लिनपुने छैनाः-  

(क) व्यचक्तगत वा सामवुहक रूपमा आफ्नो लनलमत्त खानेपानी र अन्य घरेि ु प्रयोगको 
िालग उपयोग गनन,   

(ख) व्यचक्तगत वा सामवुहक रूपमा आफ्नो जग्गाको लसंचाइ गनन,  
(ग) घरेि ुउद्योगको रूपमा पानीघट्ट वा पनचक्की चिाउन,   

(घ) व्यचक्तगत रूपमा स्थानीय आवागमनको िालग डुङ्गाको प्रयोग गनन,   
(ङ) जग्गा धनीिे आफ्नो जग्गालभत्र मात्र सीलमत रहेको जिस्रोत तोवकए बमोचजम 

उपयोग गनन ।  

(३) जिस्रोतको उपयोग गने व्यचक्त वा सङ्गठित संस्थािे अरूिाई मकान नपने गरी 
िाभदायक उपयोग गनुनपनेछ ।  

४. जि उपयोग सलमलतको गिनाः यस गाउँपालिकािे देहाय बमोचजमको जि उपयोग सलमलत गिन 
गनन सक्नेछ ।   

(क) गाउँपालिकाको अध्यक्ष              -अध्यक्ष  

(ख) आलथनक ववकास सलमलतको संयोजक             -सदस्य  

(ग) पूवानधार ववकास सलमलतको संयोजक             -सदस्य 

(घ) वन वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन सलमलतको संयोजक      -सदस्य 

(ङ) सम्बचन्धत वडाको वडा अध्यक्ष       -सदस्य  

(च) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत                  -सदस्य  
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(छ) गाउँपालिकाको अध्यक्षबाट मनोलनत जिस्रोत ववज्ञ २ जना      -सदस्य  

(ज) गाउँपालिकाको इचन्जनीयर          -सदस्य सचचव  

५. जि उपयोग सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकाराः माछापचु्छ्रे गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रको जिस्रोत 
सम्बन्धी व्यवस्था गनन जि उपयोग सलमलतको देहाय बमोचजमको काम, कतनव्य र अलधकार 
हनुेछ ।  

(क) गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र रहेको नदी, खोिा, पानीको महुान, ताितिैया, पोखरीहरुको 
पवहचान तथा संरक्षण,  

(ख) गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रको सबै प्रकारको जिस्रोतिाई संरक्षण, सम्वर्द्नन, लनयमन 
गने र त्यसबाट हनुे प्राकृलतक प्रकोप सम्बन्धी प्रलतवेदन गाउँपालिकामा पेश गने,  

(ग) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र रहेका जिस्रोतमा आधाररत उद्योग, व्यवसाय  संचािनको 
अनमुलत लसफाररस गने,  

(घ) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र संचालित जिस्रोतसंग सम्बचन्धत उद्योग, किकारखाना वा 
व्यवसाय संचािन अनमुलत प्राप्त गदान भएका सहमलतका शतनहरु पािना भए 
नभएको अनगुमन गरी प्रलतवेदन पेश गने,  

(ङ) जिस्रोतको न्यायोचचत उपयोग तथा ववतरण भए नभएको अनगुमन गने,  
(च) जिश्रोतमा आधाररत साना, मझौिा तथा िूिा आयोजनाका प्राभाववत  स्थिका 

वालसन्दाहरुिे आयोजनाबाट पाउन ुपन ेसेवा सवुवधाहरु प्रालप्तमा  सलुनचितता प्रदान 
गनन आवश्यक पहि गने,   

(छ) एक मेगावाट भन्दा तिको जिववद्यतु उत्पादनको अनमुलत ठदने र अनमुलत  खारेज 
गने सम्बन्धी लसफाररस गने,   

(ज) जिश्रोतमा आधाररत िूिा पररयोजनाहरुका िालग पररयोजना अध्ययन,  अनसुन्धान, 

लनमानण, सञ्चािन गननका िालग संघ र प्रदेशसँग संववधानको धारा २२१(२) 
बमोचजम समन्वय र सहकायनका िालग आवश्यक राय पेश गने,   

(झ) जिश्रोतमा आधाररत उद्योग, व्यवसाय, र पररयोजना सञ्चािन गदान प्रयोग  हनु े
स्थानीय श्रोत साधनहरु जस्तैाः खानीजन्य ढंुङ्गा, लगट्टी, बािवुा, माटो, तथा वनपैदावार 
प्रयोग गरे वापत लनयमानसुार प्राप्त हनु ेरोयल्टी  लनधानरणको लसफाररस गने,  

(ञ) पररयोजनाको प्रभाववत क्षेत्रलभत्र सम्बचन्धत सरोकारवािासँग उत्पन्न हनु े 
वववादहरुको समाधान गनन आवश्यक पहि गने,   
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(ट) जिस्रोत सवेक्षण तथा उयोगको िालग प्राप्त लनवेदन उपर छिफि गरी  राय 
पेश गने। 

६. स्थानीय स्तरमा जिश्रोत सरोकार सलमलतको गिनाः गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र जिश्रोतमा आधाररत 
पररयोजनाहरुबाट अलत प्रभाववत, प्रत्यक्ष प्रभाववत र दीघनकािीन प्रभाववतको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष 
प्रभाववत सरोकारवािा वालसन्दाको हकवहत स्थावपत गराउन माछापचु्छ्रे गाउँपालिका जि उपयोग 
सलमलतको रोहवरमा देहाय बमोचजमको सरोकार सलमलतको गिन गनन सक्नेछ ।   

(क) प्रभाववत वडाका वडा अध्यक्षहरु मध्येबाट सरोकारवािाको भेिािे चयन  गरेको 
                     -संयोजक  

(ख) प्रभाववत वडाका वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरु सवै           -सदस्य   

(ग) स्थानीय टोि ववकास संस्थाका अध्यक्षहरु मध्येबाट १ जना     -सदस्य   

(घ) स्थानीय यवुाक्िवका अध्यक्षहरु मध्येबाट १ जना                 -सदस्य  

(ङ) राविय मान्यता प्राप्त राजनीलतक दिका स्थानीय स्तरका एक/एक जना  
प्रलतलनलधहरु         -आमचन्त्रत सदस्य  

७. स्थानीय स्तरमा गठित जिस्रोत सरोकार सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकाराः  

(क) सरोकारवािाहरुको भेिा गराई पररयोजना सञ्चािकहरुबाट पररयोजनाको  बारेमा 
स्पष्ट जानकारी लिने,  

(ख) पररयोजनाबाट स्थानीय स्तरमा पने प्रभावहरुको मूल्याङ्कन गरी त्यसबाट हनु े 
क्षलतपूलतनको लनधानरण गरी लसफाररस गने,  

(ग) संचािक र सरोकारवािाको सहमलतमा चिन चल्तीको मूल्याङ्कनका  आधारमा 
मआुब्जा लनधानरण गरी लसफाररस गने,  

(घ) पररयोजना सञ्चािक र सरोकारवािाहरु बीचमा समन्वय र समझदारी  कायम 
गराउन मध्यस्थ कतान वा मेिलमिाप कतानको भूलमका लनवानह गने,  

(ङ) पररयोजनाको अवलधभर त्यस क्षेत्रको शाचन्त सरुक्षा र सामाचजक वातावरणमा  
नकारात्मक प्रभाव पनन नठदन पररयोजना सञ्चािकहरुिाई सचेत गराउने,   

(च) प्रभाववत क्षेत्रमा सडक, चशक्षा, स्वास््य, लसचाई, खानेपानी, वातावरण संरक्षण र 
रोजगारीको िालग पररयोजना सञ्चािनहरु संग आवश्यक पहि गरी सहमलत गने 
तथा कायानन्वयका िालग गाउँपालिकामा लसफाररस गने,   
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(छ) सलमलतका सदस्यहरुिे पररयोजनासँग अनचुचत िाभ लिने-ठदने कायन गरेको  
सम्बन्धमा छानववन गरी आवश्यक कारवाहीको िालग गाउँपालिकामा  लसफाररस 
गने,   

(ज) पररयोजनासँग भएको सहमलतका ववषयमा गाउँपालिकामा जानकारी गराउने  र सो 
सम्वन्धमा गाउँपालिकाको लनणनय र प्राप्त लनदेशनको पािना तथा कायानन्वयन गन े
गराउने।  

८. जि उपभोक्ता संस्थाको गिनाः (१) सामवुहक िाभका िालग संस्थागत रूपमा जिस्रोतको 
उपयोग गनन चाहने व्यचक्तहरूिे तोवकए बमोचजम जि उपभोक्ता संस्था गिन गनन सक्ने छन।्   

(२) उपदफा (१) बमोचजम गिन गररएको जि उपभोक्ता संस्थािाई गाउँपालिकामा 
तोवकए बमोचजम दतान गराउन ुपने छ ।  

९. जि उपभोक्ता संस्था सङ्गठित संस्था हनेुाः (१) उपभोक्ता संस्था अववचच्छ्छन्न  उत्तरालधकारवािा 
स्वशालसत र सङ्गठित संस्था हनुे छ ।   

(२) उपभोक्ता संस्थाको सबै काम कारवाहीको लनलमत्त आफ्नो छुटै्ट छाप हनु ेछ ।   

(३) उपभोक्ता संस्थािे व्यचक्त सरह चि अचि सम्पचत्त प्राप्त गनन, उपभोग गनन,  बेचलबखन 
गनन वा अन्य वकलसमिे व्यवस्था गनन सक्ने छ ।   

(४) उपभोक्ता संस्थािे व्यचक्त सरह नालिस उजूर गनन र उपभोक्ता संस्था उपर पलन 
सोही नामबाट नालिस उजूर िाग्न सक्ने छ ।   

१०. जिस्रोत उपयोगको प्राथलमकताक्रमाः (१) जिस्रोतको उपयोग गदान साधारणतया  देहायको 
प्राथलमकताक्रम अनसुार गनुनपने छाः-  

(क) खानेपानी र घरेि ुउपयोग,   

(ख) लसंचाइ,   

(ग) पशपुािन तथा मत्स्यपािन जस्ता कृवषजन्य उपयोग,   

(घ) जिववद्युत,   

(ङ) घरेि ुउद्योग, औद्योलगक व्यवसाय तथा खानीजन्य उपयोग,   

(च) जि यातायात,   

(छ) आमोद प्रमोदजन्य उपयोग,   

(ज) अन्य उपयोग ।   



7 
 

(२) जिस्रोतको उपयोग गदान कुनै वववाद उत्पन्न भएमा तोवकएको सलमलतिे उपदफा 
(१) को प्राथलमकताक्रम, दफा ३ को उपदफा (३) बमोचजम जिस्रोतको िाभदायक उपयोग 
भए नभएको र अन्य आवश्यक जाँचबझु समेत गरी सोको आधारमा सम्बचन्धत जिस्रोतको 
उपयोग गनन पाउने नपाउन े वा कुन वकलसमिे उपयोग गनन पाउने भन्न े कुराको लनधानरण 
गनेछ।   

(३) उपदफा (२) बमोचजम तोवकएको सलमलतिे लनधानरण गरेको कुरा सम्बचन्धत  सबैिाई 
मान्य हनुे छ।   

 (४) उपदफा (२) बमोचजम तोवकएको सलमलतिे सोही उपदफामा उल्िेचखत कुराको 
लनधानरण गदान अपनाउनपुने कायनववलध तोवकए बमोचजम हनु ेछ ।  

पररच्छ्छेद-३ 

अनमुलतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था 

११. अनमुलतपत्रको व्यवस्थााः (१) जिस्रोतको सवेक्षण वा उपयोग गनन चाहने व्यचक्त वा सङ्गठित 
संस्थािे सम्बचन्धत ववषयको आलथनक, प्राववलधक र वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तथा तोवकए 
बमोचजमका वववरणहरू खुिाई गाउँपालिकामा अनमुलतपत्रको िालग दरखास्त ठदनपुने छ। 
तर जिस्रोतको सवेक्षणको अनमुलतपत्रको िालग दरखास्त ठदंदा त्यस्तो अध्ययन प्रलतवेदन 
संिग्न गनन आवश्यक पने छैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम परेको दरखास्तमा गाउँपालिकािे आवश्यक जाँचबझु  गरी 
गराई दरखास्त परेको लमलतिे जिस्रोत सवेक्षणको अनमुलतपत्रको हकमा तीस ठदनलभत्र र 
जिस्रोत उपयोगको अनमुलतपत्रको हकमा एकसय बीस ठदनलभत्र तोवकए बमोचजमको ढाँचामा 
आवश्यक शतनहरू तोकी दफा १० को उपदफा (१) मा उल्िेचखत प्राथलमकताक्रम अनसुार 
दरखास्तवािािाई अनमुलतपत्र ठदनपुने छ ।  

(३) दफा ३ को उपदफा (२) बमोचजम हनुेमा बाहेक यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा  अगावैदेचख 
जिस्रोतको उपयोग गरररहेको व्यचक्त वा सङ्गठित संस्थािे पलन तोवकएको वववरण सवहत यो 
ऐन प्रारम्भ भएको लमलतिे एक वषनलभत्र गाउँपालिका समक्ष अनमुलतपत्रको िालग दरखास्त 
ठदनपुने छ ।   

(४) उपदफा (३) बमोचजम परेको दरखास्तमा गाउँपालिकािे आवश्यक जाँचबझु गरी 
दरखास्त परेको लमलतिे सािी ठदनलभत्र तोवकए बमोचजमको ढाँचामा अनमुलतपत्र ठदनपुने छ ।   
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(५) अनमुलतपत्र प्राप्त व्यचक्तिे जिस्रोतको उपयोग वापत गाउँपालिकािाई तोवकए 
बमोचजमको दस्तरु वा वावषनक शलु्क बझुाउनपुने छ ।   

(६) अनमुलतपत्र प्राप्त व्यचक्तिे आफ्नो अनमुलतपत्र लबक्री गनन वा अन्य कुन ै प्रकारिे 
कसैिाई हस्तान्तरण गनुन परेमा गाउँपालिकाबाट तोवकएबमोचजम स्वीकृलत लिनपुने छ ।  

  

पररच्छ्छेद-४ 

जिववद्यतु उत्पादन सम्वन्धी व्यवस्था 

१२. गाउँपालिकाको अलधकाराः स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को पररच्छ्छेद ३ दफा ११ 
को उपदफा २ को खण्ड (ध) मा व्यवस्था भए बमोचजम १ मेगावटसम्मको ववद्यतु उत्पादनको 
सवेक्षण र उत्पादनको अनमुलत-पत्रको स्वीकृलत गाउँपालिकािे ठदन सक्ने छ ।   

१३. एक मेगावट सम्मको जिववद्यतु उत्पादन सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) माछापचु्छ्रे गाउँपालिका 
लभत्र एक मेगावाट सम्मको जिववद्यतु उत्पादकिे प्रभाववत क्षेत्रका स्थानीय वालसन्दाहरुिाई 
ठदइनपुने सेवा सवुवधा नठदएमा गाउँपालिकािे अनमुलत-पत्र खारेजी गनन सक्ने छ ।  

(२) पररयोजना सञ्चािन गदान आयोजना िागतको ३ (लतन) प्रलतशत रकम प्रभाववत 
क्षेत्रको सामाचजक उत्तरदावयत्व अन्तगनत सडक, चशक्षा, स्वास््य,  लसचाई, खानेपानी पयानवरण 
र सामदुावयक वहतको िालग खचन गनुन पने छ ।  

(३) आयोजना सञ्चािन गदान प्रभाववत क्षेत्रको वालसन्दाहरुिाई पवहिो प्राथलमकतामा  
राखेर उनीहरुको सीप क्षमता र योग्यता अनसुारको रोजगार ठदन ुपने छ । 

(४) आयोजना शरुु हनु ु भन्दा अगालड प्रभाववत क्षेत्रको सरोकारवािा वालसन्दाहरुसगँ  
सावनजलनक सनुवुाइ गनुन पने छ। आयोजना सम्पन्न भएपलछ सञ्चािन हनु ुपूवन पलन सरोकारवािा 
वालसन्दाहरुका लबचमा खुल्िा सावनजलनक सनुवुाइ गनुन पने छ ।  

(५) आयोजना सञ्चािन हनु ु पूवन नै पररयोजनाको भौलतक संरचनाको Master Plan 
सवहतको नक्शा गाउँपालिकामा पेश गरी स्वीकृती लिन ु पन े छ। यठद स्वीकृलत नलिई 
पररयोजना सञ्चािन गररएमा गाउँपालिकािे तत्कािै  रोक्न सक्ने छ र सात ठदन लभत्र नक्शा 
पेश गनन आदेश ठदन सक्ने छ ।   

(६) स्थानीय वालसन्दाहरुिाई चाहेको खण्डमा लनचित प्रलतशत शेयर िगानी गनन सक्न े
व्यवस्थाको सलुनचितता गनुनपने छ ।  
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१४. ववद्यतु उत्पादन सवेक्षण अनमुलत सम्बन्धी व्यवस्था: (१) एक मेगावाट सम्मका जिववद्युत 
आयोजना सम्वचन्ध स्थानीयस्तरको नीलत,  काननु, मापदण्ड, योजना तजुनमा, कायानन्वयन, अनगुमन 
र लनयमन गने  सम्मका अलधकार स्थानीय तहिाई प्राप्त भए बमोचजम एक मेगावाट सम्मका 
जिववद्युत उत्पादन सवेक्षण अनमुलत-पत्र माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाबाट  जारी गररने छ ।   

(२) ववद्यतु उत्पादनको अनमुलत-पत्र ठदंदा स्थानीयिाई ग्राह्यता ठदइने छ । 

(३) ववद्यतु सवेक्षण अनमुलत-पत्रका िालग प्रलतवषन रू.२,५०,०००।- का दरिे  दईु 
वषनको एकमषु्ठ बझुाउन ुपने छ ।   

(४) सवेक्षण अनमुलतका िालग आवश्यक कागजपत्रहरु दरखास्तका साथ पेश  भएकोिाई 
मात्र मान्यता प्रदान गररने छ ।   

(५) ववद्यतु उत्पादन सवेक्षण अनमुलत ठदंदा सम्बचन्धत वडा कायानिय, सरोकार  सलमलत, 

तथा जि उपयोग व्यवस्था सलमलतको लसफाररसको आधारमा गाउँपालिकाबाट सवेक्षण अनमुलत 
ठदइने छ ।   

(६) आयोजनाको अध्ययन र अनसुन्धानको अनमुानीत िागत खचन सवहत ववद्यतु 
उत्पादनसम्मको हाइड्रो सम्बन्धी परामशनदाता संस्थाबाट तयार पारेको अध्ययन प्रलतवेदनको 
प्रस्ताव पेश गनुन पनेछ ।   

(७) नापी ववभागद्वारा प्रकाचशत १:२५००० वा १:५०००० स्केिमा नक्शामा  अक्षांश 
र देशान्तर खुल्ने गरी आयोजनाको िालग आवश्यक क्षेत्र तथा जिाधार क्षेत्र र आयोजनाको 
संरचनाहरु रेखाङ्कन गररएको स्थिगत नक्शा समेत पेश गनुन पनेछ ।  

१५. जि ववद्यतु आयोजनाको जलडत क्षमता लनधानरण गने व्यवस्थााः (१) सवेक्षण अनमुलत-पत्र माग 
गररएको आयोजनाको जलडत क्षमता लनधानरण गनन प्रबन्धकिे उपिब्ध गराएको 
हाईड्रोिोजीकि टाईम लसररज डाटाको प्रोव्याववलिटी अफ एक्सीडेन्स (Probability of 

Exceedance) र Q45 िाई  सामान्यतया आधार मालननेछ ।  

(२) प्रबन्धकिे पेश गरेको हाईड्रोिोजीकि त्यांक र कायानियमा उपिब्ध  त्यांक 
बीच ताचत्वक रुपमा फरक परेको पाइएमा कायानियको त्यांकिाई  आधार मानी सम्बचन्धत 
आयोजनाको जलडत क्षमता लनधानरण गररनेछ ।  
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(३) उपदफा (२) बमोचजम आयोजनाको जलडत क्षमता लनधानरण गदान कायानियिे  
जिश्रोतको उपयोग, ववद्यतु बजारको उपिब्धता र िगानीको अलधकतम प्रलतफििाई समेत 
आधार मानी अनसूुची-१ मा लनठदनष्ट गरेको ववलध अनसुार क्षमता लनधानरण गररनेछ ।  

१६. प्रबन्धकिे आलथनक क्षमता वा हैलसयत प्रस्ततु गदान पेश गनुन पने कागजातहरुाः (१) दतानवाि 
चाटनड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाचणत भएको कम्तीमा रु. पचच्छ्चस िाख बराबर सम्पचत्त रहेको 
वववरण पेश गनुनपने छ ।  

(२) एक पटकमा एक भन्दा बढी आयोजना सवेक्षण अनमुलत-पत्रको िालग  दरखास्त 
ठदन चाहान ेआवेदकिे थप आयोजना कायानन्वयन गनन सक्ने आधार र प्रलत आयोजना थप 
पचास िाखको दरिे अलतररक्त आलथनक क्षमताको पषु्ट्याइँ सवहत कागजात पेश गनुन पनेछ।   

१७. प्रबन्धकिे आफ्नो प्राववलधक क्षमता प्रस्ततु गनन पेश गनुन पने कागजातहरुाः प्रचलित काननु 
बमोचजम नेपािमा दतान भएको परामशनदाता संस्थासँगको सम्झौता-पत्र, परामशनदाता संस्थाको 
प्रमाण-पत्र, स्थायी िेखा नम्बरको प्रमाण-पत्र एवं प्रबन्ध-पत्र तथा लनयमाविीको प्रमाचणत 
प्रलतलिवप अलनवायन पेश गनुन पनेछ। यठद पूरा कागजपत्र पेश नभएमा अनमुलत ठदन बाध्य हनु े
छैन।   

१८. दरखास्त उपर कारवाही सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) कायानियिे रीतपूवनक दतान भएको पवहिो 
दरखास्तिाई कारवाहीको पवहिो प्राथलमकता ठदनेछ।  

(२) आवश्यक कागजात तथा वववरणहरु प्राप्त नभएसम्म त्यस्ता दरखास्त उपर कारवाही 
अगालड बढाउने छैन ।  

(३) प्रबन्धकको तफन बाट पेश गनुनपने सम्पूणन कागजात तथा वववरणहरु पेश भएको १५ 
ठदन लभत्र अनमुलत-पत्र प्रदान गररनेछ ।  

(४) आयोजना, संचािन गने खोिा वा पानीको स्रोत, कुनै वस्तीको खानेपानी र लसंचाईमा 
प्रयोग भईरहेको खण्डमा पवहिो प्राथलमकता खानपेानी र लसंचाई हनुे छ। खानेपानी र 
लसंचाईिाई वढी भएको पानीको हकमा भने सवेक्षण अनमुलत ठदन सवकने छ।   

१९. सवेक्षण अनमुती-पत्रको अवलधाः (१) ववद्यतु उत्पादन, प्रसारण तथा ववतरणको सवेक्षण अनमुलत-
पत्रको अवलध अलधकतम तीन बषनको हनु ेछ ।  

(२) प्रबन्धकिाई पवहिो पटक सवेक्षणको अनमुलत-पत्र जारी गदान दईु बषनको  अवलध 
भन्दा कम हनुे गरी जारी गररने छैन । 
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(३) अनमुती-पत्रको नवीकरणको िालग म्याद समाप्त हनु ुअगावै कायानियमा  दरखास्त 
नपरेमा अनमुलत-पत्र स्वताः रद्द हनुे छ। अनमुलत-पत्र नवीकरण तथा म्याद थपको िालग 
वववरण पेस गने ढाँचा अनसूुची-२ बमोचजम हनुपुने छ ।  

२०. सवेक्षण अनमुलत-पत्रको नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) नवीकरणको िालग अनमुलत-पत्रको 
म्याद कायमै रहँदै रू. ३,००,०००।- तीन िाख दस्तरु सवहत लनवेदन पेश गनुन पने छ ।  

(२) अनमुती-पत्रको िालग दरखास्त ठदँदा यस ऐनको अनसूुची-२ बमोचजमका  फारमहरु 
तथा ववगतमा पेश गरेको कायनतालिका अनसुारको कायन प्रगलत प्रलतवेदन पेश गनुनपने छ। 
कायनतालिका बमोचजम लनधानररत कायनहरु तोवकएको म्यादलभत्र सम्पन्न हनु नसकेमा सोको 
कारण र औचचत्य समेत उल्िेख गनुनपने छ ।   

(३) अनमुती-पत्रको नवीकरण गने प्रयोजनको िालग आयोजनाको पलछल्िो  अबलधको 
कायन प्रगतीिाई नै मखु्य आधार मालननेछ। प्रबन्धकिे पेश गरेको कायन प्रगती सन्तोषजनक 
नभएको देचखएमा वा कायानियिे आवश्यक िानेमा आयोजनाको प्रगती सम्बन्धमा प्रबन्धकबाट 
थप पषु्ट्याई लिन वा कायानियिे आफ्ना मातहतका कमनचारी खटाई आयोजनाको स्थिगत 
लनरीक्षण गराउन सक्ने छ ।  

(४) प्रबन्धकको माग हेरी आवश्यकता र औचचत्यताका आधारमा एक पटक  ववद्यतु 
उत्पादन प्रसारण वा ववतरणको सवेक्षण अनमुती-पत्र नववकरण गनन सवकने छ । 

(५) आयोजनाको कायन प्रगती सन्तोषजनक नदेचखएमा त्यस्तो आयोजनाको िालग जारी 
गररएको अनमुती-पत्रको नवीकरण गररने छैन ।  

२१. ववद्यतु उत्पादनको अनमुती-पत्र र प्रसारण ववतरण सम्बन्धी व्यवस्थााः (१)  गाउँपालिका लभत्र 
ववद्यतु आयोजनाको लनमानण गनन चाहने प्रबन्धकिे ववद्यतु उत्पादनको अनमुती-पत्र प्राप्त गननका 
िालग सवेक्षण अनमुती बहाि रहेको आवलध लभतै्र देहाय बमोचजमको कागजातहरु सवहत 
दरखास्त ठदनपुने छ। यठद तोवकएको समय अवलध लभत्र दरखास्त नठदए स्वताः खारेज भएको 
मालननेछ ।   

(क) ववद्यतु उत्पादनको अनमुती शलु्क रू. ५,००,०००।– (पाँच िाख) िाग्ने छ।  

(ख) ऐनको दफा १६ बमोचजमको ववत्तीय व्यवस्था सम्बन्धी आलथनक क्षमता वा 
हैलसयतको वववरण अलनवानय पेश गनुन पने छ ।  
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(ग) पररयोजनाको िालग स्थायी वा अस्थायी तवरबाट घर जग्गाको उपयोग वा प्रालप्तको 
िालग चावहने आवश्यक सरकारी वा गैर सरकारी जग्गाको कुि क्षेत्रफि र 
जग्गाधनीहरुको िगत समेत पेश गनुन पन ेछ ।  

(घ) आवश्यकतानसुार स्वीकृत प्रारचम्भक वातावरणीय परीक्षण प्रलतवेदन वा  
वातावरणीय प्रभाव मलु्यांकन प्रलतवेदनसाथ पेश भएको हनु ुपदनछ ।  

(ङ) कम्पनी र ववद्यतु प्रालधकरण लबच भएको ववद्यतु खररद सम्झौता पत्र समेत संिग्न 
गनुन पदनछ । तर लग्रडमा आबर्द् नगरी ग्रामीण ववद्युतीकरण हनुे क्षेत्र भए ग्राहकको 
वववरण पेश गनुन पदनछ यस्तो अवस्थामा ववद्यतु  प्रालधकरणसँग कुनै सम्झौता नभए 
पलन हु्न्छ ।   

(च) अन्य वववरणहरुाः  

१. आयोजना क्षेत्रको प्रमखु संरचनाको रेखांकन तथा Co-ordinate सवहतको सक्कि 
टोपो नक्शा,  

२. लनमानण कायनको ववस्ततृ तालिका,  
३. आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन ववस्ततृ इचन्जलनयररङ्ग लडजाइन र  लडजाइन 

नक्शाहरु (Design Drawings) तथा सोको ववद्यतुीय प्रलत (Electronic Copy) 

(२) ववत्तीय व्यवस्था सम्बन्धी आवश्यक कागजातहरु देहाय बमोचजम हनु ेछन ् 

(क) आयोजनामा हनुे स्वाः पूँजी र ऋणको िगानी अनपुात खुल्ने जानकारी  वववरण 
पेश गरेको हनु ुपदनछ । 

(ख) पलछल्िो आ.ब.को िेखा परीक्षण गररएको ववत्तीय वववरण (Audited Financial 

Statement) पेश गनुन पदनछ ।  

(ग) पररयोजना/आयोजनाको स्वाः पूँजी बराबरको कम्पनी नेटवथन वा सोही  बराबरको 
शेयर होल्डरहरुको स्वयम ्पूँजी िगानी गन ेक्षमता पवुष्ट हनुे  बैंक इस्टेटमेन्ट 
वा अन्य सम्पचत्त वववरण वा िगानी गनन इच्छ्छुक व्यचक्त  वा संस्थासँग भएको 
सम्झौता तथा इच्छ्छुक व्यचक्त वा संस्थाको आलथनक  हैलसयत पवुष्ट हनुे चाटनड 
एकाउन्टेन्टबाट प्रमाचणत कागजातका साथै बैंक इस्टेटमेन्ट वा अन्य सम्पचत्त 
वववरण अलनवायन पेश गनुन पदनछ ।  

(घ) शेयर पूँजीमा िगानी गने प्रलतबर्द्ता गररएको संचािक सलमलतको लनणनयको 
प्रमाचणत प्रलतलिवप संिग्न गनुन पदनछ ।   
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(ङ) कुनै पलन ववत्तीय बैंकहरुबाट िगानी गने ऋण सम्झौताको प्रलतबर्द्ता-पत्र पेश 
गनुन पने छ ।   

(३) प्रबन्धक कम्पनीसँग सम्बचन्धत कागजातहरु भएकोिाई मात्र मान्यता प्रदान 
गररनेछ।  

(४) ववद्यतु उत्पादनको सवेक्षण अनमुलत-पत्रमा कायम रहेको जलडत क्षमता नै ववद्यतु 
उत्पादनको अनमुलत-पत्रमा कायम गररनेछ तर Hydrology Power Evacuation  िगायतका 
कारणिे फरक क्षमताको िालग ववद्यतु खररद लबक्री सम्झौता (PPA) वा जडान सम्झौता 
(Connection Agreement) भएको अवस्था संशोलधत सम्भाव्यता अध्ययन प्रलतवेदन तथा 
आवश्यकता अनसुार संशोलधत स्वीकृलत वातावरणीय अध्ययन प्राप्त भए पिात सोवह क्षमताको 
िालग ववद्युत उत्पादनको अनमुलत-पत्रको कारवाही अगालड बढाइनेछ।  

(५) ववद्यतु उत्पादनको सवेक्षण अनमुलत-पत्र जारी भएकै प्रबन्धकको नाममा ववद्यतु 
उत्पादनको अनमुलत-पत्र प्रदान गररनेछ । तर व्यचक्तको नाममा ववद्यतु उत्पादनको सवेक्षण 
अनमुलत-पत्र जारी भएको र लनजिे आफु समेत संिग्न रहेको कम्पनीको नाममा जारी गनन 
माग गरेमा ववद्यतु उत्पादनको अनमुलत-पत्र जारी गनन सवकने छ ।  

(६) प्रबन्धकको माग हेरी आवश्यकता र औचचत्यका आधारमा एकै पटक ववद्यतु  
उत्पादन, प्रसारण वा ववतरणको अनमुलत-पत्र ठदन सवकने छ ।  

(७) ववद्यतु उत्पादनको अनमुलत-पत्र जारी भएको लमलतिे तीन बषन लभत्र लनमानण  सम्पन्न 
गनुनपने छ। अनमुलत-पत्र प्राप्त भएको एक बषन लभत्र लनमानण शरुु नभएको पाइएमा उत्पादनको 
अनमुलत-पत्र रर्द् गनन सवकने छ ।  

(८) ववद्यतु उत्पादनको अनमुलत तीस बषनको रहनेछ। उक्त अवलध समाप्त भएपलछ  
आयोजना चाि ुअवस्थामा नै गाउँपालिकािाई हस्तान्तरण गनुनपने छ ।  

(९) आम्दनीको पाँच प्रलतशत रोयल्टी गाउँपालिकािाई चौमालसक रुपमा बझुाउन ुपन े
छ।  

(१०) प्रलत वकिोवाट रु. १००।- एक सयका दरिे इनचजन शलु्क प्रलत वषन वझुाउन े
पने छ।   

२२. आयोजनाको क्षमता एवं क्षते्र लनधानरणाः (१) मालथ जनुसकैु कुरा िेचखएको भएता पलन अनमुलत-
पत्र माग गरी पेश गरेको दरखास्त साथ माग भएको क्षेत्रमा आयोजनाको यवकन गननको 
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िालग कायानियिे माग गरेको क्षेत्र खुिाई Technical Clearance सम्बन्धमा ठदएको राय एवं 
लनदेशन अनसुार मात्र कायानियिे अनमुलत-पत्र सम्बन्धी कारवाही आगालड बढाउने छ ।  

(२) कायानियिे आवश्यक िानेमा प्राववलधक सहयोगका िालग ववभागमा अनरुोध गनन 
सक्ने छ ।  

(३) प्रारचम्भक वातावरणीय परीक्षण प्रलतवेदन तथा वातावरणीय परीक्षण प्रलतवेदन तयारी 
तथा स्वीकृत गने क्रममा संघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रािय र ववद्यतु ववकास 
ववभागबाट आवश्यक सहयोग लिन सवकने छ । 

पररच्छ्छेद-५ 

पानीको महुान सम्बन्धी व्यवस्था 

२३. पानीको महुान सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) माछापचु्छ्रे गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र रहेका  पानीको 
महुानको अनमुलत वा स्वीकृलत ववना कुनै पलन आयोजना सञ्चािन गनन पाइने छैन।   

(२) उपदफा (१) मा उल्िेख गररएको पानीको महुान सम्बन्धमा साववकदेचख  सञ्चािन 
हुँदै आएको रहेछ भन ेपलन गाउँपालिकाबाट अलनवायन रुपमा अनमुलत लिन ुपन ेछ। यठद 
नलिएमा गाउँपालिकािे सञ्चािनमा रोक िगाउनमा सक्ने छ ।   

(३) नदी, खोिा र खोल्साबाट बग्ने पानी, कुनै व्यापार व्यवसाय सञ्चािन गननका िालग 
देहाय बमोचजमको अनमुलत वा स्वीकृलत लिएर मात्र आयोजना सञ्चािन गनन पाउनेछ। यठद 
अनमुलत नलिई गरेमा गाउँपालिकािे रोक िगाउन सक्ने छ ।   

(क) माछापचु्छ्रे गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रका जिस्रोतको सम्बन्धमा जि उपयोग व्यवस्था 
सलमलत र सरोकारवािा सलमलतको राय सझुावका आधारमा गाउँपालिकािे संरक्षण 
र संवर्द्नन गनेछ र उक्त सलमलतहरुको लसफाररसमा मात्र अनमुलत वा स्वीकृलत 
ठदइनेछ ।   

(ख) माछापचु्छ्रे गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र रहेका जिाधारहरुिाई व्यवचस्थत गरी उपयोग 
गनन गाउँपालिकाको अधीनमा रहनेछ। संघ र प्रदेशका लनचम्त आवश्यक परेमा 
सम्बचन्धत वडा र गाउँपालिकाको सहमलत लिएर मात्र पररयोजना  सञ्चािन गनन 
सक्ने छ ।   

(ग) पानीबाट सञ्चािन हनु े उद्योग, कृवष व्यवसायका िालग भए समय समयमा  
गाउँपालिकाको गाउँसभािे तोवकए बमोचजमको कर वा शलु्क िगाउन सक्ने छ।  
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(घ) पानीको महुान भएको िाउँ व्यचक्त ववशेषको जग्गामा भए पलन गाउँपालिकाको  
अधीनमा हनुे छ।   

(ङ) साववकदेचख चलिरहेको पानी घट्टा, कुिो, नािा, वपउने पानीको सम्बन्धमा  कुन ै
कर िागाइने छैन। कसैिे व्यापार व्यवसाय गरे वापत गाउँपालिकािे लनधानरण 
गरे बमोचजम कर वा शलु्क िाग्ने छ।   

(च) समदुाय, उपभोक्ता, व्यचक्त ववशेष वा कम्पनी वा संस्थािे पानीको महुानबाट पानी 
िैजानका िालग गाउँपालिकाको स्वीकृलत नलिई िैजान पाइने छैन। यठद ववना 
अनमुलत िगेको पाईएमा गाउँपालिकािे रोक िगाउन सक्ने छ ।  

(छ) पानीबाट उत्पादन हनुे उजान, व्यवसावयक खानेपानी (लमनरि वाटर),  व्यवसावयक 
माछापािन, कृवष व्यवसाय तथा अन्य कृवषजन्य खतेी  िगायतका कायन गनन 
गाउँपालिकाको स्वीकृलत लिएर मात्र उधोग तथा  व्यवसाय सञ्चािन गनन सक्न े
छ ।   

२४. सम्झौतााः माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको सम्वचन्धत वडा कायानियिे जिस्रोत सम्बन्धी ववषयमा 
सम्झौता गनुनपनानका कारण सवहत गाउँ कायनपालिका समक्ष लसफाररस  गरी पिाउन ुपन ेछ 
र गाउँ कायनपालिकािे समेत स्थानीय वालसन्दाको वहतमा छ छैन सोको अध्ययन गरी 
गाउँपालिका अध्यक्षको रोहवरमा सम्बचन्धत वडा अध्यक्षिे दईु पक्ष बीच सम्झौता गनन 
सक्नेछ ।  

२५. अनमुलत रर्द् हनेु अवस्थााः गाउँपालिकािे ठदएको अनमुलत बमोचजम काम नगरेमा, एक बषन 
लभत्र लनमानण कायन सरुु नगरेमा, बझुाउन ुपने रोयल्टी नबझुाएमा, प्रचलित काननुको उल्िंघन  
गरेमा अनमुती-पत्र रर्द् गनन सक्ने छ ।  

पररच्छ्छेद-६ 

ववववध 

२६. लनयम बनाउन सक्ने: यो ऐन कायानन्वयन गनन कायनपालिकािे आवश्यक लनयम बनाउन 
सक्नेछ। 

२७. मापदण्ड, लनदेचशका र कायनववलध बनाउन सक्ने : यस ऐन कायानन्वयनको िालग कायनपालिकािे 
आवश्यक मापदण्ड, लनदेचशका तथा कायनववलध बनाउन सक्नेछ । 
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२८. दण्ड सजायको व्यवस्थााः गाउँपालिकािे कुनै पलन कम्पनी, फमन, र व्यचक्तिे गैरकाननुी उद्योग,  

व्यवसाय संचािन गनन पाउने छैन । यठद गरेको पाइएमा काननु बमोचजम  कारवाही गरीनेछ 
र उक्त कम्पनी, फमन, र व्यचक्तिाई कािो सूचीमा समेत  राख्न सक्ने छ ।   

२९. संशोधनाः यस ऐनिाई संशोधन गनन आवश्यक िालनएमा गाउँसभािे संशोधन गनन सक्ने छ ।   

३०. खारेजी र बचाऊाः एक मेगावटसम्मको जि ववद्यतु अनमुलत-पत्र उपिब्ध गराउने गरी 
गाउँपालिकािे हाि सम्म सम्पादन गरेका कायनहरु यसै ऐन बमोचजम भएको मालननेछ। यठद 
प्रदेश र संघको काननुसँग बाचझएमा बाचझएको हदसम्म काननु बमोचजम हनु ेछ।  
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अनसूुची-१ 

(दफा १५ को उपदफा (३) बमोचजम) 
लमलत...................  

श्रीमान प्रमखु ज्यू  

माछापचु्छ्रे गाउँपालिका, कास्की ।   

ववषयाः ....................................जि ववद्यतु आयोजना (........ वक.वा.)  को ववद्यतु उत्पादन 
सवेक्षण अनमुलतपत्र (संख्यााः ववद्यतु ववकास ववभाग)  .............. वव.उ.स......................को 
म्याद थप र नवीकरण तथा ..........  ................... .................. ................................ 
.....सम्बन्धमा ।  

उपयुनक्त अनमुलत–पत्र म्याद यही लमलत .................... मा समाप्त हनु ेभएको  र कायम अवलधमा 
सम्पूणन कायन समाप्त हनु नसकेकोिे बाँकी कायन सम्पन्न  गननको िालग संिग्न तालिका सवहत सो 
को म्याद ............. सम्म थप हनु  तथा ...................... ............................. 
..................  ................. ................. ............... .................... .................  
................. ....................... .......................... को िालग आवश्यक दस्तरु र लनठदनष्ट 
वववरण सवहत दरखास्त  गदनछु ÷गदनछौं ।  

साथै म/हामी यो प्रलतबर्द्ता गदनछु/गदनछौं वक संिग्न फारममा उल्िेख भए अनसुारका  सबै 
वववरण हरु सत्य त्यमा आधाररत छन ्र संिग्न कायनतालिका अनसुारका  कायनहरु आगामी बषन 
सम्पन्न गररने छन ्। यठद संिग्न वववरणहरु त्यमा आधाररत  नपाइएमा वा संिग्न कायनतालिका 
अनसुार उल्िेख्य प्रगलत गनन नसकेमा प्रचलित  काननु तथा अनमुलत–पत्रका (म्याद थप हुँदाका 
समेत) सतनहरु अनसुार अनमुलत–पत्र  रद्दसम्मको कारवाही हनु गएमा मेरो÷हाम्रो कुनै गनुासो 
छैन ।   

लनवेदक वा अचख्तयार प्राप्त व्यचक्तको  

हस्ताक्षर................................ कम्पनीको छाप नाम ....................................  

  

नोटाः प्रत्येक पानामा अचख्तयार प्राप्त व्यचक्तको दस्तखत र कम्पनीको हकमा छाप  समेत हनु ु
अलनवायन छ । वववरणहरु येही ढाँचामा सफा टाइप गररएको हनु ुपने छ । 
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अनसूुची-२ 

(दफा १९ को उपदफा (३) बमोचजम) 

जि ववद्युत सवेक्षण अनमुलत-पत्रको म्याद थप (नवीकरण) को दरखास्त साथ पेश गने 
वववरणहरु 

आयोजना सम्बन्धी संचक्षप्त वववरण  

अनमुलत पत्र संख्या     वव.वव.वव..............वव.उ.स..............  ववभागीय प्रयोजनको िालग  

आयोजनाको नाम तथा क्षमतााः   

खोिाको नामाः  

चजल्िााः कास्की   

गाउँपालिकााः माछापचु्छ्रे   

प्रबन्धकको नाम, िेगाना. (पो.ब.नं., ईमेि ,टेलिफोन र फ्याक्स भएमा सो समेत   

 

अनमुलत पत्र जारी लमलताः.......................................  

यस अगालडको म्याद थपको वववरण  

(क) २०.................. देचख २०......................  सम्म  

(ख) २०.................. देचख २०.......................  सम्म  

(ग) २०.................  देचख २०......................... सम्म  

 


