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घयऩझोङ गाउॉऩामरकाद्वाया प्रकाशित 

स्थानीम याजऩत्र 
 

खण्ड  : २) जोभसोभ,  असाय 09 गते, २०७८ सार (सॊख्मा : १) 
 
 

बाग–१ 
घयऩझोङ गाउॉऩामरका 

गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरमको सूचना 
 

नेऩारको सॊविधानको धाया २२६ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा १०२ फभोशजभ 
घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको गाउॉसबारे मो ऐन फनाएको छ 

 

घयऩझोङ गाॉउऩामरकाको स्थानीम जरश्रोत ऐन, २०७८ 

 

प्रस्तािना् जरस्रोतको प्रचयु सम्बािना य सम्बाव्मताराई ह्रदमङ्गभ गयी मस गाउॉऩामरका मबत्र यहेका 
जरस्रोतको सभशुचत उऩमोग, सॊयऺण, व्मिस्थाऩन तथा जरस्रोतको िहउुऩमोगी विकास एॊिभ ्सञ्चारनका 
मनशम्त आिश्मक नीमत नथा काननु फनाउन, मफद्यतु उत्ऩादन, प्रसायण िा वितयण सम्फन्धी आमोजनाको 
सिेऺणको तथा उत्ऩादनको अनभुमत जायी गने, सॊिोधन तथा खायेज गने काभ कायफाहीराई व्मिशस्थत 
गनय िाञ्छनीम बएकोरे, स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०74 को ऩरयच्छेद ३ दपा ११ को उऩदपा 
२ को खण्ड (ध) फभोशजभ घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको गाउॉसबारे “घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको स्थानीम 
जरस्रोत ऐन,2078” जायी गरयएको छ।  

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायशम्बक 

१.सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ "घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको स्थानीम जरस्रोत ऐन,२०७८” 
यहेको छ । 

(२) मो ऐन गाउॉसबाफाट ऩारयत गयी स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशित बएको मभमत देशख रागू हनुेछ। 

२. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस ऐनभा: 
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(क) "जरस्रोत बनालारे गाउॉऩामरका मबत्रको ब-ूसतहभा, बमूभगत िा अन्म जनुसकैु अिस्थाभा यहेको ऩानी 
सम्झन ुऩदयछ ।                                                                                               

(ख) “गाउॉऩामरका” बनालारे घयऩझोङ गाउॉऩामरकाराई जनाउॉछ । 

(ग) “कामायरम” बनालारे घयऩझोङ गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरमराई फझुाउॉदछ य सो िब्दरे िडा 
कामायरमराई सभेत जनाउॉदछ ।  

 (घ) "कामयऩामरका” बनालारे घयऩझोङ गाउॉ कामयऩामरकाराई जनाउॉछ । 

(ङ) “अध्मऺ” बनालारे घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको अध्मऺराई जनाउॉछ । 

(च) “उऩाध्मऺ” बनालारे घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको उऩाध्मऺराई जनाउॉदछ । 

(छ) “िडा अध्मऺ” बनालारे घयऩझोङ गाउॉऩामरका मबत्र यहेका िडाका िडा अध्मऺराई जनाउॉछ । 

ज) “िडा सदस्म” बनालारे घयऩझोङ गाउॉऩामरका मबत्र यहेका िडाका िडा सदस्मराई जनाउॉछ । 

(झ) “प्रभखु प्रिासकीम अमधकृत बनालारे घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको प्रभखु प्रिासकीम अमधकृतराई 
जनाउॉछ। 

(ञ) “िडा सशचि” बनालारे गाउॉऩामरका मबत्र यहेका िडाका िडा सशचिराई जनाउॉछ । 

(ट) “साना जरविद्यतु”् बनालारे १ भेगािाट सम्भको ऺभताका आमोजनाको उत्ऩादन तथा वितयणराई 
जनाउॉछ। 

(ठ) “भहुान” बनालारे घयऩझोङ गाउॉऩामरका मबत्र यहेका ऩानीको भूरको स्रोतराई जनाउॉछ । 

(ड) सिेऺण अनभुमत-ऩत्र” बनालारे विद्यतु उत्ऩादन गनय ऩूिय त्मस ऩरयमोजनाको अध्ममन, अनसुन्धानका 
रामग ददइने स्िीकृमत ऩत्र बनेाल जनाउॉछ । 

(ढ) “अनभुमत ऩत्र” बनालारे जरस्रोतको उऩमोग तथा जर विद्यतु उत्ऩादन गनय ददने स्िीकृमत बनेाल 
जनाउॉछ । 

(ण) “सॊिोधन” बनालारे सभम सभमभा आिश्मकता अनसुाय गाउॉ सबारे ऐन, मनमभराई सॊिोधन गरयने 
बनेाल जनाउॉछ । 

(त) "आमोजना स्थर” बनालारे विद्यतु उत्ऩादन गने य वितयण गने स्थर, खानेऩानीसॊग सम्फशन्धत उद्योग, 
उऩबोक्ता सॊस्थारे उऩमोगको मनशम्त तमाय ऩाने सॊयचना य जरस्रोत व्मिसाम सॊग सम्फशन्धत 
आमोजनाको सॊचारन स्थर बनेाल जनाउॉछ । 
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(थ) “प्रफन्धक” बनालारे अनभुमत प्राप्त गयेको व्मशक्त िा सॊस्थाराई जनाउॉछ । 

(द) “सम्झौता” बनालारे आमोजनाको मनभायण, सञ्चारन, व्मिस्थाऩन, तथा भभयत सम्बाय आदद कामय गनयका 
रामग गरयने मरशखत कयायनाभा िा कफमुरमतनाभाको मरखतराई जनाउॉछ । 

(ध) “राबदामक उऩबोग” बनालारे उऩरब्ध स्रोत य साधनरे भ्माए सम्भ उशचत रुऩरे जरस्रोतको उऩबोग 
सम्झन ुऩछय । 

(न) “अनभुमतऩत्र प्राप्त व्मशक्त” बनालारे जरस्रोतको उऩबोग गने दपा ११ फभोशजभ अनभुमतऩत्र प्राप्त 
व्मशक्त िा सॊगदठत सॊस्था सम्झन ुऩछय । 

(ऩ) “उऩबोक्ता सॊस्था” बनालारे दपा ८ फभोशजभ गदठत जर उऩबोक्ता सॊस्था सम्झन ुऩछय । 

(प) “उद्योग” बनालारे जरस्रोत िा जरस्रोत सॊग सम्फशन्धत प्रिोमधत िा अप्रिोमधत उद्योग, व्मिसामराई 
सम्झन ुऩछय । 

(फ) “तोवकएको िा तोवकए फभोशजभ” बनालारे मस ऐन अन्तगयत फनेको मनमभ, कामयविमध, भाऩदण्ड िा 
सम्फशन्धत विषमभा प्रचमरत काननुरे तोवकए फभोशजभ सम्झन ुऩछय । 

(ब) “स्थानीम फामसन्दा” बनालारे मस घयऩझोङ गाउॉऩामरका मबत्र फसोफास गने फामसन्दाराई सम्झन ु
ऩदयछ। 

(भ) “जर उऩबोक्ता सॊस्था” बनालारे दपा (१०) भा उल्रेशखत जरस्रोतको उऩमोगका रामग गदठत 
सॊस्था सम्झन ुऩदयछ । 

ऩरयच्छेद- २ 

जरस्रोत उऩमोग सम्फन्धी व्मिस्था 

३. जर स्रोतको उऩमोग : (१) मस ऐन फभोशजभ अनभुमतऩत्र प्राप्त नगयी कसैरे ऩमन जरस्रोतको उऩमोग 
तथा जरस्रोतफाट आमआजयन हनुे ऩेिा, व्मिसाम िा उद्योग सॊचारन गनय ऩाउने छैन । 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩमन देहाम फभोशजभ जरस्रोतको उऩमोग गनय 
अनभुमतऩत्र मरनऩुने छैन:- 

(क) व्मशक्तगत िा साभूवहक रुऩभा आफ्नो मनमभत्त खानेऩानी य अन्म घयेर ुप्रमोगको रामग उऩमोग गनय, 

(ख) व्मशक्तगत िा साभवुहक रुऩभा आफ्नो जग्गाको मसॊचाइ गनय, 

(ग) घयेर ुउद्योगको रुऩभा ऩानीघट्ट िा ऩनचक्की चराउन,  

(घ) व्मशक्तगत रुऩभा स्थानीम आिागभनको रामग डुङ्गाको प्रमोग गनय, 
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(ङ) जग्गा धनीरे आफ्नो जग्गामबत्र भात्र सीमभत यहेको जरस्रोत तोवकए फभोशजभ उऩमोग गनय, 

(३) जरस्रोतको उऩमोग गने व्मशक्त िा सङ्गदठत सॊस्थारे अरुराई भकाय नऩने गयी राबदामक उऩमोग 
गनुयऩनेछ । 

(४) जर उऩमोग समभमतको गठन: मस गाउॉऩामरकारे देहाम फभोशजभको जर उऩमोग समभमत गठन गनय 
सक्नेछ । 

(क) गाउॉऩामरकाको अध्मऺ      - अध्मऺ 

(ख) गाउॉऩामरकाको उऩाध्मऺ       - सदस्म   

(ग) आमथयक विकास समभमतको सॊमोजक    - सदस्म 

(घ) ऩूिायधाय विकास समभमतको सॊमोजक    - सदस्म 

(ङ) िन िाताियण तथा विऩद् व्मिस्थाऩन समभमतको सॊमोजक  - सदस्म 

(च) सम्फशन्धत िडाको िडा अध्मऺ     - सदस्म 

(छ) प्रभखु प्रिासकीम अमधकृत      - सदस्म 

(ज) गाउॉऩामरकाको अध्मऺफाट भनोमनत जरस्रोत विऻ 1 जना - सदस्म 

(झ)गाउॉऩामरकाको इशन्जनीमय      - सदस्म सशचि 

५. जर उऩमोग समभमतको काभ, कतयव्म य अमधकाय : घयऩझोङ गाउॉऩामरका ऺेत्र मबत्रको जरस्रोत 
सम्फन्धी व्मिस्था गनय जर उऩमोग समभमतको देहाम फभोशजभको काभ, कतयव्म य अमधकाय हनुेछ । 

(क) गाउॉऩामरका ऺेत्र मबत्र यहेको नदी, खोरा, ऩानीको भहुान, तारतरैमा, ऩोखयीहरुको ऩवहचान तथा 
सॊयऺण, 

(ख) गाउॉऩामरका ऺेत्र मबत्रको सफै प्रकायको जरस्रोतको सॊयऺण, सम्िर्द्यन, मनमभन गने य त्मसफाट हनुे 
प्राकृमतक प्रकोऩ सम्फन्धी प्रमतिेदन गाउॉऩामरकाभा ऩेि गने, 

(ग) गाउॉऩामरका ऺेत्रमबत्र यहेका जरस्रोतभा आधारयत उद्योग, व्मिसाम सॊचारनको अनभुमतका रामग 
मसपारयस गने, 

(घ) गाउॉऩामरका ऺेत्रमबत्र सॊचामरत जरस्रोतसॊग सम्फशन्धत उद्योग, करकायखाना िा व्मिसाम    
सॊचारन अनभुमत प्रदान गदाय बएका सहभमतका ितयहरु ऩारना बए नबएको अनगुभन गयी प्रमतिेदन ऩेि 
गने , 
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(ङ) जरस्रोतको न्मामोशचत उऩमोग तथा वितयण बए नबएको अनगुभन गने, 

(च) जरस्रोतभा आधारयत साना, भझौरा तथा ठूरा आमोजनाका प्रबावित स्थरका फामसन्दाहरुरे         
आमोजनाफाट ऩाउन ुऩने सेिा सवुिधाहरु प्रामप्तभा समुनशितता प्रदान गनय आिश्मक ऩहर गने, 

(छ) एक भेगािाट बन्दा तरको जरविद्यतु उत्ऩादनको अनभुमत ददने य अनभुमत खायेज गने सम्फन्धी 
मसपारयस गने , 

(ज) जरस्रोतभा आधारयत ठूरा ऩरयमोजनाहरुका रामग ऩरयमोजना अध्ममन, अनसुन्धान, मनभायण य 

सञ्चारन गनयका रामग सॊघ य प्रदेिसॉग सॊविधानको धाया २२१(२) फभोशजभ सभन्िम य सहकामयका रामग 
आिश्मक याम ऩेि गने, 

(झ) जरस्रोतभा आधारयत उद्योग, व्मिसाम य ऩरयमोजना सञ्चारन गदाय प्रमोग हनुे स्थानीम स्रोत 

साधनहरु जस्तै : खानीजन्म ढुॊङ्गा, मगट्टी, फारिुा, भाटो, तथा िनऩैदािाय प्रमोग गये िाऩत मनमभानसुाय 
प्राप्त हनुे योमल्टी मनधाययणको मसपारयस गने, 

(ञ) ऩरयमोजनाको प्रबावित ऺेत्रमबत्र सम्फशन्धत सयोकायिारासॉग उत्ऩनाल हनुे वििादहरुको सभाधान  

गनय आिश्मक ऩहर गने, 

(ट) जरस्रोत सिेऺण तथा उद्योगको रामग प्राप्त मनिेदन उऩय छरपर गयी याम ऩेि गने । 

६. स्थानीम स्तयभा जरस्रोत सयोकाय समभमतको गठन : गाउॉऩामरका ऺेत्र मबत्र जरस्रोतभा आधारयत  
ऩरयमोजनाहरुफाट अमत प्रबावित, प्रत्मऺ प्रबावित य ददघयकारीन प्रबावितको सम्फन्धभा प्रत्मऺ प्रबावित 
सयोकायिारा िामसन्दाको हकवहत स्थावऩत गयाउन घयऩझोङ गाउॉऩामरका जर उऩमोग समभमतको   

योहियभा देहाम फभोशजभको सयोकाय समभमतको गठन गनय सक्नेछ । 

(क)  प्रबावित िडाका िडा अध्मऺहरु भध्मेफाट सयोकायिाराको बेरारे चमन गयेको िडा अध्मऺ  
                                - सॊमोजक 

(ख)  प्रबावित िडाका िडा अध्मऺ य िडा सदस्महरु सफै    - सदस्म 

(ग) स्थानीम साभाशजक सॊघ सॊस्थाका अध्मऺहरु भध्मेफाट १ जना  - सदस्म 

(घ) स्थानीम मिुा क्रिका अध्मऺहरु भध्मेफाट १ जना   - सदस्म 

(ङ) यावष्डम भान्मता प्राप्त याजनीमतक दरका स्थानीम स्तयका एक/एक जना प्रमतमनमधहरु           
                                          

- आभशन्त्रत सदस्म 

७. स्थानीम स्तयभा गदठत जरस्रोत सयोकाय समभमतको काभ, कतयव्म य अमधकाय : 

(क) सयोकायिाराहरुको बेरा गयाई ऩरयमोजना सञ्चारकहरुफाट ऩरयमोजनाको फायेभा स्ऩष्ट 
जानकायी मरने, 
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(ख) ऩरयमोजनाफाट स्थानीम स्तयभा ऩने प्रबािहरुको भूल्माङ्कन गयी त्मसफाट हनुे ऺमतऩूमतयको 
मनधाययण गयी मसपारयस गने,  

(ग) सॊचारक य सयोकायिाराको सहभमतभा चरन चल्तीको भूल्माङ्कनका आधायभा भआुब्जा 
मनधाययण गयी मसपारयस गने,  

(घ) ऩरयमोजना सञ्चारक य सयोकायिाराहरुको फीचभा सभन्िम य सभझदायी कामभ गयाउन 
भध्मस्थकताय िा भेरमभराऩ कतायको बमूभका मनिायह गने,  

(ङ) ऩरयमोजना अिमधबय त्मस ऺेत्रको िाशन्त सयुऺा य साभाशजक िाताियणभा नकयात्भक प्रबाि 
ऩनय नददन ऩरयमोजना सञ्चारकहरुराई सचेत गयाउने, 
 

(च) प्रबावित ऺेत्रभा सडक, शिऺा, स्िास््म, मसचाई, खानेऩानी, िाताियण सॊयऺण य 
योजगायीको रामग ऩरयमोजना सञ्चारकहरु सॊग आिश्मक ऩहर गयी सहभमत गने तथा 
कामायन्िमनका रामग गाउॉऩामरकाभा मसपारयस गने, 

(छ)  समभमतका सदस्महरुरे ऩरयमोजनासॉग अनशुचत राब मरन-ेददने कामय गयेको सम्फन्धभा 
छानविन गयी आिश्मक कायिाहीको रामग गाउॉऩामरकाभा मसपारयस गने, 

(ज) ऩरयमोजनासॉग बएको सहभमतका विषमभा गाउॉऩामरकाभा जानकायी गयाउने य सो 
सम्फन्धभा गाउॉऩामरकाको मनणयम य प्राप्त मनदेिनको ऩारना तथा कामायन्िमन गने गयाउने । 

 

८. जर उऩबोक्ता सॊस्थाको गठन: (१) साभवुहक राबका रामग सॊस्थागत रुऩभा जरस्रोतको उऩमोग गनय 
चाहने व्मशक्तहरुरे तोवकए फभोशजभ जर उऩबोक्ता सॊस्था गठन गनय सक्नेछन ्। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ गठन गरयएको जर उऩबोक्ता सॊस्थाराई गाउॉऩामरकाभा तोवकए फभोशजभ दताय 
गयाउन ुऩने छ । 

९. जर उऩबोक्ता सॊस्था सङ्गदठत सॊस्था हनु े : (१) उऩबोक्ता सॊस्था अविशच्छनाल उत्तयामधकायिारा 
स्ििामसत य सङ्गदठत सॊस्था हनुे छ । 

(२) उऩबोक्ता सॊस्थाको सफै काभ कायिाहीको मनमभत्त आफ्नो छुटै्ट छाऩ हनुे छ । 

(३) उऩबोक्ता सॊस्थारे व्मशक्त सयह चर अचर सम्ऩशत्त प्राप्त गनय, उऩबोग गनय, फेचमफखन गनय िा    
अन्म वकमसभरे व्मिस्था गनय सक्नेछ । 

(४) उऩबोक्ता सॊस्थारे व्मशक्त सयह नामरस उजूय गनय य उऩबोक्ता सॊस्था उऩय ऩमन सोवह नाभफाट  
नामरस उजूय राग्न सक्नेछ । 
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१०. जरस्रोत उऩमोगको प्राथमभकताक्रभ : (१) जरस्रोतको उऩमोग गदाय साधायतमा देहामको 
प्राथमभकताक्रभ अनसुाय गनुयऩने छ :- 

(क) खानेऩानी य घयेर ुउऩमोग, 

(ख)   मसॊचाइ, 

(ग)  ऩिऩुारन तथा भत्स्मऩारन जस्ता कृवषजन्म उऩमोग, 

(घ)  जरविद्यतु, 

(ङ)  घयेर ुउद्योग,  औधोमगक व्मिसाम तथा खानीजन्म उऩमोग, 

(च)  जर मातामात, 

(छ)  आभोद प्रभोदजन्म उऩमोग, 

(ज)  अन्म उऩमोग । 

(२) जरस्रोतको उऩमोग गदाय कुनै वििाद उत्ऩनाल बएभा दपा (४) फभोशजभको समभमतरे उऩदपा (१) 
को प्राथमभकताक्रभ, दपा ३ को उऩदपा (३) फभोशजभ जरस्रोतको राबदामक उऩमोग बए नबएको 
य अन्म आिश्मक जाॉचफझु सभेत गयी सोको आधायभा सम्फशन्धत जरस्रोतको उऩमोग गनय ऩाउने 
नऩाउने िा कुनै वकमसभरे उऩमोग गनय ऩाउने बनेाल कुयाको मनधाययण गनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ तोवकएको समभमतरे मनधाययण गयेको कुया सम्फशन्धत सफैराई भान्म हनुेछ 
। 

(४) उऩदपा (२) फभोशजभ तोवकएको समभमतरे सोही उऩदपाभा उल्रेशखत कुयाको मनधाययण गदाय 
अऩनाउनऩुने कामयविमध तोवकए फभोशजभ हनुे छ । 

 

ऩरयच्छेद-३ 

अनभुमतऩत्र सम्फन्धी व्मिस्था 

११. अनभुमतऩत्रको व्मिस्था: (१) जरस्रोतको सिेऺण िा उऩमोग गनय चाहने व्मशक्त िा सङ्गदठत 
सॊस्थारे सम्फशन्धत विषमको आमथयक, प्राविमधक य िाताियणीम अध्ममन प्रमतिेदन तथा तोवकए 
फभोशजभका विियणहरु खरुाई गाउॉऩामरकाभा अनभुमतऩत्रको रामग दयखास्त ददनऩुने छ तय 
जरस्रोतको सिेऺणको अनभुमतऩत्रको रामग दयखास्त ददॊदा त्मस्तो अध्ममन प्रमतिेदन सॊरग्न गनय 
आिश्मक ऩने छैन । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ ऩयेको दयखास्तभा गाउॉऩामरकारे आिश्मक जाॉचफझु गयी गयाई दयखास्त 
ऩयेको मभमतरे जरस्रोत सिेऺणको अनभुमतऩत्रको हकभा तीस ददनमबत्र य जरस्रोत उऩमोगको 
अनभुमतऩत्रको हकभा एकसम फीस ददनमबत्र तोवकए फभोशजभको ढाचाॉभा आिश्मक ितयहरु तोकी 
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दपा १० को उऩदपा (१) भा उल्रेशखत प्राथमभकताक्रभ अनसुाय दयखास्तिाराराई अनभुमतऩत्र 
ददनऩुने छ । 

(३) दपा ३ को उऩदपा (२) फभोशजभ हनुेभा फाहेक मो ऐन प्रायम्ब हनुबुन्दा अगािैदेशख जरस्रोतको 
उऩमोग गरययहेको व्मशक्त िा सङ्गदठत सॊस्थारे ऩमन तोवकएको विियण सवहत मो ऐन प्रायम्ब बएको 
मभमतरे एक िषयमबत्र गाउॉऩामरका सभऺ अनभुमतऩत्रको रामग दयखास्त ददनऩुने छ । 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभ ऩयेको दयखास्तभा गाउॉऩामरकारे आिश्मक जाॉचफझु गयी दयखास्त ऩयेको 
मभमतरे साठी ददनमबत्र तोवकए फभोशजभको ढाॉचाभा अनभुमतऩत्र ददनऩुने छ । 

(५) अनभुमतऩत्र प्राप्त व्मशक्तरे जरस्रोतको उऩमोग िाऩत गाउॉऩामरकाराई तोवकए फभोशजभको दस्तयु 
िा िावषयक िलु्क फझुाउनऩुने छ । 

(६) अनभुमतऩत्र प्राप्त व्मशक्तरे आफ्नो अनभुमतऩत्र विवक्र गनय िा अन्म कुनै प्रकायरे कसैराई 
हस्तान्तयण गनुय ऩयेभा गाउॉऩामरकाफाट तोवकए फभोशजभ स्िीकृमत मरनऩुने छ । 

 

ऩरयच्छेद-४ 

जरविद्यतु उत्ऩादन सम्फन्धी व्मिस्था 

१२.गाउॉऩामरकाको अमधकाय: स्थानीम सयकाय ऐन, २०७४ को ऩरयच्छेद ३ दपा ११ को उऩदपा 
२ को खण्ड (ध) भा व्मिस्था बए फभोशजभ १ भेगािाटसम्भको विद्यतु उत्ऩादनको सिेऺण य 
उत्ऩादनको अनभुमत स्िीकृमत गाउॉऩामरकारे ददन सक्नेछ । 

१३. एक भेगािाट सम्भको जरविद्यतु उत्ऩादन सम्फन्धी व्मिस्था: (१) घयऩझोङ गाउॉऩामरका मबत्र 
एक भेगािाट सम्भको जरविद्यतु उत्ऩादकरे प्रबावित ऺेत्रका स्थानीम िामसन्दाहरुराई तोवकएको 
फभोशजभको सेिा सवुिधाहरु उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

(२) ऩरयमोजना सञ्चारन गदाय आमोजना रागतको ३ (मतन) प्रमतित यकभ प्रबावित ऺेत्रको साभाशजक 
उत्तयदावमत्ि अन्तगयत सडक, शिऺा, स्िास््म, मसचाई, खानेऩानी, ऩमायियण य साभदुावमक वहतको 
रामग खचय गनुय ऩने छ । 

(३) आमोजना सञ्चारन गदाय प्रबावित ऺेत्रको िामसन्दाहरुराई ऩवहरो प्राथमभकताभा याखेय उनीहरुको 
सीऩ, ऺभता य मोग्मता अनसुायको योजगाय ददन ुऩने छ । 

(४) आमोजना िरुु हनु ु बन्दा अगामड प्रबावित ऺेत्रको सयोकायिारा िामसन्दाहरुसॉग साियजमनक 
सनुिुाइ गनुय ऩनेछ । आमोजना सम्ऩनाल बएऩमछ सञ्चारन हनु ुऩूिय ऩमन सयोकायिारा िामसन्दाहरुका 
मफचभा खलु्रा साियजमनक सनुिुाइ गनुय ऩनेछ । 
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(५) आमोजना सञ्चारन हनु ु ऩूिय नै ऩरयमोजनाको बौमतक सॊयचनाको (गरुु मोजना) सवहतको नक्िा 
गाउॉऩामरकाभा ऩेि गयी स्िीकृती मरन ुऩनेछ । मदद स्िीकृमत नमरई ऩरयमोजना सञ्चारन गरयएभा 
गाउॉऩामरकारे तत्कारै योक्न सक्नेछ य सात ददन मबत्र नक्िा ऩेि गनय आदेि ददन सक्नेछ । 

(६) स्थानीम फामसन्दाहरुरे चाहेको खण्डभा (मनशित) प्रमतित िेमय रगानी गनय सक्ने व्मिस्थाको 
समुनशितता गनुयऩनेछ । 

१४.विद्यतु उत्ऩादन सिेऺण अनभुमत सम्फन्धी व्मिस्था:  (१) एक भेगािाट सम्भका जरविद्यतु 
आमोजना सम्फशन्ध स्थानीमस्तयको नीमत, काननु, भाऩदण्ड, मोजना तजुयभा, कामायन्िमन, अनगुभन य 
मनमभन गने सम्भका अमधकाय स्थानीम तहराई प्राप्त बए फभोशजभ एक भेगािाट सम्भका जरविद्यतु 
उत्ऩादन सिेऺण अनभुमत-ऩत्र घयऩझोङ गाउॉऩामरकाफाट जायी गरयने छ । 

(२) विद्यतु उत्ऩादनको अनभुमत-ऩत्र ददॊदा स्थानीमराई ग्राह्यता ददइने छ । 

(३) ५०० वकरोिाट सम्भको जरविद्यतु आमोजना सिेऺण अनभुमतका रामग प्रमतिषय 
रु.१,५०,०००/-, ५०१ वकरोिाट देशख १ भेगािाटसम्भका जरविद्यतु आमोजनाका रामग रु. 
२,५०,०००/- का दयरे दईु िषयको एकभषु्ठ फझुाउन ुऩनेछ । 

(४) सिेऺण अनभुमतका रामग आिश्मक कागजऩत्रहरु दयखास्तका साथ ऩेि बएकोराई भात्र 
भान्मता प्रदान गरयने छ । 

(५) विद्यतु उत्ऩादन सिेऺण अनभुमत ददॊदा सम्फशन्धत िडा कामायरम, सयोकाय समभमत, तथा जर 
उऩमोग समभमतको मसपारयसको आधायभा गाउॉऩामरकाफाट सिेऺण अनभुमत ददइनेछ । 

(६) आमोजनाको अध्ममन य अनसुन्धानको अनभुानीत रागत खचय सवहत विद्यतु उत्ऩादनसम्भको 
हाइड्रो सम्फन्धी ऩयाभियदाता सॊस्थाफाट तमाय ऩायेको अध्ममन प्रमतिेदनको प्रस्ताि ऩेि गनुय ऩनेछ । 

(७) नाऩी विबागर्द्ाया प्रकाशित १:२५००० िा १:५०००० स्केरभा नक्िाभा अऺाॊि य देिान्तय 
खलु्ने गयी आमोजनाको रामग आिश्मक ऺेत्र तथा जराधाय ऺेत्र य आमोजनाको सॊयचनाहरु येखाङ्कन 
गरयएको स्थरगत नक्िा सभेत ऩेि गनुय ऩनेछ । 

१५. जर विद्यतु आमोजनाको जमडत ऺभता मनधाययण गने व्मिस्था: (१) सिेऺण अनभुमत-ऩत्र भाग 
गरयएको आमोजनाको जमडत ऺभता मनधाययण गनय प्रफन्धकरे उऩरब्ध गयाएको हाईड्रोरोजीकर 
टाईभ मसरयज डाटाको प्रोव्माविमरटी अप एक्सीडेन्स (Probability of Exceedance य Q45 राई 
साभान्मतमा आधाय भामननछे । 
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(२) प्रफन्धकरे ऩेि गयेको हाईड्रोरोजीकर त्माॊक य कामायरमभा उऩरब्ध त्माॊक फीच ताशत्िक 
रुऩभा पयक ऩयेको ऩाइएभा कामायरमको त्माॊकराई आधाय भानी सम्फशन्धत आमोजनाको जमडत 
ऺभता मनधाययण गरयनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ आमोजनाको जमडत ऺभता मनधाययण गदाय कामायरमरे जरस्रोतको उऩमोग, 
विद्यतु फजायको उऩरब्धता य रगानीको अमधकतभ प्रमतपरराई सभेत आधाय भानी अनसूुची-१ भा 
मनददयष्ट गयेको विमध अनसुाय ऺभता मनधाययण गरयनेछ । 

१६. प्रफन्धकरे आमथयक ऺभता िा हैमसमत प्रस्ततु गदाय ऩेि गनुय ऩने कागजातहरु: (१) दतायिार 
चाटयड एकाउन्टेन्टफाट प्रभाशणत बएको कम्तीभा रु. ऩशच्चस राख फयाफय सम्ऩशत्त यहेको विियण ऩेि 
गनुयऩनेछ। 

(२) एक ऩटकभा एक बन्दा फढी आमोजना सिेऺण अनभुमत-ऩत्रको रामग दयखास्त ददन चाहान े
आिेदकरे थऩ आमोजना कामायन्िमन गनय सक्न ेआधाय य प्रमत आमोजना थऩ ऩचास राखको दयरे 
अमतरयक्त आमथयक ऺभताको ऩषु्टमाइॉ सवहत कागजात ऩेि गनुय ऩनेछ । 

१७.प्रफन्धकरे आफ्नो प्राविमधक ऺभता प्रस्ततु गनय ऩेि गनुय ऩने कागजातहरु: प्रचमरत काननु 
फभोशजभ नेऩारभा दताय बएको ऩयाभियदाता सॊस्थासॉगको सम्झौता-ऩत्र, ऩयाभियदाता सॊस्थाको प्रभाण-

ऩत्र, स्थामी रेखा नम्फयको प्रभाण-ऩत्र तथा मनमभािरीको प्रभाशणत प्रमतमरवऩ अमनिामय ऩेि गनुय ऩनेछ 
। मदद ऩूया कागजऩत्र ऩेि नबएभा अनभुमत ददन फाध्म हनुे छैन । 

१८.दयखास्त उऩय कायिाही सम्फन्धी व्मिस्था: (१) कामायरमरे यीतऩूियक दताय बएको ऩवहरो 
दयखास्तराई कायिाहीको ऩवहरो प्राथमभकता ददनेछ । 

(२) आिश्मक कागजात तथा विियणहरु प्राप्त नबएसम्भ त्मस्ता दयखास्त उऩय कायिाही अगामड 
फढाइने छैन । 

(३) प्रफन्धकको तपय फाट ऩेि गनुयऩने सम्ऩूणय कागजात तथा विियणहरु ऩेि बएको १५ ददन मबत्र 
अनभुमत-ऩत्र प्रदान गरयनेछ । 

(४) आमोजना सॊचारन हनुे खोरा िा ऩानीको स्रोत, कुनै िस्तीको खानेऩानी य मसॊचाईभा प्रमोग 
बईयहेको खण्डभा ऩवहरो प्राथमभकता खानेऩानी य मसॊचाई हनुेछ । खानेऩानी य मसॊचाईराई फढी 
बएको ऩानीको हकभा बन ेसिेऺण अनभुमत ददन सवकनेछ । 

१९.सिेऺण अनभुती -ऩत्रको अिमध: (१) विद्यतु उत्ऩादन, प्रसायण तथा वितयणको सिेऺण अनभुमत-

ऩत्रको अिमध अमधकतभ तीन िषयको हनुेछ । 
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(२) प्रफन्धकराई ऩवहरो ऩटक सिेऺणको अनभुमत-ऩत्र जायी गदाय दईु िषयको अिमध बन्दा कभ हनुे 
गयी जायी गरयने छैन । 

(३) अनभुती-ऩत्रको निीकयणको रामग म्माद सभाप्त हनु ु अगािै कामायरमभा दयखास्त नऩयेभा 
अनभुमत-ऩत्र स्ित: यर्द् हनुेछ। अनभुमत-ऩत्र निीकयण तथा म्माद थऩको रामग विियण ऩेि गने 
ढाॉचा अनसूुची-२ फभोशजभ हनुऩुनेछ। 

२०.सिेऺण अनभुमत-ऩत्रको निीकयण सम्फन्धी व्मिस्था: (१) निीकयणको रामग अनभुमत-ऩत्रको म्माद 
कामभै यहॉदै ५०० वकरोिाट सम्भको रामग रु. २०००००/- (दईु राख) दस्तयु य ५०१ 
वकरोिाट देशख १ भेगािाट सम्भका रामग  रु.३,००,०००/- (तीन राख) दस्तयु सवहत मनिेदन ऩेि 
गनुय ऩनेछ । 

(२) अनभुती-ऩत्रको रामग दयखास्त ददॉदा मस ऐनको अनसूुची-२ फभोशजभका पायभहरु तथा विगतभा 
ऩेि गयेको कामयतामरका अनसुायको कामय प्रगमत प्रमतिेदन ऩेि गनुयऩनेछ ।कामयतामरका फभोशजभ 
मनधायरयत कामयहरु तोकीएको म्मादमबत्र सम्ऩनाल हनु नसकेभा सोको कायण य औशचत्म सभेत उल्रेख 
गनुयऩनेछ । 

(३) अनभुती-ऩत्रको निीकयण गने प्रमोजनको रामग आमोजनाको ऩमछल्रो अिमधको कामय प्रगतीराई 
नै भखु्म आधाय भामननेछ। प्रफन्धकरे ऩेि गयेको कामय प्रगती सन्तोषजनक नबएको देशखएभा िा 
कामायरमरे आिश्मक ठानेभा आमोजनाको प्रगती सम्फन्धभा प्रफन्धकफाट थऩ ऩषु्टमाई मरन िा 
कामायरमरे आफ्ना भातहतका कभयचायी खटाई आमोजनाको स्थरगत मनयीऺण गयाउन सक्नेछ। 

(४) प्रफन्धकको भाग हेयी आिश्मकता य औशचत्मताका आधायभा एक ऩटक विद्यतु उत्ऩादन प्रसायण 
िा वितयणको सिेऺण अनभुती-ऩत्र नविकयण गनय सवकनेछ । 

(५) आमोजनाको कामय प्रगती सन्तोषजनक नदेशखएभा त्मस्तो आमोजनाको रामग जायी गरयएको 
अनभुती-ऩत्रको निीकयण गरयने छैन । 

२१.विद्यतु उत्ऩादनको अनभुती-ऩत्र य प्रसायण वितयण सम्फन्धी व्मिस्था: (१) गाउॉऩामरका मबत्र 
विद्यतु आमोजनाको मनभायण गनय चाहने प्रफन्धकरे विद्यतु उत्ऩादनको अनभुती-ऩत्र प्राप्त गनयका रामग 
सिेऺण अनभुती फहार यहेको अिमध मबतै्र देहाम फभोशजभको कागजातहरु सवहत दयखास्त ददनऩुनेछ 
। मदद तोवकएको सभम अिमध मबत्र दयखास्त नददए स्ित: खायेज बएको भामननेछ । 

(क)  विद्यतु उत्ऩादनको अनभुती िलु्क ५०० वकरोिाट सम्भ रु २ ,००,०००।-) दईु राख (
य ५०१ वकरोिाट देशख १ भेगािाट सम्भका रामग रु.५,००,०००/-  )ऩाॉच राख (राग्नेछ 
। 
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(ख)  ऐनको दपा १६ फभोशजभको वित्तीम व्मिस्था सम्फन्धी आमथयक ऺभता िा हैमसमतको 
विियण अमनिामय ऩेि गनुयऩनेछ । 

(ग)  ऩरयमोजनाको रामग स्थामी िा अस्थामी तियफाट घय जग्गाको उऩमोग िा प्रामप्तको रामग 
चावहने आिश्मक सयकायी िा गैय सयकायी जग्गाको कुर ऺेत्रपर य जग्गाधनीहरुको रगत 
सभेत ऩेि गनुय ऩनेछ । 

(घ)  आिश्मकतानसुाय स्िीकृत प्रायशम्बक िाताियणीम ऩयीऺण प्रमतिेदन िा िाताियणीम प्रबाि 
भलु्माङ्कन प्रमतिेदनसाथ ऩेि बएको हनु ुऩदयछ । 

(ङ)  कम्ऩनी य विद्यतु प्रामधकयण मफच बएको विद्यतु खरयद सम्झौता ऩत्र सभेत सॊरग्न गनुयऩदयछ 
। तय मग्रडभा आफर्द् नगयी ग्राभीण विद्यतुीकयण हनुे ऺेत्र बए ग्राहकको विियण ऩेि गनुय 
ऩदयछ मस्तो अिस्थाभा विद्यतु प्रामधकयणसॉग कुनै सम्झौता नबए ऩमन हनु्छ । 

(च)   अन्म विियणहरु: 

१. आमोजना ऺेत्रको प्रभखु सॊयचनाको येखाॊकन तथा Co-ordinate सवहतको सक्कर टोऩो 
नक्िा, 
२. मनभायण कामयको विस्ततृ तामरका, 
३. आमोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन विस्ततृ इशन्जमनमरयङ्ग मडजाइन य मडजाइन नक्िाहरु 
(Design Drawing ) तथा सोको विद्यतुीम प्रमत (Electronic Copy)  

)२ (वित्तीम व्मि स्था सम्फन्धी आिश्मक कागजातहरु देहाम फभोशजभ हनुेछन ्। 

(क) आमोजनाभा हनुे स्ि: ऩूॉजी य ऋणको रगानी अनऩुात खलु्ने जानकायी विियण ऩेि गयेको हनु ु
ऩदयछ । 

(ख) ऩमछल्रो आ.ि.को रेखा ऩयीऺण गरयएको वित्तीम विियण (Audited Financial Statement)  

ऩेि गनुय ऩदयछ । 

(ग) ऩरयमोजना/ आमोजनाको स्ि: ऩूॉजी फयाफयको कम्ऩनी नेटिथय िा सोही फयाफयको िेमय 
होल्डयहरुको स्िमभ ् ऩूॉजी रगानी गने इच्छुक व्मशक्त िा सॊस्थासॉग बएको सम्झौता तथा 
इच्छुक व्मशक्त िा सॊस्थाको आमथयक हैमसमत ऩवुष्ट हनुे चाटयड एकाउन्टेन्टफाट प्रभाशणत 
कागजातका साथै फैंक इस्टेटभेन्ट िा अन्म सम्ऩशत्त विियण अमनिामय ऩेि गनुय ऩदयछ । 

  (घ) िेमय ऩूॉजीभा रगानी गने प्रमतिर्द्ता गरयएको सॊचारक समभमतको मनणयमको प्रभाशणत प्रमतमरवऩ 
सॊरग्न गनुय ऩदयछ । 

(ङ) कुनै ऩमन वित्तीम फैंकहरुफाट रगानी गने ऋण सम्झौताको प्रमतफर्द्ता-ऩत्र ऩेि गनुय ऩनेछ । 

(३) प्रफन्धक कम्ऩनीसॉग सम्फशन्धत कागजातहरु बएकोरे भात्र भान्मता प्रदान गरयनेछ । 

(४) विद्यतु उत्ऩादनको सिेऺण अनभुमत-ऩत्रभा कामभ यहेको जमडत ऺभता नै विद्यतु उत्ऩादनको 
अनभुमत-ऩत्रभा कामभ गरयनेछ तय Hydrology Power Evacuation  रगामतका कायणरे पयक ऺभताको 
रामग विद्यतु खरयद मफक्री सम्झौता (PPA) िा जडान सम्झौता (Connection Agreement) बएको अिस्था 
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सॊिोमधत सम्बाव्मता अध्ममन प्रमतिेदन तथा आिश्मकता अनसुाय सॊिोमधत स्िीकृत िाताियणीम अध्ममन 
प्राप्त बए ऩिात सोवह ऺभताको रामग उत्ऩादनको अनभुमत-ऩत्रको कायिाही अगाडी फढाइनेछ। 

(५) विद्यतु उत्ऩादनको सिेऺण अनभुमत-ऩत्र जायी बएकै प्रफन्धकको नाभभा विद्यतु उत्ऩादनको अनभुमत-
ऩत्र प्रदान गरयनेछ । तय व्मशक्तको नाभभा विद्यतु उत्ऩादनको सिेऺण अनभुमत-ऩत्र जायी बएको य 
मनजरे आपु सभेत सॊरग्न यहेको कम्ऩनीको नाभभा जायी गनय भाग गयेभा विद्यतु उत्ऩादनको अनभुमत-
ऩत्र ददन सवकनेछ। 

(६) प्रफन्धकको भाग हेयी आिश्मकता य औशचत्मका आधायभा एकै ऩटक विद्यतु उत्ऩादन, प्रसायण िा 
वितयणको अनभुमत-ऩत्र ददन सवकनेछ। 

(७) विद्यतु उत्ऩादनको अनभुमत-ऩत्र जायी बएको मभमतरे हनु नसकेको तीन फषय मबत्र मनभायण सम्ऩनाल 
गनुयऩनेछ। अनभुमत-ऩत्र प्राप्त बएको एक फषय मबत्र मनभायण िरुु नबएको ऩाइएभा उत्ऩादनको अनभुमत-ऩत्र 
यर्द् गनय सवकनेछ ।  

(८) विद्यतु उत्ऩादनको अनभुमत तीस फषयको यहनेछ। उक्त अिमध सभाप्त बएऩमछ आमोजना चार ु
अिस्थाभा नै गाउॉऩामरकाराई हस्तान्तयण गनुयऩनेछ । 

(९) आम्दानीको ऩाॉच प्रमतित योमल्टी गाउॉऩामरकाराई चौभामसक रुऩभा फझुाउन ुऩनेछ । 

(१०) प्रमत वकरोिाट रु. १००।– (एक सम) का दयरे इनशजय िलु्क प्रमत िषय गाउॉऩामरकाराई 
फझुाउन ुऩनेछ । 

२२. आमोजनाको ऺभता एॊि ऺते्र मनधाययण् (१) भामथ जनुसकैु कुया रेशखएको कुया बएता ऩमन अनभुमत-
ऩत्र भाग गयी ऩेि गयेको दयखास्त साथ भाग बएको ऺेत्रभा आमोजनाको मवकन गनयको रामग 
कामायरमरे भाग गयेको ऺेत्र खरुाई Technical Clearance सम्फन्धभा ददएको याम एॊि मनदेिन अनसुाय 
भात्र कामायरमरे अनभुामत-ऩत्र सम्फन्धी कायिाही आगामड फढाउने छ । 

(२) कामायरमरे आिश्मक ठानेका प्राविमधक सहमोगका रामग विद्यतु विकास विबागभा अनयुोध गनय 
सक्नेछ। 

(३) सॊशऺप्त िाताियणीम ऩयीऺण प्रमतिेदन तथा प्रायशम्बक िाताियणीम ऩयीऺण प्रमतिेदन तमायी तथा 
स्िीकृत गने क्रभभा सॊघीम भामभरा तथा सभान्म प्रिासन भन्त्रारम य विद्यतु विकास विबागफाट 
आिश्मक सहमोग मरन सवकनेछ । 

ऩरयच्छेद-५ 

ऩानीको भहुान सम्फन्धी व्मिस्था 
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२३. ऩानीको भहुान सम्फन्धी व्मिस्था् (१) घयऩझोङ गाउॉऩामरका ऺेत्र मबत्र यहेका ऩानीको भहुानको 
अनभुमत िा स्िीकृमत विना कुनै ऩमन आमोजना सञ्चारन गनय ऩाइने छैन । 

(२) उऩदपा (१) भा उल्रेख गरयएको ऩानीको भहुान सम्फन्धभा साविकदेशख सञ्चारन हुॉदै आएको 
यहेछ बन े ऩमन गाउॉऩामरकाफाट अमनिामय रुऩभा अनभुमत मरन ु ऩनेछ। मदद नमरएभा गाउॉऩामरकारे 
सञ्चारनभा योक रगाउन सक्नेछ ।खानेऩानीको भहुान दताय सम्फन्धी सचुना पायाभ अनसूुची ३ भा 
उल्रेख बए फभोशजभ हनुेछ।  

(३) नदी, खोरा य खोल्साफाट फग्ने ऩानी, कुनै व्माऩाय व्मिसाम सञ्चारन गनयका रामग देहाम फभोशजभ 
अनभुमत िा स्िीकृमत मरएय भात्र आमोजना सञ्चारन गनय ऩाउनेछ । मदद अनभुमत नमरई गयेभा 
गाउॉऩामरकारे योक रगाउन सक्नेछ । 

(क) घयऩझोङ गाउॉऩामरका ऺेत्र मबत्रका जरस्रोतको सम्फन्धभा जर उऩमोग समभमत य सयोकायिारा 
समभमतको याम सझुािका आधायभा गाउॉऩामरकारे सॊयऺण य सॊिर्द्यन गनेछ य उक्त समभमतहरुको 
मसपारयसभा भात्र अनभुमत िा स्िीकृमत ददइनेछ । 

(ख) घयऩझोङ गाउॉऩामरका ऺेत्र मबत्र यहेका जराधायहरुराई व्मिशस्थत गयी उऩमोग गने अमधकायभा  
गाॉउऩामरका यहनेछ। सॊघ य प्रदेिका मनशम्त आिश्मक ऩयेभा सम्फशन्धत िडा य गाउॉऩामरकाको सहभमत 
मरएय भात्र ऩरयमोजना सञ्चारन गनय सक्नेछ । 

(ग) ऩानीफाट सञ्चारन हनुे उद्योग, कृवष व्मिसामका रामग बए सभम सभमभा गाउॉऩामरकाको गाउॉसबारे 
तोवकए फभोशजभको कय िा िलु्क रगाउन सक्नेछ । 

(घ) ऩानीको भहुान बएको ठाउॉ व्मशक्त वििेषको जग्गाभा बए ऩमन गाउॉऩामरकाको अधीनभा हनुेछ । 

(ङ) साविकदेशख चमरयहेको ऩानी घट्ट, कुरो, नारा, वऩउने ऩानीको सम्फन्धभा कुनै कय रगाइने छैन । 
कसैरे व्माऩाय व्मिसाम गये िाऩत गाउॉऩामरकारे मनधाययण गये फभोशजभ कय िा िलु्क राग्ने छ । 

(च) सभदुाम, उऩबोक्ता, व्मशक्त वििेष िा कम्ऩनी िा सॊस्थारे ऩानीको भहुानफाट ऩानी रैजानका रामग 
गाउॉऩामरकाको स्िीकृमत नमरई रैजान ऩाइने छैन। मदद विना अनभुमत रगेको ऩाईएभा गाउॉऩामरकारे 
योक रगाउन सक्नेछ।  

(छ) ऩानीफाट उत्ऩादन हनुे उजाय, व्मिसावमक खानेऩानी (मभनयर िाटय), व्मिसावमक भाछाऩारन, कृवष 
व्मिसाम तथा अन्म कृवषजन्म खेती रगामतका कामय गनय गाउॉऩामरकाको स्िीकृमत मरएय भात्र उद्योग 
तथा व्मिसाम सञ्चारन गनय सक्नेछ । 
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२४. सम्झौता् घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको सम्फशन्धत िडा कामायरमरे जरस्रोत सम्फन्धी विषमभा सम्झौता 
गनुयऩनायका कायण सवहत गाउॉ कामयऩामरका सभऺ मसपारयस गयी ऩठाउन ुऩनेछ य गाउॉ कामायऩामरकारे 
सभेत स्थामनम िामसन्दाको वहतभा छ छैन सोको अध्ममन गयी गाउॉऩामरका अध्मऺको योहियभा 
सम्फशन्धत िडा अध्मऺरे दईु ऩऺ फीच सम्झौता गनय सक्नेछ । 

२५. अनभुमत यर्द् हनु ेअिस्था् गाउॉऩामरकारे ददएको अनभुमत फभोशजभ काभ नगयेभा, १ (एक) फषय 
मबत्र मनभायण कामय सरुु नगयेभा, फझुाउन ु ऩने योमल्टी नफझुाएभा, प्रचमरत काननुको उल्रॊघन गयेभा 
अनभुती-ऩत्र यर्द् गनय सक्नेछ । 

 

 

 

 

ऩरयच्छेद-६ 

विविध 

२६. मनमभ फनाउन सक्ने्   मो ऐन कामायन्िमन गनय कामयऩामरकारे आिश्मक मनमभ फनाउन सक्नेछ।  

२७. भाऩदण्ड, मनदेशिका य कामयविमध फनाउन सक्ने्  मस ऐन कामायन्िमनको रामग कामयऩामरकारे 
आिश्मक भाऩदण्ड, मनदेशिका तथा कामयविमध फनाउन सक्नेछ। 

२८. दण्ड सजामको व्मिस्था् गाउॉऩामरकाको ऺेत्रमबत्र कुनै ऩमन कम्ऩनी, पभय य व्मशक्तरे गैयकाननुी 
उद्योग, व्मिसाम सॊचारन गनय ऩाउने छैन। मदद गयेको ऩाइएभा काननु फभोशजभ कायिाही गरयनेछ य 
उक्त कम्ऩनी, पभय य व्मशक्तराई कारो सूचीभा सभेत याख् न सक्नेछ।  

२९. सॊिोधन् मस ऐनराई सॊिोधन गनय आिश्मक ठामनएभा गाउॉसबारे सॊिोधन गनय सक्नेछ। 

३०. खायेजी य फचाऊ् मस सम्फन्धी गाउॉऩामरकारे हार सम्भ सम्ऩादन गयेका कामयहरु मसै ऐन 
फभोशजभ बएको भामननेछ। मदद प्रदेि य सॊघको काननुसॉग फाशझएभा फाशझएको हदसम्भ स्ित: यद्द हनु े
छ। 
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अनसूुची-१ 

(दपा १५ को उऩदपा (३) फभोशजभ) 
मभमत....................... 

श्रीभान ्अध्मऺ ज्मू, 
घयऩझोङ गाउॉऩामरका, जोभसोभ, भसु्ताङ। 

विषम् ......................................जर विद्यतु आमोजना (......... वक.िा.) को विद्यतु उत्ऩादन 
सिेऺण अनभुमतऩत्र (सॊख्मा् विद्यतु विकास विबाग) ............... वि.उ.स..........................को म्माद 
थऩ य नविकयण तथा ............. ...................  ................... .......................... 
........सम्फन्धभा । 

उऩमुयक्त अनभुमत-ऩत्र म्माद मही मभमत ........................ भा सभाप्त हनुे बएको य कामभ अिमधभा 
सम्ऩूणय कामय सभाप्त हनु नसकेकोरे फाॉकी कामय सम्ऩनाल गनयको रामग सॊरग्न तामरका सवहत सो को 
म्माद ........... सम्भ थऩ हनु तथा ................. ............................ .......................... 
............................ ............................. .......................... .............................. 
............................ ............................. ........................ को रामग आिश्मक दस्तयु य 
मनददयष्ट विियण सवहत दयखास्त गदयछु । 

साथै भ/हाभी मो प्रमतफर्द्ता गदयछु/गदयछौँ वक सॊरग्न पायभभा उल्रेख बए अनसुायको सफै विियणहरु 
सत्म त्मभा आधारयत छन ् य सॊरग्न कामयतामरकाका अनसुायका कामयहरु आगाभी फषय सम्ऩनाल गरयने 
छन ्। मदद सॊरग्न विियणहरु त्मभा आधारयत नऩाइएभा िा सॊरग्न कामयतामरका अनसुाय उल्रेख्म 
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प्रगमत गनय नसकेभा प्रचमरत काननु तथा अनभुमत-ऩत्रका (म्माद थऩ हुॉदाका सभेत) सतयहरु अनसुाय 
अनभुमत-ऩत्र यद्दसम्भको कायिाही हनु गएभा भेयो/हाम्रो कुनै गनुासो छैन । 

मनिेदक िा अशख्तमाय प्राप्त व्मशक्तको  

हस्ताऺय................................ कम्ऩनीको छाऩ नाभ ..................................... 

 

नोट् प्रत्मेक ऩानाभा अशख्तमाय प्राप्त व्मशक्तको दस्तखत  य कम्ऩनीको हकभा छाऩ सभेत हनु ुअमनिामय 
छ । विियणहरु मही ढाॉचाभा सपा टाइऩ गरयएको हनु ुऩने छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची-२ 

(दपा १९ को उऩदपा (३) फभोशजभ) 
जर विद्यतु सिेऺण अनभुमत-ऩत्रको म्माद थऩ (निीकयण) को दयखास्त साथ ऩेि गने 

विियणहरु 

आमोजना सम्फन्धी सॊशऺप्त विियण 

अनभुमत ऩत्र सॊख्मा      वि.वि.वि................... वि.उ.स................... विबागीम प्रमोजनको रामग 
आमोजनाको नाभ तथा ऺभता्  

 

खोराको नाभ् 

शजल्रा् भसु्ताङ 

गाउॉऩामरका् घयऩझोङ  

प्रफन्धकको नाभ, ठेगाना. (ऩो.फ.नॊ., ईभेर, टेमरपोन य फ्माक्स बएभा सो सभेत  

 

अनभुमत ऩत्र जायी मभमत्................................. 

मस अगामडको म्माद थऩको विियण  
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(क) २०  .....................देशख २० .................... सम्भ  

(ख) २०  .....................देशख २०........ ............ सम्भ 

(ग) २०  .....................देशख २० .................... सम्भ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची-३ 

जरश्रोतको भहुान दताय सम्फन्धी सूचना !!! 

 

घयऩझोङ गाउॉऩामरका िडा नॊ...........शस्थत.........................भा ...................... 
खानेऩानी/मसचाइ/अन्म प्रमोजनको भहुान दताय गरय ऩाऊॉ  बमन ................................. जर उऩबोक्ता 
सॊस्थाको अध्मऺ/सशचिरे मस कामायरमभा मनिेदन ऩेि गनुय बएको हुॉदा उल्रेशखत जरश्रोतको भहुान 
दताय गने सम्फन्धभा मनिेदन ऩेि गनुय बएको व्महोया झटुा बएभा िा भहुान दतायको सम्फन्धभा कुनै िाधा 
व्मिधान बएभा सचुना प्रकाशित बएऩछी सभम पयक नऩने गयी प्रभाण सवहत मो सचुना प्रकाशित बएको 
मभमतरे ३५ ददन मबत्र मस कामायरमभा उजयुी गनुय हनु मो सूचना प्रकाशित गरयएको छ 

 

आऻारे, 
नाभ : गौयी प्रसाद आचामय 
प्रभखु प्रिासकीम अमधकृत 

मभमत : २०७८।०३।09 गते 


