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(हेलम्ब ुगाउँ कायर्पा�लकाबाट �म�त २०७६ /०७ /०३ मा पा�रत)   

साना जल�व�तु आयोजनाको �वकास सम्बन्धी कायर्�वधी ,२०७६ 

�स्तावना 

हेलम्ब ुगाउँपा�लका क्षे� �भ� १ मे.वा. (१००० �कलोवाट) सम्म क्षमताका जल�व�ुत उत्पादन, 

�सारण वा �वतरणको सव�क्षणको अनमु�तप� तथा �व�तु ्उत्पादन, �सारण वा �वतरणको अनमु�तप� 

जार� गन� वा संशोधन गन� वा न�वकरण गन� वा खारेज गन� काम कारवाह� वा �नणर्य ���यामा 

लाग ुगन� उ�ेश्यले स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को खण्ड ध को उपखण्ड 

३ र  हेलम्ब ु गाउँपा�लकाको �शासक�य कायर्�व�ध (�नय�मत गन�) ऐन, २०७५ को दफा ४ 

बमोिजम हेलम्ब ुगाउँ कायर्पा�लकाले यो कायर्�व�ध जार� गरेको छ ।  
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1. संिक्ष� नाम र �ारम्भः (१) यो कायर्�व�धको नाम “साना जल�व�तु आयोजनाको �वकास 

सम्बन्धी कायर्�वधी ,२०७६” रहेको छ । 

   (२) यो कायर्�व�ध कायर्पा�लकाले स्वीकृत ग�र स्थानीय राजप�मा �कािशत गरे 

प�ात लाग ुहनुेछ । 

2. प�रभाषाः (१) �वषय र �संगले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमाः 

क. "�व�तु" भ�ाले जल�व�ुत सम्झन ुपदर्छ । 

ख. “आयोजना” भ�ाले १ मे.वा. (१००० �कलोवाट) सम्म क्षमताका जल�व�तु 

उत्पादन, �सारण एवं �वतरण सम्बन्धी आयोजना सम्झन ुपदर्छ । 

ग. “कायार्लय"  भ�ाले हेलम्ब ुगाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय सम्झन ुपदर्छ । 

घ. “�वभाग” भ�ाले �व�तु �वकास �वभाग सम्झन ुपदर्छ । 

ङ. “�व�र्क “ भ�ाले कुनै आयोजनाको अनमु�तप�को ला�ग दरखास्त �दएका वा 

अनमु�तप� �ा� गरेका व्यि� वा संस्थालाइ सम्झन ुपदर्छ । 

च. “आ�धकार�क व्य�ी” भ�ाले �व�र्कको तफर् बाट सम्पकर्  वा प�ाचार गनर् स�ालक 

स�म�तले तोकेको आ�धकार�क व्य�ी सम्झन ुपदर्छ । 

3. �व�तु उत्पादन सव�क्षणको दरखास्त सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै �व�तु आयोजनाको ला�ग 

सव�क्षण गनर् चाहने �व�र्कले �व�तु उत्पादनको सव�क्षणको अनमु�तप� �ाप् त गनर् देहाय 

वमोिजमको कागजात तथा �ववरणहरु स�हत अनसूुची-१ मा तो�कएको ढाँचामा कायार्लय 

समक्ष दरखास्त �दन ुपन�छ । 

क. �व�तु उत्पादनको सव�क्षणको अनमु�तप�को ला�ग दरखास्तसाथ रु.१,००,०००।– 

��त वषर्का दरले एक म�ु रु.२,००,०००।- अनमु�तप� वापतको धरौट� रकम 

धरौट� खातामा जम्मा गनुर् पन�छ ।  

ख. दरखास्तका साथ अध्ययन कायर् गनर् लाग् ने अनमुा�नत खचर्को �डटेल क� �ेक डाउन 

(Detail cost breakdown),  कायर् ता�लका (अध्ययन सम्पन् न गनर् र शरुुको २ वषर्मा 

गन� अध्ययनको कायर् स�हत) आयोजनाको हाइ�ोलोिजकल �व�ेषण आ�द खुल्ने गर� 

तयार पारेको डेस्कस्टडी �रपोटर् (परामशर्दात ृसंस्थाबाट �मािणत) साथै नापी �वभाग�ारा 

�कािशत 125,000׃ वा 150,000׃ स्केलको स्थलरुप नक्सामा अक्षांश र 

देशान्तर खुल्ने गर� आयोजनाको ला�ग आवश्यक क्षे� तथा जलाधार क्� र 

आयोजनाको संरचनाहरु समेत रेखा�न ग�रएको स्थलरुप नक्सा पेश गनुर् पन�छ । 
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ग. संस्थाले दरखास्त �ददा संस्था दतार्को �माणप�, स्थायी लेखा �माणप�, संस्थाको 

�वन्धप� तथा �नयमावल� र कर च�ुा वा दािखलाको �माणप�हरुको �मािणत 

��त�ल�प,  

घ. उपदफा (३) वमोिजम आ�थर्क क्षमता �मािणत हनुे कागजात �ववरण,  

ङ. उपदफा (४) वमोिजम �ा�व�धक क्षमता �मािणत हनु ेकागजात �ववरण, 

च. �व�र्कको तफर् बाट सम्पकर्  वा प�ाचार गनर् तो�कएको आ�धकार�क व्यि�को �ववरण 

(स�ालक स�म�तको �नणर्यबाट तो�कएको), प�चार गनर् स्प� ठेगाना, सम्पकर्  टे�लफोन 

नं. (कायार्लय, �नकास), मोबाइल नं., फ्याक्स नं., पो.व.नं. तथा ईमेल । 

 (२) जल�व�ुत आयोजनाको हकमा देहायको आधारमा ज�डत क्षमता �नधार्रण ग�रनेछ । 

क. कायार्लयले अनमु�तप� माग ग�रएको आयोजनाको ज�डत क्षमता �नधार्रण गनर् 

�व�र्कले उपलव्ध गराएको हाइ�ोलोिजकल टाइम �स�रज डाटाको (Probability of 

Excedence) �ोब्या�ब�लट� अफ एिक्सडेन्ट  Q45 (क्यू फोट� फाइभ) लाई 

सामान्यतया आधार बनाउने छ । 

ख. �व�र्कले पेश गरेको हाइ�ोलोिजकल तथ्या� कायार्लयमा उपलव्ध आ�धकार�क 

तथ्या�सँग ताित्वक रुपमा फरक परेको पाइएमा कायार्लयमा उपलव्ध तथ्या�लाई 

आधार मा�न सम्विन्धत आयोजनाको ज�डत क्षमता �नधार्रण ग�रने छ । 

ग. यसर� कुनै आयोजनाको ज�डत क्षमता �नधार्रण गदार् कायार्लयले जल�ोतको 

उपयोग, �व�तु बजारको उपलव्धता र लगानीको अ�धकतम ��तफललाई समेत 

आधार मा�न क्षमता �नधार्रण ग�रने छ । 

घ. �व�र्कले दरखास्त माग गरेको ज�डत क्षमता भन्दा कायार्लयबाट �नधार्रण भएको 

ज�डत क्षमता एक मेघावाट भन्दा बढ� हनु आएमा पेश भएको दरखास्त र�  ग�र 

सो को जानकार� �व�र्कलाई गराइनेछ । 

 (३) �व�र्कले आफ् नो आ�थर्क क्षमता वा है�सयत �स्ततु गनर् कायार्लय समक्ष �नम्न 

कागजातहरु पेश गनुर्पन�छः 

क. दतार्वाल (Registered) चाटर्डर् एकाउन्टेन्टबाट �माणीत भएको किम्तमा रु. दश लाख 

बराबरको खुद सम्पि� (नेट वथर्) रहेको �ववरण । 
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ख. एक भन्दा ब�ढ आयोजनाको सव�क्षण अनमु�तप�को ला�ग दरखास्त �दनेको हकमा 

त्यस्तो �व�र्कले माग गरेको थप आयोजना कायार्न्वयन गनर् सक्ने अ�त�र� आ�थर्क 

क्षमता । 

 (४) �व�र्कले आफ् नो �ा�व�धक क्षमता वा आ�थर्क हैिशयत �स्ततु गनर् देहाय 

वमोिजमका कागजात �ववरणहरु कायार्लय समक्ष पशे गनुर् पन�छः  

क. �च�लत कानून वमोिजम नपेालमा दतार् भएको परामशर्दात ृ संस्थासँगको सम्झौताप�, 

परामशर्दात ृसंस्थाको �माणप�, स्थायीलेखा �माणप� एवं �वन्धप� तथा �नयमावल�को 

�मािणत पर�त�ल�प, 

 (५) दरखास्तको �ाथ�मकता �म तथा �रतपूवर्क नभएको र माग भएको कागजात 

समय�भ� पेश नगन� �व�र्कहरुको दखार्स्त समवन्धमाः  

क. कायार्लयले �रतपूवर्क दतार् भएको प�हलो दरखास्तलाई कारवाह�को �ममा प�हलो 

�ाथ�मकता �दनेछ । 

ख. कायार्लयमा परेको दरखास्त उपदफा (१), (२), (३), (४) र (६) वमोिजम 

चेकजाँच गदार् उल्लेिखत आवश्यक सम्पूणर् कागजात तथा �ववरणहरु �ाप् त नभए 

सम् म त्यस्ता दरखास्त उपर स्थानीय तहले कारवाह� अगा�ड वढाउने छैन । 

दखार्स्तसाथ पेश गनुर्पन� सम्पूणर् काजगात तथा �ववरणहरु पेश गनर् १५ (पन्�) 

�दनको समयाव�ध �दान ग�रनेछ । उ� समयाव�ध �भ� कागजात पेश नगन� 

�व�र्कको दखार्स्त र� गनर् स�कनेछ।  

 (६) सव�क्षण अनमु�तप�को अव�धः 

क. �व�तु उत्पादन, �सारण तथा �वतरणको सव�क्षण अनमु�तप�को अव�ध अ�धकतम 

३ (तीन) वषर्को हनुेछ ।  

ख. �व�र्कलाई प�हलो पटक सव�क्षणको  अनमु�तप� जार� गदार् २(दईु) वषर्को 

अव�धभन्दा कम हनुे गर� जार� ग�रने छैन। शरुुको अव�ध�भ�को सव�क्षणको कायर् 

सम्प� नभएको अवस्थामा बहाल म्याद�म�ै �व�कले अक� १ (एक) वषर्को 

नवीकरणको ला�ग दखार्स्त �दएमा सो अनसुार नवीकरण गनर् स�कनेछ। 

ग. अनमु�तप� नवीकरणसको ला�ग म्याद समा� हनु ुअगावै कायार्लयम दरखास्त �दन ु

पन�छ। सो समया�वध�म� नवीकरणको ला�ग दरखास्त नपरेमा उ� अनमु�तप� 

स्वत: र� हनुेछ। 
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(७) सव�क्षण अनमु�तप�को नवीकरण : 

क. सव�क्षण अनमु�तप�को नवीकरणको ला�ग अनमु�तप�को अव�ध�भ�ै म्याद थपको ला�ग 

रु. ५०,०००।– दस्तरु स�हत �नवेदन पेश गनुर् पन�छ। 

ख. अनमु�तप�को ला�ग दरखास्त �ददा यस कायर्�व�ध बमोिजम भ�रएको फारामहरु तथा 

�वगतमा पेश गरेको कायर्ता�लका अनसुारको कायर् �ग�त ��तबेदन पेश गनुर् 

पन�छ।कायर्ता�लका वमोिजम �नधार्�रत कायर्हरु तो�कएको म्याद�भ� सम्पन् न हनु 

नसकेमा सोको कारण र औिचत्य समेत उल्लेख गनुर्पन�छ ।  

ग. अनमु�तप�को नवीकरण गन� �योजनको ला�ग आयोजनाको प�छल्लो अव�धको कायर् 

�ग�तलाई नै मूख्य आधार मा�ननेछ । �व�र्कले पेश गरेको कायर् �ग�त सन्तोषजनक 

नभएको देिखएमा वा कायार्लयले आवश्यक ठानमेा आयोजनाको �ग�त सम्वन्धमा 

�व�र्कबाट �स्ततुीकरण गनर् लगाउने वा कायार्लयले आफ् नो मातहतका कमर्चार� 

खटाई आयोजनाको स्थलगत �नर�क्षण गराउन सक्नछे  

घ. मा�थ उल्लेिखत कुनै ���याबाट आयोजनाको कायर् �ग�त सन्तोषजनक नदेिखएमा 

त्यस्तो आयोजनाको ला�ग जार� ग�रएको अनमु�तप�को नवीकरण ग�रने छैन ।  

(८) �व�र्कको माग हेर� आवश्यकता र  औिचत्यताका आधारमा एकै पटक �व�तु उत्पादन, 

�सारण वा वतरणको सव�क्षण अनमु�तप� जर� गनर् स�कनेछ। 

४. �व�तु �सारण सव�क्षणको दरखास्त सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) �व�तु �सारणको सव�क्षण गनर् 

चाहने व्यि� वा स��ठत संस्थाले अनसूुची-२ बमोिजमको ढाँचामा �स्ता�वत �व�तु �सारण 

प�रयोजनासँग सम्बिन्धत देहायका �ववरणहरु खुलाइ कायार्लय समक्ष दरखास्त �दन ुपन�छ : 

क. �व�तु �सारण लाइनको �ारिम्भक रुट–नक्शा (�स्ता�वत मखु्य �सारण वैकिल्पक 

लाइन समेत देिखने), 

ख. �सारण लाइनको कुल लम्बाई, उ�ेश्य र आवश्यकता, 

ग. �सारणको ला�ग �योग ग�रने भोल्टेजको स्तर र क्षमता, 

घ. एकम�ु �सारण गर� आपू�तर् गन� भएमा �व�तुको अ�धकतम लोड तथा 

�ाहकको �क�सम, 

ङ. �सारण लाइन सम्प� गनर् लाग्ने अनमुा�नत लागत र कुल अव�ध (सव�क्षण र �नमार्ण 

समेत)  

च. अन्य आवश्यक कुराहरु । 
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५. �व�तु �वतरणको सव�क्षणको दरखास्त सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) �व�तु �वतरणको सव�क्षण गनर् 

चाहने व्यि� वा स��ठत संस्थाले अनसूुची-३ बमोिजमको ढाँचामा �स्ता�वत �व�तु �वतरण 

प�रयोजनासँग सम्बिन्धत देहायका �ववरणहरु खुलाइ कायार्लय समक्ष दरखास्त �दन ुपन�छ : 

छ. �वतरण क्षे�को नक्शा (जसमा त्यस क्षे�को भौगो�लक �ववरण, �व�मान �वतरण 

�णाल� र गनर् खोिजएको �वतरण �णाल�को �ारिम्भक नक्शा समेत स्प� रुपमा 

खुलाउन ुपछर् ) 

ज. �वतरण �णाल�को उ�ेश्य र आवश्यकता, 

झ. �वतरण �णाल�बाट लाभािन्वत हनुे उपभो�ाहरुको संख्या र �क�सम, 

ञ. �व�तु ख�रद वा �ा� गन� �वन्द ुर �ब�� �वतरण सम्बन्धी अन्य �ववरण, 

ट. �वतरण लाइन �नमार्ण गनर् लाग्ने अनमुा�नत लागत र कुल अव�ध (सव�क्षण र �नमार्ण 

समेत), 

ठ. अन्य आवश्यक कुराहरु। 

६. दरखास्त उपर जाचँबझुः (१) दफा ३,  ४ वा ५ बमोिजम पनर् आएको दरखास्त उपर यस 

कायर्�व�ध बमोिजम दरखास्तवालाले पेश गनुर् पन� आवश्यक कागजात, �ववरण वा ��तवेदन पेश 

गरे नगरेको सम्बन्धमा�मखु �शासक�य अ�धकृतलेआवश्यक जाँचबझु गन� गराउने छ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम जाँचबझु गदार् दरखास्तवालाले दरखास्त 

साथ पेश गनुर् पन� कुनै कागजात, �ववरण वा ��तवेदन पेश गरेको रहेनछ भने त्यस्तो 

कागजात, �ववरण वा ��तवेदन पेश गनर् सम्बिन्धत दरखास्तवालालाई मनुा�सव मा�फकको 

म्याद तोक� दरखास्त परेको �म�तले १५ �दन�भ� सूचना �दन ुपन�छ । 

 (३) उपदफा (२) बमोिजम कुनै कागजात �ववरण वा ��तवेदन पेश 

गनर् कायार्लयले म्याद तोक� सूचना �दएकोमा जनु �म�तमा त्यस्तो कागजात �ा� हनु आउँछ 

सोह� �म�तलाई नै दरखास्त परेको �म�त मा�ननेछ । 

७. सव�क्षण अनमु�तप� �दनेः (१) दफा ३, ४,  वा ५ बमोिजम परेका दरखास्तमध्ये देहायका 

प�रयोजना सम्बन्धी दरखास्तको हकमा �मखु �शासक�य आ�धकृतले दफा ६ बमोिजम 

आवश्यक जाँचबझु ग�र वा गनर् लागई अनमु�तप� �दन मना�सब देखेमा दरखास्तवालाको माग 

अनसुार वा आवश्यक भए संशोधन समेत गर� �व�ुतको उत्पादन, �सारण वा �वतरणको सव�क्षण 

अनमु�तप� �दन ुपन�छ । 
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 (२) उपदफा (१) बमोिजम �दइने �व�तुको उत्पादन, �सारण वा 

�वतरणको सव�क्षण अनमु�तप�को ढाँचा �मशः अनसूुची–४ (क), अनसूुची–४ (ख) र अनसूुची–४ 

(ग) बमोिजम हनुेछ । 

८. �व�तु उत्पादनको अनमु�तप�को ला�ग दरखास्त दरखास्त सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुन ै �व�तु 

आयोजनाको �नमार्ण गनर् चाहने �व�र्कले �व�तु उत्पादनको अनमु�तप� �ा� गनर् सव�क्षण 

अनमु�तप� बहाल रहेको अव�ध �भ�ै देहाय बमोिजमको कागजातहरु स�हत अनसूुची-५ 

बमोिजमको ढाँचामा कायार्लय समक्ष दरखास्त �दन ुपन�छ : 

क. �व�तु उत्पादनको अनमु�तप�को �ल�ग दरखास्तका साथ रु.१,००,०००।- अनमु�तप� 

दस्तरु बझुाउन ुपन�छ। 

ख. उपदफा २ बमोिजमको �व�ीय व्यवस्था सम्बन्धी �ववरण, 

ग. घर जग्गाको उपयोग वा प�रयोजनाको ला�ग स्थायी वा अस्थायी तवरबाट उपयोग वा 

�ा��को ला�ग चा�हने आवश्यक सरकार� वा गैर सरकार� जग्गाको कूल क्षे�फल र जग्गा 

धनीहरुको लागत, 

घ. आवश्यकतानसुार स्वीकृत वातावरणीय �भाव मूलयाकंन (EIA) ��तवेदन 

  तर वातावरणीय �भाव मूलयांकन (EIA) ��तवेदनको Terms for 

Reference (ToR) स्वीकृत भै सकेको हाकमा १ (एक) वषर् �भ� वातावरणीय �भाव 

मूलयांकन (EIA) ��तवेदन पेश गन� शतर्मा अनमु�तप� �दन स�कने छ । सो अव�ध �भ� 

वातावरणीय �भाव मूलयांकन (EIA) ��तवेदन पेश नगरेमा अनमु�तप� स्वत: खारेज हनुेछ ।  

ङ. उपदफा ३ बमोिजमको �व�र्क कम्पनीसँग सम्बिन्धत कागजात, 

च. बहाल रहेको �व�तु ख�रद �ब��को सम्झौता वा कनेक्शन ए��मेन्ट, 

छ. �ीडमा आव� नगर� �ा�मण �व�तुीकरण गन� भएमा �वय�तुीकरण हनुे क्षे� तथा �ाहकको 

�ववरण र  

ज. देहायका �ववरणहरु : 

१. आयोजना क्षे�को �मखु संरचनाको रेखा�न तथा Coordinate स�हतको स�ल टोपो 

नक्शा, 

२. �नमार्ण कायर्को �वस्ततृ ता�लका, 

३. आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन/ �वस्ततृ इिन्ज�नय�र� �डजाइन र �डजाइन 

नक्साहरु(Design Drawings) तथा सोको �व�तुीय ��त (Electronic Copy), 
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 (२) �व�ीय व्यवस्था सम्बन्धी आवश्यक कागजातहरु देहाय बमोिजमका हनुेछन।् 

क. आयोजनामा हनुे स्वपूंजी र ऋणको लगानी अनपुात खुल्ने जानकार�/�ववरण, 

ख. कम्तीमा अिघल्लो दईु आ.व. मध्ये एक आ.व. को लेखा पर�क्षण ग�रएको �व�ीय 

�ववरण (Annual Financial Statement), 

ग. आयोजनको स्वपूँजी बराबरको कम्पनीको नेटवथर् वा सोह� बरावरको शेयर 

होल्डरहरुको स्वपूँजी लगानी गन� क्षमता प�ुी हनु े ब�क स्टेटमेन्ट वा अन्य सम्प�ी 

�ववरण वा लगानी गनर् इच्छुक  व्यि� वा संस्थाको आ�थर्क है�सयत प�ु� हनुे 

दतार्वाल( Registered) चाटर्ड एकाउण्टेण्टबाट �मािणत कागजात । ब�क स्टेटमेन्ट वा 

अन्य सम्प�त �ववरण दतार्वाल (Registered) चाटर्ड एकाउण्टेण्टबाट �मािणत भएको 

हनुपुन�छ। 

घ. शेयर पूँजीमा लगानी गन� ��तव�ता ग�रएको स�ालक स�म�तको �नणर्यको �मािणत 

��त�लपी, 

ङ. आयोजनामा �त्यक्ष रुपले सहभागी हनुे �व�ीय संस्थाहरुसँगको ऋण सम्झौता वा ती 

संस्थाहरुबाट पेश भएको लगानी गन� ��तव�ता । 

 (३) �व�र्क कम्पनीसँग सम्बिन्धत कागजातहरु 

क. कम्पनी दतार्को �माणप�, �बन्ध तथा �नयमावल�, 

ख. स्थायी लेखा नम्बर (PAN) दतार् �माणप�, 

ग. कम्पनीको अ�ाव�धक शेयर लागत अ�भलेख, 

घ. अिघल्ला दईु आ.व. मध्ये एक आ.व. को कर च�ुा �माणप� अथवा कर 

दािखला गरेको �माण, 

ङ. उ�ोग दतार्को �माणप�, वैदेिशक लगानीको हकमा सोको स्वीकृती समेत। 

 (४) �व�तु उत्पादनको सव�क्षण अनमु�तप�मा कायम रहेको ज�डत क्षमता नै �व�ुत 

उत्पादनको अनमु�तप�मा कायम ग�रनेछ। तर Hydrology, Power Evacuation लगायतका 

कारणलवे फरक क्षमताको ला�ग �व�ुत खर�द �ब�� सम्झौता (PPA) वा जडान सम्झौता ( 

Connection Agreeement) भएको अवस्थामा संशो�धत संभाव्यता अधय्यन ��तवेदन तथा 

आवश्यकता अनसुार संशो�धत स्वीकृत वातावरणीय अधययन ��तवेदन �ा� भएप�ात सोह� 

क्षमताको ला�ग �व�ुत उत्पादनको अनमु�तप�को कारबाह� अगा�ड बढाइन े छ।यस अवस्थामा 
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आयोजनको क्षमता १ सेवा भन्दा बढ� हनुे देिखएमा उ� दरखास्तको कायर्वाह�को लागी �वभागमा 

पठाईनेछ । 

 (५) �व�तु उत्पादनको सव�क्षण अनमु�तप� जार� भएकै �व�र्कको नामममा �व�तु 

उत्पादनको अनमु�तप� �दान ग�रनेछ। तर व्यि�को नाममा �व�तु उत्पादनको सव�क्षण 

अनमु�तप� जार� भएको र �नजले आफू समेत संलग्न रहेको कम्पनीको नामममा जार� गनर् माग 

गरेमा �व�तु उत्पादनको अनमुप�तप� जार� गनर् कावार्ह� गनर् स�कनेछ। 

 (६) �व�र्कको माग हेर� आवश्यकता र औिचत्यताका आधारमा एकै पटक �व�ुत 

उत्पादन, �ासरणको वा �वतरणको अनमु�तप� �दन स�कनेछ। 

 (७) �व�तु उत्पादनको अनमु�तप� जार� भएको �म�तले तीन वषर् �भ� �नमार्ण सम्प� 

गनुर्पन�छ। सो आव�ध �भ� �नमार्ण कायर् सम्प� हनु नसक्ने भएमा ६ मा�हना अगावै कायार्लय 

समक्ष �नवेदन �दएमा आयोजनको �नमर्ण �ग�तलाई आधार मानी १ वषर् सम्म समय थप गनर् 

स�कनेछ । 

 (८) १ (एक) वषर् �भ� �नमार्ण सरुु नभएको पाइएमा उत्पादनको अनमु�तप� र� गनर् 

स�कनेछ। 

 (९)  �व�तु उत्पादनको अनमु�तप�को अव�ध ३५ वषर् रहनेछ । उ� अव�ध समा� 

भएप�छ आयोजना चाल ुआवस्थामा नै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गनुर् पन�छ। 

 (१०)  रोयल्ट� स्थानीय सरकारले तोके बमोिजम �तनुर्पन�। 

९. �व�तु �सारणको अनमु�तप�को ला�ग दरखास्त सम्बन्धी व्यवस्था: (१) �व�तु �सारणको गनर् 

चाहने व्यि� वा स��ठत संस्थाले अनसूुची-६ बमोिजमको ढाँचामा �स्ता�वत �व�तु �सारण 

प�रयोजनासँग सम्बिन्धत देहायका �ववरणहरु खुलाइ कायार्लय समक्ष दरखास्त �दन ुपन�छ : 

क. प�रयोजनाको �वस्ततृ �ववरण (जसमा �सारण ग�रने �व�तुको �ोत, प�रयोजना सम्प� 

गनर् लाग्ने अनमुा�नत समय र लागत, प�रयोजनाको सहभागीहरुको नाम र �तनीहको 

संलग्नताको �क�सम, प�रयोजनामा अिन्तम स्वा�मत्व रहने व्यि� वा स��ठत संस्था तथा 

त्यस्तो संस्थाका संचालकहरुको नाम, थर र वतन समेत स्प� रुपमा खुलाउन ुपछर्), 

ख. �सारण लाइन र �सारणको ला�ग आवश्यक पन� सव–स्टेशनहरु समेत भएको रुट–

नक्शा, आवश्यक पन� राईट–अफ–वे र �स�ल लाइन डाय�ाम,  

ग. �सारण भोल्टेजको स्तर, �सारण क्षमता, �नमार्णको गणुस्तर, तारको साईज र आपसका 

दूर�, ल�ा तथा इन्सूलेटरको �क�सम र �नमार्ण सम्बन्धी �वस्ततृ 
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नक्शा, 

घ. सम्भाव्यताको �व�ेषण (प�रयोजनाको �ा�व�धक �ववरण तथा आ�थर्क �व�ेषण, एकम�ु 

�सारण गर� आपू�तर् गन� भएमा �ाहक तथा उपभो�ाहरुको �ववरण, �ब�� हनु सक्ने 

�व�तुको अनमुा�नत प�रमाण एवं �व�तु आपू�तर्मा �योग ग�रने अन्य व्यि� वा स��ठत 

संस्थाहरुको स्वा�मत्वमा रहेको �सारण तथा �वतरण �णाल� भए सो को �ववरण), 

ङ. �वि�य व्यवस्था (प�रयोजनाको अनमुा�नत �वि�य व्यवस्था प�रयोजनाका 

लगानीकतार्हरुको आ�थर्क है�सयत, प�रयोजनामा �त्यक्ष रुपले सहभागी हनुे �वि�य 

संस्थाहरुको ��तव�ता र लगानीकतार्हरुको दा�यत्व तथा शेयर–पुँजी र ऋणको 

��तशत), 

च. घरजग्गाको उपयोग वा �ा�� (प�रयोजनाको ला�ग स्थायी वा अस्थायी तवरबाट उपयोग 

वा �ा��को ला�ग चा�हने आवश्यक सरकार� वा गैर सरकार� जग्गाको कूल क्षे�फल र 

जग्गा धनीहरुको लगत), 

छ. वातावरणीय �भाव �व�ेषण (प�रयोजनाले वातावरणमा पान� उल्लेखनीय ��तकूल 

असरलाई न्यूनतम गनर् अपनाइने उपायहरु, प�रयोजनाले त्यस क्षे�मा पानर् सक्न े

सामािजक तथा आ�थर्क �भावको अ�त�र� �व�मान स्थानीय �म तथा �ोत र 

साधनको उपयोग, प�रयोजना पूरा भएप�छ त्यस क्षे�का व्यि�हरुले पाउने लाभ, �नमार्ण 

तथा संचालन सम्भार सम्बन्धमा स्थानीय जनतालाई �दइने ता�लम, �नमार्ण िश�वरको 

ला�ग आवश्यक पन� स�ुवधाहरु, सरुक्षात्मक व्यवस्थाहरु तथा प�रयोजना संचालनबाट 

सम्बिन्धत जग्गा धनीहरुलाई पनर् सक्न े असर, �वस्था�पत हनुे जनसंख्याको लगत र 

�तनीहरुको पनुवार्सको ला�ग अपनाइने आवश्यक व्यवस्था समेत स्प� रुपमा 

खुलाउनपुछर्), 

ज. �व�तु शि� ख�रद �ब�� सम्बन्धी �ववरण (प�रयोजनाबाट �सारण हनुे �व�तु शि� 

ख�रद �ब�� सम्बन्धी सम्झौता वा आशय प� तथा तत्सम्बन्धी अन्य कुनै कागजप� 

भए सो समेत संलग्न गनुर् पछर्), 

झ. �सारण लाइनको डेढ �कलो�मटर क्षे��भ�का �व�तु सम्बन्धी अन्य संरचनाहरु देिखन े

नक्शा, 

ञ. अन्य आवश्यक कुराहरु । 
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१०. �व�तु �वतरणको अनमु�तप�को ला�ग दरखास्त सम्बन्धी व्यवस्था: (१) �व�तु �वतरणको 

गनर् चाहन े व्यि� वा स��ठत संस्थाले अनसूुची-७ बमोिजमको ढाँचामा �स्ता�वत �व�ुत 

�सारण प�रयोजनासँग सम्बिन्धत देहायका �ववरणहरु खुलाइ कायार्लय समक्ष दरखास्त �दन ु

पन�छ : 

क. प�रयोजनाको �वस्ततृ �ववरण (जसमा �वतरण ग�रने �व�तुको �ोत, प�रयोजना सम्प� 

गनर् लाग्ने अनमुा�नत समय, लागत, प�रयोजनाका सहभागीहरुको नाम र �तनीहरुको 

संलग्नताको �क�सम, प�रयोजनामा अिन्तम स्वा�मत्व रहने व्यि� वा स��ठत संस्था तथा 

त्यस्तो संस्थाका संचालकहरुको नाम, थर वतन समेत स्प� रुपमा खुलाउन पछर् । 

ख. सम्भाव्यताको �व�ेषण, (प�रयोजनाको �ा�व�धक �ववरण तथा आ�थर्क �व�ेषण, �ब�� हनु 

सक्ने �व�तुको अनमुा�नत प�रमाण, �व�तु आपू�तर्मा �योग ग�रने अन्य व्यि� वा 

स��ठत संस्थाहरुको स्वा�मत्वमा रहेको �सारण तथा �वतरण �णाल� भए सो को 

�ववरण), 

ग. �वि�य व्यवस्था (प�रयोजनाको अनमुा�नत �वि�य व्यवस्था, प�रयोजनाका 

लगानीकतार्हरुको आ�थर्क है�सयत, प�रयोजनामा �त्यक्ष रुपले सहभागी हनुे �वि�य 

संस्थाहरुको ��तव�ता र लगानीकतार्हरुको दा�यत्व तथा शेयर–पुँजी र ऋणको 

��तशत), 

घ. �वतरण क्षे�को नक्शा (त्यस क्षे�को भौगो�लक �ववरण, �व�मान �वतरण �णाल�, नया ँ

�नमार्ण गनुर् पन� �वतरण �णाल�), 

ङ. �वतरण भोल्टेजको स्तर तथा �नमार्णको गणुस्तर, 

च. सेवा परु् याइने �ाहकहरुको संख्या र �क�सम, 

छ. �व�तु शि� ख�रद �ब�� सम्बन्धी �ववरण (�वतरण हनुे �व�तु शि� ख�रद �ब�� 

सम्बन्धी सम्झौता वा आशय प� तथा तत्सम्बन्धी अन्य कुनै कागजप� भए सो समेत 

संलग्न गनुर् पछर्), 

ज. अन्य आवश्यक कुराहरु । 

११. दरखास्त उपर जाचँबझुः (१) दफा ८,  ९ वा १० बमोिजम पनर् आएको दरखास्त उपर यस 

कायर्�व�ध बमोिजम दरखास्तवालाले पेश गनुर् पन� आवश्यक कागजात, �ववरण वा ��तवेदन 

पेश गरे नगरेको सम्बन्धमा �मखु �शासक�य अ�धकृतले आवश्यक जाँचबझु गन� गराउने छ 

। 
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 (२) उपदफा (१) बमोिजम जाँचबझु गदार् दरखास्तवालाले दरखास्त 

साथ पेश गनुर् पन� कुनै कागजात, �ववरण वा ��तवेदन पेश गरेको रहेनछ भने त्यस्तो 

कागजात, �ववरण वा ��तवेदन पेश गनर् सम्बिन्धत दरखास्तवालालाई मनुा�सव मा�फकको 

म्याद तोक� दरखास्त परेको �म�तले ३५ �दन�भ� सूचना �दन ुपन�छ । 

 (३) उपदफा (२) बमोिजम कुनै कागजात �ववरण वा ��तवेदन पेश 

गनर् कायार्लयले म्याद तोक� सूचना �दएकोमा जनु �म�तमा त्यस्तो कागजात �ा� हनु आउँछ 

सोह� �म�तलाई नै दरखास्त परेको �म�त मा�ननेछ । 

१२. सावर्ज�नक सूचना �कािशत गनुर् पन�ः (१) दफा ८, ९ वा १० बमोिजम �व�तु उत्पादन, 

�सारण वा �वतरणको अनमु�तप�को ला�ग पनर् आएको दरखास्त उपर दफा १२ बमोिजम 

आवश्यक जाँचबझु गर� तत्सम्बन्धी आवश्यक �ववरणहरु खुलाई कायार्लयले सावर्ज�नक 

जानकार�को ला�ग सूचना �कािशत गनुर् पन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सूचना �कािशत भएप�छ �स्ता�वत �व�ुत 

प�रयोजनाको �नमार्ण तथा संचालन गदार् उल्लेखनीय ��तकूल असर पन� भएमा तत्सम्बन्धी 

�ववरणहरु खुलाई सूचना �कािशत भएको �म�तले ३५ �दन�भ� कायार्लय समक्ष जोसकैुले 

प�न ��त��या �दन सक्नेछन।् 

(३) उपदफा (२) बमोिजम कुनै ��त��या �ा� हनु आएमा त्यस्तो 

��त��या समेतलाई �वचार गर� सम्बिन्धत दरखास्तवालाले पालन गनुर्पन� शतर्हरु 

अनमु�तप�मा उल्लेख ग�रनेछ । 

१३. अनमु�तप� �दनेः (१) दफा ८, ९,  वा १० बमोिजम परेका दरखास्त मध्ये देहायका 

प�रयोजना सम्बन्धी दरखास्तको हकमा �मखु �शासक�य आ�धकृतले दफा १२ र १३ 

बमोिजम आवश्यक जाँचबझु ग�र वा गनर् लागई अनमु�तप� �दन मना�सब देखेमा 

दरखास्तवालाको माग अनसुार वा आवश्यक भए संशोधन समेत गर� �व�तुको उत्पादन, 

�सारण वा �वतरणको सव�क्षण अनमु�तप� �दन ुपन�छ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम �दइने �व�तुको उत्पादन, �सारण वा 

�वतरणको सव�क्षण अनमु�तप�को ढाँचा �मशः अनसूुची–८ (क), अनसूुची–८ (ख) र 

अनसूुची–८ (ग) बमोिजम हनुेछ । 

१४. आयोजनाको क्षमता एवं क्ष�े �नधार्रण सम्बन्धी व्यवस्था:  (१) माथी जनुसकैु कुरा लेखीएको 

भएताप�न अनमु�तप� माग गर� पेश गरेको दरखास्तसाथ माग भएको क्षे�मा आयोजनाको 
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क्षमता, अन्य कुनै व्यि�बाट आयोजना �स्ताव गर� �वभागमा कुनै दरखास्त परे परेको, वा 

अन्य अयोजनासग दोहोरो पन� नपन� वा  केन्��य स्तरमा कुनै आयोजना प�हचान भए नभएको 

ए�कन गनर्का ला�ग कायार्लयले माग गरेको क्ष�े खुलाई  Technical Clearance सो 

सम्बन्धमा �वभागले राय �लन ु पन�छ।  �वभागले आयोजनाको Technical Clearance 

सम्बन्धमा �दएको राय एवं �नद�शानसुार मा� कायार्लयले अनमु�तप� सम्बन्धी कारबाह� अिघ 

बढाउनेछ । 

 (२) कायार्लयले आवश्यक ठानेमा �ा�व�धक सहयोगको ला�ग �वभागमा 

तथा छु�ै �ा�व�धक टोल�लाई लाई परामशर् कतार्को रुपमा �नय�ु गनर् सक्नेछ । 

१५. पनुः सव�क्षण अनमु�तप� जार� गनर् स�कने व्यबस्थाः (१) �व�र्कले कुनै आयोजनाको 

सव�क्षण अनमु�तप�को न�वकरणको ला�ग उ� अनमु�तप� वहाल रहेको म्याद �भ�ै कुनै 

कारणले दरखास्त �दन नसकेको वा �रतपूवर्क दरखास्त न�दएको वा दरखास्त �दए प�न अन्य 

कुनै कारणबाट सव�क्षण अनमु�तप� नवीकरण नभएको अबस्थामा �नज �व�र्कबाट सो�ह 

जल�व�ुत आयोजनाको ला�ग नया ँ अनमु�तप� माग भई आएमा नवीकरण नगन� �नणर्य 

भएको �म�तले १५ �दन �भ� पनुः सव�क्षण अनमु�तप� माग गरेमा र �बगतमा अनमु�तप� 

बहाल रहेको अव�धमा कायर् �ग�त प�न सन्तोषजनक पाईएमा सोह� जल�व�तु आयोजनाको 

नयाँ सव�क्षण अनमु�तप� �दन स�कने छ । यस्तो सव�क्षणमा अनमु�तप�को कुल अव�ध 

गणना गदार् प�हलो सव�क्षणमा अनमु�तप�को अव�ध प�न गणना गर� जम्मा ३ वषर् अव�ध 

ननािघने गर� नयाँ सव�क्षण अनमु�तप� जार� गनर् स�कने छ । 

 (२) सव�क्षण अनमु�तप�को पूरा ३ वषर्को अव�ध व्य�तत नगर� उत्पादन वा �वतरण 

अनमु�तप�को ला�ग दरखास्त �दएकोमा कुनै कारण बस उ� दरखास्त �फतार् �लएको 

अबस्थामा �नज �व�र्कबाट सोह� आयोजनाको ला�ग नयाँ सव�क्षण अनमु�तप� माग भई आएमा 

सोह� जल�व�तु आयोजनाको नयाँ सव�क्षण अनमु�तप� जार� गनर् स�कने छ । तर यस्तो 

सव�क्षण अनमु�तप�को कुल अव�ध गणना गदार् प�हलो सव�क्षण अनमु�तप�को अव�ध प�न 

गणना ग�र जम्मा ३ वषर् अव�ध ननािघने ग�र नयाँ सव�क्षण अनमु�तप� जार� गनर् स�कने छ ।  

१६. �व�वध: (१) कुनै व्यि� वा संस्थाले आफूले �ाप् त गरेको �व�ुत उत्पादन/�सारण 

सव�क्षणको अनमु�तप� �व�वध हस्तान्तरणको ला�ग स्वीकृ�त माग गरेमा हस्तान्तरण भई जाने 

व्यि� वा संस्थाको आ�थर्क क्षमता कायर्�व�धको दफा ८, ९ र १० वमोिजम �मािणत नभई 

हस्तान्तरणको �कृया �ारम्भ हनुे छैन । 
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 (२) कुनै कम्पनीको कामको �कृ�त वा शेयर संरचनामा कुन ैप�रवतर्न 

भएमा यस्तो प�रवतर्न भएको एक म�हना �भ� सो को जानकार� कायार्लयलाई �दनपुन� छ । 

 (३) �व�र्कले कुनै आयोजनाको ला�ग पेश गरेको धरौट� रकम �फतार् 

हनुे अवस्थामा धरौट� रकम �फतार् �लन आउन �व�र्कलाई प�ाचार भएको १ वषर् �भ� 

धरौट� रकम �फतार् �लइसक्न ुपन� छ । 

 (४) �व�र्कले अनमु�तप� �ाप् त गनर् जम्मा गरेको दस्तरुको रकम 

धरौट� खातामा जम्मा गनुर् पन�छ  अनमु�तप� �दान भए प�छ उ� रकम राजश् वमा जम्मा 

ग�रने छ । कायार्लयले कुनै कारणले अनमु�तप� जार� गनर् नसके उ� धरौट� रकम �फतार् 

गन�छ ।  

 (५) स्थानीय तह �भ� 1 मे.वा. भन्दा साना जल�व�तु आयोजनाको 

�व�तु उत्पादनको सव�क्षण  जानकार� स्वीकृती तथा �व�तु उत्पादन,�सारण,�वतरणको 

जानकार� स्वीकृती �लएका एवं संचालनमा रहेका आयोजनाहरुले स्थानीय तहमा आव�ताको 

ला�ग �नबेदन पेश गनुर् पन�छ ।   

१७. संशोधन सम्वन्धी व्यबस्थाः- (१) आवश् यकता र औिचत्यको आधारमा गाँउ कायर्पा�लका 

बैठकको �नणर्यले यस कायर्�व�ध संशोधन गनर् स�कनेछ ।  

१८. बचाउः यस भन्दा अगाडी गाउँपा�लकाले गरेको �व�ुत सम्बिन्ध कायर्हरु यसै कायर्�व�ध 

बमोिजम भएको मा�नने छ ।
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अनसूुची-१ 

(दफा ३ को दफा (१) सँग सम्बिन्धत) 

�व�तु उत्पादनको सव�क्षण अनमु�तप�को दरखास्तको ढाँच◌ा 

�ी �मखु �शासक�य आ�धकृत ज्यू  

हेलम्ब ुगाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय 

हेलम्ब,ु �सन्धपुाल्चोक । 

 �व�तु उत्पादनको सव�क्षणको ला�ग साना जल�व�तु आयोजनाको 

�वकास सम्बन्धी कायर्�वधी ,२०७६ को दफा ३ बमोिजम देहायको �ववरणहरु समेत खुलाई यो 

दरखास्त पेश गरेको छु । 

१. �व�तु उत्पादनको सव�क्षण गनर् चाहने व्यि� वा स��ठत संस्थाको पूरा नाम र ठेगानाः 

२. उत्पादनको सव�क्षण ग�रने �व�तुको �क�समः 

३. सव�क्षण ग�रने जल�ोतको नामः 

४. सव�क्षण गन� क्षे�ः 

(क) �देशः ................ (ख) िजल्लाः .......................... 

(ग) गाउँपा�लकाः ............................ (घ) पूवर्ः ............................ पि�मः ................... 

    उ�रः ............................ दिक्षणः .................. 

५. सव�क्षणको �कृ�तः 

६. सव�क्षण गनर् लाग्ने अनमुा�नत खचर् रु. 

(पषु्�ाई �ववरण संलग्न गनुर् पन�छ ) 

७. सव�क्षण गन� अव�धः 

 �म�त ................ देिख �म�त ................ सम्म । 

८. अन्य �ववरणहरुः 

मा�थ उल्लेिखत व्यहोरा ठ�क साँचो हो झ�ुा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला । 

स��ठत संस्था भए छाप         दरखास्तवालाको 

        सह�ः 

        नामः 

        �म�तः 

        ठेगानाः
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अनसूुची-२ 

(दफा ४ को दफा (१) सँग सम्बिन्धत) 

�व�तु �सारणको सव�क्षण अनमु�तप�को दरखास्तको ढाँच◌ा 

�ी �मखु �शासक�य आ�धकृत ज्यू  

हेलम्ब ुगाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय 

हेलम्ब,ु �सन्धपुाल्चोक । 

 �व�तु �सारणको सव�क्षणको ला�ग साना जल�व�तु आयोजनाको �वकास 

सम्बन्धी कायर्�वधी ,२०७६ को दफा ४ बमोिजम देहायको �ववरणहरु समेत खुलाई यो दरखास्त 

पेश गरेको छु । 

१. �व�तु �सारणको सव�क्षण गनर् चाहने व्यि� वा स��ठत संस्थाको पूरा नाम र ठेगानाः 

२. �सारणको ग�रने �व�तु उपलब्ध गराउने प�रयोजान/स्थानको �ववरणः 

३. �व�तु �सारणको कहाँबाट कहाँ गन� हो सोको �ववरणः  

४. सव�क्षण गन� क्षे�ः 

(क) �देशः ................ (ख) िजल्लाः .......................... 

(ग) गाउँपा�लकाः ............................ (घ) पूवर्ः ............................ पि�मः ................... 

    उ�रः ............................ दिक्षणः .................. 

५. �व�तु �सारणको भोल्टेज तथा प�रमाणः 

६. सव�क्षणको �कृ�तः 

७. सव�क्षण गनर् लाग्ने अनमुा�नत खचर् रु. (पषु्�ाई �ववरण संलग्न गनुर् पन�छ) 

८. सव�क्षण गन� अव�धः 

 �म�त ................ देिख �म�त ................ सम्म । 

९. अन्य �ववरणहरुः 

मा�थ उल्लेिखत व्यहोरा ठ�क साँचो हो झ�ुा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला । 

स��ठत संस्था भए छाप         दरखास्तवालाको 

        सह�ः 

        नामः 

        �म�तः 

        ठेगान
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अनसूुची-३ 

(दफा ५ को दफा (१) सँग सम्बिन्धत) 

�व�तु �वतरणको सव�क्षण अनमु�तप�को दरखास्तको ढाँच◌ा 

�ी �मखु �शासक�य आ�धकृत ज्यू  

हेलम्ब ुगाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय 

हेलम्ब,ु �सन्धपुाल्चोक । 

 �व�तु �वतरणको सव�क्षणको ला�ग साना जल�व�तु आयोजनाको �वकास 

सम्बन्धी कायर्�वधी ,२०७६ को दफा ५ बमोिजम देहायको �ववरणहरु समेत खुलाई यो दरखास्त 

पेश गरेको छु । 

१. �व�तु �वतरणको सव�क्षण गन� व्यि� वा स��ठत संस्थाको पूरा नाम र ठेगानाः 

२. �वतरणको ग�रने �व�ुत उपलब्ध गराउने प�रयोजान/स्थानको �ववरणः 

३. सव�क्षण गन� क्षे�ः 

(क) �देशः ................ (ख) िजल्लाः .......................... 

(ग) गाउँपा�लकाः ............................ (घ) पूवर्ः ............................ पि�मः ................... 

    उ�रः ............................ दिक्षणः .................. 

४. सव�क्षणको �कृ�तः 

५. �व�तु �वतरणको सव�क्षण गनर् लाग्ने अनमुा�नत खचर् रु. (पषु्�ाई �ववरण संलग्न गनुर् पन�छ) 

८. सव�क्षण गन� अव�धः 

 �म�त ................ देिख �म�त ................ सम्म । 

९. अन्य �ववरणहरुः 

मा�थ उल्लेिखत व्यहोरा ठ�क साँचो हो झ�ुा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला । 

स��ठत संस्था भए छाप         दरखास्तवालाको 

        सह�ः 

        नामः 

        �म�तः 

        ठेगाना
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अनसूुची-४ (क) 

(दफा ७ को दफा (२) सँग सम्बिन्धत) 

�व�तु उत्पादनको सव�क्षण अनमु�तप�को ढाँच◌ा 

स्थानीय सरकार 
हेलम्ब ुगाउँपा�लका 
हेलम्ब,ु �सन्धपुाल्चोक 

�व�तु उत्पादनको सव�क्षण अनमु�तप� 

�ी ............................ 

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

�व�तु उत्पादनको सव�क्षणको ला�ग अनमु�तप� पाउन �म�त ................ मा �दन ुभएको दरखास्त 

अनसुार देहायको �ववरण खोल� साना जल�व�तु आयोजनाको �वकास सम्बन्धी कायर्�वधी ,२०७६ 

को दफा ७ को उपदफा २ बामोिजम यो अनमु�तप� �दान ग�रएको छ । 

१. �व�तु उत्पादन सव�क्षण गनर् चाहने व्यि� वा स��ठत संस्थाको पूरा नाम र ठेगानाः 

२. उत्पादनको सव�क्षण ग�रने �व�तुको �क�समः 

३. जल�व�तु उत्पादनको ला�ग सव�क्षण ग�रने जल�ोतको नामः 

४. सव�क्षण गन� क्षे�ः 

(क) �देशः ................ (ख) िजल्लाः .......................... 

(ग) गाउँपा�लकाः ............................ (घ) पूवर्ः ............................ पि�मः ................... 

    उ�रः ............................ दिक्षणः .................. 

५. सव�क्षणको �कृ�तः 

६. अनमु�तप� बहाल रहने अव�धः 

�म�त ................ देिख �म�त ................ सम्म 

७. अन्य शतर्हरुः 

अनमु�तप� �दने अ�धकार�को 

सह�ः ..................... 

नाम ..................... 

पदः..................... 

�म�तः.................... 
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अनसूुची-४ (ख) 

(दफा ७ को दफा (२) सँग सम्बिन्धत) 

�व�तु �सारणको सव�क्षण अनमु�तप�को ढाँच◌ा 

स्थानीय सरकार 
हेलम्ब ुगाउँपा�लका 
हेलम्ब,ु �सन्धपुाल्चोक 

�व�तु �सारणको सव�क्षण अनमु�तप� 

�ी ............................ 

�व�तु �सारणको सव�क्षणको ला�ग अनमु�तप� पाउन �म�त ................ मा �दन ुभएको दरखास्त 

अनसुार देहायको �ववरण खोल� साना जल�व�तु आयोजनाको �वकास सम्बन्धी कायर्�वधी ,२०७६ 

को दफा ७ को उपदफा २ बामोिजम यो अनमु�तप� �दान ग�रएको छ । 

१. �व�तु �सारणको सव�क्षण गनर् चाहने व्यि� वा स��ठत संस्थाको पूरा नाम र ठेगानाः 

२. �सारणको ग�रने �व�तु उपलब्ध गराउने प�रयोजना/स्थानको �ववरणः 

३. �व�तु �सारण कहाँबाट कहाँ गन� हो सो को �ववरणः  

४. सव�क्षण गन� क्षे�ः 

(क) �देशः ................ (ख) िजल्लाः .......................... 

(ग) गाउँपा�लकाः ............................ (घ) पूवर्ः ............................ पि�मः ................... 

    उ�रः ............................ दिक्षणः .................. 

५.�व�तु �सारणको भोल्टेज तथा प�रमाणः 

६. सव�क्षणको �कृ�तः 

६. अनमु�तप� बहाल रहने अव�धः 

 �म�त ................ देिख �म�त ................ सम्म 

७. अन्य शतर्हरुः 

अनमु�तप� �दने अ�धकार�को 

सह�ः ..................... 

नाम ..................... 

पदः..................... 

�म�तः.................... 
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अनसूुची-४ (ग) 

(दफा ७ को दफा (२) सँग सम्बिन्धत) 

�व�तु �वतरणको सव�क्षण अनमु�तप�को ढाँच◌ा 
 

स्थानीय सरकार 
हेलम्ब ुगाउँपा�लका 
हेलम्ब,ु �सन्धपुाल्चोक 

 

�व�तु �वतरणको सव�क्षण अनमु�तप� 

�ी ............................ 

�व�तु �वतरणको सव�क्षणको ला�ग अनमु�तप� पाउन �म�त ................ मा �दन ुभएको दरखास्त 

अनसुार देहायको �ववरण खोल� साना जल�व�तु आयोजनाको �वकास सम्बन्धी कायर्�वधी ,२०७६ 

को दफा ७ को उपदफा २ बामोिजम यो अनमु�तप� �दान ग�रएको छ । 

१. �व�तु �वतरणको सव�क्षण गनर् चाहने व्यि� वा स��ठत संस्थाको पूरा नाम र ठेगानाः 

२. �वतरणको सव�क्षण ग�रने �व�तुको �क�समः 

३. �वतरण ग�रने �व�ुत उपलब्ध गराउने पा�रयोजान/स्थानको �ववरणः 

४. सव�क्षण गन� क्षे�ः 

(क) �देशः ................ (ख) िजल्लाः .......................... 

(ग) गाउँपा�लकाः ............................ (घ) पूवर्ः ............................ पि�मः ................... 

    उ�रः ............................ दिक्षणः .................. 

५. �व�तु �वतरणको भोल्टेज तथा प�रमाणः 

६. सव�क्षणको �कृ�तः 

६. अनमु�तप� बहाल रहने अव�धः 

 �म�त ................ देिख �म�त ................ सम्म 

७. अन्य शतर्हरुः                                        अनमु�तप� �दने अ�धकार�को 

सह�ः ..................... 

नाम ..................... 

पदः..................... 

�म�तः....................
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अनसूुची-५ 

(दफा ८ को दफा (१) सँग सम्बिन्धत) 

�व�तु उत्पादनको अनमु�तप�को दरखास्तको ढाँच◌ा 

�ी �मखु �शासक�य आ�धकृत ज्यू  

हेलम्ब ुगाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय 

हेलम्ब,ु �सन्धपुाल्चोक । 

 �व�तु उत्पादनको गनर्का ला�ग साना जल�व�तु आयोजनाको �वकास 

सम्बन्धी कायर्�वधी ,२०७६ को दफा ८ बमोिजम देहायको �ववरणहरु समेत खुलाई यो दरखास्त 

पेश गरेको छु । 

१. �व�तु उत्पादनको गन� व्यि� वा स��ठत संस्थाको पूरा नाम र ठेगानाः 

२. �व�तु प�रयोजनाको नामः 

३. �व�तु शि� उत्पादन गन� साधनः 

४. उपयोग ग�रने जल�ोतको नामः 

५. उपयोग ग�रने क्षे�ः 

(क) �देशः ................ (ख) िजल्लाः .......................... 

(ग) गाउँपा�लकाः ............................ (घ) पूवर्ः ............................ पि�मः ................... 

    उ�रः ............................ दिक्षणः .................. 

५. उपयोग ग�रने जल�ोतको प�रमाणः 

६. मखु्य मखु्य संरचनाहरुको �ववरण तथा रहने स्थानः 

७. कायर् सरुु गन� �म�तः 

८. कायर् समा� गन� �म�तः 

अन्य �ववरणहरुः 

मा�थ उल्लेिखत व्यहोरा ठ�क साँचो हो झ�ुा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला । 

स��ठत संस्था भए छाप         दरखास्तवालाको 

        सह�ः 

        नामः 

        �म�तः 

        ठेगानाः
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अनसूुची-६ 

(दफा ९ को दफा (१) सँग सम्बिन्धत) 

�व�तु �सारणको अनमु�तप�को दरखास्तको ढाँच◌ा 

�ी �मखु �शासक�य आ�धकृत ज्यू  

हेलम्ब ुगाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय 

हेलम्ब,ु �सन्धपुाल्चोक । 

 �व�तु �सारणको सव�क्षणको ला�ग साना जल�व�तु आयोजनाको �वकास 

सम्बन्धी कायर्�वधी ,२०७६ को दफा ९ बमोिजम देहायको �ववरणहरु समेत खुलाई यो दरखास्त 

पेश गरेको छु । 

१. �व�तु �सारणको गन� व्यि� वा स��ठत संस्थाको पूरा नाम र ठेगानाः 

२. �सारणको ग�रने �व�तु उपलब्ध गराउने प�रयोजान/स्थानको �ववरणः 

३. �व�तु �सारणको कहाँबाट कहाँ गन� हो सोको �ववरणः  

(क) �देशः ................ (ख) िजल्लाः .......................... 

(ग) गाउँपा�लकाः ............................ (घ) पूवर्ः ............................ पि�मः ................... 

    उ�रः ............................ दिक्षणः .................. 

४. �ब�तु �सारणको भोल्टेज तथा प�रमाणः 

५. काम सरुु गन� �म�तः 

६. काम समा� गन� �म�तः 

७. अन्य �ववरणहरुः 

मा�थ उल्लेिखत व्यहोरा ठ�क साँचो हो झ�ुा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला । 

स��ठत संस्था भए छाप         दरखास्तवालाको 

        सह�ः 

        नामः 

        �म�तः 

        ठेगान
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अनसूुची-७ 

(दफा १० को दफा (१) सँग सम्बिन्धत) 

�व�तु �वतरणको अनमु�तप�को दरखास्तको ढाँच◌ा 

�ी �मखु �शासक�य आ�धकृत ज्यू  

हेलम्ब ुगाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय 

हेलम्ब,ु �सन्धपुाल्चोक । 

 �व�तु �वतरण गनर् साना जल�व�तु आयोजनाको �वकास सम्बन्धी 

कायर्�वधी ,२०७६ को दफा १० बमोिजम देहायको �ववरणहरु समेत खुलाई यो दरखास्त पेश 

गरेको छु । 

१. �व�तु �वतरणको गन� व्यि� वा स��ठत संस्थाको पूरा नाम र ठेगानाः 

२. �वतरणको ग�रने �व�ुत उपलब्ध गराउने प�रयोजान/स्थानको �ववरणः 

३. सव�क्षण गन� क्षे�ः 

(क) �देशः ................ (ख) िजल्लाः .......................... 

(ग) गाउँपा�लकाः ............................ (घ) पूवर्ः ............................ पि�मः ................... 

    उ�रः ............................ दिक्षणः ................. 

1. �ब�तु �सारणको भोल्टेज तथा प�रमाणः 

2. काम सरुु गन� �म�तः 

काम समा� गन� �म�तः 

3. अन्य �ववरणहरुः 

मा�थ उल्लेिखत व्यहोरा ठ�क साँचो हो झ�ुा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला । 

स��ठत संस्था भए छाप         दरखास्तवालाको 

        सह�ः 

        नामः 

        �म�तः 

        ठेगाना
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अनसूुची-८ (क) 

(दफा १३ को दफा (२) सँग सम्बिन्धत) 

�व�तु उत्पादनको अनमु�तप�को ढाँच◌ा 

स्थानीय सरकार 
हेलम्ब ुगाउँपा�लका 
हेलम्ब,ु �सन्धपुाल्चोक 

�व�तु उत्पादनको अनमु�तप� 

�ी ............................ 

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

�व�तु उत्पादनको ला�ग अनमु�तप� पाउन �म�त ................ मा �दन ु भएको दरखास्त अनसुार 

देहायको �ववरण खोल� साना जल�व�तु आयोजनाको �वकास सम्बन्धी कायर्�वधी ,२०७६ को दफा 

१३ को उपदफा २ बामोिजम देहायका शतर्हरु स�हत यो अनमु�तप� �दान ग�रएको छ । 

1. अनमुा�तप� पाउने व्यि� वा स��ठत संस्थाको पूरा नामः 

ठेगानाः 

2. �व�तु प�रयोजानको नामः 

3. �सारणको सव�क्षण ग�रने �व�तुको शि� उत्पादन गन� साधनः 

4. उपयोग ग�रने जल�ोतको नामः  

 जल�ोत उपयोग गन� पाईने क्षे�ः 

(क) �देशः ................ (ख) िजल्लाः .......................... 

(ग) गाउँपा�लकाः ............................ (घ) पूवर्ः ............................ पि�मः ................... 

    उ�रः ............................ दिक्षणः .................. 
 

५. मखु्य मखु्य संरचनाहरु�क �ववरण र रहने स्थानः 

६. अनमु�तप� बहाल रहने अव�धः 

७. अन्य शतर्हरुः 
 
 

 
 
 

अनमु�तप� �दने अ�धकार�को 

सह�ः ..................... 

नाम ..................... 

पदः..................... 

�म�तः.................... 
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अनसूुची-८ (ख) 

(दफा १३ को दफा (२) सँग सम्बिन्धत) 

�व�तु �सारणको सव�क्षण अनमु�तप�को ढाँच◌ा 
 

स्थानीय सरकार 
हेलम्ब ुगाउँपा�लका 
हेलम्ब,ु �सन्धपुाल्चोक 

 

�व�तु �सारणको सव�क्षण अनमु�तप� 

�ी ............................ 

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

�व�तु �सारणको सव�क्षणको ला�ग अनमु�तप� पाउन �म�त ................ मा �दन ुभएको दरखास्त 

अनसुार देहायको �ववरण खोल� साना जल�व�तु आयोजनाको �वकास सम्बन्धी कायर्�वधी ,२०७६ 

को दफा ७ को उपदफा २ बामोिजम यो अनमु�तप� �दान ग�रएको छ । 

१. अनमु�तप� पाउन ेव्यि� वा स��ठत संस्थाको परूा नाम र ठेगानाः 

२. �सारण प�रयोजनाको नामः 

३. �व�तु �सारण कहाँबाट कहाँ गन� हो सो को �ववरणः  

४. �व�तु �सारणको भोल्टेज तथा प�रमाणः 

६. अनमु�तप� बहाल रहने अव�धः 

 �म�त ................ देिख �म�त ................ सम्म 

७. अन्य शतर्हरुः 

अनमु�तप� �दने अ�धकार�को 

सह�ः ..................... 

नाम ..................... 

पदः..................... 

�म�तः.................... 
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अनसूुची-८ (ग) 

(दफा १३ को दफा (२) सँग सम्बिन्धत) 

�व�तु �वतरणको अनमु�तप�को ढाँच◌ा 

स्थानीय सरकार 
हेलम्ब ुगाउँपा�लका 
हेलम्ब,ु �सन्धपुाल्चोक 

�व�तु �वतरणको अनमु�तप� 

�ी ............................ 

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

�व�तु �वतरणको ला�ग अनमु�तप� पाउन �म�त ................ मा �दन ु भएको दरखास्त अनसुार 

देहायको �ववरण खोल� साना जल�व�तु आयोजनाको �वकास सम्बन्धी कायर्�वधी ,२०७६ को दफा 

१३ को उपदफा २ बामोिजम यो अनमु�तप� �दान ग�रएको छ । 

1. अनमु�तप� पाउने व्यि� वा स��ठत संस्थाको पूरा नामः 

ठेगानाः 

2. �वतरण प�रयोजनाको नामः 

3. �वतरण ग�रने �व�ुत उपलब्ध गराउने पा�रयोजान/स्थानको �ववरणः 

4. �व�तु �वतरण ग�रने क्षे�ः 

(क) �देशः ................ (ख) िजल्लाः .......................... 

(ग) गाउँपा�लकाः ............................ (घ) पूवर्ः ............................ पि�मः ................... 

    उ�रः ............................ दिक्षणः .................. 

5. �व�तु �वतरणको भोल्टेज तथा प�रमाणः 

6. अनमु�तप� बहाल रहने अव�धः 

�म�त ................ देिख �म�त ................ सम्म 

७. अन्य शतर्हरुः                                       अनमु�तप� �दने अ�धकार�को 

सह�ः ..................... 

नाम ..................... 

पदः..................... 

�म�तः................... 


