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शितगगंा नगरपाशिका नदीजन्य पदार्थ तर्ा अन्य पदार्थ उत्खनन,सकंिन, ओसारपसार 

तर्ा शिक्री शितरण र नदीजन्य पदार्थमा आधाररत उद्धोग व्यिस्र्ापन सम्बन्धी 

कायथशिशध, २०७६ 

 

प्रस्तािनााः  

शितगंगा नगरपाशिकाक्षेत्रशित्र नदीजन्य पदार्थको अिाि हुन नददई सहज आपूर्तथ गनथ, 

शनषेशधत क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ चोरी उत्खनन,संकिन तर्ा शनकासीिाई शनरुत्साशहत 

गनथ, प्रारशम्िक िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय प्रिाि मूलयांकन स्िीकृत िएको 

स्र्िबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,संकिन, शितरण तर्ा ओसारपसार सम्बन्धी 

कायथिाई व्यिशस्र्त गनथ,जनतािाई सस्तो र सहज आपुर्तथको िाशग गत आ.ि.मा 

प्रचशित र्ाटगद्दी हटाई शबक्री शबतरण गनथ आिश्यक िएको हुाँदा स्र्ानीय सरकार 

सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (र्) को दहेाय (६) तर्ा 

खण्ड (प) को दहेाय (७) िे नदीजन्य पदार्थ र अन्य िस्तुको सिेक्षण, उत्खनन,संकिन 

तर्ा उपयोगको दताथ, अनुमशत, निीकरण, खारेजी, व्यिस्र्ापन र सेिा िुलक, दस्तुर 

उठाउने अशधकार तर्ा सम्माशनत सिोच्च अदाितको रीट नं.०७३-WO-१३८४ उत्प्रेषण 

परमादिे मुद्दामा शमशत २०७५/०२/२१ मा िएको फैसिा बमोशजम नदीजन्य पदार्थको 

शनयमनको िाशग िेखी आएको हुदंा शितगंगा नगरशपिकाको प्रिासकीय कायथशिशध 

(शनयशमत गने)  ऐन २०७४ को दफा ४ (१) िे ददएको अशधकार प्रयोग गरी शितगंगा 

नगरपाशिकािे यो कायथशिशध बनाई िागू गरेको छ । 

पररच्छेद -१ 

प्रारशम्िक 

१. सशंक्षप्त नाम र प्रारम्िाः  

(१) यस कायथशिशधको नाम “शितगंगा नगरपाशिकानदीजन्य पदार्थ तर्ा अन्य पदार्थ 

उत्खनन,संकिन्, ओसारपसार तर्ा शिक्री शितरण र नदीजन्य पदार्थमा आधाररत 

उद्धोग व्यिस्र्ापन सम्बन्धी कायथशिशध, २०७६” रहकेो छ ।  

(२)  यो कायथशिशध यस नगरपाशिकाको के्षत्र िरर िागु हुनेछ ।   

 (३)  यो कायथशिशध नगर कायथपाशिकािे स्िीकृत गरेको शमशत देशख िागू हुनेछ ।  
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२. पररिाषााः शिषय िा प्रसङ्गिे अको अर्थ निागमेा यस कायथशिशधमा;  

(क)  “अनुगमन सशमशत” िन्नािे यस कायथशिशध बमोशजमको शजलिा अनुगमन तर्ा 

समन्िय सशमशत र स्र्ानीय अनुगमन सशमशत समेतिाई सम्झनु पदथछ ।  

ख)  “उद्योग” िन्नािे कच्चा पदार्थको रुपमा नदीजन्य पदार्थको प्रयोग हुने मेशिनरी 

औजार जशडत उद्योगिाई सम्झनु पदथछ र सो िब्दिे क्रसर उद्योग, दफरदफरे, 

ररफाइनरी गने उद्योग र यस्तै प्रकृशतका अन्य उद्योग समेतिाई जनाउनेछ । 

(ग)  “कायथशिशध” िन्नािे नदीजन्य पदार्थ तर्ा अन्य पदार्थ उत्खनन,संकिन्, 

ओसारपसार तर्ा शिक्री शितरण र नदीजन्य पदार्थमा आधाररत उद्धोग 

व्यिस्र्ापन सम्बन्धी कायथशिशध, २०७६ सम्झनु पदथछ । 

(र्) “नदीजन्य पदार्थ” िन्नािे नदी¸ खोिा¸ खोलसी¸ खहरे, नहर , कूिो, बाढी पशहरो, 

नहर, कूिोिे बगाई लयाई नदी, खोलसी र खहरेको दकनार तर्ा आसपासका िन 

के्षत्र िा सािथजशनक जग्गा िा नदी उकास के्षत्र िा शनजी जग्गामा शर्शिएको र 

र्ुशप्रएको ढुङ्गा, िािेि, बािुिा, शगट्टी शमस्कट, िस्कट, गेिान, माटो तर्ा 

बहुमूलय पत्र्र, िीिा, चुनढुङ्गा, स्िेट ढुङ्गा, दहत्तर बहत्तर (काठ दाउरा) र 

नदीको िहािबाट बगी आउने सबैखािे िस्तु र पदार्थिाई सम्झनु पदथछ ।  

(ड.)  “प्रारशम्िक िातािरणीय पररक्षण” िन्नािे िातािरण संरक्षण ऐन, २०५३ 

बमोशजमको प्रारशम्िक िातािरणीय पररक्षण िन्ने सम्झनुपदथछ ।   

(च)  “मापदण्ड“ िन्नािे दफा १९ बमोशजमको मापदण्ड सम्झनु पदथछ ।   

(छ)  “राजश्व” िन्नािे नदीजन्य पदार्थ र दहत्तर िहत्तर काठ दाउरा आददबाट प्राप्त हुने 

सरकारी रकम सम्झनु पदथछ ।  

(ज)  “िातािरणीय प्रिाि मूलयाङ्कन” िन्नािे िातािरण संरक्षण ऐन २०५३ 

बमोशजमको िातािरणीय प्रिाि मूलयाङ्कन िन्ने सम्झनु पदथछ ।  

(झ)  “व्यिसायी” िन्नािे यस कायथशिशध बमोशजम नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,संकिन्, 

र्ाटगद्धी तर्ा शबक्री गनथ इजाजत प्राप्त गरेको व्यिसायी सम्झनु पदथछ ।  

(ञ)  “िुलक” िन्नािे िनक्षेत्र बाशहर उत्खनन,संकिन् िएका नदीजन्य पदार्थ शबक्रीबाट 

प्राप्त रकमिाई जनाउने छ । यो िब्दिे शनजी जग्गाबाट व्यिसाशयक प्रयोजनका 
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िाशग सङ्किन तर्ा शबक्री िएको नदीजन्य पदार्थ िापत प्राप्त हुने सेिा िुलक 

समेत सम्झनु पदथछ ।  

(ट)  “स्र्ानीय तह” िन्नािे संशिधानको धारा ३०६ को उपधारा (१) को (ढ) 

बमोशजमको स्र्ानीय तह सम्झनु पदथछ । सो िब्दिे शितगंगा नगरपाशिकािाइथ 

समेत जनाउनेछ । 

(ठ)  “कायाथिय” िन्नािे शितगंगा नगरपाशिकानगर कायथपाशिकाको कायाथियिाइथ 

सम्झनु पछथ । 

(ड) “नगरपाशिका” िन्नािे नगर कायथपाशिका एिं नगर सिा समेतिाइथ जनाउने छ । 

(ढ) “मन्त्रािय” िन्नािे नेपाि सरकारको संर्ीय माशमिा तर्ा सामान्य प्रिासन 

मन्त्रािय सम्झनु पछथ र सो िब्दिे प्रदेि नं. ५ को उद्योग, पयथटन, िन तर्ा 

िातािरण मन्त्राियिाई समेत जनाउाँछ । 

(ण)   “पररमाण” िन्नािे खोिाको सीमना शित्र र्ुशप्रएर बसेको नददजन्य पदार्थको 

पररमाण सम्झनु पदथछ ।   

 

३.उदे्दश्य : यस कायथशिशधको उदे्दश्य दहेाय बमोशजम रहकेो छाः– 

(क)  नदी क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,संकिन तर्ा ओसारपसार गदाथ 

िातािरणीय प्रिाि मूलयाङ्कन प्रशतिेदनका सतथहरुिाई प्रिािकारी रुपमा 

कायाथन्ियन गने,  

(ख)  नदीक्षेत्र र ओसारपसार गररने मागथ िररपररको िातािरण संरक्षण गने,  

(ग)  नदीजन्य पदार्थको अशधक दोहन हुनबाट रोकी ददगो उपयोग गद ैयस्ता पदार्थको 

सहज आपूर्तथ गने प्रबन्ध शमिाउने,  

(र्)  नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,संकिन तर्ा ओसारपासार गने सन्दिथमा संर्ीय सरकार 

तर्ा प्रदिे सरकारबाट िएका शिशिन्न शनणथयहरुिाई स्र्ानीय शििेषताका 

आधारमा कायाथन्ियन गनथ सहज तुलयाउने, 

(ङ)  उपिोक्तािाई सुपर् मूलयमा नदीजन्य पदार्थ उपिब्ध हुन सके्न िातािरण शसजथना 

गने, 
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(च)  सािथजशनक शिकास शनमाणथका िाशग आिश्यक पने नदीजन्य पदार्थको अिाि हुन 

नददने , 

(छ)  परापूिथदेशख जोतिोग गद ैआएको जग्गािाई सम्याउने र खेती प्रणािीमा सुधार 

लयाउने ,  

(ज)  नदीमा र्ुशप्रएर रहकेो नदीजन्य पदार्थ हटाई शिपदिाई न्यूनीकरण गने । 

 

 

पररच्छेद -२ 

नदीजन्य पदार्थमा आधाररत उद्योग स्र्ापना र सञ्चािन सम्बन्धी व्यिस्र्ा 

४. अनमुशत शिनु पनेाः 

(१)  नदीजन्य पदार्थमा आधाररत क्रसर उद्योग िा यस्तै प्रकृशतका अन्य उद्योग  

स्र्ापना र सञ्चािन गनथ चाहने व्यशक्त िा संस्र्ािे अनुसूची (१) बमोशजमको 

ढााँचामा नगरपाशिकामा अनुमशतका िाशग दरखास्त ददनु पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम दरखास्त ददने व्यशक्त िा संस्र्ािाई सम्बशन्धत कायाथियिे 

अनुसूची (२) बमोशजमको ढााँचामा अनुमशत पत्र ददनेछ ।   

(३) उपदफा (१) बमोशजम अनुमशतका िाशग दरखास्त ददाँदा प्रचशित नेपाि कानूनमा 

तोदकएका ितथ बन्दजेका अशतररक्त अनुसूची ४ बमोशजमको मापदण्ड र दहेायका 

ितथहरु पुरा गरेको हुनु पनेछ ।  

(क) उद्योग स्र्ापना गदाथ प्रचशित िातािरण कानून बमोशजम उद्योगको 

िातािरणीय प्रिाि मूलयाङ्कन िा प्रारशम्िक िातािरणीय परीक्षण 

प्रशतिेदन स्िीकृत िएको प्रमाण संिग्न हुनु पनेछ ।  

(ख)  उद्योगिे प्राप्त गने कच्चा पदार्थको स्रोत खुिाई त्यस्ता कच्चा पदार्थ उपिब्ध 

गराउने स्रोतिािासाँग शिएको स्िीकृशत, सम्झौता सशहतका प्रमाण संिग्न 

राख्न ुपनेछ । 

(ग)  उद्योग स्र्ापना गने स्र्िको िौगोशिक अिशस्र्शत GPS Point समेत 

शनदीष्ट गरेको हुनु पनेछ ।  
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(र्)  उद्योगको क्षमता अनुसार नगरपाशिका क्षेत्र शित्र कम्तीमा एक शिगाहा िा 

१३ रेपनी जग्गा उद्योगको स्िाशमत्ि िा शिज िा िाडामा रहेको हुनु पनेछ 

।  

(४) सूशचकृत हुन तर्ा सञ्चािन गनथ शनिेदन ददनु पनेछ । 

क)  साशिकमा दताथ ि ै शितगंगा नगरपाशिका शित्र सञ्चािनमा रहकेा 

उद्योगहरूिे सूशचकृत हुनको िाशग यो कायथशिशध िागू िएको ६ मशहना 

शित्र अनूसूशच १ बमोशजम सूशचकृत एिं सञ्चािनका िाशग कायाथियमा 

शनिेदन पेि गनुथ पनेछ । 

ख) अनुसूची १ बमोशजम सूशचकृत एिं सञ्चािन गनथ शनिेदन पेि गरेका 

उद्योगहरू शनिेदन पेि गरेको शमशतिे ३० ददन शित्र कायाथियिे सूशचकृत 

गनुथ पनेछ । 

ग) सूशचकृत िएका र तोदकएको मापदण्ड पुगेका उद्योगहरूिाइथ सूशचकृत 

िएको शमशतिे ३० ददन शित्र कायाथियिे अनुसूची २ बमोशजम सञ्चािन 

अनुमशत ददन सके्नछ । 

 

पररच्छेद -३ 

उत्खनन,संकिन,् सम्बन्धी व्यिस्र्ा 

५. कायथयोजना बनाउने : 

(१)  नगरपाशिकािे आउने आ.ि.बाट िागु हुने गरी दहेायका कुराहरु समािेि गरी 

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकिन र शबक्री शितरण सम्बन्धी कायथयोजना बनाउनु 

पनेछ ।   

(क)  उत्खनन,संकिन गनथ हुने र नहुने के्षत्र ।  

(ख)  नदीजन्य पदार्थ उपिब्ध हुने नदी, खोिा, खोलसी, खहरे तर्ा नदी 

उकासक्षेत्रको शििरण र उपिब्ध हुनसके्न अनुमाशनत िार्षथक पररमाण ।         

(ग)  पूिाथधार शनमाथणको िाशग चाशहने पररमाण र स्रोतको उपिब्धता ।         

 (र्)  शबक्री शितरणको प्रदक्रया ।        

 (ङ)  सङ्किनको शिधी र प्रयोग हुने मेशिनरी औजार ।        
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 (च) प्राप्त हुने अनुमाशनत आम्दानी ।  

(२)  उपदफा (१) बमोशजम तयार िएको कायथयोजना दफा १८ (१) बमोशजमको 

स्र्ानीय अनुगमन सशमशतबाट दफलड शनरीक्षण गराई शिशखत प्रशतिेदन शिई नगर 

कायथपाशिकाबाट स्िीकृत गराउनु पनेछ ।  

(३)  उपदफा (२) बमोशजमको कायथयोजना नगरपाशिकािे प्रत्येक आर्र्थक िषथको जेष्ठ 

मसान्तसम्म शजलिा समन्िय सशमशतमा पेि गनुथ पनेछ ।   

(४) आ.ि. ०७६/०७७ को िाशग गत आ.ि.मा स्िीकृत आइइ ररपोट बमोशजम नै हुने 

छ । 

 

६. िातािरणीय अध्ययनाः  

(१)  नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,संकिन र शबक्री गनथ कायाथियिे त्यसरी उत्खनन गनुथ 

अशर् प्रचशित कानून बमोशजम प्रारशम्िक िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय 

प्रिाि मूलयाङ्कन गराउनु पनेछ ।  

(२)  नदीजन्य पदार्थमा आधाररत उद्योगको स्र्ापना र सञ्चािन गनुथ पूिथ प्रचशित 

कानून बमोशजम  प्रारशम्िक िातािरणीय परीक्षण िा  िातािरणीय प्रिाि 

मूलयाङ्कन गराउनु पनेछ ।  

(३)  नगरपाशिका र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,संकिन् प्रिोधन र शबक्री शितरण गने 

उद्योगिे नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र सङ्किन गदाथ प्रारशम्िक िातािरणीय 

परीक्षण िा िातािरणीय प्रिाि मूलयाङ्कन प्रशतिेदनमा औंलयाइएका सुझाि र 

सुधारात्मक उपायको कायाथन्ियन गनुथ पनेछ ।  

(४)  यो कायथशिशध िागू हुनु अशर् सञ्चािन िएका उद्योगिे यो कायथशिशध िागू िए 

पशछ पररच्छेद २ को दफा ४ को उपदफा (४) बमोशजम सूशचकृत एिं सञ्चािन गनथ 

अनुमशत शिनु पनेछ । 
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७. नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,सकंिन शिशधाः 

१) यस कायथशिशध बमोशजम उत्खनन,संकिन गदाथ उत्खनन, संकिनकताथिे (ठेक्का 

िएका बखत ठेकेदार र ठेक्का निागेका बखत उपिोक्ता स्ियमिे) दहेायको सतथ 

तर्ा मापदण्डको पािना गनुथ पनेछाः– 

(क)  नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकिन गररने क्षेत्रको पररमाण यदकन गदाथ 

सम्बशन्धत िडाका प्रशतशनशध र नगरपाशिकाको प्राशिशधक समेतको रोहिरमा 

शनकालने स्र्ानको चौदकलिा शनधाथरण गरी शनकाशिने पररमाण र उत्खनन, 

संकिन गररने गशहराई समेत जानकारी हुने गरी कायाथियिे शसमाङ्कन गनथ 

िगाउनु पनेछ । 

(ख)  उपदफा १ (क) बमोशजम शसमाकंन गरे पशछ मात्र सम्बशन्धत उत्खनन, 

संकिन तर्ा शबक्री शितरण गने फमथ िा शनकायिे उत्खनन, संकिन तर्ा 

शबक्री शितरण गनुथ पनेछ । 

(ग)  नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,संकिन गदाथ कायाथियबाट खरटएका कमथचारीको 

प्रत्यक्ष शनदेिनमा रेखाङ्कन गररएको र्ाट के्षत्र शित्रको सीमाबाट मात्र हाते 

औजार र श्रममूिक प्रशिशधको मात्र प्रयोग गरी शनकालन पनेछ । 

 (र्)  उत्खनन,संकिन गदाथ िारी याशन्त्रक उपकरणको प्रयोग सम्बन्धमा संशक्षप्त 

िातािरणीय अध्ययन, प्रारशम्िक िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय 

प्रिाि मूलयांकन प्रशतिेदनमा उलिेख िएकाको हकमा सोही बमोशजम हुनेछ 

। 

(ङ)  नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,संकिन गने समय सुयोदय देखी प्रारम्ि गरी 

सूयाथस्तसम्म मात्र हुनेछ । 

(च)  उत्खनन,संकिन स्र्िसम्म जाने र फकथ ने मागथ शनधाथरण नगरपाशिकािे 

सम्बशन्धत िडा कायाथियको समन्ियमा गनुथपने र उत्खनन,संकिन पररमाण 

खुिेको नदी प्रिेि आदिेको पटके प्रशत अनुसारको दशैनक तेररज तयार गरी 

अशििेख राख्न े कतथव्य सम्बशन्धत नदी जन्य पदार्थ उत्खनन, संकिन एिं 

शबक्री शितरण गने  फमथ िा शनकायको हुनेछ । 
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(छ)  पररमाण शनयन्त्रणका िाशग दैशनक पटके उत्खनन,संकिन अशििेख खाता 

अनुसूची–५ बमोशजको ढााँचामा उत्खनन,संकिन स्र्िमा राख्न े कतथव्य 

सम्बशन्धत उत्खनन, संकिन एिं शबक्री शितरण गने  फमथ िा शनकायको हुनेछ 

।  

(ज)  उत्खनन,संकिन गरर सके पशछ छनौट गरी छाशडएको काम निाग्ने िस्तु जुन 

स्र्ानबाट शनकाशिएको हो सोही स्र्िमा िशग छाड्नु पनेछ । 

उत्खनन,संकिन गदाथ तोदकएको गशहराइ सम्म मात्र तह शमिाई खाडि 

नदशेखन े गरी उत्खनन,संकिन गनुथ पनेछ । नदीको पानीको बहाि के्षत्र 

पररितथन गनथ पाइने छैन । 

(झ)  उत्खनन,संकिन कायथमा संिग्न फमथ िा संस्र्ािे EIA/IEE का सतथका अिािा 

ठेक्का सतथ र अनुगमन सशमशतिे बेिा बेिामा ददइएको शनदिेन पािना गनुथ 

पनेछ ।  

(ञ)  उत्खनन,संकिन गरी शनकाशिएको नदीजन्य पदार्थ दताथ िएको ब्यिसायी 

बाहकेिे सञ्चय गनथ पाइने छैन । 

(ट)  उत्खनन,संकिन सम्बन्धी संशक्षप्त िातािरणीय अध्ययन, प्रारशम्िक 

िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय प्रिाि मूलयांकन प्रशतिेदनका सबै सतथ 

पािना गनुथ सम्बशन्धत उत्खनन, संकिन तर्ा शबक्री शितरण गने फमथ िा 

संस्र्ाको हुनेछ । 

 (ठ)  उत्खनन,संकिन स्र्िमा ट्याक्टर, रटप्पर र ३५० र्.फीट सम्मका िारी 

ढुिानी साधन बाहके अन्य साधन प्रयोग गनथ पाइने छैन । 

(ड)  उत्खनन,संकिन स्र्िमा काम गने कामदारका िाशग अस्र्ायी िौचाियको 

प्रबन्ध अशनिायथ रूपमा गनुथ पनेछ । 

(ढ)  उत्खनन,संकिनका िाशग पशहचान िएको र्ाट नशजक सबैि े दखे्ने गरी 

उत्खनन,संकिन गररने पररमाण, चौदकलिा, उत्खनन,संकिन शिशध र 

गुनासो सुन्न े अशधकारीको नाम र सम्पकथ  नं. िगायतका जानकारीमूिक 

सूचना बोडथ तयार गरी राख्न ुसम्बशन्धत उत्खनन, संकिन तर्ा शिक्री शितरण 

गने फमथ िा संस्र्ाको हुनेछ । 
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(ण)  चुरेक्षेत्रमा पने िन क्षेत्र, सािथजशनक के्षत्र र शनजी नम्बरी जग्गाको नदीजन्य 

पदार्थ उत्खनन,संकिन र शबक्री शितरण गदाथ तोदकएको कायथशिशध र 

मापदण्ड िागु हुनेछ ।  

 

८. सचूना प्रकािन गनाेः  

(१)  प्रचशित कानून बमोशजम तोदकएको शनकायबाट स्िीकृत गराउनु पने, प्रारशम्िक 

िातािरणीय पररक्षण िा िातािरणीय प्रिाि मूलयांकन प्रशतबेदनिे शसफाररस 

गरेको खोिाा नदी खहरे खोलसी र नदीउकास क्षेत्रबाट िार्षथक उपिब्ध हुने 

नदीजन्य पदार्थको प्रकृशत र पररमाण शनशित गरी संर्ीय सरकार िा प्रदिे 

सरकारबाट तोदकएको दरको आधारमा अनुमाशनत आय तयार गरी 

नगरपाशिकाबाट स्िीकृत गनुथ पनेछ ।   

(२)  दफा ७ को उपदफा (१) बमोशजम स्िीकृत अनुमाशनत आय संकिनको िाशग 

प्रचशित कानून (नगर सिा िा नगर कायथपाशिकाबाट स्िीकृत िएको समेत) 

बमोशजम कायाथियिे आय संकिन गनुथ गराउन पनेछ । 

 

९. सम्झौता, कायाथदिे र िनक्षते्र प्रििे इजाजत : 

(१)  दरिाउपत्र / िोिपत्र स्िीकृत िए पिात कबोि रकम र सो मा िाग्ने कर 

दाशखिा गरी कायथ सम्झौताको िाशग सम्पकथ  राख्न स्िीकृत दरिाउपत्रदाता / 

िोिपत्रदातािाइ सात ददनको म्याद ददइ सूचना गनुथ पनेछ । तोदकएको म्याद 

शित्र रकम दाशखिा नगरेमा शनजका नामको धरौटी जफत गरी क्रमि दोस्रो र 

तेस्रो किोिदातािाइ रकम सशहत सम्झौताको िाशग आव्हान गनुथ पनेछ । 

सम्झौता निएसम्म तेस्रो कबोिदातासम्मको धरौटी कायम राख्न ुपनेछ ।  

  (२) दफा  (१)   बमोशजमको  रकम एकमुष्ठ बुझाउन नसदकने िशन कुनै व्यिसायीिे 

शनिेदन गनथ आएमा किोि रकममा िाग्ने पुरै कर रकम र कबोि रकमको पचास 

प्रशतित रकम दाशखिा गनथ िगाई बााँकी पचास प्रशतित कबोि रकम िापत 

व्यिसायीबाट ठेक्का अिशध िरके नेपाि राष्ट्र बैकबाट स्िीकृशत प्राप्त क िगथको 

िशणज्य बैकके जमानत शिइ दोस्रो दकस्ताको किोि रकम दाशखिा गनुथ पने अिशध 
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तोकी सम्झौता गनथ सके्नछ । तोदकएको अिशध शित्र दोस्रो दकस्ताको रकम 

दाशखिा निए जमानतबाट असुि उपर गनुथ पनेछ ।  

 (३)  िनक्षेत्र बाहकेका सािथजशनक क्षेत्रबाट सङ्किन गररने नदीजन्य पदार्थका हकमा 

स्र्ानीय तहिे सङ्किन गने खोिा, नदी, खहरे, खोलसी र नदी उकासक्षेत्रको 

स्र्ान, उत्खनन,संकिन् सङ्किन हुने पररमाण, अिशध, उत्खनन, सङ्किनको 

प्रशिशध र ढुिानीको प्रदक्रया िगायत अन्य आिश्यक कुरा तोकी सम्झौता गरी 

सम्बशन्धत व्यिसायीका नाममा कायाथदिे ददनु पनेछ ।   

(४)  नदीजन्य पदार्थ संकिन गररने क्षेत्रसम्म पुग्ने पहुंच सडक ब्यिसायीिे आफनै 

खचथमा शनमाथण तर्ा ममथत गनुथ पने छ  

(५)  िन क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ सङ्किन गदाथ ठेक्का िगाउने स्र्ानीय तहिे ठेक्का 

अनुसारको राजश्व र सो मा कानून बमोशजम िाग्ने कर दाशखिा गरेको प्रमाण 

सशहत सङ्किन गने स्र्ान, समय, पररमाण, प्रयोग गने मेशिन औजार, संकिन 

गने के्षत्र आददको पूणथ शििरण खुिाई सम्बशन्धत िन कायाथियसाँग िन प्रिेि 

इजाजत माग गनुथपनेछ र िन कायाथियिे माग िए बमोशजमको इजाजत ददई 

शजलिा अनुगमन तर्ा समन्िय सशमशतबाट अनुगमनको व्यिस्र्ा शमिाउनु पनेछ ।  

(६)  िन कायाथियबाट िन प्रिेि इजाजत प्राप्त िएपशछ ठेक्का िगाउदा नगरपाशिकािे 

िन प्रिेि इजाजतमा उशलिशखत ितथहरुको प्रािधान समेत समािेि गरी 

व्यिसायीसाँग सम्झौता गरी ठेक्का प्रकृया अगाशड बढाउनु पनेछ । 

(७)  राशष्ट्रय िन, राशष्ट्रय शनकुञ्ज, आरक्ष, मध्यिती के्षत्र, संरक्षण के्षत्र, िातािरण 

संरक्षण के्षत्र तर्ा चुरे श्रृंखिा र अन्य संिेदनिीि क्षेत्रिाट नदीजन्य पदार्थ 

उत्खनन,संकिन् गदाथ डोजर, स्क्यािेटर, िोडर जस्ता हिेी इक्यूपमेन्ट प्रयोग गनथ 

पाइने छैन । अन्य क्षेत्रको हकमा स्िीकृत प्रारशम्िक िातािरणीय परीक्षण िा 

िातािरणीय प्रिाि मूलयाङ्कन प्रशतिेदनमा उलिेख िए बमोशजमका मेशिनरी 

औजार मात्र प्रयोग गनुथ पनेछ ।  

(८)  नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्किन गदाथ माटो, पानी, कृशषयोग्य जशमन, जैशिक 

शिशिधता जस्ता प्राकृशतक िातािरण तर्ा सडक, नहर, कूिो, स्कूि, किेज, 

मानिबस्ती जस्ता िौशतक पूिाथधारको संरक्षणका िाशग आिश्यक परेमा स्र्ानीय 
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तहिे सािथजशनक सूचना प्रकाशित गरी नगरपाशिकािे आफ्नो के्षत्र शित्रको कुनै 

नदी िा खोिा क्षेत्रिाई चार दकलिा खुिाई शनशित अिशधका िाशग सम्बेदनिीि 

के्षत्र र्ोषणा गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र सङ्किन्मा  रोक िगाउन सके्नछ ।  

(९)  नदी तर्ा खोिाको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकिन् गने कायथ आषाढ , श्रािण र 

िाद्र मशहनामा गनथ पाइने छैन ।  

(१०)  नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तर्ा सङ्किन कायथ सूयोदय देशख सूयाथस्तसम्मको 

समयमा मात्र गनुथ पनेछ  ।  

(११)  यस कायथशिशधमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेशखएको िए तापशन बाढी, पशहरो तर्ा 

डुबानका कारण र्ुशप्रएको नदीजन्य पदार्थ तत्काि हटाउनु पने िएमा 

नगरपाशिकािे शजलिा शिपद ् व्यिस्र्ापन सशमशत र शजलिा अनुगमन तर्ा 

व्यिस्र्ापन सशमशतको शिफाररस अनुसार मेशसनरी औजारको प्रयोग गरी तत्काि 

हटाउन सके्नछ ।  

(१२)  नदीजन्य पदार्थ सङ्किन गने क्रममा सङ्किन गनथ इजाजत पाएको नदीजन्य 

पदार्थ बाहके कुनै बहुमूलय पुराताशत्िक ऐशतहाशसक िस्तु फेिा परेमा सम्बशन्धत 

उत्खनन, संकिन तर्ा शबक्री शितरण गने फमथ िा संस्र्ािे उक्त फेिा परेका 

बहुमुलय पुरातशत्िक िस्तु नगरपाशिकामा बुझाउनु पनेछ । 

(१३) यस नगरपाशिकाबाट सािथजशनक खररद शनयमाििी पाररत िएमा सो मा िएको 

व्यिस्र्ा बमशजम र सो निएसम्म व्यिसायीसाँग गने सम्झौता तर्ा कायथ अदिे 

अनुसूची ७ बमोशजमको ढााँचामा हुने छ ।  

 

१०. उत्खनन तर्ा सङ्किनको व्यिस्र्ााः 

(१)  नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तर्ा सङ्किन इजाजत ददनु पशहिे स्र्ानीय तहिे 

नदीजन्य पदार्थहरुको उत्खनन तर्ा सङ्किन गदाथ अपनाउनु पने शिशध र 

नापजााँच प्रदक्रयाका शिषयमा सम्बशन्धत व्यिसायीसाँग सम्झौता गनुथ पनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोशजम उत्खनन,संकिन गने स्र्ान छनौट गदाथ िनक्षेत्र, सािथजशनक 

जग्गा, सडक दकनार र आितजाितमा अिरोध हुने गरी उत्खनन संकिन गनथ 

पाइने छैन ।    
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(३)  उत्खनन संकिन गदाथ आएको नदीजन्य पदार्थ नाशसन हराउन नपाउने व्यिस्र्ा 

सम्बशन्धत व्यिसायीिे शमिाउनु पनेछ ।   

(४)  दहत्तर िहत्तर काठ दाउराको सङ्किन र र्ाटगद्दी गनथपने अिस्र्ा श्रृजना िएमा 

प्रचशित ऐन, शनयम र शनदशेिका बमोशजम हुनेछ ।   

(५)  उपदफा (२) बमोशजम तोदकएको स्र्ि बाहके अन्यत्र उत्खनन संकिन गनुथ 

गराउनु हुदंनै । तोदकएको स्र्ानबाट तोदकएका नदीजन्य पदार्थ बाहके अन्य 

माििस्तु उत्खनन,संकिन गनथ पाइने छैन । तोदकएको स्र्ान बाहके अन्यत्र 

उत्खनन, संकिन गरे गराएमा शबक्री मूलयको दोब्बर रकम असुि गरी यस्तो 

माििस्तु नगरपाशिकािे जफत गरी प्रचशित कानून बमोशजम शििाम गनथ सके्नछ 

।  

(६)  नदीजन्य पदार्थ बाहकेका माििस्तु उत्खनन,संकिन िा ओसारपसार गनुथ परेमा 

प्रचशित कानून बमोशजम हुनेछ ।   

(७)  स्र्ानीय तहिे नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,संकिन् र शबक्री शितरणको अिस्र्ाको 

शनरन्तर अनुगमन गनुथ पनेछ र बषथको कशम्तमा तीन पटक शजलिा अनुगमन तर्ा 

समन्िय सशमशत समेतको रोहबरमा उत्खनन,संकिन् स्र्िको शनरीक्षण 

अनुगमनको व्यिस्र्ा शमिाउन सके्नछ । 

(८)  सम्झौता बमोशजम नदी खोिा खहरे खोलसा र नदी उकास क्षेत्रबाट शनकाशिएको 

नदीजन्य पदार्थको माशसक प्रगशत शििरण प्रत्येक मशहनाको ७ गतेशित्र 

व्यिसायीिे नगरपाशिकामा पठाउनु पनेछ ।   

 

पररच्छेद - ४ 

नदीजन्य पदार्थ र दहत्तर िहत्तर शबक्री तर्ा राजस्ि बााँडफााँड 

११. नदीजन्य पदार्थको सदपुयोग : 

(१)  तोदकएको के्षत्र िन्दा अन्यत्रबाट नदीजन्य पदार्थ सङ्किन उत्खनन गरेको पाइए 

स्र्ानीय अनुगमन सशमशतिे अनुगमन गरी क्षशतको मूलयाङ्कन गरी कारिाहीको 

िाशग नगरपाशिकामा शसफाररस गनुथ पनेछ ।  
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(२)  नदीजन्य पदार्थ शनकालदा प्रारशम्िक िातािरणीय प्रशतबेदन IEE िे शसफाररस 

गरेको स्र्ान बाहकेको नदी खोिाको दकनार, िनक्षेत्र िा अन्य क्षेत्रबाट उत्खनन 

सङ्किन गरेको कारण सो स्र्ानको पुनस्र्र्ापना गनुथ परेमा पुनस्र्र्ापना गदाथ िाग्ने 

खचथ सम्बशन्धत व्यिसायीबाट असुि गरी पुनस्र्र्ापना गनुथ पनेछ ।   

(३)  स्र्ानीय अनुगमन सशमशति े गरेको शिफाररसका आधारमा क्षशतपूर्तथ िा 

पुनस्र्र्ापना कायथ िापत रकम असुि गनुथ परेमा क्षशतपूर्तथ र पुनस्र्र्ापना खचथ 

असुि गनुथ पनेछ ।   

(४)  यस कायथशिशधमा अन्यत्र जुनसुकै व्यहोरा िेशखएको िएतापशन राशष्ट्रय गौरिका 

राशष्ट्रय प्रार्शमकता प्राप्त तर्ा प्रदिे सरकारि े तोकेका प्रादेशिक गौरिका 

आयोजनाहरुका िाशग आिश्यक पने नदीजन्य पदार्थ सम्बशन्धत आयोजनाको 

अनुरोधमा स्र्ानीय अनुगमन सशमशतको शसफाररस बमोशजम संर्ीय िा प्रदिे 

सरकारि े शनधाथरण गरेको दररेटमा कानून बमोशजम िाग्ने कर समेत जोडी 

कायथपाशिकामा पेि गरी कायथपाशिकाको शनणथय बमोशजम स्र्ानीय तहिे 

आयोजनािाई सङ्किन गरी प्रयोग गने अनुमशत ददन सके्नछ ।  

(५)  नदीजन्य पदार्थ उपिब्धताका आधारमा अन्तर प्रदिे शनकासी गनथ पाइने छ । 

अन्तर प्रदिे शनकासी गनुथ परेमा प्रदिे सरकारको स्िीकृशत शिनु पनेछ ।   

(६)  नदीजन्य पदार्थ शिदेि शनकासी सम्िन्धी व्यिस्र्ा नेपाि सरकारिे तोके बमोशजम 

हुनेछ ।  

 

१२.नदीजन्य पदार्थको राजश्व दररेट र बााँडफााँड : 

(१)  दहत्तर बहत्तर काठ दाउरा बाहकेका नदीजन्य पदार्थको राजस्िको दररेट संर्ीय 

िा प्रदिे सरकारिे तोकेबमोशजम हुनेछ । अन्य िुलकहरु प्रदिे कर तर्ा गैह्रकर 

सम्िन्धी प्रचशित कानून बमोशजम िाग्नेछन् ।  

(२)  नदीजन्य पदार्थको शबक्रीबाट प्राप्त हुने िुलकको रकम स्र्ानीय सरकार संचािन 

ऐन २०७४, को दफा ६२ उपदफा क (३) बमोशजम नगरपाशिकाको संशञ्चत 

कोषमा दाशखिा गररनेछ । 
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(३) स्र्ानीय तहिे नदीजन्य पदार्थको शबक्रीबाट आफूिाई प्राप्त रकमको बढीमा दि 

प्रशतित रकम नदीजन्य पदार्थ सङ्किन, उत्खनन गदाथ प्रिाशित हुने क्षेत्रका 

समुदाय िा खोिा नदी दकनार संरक्षणका कायथमा खचथ गनुथ पनेछ । 

(४)  व्यशक्तको शनजी जग्गामा रहकेो नदीजन्य पदार्थ सम्बशन्धत जग्गा धशनको शनजी 

काम बाहके व्यिसाशयक रुपमा शबक्री गनथ अनुमती माग िएमा कुनै योजना 

प्रयोजनका िाशग िैजाने िएमा सो योजनाको िागत इशस्टमेटको अधारमा 

नगरपाशिकािे प्रदिे सरकारबाट तोदकएको िुलक शिई अनुमशत ददन सके्नछ ।   

(५) व्यशक्तको शनजी जग्गाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकिन र शबक्री शितरण गनथ 

गराउनको िाशग नगर कायथपाशिकािे तोके बमोशजमको प्रकृया अििम्बन गनुथ 

पनेछ । 

 

पररच्छेद - ५ 

नदीजन्य पदार्थको ओसारपसार र ढुिानी 

१३. ढुिानी तर्ा ओसार पसार सम्बन्धी व्यिस्र्ााः  

(१) नदीजन्य पदार्थको ओसार पसार गदाथ दहेाय बमोशजम गनुथ पनेछ । 

क)  नदी प्रिेि आदिे शिई उत्खनन,संकिन गररने र्ाटमा प्रिेि गरी 

उत्खनन,संकिन गरी नदीजन्य पदार्थ िोड िएका सिारी साधनहरुि ेढुिानी 

अिशधिर अनुसुची ६ बमोशजमको राजस्ि शतरेको शनस्सा सार्मा शिएर 

मात्र ओसारपसार गनुथ पनेछ ।  

(ख)  नदीजन्य पदार्थ ढुिानी गरी िैजाने सिारी साधनिे पटकै शपच्छे पटके 

राजस्ि शतरेको प्रमाणमा सबै शििरण स्पष्टसाँग िनथ िगाई शिनु पनेछ । पटके 

रसीदमा उशलिशखत शििरण (शमशत, समय, सिारी नं, ढुिानी गरी िैजाने 

स्र्ि, पररमाण, पदार्थको प्रकार आदद ) स्पष्ट रूपमा खुिाउन पनेछ । 

(ग)  नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,संकिन िएको स्र्ानबाट ओसारपसार गने समय 

सुयोदय  देखी आरम्ि गरी सुयाथस्तसम्म मात्र हुनेछ । 

(र्)  खोिाबाट नदीजन्य पदार्थ शनकालदा टे्रक्टर र ३५० र्.फु. सम्मको ट्रक/रटप्पर 

मात्रको प्रयोग गनथ पाइनेछ । 
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(ङ)  नदीजन्य पदार्थ ढुिानी गने सिारीिे ढुिानी अिशधिर प्रेसर हनथ प्रयोग गनथ 

पाइने छैन । 

(च)  नदीजन्य पदार्थ ढुिानी गने साधनिे उत्खनन,संकिन स्र्िबाटै ढाकेर िैजानु 

पने छ र बजार क्षेत्रमा २० दक.मी. र बाशहर ४० दक.मी. प्रशत र्ण्टािन्दा 

बढी गशतमा सिारी साधन सञ्चािन गनथ पाइने छैन । 

(छ)  मूि बाटोबाट उत्खनन,संकिन स्र्ि तफथ  सिारी साधन प्रिेि हुने मागथको 

शनयशमत ममथत गने, धुिो उड्न नददन शनयशमत पानी छकथ ने प्रबन्ध 

उत्खनन,संकिनकताथ र ढुिानीकताथिे शमिाउनु पने छ ।  

(ज)  नदीजन्य पदार्थ िोड गरी ओसारपसार गने क्रममा िोड सिारी साधन 

गन्तव्यमा नपुगन्जेि सडकमा पार्कथ ङ्ग गनथ पाइने छैन र सिारी साधन 

शबिेको हकमा यर्ासम्िि शछटो ढुिानीकताथिे अको व्यिस्र्ा गरी हटाउनु 

पनेछ । 

(झ)  नदीजन्य पदार्थको ओसारपसार गनथ शनधाथरण गररएको माशर् उलिेशखत 

शिशधको पररपािना सम्बन्धमा नगरपाशिकािे प्रिािकारी अनुगमनको 

प्रबन्ध शमिाउनु पनेछ ।  

(ञ) सडक शििाग र सम्बशन्धत शनकायिे तोकेको सडक सीमा र मापदण्ड शित्रको 

क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ िगायत कुनै पशन सामिी सङ्किन गनथ िा सञ्चय 

गरी राख्न पाइने छैन । नदीजन्य पदार्थ बोकेको सिारी साधन उक्त क्षेत्रमा 

पार्कथ ङ गनथ पाइने छैन । 

(ट)  शनजी जग्गा सम्याउाँ दा नगरपाशिकािे तोके बमोशजमको प्रकृया अििम्बिन 

गनुथ पनेछ । 

(ठ)  अन्तर स्र्ानीय तहमा नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार र ढुिानी गदाथ कसैिे 

अिरोध िा कुनै दकशसमको ढाट राखी र्प कर, िुलक िा दस्तुर शिन पाइने 

छैन । 

(ड) माशर् उलिेशखत कायथहरू गरेमा सम्बन्धमा शजलिा स्तरीय अनुगमन तर्ा 

समन्िय सशमशतिे अनुगमन गरी शनदिेन गनथ सके्नछ । त्यस्तो शनदिेन पािना 

गने शजम्मेिारी सम्बशन्धत व्यिसायको हुनेछ । 
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१४. शनषशेधत कायथहरुाः  

(१) यस कायथशिशध बमोशजम दहेायका कायथहरु शनषेध गररएको छ ।   

(क) प्रचशित कानून बमोजम बाहके अिैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ 

उत्खनन,सङ्किन, िण्डारण र प्रिोधनको कायथ गनथ िा उद्योग सञ्चािन गनथ 

।  

(ख) प्रारशम्िक िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय प्रिाि मूलयाङ्कन स्िीकृत 

नगरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,संकिन्, िण्डारण र प्रिोधनको कायथ गने 

उद्योग सञ्चािन गनथ ।  

(ग) नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,संकिन्,िण्डारण र प्रिोधनको कायथ गने 

उद्योगका िाशग स्िीकृत प्रारशम्िक िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय 

प्रिाि मूलयाङ्कनका ितथ उलिङ्र्न गनथ ।  

(र्) नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,संकिन्, िण्डारण र प्रिोधनको कायथ गने उद्योग 

सञ्चािनका िाशग तोदकएको मापदण्ड शिपररत कायथ गनथ ।  

(ङ) तोदकएको स्र्ान बाहके अन्य स्र्ानमा उद्योग स्र्ानान्तरण र सञ्चािन गनथ ।  

(च)   स्िीकृत उदे्दश्य शिपररत काम गनथ ।  

(छ)   तोदकएको पररमाण िन्दा बढी उत्खनन,संकिन् र प्रिोधन गनथ ।  

(ज)   अनुमशत नशिई िा अनुमशत बर्खथिाफ उद्योग सञ्चािन गनथ ।  

(झ)   पुराताशत्िक, धार्मथक महत्िका र बहुमुलय ढुङ्गा पत्र्रको उत्खनन, तर्ा  

शितरण गनथ र स्िरुप पररितथन हुने गरी कुनै पशन दक्रयाकिाप सञ्चािन गनथ ।  

(ञ)   कायथशिशध शिपररत हुने गरी नदीजन्य पदार्थको 

उत्खनन,संकिन्,ओसारपसार, शबक्री शितरण गनथ तर्ा उद्योग सञ्चािन गनथ ।  

(ट)  नदी दकनारमा शनर्मथत पूिाथधार जन्य संरचनाको स्िरुप पररितथन हुने गरी 

स्िरुप शिगानथ र हानी नोक्सानी हुने अन्य कुनै कायथ गनथ ।   
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१५. सजायको व्यिस्र्ााः   

दफा १४ को उपदफा (१) बमोशजमका शनषेशधत कायथ िा यो कायथशिशध िर्खथिाफका कुनै 

कायथ गने गराउने उपर प्रचशित कानूनमा व्यिस्र्ा िए अनुसार सजाय हुनेछ ।   

 

पररच्छेद -६ 

अनगुमन मलूयाङ्कन 

१७.शजलिा अनगुमन तर्ा समन्िय सशमशत : 

(१)  नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,संकिन, िा उद्योग स्र्ापना र सञ्चािन कायथको 

प्रस्ताि कायाथन्ियन हुनु पूिथ, कायाथन्ियन गदाथ र कायथसम्पन्न िैसकेपशछ 

िातािरणमा पने प्रिािको अध्ययन, शिश्लेषण गरी सुझाि ददनका िाशग संर्ीय 

सरकारद्वारा गरठत शजलिा अनुगमन तर्ा समन्िय सशमशत रहने छ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोशजमको शजलिा अनुगमन तर्ा समन्िय सशमशतमा संर्ीय 

सरकारि ेतोके अनुसारका सदस्य रहनेछन ।  

(३)   शजलिा शस्र्त शििेषज्ञ प्राशिशधक रहने अन्य कुनै कायाथियका शििेषज्ञ 

प्राशिशधकिाई सशमशतको बैठकमा आमन्त्रण गनथ सदकने छ ।   

(४)   शजलिा अनुगमन तर्ा समन्िय सशमशतको कायथ शििरण संर्ीय सरकारि ेतोके 

बमोशजम हुनेछ र सो नतोके सम्मका िाशग दहेायबमोशजम हुनेछ – 

(क)  नदीजन्य पदार्थ सङ्किन हुने क्षेत्रहरुको स्र्िगत सिेक्षण गरी स्िीकृत प्रारशम्िक 

िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय प्रिाि मूलयाङ्कन (EIA, IEE) को 

प्रािधान र ती प्रशतिेदन स्िीकृत कायाथन्ियन िएपशछ आएका पररितथन समेतको 

िेखाजोखा गरी नदीजन्य पदार्थ सङ्किन गनथ सदकने स्र्ानको नक्िा सशहतको 

शििरण, शनकालन सदकने नदीजन्य पदार्थको दकशसम र पररमाण समेत यदकन गरी 

सम्बशन्धत स्र्ानीय तहमा प्रशतिेदन पेि गने ।   

(ख) शजलिा शित्र स्र्ापना हुने उद्योगिे िातािरण, कृशष, मानिबस्ती, पानीका मूि, 

ताि, ऐशतहाशसक तर्ा धार्मथक पोखरी, महत्िपूणथ स्रोत सम्पदा र िौशतक 

संरचना िगायतमा पानथ सके्न प्रिाि बारे प्रस्ताि, िातािरणीय प्रशतिेदनको 
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अध्ययन, दफलड शनरीक्षण गरी शजलिा समन्िय सशमशत माफथ त स्र्ानीय तह तर्ा 

मन्त्रािय िा अन्य शनकायिाई आिश्यक राय सुझाि ददने ।  

(ग) शजलिामा सञ्चाशित नदीजन्य पदार्थमा आधाररत उद्योगिे सञ्चािनका क्रममा िा 

सञ्चािन पिात् पाने असर बारे अध्ययन, शनरीक्षण गरी प्रशतिेदन ददने ।  

(र् ) नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,संकिन, ढुिानी र शबक्री सम्बन्धी स्र्ानीय तहको 

कायथयोजना कायाथन्ियन पूिथ,  कायाथन्ियन चरण र कायथ सम्पन्न िैसकेपशछ पनथ 

सके्न सामाशजक,आर्र्थक र िातािरणीय प्रिाि बारे अध्ययन, शनरीक्षण र शिश्लेषण 

गरी प्रशतिेदन ददने ।  

(ङ)  नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,संकिन, प्रिोधन र शिक्री शितरण सम्बन्धी प्रस्ताि 

सम्बन्धमा स्र्ानीय तहबाट अनुरोध ि ै आएमा अध्ययन, शनरीक्षण गरी राय 

सुझाि ददने ।   

(च) नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,संकिन्, िण्डारण र प्रिोधनको कायथ कानून सम्मत 

कायाथन्ियन िए निएको हरेी शनयमन गनथका िाशग स्र्ानीय तह र मन्त्राियिाई 

शसफाररस गने ।  

(छ)  सडकको िारिाहन क्षमता िन्दा बढी ओसारपसार िएमा िा तोदकएको मूलय 

िन्दा बढी शिएमा िा स्िीकृत मापदण्ड िा स्र्ानीय तहसाँग िएको सम्झौता 

शिपररत सङ्किन, उत्खनन,संकिन र प्रिोधन िा शिक्री िएमा शनयमन गने 

व्यिस्र्ा शमिाउने िा सम्बशन्धत तहिाइथ िेखी पठाउने । 

(ज) अन्तर स्र्ानीय तह िा अन्तर शजलिा क्षेत्राशधकार िा यस सम्बन्धी अन्य कुन ै

शिषयमा कुनै शििाद िए समाधानका िाशग समन्िय गने ।  

(झ) स्िीकृत कायथयोजना र प्रचशित कानून शिपररत गनेिाई कारिाही गने िा 

कारिाहीका िाशग शसफाररस गने । 

 

१८.स्र्ानीय अनगुमन सशमशत : 

(१)   स्र्ानीय स्तरमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,संकिन, िण्डारण, क्रशसङ, प्रिोधन 

र शिक्री शितरण कायथको कायाथन्ियन, समन्िय, अनुगमन र शनयमन्, स्िीकृत 

मापदण्ड र कायथशिशधको पािना एिम ् गुणस्तर सुशनशित गनथ स्र्ानीय तहिे 
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सम्बशन्धत स्र्ानीय तहको प्रमुखको नेतृत्िमा तपसीि बमोशजमको अनुगमन 

सशमशत गठन गनेछ ।  

(क) नगर प्रमुख        –अध्यक्ष  

(ख)  नगर उप प्रमुख       –सदस्य 

(ख) प्रमुख प्रिासकीय अशधकृत     –सदस्य  

 (ग) शजलिा प्रिासन कायाथिय प्रशतशनशध    –सदस्य  

  (र्) शडशिजन/ सि शडशिजन िन कायाथिय प्रशतशनशध (सम्िशन्धत क्षेत्र) –

सदस्य  

 (ङ) सम्बशन्धत के्षत्र हनेे नेपाि प्रहरीका प्रशतशनशध     –

सदस्य 

 (च) सम्बशन्धत िडा अध्यक्ष      –सदस्य 

 (छ)  पूिाथधार िाखा प्रमुख िा तोदकएको प्राशिशधक      –सदस्य  

 (ज)  राजश्व िाखा प्रमुख      –सदस्य सशचि 

 

(२) स्र्ानीय अनुगमन सशमशतको कायथशििरण नगर कायथपाशिकािे तोके बमोशजम 

हुनेछ ।  

 

पररच्छेद -७ 

शिशिध 

१९. नदीजन्य पदार्थमा आधाररत उद्योग स्र्ापना र सञ्चािन सम्बन्धी मापदण्डाः  

(१)  नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,संकिन् सम्बन्धमा अनुसूची (३) र  नदीजन्य पदार्थमा 

आधाररत उद्योग स्र्ापना तर्ा सञ्चािन गने प्रयोजनका िाशग अनुसूची (४) 

बमोशजमको दरूी सम्बन्धी मापदण्ड िागू हुनेछ ।  

(२)  उद्योग दताथ र सञ्चािन सम्बन्धी अन्य शिषयहरु प्रचशित कानूनिे तोके बमोशजम 

हुनेछ ।  
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२०. िातािरणीय पनुस्र्र्ापना : 

(१)  उत्खनन,संकिन के्षत्र िा आसपासका क्षेत्रमा कायथ सम्पन्न िइसकेपशछ हररयािी 

प्रिधथन, तटबन्ध शनमाथण, शर्ियाउने पोखरी शनमाथण, खोिाको िहाि शनयन्त्रण 

गनथ पक्की बााँध,बाटो िगायतका िू–तर्ा जिाधार संरक्षण जस्ता पुनस्र्र्ापनाका 

कायथहरु गनथ सम्बशन्धत स्र्ानीय तहिे आयको रकमको बढीमा १०(दि) प्रशतित 

रकम शिशनयोजन गरी योजना बनाई कायाथन्ियन गनुथ पनेछ ।  

(२)  नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र सङ्किन कायथबाट िातािरण, गाऊाँ  बस्ती, कृशष 

िूशम, िनक्षेत्र र जिाधारमा प्रशतकूि प्रिाि परेको अिस्र्ामा खोिा¸नदी र 

आसपासका क्षेत्रको ि–ूबनौट, प्राकृशतक सुन्दरता¸िन जङ्गि, जिाधार र कृशष 

प्रणािीिाई जीिन्त राख्न शजलिा अनुगमन तर्ा व्यिस्र्ापन सशमशतको 

शसफाररसमा स्र्ानीय तहिे सो कायथमा तत्काि रोक िगाई संरक्षण र 

पुनरुत्र्ानका कायथक्रमहरु सञ्चािन गनुथ पनेछ ।  

(३) शितगंगा नगरपाशिकािे “िातािरण संरक्षण शििेष कोष” खडा गरी िातािरणीय 

पुनस्र्र्ापना गनथ ,आिश्यक अनुगमन तर्ा सो सम्बन्धी अन्य शिशिध खचथहरु यसै 

कोषबाट व्यहोनुथ पनेछ । 

(४) अनुगमनका क्रममा सम्झौताको सतथ उलिङ्र्न गरेको िा राजस्ि चोरी गरी 

उत्खनन तर्ा ओसार पसार गरेको पाइएमा नगर सिाबाट तोके बमोशजम दण्ड 

जररिाना गररनेछ । 

(५)  उपदफा (४) बमोशजम प्राप्त हुने जररिानाको २५ प्रशतितिे हुने रकम पक्राउ 

कायथमा सहयोग गने सुराकी, प्रहरी िा अन्य कमथचारीहरुिाई पुरस्कार स्िरुप 

प्रदान गररनेछ ।  

 

२०. शिशिध : 

(१)  यो कायथशिशध िागु हुनु पशहि ेसञ्चािनमा रहकेा उद्योगिे कायथशिशध िागू िएको 

एक मशहनाशित्र आफ्नो उद्योगमा रहकेो कच्चा िा प्रिोशधत माििस्तुको पररमाण 

सशहतको शििरण, प्राशप्तको स्रोत, चािु आ.ब.को शिक्री शितरणको पररमाण र 

िािी योजना सशहतको प्रशतिेदन नगर पाशिकामा पेि गनुथ पनेछ । तत्पिात 
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उत्खनन,संकिन्, गरी उद्धोगमा िएको मौज्दातको शििरण माशसक रुपमा 

सम्िशन्धत स्र्ानीय तह, मन्त्रािय मातहतको उद्योग हनेे शनकायमा पेि गनुथ पनेछ 

।  

(२)  ढंुगा¸ िािेि शगट्टी¸ बािुिा, माटो, चट्टान खानीको रुपमा सञ्चािन गनुथपने िएमा 

संर्ीय िा प्रदिे सरकारिे व्यिस्र्ा गरे अनुसार हुनेछ ।  

(३)  यो कायथशिशध पािना गने गराउने कायथमा शजलिा अनुगमन तर्ा समन्िय सशमशत 

र स्र्ानीय तहिाई स्र्ानीय प्रिासनिे आिश्यक सहयोग गनुथ पनेछ ।  

(४)  नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,संकिन्, शबक्री शितरण तर्ा यी पदार्थमा आधाररत 

उद्योगमा काम गने मजदरुको बीमा, स्िास््य, सुरक्षा ताशिम र सुरक्षा सामिी 

सम्बन्धी व्यिस्र्ा सम्बशन्धत व्यिसायीिे गनुथ पनेछ ।  

 

२१. र्पर्ट तर्ा हरेफेराः  

(१)  यो कायथशिशध आिश्यकता अनुसार नगरपाशिकािे र्पर्ट,  हरेफेर िा संिोधन 

गनथ सके्नछ ।  

 

२२. बाधा अड्काउ, फुकाउाः  

(१) यस कायथशिशधको कायाथन्ियनमा कुनै बाधा अड्काउ आइपरेमा नगर कायथ 

पाशिकािे बाधा अड्काउ फुकुिा गनथ सके्नछ ।  

 

२३. खारेजी र बचाऊाः  

(१)  यो कायथशिशध िागू हुनु पशहि े प्रचशित कानून बमोशजम दताथ िइथ निीकरण 

िएका नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,संकिन् शिक्री शितरण तर्ा नदीजन्य पदार्थमा 

आधाररत उद्योग स्र्ापना सञ्चािन सम्बन्धमा िए गरेका काम कारिाही यसै 

कायथशिशध बमोशजम िए गरेको माशनने छ ।    

(२)  यो कायथशिशधिे गरेको व्यिस्र्ा प्रचशित नेपाि कानूनसाँग बाशझएमा बाशझएको 

हदसम्म स्िताः खारेज हुनेछ ।   
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अनसुूची - १ 

नदीजन्य पदार्थमा आधाररत उद्योग स्र्ापना र सञ्चािन अनुमशतका िाशग ददनु पने 

दरखास्तको ढांचा 

(दफा ३ को उपदफा १ साँग सम्बशन्धत) 

शमशताः ........./...../.....  

श्रीमान प्रमुख प्रिासकीय अशधकृत ज्यू  

शितगंगा नगरपाशिका 

नगर कायथपाशिकाको कायाथिय 

ठाडा, अर्ाथखााँची 

 । 

 

शिषयाः अनुमशतपत्र पाउाँ  िन्ने बारे । 

महोदय,   

दहेाय बमोशजमको उद्योग सञ्चािनगनथ इच्छुक िएकोिे मेरो/हाम्रो फमथ 

कम्पनीिाई अनुमशतपत्र प्रदान गररददनु हुन आिश्यक कागजात सशहत यो शनिेदनपत्र 

पेि गरेको छु÷छौं । िेशखएको व्यहोरामा कुनै कुरा झुठ्ठा ठहरे प्रचशित नेपाि कानुन 

बमोशजम सहुाँिा बुझाउाँिा ।   

१. फमथको पूरा नाम :–   

२. फमथको पूरा ठेगाना :–   

३. उद्योग सञ्चािन गने स्र्ान (GPS िोकेिन समेत) : –  

४. उदे्दश्य :–   

५. पूाँजी :–   

६. कारोबार गने िस्तु तर्ा कामको शििरण :–   

७. संिग्न कागजातहरुाः  

(फमथ दताथको प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, नागररकताको प्रमाणपत्र, नशिकरण 

गरेको प्रमाण, स्िर्ोषणा सम्िन्धी कागज)  

दरखास्तिािाको नामाः  

सहीाः  

नागररकता नम्बराः   

सम्पकथ  नं.   

  



24 
 

अनसुूची - २ 

नदीजन्य पदार्थमा आधाररत उद्योग स्र्ापना र सञ्चािनको अनमुशत पत्रको ढाचंा 

(दफा ३ को उपदफा २ साँग सम्बशन्धत) 

  

शितगंगा नगरपाशिका 

नगर कायथपाशिकाको कायाथिय 

ठाडा, अर्ाथखााँची 

 

 

अनमुशतपत्र 

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

महोदय,    

तपाईको फमथ र कम्पनीिे ........................... सम्िन्धी कायथ गनथको िाशग यस 

कायाथियमा पेि गनुथिएको शनिेदन र संिग्न कागजात उपर कारिाही हुाँदा शमशत 

................... को शनणयाथनसुार ........................... कायथ गने गरी यो अनुमशत पत्र 

ददइएको छ । प्रचशित कानून बमोशजम गनुथ गराउनु होिा ।   

१. अनुमशत प्राप्त गने फमथ कम्पनीको नामाः    

२. फमथर कम्पनी संचािकको नामाः  

३. ठेगानााः  

४. फमथर कम्पनी सञ्चािन हुने स्र्ानाः  

५. चार दकलिााः अनुमशतपत्र प्रदान गने अशधकृतको नामाः  

दजाथाः  

दस्तखताः  

शमशताः  

 द्सस्टव्याः यो अनुमशतपत्र हराएमा, च्याशतएमा िा नाशसएमा अको प्रमाणपत्र शिन 

२०००।– रुपैयााँ दस्तुर िाग्नेछ ।   
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अनसुूची -३ 

नदीजन्य पदार्थ सङ्किन िाशग शनधाथररत दरूी सम्बन्धी मापदण्ड 

(दफा १९(१) साँग सम्बशन्धत) 

क्र.सं. शििरण 

न्युनतम 

दरूी 

मीटरमा 

१ नदी¸ खोिाको िषाथतको प्रिाहमा आधाररत सीमा दकनार १० मी. 

२ ऐशतहाशसक धार्मथक महत्िका र्ाटक्षेत्रबाट ५० मी. 

३ २२० के िी िन्दा कमको हाईटेन्सन िाइनबाट ५०मी. 

४ २२० के िी िन्दा माशर्को हाईटेन्सन िाइनबाट १००मी. 

५ 
शिक्षण संस्र्ा¸ स्िास््य संस्र्ा¸ धार्मथक सांस्कृशतक र पुराताशत्िक 

महत्िका स्र्ान¸ सुरक्षा शनकायबाट  
२००मी. 

६ 
शनकुञ्ज¸ आरक्ष के्षत्र¸ संरशक्षत के्षत्र तर्ा चुरेको िातािरण संरक्षण 

क्षेत्रबाट 
५००मीं 

७ र्नाबशस्तबाट  ५००मी. 

८ िन क्षेत्रबाट  २००मी. 

९ झोिंुगे पुिबाट २००मी. 

१० पक्की पुिबाट ५०० शम ५००मी. 

११ राशष्ट्रय िोकमागथको Right of Wayबाट २००मीं 

१२ प्रदिे स्तरका िोकमागथको Right of Way बाट १००मी. 

१३ स्र्ानीय स्तरका कृशष तर्ा िाशमण सडकको Right of Wayबाट ५०मी. 
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अनसुूची  ४ 

नदीजन्य पदार्थमा आधाररत उद्धोग स्र्ापना तर्ा संचािनका िाशग शनधाथररत दरूी 

सम्बन्धी मापदण्ड 

(दफा १९(१) साँग सम्बशन्धत) 

 

क्र.सं. शििरण 

न्यनतम 

दरूी 

मीटरमा 

१ नदी¸ खोिाको िषाथतको प्रिाहमा आधाररत सीमा दकनार ५०० मी. 

२ ताितिैया र ऐशतहाशसक धार्मथक महत्िका पोखरी तर्ा र्ाटक्षेत्र २०० मी. 

३ २२० के िी िन्दा कमको हाईटेन्सन िाइनबाट १००मी. 

४ २२० के िी िन्दा माशर्को हाईटेन्सन िाइनबाट ३०० शम ५०मी. 

५ 
शिक्षण संस्र्ा¸ स्िास््य संस्र्ा¸ धार्मथक सांस्कृशतक र पुराताशत्िक 

महत्िका स्र्ान¸ सुरक्षा शनकायबाट १ दक.शम. 
२००मी. 

६ 
शनकुञ्ज¸ आरक्ष के्षत्र¸ संरशक्षत के्षत्र तर्ा चुरेको िातािरण संरक्षण 

क्षेत्रबाट 
२००मीं 

७ र्नाबशस्तबाट  ५००मी. 

८ िन क्षेत्रबाट  २००मी. 

९ झोिंुगे पुिबाट १००मी. 

१० पक्की पुिबाट ५०० शम ५००मी. 

११ राशष्ट्रय िोकमागथको Right of Wayबाट २००मीं 

१२ प्रदिे स्तरका िोकमागथको Right of Wayबाट १००मी. 

१३ स्र्ानीय स्तरका कृशष तर्ा िाशमण सडकको Right of Wayबाट ५०मी. 

१४ अन्तरराशष्ट्रय शसमानाबाट  कम्तीमा १.०दक.मी. 
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अनसुूची – ५ 

शितगगंा नगरपाशिका 

नगर कायथपाशिकाको कायाथिय 

ठाडा, अर्ाथखााँची 

उत्खननकताथिे राख्ने नदीजन्य पदार्थ तर्ा अन्य पदार्थको दैशनक उत्खनन अशििेख 

 

क्र.सं. उत्खनन 

गररएको शमशत 

उत्खनन गररएको 

पररमाण 

उत्खननकताथको 

प्रशतशनशधको 

दस्तखत 

अनुगमनकताथको 

दस्तखत 
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अनसुूची – ६ 

शितगगंा नगरपाशिका 

नगर कायथपाशिकाको कायाथिय 

ठाडा, अर्ाथखााँची 

म.िे.प.फा.नं.११ 

 

नदीजन्य पदार्थ शनकासी िुलक 

नाकाको नाम : 

ब्यिसायीको नाम ठेगाना :   भ्याट नं.:   शमशत : 

  समयाः 

आन्तररक शनकासी आ.ि.:०७६/०७७ 

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

ठेगाना.................................................. 

 

शििरण गाडी नं. पररमाण दर(क्यु.दफट) जम्मा 

रकम 

कैदफयत 

      

      

      

      

 

अक्षरेपी 

भ्याट १३%   

रोयलटी भ्याट सशहतको रकम   

कुि रकम   
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अनसुूची – ७ 

शितगगंा नगरपाशिका 

नगर कायथपाशिकाको कायाथिय 

ठाडा, अर्ाथखााँची 

>L ............................  

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

laifo M– rnfg k'hL{ -sfo{ cfb]z_  lbO{Psf] . 

 o; lztu+uf gu/kflnsfsf] If]qflwsf/ leqsf] ............................vf]nf Ifq] lztu+uf gu/kflnsf j8f 

g+= ............ af6 ............... 3=dL= 9'Ëf,lu6L, afn'jf, ld:s6, u|fe]n pT;gg\, ;+sng / ljqmL ug]{ 7]Ssf 

Joj:yfsf] nflu tkfO{ >L =============================================== / o; lztu+uf gu/kflnsfsf] sfof{no lar 

ldlt =========================== df ePsf] ;Demf}tf cg';f/sf] zt{ tyf aGb]hx?sf] kl/lw leq /xL of] rnfg k'hL{ 

-sfo{ cfb]z_ lbO{Psf] 5 . lgodfg';f/ ug{' u/fpg' xf]nf . 

s_ 7]Ssfsf] ljj/0f 

l;=g+= 7]Ssfsf] lzif{s ljj/0f IEE ÷/f=r'=t=d=lj= ;+ ;ldltsf] l;kmfl/; cg';f/sf] ljj/0f 

! gbL÷vf]nfsf] gfd  

@ ;+sng If]q  

# l;dfª\sg If]q  

$ hDdf b'/L  

% 
glbhGo kbfy{ ;+sng ug{ 

k|of]u x'g] ljlw / ;fdu|L 
 

^ pTvgg\ ug{ ;lsg] ;fdu|L  

& kl/df0f  

* 7]Ssf cjwL   

( 7]s cÍ  

 

v_ p7fg kfpg] b/ -k|lt So"=lkm=_ 
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/f]oN6L jfkt      ==.– 

!# Ü Eof6     ).#( 

hDdf /f]oN6L     === 

 

u_ gbLhGo kbfy{sf] ;+sng k|lqmof 

!= gbLhGo kbfy{sf] ;+sng o; gu/kfnlsfn] :jLs[t u/]sf] gbLhGo kbfy{sf] Joj:yfkg sfo{ljlw,@)&^ 

adf]lhd x'g]5 . ;Demf}tfdf pNn]v gePsf] xsdf k|rlnt sfg'g adf]lhd x'g]5 .  

@= gbL÷vf]nf a:tL If]qdf xg{ ahfpg kfO{g] 5}g\, af9L cfPsf] a]nf, xfjf rn]sf] a]nf ;+sng tyf 9'jfgL 

sfo{ ug{ kfOg] 5}g . gbLhGo kbfy{ ;+sngsf] nflu vl6Psf sfdbf/x?sf nflu b'3{6gf ladfsf ;fy} 

k|fylds pkrf/ / df:ssf] Joj:yf bf];|f] kIfn] ldnfpg' kg]{5  ;fy} gbLhGo kbfy{ pTvgg\ tyf ;+sng 

sfo{ ;"of]{bob]lv ;'of{:t;Ddsf] ;dodf dfq ug{' kg]{5 . 3f6u2Ldf cfPsf] gbLhGo kbfy{ x/fpg gkfpg] 

Joj:yf Joj;foL :j+odn] ldnfpg' kg]{5 .  

3_ ;fj{hlgs hfgsf/LM 

!= ;Demf}tf adf]lhdsf] afx]s cGo s'g} lsl;dsf] s/, ;]jf z'Ns jf s'g} b:t'/ nufO{ lng kfpg] 5}g  . 

tf]lsPsf]  kl/df0f, lgsf;Lsf] l:ytL klxrfgsf nflu ;xh agfpg 6]S6/, 6«s / l6Kk/sf] ljj/0f :ki6 

v'Ng] u/L /l;bsf] k|of]u ug{' kg]{5 . o; gu/kflnsfaf6 k|dfl0ft ul/Psf afx]ssf /l;bx? k|of]u ug{ 

kfO{g] 5}g . gu/leqsf :yfgLo ljsf; lgdf{0f tyf 3/;f/ k|of]hgsf nflu k|fyldstf lbO{ lgsf;Lsf] 

Joj:yf ldnfpg' kg]{5 .  

@= gbLhGo kbfy{ pTvgg\ :yndf s/ nfUg] ;fdfgsf] gfd, ;+sng÷pTvgg\ ul/g] If]q, ljlw, ;dofjwL tyf 

7]s cÍ ;d]tsf] ljj/0f slDtdf ! O{Grsf] cIf/ af]8{df n]lv ;a}n] b]lvg] u/L af]8{ tof/ u/L /fVg' kg]{5 

.  

ª_ xh{gf / sf/jfxLM 

 != s/ p7fpFbf k|of]u ug]{ l;nl;n]jf/ gDa/ ePsf /l;bx? cfˆgf] tkm{af6 tLg k|ltsf b/n] 5kfO{ ;f] 

/l;bx? o; sfof{noaf6 k|dfl0ft u/fO{ k|of]u ug{'kg]{5 . /fhZj c;'n ubf{ ;do pNn]v gu/L /l;b 

sf6]df, k|dfl0ft gu/]sf] /l;baf6  s/ p7fPsf] ph'/L jf hfgsf/L cfPdf, gSsnL /l;b, 5fk / b:tvt 

k|of]u u/]sf], ;+sng ug{' k'j{ nufO{{Psf] /]vfFsg gi6 u/]sf], tf]lsPsf] dfkb08 ljkl/t u/]sf] kfO{Pdf 

klxnf] k6s ?= @,)))).– k'g bf]xf]l/Pdf k6s} lkR5] ?= $),))).– hl/jfgf / w/f}6L hkmt u/L 7]Ssf 

tf]8\g ;lsg]5 .  

@= tf]lsPsf] :yfg afx]s cGoq af6 gbLhGo kbfy{ pTvgg\ u/] u/fPdf tyf sfo{ljlwsf] ljkl/tsf] sfo{ 

u/]df laqmL d'Nosf] bf]Aa/ /sd c;'n ug{ / dfnj:t' hkmt ;d]t ug{ ;Sg]5 .  
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gbLhGo kbfy{ 7]Ssf Joj:yfkgsf] ;Demf}tf kq . 

 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] cg";'rL ( sf] l;=g+= !$ :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g–@)&$ sf] kl/R5]b # bkmf !! sf] 

-3_ ^ / o; gu/kflnsfaf6L :jLs[t gbLhGo kbfy{ Joj:yfkg sfo{ljwL @)&^ adf]lhd o; lztu+uf 

gu/kflnsfsf] If]qleqsf gbL tyf vf]nfx?af6 lg:sf;g x'g] gbLhGo kbfy{sf] 7]Ssf Joj:yfsf] nflu 

lztu+uf gu/kflnsf, gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no -o; kl5 klxnf] kIf_ elgg] / tf]lsPsf] b//]6df 

============================================ vf]nf If]qaf6 gbLhGo kbfy{ pTvgg\, ;+sng tyf ljs|Lsf] nflu 7]Ssf 

aGbf]a:t ug{ d~h'/ >L ======================================================= -o; kl5 bf];|f] kIf_ elgg]sf lar 

lgDgfg';f/sf] zt{x?sf] clwgdf /xL ;Demf}tf u/L Ps cfk;df lnof}+÷lbof}+ . 

zt{ tyf aGb]hx? M– 

!= 7]Ssfsf] gfd M– ============================================== If]qsf] gbLhGo kbfy{ pTvgg\, ;+sng / ljs|L 7]Ssf . 

@= 7]Ssfsf] cjlw M– ;Demf}tf ldlt b]lv ================== d;fGt ;Dd . 

# 7]Ssf saf]n c+s / s/ ljj/0f  

 

   ljj/0f 

l;=g+= ljj/0f /sd s}lkmot 

 

! 7]Ssf saf]n cÍ   

@ !# k|ltzt d'cs/   

# !=% k|ltzt clu|d cfos/   

 hDdf   

 

 

$= sjf]n /sd tyf nfUg] s/x? ============================= .  

%= gbLhGo kbfy{ ;+sng ug{ ;lsg] If]qsf] l;dfÍg M lztu+uf gu/kflnsf j8f g=============gbL vf]nf . 

^= ;+sng ug{ ;lsg] gbLhGo kbfy{sf] If]qM lztu+uf gu/kflnsf j8f g+= ========== gbL vf]nf If]q leq .  

&= ;+sngsf] nflu tf]lsPsf] gbLhGo kbfy{, kl/df0f ;DaGwL ljj/0fM 

;+sng ug{ ;lsg] kbfy{ kl/df0f pTvgg\ ug{ ;lsg] nDafO{= rf}8fO{ / ulx/fO{ 

9'Ëf lu6L, afn'jf, u|fe]n  ============ 3=dL= ===== dL6/ nDafO{ leq, rf}8fO{ -cf}ift_ == 

dL=, ulx/fO{ ====== dL= 
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*= bf];|f] kIfn] pk/f]Qm adf]lhdsf] kl/df0f, ;Demf}tf cg';f/ tf]lsPsf] If]q / nDafO{, rf}8fO{ / ulx/fO{ eGbf 

a9L x'g] ul/ gbLhGo  kbfy{ pTvgg\, ;+sng ug{ kfO{g] 5}g .  

(=  bf];|f] kIfn] ;Demf}tf adf]lhdsf] afx]s s'g} lsl;dsf] s/, ;]jf z'Ns jf s'g} b:t'/ nufO{ lng kfpg] 5}g 

. tf]lsPsf] kl/df0f lgsf;Lsf] l:ytL klxrfgsf nflu ;xh agfpg 6]S6/, 6«s, l6Kk/sf] cnu /l;b 

k|of]u ug{' kg]{ 5 . o; gu/kflnsfaf6 k|dfl0ft ul/P afx]ssf /l;bx? k|of]u ug{ kfOg] 5}g . :yfgLo 

ljsf; lgdf{0f tyf 3/;f/ k|of]hgsf nflu k|fyldstf lbO{ lgsfl;sf] Joj:yf ldnfpg' kg]{5 .  

!)= gbLhGo kbfy{sf] ;+sng sfo{df k|of]u x'g] ;fdfu|Lx? ;fa]n, a]Nrf, 8f]sf], xftn] l6k]/, rfNgL / 

9'jfgLsf] nflu 6\ofS6/, l6Kk/ / 6«s dfq k|of]u ug{'kg]{ 5 . ;f] afx]s cGo s'g} x]jL d]lzgsf]] k|of]u ug{ 

kfO{g] 5}g . t/ cfO{O l/kf]6df :jLs[t ePsf] eP tf]lsPadf]lhd cfjZos k/]df x]eL d]lzg ;d]t k|of]u 

ug{ ;Sg]5 .  

!!= 7]Ssf cjwL ;dfKt geP;Dd af]nkq÷b/efpkqbftfn], af]nkq÷b/efpkq ;fy k]z u/]sf] w/f}6L afktsf] 

a}+s hdfgt lkmtf{ lng ;lsg] 5}g .  

!@= gbLhGo kbfy{sf] pTvgg\, ;+sng ubf{ df6f], kfgL, s[lifof]Uo hldg, h}ljs ljljwtf h:tf k|fs[lts 

jftfj/0f tyf ;8s, gx/, s'nf], :s'n, sn]h, dfgj j:tL h:tf ef}lts k'jf{wf/df c;/ gk'Ug] u/L 

ug{'kg]{5 .  

!#= vf]nf÷gbL a:tL If]qdf xg{ ahfpg, af9L cfPsf] a]nf, xfjf rn]sf] a]nf ;+sng tyf 9'jfgL sfo{ ug{ 

kfO{g] 5}g . gbLhGo kbfy{ ;+sngsf] nflu vl6Psf sfdbf/x?sf nflu b'3{6gf ladfsf ;fy} k|fylds 

pkrf/ / df:ssf] Joj:yf bf];|f] kIfn] ldnfpg' kg]{ 5 . ;fy} gbLhGo kbfy{ pTvgg\ tyf ;+sng sfo{ 

;'of]{bob]lv ;'of]{:t;Ddsf] ;dodf dfq ug{'kg]{5 . 3f6u2Ldf cfPsf] gbLhGo kbfy{ gfl;g x/fpg 

gkfpg] Joj:yf ldnfpg' kg]{5 .  

!$ jftfj/0f ;+/If0f P]g, @)%# tyf jftfj/0f ;+/If0f lgodfjnL @)%$ sf] k|fjwfg adf]lhd :jLs[t IEE 

sf zt{x? 7]Ssfsf] zt{ dfgL b'j} kIfaf6 kfngf ul/g]5 .  

!%=gbLhGo kbfy{ ;+sng ug]{ qmddf ;+sng ug{ Ohfht kfPsf] gbLhGo kbfy{ afx]s s'g} ax'd'No  

k'/fQflTjs P]ltxfl;s a:t' km]nf k/]df tTsfn :yfgLo txdf a'emfpg' kg]{5 .  

!^= tf]lsPsf] :yfg afx]s cGoq pTvgg u/] u/fPdf tyf sfo{ljlwsf] ljkl/tsf] sfo{ u/]df laqmL d'Nosf] 

bf]Aa/ /sd c;'n ug{ / dfnj:t' hkmt ;d]t ug{ ;Sg]5 .  

!&= tf]lsPsf] If]q eGbf cGoq af6 gbLhGo kbfy{ pTvgg\ ug{ kfOg] 5}g .  

!*= bf];|f] kIfn] s/ p7fpFbf k|of]u ug]{ l;nl;n]jf/ gDa/ ePsf /l;bx? cfˆgf] tkm{af6 tLg k|ltsf] 5kfO{ 

;f] /;Lbx? o; sfof{noaf6 k|dfl0ft u/fO{ k|of]u ug{'kg]{5 . /fhZj c;''n ubf{ ;do pNn]v gu/L /l;b 

sf6]df k|dfl0ft gu/]sf] /l;baf6 s/ p7fPsf] ph'/L jf hfgsf/L cfPdf gSsnL /l;b, 5fk / b:tvt 

k|of]u u/]sf], ;+sng ug{' k'j{ nufOPsf] /]vfFsg gi6 u/]sf], tf]lsPsf] dfkb08 ljkl/t u/]sf] kfO{Pdf 
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klxnf] k6s ?= @),))).– k'gM bf]xf]¥ofPdf k6s} lkR5] ?= $,))).– hl/jfgf / w/f}6L hkmt ul/ 7]Ssf 

tf]8\g ;lsg]5 .  

!(= æsfo{ljlwÆ eGgfn] o; gu/kflnsfsf] gbLhGo kbfy{ pTvgg, ;+sng, cf];f/k;f/ tyf ljs|L ljt/0f /   

    gbLhGo kbfy{df cfwf/Lt pBf]u Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ljwL @)&^ nfO{ a'emfpFb5 .  

@)=7]Ssf :jLs[t eO{ ;Demf}tf kZrft g]kfn ;/sf/ jf cbfntsf] lg0f{on] 7]Ssfdf afwf pTkGg ePsf] 

cj:yfdf afx]s cGo s'g} klg aGb, x8\tfn h:tf dfgj >[lht sf/0faf6 >[hgf x'g] aGbsf] cj:yfdf 

dfkmL ldgfxfsf] bfaf ug{ kfO{g] 5}g .  

@!=o; 7]Ssf zt{ tyf 7]s]bf/ lar s'g} sfg'gL c8\rg k/]df jf ljjfb ePdf b'a} kIfaLr cfk;L ;/;Nnfx 

/ ;dembf/Laf6 ;dfwfg ul/g]5 . ;dfwfg gePdf o; gu/kflnsfsf] lg0f{o clGtd x'g]5  / ;f] lg0f{o 

bf];|f] kIfn] dfGg' kg]{5 .  

@@= bf];|f] kIfn] s'g} zt{ kfngf gu/]sf] jf x]nr]qm\ofO{ u/]sf] b]lvPdf klxnf] kIfn] klxnf] k6s 7]Ssf c+ssf] 

bz k|ltzt /sd ;Dd hl/jfgf ug{ ;Sg]5 .  

@#= bf];|f] kIfn] gbL vf]nfaf6 ;+sng ul/g] gbLhGo kbfy{ pTvgg :yndf s/ nfUg] ;fdfgsf] gfd, 

;+sng÷pTvgg\ ul/g] If]q, kl/df0f, ljlw, ;dofjlw tyf 7]s cÍ ;d]tsf] ljj/0f slDtdf ! OGrsf] 

cIf/ af]8{df n]lv ;a}n] b]lvg] ul/ af]8{ tof/ ul/ /fVg'kg]{5 .  

@$= pTvgg, ;+sng / ljqmL ug]{ cjlw M– ldlt @) ====== d;fGt ;Dd .  

@%= of] ;Demf}tf ;fy lbOPsf] rnfg k'hL{sf] alv{nfkdf sfdsfh u/]sf] 7x/]df tkfO{;Fu ePsf] 7]Ssf tf]8L 

tkfO{sf] gfd sfnf] ;"lrdf /flvg] 5  / To;af6 o; gu/kflnsfnfO{ x'ghfg] gf]S;fgL ;Dk'0f{ /sd 

tkfO{sf] w/f}6L /sdaf6 c;'n pk/ ul/g]5, kl5 s'g} s'/fdf bfaL nfUg] 5}g elg cfh} o; 

gu/kflnsfaf6 o; ;Demf}tf 7]Ssf rnfgsf] k'hL{ u/L Ps÷Ps k|lt lnof}+ lbof}+ . 

      Joj;foLsf] tkm{af6     sfof{nosf] tkm{af6 

  Jofj;oLsf] gfd M– =========================            sfof{no k|d'vsf] gfdM ========== 

  7]ufgf M ===============================              bhf{ M k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 k|ltlglw M ==============================                ;xL M     

        ;xL M        ======@)&%÷!@÷@!         

     ;flIfx?  

 

 

 


