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शिवराज नगरपाशिका  नदीजन्य  पदार्थ  तर्ा  अन्य  पदार्थ उत्खनन, संकिन, 

ओसारपसार तर्ा शवक्री शवतरण र नदीजन्य पदार्थमा आधाररत उद्योग 

व्यवस्र्ापन सम्बन्धी कायथशवशध, २०७७” 
 

प्रस्तावनााः 

शिवराज नगरपाशिका के्षत्रशित्र नदीजन्य पदार्थको अिाव हुन नशदई सहज आपशूतथ गनथ, शनषेशित 

क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ चोरी उत्खनन, संकिन तर्ा शनकासीिाई शनरुत्साशहत गनथ, प्रारशभिक 

वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव मलूयांकन स्वीकृत िएको स्र्िबाट नदीजन्य  

पदार्थको उत्खनन, संकिन, शवतरण तर्ा ओसारपसार सभबन्िी कायथिाई व्यवशस्र्त गनथ, 

जनतािाई  सस्तो  र  सहज  आपशुतथको  िाशग गत आ.व. मा प्रचशित घाटगद्दी हटाई शबक्री शबतरण 

गनथ आवश्यक िएको हुुँदा स्र्ानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) 

को खण्ड (घ) को दहेाय (६) तर्ा खण्ड (प) को दहेाय (७) िे नदीजन्य पदार्थ र अन्य वस्तकुो  

सवेक्षण, उत्खनन, संकिन  तर्ा उपयोगको दताथ, अनुमशत, नवीकरण, खारेजी, व्यवस्र्ापन र  सेवा  

िलुक,  दस्तरु  उठाउने अशिकार प्रयोग गरी शिवराज नगरपाशिकािे यो कायथशवशि बनाई िाग ू

गरेको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारशम्िक 

1. संशिप्त नाम र प्रारम्िाः 

क. यस  कायथशवशिको नाम “शिवराज नगरपाशिका नदीजन्य पदार्थ तर्ा अन्य पदार्थ 

उत्खनन, संकिन, ओसारपसार तर्ा शवक्री शवतरण र नदीजन्य पदार्थमा आिाररत उद्योग 

व्यवस्र्ापन सभबन्िी कायथशवशि, २०७७” रहकेो छ । 

ख. यो कायथशवशि यस नगरपाशिकाको के्षत्र िरर िाग ुहुनेछ । 

ग. यो कायथशवशि नगर कायथपाशिकािे स्वीकृत गरेको शमशत दशेख िाग ूहुनेछ । 

2. पररिाषााः शवषय वा प्रसङ्गिे अको अर्थ निागेमा यस कायथशवशिमा¸ 

क. “अनुगमन सशमशत” िन्नािे यस कायथशवशि बमोशजमको शजलिा अनगुमन तर्ा 

समन्वय सशमशत र स्र्ानीय अनगुमन सशमशत समेतिाई सभझन ुपदथछ । 

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

जशडत  उद्योगिाई  सभझन ु पदथछ  र  सो  िब्दिे  क्रसर  उद्योग,  शफरशफरे,  ररफाइनरी  

गने उद्योग र यस्तै प्रकृशतका अन्य उद्योग समेतिाई जनाउनेछ । 



 

 

ग. “कायथशवशध” िन्नािे नदीजन्य पदार्थ तर्ा अन्य पदार्थ उत्खनन, संकिन, ओसारपसार 

तर्ा शवक्री शवतरण र नदीजन्य पदार्थमा आिाररत उद्योग व्यवस्र्ापन सभबन्िी  

कायथशवशि, २०७७ िाई सभझन ुपदथछ । 

घ. “नदीजन्य पदार्थ” िन्नािे नदी¸ खोिा¸ खोलसी¸ खहरे, नहर, कूिो, बाढी पशहरो, 

नहर, कूिोिे बगाई लयाई नदी, खोलसी र खहरेको शकनार तर्ा आसपासका वन के्षत्र वा 

सावथजशनक जग्गा वा नदी उकास के्षत्र  वा  शनजी  जग्गामा  शर्शिएको  र  र्शुप्रएको  ढुङ्गा, 

िािेि, बािुवा, शगट्टी शमस्कट, िस्कट, गेिान, माटो तर्ा बहुमलूय पत्र्र, िीिा,  

चनुढुङ्गा, स्िेट ढुङ्गा, दहत्तर बहत्तर (काठ दाउरा) र नदीको वहावबाट बगी आउने 

सबैखािे वस्त ुर पदार्थिाई सभझन ुपदथछ । 

ङ. “प्रारशम्िक वातावरणीय पररिण” िन्नािे वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ 

बमोशजमको प्रारशभिक वातावरणीय पररक्षण िन्ने सभझनपुदथछ । 

च. “मापदण्ड” िन्नािे दफा १९ बमोशजमको मापदण्ड सभझन ुपदथछ । 

छ. “राजश्व”  िन्नािे  नदीजन्य  पदार्थ  र  दहत्तर  वहत्तर ( काठ  दाउरा)  आशदबाट  प्राप् त 

हुने सरकारी रकम सभझन ुपदथछ । 

ज. “वातावरणीय  प्रिाव  मूल्याङ्कन”  िन्नािे  वातावरण  संरक्षण  ऐन  २०७६  

बमोशजमको वातावरणीय प्रिाव मलूयाङ्कन िन्ने सभझन ुपदथछ । 

झ. “व्यवसायी” िन्नािे यस कायथशवशि बमोशजम नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकिन,् 

घाटगद्धी तर्ा शबक्री गनथ इजाजत प्राप्त गरेको व्यवसायी सभझन ुपदथछ । 

ञ. “िुल्क”  िन्नािे  वनके्षत्र  बाशहर  उत्खनन, संकिन िएका  नदीजन्य  पदार्थ शबक्रीबाट  

प्राप्त  रकमिाई  जनाउने  छ  ।  यो  िब्दिे  शनजी  जग्गाबाट  व्यवसाशयक प्रयोजनका  

िाशग  सङ्किन  तर्ा  शबक्री  िएको  नदीजन्य  पदार्थ  वापत  प्राप्त  हुने  सेवा िलुक 

समेत सभझन ुपदथछ । 

ट. “स्र्ानीय  तह”  िन्नािे  संशविानको  िारा  ३०६  को  उपिारा  (१)  को  (ढ)  

बमोशजमको स्र्ानीय तह सभझन ुपदथछ । 

ठ. “मन्रािय”  िन्नािे  नेपाि  सरकारको  संघीय  माशमिा  तर्ा  सामान्य  प्रिासन  

मन्त्राियिाई सभझन ु पछथ  र  सो  िब्दिे िशुभबशन प्रदेिको  उद्योग,  पयथटन,  वन  तर्ा  

वातावरण मन्त्राियिाई समेत जनाउुँदछ । 

ड. “पररमाण”  िन्नाि े खोिाको  सीमना  शित्र  र्शुप्रएर  बसेको  नशदजन्य  पदार्थको  

पररमाण सभझन ुपदथछ । 

 

 



 

 

3. उदे्दश्याः यस कायथशवशिको उद्दशे्य दहेाय बमोशजम रहकेो छः– 

क. नदी क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकिन तर्ा ओसारपसार गदाथ वातावरणीय प्रिाव 

मलूयाङ्कन प्रशतवेदनका सतथहरुिाई प्रिावकारी रुपमा कायाथन्वयन गने, 

ख.  नदीके्षत्र र ओसारपसार गररने मागथ वररपररको वातावरण संरक्षण गने, 

ग.  नदीजन्य पदार्थको अशिक दोहन हुनबाट रोकी शदगो उपयोग गद ैयस्ता पदार्थको सहज 

आपशूतथ गने प्रबन्ि शमिाउने, 

घ. नदीजन्य  पदार्थ उत्खनन, संकिन तर्ा ओसारपासार गने  सन्दिथमा  संघीय  सरकार  तर्ा 

प्रदिे सरकारबाट िएका शवशिन्न शनणथयहरुिाई स्र्ानीय शविेषताका आिारमा 

कायाथन्वयन गनथ सहज तलुयाउने, 

ङ. उपिोक्तािाई सपुर् मलूयमा नदीजन्य पदार्थ उपिब्ि हुन सक्ने वातावरण शसजथना गने, 

च.  सावथजशनक शवकास शनमाणथका िाशग आवश्यक पने नदीजन्य पदार्थको अिाव हुन नशदने, 

छ.  परापवूथ देशख जोतिोग गद ैआएको जग्गािाई सभयाउने र खेती प्रणािीमा सिुार लयाउने, 

ज.  नदीमा र्शुप्रएर रहकेो नदीजन्य पदार्थ हटाई शवपदिाई न्यनूीकरण गने । 

 

पररच्छेद-२ 

नदीजन्य पदार्थमा आधाररत उद्योग स्र्ापना र सञ्चािन सम्बन्धी व्यवस्र्ा 

4. अनुमशत शिनु पननाः 

1. नदीजन्य पदार्थमा आिाररत क्रसर उद्योग वा यस्तै प्रकृशतका अन्य उद्योग स्र्ापना र 

सञ्चािन गनथ चाहन े व्यशक्त वा संस्र्ािे अनुसचूी (१) बमोशजमको ढाुँचामा 

नगरपाशिकामा अनमुशतका िाशग दरखास्त शदन ुपनेछ । 

2. उपदफा  (१)  बमोशजम  दरखास्त  शदने  व्यशक्त  वा  संस्र्ािाई  सभबशन्ित  स्र्ानीयतहिे 

अनसुचूी (२) बमोशजमको ढाुँचामा अनमुशत पत्र शदनेछ । 

3.  उपदफा (१)  बमोशजम अनमुशतका िाशग दरखास्त शदुँदा प्रचशित  नेपाि  काननूमा 

तोशकएका ितथ बन्दजेका अशतररक्त अनसुचूी-४ बमोशजमको मापदण्ड र दहेायका ितथहरु 

परुा गरेको हुन ुपनेछ । 

क. उद्योग स्र्ापना गदाथ प्रचशित वातावरण काननू बमोशजम उद्योगको वातावरणीय प्रिाव  

मलूयाङ्कन वा प्रारशभिक वातावरणीय परीक्षण प्रशतवेदन स्वीकृत िएको प्रमाण संिग्न 

हुन ुपनेछ । 

ख. उद्योगिे प्राप्त गने कच्चा पदार्थको स्रोत खिुाई त्यस्ता कच्चा पदार्थ उपिब्ि गराउने  

स्रोतवािासुँग शिएको स्वीकृशत, सभझौता सशहतका प्रमाण संिग्न राख्न ुपनेछ । 



 

 

ग. उद्योग  स्र्ापना  गने  स्र्िको  िौगोशिक  अवशस्र्शत  GPS Point  समेत शनदीष्ट 

गरेको हुन ुपनेछ । 

घ. उद्योगको क्षमता अनसुार  नगरपाशिका क्षेत्र शित्र कभतीमा एक शवगाहा जग्गा उद्योगको 

स्वाशमत्व वा शिज वा िाडामा रहकेो हुन ुपनेछ । 

4. साशबकमा दताथ िई सञ्चािनमा रहकेा उद्योगहरुिे स्र्ानीय शनकायको पनुसंरचना िै 

कायम  िएका स्र्ानीय तहमा कायथशवशि स्वीकृत िएको शमशतिे ६(छ) मशहना शित्र 

सशूचकृत िई सञ्चािनको अनमुती शिन ुपनेछ । 

5. यस कायथशवशि बमोशजम नदीजन्य  पदार्थ  उत्खनन, संकिन र  िण्डारण गदाथ स्र्ानीय 

तहिे स्र्ानीय ि-ूउपयोग नीशत/शनणथय गरे बमोशजम गनुथ पनेछ । 

 

पररच्छेद-३ 

उत्खनन, संकिन सम्बन्धी व्यवस्र्ा 

5.  कायथयोजना बनाउनेाः 

१. नगरपाशिकािे आगामी आ.व. बाट िाग ुहुने गरी देहायका कुराहरु समावेि गरी नदीजन्य 

पदार्थ उत्खनन, संकिन र शबक्री शवतरण सभबन्िी कायथयोजना बनाउन ुपनेछ । 

क. उत्खनन, संकिन गनथ हुने र नहुने के्षत्र । 

ख. नदीजन्य पदार्थ उपिब्ि हुने नदी, खोिा, खोलसी, खहरे तर्ा नदी उकास क्षेत्रको 

शववरण  र उपिब्ि हुनसक्ने अनमुाशनत वाशषथक पररमाण । 

ग. पवूाथिार शनमाथणको िाशग चाशहने पररमाण र स्रोतको उपिब्िता । 

घ. शबक्री शवतरणको प्रशक्रया । 

ङ. सङ्किनको शविी र प्रयोग हुने मेशिनरी औजार । 

च. प्राप् त हुने अनमुाशनत आभदानी । 

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

अनगुमन सशमशतबाट शफलड शनरीक्षण गराई शिशखत प्रशतवेदन शिई सभबशन्ित 

कायथपाशिकाबाट स्वीकृत गराउन ुपने छ । 

३. उपदफा (२) बमोशजमको कायथयोजना  नगरपाशिकािे प्रत्येक आशर्थक वषथको जेठ 

मसान्तसभम शजलिा समन्वय सशमशतमा पेि गनुथ पनेछ । 

 

 

 



 

 

6. वातावरणीय अध्ययनाः 

१. नदीजन्य  पदार्थको उत्खनन, संकिन  र  शबक्री  गने  स्र्ानीय  तहिे  त्यसरी उत्खनन  गनुथ 

अशघ प्रचशित कानून  बमोशजम  प्रारशभिक  वातावरणीय  परीक्षण  वा  वातावरणीय  प्रिाव 

मलूयाङ्कन गराउन ुपनेछ । 

२. नदीजन्य पदार्थमा आिाररत उद्योगको  स्र्ापना र सञ्चािन गनुथ  पवूथ  प्रचशित काननू 

बमोशजम प्रारशभिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव मलूयाङ्कन गराउन ुपनेछ  

। 

३. स्र्ानीय तह र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकिन¸ प्रिोिन र शबक्री शवतरण गने उद्योगिे 

नदीजन्य  पदार्थको  उत्खनन  र  सङ्किन  गदाथ  प्रारशभिक  वातावरणीय  परीक्षण  वा 

वातावरणीय प्रिाव मलूयाङ्कन प्रशतवेदनमा औलंयाइएका सझुाव र सिुारात्मक उपायको 

कायाथन्वयन गनुथ पनेछ । 

४. यो  कायथशवशि िाग ू  हुन ु  अशघ  सञ्चािन  िएका  उद्योगिे  यो  कायथशवशि  प्रारभि  

िएको शमशतिे  ६(छ)  मशहना शित्र  प्रारशभिक  वातावरणीय  परीक्षण  वा  वातावरणीय  

प्रिाव मलूयाङ्कन गराई स्वीकृशत शिन ुपनेछ । उलिेशखत अवशि शित्र स्वीकृशत नशिएमा 

स्र्ानीय तहिे  आफै  वा  अरु  कुनै  सरकारी  शनकायिाई  अनुरोि  गरेर  उद्योग  

सञ्चािनमा  रोक िगाउनेछ । 

7. नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकिन शवशधाः यस  कायथशवशि  बमोशजम  उत्खनन, संकिन 

गदाथ उत्खनन, संकिनकताथिे  (ठेक्का  िएका  बखत  ठेकेदार र ठेक्का निागेका बखत 

उपिोक्ता स्वयमिे) दहेायको सतथ तर्ा मापदण्डको पािना गनुथ पनेछः– 

क. नदीजन्य  पदार्थ  उत्खनन, संकिन  गररने  के्षत्रको  पररमाण  यशकन  गदाथ  सभबशन्ित  

वडाका प्रशतशनशि  र  नगरपाशिकाको  प्राशवशिक  समेतको  रोहवरमा  शनकालने  स्र्ानको  

चौशकलिा शनिाथरण गरी शनकाशिने पररमाण र उत्खनन, संकिन गररने गशहराई समेत 

जानकारी गराई शसमाङ्कन गनुथपने, 

ख. उत्खनन, संकिन पश्चात के कशत पररमाण शनकािेको रहछे िनी नापजाुँच गनथ  शमलने गरी 

शनिाना  िगाई शनिाथररत पररमाण  िन्दा  बढी  उत्खनन, संकिन गनथ नपाउन ेसाुँि, शकलिा 

र शनसानाका आिारमा पररमाण यशकन गरेपशछ मात्र सो स्र्ानबाट उत्खनन, संकिन 

कायथको र्ािनी गने । यसरी गररएको सीमा शित्रबाट मात्र उत्खनन, संकिनकताथिे नदीजन्य 

वा अन्य पदार्थ उत्खनन, संकिन गरी िैजान सक्ने, 

ग. नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकिन गदाथ कायाथियबाट खशटएका कमथचारीको प्रत्यक्ष 

शनदिेनमा रेखाङ्कन गररएको घाट के्षत्र  शित्रको सीमाबाट मात्र हाते औजार  र श्रममिूक 

प्रशवशिको मात्र प्रयोग गरी शनकालने । 



 

 

घ. उत्खनन, संकिन गदाथ िारी याशन्त्रक उपकरणको प्रयोग सभबन्िमा संशक्षप्त वातावरणीय 

अध्ययन,  प्रारशभिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय  प्रिाव  मलूयांकन  प्रशतवेदनमा 

उलिेख िएकाको हकमा सोही बमोशजम हुनेछ । 

ङ. नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकिन गने समय सयुोदय दखेी प्रारभि गरी सयूाथस्तसभम मात्र 

कायम गने, 

च. उत्खनन, संकिन स्र्िसभम जाने र फकथ ने मागथ शनिाथरण नगरपाशिकािे स्र्ानीय 

सहमशतका आिारमा गने । उत्खनन, संकिन पररमाण खिेुको नदी प्रवेि आदिेको पटके 

प्रशत अनसुारको  दशैनक  तेररज  तयार  गरी  अशििेख  राख्ने  ।  यो  अशििेखको  शनरन्तर 

अनगुमन गने । 

छ. पररमाण शनयन्त्रणका िाशग दशैनक पटके उत्खनन, संकिन अशििेख खाता अनसुचूी–५ 

बमोशजको ढाुँचामा उत्खनन, संकिन स्र्िमा राख्ने । 

ज. उत्खनन, संकिन गरर सकेपशछ छनौट गरी छाशडएको काम निाग्ने वस्त ुजुन स्र्ानबाट 

शनकाशिएको  हो  सोही  स्र्िमा िशग छाड्न ुपनेछ  । उत्खनन, संकिन गदाथ तोशकएको 

गशहराइ सभम मात्र तह शमिाई खाडि नदेशखने गरी उत्खनन, संकिन गनुथ पनेछ । नदीको 

पानीको बहाव क्षेत्र पररवतथन गनथ पाइने छैन । 

झ. उत्खनन, संकिन कायथमा खशटने ठेकेदारिे EIA/IEE का सतथका अिावा  ठेक्का  सतथ  

र अनगुमन सशमशतिे बेिा बेिामा शदइएको शनदेिन पािना गनुथ पनेछ । 

ञ. उत्खनन, संकिन गरी शनकाशिएको नदीजन्य पदार्थ दताथ िएको ब्यवसायी बाहेकिे 

सञ्चय गनथ शनषेि गने । 

ट. उत्खनन, संकिन सभबन्िी संशक्षप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारशभिक वातावरणीय  परीक्षण 

वा वातावरणीय प्रिाव मलूयांकन प्रशतवेदनका सबै ितथ पािना गनुथ पनेछ । 

ठ. उत्खनन, संकिन स्र्िमा ट्याक्टर, शटप्पर र ३५० घ.फीट सभमका िारी ढुवानी सािन 

बाहके अन्य सािन प्रवेिमा रोक िगाउने । 

ड. उत्खनन, संकिन स्र्िमा काम गने कामदारका िाशग अस्र्ायी िौचाियको प्रबन्ि गरी 

उत्खनन, संकिन स्र्िमा मिमतू्र त्याग गनथ शनषेि गने । 

ढ. उत्खनन, संकिनका िाशग पशहचान िएको घाट नशजक सबैिे दखे्ने गरी उत्खनन, संकिन 

गररने  पररमाण,  चौशकलिा,  उत्खनन, संकिन  शवशि  र  गुनासो  सुन्ने  अशिकारीको  

नाम  र सभपकथ  नं. िगायतका जानकारीमिूक सचूना बोडथ तयार गरी राख्ने । 

ण. चरेुके्षत्रमा पने वन के्षत्र, सावथजशनक के्षत्र र शनजी नभबरी जग्गाको नदीजन्य  पदार्थ उत्खनन, 

संकिन र शबक्री शवतरण गदाथ तोशकएको कायथशवशि र मापदण्ड िाग ुहुनेछ । 

 



 

 

8.  सूचना प्रकािन गननाः 

१. शजलिा अनगुमन तर्ा समन्वय सशमशतबाट स्वीकृत प्रारशभिक वातावरणीय  पररक्षण  वा 

वातावरणीय  प्रिाव  मलूयांकन  प्रशतबेदनिे  शसफाररस गरेको  खोिा¸  नदी¸  खहरे  खोलसी  

र नदी उकास क्षेत्रबाट  वाशषथक उपिब्ि हुने नदीजन्य पदार्थको प्रकृशत र पररमाण शनशश्चत 

गरी संघीय सरकार वा प्रदिे  सरकारबाट तोशकएको  दरको आिारमा अनमुाशनत आय 

तयार गरी स्वीकृत गनुथ पनेछ । 

२. सो पररमाणको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तर्ा सङ्किनको िाशग सावथजशनक खरीद ऐन¸ 

२०६३ तर्ा शनयमाविी¸ २०६४ का सार्ै अन्य प्रचशित काननू अनसुार वातावरणीय 

पररक्षण प्रशतबेदनमा शसफाररस गरेको नाकाहरुबाट आय संकिनको िाशग आवश्यक 

खरीद पशक्रया अगाशड बढाउन ुपनेछ । 

9.   सम्झौता, कायाथदेि र वनिेर प्रवेि इजाजताः 

1. सावथजशनक खरीद ऐन¸ २०६३ तर्ा शनयमाविी, २०६४ अनसुार आवश्यक  प्रशक्रया  परुा  

गरी  प्रारशभिक  परीक्षण  प्रशतबेदनको  अिीनमा  रही  व्यवसायीसंग सभझौता गनुथ पने छ । 

2. वनके्षत्र बाहकेका सावथजशनक के्षत्रबाट सङ्किन गररने नदीजन्य पदार्थका हकमा स्र्ानीय 

तहिे सङ्किन गररने खोिा, नदी, खहरे, खोलसी र नदी उकासक्षते्रको स्र्ान, उत्खनन, 

सङ्किन  हुने  पररमाण, अवशि, उत्खनन, सङ्किनको प्रशवशि र ढुवानीको प्रशक्रया  

िगायत अन्य  आवश्यक कुरा तोकी सभझौता गरी सभबशन्ित व्यवसायीका नाममा 

कायाथदिे शदन ुपनेछ । 

3. नदीजन्य  पदार्थ  संकिन  गररने  के्षत्रसभम  पगु्ने  पहुुँच  सडक  ब्यवसायीिे  आफनै  खचथमा 

शनमाथण तर्ा ममथत गनुथ पने छ । 

4. वन  के्षत्रबाट  नदीजन्य  पदार्थ  सङ्किन  गदाथ  ठेक्का  िगाउने  स्र्ानीय  तहिे  ठेक्का 

अनसुारको  राजश्व  र  सो  मा  कानून  बमोशजम  िाग्ने  कर  दाशखिा  गरेको  प्रमाण  सशहत 

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

आशदको पणूथ शववरण खिुाई सभबशन्ित वन कायाथियसुँग वन प्रवेि इजाजत माग गनुथपनेछ 

र वन कायाथियिे  माग  िए  बमोशजमको  इजाजत  शदई  शजलिा अनगुमन तर्ा समन्वय 

सशमशतबाट अनगुमनको व्यवस्र्ा शमिाउन ुपनेछ । 

5. वन कायाथियबाट वन प्रवेि इजाजत प्राप्त िएपशछ  ठेक्का िगाउने स्र्ानीय तहिे वन 

प्रवेि इजाजतमा उशलिशखत ितथहरुको प्राविान समेत समावेि गरी  व्यवसायीसुँग 

सभझौता गरी कायाथदिे शदनु पनेछ । 

6. राशरिय वन, राशरिय शनकुञ्ज, आरक्ष, मध्यवती क्षेत्र, संरक्षण के्षत्र, वातावरण संरक्षण के्षत्र 

तर्ा  चरेु  श्रृंखिा  र  अन्य  संवेदनिीि  के्षत्रवाट  नदीजन्य  पदार्थ  उत्खनन, संकिन 



 

 

गदाथ डोजर,  स्क्यािेटर,  िोडर  जस्ता  हिेी  इक्यपूमेन्ट  प्रयोग  गनथ  पाइने  छैन  ।  अन्य  

क्षेत्रको हकमा स्वीकृत प्रारशभिक वातावरणीय  परीक्षण  वा वातावरणीय  प्रिाव 

मलूयाङ्कन प्रशतवेदनमा उलिेख िए बमोशजमका मेशिनरी औजार मात्र प्रयोग गनुथ पनेछ । 

7. नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्किन गदाथ माटो, पानी, कृशषयोग्य जशमन, जैशवक शवशविता 

जस्ता  प्राकृशतक  वातावरण  तर्ा  सडक,  नहर,  कूिो,  स्कूि,  किेज,  मानवबस्ती  

जस्ता िौशतक  पूवाथिारको  संरक्षणका  िाशग  आवश्यक  परेमा  स्र्ानीय  तहिे  

सावथजशनक  सचूना प्रकाशित  गरी  स्र्ानीय  तह  शित्रको  कुनै  नदी  वा  खोिा  के्षत्रिाई  

चार  शकलिा  खिुाई शनशश्चत  अवशिका  िाशग  सभबेदनिीि  के्षत्र  घोषणा  गरी  नदीजन्य  

पदार्थ  उत्खनन  र सङ्किनमा  रोक िगाउन सक्नेछ । 

8. नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकिन गने कायथ आषाढ मशहनाको १ गते दशेख िाद्र मशहनाको 

मसान्त सभम गनथ पाइने छैन । 

9.  नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तर्ा सङ्किन कायथ सयूोदयदशेख सयूाथस्तसभमको समयमा मात्र 

गनुथ पनेछ । 

10. यस कायथशवशिमा अन्यत्र जुनसकैु कुरा िेशखएको िए तापशन बाढी, पशहरो तर्ा डुबानका 

कारण र्शुप्रएको नदीजन्य पदार्थ तत्काि हटाउन ुपने िएमा स्र्ानीय तहिे शजलिा शवपद 

व्यवस्र्ापन सशमशत  र शजलिा अनगुमन तर्ा व्यवस्र्ापन सशमशतको शसफाररस अनसुार 

मेशसनरी औजारको प्रयोग गरी तत्काि हटाउन सक्नेछ । 

11. दीजन्य पदार्थ सङ्किन गने क्रममा सङकिन गनथ  इजाजत पाएको नदीजन्य पदार्थ बाहके 

कुनै बहुमलूय परुाताशत्वक ऐशतहाशसक वस्त ुफेिा परेमा तत्काि स्र्ानीय  तहमा बझुाउनु 

पनेछ र स्र्ानीय तहिे प्रचशित कानून बमोशजम गनुथ पनेछ । 

10. उत्खनन तर्ा सङ्किनको व्यवस्र्ााः 

१. नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तर्ा सङकिन इजाजत शदन ुपशहिे स्र्ानीय तहिे नदीजन्य 

पदार्थहरुको उत्खनन तर्ा सङ्किन गदाथ अपनाउनु पने शवशि र नापजाुँच प्रशक्रयाका 

शवषयमा सभबशन्ित व्यवसायीसुँग सभझौता गनुथ पनेछ । 

२. उपदफा (१) बमोशजम उत्खनन, संकिन गने स्र्ान छनौट गदाथ वनक्षेत्र, सावथजशनक जग्गा, 

सडक शकनार र आवत-जावतमा अवरोि हुने गरी उत्खनन संकिन गनथ पाइने छैन । 

३. उत्खनन संकिन गदाथ आएको नदीजन्य पदार्थ नाशसन हराउन  नपाउने  व्यवस्र्ा सभबशन्ित 

व्यवसायीिे शमिाउन ुपनेछ । 

४. दहत्तर वहत्तर (काठ  दाउरा) को  सङ्किन  र  घाट गद्दी  प्रचशित ऐन,  शनयम  र  शनदशेिका 

बमोशजम हुनेछ । 



 

 

५. उपदफा (२) बमोशजम तोशकएको स्र्ि बाहके अन्यत्र उत्खनन संकिन गनुथ गराउन ुहुुँदनै । 

तोशकएको स्र्ानबाट तोशकएका नदीजन्य पदार्थ बाहेक अन्य मािवस्त ुउत्खनन, संकिन 

गनथ पाइने छैन । तोशकएको स्र्ान बाहके अन्यत्र उत्खनन, संकिन गरे गराएमा शबक्री 

मलूयको दोब्बर रकम असुि गरी यस्तो मािवस्त ुस्र्ानीय तहिे जफत गनेछ । 

६. नदीजन्य पदार्थ बाहेकका  मािवस्त ु उत्खनन, संकिन  वा ओसारपसार  गरेमा  प्रचशित 

काननू बमोशजम हुनेछ । 

७. स्र्ानीय तहिे नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकिन र  शबक्री शवतरणको अवस्र्ाको शनरन्तर 

अनगुमन गनुथ पनेछ र बषथको कशभतमा तीन पटक शजलिा अनगुमन तर्ा समन्वय सशमशत 

समेतको  रोहबरमा  उत्खनन, संकिन  स्र्िको  शनरीक्षण  अनगुमनको  व्यवस्र्ा  शमिाउनु 

पनेछ । 

८. सभझौता  बमोशजम  नदी  खोिा  खहरे  खोलसा  र  नदी  उकास  क्षेत्रबाट  शनकाशिएको 

नदीजन्य पदार्थको माशसक प्रगशत शववरण प्रत्येक मशहनाको ७ गतेशित्र व्यवसायीिे ठेक्का 

िगाउने स्र्ानीय तहमा पठाउन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद ४ 

नदीजन्य पदार्थ र दहत्तर वहत्तर शबक्री तर्ा राजस्व बााँडफााँड 

11. नदीजन्य पदार्थको सदुपयोगाः 

1. सभझौता अनसुार उत्खनन तर्ा संकिन गने स्र्ानको व्यवसायीिे अशन्तम जाुँचको 

िाशग स्र्ानीय तहमा शनवेदन शदन ुपनेछ र स्र्ानीय तहिे नदीजन्य पदार्थ सङ्किन गने 

क्षेत्रको स्र्ानीय अनगुमन  सशमशतबाट जाुँच  गराउन ु पनेछ  ।  उक्त  कायथ  व्यवसायीबाट  

शनवेदन परेको सात शदनशित्र गराई सक्न ुपनेछ । 

2. अशन्तम जाुँच सभपन्न िएपशछ व्यवसायीिे स्र्ानीय तहबाट शबक्री स्वीकृशत शिई 

सभझौता बमोशजमको दररेटमा नबढाई नदीजन्य पदार्थ शबक्री गनथ पाउने छ । 

3. तोशकएको के्षत्र िन्दा अन्यत्रबाट नदीजन्य पदार्थ सङ्किन उत्खनन गरेको पाइए 

स्र्ानीय अनुगमन सशमशतिे अनगुमन गरी क्षशतको मलूयाङ्कन गरी कारवाहीको िाशग 

नगर कायथपाशिकाको कायाथियमा शसफाररस गनुथ पनेछ । 

4. नदीजन्य पदार्थ शनकालदा प्रारशभिक वातावरणीय प्रशतबेदन (IEE) िे शसफाररस गरेको 

स्र्ान बाहकेको  नदी  खोिाको  शकनार,  वनके्षत्र वा अन्य क्षेत्रबाट  उत्खनन  सङ्किन  

गरेको कारण सो स्र्ानको पुनस्र्ाथपना गनुथ परेमा पनुस्र्ाथपना गदाथ  िाग्ने खचथ  सभबशन्ित 

व्यवसायीबाट असिु गरी पनुस्र्ाथपना गनुथ पनेछ । 



 

 

5. स्र्ानीय अनगुमन सशमशतिे गरेको शसफाररसका आिारमा क्षशतपूशतथ वा पुनस्र्ाथपना 

कायथ वापत रकम असुि गनुथ परेमा क्षशतपशूतथ र पनुस्र्ाथपना खचथ असिु गनुथ पनेछ  । 

6. यस कायथशवशिमा अन्यत्र जनुसकैु व्यहोरा िेशखएको िएतापशन राशरिय गौरवका  

राशरिय प्रार्शमकता प्राप्त तर्ा प्रदिे सरकारिे तोकेका प्रादेशिक गौरवका 

आयोजनाहरुका िाशग आवश्यक पने नदीजन्य पदार्थ सभबशन्ित आयोजनाको 

अनरुोिमा शजलिा अनगुमन तर्ा समन्वय  सशमशतको  शसफाररस  बमोशजम  संघीय  

वा  प्रदिे  सरकारिे  शनिाथरण  गरेको दररेटमा काननू बमोशजम िाग्ने कर समेत जोडी 

स्र्ानीय तहिे आयोजनािाई सङ्किन अनमुशत शदन सक्नेछ । 

7. नदीजन्य पदार्थ  उपिब्िताका  आिारमा  अन्तर  प्रदिे  शनकासी  गनथ  पाइने  छ  । 

अन्तर प्रदिे शनकासी गनुथ परेमा प्रदिे सरकारको स्वीकृशत शिन ुपनेछ । 

8. नदीजन्य पदार्थ शवदिे शनकासी सभवन्िी व्यवस्र्ा नेपाि सरकारिे तोके बमोशजम 

हुनेछ । 

12. नदीजन्य पदार्थको राजश्व दररेट र बााँडफााँडाः 

1. दहत्तर बहत्तर काठ दाउरा बाहकेका नदीजन्य पदार्थको राजस्वको दररेट संघीय वा प्रदिे 

सरकारिे तोके बमोशजम हुनेछ । अन्य िलुकहरु प्रदिे कर तर्ा गैह्रकर सभवन्िी 

प्रचशित कानून बमोशजम िाग्नेछन ्। 

2. नदीजन्य  पदार्थको  शबक्रीबाट  प्राप्त  हुने  िलुकको  रकम  स्र्ानीय  सरकार  संचािन  

ऐन¸ २०७४ को दफा ६२ उपदफा क(३) बमोशजम नगरपाशिकाको सशञ्चत कोषमा 

दाशखिा गनुथ पनेछ । 

3. स्र्ानीय तहिे नदीजन्य पदार्थको शबक्रीबाट आफूिाई प्राप्त रकमको बढीमा दि 

प्रशतित रकम नदीजन्य पदार्थ  सङ्किन,  उत्खनन  गदाथ  प्रिाशवत  हुने  के्षत्रका  

समदुाय  वा  खोिा नदी शकनार संरक्षणका कायथमा खचथ गनुथ पनेछ । 

4. व्यशक्तको  शनजी  जग्गामा  रहकेो  नदीजन्य  पदार्थ  सभबशन्ित  जग्गा  िशनको  शनजी  

काम बाहके व्यवसाशयक रुपमा शबक्री गनथ अनमुती माग िएमा शजलिा अनगुमन तर्ा 

समन्वय सशमशतको शसफाररसमा स्र्ानीय तहिे प्रदेि सरकारबाट तोशकएको िलुक 

शिई अनमुशत शदन सक्नेछ । 

  



 

 

पररच्छेद-५ 

नदीजन्य पदार्थको ओसारपसार र ढुवानी 

13. ढुवानी तर्ा ओसार पसार सम्बन्धी व्यवस्र्ााः 

१. नदीजन्य पदार्थको ओसार पसार गदाथ देहाय बमोशजम गनुथ पनेछ¸ 

क.  नदी प्रवेि  आदिे   शिई   उत्खनन, संकिन गररने घाटमा प्रवेि गरी उत्खनन, 

संकिन  गरी  नदीजन्य  पदार्थ  िोड  िएका  सवारी  सािनहरुिे  ढुवानी 

अवशििर  अनसुचुी-६  बमोशजमको  राजस्व  शतरेको  शनस्सा  सार्मा  शिएर  

मात्र ओसारपसार गनुथ पनेछ । 

ख.  नदीजन्य  पदार्थ  ढुवानी  गरी  िैजाने  सवारी  सािनिे  पटकै  शपच्छे  पटके  

राजस्व शतरेको प्रमाणमा सबै शववरण स्पष्टसुँग िनथ िगाई शिन ु पनेछ । पटके 

रसीदमा उशलिशखत शववरण (शमशत, समय, सवारी नं, ढुवानी गरी िैजाने स्र्ि, 

पररमाण, पदार्थको प्रकार आशद)  अनगुमनका  क्रममा  फरक  परेमा  सतथ 

उलिंघन गरेको ठहर गने । 

ग.  नदीजन्य  पदार्थ  उत्खनन,संकिन  िएको  स्र्ानबाट  ओसारपसार  गने  समय 

सयुोदय  दखेी आरभि गरी सयुाथस्तसभम मात्र कायम गने । 

घ.   खोिाबाट  नदीजन्य  पदार्थ  शनकालदा  िेक्टर  र  ३५०  घ.फु.  सभमको  

िक/शटप्पर मात्रको  प्रयोग  गनथ  शदने  ।  सो  को  अनुगमनको  प्रबन्ि  स्र्ानीय  

प्रिासन  तर्ा सरुक्षा शनकायिे गनुथ पने छ । 

ङ.   नदीजन्य  पदार्थ  ढुवानी  गने  सवारीिे  ढुवानी  अवशििर  पे्रसर  हनथ  प्रयोग  

गनथ शनषेि  गने   सोको  अनगुमनको  प्रबन्ि  स्र्ानीय  प्रिासन  तर्ा  सरुक्षा  

शनकायिे गनुथ पने छ । 

च.   नदीजन्य  पदार्थ  ढुवानी  गने  सािनिे  उत्खनन, संकिन  स्र्िबाटै  ढाकेर  

िैजान ुपने छ र बजार के्षत्रमा २० शक.मी. र बाशहर ४० शक.मी.  प्रशत घण्टािन्दा 

बढी गशतमा हाुँक्न पाउने छैन । 

छ.   मिू  बाटोबाट  उत्खनन, संकिन  स्र्ि तफथ   सवारी  सािन  प्रवेि  हुने  मागथको 

शनयशमत ममथत सभबशन्ित नगरपाशिकािे गने रििुो उड्न नशदन शनयशमत पानी 

छकथ ने प्रबन्ि उत्खनन, संकिनकताथ र ढुवानीकताथिे शमिाउन ुपने छ । 

ज.   नदीजन्य  पदार्थ  िोड  गरी  ओसारपसार  गने  क्रममा  िोड  सवारी  सािन 

गन्तव्यमा  नपगुन्जेि  सडकमा  पाशकथ ङ्ग  गनथ  शनषेि  गने  ।  सवारी  सािन  

शबिेको हकमा यर्ासभिव शछटो ढुवानीकताथिे अको व्यवस्र्ा गरी हटाउन ुपने । 



 

 

झ.   नदीजन्य पदार्थको ओसारपसार गनथ  शनिाथरण  गररएको  माशर्  उलिेशखत  

शवशिको पररपािना सभबन्िमा नगरपाशिकािे प्रिावकारी अनगुमनको प्रबन्ि 

शमिाउने । 

ञ.   सडक  शविाग  र  सभबशन्ित  शनकायिे  तोकेको  सडक  सीमा  र  मापदण्ड 

शित्रको के्षत्रमा नदीजन्य पदार्थ िगायत कुनै पशन सामिी सङ्किन गनथ वा 

सञ्चय गरी राख्न  पाइने  छैन  ।  नदीजन्य  पदार्थ  बोकेको  सवारी  सािन  उक्त  

क्षेत्रमा  पाशकथ ङ गनथ पाइने छैन । 

ट.   जग्गा  सभयाउुँदा  अशनवायथ  साुँि  सुँशियारको  रोहवरमा  सजथशमन  तयार  गरी 

अनमुशत शदइनेछ । 

ठ.   अन्तर स्र्ानीय तहमा नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार र ढुवानी गदाथ कसैिे अवरोि 

वा कुनै शकशसमको ढाट राखी र्प कर, िलुक वा दस्तुर शिन पाइने छैन । 

14. शनषेशधत कायथहराः 

१. यस कायथशवशि बमोशजम दहेायका कायथहरु शनषेि गररएको छः 

क. प्रचशित कानून बमोजम बाहके अवैि रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, 

सङ्किन, िण्डारण र प्रिोिनको कायथ गनथ वा उद्योग सञ्चािन गनथ । 

ख. प्रारशभिक  वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव मलूयाङ्कन स्वीकृत  

नगरी नदीजन्य  पदार्थ  उत्खनन, संकिन,्  िण्डारण  र  प्रिोिनको  कायथ  गने  

उद्योग सञ्चािन गनथ । 

ग. नदीजन्य  पदार्थको  उत्खनन, संकिन, िण्डारण  र  प्रिोिनको  कायथ  गने  

उद्योगका िाशग स्वीकृत प्रारशभिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव 

मलूयाङ्कनका ितथ उलिङ्घन गनथ  । 

घ. नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकिन,् िण्डारण र प्रिोिनको कायथ गने उद्योग 

सञ्चािनका िाशग तोशकएको मापदण्ड शवपररत कायथ गनथ । 

ङ. तोशकएको स्र्ान बाहके अन्य स्र्ानमा उद्योग स्र्ानान्तरण र सञ्चािन गनथ । 

च. स्वीकृत उद्दशे्य शवपररत काम गनथ । 

छ. तोशकएको पररमाण िन्दा बढी उत्खनन, संकिन र प्रिोिन गनथ । 

ज. अनमुशत नशिई वा अनमुशत बशखथिाफ उद्योग सञ्चािन गनथ । 

झ. परुाताशत्वक, िाशमथक महत्वका र बहुमलुय ढुङ्गा पत्र्रको उत्खनन, तर्ा शवतरण 

गनथ र स्वरुप पररवतथन हुने गरी कुनै पशन शक्रयाकिाप सञ्चािन गनथ । 

ञ. कायथशवशि शवपररत हुने गरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकिन, ओसारपसार, 

शबक्री शवतरण गनथ तर्ा उद्योग सञ्चािन गनथ । 



 

 

ट. नदी शकनारमा शनशमथत पूवाथिार जन्य संरचनाको स्वरुप पररवतथन हुने गरी स्वरुप 

शवगानथ र हानी नोक्सानी हुने अन्य कुनै कायथ गनथ । 

15. सजायको व्यवस्र्ााः दफा १४ को उपदफा (१) बमोशजमका शनषेशित कायथ वा यो 

कायथशवशि वशखथिाफका कुनै कायथ गने गराउने उपर प्रचशित कानूनमा व्यवस्र्ा िए अनसुार 

सजाय हुनेछ । 

पररच्छेद- ६ 

अनुगमन मूल्याङ्कन 

16. शजल्िा अनुगमन तर्ा समन्वय सशमशताः  

१. नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकिन,  वा  उद्योग  स्र्ापना  र  सञ्चािन कायथको   

प्रस्ताव कायाथन्वयन हुन ु पूवथ,  कायाथन्वयन गदाथ र कायथ सभपन्न िैसकेपशछ वातावरणमा 

पने  प्रिावको अध्ययन, शवशे्लषण गरी सझुाव शदनका िाशग देहाय बमोशजमको शजलिा 

अनगुमन तर्ा समन्वय सशमशत रहने छ । 

क. शजलिा समन्वय सशमशतको प्रमखु    संयोजक 

ख. सभवशन्ित स्र्ाशनय तहको प्रमखु    सदस्य 

ग.  प्रमखु शजलिा अशिकारी     सदस्य 

घ.  शजलिा प्रहरी कायाथियको प्रमखु    सदस्य 

ङ.  शजलिा शस्र्त सिस्त्र प्रहरी बि प्रमखु   सदस्य 

च.  शडशिजन वन कायाथियको प्रमखु    सदस्य 

छ. नेपाि सरकार वा प्रदेि सरकार वा स्र्ाशनय तह अन्तगथत शजलिामा कायथरत 

मध्येबाट सशमशतिे तोकेको इशञ्जशनयर    सदस्य 

छ. आन्तररक राजश् व कायाथिय वा करदाता सेवा कायाथिय वा सो निएको 

शजलिाको हकमा कोष तर्ा िेखा शनयन्त्रक कायाथियको प्रमखु  सदस्य 

झ.  शजलिा समन्वय अशिकारी     सदस्य सशचव 

२. शजलिा  अनगुमन  तर्ा  समन्वय  सशमशतिे आवश्यकता अनसुार अन्य सभवशन्ित 

क्षेत्रका शवज्ञ वा पदाशिकारीिाई बैठकमा आमन्त्रण गनथ सक्नेछ । 

३. शजलिा अनगुमन तर्ा समन्वय सशमशतको कायथ शववरण दहेाय बमोशजम हुनेछः 

क. नदीजन्य पदार्थ सङ्किन हुने के्षत्रहरुको स्र्िगत सवेक्षण गरी स्वीकृत प्रारशभिक 

वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव मलूयाङ्कन (IEE/EIA)  को 

प्राविान र ती प्रशतवेदन स्वीकृत/ कायाथन्वयन िएपशछ आएका पररवतथन समेतको 

िेखाजोखा गरी नदीजन्य पदार्थ सङ्किन गनथ सशकने स्र्ानको नक्िा सशहतको 



 

 

शववरण, शनकालन सशकने नदीजन्य पदार्थको शकशसम र पररमाण समेत यशकन गरी 

सभबशन्ित स्र्ानीय तहमा प्रशतवेदन पेि गने । 

ख. शजलिा शित्र  स्र्ापना  हुने  उद्योगिे  वातावरण,  कृशष,  मानवबस्ती,  पानीका  

मिू, ताि, ऐशतहाशसक तर्ा िाशमथक पोखरी, महत्वपणूथ स्रोत सभपदा र िौशतक 

संरचना िगायतमा  पानथ  सक्ने  प्रिाव  बारे  प्रस्ताव,  वातावरणीय  प्रशतवेदनको  

अध्ययन, शफलड शनरीक्षण गरी शजलिा समन्वय सशमशत माफथ त स्र्ानीय तह तर्ा 

मन्त्रािय वा अन्य शनकायिाई आवश्यक राय सझुाव शदने । 

ग. शजलिामा सञ्चाशित नदीजन्य पदार्थमा आिाररत  उद्योगिे सञ्चािनका क्रममा 

वा सञ्चािन पश्चात पाने असर बारे अध्ययन, शनरीक्षण गरी प्रशतवेदन शदने । 

घ. नदीजन्य  पदार्थ  उत्खनन, संकिन,  ढुवानी  र  शबक्री  सभबन्िी  स्र्ानीय  तहको 

कायथयोजना कायाथन्वयन पूवथ,  कायाथन्वयन चरण र कायथ सभपन्न िैसकेपशछ पनथ 

सक्ने सामाशजक, आशर्थक र  वातावरणीय  प्रिाव  बारे अध्ययन,  शनरीक्षण  र 

शवशे्लषण गरी प्रशतवेदन शदने । 

ङ. नदीजन्य  पदार्थको  उत्खनन, संकिन,  प्रिोिन  र  शवक्री  शवतरण  सभबन्िी 

प्रस्ताव सभबन्िमा  स्र्ानीय  तहबाट  अनरुोि  िई  आएमा  अध्ययन,  शनरीक्षण  

गरी  राय सझुाव शदने । 

च. नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकिन, िण्डारण र प्रिोिनको कायथ कानून सभमत 

कायाथन्वयन िए निएको हेरी शनयमन गनथका िाशग स्र्ानीय तह र मन्त्राियिाई 

शसफाररस गने । 

छ. सडकको  िारवाहन  क्षमता  िन्दा  बढी  ओसारपसार  िएमा  वा  तोशकएको  

मलूय िन्दा  बढी  शिएमा  वा  स्वीकृत  मापदण्ड  वा  स्र्ानीय  तहसुँग  िएको  

सभझौता शवपररत  सङ्किन, उत्खनन, संकिन  र  प्रिोिन  वा  शवक्री  िएमा 

शनयमन गने व्यवस्र्ा शमिाउने । 

ज. अन्तर  स्र्ानीय  तह  वा  अन्तर  शजलिा  क्षेत्राशिकार  वा  यस  सभबन्िी  अन्य  

कुनै शवषयमा कुनै शववाद िए समािानका िाशग समन्वय गने । 

झ. स्वीकृत कायथयोजना र प्रचशित कानून शवपररत गनेिाई कारवाही गने । 

17. स्र्ानीय अनुगमन सशमशताः  

१. स्र्ानीय स्तरमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,संकिन, िण्डारण, क्रशसङ, प्रिोिन र 

शवक्री शवतरण कायथको  कायाथन्वयन, समन्वय, अनगुमन र शनयमन, स्वीकृत मापदण्ड र 

कायथशवशिको  पािना  एवं  गणुस्तर  सशुनशश्चत  गनथ  स्र्ानीय  तहिे  सभबशन्ित  स्र्ानीय 

तहको प्रमखुको नेततृ्वमा तपसीि बमोशजमको अनगुमन सशमशत गठन गनेछ । 



 

 

क. नगर प्रमखु       अध्यक्ष 

ख. नगर उप प्रमखु       सदस्य 

ग. प्रमखु प्रिासकीय अशिकृत     सदस्य 

घ. ईिाका प्रिासन कायाथियको प्रशतशनशि    सदस्य 

ङ. शडशिजन वन कायाथियको प्रशतशनशि    सदस्य 

च. सभवशन्ित क्षेत्र हनेे नेपाि प्रहरी प्रशतशनशि   सदस्य 

छ. सभवशन्ित वडा अध्यक्ष     सदस्य 

ज. योजना पूवाथिार र संरचना शवकास सशमतीको संयोजक  सदस्य 

झ. पवुाथिार िाखा प्रमखु/तोशकएको प्राशवशिक   सदस्य सशचव 

२. स्र्ाशनय अनगुमन सशमशतको संरचना र कायथशववरण स्र्ाशनय तहको कायथपाशिकािे 

तोके बमोशजम हुनेछ । 

पररच्छेद-७ 

शवशवध 

18. नदीजन्य पदार्थमा आधाररत उद्योग स्र्ापना र सञ्चािन सम्बन्धी मापदण्डाः 

१.   नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकिन सभबन्िमा अनुसचूी (३) र नदीजन्य पदार्थमा 

आिाररत उद्योग  स्र्ापना  तर्ा  सञ्चािन  गने  प्रयोजनका  िाशग  अनसुचूी  (४)  

बमोशजमको  दरूी सभबन्िी मापदण्ड िाग ूहुनेछ । 

२.  उद्योग दताथ र सञ्चािन सभबन्िी अन्य शवषयहरु प्रचशित कानूनिे तोके बमोशजम 

हुनेछ । 

19. वातावरणीय पुनस्र्ाथपनााः  

१. उत्खनन, संकिन के्षत्र वा आसपासका क्षेत्रमा कायथ सभपन्न िइसकेपशछ हररयािी 

प्रविथन, तटबन्ि शनमाथण, शर्ियाउने पोखरी  शनमाथण, खोिाको वहाव शनयन्त्रण गनथ 

पक्की बाुँि, बाटो िगायतका ि-ूतर्ा  जिािार  संरक्षण  जस्ता  पनुस्र्ाथपनाका  

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

रकम  शवशनयोजन गरी योजना बनाई कायाथन्वयन गनुथ पनेछ । 

२. नदीजन्य पदार्थको उत्खनन  र  सङ्किन  कायथबाट  वातावरण,  गाऊुँ   बस्ती,  कृशष  

िशूम, वनके्षत्र र जिािारमा प्रशतकूि प्रिाव परेको अवस्र्ामा खोिा¸ नदी र 

आसपासका के्षत्रको ि-ूबनौट, प्राकृशतक  सनु्दरता¸ वन जङ्गि, जिािार  र  कृशष  

प्रणािीिाई  जीवन्त  राख्न शजलिा अनगुमन तर्ा समन्वय सशमशतको शसफाररसमा 

स्र्ानीय तहिे  सो  कायथमा तत्काि रोक िगाई संरक्षण र पनुरुत्र्ानका कायथक्रमहरु 

सञ्चािन गनुथ पनेछ । 



 

 

३. शिवराज नगरपाशिकािे “वातावरण संरक्षण शविेष कोष” खडा गरी वातावरणीय 

पनुस्र्ाथपना गनथ , आवश्यक अनगुमन तर्ा सो सभबन्िी अन्य शवशवि खचथहरु  यसै 

कोषबाट व्यहोनुथ पनेछ । 

४. अनगुमनका क्रममा सभझौताको  ितथ उलिङ्घन  गरेको  वा  राजस्व  चोरी  गरी 

उत्खनन तर्ा ओसार पसार गरेको  पाइएमा त्यस्ता उत्खननकताथ वा ढुवानीकताथिाई  

शिवराज नगरपाशिकाको शनणथय बमोशजम तपसीि अनसुारको जररवाना गररने छ । 

क्र.सं. पटक ट्रयाक्टर शट्रप् पर/ट्रक 

१ पशहिो पटक १०¸०००।- (दि हजार) २०¸०००।- (बीस हजार) 

२ दोस्रो पटक २०¸०००।- (बीस हजार) ४०¸०००।- (चाशिस हजार) 

३ तेस्रो पटक जफत जफत 

 

५. उपदफा (४) बमोशजम प्राप्त  हुने जररवानाको २५ प्रशतितिे हुने रकम पक्राउ कायथमा 

सहयोग गने सरुाकी, प्रहरी वा अन्य कमथचारीहरुिाई पुरस्कार स्वरुप प्रदान गररनेछ । 

20. शवशवधाः 

१. यो  कायथशवशि िागु  हुन ु पशहिे  सञ्चािनमा  रहकेा उद्योगिे कायथशवशि  िागू  िएको  

एक मशहनाशित्र आफ्नो उद्योगमा  रहकेो  कच्चा  वा  प्रिोशित  मािवस्तकुो  पररमाण  

सशहतको शववरण,  प्राशप्तको स्रोत, चािु आ.ब.को  शवक्री  शवतरणको  पररमाण  र  

िावी  योजना सशहतको  प्रशतवेदन  नगरपाशिकामा पेि गनुथ  पनेछ । तत्पश्चात  उत्खनन, 

संकिन, गरी उद्योगमा िएको मौज्दातको  शववरण  माशसक  रुपमा  सभवशन्ित  स्र्ानीय  

तह, मन्त्रािय मातहतको उद्योग हनेे शनकायमा पेि गनुथ पनेछ । 

२. ढुंगा¸ िािेि शगट्टी¸ बािवुा, माटो, चट्टान खानीको रुपमा सञ्चािन गनुथपने िएमा 

संघीय वा प्रदिे सरकारिे व्यवस्र्ा गरे अनसुार हुनेछ । 

३.  यो  कायथशवशि  पािना  गने  गराउने  कायथमा  शजलिा अनगुमन  तर्ा  समन्वय  सशमशत  

र स्र्ानीय तहिाई स्र्ानीय प्रिासनिे आवश्यक सहयोग गनुथ पनेछ । 

४. नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकिन, शबक्री शवतरण तर्ा यी पदार्थमा आिाररत 

उद्योगमा काम गने मजदरुको बीमा, स्वास््य,  सरुक्षा ताशिम र  सरुक्षा सामिी सभबन्िी 

व्यवस्र्ा सभबशन्ित व्यवसायीिे गनुथ पनेछ । 

21. र्पघट तर्ा हेरफेराः यो कायथशवशि आवश्यकता अनसुार नगर कायथपाशिकािे  र्पघट,ह े

रफेर  वा  संिोिन  गनथ सक्नेछ । 

22. बाधा अड्काउ,  फुकाउाः यस कायथशवशिको कायाथन्वयनमा कुनै बािा अड्काउ आइपरेमा 

नगर कायथपाशिकािे बािा अड्काउ फुकुवा गनथ सक्नेछ । 

 



 

 

23. खारेजी र बचाऊाः 

१. यो कायथशवशि िाग ूहुन ुपशहिे शनयमानसुार स्र्ापना िई सञ्चािनमा रहकेा नदीजन्य  

पदार्थको  उत्खनन, संकिन  शवक्री  शवतरण  तर्ा नदीजन्य  पदार्थमा आिाररत  उद्योग  

स्र्ापना तर्ा  सञ्चािन  सभबन्िमा  िएगरेका  काम कारवाही यसै कायथशवशि 

बमोशजम िए गरेको माशनने छ । 

२. यो कायथशवशििे गरेको व्यवस्र्ा प्रचशित नेपाि काननूसुँग बाशझएमा बाशझएको 

हदसभम स्वतः खारेज हुनेछ । 

  

  



 

 

अनुसूची-१ 

नदीजन्य पदार्थमा आधाररत उद्योग स्र्ापना र सञ्चािन अनुमशतका िाशग शदनु पनन 

दरखास्तको ढााँचा 

(दफा ३ को उपदफा १ सुँग सभबशन्ित) 

 

    शमशतः .........।.....।..... 

श्रीमान प्रमखु प्रिासकीय अशिकृत ज्य ू¸ 

शिवराज नगरपाशिका¸ चन्द्रौटा कशपिवस्तु 

 

शवषयः अनमुशतपत्र पाउुँ िन्ने बारे । 

महोदय, 

दहेाय बमोशजमको उद्योग सञ्चािन गनथ इच्छुक िएकोिे  मेरो/हाम्रो  फमथ  कभपनीिाई  अनमुशतपत्र 

प्रदान गररशदन ुहुन आवश्यक कागजात सशहत यो शनवेदनपत्र पेि गरेको छु/छौं । िेशखएको व्यहोरामा 

कुनै कुरा झठु्ठा ठहरे काननू बमोशजम सहुुँिा बझुाउुँिा । 

तपशििाः 

१. फमथको परूा नामः–  

२. फमथको परूा ठेगानाः– 

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

४. उद्दशे्यः– 

५. पूुँजीः– 

६. कारोबार गने वस्त ुतर्ा कामको शववरणः– 

 ७. संिग्न कागजातहरुः (फमथ दताथको प्रमाणपत्र, कर चकु्ता प्रमाणपत्र, नागररकताको प्रमाणपत्र, 

नशवकरण गरेको प्रमाण, स्वघोषणा सभवन्िी कागज) 

 

दरखास्तवािाको नामः........... 

सहीः................... 

नागररकता नभबरः................. 

सभपकथ  नं............................ 

 

 



 

 

अनुसूची-२ 

नदीजन्य पदार्थमा आधाररत उद्योग स्र्ापना र सञ्चािनको अनुमशत परको ढांचा 

(दफा ३ को उपदफा २ सुँग सभबशन्ित) 

शिवराज नगरपाशिका नगर कायथपाशिकाको कायाथिय¸ चन्रौटा कशपिवस्तु 

(अनुमशत-पर) 

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

महािय, 

तपाईको  फमथ / कभपनीिे  ...........................  सभवन्िी  कायथ  गनथको  िाशग  यस  कायाथियमा  

पेि गनुथिएको  शनवेदन  र  संिग्न  कागजात  उपर  कारवाही  हुुँदा  शमशत  .......................  को  

शनणयाथनसाुर ........................... कायथ गने गरी यो अनमुशत पत्र शदइएको छ । प्रचशित काननू 

बमोशजम गनुथ गराउन ुहोिा । 

 

१. अनमुशत प्राप्त गने फमथ कभपनीको नामः  

२. फमथर कभपनी संचािकको नामः 

३. ठेगानाः 

४. फमथर कभपनी सञ्चािन हुने स्र्ानः 

५. चार शकलिाः अनमुशतपत्र प्रदान गने अशिकृतको नामः 

 

 दजाथः  

 दस्तखतः 

 शमशतः 

  

रष्टव्याः यो अनमुशतपत्र हराएमा, च्याशतएमा वा नाशसएमा अको प्रमाणपत्र शिन ............. रुपैयाुँ 

दस्तरु िाग्नेछ । 

 

 

  

 



 

 

अनुसूची-३ 

नदीजन्य पदार्थ सङ्किन िाशग शनधाथररत दूरी सम्बन्धी मापदण्ड 

(दफा १९(१) सुँग सभबशन्ित) 

 

क्र.सं. शववरण 
न्युनतम दूरी 

मीटरमा 

१ नदी¸ खोिाको वषाथतको प्रवाहमा आिाररत सीमा शकनार १० मी. 

२ ऐशतहाशसक िाशमथक महत्वका घाटक्षेत्रबाट ५० मी. 

३ २२० के.िी. िन्दा कमको हाईटेन्सन िाइनबाट ५० मी. 

४ २२० के.िी. िन्दा माशर्को हाईटेन्सन िाइनबाट १०० मी. 

५ 
शिक्षण  संस्र्ा¸  स्वास््य  संस्र्ा¸  िाशमथक  सांस्कृशतक  र  परुाताशत्वक महत्वका 

स्र्ान¸ सरुक्षा शनकायबाट 
२०० मी. 

६ शनकुञ्ज¸  आरक्ष क्षेत्र¸  संरशक्षत  के्षत्र तर्ा चरेुको वातावरण संरक्षण के्षत्रबाट ५०० मी. 

७ घनाबशस्तबाट ५०० मी. 

८ वन क्षेत्रबाट २०० मी. 

९ झोिुंगे पिुबाट २०० मी. 

१० पक्की पिुबाट ५०० मी. 

११ राशरिय िोकमागथको Right Of Way बाट २०० मी. 

१२ प्रदिे स्तरका िोकमागथको Right Of Way बाट १०० मी. 

१३ स्र्ानीय  स्तरका  कृशष  तर्ा  िाशमण  सडकको  Right Of Way  बाट ५० मी. 

 

 

 

  



 

 

अनुसूची-४ 

नदीजन्य पदार्थमा आधाररत उद्योग स्र्ापना तर्ा संचािनका िाशग शनधाथररत दूरी 

सम्बन्धी मापदण्ड 

(दफा १९(१) सुँग सभबशन्ित) 

 

क्र.सं. शववरण न्युनतम दूरी मीटरमा 

१ नदी¸ खोिाको वषाथतको प्रवाहमा आिाररत सीमा शकनारबाट ५०० मी. 

२ ताितिैया र ऐशतहाशसक िाशमथक महत्वका पोखरी तर्ा घाटक्षेत्रबाट २०० मी. 

३ २२० के .िी. िन्दा कमको हाईटेन्सन िाइनबाट १००मी. 

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

५ 
शिक्षण  संस्र्ा¸  स्वास््य  संस्र्ा¸  िाशमथक  सांस्कृशतक  र  परुाताशत्वक  महत्वका 

स्र्ान¸ सरुक्षा शनकायबाट 
१ शक.शम. 

६ शनकुञ्ज¸ आरक्ष क्षेत्र¸ संरशक्षत के्षत्र तर्ा चरेुको वातावरण संरक्षण के्षत्रबाट २०० मी. 

७ घना बशस्त बाट ५०० मी. 

८ वन क्षेत्रबाट २०० मी. 

९ झोिुंगे पिुबाट १००मी. 

१० पक्की पिुबाट ५००मी. 

११ राशरिय िोकमागथको Right Of Way  बाट २०० मी. 

१२ प्रदिे स्तरका िोकमागथको Right Of Way  बाट १००मी. 

१३ स्र्ानीय स्तरका कृशष तर्ा िाशमण सडकको Right Of Way  बाट ५० मी. 

१४ अन्तराथशरिय शसमानाबाट   कभतीमा १ शक.मी. 

 

 

 

 

 

  



 

 

अनुसूची–५ 

 

शिवराज नगरपाशिका 

 नगर कायथपाशिकाको कायाथिय  

चन्रौटा, कशपिवस्तु 

(िुशम्बनी प्रदेि¸ नेपाि) 

 

उत्खननकताथिे राख्ने नदीजन्य पदार्थ तर्ा अन्य पदार्थको दशैनक उत्खनन अशििेख 

क्र.सं. 
उत्खनन 

गररएको शमशत 

उत्खनन गररएको 

पररमाण 

उत्खननकताथको 

प्रशतशनशधको दस्तखत 

अनुगमनकताथको 

दस्तखत 

१     

२     

३     

४     

५     

६     

७     

८     

९     

१०     

११     

१२     

१३     

१४     

१५     

१६     

 

  



 

 

अनुसूची–६ 

शिवराज नगरपाशिका 

नगर कायथपाशिकाको कायाथिय चन्रौटा, कशपिवस्तु 

(िुशम्बनी प्रदेि¸ नेपाि) 

 

नदीजन्य पदार्थ शनकासी िुल कः 

नाकाको नामः- 

ब्यवसायीको नाम ठेगानाः   भ्याट नं.    शमशतः 

           समयः 

आन्तररक शनकासी आ.व.०७७/०७८ 

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

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

शववरण गाडी नं. पररमाण दर (क्यु. शफट) जम्मा रकम कैशफयत 

      

      

      

 भ्याट १३%   

अक्षरेपी 
रोयलटी भ्याट सशहतको रकम   

कुि रकम   
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