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हलेसी तुवाचुङ नगरपाललकाको नदीजन्य पदार्थ तर्ा अन्य पदार्थ 

उत्खनन,सकंलन, ओसारपसार तर्ा लवक्री लवतरण र नदीजन्य पदार्थमा 

आधाररत उद्योग व्यवस्र्ापन सम्बन्धी कायथलवलध, २०७६ 

 

  



 

 

हलेसी तुवाचुङ नगरपाललकाको नदीजन्य पदार्थ तर्ा अन्य पदार्थ 

उत्खनन,सकंलन, ओसारपसार तर्ा लवक्री लवतरण र नदीजन्य पदार्थमा 

आधाररत उद्योग व्यवस्र्ापन सम्बन्धी कायथलवलध, २०७६ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हलेसी तुवाचुङ नगरपाललका 

नगर कायथपाललकाको कायाथलय 

दुलछथम, खोटाङ 

१ नं. प्रदेश 

हलेसी तुवाचुङ नगरपाललका नदीजन्य पदार्थ तर्ा अन्य पदार्थ उत्खनन,सकंलन, ओसारपसार तर्ा लवक्री 

लवतरण र नदीजन्य पदार्थमा आधाररत उद्धोग व्यवस्र्ापन सम्बन्धी कायथलवलध, २०७६ 

 

 

 

 



प्रस्तावनााः  

हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाके्षत्रलित्र नदीजन्य पदार्थको अिाव हनु नलदई सहज आपलूतथ गनथ, लनषलेित के्षत्रबाट नदीजन्य 

पदार्थ चोरी उत्खनन,संकलन तर्ा लनकासीलाई लनरुत्सालहत गनथ, प्रारलभिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव 

मलूयांकन स्वीकृत िएको स्र्लबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,सकंलन, लवतरण तर्ा ओसारपसार सभबन्िी कायथलाई 

व्यवलस्र्त गनथ,जनतालाई सस्तो र सहज आपलुतथको लालग गत आ.व.मा प्रचललत घाटगद्दी हटाई लबक्री लबतरण गनथ आवश्यक 

िएको हुुँदा स्र्ानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) को देहाय (६) तर्ा खण्ड 

(प) को देहाय (७) ले नदीजन्य पदार्थ र अन्य वस्तकुो सवेक्षण, उत्खनन,सकंलन तर्ा उपयोगको दताथ, अनमुलत, नवीकरण, 

खारेजी, व्यवस्र्ापन र सेवा शलुक, दस्तरु उठाउन ेअलिकार बमोलजम हलेसी तवुाचङु नगरलपलकाको प्रशासकीय कायथलवलि 

(लनयलमत गने)  ऐन २०७४ को दफा ४ (१) ले लदएको अलिकार प्रयोग गरी हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाले यो कायथलवलि 

बनाई लाग ूगरेको छ । 

पररच्छेद -१ 

प्रारलम्िक 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्िाः  

(१) यस कायथलवलिको नाम “हलेसी तवुाचङु नगरपाललकानदीजन्य पदार्थ तर्ा अन्य पदार्थ उत्खनन,सकंलन,् ओसारपसार 

तर्ा लवक्री लवतरण र नदीजन्य पदार्थमा आिाररत उद्धोग व्यवस्र्ापन सभबन्िी कायथलवलि, २०७६” रहकेो छ ।  

(२)  यो कायथलवलि यस नगरपाललकाको के्षत्र िरर लाग ुहनुेछ ।   

 (३)  यो कायथलवलि नगर कायथपाललकाले स्वीकृत गरेको लमलत दलेख लाग ूहुनेछ ।  

 

२. पररिाषााः लवषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ नलागेमा यस कायथलवलधमा;  

(क)  “अनगुमन सलमलत” िन्नाले यस कायथलवलि बमोलजमको लजलला अनगुमन तर्ा समन्वय सलमलत र स्र्ानीय अनगुमन 

सलमलत समतेलाई सभझन ुपदथछ ।  

ख)  “उद्योग” िन्नाले कच्चा पदार्थको रुपमा नदीजन्य पदार्थको प्रयोग हुने मलेशनरी औजार जलडत उद्योगलाई सभझन ु

पदथछ र सो शब्दले क्रसर उद्योग, लफरलफरे, ररफाइनरी गने उद्योग र यस्तै प्रकृलतका अन्य उद्योग समतेलाई जनाउनेछ । 

(ग)  “कायथलवलि” िन्नाले नदीजन्य पदार्थ तर्ा अन्य पदार्थ उत्खनन,सकंलन,् ओसारपसार तर्ा लवक्री लवतरण र 

नदीजन्य पदार्थमा आिाररत उद्धोग व्यवस्र्ापन सभबन्िी कायथलवलि, २०७६ सभझन ुपदथछ । 

(घ) “नदीजन्य पदार्थ” िन्नाले नदी¸ खोला¸ खोलसी¸ खहरे, नहर , कूलो, बाढी पलहरो, नहर, कूलोले बगाई लयाई नदी, 

खोलसी र खहरेको लकनार तर्ा आसपासका वन के्षत्र वा सावथजलनक जग्गा वा नदी उकास के्षत्र वा लनजी जग्गामा 

लर्लिएको र र्लुप्रएको ढुङ्गा, िािेल, बालवुा, लगट्टी लमस्कट, िस्कट, गेिान, माटो तर्ा बहुमलूय पत्र्र, शीला, 

चनुढुङ्गा, स्लेट ढुङ्गा, दहत्तर बहत्तर (काठ दाउरा) र नदीको वहावबाट बगी आउने सबैखाले वस्त ुर पदार्थलाई 

सभझन ुपदथछ ।  

(ड.)  “प्रारलभिक वातावरणीय पररक्षण” िन्नाले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ बमोलजमको प्रारलभिक वातावरणीय 

पररक्षण िन्ने सभझनपुदथछ ।   



(च)  “मापदण्ड“ िन्नाले दफा १९ बमोलजमको मापदण्ड सभझन ुपदथछ ।   

(छ)  “राजश्व” िन्नाले नदीजन्य पदार्थ र दहत्तर वहत्तर काठ दाउरा आलदबाट प्राप्त हुन ेसरकारी रकम सभझन ुपदथछ ।  

(ज)  “वातावरणीय प्रिाव मलूयाङ्कन” िन्नाले वातावरण सरंक्षण ऐन २०५३ बमोलजमको वातावरणीय प्रिाव 

मलूयाङ्कन िन्ने सभझन ुपदथछ ।  

(झ)  “व्यवसायी” िन्नाले यस कायथलवलि बमोलजम नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,संकलन,् घाटगद्धी तर्ा लबक्री गनथ इजाजत 

प्राप्त गरेको व्यवसायी सभझन ुपदथछ ।  

(ञ)  “शलुक” िन्नाले वनके्षत्र बालहर उत्खनन,सकंलन ्िएका नदीजन्य पदार्थ लबक्रीबाट प्राप्त रकमलाई जनाउन ेछ । यो 

शब्दले लनजी जग्गाबाट व्यवसालयक प्रयोजनका लालग सङ्कलन तर्ा लबक्री िएको नदीजन्य पदार्थ वापत प्राप्त हुने 

सेवा शलुक समते सभझन ुपदथछ ।  

(ट)  “स्र्ानीय तह” िन्नाले सलंविानको िारा ३०६ को उपिारा (१) को (ढ) बमोलजमको स्र्ानीय तह सभझन ुपदथछ । 

सो शब्दले हलेसी तवुाचङु नगरपाललकालाइथ समते जनाउनेछ । 

(ठ)  “कायाथलय” िन्नाले हलेसी तवुाचङु नगरपाललकानगर कायथपाललकाको कायाथलयलाइथ सभझन ुपछथ । 

(ड) “नगरपाललका” िन्नाले नगर कायथपाललका एवं नगर सिा समतेलाइथ जनाउने छ । 

(ढ) “मन्त्रालय” िन्नाले नपेाल सरकारको संघीय मालमला तर्ा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सभझन ुपछथ र सो शब्दले 

प्रदेश नं. १को उद्योग, पयथटन, वन तर्ा वातावरण मन्त्रालयलाई समते जनाउुँछ । 

(ण)   “पररमाण” िन्नाले खोलाको सीमना लित्र र्लुप्रएर बसेको नलदजन्य पदार्थको पररमाण सभझन ुपदथछ ।   

 

३.उदे्दश्य : यस कायथलवलधको उदे्दश्य देहाय बमोलजम रहेको छाः– 

(क)  नदी के्षत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,संकलन तर्ा ओसारपसार गदाथ वातावरणीय प्रिाव मलूयाङ्कन प्रलतवदेनका 

सतथहरुलाई प्रिावकारी रुपमा कायाथन्वयन गने,  

(ख)  नदीके्षत्र र ओसारपसार गररने मागथ वररपररको वातावरण संरक्षण गने,  

(ग)  नदीजन्य पदार्थको अलिक दोहन हनुबाट रोकी लदगो उपयोग गदै यस्ता पदार्थको सहज आपलूतथ गने प्रबन्ि लमलाउने,  

(घ)  नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,सकंलन तर्ा ओसारपासार गने सन्दिथमा संघीय सरकार तर्ा प्रदशे सरकारबाट िएका 

लवलिन्न लनणथयहरुलाई स्र्ानीय लवशेषताका आिारमा कायाथन्वयन गनथ सहज तलुयाउन,े 

(ङ)  उपिोक्तालाई सपुर् मलूयमा नदीजन्य पदार्थ उपलब्ि हनु सक्ने वातावरण लसजथना गने, 

(च)  सावथजलनक लवकास लनमाणथका लालग आवश्यक पने नदीजन्य पदार्थको अिाव हनु नलदने , 

(छ)  परापवूथदेलख जोतिोग गद ैआएको जग्गालाई सभयाउने र खतेी प्रणालीमा सिुार लयाउने ,  

(ज)  नदीमा र्लुप्रएर रहकेो नदीजन्य पदार्थ हटाई लवपदलाई न्यनूीकरण गने । 

 

 

 

 



पररच्छेद -२ 

नदीजन्य पदार्थमा आधाररत उद्योग स्र्ापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्र्ा 

४. अनुमलत ललनु पननाः 

(१)  नदीजन्य पदार्थमा आिाररत क्रसर उद्योग वा यस्तै प्रकृलतका अन्य उद्योग  स्र्ापना र सञ्चालन गनथ चाहन ेव्यलक्त वा 

संस्र्ाले अनसुचूी (१) बमोलजमको ढाुँचामा नगरपाललकामा अनमुलतका लालग दरखास्त लदन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम दरखास्त लदने व्यलक्त वा संस्र्ालाई सभबलन्ित कायाथलयले अनसुचूी (२) बमोलजमको ढाुँचामा 

अनमुलत पत्र लदनेछ ।   

(३) उपदफा (१) बमोलजम अनमुलतका लालग दरखास्त लदुँदा प्रचललत नेपाल काननूमा तोलकएका शतथ बन्देजका अलतररक्त 

अनसुचूी ४ बमोलजमको मापदण्ड र देहायका शतथहरु परुा गरेको हनु ुपनेछ ।  

(क) उद्योग स्र्ापना गदाथ प्रचललत वातावरण काननू बमोलजम उद्योगको वातावरणीय प्रिाव मलूयाङ्कन वा 

प्रारलभिक वातावरणीय परीक्षण प्रलतवेदन स्वीकृत िएको प्रमाण संलग्न हनु ुपनेछ ।  

(ख)  उद्योगले प्राप्त गने कच्चा पदार्थको स्रोत खलुाई त्यस्ता कच्चा पदार्थ उपलब्ि गराउने स्रोतवालासुँग 

ललएको स्वीकृलत, सभझौता सलहतका प्रमाण संलग्न राख्न ुपनछे । 

(ग)  उद्योग स्र्ापना गने स्र्लको िौगोललक अवलस्र्लत GPS Point समते लनदीष्ट गरेको हनु ुपनेछ ।  

(घ)  उद्योगको क्षमता अनसुार नगरपाललका के्षत्र लित्र कभतीमा एक लवगाहा वा १ रोपनी कजग्गा उद्योगको 

स्वालमत्व वा ललज वा िाडामा रहकेो हुन ुपनेछ ।  

(४) सलूचकृत हनु तर्ा सञ्चालन गनथ लनवेदन लदन ुपनेछ । 

क)  सालवकमा दताथ िै हलेसी तवुाचङु नगरपाललका लित्र सञ्चालनमा रहकेा उद्योगहरूले सलूचकृत हनुको 

लालग यो कायथलवलि लाग ूिएको ६ मलहना लित्र अनसूलूच १ बमोलजम सलूचकृत एवं सञ्चालनका लालग 

कायाथलयमा लनवदेन पेश गनुथ पनेछ । 

ख) अनसुचूी १ बमोलजम सलूचकृत एव ंसञ्चालन गनथ लनवदेन पशे गरेका उद्योगहरू लनवेदन पेश गरेको लमलतले 

३० लदन लित्र कायाथलयले सलूचकृत गनुथ पनेछ । 

ग) सलूचकृत िएका र तोलकएको मापदण्ड पगेुका उद्योगहरूलाइथ सलूचकृत िएको लमलतले ३० लदन लित्र 

कायाथलयले अनसुचूी २ बमोलजम सञ्चालन अनमुलत लदन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद -३ 

उत्खनन,सकंलन,् सम्बन्धी व्यवस्र्ा 

५. कायथयोजना बनाउने : 

(१)  नगरपाललकाले आउने आ.व.बाट लाग ुहनुे गरी देहायका कुराहरु समावेश गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सकंलन र 

लबक्री लवतरण सभबन्िी कायथयोजना बनाउन ुपनेछ ।   

(क)  उत्खनन,सकंलन गनथ हनुे र नहुने के्षत्र ।  



(ख)  नदीजन्य पदार्थ उपलब्ि हुन े नदी, खोला, खोलसी, खहरे तर्ा नदी उकासके्षत्रको लववरण र उपलब्ि 

हुनसक्ने अनमुालनत वालषथक पररमाण ।         

(ग)  पवूाथिार लनमाथणको लालग चालहने पररमाण र स्रोतको उपलब्िता ।         

 (घ)  लबक्री लवतरणको प्रलक्रया ।        

 (ङ)  सङ्कलनको लविी र प्रयोग हुने मलेशनरी औजार ।        

 (च) प्राप्त हुन ेअनमुालनत आभदानी ।  

(२)  उपदफा (१) बमोलजम तयार िएको कायथयोजना दफा १८ (१) बमोलजमको स्र्ानीय अनगुमन सलमलतबाट लफलड 

लनरीक्षण गराई लललखत प्रलतवेदन ललई नगर कायथपाललकाबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ ।  

(३)  उपदफा (२) बमोलजमको कायथयोजना नगरपाललकाले प्रत्येक आलर्थक वषथको जेषठ् मसान्तसभम लजलला समन्वय 

सलमलतमा पेश गनुथ पनेछ ।   

(४) आ.व. ०७६/०७७ को लालग गत आ.व.मा स्वीकृत आइइ ररपोट बमोलजम नै हनुे छ । 

 

६. वातावरणीय अध्ययनाः  

(१)  नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,सकंलन र लबक्री गनथ कायाथलयले त्यसरी उत्खनन गनुथ अलघ प्रचललत काननू बमोलजम 

प्रारलभिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव मलूयाङ्कन गराउन ुपनेछ ।  

(२)  नदीजन्य पदार्थमा आिाररत उद्योगको स्र्ापना र सञ्चालन गनुथ पवूथ प्रचललत काननू बमोलजम  प्रारलभिक 

वातावरणीय परीक्षण वा  वातावरणीय प्रिाव मलूयाङ्कन गराउन ुपनेछ ।  

(३)  नगरपाललका र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,सकंलन ्प्रशोिन र लबक्री लवतरण गने उद्योगले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र 

सङ्कलन गदाथ प्रारलभिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव मलूयाङ्कन प्रलतवेदनमा औलंयाइएका सझुाव 

र सिुारात्मक उपायको कायाथन्वयन गनुथ पनेछ ।  

(४)  यो कायथलवलि लाग ूहुन ुअलघ सञ्चालन िएका उद्योगले यो कायथलवलि लाग ूिए पलछ पररच्छेद २ को दफा ४ को 

उपदफा (४) बमोलजम सलूचकृत एवं सञ्चालन गनथ अनमुलत ललन ुपनछे । 

 

 

 

 

 

७. नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,सकंलन लवलधाः 

१) यस कायथलवलि बमोलजम उत्खनन,सकंलन गदाथ उत्खनन, सकंलनकताथले (ठेक्का िएका बखत ठेकेदार र ठेक्का 

नलागेका बखत उपिोक्ता स्वयमले) देहायको सतथ तर्ा मापदण्डको पालना गनुथ पनेछः– 



(क)  नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन गररने के्षत्रको पररमाण यलकन गदाथ सभबलन्ित वडाका प्रलतलनलि र 

नगरपाललकाको प्रालवलिक समतेको रोहवरमा लनकालने स्र्ानको चौलकलला लनिाथरण गरी लनकाललने पररमाण 

र उत्खनन, संकलन गररने गलहराई समते जानकारी हनुे गरी कायाथलयले लसमाङ्कन गनथ लगाउन ुपनेछ । 

(ख)  उपदफा १ (क) बमोलजम लसमाकंन गरे पलछ मात्र सभबलन्ित उत्खनन, संकलन तर्ा लबक्री लवतरण गने फमथ वा 

लनकायले उत्खनन, सकंलन तर्ा लबक्री लवतरण गनुथ पनेछ । 

(ग)  नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,संकलन गदाथ कायाथलयबाट खलटएका कमथचारीको प्रत्यक्ष लनदेशनमा रेखाङ्कन 

गररएको घाट के्षत्र लित्रको सीमाबाट मात्र हाते औजार र श्रममलूक प्रलवलिको मात्र प्रयोग गरी लनकालन पनेछ 

। 

 (घ)  उत्खनन,सकंलन गदाथ िारी यालन्त्रक उपकरणको प्रयोग सभबन्िमा संलक्षप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारलभिक 

वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव मलूयाकंन प्रलतवदेनमा उललेख िएकाको हकमा सोही बमोलजम 

हुनेछ । 

(ङ)  नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,सकंलन गन ेसमय सयुोदय देखी प्रारभि गरी सयूाथस्तसभम मात्र हनुेछ । 

(च)  उत्खनन,सकंलन स्र्लसभम जान े र फकथ न े मागथ लनिाथरण नगरपाललकाले सभबलन्ित वडा कायाथलयको 

समन्वयमा गनुथपन े र उत्खनन,संकलन पररमाण खलेुको नदी प्रवेश आदेशको पटके प्रलत अनसुारको दैलनक 

तेररज तयार गरी अलिलेख राख्ने कतथव्य सभबलन्ित नदी जन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन एव ंलबक्री लवतरण गने  

फमथ वा लनकायको हुनेछ । 

(छ)  पररमाण लनयन्त्रणका लालग दैलनक पटके उत्खनन,सकंलन अलिलेख खाता अनसुचूी–५ बमोलजको ढाुँचामा 

उत्खनन,सकंलन स्र्लमा राख्ने कतथव्य सभबलन्ित उत्खनन, संकलन एवं लबक्री लवतरण गने  फमथ वा 

लनकायको हनुेछ ।  

(ज)  उत्खनन,सकंलन गरर सके पलछ छनौट गरी छालडएको काम नलाग्ने वस्त ु जनु स्र्ानबाट लनकाललएको हो 

सोही स्र्लमा ललग छाड्न ुपनेछ । उत्खनन,संकलन गदाथ तोलकएको गलहराइ सभम मात्र तह लमलाई खाडल 

नदलेखने गरी उत्खनन,संकलन गनुथ पनेछ । नदीको पानीको बहाव के्षत्र पररवतथन गनथ पाइने छैन । 

(झ)  उत्खनन,सकंलन कायथमा संलग्न फमथ वा संस्र्ाले EIA/IEE का सतथका अलावा ठेक्का सतथ र अनगुमन 

सलमलतले बेला बेलामा लदइएको लनदेशन पालना गनुथ पनेछ ।  

(ञ)  उत्खनन,सकंलन गरी लनकाललएको नदीजन्य पदार्थ दताथ िएको ब्यवसायी बाहकेले सञ्चय गनथ पाइने छैन । 

(ट)  उत्खनन,सकंलन सभबन्िी संलक्षप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारलभिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय 

प्रिाव मलूयाकंन प्रलतवेदनका सबै सतथ पालना गनुथ सभबलन्ित उत्खनन, संकलन तर्ा लबक्री लवतरण गने फमथ 

वा संस्र्ाको हनुेछ । 

 (ठ)  उत्खनन,सकंलन स्र्लमा ट्याक्टर, लटप्पर र ३५० घ.फीट सभमका िारी ढुवानी सािन बाहके अन्य सािन 

प्रयोग गनथ पाइने छैन । 

(ड)  उत्खनन,सकंलन स्र्लमा काम गने कामदारका लालग अस्र्ायी शौचालयको प्रबन्ि अलनवायथ रूपमा गनुथ 

पनेछ । 



(ढ)  उत्खनन,सकंलनका लालग पलहचान िएको घाट नलजक सबैले देख्ने गरी उत्खनन,संकलन गररने पररमाण, 

चौलकलला, उत्खनन,संकलन लवलि र गनुासो सनु्ने अलिकारीको नाम र सभपकथ  नं. लगायतका जानकारीमलूक 

सचूना बोडथ तयार गरी राख्न ुसभबलन्ित उत्खनन, सकंलन तर्ा लवक्री लवतरण गने फमथ वा संस्र्ाको हनुेछ । 

(ण)  चरेुके्षत्रमा पने वन के्षत्र, सावथजलनक के्षत्र र लनजी नभबरी जग्गाको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,संकलन र लबक्री 

लवतरण गदाथ तोलकएको कायथलवलि र मापदण्ड लाग ुहुनेछ ।  

 

८. सूचना प्रकाशन गननाः  

(१)  प्रचललत काननू बमोलजम तोलकएको लनकायबाट स्वीकृत गराउन ु पने, प्रारलभिक वातावरणीय पररक्षण वा 

वातावरणीय प्रिाव मलूयाकंन प्रलतबेदनले लसफाररस गरेको खोलाा नदी खहरे खोलसी र नदीउकास के्षत्रबाट वालषथक 

उपलब्ि हनुे नदीजन्य पदार्थको प्रकृलत र पररमाण लनलित गरी संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारबाट तोलकएको दरको 

आिारमा अनमुालनत आय तयार गरी नगरपाललकाबाट स्वीकृत गनुथ पनेछ ।   

(२)  दफा ७ को उपदफा (१) बमोलजम स्वीकृत अनमुालनत आय संकलनको लालग प्रचललत काननू (नगर सिा वा नगर 

कायथपाललकाबाट स्वीकृत िएको समते) बमोलजम कायाथलयले आय संकलन गनुथ गराउन पनेछ । 

 

९. सम्झौता, कायाथदेश र वनिेत्र प्रवेश इजाजत : 

(१)  दरिाउपत्र / वोलपत्र स्वीकृत िए पिात कबोल रकम र सो मा लाग्न ेकर दालखला गरी कायथ सभझौताको लालग 

सभपकथ  राख्न स्वीकृत दरिाउपत्रदाता / वोलपत्रदातालाइ सात लदनको भयाद लदइ सचूना गनुथ पनेछ । तोलकएको भयाद 

लित्र रकम दालखला नगरेमा लनजका नामको िरौटी जफत गरी क्रमश दोस्रो र तेस्रो कवोलदातालाइ रकम सलहत 

सभझौताको लालग आव्हान गनुथ पनेछ । सभझौता निएसभम तेस्रो कबोलदातासभमको िरौटी कायम राख्न ुपनेछ ।  

  (२) दफा  (१)   बमोलजमको  रकम एकमषु्ठ बझुाउन नसलकने िलन कुनै व्यवसायीले लनवदेन गनथ आएमा कवोल रकममा 

लाग्ने परैु कर रकम र कबोल रकमको पचास प्रलतशत रकम दालखला गनथ लगाई बाुँकी पचास प्रलतशत कबोल रकम 

वापत व्यवसायीबाट ठेक्का अवलि िरके नपेाल राष्ट्र बैकबाट स्वीकृलत प्राप्त क वगथको वलणज्य बैकके जमानत ललइ 

दोस्रो लकस्ताको कवोल रकम दालखला गनुथ पने अवलि तोकी सभझौता गनथ सक्नेछ । तोलकएको अवलि लित्र दोस्रो 

लकस्ताको रकम दालखला निए जमानतबाट असलु उपर गनुथ पनेछ ।  

 (३)  वनके्षत्र बाहकेका सावथजलनक के्षत्रबाट सङ्कलन गररन े नदीजन्य पदार्थका हकमा स्र्ानीय तहले सङ्कलन गने 

खोला, नदी, खहरे, खोलसी र नदी उकासके्षत्रको स्र्ान, उत्खनन,संकलन ्सङ्कलन हुन ेपररमाण, अवलि, उत्खनन, 

सङ्कलनको प्रलवलि र ढुवानीको प्रलक्रया लगायत अन्य आवश्यक कुरा तोकी सभझौता गरी सभबलन्ित व्यवसायीका 

नाममा कायाथदेश लदन ुपनेछ ।   

(४)  नदीजन्य पदार्थ सकंलन गररने के्षत्रसभम पगु्ने पहुचं सडक ब्यवसायीले आफनै खचथमा लनमाथण तर्ा ममथत गनुथ पने छ  

(५)  वन के्षत्रबाट नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गदाथ ठेक्का लगाउने स्र्ानीय तहले ठेक्का अनसुारको राजश्व र सो मा काननू 

बमोलजम लाग्ने कर दालखला गरेको प्रमाण सलहत सङ्कलन गने स्र्ान, समय, पररमाण, प्रयोग गने मलेशन औजार, 

संकलन गने के्षत्र आलदको पणूथ लववरण खलुाई सभबलन्ित वन कायाथलयसुँग वन प्रवेश इजाजत माग गनुथपनेछ र वन 



कायाथलयले माग िए बमोलजमको इजाजत लदई लजलला अनगुमन तर्ा समन्वय सलमलतबाट अनगुमनको व्यवस्र्ा 

लमलाउन ुपनेछ ।  

(६)  वन कायाथलयबाट वन प्रवेश इजाजत प्राप्त िएपलछ ठेक्का लगाउदा नगरपाललकाले वन प्रवेश इजाजतमा उललललखत 

शतथहरुको प्राविान समते समावेश गरी व्यवसायीसुँग सभझौता गरी ठेक्का प्रकृया अगालड बढाउन ुपनेछ । 

(७)  रालष्ट्रय वन, रालष्ट्रय लनकुञ्ज, आरक्ष, मध्यवती के्षत्र, सरंक्षण के्षत्र, वातावरण संरक्षण के्षत्र तर्ा चरेु श्रृंखला र अन्य 

संवेदनशील के्षत्रवाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,संकलन ्गदाथ डोजर, स्क्यािेटर, लोडर जस्ता हिेी इक्यपूमने्ट प्रयोग 

गनथ पाइने छैन । अन्य के्षत्रको हकमा स्वीकृत प्रारलभिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव मलूयाङ्कन 

प्रलतवेदनमा उललेख िए बमोलजमका मलेशनरी औजार मात्र प्रयोग गनुथ पनेछ ।  

(८)  नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन गदाथ माटो, पानी, कृलषयोग्य जलमन, जैलवक लवलविता जस्ता प्राकृलतक वातावरण 

तर्ा सडक, नहर, कूलो, स्कूल, कलेज, मानवबस्ती जस्ता िौलतक पवूाथिारको संरक्षणका लालग आवश्यक परेमा 

स्र्ानीय तहले सावथजलनक सचूना प्रकालशत गरी नगरपाललकाले आफ्नो के्षत्र लित्रको कुनै नदी वा खोला के्षत्रलाई 

चार लकलला खलुाई लनलित अवलिका लालग सभबेदनशील के्षत्र घोषणा गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र सङ्कलन्मा  

रोक लगाउन सक्नेछ ।  

(९)  नदी तर्ा खोलाको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सकंलन ्गन ेकायथ आषाढ , श्रावण र िाद्र मलहनामा गनथ पाइने छैन ।  

(१०)  नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तर्ा सङ्कलन कायथ सयूोदय देलख सयूाथस्तसभमको समयमा मात्र गनुथ पनेछ  ।  

(११)  यस कायथलवलिमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेलखएको िए तापलन बाढी, पलहरो तर्ा डुबानका कारण र्लुप्रएको नदीजन्य 

पदार्थ तत्काल हटाउन ु पने िएमा नगरपाललकाले लजलला लवपद ् व्यवस्र्ापन सलमलत र लजलला अनगुमन तर्ा 

व्यवस्र्ापन सलमलतको लशफाररस अनसुार मलेसनरी औजारको प्रयोग गरी तत्काल हटाउन सक्नेछ ।  

(१२)  नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गने क्रममा सङ्कलन गनथ इजाजत पाएको नदीजन्य पदार्थ बाहके कुनै बहुमलूय 

परुातालत्वक ऐलतहालसक वस्त ुफेला परेमा सभबलन्ित उत्खनन, संकलन तर्ा लबक्री लवतरण गने फमथ वा संस्र्ाले उक्त 

फेला परेका बहुमलुय परुातलत्वक वस्त ुनगरपाललकामा बझुाउन ुपनेछ । 

(१३) यस नगरपाललकाबाट सावथजलनक खररद लनयमावली पाररत िएमा सो मा िएको व्यवस्र्ा बमलजम र सो निएसभम 

व्यवसायीसुँग गने सभझौता तर्ा कायथ अदशे अनसुचूी ७ बमोलजमको ढाुँचामा हनुे छ ।  

 

१०. उत्खनन तर्ा सङ्कलनको व्यवस्र्ााः 

(१)  नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तर्ा सङ्कलन इजाजत लदन ुपलहले स्र्ानीय तहले नदीजन्य पदार्थहरुको उत्खनन तर्ा 

सङ्कलन गदाथ अपनाउन ुपने लवलि र नापजाुँच प्रलक्रयाका लवषयमा सभबलन्ित व्यवसायीसुँग सभझौता गनुथ पनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोलजम उत्खनन,संकलन गने स्र्ान छनौट गदाथ वनके्षत्र, सावथजलनक जग्गा, सडक लकनार र 

आवतजावतमा अवरोि हुने गरी उत्खनन सकंलन गनथ पाइन ेछैन ।    

(३)  उत्खनन सकंलन गदाथ आएको नदीजन्य पदार्थ नालसन हराउन नपाउने व्यवस्र्ा सभबलन्ित व्यवसायीले लमलाउन ु

पनेछ ।   



(४)  दहत्तर वहत्तर काठ दाउराको सङ्कलन र घाटगद्दी गनथपने अवस्र्ा श्रजृना िएमा प्रचललत ऐन, लनयम र लनदेलशका 

बमोलजम हुनेछ ।   

(५)  उपदफा (२) बमोलजम तोलकएको स्र्ल बाहके अन्यत्र उत्खनन सकंलन गनुथ गराउन ुहुदंनै । तोलकएको स्र्ानबाट 

तोलकएका नदीजन्य पदार्थ बाहके अन्य मालवस्त ुउत्खनन,सकंलन गनथ पाइने छैन । तोलकएको स्र्ान बाहके अन्यत्र 

उत्खनन, सकंलन गरे गराएमा लबक्री मलूयको दोब्बर रकम असलु गरी यस्तो मालवस्त ुनगरपाललकाले जफत गरी 

प्रचललत काननू बमोलजम लललाम गनथ सक्नेछ ।  

(६)  नदीजन्य पदार्थ बाहकेका मालवस्त ुउत्खनन,संकलन वा ओसारपसार गनुथ परेमा प्रचललत काननू बमोलजम हनुेछ ।   

(७)  स्र्ानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,सकंलन ्र लबक्री लवतरणको अवस्र्ाको लनरन्तर अनगुमन गनुथ पनेछ र बषथको 

कलभतमा तीन पटक लजलला अनगुमन तर्ा समन्वय सलमलत समतेको रोहबरमा उत्खनन,सकंलन ्स्र्लको लनरीक्षण 

अनगुमनको व्यवस्र्ा लमलाउन सक्नेछ । 

(८)  सभझौता बमोलजम नदी खोला खहरे खोलसा र नदी उकास के्षत्रबाट लनकाललएको नदीजन्य पदार्थको मालसक प्रगलत 

लववरण प्रत्येक मलहनाको ७ गतेलित्र व्यवसायीले नगरपाललकामा पठाउन ुपनछे ।   

 

पररच्छेद - ४ 

नदीजन्य पदार्थ र दहत्तर वहत्तर लबक्री तर्ा राजस्व बााँडफााँड 

११. नदीजन्य पदार्थको सदुपयोग : 

(१)  तोलकएको के्षत्र िन्दा अन्यत्रबाट नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन उत्खनन गरेको पाइए स्र्ानीय अनगुमन सलमलतले 

अनगुमन गरी क्षलतको मलूयाङ्कन गरी कारवाहीको लालग नगरपाललकामा लसफाररस गनुथ पनेछ ।  

(२)  नदीजन्य पदार्थ लनकालदा प्रारलभिक वातावरणीय प्रलतबेदन IEE ले लसफाररस गरेको स्र्ान बाहकेको नदी खोलाको 

लकनार, वनके्षत्र वा अन्य के्षत्रबाट उत्खनन सङ्कलन गरेको कारण सो स्र्ानको पनुस्र्र्ापना गनुथ परेमा पनुस्र्र्ापना 

गदाथ लाग्ने खचथ सभबलन्ित व्यवसायीबाट असलु गरी पनुस्र्र्ापना गनुथ पनेछ ।   

(३)  स्र्ानीय अनगुमन सलमलतले गरेको लशफाररसका आिारमा क्षलतपलूतथ वा पनुस्र्र्ापना कायथ वापत रकम असलु गनुथ 

परेमा क्षलतपलूतथ र पनुस्र्र्ापना खचथ असलु गनुथ पनेछ ।   

(४)  यस कायथलवलिमा अन्यत्र जनुसकैु व्यहोरा लेलखएको िएतापलन रालष्ट्रय गौरवका रालष्ट्रय प्रार्लमकता प्राप्त तर्ा प्रदेश 

सरकारले तोकेका प्रादलेशक गौरवका आयोजनाहरुका लालग आवश्यक पने नदीजन्य पदार्थ सभबलन्ित आयोजनाको 

अनरुोिमा स्र्ानीय अनगुमन सलमलतको लसफाररस बमोलजम संघीय वा प्रदेश सरकारले लनिाथरण गरेको दररेटमा 

काननू बमोलजम लाग्ने कर समते जोडी कायथपाललकामा पेश गरी कायथपाललकाको लनणथय बमोलजम स्र्ानीय तहले 

आयोजनालाई सङ्कलन गरी प्रयोग गने अनमुलत लदन सक्नेछ ।  

(५)  नदीजन्य पदार्थ उपलब्िताका आिारमा अन्तर प्रदेश लनकासी गनथ पाइने छ । अन्तर प्रदशे लनकासी गनुथ परेमा प्रदेश 

सरकारको स्वीकृलत ललन ुपनेछ ।   

(६)  नदीजन्य पदार्थ लवदशे लनकासी सभवन्िी व्यवस्र्ा नपेाल सरकारले तोके बमोलजम हुनेछ ।  

 



१२.नदीजन्य पदार्थको राजश्व दररेट र बााँडफााँड : 

(१)  दहत्तर बहत्तर काठ दाउरा बाहकेका नदीजन्य पदार्थको राजस्वको दररेट सघंीय वा प्रदेश सरकारले तोकेबमोलजम 

हुनेछ । अन्य शलुकहरु प्रदेश कर तर्ा गैह्रकर सभवन्िी प्रचललत काननू बमोलजम लाग्नेछन ्।  

(२)  नदीजन्य पदार्थको लबक्रीबाट प्राप्त हुन ेशलुकको रकम स्र्ानीय सरकार सचंालन ऐन २०७४, को दफा ६२ उपदफा क 

(३) बमोलजम नगरपाललकाको सलंञ्चत कोषमा दालखला गररनछे । 

(३) स्र्ानीय तहले नदीजन्य पदार्थको लबक्रीबाट आफूलाई प्राप्त रकमको बढीमा दश प्रलतशत रकम नदीजन्य पदार्थ 

सङ्कलन, उत्खनन गदाथ प्रिालवत हुने के्षत्रका समदुाय वा खोला नदी लकनार संरक्षणका कायथमा खचथ गनुथ पनेछ । 

(४)  व्यलक्तको लनजी जग्गामा रहकेो नदीजन्य पदार्थ सभबलन्ित जग्गा िलनको लनजी काम बाहके व्यवसालयक रुपमा लबक्री 

गनथ अनमुती माग िएमा कुनै योजना प्रयोजनका लालग लैजाने िएमा सो योजनाको लागत इलस्टमटेको अिारमा 

नगरपाललकाले प्रदशे सरकारबाट तोलकएको शलुक ललई अनमुलत लदन सक्नेछ ।   

(५) व्यलक्तको लनजी जग्गाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सकंलन र लबक्री लवतरण गनथ गराउनको लालग नगर 

कायथपाललकाले तोके बमोलजमको प्रकृया अवलभबन गनुथ पनछे । 

 

पररच्छेद - ५ 

नदीजन्य पदार्थको ओसारपसार र ढुवानी 

१३. ढुवानी तर्ा ओसार पसार सम्बन्धी व्यवस्र्ााः  

(१) नदीजन्य पदार्थको ओसार पसार गदाथ देहाय बमोलजम गनुथ पनेछ । 

क)  नदी प्रवेश आदेश ललई उत्खनन,संकलन गररने घाटमा प्रवशे गरी उत्खनन,संकलन गरी नदीजन्य पदार्थ लोड 

िएका सवारी सािनहरुले ढुवानी अवलििर अनसुचुी ६ बमोलजमको राजस्व लतरेको लनस्सा सार्मा ललएर 

मात्र ओसारपसार गनुथ पनेछ ।  

(ख)  नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गरी लैजाने सवारी सािनले पटकै लपच्छे पटके राजस्व लतरेको प्रमाणमा सबै लववरण 

स्पष्टसुँग िनथ लगाई ललन ुपनेछ । पटके रसीदमा उललललखत लववरण (लमलत, समय, सवारी नं, ढुवानी गरी 

लैजाने स्र्ल, पररमाण, पदार्थको प्रकार आलद ) स्पष्ट रूपमा खलुाउन पनेछ । 

(ग)  नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,सकंलन िएको स्र्ानबाट ओसारपसार गन े समय सयुोदय  देखी आरभि गरी 

सयुाथस्तसभम मात्र हुनेछ । 

(घ)  खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ लनकालदा रेक्टर र ३५० घ.फु. सभमको रक/लटप्पर मात्रको प्रयोग गनथ पाइनेछ । 

(ङ)  नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गने सवारीले ढुवानी अवलििर प्रेसर हनथ प्रयोग गनथ पाइने छैन । 

(च)  नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गने सािनले उत्खनन,सकंलन स्र्लबाटै ढाकेर लैजान ु पने छ र बजार के्षत्रमा २० 

लक.मी. र बालहर ४० लक.मी. प्रलत घण्टािन्दा बढी गलतमा सवारी सािन सञ्चालन गनथ पाइने छैन । 

(छ)  मलू बाटोबाट उत्खनन,सकंलन स्र्ल तफथ  सवारी सािन प्रवेश हनुे मागथको लनयलमत ममथत गने, िलुो उड्न 

नलदन लनयलमत पानी छकथ ने प्रबन्ि उत्खनन,सकंलनकताथ र ढुवानीकताथले लमलाउन ुपने छ ।  



(ज)  नदीजन्य पदार्थ लोड गरी ओसारपसार गने क्रममा लोड सवारी सािन गन्तव्यमा नपगुन्जेल सडकमा 

पालकथ ङ्ग गनथ पाइने छैन र सवारी सािन लबिेको हकमा यर्ासभिव लछटो ढुवानीकताथले अको व्यवस्र्ा गरी 

हटाउन ुपनेछ । 

(झ)  नदीजन्य पदार्थको ओसारपसार गनथ लनिाथरण गररएको मालर् उललेलखत लवलिको पररपालना सभबन्िमा 

नगरपाललकाले प्रिावकारी अनगुमनको प्रबन्ि लमलाउन ुपनेछ ।  

(ञ) सडक लविाग र सभबलन्ित लनकायले तोकेको सडक सीमा र मापदण्ड लित्रको के्षत्रमा नदीजन्य पदार्थ लगायत 

कुनै पलन सामिी सङ्कलन गनथ वा सञ्चय गरी राख्न पाइने छैन । नदीजन्य पदार्थ बोकेको सवारी सािन उक्त 

के्षत्रमा पालकथ ङ गनथ पाइने छैन । 

(ट)  लनजी जग्गा सभयाउुँदा नगरपाललकाले तोके बमोलजमको प्रकृया अवलभबलन गनुथ पनेछ । 

(ठ)  अन्तर स्र्ानीय तहमा नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार र ढुवानी गदाथ कसैले अवरोि वा कुन ै लकलसमको ढाट 

राखी र्प कर, शलुक वा दस्तरु ललन पाइन ेछैन । 

(ड) मालर् उललेलखत कायथहरू गरेमा सभबन्िमा लजलला स्तरीय अनगुमन तर्ा समन्वय सलमलतले अनगुमन गरी 

लनदेशन गनथ सक्नेछ । त्यस्तो लनदेशन पालना गन ेलजभमवेारी सभबलन्ित व्यवसायको हुनेछ । 

 

१४. लनषेलधत कायथहराः  

(१) यस कायथलवलि बमोलजम देहायका कायथहरु लनषिे गररएको छ ।   

(क) प्रचललत काननू बमोजम बाहके अवैि रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,सङ्कलन, िण्डारण र प्रशोिनको 

कायथ गनथ वा उद्योग सञ्चालन गनथ ।  

(ख) प्रारलभिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव मलूयाङ्कन स्वीकृत नगरी नदीजन्य पदार्थ 

उत्खनन,सकंलन,् िण्डारण र प्रशोिनको कायथ गन ेउद्योग सञ्चालन गनथ ।  

(ग) नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,सकंलन,्िण्डारण र प्रशोिनको कायथ गन े उद्योगका लालग स्वीकृत प्रारलभिक 

वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव मलूयाङ्कनका शतथ उललङ्घन गनथ ।  

(घ) नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,सकंलन,् िण्डारण र प्रशोिनको कायथ गने उद्योग सञ्चालनका लालग तोलकएको 

मापदण्ड लवपररत कायथ गनथ ।  

(ङ) तोलकएको स्र्ान बाहके अन्य स्र्ानमा उद्योग स्र्ानान्तरण र सञ्चालन गनथ ।  

(च)   स्वीकृत उद्दशे्य लवपररत काम गनथ ।  

(छ)   तोलकएको पररमाण िन्दा बढी उत्खनन,संकलन ्र प्रशोिन गनथ ।  

(ज)   अनमुलत नललई वा अनमुलत बलखथलाफ उद्योग सञ्चालन गनथ ।  

(झ)   परुातालत्वक, िालमथक महत्वका र बहुमलुय ढुङ्गा पत्र्रको उत्खनन, तर्ा  लवतरण गनथ र स्वरुप पररवतथन हुन े

गरी कुन ैपलन लक्रयाकलाप सञ्चालन गनथ ।  

(ञ)   कायथलवलि लवपररत हनुे गरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,संकलन,्ओसारपसार, लबक्री लवतरण गनथ तर्ा उद्योग 

सञ्चालन गनथ ।  



(ट)  नदी लकनारमा लनलमथत पवूाथिार जन्य संरचनाको स्वरुप पररवतथन हुन ेगरी स्वरुप लवगानथ र हानी नोक्सानी हुन े

अन्य कुनै कायथ गनथ ।   

१५. सजायको व्यवस्र्ााः   

दफा १४ को उपदफा (१) बमोलजमका लनषलेित कायथ वा यो कायथलवलि वलखथलाफका कुनै कायथ गने गराउने उपर प्रचललत 

काननूमा व्यवस्र्ा िए अनसुार सजाय हुनेछ ।   

 

पररच्छेद -६ 

अनुगमन मूल्याङ्कन 

१७.लजल्ला अनुगमन तर्ा समन्वय सलमलत : 

(१)  नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,संकलन, वा उद्योग स्र्ापना र सञ्चालन कायथको प्रस्ताव कायाथन्वयन हनु ु पवूथ, 

कायाथन्वयन गदाथ र कायथसभपन्न िसैकेपलछ वातावरणमा पने प्रिावको अध्ययन, लवशे्लषण गरी सझुाव लदनका लालग 

संघीय सरकारद्वारा गलठत लजलला अनगुमन तर्ा समन्वय सलमलत रहन ेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोलजमको लजलला अनगुमन तर्ा समन्वय सलमलतमा संघीय सरकारले तोके अनसुारका सदस्य 

रहनेछन ।  

(३)   लजलला लस्र्त लवशेषज्ञ प्रालवलिक रहने अन्य कुनै कायाथलयका लवशेषज्ञ प्रालवलिकलाई सलमलतको बैठकमा आमन्त्रण 

गनथ सलकने छ ।   

(४)   लजलला अनगुमन तर्ा समन्वय सलमलतको कायथ लववरण संघीय सरकारले तोके बमोलजम हुनेछ र सो नतोके सभमका 

लालग दहेायबमोलजम हनुेछ – 

(क)  नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन हनुे के्षत्रहरुको स्र्लगत सवेक्षण गरी स्वीकृत प्रारलभिक वातावरणीय परीक्षण वा 

वातावरणीय प्रिाव मलूयाङ्कन (EIA, IEE) को प्राविान र ती प्रलतवदेन स्वीकृत कायाथन्वयन िएपलछ आएका 

पररवतथन समतेको लेखाजोखा गरी नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गनथ सलकने स्र्ानको नक्शा सलहतको लववरण, लनकालन 

सलकने नदीजन्य पदार्थको लकलसम र पररमाण समते यलकन गरी सभबलन्ित स्र्ानीय तहमा प्रलतवदेन पेश गने ।   

(ख) लजलला लित्र स्र्ापना हुने उद्योगले वातावरण, कृलष, मानवबस्ती, पानीका मलू, ताल, ऐलतहालसक तर्ा िालमथक 

पोखरी, महत्वपणूथ स्रोत सभपदा र िौलतक संरचना लगायतमा पानथ सक्ने प्रिाव बारे प्रस्ताव, वातावरणीय 

प्रलतवेदनको अध्ययन, लफलड लनरीक्षण गरी लजलला समन्वय सलमलत माफथ त स्र्ानीय तह तर्ा मन्त्रालय वा अन्य 

लनकायलाई आवश्यक राय सझुाव लदने ।  

(ग) लजललामा सञ्चाललत नदीजन्य पदार्थमा आिाररत उद्योगले सञ्चालनका क्रममा वा सञ्चालन पिात ्पाने असर 

बारे अध्ययन, लनरीक्षण गरी प्रलतवदेन लदने ।  

(घ ) नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,सकंलन, ढुवानी र लबक्री सभबन्िी स्र्ानीय तहको कायथयोजना कायाथन्वयन पवूथ,  

कायाथन्वयन चरण र कायथ सभपन्न िैसकेपलछ पनथ सक्ने सामालजक,आलर्थक र वातावरणीय प्रिाव बारे अध्ययन, 

लनरीक्षण र लवशे्लषण गरी प्रलतवदेन लदने ।  



(ङ)  नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,संकलन, प्रशोिन र लवक्री लवतरण सभबन्िी प्रस्ताव सभबन्िमा स्र्ानीय तहबाट अनरुोि 

िै आएमा अध्ययन, लनरीक्षण गरी राय सझुाव लदने ।   

(च) नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,संकलन,् िण्डारण र प्रशोिनको कायथ काननू सभमत कायाथन्वयन िए निएको हरेी 

लनयमन गनथका लालग स्र्ानीय तह र मन्त्रालयलाई लसफाररस गने ।  

(छ)  सडकको िारवाहन क्षमता िन्दा बढी ओसारपसार िएमा वा तोलकएको मलूय िन्दा बढी ललएमा वा स्वीकृत 

मापदण्ड वा स्र्ानीय तहसुँग िएको सभझौता लवपररत सङ्कलन, उत्खनन,संकलन र प्रशोिन वा लवक्री िएमा 

लनयमन गने व्यवस्र्ा लमलाउने वा सभबलन्ित तहलाइथ लेखी पठाउने । 

(ज) अन्तर स्र्ानीय तह वा अन्तर लजलला के्षत्रालिकार वा यस सभबन्िी अन्य कुनै लवषयमा कुनै लववाद िए समािानका 

लालग समन्वय गन े।  

(झ) स्वीकृत कायथयोजना र प्रचललत काननू लवपररत गनेलाई कारवाही गने वा कारवाहीका लालग लसफाररस गने । 

 

१८.स्र्ानीय अनुगमन सलमलत : 

(१)   स्र्ानीय स्तरमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,संकलन, िण्डारण, क्रलसङ, प्रशोिन र लवक्री लवतरण कायथको 

कायाथन्वयन, समन्वय, अनगुमन र लनयमन,् स्वीकृत मापदण्ड र कायथलवलिको पालना एवम ्गणुस्तर सलुनलित गनथ 

स्र्ानीय तहले सभबलन्ित स्र्ानीय तहको प्रमखुको नेततृ्वमा तपसील बमोलजमको अनगुमन सलमलत गठन गनछे ।  

(क) नगर प्रमखु        –अध्यक्ष  

(ख)  नगर उप प्रमखु       –सदस्य 

(ख) प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत     –सदस्य  

 (ग) लजलला प्रशासन कायाथलय प्रलतलनलि    –सदस्य  

  (घ) लडलिजन/ सव लडलिजन वन कायाथलय प्रलतलनलि (सभवलन्ित के्षत्र) –सदस्य  

 (ङ) सभबलन्ित के्षत्र हनेे नेपाल प्रहरीका प्रलतलनलि     –सदस्य 

 (च) सभबलन्ित वडा अध्यक्ष      –सदस्य 

 (छ)  पवूाथिार शाखा प्रमखु वा तोलकएको प्रालवलिक      –सदस्य  

 (ज)  राजश्व शाखा प्रमखु      –सदस्य सलचव 

 

(२) स्र्ानीय अनगुमन सलमलतको कायथलववरण नगर कायथपाललकाले तोके बमोलजम हुनेछ ।  

 

पररच्छेद -७ 

लवलवध 

१९. नदीजन्य पदार्थमा आधाररत उद्योग स्र्ापना र सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्डाः  

(१)  नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,संकलन ् सभबन्िमा अनसुचूी (३) र  नदीजन्य पदार्थमा आिाररत उद्योग स्र्ापना तर्ा 

सञ्चालन गने प्रयोजनका लालग अनसुचूी (४) बमोलजमको दरूी सभबन्िी मापदण्ड लाग ूहुनेछ ।  



(२)  उद्योग दताथ र सञ्चालन सभबन्िी अन्य लवषयहरु प्रचललत काननूले तोके बमोलजम हुनेछ ।  

 

 

 

२०. वातावरणीय पुनस्र्र्ापना : 

(१)  उत्खनन,सकंलन के्षत्र वा आसपासका के्षत्रमा कायथ सभपन्न िइसकेपलछ हररयाली प्रविथन, तटबन्ि लनमाथण, 

लर्ियाउने पोखरी लनमाथण, खोलाको वहाव लनयन्त्रण गनथ पक्की बाुँि,बाटो लगायतका ि–ूतर्ा जलािार संरक्षण 

जस्ता पनुस्र्र्ापनाका कायथहरु गनथ सभबलन्ित स्र्ानीय तहले आयको रकमको बढीमा १०(दश) प्रलतशत रकम 

लवलनयोजन गरी योजना बनाई कायाथन्वयन गनुथ पनेछ ।  

(२)  नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र सङ्कलन कायथबाट वातावरण, गाऊुँ  बस्ती, कृलष िलूम, वनके्षत्र र जलािारमा प्रलतकूल 

प्रिाव परेको अवस्र्ामा खोला¸नदी र आसपासका के्षत्रको ि–ूबनौट, प्राकृलतक सनु्दरता¸वन जङ्गल, जलािार र 

कृलष प्रणालीलाई जीवन्त राख्न लजलला अनगुमन तर्ा व्यवस्र्ापन सलमलतको लसफाररसमा स्र्ानीय तहले सो 

कायथमा तत्काल रोक लगाई संरक्षण र पनुरुत्र्ानका कायथक्रमहरु सञ्चालन गनुथ पनेछ ।  

(३) हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाले “वातावरण संरक्षण लवशेष कोष” खडा गरी वातावरणीय पनुस्र्र्ापना गनथ ,आवश्यक 

अनगुमन तर्ा सो सभबन्िी अन्य लवलवि खचथहरु यसै कोषबाट व्यहोनुथ पनेछ । 

(४) अनगुमनका क्रममा सभझौताको सतथ उललङ्घन गरेको वा राजस्व चोरी गरी उत्खनन तर्ा ओसार पसार गरेको 

पाइएमा नगर सिाबाट तोके बमोलजम दण्ड जररवाना गररनेछ । 

(५)  उपदफा (४) बमोलजम प्राप्त हुने जररवानाको २५ प्रलतशतले हुने रकम पक्राउ कायथमा सहयोग गने सरुाकी, प्रहरी वा 

अन्य कमथचारीहरुलाई परुस्कार स्वरुप प्रदान गररनेछ ।  

 

२०. लवलवध : 

(१)  यो कायथलवलि लाग ुहुन ुपलहले सञ्चालनमा रहकेा उद्योगले कायथलवलि लाग ूिएको एक मलहनालित्र आफ्नो उद्योगमा 

रहकेो कच्चा वा प्रशोलित मालवस्तकुो पररमाण सलहतको लववरण, प्रालप्तको स्रोत, चाल ुआ.ब.को लवक्री लवतरणको 

पररमाण र िावी योजना सलहतको प्रलतवेदन नगर पाललकामा पशे गनुथ पनेछ । तत्पिात उत्खनन,सकंलन,् गरी 

उद्धोगमा िएको मौज्दातको लववरण मालसक रुपमा सभवलन्ित स्र्ानीय तह, मन्त्रालय मातहतको उद्योग हनेे 

लनकायमा पेश गनुथ पनेछ ।  

(२)  ढंुगा¸ िािेल लगट्टी¸ बालवुा, माटो, चट्टान खानीको रुपमा सञ्चालन गनुथपने िएमा संघीय वा प्रदेश सरकारले 

व्यवस्र्ा गरे अनसुार हुनेछ ।  

(३)  यो कायथलवलि पालना गन े गराउने कायथमा लजलला अनगुमन तर्ा समन्वय सलमलत र स्र्ानीय तहलाई स्र्ानीय 

प्रशासनले आवश्यक सहयोग गनुथ पनेछ ।  

(४)  नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,सकंलन,् लबक्री लवतरण तर्ा यी पदार्थमा आिाररत उद्योगमा काम गने मजदरुको बीमा, 

स्वास््य, सरुक्षा ताललम र सरुक्षा सामिी सभबन्िी व्यवस्र्ा सभबलन्ित व्यवसायीले गनुथ पनेछ ।  



 

२१. र्पघट तर्ा हेरफेराः  

(१)  यो कायथलवलि आवश्यकता अनसुार नगरपाललकाले र्पघट,  हरेफेर वा सशंोिन गनथ सक्नेछ ।  

 

२२. बाधा अड्काउ, फुकाउाः  

(१) यस कायथलवलिको कायाथन्वयनमा कुनै बािा अड्काउ आइपरेमा नगर कायथ पाललकाले बािा अड्काउ फुकुवा गनथ 

सक्नेछ ।  

 

२३. खारेजी र बचाऊाः  

(१)  यो कायथलवलि लाग ू हनु ु पलहले प्रचललत काननू बमोलजम दताथ िइथ नवीकरण िएका नदीजन्य पदार्थको 

उत्खनन,सकंलन ्लवक्री लवतरण तर्ा नदीजन्य पदार्थमा आिाररत उद्योग स्र्ापना सञ्चालन सभबन्िमा िए गरेका 

काम कारवाही यसै कायथलवलि बमोलजम िए गरेको मालनने छ ।    

(२)  यो कायथलवलिले गरेको व्यवस्र्ा प्रचललत नपेाल काननूसुँग बालझएमा बालझएको हदसभम स्वतः खारेज हुनेछ ।   

 

      आज्ञाले 

                                                                                                                         राजेशबाब ुलघलमरे 

हलेसी तवुाचङु नगरपाललका  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनुसूची - १ 

नदीजन्य पदार्थमा आधाररत उद्योग स्र्ापना र सञ्चालन अनुमलतका लालग लदनु पनन दरखास्तको ढांचा 

(दफा ३ को उपदफा १ साँग सम्बलन्धत) 

लमलतः ........./...../.....  

श्रीमान प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत ज्य ू 

हलेसी तवुाचङु नगरपाललका 

नगर कायथपाललकाको कायाथलय 

दलुछथम, खोटाङ 

 । 

 

लवषयः अनमुलतपत्र पाउुँ िन्ने बारे । 

महोदय,   

देहाय बमोलजमको उद्योग सञ्चालनगनथ इच्छुक िएकोले मरेो/हाम्रो फमथ कभपनीलाई अनमुलतपत्र प्रदान गररलदन ुहुन 

आवश्यक कागजात सलहत यो लनवदेनपत्र पेश गरेको छु÷छौं । लेलखएको व्यहोरामा कुनै कुरा झठु्ठा ठहरे प्रचललत नपेाल काननु 

बमोलजम सहुुँला बझुाउुँला ।   

१. फमथको परूा नाम :–   

२. फमथको परूा ठेगाना :–   

३. उद्योग सञ्चालन गने स्र्ान (GPS लोकेशन समते) : –  

४. उद्दशे्य :–   

५. पूुँजी :–   

६. कारोबार गन ेवस्त ुतर्ा कामको लववरण :–   

७. संलग्न कागजातहरुः  

(फमथ दताथको प्रमाणपत्र, कर चकु्ता प्रमाणपत्र, नागररकताको प्रमाणपत्र, नलवकरण गरेको प्रमाण, स्वघोषणा सभवन्िी 

कागज)  

दरखास्तवालाको नामः  

सहीः  

नागररकता नभबरः   

सभपकथ  नं.   

  



अनुसूची - २ 

नदीजन्य पदार्थमा आधाररत उद्योग स्र्ापना र सञ्चालनको अनुमलत पत्रको ढांचा 

(दफा ३ को उपदफा २ साँग सम्बलन्धत) 

  

हलेसी तवुाचङु नगरपाललका 

नगर कायथपाललकाको कायाथलय 

दलुछथम, खोटाङ 

 

 

अनुमलतपत्र 

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

महोदय,    

तपाईको फमथ र कभपनीले ........................... सभवन्िी कायथ गनथको लालग यस कायाथलयमा पेश गनुथिएको लनवेदन 

र संलग्न कागजात उपर कारवाही हुुँदा लमलत ................... को लनणयाथनसाुर ........................... कायथ गने गरी यो अनमुलत 

पत्र लदइएको छ । प्रचललत काननू बमोलजम गनुथ गराउन ुहोला ।   

१. अनमुलत प्राप्त गने फमथ कभपनीको नामः    

२. फमथर कभपनी सचंालकको नामः  

३. ठेगानाः  

४. फमथर कभपनी सञ्चालन हनुे स्र्ानः  

५. चार लकललाः अनमुलतपत्र प्रदान गने अलिकृतको नामः  

दजाथः  

दस्तखतः  

लमलतः  

 दस््टव्यः यो अनमुलतपत्र हराएमा, च्यालतएमा वा नालसएमा अको प्रमाणपत्र ललन २०००।– रुपैयाुँ दस्तरु लाग्नेछ ।   

 

 

 

 

 

 



अनुसूची -३ 

नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन लालग लनधाथररत दूरी सम्बन्धी मापदण्ड 

(दफा १९(१) साँग सम्बलन्धत) 

क्र.सं. लववरण 
न्यनुतम दरूी 

मीटरमा 

१ नदी¸ खोलाको वषाथतको प्रवाहमा आिाररत सीमा लकनार १० मी. 

२ ऐलतहालसक िालमथक महत्वका घाटके्षत्रबाट ५० मी. 

३ २२० के िी िन्दा कमको हाईटेन्सन लाइनबाट ५०मी. 

४ २२० के िी िन्दा मालर्को हाईटेन्सन लाइनबाट १००मी. 

५ लशक्षण संस्र्ा¸ स्वास््य संस्र्ा¸ िालमथक सांस्कृलतक र परुातालत्वक महत्वका स्र्ान¸ सरुक्षा लनकायबाट  २००मी. 

६ लनकुञ्ज¸ आरक्ष के्षत्र¸ संरलक्षत के्षत्र तर्ा चरेुको वातावरण संरक्षण के्षत्रबाट ५००मीं 

७ घनाबलस्तबाट  ५००मी. 

८ वन के्षत्रबाट  २००मी. 

९ झोलुंगे पलुबाट २००मी. 

१० पक्की पलुबाट ५०० लम ५००मी. 

११ रालष्ट्रय लोकमागथको Right of Wayबाट २००मीं 

१२ प्रदेश स्तरका लोकमागथको Right of Way बाट १००मी. 

१३ स्र्ानीय स्तरका कृलष तर्ा िालमण सडकको Right of Wayबाट ५०मी. 

 

 

  



अनुसूची  ४ 

नदीजन्य पदार्थमा आधाररत उद्धोग स्र्ापना तर्ा संचालनका लालग लनधाथररत दूरी सम्बन्धी मापदण्ड 

(दफा १९(१) साँग सम्बलन्धत) 

 

क्र.सं. लववरण 
न्यनतम दरूी 

मीटरमा 

१ नदी¸ खोलाको वषाथतको प्रवाहमा आिाररत सीमा लकनार ५०० मी. 

२ तालतलैया र ऐलतहालसक िालमथक महत्वका पोखरी तर्ा घाटके्षत्र २०० मी. 

३ २२० के िी िन्दा कमको हाईटेन्सन लाइनबाट १००मी. 

४ २२० के िी िन्दा मालर्को हाईटेन्सन लाइनबाट ३०० लम ५०मी. 

५ 
लशक्षण संस्र्ा¸ स्वास््य संस्र्ा¸ िालमथक सांस्कृलतक र परुातालत्वक महत्वका स्र्ान¸ सरुक्षा 

लनकायबाट १ लक.लम. 
२००मी. 

६ लनकुञ्ज¸ आरक्ष के्षत्र¸ संरलक्षत के्षत्र तर्ा चरेुको वातावरण संरक्षण के्षत्रबाट २००मीं 

७ घनाबलस्तबाट  ५००मी. 

८ वन के्षत्रबाट  २००मी. 

९ झोलुंगे पलुबाट १००मी. 

१० पक्की पलुबाट ५०० लम ५००मी. 

११ रालष्ट्रय लोकमागथको Right of Wayबाट २००मीं 

१२ प्रदेश स्तरका लोकमागथको Right of Wayबाट १००मी. 

१३ स्र्ानीय स्तरका कृलष तर्ा िालमण सडकको Right of Wayबाट ५०मी. 

१४ अन्तररालष्ट्रय लसमानाबाट  कभतीमा १.०लक.मी. 

 

 

  



अनुसूची – ५ 

हलेसी तुवाचुङ नगरपाललका 

नगर कायथपाललकाको कायाथलय 

दुलछथम, खोटाङ 

उत्खननकताथले राख्ने नदीजन्य पदार्थ तर्ा अन्य पदार्थको दैलनक उत्खनन अलिलेख 

 

क्र.सं. उत्खनन गररएको लमलत उत्खनन गररएको 

पररमाण 

उत्खननकताथको प्रलतलनलिको 

दस्तखत 

अनगुमनकताथको 

दस्तखत 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     



अनुसूची – ६ 

हलेसी तुवाचुङ नगरपाललका 

नगर कायथपाललकाको कायाथलय 

दुलछथम, खोटाङ 

म.ले.प.फा.नं.११ 

 

नदीजन्य पदार्थ लनकासी शलुक 

नाकाको नाम : 

ब्यवसायीको नाम ठेगाना :   भ्याट नं.:   लमलत :   समयः 

आन्तररक लनकासी आ.व.:०७६/०७७ 

श्री........................................................                           ठेगाना.................................................. 

 

लववरण गाडी नं. पररमाण दर(क्यु.लफट) जम्मा रकम कैलफयत 

      

      

      

      

 

अक्षरेपी 

भ्याट १३%   

रोयलटी भ्याट सलहतको रकम   

कुल रकम   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनुसूची – ७ 

हलेसी तुवाचुङ नगरपाललका 

नगर कायथपाललकाको कायाथलय 

दुलछथम, खोटाङ 

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

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

 o; xn];L t'jfr'ª gu/kflnsfsf] If]qflwsf/ leqsf] ............................vf]nf Ifq] xn];L 

t'jfr'ª 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; 

xn];L t'jfr'ª 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 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=_ 

/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 .  

 

 

 

 

 

 

 
 



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; 

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

xn];Lgu/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 xn];L t'jfr'ª gu/kflnsf j8f g=============gbL vf]nf 

. 

^= ;+sng ug{ ;lsg] gbLhGo kbfy{sf] If]qM xn];L t'jfr'ª 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= 



 

*= 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 



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     
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