
ससम्ता गाईँपासिका नदीजन्य पदाथथ तथा ऄन्य पदाथथ ईत्खनन,् संकिन, ओसारपसार 

तथा सबक्री सितरण र नदीजन्य पदाथथमा अधाररत ईद्योग 

व्यवस्थापन सम्बन्धी काययवववध, २०७८ 

प्रस्तावनााः 

ससम्ता गाईँपासिका के्षत्रसभत्र नदीजन्य पदाथथको ऄभाि हुन नसदइ सहज अपसूतथ गनथ, सनषेसधत 

क्षेत्रबाट नदीजन्य पदाथथ चोरी ईत्खनन,् संकिन तथा सनकासीिाइ सनरुत्सासहत गनथ, प्रारसम्भक 

िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय प्रभाि मलूयांकन स्िीकृत भएको स्थिबाट नदीजन्य पदाथथको 

ईत्खनन,् संकिन, सितरण तथा ओसारपसार सम्बन्धी कायथिाइ व्यिसस्थत गनथ, जनतािाइ सस्तो र 

सहज अपसुतथ गनथ अिश्यक भएको हुदँा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को 

ईपदफा (२) को खण्ड (घ) को दहेाय (६) तथा खण्ड (प) को दहेाय (७) िे नदीजन्य पदाथथ र ऄन्य 

िस्तकुो सिेक्षण, ईत्खनन,् संकिन तथा ईपयोगको दताथ, ऄनमुसत, निीकरण खारेजी, व्यिस्थापन 

र सेिा शलुक, दस्तरु ईठाईने ऄसधकार प्रयोग गरी ससम्ता गाँईपासिकािे यो कायथसिसध बनाइ िाग ू

गरेको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारवम्भक 

१. संविप्त नाम र प्रारम्भाः  

 क. यस कायथसिसधको नाम “ससम्ता गाँईपासिका नदीजन्य पदाथथ तथा ऄन्य पदाथथ ईत्खनन,् 

संकिन, ओसारपसार तथा सबक्री सितरण र नदीजन्य पदाथथमा अधाररत ईद्योग व्यिस्थापन 

सम्बन्धी कायथसिसध, २०७८” रहकेो छ ।  

ख. यो कायथसिसध यस गाईपासिकाको क्षेत्र भरी िाग ुहुनेछ ।  

ग. यो कायथसिसध गाईँ कायथपासिकािे स्िीकृत गरेको समसत दसेख िाग ूहुनेछ ।  

२. पररभाषा: सिषय िा प्रसङ्गिे ऄको ऄथथ निागेमा यस कायथसिसधमा,  

क. “ऄनगुमन ससमसत” भन्नािे यस कायथसिसध बमोसजमको सजलिा ऄनगुमन तथा समन्िय 

ससमसत र स्थानीय ऄनगुमन ससमसत समेतिाइ सम्झन ुपदथछ ।  

ख. “ईद्योग” भन्नािे कच्चा पदाथथको रुपमा नदीजन्य पदाथथको प्रयोग हुने मेसशनरी औजार 

जसडत ईद्योगिाइ सम्झन ुपदथछ र सो शब्दिे क्रसर ईद्योग, सफरसफरे, ररफाआनरी गने ईद्योग र 

यस्तै प्रकृसतका ऄन्य ईद्योग समेतिाइ जनाईनेछ । 



ग. “कायथसिसध” भन्नािे नदीजन्य पदाथथ तथा ऄन्य पदाथथ ईत्खनन,् संकिन, ओसारपसार 

तथा सबक्री सितरण र नदीजन्य पदाथथमा अधाररत ईद्योग व्यिस्थापन सम्बन्धी कायथसिसध, 

२०७८ िाइ सम्झन ुपदथछ ।  

घ. “नदीजन्य पदाथथ” भन्नािे नदी, खोिा, खोलसी, खहरे, नहर, कूिो, बाढी पसहरो, नहर, 

कूिोिे बगाइ लयाइ नदी, खोलसी र खहरेको सकनार तथा असपासका िन क्षेत्र िा 

सािथजसनक जग्गा िा नदी ईकास क्षेत्र िा सनजी जग्गामा सथसिएको र थसुप्रएको ढुङ्गा, 

िाभेि, बाििुा, सगट्टी समस्कट, भस्कट, गेिान, माटो तथा बहुमलूय पत्थर, शीिा, 

चनुढुङ्गा, स्िेट ढुङ्गा, दहत्तर बहत्तर (काठ दाईरा) र नदीको िहािबाट बगी अईने 

सबैखािे िस्त ुर पदाथथिाइ सम्झन ुपदथछ ।  

ङ. “प्रारसम्भक िातािरणीय परीक्षण” भन्नािे िातािरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोसजमको 

प्रारसम्भक िातािरणीय परीक्षण भन्ने सम्झनपुदथछ ।  

च. “मापदण्ड” भन्नािे दफा १९ बमोसजमको मापदण्ड सम्झन ुपदथछ। 

 छ. “राजश्व” भन्नािे नदीजन्य पदाथथ र दहत्तर िहत्तर ( काठ दाईरा) असदबाट प्रा्त हुने 

सरकारी रकम सम्झन ुपदथछ ।  

ज. “िातािरणीय प्रभाि मलूयाङ्कन” भन्नािे िातािरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोसजमको 

िातािरणीय प्रभाि मलूयाङ्कन भन्ने सम्झन ुपदथछ ।  

झ. “व्यिसायी” भन्नािे यस कायथसिसध बमोसजम नदीजन्य पदाथथ ईत्खनन,् संकिन,् 

घाटगद्धी तथा सबक्री गनथ आजाजत प्रा्त गरेको व्यिसायी सम्झन ुपदथछ ।  

ञ. “शलुक” भन्नािे िनक्षेत्र बासहर ईत्खनन,् संकिन भएका नदीजन्य पदाथथ सबक्रीबाट प्रा्त 

रकमिाइ जनाईने छ । यो शब्दिे सनजी जग्गाबाट व्यिसासयक प्रयोजनका िासग सङ्किन 

तथा सबक्री भएको नदीजन्य पदाथथ िापत प्रा्त हुने सेिा शलुकसमेत सम्झन ुपदथछ ।  

ट. “स्थानीय तह” भन्नािे संसिधानको धारा ३०६ को ईपधारा (१) को (ढ) बमोसजमको 

स्थानीय तह सम्झन ुपदथछ ।  

ठ. “मन्त्रािय” भन्नािे नेपाि सरकारको संघीय मासमिा तथा सामान्य प्रशासन 

मन्त्राियिाइ सम्झन ुपछथ र सो शब्दिे कणाथिी प्रदशेको ईद्योग, पयथटन, िन तथा िातािरण 

मन्त्राियिाइ समेत जनाईँदछ ।  

ड. “पररमाण” भन्नािे खोिाको सीमाना सभत्र थसुप्रएर बसेको नदीजन्य पदाथथको पररमाण 

सम्झन ुपदथछ । 

 

३. ईद्दशे्य: यस कायथसिसधको ईद्दशे्य दहेाय बमोसजम रहकेो छ:-  



क. नदी क्षेत्रबाट नदीजन्य पदाथथ ईत्खनन,् संकिन तथा ओसारपसार गदाथ िातािरणीय प्रभाि 

मलूयाङ्कन प्रसतिेदनका सतथहरुिाइ प्रभािकारी रुपमा कायाथन्ियन गने ।  

ख. नदीके्षत्र र ओसारपसार गररने मागथ िररपररको िातािरण संरक्षण गने । 

ग. नदीजन्य पदाथथको ऄसधक दोहन हुनबाट रोकी सदगो ईपयोग गद ै यस्ता पदाथथको सहज 

अपसूतथ गने प्रबन्ध समिाईने ।  

घ. नदीजन्य पदाथथ ईत्खनन,् संकिन तथा ओसारपासार गने सन्दभथमा संघीय सरकार तथा 

प्रदशे सरकारबाट भएका सिसभन्न सनणथयहरुिाइ स्थानीय सिशेषताका अधारमा कायाथन्ियन 

गनथ सहज तलुयाईने ।  

ङ. ईपभोक्तािाइ सपुथ मलूयमा नदीजन्य पदाथथ ईपिब्ध हुन सक्ने िातािरण ससजथना गने ।  

च. सािथजसनक सिकास सनमाणथका िासग अिश्यक पने नदीजन्य पदाथथको ऄभाि हुन नसदने ।  

छ. परापिूथ दसेख जोतभोग गद ैअएको जग्गािाइ सम्याईने र खेती प्रणािीमा सधुार लयाईने । 

ज. नदीमा थसुप्रएर रहकेो नदीजन्य पदाथथ हटाइ सिपदिाइ न्यनूीकरण गने । 

पररच्छेद-२ 

नदीजन्य पदाथयमा धधाररत द्योगग स्थापना र स्चानन सम्बन्धी व्यवस्था 

४. अनुमवत वननु पने:  

१. नदीजन्य पदाथथमा अधाररत क्रसर ईद्योग िा यस्तै प्रकृसतका ऄन्य ईद्योग स्थापना र 

सञ्चािन गनथ चाहने व्यसक्त िा संस्थािे ऄनसुचूी (१) बमोसजमको ढाँचामा गाँईपासिकामा 

ऄनमुसतका िासग दरखास्त सदन ुपनेछ ।  

२. ईपदफा (१) बमोसजम दरखास्त सदने व्यसक्त िा संस्थािाइ सम्बसन्धत स्थानीयतहिे ऄनसुचूी 

(२) बमोसजमको ढाँचामा ऄनमुसत पत्र सदनेछ ।  

३. ईपदफा (१) बमोसजम ऄनमुसतका िासग दरखास्त सददंा प्रचसित नेपाि काननूमा तोसकएका 

शतथ बन्दजेका ऄसतररक्त ऄनसुचूी-४ बमोसजमको मापदण्ड र दहेायका शतथहरु परुा गरेको हुन ु

पनेछ ।  

क. ईद्योग स्थापना गदाथ प्रचसित िातािरण काननू बमोसजम ईद्योगको िातािरणीय प्रभाि 

मलूयाङ्कन िा प्रारसम्भक िातािरणीय परीक्षण प्रसतिेदन स्िीकृत भएको प्रमाण संिग्न 

हुन ुपनेछ ।  

ख. ईद्योगिे प्रा्त गने कच्चा पदाथथको रोतोत खिुाइ त्यस्ता कच्चा पदाथथ ईपिब्ध गराईने 

रोतोतिािासँग सिएको स्िीकृसत, सम्झौता ससहतका प्रमाण संिग्न राख्न ुपनेछ । 



 ग. ईद्योग स्थापना गने स्थिको भौगोसिक ऄिसस्थसत GPS Point समेत सनदीष्ट  गरेको 

हुन ुपनेछ ।  

घ. ईद्योगको क्षमता ऄनसुार गाँईपासिका क्षेत्र सभत्र कम्तीमा एक सिगाहा जग्गा ईद्योगको 

स्िासमत्ि िा सिज िा भाडामा रहकेो हुन ुपनेछ ।  

४. सासबकमा दताथ भइ सञ्चािनमा रहकेा ईद्योगहरुिे स्थानीय सनकायको पनुसंरचना भै कायम 

भएका स्थानीय तहमा कायथसिसध स्िीकृत भएको समसतिे ६(छ) मसहना सभत्र ससूचकृत भइ 

सञ्चािनको ऄनमुती सिन ुपनेछ ।  

५. यस कायथसिसध बमोसजम नदीजन्य पदाथथ ईत्खनन,् संकिन र भण्डारण गदाथ स्थानीय तहिे 

स्थानीय भ-ूईपयोग नीसत/सनणथय गरे बमोसजम गनुथ पनेछ । 

पररच्छेद-३ 

दत्खनन,् संकनन सम्बन्धी व्यवस्था 

५. काययययोगजना बनादने:  

१. गाईँपासिकािे अगामी अ.ि. बाट िाग ु हुने गरी दहेायका कुराहरु समािेश गरी नदीजन्य 

पदाथथ ईत्खनन,् संकिन र सबक्री सितरण सम्बन्धी कायथयोजना बनाईन ुपनेछ । 

 क. ईत्खनन,् संकिन गनथ हुने र नहुने के्षत्र । 

ख. नदीजन्य पदाथथ ईपिब्ध हुने नदी, खोिा, खोलसी, खहरे तथा नदी ईकास क्षेत्रको 

सििरण र ईपिब्ध हुनसक्ने ऄनमुासनत िासषथक पररमाण ।  

ग. पिूाथधार सनमाथणको िासग चासहने पररमाण र रोतोतको ईपिब्धता ।  

घ. सबक्री सितरणको प्रसक्रया।।  

ङ. सङ्किनको सिधी र प्रयोग हुने मेसशनरी औजार । 

च. प्रा्त हुने ऄनमुासनत अम्दानी ।  

२. ईपदफा (१) बमोसजम तयार भएको कायथयोजना दफा १८(१) बमोसजमको स्थानीय ऄनगुमन 

ससमसतबाट सफलड सनरीक्षण गराइ सिसखत प्रसतिेदन सिइ सम्बसन्धत कायथपासिकाबाट स्िीकृत 

गराईन ुपनेछ ।  

३. ईपदफा (२) बमोसजमको कायथयोजना गाँईपासिकािे प्रत्येक असथथक िषथको जेठ         

मसान्तसम्म सजलिा समन्िय ससमसतमा पेश गनुथ पनेछ । 

६. वातावरणीय अध्ययन:  



१. नदीजन्य पदाथथको ईत्खनन,् संकिन र सबक्री गने स्थानीय तहिे त्यसरी ईत्खनन ्गनुथ ऄसघ 

प्रचसित काननू बमोसजम प्रारसम्भक िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय प्रभाि मलूयाङ्कन 

गराईन ुपनेछ ।  

२. नदीजन्य पदाथथमा अधाररत ईद्योगको स्थापना र सञ्चािन गनुथ पिूथ प्रचसित काननू 

बमोसजम प्रारसम्भक िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय प्रभाि मलूयाङ्कन गराईन ुपनेछ ।  

३. स्थानीय तह र नदीजन्य पदाथथ ईत्खनन,् संकिन, प्रशोधन र सबक्री सितरण गने ईद्योगिे 

नदीजन्य पदाथथको ईत्खनन ्र सङ्किन गदाथ प्रारसम्भक िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय 

प्रभाि मलूयाङ्कन प्रसतिेदनमा औलंयाआएका सझुाि र सधुारात्मक ईपायको कायाथन्ियन गनुथ 

पनेछ ।  

४. यो कायथसिसध िाग ू हुन ु ऄसघ सञ्चािन भएका ईद्योगिे यो कायथसिसध प्रारम्भ भएको 

समसतिे ६(छ) मसहना सभत्र प्रारसम्भक िातािरणीय परीक्षण िािातािरणीय प्रभाि मलूयाङ्कन 

गराइ स्िीकृसत सिन ुपनेछ । ईलिेसखत ऄिसध सभत्र स्िीकृसत नसिएमा स्थानीय तहिे अफै 

िा ऄरु कुनै सरकारी सनकायिाइ ऄनरुोध गरेर ईद्योग सञ्चािनमा रोक िगाईनेछ ।  

७. नदीजन्य पदाथयकयोग दत्खनन,् संकनन वववधाः यस कायथसिसध बमोसजम ईत्खनन,् 

संकिन गदाथ ईत्खनन,् संकिनकताथिे (ठेक्का भएका बखत ठेकेदार र ठेक्का निागेका बखत 

ईपभोक्ता स्ियमिे) दहेायको सतथ तथा मापदण्डको पािना गनुथ पनेछ: 

क. नदीजन्य पदाथथ ईत्खनन,् संकिन गररने के्षत्रको पररमाण यसकन गदाथ सम्बसन्धत िडाका 

प्रसतसनसध र गाईपासिकाको प्रासिसधक समेतको रोहिरमा सनकालने स्थानको चौसकलिा 

सनधाथरण गरी सनकासिने पररमाण र ईत्खनन,् संकिन गररने गसहराइ समेत जानकारी गराइ 

ससमाङ्कन गनुथपने । 

 ख. ईत्खनन,् संकिन पश्चात के कसत पररमाण सनकािेको रहछे भनी नापजाँच गनथ समलने गरी 

सनशाना िगाइ सनधाथररत पररमाण भन्दा बढी ईत्खनन,् संकिन गनथ नपाईने साँध, सकलिा र 

सनसानाका अधारमा पररमाण यसकन गरेपसछ मात्र सो स्थानबाट ईत्खनन,् संकिन कायथको 

थािनी गने । यसरी गररएको सीमा सभत्रबाट मात्र ईत्खनन,् संकिनकताथिे नदीजन्य िा ऄन्य 

पदाथथ ईत्खनन,् संकिन गरी िैजान सक्ने । 

 ग. नदीजन्य पदाथथ ईत्खनन,् संकिन गदाथ कायाथियबाट खसटएका कमथचारीको प्रत्यक्ष 

सनदशेनमा रेखाङ्कन गररएको घाट के्षत्र सभत्रको सीमाबाट मात्र हाते औजार र श्रममिूक 

प्रसिसधको मात्र प्रयोग गरी सनकालने ।  

घ. ईत्खनन,् संकिन गदाथ भारी यासन्त्रक ईपकरणको प्रयोग सम्बन्धमा संसक्ष्त िातािरणीय 

ऄध्ययन, प्रारसम्भक िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय प्रभाि मलूयांकन प्रसतिेदनमा 

ईलिेख भएकाको हकमा सोही बमोसजम हुने ।  



ङ. नदीजन्य पदाथथ ईत्खनन,् संकिन गने समय सयुोदय दखेी प्रारम्भ गरी सयूाथस्तसम्म मात्र 

कायम गने ।  

च. ईत्खनन,् संकिन स्थिसम्म जाने र फकथ ने मागथ सनधाथरण गाईपासिकािे स्थानीय 

सहमसतका अधारमा गने । ईत्खनन,् संकिन पररमाण खिेुको नदी प्रिेश अदशेको पटके प्रसत 

ऄनसुारको दसैनक तेररज तयार गरी ऄसभिेख राख्ने । यो ऄसभिेखको सनरन्तर ऄनगुमन गने ।  

छ. पररमाण सनयन्त्रणका िासग दसैनक पटके ईत्खनन,् संकिन ऄसभिेख खाता ऄनसुचूी–५ 

बमोसजको ढाँचामा ईत्खनन,् संकिन स्थिमा राख्ने ।  

ज. ईत्खनन,् संकिन गरर सकेपसछ छनौट गरी छासडएको काम निाग्ने िस्त ु जनु स्थानबाट 

सनकासिएको हो सोही स्थिमा िसग छाड्न ुपनेछ । ईत्खनन,् संकिन गदाथ तोसकएको गसहराआ 

सम्म मात्र तह समिाइ खाडि नदसेखने गरी ईत्खनन,् संकिन गनुथ पनेछ । नदीको पानीको 

बहाि क्षेत्र पररितथन गनथ नपाआन े। 

झ. ईत्खनन,् संकिन कायथमा खसटने ठेकेदारिे EIA/IEE का सतथका ऄिािा ठेक्का सतथ र 

ऄनगुमन ससमसतिे बेिा बेिामा सदआएको सनदशेन पािना गनुथ पने ।   

ञ. ईत्खनन,् संकिन गरी सनकासिएको नदीजन्य पदाथथ दताथ भएको ब्यिसायी बाहकेिे 

सञ्चय गनथ सनषेध गने ।  

ट. ईत्खनन,् संकिन सम्बन्धी संसक्ष्त िातािरणीय ऄध्ययन, प्रारसम्भक िातािरणीय परीक्षण 

िा िातािरणीय प्रभाि मलूयांकन प्रसतिेदनका सबै शतथ पािना गनुथ पनेछ । 

 ठ. ईत्खनन,् संकिन स्थिमा ट्याक्टर, सटप्पर र ३५० घ.फीट सम्मका भारी ढुिानी साधन 

बाहके ऄन्य साधन प्रिेशमा रोक िगाईने ।  

ड. ईत्खनन,् संकिन स्थिमा काम गने कामदारका िासग ऄस्थायी शौचाियको प्रबन्ध गरी 

ईत्खनन,् संकिन स्थिमा मिमतू्र त्याग गनथ सनषेध गने ।  

ढ. ईत्खनन,् संकिनका िासग पसहचान भएको घाट नसजक सबैिे दखे्ने गरी ईत्खनन,् संकिन 

गररने पररमाण, चौसकलिा, ईत्खनन,् संकिन सिसध र गनुासो सनु्ने ऄसधकारीको नाम र सम्पकथ  

नं. िगायतका जानकारीमिूक सचूना बोडथ तयार गरी राख्ने ।  

ण. िन क्षेत्र, सािथजसनक क्षेत्र र सनजी नम्बरी जग्गाको नदीजन्य पदाथथ ईत्खनन,् संकिन र 

सबक्री सितरण गदाथ तोसकएको कायथसिसध र मापदण्ड िाग ुहुने । 

८. सूचना प्रकाशन गनेाः  

१. स्िीकृत प्रारसम्भक िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय प्रभाि मलूयांकन प्रसतिेदनिे 

ससफाररस गरेको खोिा, नदी, खहरे खोलसी र नदी ईकास के्षत्रबाट िासषथक ईपिब्ध हुने 



नदीजन्य पदाथथको प्रकृसत र पररमाण सनसश्चत गरी संघीय सरकार िा प्रदशे सरकारबाट 

तोसकएको दरको अधारमा ऄनमुासनत अय तयार गरी स्िीकृत गनुथ पनेछ ।  

२. सो पररमाणको नदीजन्य पदाथथ ईत्खनन ् तथा सङ्किनको िासग सािथजसनक खरीद ऐन, 

२०६३ तथा सनयमाििी, २०६४ का साथै ऄन्य प्रचसित काननू ऄनसुार िातािरणीय परीक्षण 

प्रसतिेदनमा ससफाररस गरेको नाकाहरुबाट अय सकंिनको िासग अिश्यक खरीद प्रसक्रया 

ऄगासड बढाईन ुपनेछ ।  

९. सम्झौता, कायायदेश र वनिेत्र प्रवेश इजाजताः 

१. सािथजसनक खरीद ऐन, २०६३ तथा सनयमाििी, २०६४ ऄनसुार अिश्यक प्रसक्रया परुा 

गरी प्रारसम्भक परीक्षण प्रसतिेदनको ऄधीनमा रही व्यिसायीसंग सम्झौता गनुथ पनेछ ।  

२. िनके्षत्र बाहकेका सािथजसनक के्षत्रबाट सङ्किन गररने नदीजन्य पदाथथका हकमा स्थानीय 

तहिे सङ्किन गररने खोिा, नदी, खहरे, खोलसी र नदी ईकासक्षेत्रको स्थान, ईत्खनन,् 

सङ्किन हुने पररमाण, ऄिसध, ईत्खनन,् सङ्किनको प्रसिसध र ढुिानीको प्रसक्रया िगायत 

ऄन्य अिश्यक सिषय तोकी सम्झौता गरी सम्बसन्धत व्यिसायीका नाममा कायाथदशे सदन ु

पनेछ ।  

३. नदीजन्य पदाथथ संकिन गररने के्षत्रसम्म पगु्ने पहुचँ सडक व्यिसायीिे अफनै खचथमा 

सनमाथण तथा ममथत गनुथ पनेछ ।  

४. िन के्षत्रबाट नदीजन्य पदाथथ सङ्किन गदाथ ठेक्का िगाईने स्थानीय तहिे ठेक्का 

ऄनसुारको राजश्व र सो मा काननू बमोसजम िाग्ने कर दासखिा गरेको प्रमाण ससहत सङ्किन 

गने स्थान, समय, पररमाण, प्रयोग गने मेसशन औजार, संकिन गने के्षत्र असदको पणूथ सििरण 

खिुाइ सम्बसन्धत िन कायाथियसँग िन प्रिेश आजाजत माग गनुथपनेछ र िन कायाथियिे माग 

भए बमोसजमको आजाजत सदइ सजलिा ऄनगुमन तथा समन्िय ससमसतबाट ऄनगुमनको व्यिस्था 

समिाईन ुपनेछ।  

५. िन कायाथियबाट िन प्रिेश आजाजत प्रा्त भएपसछ ठेक्का िगाईने स्थानीय तहिे िन प्रिेश 

आजाजतमा ईसलिसखत शतथहरुको प्रािधान समेत समािेश गरी व्यिसायीसँग सम्झौता गरी 

कायाथदशे सदन ुपनेछ ।  

६. रासरिय िन, संरक्षण क्षेत्र, िातािरण संरक्षण के्षत्र र ऄन्य संिेदनशीि के्षत्रबाट नदीजन्य 

पदाथथ ईत्खनन,् संकिन गदाथ डोजर, स्क्याभेटर, िोडर जस्ता हभेी आक्यपूमेन्ट प्रयोग गनथ पाआने 

छैन । ऄन्य के्षत्रको हकमा स्िीकृत प्रारसम्भक िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय प्रभाि 

मलूयाङ्कन प्रसतिेदनमा ईलिेख भए बमोसजमका मेसशनरी औजार मात्र प्रयोग गनुथ पनेछ ।  

७. नदीजन्य पदाथथ ईत्खनन,् सङ्किन गदाथ माटो, पानी, कृसषयोग्य जसमन, जैसिक सिसिधता 

जस्ता प्राकृसतक िातािरण तथा सडक, नहर, कूिो, स्कूि, किेज, मानिबस्ती जस्ता भौसतक 



पिूाथधारको सरंक्षणका िासग अिश्यक परेमा स्थानीय तहिे सािथजसनक सचूना प्रकासशत गरी 

स्थानीय तह सभत्रको कुनै नदी िा खोिा के्षत्रिाइ चार सकलिा खिुाइ सनसश्चत ऄिसधका िासग 

सम्बेदनशीि क्षेत्र घोषणा गरी नदीजन्य पदाथथ ईत्खनन ्र सङ्किनमा रोक िगाईन सक्नेछ ।  

८. नदीजन्य पदाथथ ईत्खनन,् संकिन गने कायथ अषाढ मसहनाको १ गते दसेख भाद्र मसहनाको 

मसान्त सम्म गनथ पाआने छैन ।  

९. नदीजन्य पदाथथ ईत्खनन ् तथा सङ्किन कायथ सयूोदयदसेख सयूाथस्तसम्मको समयमा मात्र 

गनुथ पनेछ ।  

१०. यस कायथसिसधमा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा िेसखएको भए तापसन बाढी, पसहरो तथा डुबानका 

कारण थसुप्रएको नदीजन्य पदाथथ तत्काि हटाईन ु पने भएमा स्थानीय तहिे सजलिा सिपद ्

व्यिस्थापन ससमसत र सजलिा ऄनगुमन तथा व्यिस्थापन ससमसतको ससफाररस ऄनसुार 

मेससनरी औजारको प्रयोग गरी तत्काि हटाईन सक्नेछ ।  

११. नदीजन्य पदाथथ सङ्किन गने क्रममा सङकिन गनथ आजाजत पाएको नदीजन्य पदाथथ 

बाहके कुनै बहुमलूय परुातासत्िक ऐसतहाससक िस्त ुफेिा परेमा तत्काि स्थानीय तहमा बझुाईन ु

पनेछ र स्थानीय तहिे प्रचसित काननू बमोसजम गनुथ पनेछ ।  

१०. दत्खनन ्तथा सङ्कननकयोग व्यवस्थााः  

१. नदीजन्य पदाथथको ईत्खनन ्तथा सङकिन आजाजत सदन ुपसहिे स्थानीय तहिे नदीजन्य 

पदाथथहरुको ईत्खनन ् तथा सङ्किन गदाथ ऄपनाईन ु पने सिसध र नापजाँच प्रसक्रयाका 

सिषयमा सम्बसन्धत व्यिसायीसँग सम्झौता गनुथ पनेछ । 

२. ईपदफा (१) बमोसजम ईत्खनन,् संकिन गने स्थान छनौट गदाथ िनके्षत्र, सािथजसनक जग्गा, 

सडक सकनार र अित-जाितमा ऄिरोध हुने गरी ईत्खनन ्संकिन गनथ पाआने छैन ।  

३. ईत्खनन ्संकिन गदाथ अएको नदीजन्य पदाथथ नाससन हराईन नपाईने व्यिस्था सम्बसन्धत 

व्यिसायीिे समिाईन ुपनेछ ।  

४. दहत्तर िहत्तर (काठ दाईरा) को सङ्किन र घाट गद्दी प्रचसित ऐन, सनयम र सनदसेशका 

बमोसजम हुनेछ ।  

५. ईपदफा (२) बमोसजम तोसकएको स्थि बाहके ऄन्यत्र ईत्खनन ्संकिन गनुथ गराईन ुहुदँैन। 

तोसकएको स्थानबाट तोसकएका नदीजन्य पदाथथ बाहके ऄन्य माििस्त ुईत्खनन,् संकिन गनथ 

पाआने छैन । तोसकएको स्थान बाहके ऄन्यत्र ईत्खनन,् संकिन गरे गराएमा सबक्री मलूयको 

दोब्बर रकम ऄसिु गरी यस्तो माििस्त ुस्थानीय तहिे जफत गनेछ ।  

६. नदीजन्य पदाथथ बाहकेका माििस्त ु ईत्खनन,् संकिन िा ओसारपसार गरेमा प्रचसित 

काननू बमोसजम हुनेछ।  



७. स्थानीय तहिे नदीजन्य पदाथथ ईत्खनन,् संकिन र सबक्री सितरणको ऄिस्थाको सनरन्तर 

ऄनगुमन गनुथ पनेछ र बषथको कसम्तमा तीन पटक सजलिा ऄनगुमन तथा समन्िय ससमसत 

समेतको रोहबरमा ईत्खनन,् संकिन स्थिको सनरीक्षण ऄनगुमनको व्यिस्था समिाईन ुपनेछ।  

८. सम्झौता बमोसजम नदी खोिा खहरे खोलसा र नदी ईकास क्षेत्रबाट सनकासिएको नदीजन्य 

पदाथथको माससक प्रगसत सििरण प्रत्येक मसहनाको ७ गतेसभत्र व्यिसायीिे ठेक्का िगाईने 

स्थानीय तहमा पठाईन ुपनेछ । 

पररच्छेद ४ 

नदीजन्य पदाथय र दहत्तर वहत्तर वबक्री तथा राजस्व बााँडफााँड 

११. नदीजन्य पदाथयकयोग सदुपययोगगाः 

१. सम्झौता ऄनसुार ईत्खनन ्तथा संकिन गने स्थानको व्यिसायीिे ऄसन्तम जाँचको िासग 

स्थानीय तहमा सनिेदन सदन ु पनेछ र स्थानीय तहिे नदीजन्य पदाथथ सङ्किन गने के्षत्रको 

स्थानीय ऄनगुमन ससमसतबाट जाँच गराईन ु पनेछ । ईक्त कायथ व्यिसायीबाट सनिेदन परेको 

सात सदनसभत्र गराइ सक्न ुपनेछ ।  

२. ऄसन्तम जाँच सम्पन्न भएपसछ व्यिसायीिे स्थानीय तहबाट सबक्री स्िीकृसत सिइ सम्झौता 

बमोसजमको दररेटमा नबढाइ नदीजन्य पदाथथ सबक्री गनथ पाईनेछ ।  

३. तोसकएको के्षत्र भन्दा ऄन्यत्रबाट नदीजन्य पदाथथ सङ्किन ईत्खनन ्गरेको पाआए स्थानीय 

ऄनगुमन ससमसतिे ऄनगुमन गरी क्षसतको मलूयाङ्कन गरी कारिाहीको िासग गाँई 

कायथपासिकाको कायाथियमा ससफाररस गनुथ पनेछ । 

 ४. नदीजन्य पदाथथ सनकालदा प्रारसम्भक िातािरणीय प्रसतिेदन (IEE) िे ससफाररस गरेको 

स्थान बाहकेको नदी खोिाको सकनार, िनके्षत्र िा ऄन्य क्षेत्रबाट ईत्खनन ्सङ्किन गरेको 

कारण सो स्थानको पनुस्थाथपना गनुथ परेमा पनुस्थाथपना गदाथ िाग्ने खचथ सम्बसन्धत 

व्यिसायीबाट ऄसिु गरी पनुस्थाथपना गनुथ पनेछ ।  

५. स्थानीय ऄनगुमन ससमसतिे गरेको ससफाररसका अधारमा क्षसतपसूतथ िा पनुस्थाथपना कायथ 

िापत रकम ऄसिु गनुथ परेमा क्षसतपसूतथ र पनुस्थाथपना खचथ ऄसिु गनुथ पनेछ ।  

६. यस कायथसिसधमा ऄन्यत्र जनुसकैु व्यहोरा िेसखएको भएतापसन रासरिय गौरिका रासरिय 

प्राथसमकता प्रा्त तथा प्रदशे सरकारिे तोकेका प्रादसेशक गौरिका अयोजनाहरुका िासग 

अिश्यक पने नदीजन्य पदाथथ सम्बसन्धत अयोजनाको ऄनरुोधमा सजलिा ऄनगुमन तथा 

समन्िय ससमसतको ससफाररस बमोसजम संघीय िा प्रदशे सरकारिे सनधाथरण गरेको दररेटमा 

काननू बमोसजम िाग्ने कर समेत जोडी स्थानीय तहिे अयोजनािाइ सङ्किन ऄनमुसत सदन 

सक्नेछ ।  



७. नदीजन्य पदाथथ ईपिब्धताका अधारमा ऄन्तर प्रदशे सनकासी गनथ पाआने छ । ऄन्तर प्रदशे 

सनकासी गनुथ परेमा प्रदशे सरकारको स्िीकृसत सिन ुपनेछ ।  

८. नदीजन्य पदाथथ सिदशे सनकासी सम्बन्धी व्यिस्था नेपाि सरकारिे तोके बमोसजम हुनेछ ।  

१२. नदीजन्य पदाथयकयोग राजश्व दररेट र बााँडफााँडाः 

१. दहत्तर बहत्तर काठ दाईरा बाहकेका नदीजन्य पदाथथको राजस्िको दररेट संघीय िा प्रदशे 

सरकारिे तोके बमोसजम हुनेछ । ऄन्य शलुकहरु प्रदशे कर तथा गैह्रकर सम्िन्धी प्रचसित 

काननू बमोसजम िाग्नेछन ्।  

२. नदीजन्य पदाथथको सबक्रीबाट प्रा्त हुने शलुकको रकम स्थानीय सरकार संचािन ऐन, 

२०७४ को दफा ६२ ईपदफा क(३) बमोसजम गाँईपासिकाको ससञ्चत कोषमा दासखिा गनुथ 

पनेछ ।  

३. स्थानीय तहिे नदीजन्य पदाथथको सबक्रीबाट अफूिाइ प्रा्त रकमको बढीमा दश प्रसतशत 

रकम नदीजन्य पदाथथ सङ्किन, ईत्खनन ्गदाथ प्रभासित हुने के्षत्रका समदुाय िा खोिा नदी 

सकनार संरक्षणका कायथमा खचथ गनुथ पनेछ ।  

४. व्यसक्तको सनजी जग्गामा रहकेो नदीजन्य पदाथथ सम्बसन्धत जग्गा धसनको सनजी काम बाहके 

व्यिसासयक रुपमा सबक्री गनथ ऄनमुती माग भएमा सजलिा ऄनगुमन तथा समन्िय ससमसतको 

ससफाररसमा स्थानीय तहिे प्रदशे सरकारबाट तोसकएको शलुक सिइ ऄनमुसत सदन सक्नेछ । 

 

 

पररच्छेद-५ 

नदीजन्य पदाथयकयोग ओसारपसार र ढुवानी 

१३. दुवानी तथा ओसार पसार सम्बन्धी व्यवस्थााः 

१. नदीजन्य पदाथथको ओसार पसार गदाथ दहेाय बमोसजम गनुथ पनेछ,  

क. नदी प्रिेश अदशे सिइ ईत्खनन,् संकिन गररने घाटमा प्रिेश गरी ईत्खनन,् संकिन 

गरी नदीजन्य पदाथथ िोड भएका सिारी साधनहरुिे ढुिानी ऄिसधभर ऄनसुचुी-६ 

बमोसजमको राजस्ि सतरेको सनस्सा साथमा सिएर मात्र ओसारपसार गनुथ पने ।  

ख. नदीजन्य पदाथथ ढुिानी गरी िैजाने सिारी साधनिे पटकै सपच्छे पटके राजस्ि सतरेको 

प्रमाणमा सबै सििरण स्पष्टसँग भनथ िगाइ सिन ुपनेछ । पटके रसीदमा ईसलिसखत सििरण 

(समसत, समय, सिारी नं, ढुिानी गरी िैजाने स्थि, पररमाण, पदाथथको प्रकार असद) 

ऄनगुमनका क्रममा फरक परेमा सतथ ईलिंघन गरेको ठहर गने ।  



ग. नदीजन्य पदाथथ ईत्खनन,्संकिन भएको स्थानबाट ओसारपसार गने समय सयुोदय 

दखेी अरम्भ गरी सयुाथस्तसम्म मात्र कायम गने ।  

घ. खोिाबाट नदीजन्य पदाथथ सनकालदा िेक्टर र ३५० घ.फु. सम्मको िक/सटप्पर मात्रको 

प्रयोग गनथ सदने । सो को ऄनगुमनको प्रबन्ध स्थानीय प्रशासन तथा सरुक्षा सनकायिे गनुथ 

पने ।  

ङ. नदीजन्य पदाथथ ढुिानी गने सिारीिे ढुिानी ऄिसधभर पे्रसर हनथ प्रयोग गनथ सनषेध गने 

सोको ऄनगुमनको प्रबन्ध स्थानीय प्रशासन तथा सरुक्षा सनकायिे गनुथ पने ।  

च. नदीजन्य पदाथथ ढुिानी गने साधनिे ईत्खनन,् संकिन स्थिबाटै ढाकेर िैजान ुपने छ 

र बजार क्षेत्रमा २० सक.मी. र बासहर ४० सक.मी. प्रसत घण्टाभन्दा बढी गसतमा हाँक्न 

नपाईने ।  

छ. मिू बाटोबाट ईत्खनन,् संकिन स्थि तफथ  सिारी साधन प्रिेश हुने मागथको सनयसमत 

ममथत सम्बसन्धत गाँईपासिकािे गने रधिुो ईड्न नसदन सनयसमत पानी छकथ ने प्रबन्ध 

ईत्खनन,् संकिनकताथ र ढुिानीकताथिे समिाईन ुपने ।  

ज. नदीजन्य पदाथथ िोड गरी ओसारपसार गने क्रममा िोड सिारी साधन गन्तव्यमा 

नपगुन्जेि सडकमा पासकथ ङ्ग गनथ सनषेध गने । सिारी साधन सबिेको हकमा यथासम्भि 

सछटो ढुिानीकताथिे ऄको व्यिस्था गरी हटाईन ुपने ।  

झ. नदीजन्य पदाथथको ओसारपसार गनथ सनधाथरण गररएको मासथ ईलिेसखत सिसधको 

पररपािना सम्बन्धमा गाँईपासिकािे प्रभािकारी ऄनगुमनको प्रबन्ध समिाईन े।  

ञ. सडक सिभाग र सम्बसन्धत सनकायिे तोकेको सडक सीमा र मापदण्ड सभत्रको क्षेत्रमा 

नदीजन्य पदाथथ िगायत कुनै पसन सामिी सङ्किन गनथ िा सञ्चय गरी राख्न पाआने छैन । 

नदीजन्य पदाथथ बोकेको सिारी साधन ईक्त क्षेत्रमा पासकथ ङ गनथ नपाआने ।  

ट. जग्गा सम्याईँदा ऄसनिायथ साँध सँसधयारको रोहिरमा सजथसमन तयार गरी ऄनमुसत सदआने 

।  

ठ. ऄन्तर स्थानीय तहमा नदीजन्य पदाथथ ओसारपसार र ढुिानी गदाथ कसैिे ऄिरोध िा 

कुनै सकससमको ढाट राखी थप कर, शलुक िा दस्तरु सिन नपाआन े।  

१४. वनषेवधत काययहराः 

१. यस कायथसिसध बमोसजम दहेायका कायथहरु सनषेध गररएको छ:  

क. प्रचसित काननू बमोजम बाहके ऄिैध रुपमा नदीजन्य पदाथथ ईत्खनन,् सङ्किन, 

भण्डारण र प्रशोधनको कायथ गनथ िा ईद्योग सञ्चािन गनथ । 



 ख. प्रारसम्भक िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय प्रभाि मलूयाङ्कन स्िीकृत नगरी 

नदीजन्य पदाथथ ईत्खनन,् संकिन,् भण्डारण र प्रशोधनको कायथ गने ईद्योग सञ्चािन 

गनथ।  

ग. नदीजन्य पदाथथको ईत्खनन,् संकिन, भण्डारण र प्रशोधनको कायथ गने ईद्योगका 

िासग स्िीकृत प्रारसम्भक िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय प्रभाि मलूयाङ्कनका 

शतथ ईलिङ्घन गनथ ।  

घ. नदीजन्य पदाथथ ईत्खनन,् संकिन,् भण्डारण र प्रशोधनको कायथ गने ईद्योग 

सञ्चािनका िासग तोसकएको मापदण्ड सिपररत कायथ गनथ ।  

ङ. तोसकएको स्थान बाहके ऄन्य स्थानमा ईद्योग स्थानान्तरण र सञ्चािन गनथ । च. 

स्िीकृत ईद्दशे्य सिपररत काम गनथ ।  

छ. तोसकएको पररमाण भन्दा बढी ईत्खनन,् संकिन र प्रशोधन गनथ ।  

ज. ऄनमुसत नसिइ िा ऄनमुसत बसखथिाफ ईद्योग सञ्चािन गनथ ।  

झ. परुातासत्िक, धासमथक महत्िका र बहुमलुय ढुङ्गा पत्थरको ईत्खनन,् तथा सितरण गनथ 

र स्िरुप पररितथन हुने गरी कुनै पसन सक्रयाकिाप सञ्चािन गनथ ।  

ञ. कायथसिसध सिपररत हुने गरी नदीजन्य पदाथथको ईत्खनन,् संकिन, ओसारपसार, सबक्री 

सितरण गनथ तथा ईद्योग सञ्चािन गनथ ।  

ट. नदी सकनारमा सनसमथत पिूाथधार जन्य संरचनाको स्िरुप पररितथन हुने गरी स्िरुप सिगानथ 

र हानी नोक्सानी हुने ऄन्य कुनै कायथ गनथ ।  

१५. सजायकयोग व्यवस्थााः दफा १४ को ईपदफा (१) बमोसजमका सनषेसधत कायथ िा यो 

कायथसिसध िसखथिाफका कुनै कायथ गने गराईने ईपर प्रचसित काननूमा व्यिस्था भए ऄनसुार सजाय 

हुनेछ । 

पररच्छेद-६ 

अनुगमन मूल्याङ्कन 

१६. वजल्ना अनुगमन तथा समन्वय सवमवताः 

१. नदीजन्य पदाथथको ईत्खनन,् संकिन, िा ईद्योग स्थापना र सञ्चािन कायथको 

प्रस्ताि कायाथन्ियन हुन ुपिूथ, कायाथन्ियन गदाथ र कायथ सम्पन्न भैसकेपसछ िातािरणमा पने प्रभािको 

ऄध्ययन, सिशे्लषण गरी सझुाि सदनका िासग दहेाय बमोसजमको सजलिा ऄनगुमन तथा समन्िय 

ससमसत रहने छ ।  

क. सजलिा समन्िय ससमसतको प्रमखु     संयोजक  



ख. सम्िसन्धत स्थानीय तहको प्रमखु      सदस्य 

ग. प्रमखु सजलिा ऄसधकारी       सदस्य  

घ. सजलिा प्रहरी कायाथियको प्रमखु      सदस्य  

ङ. सजलिा सस्थत सशस्त्र प्रहरी बि प्रमखु     सदस्य  

च. सडसभजन िन कायाथियको प्रमखु      सदस्य  

छ. नेपाि सरकार िा प्रदशे सरकार िा स्थानीय तह ऄन्तगथत सजलिामा कायथरत मध्येबाट 

ससमसतिे तोकेको आसञ्जसनयर              सदस्य  

ज. अन्तररक राजश्व कायाथियको प्रमखु                               सदस्य  

झ. सजलिा समन्िय ऄसधकारी      सदस्य ससचि  

२. सजलिा ऄनगुमन तथा समन्िय ससमसतिे अिश्यकता ऄनसुार ऄन्य सम्बसन्धत क्षेत्रका 

सिज्ञ िा पदासधकारीिाइ बैठकमा अमन्त्रण गनथ सक्नेछ ।  

३. सजलिा ऄनगुमन तथा समन्िय ससमसतको कायथ सििरण दहेाय बमोसजम हुनेछः  

क. नदीजन्य पदाथथ सङ्किन हुने के्षत्रहरुको स्थिगत सिेक्षण गरी स्िीकृत प्रारसम्भक 

िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय प्रभाि मलूयाङ्कन (IEE/EIA) को प्रािधान र ती 

प्रसतिेदन स्िीकृत/ कायाथन्ियन भएपसछ अएका पररितथन समेतको िेखाजोखा गरी 

नदीजन्य पदाथथ सङ्किन गनथ ससकने स्थानको नक्शा ससहतको  सििरण, सनकालन ससकने 

नदीजन्य पदाथथको सकससम र पररमाण समेत यसकन गरी सम्बसन्धत स्थानीय तहमा प्रसतिेदन 

पेश गने ।  

ख. सजलिा सभत्र स्थापना हुने ईद्योगिे िातािरण, कृसष, मानिबस्ती, पानीका मिू, ताि, 

ऐसतहाससक तथा धासमथक पोखरी, महत्िपणूथ रोतोत सम्पदा र भौसतक संरचना िगायतमा पानथ 

सक्ने प्रभाि बारे प्रस्ताि, िातािरणीय प्रसतिेदनको ऄध्ययन, सफलड सनरीक्षण गरी सजलिा 

समन्िय ससमसत माफथ त स्थानीय तह तथा मन्त्रािय िा ऄन्य सनकायिाइ अिश्यक राय 

सझुाि सदने ।  

ग. सजलिामा सञ्चासित नदीजन्य पदाथथमा अधाररत ईद्योगिे सञ्चािनका क्रममा िा 

सञ्चािन पश्चात पाने ऄसर बारे ऄध्ययन, सनरीक्षण गरी प्रसतिेदन सदने ।  

घ. नदीजन्य पदाथथ ईत्खनन,् संकिन, ढुिानी र सबक्री सम्बन्धी स्थानीय तहको कायथयोजना 

कायाथन्ियन पिूथ, कायाथन्ियन चरण र कायथ सम्पन्न भैसकेपसछ पनथ सक्ने सामासजक, 

असथथक र िातािरणीय प्रभाि बारे ऄध्ययन, सनरीक्षण र सिशे्लषण गरी प्रसतिेदन सदने ।  

ङ. नदीजन्य पदाथथको ईत्खनन,् संकिन, प्रशोधन र सबक्री सितरण सम्बन्धी प्रस्ताि 

सम्बन्धमा स्थानीय तहबाट ऄनरुोध भइ अएमा ऄध्ययन, सनरीक्षण गरी राय सझुाि सदने ।  



च. नदीजन्य पदाथथको ईत्खनन,् संकिन, भण्डारण र प्रशोधनको कायथ काननू सम्मत 

कायाथन्ियन भए नभएको हरेी सनयमन गनथका िासग स्थानीय तह र मन्त्राियिाइ ससफाररस 

गने ।  

छ. सडकको भारिाहन क्षमता भन्दा बढी ओसारपसार भएमा िा तोसकएको मलूय भन्दा 

बढी सिएमा िा स्िीकृत मापदण्ड िा स्थानीय तहसँग भएको सम्झौता सिपररत सङ्किन, 

ईत्खनन,् संकिन र प्रशोधन िा सबक्री भएमा सनयमन गने व्यिस्था समिाईने।  

ज. ऄन्तर स्थानीय तह िा ऄन्तर सजलिा क्षेत्रासधकार िा यस सम्बन्धी ऄन्य कुनै सिषयमा 

कुनै सििाद भए समाधानका िासग समन्िय गने ।   

झ. स्िीकृत कायथयोजना र प्रचसित काननू सिपररत गनेिाइ कारिाही गने । 

 

१७. स्थानीय अनुगमन सवमवताः 

१.स्थानीय स्तरमा नदीजन्य पदाथथको ईत्खनन,्संकिन, भण्डारण, क्रससङ, प्रशोधन र सबक्री 

सितरण कायथको कायाथन्ियन, समन्िय, ऄनगुमन र सनयमन, स्िीकृत मापदण्ड र कायथसिसधको 

पािना एिं गणुस्तर ससुनसश्चत गनथ स्थानीय तहिे सम्बसन्धत स्थानीय तहको प्रमखुको नेततृ्िमा 

तपसीि बमोसजमको ऄनगुमन ससमसत गठन गनेछ । 

क. ऄध्यक्ष                                                               ऄध्यक्ष  

ख. ईपाध्यक्ष                      सदस्य                                 

ग. प्रमखु प्रशासकीय ऄसधकृत                  सदस्य  

घ. सडसभजन िन कायाथियको प्रसतसनसध                 सदस्य 

ङ. इिाका प्रहरी कायाथियको प्रसतसनसध                         सदस्य 

च. सम्िसन्धत िडा ऄध्यक्ष                    सदस्य  

छ. योजना पिूाथधार र संरचना सिकास ससमसतको संयोजक      सदस्य  

ज. पिुाथधार शाखा प्रमखु/तोसकएको प्रासिसधक                    सदस्य ससचि  

      २. स्थानीय ऄनगुमन ससमसतको संरचना र कायथसििरण स्थानीय तहको कायथपासिकािे तोके 

बमोसजम हुनेछ । 

पररच्छेद-७ 

ववववध 



१८. नदीजन्य पदाथयमा धधाररत द्योगग स्थापना र स्चानन सम्बन्धी 

मापदण्डाः 

 १. नदीजन्य पदाथथ ईत्खनन,् संकिन सम्बन्धमा ऄनसुचूी-३ र नदीजन्य पदाथथमा अधाररत 

ईद्योग स्थापना तथा सञ्चािन गने प्रयोजनका िासग ऄनसुचूी-४ बमोसजमको दरूी सम्बन्धी 

मापदण्ड िाग ूहुनेछ ।  

२. ईद्योग दताथ र सञ्चािन सम्बन्धी ऄन्य सिषयहरु प्रचसित काननूिे तोके बमोसजम हुनेछ ।  

३. यस कायथसिसधमा ऄन्यत्र जनुसकैु व्यहोरा िेसखएको भएतापसन रासरिय गौरिका रासरिय 

प्राथसमकता प्रा्त तथा प्रदशे सरकारिे तोकेका प्रादसेशक गौरिका अयोजनाहरुका िासग 

अिश्यक पने नदीजन्य पदाथथ सम्बसन्धत अयोजनाको ऄनरुोधमा प्रचसित काननू बमोसजम 

स्थानीय तहिे अयोजनािाइ अयोजना ऄिसधभरका िासग ईद्योग स्थापना गनथ ऄस्थायी 

ऄनमुसत सदन सक्नेछ ।  

 

१९. वातावरणीय पुनस्थायपनााः 

१. ईत्खनन,् संकिन के्षत्र िा असपासका के्षत्रमा कायथ सम्पन्न भआसकेपसछ हररयािी प्रिधथन, 

तटबन्ध सनमाथण, सथियाईने पोखरी सनमाथण, खोिाको िहाि सनयन्त्रण गनथ पक्की बाँध, बाटो 

िगायतका भ-ूतथा जिाधार संरक्षण जस्ता पनुस्थाथपनाका कायथहरु गनथ सम्बसन्धत स्थानीय 

तहिे अयको रकमको बढीमा १० (दश) प्रसतशत रकम सिसनयोजन गरी योजना बनाइ 

कायाथन्ियन गनुथ पनेछ। 

२. नदीजन्य पदाथथको ईत्खनन ् र सङ्किन कायथबाट िातािरण, गाउँ बस्ती, कृसष भसूम, 

िनके्षत्र र जिाधारमा प्रसतकूि प्रभाि परेको ऄिस्थामा खोिा, नदी र असपासका के्षत्रको भ–ू

बनौट, प्राकृसतक सनु्दरता, िन जङ्गि, जिाधार र कृसष प्रणािीिाइ जीिन्त राख्न सजलिा 

ऄनगुमन तथा समन्िय ससमसतको ससफाररसमा स्थानीय तहिे सो कायथमा तत्काि रोक िगाइ 

संरक्षण र पनुरुत्थानका कायथक्रमहरु सञ्चािन गनुथ पनेछ ।  

३. ससम्ता गाँईपासिकािे “िातािरण संरक्षण सिशेष कोष” खडा गरी िातािरणीय पनुस्थाथपना 

गनथ , अिश्यक ऄनगुमन तथा सो सम्बन्धी ऄन्य सिसिध खचथहरु यसै कोषबाट व्यहोनुथ पनेछ ।  

४. ऄनगुमनका क्रममा सम्झौताको शतथ ईलिङ्घन गरेको िा राजस्ि चोरी गरी ईत्खनन ्तथा 

ओसार पसार गरेको पाआएमा त्यस्ता ईत्खनन्कताथ िा ढुिानीकताथिाइ ससम्ता गाईँपासिकाको 

सनणथय बमोसजम तपसीि ऄनसुारको जररिाना गररने छ ।  

क्र.सं. पटक ियाक्टर सिप्पर/िक 

१ पसहिो पटक १०,०००।- (दश हजार) २०,०००।- (बीस हजार) 



२ दोरोतो पटक २०,०००।- (बीस हजार) ४०,०००।- (चासिस हजार) 

३ तेरोतो पटक जफत जफत 

 

५. ईपदफा (४) बमोसजम प्रा्त हुने जररिानाको २५ प्रसतशतिे हुने रकम पक्राई  कायथमा सहयोग गने 

सरुाकी, प्रहरी िा ऄन्य कमथचारीहरुिाइ परुस्कार स्िरुप प्रदान गररनेछ ।  

२०. ववववधाः  

     १. यो कायथसिसध िाग ु हुन ु पसहिे सञ्चािनमा रहकेा ईद्योगिे कायथसिसध िाग ू भएको एक 

मसहनासभत्र अफ्नो ईद्योगमा रहकेो कच्चा िा प्रशोसधत माििस्तकुो पररमाण ससहतको 

सििरण, प्रास्तको रोतोत, चाि ुअ.ब.को सबक्री सितरणको पररमाण र भािी योजना ससहतको 

प्रसतिेदन गाँईपासिकामा पेश गनुथ पनेछ । तत्पश्चात ईत्खनन,् संकिन, गरी ईद्योगमा भएको 

मौज्दातको सििरण माससक रुपमा सम्िसन्धत स्थानीय तह, मन्त्रािय मातहतको ईद्योग हनेे 

सनकायमा पेश गनुथ पनेछ।  

    २. ढंुगा, िाभेि सगट्टी, बाििुा, माटो, चट्टान खानीको रुपमा सञ्चािन गनुथपने भएमा संघीय िा 

प्रदशे सरकारिे व्यिस्था गरे ऄनसुार हुनेछ ।  

    ३. यो कायथसिसध पािना गने गराईने कायथमा सजलिा ऄनगुमन तथा समन्िय ससमसत र स्थानीय 

तहिाइ स्थानीय प्रशासनिे अिश्यक सहयोग गनुथ पनेछ ।  

    ४. नदीजन्य पदाथथको ईत्खनन,् संकिन, सबक्री सितरण तथा यी पदाथथमा अधाररत ईद्योगमा 

काम गने मजदरुको बीमा, स्िास््य, सरुक्षा तासिम र सरुक्षा सामिी सम्बन्धी व्यिस्था 

सम्बसन्धत व्यिसायीिे गनुथ पनेछ ।  

२१. थपघट तथा हेरफेराः यो कायथसिसध अिश्यकता ऄनसुार गाँई कायथपासिकािे थपघट, 

हरेफेर िा संशोधन गनथ सक्नेछ ।  

२२. बाधा अड्काद, फुकादाः यस कायथसिसधको कायाथन्ियनमा कुनै बाधा ऄड्काई 

अआपरेमा गाईँ कायथपासिकािे बाधा ऄड्काई फुकुिा गनथ सक्नेछ। 

२३. खारेजी र बचाऊाः 

१. यो कायथसिसध िाग ू हुन ु पसहिे सनयमानसुार स्थापना भइ सञ्चािनमा रहकेा नदीजन्य 

पदाथथको ईत्खनन,् संकिन सबक्री सितरण तथा नदीजन्य पदाथथमा अधाररत ईद्योग स्थापना 

तथा सञ्चािन सम्बन्धमा भएगरेका काम कारिाही यसै कायथसिसध बमोसजम भए गरेको 

मासनने छ।  



२. यो कायथसिसधिे गरेको व्यिस्था प्रचसित नेपाि काननूसँग बासझएमा बासझएको हदसम्म 

स्ितः खारेज हुनेछ। 

 

 

 

  



अनुसूची-१ 

नदीजन्य पदाथयमा धधाररत द्योगग स्थापना र स्चानन अनुमवतका नावग वदनु पने 

दरखास्तकयोग ढााँचा  

(दफा ३ को ईपदफा १ सँग सम्बसन्धत) 

समसतः ..............। 

श्रीमान प्रमखु प्रशासकीय ऄसधकृत ज्य,ू  

ससम्ता गाईँपासिका, राकम, सखेुत 

सिषयः ऄनमुसतपत्र पाईँ भन्ने बारे ।  

महोदय,  

दहेाय बमोसजमको ईद्योग सञ्चािन गनथ आच्छुक भएकोिे मेरो/हाम्रो फमथ कम्पनीिाइ ऄनमुसतपत्र 

प्रदान गररसदन ुहुन अिश्यक कागजात ससहत यो सनिेदनपत्र पेश गरेको छु छौं। िेसखएको व्यहोरामा 

कुनै कुरा झठु्ठा ठहरे काननू बमोसजम सहुिँा बझुाईँिा।  

तपवशनाः  

१. फमथको परूा नामः 

२. फमथको परूा ठेगानाः 

३. ईद्योग सञ्चािन गने स्थान (GPS िोकेशन समेत): -  

४. ईद्दशे्यः 

५. पूँजी: 

६. कारोबार गने िस्त ुतथा कामको सििरण: 

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

नसिकरण गरेको प्रमाण, स्िघोषणा सम्िन्धी कागज) 

 

दरखास्तिािाको नामः........................  

सहीः.......................................  

नागररकता नम्बरः........................  

सम्पकथ  नः........................................ 

 



ऄनसुचूी-२ 

नदीजन्य पदाथथमा अधाररत ईद्योग स्थापना र सञ्चािनको ऄनमुसत पत्रको ढांचा 

(दफा ३ को ईपदफा २ सँग सम्बसन्धत) 

ससम्ता गाईँपासिका गाईँ कायथपासिकाको कायाथिय राकम,सखुेत 

(अनुमवत-पत्र) 

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

महाशय,  

तपाइको फमथ / कम्पनीिे........................... सम्िन्धी कायथ गनथको िासग यस कायाथियमा पेश 

गनुथभएको सनिेदन र संिग्न कागजात ईपर कारिाही हुदँा समसत ................ को सनणयाथनसाुर 

.......... कायथ गने गरी यो ऄनमुसत पत्र सदआएको छ । प्रचसित काननू बमोसजम गनुथ गराईन ुहोिा। 

१. ऄनमुसत प्रा्त गने फमथ कम्पनीको नामः  

२. फमथर कम्पनी संचािकको नामः  

३. ठेगानाः 

४. फमथर कम्पनी सञ्चािन हुने स्थानः  

५. चार सकलिाः ऄनमुसतपत्र प्रदान गने ऄसधकृतको नामः 

दजाथः 

दस्तखतः 

समसतः 

 

द्रष्टव्यः यो ऄनमुसतपत्र हराएमा, च्यासतएमा िा नाससएमा ऄको प्रमाणपत्र सिन ............ रुपैयाँ 

दस्तरु िाग्नेछ। 

 

 

 

 

 



ऄनसुचूी-३ 

नदीजन्य पदाथथ सङ्किन िासग सनधाथररत दरूी सम्बन्धी मापदण्ड 

(दफा १९(१) सँग सम्बसन्धत) 

क्र.स.ं वववरण न्युनतम दूरी 

मीटरमा 

१ नदी, खोिाको िषाथतको प्रिाहमा अधाररत सीमा सकनार १०मी. 

२ ऐसतहाससक धासमथक महत्िका घाटक्षेत्रबाट ५०मी. 

३ २२० के.भी. भन्दा कमको हाइटेन्सन िाआनबाट ५०मी. 

४ २२० के.भी. भन्दा मासथको हाइटेन्सन िाआनबाट १००मी. 

५ सशक्षण संस्था, स्िास््य ससं्था, धासमथक सांस्कृसतक र परुातासत्िक महत्िका 

स्थान, सरुक्षा सनकायबाट 

२००मी. 

६ सनकुञ्ज, अरक्ष क्षेत्र, संरसक्षत के्षत्र तथा चरेुको िातािरण संरक्षण के्षत्रबाट ५००मी. 

७ घनाबसस्तबाट ५००मी. 

८ िन क्षेत्रबाट २००मी. 

९ झोिुंगे पिुबाट २००मी. 

१० पक्की पिुबाट ५००मी. 

११ रासरिय िोकमागथको Right Of Way बाट २००मी. 

१२ प्रदशे स्तरका िोकमागथको Right Of Way बाट १००मी. 

१३ स्थानीय स्तरका कृसष तथा िासमण सडकको Right Of Way बाट ५०मी. 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसूची-४ 

नदीजन्य पदाथयमा धधाररत द्योगग स्थापना तथा संचाननका नावग वनधायररत दूरी 

सम्बन्धी मापदण्ड 

(दफा १९(१) सँग सम्बसन्धत) 

क्र.स.ं वववरण न्युनतम दूरी 

मीटरमा 

१ नदी, खोिाको िषाथतको प्रिाहमा अधाररत सीमा सकनार १०मी. 

२ ऐसतहाससक धासमथक महत्िका घाटक्षेत्रबाट ५०मी. 

३ २२० के.भी. भन्दा कमको हाइटेन्सन िाआनबाट ५०मी. 

४ २२० के.भी. भन्दा मासथको हाइटेन्सन िाआनबाट १००मी. 

५ सशक्षण संस्था, स्िास््य ससं्था, धासमथक सांस्कृसतक र परुातासत्िक महत्िका 

स्थान, सरुक्षा सनकायबाट 

२००मी. 

६ सनकुञ्ज, अरक्ष क्षेत्र, संरसक्षत के्षत्र तथा चरेुको िातािरण संरक्षण के्षत्रबाट ५००मी. 

७ घनाबसस्तबाट ५००मी. 

८ िन क्षेत्रबाट २००मी. 

९ झोिुंगे पिुबाट २००मी. 

१० पक्की पिुबाट ५००मी. 

११ रासरिय िोकमागथको Right Of Way बाट २००मी. 

१२ प्रदशे स्तरका िोकमागथको Right Of Way बाट १००मी. 

१३ स्थानीय स्तरका कृसष तथा िासमण सडकको Right Of Way बाट ५०मी. 

१४ ऄन्तराथसरिय ससमानाबाट कम्तीमा १ सक.मी. 

 

 

 

 

 



ऄनसुचूी-५ 

वसम्ता गादपावनका  

गादाँ काययपावनकाकयोग कायायनय 

राकम, सुखेत  

(कणाथिी प्रदशे, नेपाि) 

ईत्खनन्कताथिे राख्ने नदीजन्य पदाथथ तथा ऄन्य पदाथथको दसैनक ईत्खनन ्ऄसभिेख 

। | |  

क्र.सं. 

 

ईत्खनन ्गररएको 

समसत 

ईत्खनन ्गररएको 

पररमाण 

ईत्खनन्कताथको 

प्रसतसनसधको दस्तखत 

ऄनगुमनकताथको 

दस्तखत 

१     

२     

३     

४     

५     

६     

७     

८     

९     

१०     

११     

१२     

१३     

१४     

१५     

१६     

 

 

 

 

 



ऄनसुचूी-६ 

वसम्ता गादपावनका  

गादाँ काययपावनकाकयोग कायायनय 

राकम, सुखेत  

(कणाथिी प्रदशे, नेपाि) 

नदीजन्य पदाथथ सनकासी शलुकः 

नाकाको नामः 

ब्यिसायीको नाम ठेगानाः   भ्याट नं.    समसतः 

समयः 

अन्तररक सनकासी अ.ि.०७७/०७८ 

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

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

सििरण गाडी नं. पररमाण दर(क्य.ु सफट) जम्मा रकम केसफयत 

      

      

      

 भ्याट १३%   

ऄक्षरुपी रोयलटी भ्याट ससहतको रकम   

कुि रकम   

 

 

     धज्ञाने,  

                                                                            ओम प्रकास देवकयोगटा  

           प्रमुख प्रशासकीय अवधकृत 

 


