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बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा उत्खनन,् ववक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 
काययववलध, २०७७ 

गाउँ काययपालिकाबाट स्वीकृत लमलत :२०७७/०४/१५ 
प्रस्तावना:  

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका लित्र ववकास लनमायण काययमा ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा िगायतका 
नददजन्य तथा खानीजन्य पदाथयको अिाव हनु नददई सहज आपूलतय गनय, यस्ता लनमायण सामग्रीको 
अलनयन्त्न्त्रत दोहनिाई लनरुत्सावहत गरी ददगो उपयोग गनय र यस क्षेत्रबाट प्राप्त हनुे राजस्व 
संकिनिाई व्यवन्त्स्थत गनय तथा बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकािाई ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा एवम ्
माटोजन्य वस्तकुो ववक्री गने अलधकारको उपयोग गने व्यवहाररक प्रवक्रया लनधायरण गनय 
वान्छनीय िएकोिे बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत तथा संरक्षण 
व्यवस्थापन ऐन, २०७६ को दफा ६६ प्रयोग गरी गाउँपालिकाको काययपालिकािे देहायको 
मापदण्ड सम्बन्धी काययववलध स्वीकृत गरेको छ,  

१. संन्त्क्षप्त नाम र प्रारम्ि : (१) यस काययववलध मापदण्डको नाम "वेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 
ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा उत्खनन,् ववक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी काययववलध मापदण्ड, २०७७" 
रहेको छ । 

(२) यो काययववलध मापदण्ड गाउ काययपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत िए देन्त्ख िाग ुहनुेछ । 

२. पररिाषा: (१) ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस मापदण्डमा : 
(क) "अनगुमन सलमलत" िन्नािे दफा ९ बमोन्त्जम गठन हनुे सलमलत सम्झन ुपछय । 

(ख) "ऐन" िन्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ िाई सम्झन ुपछय । 

(ग) "खानीजन्य पदाथय" िन्नािे खानीबाट उत्खनन ् गररएको चट्टान, स्िेट, ढुङ्गा, लगट्टी, 
बािवुा जस्ता साधारण लनमायणमखुी पदाथयिाई सम्झन ुपछय । 

(घ) "ढुङ्गा र माटोजन्य पदाथय" िन्नािे उत्खनन ्गनय अनमुती िएको नदी, बगर वा खानी 
क्षेत्रबाट संकिन र उत्खनन ्गदाय लनस्कने रोडा, ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा, लमस्कट, पाँगो, 
िरुवा सम्झन ुपछय । 

(ङ) "गाउँपालिका" िन्नािे नेपािको संववधान बमोन्त्जम स्थापना िएको बेनीघाट रोराङ 
गाउँपालिकािाई सम्झन ुपछय । 

(च) "नदी वकनारा"िन्नािे नदी बहाव क्षेत्रबाट दाँया र बाँया एक वकिोलमटर सम्मको 
क्षेत्र सम्झन ुपछय । 

(छ) "नदीजन्य पदाथय" िन्नािे नदी वा नदी वकनारबाट उत्खनन ् गररएको ढुङ्गा, लगट्टी, 
बािवुा जस्ता साधारण लनमायणमखुी पदाथयिाई सम्झन ुपछय । 

(ज) "प्रारन्त्म्िक वातावरणीय परीक्षण" िन्नािे बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वातावरण तथा 
प्राकृलतक स्रोत संरक्षण व्यवस्थापन ऐन २०७६ को दफा २ को (द) र वातावरण 
संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २ (ड) बमोन्त्जमको अध्ययन तथा मलुयांकन सम्झन ु
पछय । 
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(झ) "वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन" िन्नािे संन्त्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारन्त्म्िक 
वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव मलुयांकन सम्बन्धमा तयार गररएको 
प्रलतवेदन सम्झन ुपछय । 

(~f)"वातावरणीय प्रिाव मूलयांकन" िन्नािे वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २ 
(फ) बमोन्त्जमको अध्ययन तथा मूलयांकन सम्झन ुपछय । 

(ट) "मन्त्रािय" िन्नािे संघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रािय सम्झन ुपछय । 

(ठ) "संन्त्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन" िन्नािे वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २ 
(म) बमोन्त्जमको अध्ययन सम्झन ुपछय । 

३. उत्खनन ् वा संकिन िालग क्षते्र लनधायरण: (१) गाउँपालिकािे नदीजन्य तथा खानीजन्य 
पदाथयको उत्खनन ्तथा संकिन गररने क्षेत्र लनधायरण देहायको आधारमा गनेछ : 

(क) नदीजन्य पदाथयको उत्खनन ्तथा संकिन गने गरी स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन 
प्रलतवेदनिे तोकेका स्थान तथा क्षेत्रहरु,  

(ख) नदी, खोिा र खहरेमा बाढी पवहरोका कारणिे ढुङ्गा, लगट्टी र माटोजन्य पदाथय थवुप्रन 
गई सोको कारणिे वस्ती तथा िौलतक संरचनामा जोन्त्खम उत्पन्न िएको वा 
हनुसक्ने अवस्था लसजयना िै प्राववलधक टोिीको लसफाररसका आधारमा गाउँ 
काययपालिकाको लनणयय र थपको िालग न्त्जलिा ववपद् व्यवस्थापन सलमलतद्वारा त्यस्ता 
पदाथय हटाउन ुपने िनी ववस्ततृ वववरण तथा लसमांकन सवहत तोकेका स्थिहरु,  

(ग) लनजी जग्गाबाट उत्खनन ्गरी ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा जस्ता साधारण लनमायणमखुी पदाथय 
लनकालन प्रचलित कानून बमोन्त्जम अनमुती प्रदान गररएको क्षेत्र । 

(घ) प्रचलित कानून बमोन्त्जम खानी तथा क्रसर उद्योग संचािन र लनमायण सामग्री 
आपूलतयको िालग तोवकएको क्षेत्र । 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जमको कुनै क्षेत्रमा यस मापदण्ड बमोन्त्जम नदीजन्य तथा खानीजन्य 
पदाथयको उत्खनन,् संकिन तथा ववक्री ववतरणको व्यवस्था बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकािे 
लमिाउनेछ । 

४. नदीजन्य पदाथयको संकिन, उत्खनन ्र ववक्री : (१) बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकािे नदीजन्य 
पदाथयको संकिन, उत्खनन ्र ववक्री गदाय देहाय बमोन्त्जम गनुय पनेछ : 

  (क) उत्खनन ् र संकिन सम्बन्धी कायययोजना तयार गरी गाउँ काययपालिकाबाट 
स्वीकृत गने,  

  (ख) प्रचलित कानून बमोन्त्जम वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयार गरी अलधकार प्राप्त 
लनकायबाट स्वीकृत गने,  गराउने । 

  (ग) प्रत्येक वषय ठेक्का बन्दोवस्त गनुयपवुय स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनमा 
उन्त्लिन्त्खत पररमाणिाई स्थिगत प्राववलधक अध्ययनको आधारमा अध्यावलधक गरी 
पनु: यवकन गने,  
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 (घ) गाउँसिाद्वारा स्वीकृत दरमा उत्खनन ्संकिनको अनमुती र ववक्रीको िालग ठेक्का 
व्यवस्था लमिाउने । 

(ङ) नददजन्य पदाथयको उत्खनन संकिनको अनमुलत र ववक्रीको िालग ठेक्का प्रवकयाद्वारा 
व्यवस्थापन लमिाइने छ तर ठेक्का िाग्न नसकेमा अमानतबाट ववक्री तथा राजश्व 
संकिनको व्यवस्था लमिाइने छ । 

(२) नदीजन्य पदाथयको संकिन र उत्खनन ्गररने क्षेत्र दईु वा दईुिन्दा बढी गाउँपालिकाको 
क्षेत्रलित्र पने अवस्थामा संयकु्त सलमलत बनाई संकिन, उत्खनन ् र ववक्रीको व्यवस्था 
लमिाउन सवकनेछ । 

 (३) नदीजन्य पदाथयको संकिन, उत्खनन ् र ववक्री काययको िालग ठेका व्यवस्था गनुय पूवय 
अनसूुची-१ बमोन्त्जमको चेकलिष्ट तयार गरी प्राववलधकबाट स्थिगत अनगुमन गराई ठेक्का 
बन्दोवस्त गनुयपनेछ । 

(४) नदीजन्य पदाथय उत्खनन गदाय सामान्यतया ्रमममूिक प्रववलधको प्रयोग गनुय पनेछ ।  

तर मेलसनको प्रयोग गनुय पने िएमा वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनमा उलिेन्त्खत सतय र 
सीमालित्र रही गनुय पनेछ साथै ववपद जोन्त्खम संवेदनशीि क्षेत्रमा मेलसनको प्रयोग गनुय पने 
िएमा न्त्जलिा ववपद व्यवस्थापन सलमलतको अनमुलत लिन ुपनेछ ।  

(५) नदीजन्य पदाथयको उत्खनन, संकिन र ववक्री ववतरणको ठेक्का वन्दोवस्त सम्बन्धी सूचना 
अनसूुची २ क बमोन्त्जमको ढांचामा प्रकाशन गनुय पनेछ । त्यस्तो सूचना बमोन्त्जम ठेक्का 
प्राप्त गने व्यन्त्क्तसंग अनसूुची २ ख बमोन्त्जमको ढांचामा ठेक्का सम्झौता गरी अनसूुची २ ग 
बमोन्त्जमको ढांचामा पट्टा फाराम ददन ुपनेछ ।  

(६) उत्खनन तथा संकिन स्थिसम्म जाने र फकय ने मागय गाउंपालिकािे तोक्न ुपनेछ ।  

(७) उपदफा (६) बमोन्त्जम तोवकएको मागयमा उत्खनन तथा संकिनका िालग साधनसवहत प्रवेश 
गदायका वखत अनसूुची ३ बमोन्त्जम प्रवेश आदेश लिएर मात्र प्रवेश गने व्यवस्था लमिाई 
सोको अलििेख समेत राख्न ुपनेछ ।  

(८) उत्खनन गररसकेपलछ छनौट गरी छालडएको काम निाग्ने वस्त ुजनु स्थानबाट लनकालिएको 
हो सोही स्थानमा वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनमा उलिेख िए बमोन्त्जम तह लमिाई 
खाडि नहनुे गरी सम्याई राख्न ुपनेछ ।  

(९) उत्खनन र संकिन कायय गदाय वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनमा उलिेख िएको शतय, ठेक्का 
शतय, अनगुमन सलमलतिे ददएका लनदेशनहरु समेतको पािना गनुय पनेछ ।  

(१०) घनावस्ती र वन क्षेत्रको २ वक.लम. राजमागयको पाँच सय लमटर दरुी लित्रको नदी, सडक, 

पिु तथा झोिङु्गे पिुको एक वकिो लमटर ति र पाँच सय लमटर मालथको नदीजन्य पदाथय 
उत्खनन र संकिन गनय पाइने छैन ।  

      तर दफा (३) को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोन्त्जम गनय यस उपदफािे वाधा 
पयुायइएको मालनने छैन ।  
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(११) उत्खनन, संकिन तथा ढुवानी काययमा संिग्न कामदारका िालग खानेपानी, शौचािय, 

सरुक्षा, स्वास््य र दघुयटना ववमा आददको प्रबन्ध सम्बन्त्न्धत उत्खनन, संकिन र 
ढुवानीकतायिे लमिाउने गरी ठेक्का वन्दोवस्त गनुय पनेछ ।  

(१२) नदीजन्य पदाथयको उत्खनन, संकिन, ववक्री तथा ढुवानी ठेक्का बन्दोवस्त गदाय पररमाणको 
आधारमा वावषयक रुपमा गनुय पनेछ ।  

(१३) गाउंपालिकािे वषायको समयमा वगेर आउने बािवुािाई वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनको 
आधारमा नदीमा वांध वनाई जमाउने र लनन्त्ित मात्रामा बािवुा िण्डारण गरेर वेच्ने 
व्यवस्था गनय सक्नेछ ।  

(१४) यस मापदण्ड बमोन्त्जम ढुङ्गा, लगटी, बािवुा र संकिन गने क्रममा ववपदका दृवष्टिे थप 
जोन्त्खम लनन्त्म्तन सक्ने अवस्थामा ्ृरमजना िएमा गाउँ काययपालिकािे आफै रोक्न सक्ने छ र 
थप जोन्त्खम रहेमा न्त्जलिा ववपद व्यवस्थापन सलमलतको लसफाररसका आधारमा 
पालिकास्तरीय अनगुमन सलमलतिे उत्खनन र संकिन काययमा लनन्त्ित समय तोकी रोक 
िगाउन सक्नेछ ।  

(१५) यस दफा बमोन्त्जम संकिन र उत्खनन कायय गदाय नदीको वहाव पररवतयन नहनुे साथै 
लसंचाई प्रणािी िगायतका संरचनािाई समेत असर नपने गरी गनुय पनेछ ।  

५. खानीजन्य पदाथय उत्खनन सम्वन्त्न्ध व्यवस्थााः (१) खानीबाट ढुङ्गा, लगटी, बािवुा जस्ता 
साधारण लनमायणमखुी पदाथय उत्खनन तथा संकिन गने कायय प्रचलित कानून बमोन्त्जम 
तोवकएको लनकायबाट अनमुलत लिई गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम अनमुलतको िालग पेश गदाय स्थानीय तहमा गदठत प्राववलधक 
सलमलतको लसफाररस बमोन्त्जम गाउँपालिकाको काययपालिकाबाट लनणयय गरी पेश गनुय पनेछ 
।  

(३) स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तथा उपदफा (१) बमोन्त्जम खानी सञ्चािनको 
अनमुलत प्राप्त िएपलछ वेलनघाट रोराङ गाउँपालिकािे खानी उद्योगको दताय गनेछ ।  

(४) यस दफा बमोन्त्जम खानी उद्योग दताय गरी सञ्चािन गने ठाउंमा कन्त्म्तमा वीस रोपनी वा सो 
बराबर क्षेत्रफि िएको नीन्त्ज वा लिजमा लिएको जग्गा आवश्यक पनेछ ।  

(५) यस दफा बमोन्त्जम दताय िै सञ्चािन िएका उद्योगहरुबाट उत्पादन हनुे ढुङ्गा, लगटी, बािवुाको 
पररमाणको आधारमा वेलनघाट रोराङ गाउँपालिकािे वावषयक रुपमा दताय तथा नववकरण 
शलुक िगाउन सक्नेछ ।  

(६) यस दफा बमोन्त्जम सञ्चालित खानी उद्योगहरुिे स्वीकृत पररमाण र तोवकएका शतय बमोन्त्जम 
खानी सञ्चािन गरे नगरेको ववषयमा लनयलमत रुपमा अनगुमन तथा लनयमन गने न्त्जम्मा 
वेलनघाट रोराङ गाउँपालिकािे लमिाउने छ ।  

(७) खानीबाट उत्पाददत ढुङ्गा, बािवुा, स्िेट र लगटी जस्ता साधारण लनमायणमखुी पदाथयको 
उत्पादनमा प्रचलित कानून बमोन्त्जम रोयलटी िाग्ने िएमा सो उठाउने व्यवस्था सोही 
काननुमा तोवकए बमोन्त्जम हनुेछ ।  
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६. वन तथा चरेु क्षते्र सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) वन तथा चरेु क्षेत्रबाट सामान्यतया ढुङ्गा, लगटी, 
बािवुा उत्खनन गररने छैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जमका क्षेत्रहरुबाट सो कायय गनुय पने िएमा सम्बन्त्न्धत लनकायको 
सहमलतमा वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनमा उलिेन्त्खत ववलध अनसुार वेलनघाट रोराङ 
गाउँपालिकािे ढुङ्गा, लगटी, बािवुा  उत्खनन, संकिन तथा ववक्री गनय सक्नेछ ।  

(३) वन क्षेत्रको ढुङ्गा, लगटी, बािवुा जस्ता साधारण लनमायणमखुी पदाथयको संकिन, उत्खननका 
िालग मेन्त्शनरी औजार प्रयोग गदाय स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनमा उलिेन्त्खत शतय 
र मापदण्ड लित्र रही गनुय पनेछ ।  

तर चरेु क्षेत्रलित्रका नदी, खोिा तथा वगरमा वाढी, पवहरो आदद कारणिे थवुप्रन गएको ढुङ्गा, 
लगटी, बािवुा आदद नहटाउंदा गम्िीर जोन्त्खम हनुे देन्त्खएमा प्राववलधक टोिीबाट गररएको 
लसफाररसका आधारमा न्त्जलिा ववपद व्यवस्थापन सलमलतको लनणययानसुार हटाउन सवकनेछ।  

(४) दफा ४ को उपदफा (१०) बमोन्त्जम हटाइने ढुङ्गा, लगटी, बािवुा आददको संकिन, 

स्थानान्तरण तथा ववक्री सम्वन्त्न्ध कायय बेलनघाट रोराङ गाउंपालिकािे ठेक्का वन्दोवस्त वा 
अन्य उपयकु्त तररकाबाट गनय सक्नेछ ।  

(५) यस दफा बमोन्त्जमको ठेक्का वन्दोवस्त गदाय अपनाउन ुपने काययववलध दफा ४ मा उलिेख 
िए बमोन्त्जम हनुेछ ।  

(६) राविय लनकुञ्ज, वन्यजन्त ुआरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवती क्षेत्रको ढुङ्गा, लगटी, बािवुा तथा 
माटोजन्य पदाथयको उत्खनन तथा संकिन सम्वन्त्न्ध व्यवस्था प्रचलित संघीय काननु 
बमोन्त्जम हनुेछ ।  

७. उत्खनन वा संकिनको पररमाण लनयन्त्रणाः (१) पालिकािे उत्खनन वा संकिन गनय 
तोवकएको स्थिमा स्वीकृत पररमाण िन्दा वढी उत्खनन र संकिन हनु नददन संकिन तथा 
उत्खनन आदेश ददन ु पूवय प्राववलधकबाट गररएको नाप जांच तथा रेखाङ्कनका आधारमा 
उत्खनन वा संकिनको क्षते्र लनधायरण गरी िाईन िेवि समेत ददन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम उत्खनन वा संकिन गने स्वीकृती ददइएको क्षेत्रको गाउँपालिकािे 
लनयलमत अनगुमन गनुय पनेछ ।  

(३) अनगुमनको क्रममा कुनै नदीमा वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन र ठेक्का सम्झौतामा उलिेख 
िए बमोन्त्जमको उत्खनन योग्य पररमाण र क्षेत्रको उत्खनन िैसकेको पाईएमा अनगुमन 
सलमलतिे थप संकिन वा उत्खनन कायय वन्द गने लनदेशन ददन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोन्त्जम लनदेशन प्राप्त िएको अवस्थामा ठेक्का अवलध वांकी रहे पलन उत्खनन 
वा संकिनकतायिे उत्खनन वा संकिन गने कायय तरुुन्त वन्द गनुय पनेछ ।  

(५) गाउँपालिकािे िगाएको ठेक्का अन्तगयत आलथयक वषयको अन्त्यमा नदी वकनारा तथा वन 
क्षेत्रमा िण्डारण गरी रान्त्खएको नदीजन्य पदाथय जफत गरी लििाम ववकी गने व्यवस्था 
गाउंपालिकािे लमिाउने छ ।  
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(६) उत्खनन, संकिन वा ढुवानीकतायिे उत्खनन, संकिन वा ढुवानी गरेको पररमाणको दैलनक 
अलििेख अनसूुची ४ क बमोन्त्जमको दैलनक पटके ववक्री वा ढुवानी अलििेख तेररज 
अनसूुची ४ ख बमोन्त्जमको ढांचामा राख्न ुपनेछ ।  

(७) यस दफा बमोन्त्जमका प्रावधानहरुिाई गाउँपालिकािे ठेक्का सम्झौता गदाय अलनवायय रुपमा 
समावेश गनुय पनेछ ।  

८. नदीजन्य तथा खानीजन्य पदाथयको ओसारपसाराः (१) उत्खनन स्थिमा प्रवेश गने ढुवानी 
साधनको क्षमता वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनमा उलिेख िए बमोन्त्जम हनु ु पनेछ र 
गाउँपालिकािे त्यस्तो अध्ययन प्रलतवेदनमा उलिेन्त्खत क्षमतािन्दा वढी क्षमता िएका ढुवानी 
साधनिाई प्रवेशमा रोक िगाउन ुपनेछ ।  

(२) ढुवानी गने सवारी साधनिे संकिन वा उत्खनन स्थिदेन्त्ख अन्त्न्तम गन्तव्यसम्म नदीजन्य र 
खानीजन्य पदाथयबाट धिुो उड्न नददन े गरी ढुवानी गररएको सामाग्रीिाई छोप्ने गलत 
चालिस वकिो लमटर प्रलत घण्टा िन्दा वढी नगने, वपच सडकमा पानी चवुहन नददने र प्रसेर 
हनय प्रयोग गनय लनषधे गने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोन्त्जम िए निएको सम्वन्धमा स्थानीय प्रहरी तथा गाउँपालिकािे लनयलमत 
अनगुमनको प्रबन्ध लमिाउन ुपनेछ ।  

(४) मूि वाटोबाट संकिन तथा उत्खनन स्थितफय  सवारी साधन प्रवेश हनुे मागयमा धिुो उड्न 
नददन लनयलमत पानी छकय ने प्रबन्ध उत्खननकताय र ढुवानीकतायिे लमिाउन पनेछ ।  

(५) बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा लनयलमत शलुक र दस्तरु लतरर ओसारपसार गररएको मािवस्त ु
थप दस्तरु संघीय कानून बमोन्त्जम हनुेछ । 

९. स्थानीय अनगुमन सलमलत सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) नदीजन्य तथा खानीजन्य पदाथयको उत्खनन, 

संकिन र ववक्री सम्वन्त्न्ध प्रवक्रयाको अनगुमन गनय देहाय बमोन्त्जमको नदीजन्य तथा 
खानीजन्य पदाथय न्त्जलिा अनगुमन सलमलत रहनेछाः  

(क) अध्यक्ष संयोजक 

(ख) उप-प्रमखु सदस्य 

(ग) िेखा प्रमखु सदस्य  

(घ) स्थानीय प्रहरी प्रमखु सदस्य 

(ङ) स्थानीय सशस्त्र प्रहरी बि प्रमखु सदस्य 

(च) सब-वन लडलिजन कायायिय प्रमखु सदस्य   

(छ) गाउँ काययपालिकािे तोकेको प्राववलध इन्त्न्जलनयर सदस्य   

(ज) गाउँपालिकाको राजश्व शाखा प्रमखु सदस्य  

(झ) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत सदस्य सन्त्चव 

(२) स्थानीय अनगुमन सलमलतिे आवश्यकता अनसुार अन्य सम्बन्त्न्धत क्षेत्रका ववज्ञ वा 
पदालधकारीिाई वैठकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ  ।  
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(३) स्थानीय अनगुमन सलमलतिे ढुङ्गा, लगटी, बािवुा व्यवस्थापन सम्वन्धमा देहायका ववषयमा 
जनुसकैु बेिा अनगुमन गरी सम्बन्त्न्धत उत्खनन वा संकिनकतायिाई आवश्यक लनदेशन 
ददन वा सो सम्वन्धमा सम्बन्त्न्धत गाउँपालिकािाई देहाय बमोन्त्जम कारवाहीको िालग िेखी 
पठाउन सक्नेछ ।  

(क) वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनका शतयको पािना 
(ख) उत्खनन र संकिनको िालग स्वीकृत ववलध, प्रकृया र पररमाण सम्बन्धी व्यवस्थाको 

पािना 
(ग) राजस्व चहुावट तथा चोरी लनकासी  

(घ) ढुवानी गने सवारी साधन पािना गनुय पने सीमा, प्रदषुण लनयन्त्रण सडक सरुक्षा 
सम्वन्त्न्ध व्यवस्थाको पािना ।  

(ङ) ठेक्का सम्झौताको पररपािना 
(च) नदीजन्य तथा खानीजन्य पदाथयको वजार मूलय लनयन्त्रण 

(छ) सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुिे तोवकएको मापदण्ड परुा गरे नगरेको  

(ज) नेपाि सरकारिे समय समयमा तोकेका अन्य ववषयहरु, प्रचलित काननुमा तोवकएका 
ववषयहरु तथा सलमलतिे आवश्यक देखेका अन्य ववषयहरु 

(४) अनगुमन सलमलतिे अनगुमनको क्रममा देखेका ववषयहरुमा आवश्यक सधुारका िालग ददएको 
लनदेशन सम्वन्त्न्ध उत्खननकताय वा संकिनकतायिे अलनवायय रुपमा पािना गनुय पनेछ ।  

(५) अनगुमन सलमलतिे ददएको लनदेशन पािना नगने उत्खनन, संकिन वा ढुवानीकतायिाई 
सलमलतको लनदेशन पािना नगरेसम्म उत्खनन, संकिन वा ढुवानीको काययमा रोक िगाउन 
सवकनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोन्त्जम रोक िगाईएको सम्बन्त्न्धत उत्खनन, संकिन वा ढुवानीकतायिे 
अनगुमन सलमलतको लनदेशन बमोन्त्जमको शतय परुा गरेको अवस्थामा रोक्का फुकुवा गनय 
सवकनेछ ।  

(७) गाउंपालिकािे ढुङ्गा, लगटी, बािवुाको उत्खनन कायय यस मापदण्ड र वातावरणीय अध्ययन 
प्रलतवेदन बमोन्त्जम िए निएको लनयलमत अनगुमन गनय काययदि गठन गनुय पनेछ ।    

(८) अनगुमनका क्रममा ठेक्का शतय उलिङ्घन गरेको वा राजस्व छिी गरी उत्खनन तथा 
ओसारपसार गरेको पाइएमा त्यस्तो संकिनकताय, उत्खननकताय र ढुवानीकतायिाई अनगुमन 
सलमलतिे त्यस्तो कायय तत्काि रोक्ने लनदेशन ददन सचेत गराउन वा अवैध मािवस्त ुजफत 
गनय सक्नेछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोन्त्जम जफत गररएको मािवस्त ुगाउंपालिकािे प्रचलित कानून बमोन्त्जम 
लििामा ववक्री गरी स्थानीय सन्त्ञ्चत कोषमा आम्दानी जनाउन ुपनेछ ।  

(१०) अनगुमन सलमलतिे प्रत्येक वषयको िाद्र मसान्तपलछ नदीको स्थिगत अनगुमन गरी जम्मा 
िएको नदीजन्य पदाथयको अवस्था अनसुार वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन संसोधन वा 
पररमाजयन गनुय पने िए सोही बमोन्त्जम गनय गाउँ काययपालिकािाई सझुाव ददन ुपनेछ ।  
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(११) अनगुमन सलमलतिे सम्बन्त्न्धत ठेकेदार, उत्खननकताय, खानी तथा क्रसर उद्योगिाई 
सलमलतको वैठकमा उत्खनन तथा ववक्रीको वावषयक कायययोजना प्रस्ततु गनय िगाउन 
सक्नेछ।  

(१२) प्रदेश तथा स्थानीय तहिे समेत यस दफा बमोन्त्जमको व्यवस्थामा प्रलतकुि असर नपने 
गरी आआफ्नो क्षेत्रलित्र हनुे ढुङ्गा, लगटी, बािवुा जस्ता साधारण लनमायणमखुी पदाथयको 
उत्खनन, संकिन तथा ववक्री काययको अनगुमनका िालग आवश्यक व्यवस्था लमिाउन 
सक्नेछ ।  

१०. न्त्जलिा अनगुमन सलमलत सम्बन्त्न्ध व्यवस्था : (१) ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा उत्खनन ववक्री तथा 
व्यवस्थापन सम्बन्त्न्ध मापदण्ड, २०७७ (संघीय मापदण्ड दफा (९) को गठन र अलधकार 
सम्बन्धी व्यवस्था कायम हनुे छ । 

११. नदीजन्य र खानीजन्य पदाथयको वजारमूलय लनयमन सम्वन्त्न्ध व्यवस्थााः (१) स्थानीय 
अनगुमन सलमलत र न्त्जलिा अनगुमनिे ढुङ्गा, लगटी, बािवुा जस्ता लनमायणमखुी नदीजन्य र 
खानीजन्य पदाथयको उत्खनन िागत, गाउंपालिकािाई लतरेको ववक्री वा शलुक वापतको 
रकम, वजारको दरुी र लनन्त्ित मनुाफा समेतका आधारमा वजारमूलय लनधायरण गने 
व्यवस्था लमिाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम वजार मूलय लनधायरण गररएकोमा लनधायररत वजारमूलय िन्दा वढी 
मूलय लिएको पाइएमा त्यस्तो ववके्रतािाई अनगुमन सलमलतको लनणयय बमोन्त्जम ववक्री 
ववतरण काययमा रोक िगाउन सवकनेछ ।  

१२. क्रसर उद्योग सञ्चािनका िालग दरुी सम्बन्धी मापदण्डाः (१) क्रसर उद्योग सञ्चािन गदाय 
देहाय बमोन्त्जमको दरुी सम्बन्धी मापदण्ड पािना गनुय पनेछ ।  

क्र.सं. वववरण कायम दूरीको 
मापदण्ड 

1.  राजमागयको राईट अफ वे बाट ५०० लम. 
2.  खोिा वा नदी वकनाराबाट ५०० लम. 
3.  न्त्शक्षण संस्था, स्वास््य संस्था, धालमयक, सांस्कृलतक, परुातान्त्त्वक 

महत्वका स्थान तथा सरुक्षा लनकायबाट 
2 वक. लम. 

4.  पक्की पिुबाट  ५०० लम. 
5.  अन्तराविय सीमाबाट 2 वक. लम. 
6.  वन, लनकुञ्ज तथा आरक्षबाट 2 वक. लम. 
7.  घना वस्तीबाट 2 वक. लम. 
8.  हाईटेन्सन िाईनबाट 2०० लम. 
9.  ऐलतहालसक, ताि तिैया, जिाशय र पोखरीबाट ५०० लम. 
10.  चरेु पहाडको फेदीबाट 1५०० लम. 
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(२) नया ँस्थापना हनु ेक्रसर उद्योगहरुिे वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनमा संकिन, उत्खनन गने 
कच्चा पदाथयको स्थान, क्षेत्रफि, पररमाण, समयावलध र ्रमोतको वववरण तथा त्यस्तो क्षेत्रको 
रेखाङ्कन सवहतको नाप नक्सा अलनवायय रुपमा समावेश गनुय पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोन्त्जमको प्रकृया परुा गरी नयाँ क्रसर उद्योग सञ्चािनको िालग वन तथा 
वातावरण मन्त्रािय वा सो मातहतका लनकायहरुको सहमलत लिई दतायका िालग लनवेदन 
ददने व्यन्त्क्त वा फमयिे उपदफा (१) बमोन्त्जमको मापदण्ड समेत पािना गरेको अवस्थामा 
औद्योलगक व्यवसाय सम्वन्त्न्ध प्रचलित कानूनिे गरेको वलगयकरण बमोन्त्जम अलधकार प्राप्त 
लनकायिे क्रसर उद्योग सञ्चािनको िालग अनमुलत प्रदान गनेछ ।  

(४) क्रसर उद्योग िगायतका बािवुा पांगो धनुे र प्रशोधन गने मेलसन (वफरवफरे) तथा ढुङ्गा 
प्रशोधन उद्योग स्थापना गदाय साईड डे्रन, वहिो लथग्रने पोखरी, फोहर पानी प्रशोधनको 
व्यवस्था र वाय ु प्रदषुणको लनयन्त्रणको िालग समेत आवश्यक व्यवस्था गने दावयत्व 
सम्बन्त्न्धत व्यवसायीको हनुेछ ।  

(५) अनगुमन सलमलतिे अन्य ववषयका अलतररक्त उपदफा (४) बमोन्त्जमका शतयहरुको पािना िए 
निएको लनयलमत अनगुमन गने र शतय पािना नगने उद्योगहरुिाई सलमलतको लनणयय 
बमोन्त्जम शतय परुा निएसम्म उद्योग सञ्चािनमा रोक िगाउन सवकनेछ ।  

(६) प्रचलित कानून बमोन्त्जम स्थापना िई सञ्चािनमा रहेका खानी, क्रसर तथा प्रशोधन उद्योगिे 
आफ्नो उद्योगको वावषयक क्षमताको अलधनमा रही संकिन, उत्खनन गने कच्चापदाथयको 
्रमोत सवहतको वववरण खिुाई प्रत्येक वषयको िाद्र मवहनालित्र अनगुमन सलमलत र स्थानीय 
अनगुमन सलमलतिे गाउँ काययपालिकामा समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

(७) यस मापदण्ड बमोन्त्जम स्थापना र सञ्चािन हनु ेउद्योगिे प्रत्येक आलथयक वषयका िालग असार 
मसान्तलित्र आफ्नो उत्पादनको वावषयक मौज्दात र खररद ववक्रीको पररमाण सावयजलनक गरी 
सो को जानकारी गाउंपालिका र अनगुमन सलमलतिाई ददन ुपनेछ ।  

(८) उपदफा (६) र (७) बमोन्त्जमको व्यवस्था पािना नगने उद्योगिाई अनगुमन सलमलतको 
लसफाररसमा गाउंपालिकािे बन्द गनय सक्नेछ ।  

(९) उपदफा (१) को दरुी सम्वन्त्न्ध मापदण्ड परुा नहनु े गरी सञ्चािनमा रहेका क्रसर 
उद्योगहरुिाई बेनीघाट रोराङ गाउंपालिकािे एक वषयलित्र वातावरणीय अध्ययन गराई 
स्थानान्तरण गनय िगाउन ु पनेछ र यसरी स्थानान्तरण हनु नमाने्न उद्योगको हकमा 
गाउंपालिकािे खारेजीका िालग सम्बन्त्न्धत लनकाय समक्ष लसफाररस गनेछ ।  

(१०) नयाँ दताय हनुे बािवुा प्रशोधन उद्योगको हकमा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनको 
आधारमा उत्पादनमूिक उद्योगको रुपमा गाउंपालिकािे दताय गने व्यवस्था लमिाउन 
सक्नेछ ।  

(११) क्रसर उद्योगिे आफूिाई चावहने कच्चा पदाथय लसधै नदी वा वन क्षेत्रबाट उत्खनन वा 
संकिन गरी प्रशोधन गनय पाउने छैन ।  
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(१२) उपदफा (६) बमोन्त्जम क्रसर उद्योगको िालग आवश्यक पने कच्चा पदाथयको आपूलतय गदाय 
िाग्ने ववक्री मूलय वा शलुक गाउंपालिकािाई वझुाएपलछ मात्र त्यस्तो कच्चा पदाथय आपूलतय 
गनय पाइनेछ ।  

(१३) क्रसर उद्योगिाई गाउंपालिकाको सिाबाट लनधायररत दरमा उत्पाददत पररमाणको आधारमा 
व्यवसाय कर िगाउन सक्नेछ ।  

१३. ठूिा रुपान्तरणकारी राविय गौरवका प्राथलमकता प्राप्त आयोजनाका िालग ववशषे व्यवस्थााः  

(१) ठूिा, रुपान्तरणकारी राविय गौरवका तथा प्राथलमकता प्राप्त आयोजनाहरुका िालग नदीजन्य 
पदाथयको अिाव हनु नददन नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र ववकास 
साझेदारबाट सञ्चालित त्यस्ता आयोजनाहरुिाई आवश्यक पने ढुङ्गा, लगटी, बािवुाको 
वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनको पािना हनु े गरी बेनीघाट रोराङ गाउंपालिकािे 
लनयमानसुारको शलुक वा दस्तरु लिई आयोजना कायायियको लसफाररसमा तोवकएको 
स्थानबाट लनमायण सामाग्री संकिनको व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम नदीजन्य पदाथय उपिव्ध गराउन ु पदाय सम्बन्त्न्धत आयोजना 
कायायियको आवश्यक पररमाण खलुने व्यहोराको लसफाररस, सम्बन्त्न्धत लनकायिे स्वीकृत 
गरेको वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन र आयोजना सञ्चािन गने गरी िएको सम्झौता 
िगायतका कागजातको आधारमा बेनीघाट रोराङ गाउंपालिकािे शलुक वा दस्तरु लिई 
त्यस्तो नदीजन्य पदाथय उपिव्ध गराउन ुपनेछ ।  

(३) यस दफा बमोन्त्जम प्राप्त गरेको ढुङ्गा, लगटी, बािवुा आयोजनाको िालग मात्र प्रयोग गने 
व्यवस्था सम्बन्त्न्धत आयोजना प्रमखुिे लमिाउन ु पनेछ र अन्यत्र प्रयोग िएको पाइएमा 
अनगुमन सलमलतिे त्यस्तो आयोजना प्रमखुिाई सम्बन्त्न्धत लनकायमा आवश्यक कारवाहीको 
िालग िेखी पठाउन ुपनेछ ।  

(४) नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा ववकास साझेदारहरुबाट सञ्चालित 
आयोजनाहरुको वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन स्वीकृत गदाय आयोजनािाई चावहने ढुङ्गा, 
लगटी, बािवुाको पररमाणका साथै उत्खनन स्थि लनधायरण गरी प्रलतवेदनमा समावेश गने 
व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोन्त्जम सञ्चालित आयोजनाहरुको िालग आवश्यक पने ढुङ्गा, लगटी, बािवुाको 
ओसार पसार र ढुवानी गदाय समेत यस मापदण्डमा उलिेन्त्खत प्रकृया परुा गनुय पनेछ ।  

(६) बेनीघाट रोराङ गाउंपालिका आफैिे सञ्चािन गने आयोजनाका िालग आवश्यक पने 
साधारण लनमायणमखुी पदाथयको हकमा सम्बन्त्न्धत सिाको स्वीकृतीमा ववक्री मूलय वा शलुक 
निाग्ने व्यवस्था लमिाउन सक्नेछ ।  

तर त्यस्तो व्यवस्था गदाय आयोजनाको िागत अनमुान स्वीकृत गदाय नै नदीजन्य पदाथयको मूलय र 
शलुक समायोजन गरेको हनु ुपनेछ ।  

(७) सडक लनमायण तथा ववस्तारको क्रममा सडक अलधकार क्षेत्रलित्रबाट लनस्कने ढुङ्गा, लगटी, 
बािवुा जस्ता लनमायण सामाग्री सम्बन्त्न्धत आयोजनािे उपयोग गने अवस्थामा त्यस्तो 
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सामाग्रीको पररमाणका आधारमा िाग्ने लबक्री मूलय वापतको रकम बेनीघाट रोराङ 
गाउंपालिकािाई वझुाएर मात्र उपयोग गनय सवकनेछ ।  

१४. वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन सम्वन्त्न्ध व्यवस्थााः साधारण लनमायणमखुी नदीजन्य तथा 
खानीजन्य पदाथयको उत्खनन, संकिन, ढुवानी काययका िालग गररने वातावरणीय अध्ययन 
सम्वन्त्न्ध व्यवस्था वातावरण संरक्षण सम्वन्त्न्ध प्रचलित कानून बमोन्त्जम हनुेछ ।  

१५. राजस्व वाडंफाडं सम्वन्त्न्ध व्यवस्थााः बेनीघाट रोराङ गाउंपालिकािे यस मापदण्ड बमोन्त्जम 
साधारण लनमायणमखुी खानीजन्य र नदीजन्य पदाथयको ववक्री एवं अनमुलत वा नववकरण 
शलुक वा करबाट संकलित राजस्व मध्ये साठी प्रलतशत रकम गाउंपालिकाको स्थानीय 
सन्त्ञ्चत कोषमा र चालिस प्रलतशत रकम सम्बन्त्न्धत प्रदेश सरकारको प्रदेश सन्त्ञ्चत कोषमा 
जम्मा हनुे गरी वांडफांड गनुय पनेछ ।  

१६. काययववलध वनाउनाेः यस मापदण्ड बमोन्त्जम अनगुमन र लनयमन सम्वन्त्न्ध व्यवस्थाको 
कायायन्वयनका िालग स्थानीय अनगुमन सलमलतिे आवश्यक काययववलध वनाई िाग ु गनय 
सक्नेछ ।  

१७. व्यवसावयक रुपमा ववक्री गनय नहनुाेः नीन्त्ज माछा पोखरी, पेट्रोि पम्प, आवास क्षेत्र लनमायण 
िगायतका कायय गदाय लनन्त्स्कने ढुङ्गा, लगटी, बािवुाको व्यवसावयक ववक्री गनय पाइने छैन ।  

तर व्यवसावयक रुपिे ववक्री गनुय पने अवस्थामा वातावरणीय अध्ययन गराई बेनीघाट 
रोराङ गाउंपालिकामा िाग्ने शलुक वा दस्तरु वझुाई अनमुलत लिएर मात्र गनुय पनेछ ।  

१८. सूचना पाटी राख्नाेः नदीजन्य पदाथयको संकिन, उत्खनन वा ढुवानीकतायिे संकिन वा 
उत्खनन गररने स्थानको िम्वाई, चौडाई तथा गवहराई सवहतको चाि वकलिा, उत्खनन गने 
अवलध र समय, प्रयोग गररने साधन र गनुासो सनेु्न अलधकारीको नाम, पद र सम्पकय  नम्वर 
िगायतका वववरण खलुने अनसूुची ६ बमोन्त्जमको सूचना पाटी सम्बन्त्न्धत उत्खनन तथा 
संकिन स्थिमा राख्न ेव्यवस्था अलनवायय रुपमा लमिाउन ुपनेछ ।  

१९. मूलय अलिववृि करमा दताय गनुय पनेाः यस मापदण्ड बमोन्त्जम नदीजन्य पदाथयको ठेक्का लिन े
व्यवसायी अलनवायय रुपमा मूलय अलिववृि करमा दताय िएको हनु ुपनेछ ।  

२०. लनकासी सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकािे ढुङ्गा, लगटी, बािवुा जस्ता 
साधारण लनमायणमखुी पदाथयको कन्त्म्तमा एक तह प्रशोधन गरी लनकासी गने व्यवस्था 
लमिाउन सक्नेछ ।  

(२) चट्टान काटेर वा कंुदेर तयार गररने सामाग्री वा स्टोनडष्ट जस्ता पदाथय ओसार पसार गदाय 
प्याकेन्त्जङ्ग गरेर लनयायत गने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ ।  

२१. थप व्यवस्था गनय सक्नाेः यो काययववलध मापदण्ड कायायन्वयनिाई थप व्यवन्त्स्थत र 
प्रिावकारी बनाउन प्रलतकुि हनुे िएमा संघीय कानून र काययववलध ववपररत नहनुे गरी 
कानून बनाई िाग ुगररनेछ ।  
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२२. बचाउाः (१) यस काययववलधमा जे सकैु कुरा िेन्त्खएको िएता पलन वातावरण संरक्षण ऐन, 

२०७६, वातावरण संरक्षण लनयामाविी, २०७७, ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा उत्खनन ववक्री 
व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ िे गरेका लनणययहरु मान्य हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जमका िए गरेका काम कारवाही यसै मापदण्ड बमोन्त्जम िए गरेको 
मालननेछ । 

अनसूुची १ 

(दफा ४ को उपदफा (३) संग सम्बन्त्न्धत ) 
नदीको वातावरणीय अवस्था लनरीक्षण चेक लिष्ट 

क्र.सं. वववरण छ वा छैन कैवफयत 

1.  वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनिे औलंयाएका ववषय 
अनसुारको व्यवस्था 

  

2.  वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनिे संकिन तथा उत्खननको 
िालग तोकेका क्षेत्रहरु पररवतयन िएको 

  

3.  ढुङ्गा, लगटी, बािवुा, गेगर जस्ता पदाथयको अवस्था पररवतयन   
4.  संकिन, उत्खनन र ढुवानीको िालग नया ँ प्रावधानको 

आवश्यकता 
  

5.  नदीिे वहाव पररवतयन गरेको   
6.  वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनिे औलंयाएका पवहिेको 

अवस्था 
  

7.  अन्त्घलिो वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनिे औलंयाए अनसुार 
संकिन तथा उत्खनन गनय लमलने अवस्था 

  

8.  नदीिे नयाँ पदाथय थपुारेको वा वगाएको अवस्था   
9.  उत्खनन गररने पररमाण, चौवकलिा रेखाङ्कन सवहतको नाप 

नक्सा राखेको क्षेत्रको अवस्था यथावत रहेको 
  

10.  अन्य   
नोटाः वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनसंग आवि गरी यो लनरीक्षण चेक लिष्टको प्रयोग गनुय पनेछ। 
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अनसूुची २ क 

(दफा ४ को उपदफा (५) संग सम्बन्त्न्धत) 
नदीजन्य पदाथयको ववक्रीका िालग बोिपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना 

(प्रथम पटक प्रकान्त्शत लमलत..........................) 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ६२ क. र यस वेलनघाट रोराङ 

गाउंपालिकाको आलथयक ऐन ........२०.....को दफा .....को व्यवस्था बमोन्त्जम तपलसिमा 
उलिेन्त्खत नदीहरुको स्वीकृत घाटहरुबाट लनधायररत मापदण्ड बमोन्त्जम नदीजन्य पदाथय उत्खनन 
गरी वेलनघाट रोराङ गाउंपालिकािे तोकेको दरमा ववक्री गने गरी ठेक्का बन्दोवस्त गनुय पने 
िएकोिे इच्छुक व्यन्त्क्त, फमय वा कम्पनीहरुिे फमयको नववकरण िएको प्रमाणपत्र, मूलय अलिववृि 
कर दताय प्रमाणपत्र, आ.व...............को कर चकु्ता प्रमाणपत्र र नेपािी नागररकताको 
प्रमाणपत्रको प्रमान्त्णत  प्रलतलिवपहरु संिग्न गरी तपलसि बमोन्त्जमका शतयहरुको अलधनमा रही 
बोिपत्र प्रकृयामा सहिागी हनु सम्बन्त्न्धत सवैको जानकारीका िालग यो सूचना प्रकाशन गररएको 
छ ।  
तपलसिाः 

लस.नं. सूिना 
नं./बोिपत्र नं.  

बोिपत्रको 
नाम 

उत्खनन 
पररमाण (घन 

वफट) 

न्यूनतम 
बोिपत्र रकम 
(सेवा शलुक र 
मू.अ. कर 
बाहेक)  

धरौटी रकम  बोिपत्र दस्तरु 
रु.  

1. 
 

 

 

 

      

 

शतयहरुाः  
फमयको हकमा नववकरण िएको दताय प्रमाणपत्र, मूलय अलिववृि कर दताय प्रमाण पत्र 

आ.व. ...............को करचकु्ता प्रमाणपत्रको प्रमान्त्णत प्रलतलिवप र व्यन्त्क्तको हकमा नेपािी 
नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमान्त्णत प्रलतलिवप, बोिपत्र फाराम दस्तरु वापत यस कायायियमा नगदै 
लतरको वा ।।।।।।। बैंक शाखा कायायिय .......... मा रहेको यस कायायियको खाता नं 
...... मा नगद जम्मा गरेको नगद िौचर साथ लनवेदन पेश गरी यो सूचना प्रथमपटक प्रकाशन 
िएको लमलतिे ...... औ ददनको कायायिय समय लित्र कायायियबाट बोिपत्र फाराम खररद गनय 
सवकनेछ ।साथै ववद्यतुीय माध्यमबाट बोिपत्र पेश गनय चाहने बोिपत्रदातािे सावयजलनक खररद 
अनगुमन कायायियको www.bolpatra.gov.np बाट बोिपत्र सम्बन्धी कागजातहरु डाउनिोड तथा 
अपिोड गनय सक्ने व्यवस्था गररएको छ ।तोवकएको बोिपत्र दस्तरु यस कायायियको ............. 
वा यस कायायियको बैंक खातामा मालथ उलिेन्त्खत खाता नं मा जम्मा गरेको िौचरिाई बोिपत्र 
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सम्बन्धी कागजात साथ संिग्न गनुयपनेछ ।बोिपत्र पेश गने अन्त्न्तम ददन सावयजलनक लबदा पनय 
गएमा सोको िगतै्त पलछको कायायिय खलुने ददन उन्त्लिन्त्खत कायय हनुेछ । 

बोिपत्र सम्बन्धी फाराम िदाय कबोि रकम अक्षर र अंकमा स्पष्ट उलिेख गनुय पनेछ । 

अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरिाई मान्यता ददइनेछ । आफुिे कबोि गरेको अंकको 
.............. प्रलतशतको दरिे हनु आउन ेधरौटी रकम यस कायायियको ............. मा रहेको 
धरौटी खाता नं ........... जम्मा गरी सोको सक्कि बैंक िौचर वा ............ बैंकबाट इजाजत 
प्राप्त ................ बैंकबाट यस कायायियको नाममा बोिपत्र नं र नाम उलिेख गरी ......... 
ददनको म्याद सवहत जारी गररएको लबड बण्ड लसिबन्दी खाम साथ पेश गनुय पनेछ । 

खररद गरेको बोिपत्र फारामहरुमा उलिेख िएका सबै वववरणहरु िरी बोिपत्रदातािे 
प्रत्येक पानामा सही छाप गरी लसिबन्दी गरी खाम बावहर फमयको नाम, ठेगाना, कामको वववरण, 

बोिपत्र वववरण प्रोपराइटराको नाम, ठेगाना, फोन नं. मोबाइि नं. समेत स्पष्ट खिुाई फमयको 
छाप िगाई प्रथम पटक सूचना प्रकान्त्शत िएको लमलतिे ...................... औ ं ददन ददको .... 
बजे लित्र यस कायायियमा हाडयकपी वा ववद्यतुीय प्रलत दताय गनुय पनेछ ।  

एक फमय वा संस्थाको नाममा खररद गररएको बोिपत्र अको फमय वा संस्थाका नामबाट 
दान्त्खिा गनय पाइने छैन । रीतपूवयक पनय आएका बोिपत्र सम्बन्धी कागजातहरु पेश गने 
अन्त्न्तम ददनको ........... बजे देन्त्ख ववलिन्न कायायियका प्रलतलनलध, लनमायण व्यवसायी वा लनजको 
प्रलतलनलधहरुको रोहबरमा यस कायायियमा खोलिने छ । साथै बोिपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलध 
बोिपत्र खोलने समयमा उपन्त्स्थत निएमा बोिपत्र खोलन बाधा पने छैन । उक्त ददन लबदा 
परेमा सो कायय लबदाको िगतै पलछ कायायिय खिेुको ददनमा गररनेछ ।  

वप्र-लबड बैठक यो सूचना प्रकान्त्शत लमलतिे ......................... औ ददन ददनको 
................. बजे ................. गाउँपालिकाको कायायियमा हनुेछ ।ईच्छुक बोिपत्रदाताहरुिे 
उक्त बैठकमा िाग लिई यस सम्बन्धमा ववस्ततृ जानकारी हालसि गनय सक्न ुहनुेछ । उक्त ददन 
लबदा परेमा उक्त बैठक सोको िोलिपलट सोही समयमा हनुेछ । 

बोिपत्र सम्बन्धी ववस्ततृ जानकारी बोिपत्र सम्बन्धी फाराममा उलिेख गररएको हुँदा 
सोही पनु्त्स्तकाबाट अवगत गनय वा यस कायायियमा सम्पकय  राख्न सवकनेछ । म्याद नाघी, रीत 
नपगुी वा शतयसवहत पेश हनु आएका बोिपत्र स्वीकार गनय यस कायायिय बाध्य हनुे छैन । 
बोिपत्र स्वीकृत गने वा नगने सम्बन्धी सम्पूणय अलधकार यस कायायियमा सरुन्त्क्षत रहनेछ । 

बोिपत्र स्वीकृत िएमा सोको सूचना पाएको वा घरदैिोमा सूचना टाँस िएको लमलतिे 
.................. ददनलित्र मू.अ. कर दताय प्रमाणपत्र समेत लिई कबोि अंकको प्रथम वकस्ताबापत 
...................... प्रलतशतिे हनुे रकम अलनवायय  बझुाउनपुनेछ । दोस्रो वकस्ताबापत 
.................... प्रलतशतिे हनुे रकम नेपाि राि बैंकबाट ईजाजत प्राप्त ..................... 
बैंकबाट यस कायायियको नाममा ................ साि .................मसान्त सम्म म्याद सवहत 
जारी गररएको बैंक ग्यारेन्टी (परफरमेन्स बन्ड) समेत पेश गरी पट्टा उठाउनपुनेछ । साथै 
बोिपत्र कबोि गने व्यन्त्क्त वा फमयिे आफुिे कबोि गरेको अंक, सेवा शलुक बापत हनु आउने 
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जम्मा रकमको लनयमानसुार थप ............ % भ्याट रकम समेत यस कायायियमा बझुाउनपुनेछ 
। लनयमानसुार नेपाि सरकारिाई आयकर तथा अन्य कर बोिपत्रदातािे छुटै्ट बझुाउन ुपनेछ । 
तोवकएको म्यादलित्र पट्टा उठाउन नआएमा रान्त्खएको धरौटी रकम जफत गरी लनयमानसुार 
बोिपत्र बन्दोवस्त गररनेछ । यस गाउँपालिकाका नदी तथा नदीहरुको उत्खनन ् क्षेत्र र 
उत्खनन ्पररमाणका सन्दियमा स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ सम्बन्त्न्धत स्थानीय तहबाट 
जारी िएका कानून, प्रदेश कानून तथा अन्य प्रचलित कानून वा मापदण्ड बमोन्त्जम हनुेछ । साथै 
यस कायायियबाट गररएको वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन यस बोिपत्र सम्झौताको अलिन्न अंग 
मालननेछ । 

(नोट: ववस्ततृ जानकारीको िालग यस कायायियको website- www.benighatrorangmun.gov.np 

मा समेत हेनय सवकनेछ ।) 
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अनसूुची - २ ख 

(दफा ४ को उपदफा (५) सँग सम्बन्त्न्धत) 
ठेक्का सम्झौता फाराम 

लिन्त्खतम  ..................... नाती ......................... छोरा ............................ 
न्त्जलिा ............... गाउँपालिका वडा नं ............... स्थायी घर िई हाि ................. 
गाउँपालिका वडा नं ................ मा बसोबास गदै आएको वषय ...................... को 
....................... िे तपलसि बमोन्त्जमको शतयमा तपलसि बमोन्त्जमको क्षेत्रमा ................ 
ठेक्का बन्दोवस्त गने गरी यस कायायियबाट प्रकान्त्शत गररएको लमलत ...................... को ठेक्का 
नं ..................... को सूचना बमोन्त्जम ढुङ्गा, लगट्टी र बािवुा उत्खनन,् संकिन तथा ववक्री 
ववतरणका िालग तपाई समेतिे पेश गनुय िएको बोिपत्र मूलयांकन गदाय आ.व. .............. का 
िालग .................. रु .....................(मू.अ.कर बाहेक) मा तपाईसँग ठेक्का सम्झौता गनय 
लमलत ................. मा यस कायायियबाट लनणयय िएको हुँदा उपयुयक्त लनणयय अनसुार तपलसिका 
शतय बमोन्त्जमतपलसि बमोन्त्जमका क्षेत्रमा ..................... गाउँपालिकाको तफय बाट आय संकिन 
गने ठेक्काको मन्जरुी िई सम्झौता गनय उपन्त्स्थत िएको छु । तपलसिमा िेन्त्खए बमोन्त्जमको 
शतयमा कुनै घटीबढी नपारी कामकाज गरी लमलत .......................... मा यस कायायियिाई 
................... प्रलतशत छुट पाउने रकम कटाई सम्पूणय वकस्ताको रकम एकमषु्ट रु 
........................(मू.अ.कर बाहेक) बझुाई लमलत ................... देन्त्ख लमलत ..........सम्म 
आ.व. ..................को िालग ठेक्का चिाउनेछु । पलछ मैिे गरेको सम्झौता उपर कुनै कुरा 
उजरु गने छैन, गरे यसै कागजातबाट बदर गररददन ुिनी मेरो मानोमानी राजीखसुी सँग रकम 
चिनको कवलुियत िेखी यस कायायियमा बझुाएको छु । 

तपलसि: 
(१) यस सम्झौतापत्रमा उलिेख गररए बमोन्त्जमका क्षेत्र लित्र र शतयको अधीनमा रही आ.व. 

.......... का िालग ............. प्रलतशत छुट पाउने रकम कटाई सम्पूणय वकस्ताको रकम 
एकमषु्ट रु. ....... |- (मू.अ.कर बाहेक) वा प्रथम वकस्ता बापतको रु ......... (मू.अ.कर 
बाहेक) बझुाई ......... गते देन्त्ख ............. सम्मको िालग प्रचलित कानूनको अधीनमा 
रही ............... आय संकिन गनेछु । 

(२) उक्त आय संकिन गनयका िालग गाउँपालिका क्षेत्र लित्र रहेका यसै साथ संिग्न सूचीका 
मािवस्तमुा सोही सनु्त्चमा तोवकएको दरमा ववक्री मूलय, सेवा शलुक वा दस्तरुको रुपमा 
आय संकिन गने गरी गाउँपालिका .................... िाई अलग्रम एकमषु्ट वा प्रथम वकस्ता 
बापतको रकम बझुाएको छु । 

(३) सो आय संकिन गनय गाउँपालिकाबाट लनधायरण िएको वस्तमुा तोवकददएको डर बाहेक अन्य 
कुनै वकलसमको कर सेवा शलुक, दस्तरु इत्यादद थप गरी लिने छैन र .................. 
गाउँपालिकाबाट प्रमान्त्णत गररए बाहेकका रलसदहरु प्रयोग गरी आय संकिन गने छैन । 
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अनगुमन सलमलत वा स्थानीय तहबाट अनगुमन हुँदा कुनै अनलधकृत रकम असिु उपर 
गरेको वा अनलधकृत रसीद प्रयोग गरेको पाईएमा लनयमानसुार कारबाही र सजाय िएमा 
मिाई मञ्जुर छ । 

नदीजन्य पदाथयहरु उत्खनन,् संकिन र ववक्री ववतरण गने शतयहरु: 
१. साधारण लनमायणमखुी नदीजन्य पदाथयहरु घाटगद्दी स्थि तोवक लनधायररत स्थानबाट, मात्र 

उत्खनन ्तथा ववक्री ववतरण गनुयपनेछ । 

२. साधारण लनमायणमखुी नदीजन्य पदाथयको उत्खनन ् संकिन गरी घाटगद्दी क्षेत्रबाट ववक्री 
ववतरण गने क्रममा उन्त्लिन्त्खत शतयहरु पािना िए निएको सम्बन्धमा अनगुमन सलमलत 
तथा गाउँपालिकािे अनगुमन गरी आवश्यक लनदेशन ददन सक्नेछ ।लनदेशन पािना गने 
दावयत्व सम्बन्त्न्धत ठेकेदारको हनुेछ । 

३. ठेक्का कबोि गने व्यन्त्क्त वा फमयिे आफुिे कबोि गरेको अंकको साथै उत्खनन्को िालग 
उन्त्लिन्त्खत पररमाणको आधारमा ववक्री शलुक बापतको दरिे हनु आउने रकम समेतको 
वहसाबिे लनयमानसुार थप ................. मू.अ.कर रकम समेत गरी एकमषु्ट वा ........ 
वकस्तामा ....... प्रलतशतका दरिे ................... मसान्त लित्र र ................ मवहनाको 
अन्त्न्तममा यस कायायियमा बझुाउन ुपनेछ । 

४. यस गाउँपालिकाका नदी तथा नदीहरुको उत्खनन ् क्षेत्र र उत्खनन ् पररमाणका सन्दियमा 
स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४, प्रदेश कानून, नदीजन्य लनमायण सामग्रीहरुको उपयोग 
सम्बन्धमा िएका अध्ययन प्रलतवेदन एवं वातावारणीय परीक्षण प्रलतवेदन यस ठेक्का 
सम्झौताको अलिन्न अंग रहनेछन ्। 

५. यस ठेक्का सम्झौतामा उलिेन्त्खत नदीहरु बाहेक नदीजन्य पदाथयको उत्खनन, संकिन तथा 
ववक्री ववतरण कायय चरेु, मध्यवलतय क्षेत्र, राविय लनकुन्ज, सामदुावयक वन र नेपाि सरकारिे 
लनषधे गरेको स्थानहरुबाट गनय पाइनेछैन । 

६. ववक्री मूलय वा दस्तरु शलुक तोवकएको संकिन केन्द्रमा मात्र उठाउन ु पनेछ । राविय 
राजमागय र सहायक राजमागयमा ढाट राख्न पाइनेछैन । 

७. नेपाि सरकार वा ................. गाउँपालिकािाई प्रचलित कानून बमोन्त्जम बझुाउनपुने अन्य 
कर दस्तरु, शलुक आदद सबै ठेकेदार स्वयंिे सम्बन्त्न्धत लनकायमा बझुाउन ुपनेछ । सो 
बापत बझुाएको रकमिाई कबोि गरेको ठेक्का रकमबाट कट्टा गनय पाइनेछैन । 

८. शलुक उठाउने रसीदहरु ठेक्काको न्त्शषयक अनसुार छुट्टा छुटै्ट ठेकेदारिे आफ्नै तफय बाट छपाई 
गरी यस कायायियको छाप िगाई प्रमान्त्णत गराएर र रसीद लनयन्त्रण खातामा नम्बर 
दान्त्खिा गरेर मात्र कर दस्तरु उठाउन प्रयोगमा लयाउनपुनेछ । 

९. ववक्री मूलय वा शलुक असिु गनुयपने डर रेटको सूची तालिका र शतयहरु सवहतको होलडयङ 
बोडय कर संकिन केन्द्रमा अलनवायय रुपिे ठेकेदारिे सवयसाधारणिे देख्नगेरी राख्न ुपनेछ । 

१०. ठेक्का सम्बन्धमा कुनै वववाद परेमा त्यस्तो वववादको समाधान प्रचलित कानून बमोन्त्जम 
हनुेछ । 
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११. तोवकएको म्याद लित्र ठेकेदारिे गाउँपालिकािाई बझुाउन ु पने वकस्ता रकम नबझुाएमा 
............ गाउँपालिकािे जनुसकैु बखत ठेक्का तोड्न सक्नेछ र हानी नोक्सानी क्षलतपूलतयको 
रकमको साथै बाँकी वकस्ता रकमको ................ % का दरिे ब्याज समेत ठेकेदारबाट 
गाउँपालिकािे असिु गनेछ । 

१२. .................. गाउँपालिकािे ववक्री मूलय वा शलुक कर असूि गररसकेको लनमायण 
सामग्रीमा पनु: अको स्थानीय तहबाट कर िगाउन पाइने छैन । 

१३. प्रचलित ऐन, लनयम बमोन्त्जम ठेक्काको शतय तथा दररेटमा कुनै संशोधन िएमा संशोलधत 
व्यवस्था बमोन्त्जम हनुे गरी कायायन्वयन गनुयपनेछ । 

१४. ठेक्का संकिन केन्द्रको वववरण लनम्न अनसुारको ढाँचामा राख्न ुपनेछ । तोवकएको स्थान 
बाहेक अन्य स्थानमा संकिन केन्द्र राख्न ु पने िएमा ............... गाउँपालिकाको पूवय 
न्त्स्वकृलत लिएर मात्र राख्न ुपनेछ । 

संकिन केन्द्र राख्न ेस्थान 

क्र.स. ठेक्काको वकलसम संकिन केन्द्र राख्न ेस्थान कैवफयत 

१    

१५. आ.व. .................को िालग लनम्नानसुारको नदीजन्य सामग्रीमा प्रलत घन वफट ववक्री दर 
रु ............ मा मू.अ.कर बापत ............ प्रलतशत थप गरी लनम्न अनसुार ववक्री मूलय 
वा शलुक संकिन गनय पाइनेछ । साथै तोवकएको अवलधिन्दा पवहिे तोवकएको पररमाण 
उत्खनन ्िएको खण्डमा थप पररमाण उत्खनन ्गनय रोक िगाइनेछ । 

१६. उत्खनन ् संकिन तथा ववक्री गररने साधारण लनमायणमखुी नदीजन्य पदाथयको मौज्दात 
आलथयक वषयको अन्तमा शनु्य गनुयपनेछ । शनु्य गनय नसकेको पररमाण गाउँपालिकािे 
जफत गरी लििाम ववक्री गनेछ । 

१७. साधारण लनमायणमखुी नदीजन्य तथा खानीजन्य पदाथय ववक्री बापत गाउँपालिकािाई बझुाउन ु
पने ववक्री शलुकको वववरण देहायको ढाँचामा राख्नपुनेछ । 

 (प्रलत घन वफटमा)  

नदीजन्य वा खानीजन्य 
पदाथय 

ठेकेदार लिन पाउन े
ववक्री मूलय वा शलुक 

(......%) 

मू.अ.कर रकम 
(........%) 

कुि जम्मा 
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१८. सामान्य लनमायणमखुी नदीजन्य उत्खनन,् संकिन तथा ववक्री गदाय राविय गौरवका साथै 

रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुिाई ववशेष प्राथलमकता ददनपुनेछ । 

१९. नदीबाट नदीजन्य पदाथयहरु उत्खनन ्गदाय वातावरणमा प्रलतकूि प्रिाव पने गरी कुनैपलन 
कायय गनय पाइने छैन । 

२०. ठेकेदारिे यस सम्झौतामा उन्त्लिन्त्खत सम्पूणय शतयहरु पूणय रुपिे पािना गनुय पनेछ र सोको 
लनयलमत रुपमा गाउँपालिकाबाट अनगुमन हनुेछ । यस्तो अनगुमनबाट शतय उलिङ्घन 
िएको पाइएमा कायायियिे जनुसकैु बखत ठेक्का तोड्न सक्नेछ र यसबाट ठेकेदारिाई हानी 
नोक्सानी हनु गएमा कायायिय न्त्जम्मेवार हनुेछैन र त्यसको क्षलतपूलतय  ददइनेछैन । 

२१. साधारण लनमायणमखुी नदीजन्य पदाथय उत्खनन ्र संकिन गदाय िौलतक, जैववक, सामान्त्जक, 

आलथयक र सांस्कृलतक क्षते्रमा पने असरहरुिाई कम गने प्रवक्रयाहरु अविम्बन गरी ढुङ्गा, 
लगट्टी, बािवुा आदद संकिन तथा ढुवानी गनुय पनेछ । 

२२. साधारण लनमायणमखुी नदीजन्य पदाथय उत्खनन ् स्थिसम्म जाने बाटो ममयत गने अवस्था 
आएमा ठेकेदार आफैिे ममयत गनुय पनेछ । सो बापत िागेको खचय गाउँपालिकामा दाबी 
गनय पाइने छैन । 

२३. उत्खनन ्गदाय नन्त्जक रहेको सडक वन तथा खोिा नािाको वकनारा, घाटिाई कुनै हानी 
नोक्सानी नहनुे र सवयसाधारण जनताको घरजग्गा, कुिो, बाँधमा क्षलत नहनु ेगरी उत्खनन ्
गनुय पनेछ । 

२४. कलिटय, सडक, बाटो तथा सावयजलनक लनमायण स्थिबाट दवैुतफय  दईु सय लमटर लित्र लनमायण 
सामग्रीहरु उत्खनन ्गनय पाइनेछैन । 

२५. मखु्य मागयबाट बोलडर, ग्रािेि, बािवुा उत्खनन ्गने स्थिसम्म जाने आउने बाटो लनमायणको 
कायय गदाय लनजी जग्गामा पने िए सम्बन्त्न्धत जग्गाधनीको मन्जरुीनामा लिन ुपनेछ र वन 
क्षेत्र िएर जाने िए वन कायायिय सँग सम्पकय  र समन्वय राखी ठेकेदारिे बाटो लनमायण 
गनुय पनेछ । 

२६. ठेक्का सम्झौता िएको लमलतको िोलिपलट देन्त्ख ............ सम्म ववहान ................ बजे 
देन्त्ख बेिकुा .......... बजे सम्म मात्र उत्खनन ्एवं संकिन समय अवलध हनुछे । 

२७. साधारण लनमायणमखुी नदीजन्य तथा खानीजन्य पदाथयको उत्खनन ् तथा संकिन काययमा 
एक्स्कािेटर, डोजरजस्ता िारी उपकरणहरुको प्रयोग गदाय वातावरणीय प्रलतवेदनको 
प्रावधानमा उलिेख िएका शतय तथा सीमालित्र रही मात्र प्रयोग गनुय पनेछ । 

२८. ठेक्का िागेको स्थानबाट दस्तरु वा शलुक छलि मािवस्त ुउठाई अन्यत्र िागेको वा स्टक 
गरेको फेिा परेमा त्यस्तो मािवस्तकुो दस्तरु वा शलुक जनुसकैु स्थानमा िागेको िएपलन 
सम्बन्त्न्धत ठेकेदारिे पठाउन सक्नेछ । 
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२९. उत्खनन ्पिात ्काम निाग्ने िनी छोलडएको लनमायण सामग्रीहरु जनु स्थिबाट लनकालिएको 
हो, सोही स्थिमा िगी पूवय अवस्थामा छोड्न ुपनेछ । नदीको धार बदलिने गरी उत्खनन ्
गनय पाइनेछैन । 

३०. साधारण लनमायणमखुी नदीजन्य पदाथयको उत्खनन ् गने काययमा संिग्न हनुे कमयचारी वा 
कामदारहरुिे प्रयोग गने सरुक्षा सामग्री तथा औजारहरु ठेकेदार स्वयमिे उपिब्ध गराई 
सम्पूणय सरुक्षा सतकय तासाथ उत्खनन ्तथा ववक्री प्रबन्ध लमिाउन ुपनेछ । 

३१. ठेक्का सम्झौता बमोन्त्जमको कायय गदाय वातावरणमा कुनै प्रलतकूि प्रिाव नपने गरी ठेकेदारिे 
व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ । साथै कामदार तथा कमयचारीहरुको सरुक्षाको िालग बीमा गने 
गराउने दावयत्व समेत लनज ठेकेदारको हनुेछ । 

३२. स्वीकृत वातावरणीय प्रलतवेदनमा उलिेख िएका वातावरणीय प्रिाव न्यूनीकरणका 
उपायहरुको पूणय पािना गरी नदीजन्य पदाथय उत्खनन,् संकिन तथा ववक्री गनुय पनेछ । 

३३. यसमा उलिेख िएका कुराहरुमा सोही बमोन्त्जम र यसमा उलिेख निएका कुराहरुको 
हकमा प्रचलित कानून बमोन्त्जम हनुेछ ।
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अनसूुची-२ ग 

(दफा ४ को उपदफा (५) सँग सम्बन्त्न्धत) 
पट्टाको फाराम 

…............. गाउँपालिकाबाट ्रमी ............. को नाती ............... को छोरा 
................. न्त्जलिा ................. गा.पा वडा नं ............ स्थायी घर िई हाि 
.................. गा.पा वडा नं. ................. मा बसोबास गदै आएको वषय ............. को 
................ िे ............... कानून बमोन्त्जम ............... गाउँपालिकाको लनलमत्त तपलसि 
बमोन्त्जमको शतयमा तपलसि बमोन्त्जमको क्षेत्रमा तपलसि बमोन्त्जमको दरिे आय रकम संकिन 
गनय ठेक्का बन्दोबस्त गने गरी यस ....... गाउँपालिकाबाट बोिपत्र आव्हान गररए अनसुार तपाई 
समेतिे ददन ु िएको बोिपत्रको मूलयांकन हुँदा आ.व. .........को िालग रु .................. |- 
(मू.अ.कर बाहेक) अक्षरुपी ................... मात्रमा ठेक्का ददने गरी तपाईसँग ठेक्का बन्दोवस्त गनय 
लमलत ......................मा यस गाउँपालिकाबाट िएको लनणयय अनसुार तपलसिका शतय बमोन्त्जम 
हनुे गरी आय संकिन गनय मन्जरुी िई कवलुियत गररददन ुिएको हुँदा कबलुियत बमोन्त्जम घटी 
बढी नपारी तपलसिमा िेन्त्खए बमोन्त्जमको लमलत लित्र ............... गाउँपालिकािाई सम्पूणय 
वकस्ताको रकम रु .......... |- वा प्रथम वकस्ता बापतको रकम रु ........... बझुाई लमलत 
................. देन्त्ख लमलत ............ सम्म आ.व. ..................... को िालग देहाय बमोन्त्जमका 
स्रोतहरुबाट देहाय बमोन्त्जमको दरमा ववक्री मूलय वा शलुक संकिन गने कायय गनुयहोिा 
।तपाईिे गरी ददनिुएको सम्झौता र यो पट्टाको बन्त्खयिापकामकाज गरेको वा देहायमा उलिेख 
िएको दरमा फरक पारी ववक्री मूलय वा शलुक असिु गरेको ठहरे तपाईसँग िएको ठेक्का तोडी 
तपाईको नाम कोिो सूचीमा रान्त्खने र त्यसबाट यस गाउँपालिकािाई हनु जाने नोक्सानीको 
सम्पूणय रकम तपाईिे राखेको बैंक जमानत वा नगदै दान्त्खिा गरेको रकमबाट असिु उपर 
गररनेछ । पलछ तपाईको कुनै कुरामा उजरु दाबी िाग्ने छैन िनी आजै यस ............. 
गाउँपालिकाबाट ठेक्का चिनको पूजी गररददईएको छ । 

तपलसि 

(१) सम्झौता उलिेख गररए बमोन्त्जमका क्षेत्र लित्र र शतयको अलधनमा रही आ.व 
......................... को सम्पूणय वकस्ता वा प्रथम वकस्ता बापतको रकम रु 
................... |- बझुाई .............. साि ............. गते देन्त्ख .......... साि 
............ सम्मिाई प्रचलित कानूनको अलधनमा रही ........... गाउँपालिकाको आय 
संकिन गने । 

(२) उक्त आय संकिन गनयका लनलमत्त .......... गाउँपालिका क्षेत्र लित्र रहेका यसै साथ संिग्न 
सूचीका मािवस्तमुा सोही सूचीमा तोवकएको दरमा ववक्री मूलय वा शलुकको रुपमा आय 
संकिन गनेछु । यसरी आय संकिन गदाय करदातािाई ददइने िरपाई रसीद यसै 
गाउँपालिकाबाट प्रमान्त्णत गराई प्रयोग गनेछु । 



23 

(३) सो आय संकिन गनय ................ गाउँपालिकाको कायायियबाट लनधायरण िएको वस्तमुा 
तोवकददएको डर बमोन्त्जम बाहेक अन्य कुनै वकलसमको कर, सेवा शलुक वा दस्तरु इत्यादद 
िगाई लिइने छैन र यस कायायियबाट प्रमान्त्णत गररए बाहेकका रसीदहरु प्रयोग गरी आय 
संकिन गररने छैन । यदद कुनै अनलधकृत रकम असिु उपर गरेको वा अनलधकृत रसीद 
प्रयोग गरेको पाईएमा लनयमानसुार कारबाही र सजाय हनुेछ । 

(४) अन्य कुराहरु तपाई र यस गाउँपालिकाको कायायिय बीच िएको सम्झौता बमोन्त्जम हनुेछ।  

(५) साधारण लनमायणमखुी नदीजन्य पदाथयको उत्खनन,् संकिन र ववक्री गदाय देहायका स्थानबाट 
लनम्न बमोन्त्जमको पररमाणमा मात्र गनुयपनेछ । 

क्र.स. नदीजन्य पदाथय 
उत्खनन ्गने स्थान 
र नदीको नाम 

बािवुा 
(क्यू.वफ) 

ढुङ्गा (क्यू.वफ) ग्रािेि/लगट्टी 
(क्यू.वफ) 

संकिन गने 
स्थान 

१.      

२.      

३.      

४.      

५.      

६.      

७.      

८.      

९.      

१०.      
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अनसूुची-३ 

(दफा ४ को उपदफा (७) सँग सम्बन्त्न्धत) 
पटके प्रवेश आदेश 

ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा जस्ता साधारण लनमायणमखुी नदीजन्य पदाथय उत्खनन,् संकिन र ढुवानी 
काययको िालग वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन कायायन्वयनका सन्दियमा अलनवायय प्रयोग गररन ुपने 
पररमाण लनयन्त्रण तथा नदी प्रवेश आदेश  

नदी नाम : 
नाका वा स्थानको नाम : 
प्रवेश आदेश लमलत:      समय:  प्रवेश आदेश नं 

नदी प्रवेश आदेश वववरण  

१. ढुवानी गरी िैजाने नाकाको नाम: 
   ठेगाना:       सम्पकय  फोन नं: 
२. ढुवानी गररने पदाथयको नाम: 
३. ढुवानी गरी िैजाने साधनको नाम:    सवारी दताय नं : 
४. लनकािी िैजाने पदाथयको पररमाण:    घन फूट: 
५. ढुवानी गरी िैजाने स्थान: 
६. ढुवानी गरी िैजाने पदाथयको प्रयोजन: 
(जनु प्रयोजनका िालग िैजान ेहो कुनै एकमा न्त्चन्ह िगाउन)े 

(क) लनजी लनमायण 

(ख) सावयजलनक लनमायण 

(ग) प्रशोधन पलछ ववक्री  

(घ) अन्य (प्रयोजन खिुाउने ..............................) 

(नोट: यो आदेश नलिई ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा जस्ता साधारण लनमायणमखुी नदीजन्य पदाथय उत्खनन,् 

संकिन गने सवारी साधन नदीमा प्रवेश गनय, ओसार-पसार गनय र संचय वा िण्डारण गनय 
लनषधे गररएको छ ।कवह कतै त्यस्तो पाईएमा प्रचलित कानून बमोन्त्जम सजाय हनुेछ ।) 

प्रवेश आदेश ददने कमयचारीको नाम थर: 
सवह: 
 

ठेकेदार वा प्रलतलनलधको नाम थर: 
सवह: 
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अनसूुची-४ क 

(उत्खननकतायिे राख्न ेदैलनक उत्खनन ्अलििेख) 
(दफा ७ को उपदफा (६) सँग सम्बन्त्न्धत) 

खानी वा नदीबाट ढुङ्गा, लगट्टी र बािवुा जस्ता साधारण लनमायणमखुी पदाथय उत्खनन ्
ओसारपसार काययको िालग वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनको कायायन्वयनका सन्दियमा उत्खनन ्
स्थान अनसुार पररमाण लनयन्त्रणका िालग दैलनक तयार गररन ुपने अलििेख  

नाका वा स्थान िएको खानी वा नदीको नाम : 
उत्खनन ्गररएको नाका वा स्थानको नाम : 
क्र.स. उत्खनन गररएको लमलत  उत्खनन ् गररएको 

पररमाण  

उत्खननकताय वा 
प्रलतलनलधको 
दस्तखत  

अनगुमनकतायको 
दस्तखत  

१.     

२.     

३.     

४.     

५.     

६.     

७.     

८.     

९.     

१०.     
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अनसूुची -४ ख 

दैलनक पटके ववक्री वा ढुवानी अलििेख तेरीज 

(दफा ७ को उपदफा (६) सँग सम्बन्त्न्धत) 
नदीजन्य तथा खानीजन्य ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा जस्ता साधारण लनमायणमखुी पदाथय उत्खनन ् र 
संकिन काययको िालग वातावरणीय अध्ययन कायायन्वयन सन्दियमा ढुवानी क्षेत्र अनसुार पररमाण 
लनयंतं्रका िालग दैलनक तयार गररने अलििेख तेरीज 

नदी वा खानीको नाम: 
नाकाको नाम: 
लमलत: 
क्र.स. ढुवानी लमलत पटके ववक्री आदेश 

नं 

पटके ववक्री 
िएको पररमाण 

ववक्री िएको 
पदाथय िैजान े
सवारी नं 

कैवफयत 

१.  
 

    

२.  
 

    

३.  
 

    

४.  
 

    

५.  
 

    

६.  
 

    

७.  
 

    

८.  
 

    

९.  
 

    

१०.  
 

    

नोट : यस फाराम उत्खनन ्स्थिबाट प्रत्येक पटक िरी पटके ववक्री आदेशको १ प्रलत संिग्न 
गरी दैलनक रुपमा ............ गाउँपालिकािाई अलनवायय रुपमा पठाउन ुपनेछ ।
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  अनसूुची-५ 

(दफा ९ को उपदफा (७) सँग सम्बन्त्न्धत) 
...................... गाउँपालिका र न्त्जलिा अनगुमन सलमलतबाट अनगुमन गदाय प्रयोग हनु ेअनगुमन 

चेक लिष्ट 

क्र.स. वववरण  छ वा छैन  कैवफयत  

१ मेन्त्शन उपकरणको प्रयोग सम्झौता अनसुार    

२ प्रयोग हनुे एक्स्कािेटरको संख्या सम्झौता अनसुार    

३ प्रयोग गने क्षेत्र पािना िएको    

४ संकिन, उत्खनन ्र ढुवानीको समय पािना िएको    

५ अलधकतम गवहराईको मापदण्ड पािना िएको   

६ लनकालिने पररमाण पािना िएको    

७ मखु्य वस्ती देन्त्ख मेन्त्शन उपकरणको प्रयोग गने क्षेत्र सम्मको 
औषत दरुी पािना िएको  

  

८ स्थानीय सडक देन्त्ख मेन्त्शन उपकरणको प्रयोग गने क्षेत्र सम्म 
औषत दरुी पािना िएको 

  

९ थपुाने काम नदी तटीय क्षते्रमा नगने ववषय पािना िएको    

१० दैलनक उत्खनन ्अलििेख   

११ दैलनक ववक्री ढुवानी तेररज   

१२ प्रशोधन गने व्यवस्था लमिाई प्रशोलधत पानी मात्र नदीमा लमसाउने 
व्यवस्थािाई कडाईका साथ िागू िएको  

  

१३ रेखांकन सवहतको नाप नक्शा राखेको    

१४ मागयको धिुो उड्न नददन लनयलमत पानी छकय ने प्रबन्ध    

१५ साईड डे्रन र वहिो लथग्रने पोखरी (सेवटङ पोण्ड) को व्यवस्था 
गरेको  

  

१६ उत्खनन ्स्थिमा काम गने कामदारका िालग अस्थायी शौचाियको 
प्रबन्ध गरेको  

  

१७ उत्खनन ्गररने पररमाण, चौवकलिा, उत्खनन ्ववलध राखेको    

१८ गनुासो सनेु्न अलधकारीको नाम र सम्पकय  नं र सूचना पाटी    

१९ क्रसर उद्योगिे पािना गनुय पने दरुी सम्बन्धी मापदण्डको पािना    

२० शून्य मौज्दात सम्बन्धी व्यवस्थाको पािना    

२१ ढुवानी र ओसारपसार सम्बन्धी मापदण्डको पािना    

२२ तोवकएको बजार मूलयको पािना    

२३ अन्य कुनै ववषयहरु    
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अनसूुची-६ 

(दफा १७ सँग सम्बन्त्न्धत) 

उत्खनन ्स्थिमा राख्न ुपने सूचना पाटीको नमूना 
साधारण लनमायणमखुी नदीजन्य तथा खानीजन्य पदाथय उत्खनन,् संकिन र ढुवानी गने 

काययको िालग वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन कायायन्वयनको सन्दियमा उत्खनन ् तथा संकिन 
स्थिमा सावयजलनक जानकारीका िालग रान्त्खने सूचना पाटी                     

(क) उत्खनन,् संकिन गररने स्थि: 
(ख) उत्खनन,् संकिनको वववरण  

 १. नदी वा खानीको नाम: 
 २. ठाउँको नाम : 
 ३. उत्खनन ्गररने पररमाण घनवफट मा : 
 ४. उत्खनन ्काययमा प्रयोग हनुे साधन : 
 ५. उत्खनन ्गने कायय गनय अलधकार प्राप्त ठेकेदार फमयको नाम र ठेगाना : 
 ६. उत्खनन ्गने अवलध : लमलत २०../००/०० ... गते बाट २०../.../...  लित्र । 

(कुनै गनुासो वा थप जानकारीको िालग ........................... गाउँपालिकामा सम्पकय  गने)   
 

 
 

आज्ञािे 

िक्ष्मण प्रसाद िट्टराई 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 


