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राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको आन्तररक राजस्व (नदीजन्य पदार्थको) 
िङ्किन तर्ा लिक्री ववतरण िम्िन्धी कायथववलध, २०७५ 

 

प्रस्तावनााः 
नेपािको िंववधान, २०७२ को अनिूुची–८ मा वगीकरण गररएको 

क्र.िं. १ देक्ि २२ िम्मको क्षेत्रालधकारहरुिाट प्राकृलतक स्रोत मालर्को 
अलधकार स्र्ानीय तहिाई प्राप्त भई स्र्ानीय िरकार िञ्चािन ऐन, 

२०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) (घ) को स्र्ानीय कर, िेवा 
शलु्क तर्ा दस्तरु शीर्थकको शीर्थक नं. (६) मा ढुङ्गा, लगट्टी, िािवुा, 
माटो, काठ, दाउरा, जराजरुी, स्िेट, िरीढुङ्गा आदद प्राकृलतक एवं 
िानीजन्य वस्तकुो लिक्री तर्ा लनकािी शलु्क दस्तरु िङ्किन, उपदफा 
(२)(छ) को स्र्ानीय तथ्याङ्क र अलभिेि िङ्किन शीर्थकको शीर्थक नं. 
(४) मा िम्भाव्य प्राकृलतक श्रोत तर्ा िाधनको पवहचान तर्ा अलभिेि 
व्यवस्र्ापन, उपदफा (२) (प) को जिाधार, वन्यजन्त,ु िानी तर्ा 
िलनज पदार्थको िंरक्षण शीर्थकको शीर्थक नं. (७) मा ढुङ्गा, लगट्टी, 
िािवुा, माटो, िरीढुङ्गा, तर्ा स्िेट जस्ता िानीजन्य वस्तकुो िवेक्षण, 

उत्िनन ् तर्ा उपयोगको दताथ, अनमुलत, नवीकरण, िारेजी र 
व्यवस्र्ापनमा ददएको अलधकारिाई कायाथन्वयन गने िन्दभथमा राक्सिराङ्ग 
गाउँपालिका प्रशािवकय कायथववलध लनयलमत गने ऐन, २०७४ को दफा 
४ िमोक्जम राक्सिराङ्ग गाउँ कायथपालिकाको लमलत २०७५ पौर् ५ गते 
ििेको गाउँ कायथपालिकाको िैठकको लनणथय िमोक्जम यो कायथववलध 
क्स्वकृत गरी िागू गररएको छ । 
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१.  िंक्क्षप्त नाम र प्रारम्भाः 
१.१ यो कायथववलधको नामाः ʺराक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको नदीजन्य 

पदार्थको िङ्किन तर्ा लिक्री ववतरण िम्िन्धी कायथववलध, 

२०७५ʺ रहेको छ । 

१.२. यो कायथववलध राक्सिराङ्ग गाउँपालिका गाउँ“कायथपालिकािे स्वीकृत 
गरेको लमलत देक्ि िाग ुहनुेछ । 

२. पररभार्ााः ववर्य वा प्रिङ् गिे अको अर्थ निागेमा यि 
कायथववलधमा 

२.१ "कायथववलध" भन्नािे राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको नददजन्य पदार्थको 
िङ्किन तर्ा लिक्री ववतरण िम्िन्धी कायथववलध, २०७५ रहेको 
छ ।  

२.२ "मन्त्रािय" भन्नािे िंक्घय मालमिा तर्ा िामान्य प्रिाशन 
मन्त्राियिाई जनाउन ेछ । 

२.३ "क्जल्िा अनगुमन िलमलत" भन्नािे मकवानपरु क्जल्िाको क्जल्िा 
िमन्वय िलमलतका प्रमिुको िंयोजकत्वमा रहेको क्जल्िा 
अनगुमन तर्ा िमन्वय िलमलतिाई जनाउने छ । 

२.४ "गाउँ अनगुमन िलमलत" भन्नािे गाउँपालिका अध्यक्षतामा रहेको 
अनगुमन िलमलतिाई जनाउने छ । 

२.५ "क्जिि" भनान्िे क्जल्िा िमन्वय िलमलत मकवानपरुिाई जनाउने 
छ । 

२.६ "गाउँपालिका" भन्नािे राक्सिराङ्ग गाउँपालिका, चैनपरु, 
मकवानपरुिाई जनाउनेछ । 

२.७ "नददजन्य पदार्थ "भन्नािे िंकिन/उत्िनन गनथ अनमुती भएको 
नदद वगर क्षेत्रको िंकिन/उत्िनन गदाथ लनस्कने रोडा ढुङगा 
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लगट्टी वािवुा लमस्कट पागो भष्कट र माटो िमेतिाई जनाउन े
छ। 

२.८ "IEEʺ भनान्िे नददजन्य पदार्थ िंकिन/उत्िनन तर्ा व िार 
पिार गरी नदी प्रणािीको व्यवस्र्ापन गने प्रयोजनको िालग 
तोवकएको लनकाय द्वारा स्वीकृत प्रारक्म्भक वातावरक्णय पररक्षण 
प्रलतवेदनिाई जनाउने छ । 

२.९ "घाटगद्दी "भन्नािे तोवकएको नदद वा िोिािाट नददजन्य पदार्थ 
उत्िनन गरेर ल्याइ राख्न ेस्र्ि वा यि कायथववलधको दफा ६.१ 
र ६.२ मा उल्िेि गररएको उत्िनन स्र्ि िमेतिाई जनाउने 
छ । 

२.१० "प्राववलधक िलमलत" भन्नािे TOR िवहत िमय िमयमा िवटने 
प्राववलधक िलमलतिाई वझु \न ुपनेछ । 

 

३. दताथ, नवीकरण, नामिारी, उत्िनन ्तर्ा लनकािी िम्िन्धी व्यवस्र्ााः  
 नेपाि िरकारिे तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका क्रिर उद्योग तर्ा 

िािवुा प्रशोधनिंग िम्िक्न्धत उद्योगहरु नवीकरण गनथ       
िवकनेछ । िाववकमा िम्िक्न्धत लनकायिाट अद्यावलधक भई 
िञ्चािनमा रहेका उद्योगहरुको हकमा िोको अलभिेि एवं 
अद्यावलधक गने कायथ यि कायाथियिाट गररनेछ । उद्योगहरुको 
दताथ, नवीकरण, अनमुलत तर्ा नामिारी शलु्क अनिूुची–१ मा 
उल्िेि भए अनिुार हनुेछ । दताथ, नवीकरण, अनमुलत तर्ा 
नामािारी गदाथ िम्िक्न्धत वडा कायाथियको लिफाररि पेि गनुथ 
पनेछ ।   

(क) नदीजन्य पदार्थ उत्िनन,् िङ्किन, लिक्रीका िालग गाउँपालिकािाट 
अनमुलत प्राप्त गनुथपनेछ ।   
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(ि) क्जल्िा िमन्वय िलमलतिाट प्राप्त पत्र िमोक्जम भएको IEE र EIA 
गररएका क्षेत्रलभत्र मात्र िीलमत रही उत्िनन,् िङ्किन, लनकािी तर्ा 
लिक्री गनुथ पनेछ । यि कायाथियिे तत्क्षते्रमा IEE र EIA 
िम्पन्न गराएको अवस्र्ामा िो िमेतिाई गाउँ कायथपालिकाको 
लनणथय र आदेशानिुार कायाथन्वयन गनुथ पनेछ । IEE र EIA 
गरेको क्षेत्र िाहेक अन्य स्र्ानमा उत्िनन ्गनथ यन्त्र उपकरणको 
प्रयोग गनथ पाइनेछैन । तर गाउँपालिकाको अनगुमन िलमलत÷ववपद् 
व्यवस्र्ापन िलमलतको लनणथय र आदेश िमोक्जम जोक्िमयकु्त 
स्र्ानको व्यवस्र्ापन गनथ िो कुरािे िाधा परु् याएको मालनन े       
छैन । 

 

(ग) गाउँपालिकाको देहाय िमोक्जमको प्राववलधक िलमलतिे नदीजन्य 
पदार्थको प्रकृलत, वकलिम, पररमाण, स्र्ान र लनक्ित चौहद्दी एवकन 
गरी लिफाररि गरे िमोक्जम िो पररमाणको राजस्व आम्दानी गनथ 
गाउँपालिकािे प्रचलित कानून िमोक्जम प्रलतस्पधाथ गराई िवैभन्दा 
िढी कवोि गने व्यक्क्त, फमथ वा कम्पनीिंग िम्झौता गनेछ । 
िम्झौता गने पक्षिे िम्झौता िमोक्जम कायथ नगरेर िंक्घय िरकार, 
प्रदेश िरकार तर्ा गाउँपालिकािाई शलु्क वा राजस्व हानी 
नोसिानी हनुे अवस्र्ा आएमा प्रचलित कानून िमोक्जम कारवाही 
गररनेछ ।  

 

  गाउँपालिकाको प्राववलधक िलमलत देहाय िमोक्जम हनुेछाः 
(१) प्रमिु प्रशािवकय अलधकृत वा लनजिे  

तोकेको अलधकृत     िंयोजक  
(२)  प्राववलधक शािा इक्न्जलनयर १ जना िदस्य   
(३) योजना शािा प्रमिु     १ जना    िदस्य  
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(४) क्जल्िा प्रशािन कायाथिय वा कुनै  
िरकारी कायाथियको प्रलतलनलध १ जना    िदस्य  

(५) िम्वक्न्धत वडाको अध्यक्षिे तोकेको प्रलतलनलध÷  

कमथचारी÷गाउँ िदस्य िवहत २ जना     िदस्य  
(६) गाउँ स्तरीय िरुक्षा प्रमिु १ जना         िदस्य 

(७) राजस्व शािाको प्रमिु       िदस्य–िक्चव   
 

 उपरोक्त िलमलतिे तोकेको पररमाण कवोि गने व्यक्क्त, िंस्र्ा, फमथ 
वा कम्पनीिे घाटगद्दी गरी लिक्री गनुथपनेछ । िो अनिुार भएको 
िररद, लिक्री वा लनकािी िाता रािी अलभिेि जनाउन ुपनेछ । 
अनगुमन िलमलतिे अनगुमनको क्रममा माग भएमा उक्त 
िातापाताहरु िम्झौता गने फमथ वा िंस्र्ा वा कम्पनीिे 
अनगुमनकताथहरुिाई देिाउन ु पनेछ । नदीजन्य पदार्थहरुको 
ठेक्कापट्टा िम्वन्धी काननु अभाव वा अन्य ववशेर् पररक्स्र्लत भई 
व्यवस्र्ापन हनु निकेमा एक पटकमा िढीमा ३ मवहनाका िालग 
िङ्क्रमणकािीन व्यवस्र्ापन गनथ गाउँपालिकाका कमथचारीिाट 
िटन पटन गरी लिक्री ववतरण गरी राजस्व िङ्किन गनेछ । 
स्र्ानीय िरोकारवािा र िम्वक्न्धत िलमलतका िदस्यहरु एवं 
वडाका जनप्रलतलनलधहरुको आवश्यक िहयोगिाट लनणथय 
कायाथन्वयनमा अवरोध हनुे अवस्र्ा भएमा गाउँपालिकािे एक 
पटक वडाका प्रलतलनलध िोिाई छिफि गरी गाउँपालिका 
अध्यक्षिे अक्न्तम लनणथय ददए िमोक्जम व्यवस्र्ापन हनुेछ । ढुङ्गा, 
लगट्टी िािवुा िगायत नदीजन्य पदार्थका िालग काननु िमोक्जम 
िम्झौता गने फमथ वा कम्पनीको िम्झौता पत्र र उल्िेक्ित 
ितथहरु अनिूुची–३ िमोक्जम हनुेछ ।   
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(घ) गाउँपालिका लभत्र आन्तररक िपत एवं गाउँपालिकाको क्षते्रभन्दा 
िावहर लनकािी गनथका िालग गाउँपालिकािंग पूवथ अनमुलत लिन ु
पनेछ । अनमुलत लिना गररएको उत्िनन,् िङ्किन र लनकािी 
िमेतिाई अवैध मालननेछ । िो कायथिाई लनयन्त्रण गनथ 
प्रहरी÷प्रशािन िमेतको िहयोग लिईने छ ।  

 

(ङ) प्रचलित नेपाि कानून र यि कायथववलध िमोक्जम त्यस्ता नदीजन्य 
पदार्थ िम्िन्धी व्यविावयक उद्योगहरुको दताथ, नवीकरण, नामिारी 
िगायत उत्िनन ् एवम ् लनकािी िम्िन्धी कामका िालग अनमुलत 
प्रदान गनथ देहाय िमोक्जम इकाइ गठन गररनेछ ।  

 (१) प्रमिु प्रशािकीय अलधकृत    िंयोजक  
 (२) योजना शािा प्रमिु    िदस्य  
    (३) आलर्थक प्रशािन शािा प्रमिु   िदस्य 

    (४) गाउँपालिकाको इन्जलनवयर           िदस्य 

 (५) राजस्व शािा प्रमिु       िदस्य–िक्चव 
 

४.  कायथववलधको उद्दशे्याः यो कायथववलधको उद्दशे्य देहाय िमोक्जम 
रहेको छ । 

४.१  नदद क्षेत्रिाट नददजन्य पदार्थ उत्िनन/िंकिन तर्ा ओ िार 
पिार गदाथ प्ररक्म्भक वातावरणीय पररक्षण प्रलतवेदनका 
शतथहरुिाई प्रभावकारी रुपमा कायाथवन्यन गने । 

४.२  नददजन्य र ओिारपिार गररने मागथ वररपररको वातावरण 
िंरक्षण गने । 

४.३  नददजन्य पदार्थको अलधक दोहन हनुिाट रोवक ददगो उपयोग 
गदै यस्ता पदार्थको िहज आपलुतथ गने प्रवन्ध लमिाउने । 
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४.४  नददजन्य आिपािका वक्स्त तर्ा िेलत योग्य जलमन जैववक 
ववववधताको िंरक्षण गने गराउने । 

४.५  िानीजन्य तर्ा नददजन्य उत्पादनको व्यवस्र्ापन गरर त्यि 
िाट प्राप्त हनु ेराजश् व जिाधार क्षेत्र नदद कोरीडोर क्षेत्र वस्ती 
िंरक्षण तर्ा अन्य महत्वपणुथ ववकािमा िवह िदपुयोग गने 
गराउने । 

४.६  िावथजलनक/लनजी ववकाि लनमाथणका िालग आवश्यक पने 
नददजन्य पदार्थको अभाव हनु नददने । 

 

५.  कायथववलधको क्षते्राः यो कायथववलध गाउँपलिका क्षेत्रका लनम्न क्षेत्र 
लभत्र मात्र िाग ुहनुेछ । 

५.१  गाउँपालिका क्षते्र लभत्रका ववलभन्न िोिाहरुिाट नददजन्य पदार्थ 
उत्िनन/िंकिन र वववक्र ववतरण गनथ IEE प्रलतवेदनिे क्स्वकृत 
गरेका क्षेत्रहरु । 

५.२  गाउँपालिका क्षते्रलभत्र रहेका वनक्षते्र लभत्र रहेका नदद 
प्रणािीहरुिाट क्जल्िा वन कायाथियको िमन्वयमा नददजन्य 
पदार्थ उत्िनन र वववक्र ववतरण गनथ िम्वन्धीत लनकाय åfरा 
स्वीकृत प्रलतवेदन स्वीकृत गरेको क्षेत्र । 

५.३  गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र रहेका नदद िहरेमा नददजन्य पदार्थ 
र्पु्रन गइ िोको कारणिे प्रकोप जोक्िम हनु िसने भएमा 
त्यस्ता पदार्थ हटाउन आवश्यक स्र्िहरु । 

५.४  गाउँपालिका क्षते्र लभत्र रहेका ववलभन्न लनक्ज जग्गा धलनिे 
आफ्ना जग्गािाट नददजन्य पदार्थ उत्िनन गरर हटाउन माग 
गरेको अवस्र्ामा िो माग गरेको क्षेत्र र पररमाण लभत्र 

५.५.  गाउँपालिका क्षते्र लभत्र रहेका ववलभन्न िरकारी िावथजलनक 
जग्गा उत्िनन गरर नददजन्य पदार्थ लनकाल्न िम्वन्धीत 
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लनकायिाट लनणथय भै अनमुलत भएमा िो उत्िनन गररने क्षेत्र र 
पररमाण लभत्र 

५.६  गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रका कृर्किे लनक्ज जग्गािाई िेलतयोग्य 
िनाउन माछापोिरी लनमाथण गदाथ तर्ा कुन ै पलन कृवर्जन्य 
व्यविावयक फमथ िंचािन गदाथ लनस्कन े नददजन्य पदार्थ 
उत्िनन गरर उक्त स्र्ििाट त्यििाई हटाइ अन्यत्र ओिार 
पिार गररने क्षेत्र र पररमाण लभत्र । 

 

६.  उत्िनन ववलधाः यि कायथववलध िमोक्जम उत्िनन गदाथ उत्िनन 
कताथिे ठेक्का भएका वित ठेकदार र ठेक्का निागेका वित 
उपभोक्ता स्वयम देहायको शतथ पािाना गनुथपने छ । 

६.१  नददजन्य पदार्थ उत्िनन गररने क्षेत्रको पररमाण एवकन गदाथ 
िम्वक्न्धत गाउँपालिकाका प्रलतलनलध, जनप्रलतलनलध र स्र्ानीय 
वालिन्दा िमेचको रोहवरमा IEE प्रलतवेदनका आधारमा घाटको 
चारवकल्िा लनधाथरण गरर लनकालिने पररमाण र उत्िनन गररने 
गवहराइ िमेत जानकारी गराइ लिमाङकन गनुथ पने छ । 

६.२  उत्िनन पिात िमेत के कलत पररमाण लनकािेको रहेछ भलन 
नापजाच गनथ लमल्ने गरर लनशाना िगाइ लनधाथररत पररमाण 
भन्दा ववढ उत्िनन गनथ नपाउन े िाध वकल्िा र लनशानाका 
आधारमा पररमाण एवकन गरेपलछ मात्र िो घाटिाट उत्िनन 
कायथको र्ािनी गने । यिरी गररएको लिमा लभत्रिाट मात्र 
उत्िननकताथिे नददजन्य पदार्थ उत्िनन गरर िैजान िसन े। 

६.३  िोिाको ितह वढन गइ वस्ती िंरक्षणको कायथ गनुथपने 
आवश्यक भएको अवस्र्ामा वाहेक अिार देक्ि भाद्र िम्म  
िानीजन्य र नददजन्य पदार्थको उत्िनन गररने छैन । 
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६.४  गाउँपालिकािे यि कायथववलध िमोक्जम नददजन्य पदार्थको 
उत्िनन िंकिन तर्ा ओिार पिार गनथ अनमुती ददँदा कुनै 
एक स्र्ििाई मात्र घाटगद्दी लनधाथरण गनथ िसन े। 

६.४  नददजन्य पदार्थ उत्िनन गदाथ गाउँपालिकािाट िवटएका 
कमथचारीको प्रत्यक्ष लनदेशनमा रेिाङकन गररएको क्षेत्र लभत्रको 
लिमािाट मात्र आवश्यक प्रववलधको प्रयोग गरर लनकाल्ने । 

६.५  उत्िनन गदाथ भारी यान्त्रीक उपकरण प्रयोग िम्वन्धमा IEE 

प्रलतवेदनमा उल्िेि भएको हकमा िोवह िमोक्जम र अन्यको 
हकमा गाउँपालिकाको लनणथय िमोक्जम गने । 

६.६  नददजन्य पदार्थ उत्िननको कायथ ववहान िूयोदय पिात प्रारम्भ 
गरर िाँझ िूयाथस्तिम्म मात्र गने । 

६.७  उत्िनन स्र्ि िम्म जाने र फकथ ने मागथ लनधाथरण 
गाउँपालिकाको िहमलतको आधारमा गने  उत्िननका िालग 
कुन ै यान्त्रीक उपकरण प्रवेश गने भएमा यि कायथववलधको 
अनिुकु्च ३ िमोक्जमको ढाँचामा प्रवेश आदेश लिएर मात्र 
उत्िनन गनथ नददमा प्रवेश गनथ ददने । 

६.८  पररमाण लनयन्त्रणका िागी दैलनक पटके उत्िनन अलभिेि 
िाता लनक्श् चत ढाँचामा उत्िनन स्र्िमा राख्न े। 

६.९  उत्िनन गरर िकेपलछ छनौट गरर छालडएको काम निाग्ने 
वस्त ुजनु स्र्ििाट लनकालिएको हो िोवह स्र्िमा िगी छाड्न ु
पने छ, उत्िनन गदाथ तोवकएको गवहराइ िम्म मात्र तह 
लमिाई उत्िनन गनुथपने छ । नददको पानीको मौजदुा वहाव 
क्षेत्र पररवतथन गनथ पाइन े छैन । तर नापी नसिा िमोक्जम 
नददको क्षेत्र पररवतथन गरर लनक्ज जलमनमा वहाव क्षेत्र कायम 
गरेको अवस्र्ामा प्राववलधक िलमलतको लनणथयानिुार नददिाई 
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आफ्नो िाि प्राकृलतक वहाव क्षते्र कायम गराउन िवकने        
छ । 

६.१०  उत्िनन कायथमा िवटने ठेकदारिे IEE का शतथका अिावा ठेक्का 
शतथ र गाउँपालिकािे वेिा वेिामा ददइएको लनदेशन पािना 
गनुथपने छ । 

६.११  उत्िनन स्र्िमा अनमुती प्राप्त तोवकए िमोक्जमका ढुवानी 
िाधन वाहेक अन्य िाधान प्रवेशमा रोक िगाउँने । 

६.१२  उत्िनन िम्वक्न्ध IEE का िवै शतथ पािना गनुथपने छ । 

६.१३  उत्िनन गदाथ लनस्कने मालनििे उचाल्न निकी मेक्शनिे 
उचाल्न ु पने ठुिा ढंुगाहरुिाई ववचिाट लनकािी ड्यामको 
रुपमा वकनारामा राख्नपुनेछ । 

६.१४ उत्िनन स्र्िमा अनमुलत प्राप्त तोवकए िमोक्जमका ढुवानी 
िाधन वाहेक अन्य िाधन प्रवेशमा रोक िगाउँने । 

६.१५ उत्िनन स्र्िमा काम गने कामदारका िालग निीनािा 
क्षेत्रिाई प्रदवुर्त हनु नददन उत्िनन ् स्र्ािमा काम गने 
कामदारका िालग छुटै्ट शौचािय लनमाथण गने । 

६.१६ उत्िननका िागी पवहचान भएको घाट नक्जक िवैिे देख्न ेगरर 
उत्िनन गररने पररमाण चारवकल्िा उत्िनन ववलध र गनुािो 
िनु्ने अलधकारीको नाम र िम्पकथ  टेलिफोन नं. िगायतका 
कुराहरुको] जानकारी मिुक िचुना वोडथ तयार गरर राख्न े। 

६.१७  प्रचलित काननुमा व्यवस्र्ा भए िमोक्जम लनजी जग्गाधनीको 
जग्गालभत्रको ढुङ्गा, माटो, िािवुा वा यस्तै प्रकारको कंवक्रट 
लिक्री गदाथ अपनाउन ुपने प्रवक्रयााः  

 लनजी जग्गामा नदीजन्य पदार्थ उत्िनन,् िङ्किन गरी लिक्री 
गनथ चाहने जग्गाधनीिे नापनसिा, जग्गाधनी कागजात, िँलधयार 
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जग्गाधनीको िहमलत तर्ा िम्िक्न्धत वडा कायाथियको 
लिफाररि िवहत गाउँपालिकामा लनवेदन ददन ु पनेछ । उक्त 
जग्गाको प्राववलधक, वातावरणीय र ववत्तीय िम्भाव्यता र 
जोक्िम ववश्लरे्ण गरी िम्वाई, चौडाई र गवहराई िोिी 
उपिब्ध हनु िसन े पररमाण िमेत उल्िेि गरी यि 
कायथववलधको दफा २(ग) िमोक्जमको िलमलतिे गाउँपालिकामा 
लिफाररि पेि गनेछ । लनकाल्न ेिम्भावना रहेको पररमाणको 
उत्िनन,् लनकािी तर्ा लिक्री कर अनिूुची–१ िमोक्जम 
गाउँपालिकामा अग्रीम शलु्क िझुाएमा जग्गाधनीिाई लनकािी 
अनमुलत ददन िसनेछ । 

७.  नददजन्य पदार्थ ओिार पिार गने ववलधाः नददजन्य पदार्थ ओिार 
पिार तने ढुवानीकताथिे देहाय िमोक्जम गनुथ पने छ । 

७.१  नदद प्रवेश आदेश लिइ उत्िनन गररने घाटमा प्रवेश गरर 
उत्िनन गरर नददजन्य पदार्थ िोड भएका िवारी िाधनहरुिे 
ढुवानी अवलध भर नदद प्रवेश आदेश र राजश्व लतरेको लनस्या 
िार्मा लिएर मात्र ओिार पिार गनुथ पने  छ । 

७.२  नददजन्य पदार्थ ढुवानी गरर िैजान ेिवारी िाधनिे नदद प्रवेश 
आदेश र राजस्व लतरेको प्रमाणमा िवै वववरण स्पष्ट िंग भनथ 
िगाइ लिन ु पने छ । पटके आदेशमा उल्िेक्ित वववरण 
लमलत िमय िवारी नं. ढुवालन गरर िैजाने स्र्ि पररमाण पदार्थ 
प्रकार आदी अनिुचुी ६ िमोक्जम हनुेछ । 

७.३  वगर क्षेत्रिाट नददजन्य पदार्थ ढुवानी गदाथ ट्रक र वटपर, 
टेसटरिे ढुवानी क्षमताको ७० प्रलतशत मात्र प्रयोग गनथ ददने 
र िो को अनगुमन नेपाि प्रहरीिे गनथ अनरुोध गने । 
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७.४  नददजन्य पदार्थ ढुवानी गने िवारीिे ढुवानी अवलध भर प्रेशर 
हनथ प्रयोग गनथ लनर्ेध गने । िो को अनगुमनको प्रवन्ध 
नेपाि प्रहरीिे गनथ अनरुोध गने  । 

७.५  नददजन्य पदार्थ ढुवानी गने िाधनिे उत्िनन ्स्र्ििाटै ढाकेर 
िैजान ु पने छ र ४० वकलम प्रलत घण्टा भन्दा वढी गलतमा 
हासन पाउने छैन । 

७.६  मिुिाट उत्िनन स्र्ि तफथ  िवारी िाधन प्रवेश हनुे मागथको 
लनयलमत मरमत िंभार र धिुो उड्न नददन लनयलमत पानी 
छकथ ने प्रवन्ध उत्िननकताथ र ढुवानीकताथिे  लमिाउने । 

७.७  नददजन्य पदार्थको ओिारपिार गनथ लनधाथरण गररएको मालर् 
उल्िेक्ित ववलध पररपािन िम्वन्धमा मकवानपरु क्जल्िािे 
प्रभावकारी अनगुमनको प्रवन्ध लमिाउने । 

७.८ उत्िनन गररएको पदार्थ गन्तव्यस्र्ि तफथ  िैजादा ववद्यािय 
रहेको गाउँवक्स्तको वाटो प्रयोग गनुथ पने भएमा उक्त 
वाटोहरुमा ववद्यार्थहरु आवत जावत गने िमय िामान्यतया 
ववहान ९ वजे देक्ि १० वजे िम्म र ददउिो ४ वजे देक्ि ५ 
वजे िम्म ढुवानीका िाधनहरु नचिाउने । 

८.  प्रचलित काननु िमोक्जम अनमुलत पाएका क्रिर उद्योग 
व्यविायको दताथ, नवीकरण, लनयमन तर्ा लनयन्त्रण िम्िन्धी 
व्यवस्र्ााः   

८.१  पवहिे िञ्चािनमा रहेका क्रिर व्यविाय दताथका िालग 
गाउँपालिकािे १५ ददन ेिूचना जारी गनेछ ।  

८.२  राक्सिराङ्ग गाउँपालिका क्षेत्र िगायत क्जल्िा लभत्र वा वाह्य 
क्जल्िाका स्र्ानीय िरकारको क्षते्रमा प्रशोधनपलछ लनकािी 
लिक्री गदाथ गाउँपालिकाको आलर्थक ऐन र प्रदेश िरकारद्वारा 
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लनधाथररत दररेट िमोक्जम राजश्व अग्रीम िझुाउन ु पनेछ, तर 
िाझा क्षेत्र रहेका अन्य गाउँपालिका/नगरपालिकािंग िहमलत 
गरी तोवकएको राजश्व उठाउन यि व्यवस्र्ािे िाधा गने      
छैन ।  

८.३  प्रचलित काननु िमोक्जम क्रिर उद्योग व्यविायको 
आलधकाररक व्यक्क्तिे (िोिा र राजमागथभन्दा ५०० लमटर 
टाढा र िंवेदनशीि तोवकएको िंस्र्ा, वस्ती वा वनभन्दा २ 
वक.लम. टाढा राख्नपुने, राविय मापदण्ड िमोक्जम स्र्ानान्तरण 
गनुथ पने ितथ िढीमा १–३ वर्थलभत्र पािना गनुथपने गरी 
करारनामा पत्रमा िेिेर हस्ताक्षर गनुथ पनेछ । यिको 
करारनामाको नमूना अनिूुची–२ िमोक्जम हनुेछ ।  

८.४  गाउँपालिकाको अनगुमन िलमलतिे जनुिकैु िमयमा क्रिर 
उद्योगको अनगुमन गनथ िसनेछ । प्रत्येक मवहनाको ७ 
गतेलभत्र गाउँपालिकािाट िवटएको कमथचारी वा प्राववलधक 
िलमलतिे क्रिर लभत्रको प्रशोलधत नदीजन्य पदार्थ र कच्चा 
पदार्थ िमेत मौज्दात नापगरी प्रमाक्णत गनेछ । िो प्रमाक्णत 
गराउन ु िम्वक्न्धत क्रिर उद्योगको कतथव्य हनुेछ । क्रिर 
उद्योगमा िररद लिक्री िाताको अलभिेि राक्िएको         
हनुपुनेछ । लनकािी लिक्री कर िङ्किन वहिाव दरुुस्त भए 
नभएको िम्िन्धमा गाउँपालिकाको राजस्व शािािाट तर्ा 
प्रमिु प्रशािकीय अलधकृतिे कमथचारी िटाउन िसनेछ । 
त्यिरी िटाइएको कमथचारीिाई िहयोग गनुथ क्रिर उद्योगको 
कतथव्य हनुेछ । यस्ता ितथ पािना नगने क्रिर उद्योगहरुिाई 
७ ददनलभत्र स्पष्टीकरण पेि गनथ िगाउनेछ । प्रलतवक्रया 
राजस्व अपचिन गने, वातावरण ववनािमा ध्यान नददने िगायत 
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तोवकएको ितथ पािना गनथमा अनकूुि हनुे मनिाय नदेक्िएको 
भए लनिम्वन गरी त्यस्तो क्रिर उद्योग अनगुमन िलमलतिे 
िन्द गनथ गाउँ कायथपालिका िमक्ष लिफाररि गनेछ । गाउँ 
कायथपालिकाको राय लिई त्यस्तो उद्योग गाउँपालिका 
अध्यक्षिाट वन्द गनथ िसनेछन । तर अनगुमन िलमलतको 
कामकारवाही क्चत्त िझु्दो र स्वच्छ तररकािे भएको नपाइएमा 
गाउँपालिका अध्यक्षिे स्पष्टीकरण लि“दा मनालिव नदेक्िएमा 
त्यस्तो उद्योगको काम कारवाही लनिम्वन गनथ िसनेछ ।  

८.५  नदीजन्य पदार्थको उत्िनन,् िङ्किन र प्रशोधन गने व्यक्क्त वा 
लनकाय वा फमथ वा त्यस्ता उद्योगहरुिे िोिाहरुमा नदीको 
वहाव पररवतथन गने, पानी धलमल्याउन,े जिलभत्र रहने 
जीवहरुको वािस्र्ान ििवल्याउने र पानीलभत्र गएर कुनै पलन 
िामाग्रीहरु उत्िनन ् र िङ्किन गनथ पाइन े छैन । त्यस्ता 
उद्योगहरुिे वर्ाथयामलभत्र िङ्घीय र प्रदेश िरकारिे तोकेका 
मवहनाहरु वा प्रारक्म्भक वातावरणीय प्रलतवेदनिाट लनर्ेध 
गररएका मवहनाहरुमा िोिाहरुमा प्रवेश गरी उत्िनन ् र 
िङ्किन गनथ पाइन ेछैन । अनमुलत वेगर नतोवकएको क्षते्र वा 
लनर्ेलधत िमयमा िोिामा प्रवेश गरेमा प्रलत पटक 
ट्रयासटरिाई रु. ५,०००।– र प्रलत जे.लि.वव.÷एसिाभेटर प्रलत 
पटक क्रमशाः रु. १५,०००।– र रु. ३५,०००।– जररवाना 
लिईनेछ ।  

 

८.६  ववक्रम िम्ित २०७५ आर्ाढ मिान्तिम्म क्जल्िा िमन्वय 
िलमलत मकवानपरुिाट अनमुलत पाई वा क्स्वकृत IEE िमोक्जम 
िंकिन भई यि गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र भण्डारण भईरहेका 
नददजन्य पदार्थको मौज्दात २०७५ फाल्गणु मिान्त िम्ममा 
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प्राववलधक िलमलतिाट प्रमाक्णत गराई िोको जानकारी क्जल्िा 
अनगुमन िलमलतमा उपिब्ध गराइनेछ र उक्त मौज्दादमा 
प्रदेश िरकारिाट तोवकएको दररेटमा राजश्व िंकिन गने र 
िो प्रयोजनका िालग स्र्ानीय उद्योगहरुिाई पत्राचार       
गररनेछ ।  

९.  जोक्िम क्षते्र लनधाथरणाः  
 स्वीकृत प्रलतवेदन अनिुार मात्र नदीजन्य पदार्थको उत्िनन ्

गनुथ पनेछ । नदीजन्य प्रदार्थको उत्िनन ्जोक्िमयकु्त क्षेत्रमा 
गररनेछैन र उत्िनन ् पलछ जलमनिाई यर्ा क्स्र्लतमा राख्न 
लनसिीएको वोल्डरहरु िाइटमा िंरक्षण गने कायथमा प्रयोग  
गने । जोक्िम न्यूनीकरण गनथ तत्काि नदीजन्य पदार्थ 
हटाउन ुपने प्राववलधक प्रलतवेदन प्राप्त भए गाउँ कायथपालिकाको 
लनणथयिे उत्िनन ्गनथ िवकनेछ । 

१० उत्िनन पररमाण लनयन्त्रण ववलधाः उत्िनन गनथ लनधाथरण गररएको 
स्र्िमा स्वीकृत पररमाण भन्दा ववढ उत्िनन हनु नददन देहाय 
िमोक्जम गनुथ पने छ । 

१०.१  गाउँपालिकािे लनधाथरण गरेको घाट र पररमाणको लिमा लभत्र 
रवह उत्िनन आदेश ददन ु पवुथ प्राववलधक नाप जाच तर्ा 
रेिाङकन आधारमा पवहिो पटक उत्िनन िाईन ददइनेछ । 

१०.२  यि िमोक्जम उत्िनन भै लनकालि भएको स्र्िमा कक्म्तमा  
१५ ददनमा एक पटक गाउँपालिकािे अनगुमन गने । 

१३.३ दैलनक उत्िनन गररएको पदार्थको कायथववलधमा भए िमोक्जमको 
ढाचामा दैलनक उत्िनन अलभिेि राख्न े। 
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१०.४ कायथववलधमा भए िमोक्जमको ढाचामा दैलनक उत्िनन तेररज 
तयार गरर गाउँपालिका पठाउने र गाउँपालिकािे िो को 
अलभिेि राख्न े। 

१०.५ प्रचलित काननुिे तोकेको िडकको भारवहन क्षमता अनिुार 
िवारी िाधनको भार लनयलमत गनथ गाउँपालिकािे आवश्यक 
ववलध अपनाउन िसनेछ । 

११. अनगुमन िम्वन्धी व्यवस्र्ााः IEE प्रलतवेदनका शतथहरुको पररपािन 
उत्िनन पररमाणका लनयन्त्रण राजस्व चहुावट तर्ा चोरी 
लनयन्त्रण िगायतका कायथहरुको अनगुमन गनथ देहाय 
िमोक्जमको अनगुमन िंयन्त्र पररचािन गनुथ पने । 

११.१  क्जल्िा िमन्वय िलमलत प्रमिु रहेको नपेाि िरकार द्धारा 
गदठत क्जल्िा अनगुमन तर्ा िमन्वय िलमलतिे नददजन्य पदार्थ 
व्यवस्र्ापन िम्वन्धमा जनुिकैु वेिा अनगुमन गरर लनदेशन 
ददन िसनेछ । 

११.२ नददजन्य पदार्थ उत्िनन तर्ा ओिार पिारको कायथ प्रारम्भ भै 
िकेपलछ यि कायथववलध िमोक्जम भए नभएको लनयलमत 
अनगुमन गनथ गाउँ कायथपालिकािे गाउँ स्तररय अनगुमन 
िलमलत र प्राववलधक िलमलतिे अनगुमन गनथ िसनेछ । 

११.३ प्रहरी िाट अनगुमनाः उत्िनन/िंकिन तर्ा ओिार पिारका 
शतथहरुको पररचािन उत्िनन/िंकिन पररमाणको लनयन्त्रण 
राजस्व चहुावट तर्ा चोरर लनयन्त्रण जस्ता कायथको नेपाि 
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प्रहरीिाट जनुिकैु वेिा अनगुमन गनथ िसने गरर पररचािन  
गने । 

११.४ गाउँपालिकाद्धारा अनगुमनाः उत्िनन /िंकिन तर्ा ओिार 
पिारका शतथहरुको पररचािन उत्िनन पररमाणको लनयन्त्रण 
राजस्व चहुावट तर्ा चोरर लनकालि लनयन्त्रण िगायतका 
कायथहरुको अनगुमन गनथ गाउँपालिकािे अनगुमन िलमलत 
गठन गने । 

११.५ अनगुमनको कायथिकु्चाः मालर् उल्िेक्ित अनगुमन व्यवस्र्ा 
अनिुार नददजन्य पदार्थको उत्िनन तर्ा ओिारपिारका िालग 
प्रचलित काननु व्यवस्र्ा र िवथमान्य मान्यता र यि 
कायथववलधमा गररएको प्रावधानहरुको पररपािन भए नएएको 
लनर्ेलधत क्षेत्रमा चोरर उत्िनन लनयन्त्रण अन्य िरकारी 
िावथजलनक जग्गामा हनु े चोरी उत्िनन लनयन्त्रण नददजन्य 
पदार्थका राजस्व चोरी गरर हनु िसन ेओिार पिार अनमुान 
वेगर भारी याक्न्त्रक औजारको प्रयोग गरर गररने उत्िनन 
िगाएतका ववर्यमा अनगुमन गरर शतथ उल्िंघन गने उपर 
कारवावह गनथ गाउँ कायाथपालिकामा प्रलतवेदन ददन िसने । 

११.६ अनगुमन कायथमा िाग्न े िचथको िालग गाउँपालिकाकािे 
आवश्यक अनिुार व्यवस्र्ा गने । 

११.७  अनगुमनका क्रममा शतथ उल्िघन गरेको राजस्व चोरी गरर 
उत्िनन/िंकिन तर्ा ओिार पिार गरेको पाइएमा त्यस्ता 
उत्िननकताथ वा ढुवानीकताथिाई प्रदेश काननु वा 
गाउँपालिकाको लनणथय िमोक्जम जररवाना गररने छ । 
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१२. ववववध 

१२.१ लनयमनकारी लनकायका िीचको आवश्यक िमन्वय 
गाउँपालिकािे गनेछ । 

१२.२ पररमाण तोसन िसनाेः 
गाउँ क्षेत्रलभत्रका भकुम्प पीलडत व्यक्क्तहरुको लनमाथण हनु े
िंरचना, गाउँ क्षेत्रलभत्र िञ्चालित आयोजनाहरु एवं आम 
गाउँवािीको लनमाथणाधीन स्वीकृत िंरचनाको िगत तयार गरी 
वावर्थक आवश्यकताको अनमुालनत पररमाण आङ्किन गरी पूवथ 
वर्थहरुमा िञ्चालित ठूिा गौरवका आयोजना (Mega Projects) 
िमेतको आधारमा वावर्थक उत्िनन ् गनुथपने पररमाण लनधाथरण 
गरी िोही आधारमा वावर्थक उत्िनन्को पररमाण गाउँपालिकािे 
तोसन िसनेछ । यिरी तोवकएको पररमाणमा र्प गनुथ परेमा 
िोको उक्चत कारण÷आधारहरु िवहत आवेदन गनुथपनेछ ।  

१२.३ िामाक्जक िामदुावयक कामका िम्वन्धमााः 
गाउँपालिका वा वडा िलमलतिे क्रिर वा उद्योग वा उत्िनन 
प्रभाववत क्षेत्रमा आवश्यक वातावरण िंरक्षण िामाक्जक 
िामदुावयक तर्ा ववकाश लनमाथणका काममा क्रिर उद्योग तर्ा 
अन्य उद्योगिे िहयोग परु् याउन ु पने छ ।यिको िमन्वय 
गाउँपालिकािे गनेछ । 

१२.४ नददजन्य पदार्थ उत्िनन गररने स्र्िमा कायथववलधमा तोवकएको 
िमोक्जमको िचुना वोडथ राक्ि िरोकारवािा िवैिाई जानकारी 
ददन ुपने । 
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१२.५ यो कायथववलधिाई गाउँपालिकािे आवश्यकता िमोक्जम वेिा 
वेिामा िंशोधन गरी िाग ुगनथ िसन े। 

१२.६  यि कायथववलधमा उल्िेक्ित प्रावधनहरु यिै िमोक्जम        
हनुेछ । त्यिमा उल्िेक्ित प्रावधानहरु कुन ै ऐन वा 
लनयमावलिको प्रावाधानिंग वाक्झएको हदिम्म ऐन वा 
लनयमाविी  िमोक्जम हनुेछन । यि कायाथववलधमा नपरेका 
िम्वक्न्धत ववर्यहरु िम्वन्धीत ऐन लनयमावलि िमोक्जम 
हनुेछन । 

१२.७ यि कायथववलधका प्रावधानहरुको अक्न्तम व्याख्या गने अलधकारर 
गाउँ कायथपालिकामा लनवहत रहने छ । 
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cg';"rL–! 

o; ufp“kflnsf If]qleq ;~rfng ePsf jf ;~rfng x'g] 
gbLhGo kbfy{;+u ;DalGwt pBf]ux?sf] btf{, gjLs/0f, 
gfd;f/L, pTvgg\  ;DaGwL z'Nssf] b/ b]xfo adf]lhd x'g]5M 
 

l;=g+= ljj/0f z'Nssf] b/ ?= 

! 7'nf qm;/ pBf]u btf{  !,)),)))÷)) 

@ 7'nf qm;/ pBf]u gjLs/0f @%,)))÷)) 

# afn'jf w'g] pBf]u, k|zf]wg s]Gb| 

-;fgf qm;/ pBf]u_ btf{ 

%),)))÷)) 

$ afn'jf w'g] pBf]u, k|zf]wg s]Gb| 

-;fgf qm;/ pBf]u_ gjLs/0f 

!),)))÷)) 

% gfd;f/L #),)))÷)) 

^ 7fp“;f/L  #),)))÷)) 
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cg';"rL–@ 
 

qm;/ pBf]usf] Ohfht–kq, s/f/gfdf Pjd\ ;t{;DjGwL gd"gf 
 

qm;/ pBf]ux?n] /fli6«o dfkb08 -;ª\3Lo ;/sf/n] tf]s]sf]_ 
xfn;Dd kfng u/L qm;/ ;DjGwL lqmofsnfk ;~rfng 
gePsfn] /flS;/f¨ ufp“kflnsfdf btf{ eO{ Joj;fo ug{ rfxg] 
qm;/ pBf]usf] ;~rfnsn] pQm dfk0b8 kfngf ug]{ ;dofjlw 
;DjGwL ;t{gfdf o; k|sf/ 5 .  
 
d ====================== qm;/ pBf]usf] ;~rfns >L 
========================== n] tkl;n adf]lhdsf] ;ª\3Lo, k|b]z / 
:yfgLo ;/sf/sf] tkm{af6 xfn;Dd hf/L ePsf tkl;n 
adf]lhdsf ;t{x? btf{ ePb]lv lg/Gt/ k|of; ub}{ ============ 
jif{leq dfkb08 adf]lhd :yfgfGt/0f eO{ Jojl:yt ?kdf 
;~rfng ug]{5', cGoyf sfg'g adf]lhd x'g] s'/fdf dGh'/ 5' .  
 
;t{x?  
!= ufp“kflnsf / ;DalGwt lgsfoaf6 ePsf IEE, EIA / 

k|fljlws k|ltj]bg cg';f/ gbLhGo kbfy{sf] lgsf;L, laqmL 
ljt/0f ug{ d~h'/ ub{5' .  

@= /fli6«o /fhdfu{ -;fj{lgs ;8s P]g adf]lhd g]kfn /fhkq 
dfkm{t tf]s]sf]_ If]qflwsf/ eGbf aflx/ uO{ gbLhGo kbfy{sf] 
pTvgg\, lgsf;L, laqmL ljt/0f ug]{ 5}g .  
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#= /fli6«o /fhdfu{af6 %)) ld6/, /fli6«o /fhdfu{df lgdf{0f 
ePsf k'naf6 %)) ld6/ aflx/ cfkm\gf] Joj;fo ;~rfng 
ug]{5' .  

$= ;/sf/L, ;fd'bflos lzIf0f ;+:yf, :jf:Yo ;+:yf, ;'/Iff 
lgsfosf] :yfoL sfof{no, jg, lgs'~h, cf/Ifsf] ;+/lIft 
If]q nufotsf :yfgaf6 %)) ld6/ aflx/ dfq pBf]u 
Joj;fo ;~rfng ug{ d~h'/ ub{5' .  

%= /fli6«o :t/df klxrfg sfod ePsf] egL k'/ftTj ljefun] 
olsg ul/lbPsf] wfld{s, ;f“:s[lts, k'/ftflTjs dxTjsf] 
:yfg, ufp“kflnsfsf] s]Gb| tyf %)) 3/w'/L k|lt ju{ 
ls=ld=sf] s]lGb|t a;f]af; /x]sf] If]q, cGt/fli6«o ;Ldf 
nufotsf] If]qeGbf !))) ld6/ aflx/ uO{ cfkm\gf] Joj;fo 
;~rfng ug]{5' .  

^= g]kfn ljB't k|flws/0fsf] dfkb08 cg';f/ tyf w'nf] / 
cfjfh k"0f{?kdf lgoGq0fsf nflu Jojl:yt ;]8 / k|ljlw 
/fvL Joj;fo ;~rfng ug]{5' .  

&= pBf]udf afn>d k"0f{ ?kdf lgif]w ub}{ >ldsx?sf] Go"gtd 
Hofnf tf]sL sfdbf/x?nfO{ ;do ;dodf tflndsf] 
Joj:yf ug]{5' .  

*= pBf]usf] sRrf kbfy{, tof/L dfnj:t' tyf d]l;g/L 
cf}hf/x? cfkm\gf] If]qleq sDkfp08 jf tf/jf/ nufO{ 
;'/lIft ?kdf /fvL Joj;fo ;~rfng ug{ d~h'/ ub{5' .  

(= pBf]un] clgjfo{ ?kdf cfkm\gf] sf/f]jf/sf] oyfy{ ljj/0f 
dfl;s ?kdf ;fj{hlgs u/L :yfgLo txdf k]; ug'{kg]{5 
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;fy} pBf]udf :yfgLonfO{ sDtLdf krf; k|ltzt /f]huf/L 
k|bfg ug{ d~h'/ ub{5' .  

!)= aflif{s ?kdf pBf]usf] d'gfkmfsf] Go"gtd lx:;f :yfgLo 
:t/sf] :jf:Yo, lzIff / Ifdtf ljsf; h:tf ;fdflhs 
If]qsf] bfloTj lgjf{x ug]{5' .  

!!= sfdbf/sf] ljdf u/L x]nd]6, 6f]kL, k~hf h:tf ;'/Iffsf 
pks/0fx? clgjfo{ ?kdf k|of]u ub}{ pBf]usf] lj:t[t 
ljj/0f v'Ng] xf]l8Ëaf]8{ b]lvg]u/L pBf]usf] k|j]z :yndf 
/fVg]5' .  

!@= gbLdf wldnf] kfgL ld;fpg gkfpg] Joj:yf ldnfpg 
clgjfo{ ?kdf tLg txsf] kfgL z'4Ls/0f ug]{ kf]v/Lsf] 
Joj:yf ug{ d~h'/ ub{5' .  

!#= ;fdfGotof pBf]u ljxfg & ah] cufl8 / a]n'sL ^ ah] 
k5fl8 ;~rfng ug{] 5}g ;fy} cGo ;'wf/sf dfkb08x? 
:yfgLo txn] ;do ;dodf lbPsf] lgb]{zfg';f/ kfngf 
ug]{5' .  

!$= pQm dfly pNn]lvt ;t{x? kfngf u/]sf] ;DaGwdf ^÷^ 
dlxgfdf ePsf] k|ult ljj/0f ufp“kflnsfdf pknAw u/fpg 
d~h'/ ub{5' .  

 
 

 
sa'lnot ug]{sf] ;xL5fk 
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cg';"rL–# 
 

gbLhGo kbfy{sf] pTvgg\, ;ª\sng / laqmL ljt/0f 

;DaGwL Ohfht / ;Demf}tf–kqsf]  

lnlvtd================== gftL================== 5f]/f=============   
lhNnf================d=÷pd=÷g=kf=÷ufkf  jf8{ g+=======  :yfoL 3/ 
eO{ xfn d=÷pd=÷g=kf=÷ufkf j8f g+=========  df j;f]jf; ub}{ 
cfPsf] jif{=========   sf]===================cfu] tkl;n jdf]lhdsf] 
;t{df tkl;n jdf]lhsf] If]qdf================== 7]Ssf jGbf]j:t ug]{ 
u/L o;====================k|sflzt ul/Psf] ldlt==========================  
sf] 7]Ssf g+================9'Ëf, lu§L, / jfn'jf pTvgg, ;Íng tyf 
laqmL ljt/0fsf nflu tkfO{ ;d]tn] lbg' ePsf] jf]nkqsf] Joxf]/f 
k]z x'“bf cf=j============= ?=====================-d'=c=s/ jfx]s_ df 7]Ssf 
lbg] u/L tkfO{;+u 7]Ssf ;+emf}tf ug{ ldlt========================== df 
o; ==========================  lg0f{o ePsf] x'“bf pko{'Qm lg0f{o cg';f/ 
tkl;nsf ;t{ adf]lhdsf ;|f]tjf6 tkl;n adf]lhdsf If]qdf 
/flS;/f¨ ufp“kfnLsfsf]] tkm{jf6 cfo ;ª\sng ug]{ 7]Ssfsf] ;+emf}tf 
ug{ d~h'/L e} cfpg' ePsf] xf] xf]Og egL cfh dnfO{ o; /flS;/f¨ 
ufp“kflnsfjf6 ;f]wgL x'“bf d]/f] lrQ j'em\of] . o;df tkl;ndf 
n]lvPsf] ;t{ adf]lhd sfdsfh u/L sj'lnot ug{ d~h'/L eO{ 
pkl:yt ePsf] 5' . tkl;ndf n]lvP adf]lhdsf] ;t{df s'g} 
36La9L gkf/L sfdsfh u/L] ldlt  ==========================  ut] o; 
sfof{nonfO{ ========================== k|ltzt 5'6 kfpg] /sd s6fO{ 
;Dk"0f{ ls:tfsf] /sd Psd'i6 ?= ==========================  -d'=c=s/ 
jfx]s_  j'emfO{ ldlt ========================== b]lv ldlt 
==========================;Dd cf=j==========================  sf nflu 7]Ssf 
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rnfpg] 5' . kl5 d}n] u/]sf] ;+emf}tf tyf sa'lnot pk/ s'g} s'/f 
ph'/ ug]{ 5}g, u/] o;} sfuhftjf6 ab/ ul/lbg' egL d]/f] dgf]dfgL 
/fhLv';L;+u /sd rngsf] sj'lnot n]vL o; sfof{nodf r9fP “ . 
tkl;n 
-!_ tkl;ndf pNn]v ul/P jdf]lhdsf If]qleq / ;t{sf] cwLgdf 

/xL cf=j============  sf=============   k|ltzt 5'6 kfpg] /sd 
s6fO{ ;Dk"0f{ ls:tfsf] /sd Psd'i6 ?= =======.– -d'=c=s/ jfx]s_ 
j'emfO{ ========================== ut] b]lv ==========================;Ddsf  
nflu k|rlnt sfg'gsf] cwLgdf /xL ========================== cfo 
;ª\sng ug]{5' . 

-@_ pQm cfo ;ª\sng ug{sf nflu ufp“kflnsfsf]]] If]qleq /x]sf 
o;};fy ;+nUg ;"rLsf dfna:t'df ;f]xL ;"rLdf tf]lsPsf] b/df 
s/,;]jf z'Ns jf b:t'/sf] ?kdf cfo ;ª\sng u/L 
========================== nfO{ cu|Ld Psd'i6 /sd j'emfPsf] 5' . 
o;/L cfo ;ª\sng ubf{ s/bftfnfO{ lbOg] e/kfO{ /l;b o;} 
=============  k|dfl0ft u/fO{ k|of]u ug]{5' . 

-#_ ;f] cfo ;ª\sng ug{  =========== jf6 lgwf{/0f ePsf] j:t'df 
tf]lslbPsf] b/ jdf]lhd jfx]s cGo s'g} lsl;dsf] s/ 
;]jfz'Ns,jf b}b:t'/ OToflb yk u/L lng] 5}g / o; ============== 
jf6 k|dfl0ft ul/P jfx]ssf /l;bx? k|of]u u/L cfo ;ª\sng 
ug]{ 5}g . olb s'g} cglws[t /sd c;'n pk/ u/]sf] jf 
cglws[t /l;b k|of]u u/]sf] :yfgLo txjf6 cg'udg x'“bf 
kfOPdf lgodfg';f/ sf/jfxL / ;hfo dnfO{ d~h'/ 5 . 

    d}n] o; /sd jfkt j'emfpg' kg]{ Psd'i6 saf]n /sdsf] 
============== k|ltzt 5'6 lnO{ ldlt================ ut] ljleGg 
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r]sx?jf6 ?================= sf] r]sx? yfg ================  o;};fy  
;+nUg u/]sf] 5' . 

gbLhGo kbfy{x? pTvgg\, ;ª\sng / laqmL ljt/0f ug]{ ;t{x? 

  !=   pko'Qm :ynnfO{ 3f6u2L :yn tf]ls lgwf{l/t :yfgjf6 dfq 
pTvgg tyf laqmL ljt/0f ug'{kg]{5 . 

 @=  gbLhGo kbfy{sf] pTvgg ;ª\sng  u/L 3f6u2L If]qjf6 
ljs|L ljt/0f ug]{ s|ddf pNn]lvt ;t{x? kfngf eP gePsf] 
;DjGwdf ================ 9'+uf lu§L jfn'jf cg'udg ;ldlt tyf 
:yfgLo txn]] cg'udg u/L cfjZos lgb]{zg lbg ;Sg]5 . 
lgb]{zg kfngf ug]{ bfloTj ;DjlGwt 7]s]bf/sf] x'g]5 .  

  #=  7]Ssf saf]n ug]{ AolQm jf kmd{n] cfkm"n] saf]n u/]sf] 
cª\ssf] ;fy} pTvgg\sf nflu pNn]lvt kl/df0fsf] cfwf/df 
;]jf z'Ns jfktsf] b/n] x'g cfpg] /sd ;d]tsf] lx;fan] 
lgodfg';f/ yk================ Eof6 /sd b'O{  
ls:tfdf==================k|ltztsf b/n] =============== d;fGt 
leq / ======================= dlxgfsf] clGtddf o; sfof{nodf 
a'emfpg' kg]{ 5 .  

 $= o; lhNnfsf gbL tyf gbLx?sf] pTvgg\ If]q / pTvgg\ 
kl/df0fsf ;Gbe{df :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$, 
k|b]z sfg'g, :yfgLo ;/sf/sf ;DaGwLt sfg'g, gbLhGo 
lgdf{0f ;fdfu|Lx?sf] pkof]u ;DaGwdf ePsf cWoog 
k|ltj]bg Pj+ jftfj/0fLo k/LIf0f k|ltj]bg o; 7]Ssf 
;Demf}tfsf] cleGg cª\u /xg]5g\ . 
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%=  IEE u/]sf] If]qaf6 afx]s cGo If]qaf6 gbLhGo kbfy{sf] 
pTvgg\, ;ª\sng, laqmL ljt/0f sfo{ ug{ kfOg] 5}g\ . 

^=  s/, b:t'/, z'Ns cflb tf]lsPsf] ;ª\sng s]Gb|df dfq 
p7fpg'kg]{5 . /fli6«o /fhdfu{ / ;xfos /fhdfu{df 9f6 /fVg 
kfOg]5}g . 

&=  g]kfn ;/sf/ jf :yfgLo txnfO{ k|rlnt sfg'g jdf]lhd 
a'emfpg'kg]{ cGo s/ b:t'/, z'"Ns cflb ;a} 7]s]bf/ :jo+n] 
;DalGwt lgsfodf a'emfpg' kg]{5 . ;f] jfkt a'emfPsf] 
/sdnfO{ sjf]n u/]sf] 7]Ssf /sdaf6 s§f ug{ kfOg]5}g . 

*=  z'Ns p7fpg] /l;bx? 7]Ssfsf] zLif{s cg';f/ 5'§f 5'§} /l;b 
7]s]bf/n] cfkm\g} tkm{af6 5kfO{ o; sfof{nosf] 5fk nufO{ 
======================= k|dfl0ft u/fP/ / /l;b lgoGq0f vftfdf 
gDa/ bflvnf u/]/ dfq s/ b:t'/ p7fpg k|of]udf 
Nofpg'kg]{5 . 

 (= 7]Ssf ;Demf}tf ePkl5 s/ sfof{nosf] s/ lSno/]G; -
km's'jfkq_ k|fKt ePkl5 dfq w/f}6L /sd lkmtf{ ul/g]5 . 
;Ddflgt cbfnt, g]kfn ;/sf/,========================== 
ufp“kflnsfsf]] lgb]{zg tyf cfb]zsf] kfngf ug'{ u/fpg' 
7]s]bf/sf] st{Ao x''g]5 . lgb]{zg jf cfb]zsf] kfngfsf] 
sf/0faf6 s'g} Iflt xfgL gf]S;fgL x'g uPdf Ifltk"lt{ :j?k 
s'g} klg /sd :yfgLo tx;+u bfaL ug{ kfOg] 5}g . 

!)= 7]Ssfsf] s/ c;'n ug'{kg]{ b/ /]6sf] ;"rL tflnsf / ;t{x? 
;lxtsf] xf]l8ª af]8{ s/ ;ª\sng s]Gb|df clgjfo{ ?kn] 
7]s]bf/n] ;j{;fwf/0fn] b]Vg]]u/L /fVg' kg]{5 . 

!!= 7]Ssf ;DaGwdf s''g} lajfb k/]df ufp“kflnsfn] u/]sf] lg0f{o 
clGtd x'g]5 .  
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!@= ufp“kflnsfn] lgb]{zg lbO{ s'g} JolSt, ;+:yf, ;ldltnfO{ 
gbLhGo kbfy{ pknAw u/fp “bf z'Ns glng] egL kq n]v]sf]df 
7]s]bf/n] b:t'/ lng kfpg] 5}g\ . To;/L b:t'/ glnO{ 5f]8]sf] 
kl/df0f jfktsf] /sd :yfgLo txaf6 dfu ug{ kfpg]5}g . 

!#=  tf]lsPsf] Dofbleq 7]s]bf/n]==========================ufp“kflnsfnfO{ 
a'emfpg'' kg]{ ls:tf /sd ga'emfPdf :yfgLo txn] 7]Ssf tf]8\g 
;Sg]5 / xfgL gf]S;fgL Ifltk"lt{sf] /sdsf] ;fy} af “sL ls:tf 
/sdsf] =============== Ü sf b/n] Aofh ;d]t 7]s]bf/af6 
ufp“kflnsfn] c;''n ug{]5 . 

!$= Pp6f :yfgLo txn] s/ c;'n ul/;s]sf] lgdf{0f ;fdfu|Ldf 
k'gM csf]{ :yfgLo txaf6 s/ nufpg kfOg]5}g . 

!%= k|rlnt P]g lgod tyf :yfgLo tx / ;DalGwt ;efaf6 
7]Ssfsf] ;t{ tyf b//]6df s'g} ;+zf]wg ePdf ;+;f]lwt Joj:yf 
jdf]lhd ;dfof]hg x'g] u/L cfk;L ;xdltdf sfof{Gjog ug{ 
;lsg]5 . 

!^= 7]Ssfsf] ;ª\sng s]Gb| lgDg cg';f/ :yfgdf /fVg'kg]{5 . 
tf]lsPsf] :yfg afx]s cGo :yfgdf ;ª\sng s]Gb| /fVg' kg]{ 
ePdf :yfgLo txsf] k"j{ l:js[lt lnP/ dfq /fVg kfO{g]5 . 

;ª\sng s]Gb| /fVg] :yfgM 

l;=g+= 7]Ssfsf] lsl;d 
;ª\sng s]Gb|  
/fVg] :yfg 

s}lkmot 

!    

@    
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!&= lgdf{0f ;fdu|Lx? pTvgg / ;ª\sng tyf lalqm ubf{ /fli6«o 
uf}/jsf ;fy} k|fyldstf k|fKt cfof]hgfx?nfO{ ljz]if 
k|fyldstf lbg' kg]{5 . 

!*= gbLaf6 pTvgg\ u/]sf] kl/df0fsf] nut k|To]s dlxgfsf] % ut] 
clgjfo{ ?kn] k|dfl0ft u/L ufp“kflnsfdf a'emfpg' kg]{5 . 

!(=  gbLaf6 gbLhGo kbfy{x? pTvgg\ ubf{ jftfj/0fdf k|lts"n 
k|efj kg]{ u/L s'g}klg sfo{ ug{ kfOg] 5}g, cGoyf lgodfg';f/ 
sfjf{xL x'g]5 . 

@)= 7]s]bf/n] o;df ePsf ;Dk"0f{ ;t{x? k"0f{{?kn] kfngf ug'{ kg]{5 
/ ;f]sf] cg'udg ufp“kflnsfaf6 x'g]5 . o:tf] cg'udgaf6 
;t{ pNnª\3g ePsf] kfOPdf sfof{non] 7]Ssf tf]8\g ;Sg]5 / 
;f]af6 7]s]bf/nfO{ xfgL gf]S;fgL x'g uPdf sfof{no lhDd]jf/ 
x'g]5}g / To;sf] Ifltk"lt{ lbg afWo x'g]5}g .  

@!= vf]nfaf6 lgdf{0f ;fdu|Lx? pTvgg\ / ;ª\sng ubf{ ef}lts, 
h}ljs, ;fdflhs, cfly{s / ;f+:s[lts If]qdf kg]{ c;/x?nfO{ 
sd ug]{ k|lqmofx? cjnDag u/L 9'Ëf, lu§L, jfn'jf cflb 
;Ísng tyf 9'jfgL ug'{kg]{5 . 

@@=  lgdf{0f ;fdu|Lx? pTvgg\ ug{ vf]nf;Dd hfg] af6f] dd{t ug]{ 
cj:yf cfPdf 7]s]bf/ cfkm}n] dd{t ug'{ kg]{5 . ;f] jfkt 
nfu]sf] vr{ ufp“kflnsfdf bfjL ug{ kfOg]5}g . 

@#=  vf]nfaf6 lgdf{0f ;fdu|Lx? pTvgg\ ubf{ glhs /x]sf] ;8s, 
jg tyf vf]nf gfnfsf] lsgf/f, 3f6nfO{ s'g} xfgL gf]S;fgL 
gx'g]] / ;j{;fwf/0f hgtfsf] 3/hUuf, s'nf], af“wdf Iflt gx'g] 
u/L pTvgg\ ug'{kg]{5 . 

@$= k'n, sNe6{, shj], ;8s, jf6f] k"jf{wf/af6 b'j}tkm{ %)) dL= 
leq lgdf{0f ;fdu|Lx? pTvgg ug{ kfOg]5}g .  
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@%= d'Vo dfu{af6 jf]N8/, u|fe]n afn'jf pTvgg ug]{ :yn;Dd 
hfg] cfpg] jf6f] lgdf{0fsf] sfo{ ubf{ lghL hUufdf kg]{ eP 
;DalGwt hUufwgLsf] d~h'/Lgfdf lng' kg]{5 / jg If]q eP/ 
hfg] eP jg sfof{no ;+u ;Dks{ / ;dGjo /fvL 7]s]bf/n] 
jf6f] lgdf{0f ug'{ kg]{5 . 

@^ ufp“kflnsfaf6 lgwf{/0f ePsf] b/ jdf]lhd afx]s cGo s'g} 
lsl;dsf] s/, ;]jf z'Ns jf b:t'/ lng kfOg]5}g / 
ufp“kflnsfsf]] sfof{noaf6 k|dfl0ft ul/P afx]ssf] /l;bx? 
k|of]u u/L cfo ;ª\sng ug{ kfOg]5}g . olb s'g} To:tf] 
cglws[t /sd c;'n u/]sf] jf cglws[t /l;b k|of]u u/]sf] 
tYo sfof{noaf6 cg'udg x'“bf jf cGo st}af6 ePsf] 
ph'/Lpk/ 5fgljg ubf{ b]lvPdf lgodfg';f/ sf/jfxL / ;hfo 
x'g]5 . 

@&= o; ;"rgf jdf]lhd ;Demf}tf eO{ 7]Ssf rnfgk'hL{ hf/L 
ul/Pkl5 ;fdfGotof s'g} lsl;dsf] ldgfxf dfkmL x'g]5}g .  

@*= 7]s]bf/n] lgodfg';f/sf] d"No clea[lå s/ /sd p7fpg 
kfpg]5 . 

@(= ;fdfGotof 9'ª\uf, lu§L, afn'jfsf] pTvgg÷;Íng ubf{ 
PS;fe]6/, 8f]h/ h:tf ef/L pks/0fx?sf] k|of]u ug{ kfOg] 
5}g, l:js[t IIE k|lta]bgsf] k|fjwfgdf pNn]v eP adf]lhd 
x'g]5 . 

#)= rfn' cfly{s jif{sf] tf]lsPsf] cjlwleq pTvgg\ u/]sf lgdf{0f 
;fdfu|Lx? h]7 d;fGt ;Dd laqmL ljt/0f ubf{ klg df}Hbft 
af“sL /xg] cj:yf /x]df cjlw ;dfKt x'g'eGbf ! dlxgf cufj} 
sfo{ljlwdf pNn]lvt k|fljlws ;ldltjf6 Plsg u/fO{ ;a} 
:yfgx?df /x]sf] df}Hbft k|dfl0ft u/fpg'kg]{5, t/ lghL 



v08M )@, ;+VofM !@, /flS;/fË ufpFkflnsf, :yfgLo /fhkq efuM @ ldltM @)&%÷)(÷!@  
 

31 
 

:jfdLTj afx]ssf gbL jf gbL lsgf/fdf /x]sf] ;fdfu|LnfO{ 
df}Hbft dflgg]5}g . 

#!= pTvgg\ kZrft\ sfd gnfUg] egL 5f]l8Psf] lgdf{0f ;fdfu|Lx? 
h'g :ynaf6 lgsflnPsf] xf], ;f]xL :yndf nuL k"j{ cj:yfdf 
5f]8\g' kg]{5 . gbLsf] wf/ jblng] u/L pTvgg ug{ kfOg]5}g . 

#@= lgdf{0f ;fdfu|L pTvgg\ ug]{ sfo{df ;+nUg x'g] 
sd{rf/L÷sfdbf/x?n] k|of]u ug]{ ;'/Iff ;fdu|L tyf cf}hf/x? 
7]s]bf/ :jo+n] pknAw u/fO{ ;Dk"0f{ ;'/Iff ;ts{tf ;fy 
pTvgg tyf las|L k|jGw ldnfpg' kg]{5 . 

##= 7]s]bf/sf sd{rf/L tyf sfdbf/x?sf] sf/0f jftfj/0fdf s'g} 
k|lts"n k|efj gkg]{ u/L sfo{ ug]{ Joj:yf 7]s]bf/n] g} 
ldnfpg'kg]{5 . ;fy} sfdbf/ tyf sd{rf/Lx?sf] ;'/Iffsf nflu 
ljdf ug]{ u/fpg] bfloTj 7]s]bf/ :jo+sf] x'g]5 . 

#$= 7]Ssf nfu]sf] :yfgaf6 b:t'/ jf z'Ns 5nL dfn jf j:t' 
p7fO{ cGoq nu]sf] jf :6s u/]sf] km]nf k/]df To:tf] dfn jf 
j:t'sf] b:t'/ jf z'Ns h'g;'s} :yfgdf nu]sf] ePklg 
;DjlGwt 7]s]bf/n] p7fpg ;Sg]5 . 

#%= :yfgLo txsf nflu k|of]u x'g] gbLhGo kbfy{sf] cefj eO{ 
ljsf; lgdf{0f sfo{ k|efljt x'g] cj:yfsf ;fy} s'g} :yfgdf 
y'lk|Psf] gbLhGo kbfy{ gx6fOPdf k|fs[lts k|sf]k cfpg ;Sg] 
egL lhNnf b}jL k|sf]k påf/ ;ldltjf6 lg0f{o eO{ gbLhGo 
kbfy{ cg'udg tyf ;dGjo ;ldltn] cg'df]bg u/]df 7]Ssf 
;dfKt ePsf] ldlt kZrft lglZrt ;dosf nflu pTvgg\ 
tyf las|L ljt/0f sfo{ hf/L /fVg'kg]{ ljz]if kl/l:ylt l;h{gf 
ePdf lglZrt kl/df0f, ;do / :yfg tf]sL rfn' 7]Ssf 
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cª\ssf] bfdf;fxLn] x'g cfpg] b:t'/ lnO{ pTvgg\ Pj+ ;Íng 
sfo{sf] aGbf]a:t ug{ ;lsg]5 . 

#^= sfof{nosf] tkm{jf6 :jLs[t kl/df0f, pTvgg\ of]Uo :yfg / 
;+emf}tfsf ;t{x?sf] k|efjsf/L lgoGq0f ug{sf lgldQ 
cg'udg, lg/LIf0f, ef}lts lgoGq0f tyf :ynut k/LIf0f 
nufotsf k|s[ofx? cjnDjg ug{ ;lsg]5 . pQm sfo{df 
;xof]u ug]{ bfloTj 7]s]bf/sf] x'g]5 . 

#&= :jLs[t jftfj/0fLo k|ltj]bgdf pNn]v ePsf jftfj/0fLo 
k|efj Go'gLs/0fsf pkfox?sf] k"0f{ kfngf u/L gbLhGo kbfy{ 
pTvgg\ tyf las|L ljt/0f ug{'kg]{5 . 

#*= gbLhGo kbfy{ pTvgg\ tyf las|L ljt/0f ug]{ s|ddf 7]Ssfdf 
pNn]v eP jdf]lhdsf] If]qleq l;ldt /xL pTvgg\ ug'{kg]{5 . 

#(= o;df pNn]v ePsf s'/fx?df o;} adf]lhd / o;df pNn]v 
gePsf s'/fx?sf] xsdf g]kfnsf] ;+lawfg, :yfgLo ;/sf/ 
;~rfng P]g, @)&$ tyf k|b]z sfg'g, :yfgLo ;/sf/sf 
sfg'g / jftfj/0fLo k/LIf0f k|ltj]bg / g]kfn ;/sf/sf 
cGo k|rlnt sfg'g cg'';f/ x'g]5 . 
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अनिुकु्च ४ 

========================== गाउँपालिका 
गाउँ कायथपालिकाको कायाथिय 

========================================== 

      गाउँपालिका स्तरीय अनगुमन िलमलत 

     To:tf pBf]ux?sf] btf{, gjLs/0f, gfd;f/L nufot 
pTvgg\, ;ª\sng Pjd\ lgsf;L sfo{sf]  cg'udgsf nflu 
b]xfo adf]lhdsf] cg'udg ;ldlt u7g ul/g]5M  

 -!_ ufp“kflnsf cWoIf    ;+of]hs  
 -@_ ufp“kflnsf pkfWoIf   ;b:o  
 -#_ k|d'v k|zf;sLo clws[t   ;b:o   
 -$_ ;DalGwt j8fsf j8fWoIf   ;b:o  
 -%_ of]hgf zfvf k|d'v   ;b:o  
 -^_ k|fljlws zfvf k|d'v               ;b:o 
    -&_ /fh:j zfvf k|d'v    ;b:o–;lrj  
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अनिुकु्च ५ 

========================== गाउँपालिका 
गाउँकायथपालिकाको कायाथिय 

========================== 
नदद प्रवेश आदेश 

========================== गाउँपालिकाको...........................िोिािाट नददजन्य पदार्थहरु 
लनकाल्ने कायथको िालग IEE कायाथन्वयनका िन्दभथमा लनकािी घाट अनिुार पररमाण 
लनयन्त्रणका िालग दैलनक तयार गररन ेअलभिेि 

 

नाका वा घाटको भएको नददको नामाः              िमयाः 
नदद प्रवेश आदेश लमलताः                  प्रदेश आदेश नं. 
 

नदद प्रवेश आदेश वववरण 

१.  नददजन्य पदार्थ ओिार पिार गरर िैजाने नाकाको नामाः 
ठेगानााः                     िम्पकथ  फोनं. 

२.  ओिार पिार नददजन्य पदार्थको नामाः 
३.  नददजन्य पदार्थ ढुवानी गरर िैजाने िाधनको नामाः              

िवारी दताथ नं. 
४.  लनकालि गरर िैजाने नददजन्य पदार्थको पररमाणाः     घाफुटाः 
५.  ओिार पिार गरर िैजाने स्र्ानाः 
६. लनकालि गरर िैजाने नददजन्य पदार्थको प्रयोजनााः 

क. लनक्ज लनमाथणाः               ि. िावथजलनक लनमाथणाः               
ग. प्रशोधन पलछ वववक्राः 

नवट यो आदेश ववना िाधन नददमा प्रवेश गनथ नददजन्य पदार्थको ओिार पिार गनथ र 
नददजन्य पदार्थ िंचय वा भण्डारण गनथ लनर्धे गररएको छ । कवह कतै त्यस्तो पाइएमा 
गाउँपालिकाको लनणथय अनिुारका जररवना र अन्य प्रचलित काननु िमोक्जम िजाय 
िमेत हनुे छ । 

 

प्रवेश आदेश ददने कमथचारी वा ठेकदार प्रलतलनलधको नाम र्राः 
िवहाः 
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अनिुकु्च ६ 

========================== गाउँपालिका 
गाउँकायथपालिकाको कायाथिय 

========================== मकवानपरु 
 

उत्िनन कताि राख्न नददजन्य पदार्थको दैलनक उत्िनन अलभिेि 
 

========================== गाउँपालिकाको...........................िोिािाट 
नददजन्य पदार्थहरु लनकाल्ने कायथको िालग IEE कावाथन्वयका 
िन्दभथमा लनकािी घाट अनिुार पररमाण लनयन्त्रणका िालग दैलनक 
तयार गररने अलभिेि 

नाका वा घाट भएको नददको नामाः 

उत्िनन गररएको नाका वा घाटको नामाः 

लि न उत्िनन 
गररएको 
लमलत 

उत्िनन 
गररएको 
पररमाण 

उत्िननकताथको 
प्रलतलनलधको 
दस्ित 

अनगुमन 
कताथको 
दस्ित 
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अनिुकु्च ७ 

========================== गाउँपालिका 
गाउँकायथपालिकाको कायाथिय 

========================== मकवानपरु 
 

उत्िनन स्र्िमा राख्न ुपने िचुना वोडथको नमनुा 
 

========================== गाउँपालिकाको...........................िोिािाट 
नददजन्य पदार्थहरु लनकाल्ने कायथको िालग IEE कावाथन्वयका िन्दभथमा 
लनकािी घाट अनिुार पररमाण लनयन्त्रणका िालग दैलनक तयार गररने 
अलभिेि 
 

नददजन्य पदार्थ उत्िनन गररने स्र्ि 

 

उत्िनन वववरण 

१.  नददको नामाः 
२.  घाटको नामाः 
३. उत्िनन गररने पररमाण घ.फु.मााः 
४.  उत्िनन कायथमा प्रयोग हनुे िाधनाः 
५.  उत्िनन गने कायथ गनथ अलधकार प्राप्त ठेकेदार फमथको नाम र 

ठेगनााः 
६.  उत्िनन गने अवलधाः लमलत २०७५/   /  गते िाट उल्िेक्ित 

पररमाण लनकािञ्जेि वा २०७५ िाि............................ लभत्र 
मध्ये जनु पवहिा हनु्छ । 

नवटाः लिकायत गनुािो वा र्प जानकारीका िागी /flS;/f¨ गाउँपालिका 
राजस्व शािामा िम्पकथ  गरन ुहनु । 
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अनिुकु्च ८ 

========================== गाउँपालिका 
गाउँकायथपालिकाको कायाथिय 

==========================मकवानपरु 
 

         नददजन्य पदार्थको दैलनक पटके वववक्र अलभिेि तेररज 
 

====================== गाउँपालिकाको...........................िोिािाट नददजन्य 
पदार्थहरु लनकाल्न ेकायथको िालग IEE कावाथन्वयका िन्दभथमा लनकािी 
घाट अनिुार पररमाण लनयन्त्रणका िालग दैलनक तयार गररने अलभिेि 

नाका वा घाटमा भएको नददको नामाः 
नाका वा घाटको नामाः 
लि  
न 

लनकालि 
लमलत 

पटके वववक्र 
आदेश नं. 

पटके वववक्र 
भएको पररमाण 

वावक भएको पदार्थ 
िैजाने िवारर नं. 

कैवफयत 

      
      
      

नोटाः यो फारम उत्िनन स्र्ििाट ठेकेदारिे पटकै वपच्छे भरर दैलनक 
पटके आदेशको १ प्रलत िंिग्न गरर दैलनक रुपमा गाउँपालिकाको 
कायाथियमा अलनवायथ रुपमा पठाउन ुपनेछ । 

 
      cf1fn] 

               /fds'df/ k'8f;}gL 

              k|d'v k|zf;lso clws[t 

 
/flS;/fË ufpFkflnsf, r}gk'/, dsjfgk'/÷ d'b|0f ? !% dfq 


