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गैंडाकोट  नगरपामिका  

नेपािको संमिधान बिोमिि गैंडाकोट नगर काययपामिकािे बनाएको िि िेमखए बिोमििको काययमिमध   

सबयसाधारणको िानकारीका िामग प्रकाशन गररएको छ । 

 

गैंडाकोट नगरपालिकाको नदिजन्य पिार्थ व्यवस्र्ापनमा मेशिनरी उपकरण प्रयोग सम्बन्धी कायथववधी, २०७९ 

 

प्रस्तावना : गैंडाकोट नगरपालिका क्षते्रका खोिा तर्ा निी वकनारा तर्ा घाटहरुबाट प्राकृलतक निीजन्य पिार्थ ढुङ्गा, 
लगट्टी, वािवुा, ग्रावेि, माटो, चट्टान, िहत्तर बहत्तर जस्ता प्राकृलतक स्रोतको दिगो व्यवस्र्ापन गनथ स्र्ानीय सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४ को िफा (११) (घ) को उपिफा ६ तर्ा िफा (११) (प) को उपिफा (७), ढुङ्गा, लगट्टी, 
वािवुा, उत्खनन ववक्री तर्ा ब्यवस्र्ापन सम्वन्धी मापिण्ड, २०७७ को िफा (४) को उपिफा (४) बमोशजम निी, 
खोिा वकनारा तर्ा घाटहरुबाट प्राकृलतक निीजन्य पिार्थ ब्यवस्र्ापनका सम्वन्धमा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन 
प्रलतवेिन, सोको आवस्यकता र औशचत्यका आधारमा मेिनरी उपकरण प्रयोग सम्बन्धी कायथ व्यवशस्र्त गनथ गराउन 
सारै् ववपद्जन्य अवस्र्ामा ढुङ्गा, लगटी, वािवुा िगायतका सामाग्रीहरुको व्यवस्र्ापन गनथ वान्छनीय भएकोिे गैंडाकोट 
नगर कायथपालिकािे गैंडाकोट नगरपालिकाको वातावरण तर्ा प्राकृलतक श्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ को िफा (५७) 
को उपिफा (२) िे दिएको अलधकार प्रयोग गरी “गैंडाकोट नगरपालिकाको नदिजन्य पिार्थ व्यवस्र्ापनमा मेशिनरी 
उपकरण प्रयोग सम्बन्धी कायथववधी, २०७९” बनाई जारी गररएको छ।   
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पररच्छेि १ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यो कायथववलधको नाम “गैंडाकोट नगरपालिकाको नदिजन्य पिार्थ व्यवस्र्ापनमा 
मेशिनरी उपकरण प्रयोग सम्बन्धी कायथववधी, २०७९” रहेको छ ।  

(२) यो कायथववलध गैंडाकोट नगरपालिका के्षत्रभर िागू हनुेछ ।  

(३) यो कायथववलध नगर कायथपालिकािे स्वीकृत गरी स्र्ानीय राजपत्रमा प्रकािन गरेको लमलतिेशख िागू हनुेछ ।  

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसंगिे अको अर्थ निागेमा यो कायथववलधमा, 

१) “ऐन” भन्नािे स्र्ानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सम्झनपुछथ । 

२) “निीजन्य प्राकृलतक पिार्थ” भन्नािे ऐन र यस कायथववलध बमोशजम निी, खोिा वकनारको ढुङ्गा, लगट्टी, वािवुा, 
ग्रावेि, चट्टान, िहत्तर बहत्तर माटोसमेतिाई जनाउँछ । 

३) “ढुङ्गा, लगट्टी, वािवुा, माटो, चट्टान, िहत्तर, बहत्तर” भन्नािे निी, खोिा, खोल्सी, वन क्षेत्र, वा सावथजालनक वा लनजी 
जग्गा वाट उत्खनन वा संकिन गररने बहमुलु्य पत्र्र, ऐलतहालसक र साँस्कृलतक महत्वका िािीग्राम, िीिा 
र अलत मूल्यवान बस्त ुबाहेकका ढुङ्गा, लगट्टी, वािवुा रोडा, गेग्रान, चट्टान, माटो, चनुढुङ्गा जस्ता निीिे वगाई 
ल्याएको वा लर्लग्रएको निी तर्ा खानीजन्य प्राकृलतक स्रोतिाई सम्झन ुपिथछ । 

४) “कायथपालिका” भन्नािे गैंडाकोट नगर कायथपालिकािाई सम्झन ुपछथ। 

५) “मेिनरी उपकरण” भन्नािे निीजन्य प्राकृलतक पिार्थहरु उत्खनन ् तर्ा संकिनका िागी प्रयोग गररन े
एक्साभेटर, व्याकह ुिोडर वा सोही प्रकृलतको अन्य उपकरणिाई सम्झन ुपिथछ । 

६) “प्रस्ताव” भन्नािे ववद्यमान वातावरणीय अवस्र्ामा पररवतथन ल्याउन सक्ने वकलसमको स्र्ानीय कानून बमोशजम 
संञ्चािन गररने वा अनमुलत प्राप्त ववकास कायथ, भौलतक वक्रयाकिाप वा भ-ूउपयोगको पररवतथन गने कुनै 
योजना, आयोजना वा कायथक्रम सञ्चािन गने सम्बन्धमा तयार गररएको प्रस्ताव सम्झन ुपछथ । 

७) “प्रस्तावक” भन्नािे प्रस्तावको स्वीकृलतको िालग लनवेिन दिन ेर त्यस्तो प्रस्ताव कायाथन्वयन गनथ स्वीकृलत प्राप्त 
व्यशि, सरकारी, अधथ सरकारी वा गैर सरकारी लनकाय वा योजनािाई सम्झन ुपछथ । 

८) "वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन" भन्नािे संशक्षप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारशम्भक वातावरणीय पररक्षण वा 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धमा तयार गररएको प्रलतवेिन सम्झन ुपछथ । 

९) “अनगुमन सलमलत” भन्नािे िफा (७) बमोशजमको अनगुमन सलमलत सम्झन ुपिथछ ।   

 

३. अनमुती लिन ुपनेः (१) बाढी पवहरो भकू्षय जस्ता अन्य प्राकृलतक प्रकोपको कारण जम्मा भएको पिार्थहरु जोशखम 
न्यूनीकरणको िालग हटाउनपुने अवस्र्ा उत्पन्न भएमा शजल्िा ववपि व्यवस्र्ापन सलमलतको सहमलतमा मेिनरी 
उपकरण प्रयोग गरी हटाउन वा हटाउन स्वीकृलत दिन सवकनछे l 

(२) निीजन्य पिार्थहरु उत्खनन ् तर्ा संकिन गिाथ श्रममिुक प्रववलधको प्रयोग गररने छ। तर निीजन्य 
पिार्थहरुको रे्ग्रान, चट्टान, वढस्का आदिका कारण प्राकृलतक वहाव पररवतथन हनुे जोशखम उत्पन्न हनुे अवस्र्ामा 
मेिनरी उपकरण प्रयोग गरी हटाउन ु पने भएमा तर्ा निीजन्य पिार्थ उत्खनन तर्ा संकिन गिाथ निीका 



 

3 
 

खण्ड ५)      संख्या १०)      गैंडाकोट रािपत्र       भाग : २        मिमि : २०७९/११/०४ 

प्राकृलतक वहाविाई असर नपने, निीको पर्ान्तरण हनुबाट रोवकने र आसपासका खेती योग्य जग्गा जलमनिाइ 
सरुशक्षत राख्नका िालग उपयिु पररमाणमा मात्र उत्खनन गनुथपने अवस्र्ामा र श्रममिुक प्रववलधबाट हटाउन 
सम्भव निेशखएमा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिनमा तोवकएका ितथ तर्ा मापिण्डको अलनवायथ पािना गने 
गरी उत्खनन ्तर्ा संकिन स्र्िको आयतन, गवहराई, पररमाण, तल्िो तर्ा मालर्ल्िो ववन्ि ुखिेुको शज वप एस 
नक्सा, प्रयोग हनुे मेलसनरी साधन, सवारी साधनको व्ि ु बकु र सवारी िाईसेन्सको प्रमाण पत्र, अनगुमन 
कायथतालिका सवहत तोकीएको मापिण्ड पािना गने स्वघोषणा र स्पस्ट उत्खनन ्कायथयोजना िगायत मेलसनरी 
उपकरणको प्रकार, संख्या र प्रयोग गनुथपने समय लसमा िगायत अन्य आवस्यक कागजात सवहत अनमुलतका िालग 
अनसुचुी (१) वमोशजम लनवेिन दिन ुपने छ ।  

(३) नगरपालिका के्षत्रलभत्र सञ्चािन भएका तर्ा सञ्चािन हनुे पालिका स्तररय, प्रािेशिक तर्ा राविय गौरवका 
योजनाहरुिाई आवश्यक पने निीजन्य प्राकृलतक पिार्थहरु ढुङ्गा, लगटी, बािवुा सहज र व्यवशस्र्त रुपिे उपिव्ध 
गराउन आवस्यक भएमा समेत त्यस्तो आयोजनाहरुिे र नगरपालिकाबाट स्वीकृत आय ठेक्का कायाथन्वयनको िालग 
सम्बशन्धत फमथ वा कम्पनीिे स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिनका आधारमा अनसुचुी (१) वमोशजम लनवेिन 
दिन ुपनेछ।   

(४) उपिफा (३) बमोशजम चरेु संरक्षण के्षत्र अन्तगथत पने निी घाटहरुबाट राविय गौरवका योजनाहरुिाई 
आवश्यक पने निीजन्य प्राकृलतक पिार्थहरु ढुङ्गा, लगटी, बािवुा व्यवशस्र्त रुपिे उपिव्ध गराउन आवस्यक भएमा 
अनसुचुी (१) वमोशजम लनवेिन दिन ुपनेछ । सारै् उपिफा (५) बमोशजम रािपलत चरेु संरक्षण ववकास सलमलतको 
ितथ तर्ा मापिण्डको अलनवायथ रुपमा पािना हनुे गरी उत्खनन ्अनमुलत प्रिान गनथ सक्नेछ ।  

(५) उपिफा (२) र उपिफा (४) वमोशजम प्राप्त लनवेिन उपर उपिब्ध भएसम्म ववज्ञ सवहतको नगरपालिकाको 
स्र्ानीय अनगुमन सलमलतिे आवस्यक छानववन, स्र्िगत अनगुमन गरी प्राप्त प्रलतवेिनका प्रलतवेिनका आधारमा 
नगर प्रमखुिे समयलसमा तर्ा मापिण्ड तोकी अनसुचुी (२) वमोशजम अनमुती प्रिान गनथ सक्ने छ ।  

(६) उपिफा (४) वमोशजम उत्खनन तर्ा संकिन अनमुलत प्राप्त आयोजनािे उत्खनन ् भएको पररमाण सवहत 
िैलनक प्रलतवेिन तयार गरी साप्तावहक रुपमा नगरपालिकामा बझुाउन ुपने छ ।   

(७) उपिफा (३) बमोशजम राविय गौरवका योजनाहरुिाई अनमुती प्राप्त आयोजनाहरुका िालग संकलित प्राकृलतक 
पिार्थहरु अन्य प्रयोजनका िालग प्रयोग गनथ पाईने छैन । सो भएको पषु्टी भएमा लनयमानसुार जररवाना गरी 
सम्वशन्धत आयोजनावाट असिुउपर गररनेछ ।   

४. मेिीनरी औजार प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्र्ाः (१) असार,  श्रावण र भाद्र बाहेकका मवहनाहरुमा स्वीकृत वातावरणीय 
अध्ययन प्रलतवेिन (IEE) मा उल्िेशखत तर्ा सम्झौता अवलधभर प्राववलधक नापचाँच समेतका आधारमा तोवकएका 
मापिण्ड अनरुुप नदिजन्य पिार्थ संकिन गनथ सवकने छ । लनिीष्ट के्षत्रबाट लनमाथण सामाग्री संकिन र उत्खनन 
कायथ हात र हाते औजारहरु जस्तै कुटो, कोिािो, गैशच, साबेि आदिबाट गनथ प्रार्लमकता दिईनेछ। निीका 
प्राकृलतक बहावमा प्रलतकूि असर नपने र  बहावमा पररवतथन हनुे गरी कुनै पलन वकलसमिे संकिन र उत्खनन 
कायथ गनथ पाईन ेछैन। नगरपालिकाको  राजश्व  संकिन  कायथिाइ र्प व्यवशस्र्त गनथ, आयोजनाहरु सञ्चािन 
कायथिाइ र्प गलत प्रिान गनथ, नदि खोिािाई पर्ान्तरण हनुबाट रोक्न र वातावरणीय  दृवष्टबाट कुनै  पलन  
नकारात्मक  प्रभाव  पनथ नदिने  गरी  निी घाट क्षते्रबाट  निीजन्य पिार्थ उत्खनन तर्ा संकिन गनथका िालग 



 

4 
 

खण्ड ५)      संख्या १०)      गैंडाकोट रािपत्र       भाग : २        मिमि : २०७९/११/०४ 

स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन (IEE) अनरुुप िेहायका प्रकृया र ववलध बमोशजम निीजन्य पिार्थ 
संकिन\उत्खनन गने कायथमा मेिीनरी उपकरण प्रयोग गनथ सवकनेछ।  

(क) बाढी  तर्ा  जिउत्पन्न  प्रकोपको  खतरा  िेशखएको  अवस्र्ामा  शजल्िा  ववपद् व्यवस्र्ापन  
सलमलतका  लसफाररिमा उि क्षेत्रको पिार्थ हटाउन वा वववक्र गनथ । 

(ख) नगरपालिका के्षत्रलभत्र सञ्चािन भएका तर्ा सञ्चािन हनुे पालिका स्तररय, प्रािेशिक तर्ा राविय गौरवका 
योजनाहरुिाई आवश्यक पने निीजन्य प्राकृलतक पिार्थहरु स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिनमा 
उल्िेख भए बमोशजमका पररमाणमा व्यवस्र्ापन गनथ। 

(ग) नदिजन्य पिार्थको उत्खनन, संकिन तर्ा ढुवानीको िालग नगरपालिकाबाट आव्हान भएको आय ठेक्का 
सकार गने फमथ वा कम्पनीिे स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिनमा उल्िेख भए बमोशजमको 
पररमाणमा नदिजन्य पिार्थ व्यवस्र्ापन गनथ।  

(२) निीजन्य पिार्थ संकिन र उत्खनन कायथमा मेिलनरी उपकरणको प्रयोग गिाथ िेहाय बमोशजमका प्रवक्रया 
अलनवायथ रुपमा परुा गनुथपनेछ । 

(क) तोवकएको क्षेत्र र पररमाण सम्म मात्र उत्खनन\संकिन गने गरी स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन 
(IEE) बमोशजम मेिलनरी उपकरणको प्रयोग गनथ र त्यसरी प्रयोग गने उपकरणको कागजात र नम्बर 
अलनवायथरुपमा नगरपालिकामा पेि गरी सो को अलभिेखीकरण गरेको हनु ुपनेछ। 

(ख) खण्ड (क) बमोशजम स्वीकृलत दिंिा सामग्री संकिन गने क्षेत्र, ववलध तर्ा पररमाण खिुाएको हनुपुनेछ। 

(ग)  पानीको वहाव लभत्रबाट निीजन्य पिार्थ उत्खनन\संकिन गनथ पाईन छैन । 

(घ)  उत्खनन स्र्िमा उत्खनन सम्बन्धी सम्पूणथ वववरण खलु्ने गरी होलडथङ्गवोड राख्न ुपनेछ । 

(ङ)  नगरपालिकाकाको स्वीकृलत नलिइ कसैिे पलन उत्खनन\संकिन के्षत्रमा मेशिनरी औजार प्रवेि  
गराउन पाउने छैन । 

(च) रातीका समयमा मेशिनरीको प्रयोग गरी वा नगरी कुनै पलन लबलधबाट सामग्री संकिन गनथ पाईनछैेन । 

(छ) निी के्षत्रमा मेशिन प्रयोग स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिन (IEE) उल्िेशखत क्षेत्रमा  उत्खनन ्
कायथयोजनामा उल्िेशखत संख्यामा मात्र मेशिनरी औजार प्रवेिको स्वीकृलत दिने व्यवस्र्ा नगरपालिकािे 
लमिाउन ेछ । 

ज) मालर् उल्िेख गररएका ववषयहरुको हकमा सोवह बमोशजम हनुे तर्ा निीजन्य पिार्थको संकिन तर्ा 
व्यवस्र्ापनका सम्वन्धमा स्र्ानीय कानून एवं शजल्िा, प्रिेि र संघीय काननुमा उल्िेख भए बमोशजम 
कायथ सन्चािन हनु ेगरी नगरपालिकािे जनुसकैु वेिामा गरेको लनणथय र दिएको आिेि लनिेिन एवं राय 
सझुावहरुिाई सम्वशन्धत पक्षिे अलनवायथ रुपमा पािना गनुथ पने छ ।  
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५. संबेिनशिि के्षत्रमा प्रयोग गनथ नहनुःे िफा (३) बमोशजम अनमुलत प्राप्त भएको अवस्र्ा वाहेक नगरपालिका क्षेत्र 
अन्तगथतका सामिुायीक बन, सावथजालनक महत्वका क्षेत्र तर्ा अन्य सम्वेिनशिि के्षत्र भनी तोवकएका के्षत्र लभत्र 
प्रयोग गनथ पाईने छैन । 

 (२) अनसुचुी (२) वमोशजम अनमुलत प्राप्त आयोजनाहरुिे निी तवटय के्षत्रमा भण्डारण तर्ा घाटगद्धी गनथ पाईन े
छैन । तर नगरपालिकािे आफै आफ्नै स्वालमत्वमा रहने गरी यस्तो के्षत्रमा भण्डारण तर्ा घाटगद्धी गनथ बाधा 
पने छैन।  

 

६. मेलसनरी उपकरण प्रयोग गरी गररन ेउत्खनन ्कायथ योजना (Excavation Plan) पेि गनुथ पने:  

(१) निीजन्य पिार्थ उत्खनन ्गनथ नगरपालिकाबाट स्वीकृती प्राप्त व्यशि तर्ा संस्र्ािे यर्ा सम्भव भारी मेिीनरी 
औजारको प्रयोग नगरी सामान्य औजार उपकरणहरु प्रयोग गरेर उत्खनन ्गनुथ पनेछ । यदि सामान्य औजार 
उपकरणहरु प्रयोग गरेर उत्खनन ् कायथ सम्भव नभएमा वा मेिीन उपकरण प्रयोग गरी उत्खनन ् गिाथ 
नगरपालिका, संस्र्ा तर्ा समाजिाई फाईिा पगु्ने भएमा, जैववक, आलर्थक, सामाशजक तर्ा वातावरणीय रुपमा पने 
असरहरुको पररणाम नकरात्मक निेशखएमा मेलसनरी उपकरण प्रयोग गने सम्बन्धमा कायथयोजना बनाई पेि गनुथ 
पनेछ । 

 

क्र सं वववरण व्यहोरा\वकलसम\पररमाण  कैवफयत  

१ मेिीनरी उपकरणको वकलसम   

२ प्रयोग हनुे मेलसन उपकरणको संख्या    

३ प्रयोग हनुे के्षत्र    

४ प्रयोग गने कारण     

५ प्रयोग गने समय    

६ प्रयोग गने मवहना    

७ प्रयोग गने  ववलध र प्रकृया    

८ अलधकतम गवहराई, िम्वाई र चौडाई    

९ चेनएज    

१० उत्खनन ् संकिन हनुे अनमुालनत पररमाण 
घ.लम.(मालसक) 

  

११ मूख्य वस्ती िेखी मेिीन उपकरणको प्रयोग 
गने क्षेत्र सम्मको औषत िरुी 

  

१२ स्र्ानीय रोड िेखी मेिीन उपकरणको प्रयोग 
गने के्षत्र सम्मको औषत िरुी 

  

१३ अन्य संवेिनशिि के्षत्र भए उल्िेख गने   

७. अनगुमन तर्ा लनररक्षणः (१) गैंडाकोट नगरपालिका क्षेत्रका निी, खोिा वकनारा तर्ा घाटहरुबाट प्राकृलतक 
निीजन्य पिार्थ ब्यवस्र्ापनका सम्वन्धमा सम्वन्धीत निी घाटहरुको अनगुमन सम्वन्धीत वडाको वडा स्तरीय 



 

6 
 

खण्ड ५)      संख्या १०)      गैंडाकोट रािपत्र       भाग : २        मिमि : २०७९/११/०४ 

अनगुमन सलमलत माफथ त अनगुमन गरी स्र्ानीय अनगुमन सलमलतमा अनगुमन प्रलतवेिन पेस गनुथ पने छ । 
वडास्तरीय अनगुमन सलमलतमा सम्बशन्धत वडाध्यक्ष संयोजक, वडासिस्यहरु र सम्बशन्धत वडामा रहेका 
कायथपालिका सिस्यहरु सिस्य र सम्बशन्धत वडा हेने प्राववलधक कमथचारी सिस्य सशचवको रुपमा रहनछेन ।    

(२) अनसूुची १ वमोशजम प्राप्त लनवेिन उपर स्र्ानीय अनगुमन सलमलतिे आवस्यक छानववन, स्र्िगत अनगुमन 
गरी अनमुती प्रिानका िालग लसफाररस गनथ सक्ने छ। उपप्रमखुको संयोजकत्वमा रहने नगरस्तरीय अनगुमन 
सलमलतिे स्र्ानीय अनगुमन सलमलतको रुपमा कायथ सम्पािन गनेछ । यस कायथववधी बमोशजमको स्र्ानीय 
अनगुमन सलमलतमा वातावरण तर्ा ववपद् व्यवस्र्ापन िाखाको प्रमखु र्प सिस्यको रुपमा रहनेछन ्भने सलमलतमा 
अन्य ववषय ववज्ञिाई समेत आमन्त्रण गनथ सवकनछे।    

(३) स्र्ानीय अनगुमन सलमलतिे अनगुमन प्रलतवेिन लनयलमत रुपमा शजल्िा अनगुमन सलमलत समक्ष पठाउन 
सक्नछे। सारै् आवश्यकता अनसुार शजल्िा अनगुमन सलमलत तर्ा अन्य सरोकारवािा लनकायिे पलन अनगुमन 
गनथ सक्नेछन । 

(४) अनगुमनको चेक लिस्ट अनसूुची ३ बमोशजम हनुछे l 

 

८. लनषलेधत कायथहरुः (१) यस कायथववलध वमोशजम िेहाएका कायथहरु लनषेलधत गररएको छ ।  

(क) प्रारशम्भक वातावरणीय पररक्षण वा प्राववलधक पररक्षण वा िेखाजोखा प्रलतवेिन स्वीकृत नगरी सावथजलनक 
खोिा वा नदिबाट निीजन्य पिार्थ ढंुगा, माटो, लगट्टी, वािवुा, िहत्तर, बहत्तर उत्खनन, संकिन तर्ा भण्डारण 
गनथ, 

(ख) स्वीकृत प्रारशम्भक वातावरणीय पररक्षण वा प्राववलधक पररक्षण प्रलतवेिनका तर्ा अनमुलत प्रिान गिाथका 
बखतका ितथ तर्ा मापिण्ड उल्िंघन गनथ,  

(ग) अनमुलत ववपररत उत्खनन तर्ा स्वीकृत प्राप्त भएको भन्िा बढी र अन्यत्र स्र्ानबाट उत्खनन, संकिन, तर्ा 
ढुवानी गनथ ।  

(२) उल्िेशखत लनषेलधत कायथ गरेको पाईएमा नगर प्रमखुस्तरीय लनणथयको आधारमा अनसूुची (४) बमोशजम िण्ड 
जररवाना तर्ा सामाग्री जफत गनथ आिेि दिईनछे । यस्तो आिेि पािना गनथ सहयोग गनुथ सम्वशन्धत सवैको 
िावयत्व हनुछे ।  

९. िण्ड सजायको व्यवस्र्ाः (१) िफा (८) बमोशजमका लनषेलधत कायथ गरेमा नगर प्रमखुस्तरीय लनणथय बमोशजम 
अनसूुची-४ बमोशजम िण्ड सजाय हनुेछ।  

१०. र्पघट तर्ा हेरफेरः  (१) यो कायथववलध आवस्यकता अनसुार नगर कायथपालिकािे र्पघट, हेरफेर वा संिोधन 
गनथ सक्ने छ ।  

११. बाधा अड्काउ फुकाउः (१) यो कायथववलधको कायाथन्वयनका क्रममा कुनै बाधा अड्काउ आईपरेमा नगर 
कायथपालिकािे बाधा अड्काउ फुकाउ गनथ सक्ने छ । 
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अनसूुची १ 

(मेिनरी उपकरण प्रयोगका िालग अनमुती माग गने लनवेिन) 
 

          लमलतः 
 

श्री नगर प्रमखुज्यू 

गैंडाकोट नगरपालिका, 
नविपरासी (ब.स.ुपू)। 

ववषयः अनमुती पाँउ भने्न बारे । 

महोिय, 

 प्रस्ततु ववषयमा ..................................................................................... वाट सञ्चालित 
.................................................... योजनाका िालग/गैंडाकोट नगरपालिकाबाट स्वीकृत आन्तररक आय ठेक्का नं.  
……………….. को ठेक्का कायाथन्वयन गने सन्िभथमा निीजन्य पिार्थ उत्खनन ्तर्ा संकिनका िागी मेिनरी उपकरण 
प्रयोग गनुथ पने भएकोिे लनयमानसुार मेिनरी उपकरण प्रयोगको अनमुती प्रिान गररदिन ु हनु आवश्यक कागजपत्र 
सवहत यो लनवेिन पेि गरेको छु । 

 

१. योजनाको/ठेक्काको नाम/नम्वर: 
२. योजना/ठेक्का कायाथन्वयन गने व्यविायीको नाम, ठेगानाः 
३. योजना/ठेक्काको िागतः 
४. योजना/ठेक्काको सम्पन्न हनुे अनमुालनत लमलतः 
५. योजनाका िालग आवश्यक पने/उत्खनन स्वीकृत प्राप्त निीजन्य पिार्थको अनमुालनत पररमाणः 
६. स्वीकृत उत्खनन ्तर्ा संकिन स्र्ानः 
७. उत्खनन ्तर्ा संकिनका िालग प्रयोग हनुे मेिनरी उपकरणको प्रकार र संख्याः 
८. ढुवानीका िागी प्रयोग हनु े सवारी साधन संख्या र प्रयोग हनुे सवारी साधनको व्ि ु बकु र   सवारी 

िाईसेन्सको प्रमाण पत्र  

९.  अनगुमन कायथतालिका सवहत तोकीएको मापिण्ड पािना गने स्वघोषणा  

१०.  उत्खनन ्कायथयोजना  

११.  अन्य आवस्यक कागजातहरु  
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उत्खनन ्कायथयोजना 
 

क्र सं वववरण व्यहोरा\वकलसम\पररमाण  कैवफयत  

१ मेिीनरी उपकरणको वकलसम   

२ प्रयोग हनुे मेलसन उपकरणको संख्या    

३ प्रयोग हनुे के्षत्र    

४ प्रयोग गने कारण     

५ प्रयोग गने समय    

६ प्रयोग गने मवहना    

७ प्रयोग गने  ववलध र प्रकृया    

८ अलधकतम गवहराई, िम्वाई र चौडाई    

९ चेनएज    

१० उत्खनन ् संकिन हनु े अनमुालनत पररमाण 
घ.लम.(मालसक) 

  

११ मूख्य वस्ती िेखी मेिीन उपकरणको प्रयोग गने क्षते्र 
सम्मको औषत िरुी 

  

१२ स्र्ानीय रोड िेखी मेिीन उपकरणको प्रयोग गने के्षत्र 
सम्मको औषत िरुी 

  

१३ अन्य संवेिनशिि के्षत्र भए उल्िेख गने   

 

 लनवेिकको हस्ताक्षर 

 नाम..................... 
 ठेगना.............. 
 सम्पकथ  नः 
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अनसूुची २ 
(भारी उपकरण प्रयोग गरर निीजन्य प्राकृलतक पिार्थ व्यवस्र्ापन गिाथ सहमलत दिने वववरण) 

 

निी/घाटको नाम:  

ठेगाना:  

उत्खनन, संकिन कताथ/व्यवसायी कम्पलन: 
क्र.स. वववरण पवहिो स्र्ान िोश्रो स्र्ान कैवफयत 

१  भारी उपकरण 
प्रयोग गने स्र्ानको 
वववरण  

तल्िो लबन्ि ु   
IEE प्रलतबेिन वा 
प्रालबलधक प्रलतबेिनिे 
लनधाथरण गरेको 
पररलध लभत्र  

मालर्ल्िो लबन्ि ु   

िम्बाई    

चौडाई    

गवहराइ    

ढंुगा:ग्रावेि:बािवुा     

२ नदिजन्य पिार्थ 
उत्खन/संकिनको 
अवस्र्ा  

सहमलत दिइएको पररमाण    IEE प्रलतबेिन वा 
प्रालबलधक प्रलतबेिनिे 
लनधाथरण गरेको 
पररमाण नबढ्ने गरर  

हािसम्म उत्खनन पररमाण    

बाँकी पररमाण    

३  प्रयोग गररने भारी 
उपकरणको  
वववरण  

संख्या     

नाम    

नम्बर     

४  पहुँचमागथ      

५  भारी उपकरण 
प्रयोग गने 
समयावलध 

समयावलध     

प्रलतदिन     

समय    रातको समयमा 
नगने  

६  सपुरलभजन तर्ा 
समन्वय  

प्रालबलधक/कमथचारी/प्रलतलनलध     

स्र्ानीय समिुायबाट 

प्रलतलनलध   

 

 

  

७  अनगुमन संयन्त्र  नगरपालिका अनगुमन सलमलत    

८  ररपोटथ गने तररका र लबलध     

९  अन्य     

 

 

 

 



 

10 
 

खण्ड ५)      संख्या १०)      गैंडाकोट रािपत्र       भाग : २        मिमि : २०७९/११/०४ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

सहमलत दिन ेपिालधकारीको  

हस्ताक्षर:  

नाम:  

पि: 

 

वववरण रूज ु गरी लसफाररस गने 
प्राववलधक कमथचारीको  

हस्ताक्षर:  

नाम:  

पि: 
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खण्ड ५)      संख्या १०)      गैंडाकोट रािपत्र       भाग : २        मिमि : २०७९/११/०४ 

अनसूुची ३ 

गैडाकोट नगरपालिका अनगुमन सलमलतबाट अनगुमन गिाथ प्रयोग हनुे अनगुमन चेक लिस्ट 

 

निी/घाटको नाम:  

ठेगाना:  

उत्खनन, संकिन कताथ/व्यवसायी कम्पलन:  

क्र.स. वववरण छ वा छैन कैवफयत 

१  मेशिन उपकरणको प्रयोग सम्झौता अनसुार    

२  प्रयोग भएका मेशिनको संख्या सम्झौता अनसुार    

३  प्रयोग गने क्षेत्र पािना भएको    

४  उत्खनन,् संकिन, ढुवानीको समय पािना भएको    

५  तोवकएको अलधकतम नापको मापिण्ड पािना भएको    

६  उत्खनन,् संकिनको अलधकतम पररमाण पािना भएको    

७  जम्मा गने काम निी/खोिा तटीय क्षते्रमा नगने लबषय पािना 
भएको  

  

८  िैलनक उत्खनन/संकिन अलभिेख    

९  िैलनक लबवक्र ढुवानी तेररज    

१०  उत्खनन,् संकिनको पररमाण, चारवकल्िाको रेखांकन सवहतको नाप 
नक्सा राखेको  

  

११  पहुँचमागथमा धिुो उड्न नदिन िैलनक पालन छवकथ ने प्रवन्ध    

१२  उत्खनन,् संकिन स्र्िमा काम गने कामिारको िालग अस्र्ायी 
िौचाियको व्यवस्र्ा गरेको  

  

१३  तोवकएको ढाँचाको सूचना पाटी राखेको    

१४  ढुवानी र ओसारपसार सम्बशन्ध मापिण्डको पािना    

१५  तोवकएको बजार मलु्यको पािना    

१६  अन्य कुनै लबषय    

 

अनगुमन गने पिालधकारी/कमथचारीको वववरण  
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अनसूुची–४ 

िण्ड जररवाना सम्बशन्ध व्यवस्र्ा 
 

यस कायथववलध वमोशजम प्रवक्रया पूरा नगरी निी घाट के्षत्रमा मेलसनरी उपकरण तर्ा सवारीका साधन प्रवेि गने 
गराउने फमथ वा व्यशििाई निीजन्य सामाग्री जफत गरी िेहाय वमोशजम िण्ड र जररवाना गररने छ । 

1. निीको पानी लभत्र मेलसनरी उपकरण प्रयोग गरी वहाव के्षत्रमा सामाग्री संकिन गरेको अवस्र्ामा पक्राउ 
परेमा -  स्वीकृती नलिई मेशिनरी औजार प्रयोग गरेमा पवहिो पटकका िालग रु. १ िाख र वटपर र ट्रक 
प्रयोग गरेमा रु. ३० हजार, लमलन ट्रकिाई रु.२० हजार र ट्रयाक्टरिाई रु. १० हजार जररवाना 

2. तोवकएको भन्िा बढी गहीराईबाट उत्खनन ्गरेमा रु. १ िाख  

3. तोवकए भन्िा बढी संख्यामा मेशिन हरु प्रयोग गरेमा प्रलत मेशिन रु. १ िाख 

4. रातीको समयमा सामाग्री उत्खनन,् संकिन गरेमा क्र.सं. १ मा तोवकएको जररवानामा ५० प्रलतित र्प 

5. निीको धार पररवतथन गरी सामाग्री उत्खनन/संकिन गरेमा रु. १ िाख 

6. वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेिनमा उल्िेशखत के्षत्र भन्िा बाहेक वा लनषेलधत स्र्ानबाट सामाग्री संकिन गरेमा 
रु. १ िाख ५० हजार 

7. मालर् उल्िेशखत कसूर िोहोराएमा तोवकएको जररवानामा ५० प्रलतित र्प जररवाना गने 

8. पालिकाको स्वीकृती ववना निीजन्य अनालधकृत रुपमा चोरी लनकासी गरेमा मेशिनरी औजार प्रयोग गरी चोरी 
लनकासी गरेमा मेशिन औजारको पवहिो पटकका िालग रु. १ िाख ५० हजार र वटपर तर्ा ट्रक प्रयोग 
गरेमा रु. ३० हजार, लमलन ट्रक िाई रु २० हजार र ट्रयाक्टर िाई रु १० हजार जररवाना 

9. यसमा उल्िेशखत बाहेक अन्य कसूर गरेमा कसरुको प्रकृलतको आधारमा नगर प्रमखुस्तरीय लनणथय अनसुार 
हनुेछ। 

10. उल्िेशखत जररवानाका अलतररि नदिजन्य पिार्थको जफत भएकोमा सो को वववक्रमलु्यको िरमा िोब्बर िरिे 
राजस्व असिु उपर गररनेछ ।  

 

 

आज्ञािे,  

िमुिराि ररिाि  

प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि  

 


