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हेटौंडा उपमहानगरपालिका  

नदीजन्य पदार्थ व्यवस्र्ापन कायथववलि, २०७७ 
 

 

प्रस्तावना 

हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्र लित्रको नददजन्य तर्ा खानीजन्य पदार्थको ददगो संरक्षण र व्यवस्र्ापन 
तर्ा सदपुयोग गरी सहज आपूती गनथ र नदी प्रणािीबाट उत्खनन, संकिन तर्ा लबक्री ववतरण हनु े
पदार्थको अव्यवस्स्र्त र अत्यालिक दोहन हनु नददन, ददगो व्यवस्र्ापनको प्रवन्ि लमिाई सावथजलनक लनमाथण 
कायथिाई सहज बनाउन वाञ्छनीय िएकोिे स्र्ानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ िे 
ददएको अलिकार प्रयोग गरर हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगरकायथपालिकािे यो कायथववलि बनाई जारी 
गरेको छ । 
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पररच्छेद १ 

प्रारस्भिक 

 

१.  संस्क्षप्त नाम र प्रारभिः (१) यस कायथववलिको नाम “हेटौंडा उपमहानगरपालिका नदीजन्य पदार्थ 
व्यवस्र्ापन कायथववलि, २०७७” रहेको छ ।  

(२)  यो कायथववलि स्र्ानीय राजपत्रमा प्रकास्ित िएको लमलत देस्ख िाग ुहनुछे ।  

  

२.  पररिाषाः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अर्थ निागेमा यस कायथववलिमा;  
(क)  “अनगुमन सलमलत” िन्नािे दफा १६ बमोस्जमको सलमलत सभझन ुपदथछ । 

(ख)  “अन्य पदार्थ” िन्नािे नदी र नदी बाहेकका कुनै व्यक्तीको स्वालमत्वमा रहेको जग्गा 
उत्खनन गदाथ लनस्कने माटो, ढुङ्गा वा यस्तै प्रकृलतका अन्य प्राकृलतक श्रोत सभझन ुपदथछ 
।  

(ग)  “उद्योग” िन्नािे कच्चा पदार्थको रुपमा नदीजन्य पदार्थको प्रयोग हनुे मेस्िनरी औजार 
जलडत उद्योगिाई सभझन ु पदथछ र सो िब्दिे क्रसर उद्योग, वफरवफरे, ररफाइनरी गने 
उद्योग, बािवुा घनु ेउद्योग र यस्तै प्रकृलतका अन्य उद्योग समेतिाई जनाउनछे ।  

(घ)  “कायथववलि” िन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिका नदीजन्य पदार्थ व्यवस्र्ापन कायथववलि, 

२०७७ सभझन ुपदथछ ।  

(ङ) "कायाथिय" िन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कायाथिय र मातहतका वडा कायाथिय 
सभझन ुपदथछ । 

(च) "खानीजन्य पदार्थ" िन्नािे खानीबाट उत्खनन गररएको चट्टान, स्िेट, ढुङ्गा, लगवट्ट, बािवुा 
जस्ता सािारण लनमाथणमखुी पदार्थिाई सभझन ुपदथछ । 

(छ)  “घाटगद्दी” िन्नािे नदीजन्य पदार्थ वा दहत्तर बहत्तर सङ्किन वा उत्खनन वा प्रिोिन गरी 
नापजााँच गनथ वा अस्र्ायी िण्डारणका िालग तोवकएको स्र्ानिाइथ सभझन ुपदथछ ।  

(ज)  “प्रारस्भिक वातावरणीय पररक्षण” िन्नािे वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोस्जमको 
प्रारस्भिक वातावरणीय पररक्षण िने्न सभझनपुदथछ ।  

(झ)  “नदीजन्य पदार्थ” िन्नािे नदी वा नदी वकनारबाट उत्खनन गरीएको ढुङ्गा, लगवट्ट, बािवुा 
जस्ता सािारण लनमाथणमखुी पदार्थिाई सभझन ुपदथछ । 

(ञ) “पररमाण” िन्नािे घाटगद्धीमा रहेका नददजन्य पदार्थको पररमाण सभझन ुपदथछ ।   

(ट)  “वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन” िन्नािे वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोस्जमको 
वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन िने्न सभझन ुपदथछ ।  

(ठ)  “व्यवसायी” िन्नािे यस कायथववलि बमोस्जम नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,् सङ्किन, घाटगद्धी 
तर्ा लबक्री गनथ इजाजत प्राप्त गरेको व्यवसायी सभझन ुपदथछ ।  
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(ड)  “संस्क्षप्त वातावरण अध्ययन” िन्नािे वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोस्जमको संस्क्षप्त 
वातावरण अध्ययन सभझन ुपदथछ ।  

(ढ)  “िलु्क” िन्नािे प्रचलित कानून बमोस्जम नदीजन्य पदार्थ लबक्रीबाट प्राप्त रकमिाई 
जनाउने छ।यो िब्दिे लनजी जग्गाबाट व्यवसावयक प्रयोजनका िालग सङ्किन तर्ा लबक्री 
िएको नदीजन्य पदार्थ वापत प्राप्त हनुे सेवा िलु्क समेत सभझन ुपदथछ ।  

 

पररच्छेद २ 

नदीजन्य पदार्थमा आिाररत उद्योग स्र्ापना र सञ्चािन सभबन्िी व्यवस्र्ा 
  

३.  अनमुलत लिन ु पनेः (१) नदीजन्य पदार्थमा आिाररत उद्योग वा यस्तै प्रकृलतका अन्य उद्योग 
स्र्ापना, सूस्चकृत र सञ्चािन गनथ चाहने व्यस्क्त वा संस्र्ािे अनसूुची (१) बमोस्जमको ढााँचामा 
कायाथियमा अनमुलतका िालग दरखास्त ददन ु पनेछ। दरखास्त ददई अनमुती प्राप्त वा सूस्चकरण, 

नववकरण, नामसारी र ठााँउसारी हनु अनसूुची (२) बमोस्जमको िलु्क िाग्नछे। दताथ हनु आउन े
उद्योगिे वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन अलनवायथ संिग्न गरेको हनु ुपनेछ।  

 (क)  उद्योग स्र्ापना गदाथ सावथजलनक, ऐिानी, प्रलत जग्गामा उद्योग स्र्ापना गनथ पाइन े
छैन। उद्योग स्र्ापना गनथ माग गदाथ आफ्नो लनस्ज जलमन वा लनस्ज जलमन प्रयोग 
गनथ प्राप्त संझौता पत्र र जग्गािलन पूजाथ संिग्न गनुथ पनेछ।  

(ख)  उद्योग स्र्ापना गने स्र्िको िौगोलिक अवस्स्र्लत समेत लनदीष्ट गरेको हन ुपनेछ 
। 

  

(२)  लनजी जग्गाको उत्खननको हकमा देहाय बमोस्जमको प्रवक्रया परुा गनुथ पनेछ। 

(क)  लनजी जग्गामा नददजन्य पदार्थ र माटो समेत उत्खनन अनमुती लिन जग्गािनीिे 
जग्गा िनी दताथ प्रमाण पूजाथ, जग्गाको नक्सा, नेपािी नागरीकता प्रमाण पत्रको 
प्रलतलिपी सवहतको आवश्यक कागजात रास्ख सभबस्न्ित वडामा लनवेदन ददई वडा 
कायाथियको लसफाररस लिई जग्गाको चारै तफथ का सलियारको मञु्जरी सवहत 
उत्खनन गनथ चाहेको पररमाण खिुाई उपमहानगरपालिकामा लनवेदन पेि गनुथपने 
छ। 

(ख)  उपमहानगरपालिकाको प्राववलिक सलमलत माफथ त उत्खनन गनथ सवकने पररमाण 
एवकन गरी स्वीकृतीका िागी कायथपालिकामा पेि गने। 

(ग)  नदीजन्य पदार्थ सभबन्िी उद्योग दताथ गनथ र उत्खनन गने अनमुतीका िालग 
प्रचलित कानून बमोस्जम वातावरणीय अध्ययन अलनवायथ गनुथपने तर ठूिो उद्योग, 
िवन तर्ा आयोजनाको हकमा पवहिे वातावरण अध्ययन गररसकेको हुाँदा पनुः 
गनुथ पने छैन।  
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(घ)  लनजी जग्गाको उत्खनन अनमुती माग गदाथ आफ्नो नाममा िएको जग्गाको मात्र 
माग गनुथ पनेछ।जग्गा िाडामा लिई नददजन्य पदार्थ र माटो उत्खनन गनथ पाईन े
छैन। 

 

 पररच्छेद ३ 

उत्खनन,् सङ्किन र घाटगद्दी सभबन्िी व्यवस्र्ा 
 

 ४.  कायथयोजना बनाउनःे (१) हेटौंडा उपमहानगरपालिकािे देहायका कुराहरु समावेि गरी नदीजन्य 
पदार्थ उत्खनन, सङ्किन र लबक्री ववतरण सभबन्िी कायथयोजना बनाउन ुपनेछ।  

(क)  उत्खनन र सङ्किन गनथ हनु ेर नहनुे के्षत्र ।  

(ख)  नदीजन्य पदार्थ उपिब्ि हनु ेनदी, खोिा, खोल्सी, खहरे तर्ा नदी उकासके्षत्रको 
वववरण र उपिब्ि हन ुसक्ने अनमुालनत वावषथक पररमाण ।  

(ग)  पूवाथिार लनमाथणको िालग चावहने पररमाण र स्रोतको उपिब्िता ।  

(घ)  िण्डारण वा घाटगद्दी स्र्ि ।  

(ङ)  लबक्री ववतरणको प्रवक्रया ।  

(च)  सङ्किनको वविी र प्रयोग हनुे मेस्िनरी औजार ।  

(छ)  प्राप्त हनुे अनमुालनत आभदानी ।  

(२)  प्रचलित कानून बमोस्जम स्र्ापना िई सञ्चािनमा रहेका खानी, क्रसर तर्ा प्रसोिन 
उद्योगिे आफ्नो उद्योगको वावषथक क्षमताको अलिनमा रवह सङ्किन तर्ा उत्खनन गने 
कच्चा पदार्थको स्रोत सवहतको वववरण खिुाई प्रत्येक वषथको िाद्र मवहना लित्र अनगुमन 
सलमलत र हेटौंडा उपमहानगरपालिका समक्ष पेि गनुथ पने छ।र प्रत्येक आलर्थक वषथको 
िालग असार मसान्त लित्र आफ्नो उत्पादनको वावषथक मौज्दात तर्ा खररद ववक्रीको 
पररमाण सावथजलनक गरी सोको जानकारी अनगुमन सलमलत र हेटौंडा 
उपमहानगरपालिकािाई ददन ुपनेछ।  

 

५.  वातावरणीय अध्ययनः नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्किन र लबक्री गनुथ अस्घ प्रचलित कानून 
बमोस्जम संस्क्षप्त वातावरणीय प्रलतवेदन वा प्रारस्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव 
मूल्याङ्कन गराउन ुपनेछ।  

 

६.  नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र सङ्किनः(१) राविय वन, राविय लनकुञ्ज तर्ा आरक्ष क्षेत्रलित्रबाट नदीजन्य 
पदार्थको उत्खनन ् र सङ्किन गनथ पाइने छैन ।तर तत ्सभबन्िी प्रचलित कानून बमोस्जम स्वीकृती 
लिई उत्खनन गनथ सवकनेछ।  



 

5 

 

(२)  चरेुक्षेत्रमा पने वन क्षेत्र, सावथजलनक क्षते्र र लनजी नभबरी जग्गाको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, 

सङ्किन र लबक्री ववतरण गदाथ यस कायथववलिको अलिनमा रवह उत्खनन, संकिन गनथ 
सवकनेछ।   

(३) उपमहानगरपालिका क्षेत्र लित्रका नदी, खोिा तर्ा खहरे िगायतका स्र्ानहरुवाट नदीजन्य 
पदार्थ (ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा) र्पु्री ववपद् जोस्खम स्स्र्लत शृ्रजना हनेु हुाँदा संिाववत त्यस्ता 
जोस्खमयकु्त स्र्ानहरुको  प्राववलिक सलमलतवाट अध्ययन गराई प्राप्त प्रलतवेदनका आिारमा 
स्र्ानीय ववपद् व्यवस्र्ापन सलमलतिे स्जल्िा ववपद् व्यवस्र्ापन सलमलतिाई लसफाररस गनथ 
सवकनेछ । 

 

७.  सङ्किन िण्डारण र घाटगद्दीको व्यवस्र्ाः (१) नदीजन्य पदार्थको सङ्किन र घाटगद्दी इजाजत ददन ु
पवहिे कायाथियिे नदीजन्य पदार्थहरुको सङ्किन तर्ा घाटगद्दी गदाथ अपनाउन ुपने ववलि, र नापजााँच 
प्रवक्रयाका ववषयमा सभबस्न्ित व्यवसायीसाँग सभझौता गनुथपनेछ। सङ्कलित नदीजन्य पदार्थ घाटगद्दी गने 
स्र्ान सभझौतामा तोक्नपुनेछ । घाटगद्दी तोक्दा वनक्षेत्र र अन्य क्षेत्रको अिग अिग छुवट्टने गरी 
तोक्न ु      पनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोस्जम घाटगद्दी स्र्ान छनौट गदाथ उत्खनन ् सङ्किन स्र्िबाट न्यूनतम 
पााँचसय लमटरको दूरी कायम गनुथ पनेछ । वनक्षेत्र, सावथजलनक जग्गा, सडक वकनार र 
आवतजावतमा अवरोि हनेु गरी घाटगद्धी गनथ पाइने छैन ।  

(३)  घाटगद्दी गदाथ घाटगद्दीमा आएको नदीजन्य पदार्थ नालसन हराउन नपाउने व्यवस्र्ा सभबस्न्ित 
व्यवसायीिे लमिाउन ुपनेछ ।  

(४)  उपदफा (२) बमोस्जम तोवकएको स्र्ि बाहेक अन्यत्र िण्डारण वा घाटगद्दी गनुथ गराउन ुहदैुन 
। तोवकएको स्र्ान बाहेक अन्यत्र िण्डारण या घाटगद्दी गरे गराएमा लबक्री मूल्यको दोब्बर 
रकम असिु गरेर कायाथियिे यस्तो मािवस्त ुजफत गरी लबक्री गनेछ ।   

(५)  उपमहानगरपालिकािे नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,् सङ्किन र लबक्री ववतरणको अवस्र्ाको  
अनगुमन गनेछ । 

  

८.  सूचना प्रकािन गनेः (१) प्रारस्भिक वातावरस्णय पररक्षण प्रलतवेदनबाट स्वीकृत प्राप्त खोिा, नदी, खहरे, 
खोल्सी र नदीउकास क्षेत्रबाट वावषथक उपिब्ि हनेु नदीजन्य पदार्थको प्रकृलत र पररमाण लनस्ित गरी 
अनमुालनत आय तयार गरी स्वीकृत गनुथ पनेछ ।  

(२)  सो पररमाणको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ् तर्ा सङ्किनको िालग लतस ददनको भयाद ददई 
दरिाउपत्र वा वोिपत्र सभबन्िी सूचना राविय दैलनक पलत्रकामा प्रकािन गनुथ पनेछ । यस्तो 
सूचना कायाथियको सूचना पाटीमा टााँस गरी वेिसाइटमा राख्न ुपनेछ। अिग अिग स्र्ानमा 
घाटगद्दी गनुथ पने अवस्र्ामा अिग अिग प्याकेज बनाई दरिाउपत्र/बोिपत्र माग गनुथ    पनेछ 
।  

स्पवष्टकरणः राविय दैलनक पलत्रका िन्नािे स्र्ानीय राविय दैलनक पलत्रकािाई समेत जनााँउछ।  

(३)  यसरी सूचना प्रकािन गदाथ दरिाउपत्र/वोिपत्र खररद र दास्खिा गनथ पाउने लनकाय वा स्र्ान, 

खररद र दास्खिा गनथ पाउने अस्न्तम लमलत, पेि गनुथ पने कागजात र िरौटी सभबन्िमा उल्िेख 
गनुथ पनेछ ।  
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(४)  दरिाउपत्र/बोिपत्र पेि गदाथ आफूिे कबोि गरेको दररेट रकमिे प्रस्ताववत पररमाणिाई 
गणुन गदाथ हनु आउने कूि कबोि रकमको पााँच प्रलतित िरौटी बझुाएको प्रमाण संिग्न 
गनुथ पनेछ ।  

(५)  अस्न्तम लमलतसभम दास्खिा िएका दरिाउपत्र/बोिपत्रहरु सकेसभम सोही ददन कायाथियका 
प्रलतलनलि र दरिाउपत्रदाता/बोिपत्रदाता प्रलतलनलिको रोहवरमा खोिी, िएको व्यहोरा 
खिुाई मचुलु्का उठाई सो मचुलु्कामा प्रलतलनलिहरु समेतको दस्तखत गराई राख्न ुपनेछ। 
दरिाउपत्रदाता/बोिपत्रदाताको अनपुस्स्र्लतिे तोवकएका उस्ल्िस्खत कायथ गनथ वािा पने  

छैन ।  

(६)  पवहिो पटक प्रकास्ित सूचना बमोस्जम कुनै पलन दरिाउपत्र/बोिपत्र नपरेमा वा 
दरिाउपत्र/बोिपत्र अस्वीकृत िएमा पूवथ प्रकास्ित सूचना अनसुार कस्भतमा आिा 
अवलिको भयाद ददई पनुः सूचना प्रकािन गनुथ पनेछ । दोस्रो पटकको सूचनामा पलन 
दरिाउपत्र/बोिपत्र दास्खिा निएमा स्वीकृत दररेटमा नघट्ने गरी सङ्किन,् घाटगद्धी र 
लबक्रीको कायथ अमानतबाट गराउन सवकने छ । तर अस्घल्िो वषथ ठेक्का िएको िए 
अस्घल्िो वषथको दररेटमा नघट्ने गरी कुनै व्यवसायीसाँग सभझौता गरी कायाथदेि ददन 
सवकने छ ।  

 

९.  बोिपत्र मूल्याङ्कनः हेटौंडा उपमहानगरपालिकाद्वारा मूल्याङ्कन सलमलतबाट दरिाउपत्र/बोिपत्र 
मूल्याङ्कन गरी प्रलतवेदन पेि गरीनेछ। यसरी मूल्याङ्कन सलमलतिे मूल्याङ्कन गदाथ प्राप्त 
दरिाउपत्र/बोिपत्र मध्ये कानून बमोस्जम ररत पगेुका, सूचना अनसुारका सबै कागजात तर्ा 
प्रमाणहरू परुा िएका, सबै िन्दा बढी अङ्क कबोि गने दरिाउपत्र/बोिपत्र स्वीकृलतका िालग 
बोिपत्र मूल्याङ्कन सलमलतिे सात ददन लित्र कायाथियमामा प्रलतवेदन पेि गनुथ पनेछ र कायाथियिे 
प्रलतवेदन प्राप्त िएको लमलतिे सात ददन लित्र लनणथय गनुथ पनेछ ।  

 

१०.  सभझौता, कायाथदेिः (१) दरिाउपत्र/वोिपत्र स्वीकृत िए पिात कबोि रकम र सो मा िाग्न े
कर दास्खिा गरी कायथ सभझौताको िालग सभपकथ  राख्न स्वीकृत दरिाउपत्रदाता/वोिपत्रदातािाई 
सात ददनको भयाद सवहतको आसयको सूचना ददन ु पनेछ।यसरी जारी िएको आसयको सूचना 
भयाद लित्र कुनै दाबी ववरोि नआएमा १५ ददनको भयाद ददई सूचना बमोस्जमको आफ्नो प्रवक्रया 
परुा गरी सभझौताका िालग बोिपत्र कबोि दातािाई पत्राचार गनुथ पनेछ।क्रमि दोस्रो र तेस्रो 
कबोिदातािाई रकम सवहत सभझौताको िालग आव्हान गनुथ पनेछ।सभझौता निएसभम तेस्रो 
कबोिदाता सभमको िरौटी कायम राख्न ुपनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोस्जमको रकम एकमषु्ठ बझुाउन नसवकने िलन कुनै व्यवसायीिे लनवेदन 
गनथ आएमा कवोि रकमिाई चौमालसक वकस्तामा वकस्ताबन्दी िकु्तानी हनुेगरी सभझौतामा 
उल्िेख गनुथ पने छ।एकमषु्ठ अलिम िकु्तानी गनथ आएमा कुि कबोि अंकको औस्चत्यता 
हेरी ५ देस्ख १० प्रलतित सभम कायथपालिकाबाट लनणथय गराई छुट ददन सवकनेछ। 
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व्यवसायीबाट वकस्ताबन्दी िकु्तानी गदाथ सभझौता अवलििरको कभतीमा दईु मवहना बवढ 
भयाद िएको ठेक्का अवलि िरको नेपाि राि बैंकबाट स्वीकृलत प्राप्त “क” वगथको वास्णज्य 
बैंकको जमानत लिई वकस्ताको कवोि रकम दास्खिा गनुथ पने अवलि तोकी सभझौता गनथ 
सक्नेछ।तोवकएको अवलि लित्र वकस्ताको रकम दास्खिा निए जमानतबाट असिु उपर 
गनुथ पनेछ।  

(३)  वनके्षत्र बाहेकका सावथजलनक के्षत्रबाट सङ्किन गररन े नदीजन्य पदार्थका हकमा हेटौंडा 
उपमहानगरपालिकािे सङ्किन गररने खोिा, नदी, खहरे, खोल्सी र नदी उकास क्षेत्रको 
स्र्ान, उत्खनन ्सङ्किन हनुे पररमाण, अवलि, उत्खनन,् सङ्किनको प्रववलि, ढुवानीको प्रवक्रया 
र घाटगद्दी स्र्ान िगायत अन्य आवश्यक कुरा तोकी सभझौता गरी सभबस्न्ित 
व्यवसायीका नाममा कायाथदेि ददन ुपनेछ ।  

(४)  संकिन गररएको नदीजन्य पदार्थ घाटगद्धी गने स्र्ानको व्यवस्र्ा व्यवसायी आफैिे गनुथ 
पनेछ ।  

(५)  नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ् सङ्किन तर्ा घाटगद्दी गने कायथ आषाढ देस्ख िाद्र मवहनाको 
मसान्तसभम गनथ पाइने छैन ।  

(६)  नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ्तर्ा सङ्किन कायथ सूयोदय देस्ख सूयाथस्तसभमको समयमा मात्र 
गनुथ पनेछ ।  

(७)  यस कायथववलिमा अन्यत्र जन ुसकैु कुरा िेस्खएको िए तापलन बाढी, पवहरो तर्ा डुबानका 
कारण र्वुप्रएको नदीजन्य पदार्थ तत्काि हटाउन ुपने िएमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकािे 
स्र्ानीय ववपद व्यवस्र्ापन सलमलतको लसफाररसमा स्जल्िा ववपद व्यवस्र्ापन सलमलतको 
स्वीकृलतमा तोवकएका मेलसनरी औजारको प्रयोग गरी तत्काि हटाउन सक्नेछ।  

(८)  नदीजन्य पदार्थ सङ्किन गने क्रममा सङ्किन गनथ इजाजत पाएको नदीजन्य पदार्थ बाहेक 
कुनै बहमूुल्य परुातास्त्वक ऐलतहालसक वस्त ु फेिा परेमा तत्काि हेटौंडा 
उपमहानगरपालिकािाई बझुाउन ुपनेछ।  

(९) नददजन्य पदार्थका िालग कानून बमोस्जम सभझौता गने फमथ वा कभपनीको सभझौता पत्र 
अनसूुची ३ बमोस्जम हनुछे। 

  
 

पररच्छेद ४ 

नदीजन्य पदार्थ र दहत्तर वहत्तर लबक्री  

११.  नदीजन्य पदार्थको सदपुयोगः (१) सभझौता अनसुार घाटगदद्दको कायथ सभपन्न िएपलछ व्यवसायीिे 
अस्न्तम जााँचको िालग कायाथियमा लनवदेन ददन ुपनेछ । 

(२)  अस्न्तम जााँच सभपन्न िएपलछ व्यवसायीिे कायाथियबाट लबक्री स्वीकृलत लिई सभझौता 
बमोस्जमको दररेटमा नबढाई घाटगद्दीबाट नदीजन्य पदार्थ लबक्री गनथ पाउन ेछ ।  

(३)  तोवकएको क्षेत्र िन्दा अन्यत्रबाट नदीजन्य पदार्थ सङ्किन उत्खनन ्गनथ पाईने छैन। 

(४)  यस कायथववलिमा अन्यत्र जन ु सकैु व्यहोरा िेस्खएको िएतापलन राविय गौरवका राविय 
प्रार्लमकता प्राप्त तर्ा प्रदेि सरकारिे तोकेका प्रादेस्िक गौरवका आयोजनाहरुकािालग 



 

8 

 

आवश्यक पने नदीजन्य पदार्थ सभबस्न्ित आयोजनाको अनरुोिमा उपमहानगरपालिकािे 
आयोजनािाई सङ्किन अनमुलत ददन सक्नछे ।  

(५)  स्र्ानीय ववकासका आयोजना जन सहिालगता जटुाई सभपन्न गने आयोजनाहरुमा 
आवश्यकताको आिारमा तोवकएको स्र्ानबाट तोवकएको पररणाममा प्रचलित कानून 
बमोस्जम उपमहानगरपालिकािे उपिब्ि गराउन सक्नेछ। 

 

पररच्छेद ५ 

नदीजन्य पदार्थको ओसारपसार र ढुवानी 
  

१२.  ढुवानी तर्ा ओसारपसार सभबन्िी व्यवस्र्ाः (१) नदीजन्य पदार्थको ओसार पसार गदाथ देहाय 
बमोस्जम गनुथ पनेछ ।  

(क)  पानीिे लिजेको र पानी चवुहने सामिी बोकेका ढुवानीका सािन पक्की सडकमा 
गडुाउन पाइने छैन।  

(ख)  ढुवानीका सािनिे वहन गनथ पाउने तौि िन्दा बढी तौि िोड गररएका 
ढुवानीका सािन सडकमा गडुाउन पाइने छैन ।  

(ग)  नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गदाथ ढुवानी गने सािनिाई मालर्बाट वाक्िो लत्रपाििे 
ढाकी ढुवानी गनुथ पनेछ।  

(घ)  सडक वविाग र सभबस्न्ित लनकायिे तोकेको सडक सीमा र मापदण्ड लित्रको 
के्षत्रमा नदीजन्य पदार्थ िगायत कुनै पलन सामिी सङ्किन गनथ वा सञ्चय गरी राख्न 
पाइने छैन। नदीजन्य पदार्थ बोकेको सवारी सािन उक्त के्षत्रमा पावकथ ङ गनथ 
पाइने छैन ।  

(ङ)  िहर वा बजार के्षत्रमा नदीजन्य पदार्थ बोकेको सवारी सािन ववहान आठ 
बजेदेस्ख बेिकुा छ बजेसभम चिाउन पाइने छैन।  

(च)  ढुवानी गदाथ अस्पताि, ववद्यािय, अन्य िैस्क्षक संस्र्ा िएको क्षते्र तर्ा वस्तीहरूमा 
द्रतू गलतमा ढुवानी सािन चिाउन, प्रसेर हनथ बजाउन र फोहर गनथ पाइने छैन ।  

(२)  यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेस्खएको िए तापनी उपमहानगरपालिकािे िण्डारण वा 
घाटगद्दी क्षेत्र र आवश्यकता अनसुार अन्य के्षत्रमा िार मापन मेस्िन राखी कायाथन्वयन 
गनथ सक्नेछ ।  

 

१३.  लनषलेित कायथहरुः (१) यस कायथववलि बमोस्जम देहायका कायथहरु लनषेि गररएको छ ।  

(क) प्रचलित कानून बमोजम स्स्वकृती लिएर बाहेक अविै रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,् 

सङ्किन, िण्डारण र प्रिोिनको कायथ गनथ वा उद्योग सञ्चािन गनथ ।  
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(ख) प्रारस्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन ववपरीत हनुेगरी नदीजन्य 
पदार्थ उत्खनन,् सङ्किन,् िण्डारण र प्रिोिनको कायथ गने उद्योग सञ्चािन गनथ ।  

(ग) नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,् सङ्किन, िण्डारण र प्रिोिनको कायथ गने उद्योगका िालग 
स्वीकृत प्रारस्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कनका ितथ उल्िङ्घन 
गनथ।  

(घ) नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,् सङ्किन, िण्डारण र प्रिोिनको कायथ गने उद्योग सञ्चािनका 
िालग तोवकएको मापदण्ड ववपररत कायथ गनथ ।  

(ङ) उद्योग दताथ हुाँदा स्र्ापना िएको ठााँउ वाहेक अन्यत्र उद्योग सञ्चािन गनथ ।  

(च)  स्वीकृत उद्दशे्य ववपररत काम गनथ ।  

(छ)  तोवकएको पररमाण िन्दा बढी उत्खनन ्सङ्किन र प्रिोिन गनथ ।  

(ज)  अनमुलत नलिई वा अनमुलत बस्खथिाफ उद्योग सञ्चािन गनथ ।  

(झ)  परुातास्त्वक, िालमथक महत्वका र बहमुलु्य ढुङ्गा पत्र्रको उत्खनन ् सङ्किन तर्ा लबक्री 
ववतरण गनथ र स्वरुप पररवतथन हनुे गरी कुनै पलन वक्रयाकिाप सञ्चािन गनथ ।  

(ञ)  कायथववलि ववपररत हनुे गरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,् सङ्किन, ओसारपसार, लबक्री ववतरण 
गनथ तर्ा उद्योग सञ्चािन गनथ ।  

(ट)  नदी वकनारमा लनलमथत पूवाथिारजन्य संरचनाको स्वरुप पररवतथन हनु ेगरी स्वरुप ववगानथ र 
हानी नोक्सानी हनुे अन्य कुनै कायथ गनथ ।  

 

१४.  कारवाही सभबन्िी व्यवस्र्ाः (१)नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्किन र प्रिोिन गने व्यस्क्त वा 
फमथ वा त्यस्ता उद्योगहरुिे खोिाहरुमा नदीको वहाव पररवतथन गने, पानी िलमल्याउन,े जिलित्र 
रहने जीवहरुको बासस्र्ान खिवल्याउने र पानी लित्र गएर कुनै पलन सामािीहरु उत्खनन र 
सङ्किन गनथ पाईने छैन। त्यस्ता उद्योगहरुिे वषाथयाम लित्र संस्घय र प्रदेि सरकारिे तोकेका 
मवहनाहरु वा प्रारस्भिक वातावरणीय प्रलतवेदनबाट लनषेि गररएका मवहनाहरुमा र क्षेत्रहरुमा प्रवेि 
गरी उत्खनन र सङ्किन एवं लनषेलित कायथ गनथ पाईने छैन।लनषेलित समय र के्षत्रमा सवारी सािन 
प्रवेि गरेमा वा ढुवानी गरेमा प्रर्म पटक ट्रयाक्टरिाई रु ५,०००।-, वट्रप्परिाई १०,०००।-, 
उत्खनन मेस्िन सानो (जे लस बी) िाई रु १५,०००।- र उत्खनन मेस्िन ठूिो (एक्सािेटर) िाई 
रु ३५,०००।– जररवाना हनुेछ।सवारी सािनमा नदीजन्य पदार्थ िएमा त्यस्ता नदीजन्य पदार्थ 
समेत जफत हनुछे। जररवाना गररएको फमथ, लनकाय वा व्यस्क्तको जररवाना िगत तयार गरर राख्न ु
पनेछ।अलिकार प्राप्त अलिकारीिे गरेको लनणथय अस्न्तम हनुेछ। 
(२)  दोस्रो पटक देस्ख प्रलतपटक अलिल्िो जररवानाको अकंमा सरुु अकं जररवाना र्प हनुछे। 
(३) क्रसर तर्ा बािवुा उद्योगिे नददजन्य पदार्थ मौज्दात प्रमाणीकरण गरीएको िन्दा बवढ 

पररमाणमा िेवटएमा वा राजस्व छलि गरेको पाईएमा रु १५ प्रलत क्य ु. वफट का दरिे 
जररवाना िाग्नेछ।र त्यस्ता मािबस्त ुजफत समेत गनथ सवकनछे।  
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पररच्छेद ६ 

अनगुमन मूल्याङ्कन 

 

१५.  प्राववलिक सलमलतः (१) नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,् सङ्किन, िण्डारण, ओसारपसार र ववक्री ववतरण 
तर्ा यी पदार्थमा आिाररत उद्योगको लनरीक्षण तर्ा लनयमन गनथ गराउनका िालग एक प्राववलिक 
सलमलत गठन गररनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको हेटौंडा उपमहानगरपालिका प्राववलिक सलमलतमा देहाय बमोस्जमका 
पदालिकारी रहनेछन ्।  

(क)   पूवाथिार लबकास महािाखा प्रमखु…………………………………….संयोजक  

(ख)   पूवाथिार लबकास महािाखाको इस्ञ्जलनयर…………………………… सदस्य 

(ग)   वातावरण िाखाको इस्ञ्जलनयर    …………………………………… सदस्य 

(घ)   राजस्व िाखा प्रमखु………………………………………………….सदस्य सस्चव 

(३) आवश्यकता अनसुार काममा सहजीकरणको िागी सभबस्न्ित वडाको वडा अध्यक्षिाई 
आमस्न्त्रत गनथ सवकनछे। 

(४)  प्राववलिक सलमलतको कायथ देहाय बमोस्जम हनुेछ ।  

  (क)  नदीजन्य पदार्थ सङ्किन हनुे के्षत्रहरुको स्र्िगत सवेक्षण गरी स्वीकृत प्रारस्भिक 
वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन को प्राविान र ती प्रलतवेदन 
स्वीकृत/कायाथन्वयन िएपलछ आएका पररवतथन समेतको िेखाजोखा गरी नदीजन्य पदार्थ 
सङ्किन गनथ सवकन ेस्र्ानको नक्िा सवहतको वववरण, लनकाल्न सवकने नदीजन्य पदार्थको 
पररमाण समेत यवकन गरी कायाथियमा प्रलतवेदन पेि गने।  

  (ख)  नदीजन्य पदार्थमा आिाररत उद्योगिे सञ्चािनका क्रममा वा सञ्चािन पिात ्पाने असर 
बारे अध्ययन, लनरीक्षण गरी प्रलतवेदन ददने ।  

  (ग)  नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्किन, घाटगद्दी, ढुवानी र लबक्री सभबन्िी कायाथियको 
कायथयोजना कायाथन्वयन पूवथ, कायाथन्वयन चरण र कायथ सभपन्न िैसकेपलछ पनथ सक्न े
सामास्जक, आलर्थक र वातावरणीय प्रिाव बारे अध्ययन, लनरीक्षण र ववश्लषेण गरी प्रलतवेदन 
ददने ।  

 

१६.  हेटौंडा उपमहानगरपालिका नदीजन्य पदार्थ अनगुमन तर्ा व्यवस्र्ापन सलमलत (१) नदीजन्य 
पदार्थको उत्खनन, सङ्किन, वा उद्योग स्र्ापना र सञ्चािन कायथको प्रस्ताव कायाथन्वयन हनु ु पूवथ, 
कायाथन्वयन गदाथ र कायथसभपन्न िैसकेपलछ वातावरणमा पने प्रिावको अध्ययन, ववश्लषेण गरी सझुाव 
ददनका िालग एक अनगुमन तर्ा व्यवस्र्ापन सलमलत रहनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोस्जमको अनगुमन तर्ा व्यवस्र्ापन सलमलतमा देहाय अनसुारका सदस्य 
रहनेछन ।  
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(क)   नगर प्रमखु…………………………………………………………..संयोजक  

(ख)  वातावरण सलमलतको अध्यक्ष……………………………………..सदस्य  

(ग)    कायाथियको इस्ञ्जलनयर……………………………………………..सदस्य 

(घ)  लडलिजन वन कायाथियको प्रलतलनिी………………………….. सदस्य 

(ङ) सभबस्न्ित वडाको वडा अध्यक्ष………………………………...सदस्य 

(च) स्र्ानीय प्रहरी कायाथियको प्रमखु …………………………….सदस्य 
(छ)  प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत…………………………………..सदस्य सस्चव  

(२)  कायाथियको वविषेज्ञ प्राववलिकिाई सलमलतको बैठकमा आमन्त्रण गनथ सवकन ेछ ।  

(३)  आवश्यकता अनसुार काममा सहजीकरणको िागी वडामा वडा अध्यक्ष संयोजक रहने गरी 
अनगुमन उप सलमलत गठन गनथ सवकनेछ। 

(४)  अनगुमन तर्ा व्यवस्र्ापन सलमलतको कायथ देहाय बमोस्जम हनुेछ ।  

 (क)  नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,् सङ्किन,् िण्डारण र प्रिोिनको कायथ कानून सभमत 
कायाथन्वयन िए निएको हेरी लनयमन गने। 

(ख)  स्वीकृत कायथयोजना र प्रचलित कानून ववपररत गनेिाई कारवाही गने ।  

 

पररच्छेद ७ 

ववववि 

  

१७.  वातावरणीय पनुथस्र्ापनाः (१) उत्खनन के्षत्र वा आसपासका के्षत्रमा कायथ सभपन्न िइसकेपलछ 
हररयािी प्रविथन, तटबन्ि लनमाथण, खोिाको वहाव लनयन्त्रण गनथ पक्की बााँि िगायतका ि–ूतर्ा 
जिािार संरक्षण जस्ता पनुस्र्ाथपना कायथहरु गनथ उपमहानगरपालिकािे योजना बनाई कायाथन्वयन 
गनेछ ।  

(२)  नदीजन्य पदार्थको उत्खनन ्र सङ्किन कायथबाट वातावरण, गाऊाँ  बस्ती, कृवष िलूम, वनक्षते्र 
र जिािारमा प्रलतकूि प्रिाव परेको अवस्र्ामा खोिा¸नदी र आसपासका के्षत्रको ि–ू

बनौट, प्राकृलतक सनु्दरता¸ वन जङ्गि, जिािार र कृवष प्रणािीिाई जीवन्त राख्न अनगुमन 
तर्ा व्यवस्र्ापन सलमलतको लसफाररसमा कायाथियिे सो कायथमा तत्काि रोक िगाइथ 
संरक्षण र पनुः उत्र्ानका कायथक्रमहरु सञ्चािन गनुथ पनेछ ।  

(३)  प्रारस्भिक वातावरस्णय पररक्षणमा उल्िेख िए बमोस्जम Environmental Safeguard 

Measures र Environmental Management Plan बमोस्जम बातावरस्णय पनुस्र्ाथपना 
गनुथपने। 

 

१८.  र्पघट तर्ा हेरफेरः  यो कायथववलि आवश्यकता अनसुार कायाथपालिकािे र्पघट, हेरफेर वा 
संिोिन गनथ सक्नेछ ।  
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१९.  व्याख्या गने अलिकारः यस कायथववलिको व्याख्या गने र त्यसको औस्चत्य अनसुार 
उपमहानगरपालिकाको सावथजलनक वहतमा िाग ुगने अस्न्तम अलिकार हेटौंडा उपमहानगरपालिका, 
नगरकायथपालिकामा लनवहत रहनेछ। 

 

२०.  खारेजी र बचाऊः (१) यो कायववलि िागू हनु ुपवहिे नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,् सङ्किन, ववक्री 
ववतरण तर्ा नदीजन्य पदार्थमा आिाररत उद्योग स्र्ापना सञ्चािन सभबन्िमा िए गरेका काम 
कारवाही यसै कायथववलि बमोस्जम िए गरेको मालनने छ । तर यो कायथवविी िाग ुिए पलछको ६ 
मवहना लित्र मापदण्ड लनयलमत हनुपुने उद्योगिे आफूिाई मापदण्ड बमोस्जम लनयलमत गनुथपनेछ 
यसरी लनयलमत नगरेमा स्वतः खारेज िएको मालननेछ। 

(२)  यो कायथववलििे गरेको व्यवस्र्ा प्रचलित नेपाि कानूनसाँग बास्झएमा बास्झएको हदसभम 
स्वतः खारेज हनुछे ।  
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अनसूुची १ 

(दफा ३ को उपदफा १ साँग सभबस्न्ित) 
 

नदीजन्य पदार्थमा आिाररत उद्योग स्र्ापना र सञ्चािन अनमुलतका िालग ददन ुपने दरखास्तको ढाचंा 
लमलतः ........./...../.....  

श्री प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत ज्यू 

हेटौंडा उपमहानगरपालिका  

ववषयः अनमुलतपत्र पाउाँ िन्न ेबारे । 

महोदय,  

देहाय बमोस्जमको उद्योग सञ्चािन गनथ इच्छुक िएकोिे मेरो/हाम्रो फमथ कभपनीिाई अनमुलतपत्र प्रदान 
गररददन ुहनु आवश्यक कागजात सवहत यो लनवदेन पत्र पेि गरेको छु/छौं । िेस्खएको व्यहोरामा कुनै 
कुरा झुाँठ्ठा ठहरे प्रचलित कानून बमोस्जम सहुाँिा बझुाउाँिा ।  

  

१. उद्योगको परुा नामः–  

२. उद्योगको परुा ठेगानाः–  

३. सञ्चािन गने स्र्ानः –                                             (GPS Location)- 

४. उद्देश्यः–  

५. कूि पूाँजीः–                         स्स्र्र पूाँजीः-                 चाि ुपूाँजीः- 
५. कारोबार गने वस्त ुतर्ा कामको वववरणः–  

६. संिग्न कागजातहरुः (फमथ दताथको प्रमाणपत्र, कर चकु्ता प्रमाणपत्र, नागररकताको प्रमाणपत्र, नववकरण गरेको 
प्रमाण, स्वघोषणा सभवन्िी कागज)  

 

दरखास्तवािाको नामः  

नागररकता नभबरः  

सभपकथ  नं. 
सहीः ……………………………… 
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अनसूुची २ 

(दफा ३ को उपदफा १ साँग सभबस्न्ित) 
उद्योग दताथ, नववकरण, नामसारी, उत्खनन एवम लनकासी सभबन्िी िलु्कको दर 

 

 

लस. नं. वववरण िलु्कको दर 

१ ठूिा क्रसर उद्योग दताथ १,५०,०००।०० 

२ ठूिा क्रसर उद्योग नववकरण ५१,०००।०० 

३ बािवुा िनुे उद्योग, प्रिोिन केन्द्र 

(साना क्रसर उद्योग) दताथ 
२५,०००।०० 

४ बािवुा िनुे उद्योग, प्रिोिन केन्द्र 

(साना क्रसर उद्योग) नववकरण 

१०,०००।०० 

५ नामसारी १०,०००।०० 

६ ठााँउसारी १०,०००।०० 
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अनसूुची–३ 

(कायथववलिको दफा १० को उपदफा ९ साँग सभबस्न्ित) 
 

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,् सङ्किन र लबक्री ववतरण सभबन्िी इजाजत र सभझौता–पत्रको 
नमूना 

लिस्खतम………………….नाती………………….छोरा…………………..स्जल्िा………………..म./उम./न.पा./गा पा वाडथ 
नं………. स्र्ायी घर िई हाि म./उम./न.पा./गा पा वडा नं………….मा वसोवास गदै आएको वषथ 
…………….. को…………………………………. आगे तपलसि वमोस्जमको सतथमा तपलसि वमोस्जको 
क्षेत्रमा…………………………..ठेक्का वन्दोवस्त गने गरी यस………………….प्रकास्ित गररएको लमलत…………….को 
ठेक्का नं……………………..ढुङ्गा,लगट्टी, र वािवुा उत्खनन, सङ्किन तर्ा लबक्री ववतरणका िालग तपाई समेतिे 
ददन ु िएको वोिपत्रको व्यहोरा पेस हुाँदा आ.व……………………रु……………….(मू.अ.कर वाहेक) मा ठेक्का 
ददन ेगरी तपाईसाँग ठेक्का संझौता गनथ लमलत…………………………मा यस…………….लनणथय िएको हुाँदा उपयुथक्त 
लनणथय अनसुार तपलसिका सतथ बमोस्जमका स्रोतवाट तपलसि बमोस्जमका के्षत्रमा हेटौंडा 
उपमहानगरपालिकाको तफथ वाट आय सङ्किन गने ठेक्काको संझौता गनथ मञु्जरी िै आउन ुिएको हो होइन 
िनी आज मिाई यस हेटौंडा उपमहानगरपालिकावाट सोिनी हुाँदा मेरो स्चत्त वझु्यो । यसमा तपलसिमा 
िेस्खएको सतथ बमोस्जम कामकाज गरी कवलुियत गनथ मञु्जरी िई उपस्स्र्त िएको छु।  तपलसिमा िेस्खए 
बमोस्जमको सतथमा कुनै घटीबढी नपारी कामकाज गरी लमलत ………………… गते यस 
कायाथियिाई………………..प्रलतित छुट पाउन े रकम कटाई सभपूणथ वकस्ताको रकम एकमषु्ट 
रु……………….(म.ुअ.कर वाहेक) वझुाई लमलत…………………..देस्ख लमलत…………….सभम 
आ.व………………………का िालग ठेक्का चिाउने छु । पलछ मैिे गरेको संझौता तर्ा कबलुियत उपर कुनै 
कुरा उजरु गने छैन,गरे यसै कागजातवाट बदर गररददन ुिनी मेरो मनोमानी राजीखसुीसाँग रकम चिनको 
कवलुियत िेखी यस कायाथियमा चढाएाँ ।  

तपलसि  

(१)  तपलसिमा उल्िेख गररए वमोस्जमका के्षत्रलित्र र सतथको अिीनमा रही आ.व…………… 
का……………..प्रलतित छुट पाउने रकम कटाई सभपूणथ वकस्ताको रकम एकमषु्ट रु…………………।– 

(म.ुअ.कर वाहेक) वझुाई……………….गते देस्ख ………………सभमका िालग प्रचलित काननुको 
अिीनमा रही………………….आय सङ्किन गनेछु ।  

(२)  उक्त आय सङ्किन गनथका िालग हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको के्षत्रलित्र रहेका यसैसार् संिग्न 
सूचीका मािबस्तमुा सोही सूचीमा तोवकएको दरमा कर,सेवा िलु्क वा दस्तरुको रुपमा आय 
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सङ्किन गरी…………िाई अिीम एकमषु्ट रकम वझुाएको छु।यसरी आय सङ्किन गदाथ करदातािाई 
ददइने िरपाई रलसद यसै……………..प्रमास्णत गराई प्रयोग गनेछु ।  

(३)  सो आय सङ्किन गनथ……………….. वाट लनिाथरण िएको वस्तमुा तोवकददएको दर वमोस्जम वाहेक 
अन्य कुनै वकलसमको कर सेवािलु्क,वा दैदस्तरु इत्यादद र्प गरी लिने छैन र ठेक्कामा प्रयोग हनु े
रलसदहरू आफैिे छापी यस कायाथियवाट प्रमास्णत गरी प्रयोग गनुथ पने छ . प्रमास्णत गरीए 
वाहेकका रलसदहरु प्रयोग गरी आय सङ्किन गने छैन । यदद कुनै अनलिकृत रकम असिु उपर 
गरेको वा अनलिकृत रलसद प्रयोग गरेको स्र्ानीय तहवाट अनगुमन हुंदा पाइएमा लनयमानसुार 
कारवाही र सजाय मिाई मञ्जुर छ ।  

मैिे यस रकम वापत वझुाउन ु पने एकमषु्ट कबोि रकमको……………. प्रलतित छुट लिई 
लमलत……………….गते ववलिन्न चेकहरुवाट रु..…………… को चेकहरु र्ान………………..यसैसार् संिग्न गरेको 
छु।  

नदीजन्य पदार्थहरु उत्खनन,् सङ्किन र लबक्रीववतरण गने सतथहरु  

 १.  नदीजन्य पदार्थहरु नदीिाई नै घाटगद्दी स्र्ि तोवक लनिाथररत स्र्ानवाट मात्र उत्खनन तर्ा लबक्री 
ववतरण गनुथपनेछ।  

 २.  नदीजन्य पदार्थको उत्खनन सङ्किन गरी घाटगद्दी के्षत्रवाट ववक्री ववतरण गने क्रममा उल्िेस्खत 
सतथहरु पािना िए निएको सभवन्िमा………………… ढंुगा लगट्टी वािवुा अनगुमन सलमलत तर्ा 
स्र्ानीय तहिे अनगुमन गरी आवश्यक लनदेिन ददन सक्नेछ । लनदेिन पािना गने दावयत्व 
सभवस्न्ित ठेकेदारको हनुेछ ।  

 ३.  ठेक्का कबोि गने ब्यस्क्त वा फमथिे आफूिे कबोि गरेको अङ्कको सारै् उत्खननका िालग 
उल्िेस्खत पररमाणको आिारमा सेवा िलु्क वापतको दरिे हनु आउने रकम समेतको वहसाबिे 
लनयमानसुार र्प………………भ्याट रकम दईु वकस्तामा ……………..प्रलतितका 
दरिे…………………..मसान्त लित्र र………………….मवहनाको अस्न्तममा यस कायाथियमा बझुाउन ुपने 
छ । 

  

 ४.  यस स्जल्िाका नदी तर्ा नदीहरुको उत्खनन क्षेत्र र उत्खनन पररमाणका सन्दिथमा स्र्ानीय 
सरकार सञ्चािन ऐन २०७४, प्रदेि काननु, स्र्ानीय सरकारका सभबन्ि काननु, नदीजन्य लनमाथण 
सामािीहरुको उपयोग सभबन्िमा िएका अध्ययन प्रलतवेदन एवं वातावरणीय परीक्षण प्रलतवेदन यस 
ठेक्का सभझौताको अलिन्न अङ्ग रहनेछन ्।  

 



 

18 

 

५.   IEE गरेको के्षत्रबाट बाहेक अन्य के्षत्रबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,् सङ्किन, लबक्री ववतरण 
कायथ गनथ पाइने छैन।्  

६.  कर, दस्तरु, िलु्क आदद तोवकएको सङ्किन केन्द्रमा मात्र उठाउनपुनेछ । राविय राजमागथ र 
सहायक राजमागथमा ढाट राख्न पाइनछैेन ।  

७.  नेपाि सरकार वा स्र्ानीय तहिाई प्रचलित काननु वमोस्जम बझुाउनपुने अन्य कर दस्तरु, िुू ूल्क 
आदद सबै ठेकेदार स्वयमिे सभबस्न्ित लनकायमा बझुाउन ुपनेछ । सो वापत बझुाएको रकमिाई 
कवोि गरेको ठेक्का रकमबाट कट्टा गनथ पाइनेछैन ।  

८.  िलु्क उठाउने रलसदहरु ठेक्काको िीषथक अनसुार छुट्टा छुटै्ट रलसद ठेकेदारिे आफ्नै तफथ बाट छपाई 
यस कायाथियको छाप िगाई…………..प्रमास्णत गराएर र रलसद लनयन्त्रण खातामा नभबर दास्खिा 
गरेर मात्र कर दस्तरु उठाउन प्रयोगमा ल्याउनपुनेछ ।  

 ९.  ठेक्का सभझौता िएपलछ कर कायाथियको कर स्क्ियरेन्स (फुकुवापत्र) प्राप्त िएपलछ मात्र िरौटी 
रकम वफताथ गररनेछ। सभमालनत अदाित, नेपाि सरकार, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको लनदेिन 
तर्ा आदेिको पािना गनुथ गराउन ुठेकेदारको कतथब्य हनुेछ । लनदेिन वा आदेिको पािनाको 
कारणबाट कुनै क्षलत हानी नोक्सानी हनु गएमा क्षलतपूलतथस्वरुप कुनै पलन रकम स्र्ानीय तह साँग 
दाबी गनथ पाइने छैन ।  

१०.  ठेक्काको कर असिु गनुथपने दर रेटको सूची तालिका र सतथहरु सवहतको होलडङ बोडथ कर सङ्किन 
केन्द्रमा अलनवायथ रुपिे ठेकेदारिे सवथसािारणिे देख्नगेरी राख्न ुपनेछ ।  

११.  ठेक्का सभबन्िमा कुनै लबवाद परेमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकािे गरेको लनणथय अस्न्तम हनुेछ । 

  

१२.  हेटौंडा उपमहानगरपालिकािे लनदेिन ददई कुनै व्यस्क्त, संस्र्ा, सलमलतिाई नदीजन्य पदार्थ उपिब्ि 
गराउदा िलु्क नलिने िनी पत्र िेखेकोमा ठेकेदारिे दस्तरुी लिन पाउने छैन ्। त्यसरी दस्तरुी 
नलिई छोडेको पररमाण वापतको रकम स्र्ानीय तहबाटमाग गनथ पाउनछैेन ।  

 

१३.  तोवकएको भयादलित्र ठेकेदारिे हेटौंडा उपमहानगरपालिकािाई बझुाउनुू  ु पने वकस्ता रकम 
नबझुाएमा स्र्ानीय तहिे ठेक्का तोड्न सक्नेछ र हानी नोक्सानी क्षलतपूलतथको रकमको सारै् बााँकी 
वकस्ता रकमको………….% का दरिे ब्याज समेत ठेकेदारबाट हेटौंडा उपमहानगरपालिकािे असिु 
गनेछ ।  

 

१४.  एउटा स्र्ानीय तहिे कर असिु गररसकेको लनमाथण सामािीमा पनुः अको स्र्ानीय तहबाट कर 
िगाउन पाइनछैेन।  
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१५.  प्रचलित ऐन लनयम तर्ा स्र्ानीय तह र सभबस्न्ित सिाबाट ठेक्काको सतथ तर्ा दररेटमा कुनै 
संिोिन िएमा संसोलित व्यवस्र्ा वमोस्जम हनुे गरी कायाथन्वयन गनुथपनेछ ।  

 

१६.  ठेक्काको सङ्किन केन्द्र लनभन अनसुार स्र्ानमा राख्नपुनेछ । तोवकएको स्र्ान बाहेक अन्य स्र्ानमा 
सङ्किन केन्द्र राख्नपुने िएमा स्र्ानीय तहको पूवथ स्स्वकृलत लिएर मात्र राख्न पाईनेछ ।  
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सङ्किन केन्द्र राख्न ेस्र्ान 

लस.नं. ठेक्काको वकलसम सङ्किन केन्द्र राख्न ेस्र्ान कैवफयत 

१    

 

 १७.  आ.व…………..का िालग लनभनानसुारको नदीजन्य सामािीमा प्रलत घन वफट लबक्री दरमा सेवा िलु्क 
वापत ......... प्रलतित र म.ुअ.कर वापत ………………..प्रलतित र्प गरी लनभनअनसुार लबक्री तर्ा 
लनकासी कर सङ्किन गनथ पाइनछे । सारै् तोवकएको अवलििन्दा पवहिे तोवकएको पररमाण 
उत्खनन ्िएको खण्डमा र्प पररमाण उत्खनन वा लनकासी गनथ रोक िगाइने छ । पररमाणपलछ 
र्पघट िएमा वा सो सभबन्िी अन्य कुनै ब्यवस्र्ा िएमा सोही अनसुार हनुेछ । सारै् तोवकएको 
समयलित्र लनिाथररत पररमाण ठेकेदारिे लनकाल्न नसकेमा अको आलर्थक वषथमा भयाद र्प हनुेछैन। 
उत्खननयोग्य नदीजन्य पदार्थ र स्ज.स.स.िाई बझुाउन ुपने रोयल्टी, लबक्री कर तर्ा वातावरणीय 

िलु्क 

 (प्रलत घन वफटमा)   

नदीजन्य पदार्थ रोयल्टी लबक्री कर 
वातावरणीय 

िलु्क 
जभमा 

ठेकेदारिे लिन 
पाउन ेसेवा 
िलु्क(…..%) 

म.ुअ. कर 
रकम(…..%) 

कुि रकम 

        

        

        

        

 

१८.  मालर्को तालिकामा उल्िेस्खत प्रलत घन वफट रोयल्टी दरमा सेवा िलु्क वापत………….प्रलतित 
र्परकम ठेकेदारिे सङ्किन गने गरी लनिाथरण गररएको छ ।  

 

१९. ठेकेदारिे खोिाबाट नदीजन्य सामिीहरु उत्खनन र सङ्किन ववहान…………….वजेदेस्ख 
वेिकुा………….वजेसभम मात्र गनथ सक्नेछ र यसरी गररने सभपूणथ उत्खनन पररमाणहरु सभबस्न्ित 
चेकपोष्टबाट जााँचपास गराई िैजान ुपनेछ ।खोिाबाट नदीजन्य सामिी सङ्किन वा लनकासी गदाथ 
प्रयोग गररने सािनहरु जर्ािावी प्रयोग नगरी प्रवेि मागथबाटै ढुवानी गनुथ पनेछ ।  

 

२०.  नदीजन्य सामिीहरु उत्खनन र सङ्किन तर्ा लबक्री गदाथ राविय गौरवका सारै् प्रार्लमकता प्राप्त 
आयोजनाहरुिाई वविेष प्रार्लमकता ददन ुपनेछ ।  
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२१.  नदीबाट उत्खनन ् गरेको पररमाणको िगत प्रत्येक मवहनाको ……………..गते अलनवायथ रुपिे 
प्रमास्णत गरी हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा बझुाउन ुपनेछ । 

  

२२.  नदीबाट नदीजन्य पदार्थहरु उत्खनन ्गदाथ वातावरणमा प्रलतकूि प्रिाव पने गरी कुनैपलन कायथ गनथ 
पाइने छैन अन्यर्ा लनयमानसुार कावाथही हनुेछ ।  

 

२३.  ठेकेदारिे यसमा िएका सभपूणथ सतथहरु पणुथरुपिे पािना गनुथ पनेछ र सोको अनगुमन हेटौंडा 
उपमहानगरपालिकाबाट हनुछे । यस्तो अनगुमनबाट सतथ उल्िङ्घन िएको पाइएमा कायाथियिे 
ठेक्का तोड्न सक्नेछ र सोबाट ठेकेदारिाई हानी नोक्सानी हनु गएमा कायाथिय स्जभमेवार हनुेछैन 
र त्यसको क्षलतपूलतथ ददन बाध्य हनुेछैन । 

  

२४.  खोिाबाट लनमाथण सामिीहरु उत्खनन ् र सङ्किन गदाथ िौलतक, जैववक, सामास्जक, आलर्थक र 
सांस्कृलतक के्षत्रमा पने असरहरुिाई कम गने प्रवक्रयाहरु अविभबन गरी ढुङ्गा, लगट्टी, वािवुा आदद 
सङ्ककिन तर्ा ढुवानी गनुथपनेछ ।  

 

२५.  नदीजन्य सामिीहरु उत्खनन ् गनथ खोिासभम जाने बाटो ममथत गने अवस्र्ा आएमा ठेकेदार 
आफैिे ममथत गनुथ पनेछ । सो वापत िागेको खचथ हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा दावी गनथ 
पाइनेछैन ।  

 

२६.  खोिाबाट नदीजन्य सामिीहरु उत्खनन ् गदाथ नस्जक रहेको सडक, वन तर्ा खोिा नािाको 
वकनारा, घाटिाई कुनै हानी नोक्सानी नहनुे र सवथसािारण जनताको घरजग्गा, कुिो, बााँि, पानीको 
महुानमा क्षलत नहनुे गरी उत्खनन ्गनुथपनेछ ।  

 

२७.  नदीजन्य पदार्थ संकिन तर्ा क्रसर उद्योगिे प्रचलित कानून बमोस्जमको दरुी पािना गनुथपने छ।  

 

२८.  मखु्य मागथबाट वोल्डर, िािेि बािवुा उत्खनन गने स्र्िसभम जाने आउने वाटो लनमाथणको कायथ 
गदाथ लनजी जग्गामा पने िए सभबस्न्ित जग्गािनीको मञु्जरीनामा लिन ुपनेछ र वन के्षत्र िएर जान े
िए वन कायाथिय साँग सभपकथ  र समन्वय राखी ठेकेदारिे वाटो लनमाथण गनुथ पनेछ ।  

 

२९.  हेटौंडा उपमहानगरपालिकाबाट लनिाथरण िएको दर वमोस्जम बाहेक अन्य कुनै वकलसमको कर, सेवा 
िलु्क वा दस्तरु लिन पाइनेछैन र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कायाथियबाट प्रमास्णत गररए 
बाहेकको रलसदहरु प्रयोग गरी आय सङ्किन गनथ पाइनछैेन । यदद कुनै त्यस्तो अनलिकृत रकम 
असिु गरेको वा अनलिकृत रलसद प्रयोग गरेको तथ्य कायाथियबाट अनगुमन हुाँदा वा अन्य 
कतैबाट िएको उजरुीउपर छानववन गदाथ देस्खएमा लनयमानसुार कारवाही र सजाय हनुेछ ।  
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३०.  यस सूचना वमोस्जम सभझौता िई ठेक्का चिानपूजी जारी गररएपलछ कुनै वकलसमको लमनाहा माफी 
हनुेछैन।  

 

३१.  ठेक्का सभझौता िएको लमलतको िोलिपल्टदेस्ख…………….सभम ववहान…………..वजे देस्ख वेिकुा 
……………….वजे सभम मात्र उत्खनन एवम ्सङ्किन समय अवलि हनुछे ।  

 

३२.  ठेकेदारिे लनयमानसुारको मूल्य अलिबदृद्व कर रकम उठाउन पाउनछे ।  

 

३३.  ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुाको उत्खनन/ सङ्किन गदाथ एक्सािेटर, डोजर जस्ता िारी उपकरणहरुको प्रयोग 
गनथ पाइनेछैन तर वविषे पररस्स्र्लतको सन्दिथमा वातावरणीय प्रलतबेदनको प्राविानमा उल्िेख िएका 
स्र्ानमा नदीजन्य पदार्थ स्जल्िा अनगुमन तर्ा समन्वय सलमलतको लनणथय वमोस्जम हनुछे ।  

 

३४.  चाि ु आलर्थक वषथको तोवकएको अवलिलित्र उत्खनन ् गरेका लनमाथण सामािीहरु …………..सभम 
लबक्री ववतरण गदाथ पलन मौज्दात बााँकी रहने अवस्र्ा रहेमा अवलि समाप्त हनुिुन्दा…………अगावै 
कायथववलिमा उल्िेस्खत प्राववलिक सलमलतवाट एवकन गराई सबै स्र्ानहरुमा रहेको मौज्दात प्रमास्णत 
गराउन ु  

पनेछ । तर नदी वा नदी वकनारामा रहेको सामािीिाई मौज्दात मालननछैेन।  

 

३५.  उत्खनन ्पिात ्काम निाग्ने िनी छोलडएको लनमाथण सामािीहरु जनु स्र्िबाट लनकालिएको हो, 
सोही स्र्िमा िगी पूवथ अवस्र्ामा छोड्न ु पनेछ । नदीको िार वदलिने गरी उत्खनन गनथ 
पाइनेछैन । 

  

३६.  लनमाथण सामािी उत्खनन ् गने कायथमा संिग्न हनुे कमथचारी÷कामदारहरुिे प्रयोग गने सरुक्षा 
सामािी तर्ा औजारहरु ठेकेदार स्वयभिे उपिब्ि गराई सभपूणथ सरुक्षा सतकथ तासार् उत्खनन तर्ा 
लबक्री प्रवन्ि लमिाउन ुपनेछ ।  

 

३७.  ठेकेदारका कमथचारी तर्ा कामदरहरुको कारण वातावरणमा कुनै प्रलतकूि प्रिाव नपने गरी कायथ 
गने व्यवस्र्ा ठेकेदारिे नै लमिाउनपुनेछ । सारै् कामदार तर्ा कमथचारीहरुको सरुक्षाका िालग 
ववमा गने गराउने दावयत्व ठेकेदार स्वयभको हनुेछ ।  

 

३८.  ठेक्का िागेको स्र्ानवाट दस्तरु वा िलु्क छिी माि वा वस्त ुउठाई अन्यत्र िगेको वा स्टक 
गरेको फेिा परेमा त्यस्तो माि वा वस्तकुो दस्तरु वा िलु्क जनुसकैु स्र्ानमा िगेको िए पलन 
सभवस्न्ित ठेकेदारिे उठाउन सक्नेछ ।  
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३९.  कुनै स्र्ानमा र्वुप्रयको नदीजन्य पदार्थ नहटाइएमा प्राकृलतक प्रकोप आउन सक्ने िनी स्जल्िा दैवी 
प्रकोप उद्वार सलमलतवाट लनणथय िई नदीजन्य पदार्थ अनगुमन तर्ा समन्वय सलमलतिे अनमुोदन 
गरेमा ठेक्का समाप्त िएको लमलत पिात लनस्ित समयका िालग उत्खनन ्तर्ा लबक्री ववतरण कायथ 
जारी राख्न ुपने वविेष पररस्स्र्लत लसजथना िएमा लनस्ित पररमाण तर्ा समय र स्र्ान तोकी चाि ु
ठेक्का अङ्कको दामासाहीिे हनु आउने दस्तरु लिई उत्खनन ्एवम ्सङ्किन कायथको बन्दोबस्त गनथ 
सवकनछे ।  

 

४०.  कायाथियको तफथ वाट स्वीकृत पररमाण, उत्खननयोग्य स्र्ान र संझौताका सतथहरुको प्रिावकारी 
लनयन्त्रण गनथका लनलमत्त अनगुमन, लनरीक्षण, िौलतक लनयन्त्रण तर्ा स्र्िगत परीक्षण िगायतका 
प्रकृयाहरु अविभवन गनथ सवकनेछ । उक्त कायथमा सहयोग गने दावयत्व ठेकेदारको हनुेछ ।  

 

४१.  स्वीकृत वातावरणीय प्रलतवेदनमा उल्िेख िएका वातावरणीय प्रिाव न्यनुीकरणका उपायहरुको पूणथ 
पािना गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ्तर्ा लबक्री ववतरण गनुथपनेछ ।  

 

४२.  नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ्तर्ा लबक्री ववतरण गने क्रममा ठेक्कामा उल्िेख िए वमोस्जमको के्षत्रलित्र 
लसलमत रही उत्खनन ्गनुथपनेछ ।   

 

४३.  यसमा उल्िेख िएका कुराहरुमा सोही बमोस्जम र यसमा उल्िेख निएका कुराहरुको हकमा 
नेपािको संलबिान, स्र्ानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ तर्ा प्रदेि काननु, स्र्ानीय सरकारका 
काननु र वातावरणीय परीक्षण प्रलतवेदन, र नेपाि सरकारका अन्य प्रचलित काननु अनसुार हनुेछ 
।  

 

४४.  यो अनसूुचीको सभझौताका समयमा ितथहरुिाई आवश्यकता हेरी कायथपालिकािे र्पघट गनथ 
सक्नेछ ।  

 

 
 

  प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 

प्रमाणीकरण लमलतः-२०७७/०७/२३     नमराज स्घलमरे 

         हेटौंडा उपमहानगरपालिका 
 


