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१. प्रस्तावना :जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिकाक्षेत्र सभत्र रहेका नदी, खोिा तर्ा सनजी आवादी जग्गाबाट  ढुुंगा, 
सगटी, वािवुा, माटोको उत्खनन, िुंकिन तर्ा वववक ववतरणिाई व्यवन्स्र्त गरर पयाथवरणीय जोन्खमिाई न्यसुनकरण 
गदै ववकाि सनमाथणको आवश्यकता िमेत परुा गनथ काननु वनाउँन वाञ्छनीय भएकोिे स्र्ानीय िरकार िुंचािन 
ऐन,2074 को दफा 102 को उपदफा (2), जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिकाको प्रशािकीय कायथववसि (सनयसमत 
गने) ऐन,2078 को दफा ४ तर्ा ढुङ्गा, सगट्टी, वािवुा उत्खनन,् सबवक्र तर्ा व्यवस्र्ापन िम्बन्िी मापदण्ड (पवहिो 
िुंशोिन,2079), 2077 को दफा २० बमोन्जम जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिकाको कायथपासिकािे यो कायथववसि 
जारी गरेको छ । 

 

२.पररभाषा: ववषय वा प्रिुंगिे अको अर्थ निागेमा यि कायथववसिमाः- 
 

(क) "कायथववसि " भन्नािे जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिकाको नददजन्य पदार्थ ( ढुुंगा, सगटी वािवुा र 
माटो उत्खनन,िुंकिन र ववक्री ववतरण िम्बन्न्ि कायथववसि २०७9 िाई िम्झन ुपदथछ । 

(ख)"नगरिभा" भन्नािे जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिकाको नगरिभा िम्झन ुपदथछ । 

(ग) "अनगुमन िसमसत " भन्नािे यि कायथववसिको दफा 5 को उपदफा (१) र उपदफा (६)  मा 
उल्िेन्खत नगरस्तरीय र नाका व्यवस्र्ापन अनगुमन िमसत िम्झन ुपछथ।िारै् न्जल्िा अनगुमन िसमतिाई 
पसन िम्झन ुपनेछ ।  
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(घ) "प्रमखु" भन्नािे जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिकाको नगर प्रमखुिाई िम्झन ुपदथछ । 

(ङ) "नगरपासिका" भन्नािे जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिका िम्झन ुपदथछ । 

(च) "कायथपासिका" भन्नािे नगरपासिकाको कायथपासिका िम्झन ुपदथछ । 

(छ) "घाटगद्दी" भन्नािे ढुुंगा, सगटी, वािवुा, माटो, चटान, दहत्तर, वहत्तर िुंकिन गनथ नगरपासिकािे 
तोकेको वा स्वीकृत ददएको  िावथजसनक/िरकारी जग्गा रहेको स्र्ानिाई जनाउुंदछ । 

(ज) नदीजन्य पदार्थ" भन्नािे जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिका क्षेत्रको िावथजसनक वा िरकारी जग्गा वा 
नदीमा उपिब्ि भएको बहमुलु्य पत्र्र,ऐसतहािवक र िाुंस्कृसतक महत्वका शासिग्राम, न्शिा र असत 
मलु्यवान वस्तवुाहेकका ढुुंगा, सगटी, बािवुा, रोडा, ग्रगेान, माटो, जस्ता पदार्थ िम्झन ुपछथ । 

३) कायथववसिको उद्दशे्य :(१) नदीजन्य पदार्थको उत्खन्निाई व्यवन्स्र्त बनाउने । 

(२) नेपाि िरकार तर्ा प्रदेश िरकारबाट भए गरेका सनणथय कायाथन्वयन गने र गराउने । 

(३) ववकाि सनमाथणको िासग एुंव स्र्नीय उभोक्तािाई नदीजन्य पदाथ (ढुुंगा, सगटी, बािवुा, माटो, चटान, दहत्तर, 
बहत्तर) ििुभ र दीगो रुपमा उपिब्ि गराउने । 

(४) ववकाि र पयाथवरण वीच िन्तसुित िम्बन्ि कायम राख्न े। 

(५) ढुुंगा, सगटी, बािवुा,माटो, चटान, दहत्तर, बहत्तर ववकी ववतरण गरी दीगो आन्तररक स्रोतको व्यवस्र्ा गने । 

(6) नदीमा र्वुप्रएर रहेको नदीजन्य पदार्थ हटाई ववपदिाई न्यूनीकरण गने । 

(७) िावथजसनक ववकाि सनमाथणका िासग आवश्यक पने नदीजन्य पदार्थको अभाव हनु नददने । 

4) नदीजन्य पदार्थको उत्खनन िुंकिन तर्ा वववक्र ववतरण िम्बन्न्ि व्यवस्र्ाः (१) नपेाि िरकार र प्रदेश 
िरकारबाट जारी भएका प्रचसित काननुहरुको आिारमा नदीजन्य पदार्थहरुको िुंकिन, उत्खनन ् र वववक्रववतरण 
िम्बन्न्ि ठेक्का िगाउन ु पने भए िोही बमोन्जम र नगरपासिकाको प्रत्यक्ष िुंिग्नतामा उत्खनन ् िुंकिन र 
वववक्रववतरण गनुथपने भए यिै कायथववसि बमोन्जम गनुथ पनेछ । 

   
4 क) नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र िुंकिन िम्बन्न्ि व्यवस्र्ा: (१) नगरपासिकािे नदीजन्य तर्ा खानीजन्य 
पदार्थको उत्खनन ्तर्ा िङ्किन गररने क्षेत्र सनिाथरण देहायकोआिारमा गनेछः- 

(क) वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदन मा उल्िेन्खत क्षेत्रबाटमात्र ढुुंगा, सगटी, बािवुा, माटो, चटान, दहत्तर 
बहत्तर उत्खनन गने व्यवस्र्ा समिाउन ु पने छ तर हािको नदीको वहाव तर्ा जोन्खमको आिारमा 
नगरस्तरीय अनगुमन िसमसतिे यस्तो क्षेत्रिाई र्पघट गनथ िक्ने छ । 

(ख) नदीजन्य पदार्थको उत्खनन ्तर्ा िङ्किन गने गरी स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदनिे तोकेका 
स्र्ान तर्ा क्षेत्रहरु, 

(ग) नदी, खोिा र खहरेमा बाढी पवहरोका कारणिे ढुङ्गा, सगट्टी र माटोजन्य पदार्थ र्वुप्रन गई िोको 
कारणिे बस्ती तर्ा भौसतक िुंरचनामा जोन्खम उत्पन्न भएको वा हनुिक्ने अवस्र्ा सिजथना भै प्राववसिक 
टोिीको सिफाररशका आिारमा न्जल्िा ववपद् व्यवस्र्ापन िसमसतद्वारा त्यस्ता पदार्थ हटाउन ु पने भनी 
ववस्ततृ वववरण तर्ा िीमाङ्कन िवहत तोकेका स्र्िहरु, 

(घ) सनजी जग्गाबाट उत्खनन ्गरी ढुङ्गा, सगट्टी, वािवुा जस्ता िािारण सनमाथणमखुी पदार्थ सनकाल्न प्रचसित 
कानून बमोन्जम अनमुती प्रदान गररएको क्षेत्र । 

(ङ) प्रचसित कानून बमोन्जम खानी तर्ा क्रिर उद्योग िञ्चािन र सनमाथण िामग्री आपूसतथको िासग 
तोवकएको क्षेत्र । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको कुनै क्षेत्रमा यि मापदण्ड बमोन्जम नदीजन्य पदार्थको उत्खनन ् र िङ्किनको 
व्यवस्र्ा नगरपासिकािे समिाउन िक्नेछ । 

(3) नगरपासिकािे नददजन्य पदार्थको िुंकिन र उत्खनन ्गदाथ देहाय बमोन्जम गनुथ पनेछः- 
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(क) उत्खनन,् िुंकिन तर्ा ववसि ववतरण गनथ कायथपासिकाबाट स्वीकृत कायथयोजना वा  कायथपासिकाको 
सनणथयानिुार गने । 

(ख) प्रचसित काननु बमोन्जम वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदन तयार गरी असिकार प्राप्त सनकायबाट  
स्वीकृत गने, गराउँने, 
(ग) प्रत्येक वषथ ठेक्का वन्दोवस्त गनुथपूवथ स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदनमा उन्ल्िन्खत पररमाणिाई 
स्र्िगत प्राववसिक अध्ययनको आिारमा अध्यावसिक गरी पनुः एवकन गने, 
(घ) नगरिभाद्वारा स्वीकृत दरमा उत्खनन,् िङ्किनको अनमुती र सबक्रीको िासग ठेक्का व्यवस्र्ा समिाउन े
। 

(4) नदीजन्य पदार्थको िङ्किन, उत्खनन ्र सबक्री कायथको िासग ठेक्का व्यवस्र्ा गनुथ पूवथ अनिूुची-१ बमोन्जमको 
चेकसिष्ट तयार गरी प्राववसिकबाट स्र्िगत अनगुमन गराई ठेक्का बन्दोवस्त गनुथपनेछ । 

(5) नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ्गदाथ िामान्यतया श्रममूिक प्रववसिको प्रयोग गनुथपनेछ। तर, मेन्शनको प्रयोग गनुथपने 
भएमा वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदनमा उन्ल्िन्खत शतथ र िीमा सभत्र रही गनुथपनेछ िारै् ववपद् जोन्खम िुंवेदनशीि 
क्षेत्रमा मेन्शनको प्रयोग गनुथपने भएमा न्जल्िा ववपद् व्यवस्र्ापन िसमसतको अनमुती सिनपुनेछ। 

(6) उत्खनन ्गरी िकेपसछ छनौट गरी छासडएको काम निाग्ने वस्त ुजनु स्र्ानबाट सनकासिएको हो िोही स्र्ानमा 
वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदनमा उल्िेख भए बमोन्जम तह समिाई खाडि नहनुे गरी िम्याई राख्नपुनेछ । 

 

(7) उत्खनन ्र िङ्किन तर्ा ढुवानी कायथ गदाथ वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदनमा उल्िेख भएका शतथ, ठेक्काका शतथ, 
न्जल्िा/नगर अनगुमन िसमसतिे ददएका सनदेशनहरु िमेतको पािना गनुथ पनेछ । 

(8) घना बस्ती र वन क्षेत्रको दईु वकिोसमटर, राजमागथको पाँचिय समटर दूरी सभत्रको नदी, िडक पिु तर्ा झोिङु्गे 
पिुको एक वकिोसमटर ति र पाँचिय समटर मासर्को नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ्र िङ्किन गनथ पाईन ेछैन । तर, 
दफा 4.क) को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोन्जम गनथ यि उपदफािे बािा प-ुयाएको मासनने छैन । 

(9) उत्खनन ्हनुे पररमाण एवकन गदाथ वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदन बमोन्जम अनगुमन िसमसत, नगरपासिकाको 
जनप्रसतसनसि, प्राववसिक कमथचारी तर्ा स्र्ानीय बासिन्दाको रोहवरमा चौवकल्िा सनिाथरण गरर सनकासिने पररमाण र 
उत्खनन गररने गवहराइ िमेत जानकारी गराई सिमाुंकन गनुथ पदथछ । 

(१0) उत्खनन गदाथ नगरपासिकाको प्रसतसनसि वा कमथचारी, स्र्ानीय प्रशािनको प्रसतसनसि, सडसभजन बन कायाथियको 
प्रसतसनसि, नेपाि प्रहरीको प्रसतसनसि रोहवरमा मात्र रेखाुंकन गररएको घाट क्षेत्र सभत्रवाट मात्र उत्खनन ्गनुथ पने छ 
। 

(१1) यान्न्त्रक उपकरण प्रयोग गनथ वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदन मा उल्िेख भएको हकमा भारी यान्न्त्रक 
उपकरण ( स्काभेटर) िमेत प्रयोग गनथ पाइने छ । नदीको वतथमान अवस्र्ा, यििे पानथ िक्ने जोन्खम िमेतिाई 
ववचार गरी आवश्यकताको आिारमा कायथपासिकाको सनणथय अनिुार वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदन मा उल्िेख 
नभएता पसन भारी यान्न्त्रक उकरण ( स्काभेटर) प्रयोग गनथ िक्ने छ । यान्न्त्रक उपकरणको प्रयोग गनथ ददने वा 
नददने भन्ने अन्न्तम सनणथय कायथपासिकाको हनुे छ ।  
 

(१2) नदी जन्य पदार्थ  नदी देन्ख घाटगद्दीिम्म ओिार पिार गने मागथ अनमुगन िसमसत वा नाका व्यवस्र्ापन 
िसमसतिे तोके बमोन्जम हनुे छ ।  
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(१3) उत्खनन ्गदाथ तोवकएको गवहराई भन्दा बढी खाडि नदेन्खने गरर उत्खनन ्गनुथ पने छ । 

(१4) उत्खनन ्गदाथ वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदन का शतथका अिवा र अनगुमन िसमसतिे ददएको सनदेशन पािना 
गनुथ पने छ । 

(१5) उत्खनन ्गदाथ पानीको ितहभन्दा १५ िेन्न्टसमटर मार्ी छाड्न ुपने छ ।  
(१6) नददजन्य पदार्थ ओिारपिार गने मागथ दफा 5 अनिुार गदठत अनगुमन िसमसतिे तोके बमोन्जम हनुेछ। 

(17) उत्खनन गरेको पररमाणिाई घाटगवि स्र्ानमा प¥ुयाउनपुवुथ अनिुचुी- ३ बमोजाको नदद प्रबेश आदेश  सिएर 
मात्र ओिार पिार गनुथपनेछ ।  

(1८) वन, राविय सनकुञ्ज, मध्यवसतथ क्षेत्र तर्ा चरेु क्षेत्रबाट ढुङ्गा, सगट्टी, बािवुा उत्खनन ्गदाथ वातावरणीय अध्ययन 
प्रसतवेदनमा उल्िेन्खत ववसि र िम्बन्न्ित सनकायको िहमसत तर्ा स्वीकृत मापदण्ड र नगरपासिकाकको प्रचसित 
काननु तर्ा मापदण्ड बमोन्जम गनुथ पनेछ ।  

४ ख) उत्खनन ्वा िङ्किनको परीमाण सनयन्त्रणः (१) नगरपासिकािे उत्खनन ्वा िङ्किन गनथ तोवकएको स्र्िमा 
स्वीकृत परीमाणभन्दा बढी उत्खनन ् र िङ्किन हनु नददन िङ्किन तर्ा उत्खनन ् आदेश ददनपूुवथ प्राववसिकबाट 
गररएको नाप जाँच तर्ा रेखाङ्कनका आिारमा उत्खनन ्वा िङ्किनको क्षेत्र सनिाथरण गरी िाईन िेभि िमेत ददई 
देहाय अनिुार गनुथपनेछ। 

(क) उपदफा (१) बमोन्जम उत्खनन ्वा िङ्किन गने स्वीकृसत ददइएको क्षेत्रको नगरपासिकािे सनयसमत 
अनगुमन गनुथ पनेछ । 

(ख) अनगुमनको क्रममा कुनै नदीमा वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदन र ठेक्का िम्झौतामा उल्िेख भए 
बमोन्जमको उत्खननयोग्य परीमाण र क्षेत्रको उत्खनन ्भैिकेको पाईएमा अनगुमन िसमसतिे र्प िङ्किन वा 
उत्खनन ्कायथ बन्द गने सनदेशन ददन िक्नेछ । 

(ग) नगरपासिकािे नदी वकनारा तर्ा वन क्षेत्रमा भण्डारण गरी रान्खएको अवैि नदीजन्य पदार्थ जफत 
गरी सििाम सबक्रीको व्यवस्र्ा गनथ िक्नेछ । 

(घ) उत्खनन ्वा िङ्किनकताथिे उत्खनन,् िङ्किन वा ढुवानी गरेको परीमाणको दैसनक असभिेख अनिूुची- 
४क बमोन्जमको र दैसनक पटके सबक्री वा ढुवानी असभिेख तेररज अनिूुची- ४ख बमोन्जमको ढाँचामा राख्न ु
पनेछ । 

(ङ) यि दफामा तोवकएका प्राविानहरु िवहत नगरपासिकाको वहतमा देन्खने आवश्यक शतथहरु उत्खनन 
तर्ा िुंकिनको ठेक्का िम्झौतामा र्प गनथ िक्नेछ ।  
(च) घाटगवि स्र्ििाइथ प्रसबसिमैसत्र (सि सि वट सभ, कम््यटुर असभिेख) बनाँउदै िेक्यरुरवट जनशन्क्तको 
िमेत ब्वस्र्ा गनुथपनेछ । 

(छ) उत्खनन िुंकिन तर्ा सबवक्र सबतरणिाइथ ब्यववस्र्त बनाउनका सनसमत्त िम्बन्न्ित सनकायहरु िँगको  
आवश्यक बैठक दफा ५ बमोन्जमको िसमसतिे गनेछ ।  

(२) नददजन्य पदार्थको उत्खनन र िुंकिनको िागी नगरपासिकाको कायाथियिे घटाघटको ठेक्का आव्हान गनथ 
िक्नेछ । यिरर ठेक्का अव्हान माफथ त न्स्वकृत ठेकेदार कम्पनीिे अनिुनु्च 3 बमोन्जमको नदी प्रवेश आदेश सिइ 
मात्र उत्खनन स्र्िबाट न्स्वकृत घाटगद्दी गररने स्र्ि िम्म ओिार पिार गनेगरी देहाय बमोन्जम गनुथपनेछ। 

(क) नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गरर िैजाने िवारी िािनिे पटकै वपच्छे अनिुचुी ३.क बमोन्जमको पटके 
प्रवेश आदेशमा उल्िेन्खत समसत, िमय, िवारी नुं, ढुवानी गरी िैजानै स्र्ि(घाटगद्दी), पररमाण, पदार्थको 
प्रकार जस्ता िबै वववरण स्पष्ट उल्िेख गनुथपने छ । 
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(ख) भण्डारण र घाटगद्दी स्र्ि िम्बन्न्ि व्यवस्र्ा नगर स्तररय अनगुमन िसमसत र नाका व्यवस्र्ापन 
अनगुमन िसमसतको सिफाररिमा कायथपासिकाको बैठकिे सनिाथरण गने छ ।  
(ग) नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ्भएको स्र्ानबाट ओिार पिार गने िमय वातावरन्णय अध्ययन प्रसतवेदनमा 
उल्िेख भए बमोन्जम हनुे छ । 

(घ) नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गदाथ टेक्टर र ४२५ घन वफट िम्मको विपर बाट मात्र प्रयोग गनुथपनेछ। 
यिरर हनुे ढुवासनको अनगुमनको प्रबन्ि दफा ५ अनिुार गदठत अनगुमन िसमसत वा स्र्ासनय प्रहररिे गनथ 
िक्नेछ।  
(ङ) नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गने िािनिे उत्खनन ्स्र्िबाट घाटगद्दीिम्म ४० वक.मी. प्रसत घण्टा भन्दा 
बढी गतीमा िवारी िािन गडुाउन पाइने छैन ्। 

(च) अनगुमन िसमसत वा कायथदिको सिफाररिबाट कायाथियिे तोकेको स्र्ानमा चारवकल्िा छुट्याइथ, 
तारवार गरी प्रववसि मैत्री घाटगद्दी स्र्ि सनमाथण गनुथपनेछ । 

(छ) पटके आदेशमा उल्िेख भएको पररमाण र घाटगद्दीमा आईपगुेको पररमाणको नापजाँच गरी खवटएका 
कमथचारीिे दैसनक अनिूुची १ बमोन्जम  घाटगद्दी भएको पररमाणको असभिेख राख्न ुपने छ ।  
(ज) उत्खनन गनथ सनिाथरण गररएको स्र्िमा स्वीकृत पररमाण भन्दा बढी उत्खनन हनु नददन देहाय 
बमोन्जम गनुथपनेछ: 

(अ) अनगुमन िसमसतिे सनिाथरण गरेको घाट र पररमाणको सिमा सभत्र रही उत्खनन आदेश ददन ु
पवुथ प्रववसिकबाट गररएको नापजाुंच  तर्ा रेखाुंकनका आिारमा पवहिो पटक उत्खनन ्िाइन ददन े
। 

(आ) दैसनक उत्खनन गररएको नदीजन्य पदार्थको दैसनक असभिेख राख्न े। 

(इ) दैसनक उत्खनन ्तेररज तयार गरर नगरपासिकामा पठाउने र नगरकायथपासिका कायाथियिे 
त्यिको असभिेख राख्न ेव्यवस्र्ा गने । 

४ ग) नदीजन्य पदार्थको वववक्र ववतरण िम्बन्न्ि ब्यवस्र्ा:  
(१)नददजन्य पदार्थको वववक्र ववतरणको िासग नगरपासिकािे स्वयुं आफैिे वा न्स्वकृत घाटगद्दी स्र्िबाट वववक्र 
ववतरण गनथ बढाबढको ठेक्का आव्हवान गनथ िक्नेछ। यिरी ठेक्का आव्हान गदाथ िुंकसित घाटगद्दीबाट मात्र वववक्रको 
व्यवस्र्ा गनुथपनेछ। 

(2) स्र्ासनय श्रसमकहरुिे श्रममिुक प्रववसिको प्रयोग गरर तोवकएको स्र्ानबाट उत्खनन र वववक्र ववतरण गनथ 
चाहेमा सनिाथररत मापदण्ड अनिुार िनु्चकृत भई अनमुसत ददईनेछ।यिरी उत्खननमा िुंिग्न हनुे िािन (गाडा र 
ट्याक्टर) िाई िनु्चकृत गदाथ गाडािाई सनशलु्क र ट्याक्टरको िासग प्रसत ट्याक्टर प्रसत वषथ पाँच िय शलु्क सिई 
िनु्चकृतको सनस्िा ददईनेछ । 

(3) घाटगद्दीमा रहेको नदीजन्य पदार्थको सबवक्रको ठेक्का बन्दोबस्त िम्बन्िी िूचना अनिूुची – २.क बमोन्जमको 
ढाँचामा प्रकाशन गनुथपनेछ । त्यस्तो िूचना बमोन्जम ठेक्का प्राप्त गने व्यन्क्तिँग अनिूुची- २.ख बमोन्जमको ढाँचामा 
ठेक्का िम्झौता गरी अनिूुची-२.ग बमोन्जमको ढाँचामा वववक्र पट्टा फाराम ददन ुपनेछ । 

(4) घाटगद्दी स्र्िबाट नददजन्य पदार्थ वववक्र ववतरण गनथको िासग अनिुचुी ३.क बमोन्जमको पटके प्रबेश आदेश 
सिएर ओिार पिार तर्ा वववक्र ववतरण गनुथपनेछ ।  

(5) नदी जन्य पदार्थको न्यनुतम वववक्र दस्तरु नगर दररेटमा मलु्य असभववृिकर, उत्खनन ्खचथ, ढुवानी भाडा र 
िेवा शलु्क  नगरपासिकािे तोके बमोन्जम हनुेछ । 

(6) नददजन्य पदार्थको वववक्र ववतरणका अन्य शतथहरु नगरपासिका र ठेकेदार कम्पसन सबच अनिुचुी-२.ख बमोन्जम 
र िम्झौताका बखत उल्िेख भए बमोन्जम हनुेछ। 

(7) नददजन्य पदार्थको उत्खनन गदाथ श्रममिुक प्रसबसिको प्रयोगिाइथ प्रविथन गने र नददजन्य पदार्थमा आन्श्रत न्यनु 
आय भएका श्रमीकहरुिाइथ रोजगार िजृना हनुे गरी ढुवासनका िागी प्रयोग हनुे गाडा र ियाक्टरहरुको हकमा 
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नगरपासिकाको आसर्थक ऐनिे तोकेको दररेटमा म.ुअ. कर िवहतको न्यनुतम दररेटको नगदी रसिद ददइथ अनिुचुी 
3.क बमोन्जमको पटके आदेश जारी गरी सबवक्र सबतरण तर्ा ओिार पिार गनथ अनमुसत ददइथनेछ ।  
(8) दफा ४ ग को उपदफा 7 बमोन्जमका नददजन्य पदार्थमा आन्श्रत भइथ न्जववका सनवाथह गने नगरपासिकामा 
िनु्चकृत रहेका श्रसमकहरुिाइथ काममा िगाउने ब्यक्ती फमथ वा िुंस्र्ािे सबमा िगायत िामान्जक िरुक्षा कोषमा 
आवि गराउन ुपनेछ । र िो को सनगरानी ब्यवस्र्ापन िहन्जकरण नगरपासिकािे गनेछ ।  
(9) अन्यत्र जनु िकैु कुरा िेन्खएको भएता पसन कुनै आयोजनाको िम्बन्िमा िो आयोजनािुंग िम्बन्न्ित कायाथिय 
वा िम्बन्न्ित गाउँ वा नगरपासिकाबाट सिफाररश भई आएमा वा कुनै व्यन्क्त फमथ वा कम्पनीिे आवश्यकता जनाई 
माग गरेमा कायाथियको सनणथय अनिुार तोके बमोन्जमको नदी जन्य पदार्थको पररमाण नगरपासिकाको आसर्थक 
ऐनको दररेटमा िेवा शलु्क, मलु्य असभवृिी कर िवहत उत्खनन ् र िुंकिनमा िागेको िागत िमेतको दस्तरु 
कायाथियको राजश्व शाखामा जम्मा गरी िैजान िक्ने छन।् यिरी नदीजन्य पदार्थ उपिब्ि गराउुंदा राविय 
प्रार्समकता प्राप्त आयोजनाहरुिाई पवहिो प्रार्समकतामा राख्न ुपने छ । 

५) अनगुमन िम्बन्न्ि व्यवस्र्ा :(१) वातावरन्णय अध्ययन प्रसतवेदनको पािना, उत्खनन पररमाणको सनयन्त्रण, 

राजश्व चहुावट तर्ा चोरी सनयन्त्रण िगाएतका कायथहरुको अनगुमन गनथ देहाय बमोन्जम नगरस्तरीय एक अनगुमन 
िसमसत रहने छ । 

   क) नगर उपप्रमखु                    -िुंयोजक 

   ख) कम्तीमा एक जना मवहिा िवहत तीन जना कायथपासिका िदस्य            - िदस्य 

   ग) ईिाका प्रशािन कायाथियको प्रसतसनसि एक जना         -  िदस्य 

   घ) सडसभजन वन कायाथियको प्रमखु वा प्रसतसनसि एक जना         -  िदस्य 

   ङ) पिाथ राविय सनकुञ्जको प्रमखु वा प्रसतसनसि एक जना        -  िदस्य 

   च) रािपसत चरेु – तराई मिेश िुंरक्षण ववकाि िसमसतको प्रमखु वा प्रसतसनसि एक जना  -  िदस्य 

   छ) आन्तररक राजश्व कायाथियको प्रमखु वा प्रसतसनसि एक जना    - िदस्य 

   ज) स्र्ानीय नेपाि प्रहरीको प्रमखु वा प्रसतसनसि एक जना        - िदस्य 

   झ) स्र्ानीय शिस्त्र प्रहरीको प्रमखु वा प्रसतसनसि एक जना        - िदस्य 

   ञ) प्रमखु प्रशािकीय असिकृत          -  िदस्य 

   ट) नगरपासिकाको प्राववसिक कमथचारी         - िदस्य िन्चव 

(२) अनगुमन िसमसतिे जनु िकैु वेिा अनगुमन गरर सनदेशन ददन िक्ने छ । 

(३) अनगुमन िसमसतिे  आवश्यकता अनिुार  अनगुमन उपिसमसत, प्राववसिक िसमसत र कायथदि पसन गठन गनथ 
िक्ने छ । 

(४) पटके नदी प्रवेश आदेश, उत्खनन कताथिे राख्न ेनददजन्य पदार्थको दैसनक उत्खनन असभिेख, नदीजन्य पदार्थको 
दैसनक पटके वववक्र असभिेख तेररजको ढाँचा अनगुमन िसमसतिे सनिाथरण गनेछ। 

(५)यि कायथववसिमा अन्यत्र उल्िेख गररएको कायथहरुको अिवा अनमुगन िसमसतिे उत्खनन स्र्ि सनिाथरण, 

क्षेत्रफि तर्ा गवहराइको अनगुमन र खन्न िक्ने असिकतम गवहराइको सनिाथरणजस्ता ववषयहरुको सनक्र्योि गने छ 
। 

(६) नाका व्यवस्र्ापन अनगुमन िसमसतः नदीजन्य पदार्थको उत्खनन ्र िुंकिन तर्ा घाटगद्दीको िासग ढुवानी गदाथ 
प्रयोग हनुे नाकाहरुिाई व्यवस्र्ापन गनथ नगरपासिकािे देहाय बमोन्जमको एक नाका व्यवस्र्ापन अनगुमन िसमसत 
गठन गनथ िक्नेछ ।  

 (क) िम्बन्न्ित वडाको वडा अध्यक्ष – िुंयोजक  
 (ख) नाका नन्जकको क्षेत्र हेने नेपाि प्रहरीको प्रमखु तर्ा प्रसतसनसि – िदस्य 

 (ग) नाका नन्जकको क्षेत्र हेने िशस्त्र प्रहरीको प्रमखु तर्ा प्रसतसनसि – िदस्य 
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 (घ) नाका नन्जकको क्षेत्र हेने िवसडसभजन वन कायाथिय/चेक पोष्ट को प्रमखु तर्ा प्रसतसनसि – िदस्य 

 (ङ) प्रमखु प्रशािकीय असिकृतिे तोकेको नगरपासिकाको कमथचारी – िदस्य िन्चव 

तर नाकामा दईु वा दईु भन्दा बढी वडाहरुको क्षेत्र पने भएमा नगर प्रमखुिे तोकेको वडा अध्ययक्ष नाका 
व्यवस्र्ापन अनगुमन िसमसतको िुंयोजक हनुेछ ।  
(७) िसमसत, उपिसमसत र कायथदििे आफ्नो वैठक िम्बन्न्ि कायथववसि आफै सनिाथरण गनेछ ।  
(८) िसमसत, उपिसमसत र कायथदिका पदासिकारीहरुको बैठक तर्ा अनगुमन िम्बन्न्ि िवुविा प्रचसित काननु 
बमोन्जम हनुेछ ।  
६) ववववि : (१) यि कायथववसिमा ववरोिाभाष उत्पन्न भएमा नगर प्रमखुिे वािा अड्काउ फुकाउन िक्नेछ 
।जिको जानकारी कायथपासिकामा गराउँन ुपनेछ । 

७) ववशेष ब्यवस्र्ा : (१) मासर्का दफाहरुमा जनुिकैु कुरो िेन्खएता पसन नगरपासिकाबाट िञ्चासित आयोजनामा 
पाइएको नदीजन्य पदार्थ (ढुुंगा,सगटी, बािवुा, माटो तर्ा दहत्तर वहत्तर) तर्ा कुनै बहमुलु्य पत्र्र, िात,ु काठ, 

दाउराको प्राववसिक प्रसतवेदनको आिारमा नगर कायथपासिकािे उन्चत ब्यवस्र्ापन गनथ िक्न ेछ । 

(२) यि कायथववसिमा भएका व्यवस्र्ाहरु यिुं कायथववसि अनिुार र यिमा नभएका व्यवस्र्ाहरु प्रचसित िुंघीय, 
प्रादेन्शक र स्र्ानीय काननु तर्ा ढुुंगा, सगवट्ट, वािवुा उत्खनन,् ववक्री तर्ा व्यवस्र्ापन िम्बन्न्ि मापदण्ड (पवहिो 
िुंशोिन,2079),२०७7 बमोन्जम गररनेछ ।  

८) सनयमाविी, कायथववसि िुंशोिन, मापदण्ड र कायथयोजना बनाउन िक्न े:(१) नगरकायथपासिकािे यि कायथववसििाई 
आवश्यक्ता अनिुार िुंशोिन गनथ िक्नेछ र आवश्यक मापदण्ड र कायथयोजना बनाउन िक्न ेछ । 
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अनिूुची-१ 

(दफा ४.क को उपदफा (४) िँग िम्बन्न्ित ) 
नदीको वातावरणीय अवस्र्ा सनरीक्षण चेक सिष्ट 

क्र.िुं. 
 

वववरण 

 

छ वा छैन कैवफयत 

 

१ वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदनिे औुंल्याएका 
ववषयहरु 

अनिुारको व्यवस्र्ा 
 

  

२ वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदनिे िङ्किन तर्ा 
उत्खनन ्को िासग तोकेका क्षेत्रहरु पररवतथन 
भएको 
 

  

३ ढुङ्गा, सगट्टी, वािवुा गेगर जस्ता पदार्थको अवस्र्ा 
पररवतथन 

 

 

  

४ िङ्किन, उत्खनन ्र ढुवानीको िासग नयाँ 
प्राविान आवश्यकता 

  

५ नदीिे वहाव पररवतथन गरेको 
 

  

६ वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदनिे औुंिाएका 
पवहिेको अवस्र्ा 
 

 

  

७ अन्घल्िो वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदनिे 
औुंल्याए अनिुार िङ्किन तर्ा उत्खनन ्गनथ 
समल्ने अवस्र्ा  

  

८ नदीिे नयाँ पदार्थ र्पुारेको वा बगाएको अवस्र्ा 
 

  

९ उत्खनन ्गररने परीमाण, चौवकल्िा रेखाुंकन 
िवहतको नाप नक्शा राखेको क्षेत्रको अवस्र्ा 
यर्ावत रहेको 
 

 

  

१० अन्य   

 

नोट: वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदनिँग आवि गरी यो सनरीक्षण चेक सिष्टको प्रयोग गनुथपनेछ । 
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अनिुचुी १.क 

(दफा ४ को उपदफा (४) िँग िम्बन्न्ित िचुना) 

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन ्र िुंकिन तर्ा ढुवानी िम्बन्न्ि बोिपत्र आव्हानको िूचना 
(प्रर्म पटक प्रकाशीत समसत .................) 

स्र्ानीय िरकार िञ्चािन ऐन २०७४, को दफा ६२क र यि जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिकाको आसर्थक ऐन 
२०७९ को दफा.........को व्यवस्र्ा बमोन्जम तपन्शिमा उल्िेन्खत नददहरुको स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन 
प्रसतवेदन तर्ा सनिाथररत मापदण्ड बमोन्जम नददजन्य पदार्थ उत्खनन गरी नगरपासिकािे तोकेको घाटगद्दी स्र्िमा 
तोवकएको मागथ प्रयोग गरी िुंकिन गनुथपने भएकोिे ईच्छुक व्यन्क्त, फमथ वा कम्पनीहरुिे फमथको नवीकरण भएको 
प्रमाणपत्र,  मलु्य असभबवृि कर दताथ प्रमाणपत्र, आ व ....... को कर चकु्ता प्रमाणपत्र र नेपािी नागरीकताको 
प्रमाणपत्रको प्रमान्णत प्रसतसिपीहरु िुंिग्न गरी तपसिि बमोन्जमका शतथहरुको अिीनमा रवह बोिपत्र प्रकृयामा 
िहभागी हनु िम्बन्न्ित िवैको जानकारीको िासग यो िचुना प्रकाशन गरीएकोछ ।  

ठेक्का 
नुं  

नददको नाम  

असिकतम 
पररमाण (घन 

वफट) 

औित दरुी वक 
सम (नददबाट 

घाटगवि स्र्ि 
िम्मको) 

असिकतम 

उत्खनन तर्ा 
िुंकिन दर 
प्रसत घन 
वफट 

असिकतम िागत 
अनमुान (िेवाशलु्क 
र म ुअ कर 
बाहेक) 

िरौवट 

रकम 
(रु)  

बोिपत्र 

दस्तरु 
(रु) 

१ दिुौरा खोिा १३००००     

 
    

२ 
बािगुंगा 
खोिा 

      
      

३ 
पिाहा 
खोिा 

      

      

 द्रष्टव्य: वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदन बमोन्जम चेन एक्िाभेटर तर्ा विपर प्रयोग गनथ िवकने छ । 

शतथहरुः  

१. फमथको हकमा नवीकरण भएको दताथ प्रमाणपत्र, मलु्य असभबवृि कर दताथ प्रमाणपत्र, आ व २०७८।७९ को 
करचकु्ता प्रमाणपत्रको प्रसतसिवप र व्यन्क्तको हकमा नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रसतसिवप, बोिपत्र फाराम, दस्तरु 
वापत यि कायाथियमा नगदै सतरेको वा  ____ बैकुं  शाखा कायाथिय ______ मा रहेको यि कायाथियको खाता नुं 
____ मा नगद जम्मा गरेको नगद भौचर िार् सनवेदन पेश गरर यो िचुना प्रर्मपटक प्रकाशन भएको समसतिे 
_____ औुं ददनको कायाथिय िमयसभत्र कायाथियबाट बोिपत्र फाराम खररद गनथ िवकनेछ । बोिपत्र पेश गने 
अन्न्तम समसत िावथजसनक सबदा पनथ भएमा िोको िगतै्त पसछको कायाथिय खलु्ने ददन उन्ल्िन्खत कायथ हनुेछ ।  

२. बोिपत्र िम्बन्न्ि फाराम भदाथ कबोि रकम अक्षर र अुंकमा स्पष्ट उल्िेख गनुथ पनेछ । अुंक र अक्षरमा फरक 
पनथ परेमा अक्षरिाइथ मान्यता ददइथनेछ । आफुिे कबोि गरेको अुंकको ____ प्रसतशतको दरिे हनु आउने िरौवट 
रकम यि कायाथियको ___ मा रहेको िरौवट खाता नुं ___ जम्मा गरर िोको िक्कि बैंक भौचर वा ___ बैंकबाट 
इजाजत प्राप्त ___ बैंकबाट यि कायाथियको नाममा बोिपत्र नुं र नाम उल्िेख गरर ___ददनको म्याद िवहत जारर 
गररएको सबड बण्ड सििबन्न्द खाम िार् पेश गनुथपनेछ ।  

३. खररद गरेको बोिपत्र फारामहरुमा उल्िेख भएका िवै वववरणहरु भरर बोिपत्रदातािे प्रत्येक पानामा िवह छाप 
गरर सििबन्दी गरर खाम बावहर फमथको नाम, ठेगाना, कामको वववरण, बोिपत्र वववरण प्रोपराइटरको नाम ठेगाना 
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फोन नुं मोबाइि नुं िमेत स्पष्ट खिुाइथ फमथको छाप िगाइथ प्रर्म पटक िचुना प्रकान्शत भएको समसतिे ___ औुं 
ददनको ___ बजे सभत्र यि कायाथियमा हाडथकपी दताथ गनुथपनेछ ।  

४. एक फमथ वा िुंस्र्ाको नाममा खररद गररएको बोिपत्र अको फमथ वा िुंस्र्ाका नामबाट दान्खिा गनथ पाइने छैन 
। ररतपवुथक पनथ आएका बोिपत्र िम्बन्िी कागजातहरु पेश गने अन्न्तम ददनको _____ बजे देन्ख सबसभन्न 
कायाथियका प्रसतसनसि सनमाथण व्यविायी वा सनजको प्रसतसनसिहरुको रोहवरमा यि कायाथियमा खोसिनेछ । िारै् 
बोिपत्रदाता वा सनजको प्रसतसनसि बोिपत्र खोल्ने िमयमा उपन्स्र्त नभएमा बोिपत्र खोल्न बािा पने छैन । उक्त 
ददन सबदा परेमा िो कायथ सबदाको िगतै्त पसछ कायाथिय खिेुको ददनमा गररनेछ ।  

५. वप्र सबड बैठक यो िचुना प्रकान्शत समसतिे ___ औुं ददनको ___बजे ___ गाँउपासिका वा नगरपासिकाको 
कायाथियमा हनुेछ ।इथच्छुक बोिपत्रदाताहरुिे उक्त बैठकमा भाग सिइथ यि िम्बन्िमा ववस्ततृ जानकारर हासिि 
गनथ िक्नहुनुेछ । उक्त ददन सबदा परेमा उक्त बैठक िो को भोसिपल्ट िोवह िमयमा हनुेछ ।  

६. बोिपत्र िम्बन्न्ि ववस्ततृ जानकारर बोिपत्र िम्बन्िी फाराममा उल्िेख गररएको हुँदा िोही िोवह पनु्स्तकाबाट 
अवगत गनथ वा यि कायाथियमा िम्पकथ  राख्न िवकनेछ । म्याद नान्घ ररत नपसुग वा शतथिवहत पेश हनु अएका 
बोिपत्र न्स्वकार गनथ यि कायाथिय बाध्य हनुे छैन । बोिपत्र न्स्वकृत गने वा नगने िम्बन्िी िम्पणुथ असिकार यि 
कायाथियमा िरुन्क्षत रहनेछ ।  

७. बोिपत्र स्वीकृत भएमा िो को िूचना पाएको वा घरदैिोमा िूचना टाँि भएको समसतिे ____ददनसभत्र मू अ कर 
दताथ प्रमाणपत्र िमेत सिइथ कबोि अुंकको प्रर्म वकस्ताबापत ___ चासिि प्रसतशतिे हनुे रकमको बैंक ग्यारेन्ण्ट 
िवहत पेश भएमा िो बराबरको रकम उत्खननकताथिाइथ ददइथनेछ । पवहिो वकस्ता बापतको उत्खनन तर्ा िुंकिन 
पश्चात दोश्रो वकस्ता वा कबोि अुंकको सति प्रसतशतिे हनु आउने रकम भकु्तानी माग भइथ आएमा िो बराबरको 
बैंक ग्यारेन्ण्ट कायाथियिे सिइथ दोश्रो वकस्ता रकम उपिब्ि गराइथनेछ । अन्तमा दोश्रो वकस्ता बापतको उत्खनन 
तर्ा िुंकिन पश्चात तेश्रो वकस्ता वा कबोि अुंकको सति प्रसतशतिे हनु आउने रकम भकु्तानी माग भइथ आएमा पनु 
िो बराबरको बैंक ग्यारेन्ण्ट कायाथियिे सिइथ तेश्रो तर्ा अन्न्तम वकस्ता रकम उपिब्ि गराइथनेछ । 

८. तोवकएको िमयमा उत्खनन तर्ा िुंकिन नगरेमा िरौवट रकम जफत गरी सनयमानिुार बोिपत्र बन्दोबस्त 
गरीनेछ । यि नगरपासिकाका नदद तर्ा नददहरुको उत्खनन क्षेत्र र उत्खनन पररमाणका िन्दभथमा स्र्ानीय िरकार 
िञ्चािन ऐन २०७४ र जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिकाको नदीजन्य पदार्थ )ढुुंगा , सगट, वािवुा, माटो( उत्खनन,् 

िुंकिन र ववक्री ववतरण िम्बन्न्ि कायथववसि, २०७९ तर्ा अन्य प्रचसित काननु वा मापदण्ड बमोजीम हनुेछ । 
िारै् यि कायाथियबाट गररएको वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदन यि बोिपत्र िम्झौताको असभन्न अुंग मासननेछ ।  
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अनिुचुी १.ख 

(दफा ४ को उपदफा ४ िँग िम्बन्न्ित) 

ठेक्का िम्झौता फाराम 

जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिकाको नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा ,सगवट, वािवुा, माटो उत्खनन ्र िुंकिन तर्ा ढुवानी 
िम्बन्न्ि िम्झौता पत्र 

 

सिन्खतम ____________ नाती _________छोरा ______________ न्जल्िा _______गाँउपासिका वा 
नगरपासिका वडा नुं ______ स्र्ायी घर भइ हाि _____ गाउँपासिका वा नगरपासिका वडा नुं ___मा विोवाि 
गदै आएका वषथ__को ___िे तपसिि बमोन्जमको शतथमा तपसिि बमोन्जमको क्षेत्रमा __ ठेक्का वन्दोवस्त गने गरी 
यि कायाथियबाट प्रकान्शत गररएको समसत ___ को ठेक्का नुं __को िूचना बमोन्जम ढुङ्गा सगवट र वािवुा उत्खनन 
तर्ा िङ्किनका िासग तपाईँ िमेतिे पेश गनुथ भएको बोिपत्र मूल्याङ्कन गदाथ आ व ___ का िासग ___रु___(मू अ 
कर बाहेक) मा तपाईँ िँग ठेक्का िम्झौता गनथ समसत ____ मा यि कायाथियवाट सनणथय भएको हुँदा उपयुथक्त सनणथय 
अनिुार तपसििको शतथ बमोन्जम तपसिि बमोन्जमका क्षेत्रमा जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिकाको तफथ बाट ढुङ्गा 
सगवट र वािवुा उत्खनन तर्ा िङ्किन गने ठेक्काको मञ्जुरर भई िम्झौता गनथ उपन्स्र्त भएको छु। 

तपसििमा िेन्खए बमोन्जमको शतथमा कुनै घटीबढी नपारर मैिे कबोि गरेको रकम रु ___ (अक्षरेपी _______) 
(मू अ क बाहेक ) मा ठेक्का िकार गरी समसत ___ देन्ख समसत ___ िम्म आ व __ को ठेक्का चिाउनेछु। पसछ 
मैिे गरेको िम्झौता उपर कुनै कुरा उजरु गने छैन, गरे यिै कागजातबाट बदर गररददन ुभसन मेरो राजीखशुी िँग 
रकम चिनको कवसुियत िेन्ख यि कायाथियमा बझुाएको छु। 

तपसिि: 

 

१. यि मिम्झौता पत्रमा उल्िेख गररए बमोन्जमका क्षेत्र र शतथको असिनमा रही आ व __ का िासग समसत __ गते 
देन्ख ___ िम्मको िासग प्रचसित काननुको असिनमा रवह ढुङ्गा सगवट र वािवुा उत्खनन तर्ा िङ्किनको काम 
गनेछु। 

२. यिै उपमहानगरपासिकाको क्षेत्र सभत्र रहेका वािगुंगा दिुौरा र पिाहा खोिाबाट तोवकएका मािबस्तहुरुको 
उत्खनन तर्ा िङ्किन कायथका िागी असग्रम एकमषु्ट वा प्रर्म वकस्ता वापतको रकम िरौटी स्वरुप रु ____ 
बराबरको बैङ्क ग्यारेन्ण्ट पेश गरेको छु।  

३. िो उत्खनन र िङ्किन कायथका िागी उपमहानगरपासिकाबाट सनिाथरण भएको बाहेक अन्य कुनै वकसिमको कर 
िेवाशलु्क दस्तरु ईत्यादद र्प गरर सिने छैन। अनगुमन िसमसत वा स्र्ासनय तहबाट अनगुमन हुँदा कुनै अनासिकृत 
कायथ गरेको पाईएमा सनयमानिुार कारवाही र िजाय भएमा मिाई मञ्जुर छ। 

४. नददजन्य पदार्थहरु सनिाथररत स्र्ानबाट मात्र उत्खनन गनुथपनेछ। 

५. उत्खनन गदाथ नन्जक रहेको वन तर्ा खोिा नािाको वकनारा घाटिाई कुनै हासन नोक्िानी नहनुे र िवथिािारण 
जनताको घरजग्गा कुिो बाँिमा क्षसत नहनुे गरी उत्खनन गनुथ पनेछ। 

६.कल्भटथ िडक बाटो तर्ा िावथजसनक सनमाथण स्र्िबाट दबैुतफथ  २०० समटर सभत्र सनमाथण िामासग्रहरु उत्खनन गनथ 
पाईनेछैन। 
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७. ठेक्का िम्झौता भएको समसतको भोसिपल्ट देन्ख समसत ____िम्म ववहान ७ बजे देन्ख बेिकुा ५ बजे िम्म मात्र 
उत्खनन एवुं िङ्किन िमय अवसि हनुेछ। 

८. ठेक्का िागेको स्र्ानबाट दस्तरु वा शलु्क छसि मािबस्त ुउठाई अन्यत्र िगेको वा स्टक गरेको फेिा परेमा 
त्यस्तो मािवस्तकुो दस्तरु वा शलु्क जनुिकैु स्र्ानमा िगेको भएपसन िम्बन्न्ित ठेकेदारिे उठाउन िक्नेछ । 

९. उत्खनन पश्चात काम निाग्ने भसन छोसडएका सनमाथण िामासग्रहरु जनु स्र्िबाट सनकासिएको हो िोवह स्र्िमा 
िगी पूवथ अवस्र्ामा छोड्नपुनेछ। नददको िार बदसिने गरी उत्खनन गनथ पाईनेछैन। 

१०. नददजन्य पदार्थको उत्खनन गने कायथमा िुंिग्न हनुे कमाथचारर वा कामदारहरुिे प्रयोग गने िरुक्षा िामाग्री तर्ा 
 औजारहरु ठेकेदार स्वयुंिे उपिब्ि गराई िम्पूणथ िरुक्षा ितकथ तािार् उत्खनन तर्ा िङ्किनको प्रबन्ि समिाउन ु
पनेछ। 

११. ठेक्का िम्झौता बमोन्जमको कायथ गदाथ वातावरणमा कुनुं प्रसतकुि प्रभाव नपने गरी ठेकेदारिे व्यवस्र्ा समिाउन ु
पनेछ। िारै् कामदार तर्ा कमथचारीहरुको िरुक्षाको िासग बीमा गने गराउने दावयत्व िमेत सनज ठेकेदारको हनुेछ। 

१२. स्वीकृत वातावरणीय प्रसतवेदनमा उल्िेख भएका वातावरणीय प्रभाव न्यसुनकरणका उपायहरुको पूणथ पािना गरी 
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तर्ा िङ्किन गनुथपनेछ।  

उपमहानगरपासिकाको तफथ बाट     ठेकेदारको तफथ बाट  
हस्ताक्षर :         हस्ताक्षर : 
नाम :          नाम : 
पद: प्रमखु प्रशािवकय असिकृत      प्रोपराईटर 

कायाथियको छाप:        फमथको छाप: 
 

ईसत िुंवत __िाि __मवहना __ गते रोज __ शभुम। 
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अनिूुची-१.ग 

(दफा ४ को उपदफा (४) िँग िम्बन्न्ित ) 
 

उत्खनन ्तर्ा िुंकिन पट्टाको फाराम 

 

......................... नगरपासिकाबाट श्री .................. को नाती....................को छोरा 

................न्जल्िा..............  
गा.पा. वा न.पा.वडा नुं................. स्र्ायी घर भई हाि ................. गा.पा. वा न.पा. .......... मा विोवाि 
गदै आएको वषथ ....... को ....................... िे .......................... काननु बमोन्जम ................. 
नगरपासिकाको सनसमत्त तपसिि बमोन्जमको शतथमा तपसिि बमोन्जमको क्षेत्रमा तपसिि बमोन्जमको दरिे आय 
रकम िङ्किन गनथ ठेक्का वन्दोवस्त गने गरी यि ......................नगरपासिकाबाट बोिपत्र आव्हान गररए अनिुार 
तपाई िमेतिे ददन ु भएको बोिपत्रको मूल्याङ्कन हुँदा आ.व...........को िासग रु. .................। - (मू.अ.कर 
बाहेक) अक्षरेपी ........................................मात्रमा ठेक्का ददने गरी तपाईिँग ठेक्का वन्दोवस्त गनथ 
समसत........................मा यि नगरपासिकाबाट भएको सनणथय अनिुार तपसििका शतथ बमोन्जम हनुे गरी आय 
िङ्किन गनथ मञ्जुरी भई कवसुियत गररददन ु भएको हुँदा कवसुियत बमोन्जम घटी वढी नपारी तपसििमा िेन्खए 
बमोन्जमको समसत सभत्र नगरपासिकािाई िम्पूणथ वकस्ताको रकम रु. ......................... । वा प्रर्म वकस्ता 
बापतको रकम रु..................बझुाई समसत ...........................देन्ख समसत ......................िम्म आ.व.......को 
िासग देहाय बमोन्जमका स्रोतहरुवाट देहाय बमोन्जमको दरमा सबक्री मूल्य वा शलु्क िङ्किन गने कायथ गनुथहोिा । 
तपाईिे गरी ददनभुएको िुंझौता र यो पट्टाको वन्खथिाप कामकाज गरेको वा देहायमा उल्िेख भएको दरमा फरक 
पारी सबक्री मूल्य वा शलु्क अििु गरेको ठहरे तपाईिँग भएको ठेक्का तोडी तपाईको नाम कािो िूचीमा रान्खने र 
त्यिवाट यि गाउँपासिका वा नगरपासिकािाई हनु जाने नोक्िानीको िम्पूणथ रकम तपाईिे राखेको बैंक जमानत वा 
नगदै दान्खिा गरेको रकमवाट अििु उपर गररनेछ । पसछ तपाईको कुनै कुरामा उजरु दाबी िाग्ने छैन भनी 
आजै यि ....................... नगरपासिकाबाट ठेक्का चिनको पूवी गररददईएको छ । 

तपसििः 
(१) िम्झौतामा उल्िेख गररए बमोन्जमका क्षेत्र सभत्र र शतथको असिनमा रही आ.व............को िम्पूणथ वकस्ता वा 
प्रर्म वकस्ता बापतको रकम रु. .......... । – बझुाई...........िाि............मवहना ............. गते देन्ख 
...........िाि............मवहना ............. गते िम्मिाई प्रचसित कानूनको असिनमा रही नगरपासिकाको आय 
िङ्किन गने । 

(२) उक्त आय िङ्किन गनथका सनसमत्त..............नगरपासिका क्षेत्र सभत्र रहेका यिैिार् िुंिग्न िूचीका मािवस्तमुा 
िोही िूचीमा तोवकएको दरमा सबक्री मूल्य वा शलु्कको रुपमा आय िङ्किन गनेछु । यिरी आय िङ्किन गदाथ 
करदातािाई ददइने भरपाई रिीद यिै नगरपासिकाबाट प्रमान्णत गराई प्रयोग गनेछु । 

(३) िो आय िङ्किन गनथ नगरपासिकाको कायाथियबाट सनिाथरण भएको वस्तमुा तोवकददएको दर बमोन्जम बाहेक 
अन्य कुनै वकसिमको कर, िेवा शलु्क वा दस्तरु इत्यादद िगाई सिइने छैन र यि कायाथियबाट प्रमान्णत गररए 
बाहेकका रिीदहरु प्रयोग गरी आय िङ्किन गररन े छैन । यदद कुनै अनसिकृत रकम अििु उपर गरेको वा 
अनसिकृत रिीद प्रयोग गरेको पाईएमा सनयमानिुार कारबाही र िजाय हनुेछ । 

(४) अन्य कुराहरु तपाई र यि नगरपासिकाको कायाथिय वीच भएको िुंझौता बमोन्जम हनुेछ । 

(५) िािारण सनमाथणमखुी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,् िङ्किन र सबक्री गदाथ देहायका स्र्ानबाट सनम्न बमोन्जमको 
परीमाणमा मात्र गनुथपनेछ । 

सि.नुं. नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ् गने 
स्र्ान र नदीको नाम 

वािवुा (क्यू. वफ.) 
वफ.) 
 

ढुङ्गा ( क्यू. वफ.) 
 

ग्राभेि / सगट्टी ( 

क्यू. वफ.) 
 

माटो ( क्यू. वफ.) 
 

१      
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२      

३      

४      
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अनिूुची- २.क 

(दफा ४.ग को उपदफा (२) िँग िम्बन्न्ित) 

नदीजन्य पदार्थको सबक्रीका िासग बोिपत्र आव्हान िम्बन्िी िूचना 

(प्रर्म पटक प्रकान्शत समसतः. २०७९) 

स्र्ानीय िरकार िञ्चािन ऐन २०७४, को दफा ६२क. र यि जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिकाको 
आसर्थक ऐन, २०७९ र जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिकाको नदीजन्य पदार्थ )ढुुंगा , सगवट, वािवुा, माटो( उत्खनन,् 

िुंकिन र ववक्री ववतरण िम्बन्न्ि कायथववसि, २०७९ को दफा को व्यवस्र्ा बमोन्जम तपसििमा उल्िेन्खत स्वीकृत 
घाटगविमा भएका ्िटहरुबाट सनिाथररत मापदण्ड बमोन्जम नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ् गरी गाउँपसिका वा 
नगरपासिकािे तोकेको दरमा सबक्री गने गरी ठेक्का बन्दोवस्त गनुथपने भएकोिे ईच्छुक व्यन्क्त, फमथ वा कम्पनीहरुिे 
फमथको नवीकरण भएको प्रमाणपत्र, मूल्य असभववृि कर दताथ प्रमाणपत्र, आ.व. को कर चकु्ता प्रमाणपत्र र नेपािी 
नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमान्णत प्रसतसिपीहरु िुंिग्न गरी तपसिि बमोन्जमका शतथहरुको अिीनमा रही बोिपत्र 
प्रकृयामा िहभागी हनु िम्बन्न्ित िबैको जानकारीको िासग यो िूचना प्रकाशन गररएकोछ । 

सि. नुं. िूचना नुं./ नुं. 
बोिपत्र 

बोिपत्रको नाम 
(घाटगिी 
स्र्िको नाम र 
्िट नुं) 
 

उत्खनन ्पररणाम 

(घन वफट) 
 

न्यूनतम कबोि रकम ( 

िेवाशलु्क र मू. अ. 
कर बाहेक) 
 

िरौटी रकम 

 

 

बोिपत्र दस्तरु 

(रु) 
 

१       
 

४ ठेक्का कबोि गने व्यन्क्त वा फमथिे आफुिे कबोि गरेको अुंकको िारै् उत्खननको िासग उन्ल्िन्खत परीमाणको 
आिारमा सबक्री शलु्क बापतको दरिे हनु आउने रकम िमेतको वहिाबिे सनयमानिुार र्प __प्रसतशतका दरिे 

मू.अ.कर रकम िमेत गरी एकमषु्ट वा ___ वकस्तामा __ प्रसतशतका दरिे __  सभत्र यि कायाथियमा बझुाउन ु
पनेछ । 

६ नेपाि िरकार वा नगरपासिकािाई प्रचसित कानून बमोन्जम बझुाउनपुने अन्य कर दस्तरु, शलु्क आदद िबै 
ठेकेदार स्वयुंिे िम्बन्न्ित सनकायमा बझुाउन ुपनेछ । िो बापत बझुाएको रकमिाई कबोि गरेको ठेक्का रकमबाट 
कट्टा गनथ पाईनेछैन । 

७ शलु्क उठाउने रिीदहरु ठेक्काको शीषथक अनिुार छुट्टा छुटै्ट ठेकेदारिे आफ्नै तफथ बाट छपाई गरी यि कायाथियको 
छाप िगाई प्रमान्णत गराएर र रिीद सनयन्त्रण खातामा नम्बर दान्खिा गरेर मात्र कर दस्तरु उठाउन प्रयोगमा 
ल्याउनपुनेछ । 

९. सबक्री मूल्य वा शलु्क अििु गनुथपने दर रेटको िूची तासिका र शतथहरु िवहतको होसडङ बोडथ कर िङ्किन 
केन्द्रमा असनवायथ रुपिे ठेकेदारिे िवथिािारणिे देख्नगेरी राख्न ुपनेछ । 

११. ठेक्का िम्बन्िमा कुनै वववाद परेमा त्यस्तो वववादको िमािान प्रचसित कानून बमोन्जम हनुेछ । 

१२. तोवकएको म्याद सभत्र ठेकेदारिे नगरपासिकािाई बझुाउन ुपने वकस्ता रकम नबझुाएमा नगरपासिकािे जनुिकैु 
बखत ठेक्का तोड्न िक्नेछ र हानी नोक्िानी क्षसतपूसतथको रकमको िारै् बाँकी वकस्ता रकमको २५ % का दरिे 
ब्याज िमेत ठेकेदारबाट नगरपासिकािे अििु गनेछ । 

१३. नगरपासिकािे सबक्री मूल्य वा शलु्क कर अिूि गररिकेको सनमाथण िामग्रीमा पनुः अको स्र्ानीय तहबाट कर 
िगाउन पाइने छैन । 
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१४. प्रचसित ऐन, सनयम बमोन्जम ठेक्काको शतथ तर्ा दररेटमा कुनै िुंशोिन भएमा िुंिोसित व्यवस्र्ा बमोन्जम हनुे 
गरी कायाथन्वयन गनुथपनेछ । 

१९. िामान्य सनमाथणमखुी नदीजन्य उत्खनन,् िङ्किन तर्ा सबक्री गदाथ राविय गौरवका िारै् रुपान्तरणकारी 
आयोजनाहरुिाई ववशेष प्रार्समकता ददनपुनेछ । 

२०. नदीबाट नदीजन्य पदार्थहरु उत्खनन ्गदाथ वातावरणमा प्रसतकूि प्रभाव पने गरी कुनैपसन कायथ गनथ पाईने छैन 
। 

२१. ठेकेदारिे यि िम्झौतामा उन्ल्िन्खत िम्पूणथ शतथहरु पूणथ रुपिे पािना गनुथ पनेछ र िोको सनयसमत रुपमा 
गाउँपासिका वा नगरपासिकाबाट अनगुमन हनुेछ । यस्तो अनगुमनबाट शतथ उल्िङ्घन भएको पाईएमा कायाथियिे 
जनिुकैु बखत ठेक्का तोड्न िक्नेछ र यिबाट ठेकेदारिाई हानी नोक्िानी हनु गएमा कायाथिय न्जम्मेवार हनुेछैन र 
त्यिको क्षसतपूसतथ ददईनेछैन । 

२२. िािारण सनमाथणमखुी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र िङ्किन गदाथ भौसतक, जैववक, िामान्जक, आसर्थक र िाुंस्कृसतक 
क्षेत्रमा पने अिरहरुिाई कम गने प्रवक्रयाहरु अविम्बन गरी ढुङ्गा, सगट्टी, वािवुा आदद िङ्किन तर्ा ढुवानी गनुथ 
पनेछ । 

२३. िािारण सनमाथणमखुी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ्स्र्ििम्म जाने बाटो ममथत गने अवस्र्ा आएमा ठेकेदार आफैिे 
ममथत गनुथ पनेछ । िो बापत िागेको खचथ गाउँपासिका वा नगरपासिकामा दाबी गनथ पाइने छैन । 

२४. उत्खनन गदाथ नन्जक रहेको िडक वन तर्ा खोिा नािाको वकनारा, घाटिाई कुनै हानी नोक्िानी नहनुे र 
िवथिािारण जनताको घरजग्गा, कुिो, बाँिमा क्षसत नहनुे गरी उत्खनन ्गनुथ पनेछ । 

२५. कल्भटथ, िडक, बाटो तर्ा िावथजसनक सनमाथण स्र्िबाट दबैुतफथ  दईु िय समटर सभत्र सनमाथण िामग्रीहरु उत्खनन ्
गनथ पाईनेछैन । 

२६. मखुय मागथबाट बोल्डर, ग्राभेि, वािवुा उत्खनन गने स्र्ििम्म जाने आउने बाटो सनमाथणको कायथ गदाथ सनजी 
जग्गामा पने भए िम्बन्न्ित जग्गािनीको मञ्जुरीनामा सिन ुपनेछ र वन क्षेत्र भएर जाने भए वन कायाथिय िँग 
िम्पकथ  र िमन्वय राखी ठेकेदारिे बाटो सनमाथण गनुथ िँग िम्पकथ  र िमन्वय रान्ख ठेकेदारिे बाटो सनमाथण गनुथ पनेछ 
। 

२७. ठेक्का िम्झौता भएको समसतको भोसिपल्ट देन्ख __ िाि जेष्ठ मिान्त िम्म सबहान ५ बजे देन्ख  बेिकुा 
.......... बजे िम्म मात्र उत्खनन ्एवुं वववक्र िमय अवसि हनुेछ । 

२८. िािारण सनमाथणमखुी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन ्तर्ा वववक्र कायथमा एक्स्काभेटर, डोजरजस्ता भारी 
उपकरणहरुको प्रयोग गदाथ वातावरणीय प्रसतवेदनको प्राविानमा उल्िेख भएका शतथ तर्ा िीमासभत्र रही मात्र प्रयोग 
गनुथ पनेछ । 

२९. ठेक्का िागेको स्र्ानबाट दस्तरु वा शलु्क छसि मािवस्त ुउठाई अन्यत्र िगेको वा स्टक गरेको फेिा परेमा 
त्यस्तो मािवस्तकुो दस्तरु वा शलु्क जनुिकैु स्र्ानमा िगेको भएपसन िम्बन्न्ित ठेकेदारिे उठाउन िक्नेछ । 

३१. िािारण सनमाथणमखुी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन ्तर्ा वववक्र गने कायथमा िुंिग्न हनुे कमथचारी वा 
कामदारहरुिे प्रयोग गने िरुक्षा िामग्री तर्ा औजारहरु ठेकेदार स्वयुंिे उपिब्ि गराई िम्पूणथ िरुक्षा ितकथ तािार् 
उत्खनन ्तर्ा सबक्री प्रवन्ि समिाउन ुपनेछ । 

३२. ठेक्का िम्झौता बमोन्जमको कायथ गदाथ वातावरणमा कुनै प्रसतकूि प्रभाव नपने गरी ठेकेदारिे व्यवस्र्ा समिाउन ु
पनेछ । िारै् कामदार तर्ा कमथचारीहरुको िरुक्षाको िासग बीमा गने गराउने दावयत्व िमेत सनज ठेकेदारको हनुेछ 
। 
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३३. स्वीकृत वातावरणीय प्रसतवेदनमा उल्िेख भएका वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरुको पूणथ पािना गरी 
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ्तर्ा सबक्री गनुथ पनेछ । 

३४. यिमा उल्िेख भएका कुराहरुमा िोही बमोन्जम र यिमा उल्िेख नभएका कुराहरुको हकमा प्रचसित कानून 
बमोन्जम हनुेछ 
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अनिुचुी २.ख 

(दफा ४ग को उपदफा (२) िँग िम्बन्न्ित) 

ठेक्का िम्झौता फाराम 

जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिकाको घाटगद्दीमा रहेको नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा,  सगवट, वािवुा, माटो) ववक्री ववतरण 
िम्बन्न्ि िम्झौता पत्र 

 

सिन्खतम ____________ नाती _________छोरा ______________ न्जल्िा _______गाँउपासिका वा 
नगरपासिका वडा नुं ______ स्र्ायी घर भइ हाि _____ गाउँपासिका वा नगरपासिका वडा नुं ___मा विोवाि 
गदै आएका वषथ__को ___िे तपसिि बमोन्जमको शतथमा तपसिि बमोन्जमको क्षेत्रमा __ ठेक्का वन्दोवस्त गने गरी 
यि कायाथियबाट प्रकान्शत गररएको समसत ___ को ठेक्का नुं __को िूचना बमोन्जम ढुङ्गा सगवट वािवुा र माटो 
उत्खनन तर्ा िङ्किनका िासग तपाईँ िमेतिे पेश गनुथ भएको बोिपत्र मूल्याङ्कन गदाथ आ व ___ का िासग 
___रु___(िेवा शलु्क र मू अ कर िवहत ) मा तपाईँ िँग ठेक्का िम्झौता गनथ समसत ____ मा यि कायाथियवाट 
सनणथय भएको हुँदा उपयुथक्त सनणथय अनिुार तपसििको शतथ बमोन्जम तपसिि बमोन्जमका क्षेत्रमा जीतपरुसिमरा 
उपमहानगरपासिकाको तफथ बाट ढुङ्गा सगवट र वािवुा उत्खनन तर्ा िङ्किन गने ठेक्काको मञ्जुरर भई िम्झौता गनथ 
उपन्स्र्त भएको छु। 

तपसििमा िेन्खए बमोन्जमको शतथमा कुनै घटीबढी नपारर मैिे कबोि गरेको रकम रु ___ (अक्षरेपी _______) 
(मू अ क बाहेक ) मा ठेक्का िकार गरी समसत ___ देन्ख समसत ___ िम्म आ व __ को ठेक्का चिाउनेछु। पसछ 
मैिे गरेको िम्झौता उपर कुनै कुरा उजरु गने छैन, गरे यिै कागजातबाट बदर गररददन ुभसन मेरो राजीखशुी िँग 
रकम चिनको कवसुियत िेन्ख यि कायाथियमा बझुाएको छु। 

तपसिि: 

१. यि मिम्झौता पत्रमा उल्िेख गररए बमोन्जमका क्षेत्र र शतथको असिनमा रही आ व __ का िासग समसत __ गते 
देन्ख ___ िम्मको िासग प्रचसित काननुको असिनमा रवह ढुङ्गा सगवट र वािवुा उत्खनन तर्ा िङ्किनको काम 
गनेछु। 

२. यिै उपमहानगरपासिकाको क्षेत्र सभत्र रहेका वािगुंगा दिुौरा र पिाहा खोिाबाट तोवकएका मािबस्तहुरुको 
उत्खनन तर्ा िङ्किन कायथका िागी असग्रम एकमषु्ट वा प्रर्म वकस्ता वापतको रकम िरौटी स्वरुप रु ____ 
बराबरको बैङ्क ग्यारेन्ण्ट पेश गरेको छु।  

३. िो उत्खनन र िङ्किन कायथका िागी उपमहानगरपासिकाबाट सनिाथरण भएको बाहेक अन्य कुनै वकसिमको कर 
िेवाशलु्क दस्तरु ईत्यादद र्प गरर सिने छैन। अनगुमन िसमसत वा स्र्ासनय तहबाट अनगुमन हुँदा कुनै अनासिकृत 
कायथ गरेको पाईएमा सनयमानिुार कारवाही र िजाय भएमा मिाई मञ्जुर छ। 

४. नददजन्य पदार्थहरु सनिाथररत स्र्ानबाट मात्र उत्खनन गनुथपनेछ। 

५. उत्खनन गदाथ नन्जक रहेको वन तर्ा खोिा नािाको वकनारा घाटिाई कुनै हासन नोक्िानी नहनुे र िवथिािारण 
जनताको घरजग्गा कुिो बाँिमा क्षसत नहनुे गरी उत्खनन गनुथ पनेछ। 

६.कल्भटथ िडक बाटो तर्ा िावथजसनक सनमाथण स्र्िबाट दबैुतफथ  २०० समटर सभत्र सनमाथण िामासग्रहरु उत्खनन गनथ 
पाईनेछैन। 
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७. ठेक्का िम्झौता भएको समसतको भोसिपल्ट देन्ख समसत ____िम्म ववहान ७ बजे देन्ख बेिकुा ५ बजे िम्म मात्र 
उत्खनन एवुं िङ्किन िमय अवसि हनुेछ। 

८. ठेक्का िागेको स्र्ानबाट दस्तरु वा शलु्क छसि मािबस्त ुउठाई अन्यत्र िगेको वा स्टक गरेको फेिा परेमा 
त्यस्तो मािवस्तकुो दस्तरु वा शलु्क जनुिकैु स्र्ानमा िगेको भएपसन िम्बन्न्ित ठेकेदारिे उठाउन िक्नेछ । 

९. उत्खनन पश्चात काम निाग्ने भसन छोसडएका सनमाथण िामासग्रहरु जनु स्र्िबाट सनकासिएको हो िोवह स्र्िमा 
िगी पूवथ अवस्र्ामा छोड्नपुनेछ। नददको िार बदसिने गरी उत्खनन गनथ पाईनेछैन। 

१०. नददजन्य पदार्थको उत्खनन गने कायथमा िुंिग्न हनुे कमाथचारर वा कामदारहरुिे प्रयोग गने िरुक्षा िामाग्री तर्ा 
 औजारहरु ठेकेदार स्वयुंिे उपिब्ि गराई िम्पूणथ िरुक्षा ितकथ तािार् उत्खनन तर्ा िङ्किनको प्रबन्ि समिाउन ु
पनेछ। 

११. ठेक्का िम्झौता बमोन्जमको कायथ गदाथ वातावरणमा कुनुं प्रसतकुि प्रभाव नपने गरी ठेकेदारिे व्यवस्र्ा समिाउन ु
पनेछ। िारै् कामदार तर्ा कमथचारीहरुको िरुक्षाको िासग बीमा गने गराउने दावयत्व िमेत सनज ठेकेदारको हनुेछ। 

१२. स्वीकृत वातावरणीय प्रसतवेदनमा उल्िेख भएका वातावरणीय प्रभाव न्यसुनकरणका उपायहरुको पूणथ पािना गरी 
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तर्ा िङ्किन गनुथपनेछ।  

उपमहानगरपासिकाको तफथ बाट     ठेकेदारको तफथ बाट  
हस्ताक्षर :         हस्ताक्षर : 
नाम :          नाम : 
पद: प्रमखु प्रशािवकय असिकृत       प्रोपराईटर 

कायाथियको छाप:        फमथको छाप: 
 

ईसत िुंवत __िाि __मवहना __ गते रोज __ शभुम। 
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अनिूुची-२.ग 

(दफा ४ग को उपदफा (२) िँग िम्बन्न्ित ) 
 

 वववक्र पट्टाको फाराम 

 

......................... नगरपासिकाबाट श्री .................. को नाती....................को छोरा 

................न्जल्िा..............  
गा.पा. वा न.पा.वडा नुं................. स्र्ायी घर भई हाि ................. गा.पा. वा न.पा. .......... मा विोवाि 
गदै आएको वषथ ....... को ....................... िे .......................... काननु बमोन्जम ................. 
नगरपासिकाको सनसमत्त तपसिि बमोन्जमको शतथमा तपसिि बमोन्जमको क्षेत्रमा तपसिि बमोन्जमको दरिे आय 
रकम िङ्किन गनथ ठेक्का वन्दोवस्त गने गरी यि ......................नगरपासिकाबाट बोिपत्र आव्हान गररए अनिुार 
तपाई िमेतिे ददन ु भएको बोिपत्रको मूल्याङ्कन हुँदा आ.व...........को िासग रु. .................। - (मू.अ.कर 
बाहेक) अक्षरेपी ........................................मात्रमा ठेक्का ददने गरी तपाईिँग ठेक्का वन्दोवस्त गनथ 
समसत........................मा यि नगरपासिकाबाट भएको सनणथय अनिुार तपसििका शतथ बमोन्जम हनुे गरी आय 
िङ्किन गनथ मञ्जुरी भई कवसुियत गररददन ु भएको हुँदा कवसुियत बमोन्जम घटी वढी नपारी तपसििमा िेन्खए 
बमोन्जमको समसत सभत्र नगरपासिकािाई िम्पूणथ वकस्ताको रकम रु. ......................... । वा प्रर्म वकस्ता 
बापतको रकम रु..................बझुाई समसत ...........................देन्ख समसत ......................िम्म आ.व.......को 
िासग देहाय बमोन्जमका स्रोतहरुवाट देहाय बमोन्जमको दरमा सबक्री मूल्य वा शलु्क िङ्किन गने कायथ गनुथहोिा । 
तपाईिे गरी ददनभुएको िुंझौता र यो पट्टाको वन्खथिाप कामकाज गरेको वा देहायमा उल्िेख भएको दरमा फरक 
पारी सबक्री मूल्य वा शलु्क अििु गरेको ठहरे तपाईिँग भएको ठेक्का तोडी तपाईको नाम कािो िूचीमा रान्खने र 
त्यिवाट यि गाउँपासिका वा नगरपासिकािाई हनु जाने नोक्िानीको िम्पूणथ रकम तपाईिे राखेको बैंक जमानत वा 
नगदै दान्खिा गरेको रकमवाट अििु उपर गररनेछ । पसछ तपाईको कुनै कुरामा उजरु दाबी िाग्ने छैन भनी 
आजै यि ....................... नगरपासिकाबाट ठेक्का चिनको पूवी गररददईएको छ । 

तपसििः 
(१) िम्झौतामा उल्िेख गररए बमोन्जमका क्षेत्र सभत्र र शतथको असिनमा रही आ.व............को िम्पूणथ वकस्ता वा 
प्रर्म वकस्ता बापतको रकम रु. .......... । – बझुाई...........िाि............मवहना ............. गते देन्ख 
...........िाि............मवहना ............. गते िम्मिाई प्रचसित कानूनको असिनमा रही नगरपासिकाको आय 
िङ्किन गने । 

(२) उक्त आय िङ्किन गनथका सनसमत्त..............नगरपासिका क्षेत्र सभत्र रहेका यिैिार् िुंिग्न िूचीका मािवस्तमुा 
िोही िूचीमा तोवकएको दरमा सबक्री मूल्य वा शलु्कको रुपमा आय िङ्किन गनेछु । यिरी आय िङ्किन गदाथ 
करदातािाई ददइने भरपाई रिीद यिै नगरपासिकाबाट प्रमान्णत गराई प्रयोग गनेछु । 

(३) िो आय िङ्किन गनथ नगरपासिकाको कायाथियबाट सनिाथरण भएको वस्तमुा तोवकददएको दर बमोन्जम बाहेक 
अन्य कुनै वकसिमको कर, िेवा शलु्क वा दस्तरु इत्यादद िगाई सिइने छैन र यि कायाथियबाट प्रमान्णत गररए 
बाहेकका रिीदहरु प्रयोग गरी आय िङ्किन गररन े छैन । यदद कुनै अनसिकृत रकम अििु उपर गरेको वा 
अनसिकृत रिीद प्रयोग गरेको पाईएमा सनयमानिुार कारबाही र िजाय हनुेछ । 

(४) अन्य कुराहरु तपाई र यि नगरपासिकाको कायाथिय वीच भएको िुंझौता बमोन्जम हनुेछ । 

(५) िािारण सनमाथणमखुी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,् िङ्किन र सबक्री गदाथ देहायका स्र्ानबाट सनम्न बमोन्जमको 
परीमाणमा मात्र गनुथपनेछ । 

सि.नुं. नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ् गने 
स्र्ान र नदीको नाम 

वािवुा (क्यू. वफ.) 
वफ.) 
 

ढुङ्गा ( क्यू. वफ.) 
 

ग्राभेि / सगट्टी ( 

क्यू. वफ.) 
 

माटो ( क्यू. वफ.) 
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१      

२      

३      

४      

 

अनिुचुी ३ 

(दफा ४ को उपदफा २० िँग िम्बन्न्ित) 
नदी प्रवेश आदेश 

ढुङ्गा, सगट्टी, वािवुा जस्ता िािारण सनमाथणमखुी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,् िङ्किन र ढुवानी कायथको िासग वातावरणीय 
अध्ययन प्रसतवेदन कायाथन्वयनका िन्दभथमा असनवायथ प्रयोग गररन ुपने परीमाण सनयन्त्रण तर्ा नदी प्रवेश आदेश 

नदी नामः.......................... 
नाका वा स्र्ानको नामः.......................... 
प्रवेश आदेश समसतः................... िमयः.............. प्रवेश आदेश नुं. ................ 
नदी प्रवेश आदेश वववरण 

१. ढुवानी गरी िैजाने नाकाको नामः............................ 
ठेगानाः..............................  िम्पकथ  फोन न. : .......................... 
२. ढुवानी गररने पदार्थको नामः 
३. ढुवानी गरी िैजाने िािनको नामः........................   िवारी दताथ नुं.:................... 
४. सनकािी िैजाने पदार्थको परीमाणः .....................    घन फूटः................... 
५ ढुवानी गरी िैजाने स्र्ानः................................. 
६. ढुवानी गरी िैजाने पदार्थको प्रयोजनः.................................. 
 (जनु प्रयोजनका िासग िैजाने हो कुनै एकमा न्चन्ह िगाउने) 

(क) सनजी सनमाथण 

(ख) िावथजसनक सनमाथण 

  (ग) प्रशोिन पसछ सबक्री 
 (घ) घाटगद्दी स्र्ानमा 

(ङ) अन्य (प्रयोजन खिुाउने... 
(नोट: यो आदेश नसिई ढुङ्गा, सगट्टी, वािवुा जस्ता िािारण सनमाथणमखुी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,् िङ्किन गने िवारी 
िािन नदीमा प्रवेश गनथ, ओिार पिार गनथ र िुंचय वा भण्डारण गनथ सनषिे गररएको छ । कवह कतै त्यस्तो 
पाईएमा प्रचसित कानून बमोन्जम िजाय हनुेछ ।) 
 

प्रवेश आदेश ददने कमथचारीको नाम र्र:..................  ठेकेदार वा प्रसतसनसिको नाम र्र:...................... 
िवहः..................     िवहः................... 
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अनिुचुी ३.क 

(दफा ४ को उपदफा २२ िँग िम्बन्न्ित) 
पटके प्रवेश आदेश 

ढुङ्गा, सगट्टी, वािवुा जस्ता िािारण सनमाथणमखुी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,् िङ्किन र ढुवानी कायथको िासग वातावरणीय 
अध्ययन प्रसतवेदन कायाथन्वयनका िन्दभथमा असनवायथ प्रयोग गररन ुपने परीमाण सनयन्त्रण तर्ा नदी प्रवेश आदेश 

नदी नामः.......................... 
नाका वा स्र्ानको नामः.......................... 
प्रवेश आदेश समसतः................... िमयः.............. प्रवेश आदेश नुं. ................ 
नदी प्रवेश आदेश वववरण 

१. ढुवानी गरी िैजाने नाकाको नामः............................ 
ठेगानाः..............................  िम्पकथ  फोन न. : .......................... 
२. ढुवानी गररने पदार्थको नामः 
३. ढुवानी गरी िैजाने िािनको नामः........................   िवारी दताथ नुं.:................... 
४. सनकािी िैजाने पदार्थको परीमाणः .....................    घन फूटः................... 
५ ढुवानी गरी िैजाने स्र्ानः................................. 
६. ढुवानी गरी िैजाने पदार्थको प्रयोजनः.................................. 
 (जनु प्रयोजनका िासग िैजाने हो कुनै एकमा न्चन्ह िगाउने) 

(क) सनजी सनमाथण 

(ख) िावथजसनक सनमाथण 

  (ग) प्रशोिन पसछ सबक्री 
 (ङ) अन्य (प्रयोजन खिुाउने... 
(नोट: यो आदेश नसिई ढुङ्गा, सगट्टी, वािवुा जस्ता िािारण सनमाथणमखुी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,् िङ्किन गने िवारी 
िािन नदीमा प्रवेश गनथ, ओिार पिार गनथ र िुंचय वा भण्डारण गनथ सनषिे गररएको छ । कवह कतै त्यस्तो 
पाईएमा प्रचसित कानून बमोन्जम िजाय हनुेछ ।) 
 

प्रवेश आदेश ददने कमथचारीको नाम र्र:..................  ठेकेदार वा प्रसतसनसिको नाम र्र:...................... 
िवहः..................     िवहः................... 
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अनिूुची-४क 

(उत्खननकताथिे राख्न ेदैसनक उत्खनन ्असभिेख) 

(दफा ४.ख को उपदफा (१) खण्ड (घ) िँग िम्बन्न्ित) 

खानी वा नदीबाट ढुङ्गा, सगट्टी र वािवुा जस्ता िािारण सनमाथणमखुी पदार्थ उत्खनन ्ओिारपिार कायथको िासग 
वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदनको कायाथन्वयनका िन्दभथमा उत्खनन ्स्र्ान अनिुार परीमाण सनयन्त्रणका िासग दैसनक 
तयार गररन ुपने असभिेख 

 

नाका वा स्र्ान भएको खानी वा नदीको नाम:- 

उत्खनन ्गररएको नाका वा स्र्ानको नाम:- 

क्र.िुं. उत्खनन गररएको समसत उत्खनन ् गररएको 
परीमाण 

उत्खननकताथ वा प्रसतसनिीको 
दस्तखत 

अनगुमनकताथको 

दस्तखत 

१     

२     

३     

४     

५     

६     

७     

८     

९     

१०     
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अनिूुची- ४ ख 

दैसनक पटके सबक्री वा ढुवानी असभिेख तेरीज 

(दफा ४.ख को उपदफा (१) खण्ड (घ) िँग िम्बन्न्ित) 

नदीजन्य तर्ा खानीजन्य ढुङ्गा, सगट्टी, वािवुा जस्ता िािारण सनमाथणमखुी पदार्थ उत्खनन ्र िङ्किन कायथको िासग 
वातावरणीय अध्ययन कायाथन्वयनका िन्दभथमा ढुवानी क्षेत्र अनिुार परीमाण सनयन्त्रणका िासग दैसनक तयार गररने 
असभिेख तेरीज 

नदी वा खानीको नाम:- 

नाकाको नाम:- 

समसत:- 

क्र.िुं. ढुवानीसमसत 

 

पटके सबक्री 

आदेश नुं. 

पटके सबक्री भएको 
परीमाण 

सबवक्र भएको पदार्थ 
िैजाने िवारी नुं  

कैवफयत 

१      

२      

३      

४      

५      

६      

७      

८      

९      

१०      

 

  

 

 

 

        पृष्ठ संख्या २४  मुल्य रु. १५।- 

आज्ञािे 

चेतकुमार पोखरेि 

    प्रमखु प्रशािकीय असिकृत 

  समसतः 2079।10।20 
गते 


