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नदीजन्य प्राकृतिक पदरार्थ व्यवसररापनमरा मेशनरी उपकरण 
प््योग सम्बन्ी करा्य्थतव्ी, २०७७

स्विकृत सिसतः २०७८/०३/२४
प्रिासिकरि सिसतः २०७८/०३/२५

प्सिरावनरा : सिररङ गाँउपासिका क्षेत्रसित्र सञ्ािन िएका तथा सञ्ािन हुनषे पासिका 
्तररय, प्रादषेसिक तथा रासट्रिय गौरविका योजनाहरुिाई आविशयक पनने नदीजनय प्राकृसतक 
पदाथ्थहरु ढुङ्गा, सगटी, बािवुिा सहज र वयविस्थत रुपिषे उपिव्ध गराउन िषेिनरी उपकरिको 
प्रयोग गन्थ आविशयक दषेसिएकोिषे सो काय्थिाई सरि, सहज र प्रिाविकारी विनाउन, सिररङ 
गाँउपासिकाको काय्थपासिकाको विैठकिषे सिररङ गाँउपासिकाको विाताविरि संरक्ि ऐन, 
२०७७ को दफा ६६ वििोसजि यस काय्थसवि्धी विनाई िाग ुगरषेको छ ।

पररचछषेद १
प्रारस्िक

१. संसक्प्त नाि र प्रार्िः
(१) यो काय्थसविस्धको नाि “नदीजनय प्राकृसतक पदाथ्थहरु वयवि्थापन काय्थसवि्धी 

२०७७” रहषेको छ । 
(२) यो काय्थसविस्ध सिररङ गाउँपासिका क्षेत्रिर िाग ूहुनषेछ । 
(३) यो काय्थसविस्ध गाँउ काय्थपासिकािषे ्विीकृत गरी ्थानीय राजपत्रिा प्रकािन 

गरषेको सिसतदषेसि िाग ूहुनषेछ । 
२. पररिाषाः सविषय विा प्रसंगिषे अकको अथ्थ निागषेिा यो काय्थसविस्धिा,

क) “ऐन” िननािषे ्थानीय सरकार सञ्ािन ऐन, २०७४ स््झनपुछ्थ ।
ि) “नदीजनय प्राकृसतक पदाथ्थ” िननािषे ऐन र यस काय्थसविस्ध बिोसजि नदी सकनारको 

ढुङ्गा, सगटी, बािवुिा, िाटो सिषेतिाई जनाउँछ ।
ग) “काय्थपासिका” िननािषे सिररङ गाउँपासिकको काय्थपासिकािाई स््झन ुपछ्थ।
ि) “िषेिनरी उपकरि” िननािषे नदीजनय प्राकृसतक पदाथ्थहरु उतिनन ् तथा 

संकिनका िागी प्रयोग गररनषे टायरविािा एकसािषेटर, वयाकहोि िोडर विा सोही 
प्रकृसतको अनय उपकरििाई स््झन ुपद्थछ ।

ङ) “प्र्तावि”  िननािषे सविद्यिान विाताविरिीय अवि्थािा पररवित्थन लयाउन सकनषे 
सकससिको ्थानीय काननू बिोसजि संञ्ािन गररनषे विा अनिुसत प्राप्त सविकास 
काय्थ, िौसतक सरियाकिाप विा ि-ूउपयोगको पररवित्थन गनने कुनै योजना, आयोजना 
विा काय्थरिि सञ्ािन गनने स्बन्धिा तयार गररएको प्र्तावि स््झन ुपछ्थ ।

्) “प्र्ताविक”  िननािषे प्र्ताविको ्विीकृसतको िासग सनविषेदन सदनषे र तय्तो प्र्तावि 
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काया्थनवियन गन्थ ्विीकृसत प्राप्त वयसति, सरकारी, अ्ध्थ सरकारी विा गैर सरकारी 
सनकाय विा योजनािाई स््झन ुपछ्थ ।

३. उद्षेशय: यस काय्थसविस्धको उद्षेशय गाँउपासिका क्षेत्र सित्रका सावि्थजसनक सनिा्थि 
काय्थिाई आविशयक पनने ्थानीय नदीजनय सािाग्ीहरु ढुङ्गा, सगटी, विािवुिा िषेिनरी 
उपकरिको प्रयोग गरी सरि, सहज रुपिा स्विसन्धत योजनािाई उपिव्ध गराउन ु
रहषेको छ साथै सविपदज्नय अवि्थािा ढुङ्गा, सगटी, विािवुिा िगायतका सािाग्ीहरुको 
वयवि्थापन पसन यसै काय्थसवि्धी अनसुार गररनषेछ ।

४. अनिुती सिन पननेः (१) नदीजनय पदाथ्थहरु उतिनन ्तथा संकिन गन्थ िषेिनरी उपकरि 
प्रयोग गनु्थ पनने पासिका ् तररय, प्रादषेसिक विा रासट्रिय गौरविका आयोजनाहरुिषे अनसुु् ी 
(१) वििोसजि अनिुसत सिन ु पननेछ तथा बाढी पसहरो िकू्य ज्ता अनय प्राकृसतक 
प्रकोपको कारि ज्िा िएको पदाथ्थहरु जोसिि नयनूीकरिको िासग हटाउनपुनने 
अवि्था िएिा पसन यसै काय्थसविस्ध वििोसजि िषेिनरी उपकरि प्रयोग गन्थ ससकनषेछ l 
(क) उपदफा
(१) वििोसजि अनिुतीका िागी स्विसन्धत आयोजना प्रििुिषे अनसुु् ी १ वििोसजि 

गाँउपासिकािा आविशयक कागजपत्र ससहत सनविषेदन सदन ुपननेछ ।
(ि) उपदफा
(१) वििोसजि गाँउपासिकािषे प्र्तासवित उतिनन ्तथा संङ्किन ्थिको अनगुिन 

तथा सनररक्ि गरी सोको आ्धारिा काय्थपासिकाको विैठकिषे अनसुु् ी (२) 
वििोसजि अनिुती प्रदान गननेछ ।

(२) उतिनन ् तथा संङ्किनको अनिुसत प्राप्त आयोजनािषे गाँउपासिकाको 
सनयिानसुार राजश्व विा अनय रकि स्विसन्धत सनकायिा वि्ुझाउन ुपननेछ ।

५. अनय क्षेत्रिा प्रयोग गन्थ नहुनषेः
(१) अनसुु् ी (२) वििोसजि अनिुती प्राप्त आयोजनाहरुका िासग संकसित सािाग्ीहरु 

अनय प्रयोजनका िासग प्रयोग गन्थ पाईनषे छैन ।
(२) अनसुु् ी (२) वििोसजि अनिुसत प्राप्त आयोजनाहरुिषे नदी तसटय क्षेत्र िणडारि 

तथा अनय ्थानिा िाटगद्ी गन्थ पाईनषे छैन ।
(३) अनसुु् ी (२) वििोसजि अनिुती प्राप्त आयोजनाहरुिषे अनय प्रयोजनिा उपयोग 

गन्थ पाईनषे छैन सो िएको पषु्ी िएिा सनयिानसुार जररविाना गरर स्विसन्धत 
आयोजनाविाट असिुउपर गररनषेछ ।

६. अनगुिन तथा सनररक्िः
(१) अनसुु् ी (२) वििोसजि अनिुसत प्राप्त ्थानहरुविाट िएको उतिनन ् तथा 

संकिन काय्थको गाँउपासिकािषे सनयसित रुपिा अनगुिन गननेछ । अनगुिन 
काय्थ गाउँपासिकाको अनगुिन ससिसतिषे गननेछ र आविशयकता अनसुार सजलिा 
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अनगुिन ससिसत तथा अनय सरोकारविािा सनकायिषे पसन अनगुिन गन्थ सकनषेछन ।
(२) अनगुिनको ्षेक सि्ट अनसुू् ी ३ बिोसजि हुनषेछ l

७. थपिट तथा हषेरफषे रः 
(१) यो काय्थसवि्धीिा आविशयकता अनसुार काय्थपासिकाको विैठकिषे थपिट तथा 

हषेरफषे र गन्थ सकनषेछ ।
अनसुू् ी १

(िषेिनरी उपकरि प्रयोगका िासग अनिुती िाग गनने सनविषेदन)

 सिसतः

श्ी अधयक् जयू
सिररङ गाँउपासिका,

सिररङ, तनहु ँ।

सविषयः अनिुती पाँउ िननषे बारषे ।

िहोदय,

प्र्ततु सविषयिा ........... विाट सञ्ासित ............. योजनाका िासग आविशयक पनने नदीजनय पदाथ्थ 

उतिनन ्तथा संकिनका िागी िषेिनरी उपकरि प्रयोग गनु्थ पनने िएकोिषे सनयिानसुार िषेिनरी उपकरि 

प्रयोगको अनिुती प्रदान गररसदन ुहुन आविशयक कागजपत्र ससहत यो सनविषेदन पषेि गरषेको छु ।

_ 1 योजनाको नािः

_ 2 योजना काया्थनवियन गनने वयवििायीको नाि, ठषेगनाः

_ 3 योजनाको िागतः

_ 4 योजनाको स्पनन हुनषे अनिुासनत सिसतः

_ 5 योजनाका िासग आविशयक पनने नदीजनय पदाथ्थको अनिुासनत पररिािः

_ 6 पायक पनने नसजकको उतिनन ्तथा संकिन ्थानः

_ 7 उतिनन ्तथा संकिनका िासग प्रयोग हुनषे िषेिनरी उपकरिको प्रकार र संखयाः

_ 8 ढुविानीका िागी प्रयोग हुनषे सविारी सा्धन संखयाः

 

सनविषेदकको ह्ताक्र

नाि.....................

ठषेगना..............

्पक्थ  नः
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अनसुू् ी २

(िारी उपकरि प्रयोग गरर नदीजनय प्राकृसतक पदाथ्थ वयवि्थापन गदा्थ सहिसत सदनषे 
सविविरि)

नदी/िाटको नाि: 
ठषेगाना: 
उतिनन, संकिन कता्थ/वयविसायी क्पसन:
रि.
स.

सविविरि
पसहिो 
्थान

दोश्ो 
्थान

कैसफयत

१ िारी उपकरि 
प्रयोग गनने 
्थानको सविविरि 

तलिो सबनद ु IEE प्रसतबषेदन 
विा प्रासबस्धक 
प्रसतबषेदनिषे सन्धा्थरि 
गरषेको पररस्ध सित्र 

िासथलिो सबनद ु
ि्बाई 
्ौडाई 
गसहराइ 
ढंुगा:ग्ाविषेि:बािवुिा 

२ नसदजनय 
पदाथ्थ उतिन/ 
संकिनको 
अवि्था 

सहिसत सदइएको पररिाि IEE प्रसतबषेदन 
विा प्रासबस्धक 
प्रसतबषेदनिषे सन्धा्थरि 
गरषेको पररिाि 
नबढ्नषे गरर 

हािस्ि उतिनन पररिाि 
बाँकी पररिाि 

३ प्रयोग गररनषे 
िारी उपकरिको  
सविविरि 

संखया 
नाि
न्बर 

४ पहुँ् िाग्थ 
५ िारी उपकरि 

प्रयोग गनने 
सियाविस्ध

सियाविस्ध 
प्रसतसदन 
सिय रातको सियिा 

नगनने 
६ सपुरसिजन तथा 

सिनविय 
प्रासबस्धक/ कि््थ ारी/ प्रसतसनस्ध 
्थानीय सिदुायबाट प्रसतसनस्ध  

७ अनगुिन संयनत्र गाँउपासिका अनगुिन ससिसत
८ ररपोट्थ गनने तररका र सबस्ध 

९ अनय 
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अनसुू् ी ३

सिररङ गाँउपासिका अनगुिन ससिसतबाट अनगुिन गदा्थ प्रयोग हुनषे अनगुिन ्षेक सि्ट

नदी/िाटको नाि: 
ठषेगाना: 
उतिनन, संकिन कता्थ/वयविसायी क्पसन: 
रि.
स.

सविविरि
छ विा 
छैन

कैसफयत

१ िषेसिन उपकरिको प्रयोग स््झौता अनसुार 
२ प्रयोग िएका िषेसिनको संखया स््झौता अनसुार 
३ प्रयोग गनने क्षेत्र पािना िएको 
४ उतिनन,् संकिन, ढुविानीको सिय पािना िएको 
५ तोसकएको अस्धकति नापको िापदणड पािना िएको 
६ उतिनन,् संकिनको अस्धकति पररिाि पािना िएको 
७ ज्िा गनने काि नदी/िोिा तटीय क्षेत्रिा नगनने सबषय पािना 

िएको 
८ दसैनक उतिनन/संकिन असििषेि 
९ दसैनक सबसरि ढुविानी तषेररज 
१० उतिनन,् संकिनको पररिाि, ्ारसकलिाको रषेिांकन 

ससहतको नाप नकसा रािषेको 
११ पहुँ् िाग्थिा ्धिुो उड्न नसदन दसैनक पासन छसक्थ नषे प्रविन्ध 
१२ उतिनन,् संकिन ् थििा काि गनने कािदारको िासग अ्थायी 

िौ्ाियको वयवि्था गरषेको 
१३ तोसकएको ढाँ्ाको सू् ना पाटी रािषेको 
१४ ढुविानी र ओसारपसार स्बसन्ध िापदणडको पािना 
१५ तोसकएको बजार िलुयको पािना 
१६ अनय कुनै सबषय 

cf1fn]
/d]z ;'j]bL

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


