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नदी तथा खानीजन्य स्रोत उत्खनन,् सङ्कलन तथा बिक्री 
वितरणलाई व्यिस्थथत गने काययविबि, २०७९ 

प्रथतािना: नदी तथा खानीजन्य ढुङ्गा, बगट्टी, िालिुा, माटो, चट्टान र दहत्तर 
िहत्तर जथता प्राकृबतक स्रोतको उत्खनन,् सङ्कलन र बिक्री वितरण काययलाई 
व्यिस्थथत तथा ददगो व्यिथथापन गनय िाञ्छनीय भएकोले, 

 कणायली प्रदे  आबथयक ऐन, २०७९ को दफा १३ ले ददएको 
अबिकार प्रयोग गरी कणायली प्रदे  सरकारले यो काययविबि िनाएको छ। 

१.  संस्िप् त नाम र प्रारम्भ: (१) यस काययविबिको नाम “नदी तथा 
खानीजन्य स्रोत उत्खनन,् सङ्कलन तथा बिक्री वितरणलाई व्यिस्थथत 
गने काययविबि, २०७९” रहेको छ। 

(२) यो काययविबि कणायली प्रदे  सरकार मस्न्िपररषद् िाट 
थिीकृत भएको बमबतदेस्ख प्रारम्भ हनुछे। 

२.  पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागमेा यस काययविबिमा,- 
(क)  “घाटगद्दी” भन् नाले नदी तथा खानीजन्य स्रोतको उत्खनन ् 

िा सङ्कलन िा प्र ोिन गरी अथथायी भण्डारणका लाबग 
तोवकएको थथान सम्झन ुपछय। 

(ख)  “नदी तथा खानीजन्य स्रोत” भन् नाले नदी, खोला, खोल्सी, 
िन िेि िा साियजबनक िा बनजी जग्गािाट उत्खनन ्िा 
सङ्कलन गररन ेिहमूुल्य पत्थर, ऐबतहाबसक र सांथकृबतक 
महत्िका  ालीग्राम,  ीला, काठ र अबत मूल्यिान िथत ु
िाहेकका ढुङ्गा, बगट्टी, िालिुा, माटो, चट्टान, दहत्तर र 
िहत्तर, रोडा, गगे्रान, चनुढुङ्गा, थलेट ढुङ्गा जथता नदीले 
िगाई ल्याएको िा बथबग्रएको प्राकृबतक स्रोत सम्झन ुपछय। 

(ग)  “मन्िालय” भन् नाले कणायली प्रदे  सरकार, उद्योग, 
पययटन, िन तथा िातािरण मन्िालय सम्झन ुपछय। 
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(घ)  “राजश् ि” भन् नाले नदी तथा खानीजन्य स्रोतको सङ्कलन 
िा खररद गरे िापत थथानीय तह िा प्रदे  सरकारलाई 
िझुाउन ुपने राजथि सम्झन ुपछय। 

(ङ)  “िातािरणीय अध्ययन प्रबतिदेन” भन् नाले प्रदे  िातािरण 
संरिण ऐन, २०७७ िमोस्जमको संस्िप् त िातािरणीय 
अध्ययन प्रबतिेदन, प्रारस्म्भक िातािरणीय परीिण िा 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन सम्झन ुपछय। 

(च)  “थथानीय तह” भन् नाले गाउँपाबलका िा नगरपाबलका 
सम्झन ुपछय। 

३.  कायययोजना तयार गनुयपने: (१) प्रत्येक थथानीय तहले देहायका 
कुराहरु समािे  गरी नदी तथा खानीजन्य स्रोतको उत्खनन ् र 
सङ्कलन सम्िन्िी िावषयक कायययोजना तयार गनुय पनेछः- 

(क)  उत्खनन ्र सङ्कलन गनय हनु ेर नहनु ेिेि, 

(ख)  पूिायिार बनमायणको लाबग आिश्यक पररमाण र स्रोतको 
उपलब्िता, 

(ग)  भण्डारण िा घाटगद्दी थथल, 

(घ)  सङ्कलनको विबि र उपयोग हनु ेमेबसन औजार, 
(ङ)  थथानीय तहले प्राप् त गने अनमुाबनत आबथयक लाभ। 

(२) उपदफा (१) िमोस्जम तयार गररएको कायययोजना सम्िस्न्ित 
थथानीय तहको काययपाबलकाको िैठकमा पे  गरी थिीकृत गराउन ु
पनेछ। 

४.  िातािरणीय अध्ययन गरी प्रबतिदेन थिीकृत गराउन ु पने: (१) नदी 
तथा खानीजन्य स्रोतको उत्खनन ् तथा सङ्कलन गने थथानीय तहले 
उत्खनन ् तथा सङ्कलन गनुय अस्घ िातािरण सम्िन्िी प्रचबलत कानून 
िमोस्जम िातािरणीय अध्ययन गरी अबिकारप्राप् त बनकायिाट अध्ययन 
प्रबतिेदन थिीकृत गराउन ुपनेछ। 
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(२) थथानीय तहले उपदफा (१) िमोस्जम थिीकृत अध्ययन 
प्रबतिेदनमा औलं्याइएका सिुारात्मक र प्रभाि न्यूनीकरण गने 
उपायहरुको अबनिायय रुपमा कायायन्ियन गनुय पनेछ। 

५.  नदी तथा खानीजन्य स्रोतको उत्खनन ् र सङ्कलन: (१) नदी तथा 
खानीजन्य स्रोतको उत्खनन ्र सङ्कलन गने कायय थथानीय तह आफैले 
गनुय पनेछ र त्यथतो कायय ठेक कामा लगाई गनय पाइन ेछैन।     

(२) नदी तथा खानीजन्य स्रोतको उत्खनन ्तथा सङ्कलन कायय 
देहायको अिबिमा गनय पाइन ेछैनः- 

(क) असार एक गतेदेस्ख भाद्र मसान्तसम्म, 

(ख) सयुायथतदेस्ख सयुोदय नहुदँासम्म। 

(३) नदी तथा खानीजन्य स्रोतको उत्खनन ्कायय गदाय उत्खनन ्
थथलमा प्रिे  गने ढुिानी सािनको िमता िातािरणीय अध्ययन 
प्रबतिेदनमा उल्लेख भए िमोस्जम हनु ुपनेछ। 

(४) नदी तथा खानीजन्य स्रोतको उत्खनन ्तथा सङ्कलन गदाय 
माटो, पानी, कृवषयोग्य जबमन, जैविक विवििता जथता प्राकृबतक 
िातािरण तथा सडक, नहर, कुलो, विद्यालय, विश् िविद्यालय, मानि 
िथतीजथता भौबतक पूिायिारको संरिणका लाबग प्रदे  सरकारले 
राजपिमा सूचना प्रकास् त गरी बनस्श् चत अिबिका लाबग संिदेन ील 
िेि घोषणा गरी त्यथतो कायय गनयमा रोक लगाउन सकनछे। 

(५) नदी तथा खानीजन्य स्रोतको उत्खनन ्तथा सङ्कलन कायय 
गदाय दरुी सम्िन्िी मापदण्ड अनसूुचीमा उल्लेख भए िमोस्जम हनुछे। 

(६) यस काययविबिमा अन्यि जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए 
तापबन िाढी, पवहरो, डुिानले राजमागय, खेतिारी, गाउँ, िथती,  हर 
िजार र पक की पलु जथता िेिमा थपुारेको नदी तथा खानीजन्य स्रोत 
हटाउन ुपने भएमा प्राविबिक टोलीको बसफाररसको आिारमा स्जल्ला 
विपद् व्यिथथापन सबमबतले हटाउन बनदे न ददएमा थथानीय तहले 
हटाउन सकनछे। 
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६.  नदी तथा खानीजन्य स्रोतको बिक्री वितरण: (१) थथानीय तहले नदी 
तथा खानीजन्य स्रोतको उत्खनन ् तथा सङ्कलन गरी घाटगद्दी गरेपबछ 
सोको मूल्याङ्कन गरी बिक्री वितरणको लाबग साियजबनक सूचना 
प्रका न गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोस्जम प्रकास् त सूचना िमोस्जम प्राप् त 
प्रथताि मध्ये सिैभन्दा िढी रकम किोल गने प्रथतािकसगँ सम्झौता 
गरी विक्री वितरणको व्यिथथा बमलाउन ुपनेछ। 

(३) थथानीय तहले उत्खनन ् तथा घाटगद्दी गदाय भएको 
िाथतविक खचय नदी तथा खानीजन्य स्रोतको बिक्रीिाट प्राप्त 
आम्दानीिाट कट्टा गरी िाँकी रकमको माि राजश् ि िाँडफाँट गनय 
सकनछे। 

७.  घाटगद्दी सम्िन्िी व्यिथथा: (१) थथानीय तहले नदी तथा खानीजन्य 
स्रोत उत्खनन ्र सङ्कलन गरी बिक्री गनुयपूिय घाटगद्दी गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोस्जम घाटगद्दी गदाय िातािरणीय 
अध्ययन प्रबतिेदनमा उपयकु्त भनी उल्लेख भएको िेिमा घाटगद्दीको 
थथान तोकन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) िमोस्जम तोवकएको िाहेकको थथानमा 
कोही कसैले घाटगद्दी गनय िा गराउन पाउन ेछैन। 

(४) मन्िालयले प्रत्येक तीन मवहनामा कम्तीमा एक पटक 
घाटगद्दी थथलको अनगुमन बनरीिण गनुय पनेछ। 

८.  नदी तथा खानीजन्य स्रोतको उपयोग: (१) नदी तथा खानीजन्य 
स्रोतको उपयोगमा थथानीय आिश्यकता र थथानीय तहको माग र 
प्रदे को विकास बनमायणमा चावहन े मागको आपूबतयलाई पवहलो 
प्राथबमकतामा राख् न ुपनेछ। 

(२) राविय तथा प्रदे  गौरिका आयोजना, रुपान्तरणकारी 
आयोजना, प्रदे  सरकारका प्राथबमकता प्राप् त आयोजना तथा 
साियजबनक बनमायण काययका लाबग नदीजन्य पदाथयको अभाि हनु नददन 
िातािरणीय अध्ययन प्रबतिदेनको पालना हनु े गरी थथानीय तहले 
प्रचबलत दर रेट अनसुारको कर तथा  लु्क बलई पवहले घाटगद्दी गनय 
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लगाई सोको रकम बनिायरण गरी नदी तथा खानीजन्य स्रोत उपलब्ि 
गराउन ुपनेछ। 

(३) नदी तथा खानीजन्य स्रोतको उपलब्िताको आिारमा 
मन्िालयले अन्तर प्रदे  बनकासीको सम्िन्िमा आिश्यक बनणयय गनय 
सकनछे। 

(४) नदी तथा खानीजन्य स्रोत विदे  बनकासी सम्िन्िी 
व्यिथथा नपेाल सरकारले तोके िमोस्जम हनुछे। 

९.  नदी तथा खानीजन्य स्रोतको राजथि दररेट र िाडँफाटँ: (१) नदी 
तथा खानीजन्य स्रोतको बिक्री गदाय लाग्न ेराजथि तथा  लु्क कणायली 
प्रदे  आबथयक ऐन, २०७९ िमोस्जम हनुछे।  

(२) खानी तथा खबनज पदाथय िाहेकका बनमायणजन्य नदी तथा 
खानीजन्य स्रोतको राजथिको िाँडफाँट कणायली प्रदे  आबथयक ऐन, 
२०७९ िमोस्जम हनुछे। 

तर नदी तथा खानीजन्य स्रोत विक्री वितरण नगरी आन्तररक 
विकास बनमायण काययमा प्रयोग गरेमा थथानीय तहले सोको मूल्य 
कायम गरी अबभलेख राखी प्रदे को वहथसा िापतको राजश् ि प्रदे  
सरकारलाई पठाउन ुपनेछ। 

(३) थथानीय तहले नदी तथा खानीजन्य स्रोतको बिक्रीिाट 
प्राप्त हनु ेआम्दानीको कस्म्तमा द  प्रबत त रकम सङ्कलन, उत्खनन ्
गदाय प्रभावित हनु ेिेिका िाबसन्दा, समदुायको विकास िा िातािरण 
संरिणका काययमा खचय गन ुय पनेछ।  

१०.  ढुिानी तथा ओसारपसार सम्िन्िी व्यिथथा: (१) नदी तथा खानीजन्य 
स्रोतको ओसारपसार गदाय देहाय िमोस्जम गनुय पनेछः- 

(क)  पानीले बभजेको र पानी चवुहन ेनदी तथा खानीजन्य स्रोत 
िोकेका ढुिानीका सािन पक की सडकमा नगडुाउन,े 

(ख)  ढुिानीका सािनले िहन गनय पाउन े तौल भन्दा िढी 
तौल राखी िा न्यून बिजक गरी िा नछोपी खलु्ला रुपले 
ढुिानी गनय नहनु,े 
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(ग)  सडक विभाग र सम्िस्न्ित बनकायले तोकेको सडक 
सीमा र मापदण्ड बभिको िेिमा नदी तथा खानीजन्य 
स्रोत लगायतका कुनै पबन सामग्री सङ्कलन गनय िा संचय 
गरी राख् न र त्यथतो मालिाहक सिारी सािन उक्त 
िेिमा पावकय ङ गनय नहनु,े 

(घ)  नदी तथा खानीजन्य स्रोत सङ्कलन तथा ढुिानी गदाय िन 
िेिलाई हानी नोकसानी परु याउन नहनु,े 

(ङ)  ढुिानी गने सिारी सािनले सङ्कलन िा उत्खनन ् थथल 
देस्ख अस्न्तम गन्तव्यसम्म नददजन्य तथा खानीजन्य 
पदाथयिाट िलुो उड्न नददन े गरी ढुिानी गररन े सामग्री 
छोप्न,े  

(च) ढुिानी गने सिारी सािनको गबत चाबलस वकलोबमटर 
प्रबतघण्टाभन्दा िढी नगने र प्रसेर हनय प्रयोग नगने, 

(छ)  ढुिानी गदाय सडकको मापदण्ड, भारिहन िमता हेरी 
 हरी िेिमा ढुिानी गने सम्िन्िमा प्रदे  सरकारले 
वि ेष व्यिथथा गरेमा सोही िमोस्जम गनुय पने। 

(२)  यस दफामा अन्यि जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापबन 
प्रदे  सरकारले भण्डारण िा घाटगद्दी िेि र आिश्यकता अनसुार 
अन्य िेिमा भारिहन िमता मापन मबेसन राखी कायायन्ियन गनय 
सकनछे। 

(३) अन्तर थथानीय तह िा अन्तर प्रदे मा नदी तथा 
खानीजन्य स्रोतको ओसारपसार र ढुिानी गदाय कसैले अिरोि िा कुनै 
वकबसमको ढाट राखी थप कर,  लु्क िा दथतरु बलन पाइन ेछैन। 

११.  प्रदे  अनगुमन सबमबत सम्िन्िी व्यिथथा: (१) नदी तथा खानीजन्य 
स्रोत उत्खनन,् सङ्कलन, भण्डारण, ओसारपसार र बिक्री वितरणलाई 
व्यिस्थथत गनय गराउनका लाबग देहाय िमोस्जमको एक प्रदे  अनगुमन 
सबमबत रहनछेः- 
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(क)  मन्िी, मन्िालय -  संयोजक 
(ख)  सस्चि,  ासकीय सिुार महा ाखा, मखु्यमन्िी  तथा 

मस्न्िपररषदको कायायलय -  सदथय 

(ग)  सस्चि, आन्तररक माबमला तथा कानून मन्िालय 

  - सदथय 

(घ) सस्चि, आबथयक माबमला तथा योजना मन्िालय 

  - सदथय 

(ङ)  सस्चि, उद्योग, पययटन, िन तथा िातािरण मन्िालय 

  -  सदथय 

(च) सस्चि, भौबतक पूिायिार तथा  हरी विकास मन्िालय 

  -  सदथय 

(छ)  महा ाखा प्रमखु (िातािरण हेने), मन्िालय 

  -  सदथय-सस्चि 

(२) उपदफा (१) िमोस्जमको सबमबतले िैठकमा आिश्यकता 
अनसुार विषय विज्ञ र प्राविबिकलाई आमन्िण गनय सकनछे। 

(३) उपदफा (१) िमोस्जमको सबमबतको काम, कतयव्य र 
अबिकार देहाय िमोस्जम हनुछेः- 

(क)  नदी तथा खानीजन्य स्रोतको उत्खनन,् सङ्कलन, 
भण्डारण, प्र ोिन तथा बिक्री वितरण सम्िन्िमा 
अनगुमन गरी प्रदे  सरकारलाई आिश्यक सझुाि ददन,े 

(ख) मन्िालय र थथानीय तह िीच समन्िय गने, 
(ग)  नदी तथा खानीजन्य स्रोतको उत्खनन,् सङ्कलन, 

भण्डारण, प्र ोिन तथा बिक्री वितरण सम्िन्िी मापदण्ड 
तजुयमा र बनयमनका लाबग प्रदे  सरकारलाई सझुाि 
ददन,े 

(घ)  नदी तथा खानीजन्य स्रोतको उत्खनन,् सङ्कलन, भण्डारण, 
प्र ोिन तथा बिक्री वितरण सम्िन्िमा अन्तर थथानीय 
तहमा कुनै वििाद भएमा समन्िय गरी बनरुपण गने, 
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(ङ)  अन्तर प्रदे  वििाद भएमा मन्िालय माफय त प्रदे  
सरकार समि वििादको विषय पे  गने, 

१२.  स्जल्ला अनगुमन तथा समन्िय सबमबत सम्िन्िी व्यिथथा: (१) नदी 
तथा खानीजन्य स्रोतको उत्खनन,् सङ्कलन, भण्डारण, प्र ोिन, 
ओसारपसार र बिक्री वितरण काययको अनगुमन गनय प्रत्येक स्जल्लामा 
देहाय िमोस्जमको स्जल्ला अनगुमन तथा समन्िय सबमबत रहनछेः- 

(क) प्रमखु, स्जल्ला समन्िय सबमबत - संयोजक 

(ख) प्रमखु िा अध्यि, सम्िस्न्ित थथानीय तह- सदथय  

(ग) प्रमखु स्जल्ला अबिकारी - सदथय 

(घ) प्रमखु, स्जल्ला प्रहरी कायायलय - सदथय 

(ङ) प्रमखु, उद्योग तथा उपभोक्ता वहत संरिण कायायलय 

  - सदथय 

(च) प्रमखु, बडबभजन िन कायायलय - सदथय 

(छ) स्जल्ला समन्िय अबिकारी, स्जल्ला समन्िय सबमबत  

   - सदथय -सस्चि 

(२) उपदफा (१) िमोस्जमको स्जल्ला अनगुमन तथा समन्िय 
सबमबतको काम, कतयव्य र अबिकार देहाय िमोस्जम हनुछेः- 

(क) थथानीय तहमा उत्खनन,् सङ्कलन, भण्डारण, प्र ोिन, 
ओसारपसार र बिक्री वितरण हनु े नदी तथा खानीजन्य 
स्रोतको ठेक कापट्टा कायायन्ियनको स्थथबत र िातािरण, 
कृवष प्रणाली, स्रोत सम्पदा, मानि िथती, भौबतक 
पूिायिार लगायतका संरचनामा सो काययले पारेको असर 
िारे अनगुमन गरी प्रदे  अनगुमन सबमबतलाई सझुाि 
ददन,े 

(ख)  नदी तथा खानीजन्य स्रोतको उत्खनन,् सङ्कलन, भण्डारण 
र प्र ोिन कानून सम्मत कायायन्ियन भए नभएको 
अनगुमन गरी बनयमनका लाबग प्रदे  अनगुमन 
सबमबतलाई बसफाररस गने, 
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(ग)  सडकको भारिहन िमता भन्दा िढी ओसारपसार भएमा 
िा तोवकएको अबिकतम मूल्य भन्दा िढी बलएको िा 
थिीकृत मापदण्ड िा थथानीय तहसँग भएको सम्झौता 
विपरीत उत्खनन,् सङ्कलन र प्र ोिन िा बिक्री भएमा 
बनयमन गने गराउन,े 

(घ)  थिीकृत कायययोजना र प्रचबलत कानून विपरीत कायय 
गनेलाई कारिाहीका लाबग सम्िस्न्ित बनकायमा 
बसफाररस गने। 

१३.  अनगुमन सम्िन्िी अन्य व्यिथथा: (१) थथानीय तहले नदी तथा 
खानीजन्य स्रोतको उत्खनन,् सङ्कलन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण 
कायय थिीकृत मापदण्ड र काययविबि िमोस्जम भए नभएको अनगुमन 
गनुय पनेछ। 

(२) थथानीय तहले उपदफा (१) िमोस्जमको कायय गनय एक 
थथानीय अनगुमन सबमबत गठन गनय सकनछे।  

१४.  सूचना पाटी राख् न ेव्यिथथा बमलाउन ुपने: नदी तथा खानीजन्य स्रोतको 
उत्खनन ् तथा घाटगद्दी गने थथानीय तह र घाटगद्दीिाट बिक्रीको 
लाबग ठेक का पाएको पि िा ढुिानीकतायले सङ्कलन िा उत्खनन ्गररन े
थथानको लम्िाई, चौडाई तथा गवहराई सवहतको चारवकल्ला, उत्खनन ्
गने अिबि र समय, प्रयोग गररन ेसािन र गनुासो सनु् न ेअबिकारीको 
नाम, पद र सम्पकय  नम्िर लगायतका वििरण खलु्न ेगरी उत्खनन ्िा 
सङ्कलन थथानमा सूचनापाटी राख् न ेव्यिथथा बमलाउन ुपनेछ। 

१५.  मूल्य अबभिृवि करमा दताय हनुपुने: यस काययविबि िमोस्जम ठेक का 
बलन े व्यिसायी अबनिायय रुपमा मूल्य अबभिृवि करमा दताय भएको 
हनुपुनेछ। 

१६.  िातािरणीय पनुथथायपनाका कायय गन ुय पने: (१) प्रदे  र सम्िस्न्ित 
थथानीय तहले उत्खनन,् सङ्कलन, भण्डारण, ओसारपसार र बिक्री 
वितरण कायय सम्पन् न भइसकेपबछ योजना िनाई उत्खनन ् िेि िा 
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आसपासका िेिमा हररयाली प्रिियन, तटिन्ि बनमायण, बथग् रयाउन े
पोखरी बनमायण, खोलाको िहाि बनयन्िण गनय पक की िाँि लगायतका 
भ ूतथा जलािार संरिण जथता िातािरणीय पनुथथायपनाका कायय गन ुय 
पनेछ। 

(२) नदी तथा खानीजन्य स्रोतको उत्खनन ्र सङ्कलन काययिाट 
िातािरण, गाउँ िथती, कृवष भबूम, िन िेि र जलािारमा प्रबतकूल 
प्रभाि परेको अिथथामा खोला, नदी र आसपासका िेिको भिूनोट, 
प्राकृबतक सनु्दरता, िन जङ्गगल, जलािार र कृवष प्रणालीको संरिण 
गनय थथानीय तहले सो काययमा तत्काल रोक लगाई संरिण र 
पनुरुत्थानको काययक्रम सञ् चालन गनुय पनेछ। 

(३) खोला िा नदीिाट नदीजन्य पदाथय उत्खनन ्गदाय खोला 
िा नदीको चौडाई तफय को िीच िा मध्ये भागमा लम्िाई भागतफय  
िीचिीचमा उत्खनन ् नगरी छाडेर बनस्श् चत आकारको खाडल िनाई 
उत्खनन ्गरी पानीको तेज िहािका कारण हनु ेभ-ूिय बनयन्िण गने 
एिम ् खाडलमा नदीजन्य पदाथय पनु: थपु्रन गई पनु:विक्री गनय 
नदीजन्य पदाथय उपलब्िता हनु ेप्रकारको तररका अपनाउन प्राविबिक 
मापदण्ड िनाई सम्झौता  तयमा लागू गनुय पनेछ। 

१७.  बनषबेित कायय: यस काययविबि िमोस्जम देहायका कायय बनषिे गररएको 
छ:- 

(क)  प्रचबलत कानून िमोस्जम दताय नगरी अिैि रुपमा नदी 
तथा खानीजन्य स्रोत उत्खनन,् सङ्कलन, भण्डारण र 
प्र ोिनको कायय गनय, 

(ख)  िातािरणीय अध्ययन प्रबतिदेन थिीकृत नगरी नदी तथा 
खानीजन्य स्रोत उत्खनन,् सङ्कलन, भण्डारण र 
प्र ोिनको कायय गनय, 

(ग)  नदी तथा खानीजन्य स्रोत उत्खनन,् सङ्कलन, भण्डारण र 
प्र ोिनको काययका लाबग थिीकृत िातािरणीय अध्ययन 
प्रबतिेदनका  तय उल्लंघन गनय, 
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(घ)  परुातास्त्िक, िाबमयक तथा सौन्दययजन्य महत्िका िहमूुल्य 
ढुङ्गा पत्थरको उत्खनन,् सङ्कलन तथा बिक्री वितरण  

गनय । 

१८.  कारिाहीका लाबग लेखी पठाउन:े कसैले दफा १७ िमोस्जमका 
बनषेबित कायय गरेमा प्रचबलत कानूनमा व्यिथथा भए िमोस्जम 
आिश्यक कारिाहीको लाबग सम्िस्न्ित बनकायमा लेखी पठाउन ु
पनेछ। 

१९.  कायययोजना र िातािरणीय अध्ययन प्रबतिदेन प े गनुय पने: (१) 
सम्िस्न्ित थथानीय तहले आफ्नो ििेबभि नदी तथा खानीजन्य स्रोत 
सङ्कलन गनुय अस्घ कायययोजना र प्रचबलत कानून िमोस्जम थिीकृत 
िातािरणीय अध्ययन प्रबतिेदन मन्िालयमा पे  गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोस्जम प्राप् त कायययोजना र िातािरणीय 
अध्ययन प्रबतिेदनिाट िातािरणमा उल्लेखनीय प्रबतकूल प्रभाि नपने 
देस्खएमा मन्िालयले त्यथतो िेिमा नदी तथा खानीजन्य स्रोत 
उत्खनन ्तथा सङ्कलन गनय  तय सवहत थिीकृबत ददन सकनछे। 

२०.  नपेाल सरकारिाट थिीकृत मापदण्ड िमोस्जम हनु:े यस काययविबि 
िमोस्जम हनु ेकाययको लाबग अन्य प्रवक्रया नपेाल सरकारिाट थिीकृत 
"ढुङ्गा, बगट्टी, िालिुा उत्खनन,् विक्री तथा व्यिथथापन सम्िन्िी 
मापदण्ड, २०७७" िमोस्जम हनुछे। 
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अनसूुची  
(दफा ५ को उपदफा (५) सँग सम्िस्न्ित) 

नदी तथा खानीजन्य स्रोतको उत्खनन ्र सङ्कलन काययका लाबग  

दरुी सम्िन्िी मापदण्ड 

 

क्र. 
सं. 

वििरण 
बभिी 
मिे मा 

पहाडी 
ििेमा 

(क) तालतलैया र िाबमयक महत्िका 
पोखरी 

१ वक.बम. 
िावहर 

५०० बम. 
िावहर 

(ख) हाइटेन्सन लाइनिाट ५०० बम. 
िावहर 

५०० बम. 
िावहर 

(ग) स् िण संथथा, थिाथ्य संथथा, 
िाबमयक, सांथकृबतक र परुातास्त्िक 
महत्िका थथान, सरुिा बनकायिाट 

१ वक.बम. 
िावहर 

५०० बम. 
िावहर 

(घ) बनकुञ् ज, आरि िेि १ वक.बम. 
िावहर 

५०० बम. 
िावहर 

(ङ) घनािस्थतिाट १ वक.बम. 
िावहर 

५०० बम. 
िावहर 

(च) िन िेििाट १ वक.बम. 
िावहर 

५०० बम. 
िावहर 

(छ) पक की एिम ्झोलङेु्ग पलुिाट ५०० बम. 
िावहर 

५०० बम. 
िावहर 

(ज) राजमागयिाट १ वक.बम. 
िावहर 

५०० बम. 
िावहर 

(झ) अन्तरायविय सीमानाबभि कस्म्तमा १ 
वक.बम. 
िावहर 

कस्म्तमा १ 
वक.बम. 
िावहर 

 


