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निजी जग्गाबाट प्राकृनिक स्रोि साधिको उत्खिि ्सङ्कलि िथा नबक्रिक्रििरण 
व्यिस्थथि गिे काययक्रिनध, २०७७ 

प्रथिाििााः माछापचु्छ्रे गाउँपानलका नित्र निजी जग्गाहरूलाई आिास, कृक्रि, गैरकृक्रि, 
व्यिसाक्रयक िा गैर व्यिसाक्रयक प्रयोजिका लानग व्यिथथापि गिे िथा सो िममा 
उत्खिि ् हिुे ढुङ्गा, नगट्टी, बालिुा, ग्रािेल, परुुिा माटो, चट्टाि, थलेट जथिा खािीजन्य 
पदाथयको उत्खिि ् संङ्कलि िथा क्रिक्रिक्रििरण काययलाई नियमि एिम ् व्यिस्थथनि गिय 
माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाको प्रशासकीय काययक्रिनध (नियनमि गिे) ऐि, २०७४ को दफा 
४ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी माछापचु्छ्रे गाउँ काययपानलकाले यो काययक्रिनध जारी 
गरेको छ । 

गाउँ काययपानलकाको नमनि २०७७ चैत्र ०४ गिेको बैठकबाट थिीकृि। 

  पररच्छ्छेद-१ 

प्रारस्भिक 

१. संस्िप्त िाम र प्रारभिाः (१) यो काययक्रिनधको िाम “ निजी जग्गाबाट प्राकृनिक स्रोि 
साधिको उत्खिि ्सङ्कलि िथा नबक्रिक्रििरण व्यिस्थथि गिे काययक्रिनध, २०७७ ” 
रहेको छ । 

(२) यो काययक्रिनध माछापचु्छ्रे गाउँपानलका िेत्रिर लागू हिुे छ । 

(३) यो काययक्रिनध गाउँ काययपानलकाबाट पाररि िएपनछ िरुुन्ि प्रारभि हिुेछ । 

 २. पररिािााः क्रििय िा प्रसंगले अको अथय िलागेमा यस काययक्रिनधमा, 

(क) “खािीजन्य पदायथ” िन्नाले िूिगय िा िूसिहमा रहेका ढुङ्गा, नगट्टी, बालिुा, 
स्चप्स, ग्रािेल, परुुिा माटो, चट्टाि, थलेट आदद पदाथय सभझिपुछय । 

(ख) “कायायलय” िन्नाले माछापचु्छ्रे गाउँपानलका, गाउँ काययपानलकाको 
कायायलयलाई सभझिपुछय । 

(ग) “अिगुमि सनमनि” िन्नाले माछापचु्छ्रे गाउँपानलकाको पानलकाथिरीय 
अिगुमि सनमनिलाई   सभझिपुछय । 

(घ) “गाउँपानलका” िन्नाले माछापचु्छ्रे गाउँपानलकालाई सभझिपुछय। 
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(ङ) “काययक्रिनध” िन्नाले निस्ज जग्गाबाट प्राकृनिक स्रोि साधिको उत्खिि ्
सङ्कलि िथा नबक्रिक्रििरण व्यिस्थथि गिे काययक्रिनध, २०७७ लाई 
सभझिपुछय । 

(च) “उत्खिि”् िन्नाले िूसिहमा आउिे पररियििको कारणले िािािरणमा 
प्रनिकुल प्रिाि पािे गरी िूगियमा रहेको पदाथय स्झक्िे कायय सभझिपुछय । 

(छ) “निजी जग्गा” िन्नाले कुिै व्यस्िको हक िोगको जग्गाधिी प्रमाण पूजाय 
प्राप्त जग्गा सभझिपुछय । 

(ज) “इजाजि पत्र” िन्नाले यस काययक्रिनध बमोस्जम प्रदाि गररिे िोक्रकएको 
कायय गिय प्राप्त इजाजि पत्र सभझिपुछय । 

(झ) “शलु्क िा दथिरु” िन्नाले गाउँपानलकामा बझुाउि ुपिे शलु्क िा दथिरु 
सभझिपुछय। 

(ञ) “चलािपूजाय” िन्नाले संकलि िा उत्खिि ्बाट निथकेका खािीजन्य पदाथय 
िोक्रकएको थथािमा लैजाि गाउँपानलकाबाट इजाजि प्राप्त व्यस्िले पररमाण 
िथा ढुिािी साधिको िभबर िथा नमनि खुलाई जारी गरेको कागजाि 
सभझिपुछय। 

३. इजाजि नलिपुिेाः यस काययक्रिनध बमोस्जम गाउँपानलकाबाट इजाजि िनलई कुिैपनि 
संथथा िा व्यस्िले आफ्िो थिानमत्िमा रहेको जग्गाको सिह िा िूगियमा रहेको ढुङ्गा, 
नगट्टी, बालिुा, स्चप्स, ग्रािल, परुुिा माटो, चट्टाि, थलेट अदद पदाथय उत्खिि ् िा 
संकलि गिय पाउिे छैि । 

४. जररिािा लाग्िेाः गाउँपानलकाबाट इजजाि िनलई उत्खिि ्िा संकलि गरेको पाइएमा 
गाउँपानलकाले सामाि जफि गरी आनथयक ऐि बमोस्जम जररिािा गिेछ ।  

 

पररच्छ्छेद-२ 

इजाजि प्रक्रिया 

५. इजाजि नलिपुिेाः गाउँपानलकाको िेत्रनित्र रहेका जिुसकैु जग्गा धिीले िारी यास्न्त्रक 
उपकरण प्रयोग गरी िा िगरी देहायका कायय गदाय गराउँदा गाउँपानलकाको 
कायायलयबाट इजाजि नलि ुपिेछाः 

(क) मेस्शिरी उपकरण प्रयोग गरी िा िगरी जमीि उत्खिि ्गरी खेिीयोग्य 
िा ििि निमायण योग्य बिाउिे कायय । 
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(ख) जनमि सिहमा िा जनमिको पीधंमा रहेका खािीजन्य पदाथयहरू संकलि 
गिे कायय । 

(ग) पोखरी निमायण गिे कायय । 

(घ) इट्टा िा टायल निमायणको लानग माटो स्झक्िे कायय । 

(ङ) उत्खिि ्बाट निथकिे साधारण खािीजन्य पदाथय एक थथािबाट अको 
थथािमा ओसार पसार गिे कायय । 

िर, हािे औजारको प्रयोग गरी आफ्िो थिानमत्िमा रहेको जमीि खिी निथकिे माटो 
सोही िडामा रहेको आफ्िै जग्गामा लैजािका लानग इजाजि नलिपुिे छैि। 

६. इजाजिका लानग नििेदि ददिेाः (१) निजी थिानमत्िमा रहेको जग्गाबाट खािीजन्य 
पदाथय संकलि, उत्खिि ् िथा ओसार पसारको लानग देहाय बमोस्जमको कागजाि 
संलग्ि राखी अिसूुची -१ बमोस्जमको ढाँचामा गाउँपानलकाको कायायलयमा इजाजिका 
लानग नििेदि ददि ुपिेछाः 

(क) जग्गाधिी प्रमाण पूजायको प्रनिनलपी 
(ख) िेपाली िागररकिाको प्रनिनलपी 
(ग) सभबस्न्धि िडाबाट चारक्रकल्ला सक्रहिको नसफाररस पत्र 

(घ) जग्गाको िूनमकर (मालपोि) निरेको रनसदको प्रनिनलपी 
(ङ) जग्गाको क्रकत्तािभबर खुलेको िापीिक्साको प्रनिनलपी 
(च) उत्खिि ् गिय प्रथिाि गररएको जग्गाका संनधयारहरूका जग्गाधिीको 

सहमनि। 

(छ) गाउँपानलकाबाट थिीकृि प्रारस्भिक िािािरणीय परीिण प्रनििेदि (१ 
रोपिी अथिा २५०० घ.नम. िन्दा कम उत्खिि ्हिु सक्ि ेनिजी जग्गा 
व्यिथथापि गदाय अनििायय िहिुे) 

(२) प्रारस्भिक िािािरणीय परीिण प्रनििेदि सभबन्धी अन्य क्रिनध िथा प्रक्रिया 
यसै गाउँपानलकाको संस्िप्त िािािरणीय अध्ययि िथा प्रारस्भिक िािािरणीय परीिण 
काययक्रिनध, २०७७ मा गररएको व्यिथथा बमोस्जम हिुेछ । 

(३) कृक्रि योग्य जनमि चक्लािन्दी गिे प्रयोजिका लानग प्रारस्भिक िािािरणीय 
परीिण गिय आिश्यक िपिे िर जनमि चक्लािन्दी गरी उत्खिि ्िएका खािीजन्य 
पदाथयहरुको नबक्रिक्रििरण गदाय यसै काययक्रिनधले िोके बमोस्जम हिुे। 

७. इजाजि प्रदाि गिे क्रिनधाः  दफा ६ को उपदफा (१) बमोस्जम ररिपूियकको नििेदि 
प्राप्त िएपनछ कायायलयले देहाय बमोस्जमको प्रक्रिया पूरा गरी कागजाि प्राप्त िएको 
नमनिले ७ (साि) ददिनित्र इजाजि ददि सक्िेछाः 

https://machhapuchhremun.gov.np/node/653
https://machhapuchhremun.gov.np/node/653
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(क) नििेदि उपर प्रारस्भिक छािक्रिि गरी जग्गाधिीको सिाखि गिे । 

(ख) सामास्जक िथा िािािरणीय पिको प्रारस्भिक लेखाजोखाको लानग िडा 
सनमनिको अध्यि िा सदथयको रोहरबरमा संनधयार िथा नछमेकीहरूको 
िेला गराई अिसूुची-२ बमोस्जमको ढाँचामा कायायलयले िोकेको प्राक्रिनधक 
कमयचारीले प्रनििेदि ियार गरी पेश गिे । 

(ग) निजी जग्गाबाट खािीजन्य पदाथयको उत्खिि ्काययमा प्रयोगहिुे यास्न्त्रक 
उपकरण संचालि अिमुनिका लानग गाउँपानलकाको आनथयक ऐिले िोके 
बमोस्जमको राजश्व बझुाउि ुपिे। 

(घ) जग्गा धिीले उत्खिि ्गदाय निथकिे खािीजन्य पदाथयहरूको कुल पररमाण 
यक्रकि गरी अिसूुची-३ बमोस्जमको दरमा गाउँपानलकामा राजश्व 
बझुाउिे। 

(ङ) खण्ड (ग) र (घ) मा िोके बमोस्जमको राजश्व दास्खला िई सकेपनछ 
उत्खिि ्िा संकलि गिे पररमाण, उत्खिि ्िथा ओसार पसारमा प्रयोग 
हिुे उपकरण िथा ढुिािी साधिको क्रििरण र अिनध िोकी संकलि िा 
उत्खिि ्काययको लानग एक आनथयक बिय िबढ्िे गरी कायायलयले इजाजि 
ददि सक्िेछ। 

८. शलु्क िथा धरौटीाः (१) निजी जग्गा व्यिथथापि गिय इजाजि पत्रका लानग नििेदि 
ददँदा रू. ५००।– (पाँच सय रुपैयाँ) नििेदि दथिरु नििुयपिेछ। 

(२) दफा ७ को खण्ड (ङ) बमोस्जम इजाजि प्रदाि गदाय सोही दफाको खण्ड 
(घ) बमोस्जम दस्खला गरेको कुल राजश्व रकमको १० (दश) प्रनिशिले हिु आउिे 
रकम धरौटी राख् ि ुपिेछ। 

९. भयाद थप गिय सक्रकिेाः (१) जग्गा धिीले मिानसि कारण देखाई िोक्रकएको 
अिनधनित्र िोक्रकएको पररमाणमा उत्खिि ् िथा ओसार पसार गिय िसकेमा भयाद 
थपको लानग नििेदि ददि सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम नििेदि प्राप्त िएमा कायायलयले िए गरेको कामको 
िापजाँच गरी प्रनििेदि पेश गिय प्राक्रिधक कमयचारी खटाउि ुपिेछ । 

(३) प्रक्रिनधक कमयचारीले ददएको प्रनििेदि िथा िडा सनमनिको नसफाररसको 
आधारमा माग िई आएको कारण मिानसब देस्खए बाँकी रहेको काययसभपादि गिय 
कायायलयले भयाद थप गिय सक्िेछ । 

िर, एक आनथयक बिय िाघ् िे गरी भयाद थप गिय पाइिे छैि ।    
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१०. क्रििरण हेरफेर गिय सक्रकिेाः खािीजन्य पदाथयको संकलि, उत्खिि ् िथा ओसार 
पसारका लानग इजाजि पत्रमा उस्ल्लस्खि यास्न्त्रक उपकरण िथा ढुिािी साधिको 
क्रििरण पररियििको लानग माग िई आएमा आिश्यकिा र औस्चत्ययिाका आधारमा 
कायायलयले हेरफेर गिय सक् िेछ । 

 

पररच्छ्छेद ३ 

उत्खिि ्का लानग शिय िथा मापदण्ड 

११. उत्खिि ्का लानग शिय िथा मापदण्डाः उत्खिि ्का लानग इजाजि प्राप्त व्यस्िले 
प्रथिाक्रिि थथािमा उत्खिि ्गदाय देहाय बमोस्जमका शिय िथा मापदण्ड पालिा गिुय 
पिेछाः 

(क) उत्खिि ् इजाजि पत्रमा उस्ल्लस्खि यास्न्त्रक उपकरण िथा ढुिािीका  
साधिको मात्र प्रयोग गिुयपिेछ । 

(ख) पोखरी निमायणको हकमा बढीमा ६ क्रफट गक्रहराइ सभम मात्र उत्खिि ्गिुय 
पिेछ । 

(ग) जग्गा सभयाउिे काययको हकमा प्रथिाक्रिि जनमिको सबिन्दा िल्लो 
िहसभम मात्र उत्खिि ्गिुय पिेछ । 

(घ) डाँडा खोल्सा नमलाई खेिीयोग्य जनमि बिाउिे काययको हकमा सबिन्दा 
उचोिागलाई हटाउिे सभमको पररमाणसभम उत्खिि ्गिुय पिेछ । 

(ङ) ढुङ्गा, ग्रगे्राि, नगट्टी, बालिुा हटाई जमीि सधुार गिय िा खेिीयोग्य बिाउि 
प्राक्रिधक िापजाँच िएको पररमाण मात्र हटाउि ु पिेछ र शिय उल्लंघि 
गरी खाडल पिुुयपिे िएमा माटोको व्यिथथा समेि सभबस्न्धि जग्गाधिीले 
गिुय पिेछ । 

(च) उत्खिि ् कायय नबहाि सूयोदय देस्खबाट बेलकुा सूयायथिसभम मात्र गिुय 
पिेछ ।   

 १२. इजाजि ददि िसक्रकिेाः देहायको अिथथा र जग्गाबाट खािीजन्य पदाथय संकलि 
िथा उत्खिि ्गिय इजाजि ददइिे छैिाः 

(क) सरकारी पिी जग्गा, िि िेत्र, जग्गाको थिानमत्ि िेपाल सरकारमा रही 
िोगानधकार मात्र प्राप्त िएको जग्गा । 

(ख) पययटकीय थथलको प्रिाििेत्र नित्रको जग्गा । 
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(ग) िदी, िि र अन्य क्रकनसमको साियजनिक जग्गा । 

(घ) कुिै जग्गा प्रथिाक्रिि उत्खिि ्ले कुिै प्रकोप निभत्याउि सक्दछ िन्ने 
प्राक्रिनधक प्रनििेदिले औल्याएको रहेछ ििे त्यथिो िेत्रको जग्गा । 

(ङ) खािीजन्य पदाथय उत्खिि ्गिय नििेध िएको जग्गा । 

(च) रूख कटाि गरी उत्खिि ्गिुयपिे जग्गा । 

(छ) कायायलयबाट िएको सामास्जक िथा िािािरणीय लेखा जोखाले अिपुयिु 
देखाएको जग्गा । 

१३. ओसारपसार गदाय पालिा गिुयपिे शिय िथा मापदण्डहरूाः  इजाजि नलई संकलि िा 
उत्खिि ्बाट निथकेका खािीजन्य पदाथयहरू अन्यत्र ओसारपसार गदाय देहायको शिय 
िथा मापदण्ड पालिा गिुय पिेछाः 

(क) उत्खिि ्थथलबाट अन्यत्र ओसारपसार गररिे पदाथयहरूको उत्खिि ्किायले 
पटके चलािपूजाय जारी गरी सोको अनिलेख िोक्रकएको ढाँचामा राख्न ु
पिेछ। चलािपूजाय िथा खािाको िमूिा गाउँपानलकाबाट नलई खािीजन्य 
पदाथय संकलि िा उत्खिि ्किाय थियंले छपाई गिुय पिेछ । 

(ख) खािीजन्य पदाथयको संकलि िथा उत्खिि ् कायय सभपन्न िएपनछ 
चलािपूजायको एक प्रनि र सोको पररमाण खुल्िे िेररज ियार गरी 
गाउँपानलकामा पेश गिुय पिेछ । 

(ग) पदाथय ढुिािी गिे सिारीले उत्खिि ्थथलबाटै ढाकेर लैजाि ुपिेछ । 

(घ) ओसारपोसार गिे निनत्र बाटोहरूमा िनि िएमा सोको ममयि सभिार 
उत्खिि ् किायले गिुय पिेछ । 

(ङ) थथािीय िागररकहरूबाट िएको उत्खिि ्िथा ओसापसार सभबन्धमा कुिै 
गिुासो राखेमा सोको व्यिथथापि उत्खिि ्किायले गिुय पिेछ । 

(च) ओसारपसारका लानग लोड िएको ढुिािी साधि निनत्र सडक क्रकिारामा 
रोकी राख्न पाइिे छैि । 

१४. धरौटी क्रफिायाः जग्गाधिीले दफा १३ को (ख) बमोस्जमको चलािपूजाय िथा िेररज 
पेश गरेको नमनिले १५ (पन्र) ददिनित्र कायायलयले जाँचबझु गरी दफा ८ को 
उपदफा (२) बमोस्जमको धरौटी क्रफिाय ददि ुपिेछ । 
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पररच्छ्छेद ४ 

काययक्रिनध पालिा गिे गराउिे सभबन्धी व्यिथथा 

१५. अिगुमि िथा निरीिण सभबन्धी व्यिथथााः यस काययक्रिनध बमोस्जम प्रदाि गररएको 
इजाजि अिसुार खािीजन्य पदाथयको संकलि, उत्खिि ्िथा ओसारपसार सभबन्धी 
िएका काम-कारिाहीको अिगुमि गिय देहाय बमोस्जमका संयन्त्र पररचालि 
गररिेछाः 

(क) गाउँपानलकाबाट गररिे अिगुमिाः गाउँपानलकाको उपाध्यि संयोजक 
रहेको अिगुमि िथा सपुररिेिण सनमनिले खािीजन्य पदाथयको संकलि, 
उत्खिि ्िथा ओसारपसार काययको अिगुमि गरी निदेशि ददि सक्िेछ। 

(ख) कायायलयबाट गररिे अिगुमिाः इजाजि प्रदाि गरी सकेपनछ सभबस्न्धि 
िडा अध्यि िथा कायायलयले िोकेको कमयचारीबाट संयिु रूपमा कायय 
प्रारभि गिय लगाउिे र कायय प्रारभि िइसकेपनछ मक्रहिामा १ (एक) 
पटक र कायय सभपन्न िई सकेपनछ अिगुमि िथा मूल्याङ्कि गिुयपिेछ। 
यसरी गररएको अिगुमिको आधारमा गाउँपानलकामा प्रनििेदि पेश गिे 
दाक्रयत्ि अिगुमिको लानग िोक्रकएको सभबस्न्धि कमयचारीको हिुेछ। 

(ग) िेपाल प्रहरीबाट गररिे अिगुमिाः उत्खिि ् िथा ओसारपसार काययको 
इजाजि प्रदाि िैसके पनछ थथािीय प्रहरीले इजाजिका शिय पालिा िए 
ििएको अिगुमि गिय सक्िेछ। यथिो अिगुमिबाट शिय उल्लंघि िएको 
पाइएमा उल्लंघिकिाय र उल्लंघिमा संलग्ि ढुिािी साधिलाई समेि 
नियन्त्रण नलई कायायलय समि पेश गिुय पिेछ। 

  

१६. शिय उल्लंघि गिे उपर कारिाहीाः खािीजन्य पदाथय संकलि, उत्खिि् र 
ओसारपसार गदाय पालिा गिुयपिे शिय िथा मापदण्ड पालिा गरेको िपाइएमा त्यथिो 
उत्खिि ्किाय र ढुिािीकिायलाई देहाय बमोस्जम कारबाही हिुेछाः 

(क) िोक्रकएको थथािमा बाहेक अन्यन्त्र खािीजन्य पदाथय संकलि िा उत्खिि ्
गरेमा ित्काल इजाजि पत्र खारेज गरी आनथयक ऐिले िोके बमोस्जम 
जररिािा असलु गररिेछ। 

(ख) थिीकृि िएको पररमाण र गक्रहराइ िन्दा बढी संकलि िा उत्खिि ्
गरेको पाइएमा ित्काल इजाजिपत्र पत्र खारेज गरी आनथयक ऐिले िोके 
बमोस्जम जररिािा नलइ उत्खिि ्गरेको थथािको खाडल पिुय लगाइिेछ। 

(ग) इजाजिमा िोक्रकएको साधि बाहेक अन्य साधिबाट उत्खिि ् िथा 
ओसारपसार गरेमा िा यस काययक्रिनधको दफा १८ बमोस्जम कायायलयले 
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ददएको निदेशि पालिा िगिे जग्गाधिीको इजाजिपत्र ित्कालै खारेज 
गररिेछ । 

१७. धरौटीबाट असलु उपर गिय सक्िेाः  दफा १६ बमोस्जमको कारबाहीबाट निधायररि 
जररिािा सभबस्न्धि जग्गा धिीले िबझुाएमा िा निजले पूरा गिुयपिे कुिै दाक्रयत्ि 
पूरा िगरेमा धरौटी रकमबाट असलु उपर गररिेछ। 

१८. निदेशि पालिा गिुयपिेाः खािीजन्य पदाथयको संकलि, उत्खिि ् िथा ओसारपसार 
काययको इजाजिप्राप्त व्यस्ि िा संथथाले प्राप्त गरेको इजाजि पत्रमा उल्लेख िएको 
शियका अनिररि अिगुमि पश्चाि ् कायायलयले नलएको थप निदेशि पालिा गिुय 
सभबस्न्धि जग्गाधिीको कियव्य हिुेछ। 

१९. बाधा अड्काउ फुकाउिे अनधकाराः (१) यस काययक्रिनध कायायन्ियिको नसलनसलामा 
कुिै बाधा अड्काउ आइपरेमा त्यथिो बाधा अड्काउ फुकाउि काययपानलकाले 
आदेश जारी गिय सक्िेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम काययपानलकाले जारी गरेको आदेश यसै 
काययक्रिनधमा उल्लेख िए सरह मानििेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोस्जम आदेश जारी गिे अनधकारको प्रयोग गदाय प्रचनलि 
कािूिको मूलिूि कुरामा िास्त्िक असर िपिे गरी मात्र गिय सक्रकिेछ। 

२०. बचाउाः यस काययक्रिनधमा लेस्खएका कुरा यसै बमोस्जम र िलेस्खएको कुरामा 
प्रचनलि कािूि बमोस्जम हिुेछ। 
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अिसूुची -१ 

(दफा ६ को उपदफा (१) सँग सभबस्न्धि)  

निजी जग्गाबाट प्राकृनिक स्रोि साधिको उत्खिि ्सङ्कलि िथा नबक्रिक्रििरणको लानग 
गाउँपानलकामा ददिे नििेदिको ढाँचा  

 

       नमनिाः 

क्रिियाः निजी जग्गाबाट संकलि िथा उत्खिि ्बाट निथकिे खािीजन्य पदाथय 
ओसारपसारको लानग इजाजि सभबन्धमा। 

श्रीमि ्अध्यिज्यू 

माछापचु्छ्रे गाउँपानलका 
गाउँ काययपानलकाको कायायलय 

लाहाचोक, काथकी ।  
 

मेरो िाममा दिाय कायम रहेको स्जल्ला काथकी, साक्रिक .............. गा.क्रि.स िडा िं .... 
स्थथनि क्रक.िं........... को िेत्रफल............मा ...................................... कायय गिय 
यास्न्त्रक उपकरण प्रयोग गरी उत्खिि ् गिे इजाजि पाउि सादर अिरुोध गदयछु। 
उत्खिि ् बाट निथकेका पादथयहरू अन्यत्र ओसारपसार गिे/िगिे िएकोले नियमािसुार 
दथिरु नलई इजाजि पाउि अिरुोध गदयछु। िपनसल बमोस्जमका कागजािहरू यसै 
नििेदि साथ संलग्ि रहेका छि।् 

िपनसल, 

(क) जग्गाधिी प्रमाण पूजायको प्रनिनलपी 
(ख) िेपाली िागररकिाको प्रनिनलपी 
(ग) िडाको चारक्रकल्ला सक्रहिको नसफाररस पत्र 
(घ) जग्गाको िूनमकर (मालपोि) निरेको रनसदको प्रनिनलपी 
(ङ) जग्गाको क्रकत्तािभबर खुलेको िापीिक्साको प्रनिनलपी 
(च) उत्खिि ्गिय प्रथिाि गररएको जग्गाका संनधयारहरूका जग्गाधिीको सहमनि। 

नििेदकाः 
िाम, थराः- 
ठेगािााः- 
दथिखिाः- 
मोबाइल/फोि िाः- 
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अिसूुची-२ 

(दफा ७ (ख) सँग सभबस्न्धि) 

थथलगि रूपमा सामास्जक िथा िािािरणीय लेखाजोखा गिे फारम 

श्रीमाि ्प्रमखु प्रशासकीय अनधकृिज्यू 

माछापचु्छ्रे गाउँपानलका 
गाउँ काययपानलकाको कायायलय 

लाहाचोक, काथकी । 

 

निजी जग्गामा उपकरणको प्रयोग गरी िा िगरी निजी जग्गामा पोखरी निमायण गिे/खेिी 
योग्य बिाउिे/ििि निमायण कायय गिय जग्गाको सिह िा िूगियमा रहेको खािीजन्य 
पदाथयको संकलि, उत्खिि ्िथा ओसारपसार काययका लानग प्रारस्भिक चरणमा थथलगि 
रूपमा गररएको सभिाव्यिा अध्ययि र प्राक्रिनधक िथा सामास्जक लेखाजोखा सभबन्धी 
प्रनििेदि। 

१. नििेदकले पेश गरेको क्रििरण सभबन्धमा प्राक्रिनधक कमयचारीबाट थथलगि रूपमा 
गररएको प्रमाणीकरणाः 

क) नििेदक जग्गाधिीको िाम,थराः 

ख) सभपकय  िभबराः 

ग) ठेगािााः  

घ) खेिी योग्य बिाउिे िा पोखरी निमायण गिे िा ििि निमायण कायय गिय प्रथिाक्रिि 
थथािको ठेगािााः 

ङ) प्रथिाक्रिि जग्गाको क्रक.ि. .......... िेत्रफल........... 

च) गाउँपानलकाको िडा िं ..... को नसफाररस नमनि ............ च.िं....... 

छ) खेिी योग्य बिाउिे िा पोखरी निमायण गिे िा ििि निमायण कायय गदाय खािीजन्य 
पदाथयको संकलि िा उत्खिि ्गिुयपिायको कारण (नििेदको ििाइ) 

.............................................................................................................. 

ज) खेिी योग्य बिाउि ेिा पोखरी निमायण गिे िा ििि निमायण कायय गदाय खािीजन्य 
पदाथयको संकलि िा उत्खिि ्काययको लानग संनधयार र छर नछमेकीको ििाइ/रायाः 

.............................................................................................................. 
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झ) खेिी योग्य बिाउिे िा पोखरी निमायण गि ेिा ििि निमायण कायय गदाय खािीजन्य 
पदाथयको संकलि िा उत्खिि ्सभबन्धमा प्राक्रिनधक कमयचारीको रायाः 

.............................................................................................................. 

उस्ल्लस्खि क्रििरण मैले सभबस्न्धि काययथथलमा गई सत्यिथ्य बझुी पनछसभम फरक 
िपिे गरी ियार गरेको छु ििी सही गिेाः 

दथिखि 

कमयचारीको िाम थर 

पदाः  

नमनिाः 
   

२. प्राक्रिनधक लेखाजोखा सभबन्धी गररएको प्रमाणीकरणाः 

(क) खेिी योग्य बिाउिे िा पोखरी निमायण गिे िा ििि निमायण कायय गदाय खािीजन्य 
पदाथयको संकलि िा उत्खिि ्गिे प्रथिाक्रिि थथािको िेत्रफलाः 

ख) प्रथिाक्रिि थथािको औिि लभबाइ ............चौडाइ.................उचाइ............. 

ग) संकलि िा उत्खिि ्गदाय निथकिे सबै पदाथयको अिमुानिि कुल पररमाणाः.............. 

घ) प्रथिाक्रिनि थथािबाट हटाउि ु पिे िा ओसारपसार हिुसक्िे खािीजन्य पदाथयको 
अिमुानिि पररमाणाः 

 १. ढुङ्गा िा नगट्टी िा बालिुा िा स्चप्साः 

 २. ग्रािेल िा परुूिााः 

 ३. माटोाः 

 ४. चट्टाि िा थलेटाः  

ङ) प्रथिाक्रिि थथािबाट संकलि, उत्खिि ्र ओसारपसार गिे औजार िथा ढुिािी साधिाः 

 १. दैनिक ओसारपसार हिु सक्िे अिमुानिि पररमाणाः 

 २. ओसारपसार गरी लैजािे सभिाक्रिि थथािहरूाः 

 ३. उत्खिि ्िा संकलि गिय प्रयोग गररिे मेनसिरी औजारहरूको क्रििरणाः 

 ४. ओसारपसारमा प्रयोग हिुे ढुिािी साधिहरू र संख्यााः 



12 
 

च) उत्खिि ्कायय सभपन्न हिुे प्रथिाक्रिि नमनिाः 

छ) कायय सभपन्न िएपनछ निरीिण गराउिे नमनिाः 

उस्ल्लस्खि सबै क्रििरण गाउँपानलकाबाट खक्रटएका कमयचारीले मेरो उपस्थथनिमा  िापजाँच 
िथा सोधपछु गरी िरेका हिु ्ििी सही गिेाः 

दथिखिाः 

जग्गाधिीको िाम, थराः 

नमनिाः 
 

उस्ल्लस्खि सबै क्रििरणहरू मैले सभबस्न्धि थथलमा गई जग्गाधिीको रोहबरमा ियार 
गरेको हुँ, सबै क्रििरणहरू सहीसत्य छि ्ििी सही गिेाः 

दथिखिाः 

कमयचारीको िाम, पदाः 

नमनिाः 

३. सामास्जक लेखाजोखा सभबन्धी गररएको प्रमाणीकरणाः 

क) खेिी योग्य बिाउिे िा पोखरी निमायण गिे िा ििि निमायण कायय गिे जग्गाको चार 
क्रकल्लाका संनधयारहरूको क्रििरण र मन्जरुीाः 

हाम्रो जग्गाको साँधनसमािामा रहेको जग्गाधिी श्री ................ को जग्गामा निजले 
.................... कायय गिे प्रथिाि गरेका कुरा थाहा ियो। निजले सो कायय गरेमा हामी 
चार क्रकल्लामा रहेका िपनसलका जग्गा धिीहरूलाई कुिै आपस्त्त छैि िनि 
गाउँपानलकाका िडा िं... का िडा अध्यि/सदथय श्री ........................... को 
रोहबरमा मन्जरुी गरी दथिखि गररदयौं । 

चारक्रकल्लामा जग्गाधिीको िाम, थर, दथिखि 

पूिय श्री ........... 

पस्श्चम श्री ............... 

उत्तर श्री ................... 

दस्िण श्री ............... 

सािीहरूाः 
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१.  

२.  

३.  

ख) संकलि िा उत्खिि ् िै निथकिे पदाथयहरू ओसारपसार गरी लैजािे निनत्र 
सडकहरूको िामाः 

ग) उि सडकको िररपरर बथिे थथािीय बानसन्दाहरूको प्रनिक्रियााः 

.............................................................................................................. 

घ) ओसारपसारका िममा पिय सक्िे िािािरणीय असरहरूाः 

.............................................................................................................. 

ङ) असर न्यूिीकरणका लानग ढुिािीकिायले अपिाउिपुिे सािधािीहरूाः 

.............................................................................................................. 
 

प्रथिाक्रिि खेिीयोग्य बिाउिे िा पोखरी निमायण गिे िा ििि निमायण कायय गिय खािीजन्य 
पदाथयको संकलि िा उत्खिि ्गिे िेत्र िा नसमािा पािीको महुाि, रूख नबरूिा, िदी, 
िाल, सांथकृनिक िा परुािास्त्िक सभपदा, िि, साियजनिक जग्गा िा अन्य यथिै संरस्िि 
िा संिेदिशील िेत्र पिे िा िपिे (पिे िए के कथिो हो क्रिथििृमा उल्लेख गिे ) 

.............................................................................................................. 
  

थथलगि अध्ययि गरी सबै क्रििरणहरू दठक िएकोले ................................ गिय 
इजाजि ददि उपयिु छ िनि नसफाररश गिे  

दथिखिाः 

कमयचारीको िाम, थराः 

पदाः 

नमनिाः 
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४. सभबस्न्धि शाखा प्रमखुको रायाः 

थथलगि अध्ययि क्रििरण र प्राक्रिनधक िापजाँचका आधारमा ................................... 
इजाजि ददि मिानसि िएकोले नसफाररस गदयछु । 

दथिखिाः 

शाखा प्रमखुको िाम, थराः 

पदाः 

नमनिाः 
 

५. राजश्व शाखाको रायाः 

राजश्व निधायरणाः........ 

राजश्व बझुाएको क्रििरणाः..................... 

िगदी रनसद िाः ................ 

धरौटी बझुाएको क्रििरणाः 

धरौटी रनसद िाः 

दथिखिाः 

शाखा प्रमखुको िाम, थराः 

नमनिाः 
 

६. थथलगि प्राक्रिनधक अध्ययि िथा सामास्जक लेखाजोखाका आधारमा िारी यास्न्त्रक 
उपकरण प्रयोग गरी िा िगरी ................. प्रयोजिका लानग खािीजन्य पदाथय संकलि 
िा उत्खिि ्गिय थिीकृि ददिे अनधकारीकोाः 

दथिखिाः 

िाम, थराः 

पदाः 

नमनिाः  
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अिसूुची-३ 

(दफा ७ (घ) सँग सभबस्न्धि) 

निजी जग्गाबाट प्राकृनिक स्रोि साधिको उत्खिि,् सङ्कलि िथा नबक्रिक्रििरण गदाय लाग्िे 
राजश्वको दररेट 

 

ि.सं. प्राकृनिक स्रोि साधिको क्रििरण दररेट 

१. ढुङ्गा, नगट्टी, बालिुा प्रनि घ.नम रु. १७५।- 

२. ग्रािेल/परुुिा प्रनि घ.नम रु. ८०।- 

३. माटो प्रनि घ.नम रु. २०।- 

४. चट्टाि/थलेट प्रनि घ.नम रु. २५०।- 
 

 

 

काययपानलकाबाट थिीकृि नमनिाः २०७७।१२।०४ 

प्रमाणीकरण नमनिाः २०७७।१२।०६ 

प्रमाणीकरण गिे पदानधकारीाः कणय बहादरु गरुुङ्ग, अध्यि 


