
 

स्थानीय राजपत्र 

गोकरे्णश्वर नगरपालिका, काठमाण्डौद्वारा 
प्रकाशित 

खण्डः२) काठमाण्डौ, असार १० गते, २०७५ साि, संख्या: !^ 

भाग २ 

गोकरे्णश्वर नगरपालिका 
नगर काययपालिका कायायियको सूचना 

 

गोकरे्णश्वर नगरपालिका ढुङ्गा, लगट्टी  ,बािवुा र 
माटो जस्ता नदीजन्य र खानीजन्य प्राकृलतक 

स्रोतको व्यस्थापन सम्बन्धी काययववलध, २०७५ 
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प्रस्तावनाः नेपािको संववधानको अनसूुची- ८ को 
क्रमसंख्या २१ र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 
२०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड 
(२) को क्रमसंख्या (७) मा रहेको ढुङगा, 
लगट्टी,बािवुा, ननु, माटो, खरी ढुङ्गा तथा स्िेट जस्ता 
खानीजन्य वस्तकुो सवेक्षर्ण, उत्खनन ्तथा उपयोगको 
दताय, अनमुलत, नवीकरर्ण, खारेजी  व्यवस्थापन 
सम्बन्धी कायय गनय वाञ्छनीय भएकोिे,  

गोकरे्णश्वर नगरपालिका प्रिासकीय काययववलध 
(लनयलमत गने) ऐन, २०७५ को दफा ४ िे ददएको 
अलधकार प्रयोग गरी गोकरे्णश्वर नगर 
काययपालिकािेदेहायको काययववलध बनाएको छ। 

1. लनजी जग्गा सम्याउन स्वीकृलत लिन ु
पनेः(१)लनजी जग्गा प्िवटङ्ग बाहेक (खन्न, 
सम्याउन) स्वीकृती पाउँ भनी कुनै व्यशििे 
नगरपालिकामा लनवेदन ददँदा लनम्न प्रकृया पूरा 
गनुय पनेछः- 

(क) जग्गाको हक भोग भएको 
जग्गा धनी प्रमार्ण पूजायको 
प्रलतलिवप, 

(ख) चाि ु आलथयक वर्यको समेत 
मािपोत लतरेको रलसद र नापी 



खण्डः २)  स्थानीय राजपत्र भाग २ लमलतः २०७५।३।१० 

 

3 
 

नक्साको प्रलतलिवप, 
(ग) एकभन्दा बढी व्यशिको 

संयिुनाममा जग्गा भए सबै 
हकवािाको मन्जरुीनामा, 

(घ) मोही जग्गा धनी भएमा मोही र 
जग्गाधनी दबैुको सहमलत 
भएको व्यहोरा खिेुको लनवेदन 
वा सम्झौतापत्र, 

(ङ) सँलधयारको मन्जरुीनामा, 
(च) खन्न, सम्याउन, परेको व्यहोरा 

खिेुको लनवेदन, 
(छ) सम्बशन्धत वडाकायायियको 

लसफाररस पत्र , 
(ज) गठुी जग्गा भए गठुीको 

सहमलत पत्र । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम 
नगरपालिकामा लनवेदन दताय हनु आएपलछ 
कायायियिे देहायको प्रवक्रया पूरा गनुय पनेछः- 

(क) लनवेदन संिग्न कागजको 
प्रमाशर्णकरर्ण, 

(ख) जग्गा सम्याउन,ु खनु्न पने 



खण्डः २)  स्थानीय राजपत्र भाग २ लमलतः २०७५।३।१० 

 

4 
 

कारर्णको प्राववलधकबाट 
प्रलतवेदन, 

)१ ( ढुङ्गा, लगट्टी ,बािवुा ,
माटोको पररमार्ण ,  

)२ ( समायवलध, 
)३ (व्यवस्थापनको  तररका, 

)४ ( काट्न लमल्ने जग्गाको 
क्षेत्रफि । 

(३) उपदफा (२) बमोशजमको प्रवक्रया 
पूरा भएपलछ नगरपालिकािे माग भएका वकत्ता 
जग्गा र सम्बशन्धत जग्गा धनीको वववरर्ण समेत 
उल्िेख गरीसबै वडाबासीिे जानकारी पाउने गरी 
पन्र ददने सावयजलनक सूचना जारी गनुयपनेछ। 

तर प्िालनङ्गको िालग हो भने दफा ७ 
बमोशजम हनुेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोशजम प्रकाशित 
सूचना बमोशजम नगरापालिकािे सम्बशन्धत वडा 
कायायिय माफय त साँधसलधयार राखी कोही 
कसैिाई असर पछय, पदैन सो समेत खिुाई 
सजयलमन गनुय पनेछ।  

2. स्वीकृलत ददने प्रवक्रया तथा ितयःनगरपालिकािे 
स्वीकृलतददँदा पािना गनुयपने ितय तथा प्रकृया 
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देहायबमोशजम हनुेछः- 
(क) जग्गा व्वस्थापनका िालग माग 

भएको स्थानमा सावयजलनक 
जग्गा, सामदुावयक बन, 
धालमयक स्थि, सामदुावयक 
ववद्यािय िगायत सावयजलनक 
महत्व भएका स्थि भएमा सो 
स्थानबाट कम्तीमा तीस वफट 
अन्तर छ छैन हेने र तीस 
वफट अन्तर छ भने 
स्वीकृतीको प्रकृयामा िैजाने, 

(ख) व्यवस्थापन गने जग्गाको 
वरपर रहेको जग्गाको 
सतहभन्दा अग्िो, लभरािो 
जग्गा हो होइन एवकन गने र 
सोही आधारमा वरपरको अन्य 
जग्गाको सतह बमोशजम मात्र 
हनुे गरी स्वीकृत ददन सवकन,े 

तर वररपररका 
जग्गाभन्दा धेरै गवहरो वा 
अग्िो हनुे गरी खन्न स्वीकृती 
ददइने छैन। 
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(ग) लनजी जग्गा सम्याउन सम्झौता 
भएको लमलतिे बढीमा ३ 
मवहना समय ददइनेछ।सोभन्दा 
अवलध थप गररने छैन। 

(घ) एक पटक सहमलत लिएर 
सम्झौता गरेपलछ पनुः सोही 
वकत्ता वा व्यशििाई पनुः 
जग्गा सममाउन अनमुलत 
ददइने छैन।  

(ङ) व्यवस्थापन गने जग्गा लनजको 
आफ्नै घर टहरा लनमायर्णका 
िालग हो वा कृवर् प्रयोजनका 
िालग हो वा प्िवटङ्गको िालग 
हो एवकन गनुय पनेछ ।  

(च) व्यवस्थापन गने जग्गा बीस 
रोपनीभन्दा बढी वा घटी के 
छ सो एवकन गने र बीस 
रोपनी भन्दा बढी जग्गाबाट 
मािवस्त ु लनकाल्ने हो भने 
खानी दतायको प्रकृयाको िालग 
लनवेदन ददनपुने हकमा 
सम्बशन्धत लनकायका लसफाररस 
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गनुय पनेछ।  
(छ) घर बनाउने प्रयोजनका िालग 

एक रोपनीसम्मको जग्गा 
सम्याउदा धरौटी राख्न ु पने 
छैन तर सोभन्दा वढी वा 
ब्यावसावयक प्रयोजन हो भने 
दफा ५ बमोशजम तोवकएको 
सलमलतको लसफाररस बमोशजम 
एक िाख रूपैयाँ देशख पन्र 
िाख रूपैयाँसम्म नगद धरौटी 
वा बैंक ग्यारेन्टी राख्न ुपनेछ।  

(ज) लनजी जग्गा व्यवस्थापनका 
िालग स्वीकृलत दस्तरु एक 
रोपनीसम्म लनजी प्रयोग वा 
कृवर् प्रयोजनको िालग भएमा 
पाँच हजार रूपैयाँ र सो 
स्थानबाट माटो वा बािवुा 
कटान गरी बावहर लनकासी 
गने भएमा प्रलत घनफीट (क्यू. 
फी.) क्रमिः एक रूपैयाँ र र 
सात रूपैयाँ दस्तरु िाग्नेछ। 
एक रोपनीभन्दा बढी 
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रव्यावसावयक प्रयोजन भएमा 
स्वीकृलत दस्तरु बापत बीस 
हजार रूपैयाँ कटान हनुे माटो 
लनकासीको हनुे माटो लनकासी 
हकमा प्रलत क्यू.वफ. एक 
रूपैयाँ तथा बािवुाको हकमा 
प्रलत क्यू.वफ. सात रूपैयाँ 
दस्तरु िाग्नेछ। 

(झ) वातावरर्ण संरक्षर्ण ऐन, 
२०५३, वातावरर्ण संरक्षर्ण 
लनयमाविी, २०५४ र अन्य 
प्रचलित कानून बमोशजम कायय 
गरेको छ/छैन नगरपालिकािे 
एवकन गनुय पनेछ। 

(ञ) नगरपालिकािे तोकेको 
प्राववलधकबाट अनगुमन गराई 
प्रलतवेदन लिन ुपनेछ। 

(ट) सँलधयारको सहमलत नभएको 
अवस्थामा दफा ५ बमोशजमको 
सलमलतको लसफाररस बमोशजम 
हनुेछ। 

(ठ) ढुङ्गा लनकासी बापत प्रलत घन 
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लमटर एक सय पचास रूपैयाँ 
लनकासी दस्तरु िाग्नेछ। 

3. खानी  वालसङ तथा वफरवफरे सम्बन्धी ,
व्यवस्थाःबीस (१) रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफि 
भएको जग्गामा सञ्चािन हनुे खानी  ,वालसङ्ग तथा 
वफरवफरेको  हकमा लसफाररस  ,अनगुमन तथा  

नवीकरर्ण सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोशजम 
हनुेछः- 

(क) बीस रोपनीभन्दा बढी 
क्षेत्रफिमा खानी सञ्चािन गनुय 
परेमा प्रचलित कानून बमोशजम 
खानी ववभागको स्वीकृती लिन ु
पनेछ। 

(ख) खानी ववभागको स्वीकृलतपत्रमा 
उल्िेख भएका ितयहरु पािना 
भए नभएको सम्बन्धमा 
नगरपालिकाबाट खटाईएको 
प्राववलधकबाट अनगुमन हनुेछ। 
यसरी अनगुमन गदाय स्वीकृलत 
ददएको ितय पािना नभएको 
पाइएमा नगरपालिकािे 
आवश्यक लनदेिन ददन 
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सक्नेछ। 

(ग) बीस रोपनीभन्दा बढीको खानी 
नवीकरर्ण प्रचलित कानून 
बमोशजम नगरपालिकाबाट 
हनुेछ। 

(घ) नगरपालिकािे नवीकरर्ण गदाय 
ितय पािना नगरेको 
सम्बन्धमा प्राववलधक प्रलतवेदन 
लिई पािना गरेको पाईएमा 
नवीकरर्ण गनेछ। 

(ङ) नगरपालिकािे खानी ववभागमा 
लसफाररस गनुय पने भएमा 
उपदफा (२) बमोशजमको 
काययववलध अविम्बन गनुय 
पनेछ। 

(च) खानी लसफाररस बापत पचास 
हजार रूपैयाँ र सम्बशन्धत 
लनकायबाट स्वीकृत भई 
आएपलछ लनकासी बापत माटो 
भएमा प्रलत क्यू.वफ. एक 
रूपैयाँ र बािवुाको हकमा 
प्रलत क्यू.वफ. सात रूपैयाँ 
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िाग्नेछ। नवीकरर्ण बापत 
एकमषु्ट पचास हजार रूपैयाँ 
िाग्नेछ। 

(२) बीस रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफिमा 
सञ्चालित खानीको हकमा लनम्न काययववलध 
अपनाउन ुपनेछः- 

(क) बीस रोपनीभन्दा कम 
क्षेत्रफिमा खानी सञ्चािन गनुय 
परेमा र वालसंग तथा वफरवफरे 
सञ्चािन गनुय परेमा 
नगरपालिकाको अलनवायय 
स्वीकृलत लिन ु पनेछ। 
स्वीकृलतको िालग लनवेदन ददँदा 
दफा १ बमोशजमको काययववलध 
अपनाउन ुपनेछ।  

(ख) अलनवाययरुपमा Treatment 

plant राखी फोहर पानी 
व्यवस्थापन गनुयपनेछ। 

(ग) वातावरर्ण संरक्षर्ण ऐन, २०५३ 
र लनयमाविी २०५४ िे 
व्यवस्था गरे वमोशजम 
वातावरर्ण प्रभाव मूल्याङ्कन 
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(EIA)वा प्रारशम्भक 
वातावरर्णीय परीक्षर्ण 
(IEE)गराउन ुपनेछ। 

(घ) प्रस्ताववत क्षेत्रको Detailed 

Topography Surveyर 
लसमानाको घर जग्गािाई 
सरुशक्षत गने टेवा पखायिको 
Design Drawingपेि 
गनुयपनेछ। 

(ङ) खानी, वालसङ्ग र वफरवफरे 
सञ्चािनको िालग दफा ५ को 
सलमलतिे लसफाररस गरे 
बमोशजम पाँच िाख रूपैयाँ 
देशख पच्चीस िाख रूपैयाँसम्म 
नगद धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी 
अलनवायय राख्नपुनेछ।  

(च) खानी स्वीकृलत बापत स्वीकृलत 
दस्तरु पचास हजार रूपैयाँ र 
लनकासी बापत माटो भएमा 
प्रलत क्य.ु वफ. एक रूपैयाँ र 
बािवुाको हकमा प्रलत क्य.ु 
वफ. सात रूपैयाँ दस्तरु िाग्न े
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छ। नवीकरर्ण बापत प्रलत वर्य 
पचास हजार रूपैयाँ दस्तरु 
िाग्नेछ।  

(३) वालसंग तथा वफरवफरे स्वीकृलतका 
िालग लनम्न काययववलध अपनाउन ुपनेछः- 

(क) वालसंग र वफरवफरेमा आउने 
कच्चा पदाथय वातावरर्ण प्रभाव 
मूल्याङ्कन (EIA)वा प्रारशम्भक 
वातावरर्ण मूल्याङ्कन(IEE) 
स्वीकृलत भएको श्रोतबाट मात्र 
ल्याउन ुपनेछ ।  

(ख) स्वीकृलतको िालग लनवेदन ददँदा 
दफा १ बमोशजमको काययववलध 
अपनाउन ुपनेछ। यस दफामा 
उल्िेख नभएमा ववर्यमादफा 
२ को उपदफा (३) बमोशजम 
हनुेछ। 

(ग) वालसंग र वफरवफरे सञ्चािन 
अनमुलत बापत दइुय िाख 
रूपैयाँ र नवीकरर्ण बापत एक 
िाख रूपैयाँ दस्तरु िाग्नछे । 
माटो भएमा प्रलत क्य.ु वफ. 
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एक रूपैया ँ र बािवुाको 
हकमा प्रलत क्य.ु वफ. सात 
रूपैयाँ दस्तरु िाग्ने छ। 

4. सावयजलनक जग्गा व्यवस्थापन गदाय अपनाउनपुने 
काययववलधः(१)नगर वालसको वहतमा खेिकुद 
मैदान, सामदुावयक स्कुि किेज भवन, मशन्दर 
तथा पाकय  लनमायर्णका िालग जग्गा व्यवस्थापन 
गदाय नगर सभाको लनर्णयय बमोशजम गनुयपनेछ।  

(२) नगरपालिका क्षेत्रलभत्र बाटो लबस्तार 
गदाय सावयजलनक जग्गा परी सो जग्गाबाट 
आवश्यकताभन्दा बढी माटो बािवुा लनशस्कएमा 
नगरस्तरीय शजल्िा दर रेट बमोशजम लबक्री गनय 
सवकनेछ। 

(३) सम्बशन्धत अन्य लनकायबाट स्वीकृत 
लिनपुने भएमा स्वीकृलत लिनपुनेछ।  

5. लनवेदन स्वीकृत गने काययववलधः(१) 
नगरपालिकािे लनवेदन स्वीकृत गदाय 
देहायबमोशजमको  सलमलतको लसफाररस बमोशजम 
गनुय पनेछ:- 

(क) नगरप्रमखु    
   -
संयोजक 
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(ख) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत  
   -सदस्य 

(ग) सम्बशन्धत वडा अध्यक्ष  
   -सदस्य 

(घ) ववपद व्यवस्थापन सलमलतको 
सभापलत  
 -सदस्य 

(ङ) वातावरर्ण तथा ववपद् 
ब्यवस्थापन िाखा प्रमखु 
 -सदस्य 

(च) अलधकृत स्तरको प्राववलधक 
(इशन्जलनयर)  -सदस्य सशचव 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको सलमलतको 
लसफाररस बमोशजम नगरपालिकािे दफा १ 
बमोशजमको लनवेदन स्वीकृत गनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम 
नगरपालिकािे गरेको लनर्णयय बमोशजम प्रमखु 
प्रिासकीय अलधकृत वा लनजिे तोकेको अलधकृत 
कमयचारीिेसम्बशन्धत जग्गा धनीसँग सम्झौता 
गनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोशजम गरेको 
सम्झौताको जानकारी शजल्िा समन्वय सलमलत, 
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शजल्िा प्रिासन कायायिय, महानगरीय प्रहरी 
पररसर र सम्बशन्धत क्षेत्रको सरुक्षा लनकायिाई 
समेत ददनपुनेछ। 

6. प्रदरु्र्ण लनयन्त्रर्ण गनेः(१) जग्गा सम्याउँदा,खानी 
वालसंग र वफरवफरे सञ्चािन गदाय  वातावरर्णमा 
प्रलतकूि प्रभाव पने गरी वा जनजीवन र 
जनस्वास्थिाई खतरा हनु ेगरी काम गनय पाइने 
छैन। 

(२) खानी, वालसंग र वफरवफरे सञ्चािकिे 
वा त्यस्तो सामग्री ढुवानी गदाय बाटोमा धिुो 
उडाउने, आवत जावतमा अवरोध पगु्ने गरी 
सवारी साधन चिाउन पाउने छैन। 

(३) जग्गा सम्याउँदा,खानी वालसंग र 
वफरवफरे सञ्चािन लबहान ६:०० बजे देशख 
बेिकुा ६:०० बजेसम्म मात्र काम गनय 
पाउनेछ। 

(४) नगरपालिकािे जग्गा सम्याउँदा,खानी 
वालसंग र वफरवफरे सञ्चािन गने काययको  
लनयलमत अनगुमन गदाय, सम्झौता बमोशजम कायय 
नगरेको पाएमा स्वीकृत अनमुलत रद्द गनय 
सक्नेछ। 
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(५) सावयजलनक जग्गाबाट उत्खन्न भै 
सकेपलछ उि स्थानमा लसमांकन गरी हररयािी 
कायम हनुे व्यवस्था गनुय पनेछ। 

(६) खानी, वालसंग र वफरवफरे सञ्चािकिे 
नगरपालिकािे समय समयमा ददएको लनदेिन 
पूर्णय रुपमा पािना गनुय पनेछ।  

(७) खानी, वालसंग र वफरवफरे सञ्चािकिे 
आफूिाइय आवयश्यक पने बाटो वर्ाययाममा 
समेत चल्न सक्ने गरी ममयत संभार गनुय पनेछ। 

(८) ववलभन्न स्थानमा भएका वालसंग 
कम्पनीिे आफूिे अनमुलत लिँदा कम्पनी 
रशजष्ट्रारको कायायिय तथा घरेि ु कायायियबाट 
ददएको लनदेिन जस्तै वालसङ्गबाट लनशस्कएको 
फोहोर पानीिाई आवश्यक उपचार गने 
Treatment Plant बनाई उपचार भैसकेको 
पानीिाई मात्र स्थानीय नदी तथा खोिामा 
खसाल्न ुपनेछ। 

7. जग्गा प्िवटङ्ग सम्बन्धी व्यवस्थाः(१)  
नगरपालिकालभत्र कुनै व्यशि संस्था समूहिे 
प्िवटङ्ग गनुय परेमा उपत्यका ववकास 
प्रालधकरर्णिाई लसफाररस गदाय देहाय बमोशजमगनुय 
पनेछ:- 
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(क) प्िवटङ्ग गनय चाहेको नापी 
नक्सा हाि भैराखेको जग्गाको 
अवस्था र प्िवटङ्ग पलछ हनुे 
अवस्था समेत देशखने गरी 
सम्बशन्धत वडाको लसफाररस 
सवहत कागजात पेि गनुय 
पनेछ। 

(ख) प्िवटङ्ग गदाय स्थानीय नदी 
नािा वनजंगि पलतय जग्गा 
आददिाई हालन नोक्सानी गने 
पाईने छैन। 

(ग) सम्बशन्धत वडाको सजयलमन 
मचुलु्का पेि गनुय पनेछ। 

(घ) प्िवटङ्गको लसफाररसको िालग 
लनवेदन दताय भइसकेपलछ दफा 
५ को सलमलतबाट अनगुमन 
गरी प्रलतवेदन माग गनुय 
पनेछ। 

(ङ) प्रलतवेदन प्राप्त भै सकेपलछ 
सम्पूर्णय कुरा ठीक भएमा 
प्िवटङ्गको िालग उपत्यका 
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ववकास प्रालधकरर्णमा लसफाररस 
गनुय पनेछ। 

(च) खण्ड (ङ) बमोशजमको 
लसफाररस गदाय पन्र रोपनी 
सम्मको पच्चीस हजार रूपैयाँ, 
पन्र रोपनीदेशख तीस 
रोपनीसम्मको िालग पचास 
हजार रूपैयाँ र सो भन्दा बढी 
क्षेत्रफि भएकोमा एक िाख 
रूपैयाँ दस्तरु िाग्नेछ।  

(छ) उपत्यका ववकास 
प्रालधकरर्णबाट स्वीकृलत भै 
आएपलछ प्िवटङ्ग कायय िरुु 
गदाय दफा १ र २ को 
व्यवस्था अनसुार स्वीकृलत 
लिन ुपनेछ। 

(२) उपत्यका ववकास प्रालधकरर्णबाट 
स्वीकृलत भई आएपलछ प्िवटङ्ग कायय 
सरुु गदाय दफा १ र २ व्यवस्था 
अनसुार स्वीकृलत लिनपुनेछ।  
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(३) प्िवटङ्ग गने जग्गाको सरकारी 
मूल्याङ्कनको एक प्रलतितिे हनु आउन े
रकम स्वीकृलत दस्तरु िाग्ने छ।  

8. जररबाना गनय सक्ने : कसैिे नगरपालिकाबाट  
स्वीकृत मापदण्ड भन्दा बावहर गई सम्झौता 
ववपरीत काम गरेको पाईएमा त्यस्तो स्वीकृलत 
रद्द गनय वा लनजिाई पचास हजार रूपैयाँसम्म  
जररवाना गने अलधकार प्रमखुिाई हनुेछ। 

9. यसै काययववलध बमोशजम हनुेःनगरपालिकाको 
प्राकृलतक श्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी छुटै्ट कानून 
लनमायर्ण नभएसम्म यस काययववलधमा िेशखएका 
कुरामा यसै काययववलध बमोशजम हनुेछ। यस 
काययववलधमा उल्िेख नभएका ववर्यको सम्बन्धमा 
नगर काययपालिका वा  नगर सभाको लनर्णयय 
बमोशजम हनुेछ। 

 

स्वीकृत लमलतः२०७५।३।१० 

आज्ञािे, 
    lbks sf]O{/fnf 

प्रमखु प्रिासकीय 
अलधकृत 


