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स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, 2074 को दपा 11 को उऩदपा 
(2) ऩ य 102 तथा भण्डनदेउऩङ्टय नगयऩाङ्झरकाको खानी तथा खङ्झनज ऩदाथथ  
सम्फन्धी व्मवस्था गनथ फनेको  ऐन , २०74 को दपा २८ रे ङ्छदएको अङ्झधकाय 
प्रमोग गयी भण्डनदेउऩङ्टय नगय कामथऩाङ्झरकारे देहामका ङ्झनमभहरु फनाएको छ । 

     ऩङ्चयच्छेद–१ 

प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब  :-  (१) मी ङ्झनमभहरुको नाभ “भण्डनदेउऩङ्टय 
नगयऩाङ्झरकाको खानी तथा खङ्झनज ऩदाथथ ङ्झनमभावरी, २०७७” यहेको छ। 

(२) मो ङ्झनमभावरी नगयकामथऩाङ्झरकारे ङ्ञस्वकृत गयी नगय प्रभङ्टखरे 
प्रभाङ्ञणत गयेको ङ्झभङ्झतफाट प्रायम्ब हङ्टनेछ। 

२. ऩङ्चयबाषा :- ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथथ नरागेभा मस ङ्झनमभावरीभा  ्

(क) “ऐन” बङ्ङारे भण्डनदेउऩङ्टय नगयऩाङ्झरकाको खानी  तथा खङ्झनज 
ऩदाथथ सम्फन्धी व्मवस्था गनथ फनेको ऐन, २०७४ सम्झनङ्ट ऩदथछ। 

(ख) “अनङ्टभङ्झतऩत्र” बङ्ङारे कङ्ट नै खङ्झनज ऩदाथथको खोजतरास, उत्खनन ्य 
ङ्झफक्री तथा ङ्झनकासी गनथ मस  ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ प्रदान गङ्चयएको 
अनङ्टभङ्झतऩत्र सम्झनङ्ट ऩछथ। 

(ग) “खानीद्वाय” बङ्ङारे खङ्झनज ऺेत्रफाट खङ्झनज ऩदाथथ फाङ्जहय ङ्झनकासा 
गङ्चयने भूरद्वाय सम्झनङ्ट ऩछथ। 

(घ) “खास खङ्झनज ऩदाथथ” बङ्ङारे कङ्ट नै खङ्झनज ऩदाथथको सम्फन्धभा 
ङ्जवबागरे खङ्झनज सम्झौता गयी खङ्झनज कामथ गनथ अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्छदएको वा 
कङ्ट नै खङ्झनज कामथ ङ्जवबाग तथा ङ्जवबागरे तोकेको अन्म सयकायी ङ्झनकामरे 
भात्र गनथ ऩाउने गयी नेऩार  सयकायरे तोकेको खङ्झनज ऩदाथथ सम्झनङ्ट 
ऩछथ। 
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(ङ) “सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे ङ्झनमभ 9 को उऩङ्झनमभ (3)  फभोङ्ञजभ गङ्छठत 
नगयस्तङ्चयम सङ्झभङ्झत सम्झनङ्टऩछथ। 

(च) “केन्र” बङ्ङारे ङ्झनमभ 16 फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएको खङ्झनज ऩदाथथ 
ङ्जवकास केन्र सम्झनङ्ट ऩछथ। 

(छ) “ङ्जवबाग” बङ्ङारे नेऩार सयकायरे बौगङ्झबथक अध्ममन , अनङ्टसन्धान 
तथा खङ्झनज सम्ऩदाको प्रफधथन एवॊ ङ्झफकासको राङ्झग सयकायी ङ्झनकामका 
रुऩभा गठन गयेको खानी तथा बगूबथ ङ्जवबाग सम्झनङ्ट ऩछथ। 

(ज) “साधायण ङ्झनभाथणभङ्टखी खङ्झनज ऩदाथथ ” बङ्ङारे सवथसाधायणरे ङ्झनजी 
प्रमोगको ङ्झनङ्झभत्त उऩमोग गयी आएको प्रचरनभा प्रङ्झतकङ्ट र असय नऩने 
गयी ङ्झनभाथण कामथको प्रमोगभा आउने साधायण भाटो, ढङ्टङ्गा ङ्झगट्टी, 
खङ्चयढङ्टङ्गा, स्रेट, फारङ्टवा, नङ्टन रगामतका खङ्झनज ऩदाथथहरु सम्झनङ्ट ऩछथ। 

 

 

ऩङ्चयच्छेद – २ 

खङ्झनज ऩदाथथको वगथ य स्तय, खङ्झनज कामथ गनथ चाहनेको मोग्मता, 
खोजतरास तथा उत्खनन ्सम्फङ्ञन्ध व्मवस्था 

३. खङ्झनज ऩदाथथको वगथ, स्तय तथा खङ्झनज कामथ गनथ चाहने व्मङ्ञिको मोग्मता:-  
(1) ऐनको दपा ३ क. को उऩदपा (१) भा उङ्ञलरङ्ञखत खङ्झनज ऩदाथथका 
वगथहरु ङ्झबत्र अनङ्टसूची–१ भा उलरेख बए फभोङ्ञजभका खङ्झनज ऩदाथथ यहनेछन ्। 

(२) खङ्झनज ऩदाथथ सम्फन्धी खङ्झनज कामथको स्तय तथा खङ्झनज कामथको 
अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्झरन चाहने व्मङ्ञिको मोग्मता सॊघीम तथा प्रदेश कानङ्टन तथा 
सयकायरे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 

4. खोजतरास कामथ सम्फन्धी व्मवस्था  ् (1) कङ्ट नै व्मङ्ञि वा सॊस्था रे गङ्टणस्तय 
तथा ऩङ्चयभाण मकीन बई नसकेको खङ्झनज ऩदाथथको खोजतरास कामथ गनथ 
चाहेभा खोजतरास कामथ सॊचारन गने सम्फङ्ञन्धत वडा कामाथरमको ङ्झसपाङ्चयस य 
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खोजतरास कामथको प्रस्ताङ्जवत मोजना सभेत सॊरग्न गयी अनङ्टसूची-2 फभोङ्ञजभको 
ढाॉचाभा नगयऩाङ्झरका सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदई प्रायङ्ञम्बक ङ्ञस्वकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ। 

(2) नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्र ऩने खङ्झनजको हकभा 
आवश्मक जाॉचफङ्टॉझ ऩश्चात खोजतरासका राङ्झग अनङ्टभङ्झत प्रदान गनेछ। मसयी 
अनङ्टभती प्राप्त गयेका उद्योगहरुरे खोजतरास कामथको अनङ्टभङ्झतको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
खोजतरास कामथको आकाय तथा ऺेत्रपरको ङ्जववयण, कामथ अवङ्झध उलरेख 
बएको ङ्झनस्सा वा प्रभाण नगयऩाङ्झरका सभऺ ऩेश गयेय भात्र प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ खोजतरास कामथ सॊचारन गनङ्टथ ऩनेछ। आफ्नो ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्र नऩने 
खङ्झनजको हकभा नगयऩाङ्झरकारे सम्फङ्ञन्धत ङ्जवबाग तथा ङ्झनकामभा ङ्झसपाङ्चयस गङ्चय 
ऩठाउन सक्नेछ। 

(3) खोजतरास कामथसॉग सम्फङ्ञन्धत शतथ तथा प्रावधानहरु सॊङ्घीम तथा 
प्रादेशीक कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

5. उत्खनन ्कामथ सम्फन्धी व्मवस्था  ्(1) कङ्ट नै व्मङ्ञिरे गङ्टणस्तय तथा ऩङ्चयभाण 
मकीन बई सकेको खङ्झनज ऩदाथथको उत्खनन ्कामथ गनथ चाहेभा  नगयऩाङ्झरकाको 
कामथऺ ेत्र ङ्झबत्र ऩनेको हकभा नगयऩाङ्झरकाफाट य ङ्जवबागफाट अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्झरनङ्ट 
ऩनेको हकभा ङ्जवबागफाट अनङ्टभती ऩत्र ङ्झरई उि अनङ्टभङ्झत ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
उत्खनन ्कामथको आकाय य ऺेत्रपरको ङ्जववयण साथै उत्खनन ्कामथ अवङ्झध 
उलरेख बएको ङ्झनस्सा वा प्रभाणको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ उत्खनन ्कामथ प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट अगावै 
नगयऩाङ्झरकाभा ऩेश गयी स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ। 

(2) उत्खनन ्कामथसॉग सम्फङ्ञन्धत शतथ तथा प्रावधानहरु सॊङ्घीम तथा 
प्रादेशीक कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद – 3 

खङ्झनज सम्ऩदा तथा वातावयण सॊयऺण 
६. खङ्झनज सम्ऩदा सॊयऺण: (१) अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त व्मङ्ञिरे खङ्झनज कामथ गदाथ 
सकेसम्भ उच्च भूलममङ्टि खङ्झनज ऩदाथथ उत्ऩादनभा जोड ङ्छदई बङू्झभराई न्मूनतभ 
असय ऩने गयी य खङ्झनज सम्ऩदाको अङ्झधकतभ उऩमोग (ङ्चयकबयी) हङ्टनेगयी गनङ्टथ 
ऩनेछ। 

(2) खङ्झनज कामथ गने व्मङ्ञिरे खङ्झनज कामथ गदाथ सो कामथफाट ङ्झनङ्ञस्कने 
अन्म ऩदाथथराई सकेसम्भ फढी उऩमोग गयी ङ्झफकायमङ्टि (वेष्ट) राई न्मूनतभ 
गनङ्टथ ऩनेछ। 

7. वातावयणभा उलरेखङ्झनम (ङ्झसङ्ञग्नङ्जपकेन्ट) प्रङ्झतकूर असय ऩयेको भाङ्झनने्  
ऐनको दपा ११ (क) को प्रमोजनको राङ्झग खङ्झनज कामथ गने व्मङ्ञिरे कङ्ट नै 
खङ्झनज कामथ गदाथ वातावयणभा ऩानथ सक्ने देहामका असयराई वातावयणभा 
उलरेखनीम (ङ्झसङ्ञग्नङ्जपकेन्ट) प्रङ्झतकङ्ट र असय ऩायेको  भाङ्झननेछ -् 

(क) खानी तथा आधायबतू सॊयचानाको ङ्जवकास गदाथ ब-ूउऩमोग तथा 
ब-ूसतहभा ङ्जवचरन लमाउन सक्ने। 

(ख) वन ङ्जवकास तथा वन्म जन्तङ्ट रोऩ हङ्टन सक्ने । 

(ग) खानीफाट फग्ने ऩानी तथा धाउ प्रशोधन गदाथ ङ्झनस्कने झोर 
ङ्जवकायहरुरे ऩानी प्रदूङ्जषत हङ्टन सक्ने। 

(घ) धङ्टवाॉ धङ्टरोरे हावा प्रदूङ्जषत हङ्टन सक्ने। 

(ङ) ङ्झिङ्झरङ्ग, व्राङ्जष्टङ तथा ठूरा भेङ्झसनहरुको प्रमोगरे ध्वनी प्रदूषण तथा 
कम्ऩन हङ्टन सक्ने। 

(च) ओबय फडेन टेङ्झरङ्ग आङ्छदरे ठोस ङ्जवकायको सभस्मा ऩैदा हङ्टन 
सक्ने। 
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(छ) ब-ूऺम, ऩैयो, ङ्झबयारो जङ्झभन फग्न,े भाटो फगाउने तथा फोटो फन्द 
हङ्टने जस्था सभस्मा ऩैदा हङ्टन सक्ने। 

(ज) जर प्रवाहभा ऩङ्चयवतथन तथा ऩानीको उऩमोगभा असङ्टङ्जवधा हङ्टन 
सक्ने। 

(झ) साॊस्कृङ्झतक, ऩङ्टयाताङ्ञत्वक स्थर तथा वनस्ऩङ्झत उद्यानहरुभा ऺङ्झत 
ऩङ्टग्न सक्ने। 

 

8. वातावयण सॊयऺणका सम्फन्धभा फचाउका उऩामहरु अऩनाउनङ्ट ऩने् खङ्झनज 
कामथ गने व्मङ्ञिरे वातावयण सॊयऺणका सम्फन्धभा देहाम फभोङ्ञजभका फचाउका 
उऩामहरु अऩनाउनङ्ट ऩनेछ्- 

(क) खङ्झनज ऺेत्र वङ्चयऩङ्चय सत ही तथा बङू्झभगत जरस्रोतभा कभ प्रबाव 
ऩने गयी कामथ गने। 

(ख) पोहोय ङ्झथग्राउने , ऩोखयी तथा ऩानी फग्ने उऩमङ्टि नारीको 
व्मवस्था गने। 

(ग) आवश्मकतानङ्टसाय एफ्लमङ्टएण्ट ङ्जिटभेण्टको उऩाम प्रमोग गने। 

(घ) ङ्जवषारङ्ट ग्माॉ स वा अत्मङ्झधक धूरो ङ्झनस्कन े खानीहरुभा प्रदूषण 
उत्ऩङ्ङ हङ्टने स्रोतभा सकेसम्भ  प्रदूषण न्मूनतभ गने उऩाम अवरम्फन 
गने। 

(ङ) ङ्जवषारङ्ट ग्मास वा अत्माङ्झधक धङ्टरो ङ्झनस्कने खानीहरुभा काभ गने 
काभदायहरुराई ग्माॉस ङ्जपलटय वा डष्ट भास्क प्रमोग गनथ रगाउने। 

(च) खङ्झनज कामथ गदाथ सकेसम्भ कभ भात्राभा ध्वनी उत्ऩङ्ङ हङ्टने 
ङ्जवष्पोटक ऩदाथथ वा मन्त्र उऩकयण प्रमोग गने। 

(छ) ङ्जवष्पोटक ऩदाथथको फैकङ्ञलऩक व्मवस्थाको रुऩभा ऩाईने आवाज 
नआउने साधन प्रमोग गने। 
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(ज) खङ्झनज कामथ गदाथ ङ्झनस्कने अनावश्मक ऩदाथथ (वेष्ट) उऩमङ्टि 
ठाउ“भा जम्भा गयी सो वङ्चयऩङ्चय ऩखाथर वा अन्म तङ्चयकाफाट घेयी 
फोटङ्झफरुवा रगाउने। 

(झ) खङ्झनज कामथ गदाथ सतही भाटो (टऩ सोमर) ङ्झनकालनङ्ट ऩने बएभा 
सो भाटो अरग्गै ठाॉउभा जम्भा गयी सङ्टव्मवङ्ञस्थत गने। 

(ञ) उत्खनन ्कामथ सभाप्त बएऩङ्झछ सो ठाउ “भा सतही भाटो ङ्झभराएय 
फोटङ्झफरुवा रगाउने। 

(ट) खतयाऩूणथ ऩदाथथ प्रमोग हङ्टने वा खङ्झनज ऩदाथथ उत्ऩादन गदाथ 
खतयाऩूणथ अवस्था सजृना हङ्टने खानीहरुभा आवश्मक सङ्टयऺात्भक उऩाम 
अवरम्फन गने। 

(ठ) खङ्झनज कामथ गदाथ वन फनस्ऩङ्झत तथा जीवजन्तङ्टभा सकेसम्भ न्मून 
असय ऩने गयी कामथ गने। 

(ड) खङ्झनज कामथ गदाथ प्राकृङ्झतक सौन्दमथ य साॊस्कृङ्झतक सम्ऩदाभा 
सकेसम्भ न्मून असय ऩने गयी कामथ गने। 

 

ऩङ्चयच्छेद – 4 

साधायण ङ्झनभाथणभङ्टखी खङ्झनज ऩदाथथ सम्फन्धी ङ्जवशेष व्मवस्था 

9. साधायण ङ्झनभाथणभङ्टखी खङ्झनज ऩदाथथको अनङ्टभङ्झत को राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩने्  
(१) ऐनको दपा १२ को उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ साधायण ङ्झनभाथणभङ्टखी खङ्झनज 
ऩदाथथको खङ्झनज कामथ गनथ चाहने व्मङ्ञिरे सोको अनङ्टभङ्झतको राङ्झग अनङ्टसङ्टची -3 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩङ्झनमभ ( १) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन प्राप्त बएऩङ्झछ उि ङ्झनवेदन 
नगयऩाङ्झरकारे ङ्झनवेदकको भाग फभोङ्ञजभ साधायण ङ्झनभाथणभङ्टखी खङ्झनज ऩदाथथको 
खङ्झनज कामथ गनथ अनङ्टभङ्झत ङ्छदने वा नङ्छदने बङे्ङ सम्फन्धभा जाॉचफङ्टझ गयी ङ्झसपाङ्चयश 
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गनथका राङ्झग प्राङ्जवङ्झधक  सङ्जहत सङ्ञम्भङ्झरत एक ङ्झनयीऺण सङ्झभङ्झत  गठन गयी 
ङ्झनङ्चयऺण गने छ।  

(3) उऩङ्झनमभ (2) फभोङ्ञजभ गङ्छठत सङ्झभङ्झतरे स्थरगत ङ्झनयीऺण गयी 
प्रङ्झतवेदन ऩेश गनेछ। 

(4) उऩङ्झनमभ (3) फभोङ्ञजभको ङ्झनयीऺण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक य सो 
सङ्झभङ्झतको सदस्महरु नगयऩाङ्झरकारे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(5) उऩङ्झनमभ (1) फभोङ्ञजभको ङ्झनवेदन उऩय सङ्झभङ्झतरे आवश्मक 
जाॉचफङ्टझ गदाथ अन्म ङ्झनमाभक ङ्झनकामहरुफाट अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेको हकभा सो 
कागजातहरु सङ्जहत य नगयऩाङ्झरकाको अङ्झधकाय ऺेत्र ङ्झबत्र ऩनेको हकभा 
आवश्मक प्रङ्जक्रमा ऩूया गङ्चय  ङ्झनवेदन ऩेश बएको देङ्ञखएभा ङ्झनवेदकको  भाग 
फभोङ्ञजभ साधायण ङ्झनभाथणभङ्टखी खङ्झनज ऩदाथथको खङ्झनज कामथको अनङ्टभङ्झत ङ्छदन 
भनाङ्झसफ देखेभा सोही कङ्ट याको ङ्झसपाङ्चयश नगय कामथऩाङ्झरका सभऺ ऩेश गनेछ । 
ङ्झनयीऺण सङ्झभङ्झतरे ऩेश गयेको प्रङ्झतवेदन उऩय नगय कामथऩाङ्झरकारे ङ्झनणथम गयी 
सॊचारनको स्वीकृङ्झत प्रदान गने ङ्झनणथम गनेछ। 

(6) उऩङ्झनमभ (5) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतफाट ङ्झसपाङ्चयश प्राप्त बएऩङ्झछ नगय 
कामथऩाङ्झरकारे ङ्झनवेदकराई खङ्झनज कामथ गनथ अनङ्टभङ्झत ङ्छदनङ्ट ऩूवथ ङ्जवबागको 
अनङ्टभङ्झत प्राप्त गनङ्टथऩने बए सो सभेत गयी नगयऩाङ्झरकाभा दताथ/सङ्टङ्ञचकृतका राङ्झग 
ऩेश हङ्टन ङ्टऩनेछ। तय ङ्जवबागरे खानी सञ्चारन गनथ अनङ्टभङ्झतऩत्र नङ्छदने गयी ङ्झनणथम 
गयेको हकभा नगय कामथऩाङ्झरकाफाट अनङ्टभङ्झत प्रदान गङ्चयने छैन । 

(7) भाङ्झथ जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन खानी सञ्चारन गनथ ङ्छदन 
ङ्झसपाङ्चयश गयेको ऺेत्र वन ऺेत्रङ्झबत्र ऩने  यहेछ बने नगयऩाङ्झरकाको सहभङ्झत ङ्झरनङ्ट 
ऩूवथ वन तथा वातावयण भन्त्रारमको सभेत सहभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

(8) नगयऩाङ्झरकारे नमाॉ खानी सॊचारन अनङ्टभती तथा स्वीकृङ्झत ङ्छदनङ्टऩूवथ 
उद्योगरे प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण गयाउनङ्टऩनेछ। 
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10. साधायण ङ्झनभाथणभङ्टखी खङ्झनज ऩदाथथको अनङ्टभङ्झत ऩत्र ङ्छदने्- (1) ङ्झनमभ 9 
फभोङ्ञजभको प्रावधान ऩूया बएभा नगयऩाङ्झरकारे अनङ्टसङ्टची–4 फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा 
आङ्झथथक ऐनरे तोकेको  दस्तङ्टय ङ्झरई ङ्झनवेदकराई साधायण ङ्झनभाथणभङ्टखी खङ्झनज 
ऩदाथथको अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्छदनेछ। 

(२) उऩङ्झनमभ (1) फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त गनथ अन्म ङ्झनकामहरुफाट 
साधायण ङ्झनभाथणभङ्टखी खङ्झनज ऩदाथथको अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त व्मङ्ञि  वा उद्योग रे 
नगयऩाङ्झरकाभा ङ्झनमभ 12 फभोङ्ञजभ अङ्झनवामथ रुऩभा दताथ वा सङ्टङ्ञचकृत बई सो 
आ.व.सम्भ अङ्झनवामथ रुऩभा नवीकयण गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(३) खङ्झनज ऩदाथथको उत्खनन,् सॊकरन, ङ्जवक्री तथा ङ्झनकासी कामथको 
राङ्झग ङ्छदइने अनङ्टभती तथा स्वीकृङ्झत ऩत्र जायी गने, प्रभाणऩत्र जायी गने, 
नङ्जवकयण गने य सूङ्ञचकृत गने अङ्झधकाय प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतराई हङ्टनेछ। 

 

11. अनङ्टगभन गने् (१) नगयऩाङ्झरकारे साधायण ङ्झनभाथणभङ्टखी खङ्झनज ऩदाथथको 
अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त व्मङ्ञिफाट खङ्झनज कामथ गदाथ ऐन य मस ङ्झनमभावरी तथा अन्म 
प्रचङ्झरत कानूनको ऩारना बए वा नबएको सम्फन्धभा अनङ्टगभन गनेछ । मसयी 
अनङ्टगभन गदाथ नगयऩाङ्झरकारे त्मस्तो अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त व्मङ्ञिराई आवश्मक 
ङ्झनदेशन ङ्छदन , खङ्झनज कामथ योक्का याख्न य साधायण ङ्झनभाथणभङ्टखी खङ्झनज कामथको 
अनङ्टभङ्झतऩत्र खायेज गनथ सक्नेछ । 

(२) उऩङ्झनमभ (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन 
नगयऩाङ्झरकारे खङ्झनज कामथ योक्का गदाथ वा साधायण ङ्झनभाथणभङ्टखी खङ्झनज कामथको 
अनङ्टभङ्झतऩत्र खायेज गदाथ सङ्झभङ्झत  भापथ त ङ्झसपाङ्चयश बएको हङ्टन ङ्टऩनेछ य सो को 
जानकायी ङ्जवबागभा ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(३) ङ्जवबागरे अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्छदने सम्फन्धभा सहभङ्झत प्रदान गदाथ उलरेख 
गयेका शतथ फन्देजहरु अनङ्टरुऩ खङ्झनजकामथ गयेको नऩाइएभा नगयऩाङ्झरकारे 
त्मस्तो खङ्झनज कामथ योक्का याख्नक वा अनङ्टभङ्झतऩत्र खायेज गनथ सक्नेछ । 
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ऩङ्चयच्छेद – 5 

खानी उद्योग दताथ, सङ्टङ्ञचकृत एवॊ नङ्जवकयण सम्फङ्ञन्ध व्मवस्था 
12. दताथ एवॊ सङ्टङ्ञचकृत य नङ्जवकयण गनङ्टथ ऩने - (1) नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र 
सॊचारन हङ्टने सम्ऩूणथ खानी तथा खानीजन्म उद्योगहरु नगयऩाङ्झरकाभा अङ्झनवामथ 
रुऩभा दताथ एवॊ सङ्टङ्ञचकृत हङ्टन ङ्टऩनेछ। 

 (2) नगयऩाङ्झरकाभा सूङ्ञचकृत बई तथा अनङ्टभती/स्वीकृङ्झत ङ्झरई सॊचाङ्झरत 
खानीजन्म उद्योगरे प्रत्मेक आङ्झथथक वषथ शङ्टरु बएको १ भङ्जहना ङ्झबत्र तोङ्जकएको 
शङ्टलक, कय वा दस्तङ्टय च ङ्टिा गयी नङ्जवकयण गनङ्टथऩनेछ। १ भङ्जहना ङ्झबत्र 
नङ्जवकयण नगने खानीजन्म उद्योगरे थऩ 10% जङ्चयवाना ङ्झतयी थऩ 3 भङ्जहना 
ङ्झबत्र नङ्जवकयण गनथ सक्नेछ।ङ्झफशेष अवस्था ऩङ्चय सो अङ्जवधबन्दा ऩङ्झछ नङ्जवकयण 
गनथ भाग गयेभा थऩ २५% जङ्चयवाना गयी नगयकामथऩाङ्झरकाफाट ङ्झनणथम गयाएय  
थऩ ६ भङ्जहना ङ्झबत्रभा नङ्जवकयण गनथ सक्नेछ। 

 

तय, मो ङ्झनमभ प्रायम्ब हङ्टन ङ्टअङ्ञघ वा मस नगयऩाङ्झरका स्थाऩना अगावै 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनमाभक ङ्झनकामहरुभा दताथ बई अनङ्टभङ्झत प्राप्त गङ्चय सॊचारनभा यहेका 
खानीजन्म उद्योगहरुरे मो ङ्झनमभ प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे 6 भङ्जहना ङ्झबत्रभा 
आवश्मक कागजात सङ्जहत सूचीकृत हङ्टन ङ्झनवेदन गयेभा नगयऩाङ्झरकारे तोकेको 
शङ्टलक तथा कय वाऩतको याजश्व दाङ्ञखरा गयी सङ्टङ्ञचकृत हङ्टन सक्नेछन।् साङ्जवक 
ङ्ञजलरा ङ्जवकास सङ्झभङ्झत तथा अन्म ङ्झनमाभक ङ्झनकामहरुभा दताथ बई नगयऩाङ्झरका 
शङ्टरु बएऩङ्झछका वषथहरुभा नङ्जवकयण हङ्टन फाॉकी यहेका उद्योगहरुराई सभेत 
नगयऩाङ्झरका शङ्टरु बएऩङ्झछका सफै वषथहरुको सफै आङ्झथथक वषथको राङ्झग 
तोङ्जकएको शङ्टलक तथा कय ङ्झरइ मो ङ्झनमभ प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे 6 भङ्जहना 
ङ्झबत्रभा एकैऩटक दताथ तथा सूङ्ञचकृत गयी प्रभाणऩत्र ङ्छदन सङ्जकनेछ। 
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(3) उऩङ्झनमभ (1) य (2) को प्रमोजनाथथ दताथ एवॊ सङ्टङ्ञचकृत हङ्टन चाहने 
उद्योगहरुरे नगयऩाङ्झरकाको  आङ्झथथक ऐनरे तोकेको  याजश्व दाङ्ञखरा गङ्चय 
अनङ्टसङ्टची–5 फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(4) उऩङ्झनमभ (3) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन प्राप्त बए ऩश्चात नमाॉ उद्योग 
दताथका राङ्झग सङ्झभङ्झतरे दताथ गनथका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गयेभा नगयऩाङ्झरकारे 
अनङ्टसङ्टची - 6 फभोङ्ञजभको दताथ प्रभाण ऩत्र प्रदान गनेछ। अन्म ङ्झनमाभक 
ङ्झनकामभा दताथ बई सॊचारन बइयहेका उद्योगहरुको हकभा वडा कामाथरमको 
ङ्झसपाङ्चयस ङ्झरई सूचीकृत गयेय प्रभाणऩत्र प्रदान गनेछ। 

(5) दताथ एवॊ सङ्टङ्ञचकृत बएऩश्चात सॊचारनका राङ्झग ङ्जवबाग तथा 
नगयऩाङ्झरकाफाट अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ। नमाॉ दताथ हङ्टने उद्योगरे सॊचारन ऩूवथ 
आवश्मक वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन नगयऩाङ्झरकाफाट वा सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामहरुफाट ङ्ञस्वकृत गयाउनङ्ट ऩनेछ तय अन्म ङ्झनमाभक ङ्झनकामभा दताथ बई 
सॊचारन बइयहेका उद्योगहरुको सङ्टङ्ञचकृतको हकभा मो प्राफधान रागू हङ्टने छैन 
। 

(6) दताथ एवॊ सङ्टङ्ञचकृत बएका उद्योगहरुरे वाङ्जषथक रुऩभा नङ्जवकयण 
गनङ्टथऩनेछ। नङ्जवकयणका राङ्झग ङ्झनमभ 14 फभोङ्ञजभ सो आङ्झथथक फषथसम्भको 
योमलटी यकभ च ङ्टिा गयेको प्रभाण सभेत ऩेश गनङ्टथऩनेछ। उद्योग नङ्जवकयण बए 
ऩश्चात भात्र ङ्झनमभ 10 फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत प्रदान गङ्चयनेछ। 

 

13. अन्म खङ्झनज ऩदाथथ ऩत्ता रागेभा ऩङ्टन् अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्झरनङ्ट ऩने :-  (१) 
खोजतरास कामथ वा उत्खनन ्कामथको अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त व्मङ्ञिरे खङ्झनज कामथ 
गदाथ अनङ्टभङ्झतऩत्रभा उलरेङ्ञखत खङ्झनज ऩदाथथ फाहेक अन्म खङ्झनज ऩदाथथ ऩत्ता 
रागेभा सोको जानकायी ऩन्र ङ्छदन ङ्झबत्र नगयऩाङ्झरकाराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य 
ङ्जवबागफाट ङ्ञस्वकृती ऩाएभा ङ्झनजराई त्मस्तो खङ्झनज ऩदाथथको खङ्झनज कामथ गनथ 
प्राथङ्झभकताको आधायभा अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्छदईनेछ। 
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(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्रभा उङ्ञलरङ्ञखत खङ्झनज ऩदाथथ 
फाहेक अन्म खङ्झनज ऩदाथथ ऩत्ता रगाउने अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त व्मङ्ञिरे त्मस्तो 
खङ्झनज ऩदाथथको खङ्झनज कामथ गनथ चाहेभा ङ्जवबागराई जानकायी ङ्छदएको ङ्झभङ्झतरे 
तीस ङ्छदन ङ्झबत्र प्रचङ्झरत ऐन कानून फभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमा ऩूया गयी खोजतरास 
कामथ वा उत्खनन ्कामथ गने अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

(३) उऩङ्झनमभ (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन अनङ्टभङ्झतऩत्र 
प्राप्त व्मङ्ञिराई देहामका अवस्थाभा त्मस्तो खङ्झनज ऩदाथथको खङ्झनज कामथ गने 
अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्छदईने छैन्– 

(क) खङ्झनज ऩदाथथ ऩत्ता रागेको ऩन्र ङ्छदन ङ्झबत्र जानकायी 
नङ्छदएभा। 

(ख) अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त व्मङ्ञिरे खङ्झनज कामथ गनथ असभथथता 
देखाएभा। 

(४) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ प्रथङ्झभकता प्राप्त व्मङ्ञिरे खङ्झनज कामथ 
गनथ अनङ्टभङ्झतऩत्र नङ्झरएभा ङ्जवबाग को ङ्ञस्वकृङ्झत य अनङ्टभती प्राप्त अन्म कङ्ट नै 
व्मङ्ञिराई नगयऩाङ्झरकारे त्मस्तो खङ्झनज ऩदाथथको खङ्झनज कामथ गनथ अनङ्टभङ्झतऩत्र 
ङ्छदन सक्नेछ। 

14. योमलटी फङ्टझाउनङ्ट ऩने् (१) उत्खनन ्कामथको अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त व्मङ्ञिरे 
खानीद्वायफाट प्रत्मेक ऩटक खङ्झनज ऩदाथथ फाङ्जहय ङ्झनकालदा त्मसयी ङ्झनकाङ्झरएको 
खङ्झनज ऩदाथथको ऩङ्चयभाणको आधायभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको  योमलटी 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उत्खनन ्कामथको अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त व्मङ्ञिरे उऩङ्झनमभ (१) 
फभोङ्ञजभ फङ्टझाउनङ्ट ऩने योमलटी फाऩतको यकभ प्रत्मेक भङ्जहना सभाप्त बएको 
ङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदनङ्झबत्र भाङ्झसक उत्ऩादन ङ्जववयणसङ्जहत दाङ्ञखरा गनङ्टथऩनेछ। 

(३) उत्खनन ्कामथको अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त व्मङ्ञिरे उऩङ्झनमभ (२) भा 
तोङ्जकएको म्मादङ्झबत्र योमलटी फाऩतको यकभ दाङ्ञखरा नगयेभा सो म्माद सभाप्त 
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बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनासम्भ फङ्टझाउनङ्ट ऩने योमलटी यकभको दश प्रङ्झतशत , छ 
भङ्जहनासम्भ फीस प्रङ्झतशत य एक वषथसम्भ तीस प्रङ्झतशतका दयरे अङ्झतङ्चयि यकभ 
योमलटी यकभभा थऩ गयी फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ । 

15. स्थानीम ङ्जवकास शङ्टलक  :-  उत्खनन ्कामथको अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त व्मङ्ञिरे 
खानीद्वायफाट प्रत्मेक ऩटक खङ्झनज ऩदाथथ फाङ्जहय ङ्झनकालदा त्मसयी ङ्झनकाङ्झरएको 
खङ्झनज ऩदाथथको ऩङ्चयभाणको आधायभा ङ्झनमभ  १4 को उऩङ्झनमभ (2) फभोङ्ञजभ 
तोङ्जकएको योमलटीको दश प्रङ्झतशतरे हङ्टने स्थानीम ङ्जवकास शङ्टलक 
नगयऩाङ्झरकाराई फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ। 

1६. उत्खनन,् ङ्जवक्री तथा ङ्झनकासी कय :- ङ्झनमभ 12 को उऩङ्झनमभ (2) भा 
तोङ्जकएको फाङ्जषथक नङ्झफकयण शङ्टलक तथा कय फाहेक खानीजन्म उद्योगरे 
नगयऩाङ्झरकारे तोकेको उत्खनन,् ङ्जवक्री तथा ङ्झनकासी कय तोङ्जकएको अवङ्झधङ्झबत्र 
दाङ्ञखरा गनङ्टथ ऩनेछ।मस ङ्जकङ्झसभको कय नगयऩाङ्झरकारे ठेक्का तथा अभानतफाट 
ङ्जवक्री तथा ङ्झनकासी कै अवस्थाभा सभेत उठाउन सक्नेछ । 

   ऩङ्चयच्छेद – 6 

ङ्जवङ्जवध 

17. खङ्झनज ऩदाथथ ङ्जवकास केन्रको स्थाऩना य काभ , कतथव्म य अङ्झधकाय 
सम्फन्धी व्मवस्था  ्(1) खानी तथा खङ्झनज ऩदाथथको स्रोतहरुको ङ्जवकास गने एवॊ 
खङ्झनज कामथभा सहमोग ऩङ्टमाथ(उने सम्फन्धी कामथक्रभ सञ्चारन गनथ नगयऩाङ्झरकारे 
एक खङ्झनज ऩदाथथ ङ्जवकास केन्रको स्थाऩना गनथ सक्नेछ। 

(2) उऩङ्झनमभ (1) फभोङ्ञजभको केन्रको काभ , कतथव्म य अङ्झधकाय देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्– 

(क) खङ्झनज नीङ्झतको तजङ्टथभा गने। 
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(ख) खङ्झनज ऩदाथथको सॊयऺण , सम्फर्द्थन य ङ्जवकास गनथ आवश्मक 
कामथक्रभहरु तमाय गयी रागङ्ट गने, गयाउने। 

(ग) खङ्झनज उद्योगभा आईऩयेका सभस्माहरुको ङ्झनयाकयण गनथ 
आवश्मक कामथ गने। 

(घ) खङ्झनज ऩदाथथ सम्फन्धी अन्म प्रव र्द्थनात्भक कामथक्रभ सञ्चारन गने , 

गयाउने। 

(ङ) अन्म आवश्मक कामथहरु गने। 

(3) केन्ररे ङ्जवशेष सङ्झभङ्झत गठन गनथ सक्ने  ् 

(क) केन्ररे खङ्झनज ऩदाथथको ङ्जवकास एवॊ प्रव र्द्थनसॉग सम्फङ्ञन्धत कङ्ट नै 
ङ्झनङ्ञश्चत कामथ सञ्चारन गनथ आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्जवशेष सङ्झभङ्झत गठन 
गनथ सक्नेछ। 

(ख) उऩङ्झनमभ (क) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने ङ्जवशेष सङ्झभङ्झतको काभ , कतथव्म 
तथा अङ्झधकाय य कामथङ्जवङ्झध नगयऩाङ्झरकारे तोङ्जकङ्छदए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

18. खास खङ्झनज ऩदाथथ सम्फङ्ञन्ध व्मवस्था  ्खास खङ्झनज ऩदाथथ सम्फङ्ञन्ध सम्ऩूणथ 
व्मवस्था प्रचङ्झरत सॊघीम एवॊ प्रादेङ्ञशक कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

19. खङ्झनज तथा खङ्झनज ऩदाथथ सम्फन्धी अन्म व्मवस्था  ्मस ङ्झनमभभा उलरेख 
बएको व्मवस्था मसै ङ्झनमभ अनङ्टसाय य उलरेख नबएको व्मवस्थाको हकभा 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

20. ङ्झनमभ तथा अनङ्टसूचीभा हेयपेय तथा थऩघट गनथ सक्ने्  नगयऩाङ्झरकारे 
स्थानीम याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी मस ङ्झनमभावरी अन्तयगतका ङ्झनमभहरु 
तथा अनङ्टसूचीभा आवश्मक हेयपेय तथा थऩघट गनथ सक्नेछ। 

21. मसै ङ्झनमभावरी अनङ्टसाय हङ्टने् साङ्जवक ङ्ञजलरा ङ्जवकास सङ्झभङ्झतभा दताथ बई 
सॊचारनभा यहेका खानीजन्म उद्योगहरुको दताथ, सूङ्ञचकृत, नङ्जवकयण य सॊचारन 
कामथ मसै ङ्झनमभावरीभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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अनङ्टसूची–१ 

खङ्झनज ऩदाथथको वगथ 
(ङ्झनमभ ३ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

१. खङ्झनज ऩदाथथको प्रकृङ्झतको आधायभा गङ्चयएको वगीकयणङ्झबत्र देहामका 
खङ्झनजऩदाथथहरु यहनेछन ्: 
(क) धातङ्ट खङ्झनज ्धात ङ्ट खङ्झनजको वगथहरु ङ्झबत्र देहामका खङ्झनज ऩदाथथहरु 
यहनेछन्् – 

१. सङ्टन २. मङ्टयेङ्झनमभ ३. लऩाङ्जटनभ ४. थोङ्चयमभ ५. जस्ता ६. चाॉदी ७. ङ्झससा 
८. ताभा ९. ङ्झनकर १०. कोवालट ११. ङ्जटन १२. टगस्टन १३. भङ्झरडेनभ 
१४. वेङ्चयङ्झरमभ १५. नामोङ्जवमभ १६. टान्टारभ १७. कोङ्झभमभ १८. 
भ्मानाङ्झडमभ १९. ङ्जवस्भङ्टथ २०. ङ्जटटाङ्झनमभ २१. अरङ्टङ्झभङ्झनमभ २२. पराभ 
२३. अधातङ्ट खङ्झनज ऩदाथथ वगथ ङ्झबत्र नऩने खङ्झनज ऩदाथथहरु । 

(ख) अधातङ्ट खङ्झनज ्अधात ङ्ट खङ्झनजको वगथहरु ङ्झबत्र देहामका खङ्झनज ऩदाथथहरु 
यहनेछन ्:- 
१. ङ्जहया २. रुवी ३. सपामय ४. इभयलड ५. कोयण्डभ ६. टोऩाज ७. 
टङ्टभाथङ्झरन ८. गानेट ९. एकङ्ट भेङ्चयन १०. काइनाइट ११. वेङ्चयर १२. 
म्माग्नेसाइट १३. खयी १४. प्राकृङ्झतक (फामोजेङ्झनक) ग्मास १५. च ङ्टनढङ्टॊगा १६. 
पोस्पेट धाउ १७. ङ्जक्रष्टर क्वाजथ १८. पेलडस्ऩाय १९.क्मारसाइट २०. 
डोरोभाइट २१. शाङ्झरग्राभ तथा अन्म पोङ्झसरहरु २२. गेय्पाइट २३. ङ्ञजप्सभ 
२४. नङ्टन २५. गेरु २६. औद्योङ्झगक भाटो २७. साधायण भाटो २८. पामय 
क्रे २९. ङ्झसङ्झरका फारङ्टवा ३०. केओङ्झरन ३१. अभ्रख ३२. ऩत्थय कोइरा 
३३. भट्टी कोइरा ३४. भाफथर ३५. ग्रनेाइट ३६. साइनाइट ३७. 
एङ्ञम्पफोराइट ३८. क्वाजाथइट ३९. साधायण ङ्झनभाथण ढङ्टॊगा, फारङ्टवा, ङ्झगट्टी तथा 
स्रेट ४०. डेकोयेङ्जटब ढङ्टॊगा । 
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२. खङ्झनज ऩदाथथको भहत्वको आधायभा गङ्चयएको वगीकयणङ्झबत्र देहामका खङ्झनज 
ऩदाथथहरु यहनेछन:्- 
(क) अङ्झत भहत्वऩूणथ खङ्झनज :- 
१. सङ्टन २. मङ्टयेङ्झनमभ ३. लऩाङ्जटनभ ४. थोङ्चयमभ ५. ङ्जहया ६. रुफी ७. सपामय 
८. इभयलड ९. कोयण्डभ । 

(ख) भहत्वऩूणथ तथा फहङ्टभूलम खङ्झनज :- 
१. जस्ता २. चाॉदी ३. ङ्झससा ४. ताभा ५. ङ्झनकर ६. कोवालट ७. ङ्जटन ८. 
टॊगस्टन ९. भङ्झरडेनभ १०. फेङ्चयङ्झरमभ ११. नामोङ्झफमभ १२. टान्टारभ १३. 
क्रोङ्झभमभ १४. भ्मानाङ्झडमभ १५. ङ्जवस्भङ्टथ १६. ङ्जटटाङ्झनमभ १७. टोऩाज १८. 
टङ्टभाथङ्झरन १९. गानेट २०. एकङ्ट भेङ्चयन २१. काइनाइट २२. फेङ्चयर २३. 
म्माग्नेसाइट २४. खयी २५. प्राकृङ्झतक (फामोजेङ्झनक) ग्मास २६. चनूढङ्टॊगा २७. 
पोस्पेट धाउ २८. ङ्जक्रष्टर क्वाजथ २९. पेलडस्ऩाय ३०. क्मारसाइट ३१. 
डोरोभाइट ३२. शाङ्झरग्राभ तथा अन्म पोङ्झसरहरु ३३. ग्रपेाइट ३४. 
ङ्ञजप्सभ। 

(ग) साभान्म खङ्झनज :- 
१. अरङ्टङ्झभङ्झनमभ २. पराभ ३. ४. नङ्टन ५. गेरु ६. औद्योङ्झगक भाटो ७. 
साधायण भाटो ८. पामय क्रे ९. ङ्झसङ्झरका फारङ्टवा १०. केओङ्झरन ११. अभ्रख 
१२. ऩत्थय कोइरा १३. भट्टी कोइरा १४. भाफथर १५. ग्रनेाइट १६. 
साइनाइट १७. एङ्ञम्पफोराइट १८. क्वाजाथइट १९. साधायण ङ्झनभाथणभङ्टखी ढङ्टॊगा, 
फारङ्टवा, ङ्झगट्टी तथा स्रेट २०. डेकोयेङ्जटब ढङ्टॊगा २१. अङ्झत भहत्वऩूणथ खङ्झनज य 
भहत्वऩूणथ तथा फहङ्टभङ्टलम खङ्झनज ङ्झबत्र ऩयेका खङ्झनज ऩदाथथ फाहेकका अन्म खङ्झनज 
ऩदाथथहरु । 
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अनङ्टसूची – 2 

(ङ्झनमभ 4 को उऩङ्झनमभ (1) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 

श्रीभान ्प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतज्मू, 

भण्डनदेउऩङ्टय नगयऩाङ्झरका 
भहादेवस्थान, काभ्रऩेराञ्चोक। 

भहोदम, 

भैरे / हाभीरे सॊघीम एवॊ प्रादेङ्ञशक कानून साथै भण्डनदेउऩङ्टय 
नगयऩाङ्झरकाको खानी तथा खङ्झनज ऩदाथथ सम्फङ्ञन्ध व्मवस्था गनथ फनेको 
ऐन, २०७४ तथा खानी तथा खङ्झनज ऩदाथथ सम्फङ्ञन्ध ङ्झनमभावरी, २०77 
फभोङ्ञजभ देहामको ङ्जववयण खोरी खोजतरास कामथको अनङ्टभङ्झतऩत्रको राङ्झग 
ङ्झनवेदन गयेको छङ्ट /छौं । 

१. व्मङ्ञिको नाभ :– 

हङ्टराक ठेगाना:-       
 ऩेशा्  

टेङ्झरपोन नॊ:-       
 फ्माक्स्  

२. सॉगङ्छठत सॊस्था, पभथ य कम्ऩनीको, 
            नाभ :-        
 टेरेक्स नॊ. :  

            हङ्टराक ठेगाना :-       
 फ्माक्स नॊ.:-  

टेङ्झरपोन नम्फय :-          
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दताथ बएको नम्फय य ङ्झभङ्झत् 
दताथ बएको ङ्झनकाम :- 
भङ्टख्म सॊचारक :- 
ऩत्राचाय गने इभेर ठेगाना् 
३. खोज तरास कामथ गनथ चाहेको खङ्झनज ऩदाथथ :- 
४. खोज तरास कामथको राङ्झग भाग गयेको अवङ्झध :- 
५. खोजतरास कामथ गनथ भाग गयेको ऺेत्रको चौहडी ङ्जववयण य स्केर 
नक्सा :- 
काभ्रऩेराञ्चोक ङ्ञजलरा भण्डनदेउऩङ्टय नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ........... स्थान 
............. टोऩोङ्झसट नॊ. ..........भूर ङ्ञचन्ह ................ फाट ऩूवथ 
............ ङ्झभटय ऩङ्ञश्चभ ........... ङ्झभटय उत्तय ......... ङ्झभटय ............. 
दङ्ञऺण .............. ङ्झभटय…………..जम्भा ………… वगथ ङ्जक. ङ्झभ. । 

 

६. खोजतरास कामथ गनथ भाग गयेको ऺेत्रको बउूऩमोग ङ्जववयण :- 
(क) गाउॉ वङ्ञस्त 

(ख) वन 

(ग) खोरा, नारा, ऩङ्टर, फाटो सावथजङ्झनक स्थर आङ्छद 

(घ) जग्गाको ङ्जकङ्झसभ :- आवादी / ऩङ्झतथ /सयकायी / सावथजङ्झनक 

(ङ) खोज तरास कामथ गनथ भाग गयेको ऺेत्र ङ्झबत्र ऩङ्जहरे खानी खोज 
तरास वा उत्खनन ्कामथ बएको वा बैयहेको छ, छैन 

(च) खोज तरास कामथ गनथ भाग गयेको ऺेत्र नङ्ञजक खोज तरास वा 
खानी ऺेत्र बएभा सोको ङ्जववयण 
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७. प्राङ्जवङ्झधकको व्मवस्था :- 
(१) आपै बए  
(क) व्मवसाङ्जमक मोग्मता य ताङ्झरभ :- 
(ख) अनङ्टबव :- 
(२) अन्म बए  
(क) नाभ य ठेगाना :- 
(ख) व्मवसाङ्जमक मोग्मता य ताङ्झरभ :- 
(ग) अनङ्टबव :- 
ङ्झनवेदक, 
दस्तखत :- 
नाभ :- 
ठेगाना्- 
ङ्झभङ्झत :- 
सॊरग्न कागजातहरु :- 
१. व्मवसाङ्जमक मोग्मता य ताङ्झरभको प्रभाण। 

२. अनङ्टबव। 

३. नागङ्चयकता य कम्ऩनी पभथ य सॊस्थाको प्रभाण। 

४. सम्फङ्ञन्धत वडा कामाथरमको ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र य सजथङ्झभन भङ्टच ङ्टलका। 

५. कामथ मोजना। 

6. उद्योग सॊचारन ऺेत्रको प्रभाङ्ञणत नाऩी नक्सा। 

7. व्मङ्ञिगत/कम्ऩनीको नाभको जग्गाधनी प्रभाणऩूजाथ 
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अनङ्टसूची-3:  

साधायण ङ्झनभाथणभङ्टङ्ञख खङ्झनज ऩदाथथको खङ्झनज कामथको अनङ्टभङ्झतऩत्रको 
ङ्झनवेदन 

(ङ्झनमभ 9 को उऩङ्झनमभ (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
                                                                 ङ्झभङ्झत :- 

श्री भण्डनदेउऩङ्टय नगयऩाङ्झरका, 
भहादेवस्थान, काभ्रऩेराञ्चोक। 

भहोदम, 

भैरे / हाभीरे सॊघीम एवॊ प्रादेङ्ञशक कानून साथै भण्डनदेउऩङ्टय 
नगयऩाङ्झरकाको खानी तथा खङ्झनज ऩदाथथ सम्फङ्ञन्ध व्मवस्था गनथ फनेको 
ऐन, २०७४ तथा खानी तथा खङ्झनज ऩदाथथ सम्फङ्ञन्ध ङ्झनमभावरी, २०77 
फभोङ्ञजभ ङ्झनम्न फभोङ्ञजभको ऺेत्रभा साधायण ङ्झनभाथणभङ्टङ्ञख खङ्झनज ऩदाथथ 
................को खङ्झनज कामथको अनङ्टभङ्झतको राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभको 
ङ्जववयण खोरी ङ्झनवेदन गयेको छङ्ट/छौं । 

१. व्मङ्ञिको, 
नाभ :–                                                 
ऩेशा :– 

हङ्टराक ठेगाना :–                                         
फ्माक्स नॊ. :– 

टेङ्झरपोन :-–                                            
टेरेक्स :- 
ऩत्राचाय गने इभेर ठेगाना्- 
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२. सॉगङ्छठत सॊस्था/  पभथ :-                                                      
कम्ऩनीको,  नाभ :– 

हङ्टराक :– 

टेङ्झरपोन नम्फय :–        
 फ्माक्स नॊ. : – 

टेरेक्स नॊ.:–        
 दताथ ङ्झभङ्झत य नॊ.: – 

दताथ बएको ङ्झनकाम :– 

भङ्टख्म सॊचारक :– 

ऩत्राचाय गने इभेर ठेगाना्- 
३. खङ्झनज कामथ गनथ चाहेको खङ्झनज ऩदाथथ :- 
४. खङ्झनज कामथ गनथ चाहेको अवङ्झध :- 
५. प्राङ्जवङ्झधकको व्मवस्था :- 

(१) आपै बए (क) व्मवसाङ्जमक मोग्मता य ताङ्झरभ 

(ख) अनङ्टबव 

(२) अन्म बए (क) नाभ य ठेगाना 
(ख) व्मवसाङ्जमक मोग्मता य ताङ्झरभ 

(ग) अनङ्टबव 

६. साधायण ङ्झनभाथणभङ्टङ्ञख खङ्झनज ऩदाथथको खङ्झनज ्कामथ गनथ भाग गयेको 
ऺेत्रको चौहङ्जर्द् ङ्जववयण :- 
काभ्रऩेराञ्चोक ङ्ञजलरा भण्डनदेउऩङ्टय नगयऩाङ्झरका वडा नॊ 
..................... स्थान ............. को .......... राई भूर ङ्ञचन्ह भानी 
सो फाट ऩूवथ ............ ङ्झभटय ऩङ्ञश्चभ ........... ङ्झभटय उत्तय ......... 
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ङ्झभटय ............. दङ्ञऺण .............. ङ्झभटय…………..जम्भा ………… 

वगथ ङ्जक. ङ्झभ.। 

सॊरग्न कागजातहरु :-                                       
1. प्रभाङ्ञणत नाऩी नक्शा 
2. जग्गाधनी प्रभाणऩूजाथ 
3. 
4. 
5. 
 ङ्झनवेदकको,– 

दस्तखत :- 
नाभ :- 
ठेगाना्- 
ङ्झभङ्झत :- 
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अनङ्टसूची – ४ 

साधायण ङ्झनभाथणभङ्टङ्ञख खङ्झनज ऩदाथथको खङ्झनज कामथको अनङ्टभङ्झतऩत्र 
(ङ्झनमभ 10 को उऩङ्झनमभ (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

 

भण्डनदेउऩङ्टय नगयऩाङ्झरका 
नगयकामथऩाङ्झरकाको कामाथरम 

भहादेवस्थान, काभ्रऩेराञ्चोक 

फागभती प्रदेश, नेऩार 

 ङ्झभङ्झत : 

………. प्रदेश ……… ङ्ञजलरा ……      न.ऩा./गा.ऩा. वडा नॊ  ……. 

फस्ने श्री …………………        राई  भण्डनदेउऩङ्टय नगयऩाङ्झरकाको खानी 
तथा खङ्झनज ऩदाथथ सम्फङ्ञन्ध व्मवस्था गनथ फनेको ऐन , २०७४ तथा खानी 
तथा खङ्झनज ऩदाथथ सम्फङ्ञन्ध ङ्झनमभावरी, २०77 फभोङ्ञजभ ङ्झनम्न ङ्झरङ्ञखत 
ऺेत्र ङ्झबत्र ङ्झभङ्झत ………… देङ्ञख ङ्झभङ्झत ………….. सम्भ साधायण 
ङ्झनभाथणभङ्टङ्ञख खङ्झनज ऩदाथथको खङ्झनज कामथ गनथ ङ्झभङ्झत् 20....../..../..... 
को नगयकामथऩाङ्झरकाको ङ्झनणथमानङ्टसाय मो खानी उत्खनन ्अनङ्टभङ्झतऩत्र प्रदान 
गङ्चयएको छ । 

 

१.खङ्झनज ऩदाथथको ङ्जकङ्झसभ  ्
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२.साधायण ङ्झनभाथणभङ्टङ्ञख खङ्झनज ऩदाथथको खङ्झनज कामथ गने ऺेत्रको 
ङ्जववयण  ्

काभ्रऩेराञ्चोक ङ्ञजलरा भण्डनदेउऩङ्टय नगयऩाङ्झरका वडा नॊ 
..................... स्थान ............. को .......... राई भूर ङ्ञचन्ह 
भानी सो फाट ऩूवथ ............ ङ्झभटय ऩङ्ञश्चभ ........... ङ्झभटय उत्तय 
......... ङ्झभटय ............. दङ्ञऺण .............. ङ्झभटय…………..जम्भा 
………… वगथ ङ्जक. ङ्झभ./........हेक्टय 

                                        अनङ्टभङ्झतऩत्र प्रदान गने अङ्झधकायीको्     

                                                                          दस्तखत् 
नाभ् 
ऩद् 
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अनङ्टसूची – 5 

दताथ एवॊ सङ्टङ्ञचकृत ङ्झनवेदन 
(ङ्झनमभ 12 को उऩङ्झनमभ (3) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

ङ्झभ
ङ्झत् 

श्रीभान ्प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतज्मू, 

भण्डनदेउऩङ्टय नगयऩाङ्झरका 
भहादेवस्थान, काभ्रऩेराञ्चोक। 

ङ्जवषम् दताथ/सङ्टङ्ञचकृत सम्फन्धभा। 
भहोदम, 

भैरे /हाभीरे सॊघीम एवॊ प्रादेङ्ञशक कानून साथै भण्डनदेउऩङ्टय 
नगयऩाङ्झरकाको खानी तथा खङ्झनज ऩदाथथ सम्फङ्ञन्ध व्मवस्था गनथ फनेको 
ऐन, २०७४ तथा खानी तथा खङ्झनज ऩदाथथ सम्फङ्ञन्ध ङ्झनमभावरी, 
२०77फभोङ्ञजभ देहामको ङ्जववयण खोरी उद्योग दताथ एवॊ सङ्टङ्ञचकृतका  
राङ्झग ङ्झनवेदन गयेको छङ्ट/छौं । 

१. व्मङ्ञिको नाभ :– 

हङ्टराक ठेगाना:-       
 ऩेशा्  

टेङ्झरपोन नॊ:-        

फ्माक्स् 
ऩत्राचाय गने इभेर ठेगाना्- 
 

२. सॉगङ्छठत सॊस्था, पभथ य कम्ऩनीको, 
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नाभ :-         

टेरेक्स नॊ. : 
हङ्टराक ठेगाना :-        

फ्माक्स नॊ.:- 
टेङ्झरपोन नम्फय :-          

दताथ बएको ङ्झभङ्झत नम्फय् 
दताथ बएको ङ्झनकाम :- 
भङ्टख्म सॊचारक :-   

ऩत्राचाय गने इभेर ठेगाना्- 
३. खङ्झनज कामथ गनथ चाहेको खङ्झनज ऩदाथथ :- 
४. खङ्झनज कामथको राङ्झग ङ्ञस्वकृत ऩङ्चयभाण :- 
५. खङ्झनज कामथ गने वा उद्योग सॊचारन हङ्टने ऺ ेत्रको चौहडी ङ्जववयण य 
स्केर नक्सा :- 
काभ्रऩेराञ्चोक ङ्ञजलरा भण्डनदेउऩङ्टय नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ........... स्थान 
............. टोऩोङ्झसट नॊ. ..........भूर ङ्ञचन्ह ................ फाट ऩूवथ 
............ ङ्झभटय ऩङ्ञश्चभ ........... ङ्झभटय उत्तय ......... ङ्झभटय ............. 
दङ्ञऺण .............. ङ्झभटय…………..जम्भा …… वगथ ङ्जक. ङ्झभ./ .......... 
हेक्टय 

 

६. खङ्झनज कामथ गनथ भाग गयेको ऺेत्रको बउूऩमोग ङ्जववयण :- 
(क) गाउॉ वङ्ञस्त 

(ख) वन 

(ग) खोरा, नारा, ऩङ्टर, फाटो सावथजङ्झनक स्थर आङ्छद 
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(घ) जग्गाको ङ्जकङ्झसभ :- आवादी / ऩङ्झतथ /सयकायी / सावथजङ्झनक 

(ङ) खोज तरास कामथ गनथ भाग गयेको ऺेत्र ङ्झबत्र ऩङ्जहरे खानी खोज 
तरास वा उत्खनन ्कामथ बएको वा बैयहेको छ, छैन 

(च) खोज तरास कामथ गनथ भाग गयेको ऺेत्र नङ्ञजक खोज तरास वा 
खानी ऺेत्र बएभा सोको ङ्जववयण 

७. प्राङ्जवङ्झधकको व्मवस्था :- 
(१) आपै बए  
(क) व्मवसाङ्जमक मोग्मता य ताङ्झरभ :- 
(ख) अनङ्टबव :- 
(२) अन्म बए  
(क) नाभ य ठेगाना :- 
(ख) व्मवसाङ्जमक मोग्मता य ताङ्झरभ :- 
(ग) अनङ्टबव :- 
ङ्झनवेदक, 
दस्तखत :- 
नाभ :- 
ङ्झभङ्झत :- 
सॊरग्न गनङ्टथऩने कागजातहरु :- 
१. व्मवसाङ्जमक मोग्मता य ताङ्झरभको प्रभाण 

२. नागङ्चयकता य कम्ऩनी पभथ य सॊस्थाको प्रभाण 

3. अन्म ङ्झनमाभक ङ्झनकामभा दताथ बएको बए सो को प्रभाणको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
कय दताथ य कय च ङ्टिाको प्रभाणऩत्र 

४. सम्फङ्ञन्धत वडा कामाथरमको ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र य सजथङ्झभन भङ्टच ङ्टलका 
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५. कामथ मोजना, बाडा सम्झौता तथा अन्म आवश्मक कागजातहरु। 

6. जग्गाधनी प्रभाणऩूजाथ य नागङ्चयकता (बाडाभा ङ्झरएको बए बाडा 
सम्झौता) 
7. प्रभाङ्ञणत नाऩी नक्शा 
8. कम्ऩनीको प्रफन्धऩत्र य ङ्जवङ्झनमभ 

9. उद्योग सॊचारनभा प्रमोग हङ्टने उऩकयण, भेङ्ञशन  औजायहरुको ङ्जववयण 
य कागजातहरु 

10. नगयऩाङ्झरकाफाट भाग बएका अन्म कागजातहरु 
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अनङ्टसूची – 6 

दताथ एवॊ सङ्टङ्ञचकृत प्रभाण ऩत्र 

(ङ्झनमभ 12 को उऩङ्झनमभ (4) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
d08gb]pk'/ gu/kflnsf 

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

dxfb]j:yfg, sfe|] 

afudtL k|b]z, g]kfn 

vfgL tyf vlgh kbfy{;Fu ;DalGwt pBf]u÷Joj;fo 

btf{÷Ohfht÷;"rLs[t k|df0fkq 

-vfgL tyf vlgh kbfy{ lgodfjnLsf] lgod !@ sf] pklgod -$_ adf]lhd hf/L 

ul/Psf]_ 

 

k|df0fkq g+=  

btf{÷;'lrs[t ldltM  

s/bftf g+=========================== 

 

k|b]z =============== lhNnf ===================== g=kf= =================== j8f g+========a:g] 

>L ============================================ nfO{ d08gb]pk'/ gu/kflnsfsf] vfgL tyf 

vlgh kbfy{ ;DalGw P]g @)&$ tyf vfgL tyf vlgh kbfy{ lgodfjnL @)&& 

n] tf]s]sf] dfkb08 ;lxtsf] b:t'/ a'emfpg'sf ;fy} d08gb]pk'/ gu/kflnsfaf6 

;do–;dodf lbOg] cfb]z, lgb]{zg ;d]t kfng ug{ d~h'/ ePsf] lgj]bgsf] 

cfwf/df d08gb]pk'/ gu/sfo{kflnsfsf] ldltM@)=======÷====÷======= sf] 

lg0f{ofg';f/ vfgL tyf vlgh kbfy{;Fu ;DalGwt pBf]u÷Joj;fo btf{/;'rLs[t 

u/L of] k|df0f–kq hf/L ul/Psf] 5 .  

 

१. खङ्झनज ऩदाथथको ङ्जकङ्झसभ्- 
2. व्मङ्ञिको नाभ :– 

फोटो 
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हङ्टराक ठेगाना:-        
 ऩेशा् 
टेङ्झरपोन नॊ:-        

फ्माक्स् 
ऩत्राचाय गने इभेर ठेगाना्- 
 

3. सॉगङ्छठत सॊस्था, पभथ य कम्ऩनीको, 
नाभ :-                 टेरेक्स 
नॊ. : 
हङ्टराक ठेगाना :-                 फ्माक्स 
नॊ.:- 
टेङ्झरपोन नम्फय :-                 दताथ 
बएको नम्फय य  ङ्झभङ्झत्  

दताथ बएको ङ्झनकाम :- 
भङ्टख्म सॊचारक :- 
ऩत्राचाय गने इभेर ठेगाना्- 
 

उद्योग सॊचारन हङ्टने ऺ ेत्रको चौहडी ङ्जववयण य स्केर नक्सा :- 
काभ्रऩेराञ्चोक ङ्ञजलरा भण्डनदेउऩङ्टय नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. .....स्थान .........टोऩोङ्झसट नॊ. 
.....भूर ङ्ञचन्ह .......... फाट ऩूवथ ......... ङ्झभटय ऩङ्ञश्चभ ........ ङ्झभटय उत्तय ....... 
ङ्झभटय ......... दङ्ञऺण ....... ङ्झभटय…  जम्भा …     वगथ ङ्जक. ङ्झभ. । 

k"FhLut nufgL -?= df_ M=============================================== 

s/bftf÷Joj;foLsf] x:tfIf/ M ===================================        
 

                         :jLs[t ug]{sf] x:tfIf/ M 

                             gfd M   

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

sfof{nosf] 5fk M 
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gljs/0f 

qm=;+= 
gljs/0f 

ePsf] ldlt 

gljs/0f 

dfGo cjlw 

gljs/0f 

b:t'/÷ ef}r/ 

g+=÷ldlt 

  

gljs/0f ug]{ clwsf/Lsf] 

b:tvt 

s}lkmot 

zfvf 

k|d'v 

k|d'v 

k|zf;sLo 

clws[t 
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(१) मो प्रभाण-ऩत्र व्मवसाम गयेको स्थानभा सफैरे देङ्ञखने गयी याङ्ञखनङ्ट ऩदथछ य 
कभथचायीहरुरे हेनथ चाहेको फखतभा तङ्टरुन्त देखाउनङ्टऩदथछ । 
(२) कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको कानून ङ्जवऩङ्चयतको कामथ गये गयाएको  गयेको ऩाइएभा 
प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ कायवाही गयी उद्योग/व्मवसाम दताथ खायेजी सभेत गनथ 
सङ्जकनेछ। 

(३) मो प्रभाणऩत्र दताथ, नङ्जवकयण, सञ्चारन य ङ्झनमभन प्रमोजनको राङ्झग जायी 
गङ्चयएको हो । प्रचङ्झरत खानी तथा खङ्झनज ऩदाथथ सम्फङ्ञन्ध ऐन ङ्झनमभ  फभोङ्ञजभ 
अनङ्टभङ्झत ङ्झरएय भात्र सञ्चारन गनङ्टथऩने कङ्ट नै उद्योग/ऩेशा वा व्मवसामरे प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ दताथ गयी भात्र त्मस्तो कामथ सञ्चारन गनङ्टथ ऩनेछ। 
(४)  अन्म ङ्झनमाभक ङ्झनकामहरुफाट स्वीकृङ्झत तथा इजाजत ङ्झरनङ्टऩने 
उद्योगहरुको हकभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट अङ्झनवामथ रुऩभा ङ्ञस्वकृङ्झत तथा इजाजत 
ङ्झरएय भात्र सॊचारन गनङ्टथऩनेछ। 

                                                                                   

cf1fn], 

                                                      k|0f/fh Gof}kfg] 

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

 


