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खानी तथा खननज पदाथथ ऐन, २०४२
लालमोहर र प्रकाशन नमनत
२०४२।७।१४
सं शोधन गने ऐन
१. खानी तथा खननज पदाथथ (पहहलो सं शोधन) ऐन, २०५०

२०५१।२।५
प्रमाणीकरण र प्रकाशन नमनत

२.
३.

गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानू न
सं शोधन गने ऐन, २०६६

२०६६।१०।७

केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२

२०७२।११।१३

२०४२ सालको ऐन नं . २८
.................



खानी तथा खननज पदाथथसम्बन्त्धी व्यवस्था गनथ बनेको ऐन
प्रस्तावनााः सवथसाधारण जनताको सुहवधा र आनथथक हहत कायम राख्न र दे शको द्रततर
ु
आनथथक हवकासको लानग दे शमा भइरहे को खानी तथा खननज स्रोतहरुको हवकास गनथ
वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजानधराज वीरे न्त्द्र वीर हवक्रम शाहदे वबाट राहिय पञ्चायतको सल्लाह र
सम्मनतले यो ऐन बनाइबक्से को छ ।
१.

सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “खानी तथा खननज पदाथथ ऐन,
२०४२”रहे को छ ।
(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सू चना प्रकाक्षशत गरी तोकेको
नमनतमा प्रारम्भ हुनेछ ।



यो ऐन सं वत् २०६५ साल जेठ १५ गते दे क्षख लागू भएको ।



गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा क्षिहकएको ।



यो ऐन नमनत २०५६।५।३१ दे क्षख प्रारम्भ हुने गरी तोहकएको ।(नेपाल राजपर नमनत २०५६।५।३१)
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२.

पररभाषााः हवषय वा प्रसं गले अको अथथ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“खननज पदाथथ” भन्नाले जमीनको सतह वा भूगभथनभर पाइने पेट्रोनलयम
र गयााँस पदाथथबाहे क कुनै ननक्षित भौनतक गुण तथा तत्वको रासायननक
सक्षम्मश्रणयुक्त अप्राङ्गक्षणक (इनअगाथननक) पदाथथ सम्िनुपछथ ।

(ख)

“खोज तलास कायथ” भन्नाले खानी वा खननज पदाथथ पत्ता लगाउन वा
खननज पदाथथको प्रकार, गुणस्तर, पररमाण आदद ननधाथरण गनथ गररने सबै
प्रकारको जााँचपड्ताल एवं सं भाव्यता अध्ययन कायथ सम्िनुपछथ ।

(ग)

“उत्खनन् कायथ” भन्नाले खननज पदाथथको उत्खनन्, उत्पादन, शुहिकरण,
प्रशोधन, ढु वानी, सं चय वा नबक्री हवतरण गने कायथ सम्िनुपछथ ।

(घ)

“खननज

कायथ”

भन्नाले

खोज

तलास

कायथ

र

उत्खनन्

कायथ

सम्िनुपछथ ।
(ङ)

“अनुमनत प्राप्त व्यक्षक्त” भन्नाले दफा ५ बमोक्षजम खननज कायथ गने
अनुमनत प्राप्त व्यक्षक्त सम्िनुपछथ ।

(च)

“खननज िेर” भन्नाले खननज कायथ गने अनुमनत परमा उल्लेक्षखत िेर
सम्िनुपछथ ।

(छ)

“हवभाग”

भन्नाले

नेपाल

सरकारको

खानी

तथा

भूगभथ

हवभाग

सम्िनुपछथ ।
(ज)

“तोहकएको” वा “तोहकए बमोक्षजम” भन्नाले यस ऐनअन्त्तगथत बनेको
ननयममा तोहकएको वा तोहकएबमोक्षजम सम्िनुपछथ ।

३.

नेपाल सरकारको सम्पक्षत्ताः नेपाल

............ नभर ननजी वा सरकारी स्वानमत्वमा



रहे को जुनसुकै जमीनको सतह वा भूगभथनभर रहे को वा पाइएको सम्पूण थ खननज पदाथथ
नेपाल सरकारको सम्पक्षत्त हुनेछ ।
३क.

खननज पदाथथको वगीकरणाः (१) यस ऐनको प्रयोजनको लानग खननज पदाथथको प्रकृनत
एवं महत्वको आधारमा खननज पदाथथलाई दे हाय बमोक्षजम वगीकरण गररएकोछाः–





गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा क्षिहकएको ।

पहहलो सं शोधनद्वारा थप ।
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(क)

(ख)

खननज पदाथथको प्रकृनतको आधारमा वगीकरणाः
(१)

धातु खननज, र

(२)

अधातु खननज ।

खननज पदाथथको महत्वको आधारमा वगीकरणाः
(१)

अनत महत्वपूण थ खननज,

(२)

महत्वपूण थ तथा बहुमूल्य खननज, र

(३)

सामान्त्य खननज ।

(२) उपदफा (१) मा उक्षल्लक्षखत वगथहरु नभर तोहकए बमोक्षजमका खननज
पदाथथ रहनेछन् ।
४.

खननज कायथ गने अनधकाराः (१) खननज कायथ गने एकानधकार नेपाल सरकारलाई
हुनेछ ।
(२) यस ऐनको अधीनमा रही हवभागले खननज कायथ आफैले गने वा अरु कुनै
व्यक्षक्तलाई अनुमनत प्रदान गरी गराउन सक्नेछ ।
(३) नेपाल सरकारलाई खननज कायथमा पूंजी लगानी गरी वा अन्त्य कुनै
प्रकारले हहस्से दार बन्ने अनधकार हुनेछ ।

५.

खननज कायथगने अनुमनताः (१) यो ऐन र यस ऐनअन्त्तगथत बनेको ननयमहरुको
अधीनमा रही खननज कायथ गनथ चाहने व्यक्षक्तले गुणस्तर तथा पररमाण यकीन भई
नसकेको खननज पदाथथको हकमा सवथप्रथम खोजतलास कायथ गने अनुमनतको लानग र
गुणस्तर तथा पररमाण यकीन भई सकेको खननज पदाथथको हकमा उत्खनन् कायथको
प्रस्ताहवत योजनासमेत सं लगन गरी उत्खनन् कायथ गने अनुमनतको लानग तोहकएको
ढााँचामा हवभागमा ननवेदन ददनु पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोक्षजमको ननवेदन प्राप्त भएपनछ हवभागले आवश्यक

जााँचबुि गरी ननवेदन ददने व्यक्षक्त आनथथक एवं प्राहवनधक िमता भएको र खननज कायथ
गनथ आवश्यक योगयता भएको दे क्षखएमा ननजलाई तोहकएको ढााँचामा तोहकएको दस्तुर
नलई खननज कायथ गने अनुमनत ददन सक्नेछ ।
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(३)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेक्षखएको भए तापनन कुनै खास खननज

पदाथथको सम्बन्त्धमा हवभागले उपयुक्त दे खेमा खननज कायथको लानग आवश्यक आनथथक
एवं प्राहवनधक िमता तथा योगयता भएको व्यक्षक्तसं ग खननज सम्िौता गरी ननजलाई
तोहकएको ढााँचामा तोहकएको दस्तुर नलई खननज कायथ गने अनुमनत ददन सक्नेछ ।
(४)

यस

दफाबमोक्षजम

खोजतलास

कायथ

गने

अनुमनत

प्राप्त

व्यक्षक्तले

उत्खनन् कायथ गने अनुमनत नलन चाहे मा खोजतलास अवनध समाप्त हुन ु अगावै
खोजतलास कायथको हवस्तृत प्रनतवेदन तथा उत्खनन् कायथको योजना समे त सं लगन गरी
तोहकएको ढााँचामा हवभागमा ननवेदन ददनुपने छ ।
(५)

उपदफा (४) बमोक्षजमको ननवेदन प्राप्त भएपनछ हवभागले आवश्यक

जााँचबुि गदाथ उत्खनन् कायथको योजना उपयुक्त दे खेमा तोहकएको ढााँचामा तोहकएको
दस्तुर नलई उत्खनन् कायथ गने अनुमनत ददनेछ ।
(६)

हवभागले खोजतलास कायथ गरी पत्ता लगाएको गुण र पररमाणसमे त

यकीन भई सकेको खननज पदाथथको उत्खनन् कायथ गने अनुमनत नलन चाहने
व्यक्षक्तसं ग नेपाल सरकारले चाहे मा त्यस्तो खोजतलास कायथमा लागेको प्रत्यि खचथ
बराबरको रकम वा शेयर नलन सक्नेछ ।
(७)

यस दफाबमोक्षजम खननज कायथ गने अनुमनत ददं दा हवभागले खननज

कायथको िेर अवनध र त्यस्तो खननज कायथमा नेपाल सरकार हहस्से दार बन्ने भएमा
तत्सम्बन्त्धी कुराहरुसमेत उल्ले ख गनुप
थ ने छ ।
६.

उत्खनन् कायथ गने अनधकाराः (१) कुनै िेरमा कुनै खननज पदाथथको खोज तलास
कायथ गने अनुमनत प्राप्त व्यक्षक्तलाई सो िेरमा सोही खननज पदाथथको उत्खनन् कायथ
गनथ अनुमनत पाउने अनधकार हुनेछ ।
(२)

खोजतलास कायथ गने अनुमनत प्राप्त व्यक्षक्तले खोजतलास कायथ गदाथ

अनुमनतपरमा उक्षल्लक्षखत खननज पदाथथबाहे क अन्त्य खननज पदाथथ पत्ता लागेमा त्यसको
जानकारी तीस ददननभर हवभागलाई ददनु पनेछ र ननजलाई त्यस्तो खननज पदाथथको
खननज कायथ गनथ प्राथनमकता ददइनेछ ।
तर त्यस्तो व्यक्षक्तलाई दफा १२ को उपदफा (३) बमोक्षजम तोहकएको खननज
पदाथथको खननज कायथ गनथ अनुमनत पाउने अनधकार हुनेछैन ।
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७.

अनुमनतपरको नवीकरणाः अनुमनत प्राप्त व्यक्षक्तले प्रत्येक वषथ खननज कायथ गने
अनुमनतपर तोहकएको दस्तुर नतरी तोहकएको समयमा नवीकरण गराउनु पनेछ ।

८.

खननज िेरको आकार तथा िेरफलाः खननज िेरको आकार तथा िेरफल तोहकए
बमोक्षजम

हुनेछ ।

खोजतलास अवनधाः खोजतलास अवनध खोजतलास कायथको प्रकृनतअनुसार तोहकए

९.

बमोक्षजम
१०.

हुनेछ ।

उत्खनन् अवनधाः उत्खनन् अवनध खननज पदाथथको प्रकृनत, पररमाण र उत्खनन् कायथको
ाँ ी र लगानीको प्रिेहपत प्रनतफलको आधारमा तोहकए बमोक्षजम
लानग चाहहने प्रहवनध, पूज
हुनेछ ।

११.

खननज कायथको सं चालनाः (१) अनुमनत प्राप्त व्यक्षक्तले खननज कायथको सं चालन खननज
कायथ गने अनुमनत प्राप्त गरे को नमनतले तोहकएको अवनधनभर गनुप
थ ने छ ।
(२)

अनुमनत प्राप्त व्यक्षक्तले खननज कायथ गदाथ अपनाउनु पने कायथहवनध र

प्रहक्रया तथा पालन गनुप
थ ने शतथहरु तोहकएबमोक्षजम हुनेछ ।
११क.खननज

कायथ गदाथ वातावरणमा प्रनतकूल असर पानथ नहुनेाः (१) खननज कायथ गने

व्यक्षक्तले खननज कायथ गदाथ वातावरणमा उल्ले खनीय (नसक्षगनहफकेन्त्ट) प्रनतकूल असर
नपने गरी गनुथ पनेछ । साथै त्यस्तो खननज कायथ गने व्यक्षक्तले वातावरण सं रिणका
सम्बन्त्धमा तोहकए बमोक्षजमका बचाउका उपायहरु अपनाउनु पनेछ ।
(२) खननज कायथ गने व्यक्षक्तले वातावरणमा उल्ले खनीय (नसक्षगनहफकेन्त्ट)
प्रनतकूल असर पाने कायथ गरे को दे क्षखएमा त्यस्तो कायथमा सुधार ल्याउन हवभागले
सम्बक्षन्त्धत व्यक्षक्तलाई आवश्यक ननदे शन ददनेछ ।
(३) उपदफा

(२) बमोक्षजम ददएको ननदे शनको पालना गनुथ सम्बक्षन्त्धत

व्यक्षक्तको कतथव्य हुनेछ ।


पहहलो सं शोधनद्वारा थप ।
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स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लानग “वातावरणमा उल्ले खनीय (नसक्षगनहफकेन्त्ट)
प्रनतकूल असर” भन्नाले कुनै खननज कायथ गदाथ वातावरणमा पनथ सक्ने तोहकए
बमोक्षजमको असर सम्िनु पछथ ।
१२.

हवशेष व्यवस्थााः (१) हवभागले राहिय सुरिा, सावथजननक हहत वा ऐनतहानसक महत्वको
दृहष्टकोणबाट कुनै िेरलाई खननज कायथको लानग ननषेनधत िेर घोहषत गनथ वा कुनै
िेरको सम्बन्त्धमा हवशेष शतथहरु तोकी खननज कायथ गने अनुमनत ददन सक्नेछ ।
(२)

हवभागले खननज कायथ गने अनुमनत ददइसकेको िेरमा अनुमनत प्राप्त

ब्यक्षक्तको खननज कायथमा कुनै बाधा अड्चन नपने गरी खननज कायथको लानग अनुमनत
ददइसकेको खननज पदाथथ बाहे क अन्त्य खननज पदाथथको खननज कायथ आफैले गनथ वा
अरु कुनै व्यक्षक्तलाई अनुमनत प्रदान गरी गराउन सक्नेछ ।
नेपाल सरकारले कुनै खास खननज पदाथथको खननज कायथ हवभाग वा

(३)

हवभागले तोकेको अन्त्य सरकारी ननकायले मार गनथ पाउने गरी तोक्न सक्नेछ ।
(४)

सवथसाधारणले ननजी प्रयोगको नननमत्त उपयोग गरी आएको प्रचलनमा

प्रनतकूल असर नपने गरी नेपाल सरकारले ननमाथण कायथको प्रयोगमा आउने साधारण
माटो, ढुं गा र बालुवा जस्ता खननज पदाथथका सम्बन्त्धमा तोहकएबमोक्षजम छु ट्टै व्यवस्था
गनथ सक्नेछ ।
१३.

आदे श ददन सक्नेाः हवभागले खननज कायथबाट खानी वा खननज पदाथथको भण्डारलाई
हुनसक्ने िनत, कसै को क्षजउ वा सम्पक्षत्तमा पनथ सक्ने चोटपटक वा नेक्सानी रोकथाम
गनथ, कुनै

प्रनतष्ठान

(इन्त्सटले शन)

मा

हानी

नोक्सानी

हुन

नददन

र

भू–िय

................ हुन नददन आवश्यक आदे श ददन सक्नेछ ।

१४.

खननज पदाथथको ननयाथताः (१) नेपाल सरकारले राहिय सुरिा वा आन्त्तररक मााँग
आपूनतथ गनथको लानग कुनै खननज पदाथथ हवदे शमा ननयाथत गनथ नपाउने गरी आदे श जारी
गरी आवश्यक बन्त्दे ज लगाउन सक्नेछ ।



पहहलो सं शोधनद्वारा क्षिहकएको ।
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(२)

उपदफा (१) बमोक्षजम आवश्यक बन्त्दे ज लगाएको अवस्थामा बाहे क

अन्त्य अवस्थामा अनुमनत प्राप्त व्यक्षक्तले आफूले उत्खनन् गरे को खननज पदाथथ
तोहकएबमोक्षजम हवदे शमा ननयाथत गनथ पाउनेछ ।
१५.

सुरिाको लानग हातहनतयार राख्न सक्नेाः अनुमनत प्राप्त व्यक्षक्तले खननज कायथको
नसलनसलामा क्षजउज्यान तथा धन सम्पक्षत्तको सुरिाको लानग नेपाल सरकारले ननणथय
गरे बमोक्षजम प्रचनलत कानूनको अधीनमा रही आवश्यक हातहनतयार राख्न सक्नेछ ।

१६.

सञ्चार

उपकरण

राख्न

सक्नेाः

अनुमनत

प्राप्त

व्यक्षक्तले

नेपाल

सरकारले

ननणथय

गरे बमोक्षजम प्रचनलत कानूनको अधीनमा रही खननज कायथको लानग आवश्यक सञ्चार
उपकरणहरु राख्न सक्नेछ ।
१७.

सुहवधा तथा सहुनलयताः अनुमनत प्राप्त व्यक्षक्तले खननज कायथ गदाथ पाउने सुहवधा तथा
सहुनलयत तोहकए बमोक्षजम हुनेछ ।

१८.

रोयल्टी तथा अन्त्य दस्तुराः अनुमनत प्राप्त व्यक्षक्तले हवभागलाई खननज पदाथथको प्रकार,
गुणस्तर र पररमाणको आधारमा तोहकएको दरमा रोयल्टी तथा अन्त्य दस्तुर बुिाउन
पनेछ ।

१९.

स्थानीय हवकास शुल्काः अनुमनत प्राप्त व्यक्षक्तले रोयल्टीको आधारमा तोहकएको दरमा
तोहकएको ननकायमा स्थानीय हवकास शुल्क बुिाउनु पनेछ ।

२०.

सूचना तथा प्रनतवेदनाः अनुमनत प्राप्त व्यक्षक्तले तोहकएबमोक्षजमको सू चना तथा प्रनतवेदन
तोहकएबमोक्षजम हवभागमा ददनु पनेछ ।

२१.

जगगा प्राप्त गने वा जगगामा प्रवेश गनेाः (१) दफा १२ को उपदफा (१) बमोक्षजम
ननषेध गररएको िेरमा बाहे क अन्त्य िेरमा रहे को कुनै जगगा खननज कायथको लानग
अस्थायी वा स्थायी तवरले आवश्यक पने भएमा दे हायको कुराको अधीनमा रही
उपयोग गनथ वा प्राप्त गनथ सहकनेछाः–
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(क)

त्यस्तो जगगा नेपाल सरकारको भए अनुमनत प्राप्त व्यक्षक्तले
नेपाल सरकारलाई तोहकएबमोक्षजमको भू–बहाल बुिाई उपयोग
गनथ सक्नेछ ।

(ख)

त्यस्तो जगगा ननजी स्वानमत्वको भए नेपाल सरकारले अनुमनत
प्राप्त व्यक्षक्तलाई ननजकै खचथमा प्रचनलत कानू नबमोक्षजम प्राप्त
गराई ददन वा भू–वहालमा ददलाई ददन सक्नेछ ।

(२)

खननज कायथको लानग कुनै जगगामा केही समयको लानग कुनै यन्त्र,

उपकरण, औजार जडान गनथ वा नाप नक्शा वा खननज कायथसम्बन्त्धी अन्त्य कुनै काम
गनथ आवश्यक भएमा उपदफा (३) को अधीनमा रही त्यस्तो जगगामा प्रवेश गरी
त्यस्तो काम गनथ सक्नेछ ।
(३)

हवभाग वा अनुमनत प्राप्त व्यक्षक्तले खननजकायथ गदाथ कुनै जगगावालाले

आफ्नो जगगा उपभोग गनथ नपाएमा वा त्यस्तो जगगामा रहे को बाली, रुख, घर, वस्तु
वा अन्त्य सम्पक्षत्त नोक्शानी भएमा
प्रचनलत

दरभाउलाई

समे त

गाउाँपानलका वा नगरपानलकाको परामशथ नलई



ध्यानमा

राखी

सम्बक्षन्त्धत

जगगावालालाई

िनतपूनतथ

ददइनेछ ।
२२.

हवष्फोटक पदाथथको प्रयोगाः खननज कायथको लानग चाहहने हवष्फोटक पदाथथहरु अनुमनत
प्राप्त व्यक्षक्तले नेपाल सरकारले समय समयमा ननणथय गरे बमोक्षजमको शतथ तथा प्रचनलत
कानू नको अधीनमा रही पैठारी, सं चय, वसार–पसार र प्रयोग गनथ सक्नेछ ।

२३.

ननरीिण तथा जााँचबुिाः (१) यो ऐन र यस ऐन अन्त्तगथत बनेको ननयमबमोक्षजम
खननज कायथ भए नभएको ननरीिण तथा जााँचबुि गनथ हवभागले कुनै हवशेषज्ञ,
अनधकारी वा ननकायलाई अनधकृत गनथ सक्नेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोक्षजम

अनधकृत

गररएको

हवशेषज्ञ, अनधकारी

वा

ननकायलाई ननरीिण तथा जााँचबुिको नसलनसलामा खननज कायथ भइरहे को वा हुने
जुनसुकै ठाउाँमा प्रवेश गनथ ददनु र ननजले मागेको कागजात तथा हववरण उपलब्ध
गराउनु अनुमनत प्राप्त व्यक्षक्तको कतथव्य हुनेछ ।



केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा सं शोनधत ।
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२४.

खननज पदाथथ हवकास केन्त्द्राः (१) खानी तथा खननज स्रोतहरुको हवकास गनथ एवं
खननज कायथमा सहयोग पु¥याउन नेपाल सरकारले खननज पदाथथ प्रबथिन कायथक्रम
सं चालन गनथ सक्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोक्षजमको कायथक्रम सं चालन गनथको लानग नेपाल

सरकारले खननज पदाथथ हवकास केन्त्द्र स्थापना गनथ सक्नेछ ।
(३)

उपदफा (२) बमोक्षजम स्थाहपत खननज पदाथथ हवकास केन्त्द्रको काम,

कतथव्य र अनधकार एवं कायथहवनध तोहकएबमोक्षजम हुनेछ ।
२५.

दण्ड सजायाः (१) कसै ले यस ऐनबमोक्षजम खननज कायथ गने अनुमनत ननलई खननज
कायथ गरे मा नेपाल सरकारले त्यस्तो खननज कायथ बन्त्द गरी खननज कायथमा प्रयोग
गररएको यन्त्र, उपकरण, औजार र मालसामान तथा अननधकृत तवरले उत्खनन् गरे को
खननज पदाथथसमे त जफत गनुक
थ ो साथै

त्यस्तो व्यक्षक्तलाई एकलाख रुपैयााँसम्म

जररवाना गनथ सक्नेछ र त्यस्तो कायथबाट नोक्सान भएको धनसम्पक्षत्तको िनत पनन
भराउन सक्नेछ ।
(२) अनुमनत प्राप्त व्यक्षक्तले दफा ११क. बमोक्षजम ददइएको ननदे शन वा
दफा १३ बमोक्षजमको आदे श पालन नगरे मा त्यस्तो ननदे शन वा आदे श पालन
नगरे सम्म हवभागले खननज कायथ स्थनगत गनथ वा खननज कायथ गने अनुमनत नै रद्द गनथ
सक्नेछ र त्यस्तो ननदे शन वा आदे श पालन नगरे को कारणबाट खानी वा खननज
पदाथथको भण्डारमा िनत पुगन गएमा, भूिय भएमा वा कसै को क्षजउ वा धन सम्पक्षत्तमा
चोटपटक वा नोक्सानी पनथ गएमा एकलाख रुपैयााँसम्म जररवाना गनथ सक्नेछ र
नोक्सानीको आधारमा मुनानसब िनतपूनतथ समे त अनुमनत प्राप्त व्यक्षक्तबाट भराउनु
पनेछ ।
(३)

अनुमनत प्राप्त व्यक्षक्तले दफा २० बमोक्षजम हवभागमा ददनुपने सू चना वा

प्रनतवेदन नददएमा त्यसरी सू चना वा प्रनतवेदन नददएसम्म हवभागले खननज कायथ
स्थनगत गनथ सक्नेछ ।



पहहलो सं शोधनद्वारा सं शोनधत ।
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(४)

अनुमनत प्राप्त व्यक्षक्तले यस दफामा लेक्षखएदे क्षख बाहे क यो ऐन र यस

ऐनअन्त्तगथत बनेको ननयम बक्षखल
थ ाप कुनै काम गरे मा हवभागले ननजलाई एकलाख
रुपैयााँसम्म जररवाना गनथ वा खननज कायथ गनथ ददइएको अनुमनत रद्द गनथ सक्नेछ ।
(५)

उपदफा (१), (२), (३) वा (४) बमोक्षजम कारवाही गनुभ
थ न्त्दा अगानड

हवभागले सम्बक्षन्त्धत व्यक्षक्तलाई स्पष्टीकरण पेश गने मनानसव मौका ददनु पनेछ ।
(६)

हवभाग वा अनुमनत प्राप्त व्यक्षक्तले यस ऐनबमोक्षजम खननज कायथ गदाथ

कसै ले बाधा हवरोध वा रोकटोक गरे मा ननजलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा
सू चना प्रकाक्षशत गरी तोकेको अनधकारीको आदे शले ६ महीनासम्म कैद वा दशहजार
रुपैयााँसम्म जररवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।
(७)

उपदफा (१), (२), (३), (४) वा (६) बमोक्षजम भएको सजायको

आदे शमा क्षचत्त नबुझ्ने व्यक्षक्तले पैंतीस ददननभर उच्च अदालतमा पुनरावेदन ददन
सक्नेछ ।
२६.

मध्यस्थतााः नेपाल सरकार र अनुमनत प्राप्त व्यक्षक्तबीच खननज कायथसाँग सम्बक्षन्त्धत कुनै
कुराको सम्बन्त्धमा उठेको कुनै हववाद दुवै पिले आपसी सरसल्लाहबाट सुल्िाउन
नसकेमा दुवै पिबीचमा भएको सम्िौतामा तोहकएकोमा सोहीबमोक्षजम र सम्िौतामा
नतोहकएकोमा तोहकए बमोक्षजम मध्यस्थताद्वारा समाधान गररनेछ ।

२७.

हवशेष अनधकाराः (१) नेपाल सरकारले राहिय सुरिा वा सावथजननक हहतको लानग
आवश्यक दे खेमा तुरुन्त्त खननज कायथ रोक्का गरी खननज कायथ गने अनुमनत रद्द गनथ
सक्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोक्षजम नेपाल सरकारले खननज कायथ गने अनुमनत रद्द

गदाथ अनुमनत प्राप्त व्यक्षक्तलाई पनथ गएको प्रत्यि हानी नोक्सानीको नननमत्त मुनानसव
माहफकको िनतपूनतथ ददनेछ ।
२८.

ननयम बनाउने अनधकाराः (१) यस ऐनको उद्देश्य कायाथन्त्वयन गनथ नेपाल सरकारले
ननयमहरु बनाउन सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) ले ददएको अनधकारको सवथसामान्त्यतामा प्रनतकूल प्रभाव
नपने गरी खासगरी दे हायका हवषयहरुमा ननयमहरु बनाउन सक्नेछाः–
(क)

खननज कायथ गनथ अनुमनत नलन चाहने व्यक्षक्तको योगयता,

(ख)

खननज सम्िौता तथा अनुमनतपरमा रहने कुराहरु,

(ग)

खननज िेरको सभेिण, नाप, नक्शा तथा िेर पररत्याग,

(घ)

खननज कायथ गदाथ अपनाउनु पने कायथहवनध तथा पालन गनुप
थ ने
शतथहरु,

(ङ)

खननज कायथ गदाथ धन–जनको सुरिा गने र भू–िय तथा
वातावरणमा उल्ले खनीय (नसक्षगनहफकेन्त्ट) प्रनतकूल असर हुन
नददन गनुप
थ ने सुरिात्मक व्यवस्था,

(च)

अनुमनत

प्राप्त

व्यक्षक्तले

बुिाउनु पने

रोयल्टी, दस्तुर

तथा

स्थानीय हवकास शुल्क,
(छ)

अनुमनत प्राप्त व्यक्षक्तले राख्नुपने खननज कायथको हहसाब हकताब,

(ज)

अनुमनत प्राप्त व्यक्षक्तले ददनुपने सू चना, प्रनतवेदन तथा अन्त्य
हववरणहरु,

२९.

(ि)

ननरीिण तथा जााँचबुिसम्बन्त्धी कायथहवनध, र

(ञ)

मध्यस्थतासम्बन्त्धी प्रहक्रया ।

खारे जी र बचाउाः (१) नेपाल खानी ऐन, २०२३ खारे ज गररएको छ ।
(२) नेपाल खानी ऐन, २०२३ अन्त्तगथत ददइएको खननज पदाथथसम्बन्त्धी
अनुमनत तथा तत्सम्बन्त्धी भएको काम कारवाहीलाई यसै ऐन अन्त्तगथत ददइएको वा
भएको मानननेछ ।



पहहलो सं शोधनद्वारा सं शोनधत ।

द्रष्टव्याः

(१) न्त्याय प्रशासन ऐन, २०४८ बाट रुपान्त्तर भएका शब्दहरुाः–
”िेरीय अदालत” वा ”अञ्चल अदालत” को सट्टा “पुनरावेदन अदालत” ।
(२) केही नेपाल कानुन सं शोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्त्तर भएका शब्दहरुाः–
”श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।

(३) न्त्याय प्रशासन ऐन, २०७३ िारा रुपानतर भएका शब्दहरुाः–
“पुनरावेदन अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत” ।
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