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खनिज सर्भेक्षण (र्भत्ता तथा सुविधा) नियमहरू, २०२४
िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०२४।८।४
संिोधि
१. खनिज सर्भे क्षण (र्भत्ता तथा सुविधा) (पवहलो सं िोधि) नियमहरू, २०६० २०६०।११।२५
२. खनिज सर्भे क्षण (र्भत्ता तथा सुविधा) (दोस्रो सं िोधि) नियमहरू, २०७०

२०७०।१।३०

प्रिासकीय काययविनध (नियनमत गिे) ऐि, २०१३ को दफा २ ले ददएको अनधकार प्रयोग
गरी िेपाल सरकारले दे हायका नियमहरू बिाएको छ
१.

M–

संशक्षप्त िाम, विस्तार र प्रारम्र्भः (१) यी नियमहरूको िाम “खनिज सर्भे क्षण (र्भत्ता तथा
सुविधा) नियमहरू, २०२४” रहेको छ ।
(२) यी नियमहरू खनिज सर्भे क्षण सम्बन्धी कामका हकमा मात्र लागू हुिेछि् ।
(३) यी नियमहरू तुरुन्त प्रारम्र्भ हुिछ
े ि् ।

२.

पररर्भाषाः विषय िा प्रसड्डले अको अथय िलागेमा यस नियममा,–


(क) “खनिज सर्भे क्षण” र्भन्नाले खािी तथा खनिज उद्योगको विकासको निनमत्त
िेपाल सरकारको तफयबाट गराइिे सबै वकनसमको र्भौगनर्भयक सर्भे क्षण, र्भू–
र्भौनतक, र्भू–रासायनिक, र्भू–िातािरण
अिुसन्धाि, साइशस्मक

सर्भे क्षण

तथा

र

िहरी

र्भू–गर्भय अध्ययि

अिुसन्धाि, खनिज

खोज

तथा
तथा

अन्िेषण, खािी निरीक्षण र मूल्याङ्किका काम सम्झिु पछय ।
(ख)

“खनिज सर्भे क्षण दल” र्भन्नाले खनिज सर्भे क्षण काममा खवटिे सरकारी
कमयचारीहरूको दल सम्झिु पछय,

(ग)



“दलको प्रमुख” र्भन्नाले खनिज सर्भे क्षण दलका प्रमुख सम्झिु पछय ।

पवहलो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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(घ) “खनिज सर्भे क्षण कायायलय” र्भन्नाले खनिज सर्भेक्षण दलको अस्थायी
कायायलय सम्झिु पछय र सो िब्दले खनिज सर्भे क्षण दलको वफल्ड
सर्भे क्षण क्याम्प समेतलाई जिाउँछ ।

(ङ)



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

(च)

“ज्यालादारी कामदार” र्भन्नाले खनिज सर्भे क्षण सम्बन्धी मालसामािको
सुरक्षा, पररिहि, रे खदे ख

र

अन्य

र्भईपरर

आउिे

काम

गिे

गरी

ज्यालादारीमा राशखएको अस्थायी कामदार िा र्भररयालाई सम्झिु पछय ।


(छ) “टोपोग्रावफकल िक्िा” र्भन्नाले
दे खाइएको िेपाल

=.........



गाउँ–बस्ती, बाटो, खोलािाला समेत

को प्राकृनतक धरातलको बिािट सवहतको

विनर्भन्न माप (स्केल) र्भएको िेपाल सरकार िा िेपाल सरकारबाट स्िीकृत
प्राप्त निकायले प्रकािि गरे को िक्िा सम्झिु पछय ।


(छ१) “विर्भाग” र्भन्नाले िेपाल सरकारको खािी तथा र्भू–गर्भय विर्भाग सम्झिु
पछय ।



(ज) “महानिदे िक” र्भन्नाले विर्भागको महानिदे िक सम्झिु पछय ।

२क. खनिज सर्भेक्षण कायय स्िीकृत गराउिु पिेः खनिज सर्भे क्षण काययमा खवटिे दलको प्रमुखले



विर्भागको बावषयक काययक्रमको अधीिमा रही कामदारको सङ्ख्या, आिश्यक मालसामाि,
मेनसि, औजार तथा सर्भे क्षण काययमा लाग्िे खचय समेतको लगत इशस्टमेट तयार गरी
महानिदे िकबाट स्िीकृत गराइ िा निजको आदे ि बमोशजम खनिज सर्भे क्षण कायय गिुय
पिेछ ।



३.

ज्यालादारीमा कामदार राख्न सवकिेः (१) दलका प्रमुखले खनिज सर्भे क्षण काययका लानग
अिुसूची–१ बमोशजमका कामदार अिुसूची–२ मा तोवकएको सङ्ख्यामा िबढ्िे गरी
महानिदे िकको स्िीकृनत नलएर ज्यालादारीमा काम लगाउि सक्िेछ ।



पवहलो सं िोधिद्वारा शझवकएको ।



पवहलो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।



दोस्रो सं िोधिद्वारा शझवकएको ।



पवहलो सं िोधिद्वारा थवपएको ।
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तर तीि हजार नमटरर्भन्दा उच्च स्थाि िा सामान्यतया कामदार पाउि िसवकिे
दूगम
य पहाडी क्षेत्रमा खनिज सर्भे क्षण कायय गदाय आिश्यक पिे ज्यालादारी कामदारको
सङ्ख्या महानिदे िकले तोवकददए बमोशजम हुिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम काममा लगाइएका ज्यालादारी कामदारले दलका
प्रमुखले तोवकददए बमोशजम खनिज सर्भे क्षणसँग सम्बशन्धत काम गिुय पिेछ ।
तर र्भारी बोक्िे र्भररयाको हकमा प्रत्येक र्भररयालाई सामान्यतया तीस वकलो
ग्राममा िघट्िे गरी र्भारी बोकाउिे व्यिस्था दलको प्रमुखले गिेछ ।
(३) टे «शन्चङ, वपवटङ जस्ता उत्खिि काययमा काम गिे खिेल (खनिज उत्खिि
गिे व्यशि) ले प्रनतददि कम्तीमा ०.५ क्यूनर्भक नमटर खन्नु पिेछ र स्याम्पल कटरले
प्रनतददि कम्तीमा

kfFच

सेशन्टनमटर गवहराइ र दि सेशन्टनमटर चौडाइ र्भएको आधा

नमटरको चट्टाि काट्िु पिेछ ।



४.

ज्यालादारी
कामदारलाई

कामदारको

पाररश्रनमकः

स्थािीय

निकायले

नियम

निधायरण

३
गरे

बमोशजम

ज्यालादारीमा

बमोशजमको

दरमा

काम

दलका

गिे

प्रमुखले

पाररश्रनमक ददिु पिेछ ।
५.

दै निक तथा भ्रमण र्भत्ताको वििेष सहुनलयतः खनिज सर्भे क्षण दलको कमयचारीले–
(क)

खनिज सर्भे क्षण सम्बन्धी काममा राती कतै बस्ि परे िा आºिो इलाका
बावहर भ्रमण गिुय परे मा रात बस्िु परे का ददिको िा भ्रमण गिुय परे का
अिनधको कािूि बमोशजम पूरा दै निक र्भत्ता पाउिेछ,

(ख)

खनिज सर्भे क्षण सम्बन्धी काममा भ्रमण गरे कोमा तराई क्षेत्रमा र्भए
टोपोग्रावफकल िक्िाबाट दे शखि आए जनत फासला कायम गरी र सो
बाहे क अन्य क्षेत्रमा र्भए त्यस्तो िक्िाबाट दे शखि आएको फासलामा डे ढी
बढाइ

फासला

कायम

गरी

पाउिेछ ।



पवहलो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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(ग)



भ्रमण खचय नियमािली, २०६४ मा जुिसुकै कुरा ले शखएको र्भए तापनि

यी नियमहरू बमोशजम खनिज सर्भे क्षण काययमा खवटिे कमयचारीले दै निक
पैदल भ्रमण गिुय पिे न्यूितम दुरी विर्भागले निधायरण गररददए बमोशजम
हुिेछ ।



५क. खनिज

सर्भेक्षण

कमयचारीलाई

सम्बन्धी

खनिज

सुविधा

सर्भे क्षण

उपलब्ध

सम्बन्धी

गराउिु पिेः

कामको

खनिज

नसलनसलामा

सर्भे क्षण

दलको

आिश्यकता

अिुसार

हिाइजहाज, रे ल, िाउ, डुङ्गा, बस र मोटरको सुविधा तथा िैज्ञानिक उपकरण, र्भाँडाकँ ु डा,
हात–हनतयार, खर–खजािा, बत्ती, औषधी तथा अिुसूची–३ मा उल्लेख र्भए बमोशजमका
क्याशम्पड्ड सामग्रीको सुविधा विर्भागले उपलब्ध गराउिु पिेछ ।
६.

अन्य सुविधाः (१) खनिज सर्भे क्षण दलका कमयचारीले–
(क)

तलब तथा नियम ५ बमोशजम पाउिे र्भत्ताको अनतररि



अिुसूची–

४ मा लेशखए बमोशजमको कठीि काम िापतको र्भत्ता समेत
पाउिेछ,
(ख)



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

(ग)

सालको एक पटक

अिुसूची–५ मा ले शखए बमोशजमको कपडा,



त्यसको नसलाईको ज्याला र जुत्ताको सुविधा समेत पाउिेछ ।
(२) दलको प्रमुखले मिानसि सम्झेमा दै निक तथा भ्रमण र्भत्ताको निनमत्त
आिश्यक रकम पेश्कीको रूपमा नलि सक्िेछ ।
७.

पेश्की ददि सवकिेः

महानिदे िकले खनिज सर्भे क्षणका निनमत्त लाग्िे खचय दल प्रमुखको



शजम्मामा एकै पटक िा पटक पटक गरी पेश्की ददि सक्िेछ ।



पवहलो सं िोधिद्वारा थवपएको ।



दोस्रो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।



पवहलो सं िोधिद्वारा शझवकएको ।



पवहलो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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८.

खनिज सर्भेक्षण सम्बन्धी वहसाबः (१)



महानिदे िकले खनिज सर्भे क्षणको दलका साथमा

रहिे गरी खटाई ददएको प्रिासकीय अनधकृत िा कमयचारीले दलको प्रमुखको नियन्त्रणमा
रही खनिज सर्भे क्षणको वहसाब तयार गरी निज माफयत पेि गिुय पिेछ ।
(२) खनिज सर्भे क्षण सम्बन्धी वहसाब र खचयका सम्बन्धमा दलको प्रमुख र
ु
उपनियम (१) अन्तगयत खवटिे प्रिासकीय अनधकृत िा कमयचारीको सं यि
उत्तरदावयत्ि
रहिेछ ।



८क. अिुसूचीमा हेरफेर िा थपघट गिय सक्िेः िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा
प्रकािि गरी अिुसूचीमा आिश्यक हेरफेर िा थपघट गिय सक्िेछ ।



पवहलो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।



पवहलो सं िोधिद्वारा थवपएको ।

द्रष्टव्यः– केही िेपाल कािूि सं िोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रुपान्तर र्भएका िब्दहरुः–
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” ।
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अिुसूची – १

ँ
(नियम ३ को उपनियम (१) सग
सम्बशन्धत)
खनिज सर्भेक्षण काययमा काम गिे कामदारको वकनसम
र्भररया, पाले, चौवकदार, क्याम्पिकयर, खिेल, स्याम्पलकटर, लोकलगाइड, सर्भे हेल्पर, रक
निलर कम अपरे टर, ब्लाष्टर, निल हे ल्पर, पम्प अपरे टर कम िाचम्याि, आरि सम्बन्धी काम गिे
कामदार, नसकमी र मकर ।



पवहलो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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अिुसूची – २

ँ
(नियम ३ को उपनियम (१) सग
सम्बशन्धत)
ज्यालादारीमा काम गिे कामदारको सङ्ख्या
१.

२.

क्याम्प िकयर
(क)

दुई जिासम्म कमयचारी र्भएको खनिज सर्भे क्षण दल र्भएमा

चार जिािसम्म ।

(ख)

चार जिार्भन्दा बढी कमयचारी र्भएको खनिज सर्भे क्षण दलर्भएमा आठ जिािसम्म ।

र्भररया
(क)

विस्तृत खनिज सर्भे क्षण काययमा खवटएको खनिज सर्भे क्षण दल बाहेक अन्य
सर्भे क्षण दलले सामान्यतयाः दि जिा र्भररया र एक जिा र्भररया िाइकेको सुविधा
र साथमा लािुपिे मेशििरी औजार तथा उपकरणका आधारमा र्भररयाको सुविधा
पाउिेछ ।

(ख)

खनिज सर्भे क्षण दलमा एक र्भन्दा बढी कमयचारी खवटएकोमा प्रत्येक कमयचारीले
दुई जिाका दरले र्भररया राख्न सक्िेछ ।

(ग)

खनिज सर्भे क्षण अन्तगयत साइशस्मक स्टे ििहरूमा क्यानलब्रे ििको लानग खवटएको
खनिज सर्भे क्षण दलले लै जाि पिे जोशखमपूण य तथा सम्बेदिशिल उपकरणहरू
ढु िािी गिे र्भररयाको सङ्ख्या महानिदे िकले तोवकददए बमोशजम हुिेछ ।

(घ)

शजयोवफशजकल सर्भे का लानग खवटएको खनिज सर्भे क्षण दलले खण्ड (क) मा
तोवकएका र्भररयाका अनतररि दे हायका कामका लानग दे हाय बमोशजम थप
र्भररयाको सुविधा पाउिेछः–



(१)

आई.पी. सर्भे का लानग

बाह्र जिािसम्म ।

(२)

रे शजशस्टनर्भवट सर्भे का लानग

kf“r

जिािसम्म ।

(३)

ग्रानर्भवट सर्भे का लानग

kf“r

जिािसम्म ।

(४)

म्याग्िेवटक सर्भे का लानग

kf“r

जिािसम्म ।

पवहलो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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३.

सर्भे हेल्पर
(क)

खनिज सर्भे क्षण दलमा खवटएका प्रत्येक प्राविनधक अनधकृतले दुई जिाका दरले
सर्भे हे ल्परको सुविधा पाउिेछ ।

(ख)

खनिज सर्भे क्षण दलले खण्ड (क) का अनतररि दे हायका सर्भे का लानग दे हाय
बमोशजमका सर्भे हे ल्पर राख्न सक्िेछः–
(१)

टे प कम्पास सर्भे क्षण (सेक्सि मेजरमेण्ट)
प्रनत सर्भे टोली

तीि जिािसम्म ।

(२)

ल्पेि टे बल सर्भे क्षण प्रनत सर्भे टे बल

चार जिािसम्म ।

(३)

थेडोलाइट सर्भे क्षण प्रनत सर्भे टे बल

चार जिािसम्म ।

(४)

शजयो केनमकल सर्भे क्षण प्रनत सर्भे टोली

चार जिािसम्म ।

(५)

इशिनियररड्ड शजयोलशज सर्भेका लानग

(६)

(क) एस.वप.वट. टे ष्ट प्रनत सर्भे

आठ जिािसम्म ।

(ख) अगर निनलड्ड, प्रनत मेशिि

चार जिािसम्म ।

शजयोवफशजकल सर्भे क्ष्ँणका लानगः
(क)

स्टे िि निधायरण गियका लानग

चार जिािसम्म ।

(ख)

आइ.पी. सर्भे का लानग

अठारजिािसम्म ।

(ग)

रे शजवष्टनर्भवट सर्भे का लानग

kf“r

(घ)

म्याग्िेवटक सर्भे का लानग

चार जिािसम्म ।

(ङ)

ग्रानर्भवट खनिज अन्िेषणको लानग

बाह्र जिािसम्म ।

(च)

पेट्रोनलयम अन्िेषणको लानग गररिे ग्रानर्भवट सर्भे क्षण काययका लानगः

जिािसम्म ।

(१)

थेडोलाइटका लानग

चार जिािसम्म ।

(२)

ले र्भनलङका लानग

छ जिािसम्म ।

(३)

ग्रानर्भवट ररनडङ र इिरजोि टे रोइि
करे क्िि ररनडङको लानग
8
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जिािसम्म ।
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४.

(४)

टे लेस्कोप कम्पासका लानग

छ जिािसम्म ।

(५)

प्रत्येक जी पी एस् लानग

दुई जिािसम्म ।

चौवकदार
(क)

खनिज सर्भे क्षण कायायलय र खनिज अन्िेषण स्थल बेग्ला बेग्लै स्थािमा र्भएको
अिस्थामा विस्तृत खनिज सर्भे क्षण गिे दलले अन्िेषण स्थलमा रहे का मेशिि तथा
औजार–उपकरणको सुरक्षाका लानग आिश्यक पिे चौवकदार ।

(ख)

सर्भे क्षण दलले कुिै एक स्थािमा खनिज सर्भे क्षणको कायय सम्पन्न गरे पनछ
आफूले ल्याएका मेशििरी तथा औजार–उपकरण सोही क्षेत्रमा खनिज सर्भे क्षण
गिे अको सर्भे क्षण दलका लानग िा पूिः गररिे खनिज सर्भे क्षणका लानग राख्नु पिे
र्भएमा त्यस्ता मेशिि तथा औजार–उपकरणको उशचत सुरक्षाका लानग आिश्यक
पिे चौकीदार ।
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अिुसूची – ३

ँ
(नियम ५क. सग
सम्बशन्धत)
खनिज सर्भेक्षण सम्बन्धी काययको लानग उपलब्ध गराइिे सामग्री
डबल तथा नसड्डल फ्लाइ पाल, नत्रपाल, क्याम्पकट, शस्लवपड्ड ब्याग, रग, दरी तथा म्याटे «स,
फोशल्डड्ड टे बल एिम् कुसी, रुकस्याक र डफलर ब्याग जस्ता क्याशम्पड्ड सम्बन्धी सहुनलयत र
स्टे ििरी सामािहरू, सर्भे का सामािहरू, मेशििरी औजार तथा खनिज सर्भे क्षणका लानग आिश्यक
अन्य सामग्रीहरू ।



पवहलो सं िोधिद्वारा थवपएको ।
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अिुसूची – ४

ँ
(नियम ६ को उपनियम (१) को खण्ड (क) सग
सम्बशन्धत)
कदठि काम
पचास प्रनतित बढी पाइिे काम

तीस प्रनतित बढी पाइिे काम

१. दि हजार वफटर्भन्दा अग्ला ठाउँहरूमा गिुय १.चार हजार वफटर्भन्दा मानथ र दि पिे हजार
सबै काम शजयोलजी माइनिङ्ग इत्यादद,
२. सतहमुनिको (अण्डरग्राउण्ड) सबै प्रकारको

वफटसम्मको उचाइमा गिुय पिे कामहरू,
२. विस्फोटक पदाथयको उपयोग गरी गिुय पिे

काम,

कामहरू,

३. अनत उष्ण आिहिाको िातािरणमा गिुय पिे ३. उष्ण आिहिाको िातािरण र्भएको क्षेत्रमा
कामहरू,
४. हाइटे न्सिको विद्युत िशि प्रयोग र्भएका

िा
४. बढी र्भोल्टे जको विद्युत िशि प्रयोग र्भएको
ठाउँमा गिुय पिे कामहरू,

कामहरू,
५. पाँच टिर्भन्दा बढी सामािहरू एक चोवटमा

५. पाँच टिसम्मका मालसामािहरू, एकैचोवट

ल्याउिु पिे कामहरू

ल्याउिु पिे हेनर्भ मेशििरी सम्बन्धी
कामहरू,

६. जुम्ला, हुम्ला तथा अन्य वहमाच्छाददत

६. बाटोघाटो िा रसद पािी आदद उपलब्ध
िहुिे ठाउँमा गिुय पिे कामहरू,

क्षेत्रमा गिुय पिे कामहरू,
७. चैत्र, बैिाख तथा जेष्ठ मवहिामा गिुय पिे

७. दुईसय दे शख पाँचसय वफट क्षमता र्भएको

कामहरू,

निनलङ्ग मेशििमा गिुय पिे कामहरू ।

८. पाँचसय वफटर्भन्दा बढी क्षमताको निनलड्ड
मेशििमा गिुय पिे काम ।



पवहलो सं िोधिद्वारा थवपएको ।
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अिुसूची – ५

ँ
(नियम ६ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) सग
सम्बशन्धत)
वफल्ड डे«स
१.

वफल्ड डे«स

दुई जोरका लानग दि नमटर ।

२.

वफल्ड बूट

एक जोर ।

(क)

राजपत्रावङ्कत कमयचारीलाई वफल्ड डे«सको लानग कटि गेबनडयि िा सोही गुणस्तर
र्भएको कपडा ।

(ख)

अन्य कमयचारीलाई वफल्ड डे«सको लानग कटि शजि िा सोही गुणस्तर र्भएको
कपडा ।



पवहलो सं िोधिद्वारा थवपएको ।
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