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खानी तथा खननज पदाथथ ननयमावली, २०५६
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०५६।५।३१
सं िोधन
१. खानी तथा खननज पदाथथ (पहिलो सं िोधन) ननयमावली,२०६०२०६०।५।१८
२. खानी तथा खननज पदाथथ (दोस्रो सं िोधन) ननयमावली,२०७१ २०७२।१।१४
३. खानी तथा खननज पदाथथ (तेस्रो सं िोधन) ननयमावली,२०७२२०७२।११।२४
४. खानी तथा खननज पदाथथ (चौथों सं िोधन) ननयमावली,२०७३ २०७३।९।१८
खानी तथा खननज पदाथथ ऐन, २०४२ को दफा २८ ले ददएको अनधकार
प्रयोग गरी नेपाल सरकारले दे िायका ननयमिरू बनाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारशभिक
१.

सं शिप्त नाम र प्रारभिः (१) यी ननयमिरूको नाम “खानी तथा खननज
पदाथथ ननयमावली, २०५६” रिे को छ ।
(२) यो ननयमावली तुरुन्त प्रारभि िुनेछ ।

२.

पररिाषाः हवषय र प्रसं गले अको अथथ नलागेमा यस ननयमावलीमा,
(क)

“ऐन” िन्नाले खानी तथा खननज पदाथथ ऐन, २०४२ सभझनु पछथ ।

(ख)

“अनुमनतपत्र” िन्नाले कुनै खननज पदाथथको खोजतलास कायथ र
उत्खनन्

कायथ

गनथ

अनुमनतपत्र सभझनु
(ग)

यस

ननयमावली

बमोशजम

प्रदान

गररएको

पछथ ।

“खानीद्वार” िन्नाले खननज िेत्रबाट खननज पदाथथ बाहिर ननकासा
गररने मूलद्वार सभझनु पछथ ।
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(घ) “खास खननज पदाथथ” िन्नाले



कुनै खननज पदाथथको सभबन्धमा

हविागले खननज सभझौता गरी खननज कायथ गनथ अनुमनतपत्र ददएको,
गुण

र

पररमाण

यहकन

िइसकेको

वा

प्रारशभिक

अध्ययनबाट

सभिाव्यता दे शखएको वा हविाग वा हविागले तोकेको सरकारी
ननकायले मात्र गनथ पाउने गरी नेपाल सरकारले तोकेको खननज
पदाथथ सभझनु पछथ ।
(ङ)

“सनमनत” िन्नाले ननयम ३५ बमोशजम गदित खानी हवकास सनमनत
सभझनु पछथ ।

(च)

“केन्र” िन्नाले ननयम ३९ बमोशजम स्थापना िएको खननज पदाथथ
हवकास केन्र सभझनु पछथ ।

पररच्छे द-२
खननज पदाथथको वगथ र स्तर तथा खननज कायथ गनथ चािने व्यशिको योग्यता
३.

खननज पदाथथको वगथः ऐनको दफा ३क. को उपदफा (१) मा उशललशखत
खननज पदाथथका वगथिरू नित्र अनुसूची–१ मा उललेख िए बमोशजमका
खननज पदाथथ रिनेछन ।

४.

खननज पदाथथको स्तरः

(१) यस ननयमावलीको प्रयोजनको लानग दै ननक

उत्पादनको आधारमा धातु तथा अधातु खननज पदाथथ



सभबन्धी खननज

कायथलाई दे िाय बमोशजमको स्तरमा हविाजन गररएको छ ।
(क)

अनत साना स्तर

(ख)

साना स्तर

(ग)

मझौला स्तर ।

(घ)

िू ला स्तर ।



तेस्रो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।



पहिलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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(२) उपननयम (१) मा उशललशखत खननज पदाथथ



सभबन्धी खननज

कायथको स्तर अनूसूची–२ बमोशजम िुनेछ ।
५.



खननज कायथको अनुमनतपत्र नलन चािने व्यशिको योग्यताः (१) अनत
मित्वपूण थ

खननज

नित्र

पने

खननज

पदाथथको

खननज

कायथका

लानग

अनुमनतपत्र नलन चािने व्यशिको योग्यता दे िाय बमोशजम िुनेछः–
(क)

सभबशन्धत खननज कायथसभबन्धी कामको दुई वषथको
अनुिव

िएको

हविेषज्ञलाई

वा

तत्सभबन्धी

खननज

कायथको

लगाउन

सक्ने

िै नसयत

काममा

िएको ।
(ख)

खोजतलास कायथको लानग खननज कायथ गनथ चािे को
कुल खननज िेत्रको लानग प्रनत वगथ हकलोनमटर चार
लाख रुपैयााँ र उत्खनन् कायथको लानग खननज कायथ
गनथ चािे को कुल खननज िेत्रको लानग प्रनत वगथ
हकलोनमटर

तीस

लाख

रुपैयााँको

आनथथक

िै नसयत

िएको ।
(२) मित्वपूण थ तथा बिुमलु य खननजनित्र पने खननज पदाथथको
खननज

कायथका

लानग

अनुमनतपत्र

नलन

चािने

व्यशिको

योग्यता

दे िायबमोशजम िुनेछः–
(क)

सभबशन्धत खननज कायथ सभबन्धी कामको दुई वषथको
अनुिव

िएको

हविेषज्ञलाई

वा

काममा

तत्सभबन्धी

खननज

कायथको

लगाउन

सक्ने

िै नसयत

िएको ।
(ख)

खोज तलास कायथको लानग खननज कायथ गनथ चािे को
कुल खननज िेत्रको लानग प्रनत वगथ हकलोनमटर दुई
लाख रुपैयााँ र उत्खनन् कायथको लानग खननज कायथ
गनथ चािे को कुल खननज िेत्रको लानग प्रनत वगथ



पहिलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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हकलोनमटर बीस लाख

रुपैयााँको आनथथक

िै नसयत

िएको ।
(३) सामान्य खननजनित्र पने खननज पदाथथको खननज कायथका लानग
अनुमनतपत्र नलन चािने व्यशिको योग्यता दे िायबमोशजम िुनेछः–
(क)

सभबशन्धत खननज कायथ सभबन्धी कामको एक वषथको
अनुिव

िएको

हवषेिज्ञलाई

वा

तत्सभबन्धी

खननज

कायथको

लगाउन

सक्ने

िै नसयत

काममा

िएको ।
(ख)

खोज तलास कायथको लानग खननज कायथ गनथ चािे को
कुल खननज िेत्रको लानग प्रनत वगथ हकलोनमटर एक
लाख रुपैयााँ र उत्खनन् कायथको लानग खननज कायथ
गनथ चािे को कुल खननज िेत्रको लानग प्रनत वगथ
हकलोनमटर

दि

लाख

रुपैयााँको

आनथथक

िै नसयत

कायथ

सभबन्धी

िएको ।
(४)

यस

ननयमको

प्रयोजनको

लानग

खननज

हविेषज्ञलाई काममा लगाउने गरी अनुमनतपत्रको लानग ननवेदन ददनेले
त्यस्तो हविेषज्ञले खननज कायथको लानग आवश्यक प्राहवनधक सेवा उपलब्ध
गराउन मन्जूर गरे को प्रनतवद्धता पत्र, हविेषज्ञले प्राप्त गरे को हविेषज्ञको
दताथ प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप र त्यस्तो हविेषज्ञको कर च ुिा िएको ननस्सा
पेि गनुथ पनेछ ।
(५) यस ननयमावलीको प्रयोजनको लानग आनथथक िै नसयत िएको
कुराको प्रमाण स्वरूप ननवेदकले जग्गा, घर वा अन्य कुनै चल, अचल
सभपशि सभबशन्धत गाउाँ हवकास सनमनत वा नगरपानलकाबाट मूलयांकन
गराएको कागजात वा बैंकमा ननजको नामम रिे को ननिेपको ननस्सा वा
हववरण वा ननवेदकको आनथथक िै नसयतलाई पुहि गने ननजको नाममा
रिे को चल अचल सभपशिको मूलय वा रकम खुलने कुराको प्रमाशणत
कागजात पेि गनुथ पनेछ ।
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पररच्छे द–३
खोजतलास कायथसभबन्धी व्यवस्था
६.

खोजतलास कायथको अनुमनतपत्रको लानग ननवेदन ददनु पनेः कुनै व्यशिले
गुणस्तर तथा पररमाण यकीन िई नसकेको खननज पदाथथको खोजतलास
कायथ गनथ चािे मा अनुमनतपत्रको लानग खोजतलास कायथको प्रस्ताहवत
योजना समेत सं लग्न गरी अनुसूची–३ बमोशजमको ढााँचामा हविाग समि
ननवेदन ददनु पनेछ ।

७.

खोजतलास कायथको अनुमनतपत्र ददनु पनेः (१) ननयम ६ बमोशजम ननवेदन
प्राप्त िएपनछ हविागले आवश्यक जााँचबुझ गरी ननवेदन ददने व्यशिलाई
अनुमनतपत्र ददन उपयुि दे खेमा अनुसूची–४ बमोशजमको दस्तुर नलई
अनुसूची–५

बमोशजमको

ढााँचामा

खोजतलास

कायथको

अनुमनतपत्र

ददनेछ ।


(२) उपननयम (१) बमोशजम अनुमनतपत्र ददने गरी हविागले

ननणथय गरे को जानकारी ददएको नमनतले तीस ददननित्र ननवेदक आफैं वा
ननजको प्रनतनननधले अनुमनतपत्र बुशझनलनु पनेछ ।
(३)

उपननयम

(२)

बमोशजमको

भयादनित्र

अनुमनतपत्र

बुझी

ननलएमा सो अनुमनतपत्र स्वतः रद्द िुनेछ ।
८.

खोजतलास कायथको आकार तथा िेत्रफलः (१) हविागले कुनै खननज
पदाथथको खोजतलास कायथको लानग आयताकारमा घहटमा ०.२५ वगथ
हकलोनमटर (कररब एक वगथमाइलको दिााँि) र बढीमा २५० वगथ
हकलोनमटर

(कररब

सय

वगथमाइल)

सभमको

िेत्रफल

ननधाथरण

गनथ

सक्नेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम ननधाथरण गररएको िेत्रफलको कूल
लभबाईको नाप कूल चौडाईको नापको चार गुणा िन्दा बढी िुनेछैन ।



पहिलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।

5

www.lawcommission.gov.np
९.

खोजतलास कायथको अवनध र अवनध थपसभबन्धी व्यवस्थाः



(१) ननयम

७ बमोशजम खोजतलास कायथको अनुमनत प्राप्त व्यशिले अनत मित्वपूण थ
खननज वा मित्वपूण थ तथा बिुमलु य खननज नित्र पने पदाथथ िए चार वषथ र
सामान्य खननजनित्र पने िए खननज पदाथथ िए दुई वषथको अवनध नित्र
खोजतलास कायथ सभपन्न गररसक्नु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजमको अवनध नित्र खोजतलास कायथ
सभपन्न गनथ नसहकने िई अवनध थप गनुथ पने िएमा खोजतलास कायथको
ु न्दा तीन महिना
अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले त्यसरी अवनध समाप्त िुनि
अगावै अवनध थपको लानग अनुसूची–६ बमोशजमको प्रगनत हववरण सहित
हविाग समि ननवेदन ददनु पनेछ ।
(३)

उपननयम

(२)

बमोशजम

ननवेदन

प्राप्त

िएमा

हविागले

आवश्यक जााँचबुझ गरी माग बमोशजमको अवनध थप गररददन मनानसब
दे खेमा ननवेदन परे को एक महिनानित्र खननज पदाथथको प्रकृनत, िौगनिथक
शस्थनत, खोजतलास प्रहवनध र कामको प्रगनत समेतको आधारमा अनुसूची–४
बमोशजमको थप दस्तुर नलई एक पटकमा एक वषथ नबढाई बढीमा दुई
वषथसभमको लानग खोजतलास कायथको अवनध थप गररददन सक्नेछ ।
१०.

खोजतलास कायथको सं चालनः (१) खोजतलास कायथको अनुमनतपत्र प्राप्त
व्यशिले खोजतलास कायथको सं चालन अनुमनतपत्र प्राप्त गरे को नमनतले



छ महिनानित्र गनुथ पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजमको अवनध नित्र खोजतलास कायथको
सं चालन

नगरे मा

हविागले

खोजतलास

कायथको

अनुमनतपत्र

रद्द

गने

सक्नेछ ।
(३) यस ननयममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेशखएको िए तापनन
खोजतलास

कायथको

अनुमनतपत्र

प्राप्त

व्यशिले

हविेष

पररशस्थनत

परी

उपननयम (१) बमोशजमको भयादनित्र खोजतलास कायथको सं चालन गनथ
नपाएको कारण सहित उि भयाद समाप्त िुन ु अगावै हविाग समि ननवेदन


पहिलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।



दोस्रो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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ददएमा सो ननवेदन उपर आवश्यक जााँचवुझ गरी कारण मनानसब दे खेमा
हविागले

सो भयाद समाप्त िएको नमनतले

नब्बे

ददननित्र खोजतलास

कायथको सं चालन गनथ ददन सक्नेछ ।
११.

खोजतलास

कायथ

गदाथ

पालन

गनुप
थ ने

ितथिरूः

खोजतलास

कायथको

अनुमनतपत्र पाउने व्यशिले खोजतलास कायथ गदाथ पालन गनुप
थ ने ितथिरू
दे िायबमोशजम िुनेछन्ः–
(क)

खोजतलास कायथको सं चालन गदाथ स्वस्थ प्रणाली अनुसरण
गरी लगनिील एवं दि तररका अपनाउने ।

(ख)

खोजतलास

कायथको

अनुमनतपत्रमा

उशललशखत

िेत्र

नित्र

रिे का घर, जग्गा, रुख, बाली वस्तु वा अन्य सभपशिमा िानी
नोक्सानी िुने कायथ नगने ।
(ग)

खोजतलास

कायथको

नसलसीलामा

कुनै

पुराताशत्वक

वस्तु

फेला परे मा सो वस्तुलाई सुरशित राखी सभबशन्धत शजलला
प्रिासन कायाथलय तथा हविागलाई यथािीघ्र चााँडो खवर
गने ।
(घ)

खोजतलास कायथ समाप्त िएको नमनतले तीस ददन नित्र
अनुमनतपत्रमा
नसलनसलामा

उशललशखत
बनेका

िेत्रमा

खोजतलास

खालडो, चनक, टोपा

वा

कायथको
िररएका

जग्गामा कुनै पखाथल वा बार लगाउनु पने िए लगाउने ।
(ङ)

खोजतलास कायथको भयाद समाप्त िएको नमनतले एक सय
असी ददन नित्र अनुमनतपत्रमा उशललशखत िेत्रबाट आफ्ना
सबै मालसामान िटाउने ।

(च)

खोजतलास कायथको नसलनसलामा प्राप्त खननज पदाथथको हवक्री
हवतरण गनथ नपाइने ।
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१२.

खोजतलास कायथको िेत्र पररत्यागः (१)

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



(२) ................. खोजतलास कायथको अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले
आफूले प्राप्त गरे को अनुमनतपत्रमा उललेख िएको िेत्रमध्ये केिी िेत्र
पररत्याग गनथ चािे मा सो कुरा उललेख गरी िेत्र पररत्यागको लानग हविाग
समि ननवेदन ददनु पनेछ ।


(३)

उपननयम

(२)

बमोशजम

ननवेदन

पनथ आएमा

हविागले

आयाताकार ०.२५ वगथ हकलोनमटर (करीव एक वगथ माइल दिांि) मा
नघटाई खोजतलासको िेत्रफल पररत्याग गनथ स्वीकृनत ददन सक्नेछ ।
१३.

खोजतलास कायथ गदाथ पाउने सुहवधा तथा सिुनलयतः खोजतलास कायथको
अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले खोजतलास कायथ गदाथ दे िाय बमोशजमको सुहवधा
तथा सिुनलयत पाउनेछ ।
(क)

खोजतलास

कायथको

अनुमनतपत्रमा

खोस्री, खनी, दुलो, छे डी

वा

उशललशखत

अन्य

उपयुि

िेत्रनित्र
तररकाद्वारा

खोजतलास गने ।
(ख)

खोजतलास कायथको नसलनसलामा शझहकएका खननज पदाथथ
सो खननज पदाथथको प्रकृनत, पररमाण, मित्व र प्रस्ताहवत
परीिण वा हवश्लेषण गनथ वा गराउनको नननमि हविागले
स्वीकृनत ददएको पररमाणमा कोरा, अधथ तयारी वा तयारी
खननज पदाथथको नमूना हवदे ि लै जाने ।

(ग)

खोजतलास

कायथको

नननमि

र

सो

कायथमा

सं लग्न

व्यशििरूलाई आवश्यक पने पानी सवथसाधारणलाई असर
नपने गरी खोजतलास िेत्रनित्र वा बाहिरबाट लयाई उपयोग
गने ।



तेस्रो सं िोधनद्वारा शझहकएको ।



पहिलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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(घ)

खोजतलास

कायथको

नननमि

खोजतलास

कायथ

िेत्रनित्र

चाहिने मेशिन, कलपूजाथ वा सरसामान राख्ने र खोजतलास
कायथमा सं लग्न व्यशििरू वस्ने घर, टिरा, छाप्रो बनाउने ।
पररच्छे द –४
उत्खनन् कायथसभबन्धी व्यवस्था
१४.

उत्खनन् कायथको

अनुमनतपत्रको लानग

ननवेदन

ददनु पनेः

(१) कुनै

व्यशिले गुणस्तर तथा पररमाण यकीन िई सकेको खननज पदाथथको
उत्खनन् कायथ गनथ चािे मा अनुमनतपत्रको लानग उत्खनन् कायथको प्रस्ताहवत
योजना समेत सं लग्न गरी अनुसूची–७ बमोशजमको ढााँचामा हविाग समि
ननवदे न ददनु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको िएतापनन ननयम ७
बमोशजम खोजतलास कायथको अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले समेत उत्खनन्
कायथ गने अनुमनतपत्र नलन चािे मा सोको लानग खोजतलास अवनध समाप्त
िुन ु िन्दा अगावै खोजतलास कायथको हवस्तृत प्रनतवेदन तथा उत्खनन्
कायथको प्रस्ताहवत योजना समेत सं लग्न गरी अनुसूची–७ बमोशजमको
ढााँचामा हविाग समि ननवेदन ददनु पनेछ ।
१५.

उत्खनन् कायथको अनुमनतपत्र ददनु पनेः (१) ननयम १४ बमोशजम ननवेदन
प्राप्त िएपनछ सो सभबन्धमा आवश्यक जााँचबुझ गदाथ उत्खनन् कायथको
प्रस्ताहवत योजना समेत उपयुि दे खेमा ननवेदन ददने व्यशिलाई हविागले
अनुसूची–४ बमोशजमको दस्तुर नलई अनुसूची–८ बमोशजमको ढााँचामा
उत्खनन् कायथ गने अनुमनतपत्र ददनेछ ।


(२) उपननयम (१) बमोशजम अनुमनतपत्र ददने गरी हविागले

ननणथय गरे को जानकारी ददएको नमनतले तीस ददननित्र ननवेदक आफैं वा
ननजको प्रनतनननधले अनुमनतपत्र बुशझनलनु पनेछ ।



पहिलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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(३)

उपननयम

(२)

बमोशजमको

भयादनित्र

अनुमनतपत्र

बुझी

ननलएमा सो अनुमनतपत्र स्वतः रद्द िुनेछ ।
१६.

उत्खनन् कायथको आकार तथा िेत्रफलः (१) हविागले खननज पदाथथको
उत्खनन् कायथको लानग आयताकारमा घटीमा ०.२५ वगथ हकलोनमटर
(कररब एक वगथ माइलको दिााँि) र बढीमा २५ वगथ हकलोनमटर (कररब
दि वगथ माइल) सभमको िेत्रफल ननधाथरण गनथ सक्नेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम ननधाथरण गररएको िेत्रफलको कूल
लभबाइको नाप कूल चौडाइको नापको चारगुणािन्दा बढी िुने छै न ।


(३) उपननयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको िए तापनन

साधारण ननमाथणमुखी खननज पदाथथको उत्खनन् कायथको लानग ०.२५ वगथ
हकलोनमटर (कररब एक वगथ माइलको दिांि) िेत्रफल कायम िुन ु
पनेछ ।
(४) उपननयम (३) बमोशजमको िेत्रफलमा उत्खनन् िेत्र र



खानी िेत्र क्रमिः कभतीमा ०.०१ वगथ हकलोनमटर तथा ०.०५ वगथ
हकलोनमटर रिे को िुन ु पनेछ ।
स्पिीकरणः यस उपननयमको प्रयोजनको लानग,–
(क)

“उत्खनन् िेत्र” िन्नाले खानी िेत्रनित्र खननज दोिन गररने
िेत्र सभझनु पछथ ।

(ख)

“खानी िेत्र” िन्नाले खननज िेत्रनित्र सञ्चालन गररने उत्खनन्
िेत्र सभझनु पछथ र सो िब्दले उत्खनन् िेत्र वररपररको
खननज दोिन गनथ आवश्यक पूवाथधार एवं सुहवधाका लानग
चाहिने जग्गा समेतलाई जनाउाँछ ।

१७.

उत्खनन् कायथको अवनध र अवनध थपसभबन्धी व्यवस्थाः



(१) ननयम

१५ बमोशजम उत्खनन् कायथको अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले अनत साना स्तर,
साना स्तर, मझौला स्तर र िू ला स्तरका खननज पदाथथको क्रमिः दि वषथ,



तेस्रो सं िोधनद्वारा थप ।
पहिलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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पन्र वषथ, बीस वषथ र तीस वषथको अवनधनित्र उत्खनन् कायथ सभपन्न
गररसक्नु पनेछ ।
तर नसमेण्ट स्तरको च ुनढुं गा खननज पदाथथ उत्खनन् कायथको िकमा
अनत साना स्तरका लानग िुरुको अवनध पन्र वषथ र साना स्तरका लानग
िुरुको अवनध बीस वषथ सभम िुनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजमको अवनध नित्र उत्खनन् कायथ सभपन्न
गनथ नसहकने िई अवनध थप गनुप
थ ने िएमा उत्खनन् कायथको अनुमनतपत्र
ु न्दा तीन महिना अगावै अवनध
प्राप्त व्यशिले त्यसरी अवनध समाप्त िुनि
थपको लानग अनुसूची–९ बमोशजमको वाहषथक उत्पादन प्रगनत हववरण
समेत सं लग्न गरी हविाग समि ननवेदन ददनु पनेछ ।
(३)

उपननयम

(२)

बमोशजम

ननवेदन

प्राप्त

िएमा

हविागले

आवश्यक जााँचबुझ गरी माग बमोशजमको अवनध थप गररददन मनानसब
दे खेमा ननवेदन परे को एक महिना नित्रमा अनुसूची –४ बमोशजमको थप
दस्तुर नलई अनत साना स्तर, साना स्तर, मझौला स्तर र िू ला स्तरको
खननज पदाथथको

उत्खनन् कायथको क्रमिः एक वषथ, दुई वषथ, पााँच वषथ र



दि वषथ सभमको लानग अवनध थप गररददन सक्नेछ ।


(४)

उपननयम

(१)

र

(३)

बमोशजमको

अवनधनित्र

सभपूण थ

उत्खनन् कायथ निई केिी खननज पदाथथको िण्डारण बााँकी रिे मा र
सभबशन्धत अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले थप उत्खनन् कायथ गनथ चािे मा सो
उत्खनन् कायथको प्रस्ताहवत योजना सं लग्न गरी अनुसूची-७क. बमोशजमको
ढााँचामा हविाग समि ननवेदन ददनु पनेछ।
(५) उपननयम (४) बमोशजम प्राप्त िएको ननवेदन सहितको



कागजात जााँचबुझ गदाथ त्यस्तो खननज पदाथथको थप उत्खनन् कायथ गने
अनुमनतपत्र ददन उपयुि दे शखएमा अनुसूची-४ बमोशजमको दस्तुर नलई
अवनध हकटान गरी त्यस्तो खननज पदाथथको उत्खनन् कायथ गनथ अनुसूची८क. बमोशजमको ढााँचामा अनुमनतपत्र ददनु पनेछ।





पहिलो सं िोधनद्वारा थप ।
तेस्रो सं िोधनद्वारा थप ।
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१७क.खननज



िेत्रको

पररत्यागः

(१)

उत्खनन्

कायथको

अनुमनतपत्र

प्राप्त

व्यशिले आयाताकारमा ०.२५ वगथ हकलोनमटर (करीव एक वगथ माइल
दिांि) िेत्रफलमा नघट्ने गरी आफूले पाएको अनुमनतपत्रमा उशललशखत
िेत्र पररत्याग गनथ हविाग समि ननवेदन पेि गनथ सक्नेछ ।
(२)

उपननयम

(१)

बमोशजम

ननवेदन

पनथ

आएमा

हविागले

आवश्यक जााँचबुझ गरी उपयुि दे खेमा िेत्र पररत्याग गने स्वीकृनत ददन
सक्नेछ ।
१८.

उत्खनन् कायथको

सं चालनः

(१)

उत्खनन्

कायथको

अनुमनतपत्र

व्यशिले उत्खनन् कायथको सं चालन अनुमनतपत्र प्राप्त गरे को नमनतले
वषथनित्र गनुथ

प्राप्त
दुई



पनेछ ।

(२) उपननयम (१) बमोशजमको अवनध नित्र उत्खनन् कायथको
सं चालन

नगरे मा

हविागले

उत्खनन्

कायथको

अनुमनतपत्र

रद्द

गनथ

सक्नेछ ।
(३) यस ननयममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेशखएको िए तापनन
उत्खनन् कायथको अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले हविेष पररशस्थनत परी उपननयम
(१) बमोशजमको भयादनित्र उत्खनन् कायथको सं चालन गनथ नपाएको कारण
सहित उि भयाद समाप्त िुन ु िन्दा तीन महिना अगावै हविाग समि
ननवेदन ददएमा सो ननवेदन उपर आवश्यक जााँचबुझ गरी कारण मनानसब
दे खेमा हविागले खननज पदाथथको वगथ, िौगोनलक शस्थनत, उत्खनन् प्रहवनध
तथा अन्य कुराको आधारमा सो भयाद समाप्त िएको नमनतले एक
वषथनित्र उत्खनन् कायथको सं चालन गनथ ददन सक्नेछ ।


(४) यस ननयममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेशखएको िए तापनन यो

ु न्दा अशघ उत्खनन् अनुमनतपत्र प्राप्त गरी उपननयम (१)
ननयम प्रारभि िुनि
र (३) को अवनधनित्र उत्खनन् कायथ सञ्चालन नगरे का अनुमनतपत्र प्राप्त



पहिलो सं िोधनद्वारा थप ।



तेस्रो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।



तेस्रो सं िोधनद्वारा थप ।
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व्यशिले यो ननयम प्रारभि िएको नमनतले एक वश्िथत्र उत्खनन् कायथ
सञ्चालन गनथ सक्नेछ ।
१९.

उत्खनन् कायथ गदाथ पालन गनुथ पने ितथिरूः उत्खनन् कायथको अनुमनतपत्र
पाउने व्यशिले उत्खनन् कायथ गदाथ पालन गनुथ पने ितथिरू दे िायबमोशजम
िुनेछन्ः–
(क)

उत्खनन् कायथ गदाथ खननज पदाथथको अनधकतम सदुपयोग र
खननज सभपदाको सं रिण िुने गरी गने ।

(ख)

उत्खनन् कायथ गदाथ वातावरणमा सकेसभम न्युनतम प्रनतकूल
प्रिाव पने

उपाय अपनाई वातावरण सं रिणमा समुशचत

ध्यान ददई कायथ गने ।
(ग)

राहिय तथा सावथजननक हित र सुरिाको नननमि छु ट्याइएका
स्थानिरूमा

र

प्राचीन

स्मारक, ििर, शचिान, मसानघाट,

सावथजननक बाटो, घाट, बााँध पैनी, पाइप लाइन, हकलला, गढी,
छाउनी, मशन्दर, मशस्जद, नगजाथघर, घर, कारखाना इत्याददबाट
कभतीमा पचास नमटर नित्र उत्खनन् कायथ नगने र त्यस्तो
िेत्रमा घर, कारखाना वा गोदाम नबनाउने ।
(घ)

आफ्नो

उत्खनन्

िेत्रको

नशजकै

उत्खनन्

कायथको

अनुमनतपत्र प्राप्त अन्य व्यशिलाई आफूले बनाएको ट्राम
लाइन, रोपवे लाइन, बाटो र पानी घाट समेत मनानसब
ितथमा उपयोग गनथ ददने ।
(ङ)

खननज पदाथथ िण्डार गने तथा जभमा गने स्थलमा खननज
कायथको पररमाणको नाप गने यथोशचत यन्त्रिरू राख्नु पने ।

(च)

उत्खनन्

कायथको

अनुमनतपत्र

प्राप्त

िू–सतिको

सीमाना

बाहिर िुने गरी उत्खनन् कायथ नगने र दुई वा दुई िन्दा
बढी अनुमनतपत्रमा उशललशखत िेत्रको सीमाना जोनडएको
रिे छ िने अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले सो सीमानाबाट पच्चीस
नमटर छोडी खानी उत्खनन् कायथ गने ।
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(छ)

उत्खनन् कायथ गदाथ खोलेको टोपा, टनेल खालटा इत्याददमा
कुनै दुघट
थ ना िुन नपाउने गरी सुरिाको व्यवस्था गने ।

(ज)

उत्खनन् कायथ गदाथ कुनै दुघट
थ ना परे मा, कुनै व्यशिको मृत्यु
िएमा वा आफूले पाएको अनुमनतपत्रमा उशललशखत िेत्रनित्र
कसैको धन सभपशिको िानी नोक्सानी िुन गएमा वा िुन
सक्ने

सभिावना

दे शखएमा

सभबशन्धत

शजलला

प्रिासन

कायाथलय र हविागलाई तुरुन्त सू चना ददने ।
(झ)

खननज िेत्रमा उत्खनन् कायथ सं चालन गदाथ सोको रे खदे ख,
ननयन्त्रण आददको लानग अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशि स्वयं वा
ननजको प्रनतनननध रिनु पने ।

(ञ)

खानी िेत्रमा कायाथलय खडा गरी सो कायाथलयमा आफूले
पाएको अनुमनतपत्र स्पि दे शखने गरी राख्ने ।

(ट)

आफ्नै खचथमा खननज िेत्रको सीमाना कायम गने ।

(ि)

आफ्नो काबूबाहिरको पररशस्थनतले गदाथ खननज कायथमा बाधा
परी एक महिना िन्दा बढी उत्खनन् कायथ बन्द वा रोकावट
िुन गएमा हविागमा सू चना

(ड)

गने ।

खननज कायथको अवनध समाप्त िएमा वा उत्खनन् कायथ गने
अनुमनतपत्र रद्द गरी उत्खनन् कायथ बन्द गनुथ परे मा ६
महिना नित्रमा बन्द गरी आफ्नो सभपूण थ सामान सो िेत्रबाट
िटाइ खालटो, चनक, टोपा र िानसएको जग्गा पुरैमा वार वा
पखाथल लगाउनु पने िएमा बार वा पखाथल लगाइ त्यस
िेत्रमा उपयुि पुनस्र्थापना कायथ गने ।

२०.

उत्खनन् कायथ गदाथ पाउने सुहवधा तथा सिुनलयतः उत्खनन् कायथको
अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले उत्खनन् कायथ गदाथ दे िाय बमोशजमको सुहवधा
तथा सिुनलयत
(क)

पाउनेछ ।
खननज

पदाथथ

शझक्नलाई

गने ।
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(ख)

खननज पदाथथ शझकी प्रिोधन गने , िुहद्धकरण गने, िण्डार
गने, ढु वानी गने , हवक्री हवतरण गने वा हवदे ि ननकासी

गने

।
(ग)

खननज पदाथथको उत्खनन् कायथका नननमि आवश्यक यन्त्र,
औजार, उपकरण आदद पैिारी गने ।

(घ)

खननज पदाथथको उत्खनन् कायथको लानग आवश्यक सबै
प्रकारका ननमाथण कायथ गने र सो ननमाथण कायथका लानग
आवश्यक

ढुं गा, माटो, बालुवा, ग्रािेल

आदद

खननज

िेत्रनित्रबाट शझक्ने ।
२१.

रोयलटी बुझाउनु पनेः (१) उत्खनन् कायथको अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले
खानीद्वारबाट

प्रत्येक

पटक

खननज

ननकानलएको

खननज

पदाथथको

पदाथथ

पररमाणको

बाहिर

ननकालदा

आधारमा

त्यसरी

अनुसूची–१०

बमोशजमको रोयलटी बुझाउनु पनेछ ।


(२) उत्खनन् कायथको अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले उपननयम (१)

बमोशजम बुझाउनु पने रोयलटी बापतको रकम हविागको नाममा प्रत्येक
महिना समाप्त िएको नमनतले सात ददननित्र राजस्व खातामा दाशखला गरी
पन्र

ददननित्र

मानसक

उत्पादन

हववरणसहित

राजस्व

दाशखल

िौचर

हविागमा पेि गनुथ पनेछ ।
(३) उत्खनन् कायथको अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले उपननयम (२)



मा तोहकएको भयादनित्र रोयलटी वापतको रकम दाशखला नगरे मा सो भयाद
समाप्त िएको नमनतले तीन महिनासभम बुझाउनु पने रोयलटी रकमको दि
प्रनतित छ महिनासभम बीस प्रनतित र एक वषथसभम तीस प्रनतितका
दरले अनतररि रकम रोयलटी रकममा थप गरी बुझाउनु पनेछ ।



पहिलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।



पहिलो सं िोधनद्वारा थप ।
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२२.

स्थानीय

हवकास

खानीद्वारबाट

िुलकः

प्रत्येक

उत्खनन् कायथको

पटक

खननज

पदाथथ

अनुमनतपत्र
बाहिर

प्राप्त

व्यशिले

ननकालदा

त्यसरी

ननकानलएको खननज पदाथथको पररमाणको आधारमा ननयम २१ बमोशजम
तोहकएको रोयलटीको दि प्रनतितले िुने स्थानीय हवकास िुलक शजलला
हवकास सनमनत वा सो सनमनतले तोकेको ननकायमा बुझाउनु पनेछ ।
२३.



... ... ...
पररच्छे द –५
खास खननज पदाथथसभबन्धी व्यवस्था

२४.

खास खननज पदाथथको खननज कायथको लानग खननज सभझौता गनथ सूचना
प्रकािन गरी प्रस्ताव आह्वान गनुथ पनेः (१) ऐनको दफा ५ को उपदफा
(३) बमोशजम खास खननज पदाथथको सभबन्धमा हविागले खननज सभझौता
गरी खननज कायथ गनथ अनुमनतपत्र ददने प्रयोजनको लानग आवश्यक हववरण
सहित



कभतीमा तीस ददनको भयाद ददई राहिय स्तरको पत्रपनत्रकामा

सूचना प्रकािन गरी



छु ट्टा–छु ट्टै नसलबन्दी प्राहवनधक र आनथथक प्रस्ताव

आव्िान गनुथ पनेछ ।


-१क)

उपननयम (१) बमोशजम सूचना प्रकािन गनुथ पूव थ प्रस्ताव

आह्वान सभबन्धी कागजात र प्रस्ताव मूलयाङ्कनको आधार हविागले स्वीकृत
गनुथ पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम प्रस्ताव आव्िान गरी प्रकािन गररने
सूचनामा अन्य कुराका अनतररि दे िायका कुरािरू खुलाउनु पनेछः–
(क)

खननज

कायथको

िेत्र ।



पहिलो सं िोधनद्वारा खारे ज ।



चौथो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।



चौथो सं िोधनद्वारा थप ।



तेस्रो सं िोधनद्वारा थप ।
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(ख) खास खननज सभबन्धी आधारिूत प्राहवनधक हववरण,



सूचना तथा जानकारी ।
(ग)

िौनतक पूवाथधारसभबन्धी उपलब्ध आधारिूत जानकारी
।

(घ)


प्रस्ताव दस्तुर ।

(घ१) ननयम ५ बमोशजमको योग्यता ।



(घ२) प्राहवनधक

प्रस्तावको

मूलयाङ्कन

गरे पनछ

आनथथक

प्रस्ताव खोनलने कुरा ।
(ङ)


अन्य आवश्यक कुरािरू ।

(३) हविागले कुनै खननजको खोजतलास कायथ गदाथ लागेको

प्रत्यि खचथको वतथमान मूलय कायम गरी सो मूलयलाई न्यूनतम मूलय
मानी बढाबढ गदाथ प्रस्तावकले कबोल गरे को रकम वा सो बराबरको
िेयर नलन चािे को िए सो कुरा समेत उपननयम (१) बमोशजम प्रकािन
गररने सूचनामा उललेख गनुथ पनेछ।


(४)

उपननयम

(१)

बमोशजम

प्रकाशित

सूचनामा

तोहकएको

समयावनधमा तीनवटा िन्दा कम प्रस्ताव प्राप्त िुन आएमा पन्र ददनको
भयाद ददई पुनस् प्रस्ताव आह्वान गनुथ पनेछ । पुनः प्रस्ताव आह्वान गदाथ
सो िन्दा पहिला दताथ िुन आएका प्रस्तावलाई कायमै राख्न सहकनेछ ।
त्यसरी पुनः प्रस्ताव आह्वान गदाथ पनन तीनवटा प्रस्ताव नपुगेमा प्राप्त
िएजनत प्रस्तावको मूलयाङ्कन गनुथ पनेछ ।


(५)

उपननयम

(१)

वा

(४)

बमोशजम

प्रस्ताव

पेि

गदाथ

प्रस्तावकले उपननयम (३) बमोशजम हविागले कायम गरे को न्यू नतम
मूलयको दुई प्रनतितले िुन आउने रकम नगदै वा वाशणज्य बैङ्कले जारी



तेस्रो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।



तेस्रो सं िोधनद्वारा थप ।



चौथो सं िोधनद्वारा थप ।



चौथो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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गरे को सो रकम बराबरको जमानत (बैङ्क ग्यारे न्टी) प्रस्तावसाथ पेि गनुथ
पनेछ ।


(६) उपननयम (१) वा (४) बमोशजम प्राप्त प्रस्तावको मूलयाङ्कन

गदाथ प्राहवनधक र आनथथक प्रस्तावको कुल अङ्किार एक सय मानी त्यस्तो
अङ्किारमध्ये प्राहवनधक प्रस्तावको अङ्किार सािी र आनथथक प्रस्तावको
अङ्किार चालीस कायम गनुथ पनेछ।



२५. प्राहवनधक तथा आनथथक प्रस्तावमा खुलाउनु पने कुरािरूः (१) ननयम २४
बमोशजम

पेि

गररने

प्राहवनधक

प्रस्तावमा

दे िायका

हववरण

खुलाउनु

पनेछः–
(क)

ननयम ५ बमोशजम सभबशन्धत खननज पदाथथको खननज
कायथको लानग तोहकएको योग्यता,

(ख)

खानी तथा खननज पररयोजना कायाथन्वयन गने तररका
र समय तानलका,

(ग)

प्रस्तावकसाँग खननज कायथको लानग आवश्यक यन्त्र
उपकरण, जनिशि वा हविेषज्ञको व्यवस्था गनथ सक्ने
ाँ ी,
िमता र पूज

(घ)

खननज

कायथको

अवनधमा

गररने

हवनिन्न

चरणको

न्यूनतम कायथक्रम,
(ङ)

अन्वेषणात्मक हवकास तथा सभिाव्यता अध्ययनको
योजना,

(च)

लगानी, रोजगारी र सामाशजक हवकासको योजना,

(छ)

अन्वेषण

वा

उत्पादन

गदाथ

प्रयोग

लगानीको स्रोत र प्रस्तावकको िमता,



चौथो सं िोधनद्वारा थप ।
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(ज)

खननज कायथ गरे को र खननज नबक्री हवतरण सभबन्धी
अनुिव,

(झ)

कबोल गरे को रकम वा िेयर एकमुष्ठ वा चरणबद्ध
रूपमा

कसरी

दाशखला

गने

िो

त्यसको

समय

तानलका,
(ञ)

अन्य आवश्यक कुरािरू ।

(२) ननयम २४ बमोशजम पेि गररने आनथथक प्रस्तावमा सोिी
ननयमको उपननयम (३) बमोशजम बढाबढद्वारा कबोल गरे को रकम वा सो
रकम बराबरको िेयरको हिस्साको हववरण खुलाउनु पनेछ।



२६. प्रस्तावको मूलयाङ्कनः (१) प्रस्तावको मूलयाङ्कन गदाथ ननयम ५ बमोशजम
सभबशन्धत खननज पदाथथको खननज कायथको लानग तोहकएको योग्यता
पुगेका प्रस्तावकले पेि गरे को प्राहवनधक प्रस्ताव मात्र मूलयाङ्कनमा समावेि
गररनेछ । प्राहवनधक प्रस्तावलाई कायम गररएको अङ्किारलाई एक सय
मानी दे िाय बमोशजमको आधारमा मूलयाङ्कन गनुथ पनेछ स्(
(क)

खानी तथा खननज पररयोजना कायाथन्वयन गने तररका
र समय तानलका बापत अङ्क बीस,

(ख)

प्रस्तावकसाँग खननज कायथको लानग आवश्यक यन्त्र,
उपकरण, जनिशि वा हविेषज्ञको व्यवस्था गनथ सक्ने
ाँ ी बापत अङ्क बीस,
िमता र पूज

(ग)

खननज

कायथको

अवनधमा

गररने

हवनिन्न

चरणको

न्यूनतम कायथक्रम बापत अङ्क दि,
(घ)

अन्वेषणात्मक हवकास तथा सभिाव्यता अध्ययनको
योजना बापत अङ्क दि,

(ङ)

लगानी, रोजगार र सामाशजक हवकासको योजना बापत
अङ्क दि,



चौथो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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(च)

अन्वेषण

वा

उत्पादन

गदाथ

प्रयोग

गररने

प्रहवनध,

लगानीको स्रोत र प्रस्तावकको िमता बापत अङ्क
पााँच,
(छ)

खननज कायथ गरे को र खननज नबक्री हवतरण सभबन्धी
अनुिव बापत अङ्क दि,

(ज)

कबोल गरे को रकम वा िेयर एकमुष्ठ वा चरणबद्ध
रूपमा कसरी दाशखला गने िो त्यसको समय तानलका
बापत अङ्क दि,

(झ)

अन्य आवश्यक कुरा बापत अङ्क पााँच ।

(२) आनथथक प्रस्तावको मूलयाङ्कन गदाथ प्राहवनधक प्रस्तावमा कभतीमा
पचास प्रनतित वा सो िन्दा बढी अङ्क प्राप्त गने प्रस्तावकले पेि गरे को
आनथथक प्रस्ताव मात्र खोलनु पनेछ । आनथथक प्रस्तावको मूलयाङ्कन गदाथ
प्रस्तावकले कबोल गरे को रकमलाई आनथथक प्रस्तावलाई छु ट्याइएको
अङ्किारले गुणन गरी प्राप्त गुणनफललाई सबिन्दा बढी कबोल गरे को
रकमले िाग गदाथ आउने िागफल अङ्क आनथथक प्रस्तावको खुद प्राप्ताङ्क
िुनेछ ।
(३) उपननयम (१) वा (२) बमोशजम प्रस्तावको मूलयाङ्कन गने
नसलनसलामा (४) उपननयम (१) र (२) अनुसार क्रमिः प्राहवनधक र
आनथथक

प्रस्तावमा

प्राप्त

अङ्क

जोड्दा

सबैिन्दा

बढी

अङ्क

प्राप्त

गने

प्रस्तावकको प्रस्ताव सभझौताको लानग छनौट गनुथ पनेछ । छनौट िएको
प्रस्तावकलाई तीस ददनको समयावनध तोकी सभझौता (५) उपननयम (४)
बमोशजम सबैिन्दा बढी अङ्क प्राप्त गने प्रस्तावकले हविागले तोकेको
अवनधनित्र सभझौता गनथ नआएमा ननजले राखेको जमानत जफत गरी दोस्रो
उच्चतम अङ्क प्राप्त गने प्रस्तावकको प्रस्ताव छनौट गररनेछ । त्यसरी
सभझौता

गनथ

नआउने

प्रस्तावकलाई

ननकायमा लेखी पिाउनु पनेछ।
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२७.

वाताथः ननयम २६ बमोशजम प्रस्तावको मूलयाङ्कन गररसकेपनछ हविागले
चािे मा प्रस्तावकसाँग वाताथ गनथ सक्नेछ ।

२८.

प्रस्ताव स्वीकृत गरी सभझौता गने र अनुमनतपत्र ददनेः (१) ननयम २६
बमोशजम

प्रस्तावको

मूलयाङ्कन

तथा

ननयम

२७

बमोशजम

सभबशन्धत

प्रस्तावकसाँग गरे को वाताथको आधारमा हविागले प्रस्ताव स्वीकृत गनथ
उशचत दे खेमा प्रस्ताव स्वीकृत गरी प्रस्तावकसाँग खास खननज पदाथथको
खननज कायथ गनथ ददने सभबन्धमा सभझौता गनथ सक्नेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम खननज सभझौता गरे पनछ हविागले
सभझौता गने पिलाई अनुसूची–११ बमोशजमको ढााँचामा खास खननज
पदाथथको खननज कायथ गने अनुमनतपत्र ददन सक्नेछ ।
(३) उपननयम (१) र (२) बमोशजम सभझौता गरी खननज कायथ
गने अनुमनतपत्र ददाँदा हविागले सभझौता गने पिसाँग आवश्यकता अनुसार
अनुमनतपत्रको नहवकरण, खननज िेत्रको आकार र िेत्रफल, खोजतलास
तथा उत्खनन् अवनध, खननज कायथको सं चालन जस्ता हविेष ितथ राख्न वा
ननजलाई हविेष सुहवधा ददने (४) उपननयम (१) र (२) बमोशजम सभझौता
गरी खननज कायथ गने अनुमनतपत्र ददाँदा हविागले सभझौता गने पिसाँग यस
ननयमावली बमोशजमको रोयलटी, स्थानीय हवकास िुलक लगायत अन्य
दस्तुर वा रकम नलने गरी सभझौता गनथ सक्नेछ ।
२९.

सभझौता पत्रमा उललेख िुन ु पने कुरािरूः ननयम २८ बमोशजम सभझौता
गदाथ त्यस्तो सभझौतामा अन्य कुराका अनतररि दे िायका कुरािरू उललेख
िुन ु पनेछः–
(क)

सभझौताको उद्देश्य ।

(ख)

खननज कायथको अवनध र अवनध थपसभबन्धी ।

(ग)

हवनिन्न चरणमा िेत्र पररत्याग गनथ सक्ने सभिावना िए सो
कुरा ।

(घ)

िेत्र पररत्याग गदाथको दाहयत्व ।
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(ङ)

सभझौताका पििरूको कायथ र दाहयत्व ।

(च)

कायथ सभपादन प्रत्यािूनत सभबन्धी ।

(छ)

हवनिन्न चरणको खननज कायथको कायथक्रम बजेट तथा सीमा
सं िोधन ।

(ज)

खोजतलास कायथ र त्यसको ननतजा ।

(झ)

खननज उत्पादन अवनध र अवनध थपसभबन्धी ।

(ञ)

वातावरण

सं रिण,

खननज

सं रिण

तथा

जीउधनको

सुरिासभबन्धी ।
(ट)

उत्पादन गरे को खननज पदाथथको नाप तौलसभबन्धी ।

(ि)

खननज कायथसभबन्धी प्रनतवेदन पेि गने कुरा ।

(ड)

खननज कायथ सं चालन गने र चालु राख्ने सभबन्धी ।

(ढ)

कामदारिरूको सुरिासभबन्धी ।

(ण)

खननज पदाथथको नबक्री तथा आन्तररक मागको आपूनतथ ।

(त)

कमथचारी तथा तानलमसभबन्धी ।

(थ)

मालसामान खररदसभबन्धी ।

(द)

जग्गाको उपयोग र सरकारी सियोगसभबन्धी ।

(ध)

ु
सं यि

लगानीमा

खननज

कायथ

सं चालन

कायथको

ु
सं यि

गने

िए

सो

सभबन्धी ।
(न)

सभझौता

बमोशजमको

सभबन्धी ।
(प)

हिस्सेदारी र िस्तान्तरणसभबन्धी ।

(फ)

खननज कायथ स्थनगत वा रद्दसभबन्धी ।

(ब)

हववाद समाधानसभबन्धी ।

(ि)

खननज कायथ गदाथ लागू िुने कानून ।
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(म) काबू बाहिरको पररशस्थनतमा गने कुरा ।


(म१)कबोल गरे को बढाबढ रकम वा िेयर दाशखला तानलका ।



(म२) लगानी, रोजगारी र सामाशजक हवकासको योजना ।

(य)
३०.

हविागले आवश्यक िानेका अन्य कुरा ।

खास खननज पदाथथको खननज कायथ गनथ नेपाल सरकारले तोक्न सक्नेः
यस पररच्छे दमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेशखएको िएतापनन ऐनको दफा
१२ को उपदफा (३) बमोशजम नेपाल सरकारले कुनै खास खननज
पदाथथको

खननज

कायथ

हविाग

वा

हविागले

तोकेको

अन्य

सरकारी

ननकायले मात्र गनथ पाउने गरी तोक्न सक्नेछ ।
पररच्छे द–६
खननज सभपदा तथा वातावरण सं रिण
३१.

खननज सभपदा सं रिणः (१)अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले खननज कायथ गदाथ
न्यूनतम िूनमलाई असर पने गरी र खननज सभपदाको अनधकतम उपयोग
(ररकिरी) िुने गरी गनुथ पनेछ ।
(२) अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले खननज कायथ गदाथ सकेसभम उच्च
मुलययुि खननज पदाथथ उत्पादनमा जोड ददनु पछथ ।
(३) खननज कायथ गने व्यशिले खननज कायथ गदाथ सो कायथबाट
ननशस्कने अन्य पदाथथलाई सकेसभम बढी उपयोग गरी हवकारयुि (वेि)
लाई न्यूनतम गनुथ पनेछ ।

३२.

वातावरणमा उललेखनीय (नसशग्नहफकेन्ट) प्रनतकूल असर परे को मानननेः
ऐनको दफा ११क. को प्रयोजनको लानग खननज कायथ गने व्यशिले कुनै
खननज कायथ गदाथ वातावरणमा पानथ सक्ने दे िायका असरलाई वातावरणमा
उललेखनीय (नसशग्नहफकेन्ट) प्रनतकूल असर पारे को मानननेछः–
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(क)

खानी तथा आधारिूत सं रचनाको हवकास गदाथ िू–उपयोग
तथा िू–सतिमा हवचलन लयाउन सक्ने ।

(ख)

वन हवकास तथा वन्य जन्तु लोप िुन सक्ने ।

(ग)

खानीबाट वग्ने पानी तथा धाउ प्रिोधन गदाथ ननस्कने झोल
हवकारिरूले पानी प्रदू हषत िुन सक्ने ।

(घ)

धुवा धुलोले िावा प्रदू हषत िुन सक्ने ।

(ङ)

निनलङ्ग, ब्लाहिङ तथा िू ला मेनसनिरूको प्रयोगले

ध्वनी

प्रदू षण तथा कभपन िुन सक्ने ।
(च)

ओिर बडे न ट्रेनलङ्ग आददले िोस हवकारको समस्या पैदा िुन
सक्ने ।

(छ)

िू–िय, पैरो, निरालो जनमन बग्ने, माटो बगाउने तथा बाटो
वन्द िुने जस्ता समस्या पैदा िुन सक्ने ।

(ज)

जल प्रवािमा पररवतथन तथा पानीको उपयोगमा असुहवधा िुन
सक्ने ।

(झ)

सांस्कृनतक, पुराताशत्वक स्थल तथा वनस्पनत उद्यानिरूमा
िनत पुग्न सक्ने ।

३३.

वातावरण सं रिणका सभबन्धमा बचाउका उपायिरू अपनाउनु पनेः खननज
कायथ गने व्यशिले वातावरण सं रिणका सभबन्धमा दे िाय बमोशजमका
बचाउका उपायिरू अपनाउनु पनेछः–
(क)

खननज िेत्र वररपरर सतिी तथा िूनमगत जलस्रोतमा कम
प्रिाव पने गरी कायथ गने ।

(ख)

फोिोर नथग्राउने, पोखरी तथा पानी बग्ने उपयुि नालीको
व्यवस्था गने ,

(ग)

आवश्यकतानुसार

एफ्लयुएण्ड

गने ।
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(घ)

हवषालु

ग्यााँस

वा

अत्यानधक

धू लो

ननस्कने

खानीिरूमा

प्रदू षण उत्पन्न िुने स्रोतमा सकेसभम प्रदू षण न्यूनतम गने
उपाय अवलभबन गने ।
(ङ)

हवषालु ग्यााँस वा अत्यानधक धू लो ननस्कने खानीिरूमा काम
गने कामदारिरूलाई ग्यााँस, हफलटर वा डि मास्क प्रयोग
गनथ लगाउने ।

(च)

खननज कायथ गदाथ सकेसभम कम मात्रामा ध्वनी उत्पन्न िुने
हव्फोटक पदाथथ वा यन्त्र उपकरण प्रयोग गने ।

(छ)

हव्फोटक पदाथथको वैकशलपक व्यवस्थाको रूपमा पाइने
आवाज नआउने साधन प्रयोग गने ।

(ज)

खननज कायथ गदाथ ननस्कने अनावश्यक पदाथथ (वेि) उपयुि
िाउाँमा जभमा गरी सो वररपरर पखाथल वा अन्य तरीकाबाट
घेरी बोटहवरुवा लगाउने ।

(झ)

खननज कायथ गदाथ सतिी माटो (टप सोयल) ननकालनु पने
िएमा सो माटो अलग्गै िाउाँमा जभमा गरी सुव्यवशस्थत
गने ।

(ञ)

उत्खनन कायथ समाप्त िएपनछ सो िाउाँमा सतिी माटो
नमलाएर बोटहवरुवा लगाउने ।

(ट)

खतरापूण थ पदाथथ प्रयोग िुने वा खननज पदाथथ उत्पादन गदाथ
खतरापूण थ

अवस्था

सृजना

िुने

खानीिरूमा

आवश्यक

सुरिात्मक उपाय अवलभबन गने ।
(ि)

खननज कायथ गदाथ वन वनस्पनत तथा जीवजन्तुमा सकेसभम
न्यून असर पने गरी कायथ गने ।

(ड)

खननज कायथ गदाथ प्राकृनतक सौन्दयथ र सांस्कृनतक सभपदामा
सकेसभम न्यू न असर पने गरी कायथ गने ।
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पररच्छे द–७
साधारण ननमाथणमुखी खननज पदाथथसभबन्धी हविेष व्यवस्था
३४.

साधारण ननमाथणमुखी खननज पदाथथको अनुमनतपत्रको लानग ननवेदन ददनु
पनेः

(१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (४) बमोशजम सवथसाधारणले

ननजी प्रयोगको नननमि उपयोग गरी आएको प्रचलनमा प्रनतकूल असर
नपने गरी ननमाथण कायथको प्रयोगमा आउने साधारण माटो, ढुं गा र बालुवा
जस्ता साधारण ननमाथणमुखी खननज पदाथथको खननज कायथ गनथ चािने
व्यशिले सोको अनुमनतपत्रको लानग अनुसूची –१२ बमोशजमको ढााँचामा
सभबशन्धत शजलला हवकास सनमनत समि ननवेदन ददनु पनेछ ।


(२) उपननयम (१) बमोशजम ननवेदन प्राप्त िएपनछ उि ननवेदन

शजलला हवकास सनमनतले ननवेदकको माग बमोशजम साधारण ननमाथणमुखी
खननज

पदाथथको

खननज

कायथ गनथ अनुमनतपत्र

ददने

वा

नददने

िन्ने

सभबन्धमा जााँजबुझ गरी नसफाररि गनथ ननयम ३५ बमोशजमको सनमनत
समि पिाउनेछ ।


(३) यस ननयममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेशखएको िए तापनन

हविागले खोजतलास कायथ गरी पिा लगाएको गुण र पररमाण समेत
यकीन िइसकेको साधारण ननमाथणमुखी खननज पदाथथको खननज कायथ गनथ
हविागले अनुमनतपत्र ददन सक्नेछ ।


(४) उपननयम (३) बमोशजम अनुमनतपत्र ददने प्रयोजनको लानग

हविागले आवश्यक हववरण सहित कभतीमा



तीस ददनको भयाद ददई

राहियस्तरको दै ननक पनत्रकामा सूचना प्रकािन गरी प्रस्ताव आव्िान गनुथ
पनेछ ।


२७,

(५) उपननयम (४) बमोशजम परे का प्रस्ताविरुको ननयम २६,

२८

र

२९

बमोशजमको

प्रहक्रया

पूरा

प्रस्तावकलाई हविागले अनुमनतपत्र ददन सक्नेछ ।




दोस्रो सं िोधनद्वारा थप ।
चौथो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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३५.

(६)

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



खानी हवकास सनमनतको गिनः (१) साधारण ननमाथणमुखी खननज पदाथथको
खननज कायथ गनथ अनुमनत ददने सभबन्धमा नसफाररि गनथ प्रत्येक शजललामा
दे िाय बमोशजमको एक खानी हवकास सनमनतको गिन िुनेछ ।
(क)

स्थानीय हवकास अनधकारी

–सं योजक

(ख)

प्रनतनननध, शजलला हवकास सनमनत

–सदस्य

(ग)

प्रनतनननध (अनधकृतस्तर), शजलला
प्रिासन कायाथलय

(घ)

प्रनतनननध (अनधकृतस्तर), शजलला
वन कायाथलय

(ङ)

–सदस्य

प्रनतनननध (अनधकृतस्तर), शजलला
िू–सं रिण कायाथलय

(छ)

(झ) कािमाडौं उपत्यकाका शजललािरूको
िकमा खानी तथा िूगिथ हविागको
अनधकृत स्तरको प्रनतनननध र अन्य



दोस्रो सं िोधनद्वारा थप ।



चौथो सं िोधनद्वारा शझहकएको ।



–सदस्य

शजलला नापी िाखाको प्रमुख वा
ननजले तोकेको सिे यर



–सदस्य

प्रनतनननध (अनधकृतस्तर), आवास तथा
ििरी हवकास कायाथलय

(ज)

–सदस्य

प्रनतनननध (अनधकृतस्तर), शजलला सडक
कायाथलय

(च)

–सदस्य

चौथो सं िोधनद्वारा थप ।

27

–सदस्य

www.lawcommission.gov.np
शजललािरूको िकमा घरे ल ु तथा साना
उद्योग कायाथलयको अनधकृत स्तरको
प्रनतनननध र सो कायाथलय निएको
शजललाको िकमा घरे ल ु तथा साना उद्योग
हवकास सनमनतको कायाथलयको अनधकृत
स्तरको प्रनतनननध

–सदस्य

(ञ) योजना तथा प्रिासकीय अनधकृत,



शजलला हवकास सनमनत

–सदस्य–सशचव

(२) सनमनतले बैिक सभबन्धी आफ्नो कायथहवनध आफैं ननधाथरण
गनेछ ।
३६.

सिमनत नलनु पनेः (१) ननयम ३४ को उपननयम (२) बमोशजम सनमनत
समि

प्राप्त

िएको

ननवेदन

उपर

सनमनतले

आवश्यक

जााँचबुझ

गरी

ननवेदकको मागबमोशजम साधारण ननमाथणमुखी खननज पदाथथको खननज
कायथको अनुमनतपत्र ददन मनानसव दे खेमा सोिी कुराको नसफाररि शजलला
हवकास सनमनतलाई

गनेछ ।

(२) उपननयम (१) बमोशजम सनमनतबाट नसफाररि प्राप्त िएपनछ
शजलला हवकास सनमनतले ननवेदकलाई खननज कायथ गनथ अनुमनतपत्र ददनु
पूव थ खानी सं चालन गनथ खोजेको खानी िेत्रको हववरण, खानी उत्खनन्
पद्धनत, िेत्रफल र खननज पदाथथको नाम समेतको हववरण उललेख गरी
ननवेदकको

मागबमोशजम

अनुमनतपत्र

ददने

नददने

सभबन्धमा

हविागको

सिमनतको लानग लेशख पिाउनु पनेछ ।
(३) उपननयम (१) बमोशजम सिमनतको लानग लेशखआएको ६
महिना

नित्र

हविागले

त्यसरी

सिमनत

माग

िएको

हवषयमा

कुन

तररकाबाट, कसरी, कुन कुन सतथ बन्दे जिरूको अनधनमा रहि अनुमनतपत्र



पहिलो सं िोधनद्वारा थप ।
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ददने िो

सो लगायत खानीको स्तर र अवनध समेत खुलाई सिमनत ददने



सभबन्धमा ननणथय गरी सक्नु पनेछ ।
तर हविागले खानी सं चालन गनथ अनुमनतपत्र नददने गरी ननणथय
गरे मा अनुमनतपत्र प्रदान गररने छै न ।
(४) उपननयम (२) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको िए तापनन खानी
सं चालन गनथ ददन नसफाररि गरे को िेत्र वन िेत्रनित्र पने रिे छ िने
शजलला हवकास सनमनतले हविागको सिमनत नलनु पूव थ वन तथा िू–सं रिण
मन्त्रालयको समेत सिमनत नलनु पनेछ ।
३७.

साधारण ननमाथणमुखी खननज पदाथथको अनुमनतपत्र ददनेः(१) ननयम ३६
बमोशजम सिमनत प्राप्त िएमा शजलला हवकास सनमनतले अनुसूची–१३
बमोशजमको ढााँचामा अनुसूची–४ बमोशजमको दस्तुर नलई ननवेदकलाई
साधारण ननमाथणमुखी खननज पदाथथको अनुमनतपत्र ददनेछ ।
(२)

उपननयम

(१)

बमोशजम

अनुमनतपत्र

ददए

वापत

शजलला

हवकास सनमनतले आफूले प्राप्त गरे को आभदानीको बीस प्रनतित रकम
हविागको

राजश्व

खातामा

जभमा

गरी

सो

िौचर

सहितको

जानकारी

हविागमा पिाउनु पदथछ ।
(३)
व्यशिले

साधारण

सभबशन्धत

ननमाथणमुखी
शजलला

खननज

हवकास

पदाथथको

सनमनतबाट

अनुमनतपत्र

आफूले

प्राप्त

प्राप्त
गरे को

अनुमनतपत्र ननयम ४२ बमोशजम नवीकरण गराउनु पनेछ ।
तर सभबशन्धत शजलला हवकास सनमनतले मनानसब माहफक कारण
हवना नवीकरण गरर नददएमा सभबशन्धत व्यशिले हविाग समि ननवेदन
ददन सक्नेछ र यसमा हविागले आवश्यक जााँचबुझ गरी नवीकरण गनथ
सक्नेछ ।
३८.

अनुगमन गनेः (१) शजलला हवकास सनमनतले साधारण ननमाथणमुखी खननज
पदाथथको अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिबाट खननज कायथ गदाथ ऐन र यस



तेस्रो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।

29

www.lawcommission.gov.np
ननयमावली

तथा

सभबन्धमा

अन्य

प्रचनलत

अनुगमन गनेछ ।

कानूनको

पालना

िए

वा

निएको

यसरी अनुगमन गदाथ शजलला हवकास

सनमनतले त्यस्तो अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिलाई आवश्यक ननदे िन ददन,
खननज कायथ रोक्का राख्न र साधारण ननमाथणमुखी खननज कायथको अनुमनतपत्र
खारे ज गनथ सक्नेछ ।
(२) उपननयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको िए तापनन शजलला
हवकास सनमनतले खननज कायथ रोक्का गदाथ वा साधारण ननमाथणमुखी खननज
कायथको अनुमनतपत्र खारे ज गदाथ सनमनत र हविागको नसफाररि नलनु
पनेछ ।
(३) हविागले अनुमनतपत्र ददने सभबन्धमा सिमनत प्रदान गदाथ
उलले ख गरे का ितथ बन्दे जिरू अनुरूप खननज कायथ गरे को नपाइएमा
सभबशन्धत शजलला हवकास सनमनतलाई त्यस्तो खननज कायथ रोक्का राख्न वा
अनुमनतपत्र खारे ज गनथ आवश्यक ननदे िन जारी गनथ सक्नेछ ।

पररच्छे द –८
केन्रको स्थापना र काम, कतथव्य र अनधकारसभबन्धी व्यवस्था
३९.

खननज पदाथथ हवकास केन्रको स्थापनाः खानी तथा खननज पदाथथको
स्रोतिरूको हवकास गने एवं खननज कायथमा सियोग पु¥याउने सभबन्धी
कायथक्रम

सं चालन गनथ नेपाल

सरकारले

एक

खननज

पदाथथ हवकास

केन्रको स्थापना गनथ सक्नेछ ।
४०.

केन्रको काम, कतथव्य र अनधकारः केन्रको काम, कतथव्य र अनधकार
दे िाय बमोशजम िुनेछः–
(क)

राहिय खननज नीनतको तजुम
थ ा गने ।

(ख)

खननज पदाथथको सं रिण, सभबद्र्धन र हवकास गनथ आवश्यक
कायथक्रमिरू तयार गरी लागु गने, गराउने ।
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(ग)

खननज उद्योगमा आइपरे का समस्यािरूको ननराकरण गनथ
आवश्यक कायथ

(घ)

गने ।

खननज पदाथथसभबन्धी अन्य प्रवद्र्धनात्मक कायथक्रम सं चालन
गने, गराउने ।

(ङ)
४१.

अन्य आवश्यक कायथिरू गने ।

केन्रले हविेष सनमनत गिन गनथ सक्नेः (१) केन्रले खननज पदाथथको
प्रवद्धथननसाँग सभबशन्धत कुनै

हवकास एवं

ननशित कायथ सं चालन गनथ

आवश्यकता अनुसार हविेष सनमनत गिन गनथ सक्नेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम गिन िुने हविेष सनमनतको काम,
कतथव्य तथा अनधकार र कायथहवनध केन्रले तोहकददएबमोशजम िुनेछ ।
पररच्छे द –९
हवहवध
४२. अनुमनतपत्रको नवीकरणः (१) अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले प्रत्येक आनथथक
वषथ समाप्त िएको नमनतले तीन महिनानित्र खननज कायथ गनथको लानग
आफूले प्राप्त गरे को अनुमनतपत्र नवीकरण गराउनु पनेछ ।


(२)

उपननयम

साधारण ननमाथणमुखी

(१)

बमोशजम

अनुमनतपत्र

नवीकरण

खननज पदाथथको अनुमनतपत्रको लानग

गराउन

सभबशन्धत

शजलला हवकास सनमनत समि र अन्य अनुमनतपत्रको नवीकरणको लानग
हविाग समि ननवेदन ददनु पनेछ ।
(३) उपननयम (२) बमोशजम नवीकरणको लानग ननवदे न परे मा
हविागले



र साधारण ननमाथणमुखी खननज पदाथथको िकमा सभबशन्धत

शजलला हवकास सनमनतले आवश्यक जााँचबुझ गरी अनुसूची–४ बमोशजमको
नवीकरण दस्तुर नलई ननवेदकको माग बमोशजम अनुमनतपत्र नवीकरण
गररददनु पनेछ ।



पहिलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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४३.

(४) ................

अनुमनतपत्र रद्द िुने व्यवस्थाः अनुमनतपत्र दे िायको अवस्थामा रद्द िुनेछः–
(क)

अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले अनुमनतपत्र पररत्याग गनथ ननवेदन
ददएमा ।

(ख)

ननयम ७ मा ननयम १५ बमोशजम ददइएको अनुमनतपत्र
ननवेदक आफैंले वा ननजको प्रनतनननधले तीस ददननित्र बुशझ
ननलएमा ।

(ग)

ननयम ४२ बमोशजम नवीकरण नगराएमा ।

(घ)

सावथजननक हित वा राहिय सुरिा वा वातावरणमा प्रनतकूल
असर पनथ सक्ने कायथ गरे मा ।

(घ१)यस ननयमावली बमोशजम तोहकएको रोयलटी, िुलक, दस्तुर,



िूबिाल

आदद

यस

ननयमावलीमा

तोहकएको

समयनित्र

तोहकएको ननकायमा नबुझाएमा ।


(घ२)यस ननयमावली बमोशजम हविागमा पेि गनुथ पने हववरण,
प्रनतवेदन,

सूचना

आदद

यस

ननयमावलीमा

तोहकएको

समयनित्र पेि नगरे मा ।
(ङ)

यस

ननयमावली

बमोशजम

तोहकएको

ितथिरूको

पालना

नगरे मा ।


४४.

अन्य

(च) अनुमनतपत्रको अवनध समाप्त िएमा ।

खननज

पदाथथ पिा

लागेमा

पुनः

अनुमनतपत्र

नलनु पनेः

(१)

खोजतलास कायथ वा उत्खनन् कायथको अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले खननज
कायथ गदाथ अनुमनतपत्रमा उललेशखत खननज पदाथथ बािे क अन्य खननज
पदाथथ पिा लागेमा सोको जानकारी तीस ददन नित्र हविागलाई ददनु पनेछ


पहिलो सं िोधनद्वारा शझहकएको ।



पहिलो सं िोधनद्वारा थप ।



तेस्रो सं िोधनद्वारा थप ।
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र ननजलाई त्यस्तो खननज पदाथथको खननज कायथ गनथ प्राथनमकताको
आधारमा अनुमनतपत्र ददइनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम अनुमनतपत्रमा उशललशखत खननज
पदाथथ बािे क अन्य खननज पदाथथ पिा लगाउने अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले
त्यस्तो खननज पदाथथको खननज कायथ गनथ चािे मा हविागलाई जानकारी
ददएको नमनतले तीस ददन नित्र आवश्यकता अनुसार ननयम ६, ७, १४ र
१५ बमोशजमको प्रहक्रया पूरा गरी खोजतलास कायथ वा उत्खनन् कायथ गने
अनुमनतपत्र नलनु पनेछ ।
(३)

उपननयम

(२)

मा

जुनसुकै

कुरा

लेशखएको

िएतापनन

अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिलाई दे िायका अवस्थामा त्यस्तो खननज पदाथथको
खननज कायथ गने अनुमनतपत्र ददइने छै नः
(क)

खननज पदाथथ पिा लागेको तीस ददन नित्र जानकारी
नददएमा ।

(ख)

अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले खननज कायथ गनथ असमथथता
दे खाएमा ।

(४) उपननयम (१) बमोशजम प्राथनमकता प्राप्त व्यशिले खननज
कायथ गनथ अनुमनतपत्र ननलएमा हविागले अन्य कुनै व्यशिलाई त्यस्तो
खननज पदाथथको खननज कायथ गनथ अनुमनतपत्र ददन सक्नेछ ।
४५.

हववरण, सूचना तथा प्रनतवेदनः (१) अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले अनुसूची–६
बमोशजमको ढााँचामा खोजतलास कायथको प्रगनत हववरण प्रत्येक पााँच पााँच
महिनामा हविाग समि पेि गनुथ पनेछ ।
(२) अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले अनुसूची–९ बमोशजमको ढााँचामा
खननज पदाथथको वाहषथक उत्पादन प्रगनत हववरण प्रत्येक आनथथक वषथ समाप्त
िएको नमनतले तीन महिनानित्र हविाग समि पेि गनुथ पनेछ ।
(३) अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले

दे िाय बमोशजमको हववरण वा

प्रनतवेदन प्रत्येक आनथथक वषथ समाप्त िएको नमनतले नतन महिनानित्र हविाग
समि पेि गनुथ पनेछ ।
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(क)

खननज

सं शचनत

तथा

खननज

सभपदासभबन्धी

हववरण ।
(ख)

खननज उत्पादन र हवक्री हवतरणसभबन्धी हववरण ।

(ग)

मेशिनरी तथा यन्त्र उपकरणसभबन्धी हववरण ।

(घ)

कमथचारी तथा कामदारसभबन्धी हववरण ।

(ङ)

हवनिन्न खननज कायथको लागत, आभदानी खचथसभबन्धी
हववरण ।

(च)
(४)

अन्य आवश्यक हववरण र प्रनतवेदन ।

अनुमनतपत्र

प्राप्त

व्यशिले

खननज

कायथको

नसलनसलामा

सावथजननक सभपशिको िानी नोक्सानी िएमा वा िुन सक्ने दे खेमा सो को
बचावटको आवश्यक व्यवस्था गरी नछटो साधनद्वारा सोको सभपूण थ हववरण
सहितको सू चना हविाग समि ददनु पनेछ ।
४६.

िू–बिाल बुझाउनु पनेः (१) अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले खननज कायथ गनथ
अनुमनतपत्रमा उललेशखत खननज िेत्रको जग्गा नेपाल सरकारको िए
ननजले नेपाल सरकारलाई अनुसूची –१४ मा तोहकए बमोशजमको िू–
विाल बुझाउनु पनेछ ।


(२) उत्खनन् कायथको लानग अनुमनतपत्र नलन चािने व्यशिले

अनुमनतपत्रको लानग ननवेदन ददं दा आफूले माग गरे को िेत्र मध्ये उत्खनन्
कायथको प्रस्ताहवत योजनामा उशललशखत िेत्रको जग्गा ननजी स्वानमत्वको
िए सो जग्गा िू विालमा नलन र ददनको लानग िू बिालको रकम समेत
उललेख गरी ननज ननवेदक र जग्गाधनी बीच िएको नलशखत सभझौता
साधारण ननमाथणमुखी खननज पदाथथको अनुमनतपत्रको लानग शजलला हवकास
समनत समि र अन्य खननज पदाथथको अनुमनतपत्रको लानग हविाग समि
पेि गनुथ पनेछ ।



पहिलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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(३) उपननयम २ बमोशजम िएको सभझौतामा उललेशखत रकम
अनुमनतपत्र

प्राप्त

व्यशिले

सभबशन्धत

जग्गाधनीलाई

िू–विाल

वापत

बुझाउनु पनेछ ।
४७.

अन्य खननज पदाथथ वा उप–उत्पादनको नबक्रीः अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले
खननज पदाथथ उत्खनन् कायथ गदाथ फेला पारे को अनुमनतपत्रमा उशललशखत
खननज पदाथथ बािे कका अन्य खननज पदाथथ वा उप–उत्पादन हवक्री गनुथ
पने िएमा हविागको पूव थ स्वीकृनत नलनु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम हविागको स्वीकृनत नलई अन्य खननज
पदाथथ वा उप–उत्पादन हवक्री गदाथ ननयम २१ बमोशजम तोहकएको
रोयलटी जभमा गनुथ पनेछ ।

४८.

खननज पदाथथको ननकासीमा बन्दे जः (१) नेपाल सरकारले राहिय सुरिा
वा आन्तररक माग आपूनतथ गनथको लानग कुनै खननज पदाथथ हवदे िमा
ननकासी गनथ नपाउने गरी आदे ि जारी गरी आवश्यक बन्जेद लगाउन
सक्नेछ ।
(२)

उपननयम

(१)

मा

जुनसुकै

कुरा

लेशखएको

िए

तापनन

दे िायका अवस्थामा अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले आफूले उत्खनन् गरे को
खननज

पदाथथ

हविागको

पूव थ

स्वीकृनत

नलई

हवदे िमा

ननकासी

गनथ

पाउनेछ ।
(क)

खननज पदाथथको गुणस्तर यकीन गनथ वा हवश्लेषण गनथ,

(ख)

खननज

पदाथथको

बजार

अध्ययनको

लानग

नमूना

पिाउन,
४९.

हविागले स्वीकृनत ददन सक्नेः कुनै व्यशिले नेपालको िौगनिथक सिे िण
तथा खननज अन्वेषणको नसलनसलामा जभमा गरे को ढुं गा, माटो, बालुवा,
चट्टान जीव अविेषिरू (फानसलस) प्रयोगिाला हवश्लेषण तथा अन्वेषण
कायथको लानग हवदे िमा ननकासी गनथ हविागले स्वीकृनत ददन सक्नेछ ।
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यसरी हविागले स्वीकृनत ददं दा अनुसूची –४ को खण्ड (ग) बमोशजम



ननकासीको लानग तोहकएको दस्तुर नलनेछ ।
५०.

ननरीिण तथा जााँचबुझसभबन्धी कायथहवनधः (१)

कुनै खानीको शस्थनत वा

खानी सभबन्धी प्रचनलत ऐन, ननयम तथा हविागको आदे ि ननदे िन बमोशजम
खननज कायथ िए गरे को छ छै न िन्ने जााँचबुझ गनथका लानग हविागले कुनै
माईननङ्ग ईशन्जननयर वा शजयोलशजि वा सभबशन्धत हवषयको हविेषज्ञलाई
खानी ननरीिकको रूपमा खानी ननरीिण गनथ तोक्न

सक्नेछ ।

(२) उपननयम (१) बमोशजम खानी ननरीिण गनथ तोहकएको खानी
ननरीिकले

प्रचनलत

ऐन, ननयमको

अधीनमा

रिी

दे िाय

बमोशजमको

अनधकार प्रयोग गनेछ ।
(क)

जुनसुकै खानी िेत्रमा एक्लै वा आवश्यकता अनुसार
सरकारी कमथचारी वा स्थानीय ननकायका प्रनतनननधिरू
वा प्रिरी कमथचारी साथ नलई प्रवेि गने ।

(ख)

खानी

िेत्रमा

रिे को

प्लाण्ट, मेशिनिरू

आददका

सभबन्धमा जााँचबुझ गनथ वा खानी िेत्रबाट उत्पादन
गरे को जुनसुकै अवस्थाका खननज पदाथथ वा अन्य
वस्तुिरूको
खननज

नमूना

पदाथथिरू

नलने, कब्जामा
ओसार

पसार

वा

कुनै

नबखन

गनथ

राख्ने
बेच

नपाउने गरी रोक्का राख्ने ।
(ग)

खानीसाँग सभबशन्धत अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिका साथ
िएको वा ननजको अनधकारमा रिे को खानी सभबन्धी
कागजात रशजिर, बहिखाता लगत वा अरु आवश्यक
दे खेका नलखतिरू पेि गनथ लगाउने वा कब्जामा
नलने वा अन्यत्र लै जान नपाउने गरी सीलबन्दी गरी
रोक्का राख्ने ।



पहिलो सं िोधनद्वारा थप ।
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(घ)

खानी

ननरीिकले

सभबशन्धत

जााँचबुझ

अनुमनतपत्र

गनथ चािे को

प्राप्त

खानीसाँग

व्यशि, कमथचारी

वा

कामदारसाँग आवश्यक कुरा सोधपुछ गनथ वा बयान
नलने ।
(३) उपननयम (२) को खण्ड (ख) वा (ग) बमोशजमको कुनै
खननज पदाथथ वा अन्य वस्तु कब्जामा नलएमा वा रोक्का राखेमा सो को
जानकारी ननजलाई ददई खानी ननरीिकले हविागमा यथािीघ्र प्रनतवेदन पेि
गनुथ पनेछ ।
(४)

उपननयम

(३)

बमोशजम

खानी

ननरीिकले

पेि

गरे को

प्रनतवेदन उपर हविागले जााँचबुझ गरी ननणथय गनथ र सो सभबन्धमा
आवश्यक आदे ि जारी गनथ सक्नेछ ।
५१.

खननज िेत्रको सिे िण र नक्साः खननज कायथ गदाथ खननज पदाथथको
प्रकृनत, िौगनिथक शस्थनत, उत्खनन् प्रहवनध आददको आधारमा खानी िेत्रको
िौगनिथक, टोपोग्राहफक, माइननङ्ग

आददको

सिे िण

र

नक्सा

हविागले

तोक्नेछ ।
५२.

मध्यस्थतासभबन्धी प्रहक्रयाः ऐनको दफा २६ बमोशजम नेपाल सरकार र
अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशि बीच खननज कायथसाँग सभबशन्धत कुनै कुराको
सभबन्धमा उिेको कुनै हववाद दुवै पिले आपसी सरसललािबाट सुलझाउन
नसकेमा दुवै पिबीच िएको सभझौतामा तोहकएकोमा सोिी बमोशजम र
सभझौतामा नतोहकएकोमा

मध्यस्थता सभबन्धी प्रचनलत कानून बमोशजम

मध्यस्थताद्वारा समाधान गररनेछ ।
५३.

कायथहवनध तथा प्रहक्रयाः अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले खननज कायथ गदाथ
अपनाउनु पने कायथहवनध तथा प्रहक्रया कामको प्रकृनत अनुसार हविागले
अनुमनतपत्रमा नै तोहकददए बमोशजम िुनेछ ।
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५३क.अनुमनतपत्रको नामसारीः (१) अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले हविागको पूव थ



स्वीकृनत ननलई आफूले प्राप्त गरे को अनुमनतपत्र अन्य कसैको नाममा
नामसारी गरी ददन सक्ने छै न ।
(२) अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले आफूले प्राप्त गरे को अनुमनतपत्र अरु
कसैको नाममा नामसारी गनथ चािे मा त्यसरी नामसारी गरी नलन चािने
व्यशि ननयम ५ बमोशजमको योग्यता िएको प्रमाण सहित हविाग समि
नामसारीको लानग ननवेदन ददनु पनेछ ।
(३) उपननयम (२) बमोशजम ननवेदन प्राप्त िएमा हविागले त्यसरी
नामसारी गरी नलन चािने व्यशिको योग्यता ननयम ५ बमोशजम िए
निएको आवश्यक जााँचबुझ गरी ननवेदन प्राप्त िएको नमनतले तीस ददननित्र
नामसारी गने नगने हवषयमा ननणथय गरी सक्नु पनेछ ।
(४) उपननयम (३) बमोशजम नामसारी गरी नलन चािने व्यशि
ननयम ५ बमोशजम योग्य िै खननज कायथ गनथ अनुमनतपत्र ददन हविागले
उपयुि दे खेमा अनुसूची–४ बमोशजमको दस्तुर नलई ननजका नाममा
अनुमनतपत्र नामसारी गरी ददन सक्नेछ ।
(५) अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिको मृत्यु िएमा वा अन्य कुनै कारणले
ननज अनुमनतपत्र जारी गदाथका बखत अनुमनतपत्रमा तोहकएको ितथ वा ऐन
वा यस ननयमावलीको पालना गनथ असमथथ िै ननजका िकवालाले ननजको
िक सकार गनथ आफू सबैिन्दा नशजकको िकवाला िो िन्ने कुराको
प्रमाणसमेत सं लग्न राखी हविाग समि ननवेदन गरे मा हविागले आवश्यक
जााँचबुझ गदाथ ननज िकवाला ननयम ५ बमोशजम योग्यता िएको दे शखएमा
अनुसूची –४ बमोशजमको नामसारी दस्तुर नलई ननजको नाममा अनुमनतपत्र
नामसारी गरी ददन सक्नेछ ।
(६) उपननयम (५) बमोशजम अनुमनतपत्रको नामसारी गने सन्दिथमा
हविागले जााँचबुझ गदाथ अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिको िकवाला सभबन्धमा
कुनै मुद्दा परे को दे शखएमा त्यस्तो मुद्दाको हकनारा निएसभम त्यस्तो
अनुमनतपत्र कसैको नाममा नामसारी िुन सक्ने छै न ।


पहिलो सं िोधनद्वारा थप ।
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५३ख.धरौटी राख्न पनेः यस ननयमावली बमोशजम खननज कायथ गनथ अनुमनतपत्र



प्राप्त व्यशिले खशजन कायथ गदाथ अनुसूची–४ बमोशजमको धरौटी राख्नु
पनेछ ।
५४.

खननज कायथको हिसाब हकताबः अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिले राख्नु पने खननज
पदाथथको हिसाब हकताब हविागले तोहकददएबमोशजम िुनेछ ।

५५.

अनुसूचीमा

िे रफेर

तथा थपघट

गनथ सक्नेः

नेपाल

सरकारले

नेपाल

राजपत्रमा सू चना प्रकािन गरी अनुसूचीमा आवश्यक िे रफेर तथा थपघट
गनथ सक्नेछ ।
५६.

खारे जी र बचाउः

(१) दे िायका ननयमिरू खारे ज गररएका छन् ःः

(क)

खननज (सं िोधन र एकीकरण) ननयमिरू, २०१८ ।

(ख)

ग्यास तेल (िेक) ननयम, २०१५ ।

(ग)

ग्यास (सं रिण) ननयम, २०१७ ।

ु न्दा अशघ खननज (सं िोधन र
(२) यो ननयमावली प्रारभि िुनि
एकीकरण) ननयमिरू २०१८, ग्यास तेल (िेक) ननयम, २०१५, ग्यास
(सं रिण)

ननयम, २०१७

अन्तगथत

िए

ननयमावली बमोशजम िए गरे को मानननेछ ।



पहिलो सं िोधनद्वारा थप ।
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अनुसूची –१

ाँ सभबशन्धत)
(ननयम ३ सग
खननज पदाथथको वगथ
१.

खननज

पदाथथको

प्रकृनतको

आधारमा

गररएको

वगीकरणनित्र

खननजको

वगथिरू

नित्र

दे िायका

खननज पदाथथिरू रिनेछन्ः–
(क)

धातु

खननजः

धातु

दे िायका

खननज

पदाथथिरू रिनेछन् –
१. सुन, २. युरेननयम ३. लपाहटनम ४.थोररयम ५.जस्ता

६.चााँदी

७. नससा ८. तामा ९.ननकल १०.कोवालट ११.हटन १२. टं गस्टन
१३. मनलडे नम १४. बेररनलयम १५. नायोहवयम १६. टान्टालम
१७. कोनमयम १८. भ्यानानडयम १९. हवस्मुथ २०. हटटाननयम
२१. अलुनमननयम २२. फलाम २३. अधातु खननज पदाथथ वगथ
नित्र नपने खननज पदाथथिरू ।
(ख)

अधातु

खननजः

अधातु

खननजको

वगथिरूनित्र

दे िायका

खननज

पदाथथिरू रिनेछन्ः–
१.िीरा २. रुबी ३. सफायर ४. इमरलड ५. कोरण्डम ६. टोपाज
७. टु माथनलन ८. गानेट ९. एकुमेररन १०. काइनाइट ११. वेररल
१२. भयाग्नेसाइट १३. खरी १४. प्राकृनतक (बायोजेननक) ग्यााँस
१५.चूनढुं गा १६.फोस्फेट धाउ १७.हक्रिल क्वाजथ १८. फेलडस्पार
१९.क्यालसाइट
फोनसलिरू

२०.डोलोमाइट

२२. ग्रेफाइट

२१

िानलग्राम

२३. शजप्सम

२४.

तथा
नुन

अन्य

२५.गेरु

२६. औद्योनगक माटो २७. साधारण माटो २८. फायर क्ले
२९. नसनलका बालुवा ३०. केओनलन ३१. अभ्रख ३२. पत्थर
कोइला

३३. मट्टी कोइला

३४. माबथल

३५. ग्रेनाइट ३६.

साइनाइट ३७. एशभफबोलाइट ३८. क्वाजाथइट ३९. साधारण
ननमाथण ढुं गा, बालुवा, नगट्टी तथा स्लेट ४०. डे कोरे हटि ढुं गा ।



पहिलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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२.

खननज

पदाथथको

मित्वको

आधारमा

गररएको

वगीकरणनित्र

दे िायका

खननज पदाथथिरू रिनेछन्ः–
(क) अनत मित्वपूण थ खननजः



१. सुन २. सामररक मित्त्वको खास खननज (ररयर अथथ र
रे नडयोधमी खननजः युरेननयम, प्लाहटननयम, थोररयम) ३. अधथ हकमिी
तथा हकमिी पत्थर (हिरा, रुवी, सफायर, इमरलड, कोरण्डम)।
(ख) मित्वपूण थ तथा बिुमूलय खननजः



१. जस्ता २. चााँदी ३. नससा ४. तामा ५. ननकल ६. कोवालट
७.हटन ८. टं गस्टन ९. मनलडे नम १०. बेररनलयम ११. नायोनबयम
१२. टान्टालम १३. क्रोनमयम १४. भ्यानानडयम १५. हवस्मुथ
१६. हटटाननयम १७. अधथ हकमिी तथा हकमिी पत्थर (टोपाज,
टु मा्थनलन, गानेट, एकुमेररन, काइनाईट, वेररल,

हक्रिल

क्वाजथ)

१८. भयाग्नेसाईट १९. खरी २०. प्राकृनतक (बायोजेननक) ग्यााँस
२१. च ुनढु ङ्गा २२.फोस्फेट धाउ २३.फेलडस्पार २४. क्यालसाइट
२५.डोलोमाइट २६.िानलग्राम तथा अन्य फोनसलिरु २७.ग्रेफाइट
२८. शजप्सम २९. आलमुननयम ३०. फलाम ३१. पोनलमेटल ।
(ग)

सामान्य खननजः
१.



........... २.



.......... ३. ४. नुन ५. गेरु ६. औद्योनगक

माटो ७. साधारण माटो ८. फायर क्ले ९. नसनलका बालुवा १०.
केओनलन ११. अभ्रख १२. पत्थर कोइला १३. मट्टी कोइला १४
माबथल १५. ग्रेनाइट १६ साइनाइट १७. एशभफबोलाइट १८.
क्वाजाथइट १९. साधारण ननमाथण ढुं गा, बालुवा, नगट्टी तथा स्लेट
२०.

डे कोरहटि ढुं गा २१. अनत मित्पूण थ खननज र मित्वपूण थ तथा

बिुमूलय खननज नित्र परे का खननज पदाथथ बािे कका अन्य खननज
पदाथथिरू ।
रिव्यः यस अनुसूची नित्र नपरे का खननज पदाथथिरूको वगथनित्र हविागले तोहकददए
बमोशजम िुनछ
े ।


तेस्रो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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अनुसूची –२

ाँ सभबशन्धत)
(ननयम ४ को उपननयम (२) सग
खननज पदाथथ सभबन्धी खननज कायथको स्तर
(क)

धातु खननज पदाथथ सभबन्धी खननज कायथको स्तरः धातु खननज पदाथथ
सभबन्धी खननज कायथको स्तर दे िाय बमोशजम िुनेछः–
उत्खनन्

अनत साना

तररका

स्तर

(क) िूनमगत

टनसभम

सतिी २५ टनसभम २५०

उत्खनन्
(ख)

मझौला

िु लो स्तर

स्तर

१० टनसभम १००

उत्खनन्
(ख)

साना स्तर

टनसभम

५००

५००

टनसभम

टनिन्दा बढी

१०००

१०००

टनसभम

टनिन्दा बढी

अधातु खननज पदाथथ सभबन्धी खननज कायथको स्तरः अधातु खननज पदाथथ
सभबन्धी खननज कायथको स्तर दे िाय बमोशजम िुनेछः–
खननज पदाथथ

अनत साना

साना स्तर

मझौला स्तर

िू लो स्तर

३ घ.नम.

१५ घ.नम.

६० घ.नम.

६० घ.नम.

सभम

सभम

सभम

िन्दा बढी

२५

१००

४००

४०० घ.नम.

घ.नम.सभम

घ.नम.सभम

घ.नम.सभम

िन्दा बढी

२५ घ.नम.

१५० घ.नम.

५०० घ.नम.

५०० घ.नम.

सभम

सभम

सभम

िन्दा बढी

५० घ.नम.

६०० घ.नम.

२४००

२४०० घ.नम.

सभम

सभम

घ.नम. सभम

िन्दा बढी

स्तर
१. डे कोरे हटि ढुं गा
२. माटो
३.

साधारण ननमाथण
ढुं गा

३.१. ढुं गा
३.२. पत्रे ढुं गा



पहिलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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३.३. रोडा

२० घ.नम.

१०० घ.नम.

४०० घ.नम.

४०० घ.नम.

सभम

सभम

सभम

िन्दा बढी

२० घ.नम.

१०० घ.नम.

४०० घ.नम.

४०० घ.नम.

सभम

सभम

सभम

िन्दा बढी

४. वालुवा र ग्रािेल

५० घ.नम.

२०० घ.नम.

८०० घ.नम.

८०० घ.नम.

प्राकृनतक

सभम

सभम

सभम

िन्दा बढी

१०० घ.नम.

१००००

५००००

५००००

सभम

घ.नम. सभम

घ.नम. सभम

घ.नम.

३.३. रोडा

५.

(वायोजेननक)
ग्यााँस

िन्दाबढी

६. मानथ उशललशखत
बािे क

अन्य

अधातु

खननज

पदाथथको –
(क) िूनमगत
उत्खनन
(ख) सतिी उत्खनन्

१० टन

१०० टन

५०० टन

५०० टन

सभम

सभम

सभम

िन्दा बढी

२० टन

२०० टन

१००० टन

१००० टन

सभम

सभम

सभम

िन्दा बढी
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अनुसूची–३
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम ६ सग
खोजतलास कायथको अनुमनतपत्रको ननवेदन
श्रीमान् मिाननदे िकज्यू ,
खानी तथा िूगिथ हविाग,
लै नचौर, कािमाडौं ।
मिोदय,
मैले÷िामीले खानी तथा खननज पदाथथ ऐन, २०४२ र खानी तथा खननज
पदाथथ ननयमावली, २०५६ बमोशजम दे िायको हववरण खोली खोजतलास कायथको
अनुमनतपत्रको लानग ननवेदन गरको छु ÷छौं ।
१.

२.

व्यशिको नामः–
िुलाक िेगानाः–

पेिाः–

टे नलफोनः–

फ्याक्स नंः–

सं गदित सं स्था, फमथ र कभपनीको,
नामः–

टे लेक्स नंः–

िुलाक िेगानाः–

फ्याक्स नंः–

टे नलफोन नभबरः–

दताथ िएको नमनत र नभबरः–

दताथ िएको ननकायः–
मुख्य सं चालकः–
३.

खोज तलास कायथ गनथ चािे को खननज पदाथथः–

४.

खोज तलास कायथको लानग माग गरे को अवनधः–

५.

खोजतलास कायथ गनथ माग गरे को िेत्रको चौिद्दी हववरण र स्केल
नक्साः–
...........अञ्चल............शजलला............न.पा. र गा.हव.स. स्थान..........
टोपो .... ...नसट नं .

...........मूल शचन्ि............ ........ ........ .....

बाटपूव.थ ..........................नमटर पशिम..................................नमटर
उिर..............नमटर.................दशिण..............नमटर................
जभमा...........................वगथ हक.मी ।
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६.

खोजतलास कायथ गनथ माग गरे को िेत्रको िू–उपयोग हववरणः–
(क)

गाउाँ वस्ती ।

(ख)

वन ।

(ग)

खोला, नाला, पुल, बाटो, सावथजननक स्थल आदद ।

(घ)

जग्गाको हकनसमः आवादी÷पनतथ÷सरकारी÷सावथजननक ।

(ङ)

खोज तलास कायथ गनथ माग गरे को िेत्र नित्र पहिले खानी खोज
तलास वा उत्खनन् कायथ िएको वा िैरिे को छ,

(च)

छै न

।

खोज तलास कायथ गनथ माग गरे को िेत्र नशजक खोज तलास वा
खानी िेत्र िएमा सोको हववरण

७.

प्राहवनधकको व्यवस्थाः–
१. आफैं िए

(क) व्यवसाहयक योग्यता र तानलमः–
(ख) अनुिवः–

२. अन्य िए

(क) नाम र िेगानाः–
(ख) व्यवसाहयक योग्यता र
(ग)

तानलमः–

अनुिवः–
ननवेदककोः–
दस्तखतः–
नामः–
नमनतः–

सं लग्न कागजातिरूः–
१.

व्यवसाहयक योग्यता र तानलमको प्रमाण

२.

अनुिव

३.

नागररकता र कभपनी फमथ र सं स्थाको प्रमाण

४.

कायथ योजना
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अनुसूशच–४

(ननयम ७ को उपननयम (१), ननयम ९ को उपननयम (३), ननयम १५ को
उपननयम (१), ननयम १७ को उपननयम (३), ननयम ४२ को उपननयम (३),
ाँ
ननयम ४९, ननयम ५३क. को उपननयम (४) र (५) तथा ननयम ५३ख. सग
सभबशन्धत)
दस्तुर र धरौटी
(क)

खोजतलास कायथको लानगः
हववरण

अनत मित्वपूण थ

मित्वपूण थ तथा

खननज

बिुमूलय खननज

(१) अनुमनतपत्र दस्तुर

रु. ७५,०००/-

रु. ५०,०००/-

रु.२५,०००/-

(२) नवीकरण दस्तुर

रु. ३७,५००/-

रु. २५,०००/-

रु.१२,५००/-

(३) अवनध थप दस्तुर

रु.१,५०,०००/- रु.१,००,०००/- रु.५०,०००/-

(४) नामसारी दस्तुर

रु.१,५०,०००/- रु.१,००,०००/- रु.५०,०००/-

(५) धरौटी

रु.१,५०,०००/- रु.१,००,०००/- रु.५०,०००/-

(६)

प्रमाणपत्र

प्रनतनलहप रु. १,०००/-

रु. १,०००/-

सामान्य खननज

रु. १,०००/-

दस्तुर
(ख)

उत्खनन् कायथको लानगः
हववरण

(१)

अनुमनतपत्र

अनत सानास्तर

सानास्तर

मझौलास्तर

िूलास्तर

रु.५०,०००/-

रु.१,००,०००/-

रु.१,५०,०००/-

रु.२,००,०००/-

रु.२५,०००/-

रु.५०,०००/-

रु. ७५,०००/-

रु.१,००,०००/-

रु.१,००,०००/-

रु.२,००,०००/-

रु.३,००,०००/-

रु.४,००,०००/-

दस्तुर
(२)

नवीकरण
दस्तुर

(३) अवनध थप
दस्तुर


नमनत २०७२।५।१४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकािन सूचनाद्वारा िेरफेर ।
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(४)

नामसारी

रु.१,००,०००/-

रु.२,००,०००/-

रु.३,००,०००/-

रु.४,००,०००/-

रु.१,००,०००/-

रु.२,००,०००/-

रु.३,००,०००/-

रु.४,००,०००/-

रु. २,५००/-

रु. २,५००/-

रु. २,५००/-

रु. २,५००/-

दस्तुर
(५) धरौटी
(६)

प्रमाणपत्र
प्रनतनलहप
दस्तुर

(ग)

ननकासीको लानगः
ननकासी नसफाररस दस्तुर रु. ५,०००।– तथा अनुसूची–१० मा तोहकए
अनुसार खननजको रोयलटी ।
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अनुसूची –५
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम ७ को उपननयम (१) सग
नेपाल सरकार
उद्योग मन्त्रालय
खानी तथा िूगिथ हविाग
खोज तलास कायथको अनुमनतपत्र
अनुमनतपत्र नं.
नमनतः–
.............. अंचल .............. शजलला .............. न.पा.÷गा.हव.स.बडा
नं. ............ वस्ने श्री ................ लाई खानी तथा खननज पदाथथ ऐन, २०४२
तथा खानी तथा खननज पदाथथ ननयमावली, २०५६ बमोशजम प्रत्येक वषथ नवीकरण
गराउने

गरी

ननभन

नलशखत

िेत्रनित्र

नमनत...................

दे शख

.......................... सभम............ खोज तलास कायथ गनथ यो खोज तलास
कायथको अनुमनतपत्र प्रदान गररएको छ ।
खोज तलास कायथ गने िेत्रको हववरण
..............अञ्चल...............शजलला...............न.पा.÷गा.हव.स.स्थान................
......टोपो नसट नं ............मूल शचह्न ..............बाट पूव थ ................ नमटर
पशिम .............. नमटर उिर.............. नमटर दशिण.............नमटर जभमा
...........वगथ हक.नम.
िाखा प्रमुखको,–



दस्तखतः–

दस्तखतः–

नामः–

नामः–



पहिलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।

48

मिाननदे िककोः–

www.lawcommission.gov.np
नवीकरण
क्र.स.

नमनत

नवीकरण
आ.व.



दस्तुर बुझाएको
रनसद नं.

नमनत

पहिलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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अनुसूची –६
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम ९ को उपननयम (२) सग
खोजतलास कायथको प्रगनत हववरण
१.

अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिको नाम तथा िेगानाः– ............................
........

अनुमनतपत्र

नभबर................खननज

...........................प्रगनत

पदाथथको

हववरण

नाम
अवनध

नमनत..............दे शख...................सभम ।
२.

खोजतलास

कायथको

िेत्र

रिे को

शजललाः–

...............न.पा÷गा.हव.स........वडा नं ............स्थान..................... ।
३.

अन्वेषण िेत्रफलः–....................................................।

४.

िौगनिथक नक्साः–..............िेत्रफल.....................स्केल.............।

५.

िू–रासायननक (Geo-chemical) अन्वेषणः–
१.

शस्ट्रम सेनडमेण्ड स्याभपनलङ

तररका

(Stream Sediment Sampling)

६.



२.

स्वाइल (Soil) स्याभपनलङ

३.

रक (Rock) स्याभपनलङ

४.

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

५.

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

िू–िौनतक (Geo-physical) अन्वेषणः–
१.

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

२.

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

३.

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

पहिलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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७.(क) िौनतक (Physical) अन्वेषणः—
नस.नं.

हववरण

१.

ग्राव (Grab) स्याभपनलङ

२.

शचप (Chip) स्याभपनलङ

३.

च्यानेल(Channel) स्याभपनलङ

स्याभपल

कूल लभबाई

मोटाई(Ore)

सं ख्या

(नमटर)

नमटर

सं ख्या

डाईमेन्सन (नम) कूल आयतन
(LBH)

४.

ट्रेञ्च (Trench)

५.

पीट (Pit)

६.

निनलङ्ग (Drilling)
निल

(Volume)

िोल नभबरः

लभबाई (नमः
कोर ररकिरीः
कूल लभबाई (नम)
ख.

िूनमगत (Underground) अन्वेषणको लानग मात्रः
सं ख्या

१.

डाईमेन्सन (नम.)

कूल

(LBH)

(Volume)

एनडट (Adit) टनेल (Tunnel)
िाईनिङ्ग मेथड (Driving Method)
क)

निनलङ्ग (Drilling)

ख)

ब्लाहिङ्ग (Blasting)

ग)

सपोटथ (Support System)
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घ)

८.

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

२)

नक्सा तथा स्केच

३)

मेशिनरी तथा अन्य सामान

४)

खानी वातावरण (Mining Environment)
(क)

बिी (Light)

(ख)

पानी (Water)

(ग)

िावा (Ventilation)

(घ)

सुरिा (Safety)

स्याभपल परीिण आनधकारीक परीिण प्रमाण पेि गनुथ पनेः
१)

रासायननक परीिण (Chemical Analysis)

२)

मेटालशजथकलपरीिण (Metallurgical Analysis)

३)

अन्य

९.

ग्रेड तथा टनेज (Grade and Tonnage)

१०.

अन्वेषण खचथ

११.

बजार अध्ययन
ननवेदककोः–
दस्तखतः–
नामः–
नमनतः–
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अनुसूची–७
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम १४ को उपननमय (१) र (२) सग
उत्खनन् कायथको अनुमनतपत्रको ननवेदन
श्रीमान् मिाननदे िकज्यू ,
खानी तथा िूगिथ हविाग,
लै नचौर, कािमाडौं ।
मिोदय,
मलाई÷िामीलाई खानी तथा खननज पदाथथ ऐन, २०४२ र खानी तथा
खननज पदाथथ ननयमावली, २०५६ बमोशजम उत्खनन् कायथ गनथ इच्छा िएकोले
दे िाय बमोशजमको हववरण खोली ननवेदन गदथछु÷गदथछौं ।
१.

२.

व्यशिको,
नामः–

पेिाः–

िुलाक िेगानाः–

फ्याक्स नं.–

टे नलफोनः–

टे लेक्स नं.–

सं गदित सं स्था÷फमथ÷कभपनीको,
नामः–
िुलाक िेगानाः–
टे नलफोन नभबरः–

फ्याक्स नं.–

दताथ िएको ननकायः–

दताथ नमनत र नभबरः–

मुख्य सं चालकः–
३.

उत्खनन् कायथ गनथ चािे को खननज पदाथथः

४.

उत्खनन् कायथ गनथ चािे को अवनधः

५.

प्राहवनधकको व्यवस्थाः
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(१) आफै िए

(क) व्यावसाहयक योग्यता तानलम
(ख) अनुिव

(२) अन्य िए

(क) नाम र िेगाना
(ख) व्यवसाहयक योग्यता तानलम
(ग) अनुिव

६.

खानी उत्खनन् कायथ गनथ माग गरे को िेत्रको चौिद्दी हववरणः
...........अं ञ्चल..............शजलला................न.पा÷गा.हव.स.स्थान
..................... टोपोनसट नं. ................. ननददथि मूल शचन्िको
िौगोनलक

ननयामक

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

..............पशिम..............नमटर

बाट

पूव.थ .

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

उिर...........

नमटर

नमटर.........

दशिण.................नमटर.......जभमा............वगथ हक.मी ।
ननवेदकको,
दस्तखतः
नामः
नमनतः
सं लग्न कागजातिरूः
१.

खानी उत्खनन् कायथको प्रस्ताहवत योजना

२.

आफैंले खोजतलास कायथ गरे को िए सोको हवस्तृत प्रनतवेदन

३.

व्यावसाहयक
सं स्थाको

४.

योग्यता, अनुिव

नागररकता

र

कभपनी, फमथ

वा

प्रमाण ।

खानी िेत्रको जग्गासाँग सभबशन्धत जग्गावाला वा अन्य ननकायको
मञ्जुरनामा÷सिमनत आदद ।

५.

प्रस्ताहवत खानी सावथजननक खानी सावथजननक सडकबाट ५००
नमटर नित्र पने िएमा सभबशन्धत ननकायको सिमनत ।
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अनुसूची–७क.

ाँ सभबशन्धत)
(ननयम १७ को उपननयम (४) सग
थप उत्खनन् कायथको लानग ददइने अनुमनतपत्रको ननवेदन
श्रीमान् मिाननदे िकज्यू ,
खानी तथा ि–गिथ हविाग,
लै नचौर, कािमाडौं ।
मिोदय,
मलाई र िामीलाई खानी तथा खननज पदाथथ ऐन, २०४२ र खानी तथा
खननज पदाथथ ननयमावली, २०५६ बमोशजम
पदाथथको

लानग

नमनत.......................दे शख

.................................खननज
.............................

सभम

उत्खनन् कायथको अनुमनतपत्र (अ.प.नं...................) प्राप्त िई उत्खनन् कायथ
गदाथ खननज िण्डार बााँकी रिन गएको र उि खननज पदाथथको उत्खनन् कायथ
गने इच्छा िएकोले खानी उत्खनन् कायथको प्रस्ताहवत योजना सं लग्न गरी ननवेदन
गदथछु÷गदथछौं ।

ननवेदकको,
दस्तखतः
नामः
िेगानाः
नमनतः



तेस्रो सं िोधनद्वारा थप ।
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अनुसूची–८
ाँ सभबशन्धत
(ननयम १५ को उपननयम (१) सग
नेपाल सरकार
उद्योग मन्त्रालय
खानी तथा िूगिथ हविाग

उत्खनन् कायथको अनुमनतपत्र
..........अञ्चल............शजलला.............न.पा.÷गा.हव.स.

वडा

नं .

........वस्ने

श्री........................लाई खानी तथा खननज पदाथथ ऐन, २०४२ तथा खानी तथा
खननज पदाथथ ननयमावली, २०५६ बमोशजम ननभन नलशखत िेत्र नित्र नमनत
................ दे शख. ............ सभम. ............... खननज पदाथथको उत्खनन्
कायथ गनथ यो उत्खनन् कायथको अनुमनतपत्र प्रदान गररएको छ ।
उत्खनन् कायथ गने िेत्रको हववरण
..........अञ्चल............शजलला.............न.पा.÷गा.हव.स.
.................................. टोपोनसट

स्थान

नभबर ..................... .ननददथि मुल

शचन्िको िौगोनलक ननयामक .................... बाट पूव थ .................... .नमटर
पशिम .................. नमटर उिर ............. नमटर दशिण .................नमटर
जभमा .............. वगथ हक.नम. ।



िाखा प्रमुखकोः



दस्तखतः

दस्तखतः

नामः

नामः

पहिलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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नवीकरण
क्र.स.

नमनत

नवीकरण

दस्तुर बुझाएको

दस्तखत

आ.व.
रनसद नं.



नमनत

िाखा प्रमुख

पहिलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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अनुसूची–८क.

ाँ सभबशन्धत)
(ननयम १७ को उपननयम (५) सग
नेपाल सरकार
उद्योग मन्त्रालय
खानी तथा िू–गिथ हविाग
थप उत्खनन् कायथको अनुमनतपत्र
................अञ्चल
वडा

नं.......बस्ने

......................शजलला
श्री

......................न.पा.÷गा.हव.स.

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

लाई

खानी

तथा

खननज पदाथथ ऐन, २०४२ तथा खानी तथा खननज पदाथथ ननयमावली, २०५६
बमोशजम

ननभन

नलशखत

िेत्रनित्र

नमनत.................दे शख

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

सभम.................. खननज पदाथथको थप उत्खनन् कायथ गनथ अनुमनतपत्र प्रदान
गररएको छ ।
थप उत्खनन् कायथ गने िेत्रको हववरण
................अञ्चल
न.पा.÷गा.हव.स.
मूल

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

स्थान

शचन्िको

शजलला

......................टोपोनसट
िौगोनलक

ननयामक

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

नभबर....................ननददथ ि
..................बाट

पूव थ

........................नमटर, पशिम....................नमटर, उिर .............. नमटर र
दशिण......... नमटरको जभमा ......... वगथ हकलोनमटर।
मिाननदे िकको,–
दस्तखतः
नामः
नमनतः


तेस्रो सं िोधनद्वारा थप ।
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नवीकरण
क्र.सं .

नमनत

नवीकरण
आ.व.

दस्तुर बुझाएको

दस्तखत

रनसद नं.

मिाननदे िक
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अनुसूची–९
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम १७ को उपननयम (२) सग
खननज पदाथथको वाहषथक उत्पादन प्रगनत हववरण
१.

अनुमनतपत्र प्राप्त व्यशिको नाम र िेगाना.....................................
..............

अनुमनतपत्र

नभबर

नामः...........................

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

प्रगनत

हववरण

अवनध

खननज

पदाथथको

(आनथथक

वषथ)

..................।
२.

खानी

रिे को

शजलला

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

न.पा.÷गा.हव.स

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

वडा...नं . ............ स्थान .........................................।
३.

४.



खननज हवकासः–
क)

हवस्तृत सीमांकनात्मक निनलङ्क तथा अन्वेषणात्मक उत्खनन्ः

ख)

हवस्तृत प्राहवनधक उत्खनन् तथा प्रिोधन सभिाव्यता अध्ययनः

ग)

हवस्तृत बजार तथा आनथथक सभिाव्यता अध्ययनः

घ)

अशन्तम सभिाव्यता मूलयाङ्कनः

खानी (उत्पादनात्मक) हवकासः—
क)

खानी उत्पादन पररयोजना प्रवद्र्धन तथा कायाथन्वयनः

ख)

ननयनमत खानी उद्योग सं चालनः

ग)

खानी

हवकास

पहिलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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५. उत्पादन हववरण
खननज पदाथथको
नाम हवक्री
क्र.सं .

गररएका सि
उत्पादन वा उप
उत्पादन

१

२

खननज
पदाथथ
को

गत वषथको
इकाई

हकनसम

३

उत्पा
दन

४

५

मौज्दा
त

६

यस
वषथको
उत्पाद

नबक्री
कूल नबक्री

जभमा
स्वदे ि

न

७

८

(६७)

पररमाण

मूलय

पररमाण

मूलय

९

१०

११

१२

१
२
३
कूल

वेदककोः–
दस्तखतः–
नामः–
नमनतः–
रिव्यः
१.

यस अनुसूची बमोशजम हववरण िदाथ आवश्यक हववरण मात्र िनुथ पदथछ ।

२.

अनुसूचीमा हववरण िने िाउाँ नपुगेमा छु ट्टै पानामा िरी पेि गनुथ पदथछ ।
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अनुसूची–१०

ाँ सभबशन्धत)
(ननयम २१ को उपननयम (१) सग
रोयलटी दर
खननज पदाथथको
वगथ
१. धातु

२. अधातु

खननज पदाथथको नाम

रोयलटी दर (रु.) प्रनत उशललशखत
इकाई

१. सुन

१००।– प्रनत ग्राम (धातु)

२. चााँदी

५००।– प्रनत के.जी.(धातु)

३. तामा

५।– प्रनत के. जी. (धातु)

४. जस्ता

३।– प्रनत के. जी. (धातु)

५. शििा

१।– प्रनत के. जी. (धातु)

६. फलाम

४०।– प्रनत टन (धातु)

१. चूनढु ङ्गा

६०।– प्रनत टन

२. क्यालसाइट

६०।– प्रनत टन

३. खरी

१००।– प्रनत टन

४. नून

५ ।– प्रनत टन

५. गेरु

२५।– प्रनत टन

६. क्वाजथ
(१) जेभस स्तर

१००।– प्रनत के.जी.

(२) औद्योनगक स्तर

१००।– प्रनत टन

७. औद्योनगक बालुवा (नसनलका

५०।– प्रनत टन

स्याण्ड)
८. भयाग्नेसाइट

७५।– प्रनत टन

९. डोलोमाइट

५०।– प्रनत टन

१०. कोरण्डम (रुवी, सफायर,
इमरलड)
(१) जेभस स्तर



२५,०००।– प्रनत के.जी.

नमनत २०७२।५।१४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकािन सूचनाद्वारा िेरफेर ।

62

www.lawcommission.gov.np
(२) औद्योनगक स्तर

१,५००।– प्रनत टन

११. एक्युमेररन बेररल
(१) जेभस स्तर

१,५००।– प्रनत टन

(२) औद्योनगक स्तर

१,५००।– प्रनत टन

१२. टु माथनलन
(१) जेभस स्तर

१५,०००।– प्रनत के.जी.

(२) औद्योनगक स्तर

१,५००।– प्रनत टन

१३. गानेट
(१) जेभस स्तर

१,५००।– प्रनत के.जी.

(२) औद्योनगक स्तर

२५०।– प्रनत टन

१४. काइनाइट
(१) जेभस स्तर

१,५००।– प्रनत के.जी.

(२) औद्योनगक स्तर

२५०।– प्रनत टन

१५. अभ्रख

१,०००।– प्रनत टन

१६. िानलग्राम वा अन्य फोनसल

५०।– प्रनत के.जी.

१७. इन्धन
(१) पथ्थर कोइला

१७५।– प्रनत टन

(२) मट्टी कोइला
प्राकृनतक

(३)

२०।– प्रनत टन
वायोजेननक

१।– प्रनत घन नमटर

ग्यााँस
१८.

ननमाथण
वस्तु

सभबन्धी
(ग्रेनाईट,

खननज
मावथल,

एशभफवोलाईट आदद)
(१) िे स ब्लक

२,१४०।– प्रनत घन नमटर

(२) शचप्स

२५०।– प्रनत टन

१९. माटो
(१) औद्योनगक माटो

३५।– प्रनत घन नमटर

(२) साधारण माटो

२५।– प्रनत घन नमटर

२०. साधारण ननमाथण ढु ङ्गा
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(१) साधारण ढु ङ्गा
(२) स्लयाव स्टोन

२५।– प्रनत घन नमटर
२०।–



प्रनत वगथ नमटर

(३) स्लेट

५।–

प्रनत वगथ नमटर

(४) रोडा

६०।– प्रनत घन नमटर

(५) बालुवा

२०।– प्रनत घन नमटर

(६) ग्रािेल

१५।– प्रनत घन नमटर



रिव्यः (१) धातु खननज पदाथथको वगथनित्र पने अन्य खननज पदाथथिरुको रोयलटी
दर कायम गदाथ धाउमा रिे को धातुको प्रनतित तथा बजार मूलयको
आधारमा कायम गररनेछ ।
(२) यस अनुसूचीनित्र नपरे का अधातु खननज पदाथथिरुको रोयलटी दर
कायम गदाथ प्रचनलत बजार मूलयको सरदर पााँच प्रनतितका दरले
कायम

गररनेछ ।

(३) धातु खननज पदाथथको वगथनित्र पने खननज पदाथथलाई कन्सेन्ट्रेटको
रुपमा

नबक्री

गरे मा

कन्सेन्ट्रेटमा

आधारमा रोयलटी कायम गररनेछ ।



चौथो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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अनुसूची –११
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम २८ को उपननयम (२) सग
नेपाल सरकार
उद्योग मन्त्रालय
खानी तथा िूगिथ हविाग
खास खननज पदाथथको अनुमनतपत्र
............अञ्चल.............शजलला.................न.पा.÷गा.हव.स.................वडा
नं...............बस्ने श्री..........................लाई खानी तथा खननज पदाथथ ऐन,
२०४२ तथा खानी तथा खननज पदाथथ ननयमावली, २०५६ बमोशजम ननभन
नलशखत िेत्रनित्र नमनत.................दे शख.........................सभम खास खननज
पदाथथको

खननज कायथ गनथ यो अनुमनतपत्र प्रदान गररएको छ ।
खास खननज पदाथथको खननज कायथ गने िेत्रको हववरण

अञ्चल..................शजलला...............न.पा.÷गा.हव.स.

स्थान...........

टोपोनसट

नभबर............. .ननददथ ि मुल शचह्नको िौगोनलक ननयामक ............... बाट
पूव.थ ........ .नमटर पशिम. .................... नमटर उिर ..................... नमटर
र दशिण. ...... ...... ..... .नमटर जभमा .............. वगथ हक.नम ।
िाखाप्रमुखकोः–



दस्तखतः–

दस्तखतः–

नामः–

नामः–



पहिलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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नवीकरण
क्र.स.

नमनत

नवीकरण
आ.व.

दस्तुर बुझाएको
रनसद नं.

नमनत

दस्तखत
िाखा
प्रमुख



पहिलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।

66



मिाननदे िकको

कैहफयत

www.lawcommission.gov.np
अनुसूची–१२
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम ३४ को उपननयम (१) सग
साधारण ननमाथणमुखी खननज पदाथथको खननज कायथको अनुमनतपत्रको ननवेदन
नमनत ............
श्री शजलला हवकास सनमनत,
............शजलला,
मिोदय,
मैले÷िामीले खानी तथा खननज पदाथथ ऐन, २०४२ र खानी तथा खननज
पदाथथ

ननयमावली,

२०५६

बमोशजम

ननभन

बमोशजमको

िेत्रमा

साधारण

ननमाथणमुशख खननज पदाथथ ..............को खननज कायथको अनुमनतको लानग दे िाय
बमोशजमको हववरण खोली ननवेदन गरे को छु ÷छौं ।
१.

व्यशिको,
नामः–

२.

पेिाः–

िुलाक िेगानाः–

फ्याक्स नं.–

टे नलफोनः–

टे लेक्स नं.–

सं गदित सं स्था÷फमथ÷कभपनीको,
नामः–
िुलाक िेगानाः–
टे नलफोन नभबरः–
टे लेक्स नं.

फ्याक्स नं.–

दताथ िएको ननकायः–

दताथ नमनत र नभबरः–

मुख्य सं चालकः–
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३.

खननज कायथ गनथ चािे को खननज पदाथथः

४.

खननज कायथ गनथ चािे को अवनधः

५.

प्राहवनधकको व्यवस्थाः
(१)

(२)

आफैं िए

अन्य िए

(क) व्यावसाहयक योग्यता र तानलम
(ख)

अनुिव

(क)

नाम र िेगाना

(ख) व्यवसाहयक योग्यता र तानलम
(ग) अनुिव
६.

साधारण ननमाथणमुखी खननज पदाथथको खननज कायथ गनथ माग गरे को
िेत्रको चौिद्दी हववरणः–
.............अञ्चल..............शजलला................न.पा.÷गा.हव.स.स्थान.........
...............को........................लाई
पूव.थ ..................नमटर,

मूल

शचह्न

मानी

सोबाट

पशिम .................नमटर उिर .................

नमटर र दशिण..............नमटर जभमा .......... वगथ हक.नम. ।
सं लग्न कागजातिरूः

ननवेदककोः–

१.

दस्तखतः–

२.

नामः–

३.

नमनतः–
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अनुसूची–१३
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम ३७ को उपननयम (१) सग
शजलला हवकास सनमनत
...............शजलला
साधारण ननमाथणमुखी खननज पदाथथको खननज कायथको अनुमनतपत्र
नमनतः–
...............अञ्चल.............शजलला.................न.पा.÷गा.हव.स.................वडा
नं...............बस्ने श्री..........................लाई खानी तथा खननज पदाथथ ऐन,
२०४२ तथा खानी तथा खननज पदाथथ ननयमावली, २०५६ बमोशजम ननभन
नलशखत िेत्र नित्र नमनत ...........दे शख नमनत.........................सभम साधारण
ननमाथणमुखी खननज पदाथथको खननज कायथ गनथ यो खानी उत्खनन् अनुमनतपत्र
प्रदान गररएको छ ।
साधारण ननमाथणमुखी खननज पदाथथको खननज कायथ गने िेत्रको हववरण
............ अञ्चल ........... शजलला ........... न.पा. र गा.हव.स.स्थान .............
को ...................... लाई मुल शचह्न मानी सोबाट पूव थ ................... नमटर,
पशिम................. नमटर उिर ................ नमटर, दशिण..............नमटरको
जभमा .......... वगथ हक.नम ।
अनुमनत पत्र प्रदानगने अनधकारीकोः–
दस्तखतः–
नामः–
पदः–
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नवीकरण
क्र.स.

नमनत

नवीकरण

दस्तुर बुझाएको

आ.व.

नहवकरण गने
अनधकारीको

रनसद नं.

नमनत
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अनुसूची–१४

ाँ सभबशन्धत)
(ननयम ४६ को उपननयम (१) सग
वाहषथक िू–बिाल

१.

पहिलो वषथ प्रनत वगथ हकलोनमटर पााँच िजार रुपैयााँका दरले ।

२.

दोस्रो वषथ प्रनत वगथ हकलोनमटर दि िजार रुपैयााँका दरले ।

३.

तेस्रो वषथ प्रनत वगथ हकलोनमटर पन्र िजार रुपैयााँका दरले ।

४.

चौंथो वषथ प्रनत वगथ हकलोनमटर बीस िजार रुपैयााँका दरले ।

५.

पााँचौं वषथ प्रनत वगथ हकलोनमटर पच्चीस िजार रुपैयााँका दरले ।

६.

छै िौं वषथ वा सोिन्दा पनछ प्रनत वगथ हकलोनमटर तीस िजार रुपैयााँका
दरले ।

रिव्यः खोजतलास चरणबाट उत्खनन् चरणमा जााँदा वषथलाई ननरन्तरता ददई िू–
बिाल हिसाव गररनेछ ।



नमनत २०७२।५।१४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकािन सूचनाद्वारा िेरफेर ।

71

