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गाउँसभाबाट पा�रत �म�तः २०७७/१०/०७ 

�मािणकरण �मतीः २०७७।१०।०८   

हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको खानी तथा ख�नज पदाथर् (व्यविस्थत गन�) ऐन, २०७७ 

�स्तावना  
हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको वातावरणीय पक्षमा ��तकुल �भाव नपन� ग�र यस गाउँ क्षे� �भ�को ढंुगा, �ग�ी, 

बालवुा, माटो तथा स्लेट लगयतका ख�नज �ोतहरुको सव�क्षण, उत्खनन,् उपयोग गद� हेलम्ब ु

गाउँपा�लकाको सवर्साधारण जनताको स�ुवधा र आ�थर्क �हत कायम राखी यस क्षे�को �वकास र 

सम्व�ृ�मा टेवा पयुार्उनका ला�ग खानी तथा ख�नज पदाथर् सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यविस्थत गन� उदेश्यले 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन , २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (प) को उप-खण्ड 

(७) को कायर्न्वयनको ला�ग स्थानीय सरकार संचालन ऐन , २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१)  

बमोिजम हेलम्ब ुगाउँ कायर्पा�लकाले यो ऐन जार� गरेको छ ।       
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१. संिक्ष� नाम र �ारम्भ : (१) यस ऐनको  नाम “हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको खानी तथा ख�नज पदाथर् 

(व्यविस्थत गन�) ऐन, २०७७” रहेको छ ।  
(२) यो ऐन गाउँ कायर्पा�लकाबाट स्वीकृत भई स्थानीय राजप�मा �कािशत भए प�ात 

लाग ुहनुेछ । 

२. प�रभाषा : (१) �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस ऐनमा :-  
क. “ख�नज पदाथर्” भ�ाले ज�मन सतह वा सतह�भ� पाईने ढंुगा, �ग�ी, बालवुा, माटो तथा 

स्लेट जस्ता खानी जन्य पदाथर् सम्झन ुपन�छ । 

ख. “ढंुगा र माटो जन्य पदाथर्” भ�ले उत्खनन्गनर् अनमु�त भएका नद�, बगर, वा खानी 

क्षे�बाट संकलन र उत्खनन ् गदार् �नस्कने ढंुगा, �ग�ी, रोडा, बालवुा, �मस्कट, पाँगो, 

भरुवा, माटो र स्लेट समेतलाई जनाउनेछ । 

ग. “खानीजन्य पदाथर्” भ�ाले खानीबाट उत्खनन ् ग�रएको ढंुगा, �ग�ी, बालवुा, माटो तथा 

स्लेटजन्य पदाथर्लाई जनाउनेछ । 

घ. “नद�जन्य पदाथर्” भ�ाले नद� वा नद��कनारबाट उत्खनन ्ग�रएको ढंुगा, �ग�ी, बालवुा, 

माटो तथा स्लेटजन्य पदाथर्लाई जनाउनेछ। 

ङ. “खोज तलास कायर्” भ�ाले ख�नज पदाथर् प�ा लगाउन वा ख�नज पदाथर्को �कार, 

गणुस्तर, प�रमाण आ�द �नधार्रण गनर् ग�रने सबै �कारको जाँचपड्ताल एवं भाव्यता 

अध्ययन कायर् सम्झनपुछर् । 

च. “उत्खनन ्कायर्” भ�ाले ख�नज पदाथर्को उत्खनन,् उत्पादन, श�ुीकरण, �शोधन, ढुवानी, 

संचय तथा �व�� �वतरण गन� कायर्लाई सम्झन ुपन�छ । 

छ. “ख�नज कायर्” भ�ाले खोज तलास कायर् र उत्खनन ्कायर्लाई सम्झन ुपछर् । 

ज.  “�फर�फरे” भ�ाले बालवुा, पंगो धनुे वा �शोधन गन� कायर्लाई सम्झन ुपन�छ । 

झ. “अनमु�त �ा� व्यि�” भ�ाले दफा ८ र ९ बमोिजम खिजन कायर् गन� अनमु�त �ा� 

व्यि�, �च�लत कानून बमोिजम स्था�पत फमर्, उ�ोग वा कम्पनी समेतलाई सम्झन ुपन�छ 

।  

ञ. “ख�नज क्षे�” भ�ाले ख�नज कायर् गन� अनमु�तप�मा उल्लेिखत क्षे� सम्झन ुपन�छ । 

ट. “मन्�ालय” भ�ाले संघ र �देश सरकारको खानी तथा ख�नज पदाथर् हेन� मन्�ालयलाई 

सम्झन ुपन�छ ।   

ठ. “गाउँपा�लका” भ�ाले हेलम्ब ुगाउँपा�लका सम्झन ुपन�छ । 

ड. “सभा” भ�ाले हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको गाउँ सभालाई सम्झन ुपन�छ । 

ढ. “कायर्पा�लका” भ�ाले हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको कायर्पा�लका सम्झन ुपन�छ । 
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ण. “कायार्लय” भ�ाले हेलम्ब ुगाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय सम्झन ुपन�छ । 

त. “वडा” भ�ाले हेलम्ब ुगाउँपा�लका अन्तगर्तका वडा सम्झन ुपन�छ ।    

थ. “अध्यक्ष” भ�ालेले हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको अध्यक्ष सम्झन ुपन�छ । 

द. “उपध्यक्ष” भ�ालेले हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको उपध्यक्ष सम्झन ुपन�छ। 

ध. “�मखु �शासक�य अ�धकृत” भ�ाले हेलम्ब ु गाउँपा�लकाको �मखु �शासक�य अ�धकृत 

सम्झन ुपन�छ ।  

न. “�दषुण” भ�ाले वातावरणमा �त्यक्ष वा अ�त्यक्ष रुपले उल्लेखनीय �ास ल्याउने, क्ष�त 

पयुार्उने वा वातावरणको लाभदायी वा उपयोगी �योजनमा हा�न नोक्सानी पयुार्उने 

��याकलाप सम्झन ुपन�छ । 

ऩ. “वातावरणीय अध्ययन” भ�ाले �ािम्भक वातावरण प�रक्षण (IEE) र वातावरणीय �भाव 

मलु्यांकन अध्ययन (EIA) सम्झन ुपन�छ । 

३. ऐनको उ�शे्य : (१) यस ऐनको उ�ेश्य देहाय बमोिजम रहेको छ : 
क. खानी तथा नद�बाट उत्खनन,् संकलन तथा �ब�� �वतरण हनुे ढंुगा, �ग�ी, बालवुा, माटो 

तथा स्लेट लगयतका पदाथर्को अत्य�धक दोहन रोक� सहज आपू�तर्का साथै �दगो 

व्यवस्थापनको �वन्ध �मलाउने, 
ख. खानी र नद�बाट संकलन हनुे ढंुगा, �ग�ी, बालवुा, माटो तथा स्लेट लगयतका पदाथर्को 

उपयोग र व्यवस्थापनक सन्दभर्मा संिघय तथा �देश कानून बमोिजमक कायर्हरु गनर् 

सहज तलु्याउने, 
ग.  ढंुगा, �ग�ी, बालवुा, माटो तथा स्लेट लगयतका पदाथर्बाट �ा� राज�बाट स्थानीय 

तहको वातावारण व्यवस्थापन सहजीकरण गन� । 
४. गाउँपा�लकाको स्वा�मत्व हनुे : (१) गाउँपा�लकाको क्षे��धकार �भ� रहेको �नजी स्वा�मत्व, 

नेपाल सरकार र �देश सरकारको स्वा�मत्व �भ� रहेको बाहेक अन्य सावजर्�नक क्ष�ेमा रहेको 

ख�नज तथा नद�जन्य पदाथर्मा गाउँपा�लकाको स्वा�मत्व हनुेछ ।   
५. खानी तथा ख�नज पादथर् सम्बन्धी कायर् गन� अ�धकार : (१) गाउँपा�लका क्षे��भ� साधारण 

�नमार्णमखुी ख�नज कायर् गन� अ�धकार नेपालको सं�वधानको अनसूुची ८ बमोिजम यस 

गाउँपा�लकालाई हनुेछ।    
(२) गाउँपा�लकाको अनमु�त न�लई कसैले प�न खानी तथा ख�नज पदाथर् सम्बन्धी कायर् 

गनर् गराउन हदैुन । 

(३) यस ऐनको अ�धनमा रह� गाउँपा�लकाले ख�नज कायर् आफैले गन� वा कुनै व्यि�, 

फमर्, उ�ोग वा कम्पनी लाई अनमु�त �दई गराउन सक्नेछ । 
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(४) गाउँपा�लकालाई ख�नज कायर्मा पुंजी लगानी गर� वा अन्य कुनै �कारले �हस्सेदार 

ब�े अ�धकार हनुेछ ।  
६. उत्खनन ्वा संकलनको ला�ग क्ष�े �नधार्रण: (१) गाउँपा�लकाले न�दजन्य तथा खानीजन्य पदाथर्को 

उत्खनन ्तथा संकलन ग�रने क्षे��नधार्रण देहायको आधारमा गन�छ: 

क. नद�जन्य पदाथर्को उत्खनन ् तथा संकलन गन� ग�र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन 

��तवेदनले तोकेको स्थान तथा क्षे�हरु, 
ख. �नजी वा कुनै संस्था वा �नकायको जग्गाबाट उत्खनन ् ग�र ढंुगा, �ग�ी, बालवुा र 

माटोजन्य पदाथर् �नकाल्न सम्बिन्धत स्थानीय तथाको �सफा�रसमा �च�लत कानून 

बमोिजम वातावरणीय पर�क्षण सम्बन्धी �कृया परूा ग�र गाउँपा�लकाबाट दतार् तथा 

अनमु�त �दान ग�रएको क्ष�े, 

ग. नद�, खोला र खहरेमा बाढ� प�हरोका कारणले ढंुगा र मतोजन्य पादथर् थ�ु�न गई सोको 

कारणले बस्ती तथा भौ�तक संरचनामा जोिखन उत्प�  भएको वा हनुसक्ने अवस्था 

सजृना भै िजल्ला �वपद व्यवस्थपन स�म�तसंग परापशर् �लई गाउँ कायर्पा�लकाले त्यस्तो 

पदाथर् हटाउन ुभनी तोकेको स्थलहरु, 
घ. साधरण �नमार्णमखुी ख�नज पदाथर्को खानी क्षे�को ला�ग किम्तमा ०.०५ वगर् �क.मी. 

(क�रब एक सय रोपनी) क्षे�फल कायम भएको क्ष�े, 

ङ. साधरण �नमार्णमखुी ख�नज पदाथर्को उत्खनन ्क्षे�को ला�ग किम्तमा ०.०१ वगर् �क.मी. 

(क�रब बीस रोपनी) क्षे�फल कायम भएको क्षे�, 
च. सावजर्�नक वा �नजी जग्गाबाट उत्खनन ्ग�र ढंुगा वा माटोनया पदाथर् �नकाल्न सम्बिन्धत 

वडाबाट �सफा�रस भईआएका क्षे�, 
छ. �व�भ� �ाकृ�तक भौ�तक पूवार्धार, सडक, तथा संरचनाहरु �नमार्ण गन� �ममा उत्खनन ्

हनुे क्षे�, 

ज. ज�मनलाई खे�त योग्य बनाउने �ममा ढंुगा, माटोजन्य पदाथर् हटाउन पदार् सम्बिन्धत 

वडाबाट �सफा�रस भई आएका क्षे�, 
झ. सडक भन्दा ५०० �मटर तल र मा�थ क्षे� ।   
(२) उपदफा (१) बमोिजमका क्षे�हरु बस्ती, मठमिन्दर, �व�ालय, सावर्ज�नक बाटो, 

ए�तहा�सक स्थलबाट न्यनुतम दरु� ५० �मटर हनुपुन�छ। 
(३)  उपदफा (१) बमोिजमका कुनै क्षे�मा यस ऐन बमोिजम नद�जन्य तथा खानीजन्य 

पदाथर्को उत्खनन,् संकलन तथा �व�� �वतरणको व्यवस्था गाउँपा�लकाले गन�छ ।  
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७. ख�नज कायर्को अनमु�तप� �लन चाहन ेव्यि�को योग्यता: (१) ख�नज कायर्का ला�ग अनमु�तप� 

�लन चाहने व्यि�को योग्यता देहाय बमोिजम हनुेछ:  
क. सम्बिन्धत ख�नज कायर् सम्बन्धी कामको एक वषर्को अनभुव भएको वा तत ्सम्बन्धी 

ख�नज कायर्को �वशेषज्ञलाई काममा लगाउन सक्ने है�सयत भएको ।  

ख. खोज तलास कायर्को ला�ग ख�नज कायर् गनर् चाहेको कुल ख�नज क्षे�को ला�ग ��त वगर् 

�कलो�मटर एक लाख रुपैयाँ र उत्खनन ्कायर्को ला�ग ख�नज कायर् गनर् चाहेको कुल 

ख�नज क्षे�को ला�ग ��त वगर् �कलो�मटर दश लाख रुपैयाँको आ�थर्क है�सयत भएको । 
(२) यस दफाको �योजनको ला�ग ख�नज कायर् सम्बन्धी �वशेषज्ञलाई काममा लगाउने 

गर� अनमु�तप�को ला�ग �नवेदन �दनलेे त्यस्तो �वशेषज्ञले ख�नज कायर्को ला�ग आवश्यक 

�ा�व�धक सेवा उपलब्ध गराउन मन्जूर गरेको ��तब�ता प�, �वशेषज्ञले �ा� गरेको �वशेषज्ञको 

दतार् �माणप�को ��त�ल�प र त्यस्तो �वशेषज्ञको कर च�ुा भएको �नस्सा पेश गनुर् पन�छ ।  
(३) यस ऐनको  �योजनको ला�ग आ�थर्क है�सयत भएको कुराको �माण स्वरुप 

�नवेदकले जग्गा, घर वा अन्य कुनै चल, अचल सम्पि� सम्बिन्धत गाउँ �वकास स�म�त वा 

गाउँपा�लकाबाट मूल्या�न गराएको कागजात वा ब�कमा �नजको नाममा रहेको �नक्षेपको �नस्सा वा 

�ववरण वा �नवेदकको आ�थर्क है�सयतलाई प�ुी गन� �नजको नाममा रहेको चल अचल सम्पि�को 

मूल्य वा रकम खलु्ने कुराको �मािणत कागजात पेश गनुर् पन� छ । 

८. नद�जन्य तथा ख�नजजन्य पदाथर्को ख�नज कायर् गन� अनमु�त: (१) यस ऐन तथा अन्य ऐन   

हरुको अ�धनमा रह� नद�जन्य तथा सावर्ज�नक जग्गमा ख�नजजन्य पदाथर्को ख�नज कायर् गनर् 

चाहने व्यि�, फमर्, उ�ोग वा कम्पनीको छनौट गाउँपा�लकाले ��तस्पधार्को मध्यमबाट गन�छ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजम छनौट भएका व्यि�, फमर्, उ�ोग वा कम्पनीले देहाय 

बमोिजमका कागजात संग्लन राखी अनमु�तको ला�ग अनसूुची १ बमोिजमको �नवेदन गाउँ 

कायर्पा�लकाको कायार्लयमा �दन ुपन�छ:  

क. ख�नज तथा उत्खनन ्कायर्को �स्ता�वत योजना, 
ख. �ा�व�धक क्षमता देिखने स्प� आधारहरु खलुाउने �माण कागजातहरु, 
ग. �नवेदकको नाग�रकताको �मािणत ��त�ल�प, फमर्, उ�ोग वा कम्पनी भएमा सो को दतार् 

�माणप�को ��त�ल�प,  
घ. स्थायी लेखा नम्बरको �माणप�को ��त�ल�प  
ङ. व्यि�को हकमा २ ��त फोटो 

च. चाल ुआ�थर्क वषर्मा गाउँपा�लकालाई �तनुर् बझुाउन ुपन� राज� �तरेको �माणप� ��त�ल�प  
छ. कबोल गरेको ठेक अंक बमोिजम धरौट� वा ब�क ग्यारेन्ट�को स�ल ��त  
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ज. सम्बिन्धत वडा कायार्लयको �सफा�रस  
(३) उपदफा (२) बमोिजमको �नवेदन �ा� भएप�छ गाउँपा�लकाले दफा १२ बमोिजमको 

एक �ा�व�धक स�म�त गठन ग�र आवश्यक जांचबझु ग�र �नवेदन �दन व्यि�, फमर्, उ�ोग वा 

कम्पनीको आ�थक एवं �ा�व�धक क्षमता ख�नज कायर् गनर् आवश्यक योग्यता भएको देिखएमा 

�नजलाई अनसूुची ५ बमोिजमको दस्तरु �लई गाउँपा�लकाले ख�नज कायर् गनर् अनसूुची २ 

बमोिजमको ढांचामा  अनमु�त प� �दन सक्नेछ ।    

(४) यस दफा बमोिजम अनमु�त न�लई ख�नज कायर् गरेमा गाउँपा�लकाले त्यस्तो ख�नज 

कायर् बन्द ग�र ख�नज कायर्मा �योग भएको यन्�, उपकरण, औजार र मालसामान तथा 

अन�धकृत तवरले उत्खनन ् गरेको ख�नज पदाथर्समेत जफत गनुर्को साथै त्यस्तो व्यि�लाई 

एकलाख रुपैयाँसम्म ज�रवाना गनर् सक्नेछ र त्यस्तो कायर्बाट नोक्सान भएको धनसम्पि�को 

क्ष�त प�न भराउन सक्नेछ । 

९. �नजी  जग्गाबाट खानीजन्य पदाथर् ख�नज कायर् गन� अनमु�त: (१) यस ऐनको  अधीनमा रह� 

�नजी जग्गमा रहेको खानीजन्य पदाथर्को ख�नज कायर् तथा उत्खनन ्कायर् गनर् चाहने व्यि�, 

फमर्, उ�ोग वा कम्पनीले देहाय बमोिजमका कागजात संग्लन राखी अनमु�तको ला�ग अनसूुची १ 

बमोिजमको �नवेदन गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लयमा �दन ुपन�छ: 

क. ख�नज तथा उत्खनन ्कायर्को �स्ता�वत योजना, 

ख. �ा�व�धक क्षमता देिखने स्प� आधारहरु खलुाउने �माण कागजातहरु,  

ग. आ�थर्क है�सयत देिखने �माण कागजातहरु, 

घ. माइ�नङ िस्कम  

ङ. माइ�नङ िस्कम तयार पन� परामशर्दाताको नाम, ठेगाना र संलग्न व्यि�को वायोडाटा 

च. नेपाल सरकार वा �देश सरकार र गाउँपा�लकाबाट सडक वा अन्य सावजर्�नक 

पूवार्धारको ला�ग परुा गनुर्पन� मापदण्ड तो�कएकोमा सो मापदण्ड बमोिजमको अनमु�त वा 

स्वीकृ�त     
छ. �नवेदकको नाग�रकताको �मािणत ��त�ल�प, फमर्, उ�ोग वा कम्पनी भएमा सो को दतार् 

�माणप�को ��त�ल�प,  

ज. स्थायी लेखा नम्बरको �माणप�को ��त�ल�प  
झ. व्यि�को हकमा २ ��त फोटो 
ञ. आफ्नै जग्गमा खानी संचालन गन� भए जग्गाको स्वा�मत्व खलेुको जग्गाध�न �माणप�को 

��त�ल�प  
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ट. अरुको जग्गा �लज, करारमा �लई खानी संचालन गन� भए त्यस्तो �लज वा करार 

सम्झौताको ��त�ल�प र जग्गा ध�न पजुार्को ��त�ल�प  
ठ. खानी संचालन ग�रने जग्गाको ब्ल ु��न्ट तथा नक्सा  
ड. चाल ुआ�थर्क वषर्मा गाउँपा�लकालाई �तनुर् बझुाउन ुपन� राज� �तरेको �माणप� ��त�ल�प  

ढ. सम्बिन्धत वडा कायार्लयको �सफा�रस  
(२) उपदफा (१) बमोिजमको �नवेदन �ा� भएप�छ गाउँपा�लकाले आवश्यक जांचबझु 

गदार् ख�नज कायर् गनर् उपय�ु देखेमा अनसूुची ५ बमोिजमको दस्तरु �लई उत्खनन ् ख�नज कायर् 

गनर् अनसूुची २ बमोिजमको ढांचामा अनमु�त प� �दन सक्नेछ । 
(३) गाउँपा�लकाले ख�नज कायर् सम्प� ग�र प�ा लगाएको गणु र प�रणाम समेत य�कन 

भई सकेको ख�नज पदाथर्को उत्खनन ्कायर् गन� अनमु�त �लन चाहने व्यि�, फमर्, उ�ोग वा 

कम्पनीसंग गाउँपा�लकाले चाहेमा त्यस्तो ख�नज कायर् गनर् लागेको �त्यक्ष खचर् बराबरको रकम 

वा शेयर �लन सक्नेछ । 
(४) यस दफा बमोिजम ख�नज कायर् तथा उत्खनन ्कायर् गन� अनमु�त �दंदा गाउँपा�लकाले 

ख�नज कायर् तथा उत्खनन ् कायर्मा गाउँ कायर्पा�लका �हस्सेदार ब�े भएमा तत्सम्बिन्ध 

�ववरणसमेत उल्लेख गनुर्पन�छ । 

(५) यस दफा बमोिजम अनमु�त न�लई ख�नज कायर् गरेमा गाउँपा�लकाले त्यस्तो ख�नज 

कायर् बन्द ग�र ख�नज कायर्मा �योग भएको यन्�, उपकरण, औजार र मालसामान तथा 

अन�धकृत तवरले उत्खनन ् गरेको ख�नज पदाथर्समेत जफत गनुर्को साथै त्यस्तो व्यि�लाई 

एकलाख रुपैयाँसम्म ज�रवाना गनर् सक्नेछ र त्यस्तो कायर्बाट नोक्सान भएको धनसम्पि�को 

क्ष�त प�न भराउन सक्नेछ ।           

१०.नद�जन्य पदाथर्को उत्खनन,् संकलन र �व�� : (१) नद�जन्य पदाथर्को उत्खनन,्  संकलन, र 

�व�� सम्बन्धी �व�ध देहाय बमोिजम हनुेछ : 
क. गाउँपा�लकाले कायर्योजना तयार ग�र स्वीकृत गन�, 

ख. वातावरणीय अध्ययन ��तवेदन तयार ग�र सम्बिन्धत �नकायबाट स्वीकृत गराउने, 
ग. गाउँसभा�ारा स्वीकृत दरमा उत्खनन,् संकलनको अनमु�त र �व��को ला�ग ठे�ा 

व्यवस्था �मलाउन ुपन�, 
घ. नद�जन्य पदाथर्को संकलन र उत्खनन ्ग�रने क्षे� अन्य स्थानीय तह र गाउँपा�लकाको 

क्षे��भ� पन� आवस्थामा संय�ु स�म�त उत्खनन,्  संकलन, र �व��को व्यवस्था �मलाउन 

सक्नेछ, 
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ङ. नद�जन्य पदाथर्को  उत्खनन,्  संकलन, र �व��कायर्को लागी ठे�ा व्यवस्था गनुर् पूवर् 

स्वीकृत वातावारण अध्ययन ��तवेदन आधा�रत रह� �ा�व�धक कायर्दलबाट चेक�ल� 

अनसुार स्थलगत अनगुमन गराई ठे�ा बन्दोबस्त गनुर् पन�छ, 
च. नद�जन्य पदाथर् उत्खनन ्गदार् वातावरणीय अध्ययन ��तवेदनमा उिल्लिखत �समा�भ� रह� 

�म मलुकु ��व�ध वा मेिशनको �योग सम्बन्धमा भएको व्यवस्था बमोिजम गनुर् पन�छ, 
छ. नद�जन्य पदाथर्को उत्खनन,्  संकलन, र �व�� �वतरण गदार् ठे�ा बन्दोबस्त सम्बन्धी 

कायर् �च�लत कानून बमोिजम गनुर्पन�छ, 
ज. उत्खनन ् र संकलन स्थलसम्म जाने फकर् ने मागर् गाउँपा�लकाकोले �नधार्रण गन�छ । 

उत्खनन ्गनर्का लागी साधन स�हत �वेश गदार्का वखत �वेश आदेश �लएर मा� �वेश 

गन� व्यवस्था बमोिजम गनुर्पन�छ, 

झ. उत्खनन ् ग�र सकेप�छ छनौट गर� छाडेको काम नलाग्ने बस्त ु जनु स्थानबाट 

�नका�लएको हो सो�ह स्थलमा वातावरणीय अध्ययन ��तवेदन तो�कएको बमोिजम तह 

�मलाई खाडल नदेिखने ग�र सम्याई रा� ुपन�छ, 
ञ. संकलन र उत्खनन कायर् गदार् नद� वा पानीको �ाकृ�तक बहाव प�रवतर्न नहनुे ग�र 

व्यवस्था गनुर् पन�छ, 
ट. संकलन र उत्खनन कायर्मा ख�टने ठेकेदार वा ��त�न�धले वातावरण अध्ययन ��तवेदनमा 

उल्लेिख भएका शतर्, ठे�ा शतर्, अनगुनम स�म�तर गाउँपा�लकाले अनगुमनक �ममा 

�दएका �नद�शन पालना गनुर् पन�छ, 
ठ. संकलन र उत्खनन ्ग�रएको न�दजन्य पदाथर् वातावरणीय अध्ययन ��तवेदनमा उिल्लिखत 

प�रमाण भन्दा बढ्ने गर� संचय गनर् �नषेध गनुर् पन�छ, 
ड. नेपाल सरकार, �देश सरकार र गाउँपा�लकाले तोकेको सडक सीमा र मापदण्ड �भ�का 

क्षे�मा ख�नज पदाथर् उत्खनन ्र संकलन गनर् वा संचय गनर् पाईने छैन ।साथै सडक पलु 

भन्दा १००० �मटर तल र ५०० �मटर भन्दा मा�थको नद� �कनारबाट न�दजन्य पदाथर् 

उत्खनन ्र संकलन गनर् पाईनेछैन,   
ढ. उत्खनन ् स्थलमा संलग्न जनशि�को सरुक्षा तथा व्यवस्थापनसंग सम्बिन्धत कायर् 

�मलाउने दा�यत्व उत्खनन ्र संकलनकतार्को हनुेछ ।          
११. उत्खनन ्कायर्को अव�ध र अव�ध थप सम्बन्धी व्यवस्था : (१) दफा ८ र ९ बमोिजम ख�नज 

कायर्को अनमु�तप� �ा� व्यि�लाई �ा�व�धक स�म�तको �सफा�रस बमोिजम पाँच वषर् सम्म को 

समय अव�ध तोक� ख�नज कायर्को अनमु�त �दन सकेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजमको अव�ध�भ� ख�नज कायर् सम्प� ग�रसक्न ुपन�छ ।  
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(३) उपदफा (२) बमोिजमको अव�ध �भ� उत्खनन ्कायर् सम्प� गनर् नस�कने भएमा वा 

आव�ध �भ� सम्पूणर् ख�नज कायर् नभई ख�नज पदाथर् भण्डारण बाँक� रह� अव�ध थप गनुर्पन� 

भएमा, अनमु�तप� �ा� व्यि�ले त्यसर� अव�ध समा� हनुभुन्दा तीन म�हना अगावै अव�ध थपको 

ला�ग अनसूुची ६ बमोिजमको वा�षर्क उत्पादन �ग�त �ववरण समेत संलग्न गर� �वभाग समक्ष 

अनसूुची ३ बमोिजमको दाँचामा कायार्लय समक्ष �नवेदन �दन ुपन�छ ।  

(४) उप�नयम (३) बमोिजम �नवेदन �ा� भएमा कायार्लयले आवश्यक जाँचवझु गर� 

मना�सव देखेमा �नवेदन परेको एक म�हना �भ�मा अनसूुची ५ बमोिजमको थप दस्तरु �लई 

ख�नज कायर्को एक वषर् सम्मको ला�ग ख�नज कायर् गनर् अव�ध थप ग�र अनसूुची ४ बमोिजमको 

दाँचामा अनमु�तप� �दन सक्नेछ । 
१२. �ा�व�धक स�म�त सम्बन्धी व्यवस्था: (१) खानीबाट खानीजन्य पदाथर्को उत्खनन ् तथा संलकन 

सम्बन्धमा खानी दतार् तथा संचालन गनुर् पूवर् खानी संचलन गनर् उपय�ु भए नभयको �वषयमा र 

सझुाव �दन गाउँपा�लकाले देहाय बमोिजमको ��व�धक स�म�त गठन गन�छ । 
क. गाउँपा�लकाको �ा�व�धक शाखा �मखु   - संयोजक  
ख. गाउँपा�लकाको योजना शाखाको �मखु   -  सदस्य  
ग. गाउँपा�लकाको लेखा शाखा �मखु   - सदस्य सिचव   
(२) उपदफा (१) बमोिजमको स�म�तमा आवश्यकतानसुार संिघय तथा �देश सरकारका 

स्थानीय कायार्लय वा �नकाय ��त�न�ध, भ�ुम�शासन �वज्ञ वा भगूभर्�वद् लाई आमन्�ण गनर् 

सक्नेछ ।    
(३) उपदफा (१) बमोिजमको स�म�तले स्थलगत अध्ययन समेत ग�र आ�थर्क, सामािजक, 

भौगो�लक, �ा�व�धक तथा स�म�तले उपय�ु ठहयार्एको अन्य आधार समेत खो�ल ��तवेदन 

कायार्लयमा पेश गनुर् पन�छ ।  
१३. �सर उ�ोग सम्बन्धी व्यवस्था: (१) �सर उ�ोग सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकार र �देश 

सरकारले तोके बमोिजम हनुेछ । 
१४. खानी, वा�संग तथा �फर�फरे सम्बन्धी व्यवस्था: (१) खानी, वा�संग तथा �फर�फरे सम्बन्धी 

व्यवस्था देहाय बमोिजम हनुेछ : 
क. २० रोपनी सम्मको क्षे�फल खानी संचालन गनुर्परेमा गाउँपा�लकाको स्वीकृ�त �लनपुन�, 
ख. २० रोपनी भन्दा बढ� क्षे�फल खानी संचालन गनुर्परेमा खानी �वभागको स्वीकृ�त 

�लनपुन�, 

ग. ५ लाख रुपैया देिख २५ लाख रुपैया सम्मको नगद धरौट� वा ब�क ग्यारेन्ट� दफा ११  

बमोिजमको �ा�व�धक स�म�तले �सफा�रस गरे बमोिजम रा�पुन�,   
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(२) खानी, वा�संग तथा �फर�फरे दतार् तथा संचालन सम्बिन्ध व्यवस्था दफा ८ र ९ 

बमोिजम हनुेछ । 
(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजम दतार् भई संचलन भएको खानी, वा�संग तथा �फर�फरे 

�वहान ६ देिख बेलकुा ६ बजे सम्म मा� मा� संचालन गनर् पाईनेछ । 

(४) �फर�फरे संचालन गदार् �नष्कासन भएको धलुो, फोहोर, लेदो आ�दलाई �शोधन गन� 

व्यवस्था �मलाई �शो�धत पानी मा� पानीको �ोतमा �मसाउने �बन्ध गन� दा�यत्व सम्बिन्धत 

संचालनकतार्को हनुेछ । 
१५. उत्खनन ् वा �शोधन कायर् गन� अ�धकार: (१) कुनै क्षे�मा कुनै ख�नज पदाथर् उत्खनन ् वा 

�शोधन कायर् गन� अनमु�त पाउने अ�धकार हनुेछ । 
(२) ख�नज पदाथर्को उत्खनन,् संकलन तथा �शोधन गन� अ�धकार पाएको व्यि� वा 

संस्थाले परम्परादेिख �योग आई रहेको जलाधार, पानीको महुानमा ��तकुल �भाव पन� ग�र कायर् 

गन� अ�धकार हनुे छैन ।  
१६. कर बझुाउने सम्बन्धमा : (१) उत्खनन ् कायर्को अनमु�त प� �ा� व्यि�ले उत्खनन ् कायर् 

वापत ख�नज पदाथर्को प�रमाणको आधारमा हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको आ�थर्क ऐन र आ�थर्क ऐनमा 

नतो�कएको हकमा अनसूुची ५ बमोिजमको कर बझुाउन ुपन�छ। 
(स्प�ीकरण : हेलम्ब ु गाउँपा�लकाको आ�थर्क ऐन भ�ाले कानून अनसुार ऐनमा हनु े

संशोधनलाई समेत जनाउनेछ ।) 
१७. स्थानीय �वकास शलु्क सम्बन्धमा : (१) गाउँपा�लकाको क्षे��भ� संचलन हनुे ख�नज पदाथर् 

सम्बन्धी कायर् गन� अनमु�त �ा� व्यि�ले गाउँ सभाको �नणर्यनसुार स्थानीय �वकास शलु्क �तनुर् 
बझुाउन ुपन�छ ।  

१८.  ठे�ा बन्दोबस्त सम्बन्धी व्यवस्था: (१) गाउँपा�लकाले आफ्नो क्षे� �भ� पन� ख�नज पदाथर्को 

�ब�� �वतरण सावर्ज�नक सूचना जार� ग�र �च�लत कानून बमोिजम ठे�ा बन्दोबस्त ग�र �व�� 

�वतरण गन�छ । 
(२) ठे�ा साकार गन� व्यि�, फमर्, उ�ोग वा कम्पनीले उत्खनन,् संकलन इजाजत �लंदा 

सकार गरेको रकम सावर्ज�नक सूचनामा तो�कएको समय र �कस्तामा गाउँपा�लकालाई बझुाउन ु

पन�छ । 
(३) ठे�ा सकार गन� व्यि�, फमर्, उ�ोग वा कम्पनीले गाउँपा�लकाबाट जार� ग�रएको 

�बल �मिणत गरेर मा� जार� गनुर् पन�छ ।   
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१९. ख�नज पदाथर्को दवुानी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) ख�नज पदाथर् बोकेको सवार� साधनहरुले 

ढुवानी अव�धभर ख�नज पदाथर् उत्खनन ्वा संकलन गन� स्थलमा �वेश गन� अनमु�त र राजस्व 

�तरेको �नस्सा साथमा �लएर मा� ओसार पसार गनुर् पदर्छ ।  
(२) ख�नज पदाथर् ढुवानी ग�र लैजाने सवार� साधनले पटके आदेशमा �म�त, समय, सवार� 

नं, ढुवानी ग�र लैजाने स्थल, प�रमाण पदाथर्को �कार, संकलन गरेको स्थल आ�द समेतको 

�ववरण उल्लेख गरेको �नस्सा साथै रा� ुपन�छ ।  
(३) ख�नज पदाथर् ढुवानी गदार् २५० घनफुट सम्मको �क वा �टप्पर �योग गनर् 

�दईनेछ। 
(४) ख�नज पदाथर् लोड ग�र ढुवानी गन� �ममा लोड गरेको सवार� साधन गन्तव्यमा 

नपगुनु्जेल सडक �कनारमा पा�कर् ङ गनर् पाईने छैन । सवार� साधन �ब�केो हकमा यथासम्भव 

�छटो सडकबाट �कनारा लगाउने व्यवस्था �मलाउन ुपन�छ । 
२०. ख�नज पदाथर्को भण्डार: (१) ख�नज पदाथर् उत्खनन ्वा संकलन भएको स्थलबाटै �सधै भण्डार 

स्थलमा ला�ग भण्डार गनर् स�कनेछ । 
(२) बजारमा माग नभएको अवस्थमामा मा� गाउँपा�लकाको स्वीकृ�त �लई भण्डार गनर् 

स�कनेछ । 
(३) ख�नज पदाथर्को संकलनकतार्ले वन क्षे�, सावर्ज�नक सडकको क्षे��धकार रहेको 

क्षे�, सावर्ज�नक सम्प�तको �कनार आसपास, पानीको महुान एवं धा�मर्क तथा संस्कृ�तक 

महत्वका पूवार्धार आसपास एवं �व�ालय, कलेज, स्वास्थ्य संस्थाको आसपास भण्डार गनर् हदैुन 

। 
(४) संकलनकतार्ले भण्डारका ला�ग आफ्नै स्वा�मत्व वा भाडामा रहेको जग्गामा �च�लत 

कानून बमोिजम सम्झौता गर� कानून बमोिजम ��कया पयुार्ई �ा� गरेको जग्गामा भण्डार गनर् 

सक्नेछ । 

२१. नद�जन्य तथा खानी जन्य पदाथर्को संकलन आव�ध : (१) नद�जन्य पदाथर्को संकलन समय 

अव�ध असोज देिख जे� मसान्त सम्म हनुेछ । 
(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएटप�न कुनै खोला वा नद� �वशेषको 

प�रिस्थ�तलाई मध्यनजर ग�र गाउँ कायर्पा�लकाको �नणर्य बमोिजम हनुेछ । 
(स्प�ीकरण: �वशेष प�रिस्थ�त भ�ाले तत्काल नद�जन्य पदाथर् नहटाउँदा धनजन र 

वातावारणमा क्षे�त पगु्न सक्ने िस्थ�तलाई सम्झन ुपन�छ)      

(३) खानीजन्य पदाथर्को संकलन समय अव�ध वषर् भ�र नै हनुेछ । 



12 
 

२२.  उत्खनन ्कायर् सम्बिन्ध व्यवस्था : (१) ख�नज पदाथर्को उत्खनन ् प�ात के, क�त प�रणाम 

उत्खनन ्ग�रएको छ भनी नापजांच गनर् �मल्ने ग�र �नशाना लगाई �नधार्�रत प�रमाण भन्दा बढ� 

उत्खनन ्गनर् न पाउने ग�र साँध, �कल्ला र �नसानाको व्यवस्था गर� उत्खनन ्कायर् गनुर् पदर्छ 

। 

(२) नद�जन्य वा खानीजन्य पदाथर् उत्खनन ् गन� प�रमाण, ग�हराई, स्थान ��वधी तथा 

समय समे सम्झौतामा नै तोक� सो अनसुारको सूचना उत्खनन ् गन� स्थानमा रा� े व्यवस्था 

�मलाउन ुपदर्छ । 
(३) नद�जन्य पदाथर् उत्खनन ् गदार् रेखाङंकन ग�रएको क्षे��भ�को �समाबाट मा� 

वातावरणीय अध्ययन ��तवेदन तह �ा�व�धक स�मतीको ��तवेदनमा उल्लेख भए बमोिजम 

उत्खनन ्तथा संकलन गन� ��व�ध र मे�सनको �योग गनुर् पदर्छ । 

(४) गाउँपा�लकाले उत्खनन ्ग�रने ख�नज प�रमाण, चार�कल्ला, उत्खनन,् �व�ध र �नधार्�रत 

�व�ध अनसुार उत्खनन ् भए नभएको सम्बन्धमागनुासो स�ेु अ�धकार�को नाम र सम्पकर्  नम्बर 

लागतका जानकार�मलुक सूचना बोडर् संकलन स्थलमा रा� ेव्यवस्था �मलाउने छ । 
(५) उत्खनन ् वा �शोधन स्थलमा जाने पहुँच मागर् र समय गाउँ कायर्पा�लकाको 

कायर्लयले तोके बमोिजम हनुेछ ।  
तर त्यस्तो मागर् वन क्षे��भ� भएमा सम्बिन्धत वन कायार्लयको सहम�तमा पहुँच मागर् र 

समय �नधार्रण ग�रनेछ । 
(६) उत्खनन ्तथा संकलनकतार्ले उत्खनन ्प�रमाणको दै�नक ते�रज तयार ग�र अ�भलेख 

रा� ुपन�छ । गाउँपा�लकाले मागेको बखत त्यस्तो ता�रज उपलब्ध गराउन ुपन�छ । 
(७) नद�, खोला वा खोल्सीबाट �च�लत कानून बमोिजम उत्खनन ् तथा संकलन गदार् 

वातावरणीय ��तवेदन र �ा�व�धक ��तवेदनमा तो�कएको ग�हराई र प�रमाणमा मा� तह म�लई 

खाडल नदेिखने ग�र गनुर्पन�छ । संकलन वा उत्खनन ् गदार् नद�को पानीको वहाव क्षे�लाई 

प�रवतर्न गन� उत्खनन ्गनर् पाईने छैन । 
(८) �च�लत कानूनले �नषेध गरेको वा �नषेध गरेको उपकरण व औजार �योग ग�र 

उत्खनन ्वा संकलन गरेको पाईएमा गाउँपा�लकाले जनुसकैु बखत अनमु�त र� गनर् सक्नेछ ।   
(९) उत्खनन ्वा संकलन स्थलमा काम गन� कामदारको सरुक्षा र �वमा र �च�लत कानून 

बमोिजम �दनपुन� न्यनुतम प�र��मक �नय�मत भ�ुानीको व्यवस्था उत्खनन ् व संकलनकतार्को 

हनुेछ ।  

(१०) उत्खनन,् संकलन वा �व�� �वतरणमा कानूनले तोकेको आवस्थामा वाहेक 

बल�मको �योग गनर् पाईने छैन । 
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(११) उत्खनन ्वा संकलन गन� अनमु�त �ा� व्यि� �वहान ६ बजे देिख बेलकु� ६ बजे 

सम्म मा� उत्खनन ्वा संकलन गनर् पाउनेछ । 
(१२) उत्खनन ् वा �व�� �वतरण स्थल र मखु्य बसोबास, �व�ालय, अस्पताल, नद�मा 

बनेको संरचना, जल�व�तु केन्� वा �ान्सफमर्र वा �वधतुीय पोल, �संचाई कुलो, खानीप�न 

लगायतका अन्य सवेदनशील संरचना �वचको दरु� वाथ उत्खनन ् गन� स्थान प�रमाण, एकाई, 

ग�हराइ सम्बन्धी व्यवस्था �च�लत कानून र वातावरणीय ��तवेदन वा अनगुमन स�मती वा 

��व�धक स�मतीको �सफा�रसको आधारमा गाउँपा�लकाको �नणर्य अनसुार हनुछे । 
(१३) उत्खनन ् , संकलन तथा �व�� �वतरणबाट वातावरण �दषुण गराउन हदैुन साथै 

त्यस्ता स्थानबाट �निस्कने फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गन� दा�यत्व सम्बिन्धत उत्खाननकतार्, 

संकल वा �व�� �वतरणकतार्को हनुेछ । 

(१४) उत्खनन,् संकलन वा �व�� �वतरण कायर्को स्प� अ�भलेख राखी व्यि�, फमर्, 

उ�ोग वा कम्पनीले �च�लत कानून बमोिजम �तनर् बझुाउने वा �तन� दा�यत्व त्यस्तो व्यि�, फमर्, 

उ�ोग वा कम्पनीको हनुेछ । 
२३. �नषधे ग�रएको कायर् : (१) देहायका कायर्हरु गनर् �नषेध ग�रएको छ: 

क. वातावरणीय अध्ययन ��तवेदनमा उल्लेिखत प�रमाण भन्दा बढ्ने ग�र ख�नज पदाथर्को 

संकलक, उत्खनन,् ढुवानी वा संचय गन�, 

ख. सावर्ज�नक, ऐलानी तथा पत� जग्गमा �बना अनमु�त ख�नज पदाथर्को भण्डारण गन�, 
ग. ख�नज पदाथर्को ओसार पसार गनर् नहनुे भनी उल्लेख भएका �वषयहरु, 
घ. गाउँपा�लकाले तोकेको वा आदेश भएको �वषय बाहेक ख�नज पदाथर्को ओसार पोसार र 

ढुवानी गदार् कुनै �क�समको आवरोध, थप कर, शलु्क �लने वा ढाट राखी अन्त�रक 

शलु्क असलु गन� कायर्, 
ङ. वातावरणीय ��तवेदनमा उल्लेख भएको आवस्थामा वाहेक हेभी ईिक्वपमेन्ट �योग गन�, 

च. ढुवानी साधनमा तो�कएको क्षमता भन्दा बढ� हनुे ग�र थप ख�नज पदाथर् ढुवानी गन� । 
छ. �नष्कासन भएको धलुो, फोहोर, लेदो आ�दलाई �शोधन नगर� पानीको �ोतमा �मसाउने, 
ज. यस कायार्व�ध बमोिजम अनमु�तन�लई ख�नज कायर् गन�, 
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग), (घ) र (च) मध्य कुनै �नषेध गरेको कायर् गरेमा 

दश हजार रुपैया सम्म ज�रवाना र कुनै नोक्सानी वा क्ष�त भएको आधारमा मनुा�सब क्ष�तप�ूतर् 

समेत भराउन सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ङ) र (च) मध्य कुनै �नषेध गरेको कायर् गरेमा 

पचास हजार रुपैया सम्म ज�रवाना वा अनमु�त प� खारेजी वा दवैु गनर् सक्नेछ  । 
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(४) उपदफा (१) को खण्ड (ज) को कायर् गरेमा खिजन कायर् बन्द ग�र ख�नज कायर्म 

�योग ग�रएको यन्�, उपकरण, औजार र मालसमान तथा अन�धकृत तवरले उत्खनन ् गरेको 

ख�नज पदाथर् समेत जफत ग�र त्यस्तो व्यि�लाई एक लाख रुपैयासम्म र कुनै नोक्सानी वा 

क्ष�त भएकोमा क्ष�तप�ूतर् समेत भराउन सक्नेछ ।  

(६) उपदफा (२), (३), (४) बमोिजम कारवाह� गनुर्भन्दा अगाडी गाउँ कायर्पा�लका 

कायार्लयले सम्बिन्धत व्यि�लाई स्प�ीकरण पेश गन� मना�सव मौका �दन ुपन�छ।   
 (७) उपदफा (२), (३), (४) बमोिजम कारवाह�मा िच� नबझुने व्यि�ले १५ �दन �भ� 

न्या�यक स�म�तमा पनुरावेदन �दन सक्नेछ ।       
२४. उत्खनन ्कायर् गदार् पाउने स�ुवधा तथा सह�ुलयत: (१) अनमु�त�ा� व्यि�ले उत्खनन ्कायर् गदार् 

देहाय बमोिजमको स�ुवधा तथा सह�ुलयत �ा� गन�छ : 

क. ख�नज पदाथर् िझक्नलाई सबै �कारको उत्खनन ्कायर् गन� ।  

ख. ख�नज पदाथर् िझक� �शोधन गन�, श�ु�करण गन�, भण्डार गन�, ढुवानी गन�, �ब�� �वतरण 

गन� वा �वदेश �नकासी गन� ।  

ग. ख�नज पदाथर्को उत्खनन ्कायर्का �न�म� आवश्यक यन्�, औजार, उपकरण आ�द पैठार� 

गन� ।  

घ. ख�नज पदाथर्को उत्खनन ्कायर्को ला�ग आवश्यक सबै �कारका �नमार्ण कायर् गन� र सो 

�नमार्ण कायर्का ला�ग आवश्यक ढंुगा, माटो, बालवुा, �ाभेल आ�द ख�नज क्ष�े �भ�बाट 

िझक्ने। 

२५. �वष्फोटक पदाथर्को �योग: (१) ख�नज कायर्को ला�ग चा�हने �वष्फोटक पदाथर्हरु अनमु�त �ा� 

व्यि�ले नेपाल सरकार वा �देश सरकारले समय समयमा �नणर्य गरेबमोिजमको शतर् तथा 

�च�लत कानूनको अधीनमा रह� पैठार�, संचय, ओसार-पसार र �योग गनर् सक्नेछ ।  
(२) उपदफ (१) बमोिजमको कायर्का ला�ग गाउँपा�लकाले सम्बिन्धत �नकायमा आवश्यक 

�सफा�रसको ला�ग सहजीकारण गन�छ ।    
२६. उत्खनन ्कायर् गदार् पालन गनुर्पन� शतर्हरु : (१) उत्खनन ्कायर्को अनमु�तप� पाउने व्यि�ले 

उत्खनन ्कायर् गदार् पालन गनुर् पन� शतर्हरु देहाय बमोिजम हनुेछन ्: 
क. उत्खनन ्कायर् गदार् ख�नज पदाथर्को अ�धकतम सदपुयोग र ख�नज सम्पदाको संरक्षण 

हनुे गर� गन� ।  
ख. उत्खनन ्कायर् गदार् वातावरणमा सकेसम्म न्यूनतम ��तकूल �भाव पन� उपाय अपनाई 

वातावरण संरक्षणमा समिुचत ध्यान �दई कायर् गन� ।  
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ग. रा��य तथा सावर्ज�नक �हत र सरुक्षाको �न�म� छु�ाईएका स्थानहरुमा र �ािचन 

स्मारक, शहर, िचहान, मसानघाट, सावर्ज�नक बाटो, घाट, बाँध, पैनी, पाईप लाईन, �कल्ला, 

गढ�, छाउनी, मिन्दर, मिस्जद, �गजार्घर, घर, कारखाना ईत्या�दबाट कम्तीमा पचास �मटर 

�भ� उत्खनन ्कायर् नगन� र त्यस्तो क्षे�मा घर, कारखाना वा गोदाम नबनाउने ।  

घ. आफ्नो उत्खनन ् क्षे�को निजकै उत्खनन ् कायर्को अनमु�तप� �ा� अन्य व्यि�लाई 

आफूले बनाएको �ाम लाईन, रोपवे लाईन, बाटो र पानी घाट समेत मना�सब शतर्मा 

उपयोग गनर् �दने ।  
ङ. ख�नज पदाथर् भण्डार गन� तथा जम्मा गन� स्थलमा ख�नज कायर्को प�रमाणको नाप गन� 

यथोिचत यन्�हरु रा� ुपन� ।  
च. उत्खनन ्कायर्को अनमु�तप� �ा� भ–ूसतहको सीमाना बा�हर हनुे गर� उत्खनन ्कायर् 

नगन� र दईु वा दईु भन्दा बढ� अनमु�तप�मा उिल्लिखत क्षे�को सीमाना जो�डएको रहे 

छ भने अनमु�तप� �ा� व्यि�ले सो सीमानाबाट पच्चीस �मटर छोडी खानी उत्खनन ्

कायर् गन� ।  
छ. उत्खनन ्कायर् गदार् खोलेको टोपा, टनेल खाल्टा ईत्या�दमा कुनै दघुर्टना हनु नपाउने गर� 

सरुक्षाको व्यवस्था गन� । 
ज. उत्खनन ्कायर् गदार् कुनै दघुर्टना परेमा, कुनै व्यि�को मतृ्य ुभएमा वा आफूले पाएको 

अनमु�तप�मा उिल्लिखत क्षे��भ� कसैको धन सम्पि�को हानी नोक्सानी हनु गएमा वा 

हनु सक्ने सम्भावना देिखएमा सम्बिन्धत िजल्ला �शासन कायार्लय र �वभागलाई तरुुन्त 

सूचना �दने ।  

झ. ख�नज क्षे�मा उत्खनन ् कायर् स�ालन गदार् सोको रेखदेख, �नयन्�ण आ�दको ला�ग 

अनमु�तप� �ा� व्यि� स्वयं वा �नजको ��त�न�ध रहन ुपन� ।  

ञ. खानी क्षे�मा कायार्लय खडा गर� सो कायार्लयमा आफूले पाएको अनमु�तप� स्प� देिखन े

गर� रा� ।  

ट. आफ्नै खचर्मा ख�नज क्षे�को सीमाना कायम गन� ।  

ठ. आफ्नो काबू बा�हरको प�रिस्थ�तले गदार् ख�नज कायर्मा बाधा पर� एक म�हना भन्दा बढ� 

उत्खनन ्कायर् बन्द वा रोकावट हनु गएमा �वभागमा सूचना गन� ।  

ड. ख�नज कायर्को अव�ध समा� भएमा वा उत्खनन ्कायर् गन� अनमु�तप� र� गर� उत्खनन ्

कायर् बन्द गनुर् परेमा छ म�हना �भ�मा बन्द गर� आफ्नो सम्पूणर् सामान सो क्षे�बाट 

हटाई खाल्टो, चनक, टोपा र भा�सएको जग्गा पूरैमा बार वा पखार्ल लगाउन ुपन� भएमा 

बार वा पखार्ल लगाई त्यस क्षे�मा उपय�ु पनुर्स्थापना कायर् गन� ।  
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ढ. �नजी  खचर्मा सम्बिन्धत कृ�ष शाखाको सहयोगमा उत्खनन ् क्षे�, भण्डारण क्षे� वा 

�शोधन गन� क्षे� व�रप�र किम्तमा दईु तहको वकृ्षारोपण वा सेल्टरवेल्ट स्थापन गनुर् 

पन�छ ।  

२७. ख�नज सम्पदाको संरक्षण: (१) अनमु�तप� �ा� व्यि�ले ख�नज कायर् गदार् न्यूनतम भ�ूमलाई 

असर पन� गर� र ख�नज सम्पदाको अ�धकतम उपयोग (�रकभर�) हनुेगर� गनुर्पन�छ । 
(२) अनमु�तप� �ा� व्यि�ले ख�नज कायर् गदार् सकेसम्म उच्च मूल्यय�ु ख�नज पदाथर् 

उत्पादनमा जोड �दन ुपछर् । 
(३) ख�नज कायर् गन� व्यि�ले ख�नज कायर् गदार् सो कायर्बाट �निस्कने अन्य पदाथर्लाई 

सकेसम्म बढ� उपयोग गर� �बकारय�ु (वे�) लाई न्यूनतम गनुर् पन�छ । 
२८. वातावरणमा उल्लेख�नय (�सिग्न�फकेन्ट) ��तकूल असर पनर् नहनुे : ख�नज कायर् गन� व्यि� 

ख�नज कायर् गदार् वातावरणमा उल्लेख�नय (�सिग्न�फकेन्ट) ��तकूल असर नपन� ग�र गनुर् पन�छ 

।  
 (२) ख�नज कायर् गदार् वातावरणमा पानर् सक्ने देहायका असरलाई वातावरणमा 

उल्लेखनीय (�सिग्न�फकेन्ट) ��तकुल असर पारेको मा�ननेछ:  
क. खानी तथा आधारभतू संरचानाको �वकास गदार् भ-ूउपयोग तथा भ-ूसतहमा �वचलन 

ल्याउन सक्ने ।  

ख. वन �वकास तथा वन्य जन्त ुलोप हनु सक्ने ।  
ग. खानीबाट बग्ने पानी तथा धाउ �शोधन गदार् �नस्कने झोल �वकारहरुले पानी 

�दू�षत हनु सक्ने ।  
घ. धवुाँ धलुोले हावा �दू�षत हनु सक्ने ।  
ङ. ���ल�, व्ला��ङ तथा ठूला मे�सनहरुको �योगले ध्वनी �दूषण तथा कम्पन हनु 

सक्ने ।  

च. ओभर बड�न टे�ल� आ�दले ठोस �वकारको समस्या पैदा हनुसक्ने ।  
छ. भ–ूक्षय, पैरो, �भरालो ज�मन बग्ने, माटो बगाउने तथा बाटो बन्द हनुे जस्ता समस्या 

पैदा हनु सक्ने ।  
ज. जल �वाहमा प�रवतर्न तथा पानीको उपयोगमा अस�ुवधा हनु सक्ने ।  
झ. सांस्कृ�तक, परुाताित्वक स्थल तथा वनस्प�त उ�ानहरुमा क्ष�त पगु्न सक्ने ।  

(३) ख�नज कायर् गन� व्यि�ले वातावरणमा उल्लेखनीय (�सिग्न�फकेन्ट) ��तकूल असर 

पान� कायर् गरेको देिखएमा त्यस्तो कायर्मा सधुार ल्याउन गाउँपा�लकाले सम्बिन्धत व्यि�लाई 

आवश्यक �नद�शन �दनेछ । 
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(४) उपदफा (३) बमोिजम �दएको �नद�शनको पालना गनुर् सम्बिन्धत व्यि�को कतर्व्य 

हनुेछ । 
२९.  वातावरण संरक्षणका सम्बन्धमा बचाउका उपायहरु अपनाउन ु पनर् : (१) ख�नज कायर् गन� 

व्यि�ले वातावरण संरक्षणका सम्बन्धमा देहाय बमोिजमका बचाउका उपायहरु अपनाउन ुपन�छ : 

क. ख�नज क्षे� व�रप�र सतडी तथा भ�ूमगत जल�ोतमा कम �भाव पन� गर� कायर् गन� ।  
ख. फोहोर �थग्�ाउने, पोखर� तथा पानी बग्ने उपय�ु नाल�को व्यवस्था गन� ।  
ग. आवश्यकतानसुार एफ्ल्यएुण्ट ��टमेण्टको उपाय �योग गन� ।  
घ. �वषाल ुग्याँस वा अत्य�धक धूलो �नस्कने खानीहरुमा �दूषण उत्प� हनु े�ोतमा सकेसम्म 

�दूषण न्यूनतम गन� उपाय अवलम्बन गन� ।  
ङ. �वषाल ुग्याँस वा अत्या�धक धलुो �नस्कने खानीहरुमा काम गन� कामदारहरुलाई ग्याँस 

�फल्टर वा ड�मास्क �योग गनर् लगाउने ।  
च. ख�नज कायर् गदार् सकेसम्म कम मा�ामा ध्वनी उत्प� हनुे �वष्फोटक पदाथर् वा यन्� 

उपकरण �योग गन� ।  
छ. �वष्फोटक पदाथर्को बैकिल्पक व्यवस्थाको रुपमा पाईने आवाज नआउने साधन �योग 

गन� । 
ज. ख�नज कायर् गदार् �नस्कने अनावश्यक पदाथर् (वे�) उपय�ु ठाउँमा जम्मा गर� सो 

व�रप�र पखार्ल वा अन्य त�रकाबाट घेर� बोट�बरुवा लगाउने ।  
झ. ख�नज कायर् गदार् सतह� माटो (टप सोयल) �नकाल्न ुपन� भएमा सो माटो अलग्गै ठाउँमा 

जम्मा गर� सवु्यविस्थत गन� ।  
ञ. उत्खनन ्कायर् समा� भएप�छ सो ठाउँमा सतह� माटो �मलाएर बोट�बरुवा लगाउने ।  
ट. खतरापूणर् पदाथर् �योग हनुे वा ख�नज पदाथर् उत्पादन गदार् खतरापूणर् अवस्था सजृना हनु े

खानीहरुमा आवश्यक सरुक्षात्मक उपाय अवलम्बन गन� ।  

ठ. ख�नज कायर् गदार् वन बनस्प�त तथा जीवजन्तमुा सकेसम्म न्यून असर पन� गर� कायर् गन� 

।  
ड. ख�नज कायर् गदार् �ाकृ�तक सौन्दयर् र सांस्कृ�तक सम्पदामा सकेसम्म न्यून असर पन� 

गर� कायर् गन� । 
३०. ख�नज सम्पदा तथा वातावरण संरक्षण कोष : (१) ख�नज सम्पदा तथा वातावरण संरक्षणको 

�न�म� गाउँपा�लकालले ख�नज सम्पदा तथा संरक्षण कोष स्थापना गन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा अनमु�त �ा� व्यि�ले आफ्नो कुल लगानीको २ 

��तशत कोषमा जम्मा गनुर्पन�छ । 
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(३) उपदफा (२) बमोिजमको रकम अनमु�त �ा� व्यि�ले दफा २५ को उपदफा १ को 

खण्ड ढ को शतर् परुा गरेमा गाउँ कायर्पा�लकाले �नणर्य ग�र उ� रकम �फतार् पाउन सक्नेछ । 
(४) उपदफा ३ बमोिजमको रकम �फतार् पाउन अनसूुची बमोिजमको �नवेदन गाउँ 

कायर्पा�लकाको कायार्लयमा पेश गनुर् पन�छ ।    

३१. अनगुमन स�म�त सम्बिन्ध व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोिजम ख�नज कायर् भए नभएको सम्बिन्ध 

अनगुमन गनर् गाउँपा�लकाले देहाय बमोिजमको अनगुमन स�म�त रहनेछ: 
क. गाउँपा�लका अध्यक्ष       - संयोजक  
ख. ख�नज कायर् भएको वडाको अध्क्षय    - सदस्य  
ग. अध्यक्षले तोकेको भगूभर्, वातावरण वा �वपद व्यस्थापन  

सम्बिन्ध ज्ञान भएको कायार्लय कमर्चार�    -  सदस्य  

घ. सम्बिन्धत �हर� कायार्लय �मखु     - सदस्य  
ङ. �मखु �शासक�य अ�धकृत     - सदस्य सिचव 
(२) उपदफा (१) बमोिजमको स�म�तले गाउँपा�लकाको क्षे� �भ� संचलन रहेको ख�नज 

कायर्को वषर्मा किम्तमा १ पटक अनगुमन ग�र सोको ��तवेदन गाउँ कायर्पा�लकामा पेश गनुर् 

पन�छ । 
(३) उपदफा (२) बमोिजमको ��तवेदन पेश गदार् �नम्न �वषयहरुमा आफ्नो राय र सझुाव 

समेत पेश गनुर् पन�छ:  
क. ख�नज पदाथर् भएकोमा सोको अवस्था,  
ख. ख�नज कायर्ले सामािजक, संस्कृतक, वातारवरणमा परेको �भाव, 
ग. ख�नज कायर् सम्बन्धमा गाउँपा�लकाले �नद�शन �दएको भए सोको कायर्न्वयनको 

आवस्था, 
घ. ख�नज कायर् सम्बन्धमा नेपाल सरकार वा �देश सरकारले समय समयमा गरेको 

�नणर्यको कायर्न्वयनको आवस्था, 
ङ. ख�नज कायर् संचालन भएको क्षे�को बा�सन्दाको धारणा, 
च. ख�नज कायर्ले सावजर्�नक पूवार्धारमा परेको �भाव, 
छ. ख�नज कायर्मा संग्लन व्यि�, �नकाय वा संस्थाको भनाई, 
ज. �च�लत कानून बमोिजम ख�नज कायर्मा संग्लन व्यि�, �नकाय वा संस्थाले पेश 

गनुर्पन� ��तवेदनको आवस्था, 

झ. ऐन अन्तगर्तक सम्पूणर् शतर्हरुको प�रपालना गरे वा नगरेको, 
ञ. ख�नज पदाथर्को बजार मलु्यको अनगुमन, 
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ट. अन्य आवश्यक �वषयहरु,  
ठ. राय, सझुाब र सल्लाह भएमा । 
(३) अनगुमको �ममा ख�नज कायर् गन� स्थलमा वातावरणीय अध्ययन ��तवेदन वा 

�ा�व�धक ��तवेदनमा उल्लेख भए बमोिजमको उत्खनन ्योग्य प�रमाण उत्खनन ्भैसैकेको पाएमा 

ठे�ा आव�ध बाँ�क रहे प�न उ� ख�नज स्थलमा ख�नज कायर् गनर् नहनु े भ�े �वषय समेत 

समावेश गनर् सक्नेछ । 
(४) गाउँपा�लकाले ख�नज कायर् �च�लत कानून र यस ऐन बमोिजम भए नभएको 

सम्बन्धमा अध्ययन ग�र ��तवेदन पेश गनर् �ा�व�धक स�म�त गठन गनर् वा स्वतन्� �वज्ञ समूह 

वा संस्था माफर् त कायर् गराउन सक्नेछ ।       
३२. अनमु�तप�को नवीकरण : (१) अनमु�तप� �ा� व्यि�ले �त्येक आ�थर्क वषर् समा� भएको 

�म�त तीन म�हना �भ� ख�नज कायर् गनर्को ला�ग आफूले �ा� गरेको अनमु�तप� नवीकरण 

गराउन ुपन�छ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजम अनमु�तप� नवीकरण गराउन कायार्लय समक्ष �नवेदन �दन ु

पन�छ । 
(३) उपदफा (२) बमोिजम नवीकरणको ला�ग �नवेदन परेमा कायार्लयले आवश्यक 

जाँचबझु ग�र अनसूुची ५ बमोिजमको न�वकरण दस्तरु �लई �नवेदकको माग बमोिजम 

अनमु�तप� नवीकरण ग�र�दन ुपन�छ ।   
३३. अनमु�तप�को नामसार�:  (१) अनमु�तप� �ा� व्यि�ले �वभागको पूवर् स्वीकृ�त न�लई आफूले 

�ा� गरेको अनमु�तप� अन्य कसैको नाममा नामसार� गर� �दन सक्ने छैन ।  

 (२) अनमु�तप� �ा� व्यि�ले आफूले �ा� गरेको अनमु�तप� अरु कसैको नाममा 

नामसार� गनर् चाहेमा त्यसर� नामसार� गर� �लन चाहने व्यि� दफा ७ बमोिजमको योग्यता 

भएको �माणस�हत �वभाग समक्ष नामसार�को ला�ग �नवेदन �दन ुपन�छ ।  

 (३) उप�नयम (२) बमोिजम �नवेदन �ा� भएमा �वभागले त्यसर� नामसार� गर� �लन 

चाहने व्यि�को योग्यता दफा ७ बमोिजम भए नभएको आवश्यक जाँचबझु गर� �नवेदन �ा� 

भएको �म�तले तीस �दन�भ� नामसार� गन� नगन� �वषयमा �नणर्य गर� सक्नपुन�छ । 

 (४) उप�नयम (३) बमोिजम नामसार� गर� �लन चाहने व्यि� दफा ७ बमोिजम योग्य भै 

ख�नज कायर् गनर् अनमु�तप� �दन �वभागले उपय�ु देखेमा अनसूुची–४ बमोिजमको दस्तरु �लई 

�नजका नाममा अनमु�तप� नामसार� गर� �दन सक्नेछ । 

  (५) अनमु�तप� �ा� व्यि�को मतृ्य ुभएमा वा अन्य कुनै कारणले �नज अनमु�तप� जार� 

गदार्का बखत अनमु�तप�मा तो�कएका शतर् वा यस ऐनको  पालना गनर् असमथर् भै �नजका 
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हकवालाले �नजको हक सकार गनर् आफू सबैभन्दा निजकको हकवाला हो भ�े कुराको 

�माणसमेत संलग्न राखी �वभाग समक्ष �नवेदन गरेमा �वभागले आवश्यक जाँचबझु गदार् �नज 

हकवाला दफा ७ बमोिजम योग्यता भएको देिखएमा अनसूुची–४ बमोिजमको नामसार� दस्तरु �लई 

�नजको नाममा अनमु�तप� नामसार� गर� �दन सक्नेछ । 

  (६) उप�नयम (५) बमोिजम अनमु�तप�को नामसार� गन� सन्दभर्मा �वभागले जाँचबझु 

गदार् अनमु�तप� �ा� व्यि�को हकवाला सम्बन्धमा कुनै म�ुा परेको देिखएमा त्यस्तो म�ुाको 

�कनारा नभएसम्म त्यस्तो अनमु�तप� कसैको नाममा नामसार� हनु सक्ने छैन । 

३४. अनमु�तप� र� हनुे व्यवस्था: (१) अनमु�तप� देहायको आवस्थामा र� हनुेछ: 
क. अनमु�त �ा� व्यि�ले अनमु�तप� प�रत्याग गनर् �नवेदन �दएमा, 
ख. दफा ८ र ९ बमोिजम �दईएको अनमु�तप� �नवेदक आफैले वा �नजको अ�धकार �ा� 

��त�न�धले ३५ �दन �भ� बझुी न�लएमा, 
ग. दफा ३० बमोिजम नवीकरण नगराएमा, 
घ. सावर्ज�नक �हत वा  रा��य सरुक्षा वा वातावरण ��तकुल असर पनर् सक्ने कायर् गरेमा,  
ङ. यस ऐन बमोिजम तो�कएको दस्तरु, रोयल्ट�, शलु्क, भबुहाल आ�द तो�कएको समय �भ� 

कायार्लयमा नबझुाएमा, 
च. यस ऐन बमोिजम कायार्लयमा पेश गनुर् पन� �ववरण, ��तवेदन, सूचना आ�द तो�कए 

तो�कएको समय �भ� कायार्लयमा नबझुाएमा, 
छ. यस ऐन बमोिजम तो�कएको शतर्हरुको पालना नगरेमा, 
ज. अनमु�तप�को आव�ध समा� भएमा ।    

३५. �ववरण, सूचना तथा ��तवेदन: (१) अनमु�तप� �ा� व्यि�ले अनसुचुी–६ बमोिजमको ढाँचामा 

ख�नज पदाथर्को वा�षर्क उत्पादन �ग�त �ववरण �त्येक आ�थर्क वषर् समा� भएको �म�तले तीन 

म�हना�भ� �वभाग समक्ष पेश गनुर्पन�छ ।  

(२) अनमु�तप� �ा� व्यि�ले देहाय बमोिजमको �ववरण वा ��तवेदन �त्येक आ�थर्क वषर् 

समा� भएको �म�तले तीन म�हना�भ� �वभाग समक्ष पेश गनुर्पन�छः 

क. ख�नज सँिच�त तथा ख�नज सम्पदा सम्बन्धी �ववरण,  

ख. ख�नज उत्पादन र �व�� �वतरण सम्बन्धी �ववरण,  

ग. मेिशनर� तथा यन्� उपकरण सम्बन्धी �ववरण,  

घ. कमर्चार� तथा कामदार सम्बन्धी �ववरण,  

ङ. �व�भ� ख�नज कायर्को लागत, आम्दानी खचर् सम्बन्धी �ववरण,   

च. अन्य आवश्यक �ववरण र ��तवेदन ।  
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(३) अनमु�तप� �ा� व्यि�ले ख�नज कायर्को �सल�सलामा सावर्ज�नक सम्पि�को हानी 

नोक्सानी भएमा वा हनु सक्ने देखेमा सोको बचावटको आवश्यक व्यवस्था गर� �छटो 

साधान�ारा सोको सम्पूणर् �ववरण स�हतको सूचना �वभाग समक्ष �दन ुपन�छ ।   

३६. स्थानीय गौरवका आयोजना तोक्न सक्ने: (१) गाउँपा�लकाले कायर्पा�लकाको बैठकबाट बहमुतले 

कुनै प�न आयोजनालाई स्थानीय गौरवका आयोजना भ�न तोक्न सक्नेछ ।  

(२) स्थानीय गौरव आयोजन तोक्दा देहायको कुरामा ध्यान �दन ुपन�छ: 

क. आयोजना लाग ुहनुे कुल क्षे�फ़ल,   

ख. आयोजनाको कुल लागत,  

ग. आयोजनाबाट लाभािन्वत हनुे क्षे� र स्थानीय बा�सन्दा ।     

३७. �वशेष अ�धकार : (१) गाउँपा�लकाले सावर्ज�नक �हतको ला�ग आवश्यक देखेमा तरुुन्त ख�नज 

कायर् रो�ा गर� ख�नज कायर् गन� अनमु�त र� गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम गाउँपा�लकाले ख�नज कायर् गन� अनमु�त र� गदार् अनमु�त 

�ा� व्यि�लाई पनर् गएको �त्यक्ष हानी नोक्सानीको �न�म� मनुा�सव मा�फकको क्ष�तप�ूतर् �दनेछ 

। 

(३) यस कायर्�व�धमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न गाउँपा�लकाको स्थानीय गौरवका 

आयोजनालाई आवश्यक पन� ढंुगा, �ग�ी, बालवुा, माटो तथा स्लेट जस्ता खानी तथा नद�जन्य 

पदाथर्हरु सावर्ज�नक जग्गा र नद� वा नद��कनारबाट उत्खनन ् वा संकलन ग�र �योग गनर् 

�नयमानसुार ग�ठत उपभो�ा स�म�तलाई कुनै बाधा पन� छैन । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम खानी तथा नद�जन्य पदाथर् �योग गनर् सम्बिन्धत उपभो�ा 

स�म�तले गाउँकायर्पा�लकाबाट स्वीकृ�त �लनपुन�छ ।  

(५) उपदफा (४) बमोिजमको स्वीकृ�त �लन सम्बिन्धत उपभो�ा स�म�तले देहाय 

बमोिजमको �ववरण स�हत �नवेदन कायार्लयमा पेश गनुर्पन�छ । 

क. खानी वा नद�जन्य पदाथर् वा दवैुको उत्खनन ्वा संकलन गनर् खोजेको क्षे�, 
ख. खानी वा नद�जन्य पदाथर् वा दवैुको उत्खनन ्वा संकलन गनर् खोजेको पदाथर्को 

प�रमाण, 
ग. गाउँपा�लका �ा�व�धक शाखाको �सफा�रस। 

(६) उपदफा (५) बमोिजम पेश भएको �नवेदन उपर गाउँ कायर्पा�लकाको बैठकबाट 

�नणर्य गराई �मखु �शासक�य अ�धकृतले सो �नणर्य अनसुार खानी वा नद�जन्य पदाथर् वा दवैुको 

उत्खनन ्वा संकलन क्षे� र प�रमाण खलुाई अनमु�त �दन सक्नेछ । 
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(७) उपदफा (५) बमोिजम अनमु�त �ा� उप�भ�ा सा�म�तले उ� खानी तथा नद�जन्य 

पदाथर् सम्बिन्धत आयोजनामा मा� �योग गनुर् पन�छ । 
(८) सम्बिन्धत आयोजनामा बाहेक अन्य आयोजनामा उ� खानी तथा नद�जन्य पदाथर् 

�योग गरेमा वा बेचेको �मािणत भएमा �बगो भराई �बगो बमोिजमको जा�रवाना र उ� उपभो�ा 

स�म�त �वगठन गन�छ । 

(९) उपदफा (८) बमोिजम उपभो�ा �वगठन भएमा �वगठन भएको �म�तले १५ �दन 

�भ� गाँउपा�लकाले नयाँ उपभो�ा स�म�त गठन ग�र आयोजना स�ालन गराउनेछ ।            
३८. मध्यस्थता सम्बन्धी व्यवस्था: (१) गाउँपा�लका र अनमु�त �ा� व्यि��वच ख�नज कायर्संग 

सम्बिन्धत कुनै कुरामा �ववाद उठेमा पक्षहरुबीचमा भएको सम्झौतामा तो�कएको बमोिजम र 

सम्झौतामा नतो�कएकोमा गाउँपा�लकाको न्या�यक स�म�तबाट मध्यस्थता�ारा समाधान गर�एछ । 

३९. संशोधन: (१) गाउँ कायर्पा�लका बैठकको �नणर्यले यस कायर्�व�ध संशोधन गनर् स�कने छ । 

४०. बाधा अड्काउ फुकाउने : (१) यस कायर्�व�ध कायार्न्यवन गदार् कुन ै बाधा परेमा गाउँ 

कायर्पा�लकाले आवश्यक �नणर्य गर� त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाई कायार्न्वयन गनर् सक्नेछ । 

४१. �व�वध: (१) नद�जन्य वा खानीजन्य पदाथर्को ख�नज कायर् गन� क्षे� दईु वा दईु भन्दा बढ� 

स्थानीय सरकारको क्षे� �भ� पन� आवस्था भएमा स्थानीय सरकारहरुको सह�मतमा ख�नज कायर् 

गनर् स�कनेछ । 

(२) नेपाल सरकार, �देश सरकार वा गाउँपा�लका र �वकास साझेदारहरुको सहयोगमा 

स�ा�लत प�र�यजनाहरुलाई गाउँपा�लकाको स्वा�मत्वमा रहेको खानी तथा ख�नज पदाथर्को ख�नज 

क्षे�बाट खानी तथा ख�नज पदाथर् उपलब्ध गराउन ु पदार् सम्बिन्धत आयोजना कायार्लयको 

आवश्यक प�रमाण खलु्न ेव्यहोराको �सफा�रस, सम्बिन्धत �नकायले स्वीकृत गरेको वातावरणीय 

अध्ययन ��तवेदन, अयोजनाको �वस्ततृ अध्ययन ��तवेदन र आयोजना स�ालन गन� गर� भएको 

सम्झौता लगायतको कागजातको आधारमा गाउँपा�लकाले अनसूुची ५ बमोिजमको दस्तरु बझुाउने 

गर� उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।          
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अनसूुची १ 
(दफा ८ को उपदफा २ र दफा ९ को उपदफा १ संग सम्बिन्धत) 

(नद�जन्य, सावर्ज�नक र �नजी  जग्गाबाट खानी जन्य पदाथर्को ख�नज कायर् गनर्का ला�ग �नवेदनको 
ढाँचा) 

 
�म�त :.................. 

�ीमान ्�मखु �शासक�य अ�धकृतज्यू,  

हेलम्ब ुगाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय  

हेलम्ब,ु �सन्धपुाल्चोक ।  
 
महोदय, 

 मैले/हामीले हेलम्ब ु गाउँपा�लकाको खानी तथा ख�नज पदाथर् व्यविस्थत गन� ऐन   , २०७७ 

बमोिजम देहायको �ववरण खोल� नद�/सावर्ज�नक/�नजी  जग्गाबाट खानी जन्य पदाथर्को खोज तलास 

कायर्/उत्खनन ्कायर् गनर् अनमु�तप�को ला�ग �नवेदन गरेको छु/छ� ।  

१. व्यि�को, 

नाम : 

ठेगाना :        

सम्पकर्  नं. : 

इमेल :         

२. सँग�ठत संस्था, फमर् र कम्पनीको,  

नाम : 

ठेगाना :   

टे�लफोन नं. : 

दतार् भएको �नकाय :     

दतार् भएको �म�त र नम्बरः  

मखु्य संचालक : 

३. खोज तलास कायर्/उत्खनन ्कायर् गनर् चाहेको ख�नज पदाथर् : 

४. खोज तलास कायर्/उत्खनन ्कायर् गनर् चाहेको अव�ध : 

५. खोज तलास कायर्/उत्खनन ्कायर् गनर् माग गरेको क्षे�को भउूपयोग �ववरण  

क. गाउँबस्ती: 

ख. वन: 
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ग. खोला. नाला, पलु, बाटो, सावर्ज�नक स्थल आ�द : 

घ. जग्गाको �क�सम (आवाद�/प��/सरकार�/सावर्ज�नक/�नजी ) : 

ङ. माग गरेको क्षे�मा प�हले खोज तलास कायर्/उत्खनन ्कायर् भएको/भैरहेको/नभएको :   

६. �ा�व�धकको व्यवस्था : 

(१) आफै भए  

(क) व्यवसा�यक योग्यता ता�लम : 

(ख) अनभुव : 

(२) अन्य भए 

(क) नाम र ठेगाना : 

   (ख) व्यवसा�यक योग्यता ता�लम :  

(ग) अनभुव :  

६. खोज तलास कायर्/उत्खनन ्कायर् गनर् माग गरेको क्षे�को चार�कल्ला �ववरण : 

�देश: बागमती                         िजल्ला : �सन्धपुाल्चोक  

गा.पा.: हेलम्ब ु      वडा नं :  

स्थान/टोल:       टोपो �सट नं.  

�न�दर्� मूल िचन्ह �नयामक ...................... बाट  

• पूवर्................. �मटर 

• पि�म.............. �मटर  

• उ�र ...................... �मटर  

• दिक्षण ............. �मटर  

• जम्मा ..................... वगर् �क.�म. ।  

�नवेदकको, 

दस्तखत : 

  नाम : 

संलग्न कागजातहरु : 

• (नद�जन्य, सावर्ज�नक जग्गाबाट खानी जन्य पदाथर्को ख�नज कायर् गन�को हकमा)  

१. खानी उत्खनन ्कायर्को �स्ता�वत योजना 

२. आफैले खोजतलास कायर् गरेको भए सोको �वस्ततृ ��तवेदन  

३. व्यवसा�यक योग्यता, अनभुव, नाग�रकता र कम्पनी, फमर् वा संस्थाको �माण ।  

४. खानी क्षे�को जग्गा सँग सम्बिन्धत जग्गावाला वा �नकायको मन्जरुनामा/सहम�त आ�द ।  
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५. �स्ता�वत खानी सावर्ज�नक सडकबाट ५०० �मटर �भ� पन� भएमा सम्बिन्धत �नकायको 

सहम�त । 

६. सम्बिन्धत वडा कायार्लयको �सफा�रस 
• (�नजी जग्गाबाट खानी जन्य पदाथर्को ख�नज कायर् गन�को हकमा) 

१. ख�नज तथा उत्खनन ्कायर्को �स्ता�वत योजना, 

२. �ा�व�धक क्षमता देिखने स्प� आधारहरु खलुाउने �माण कागजातहरु, 

३. आ�थर्क है�सयत देिखने �माण कागजातहरु, 

४. माइ�नङ िस्कम  

५. माइ�नङ िस्कम तयार पन� परामशर्दाताको नाम, ठेगाना र संलग्न व्यि�को वायोडाटा 

६. नेपाल सरकार वा �देश सरकार र गाउँपा�लकाबाट सडक व अन्य सावजर्�नक पूवार्धारको 

ला�ग परुा गनुर्पन� मापदण्ड तो�कएकोमा सो मापदण्ड बमोिजमको अनमु�त वा स्वीकृ�त     
७. �नवेदकको नाग�रकताको �मािणत ��त�ल�प, फमर्, उ�ोग वा कम्पनी भएमा सो को दतार् 

�माणप�को ��त�ल�प,  
८. स्थायी लेखा नम्बरको �माणप�को ��त�ल�प  
९. व्यि�को हकमा २ ��त फोटो 

१०. आफ्नै जग्गमा खानी संचालन गन� भए जग्गाको स्वा�मत्व खलेुको जग्गाध�न �माणप�को 

��त�ल�प  
११. अरुको जग्गा �लज, करारमा �लई खानी संचालन गन� भए त्यस्तो �लज वा करार सम्झौताको 

��त�ल�प र जग्गा ध�न पजुार्को ��त�ल�प  
१२. खानी संचालन ग�रने जग्गाको ब्ल ु��न्ट तथा नक्सा  
१३. चाल ुआ�थर्क वषर्मा गाउँपा�लकालाई �तनुर् बझुाउन ुपन� राज� �तरेको �माणप� ��त�ल�प 
१४. सम्बिन्धत वडा कायार्लयको �सफा�रस  
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अनसूुची २  
(दफा ८ को उपदफा (३) र दफा ९ को उपदफा (२) संग सम्बिन्धत) 

(नद�जन्य, सावर्ज�नक र �नजी  जग्गाबाट खानी जन्य पदाथर्को ख�नज कायर् गनर्का ला�ग अनमु�त-प� को  
ढाँचा) 

 
स्थानीय सरकार  

हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको कायार्लय  
हेलम्ब,ु �सन्धपुाल्चोक 

अनमु�त-प� नं. .........  
खोज तलास/ उत्खनन ्कायर्को अनमु�त-प�  

 
................... िजल्ला ................... गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा वडा नं. .............. , 
बस्ने/मखु्य कायार्लय रहेको ..............................................(ना.�.नं ..................................../ 
दतार् नं. ...............................) लाई  हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको खानी तथा ख�नज पदाथर् व्यविस्थत गन� 
ऐन   , २०७७ बमोिजम �नम्न �लिखत क्षे� �भ� �म�त ................... देिख ................. सम्म 
नद�/सावर्ज�नक जग्गा/�नजी  जग्गा बाट ....................... ख�नज पदाथर्को खोज तलास/ उत्खनन ्
कायर् गनर् यो अनमु�त-प� �दान ग�रएको छ । 
 
खोज तलास/ उत्खनन ्कायर् गन� क्ष�ेको �ववरण  
�सन्धपुाल्चोक िजल्ला हेलम्ब ु गा.पा. वडा नं. ........ गाउँ/टोल ...........  टोपो �सट नं.  

.................... �न�दर्� मूल िचन्ह �नयामक ...................... बाट  

• पूवर्................. �मटर 

• पि�म.............. �मटर  

• उ�र .............. �मटर  

• दिक्षण ............. �मटर 

जम्मा ............. वगर् �क.�म. 

                                                       �मखु �शासक�य अ�धकृतको,  
            दस्तखत: 

      नाम: 

 �म�त: 
    
 
 
 



27 
 

 
 
�.स. 

 
�म�त 

 
अ�वकरण आ.व. 

 
दस्तरु बझुाएको 

 
दस्तखत 

 
कै�फयत 

र�सद नं. �म�त 
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अनसूुची ३   
(दफा ११ को उपदफा (३) संग सम्बिन्धत) 

(थप ख�नज कायर्को ला�ग �दईने अनमु�त-प� �नवेदनको ढाँचा) 
       
 
   �म�त: 

�ीमान ्�मखु �शासक�य अ�धकृत, 
हेलम्ब ुगाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय  
हेलम्ब,ु �सन्धपुाल्चोक । 
 

�वषय: खोज तलास/उत्खनन ्कायर् गनर् अव�ध थप गन� सम्बन्धमा । 
महोदय,  
  मलाई/ हामीलाई हेलम्ब ु गाउँपा�लकाको खानी तथा ख�नज पदाथर् व्यविस्थत गन� ऐन   , 
२०७७ बमोिजम ...................... ख�नज पदाथर्को ला�ग �म�त ..................देिख .................सम्म 
खोज तलास/उत्खनन ् कायर्को अनमु�त-प� (अ.प.नं..........) �ा� भई खोज तलास गनर् थप समय 
आवश्यक रहेको/उत्खनन ्कायर् गदार् ख�नज भण्डार बाँक� रहन गएको र उ� ख�नज पदाथर्को खोज 
तलास/उत्खनन ्कायर्को �स्ता�वत योजना गर� �नवेदन गदर्छु/ गदर्छौ । 
 
 

�नवेदकको, 
          दस्तखत: 
          नाम: 
          ठेगाना: 
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अनसूुची ४   
(दफा ११ को उपदफा (४) संग सम्बिन्धत) 

(थप ख�नज कायर्को ला�ग �दईने अनमु�त-प� �नवेदनको ढाँचा) 
स्थानीय सरकार  

हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको कायार्लय  
हेलम्ब,ु �सन्धपुाल्चोक 

अनमु�त-प� नं. .........  
थप खोज तलास/ उत्खनन ्कायर्को अनमु�त-प�  

 
................... िजल्ला ................... गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा वडा नं. .............. , 
बस्ने/मखु्य कायार्लय रहेको.............................................(ना.�.नं ..................................../ 
दतार् नं. ...............................) लाई  हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको खानी तथा ख�नज पदाथर् व्यविस्थत गन� 
ऐन   , २०७७ बमोिजम �नम्न �लिखत क्षे� �भ� �म�त ................... देिख ................. सम्म 
नद�/सावर्ज�नक जग्गा/�नजी  जग्गा बाट ....................... ख�नज पदाथर्को  थप खोज तलास/ 
उत्खनन ्कायर् गनर् यो अनमु�त-प� �दान ग�रएको छ । 
 
खोज तलास/ उत्खनन ्कायर् गन� क्ष�ेको �ववरण  
�सन्धपुाल्चोक िजल्ला हेलम्ब ु गा.पा. वडा नं. ........ गाउँ/टोल ...........  टोपो �सट नं.  

.................... �न�दर्� मूल िचन्ह �नयामक ...................... बाट  

• पूवर्................. �मटर 

• पि�म.............. �मटर  

• उ�र .............. �मटर  

• दिक्षण ............. �मटर 

जम्मा ............. वगर् �क.�म. 

                                                       �मखु �शासक�य अ�धकृतको,  
            दस्तखत: 

      नाम: 
 �म�त: 
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�.स. 

 
�म�त 

 
अ�वकरण आ.व. 

 
दस्तरु बझुाएको 

 
दस्तखत 

 
कै�फयत 

र�सद नं. �म�त 
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अनसूुची ५   

(दफा १६ को उपदफा (१) संग सम्बिन्धत) 
कर सम्बिन्ध 

�स.नं. ख�नज पदाथर्को नाम एकाई कर (रू.) 
१ ढंुगा   

क. चनू ढंुगा ��त घन �मटर १२।०० 
ख. खर�  ��त घन �मटर १२।०० 
ग. डोलोमाईट ��त घन �मटर १२।०० 

घ. Sand Stone ��त घन �मटर १५।०० 
ङ. प�े ढंुगा ��त घन �मटर १५।०० 
च. सामान्य ढंुगा  ��त घन �मटर ९।०० 

२ �ग�ी ��त घन �फट ९।०० 
३ बालवुा ��त घन �फट ९।०० 
४ माटो   

क. सव सोइल  ��त घन �मटर ५।०० 
ख. बोल्डर �मक्स  ��त घन �मटर ६।०० 
ग. रातो  ��त घन �मटर ६।०० 
घ. कालो  ��त घन �मटर ५।०० 
ङ. सेतो (कमेरो) ��त घन �मटर ५।०० 

५  स्लेट ��त घन �मटर २०।०० 
 

दस्तरु र धरौट�  
क. खोजतलास कायर्को ला�ग   

�.स. �ववरण  दस्तरु (रु.) 
१  अनमु�तप�  ५०,०००।०० 
२  नवीकरण  ५०००।०० 
३ अव�ध थप  २५००।०० 
४  नामसार�  १०,०००।०० 
५  धरौट� २५,०००।०० 
६  अनमु�तप� ��त�ल�प  २०००।०० 
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ख. उत्खनन ्कायर्को ला�ग  

�.स. �ववरण  दस्तरु (रु.) 
१  अनमु�तप�  १,००,०००।०० 
२  नवीकरण  १०,०००।०० 
३ अव�ध थप  ५०००।०० 
४  नामसार�  १५,०००।०० 
५  धरौट� ५०,०००।०० 
६  अनमु�तप� ��त�ल�प  २५,००।०० 
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अनसूुची ६    

(दफा ३५ को उपदफा (१) संग सम्बिन्धत) 
 

ख�नज पदाथर्को वा�षर्क उत्पादन �ग�त �ववरण 

१. अनमु�तप� �ा� व्यि�को, 
क. नाम र ठेगाना :-  
ख. अनमु�तप� नम्बर :-  
ग. �ग�त �ववरण अव�ध (आ�थर्क वषर्) :-  
घ. ख�नज पदाथर्को नाम :-  

२. खानी रहेको, 

क. िजल्ला :- �सन्धपुाल्चोक  
ख. गाउँपा�लका:- हेलम्ब ु 
ग. वडा नं. :- 
घ. स्थान. :- 

३. ख�नज �वकास, 
क. �वस्ततृ सीमांकनात्मक ���लङ तथा अन्वेषणात्मक उत्खनन ्:- 

ख. �वस्ततु �ा�व�धक उत्खनन ्तथा �शोधन सम्भाव्यता अध्ययन :- 
ग. �वस्ततृ बजार तथा आ�थर्क सम्भाव्यता अध्ययन :-  
घ. अिन्तम सम्भाव्यता मूल्या�न :-  

४. खानी (उत्पादनात्मक) �वकास,  
क. खानी उत्पादन प�रयोजना �ब�धन तथा कायार्न्वयन :- 
ख. �नय�मत खानी उ�ोग स�ालन :-  
ग. खानी �वकास कायर्योजना :
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५. उत्पादन �ववरण : 

�.स. ख�नज 
पदाथर्को नाम 

ईकाई गत वषर्को यस वषर्को 
उत्पादन 

जम्मा �व�� कुल �व�� मौज्दात कै�फयत 

उत्पादन  मौज्दात प�रमाण  मूल्य  

१.            

२.            
 जम्मा            

 
�नवेदकको, 
दस्तखत :- 
 नाम :- 
��व्य :  

१. यस अनसूुची बमोिजम �ववरण भदार् आवश्यक �ववरण मा� भनुर् पदर्छ ।  
२. अनसूुचीमा �ववरण भन� ठाउँ नपगेुमा छु�ै पानामा भर� पेश गनुर् पदर्छ । 
 

आज्ञाले  
भीमराज कोइराला 

�मखु �शासक�य अ�धकृत 
मूल्य रु. १५।- मा� 


