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सदूुरपि�म �देशको नद�ज�य पदाथ� �यव�थापन काय��व�ध, २०७५ 

 

 �नमा�ण सामा�ीको �पमा रहेको ढु�ा, �ग�ी, बालवुा, माटो, च�ान, दह�र बह�र ज�ता नद�ज�य 

पदाथ� लगायतका �ाकृ�तक �ोतको �दगो �यव�थापन र सदपुयोग गन� बा�छनीय भएकोले �देशको कर तथा 

गैरकर राज�व स�ब�धी ऐन २०७५ को दफा १५ काया��वयन गन� सदूुरपि�म �देश सरकारले यो 

काय��व�ध जार� गरेको छ। 

प�र�छेद १   

�ारि�भक 

१. संि�� नाम र �ार�भः (१) यस काय��व�धको नाम ×सदूुरपि�म �देशको नद�ज�य पदाथ� �यव�थापन 

 काय��वधी, २०७५Æ रहेको छ । 

 (२) यो काय��व�ध सदूुरपि�म �देश भर लागू हनेुछ । 

 (३) यो काय��व�ध �देश सरकार, मि��प�रष�ले �वीकृत गरेको �म�त देिख लागू हनुेछ । 

२. प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यस काय��व�धमा :–  

(क) æअनगुमन स�म�तÆ भ�ाले दफा १६ बमोिजमको �ादेिशक �नद�शक स�म�त वा दफा १७ 

बमोिजमको िज�ला अनगुमन तथा �यव�थापन स�म�त वा दफा १८ बमोिजमको �थानीय अनगुमन 

स�म�त स�झन ुपछ� । 

(ख) æआ�थ�क ऐनÆ भ�ाले �देश सरकार, सदूुरपि�म �देशको आ�थ�क ऐन स�झन ुपद�छ । 

(ग) æउ�ोगÆ भ�ाले ढु�ा, �ग�ी, बालवुा, माटो, च�ान, दह�र बह�र स�लन गर� टु�याउने, फुटाउने 

वा पे�ने वा कि�तमा एक तह �शोधन गन� मेिशन औजार ज�डत उ�ोगलाई स�झन ुपछ� र सो 

श�दले �सर उ�ोग/�फर�फरे, �रफाईनर� गन� उ�ोग समेतलाई जनाउनेछ । 

(घ) æकाय�पा�लकाÆ भ�ाले गाउँ काय�पा�लका तथा नगर काय�पा�लका स�झनपुद�छ । 

(ङ) æकाय�योजनाÆ भ�ाले यस काय��व�धको दफा ५ बमोिजम तयार हनु ेकाय�योजना भ�े स�झनपुद�छ । 

(च) æघाटग�ीÆ भ�ाले ढु�ा, �ग�ी, बालवुा, माटो, च�ान, दह�र बह�र स�लन वा उ�खनन ्वा �शोधन 

गर� नाप पैमाईस गन� वा अ�थायी भ�डारका ला�ग तो�कएको �थानलाई स�झन ुपछ� । 

(छ) æढुवानीज�य भार सीमाÆ भ�ाले ढु�ा, �ग�ी, वालवुाको ढुवानी गन� साधनले �योग गन� पाउने गर� 

तो�कएको अ�धकतम भार �मताको सीमा भ�े स�झन ुपद�छ । 

(ज) æनद�ज�य पदाथ�Æ भ�ाले नद�, खोला, खो�सी, वन �े� वा साव�ज�नक वा �नजी ज�गाबाट उ�खनन ्

वा स�लन ग�रने बहमूु�य प�थर, ऐ�तहा�सक र साँ�कृ�तक मह�वका शीला र अ�त मू�यवान व�त ु

बाहेकका ढु�ा, �ग�ी, बालवुा, रोडा, गे�ान, च�ान, माटो, चनुढु�ा, �लेट ढु�ा ज�ता नद�ले बगाई 

�याएको वा �थ��एको नद� तथा खानीज�य �ाकृ�तक �ोतलाई स�झन ुपछ� । 

(झ) æप�रमाणा�मक �ववरणÆ भ�ाले ढु�ा, �ग�ी, बालवुाको �नकासी गन� पाउने अ�धकतम सीमा भ�े 

स�झन ुपद�छ । 



     
(ञ) æ�देशÆ भ�ाले सदूुरपि�म �देश स�झन ुपछ� । 

(ट) æ�ारि�भक वातावरणीय प�र�णÆ भ�ाले वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ तथा �च�लत �देश काननु 

बमोिजमको �ारि�भक वातावरणीय प�र�ण स�झन ुपछ� । 

(ठ) æ�ाकृ�तक �ोत करÆ भ�ाले वन�े� बा�हर उ�खनन ्स�लन भएका नद�ज�य पदाथ� �ब��बाट �ा� 

रकमलाई जनाउने छ । यो श�दले �नजी ज�गाबाट �यवसा�यक �योजनका ला�ग स�लन तथा 

�ब�� भएको नद�ज�य पदाथ� वापत �ा� हनेु सेवा श�ुक समेत स�झन ुपद�छ ।  

 (ड) æम��ालयÆ भ�ाले सदूुर पि�म �देशको उ�ोग, पय�टन, वन तथा वातावरण म��ालय स�झनपुछ� 

। 

(ढ) æमापद�डÆ भ�ाले दफा ४ बमोिजमको दरु� स�ब�धी मापद�ड स�झन ुपछ� ।  

(ण) “राज�व” भ�ाले रा��य वन�े�बाट उ�पा�दत नद�ज�य पदाथ� र दह�र वह�र लगायतका वन 

पैदावर �ब��बाट �ा� हनु ेसरकार� रकम स�झन ुपद�छ । 

 (त) æवातावरणीय �भाव मू�यांकनÆ भ�ाले वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ तथा �च�लत �देश काननु 

बमोिजमको वातावरणीय �भाव मू�यांकन भ�े स�झन ुपछ� । 

 (थ) æस�बि�धत �नकायÆ भ�ाले ढंुगा, �गट�, बालवुाको संकलनका ला�ग अनमु�त, सहम�त तथा ि�वकृ�त 

�दने गाउँपा�लका, नगरपा�लका, उपमहानगरपा�लका वा �ड�भजन वन काया�लय वा उ�ोग, पय�टन, 

वन तथा वातावरण म��ालय वा अ�धकार�ा� �नकाय भ�े स�झनपुद�छ । 

 (द) æ�थानीय तहÆ भ�ाले नेपालको सं�वधानको धारा ३०६ बमोिजमको �थानीय तह स�झन ुपछ� ।  

प�र�छेद २ 

नद�ज�य पदाथ�मा आधा�रत उ�ोग �थापना र स�ालन स�ब�धी �यव�था 

३. अनमु�त �लन ुपन�ः (१) नद�ज�य पदाथ�मा आधा�रत वा य�तै �कृ�तका उ�ोग �थापना र स�ालन गन� 

चाहने �यि� वा सं�थाले अनसूुची – १ बमोिजमको ढाँचामा स�बि�धत �थानीय तहमा अनमु�तका ला�ग 

दरखा�त �दन ुपन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम दरखा�त �दने �यि� वा सं�थालाई स�बि�धत �थानीय तहले अनसूुची–

२ बमोिजमको ढाँचामा उ�ोग स�ालन गन� अनमु�त प� �दनेछ । 

  (३) उपदफा (२) को उ�ोग स�ालन गन� अनमु�त प� �ा� भएप�छ स�बि�धत उ�ोगले �च�लत 

ऐन �नयमावल� बमोिजम उ�ोग दता� गन� �नकायमा उ�ोग दता� तथा न�वकरण गर� �माणप� 

�लइरा�पुन�छ ।नद�ज�य पदाथ�मा आधा�रत उ�ोगह� हरेक वष� न�वकरण गनु�पन�छ । 

  (४) उपदफा (१) बमोिजम अनमु�तका ला�ग दरखा�त �दंदा �च�लत नेपाल तथा �देश कानूनमा 

तो�कएका शत� ब�देजका अ�त�र� अनसुचुी ४ बमोिजमका मापद�ड र देहायका शत�ह� पूरा गरेको हनु ु

पन�छ । 

(क) उ�ोग �थापना गदा� �च�लत वातावरण कानून बमोिजम उ�ोगको वातावरणीय �भाव मू�यांकन 

वा �ारि�भक वातावरणीय पर��ण �वीकृत भएको �माण संल�न हनुपुन�छ । 



     
(ख) उ�ोगले �ा� गन� क�चा पदाथ�को �ोत खलुाई �य�ता �ोत ध�नको क�चा पदाथ� उपल�ध 

गराउन े�वीकृती वा स�झौता स�हतका �माण संल�न हनुपुन�छ । 

(ग) उ�ोग �थापना गन� �थानको भौगो�लक अवि�थ�त (िज.�प.एस. �वाइ�ट) उ�लेख गरेको हनुपुन�छ 

। 

घ) उ�ोगको �मता अनसुार पहाडी �े�मा �यूनतम ् दश रोपनी र तराई तथा �भ�ी मधेशमा 

क�तीमा एक �वगाहा ज�गा उ�ोगको �वा�म�व वा �लज वा भाडामा रहेको हनुपुन�छ । 

 (५) सा�वकमा दता� भई स�ालनमा रहेका उ�ोगह�ले �थानीय �नकायको पनुस�रचना भै कायम 

भएका �थानीय तहमा काय��व�ध �वीकृत भएको �म�तले ३ म�हना �भ� सूिचकृत भई स�ालनको अनमु�त 

�लन ुपन�छ । 

 (६) यस काय��व�ध बमोिजम नद�ज�य पदाथ� उ�खनन,् स�लन र भ�डारण गदा� �थानीय तहको 

आ�नो भ–ूउपयोग नी�त वा काय�पा�लकाले �नण�य गरे बमोिजम यस �योजनको ला�ग छु�ाइएको ज�गामा 

मा� उ�खनन ्गन� अनमु�त �दन स�नेछन ्। 

 (७) यो काय��वधी लागू भएप�छ नयाँ �थापना हनेु उ�ोगह�ले वातावरणीय अ�ययन ��तवेदनमा 

संकलन गन� क�चा पदाथ�को �थान, �े�फल, प�रमाण, समयाव�ध र �ोतको �ववरण तथा �य�तो 

�े�को रेखांकन स�हतको नाप न�सा अ�नवाय� �पमा पेश गनु�पन�छ । 

 (८) नद�ज�य पदाथ� �शोधन उ�ोग �थापना गदा� साइड�ेन र �हलो �थ�ने पोखर� (से�टंगपो�ड) को 

�यव�था गरेको हनुपुन�छ । 

 (९) वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन �वीकृत ग�र �थापना वा स�ालन गरेका, नद�ज�य पदाथ�मा 

आधा�रत उ�ोगले आ�नो उ�ोगको वा�ष�क �मताको अ�धनमा रह� संकलन गन� क�चा पदाथ�को �ोत 

खुलाउनपुन� तथा हरेक वष�को ला�ग असार मसा�त�भ� �य�तो उ�पादनको वा�ष�क �ववरण अनसुचुी ५ 

बमोिजम साव�ज�नक गर� सो को जानकार� स�बि�धत �थानीय तहलाइ� �दनपुन�छ ।यस काय��वधी 

बमोिजमको मापद�ड परुा नगन� उ�ोगह� त�काल ब�द गन� स�बि�धत �थानीय तहले आदेश �दनपुन�छ 

। 

 (१०) यो काय��वधी भ�दा अगावै �च�लत काननु बमोिजम स�ालनमा रहेका उ�ोग वा �शोधन 

के��ले यसै काय��वधी बमोिजम दता� हनुपुन�छ ।मापद�ड परुा नभइ� स�ालन भएका नद�ज�य पदाथ� 

�शोधन उ�ोगले तीन म�हना�भ� यो मापद�ड बमोिजम �थाना�तरण हनुपुन�छ ।दता� नभइ� स�ालनमा 

रहेका र उ� अव�ध�भ� �थाना�तरण नहनेु उ�ोग �वतः खारेज हनेुछ । 

 (११) नद�ज�य �शोधन उ�ोगले आ�नै खच�मा निजकको वन काया�लयको सहयोग �लइ� �शोधन 

गन� �े� व�रप�र कि�तमा दइु� तहको व�ृरोपण वा से�टरवे�ट �थापना गनु�पन�छ । 

 (१२) �शोधनकता�ले सयु�दयदेखी सयुा��तस�मको समयमा मा� �शोधन गन� पाइनेछ ।�शो�धत 

पदाथ�को �टक चेकजाचँ �थानीय तहले गनु�पन�छ । 

 (१३) उ�ोगले अनगुमन स�म�तलाइ� अनगुमन काय�मा पणु� सहयोग गनु�पन�छ । 



     
 (१४) उ�ोग स�ालन गदा� �न�केको धलुो, फोहर, आ�दलाइ� �शोधन गन� �यव�था �मलाइ� �शो�धत 

पानी मा� नद�मा �मसाउने गनु�पन�छ । 

 (१५) मा�थ उ�लेिखत �यव�था काया��वयन नगन� उ�ोगलाइ� स�ब�धीत �थानीय तहले �प�ीकरण 

�लइ� त�काल ब�द गन� आदेश �दनपुन�छ । 

४. दरु� स�ब�धी मापद�ड  (१) नद�ज�य पदाथ�को स�लन, �शोधन, भ�डारण काय� गदा� अनसूुची (३) तथा 

नद�ज�य पदाथ�मा आधा�रत उ�ोग �थापना र स�ालन गदा� अनसूुची (४) मा उ�लेिखत दरु� स�ब�धी 

मापद�ड लागू हनेुछ । 

  (२) यस काय��वधीमा उ�लेख ग�रएका बाहेक उ�ोग दता� र स�ालन स�ब�धी अ�य �वषयको 

हकमा �च�लत कानूनमा तो�कए बमोिजम हनेुछ । 

  (३) हाल स�ालनमा रहेका उ�ोगले तीन म�हना �भ� यस मापद�ड अनसुार �यव�थापन गर� 

स�ालन गनु� पन�छ । यस काय��वधी बमोिजम मापद�ड परुा नगन� उ�ोगी, �यवसायीले �तनु�पन� रकम 

न�तरेको भए सरकार� रकम बाँक� सरह असलु उपर गन� �कृया अगाडी बढाइ� उ� उ�ोग त�काल 

ब�द गन� स�ब�धीत �थानीय तहले आदेश �दनपुन�छ । दता� नभइ� संचालनमा रहेका र उ� अव�ध�भ� 

तो�कएको मापद�ड परुा नगन� उ�ोग �वतः खारेज हनुेछ । साथै उ�ोगको हकमा संकलनको प�रमाण 

ए�कन गर� सो को ला�ने करको लगत कसी स�ब�धीत �थानीय तहले सरकार� बाँक� सरह असलु उपर 

गनु�पन�छ । 

  (४) यो काय��वधी बमोिजमको दरु�को मापद�ड पालना नगन� साथै तो�कएको �थानमा उ�ोग 

संचालन गन� उ�ोगह�लाइ� तो�कएका शत�ह� पालना गन� लगाउने र यसको �नय�मत एवं �भावकार� 

�पमा अनगुमन गन� दा�य�व स�बि�धत �थानीय तह र अनगुमन स�म�तको हनेुछ । �च�लत शत�को 

उ�लंघन गन� उ�ोगलाइ� �थानीय तहले ब�द गन� आदेश �दन स�नेछ । 

प�र�छेद ३ 

संकलन र घाटग�ी स�ब�धी �यव�था 

५. काय�योजना बनाउनेः (१) ��येक �थानीय तहले देहायका कुराह� समावेश गर� नद� ज�य पदाथ�को 

संकलन, घाटग�ी र �ब�� �वतरण स�ब�धी वा�ष�क �पमा काय�योजना बनाउन ुपन�छ । 

(क) संवेदनशीलताको आधारमा स�लन गन� हनु ेर नहनेु �े� । 

(ख) पवुा�धार �नमा�णको ला�ग चा�हने प�रमाण, �ोतको उपल�धता र �दगो संकलन गन� स�कने 

प�रमाण । 

(ग) भ�डारण वा घाटग�ी �थल । 

(घ) स�लनको �वधी र उपयोग हनेु औजार । 

(ङ) �थानीय तहले �ा� गन� अनमुा�नत आ�थ�क लाभ र रोजगार�को �सज�ना। 

(च) ढुवानीको ला�ग �योग हनेु वाटो एवं �नकासी गन� नाका। 



     
(छ) नद�ज�य पदाथ�को ढुवानी गन� अनमु�त �दन स�कने सडकह�को अ�धकतम ढुवानीज�य भार 

सीमा । 

(ज) �थानीय तहको के कुन �थानबाट के क�त प�रमाणमा नद�ज�य पदाथ� संकलन, �शोधन र 

भ�डारण गन� �दने हो सोको �थान अनसुारको प�रमाणगत �ववरण । 

(झ) उ�पाद�त नद�ज�य पदाथ� म�ये आ�त�रक बजारमा खपत गन� र अ�य िज�लामा �नकासी गन� 

स�कने प�रमाणा�मक �ववरण । 

(ञ) तो�कएको �े� एवं वि�त वरपर नद� ज�य पदाथ� बोकेको सवार� साधन पा�क� ङ गन� पाउने र 

नपाउने �थान �वशेषको �ववरण । 

(ट) �थानीय तह �भ�का के कुन सडक, पलु, पलेुसा, मठ–मि�दर, धा�म�क �थान, �नकु�ज एवं 

संर�ण �े�, �व� स�पदा सूचीमा समा�व� �े�, �कूल, अ�पताल र आवासीय �े� भ�दा के 

क�त दूर�मा ढंुगा, �गट�, बालवुा संकलन, �शोधन र भ�डारण गन� �दन ेहो, सोको �ववरण । 

(ठ) वातावरणीय �भाव मू�यांकन गदा� �सफा�रस ग�रएको वातावरण �यव�थापन योजना 

(Environmental Management Plan) लाई काया��वयन गन� काय� योजना (लाभ, लागत 

स�हत) तयार� र यसको काया��वयन गन� �व�ध तथा �कृया । 

(ड) नद� तथा खोलाको चौडाईलाई ३ (तीन) भागमा �वभ� (जो�न�) गर� न�द, खोलाको 

�ाकृ�तक वहावलाई खलल नप�ुने �क�समले संकलन ग�रने �व�भ� �थानको न�सा र वा�ष�क 

संकलन प�रमाणको �ववरण ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम तयार भएको काय�योजना दफा १७ बमोिजमको िज�ला अनगुमन तथा 

�यव�थापन स�म�तबाट �फ�ड �न�र�ण गराइ� �लिखत ��तवेदन �लइ� स�बि�धत �थानीय तहको 

काय�पा�लकाबाट पास गराउनपुन�छ । यसर� पास ग�रएको काय�योजना स�हत सो को �ारि�भक 

वातावरणीय प�र�ण वा वातावरणीय �भाव म�ुयांकन ��तवेदन तयार गर� िज�ला सम�वय स�म�तको 

�सफा�रस स�हत ि�वकृ�तको ला�ग म��ालयमा पेश गनु�पन�छ । �थानीय तहले वा�ष�क काय�योजना 

��येक वष� आि�न १५ गते �भ� तयार गर� ि�वकृतीको ला�ग पेश गर� स�नपुन�छ । 

(३) उपदफा (२) मा उ�लेिखत समयावधी आ�थ�क वष� २०७५/७६ को हकमा लाग ुहनु ेछैन । 

(४) �च�लत काननु बमोिजम वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन ि�वकृत भए प�ात ् दफा १६ 

बमोिजमको �नद�शक स�म�तले काय�योजना �वीकृती गर� सो �वीकृत भएको जानकार� �नकासी अनमु�तको 

�योजनका ला�ग म��ालयले स�बि�धत �थानीय तह (गाउँपा�लका, नगरपा�लका, उपमहानगरपा�लका) 

लाई उपल�ध गराउनपुन�छ । वा�ष�क काय�योजना ि�वकृत भएको प�� �दन �भ� स�बि�धत �थानीय 

तहले ठे�ा ब�दोब�तीको लागी सचुना �काशन गनु�पन�छ । 

(५) उपदफा (१) बमोिजमको काय�योजना �वीकृत नगराई नद�ज�य पदाथ�को उ�खनन, संकलन, 

भ�डारण, �शोधन र �नकासी गनु� गराउन ुहुँदैन । कसैले काय�योजना �वपर�त गरेको पाइएमा स�बि�धत 

�थानीय तहले नद�ज�य पदाथ� उ�खनन, संकलनको लगत उठाइ� सो काय� गन�बाट सरकार� बाँक� सरह 

असलु उपर ग�रनेछ । 



     
६. वातावरणीय अ�ययनः (१) नद�ज�य पदाथ�को स�लन र �ब�� गन� �थानीय तहले �यसर� स�लन गनु� 

अिघ �च�लत कानून बमोिजम �ारि�भक वातावरणीय पर��ण वा वातावरणीय �भाव मू�या�न गराउन ु

पन�छ । 

  (२) नद�ज�य पदाथ�मा आधा�रत उ�ोगको �थापना र स�ालन गनु� पूव� ��तावकले �च�लत कानून 

बमोिजम �ारि�भक वातावरणीय पर��ण वा वातावरणीय �भाव मू�या�न गराउन ुपन�छ । 

  (३) स�वि�धत �थानीय तह र नद�ज�य पदाथ� स�लन,् �शोधन र �ब�� �वतरण गन� उ�ोगले 

नद�ज�य पदाथ�को स�लन गदा� �ारि�भक वातावरणीय पर��ण (आइइ�) वा वातावरणीय �भाव मू�या�न 

(इआइए) ��तवेदनमा औ�ंयाइएका सझुाव र सधुारा�मक उपायको काया��वयन गनु� पन�छ । 

  (४) यो काय��व�ध लागू हनु ुअिघ स�ालन भएका उ�ोगले उ�ोगको �मता व�ृ� गन� भएमा यो 

काय��व�ध �ार�भ भएको �म�तले ६ म�हना�भ� �ारि�भक वातावरणीय पर��ण वा वातावरणीय �भाव 

मू�या�न गराई �वीकृ�त �लन ुपन�छ । उ�लेिखत अव�ध�भ� �वीकृ�त न�लएमा �देश सरकारले िज�ला 

सम�वय स�म�तको �सफा�रसमा उ�ोग स�ालनमा रोक लगाउन स�नेछ । 

  (५) �च�लत काननु �वप�रत वातावरणीय अ�ययन बेगर कसैले नद�ज�य पदाथ� संकलन वा उ�ोग 

संचालन गरेको पाइएमा स�बि�धत �थानीय तहले, संकलनको लगत कसी �च�लत काननु बमोिजम 

कारवाह� तथा सरकार� बाँक� सरह असलु उपर गनु�पन�छ ।उ� कारवाह� �कृया नगन� पदा�धकार� तथा 

कम�चार�बाट लगत बमोिजमको रकम सरकार� बाँक� सरह असलु उपर ग�रनेछ । 

७. नद�ज�य पदाथ�को स�लनः (१) रा��य �नकु� तथा आर� �े��भ�बाट नद�ज�य पदाथ�को उ�खनन ्र 

स�लन गन� पाइने छैन । 

  (२) रा��य �नकु�को म�यवत� �े� र संर�ण �े�बाट नद�ज�य पदाथ� हटाउन आव�यक भएमा 

रा��य �नकु�को म�यवत� �े� र संर�ण �े� काया�लयले �ारि�भक वातावरणीय पर��ण वा वातावरणीय 

�भाव मू�या�न �वीकृत गराई िज�ला अनगुमन तथा �यव�थापन स�म�तको िशफा�रस साथ स�लनको 

ला�ग �था�नय तहमा अनरुोध गरेमा स�बि�धत �थानीय तहले यसै काय��व�ध बमोिजम संकलन र �ब�� 

�वतरण गन� स�नेछ । 

  (३) रा��य वनको हकमा �वीकृत वन काय�योजनामा उ�लेख भएको भए सोह� बमोिजम र नभएको 

अव�थामा िज�ला अनगुमन तथा �यव�थापन स�म�तले �थलगत �नर��ण गर� आव�यकता र औिच�य 

खुलाई �सफा�रस गरेमा यस काय��व�ध बमोिजमको ���या अपनाई स�लन गन� �े�, प�रमाण, समय र 

���या तोक� �ारि�भक वातावरणीय प�र�ण वा वातावरणीय �भाव मू�या�न �वीकृत गराई स�लन र 

�ब�� गन� स�कनेछ । यसर� स�लन ग�रने �ोतको �ववरण स�बि�धत �ड�भजन वन काया�लयको 

काय�योजनामा समावशे गर� वन पैदावार सरह अ�भलेख अ�ाव�धक गन� काम स�बि�धत �ड�भजन वन 

काया�लयको हनेुछ । 

  (४) चरेु �े�मा पन� वन �े�, साव�ज�नक �े� र �नजी न�बर� ज�गाको नद�ज�य पदाथ� स�लन र 

�ब�� �वतरण गदा� चरेु �े�को ला�ग तो�कएको काय��व�ध र मापद�ड बमोिजम हनेुछ । 

८. सूचना �काशन गन�ः (१) म��ालयबाट ि�वकृत काय�योजना र िज�ला अनगुमन तथा �यव�थापन 

स�म�तले �सफा�रस गरेको खोला, नद�, खहरे, खो�सी र नद� उकास �े�बाट वा�ष�क उपल�ध हनेु 



     
नद�ज�य पदाथ�को �कृ�त र संकलनको प�रमाणलाइ� �देश सरकारले तोकेको दर रेटको आधारमा 

�यनुतम �ब�� म�ुय कायम गर� सचुना �काशन गनु�पन�छ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोिजम कायम भएको �ब�� म�ुयको आधारमा नद�ज�य पदाथ� स�लनको ला�ग 

प�� �दनको �याद �दई रा��य वा �देश �तरको दै�नक प��कामा सूचना �काशन गनु� पन�छ । य�तो 

सूचना स�बि�धत �थानीय तहको सूचना पाट�मा टाँस गर� वेभसाइटमा रा�कुा साथै बढ� जनस�पक�  हनेु 

काया�लयमा समेत पठाउन ुपन�छ ।  

  (३) अलग अलग �थानमा घाटग�ी गनु� पन� अव�थामा अलग अलग �ब�� म�ुय कायम गर� अलग 

अलग �याकेज अनसुार दरभाउप� वा बोलप� माफ� त �ब�� �वतरणको सचुना गन� स�नेछ । 

  (४) यसर� सूचना �काशन गदा� दरभाउप� वा बोलप� ख�रद र दता� गन� �नकाय र �थान, ख�रद र 

दता� गन� पाउन ेअि�तम �म�त, पेश गनु� पन� कागजात र धरौट� रकम ज�मा गन� ब�क तथा खाता न�बर, 

बोलप� ख�ुने समय स�ब�धी �ववरण उ�लेख गनु� पन�छ । 

  (५) दरभाउप� वा बोलप� पेश गदा� आफूले कबोल गरेको दररेट रकमले ��ता�वत प�रमाणलाई 

गणुन गदा� हनु आउने कूल कबोल रकमको पाँच ��तशत धरौट� बझुाएको स�ल �माण संल�न गनु� 

पन�छ । 

  (६) अि�तम �म�तस�म दािखला भएका दरभाउप� वा बोलप�ह� सकेस�म सोह� �दन काया�लयका 

��त�न�ध र दरभाउप�दाता वा बोलप�दाता ��त�न�धको रोहवरमा खोल� भएको �यहोरा खुलाई मचु�ुका 

उठाई सो मचु�ुकामा ��त�न�धह� समेतको द�तखत गराई रा� ु पन�छ। दरभाउप�दाता वा 

बोलप�दाताको अनपुि�थ�तले तो�कएका उि�लिखत काय� गन� वाधा पन� छैन । 

  (७) प�हलो पटक �कािशत सूचना बमोिजम कुनै प�न दरभाउप� वा बोलप� नपरेमा पूव� �कािशत 

सूचना अनसुार कि�तमा आधा अव�धको �याद �दई पनुः सूचना �काशन गनु� पन�छ । दो�ो पटकको 

सूचनामा प�न दरभाउप� वा बोलप� दािखला नभएमा �वीकृत दररेटमा नघ�ने गर� स�लन,् घाटग�ी र 

�ब��को काय� अमानतबाट गराउन स�कने छ । तर अिघ�लो वष� ठे�ा भएको भए अिघ�लो वष�को 

दररेटमा नघ�ने गर� कुनै �यवसायीसँग स�झौता गर� काया�देश �दन स�कने छ । 

  (८) एकमा� दरभाउप� वा बोलप� परेको अव�थामा �य�तो दरभाउप� वा बोलप� नखोल� खाममा 

��त�न�धह�को द�तखत गराई कायम राखी पनुः सूचना �काशन गनु� पन�छ ।यसर� कायम रािखएको 

दरभाउप� वा बोलप� पनुः �कािशत सूचनाको �ावधान अनसुार दािखला गन� पाउने अि�तम �म�तको 

चौवीस घ�टा अगा�डस�म �फता� मा�न आएमा ब�द अव�थामै �फता� �दन ुपन�छ । 

  (९) उपदफा (८) बमोिजम पनुः �कािशत सूचना अनसुार �याद�भ� �फता� नलगेमा प�छ दािखला 

भएका दरभाउप� वा बोलप�मा समावेश गर� खोल� मू�या�न गनु� पन�छ । 

  (१०) पनुः �कािशत सूचना अनसुार कुनै दरभाउप� वा बोलप� नपरेमा प�हले कायम रािखएको 

दरभाउप� वा बोलप� खोल� मू�या�न गनु� पन�छ । 

  (११) प�हले कायम रहेको दरभाउप� वा बोलप� �फता� भई पनुः एकमा� दरभाउप� वा बोलप� 

परेमा सो दरभाउप� वा बोलप� खोल� मू�यांकन गनु� पन�छ । 



     
९. मू�या�न स�म�तः (१) �याद �भ� दािखला भई खो�लएका दरभाउप� वा बोलप� मू�या�न गर� ��तवेदन 

पेश गन� �थानीय तहको �मखु �शासक�य अ�धकृतले तोकेको क�तीमा तीन सद�यीय दरभाउप� वा 

बोलप� मू�या�न स�म�त गठन गनु� पन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम ग�ठत स�म�तले मू�या�न गदा� �ा� दरभाउप� वा बोलप� म�ये कानून 

बमोिजम �रत पगुेका, सूचना अनसुारका सबै कागजात तथा �माणह� पूरा भएका, सबै भ�दा बढ� अ� 

कबोल गन� दरभाउप� वा बोलप� �वीकृ�तका ला�ग सात �दन �भ� �थानीय तहमा ��तवदेन पेश गनु� 

पन�छ र �थानीय तहले ��तवेदन �ा� भएको �म�तले सात �दन �भ� �नण�य गनु� पन�छ । 

१०. स�झौता, काया�देश र वन�े� �वेश इजाजत (१) दरभाउप� वा वोलप� �वीकृत भए प�ात ्कबोल 

रकम र सो मा ला�ने कर दािखला गर� काय� स�झौताको ला�ग स�पक�  रा� �वीकृत दरभाउप�दाता वा 

वोलप�दातालाई सात �दनको �याद �दई सूचना गनु� पन�छ । तो�कएको �याद �भ� रकम दािखला 

नगरेमा �नजका नामको धरौट� जफत गर� �मशः दो�ो र ते�ो कबोलदातालाई रकम स�हत 

स�झौताको ला�ग आ�हान गनु� पन�छ । स�झौता नभएस�म ते�ो कबोलदाता स�मको धरौट� कायम 

रा� ु पन�छ ।तर �यसर� दो�ो वा ते�ो सकारकता�को बोलप� ि�वकृत गदा� प�हलो सकारकता�ले 

सकारेको कबोल अंकमा जफत ग�रएको धरौती रकम घटाउँदा हनु आउने भ�दा कममा बोलप� 

�वीकृत ग�रने छैन ।  

  (२) दफा (१) बमोिजमको रकम एकम�ु बझुाउन नस�कने भ�न कुनै �यवसायीले �नवेदन गन� 

आएमा कवोल रकममा ला�न े परैु कर रकम र कबोल रकमको पचास ��तशत रकम दािखला गन� 

लगाई बाँक� पचास ��तशत कबोल रकम वापत �यवसायीबाट ठे�ा अव�ध भरको नेपाल रा� ब�कबाट 

�वीकृ�त �ा� “क” वग�को वािण�य ब�कको जमानत �लई दो�ो �क�ताको कवोल रकम दािखला गनु� पन� 

अव�ध तोक� स�झौता गन� स�नछे ।तो�कएको अव�ध �भ� दो�ो �क�ताको रकम दािखला नभए 

जमानतबाट असलु उपर गनु� पन�छ । 

  (३) वन�े� बाहेकका साव�ज�नक �े�बाट स�लन ग�रने नद�ज�य पदाथ�का हकमा �थानीय तहले 

स�लन ग�रने खोला, नद�, खहरे, खो�सी र नद� उकास �े�को �थान, स�लन हनेु प�रमाण, अव�ध, 

स�लनको ��व�ध, ढुवानीको ���या र घाटग�ी �थान लगायत अ�य आव�यक कुरा तोक� स�झौता गर� 

स�बि�धत �यवसायीका नाममा काया�देश �दन ुपन�छ । 

  (४) संकलन ग�रएको नद�ज�य पदाथ� घाटग�ी गन� �थानको �यव�था वातावरणमा ��तकुल �भाव 

नपन� गर� �थानीय तहबाट ि�वकृ�त गराइ� �यवसायी आफैले गनु�पन�छ । 

  (५) वन �े�बाट नद�ज�य पदाथ� स�लन गदा� ठे�ा लगाउने �थानीय तहले ठे�ा अनसुारको राज� 

र सो मा कानून बमोिजम ला�न ेकर दािखला गरेको �माण स�हत स�लन गन� �थान, समय, प�रमाण, 

�योग गन� मेिशन औजार, घाटग���थल आ�दको पणू� �ववरण खलुाई स�बि�धत �ड�भजन वन काया�लयसँग 

वन �वेश इजाजत माग गनु�पन�छ ।  

   (६) �ड�भजन वन काया�लयबाट वन �वेश इजाजत �ा� भएप�छ ठे�ा लगाउने �थानीय तहले वन 

�वेश इजाजतमा उि�लिखत शत�ह�को �ावधान समेत समावेश गर� �यवसायीसँग स�झौता गर� काया�देश 

�दन ुपन�छ । 



     
  (७) काया�देश पाएका �यवसायीले स�लन ्र घाटग�ी काय� श�ु गनु� प�हले सो काय�मा ख�टने म�ुय 

म�ुय कामदार, ढुवानीका साधन र चालकह�को �ववरण �थानीय तहमा पेश गनु� पन�छ । 

  (८) रा��य वन, रा��य �नकु�, आर�, म�यवत� �े�, संर�ण �े�, वातावरण संर�ण �े� तथा चरेु 

�ंृखला र अ�य संवेदनशील �े�वाट नद�ज�य पदाथ� संकलन गदा� डोजर, ��याभेटर, लोडर ज�ता हेभी 

इ�यूपमे�ट �योग गन� पाइने छैन । अ�य �े�को हकमा �वीकृत �ारि�भक वातावरणीय पर��ण वा 

वातावरणीय �भाव मू�या�न ��तवेदनमा उ�लेख भए बमोिजमका औजार मा� �योग गन� स�नेछ । 

  (९) नद�ज�य पदाथ� स�लन गदा� माटो, पानी, कृ�षयो�य ज�मन, जै�वक �व�वधता ज�ता �ाकृ�तक 

वातावरण तथा सडक, नहर, कूलो, �कूल, कलेज, मानवब�ती ज�ता भौ�तक पूवा�धारको संर�णका ला�ग 

आव�यक परेमा �देश सरकारले राजप�मा सूचना �कािशत गर� �देश �भ�को कुनै नद� वा खोला 

�े�लाई चार �क�ला खलुाई �नि�त अव�धका ला�ग स�बेदनशील �े� घोषणा गर� नद�ज�य पदाथ�  

स�लनमा रोक लगाउन स�नेछ । 

  (१०) नद�ज�य पदाथ� स�लन तथा घाटग�ी गन� काय� अषाढ देिख भा� म�हनाको मसा�तस�म गन� 

पाइने छैन । 

  (११) नद�ज�य पदाथ� स�लन काय� सूय�दय देिख सूया��त स�मको समयमा मा� गनु� पन�छ । 

  (१२) यस काय��व�धमा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न बाढ�, प�हरो तथा डबुानका कारण 

थ�ु�एको नद�ज�य पदाथ� त�काल हटाउन ुपन� भएमा �थानीय तहले िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त र 

िज�ला अनगुमन तथा �यव�थापन स�म�तको िशफा�रस स�हत िज�ला सम�वय स�म�त माफ� त म��ालयमा 

पठाई म��ालयको �वीकृ�तमा तो�कएका मे�सनर� औजारको �योग गर� त�काल हटाउन स�नेछ । 

  (१३) नद�ज�य पदाथ� स�लन गन� �ममा स�लन गन� इजाजत पाएको नद�ज�य पदाथ� बाहेक कुनै 

बहमूु�य परुाताि�वक ऐ�तहा�सक व�त ु फेला परेमा त�काल �थानीय तहमा बझुाउन ु पन�छ र �थानीय 

तहले �च�लत कानून बमोिजम गनु� पन�छ । 

११. स�लन, भ�डारण र घाटग�ीको �यव�था (१) नद�ज�य पदाथ�को स�लन र घाटग�ी इजाजत �दन ु

प�हले �थानीय तहले नद�ज�य पदाथ�ह�को स�लन तथा घाटग�ी गदा� अपनाउन ुपन� �व�ध र नापजाँच 

���याका �वषयमा स�बि�धत �यवसायीसँग स�झौता गनु�पन�छ । स��लत नद�ज�य पदाथ� घाटग�ी गन� 

�थान स�झौतामा तो�नपुन�छ । घाटग�ी तो�दा वन�े� र अ�य �े�को अलग अलग छु��ने गर� तो�न ु

पन�छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम घाटग�ी �थान छनौट गदा� स�लन �थलबाट �यूनतम पाँचसय �मटरको 

दरु� कायम गनु� पन�छ । वन�े�, साव�ज�नक ज�गा, सडक �कनार र आवत जावतमा अवरोध हनेु गर� 

घाटग�ी गन� पाइने छैन । 

  (३) घाटग�ी गदा� घाटग�ीमा आएको नद�ज�य पदाथ� ना�सन, हराउन नपाउन े�यव�था स�बि�धत 

�यवसायीले �मलाउन ुपन�छ । 

  (४) दह�र बह�र काठ दाउराको स�लन र घाटग�ी �च�लत ऐन, �नयम र �नद�िशका बमोिजम 

हनेुछ । 



     
  (५) उपदफा (२) बमोिजम तो�कएको �थल बाहेक अ�य� भ�डारण वा घाटग�ी गनु� गराउन ुहदु�न 

। तो�कएको घाटग�ी �थानमा तो�कएका नद�ज�य पदाथ� बाहेक अ�य मालव�त ुघाटग�ी गन� पाइने छैन 

। तो�कएको �थान बाहेक अ�य� भ�डारण या घाटग�ी गरे गराएमा �ब�� मू�यको दो�बर रकम असलु 

गर� य�तो मालव�त ु�थानीय तहले जफत गन�छ । 

  (६) नद�ज�य पदाथ� बाहेकका मालव�त ु घाटग�ी भएमा वा ओसारपसार गरेमा �च�लत कानून 

बमोिजम हनेुछ । 

  (७) काया�देश अनसुारको नद�ज�य पदाथ� संकलन र घाटग�ी गन� काय� स�प� नभएस�म 

�यवसायीले �ब�� गन� पाउने छैन । �ब�� गरेको पाइएमा �थानीय तहले �ब�� मू�यको दो�बर रकम 

असलु गर� ठे�ा र� गन� स�नेछ । 

  (८) �थानीय तहले नद�ज�य पदाथ� स�लन र �ब�� �वतरणको अव�थाको �नर�तर अनगुमन गनु� 

पन�छ र बष�को कि�तमा तीन पटक िज�ला अनगुमन तथा �यव�थापन स�म�त समेतको रोहबरमा 

घाटग�ी �थलको �नर��ण अनगुमनको �यव�था �मलाउन ुपन�छ । 

  (९) स�झौता बमोिजम नद�, खोला, खहरे, खो�सा र नद� उकास �े�बाट �नका�लएको र घाटग�ी 

ग�रएको नद�ज�य पदाथ�को मा�सक �ववरण ��येक म�हनाको ७ गते�भ� �यवसायीले ठे�ा लगाउन े

�थानीय तहमा पठाउन ुपन�छ । 

प�र�छेद ४ 

नद�ज�य पदाथ� र दह�र बह�र �ब�� तथा राज�व बाडँफाडँ 

१२. नद�ज�य पदाथ�को सदपुयोगः (१) स�झौता अनसुार घाटग��को काय� स�प� भएप�छ �यवसायीले 

अि�तम जाचँको ला�ग �थानीय तहमा �नवेदन �दन ुपन�छ र �थानीय तहले नद�ज�य पदाथ� स�लन गन� 

�े�को िज�ला अनगुमन तथा �यव�थापन स�म�तबाट अि�तम जाँच गराउन ु पन�छ । उ� काय� 

�यवसायीबाट �नवेदन परेको सात �दन�भ� गराई स�न ुपन�छ । 

  (२) नद�ज�य पदाथ� स�लन गदा� स�झौता र यस काय��वधीको ��तकूल भए नभएको कुरा िज�ला 

अनगुमन तथा �यव�थापन स�म�तको अि�तम जाँच ��तवेदनमा खुलाउन ुपन�छ । 

  (३) अि�तम जाँच स�प� भएप�छ �यवसायीले �थानीय तहबाट �ब�� �वीकृ�त �लई स�झौता 

बमोिजमको प�रमाणबाट घाटग�ीमा संक�लत नद�ज�य पदाथ� �ब�� गन� पाउने छ । 

  (४) तो�कएको �े� भ�दा अ�य�बाट नद�ज�य पदाथ� स�लन, उ�खनन ् गरेको पाइए िज�ला 

अनगुमन तथा �यव�थापन स�म�तले ��तको मू�या�न गर� सोह� आधारमा दो�बर म�ुय कायम गर� 

असलु उपर र पनु��थापना गन� स�ब�धीत �थानीय तहमा िशफा�रस गनु� पन�छ ।  

  (५) स�बि�धत �थानीय तहले उपदफा (४) बमोिजम गरेको कारवाह�को जानकार� िज�ला अनगुमन 

तथा �यव�थापन स�म�तलाई गराउन ुपन�छ । 

  (६) यस काय��व�धमा अ�य� जनुसकैु �यहोरा लेिखएको भएताप�न वा�ष�क काय�योजनाको अ�धनमा 

रह� रा��य गौरवका आयोजना वा रा��य �ाथ�मकता �ा� वा �देश सरकारले तोकेका �ादेिशक गौरवका 

आयोजनाह�का ला�ग आव�यक पन� नद�ज�य पदाथ� स�बि�धत आयोजनाको अनरुोधमा िज�ला अनगुमन 



     
तथा �यव�थापन स�म�तले तोकेको �थानबाट तोकेको प�रमाणमा �देश सरकारले �नधा�रण गरेको 

दररेटमा कानून बमोिजम ला�ने कर समेत जोडी �थानीय तहले आयोजनालाई स�लन अनमु�त �दन 

स�नेछ । 

  (७) उपदफा (६) बमोिजम स�लन हनु ेनद�ज�य पदाथ� �थानीय तहले तोकेको �थानमा घाटग�ी 

गनु� पन�छ । घाटग�ी ���या यसै काय��व�धको दफा ११ बमोिजम हनेुछ ।घाटग�ीबाट नद�ज�य पदाथ� 

उठाउँदा यसै प�र�छेदको ���या पूरा गर� लैजान ुपन�छ । 

  (८) नद�ज�य पदाथ� उपल�धताका आधारमा अ�तर �देश �नकासी गन� पाइने छ । 

१३. नद�ज�य पदाथ�को राज�व दररेट र बाडँफाडँः (१) दह�र बह�र काठ दाउरा बाहेकका नद�ज�य 

पदाथ�को राज�वको दररेट �देश सरकारले तोके बमोिजम हनेुछ । अ�य श�ुकह� �देश आ�थ�क ऐन वा 

�च�लत कानून बमोिजम ला�नेछन ् । दह�र बह�र काठ दाउराको �ब�� �वतरण र आ�दानीको 

बांडफांड �च�लत वन ऐन र �नयमावल�को �यव�था अन�ुप हनेुछ । 

  (२) नद�ज�य पदाथ�को �ब��बाट �ा� हनुे �ाकृ�तक �ोत कर �च�लत �देश आ�थ�क ऐन बमोिजम 

स�बि�धत �थानीय तहले साठ� ��तशत �थानीय सि�त कोषमा दािखला गर� बाँक� चा�लस ��तशत रकम 

मा�सक �पमा �देश सरकारको सि�त कोषमा दािखला गर� सो को �ववरण स�हतको जानकार� आ�थ�क 

मा�मला तथा योजना मं�ालयमा पेश गनु� पन�छ । 

  (३) �थानीय तहले नद�ज�य पदाथ�को �ब��बाट आफूलाई �ा� रकमको क�तीमा प�� ��तशत 

रकम नद�ज�य पदाथ� स�लन गदा� �भा�वत हनेु �े�का समदुाय वा खोला नद� �कनार संर�णका 

काय�मा योजना बनाइ� खच� गनु� पन�छ । 

  (४) �यि�को �नजी ज�गामा रहेको नद�ज�य पदाथ� स�बि�धत ज�गाध�नको �नजी काम बाहेक 

�यवसा�यक �पमा �ब�� गन� अनमुती माग भएमा वातावरणीय ��तवेदनको आधारमा िज�ला अनगुमन 

तथा �यव�थापन स�म�तको �सफा�रसमा �थानीय तहले �देश सरकारबाट तो�कएको श�ुक �लई अनमु�त 

�दन स�नेछ । 

प�र�छेद ५ 

नद�ज�य पदाथ�को ओसार पसार र ढुवानी स�ब�धी �यव�था 

१४. ढुवानी तथा ओसारपसार स�ब�धी �यव�थाः (१) नद�ज�य पदाथ�को ओसारपसार गदा� देहाय बमोिजम 

गनु� पन�छ । 

(क) पानीले �भजेको र पानी च�ुहने ढु�ा, �ग�ी, बालवुा, माटो, च�ान, दह�र बह�र बोकेर 

ढुवानीका साधन प�ी सडकमा गडुाउन पाईने छैन । 

(ख) ढुवानीका साधनले वहन गन� पाउन े तौल भ�दा बढ� तौल राखी वा �यून �वजक�करण 

ढुवानीका साधन सडकमा गडुाउन र नछोपी ख�ुला �पले ढुवानी गन� पाईने छैन । 

(ग) सडक �वभाग र स�बि�धत �नकायले तोकेको सडक सीमा र मापद�ड �भ�को �े�मा ढु�ा, 

�ग�ी, बालवुा, माटो, च�ान, दह�र बह�र लगायत कुनै प�न साम�ी स�लन गन� वा संचय 

गर�रा� पाईने छैन । ढु�ा, �ग�ी, बालवुा, माटो, च�ान, दह�र बह�र आ�द बोकेको सवार� 

साधन उ� �े�मा पा�क� ङ गन� पाईने छैन । 



     
(घ) ढु�ा, �ग�ी, बालवुा, माटो, च�ान, दह�र बह�र ढुवानी गदा� सडकको मापद�ड, भारवहन 

�मता हेर� शहर� �े�मा ढुवानी गन� स�ब�धमा �देश सरकारले �वशेष �यव�था गर� लागू गन� 

स�नेछ । 

(ङ) नद�ज�य पदाथ� ढुवानी गदा� ढुवानी गन� साधनलाइ� मा�थबाट बा�लो ��पालले ढाक� ढुवानी 

गनु�पन�छ ।ढुवानी गदा� अ�पताल, �व�ालय, अ�य शैि�क सं�था भएको �े� तथा ब�तीह�मा 

�तु ग�तमा ढुवानीका साधन चलाउन, �सेर हन� बजाउन र फोहर गन� पाइनेछैन । 

(च) ढु�ा, �ग�ी, बालवुा, माटो, च�ान, दह�र बह�र �नकासी गन� �थानीय तहले �देश सरकार, 

सदूुरपि�म �देशको आ�थ�क ऐन, २०७५ को अनसूुची ६ वमोिजम तो�कएको द�तरु �लई 

�नकासीकता�लाई पासबकु (Passbook) तथा �नकासी पूज� उपल�ध गराउनेछ । यसर� �नकासी 

पूज� वमोिजम �नकासी हनेु ढु�ा, �ग�ी, बालवुा, माटो, च�ान स�बि�धत �थानीय तहबाट 

तो�कएको कम�चार�ले दर�पठ ग�र छा�ड�दनपुन�छ । 

  (२) यस दफामा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �देश सरकारले भ�डारण वा घाटग�ी 

�े�मा वा आव�यकता अनसुार अ�य �े�मा भारबहन �मता मापन मेिशन राखी काया��वयन गन� 

स�नेछ । 

  (३) अ�तर �थानीय तह वा अ�तर �देशमा ढु�ा, �ग�ी, बालवुा, माटो, च�ान, दह�र बह�रको 

ओसारपसार र ढुवानी गदा� कसैले अवरोध वा कुनै �क�समको ढाट राखी थप कर, श�ुक वा द�तरु �लन 

पाईने छैन । 

  (४) ओसारपसार तथा ढुवानी स�ब�धी अ�य �यव�था �च�लत काननु बमोिजम स�झौतामा उ�लेख 

भए बमोिजम हनेुछ । 

१५. �नषे�धत काय�ह�ः (१) यस काय��व�ध बमोिजम देहायका काय�ह� �नषेध ग�रएको छ । 

(क) �च�लत कानून बमोिजम बाहेक नद�ज�य पदाथ� उ�खनन,् स�लन, भ�डारण र �शोधनको काय� गन� 

वा �य�तो उ�ोग स�ालन गन� । 

(ख) �ारि�भक वातावरणीय पर��ण वा वातावरणीय �भाव मू�या�न �वीकृत नगर� नद�ज�य पदाथ�को 

स�लन, भ�डारण र �शोधनको काय� गन� उ�ोग स�ालन गन� । 

(ग) नद�ज�य पदाथ�को उ�खनन,् स�लन, भ�डारण र �शोधनको काय� गन� उ�ोगका ला�ग �वीकृत 

�ारि�भक वातावरणीय पर��ण वा वातावरणीय �भाव मू�या�नका शत� उ�ल�न गन� । 

(घ) नद�ज�य पदाथ�को स�लन, भ�डारण र �शोधनको काय�गन� उ�ोग स�ालनका ला�ग तो�कएको 

मापद�ड �वप�रत काय� गन� । 

(ङ) तो�कएको �थान बाहेक अ�य �थानमा �थाना�तरण र उ�ोग स�ालन गन� । 

(च) कुनै एक �वषयमा स�लन गन� वा उ�ोग दता� गर� अनमु�त �लएका उ�ोगले अक� उ�े�य वा 

�योजनको उ�ोग स�ालन गन� पाउने छैन । �यसर� फरक फरक कामको ला�ग उ�ोग स�ालन 

गनु� पन� भए फरक फरक �वषयको छु�ाछु�ै अनमु�त प� �लन ुपन�छ । 

(छ) अनमु�त �वप�रत र �वीकृत �ा� भएको भ�दा बढ� स�लन र �शोधन गन� । 



     
(ज) परुाताि�वक, धा�म�क तथा सौ�दय�करणको मह�वका बहमु�ुय ढु�ा प�थरको उ�खनन,् स�लन तथा 

�ब�� �वतरण गन� र �व�प प�रवत�न हनेु गर� कुनै प�न कृयाकलाप स�ालन गन�। 

(झ) काय��व�ध �वप�रत वा अनमु�त न�लइ उ�खनन, स�लन/ओसारपसार, �व�� �वतरण तथा उ�ोग 

स�ालन गन� र �थानीय जै�वक �व�वधतामा उ�लेखनीय ��तकूल असर पान�। 

(ञ) नद� �कनारमा �न�म�त पवुा�धारज�य संरचनाको �व�प प�रवत�न हनेु गर� �व�प �वगान� र हानी 

नो�सानी हनेु अ�य कुनै काय� गन� । 

  (२) उ�लेिखत �नषे�धत काय� गरेको पाइएमा स�बि�धत �थानीय तह वा म��ालयले �य�ता 

उ�ोगह�लाई �च�लत कानून वमोिजम कावा�ह� गर� �व�तु, खानेपानी, संचार समेतका स�ुवधा 

�व�छेद गन� आदेश �दनेछ । य�तो आदेश पालना गन� सहयोग गनु� स�बि�धत �नकायको दा�य�व 

हनेुछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोिजमका �नषे�धत काय�ह� �च�लत कानूनमा �यव�था भए बमोिजम  

द�डनीय हनेुछन ्। 

 
 
 

प�र�छेद ६ 

अनगुमन तथा म�ुयांकन 

१६. �नद�शक स�म�तको गठनः (१) नद�ज�य पदाथ�को स�लन, भ�डारण, ओसारपसार र �ब�� �वतरण तथा 

यी पदाथ�मा आधा�रत उ�ोगको अनगुमन, म�ुयांकन तथा �नयमन गन� गराउनका ला�ग एक �ादेिशक 

�नद�शक स�म�त गठन ग�रनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको �ादेिशक �नद�शक स�म�तमा देहाय बमोिजमका पदा�धकार� रहने छन ्। 

(क) सिचव, उ�ोग, पय�टन, वन तथा वातावरण म��ालय   – संयोजक 

(ख) सिचव, म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय    – सद�य 

(ग) सिचव, आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ालय    – सद�य 

(घ) सिचव, आ�थ�क मा�मला तथा योजना म��ालय    – सद�य 

(ङ) वातावरण हेन� महाशाखा �मखु, म��ालय     – सद�य 

 (३) �ादेिशक �नद�शक स�म�तको काय��ववरण देहाय बमोिजम हनेुछ । 

(क) नद�ज�य पदाथ�को स�लन, भ�डारण, �शोधन तथा �ब���वतरण स�ब�धमा अनगुमन गर� 

�देश सरकारलाई सझुाव �दन ेसाथै अ�तर– �देश म��ालय, �थानीय तहह�बीच सम�वय 

गन� । 

(ख) यस स�ब�धी �ादेिशक नी�त, �नयम, मापद�ड तजु�मा, �नयमन, संशोधनका ला�ग �देश 

सरकारलाई सझुाव �दन े। 

(ग) यस स�ब�धी अ�तर�थानीय तहमा कुनै �ववाद भए सम�वय गर� �न�पण गन� । 



     
(घ) अ�तर�देश �ववाद भएमा म��ालय माफ� त ् म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयमा 

�ववादको �वषय पेश गन� । 

(ङ) आव�यकता अनसुार स�म�तले थप काय��ववरण आफै बनाई लागू गन� । 

(च) आव�यकतानसुार स�म�तले �व� वा अ�य आव�यक देिखएका �यि�लाई आम��ण गन� 

स�नेछ । 

१७. िज�ला अनगुमन तथा �यव�थापन स�म�त (१) नद�ज�य पदाथ� स�लन वा उ�ोग �थापना र स�ालन 

काय�को ��ताव काया��वयन हनुपुूव�, काया��वयन गदा� र काय� स�प� भैसकेप�छ वातावरणमा पन� 

�भावको अ�ययन, �व�षेण गर� सझुाव �दनका ला�ग देहाय वमोिजमको िज�ला अनगुमन तथा 

�यव�थापन स�म�त रहनेछ । 

 १) िज�ला सम�वय स�म�तको �मखु – संयोजक 

 २) �मखु िज�ला अ�धकार� वा �नजले तोकेको सहायक �मखु िज�ला अ�धकार�  - सद�य 

 ३) िज�ला �हर� �मखु – सद�य 

 ४) �ड�भजनल वन अ�धकृत – सद�य 

 ५) जल उ�प� �कोप काया�लयका �मखु वा सो काया�लय नभएको िज�लामा �ड�भजन �संचाई 

काया�लयको  �मखु – सद�य 

 ६) िज�ला घरेल ुतथा साना उ�ोग काया�लय वा घरेल ुतथा साना उ�ोग �वकास स�म�तको 

काया�लय �मखु –सद�य  

 ७) भ ूतथा जलाधार �यव�थापन काया�लय रहेको िज�लामा काया�लय �मखु – सद�य    

 ८) वािण�य काया�लय रहेको िज�लामा वािण�य काया�लयको �मखु  – सद�य 

 ९) िज�ला सम�वय अ�धकार� – सद�य–सिचव   

स�म�तले कुनै �नकायको ��त�न�ध वा �व�लाई आव�यकता अनसुार स�म�तको बैठकमा आम��ण 

गन� स�नेछ । 

(२) िज�ला अनगुमन तथा �यव�थापन स�म�तको काय��ववरण देहाय बमोिजम हनेुछ । 

(क) नद�ज�य पदाथ� स�लन हनु े �े�ह�को �थलगत सव��ण गर� �वीकृत �ारि�भक 

वातावरणीय पर��ण वा वातावरणीय �भाव मू�या�न (IEE/EIA) को �ावधान र ती ��तवेदन 

�वीकृत वा काया��वयन भएप�छ आएका प�रवत�न समेतको लेखाजोखा गर� नद�ज�य पदाथ� 

स�लन गन� स�कने �थानको न�शा स�हतको �ववरण, �नका�न स�कने नद�ज�य पदाथ�को 

�क�सम र प�रमाण समेत य�कन गर� स�बि�धत �थानीय तहमा ��तवेदन पेश गन� । 

(ख) िज�ला �भ� �थापना हनेु उ�ोगले वातावरण, कृ�ष, मानवब�ती, पानीका मूल, ताल, ऐ�तहा�सक 

तथा धा�म�क पोखर�, मह�वपूण� �ोत स�पदा र भौ�तक संरचना लगायतमा पान� स�ने �भाव 

बारे ��ताव, वातावरणीय ��तवदेनको अ�ययन, �फ�ड �नर��ण गर� िज�ला सम�वय स�म�त 

माफ� त म��ालयलाई राय सझुाव �दने । 



     
(ग) िज�लामा स�ा�लत नद�ज�य पदाथ�मा आधा�रत उ�ोगले स�ालनका �ममा वा स�ालन 

प�ात ्पान� असर बारे अ�ययन, �नर��ण गर� ��तवेदन �दने । 

(घ) नद�ज�य पदाथ� स�लन, घाटग�ी, ढुवानी र �ब�� स�ब�धी �थानीय तहको काय�योजना 

काया��वयन पूव�, काया��वयन चरण र काय� स�प� भैसकेप�छ पन� स�ने सामािजक, आ�थ�क र 

वातावरणीय �भावबारे अ�ययन, �नर��ण र �व�ेषण गर� ��तवेदन �दने । 

(ङ) नद�ज�य पदाथ�को स�लन,् �शोधन र �व�� �वतरण स�ब�धी ��ताव स�ब�धमा �थानीय 

तहबाट अनरुोध भै आएमा अ�ययन, �नर��ण गर� राय सझुाव �दने । 

(च) नद�ज�य पदाथ�को स�लन,् भ�डारण र �शोधनको काय� कानूनस�मत काया��वयन भए 

नभएको हेर� �नयमन गन�का ला�ग म��ालयलाई �सफा�रस गन� । 

(छ) सडकको भारवाहन �मता भ�दा बढ� ओसारपसार भएमा वा �वीकृत मापद�ड वा �थानीय 

तहसँग भएको स�झौता �वप�रत स�लन र �शोधन वा �व�� भएमा �नयमन गन� �यव�था  

�मलाउने । 

(ज) अ�तर �थानीय तह वा अ�तर िज�ला �े�ा�धकार वा यस स�ब�धी अ�य कुनै �वषयमा कुनै 

�ववाद भए समाधानका ला�ग सम�वय गन� । आ�नो तहबाट हनु नस�न े भए �ादेिशक 

�नद�शक स�म�तमा �सफा�रस गन� । 

(झ) �नकासी �व��न तथा वातावरणीय स�तलुनका ���कोणबाट नद�ज�य पदाथ�को संकलन, 

�शोधन, भ�डारण, ओसारपसार र �नकासीमा अपनाउन ु पन� थप �यव�था वा �थानीय 

मापद�डको ला�ग म��ालयलाई �सफा�रश गन� । 

(ञ) नद�ज�य पदाथ� संकलन, �शोधन, ओसारपसार र �नकासी स�ब�धमा स�बि�धत तहबाट 

�ा�व�धक प�को जाँचबझु गन� र राय ��तवेदन माग भएमा राय सझुाव �दने । 

(ट) �वीकृत काय�योजना र �च�लत कानून �वप�रत गन�लाई कारवाह� गन� स�बि�धत �थानीय 

तहलाइ� �सफा�रस गन� । 

१८. �थानीय अनगुमन स�म�तः (१) �थानीय तहले �थानीय �तरमा स�लन, भ�डारण, ��सङ र 

�व���वतरण काय�को काया��वयन, सम�वय, अनगुमन र �नयमन गन� एवं �वीकृत मापद�ड र 

काय��व�धको पालना एवं गणु�तर स�ुनि�त गन� �थानीय तहको �मखु वा अ�य�को नेत�ृवमा अनगुमन 

स�म�त गठन गन�छ। 

 (२) �थानीय अनगुमन स�म�तको संरचना र काय��ववरण �थानीय तहको सभाले तोकेबमोिजम हनेुछ । 

प�र�छेद ७ 

�व�वध 

१९. वातावरणीय पनु��थापनाः (१) संकलन �े� वा आसपासका �े�मा काय� स�प� भईसकेप�छ ह�रयाल� 

�व��न, तटब�ध �नमा�ण, �थ�याउने पोखर� �नमा�ण, खोलाको बहाव �नय��ण गन� प�ी बाँध लगायतका 

भ–ू तथा जलाधार संर�ण ज�ता पनुस�था�पनाका काय�ह� गन� स�बि�धत �थानीय तहले �ारि�भक 



     
वातावरणीय पर��ण वा वातावरणीय �भाव मू�यांकन समेतको आधारमा योजना बनाइ� काया��वयन गनु� 

पन�छ । 

(२) नद�ज�य पदाथ� स�लन काय�बाट वातावरण, गाउँ ब�ती, कृ�ष भ�ूम, वन �े� र जलाधारमा 

��तकूल �भाव परेको अव�थामा खोला, नद� र आसपासका �े�को भ–ू बनौट, �ाकृ�तक स�ुदरता, वन 

जंगल, जलाधार र कृ�ष �णाल�लाई जीव�त रा� िज�ला अनगुमन तथा �यव�थापन स�म�तको 

�सफा�रसमा �थानीय तहले सो काय�मा त�काल रोक लगाई संर�ण र पनु��थानको काय��म स�ालन 

गनु� पन�छ । 

२०. �व�वधः (१) यो काय��व�ध लागू हनुपुवु� स�ालनमा रहेका उ�ोगले काय��वधी लागू भएको �म�तले एक 

म�हना�भ� आ�नो उ�ोगमा रहेको क�चा वा �शो�धत माल व�तकुो प�रमाण स�हतको �ववरण, �ा��को 

�ोत, चाल ुआ.व. को �ब�� �वतरणको प�रमाण र भावी योजना स�हतको ��तवेदन �थानीय तह, िज�ला 

अनगुमन तथा �यव�थापन स�म�त र म��ालयमा पेश गनु�पन�छ । त�प�ात ्स�लन तथा घाटग�ीमा 

भएको मौ�दातको �ववरण मा�सक �पमा स�बि�धत �थानीय तह र म��ालय मातहतको उ�ोग हेन� 

�नकाय र िज�ला अनगुमन तथा �यव�थापन स�म�तमा पेश गनु� पन�छ । 

(२) �लेट ढु�ा उ�खनन �थल स�बि�धत �थानीय तहबाट अनमु�त �लई वातावरणीय प�लाई �यान 

�दई �यवि�थत ढ�ले �च�लत कानून बमोिजम स�ालन गनु�पन�छ । 

(३) ढु�ा, �ग�ी, बालवुा, माटो, च�ान खानीको �पमा स�ालन गनु�पन� भएमा नेपाल सरकारले 

�यव�था गरे अनसुार हनेुछ । 

(४) यो काय��वधी पालन गन� गराउने काय�मा �ादेिशक �नद�शक स�म�त, िज�ला अनगुमन तथा 

�यव�थापन स�म�त र �थानीय अनगुमन स�म�तलाइ� �थानीय �शासनले आव�यक सहयोग गनु� पन�छ । 

(५) ढु�ा, �ग�ी, बालवुा, माटो, च�ान, दह�र, बह�रको, स�लन, �ब�� �वतरण तथा �सर 

उ�ोगमा काम गन� मजदरुको वीमा, �वा��य, सरु�ा ता�लम र सरु�ा साम�ी स�ब�धी �यव�था 

स�बि�धत �यवसायीले गनु� पन�छ । 

२१. थपघट तथा हेरफेरः (१) यो काय��व�ध आव�यकता अनसुार �देश सरकारले संशोधन गन� स�नेछ । 

२२. बाधा अ�काउ, फुकाउः (१) यस काय��व�धको काया��वयनमा कुनै बाधा अ�काउ आईपरेमा �देश 

सरकारले बाधा अ�काउ फुकुवा गन� स�नेछ । 

२३. खारेजी र बचाउः  (१) यो काय��व�ध लागू हनु ुप�हले नद�ज�य पदाथ�को स�लन, �व�� �वतरण तथा 

नद�ज�य पदाथ�मा आधा�रत उ�ोग �थापना स�ालन स�ब�धमा भए गरेका काम कारवाह� यसै काय��व�ध 

बमोिजम भए गरेको मा�नने छ । 

(२) यो काय��व�धले गरेको �यव�था �च�लत नेपाल कानूनसँग बािझएमा बािझएको हदस�म �वतः खारेज 

हनेुछ । 



     
अनसूुची– १ 

नद�ज�य पदाथ�मा आधा�रत उ�ोग �थापना र स�ालन अनमु�तका ला�ग �दन ुपन� दरखा�तको ढाँचा 

(दफा ३ को उपदफा १ संग स�बि�धत) 

�ी अ�य� / �मखु�यू । 

.......................................गा.पा. / न.पा. / उ.म.न.पा. 

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

�वषयः–  अनमु�तप� पाउँ भ�े बारे । 

महोदय, 

 देहाय बमोिजमको उ�ोग स�ालन गन� इ�छुक भएकोले मेरो/हा�ो फम�/क�पनीलाई अनमु�तप� 

�दान ग�र�दन ुहनु आव�यक कागजात स�हत यो �नवेदनप� पेश गरेको छु/छ� । लेिखएको �यहोरामा कुनै 

कुरा झ�ुा ठहरे �च�लत नेपाल कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला । 

१. फम�को पूरा नामः–  

२. फम�को पूरा ठेगानाः–  

३. उ�ोग स�ालन गन� �थान (िज.�प.एस. �वाइ�ट समेत) –  

४. उ�े�यः–  

५. पूजँीः–  

६. कारोबार गन� चीज तथा कामको �ववरणः–  

७. संल�न कागजातह�ः–  (फम� दता�को �माणप�, कर च�ुा �माणप�, नाग�रकताको �माणप�, 

नवीकरण गरेको �माण, �वघोषणा स�ब�धी कागज, कारोबार �थल जान ेबाटो स�हतको खे�ा न�सा) 

  दरखा�तवालाको नामः 

सह�ः 

दजा�ः 

नाग�रकता न�बरः 

स�पक�  न�बरः 

इ�त स�वत ्२०............. साल ........ गते रोज.............. शभुम ्



     
अनसूुची– २ 

नद�ज�य पदाथ�मा आधा�रत उ�ोग �थापना र स�ालनको अनमु�त प�को ढांचा 

(दफा ३ को उपदफा २ संग स�बि�धत) 

.................. उ.म.न.पा./न.पा./गा.पा. को काया�लय 

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

 

अनमु�तप� 

�ी .............................. 

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

महाशय, 

 तपाईको फम� / क�पनीले ................ स�ब�धी काय� गन�को ला�ग यस काया�लयमा पेश 

गनु�भएको �नवेदन र संल�न कागजात उपर कारवाह� हुँदा �म�त .......................... को �नण�यानसुार 

.......................... काय� गन�गर� यो अनमु�तप� �दईएको छ । �च�लत कानून बमोिजम गनु� गराउन ु

होला । 

१. अनमु�त �ा� गन� फम� क�पनीको नामः 

२. फम�/क�पनी संचालकको नामः 

३. ठेगानाः 

४. फम� क�पनी स�ालन हनेु �थानः 

५. चार �क�लाः 

  

अनमु�तप� �दान गन� अ�धकृतको 

नामः 

दजा�ः 

द�तखतः 

�म�तः 

��ट�यः यो अनमु�तप� हराएमा, �या�तएमा वा ना�सएमा अक� �माणप� �लन �नयमानसुार द�तरु ला�नेछ । 



     
अनसूुची– ३ 

नद�ज�य पदाथ�को स�लन स�बि�ध मापद�ड 

(दफा ४ संग स�बि�धत) 

 

�.सं. �ववरण तराई �भ�ी मधेशमा पहाडी ��ेमा 

(क) तालतलैया र धा�म�क मह�वका पोखर� १ �क. �म. बा�हर ६०० �म. बा�हर 

(ख) हाईटे�सन लाईनबाट १ �क. �म. बा�हर ५०० �म. बा�हर 

(ग) िश�ण सं�था, �वा��य सं�था, धा�म�क सां�कृ�तक 

र परुाताि�वक मह�वका �थान, सरु�ा �नकायबाट 

२ �क.�म. बा�हर १.५ �क. �म. बा�हर 

(घ) �नकु�, आर� �े� १.५ �क.�म. बा�हर ७०० �म. बा�हर 

(ङ) घनाबि�तबाट १.५ �क.�म. बा�हर ७०० �म. बा�हर 

(च) बन �े�बाट १.५ �क �म. बा�हर ७०० �म. बा�हर 

(छ) प�ी एवं झोलुंगे पलुबाट १ �क. �म. बा�हर ५०० �म. बा�हर 

(ज) राजमाग�बाट १ �क. �म. बा�हर ३०० �म. बा�हर 

(झ) अ�तरा���य �समाना�भ� कि�तमा २ �क.�म. 

बा�हर 

कि�तमा १.५ 

�क.�म. बा�हर 

 

  



     
अनसूुची – ४ 

नद�ज�य पदाथ�मा आधा�रत उ�ोग �थापना र स�ालन स�बि�ध मापद�ड 

(दफा ४ संग स�बि�धत) 

�.सं. �ववरण तराई �भ�ी मधेशमा पहाडी ��ेमा 

क. नद�, खोलाको वषा�तको �वाह सीमा �कनार १ �क. �म. बा�हर ६०० �म. बा�हर 

ख. तालतलैया र ऐ�तहा�सक धा�म�क मह�वका पोखर� 

तथा घाट�े� 

१.५ �क. �म. बा�हर १ �क. �म. बा�हर 

ग. हाईटे�सन लाईनबाट ७०० �म.  ५०० �म.  

घ. िश�ण सं�था, �वा��य सं�था, धा�म�क सां�कृ�तक 

र परुाताि�वक मह�वका �थान, सरु�ा �नकायबाट 

२ �क.�म. बा�हर १.५ �क.�म. बा�हर 

ङ. �नकु�, आर� �े� २ �क.�म. बा�हर १ �क.�म. बा�हर 

च. घनाबि�तबाट २ �क.�म. बा�हर १ �क.�म. बा�हर 

छ. वन �े�बाट २ �क.�म. बा�हर १ �क.�म. बा�हर 

ज. प�ी एवं झोलुंगे पलुबाट १ �क. �म. बा�हर ७०० �म. बा�हर 

झ. राजमाग�बाट १ �क. �म. बा�हर ७०० �म. बा�हर 

ञ. अ�तरा���य �समाना�भ� कि�तमा २ �क.�म. 

बा�हर 

कि�तमा १.५ 

�क.�म. बा�हर 
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अनसूुची – ५ 

नद�ज�य पदाथ�मा आधा�रत उ�ोगले पेश गनु�पन� वा�ष�क �ववरणको नमनुा 

(दफा ३ को उपदफा ८ संग स�बि�धत) 

उ�ोगको नाम र ठेगाना 

वा�ष�क �ववरण 

आ. व. ........ 

नद�ज�य पदाथ�को आ�दानी स�ब�धी �ववरण नद�ज�य पदाथ�को �ब�� स�ब�धी �ववरण नद�ज�य पदाथ�को मै�दात  स�ब�धी �ववरण 

�स.नं. नद�ज�य 

पदाथ�को 

�ोत 

�म�त न�दज�य 

पदाथ�को 

नाम 

प�रमाण (घ.�फ. 

वा घ. �म.) 

कै�फयत �स.नं. न�दज�य 

पदाथ�को नाम 

प�रमाण (घ.�फ. 

वा घ. �म.) 

कै�फयत �स.नं. न�दज�य 

पदाथ�को 

नाम 

प�रमाण (घ.�फ. 

वा घ. �म.) 

कै�फयत 

   ढंुगा           

   �गट�           

   बालवुा           

   �म�कट           

              

 

तयार गन�              �मािणत गन� 

नाम र पद              नाम र पद 

ह�ता�र              ह�ता�र 

�म�त               �म�त 

               उ�ोगको छाप 


