
वालुवा प्रशोधन गने उद्योगको अनुमति, दिाा िथा तनयमन सम्बन्धी कायातवतध २०७७  

 

१ बालुवा प्रशोधन गने उद्योगको अनुमतिको लातग तनवेदन साथ पेश गनुा पने आवश्यक कागजाि 
क) रीतपरू्वकको निर्ेदि 

ख) पररयोजिाको नर्र्रण  

ग) िेपाली िागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप र्ा नर्दशेी िागररक भए राहदािीको प्रनतनलनप 

घ) निर्ेदक फमव र्ा कम्पिी भएमा फमव र्ा कम्पिी दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप 

ङ) उद्योग रहिे स्थािको िक्ाांकि ्नहतको नर्र्रण 

च) प्रनतनिनि नियकु्त गरेको भए अनततयारी पत्र र अनततयारर्ालाको पररचय खलु्िे कागजात 

छ) नर्दशेी लगािीमा उद्योग ा्ंचालि गि ेभए नर्देशी लगािी स्र्ीकृनत भएको पत्र 

ज) ्ाझेदारीमा उद्योग स्थापिा गिव चाहकेो भए ्ाझेदार बीच भएको ्म्झौता 

झ) उद्योग स्थापिा गिे क्षेत्रको गाउँपानलका र्ा िगरपानलकाको न्फाररश 

ञ) निर्ेदक कम्पिी भएमा 

i. कम्पिी दताव प्रमाणपत्र 

ii. स्र्ीकृत प्रर्न्िपत्र तथा नियमार्लीको प्रनतनलनप 

iii. ा्ंचालक ्नमनतको निणवय 

iv. अद्यार्निक शेयर लगत 

v. अनघल्लो आनथवक र्र्वको लेखापरीक्षण प्रनतर्ेदि र करचकु्ता प्रमाणपत्र 

ट) ्म्बनन्ित निकायबाट उद्योग दताव ्म्बन्िमा य्ै कायवनर्निले तोनकए बमोनजमको दरुी खुल्िे प्रमानणत कागजात 
ठ) कच्चा पदाथव आपनूतवको  बैिानिक स्रोत खलु्िे कागजात  

ड) उद्योग रहिे स्थलको जग्गाििी प्रमाण पजुाव/ नलज नलएको भए ्म्झौताको प्रनत 

ढ) उद्योग ा्ंचालिबाट हुिे नर्पद ्जोनखम न्यिूीकरण ्म्बन्िमा स्थािीय तहको न्फारर् 

ण) स्थािीय तहबाट प्रमानणत भएको उद्योगको उत्पादि क्षमता खलु्िे कागजात  

त) Location Topo िक्ामा अक्षाांश दशेान्तर खलेुको कागजात  

थ) प्राइभेट/्ाझेदारी फमव भएमा अद्यार्निक िनर्करण भएको उद्योग दताव प्रमाणपत्र 

२ बालुवा प्रशोधन गने उद्योगको दिााको लातग तनवेदन साथ पेश गनुा पने आवश्यक कागजाि 
क) उद्योग दताव निर्ेदि फाराम 

ख) अिमुनत पत्र 

ग) स्र्ीकृत र्ातार्रणीय अध्ययि प्रनतरे्दि 

३ वालुवा प्रशोधन गने उद्योग दिााका लातग दुरी सम्बन्धी मापदण्ड: 
क्र. ा्ं. नर्र्रण कायम दरूीको मापदण्ड दरुी प्रमानणत गिे निकाय 

तराइ / नभत्री मिेश 

र चरेु क्षेत्रको हकमा 

पहाडी र नहमाली 

क्षेत्रको हकमा 

१.  राजमागवको राईट अफ र्े बाट ३०० नमटर 
२०० नमटर ्म्बनन्ित प्रदशे ्डक 

नडनभजि कायावलय 

२.  खोला र्ा िदी नकिारबाट ५०० नमटर २०० नमटर ्म्बनन्ित स्थािीय तह 



३.  

नशक्षण ा्ंस्था‚ स्र्ास््य 

ा्ंस्था‚ िानमवक‚ ्ाांस्कृनतक‚ 

परुातानत्र्क महत्र्का स्थाि 

तथा ्रुक्षा निकायबाट 

१ नकलोनमटर 

 

५०० नमटर 
्म्बनन्ित स्थािीय तह 

४.  पककी पलुबाट ५०० नमटर ५०० नमटर ्म्बनन्ित स्थािीय तह 

५.  अन्तरावनरिय न्माबाट २ नकलोनमटर २ नकलोनमटर ्म्बनन्ित स्थािीय तह 

६.  र्ि‚ निकुञ्ज तथा आरक्षबाट १ नकलोनमटर 
५०० नमटर ्म्बनन्ित प्रदशे र्ि 

नडनभजि कायावलय 

७.  घिा बस्तीबाट १ नकलोनमटर ५०० नमटर ्म्बनन्ित स्थािीय तह 

८.  हाईटेन््ि लाईिबाट २०० नमटर 
२०० नमटर ्म्बनन्ित नर्द्यतु ्

प्रानिकरण कायावलय 

९.  
ऐनतहान्क ताल‚ तलैया‚ 

जलाशय र पोखरीबाट 
५०० नमटर 

५०० नमटर 
्म्बनन्ित स्थािीय तह 

१०.  चरेु पहाडको फेदीबाट १ नकलोनमटर 
१ नकलोनमटर ्म्बनन्ित प्रदशे र्ि 

नडनभजि कायावलय 

४ जग्गा सम्बन्धीीः 
क) उद्योगको  स्र्ानमत्र्मा रहकेो कम्तीमा २० रोपिी (१०१७५ र्गवनमटर) जग्गा  

ख) उद्योगको आफ्िै स्र्ानमत्र्मा जग्गा िभएमा नलजमा नलएको भए कनम्तमा ५ (पाँच) र्र्वको ्म्झौता 

५ उद्योग अनुमति िथा दिाा प्रतिया 
क) उद्योगको अिुमनतका लानग मानथ दफा १ मा उनल्लनखत  कागजात पेश गिे । 
ख) नर्भागले कागजात रुज ुगरी औद्योनगक तथा लगािी प्रर्र्द्वि बोडव ्मक्ष प्रस्तार् पेश गिे । 
ग) औद्योनगक तथा लगािी प्रर्र्द्वि बोडवबाट स्र्ीकृत भए पश्चात् ्म्बनन्ित निकायबाट र्ातार्रणीय अध्ययि 

प्रनतरे्दि स्र्ीकृत गराई पेश गिे । 
घ) उद्योग दतावका लानग मानथ दफा २ बमोनजमको अिुमनत पत्र  र ४ मा उनल्लनखत  कागजात पेश गिे। 
ङ) ा्ंलग्ि कागजात रुज ूगरी उद्योग दताव गिे ।   
च) उद्योग ा्ंचालि गिुव परू्व दताव गिे निकायले अिगुमि गरी नर्भाग्मक्ष प्रनतर्ेदि पेश गिे ।  

 
६ पालना गनुापने शिाहरीः 

- उद्योग स्थापिा गदाव ्ाईड डे्रि‚ नहलो नथग्रिे पोखरी‚ फोहोर पािी प्रशोििको व्यर्स्था र र्ाय ुप्रदरू्णको 

लानग आर्श्यक व्यर्स्था गिुवपिेछ । 

- उद्योगले आफुलाई चानहिे कच्चा पदाथव  न्ि ैिनद र्ा  र्िके्षत्रबाट उत्खन्ि गरर प्रशोिि गिव पाउिे छैि ।  

- दताव गिुव परू्व र्ातार्रणीय अध्ययि प्रनतरे्दि स्र्ीकृत गराउिु पिेछ । 

- र्ातार्रणीय अध्ययि प्रनतरे्दिमा उल्लेनखत शतवहरु पणूव रुपमा पालिा गिुवपिे छ ।  

 
७ अनुगमन सतमति 
र्ालरु्ा प्रशोिि गिे उद्योगहरुले अिमुनत/ दतावका बखत नििावररत मापदण्ड पालिा गरे िगरेको ्म्बन्िमा अिगुमि 

गरी प्रनतर्ेदि पेश गिव दहेाय बमोनजमको अिगुमि ्नमनत रहिेछ । 



क. निदशेक  प्रनर्नि शाखा, उद्योग नर्भाग       ा्ंयोजक 

ख.  अनिकृत प्रनतनिनि  अिमुनत दताव शाखा, उद्योग नर्भाग       ्दस्य 

ग. अनिकृत प्रनतनिनि प्रानर्निक योजिा शाखा, उद्योग नर्भाग      ्दस्य 

घ. ्म्बनन्ित स्थािीय तहको प्रनतनिनि         ्दस्य 

ङ. नजल्ला प्रशा्ि कायावलयको अनिकृत प्रनतनिनि       ्दस्य 

च. ्म्बनन्ित उद्योग ा्ंघ/ ा्ंगठिको प्रनतनिनि         ्दस्य 

 


