विष्फोटक पदार्थको आयात, ओसारपसार, सञ्चय र प्रयोगको इजाजत प्रदान गने
सम्बन्धी

कायथविधध, २०७३
(स्वीकृत मिततिः २०७३।०२।१८)

प्रस्तािनााः
औद्योगिक प्रततष्ठान, ववकास तनिााणका आयोजना लिायतका क्षेत्रहरुिा प्रयोि िरिने ववष्फोटक
पदार्ाहरुको आपूतता, ओसािपसाि, भण्डािण ि प्रयोिलाई व्यवस्स्र्त िना ववष्फोटक पदार्ा ऐन, २०१८ को
दफा १४ को अधीनिा िही नेपाल

सिकािले यो कायाववगध जािी ििे को छ ।

१. संक्षक्षप्त नाि ि प्रािम्भिः
क. यस कायाववगधको नाि ‘विष्फोटक पदार्थको आयात, ओसारपसार, सञ्चय र प्रयोगको इजाजत प्रदान
गने
सम्बन्धी

कायथविधध, २०७३’ िहे को छ

।

ख. यो कायाववगध स्वीकृत भएको मिततदे खख प्रािम्भ हुनेछ ।
२.स्वीकृतत मलनुपननिः प्रचमलत नेपाल कानून बिोस्जि स्र्ावपत औद्योगिक प्रततष्ठान, ववकास तनिााण
आयोजना वा अन्य कुनै तनकायलाई आवश्यक पनन ववष्फोटक पदार्ाको खिीद, आपूतता, ओसािपसाि,
भण्डािण ि प्रयोि िनाका लागि नेपाल सिकािको पव
ा वीकृती मलनप
ू स्
ु नन छ ।
३. मसफारिस सम्बन्धी व्यवस्र्ािः
क.औद्योगिक प्रततष्ठान, ववकास तनिााण आयोजना वा अन्य कुनै तनकायलाई आवश्यक पनन ववष्फोटक
पदार्ाको आयात, खरिद, ओसािपसाि, भण्डािण ि प्रयोिको अनि
ु तत मलनका लागि सम्बस्न्धत िन्त्रालय
वा केन्रीय तनकायले

तनम्न ववषयहरु खल्
ु ने ििी िह
ृ िन्त्रालयिा मसफारिस िनुा पननछ ।

१) आयोजना÷औद्योगिक प्रततष्ठान सञ्चालनको अनुितत पत्रिः
२) सम्बस्न्धत तनकायसंिको सम्झौता पत्रिः
३) ववष्फोटक पदार्ाको ववविणिः
४) खरिद िरिने स्र्ान÷िुलुकिः
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५) प्रयोि ि भण्डािण िरिने स्र्ानिः
ख. खण्ड ‘ख’ बिोस्जिको मसफारिस सार् ववष्फोटक पदार्ा ढुवानी, भण्डािण ि प्रयोि िरिने स्जल्लाको
स्जल्ला सिु क्षा समिततको तनणाय सहहत अनस
ु च
ू ी १ को ढााँचािा िाि फािि भिी मसफारिस िनप
ुा नन छ
।
४.सहितत मलनप
ु ननिः िह
ृ िन्त्रालयले औद्योगिक प्रततष्ठान, ववकास तनिााण आयोजना वा अन्य कुनै
तनकायलाई आवश्यक पनन ववष्फोटक पदार्ाको खिीद, ढुवानी, भण्डािण ि प्रयोि सम्बन्धिा सम्बस्न्धत
िन्त्रालय वा केन्रीय तनकाय ि स्जल्ला सुिक्षा समिततको मसफारिस सिेत संलग्न िाखी नेपाल
सिकाि िक्षा िन्त्रालयको सहिततका आधाििा स्वीकृती हदनेछ ।िक्षा िन्त्रालयले आवश्यक ठानेिा
ववष्फोटक पदार्ाको ववशेषज्ञ सहहतको टोली िठन ििी स्र्लित अध्ययनको आधाििा सहिती हदन
सक्ने छ ।
५.अनुितत हदनेिः िक्षा िन्त्रालयको सहिती प्राप्त भएिा िह
ृ िन्त्रालयले ववदे शबाट आयात िनन
ववष्फोटक पदार्ाको खिीद, ढुवानी, भण्डािण ि प्रयोि िनाका लागि अनि
ु तत पत्र प्रदान ििी पििाष्र
िन्त्रालयिा ि नेपाली सेनाबाट उपलब्ध हुने ववष्फोटक पदार्ाको हकिा िक्षा िन्त्रालयिा अनस
ु च
ु ी २
बिोस्जिको ढााँचािा लेखी पठाउने छ । ववदे शबाट खरिद िनन ववष्फोटक पदार्ाको हकिा एक वषाको
आयात अनुितत हदइने छ ।
६.आपूतता, ढुवानी ि भण्डािण सम्बन्धी व्यवस्र्ािः

औद्योगिक प्रततष्ठान, ववकास तनिााण आयोजना वा

सम्बस्न्धत तनकायले ववष्फोटक पदार्ाको आपुतता, ढुवानी ि भण्डािण िदाा नेपाली सेनाको प्रत्यक्ष
तनििानीिा िहे ि िनप
ुा ननछ ि प्रयोि ििे को ववष्फोटक पदार्ाको ववविण अनुसुची ३ बिोस्जिको ढााँचािा
नेपाल सिकाि िह
ुा ननछ ।
ृ िन्त्रालय ि सम्बस्न्धत तनकायिा प्रत्येक तीन÷तीन िहहनािा पेश िनप
७.प्रयोिकताा सम्बन्धी व्यवस्र्ािः औद्योगिक प्रततष्ठान, ववकास तनिााण आयोजना वा तनकायले ववष्फोटक
पदार्ाको सुिक्षक्षत प्रयोि िनाका लागि ववष्फोटक पदार्ा ऐन ि तनयिावली बिोस्जि इजाजत प्राप्त
प्रयोिकतााबाट िात्र प्रयोि िनप
ुा नन छ । ववष्फोटक पदार्ाको प्रयोि िदाा सम्बस्न्धत औद्योगिक
प्रततष्ठान, ववकास तनिााण आयोजना वा तनकायले नेपाली सेना वा सशस्त्र प्रहिी वा नेपाल प्रहिीको
िोहवििा िात्र प्रयोि िनप
ुा नन छ ।
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८.अनुिततको म्याद र्प सम्बन्धी व्यवस्र्ािः तोककएको म्यादमभत्र ववष्फोटक पदार्ाको आपूतता हुन
नसकेिा सम्बस्न्धत िन्त्रालय÷केस्न्रय तनकायको मसफारिसिा िह
ृ िन्त्रालयले आवश्यकतानुसाि म्याद
र्प िना सक्नेछ ।
९. अनुििन सम्बन्धी व्यवस्र्ािः
क. केन्रीय अनि
ु िन समिततिः ववष्फोटक पदार्ाको आयात, ओसािपसाि, सञ्चय ि प्रयोिको अनि
ु िनका
लागि केन्रीयस्तििा दे हाय बिोस्जिको अनुििन समितत िहनेछ ।
१. िह
ृ िन्त्रालय, ववपद् व्यवस्र्ापन िहाशाखाका िहाशाखा प्रिुख -संयोजक
२. िक्षा िन्त्रालयका सम्बस्न्धत शाखाका शाखा प्रिख
ु

-सदस्य

३. सम्बस्न्धत िन्त्रालयको सम्बस्न्धत शाखाका शाखा प्रिुख

-सदस्य

४. िह
ृ िन्त्रालय, लािू औषध तनयन्त्रण शाखाका उपसगचव

-सदस्य–सगचव

समिततले औद्योगिक प्रततष्ठान, ववकास तनिााण आयोजना वा तनकायहरुिा आफै वा कुनै किाचािी खटाई
अनुििन िना सक्नेछ ि समिततले आवश्यक ठानेिा अन्य ववशेषज्ञलाई सिेत आिन्त्रण िना सक्ने छ ।
ख. स्जल्ला अनि
ु िन समिततिः १) ववष्फोटक पदार्ाको आयात, ओसािपसाि, सञ्चय ि प्रयोिको अनि
ु िन
काया िना दे हायको स्जल्लास्तिीय अनुििन समितत िहनेछ
१. प्रिख
ु स्जल्ला अगधकािी

संयोजक

२. स्र्ानीय ववकास अगधकािी

सदस्य

३.नेपाली सेनाका स्र्ानीय प्रिुख

सदस्य

४.स्जल्ला प्रहिी कायाालय प्रिख
ु

सदस्य

५. सशस्त्र प्रहिीको स्र्ानीय प्रिुख

सदस्य

६. िास्ष्रय अनुसन्धान कायाालयको स्र्ानीय प्रिुख
७. सहायक प्रिुख स्जल्ला अगधकािी

।

सदस्य
सदस्य–सगचव

3

२) स्जल्ला अनुििन समिततले आवश्यकतानुसाि सम्बस्न्धत ववषयका ववज्ञ लिायतका अन्य
पदागधकािीलाई
आिन्त्रण िना सक्नेछ ।
३) स्जल्लास्तिीय अनुििन समिततले ववष्फोटक पदार्ाको आयात, ढुवानी, भण्डािण ि प्रयोि सम्बन्धी
ववषयहरुको अनुििन ििी नेपाल

सिकाि िह
ुा ननछ ।
ृ िन्त्रालयिा प्रततवेदन पेश िनप

१०.नाका परिवतानिः कुनै कािणवश अनुितत पत्रिा तोककएको भन्साि नाकाबाट ववष्फोटक पदार्ा आयात
िना नसककने अवस्र्ा भएिा िह
ृ िन्त्रालयले औगचत्यता हे िी नाका परिवतान िनन अनुितत प्रदान िना
सक्नेछ ।
११. आयात भएको जानकािी हदनुपननिः ववदे शबाट आयात िरिएको ववष्फोटक पदार्ाको ववविण सम्बस्न्धत
भन्साि कायाालय ि आयातकतााले आयात भएको मिततले ७ हदन मभत्र िह
ृ िन्त्रालयिा जानकािी
हदनुपननछ ।
१२.काि नलाग्ने ववष्फोटक पदार्ा नष्ट िननिः िैि सैतनक औद्योगिक प्रततष्ठान, ववकास तनिााण
आयोजनाहरुले खरिद ििे को ववष्फोटक पदार्ाहरु काि नहदने भई नष्ट िनप
ुा नन भएिा सम्बस्न्धत
आयोजनाले ववष्फोटक पदार्ाको सुिक्षा िनन नेपाली सेनाको युतनटलाई नष्ट िरिहदने सम्बन्धिा
अनिु ोध िनप
ुा ननछ ि सो अनिु ोध बिोस्जि नेपाली सेनाको ववशेषज्ञबाट तनिीक्षण ििी नष्ट िना
मसफारिस ििे िा स्जल्ला सुिक्षा समिततको तनणायानुसाि अमभलेख िाखी सम्बस्न्धत आयोजनाका
प्रतततनगध सिेतको उपस्स्र्तीिा सुिक्षक्षत स्र्ानिा नष्ट िनप
ुा ननछ । यसिी नष्ट िदाा लाग्ने सािग्री ि
खचाको व्यवस्र्ा सम्बस्न्धत प्रततष्ठान÷आयोजनाले

िनप
ुा ननछ ।

१३.जिेडा हुन आउने ववष्फोटक पदार्ाको व्यवस्र्ापनिः िैि सैतनक औद्योगिक प्रततष्ठान वा ववकास
तनिााण आयोजनाहरुले खरिद ििे का ववष्फोटक पदार्ाहरु आयोजना तनिााण सम्पन्न भएपश्चात
िौज्दात िहे िा सम्बस्न्धत औद्योगिक प्रततष्ठान, ववकास तनिााण आयोजना वा अन्य तनकायले ती
ववष्फोटक पदार्ाहरुको स्जल्ला अनि
ु िन समिततको सिन्वयिा उगचत व्यवस्र्ापन िनप
ुा नन छ ।
१४.सिकािी तनकायको दातयत्विः ववकास तनिााण आयोजनाको कायाान्वयन तर्ा सियिै सम्पन्न िना
सहजीकिण िनुा सम्बस्न्धत सिकािी अगधकािीको दातयत्व हुनेछ ।
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१५.तनदन शन पालना िनप
ुा ननिः यो कायाववगधको कायाान्वयनको क्रििा िुह िन्त्रालयले सिय सियिा
आवश्यक तनदन शनहरु जािी िना सक्नेछ । सो को पालना िनुा सम्बस्न्धत तनकायको दातयत्व हुने छ
।
१६.ववववधिः औद्योगिक प्रततष्ठान, ववकास तनिााण आयोजना वा तनकायले ववष्फोटक पदार्ा ढुवानी िनन
साधन ि सो को एस्कटा को तनमित्त छुट्टै सवािी साधनको व्यवस्र्ा िनप
ुा ननछ ि वपकेहटङ्ि तर्ा
एस्कहटा ङ्ि खचा सम्बस्न्धत आयोजनाले व्यहोनुा पननछ ।
१७.वाधा अड्काउ फुकाउनेिः यस कायााववगधको कायाान्वयनको मसलमसलािा द्ववववधा उत्पन्न भएिा िह
ृ
िन्त्रालयले वाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।

अनुसुची १
...................... आयोजना÷उद्योिको
ववष्फोटक पदार्ा िाि फािाि
१. आयोजना÷उद्योिको ववविणिः

२. ववष्फोटक पदार्ा सम्बन्धी ववविणिः

क) आयोजना÷उद्योिको नाि, ठे िानािः

(क) ववष्फोटक पदार्ाहरुको नाि ि आवश्यक
परििाणिः

ख) ववष्फोटक पदार्ा प्रयोि िनन स्र्ानिः

(ख) कुल आवश्यक पनन ववष्फोटक पदार्ाको
ववविणिः

ि) ववष्फोटक पदार्ा प्रयोि िनन उद्दे श्यिः

(ि) िामसक खचाको ववविणिः

घ) आयोजना÷उद्योिको अवगधिः

(घ) वावषाक खपत परििाणिः

ङ) शुरु मिततिः

(ङ) आवश्यकताको पुष्ट्याईिः

च) पुिा हुने मितत (अनुिातनत)M

(च) यस अतघ स्वीकृत भएको परििाणिः

छ) आयोजना÷उद्योिको कुल लाितिः

(छ) तनकाशा लिेको मितत ि परििाणिः

ज) आयोजना÷उद्योिको वावषाक उत्पादन

(ज) पहहला स्वीकृत भै आयात हुन बााँकी
परििाणिः
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क्षितािः
झ) आयोजना÷उद्योि संचालन िना स्वीकृत

(झ) हालसम्िको आम्दानी खचा ि बााँकीको
ववविणिः

भएको अस्ततयािीिः

ञ) भण्डािण िनन स्र्ान ि क्षितािः
३. ववष्फोटक पदार्ाको ढुवानी सम्बन्धीिः

४. सुिक्षा व्यवस्र्ा

क) इस्न्र प्वाइन्ट (ववदे शबाट आयात िनन

(क) ढुवानी िदााको सिु क्षा व्यवस्र्ािः

भएिा):
ख) भण्डािण िनन स्र्लसम्ि ढुवानी िनन

(ख) भण्डािणको सुिक्षा व्यवस्र्ािः

साधनिः
ि) ढुवानी िनन मितत ि सियिः

(ि) भण्डािण िरिएका स्र्ानबाट आयोजना
स्र्लसम्ि लााँदा, प्रयोि िदाा ि कफताा
ल्याउाँ दाको सुिक्षा व्यवस्र्ािः

घ) ढुवानी िनन आगधकारिक व्यस्क्तको दजाा,
नािर्ि ि परिचयपत्रिः
५. प्रयोिकतााको

६. साइट इन्चाजाकोिः

दस्तखतिः

दस्तखतिः

दजाािः

दजाािः

नािर्ििः

नािर्ििः

७.आयोजना÷उद्योि प्रिुखकोिः

८. सुिक्षा अगधकृतकोिः

दस्तखतिः

दस्तखतिः

दजाािः

दजाािः

नािर्ििः

नािर्ििः

कायाालयको छापिः

कायाालयको छापिः
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९. आयोजना÷उद्योि नस्जक िहे को नेपाली

१०. प्रिख
ु स्जल्ला अगधकािीकोिः

सेनाको युतनटपततकोिः
दस्तखतिः

दस्तखतिः

दजाािः

दजाािः

नािर्ििः

नािर्ििः

कायाालयको छापिः

कायाालयको छापिः

अनुसुची २
ववषयिः ववष्फोटक पदार्ा खिीद तर्ा आयात स्वीकृतत सम्वन्धिा ।
श्री पििाष्र िन्त्रालय,
कन्सल
ु ि ववभाि,
त्रत्रपुिेश्वि, काठिाडौं ।

प्रस्तुत ववषयिा प्रबदा क श्री ..............द्वािा तनिााणाधीन ........... िेिावाट क्षिताको ................
जलववद्यत
ु आयोजनाको सरु
ु ङ्ि, पाविहाउस लिायतका संिचनाहरुको तनिााणका लागि आवश्यक पनन
तपमसलका ववस्फोटक पदार्ाहरु ............. बाट खरिद ििी

नेपाली सेनाको तनििानीिा आयोजना

स्र्लसम्ि सुिक्षक्षत ढुवानी, भण्डािण तर्ा प्रयोि िना हदने अनुिततको लागि ऊजाा िन्त्रालयको
च.नं........... मितत ................ को मसफारिश भई आएको ि िक्षा िन्त्रालयको च.नं. ............. मितत
............... को प्राप्त सहितत अनुसाि .................बाट खरिद ििी ल्याउनुपनन तनम्न ववष्फोटक पदार्ाहरु
दे हायका शता तर्ा बन्दे जहरु अतनवाया पालना एवं कायाान्वयन िनन÷ििाउने ि NOC

प्राप्त मिततले ..............मभत्र .............. भन्साि नाकाबाट आयात िरिसक्नप
ु नन ििी आयात स्वीकृतत
हदइएको व्यहोिा मितत ................. को तनणायानुसाि अनुिोध छ ।
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ववस्फोटक पदार्ाको ववविणिः
क्र.सं.

ववष्फोटक पदार्ाको नाि

खरिद िरिने

खरिद िरिने स्र्ान

आयात िरिने नाका

परििाण

पालना गननथ पने शतथ तर्ा बन्दे जहराः
१.

स्वीकृत परििाणका ववस्फोटक पदार्ाहरू ......................बाट खरिद हुने ।

२.

ववष्फोटक पदार्ा ढुवानी िदाा नेपाल प्रवेश ववन्द ू ....................बाट आयोजनास्र्लसम्ि
ढुवानीकतााको परिचयपत्रधािी व्यस्क्त सार्ैिा िहने ।

३.

ववष्फोटक पदार्ाहरु नेपाली सेनाको बंकिघििा भण्डािण ििी तनम्नानुसािको शता पूिा िनप
ुा नन ।
➢ ववष्फोटक पदार्ाहरु भण्डािण स्र्ल दे खख प्रयोिस्र्लसम्ि ढुवानीको लागि कस्म्तिा
िा नघटाई नेपाली सेनाबाट स्कटा को व्यवस्र्ा िनप
ुा नन । ............

➢ सुिक्षाफौज खहटए बापतको आवश्यक सुववधा सम्बन्धिा नेपाली सेनाको िापदण्ड बिोस्जि
आयोजनाले उपलब्ध ििाउनुपनन ।

४. तनयमित रुपिा आवश्यक पनन ववष्फोटक पदार्ा यककन ििी भण्डािणबाट खझकी आयोजना क्षेत्रसम्ि
लिी प्रयोि िदाा ि प्रयोि भै बााँकी िहे का सािाग्रीहरुको स्जल्ला प्रशासन कायाालय, स्र्ानीय प्रहिी,
नेपाली सेनाहरुको अगधकृत प्रतततनगध एवं आयोजना÷उद्योिका

स्जम्िेवाि प्रतततनगधका िोहवििा

िच
ु ल्
ु का खडा ििी आय व्यय स्पष्ट दे खखने ििी खल
ु ाई बचेका सािाग्री पुनिः सो भण्डािणिा ल्याई
िातदा सिेतका कायािा सुिक्षाको उच्च सतकाता अपनाउने । सार्ै आम्दानी, खचा, भण्डािण, प्रयोि
एवं सुिक्षाको अनुििन नेपाली सेनाले िनन ।
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५.ववष्फोटक पदार्ा प्रयोि िदाा िाउाँ , इलाका, िानव वस्ती, पशुपन्छी, वन्यजन्तु, वाताविण, ववकास
तनिााणका पूवााधाि, पानी पधेिो, सन्धीसपान लिायत सावाजतनक िहत्वका वस्तुहरुलाई कुनै ककमसिको
प्रततकूल असि, प्रभाव नपनन ििी स्र्ानीय प्रशासन, सुिक्षा तनकाय ि प्राववगधक किाचािीहरुको िोहवििा
इजाजतपत्र प्राप्त व्यस्क्तहरुबाट िात्र प्रयोि िनन ििाउने ।
६.खपतको ववविण शीघ्राततशीघ्र स्र्ानीय प्रशासन कायाालय ि यस िन्त्रालयिा पेश िनन ।
७. र्प ववष्फोटक पदार्ा िाि िदाा पूवा स्वीकृततबाट प्राप्त खचा तर्ा िौज्दातको प्रिाखणत ववविण भिी
पेश
िनुा पनन ।
बोधार्थ
श्री िक्षा िंत्रालय, मसंहदिबाििः– ववष्फोटक

पदार्ा खरिद पश्चात वीििञ्ज भन्साि नेपाल प्रवेश ववन्दब
ू ाट ढुवानी िदाा अपनाउनु पनन उच्च

सतकाता सहहत आवश्यक सुिक्षाको व्यवस्र्ाका लागि ।

श्री उजाा िन्त्रालय, मसंहदिवाि ।
श्री नेपाली सेना, बलागधकृत ववभाि (ब्य.यु), व्यवस्र्ा तर्ा नीतत तनदन शनालय, जङ्िी अड्डा, भरकाली ।
श्री भन्साि त्रबभाि, त्रत्रपुिेश्वि ।
श्री स्जल्ला प्रशासन कायाालय, ............ ।
श्री भन्साि कायाालय, .............।
श्री ................................ आयोजना, ............... ।
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अनस
ु च
ु ी ३
आयोजनाको नाििः
ठे िानािः
मितत ........... दे खख ............. सम्िको ववष्फोटक पदार्ाको खपत ववविणिः
मस.नं. ववष्फोटक पदार्ाको नाि

जम्िा परििाण

10

यस अवगधिा खपत

बाकी

भएको परििाण

िौज्दात

कैकफयत

