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माछापच्छ्रे गाउँपालिकाको रसायलिक मि लिरे्दशिका, २०७७ 

प्रस्ताविााः माछापचु्छ्रे गाउँपालिका अन्तगगतका रसायलिक मि व्यबसाययिाई व्यबस्थापि 
गिगका िालग माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको प्रिासकीय कायगयवलि (लियलमत गिे) ऐि, 
2074 को र्दफा ४ बमोशिम यो लिरे्दशिका बिाउि बाञ्छलिय भएकािे यो लिरे्दशिका 
िारी गरेको छ। 

गाउँ कायगपालिकाको लमलत २०७७ कालतगक ०४ गतेको बैठकबाट स्वीकृत। 

पररच्छ्छेर्द-१ 

प्रारशभभक 

1. िाम र प्रारभभाः- (१) यस लिरे्दशिकाको िाम " माछापच्छ्रे गाउँपालिकाको रसायलिक 
मि लिरे्दशिका, २०७७ " रहेको छ। 

(२) यो लिरे्दशिका स्थालिय रािपत्रमा प्रकािि भएपलछ प्रारभभ हिुेछ। 

2. पररभाषााः- लबषय वा प्रसंगिे अको अथग ििागेमा यस लिरे्दशिकामा - 

(क) “ऐि” भन्नािे आवश्यक पर्दाथग लियन्त्रण (अलिकार) ऐि, २०१७ 
सभझि ुपर्दगछ। 

(ख) “आरे्दि” भन्नािे रासायलिक मि (लियन्त्रण) आरे्दि, २०५५ र 
रासायलिक मि (लियन्त्रण) (पयहिो संसोिि) आरे्दि, २०५७ 
सभझि ुपर्दगछ। 

(ग) “मन्त्रािय” भन्नािे िेपाि सरकार, भलुम ब्यवस्था कृयष तथा सहकारी 
मन्त्रािय सभझि ुपर्दगछ। 

(घ) "गाउँपालिका" भन्नािे यस माछापचु्छ्रे गाउँपालिका सभझि ुपर्दगछ। 

(ङ) “इकाई” भन्नािे भलुम ब्यवस्था कृयष तथा सहकारी मन्त्रािय, 

अिगुमि तथा मूल्याङ्कि महािाखा अन्तगगत रहेको रासायलिक मि 
इकाईिाई सभझि ुपर्दगछ। 

(च) "लिररक्षक" भन्नािे गाउँपालिका लभत्र रसायलिक मि लबयियवतरण 
गर्दाग कुिै व्यशि वा संस्था वा त्यस्तो व्यशि वा संस्थाको एिेन्टिे 
ऐि वा यस आरे्दिको यवपरीत कुिै काम कारबाही गरेको छ छैि 
लिररक्षण गिे ब्यिीिाई बझुाउछ। 
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पररच्छ्छेर्द — २ 

रासायलिक मि लबिेताहरुको इिाित पत्र र्दताग तथा ियवकरण सभबशन्ि व्यवस्था 
3. इिाित पत्रका िालग आवेर्दि दर्दिपुिेाः–  (१) यस गाउँपालिका लभत्र रासायलिक 

मिको थोक तथा खुद्रा लबिी यवतरण गिग चाहि े व्यबसायी संस्थािे आफ्िो िाम 
र्दताग गराउि लिरे्दशिकाको अिसूुची–१ बमोशिमको ढाँचामा लिवेर्दि र्दस्तरु बापत रु. 
१००।– गाउँपालिकाको रािस्व खातामा र्दाशखिा गरेको भौचर सयहत यस 
गाउँपालिका कायागियसमक्ष लिवेर्दि दर्दिपुिेछ। 

(२) यस अशघ शिल्िा कृयष यवकास कायागियमा र्दताग गराई सकेकाहरुिे 
समेत यस लिरे्दशिका िाग ुभएपलछ यस लिरे्दशिका अिरुुप र्दताग गराउि ुपिेछ। 

(३) उपर्दफा (१) बमोशिम रासायलिक मि लबिेताको र्दतागको िालग लिवेर्दि 
दर्दिे “व्यशि” िेपािी िागरीक र सािारण िेखपढ गिगिाने्न हिु ुपिेछ। 

4. र्दताग तथा इिाित पत्रको प्रमाण पत्राः (१) लिवेर्दि प्राप्त भएपलछ ७ कायग दर्दिलभत्र 
गाउँपालिकाको कायागियमा व्यबसाय र्दताग गररसकेपलछ मात्र गाउँपालिकािे अिसूुची–
२ बमोशिमको ढाँचामा रासायलिक मि लबिेताको इिाित पत्र दर्दिपुिेछ।तर र्दताग 
गिग िसयकिे कुिै कारणहरु भए सो व्यहोरा खुिाई लिशखत िािकारी लिवेर्दकिाई 
दर्दि ु पिेछ।शिल्िा कृयष यवकास कायगियमा र्दताग भएका ब्यबसाययिे पिुाः यस 
लिरे्दलसका अिसुार र्दताग गरेपलछमात्र करोबार गिग इिाित दर्दइिेछ। 

(२) र्दताग भएका रासायलिक मि लबिेताहरुको यववरण गाउँपालिकाको 
कायागियिे अिसूुची–३ बमोशिमको ढाँचामा सभबशन्ित भलुम ब्यवस्था कृयष तथा 
सहकारी मन्त्रािय,कृयष तथा पिपुन्छी यवकास मन्त्रािय लसंहर्दरबार र कृयष सामाग्री 
कभपिी लिलमटेड, काठमाण्डौंिाई पठाउि ुपिेछ। 

(३) लबिेताहरुिे गाउँपालिकाको कायागियमा र्दताग गराए पश्चात रासायलिक 
मि खररर्द सभबन्िमा लबिेता स्वयंिे पैठारीकतागसँग समन्वय राखी व्यवस्थापि 
गिुगपिेछ। लबिेताहरुिाई रासायलिक मि उपिब्ि गराउि े शिभमेवारी र्दताग गिे 
कायागियको हिुे छैि। 

(४) लबिेताहरुिे रासायलिक मिको मूल्य सूची तथा मिको यववरण 
(यकलसम र श्रोत) सबैिे रे्दख्ने ठाउँमा टाँग्ि ुपिेछ। 
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5. रासायलिक मिको कारोबारको शस्थलत पेि गिुगपिेाः गाउँपालिकामा र्दताग भएका सबै 
लबिेताहरुिे आ–आफ्िो चौमालसक कारोबारको शस्थलत अिसूुची –४ बमोशिमको 
ढाँचामा गाउँपालिकाको कृयष िाखा समक्ष पेि गिुग पिेछ। 

6. र्दताग ियवकरण सभबन्िमााः–  (१) र्दफा 5 बमोशिमको प्रमाणपत्रको अवलि 1 बषगको 
हिुेछ । र्दताग भएका लबिेताहरुिे यस्तो प्रमाणपत्र सरुशक्षत साथ सबैिे रे्दख्ने ठाँउमा 
टाँग्ि ु पिेछ । लबिेताहरुिे र्दतागको भयार्द भिुाि हिुभुन्र्दा कशभतमा पैंलतस दर्दि 
अगावै रु. ५०0।– ियवकरण र्दस्तरु बापत गाउँपालिकाको रािस्व खातामा र्दाशखिा 
गरी सो को बैंक भौचर सयहत लबिेताको प्रमाणपत्रको ियवकरण गराउि 
गाउँपालिकाको कृयष िाखामा अिसूुची–५ बमोशिमको ढाँचामा लिवेर्दि दर्दि ुपिेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बमोशिम ियवकरणको िालग लिवेर्दि परेमा गाउँपालिकाको 
कृयष िाखािे लबिेतािे रे्दहायका ितगहरु पाििा गरेको अवस्थामा ७ कायग दर्दिलभत्र 
लबिेताको प्रमाणपत्र ियवकरण गरी दर्दिपुिेछ। 

(क) अिसूुची–४ बमोशिमको ढाँचामा गाउँपालिकाको कृयष िाखामा 
लियलमत रुपमा चौमालसक कारोबारको शस्थलत, प्रगलत पेि गिे 
गरेको। 

(ख) अिालिकृत श्रोतहरुबाट प्राप्त रासायलिक मि लबिी यवतरण गिे 
गरेको वा न्यूिस्तरको रासायलिक मि लबिी यवतरण गरेको 
सभबन्िमा कायगबाहीमा िपरेको। 

(३) ियवकरणको अवलि 1 बषगको हिुेछ। 

(४) उपर्दफा (१) मा तोयकएको भयार्दलभत्र ियवकरण िगराएमा यविेतािे 
प्रमाणपत्रको भयार्द समाप्त भएको लमलतिे तीस दर्दिलभत्र िवीकरण गराउि चाहेमा 
िवीकरण र्दस्तरु वापत 800 रुपैयाँ रािस्व र्दाशखिा गरी सोको लिस्सा सयहत 
अिसूुची–५ बमोशिमको ढाँचामा गाउँपालिकाको कृयष िाखाको कायागिय समक्ष 
लिवेर्दि दर्दिपुिेछ। 

(४क) उपर्दफा (४) बमोशिमको भयार्द समाप्त भएपलछ कुिै यविेता प्रमाणपत्र 
िवीकरण गराउि आएमा पयहिो एक वषग सभमको िालग 1000 रुयपयाँको िररवािा 
र त्यसपलछ िलतसकैु समय भएतापलि प्रत्येक वषगका िालग 1500 रुयपयाँका र्दरिे 
िररवािा र िवीकरण र्दस्तरु वापत र्दईु सय रुपैयाँ समेत रािस्व र्दाशखिा गरी सोको 
लिस्सा सयहत अिसूुची–५ बमोशिमको ढाँचामा गाउँपालिकाको कृयष िाखाको कायागिय 
समक्ष लिवेर्दि दर्दि ुपिेछ। 
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(५) उपर्दफा (४) र (४क) बमोशिम ियवकरणका िालग लिवेर्दि दर्दिे 
लबिेताहरुिे र्दतागको प्रमाणपत्रको अवलि समाप्त भएपलछ पिुाः ियवकरण िभएसभम 
रासायलिक मि लबिी यवतरण गिग पाईिे छैि। 

7. र्दताग खारेिीाः– (१) न्यूिस्तरको रासायलिक मि लबिी यवतरण गरेको पाएमा 
लिररक्षकिे लबिेताकाको र्दताग खारेिीको िालग गाउँपालिकाको कृयष िाखा समक्ष 
प्रलतवेर्दि पेि गिुगपिेछ। र्दताग खारेिीको सभबन्िमा लिणगय गिुग अगाडी लबिेतािाई 
आफ्िो स्पष्टीकरण दर्दिे अवसर प्रर्दाि गिुग पिेछ। 

(२) र्दताग खारेिी सभबन्िमा गाउँपालिकाको कृयष िाखाको कायागियको 
लिणगयमा शचत्त िबझुे सभबशन्ित लबिेतािे सभबशन्ित आलथगक लबकास सलमलत समक्ष 
पिुरावेर्दि गिग सक्िेछ। 

(३) उपर्दफा (२) बमोशिम पिुरावेर्दिमा सभबशन्ित आलथगक लबकास 
सलमलतको लिणगय अशन्तम हिुेछ। 

(४) न्यूिस्तरको रासायलिक मि लबिी गरेको बापतमा लबिेताको र्दताग 
खारेिी हुँरै्दमा ऐि बमोशिम हिुे अन्य सिाय तथा कायगबाहीिाई असर पािे छैि। 

 

8. लिररक्षकको काम कतगव्य र अलिकाराः  रासायलिक मिको बिार तथा आपलुतग 
व्यवस्थाको लियलमत अिगुमि गरी गणुस्तरयिु रासायलिक मि यकसाििाई उपिब्ि 
गराउिे प्रयोििको िालग लिरीक्षकको काम, कतगव्य र अलिकार रे्दहाय बमोशिम हिुेछाः 

 

(क) रासायलिक मिको उत्पार्दि, पैठारी वा लबिी यवतरण लियलमत र 
लियन्त्रण गिे। 

(ख) रासायलिक मिको उत्पार्दि, सशभमश्रण, लबिी यवतरण वा संचय हिुे 
स्थािमा कुिै पलि मिालसब समयमा प्रवेि गरी रासायलिक मि वा 
रासायलिक मि उत्पार्दि वा सशभमश्रण गिग प्रयोग गररिे वस्त ु वा 
अन्य सभबशन्ित वस्तकुो लबिा मलु्य िमिुा लििे। 

(ग) रासायलिक मिको उत्पार्दि, पैठारी, लबिी यवतरण वा संशचलत 
सभबन्िी कूिै अलभिेख, यववरण वा कागिात सभबशन्ित उत्पार्दक, 

पैठारीकताग तथा लडिरबाट र्दाशखिा गराउिे वा प्रलतलियप लििे । 

(घ) कुिै व्यशि वा संस्था वा त्यस्तो व्यशि वा संस्थाको एिेन्टिे ऐि 
वा यस आरे्दिको यवपरीत कुिै काम कारबाही गरेको छ भन्ने उिरुी 
वा सूचिा प्राप्त भएमा त्यसको छाियवि गिे । 
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9. कायागयवलिको व्याखााः यो लिरे्दशिकाको अशन्तम व्याखा कायगपालिकािे गिेछ। 

10. कायगयवलि संिोििाः यो लिरे्दशिकाका प्राविािहरुमा कायगपालिकािे आवश्यक 
संसोिि गिग सक्िेछ। 

11. बािा अडचि फुकाउाः स्थालिय सरकार संचािि ऐि,2074 तथा यस कायगयवलिमा 
व्यबस्था भए वाहेकका यवषयमा िीलतगत लिणगय गिग आवश्यक भएमा त्यस्तो लिणगय 
कायगपालिकािे गिेछ। 
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अिसूुची –१ 

र्दफा ३ को (१) सँग सभबशन्ित 

रासायलिक मि लबिी यवतरणको िालग र्दताग गिग गाउँपालिकाको कृयष िाखामा पेि 
गिुगपिे लिवेर्दि र यववरणको ढाँचा  

 

लमलताः............... 

श्रीमाि ्प्रमखुज्यू,           

लबषयाः रासायलिक मि लबिेताहरुको सूचीमा र्दताग गराई पाउँ भने्न बारे। 

मैिे÷मेरो फमग÷संस्थािे हाि यस शिल्िामा रासायलिक मि खररर्द लबिी कायग गरै्द 
आएको÷िरुु गिे भएको हुँर्दा संिग्ि यववरणहरु सयहत रासायलिक मि लबिेताको 
रशिषे्ट्रििका िालग अिरुोि गर्दगछु। 

लिवेर्दक, 

िामाः 
सयहाः 

 

रासायलिक मिको थोक तथा खुद्रा लबिी यवतरण गिग चाहिे व्यशि वा संस्था वा त्यस्तो 
व्यशि वा संस्थाको एिेण्टिे आफ्िो िाम र्दताग गराउिका िालग यववरण भिुगपिे फारमको 
ढाँचा 

१. फमग वा संस्थाको िामाः 

२. स्थापिा लमलताः 

३. प्रोपाईटर वा प्रमखु व्यशिको िाम (अध्यक्ष, प्रबन्िक आदर्द) 

४. िागररकता व्यशिको हकमा 

५. संस्था रहेको ठाउँको ठेगािााः         शिल्िा, गाउँपलिका वा टोिको िाम,  वडा िाः    

६. संस्थाको यकलसम (शचन्ह िगाउिे)       लिशि÷साझेर्दारी÷अिगसरकारी÷सरकारी 

७. रासायलिक मि लबिी यवतरण िरुु गरेको बषग÷लमलत 
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८. यस अशघ कुिै सरकारी लिकायमा पयहिे रशिषे्ट्रिि (र्दताग) गराएको भए, त्यसको,  
  

क) र्दताग लमलताः 
ख) र्दताग गिे कायागियको िामाः 
ग) र्दताग िभबराः 
घ) कारोबारको यकलसमाः  

 

९.कारोबारको यकलसम (हािको) शचन्ह िगाउिेाः 
क) रासायलिक मि मात्र 

ख) रासायलिक मि र बािी संरक्षण लबषार्दी 
ग) रासायलिक मि, बािी संरक्षण लबषार्दी र कृयष औिार 
घ) रासायलिक मि, बािी संरक्षण यवषार्दी र यकरािा सामाि समेत 

 

१०. गोर्दाम व्यवस्थााः     भए÷िभएको  

११. हाि लबिी यवतरण गिे गरेको रासायलिक मिहरुको िाम (शचन्ह िगाउिे) 

(क) यूररया    (ख) लड.ए.पी.    (ग) पोटास      (घ) एमोलियम सल्फेट      (ङ) अन्य 
कुिै भए त्यसको िाम दर्दिे 

१२. हाि रासायलिक मिहरु कहाँबाट र कोबाट खररर्द गरी ल्याउिे गिुग भएको छाः 
• िाम र ठेगािााः 

 

 

 

 

     लिवेर्दकको िामाः 
र्दस्तखताः 
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अिसूुची–२ 

र्दफा ४ (१) सँग सभबशन्ित 

रासायलिक मि लबिेताहरुको रशिषे्ट्रिि गरेपलछ गाउँपालिकािे सभबशन्ित लबिेतािाई 
दर्दिे रशिषे्ट्रिि प्रमाण पत्रको ढाँचा 

माछापचु्छ्रे गाउँपालिका 
गाउँ कायगपालिकाको कायगिय,  

कृयष िाखा 
िाहाचोक, कास्की  

 

लमलताः............... 

श्री ...........................................  

(व्यशि, फमग वा संस्थाको िाम)         

लबषय: रासायलिक मि लबिेताको सूचीमा र्दताग गररएको । 

तपाईिे यस कायागियमा रासायलिक मि लबिेताको सूचीमा र्दताग गिे 
लमलत............................मा दर्दि ुभएको लिवेर्दि अिसुार यस गाउँपालिकामा रासायलिक 
मिको लबिेताहरुको सूचीमा प्रचलित लियम काििुको पररलि लभत्र रयह आलिकाररक 
श्रोतबाट मात्र रासायलिक मिको कारोबार गिे ितगमा तपाईको  त्यस फमग/संस्थाको िाम 
समावेि गराई काम गिग इिाित दर्दइएको व्यहोरा सहषग िािकारी गराउँर्दछौं ।यसै साथ 
संिग्ि ढाँचाबमोशिम आफ्िो कारोबारको चौमालसक प्रगलत शस्थलत यस कायागियमा पेि 
गिुगहिु समेत अिरुोि गररन्छ । 

हस्ताक्षराः 
िामाः 
पर्दाः 
लमलताः 

ियवकरण सभबन्िमा 
फमग वा संस्थाको िामाः  

ियवकरण गरेको 
लमलत 

भयार्द पगु्िे 
लमलत 

ियवकरण गिे 
अलिकृतको सयह 

कायागियको छाप कैयफयत 
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अिसूुची–३ 

र्दफा ४ (२) सँग सभबशन्ित 

(र्दताग गररएका रासायलिक मि लबिेताहरुको िगत बिाउिे फमेटको िमूिा) 
माछापचु्छ्रे गाउँपालिका 

गाउँ कायगपालिकाको कायगिय 

कृयष िाखा 
िहाचोक, कास्की  

 

र्दताग 
िं 

प्रोपाईटर 
वा 

आलिकाररक 
व्यशत्तको 
िाम  

गा.पा 
मा  
र्दताग 
लमलत 

रसायलिक मि कारोबारमा संिग्ि 
लडिर, फमग वा संस्थाको  

यकलसम 

(लिशि 
सरकारी, 
अिग 

सरकारी) 

रसायलिक 
मि  

कारोबारमा 
संिग्ि 
भएको 
लमलत 

रसायलिक 
मि 
बाहेक 
लबषार्दी 
पलि 
लबिी 
यवतरण 
गिे 
गरेको 
छ/छैि 

कैयफयत 

िाम यस अशघ 
कुिै 

कायागियमा 
र्दताग 

भैसकेको 
भए र्दताग 
गिे 

कायागियको 
िाम  

ठेगिा  स्थापिा 
लमलत  

           

           

           

           

 

तयार गिेको िामाः               प्रमाशणत गिेाः 
पर्दाः               पर्दाः 
र्दस्तखताः                            र्दस्तखताः 
लमलताः               लमलताः 
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अिसूुची – ४ 

र्दफा ५ सँग सभबशन्ित 

लबिेताहरुिे पेि गिुगपिे रासयलिक मि कारोबारको चौमालसक प्रगलत प्रलतवेर्दिको ढाँचा 
माछापचु्छ्रे गाउँपालिका 

गाउँकायगपालिकाको कायगिय 

कृयष िाखा 
िहाचोक, कास्की  

लबिेता/ संस्थाको िामाः 
ठेगिााः 
ि.स यववरण पररमाण संख्या ५० के.िी. बोरा कैयफयत 

1. गत चौमालसकको मौज्र्दात 
  

 1.1 यूररया   

 1.2 लड.ए.यप 
  

 1.3 पोटास 
  

 1.4 अन्य 
  

2. यस चौमालसकको खररर्द   कुि संस्था / व्यशत्तबाट 
खररर्द गरेको हो खुिाउिे  

 2.1 यूररया   

 2.2 लड.ए.यप 
  

 2.3 पोटास 
  

 2.4 अन्य 
  

3. यस चौमालसकको लबिी   

 3.1 यूररया   

 3.2 लड.ए.यप 
  

 3.3 पोटास 
  

 3.4 अन्य 
  

4. मौिात   

 4.1 यूररया   

 4.2 लड.ए.यप 
  

 4.3 पोटास 
  

 4.4 अन्य 
  

5. लबिी मूल्य   

 5.1 यूररया   

 5.2 लड.ए.यप 
  

 5.3 पोटास 
  

 5.4 अन्य 
  

पेि गिेको िाम र र्दस्तखताः  
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अिसूुची – ५ 

र्दफा ७ (१) सँग सभबशन्ित 

रासायलिक मि लबिेताहरुिे ियवकरणको िालग पेि गिुगपिे लिवेर्दि र यववरणको ढाँचा 
लमलताः............... 

श्रीमाि ्प्रमखुज्यू,           

लबषयाः ियवकरण गरी पाउँ। 

मैिे÷मेरो फमग÷संस्थािे हाि यस गाउँपालिकामा रासायलिक मि लबिेताको रुपमा त्यस 
कायागियमा लमलताः............. मा र्दताग भई कारोबार गरै्द आएको हुँर्दा संिग्ि यववरणहरू 
सयहत ियवकरणको िालग अिरुोि गर्दगछु। 

लिवेर्दक, 

िामाः 
सयहाः 

रासयलिक मि लबिेताको ियवकरणका िालग पेि गिुग पिे यववरण  
१. फमग वा संस्थाको िामाः 

२. स्थापिा लमलताः 

३. प्रोपाईटर वा प्रमखु व्यशिको िाम (अध्यक्ष, प्रबन्िक आदर्द) 

४. िागररकता व्यशिको हकमा 

५. संस्था रहेको ठाउँको ठेगािााः     शिल्िा, गाउँपलिका वा टोिको िाम,  वडा 
िाः    

६. संस्थाको यकलसम (शचन्ह िगाउिे):   लिशि÷साझेर्दारी÷अिगसरकारी÷सरकारी 

७. रासायलिक मि लबिी यवतरण िरुु गरेको बषग÷लमलत 

८. यस अशघ कुिै सरकारी लिकायमा पयहिे रशिषे्ट्रिि (र्दताग) गराएको भए, त्यसको,  
  

क) र्दताग लमलताः 
ख) र्दताग गिे कायागियको िामाः 



 
 

12 
 

ग) र्दताग िभबराः 
घ) कारोबारको यकलसमाः  

9. गोर्दाम व्यवस्थााः भए÷िभएको  

१0. हाि लबिी यवतरण गिे गरेको रासायलिक मिहरुको िाम (शचन्ह िगाउिे) 

(क) यूररया    (ख) लड.ए.पी.    (ग) पोटास    (घ) एमोलियम सल्फेट   (ङ) अन्य 
कुिै भए त्यस्को िाम दर्दिे 

१1. हाि रासायलिक मिहरु कहाँबाट र कोबाट खररर्द गरी ल्याउिे गिुग भएको छाः 
• िाम र ठेगािााः 

 

 

 

 

लिवेर्दकको िामाः 
र्दस्तखताः 

 

 

 

 

 

 

 

 


