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1. कणणारी प्रदेश, प्रदेश आङ्झथाक कणमाङ्जिङ्झध (ऩङ्जिरो सॊशोधन) ऐन, 207६

          २०७6/०८/०१ 

2. कणणारी प्रदेश, प्रदेश आङ्झथाक कणमाङ्जिङ्झध (दोस्रो सॊशोधन) ऐन, 2079   
                      2079/02/11 

 

सम्ित ्२०७४ सणरको ऐन नॊ. १ 

 

प्रदेश सयकणयको आङ्झथाक कणमाङ्जिङ्झध ङ्झनमङ्झभत तथण व्मिङ्ञथथत गना फनकेो 
ऐन 

 

प्रथतणिनण् प्रदेश सङ्ञ चत कोव िण सयकणयी कोवको स चणरन,फजेट तजङ्टाभण, 
ङ्झनकणसण तथण खचा गने, रेखण यणख्न,े प्रङ्झतिेदन गने,आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रणणको 
व्मिथथण ङ्झभरणउन,े आन्तङ्चयक तथण अङ्ञन्तभ रेखणऩयीक्षण गने गयणउने, फेरुज ू
पर्छ्यौट गने गयणउने,असङ्टर तथण तिङ्झसर गने गयणउन े ङ्जिवमभण भणगादशान 
गयी प्रदेश आङ्झथाक कणमाङ्जिङ्झध ङ्झनमङ्झभत तथण व्मिङ्ञथथत गना गयणउन 
िणछनीम बएकोरे, 

नेऩणरको सॊङ्झफधणनको धणयण ५९ य २१३ फभोङ्ञजभ कणणारी 
प्रदेश प्रदेशसबणरे मो ऐन फनणएको छ। 
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ऩङ्चयच्छेद–१ 

प्रणयङ्ञम्बक 
 

१. सॊङ्ञक्षप्त नणभ य प्रणयम्ब: (१) मस ऐनको नणभ “कणणारी प्रदेश, प्रदेश 
आङ्झथाक कणमाङ्जिङ्झध ऐन, २०७४” यिेको छ। 

 (२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रणयम्ब िङ्टनेछ। 

२. ऩङ्चयबणवण्  ङ्जिवम िण प्रसॊगरे अको अथा नरणगेभण मस ऐनभण,-  
(क) “अनङ्टदणन सॊकेत” बन् नणरे प्रदेश सॊिैधणङ्झनक ङ्झनकणम, 

भन्त्रणणरम िण सो सयि क्षेत्रणणङ्झधकणय बएकण सङ्ञचिणरम, 

आमोग आङ्छदकण कणमा प्रकृङ्झत य सॊगठन सभेत छङ्ट ङ्छिन े
गयी ङ्छदइएको सॊघीम अथा भन्त्रणणरम अनङ्टरुऩ प्रदेश 
सयकणयरे सभम-सभमभण तोकेको सॊकेतरणई जनणउॉछ। 

(ख) “अङ्ञन्तभ रेखणऩयीक्षण” बन् नणरे भिणरेखणऩयीक्षकको 
कणमणारमफणट सॊङ्जिधणनको धणयण २४१ फभोङ्ञजभ िङ्टन े
रेखणऩयीक्षण सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ग) “असङ्टर उऩय गनङ्टा ऩने यकभ” बन् नणरे प्रचङ्झरत कणनङ्टन 
फभोङ्ञजभ ब ङ्टक्तणनी ङ्छदन निङ्टन ेयकभ ब ङ्टक्तणनी ङ्छदएको िण 
फढी िङ्टने गयी ब ङ्टक्तणनी ङ्छदएको िण घटी यकभ असङ्टर 
गयेको कणयणफणट असङ्टर उऩय गनङ्टाऩने बनी 
रेखणऩयीक्षण िङ्टॉदण ठिमणाएको फेरुजङ्ट यकभ सम्झनङ्ट ऩछा 
य सो शब्दरे ङ्जिनणङ्झभनण िण भथमौट गयेको यकभ तथण 
प्रदेश सयकणयरणई ङ्झतनङ्टा फङ्टझणउनङ्ट ऩने अन्म कङ्ट नै 
यकभरणई सभेत जनणउॉछ। 

(घ) “आन्तङ्चयक रेखणऩयीक्षण” बन् नणरे सम्फङ्ञन्धत 
कणमणारमको उद्देश्म अनङ्टरूऩकण ङ्झनधणाङ्चयत कणमाक्रभ, 
आमोजनण, ङ्जक्रमणकरणऩिरु, कणमासम्ऩणदनसॉग सम्फङ्ञन्धत 
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व्मिथथणऩकीम ऩेशणगत अभ्मणस, रेखण तथण अन्म 
कणयोिणय य सो सॉग सम्फङ्ञन्धत प्रभणण, कणगजणत, 
कणनङ्टनी प्रणिधणन य प्रङ्झतपर जणॉच ऩयीक्षण,  ङ्जिश्लवेणकण 
सणथै आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रणण प्रणणरीको सभ मु भङ्टामणनन 
गयी प्रङ्झतिेदन गने कणमा सभेतरणई जनणउॉछ। 

(ङ) “आङ्झथाक कणयोफणय” बन् नणरे सयकणयी ङ्जित्तीम िथतणन्तयण 
गने तथण प्रणप्त गने, यणजथि सॊकरन गने, यणजथि 
दणङ्ञखरण गने, अनङ्टदणन तथण ऋण प्रणङ्झप्त गने, खचा गने, 
धयौटी तथण कणमास चणरन कोव रगणमत अन्म प्रदेश 
सयकणयी कोव सभेतको सम्ऩूणा कणयोफणयरणई सम्झनङ्ट 
ऩछा। 

(च) “आङ्झथाक िवा” बन् नणरे ियेक िवाको सणउन भङ्जिनणको 
एक गतेदेङ्ञख अको िवाको आवणढ भङ्जिनणको 
भसणन्तसम्भको फणह्र भङ्जिनणको अिङ्झधरणई जनणउॉछ।  

(छ) “एक ति भणङ्झथको अङ्झधकणयी” बन् नणरे प्रदेश 
कणमणारमको प्रभङ्टखको िकभण सम्फङ्ञन्धत ङ्जिबणगीम 
प्रभङ्टख, ङ्जिबणगीम प्रभङ्टखको िकभण सम्फङ्ञन्धत भन्त्रणणरम, 

सङ्ञचिणरम तथण आमोगको सङ्ञचि, सङ्ञचिको िकभण 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जिबणगीम भन्त्रणी िण यणज्मभन्त्रणी य प्रदेश 
सॊिैधणङ्झनक अॊग तथण ङ्झनकणमको सङ्ञचि िण प्रशणसकीम 
प्रभङ्टखको िकभण सम्फङ्ञन्धत सॊिैधणङ्झनक अॊग तथण 
ङ्झनकणमको प्रभङ्टख सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ज) “कणमणारम” बन् नणरे प्रदेशप्रभङ्टखको कणमणारम, प्रदेश सबण 
सङ्ञचिणरम, प्रदेश सॊिैधणङ्झनक अॊग तथण ङ्झनकणम, प्रदेश 
सयकणयकण सफै भन्त्रणणरम, सङ्ञचिणरम, ङ्जिबणग य सो 
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ङ्झनकणम भणतितकण सफै अन्म सयकणयी कणमणारम िण 
ङ्झनकणम सभेतरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(झ) “कणमणारम प्रभङ्टख” बन् नणरे खण्ड (ज) फभोङ्ञजभको 
कणमणारमको प्रशणसकीम प्रभङ्टख बइा कणभकणज गना 
तोङ्जकएको ऩदणङ्झधकणयीरणइा सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ञ) “कोव तथण रेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारम” बन् नणरे 
भिणरेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारम अन्तगात यिी प्रदेश ङ्ञथथत 
सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजारणको कोव तथण रेखण ङ्झनमन्त्रणक 
कणमणारमरणई सम्झनङ्ट ऩदाछ। 

(ट)  “ङ्ञजम्भेिणय व्मङ्ञक्त” बन् नणरे रेखण उत्तयदणमी 
अङ्झधकृतफणट अङ्ञततमणयी प्रणप्त बए फभोङ्ञजभको कणमा 
स चणरन गने, ङ्ञजम्भण ङ्झरने, खचा गने, रेखण यणख्न,े 
आन्तङ्चयक िण अङ्ञन्तभ रेखणऩयीक्षण गयणई फेरुजङ्ट 
पर्छ्यौट गने गयणउन,े सयकणयी नगदी, ङ्ञजन्सी असङ्टर 
उऩय गने गयणउने तथण दणङ्ञखरण गने य सम्ऩङ्ञत्त 
व्मिथथणऩन गने कताव्म बएको व्मङ्ञक्त सम्झनङ्ट ऩछा य 
सो शब्दरे सयकणयी कणभको रणङ्झग सयकणयी नगदी िण 
ङ्ञजन्सी ङ्झरई िण नङ्झरई सो कणभ पर्छ मणाउने ङ्ञजम्भण ङ्झरन े
गैय सयकणयी व्मङ्ञक्त सभेतरणई जनणउॉछ। 

(ठ) “तणरङ्टक कणमणारम” बन् नणरे सम्फङ्ञन्धत कणमणारम बन्दण 
भणङ्झथारो तिको कणमणारम सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ड) “तोङ्जकएको” िण “तोङ्जकएफभोङ्ञजभ” बन् नणरे मस ऐन 
अन्तगात फनेकण ङ्झनमभिरुभण तोङ्जकएको िण तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ढ) "प्रदेश" बन् नणरे कणणारी प्रदेशरणई जनणउछ। 
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(ण) "प्रदेश अथा भन्त्रणी" बन् नणरे आङ्झथाक भणङ्झभरण तथण 
मोजनण भन्त्रणीरणई सम्झनङ्ट ऩछा य सो शब्दरे थितन्त्रण 
रुऩभण भन्त्रणणरमको कणमाबणय सम्िणाने यणज्मभन्त्रणी 
सभेतरणई सम्झनङ्ट ऩछा।  

(त) “प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारम” बन् नणरे प्रदेश आङ्झथाक 
कणमाङ्जिङ्झध ऐन य सो ऐन अन्तगात फनकेो ङ्झनमभणिरीको 
व्मिथथण अनङ्टसणय प्रदेश सङ्ञ चत कोवको स चणरन गने, 

प्रदेश कणमणारमिरुको आङ्झथाक कणयोफणयको सम्फन्धभण 
प्रदेश भन्त्रणणरमको सणभणन्म ङ्झनदेशन अनङ्टसणय 
कणमणारमिरुको आङ्झथाक प्रशणसन स चणरन सम्फन्धी 
व्मिथथण गने तथण ङ्झनदेशन ङ्छदन,े रेखण व्मिथथण, खचा 
प्रणणरी व्मिङ्ञथथत गने, आन्तङ्चयक रेखणऩयीक्षण गने 
तथण प्रदेशको ङ्जिवमगत कणमणारमको िकभण सो 
कणमणारमरणई य एकीकृतप्रदेश आङ्झथाक ङ्जिियण को 
िकभणप्रदेश आङ्झथाक भणङ्झभरण तथण मोजनण भन्त्रणणरम, 

भिणरेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारम य भिणरेखण ऩयीक्षक 
सभक्ष प्रङ्झतिेदन ऩेशगने सभेतको प्रमोजनको रणङ्झग 
प्रदेश सयकणयरे थथणऩनण गयेको कणमणारम सम्झनङ्ट 
ऩछा।  

(थ) “प्रदेश सङ्ञ चत कोव” बन् नणरे सॊङ्जिधणनको धणयण २०४ 
फभोङ्ञजभको सङ्ञ चत कोव सम्झनङ्टऩछा । 

(द)  “फेरुजङ्ट” बन् नणरे प्रचङ्झरत कणनङ्टन फभोङ्ञजभ ऩङ्टमणाउनङ्ट ऩने 
यीत नऩङ्टमणाई कणयोफणय गयेको िण यणख्नङ्ट ऩने रेखण 
नयणखेको तथण अङ्झनमङ्झभत िण फेभनणङ्झसफ तङ्चयकणरे 

                                                           
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
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आङ्झथाक कणयोफणय गयेको बनी रेखणऩयीक्षण गदणा 
औ ॊामणइएको िण ठिमणाइएको कणयोफणय सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ध)  “फैंक” बन् नणरे नेऩणर यणष्ट्र िैंक यिेकोभण सो फैंक य सो 
िैंक नयिेकोभण प्रदेश सङ्ञ चत कोव स चणरन गना 
प्रदेश सयकणयरे तोकेको िणङ्ञणज्म फैंक सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ध१)  "भन्त्रणणरम" बन् नणरे आङ्झथाक भणङ्झभरण तथण मोजनण 
भन्त्रणणरम सम्झनङ्ट ऩछा। 

(न) “भिणरेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारम” बन् नणरे नेऩणर सयकणय 
अथा भन्त्रणणरम अन्तयगतको भिणरेखण ङ्झनमन्त्रणक 
कणमणारम सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ऩ) “भणतितको कणमणारम” बन् नणरे सम्फङ्ञन्धत कणमणारमको 
भणतितभण यिेकण कणमणारम सम्झनङ्ट ऩछा। 

(प) “रेखण उत्तयदणमी अङ्झधकृत” बन् नणरे आफ्नो य भणतित 
कणमणारमको आङ्झथाक प्रशणसन स चणरन गने, िणङ्जवाक 
फजेट तमणय गने य सो फजेट ङ्झनकणसण प्रणप्त गयी खचा 
गने अङ्झधकणय सङ्टम्ऩन,े फजेटको रेखण यणख्न े य यणख्न 
रगणउन,े रेखण ङ्जिियण तमणय गने गयणउने, ङ्जिङ्झनमोजन, 

यणजथि, धयौटी य ङ्ञजन्सी एिॊ सम्ऩङ्ञत्त व्मिथथणऩन 
रगणमत अन्म जङ्टनसङ्टकै कणयोिणयको आन्तङ्चयक एिभ ्
अङ्ञन्तभ रेखणऩयीक्षण गयणउन,े फेरुजङ्ट ङ्झनमङ्झभत गने 
गयणउने, असङ्टर उऩय गने गयणउने िण ङ्झभन्िण गने 
गयणउने कताब्म बएको सङ्ञचिरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(फ)  “रेखण” बन् नणरे आङ्झथाक कणयोफणय बएको व्मिोयण 
देङ्ञखने गयी प्रचङ्झरत कणनङ्टन फभोङ्ञजभ यणङ्ञखने अङ्झबरेख, 

                                                           
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण थऩ गङ्चयएको 
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खणतण, ङ्जकतणफ आङ्छद य सो कणयोफणयरणई प्रभणङ्ञणत गने 
अन्म कणगजणत एिॊ प्रङ्झतिेदन सभेतरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ब) “ङ्जित्तीम ङ्जिियण” बन् नणरे नेऩणर सयकणय तथण प्रदेश 
सयकणयरे थिीकृत गयेको भणऩदण्ड फभोङ्ञजभ कङ्ट नै 
ङ्झनङ्ञित अिङ्झधभण बएको आङ्झथाक कणयोफणयको सभङ्जिगत 
ङ्ञथथङ्झत दशणाउने उद्देश्मरे शीवाक सभेत खङ्टाने गयी तमणय 
गङ्चयएको ङ्जिियण सम्झनङ्ट ऩछा य सो शब्दरे कणयोिणयको 
ङ्ञथथङ्झत दशणाउने गयी शीवाकको आधणयभण फनणइएको 
फजेट अनङ्टभणन, ङ्झनकणसण, खचा, आम्दणनी, दणङ्ञखरण य फणॉकी 
यकभ सभेत खङ्टरणइएको प्रणङ्झप्त य ब ङ्टक्तणनी ङ्जिियण य 
नेऩणर रेखणभणन अनङ्टसणय तमणय गङ्चयन े ङ्जिियण तथण 
सोसॉग सम्फङ्ञन्धत रेखण ङ्जटप्ऩणी य खङ्टरणसण सभेतरणई 
जनणउॉछ। 

(भ) “ङ्जिङ्झनमोजन” बन् नणरे प्रदेश ऩेश्की खचा ऐन य प्रदेश 
ङ्जिङ्झनमोजन ऐनद्वणयण ङ्झनङ्छदाि सेिण य कणमािरुको रणङ्झग 
ङ्जिङ्झबङ्ङ शीवाकिरुभण ङ्जिङ्झबङ्ङ कणमणारमिरुरणई खचा गना 
ङ्जिङ्झनमोजन बएको यकभ सम्झनङ्ट ऩछा य सो शब्दरे 
प्रदेश ऩूयक ङ्जिङ्झनमोजन ऐन य प्रदेश उधणयो खचा ऐन 
फभोङ्ञजभ ङ्जिङ्झनमोजन बएको यकभ सभेतरणई जनणउॉछ। 

(म) “सॊघीम सङ्ञ चत कोव” बन् नणरे सॊङ्जिधणनको धणयण ११६ 
फभोङ्ञजभको सङ्ञ चत कोव सम्झनङ्ट ऩछा। 

(य) “सॊऩयीक्षण” बन् नणरे आन्तङ्चयक िण अङ्ञन्तभ रेखणऩयीक्षण 
प्रङ्झतिेदनभण औ ॊामणइएको फेरुजङ्टको सम्फन्धभण ऩेश िङ्टन 
आएकण थऩिीकयण िण प्रङ्झतङ्जक्रमण सणथ सॊरग्न प्रभणण 
तथण कणगजणतको आधणयभण गङ्चयने पर्छ्यौट सम्फन्धी 
कणमारणइा सम्झनङ्ट ऩछा य सो शब्दरे  प्रदेश सबणफणट 
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गङ्छठत प्रदेश सणिाजङ्झनक रेखण सङ्झभङ्झतफणट प्रणप्त सङ्टझणि 
िण ङ्झनदेशनकण आधणयभण गङ्चयने ऩयीक्षण िण अनङ्टगभन य 
भूामणनन कणमा  सभेतरणई जनणउॉछ। 

(र)  “सॊङ्जिधणन” बन् नणरे नेऩणरको सॊङ्जिधणन सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ि) “सङ्ञचि” बन् नणरे भङ्टतमभन्त्रणी तथण भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्को 
कणमणारम,  प्रदेश भन्त्रणणरम,  प्रदेश सबण सङ्ञचिणरम 
तथण प्रदेश रोक सेिण आमोगको सङ्ञचि सम्झनङ्ट ऩछा। 

(श) “सणिाजङ्झनक जिणपदेिीको ऩद” बन् नणरे ऩणङ्चयश्रङ्झभक 
ठेङ्जकएको िण नठेङ्जकएको जे बए तणऩङ्झन कङ्ट नै रुऩभण 
ङ्झनमङ्टक्त िङ्टने िण ङ्झनिणाङ्ञचत िङ्टन ेिण भनोनमन िङ्टन ेकणनङ्टनी 
भणन्मतण प्रणप्त सणिाजङ्झनक कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय 
बएको ऩद सम्झनङ्ट ऩछा। 

(व) “थथणनीम सङ्ञ चत कोव” बन् नणरे सॊङ्जिधणनको धणयण 
२२९ फभोङ्ञजभको सङ्ञ चत कोव सम्झनङ्ट ऩछा।  

 
 

ऩङ्चयच्छेद–२ 

प्रदेश सङ्ञ चत कोवको स चणरन 
 

३. प्रदेश सङ्ञ चत कोवको सचालणरन् सॊङ्जिधणन, मो ऐन य अन्म प्रचङ्झरत 
कणनङ्टनको अधीनभण यिी प्रदेश सङ्ञ चत कोवको सॊचणरन प्रदेश रेखण 
ङ्झनमन्त्रणक कणमणारमरे गनेछ।  

४. प्रदेश सङ्ञ चत कोवको रेखण यणख्न ेङ्ञजम्भेिणयी् (१) प्रदेश सङ्ञ चत कोवको 
रेखण अद्यणिङ्झधक रुऩभण यणख्न ेतथण त्मसको िणङ्जवाक ङ्जित्तीम ङ्जिियण तमणय 
गने कताव्म य उत्तयदणङ्जमत्ि प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारमको िङ्टनेछ य 
त्मस प्रमोजनको रणङ्झग रेखण दणङ्ञखरण गयणउने रगणमतकण अन्म कणभको 
रणङ्झग प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारमरे प्रदेश सयकणयी कणमणारमरणई 



 

9 

प्रदेश सयकणयको कणयोिणय गने आङ्झधकणङ्चयक फैंकरणई ङ्ञजम्भेिणयी तोक्न 
सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ङ्ञजम्भेिणयीको ऩणरनण गनङ्टा 
गयणउनङ्ट सम्फङ्ञन्धत सफै कणमणारम तथण फैंकको कताव्म िङ्टनछे। 

(३) प्रदेश सङ्ञ चत कोवको स चणरन गने, प्रदेश सयकणयको 
एकीकृत रेखण यणख्न े य ङ्जित्तीम ङ्जिियण तमणय गने‚ प्रदेश भन्त्रणणरम, 

भिणरेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारम तथण भिणरेखण ऩयीक्षक सभक्ष रेखण य 
ङ्जित्तीम ङ्जिियण ऩेश गने सम्फन्धी अन्म कणमाङ्जिङ्झध तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
िङ्टनेछ। 

(४) प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारम थथणऩनण नबएसम्भ िण 
त्मथतो कणमणारमको कणमा गनाकण रणङ्झग प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणकको कणभ, 
कताव्म य ङ्ञजम्भेिणयी भिणरेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारमरे तोके फभोङ्ञजभको 
िङ्टनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद–३ 

यणजथि य व्ममको अनङ्टभणन 

 

५. भध्मभकणरीन खचा सॊयचनण तमणय गनङ्टाऩने् (१) प्रत्मेक आङ्झथाक िवाको 
फजेट तजङ्टाभण गनङ्टा अङ्ञघ ©भन्त्रणणरमरे आगणभी तीन आङ्झथाक िवाको 
आम्दणनी य खचा प्रके्षऩण सङ्जितको भध्मभकणरीन खचा सॊयचनण तमणय 
गनङ्टाऩनेछ। मथतो खचा सॊयचनण फनणउॉदण सॊघीम तथण प्रणदेङ्ञशक आिङ्झधक 
ङ्जिकणस मोजनणरणई भणगादशानको रुऩभण ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको भध्मभकणरीन खचा सॊयचनणभण 
प्रथतणङ्जित मोजनण िण कणमाक्रभको ङ्जक्रमणकरणऩगत ङ्जिियण, प्रत्मेक 

                                                           
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
©

 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
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ङ्जक्रमणकरणऩको प्रङ्झत इकणइा रणगत, स चणरनभण रणग्ने अनङ्टभणङ्झनत सभम, 
सोफणट प्रणप्त िङ्टन सक्ने प्रङ्झतपर य उऩरङ्ञब्ध (Outcome) सभेत खङ्टरणइा 
प्रत्मेक मोजनण िण कणमाक्रभको प्रणथङ्झभकीकयण गनङ्टाऩनेछ। प्रङ्झत इकणई 
रणगत तमणय गदणा प्रदेश सयकणयरे थिीकृत गयेको खचा भणऩदण्ड 
(Expenditure Norms) सभेतरणई ध्मणनभण यणखी तमणय गनङ्टाऩनेछ। 

थऩिीकयण् मस उऩदपणको प्रमोजनकण रणङ्झग "प्रथतणङ्जित 
मोजनण िण कणमाक्रभ” बन् नणरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभ सम्बणव्मतण अध्ममन तथण 
ङ्जिथततृ प्रङ्झतिेदन तमणय बईसकेको िण सम्बणव्मतण अध्ममन गयेय भणत्रण 
कणमणान्िमन गना सङ्जकने नमणॉ मोजनण िण कणमाक्रभको ङ्जिियण खङ्टरणइा 
सोको रणङ्झग गङ्चयएको अनङ्टभणङ्झनत रणगतको ऩङ्टष्ट्यणई सङ्जितको ङ्जिियणरणइा 
जनणउॉछ। 

(३) भध्मभकणरीन खचा सॊयचनण तमणय गने कणमाङ्जिङ्झध 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

६. स्रोत अनङ्टभणन य खचाको सीभण ङ्झनधणायण गनङ्टाऩने् (१) आगणभी आङ्झथाक 
िवाको फजेट तथण कणमाक्रभ तजङ्टाभण गने प्रमोजनकण रणङ्झग उऩरब्ध 
ऩूिणान ङ्टभणन भन्त्रणणरमरे चणरङ्ट आङ्झथाक िवाको पणागङ्टन भसणन्तङ्झबत्रण 
गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ। 

  तय मो ऐन प्रणयम्ब िङ्टॉदणकण फखत प्रथभ ऩटककण रणङ्झग मो 
प्रणिधणन रणगङ्ट िङ्टने छैन। 

©(२) उऩदपण (१) को प्रमोजनको रणङ्झग भन्त्रणणरमरे एक स्रोत 
अनङ्टभणन सङ्झभङ्झत गठन गनेछ। 

 (३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको स्रोत अनङ्टभणन सङ्झभङ्झतरे 
आिश्मकतण अनङ्टसणय भध्मकणरीन ङ्जित्तीम सॊयचनण, गत आङ्झथाक िवाको 

                                                           
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
©

 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
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मथणथा ङ्जित्तीम, बौङ्झतक उऩरङ्ञब्ध य चणरङ्ट आङ्झथाक िवाको ६ भङ्जिनणको 
सभङ्जिगत आङ्झथाक ऩङ्चयसूचकिरू, आगणभी आङ्झथाक िवा उऩरव्ध िङ्टन सक्न े
यणजथि, अनङ्टदणन, ङ्जिकणस सिणमतण य आन्तङ्चयक ऋण तथण प्रङ्झतफद्दतण 
रेखण ङ्जिियण यकभ सभेतकण आधणयभण स्रोत अनङ्टभणन गनङ्टा ऩनेछ। 

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ स्रोत अनङ्टभणन बएऩङ्झछ भध्मभकणरीन 
खचा सॊयचनण सभेतरणइा दृङ्जिगत गयी आगणभी आङ्झथाक िवाको रणङ्झग गना 
सङ्जकने खचाको सीभण ङ्झनधणायण गनङ्टा ऩनेछ। 

(५)  स्रोत अनङ्टभणन सङ्झभङ्झतरे उऩदपण (३) य (४) फभोङ्ञजभ स्रोत 
अनङ्टभणन तथण खचाको सीभण ङ्झनधणायण गयी सो को प्रङ्झतिेदन प्रदेश अथा 
भन्त्रणीसभक्ष ऩेश गनङ्टा ऩनेछ।  

(६) स्रोत अनङ्टभणन तथण खचाको सीभण ङ्झनधणायण सम्फन्धी अन्म 
व्मिथथण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ िङ्टनछे। 

७. फजेट सीभण य भणगादशान ऩठणउने्  (१) भन्त्रणणरमरे स्रोत अनङ्टभणन 
सङ्झभङ्झतफणट ङ्झनधणाङ्चयत स्रोत तथण खचाको सीभणको अङ्झधनभण यिी आगणभी 
आङ्झथाक िवाको फजेट तजङ्टाभणकण रणङ्झग फजेट सीभण य फजेट तजङ्टाभण 
सम्फन्धी भणगादशान तथण ढणॉचण ङ्झनभणाण गयी चणरङ्ट आङ्झथाक िवाको पणगङ्टन 
भङ्जिनणको भसणन्तसम्भ सम्फङ्ञन्धत प्रदेश कणमणारमको ङ्झनकणमगत फजेट 
सीभण उारेख गयी फजेट तजङ्टाभण सम्फन्धी सीभण य भणगादशान ऩठणइसक्नङ्ट 
ऩनेछ। मथतो भणगादशान ऩठणउॉदण आिङ्झधक प्रणदेङ्ञशक ङ्जिकणस मोजनण य 
भध्मकणरीन खचा सॊयचनणरणई आधणय भणङ्ङङ्ट ऩनेछ। उक्त भणगा दशान 
ऩठणउॉदण सॊघीम आिङ्झधक मोजनणसॉग तणदम्मतण िङ्टनेगयी तमणय गनङ्टा ऩनेछ।  

  तय मो ऐन प्रणयम्ब िङ्टॉदणकण फखत प्रथभ ऩटककण रणङ्झग मो प्रणिधणन 
रणगङ्ट िङ्टने छैन। 

                                                           
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
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(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको फजेट तथण कणमाक्रभ तजङ्टाभण 
ढणॉचणको ङ्झनभणाण गदणा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे आजान गना सक्न े यणजथि 
यकभ, आमोजनणसॉग सम्फङ्ञन्धत िैदेङ्ञशक अनङ्टदणन तथण ऋण यकभ य 
प्रथतणङ्जित फजेटको ऩङ्टष्ट्यणइकंण रणङ्झग आिश्मक अन्म ङ्जिियणिरू सभेत 
खङ्टाने गयी तमणय गनङ्टा ऩनेछ। 

(३) फजेट तजङ्टाभण, छरपर एिॊ फजेटको भथमौदणरणइा अङ्ञन्तभ 
रूऩ ङ्छदन ेअन्म प्रङ्जक्रमण य सभमसीभण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ िङ्टनछे।  

८. ङ्जिङ्झनमोजन दक्षतण् (१) दपण १० फभोङ्ञजभ आगणभी आङ्झथाक िवाको 
रणङ्झग फजेट प्रथतणि गदणा देिणमफभोङ्ञजभ गनङ्टा ऩनेछ्- 

(क) चणरू य ऩूॉजीगत खचा य ङ्जित्तीम व्मिथथणको रणङ्झग फजेट 
प्रथतणि गदणा त्मथतो खचा ङ्झसजानण गने थऩि आधणय 
सङ्जित प्रथतणङ्जित यकभको ऩङ्टष्ट्यणइा गने आिश्मक 
सूचनण ङ्जिथततृ रूऩभण खङ्टरणउनङ्ट ऩनेछ।  

(ख) नमणॉ आमोजनणको िकभण यकभ प्रथतणि गदणा 
सम्बणव्मतण अध्ममन गना आिश्मक िङ्टने तथण 
सम्बणव्मतण अध्ममन ऩिणत आगणभी िवा खचा िङ्टनसक्न े
यकभ भणत्रण ऩङ्टष्ट्यणइा सङ्जित प्रथतणि गनङ्टा ऩनेछ। 
सम्बणव्मतण अध्ममन बइा थिीकृत बइासकेकण तथण 
क्रभणगत रूऩभण कणमणान्िमनभण यिेकण आमोजनणकण 
िकभण ©गङ्टरुमोजनण य िणङ्जवाक खङ्चयद मोजनण प्रङ्झतिद्दतण 
रेखण व्मिथथण तथण ङ्जित्तीम खङ्चयद सम्झौतण अनङ्टरूऩ 
आगणभी िवा आिश्मक ऩने यकभ भणत्रण प्रथतणि गनङ्टा 
ऩनेछ। 

                                                           
©

 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
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(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ फजेट प्रथतणि गदणा दपण ११ 
फभोङ्ञजभ रेखणॊकन गङ्चयएको प्रङ्झतिद्ध कणमाकण रणङ्झग ऩमणाप्त यकभ छङ्टयणएय 
भणत्रण नमणॉ मोजनण तथण कणमाक्रभकण रणङ्झग यकभ प्रथतणि गनङ्टा ऩनेछ। 

(३) उऩदपण (१) य (२) फभोङ्ञजभको प्रथतणङ्जित फजेट तथण 
कणमाक्रभ उऩय दपण १० को उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ बएको छरपर 
तथण प्रथतणङ्जित फजेट तथण कणमाक्रभको ङ्जिश्लवेण य भूामणननकण आधणयभण 
उऩमङ्टक्त ठिङ्चयएको फजेट तथण कणमाक्रभ आगणभी आङ्झथाक िवाको 
ङ्जिङ्झनमोजन ङ्जिधेमकभण सभणिेश गनङ्टा ऩनेछ।  

९. ऩूिा फजेट छरपर् (१) प्रत्मेक आङ्झथाक िवा मस ऐन फभोङ्ञजभ 
ङ्जिङ्झनमोजन ङ्जिधेमक प्रदेश सबणभण ऩेश गनङ्टाबन्दण ऩन्र ङ्छदन अगणिै 
आङ्झथाक भणङ्झभरण तथण मोजनण भन्त्रणीरे ङ्जिङ्झनमोजन ङ्जिधेमकभण सभणिेश 
िङ्टने फजेट तथण कणमाक्रभको ङ्झसद्धणन्त, उद्देश्म, प्रणथङ्झभकतण य प्रभङ्टख 
नीङ्झतिरू सङ्जितको ऩूिा फजेट तमणय गयी प्रदेश सबणभण प्रथतङ्टत गनङ्टा ऩनेछ। 

(२) प्रदेश सबणरे उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ऩूिा फजेट ऩेश बएको 
£सणतङ्छदन ङ्झबत्रण सो भणङ्झथ आिश्मक छरपर गयी €भन्त्रणणरमरणइा उऩमङ्टक्त 
सङ्टझणि तथण ङ्झनदेशन उऩरब्ध गयणउनेछ।  

१०. फजेट प्रथतणि य छरपर् (१) ¥भन्त्रणणरमफणट प्रणप्त फजेट सीभण य 
भणगादशानको अधीनभण यिी ङ्झनधणाङ्चयत ढणॉचणभण सम्िङ्ञन्धत भन्त्रणणरम ङ्झनकणम 
तथण सो भणतितकण ङ्झनकणमको नीङ्झत तथण कणमाक्रभ सङ्जित फजेट प्रथतणि 
तमणय गयी @भन्त्रणणरमरे तोकेको ङ्झनधणाङ्चयत सभमसीभणङ्झबत्रण Üभन्त्रणणरमभण 
ऩठणउने दणङ्जमत्ि सम्फङ्ञन्धत रेखण उत्तयदणमी अङ्झधकृतको िङ्टनेछ। 

                                                           
 दोस्रो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
£
 दोस्रो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 

€ ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत  
¥
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 

@
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 

Ü
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
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(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ फजेट प्रथतणि गदणा भध्मभकणरीन 
खचा सॊयचनणभण आधणङ्चयत यिी कणमणान्िमन गङ्चयने ङ्जक्रमणकरणऩ, सो को 
रणगत एिॊ त्मथतो रणगत व्मिोङ्चयने स्रोत सभेत थऩि खङ्टरणइा आगणभी 
आङ्झथाक िवाको फजेट अनङ्टभणनको सणथै त्मस ऩङ्झछकण दङ्टई आङ्झथाक िवाको 
खचा य स्रोतको प्रके्षङ्जऩत ङ्जिियण ऩङ्झन ऩेश गनङ्टा ऩनेछ। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको फजेट प्रथतणिको सणथभण गत 
आङ्झथाक िवाको मथणथा ङ्ञथथङ्झत य चणरङ्ट आङ्झथाक िवाको ६ भङ्जिनणसम्भको 
ङ्जित्तीम तथण बौङ्झतक प्रगङ्झत ङ्जिियण सभेत सॊरग्न गनङ्टा ऩनेछ। 

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ प्रथतणङ्जित फजेट तथण कणमाक्रभ 
उऩय सम्फङ्ञन्धत रेखण उत्तयदणमी अङ्झधकृतको उऩङ्ञथथङ्झतभण भन्त्रणणरमभण 
छरपर िङ्टनछे। 

११. प्रङ्झतफद्धतण रेखण तथण ङ्झनमन्त्रणण् (१) प्रचङ्झरत कणनङ्टनको अङ्झधनभण यिी 
प्रदेश सयकणयफणट ङ्झसङ्ञजात आङ्झथाक दणङ्जमत्ि तथण नेऩणर सयकणयफणट 
सम्झौतण िण ङ्झनणाम बई िथतणन्तयण बई आएकण ङ्जिङ्झबङ्ङ सम्झौतण िण 
ङ्झनणामफणट खचा व्मिोना िण प्रदेश सयकणय िण नेऩणर सयकणयफणट यणजथिभण 
छङ्टट ङ्छदन प्रङ्झतफद्धतण जनणइएको यकभको थऩि व्मिोयण देङ्ञखने गयी रेखण 
यणख्नङ्ट ऩनेछ।  

(२) प्रङ्झतफद्धतण रेखण यणख्न ेतथण सो को सॊचणरन तथण ङ्झनमन्त्रणण 
सम्फन्धी अन्म व्मिथथण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ िङ्टनछे।   

१२. ङ्जिङ्झनमोजन ङ्जिधेमक तमणय गने् (१) दपण १० को उऩदपण (३) 
फभोङ्ञजभको फजेट तथण कणमाक्रभ िण आमोजनणरणई प्रणथङ्झभकीकयण गयी 
फजेट भथमौदणरणई अङ्ञन्तभ रुऩ ङ्छदइा ङ्जिङ्झनमोजन ङ्जिधेमक तमणय गने 
ङ्ञजम्भेिणयी भन्त्रणणरमको िङ्टनछे। 

                                                           
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
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(२) ©भन्त्रणणरमरे उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ तमणय बएको 
ङ्जिङ्झनमोजन ङ्जिधेमकको सणथभण आङ्झथाक ङ्जिधेमक रगणमत अन्म आिश्मक 
ङ्जिधेमकिरू सभेत तजङ्टाभण गनङ्टा ऩनेछ।  

१३. यणजथि य व्ममको अनङ्टभणन ऩेश गनङ्टाऩने् (१) œआङ्झथाक भणङ्झभरण तथण 
मोजनण भन्त्रणीरे प्रत्मेक िवा असणय भङ्जिनणको १ गते दपण १२ फभोङ्ञजभ 
अङ्ञन्तभ रूऩ ङ्छदइएको प्रदेश सयकणयको आगणभी आङ्झथाक फवाको रणङ्झग 
यणजथि य व्ममको अनङ्टभणन प्रदेश सबणभण ऩेश गनङ्टा ऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ऩेश िङ्टन े यणजथि य व्ममको 
अनङ्टभणनको सणथभण सॊङ्जिधणनको धणयण २०७ भण उङ्ञारङ्ञखत ङ्जिियणिरूको 
अङ्झतङ्चयक्त देिणमकण ङ्जिियणिरू सभेत सभणिेश गनङ्टा  ऩनेछ्- 

(क) अङ्ञघारो आङ्झथाक िवाभण गङ्चयएको अनङ्टभणन अनङ्टसणय 
यणजथि सॊकरन बए नबएको ङ्जिियणको सणथै कय िण 
गैह्रकयभण छङ्टट ङ्छदइएको ङ्जिियण, 

(ख) दपण ५ फभोङ्ञजभ तमणय गङ्चयएको भध्मभकणरीन खचा 
सॊयचनण, 

(ग) अनङ्टदणन, सणिाजङ्झनक ऋण य रगणनी सम्िन्धी नीङ्झत। 

१४. ऩयणभशा गना सक्ने्  भन्त्रणणरमरे आम य व्ममको अनङ्टभणन तमणय गनङ्टा अङ्ञघ 
सम्फङ्ञन्धत सयोकणयिणरण सॉग आिश्मक ऩयणभशा गना सक्नेछ। 

१५. घणटण िण सन्तङ्टङ्झरत फजेट ऩेश गना सक्ने्  (१) प्रदेश सयकणयरे घणटण िण 
आिश्मकतण अनङ्टसणय सन्तङ्टङ्झरत फजेट ऩेश गना सक्नछे। मसयी घणटण 
फजेट ऩेश गदणा घणटण ऩूङ्झता गने स्रोत य सो को थऩि आधणय खङ्टरणउनङ्ट 
ऩनेछ।  

                                                           
©

 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
œ

 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
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तय प्रशणसङ्झनक खचा व्मिोना घणटण फजेट ऩेश गना सङ्जकन े
छैन। सणथै ¥भन्त्रणणरमरे आिश्मकतण य यणजश्व अिथथण अनङ्टसणय सन्तङ्टङ्झरत 
फजेट सभेत ऩेश गना सक्नेछ। 

थऩिीकयण् मस दपणको प्रमोजनको रणङ्झग घणटण फजेट बन् नणरे 
यणजथि य अनङ्टदणनको मोग बन्दण व्मम फढी िङ्टने गयी व्मिथथण बएको 
फजेट सम्झनङ्ट ऩदाछ। 

(२) घणटण िण सन्तङ्टङ्झरत फजेट सम्फन्धी अन्म व्मिथथण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ।  

 
ऩङ्चयच्छेद–४ 

फजेट ङ्झनकणसण, यकभणन्तय तथण ङ्झनमन्त्रणण 

 

१६. फजेट ङ्झनकणसण् (१) ङ्जिङ्झनमोजन ऐन िण ऩेश्की खचा ऐन जणयी बएऩङ्झछ 
खचा गना अङ्झधकणय प्रणप्त कणमणारमरे िणङ्जवाक कणमाक्रभको आधणयभण 
ङ्जिङ्झनमोजन ऐनको अनङ्टसूचीभण उङ्ञारङ्ञखत यकभ खचा गना सक्नेछन।् 

(२) ङ्जिङ्झनमोजन ऐनको अनङ्टसूचीभण उङ्ञारङ्ञखत ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ 
एकबन्दण फढी कणमणारमरे खचा गनङ्टाऩने अिथथणभण तणरङ्टक ङ्झनकणमरे 
ङ्जिङ्झनमोजन ऐन िण ऩेश्की खचा ऐन जणयी बएको ७ ङ्छदनङ्झबत्रण फणॉडपणॉड 
गयी सम्फङ्ञन्धत कणमणारमरणई जणनकणयी ङ्छदनङ्टऩनेछ। मसयी एक ऩटक 
फणॉडपणॉड गङ्चयसकेऩङ्झछ ऩटक-ऩटक फणॉडपणॉड गना ऩणइने छैन। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको ङ्जिियण भन्त्रणणरम, प्रदेशरेखण 
ङ्झनमन्त्रणक कणमणारम, भिणरेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारम य सम्फङ्ञन्धत प्रदेश 
रेखण इकणई कणमणारमरणई ऩठणउनङ्ट ऩनेछ। 

(४) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ फणॉडपणॉडको जणनकणयी प्रणप्त बएऩङ्झछ 
सम्फङ्ञन्धत कणमणारमरे उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ खचा गना सक्नेछन।् 

                                                           
¥
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
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(५) एक भन्त्रणणरम अन्तगात ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेट अको भन्त्रणणरम 
िण अन्तगातको ङ्झनकणम भणपा त कणमाक्रभ स चणरन गयी खचा गना 
आिश्मक बएभण त्मथतो िणङ्जवाक कणमाक्रभ य फजेट ङ्जिङ्झनमोजन बएको 
भन्त्रणणरम िण ङ्झनकणमको सङ्ञचिरे कणमाक्रभ सॊचणरन गने भन्त्रणणरम िण 
ङ्झनकणमको सङ्ञचिरणई त्मथतो िणङ्जवाक कणमाक्रभ य फजेट ङ्जिङ्झनमोजनको 
खचा गने अङ्ञततमणयी प्रदणन गनङ्टा ऩनेछ।  

(६) सम्फङ्ञन्धत कणमणारमको नणभभण ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत िण फणॉडपणॉड 
बएको यकभ सो कणमणारमको ब ङ्टक्तणनी आदेशकण आधणयभण प्रदेश सङ्ञ चत 
कोवफणट प्रदेश भन्त्रणणरमद्वणयण ङ्झनधणाङ्चयत खचा तथण रेखणनन प्रङ्जक्रमण 
सङ्जितको ङ्झनदेशन तथण नीङ्झत अन्तगात यिी  प्रदेशरेखण ङ्झनमन्त्रणक 
कणमणारमरे तोकेको प्रङ्जक्रमण अनङ्टसणय एकर खणतण कोव प्रणणरीफणट खचा 
ब ङ्टक्तणनी तथण ङ्झनकणसण िङ्टनेछ। 

(७) सम्फङ्ञन्धत कणमणारमको नणभभण ङ्जिङ्झनमोजन िण फणॉडपणॉड 
बएको यकभ ……… प्रचङ्झरत कणनङ्टन फभोङ्ञजभ खचा गने, रेखण यणख्न,े 
प्रङ्झतिेदन गने, रेखणऩयीक्षण गयणउने य फेरुजू पर्छ्यौट रगणमत पयपणयक 
गने गयणउने उत्तयदणङ्जमत्ि सम्फङ्ञन्धत कणमणारम प्रभङ्टखको िङ्टनेछ। 

(८) सयकणयी यकभ खचा ब ङ्टक्तणनी तथण ङ्झनकणसण ङ्छदने, कोव 
स चणरन गने गयणउने सम्फन्धी अन्म कणमाङ्जिङ्झध तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

१७. यकभणन्तय तथण स्रोतणन्तय् (१) ङ्जिङ्झनमोजन ऐनभण तोङ्जकएको कङ्ट नै एक 
अनङ्टदणन सॊकेत अन्तगातको फजेट उऩशीवाकभण यकभ नऩङ्टग बएभण सोिी 
ऐनभण तोङ्जकएकण अन्म अनङ्टदणन सॊकेत अन्तगातको उऩशीवाकभण फचत िङ्टन े
यकभ भध्मेफणट प्रदेश ङ्जिङ्झनमोजन ऐनभण तोङ्जकएको सीभणङ्झबत्रण यिी 
भन्त्रणणरमरे यकभणन्तय गना सक्नेछ। 

                                                           
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण ङ्ञझङ्जकएको 
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(२) आफ्नो य भणतितकण ङ्झनकणमको अनङ्टदणन सॊकेत अन्तगातको 
कङ्ट नै फजेट उऩशीवाकभण यकभ नऩङ्टग बएभण सो अनङ्टदणन सॊकेत अन्तगात 
यकभ फचत बएको अन्म फजेट उऩशीवाकिरूफणट प्रदेश ङ्जिङ्झनमोजन ऐनभण 
तोङ्जकएको सीभणङ्झबत्रण यिी खचा व्मिोने स्रोत ऩङ्चयितान निङ्टने गयी चणरङ्ट 
फजेटफणट चणरङ्ट तपा कण खचा शीवाकिरूभण य ऩूॉजीगत फजेटफणट ऩूॉजीगत 
तपा कण खचा शीवाकिरूभण सम्फङ्ञन्धत सङ्ञचिरे जङ्टन शीवाकभण यकभणन्तय 
गङ्चयने िो सो शीवाकको २५ प्रङ्झतशत बन्दण फढी निङ्टने गयी 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ यकभणन्तय गना सक्नछे। तय मसयी यकभणन्तय गदणा 
तरफ, बत्तण जथतण उऩबोग खचा य ऩोशणक, खणद्यणङ्ङ ऩणनी तथण ङ्जिजङ्टरी, 
सचालणय भिशङ्टर य घयबणडण जथतण सॊचणरन खचा अङ्झनिणमा दणङ्जमत्िफणट 
यकभणन्तय गना ऩणइन े छैन। 

(३) प्रदेश ङ्जिङ्झनमोजन ऐन अन्तगात कङ्ट नै एक प्रकणयको खचा 
व्मिोने स्रोतभण यिेको यकभ अको स्रोतभण सणने य ब ङ्टक्तणनी ङ्जिङ्झध ऩङ्चयितान 
गने अङ्झधकणय भन्त्रणणरमको िङ्टनेछ।  

(४) यकभणन्तय तथण स्रोतणन्तय सम्फन्धी अन्म व्मिथथण तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

१८. फजेट योक्कण िण ङ्झनमन्त्रणण गना य सभऩाण गयणउन सक्ने्  (१) दपण १६ भण 
जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बएतण ऩङ्झन प्रदेशको आङ्झथाक ङ्ञथथङ्झत य प्रदेश 
सङ्ञ चत कोवभण जम्भण यिेको यकभरणई ङ्जिचणय गयी भन्त्रणणरमरे प्रदेश 
सङ्ञ चत कोवभणङ्झथ व्ममबणय िङ्टने यकभ फणिेकको ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ 
आिश्मकतण अनङ्टसणय ऩूणा िण आङ्ञशॊक रुऩभण योक्कण िण ङ्झनमन्त्रणण गना य 
सभऩाण ©(फजेट सयेन्डय) गयणउन सक्नछे।  

(२) प्रदेश  ङ्जिङ्झनमोजन ऐनभण सभणिेश बएको कङ्ट नै यकभ य सो 
यकभफणट स चणरन िङ्टन े कणमाक्रभको आङ्झथाक िवाको दोस्रो चौभणङ्झसक 

                                                           
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण थङ्जऩएको 
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण थङ्जऩएको 
©

 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण थङ्जऩएको 
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अिङ्झधसम्भ ऩङ्झन सन्तोवजनक रूऩभण कणमणान्िमन नबएको िण िङ्टन नसक्न े
ठिय बएभण भन्त्रणणरमरे त्मथतो फजेट सभऩाण ……..गना रगणइा 
आिश्मक अन्म शीवाकभण दपण १७ फभोङ्ञजभ यकभणन्तय गना सक्नेछ।  

१९. प्रदेश सङ्ञ चत कोवफणट िङ्टन े ङ्जित्तीम िथतणन्तयण् (१) प्रदेश सङ्ञ चत 
कोवफणट  थथणनीम  तिरणई प्रदणन गने ङ्जित्तीम सभणनीकयण अनङ्टदणन, 
सशता अनङ्टदणन, सभऩङ्टयक अनङ्टदणन य ङ्जिशवे अनङ्टदणन यकभको िथतणन्तयण 
भन्त्रणणरमफणट प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारम भणपा त िङ्टनछे। 

(२) प्रदेश सङ्ञ चत कोवफणट थथणनीम तिभण ©यकभ िथतणन्तयण 
िङ्टने सम्फन्धी अन्म व्मिथथण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

२०. फजेट तथण कणमाक्रभको भूामणॊकन् फजेट तथण कणमाक्रभ कणमणान्िमन 
अिथथणको भूामणॊकन गयी भन्त्रणणरमरे अधािणङ्जवाक य िणङ्जवाक रूऩभण सो 
अिङ्झध सभणप्त बएको दङ्टइा भङ्जिनणङ्झबत्रण देिणमकण ङ्जिियण सङ्जित सणिाजङ्झनक 
गनङ्टाऩनेछ्-  

(क) यणजथि, खचा, आमोजनण य कणमाक्रभ सॊचणरन गना 
नेऩणर सयकणयिणट प्रणप्त बएको सभणनीकयण अनङ्टदणन, 
सशता अनङ्टदणन, सभऩङ्टयक अनङ्टदणन य ङ्जिशेव अनङ्टदणन 
यकभ, नेऩणर सयकणय भणपा त प्रणप्त फैदेङ्ञशक अनङ्टदणन 
तथण ऋणको अनङ्टभणन, प्रणङ्झप्त तथण ऩङ्चयचणरनको मथणथा 
ङ्जिियण, 

(ख) प्रदेश सयकणयको नीङ्झत तथण फजेटभण सभणिेश बएकण 
कणमाक्रभिरूको कणमणान्िमन अिथथण, 

(ग)  अन्म आिश्मक ङ्जिियणिरू। 
 

 

                                                           
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण ङ्ञझङ्जकएको 
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण थऩ गङ्चयएको 
©

 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण थऩ गङ्चयएको 
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ऩङ्चयच्छेद–५ 

कणयोफणयको रेखण 
 

२१. रेखणको ङ्झसद्धणन्त, आधणय य रेखण ढणॉचण् (१) ङ्जिङ्झनमोजन, यणजथि, धयौटी 
तथण अन्म कणयोफणयको रेखण दोिोयो रेखण प्रणणरीको ङ्झसद्धणन्त अनङ्टरूऩ 
नगद िण ऩङ्चयभणङ्ञजात (भोङ्झडपणइड) नगदभण आधणङ्चयत िङ्टनेछ। प्रदेश 
सयकणयरे तोकेको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख प्रोदबणिी आधणयभण रेखण यणख्न े प्रणणरी 
कणमणान्िमन गनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको रेखण यणख्न े प्रमोजनकण रणङ्झग 
नेऩणर सयकणयको ढणॉचणसॉग तणदणत्म्म िङ्टन े गयी भन्त्रणणरमरे प्रदेश रेखण 
ङ्झनमन्त्रणक कणमणारम भणपा त प्रदेश रेखण ढणॉचण य आङ्झथाक सॊकेत तथण 
िगॉकयण तजङ्टाभण गयी भिणरेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारमको सभन्िमभण 
भिणरेखण ऩयीक्षकफणट थिीकृत गयणउनङ्ट ऩनेछ। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ थिीकृत बएको आङ्झथाक सॊकेत तथण 
िगॉकयण य रेखण ढणॉचण सफैको जणनकणयीको रणङ्झग प्रकणशन गनङ्टा ऩनेछ।  

(४) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ थिीकृत आङ्झथाक सॊकेत तथण 
िगॉकयण य रेखण ढणॉचणभण सङ्टधणय तथण ऩङ्चयभणजान गना आिश्मक देखेभण 
भन्त्रणणरमरे प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारम भणपा त सङ्टधणय तथण ऩङ्चयभणजान 
गनङ्टाऩने ढणॉचण तमणय गयी थिीकृत गयणउनङ्ट ऩनेछ। 

(५) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ थिीकृत रेखण ढणॉचण य आङ्झथाक 
सॊकेत तथण िगॉकयण कणमणान्िमनकण सम्फन्धभण कङ्ट नै ङ्छद्वङ्जिधण देङ्ञखएभण 
थवि गने ङ्ञजम्भेिणयी प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारमको िङ्टनेछ।  

२२. कणयोफणयको रेखण् (१) भन्त्रणणरम िण प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारमरे 
प्रदेश सङ्ञ चत कोवको अङ्झतङ्चयक्त ङ्जिङ्झनमोजन, यणजथि, धयौटी तथण ङ्झसङ्ञजात 
सम्ऩङ्झत रगणमत प्रदेश सयकणयरणई नेऩणर सयकणयिणट प्रणप्त िङ्टने  िैदेङ्ञशक 
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अनङ्टदणन, ऋण सिणमतण, रगणनी य अन्म कणयोफणयको एकीकृत रेखण तमणय 
गयी यणख्नङ्ट ऩनेछ।  

(२) ङ्जिङ्झनमोजन, यणजथि तथण धयौटीकण अङ्झतङ्चयक्त अन्म सफै 
प्रकणयकण कणयोफणय य फजेटभण सभणिेश नबएकण जङ्टनसङ्टकै प्रकणयको 
सिणमतण िण स्रोतफणट बएको खचाको रेखण सम्फङ्ञन्धत कणमणारमरे तमणय 
गनङ्टा ऩनेछ।  

(३) रेखण उत्तयदणमी अङ्झधकृतरे भणतित कणमणारमफणट 
ङ्जिङ्झनमोजन, यणजथि, धयौटी रगणमत सफै ङ्जित्तीम ङ्जिियण ङ्झरई सम्िङ्ञन्धत 
भन्त्रणणरम िण ङ्झनकणम अन्तयगतको एकीकृत ङ्जित्तीम ङ्जिियण य एकीकृत 
ङ्जिसणफ तमणय गयी तोङ्जकएको सभमङ्झबत्रण प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक 
कणमणारमरणई उऩरब्ध गयणउनङ्ट ऩनेछ। 

(४) प्रदेश भन्त्रणणरम िण ङ्झनकणम अन्तगातको सम्ऩङ्ञत्त य दणङ्जमत्िको 
रेखणॊकन एिभ ् प्रङ्झतिेदन गने दणङ्जमत्ि रेखण उत्तयदणमी अङ्झधकृतको 
िङ्टनेछ। रेखण उत्तयदणमी अङ्झधकृतफणट प्रणप्त ङ्जिियणको आधणयभण 
प्रदेशरेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारमरे प्रदेशको एकीकृत ङ्जित्तीम ङ्जिियण तमणय 
गनङ्टाऩनेछ। 

(५) प्रदेश ङ्झबत्रणकण सफै सयकणयी कणयोिणयको एकीकृत ङ्जित्तीम 
ङ्जिियण तमणय गयी भन्त्रणणरम, नेऩणर सयकणयको भिणरेखण ङ्झनमन्त्रणक 
कणमणारम य भिणरेखण ऩयीक्षक सभक्ष ऩेश गनङ्टा प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक 
कणमणारमको कताव्म िङ्टनछे।  

२३. यणजथि दणङ्ञखरण य यणजथि रेखण् (१) प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ प्रदेश 
सयकणयरणई प्रणप्त िङ्टन े यणजथि तथण सयकणयी यकभ कणमणारमभण प्रणप्त 
बएऩङ्झछ तोङ्जकएफभोङ्ञजभ सयकणयी कणयोफणय गने फैंकभण दणङ्ञखरण गनङ्टा 
ऩनेछ।  

                                                           
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
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(२) सयकणयी कणयोिणय गने थिीकृङ्झत प्रणप्त फैंकभण जम्भण िङ्टन 
आएको यणजथि सोिी ङ्छदन सङ्ञ चत कोवभण दणङ्ञखरण गनङ्टा ऩनेछ। कङ्ट नै 
कणिङ्ट फणङ्जियको ऩङ्चयङ्ञथथङ्झत ऩयी सोिी ङ्छदन यणजथि दणङ्ञखरण िङ्टन नसकेभण 
सोको बोङ्झरऩाट सङ्ञ चत कोवभण दणङ्ञखरण गनङ्टा ऩनेछ।  

(३) उऩदपण (२) ङ्जिऩङ्चयत सयकणयी कणयोिणय गना थिीकृङ्झत प्रणप्त 
कङ्ट नै फैंकरे प्रदेश सङ्ञ चत कोवभण यणजथि दणङ्ञखरण नगयेको ऩणइएभण 
प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारमको ङ्झसपणङ्चयशभण दश ङ्छदनसम्भ ङ्जढरो गयेको 
बए दश प्रङ्झतशत जङ्चयिणनण गयी ङ्जिगो फभोङ्ञजभको यणजथि दणङ्ञखरण गना 
रगणउने य दश ङ्छदन बन्दण फढी ङ्जढरो गयेको बए दश प्रङ्झतशत जङ्चयिणनण 
गयी ङ्जिगो फभोङ्ञजभको यणजथि दणङ्ञखरण गना रगणइा सो फैकको इजणजत 
यद्ध गने तपा  कणयिणिी गनङ्टा ऩनेछ।  

(४) यणजथिको रगत तथण रेखण यणख्न,े ङ्जिसणफ ङ्झबडणन गने, 
ङ्जित्तीम ङ्जिियण तमणय गने, रेखणऩयीक्षण गयणउने उत्तयदणङ्जमत्ि कणमणारम 
प्रभङ्टखको िङ्टनछे।  

२४. नगद, ङ्ञजन्सी दणङ्ञखरण य रेखण् (१) ङ्ञजम्भेिणय व्मङ्ञक्तरे आफ्नो ङ्ञजम्भणभण 
आएको सयकणयी नगदीको िकभण सोिी ङ्छदन िण त्मसको बोङ्झरऩाट य 
ङ्ञजन्सी भणरसणभणन बए सणत ङ्छदनङ्झबत्रण मथणथथणनभण दणङ्ञखरण गयी शे्रथतण 
खडण गनङ्टा ऩनेछ।  

(२) आफ्नो ङ्ञजम्भणभण आएको सयकणयी नगदी सोिी ङ्छदन िण 
त्मसको बोङ्झरऩाट मथणथथणनभण दणङ्ञखरण नगयेको देङ्ञखन आएभण 
सम्फङ्ञन्धत तणरङ्टक कणमणारम िण ङ्जिबणगीम प्रभङ्टखरे दश ङ्छदनसम्भ ङ्जढरो 
गयेको बए दश प्रङ्झतशत जङ्चयिणनण गयी सो सभेत दणङ्ञखरण गना रगणउन े
सो बन्दण फढी ङ्जढरो गयेको बए दश प्रङ्झतशत जङ्चयिणनण गयी नगद 
दणङ्ञखरण गना रगणई कसङ्टयको भणत्रणण अनङ्टसणय प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ 
ङ्जिबणगीम कणयिणिी सभेत गना गयणउन सक्नछे। 
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(३) उऩदपण (२) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
दणङ्ञखरण गनङ्टा ऩने नगद फैंक य कणमणारम फीचको दूयी सभेतरणई ङ्जिचणय 
गयी प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारमरे नगद दणङ्ञखरण गने म्मणद तोङ्जकङ्छदन 
सक्नेछ। 

(४) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको म्मणदङ्झबत्रण ङ्ञजम्भेिणय व्मङ्ञक्तरे 
नगदी तथण ङ्ञजन्सी दणङ्ञखरण गयेको शे्रथतण खडण गना नसकेभण त्मसको 
भनणङ्झसि कणयण खङ्टरणइ एक ति भणङ्झथको अङ्झधकणयी सभक्ष म्मणद थऩको 
रणङ्झग अनङ्टयोध गना सक्नछे। मसयी अनङ्टयोध बै आएभण एक ति भणङ्झथको 
अङ्झधकणयीरे भनणङ्झसि कणयण देखेभण एकै ऩटक िण दङ्टइ ऩटक गयी फढीभण 
तीस ङ्छदनसम्भको म्मणद थऩ गङ्चयङ्छदन सक्नेछ। 

(५) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ थङ्जऩएको म्मणदङ्झबत्रण ऩङ्झन रेखण खडण 
नगने ङ्ञजम्भेिणय व्मङ्ञक्तरणई एक ति भणङ्झथको अङ्झधकणयीरे करभै ङ्जऩच्छे 
एकसम रुऩैमणॉ िण ङ्जिगोको दश प्रङ्झतशतसम्भ जङ्चयिणनण गना सक्नेछ।  

२५. रेखण दणङ्ञखरण गने् (१) प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारमरे तोङ्जकएको 
अिङ्झधङ्झबत्रण प्रत्मेक आङ्झथाक िवाको प्रदेश सङ्ञ चत कोवको अङ्झतङ्चयक्त 
ङ्जिङ्झनमोजन, यणजथि, धयौटी, िैदेङ्ञशक अनङ्टदणन य ऋण सिणमतण तथण 
रगणनीको रेखण य आङ्झथाक िवाको एकीकृत रेखणको ङ्जित्तीम ङ्जिियण 
भन्त्रणणरम, ......... भिणरेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारम य भिणरेखणऩयीक्षकको 
कणमणारम सभक्ष दणङ्ञखरण गनङ्टाऩनेछ।  

(२) रेखण उत्तयदणमी अङ्झधकृतरे भणतितकण कणमणारम सभेतको 
प्रत्मेक आङ्झथाक िवाको सम्ऩूणा आम–व्ममको एकीकृत ङ्जित्तीम ङ्जिियण 
तमणय गयी तोङ्जकएको अिङ्झधङ्झबत्रण प्रदेशरेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारम य 
भिणरेखणऩयीक्षकको कणमणारम सभक्ष ऩेश गनङ्टा ऩनेछ।  

                                                           
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण ङ्ञझङ्जकएको 
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
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(३) ङ्ञजम्भेिणय व्मङ्ञक्तरे कणयोफणयको रेखण य सम्फङ्ञन्धत कणगजणत 
तोङ्जकएको कणमणारमभण िण रेखणऩयीक्षक सभक्ष तोङ्जकएको अिङ्झधङ्झबत्रण 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ दणङ्ञखरण गनङ्टा ऩनेछ। 

(४) उऩदपण (२) य (३) फभोङ्ञजभ रेखण दणङ्ञखरण गना नसकेको 
भनणङ्झसफ कणयण देखणई म्मणद थऩको रणङ्झग अनङ्टयोध गयेभण एक ति 
भणङ्झथको अङ्झधकणयीरे फढीभण तीस ङ्छदनसम्भको म्मणद थऩ गङ्चयङ्छदन सक्नेछ 
। तय मसयी म्मणद थऩ गदणा भिणरेखणऩयीक्षकको कणमणारमभण एकीकृत 
रेखण दणङ्ञखरण गने सभम अिङ्झध प्रबणङ्जित निङ्टने गयी गनङ्टाऩनेछ।  

(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ थऩ गङ्चयएको म्मणदङ्झबत्रण ऩङ्झन रेखण 
दणङ्ञखरण नगने ङ्ञजम्भेिणय व्मङ्ञक्तरणई एक ति भणङ्झथको अङ्झधकणयीरे ऩङ्जिरो 
ऩटकको रणङ्झग प्रत्मेक करभभण एक सम रुऩैमणॉको दयरे य दोस्रो 
ऩटकभण प्रत्मेक करभको रणङ्झग दङ्टइ सम रुऩैमणॉको दयरे जङ्चयिणनण गना 
सक्नेछ य ऩङ्टन् अको ऩटक सोिी कणमा गयेभण प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ 
ङ्जिबणगीम कणयिणिी सभेत गना सङ्जकनछे। 

(६) तोङ्जकएको अिङ्झधङ्झबत्रण भिणरेखणऩयीक्षकको कणमणारमभण रेखण 
तथण ङ्जित्तीम ङ्जिियण दणङ्ञखरण गयणउन नसकी भनणङ्झसफ भणङ्जपकको कणयण 
देखणई रेखण उत्तयदणमी अङ्झधकृत िण ङ्ञजम्भेिणय व्मङ्ञक्तरे म्मणद थऩको 
रणङ्झग अनङ्टयोध गयेभण भिणरेखणऩयीक्षक िण ङ्झनजरे तोकेको अङ्झधकणयीरे 
फढीभण ऩैंतीस ङ्छदनसम्भको म्मणद थङ्जऩङ्छदन सक्नेछ। 

(७) उऩदपण (६) फभोङ्ञजभ म्मणद थऩ भणग नगयेभण िण थङ्जऩएको 
म्मणदङ्झबत्रण ऩङ्झन रेखण य ङ्जित्तीम ङ्जिियण दणङ्ञखरण नगयेभण 
भिणरेखणऩयीक्षकरे ङ्ञजम्भेिणय व्मङ्ञक्त बए रेखण उत्तयदणमी अङ्झधकृतरणई य 
रेखण उत्तयदणमी अङ्झधकृत बए एक ति भणङ्झथको अङ्झधकणयीरणई ङ्झनदेशन 
ङ्छदन सक्नेछ य त्मथतो ङ्झनदेशनको ऩणरनण गनङ्टा ङ्झनजको कताव्म िङ्टनेछ।  
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(८) उऩदपण (७) फभोङ्ञजभ ङ्झनदेशन ङ्छदॊदण ऩङ्झन रेखण तथण 
ङ्जित्तीम ङ्जिियण दणङ्ञखरण नगयेभण प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ ङ्जिबणगीम 
कणयिणिी सभेत गना सङ्जकनछे। 

(९) यणजथि, नगदी, ङ्ञजन्सी तथण धयौटी दणङ्ञखरण गने तथण 
त्मसको रेखण अङ्झबरेख अद्यणिङ्झधक रुऩभण यणख्न ेसम्फन्धी अन्म कणमाङ्जिङ्झध 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

२६. एकीकृत ङ्जित्तीम ङ्जिियण तमणय गने् (१) प्रदेश ङ्ञथथत थथणनीम तिकण 
कणमणारमकण रणङ्झग सॊघीम य प्रदेश सयकणयफणट प्रणप्त बएको अनङ्टदणन, 
यणजथि फणॉडपणडफणट प्रणप्त यकभ, आन्तङ्चयक आम तथण ऋण य अनङ्टदणन 
सभेतको ङ्जिियण देङ्ञखने गयी आङ्झथाक फवा सभणप्त बएको ऩैत्तीस ङ्छदन ङ्झबत्रण 
प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारम य सम्िङ्ञन्धत ©प्रदेश रेखण इकणई 
कणमणारमभण ऩठणउने ङ्ञजम्भेिणयी सम्िङ्ञन्धत थथणनीम तिको िङ्टनेछ। 

 (२) आफ्नो कणमा के्षत्रणङ्झबत्रणकण कणमणारमिरूको सॊघीम य 
प्रदेश सयकणयफणट प्रणप्त बएको अनङ्टदणन, यणजथि फणॉडपणॉडफणट प्रणप्त यकभ, 
आन्तङ्चयक आम तथण ऋण य अनङ्टदणन सभेतको ङ्जिियण य आफ्नो के्षत्रण 
ङ्झबत्रणकण थथणनीम तिको आङ्झथाक कणयोिणयको छङ्टिणछङ्ट िै य एकीकृत ङ्जिियण 
तमणय गयी भन्त्रणणरम य भिणरेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारमभण ऩठणउन े
ङ्ञजम्भेिणयी सम्फङ्ञन्धत प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारमको िङ्टनेछ। 

 

(३) आफ्नो कणमाक्षते्रण ङ्झबत्रणकण कणमणारमिरूको सॊघीम य प्रदेश 
सयकणयफणट प्रणप्त बएको अनङ्टदणन, यणजथि फणॉडपणॉडफणट प्रणप्त यकभ, 
आन्तङ्चयक आम तथण ऋण य अनङ्टदणन सभेतको ........... एकीकृत 
ङ्जिियण तमणय गयी प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारमभण य भिणरेखण 

                                                           
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण थऩ गङ्चयएको 
©

 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण ङ्ञझङ्जकएको 
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ङ्झनमन्त्रणक कणमणारमभण ऩठणउने ङ्ञजम्भेिणयी सम्फङ्ञन्धत थथणनीम तिको 
िङ्टनेछ। 

(४) आ-आफ्नो कणमा के्षत्रणङ्झबत्रणको ङ्जित्तीम ङ्जिियण ऩेश नगने 
तथण रेखणऩयीक्षण नगयणउने कणमणारम तथण थथणनीम तिरणई प्रिणि िङ्टने 
अनङ्टदणन यकभ योक्कण यणख्न सङ्जकनेछ। 

(५) प्रदेशरे तमणय गने ङ्जित्तीम प्रङ्झतिेदन नेऩणर सयकणयफणट 

थिीकृत भणनदण्ड फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ।  

२७. िणनी नोक्सणनी असङ्टर उऩय गङ्चयने्  मस ऐन फभोङ्ञजभ यणख्नङ्ट ऩने 
कणयोफणयको रेखण ङ्छठकसॉग नयणखेको कणयणफणट प्रदेश सयकणयरणई कङ्ट नै 
ङ्जकङ्झसभको िणनी नोक्सणनी तथण क्षङ्झत िङ्टन गएभण त्मसयी ऩना गएको िणनी 
नोक्सणनी तथण क्षङ्झतऩूङ्झता ङ्ञजम्भेिणय व्मङ्ञक्तफणट सयकणयी फणॉकी सयि असङ्टर 
उऩय गङ्चयनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद–६ 

भ्रभण खचा 
 

२८. भ्रभणभण खटणउन:े सयकणयी कणभको ङ्झसरङ्झसरणभण कङ्ट नै ऩदणङ्झधकणयीरणई 
थिदेश िण ङ्जिदेशभण कणज खटणउन सङ्जकनेछ।  

२९. दैङ्झनक तथण भ्रभण बत्तण: सयकणयी कणभको ङ्झसरङ्झसरणभण कङ्ट नै 
ऩदणङ्झधकणयीरणई थिदेश िण ङ्जिदेशभण कणज खटणउॉदण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
दैङ्झनक बत्तण तथण भ्रभण बत्तण प्रदणन गङ्चयनछे।   

 
 
 
 
 
 

                                                           
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
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ऩङ्चयच्छेद–७ 

आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रणण तथण रेखणऩयीक्षण 
 

३०. आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रणण प्रणणरी् (१) प्रदेश तिकण सिै रेखण उत्तयदणमी 
अङ्झधकृतरे आफ्नो य भणतितकण सिै सयकणयी कणमणारमफणट सम्ऩणदन 
गङ्चयने कणमा ङ्झभतव्ममी, प्रबणिकणयी य दक्षतणऩूणा ढॊगफणट सम्ऩणदन गना, 
ङ्जित्तीम प्रङ्झतिेदन प्रणणरीरणई ङ्जिश्वसनीम फनणउन तथण प्रचङ्झरत कणनून 
फभोङ्ञजभ ©सम्ऩणदन गनङ्टाऩने कणभको प्रकृङ्झत अनङ्टसणय आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रणण 
प्रणणरी तमणय गयी रणगू गनङ्टाऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रणण प्रणणरी 
सम्फन्धी ढणॉचण य कणमाङ्जिङ्झध आङ्झथाक भणङ्झभरण तथण मोजनण भन्त्रणणरमरे  
तोकेफभोङ्ञजभ िङ्टनछे। 

(३) आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रणण प्रणणरी कणमणान्िमनको सम्फन्धभण 
सम्फङ्ञन्धत रेखण उत्तयदणमी अङ्झधकृत िण ङ्झनजरे तोकेको ऩदणङ्झधकणयीफणट 
िवाको कङ्ञम्तभण दङ्टई ऩटक अनङ्टगभन तथण सङ्टऩयीिेक्षण गनङ्टाऩनेछ। 

३१. आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रणण सङ्झभङ्झत् (१) दपण  ३० फभोङ्ञजभको आन्तङ्चयक 
ङ्झनमन्त्रणण प्रणणरीको कणमणान्िमनकण रणङ्झग प्रत्मेक ङ्झनकणमभण 
देिणमफभोङ्ञजभको आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रणण सङ्झभङ्झत यिनछे्- 

(क) सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमको रेखण उत्तयदणमी 
  अङ्झधकृत िण ङ्झनजरे तोकेको िङ्चयष्ठ ऩदणङ्झधकणयी – अध्मक्ष, 
(ख) सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमको प्रशणसन 

िण मोजनण भिणशणखण/शणखण प्रभङ्टख     – सदथम, 
(ग) अध्मक्षरेतोकेको सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमभण  

कणमायत ङ्जिवम के्षत्रणसॉग  सम्फङ्ञन्धत 

                                                           
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण थऩ गङ्चयएको 
©

 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
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कङ्ञम्तभण यणजऩत्रणणॊङ्जकत ततृीम शे्रणीको कभाचणयी – सदथम, 
(घ) प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारमको 

कङ्ञम्तभण यणजऩत्रणणॊङ्जकत ततृीम शे्रणीको  
अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनङ्झध      –सदथम, 

(ङ) सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमको आङ्झथाक  

प्रशणसन प्रभङ्टख     –सदथम सङ्ञचि 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतर आफ्नो ङ्झनकणम य 
अन्तगातफणट सम्ऩणदन गङ्चयन ेकणमािरू प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्झभत 
तङ्चयकणरे दक्षतणऩूणा एिभ ्ङ्झभतव्ममी रुऩभण सम्ऩणदन गयी नङ्झतजण उन्भङ्टख 
गयणउने, ङ्जित्तीम जोङ्ञखभ न्मूनीकयण गने, ङ्जित्तीम प्रङ्झतिेदनिरूरणई 
ङ्जिश्वसनीम फनणउने तथण रेखणऩयीक्षणफणट कणमभ बएकण फेरुजू पर्छ्यौट 
गयी गयणइा आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रणण प्रणणरीरणइा सङ्टदृढ एिॊ प्रबणिकणयी फनणउन 
आिश्मक कणमािरू सम्ऩणदन गनेछ। 

(३) आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रणण सङ्झभङ्झतरे कणमासम्ऩणदन गने प्रङ्जक्रमण 
सोिी सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ।  

३२. आन्तङ्चयक रेखणऩयीक्षण् (१) प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारम िण सो 
कणमणारमरे तोकेको सो कणमणारम अन्तगातको कणमणारमरे प्रदेश सयकणय 
अन्तगातकण सफै कणमणारमिरूको आङ्झथाक कणयोफणयको ङ्झनमङ्झभततण, 
ङ्झभतव्मङ्जमतण, कणमादक्षतण य प्रबणिकणङ्चयतणकण आधणयभण आङ्झथाक िवा शङ्टरु 
बएऩङ्झछ प्रत्मेक चौभणङ्झसकभण आन्तङ्चयक रेखण ऩयीक्षण गनङ्टाऩनेछ। मसयी 
आन्तङ्चयक रेखण ऩयीक्षण गयेको १५ ङ्छदनङ्झबत्रण सम्फङ्ञन्धत कणमणारम 
प्रभङ्टखरणई प्रङ्झतिेदन फङ्टझणउनङ्ट ऩनेछ।   

(२) आफ्नो कणमणारमको आन्तङ्चयक रेखणऩयीक्षण गयणउन े
ङ्ञजम्भेिणयी सम्फङ्ञन्धत कणमणारम प्रभङ्टखको िङ्टनेछ। 

                                                           
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
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(३) मस दपण फभोङ्ञजभको आन्तङ्चयक रेखणऩयीक्षण गदणा 
देिणमफभोङ्ञजभ गनङ्टाऩनेछ:- 

(क) आन्तङ्चयक रेखणऩयीक्षकरे सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमको उद्दशे्म 
अनङ्टरूऩकण ङ्झनधणाङ्चयत कणमासम्ऩणदनसॉग सम्फङ्ञन्धत 
कणयोिणयको गङ्ञणतीम शङ्टद्धतण य कणनङ्टन तथण 
ऩङ्चयऩणरनणको ऩूणा ऩयीक्षण गयी आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रणण 
प्रणणरीको प्रबणिकणङ्चयतणको सभेत ऩयीक्षण गनङ्टा ऩनेछ। 

(ख) रेखण ऩयीक्षण गङ्चयने ङ्झनकणमको कणमासम्ऩणदनकण क्रभभण 
ऩङ्चयचणरन बएको स्रोतको नङ्झतजणभूरक उऩमोग एिॊ 
प्रबणिकणङ्चयतण सम्फन्धभण जोङ्ञखभ ङ्जिश्लवेणभण आधणङ्चयत बइा 
रेखणजोखण गयी सङ्टझणि गने य अिरम्फन गङ्चयएकण 
आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रणण प्रणणरी रगणमतकण नीङ्झतगत एिॊ 
प्रङ्जक्रमणगत ऩक्षिरूको व्मिथथणऩकीम अभ्मणसकण 
सम्फन्धभण रेखणजोखण गयी सङ्टझणि प्रथतङ्टत गनङ्टाऩनेछ। 

(ग) खण्ड (क) य (ख) फभोङ्ञजभ ऩयीक्षण गदणा सणिाजङ्झनक 
ङ्जित्तीम जिणपदेङ्जितण य ऩणयदङ्ञशातणको प्रफद्धान गदै 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमको आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रणण प्रणणरीको 
सङ्टदृढीकयण तथण आङ्झथाक अनङ्टशणसनको ऩङ्चयऩणरनभण 
सिमोग ऩङ्टमणाउनङ्ट आन्तङ्चयक रेखणऩयीक्षकको कताव्म 
िङ्टनेछ। 

(घ) आन्तङ्चयक रेखणऩयीक्षण प्रमोजनकण रणङ्झग सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकणमको आङ्झथाक कणयोिणय य सो सॉग सम्फङ्ञन्धत 
अङ्झबरेख तथण ङ्झनणामिरू ङ्झनयीक्षण, ऩयीक्षण तथण जणॉच 
गना ऩणउने अङ्झधकणय आन्तङ्चयक रेखणऩयीक्षकरणइा 
िङ्टनेछ।  
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(ङ) आन्तङ्चयक रेखणऩयीक्षकरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभ आन्तङ्चयक 
रेखणऩयीक्षण गयी देङ्ञखएकण व्मिोयण कणनून 
प्रङ्जक्रमण/ङ्झनदेङ्ञशकणको दपण, ङ्झनमभ आङ्छद थऩि खङ्टरणइा 
कङ्ट न कणनङ्टनी प्रङ्जक्रमण िण व्मिथथण अनङ्टसणय सङ्टधणय गनङ्टाऩने 
िो सो खङ्टरणई सङ्टझणि सङ्जितको प्रङ्झतिेदन गनङ्टा ऩनेछ।  

(च) आन्तङ्चयक रेखण ऩयीक्षण गदणा सणिाजङ्झनक ङ्जित्तीम 
जिणपदेङ्जितण य ऩणयदङ्ञशातणको प्रिधान गदै सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकणमको आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रणण प्रणणरीको सङ्टदृढीकयण 
तथण आङ्झथाक अनङ्टशणसनको ऩङ्चयऩणरनणभण सिमोग ऩङ्टमणाउन े
गयी प्रङ्झतिेदन गनङ्टा ऩनेछ।  

(४) आन्तङ्चयक रेखणऩयीक्षकरे आपूरणइा खटणउने य आन्तङ्चयक 
रेखणऩयीक्षण गने ङ्झनकणमप्रङ्झत ङ्ञजम्भेिणय यिी आफ्नो कणभ कताव्म य 
अङ्झधकणय प्रमोगको ङ्झसरङ्झसरणभण सदणचणङ्चयतण, िथतङ्टङ्झनष्ठतण, गोऩनीमतण, 
सक्षभतण सङ्जित तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण अन्म आचयण ऩणरनण गनङ्टाऩनेछ। सणथै 
आन्तङ्चयक रेखणऩयीक्षकरे रेखणऩयीक्षणको ङ्झसरङ्झसरणभण जणनकणयीभण 
आएको कङ्ट नै सूचनण िण तथ्म रेखणऩयीक्षण प्रङ्झतिेदनभण सभणिेश गने 
फणिेक अन्म कङ्ट नै ऩङ्झन रूऩभण कसैरणइा उऩरब्ध गयणउनङ्ट िङ्टॉदैन। 

(५) आन्तङ्चयक रेखणऩयीक्षकरे आफ्नो कणमासम्ऩणदनकण क्रभभण 
मस ऐनफभोङ्ञजभको अङ्झधकणय प्रमोग गयी आन्तङ्चयक रेखणऩयीक्षण गयेकै 
आधणयभण ङ्झनज उऩय कङ्ट नै कणनङ्टनी कणयिणिी चरणइन ेछैन। तय आन्तङ्चयक 
रेखणऩयीक्षकरे अनङ्टङ्ञचत कणमा गयेभण िण िदङ्झनमतऩूिाक कणमासम्ऩणदन 
गयेको प्रभणङ्ञणत बएभण प्रचङ्झरत कणनङ्टन फभोङ्ञजभको कणयिणिी िण 
अङ्झबमोजन गना फणधण ऩङ्टगेको भणङ्झनने छैन। 

(६) आन्तङ्चयक रेखणऩयीक्षण प्रङ्झतिेदनभण सभणिेश बएकण व्मिोयण 
अङ्ञन्तभ रेखणऩयीक्षण िङ्टनङ्ट अगणिै पर्छ्यौट तथण सॊऩयीक्षण गयणइा अङ्ञन्तभ 
रेखणऩयीक्षक सभक्ष प्रथतङ्टत गनङ्टाऩनेछ। अङ्ञन्तभ रेखणऩयीक्षण िङ्टॉदण प्रथतङ्टत 
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िङ्टन आएकण आन्तङ्चयक रेखणऩयीक्षणकण कैङ्जपमत तथण सङ्टझणििरूको 
सम्फन्धभण कणयण सङ्जित िटणइएकोभण फणिेक अन्म कैङ्जपमत तथण 
सङ्टझणििरूरणइा अङ्ञन्तभ रेखणऩयीक्षकरे आफ्नो सङ्टझणिभण प्रथतङ्टत गनङ्टा 
ऩनेछ।  

(७) प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारमरे आन्तङ्चयक रेखणऩयीक्षणरणइा 
थितन्त्रण, ङ्झनश्ऩक्ष य प्रबणिकणयी फनणउन आन्तङ्चयक रेखणऩयीक्षण य 
आङ्झथाक प्रशणसन स चणरनकण रणङ्झग अरग-अरग कभाचणयी खटणउन े
व्मिथथण गनङ्टा ऩनेछ।  

(८) प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारमरे मस ऐनफभोङ्ञजभ बएको 
आन्तङ्चयक रेखणऩयीक्षणको एकीकृत िणङ्जवाक प्रङ्झतिेदन तमणय गयी 
तोङ्जकएको सभमङ्झबत्रण भन्त्रणणरमभण ऩठणउनङ्ट ऩनेछ। भन्त्रणणरमरे मथतो 
प्रङ्झतिेदन सणिाजङ्झनक गने व्मिथथण ङ्झभरणउनङ्ट ऩनेछ।  

(९) आन्तङ्चयक रेखणऩयीक्षण सम्फन्धी अन्म कणमाङ्जिङ्झध 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ।  

३३. अङ्ञन्तभ रेखणऩयीक्षण् (१) प्रत्मेक कणमणारमरे सफै प्रकणयकण आम–व्मम 
तथण कणयोिणयको तोङ्जकए फभोङ्ञजभको रेखण य नेऩणर रेखणभणन अनङ्टसणय 
ङ्जित्तीम ङ्जिियण ऩेश गयी भिणरेखणऩयीक्षकको कणमणारमफणट अङ्ञन्तभ 
रेखणऩयीक्षण गयणउनङ्ट ऩनेछ। 

(२) भिणरेखण ऩयीक्षकरे अङ्ञन्तभ रेखणऩयीक्षण गदणा आन्तङ्चयक 
रेखणऩयीक्षकको प्रङ्झतिेदनरणइा सभेत आधणय ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

३४. कणयोिणयको रेखण तथण ङ्जिियण दणङ्ञखरण गनङ्टा ऩने् (१) कणमणारमको 
सयकणयी नगदी, ङ्ञजन्सी आम–व्ममको रेखण आकङ्ञथभक ङ्झनयीक्षण गदणा िण 
आन्तङ्चयक िण अङ्ञन्तभ रेखणऩयीक्षणको ङ्झसरङ्झसरणभण सोङ्झधएको प्रश्नको 
जिणप िण भणग गङ्चयए फभोङ्ञजभको रेखण तथण ङ्जिियण तोङ्जकएको 
म्मणदङ्झबत्रण दणङ्ञखरण गनङ्टा सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकृत िण ङ्ञजम्भेिणय व्मङ्ञक्तको 
कताव्म िङ्टनेछ। 
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(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको म्मणदङ्झबत्रण कणभ सम्ऩङ्ङ 
गना नसङ्जकन ेबई भनणङ्झसि भणङ्जपकको कणयण सङ्जित म्मणद थऩको रणङ्झग 
अनङ्टयोध गयेभण य त्मथतो कणयण भनणङ्झसि देङ्ञखएभण सो प्रश्न सोधनी गने िण 
ङ्जिियण भणग गने अङ्झधकणयी िण ङ्झनकणमरे भनणङ्झसि भणङ्जपकको म्मणद थऩ 
गङ्चयङ्छदन सक्नेछ। 

(३) उऩदपण (१) य (२) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको म्मणदङ्झबत्रण 
सोङ्झधएको प्रश्नको जिणप, रेखण िण भणग गङ्चयएको ङ्जिियण ऩेश गना 
नसक्ने अङ्झधकृत िण ङ्ञजम्भेिणय व्मङ्ञक्तरे फेरुज ूिण कैङ्जपमतभण देङ्ञखएको 
यकभ व्मिोनङ्टा ऩनेछ। 

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ जिणप, रेखण िण भणग गङ्चयएको 
ङ्जिियण उऩरब्ध नगयणउन ेसम्फङ्ञन्धत अङ्झधकृत िण ङ्ञजम्भेिणय व्मङ्ञक्तरणई 
रेखण उत्तयदणमी अङ्झधकृतरे य रेखण उत्तयदणमी अङ्झधकृतरणई एक ति 
भणङ्झथको अङ्झधकणयीरे प्रत्मेक करभभण एक सम रुऩैमण सम्भ जङ्चयिणनण गना 
सक्नेछ।  

(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ जङ्चयिणनण गदणा ऩङ्झन रेखण तथण 
ङ्जित्तीम ङ्जिियण दणङ्ञखरण नगयेभण कसङ्टय फभोङ्ञजभ प्रचङ्झरत कणनून 
फभोङ्ञजभकण ङ्जिबणगीम कणयफणिी सभेत गनङ्टा ऩनेछ। 

(६) आन्तङ्चयक िण अङ्ञन्तभ रेखण ऩयीक्षण िङ्टॉदण सयकणयी नगद िण 
ङ्ञजन्सी भणरससभणनको रगत छङ्टट बएको देङ्ञखएभण िण सयकणयरणई िणङ्झन 
नोक्सणनी बएको देङ्ञखएभण त्मथतो सूचनण प्रणप्त िङ्टनणसणथ सम्फङ्ञन्धत 
कणमणारम प्रभङ्टखरे त्मथतो िणङ्झन नोक्सणनी बएको यकभ सम्फङ्ञन्धत 
कभाचणयीफणट असङ्टर गयी कसङ्टयको भणत्रणण अनङ्टसणय ङ्जिबणगीम कणयफणिी 
सभेत गनङ्टा ऩनेछ। 

३५. रेखणऩयीक्षणको प्रणयङ्ञम्बक प्रङ्झतिेदन उऩयको कणयिणिी् (१) आन्तङ्चयक 
रेखण ऩयीक्षण प्रङ्झतिेदनभण औामणईएकण फेरुजकूण सम्फन्धभण भिणरेखण 
ऩयीक्षकको कणमणारमफणट डोय आउनङ्टऩूिा सो फेरुजूको सूचनण ऩणएको ३५ 
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ङ्छदनङ्झबत्रण फेरुजू पछौट गयी शे्रथतण अधणिङ्झधक गनङ्टाऩनेछ। मस म्मणदङ्झबत्रण 
पछौट िङ्टन नसकेभण रेखण उत्तयदणमी अङ्झधकृतको थिीकृङ्झतभण फढीभण १५ 
ङ्छदन म्मणद थऩ िङ्टन सक्नेछ।  

(२) भिणरेखणऩयीक्षकको कणमणारमफणट रेखणऩयीक्षण बइा 
प्रणयङ्ञम्बक प्रङ्झतिेदनभण औ ॊामणइएकण फेरुजूकण सम्फन्धभण सो फेरुजूको 
सूचनण प्रणप्त बएको ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्रण सम्फङ्ञन्धत कणमणारमरे तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ पर्छ्यौट तथण सम्ऩयीक्षण गयी भिणरेखणऩयीक्षकको कणमणारमरणई 
जणनकणयी गयणउनङ्ट ऩनेछ। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ म्मणदङ्झबत्रण प्रणयङ्ञम्बक प्रङ्झतिेदनभण 
उङ्ञारङ्ञखत व्मिोयण पर्छ्यौट तथण सॊऩयीक्षणगयणउन नसक्ने भनणङ्झसि 
भणङ्जपकको कणयण बएभण ङ्ञजम्भेिणय व्मङ्ञक्तरे कणयण सभेत उारेख गयी 
म्मणद थऩको रणङ्झग भिणरेखणऩयीक्षकको कणमणारम सभक्ष अनङ्टयोध गना 
सक्नेछ। त्मथतो अनङ्टयोध बई आएभण भिणरेखणऩयीक्षकको कणमणारमरे 
भनणङ्झसि भणङ्जपकको म्मणद थऩ गङ्चयङ्छदन सक्नेछ। 

(४) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ थऩ गङ्चयङ्छदएको म्मणदङ्झबत्रण ऩङ्झन 
प्रणयङ्ञम्बक प्रङ्झतिेदनभण उङ्ञारङ्ञखत व्मिोयण पर्छ्यौट िण सॊऩयीक्षण 
नगयणएभण भिणरेखण ऩयीक्षकरे रेखण उत्तयदणमी अङ्झधकृतरणइा जणनकणयी 
गयणउने य त्मसयी प्रणप्त िङ्टन आएको जणनकणयी फभोङ्ञजभको कणयिणिी गने 
ङ्ञजम्भेिणयी रेखण उत्तयदणमी अङ्झधकृतको िङ्टनेछ। रेखण उत्तयदणमी 
अङ्झधकृतरे कणयिणिी नगयेभण भिणरेखणऩयीक्षकरे ङ्जिबणगीम भन्त्रणी िण 
यणज्मभन्त्रणीरणई जणनकणयी गयणउनेछ। 

(५) मस दपण फभोङ्ञजभ पर्छ्यौट तथण सॊऩयीक्षण िङ्टन नसकेको 
प्रणयङ्ञम्बक प्रङ्झतिेदनको व्मिोयण भिणरेखणऩयीक्षकरे आफ्नो िणङ्जवाक 
प्रङ्झतिेदनभण सभणिेश गनेछ। 

३६. रेखणऩयीक्षण प्रङ्झतिेदनको रगत यणख्ने्  (१) आन्तङ्चयक तथण अङ्ञन्तभ 
रेखणऩयीक्षण प्रङ्झतिेदनभण औ ॊामणइएकण ङ्झनमङ्झभत गनङ्टाऩने तथण असङ्टर उऩय 
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गनङ्टाऩने िण ङ्झतनङ्टा फङ्टझणउनङ्ट ऩने बनी ठिर् मणइएको फेरूजङ्टको रगत 
कणमणारमथतयभण यणख्नङ्ट ऩनेछ। प्रदेशथतयकण भन्त्रणणरम तथण ङ्झनकणमरे 
आफ्नो य भणतितकण सफै कणमणारमिरूको फेरूजङ्टको एकीकृत प्रणदेङ्ञशक 
रगत सभेत यणख्नङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको रगत यणतदण आन्तङ्चयक तथण 
अङ्ञन्तभ रेखणऩयीक्षण प्रङ्झतिेदनको रगत आङ्झथाक िवा सभेत सॊकेत गयी 
अरग-अरग रूऩभण खङ्टरणई अध्मणिङ्झधक गनङ्टा ऩनेछ। 

(३) दपण ३२ को उऩदपण (६) फभोङ्ञजभ पर्छ्यौट तथण 
सॊऩयीक्षण बएको आन्तङ्चयक रेखणऩयीक्षणको फेरूजङ्ट तथण मस दपण 
फभोङ्ञजभ पर्छ्यौट तथण सॊऩयीक्षण बएको अङ्ञन्तभ रेखणऩयीक्षणको 
फेरूजङ्टको ङ्जिियण रगतभण अद्यणिङ्झधक गयी यणख्नङ्ट य ऩङ्झछारण अिङ्झधको 
रेखणऩयीक्षण िङ्टॉदण ऩयीक्षण गनङ्टा गयणउनङ्ट ऩनेछ। 

(४) अङ्ञन्तभ रेखण ऩयीक्षणफणट प्रणप्त फेरुजङ्टको अध्मणिङ्झधक 
अङ्झबरेख तोङ्जकएफभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत कणमणारम य प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक 
कणमणारमभण यिनेछ। मस अनङ्टसणयको ङ्जिियण सम्फङ्ञन्धत कणमणारमरे 
आफ्नो कणमणारम य प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारमभण अध्मणिङ्झधक 
गयणउनङ्ट ऩनेछ।  

३७. फेरूजङ्ट पर्छ्यौट गने गयणउने्  (१) रेखणऩयीक्षणफणट औ ॊामणइएको फेरूजू 
सम्फन्धभण प्रभणण ऩेश गयी िण ङ्झनमङ्झभत गयी गयणई िण असङ्टर उऩय गयी 
पर्छ्यौट गने दणङ्जमत्ि सम्फङ्ञन्धत कणमणारम प्रभङ्टख य आङ्झथाक प्रशणसन 
शणखण प्रभङ्टखको िङ्टनेछ। 

(२)उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ फेरूजङ्ट पर्छ्यौट िङ्टन नसकेभण सो 
फेरूजङ्ट कणमभ िङ्टने आङ्झथाक कणयोिणय गने ऩदणङ्झधकणयीिरू य कणयोिणयभण 
सॊरग्न व्मङ्ञक्तफणट असूर उऩय गयी पर्छ्यौट गनङ्टाऩनेछ। 

(३) आन्तङ्चयक िण अङ्ञन्तभ रेखणऩयीक्षण िङ्टॉदण सयकणयी नगदी िण 
ङ्ञजन्सी भणरसणभणनको रगत छङ्टट गयेको देङ्ञखएभण िण सयकणयरणई िणङ्झन 
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नोक्सणनी बएको देङ्ञखएभण त्मसको सूचनण प्रणप्त िङ्टनणसणथ सम्फङ्ञन्धत 
कणमणारम प्रभङ्टख िण ङ्जिबणगीम प्रभङ्टखरे त्मथतो िणङ्झन नोक्सणनी बएको यकभ 
असङ्टर गयी कसूयको भणत्रणण अनङ्टसणय ङ्जिबणगीम कणयिणिी सभेत गनङ्टाऩनेछ।  

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ सूचनण प्रणप्त बएऩङ्झछ ऩङ्झन कणयिणिी 
नगने अङ्झधकणयीरणई प्रदेश कणमणारमको िकभण सम्फङ्ञन्धत कणमणारमको 
प्रभङ्टख, भन्त्रणणरम तथण प्रदेशथतयको सङ्ञचिणरम तथण आमोगको िकभण 
सम्फङ्ञन्धत भन्त्रणणरमको ङ्जिबणगीम भन्त्रणी िण यणज्मभन्त्रणी, ङ्जिबणग िण ङ्जिबणग 
सयिको अङ्ञथतत्ि य क्षेत्रणणङ्झधकणय बएको कणमणारमको िकभण सम्फङ्ञन्धत 
भन्त्रणणरमको सङ्ञचि य कणमणारमको िकभण सम्फङ्ञन्धत तणरङ्टक कणमणारमको 
प्रभङ्टखरे प्रत्मेक करभभण एक सम रुऩैमणसम्भ जङ्चयिणनण गनेछ। 

(५) मस दपण फभोङ्ञजभ फेरुजू पर्छ्यौट गये नगयेको सम्फन्धभण 
ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गयी प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ पर्छ्यौट गना रगणउन े
दणङ्जमत्ि सम्फङ्ञन्धत रेखण उत्तयदणमी अङ्झधकृतको िङ्टनेछ। 

३८. फेरूजङ्ट पर्छ्यौट तथण सॊऩयीक्षण् (१) रेखणऩयीक्षणको प्रङ्झतिेदनभण 
दसणाइएकण फेरुज ू ङ्झनमङ्झभत, असङ्टरउऩय तथण सॊऩयीक्षण गयी पर्छ्यौट गने 
गयणउने ङ्ञजम्भेिणयी सम्फङ्ञन्धत रेखण उत्तयदणमी अङ्झधकृतको िङ्टनेछ ।   

(२) असङ्टर उऩय गनङ्टाऩने तथण ङ्झतनङ्टा फङ्टझणउनङ्ट ऩने बनी औ ॊामणएको 
फेरुजू फणिेक अन्म फेरुजूको िकभण प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ ऩङ्टर् मणउनङ्ट 
ऩने यीत नऩङ्टगेको तय सयकणयी नगदी ङ्ञजन्सीको िणनी नोक्सणनी नबएको 
ऩङ्टष्ट्यणई गने भनणङ्झसि कणयण सङ्जितको प्रभणण प्रणप्त बएभण तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभको कणमाङ्जिङ्झध अऩनणई सम्फङ्ञन्धत रेखण उत्तयदणमी अङ्झधकृतफणट 
ङ्झनमङ्झभत, पर्छ्यौट तथण सॊऩयीक्षण िङ्टनेछ। 

(३) भिणरेखणऩयीक्षकको िणङ्जवाक प्रङ्झतिेदनभण औ ॊामणइएकण 
फेरुजूिरूको सम्फन्धभण प्रदेशसबणको सणिाजङ्झनक रेखण सङ्झभङ्झतभण ङ्झरङ्ञखत 
जिणप ङ्छदन,े सङ्झभङ्झतको फैठकभण उऩङ्ञथथत िङ्टने य छरपरभण बणग ङ्झरई 
सो सम्फन्धभण आफ्नो प्रङ्झतङ्जक्रमण व्मक्त गने तथण फेरुज ूपर्छ्यौट सम्फन्धी 
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कणभ कणयिणिी गने गयणउन े उत्तयदणङ्जमत्ि रेखण उत्तयदणमी अङ्झधकृतको 
िङ्टनेछ। 

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ प्रदेश सबणको सणिाजङ्झनक रेखण 
सङ्झभङ्झतभण छरपर बई प्रदेश सबणभण ऩेश गयेको सङ्टझणि प्रदेश सबणफणट 
थिीकृत बएफभोङ्ञजभ कणमणान्िमन गने गयणउने कताव्म सम्फङ्ञन्धत रेखण 
उत्तयदणमी अङ्झधकृतको िङ्टनेछ। 

(५) उऩदपण (१) य (२) फभोङ्ञजभ बएको कणमाको अनङ्टगभन 
भिणरेखणऩयीक्षकको कणमणारमरे गनेछ।  

(६) फेरुजू पर्छ्यौट सम्फन्धी अन्म कणमाङ्जिङ्झध तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
िङ्टनेछ। 

३९. फेरूजङ्टपर्छ्यौट सङ्झभङ्झत् (१) सणभणन्म प्रकृमणफणट पर्छ्यौट िङ्टन नसकेकण 
फेरूजङ्ट पर्छ्यौट गना सभम सभमभण सणिाजङ्झनक रेखण सङ्झभङ्झत य 
भिणरेखणऩयीक्षकको यणम ङ्झरई प्रदेश सयकणयरे प्रदेश यणजऩत्रणभण सूचनण 
प्रकणङ्ञशत गयी देिणमकण व्मङ्ञक्तिरू सदथम यिनेगयी एक फेरुजू पर्छ्यौट 
सङ्झभङ्झत गठन गनासक्नेछ, 

(क) प्रदेश सणिाजङ्झनक रेखण सङ्झभङ्झतरे तोकेको सङ्झभङ्झतको 
सदथम       – अध्मक्ष 

(ख) भिणरेखणऩयीक्षकरे  तोकेको कङ्ञम्तभण  

यणजऩत्रणणॊङ्जकत ङ्छद्वतीम शे्रणीको अङ्झधकृत   – सदथम 

(ग) आङ्झथाक भणङ्झभरण तथण मोजनण भन्त्रणणरमरे 

तोकेको कङ्ञम्तभण यणजऩत्रणणॊङ्जकत ङ्छद्वतीम 

शे्रणीको अङ्झधकृत      – सदथम 

(घ) प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक िण ङ्झनजरे तोकेको 
 प्रदेशरेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारमको कङ्ञम्तभण  

यणजऩत्रणणॊङ्जकत ङ्छद्वङ्झतम शे्रणीको अङ्झधकृत  – सदथम 

(ङ) नेऩणर चणटाडा एकणउण्टेण््ससॊथथणरे 
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 भनोनमन गयेको चणटाडाएकणउण्टेण््स 

 िण दतणािणर रेखण ऩयीक्षक एकजनण  – सदथम 

(च) प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारमको 
यणजऩत्रणणॊङ्जकत अङ्झधकृत   – सदथम सङ्ञचि 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ गङ्छठत फेरुजू पर्छ्यौट सङ्झभङ्झतको 
कणमाक्षेत्रण प्रदेश सयकणयरे तोङ्जकङ्छदए फभोङ्ञजभ िङ्टनछे। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ गङ्छठत फेरुज ू पर्छ्यौट सङ्झभङ्झतरे 
फेरुजू पर्छ्यौट गदणा अऩनणउनङ्ट ऩने कणमाङ्जिङ्झध तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

४०. फेरूजङ्ट पर्छ्यौट सङ्झभङ्झतको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय् दपण ३९ फभोङ्ञजभ 
गङ्छठत फेरुज ू पर्छ्यौट सङ्झभङ्झतको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय देिणम 
फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ्- 

(क) रेखणऩयीक्षणफणट औ ॊामणईएकण भथमौट, ङ्जिनणङ्झभनण य 
असङ्टर उऩय गनङ्टाऩने ठिङ्चयएको फेरुज ू फणिेक सणभणन्म 
ङ्झनमङ्झभत प्रङ्जक्रमणफणट पर्छ्यौट तथण सॊऩयीक्षण िङ्टन 
नसकेकण कङ्ट नै प्रदेश सॊिैधणङ्झनक अॊग तथण ङ्झनकणम, 

भन्त्रणणरम, सङ्ञचिणरम, ङ्जिबणग, अदणरत िण कणमणारम 
अन्तगातकण फेरुजू सम्फङ्ञन्धत प्रदेश सॊिैधणङ्झनक अॊग तथण 
ङ्झनकणम, भन्त्रणणरम िण सङ्ञचिणरमफणट पर्छ्यौटको ङ्झनङ्झभत्त 
ङ्झसपणङ्चयश बई आएभण औङ्ञचत्मको आधणयभण त्मथतो 
फेरुजू ङ्झनमङ्झभत िण ङ्झभन्िण गयी फेरुजूको रगत किण 
गने। 

(ख) खण्ड (क) फभोङ्ञजभ पर्छ्यौटको ङ्झनङ्झभत्त सङ्झभङ्झतभण 
ङ्झसपणङ्चयश बइा आएकण फेरुजू पर्छ्यौट गना नङ्झभान े
बएभण सम्फङ्ञन्धत प्रदेश सॊिैधणङ्झनक अॊग तथण ङ्झनकणम, 

भन्त्रणणरम िण सङ्ञचिणरमरणई फेरूजङ्ट यकभ ङ्झनमङ्झभत िण 
असङ्टर उऩय गना रेखी ऩठणउने। 
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(ग)  फेरुजङ्ट पछौट सङ्झभङ्झतरे फेरुजङ्ट पछौट सम्फन्धी गयेको 
कणमा अङ्ञन्तभ भणङ्झननेछ।  

 

ऩङ्चयच्छेद–८ 

ङ्जित्तीम ङ्ञजम्भेिणयी य जिणपदेङ्जितण 
 

४१. कणभ, कताब्म, अङ्झधकणय य ङ्ञजम्भेिणयी् रेखण उत्तयदणमी अङ्झधकृत,  ङ्ञजम्भेिणय 
अङ्झधकृत, ङ्जिबणगीम प्रभङ्टख, प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक, कोव तथण रेखण 
ङ्झनमन्त्रणक कणमणारमको प्रभङ्टख, कणमणारम प्रभङ्टख तथण आङ्झथाक प्रशणसन 
शणखण प्रभङ्टख एिभ ् ङ्ञजन्सीभण कणभ गने अङ्झधकणयीको कणभ, कताब्म, 

अङ्झधकणय तथण ङ्ञजम्भेिणयी तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनछे। 

४२. ङ्ञजम्भेिणय व्मङ्ञक्त जफणपदेिी िङ्टने्  (१) ङ्ञजम्भेिणय व्मङ्ञक्तरे मस ऐनफभोङ्ञजभ 
यणख्नङ्ट ऩने प्रत्मेक कणयोफणयको ङ्जिियण थऩि देङ्ञखन ेगयी प्रचङ्झरत कणनून 
फभोङ्ञजभ यीत ऩङ्टर् मणई रेखण तमणय गयी अद्यणिङ्झधक  यणख्नङ्ट ऩनेछ। 

(२) आङ्झथाक प्रशणसन स चणरन गदणा भणतित कणमणारमरे 
प्रचङ्झरत कणनूनको ऩणरनण गये/नगयेको सम्फन्धभण आिश्मकतणअनङ्टसणय 
येखदेख, जणॉचफङ्टझ तथण ङ्झनयीक्षण गने य भणतित कणमणारमको ङ्जिसणफ 
केन्रीम ङ्जिसणफभण सभणिेश गयणई जणॉचफङ्टझ गने गयणउने उत्तयदणङ्जमत्ि रेखण 
उत्तयदणमी अङ्झधकृतको िङ्टनेछ। 

(३) रेखण उत्तयदणमी अङ्झधकृतरे उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ येखदेख, 

जणॉचफङ्टझ तथण ङ्झनयीक्षण गदणा िण रेखणऩयीक्षण िङ्टॉदण प्रचङ्झरत कणनूनद्वणयण 
ङ्झनधणाङ्चयत प्रङ्जक्रमण ऩूयण नगयी कणयोफणय गयेको िण अन्म कङ्ट नै कैङ्जपमत 
गयेको देङ्ञखन आएभण ङ्ञजम्भेिणय व्मङ्ञक्तरे त्मसको जिणपदेिीतण फिन गनङ्टा 
ऩनेछ। 

(४) कङ्ट नै भनणङ्झसफ कणयणरे आङ्झथाक कणयोिणय सम्फन्धी कणभ 
अङ्झनमङ्झभत िङ्टन गएभण ङ्ञजम्भेिणय व्मङ्ञक्तरे तोङ्जकएको अिङ्झधङ्झबत्रण अङ्झधकणय 
प्रणप्त अङ्झधकणयी सभक्ष कणयण खङ्टरणइ ङ्झनमङ्झभत गयणउनको रणङ्झग ऩेश गयेभण 
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अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे तोङ्जकएको म्मणदङ्झबत्रण सो सम्फन्धभण आिश्मक 
ङ्झनणाम गङ्चयङ्छदनङ्टऩनेछ। 

तय, भनणङ्झसि कणयण नबई रेखण सम्फन्धी कणभभण अङ्झनमङ्झभततण 
िङ्टनआएको देङ्ञखन आएभण अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे ङ्ञजम्भेिणय व्मङ्ञक्तरणई 
ऩङ्जिरो ऩटक ऩणॉच सम रुऩैमणॉ य त्मसऩङ्झछ ऩङ्झन दोिोङ्चयन आएभण ऩटकै 
ङ्जऩच्छे एक िजणय रुऩैमणॉ जङ्चयिणनण गयी प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ ङ्जिबणगीम 
कणयिणिी सभेत गना सक्नेछ ।  

(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ ङ्झनणाम ङ्छदनङ्ट ऩने अङ्झधकणयीरे 
तोङ्जकएको म्मणदङ्झबत्रण ङ्झनणाम नगयेभण ङ्झनजरणई एक ति भणङ्झथको 
अङ्झधकणयीरे ऩङ्जिरो ऩटक ऩणॉच सम रुऩैमणॉ य सोिी अङ्झधकणयीफणट ऩङ्टन् 
अको ऩटक त्मथतो कणमा दोिोङ्चयन गएभण ऩटकै ङ्जऩच्छे एक िजणय ऩणॉच 
सम रुऩैमणॉ जङ्चयिणनण गनङ्टा ऩनेछ। 

(६) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ येखदेख, जणॉचफङ्टझ तथण ङ्झनयीक्षण गदणा 
मो ऐन तथण मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ङ्झनधणाङ्चयत प्रङ्जक्रमण 
ऩूयण नगयी कणयोफणय गयेको देङ्ञखन आएभण िण अन्म कङ्ट नै कैङ्जपमत देङ्ञखन 
आएभण सम्फङ्ञन्धत रेखण उत्तयदणमी अङ्झधकृतरे करभै ङ्जऩच्छे दङ्टइ सम 
रुऩैमणॉ जङ्चयिणनण गना सक्नेछ ।  

(७) एउटै ङ्ञजम्भेिणय व्मङ्ञक्तरणई तीन ऩटक बन्दण फढी जङ्चयिणनण 
बइसकेऩङ्झछ ऩङ्टन् त्मथतो कणमा दोिोङ्चयन आएभण करभै ङ्जऩच्छे ऩणॉच सम 
रुऩैमणॉ जङ्चयिणनण गयी प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ ङ्जिबणगीम कणयिणिी सभेत 
गनङ्टा ऩनेछ। 

४३. सयकणयी नगदी, ङ्ञजन्सी दङ्टरुऩमोग एिभ ्भथमौट बएभण कणयिणिी गङ्चयने्  (१) 
कणमणारमको सयकणयी तिङ्झफर तथण ङ्ञजन्सी बण्डणय आन्तङ्चयक रेखणऩयीक्षण 
गदणा िण अङ्ञन्तभ रेखणऩयीक्षण गदणा िण कङ्ट नै तियरे जणॉच िङ्टॉदण भथमौट िण 
दङ्टरूऩमोग बएको देङ्ञखन आएभण सम्फङ्ञन्धत कणमणारम प्रभङ्टख िण तणरङ्टक 
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कणमणारम िण तोङ्जकएको अङ्झधकणयीरे प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ त्मथतो 
भथमौट िण दङ्टरूऩमोग गने उऩय आिश्मक कणयिणिी गनङ्टा गयणउनङ्ट ऩनेछ। 

(२) अङ्ञन्तभ रेखणऩयीक्षण गदणा सयकणयी तिङ्झफर तथण ङ्ञजन्सी 
बण्डणयको कङ्ट नै यकभ िण ङ्ञजन्सी भथमौट बएको देङ्ञखएभण 
भिणरेखणऩयीक्षकको कणमणारमरे आफ्नो यणम सणथ प्रचङ्झरत कणनून 
फभोङ्ञजभ त्मथतो भथमौट गने व्मङ्ञक्त उऩय कणयिणिी चरणउन सम्फङ्ञन्धत 
कणमणारम प्रभङ्टख िण ङ्जिबणगीम प्रभङ्टख सभक्ष रेखी ऩठणउनछे। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ रेखण ऩयीक्षण िण जणॉचफङ्टझ गदणा 
भथमौट िण दङ्टरुऩमोग बएको देङ्ञखएको िण उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ 
कणयफणिीको रणङ्झग रेङ्ञखआएकोभण सो फभोङ्ञजभ कणयफणिी नगने 
ऩदणङ्झधकणयीरणई एक ति भणङ्झथको अङ्झधकणयीरे ऩणॉच सम रुऩैमणसम्भ 
जङ्चयिणनण गयी प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ ङ्जिबणगीम कणयफणिी सभेत गना 
सक्नेछ।  

(४) भिणरेखणऩयीक्षकरणई रेखण सम्फन्धी कणभ मथण सभमभण 
बएको छैन बङे्ङ रणगेभण ङ्झनजरे सो सम्फन्धी कणगजणत ङ्ञझकणई जणॉच गना 
रगणउन सक्नेछ य त्मसयी जणॉच गदणा केिी त्रण ङ्टटी िण कैङ्जपमत देङ्ञखन 
आएभण आिश्मक कणयिणिीको रणङ्झग सम्फङ्ञन्धत तणरङ्टक कणमणारम सभक्ष 
ऩठणउने छ। मसयी रेखी आएकोभण सम्फङ्ञन्धत कणमणारमरे ऩङ्झन तङ्टरुन्तै 
आिश्मक कणयिणिी गनङ्टा ऩनेछ।  

४४. जिणपदेिी फिन गनङ्टा ऩने् (१) सणिाजङ्झनक जिणपदेिीको ऩद धणयण 
गयेको ब्मङ्ञक्तरे ङ्छदएको आदेश िण ङ्झनदेशनभण बएको िण ङ्झनज आपैरे 
गयेकण कणयोफणयकण सम्फन्धभण मो ऐन िण मस ऐन अन्तगात फनेको 
ङ्झनमभणिरी फभोङ्ञजभ ङ्ञजम्भेिणयी फिन गनङ्टा ऩनेछ। 

(२) मस ऐन िण प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभकण कणयोफणयसॉग 
सम्फङ्ञन्धत कणगजणत तमणय गने, जणॉच गने, ऩेश गने य ङ्झसपणङ्चयस गने 
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कभाचणयी तथण ऩदणङ्झधकणयीरे आपूरे सम्ऩणदन गयेको कणभ य सो सॉग 
सम्फङ्ञन्धत कणयोफणयको ङ्ञजम्भेिणयी य जिणपदेिी फिन गनङ्टा ऩनेछ। 

(३) सम्फङ्ञन्धत आङ्झथाक िवाको थिीकृत फजेट कणमाक्रभ तथण 
अङ्ञततमणयी फभोङ्ञजभ खचा तथण कणमा सम्ऩणदन नगने तथण प्रमणप्त कणयण 
फेगय रक्ष्म अनङ्टसणय प्रगङ्झत नगने अङ्ञततमणय प्रणप्त प्रभङ्टखको कणमा सम्ऩणदन 
अन घटणउने, सो प्रकणयको ङ्ञजम्भेिणयीफणट िटणउने, नङ्झसित ङ्छदने य अन्म 
कणमाफणिी सम्फन्धी ङ्झनजणभती सेिण ऐन तथण ङ्झनमभणिरी अनङ्टसणय िङ्टनेछ।   

४५. ङ्जित्तीम प्रङ्झतिेदन सणिाजङ्झनक गनङ्टाऩने् मस ऐन य अन्म प्रचङ्झरत नेऩणर 
कणनून फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत कणमणारमरे तमणय गनङ्टाऩने ङ्जित्तीम प्रङ्झतिेदनिरू 
त्मथतो प्रङ्झतिेदन तमणय गना तोङ्जकएको सभमणिङ्झध सभणप्त बएको ङ्झभङ्झतरे 
सणत ङ्छदनङ्झबत्रण ङ्जिद्यङ्टतीम िण अन्म उऩमङ्टक्त भणध्मभफणट सणिाजङ्झनक 
गनङ्टाऩनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद–९ 

सयकणयी सम्ऩङ्झतको ङ्ञजम्भण, त्मसको रगत, सॊयक्षण, फयफङ्टझणयथ य ङ्झररणभ 
ङ्झफक्री तथण ङ्झभन्िण 

 
४६. नगदी तथण ङ्ञजन्सीको ङ्ञजम्भेिणयी: कणमणारमभण यिेको नगद, फैंक भौज्दणत, 

चेक य त्मसको शे्रथतण, धयौटी य त्मसको शे्रथतण य यणजश्वको रेखण, 
आङ्झथाक प्रशणसन शणखण प्रभङ्टखको, ङ्ञजन्सी भणनसणभणन तथण तत ्सम्फन्धी 
शे्रथतण ङ्ञजन्सी िेना तोङ्जकएको कभाचणयीको य यणजश्वको रगत तथण त्मस 
सम्फन्धी अन्म कणजजणत कणमणारम प्रभङ्टखरे तोकेको कभाचणयीको ङ्ञजम्भणभण 
यिनेछ। 

४७. सयकणयी धनभणर िण सम्ऩङ्ञत्तको सॊयक्षण तथण फयफङ्टझणयथ: (१) कणमणारमभण 
प्रणप्त िङ्टन आएको सम्ऩूणा नगदी ङ्ञजन्सी तथण अन्म बौङ्झतक सम्ऩङ्ञत्तको 
सॊयक्षणको प्रफन्ध ङ्झभरणउनङ्ट ङ्ञजम्भेिणय ब्मङ्ञक्तको कताव्म िङ्टनेछ। 
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(२) ब्मङ्ञक्तगत प्रमोगभण ामणइएको िण प्रमोग गना ङ्छदइएको 
सयकणयी ङ्ञजन्सी, धनभणर य सम्ऩङ्ञत्तभण िङ्टन गएको सिै प्रकणयको क्षङ्झत य 
नोक्सणनी यकभ प्रमोग गना ङ्छदने य ङ्झरने दङ्टिैफणट असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ। 

(३) कभाचणयी सरुिण िण फढङ्टिण िङ्टॉदण िण अिकणस प्रणप्त गदणा िण 
रणभो अिङ्झध कणजभण िण ङ्जिदणभण यिॉदण आफ्नो ङ्ञजम्भणभण यिेको नगदी 
ङ्ञजन्सी िण सयकणयी कणगजणत म्मणद तोङ्जकएकोभण तोङ्जकएको म्मणद ङ्झबत्रण य 
म्मणद नतोङ्जकएकोभण एक्कणइस ङ्छदन ङ्झबत्रण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ फयफङ्टझणयथ गयी 
तोङ्जकएको ढणॉचणभण फयफङ्टझणयथको प्रभणणऩत्रण ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

(४) कङ्ट नै भनणङ्झसि कणयणरे उऩदपण (३) फभोङ्ञजभको म्मणदङ्झबत्रण 
फयफङ्टझणयथ गना नसङ्जकएभण म्मणद ङ्झबत्रण फयफङ्टझणयथ गना नसङ्जकएको कणयण 
खोरी सम्फङ्ञन्धत तणरङ्टक कणमणारमभण ङ्झनिेदन ङ्छदई ङ्झनकणसण बई आए 
फभोङ्ञजभ गनङ्टाऩनेछ। 

(५) उऩदपण (३) य (४) फभोङ्ञजभ फयफङ्टझणयथ िङ्टन नसकेकोभण 
सम्फङ्ञन्धत रेखण उत्तयदणमी अङ्झधकृतरे सभम ङ्झनधणायण गयी त्मसयी 
ङ्झनधणायण गङ्चयएको सभमङ्झबत्रण आिश्मक जणॉचफङ्टझ गयणउन सक्नेछl  

(६) उऩदपण (५) फभोङ्ञजभ जणॉचफङ्टझ गदणा रणऩयफणिी गयी 
फयफङ्टझणयथ गना फणॉकी यणख्न े ङ्ञजम्भेिणय ब्मङ्ञक्तरणई रेखण उत्तयदणमी 
अङ्झधकृतरे ऩणॉचसम रुऩैमणॉसम्भ जङ्चयिणनण गयी भनणङ्झसि म्मणद ङ्छदई 
फयफङ्टझणयथ गना रगणउने छ। 

(७) उऩदपण (६) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको म्मणदङ्झबत्रण ऩङ्झन फयफङ्टझणयथ 
नगने ब्मङ्ञक्त फिणरिणरण कभाचणयी बए प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ ङ्झनजको 
तरफ बत्तण योक्कण यणखी य फिणर टङ्टटेको ब्मङ्ञक्त बए ङ्झनजको ङ्झनिृत्तबयण 
िण उऩदणन योक्कण यणखी एिभ ् ङ्झनफतृ्तबयण, उऩदणन नऩणउने िण उऩदणन 
ङ्झरइसकेको ब्मङ्ञक्त बए प्रियीद्वणयण ऩक्रणउ गना रगणई फयफङ्टझणयथ गना 
रगणइनछे । सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमफणट ऩक्रणउकण रणङ्झग अनङ्टयोध बई आएभण 
सम्फङ्ञन्धत सङ्टयक्षण ङ्झनकणमरे ऩक्रणउ गनङ्टाऩनेछ। 
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(८) सभमभण फयफङ्टझणयथ नगयेको कणयणफणट सयकणयी नगदी, 
ङ्ञजन्सी िण धनभणरभण कङ्ट नै नोक्सणनी बएभण नोक्सणनी बएको यकभ य 
सोिी फयणफयको ङ्जिगो यकभ प्रचङ्झरत नेऩणर कणनून फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत 
ब्मङ्ञक्तफणट असङ्टर उऩय गङ्चयनछे। 

(९) फयफङ्टझणयथ गने अन्म प्रकृमण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

४८. ङ्झररणभ ङ्जिक्री् मो ऐन तथण मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ 
ङ्ञजन्सी ङ्झनयीक्षण गदणा टङ्टटपङ्ट ट तथण फेकम्भण बई कणभ नरणग्ने बनी 
प्रङ्झतिेदनभण उारेख बएको भणरसणभणनिरू कणमणारम प्रभङ्टखरे आिश्मक 
जणॉचफङ्टझ गदणा ङ्झररणभ ङ्जिक्री गनङ्टा ऩने बनी ठिर्मणाइएको भणरसणभणन 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभको कणमाङ्जिङ्झध अऩनणई ङ्झररणभ ङ्जिक्री गना सङ्जकनछे। 

४९. ङ्झभन्िण ङ्छदने्  मस ऐनभण अन्मत्रण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बएतणऩङ्झन मो ऐन 
अन्तगात उठ्न नसकेको सयकणयी फणॉकी यकभ, प्रणकृङ्झतक प्रकोऩ, दङ्टघाटनण 
िण आफ्नो कणफू फणङ्जियको ऩङ्चयङ्ञथथङ्झतरे गदणा तथण सङ्टक्खणजतॉ बई िण 
ङ्ञखइएय, सडेय गई िण अन्म कणयणफणट सयकणयी िणङ्झन नोक्सणनी िङ्टन 
गएको िण कणनून फभोङ्ञजभ ङ्झररणभ फढणफढ िङ्टॉदण ऩङ्झन नउठेको िण उठ्न े
ङ्ञथथङ्झत नदेङ्ञखएकोभण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्झभन्िण ङ्छदन सङ्जकनछे। 

 
 

ऩङ्चयच्छेद–१० 

सयकणयी फणॉकी असूर उऩय 

 

५०. ङ्झनमङ्झभत प्रङ्जक्रमणफणट पर्छ्यौट नबएको फेरूजङ्ट सयकणयी फणॉकीको रूऩभण 
यिने्  (१) आन्तङ्चयक तथण अङ्ञन्तभ रेखणऩयीक्षणफणट भथमौट तथण 
ङ्जिनणङ्झभनण बएको बङ्झन ठिय बएको यकभ दपण ३४ य ३५ फभोङ्ञजभ 
ङ्झनमङ्झभत, असूर, पर्छ्यौट तथण सॊऩयीक्षण िङ्टन नसकेभण त्मथतो फेरुज ू
यकभ ङ्ञजम्भेिणय व्मङ्ञक्तफणट असङ्टर उऩय गनङ्टाऩनेछ। 
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(२) असूर उऩय गनङ्टा ऩने देङ्ञखएको यकभ ऩणॉच िवासम्भ प्रमणस 
गदणा ऩङ्झन ङ्झनमङ्झभत, असूर, पर्छ्यौट तथण सॊऩयीक्षण िङ्टन नसकेको 
फेरूजङ्टरणइा सयकणयी फणॉकीको रूऩभण रगत कणमभ गयी सो को सूचनण 
ङ्ञजम्भेिणय व्मङ्ञक्तरणई सभेत ङ्छदइा प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ असङ्टर उऩय 
गनङ्टा गयणउनङ्ट ऩनेछ। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ सयकणयी फणॉकीको रूऩभण रगत 
कणमभ गङ्चयएको फेरूजङ्टको ङ्जिियण असूर उऩयको रणङ्झग सम्फङ्ञन्धत रेखण 
उत्तयदणमी अङ्झधकृतरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ फेरुजङ्ट पछौट तथण असङ्टर उऩय 
गयी सोको जणनकणयी प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारमभण ऩठणउनङ्ट ऩनेछ।  

५१. फेरूजङ्ट यकभ जणमजेथणफणट असङ्टर उऩय िङ्टने्  दपण ५० को उऩदपण (३) 
फभोङ्ञजभ रगत कसी असूर उऩयकण रणङ्झग प्रणप्त बएको फेरुजू यकभ 
प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारमरे सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तको जणम जेथणफणट 
सयकणयी फणॉकी सयि असङ्टर उऩय गनेछ। 

५२. फेरुजङ्ट यकभ असङ्टर उऩय गने कणभ, कताब्म य अङ्झधकणय् (१) मो ऐन य 
अन्म प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ ङ्ञजम्भेिणय ब्मङ्ञक्तफणट असूर उऩय गनङ्टाऩने 
यकभ तथण प्रदेश सयकणयसॉग गयेको शतानणभण अनङ्टसणय फङ्टझणउनङ्ट ऩने यकभ 
नफङ्टझणएको य सयकणयी नगदी तथण ङ्ञजन्सी सम्ऩङ्ञत्त ङ्जिनणङ्झभनण गने 
ब्मङ्ञक्तफणट असङ्टर उऩय गनङ्टा ऩने यकभ असङ्टर उऩय गने दणङ्जमत्ि प्रदेश 
रेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारमको िङ्टनेछ। 

(२) मो ऐन प्रणयम्ब िङ्टॉदणकण फखत कङ्ट नै कणमणारमको रगतभण 
कणमभ यिेको प्रदेश अन्तगातको असङ्टर उऩय गनङ्टाऩने यकभ असङ्टर उऩय 
गना रेङ्ञख आएभण प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारमरे असङ्टर उऩय 
गनङ्टाऩनेछ। 

(३) उऩदपण (१) य (२) भण रेङ्ञखएदेङ्ञख फणिेक प्रचङ्झरत कणनून 
फभोङ्ञजभ प्रदत्त अङ्झधकणय प्रमोग गयी अधान्मणङ्जमक ङ्झनकणम िण 
अङ्झधकणयीफणट बएको पैसरण फभोङ्ञजभको दण्ड जङ्चयिणनण ङ्झतनङ्टा फङ्टझणउनङ्ट 
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ऩने दणङ्जमत्ि बएको ब्मङ्ञक्तरे त्मथतो दण्ड जङ्चयिणनण नङ्झतये नफङ्टझणएभण 
सम्फङ्ञन्धत अधान्मणङ्जमक अङ्झधकणयी िण त्मथतो अधान्मणङ्जमक ङ्झनकणमको 
प्रभङ्टखरे त्मथतो दण्ड जङ्चयिणनणको ङ्जिियण उारेख गयी दण्ड जङ्चयिणनण 
असङ्टर उऩय गनाको रणङ्झग त्मथतो ङ्जिियण सङ्जित प्रणप्त िङ्टन आएभण 
सम्फङ्ञन्धत ब्मङ्ञक्तफणट पैसरण फभोङ्ञजभको दण्ड जङ्चयिणनण सयकणयी फणॉकी 
सयि असङ्टर उऩय गयी प्रदेश सङ्ञ चत कोवभण जम्भण गनङ्टा ऩनेछ। 

(४) असङ्टर उऩय गनङ्टा ऩने ठियी रगत कङ्झसएको फेरुजू िण दण्ड 
जङ्चयिणनण नङ्झतये नफङ्टझणएभण त्मथतो फेरुज ूिण दण्ड जङ्चयिणनण असङ्टर उऩय 
गनङ्टा ऩदणा अऩनणउनङ्ट ऩने अन्म कणमाङ्जिङ्झध तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

(५) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ असङ्टर उऩय गनङ्टा ऩने दण्ड जङ्चयिणनण 
असङ्टर उऩय बएऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत कणमणारमरे त्मसको ङ्जिियण सम्फङ्ञन्धत 
रेखण उत्तयदणमी अङ्झधकृतरणई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(६) असङ्टर उऩय गनङ्टा ऩने फेरुजू यकभको कङ्ट र रगतको दश 
प्रङ्झतशत बन्दण फढी असङ्टर उऩय बएभण सो दश प्रङ्झतशत बन्दण फढी जङ्झत 
असङ्टर उऩय बएको छ त्मसको दश प्रङ्झतशतभण नफढणई िण प्रङ्झत ब्मङ्ञक्त 
िण सॊथथणरणई दश िजणय रुऩैमणॉ बन्दण फढी निङ्टने गयी फेरुजू असङ्टर उऩय 
गने कणमाभण सॊरग्न कभाचणयी, ब्मङ्ञक्त िण सॊथथणरणई ऩङ्टयथकणय ङ्छदन 
सङ्जकनछे। 

 

ऩङ्चयच्छेद–११ 

ङ्जिङ्जिध 
 

५३. आङ्झथाक प्रशणसनको सचालणरन् आङ्झथाक प्रशणसन स चणरन गना प्रदेशभण 
रेखण सम्फन्धी जनशङ्ञक्तको ऩङ्चयचणरन य व्मिथथणऩन गने ङ्ञजम्भेिणयी 
प्रदेशरेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारमको िङ्टनेछ।  

५४. आङ्झथाक कणमाङ्जिङ्झध सम्फन्धी भणगादशान् मस ऐनभण अन्मत्रण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण 
रेङ्ञखएको बएतणऩङ्झन प्रदेश सयकणयरे आङ्झथाक कणमाङ्जिङ्झध सम्फन्धी अन्म 
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कणनून फनणउॉदण सॊघीम आङ्झथाक कणमाङ्जिङ्झध ऐनको प्रङ्झतकङ्ट र निङ्टने गयी 
फनणउनेछ।  

५५. अङ्झतङ्चयक्त सङ्टङ्जिधण प्रदणन गना सक्न:े प्रदेश भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्रे प्रदेश सयकणयको 
कङ्ट नै ऩङ्झन भन्त्रणणरम, ङ्झनकणम, सङ्ञचिणरम, कणमणारम, आमोजनण, ऩङ्चयमोजनण, 
िण अन्तगातकण ङ्झनकणमफणट सम्ऩणदन िङ्टने कणभभण सॊरग्न कभाचणयीिरुरणई 
कणभको प्रकृङ्झत, कणमाव्मथततण, कणभको जङ्जटरतण, यणजश्व िृङ्छद्दभण टेिण, 
खचाको कणमाकङ्ट शरतण एिॊ उच्चतभ उऩमोग, कणभभण ङ्ञशघ्रतण एिॊ 
सम्ऩङ्ङतण, सकणयणत्भक ऩङ्चयणणभभङ्टखी कणमाको सूचक तोकी खङ्जटन े
सम्फङ्ञन्धत क्षेत्रणकण कभाचणयीिरुरणई तोङ्जकएफभोङ्ञजभ अङ्झतङ्चयक्त ऩणङ्चयश्रङ्झभक 
तथण सेिण सङ्टङ्जिधण प्रदणन गना सक्नेछ।  

५६. सङ्झभङ्झत उऩसङ्झभङ्झत गठन गना सक्न:े मो ऐन तथण मससॉग सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनमभणिरी कणमणान्िमन गना प्रदेश सयकणयरे आिश्मकतण अनङ्टसणय सङ्झभङ्झत 
उऩसङ्झभङ्झत गठन गना सक्नछे। मसयी गठन िङ्टन ेसङ्झभङ्झत तथण उऩसङ्झभङ्झतकण 
ऩदणङ्झधकणयीरणई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सङ्टङ्जिधण प्रदणन गना सङ्जकनेछ।  

५७. सजणम् (१) मस ऐनको ङ्जिङ्झबङ्ङ दपणभण सजणमको व्मिथथण गङ्चयएकोभण 
फणिेक कसैरे मो ऐन िण मस ऐन अन्तगात फनकेो ङ्झनमभिरूको उारॊघन 
गयेभण ङ्झनजरणई रेखण उत्तयदणमी अङ्झधकृत तथण ङ्ञजम्भेिणय प्रभङ्टखरे  
ऩणॉचसम रुऩैमणॉसम्भ जङ्चयिणनण गना सक्नेछ। 

(२) मस ऐन फभोङ्ञजभ सजणम तथण जङ्चयिणनण गनङ्टा ऩनेभण कङ्ट नै 
अङ्झधकणयीरे सजणम तथण जङ्चयिणनण नगयेभण त्मथतो अङ्झधकणयीरणई एक ति 
भणङ्झथको अङ्झधकृतरे ऩङ्जिरो ऩटक चेतणिनी य दोस्रो ऩटक देङ्ञख ऩणॉच सम 
रुऩैमणॉसम्भ जङ्चयिणनण गना सक्नेछ। 

५८. जङ्चयिणनण ङ्झभन्िण िण कभ गना सङ्जकने्  मस ऐनभण उारेङ्ञखत ब्मिथथण 
अनङ्टसणय कङ्ट नै सजणमको आदेश बएकोभण त्मथतो सजणम गना नऩने बनी 
भनणङ्झसि भणङ्जपकको कणयण खोरी त्मथतो सजणमको आदेश ङ्छदएको 
ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदन ङ्झबत्रण सजणम ङ्छदने अङ्झधकणयी सभक्ष ङ्झरङ्ञखत ङ्झनिेदन 
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ङ्छदएभण सजणमको आदेश ङ्छदने अङ्झधकणयीरणई त्मथतो कणयण भनणङ्झसि 
रणगेभण ऩङ्जिरे गयेको जङ्चयिणनण ङ्झभन्िण िण कभ गना सक्नछे।  

५९. ऩङ्टनयणिेदन् मो ऐन य मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ कङ्ट नै 
जङ्चयिणनण िण फेरूजङ्ट ब्मिोनङ्टा ऩने गयी बएको ङ्झनणाम उऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझेभण 
ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने ब्मङ्ञक्त िण कभाचणयीरे त्मथतो ङ्झनणाम ऩणएको ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्रण 
सजणम गने अङ्झधकणयी बन्दण एक ति भणङ्झथको अङ्झधकणयी सभक्ष ऩङ्टनयणिेदन 
गना सक्नेछ य त्मसयी ऩयेको ऩङ्टनयणिेदनको सम्फन्धभण ऩङ्टनयणफेदन सङ्टङे्ङ 
अङ्झधकणयीरे ङ्छदएको ङ्झनणाम अङ्ञन्तभ िङ्टनेछ। 

६०. ङ्जिद्यङ्टतीम प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग गने् (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ सम्ऩणदन गनङ्टाऩने 
आङ्झथाक कणयोिणयको रेखणॊकन एिॊ प्रङ्झतिेदनकण रणङ्झग आिश्मकतण 
अनङ्टसणय ङ्जिद्यङ्टतीम प्रणणरीको उऩमोग गना सङ्जकनछे। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभकण आङ्झथाक कणयोिणय व्मथथणऩन 
प्रणणरीिरू प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारमरे ङ्जिकणस गयी भन्त्रणणरमफणट 
थिीकृत गयणउनछे। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ ङ्जिकणस बएको प्रणणरीभण सभणिेश 
नबएको िण ऩमणाप्त नबएको कङ्ट नै प्रणणरी ङ्जिकणस गनङ्टाऩने बएभण तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारमको ङ्झसपणङ्चयसभण भन्त्रणणरमफणट 
थिीकृत िङ्टनेछ। 

(४) मस दपण फभोङ्ञजभ ङ्जिकणस गङ्चयएकण प्रणणरीफणट उत्ऩणङ्छदत 
िङ्टने सूचनणिरूको रणङ्झग ङ्जिद्यङ्टतीम िथतणक्षयको प्रमोग गना सङ्जकनछे। 

(५) आङ्झथाक कणयोिणय व्मिथथणऩनसॉग अन्तयसम्फङ्ञन्धत अन्म 
प्रणणरीिरूको ङ्जिकणस य अन्तय आफद्धतण सम्फन्धी व्मिथथण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ।  

                                                           
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
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६१. अङ्झधकणय प्रत्मणमोजन् मस ऐन फभोङ्ञजभ कङ्ट नै ङ्झनकणम िण अङ्झधकणयीरणई 
प्रणप्त अङ्झधकणयभध्मे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ फणिेककण अङ्झधकणय अन्म कङ्ट नै 
ङ्झनकणम िण अङ्झधकणयीरे प्रमोग गने गयी प्रत्मणमोजन गना सक्नेछ।   

६२. ङ्झनमभ फनणउन े अङ्झधकणय् मो ऐनको उद्देश्म कणमणान्िमन गना प्रदेश 
सयकणयरे आिश्मक ङ्झनमभ फनणउन सक्नछे। 

६३. फचणउ् मो ऐन य मस अन्तगात फनेकण ङ्झनमभिरूभण रेङ्ञखएकण कङ्ट यणिरूभण 
सोिी फभोङ्ञजभ य अरुभण प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 
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कणणारी प्रदेश आकङ्ञथभक कोव ऐन, २०७५ 

प्रभणणीकयण य प्रकणशन ङ्झभङ्झत 

२०७५/०२/३० 

 

सम्ित ्२०७५ सणरको ऐन नॊ. २ 

कणणारी प्रदेश आकङ्ञथभक कोव सम्फन्धभण व्मिथथण गना फनकेो ऐन 

प्रथतणिनण: बकूम्ऩ, फणढी, ऩङ्जियो, आगरणगी, भिणभणयी जथतण प्रणकृङ्झतक तथण 
गैयप्रणकृङ्झतक ङ्जिऩद रगणमत अन्म आकङ्ञथभक िण अप्रत्मणङ्ञशत कणयणिणट 
ङ्झसजानण बएको ङ्जिशवे ऩङ्चयङ्ञथथङ्झतभण तत्कणर चणङ्जिने खचाको रणङ्झग व्मिथथण गना 
प्रदेश आकङ्ञथभक कोवको थथणऩनण य स चणरन गना िणछनीम बएकोरे, 

नेऩणरको सॊङ्जिधणनको  धणयण २१२ फभोङ्ञजभ कणणारी प्रदेश सबणरे मो ऐन फनणएको 
छ। 

१.  सॊङ्ञक्षप्त नणभ य प्रणयम्ब: (१) मस ऐनको नणभ "कणणारी प्रदेश आकङ्ञथभक 
कोव ऐन, २०७५" यिेको छ। 

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रणयम्ब िङ्टनेछ। 

२.  ऩङ्चयबणवण:  ङ्जिवम िण प्रसङ्गरे अको अथा नरणगेभण मस ऐनभण,- 

(क) "आकङ्ञथभक कणमा" बन् नणरे बकूम्ऩ, फणढी, ऩङ्जियो, 
आगरणगी, भिणभणयी जथतण प्रणकृङ्झतक तथण गैयप्रणकृङ्झतक 
ङ्जिऩद रगणमतकण आकङ्ञथभक िण अप्रत्मणङ्ञशत कणयणफणट 
ङ्झसजानण बएको ङ्जिशेव ऩङ्चयङ्ञथथङ्झतभण तत्कणर गङ्चयन े
आकङ्ञथभक कणमा सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ख) "प्रदेश आकङ्ञथभक कोव" बन् नणरे दपण ३ फभोङ्ञजभ 
थथणऩनण गङ्चयने प्रदेश आकङ्ञथभक कोव सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ग)  "भन्त्रणणरम" बन् नणरे भङ्टतमभन्त्रणी तथण भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्को 
कणमणारम  सम्झनङ्ट ऩछा। 



 

50 

३.  प्रदेश आकङ्ञथभक कोवको थथणऩनण:  कणणारी प्रदेश आकङ्ञथभक कोवको 
नणभरे एउटण कोव थथणऩनण गङ्चयने छ। 

४.  प्रदेश आकङ्ञथभक कोवभण जम्भण गङ्चयन े यकभ:  प्रदेश सङ्ञचालत कोविणट 
रू.२,००,००,०००।-(दङ्टई कयोड रुऩैंमणॉ भणत्रण) ङ्ञझकी त्मथतो यकभ 
कणणारी प्रदेश आकङ्ञथभक कोवभण जम्भण गङ्चयएको छ। 

५.  प्रदेश आकङ्ञथभक कोवको यकभ िङृ्जद्ध गना सक्न:े  प्रदेश सयकणयरे प्रदेश 
यणजऩत्रणभण सूचनण प्रकणशन गयी प्रदेश आकङ्ञथभक कोवभण यिने यकभभण 
आिश्मकतण अनङ्टसणय िृङ्जद्ध गना सक्नेछ। 

६.  प्रदेश आकङ्ञथभक कोवको यकभ खचा गना सक्न:े प्रदेश सयकणयरे प्रदेश 
आकङ्ञथभक कोवभण यिेको यकभफणट आकङ्ञथभक कणमाकण रणङ्झग खचा गना 
सक्नेछ।  

७. प्रदेश आकङ्ञथभक कोव स चणरन: (१) प्रदेश आकङ्ञथभक कोवको 
स चणरन भन्त्रणणरमफणट िङ्टनेछ। 

(२) प्रदेश आकङ्ञथभक कोवको स चणरन य यकभको ङ्झनकणसण 
सम्फन्धी से्रथतण य ङ्जिसणफ अनङ्टसूची (१) फभोङ्ञजभको ढणॉचणभण 
भन्त्रणणरमको सङ्ञचि िण ङ्झनजरे तोकेको कङ्ट नै अङ्झधकृतरे यणख्नछे।  

८. आकङ्ञथभक कोवफणट खचाको ङ्झनकणसणको भणग: (१) कङ्ट नै आकङ्ञथभक 
कणभको रणङ्झग आकङ्ञथभक कोवफणट खचा गनङ्टाऩने बएभण सम्फङ्ञन्धत 
अङ्झधकणयीरे ऩेश्कीको रूऩभण भन्त्रणणरम भणपा त यकभ ङ्झनकणसणको भणग 
गनङ्टाऩनेछ। 

(२) उऩदपण(१) फभोङ्ञजभ ऩेश्कीको रूऩभण यकभ ङ्झनकणसणको 
भणग गदणा सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकणयीरे देिणमकण ङ्जिियण खोरी ऩठणउनङ्ट 
ऩनेछ:- 

(क) आकङ्ञथभक कणमाको ङ्जिियण, खचाको आिश्मकतण य 

चणङ्जिएको यकभ, 

(ख) थऩ खचा भणङ्झगएको बए त्मसको कणयण य चणङ्जिने यकभ, 
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(ग) आकङ्ञथभक कणमा ऩङ्झछ सणना नसङ्जकने कणयण, 

(घ) तङ्टरुन्त खचा नगयेभण िङ्टन ेऩङ्चयणणभको सनेत, 

(ङ) कङ्झत अिङ्झधसम्भको रणङ्झग खचा चणङ्जिने िो सोको 
सम्बणव्मतण, 

(च) आकङ्ञथभक कोवको यकभ खचा गने अङ्झधकृत य ङ्झनजको 
कणमणारम। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ आकङ्ञथभक कोवफणट खचाको भणग 
बएभण भन्त्रणणरमरे भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद् सभक्ष ऩेश गयी ङ्झनकणसण बए फभोङ्ञजभ 
प्रदेश आकङ्ञथभक कोवफणट ऩेश्कीको रूऩभण यकभ ङ्छदनछे य मसयी यकभ 
ङ्छदएऩङ्झछ भन्त्रणणरमरे सोको जणनकणयी भिणरेखण  ऩयीक्षकको कणमणारम य 
प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक कणमणारमरणई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(४) आकङ्ञथभक कोवफणट खचा बएको यकभको ङ्जिियण प्रदेश 
सबणको सम्फङ्ञन्धत ङ्जिवमगत सङ्झभङ्झतभण ऩठणउनङ्ट ऩनेछ। 

९. खचा यकभ सोधबनणा गनङ्टाऩने: (१) प्रदेश सयकणयरे मस ऐन फभोङ्ञजभ 
प्रदेश आकङ्ञथभक कोवफणट खचा गयेको यकभ मथणशीघ्र सोधबनणा 
गनङ्टाऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
तत्कणर आकङ्ञथभक कोवभण यकभ सोधबनणा गना नसङ्जकएभण आङ्झथाक 
िवाको प्रदेश ङ्जिङ्झनमोजन ऐन फभोङ्ञजभ ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभफणट त्मथतो 
यकभ सोधबनणा गनङ्टाऩनेछ। 

१०. आकङ्ञथभक कणमा ऩूयण बएको सूचनण गने: आकङ्ञथभक कणमा सभणप्त 
बएऩङ्झछ िण त्मथतो कणमा गना सम्बणिनण छैन बङे्ङ मङ्जकन बएऩङ्झछ सो 
कङ्ट यणको जणनकणयी ऩेश्की भणग गने अङ्झधकणयीरे भन्त्रणणरम, भिणरेखण 
ऩयीक्षकको कणमणारम य प्रदेशरेखण ङ्झनमन्त्रणकको कणमणारमभण तङ्टरुन्त 
ङ्छदनङ्टऩनेछ। 
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११. खचा नबएको यकभ प्रदेश सङ्ञचालत कोवभण दणङ्ञखरण गने: प्रदेश आकङ्ञथभक 
कोवफणट ऩेश्की ङ्झरएको यकभ खचा गनङ्टा नऩने बएभण िण सफै यकभ खचा 
नबई फणॉकी यिेभण ऩेश्की भणग गने अङ्झधकणयीरे आकङ्ञथभक कणमा सभणप्त 
बएको िण त्मथतो कणमा गना सम्बणिनण छैन बन् ने मङ्जकन गयेको ङ्झभङ्झतरे 
ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्रण त्मथतो यकभ प्रदेश सङ्ञ चत कोवभण दणङ्ञखरण गनङ्टाऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ यकभ दणङ्ञखरण गयेऩङ्झछ सो 
अङ्झधकणयीरे त्मथतो जणनकणयी भन्त्रणणरम, भिणरेखण ऩयीक्षकको कणमणारम य 

प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणकको कणमणारमरणई ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

१२. अनङ्टसूचीभण िेयपेय गना सक्ने्   प्रदेश सयकणयरे प्रदेश यणजऩत्रणभण सूचनण 
प्रकणशन गयी अनङ्टसूचीभण आिश्मक िेयपेय गना सक्नेछ। 
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अनङ्टसूची-१ 

(दपण ७ को उऩदपण (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

आकङ्ञथभक कोवको से्रथतण 
 

आकङ्ञथभक कोवको  यकभ  रु. ......अक्षरुऩी ....................... 
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भङ्टतमभन्त्रणी तथण भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद् कणमणारमको सङ्ञचि िण ङ्झनजरे तोकेको 
अङ्झधकृतको दथतखत  .......  

ङ्झभङ्झत:.................
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कणणारी प्रदेशथतयकण केिी सणिाजङ्झनक ङ्झरखत प्रभणणीकयण 
(कणमाङ्जिङ्झध) ऐन, २०७५ 

प्रभणणीकयण य प्रकणङ्ञशत ङ्झभङ्झत 

२०७५/०२/३० 

 

सम्ित ्२०७५ सणरको ऐन नॊ. ३ 

कणणारी प्रदेशथतयकण केिी सणिाजङ्झनक ङ्झरखत प्रभणणीकयण (कणमाङ्जिङ्झध) 
सम्फन्धभण व्मिथथण गना फनकेो ऐन 

 
प्रथतणिनण् कणणारी प्रदेशथतयकण केिी सणिाजङ्झनक ङ्झरखतिरूको प्रभणणीकयण 
सम्फन्धी कणनून ङ्झनभणाण गना िणछनीम बएकोरे,  

कणणारी प्रदेश सबणरे मो ऐन फनणएको छ।  
१. सॊङ्ञक्षप्त नणभ य प्रणयम्ब् (१) मस ऐनको नणभ “कणणारी प्रदेशथतयकण केिी 

सणिाजङ्झनक ङ्झरखत प्रभणणीकयण (कणमाङ्जिङ्झध) ऐन, २०७५” यिेको छ।  
(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रणयम्ब िङ्टनेछ। 

२. ऩङ्चयबणवण् ङ्जिवम िण प्रसङ्गरे अको अथा नरणगेभण मस ऐनभण,- 
(क) “कणनून भन्त्रणणरम” बन् नणरे कणणारी प्रदेश आन्तङ्चयक 

भणङ्झभरण तथण कणनून  भन्त्रणणरम सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ख) “प्रदेश” बन् नणरे कणणारी प्रदेशरणइा सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ग)  “प्रदेश सबण” बन् नणरे कणणारी प्रदेश सबणरणइा जनणउॉछ। 

(घ) “प्रणभणङ्ञणक प्रङ्झत” बन् नणरे सणिाजङ्झनक ङ्झरखत प्रभणङ्ञणत 
गने अङ्झधकणयीरे िथतणक्षय गयेको सक्कर प्रङ्झत सम्झनङ्ट 
ऩछा। 

(ङ) “भन्त्रणी” बन् नणरे प्रदेश सयकणयको भन्त्रणी सम्झनङ्ट ऩछा य 
सो शब्दरे प्रदेश भन्त्रणणरमको थितन्त्रण कणमाबणय 
सम्िणाने यणज्मभन्त्रणी सभेतरणई जनणउॉछ। 
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(च) “भङ्टतमभन्त्रणी” बन् नणरे प्रदेश सयकणयको भङ्टतमभन्त्रणी 
सम्झनङ्ट ऩछा। 

(छ) “सङ्ञचि” बन् नणरे प्रदेश सयकणयको सङ्ञचि सम्झनङ्ट ऩछा य 
सो शब्दरे प्रदेश सयकणयको सङ्ञचि सयिको अन्म 
अङ्झधकृत सभेतरणई जनणउॉछ। 

(ज) “सबणभङ्टख” बन् नणरे प्रदेश सबणको सबणभङ्टख सम्झनङ्ट ऩछा।  
(झ) “सॊङ्जिधणन” बन् नणरे नेऩणरको सॊङ्जिधणन सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ञ) “सणिाजङ्झनक ङ्झरखत” बन् नणरे देिणमकण ङ्झरखत सम्झनङ्ट 
ऩछा्— 

(१) प्रदेश सबणरे फनणएको ऐन, 

(२) प्रदेश प्रभङ्टखफणट जणयी बएको अध्मणदेश, आदेश,  
अङ्झधकणयऩत्रण िण सूचनण, 

(३) प्रदेश सयकणयरे फनणएको ङ्झनमभ, 

(४) प्रदेश सयकणयरे जणयी गयेको आदेश, 

(५) प्रदेश सबणद्वणयण ऩणङ्चयत प्रथतणि, 

(६) प्रदेश सयकणयरे जणयी गयेको अङ्झधकणयऩत्रण, 

(७) प्रदेश भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्को ङ्झनणाम, 

(८) सॊङ्जिधणन य प्रचङ्झरत सॊघीम तथण प्रदेश कणनून 
फभोङ्ञजभ प्रदेश सयकणयरे ङ्छदने ङ्झनमङ्टङ्ञक्त, सरुिण य 
अिकणश ऩत्रण, 

(९) सॊघीम तथण प्रदेश कणनून फभोङ्ञजभ प्रदेशथतयभण 
प्रभणणीकयण गनङ्टाऩने अन्म ङ्झरखत। 

३. ऐनको प्रभणणीकयण कणमाङ्जिङ्झध् (१) प्रदेश सबणफणट ङ्जिधेमक ऩणङ्चयत 
बएऩङ्झछ प्रदेश सबणको सङ्ञचिणरमरे त्मथतो ङ्जिधेमक नऩेणरी कणगजभण 
ऩणॉच प्रङ्झत तमणय गयी प्रभणणीकयणको रणङ्झग प्रदेश प्रभङ्टख सभक्ष ऩेश गनङ्टा 
ऩनेछ। 
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(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ऩेश गङ्चयने ङ्जिधेमककण प्रङ्झतिरूभण 
सबणभङ्टखरे प्रदेश सबणफणट ङ्जिधेमक ऩणङ्चयत बएको ङ्झभङ्झत उारेख गयी 
िथतणक्षय गनङ्टा ऩनेछ। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ऩेश बएकण ङ्जिधेमककण प्रङ्झतिरूभण 
प्रदेश प्रभङ्टखरे ङ्झभङ्झत उारेख गयी िथतणक्षय गयेऩङ्झछ त्मथतो ङ्जिधेमक 
प्रभणणीकयण िङ्टनेछ य ऐन फङे्ङछ। 

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभकण प्रणभणङ्ञणक प्रङ्झतिरूभध्मे एकप्रङ्झत 
प्रदेश प्रभङ्टखको कणमणारमभण यणखी अन्म एक÷एक प्रङ्झत भङ्टतमभन्त्रणी तथण 
भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्को कणमणारम, नेऩणर सयकणय सॊघीम कणनून, न्मणम तथण 
सॊसदीम भणङ्झभरण भन्त्रणणरम, कणनून भन्त्रणणरम य प्रदेश सबणको 
सङ्ञचिणरमभण ऩठणउनङ्ट ऩनेछ य त्मथतण प्रत्मेक कणमणारमरे त्मसयी प्रणप्त 
प्रणभणङ्ञणक प्रङ्झत सङ्टयङ्ञक्षत सणथ यणख्नङ्ट ऩनेछ। 

(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ प्रणप्त बएको प्रणभणङ्ञणक प्रङ्झतको 
आधणयभण कणनून भन्त्रणणरमकण सङ्ञचिरे ऐन प्रभणणीकयण बएको ङ्झभङ्झत 
यणखी सो ऐन प्रदेश यणजऩत्रणभण प्रकणशन गनङ्टा ऩनेछ। 

४. प्रदेश सबणद्वणयण ऩणङ्चयत प्रथतणिको प्रभणणीकयण् (१) सॊङ्जिधणन तथण प्रदेश 
कणनून फभोङ्ञजभ प्रदेश सबणद्वणयण ऩणङ्चयत प्रथतणिको प्रभणणीकयण 
सबणभङ्टखको िथतणक्षयफणट िङ्टनछे। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको प्रणभणङ्ञणक प्रङ्झतको आधणयभण 
प्रदेश सबणकण सङ्ञचि िण ङ्झनजरे तोकेको अङ्झधकृतरे सो प्रथतणि 
कणमणान्िमन गने गयणउनेछ। 

५. अध्मणदेश प्रभणणीकयणको कणमाङ्जिङ्झध: (१) सॊङ्जिधणनको धणयण २०२ को 
उऩधणयण (१) फभोङ्ञजभ प्रदेश भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्फणट अध्मणदेश जणयी गना 
ङ्झसपणङ्चयस बएऩङ्झछ कणनून भन्त्रणणरमरे त्मथतो अध्मणदेशको भथमौदणको 
चणय प्रङ्झत नेऩणरी कणगजभण तमणय गनङ्टा ऩनेछ। 
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(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ तमणय बएको अध्मणदेशको 
भथमौदणभण देिणमकण ऩदणङ्झधकणयीिरूरे िथतणक्षय गनङ्टा ऩनेछ :–  

(क) भङ्टतमभन्त्रणी, 
(ख) भन्त्रणी, सम्फङ्ञन्धत भन्त्रणणरम 

(ग) भन्त्रणी, कणनून भन्त्रणणरम  
(घ) प्रभङ्टख सङ्ञचि, भङ्टतमभन्त्रणी तथण भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्को कणमणारम 

  (ङ)  सङ्ञचि, कणनून भन्त्रणणरम। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ िथतणक्षय बएको अध्मणदेशको 
भथमौदण कणनून भन्त्रणणरमरे भङ्टतमभन्त्रणी तथण भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्को कणमणारमभण 
ऩठणउनङ्ट ऩनेछ ।प्रदेश भङ्टतमभन्त्रणी तथण भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्को कणमणारमरे 
त्मथतो भथमौदण प्रभणणीकयणको रणङ्झग प्रदेश प्रभङ्टख सभक्ष ऩेश गनङ्टा 
ऩनेछ। 

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ प्रणप्त अध्मणदेशको भथमौदणकण 
प्रङ्झतिरूभण प्रदेश प्रभङ्टखरे ङ्झभङ्झत उारेख गयी िथतणक्षय गयेऩङ्झछ अध्मणदेश 
प्रभणणीकयण िङ्टनेछ। 

(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ प्रभणणीकयण बएऩङ्झछ सो अध्मणदेश 
ऐन सयि रणगङ्ट िङ्टनछे। 

(६) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ अध्मणदेश प्रभणणीकयण बएऩङ्झछ 
त्मथतण प्रणभणङ्ञणक प्रङ्झतिरू भध्मे एकप्रङ्झत प्रदेश प्रभङ्टखको कणमणारमभण 
यणखी अन्म एक÷एक प्रङ्झत भङ्टतमभन्त्रणी तथण भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्को कणमणारम, 

नेऩणर सयकणय सॊघीम कणनून, न्मणम तथण सॊसदीम भणङ्झभरण भन्त्रणणरम य 
कणनून भन्त्रणणरमभण ऩठणउनङ्टऩनेछ। त्मथतण प्रत्मेक कणमणारमरे त्मसयी 
प्रणप्त प्रणभणङ्ञणक प्रङ्झत सङ्टयङ्ञक्षत सणथ यणख्नङ्ट ऩनेछ। 

(७) उऩदपण (६) फभोङ्ञजभ प्रणप्त बएको प्रणभणङ्ञणक प्रङ्झतको 
आधणयभण कणनून भन्त्रणणरमको सङ्ञचिरे अध्मणदेश प्रभणणीकयण बएको 
ङ्झभङ्झत यणखी सो अध्मणदेश प्रदेश यणजऩत्रणभण प्रकणशन गनङ्टा ऩनेछ। 
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६. प्रदेश प्रभङ्टखफणट जणयी िङ्टन े आदेश, अङ्झधकणयऩत्रण, सूचनणको प्रभणणीकयण: 
(१) सॊङ्जिधणन तथण अन्म सॊघीम िण प्रदेश कणनून फभोङ्ञजभ प्रदेश 
प्रभङ्टखफणट जणयी िङ्टन ेआदेश, अङ्झधकणयऩत्रण, सूचनण िण अन्म कङ्ट नै ङ्झरखतको 
प्रभणणीकयण प्रदेश प्रभङ्टखको िथतणक्षयफणट िङ्टनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै आदेश, अङ्झधकणयऩत्रण, सूचनण िण 
अन्म कङ्ट नै ङ्झरखत प्रभणणीकयण बएऩङ्झछ प्रदेश प्रभङ्टखको कणमणारमरे एक 
प्रङ्झत आफ्नो कणमणारमभण सङ्टयङ्ञक्षत यणखी त्मथतो आदेश, अङ्झधकणयऩत्रण, 

सूचनण िण अन्म ङ्झरखत प्रभणणीकयण बएको जणनकणयी तथण 
कणमणान्िमनको रणङ्झग भङ्टतमभन्त्रणी तथण भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्को कणमणारमभण य 
प्रदेश यणजऩत्रणभण प्रकणशन गनङ्टा ऩने ङ्जिवम प्रकणशनको रणङ्झग कणनून 
भन्त्रणणरमभण रेखी ऩठणउनङ्ट ऩनेछ। 

७. ङ्झनमभ, आदेश तथण अङ्झधकणयऩत्रणको प्रभणणीकयण् (१) देिणमकण  
सणिाजङ्झनक ङ्झरखतिरू जणयी गने सम्फन्धभण प्रदेश भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्रे ङ्झनणाम 
गयेऩङ्झछ सोको आधणयभण प्रदेशकण प्रभङ्टख सङ्ञचिरे देिणमकण ङ्झरखत 
प्रभणणीकयणकण रणङ्झग दङ्टई प्रङ्झतभण िथतणक्षय गयी सोको एक प्रङ्झत 
भङ्टतमभन्त्रणी तथण भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्को कणमणारमभण यणखी अको प्रङ्झत प्रदेशको 
सम्फङ्ञन्धत भन्त्रणणरमभण ऩठणउनङ्ट ऩनेछ:– 

(क) प्रदेश सयकणयरे फनणएको ङ्झनमभ, 

(ख) प्रदेश सयकणयरे जणयी गयेको आदेश, 

(ग) प्रदेश सयकणयरे जणयी गयेको अङ्झधकणयऩत्रण, 

(घ) सॊघीम िण प्रदेश कणनून फभोङ्ञजभ प्रदेश भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्रे 
गनङ्टाऩने ङ्झनणाम, जणयी गनङ्टाऩने ङ्झनदेङ्ञशकण िण अन्म 
सणिाजङ्झनक ङ्झरखत। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रणप्त प्रणभणङ्ञणक प्रङ्झत सम्फङ्ञन्धत 
भन्त्रणणरमरे सङ्टयङ्ञक्षत यणखी सोको आधणयभण कणमणान्िमन गनङ्टाऩनेछ। 
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८. प्रदेश सयकणयको अन्म सणिाजङ्झनक ङ्झरखतको प्रभणणीकयण् दपण ३, ४, ५, 

६ य ७ भण रेङ्ञखएदेङ्ञख फणिेककण प्रदेश सयकणयको अन्म सणिाजङ्झनक 
ङ्झरखतको प्रभणणीकयण प्रदेशको सम्फङ्ञन्धत भन्त्रणणरमको सङ्ञचि िण 
ङ्झनजरे तोकेको अन्म अङ्झधकृतफणट िङ्टनेछ। 

९. सॊङ्जिधणन तथण अन्म प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ िङ्टन ेङ्झनमङ्टङ्ञक्तको प्रभणणीकयण: 
(१) सॊङ्जिधणन तथण सॊघीम िण प्रदेश कणनून फभोङ्ञजभ प्रदेश प्रभङ्टखफणट 
ङ्झनमङ्टङ्ञक्त िङ्टने ऩदको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ऩत्रण प्रदेश प्रभङ्टखको िथतणक्षयद्वणयण 
प्रभणणीकयण िङ्टनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ऩत्रणको प्रणभणङ्ञणक प्रङ्झत 
प्रदेश प्रभङ्टखको कणमणारमरे सङ्टयङ्ञक्षत यणखी त्मथतो प्रभणणीकयणको 
जणनकणयी तथण कणमणान्िमनको रणङ्झग भङ्टतमभन्त्रणीको कणमणारमभण य प्रदेश 
यणजऩत्रणभण प्रकणशन गनङ्टाऩने ङ्जिवम प्रकणशनको रणङ्झग कणनून भन्त्रणणरमभण 
रेखी ऩठणउनङ्टऩनेछ। 

१०. अन्म सणिाजङ्झनक ङ्झरखतको प्रभणणीकयण् (१) प्रदेश भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्फणट 
बएकण ङ्झनणाम तथण ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको प्रभणणीकयण प्रदेश सयकणयको प्रभङ्टख 
सङ्ञचिफणट िङ्टनेछ। 

(२) दपण ३, ४, ५, ६, ७, ८ य ९ भण उारेख बएदेङ्ञख 
फणिेककण अन्म सणिाजङ्झनक ङ्झरखतको प्रभणणीकयण प्रदेश भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्रे 
ङ्झनधणायण गये फभोङ्ञजभ िङ्टनछे। 

११. प्रदेश यणजऩत्रणभण प्रकणशन गने: (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ प्रभणणीकयण 
बएकण देिणमकण सणिाजङ्झनक ङ्झरखतिरू सिासणधणयणको जणनकणयीको रणङ्झग 
प्रदेश यणजऩत्रणभण प्रकणशन गनङ्टाऩनेछ:– 

(क) प्रदेश ऐन िण अध्मणदेश,  

(ख) प्रदेश सयकणयरे फनणएकण ङ्झनमभ, प्रदेश भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्रे 
जणयी गयेको आदेश िण अङ्झधकणयऩत्रण, 
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(ग) प्रदेश ऐन, ङ्झनमभ िण आदेश अन्तगात िण प्रदेश 
भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्को ङ्झनणाम फभोङ्ञजभ प्रदेश यणजऩत्रणभण 
प्रकणशन गनङ्टाऩने सूचनण। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रदेश यणजऩत्रणभण सूचनण प्रकणशन 
गदणा ऐन, अध्मणदेश बए कणनून भन्त्रणणरमको सङ्ञचिरे, ङ्झनमभ बए 
सम्फङ्ञन्धत भन्त्रणणरमको सङ्ञचिरे य अन्म सूचनण बए जङ्टन भन्त्रणणरमफणट 
कणमणान्िमन िङ्टन े िो सोिी भन्त्रणणरमको सङ्ञचि िण ङ्झनजरे अङ्ञततमणयी 
ङ्छदएको अङ्झधकृतरे प्रकणशन गनेछ। 

(३) मस ऐनभण अन्मत्रण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बएतण ऩङ्झन 
प्रदेश यणजऩत्रणभण प्रकणशन ङ्झफनण नै कणमणान्िमन गना सङ्जकने ङ्जिवमको 
आदेश िण ङ्झनणामरणई प्रदेश यणजऩत्रणभण प्रकणशन गनङ्टाऩने छैन। 

(४) कङ्ट नै सूचनण प्रदेश यणजऩत्रणभण प्रकणशन गनङ्टाऩने िण नऩने बङे्ङ 
ङ्जिवमभण ङ्छद्वङ्जिधण उत्ऩङ्ङ बएभण सो ङ्जिवमभण कणनून भन्त्रणणरमरे ङ्झनणाम 
गये फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

(५) प्रदेश यणजऩत्रण प्रकणशन गने सम्फन्धी व्मिथथण प्रदेश 
भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्रे ङ्झनधणायण गये फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

१२.दण्ड सजणम् (१) कसैरे ऐन िण अध्मणदेशको कीते गयेभण, नबए नगयेको 
कङ्ट यण प्रभणणीकयण िण प्रभणङ्ञणत गयेभण िण मस ऐन फभोङ्ञजभ प्रभणणीकयण 
बएकण ऐन िण अध्मणदेशरणई केयभेट गयेभण ङ्झनजरणई कसूयको भणत्रणण 
अनङ्टसणय ऩणॉच फवादेङ्ञख दश िवासम्भ कैद िङ्टनछे। 

(२) उऩदपण (१) भण रेङ्ञखएदेङ्ञख फणिेक अन्म कसूय गनेरणई 
एक िवादेङ्ञख ऩणॉच िवासम्भ कैद िङ्टनछे। 

(३) उऩदपण (१) िण (२) फभोङ्ञजभ कसूय गना उद्योग िण 
दङ्टरुत्सणिन गने िण भङ्झतमणयरणई भङ्टतम कसूयदणयरणई िङ्टने सजणमको आधण 
सजणम िङ्टनेछ। 
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(४) मस दपण फभोङ्ञजभ कसूय गयेको कणयणफणट कसैरणई कङ्ट नै 
ङ्जकङ्झसभको िणङ्झन नोक्सणनी बएको यिेछ बने सो फणऩत क्षङ्झतऩूङ्झता सभेत 
कसूयदणयफणट बयणउनङ्ट ऩनेछ। 

१३. सयकणयिणदी भङ्टद्दण िङ्टने्  मस ऐन अन्तगातको भङ्टद्दण सयकणयिणदी भङ्टद्दण 
िङ्टनेछ। 

१४.ङ्झनमभ फनणउन े अङ्झधकणय् मस ऐनको उद्देश्म कणमणान्िमन गनाकण रणङ्झग 
प्रदेश सयकणयरे आिश्मक ङ्झनमभ फनणउन सक्नेछ। 

१५.खणयेजी य फचणउ् (१) प्रदेशथतयकण केिी सणिाजङ्झनक ङ्झरखत प्रभणणीकयण 
सम्फन्धी ङ्झनमभणिरी, २०७४ खणयेज गङ्चयएको छ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ खणयेज बएको ङ्झनमभणिरी फभोङ्ञजभ 
बए गयेकण कणभ कणयफणिी मसै ऐन फभोङ्ञजभ बए गयेको भणङ्झननेछ। 
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कणणारी प्रदेश ङ्जित्तीम िथतणन्तयण (व्मिथथणऩन) ऐन, २०७५ 

प्रभणणीकयण य प्रकणशन ङ्झभङ्झत 
२०७५/०३/३२ 

सम्ित ्२०७५ सणरको ऐन नॊ.०७ 
कणणारी प्रदेश ङ्जित्तीम िथतणन्तयण (व्मिथथणऩन) ऐन 

प्रथतणिनण: प्रदेश सयकणयफणट थथणनीम तिरणई िथतणन्तयण िङ्टने यणजश्व 
फणॉडपणॉड तथण अनङ्टदणन सम्फन्धभण कणनूनी व्मिथथण गना िणछनीम बएकणरे 
नेऩणरको सॊङ्जिधणनको धणयण १९७ फभोङ्ञजभ कणणारी प्रदेश सबणरे मो ऐन 
फनणएको छ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-१ 

प्रणयम्ब् 
 

१. सॊङ्ञक्षप्त नणभ य प्रणयम्ब: (१) मस ऐनको नणभ “कणणारी प्रदेश ङ्जित्तीम 
िथतणन्तयण (व्मिथथणऩन) ऐन, २०७५” यिेको छ।  

(२) मो ऐन कणणारी प्रदेशबय तङ्टरुन्त प्रणयम्ब िङ्टनेछ। 

२. ऩङ्चयबणवण: ङ्जिवम िण प्रसङ्गरे अको अथा नरणगेभण मस ऐनभण, 
(क) “आमोग” बन् नणरे सॊङ्जिधणनको धणयण २५० फभोङ्ञजभको 

यणङ्जष्ट्रम प्रणकृङ्झतक स्रोत तथण ङ्जित्त आमोग सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ख) “प्रदेश सङ्ञचालत कोव” बन् नणरे सॊङ्जिधणनको धणयण २०४ 
फभोङ्ञजभको कणणारी प्रदेश सङ्ञचालत कोव सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ग)  “मोजनण” बन् नणरे आमोजनण,  ऩङ्चयमोजनण,   कणमाक्रभ सभेत 
सम्झनङ्ट ऩछा।  

(घ)  “ङ्जित्तीम सभणनीकयण अनङ्टदणन” बन् नणरे दपण ४ 
फभोङ्ञजभको अनङ्टदणन सम्झनङ्ट ऩछा। 
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(ङ)  “सशता अनङ्टदणन” बन् नणरे दपण ५ फभोङ्ञजभको अनङ्टदणन 
सम्झनङ्ट ऩछा।  

(च)  “सभऩूयक अनङ्टदणन” बन् नणरे दपण ६ फभोङ्ञजभको 
अनङ्टदणन सम्झनङ्ट ऩछा। 

(छ) “ङ्जिशेव अनङ्टदणन” बन् नणरे दपण ७ फभोङ्ञजभको अनङ्टदणन 
सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ज) “सॊङ्जिधणन” बन् नणरे नेऩणरको सॊङ्जिधणन सम्झनङ्ट ऩछा।  

(झ) “भन्त्रणणरम” बन् नणरे आङ्झथाक भणङ्झभरण तथण मोजनण 
भन्त्रणणरम सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ञ) “प्रदेश” बन् नणरे कणणारी प्रदेश सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ट)  “कणणारी प्रदेश ङ्जिबणज्म कोव” बन् नणरे दपण ३ को 
उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कोव सम्झनङ्ट ऩछा।  

 

ऩङ्चयच्छेद-२ 

यणजथि फणॉडपणॉड 

 

३. यणजथि फणॉडपणॉड: (१) प्रदेश एिभ ् थथणनीम ति दङ्टफैको अङ्झधकणय 
के्षत्रणङ्झबत्रण ऩयेकण कय एिभ ्गैयकय यणजथि फणॉडपणॉड गना प्रदेश सयकणयरे 
एक कणणारी प्रदेश ङ्जिबणज्म कोव खडण गयी त्मथतो यकभ सो कोवभण 
जम्भण गनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कोवभण जम्भण बएको यणजथि 
अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभ प्रदेश य थथणनीम सयकणयफीच फणॉडपणॉड गङ्चयनेछ।  

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ फणॉडपणॉड बएको यणजथिभध्मे प्रदेश 
सयकणयरे प्रणप्त गने यणजथि प्रदेश सङ्ञचालत कोवभण जम्भण गङ्चयनेछ।  

(४) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको थथणनीम तििरूफीच फणॉडपणॉड 
िङ्टने यणजथि मस ऐनको अधीनभण यिी देिणमको आधणय एिभ ्आमोगरे 
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ङ्झनधणायण गयेको ढणॉचण तथण सूत्रण फभोङ्ञजभ प्रदेश अन्तगातकण थथणनीम 
तिरणई फणॉडपणॉड गङ्चयनछे:- 

(क) यणजथि उत्ऩङ्ञत्तको आधणय; 

(ख) यणजथि सनरन रणगत; 

(ग) प्रदेश य गणउॉऩणङ्झरकण िण नगयऩणङ्झरकणरे जनतणरणई 
ऩङ्टर् मणउनङ्ट ऩने सेिणको के्षत्रण; 

(घ) गङ्चयफी, थथणनीम के्षत्रणगत असन्तङ्टरन य असभणनतण 
न्मूनीकयण य 

(ङ) अन्म आमकण आधणयिरू। 

 

ऩङ्चयच्छेद –३ 

अनङ्टदणनसम्फन्धी व्मिथथण 
 

४. ङ्जित्तीम सभणनीकयण अनङ्टदणन: (१) प्रदेश सयकणयरे थथणनीम तिको 
खचाको आिश्मकतण य यणजथिको क्षभतणको आधणयभण आमोगको 
ङ्झसपणङ्चयसभण थथणनीम तिरणई ङ्जित्तीम सभणनीकयण अनङ्टदणन ङ्जितयण 
गनेछ।  

(२) प्रदेश सयकणयरे नेऩणर सयकणयफणट प्रणप्त अनङ्टदणन य आफ्नो 
स्रोतफणट उठ्ने यणजथि सभेतकण आधणयभण उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ 
थथणनीम तिरणई फणॉडपणॉड िङ्टने सभणनीकयण अनङ्टदणन यकभ ङ्झनधणायण 
गनेछ।  

५. सशता अनङ्टदणन: (१) प्रदेश सयकणयरे थथणनीम ति िण प्रदेश सयकणयको 
कङ्ट नै मोजनण कणमणान्िमन गना सॊङ्जिधणनको धणयण २५१ को उऩधणयण (१) 
को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभ आमोगरे तोकेको आधणय फभोङ्ञजभ थथणनीम 
तिरणई सशता अनङ्टदणन प्रदणन गनेछ।  
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(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सशता अनङ्टदणन प्रदणन गयी प्रदेश 
सयकणयरे मोजनण कणमणान्िमन गने सम्फन्धभण आिश्मक शता तोक्नछे य 
सम्फङ्ञन्धत थथणनीम तिरे त्मथतो शताको ऩणरनण गनङ्टा ऩनेछ। 

६. सभऩूयक अनङ्टदणन: (१) प्रदेश सयकणयरे थथणनीम तिरणई ऩूिणाधणय 
ङ्जिकणस सम्फन्धी कङ्ट नै मोजनण कणमणान्िमन गना सभऩूयक अनङ्टदणन प्रदणन 
गना सक्नेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सभऩूयक अनङ्टदणन प्रदणन गदणा 
देिणमकण कङ्ट यणिरू रणई आधणय फनणइनेछ:- 

(क) मोजनणको सम्बणव्मतण; 
(ख) मोजनणको रणगत; 

(ग)  मोजनणफणट प्रणप्त िङ्टने प्रङ्झतपर य रणब; 

(घ)  मोजनण कणमणान्िमन गना सक्ने ङ्जित्तीम तथण बौङ्झतक 
क्षभतण य जनशङ्ञक्त य 

(ङ)  मोजनणको आिश्मकतण य प्रणथङ्झभकतण। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको सभऩूयक अनङ्टदणन कङ्ट नै मोजनणको 
कूर रणगतको अनङ्टऩणतको आधणयभण प्रदणन गङ्चयनछे। 

(४) सभऩूयक अनङ्टदणन प्रदणन गने कणमाङ्जिङ्झध तथण अन्म व्मिथथण 
प्रदेश सयकणयरे ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ।  

७. ङ्जिशवे अनङ्टदणन: (१) प्रदेश सयकणयरे देिणमको कङ्ट नै उद्देश्म यणखी 
थथणनीम तिफणट स चणरन गङ्चयने कङ्ट नै खणस मोजनणको रणङ्झग ङ्जिशवे 
अनङ्टदणन प्रदणन गना सक्नेछ:- 

(क) ङ्ञशक्षण, थिणथथ्म, खणनऩेणनी, सणभणङ्ञजक ङ्जिकणस, आिणस, 

रैङ्जङ्गक सशक्तीकयण जथतण आधणयबतू सेिणको ङ्जिकणस य 
आऩूङ्झता गने; 

(ख) अन्तय थथणनीम तिको सन्तङ्टङ्झरत ङ्जिकणस गने य 
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(ग)  आङ्झथाक, सणभणङ्ञजक िण अन्म कङ्ट नै प्रकणयरे ङ्जिबेद तथण 
िङ्ञचालतीकयणभण ऩयेकण िगा िण सभङ्टदणमको उत्थणन य 
ङ्जिकणस गने। 

(२) ङ्जिशेव अनङ्टदणन प्रदणन गने कणमाङ्जिङ्झध तथण अन्म व्मिथथण 
प्रदेश सयकणयरे ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद – ४ 

ङ्जिङ्जिध 

 

८. अनङ्टदणनको प्रमोग: मस ऐनफभोङ्ञजभ प्रणप्त बएको अनङ्टदणनको यकभ जङ्टन 
प्रमोजनकण रणङ्झग प्रणप्त बएको िो सोिी प्रमोजनकण रणङ्झग प्रमोग 
गनङ्टाऩनेछ। सोिी प्रमोजनभण प्रमोग बएको नऩणइएभण प्रदेश सयकणयरे 
थथणनीम तिरणई उऩरव्ध गयणउने अनङ्टदणन योक्कण गना सक्नेछ। 

९.  ङ्झनमभ तथण कणमाङ्जिङ्झध फनणउन सक्न:े मस ऐन कणमणान्िमनकण रणङ्झग प्रदेश 
सयकणयरे ङ्झनमभ िण कणमाङ्जिङ्झध फनणई रणगू गना सक्नेछ।  
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अनङ्टसूची –१ 

(दपण ३ को उऩदपण (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
यणजथि फणॉडपणॉड (प्रङ्झतशतभण) 

क्र.स. यणजथि शीवाक प्रदेश थथणनीम 
ति 

कैङ्जपमत 

१ सिणयी सणधन कय ६० ४०  

२ घयजग्गण यङ्ञजषे्ट्रशन शङ्टाक ४० ६०  

३ ङ्जिज्ञणऩन कय ४० ६०  

४ भनोयञ्जन कय ४० ६०  

 

 रिव्म् उारेङ्ञखत कयको दय आङ्झथाक ऐनभण तोङ्जकनेछ। 
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कणणारी  प्रदेश कय तथण गैयकय यणजथिसम्फन्धी ऐन २०७५ 

प्रभणणीकयण य प्रकणशन ङ्झभङ्झत  
२०७५/०३/३२                                                              

   सम्ित ्२०७५ सणरको ऐन नॊ.: ०८ 

कणणारी प्रदेशभण कय तथण गैयकय यणजथि रगणउन ेय उठणउन ेसम्फन्धभण 
व्मिथथण गना फनकेो ऐन 

प्रथतणिनण: कणणारी प्रदेशको सभ मु ङ्जिकणसकण रणङ्झग कय रगणउने य यणजथि 
उठणउने सम्फन्धभण कणनूनी व्मिथथण गना िणछनीम बएकणरे,  

नेऩणरको सॊङ्जिधणनको धणयण 197 फभोङ्ञजभ कणणारी प्रदेशको सबणरे 
मो ऐन फनणएको छ। 

 

ऩङ्चयच्छेद -१ 

प्रणयङ्ञम्बक 

 

१. सॊङ्ञक्षप्त नणभ य प्रणयम्ब: (१) मस ऐनको नणभ “कणणारी  प्रदेश कय तथण 
गैयकय यणजथि सम्फन्धी ऐन २०७५” यिेको छ। 

(२) मो ऐन कणणारी प्रदेशबय रणगू िङ्टनेछ य मस ऐन फभोङ्ञजभको 
कय िण यणजथि फङ्टझणउनङ्टऩने दणङ्जमत्ि बएको व्मङ्ञक्त जिणॉसङ्टकै यिे फसेको 
बए ऩङ्झन ङ्झनजको िकभण सभेत रणगू िङ्टनछे। 

(३) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रणयम्ब िङ्टनेछ। 

२. ऩङ्चयबणवण: ङ्जिवम िण प्रसङ्गरे अको अथा नरणगेभण मस  ऐनभण,- 
(क) "कम्ऩनी” बन् नणरे प्रचङ्झरत कणनून  फभोङ्ञजभ थथणऩनण 

बएको कम्ऩनी सम्झनङ्ट ऩछा य सो शब्दरे प्रचङ्झरत 
नेऩणर कणनून फभोङ्ञजभ थथणङ्जऩत सङ्गङ्छठत सॊथथणरणई 
सभेत जनणउॉछ। 
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(ख) “कय” बन् नणरे ऩङ्चयच्छेद ४ फभोङ्ञजभ रणगेको िण रणग्न े
कय सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ग) "कय अङ्झधकृत” बन् नणरे प्रदेश सयकणयरे दपण ६ 
फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त गयेको कय अङ्झधकृत सम्झनङ्ट ऩछा य सो 
शब्दरे कय अङ्झधकृतको रूऩभण कणभ गना ङ्ञजम्भेिणयी 
सङ्टम्ऩेको िण कय अङ्झधकृतको प्रत्मणमोङ्ञजत अङ्झधकणय 
प्रमोग गने प्रदेश सयकणयको अङ्झधकृतथतयको कभाचणयी 
सभेतरणई जनणउॉछ।  

(घ) “कय कणमणारम” बन् नणरे कणणारी प्रदेशभण कय  सम्फन्धी 
कणभ, कणयिणिी य ङ्झनणाम गने ङ्जिबणग, भिणशणखण, शणखण 
िण सो प्रमोजनको रणङ्झग तोङ्जकएको कणमणारमको रूऩभण 
यिेको प्रदेश सयकणय अन्तगातको सॊगठन सॊयचनण 
सम्झनङ्ट  ऩछा। 

(ङ) “कयदणतण” बन् नणरे कय ङ्झतनङ्टाऩने कताव्म बएको व्मङ्ञक्त 
सम्झनङ्ट ऩछा य सो शब्दरे कय अङ्झधकृतरे कङ्ट नै कयको 
ङ्जिियण फङ्टझणउन सूचनण ङ्छदएको िण अरू कङ्ट नै कणयिणिी 
प्रङ्जक्रमण शङ्टरु गयेको व्मङ्ञक्तरणई सभेत जनणउॉछ।  

(च) “कय ङ्झनधणायण” बन् नणरे कय अङ्झधकृतरे गयेको कय 
ङ्झनधणायण सम्झनङ्ट ऩछा य सो शव्दरे ऩङ्टन: कय ङ्झनधणायण य 
सॊशोङ्झधत कय ङ्झनधणायणरणई सभेत जनणउॉछ। 

(छ) “सबण” बन् नणरे कणणारी प्रदेश सबण सम्झनङ्ट  ऩछा। 

(ज) “गैयकय यणजथि” बन् नणरे ऩङ्चयच्छेद-1४ फभोङ्ञजभ रणग्न े
िण रणगेको गैयकय यणजथि सम्झनङ्ट ऩछा। 

(झ) “ऩङ्चयिणय” बन् नणरे प्रणकृङ्झतक व्मङ्ञक्तको ऩङ्झत, ऩत् नी य 
अॊश छङ्ट ङ्छिए िण नछङ्ट ङ्छिएकण नणफणङ्झरग सन्तणन सम्झनङ्ट 
ऩछा। 
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(ञ)  “पभा” बन् नणरे प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ दतणा बएको 
जङ्टनसङ्टकै पभा सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ट) “व्मङ्ञक्त” बन् नणरे कय ङ्झतनङ्टाऩने दणङ्जमत्ि बएको जङ्टनसङ्टकै 
व्मङ्ञक्त सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ठ) “प्रदेश सयकणय” बन् नणरे कणणारी प्रदेश सयकणय सम्झनङ्ट 
ऩछा। 

(ड) “ङ्जिबणग प्रभङ्टख” बन् नणरे प्रदेश सयकणय अन्तगातको कय 
ङ्जिबणगको प्रभङ्टख सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ढ) “सॊङ्जिधणन” बन् नणरे नेऩणरको सॊङ्जिधणन सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ण) “कृङ्जव आम” बन् नणरे कणणारी प्रदेशङ्झबत्रणको कृङ्जवजन्म 
कणमाभण प्रमोग बएको जङ्झभनफणट प्रणप्त बएको देिणमको 
यकभ सम्झनङ्ट ऩछा :- 

(अ) कृङ्जवमोग्म जङ्झभनको प्रमोगफणट उत्ऩणङ्छदत कृङ्जव 
उऩजको आम्दणनी; 

(आ)  कृङ्जवमोग्म जङ्झभनरणई ङ्झरजभण िण बणडणभण 
रगणएिणऩत प्रणप्त िङ्टने यकभ; 

(इ) कङ्ट त, अङ्झधमण आङ्छदभण रगणएिणऩत प्रणप्त िङ्टन े
यकभ य 

(ई)  कृङ्जवमोग्म जङ्झभनभण िङ्टने परपूर, तयकणयी, 
भत्थमऩणरन, ऩशङ्टऩणरन आङ्छदफणट प्रणप्त िङ्टन े
यकभ। 

(त) “कृङ्जवमोग्म जङ्झभन” बन् नणरे कृङ्जव कणमाभण प्रमोग बएको 
जङ्झभनरणई सम्झनङ्ट ऩछा। तय मो शब्दरे दतणा बएको िण 
नबएको ङ्झनजी िन, नसायी िण खयफणयीरणई जनणउन े
छैन। 
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(थ) “कूर कृङ्जव आम” बन् नणरे मस ऐनफभोङ्ञजभ ङ्झनधणायण 
गङ्चयएको कूर कृङ्जव आमरणई सम्झनङ्टऩदाछ।   

३. व्मणतमण: मो ऐनभण ऩङ्चयबणवण गङ्चयएकण शब्दको सोिीअनङ्टसणय य अरूभण 
प्रचङ्झरत कणनून तथण कणनून व्मणतमणसम्फन्धी सॊघीम ऐन तथण दपण ४ 
फभोङ्ञजभकण ङ्झसद्धणन्तकण आधणयभण गङ्चयनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-२ 

यणजथिसम्फन्धी सणभणन्म ङ्झसद्धणन्त 

४. कय तथण गैयकय यणजथि सम्फन्धी सणभणन्म ङ्झसद्धणन्त:  (१)  कय यणजथि 
देिणमकण ङ्झसद्धणन्तरणई आधणय ङ्झरई रगणइने य उठणइनेछ:–  

(क) कय ङ्झतना सक्ने क्षभतणकण आधणयभण; 
(ख) सभणनतण य न्मणमभण आधणङ्चयत यिेय; 

(ग) सयर, ऩणयदशॉ य ङ्झभतव्ममी िङ्टने गयेय; 

(घ) नणगङ्चयकरणई सङ्टङ्जिधण िङ्टने ङ्जकङ्झसभफणट;  

(ङ) थिेङ्ञच्छक रूऩभण कय ङ्झतना प्रङे्चयत िङ्टने िणतणियण सजृनण 
गयेय य 

(च) कयको आधणय, कयको दय य कय ङ्झतने अिङ्झध ङ्झनङ्ञित 
गयेय। 

(२) गैयकय यणजथि रगणउॉदण य उठणउॉदण उऩरब्ध गयणइने सेिण, 
सिङ्टङ्झरमत य सङ्टङ्जिधणको रणगत, स चणरन य सम्बणय खचारणई आधणय 
भणनी रगणइने य उठणइनछे। 
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ऩङ्चयच्छेद-३ 

कय प्रशणसन सम्फन्धी व्मिथथण 

५. कय प्रशणसन: (१) मस ऐन फभोङ्ञजभको कय तथण गैयकयको प्रशणसन 
कणणारी प्रदेश सयकणयरे गनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कय प्रशणसन व्मणिसणङ्जमक, 
दङ्टरुथत य प्रबणिकणयी फनणउन आिश्मकतण अनङ्टसणय भन्त्रणणरम, कय 
ङ्जिबणग िण कय कणमणारम यिन सक्नेछन।् 

६. कभाचणयी सम्फन्धी व्मिथथण: (१) प्रदेश सयकणयफणट थिीकृत दयफन्दी  
अनङ्टसणय ङ्जिङ्झबङ्ङ तिकण कभाचणयी प्रदेश कय कणमणारमभण यिनेछन।् 

(२) प्रदेश सयकणयरे प्रदेश कय कणमणारमभण प्रचङ्झरत कणनून 
फभोङ्ञजभ थिीकृत दयफन्दीकण आधणयभण एक िण सोबन्दण फढी तिकण 
कय अङ्झधकृत, कय सिणमक तथण सिमोगीरणई कणभभण रगणउन 
सक्नेछ। 

७. कय अङ्झधकृतको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय: मस ऐनभण अन्मत्रण उारेख 
बएकण कणभ, कताव्म य अङ्झधकणयकण अङ्झतङ्चयक्त कय अङ्झधकृतको कणभ, 
कताव्म य अङ्झधकणय देिणम फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ:- 

(क) कयदणतण दतणा गने; 

(ख) कयदणतणफणट ङ्जिियण प्रणप्त गने; 

(ग)   कय ऩयीक्षण तथण अनङ्टसन्धणन गने; 

(घ)   कय सनरन गने; 

(ङ)   कय तथण गैयकय यणजथि च ङ्टिणिट योक्न आिश्मक 
कणमा गने; 

(च)   कयदणतणभैत्रणी िणतणियण फनणउन उऩमङ्टक्त य आिश्मक 
कणमा गने 
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(छ) कयसम्फन्धी जनचेतनण अङ्झबिङृ्जद्ध गना कणमाक्रभ स चणरन 
गने; 

(ज) कय कणनून य कय प्रशणसनकण के्षत्रणभण सङ्टधणय गनङ्टाऩने 
ङ्जिवमभण कणणारी प्रदेश सयकणयरणई सङ्टझणि ङ्छदन;े 

(झ) यणजथिको प्रके्षऩण गना आिश्मक सूचनण उऩरब्ध 
गयणउने; 

(ञ) कयदणतणकण खणतणऩणतण य ियङ्जिसणफ दङ्टरुथत यणत न 
रगणउन;े 

(ट)  कयसम्फन्धी अङ्झबरेख दङ्टरुथत यणत ने य 

(ठ)  कयसम्फन्धी अन्म कणभ गने। 

८. अङ्झधकणय प्रत्मणमोजन: (१) कय ङ्जिबणगको प्रभङ्टखरे सॊङ्जिधणन य मस 
ऐनफभोङ्ञजभ आपूभण यिेको कय तथण यणजथि उठणउने अङ्झधकणय कय 
कणमणारमकण प्रभङ्टख िण कय अङ्झधकृतरणई प्रत्मणमोजन गना सक्नेछ।  

(२) कय कणमणारमकण प्रभङ्टखरे आपूरणई प्रणप्त अङ्झधकणय 
आिश्मकतण अनङ्टसणय आफ्नो सणभणन्म येखदेख य ङ्झनमन्त्रणणभण यिने गयी 
आपू भणतितकण कय अङ्झधकृतरणई प्रत्मणमोजन गना सक्नछे। 

(३) कय कमणारमको प्रभङ्टख य कय अङ्झधकृतरे आपूरणई प्रणप्त 
अङ्झधकणय प्रत्मणमोजन गने सम्फन्धभण प्रदेश अथा भन्त्रणणरम िण ङ्जिबणगफणट 
कङ्ट नै खणस ङ्झनदेशन बएकोभण सोिी फभोङ्ञजभ गनङ्टाऩनेछ। 

९. प्रत्मणमोङ्ञजत अङ्झधकणय य ङ्ञजम्भेिणयी: (१) दपण 8 फभोङ्ञजभ प्रत्मणमोजन 
गङ्चयएको अङ्झधकणयको ङ्ञजम्भेिणयी अङ्झधकणय प्रत्मणमोजन गने अङ्झधकणयीभण 
यिनेछ। 

(२) दपण 8 फभोङ्ञजभ प्रत्मणमोङ्ञजत अङ्झधकणय प्रमोग गनेरे सो 
अङ्झधकणयको प्रमोग गदणा  अङ्झधकणय प्रत्मणमोजन गनेप्रङ्झत उत्तयदणमी यिी 
प्रमोग गनङ्टाऩनेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद -4 

कय सम्फन्धी व्मिथथण 

1०. घय जग्गण यङ्ञजषे्ट्रशन शङ्टाक: (१) कणणारी प्रदेश सयकणयरे आफ्नो 
क्षेत्रणङ्झबत्रण घय, जग्गण िण घय जग्गण यङ्ञजषे्ट्रशन शङ्टाक रगणउन सक्नछे। 

(2) प्रदेश सयकणयरे अफ्नो के्षत्रणङ्झबत्रण घय, जग्गण िण घयजग्गण 
यङ्ञजषे्ट्रशन ऩणङ्चयत गयी गयणई थिणङ्झभत्ि प्रणप्त गने व्मङ्ञक्तरणई यङ्ञजषे्ट्रशन 
शङ्टाक रगणउनङ्ट ऩनेछ। 

(3) घय, जग्गण िण घयजग्गण यङ्ञजषे्ट्रशन शङ्टाक थिणङ्झभत्ि 
िथतणन्तयण गदणाको सभमभण फङ्टझणउनङ्ट ऩनेछ। 

(4) घय, जग्गण िण घयजग्गण यङ्ञजषे्ट्रशन शङ्टाक प्रत्मेक 
कणयोफणयको ङ्झरखतभण उारेख बएको थैरी िण सो प्रमोजनको रणङ्झग 
ङ्झनधणायण गङ्चयएको न्मूनतभ यकभभध्मे जङ्टन फढी िङ्टन्छ सो यकभभण 
रगणउनङ्ट ऩनेछ। 

(5) यङ्ञजषे्ट्रशन शङ्टाकको दय कणणारी प्रदेशको आङ्झथाक ऐनभण 
व्मिथथण बएफभोङ्ञजभ िङ्टनछे। 

(6) घय, जग्गण िण घयजग्गणको थिणङ्झभत्ि प्रणप्त गने व्मङ्ञक्त 
अऩणङ्ग िण भङ्जिरण बएभण उऩदपण (5) फभोङ्ञजभ रणग्न ेशङ्टाकभण ऩङ्ञच्चस 
प्रङ्झतशत यकभ छङ्टट िङ्टनेछ। 

(7) प्रदेश सयकणयरे उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ रगणइएको घय 
जग्गण यङ्ञजषे्ट्रशन शङ्टाक थथणनीम तिभणपा त उठणउने व्मिथथण गनेछ। 

(8) उऩदपण (7) फभोङ्ञजभ उठणएको प्रदेशको घय जग्गण 
यङ्ञजषे्ट्रशन शङ्टाक कणणारी प्रदेशको आङ्झथाक ऐनरे तोके फभोङ्ञजभ गयी 
सम्फङ्ञन्धत कोवभण जम्भण गनङ्टाऩनेछ। 

(9) सॊघीम, प्रदेश य थथणनीम सयकणय तथण सयकणयी ङ्झनकणमरणई 
यङ्ञजषे्ट्रशन शङ्टाक रणग्ने छैन।  
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11. सिणयी सणधन कय: (१) कणणारी प्रदेश सयकणयरे सिणयी सणधन कय 
रगणउन य उठणउन सक्नेछ। 

थऩिीकयण: मस दपणको प्रमोजनको रणङ्झग "सिणयी सणधन" बन् नणरे 
इन्धन िण मणङ्ञन्त्रणक शङ्ञक्तफणट सडकभण चाने सिणयी 
सणधन सम्झनङ्ट ऩछा| 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सिणयी सणधन कय रगणउॉदण सिणयी 
सणधनको प्रकृङ्झत य क्षभतणकण आधणयभण सभणन प्रकृङ्झतकण सिणयी 
सणधनरणई सभणन दय कणमभ िङ्टने गयी रगणइनेछ। 

(3) सिणयी सणधन धनीरे मस दपणफभोङ्ञजभको कय प्रदेश कय 
कणमणारमभण िण तोङ्जकएको ङ्झनकणमभण फङ्टझणउनङ्ट ऩनेछ। 

(4) प्रदेशरे सिणयी सणधन कय उठणउॉदण थथणनीम तिको रणङ्झग 
तोङ्जकएको सिणयी सणधन कयसभेत असूर गनङ्टाऩनेछ।  

(5) उऩदपण (4) फभोङ्ञजभ असूर बएको प्रदेशको सिणयी 
सणधन कय कणणारी प्रदेश ङ्जिबणज्म कोवभण जम्भण गङ्चयनेछ ।थथणनीम 
तिको सिणयी सणधन कय यकभको िकभण फढीभण दङ्टई प्रङ्झतशतरे िङ्टन े
प्रशणसङ्झनक खचा किण गयी फणॉकी यणजथि प्रदेश सयकणयरे कणमाङ्जिङ्झध 
फनणई थथणनीम सङ्ञचालत कोवभण जम्भण गनङ्टा  ऩनेछ।  

12.भनोय जन कय: (१) कणणारी प्रदेश सयकणयरे चरङ्ञचत्रण घय, ङ्झबङ्झडमो घय, 
सणॊथकृङ्झतक प्रदशान िर, कन्सटाजथतण भनोय जन थथरभण देखणइन े
भनोय जनकण सणधनभण भनोय जन कय रगणउन  सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ रगणइएको भनोय जन कय 
भनोय जनथथरको स चणरकरे ङ्जटकट ङ्झफक्री गदणाको अिथथणभण असङ्टर 
गनङ्टाऩनेछ। 

(३) उऩदपण (2) फभोङ्ञजभ उऩबोक्तणफणट असूर गयेको 
भनोय जन कयको यकभ असूर गयेको भङ्जिनणबन्दण ऩङ्झछको भङ्जिनणको 
ऩङ्ञच्चस गतेङ्झबत्रण तोङ्जकएको कय कणमणारमभण दणङ्ञखरण गनङ्टाऩनेछ। 
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(4) प्रदेशरे मस दपणफभोङ्ञजभको भनोय जन कय थथणनीम 
तिभणपा त उठणउने व्मिथथण गनेछ । 

(5) उऩदपण (4) फभोङ्ञजभ असङ्टर बएको भनोयञ्जन कयको 
यकभभध्मे फढीभण दङ्टई प्रङ्झतशतरे िङ्टने प्रशणसङ्झनक खचा किण गयी फणॉकी 
यणजथि थथणनीम तिरे प्रदेश सयकणयको ङ्जित्तीम िथतणन्तयण 
कणमाङ्जिङ्झधअनङ्टसणय प्रदेश फणॉडपणॉड कोवभण जम्भण गनङ्टाऩनेछ। 

13. ङ्जिज्ञणऩन कय: (१) कणणारी प्रदेश सयकणयरे सूचनणऩि (िोङ्झडंङ फोडा)भण 
ङ्जिज्ञणऩन कय रगणई असङ्टर गना सक्नेछ।                    

(2) मस दपणफभोङ्ञजभको ङ्जिज्ञणऩन सणभ मुी यणख्न प्रदेश 
सयकणयफणट अनङ्टभङ्झत  ङ्झरनङ्टऩनेछ। 

(3) ङ्जिज्ञणऩन कय ङ्जिज्ञणऩन यणख्न अनङ्टभङ्झतकण रणङ्झग ङ्झनिेदन 
ङ्छदनेफणट असूर गङ्चयनछे। 

(4) मस ऐनफभोङ्ञजभ असूर गयेको ङ्जिज्ञणऩन कयको यकभ असूर 
गयेको भङ्जिनणबन्दण ऩङ्झछको भङ्जिनणको ऩङ्ञच्चस गतेङ्झबत्रण प्रदेश कय 
कणमणारम िण तोङ्जकएको ङ्झनकणमभण दणङ्ञखरण गनङ्टाऩनेछ। 

(5) उऩदपण (2) फभोङ्ञजभको अनङ्टभङ्झत-ऩत्रण ङ्छदॉदण सिासणधणयण 
जनतणको ङ्जितसम्फन्धी अन्म कङ्ट यणकण अङ्झतङ्चयक्त ङ्जिज्ञणऩन यणत न ऩणउन े
अिङ्झध, निीकयण गनङ्टाऩने सभम, निीकयण नगयेभण रणग्ने शङ्टाक, सौन्दमा 
ङ्झफगणना निङ्टने कङ्ट यण, सणभ मुीको बणङ्जवक शङ्टद्धतण य शणरीनतणजथतण शता 
ङ्जकटणन गङ्चयएको िङ्टन ङ्टऩनेछ। 

(6) कङ्ट नै कम्ऩनी, पभा, एजेन्सी, सॊथथण िण व्मङ्ञक्तरे अरू कसैरे 
प्रणमोजन गयेको सूचनणऩि (िोङ्झडाङ फोडा) यणखेभण मस दपणफभोङ्ञजभको 
ङ्जिज्ञणऩन कय सम्फङ्ञन्धत प्रणमोजकफणट असूर गयी तोङ्जकएको कणमणारमभण 
दणङ्ञखरण गनङ्टाऩनेछ। 

(7) नेऩणर सयकणय िण प्रदेश सयकणय िण सयकणयी सॊथथणकण 
जग्गण िण सम्ऩङ्ञत्त (ऩोर आङ्छद)भण ङ्जिज्ञणऩन सणभ मुी यणखेभण कय 
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उठणउनङ्टअङ्ञघ कय कणमणारमरे सो ङ्झनकणमसॉग सभन्िम गयी कय असूर 
गनङ्टाऩनेछ।  

(8) व्मणऩणङ्चयक िण व्मणिसणङ्जमक प्रमोजनकण रणङ्झग यणङ्ञखएकण 
ङ्जिज्ञणऩनभण रणगेको कय छङ्टट िण ङ्झभनणिण िङ्टन सक्ने छैन। 

(9) नेऩणर सयकणय, प्रदेश सयकणय य थथणनीम सयकणयकण 
तपा फणट यणखेकण ङ्जिज्ञणऩनभण कय रणग्ने छैन। 

(10) मस दपण फभोङ्ञजभको ङ्जिज्ञणऩन कय प्रदेशरे थथणनीम 
तिभणपा त सनरन गयणउन सक्नेछ। 

(11) उऩदपण (10) फभोङ्ञजभ सनरन बएको प्रदेशको ङ्जिज्ञणऩन 
कयभध्मेफणट फढीभण दङ्टई प्रङ्झतशतरे िङ्टने प्रशणसङ्झनक खचा किण गयी फणॉकी 
यणजथि थथणनीम तिरे कणणारी प्रदेश ङ्जिबणज्म कोवभण जम्भण गनङ्टाऩनेछ। 

14. कृङ्जव आमभण कय रणग्न:े (१) कृङ्जवमोग्म जङ्झभनरणई कृङ्जव कणमाभण उऩमोग 
नगयी फणॉझो यणखेभण अनङ्टभणङ्झनत आम कणमभ गयी कय रगणउन 
सङ्जकनछे। 

ऩङ्चयच्छेद-5 

कयदणतण दतणासम्फन्धी व्मिथथण: 

15. कयदणतणको ऩङ्जिचणन तथण दतणा: (१) व्मिसणम स चणरन गनङ्टाऩूिा दतणा 
गयेय भणत्रण व्मिसणम  स चणरन गनङ्टाऩनेछ। 

(2) कय कणमणारमरे मस ऐनफभोङ्ञजभ कय ङ्झतनङ्टाऩने व्मङ्ञक्त िण 
कयदणतणको ऩङ्जिचणन गनङ्टाऩनेछ। 

(3) उऩदपण (2) फभोङ्ञजभ कयदणतणको ऩङ्जिचणन गदणा व्मङ्ञक्त िण 
कयदणतणको नणभभण यिेको सम्ऩङ्ञत्त, ङ्झनजरे गयेको कणयोिणय य कय 
कणमणारमरणई कङ्ट नै स्रोतफणट प्रणप्त सूचनण य सो कणमणारमरे छणनङ्जिन गदणा 
देङ्ञखएकण आधणयभण कयदणतणको ऩङ्जिचणन गङ्चयनछे। 
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(4) कय कणमणारमरे मस ऐनफभोङ्ञजभ कय ङ्झतनङ्टाऩने दणङ्जमत्ि 
बएकण कयदणतणको ङ्जिियण खङ्टरणई कयदणतण दतणा गयी यणत नङ्टऩनेछ। 

(5) नेऩणर सयकणयफणट थथणमी रेखण नम्फय ङ्झरएकण कयदणतणरे 
कय सम्िन्धी कणयोिणय गदणा सोिी नम्फयको प्रमोग गनङ्टाऩनेछ। 

16 . कयदणतणको दणङ्जमत्ि: मस ऐनफभोङ्ञजभ कय ङ्झतनङ्टाऩने कताव्म बएकण 
कयदणतणको देिणम फभोङ्ञजभको दणङ्जमत्ि िङ्टनछे:- 

(क) आपूरणई कयदणतणको रूऩभण दतणा गयणउन;े 

(ख) ङ्झनधणाङ्चयत सभमभण ङ्जिियण ऩेश गने; 

(ग) ङ्झनधणाङ्चयत सभमभण कय दणङ्ञखरण गने; 

(घ) मस ऐनफभोङ्ञजभ कङ्ट नै शङ्टाक, जङ्चयिणनण िण व्मणज 
फङ्टझणउनङ्टऩने बए सभमभै फङ्टझणउन;े 

(ङ) ङ्जिसणफ ङ्जकतणफ य अङ्झबरेख  दङ्टरुथत यणख्न;े  

(च) कय अङ्झधकृतरे भणगेको सूचनण तथण तथ्मणन सभमभण 
उऩरब्ध गयणउने य  

(छ) कय कणमणारमरणई आिश्मक सिमोग गने। 

17. कयदणतणको अङ्झधकणय : (१) कयदणतणरणई देिणम फभोङ्ञजभको अङ्झधकणय 
िङ्टनेछ :- 

(क) सम्भणनऩूिाक व्मििणयको अङ्झधकणय; 

(ख) प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ कयसम्फन्धी सूचनण प्रणप्त गने 
अङ्झधकणय; 

(ग) कयसम्फन्धी ङ्जिवमभण प्रभणण ऩेश गने भौकण प्रणप्त गने 
अङ्झधकणय; 

(घ) प्रङ्झतयक्षणको रणङ्झग कणनून व्मिसणमी िण रेखणऩयीक्षक 
ङ्झनमङ्टक्त गने अङ्झधकणय य 
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(ङ) कयसम्फन्धी गोप्म कङ्ट यणिरू मस ऐनभण उारेख 
बएफणिेक अनङ्झतक्रम्म िङ्टने अङ्झधकणय। 

(२) कयदणतणरे उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको अङ्झधकणयको दणिी गना 
आफ्नो दणङ्जमत्ि ऩूयण गयेको िङ्टन ङ्ट ऩनेछ।  

18. कयदणतणको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि: (१) कयदणतणको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि कयदणतणको 
ऩङ्चयिणयको उभेय ऩङ्टगेको सदथम, भणथिय व्मङ्ञक्त िण ङ्झनजको कणनून 
व्मिसणमी िण रेखणऩणर िण रेखणऩयीक्षक िण ङ्झनजरे ङ्झरङ्ञखत रूऩभण 
अङ्ञततमणयी ङ्छदई ऩठणएको उभेय ऩङ्टगेको िणयेसरे गना सक्नछे। 

थऩष्ट् टीकयण: मस दपणको प्रमोजनको रणङ्झग उभेय ऩङ्टगेको बन् नणरे 
अठणय िवा उभेय ऩङ्टगेको व्मङ्ञक्त सम्झनङ्ट ऩछा। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि गना सक्ने व्मङ्ञक्तकण 
तपा फणट गङ्चयएकण कणभ कणयिणिी कयदणतण थिमॊरे गयेको भणङ्झननेछ।  

 
 
 

ऩङ्चयच्छेद –6 
ङ्जिियण दणङ्ञखरणसम्फन्धी व्मिथथण 

19. ङ्जिियण दणङ्ञखरण गना आदेश ङ्छदन सक्न:े (१) मस ऐनफभोङ्ञजभ कय 
फङ्टझणउनङ्टऩने दणङ्जमत्ि बएको व्मङ्ञक्तरे कय ङ्जिियण नफङ्टझणएभण िण ङ्जिियण 
दणङ्ञखरण गदणा व्मिोयण पयक ऩणयी दणङ्ञखरण गयेको बनी शनण गना सङ्जकन े
आधणय य कणयण बएभण कय अङ्झधकृतरे आधणय य कणयण खोरी कय 
ङ्जिियण दणङ्ञखरण गना आदेश ङ्छदन सक्नेछ।त्मथतो आदेश प्रणप्त बएभण  
सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तरे सो आदेश प्रणप्त बएको ङ्झभङ्झतरे एक भङ्जिनणङ्झबत्रण कय 
कणमणारमभण ङ्जिियण दणङ्ञखरण गनङ्टा ऩनेछ।            

(2) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको म्मणदङ्झबत्रण ङ्जिियण दणङ्ञखरण गना 
नसक्ने सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तरे आधणय य कणयण खोरी सभमणिङ्झध थऩको 
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रणङ्झग ङ्झनिेदन ङ्छदएभण कय अङ्झधकृतरे तीस ङ्छदनसम्भको थऩ सभमणिङ्झध 
ङ्छदन सक्नेछ। 

20. ङ्जिियण सच्मणउन सङ्जकन:े मस ऩङ्चयच्छेद फभोङ्ञजभको कय ङ्जिियण 
दणङ्ञखरण बैसकेऩङ्झछ कङ्ट नै तथ्मसम्फन्धी िण गङ्ञणतीम बरू बएको बङे्ङ 
रणगेभण कयदणतणरे ऩङ्जिरण ङ्जिियण दणङ्ञखरण बएको ङ्झभङ्झतरे तीन 
भङ्जिनणङ्झबत्रण मथणथा, तथ्म य सिी अनसङ्जितको अको ङ्जिियण ऩेश गना 
सक्नेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद –7 
कय दणङ्ञखरणसम्फन्धी व्मिथथण 

 

21. कय दणङ्ञखरण गनङ्टाऩने् (1) मस ऐनफभोङ्ञजभ दणङ्ञखरण गनङ्टाऩने कय ऐनको 
ऩङ्चयच्छेद 4 भण उारेख गङ्चयएकोभण सोिी सभमभण य सभम उारेख 
नबएको िकभण प्रत्मेक आङ्झथाक िवाको आङ्ञश्वन भसणन्तङ्झबत्रण कय 
कणमणारमभण दणङ्ञखरण गनङ्टा ऩनेछ।  

(२) मस ऐनफभोङ्ञजभ अ मुीभ कय किी गयी दणङ्ञखरण गनङ्टाऩने कय 
किी बएको भङ्जिनणऩङ्झछको भङ्जिनणको ऩङ्ञच्चस गते ङ्झबत्रण कय कणमणारमभण 
दणङ्ञखरण गनङ्टा ऩनेछ।             

22. कय दणङ्ञखरणको ङ्झनथसण ङ्छदनङ्टऩने: कयदणतणरे मस ऐनफभोङ्ञजभ फङ्टझणउनङ्टऩने 
कय िण गैयकय यणजथि िण अन्म यकभ फङ्टझणएऩङ्झछ कयदणतणरणई तत्कणर 
त्मसको ङ्झनथसण ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद - 8 

कय ङ्जपतणा य सभणमोजन 

 

23. कय ङ्जपतणासम्िन्धी व्मिथथण् (१) कयदणतणरे मस ऐनफभोङ्ञजभ कय 
फङ्टझणउॉदण ङ्झतनङ्टाऩनेबन्दण फढी कय दणङ्ञखरण गयेकोभण सो कय यकभ ङ्जपतणा 
भणग गना सक्नछे। 

(2) उऩदपण (१) िभोङ्ञजभ ङ्जपतणाको रणङ्झग ङ्झनिेदन ऩयेकोभण 
व्मिोयण सणॉचो देङ्ञखएभण कय अङ्झधकृतरे ङ्झनिेदन ऩयेको एक भङ्जिनणङ्झबत्रण 
भणग फभोङ्ञजभ ङ्जपतणा ङ्छदने ङ्झनणाम गनङ्टा ऩनेछ। 

24. कय सभणमोजनसम्िन्धी व्मिथथण् (१) कयदणतणरे दपण 23 फभोङ्ञजभ 
ङ्जपतणा ऩणउने ठिङ्चयएको यकभ ङ्झनजरे दणङ्ञखरण गनङ्टाऩने कय यकभभण 
सभणमोजन गना कय अङ्झधकृतसभक्ष ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछ।  

(2) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन ऩयेकोभण व्मिोयण सणॉचो 
देङ्ञखएभण कय अङ्झधकृतरे ङ्झनिेदन ऩयेको एक भङ्जिनणङ्झबत्रण भणगफभोङ्ञजभ 
सभणमोजन गना आदेश ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

 
 

ऩङ्चयच्छेद –9 
कय ऩयीक्षण तथण कय ङ्झनधणायण 

25. कय ऩयीक्षण: (१) मस ऐनफभोङ्ञजभ कयदणतणरे ङ्जिियण ऩेश नगयेको िण 
ऩेश गयेको ङ्जिियणभण देिणमकण सफै िण कङ्ट नै कणभ कङ्ट यण बए गयेको 
देङ्ञखएभण कय अङ्झधकृतफणट कय ऩयीक्षण गयी कय ङ्झनधणायण गङ्चयनेछ:- 

(क)  खणतणऩणतण, ियङ्जिसणफ िण अङ्झबरेख दङ्टरुथत नदेङ्ञखएभण; 
(ख) गरत िण झङ्टिण कणगजणत िण ङ्जिियण सॊरग्न गयेको 

देङ्ञखएभण; 
(ग)  मथणथा कणयोिणय नदेखणएको ङ्जिश्वणस गनङ्टाऩने कणयण 

बएभण; 
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(घ)  कणयोिणयकण आधणयभण कयको दणङ्जमत्ि कभ देखणएकोभण; 
(ङ)  कयको दय पयक ऩणयेकोभण य 

(च) कणनूनफभोङ्ञजभ कय छङ्टट िण ङ्झभनणिण िङ्टन नसक्नभेण ऩङ्झन 
सोको दणिी  गयेकोभण। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ कय ङ्झनधणायण गनङ्टाऩने देङ्ञखएभण 
कयदणतणरणई आधणय य कणयण खङ्टरणई थऩिीकयण ऩेश गना तीस ङ्छदनको 
सूचनण ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ सूचनण प्रणप्त बएकोभण कयदणतणरे 
सूचनणभण तोङ्जकएको म्मणदङ्झबत्रण आफ्नो थऩिीकयण ऩेश गनङ्टाऩनेछ। 

(४) कय अङ्झधकृतरे उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको म्मणदङ्झबत्रण 
कयदणतणरे थऩिीकयण ऩेश गयेभण सो सभेतरणई आधणय फनणई य 
थऩिीकयण ऩेश नगयेभण कणनून फभोङ्ञजभ कय ङ्झनधणायण गनङ्टाऩनेछ। 

(5) थिमॊ कय ङ्झनधणायण गयी ङ्जिियण ऩेश गयेको ङ्झभङ्झतरे चणय 
िवाङ्झबत्रण कय अङ्झधकृतरे ऩङ्टन: कय ङ्झनधणायण िण सॊशोङ्झधत कय ङ्झनधणायण 
गनङ्टाऩने सन्तोवजनक आधणय य कणयण बएभण कयदणतणरणई सपणइको 
भौकण ङ्छदई त्मथतो कय ङ्झनधणायण गना सक्नेछ। 

26. कय ङ्झनधणायणको सूचनण् (१) मस ऐनफभोङ्ञजभ कय अङ्झधकृतफणट कय 
ङ्झनधणायण बएकोभण फङ्टझणउनङ्टऩने कय यकभ, थथणन, सभम सीभण य फैंक 
खणतण नम्फयसभेत उारेख गयी कयदणतणरणई कय ङ्झनधणायणको सूचनण ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। 

(2) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कय ङ्झनधणायणको सूचनण प्रणप्त 
बएऩङ्झछ कयदणतणरे सो सूचनणभण उङ्ञारङ्ञखत थथणन य सभम सीभणङ्झबत्रण 
कय दणङ्ञखरण गनङ्टा ऩनेछ। 

(3) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ कय यकभ फैंक दणङ्ञखरण गङ्चयएकोभण 
कयदणतणरे त्मसको सम्फङ्ञन्धत बौचय कय कणमणारमभण फङ्टझणउनङ्ट ऩनेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद-10 

कय सनरन सम्फन्धी व्मिथथण 

27. कय सनरन सम्फन्धी व्मिथथण: (१) मस ऐनफभोङ्ञजभ असूर गनङ्टाऩने 
कय, व्मणज य  शङ्टाक िणऩतको यकभ कयदणतणरे मस ऐनभण तोङ्जकएको 
अिङ्झधभण दणङ्ञखरण नगयेभण कय अङ्झधकृतरे कणमणारम प्रभङ्टखको 
ऩूिाथिीकृङ्झत ङ्झरई देिणमको एक िण एकबन्दण फढी तङ्चयकण फभोङ्ञजभ कय 
असूर गना सक्नछे:- 

(क) सम्फङ्ञन्धत कयदणतणरणई ङ्जपतणा गनङ्टाऩने यकभ बए त्मसभण 
किण गयेय; 

(ख) नेऩणर सयकणय, प्रदेश सयकणय, थथणनीम सयकणय िण 
सयकणयी थिणङ्झभत्िकण सॊथथणफणट सम्फङ्ञन्धत कयदणतणरे 
ऩणउने यकभफणट किण गना रगणएय; 

(ग) कङ्ट नै तेस्रो व्मङ्ञक्तरे कयदणतणरणई ङ्झतनङ्टाऩने यकभ 
कयदणतणको ऩूिासिभङ्झत ङ्झरई किण गयेय; 

(घ) फैंक िण ङ्जित्तीम सॊथथणभण यिेको सम्फङ्ञन्धत कयदणतणको 
यकभफणट किण गना रगणएय; 

(ङ) सम्फङ्ञन्धत कयदणतणको कणयोिणय योक्कण गयेय; 

(च) सम्फङ्ञन्धत कयदणतणको चर तथण अचर सम्ऩङ्ञत्तभणङ्झथ 
दणिी िण कब्जण गयेय य 

(छ) सम्फङ्ञन्धत कयदणतणको सम्ऩङ्ञत्त एकैऩटक िण 
ऩटक/ऩटक गयी तोङ्जकएफभोङ्ञजभ ङ्झररणभ ङ्झफक्री गयेय।  

(२) उऩदपण (१) को खण्ड (छ) फभोङ्ञजभ ङ्झररणभको कणयिणिी 
शङ्टरु बएऩङ्झछ सो  कणयिणिी सभणप्त िङ्टन ङ्टऩूिा कय दणङ्ञखरण गना ामणएभण 
फङ्टझणउन फणॉकी कूर यकभको थऩ ऩणॉच प्रङ्झतशत शङ्टाकसङ्जित असूर 
गङ्चयनेछ। 
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(३) ङ्झररणभफणट प्रणप्त यकभ कयदणतणरे ङ्झतनङ्टाऩने कय यकभबन्दण 
फढी बएभण फढी  बएजङ्झत यकभ सणठी ङ्छदनङ्झबत्रण सम्फङ्ञन्धत कयदणतणरणई 
ङ्जपतणा ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ यकभ ङ्जपतणा गदणा ङ्झनजरे उऩरब्ध 
गयणएको फैंक खणतणभण जम्भण गङ्चयङ्छदनङ्टऩनेछ | 

28. ङ्जकथतणफन्दीभण कय असूरी: कङ्ट नै खणस कयदणतणरे ङ्जिशेव ऩङ्चयङ्ञथथङ्झत ऩयी 
सभमभण कय ङ्झतना नसक्न ेकणयण बई सो कङ्ट यणको ङ्झनिेदन गना आएभण 
कय अङ्झधकृतरे जणॉचफङ्टझ गदणा कणयण सन्तोवजनक देङ्ञखएभण ऩचणा खडण 
गयी फढीभण एक फवाङ्झबत्रण तीन ङ्जकथतणभण कय दणङ्ञखरण गना आदेश ङ्छदन 
सक्नेछ।तय ङ्जढरण फङ्टझणएिणऩत मस ऐनफभोङ्ञजभ रणग्न े व्मणज ङ्झभनणिण 
िङ्टने छैन।    

 

ऩङ्चयच्छेद-11 

जङ्चयिणनण, शङ्टाक य व्मणज 

 

29. जङ्चयिणनण रणग्ने्  मस ऐनको ऩणरनण नगयी कयको दणङ्जमत्ि घटणएभण कय 
अङ्झधकृतरे कय ङ्झफगोको दश प्रङ्झतशत जङ्चयिणनण गना सक्नछे। 

30. व्मणज रणग्न:े मस ऐनफभोङ्ञजभ दणङ्ञखरण गनङ्टाऩने कय सभमभण दणङ्ञखरण 
नगयेभण ङ्झतनङ्टा फङ्टझणउनङ्ट ऩने फणॉकी यकभको िणङ्जवाक दश प्रङ्झतशत व्मणज 
रणग्नेछ। 

31. अङ्झबरेख नयणखेभण शङ्टाक रणग्ने्  मस ऐनफभोङ्ञजभ अङ्झबरेख यणख्नङ्टऩने 
कताव्म बएकण कयदणतणरे अङ्झबरेख नयणखेभण एक िजणय रुऩैँमण शङ्टाक 
रणग्नेछ। 

32. सभमभण ङ्जिियण दणङ्ञखरण नगयेभण शङ्टाक रणग्ने्  मस ऐनफभोङ्ञजभ ङ्जिियण 
दणङ्ञखरण गनङ्टाऩने दणङ्जमत्ि बएकण कयदणतणरे सभमभण ङ्जिियण दणङ्ञखरण 
नगयेभण प्रङ्झतङ्जिियण एक िजणय रुऩैँमण शङ्टाक रणग्नेछ। 
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33. झङ्टिण ङ्जिियण ङ्छदएभण शङ्टाक रणग्न:े  मस ऐनफभोङ्ञजभ ङ्जिियण दणङ्ञखरण 
गनङ्टाऩने दणङ्जमत्ि बएकण कयदणतणरे झङ्टिण ङ्जिियण दणङ्ञखरण गयी कयको 
दणङ्जमत्ि घटणएभण पयक ऩयेको कय यकभ असूर गयी सोको दश 
प्रङ्झतशत शङ्टाक रणग्नछे। 

34. व्मणज नरणग्न:े मस ऐनफभोङ्ञजभ रणग्न ेशङ्टाक, व्मणज य जङ्चयिणनणभण ऩङ्टन: 
व्मणज रणग्ने छैन। 

 

ऩङ्चयच्छेद - 12 

ऩूिणादेश य प्रशणसकीम ऩङ्टनयणिरोकन 

 

35.ऩूिणादेश भणग गना सक्ने्  (१) कङ्ट नै कयदणतणरणई मस ऐनफभोङ्ञजभ 
रगणइएको कय, दथतङ्टय, शङ्टाक िण ऐनकण व्मिथथणफणये ङ्छद्वङ्जिधण बएभण 
सोको ङ्झनयणकयणकण रणङ्झग ङ्झनजरे प्रदेश कय ङ्जिबणगको प्रभङ्टखसभक्ष 
ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदन ङ्छदएकोभण प्रदेश कय 
ङ्जिबणगको प्रभङ्टखरे ङ्छद्वङ्जिधण ङ्झनयणकयण गना ऩूिणादेश जणयी गयी 
कयदणतणरणई सो ऩूिणादेश उऩरब्ध गयणउनेछ।  

(३) उऩदपण (१) य (२) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए 
तणऩङ्झन अदणरतभण ङ्जिचणयणधीन यिेको िण अदणरतफणट ङ्झनणाम बैसकेको 
ङ्जिवमभण मस दपणफभोङ्ञजभ ऩूिणादेश जणयी गना सङ्जकने छैन।  

(4) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको ऩूिणादेश अदणरतको आदेशफणट 
अन्मथण नबएसम्भ कणमभ यिनेछ। 

36. प्रशणसकीम ऩङ्टनयणिरोकन िङ्टन सक्न:े मस ऐनफभोङ्ञजभकण देिणमको 
ङ्झनणामभणङ्झथ प्रशणसकीम ऩङ्टनयणिरोकन िङ्टन सक्नेछ:- 

(क) कय अङ्झधकृतरे गयेको कय ङ्झनधणायण, ऩङ्टन: कय ङ्झनधणायण 
य सॊशोङ्झधत कय ङ्झनधणायण सम्फन्धी ङ्झनणाम य 



 

86 

(ख) मस ऐनफभोङ्ञजभ रणग्ने िण रणगेको कय य  गैयकय 
यणजश्व तथण अन्म दथतङ्टय, शङ्टाक, व्मणजसम्फन्धी 
ङ्झनणाम। 

37. प्रशणसकीम ऩङ्टनयणिरोकनको प्रङ्जक्रमण:  (१) मस ऐनफभोङ्ञजभको कय 
ङ्झनधणायणको ङ्झनणामउऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने कयदणतणरे सो ङ्झनणाम बएको ङ्झभङ्झतरे 
तीस ङ्छदनङ्झबत्रण प्रदेश कय ङ्जिबणगको प्रभङ्टखसभक्ष प्रशणसकीम 
ऩङ्टनयणिरोकनकण रणङ्झग ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नछे। 

(2) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रशणसकीम ऩङ्टनयणिरोकनको रणङ्झग 
ऩयेको ङ्झनिेदनभणङ्झथ  सणठ्ठी कणमाङ्छदनङ्झबत्रण कणयिणिी य ङ्जकनणयण गनङ्टा 
ऩनेछ।      

 

ऩङ्चयच्छेद - १3 

ऩङ्टनयणिेदन 

 

38. उजङ्टयी नरणग्ने्  मस ऐनफभोङ्ञजभ प्रशणसकीम ऩङ्टनयणिरोकन गना सङ्जकन े
ङ्जिवमभण त्मथतो ऩङ्टनयणिरोकन नबई कङ्ट नै अदणरतभण कङ्ट नै उजङ्टयी रणग्न े
छैन। 

39. ऩङ्टनयणिेदन ङ्छदन सक्न:े (1) प्रशणसकीम ऩङ्टनयणिरोकनको ङ्झनणाम बएकोभण 
सो ङ्झभङ्झतरे य प्रशणसकीम ऩङ्टनयणिरोकन निङ्टने ङ्जिवमभण कणयण ऩयेको 
ङ्झभङ्झतरे सणठ्ठी ङ्छदनङ्झबत्रण ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने ऩक्षरे सम्फङ्ञन्धत उच्च अदणरतभण 
ऩङ्टनयणिेदन ङ्छदन सक्नेछ। 

(2) उच्च अदणरतरे गयेको ङ्झनणाम अङ्ञन्तभ िङ्टनेछ।  
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ऩङ्चयच्छेद - 14 

गैयकय यणजथि 

 

40. सेिण शङ्टाक तथण दथतङ्टय: कणणारी प्रदेश सयकणयरे सॊङ्जिधणनको अनङ्टसूची-6 
फभोङ्ञजभकण के्षत्रण य ङ्जिवमभण आपूरे ऩङ्टर् मणएको सेिणिणऩत सेिण शङ्टाक 
तथण दथतङ्टय रगणई उठणउन सक्नेछ। 

41.ऩमाटन शङ्टाक: (१) कणणारी प्रदेश सयकणयरे आपैँ  ङ्झनभणाण गये गयणएको 
िण अङ्झधकणय के्षत्रणङ्झबत्रण यिेको ऩमाटकीम थथर, ऩमाटन व्मिसणम य 
ऩमाटकीम ङ्जक्रमणकरणऩभण ऩमाटन शङ्टाक रगणई उठणउन 
सक्नेछ।ऩमाटकीम के्षत्रणभण उऩरव्ध गयणएको सेिणको रणगत, स चणरन 
य सम्बणय खचारणई आधणय भणनी ऩमाटन शङ्टाक रगणउनङ्ट ऩनेछ। 

(2) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
प्रदेशरे अफ्नो के्षत्रणङ्झबत्रण ऩमाटक प्रिेश गयेको आधणयभण ऩमाटन शङ्टाक 
रगणउने छैन। 

42.अन्म शङ्टाक रगणउन सक्न:े (१) प्रदेश सयकणयरे आफ्नो अङ्झधकणय 
के्षत्रणको ङ्जिवम य के्षत्रणभण शङ्टाक रगणई उठणउन सक्नेछ। 

(२) प्रदेश सयकणयरे सॊङ्जिधणन य अन्म प्रचङ्झरत कणनूनको 
ङ्जिऩयीत निङ्टने गयी आपूरे प्रदणन गयेको सेिण, सङ्टङ्जिधण य व्मिथथणऩन 
गयेकण थऩ िण नमणॉ के्षत्रण िण ङ्जिवमभण शङ्टाक रगणउन सक्नेछ। 

(३) मस ऩङ्चयच्छेदफभोङ्ञजभ सेिण शङ्टाक तथण दथतङ्टय रगणउने िण 
त्मसको दयभण िेयपेय गने ङ्झनणामको ङ्जिियण प्रदेश सयकणयरे प्रदेश 
सबणको फैठक चरेको सभमभण बए सणत ङ्छदनङ्झबत्रण य त्मथतो फैठक 
नचरेको सभमभण बए त्मसऩङ्झछ फथने सबणको ऩङ्जिरो फैठक बएको 
ङ्झभङ्झतरे सणत ङ्छदनङ्झबत्रण त्मथतो ङ्झनणामको ङ्जिियण ऩेश गनङ्टा ऩनेछ।  

43. छङ्टट िण ङ्झभनणिण: (१) प्रदेश सयकणयरे खणस अिथथणभण मस ऐनफभोङ्ञजभ 
रणग्ने गैयकय यणजश्वभण आधणय य कणयण खङ्टरणई आॊङ्ञशक िण ऩूणारूऩभण 
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छङ्टट ङ्छदन िण ङ्झभनणिण गना सक्नेछ।मसयी छङ्टट ङ्छदॉदण सभणन अिथथणकण 
सफै कयदणतणरणई सभणन व्मििणय गनङ्टा ऩनेछ। 

(२) नेऩणर सयकणय िण थथणनीम सयकणयरे कङ्ट नै ऩङ्चयमोजनण िण 
ङ्जिकणस कणमाकण रणङ्झग खणस सणभ मुी, कणयोिणयभण कय नरणग्ने व्मिथथण 
गयेकोभण प्रदेश सयकणयरे तत् तत ् सयकणयसॉग सभन्िम गयी कय 
छङ्टटसम्फन्धी सो व्मिथथणको ऩणरनण गने गयणउनेछ। 

(3) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ गैयकय यणजश्वभण छङ्टट िण ङ्झभनणिण 
ङ्छदएको ङ्जिियण सबणको फैठक चरेको सभमभण सबणभण य सबणको फैठक 
नचरेको सभमभण त्मसऩङ्झछ फथने सबणको ऩङ्जिरो फैठकभण ऩेश गनङ्टा 
ऩनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद - १5 

सभन्िमसम्फन्धी व्मिथथण 
 

44. नऩेणर सयकणयसॉग सभन्िम् (१) प्रदेश सयकणयरे सॊघीम कणनून िण मस 
ऐनफभोङ्ञजभ असूर उऩय गनङ्टाऩने कय िण गैयकय यणजश्व असूर गना 
एकद्वणय प्रणणरी अऩनणउन सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको एकद्वणय प्रणणरी अऩनणउन 
थथणनीम सयकणय िण थथणनीम सयकणयरे अङ्झधकणय सङ्टम्ऩेको अङ्झधकृत िण 
कय अङ्झधकृतरे नेऩणर सयकणय िण नेऩणर सयकणयरे सो प्रमोजनकण रणङ्झग 
अङ्झधकणय सङ्टम्ऩेको अङ्झधकृतसॉग सभन्िम गयी आिश्मक व्मिथथण गना 
सक्नेछ। 

(३) प्रदेश सयकणयरे सॊङ्जिधणनको सणझण सूचीभण यिेकण ङ्झफवमसॉग 
सम्फङ्ञन्धत कय िण गैयकय यणजश्वकण आधणय य दय िण कय प्रशणसनकण 
सम्फन्धभण नेऩणर सयकणयसॉग सभन्िम गना सक्नेछ। 

(४) उऩदपण (२) य (३) फभोङ्ञजभको व्मिथथणअन्तगात सभन्िम 
गयी टङ्टङ्गोभण ऩङ्टङ्झगएकण ङ्झफवमिरू मस ऐनभण ऩये सयि भणङ्झननेछ य ती 
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व्मिथथणकण िकभण मस ऐनभण अन्मत्रण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए 
तणऩङ्झन सोिी अनङ्टसणय कणमणान्िमन गनङ्टा ऩनेछ। 

45. थथणनीम सयकणयसॉग सभन्िम: (१) प्रदेश सयकणयरे प्रदेश कणनून िण मस 
ऐनफभोङ्ञजभ असूर उऩय गनङ्टाऩने कय िण गैयकय यणजश्व असूर गना 
एकद्वणय प्रणणरी अऩनणउन सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको एकद्वणय प्रणणरी अऩनणउन प्रदेश 
सयकणयरे अङ्झधकणय सङ्टम्ऩेको अङ्झधकृत िण कय अङ्झधकृतरे  नेऩणर 
सयकणय िण नेऩणर सयकणयरे सो प्रमोजनकण रणङ्झग अङ्झधकणय सङ्टम्ऩेको 
अङ्झधकृतसॉग सभन्िम गयी आिश्मक व्मिथथण गना सक्नेछ। 

(३) प्रदेश सयकणयरे सॊङ्जिधणनको सणझण सूचीभण यिेकण ङ्झफवमसॉग 
सम्फङ्ञन्धत कय िण गैय कय यणजश्वकण आधणय िण दय िण  कय 
प्रशणसनकण सम्फन्धभण थथणनीम सयकणयसॉग सभन्िम गना सक्नेछ। 

(४) उऩदपण (२) य (३) फभोङ्ञजभको व्मिथथणअन्तगात सभन्िम 
गङ्चयएकण ङ्झफवमिरू मस ऐनभण ऩये सयि भणङ्झननछे य ती व्मिथथणकण 
िकभण मस ऐनभण अन्मत्रण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
सोिीअनङ्टसणय कणमणान्िमन गनङ्टा ऩनेछ। 

4६. केन्रीम फैंकसॉग सभन्िम: प्रदेश सयकणयरे कय य गैयकय यणजश्व 
सनरनकण सम्फन्धभण नेऩणर यणष्ट्र फैंकसॉग सभन्िम गयी आिश्मक 
व्मिथथण गना सक्नेछ। 

4७. अन्म ङ्झनकणम, कणमणारम य सॊथथणसॉग सभन्िम: प्रदेश सयकणय िण सोको 
कङ्ट नै अङ्झधकृतरे कय तथण गैयकय यणजश्वसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिवमभण नेऩणर 
सयकणय य थथणनीम सयकणयअन्तगातकण सयकणयी ङ्झनकणम, फैंक िण 
सॊथथणसॉग सभन्िम गना सक्नछे। 
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ऩङ्चयच्छेद - १6 

यणजथि प्रथतणि तजङ्टाभण तथण सूचनणसम्फन्धी व्मिथथण 
 

4८. यणजथिसम्फन्धी नमणॉ प्रथतणि: प्रदेश सयकणयरे कय तथण गैयकयसम्िन्धी 
नमणॉ कय प्रथतणि तमणय गदणा सयोकणयिणरणसॉग ऩयणभशा गनङ्टा ऩनेछ।  

4९.सूचनण सणिाजङ्झनक गनङ्टाऩने: (१) मस कणनूनफभोङ्ञजभ प्रदेश सयकणयरे 
रगणएको कय य गैयकय यणजश्व उठणउने कणमणारमको प्रभङ्टखरे सो कय य 
यणजश्वकण दय य त्मसभण बएको िेयपेयसम्फन्धी सूचनण सिासणधणयणको 
रणङ्झग सणिाजङ्झनक गनङ्टा ऩनेछ। 

(२) प्रदेश सयकणयरे उऩदपण (१) फभोङ्ञजभकण कय, यणजश्वकण 
दय य त्मसभण बएको िेयपेय सभेत ङ्झभरणई प्रदेश सयकणयको िेफसणइटभण 
यणत ने व्मिथथण ङ्झभरणउनङ्ट ऩनेछ। 

(३) प्रदेश सयकणयरे कय य यणजश्वकण दय य िेयपेयसम्फन्धी 
ङ्जिियण केन्रीम सूचनण प्रणणरीभण सभेत यणख्न े प्रमोजनकण रणङ्झग नेऩणर 
सयकणय अथा भन्त्रणणरम िण सो भन्त्रणणरमरे तोकेको कणमणारमरणई 
उऩरब्ध गयणउनङ्ट ऩनेछ। 

 
 

ऩङ्चयच्छेद - 17 

ङ्जिङ्जिध 

 

५०. ङ्जिद्यङ्टतीम भणध्मभको प्रमोग गना सक्न:े मस ऐनभण अन्मत्रण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण 
रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन प्रदेश सयकणयरे ङ्जिद्यङ्टतीम भणध्मभ(अनरणइन)फणट 
कयदणतणरणई सूचनण ङ्छदने, कयदणतणरे आफ्नो ङ्जिियण य प्रभणण ऩेश गने, 
कय रगणमतको ङ्झतनङ्टा फङ्टझणउनङ्टऩने यकभ दणङ्ञखरण गने एिभ ् कय िण 
त्मथतो यकभ फङ्टझणएको यङ्झसद ङ्छदन ेरगणमतकण कयसम्फन्धी अन्म कणभ 
कणयिणिी गना सङ्जकने व्मिथथण गना सक्नेछ। 
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5१. ठेक् कणभण रगणउन नऩणइन:े प्रदेश सयकणयरे आपूरे असूर गनङ्टाऩने कङ्ट नै 
कय िण यणजथि ठेक् कण रगणई उठणउन ऩणइने छैन। तय प्रचङ्झरत 
कणनूनफभोङ्ञजभ थथणनीम सयकणयसॉग सभन्िम गयी कय उठणउन योक 
रगणएको भणङ्झनने छैन। 

5२. कणगजणतको ढणॉचण: (१) मस ऐनको कणमणान्िमनको रणङ्झग प्रदेश 
सयकणयरे ङ्झनदेङ्ञशकण, ङ्छदग्दशान, पणयणभ, ढणॉचण, तङ्चयकण तोक्ने गयी सूचनण 
जणयी गना सक्नछे।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभकण ङ्झनदेङ्ञशकण, ङ्छदग्दशान, पणयणभ, 
ढणॉचण, तङ्चयकण आङ्छद सिासणधणयणको जणनकणयीको रणङ्झग प्रदेश सयकणयको 
सूचनणऩणटी, िेफसणइट य ऩत्रणऩङ्झत्रणकणको भणध्मभफणट उऩरब्ध गयणउनङ्ट 
ऩनेछ।  

5३. सूचनण तणभेरी यीत ऩङ्टगेको भणङ्झनन े: (१) मस ऐनफभोङ्ञजभ ङ्छदनङ्टऩने म्मणद, 
सूचनण िण कणगजणत देिणमभोङ्ञजभ फङ्टझणए िण ऩठणएभण सम्फङ्ञन्धत 
व्मङ्ञक्तरणई फङ्टझणएको िण ङ्छदइएको भणङ्झननछे:- 

(क) सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तरणई नै फङ्टझणएको; 
(ख) ङ्झनजको ऩङ्चयिणयको उभेय ऩङ्टगेको सदथमरणई फङ्टझणएको;  

(ग) ङ्झनजको कणनून व्मिसणमी िण रेखणऩणररणई फङ्टझणएको;  

(घ) नणिणङ्झरगको िकभण सॊयक्षक िण भणथिय व्मङ्ञक्तरणई 
फङ्टझणएको;  

(ङ) कणमणारम, सॊथथण िण ङ्झनकणमको िकभण प्रफन्धक िण 
प्रशणसकीम प्रभङ्टखरणई फङ्टझणएको य  

(च) कयदणतणको ठेगणनणभण िङ्टरणकफणट यङ्ञजष्ट्री गयी 
ऩठणएको। 

(२) कय कणमणारमको अङ्झधकृतको नणभ य ऩद खङ्टाने गयी 
दथतखत गङ्चयएको, कम्प्मूटय प्रङ्जिङ्झधफणट इनक्रीप्ट िण इनकोड गङ्चयएको, 
छणऩ रगणइएको िण सो कणगजणतभण रेखी मस ऐनफभोङ्ञजभ जणयी 
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गङ्चयएको, तणभेरी गङ्चयएको िण ङ्छदइएको कणगजणतरणई यीतऩूिाकको 
भणङ्झननेछ। 

5४. कणगजणतको अङ्झबरेख यणख्न:े (१) मस ऐनफभोङ्ञजभ कय फङ्टझणउनङ्टऩने 
दणङ्जमत्ि बएको प्रत्मेक व्मङ्ञक्त िण कयदणतणरे देिणमफभोङ्ञजभकण आिश्मक 
कणगजणतिरू सङ्टयङ्ञक्षत गयी यणत नङ्ट ऩनेछ:- 

(क) मस ऐनफभोङ्ञजभ कय कणमणारमभण ऩेश गनङ्टाऩने कणगजणत 
य सोरणई ऩङ्टष्ट्यणॉइ गने सूचनण तथण कणगजणत; 

(ख) कय ङ्झनधणायण गना सघणउ ऩङ्टर् मणउने कणगजणत य 

(ग)  खचा किी गनङ्टाऩने बए सोरणई ऩङ्टष्ट्यणॉइ गने कणगजणत। 

(२) कय कणमणारमरे ङ्झरङ्ञखतरूऩभण सूचनण जणयी गयी अन्मथण 
तोकेकोभण फणिेक कयदणतणरे मस दपणफभोङ्ञजभकण कणगजणत सम्फङ्ञन्धत 
आम िवा सभणप्त बएको ङ्झभङ्झतरे कङ्ञम्तभण चणय िवाको अिङ्झधसम्भ सङ्टयङ्ञक्षत 
यणत नङ्ट ऩनेछ। 

5५. अदणरतरणई बए सयिको अङ्झधकणय िङ्टने्  मस ऐनको प्रमोजनको रणङ्झग 
कय अङ्झधकृतरणई सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तरणई ङ्ञझकणउने, फमणन गयणउन,े 
प्रभणण फङ्टझ्ने य ङ्झरखतिरू ऩेश गना रगणउने सम्फन्धभण प्रचङ्झरत नेऩणर 
कणनूनफभोङ्ञजभ अदणरतरणई बए सयिको अङ्झधकणय िङ्टनछे। 

5६.आदेश िण ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्ने्  सॊघीम सयकणयरे कय प्रशणसनरणई 
प्रबणिकणयी फनणउन नेऩणरको सॊङ्जिधणन य सॊघीम सयकणयको कयसम्फन्धी 
कणनून य मो ऐनको प्रणिधणनरणई कणमणान्िमन गना गयणउन आिश्मक 
आदेश िण ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ। मथतो आदेश िण ङ्झनदेशन ऩणरनण गनङ्टा 
प्रदेश सयकणयको कताव्म िङ्टनछे। 

5७.कय अङ्झधकृतको ऩङ्चयचम-ऩत्रण:  कय कणमणारमभण कणभ गने प्रत्मेक कय 
अङ्झधकृत य अन्म कभाचणयीरे ऩङ्चयचम-ऩत्रण आफ्नो सणथभण यणत न,े कणभ 
गने सभमभण रगणउने य कताव्म ऩणरनणको ङ्झसरङ्झसरणभण ऩङ्चयचम-ऩत्रण 
सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तरणई देखणउनङ्ट ऩनेछ। 
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5८.ङ्जिबणगीम कणयिणिी य सजणम िङ्टन:े (१) कय अङ्झधकृत िण कय प्रशणसनसॉग 
सम्फङ्ञन्धत कङ्ट नै कभाचणयीरे कय ङ्झतनङ्टा फङ्टझणउनङ्टऩने दणङ्जमत्ि बएको व्मङ्ञक्त 
िण कयदणतणरणई िणनी नोक्सणनी ऩङ्टर् मणउने, कयको दणङ्जमत्ि घटीफढी गने, 
सभणन अिथथणभण कयदणतणफीच असभणन व्मििणय गने, कङ्ट नै कयदणतणरणई 
अनङ्टङ्ञचत पणइदण ऩङ्टर् मणउने िण कयदणतणफणट आफ्नो िण अरू कसैको ङ्झनजी 
थिणथा ऩूङ्झता गने उद्दशे्मरे कङ्ट नै कणभ गयेभण िण कणनूनफभोङ्ञजभ गनङ्टाऩने 
कणभ सभमभण नगयी दङ्ट:ख िण िैयणनी ङ्छदएभण सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तरे प्रदेश 
कय कणमणारमको प्रभङ्टखसभक्ष उजङ्टय गना सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ उजङ्टय ऩयेभण कय कणमणारमको 
प्रभङ्टखरे आिश्मक छणनङ्झफन गयी सम्फङ्ञन्धत कभाचणयीको सेिणसम्फन्धी 
कणनूनफभोङ्ञजभ आपूरणई कणयिणिी गने अङ्झधकणय बएको ङ्जिवमभण 
आपैँ रे कणयिणिी गने य अङ्झधकणय नबएको ङ्जिवमभण ङ्जिबणगीम 
कणयिणिीको रणङ्झग कय ङ्जिबणगको प्रभङ्टखसभक्ष ऩेश गनेछ। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ प्रणप्त बएको उजङ्टयी सम्िन्धभण 
छणनङ्जिन गना ङ्जिबणगीम प्रभङ्टखरे छणनङ्जिन सङ्झभङ्झत गठन गयी प्रङ्झतिेदन 
ङ्झरन सक्नेछ। 

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ छणनङ्जिन य कणयिणिी गदणा प्रभणण 
नि िङ्टन सक्ने बएभण कय ङ्जिबणगको प्रभङ्टखरे त्मथतो कय अङ्झधकृत िण 
अन्म कभाचणयीरणई सम्फङ्ञन्धत सेिणसम्फन्धी कणनूनफभोङ्ञजभ ङ्झनरम्फन गना 
सक्नेछ।   

(5) उऩदपण (3) फभोङ्ञजभ छणनङ्जिन गदणा प्रचङ्झरत 
कणनूनफभोङ्ञजभ अनङ्टङ्ञचत कणमा िण रणऩयिणिी गयेको कङ्ट यण खङ्टान आएभण 
कय ङ्जिबणगको प्रभङ्टखरे ङ्झनजरणई ङ्जिबणगीम कणयिणिी  गनेछ। 

(6) मस दपणफभोङ्ञजभको छणनङ्जिन गने य कय अङ्झधकृतको 
ङ्ञजम्भेिणयीफणट अरग यणत ने ङ्झनरम्फन अिङ्झध तीन भङ्जिनणबन्दण फढी िङ्टन े
छैन। 
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5९. ऩङ्टयथकृत गना सक्न:े (१) प्रदेश कय ङ्जिबणगरे मथणथाऩयक य 
ङ्जिश् िसनीमरूऩभण तथण कणनूनरे तोकेको म्मणदङ्झबत्रण कय ङ्जिियण फङ्टझणउन,े 
रणगेको कय दणङ्ञखरण गने य कय अङ्झधकृतरे अनङ्टयोध गयेकण सूचनण 
उऩरब्ध गयणउने फढीभण तीन जनण कयदणतणरणई ऩङ्टयथकणय ङ्छदने व्मिथथण 
प्रत्मेक िवा गना सक्नछे। 

(2) उऩदपण (१) िभोङ्ञजभ ङ्छदइने ऩ ङ्टयथकणयसम्फन्धी अन्म 
व्मिथथण कय ङ्जिबणगको प्रभङ्टखरे ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ।  

६०. म्मणद, िदम्मणद नजणन े: मस ऐनभण अन्मत्रण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए 
तणऩङ्झन मस ऐनफभोङ्ञजभ म्मणद िण िदम्मणद गणनण गदणा देिणमको अिङ्झध 
किण गयी गणनण गङ्चयनेछ:- 

(क) अदणरतफणट थथगन िण कय अङ्झधकृत िण अन्म सयकणयी 
ङ्झनकणमफणट योक् कण िण थथगन बएको अिङ्झध य 

(ख) ऩङ्टनयणिेदन गयेकोभण ऩङ्टनयणिेदन तिको अङ्ञन्तभ ङ्झनणाम 
बएको जणनकणयी प्रणप्त नबएसम्भको अिङ्झध। 
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कणणारी प्रदेशको गणउॉ सबण य नगय सबणको कणनून ङ्झनभणाण 

प्रङ्जक्रमणसम्फन्धी ऐन, २०७५ 
 

प्रभणणीकयण य प्रकणशन ङ्झभङ्झत् 
२०७५/०४/०४ 

 

सम्ित ्२०७५ सणरको ऐन नॊ.११ 

गणउॉ सबण य नगय सबणको कणनून ङ्झनभणाण प्रङ्जक्रमणकण सम्फन्धभण व्मिथथण 
गना फनकेो ऐन 

प्रथतणिनण: गणउॉ सबण य नगय सबणको कणनून ङ्झनभणाण प्रङ्जक्रमणकण सम्फन्धभण 
कणनूनी व्मिथथण गना िणछनीम बएकणरे, 

कणणारी प्रदेशको प्रदेश सबणरे मो ऐन फनणएको छ।  

१. सॊङ्ञक्षप्त नणभ, प्रणयम्ब य ङ्जिथतणय: (१) मस ऐनको नणभ "कणणारी प्रदेशको 
गणउॉ सबण य नगय सबणको कणनून ङ्झनभणाण प्रङ्जक्रमणसम्फन्धी ऐन, २०७५" 
यिेको छ।  

(२) मो ऐन कणणारी प्रदेशको प्रदेश सयकणयरे प्रदेश यणजऩत्रणभण 
सूचनण प्रकणशन गयी तोकेको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख प्रणयम्ब िङ्टनछे । 

(३) मो ऐन कणणारी प्रदेशबयकण थथणनीम तिको रणङ्झग रणगू 
िङ्टनेछ।  

२. ऩङ्चयबणवण् ङ्जिवम िण प्रसङ्गरे अको अथा नरणगेभण मस ऐनभण,- 
(क) ““अध्मक्ष”” बन् नणरे गणउॉ कणमाऩणङ्झरकणको अध्मक्ष 

सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ख) ““कणमाऩणङ्झरकण”” बन् नणरे गणउॉ कणमाऩणङ्झरकण िण नगय 
कणमाऩणङ्झरकण सम्झनङ्ट ऩछा।  
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(ग)  “प्रभङ्टख” बन् नणरे नगय कणमाऩणङ्झरकणको प्रभङ्टख सम्झनङ्ट 
ऩछा। 

(घ) “फैठक” बन् नणरे गणउॉ सबण िण नगय सबणको फैठक 
सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ङ)  “ङ्जिधेमक” बन् नणरे सबणभण ऩेश बएको ऐनको भथमौदण 
सम्झनङ्ट ऩछा। 

(च) ”सदथम” बन् नणरे सबणकण सदथम सम्झनङ्ट ऩछा। 

(छ) “सबण” बन् नणरे गणउॉऩणङ्झरकणको िकभण सॊङ्जिधणनको धणयण 
२२२ फभोङ्ञजभको गणउॉ सबण य नगयऩणङ्झरकणको िकभण 
सॊङ्जिधणनको धणयण २२३ फभोङ्ञजभको नगय सबण सम्झनङ्ट 
ऩछा। 

(ज)  “सबण प्रभङ्टख” बन् नणरे गणउॉ सबण िण नगय सबणको 
प्रभङ्टख सम्झनङ्ट ऩछा। 

(झ) ”थथणनीम कणनून” ”बन् नणरे दपण ३ फभोङ्ञजभ सबणरे 
फनणएको ऐन तथण कणमाऩणङ्झरकण रे फनणएको ङ्झनमभ, 

कणमाङ्जिङ्झध, ङ्झनदेङ्ञशकण िण जणयी गयेको आदेश सम्झनङ्ट 
ऩछा। 

(ञ) “थथणनीम ति” ”बन् नणरे गणउॉऩणङ्झरकण य नगयऩणङ्झरकण 
सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ट)  “सॊङ्जिधणन” ”बन् नणरे नेऩणरको सॊङ्जिधणन सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ठ)  “प्रदेश” बन् नणरे कणणारी  प्रदेश सम्झनङ्ट ऩछा। 

३.  थथणनीम कणनून फनणउन:े (१) नेऩणरको सॊङ्जिधणनफभोङ्ञजभ आफ्नो 
अङ्झधकणयके्षत्रणको ङ्जिवमभण सबणरे आिश्मक ऐन फनणउन सक्नेछ।   

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ फनणएको ऐनको अधीनभण यिी 
कणमाऩणङ्झरकणरे आिश्मक ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशकण िण कणमाङ्जिङ्झध फनणउन िण 
आदेश जणयी गना सक्नछे। 
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(३) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
थथणनीम तिको कणमा ङ्जिबणजन य कणमा सम्ऩणदनसम्फन्धी ङ्झनमभणिरी गणउॉ 
कणमाऩणङ्झरकण िण नगय कणमाऩणङ्झरकणरे ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

(४) थथणनीम कणनून ङ्झनभणाण गदणा ङ्जिचणय गनङ्टाऩने: (१) थथणनीम तिरे थथणनीम 
कणनून ङ्झनभणाण गदणा अन्म कङ्ट यणको अङ्झतङ्चयक्त देिणमकण कङ्ट यणरणई ङ्जिचणय 
गयी ङ्झनभणाण गनङ्टाऩनेछ:- 

(क) सॊङ्जिधणन, सॊघीम कणनून तथण प्रदेश कणनून; 

(ख) कणनूनको थिच्छतण, न्मणमऩूणातण तथण तका सङ्गततण; 
(ग) सिोच्च अदणरतफणट प्रङ्झतऩणङ्छदत ङ्झसद्धणन्त िण बएको 

आदेश; 

(घ) सॊघीम सॊसद् िण प्रदेश सबणरे त्मथतै ङ्जिवमभण गयेको 
आधणयबतू कणनूनको व्मिथथण; 

(ङ) नेऩणररे अन्तयणाङ्जष्ट्रमथतयभण जनणएको प्रङ्झतिद्धतण; 
(च) सम्फङ्ञन्धत थथणनीम तिरे ङ्झनभणाण गयेको अन्म थथणनीम 

कणनून सॉगको अनङ्टकूरतण; 
(छ) ङ्झसभणनण जोङ्झडएको अको थथणनीम तिको सणझण चणसो य 

ङ्जितको ङ्जिवम; 

(ज)  सॊघ, प्रदेश य थथणनीम तिफीचको सिकणङ्चयतण, 
सिअङ्ञथतत्ि य सभन्िम; 

(झ) ब ङ्टतप्रबणिी कणनून ङ्झनभणाण गना निङ्टने य 
(ञ) कणमाऩणङ्झरकणरे ङ्झनधणायण गयेकण अन्म आिश्मक ङ्जिवम। 

(२) सबणरे सॊङ्जिधणनको अनङ्टसूची-९ य आङ्झथाक अङ्झधकणयसॉग 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जिवमभण थथणनीम कणनून ङ्झनभणाण गदणा त्मथतो ङ्जिवमभण सॊघीम 
सॊसद िण प्रदेश सबणरे फनणएको कणनून य सॊघफणट जणयी बएको नीङ्झत, 

भणऩदण्ड अनङ्टकूर िङ्टने गयी ङ्झनभणाण गनङ्टाऩनेछ।  



 

98 

(३) एक थथणनीम तिफणट अको थथणनीम ति िण प्रदेशको 
के्षत्रणभण िङ्टने िथतङ्टको ढङ्टिणनी िण सेिणको ङ्जिथतणयभण कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको फणधण 
अियोध गने िण कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको कय िण दथतङ्टय रगणउने िण त्मथतो 
िथतङ्टको ढङ्टिणनी िण सेिण ङ्जिथतणयभण बेदबणि गने गयी थथणनीम कणनून 
ङ्झनभणाण गङ्चयने छैन। 

(४) सबणरे एक आऩसभण फणङ्ञझने गयी थथणनीम कणनून ङ्झनभणाण 
गने छैन।  

५.  आिश्मकतणको ऩङ्जिचणन गने: (१) कणमाऩणङ्झरकणरे ङ्जिधेमकको भथमौदण 
तजङ्टाभण गनङ्टाअङ्ञघ त्मथतो ङ्जिवमको कणनून फनणउन आिश्मक यिे नयिेको 
ङ्जिवमभण आिश्मकतणको ऩङ्जिचणन गनङ्टाऩनेछ ।  

(२) उऩदपण (१) को प्रमोजनको रणङ्झग कणमाऩणङ्झरकणरे ङ्जिधेमक 
तजङ्टाभण गदणा देिणमकण ङ्जिवमको ङ्जिश्लवेण गयी अिधणयणण-ऩत्रण तमणय 
गनङ्टाऩनेछ:- 

(क) कणनून फनणउनङ्टऩने आधणय य कणयण; 

(ख) सम्फङ्ञन्धत ङ्जिवमभण सॊघीम िण प्रदेश कणनून बए नबएको; 
(ग) ङ्ञजारणङ्झबत्रणकण य अन्म थथणनीम तिभण त्मससम्फन्धी 

थथणनीम कणनून ङ्झनभणाण बए नबएको; 
(घ) कणनून फनेऩङ्झछ िणङ्झसर गना खोङ्ञजएको उऩरङ्ञब्ध; 

(ङ)  कणनून कणमणान्िमनको रणङ्झग आिश्मक ऩने सॊमन्त्रण तथण 
आङ्झथाक स्रोतय 

(च)  ङ्जिधेमकको भथमौदणभण यिने भङ्टतम-भङ्टतम प्रणिधणन। 

(३) ऐनको सॊशोधनको रणङ्झग ङ्जिधेमकको भथमौदण तजङ्टाभण गदणा 
सॊशोधन गनङ्टाऩयेको आधणय य कणयणसङ्जितको तीन भिरे ङ्जिियण तमणय 
गनङ्टाऩनेछ। 

६.  सङ्झभङ्झत गठन गना सक्न:े (१) ङ्जिधेमकको भथमौदण तजङ्टाभण गनाको रणङ्झग 
कणमाऩणङ्झरकणकण अध्मक्ष िण प्रभङ्टखरे त्मस के्षत्रणभण ज्ञणन बएकण 
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कणमाऩणङ्झरकणकण सदथम तथण सबणकण सदथमभध्मेफणट एक कणनून तजङ्टाभण 
सङ्झभङ्झत गठन गना सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको फैठकभण कणनूनभण 
ङ्जिशेव दतखर यणत ने ब्मङ्ञक्त िण ङ्जिवम-ङ्जिज्ञरणई आभन्त्रणण गना 
सङ्जकनछे। 

७. सङ्टझणि सनरन गना सङ्जकन:े (१) ङ्जिधेमकको भथमौदण तमणय बएऩङ्झछ 
त्मथतो भथमौदणभण प्रत्मेक िडणफणट िडणिणसीको सङ्टझणफ सनरन गना 
सङ्जकनछे। 

तय थथणनीम तिरे कय रगणउने ङ्जिवम, थथणनीम सङ्ञचालत कोव 
य थथणनीम यणजश्व य व्ममको अनङ्टभणनसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिवमभण 
सैद्धणङ्ञन्तक रूऩभण छरपर गयणई सङ्टझणि सनरन गना सङ्जकनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रणप्त िङ्टन आएको सङ्टझणिसङ्जितको 
प्रङ्झतिेदन सम्फङ्ञन्धत िडण सङ्झभङ्झतरे कणमाऩणङ्झरकणरणई ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ ङ्जिधेमकको भथमौदणभण 
िडणसङ्झभङ्झतभणपा त प्रणप्त िङ्टन आएकण सङ्टझणिको अध्ममन गयी 
कणमाऩणङ्झरकणरे ङ्जिधेमकको भथमौदणरणई आिश्मकतणअनङ्टसणय ऩङ्चयभणजान 
गना सक्नेछ।  

८.  कणमाऩणङ्झरकणफणट ङ्जिधेमकको भथमौदण थिीकृङ्झत: (१) कङ्ट नै ङ्जिधेमकको 
भथमौदण तमणय बएऩङ्झछ त्मथतो भथमौदणरणई ङ्जिधेमकको रूऩभण सबणभण 
ऩेश गना थिीकृङ्झतको रणङ्झग अध्मक्ष िण प्रभङ्टखरे कणमाऩणङ्झरकणको फैठकभण 
ऩेश गनङ्टाऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको ङ्जिधेमकको भथमौदण 
कणमाऩणङ्झरकणफणट थिीकृङ्झत बएऩङ्झछ सबणभण ऩेश गना अध्मक्ष िण प्रभङ्टखरे 
कणमाऩणङ्झरकणको कङ्ट नै सदथमरणई तोक्नछे य त्मथतो सदथमरे दपण ९ 
फभोङ्ञजभको ङ्जिियण सॊरग्न गयी सबणको सङ्ञचिरणई सूचनण ङ्छदनङ्टऩनेछ।  
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९. ङ्जिधेमकको भथमौदण सबणभण ऩेश गदणा सॊरग्न गनङ्टाऩने ङ्जिियण: सबणभण ऩेश 
गने ङ्जिधेमकको भथमौदणकण सणथभण देिणमको ङ्जिियण सॊरग्न गनङ्टा ऩनेछ:- 

(क) ङ्जिधेमकको उद्देश्म य कणयणसङ्जितको ङ्जिियण; 

(ख)  ङ्जिधेमक ऐन फनेऩङ्झछ आङ्झथाक व्ममबणय िङ्टन ेयिेछ बन े
त्मसको खचा व्मिोने स्रोत खङ्टरणइएको ङ्जिथततृ 
ङ्जिियणसङ्जितको आङ्झथाक ङ्जटप्ऩणी; 

(ग) कङ्ट नै ङ्जिधेमकभण ङ्झनमभ फनणउने अङ्झधकणय प्रत्मणमोजन 
गने प्रणिधणन यिेको बए त्मसको कणयण, प्रत्मणमोङ्ञजत 
अङ्झधकणयअन्तगात फनणइन े ङ्झनमभको प्रकृङ्झत य सीभण 
तथण त्मसफणट ऩना सक्ने प्रबणिसम्फन्धी ङ्जटप्ऩणी य 

(घ) सॊशोधन ङ्जिधेमकको िकभण सॊशोधन गनङ्टाऩयेको आधणय 
य कणयणसङ्जितको तीन भिरे ङ्जिियण। 

१०.ङ्जिधेमकको भथमौदण ऩेश गने ङ्छदन तोक्न:े सबणभण ङ्जिधेमकको भथमौदण ऩेश 
गना सबण प्रभङ्टखरे दपण ८ फभोङ्ञजभको सूचनण प्रणप्त बएको ङ्छदनदेङ्ञख 
कम्तीभण दङ्टई ङ्छदनऩङ्झछको ङ्छदन तोक्नेछ।  

११.ङ्जिधेमकको प्रङ्झत ङ्जितयण: ङ्जिधेमक ऩेश िङ्टने ङ्छदनबन्दण दङ्टई ङ्छदनअगणिै 
प्रत्मेक सदथमरणई ङ्जिधेमकको प्रङ्झत उऩरब्ध गयणउनङ्टऩनेछ।  

१२.ङ्जियोधको सूचनण: कङ्ट नै सदथमरे ङ्जिधेमक ऩेश गना अनङ्टभङ्झत भणग्न े
प्रथतणिको ङ्जियोध गना चणिेभण ङ्झनजरे सबणभण ङ्जिधेमक ऩेश िङ्टन ेङ्छदनबन्दण 
एक ङ्छदनअगणिै सबणको सङ्ञचिरणई सूचनण ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

१३. ङ्जिधेमक ऩेश गने: (१) दपण १० फभोङ्ञजभ ङ्जिधेमक ऩेश गना तोङ्जकएको 
ङ्छदनभण दपण १२ फभोङ्ञजभ ङ्जियोधको सूचनण प्रणप्त बएको बए ङ्जियोधको 
सूचनण ङ्छदने ङ्जियोधकतणा सदथम य ङ्जिधेमक ऩेश गना अनङ्टभङ्झत भणग्न े
प्रथतणिक सदथमरणई क्रभश् सबण प्रभङ्टखरे िक्तव्म ङ्छदन अनङ्टभङ्झत ङ्छदनछे 
। तत्ऩश् चणत ्सो प्रश् नभणङ्झथ छरपर िङ्टन नङ्छदई सबण प्रभङ्टखरे फैठकको 
ङ्झनणामणथा प्रथतङ्टत गनेछ।  



 

101 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ फैठकफणट ङ्जिधेमक ऩेश गने 
अनङ्टभङ्झत प्रणप्त बएभण दपण ८ को उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको 
कणमाऩणङ्झरकणको सदथमरे सबणभण ङ्जिधेमक ऩेश गनेछ य ङ्झनज उऩङ्ञथथत 
िङ्टन नसकेभण अध्मक्ष िण प्रभङ्टखरे तोकेको कणमाऩणङ्झरकणको अन्म सदथमरे 
सबणभण ङ्जिधेमक ऩेश गनेछ। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ ङ्जिधेमक ऩेश गदणा ङ्जिधेमक 
प्रथतङ्टतकतणा सदथमरे ङ्जिधेमक ऩेश गनङ्टाऩयेको कणयण, ङ्जिधेमकफणट गना 
खोङ्ञजएको व्मिथथण य त्मसफणट ऩना सक्ने प्रबणिको फणयेभण सॊङ्ञक्षप्त 
जणनकणयी ङ्छदॉदै ङ्जिधेमकभण ङ्जिचणय गङ्चयमोस ् बङे्ङ प्रथतणि सबणभण ऩेश 
गनङ्टाऩनेछ। 

(४) ङ्जिधेमक ऩेश गने अनङ्टभङ्झत भणग्न,े त्मथतो अनङ्टभङ्झतको 
ङ्जियोधको सूचनण य त्मसको ङ्झनणामसम्फन्धी व्मिथथण सबणरे ङ्झनधणायण 
गयेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

१४. ङ्जिधेमकभण सणभणन्म छरपर गने: (१) दपण १३ को उऩदपण (३) 
फभोङ्ञजभको प्रथतणिभणङ्झथ छरपर िङ्टॉदण ङ्जिधेमकको सैद्धणङ्ञन्तक ऩक्षभण 
भणत्रण छरपर गङ्चयनछे। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ छरपर गदणा ङ्जिधेमकको भनसणम 
थऩि गना आिश्मक देङ्ञखएभण फणिेक ङ्जिधेमककण दपणिरूभणङ्झथ छरपर 
गङ्चयने छैन य ङ्जिधेमकभण कङ्ट नै सॊशोधन ऩेश गना सङ्जकने छैन। 

१५. ङ्जिधेमकभण सॊशोधनको रणङ्झग सभम ङ्छदन:े (१) ङ्जिधेमकभण दपण १४ 
फभोङ्ञजभ सणभणन्म छरपर सभणप्त बएऩङ्झछ ङ्जिधेमकभणङ्झथ सॊशोधन ऩेश 
गना चणिने सदथमरणई सॊशोधन ऩेश गना सणभणन्मतमण छरपर सभणप्त 
बएको फित्तय घण्टण सभम ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

 (२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको अिङ्झधङ्झबत्रण सदथमरे आपूरे 
ऩेश गना चणिेको सॊशोधन सङ्जितको सूचनण सबणको सङ्ञचिरणई 
ङ्छदनङ्टऩनेछ। 
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 (३) सबणको सङ्ञचिरे प्रणप् त सॊशोधनिरूको ङ्जिियण 
सदथमिरूरणई उऩरब्ध गयणउनेछ। 

      (४) ङ्जिधेमकभणङ्झथ सॊशोधन ऩेश गदणा ऩणरन गनङ्टाऩने 
शतािरू, सॊशोधन ऩेश गने ढणॉचण तथण सॊशोधनको क्रभ तथण सॊशोधन 
ङ्जपतणा ङ्झरनसेम्फन्धी व्मिथथण सबणरे ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

१६.ङ्जिधेमकभण दपणिणय छरपर: (१) ङ्जिधेमकभण दपण १५ फभोङ्ञजभ 
सॊशोधन ऩेश गने अिङ्झध सभणप्त बएऩङ्झछ ङ्जिधेमक प्रथतङ्टतकतणा सदथमरे 
ङ्जिधेमकभण दपणिणय छरपर सबणभण गङ्चयमोस ्बङे्ङ प्रथतणि प्रथतङ्टत गना 
सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बएतणऩङ्झन 
ङ्जिधेमक प्रथतङ्टतकतणा सदथमरे कङ्ट नै ङ्जिधेमकको ङ्जिवमिथतङ्टको भित्िको 
कणयणफणट छरपर गना आिश्मक यिेको ङ्जिवमको ङ्जिधेमकको िकभण 
दपणिणय छरपरको रणङ्झग ङ्जिधेमकरणई सबणको ङ्जिधेमक सङ्झभङ्झतभण 
ऩठणइमोस ्बङे्ङ प्रथतणि प्रथतङ्टत गना सक्नेछ। 

(३) ङ्जिधेमकभण दपणिणय छरपरसम्फन्धी अन्म व्मिथथण सबणरे 
ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

१७. ङ्जिधेमकभण सङ्झभङ्झतभण छरपर:  (१) दपण १६ फभोङ्ञजभ दपणिणय 
छरपर गना ङ्जिधेमक सङ्झभङ्झतभण ऩठणइएकोभण सङ्झभङ्झतरे त्मथतो 
ङ्जिधेमकभण छरपर गदणा ङ्जिधेमकभण सॊशोधन ऩेश गने सदथमिरूरणई 
सॊशोधन ऩेश गनङ्टाऩयेको आधणय य कणयणसभेत खङ्टरणई आफ्नो सॊशोधनको 
ङ्जिवमभण प्रि गना सङ्झभङ्झतको फैठकभण सभम ङ्छदनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सॊशोधनकतणारे सॊशोधनको ङ्जिवमभण 
आफ्नो धणयणण यणखेऩङ्झछ ऩेश बएकण सॊशोधनकण ङ्जिवमभण सङ्झभङ्झतरे 
दपणिणय छरपर गयी त्मथतो सॊशोधन थिीकणय गने िण नगने 
सम्फन्धभण ङ्जिधेमक प्रथतङ्टतकतणा सदथमको सभेत यणम ङ्झरई आिश्मक 
ङ्झनणामभण ऩङ्टग्नछे। 
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१८. सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतिेदन सबणभण ऩेश गने: सङ्झभङ्झतभण ङ्जिधेमकभण छरपर 
सभणप्त बएऩङ्झछ सङ्झभङ्झतरे गयेको ङ्झनणामको प्रङ्झतिेदन तमणय गयी सङ्झभङ्झतको 
प्रभङ्टख िण ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञथथङ्झतभण ङ्झनजरे तोकेको सङ्झभङ्झतको अन्म कङ्ट नै 
सदथमरे प्रङ्झतिेदनसङ्जितको ङ्जिधेमक सबणभण ऩेश गनेछ । 

१९. ङ्जिधेमकभणङ्झथ सबणभण छरपर: (१) सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतिेदन प्रथतङ्टत बएऩङ्झछ 
त्मथतो प्रङ्झतिेदन सदथमिरूरणई ङ्जितयण गङ्चयनछे । 

(२) सबण प्रभङ्टखरे अन्मथण आदेश ङ्छदएकोभण फणिेक सङ्झभङ्झतको 
प्रङ्झतिेदन ङ्जितयण बएको चौङ्झफस घण्टणऩङ्झछ सबण प्रभङ्टखरे तोकेको कङ्ट नै 
सभमभण ङ्जिधेमक प्रथतङ्टतकतणा सदथमरे प्रङ्झतिेदन सङ्जितको ङ्जिधेमकभण 
सबणभण छरपर गङ्चयमोस ्बङे्ङ प्रथतणि ऩेश गना सक्नेछ । 

२०. ङ्जिधेमक ऩणङ्चयत गने प्रथतणि सबणको ङ्झनणामणथा ऩेश गने: (१) सबणभण 
दपणिणय छरपर बएकोभण सो सभणप्त बएऩङ्झछ य सङ्झभङ्झतभण दपणिणय 
छरपर बएकोभण सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतिेदनभणङ्झथ छरपर सभणप्त बई 
सॊशोधनिरूरणई सबणको ङ्झनणामणथा क्रभश् ऩेश गङ्चयसकेऩङ्झछ ङ्जिधेमक 
प्रथतङ्टतकतणा सदथमरे ङ्जिधेमक ऩणङ्चयत गङ्चयमोस ् बङे्ङ प्रथतणि प्रथतङ्टत 
गनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्जिधेमकभण ऩेश बएकण 
सॊशोधनिरूरणई सबणको ङ्झनणामणथा ऩेश गनेसम्फन्धी अन्म प्रङ्जक्रमण सबणरे 
ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको प्रथतणि थिीकृत बएभण ङ्जिधेमक 
ऩणङ्चयत बएको भणङ्झननेछ। 

२१.ङ्जिधेमक ङ्जपतणा ङ्झरन सक्न:े (१) ङ्जिधेमक प्रथतङ्टतकतणा सदथमरे 
कणमाऩणङ्झरकणको ङ्झनणामफभोङ्ञजभ सबणको थिीकृङ्झत ङ्झरई जङ्टनसङ्टकै अिथथणभण 
ङ्जिधेमक ङ्जपतणा ङ्झरन सक्नेछ। 

(२) ङ्जिधेमक ङ्जपतणा ङ्झरन े अन्म प्रङ्जक्रमण सबणरे ङ्झनधणायण 
गयेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 
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२२.आनङ्टवङ्जङ्गक सङ्टधणय: सबण प्रभङ्टखरे सबणफणट ऩणङ्चयत बएको ङ्जिधेमकभण 
दपणिरूको सङ्खतमणभण क्रभ ङ्झभरणउने तथण बणवणगत शङ्टद्धतणभण सीङ्झभत 
यिी आिश्मक आनङ्टवङ्जङ्गक सङ्टधणय गना सक्नेछ। 

२३.ङ्जिधेमक प्रभणणीकयणको रणङ्झग अद्यणिङ्झधक प्रङ्झत तमणय ऩणने: (१) दपण 
२० फभोङ्ञजभ सबणफणट ऩणङ्चयत बएको ङ्जिधेमकरणई सबणको सङ्ञचिरे 
ऩणङ्चयत बएकण सॊशोधन तथण आनङ्टवङ्जङ्गक सङ्टधणय बए त्मथतो सङ्टधणय गयी 
ङ्जिधेमक ऩणङ्चयत बएको ङ्झभङ्झतसभेत उारेख गयी प्रभणणीकयणको रणङ्झग 
नेऩणरी कणगजभण चणय प्रङ्झत तमणय गनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ तमणय गङ्चयएको ङ्जिधेमकभण िवागत 
नम्फयसभेत उारेख गयी सबणको सङ्ञचिरे प्रभणणीकयणको रणङ्झग 
सबणप्रभङ्टखसभक्ष ऩेश गनङ्टाऩनेछ। 

२४.ङ्जिधेमक प्रभणणीकयण य प्रकणशन: (१) सबणफणट ऩणङ्चयत बई दपण २३ को 
उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ तमणय गङ्चयएको ङ्जिधेमकको ऩङ्जिरो य अङ्ञन्तभ 
ऩषृ्ठभण ऩूयण नणभ, थय तथण ऩदसभेत उारेख गयी अन्म ऩषृ्ठभण िथतणक्षय 
गयी सबण प्रभङ्टखरे प्रभणणीकयण गनेछ। त्मसयी प्रभणणीकयण गदणा ङ्झभङ्झत 
य ङ्जिधेमकको ऩषृ्ठ सङ्खतमण सभेत खङ्टरणउनङ्टऩनेछ। 

(२) सबणफणट ऩणङ्चयत ङ्जिधेमक उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ 
प्रभणणीकयण बएऩङ्झछ ऐन फङे्ङछ। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्जिधेमक प्रभणणीकयण बएको 
जणनकणयी सबणभण ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(४) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रभणणीकयण बएको ङ्जिधेमकको एक 
प्रङ्झत सबणको अङ्झबरेखभण यणखी अको एक-एक प्रङ्झत सम्फङ्ञन्धत 
कणमाऩणङ्झरकणको कणमणारम, प्रदेशको कणनूनसम्फन्धी ङ्जिवम िेने भन्त्रणणरम 
य नेऩणर सयकणयको कणनून, न्मणम तथण सॊसदीम भणङ्झभरण भन्त्रणणरमभण 
ऩठणउनङ्टऩनेछ। 
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(५) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रभणणीकयण बएको ङ्जिधेमक 
थथणनीम तिको यणजऩत्रणभण प्रकणशन गनङ्टाऩनेछ । त्मथतो कणनून 
कणमाऩणङ्झरकणको िेिसणइटभण सभेत यणख्न सङ्जकनेछ। 

(६) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्जिधेमक प्रभणणीकयण बएऩङ्झछ 
त्मसकण भङ्टतम-भङ्टतम व्मिथथणको फणयेभण थथणनीम सचालणयभणध्मभ िण अन्म 
उऩमङ्टक्त तङ्चयकणफणट प्रचणय प्रसणय गयणउन सङ्जकनछे। 

२५. ङ्जिधेमकदतणा अङ्झबरेख यणत न:े (१) सबणको सङ्ञचिरे सबणभण ऩेश गना प्रणप्त 
बएकण प्रत्मेक ङ्जिधेमकदतणा गयी ङ्जिधेमकभण बएको कणयफणिीको 
अद्यणिङ्झधक रगत तमणय गयी यणत नङ्टऩनेछ। 

(२) देिणमको अिथथणभण ङ्जिधेमकरणई सबणको दतणा रगतफणट 
िटणइनेछ :- 

(क) ङ्जिधेमक सबणफणट अथिीकृत बएभण, 
(ख) ङ्जिधेमक ङ्जपतणा ङ्झरएभण िण 
(ग) सबणको कणमाकणर सभणप्त बएभण। 

 (३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ दतणा रगतफणट िटणइएको 
ङ्जिधेमकको सम्फन्धभण सबणभण कङ्ट नै प्रथतणि ऩेश गना सङ्जकने छैन। 

२६.थथणनीम कणनूनको एकीकृत य अद्यणिङ्झधक अङ्झबरेख: (१) सबणको सङ्ञचिरे 
अनङ्टसूचीफभोङ्ञजभको ढणॉचणभण सबणरे फनणएको ऐनको एकीकृत य 
अद्यणिङ्झधक अङ्झबरेख यणत नङ्टऩनेछ। 

(२) कणमाऩणङ्झरकणरे थथणनीम कणनूनको िवागत य िणणान ङ्टक्रभभण 
अद्यणिङ्झधक ङ्जिियण तमणय गयी यणत नङ्ट ऩनेछ। 

(३) थथणनीम कणनूनभण सॊशोधन बएभण त्मथतो सॊशोधन सभेत 
ङ्झभरणई कणमाऩणङ्झरकणरे अद्यणिङ्झधक ऩणठ तमणय गयी यणत नङ्ट ऩनेछ। त्मसयी 
अद्यणिङ्झधक गङ्चयएको थथणनीम कणनून थथणनीम तिको िेफसणइटभण सभेत 
यणत न सङ्जकनछे। 
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२७.कणनून ङ्झनभणाण प्रङ्जक्रमणसम्फन्धी अन्म व्मिथथण: थथणनीम कणनून 
ङ्झनभणाणसम्फन्धी अन्म प्रङ्जक्रमण सॊङ्जिधणन तथण मस ऐनको प्रङ्झतकूर निङ्टन े
गयी सबणरे ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

२८.खणयेजी तथण फचणउ: िणरसम्भ गणउॉसबण य नगय सबणरे फनणएकण 
कणनूनमस ऐनसॉग नफणङ्ञझएको िदसम्भ मसै ऐनअन्तगात ङ्झनभणाण बए 
सयि िैध िङ्टनेछ।   
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अनङ्टसूची 

(दपण २६ को उऩदपण (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

गणउॉसबण य नगयसबणरे फनणएकण ऐनको अङ्झबरेख यणत न ेयङ्ञजथटयको ढणॉचण 
...........थथणनीम ति 

.........गणउॉसबण/नगयसबण 
 

दतणा 
नॊ. 

दतणा 
ङ्झभङ्झत 

ङ्जिधेमकको 
नणभ 

प्रथतङ्टतकतणा ङ्जितयण 
ङ्झभङ्झत 

सबणभण 
प्रथतङ्टतङ्झभङ्झत 

सणभणन्म 
छरपर 

दपणिणय 
छरपर 

ऩणङ्चयत 
ङ्झभङ्झत 

प्रभणणीकयण 
ङ्झभङ्झत 

कैङ्जपमत 

१           

२           

३           

४           

५           

६           

७           

८           

 
 

अङ्झबरेख तमणय गनेको :     अङ्झबरेख जणॉचगनेको : 
दथतखत :       दथतखत :  
नणभ, थय :       नणभ, थय :  
ऩद :       ऩद :   

ङ्झभङ्झत :       ङ्झभङ्झत :   
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भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय तथण सेिणकण 

शतासम्फन्धी ऐन, २०७५ 

प्रभणणीकण य प्रकणशन ङ्झभङ्झत 

२०७५/०४/०९ 

 

सम्ित ्२०७५ सणरको ऐन नॊ. १२ 

कणणारी प्रदेशकण भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय तथण 
सेिणकण शतासम्फन्धी कणनून तजङ्टाभण गना फनकेो ऐन 

 
प्रथतणिनण् कणणारी प्रदेशकण भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय 
तथण सेिणको शतासम्फन्धी कणनून तजङ्टाभण गना िणछनीम बएकणरे, 
           कणणारी प्रदेशको प्रदेश सबणरे मो ऐन फनणएको छ। 

1. सॊङ्ञक्षप्त नणभ य प्रणयम्ब् (१) मस ऐनको नणभ “भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणको 
कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय तथण सेिणकण शतासम्फन्धी ऐन, २०७५”यिेको 
छ। 

 (२) मो ऐन तङ्टरून्त प्रणयम्ब िङ्टनेछ।  

2. ऩङ्चयबणवण् ङ्जिवम िण प्रसङ्गरे अको अथा नरणगेभण मस ऐनभण,- 

(क) “भिणन्मणमणङ्झधिक्तण” बन् नणरे सॊङ्जिधणनको धणयण १५७ को 
उऩधणयण (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त नेऩणरको 
भिणन्मणमणङ्झधिक्तण सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ख) “भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तण” बन् नणरे सॊङ्जिधणनको धणयण १६० 
फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त भङ्टतमन्मणमणङ्झधिक्तण सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ग) “सॊङ्जिधणन” बन् नणरे नेऩणरको सॊङ्जिधणन सम्झनङ्ट ऩछा। 
(घ) “तोङ्जकएफभोङ्ञजभ” बन् नणरे मस ऐन अन्तगात फनेको 

ङ्झनमभ िण ङ्झनदेङ्ञशकण फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको सम्झनङ्ट ऩछा। 
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(ङ) “अदणरत” बन् नणरे सिोच्च अदणरत, उच्च अदणरत, 
ङ्ञजारण अदणरत सम्झनङ्ट ऩछा। सो शब्दरे कणनून 
फभोङ्ञजभ थथणऩनण बएकण अन्म न्मणङ्जमक ङ्झनकणम य भङ्टद्दण 
िेना तोङ्जकएकण ङ्झनकणमरणई सभेत जनणउॉदछ। 

(च) “प्रदेश” बन् नणरे कणणारी प्रदेशरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 
3. भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणको कणमणारमको थथणऩनण् (१) प्रदेश यणजधणनी यिेको 

थथणन िीयेन्रनगय, सङ्टखेतभण भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणको कणमणारम थथणऩनण 
िङ्टनेछ। 

(२) भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणको कणमणारमभण आिश्मक सङ्खतमणभण प्रदेश 
न्मणम सेिण िण प्रदेश सयकणयी सेिणकण कभाचणयीिरू यिनेछन।्  

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको जनशङ्ञक्त व्मिथथणऩन निङ्टन्जेर 
सम्भकण रणङ्झग भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणरे भिणन्मणमणङ्झधिक्तणको कणमणारमसॉग 
आिश्मक सयकणयी िकीर य कभाचणयी भणग गयी कणभभण रगणउन 
सक्नेछ।  

4. कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय् (१) सॊङ्जिधणनको धणयण १६० भण उारेङ्ञखत 
कणभ, कताव्म य अङ्झधकणयको अङ्झतङ्चयक्त भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणको अन्म कणभ, 

कताव्म य अङ्झधकणय देिणमफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ्- 

(क) प्रदेश सयकणय िणदी िण प्रङ्झतिणदी बएको िण प्रदेश 
सयकणयको िक, ङ्जित िण सयोकणय यिेको, सॊङ्जिधणन िण 
कणनूनको व्मणतमणसम्फन्धी कङ्ट नै जङ्जटर सॊिैधणङ्झनक िण 
कणनूनी प्रश्न सभणिेश बएको िण सणिाजङ्झनक भित्ि िण 
सणिाजङ्झनक सयोकणयको ङ्जिचणयणधीन भङ्टद्दणभण प्रदेश सयकणय 
िण प्रदेश सयकणयको तपा फणट उऩङ्ञथथत बई फिस ऩैयिी 
गने गयणउने, 

(ख) प्रदेश सयकणय य भणतितकण ङ्झनकणमकण नणभभण 
अदणरतफणट बएकण आदेश िण पैसरणको प्रबणिकणयी 
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कणमणान्िमन गना गयणउन प्रदेशङ्ञथथत भन्त्रणणरम, सङ्ञचिणरम, 

ङ्जिबणग िण कणमणारमरणई ऩत्रणणचणय गयी कणमणान्िमनको 
अनङ्टगभन गने गयणउने, 

(ग) प्रचङ्झरत प्रदेश कणनूनको कणमणान्िमनको क्रभभण कङ्ट नै 
कङ्छठनणइ आइऩयेभण िण प्रदेशको कणमाके्षत्रणको कङ्ट नै 
ङ्जिवमभण तत्कणर कणनून फनणउनङ्टऩने िण बैयिेको कणनून 
सॊशोधन गना िण फङ्झनयिेको कणनून रणगू गनङ्टाऩने देङ्ञखएभण 
कणयण खङ्टरणई प्रदेश सयकणय सभक्ष ङ्झसपणङ्चयस गने, 

(घ) प्रदेश सयकणयकण भन्त्रणणरम, सङ्ञचिणरम, ङ्जिबणग िण अन्म 
प्रदेश सयकणयकण कणमणारमफणट अदणरतभण प्रथतङ्टत िङ्टने 
ङ्झरङ्ञखत जिणप रगणमतकण कणनूनी भथमौदणभण थतय 
कणमभ गना त्मथतण कणमणारमफीच आिश्मक सभन्िम गने 
य त्मथतण कणमणारमरणई आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदने य 

(ङ)  प्रदेशङ्ञथथत ङ्जियणसत तथण थङ्टन ङ्टिण कक्षभण यिेकण थङ्टन ङ्टिणरणई 
आपन्तसॉग िण कणनून व्मिसणमीभणपा त ् बेटघणट गना 
नङ्छदएको िण भणनिोङ्ञचत व्मििणय नबएको उजङ्टयी ऩयेभण िण 
जणनकणयी िङ्टन आएभण भिणन्मणमणङ्झधिक्तणको कणमणारमसॉग 
सभन्िम गयी सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकणयीरणई आिश्मक ङ्झनदेशन 
ङ्छदन।े 

(२) प्रदेश सयकणयरणई सयोकणय ऩने कङ्ट नै भङ्टद्दणभण फिस ऩैयिी िण 
प्रङ्झतयक्षणको रणङ्झग सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकणयीरे भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणरणई अनङ्टयोध 
गयी ऩठणएभण भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तण आपैँ रे प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि गना िण अन्तगातकण 
अङ्झधकृत कभाचणयीरणई खटणउन सक्नछे। 

 (३) कङ्ट नै न्मणङ्जमक िण अधान्मणङ्जमक ङ्झनकणमफणट बएको ङ्झनणाम िण 
आदेशफणट प्रदेश सयकणयको िकङ्जित िण सणिाजङ्झनक ङ्जितभण असय ऩने 
यिेछ य त्मथतो ङ्झनणाम िण आदेश ङ्जिरुद्ध भङ्टद्दण दणमय गना, ऩङ्टनयणिेदन गना 



 

111 

िण ऩङ्टनयणिरोकनको रणङ्झग ङ्झनिेदन ङ्छदन िण अन्म कङ्ट नै कणनूनी उऩचणय 
प्रणप्त गना कणनूनफभोङ्ञजभ कङ्ट नै अङ्झधकणयी तोङ्जकएको यिेनछ बन े भङ्टतम 
न्मणमणङ्झधिक्तण िण ङ्झनजरे तोकेको अन्तगातकण अङ्झधकृत कभाचणयीरे त्मथतो 
ङ्झनणाम िण आदेशङ्जिरुद्ध कणनून फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमभण भङ्टद्दण दणमय 
गना, ऩङ्टनयणिेदन गना िण ऩङ्टनयणिरोकनको रणङ्झग ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछ। 

(४) प्रदेश कणनून फभोङ्ञजभ थथणङ्जऩत सॊथथण िण ङ्झनकणमरे गयेको कङ्ट नै 
ङ्झनणाम िण कणभ कणयफणिीफणट प्रदेश सयकणयको िकङ्जित प्रङ्झतकूर बएको 
िण सॊङ्जिधणन िण प्रचङ्झरत कणनूनको उारङ्घन िण सणिाजङ्झनक ङ्जितङ्जिऩयीत 
बएको छ बङे्ङ भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणरणई रणगेभण य त्मथतो ङ्झनणाम िण कणभ 
कणयफणिी ङ्जिरुद्ध उजूय गना कणनूनरे कङ्ट नै अङ्झधकणयी तोङ्जकएको यिेनछ 
बने भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तण आपैँ रे िण ङ्झनजरे तोकेको अङ्झधकृत कभाचणयीरे 
त्मथतो ङ्झनणाम िण कणभ कणयफणिी ङ्जिरुद्ध कणनूनी उऩचणय प्रणप्त गना 
सक्नेछ। 

(५) भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणरणई सम्फङ्ञन्धत प्रदेश सयकणयको िकङ्जित य 
सयोकणय यिेको ङ्जिवमभण नऩेणरको जङ्टनसङ्टकै अदणरत, न्मणङ्जमक ङ्झनकणम, 

कणमणारम य ऩदणङ्झधकणयीसभक्ष उऩङ्ञथथत िङ्टन ेअङ्झधकणय िङ्टनछे।  

(६) भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणरे प्रदेश सबण िण त्मसको कङ्ट नै सङ्झभङ्झतरे 
गयेको आभन्त्रणण फभोङ्ञजभ त्मथतो फैठकभण उऩङ्ञथथत बई कणनूनी प्रश्नको 
सम्फन्धभण यणम व्मक्त गना सक्नेछ।  

(७) भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणरे आपूरणई प्रणप्त अङ्झधकणय भणतितकण 
अङ्झधकृत कभाचणयीरणई प्रत्मणमोजन गना सक्नछे।  

5. भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणको मोग्मतण् (१) कणनूनभण थनणतक उऩणङ्झध प्रणप्त गयी 
िङ्चयष्ठ अङ्झधिक्तण िण अङ्झधिक्तणको रूऩभण कम्तीभण दश िवा ङ्झनयन्तय 
िकणरत गयेको िण कम्तीभण दश िवा कणनूनको अध्मणऩन, अन्िेवण िण 
कणनून िण न्मणमसम्फन्धी अन्म कङ्ट नै के्षत्रणभण ङ्झनयन्तय कणभ गयेको िण 
न्मणम सेिणको कम्तीभण यणजऩत्रणणङ्जनत प्रथभ शे्रणीको ऩदभण कम्तीभण ऩणॉच 
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िवा कणभ गयेको नेऩणरी नणगङ्चयक भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणको ऩदभण 
ङ्झनमङ्टङ्ञक्तकण रणङ्झग मोग्म भणङ्झननेछ।  

6. सिमोग गनङ्टाऩने् (१) प्रदेश सयकणय िणदी बएको भङ्टद्दण िण प्रदेश 
सयकणयरणई सयोकणय ऩने अन्म कङ्ट नै भङ्टद्दण कङ्ट नै अड्डण अदणरतभण 
ङ्जिचणयणधीन यिेको अिथथणभण िण भङ्टद्दण ऩने िण भङ्टद्दण दणमय गनङ्टाऩने देङ्ञखएभण 
सणक्षी प्रभणण जङ्टटणउने रगणमतकण कणभभण भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणरे सिमोग 
भणग गयेभण प्रदेशकण सम्फङ्ञन्धत भन्त्रणणरम, ङ्जिबणग िण ङ्झनकणमरे भङ्टद्दणको 
िथतङ्टङ्ञथथङ्झत फङ्टझेको कभाचणयी खटणई सिमोग गनङ्टा ऩनेछ।  

(२) प्रदेश सयकणयरणई सयोकणय ऩने भङ्टद्दणभण आिश्मक ऩने 
ङ्झनणाम, ङ्झभङ्झसर, पणइर िण कणगजणत भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तण कणमणारमफणट 
भणग बएभण प्रदेशकण सम्फङ्ञन्धत भन्त्रणणरम, सङ्ञचिणरम, ङ्जिबणग िण कणमणारम 
प्रभङ्टखरे मथणशीघ्र भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणको कणमणारमभण ऩठणउनङ्ट ऩनेछ। 

7. ङ्झरङ्ञखत जिणप ऩेश गनङ्टाऩने् प्रदेश सयकणय य सो अन्तगातकण ङ्झनकणमरे 
अदणरत िण न्मणङ्जमक ङ्झनकणमभण ङ्झनिेदन, ङ्झरङ्ञखत जिणप, प्रत्मङ्टत्तय, ऩङ्टनयणिेदन 
आङ्छद ऩेश गदणा भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणको कणमणारम भणपा त ऩेश गनङ्टा ऩनेछ।   

8. कणनूनी यणम भणग्दण ऩङ्टय ् मणउनङ्ट ऩने यीत् (१) प्रदेश सयकणय िण प्रदेश 
सयकणयरे तोङ्जकङ्छदएको अङ्झधकणयीरे प्रदेश सयकणय िण प्रदेश सयकणय 
भणतितकण कणमणारमरे कङ्ट नै सॊिैधणङ्झनक िण कणनूनी प्रश्नभण भङ्टतम 
न्मणमणङ्झधिक्तणसॉग यणम भणग गदणा देिणम फभोङ्ञजभको यीत ऩूयण गयेको 
िङ्टन ङ्टऩछा्-   

(क) जङ्टन ङ्जिवमभण यणम भणग गङ्चयएको िो सो ङ्जिवमभण ङ्झनणाम 
गने अङ्झधकणय त्मथतो यणम भणग्ने कणमणारम िण 
अङ्झधकणयीरणई बएको, 

(ख)  जङ्टन ङ्जिवमभण यणम भणग गङ्चयएको िो सोसॉग सम्फङ्ञन्धत 
सम्ऩूणा ङ्जिियण सॊके्षऩभण खङ्टरणई सम्फङ्ञन्धत कणगजणत 
सॊरग्न गङ्चयएको, 
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(ग)  यणम भणङ्झगएको ङ्जिवमभण थऩित् सॊिैधणङ्झनक िण कणनूनी 
प्रश्न उारेख गङ्चयएको, 

(घ)  जङ्टन ङ्जिवमभण यणम भणङ्झगएको िो सो ङ्जिवमभण अन्म कङ्ट नै 
कणमणारम िण अङ्झधकणयीको सभेत यणम ङ्झरनङ्टऩने िण अन्म 
कङ्ट नै प्रङ्जक्रमण ऩूयण गनङ्टाऩने बएभण सो यणम भणगी सकेऩङ्झछ 
तथण त्मथतो प्रङ्जक्रमण ऩूयण गङ्चयसकेऩङ्झछ भणत्रण यणम भणङ्झगएको 
य 

(ङ)  जङ्टन ङ्जिवमभण यणम भणग गङ्चयएको िो सोसम्फन्धभण 
ङ्जिबणगीम यणम िण सम्फङ्ञन्धत कणमणारमको दृङ्जिकोण 
उारेख बएको। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ यणम भणग गङ्चयएको ङ्जिवम य यणम 
ङ्छदएको ङ्जिवम गोप्म िङ्टनेछ।  

9. भङ्टद्दणको फिसभण तजङ्झफज् (१) प्रदेश सयकणयरणई सयोकणय ऩने भङ्टद्दणभण 
भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणरे कङ्ट नै ङ्जिशेव ङ्झनदेशन ङ्छदएको यिेछ बने त्मसको 
अधीनभण यिी खटणइएको अङ्झधकृत कभाचणयीरे व्मणिसणङ्जमक आचयणको 
ऩणरनण गयी आफ्नो तजङ्झफजअनङ्टसणय भङ्टद्दणभण फिस गनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ फिस ऩैयिी गयेको कणयणरणई भणत्रण 
आधणय ङ्झरई खटणइएको अङ्झधकृत कभाचणयीउऩय कङ्ट नै कणयफणिी गङ्चयने िण 
गणरी फेईज्जती भङ्टद्दण चरणइन ेछैन। 

10. ङ्झनमङ्टङ्ञक्त, सरुिण, फढङ्टिण य ङ्जिबणगीम कणयफणिी गने अङ्झधकणय् (१) भङ्टतम 
न्मणमणङ्झधिक्तणको कणमणारमकण न्मणमणङ्झधिक्तण य अन्म कभाचणयीको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त, 

फढङ्टिण, ङ्जिबणगीम कणयफणिी तथण सरुिण गने अङ्झधकणय प्रदेश कणनूनको 
अधीनभण यिी भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणरणईा िङ्टनेछ। 

(२) भिणन्मणमणङ्झधिक्तणको कणमणारमफणट खङ्जटएकण सयकणयी िकीर य 
कभाचणयीरणई कणयिणिी गनङ्टाऩने अिथथण देङ्ञखएभण सोिी व्मिोयण उारेख 
गयी भिणन्मणमणङ्झधिक्तणको कणमणारमभण ऩठणउनङ्ट ऩनेछ।   
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11. कणयफणिी गना सक्ने्  (१) प्रदेश सयकणयको िक ङ्जित य सयोकणय यिेको 
भङ्टद्दणभण कङ्ट नै अङ्झधकणयीरे रणऩयिणिी िण फदङ्झनमतसणथ कणभ गयेको िण 
सॊरग्न िण उारेख गनङ्टाऩने उऩरब्ध प्रभणण िण सफङ्टत सॊरग्न िण उारेख 
नगयी भङ्टद्दणरणई कभजोय फनणएको ङ्झभङ्झसरफणट देङ्ञखएभण भङ्टतम 
न्मणमणङ्झधिक्तणरे त्मथतो अङ्झधकणयीरणई ङ्झनजको सेिण शतासम्फन्धी 
कणनूनफभोङ्ञजभ ङ्जिबणगीम कणयफणिीको रणङ्झग रेखी ऩठणउनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणफणट रेखी आएभण 
प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ कणयिणिी गनङ्टाऩने देङ्ञखएभण सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे 
त्मथतो अङ्झधकणयीरणई ङ्जिबणगीम कणयफणिी गनङ्टा ऩनेछ। 

12. भणगादशानको ऩणरनण गनङ्टाऩने् (१) भिणन्मणमणङ्झधिक्तणरे प्रदेशको भङ्टतम 
न्मणमणङ्झधिक्तणरणई सॊङ्जिधणन तथण सॊघीम कणनूनको कणमणान्िमनको 
सम्फन्धभण आिश्मक सङ्टझणि िण भणगादशान ङ्छदन सक्नछे।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ भिणन्मणमणङ्झधिक्तणरे ङ्छदएको सङ्टझणि िण 
भणगादशानको ऩणरन गनङ्टा भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणको कताव्म िङ्टनेछ।  

13. कणभ, कणयिणिीको प्रङ्झतिेदन् (१) भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणरे कणभ कणयिणिीको 
िणङ्जवाक प्रङ्झतिेदन तोङ्जकएको ढणॉचणभण प्रदेश प्रभङ्टख सभक्ष ऩेश गनङ्टाऩनेछ य 
त्मथतो प्रङ्झतिेदन प्रदेश सबणभण ऩेश िङ्टनेछ।   

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतिेदन भिणन्मणमणङ्झधिक्तणरणई 
सभेत उऩरब्ध गयणउनङ्ट ऩनेछ।  

(३) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ प्रत्मेक आङ्झथाक िवाको प्रङ्झतिेदन 
आङ्झथाक िवा सभणप्त बएको तीन भङ्जिनण ङ्झबत्रण ऩेश गनङ्टा िण उऩरब्ध 
गयणउनङ्ट ऩछा। 

(४) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ऩेश गङ्चयने िणङ्जवाक प्रङ्झतिेदनभण अन्म 
कङ्ट यणकण अङ्झतङ्चयक्त कणमणारमको बौङ्झतक ङ्ञथथङ्झत, कणमा फोझ, कणभ 
कणयफणिीको िणथतङ्जिक ङ्ञथथङ्झत ङ्ञचत्रणण गयी भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणको कणभ, 



 

115 

कताव्म य अङ्झधकणयकण ङ्जिवमभण आिश्मक ङ्झसपणङ्चयस य सङ्टझणिसभेत 
उारेख गयेको िङ्टन ङ्टऩछा। 

14. ऩणङ्चयश्रङ्झभक य अन्म सङ्टङ्जिधण् (१) भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणको ऩणङ्चयश्रङ्झभक तथण 
अन्म सङ्टङ्जिधण उच्च अदणरतकण न्मणमणधीशको ऩणङ्चयश्रङ्झभक, सङ्टङ्जिधण य 
सेिणकण अन्म शतासम्फन्धी ऐनभण उक्त न्मणमणधीशरणई बएसयि िङ्टनेछ।  

तय भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणरे उच्च अदणरतकण न्मणमणधीश सयि उऩदणन 
य ङ्झनिृङ्ञत्तबयण ऩणउने छैन। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको ऩणङ्चयश्रङ्झभक तथण सङ्टङ्जिधण प्रदेश 
सयकणयफणट उऩरब्ध िङ्टनेछ।   

15. ङ्जिदण थिीकृङ्झत् (१) भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणको ङ्जिदण भङ्टतमभन्त्रणीफणट थिीकृत 
िङ्टनेछ।  

(२) ऩिा ङ्जिदण य बैऩयी आउने ङ्जिदण भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणरे आपैँ  
ङ्झरन सक्नेछ। तय एकै ऩटक तीन ङ्छदनबन्दण रणभो ङ्जिदणभण फथनङ्टऩयेभण 
भङ्टतमभन्त्रणीको सिभङ्झत आिश्मक ऩनेछ।   

16. शऩथ  मुिण् भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणरे आफ्नो ऩदको कणमाबणय सम्िणानङ्टअङ्ञघ 
प्रदेश प्रभङ्टखको उऩङ्ञथथङ्झतभण उच्च अदणरतको भङ्टतम न्मणमणधीशसभक्ष 
अनङ्टसूची फभोङ्ञजभको ढणॉचणभण ऩद तथण गोऩनीमतणको शऩथ ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

17. आचणयसॊङ्जितण फनणउन सक्ने्  प्रदेश भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्रे भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणरे 
ऩणरनण गनङ्टाऩने आचणयसॊङ्जितण फनणउन सक्नछे।  

18. ङ्झनमभ फनणउन सक्ने्  (१) मो ऐनको कणमणान्िमनकण रणङ्झग भङ्टतम 
न्मणमणङ्झधिक्तणसॉग आिश्मकतण अनङ्टसणय ऩयणभशा गयी प्रदेश सयकणयरे 
ङ्झनमभ फनणउन सक्नेछ।  

(२) प्रदेश सयकणयको तपा फणट गङ्चयने फिस, ऩैयिी य प्रङ्झतयक्षण एिभ ्
कणनूनी यणम सभेतकण सम्फन्धभण भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणरे आिश्मक 
ङ्झनदेङ्ञशकण फनणउन सक्नेछ। 
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19. खणयेजी य फचणउ् िणरसम्भ प्रचङ्झरत कणनून अनङ्टसणय बए गयेकण कणभ 
कणयफणिीिरू मसै ऐन फभोङ्ञजभ बएको सयि भणङ्झननछे।  
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अनङ्टसूची 
(दपण १६ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

शऩथ 

भ ....... ....... ... ... भङ्टरङ्टक य जनतणप्रङ्झत ऩूणा िपणदणय यिी सत्म 
ङ्झनष्ठणऩूिाक प्रङ्झतज्ञण गदाछङ्ट/ईश्वयको नणभभण शऩथ ङ्झरन्छङ्ट ङ्जक नेऩणरको यणजकीम 
सत्तण य सणिाबौभसत्तण नेऩणरी जनतणभण ङ्झनङ्जित यिेको नऩेणरको सॊङ्जिधणनप्रङ्झत 
ऩूणा िपणदणय यिॉदै भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तण ऩदको कणभकणज प्रचङ्झरत कणनूनको 
अधीनभण यिी भङ्टरङ्टक य जनतणको सोझो ङ्ञचतणई, कसैको डय नभणनी, ऩक्षऩणत 
नगयी, ऩूिणा मुि िण खयणफ बणिनण नङ्झरई इभणन्दणङ्चयतणकण सणथ गनेछङ्ट य आफ्नो 
कताव्म ऩणरनणको ङ्झसरङ्झसरणभण आपूरणई जणनकणयीभण आएको गोप्म यणख्नङ्टऩने 
कङ्ट यण भ ऩदभण फिणर यिॉदण िण नयिॉदण जङ्टनसङ्टकै अिथथणभण ऩङ्झन कणनूनको 
ऩणरन गदणा फणिेक अरू अिथथणभण कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभफणट ऩङ्झन प्रकट िण सनेत गने 
छैन। 

 
 
ङ्झभङ्झत् 

...................... 
ि 

िथतणक्षय
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प्रशणसकीम कणमाङ्जिङ्झध (ङ्झनमङ्झभत गने) ऐन, २०७५ 

प्रभणणीकयण य प्रकणशन ङ्झभङ्झत 

२०७५/०४/३१ 

सॊशोधन 

प्रशणसकीम कणमाङ्जिङ्झध (ङ्झनमङ्झभत गने) (ऩङ्जिरो सॊशोधन) ऐन, २०७9 
            2079/01/16 

 
सम्ित ्२०७५ सणरको ऐन नॊ.:१३ 

प्रशणसकीम कणमाङ्जिङ्झध ङ्झनमङ्झभत गने सम्फन्धभण व्मिथथण गना फनकेो ऐन 

 

प्रथतणिनण: प्रशणसकीम कणमाङ्जिङ्झध ङ्झनमङ्झभत गना तथण कणणारी प्रदेशको ङ्ञशघ्र 
सम्िृङ्जद्धको रणङ्झग नीङ्झत तथण कणमाक्रभ, फजेट य िणङ्जवाक कणमाक्रभ कणमणान्िमन 
गना अत्मणिश्मक फोडा, आमोग, सङ्झभङ्झत, ऩङ्चयवद् िण मथतै प्रकृङ्झतकण सॊथथण 
गठन तथण स चणरनकण रणङ्झग कणनूनी ङ्झरखत तमणय गना आिश्मक बएकोरे, 

कणणारी प्रदेश सबणरे मो ऐन फनणएको छ।  

1. सॊङ्ञक्षप्त नणभ य प्रणयम्ब : (१) मस ऐनको नणभ "प्रशणसकीम कणमाङ्जिङ्झध 
(ङ्झनमङ्झभत गने) ऐन, २०७५" यिेको छ। 

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रणयम्ब िङ्टनेछ। 

2. ऩङ्चयबणवण : ङ्जिवम िण प्रसङ्गरे अको अथा नरणगेभण मस ऐनभण:- 

(क) "ङ्झनमभ" बन् नणरे फोडा, आमोग,सङ्झभङ्झत,ऩङ्चयवद् िण मथतै 
प्रकृङ्झतकण सॊथथण गठन तथण स चणरनकण रणङ्झग तजङ्टाभण 
गङ्चयएको कणनूनी ङ्झरखत सम्झनङ्टऩछा। 

(ख) "प्रदेश सयकणय" बन् नणरे कणणारी प्रदेश भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद् 
सम्झनङ्टऩछा।  
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3. ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशकण, कणमाङ्जिङ्झध िण भणऩदण्ड फनणउन सक्ने्  प्रदेश सयकणयरे 
आफ्नो नीङ्झत, कणमाक्रभ य फजेट कणमणान्िमन गना तथण प्रशणसकीम ङ्जिवम 
ङ्झनमङ्झभत गना आिश्मक ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशकण, कणमाङ्जिङ्झध िण भणऩदण्ड फनणउन 
सक्नेछ। 

                                                           
  ऩङ्जिरो सॊशोधनफणट सॊशोङ्झधत 
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गणउॉ सबण य नगय सबण स चणरन कणमाङ्जिङ्झध ऐन, २०७५ 

प्रभणणीकयण य प्रकणशन ङ्झभङ्झत 
२०७५/०८/१० 

सम्ित ्२०७५ सणरको ऐन नॊ= १४ 

 

गणउॉ सबण य नगय सबण स चणरनको रणङ्झग व्मिथथण गना फनकेो ऐन 

 

प्रथतणिनण: गणउॉ सबण य नगय सबण स चणरनको सम्फन्धभण नेऩणरको 
सॊङ्जिधणनको धणयण २२७ फभोङ्ञजभ कणनूनी व्मिथथण गना िणछनीम बएकोरे, 

नेऩणरको सॊङ्जिधणनको धणयण १७५ फभोङ्ञजभको प्रदेश सबणरे मो ऐन 
फनणएको छ।  

 

ऩङ्चयच्छेद - 1 

प्रणयङ्ञम्बक 

 
१. सॊङ्ञक्षप्त नणभ य प्रणयम्ब् (1) मस ऐनको नणभ æगणउॉ सबण य नगय सबण 

स चणरन कणमाङ्जिङ्झध ऐन, २०७५Æ यिनेछ।  
(2) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रणयम्ब िङ्टनेछ। 

२. ऩङ्चयबणवण् ङ्जिवम िण प्रसङ्गरे अको अथा नरणगेभण मस ऐनभण:- 
(क) “अध्मक्ष” बन् नणरे गणउॉसबण/नगय सबणको अध्मक्षतण 

गने अध्मक्ष/प्रभङ्टखरणई जनणउॉछ। 
(ख) “अध्मक्ष य उऩणध्मक्ष / प्रभङ्टख य उऩप्रभङ्टख” बन् नणरे 

नेऩणरको सॊङ्जिधणनको धणयण २२४ फभोङ्ञजभको अध्मक्ष 
य उऩणध्मक्ष/प्रभङ्टख य उऩप्रभङ्टख बई कणभ गने 
व्मङ्ञक्तरणई सम्झनङ्ट ऩछा।  
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(ग)  “कभाचणयी” बन् नणरे सबण स चणरनकण रणङ्झग सङ्ञचिरे 
सबण स चणरन सङ्ञचिणरम तथण सङ्झभङ्झतको कणमणारमभण 
खटणएकण कभाचणयीिरूरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(घ)  “कणमाऩणङ्झरकण” बन् नणरे सॊङ्जिधणनको धणयण २१४ को 
उऩधणयण (१) फभोङ्ञजभको अङ्झधकणय प्रमोग गना सक्न े
गणउॉ/नगय कणमाऩणङ्झरकणरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ङ) “नगयऩणङ्झरकण” बन् नणरे नऩेणरको सॊङ्जिधणनफभोङ्ञजभ 
गङ्छठत भिणनगयऩणङ्झरकण उऩभिणनगयऩणङ्झरकण तथण 
नगयऩणङ्झरकण सभेतरणई सम्झनङ्ट ऩछा ।  

(च)  “प्रथतणि” बन् नणरे सबणको फैठकभण ङ्जिचणयणथा ऩेश 
गङ्चयएको कङ्ट नै प्रथतणि िण सो प्रथतणिसॉग सम्फङ्ञन्धत 
सॊशोधन प्रथतणि सभेतरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(छ) “प्रथतङ्टतकतणा सदथम” बन् नणरे सबणको फैठकभण 
ङ्जिधेमक िण अन्म प्रथतणि प्रथतङ्टतकतणा सबणको 
सदथमरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ज) “फैठक” बन् नणरे गणउॉ/नगय सबणको अङ्झधिेशन 
अिङ्झधभण िङ्टन ेफैठकरणई सम्झनङ्ट ऩछा।  

(झ) “फैठक कक्ष” बन् नणरे सबण स चणरनको रणङ्झग 
तोङ्जकएको फैठक कक्ष सम्झनङ्ट ऩछा य सो शब्दरे 
फैठक कक्षसॉग जोङ्झडएको सङ्ञचिणरम, ऩत्रणकणयकक्ष, 
दशाकदीघणा य तोङ्जकएको थथणन सभेतरणई जनणउॉछ।  
थऩिीकयण: तोङ्जकएको थथणन बन् नणरे अध्मक्षरे 

तोकेको थथणन सम्झनङ्ट ऩछा। 
(ञ) “ङ्जिधेमक” बन् नणरे सबणफणट ऩणङ्चयत गनङ्टाऩने ऐनको 

भथमौदण सम्झनङ्ट ऩछा। 
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(ट) “थथणनीम कणनून” बन् नणरे गणउॉ सबण िण नगय सबणरे 
ऩणङ्चयत गयी प्रभणणीकयण बएको ऐन तथण 
कणमाऩणङ्झरकणरे फनणएको ङ्झनदेङ्ञशकण, कणमाङ्जिङ्झध िण जणयी 
गयेको आदेश सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ठ) “थथणनीम ति” बन् नणरे नऩेणरको सॊङ्जिधणनको धणयण 
५६ को उऩधणयण ४ फभोङ्ञजभकण गणउॉऩणङ्झरकण य 
नगयऩणङ्झरकणरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ड) “सङ्ञचिणरम” बन् नणरे सबणको फैठक स चणरन गनाकण 
ङ्झनङ्ञम्त तोङ्जकएको थथणन य खङ्जटएकण कभाचणयीिरूरणई 
सभेत जनणउॉछ। 

(ढ)  “सबण” बन् नणरे गणउॉऩणङ्झरकणको िकभण सॊङ्जिधणनको 
धणयण २२२ को (१) य नगयऩणङ्झरकणको िकभण 
सॊङ्जिधणनको धणयण २२३ को (१) फभोङ्ञजभ गठन 
बएकण गणउॉ सबण य नगय सबणरणई सम्झनङ्ट  ऩछा।  

(ण)  “सबणको सङ्ञचि” बन् नणरे गणउॉ/नगयऩणङ्झरकणको प्रभङ्टख 
प्रशणसकीम अङ्झधकृत बई कणभ गना तोङ्जकएको 
कभाचणयीरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(त) “सबणऩङ्झत” बन् नणरे मस ऐनफभोङ्ञजभ सबणद्वणयण गठन 
िङ्टने सङ्झभङ्झतको सबणऩङ्झतरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(थ) “सॊङ्जिधणन” बन् नणरे नेऩणरको सॊङ्जिधणनरणई सम्झनङ्ट 
ऩछा। 

(द) “सङ्झभङ्झत” बन् नणरे मस ऐनफभोङ्ञजभ सबणद्वणयण गठन िङ्टन े
गणउॉ/नगय सबणको सङ्झभङ्झतरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ध) “सदथम” बन् नणरे गणउॉ/नगयऩणङ्झरकणको अध्मक्ष, 
उऩणध्मक्ष/प्रभङ्टख, उऩप्रभङ्टख, कणमाऩणङ्झरकणको सदथम, 
िडण अध्मक्ष य सदथम सभेतरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 
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ऩङ्चयच्छेद – 2 

सबणको फैठक तथण फैठक स चणरन सम्फन्धी व्मिथथण 
 

३. सबणको अङ्झधिेशन आव्िणन य अन्त्म: (१) अध्मक्षरे गणउॉ सबण/नगय 
सबणको ङ्झनमङ्झभत अङ्झधिेशन सभणन्मतमण िवाभण दङ्टइऩटक फोरणउन े य 
अन्त्म गनेछ।  (2) अध्मक्षरे मस ऐनफभोङ्ञजभ सभम-सभमभण ङ्जिशेव 
अङ्झधिेशन फोरणउन ेय अन्त्म  गनेछ। त्मथतो अङ्झधफेशनको आव्िणन य 
अन्त्म गदणा कणमाऩणङ्झरकणको ऩयणभशा ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।  

थऩिीकयण् तय त्मथतो सबणको एउटण ङ्झनमङ्झभत अङ्झधिेशनको 
सभणङ्ञप् त य अको अङ्झधिेशनको प्रणयम्बकण फीचको अिङ्झध आठ भङ्जिनण 
बन्दण फढी िङ्टने छैन। 

(३) अध्मक्षको ङ्झनदेशनभण सङ्ञचिरे अङ्झधिेशनको सणभणन्मतमण 
फैठकको कणमासूची प्रकणशन गनेछ। त्मथतो कणमासूची सङ्ञचिरे फैठक 
फथनङ्टबन्दण 24 घण्टण अगणङ्झड सदथमिरूरणई उऩरब्ध गयणउनङ्ट ऩनेछ। 
अध्मक्षरे कणमासूचीफभोङ्ञजभ सबणको फैठकको स चणरन य थथङ्झगत 
गनेछ। 

(४) सबणको अङ्झधिेशन चणरू नयिेको अिथथणभण सबणको फैठक 
फोरणउन आिश्मक छ बनी सबणको सम्ऩूणा सदथम सॊतमणको एक 
चौथणइ सदथमिरूरे ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध गयेभण त्मथतो ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध प्रणप्त 
बएको ङ्झभङ्झतरे अध्मक्षरे १५ ङ्छदनङ्झबत्रण त्मथतो अङ्झधिेशनको फैठक फथन े
ङ्झभङ्झत, सभम य थथणन अङ्झनिणमा तोक्नङ्टऩनेछ। त्मसयी तोङ्जकएको ङ्झभङ्झत, 
सभम य थथणनभण सबणको अङ्झधिेशनको फैठक फथनेछ। 

थऩिीकयण् त्मथतो अङ्झधिेशनको फैठक ङ्जिशवे अङ्झधिेशनको 
रूऩभण स चणरन िङ्टनेछ य अङ्झधिेशनको खणस कणमा सभणप्त बएऩङ्झछ 
अङ्झधिेशन फैठकको अन्त्म िङ्टनेछ।  
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(५) सबणको फैठक सणभणन्मतमण कणमाऩणङ्झरकणको केन्र यिेको 
थथणनभण अध्मक्षरे तोकेफभोङ्ञजभ फथनेछ। 

(६) ङ्झनिणाचन ऩङ्झछको ऩङ्जिरो अङ्झधिेशनको अिङ्झध िङ्जढभण ऩन्र 
कणमाङ्छदन य सो ऩङ्झछको प्रत्मेक अङ्झधिेशनको अिङ्झध फङ्जढभण दश 
कणमाङ्छदनको िङ्टनछे। 

तय भिणनगयऩणङ्झरकण य उऩभिणनगयऩणङ्झरकणको िकभण ङ्झनिणाचन 
ऩङ्झछको ऩङ्जिरो अङ्झधिेशनको अिङ्झध फीस कणमा ङ्छदन य सो ऩङ्झछको 
प्रत्मेक अङ्झधिेशनको अिङ्झध फढीभण ऩन्र कणमाङ्छदनको िङ्टनछे। 

 (७) उऩदपण (१) िण (४) फभोङ्ञजभ सबणको अङ्झधिेशन 
फोरणएको सूचनण सङ्ञचिरे अध्मक्षको ङ्झनदेशनभण सदथमिरूरणई सणत ङ्छदन 
अगणङ्झड ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। त्मथतो सूचनण आिश्मकतण अनङ्टसणय सणिाजङ्झनक 
स चणय भणध्मभफणट सभेत प्रचणय-प्रसणय गना सङ्जकन े छ य भोिणइर, 
एस.एभ.एस., इभेर िण त्मथतै प्रकणयको ङ्झफद्यङ्टतीम भणध्मभफणट ङ्छदइएको 
सूचनणरणई ऩङ्झन सूचनण ङ्छदइएको भणङ्झननछे। 

४. फैठकको प्रणयम्ब: सबणको फैठककक्षभण अध्मक्ष आगभन बई यणङ्जष्ट्रम धङ्टन 
फजेऩङ्झछ फैठक प्रणयम्ब िङ्टनेछ। 

५. फैठकभण ऩणरनण गनङ्टाऩने आचयणिरू :(१) फैठकभण देिणमकण आचयणिरू 
ऩणरनण गनङ्टाऩनेछ:- 

(क) अध्मक्ष फैठककक्षभण प्रिेश िङ्टॉदण सफैरे सम्भणन प्रकट 
गना उठ्नङ्टऩनेछ, 

(ख) अध्मक्षरे फैठकप्रङ्झत सम्भणन प्रकट गयी आफ्नो आसन 
 मुिण गनङ्टाऩनेछ, 

(ग) फैठक थथङ्झगत बई अध्मक्ष सबणफणट फणङ्जिय ङ्झनथकेऩङ्झछ 
भणत्रण अरु सदथमिरूरे फैठककक्ष छणड्नङ्टऩनेछ, 
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(घ) फैठकभण बणग ङ्झरन े सदथमरे फोादण अध्मक्षरणई 
सम्फोधन गयेय भणत्रण फोानङ्ट ऩनेछ य अध्मक्षरे अन्मथण 
आदेश ङ्छदएकोभण फणिेक उङ्झबएय फोानङ्टऩनेछ, 

(ङ) अध्मक्षरे फैठकरणई सम्फोधन गङ्चययिेको सभमभण कङ्ट नै 
ऩङ्झन सदथमरे थथणन छणड्न िङ्टॉदैन य अध्मक्षरे फोरेको 
कङ्ट यण गङ्ञम्बयतणऩूिाक सङ्टङ्ङङ्टऩनेछ, 

(च) अध्मक्षरे आसन  मुिण गङ्चययिेको य फोङ्झरयिेको 
अिथथणभण सदथमरे अध्मक्षको आसनको अगणङ्झडफणट 
ङ्जिॉड्न िङ्टॉदैन, 

(छ) कङ्ट नै सदथमरे फोङ्झरयिेको सभमभण अशणङ्ञन्त गना, 
फैठकको भमणादण बॊग िङ्टने िण अव्मिथथण उत्ऩङ्ङ िङ्टन े
कङ्ट नै कणभ गना िङ्टॉदैन, 

(ज) फैठक कक्षभण अध्मक्षको सणभङ्टङे्ङफणट िणयऩणय गयी ङ्जिॉड्न 
िण अध्मक्षको आसनतपा  ङ्जऩठ्यू पकणाएय फथन िङ्टॉदैन, 

(झ) फैठकको कणमासॉग प्रत्मक्ष रूऩरे सम्फङ्ञन्धत ङ्जिवम 
फणिेक अन्म ङ्जिवमको ऩङ्टथतक, सभणचणयऩत्रण िण अन्म 
कणगजऩत्रणिरू ऩढ्न िङ्टॉदैन, 

(ञ) फैठकको अिङ्झधबय फैठक कक्षभण भोफणईर पोन प्रमोग 
गना िङ्टॉदैन। 

(२) आचयणसम्फन्धी अन्म व्मिथथण सबणको अनङ्टभङ्झतरे अध्मक्षरे 
तोकेफभोङ्ञजभ िङ्टनछे।  

(३)  दपण ५ को उऩदपण (१) भण उारेङ्ञखत व्मिथथणिरू 
प्रत्मेक सबणको अङ्झधिेशनको ऩङ्जिरो फैठकभण एक ऩटक अध्मक्षरे 
िणचन गयेय सङ्टनणउनेछ। 

६. फैठकभण बणग ङ्झरन े सदथमरे ऩणरनण गनङ्टाऩने ङ्झनमभिरू: फैठकभण िङ्टन े
छरपरभण बणग ङ्झरन ेसदथमरे देिणमकण ङ्झनमभिरूको ऩणरनण गनङ्टाऩनेछ:- 
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(क) अध्मक्षको ध्मणनणकवाण गनाको ङ्झनङ्झभत्त उठ्नङ्टऩनेछ य 
अध्मक्षरे ङ्झनजको नणभ फोरणएऩङ्झछ िण इशणयण गयेऩङ्झछ 
भणत्रण फोानङ्टऩनेछ, 

(ख) मस ऐनको दपण ४७ फभोङ्ञजभकण ङ्जिवम,  
(ग) अङ्ञशि, अश्लीर, अऩभणनजनक िण कङ्ट नै आऩङ्ञत्तजनक 

शब्द फोानङ्ट िङ्टॉदैन, 
(घ) व्मङ्ञक्तगत आके्षऩ रगणउन िङ्टॉदैन, 
(ङ) फोान ऩणउने अङ्झधकणयरणई सबणको कणमाभण फणधण ऩणने 

भनसणमरे दङ्टरूऩमोग गनङ्टा िङ्टॉदैन, 
(च) सबण िण अध्मक्षको कङ्ट नै ङ्झनणाम फदय गङ्चयमोस ् बङे्ङ 

प्रथतणि भणङ्झथ फोादणको अिथथणभण फणिेक सबण 
अध्मक्षको कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्झनणामको आरोचनण गनङ्टा िङ्टॉदैन, 

(छ) अध्मक्षरे ऩद अनङ्टकूर आचयण गयेको छैन बङे्ङ 
प्रथतणिको छरपरको क्रभभण फणिेक अध्मक्षको 
आचयणको आरोचनण गनङ्टा िङ्टॉदैन, 

(ज) फैठकभण ऩणरनण गनङ्टाऩने अन्म ङ्झनमभिरू सबणरे 
तोकेफभोङ्ञजभ िङ्टनछे। 

७. छरपरभण फोान ेक्रभ् फैठकभण फोाने क्रभ देिणमफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ:- 
(क) प्रथतणि ऩेश गने सदथमरे फोङ्झरसकेऩङ्झछ अध्मक्षरे नणभ 

फोरणएको िण इशणयण गयेको क्रभफभोङ्ञजभको सदथमरे 
फोान ऩणउनेछ, 

(ख) अध्मक्षको अनङ्टभङ्झत ङ्झफनण कङ्ट नै सदथमरे एउटै प्रथतणिभण 
एक ऩटक बन्दण फढी फोान ऩणउने छैन, 

(ग) प्रथतणि ऩेश गने सदथमरे उत्तय ङ्छदनको ङ्झनङ्झभत्त 
छरपरको अन्त्मभण पेयी फोान ऩणउनेछ। सो 
प्रथतणिको सम्फन्धभण छरपरभण ऩङ्जिरे बणग ङ्झरएको 
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िण नङ्झरएको जेसङ्टकै बए तणऩङ्झन प्रथतणिक सदथमरे 
उत्तय ङ्छदई सकेऩङ्झछ अध्मक्षको अनङ्टभङ्झत नङ्झरई पेयी 
फोान ऩणउने छैन। 

८. थऩि ऩणना भणग गना सङ्जकने्  (१) फैठकभण छरपर चङ्झरयिेको सभमभण 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जिवमभण कङ्ट नै सदथमरे कङ्ट नै कङ्ट यण थऩि ऩणना भणग गना अध्मक्ष 
भणपा त अनङ्टयोध गना सक्नेछ। त्मथतो अनङ्टयोधरणई सणभणन्मतमण अध्मक्षरे 
थिीकणय गनङ्टाऩनेछ।  

 (२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बएतण ऩङ्झन 
अध्मक्षको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई कङ्ट नै सदथमरे सबणको जणनकणयीको रणङ्झग 
आपूसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म ङ्जिवमभण थऩि जणनकणयी ङ्छदन सक्नेछ। 

तय, त्मथतो थऩि जणनकणयी ङ्छदॉदण कङ्ट नै ङ्जििणदथऩद ङ्जिवम 
उठणउन बने ऩणइन ेछैन य सो थऩि जणनकणयी भणङ्झथ कङ्ट नै छरपर गना 
ऩणइने छैन।  

९. अध्मक्षरे ङ्झनदेशन ङ्छदने्  (१) फैठकभण अबर व्मििणय गने सदथमरणई 
आफ्नो व्मििणय ङ्झनमन्त्रणण गना अध्मक्षरे चेतणिनी ङ्छदएऩङ्झछ त्मथतो 
सदथमरे आफ्नो व्मििणयभणङ्झथ तङ्टरुन्त ङ्झनमन्त्रणण गनङ्टाऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको आदेश ऩणरनण नगने सदथमरणई 
अध्मक्षरे फैठकफणट फणङ्जिय जणन आदेश ङ्छदन सक्नेछ। आदेश ऩणएऩङ्झछ 
त्मथतो सदथमरे फैठक कक्षफणट तङ्टरुन्त फणङ्जिय जणनङ्ट ऩनेछ य ङ्झनजरे सो 
ङ्छदनको फणॉकी अिङ्झधको फैठकभण उऩङ्ञथथत िङ्टन ऩणउने छैन। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको आदेश ऩणएऩङ्झछ ऩङ्झन त्मथतो 
सदथम फैठक कक्षफणट तङ्टरुन्त फणङ्जिय नगएभण अध्मक्षरे ङ्झनजरणई 
कभाचणयी िण सङ्टयक्षणकभॉको सिमोग ङ्झरई फणङ्जिय ऩठणउन सक्नेछ। 
त्मसयी फणङ्जिय ऩठणईएको सदथमरे त्मस ऩङ्झछको तीन ङ्छदनसम्भ सबणको 
फैठक िण कङ्ट नै सङ्झभङ्झतको फैठकभण बणग ङ्झरन ऩणउने छैन। मसयी फणङ्जिय 
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ऩठणईएकोभण सबणको सङ्ञचिरे सो कङ्ट यणको सूचनण सबणद्वणयण गङ्छठत सफै 
सङ्झभङ्झतरणई ङ्छदनछे। 

(४) मस कणमाङ्जिङ्झधभण अन्मत्रण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
कङ्ट नै सदथमरे फैठक कक्षभण शणङ्ञन्त, सङ्टव्मिथथण तथण अनङ्टशणसन बङ्ग 
गयेभण िण गना रणगेभण िण सबणको प्रङ्झतष्ठण तथण गङ्चयभणभण धक्कण रणग्न े
ङ्जकङ्झसभरे फैठककक्ष ङ्झबत्रण ध्िॊसणत्भक कणमा गयेभण िण फर प्रमोग गयेभण 
िण गना रणगेभण िण कङ्ट नै बौङ्झतक िणनी नोक्सणनी ऩङ्टर् मणएभण अध्मक्षरे 
ङ्झनजरणई फैठक कक्षफणट तत्कणर ङ्झनष्ट्कणशन गयी सदथमरणई फढीभण 
सणत ङ्छदन सम्भको रणङ्झग सबणभण आउन नऩणउने गयी य क्षङ्झत बएको 
बौङ्झतक सणभण मुीको मथणथा क्षङ्झतऩूङ्झता ङ्झनजफणट बयणउने आदेश ङ्छदन 
सक्नेछ। 

(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ ङ्झनष्ट्कणङ्झसत बएको सदथमरे सो 
अिङ्झध बय सबणको िण कङ्ट नै सङ्झभङ्झतको फैठकभण उऩङ्ञथथत िङ्टन ऩणउन े
छैन।िणनी नोक्सणनी गयेिणऩत ङ्झनजरणई तोङ्जकएको क्षङ्झतऩूङ्झता अध्मक्षरे 
तोकेको सभमङ्झबत्रण दणङ्ञखरण गने दणङ्जमत्ि सम्फङ्ञन्धत सदथमको िङ्टनेछ। 

(६) उऩदपण (५) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको क्षङ्झतऩङ्टङ्झता तोङ्जकएको 
सभमभण उऩरब्ध नगयणएभण अध्मक्षरे सबणको फैठकभण बणग ङ्झरन 
नऩणउने गयी आदेश गना सक्नेछ।क्षङ्झतऩूङ्झताको यकभ सयकणयी फणॉकी 
सयि असङ्टर उऩय गनङ्टाऩनेछ।  

(७) मस दपण फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सदथम ङ्झनष्ट्कणङ्ञशत बएको िण 
पङ्ट कङ्ट िण बएको सूचनण सबणको सङ्ञचिरे सफै सङ्झभङ्झतरणई ङ्छदनेछ।  

१०. कणयिणिी ङ्जपतणा िङ्टन सक्ने्  मस कणमाङ्जिङ्झधभण अन्मत्रण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण 
रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन ङ्झनष्ट्कणङ्ञशत िण कणयिणिीभण ऩयेको सदथमरे ङ्ञचत्त 
फङ्टझ्दो सपणई ऩेश गयेभण िण आफ्नो बरू थिीकणय गयी भणपी भणगेभण 
अध्मक्षरे फैठकको यणम फङ्टझी त्मथतो सदथमरणई भणपी ङ्छदई कणयिणिी 
ङ्जपतणा ङ्झरन सक्नेछ। 
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११. ङ्झनमभणऩङ्ञत्त: (१) सबणको फैठक स चणरन बईयिेको सभमभण मो ऐनभण 
उारेख बएकण व्मिथथणको ङ्जिऩयीत कङ्ट नै कणभकणयिणिी बएको बङे्ङ कङ्ट नै 
सदथमरणई रणगेभण जङ्टन ङ्जिवमभण ङ्झनमभ उारङ्घन बएको िो सो खङ्टरणई 
ङ्झनमभणऩङ्ञत्तको ङ्जिवम उठणउन सक्नेछ।  

तय त्मथतो ङ्झनमभणऩत्ती उठणउॉदण अध्मक्षको थिीकृती ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 
(२) त्मसयी ङ्झनमभणऩङ्ञत्तको ङ्जिवम उठेऩङ्झछ अध्मक्षरे अन्म 

कणयिणिी थथङ्झगत गयी ङ्झनमभणऩङ्ञत्तभण उठणइएको ङ्जिवमको तत्कणर टङ्टॊगो 
रगणउनङ्ट ऩनेछ। तत ्ऩश् चणत सबणको ङ्झनमङ्झभत कणयिणिी अगणङ्झड फढणउनङ्ट 
ऩनेछ।  

१२. फैठक थथङ्झगत गने अङ्झधकणय् फैठक कक्षङ्झबत्रण अव्मिथथण बई िण िङ्टन 
रणगेभण िण अन्म कङ्ट नै कणयण ऩयेभण फैठक ङ्झनमङ्झभत रूऩरे स चणरन गना 
फणधण ऩने देङ्ञखएभण अध्मक्षरे सो ङ्छदनको कङ्ट नै सभमसम्भ िण आपूरे 
तोकेको अिङ्झधसम्भको रणङ्झग फैठक थथङ्झगत गना सक्नछे। फैठक थथगन 
गदणा गनङ्टा ऩने औङ्ञचत्मतण य कणयण सबणरणई जणनकणयी गयणउनङ्ट ऩनेछ। 

१३. सदथमिरूको उऩङ्ञथथङ्झत य आसन्  )१ ( फैठकभण आसन  मुिण गनङ्टा अङ्ञघ 
सफै सदथमरे अध्मक्षरे तोकेको क्रभ अनङ्टसणय अङ्झधिेशनको उऩङ्ञथथङ्झत 
ऩङ्टङ्ञथतकणभण िथतणक्षय गनङ्टा ऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ उऩङ्ञथथत सदथमरे अध्मक्षरे तोके 
अनङ्टसणयको आसनभण ङ्झनधणाङ्चयत सभमबन्दण १५ ङ्झभनेट अगणिै आफ्नो 
आसन  मुिण गनङ्टाऩनेछ।  

(३) अऩणङ्गतण बएकण सदथमको िकभण अध्मक्षरे ङ्झनधणाङ्चयत गयेको 
थथणनभण ङ्झनजको सणथभण एक जनण सिमोगी आिश्मक बएभण सो को 
सभेत व्मिथथण गना सङ्जकनेछ।  

१४. सबणको गणऩूयक सॊतमण: (१) सबणभण तत्कणर कणमभ यिेकण सदथम 
सॊतमणको एकणउङ्ङ प्रङ्झतशत सदथम उऩङ्ञथथत बएभण अङ्झधिेशनको रणङ्झग 
गणऩूयक सॊतमण ऩङ्टगेको भणङ्झननेछ।   
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 (२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ गणऩूयक सॊतमण नऩङ्टगेभण अध्मक्षरे 
अको फैठककण रणङ्झग सूङ्ञचत गनङ्टाऩनेछ। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ आव्िणन गयेको अङ्झधिेशनको 
फैठकभण ऩङ्झन गणऩूयक सॊतमण नऩङ्टगेभण अको फैठक फथने गयी सूचनण 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ ऩङ्टन् सूचनण गदणा गणऩूयक सॊतमण 
नऩङ्टगेभण कम्तीभण एक ङ्झतिणइ सदथमिरूको उऩङ्ञथथङ्झतरणई गणऩूयक 
सॊतमण भणङ्झननछे।  

१५. फैठकको अध्मक्षतण् (१) सबणको अङ्झधिेशनभण अध्मक्ष/प्रभङ्टख उऩङ्ञथथत 
यिेको अिथथणभण फैठकको अध्मक्षतण अध्मक्ष/प्रभङ्टखरे गनेछ।   

(२) फैठक स चणरनको अिङ्झधभण अध्मक्ष/प्रभङ्टख उऩङ्ञथथत 
नयिेको अिथथणभण फैठकको अध्मक्षतण थित: उऩणध्मक्ष/उऩप्रभङ्टखरे 
गनेछ।  

(३) अध्मक्ष/प्रभङ्टख य उऩणध्मक्ष/उऩप्रभङ्टखसभेत सबणको फैठकभण 
अनङ्टऩङ्ञथथत बएको अिथथणभण फैठकको अध्मक्षतण गना सबणको अनङ्टभङ्झतरे 
अङ्झधिेशनको ऩङ्जिरो फैठकभण नै अध्मक्षरे ऩणॉच जनण सदथमको भनोङ्झनत 
गनेछ।  

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ भनोङ्झनत सदथमरे अध्मक्ष य 
उऩणध्मक्ष दङ्टिै जनणको उऩङ्ञथथङ्झत नबएको अिथथणभण ज्मेष्ठतण क्रभ 
अनङ्टसणय फैठकको अध्मक्षतण गनेछ। 

(५) सबणको अध्मक्षतण गने सदथमरे सबणको अङ्झधिेशन बय 
अध्मक्षतण गने फणिेक सबणको अन्म कणयफणिीभण सिबणगी िङ्टने छैन।  

१६. फैठकको स चणरन य थथगन: (१) अध्मक्षरे सबणको कणमाफोझरणई 
ध्मणनभण यणखी कणमासूची थिीकृत गयी सबणको फैठक स चणरन गनेछ।   

(२) सबणको फैठकको सभमणिङ्झध अध्मक्षरे ङ्झनधणायण गयेको सभम 
तणङ्झरकणफभोङ्ञजभ िङ्टनछे।  
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(३) प्रत्मेक फैठकको स चणरन ऩूिा ङ्झनधणाङ्चयत प्रथतणिफभोङ्ञजभ 
िङ्टनेछ य प्रथतणिङ्झफनण फैठकभण कङ्ट नै छरपर िङ्टने छैन। 

तय अध्मक्षरे फैठकको कणमासूचीभण प्रिेश गनङ्टाऩूिा सदथमिरूरे 
ङ्जिशेव सभम भणग यणखी खणस/ङ्जिशवे ङ्जिवमफथतङ्टभण फोान सक्नेछन ्तय 
ङ्जिशेव सभमको भणग गयी फोान चणिन ेसदथमिरूरे १२ घण्टण अगणफै 
नणभ दतणा गयी सभम भणग्नङ्टऩनेछ। त्मसयी फोङ्झरएकण ङ्जिवमभण उठेकण 
प्रश्न य ङ्ञजज्ञणसणको जिणप ङ्छदन कणमाऩणङ्झरकणको उऩणध्मक्ष/उऩप्रभङ्टख िण 
कङ्ट नै सदथमरणई आदेश ङ्छदन सक्नेछ। 

(४) अध्मक्षरे प्रत्मेक फैठकको प्रणयम्ब तथण थथगनको घोवणण 
गनेछ। 

(५) सबण चङ्झरयिेको अिथथणभण अध्मक्ष फैठक कक्ष बन्दण फणङ्जिय 
जणनङ्टऩयेभण थित: उऩणध्मक्षरे फैठक स चणरन गनेछ।  

(६) अध्मक्ष य उऩणध्मक्ष दङ्टिै फैठक चङ्झरयिेको सभमभण फणङ्जिय 
जणनङ्टऩयेभण दपण १५ को उऩदपण (४) फभोङ्ञजभको सदथमरे फैठक 
स चणरन गनेछ।  

 

ऩङ्चयच्छेद – 3 

व्मिथथणऩन कणमाङ्जिङ्झध 

 
१७. सिमोग सङ्झभङ्झत: (१) फैठक सचालणकरनभण सिमोग ऩङ्टमणाउन े उद्देश्मरे 

अध्मक्षको सिमोगको रणगी उऩणध्मक्ष ऩदेन उऩणध्मक्ष यिने य ङ्झनिणाङ्ञचत 
दरकण प्रङ्झतङ्झनङ्झधिरूको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि िङ्टन ेगयी फढीभण सणत जनण सबणकण 
सदथम यिने गयी सबण सचालणरन सिमोग सङ्झभङ्झत गठन िङ्टनेछ । 

  (२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे अध्मक्षरणई सबण 
स चणरनभण सिमोग ऩङ्टर् मणउन आिश्मक यणम ऩयणभशा ङ्छदनेछन।्  

(३) सिमोग सङ्झभङ्झतको सङ्ञचि सबणको सङ्ञचि यिनेछ।  
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१८. कणमासूची य सभमणिङ्झध प्रकणशन् अध्मक्षको ङ्झनदेशणनङ्टसणय सबणको सङ्ञचिरे 
कणमासूची य सभम तणङ्झरकण अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभ तमणय गनेछ य त्मसको 
एक प्रङ्झत सणभणन्मतमण २४ घण्टण अगणिै प्रत्मेक सदथमरे प्रणप्त गने गयी 
सूचनण उऩरब्ध गयणउनङ्ट ऩनेछ। 

१९. सभमणिङ्झध ङ्झनधणायण: (१) अध्मक्षरे फैठकभण ऩेश िङ्टने प्रथतणि भणङ्झथ 
छरपर गना सदथमिरूकण रणङ्झग सभमणिङ्झध ङ्झनधणायण गनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको सभमणिङ्झध सभणप्त बएऩङ्झछ 
मस ऐनभण अन्मथण रेङ्ञखएकोभण फणिेक सणभणन्मतमण अध्मक्षरे अन्म 
ङ्जिवमभण छरपर िङ्टन नङ्छदई सो ङ्जिवमको टङ्टङ्गो रगणउन आिश्मक सफै 
ङ्जिधेमक िण प्रथतणि ङ्झनणामणथा फैठकभण प्रथतङ्टत गनेछ। 

२०. सबणभण ङ्जिधेमक ऩेश गनङ्टाऩूिा ङ्जिधेमक तजङ्टाभण गदणा अऩनणइन ेकणमाङ्जिङ्झध: 
(१) सबणभण ङ्जिधेमक ऩेश गनङ्टाऩूिा ङ्जिधेमक तजङ्टाभण गदणा अन्म कङ्ट यणको 
अङ्झतङ्चयक्त सणभणन्मतमण देिणमफभोङ्ञजभ गनङ्टाऩनेछ:- 

(क) नेऩणरको सॊङ्जिधणन य सॊघीम कणनून तथण प्रदेश कणनून, 
(ख) सिोच्च अदणरतफणट प्रङ्झतऩणङ्छदत ङ्झसद्धणन्त, 
(ग) सॊघीम सॊसद् िण प्रदेश सबणरे त्मथतै ङ्जिवमभण गयेको 

आधणयबतू कणनूनको व्मिथथण, 
(घ) नेऩणररे अन्तयणाङ्जष्ट्रम थतयभण जनणएको प्रङ्झतिद्धतण, 
(ङ) सम्फङ्ञन्धत थथणनीम तिरे ङ्झनभणाण गयेको अन्म थथणनीम 

कणनूनिरूसॉगको अनङ्टकङ्ट रतण, 
(च) ङ्झसभणनण जोङ्झडएको अको थथणनीम तिको सणझण चणसो य 

ङ्जितको ङ्जिवम,  
(छ) सॊघ, प्रदेश य थथणनीम तिफीचको सिकणङ्चयतण, 

सिअङ्ञथतत्ि य सभन्िम, 
(ज) कणमाऩणङ्झरकणरे ङ्झनधणायण गयेकण अन्म आिश्मक 

नीङ्झतिरू।  
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(२) सबणरे नेऩणरको सॊङ्जिधणनको अनङ्टसूची  ८ य ९ य आङ्झथाक 
अङ्झधकणयसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिवमभण थथणनीम कणनून ङ्झनभणाण गदणा त्मथतो 
ङ्जिवमभण सॊघीम सॊसद िण प्रदेश सबणरे फनणएको कणनून य सॊघफणट जणयी 
बएको नीङ्झत, भणऩदण्ड प्रङ्झतकूर निङ्टन े गयी ङ्झनभणाण  
गनङ्टाऩनेछ।   

(३) एक थथणनीम तिफणट अको थथणनीम ति िण प्रदेशको के्षत्रणभण 
िङ्टने िथतङ्टको ढङ्टिणनी िण सेिणको ङ्जिथतणयभण कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको फणधण अियोध 
गने िण कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको कय िण दथतङ्टय रगणउने िण त्मथतो िथतङ्टको 
ढङ्टिणनी िण सेिण ङ्जिथतणयभण बेदबणि गने गयी थथणनीम कणनूनको भथमौदण 
तजङ्टाभण गना ऩणइन ेछैन। 

(४) सबणरे फनणएको ऐन, कणनून, सॊङ्जिधणन, सॊघीम कणनून, प्रदेश 
कणनून तथण प्रचङ्झरत ऐन/कणनूनसॉग फणङ्ञझएको िकभण थित खणयेज 
िङ्टनेछ। 

(५) अन्म आिश्मक प्रकृमण गणउॉऩणङ्झरकण/नगयऩणङ्झरकणको 
ङ्झनणामफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

२१. आिश्मकतणको  ऩङ्जिचणन गने: (१) कणनून भथमौदण तजङ्टाभण गदणा गणउॉ/ 
नगय कणमाऩणङ्झरकणरे देिणमकण ङ्जिवमको ङ्जिश्लकेवण गयी भथमौदण तजङ्टाभण 
गनङ्टा ऩनेछ:-  

(क) कणनून फनणउनङ्ट ऩने उद्देश्म, आधणय य कणयण,  
(ख) सम्फङ्ञन्धत ङ्जिवमभण सॊघीम िण प्रदेश कणनून बए 

नबएको, 
(ग) ङ्ञजारणङ्झबत्रणकण य अन्म थथणनीम तिभण त्मस सम्फन्धी 

थथणनीम कणनून ङ्झनभणाण बए नबएको,  
(घ) कणनून फनेऩङ्झछ िणङ्झसर गना खोङ्ञजएको उऩरब्धी,  
(ङ) कणनून कणमणान्िमनको रणङ्झग आिश्मक ऩने सॊमन्त्रण 

तथण आङ्झथाक स्रोत, 
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(च) ङ्जिधेमकको भथमौदणभण यिने भङ्टतम-भङ्टतम प्रणिधणन,  
(छ) ऐन सॊशोधनको रणङ्झग ङ्जिधेमकको भथमौदण तजङ्टाभण गदणा 

सॊशोधन गनङ्टा ऩयेको आधणय य कणयणसङ्जितको तीन 
भिरे ङ्जिियण।  

२२. सङ्झभङ्झत गठन गने: (१) गणउॉ/नगय कणमाऩणङ्झरकणरे ङ्जिधेमकको भथमौदण 
तजङ्टाभण गनाको रणङ्झग गणउॉ/नगय कणमाऩणङ्झरकणकण अध्मक्ष/प्रभङ्टख िण 
उऩणध्मक्ष/उऩप्रभङ्टखको सॊमोजकत्िभण त्मस के्षत्रणभण ज्ञणन बएकण 
गणउॉ/नगय कणमाऩणङ्झरकणकण सदथम तथण सबणकण सदथम भध्मेफणट 
सॊमोजक सङ्जित फढीभण सणत जनणको एक कणनून तजङ्टाभण भथमौदण सङ्झभङ्झत 
गठन गनेछ। 

 (२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतभण थथणनीम तिभण 
उऩरब्ध बएसम्भ कणनून य सम्फङ्ञन्धत के्षत्रणभण ङ्जिज्ञतण िणङ्झसर गयेकण 
व्मङ्ञक्तरणई सभेत आभङ्ञन्त्रणत सदथमको रूऩभण सिबणगी गयणउन 
सङ्जकनछे।   

(३) त्मथतो सङ्झभङ्झतरे कङ्ट न-कङ्ट न ङ्जिवमकण कणनूनको भथमौदण गनङ्टा 
ऩने िो मङ्जकन गयी ङ्जिधेमकको भथमौदण गनङ्टा ऩनेछ।  

२३. सङ्टझणफ सॊकरन गना सङ्जकन:े (१) ङ्जिधेमकको भथमौदण तमणय बएऩङ्झछ 
त्मथतो भथमौदणभण प्रत्मेक िडणफणट िडणफणसीको य अन्म 
सयोकणयिणरणफणट सङ्टझणफ सॊकरन गना सङ्जकनेछ। तय थथणनीम तिरे 
कय रगणउने ङ्जिवम, थथणनीम सङ्ञचालत कोव य थथणनीम यणजश् ि य व्ममको 
अनङ्टभणनसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिवमभण सैद्धणङ्ञन्तक रूऩभण भणत्रण छरपर गयणई 
सङ्टझणि सॊकरन गना सङ्जकनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रणप्त िङ्टन आएको सङ्टझणि सङ्जितको 
प्रङ्झतिेदन तोङ्जकएको सभमङ्झबत्रण सम्फङ्ञन्धत िडण सङ्झभङ्झतरे गणउॉ/नगय 
कणमाऩणङ्झरकणरणई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  
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(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ ङ्जिधेमकको भथमौदणभण िडण 
सङ्झभङ्झतभणपा त प्रणप्त िङ्टन आएकण सङ्टझणफिरूको अध्ममन गयी गणउॉ/नगय 
कणमाऩणङ्झरकणरे ङ्जिधेमकको भथमौदणरणई आिश्मकतण  अनङ्टसणय ऩङ्चयभणजान 
गयी भथमौदण सङ्झभङ्झतरणई ङ्छदनङ्ट  ऩनेछ।  

२४. कणमाऩणङ्झरकणफणट ङ्जिधेमकको भथमौदण थिीकृङ्झत: (१) कङ्ट नै ङ्जिधेमकको 
भथमौदण तमणय बएऩङ्झछ त्मथतो भथमौदणरणई भथमौदण सङ्झभङ्झतकण 
सॊमोजकरे गणउॉ/नगय कणमाऩणङ्झरकण  सभक्ष प्रथतङ्टत गनङ्टा ऩनेछ । त्मसयी 
भथमौदण प्रथतङ्टत गदणा ङ्जिधेमक भथमौदण गनङ्टाको कणयण य उद्देश्म सभेत 
उारेख गनङ्टा ऩदाछ।   

  (२) कणमाऩणङ्झरकणरे त्मथतो भथमौदणरणई गणउॉ/नगय 
कणमणाऩणङ्झरकणद्धणयण गङ्छठत ङ्जिधेमक सङ्झभङ्झतभण िण सोिी उद्देश्मकण ङ्झनङ्ञम्त 
गठन िङ्टने सङ्झभङ्झतभण अध्ममन य सङ्टझणिकण ङ्झनङ्ञम्त ऩठणउन सक्नेछ। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतफणट प्रणप्त सङ्टझणि 
प्रङ्झतिेदनको अध्ममन गयी कणमाऩणङ्झरकणरे त्मथतो भथमौदणरणई अङ्ञन्तभ 
थिीकृङ्झत प्रदणन गनेछ।  

(४) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको ङ्जिधेमकको भथमौदण 
गणउॉ/नगय कणमाऩणङ्झरकणफणट थिीकृङ्झत बएऩङ्झछ सबणभण ऩेश गना अध्मक्ष 
िण प्रभङ्टखरे उऩणध्मक्ष/उऩप्रभङ्टख िण कणमाऩणङ्झरकणको कङ्ट नै सदथमरणई 
तोक्नेछ य त्मथतो सदथमरे सबणको फैठक िथनङ्ट ऩणॉच ङ्छदनऩूिा नै 
सङ्ञचिरणई ङ्झरङ्ञखत सूचनण ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभको  सूचनण सङ्ञचिरे ङ्जिधेमक दतणा 
ङ्जकतणिभण दतणा गनङ्टा ऩनेछ।  

२५. ङ्जिधेमकको भथमौदण सबणभण ऩेश गदणा सॊरग्न गनङ्टा ऩने ङ्जिियण: सबणभण 
ऩेश गने ङ्जिधेमकको भथमौदणकण सणथभण देिणमको ङ्जिियण सॊरग्न गनङ्टा 
ऩनेछ:- 

(क) ङ्जिधेमकको उद्देश्म य कणयण, 
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(ख) ङ्जिधेमक ऐन फनेऩङ्झछ आङ्झथाक व्ममबणय िङ्टन ेयिेछ बन े
त्मसको खचा व्मिोने स्रोत खङ्टरणइएको ङ्जिियण, 

(ग) कङ्ट नै ङ्जिधेमकभण ङ्झनमभ फनणउने अङ्झधकणय प्रत्मणमोजन 
गने प्रणिधणन यिेको बए त्मसको कणयण सङ्जितको 
ङ्जिियण,  

(घ) सॊशोधन ङ्जिधेमकको िकभण सॊशोधन गनङ्टा ऩयेको 
आधणय य कणयण सङ्जितको तीन भिरे ङ्जिियण। 

२६. ङ्जिधेमक दतणा: अङ्झधिेशनको फैठक फथनङ्टबन्दण ऩणॉच ङ्छदन अगणिै सबणभण 
छरपर गनङ्टाऩने प्रत्मेक ङ्जिधेमक, ङ्जिधेमक प्रथतङ्टत कतणारे दतणा गयी 
सोको प्रङ्झत तीन ङ्छदन ङ्झबत्रण सदथमिरूरणई उऩरब्ध गयणउनङ्ट ऩनेछ य 
ङ्जिधेमक दतणा सम्फन्धी आिश्मक व्मिथथण सङ्ञचिरे गनेछ। 

२७. ङ्जिधेमक सबणसभक्ष प्रथतङ्टत गने कणमाङ्जिङ्झध: (१) ङ्जिधेमक सबणभण छरपर 
गनङ्टाऩूिा अध्मक्षभणपा त ङ्जिधेमक प्रथतङ्टतकतणारे सबणसभक्ष ङ्जिधेमक प्रथतङ्टत 
गने अनङ्टभङ्झत भणग्नङ्ट ऩनेछ।  

 (२) त्मथतो अनङ्टभङ्झतकण ङ्झनङ्ञम्त प्रथतणि प्रथतङ्टत बएऩङ्झछ अध्मक्षरे 
तत्कणर ङ्झनणामणथा प्रथतङ्टत गनङ्टाऩनेछ य सो प्रथतणि ऩणङ्चयत बएभण सैद्धणङ्ञन्तक 
छरपरकण ङ्झनङ्ञम्त सदथमिरूरणई फोान ङ्झनङ्ञित सभम प्रदणन गनङ्टाऩनेछ।  

(३) सबणभण ङ्जिधेमक उऩय बएकण छरपरभण उठेकण प्रश्निरूको 
जिणप ङ्छदन ङ्जिधेमक प्रथतङ्टतकतणारणई अध्मक्षरे सभम प्रदणन गनेछ।  

(४) ङ्जिधेमक प्रथतङ्टतकतणारे जिणप ङ्छदएऩङ्झछ ङ्जिधेमक उऩयको 
छरपर सभणप्त िङ्टनछे। 

(५) सबणभण प्रथतङ्टत गङ्चयएकण सिै ङ्जिधेमकिरूको अङ्झबरेखको 
ढणॉचण अनङ्टसूची-४ फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ।   

२८. ङ्जिधेमकभण सॊशोधनको प्रथतणि: (१) दपण २७ को प्रकृमण सभणप्त 
बएऩङ्झछ त्मथतो ङ्जिधेमकभण सॊशोधन ऩेश गना चणिने सदथमिरूकण ङ्झनङ्ञम्त 
घङ्जटभण २४ घण्टणको सभम प्रदणन गङ्चयनछे।  
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 (२) सॊशोधन प्रथतणिको ढणॉचण अनङ्टसूची-२ फभोङ्ञजभको िङ्टनेछ।  
(३) सॊशोधनको प्रथतणि सबणकण सङ्ञचिरणई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  
(४) प्रणप्त सॊशोधनिरूको ङ्जिियण सङ्ञचिरे सिै सदथमिरूरणई 

ङ्जितयण गनङ्टा ऩनेछ।  
(५) सॊशोधनकतणारे देिणमकण शतािरूको अधीनभण यिी सॊशोधन 

प्रथतणि ऩेश गनङ्टा ऩनेछ:-   

(क) सॊशोधन ङ्जिधेमकको ङ्जिवमसॉग सम्फङ्ञन्धत िङ्टन ङ्टऩदाछ,  
(ख) सॊशोधन अष्ट्ऩथट, भ्रणभक एिॊ ङ्झनयथाक िङ्टन ङ्ट िङ्टॉदैन,  
(ग) सॊशोधन ङ्जिधेमकको कङ्ट न दपण उऩदपण िण 

खण्डिरूरणई िटणउन,े थप्न े िण शब्द, िणक्य, अॊक, 
अक्षय िेयपेय गने िो थऩि िङ्टन ङ्ट ऩदाछ,  

(घ) एउटै ङ्जिवमभण एक बन्दण फढी सॊशोधन ऩये त्मसरणई 
एङ्जककृत गने अङ्झधकणय अध्मक्षरणई िङ्टनेछ। 

२९. सॊशोधन प्रथतणिसम्फन्धी कणमाङ्जिङ्झध: (१) सॊशोधनको सभम सङ्जकएऩङ्झछ 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जिधेमक दपणिणय छरपरकण रणङ्झग सबणद्वणयण गङ्छठत ङ्जिधणमन 
सङ्झभङ्झतभण ऩठणउने िण सबणभण नै छरपर गने प्रथतणि ङ्झनणामणथा प्रथतङ्टत 
गङ्चयनेछ।  

 (२) सङ्झभङ्झतभण ऩठणइएको सॊशोधन प्रथतणि उऩय छरपर गयी 
सङ्झभङ्झतरे सॊशोधन कतणाको सभेत ऩयणभशा ङ्झरई आफ्नो प्रङ्झतिेदन 
अध्मक्षरे तोकेको सभमङ्झबत्रण सङ्झभङ्झतकण सबणऩङ्झत िण अध्मक्षरे तोकेको 
सङ्झभङ्झतको सदथमरे सबणको फैठकभण प्रथतङ्टत गनेछ।  

(३) सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतिेदन उऩय छरपरभण बणग ङ्झरन चणिन े
सदथमिरूरणई अध्मक्षरे सभम प्रदणन गनेछ। त्मथतो छरपरभण उठेकण 
प्रश्नको जिणप ङ्जिधेमक प्रथतङ्टत कतणा सदथमरे ङ्छदनछे।  
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(४) ङ्जिधेमक भणङ्झथको छरपर सभणप्त बएऩङ्झछ छरपरभण 
उठेकण ङ्जिवमको गणङ्ञम्बमातण िेयी अध्मक्षरे आिश्मक ठणनेभण सबणको 
अनङ्टभती ङ्झरइ ऩून: सङ्झभङ्झतभण ऩठणउन सक्नछे।  

(५) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ जिणप ङ्छदॉदण ङ्जिधेमक प्रथतङ्टत कतणा 
सदथमरे कङ्ट नै िण सिै दपण थिीकणय िण अथिीकणय गयेको जणनकणयी ङ्छदन 
सक्नेछ। 

(६) ङ्जिधेमकभण ऩयेकण सॊशोधनिरूभण सबणभै छरपर गने प्रथतणि 
ऩणङ्चयत बएभण सबणध्मक्षरे प्रत्मेक सॊशोधनकतणा सदथमरणई आफ्नो 
सॊशोधनभण केङ्ञन्रत यिेय छरपरभण बणग ङ्झरन सभम प्रदणन गनेछ । 
सभम अध्मक्षरे तोके फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ।  

(७) उऩदपण (६) फभोङ्ञजभको छरपर सभणप्त बएऩङ्झछ उऩदपण 
(३) य (५) को प्रकृमण अिरम्फन गङ्चयनेछ।  

(८) सॊशोधन उऩयकण छरपरभण बणग ङ्झरने य प्रथतङ्टतकतणा 
सदथमरे जिणप ङ्छदने क्रभ सङ्जकएऩङ्झछ सबणध्मक्षरे सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतिेदन 
बए सो प्रङ्झतिेदनरणई ङ्झनणामणथा प्रथतङ्टत गनङ्टाऩनेछ।  

(९) उऩदपण (८) फभोङ्ञजभको प्रथतणि ऩणङ्चयत बए ऩिणत 
सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतिेदन ङ्जिधेमकको अङ्ग फनकेो घोवणण गनङ्टा ऩनेछ।  

(१०) सदथमरे यणखेकण ङ्जिधेमक उऩयको सॊशोधनको प्रथतणि 
सबणभै छरपर बएको अिथथणभण छरपर सङ्जकएऩङ्झछ प्रत्मेक 
सदथमरणई आफ्नो सॊशोधन ङ्जपतणा ङ्झरन चणिे ङ्जपतणा ङ्झरन सभम ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ य सॊशोधन प्रथतणि ङ्जपतणा नङ्झरए त्मथतो प्रथतणि ङ्झनणामणथा प्रथतङ्टत 
गनङ्टा ऩनेछ।  

 (११) उऩदपण १० फभोङ्ञजभ ङ्झनणामणथा प्रथतङ्टत गङ्चयएको प्रथतणि 
ऩणङ्चयत बएऩङ्झछ त्मथतो सॊशोधन प्रथतणि सम्फङ्ञन्धत ङ्जिधेमकको अङ्ग 
िङ्टनेछ।  

(१२) अन्म प्रकृमण सबणरे तोके फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ।  
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ऩङ्चयच्छेद – 4 

ङ्जिधेमक ऩणङ्चयत गने कणमाङ्जिङ्झध 

 
३०. ङ्जिधेमक ऩणङ्चयत गने कणमाङ्जिङ्झध: (१) सॊशोधन प्रथतणि ऩणङ्चयत गने प्रकृमण 

अन्त्म बएऩङ्झछ कङ्ट नै सॊशोधन प्रथतणि ऩणङ्चयत बएभण सो सभेत उारेख 
गयी अध्मक्षरे ङ्जिधेमककण सफै दपण, अनङ्टसूची, प्रथतणिनण, नणभ य 
प्रणयम्बरणई अरग-अरग प्रथतणिको रूऩभण ङ्झनणामणथा प्रथतङ्टत गनङ्टाऩनेछ। 

 (२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रत्मेक ऩटक ङ्झनणामणथा प्रथतङ्टत 
गङ्चयएको प्रथतणि ऩणङ्चयत िङ्टने क्रभभण ऩटकैङ्जऩच्छे ङ्जिधेमकको अङ्ग 
फनणइनेछ।  

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ प्रथतणि ऩणङ्चयत बएऩङ्झछ ङ्जिधेमककण 
सिै दपण, अनङ्टसूची, प्रथतणिनण, नणभ य प्रणयम्ब अध्मक्षरे एकैऩटक 
ङ्जिधेमकको अङ्ग फनेको घोवणण गनेछ।  

(४) उऩदपण (३) को प्रकृमण सभणप्त बएऩङ्झछ ङ्जिधेमक प्रथतङ्टतकतणा 
सदथमरणई प्रथतङ्टत ङ्जिधेमक ऩणङ्चयत गङ्चयमोस ् बङ्झन प्रथतणि प्रथतङ्टत गना 
अध्मक्षरे अनङ्टभङ्झत प्रदणन गनेछ।  

(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभको प्रथतणि प्रथतङ्टत बएऩङ्झछ 
सबणध्मक्षरे उक्त प्रथतणि ऩणङ्चयत गङ्चयमोस ्बङ्झन ङ्झनणामणथा प्रथतङ्टत गनेछ।  

(६) उऩदपण (५) फभोङ्ञजभको प्रथतणि ऩणङ्चयत बएऩङ्झछ सबणध्मक्षरे 
प्रथतङ्टत ङ्जिधेमकको नणभसभेत उारेख गयी ङ्जिधेमक ऩणङ्चयत बएको घोवणण 
गनेछ। 

३१. ङ्जिधेमक ङ्झनष्ट्कृम िङ्टन ेअिथथण: देिणमको अिथथणभण ङ्जिधेमक िण सॊशोधन 
प्रथतणि िण अन्म प्रथतणि ङ्झनष्ट्कृम िङ्टनेछ। 

(क) ङ्जिधेमक िण सॊशोधन प्रथतङ्टत कतणारे ङ्जिधेमक ङ्जपतणा 
ङ्झरएभण, 

(ख) सबणफणट अथिीकृत बएभण,  
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(ग) प्रथतङ्टतकतणारे ङ्जिधेमक सबणभण प्रथतङ्टत नगयेभण,  
(घ) सबणको कणमाकणर सभणप्त बएभण। 
 

ऩङ्चयच्छेद – 5 
िणङ्जवाक फजेट नीङ्झत तथण कणमाक्रभसम्फन्धी कणमाङ्जिङ्झध 

 
३२. िणङ्जवाक फजेट, नीङ्झत तथण कणमाक्रभ य ङ्जिधेमकसम्फन्धी कणमाङ्जिङ्झध: (१) 

गणउॉ/नगय सबणसभक्ष कणमाऩणङ्झरकणको फजेट तथण कणमाक्रभ तजङ्टाभण 
सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे िण सॊमोजक अनङ्टऩङ्ञथथत यिेभण सॊमोजकरे तोकेको 
सदथमरे गणउॉ/नगय कणमाऩणङ्झरकणरे थिीकृत गयेको िणङ्जवाक फजेट, नीङ्झत 
तथण कणमाक्रभ अध्मक्षको अनङ्टभङ्झतरे प्रथतङ्टत गनेछ।  

 (२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सबणसभक्ष प्रथतङ्टत गङ्चयएको िणङ्जवाक 
फजेट, नीङ्झत तथण कणमाक्रभभण देिणमकण ङ्जिवमिथतङ्ट उारेख गनङ्टा ऩनेछ।  

(क) चणरू आ.ि.को अनङ्टभणङ्झनत यणजश् ि य व्ममको अनङ्टभणन, 
(ख) चणरू आ.ि.को िजेट घणटण बए त्मसको अिथथण य 

घणटण ऩूङ्झता गने ङ्जिङ्झध, 
(ग) आगणभी आ.ि.को यणजश् ि य व्ममको अनङ्टभणन, 
(घ) चणरू खचाको ङ्जिवमगत ङ्जिियण, 
(ङ) ऩूॉजीगत खचाको ङ्जिङ्झबन् न शीवाक कणमाक्रभभण ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत 

यकभ, 
(च) प्रणप्त िङ्टन सक्ने उऩरङ्ञब्धको ङ्जिश् रेवण, 
(ज) सम्बणिनण य च ङ्टनौङ्झत। 

३३. ङ्जिङ्झनमोजन ङ्जिधेमक, अथा ङ्जिधेमक, ऩूयक अनङ्टभणन य ऩेश्की ङ्जिधेमक 
सम्फन्धी कणमाङ्जिङ्झध: (१) दपण ३२ फभोङ्ञजभ फणङ्जवाक फजेट, नीङ्झत तथण 
कणमाक्रभ प्रथतङ्टत बई सकेऩङ्झछ फजेट, नीङ्झत तथण कणमाक्रभ ऩेश गने 
सदथमरणई तत्कणर फथन े सबणको अको फैठकभण कणमाऩणङ्झरकणफणट 
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थिीकृत अथा ङ्जिधेमक य ङ्जिङ्झनमोजन ङ्जिधेमक अध्मक्षको अनङ्टभतीरे 
छङ्टिणछङ्ट िै प्रथतणिको रूऩभण प्रथतङ्टत गनेछ।  

 (२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको प्रथतणि प्रथतङ्टत गनङ्टाअङ्ञघ ङ्जिधेमककण 
सम्फन्धभण प्रथतङ्टतकतणा सदथमरणई सॊङ्ञक्षप्त भन्तव्म ङ्छदन अध्मक्षरे सभम ङ्छदनेछ।  

(३) प्रथतणि प्रथतङ्टत बएऩङ्झछ अथा ङ्जिधेमककण सम्फन्धभण छरपर 
प्रणयम्ब िङ्टनेछ।  

(४) छरपरभण फोान चणिने सदथमरणई अध्मक्षरे सभम ङ्झनधणायण 
गयी छरपरभण बणग ङ्झरन अनङ्टभङ्झत ङ्छदनेछ।   

(५) छरपर सभणप्त बएऩङ्झछ छरपरभण उठेकण प्रश् निरूको 
जिणप ङ्छदन प्रथतणि प्रथतङ्टतकतणा सदथम िण ङ्झनजरे तोकेको 
कणमाऩणङ्झरकणको अन्म कङ्ट नै सदथमरणई अध्मक्षरे अनङ्टभङ्झत ङ्छदनेछ। 

(६) प्रथतङ्टत ङ्जिधेमककण सिै दपण, अनङ्टसूची, प्रथतणिनण, नणभ य 
प्रणयम्बरणई अरग-अरग प्रथतणिको रूऩभण अध्मक्षरे ङ्झनणामणथा प्रथतङ्टत 
गनेछ। 

(७) उऩदपण (६) फभोङ्ञजभको प्रथतणि ऩणङ्चयत बएऩङ्झछ ङ्जिधेमककण 
दपण, अनङ्टसूची, प्रथतणिनण, नणभ य प्रणयम्बरणई अरग-अरग ढॊगरे 
अध्मक्षरे ङ्जिधेमकको अङ्ग फनेको घोवणण  गनेछ। 

(८) उऩदपण (७) फभोङ्ञजभको प्रकृमण सभणप्त बएऩङ्झछ उक्त 
प्रथतणि ऩणङ्चयत गङ्चयमोस ् बङ्झन प्रथतणि प्रथतङ्टतकतणा सदथमरणई अध्मक्षरे 
अनङ्टभङ्झत ङ्छदनेछ। 

(९) उऩदपण (८) फभोङ्ञजभको प्रकृमण सभणप्त बएऩङ्झछ प्रथतङ्टत 
प्रथतणि अध्मक्षद्वणयण ङ्झनणामणथा प्रथतङ्टत िङ्टनछे।  

(१०) उऩदपण (९) फभोङ्ञजभको प्रथतणि ऩणङ्चयत बएऩङ्झछ अध्मक्षरे 
ङ्जिधेमकको ऩङ्टयण नणभ सभेत िणचन गयी ङ्जिधेमक ऩणङ्चयत बएको घोवणण 
गनेछ। 
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(११) भणङ्झथकण उऩदपणिरूभण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बएऩङ्झन 
अध्मक्षरे सबणको अनङ्टभती ङ्झरइ अथा ङ्जिधेमक य ङ्जिङ्झनमोजन दङ्टिै ङ्जिधेमक 
उऩय एकैऩटक छरपर गयणउन सक्नछे।  

(१२) अन्म प्रकृमण सबणरे तोकेफभोङ्ञजभ िङ्टनछे।   

३४. ऩेश्की ङ्जिधेमक य ऩूयक अनङ्टभणन सम्फन्धी कणमाङ्जिङ्झध: (१) कणमाऩणङ्झरकणरे 
ऩेश्की ङ्जिधेमक िण ऩूयक अनङ्टभणन सबणभण प्रथतङ्टत गना आिश्मक ठणनेभण 
कणमाऩणङ्झरकणको तोङ्जकएको कङ्ट नै सदथमरे सबण सभक्ष ङ्जिधेमक प्रथतङ्टत 
गनेछ।  

 (२) ऩेश्की खचा य ऩङ्टयक अनङ्टभणन सम्फन्धी ङ्जिधेमक ऩेश गदणा 
नेऩणरको सॊङ्जिधणनको धणयण १२१ य १२२ को अिथथण य शतािरूरणई 
ऩणरनण गनङ्टा ऩनेछ। 

(३) ऩेश्की खचा य ऩूयक अनङ्टभणन सम्फन्धी ङ्जिधेमक सबणभण 
छरपर िङ्टने य ऩणङ्चयत िङ्टने प्रकृमण मसै ऐनकण अन्म दपणिरूभण 
उारेङ्ञखत ङ्जिधेमक ऩणङ्चयत गने कणमाङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ िङ्टनछे। 

 

३५. सदथमिरूको ङ्जिशवेणङ्झधकणय: मस ऐन फभोङ्ञजभ गणउॉ/नगय सबणभण कङ्ट नै 
सदथमरे कङ्ट नै ङ्जिवमभण व्मक्त गयेको कङ्ट नै कङ्ट यण िण भतरणई ङ्झरएय 
कङ्ट नैऩङ्झन सदथमरणई ऩक्रणउ गङ्चयने, थङ्टनणभण यणङ्ञखने िण ङ्झनजउऩय कङ्ट नै 
अदणरतभण कणयफणिी चरणईन ेछैन। 

   तय कङ्ट नै  पौजदणयी अङ्झबमोगभण ऩक्रणउ गना मस ऐनरे कङ्ट नै 
फणधण ऩङ्टर् मणएको भणङ्झनने छैन। सबणको कङ्ट नै सदथम अङ्झधिेशन अिङ्झधभण 
ऩक्रणउ गङ्चयएभण ऩक्रणउ गने अङ्झधकणयीरे त्मसको सूचनण सम्फङ्ञन्धत 
सबणको अध्मक्षतण गने व्मङ्ञक्तरणई तङ्टरुन्त ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  
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ऩङ्चयच्छेद – 6 

ङ्जिवमगत सङ्झभङ्झत सम्फन्धी कणमाङ्जिङ्झध 

 

३६. सबणद्वणयण गठन िङ्टन े ङ्जिवमगत सङ्झभङ्झत: कणमाऩणङ्झरकणरणई सबणभणपा त 
जनतणप्रङ्झत उत्तयदणमी फनणउन य कणमाऩणङ्झरकणकण कणभ कणयिणिीको 
ङ्झनयन्तय ङ्झनगयणनी गना सबणद्वणयण देिणमफभोङ्ञजभकण ङ्जिवमगत सङ्झभङ्झतिरू 
गठन िङ्टनेछन।् 

क्र.सॊ
. 

सङ्झभङ्झतको नणभ कणमाक्षते्रण 

१ अथा तथण सणिाजङ्झनक 
रेखण सङ्झभङ्झत 

यणजश् ि य कय, ङ्जिङ्झबङ्ङ मोजनण 
कणमणान्िमनको अिथथणभण खङ्चयद रगणमतकण 
ङ्जिवमभण िङ्टने य िङ्टनसक्ने अङ्झनमङ्झभततण य 
फेरुजङ्ट 

२ ङ्जिधणमन सङ्झभङ्झत सबणभण प्रथतङ्टत बइ ङ्जिधणमन सङ्झभङ्झतभण ऩेश 
िङ्टन आएकण ङ्जिधेमकिरू 

३ सणभणङ्ञजक सङ्झभङ्झत ङ्ञशक्षण, थिणथथ्म, असणिणम फणरफणङ्झरकण, 
ज्मेष्ठ नणगङ्चयक, अऩणङ्गतण बएकण व्मङ्ञक्त, 
दङ्झरत, ङ्झसभणन्तकृत, खेरकङ्ट द, बणवण, ङ्झरऩी, 
सॊथकृङ्झत, रङ्झरतकरण, धभा 

४ सङ्टशणसन तथण 
थथणनीम सेिण सङ्झभङ्झत 

कभाचणयी प्रशणसन, प्रदणन गङ्चयने सेिणको 
थतय, सेिणको स चणरन, आमोजनण 
स चणरन 

५ कृङ्जव, ऩमाटन, 
ऩूिणाधणय तथण 
प्रणकृङ्झतक श्रोत 
सङ्झभङ्झत 

िन, फकृ्षणयोऩण, िन्मजन्तङ्ट, जरश्रोत उजणा 
खङ्झनजऩदणथा, प्रणकृङ्झतक ङ्जिऩद्, छणडण 
चौऩणमण, कृङ्जव, ऩमाटन, ऩूिणाधणय ङ्जिकणस 
तथण ङ्झनभणाण 
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३७. ङ्जिवमगत सङ्झभङ्झतकण कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय: (१) सबणद्ऩणयण गठन िङ्टन े
ङ्जिवमगत सङ्झभङ्झतकण कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय देिणम फभोङ्ञजभ यिनेछन:्-  

(क) आफ्नो ङ्जिवमगत के्षत्रण अन्तगात कणमाऩणङ्झरकणरे सम्ऩणदन 
गयेकण िण बङ्जिष्ट्मभण गनङ्टाऩने कणमािरूको अनङ्टगभन गने, 

(ख) आिश्मक ऩये सम्फङ्ञन्धत ङ्जिवमकण कणगजऩत्रणको 
छणॉमणप्रङ्झत भणग्न,े आिश्मक जणॉचफङ्टझ गने, 

(ग)  सम्बि बएसम्भ थथरगत अध्ममन गने, 
(घ) सङ्झभङ्झतको अध्ममन ङ्जिश् रेवणफणट उऩमङ्टक्त देङ्ञखएकण 

ङ्जिवमभण कणमाऩणङ्झरकणरणई उऩमङ्टक्त सङ्टझणि ऩयणभशा य  
ङ्झनदेशन ङ्छदन,े 

(ङ)  ङ्जिवमगत सङ्झभङ्झतिरूरे गयेकण कणमािरूको प्रगङ्झत 
गणॉउ/नगय सबणभण ऩेश गने । 

(च)  सबणरे तोकेकण अन्म आिश्मक कणमा गने। 

३८. सङ्झभङ्झत सम्फन्धी अन्म व्मिथथण: )१(  कणमाऩणङ्झरकणरे तोकेको कभाचणयी 
ङ्जिवमगत सङ्झभङ्झतको सङ्ञचि यिनेछ।  

(२) सबणको फैठकरे आिश्मकतण ऩयेभण ङ्जिवमगत सङ्झभङ्झत फणिेक 
अत्मणिश्मक बएभण कङ्ट नै ङ्जिवमको छणनङ्जिन िण अध्ममन सङ्झभङ्झत गठन 
गना सक्नछे । त्मथतो सङ्झभङ्झतको सभमणिङ्झध य कणभ कताव्म अङ्झधकणय 
सभेत तोके फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ।  

(३) ङ्जिङ्झबङ्ङ सभङ्टदणम, क्षेत्रण, ङ्झरङ्गको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि िङ्टने गयी प्रत्मेक 
सङ्झभङ्झतभण फढीभण ५ जनण सदथम यिनेछन।् 

(४) सङ्झभङ्झतकण सदथमिरूरे आपू भध्मेफणट सकेसम्भ 
सिासम्भङ्झतरे सिासम्भङ्झत सम्बि नबए फिङ्टभतरे सबणऩङ्झतको चमन 
गनेछन।् 

(५) सङ्झभङ्झतको फैठक सणभणन्मतमण भङ्जिनणको एक ऩटक फथनेछ।  
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(६) कणमाऩणङ्झरकणको ङ्जिवमगत सङ्झभङ्झतकण सॊमोजक यिेकण 
कणमाऩणङ्झरकणकण सदथम सबणद्वणयण गङ्छठत प्रत्मेक ङ्जिवमगत सङ्झभङ्झतभण एक-

एक जनण ऩदेन सदथम यिनछेन।्  

३९. सूचनण ङ्झफनण प्रथतणि ऩेश गना सङ्जकन:े   देिणमकण ङ्जिवमभण सूचनण दतणा 
नगयी प्रथतणि ऩेश गना सङ्जकनेछ:- 

(क) धन्मिणद प्रथतणि, 
(ख) शोक प्रथतणि, 
(ग) फैठक थथगन प्रथतणि, 
(घ) आकङ्ञथभक प्रथतणि। 

४०. फैठकको गोऩङ्झनमतण सम्फन्धी व्मिथथण: (१) सणभणन्मतमण सबण य 
सङ्झभङ्झतको फैठक गोप्म यणख्नङ्टव ऩने बएभण फणिेक ऩत्रणकणय य दशाककण 
रणङ्झग सबणको फैठक खङ्टरण गङ्चयनेछ।  

 (२) ऩत्रणकणय य दशाकको रणङ्झग सङ्टङ्जिधणको प्रफन्ध अध्मक्षको 
ङ्झनदेशनभण सङ्ञचिरे ङ्झभरणउनछे।  

४१. अनङ्टऩङ्ञथथत सदथम: अङ्झधिेशनको अङ्ञन्तभ फैठकभण अध्मक्षरे अनङ्टऩङ्ञथथत 
सदथमको नणभ िणचन गयेय सङ्टनणउनछे। 

 

 

ऩङ्चयच्छेद – 7 

ङ्जिधेमक प्रभणणीकयण तथण प्रकणशन सम्फन्धी कणमाङ्जिङ्झध 

 

४२. आनङ्टवङ्जङ्गक सङ्टधणय: अध्मक्षरे सबणफणट ऩणङ्चयत बएको ङ्जिधेमकभण 
दपणिरूको सॊतमणको क्रभ ङ्झभरणउने तथण बणवणगत शङ्टद्धतणभण सीङ्झभत यिी 
आिश्मक आनङ्टवङ्जङ्गक सङ्टधणय गना सक्नेछ। 

४३. ङ्जिधेमक प्रभणणीकयणको रणङ्झग अद्यणिङ्झधक प्रङ्झत तमणय ऩणने: (१) सबणफणट 
ऩणङ्चयत बएको ङ्जिधेमकरणई सबणको सङ्ञचिरे ऩणङ्चयत बएकण सॊशोधन तथण 
आनङ्टवङ्जङ्गक सङ्टधणय बए त्मथतो सङ्टधणय गयी ङ्जिधेमक ऩणङ्चयत बएको ङ्झभङ्झत 
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सभेत उारेख गयी प्रभणणीकयणको रणङ्झग नेऩणरी कणगजभण चणय प्रङ्झत 
तमणय गनेछ।  (२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ तमणय गङ्चयएको ङ्जिधेमकभण 
ङ्जिधेमक नम्फय सभेत उारेख गयी सबणरे ऩणयीत गयेफभोङ्ञजभ ङ्छठक छ 
बङ्झन सबणको सङ्ञचिरे दथतखत गयी प्रभणणीकयणको रणङ्झग सबण प्रभङ्टख 
सभक्ष ऩेश गनङ्टा ऩनेछ य प्रभणङ्ञणत प्रङ्झतिरू प्रचङ्झरत ऐन फभोङ्ञजभकण 
थथणनभण ऩठणउने िण यणत ने कणभ गनङ्टा ऩदाछ।   

४४. ङ्जिधेमक प्रभणणीकयण य प्रकणशन: (१) सबणफणट ऩणङ्चयत बएको 
ङ्जिधेमकको अङ्ञन्तभ ऩषृ्ठभण ऩङ्टयण नणभ, थय तथण ऩद सभेत उारेख गयी 
अन्म प्रत्मेक ऩषृ्ठभण िथतणक्षय गयी अध्मक्षरे प्रभणणीकयण गनेछ। 
त्मसयी प्रभणणीकयण गदणा ङ्झभङ्झत य ङ्जिधेमक सॊतमण सभेत खङ्टरणउनङ्ट 
ऩनेछ।  

(२)  सबणध्मक्षरे प्रभणणीकयण गनङ्टा अङ्ञघ सबणको सङ्ञचिरे सबणरे 
ऩणङ्चयत गयेफभोङ्ञजभ ङ्छठक छ बनी आफ्नो नणभ, थय य दजणा रेखी 
अध्मक्षसभक्ष ऩेश गदाछङ्ट  बनी ङ्जिधेमकको ऩङ्जिरो ऩणनणभण सिीछणऩ य 
ङ्झभङ्झत उारेख गयी प्रभणङ्ञणत गनङ्टा ऩदाछ।  

(३) सबणफणट ऩणङ्चयत ङ्जिधेमक उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रभणणीकयण 
बएऩङ्झछ ऐन फन् नेछ। 

(४) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्जिधेमक प्रभणणीकयण बएको 
जणनकणयी सबणभण ङ्छदनङ्टको अङ्झतङ्चयक्त ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्रण थथणनीम यणजऩत्रणभण 
प्रकणशन गनङ्टा ऩदाछ। 

(५) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रभणणीकयण बएको ङ्जिधेमकको एक 
प्रङ्झत सबणको अङ्झबरेखभण यणखी अको एक-एक प्रङ्झत सम्फङ्ञन्धत 
कणमाऩणङ्झरकणको कणमणारम, प्रदेशको कणनून सम्फन्धी ङ्जिवम िेने भन्त्रणणरम 
य नेऩणर सयकणयको कणनून, न्मणम तथण सॊसदीम भणङ्झभरण भन्त्रणणरमभण 
ऩठणउनङ्ट ऩनेछ।  
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(६) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रभणणीकयण बएको ङ्जिधेमक थथणनीम 
तिको यणजऩत्रणभण प्रकणशन गनङ्टा ऩनेछ। त्मथतो कणनून कणमाऩणङ्झरकणको 
िेफसणईटभण सभेत यणत न सङ्जकनेछ।  

(७) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्जिधेमक प्रभणणीकयण बएऩङ्झछ 
त्मसकण भङ्टतम भङ्टतम व्मिथथणको फणयेभण थथणनीम सञ्  चणय भणध्मभ िण 
अन्म उऩमङ्टक्त तङ्चयकणफणट प्रचणय प्रसणय गयणउन सङ्जकनेछ। 

४५. ङ्जिधेमक दतणा अङ्झबरेख यणख्नये य िटणउन:े (१) सबणको सङ्ञचिरे सबणभण 
ऩेश गना प्रणप्त बएकण प्रत्मेक ङ्जिधेमकको कबयऩषृ्ठको शीयभण ङ्जिधेमक 
सॊतमण रेङ्ञख ङ्जिधेमक दतणा गनङ्टाऩदाछ य ङ्जिधेमकभण बएको कणयफणिीको 
अद्यणिङ्झधक रगत तमणय गयी यणख्नङ्टम ऩनेछ।  

 (२) देिणमको अिथथणभण ङ्जिधेमकरणई सबणको दतणा रगतफणट 
िटणइनेछ:- 

(क) ङ्जिधेमक सबणफणट अथिीकृत बएभण, 
(ख) ङ्जिधेमक ङ्जपतणा ङ्झरएभण, िण 
(ग) सबणको कणमाकणर सभणप्त बएभण। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ दतणा रगतफणट िटणइएको 
ङ्जिधेमकको सम्फन्धभण सबणभण कङ्ट नै प्रथतणि ऩेश गना सङ्जकने छैन।  

४६. थथणनीम कणनूनको एकीकृत य अद्यणिङ्झधक अङ्झबरेख: (१) सबणको 
सङ्ञचिरे अनङ्टसूची – ३ फभोङ्ञजभको ढणॉचणभण सबणफणट थिीकृत बएको 
ऐनको एकीकृत य अद्यणिङ्झधक अङ्झबरेख यणख्नङ्ट   ऩनेछ। 

 (२ कणमाऩणङ्झरकणरे थथणनीम कणनूनको िवागत य िणणान ङ्टक्रभभण 
अद्यणिङ्झधक ङ्जिियण तमणय गयी यणत नङ्ट ऩनेछ।   

(३) थथणनीम कणनूनभण सॊशोधन बएभण त्मथतो सॊशोधनसभेत 
ङ्झभरणइ कणमाऩणङ्झरकणरे अद्यणिङ्झधक ऩणठ तमणय गयी यणत नङ्ट ऩनेछ। त्मसयी 
अद्यणिङ्झधक गङ्चयएको थथणनीम कणनून थथणनीम तिको िेिसणईटभण सभेत 
यणत न ऩनेछ।  
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ऩङ्चयच्छेद – 8 

ङ्जिङ्जिध 

 
४७. छरपर गना निङ्टन े ङ्जिवमिरू: मस कणमाङ्जिङ्झध ऐनभण अन्मत्रण जङ्टनसङ्टकै 

व्मिथथण बएतण ऩङ्झन गणउॉ/नगय सबणभण देिणमको ङ्जिवमभण छरपर 
चरणउन सङ्जकन ेछैन:- 

 (क)अदणरतभण ङ्जिचणयणधीन भङ्टद्दणको ङ्जिवम तथण न्मणमणधीशरे 
भङ्टद्दणको योिभण गयेको पैसरण िण आदेश, 

(ख) नेऩणरको सणिाबौभसत्तण, यणङ्जष्ट्रम अखण्डतण, यणङ्जष्ट्रम एकतण 
खरर ऩणने ङ्जिवम, 

(ग) जणङ्झतम, बणङ्जवक, सणॉथकृङ्झतक, सद् बणि एिॊ 
सणम्प्रदणङ्जमकतणभण खरर ऩङ्टग्न ेङ्जिवम य  

(घ) नेऩणरको सॊङ्जिधणनरे छरपरको ङ्झनङ्ञम्त ङ्झनवेध गयेकण 
ङ्जिवम।  

४८. ङ्झनिेदन ङ्छदन सङ्जकन:े (१) मस कणमाङ्जिङ्झध ऐनभण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको 
बएतण ऩङ्झन ऐनकण ङ्जिङ्झबन् न दपणिरूभण उारेङ्ञखत ङ्जिवमिरू फणिेक अन्म 
कङ्ट नै ङ्जिवमभण कङ्ट नै ऩङ्झन सदथमरे सङ्ञचिरणई ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछ। 

  (२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन प्रणप्त बएऩङ्झछ सङ्ञचिरे 
उक्त ङ्झनिेदन दतणा गयी अध्मक्षसभक्ष ऩेश गनङ्टा ऩनेछ।  

(३) प्रणप्त ङ्झनिेदनउऩयको कणयिणिी अध्मक्षरे ङ्झनणाम गये फभोङ्ञजभ 
िङ्टनेछ।   

४९. छरपर सम्फन्धी अन्म व्मिथथण: (१) सबणको फैठकभण कङ्ट नैऩङ्झन 
सदथमरे कङ्ट नै खणस ङ्जिवमभण फोान चणिेभण फैठक सङ्टरु िङ्टन ङ्टबन्दण एक 
घण्टणऩूिा आफ्नो नणभ सङ्ञचिणरमभण दतणा गयणउनङ्ट ऩनेछ।   

(२) नणभ दतणा गयेकण सदथमरणई कणमासूचीको फोझरणई ङ्जिचणय 
गयी फोान सभम प्रदणन गनेछ।  
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(३) त्मथतो सभम अध्मक्षरे तोके फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 
(४) फोाने सदथमरे मस ऐनको प्रङ्झतकूर निङ्टने गयी फोानङ्ट 

ऩनेछ। 

५०. सभसणभङ्जमक तथण सणिाजङ्झनक भित्िको प्रथतणि सम्फन्धी व्मिथथण: (१) 
सबणको फैठक प्रणयम्ब िङ्टन ङ्ट बन्दण १२ घण्टण अगणडी नगय/गणउॉ सबणकण 
सदथमिरूरे आफ्नो नगयऩणङ्झरकण/गणउॉऩणङ्झरकण के्षत्रण ङ्झबत्रणकण िण अन्म 
कङ्ट नै सणिाजङ्झनक भित्ि िण सयोकणयको ङ्जिवमभण प्रथतणि दतणा गना 
सक्नेछन।्  

 (२) प्रथतणि नेऩणरको सॊङ्जिधणन य प्रचङ्झरत कणनूनरे ङ्झनवधे गयेकण 
ङ्जिवमसॉग सम्फङ्ञन्धत िङ्टन ङ्ट िङ्टॉदैन। 

(३) प्रथतणि थऩि य ङ्जिवमिथतङ्टभण आधणङ्चयत िङ्टन ङ्टऩदाछ।  
(४) प्रथतणि सबणभण प्रथतङ्टत िङ्टन ङ्ट ऩूिा सिमोग सङ्झभङ्झतको ऩयणभशाभण 

सबणध्मक्षरे अध्ममन गयी सो प्रथतणि सबणभण रणन उङ्ञचत छ छैन बङे्ङ 
ङ्जिवमभण आिश्मक ङ्झनणाम ङ्झरनेछ।  

(५) त्मसयी दतणा बएको प्रथतणिरणई अध्मक्षरे छरपरको रणङ्झग 
सबणभण प्रथतङ्टत गने अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ।  

(६) प्रथतङ्टत प्रथतणिभण सदथमिरूरे छरपरभण बणग ङ्झरन चणिे 
अध्मक्षरे प्रत्मेक सदथमरणई सभम प्रदणन गनेछ। त्मथतो सभम 
अध्मक्षरे ङ्झनधणायण गये फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ।  

(७) प्रथतणि उऩयको छरपर ऩिणत कणमाऩणङ्झरकणको तपा फणट 
छरपरभण उठेकण प्रश् नको जिणप ङ्छदएऩङ्झछ प्रथतणिक सदथमरणई 
प्रथतणि ङ्जपतणा  ङ्झरन चणिे सबणध्मक्षरे ङ्जपतणा ङ्झरन सभम प्रदणन गनेछ। 
प्रथतणि ङ्जपतणा ङ्झरन नचणिे अध्मक्षरे त्मथतो प्रथतणि ङ्झनणामणथा प्रथतङ्टत 
गनेछ य त्मथतो प्रथतणि ऩणयीत बए सो प्रथतणि गणउॉ/नगयऩणङ्झरकणको 
नीङ्झतको अङ्ग फन् नछे। 
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५१. ङ्झनणामणथा प्रथतणि ऩेश गने् (१) सबणको कणमासूचीको कङ्ट नै प्रथतणि भणङ्झथ 
छरपर सभणप्त बएऩङ्झछ सो प्रथतणिको ऩक्षभण िङ्टन े सदथमिरूरणई 
“िङ्टन्छ”, ङ्जिऩक्षभण िङ्टन े सदथमिरूरणई “िङ्टङ्ङण” बङे्ङ  शब्द सङ्टङ्झनने गयी 
उच्चणयण गनङ्टा बनी अध्मक्षरे कणमासूचीकण ङ्जिवमिरू क्रभश् ङ्झनणामणथा 
ऩेश गनेछ। 

 (२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रथतणिरणई ङ्झनणामणथा ऩेश गये ऩङ्झछ 
अध्मक्षरे “िङ्टन्छ” िण “िङ्टन् न” बन् ने सदथमिरूभध्मे जङ्टन ऩक्षको फिङ्टभत 
बएको ठिर् मणउॉछ सो कङ्ट यणको घोवणण गनेछ तय “िङ्टन्छ” िण “िङ्टन् न” 
बन् ने ध्िनी भतभण ङ्जििणद बई दश प्रङ्झतशत बन्दण फढी सदथमरे 
भतदणनको भणग गयेभण सोिी फभोङ्ञजभ भत ङ्जिबणजन गयी ङ्झनणाम 
गङ्चयनेछ।  

(३) अध्मक्षद्वणयण कङ्ट नै प्रथतणि ङ्झनणामणथा ऩेश गङ्चयसकेऩङ्झछ सो 
प्रथतणि भणङ्झथ छरपर गना िण सॊशोधन प्रथतङ्टत गना ऩणइने छैन।  

५२. सबणभण भतदणन: (१) सबणभण ङ्झनणामकण रणङ्झग प्रथतङ्टत गङ्चयएको सफै 
ङ्जिधेमक िण प्रथतणिको ङ्झनणाम उऩङ्ञथथत सदथमिरूको फिङ्टभतफणट िङ्टनेछ।  
(२) अध्मक्षतण गने व्मङ्ञक्तरणई भत ङ्छदने अङ्झधकणय िङ्टने छैन।  

तय, भत फयणफय बएभण अध्मक्षतण गने व्मङ्ञक्तरे आफ्नो 
ङ्झनणणामक भत ङ्छदनछे।  

५३. भमणाङ्छदत सॊशोधन् कङ्ट नै सदथमरे प्रथतङ्टत गने ङ्जिधेमक िण प्रथतणिभण कङ्ट नै 
आऩङ्ञत्तजनक, व्मङ्खग्मणत्भक, अनणिश्मक, अनङ्टऩमङ्टक्त िण असम्फद्ध शब्द 
िण िणक्यणॊश प्रमोग बएको रणगेभण अध्मक्षरे त्मथतण ङ्जिवम ङ्जितयण 
िङ्टन ङ्टबन्दण अङ्ञघ उऩमङ्टक्त सॊशोधन गना िण गयणउन सक्नेछ । तय मसयी 
सॊशोधन गयेको िण िटणईएकण सूचनण सम्फङ्ञन्धत सदथमरणई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

५४. सदथमको थथणन ङ्चयक्त यिेको अिथथणभण सबणको कणमा स चणरन: (१) 
सबणको कङ्ट नै सदथमको थथणन ङ्चयक्त यिेको अिथथणभण सभेत सबणरे 
आफ्नो कणमा स चणरन गना सक्नेछ। 
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(२) सदथमको ऩद ङ्चयक्त सम्फन्धी अन्म व्मिथथण प्रचङ्झरत कणनून 
फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

५५. सबणको ङ्झनणामको अङ्झबरेख य कणमणान्िमन: (१) सबण य मसको सङ्झभङ्झतको 
ङ्झनणाम तथण कणयफणिीको अङ्झबरेख सबणको सङ्ञचिरे व्मिङ्ञथथत य सङ्टयङ्ञक्षत 
यणख्नरे आिश्मक व्मिथथण गनङ्टाऩनेछ।  

(२) सबण तथण मसकण सङ्झभङ्झतको ङ्झनणामको सक् करप्रङ्झत अध्मक्षको 
आदेश ङ्झफनण सबण िण सबण बिन फणङ्जिय रैजणन िङ्टॉदैन। 

५६. ङ्झनणाम प्रभणङ्ञणत गने: (१) सबणको फैठकरे गयेकण ङ्झनणाम अध्मक्षरे तीन 
ङ्छदनङ्झबत्रण प्रभणङ्ञणत गनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनणाम सङ्टयङ्ञक्षत यणत न े य 
कणमणान्िमन गने गयणउन ेकणमा सबणको सङ्ञचिरे गनेछ। 

५७. सबणरणई सम्फोधन: (१) (क) नऩेणर सयकणय भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्कण सदथम, 
प्रदेशकण भङ्टतमभन्त्रणी, प्रदेश सबणकण सबणभङ्टख, उऩसबणभङ्टख, प्रदेश 
सयकणयकण भन्त्रणीिरूरणई सबणध्मक्षरे सबणको फैठकरणई ङ्जिशेव सम्फोधन 
गना अनङ्टयोध गना सक्नेछ।  

(ख) सबणरणई सम्फोधन गना सम्फङ्ञन्धत क्षेत्रणकण प्रङ्झतङ्झनङ्झध 
सबणकण सदथम य प्रदेश सबणकण सदथमिरूरणई 
आभन्त्रणण गनङ्टाऩनेछ। 

(ग) सबणभण सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजारण सभन्िम सङ्झभङ्झतकण प्रभङ्टख िण 
ङ्झनजकण प्रङ्झतङ्झनङ्झधरणई आभन्त्रणण गना सक्नेछ।   

  (२) उऩदपण (१) को (क), (ख) य (ग) को फभोङ्ञजभ 
सम्फोधनको रणङ्झग अऩनणइने प्रङ्जक्रमण सिमोग सङ्झभङ्झतको ऩयणभशाभण 
अध्मक्षरे तोके फभोङ्ञजभ िङ्टनछे। 

(३) सबणको फैठक ङ्झनमङ्झभत कणमासूची फभोङ्ञजभ सूचणरु बएऩङ्झछ 
गणउॉ/नगय सबण सदथम एिॊ तोङ्जकएकण सङ्ञचिणरमकण कभाचणयीिरू भणत्रण 
फैठकको कणयिणिीभण सिबणगी िङ्टनेछन।् 
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५८. कणनङ्टनी यणम: गणउॉऩणङ्झरकण तथण नगयऩणङ्झरकणभण कणमायत कणनून अङ्झधकृत, 
ङ्झनमङ्टक्त कणनूनी सारणिकणय, सॊघीम सयकणय िण प्रदेश सयकणयकण कङ्ट नै 
ऩङ्झन अङ्झधकृतसॉग यणम सारणि ङ्झरन य आिश्मकतण ऩये सबणभण उऩङ्ञथथत 
बई कणनून सम्फन्धी यणम व्मक्त गना रगणउन े अङ्झधकणय अध्मक्षसॉग 
सङ्टयङ्ञक्षत यिनेछ। 

५९.  ङ्जिशवेणङ्झधकणय: (१)सबणको थिीकृङ्झत ङ्झरई अध्मक्षरे आिश्मकतण 
अनङ्टसणय आन्तङ्चयक कणमाङ्जिङ्झध फनणउन सक्नेछ। 

 (२) मस ऐन सम्फङ्ञन्ध कङ्ट नै प्रश् न/ङ्जििणद सबणको फैठकभण 
उठेभण अध्मक्षरे तत्कणर दपण १७ फभोङ्ञजभ गङ्छठत सिमोग सङ्झभङ्झतको 
ऩयणभशा ङ्झरई अङ्ञन्तभ व्मणतमण गने अङ्झधकणय अध्मक्षरणई िङ्टनेछ।  

(३) त्मथतो ङ्झनणामको जणनकणयी फैठकरणई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  
(४) मो ऐनको प्रमोग गदणा प्रङ्जक्रमणगत फणधण अड्कणउिरू 

पङ्ट कणउने अङ्ञन्तभ अङ्झधकणय अध्मक्षरणई िङ्टनेछ। मसयी जणयी बएकण 
आदेश िण ङ्झनदेशनिरू मस ऐनभण ऩये सयि भणनी कणमणान्िमनभण 
आउनेछ। 

६०. सबणको सङ्ञचिको कणभ रगणउन सक्ने्  सबणको सङ्ञचि उऩङ्ञथथत नबएभण 
मस ऐनभण सबणको सङ्ञचिरे गने बनी तोङ्जकएको कणमािरू अध्मक्षरे 
तोकेको अन्म अङ्झधकृतथतयकण कभाचणयीरे   गनेछ।  

६१. अनङ्टऩङ्ञथथङ्झतको सूचनण्  )१ (कङ्ट नै सदथम रगणतणय दङ्टई िटण िण सो बन्दण 
फढी सबणको फैठकभण अनङ्टऩङ्ञथथत यिनङ्ट ऩने बएभण तत्सम्फन्धी सूचनण 
सबणको सङ्ञचिरणई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

 (२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्छदइन े सूचनणभण आपू अनङ्टऩङ्ञथथत 
यिने अिङ्झध य कणयण सभेत उारेख गनङ्टा ऩनेछ।  

(३) अनङ्टऩङ्ञथथङ्झत सम्फन्धी प्रणप्त बएको सूचनण सङ्ञचिरे अध्मक्षरणई 
सभमभै जणनकणयी गयणउनङ्ट ऩनेछ। 
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६२. ऩणरनण गनङ्टा ऩने आचणय सॊङ्जितण् सबणकण ऩदणङ्झधकणयी तथण सदथमिरूरे 
सॊङ्जिधणन तथण कणनून फभोङ्ञजभको उत्तयदणङ्जमत्ि ऩूयण गने तथण ङ्झनजिरूको 
कणभ कणयिणिीभण सणिाजङ्झनक ङ्जिश्वणस कणमभ गनङ्टा सम्फङ्ञन्धत सिैको 
कताव्म िङ्टनेछ।  

६३. सबणको प्रणयम्ब देङ्ञख अन्त्मसम्भ: सबणको प्रणयम्बदेङ्ञख अन्त्मसम्भ बएकण 
सम्ऩूणा कणभ कणयिणिीिरूको सॊङ्ञक्षप्त ङ्जिियण अङ्झधिेशनको अङ्ञन्तभ 
फैठकभण अध्मक्षरे फणचन गयी सङ्टनणउनङ्ट ऩनेछ। त्मथतण कणभ 
कणयिणिीको ङ्जिथततृ ङ्जिियण बङ्झन अध्मक्षरे प्रभणणीकयण गयी 
प्रङ्झतिेदनको रूऩभण एक भङ्जिनण ङ्झबत्रणभण प्रदेश सयकणय य सॊघीम सयकणय 
सभक्ष ऩठणउनङ्ट ऩनेछ।   

६४. शणङ्ञन्त सङ्टयक्षण सङ्टव्मिथथण कणमभ यणत न:े )१(गणउॉसबण िण नगयसबण 
स चणरन अिङ्झधबय सबणको सङ्टयक्षणथा अध्मक्षरे सङ्टयक्षण ङ्झनकणमको 
सिमोगकण रणङ्झग अनङ्टयोध गयेभण अङ्जिरम्फ सङ्टयक्षण उऩरब्ध गयणउनङ्ट 
सम्फङ्ञन्धत सङ्टयक्षण ङ्झनकणमको कताव्म िङ्टनेछ। 

(२) गणउॉ/नगय सबण सचालण.रनकण ङ्झनङ्ञम्त आन्तङ्चयक सङ्टव्मिथथण 
कणमभ गना कणमाऩणङ्झरकणरे आिश्मक प्रफन्ध गनङ्टा ऩनेछ।  

६५. ऩोशणक सम्फन्धी व्मिथथण: गणउॉसबण य नगयसबण सदथमिरूभण एकरूऩतण 
कणमभ गना सदथमिरूको ऩोशणक ङ्ञजारण सबणरे तोकेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

६६. फचणउ य खणयेजी: गणउॉसबण य नगयसबण स चणरन सम्फङ्ञन्ध अन्तङ्चयभ 
कणमाङ्जिङ्झध खणयेज गङ्चयएको छ। सो कणमाङ्जिङ्झध िभोङ्ञजभ गङ्चयएकण कणभ 
कणयिणिी मसै ऐन अनङ्टसणय बएको भणङ्झनने छ। 

 तय ङ्जिवमगत सङ्झभङ्झतिरूको िकभण मस ऐनभण ब्मिथथण बएफभोङ्ञजभ 
गनङ्टाऩनेछ। 
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अनङ्टसूची - १ 
(कणमाङ्जिङ्झध ऐनको दपण १८ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

....ऩणङ्झरकण 
...... सबण 

कणमासूची य सभमतणङ्झरकण 

    फैठक सॊतमण :        
 फैठक थथणन्  

    अध्मक्षतण्  

ङ्झभङ्झत फैठक फथन े
सभम 

कणमासूची कणमासूची 
प्रथतङ्टतकतणा 

कैङ्जपमत 

     

     

     

छरपरको सभम तणङ्झरकण 
ङ्झभङ्झत फैठक 

फथन ेसभम 
कणमासूची प्रथतणि 

प्रथतङ्टतकतणाको 
नणभ 

छरपरभण फोाने 
सदथमको नणभ य 
तोङ्जकएको सभम 

कैङ्जपमत 

       

       

       

अनङ्टसूची - २ 
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(कणमाङ्जिङ्झध ऐनको दपण २८ को उऩदपण (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

सॊशोधन प्रथतणिको ढणॉचण 

गणउॉ/नगय सबण सचालणिरन कणमाङ्जिङ्झध ऐनको…………………………………………..….. 

ऐनसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिङ्झबङ्ङ दपणिरूभण भ …………………………………..……… रे 
देिणमको सॊशोधन प्रथतणि प्रथतङ्टत गयेको छङ्ट।  

क्र.स दपण उऩदपण खण्ड सॊशोधनको व्मिोयण 
     

     

     

 

 

नणभ थय् 

ऩद् 

िथतणक्षय् 

ङ्झभङ्झत् 
 

 

 

 

 

 

 

अनङ्टसूची - ३ 
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(कणमाङ्जिङ्झध ऐनको दपण ४६ को उऩदपण (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

गणउॉ/नगय सबणभण थिीकृत कणनूनको अङ्झबरेख 

....... गणउॉ/नगयसबण 
दतणा नॊ. 

 

ङ्जिधेमकको 
नणभ 

 

सबणफणट 
थिीकृत 
बएको ङ्झभङ्झत 

 

सॊशोधन बएको 
बए सोको ङ्झभङ्झत 

 

सबणभण 
प्रथत ङ्टत ङ्झभङ्झत 

 

ऩणङ्चयत 
ङ्झभङ्झत 

 

प्रभणणीकयण 
ङ्झभङ्झत 

 

कैङ्जपमत 

 

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

अनङ्टसूची - 4 

अङ्झबरेख तमणय गनेको      अङ्झबरेख जणॉच गनेको 

दथतखत्       दथतखत्  

नणभ, थय:       नणभ, थय: 

ऩद:       ऩद: 

ङ्झभङ्झत:       ङ्झभङ्झत: 
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(कणमाङ्जिङ्झध ऐनको दपण २७ को उऩदपण (५) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

.............. को गणउॉ/नगय सबणभण प्रथतङ्टत कणनूनको अङ्झबरेख 

गणउॉ/नगयऩणङ्झरकणको गणउॉ/नगयसबण 

 

 

अङ्झबरेख तमणय गनेको    अङ्झबरेख जणॉच गनेको 

 दथतखत्      दथतखत्  

 नणभ, थय:      नणभ, थय: 

 ऩद:       ऩद: 

 ङ्झभङ्झत:       ङ्झभङ्झत: 

दतणा 
नॊ. 

 

ङ्जिधेमकको 
नणभ 

 

दतणा 
ङ्झभङ्झत 

 

भूर÷ 

सॊशोधन 

 

प्रथतङ्टतकतणा 

 

ङ्जितयण ङ्झभङ्झत 

 

सबणभण 
प्रथतङ्टत 
ङ्झभङ्झत 

 

दपणिण
य 
छरप
र 

 

ऩणङ्चयत 
ङ्झभङ्झत 

 

प्रभणणीकय
ण ङ्झभङ्झत 

 

कैङ्जपम
त 
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ङ्ञजारण सबण स चणरन कणमाङ्जिङ्झध ऐन, २०७५ 

प्रभणणीकयण य प्रकणशन ङ्झभङ्झत 

२०७५/०८/१० 

सम्ित ्२०७५ सणरको ऐन नॊ=:१५ 

ङ्ञजारण सबणको स चणरनकण ङ्झनङ्ञम्त व्मिथथण गना फनकेो ऐन 

 

प्रथतणिनण: ङ्ञजारण सबणरणई व्मिङ्ञथथत य भमणाङ्छदत ढॊगरे स चणरन गना 
सॊङ्जिधणनको धणयण  २२० को उऩधणयण (८) फभोङ्ञजभ कणनून फनणउन 
िणछनीम बएकोरे, 

नेऩणरको सॊङ्जिधणनको धणयण १७५ फभोङ्ञजभको प्रदेश सबणरे मो ऐन 
फनणई रणगू गयेको छ।  

१. सॊङ्ञक्षप्त नणभ य प्रणयम्ब:(१) मस ऐनको नणभ "ङ्ञजारण सबण स चणरन 
कणमाङ्जिङ्झध ऐन, २०७५" यिेको छ।  

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रणयम्ब िङ्टनेछ। 

२. ऩङ्चयबणवण: ङ्जिवम िण प्रसङ्गरे अको अथा नरणगेभण मस ऐनभण, 
(क) "अध्मक्ष" बन् नणरे ङ्ञजारणसबणको अध्मक्षतण गने व्मङ्ञक्त 

सम्झनङ्ट ऩछा। 
(ख) "उऩणध्मक्ष" बन् नणरे ङ्ञजारण सबणको उऩणध्मक्ष ऩदभण 

यिने व्मङ्ञक्त सम्झनङ्ट ऩछा।  
(ग) "उऩप्रभङ्टख" बन् नणरे ङ्ञजारण सभन्िम सङ्झभङ्झतको 

उऩप्रभङ्टखरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 
(घ) "गणउॉऩणङ्झरकण" बन् नणरे नेऩणरको सॊङ्जिधणनफभोङ्ञजभ 

गठन बएकण गणउॉऩणङ्झरकणरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 
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(ङ) "ङ्ञजारण सबण" बन् नणरे नऩेणरको सॊङ्जिधणनको धणयण 
२२० को उऩधणयण (१) फभोङ्ञजभको ङ्ञजारण सबण 
सम्झनङ्ट ऩछा।  

(च) "ङ्ञजारण सभन्िम सङ्झभङ्झत" बन् नणरे नेऩणरको 
सॊङ्जिधणनफभोङ्ञजभ गठन बएको ङ्ञजारण सभन्िम 
सङ्झभङ्झतरणई सम्झनङ्ट ऩछा।  

(छ) "नगयऩणङ्झरकण" बन् नणरे नेऩणरको सॊङ्जिधणनफभोङ्ञजभ 
गठन बएकण भिणनगय/ उऩभिणनगय/ नगयऩणङ्झरकणरणई 
सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ज) "ङ्झनणाम" बन् नणरे ङ्ञजारण सबणरे ऩणङ्चयत गयेकण 
प्रथतणिरणई सम्झनङ्ट ऩछा।  

(झ) "प्रङ्झतिेदन" बन् नणरे ङ्ञजारण सबणभण मस ऐनफभोङ्ञजभ 

ङ्जिवमिथतङ्टिरूको ङ्जिश्लवेण य तथ्मसङ्जित प्रथतङ्टत गङ्चयएको 
प्रङ्झतिेदनरणई सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ञ) "प्रदेश सयकणय" बन् नणरे नेऩणरको सॊङ्जिधणनफभोङ्ञजभ 
गठन बएकणकणणारी प्रदेशको भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्रणई सम्झनङ्ट 
ऩछा।  

(ट) "प्रभङ्टख" बन् नणरे ङ्ञजारण सबणरे ङ्झनिणाङ्ञचत गयेकण ङ्ञजारण 
सभन्िम सङ्झभङ्झतकण प्रभङ्टखरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ठ) "प्रथतणि" बन ् नणरे ङ्ञजारण सबणको फैठकभण प्रथतङ्टत 
गङ्चयने प्रथतणिरणई सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ड) "फैठक" बन् नणरे ङ्ञजारण सबणको सॊचणरनको अिङ्झधभण 
िङ्टने फैठक सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ढ) "सङ्ञचि" बन् नणरे ङ्ञजारण सबणको सङ्ञचि अथणात ङ्ञजारण 
सभन्िम अङ्झधकणयीरणई सम्झनङ्ट ऩछा।  
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(ण) "सदथम" बन् नणरे ङ्ञजारण सभन्िम सङ्झभङ्झतको प्रभङ्टख, 
उऩप्रभङ्टख य सदथम सणथै ङ्ञजारण सबणकण सदथम 
सभेतरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(त) "सॊङ्जिधणन" बन् नणरे नेऩणरको सॊङ्जिधणन सम्झनङ्ट ऩछा।  

३. सबणको फैठकको आव्िणन य अन्त्म: (१) अध्मक्षरे ङ्ञजारण सबणको 
ङ्झनमङ्झभत फैठक सणभणन्मतमण िवाभण एकऩटक आव्िणन य अन्त्म गनेछ। 

(२) सबणको फैठक चणरू नयिेको अिथथणभण सबणको फैठक 
फोरणउन आिश्मक छ बनी सबणको सम्ऩूणा सदथम सॊतमणको एक 
चौथणइ सदथमिरूरे ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध गयेभण त्मथतो ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध प्रणप्त 
बएको ङ्झभङ्झतरे अध्मक्षरे १५ ङ्छदनङ्झबत्रण त्मथतो फैठकको फैठक फथन े

ङ्झभङ्झत, सभम य थथणन तोक्नेछ। त्मसयी तोङ्जकएको ङ्झभङ्झत, सभमय थथणनभण 
सबणको फैठक फथनछे। त्मथतो फैठक ङ्जिशेव फैठकको रुऩभण 
स चणरन िङ्टनछे य फैठकको खणस कणमा सभणप्त बएऩङ्झछ फैठकको अन्त्म 
िङ्टनेछ। 

(३) सबणको फैठक सणभणन्मतमण ङ्ञजारण सभन्िम सङ्झभङ्झतको 
केन्र यिेको थथणनभण अध्मक्षरे तोकेफभोङ्ञजभ फथनेछ। 

(४) ङ्झनिणाचन ऩङ्झछको ऩङ्जिरो सबणको अिङ्झध फङ्जढभण सणत 
कणमाङ्छदन य सो ऩङ्झछको प्रत्मेक सबणको अिङ्झध फङ्जढभण ऩणॉच कणमाङ्छदनको 
िङ्टनेछ। 

(५) उऩदपण (१) िण (२) फभोङ्ञजभ सबणको फैठक फोरणएको 
सूचनण सङ्ञचिरे अध्मक्षको ङ्झनदेशनभण सदथमिरूरणई सणत ङ्छदन अगणङ्झड 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। त्मथतो सूचनण आिश्मकतण अनङ्टसणय सणिाजङ्झनक स चणय 
भणध्मभफणट सभेत प्रचणय-प्रसणय गना सङ्जकनेछ य भोिणइर, एस.एभ.एस., 
इभेर िण त्मथतै प्रकणयको ङ्झफद्यङ्टतीम भणध्मभफणट ङ्छदइएको सूचनणरणई 
ऩङ्झन सूचनण ङ्छदइएको भणङ्झननछे। 
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४. कणमासूची प्रकणशन: (१) सबणको प्रत्मेक फैठक फथनङ्टअङ्ञघ सो फैठकभण 
प्रथतङ्टत िङ्टने प्रथतणि सम्फन्धभण कणमासूची प्रकणशन गनेछ।  

(२) अध्मक्षको ङ्झनदेशनभण सङ्ञचिरे अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभ 
फैठकको कणमासूची प्रकणशन गनेछ। त्मथतो कणमासूची सङ्ञचिरे 
सणभणन्मतमण फैठक फथनङ्टबन्दण २ घण्टण अगणङ्झड सदथमिरूरणई उऩरब्ध 
गयणउनङ्ट ऩनेछ।  

(३) अध्मक्षरे कणमा सूची फभोङ्ञजभ सबणको फैठकको सॊचणरन 
य थथगन गनेछ। 

५. सदथमिरूको उऩङ्ञथथङ्झत य आसन् (१) फैठकभण आसन  मुिण गनङ्टा अङ्ञघ 
सफै सदथमरे अध्मक्षरे तोकेको क्रभअनङ्टसणय फैठकको उऩङ्ञथथङ्झत 
ऩङ्टङ्ञथतकणभण िथतणक्षय गनङ्टाऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ उऩङ्ञथथत सदथमरे अध्मक्षरे तोके 
अनङ्टसणयको आसनभण ङ्झनधणाङ्चयत सभमबन्दण १५ ङ्झभनेट अगणिै आफ्नो 
आसन  मुिण गनङ्टा ऩनेछ।  

(३) अऩणङ्गतण बएकण सदथमको िकभण अध्मक्षरे ङ्झनधणाङ्चयत 
गयेको थथणनभण ङ्झनजको सणथभण एकजनण सिमोगी आिश्मक बएभण सो 
को सभेत व्मिथथण गना सङ्जकनेछ।  

६. सबणको गणऩूयक सॊतमण: (१) सबणको फैठकको तत्कणर कणमभ यिेकण 
सदथम सॊतमणको एकणउङ्ङ प्रङ्झतशत सदथम उऩङ्ञथथत बएभण फैठककण 
रणङ्झग गणऩूयक सॊतमण ऩङ्टगेको भणङ्झननेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ गणऩूयक सॊतमण नऩङ्टगेभण अध्मक्षरे 
अको फैठककण रणङ्झग सूङ्ञचत गनङ्टा ऩनेछ। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ आव्िणन गयेको फैठकभण 
ऩङ्झनगणऩूयक सॊतमण नऩङ्टगेभण अको फैठक फथन ेगयी सूचनण ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  
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(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ ऩून: सूचनण गदणा ऩङ्झन गणऩूयक 
सॊतमण नऩङ्टगेभण कङ्ञम्तभण एक ङ्झतिणइ सदथमिरूको उऩङ्ञथथङ्झतरणई 
गणऩूयक सॊतमण भणङ्झननछे। 

७. फैठकको अध्मक्षतण: (१) सबणको फैठकभण प्रभङ्टख उऩङ्ञथथत यिेको 
अिथथणभण फैठकको अध्मक्षतण प्रभङ्टखरे गनेछ।  

(२) फैठक स चणरनको अिङ्झधभण प्रभङ्टख उऩङ्ञथथत नयिेको 
अिथथणभण फैठकको अध्मक्षतण थित: उऩप्रभङ्टखरे गनेछ।  

(३) प्रभङ्टख य उऩप्रभङ्टख सभेत सबणको फैठकभण अनङ्टऩङ्ञथथत 
बएको अिथथणभण फैठकको अध्मक्षतण गना सबणको अनङ्टभङ्झतरे सबणको 
ऩङ्जिरो फैठकभण नै अध्मक्षरे सबणको अनङ्टभङ्झत ङ्झरईऩणॉच जनण सदथमको 
भनोङ्झनत गनेछ।  

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ भनोङ्झनत सदथमरे प्रभङ्टख य 
उऩप्रभङ्टख दङ्टिै जनणको उऩङ्ञथथङ्झत नबएको अिथथणभण ज्मेष्ठतण क्रभणनङ्टसणय 
फैठकको अध्मक्षतण गनेछ। 

८.  फैठकको प्रणयम्ब् सबणको फैठककक्षभण अध्मक्षको आगभन बई यणङ्जष्ट्रम 
धङ्टन फजेऩङ्झछ फैठक प्रणयम्ब िङ्टनेछ। 

९. प्रिेश ङ्झनमङ्झभत गने अङ्झधकणय् सबणको फैठकभण सदथमिरू, कभाचणयी, 
ऩत्रणकणय, एिॊ अन्म व्मङ्ञक्तिरूको प्रिेश ङ्झनमङ्झभत गने अङ्झधकणय 
अध्मक्षको िङ्टनछे। 

१०.  फैठकभण ऩणरनण गनङ्टाऩने आचयणिरू् (१) सबणको फैठकभण देिणमकण 
आचयणिरू ऩणरनण गनङ्टाऩनेछ :- 

)क(  अध्मक्ष फैठककक्षभण प्रिेश िङ्टॉदण सफैरे सम्भणन प्रकट 
गना उठ्नङ्टऩनेछ, 

)ख(  अध्मक्षरे फैठकप्रङ्झत सम्भणन प्रकट गयी आफ्नो आसन 
 मुिण गनङ्टाऩनेछ, 
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)ग(  फैठक थथङ्झगत बई अध्मक्ष सबणफणट फणङ्जिय ङ्झनथकेऩङ्झछ 
भणत्रण अरु सदथमिरूरे फैठककक्ष छणड्नङ्ट ऩनेछ, 

)घ(  फैठकभण बणग ङ्झरन े सदथमरे फोादण अध्मक्षरणई 
सम्फोधन गयेय भणत्रण फोानङ्ट ऩनेछ य अध्मक्षरे अन्मथण 
आदेश ङ्छदएकोभण फणिेक उङ्झबएय फोानङ्ट ऩनेछ, 

)ङ(  अध्मक्षरे फैठकरणई सम्फोधन गङ्चययिेको सभमभण कङ्ट नै 
ऩङ्झन सदथमरे थथणन छणड्न िङ्टॉदैन य अध्मक्षरे फोरेको 
कङ्ट यण गङ्ञम्बयतणऩूिाक सङ्टङ्ङङ्टऩनेछ, 

)च(  अध्मक्षरे आसन  मुिण गङ्चययिेको य फोङ्झरयिेको 
अिथथणभण सदथमरे अध्मक्षको आसनको अगणङ्झडफणट 
ङ्जिॉड्न िङ्टॉदैन, 

)छ(  कङ्ट नै सदथमरे फोङ्झरयिेको सभमभण अशणङ्ञन्त गना, 
फैठकको भमणादण बॊग िङ्टने िण अव्मिथथण उत्ऩङ्ङ िङ्टन े
कङ्ट नै कणभ गना िङ्टॉदैन, 

)ज(  फैठक कक्षभण अध्मक्षको सणभङ्टङे्ङ फणट िणयऩणय गयी 
ङ्जिॉड्न िण अध्मक्षको आसनतपा  ङ्जऩठ् मूॉ पकणाएय फथन 
िङ्टॉदैन, 

)झ(  फैठकको कणमासॉग प्रत्मक्ष रुऩरे सम्फङ्ञन्धत ् ङ्जिवम 
फणिेक अन्म ङ्जिवमको ऩङ्टथतक, सभणचणयऩत्रण िण अन्म 
कणगजऩत्रणिरू ऩढ्न िङ्टॉदैन, 

)ञ(  फैठकको अिङ्झधबय फैठक कक्षभण भोफणईर पोन प्रमोग 
गना िङ्टॉदैन। 

(२) आचयणसम्फन्धी अन्म व्मिथथण सबणको अनङ्टभङ्झतरे 
अध्मक्षरे तोकेफभोङ्ञजभ िङ्टनछे। 
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११.  फैठकभण बणग ङ्झरन ेसदथमरे ऩणरनण गनङ्टाऩने ङ्झनमभिरू् (१) फैठकभण 
िङ्टने छरपरभण बणग ङ्झरन े सदथमरे देिणमकण ङ्झनमभिरूको ऩणरन 
गनङ्टाऩनेछ:- 

)क(  अध्मक्षको ध्मणनणकवाण गनाको ङ्झनङ्झभत्त उठ्नङ्टऩनेछ य 
अध्मक्षरे ङ्झनजको नणभ फोरणएऩङ्झछ िण इशणयण गयेऩङ्झछ 
भणत्रण फोानङ्टऩनेछ, 

)ख(  मस ऐनको दपण २१ फभोङ्ञजभकण ङ्जिवम, 

)ग(  अङ्ञशि, अश् रीर, अऩभणनजनक िण कङ्ट नै आऩङ्ञत्तजनक 
शब्द फोानङ्ट िङ्टॉदैन, 

)घ(  व्मङ्ञक्तगत आके्षऩ रगणउन िङ्टॉदैन, 

)ङ(  फोान ऩणउने अङ्झधकणयरणई सबणको कणमाभण फणधण ऩणने 
भनसणमरे दङ्टरुऩमोग गनङ्टा िङ्टॉदैन, 

)च(  सबण िण अध्मक्षको कङ्ट नै ङ्झनणाम फदय गङ्चयमोस ् बङे्ङ 
प्रथतणिभणङ्झथ फोादणको अिथथणभण फणिेक सबणकण 
अध्मक्षको कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्झनणामको आरोचनण गनङ्टा िङ्टॉदैन, 

)छ(  अध्मक्षरे ऩद अनङ्टकूर आचयण गयेको छैन बङे्ङ 
प्रथतणिको छरपरको क्रभभण फणिेक अध्मक्षको 
आचयणको आरोचनण गनङ्टा िङ्टॉदैन, 

)ज(  फैठकभण ऩणरनण गनङ्टाऩनेअन्म ङ्झनमभिरू सबणरे 
तोकेफभोङ्ञजभ िङ्टनछे। 

१२.  प्रथतणि सम्फन्धी व्मिथथण: (१) ङ्ञजारण सभन्िम सङ्झभङ्झतको तपा फणट 
सबणभण ऩेश गनङ्टाऩने प्रथतणििरू ङ्ञजारण सभन्िम सङ्झभङ्झतरे तोकेको 
सदथमरे फैठक प्रणयम्ब िङ्टन ङ्टबन्दण तीन ङ्छदनऩूिा सबणको सङ्ञचि सभक्ष 
दतणा गयणउनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रथतणि दतणा गदणा ङ्ञजारण सभन्िम 
सङ्झभङ्झतको फैठकफणट त्मथतो प्रथतणि थिीकृत बएको िङ्टन ङ्ट ऩदाछ।  
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(३) ङ्ञजारण सभन्िम सङ्झभङ्झतफणिेक सबणकण सदथमरे 
सभसणभङ्जमक एिॊ सणिाजङ्झनक भित्िको कङ्ट नै प्रथतणि दतणा गना चणिेभण 
सबणको फैठक िथनङ्टबन्दण ऩणॉच ङ्छदनऩूिा सबणको सङ्ञचिसभक्ष ऩेश गनङ्टा 
ऩनेछ।  

(४) प्रथतणिको तमणयीदेङ्ञख ङ्ञजारण सभन्िम सङ्झभङ्झतरे थिीकृङ्झत 
प्रदणन गदणासम्भको कणमाङ्जिङ्झध सङ्झभङ्झतरे तोकेफभोङ्ञजभ िङ्टनछे।  

१३. प्रथतणि ऩेश गने सम्फन्धी कणमाङ्जिङ्झध: (१) सभन्िम सङ्झभङ्झतको तपा फणट 
य सबणकण सदथमरे ऩेश गयेकण प्रथतणििरूरणई अध्मक्षरे दतणा 
क्रभणनङ्टसणय सबणभण प्रथतणिको रुऩभण प्रथतङ्टत गना प्रथतणिकतणारणई 
अनङ्टभङ्झत ङ्छदनेछ।  

(२) सबणभण प्रथतङ्टत गनङ्टाबन्दण दङ्टइा घण्टण अङ्ञघ प्रथतणिको प्रङ्झत 
सबणको सङ्ञचिरे सिै सदथमरणई ङ्जितयण गनङ्टाऩनेछ। 

तय कङ्ट नै प्रथतणि मो ऐन य सॊङ्जिधणनको प्रङ्झतकूर बएभण 
सबणको क्षेत्रणणङ्झधकणय बन्दण फणङ्जियको बएभण िण असणन्दङ्झबाक बएभण 
अध्मक्षरे अथिीकृत गना सक्नेछ। अथिीकृत बएको प्रथतणिको ङ्जिवमभण 
प्रथतणिकरणई अध्मक्षरे सूचनण ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

१४.  प्रथतणि ङ्झफनण छरपर नगङ्चयन:े सबणको फैठकभण कणमासूचीभण उारेङ्ञखत 
प्रथतणि फणिेक अन्म ङ्जिवमभण कङ्ट नै छरपर िङ्टने छैन।  

  तय अध्मक्षको अनङ्टभङ्झतरे कङ्ट नै सदथमरे सबणको के्षत्रणणङ्झधकणय 
रगणमतकण सभसणभङ्जमक ङ्जिवमभण आफ्नो धणयणण यणत न बने कङ्ट नै फणधण 
ऩङ्टग्ने छैन।  

१५. ङ्ञजारण सबणभण प्रथतङ्टत गङ्चयन े प्रथतणिसम्फन्धी अन्म व्मिथथण: (१) 
सभन्िम सङ्झभङ्झतको तपा फणट सणभणन्मतमण देिणम फभोङ्ञजभको प्रथतणि 
सबणभण प्रथतङ्टत गना सङ्जकनेछ:- 

(क) सबण िण सभन्िम सङ्झभङ्झतफणट सम्ऩणदन गयेको 
कणमासम्फन्धी प्रङ्झतिेदन प्रथतणि, 
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(ख) चणरू आ.ि.को आम व्ममको ङ्जिश् रेवण य आगणभी 
आ.ि.को अनङ्टभणङ्झनत आम य व्ममको अनङ्टभणन सङ्जितको 
प्रङ्झतिेदन सम्फन्धी प्रथतणि, 

(ग) अङ्ञघारो आ.ि.को रेखणऩयीक्षण प्रङ्झतिेदन सम्फन्धी 
प्रथतणि, 

(घ) आगणभी ङ्छदनको सम्ऩणदन गने िण गना सङ्जकने कणभको 
कणमा मोजनण सम्फन्धी प्रथतणि, 

(ङ) अन्म आिश्मक प्रथतणि।  

(२) अध्मक्षरे प्रथतणिक सदथमरणई प्रथतणि प्रथतङ्टत गना अनङ्टभङ्झत 

ङ्छदनेछ य ङ्झनजरे आफ्नो सॊङ्ञक्षप्त भन्तव्म सङ्जित प्रथतणि प्रथतङ्टत गनेछ। 

(३) प्रथतणिक सदथमरे प्रथतणि प्रथतङ्टत गङ्चयसकेऩङ्झछ छरपर 
गङ्चयमोस ्बङे्ङ प्रथतणिरणई ङ्झनणामणथा प्रथतङ्टत गनेछ।  

१६. प्रथतणि भणङ्झथको सॊशोधन: (१) दपण १५ को उऩदपण (३) 
फभोङ्ञजभको प्रथतणि ऩणङ्चयत बएऩङ्झछ प्रथतणि उऩय सॊशोधनको प्रथतणि 
दतणा गना चणिने सदथमरणई सबणको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई अध्मक्षरे तोके 
फभोङ्ञजभको सभम उऩरब्ध गयणउनेछ।  

(२) सॊशोधनको प्रथतणि दतणा गने सभम सभणप्त बएऩङ्झछ प्रथतणि 
उऩय सॊशोधन प्रथतणि यणत न ेय अन्म सदथमरणई सभेत अध्मक्षरे सभम 
ङ्झनधणायण गयेय छरपरभण बणग ङ्झरन सभम प्रदणन गनेछ।  

(३) प्रथतणि उऩयको छरपर सभणप्त बएऩङ्झछ प्रथतणिक 
सदथमरणई अध्मक्षरे छरपरभण उठेकण प्रश् नको जिणप ङ्छदन सभम 
प्रदणन गनेछ।  

(४) प्रथतणि भणङ्झथको छरपरभण उठेकण प्रश् नको जिणप ङ्छदन े
क्रभ सभणप्त बएऩङ्झछ अध्मक्षरे प्रथतणिकरणई प्रथतणि ङ्जपतणा ङ्झरन चणिे 
ङ्जपतणा ङ्झरन फढीभण दङ्टई ङ्झभनटेको सभम ङ्छदनेछ।  
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(५) प्रथतणि ङ्जपतणा नङ्झरएभण प्रत्मेक सॊशोधनकतणा सदथमरे 
यणखेको प्रथतणि एकभङ्टि रुऩभण ङ्झनणामणथा ऩेश गङ्चयनेछ।  

(६) सॊशोधन प्रथतणि ऩणङ्चयत बए सॊशोधन प्रथतणि भूर 
प्रथतणिको अङ्ग फङे्ङछ। 

१७.सभमणिङ्झध ङ्झनधणायण: (१) अध्मक्षरे फैठकभण ऩेश िङ्टने प्रथतणिभणङ्झथ 
छरपर गना सदथमिरूकण रणङ्झग सभमणिङ्झध ङ्झनधणायण गनेछ। 

२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको सभमणिङ्झध सभणप्त बएऩङ्झछ 
मस ऐनभण अन्मथण रेङ्ञखएकोभण फणिेक सणभणन्मतमण अध्मक्षरे अन्म 
ङ्जिवमभण छरपर िङ्टन नङ्छदई सो ङ्जिवमको टङ्टङ्गो रगणउन आिश्मक सफै 
ङ्जिधेमक िण प्रथतणि ङ्झनणामणथा फैठकभण प्रथतङ्टत गनेछ। 

१८. छरपरभण फोान ेक्रभ् फैठकभण फोान ेक्रभ देिणमफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ:- 
)क(  प्रथतणि ऩेश गने सदथमरे फोङ्झरसकेऩङ्झछ अध्मक्षरे नणभ 
फोरणएको िण इशणयण गयेको क्रभफभोङ्ञजभको सदथमरे 
फोान ऩणउनेछ, 

)ख(  अध्मक्षको अनङ्टभङ्झत ङ्झफनण कङ्ट नै सदथमरे एउटै प्रथतणिभण 
एक ऩटक बन्दण फढी फोान ऩणउने छैन, 

)ग(  प्रथतणि ऩेश गने सदथमरे उत्तय ङ्छदनको ङ्झनङ्झभत्त 
छरपरको अन्त्मभण पेयी फोान ऩणउनेछ। सो 
प्रथतणिको सम्फन्धभण छरपरभण ऩङ्जिरे बणग ङ्झरएको 
िण नङ्झरएको जेसङ्टकै बएतणऩङ्झन प्रथतणिक सदथमरे उत्तय 
ङ्छदई सकेऩङ्झछ अध्मक्षको अनङ्टभङ्झत नङ्झरई पेयी फोान 
ऩणउने छैन। 

१९. छरपर सम्फन्धी अन्म व्मिथथण: (१) अध्मक्षरे अन्मथण आदेश ङ्छदएभण 
फणिेक सबणको फैठकभण कङ्ट नैऩङ्झन सदथमरे खणस कङ्ट नै ङ्जिवमभण फोान 
चणिेभण फैठक सङ्टरु िङ्टन ङ्टबन्दण एक घण्टण ऩूिा आफ्नो नणभ सङ्ञचिणरमभण 
दतणा गयणउनङ्ट ऩनेछ।  
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(२) नणभ दतणा गयेकण सदथमरणई कणमासूचीको फोझरणई ङ्जिचणय 
गयी फोान सभम प्रदणन गनेछ।  

(३) त्मथतो सभम अध्मक्षरे तोकेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 
(४) फोाने सदथमरे मस ऐनको प्रङ्झतकूर निङ्टने गयी फोानङ्ट 

ऩनेछ।  

२०. प्रथतणि ङ्झनणामणथा प्रथतङ्टत गने कणमाङ्जिङ्झध: (१) सॊशोधन सम्फन्धी प्रकृमण 
सभणप्त बएऩङ्झछ सॊशोधन प्रथतणि ऩणङ्चयत बएको बए सोको फङ्टॉदणसङ्जित 
प्रङ्झतिेदन ऩणङ्चयत गङ्चयमोस ्बङ्झन ङ्झनणामणथा प्रथतङ्टत गङ्चयनछे। 

(२) प्रथतणि ङ्झनणामणथा प्रथतङ्टत गदणा प्रथतणि ऩणङ्चयत बएभण 
अध्मक्षरे प्रथतणिको नणभ सङ्जित प्रथतणि ऩणङ्चयत बएको घोवणण गनेछ। 

(३) अध्मक्षरे प्रथतणि ङ्झनणामणथा प्रथतङ्टत गदणा ऩक्षभण िङ्टनेरे 
"िङ्टन्छ" य प्रथतणिको ङ्जिऩक्षभण "िङ्टङ्ङ" बनेय सदथमरे आफ्नो भत जणिेय 
गनेछन।्  

(४) जङ्टन ऩक्षभण फढी भत प्रणप्त िङ्टन्छ सो प्रथतणि सोिी फभोङ्ञजभ 
ऩणङ्चयत बएको घोवणण िङ्टनेछ।  

(५) प्रथतणि मस ऐनफभोङ्ञजभको गणऩूयक सॊतमणको फिङ्टभतरे 
ऩणङ्चयत गनेछ। मङ्छद भत फयणफय बए अध्मक्षरे ङ्झनणणामक भत ङ्छदनेछ।  

 

२१. प्रथतणि सम्फन्धी शतािरू: 
(क) प्रथतणि सॊङ्जिधणन य प्रचङ्झरत कणनून ङ्झफऩयीत िङ्टन ङ्ट िङ्टॉदैन, 

(ख) प्रथतणि अथऩि, भ्रणभक य फिङ्टअथा ङ्छदने िङ्टन ङ्ट िङ्टॉदैन, 

(ग) प्रथतणि कसै व्मङ्ञक्तउऩय रङ्ञक्षत गयी िण अऩिेरनण, दे्वव, 
घृणण पैरणउने िङ्टन ङ्ट िङ्टॉदैन, 

(घ) प्रथतणि जणतीम, बणङ्जवक, सणॊथकृङ्झतक, रैङ्जङ्गक ङ्जिवमभण 
दे्वव, घृणण पैरणउने िण भनोफैज्ञणङ्झनक ढॊगरे ङ्जिबणङ्ञजत 
गने खणरको िङ्टन ङ्ट िङ्टॉदैन, 
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(ङ) प्रचङ्झरत कणनून य नेऩणर ऩक्षयणष्ट्र यिेको अन्तयणाङ्जष्ट्रम 
सन्धी सम्झौतण ङ्झफऩयीत िङ्टन ङ्ट िङ्टॉदैन, 

(च) प्रथतणि सबणको क्षेत्रणणङ्झधकणय बन्दण फणङ्जियको 
असणन्दङ्झबाक ङ्जिवमसॉग सम्फङ्ञन्धत िङ्टन ङ्ट िङ्टॉदैन। 

२२. अध्मक्षरे ङ्झनदेशन ङ्छदन:े (१) फैठकभण अबर व्मििणय गने सदथमरणई 
आफ्नो व्मििणय ङ्झनमन्त्रणण गना अध्मक्षरे चेतणिनी ङ्छदएऩङ्झछ त्मथतो 
सदथमरे आफ्नो व्मििणयभणङ्झथ तङ्टरुन्त ङ्झनमन्त्रणण गनङ्टा ऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको आदेश ऩणरनण नगने सदथमरणई 
अध्मक्षरे फैठकफणट फणङ्जिय जणन आदेश ङ्छदनसक्नछे। आदेश ऩणएऩङ्झछ 
त्मथतो सदथमरे फैठक कक्षफणट तङ्टरुन्त फणङ्जिय जणनङ्ट ऩनेछ य ङ्झनजरे सो 
ङ्छदनको फणॉकी अफङ्झधको फैठकभण उऩङ्ञथथत िङ्टन ऩणउने छैन।  

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको आदेश ऩणएऩङ्झछ ऩङ्झन त्मथतो 
सदथम फैठककक्षफणट तङ्टरुन्त फणङ्जिय नगएभण अध्मक्षरे ङ्झनजरणई 
कभाचणयी िण सङ्टयक्षणकभॉको सिमोग ङ्झरई फणङ्जिय ऩठणउन सक्नेछ। 
त्मसयी फणङ्जिय ऩठणईएको सदथमरे त्मसऩङ्झछको तीन ङ्छदनसम्भ सबणको 
फैठक िण कङ्ट नै सङ्झभङ्झतको फैठकभण बणग ङ्झरन ऩणउन े छैन। मसयी 
फणङ्जिय ऩठणईएकोभण सबणको सङ्ञचिरे सो कङ्ट यणको सूचनण सबणद्वणयण गङ्छठत 
सफै सङ्झभङ्झतरणई ङ्छदनेछ। 

(४) मस कणमाङ्जिङ्झधभण अन्मत्रण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए 
तणऩङ्झन कङ्ट नै सदथमरे फैठक कक्षभण शणङ्ञन्त, सङ्टव्मिथथण तथण अनङ्टशणसन 
बङ्ग गयेभण िण गना रणगेभण िण सबणको प्रङ्झतष्ठण तथण गङ्चयभणभण धक् कण 
रणग्ने ङ्जकङ्झसभरे फैठक कक्ष ङ्झबत्रण ध्िॊसणत्भक कणमा गयेभण िण फर 
प्रमोग गयेभण िण गना रगणएभण िण कङ्ट नै बौङ्झतक िणनी नोक्सणनी ऩङ्टर् मणएभण 
अध्मक्षरे ङ्झनजरणई फैठक कक्षफणट तत्कणर ङ्झनष्ट्कणशन गयी सदथमरणई 
फढीभण सणत ङ्छदनसम्भको रणङ्झग सबणभण आउन नऩणउन े गयी य क्षङ्झत 
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बएको बौङ्झतक सणभ मुीको मथणथा क्षङ्झतऩूङ्झता ङ्झनजफणट बयणउने आदेश ङ्छदन 
सक्नेछ। 

(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ ङ्झनष्ट्कणङ्ञशत बएको सदथमरे सो 
अिङ्झधबय सबणको िण कङ्ट नै सङ्झभङ्झतको फैठकभण उऩङ्ञथथत िङ्टन ऩणउन े
छैन। िणनी नोक्सणनी गयेिणऩत ङ्झनजरणई तोङ्जकएको क्षङ्झतऩूङ्झता अध्मक्षरे 
तोकेको सभमङ्झबत्रण दणङ्ञखरण गने दणङ्जमत्ि सम्फङ्ञन्धत सदथमको िङ्टनेछ। 

(६) उऩदपण (५) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको क्षङ्झतऩूङ्झता तोङ्जकएको 
सभमभण उऩरब्ध नगयणएभण अध्मक्षरे सबणको फैठकभण बणग ङ्झरन 
नऩणउने गयी आदेश गना सक्नेछ।  

(७) मस दपण फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सदथम ङ्झनष्ट्कणङ्ञशत बएको िण 
पङ्ट कङ्ट िण बएको सूचनण सबणको सङ्ञचिरे सफै सङ्झभङ्झतरणई ङ्छदनेछ। 

२३. फैठक थथङ्झगत गने अङ्झधकणय् फैठककक्ष ङ्झबत्रण अव्मिथथण बई िण िङ्टन 
रणगेभण िण अन्म कङ्ट नै कणयण ऩयेभण फैठक ङ्झनमङ्झभत रुऩरे स चणरन 
गना फणधण ऩने देङ्ञखएभण अध्मक्षरे सो ङ्छदनको कङ्ट नै सभमसम्भ िण 
आपूरे तोकेको अिङ्झधसम्भको रणङ्झग फैठक थथङ्झगत गना सक्नेछ। 
अध्मक्षरे गयेको त्मथतो थथगन भणङ्झथ कङ्ट नै सदथमरे प्रश्न उठणउन 
ऩणउने छैन। 

२४. फैठकको स चणरन य थथगन: (१) अध्मक्षरे सबणको कणमाफोझरणई 
ध्मणनभण यणखी सबणको फैठक स चणरन गनेछ।  

(२) सबणको फैठकको सभमणिङ्झध अध्मक्षरे ङ्झनधणायण गयेको 
सभम तणङ्झरकण फभोङ्ञजभ िङ्टनछे।  

(३) प्रत्मेक फैठकको सॊचणरनऩूिा ङ्झनधणाङ्चयत प्रथतणि फभोङ्ञजभ 
िङ्टनेछ य प्रथतणि ङ्झफनण फैठकभण कङ्ट नै छरपर िङ्टनेछैन। 

तय अध्मक्षरे फैठकको कणमासूचीभण प्रिेश गनङ्टाऩूिा कङ्ट नै 
सदथमरणई खणस ङ्जिवमभण फोान सभम प्रदणन गना सक्नेछ य त्मसयी 
फोङ्झरएकण ङ्जिवमभण उठेकण प्रश् न य ङ्ञजज्ञणसणको जिणप ङ्छदन आिश्मक 
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बए सभन्िम सङ्झभङ्झतको उऩप्रभङ्टख िण कङ्ट नै सदथमरणई आदेश ङ्छदन 
सक्नेछ। 

(४) अध्मक्षरे प्रत्मेक फैठकको प्रणयम्ब तथण थथगनको घोवणण 
गनेछ । 

(५) सबणको फैठक चङ्झरयिेको अिथथणभण अध्मक्ष फैठक 
कक्षबन्दण फणङ्जिय जणनङ्ट ऩयेभण थित:उऩणध्मक्षरे फैठक स चणरन गनेछ। 

(६) अध्मक्ष य उऩणध्मक्ष दङ्टिै फैठक चङ्झरयिेको सभमभण फणङ्जिय 
जणनङ्टऩयेभण अध्मक्षरे तोकेको सदथमरे फैठक स चणरन गनेछ। 

२५. प्रथतणि ङ्झनष्ट्कृम िङ्टन ेअिथथण: देिणमको अिथथणभण प्रथतणि िण सॊशोधन 
प्रथतणि िण अन्म प्रथतणि ङ्झनष्ट्कृम िङ्टनेछ:- 

)क(  प्रथतणि िण सॊशोधन प्रथतणि प्रथतङ्टत कतणारे प्रथतणि 
ङ्जपतणा ङ्झरएभण, 

)ख(  सबणको फैठकफणट अथिीकृत बएभण, 
)ग(  प्रथतङ्टतकतणारे प्रथतणि सबणको फैठकभण प्रथतङ्टत नगयेभण। 

२६. सङ्झभङ्झत गठनसम्फन्धी व्मिथथण: (१) ङ्ञजारण सबणरे आफ्नो कणमाके्षत्रणको 
कणभको अनङ्टगभन तथण भूामणॊकन गयी ङ्ञजारण सभन्िम सङ्झभङ्झतरणई 
आिश्मक सङ्टझणि य ऩयणभशा ङ्छदने गयी प्रत्मेक सङ्झभङ्झतभण फढीभण 
ऩणॉचजनण सदथम यिने गयी फढीभण तीन िटण सम्भ सङ्झभङ्झत गठन गना 
सक्नेछ य त्मथतो सङ्झभङ्झतको नणभ य के्षत्रणणङ्झधकणय सबणरे तोकेफभोङ्ञजभ 
िङ्टनेछ।  

(२) त्मथतो सङ्झभङ्झतको सॊमोजकको चमन ङ्झनिणाचन सङ्झभङ्झत 
आपैँ रे गनेछ।  

(३) त्मथतो सङ्झभङ्झतको फैठक फढीभण भङ्जिनणभण एकऩटक य 
कङ्ञम्तभण तीन भङ्जिनणभण एक ऩटक िथनछे।  
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(४) सबणको फैठक सॊचणरनकण रणङ्झग मस ऐनभण उारेङ्ञखत 
बएदेङ्ञख फणिेकको ङ्जिवमभण सङ्झभङ्झतरे मो ऐन अन्तगात यिी आफ्नो 
कणमाङ्जिङ्झध आपैँ  फनणउनछे।  

२७. ङ्झनणाम प्रभणङ्ञणत गने: (१) सबणको फैठकरे गयेकण ङ्झनणाम सबणको फैठक 
अन्त्म बएको १५ ङ्छदनङ्झबत्रण अध्मक्षरे प्रभणणीकयण गनेछ य त्मथतो 
ङ्झनणामको एकप्रङ्झत आन्तङ्चयक भणङ्झभरण तथण कणनून भन्त्रणणरम भणपा त 
प्रदेश सयकणय य अकोप्रङ्झत सॊघीम भणङ्झभरण तथण सणभणन्म प्रशणसन 
भन्त्रणणरमभणपा त सॊघीम सयकणयभण ऩठणउनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनणाम सङ्टयङ्ञक्षत यणत ने िण यणत न 
रगणउने य कणमणान्िमन गने गयणउने कणमा सबणको सङ्ञचिरे गनेछ। 

२८. प्रथतणि दतणा अङ्झबरेख यणत न ेय िटणउन:े (१) सबणको सङ्ञचिरे सबणभण 
ऩेश गना प्रणप्त बएकण प्रत्मेक प्रथतणिको कबय ऩषृ्ठको शीयभण प्रथतणि 
सॊतमण रेखीप्रथतणि दतणा गनङ्टाऩदाछ य प्रथतणिभण बएको कणयिणिीको 
अद्यणिङ्झधक रगत तमणय गयी सङ्टयङ्ञक्षत यणत नङ्ट ऩनेछ।  

(२) दपण २५फभोङ्ञजभ प्रथतणि ङ्झनष्ट्कृम बएको अिथथणभण 
प्रथतणिरणई सबणको दतणा रगतफणट िटणइनेछ। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ दतणा रगतफणट िटणइएको 
प्रथतणिको सम्फन्धभण सबणभण कङ्ट नै प्रथतणि ऩेश गना सङ्जकने छैन।  

२९. ङ्झनिेदन ङ्छदन सङ्जकन:े (१) मस कणमाङ्जिङ्झध ऐनभण अन्मत्रण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण 
रेङ्ञखएको बएतण ऩङ्झन ऐनकण ङ्जिङ्झबङ्ङ दपणिरूभण उारेङ्ञखत ङ्जिवमिरू 
फणिेक अन्म कङ्ट नै ङ्जिवमभण कङ्ट नैऩङ्झन सदथमरे अध्मक्ष सभक्ष ङ्झनिेदन 
ङ्छदन सक्नेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन प्रणप्त बएऩङ्झछ सङ्ञचिरे 
उक्त ङ्झनिेदन दतणा गयी अध्मक्ष सभक्ष ऩेश गनङ्टा ऩनेछ।  

(३) प्रणप्त ङ्झनिेदन उऩयको कणयिणिी अध्मक्षरे ङ्झनणाम 
गयेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ।   
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३०. सबणरणई सम्फोधन:  )१ ( नेऩणर सयकणयकण प्रधणनभन्त्रणी, प्रदेश प्रभङ्टख य 
प्रदेश भङ्टतमभन्त्रणी रणई अध्मक्षरे सबणको फैठकरणई ङ्जिशेव सम्फोधन 
गना अनङ्टयोध गना सक्नेछ य सो सम्फन्धी आिश्मक व्मिथथण अध्मक्षको 
ङ्झनदेशन फभोङ्ञजभ सङ्ञचिरे गनेछ।  

(२) सबणरणई सम्िोधन गना प्रदेशकण भन्त्रणी, सम्फङ्ञन्धत 
ङ्ञजारणफणट प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि गने सॊघ य प्रदेश सबणकण सदथमिरूरणई 
आभङ्ञन्त्रणत गनङ्टा ऩनेछ।  

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सम्फोधनको रणङ्झग अऩनणइन े
प्रङ्जक्रमण अध्मक्षरे तोकेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

३१. कणनूनी यणम: ङ्ञजारण सभन्िम सङ्झभङ्झतभण कणमायत कणनून अङ्झधकृत िण 
ङ्झनमङ्टक्त कणनूनी सारणिकणय िण सॊघीम सयकणय िण प्रदेश सयकणयको 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमको कणनून अङ्झधकृतसॊग यणम सारणि ङ्झरन य 
आिश्मकतण ऩयेभण सबणभण उऩङ्ञथथत बई कणनूनसम्फन्धी यणम व्मक्त 
गनाकण ङ्झनङ्ञम्त अनङ्टयोध गना रगणउन े अङ्झधकणय अध्मक्षसॉग सङ्टयङ्ञक्षत 
यिनेछ।  

३२. सबणको ऩङ्जिरो फैठकसम्फन्धी व्मिथथण: नेऩणरको सॊङ्जिधणनको धणयण 
२२० को उऩधणयण (२) फभोङ्ञजभ ३० ङ्छदनङ्झबत्रण फथने ङ्ञजारण सबणको 
ऩङ्जिरो फैठक सम्फन्धी कणमाङ्जिङ्झध प्रचङ्झरत कणनून, ङ्झनिणाचन आमोगरे 
तोकेको कणमाङ्जिङ्झध िण सबण आपैँ रे फनणएको कणमाङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ 
िङ्टनेछ। त्मथतो सबणको फैठकको अध्मक्षतण सबणरे आपू भध्मेफणट 
तोकेको सदथमरे गनेछ।  

३3. शणङ्ञन्त सङ्टयक्षण सङ्टव्मिथथण कणमभ यणत न:े (1)सबणको फैठकको अिङ्झधबय 
सबणको सङ्टयक्षणथा अध्मक्षरे सङ्टयक्षण ङ्झनकणमको सिमोगकण रणङ्झग अनङ्टयोध 
गयेभण अङ्जिरम्फ सङ्टयक्षण उऩरब्ध गयणउनङ्ट सम्फङ्ञन्धत सङ्टयक्षण ङ्झनकणमको 
कताव्म िङ्टनेछ। 
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(२) सबणको फैठक स चणरनकण ङ्झनङ्ञम्त आन्तङ्चयक सङ्टव्मिथथण 
कणमभ गना ङ्ञजारण सभन्िम अङ्झधकणयीरे आिश्मक प्रफन्ध गनङ्टा ऩनेछ।  

३4. सबणको फैठकको अन्त्मसम्फन्धी व्मिथथण: (१)मस ऐनभण अन्मत्रण 
जङ्टनसङ्टकै व्मिथथण बएतण ऩङ्झन सबणको फैठक अन्त्म िङ्टन ङ्टबन्दण अगणङ्झड 
सबणकण कङ्ट नै सदथमरे आफ्नो भन्तब्म व्मक्त गना चणिेभण सभमको फोझ 
तथण भन्तब्मको औङ्ञचत्मरणई सभेत भध्मनजय गयी अध्मक्षरे भन्तब्म 
व्मक्त गना ङ्झनङ्ञश् चत सभम उऩरब्ध गयणउन सक्नछे।  

(२) फैठकको अन्त्मभण अध्मक्षरे सबण स चणरनभण बएकण सिै 
फैठककण कणयिणिीको सॊङ्ञक्षप्त ङ्जिियण य ऩणङ्चयत बएकण प्रथतणिको नणभ 
सभेत सङ्टनणउनेछ।  

(३) सूचनणङ्झफनण अनङ्टऩङ्ञथथत सदथमिरूको नणभ अध्मक्षरे िणचन 
गनेछ। 

(४) अध्मक्षरे आफ्नो भन्तव्मसङ्जित सबणको फैठकको अन्त्म 
गनेछ।  

३5. सबणकण सदथमिरूको ङ्जिशवेणङ्झधकणय सम्फन्धी व्मिथथण: सबणकण 
सदथमिरूको देिणम फभोङ्ञजभको ङ्जिशवेणङ्झधकणय िङ्टनछे:- 

(क) सॊङ्जिधणन य मस ऐनको ऩङ्चयधीङ्झबत्रण यिी सबणकण 
सदथमरणई सबणको फैठकभण फोाने ऩूणा थितन्त्रणतण 
यिनेछ, 

(ख) सबणभण फोरेको ङ्जिवमभण कङ्ट नै अदणरतभण भङ्टद्दण चरणइन े
छैन, 

(ग)  सबणको फैठक चङ्झरयिेको सभमभण प्रचङ्झरत 
कणनूनफभोङ्ञजभ कसङ्टय ठिङ्चयने पौजदणयी भङ्टद्दणभण फणिेक 
ङ्झगयफ्तणय गङ्चयने छैन, 
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(घ)  प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ पौजदणयी कसङ्टयभण ङ्झगयफ्तणय 
गनङ्टाऩये सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकणयीरे त्मसको सूचनण सबणको 
अध्मक्षरणई तत्कणर ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

३६. सभन्िम सङ्झभङ्झतको फैठकसम्फन्धी व्मिथथण: (१) ङ्ञजारण सभन्िम 
सङ्झभङ्झतको फैठक सणभणन्मतमण भङ्जिनणभण एकऩटक िथनेछ। आिश्मकतण 
अनङ्टसणय प्रभङ्टखको ङ्झनदेशनभण अन्म जङ्टनसङ्टकै सभमभणसभेत सभन्िम 
सङ्झभङ्झतको फैठक फथन सक्नछे।  

(२) फैठकको गणऩूयक सॊतमण एकणउङ्ङ प्रङ्झतशत िङ्टनेछ। 
(३) सङ्झभङ्झतको फैठक प्रभङ्टखको ङ्झनदेशनभण ङ्ञजारण सभन्िम 

अङ्झधकणयीरे फोरणउनछे।  
(४) सदथमिरूरणई फैठक फथने सूचनण कङ्ञम्तभण तीन ङ्छदन 

अगणङ्झड उऩरब्ध गयणउनङ्ट ऩनेछ। 
(५) फैठकको सॊचणरनसम्फन्धी अन्म कणमाङ्जिङ्झध सबणरे थिीकृत 

गयेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ।  

३७. कणमाङ्जिङ्झध फनणउन सक्न:े मस ऐनभण रेङ्ञखए देङ्ञख फणिेककण ङ्जिवमभण 
सबणरे सबणको फैठक सम्फन्धी कणमाङ्जिङ्झध फनणई रणगङ्ट गना सक्नेछ। 

३८. ऩोशणकसम्फन्धी व्मिथथण: ङ्ञजारण सबणको सदथमिरूभण एकरूऩतण कणमभ 
गना सदथमिरूको ऩोशणक ङ्ञजारण सबणरे तोकेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ।  

३९. खणयेजी य फचणउ: मसअङ्ञघ बएको सबणको फैठक सम्फन्धी बए गयेकण 
कणमािरू मसै ऐनफभोङ्ञजभ बएको भणङ्झननछे। मो ऐन प्रणयम्ब िङ्टन ङ्टबन्दण 
अङ्ञघ ङ्ञजारण सबणरे ङ्ञजारण सबण स चणरन सम्फन्धी ङ्झनमभणिरी िण 
कणमाङ्जिङ्झध फनणएको बए मो ऐन रणगू बएऩङ्झछ त्मथतण ङ्झनमभणिरी िण 
कणमाङ्जिङ्झध थित: खणयेज िङ्टनेछन।्  
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अनङ्टसूची-१ 

(कणमाङ्जिङ्झध ऐनको दपण ४ सॉग सम्फङ्ञन्धत)् 

......................... ङ्ञजारण सबण 

कणमासूची  

फैठक सॊतमण फैठक थथणन्  

अध्मक्षतण्  

ङ्झभङ्झत फैठक फथन े
सभम 

कणमासूची कणमासूची 
प्रथतङ्टतकतणा 

कैङ्जपमत 
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कणणारी प्रदेश सयकणयकण भङ्टतमभन्त्रणी तथण भन्त्रणीिरुको 
ऩणङ्चयश्रङ्झभक तथण सङ्टङ्जिधण सम्फन्धी ऐन, २०७५ 

प्रभणणीकयण य प्रकणङ्ञशत ङ्झभङ्झत 
२०७५/०८/१० 

सम्ित ्२०७५ सणरको ऐन नॊ=:१६ 

कणणारी प्रदेश सयकणयकण भङ्टतमभन्त्रणी तथण भन्त्रणीिरुको ऩणङ्चयश्रङ्झभक तथण 
सङ्टङ्जिधण सम्फन्धभण व्मिथथण गना फनकेो ऐन 

 
प्रथतणिनण: कणणारी प्रदेश सयकणयकण भङ्टतमभन्त्रणी तथण भन्त्रणीिरुरे ऩणउन े
ऩणङ्चयश्रङ्झभक तथण सङ्टङ्जिधणकण सम्फन्धभण कणनूनी व्मिथथण गना िणछनीम 
बएकोरे,  
    प्रदेश सबणको ऩङ्जिरो िवाभण मो ऐन फनणएको छ। 
१.  सॊङ्ञक्षप्त नणभ य प्रणयम्ब: (१) मस ऐनको नणभ "कणणारी प्रदेश सयकणयकण 

भङ्टतमभन्त्रणी तथण भन्त्रणीिरुको ऩणङ्चयश्रङ्झभक तथण सङ्टङ्जिधण सम्फन्धी  ऐन, 
२०७५" यिेको छ। 

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रणयम्ब िङ्टनेछ। 
२.  ऩङ्चयबणवण:  ङ्जिवम िण प्रसङ्गरे अको अथा नरणगेभण मस ऐनभण,-  

(क)  "भन्त्रणी" बन् नणरे प्रदेश सयकणयको भङ्टतमभन्त्रणी, भन्त्रणी, 
यणज्मभन्त्रणी य सिणमक भन्त्रणी सभेत सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ख)  "भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्" बन् नणरे प्रदेश सयकणयको भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद् 
सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ग)  "सॊङ्जिधणन" बन् नणरे नेऩणरको सॊङ्जिधणन सम्झनङ्ट ऩछा। 
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(घ)  "तोङ्जकएको" िण "तोङ्जकएफभोङ्ञजभ" बन् नणरे प्रदेश 
सयकणयरे प्रदेश यणजऩत्रणभण सूचनण प्रकणशन गयी 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण ङ्जिवम सम्झनङ्ट ऩछा। 

३.  ऩणङ्चयश्रङ्झभक तथण सेिण सङ्टङ्जिधण: (१) भन्त्रणीिरुरे अनङ्टसूची-१ भण उारेख 
बए फभोङ्ञजभको ऩणङ्चयश्रङ्झभक तथण सेिण सङ्टङ्जिधण ऩणउनेछन।्  

तय चयभ आङ्झथाक ङ्जिशृ्रॊखरतण िण प्रणकृङ्झतक ङ्जिऩद् िण 
भिणभणयीको कणयणरे गम्बीय सॊकट उत्ऩङ्ङ बइा सॊकटकणर घोवणण 
बएभण िण सॊघीम शणसन रणगू बएको कणयणफणट प्रदेश कणमाकणङ्चयणी 
कणमभ नयिेभण मो व्मिथथण रणगू िङ्टने छैन। 

(२) कङ्ट नै भन्त्रणीको ऩदभण फिणर यिेकै अिथथणभण भतृ्मङ्ट बई िण 
ङ्झनजरे ङ्छदएको यणजीनणभण थिीकृत बई िण भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद् ङ्जिघटन बई िण 
अन्म कङ्ट नै तफयफणट ङ्झनज भन्त्रणी ऩदभण कणमभ नयिेभण ङ्झनजरणई भन्त्रणी 
ऩद कणमभ यिेको ङ्छदनसम्भ ऩणङ्चयश्रङ्झभक ङ्छदइनछे। 

(३) भन्त्रणीरे दपण (२) फभोङ्ञजभ ऩणउन े ऩणङ्चयश्रङ्झभक अिथथण 
अनङ्टसणय ङ्झनजरणई िण ङ्झनजरे इच्र्छ्यणएको व्मङ्ञक्तरणई ङ्छदइनेछ। भन्त्रणीको 
भतृ्मङ्ट बएभण ङ्झनजरे कसैरणई इच्र्छ्यणएको यिेनछ िण इच्र्छ्यणएको व्मङ्ञक्त 
जीङ्जित यिेनछ बन े त्मथतो ऩणङ्चयश्रङ्झभक यकभ ङ्झनजको नङ्ञजकको 
िकिणरणरणई ङ्छदइनेछ।  

४.  आिणस सङ्टङ्जिधण: (१) भन्त्रणीरणई आिणसको ङ्झनङ्झभत्त प्रदेश सयकणयिणट 
सम्बि बएसम्भ सयकणयी आिणसको फन्दोिथत गङ्चयनेछ । त्मथतो 
फन्दोिथत नबएसम्भ िण प्रदेश यणजधणनीभण आफ्नो घय नबएकण 
भन्त्रणीरणई घयबणडण िणऩत अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभको यकभ प्रदेश सयकणयरे 
उऩरब्ध गयणउनेछ। 

(२) मस दपण फभोङ्ञजभको सङ्टङ्जिधण भन्त्रणीरे आफ्नो कणमाकणर 
सभणप्त बएको ङ्झभङ्झतरे सणत ङ्छदनसम्भ ऩणउनेछन।् 
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(३) प्रदेश यणजधणनीभण थथणमी फणसथथणन बई सयकणयी आिणस 
प्रमोग नगयेकण भन्त्रणीिरुरणई ङ्झनजको घय कम्ऩणउण्डको भभात य 
सयसपणई खचा फणऩत अनङ्टसूङ्ञच-१ फभोङ्ञजभको यकभ प्रदेश सयकणयरे 
उऩरब्ध गयणउने छ। 

 (४) भन्त्रणीरे आिणसको रणङ्झग अनङ्टसूची-1 फभोङ्ञजभ पङ्झनाचय य 
ङ्झफजङ्टरीधणयण सङ्टङ्जिधण ऩणउनेछन।् 

५.  स चणय सङ्टङ्जिधण: भन्त्रणीरे आिणसको रणङ्झग टेङ्झरपोन, इन्टयनेट, 
ऩत्रणऩङ्झत्रणकण जथतण सचालणय सङ्टङ्जिधण अनङ्टसूची-1 फभोङ्ञजभ ऩणउनेछन।् 

६.  सिणयी तथण इन्धन सङ्टङ्जिधण: (१) प्रत्मेक भन्त्रणीरणई सिणयीको ङ्झनङ्झभत्त 
सिणयी सणधन एक य अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभको इन्धन सङ्टङ्जिधण ङ्छदइनेछ। 

(२) मस दपण फभोङ्ञजभको सङ्टङ्जिधण भन्त्रणीरे आफ्नो कणमाकणर 
सभणप्त बएको ङ्झभङ्झतरे सणत ङ्छदनसम्भ ऩणउनेछन।् 

७. दैङ्झनक तथण  भ्रभण बत्तण: भन्त्रणीिरुरणइा सयकणयी कणभको ङ्झसरङ्झसरणभण 
नेऩणरङ्झबत्रण िण प्रदेश सयकणयको िण प्रदेश सयकणयको तपा फणट ङ्जिङ्झबङ्ङ 
सभणयोि, उत्सि, सम्भेरन आङ्छदभण बणग ङ्झरन नेऩणर फणङ्जिय भ्रभण गदणा 
अनङ्टसूची-२ भण उारेख बए फभोङ्ञजभको दैङ्झनक बत्तण ऩणउनेछन।् 

८.  उऩचणयको सङ्टङ्जिधण: भन्त्रणीरणई उऩचणयको ङ्झनङ्झभत्त प्रदेश सयकणयरे 
थिणथथ्म फीभणको रणङ्झग िणङ्जवाक दश िजणय रूऩैमणसम्भको ङ्झफर यकभ िण 
ङ्जप्रङ्झभमभ भध्मे जङ्टन घङ्जट िङ्टन्छ सो यकभ उऩरब्ध गयणउनेछ। 

९.  चणडाऩिा खचा: भन्त्रणीरे आफ्नो धभा, सॊथकृङ्झत य ऩयम्ऩयण अनङ्टसणय भनणइन े
चणडाऩिाको रणङ्झग आपूरे खणईऩणई आएको एक भङ्जिनणको ऩणङ्चयश्रङ्झभक 
फयणफयको यकभ प्रत्मेक आङ्झथाक िवा चणडाऩिा खचाको रुऩभण ऩणउनेछन।् 

10.अङ्झतङ्झथ सत्कणय तथण बैऩयी खचा: (१) भन्त्रणीिरुरणई अनङ्टसूची-१ भण 
उारेख बए फभोङ्ञजभको यकभ अङ्झतङ्झथ सत्कणय तथण बैऩयी खचा फणऩत 
ङ्छदइनेछ। 
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(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको खचाको ङ्जिर बयऩणई ऩेश गनङ्टा 
ऩने छैन। 

११. रङ्टगण बत्तण: भन्त्रणीिरूरे सयकणयी कणभभण िण प्रदेश सयकणयको तपा फणट 
ङ्जिङ्झबङ्ङ सभणयोि, उत्सि, सम्भेरन आङ्छदभण बणग ङ्झरन नेऩणर फणङ्जिय जणॉदण 
तीन िवाभण एक ऩटक अनङ्टसूची -१ फभोङ्ञजभको यकभ रङ्टगण बत्तण फणऩत 
ऩणउॉनेछन।्  

१२. ङ्झनजी सङ्ञचिणरमको व्मिथथण: भन्त्रणीिरुको ङ्झनजी सङ्ञचिणरमभण अनङ्टसूची-
३ भण उारेङ्ञखत कभाचणयी यिनेछन ्। 

१३.ङ्जिज्ञ सम्फन्धी व्मिथथण: (१) भङ्टतमभन्त्रणी य भन्त्रणीको कणभभण सिमोग 
ऩङ्टर् मणउन प्रदेश सयकणयरे ङ्जिज्ञ ङ्झनमङ्टक्त गना सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त ङ्जिज्ञको सॊतमण य त्मथतो 
ङ्जिज्ञरे ऩणउन े भणङ्झसक ऩणङ्चयश्रङ्झभक तथण सङ्टङ्जिधण प्रदेश सयकणयरे तोके 
फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

(३) भन्त्रणीरे ङ्जिज्ञ तथण थिकीम सङ्ञचि रगणमतकण कभाचणयी 
ङ्झनमङ्टक्ती गदणा थथणमी आिणङ्झसम अनङ्टभङ्झत (ङ्झड.बी. ङ्जऩआय िण  मुीन कणडा) 
ङ्झरएको व्मङ्ञक्तरणई ङ्झनमङ्टक्त गना ऩणईने छैन।्  

१४.सङ्टयक्षणको व्मिथथण: भन्त्रणीिरुरणई आिश्मक ऩने सङ्टयक्षणको व्मिथथण 
नेऩणर सयकणयफणट तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

१५. सङ्टङ्जिधणको दङ्टरुऩमोग गना निङ्टन:े मस ऐन फभोङ्ञजभकण सङ्टङ्जिधणिरु 
सम्फङ्ञन्धत भन्त्रणी थिमॊरे भणत्रण उऩमोग गना ऩणउने छन।्  सम्फङ्ञन्धत 
भन्त्रणीरे सङ्टङ्जिधणको दङ्टरुऩमोग गयेभण प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ कणयिणिी 
िङ्टनेछ।   

थऩिीकयण: मस दपणको प्रमोजनको रणङ्झग सङ्टङ्जिधणको 
दङ्टरुऩमोग बन् नणरे भणङ्झथ दपण दपणभण तोङ्जकए बन्दण फढी सङ्टङ्जिधण ङ्झरन,े 
अन्म व्मङ्ञक्तरणई सङ्टङ्जिधण ङ्छदरणई ङ्छदन,े मोग्मतण नऩङ्टगेको व्मङ्ञक्तरणई 
ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्छदन,े गरत व्मङ्ञक्त िण कणगजणत खडण गयी सङ्टङ्जिधण ङ्झरन,े 
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सयकणयी धनभणरको िणङ्झन नोक्सणनी ऩङ्टर् मणउन े रगणमतकण कणमारणई 
फङ्टझणउनेछ।   

१६.अनङ्टसूचीभण िेयपेय: प्रदेश सयकणयरे प्रदेश यणजऩत्रणभण सूचनण प्रकणशन गयी 
अनङ्टसूचीभण िेयपेय गना सक्नछे। 

१७.फचणउ: मो ऐन प्रणयम्ब िङ्टनङ्ट बन्दण अगणङ्झड प्रदेश भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्को ङ्झनणाम 
फभोङ्ञजभ प्रदेश सयकणयकण भन्त्रणीिरुरे ऩणएको ऩणङ्चयश्रङ्झभक य सङ्टङ्जिधण मसै 
ऐन फभोङ्ञजभ बए गयेको भणङ्झननेछ।  
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अनङ्टसूची-१  

(दपण ३, ४, ५, ६, १० य ११ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
भन्त्रणीरे ऩणउन ेसङ्टङ्जिधण 

 
क्र.सॊ. सङ्टङ्जिधणको ङ्जकङ्झसभ इकणई दय भङ्टतमभन्त्रणी भन्त्रणी यणज्म भन्त्रणी सिणमक 

भन्त्रणी 
१ ऩणङ्चयश्रङ्झभक प्रङ्झत भङ्जिनण रु. 70,730 60,32० 56,84० 54,52० 
२ (क) आिणस 

सङ्टङ्जिधण 
प्रङ्झत भङ्जिनण रु. आिणस 

उऩरब्ध 
गयणउने 

२५,००० २०,००० २०,००० 

(ख)  
कम्ऩणउण्ड 
भभात य 
सयसपणइ 
खचा 

िणङ्जवाक रु. - १,२०,००० १,१०,००० १,००,००० 

३ पङ्झनाचय 
(सयकणयरे 
व्मिथथण नगयेभण) 
एकभङ्टष्ठ 

एक भङ्टष्ठ ६०,००० ५०,००० ४०,००० ४०,००० 

४ सिणयी इन्धन प्रङ्झत भङ्जिनण 
ङ्झरटय 

250 २०० १५० १२५ 

५ भोङ्जिर तै्रणभणङ्झसक ङ्झरटय 1० ५ ५ ५ 
६ मणतणमणत सङ्टङ्जिधण प्रङ्झतङ्छदन रु. सिणयी सणधन सिणयी सणधन सिणयी सणधन सिणयी सणधन 
७ स चणय सङ्टङ्जिधण 

(टेङ्झरपोन, 
इन्टयनेट य 
ऩत्रणऩङ्झत्रणकण) 

प्रङ्झत भङ्जिनण रु. ७,००० ५,००० ३,००० ३,००० 

¥८ अङ्झतङ्झथ सत्कणय प्रङ्झत भङ्जिनण रु. 20,००० १5,००० १०,००० ८,००० 
९ ङ्जिजङ्टरी, धणयण प्रङ्झत भङ्जिनण रु ङ्जिर अनङ्टसणय ङ्जिर अनङ्टसणय २,००० २,००० 
१० रङ्टगणबत्तण  तीन फवाभण एक 

ऩटक ऩणउने 
यकभ 

१५,००० १२,००० १२,००० १२,००० 

 
 

                                                           
  कणणारी प्रदेश सयकणय (भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्) को ङ्झभङ्झत 2078/11/25 को ङ्झनणामफणट  िेयपेय गङ्चयएको।  
¥
 कणणारी प्रदेश सयकणय (भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्) को ङ्झभङ्झत 2078/11/25 को ङ्झनणामफणट  िेयपेय गङ्चयएको। 
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रिव्म :  

१. भङ्टतमभन्त्रणी य ङ्जिबणगीम भन्त्रणीरे भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्को ङ्झनणाम फभोङ्ञजभ 
आिश्मकतण अनङ्टसणय ङ्जिवमगत  सारणिकणय यणत न सक्नेछन ्। 

२.  भन्त्रणी,  यणज्मभन्त्रणी य सिणमक भन्त्रणीरणइा सयकणयी आिणस उऩरब्ध 
नबएको खण्डभण प्रङ्झत भङ्जिनण आिणस सङ्टङ्जिधण फणऩतको यकभ उऩरब्ध 
गयणइनेछ । 

३. प्रदेश यणजधणनीभण थथणमी फणसथथणन बई सयकणयी आिणस प्रमोग नगने 
भन्त्रणीको िकभण भणत्रण फङ्टॉदण नॊ. २ (ख) रणगू िङ्टनेछ ।  
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अनङ्टसूची-२ 
(दपण ७ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

भन्त्रणीरे ऩणउन ेदैङ्झनक बत्तण तथण ङ्जिभणको सङ्टङ्जिधण 
 

क्र.सॊ. ङ्जिियण भङ्टतमभन्त्रणी भन्त्रणी यणज्म भन्त्रणी सिणमक 
भन्त्रणी 

१. थिदेश भ्रभण गदणा 
ऩणउन े दैङ्झनक बत्तण 
दय 

३,००० २,५०० २,५०० २,५०० 

२. ङ्जिदेश भ्रभण गदणाको 
दैङ्झनक बत्तण
 (प्रङ्झत ङ्छदन 
अभेङ्चयकी डरयभण) 

250 200 १७५ १७५ 

3. मणत्रणण ङ्जिभण (प्रङ्झत 
भ्रभण रु. nfvdf _ 

१० १० १० 10 

 
रिव्म : 

१.  ङ्जिदेश भ्रभण गदणा बणयतको चेङ्ङणई, िैदयणफणद, फैँगरोय, भङ्टम्फई, ङ्छदारी, 
कोरकणतण य फङ्गरणदेशको  ढणकण य चटगणउॉ फणिेक अन्म थथणनभण यणत 

ङ्झफतणउनङ्ट ऩदणा भणङ्झथ उारेङ्ञखत दयको  ऩचणस प्रङ्झतशत यकभ भणत्रण ङ्छदइनेछ । 

अन्म देशको िकभण भणङ्झथको दययेट अनङ्टसणय नै िङ्टनेछ । 

 

२. ङ्जिदेश भ्रभण गदणा आभन्त्रणण गने यणष्ट्रको सयकणय िण कङ्ट नै सॊथथणफणट 
दैङ्झनक बत्तण िणऩतको यकभ उऩरब्ध गयणइएको अिथथणभण उारेङ्ञखत 
दैङ्झनक भ्रभण बत्तण फणऩतको यकभ उऩरब्ध गयणइने छैन । 

                                                           
 कणणारी प्रदेश सयकणय (भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्) को ङ्झभङ्झत 2078/11/25 को ङ्झनणामफणट  िेयपेय गङ्चयएको। 
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अनङ्टसूची-३ 
(दपण १२ सॉग सम्िङ्ञन्धत) 

भन्त्रणीको ङ्झनजी सङ्ञचिणरमभण यिन ेकभाचणयी 
 

क्र.सॊ. कभाचणयी भङ्टतमभन्त्रणी भन्त्रणी यणज्म 
भन्त्रणी 

सिणमक 
भन्त्रणी 

१. प्रभङ्टख थिकीम सङ्ञचि 
(यण.ऩ.ङ्जद्धतीम शे्रणी िण सो सयि) 

१ - - - 

२. थिकीम सङ्ञचि (यण.ऩ. ततृीम 
शे्रणी िण सो सयि) 

१ १ १ १ 

३ (यण.ऩ. अनॊ. प्रथभ शे्रणी िण सो 
सयि) 

१ १ - - 

४. सूचनण / प्रङ्जिङ्झध (यण.ऩ. अनॊ. 
प्रथभ शे्रणी िण सो सयि) 

१ १ १ १ 

५. िरङ्टकण सिणयी चणरक (शे्रणी 
ङ्जिङ्जिन प्रथभ थतय) 

२ १ १ १ 

६. कणमणारम सिमोगी (शे्रणी ङ्जिङ्जिन 
प्रथभ थतय) 

२ १ १ १ 

 
 
रिव्म : 

१.  थिकीम सङ्ञचिणरमकण कभाचणयीिरुरे शङ्टरु थकेर अनङ्टसणयको तरफभणत्रण 
ऩणउनेछन।् 

२.  थिकीम सङ्ञचिणरमकण कभाचणयीिरुरे मस ऐन फभोङ्ञजभ प्रणप्त गने 
ऩणङ्चयश्रङ्झभक ङ्झनजिरुको फैंक खणतणभण उऩरब्ध गयणइनेछ। 

३.  भङ्टतमभन्त्रणी को िकभण सङ्टयक्षण प्रमोजनको रणङ्झग थऩ १ सिणयी सणधन 
उऩरब्ध गयणइनेछ।  

४.  भङ्टतमभन्त्रणी तथण भन्त्रणीिरूरे अनङ्टसूची १, २, ३ फभोङ्ञजभ प्रणप्त गने 
सङ्टङ्जिधणको ब ङ्टक्तणनी भङ्टतमभन्त्रणी तथण भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्को कणमणारमफणट िङ्टनेछ।
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कणणारी प्रदेश सबणकण ऩदणङ्झधकणयी तथण सदथमिरूको 

ऩणङ्चयश्रङ्झभक य सङ्टङ्जिधण सम्फन्धी ऐन, २०७५ 
प्रभणणीकयण य प्रकणशन ङ्झभङ्झत 

२०७५/०८/१० 
 

सम्ित ्२०७५ सणरको ऐन नॊ: १७ 

कणणारी प्रदेश सबणकण ऩदणङ्झधकणयी तथण सदथमिरूको ऩणङ्चयश्रङ्झभक य 
सङ्टङ्जिधण सम्फन्धभण व्मिथथण गना फनकेो ऐन 

 
प्रथतणिनण: प्रदेश सबणकण ऩदणङ्झधकणयी तथण सदथमिरूरे ऩणउन ेऩणङ्चयश्रङ्झभक य 
सङ्टङ्जिधण सम्फन्धभण व्मिथथण गना िणछनीम बएकोरे,   

प्रदेश सबणरे ऩङ्जिरो िवाभण मो ऐन फनणएको छ। 
1. सॊङ्ञक्षप्त नणभ य प्रणयम्ब: (१) मस ऐनको नणभ "कणणारी प्रदेश सबणकण 

ऩदणङ्झधकणयी तथण सदथमिरूको ऩणङ्चयश्रङ्झभक य सङ्टङ्जिधण सम्फन्धी ऐन, 
२०७५" यिेको छ। 

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रणयम्ब िङ्टनेछ। 
2. ऩङ्चयबणवण:  ङ्जिवम िण प्रसङ्गरे अको अथा नरणगेभण मस ऐनभण,-  

(क) "उऩसबणभङ्टख" बन् नणरे प्रदेश सबणको उऩसबणभङ्टख 
सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ख)  "ऩदणङ्झधकणयी" बन् नणरे प्रदेश सबणको सबणभङ्टख, 
उऩसबणभङ्टख, ङ्जिऩक्षी दरको नेतण, ङ्जिऩक्षी दरको 
प्रभङ्टख सचेतक, सत्तण ऩक्षको प्रभङ्टख सचेतक, प्रदेश 
सबण सङ्झभङ्झतकण अध्मक्ष, दरको प्रभङ्टख सचेतक, सत्तण 
ऩक्षको सचेतक, ङ्जिऩक्षी दरको सचेतक य सदथम 
सभेतरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 
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(ग) "प्रदेश" बन् नणरे कणणारी प्रदेश सम्झनङ्ट ऩछा।  
(घ) "ङ्जिऩक्षी दरको नेतण" बन् नणरे देिणम फभोङ्ञजभकण 

दररे सॊसदीम दरको नेतणकण रूऩभण छणनेको व्मङ्ञक्त 
सम्झनङ्ट ऩछा।  
(१) प्रदेशको भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद् गठन गने िण भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद् 

गठन गना सभाथन गने दर फणिेक प्रदेश सबणभण 
दश प्रङ्झतशत िण सो बन्दण फढी सदथमिरू बएको 
दरिरूभध्मे सफै बन्दण फढी सदथम बएको दर,  

(२) प्रदेश सबणभण दश प्रङ्झतशत िण सो बन्दण फढी 
सदथमिरू बएकण एक बन्दण फढी दरिरूको 
फयणफय सदथम बएभण ती दरिरूरे ऩणयथऩङ्चयक 
सिभङ्झतको आधणयभण आपूभध्मेफणट भणन्मतण 
ङ्छदएको कङ्ट नै एक दर,  

(३) उऩखण्ड (२) फभोङ्ञजभ ऩणयथऩङ्चयक सिभङ्झत िङ्टन 
नसकेभण भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद् गठन गने िण भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद् 
गठन गना सभाथन गने दर फणिेककण प्रदेश 
सबणकण सफै बन्दण फढी सदथमिरूरे ङ्जिऩक्षी 
दरको नेतण छणन् नको रणङ्झग ङ्झरङ्ञखत भ जङ्टयी 
गयेको दर, 

(४) उऩखण्ड (३) फभोङ्ञजभ ङ्झरङ्ञखत भ जङ्टयी नबएभण 
िण भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद् गठन गने िण भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद् गठन 
गना सभाथन गने दर फणिेककण प्रदेश सबणभण 
दश प्रङ्झतशत िण सो बन्दण फढी सदथमिरू बएको 
कङ्ट नै ऩङ्झन दर नबएभण प्रदेश सबणको रणङ्झग 
सबणभङ्टखरे तोङ्जकङ्छदएको दर, िण   
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(५) कङ्ट नै व्मङ्ञक्त ङ्जिऩक्षी दरको नेतण बइयिेकोभण कङ्ट नै 
कणयणफणट कङ्ट नै दरको प्रदेश सबणभण दश 
प्रङ्झतशत बन्दण फढी सदथम ऩङ्टग्न गई सफैबन्दण 
फढी सदथम बएको दर फन् न ऩङ्टगेभण त्मथतो 
दर।  

(६) मस खण्डको प्रमोजनको रणङ्झग सम्फङ्ञन्धत दर िण 
सदथमरे उऩखण्ड (२) फभोङ्ञजभको ऩणयथऩङ्चयक 
सिभङ्झत प्रदेश सबणको अङ्झधिेशन फसेको ङ्झभङ्झतरे 
ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्रण य उऩखण्ड (३) फभोङ्ञजभको 
ङ्झरङ्ञखत भ जङ्टयी ऩणयथऩङ्चयक सिभङ्झत िङ्टन नसकेको 
ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदन ङ्झबत्रण ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(ङ) "दरको सचेतक" बन् नणरे प्रदेश सबणभण दश प्रङ्झतशत 
बन्दण फढी सदथमिरू यिेको दरको नेतणरे सो दरको 
प्रभङ्टख सचेतक बई कणभ गना तोकेको त्मथतो सबणको 
सदथम सम्झनङ्ट ऩछा। 

(च) "सदथम" बन् नणरे प्रदेश सयकणयकण भन्त्रणी िण 
ऩदणङ्झधकणयी फणिेककण प्रदेश सबणकण सदथमरणई 
सम्झनङ्ट ऩछा।  

(छ)  "अध्मक्ष" बन् नणरे प्रदेश सबणको कङ्ट नै सङ्झभङ्झतको 
अध्मक्ष सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ज) "सबणभङ्टख" बन् नणरे प्रदेश सबणको सबणभङ्टख सम्झनङ्ट 
ऩछा। 

(झ)  "सङ्झभङ्झत" बन् नणरे प्रदेश सबण सॊचणरन ङ्झनमभणिरीरे 
तोकेको कङ्ट नै सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछा। 
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(ञ) "सत्तणऩक्ष" बन् नणरे प्रदेशको भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद् गठन गने 
िण भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद् गठन गना सभथान प्रणप्त दर सम्झनङ्ट 
ऩछा। 

3. ऩणङ्चयश्रङ्झभक: (१) ऩदणङ्झधकणयी य सदथमरे आपूरे सऩथ ङ्झरएको िण 
ङ्झनिणाङ्ञचत िण भनोनमन बएको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख अनङ्टसूची-१ भण उारेख बए 
फभोङ्ञजभको ऩणङ्चयश्रङ्झभक ऩणउनेछन।्  

तय चयभ आङ्झथाक ङ्जिशृ्रङ  खरतण िण प्रणकृङ्झतक ङ्जिऩद िण 
भिणभणयीको कणयणरे गम्बीय सॊकट उत्ऩन् न बइा सॊकटकणर घोवणण 
बएभण िण सॊघीम शणसन रणगू बएको कणयणफणट प्रदेश व्मिथथणङ्जऩकण 
कणमभ नयिेभण मो व्मिथथण रणगू िङ्टने छैन।  

(२) कङ्ट नै ऩदणङ्झधकणयी िण सदथमको ऩदणिङ्झध सभणप्त निङ्टॉदै 
ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बई िण ङ्झनजरे यणजीनणभण ङ्छदई िण प्रदेशसबण ङ्जिघटन बई 
ङ्झनज आफ्नो ऩदभण कणमभ नयिेभण त्मथतो ऩदणङ्झधकणयी िण सदथमको 
सदथमतण कणमभ यिेको ङ्छदनसम्भ ऩणउने ऩणङ्चयश्रङ्झभक ङ्छदइनेछ।  

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ ऩणउने यकभ अिथथण अनङ्टसणय 
त्मथतो ऩदणङ्झधकणयी िण सदथमरणई िण ङ्झनजरे इच्छणएको व्मङ्ञक्तरणई 
ङ्छदइनेछ। ऩदणङ्झधकणयी िण सदथमको भतृ्मङ्ट बएभण भतृ ऩदणङ्झधकणयी िण 
सदथमरे कसैरणई इच्छणएको यिेनछ िण इच्छणएको व्मङ्ञक्त जीङ्जित 
यिेनछ बन ेत्मथतो यकभ ङ्झनजको नङ्ञजकको िकिणरणरणई ङ्छदइनेछ।  

(४) मोग्मतण नऩङ्टगेको कणयणफणट कङ्ट नै ऩदणङ्झधकणयी िण सदथम 
आफ्नो ऩदभण कणमभ नयिेभण त्मथतो ऩदणङ्झधकणयी िण सदथमरणई उऩदपण 
(२) फभोङ्ञजभको यकभ ङ्छदइने छैन।  

4. ऩदणङ्झधकणयी य सदथमिरूको बत्तण: (१) ऩदणङ्झधकणयी य सदथमरणई प्रदेश 
सबण िण कङ्ट नै सङ्झभङ्झत िण उऩसङ्झभङ्झतको फैठकभण बणग ङ्झरएको प्रत्मेक 
ङ्छदनको रणङ्झग फैठक बत्तण फणऩत अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभको यकभ 
ङ्छदइनेछ।  
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तय सबण य सङ्झभङ्झतको फैठक एकै ङ्छदन फसेकोभण ऩदणङ्झधकणयी य 
सदथमरे एक ङ्छदनको भणत्रण बत्तण ऩणउनेछन।् सबण य सङ्झभङ्झतको फैठक 
 िणऩत छङ्टिण छङ्ट िै बत्तण ङ्छदइन ेछैन।  

(२) आफ्नो थथणमी फणसथथणनफणट प्रदेश सबणको अङ्झधिेशन िण 
सङ्झभङ्झतको फैठकभण बणग ङ्झरन आउॉदण य बणग ङ्झरएय आफ्नो फणसथथणन 
बएको क्षेत्रणतपा  पका दण ऩदणङ्झधकणयी य सदथमरणई दपण ९ फभोङ्ञजभको 
बत्तण ङ्छदइनेछ।  

5. ङ्झनजी सङ्ञचिणरम य कभाचणयीको व्मिथथण: (१) आफ्नो कणमाकणर बयको 
ङ्झनङ्झभत्त ऩदणङ्झधकणयी य सदथमरे ङ्झनजी सङ्ञचिणरमको रणङ्झग अनङ्टसूची-२ भण 
उारेख बए फभोङ्ञजभको कभाचणयी सङ्टङ्जिधण ऩणउनेछन।्  

(२) ऩदणङ्झधकणयीरणई ङ्झनजको कणमाकणरबयको ङ्झनङ्झभत्त आिश्मक 
पङ्झनाचय य अनङ्टसूची-२ भण उारेख बए फभोङ्ञजभकण अन्म भणरसणभणनिरू 
उऩरब्ध गयणइनेछ। त्मसयी उऩरब्ध गयणइएको पङ्झनाचय य 
भणरसणभणनिरू ङ्झनजरे आफ्नो कणमाकणर सभणप्त बएऩङ्झछ ङ्जपतणा फङ्टझणउनङ्ट 
ऩनेछ।  

तय कङ्ट नै ऩदणङ्झधकणयीरणई पङ्झनाचय उऩरब्ध नगयणइएभण पङ्झनाचय 
सम्फन्धी व्मिथथण गना दपण ६ को उऩदपण (४) फभोङ्ञजभको यकभ 
उऩरब्ध गयणइनेछ।  

 (३) ङ्झनजी सङ्ञचिणरमको रणङ्झग कणमणारम स चणरन तथण 
अङ्झतङ्झथ सत्कणयको ङ्झनङ्झभत्त ऩदणङ्झधकणयी य सदथमरणई अनङ्टसूची-२ भण 
उारेख बए फभोङ्ञजभको यकभ उऩरब्ध गयणइनेछ।  

6. आिणस सङ्टङ्जिधण: (१) सबणभङ्टख य उऩसबणभङ्टखरणई आिणसको ङ्झनङ्झभत्त 
प्रदेश सयकणयको तपा फणट सयकणयी आिणसको फन्दोफथत गङ्चयनेछ। 
त्मथतो आिणसको फन्दोफथत नबएको य सङ्टखेत, िीयेन्द्नगय नगयऩणङ्झरकणभण 
आफ्नै घय नबएभण भणङ्झसक रुऩभण अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभको यकभ आिणस 
सङ्टङ्जिधण फणऩत ङ्छदइनेछ।  
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(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रदेश सयकणयको तपा फणट 
फन्दोफथत बएको आिणसको भभात य सॊबणय प्रदेश सयकणयरे गनेछ।  

(३) ऩदणङ्झधकणयी िण सदथमरे मस दपण फभोङ्ञजभ ऩणउने सङ्टङ्जिधण 
आफ्नो ऩदणिङ्झध सभणप्त बएको ङ्झभङ्झतरे सणत ङ्छदनसम्भ ऩणउनेछन।्  

(४) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रदेश सयकणयफणट आिणस सङ्टङ्जिधण 
फन्दोफथत नबएभण िण दपण ५ को उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ पङ्झनाचयको 
व्मिथथण नगङ्चयएकोभण ऩदणङ्झधकणयी य सदथमरणई आिणसभण पङ्झनाचय 
सम्फन्धी व्मिथथण गनाको रणङ्झग प्रदेश सबणको एक कणमणािङ्झधको ङ्झनङ्झभत्त 
अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभको यकभ उऩरब्ध गयणइनेछ।  

तय भन्त्रणी िण ऩदणङ्झधकणयीको िैङ्झसमतरे एक ऩटक पङ्झनाचय 
सम्फन्धी सङ्टङ्जिधण ऩणइसकेको बए ङ्झनजरणई प्रदेश सबण सदथमको सोिी 
कणमणािङ्झध ङ्झबत्रण मस उऩदपण फभोङ्ञजभको पङ्झनाचय सङ्टङ्जिधण ङ्छदइन ेछैन।  

7. सिणयी सणधन तथण इन्धन सङ्टङ्जिधण: (१) सबणभङ्टख य उऩसबणभङ्टखरणई 
सिणयी सणधन एक य अनङ्टसूची-१ भण उारेख बए फभोङ्ञजभको सिणयी 
इन्धन य भोङ्झफर उऩरब्ध गयणइनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सबणभङ्टख य उऩसबणभङ्टखरे प्रणप्त 
गयेको इन्धन य भोङ्झफरको ङ्झफर बौचय फङ्टझणउनङ्ट ऩने छैन।  

(३) सबणभङ्टख य उऩसबणभङ्टखरे मस दपण फभोङ्ञजभ ऩणउने सिणयी 
सणधन आफ्नो ऩदणिङ्झध सभणप्त बएको ङ्झभङ्झतरे सणत ङ्छदनङ्झबत्रण ङ्जपतणा गनङ्टा 
ऩनेछ।  

(४) मस दपण फभोङ्ञजभ सबणभङ्टख य उऩसबणभङ्टखरणई उऩरब्ध 
गयणइएको सिणयी सणधनको भभात य सॊबणय प्रदेश सयकणयको तपा फणट 
गङ्चयनेछ।  

(५) सिणयी सङ्टङ्जिधण उऩरब्ध नगयणइएको सदथमरणई प्रदेश 
सबणको िण कङ्ट नै सङ्झभङ्झत िण उऩसङ्झभङ्झतको फैठकभण बणग ङ्झरएको प्रत्मेक 
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ङ्छदनको ङ्झनङ्झभत्त मणतणमणत सङ्टङ्जिधण फणऩत अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभको यकभ 
ङ्छदइनेछ।  

8. ङ्झफजङ्टरी, धणयण य सचालणय सङ्टङ्जिधण: सबणभङ्टख य उऩसबणभङ्टखको आिणसभण 
जडणन गङ्चयएको ङ्झफजङ्टरी तथण धणयणको ऩूयै भिसङ्टर य एउटण इन्टयनेट 
सङ्जितको टेङ्झरपोन रणइन जडणन गना रणग्न े खचा य टेङ्झरपोनको 
जङ्चयिणनण फणिेकको ऩूयै भिसङ्टर प्रदेश सयकणयरे अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभ 
व्मिोनेछ।  

9. दैङ्झनक तथण भ्रभण बत्तण: प्रदेश सबणको कणभको ङ्झसरङ्झसरणभण नेऩणरङ्झबत्रण 
िण नेऩणर फणङ्जिय भ्रभण गदणा ऩदणङ्झधकणयी िण सदथमरणई अनङ्टसूची-१ 
फभोङ्ञजभको दैङ्झनक तथण भ्रभण बत्तण ङ्छदइनेछ।  

10. चणडाऩिा खचा: ऩदणङ्झधकणयी य सदथमरे आफ्नो धभा, सॊथकृङ्झत य ऩयम्ऩयण 
अनङ्टसणय भनणइन े चणडाऩिाको रणङ्झग आपूरे खणईऩणई आएको एक 
भङ्जिनणको ऩणङ्चयश्रङ्झभक फयणफयको यकभ प्रत्मेक आङ्झथाक िवा चणडाऩिा 
खचाको रुऩभण ऩणउनेछन।् 

11. ङ्झफर बयऩणई इत्मणङ्छद ऩेश गनङ्टा ऩने: (१) भ्रभण बत्तणको ब ङ्टक्तणनीको 
ङ्झनङ्झभत्त ऩङ्जिरो ऩटक अङ्झधिेशनभण आउॉदणको ििणइजिणज  य फसको 
ङ्जटकट फणऩत बएको खचाको ङ्झफर बयऩणई य ऩैदर भ्रभण गयेकोभण 
आपूरे भ्रभण गयेको कोस प्रभणङ्ञणत गङ्चयएको ङ्झनथसण भ्रभण ङ्झफरको सणथ 
ऩेश गनङ्टा ऩनेछ।  

(२) भ्रभण खचाभण ऩङ्चयितान नबएसम्भ उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ 
एक ऩटक प्रभणङ्ञणत ङ्झफर बौचय सॊरग्न बएको दैङ्झनक तथण भ्रभण 
बत्तणको ङ्झफर फयणफयको यकभ दोस्रो ऩटक देङ्ञख सबण िण सङ्झभङ्झतको 
फैठकभण बणग ङ्झरन आउॉदण जणॉदणको रणङ्झग ऩङ्झन दैङ्झनक तथण भ्रभण बत्तण 
फणऩत एकभङ्टि खचा रेखी सम्फङ्ञन्धत ऩदणङ्झधकणयी िण सदथमरणई प्रदेश 
सबण सङ्ञचिणरमरे उऩरब्ध गयणउनेछ।  
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12. दोिोयो ऩने गयी भ्रभण बत्तण नऩणउन:े सङ्झभङ्झतको फैठक चङ्झरयिेको 
सभमभण सबणको फैठक प्रणयम्ब िङ्टन े कङ्ट यणको िण सदनको फैठक 
चङ्झरयिेको सभमभण सङ्झभङ्झतको फैठक प्रणयम्ब िङ्टने कङ्ट यणको सूचनण 
प्रकणङ्ञशत बएकोभण सो फभोङ्ञजभ सबण िण सङ्झभङ्झतको फैठक प्रणयम्ब िङ्टने य 
चङ्झरयिेको सबण िण सङ्झभङ्झतको फैठक अन्त्म बएको ङ्झभङ्झत फीचको अिङ्झध 
सणत ङ्छदन बन्दण फढी पयक नबएभण चणरू फैठकभण बणग ङ्झरइयिेको 
ऩदणङ्झधकणयी िण सदथमरे ऩङ्झछफणट प्रणयम्ब बएको सबण िण सङ्झभङ्झतको 
फैठकको अन्त्म बएऩङ्झछ भणत्रण मस ऐन फभोङ्ञजभको भ्रभण बत्तणको 
सङ्टङ्जिधण ऩणउनेछ।  

13. यणिदणनी सङ्टङ्जिधण: प्रदेशसबणको कणभको ङ्झसरङ्झसरणभण िण नेऩणरको 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि गयी ङ्जिदेशको भ्रभणभण जणॉदण ऩदणङ्झधकणयी य सदथमरे नेऩणर 
सयकणयरे तोके फभोङ्ञजभको यणिदणनी ऩणउनेछन।्  

14. उऩचणयको व्मिथथण: (१) ऩदणङ्झधकणयी य सदथमरणई उऩचणयको ङ्झनङ्झभत्त 
प्रदेश सबण सङ्ञचिणरमरभण ङ्ञचङ्जकत्सकको ङ्झन:शङ्टाक सेिण उऩरब्ध 
गयणइनेछ।  

(२) अथऩतणरभण उऩचणय गनङ्टाऩने बङ्झन उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको 
ङ्ञचङ्जकत्सकरे ङ्झसपणङ्चयस गयेको ऩदणङ्झधकणयी िण सदथमरे अथऩतणरभण 
उऩचणय गयणउॉदण रणगेको ङ्झफर फभोङ्ञजभको खचा प्रदेश सबण सङ्ञचिणरमरे 
ब्मिोनेछ। 

तय आकङ्ञथभक अिथथणभण ऩङ्चय अथऩतणरभण बनणा िङ्टन ङ्ट ऩयेभण िण 
प्रदेश यणजधणनी फणङ्जिय यिेको अिथथणभण अथऩतणर बनणा िङ्टन ङ्ट ऩयेभण त्मथतो 
ङ्ञचङ्जकत्सकको ङ्झसपणङ्चयस आिश्मक ऩने छैन । त्मसयी अथऩतणर बनणा 
बएको कङ्ट यण प्रदेश सबण सङ्ञचिणरमरणई मथणसम्बि ङ्झछटो भणध्मभद्वणयण 
जणनकणयी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  
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15. कणमणारम सङ्टङ्जिधण: (१) ऩदणङ्झधकणयीरणई आफ्नो कणमणारम थथणऩनण गना 
प्रदेश सबणको सङ्ञचिणरमभण थथणन उऩरब्ध बएसम्भ कणमाकक्ष उऩरब्ध 
गयणइनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ कणमाकक्षभण पङ्झनाचय, कम्प्मूटय य 
टेङ्झरपोन उऩरब्ध गयणइनेछ।  

16. अथथणमी सङ्झभङ्झतको अध्मक्ष तथण उऩसङ्झभङ्झतको सॊमोजक य सदथमरे ऩणउन े
सङ्टङ्जिधण: कङ्ट नै खणस प्रमोजनकण रणङ्झग प्रदेश सबणभण अथथणमी प्रकृङ्झतको 
कङ्ट नै सङ्झभङ्झत गठन गङ्चयएभण त्मथतो सङ्झभङ्झतको अध्मक्ष य सदथम तथण सो 
सङ्झभङ्झत अन्तगात गङ्छठत उऩसङ्झभङ्झतको सॊमोजक य सदथमरे दपण ४ को 
उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको फैठक बत्तण ऩणउने छन।्  

17. दृङ्जिङ्जिङ्जिन य अशक्त ऩदणङ्झधकणयी िण सदथमरणई ङ्जिशवे सङ्टङ्जिधण: (१) कङ्ट नै 
ऩदणङ्झधकणयी िण सदथम दृङ्जिङ्जिङ्जिन िण शणयीङ्चयक रुऩरे अशक्त बई 
ङ्जिॉडडङ्टर गना ङ्झनजरणई ऩङ्चयचणयकको सेिणको आिश्मकतण छ बङे्ङ कङ्ट यण 
सबणभङ्टखरणई रणगेभण त्मथतो ऩदणङ्झधकणयी िण सदथमको सणथ यिने एक 
जनण ऩङ्चयचणयक उऩरब्ध गयणइनेछ।  

(२) ऩदणङ्झधकणयी िण सदथमको सणथभण उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ 
यिेको ऩङ्चयचणयकरणई देिणम फभोङ्ञजभको सङ्टङ्जिधण प्रणप्त िङ्टनेछ, 

(क) दैङ्झनक बत्तण: ऩदणङ्झधकणयी िण सदथमरे ऩणउन े दैङ्झनक 
बत्तणको आधण।  

(ख) भ्रभण बत्तण: ऩदणङ्झधकणयी िण सदथमरे भ्रभण गदणा ऩणए 
सयिको सङ्टङ्जिधण।  

18. ऩणङ्चयश्रङ्झभक, बत्तण तथण सङ्टङ्जिधण फणऩतको यकभ ब ङ्टक्तणनी: ऩदणङ्झधकणयी य 
सदथमरे मस ऐन फभोङ्ञजभ ऩणउन ेऩणङ्चयश्रङ्झभक, बत्तण तथण अन्म सङ्टङ्जिधण 
फणऩतको यकभ प्रदेश सबण सङ्ञचिणरमफणट ऩणउनेछन।्  

तय कङ्ट नै ऩदणङ्झधकणयी िण सदथमरे प्रदेश सबण सङ्ञचिणरमको 
ऩयणभशाभण कङ्ट नै फैंकभण खणतण खोरी आपूरे ऩणउन ेऩणङ्चयश्रङ्झभक, बत्तण िण 
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अन्म सङ्टङ्जिधण फणऩतको यकभ त्मथतो खणतणभण जम्भण गयी ङ्छदन ङ्झरङ्ञखत 
सूचनण ङ्छदएभण सङ्ञचिणरमरे त्मथतो यकभ त्मथतो खणतणभण जम्भण गयी 
ङ्छदनेछ।  

19. बत्तण नऩणउन:े (१) मस ऐनभण अन्मत्रण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए 
तणऩङ्झन कङ्ट नै ऩदणङ्झधकणयी िण सदथम सदनफणट ङ्झनरङ्ञम्फत बएभण त्मथतो 
ङ्झनरङ्ञम्फत अिङ्झधबय य पौजदणयी अङ्झबमोगभण अदणरतको आदेश फभोङ्ञजभ 
थङ्टनण, कैद िण धयौटीभण यिेभण त्मसयी थङ्टनण, कैद िण धयौटीभण यिेको 
अिङ्झधबयको रणङ्झग ङ्झनजरे मस ऐन फभोङ्ञजभ ऩणउन ेकङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको बत्तण 
ऩणउन ेछैन।  

(२) कङ्ट नै ऩदणङ्झधकणयी दङ्टईिटण ऩदभण भनोनीत िण ङ्झनिणाङ्ञचत 
बएभण ङ्झनजरे कङ्ट नै एक ऩदको सङ्टङ्जिधण भणत्रण ऩणउनेछ।  

20. एउटण सङ्टङ्जिधण भणत्रण ऩणउन:े सयकणयी कोवफणट ङ्झनिृत्तबयण ऩणएको व्मङ्ञक्त 
ऩदणङ्झधकणयी िण सदथमभण ङ्झनिणाङ्ञचत िण भनोङ्झनत बएभण त्मथतो ऩदणङ्झधकणयी 
िण सदथमरे ङ्झनिृत्तबयण िण मस ऐन फभोङ्ञजभको सङ्टङ्जिधण भध्मे एउटण 
सङ्टङ्जिधण भणत्रण ऩणउनेछ।  

21. सङ्टयक्षणको व्मिथथण: प्रदेश सबणकण सबणभङ्टख तथण उऩसबणभङ्टखरणई 
आिश्मक ऩने सङ्टयक्षणको व्मिथथण नेऩणर सयकणयफणट तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
िङ्टनेछ। 

22. सङ्टङ्जिधणको दङ्टरुऩमोग गना निङ्टन:े मस ऐनकण ङ्जिङ्झबङ्ङ दपणिरूभण उारेख 
बएकण सङ्टङ्जिधणिरू सम्फङ्ञन्धत ऩदणङ्झधकणयी तथण सदथम थिमॊरे भणत्रण 
उऩमोग गना ऩणउनेछन।् सम्फङ्ञन्धत ऩदणङ्झधकणयी तथण सदथमिरूरे 
सङ्टङ्जिधणको दङ्टरुऩमोग गयेभण प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ कणयिणिी िङ्टनेछ।   

थऩिीकयण: मस दपणको प्रमोजनको रणङ्झग सङ्टङ्जिधणको दङ्टरुऩमोग 
बन् नणरे भणङ्झथ दपण दपणभण तोङ्जकए बन्दण फढी सङ्टङ्जिधण ङ्झरन,े अन्म 
व्मङ्ञक्तरणई सङ्टङ्जिधण ङ्छदरणइङ्छदन,े मोग्मतण नऩङ्टगेको व्मङ्ञक्तरणई ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्छदन,े 
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गरत व्मङ्ञक्त िण कणगजणत खडण गयी सङ्टङ्जिधण ङ्झरन,े सयकणयी धनभणरको 
िणनी नोक्सणनी ऩङ्टर् मणउन ेरगणमतकण कणमारणई फङ्टझणउनेछ।   

23. अनङ्टसूचीभण िेयपेय गना सक्न:े प्रदेश सयकणयरे प्रदेश यणजऩत्रणभण सूचनण 
प्रकणशन गयी ऩदणङ्झधकणयी िण सदथमरणई खणइऩणई आएको सङ्टङ्जिधणभण 
भकणा नऩने ङ्जकङ्झसभफणट अनङ्टसूचीभण िेयपेय गना सक्नेछ।  

24. फचणऊ: मो ऐन प्रणयम्ब िङ्टन ङ्टबन्दण अगणडी प्रदेश भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्को ङ्झनणाम 
फभोङ्ञजभ ऩदणङ्झधकणयी तथण सदथमरे ऩणएको ऩणङ्चयश्रङ्झभक य सङ्टङ्जिधण मसै 
ऐन फभोङ्ञजभ बए गयेको भणङ्झननेछ। 
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अनङ्टसूची-१ 
(दपण ३, ४, ६, ७, ८ य 9 सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

ऩदणङ्झधकणयी तथण सदथमरे ऩणउन ेसङ्टङ्जिधण 

क्र.सॊ. 
सङ्टङ्जिधणको 
ङ्जकङ्झसभ 

इकणई दय सबणभङ्टख 

ङ्जिऩक्षी 
दरको नेतण 
य 
उऩसबणभङ्टख 

सत्तण ऩक्षको 
प्रभङ्टख 
सचेतक, 
ङ्जिऩक्षी 
दरको 
प्रभङ्टख 
सचेतक य 
अध्मक्ष 

दरको 
प्रभङ्टख 
सचेतक य 
सत्तण ऩक्षको 
सचेतक 

 
ङ्जिऩक्षी 
दरको 
सचेतक 

सदथम 

१ ऩणङ्चयश्रङ्झभक 
प्रङ्झत भङ्जिनण 
रु. 

६१,४८० ५8,००० ५६,८४० ५४,५२० ५४,५२० ५२,600 

@२ फैठक बत्तण प्रङ्झत ङ्छदन रु. १,००० १,००० १,००० १,००० १,००० १,००० 

¥३ 

सचालणय 
सङ्टङ्जिधण 
(टेरीपोन, 
इन्टयनेट, 
ऩत्रणऩङ्झत्रणकण) 

प्रङ्झत भङ्जिनण 
रु. 

३,५०० ३,४०० ३,३०० ३,२०० ३,००० ३,००० 

४ 
आिणस 
सङ्टङ्जिधण 

प्रङ्झत भङ्जिनण 
रु. 

आिणस 
उऩरब्ध 
गयणउने 

आिणस 
उऩरब्ध 
गयणउने  

१५,००० १५,००० १५,००० १५,००० 

५ 

पङ्झनाचय 
(ऩणॉच िवाको 
अिङ्झधभण) 
एक ऩटक 

एक भङ्टष्ठ रु. ६०,००० ५०००० ४०००० ४०००० ४०००० ४०००० 

६ 
ङ्झनजी 
सङ्ञचिणरम 
फन्दोिथत 

प्रङ्झत भङ्जिनण 
रु. 

२,००० १,७५० १५०० १५०० १५०० - 

७ 
सिणयी 
इन्धन 

प्रङ्झत भङ्जिनण 
ङ्झर. 

200 १५० १२५ १२५ - - 

८ भोङ्जिर तै्रणभणङ्झसक ङ्झरॊ १० ५ 5 5 - - 

९ 
ङ्झफजङ्टरी, 
धणयण 

प्रङ्झत भङ्जिनण  ङ्जिर अनङ्टसणय ङ्जिर अनङ्टसणय १,५०0 १,५०० १,५०० १५०० 

१० 
दैङ्झनक भ्रभण 
बत्तण 

प्रङ्झत ङ्छदन रु. २,५०० २,५०० २,००० २,००० २,००० २,००० 

११ 

ङ्जिदेशभण 
दैङ्झनक भ्रभण 
बत्तण 
(अभेङ्चयकी 

प्रङ्झत ङ्छदन  २२५ २२५ २२५ २२५ २०० २०० 

                                                           
 कणणारी प्रदेश सयकणय (भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्) को ङ्झभङ्झत 2078/11/25 को ङ्झनणामफणट  िेयपेय गङ्चयएको। 
@

 कणणारी प्रदेश सयकणय (भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्) को ङ्झभङ्झत 2078/11/25 को ङ्झनणामफणट  िेयपेय गङ्चयएको। 
¥
 कणणारी प्रदेश सयकणय (भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्) को ङ्झभङ्झत 2078/11/25 को ङ्झनणामफणट  िेयपेय गङ्चयएको। 
 कणणारी प्रदेश सयकणय (भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्) को ङ्झभङ्झत 2078/11/25 को ङ्झनणामफणट  िेयपेय गङ्चयएको। 
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क्र.सॊ. 
सङ्टङ्जिधणको 
ङ्जकङ्झसभ 

इकणई दय सबणभङ्टख 

ङ्जिऩक्षी 
दरको नेतण 
य 
उऩसबणभङ्टख 

सत्तण ऩक्षको 
प्रभङ्टख 
सचेतक, 
ङ्जिऩक्षी 
दरको 
प्रभङ्टख 
सचेतक य 
अध्मक्ष 

दरको 
प्रभङ्टख 
सचेतक य 
सत्तण ऩक्षको 
सचेतक 

 
ङ्जिऩक्षी 
दरको 
सचेतक 

सदथम 

डरयभण) 

१२ मणत्रणण ङ्जिभण 
प्रङ्झत भ्रभण  
रु.(रणखभण) 

10 10 10 10 10 10 

 
नोट: 

१. प्रदेश यणजधणनी िीयेन्रनगय नगयऩणङ्झरकण सङ्टखेतभण घय बएकण भणननीम सदथमिरूरणई 
भभात सम्बणय फणऩत ५० प्रङ्झतशत भणत्रण आिणश सङ्टङ्जिधण उऩरब्ध गयणईनेछ ।  

२. ङ्जिऩक्षी  दरको नेतण तथण उऩसबणभङ्टखरणई आिणस उऩरब्ध नबएको खण्डभण रु 
२५,०००। प्रङ्झत भङ्जिनण यकभ उऩरब्ध गयणइनेछ ।  

३. भणननीम सदथमिरूरे सयकणयी आिणस प्रमोग गयेको खण्डभण घयबणडण यकभ 
उऩरब्ध गयणइने छैन।  

४. भणननीम सदथमिरूरणइा प्रदेश सबण फैठक फसेको ङ्छदनको भणत्रण प्रङ्झत ङ्छदन रु ५०० 
मणतणमणत खचा उऩरब्ध गयणईनेछ।  
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अनङ्टसूची-२ 
(दपण ५ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

ऩदणङ्झधकणयी तथण सदथमरणई ङ्छदइन ेअन्म सङ्टङ्जिधण 
क्र.  
सॊ. 

सङ्टङ्जिधणको ङ्जकङ्झसभ इकणई दय सबणभङ्टख ङ्जिऩक्षी दरको 
नेतण य 
उऩसबणभङ्टख 

सङ्झभङ्झतकण 
अध्मक्ष 

दरकण 
प्रभङ्टख 
सचेतक य 
सत्तण 
ऩक्षकण 
सचेतक 

सदथम कैङ्जपमत 

१ थिकीम सङ्ञचि  जनण १ 
(यण.ऩ.ततृीम 
शे्रणी िण 
सो सयि) 

१  
(यण.ऩ.ततृीम 
शे्रणी िण सो 

सयि) 

१ 
(यण.ऩ.अनॊ. 
प्रथभ शे्रणी 
िण सो 
सयि) 

१ 
(यण.ऩ.अनॊ. 
प्रथभ 

शे्रणी िण 
सो सयि) 

१ 
(यण.ऩ.अनॊ. 
प्रथभ शे्रणी 
िण सो सयि) 

- 

२ सूचनण / प्रङ्जिङ्झध जनण १ 
(यण.ऩ.अनॊ. 
प्रथभ शे्रणी 
िण सो 
सयि) 

१  
(यण.ऩ.अनॊ. 

प्रथभ शे्रणी िण 
सो सयि) 

- - - - 

३ प्रशणसन सिणमक जनण १ 
(यण.ऩ.अनॊ. 
प्रथभ शे्रणी 
िण सो 
सयि 

- - - - - 

४ िरङ्टकण सिणयी 
चणरक 

जनण १ १  १ १ - - 

५ कणमणारम 
सिमोगी (प्रथभ 
थतय) 

जनण १ १ - - - - 

६ अङ्झतथी सत्कणय प्रङ्झत  भङ्जिनण 
रु. 

१०,००० ५,००० - - - - 

 
रिव्म : 

१.  थिकीम सङ्ञचिणरमकण कभाचणयीिरूरे शङ्टरु थकेर अनङ्टसणयको तरफ भणत्रण 
ऩणउनेछन ्। 

२.  थिकीम सङ्ञचिणरमकण कभाचणयीिरूरे मस ऐन फभोङ्ञजभ प्रणप्त गने ऩणङ्चयश्रङ्झभक 
ङ्झनजिरूको फैंक खणतणभण उऩरब्ध गयणइनेछ। 

 ३. ङ्झनजी सङ्ञचिणरमरणई चणङ्जिन ेआिश्मक पङ्झनाचय उऩरब्ध गयणइनेछ ।
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प्रदेश सबण सङ्ञचिणरम सम्फन्धी ङ्जिधेमक, २०७५ 
प्रभणणीकयण य प्रकणशन ङ्झभङ्झत 

२०७६/०८/०१ 
सम्ित ्२०७६ सणरको ऐन न् १ 

कणणारी प्रदेश सबण सङ्ञचिणरम सम्फन्धभण व्मिथथण गना फनकेो ऐन 
प्रथतणिनण् प्रदेश सबणको कणभ, कणयिणिी सङ्टचणरु रूऩरे स चणरन तथण 
व्मिथथणऩन गना प्रदेश सबण सङ्ञचिणरमको थथणऩनण गना िणछनीम बएकोरे, 

कणणारी प्रदेशको प्रदेश सबणरे मो ऐन फनणएको छ। 
  

ऩङ्चयच्छेद–१ 
प्रणयङ्ञम्बक 

 
1. सॊङ्ञक्षप्त नणभ य प्रणयम्ब् (१) मस ऐनको नणभ “प्रदेश सबण सङ्ञचिणरम 

सम्फन्धी ङ्जिधेमक, २०७५” यिेको छ। 
(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रणयम्ब िङ्टनेछ। 

2. ऩङ्चयबणवण् ङ्जिवम िण प्रसङ्गरे अको अथा नरणगेभण मस ऐनभण,- 
(क) “प्रदेश” बन् नणरे कणणारी प्रदेश सम्झनङ्ट ऩछा। 
(ख) “सबणभङ्टख” बन् नणरे प्रदेश सबणको सबणभङ्टख सम्झनङ्ट 

ऩछा।  
(ग) “उऩसबणभङ्टख” बन् नणरे प्रदेश सबणको उऩसबणभङ्टख 

सम्झनङ्ट ऩछा। 
(घ) “सङ्झभङ्झत” बन् नणरे दपण ५ फभोङ्ञजभ गठन बएको 

सङ्ञचिणरम स चणरन तथण  व्मिथथणऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट 
ऩछा। 

(ङ) “सदथम” बन् नणरे प्रदेश सबणकण सदथम सम्झनङ्ट ऩछा। 
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(च) “सङ्ञचिणरम” बन् नणरे दपण ३ फभोङ्ञजभ थथणऩनण बएको 
प्रदेश सबणको सङ्ञचिणरम सम्झनङ्ट ऩछा। 

(छ) “सङ्ञचि” बन् नणरे नेऩणरको सॊङ्जिधणनको धणयण १९५ को 
उऩधणयण (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त प्रदेश सबणको सङ्ञचि 
सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ज) “कभाचणयी” बन् नणरे प्रदेश सयकणयरे प्रदेश सबण 
सङ्ञचिणरमभण कणभ गना खटणईएकण  व्मङ्ञक्त सम्झनङ्ट 
ऩछा य सो शब्दरे प्रदेश सबणभणखङ्जटएकण नेऩणर 
सयकणयको कभाचणयीरणई सभेत जनणउॉछ। 

(झ) “तोङ्जकएको” िण “तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बन् नणरे मस ऐन 
अन्तगात फनकेण ङ्झनमभभण तोङ्जकएको िण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
सम्झनङ्ट ऩछा। 

 
ऩङ्चयच्छेद–२ 

सङ्ञचिणरमको थथणऩनण तथण कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय 
 

3. सङ्ञचिणरमको थथणऩनण् (१) प्रदेश सबणको कणभ, कणयिणिी सङ्टचणरु रूऩरे 
स चणरन य व्मिथथणऩन गने कणभ सभेतको रणङ्झग प्रदेश सबण 
सङ्ञचिणरमको थथणऩनण गङ्चयएको छ। 

(२) सङ्ञचिणरमभण सङ्ञचि तथण आिश्मक सॊतमणभण कभाचणयी 
यिनेछन।् 

4. सङ्ञचिणरमको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय् (१) सङ्ञचिणरमको कणभ, कताव्म 
य अङ्झधकणय देिणम फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ्- 

(क) प्रदेश सबण तथण प्रदेश सबणको सङ्झभङ्झतरणई ङ्जिधणङ्जमकी 
कणमाभण सिमोग गने, 
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(ख) प्रदेश सबणको कणभ कणयफणिीरणई ङ्झनमङ्झभत, प्रबणिकणयी 
य व्मिङ्ञथथत फनणउन  आिश्मक प्रशणसङ्झनक, आङ्झथाक 
य बौङ्झतक व्मिथथणऩन सम्फन्धी कणमा गने, 

(ग) प्रदेशसबण, प्रदेश सबणकण सङ्झभङ्झत य सदथमरणई 
आिश्मक सेिण सङ्टङ्जिधण उऩरब्ध गयणउन,े 

(घ) प्रदेश सबणकण सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम कणमणान्िमन सम्फन्धभण 
आिश्मक कणमागने, 

(ङ) प्रदेश सबणको सूचनण प्रणणरीरणई प्रबणिकणयी फनणउन,े 
(च)  प्रदेश सबणको दरकण कणमणारमरणई आिश्मक सेिण 

सङ्टङ्जिधण उऩरब्ध गयणउन,े 
(छ) सॊसदीम अध्ममन तथण अनङ्टसन्धणन सम्फन्धी कणमा गने, 
(ज) प्रदेश सबण ऩङ्चयसयभण सङ्टयक्षण व्मिथथणऩन गने। 

(२) सङ्ञचिणरमको अन्म कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ ।  

 
ऩङ्चयच्छेद–३ 

सङ्झभङ्झतको गठन तथण सङ्झभङ्झत य सङ्ञचिको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय 
 

5. सङ्झभङ्झतको गठन् (१) प्रदेश सबण य सङ्ञचिणरमरणई सङ्टचणरु रूऩरे 
स चणरन तथण व्मिथथणऩन गने सम्फन्धभण  आिश्मक नीङ्झत ङ्झनधणायण गने 
तथण येखदेख, ङ्झनमन्त्रणण य सङ्टऩङ्चयिेक्षण गने कणभसभेतकण रणङ्झग सङ्ञचिणरम 
स चणरन तथण व्मिथथणऩन सङ्झभङ्झत यिनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको गठन देिणम फभोङ्ञजभ 
िङ्टनेछ्- 

(क) सबणभङ्टख    – अध्मक्ष 
(ख) उऩसबणभङ्टख    – सदथम 
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(ग) सङ्ञचि      – सदथम 
(घ) सङ्ञचिरे तोकेको प्रदेश  

सबणको अङ्झधकृत थतयको कभाचणयी   
    –सदथम–सङ्ञचि 

(३) सबणभङ्टखको ऩद ङ्चयक्त यिेको अिथथणभण उऩसबणभङ्टखरे 
सङ्झभङ्झतको अध्मक्ष बई कणमा गनेछ। 

6. सङ्झभङ्झतको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय् (१) सङ्झभङ्झतको कणभ, कताव्म य 
अङ्झधकणय देिणमफभोङ्ञजभ िङ्टनछे्- 

(क) सङ्ञचिणरमको स चणरन तथण व्मिथथणऩन सम्फन्धी 
कणमा गने, 

(ख) प्रदेश सबण तथण सङ्ञचिणरमको िणङ्जवाक फजेट तजङ्टाभण गने 
य खर्चासम्फन्धी भणऩदण्ड ङ्झनधणायण गने, 

(ग) प्रदेश सबणकण कणभ कणयफणिी रणई प्रबणिकणयी फनणउन 
आिश्मक अनङ्टसन्धणनणत्भक कणमा गने, गयणउने, 

(घ)  सॊघीम सॊसदसॉग आिश्मक सभन्िम गने, 
(ङ)  प्रदेश सबणको बौङ्झतक ङ्झनभणाण य सङ्टधणयसम्फन्धी 

अाऩकणरीन तथण दीघाकणरीन नीङ्झत तम गने, गयणउने, 
(च) प्रदेश सबणकण सङ्झभङ्झतिरुफीच सभन्िम य सणभञ्जथमतण 

कणमभ  गने, गयणउन,े 
(छ) सदथम य कभाचणयीको क्षभतण अङ्झबिृङ्जद्ध गना आिश्मक 

ऩने कणमा गने, 
(ज)  प्रदेश सयकणयसॉग सभन्िम गयी प्रदेश सबण तथण प्रदेश 

सबणको सङ्झभङ्झतको िणङ्जवाक कणमातणङ्झरकण तमणय गने 
तथण प्रदेश सबणयसङ्ञचिणरमको अाऩकणरीन तथण 
दीघाकणरीन मोजनण फनणई कणमणान्िमन गने गयणउन,े 



 

204 

(झ) प्रदेश सबण सेिणभण यिन ेकभाचणयीको दयफन्दी ङ्झनधणायण 
गने, 

(ञ) तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण अन्म कणमा गने, गयणउने। 
(२) सङ्झभङ्झतरे आिश्मक देखेभण सदथम िण अन्म ङ्झनकणमकण 

ऩदणङ्झधकणयीरणई सङ्झभङ्झतको फैठकभण आभन्त्रणण गना सक्नछे। 
(३) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी कणमाङ्जिङ्झध सङ्झभङ्झत आपैं रे ङ्झनधणायण 

गयेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 
7. सङ्ञचिको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय् प्रचङ्झरत कणनूनभण उारेख बएकण 

कणभ, कताव्म यअङ्झधकणयको अङ्झतङ्चयक्त सङ्ञचिको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय 
देिणमफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ्- 

(क) सङ्ञचिणरमको प्रशणसकीम प्रभङ्टखको रूऩभण कणमा गने, 
(ख) कणनून फभोङ्ञजभ प्रदेश सबणकण कभाचणयीको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त, 

अिकणश य  सजणम  सम्फन्धी कणमा गने, 
(ग) प्रदेश सबण य सङ्ञचिणरमकण िणङ्जवाक फजेट तमणय गयी  

सङ्झभङ्झत सभक्ष ऩेश गने, 
(घ) सङ्ञचिणरमको िणङ्जवाक मोजनण तथण कणमाक्रभ थिीकृत 

गने, 
(ङ)  प्रदेश सबण य सङ्ञचिणरमको रणङ्झग ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेट 

यकभ खर्चा एिॊ आङ्झथाक प्रशणसन सम्फन्धी कणमा गने, 
गयणउने, 

(च) सङ्झभङ्झतको ङ्झनदेशणनङ्टसणय सङ्ञचिणरमको स चणरन य 
व्मिथथणऩन सम्फन्धी कणमा गने, गयणउने, 

(छ) सदथम य सङ्ञचिणरमभण कणमायत कभाचणयीको क्षभतण 
अङ्झबिृङ्जद्ध  गनाआिश्मक कणमा गने, गयणउने, 

(ज) सङ्ञचिणरमको बौङ्झतक ङ्झनभणाण, सङ्टधणय सम्फन्धी कणमा 
गने, गयणउने, 
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(झ) सङ्ञचिणरम य अन्म ङ्झनकणम फीच सभन्िम कणमभ गने, 
(ञ) प्रदेश सबण य सङ्ञचिणरमकण चर अचर सम्ऩङ्ञत्तको 

येखदेख, थमणिणय, सम्बणय गने, 
(ट) प्रदेश सबण य प्रदेश सबणकण सङ्झभङ्झतको कणभ, कणयफणिी 

सङ्टचणरु रूऩरेस चणरन गना आिश्मक व्मिथथण गने, 
(ठ) तोङ्जकए फभोङ्ञजभकण अन्म कणमा गने, गयणउने।  

 
ऩङ्चयच्छेद –४ 

सङ्ञचिको मोग्मतण य ऩदणिङ्झध 
 

8. मोग्मतण् सङ्ञचिको रणङ्झग आिश्मक ऩने मोग्मतण देिणमफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ्- 
(क) नेऩणरी नणगङ्चयक, 
(ख) भणन्मतण प्रणप्त ङ्जिश् िङ्जिद्यणरमफणट कम्तीभण थनणतकोत्तय 

उऩणङ्झध िणङ्झसर गयी प्रशणसङ्झनक क्षेत्रणभण कङ्ञम्तभण दश 
िर्वाको अनङ्टबि प्रणप्त गयेको, 

तय सॊसद सेिणभण यणजऩत्रणणॊङ्जकत प्रथभ शे्रणी िण सो बन्दण भणङ्झथारो 
ऩदभण कङ्ञम्तभण तीन िवाको अनङ्टबि प्रणप्त गयेको ब्मङ्ञक्तको िकभण शैङ्ञक्षक 
मोग्मतण तपा  भणन्मतण प्रणप्त ङ्जिश् िङ्जिद्यणरमफणट थनणतक उङ्झतणा गयेको बए 
िङ्टने।  

(ग) ङ्झनमङ्टक्त िङ्टॉदणकण फखत कङ्ट नै यणजनीङ्झतक दरको सदथम 
नयिेको, 

(घ) कम्तीभण चणङ्झरस िवा ऩ ङ्टयण बएको य ऩैँसठ्ठी िवा 
ननणघेको, 

(ङ) उच्च नैङ्झतक चङ्चयत्रण बएको, 
(च) प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ कणरो सूचीभण नऩयेको। 
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9. ऩदणिङ्झध् सङ्ञचिको ऩदणिङ्झध ऩणॉच िर्वाको िङ्टनछे य ङ्झनज ऩङ्टन् ङ्झनमङ्टङ्ञक्त िङ्टन 
सक्नेछ। 

10. सङ्ञचिको ऩद ङ्चयक्त िङ्टन ेअिथथण् देिणमकण अिथथणभण सङ्ञचिको ऩद ङ्चयक्त 
बएको भणङ्झननछे्- 

(क) प्रदेश प्रभङ्टख सभक्ष यणजीनणभण ङ्छदएभण, 
(ख) ऩदणिङ्झध सङ्जकएभण, 
(ग) कणमाक्षभतणको अबणि, खयणि आचयण िण आपनो ऩदीम 

कताव्मको ऩणरनण इभणन्दणयीऩूिाक नगयेको बनी 
सबणभङ्टखको ङ्झसपणङ्चयसभण प्रदेश प्रभङ्टखफणट ङ्झनजरणई 
ऩदफणट िटणएभण, 

(घ) ङ्जिदेशी यणष्ट्रको थथणमी आिणसीम अनङ्टभङ्झतऩत्रण ङ्झरएभण, 
(ङ) भ्रिणचणय, जफयजथती कयणी, भणनि फेचङ्झफखन तथण 

ओसणयऩसणय, रणगू औवध ङ्झफङ्जक्र ङ्जितयण िण 
ओसणयऩसणय, सम्ऩङ्ञत्त शङ्टङ्जद्धकयण, यणिणदणनी दङ्टरुऩमोग, 
अऩियण िण नैङ्झतक ऩतन देङ्ञखन े अन्म पौजदणयी 
कसूयभण अदणरतफणट सजणम ऩणएभण, 

(च) भतृ्मङ्ट बएभण। 
 

ऩङ्चयच्छेद–५ 
ऩणङ्चयश्रङ्झभक य अन्म सङ्टङ्जिधण 

 
11. ऩणङ्चयश्रङ्झभक् (१) सङ्ञचिको ऩणङ्चयश्रङ्झभक प्रदेश सयकणयको प्रभङ्टख सङ्ञचिरे 

ऩणए सयि िङ्टनेछ। 
(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ऩणङ्चयश्रङ्झभक ऩणउने सङ्ञचिको भतृ्मङ्ट 

बएभण ङ्झनजरे ऩणउन फणॉकी ऩणङ्चयश्रङ्झभक ङ्झनजसॊगै फथन े ङ्झनजको ऩङ्झत िण 
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ऩत्नीरणइ ङ्छदइनेछ य ऩङ्झत िण ऩत्नी सभेत ङ्ञजङ्जित नयिेभण त्मथतण 
ऩणङ्चयश्रङ्झभक ङ्झनजसॉगै फथने ङ्झनजको छोयण छोयीरणई ङ्छदइनछे। 

12. सिणयी सणधन तथण इन्धन सङ्टङ्जिधण् (१) सङ्ञचिरणई चणरक सङ्जितको 
सिणयी सणधन एक तथणइन्धन य भोङ्झफर सङ्टङ्जिधण ङ्छदइनछे। 

(२)आफ्नो ङ्झनजी सिणयी प्रमोग गने सङ्ञचिरणई चणरकको रणङ्झग 
प्रदेश सयकणयको िरङ्टकण सिणयी चणरकको तरिभणनको शङ्टरु 
अनफयणफयको यकभ य सिणयी भभात तथण सम्बणय फणऩत प्रदेश सयकणयको 
सङ्ञचिरे ऩणए सयिको यकभ तथण उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ऩणउन ेइन्धन य 
भोङ्झफर उऩरब्ध गयणइनेछ। 

(३)सङ्ञचिरे मस दपण फभोङ्ञजभको सङ्टङ्जिधण मस ऐनको दपण  १० 
को खण्ड (ग), (घ) य (ङ) को अिथथणभण फणिेक ङ्झनजरे आपनो 
ऩदफणट अिकणश ऩणएको ङ्झभङ्झतरे सणत ङ्छदनसम्भ ऩणउनेछ। 

13. चणडऩिा खर्चा्  (१) सङ्ञचिरे आफ्नो धभा, सॊथकृङ्झत य ऩयम्ऩयण अनङ्टसणय 
भनणउन े चणडऩिाको रणङ्झग आपूरे खणईऩणई आएको एक भङ्जिनणको 
ऩणङ्चयश्रङ्झभक फयणफयको यकभ प्रत्मेक िर्वा चणडऩिाखर्चाको रुऩभण 
ऩणउनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको यकभ एक आङ्झथाक िर्वाभण 
एकऩटक आफ्नो धभा,सॊथकृङ्झत य ऩयम्ऩयण अनङ्टसणय भनणउने भङ्टतम 
चणडऩिाको अिसयभण ब ङ्टक्तणनी ङ्झरन सक्नेछ। 

14. दैङ्झनक तथण भ्रभण बत्तण् प्रदेश सबणको कणभको ङ्झसरङ्झसरणभण थिदेश िण 
ङ्जिदेश भ्रभण गदणासङ्ञचिरणई प्रदेश सयकणयको प्रभङ्टख सङ्ञचिरे ऩणए सयिको 
दैङ्झनक तथण भ्रभण बत्तण ङ्छदइनेछ । 

15. ऩोशणक सङ्टङ्जिधण् सङ्ञचिरणई प्रत्मेक िवा प्रदेश सयकणयको प्रभङ्टख सङ्ञचिरे 
ऩणए सयिको यकभ ऩोशणक बत्तण फणऩत ङ्छदइनछे। 



 

208 

16. फीभण खचा्  सङ्ञचिरे सयकणयी कणभको ङ्झसरङ्झसरणभण थिदेश िण ङ्जिदेश 
भ्रभण गदणा दङ्टई रणख रुऩैमण  फयणफयको दङ्टघाटनण ङ्झफभण गयणउन सक्नेछ य 
सो फणऩत रणग्नखेर्चा प्रदेश सयकणयरे व्मिोनेछ। 

17. आिणस सम्फन्धी सङ्टङ्जिधण् प्रदेश सबण सङ्ञचिणरमरे उऩरब्ध गनेछ। 
18. ङ्झफदण् (१) सङ्ञचिरे ऩूयण ऩणङ्चयश्रङ्झभक सङ्जितको देिणम फभोङ्ञजभकण ङ्झफदण 

ऩणउनेछ्- 
(क) ऩिा ङ्झफदण य बैऩयी आउने ङ्झफदण, 
(ख) घय ङ्झफदण, 
(ग)  ङ्झफयणभी ङ्झफदण, 
(घ)  ङ्जकङ्चयमण ङ्झफदण, 
(ङ)  प्रसूङ्झत ङ्झफदण, 
(च)  प्रसूङ्झत थमणिणय ङ्झफदण। 

(२) सङ्ञचिरे प्रत्मेक िर्वा बैऩयी आउने ङ्झफदण छ ङ्छदन य ऩिा ङ्झफदण 
छ ङ्छदन गयी जम्भण फणह्र ङ्छदन ङ्जिदण ङ्झरन ऩणउनेछ। 

(३) बैऩयी आउने य ऩिा ङ्जिदणभण फथने सङ्ञचिरे ऩूयण तरफ 
ऩणउनेछ। 

(४) सङ्ञचिरे कणभ गयेको अिङ्झधको फणह्र ङ्छदनको एक ङ्छदनको 
दयरे घयङ्झफदण ऩणउनेछ। घय ङ्झफदण फढीभण एक सम फीस ङ्छदनसम्भ सङ्ञचालत 
गयी यणख्न सङ्जकनेछ। 

थऩिीकयण् मस दपणको प्रमोजनको रणङ्झग “कणभ गयेको अिङ्झध” 
बन् नणरे सो अिङ्झधङ्झबत्रण ङ्झरएको बैऩयी आउने य ऩिा ङ्जिदण, ङ्झफयणभी ङ्जिदण, 
प्रसूङ्झत ङ्जिदण, प्रसूङ्झत थमणिणय ङ्जिदण, ङ्जकङ्चयमण ङ्जिदण य सणिाजङ्झनक ङ्जिदण सभेत 
सम्झनङ्ट ऩछा । 

  (५)सङ्ञचिरे प्रत्मेक िर्वा फणह्र ङ्छदन ङ्झफयणभी ङ्जिदण ऩणउनछे। 
  (६) सङ्ञचिरे ङ्झफयणभी ङ्जिदण सङ्ञचालत गयी यणख्न ऩणउनेछ। 
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  (७) सङ्ञचिरे कङ्ट र धभा अनङ्टसणय आपै ङ्जकङ्चयमणफथनङ्ट ऩयेभण ऩन्र 
ङ्छदन ङ्जकङ्चयमण ङ्जिदण ऩणउनेछ। 

  (८) ङ्जकङ्चयमण ङ्जिदणभण फथदण सङ्ञचिरे ऩूयण तरफ ऩणउनछे। 
  (९) सङ्ञचि गबािती बएभण ङ्झनजरे सङ्टत्केयीको अङ्ञघऩङ्झछ गयी 

अन्ठणनब्फे ङ्छदन प्रसूङ्झत ङ्जिदण ङ्झरन ऩणउनेछ। 
  (१०) सङ्ञचिको ऩत्नी सङ्टत्केयी िङ्टन े बएभण त्मथतण सङ्ञचिरे 

सङ्टत्केयीको अङ्ञघ िण ऩङ्झछ गयी ऩन्र ङ्छदन प्रसूङ्झत थमणिणय ङ्जिदण ङ्झरन 
ऩणउनेछ। 

  (११) सङ्ञचिरे आपनो ऩदफणट अिकणश ऩणएभण उऩदपण (४) 
य (५) फभोङ्ञजभ सङ्ञचालत यिेको ङ्झफदण फणऩत ङ्झनजको ऩदणङ्झधकणय यिेको 
ऩदफणट खणइऩणइ आएको ऩणङ्चयश्रङ्झभकको दयरे िङ्टन आउने यकभ एकभङ्टि 
ङ्झरन ऩणउनेछ। 

19. ङ्झफदण ङ्छदन ेअङ्झधकणयी् सङ्ञचिरे ऩिा ङ्जिदण य बैऩयी ङ्जिदण आपैँ  ङ्झरन सक्नेछ 
य अन्म ङ्जिदण  सबणभङ्टखफणट थिीकृत गयणउनङ्ट ऩनेछ। 

 
ऩङ्चयच्छेद–६ 

उऩचणय खर्चा य उऩदणन 
 

20. उऩचणय खर्चा्  (१) सङ्ञचिरे आपूरे ङ्झफयणभी बई उऩचणय गयणउॉदण देिणम 
फभोङ्ञजभको उऩचणय खचा ऩणउनेछ्- 

(क) सयकणयी िण सणभङ्टदणङ्जमक अथऩतणरभण बनणा िॉुङ्टदण य 
उऩचणय गयणउॉदण रणगेको अथऩतणरको ङ्झफरफभोङ्ञजभको 
खर्चा य अथऩतणरको ङ्ञचङ्जकत्सककोप्रङे्ञथक्रप्सन फभोङ्ञजभ 
खङ्चयद गयेको औवङ्झध खचा। 

तय ङ्ञचङ्जकत्सकको प्रङे्ञथक्रप्शनभण योगको 
ङ्झनदणन  (डणइग्नोङ्झसस) उारेख बएको िङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 
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(ख) प्रणङ्जिक सजायी फणिेक सफै ङ्जकङ्झसभको ङ्ञचयपणय 
(सङ्ञजाकर अऩयेशन)गर्दणा रणगेको सयकणयी िण 
सणभङ्टदणङ्जमक अथऩतणरको ङ्झफरफभोङ्ञजभको खर्चा य 
ऩेय्ङ्ञथक्रिप्सन फभोङ्ञजभ खङ्चयद गयेको औवङ्झध खचा। 

(ग) चश्भण, दणॉत, एमयपोन आङ्छद उऩकयणको रणङ्झग प्रदेश 
सयकणयरे तोङ्जकङ्छदएको यकभ भध्मे रणगेको 
ङ्झफरफभोङ्ञजभको खचा। 

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
सङ्ञचिरे आपनोकणमाकणरबय ऩणउने उऩचणय खर्चाको यकभ ङ्झनजरे ऩणउन े
फणह्र भङ्जिनणको ऩणङ्चयश्रङ्झभक फयणफयको यकभ बन्दण फढी िङ्टने छैन । 

(३) नेऩणर सयकणयद्वणयण ङ्झनमङ्टक्त भेङ्झडकर फोडारे नेऩणरङ्झबत्रण 
औवङ्झधउऩचणय िङ्टन नसक्ने बनी ङ्झसपणङ्चयस गयेभण ङ्जिदेशभण गई उऩचणय 
गयणउन चणिन ेसङ्ञचिरणई उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ऩणउन ेउऩचणय खर्चाको 
अङ्झतङ्चयक्त प्रदेश सयकणयरे उङ्ञचत ठिर् मणए थऩ आङ्झथाक सिणमतण ङ्छदन 
सक्नेछ। 

(४) सङ्ञचिरे सेिणफणट अरग िङ्टॉदण उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ ऩणउन े
उऩचणय खचा भध्मे केिी  ङ्झरई  िण  नङ्झरई उऩचणय खर्चा फणॉकी यिेको 
बए त्मथतण फणॉकी बए जङ्झत यकभको दङ्टई ङ्झतिणईको ङ्जिसणिरे िङ्टने एकभङ्टि 
यकभ ङ्झरन ऩणउनेछ। 

(५) उऩदपण (४) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
सङ्ञचिको ऩदभण ऩणॉच िवा सेिण नगयी सेिणफणट अरग िङ्टने सङ्ञचिरणई 
उऩचणय खचा ङ्छददण मस ऐनफभोङ्ञजभ ऩणउनेसम्ऩूणा उऩचणय खर्चाको 
यकभरणई ऩणॉच िर्वा सेिण गयेफणऩत ऩणउने यकभ भणनी दणभणसणिीरे िङ्टन 
आउने यकभ भणत्रण ङ्छदइनेछ। 

(६) मस दपण फभोङ्ञजभ ऩणउने उऩचणय खचा ङ्झरन नऩणउदै 
सङ्ञचिको भतृ्मङ्ट बएभण त्मथतण उऩचणय खचा ङ्झनजसॉगै फथन ेङ्झनजको ऩङ्झत िण 
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ऩत् नी रणई ङ्छदइनेछ य ऩङ्झत िण ऩत्नी सभेत जीङ्जित नयिेभण त्मथतण उऩचणय 
खचा ङ्झनजसॉगै फथने ङ्झनजको छोयणछोयीरणई ङ्छदइनछे। 

21. उऩदणन् ऩणॉच िवा िण सो बन्दण फढी सेिण गयेको सङ्ञचिरे अिकणश 
ऩणएभण, यणङ्ञजनणभण थिीकृत गयणई ऩदफणट अरग बएभण िण ङ्झनजको भतृ्मङ्ट 
बएभण देिणमको दयरे उऩदणन ऩणउनेछ्- 

(क) ऩणॉच िवा देङ्ञख दश िर्वासम्भ सेिण गयेकोभण आपूरे 
कणभ गयेको प्रत्मेक िवाको ङ्झनङ्झभत्त आङ्ञखयी आधण 
भङ्जिनणको तरफ, 

(ख) दश िवा बन्दण फढी ऩन्र िवासम्भ सेिण गयेकोभण 
आपूरे कणभ गयेको प्रत्मेक िवाको ङ्झनङ्झभत्त आङ्ञखयी 
एक भङ्जिनणको तरफ, 

(ग) ऩन्र िवा बन्दण फढी सेिण गयेकोभण आपूरे कणभ 
गयेको प्रत्मेक िवाको ङ्झनङ्झभत्त आङ्ञखयी डेढ भङ्जिनणको 
तरफ। 

तय ङ्झनज दपण १० को  खण्ड (ग), (घ) य (ङ) को कणयणरे 
ऩदभण नयिेभण उऩदणन ऩणउन ेछैन। 

 
ऩङ्चयच्छेद–७ 
ङ्जिङ्जिध 

 
22. फजेट ङ्झनधणायण  गने् (१) सङ्ञचिणरमरे प्रदेश सबण य सङ्ञचिणरमको रणङ्झग 

आिश्मक ऩने िणङ्जवाक फजेट आङ्झथाक भणङ्झभरण तथण मोजनण भन्त्रणणरमसॉग 
ऩयणभशा गयी ङ्झनधणायण गनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनधणायण गयेको फजेट प्रदेश 
सयकणयरे ङ्जिङ्झनमोजन ङ्जिधेमकभण सभणिेश गनेछ। 
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23. अङ्झधकणय प्रत्मणमोजन् (१) मस ऐनफभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतरे आपूरणई प्रणप्त 
अङ्झधकणयभध्मे केिी अङ्झधकणय सङ्ञचि िण अन्म कङ्ट नै अङ्झधकृतरे प्रमोग गना 
ऩणउने गयी प्रत्मणमोजन गना सक्नेछ। 

(२) सङ्ञचिरे आपूरणई प्रणप्त अङ्झधकणय भध्मे केिी अङ्झधकणय कङ्ट नै 
अङ्झधकृतरे प्रमोग गना ऩणउन ेगयी प्रत्मणमोजन गना सक्नछे। 

24. कभाचणयी् (१) प्रदेश सबण य सङ्ञचिणरमभण आिश्मक ऩने कभाचणयी 
प्रदेश सयकणयरे उऩरब्ध गयणउनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभकण कभाचणयी उऩरब्ध नबए सम्भको 
रणङ्झग नेऩणर सयकणयरे कणजभण कभाचणयी खटणउनेछ। 

25. सचालम कोव् प्रदेश सयकणयरे सङ्ञचिको भणङ्झसक ऩणङ्चयश्रङ्झभकफणट समकडण 
दशको दयरे सचालम कोव किण गयी सो किी यकभभण शतप्रङ्झतशत यकभ 
थऩ गयी सचालम कोवभण जम्भण गङ्चयङ्छदनेछ। 

26. एउटण सङ्टङ्जिधण भणत्रण ऩणउने्  सयकणयी कोवफणट ङ्झनिृत्तबयण ऩणएकण व्मङ्ञक्त 
सङ्ञचिभण ङ्झनमङ्टक्त बएभण  त्मथतण सङ्ञचिरे ङ्झनिृत्तबयण िण मस ऐन 
फभोङ्ञजभको ऩणङ्चयश्रङ्झभक भध्मे ङ्झनजरे योजेकण कङ्ट नै एक सङ्टङ्जिधण भणत्रण 
ऩणउनेछ। 

थऩिीकयण् मस दपणको प्रमोजनकण रणङ्झग “सयकणयी कोव” बन् नणरे 
देिणमको कङ्ट नै कोवसम्झनङ्ट ऩछा्- 

(क) नेऩणर सयकणय, प्रदेश सयकणय िण थथणनीम तिको 
सङ्ञचालत कोव िण अन्मसयकणयी कोव, 

(ख) नेऩणर सयकणय, प्रदेश सयकणय िण थथणनीम तिकोु ेऩूणा 
िण आॊङ्ञशक थिणङ्झभत्ि बएको सॊथथणन,  ङ्झनगभ,  फोडा,  
प्रणङ्झधकयण,  प्रङ्झतष्ठणन िण मथतै कङ्ट नै ङ्झनकणमको कोव, 

(ग)  नेऩणर सयकणय, प्रदेश सयकणय िण थथणनीम तिफणट 
प्रणप्त अनङ्टदणनफणट सचालणङ्झरत कोव, 
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(घ) सणिाजङ्झनक ऩद धणयण गयेको व्मङ्ञक्तरणई ङ्झनिृत्तबयण 
प्रदणन गना प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ थथणऩनण बएको 
कोव। 

27. शऩथ् सङ्ञचिरे आपनो ऩदको कणमाबणय सम्िणानङ्ट अङ्ञघ सबणभङ्टख सभक्ष 
अनङ्टसूची फभोङ्ञजभको ढणॉचणभण आपनो ऩदको शऩथ  मुिण गनङ्टा ऩनेछ। 

28. प्रदेश सयकणयसॉग सम्ऩका ् सङ्ञचिणरमरे प्रदेश सयकणयसॉग सम्ऩका  यणतदण 
प्रदेश सबण सम्फन्धी ङ्जिवम िेने भन्त्रणणरम भणपा त यणख्नङ्ट ऩनेछ। 

२९. ङ्झनमभ फनणउन े अङ्झधकणय् मस ऐन कणमणान्िमन गनाकण रणङ्झग सङ्ञचिणरमरे 
आिश्मक ङ्झनमभ फनणउन सक्नछे। 
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अनङ्टसूची 

(दपण २७ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
शऩथ 

भ ................................................. भङ्टरङ्टक य जनतणप्रङ्झत ऩूणा 
िपणदणय यिी सत्म ङ्झनष्ठणऩूिाक प्रङ्झतज्ञण गदाछङ्ट , ईश्वयको नणभभण शऩथ ङ्झरन्छङ्ट 
ङ्जक नेऩणरको यणजकीम सत्तण य सणिाबौभसत्तण नेऩणरी जनतणभण ङ्झनङ्जित यिेको 
नेऩणरको सॊङ्जिधणन प्रङ्झत ऩूणा फपणदणय यिी सङ्ञचि ऩदभण कणभकणज प्रचङ्झरत 
कणनूनकण अधीनभण यिी कसैको डय नभणनी, ऩक्षऩणत नगयी, ऩूिणा मुि िण खयणफ 
बणिनण नङ्झरई इभणन्दणयी सणथ गनेछङ्ट य आपनण कताव्म ऩणरनणको ङ्झसरङ्झसरणभण 
आपूरणई जणनकणयीभण आएको प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ गोप्म यणख्नङ्ट ऩने कङ्ट यण 
भ ऩदभण फिणर यिॉदण िण नयिॉदण जङ्टनसकै अिथथणभण ऩङ्झन प्रचङ्झरत कणनूनको 
ऩणरनण गदणाफणिेक अरु अिथथणभण कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभफणट ऩङ्झन प्रकट िण सनते गने 
छैन। 
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कणणारी प्रदेश सिकणयी ऐन, २०७५ 

प्रभणणीकयण य प्रकणशन ङ्झभङ्झत 

२०७६/०२/१४ 
सम्ित ्२०७६ सणरको ऐन नॊ: २ 
कणणारी  प्रदेश सिकणयी ऐन  

प्रथतणिनण् सिकणयी भूाम, भणन्मतण य ङ्झसद्धणन्तअनङ्टरूऩ प्रदेशङ्झबत्रणकण कृवक, 

कणङ्झरगढ, श्रङ्झभक, न्मून आम सभूि एिॊ सीभणन्तकृत सभङ्टदणम िण सिासणधणयण 
उऩबोक्तणभणझ छङ्चयएय यिेको श्रभ, सीऩ य ऩूॉजीरणई एकीकृतरूऩभण ऩङ्चयचणरन 
गयी सभणजभण यिेको गङ्चयिी, फेयोजगणयी य सणभणङ्ञजक ङ्जिबेदको अन्त्म गना,  
प्रदेशको आङ्झथाक ङ्जिकणसभण सिकणयी के्षत्रणको मोगदणन अङ्झबफङृ्जद्ध गना, 
सिकणयीकण सिाभणन्म ङ्झसद्धणन्तिरूको अनङ्टसयण गदै सङ्टशणसनको भणध्मभफणट 
सिकणयी क्षेत्रणरणई दीगो य बयऩदो फनणउन, ङ्जिबेद यङ्जित ढॊगरे सफै ङ्जकङ्झसभकण 
सिकणयी उद्योग व्मिसणमिरूको थथणऩनणरणई भणगाप्रशथत गना,  व्मिथथणऩनभण 
सदथमिरूको ङ्झनमन्त्रणणको सॊयक्षण य सम्िद्धान गदै थिणमत्त, थितन्त्रण य 
थिङ्झनमभनको सपर अभ्मणसरणई आत्भसणत गयी सक्षभ य सिर सिकणयी 
अङ्झबमणनको ङ्जिकणस गना सिकणयी सॊघसॊथथणिरूको दतणा, स चणरन एिभ ्
ङ्झनमभन सम्फन्धी व्मिथथण गना िणछनीम बएकोरे,  

नेऩणरको सॊङ्जिधणनको धणयण १९७ रे ङ्छदएको अङ्झधकणय प्रमोग गयी 
कणणारी प्रदेश सबणरे मो ऐन फनणएको छ। 

 
ऩङ्चयच्छेद –१ 
प्रणयङ्ञम्बक 

 

1. सॊङ्ञक्षप्त नणभ य प्रणयम्ब: (१) मस ऐनको नणभ "कणणारी प्रदेश सिकणयी ऐन, 

२०७५" यिेको छ। 

(२) मो ऐन कणणारी प्रदेशबय रणगू िङ्टनेछ।  
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(३) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रणयम्ब िङ्टनेछ।  

2. ऩङ्चयबणवण: ङ्जिवम िण प्रसङ्गरे अको अथा नरणगेभण मस ऐनभण,– 

(क) "आन्तङ्चयक कणमाङ्जिङ्झध" बन् नणरे सिकणयी सॊथथणरे दपण 
२७ फभोङ्ञजभ फनणएको आन्तङ्चयक कणमाङ्जिङ्झध सम्झनङ्ट 
ऩछा। 

(ख) "कसूय" बन् नणरे दपण १०३ फभोङ्ञजभको कसूय सम्झनङ्ट 
ऩछा। 

(ग) "तोङ्जकएको" िण "तोङ्जकए फभोङ्ञजभ" बन् नणरे मस ऐन 
अन्तगात फनेको ङ्झनमभभण तोङ्जकएको िण तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछा। 

(घ) "ऩङ्चयिणय" बन् नणरे सदथमको एकणसगोरको ऩङ्झत िण 
ऩत्नी, छोयण, फङ्टिणयी, छोयी, धभाऩ ङ्टत्रण, धभाऩ ङ्टत्रणी, फणफङ्ट, आभण, 
फणजे, फज्मै, सौतेनी आभण य आपूरे ऩणरन ऩोवण गनङ्टा 
ऩने दणजङ्ट, बणउजङ्ट, बणइ, फङ्टिणयी य ङ्छददी, फङ्जिनी सम्झनङ्ट 
ऩछा। 

तय, सो शब्दरे अॊशफण्डण गयी िण भणनो छङ्ट ङ्छिई 
आ-आफ्नो ऩेशण व्मिसणम गयी फसेको ऩङ्चयिणयको 
सदथमरणई जनणउने छैन।  

(ङ) "प्रणथङ्झभक ऩूॉजी कोव" बन् नणरे शेमय ऩूॉजी य जगेडण 
कोव सम्झनङ्ट ऩछा। 

(च) "यङ्ञजष्ट्रणय" बन् नणरे दपण ८९ फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको 
प्रणदेङ्ञशक यङ्ञजष्ट्रणय सम्झनङ्ट ऩछा। 

(छ) "फचत" बन् नणरे सदथमरे सिकणयी सॊथथणभण जम्भण 
गयेको ङ्जिङ्झबन् न प्रकणयकण फचत   यकभ सम्झनङ्टऩछा। 

(ज) “भन्त्रणणरम” बन् नणरे सिकणयी सम्फन्धी ङ्जिवम िेने 
प्रणदेङ्ञशक भन्त्रणणरम सम्झनङ्ट ऩछा।  
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(झ)  “भङ्टतम कणयोफणय” बन् नणरे सॊथथण िण सॊघरे स चणरन 
गयेको व्मिसणङ्जमक ङ्जक्रमणकरणऩिरूभण ऩङ्झछारो आङ्झथाक 
िवासम्भभण ऩङ्चयचणङ्झरत फचतको दणङ्जमत्ि य ऩङ्झछारो 
आङ्झथाक िवाको सदथमतपा को खङ्चयद िण ङ्झफक्री 
कणयोफणयभण कम्तीभण तीस प्रङ्झतशत बन्दण फढी ङ्जिथसण 
बएको कणयोफणय सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ञ)  “रेखण सङ्टऩङ्चयिेक्षण सङ्झभङ्झत” बन् नणरे दपण ४६ 
फभोङ्ञजभको रेखण सङ्टऩङ्चयिेक्षण सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ट) “ङ्जिङ्झनमभ” बन् नणरे सम्फङ्ञन्धत सिकणयी सॊथथणको दपण 
२५ फभोङ्ञजभ फनणएको ङ्जिङ्झनमभ सम्झनङ्टऩछा। 

(ठ) “शेमय” बन् नणरे सिकणयी सॊथथणको शेमय ऩूॉजीको अॊश 
सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ड) “स चणरक” बन् नणरे सङ्झभङ्झतको सदथम सम्झनङ्ट ऩछा य 
सो शब्दरे सङ्झभङ्झतको अध्मक्ष, उऩणध्मक्ष, सङ्ञचि य 
कोवणध्मक्ष सभेतरणई जनणउॉछ।  

(ढ) “सदथम” बन् नणरे सिकणयी सॊथथणको शमेय सदथमतण 
प्रणप् त गयेकण व्मङ्ञक्त सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ण) “सङ्झभङ्झत” बन् नणरे दपण ३९ को उऩदपण (१) 
फभोङ्ञजभको स चणरक सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछा। 

(त) “सिकणयी भूाम” बन् नणरे थिणिरम्िन, थि–उत्तयदणङ्जमत्ि, 

रोकतन्त्रण, सभणनतण, सभतण, ऐक्यिद्धतण, इभणन्दणयी, 
खङ्टरणऩन, सणभणङ्ञजक उत्तयदणङ्जमत्ि तथण अरुको िेयचणि 
रगणमत अन्तयणाङ्जष्ट्रम भणन्मतण प्रणप् त सिकणयी सम्फन्धी 
भूाम सम्झनङ्ट ऩछा।  
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(थ) “सिकणयी व्मिसणम” बन् नणरे सिकणयी सॊथथणको 
ङ्जिङ्झनमभभण व्मिथथण बए फभोङ्ञजभ सचालणङ्झरत व्मिसणङ्जमक 
ङ्जक्रमणकरणऩ सम्झनङ्ट ऩछा। 

(द) “सिकणयी ङ्झसद्धणन्त” बन् नणरे थिङ्ञच्छक तथण खङ्टरण 
सदथमतण, सदथमद्वणयण रोकतणङ्ञन्त्रणक ङ्झनमन्त्रणण, सदथमको 
आङ्झथाक सिबणगीतण, थिणमत्ततण य थितन्त्रणतण, ङ्ञशक्षण, 
तणङ्झरभ य सूचनण, सिकणयी-सिकणयीफीच ऩणयथऩङ्चयक 
सिमोग य सभङ्टदणमप्रङ्झतको चणसो रगणमत अन्तयणाङ्जष्ट्रम 
भणन्मतण प्रणप् त सिकणयी सम्फन्धी ङ्झसद्धणन्त सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ध) "सॊथथण" बन् नणरे दपण ३ फभोङ्ञजभ गठन बई दपण 
१३ फभोङ्ञजभ दतणा बएको ङ्जिवमगत िण फिङ्टउद्दशे्मीम 
सॊथथण सम्झनङ्ट  ऩछा। 

(न) “सणधणयण सबण” बन् नणरे सिकणयी सॊथथणको सणधणयण 
सबण सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ऩ) (ऩ) "सिकणयी सॊथथण" बन् नणरे सॊथथण िण सॊघ 
सम्झनङ्टऩछा य सो शब्दरे सिकणयी फैनरणई सभेत 
जनणउॉछ।  

(ऩ) (प) "सॊघ" बन् नणरे दपण १३ फभोङ्ञजभ दतणा बएको 
ङ्ञजारण ङ्जिवमगत सिकणयी सॊघ, ङ्ञजारण सिकणयी सॊघ, 

प्रदेश ङ्जिवमगत सिकणयी सॊघ, प्रदेश सिकणयी सॊघ, य 
ङ्जिङ्ञशङ्जिकृत सिकणयी सॊघ सम्झनङ्ट ऩछा।  

 

ऩङ्चयच्छेद–२ 

सिकणयी सॊथथणको गठन तथण दतणा 
 

3. सॊथथणको गठन: (१) कम्तीभण ऩच्चीस जनण नेऩणरी नणगङ्चयकिरू आऩसभण 
ङ्झभङ्झर ङ्जिवमगत िण फिङ्टउद्देश्मीम सिकणयी सॊथथण गठन गना सक्नेछन।्  
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(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
श्रङ्झभक, मङ्टिण तथण रङ्ञक्षत सभूििरूरे आफ्नो श्रभ िण सीऩभण आधणङ्चयत बइ 
व्मिसणम गने सिकणयी सॊथथणको िकभण ऩन्र जनण नऩेणरी नणगङ्चयकिरू 
बए ऩङ्झन सॊथथण गठन गना सक्नेछन।् 

(३) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
भिणनगयऩणङ्झरकण य उऩभिणनगयऩणङ्झरकण क्षते्रणभण फचत तथण ऋणको 
कणयोफणय गने सॊथथण गठन गदणा कङ्ञम्तभण एकसम जनण य नगयऩणङ्झरकण 
के्षत्रणभण कम्तीभण ऩचणस जनण नेऩणरी नणगङ्चयकिरूको सिबणङ्झगतण िङ्टन ङ्टऩने 
छ। 

(४)  मस दपणफभोङ्ञजभ सॊथथण गठन गदणा एक ऩङ्चयिणय एक 
सदथमकण दयरे उऩदपण (१) िण (२) िण (३) भण उङ्ञारङ्ञखत सॊतमण 
ऩङ्टगेको िङ्टन ङ्ट ऩनेछ।  

तय सॊथथण दतणा बइसकेऩङ्झछ एकै ऩङ्चयिणयकण एकबन्दण फढी 
व्मङ्ञक्तरे सो सॊथथणको सदथमतण ङ्झरन फणधण ऩने छैन।  

(५) मस दपणभण अन्मत्रण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
नेऩणर सयकणय, प्रदेश सयकणय, थथणनीम ति िण त्मथतण सयकणय िण तिको 
अनङ्टदणन िण थिणङ्झभत्िभण सचालणङ्झरत ङ्जिद्यणरम, ङ्जिश्वङ्जिद्यणरम िण सॊगङ्छठत 
सॊथथणफणट ऩणङ्चयश्रङ्झभक ऩणउन े ऩदभण फिणर यिेकण कम्तीभण एकसम जनण 
कभाचणयी, ङ्ञशक्षक िण प्रणध्मणऩकिरूरे आऩसभण ङ्झभरी प्रचङ्झरत कणनून 
फभोङ्ञजभ दतणा बएको आफ्नो ऩेशणगत सॊगठनकण आधणयभण सदथमतण, 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि य सेिण सॊचणरनभण तोङ्जकए फभोङ्ञजभकण शता फन्देजिरू ऩणरनण 
गने गयी सॊथथण गठन गना सक्नेछन।् 

तय एकसम जनण बन्दण कभ सॊतमण यिेको एउटै कणमणारमकण 
कम्तीभण तीस जनण कभाचणयी, ङ्ञशक्षक िण प्रणध्मणऩकिरूरे आऩसभण ङ्झभरी 
सदथमतण, प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि य सेिण सॊचणरनभण तोङ्जकए फभोङ्ञजभकण शता 
फन्देजिरू ऩणरनण गने गयी सॊथथण गठन गना सक्नेछन।् 
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4. ङ्ञजारण ङ्जिवमगत सिकणयी सॊघको गठन: सिकणयी व्मिसणमको ङ्जिकणस, 
प्रिद्धान य फजणयीकयण रगणमतकण कणमा गना दपण १३ फभोङ्ञजभ दतणा बई 
स चणरनभण यिेकण उङ्जि ङ्जिवमकण कम्तीभण एघणय िटण सॊथथणिरूरे 
आऩसभण ङ्झभरी आफ्नो ङ्जिवमको ङ्ञजारण ङ्जिवमगत सिकणयी सॊघ गठन गना 
सक्नेछन।् 

     तय, नेऩणर सयकणयरे "क" िगा बनी तोकेकण दङ्टगाभ 
के्षत्रणकण ङ्ञजारणिरूभण कम्तीभण छ िटण सॊथथणिरू आऩसभण ङ्झभङ्झर ङ्ञजारण 
ङ्जिवमगत सिकणयी सॊघ गठन गना सक्नेछन।् 

5. ङ्ञजारण सिकणयी सॊघको गठन् (१) सिकणयी ब्मिसणमको ङ्जिकणस, प्रिद्धान 
तथण फजणयीकयण रगणमतकण कणमाभण टेिण ऩङ्टर् मणउन दपण १३ फभोङ्ञजभ 
दतणा बएकण कम्तीभण ऩन्र िटण सॊथथण िण ङ्ञजारण ङ्जिवमगत सिकणयी 
सॊघिरू आऩसभण ङ्झभरी ङ्ञजारण सिकणयी सॊघ गठन गना सक्नेछन।् 

तय, नेऩणर सयकणयरे "क” िगा बङ्झन तोकेकण दङ्टगाभ के्षत्रणकण 
ङ्ञजारणिरूभण कम्तीभण सणत िटण सॊथथणिरू आऩसभण ङ्झभङ्झर ङ्ञजारण 
सिकणयी सॊघ गठन गना सक्नेछन।् 

(२) मसयी सॊघ गठन गदणा दतणा बएकण ङ्ञजारण बङ्चयकण ऩचणस 
प्रङ्झतशत बन्दण फढी ङ्जिवमगत सिकणयी सॊघिरू सभणिेश गङ्चयएको 
िङ्टन ङ्टऩनेछ। 

6. प्रदेश ङ्जिवमगत सिकणयी सॊघको गठन् सिकणयी व्मिसणमको ङ्जिकणस, 

प्रिद्धान तथण फजणयीकयण रगणमतकण कणमाभण टेिण ऩङ्टर् मणउन दपण १३ 
फभोङ्ञजभ दतणा बएकण कम्तीभण ऩणॉच िटण ङ्ञजारणकण ऩच्चीस िटण ङ्जिवमगत 
सिकणयी सॊथथणिरू िण ङ्जिवमगत ङ्ञजारण सिकणयी सॊघिरू ङ्झभरी आफ्नो 
ङ्जिवमको प्रदेश ङ्जिवमगत सिकणयी सॊघ गठन गना सक्नेछन।् 

तय, मसयी सॊघ गठन गदणा प्रदेश बयी दतणा बएकण ऩचणस प्रङ्झतशत 
बन्दण फढी ङ्ञजारण ङ्जिवमगत सिकणयी सॊघिरू सभणिेश गङ्चयएको 
िङ्टन ङ्टऩनेछ। 
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7. प्रदेश सिकणयी सॊघको गठन् सिकणयी व्मिसणमको ङ्जिकणस, प्रिद्धान तथण 
फजणयीकयण रगणमतकण कणमाभण टेिण ऩङ्टर् मणउन दपण १३ फभोङ्ञजभ दतणा 
बएकण कम्तीभण ऩणॉच िटण ङ्ञजारणकण एकतीस िटण सॊथथणिरू िण ङ्ञजारण 
सिकणयी ङ्जिवमगत सॊघिरू िण ङ्ञजारण सिकणयी सॊघिरू िण प्रदेश ङ्जिवमगत 
सिकणयी सॊघिरू आऩसभण ङ्झभरी प्रदेश सिकणयी सॊघ गठन गना 
सक्नेछन।्  

तय, मसयी सॊघ गठन गदणा प्रदेश बयी दतणा बएकण ङ्ञजारण 
ङ्जिवमगत सिकणयी सॊघिरू य प्रदेश ङ्जिवमगत सिकणयी सॊघिरू प्रत्मेकको 
ऩचणस प्रङ्झतशत बन्दण फढी ङ्जिवमगत सिकणयी सॊघिरू सभणिेश गङ्चयएको 
िङ्टन ङ्टऩने छ। 

8. ङ्जिङ्ञशङ्जिकृत सिकणयी सॊघको गठन:  (१) दपण १३ फभोङ्ञजभ दतणा बएकण 
कम्तीभण दश िटण फिङ्टउद्देश्मीम िण ङ्जिवमगत सॊथथणिरूरे आऩसभण ङ्झभङ्झर 
ऩमाटक िोटर, जरङ्जिद्यङ्टत आमोजनण, प्रणङ्गणङ्चयक भर कणयखणनण, आिणसीम 
ऩङ्चयमोजनण, मणतणमणत, बणयी कृङ्जव उऩकयण, परपूर प्रशोधन, जङ्झडफङ्टटी 
प्रशोधन, ङ्ञचनी उद्योग, शीत बण्डणय, अथऩतणर, ङ्ञशक्षणरम, प्रणङ्जिङ्झधक 
ङ्ञशक्षणरम, प्रमोगशणरण जथतण ठूरण रगणनी चणङ्जिने उत्ऩणदन कणमा गना िण 
सदथमकण सणझण आिश्मकतणकण िथतङ्ट िण सेिणको ऩङ्चयऩूतॉ गना ङ्जिङ्ञशङ्जिकृत 
सिकणयी सॊघको गठन गना सक्नेछन।मो ऩूणा रुऩरे व्मणिसणङ्जमक सॊथथण 
िङ्टनेछ।मसरणई कङ्ट नै सॊघ, भिणसॊघभण च ङ्टङे्ङ य च ङ्टङ्झनने अङ्झधकणय यिने छैन। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ गङ्छठत सॊथथणको स चणरन सम्फन्धी 
व्मिथथण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

9. सॊघ गठन गना नसङ्जकन:े  दपण ४, ५, ६ य ७ भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको 
बए तणऩङ्झन एक ङ्ञजारणभण एकै प्रकृङ्झतको एकबन्दण फढी ङ्ञजारण ङ्जिवमगत 
सिकणयी सॊघ िण ङ्ञजारण सिकणयी सॊघ, एक प्रदेशभण एकै प्रकृङ्झतको 
एकबन्दण फढी प्रदेश ङ्जिवमगत सिकणयी सॊघ िण प्रदेश सिकणयी सॊघ गठन 
गना सङ्जकने छैन। 



 

222 

10. प्रदेश सिकणयी फैनको गठन: (१) सॊथथण िण सॊघको फचत थिीकणय गने, 
त्मथतो सॊथथण िण सॊघरणई ऋण प्रिणि गने िण फैङ्जनङ्ग सेिण उऩरब्ध 
गयणउने उद्देश्म ङ्झरई सॊथथण िण सॊघ आऩसभण ङ्झभरी नेऩणर यणष्ट्र फैनको 
ऩूिा थिीकृङ्झत ङ्झरई प्रदेश सिकणयी फैन गठन गना सङ्जकने छ। 

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन मो 
ऐन प्रणयम्ब बएकण फखत स चणरनभण यिेको यणङ्जष्ट्रम सिकणयी फैनरे 
प्रदेशङ्झबत्रण शणखण ङ्जिथतणय गदणा प्रदेश सयकणयको थिीकृत ङ्झरनङ्टऩनेछ। 

(३) सिकणयी फैनिरूको गठनसम्फन्धी अन्म व्मिथथण तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

11. दतणा नगयी सिकणयी सॊथथण स चणरन गना निङ्टन:े कसैरे ऩङ्झन मस ऐन 
फभोङ्ञजभ दतणा नगयी सिकणयी सॊथथण स चणरन गनङ्टा िङ्टॉदैन।  

12. दतणाको रणङ्झग दयखणथत ङ्छदनङ्ट ऩने: (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ गठन बएकण 
सिकणयी सॊथथणरे दतणाकण रणङ्झग दपण ३ फभोङ्ञजभकण सॊथथण, दपण ४ 
फभोङ्ञजभकण ङ्ञजारण ङ्जिवमगत सिकणयी सॊघ िण दपण ५ फभोङ्ञजभकण 
ङ्ञजारण सिकणयी सॊघ बए यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त 
अङ्झधकणयी सभक्ष य दपण ६ फभोङ्ञजभकण प्रदेश ङ्जिवमगत सिकणयी सॊघ, 

दपण ७ फभोङ्ञजभकण प्रदेश सिकणयी सॊघ, दपण ८ फभोङ्ञजभकण 
ङ्जिङ्ञशङ्जिकृत सिकणयी सॊघ िण दपण १० फभोङ्ञजभकण प्रदेश सिकणयी फैन 
बए यङ्ञजष्ट्रणय सभक्ष तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ढणॉचणभण दयखणथत ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

  (२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभकण दयखणथत सणथ देिणम 
फभोङ्ञजभकण कणगजणतिरू सॊरग्न गनङ्टा ऩने:-  

(क) सिकणयी सॊथथणको प्रथतणङ्जित ङ्जिङ्झनमभ, 

(ख) सिकणयी सॊथथण स चणरनको सम्बणव्मतण अध्ममन 
प्रङ्झतिेदन, 

(ग) सदथमरे ङ्झरन थिीकणय गयेको शेमय सॊतमण य शेमय 
यकभको ङ्जिियण, 



 

223 

(घ) तोङ्जकए फभोङ्ञजभकण अन्म ङ्जिियण।  

13. दतणा गनङ्टा ऩने: (१) दपण १२ को उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रणप् त  
दयखणथत  सङ्जितको कणगजणतिरू  छणनङ्जिन गदणा देिणम फभोङ्ञजभ बएको 
ऩणइएभण यङ्ञजष्ट्रणय िण ङ्झनजरे तोकेको अङ्झधकणयीरे दयखणथत ऩयेको ङ्झभङ्झतरे 
तीस ङ्छदनङ्झबत्रण त्मथतो सिकणयी सॊथथण दतणा गयी तोङ्जकएको ढणॉचणभण दतणा 
प्रभणणऩत्रण ङ्छदनङ्ट ऩनेछ :- 

(क) दयखणथत सणथ ऩेश बएको ङ्जिङ्झनमभ मो ऐन तथण मस 
ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ यिेको,  

(ख) प्रयथतणङ्जित सिकणयी सॊथथण सिकणयी भूाम, भणन्मतण य 
ङ्झसद्धणन्त अनङ्टरुऩ स चणरन िङ्टन सक्ने आधणय यिेको, 

(ग) सिकणयी सॊथथण सभङ्टदणमभण आधणङ्चयत एिभ ् सदथम 
केङ्ञन्रत बई स चणरन य ङ्झनमन्त्रणण िङ्टन सक्ने थऩि 
आधणय यिेको। 

(घ) तोङ्जकए फभोङ्ञजभकण अन्म आधणयिरू ऩूयण बएको। 

(2) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ छणनङ्जिन गदणा प्रथतणङ्जित सिकणयी 
सॊथथणको ङ्जिङ्झनमभको कङ्ट नै कङ्ट यणभण सॊशोधन गनङ्टाऩने देङ्ञखएभण यङ्ञजष्ट्रणय िण 
यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे त्मथतो सॊशोधन गनङ्टाऩने व्मिोयण 
खङ्टरणई दयखणथत प्रणप् त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्रण ङ्झनिेदकरणई सूचनण 
गनङ्टा ऩनेछ। 

(3) मस ऐनभण अन्मत्रण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन मो 
ऐन प्रणयम्ब िङ्टॉदणकण फखत दतणा बई स चणरनभण यिेकण दङ्टई िण सो 
बन्दण फढी भिणनगयऩणङ्झरकण, उऩभिणनगयऩणङ्झरकण, नगयऩणङ्झरकण य 
गणउॉऩणङ्झरकण ङ्झबत्रण कणमाक्षते्रण कणमभ गङ्चयएकण सिकणयी सॊथथण मसै ऐन 
फभोङ्ञजभ दतणा बएको भणङ्झनन ेछ।   
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 (४)  मस दपण फभोङ्ञजभ सिकणयी सॊथथण दतणा गदणा दपण १२ 
को उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको अङ्झधकणयीरे त्मथतो सिकणयी सॊथथणरे 
ऩणरनण गनङ्टा ऩने गयी कङ्ट नै शता तोक्न सक्नेछ।  

(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ शता तोङ्जकएकोभण सो को ऩणरनण 
गनङ्टा सम्फङ्ञन्धत सिकणयी सॊथथणको कताव्म िङ्टनछे। 

14. दतणा गना अथिीकणय गना सक्न:े  (१) दपण १३ को उऩदपण (१) भण 
उारेङ्ञखत अिथथण नबएभण, सोिी दपण फभोङ्ञजभ ङ्जिङ्झनमभ सॊशोधनको 
रणङ्झग सूचनण ङ्छदएको अिङ्झधङ्झबत्रण ङ्झनिेदकरे सॊशोधन गना अथिीकणय 
गयेभण, त्मथतो सूचनण ऩणएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबत्रण ङ्जिङ्झनमभ सॊशोधन 
नगयेभण िण सूचनणभण उारेख बए फभोङ्ञजभ िङ्टनेगयी ङ्जिङ्झनमभ  सॊशोधन 
नगयेभण दतणा गने अङ्झधकणयीरे त्मथतो सिकणयी सॊथथण दतणा गना अथिीकणय 
गना सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सिकणयी सॊथथण दतणा गना अथिीकणय 
गयेकोभण दतणा गने अङ्झधकणयीरे कणयण खङ्टरणई तीन ङ्छदन ङ्झबत्रण सो को 
जणनकणयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनिेदकिरूरणई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

15. सिकणयी सॊथथण सॊगङ्छठत सॊथथण िङ्टन:े (१) सिकणयी सॊथथण अङ्जिङ्ञच्छन् न 
उत्तयणङ्झधकणयिणरण एक थिशणङ्झसत य सङ्गङ्छठत सॊथथण िङ्टनछे। 

(२) सिकणयी सॊथथणको कणभ कणयफणिीको रणङ्झग एउटण छङ्ट िै छणऩ 
िङ्टनेछ। 

(३) सिकणयी सॊथथणरे मस ऐनको अधीनभण यिी व्मङ्ञक्त सयि 
चर अचर सम्ऩङ्ञत्त प्रणप् त, उऩबोग, ङ्जिक्री िण अन्म व्मिथथण गना 
सक्नेछ।  

(४) सिकणयी सॊथथणरे व्मङ्ञक्त सयि आफ्नो नणभफणट नणङ्झरस 
उजूय गना य सो उऩय ऩङ्झन सोिी नणभफणट नणङ्झरस उजूय रणग्न 
सक्नेछ। 

(५) सिकणयी सॊथथणरे व्मङ्ञक्त सयि कयणय गना सक्नेछ। 
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16. सिकणयी सॊथथणको कणमाके्षत्रण: (१) दतणा िङ्टॉदणकण फखत सिकणयी सॊथथणको 
कणमा के्षत्रण देिणम फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ:-  

(क) फचत तथण ऋणको भङ्टतम कणयोफणय गने सॊथथणको 
िकभण भिणनगयऩणङ्झरकण य उऩ-भिणनगयऩणङ्झरकण क्षेत्रणभण 
सम्फङ्ञन्धत भिणनगयऩणङ्झरकण िण उऩ-भिणनगयऩणङ्झरकणको 
एक िडण ऩने गङ्चय कम्तीभण दङ्टई थथणनीम ति,  

(ख) अन्मको िकभण देिणमकण आधणयभण एक बन्दण फढी 
थथणनीम तिसम्भ: 

(१)सदथमिरूिीच थिणफरम्फनको ऩणयथऩणङ्चयक 
अभ्मणसको रणङ्झग आऩसी सणझण िन्धन (कभन 
फण्ड), 

(२) व्मिसणङ्जमक थतयभण सेिण सॊचणरन गना आिश्मक 
सदथम सॊतमण, 

(३) सॊथथण सॊचणरनभण सदथमको सिबणङ्झगतणभूरक 
रोकतणङ्ञन्त्रणक ङ्झनमन्त्रणण कणमभ िङ्टने गयी ऩणमक 
ऩने थथणन। 

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
सॊथथणरे दतणा बई व्मिसणङ्जमक सेिण प्रणयम्ब गयेको दङ्टईिवा ऩङ्झछ देिणमको 
आधणयभण जोङ्झडएको बौगोङ्झरक के्षत्रण कणमभ यिने गयी आफ्नो कणमाके्षत्रण 
ङ्जिथतणय गना सक्नछे।  

(क) सॊथथणको व्मिसणङ्जमक ङ्जक्रमणकरणऩको ङ्जिकणस क्रभभण 
सदथमतण फढणउन थऩ कणमा के्षत्रण आिश्मक ऩयेको, 

(ख) सॊथथणको कणमा स चणरनभण सदथमको प्रत्मक्ष ङ्झनमन्त्रणण 
कणमभ यणख्न यचनणत्भक उऩणमिरू अिरम्फन गङ्चयएको, 

(ग) फचत तथण ऋणको भङ्टतम कणयोफणय गने सिकणयी 
सॊथथणको िकभण भणऩदण्ड अनङ्टसणय। 
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(३) उऩदपण (२) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
सदथमको फसोफणसको प्रकृङ्झत, ऩणमक ऩने थथणन, थथणनीम अिङ्ञथथङ्झत य 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ व्मणिसणङ्जमक आिश्मकतणकण आधणयभण कणमाक्षेत्रण 
ङ्जिथतणय गना सङ्जकनेछ। 

(४) मो ऐन प्रणयम्ब िङ्टॉदणकण फखत स चणरनभण यिेकण 
सॊथथणिरूको कणमाके्षत्रण मसै ऐन अनङ्टसणय कणमभ बएको भणङ्झननेछ। 

तय, मो ऐन प्रणयम्ब बएऩङ्झछ ती सॊथथणिरूरे एक िवा ङ्झबत्रण 
देिणमकण ङ्जिियण खोङ्झर यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त 
अङ्झधकणयी सभक्ष मो ऐन प्रणयम्ब िङ्टॉदणकण फखत सम्भको कणमा स चणरन 
प्रङ्झतिेदन ऩेश गनङ्टा ऩनेछ। 

(क) भौजङ्टदण कणमाके्षत्रणको ङ्ञजारण, थथणनीम ति य िडण 
अनङ्टसणयको सदथमतण ङ्जिथतणयको अिथथण, 

(ख) भौजङ्टदण कणमाके्षत्रणको ङ्ञजारण, थथणनीम ति य िडण 
अनङ्टसणयको व्मणिसणङ्जमक सेिण स चणरनको अफथथण य 

(ग) तोङ्जकए फभोङ्ञजभको अन्म ङ्जिियण। 

(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ कणमा स चणरन प्रङ्झतिेदन ऩेश बए 
ऩङ्झछ यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे आिश्मक 
जणॉचफङ्टझ गङ्चय सम्फङ्ञन्धत सिकणयी सॊथथणरणई देिणम फभोङ्ञजभ कणमाके्षत्रण 
ऩङ्टन्ङ्झनधणायण गना ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ। 

(क) उऩदपण (५) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको ङ्जिियणभण 
उारेङ्ञखत सदथमतण ङ्जिथतणय नबएको िण तोङ्जकएको 
सॊतमण बन्दण कभ सदथमतण ङ्जिथतणय बएको िण 
बौगोङ्झरक ङ्झनयन्तयतण नबएको ङ्ञजारण, थथणनीम ति य 
िडण ङ्ञझङ्जक कणमाके्षत्रण घटणउन,े 

(ख) उऩदपण (५) को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभको ङ्जिियणभण 
कङ्ट नै ब्मिसणङ्जमक सेिण स चणरन नबएको िण जम्भण 
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कणयोफणयको तोङ्जकएको यकभ िण अनङ्टऩणत बन्दण कभ 
यकभ िण अनङ्टऩणतको व्मणिसणङ्जमक सेिण स चणरन 
बएको देङ्ञखएको ङ्ञजारण, थथणनीम ति य िडण ङ्ञझङ्जक 
कणमाके्षत्रण घटणउन,े 

(ग) सॊथथणको स चणरन खचा धणङे्ङ गयी व्मणिसणङ्जमक 
कणमाकङ्ट शरतण फढणउन य सॊथथण स चणरनभण सदथमको 
सिबणङ्झगतणभूरक रोकतणङ्ञन्त्रणक ङ्झनमन्त्रणण कणमभ यणख्न 
अङ्झतङ्चयक्त ङ्ञजारण, थथणनीम ति िण िडण ङ्ञझङ्जक उऩमङ्टक्त 
कणमाके्षत्रण कणमभ यणख्न,े 

(घ) व्मणिसणङ्जमक एिॊ प्रिद्धानणत्भक सेिणकण रणङ्झग ङ्ञजारण, 
ङ्जिवमगत सॊघ िण ङ्ञजारण सॊघको सदथमतणको प्रणङ्झप्तरणई 
सिज तङ्टामणउन ङ्ञजारण, थथणनीम ति िण िडण ङ्ञझङ्जक 
उऩमङ्टक्त कणमाके्षत्रण कणमभ यणख्न।े 

(६) उऩदपण (५) फभोङ्ञजभ यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय 
प्रणप्त अङ्झधकणयीरे ङ्झनदेशन ङ्छदएकोभण सिकणयी सॊथथणरे एक िवाङ्झबत्रण 
ङ्जिङ्झनमभ सॊशोधन गयी आफ्नो कणमाके्षत्रण ऩङ्टन्ङ्झनधणायण गनङ्टाऩनेछ। 

(७) उऩदपण (६) फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत सिकणयी सॊथथणरे 
तोङ्जकएको अिङ्झधङ्झबत्रण आफ्नो कणमाके्षत्रण ऩङ्टन्ङ्झनधणायण नगयेभण यङ्ञजष्ट्रणय िण 
यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे उऩदपण (२) को अङ्झधनभण यङ्जि 
त्मथतो सिकणयी सॊथथणको कणमाके्षत्रण तीन भङ्जिनणङ्झबत्रण ऩङ्टन् ङ्झनधणायण  
गनेछ। 

(८) उऩदपण (७) फभोङ्ञजभ यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय 
प्रणप्त अङ्झधकणयीरे कणमाके्षत्रण ऩङ्टन् ङ्झनधणायण गङ्चयङ्छदएकोभण ङ्ञचत्त नफङ्टझ्न े
सिकणयी सॊथथणरे कणमाके्षत्रण ऩङ्टन् ङ्झनधणायणको जणनकणयी ऩणएको ङ्झभङ्झतरे 
ऩैङ्झतस ङ्छदनङ्झबत्रण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे गयेको ङ्झनणाम 
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बए यङ्ञजष्ट्रणय सभक्ष य यङ्ञजष्ट्रणयरे गयेको ङ्झनणाम बए भन्त्रणणरम सभक्ष 
ऩङ्टनयणिरोकनकण रणङ्झग ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नछे। 

(९) उऩदपण (८) फभोङ्ञजभ प्रणप्त ङ्झनिेदनभण यङ्ञजष्ट्रणय िण 
भन्त्रणणरमरे सणठी ङ्छदनङ्झबत्रण ऩङ्टनयणिरोकन गङ्चय सक्नङ्टऩनेछ।  

(१०) मस दपणभण अन्मत्रण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
सिकणयी सॊथथणरे थिेङ्ञच्छक रूऩभण जङ्टनसङ्टकै सभम कणमाके्षत्रण घटणउन े
गयी ऩङ्टन्ङ्झनधणायण गना ङ्जिङ्झनमभ सॊशोधन गना सक्नछे।  

(११) कणमाके्षत्रण ऩङ्टन् ङ्झनधणायण सम्फन्धी अन्म व्मिथथण तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

(१२) उऩदपण (२) य (३) फभोङ्ञजभ कणमाक्षेत्रण ङ्जिथतणयको 
प्रङ्जक्रमण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनछे। 

17. सॊघ तथण सिकणयी फैनको कणमाके्षत्रण:- सॊघ तथण सिकणयी फैनको कणमाके्षत्रण 
देिणम फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ:- 

(क) ङ्ञजारण ङ्जिवमगत सिकणयी सॊघ िण ङ्ञजारण सिकणयी 
सॊघको िकभण एक ङ्ञजारण, 

(ख) प्रदेश ङ्जिवमगत सिकणयी सॊघ िण प्रदेश सिकणयी 
सॊघको िकभण एक प्रदेश, 

(ग) ङ्जिङ्ञशङ्जिकृत सॊघको िकभण त्मथतो सॊघको प्रकृङ्झत िेयी 
िथतङ्ट िण सेिणको सनरन, ङ्जितयण िण प्रिणिको क्षेत्रण 
अनङ्टसणय, 

(घ) सिकणयी फैनिरूको िकभण नेऩणर यणष्ट्र फैनरे 
तोङ्जकङ्छदए फभोङ्ञजभ। 

18. ङ्जिवमगत आधणयभण िगॉकयण: सिकणयी सॊथथण िण सॊघरणई ङ्जिवमगत 
आधणयभण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्झगाकयण गना सङ्जकनेछ। 

19. कणयोफणय,  व्मिसणम, उद्योग िण ऩङ्चयमोजनण स चणरन गना सक्न:े (१) 
दपण १३ फभोङ्ञजभ दतणा बए ऩङ्झछ सॊथथणरे आफ्नो उद्देश्म प्रणङ्झप्तकण रणङ्झग 
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मस ऐन य ङ्जिङ्झनमभको अधीनभण यिी आिश्मक कणयोफणय, व्मिसणम, 

उद्योग िण ऩङ्चयमोजनण स चणरन गना सक्नेछ।  

(२) सिकणयी फैनरे नेऩणर यणष्ट्र फैनफणट ईजणजत प्रणप्त गयेऩङ्झछ 
भणत्रण आफ्नो कणयोफणय िण सेिण स चणरन गनङ्टाऩनेछ। 

(३) प्रचङ्झरत कणनूनभण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
सॊथथणरे उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ कणयोफणय, व्मिसणम, उद्योग िण 
ऩङ्चयमोजनण स चणरन गना छङ्ट िै सॊथथण दतणा गनङ्टाऩने छैन। 

तय, त्मथतो कणयोफणय, व्मिसणम, उद्योग िण ऩङ्चयमोजनण स चणरन 
गना प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्रण, थिीकृङ्झत िण इजणजतऩत्रण ङ्झरनङ्ट 
ऩने यिेछ बने सो फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्रण, थिीकृङ्झत िण इजणजतऩत्रण ङ्झरएय 
भणत्रण कणयोफणय, व्मिसणम, उद्योग िण ऩङ्चयमोजनण स चणरन गनङ्टा ऩनेछ।  

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ सॊथथणरे प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ 
अङ्झधकणय ऩणएको ङ्झनकणम िण अङ्झधकणयीफणट अनङ्टभङ्झतऩत्रण, थिीकृङ्झत िण 
इजणजतऩत्रण प्रणप् त गयेभण ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्रण सो को जणनकणयी यङ्ञजष्ट्रणय िण 
यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरणई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(५) दङ्टई िण दङ्टईबन्दण फढी सॊथथणरे सॊमङ्टक्त िण सणझेदणयीभण 
आफ्नो उत्ऩणदन िण सेिणको फजणयीकयणको रणङ्झग मस ऐनको अधीनभण 
यिी आिश्मक कणयोफणय, व्मिसणम, उद्योग िण ऩङ्चयमोजनण स चणरन गना 
सक्नेछन।् 

(६) उऩदपण (५) फभोङ्ञजभको कणयोफणय, व्मिसणम, उद्योग िण 
ऩङ्चयमोजनण स चणरन गने सम्फन्धी अन्म व्मिथथण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ      

िङ्टनेछ।  

(७) प्रचङ्झरत कणनूनभण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बएतण ऩङ्झन सॊथथण 
िण सॊघरे उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ स चणरन गने कणयोफणय, ब्मिसणम, 

उद्योग िण ऩङ्चयमोजनणको उत्ऩणदन सिकणयी ब्रणण्डभण ङ्झफङ्जक्र ङ्जितयण गना 
सक्नेछन।् 
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तय, प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमफणट त्मथतो 
ब्रणण्ड प्रणङ्झप्तको थिीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩने यिेछ बने सो फभोङ्ञजभ थिीकृङ्झत 
ङ्झरनङ्टऩनेछ। 

(८) सॊथथण िण सॊघरे उत्ऩणदन गयेको िथतङ्टिरूको उत्ऩङ्झतको 
प्रभणणऩत्रण जणयी गने प्रङ्जक्रमण य आधणय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

20. दणङ्जमत्ि सीङ्झभत िङ्टन:े (१) सिकणयी सॊथथणको कणयोफणयको सम्फन्धभण 
सदथमको दणङ्जमत्ि ङ्झनजरे खङ्चयद गयेको िण खङ्चयद गना थिीकणय गयेको 
शेमयको अङ्झधकतभ यकभसम्भ भणत्रण सीङ्झभत यिनेछ।  

(२) सिकणयी सॊथथणको नणभभण “सिकणयी” य नणभको अन्त्मभण 
"ङ्झरङ्झभटेड" बङे्ङ शब्द यणख्नङ्ट  ऩनेछ। 

तय, मो ऐन फभोङ्ञजभ दतणा बएको सिकणयी फणिेक अरु कङ्ट नै 
व्मङ्ञक्त, पभा िण कम्ऩनी िण अन्म कणनून फभोङ्ञजभ दतणा िङ्टने कङ्ट नै 
सॊगङ्छठत सॊथथण िण ङ्झनकणमरे आफ्नो नणभभण सिकणयी शब्द िण सो 
शब्दको अॊ मुजेी रुऩणन्तय प्रमोग गयी कङ्ट नै कणमा गना गयणउन ऩणउन े
छैन। 

(३) ङ्ञजारण सिकणयी सॊघ य प्रदेश सिकणयी सॊघ गैय 
नणपणभूरक सॊघ िङ्टनेछ। 

21. सिकणयीकण भूाम, भणन्मतण य ङ्झसद्धणन्त ऩणरनण गनङ्टा ऩने: सिकणयी सॊथथणको 
गठन तथण स चणरन गदणा सिकणयीकण भूाम, भणन्मतण य ङ्झसद्धणन्तको 
ऩणरनण गनङ्टा ऩनेछ।  

 

ऩङ्चयच्छेद–३ 

सॊघ तथण सॊथथणकण उद्दशे्म तथण कणमा 
 

22. सॊथथण िण सॊघको उद्दशे्म: कणमाके्षत्रणभण आधणङ्चयत य सदथम केङ्ञन्रत बई 
आफ्नण सदथमिरूको आङ्झथाक, सणभणङ्ञजक तथण सणॉथकृङ्झतक सभङृ्जद्ध िणङ्झसर 
गनङ्टा सॊथथण िण सॊघको भङ्टतम उद्देश्म िङ्टनेछ।   
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23. सॊघ तथण सॊथथणको कणमा: सॊघ तथण सॊथथणकण कणमािरू देिणम फभोङ्ञजभ 
िङ्टनेछन:्-         

(क) सिकणयीकण भूाम, भणन्मतण य ङ्झसद्धणन्तिरूको ऩणरनण गने  
गयणउने,  

(ख) सदथमको ङ्जित प्रिद्धान गने गयी व्मणिसणङ्जमक सेिणिरू 
प्रदणन गने, 

(ग) सदथमरणई ङ्ञशक्षण, सूचनण य तणङ्झरभ प्रदणन गने , 

(घ) सॊथथणरे गने उत्ऩणदन तथण सेिणको भणऩदण्ड ङ्झनधणायण 
गयी गङ्टणथतय सङ्टधणय, आङ्झथाक थथणङ्जमत्ि य जोङ्ञखभ 
व्मिथथणऩन सम्फन्धी कणमा गने,  

(ङ) आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रणण प्रणणरी रणगू गने, 

(च) सॊथथणको व्मिसणङ्जमक प्रिद्धान तथण ङ्जिकणस सम्फन्धी 
ङ्जक्रमणकरणऩिरू स चणरन गने, 

(छ) भन्त्रणणरम, यङ्ञजष्ट्रणय, थथणनीम तिको ङ्झनदेशन ऩणरनण 
गने, 

(ज) ङ्जिङ्झनमभभण उङ्ञारङ्ञखत कणमािरू गने। 

24. प्रणदेङ्ञशक सिकणयी सॊघको कणमा: प्रणदेङ्ञशक सिकणयी सॊघरे सदथम य 
सॊथथणको ङ्जित प्रिद्धानकण रणङ्झग देिणम फभोङ्ञजभकण कणमा गने छ:- 

(क) सिकणयी भूाम, भणन्मतण य ङ्झसद्धणन्तको ऩङ्चयऩणरनण गने 
गयणउने, 

(ख) सदथमको ङ्जित प्रिद्धानकण रणङ्झग नेततृ्िदणमी बङू्झभकण 
ङ्झनिणाि गने, 

(ग) सिकणयी क्षेत्रणको प्रिद्धानकण रणङ्झग ब्मणिसणङ्जमक तथण 
फजणय अध्ममन अनङ्टसन्धणन गने गयणउन,े 

(घ) सिकणयी के्षत्रणको प्रिद्धानकण रणङ्झग प्रदेश सयकणयकण 
ङ्झफङ्झबङ्ङ ङ्झनकणमसॉग सभन्िम य सिकणमा गने, 
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(ङ) सिकणयी क्षेत्रणको प्रिद्धानकण रणङ्झग व्मिसणङ्जमक तथण 
फजणय अध्ममन तथण अनङ्टसन्धणन गने गयणउन,े  

(च) ङ्ञशक्षण, सूचनण य तणङ्झरभ प्रदणन गने, गयणउने, 
(छ) फजणय सूचनण प्रणणरीको ङ्जिकणस गने, 

(ज) सॊथथण य सॊघिरूफीच ऩणयङ्ञथऩयक सिमोग गने, गयणउन,े 

(झ) अन्तययणङ्जष्ट्रम सिकणयी अङ्झबमणनभण ऩणयथऩङ्चयक सिमोगभण 
अङ्झबफङृ्जद्ध गने, गयणउने, 

(ञ) सिकणयी के्षत्रणभण सङ्टशणसन प्रिद्धान गने, 

(ट) ङ्जिङ्झनमभभण उङ्ञारङ्ञखत कणमािरू गने। 

 
 

ऩङ्चयच्छेद–४ 

ङ्जिङ्झनमभ तथण आन्तङ्चयक कणमाङ्जिङ्झध 

 

25. ङ्जिङ्झनमभ फनणउनङ्ट ऩने: (१) सॊथथणरे मो ऐन, मस ऐन अन्तगात फनकेो 
ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशकण,कणमाङ्जिङ्झध य भणऩदण्डको अधीनभण यिी आफ्नो कणमा 
स चणरनको रणङ्झग ङ्जिङ्झनमभ फनणउनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको ङ्जिङ्झनमभ यङ्ञजष्ट्रणय तथण 
यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीफणट थिीकृत बए ऩङ्झछ रणगू    

िङ्टनेछ। 

(३) उऩदपण (२) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
सिकणयी फैनको ङ्जिङ्झनमभ थिीकृत गनङ्टा अङ्ञघ यङ्ञजष्ट्रणयरे नेऩणर यणष्ट्र 
फैनको ऩयणभशा ङ्झरनङ्टऩनेछ। 

26. आन्तङ्चयक कणमाङ्जिङ्झध फनणउन सक्न:े (१) सिकणयी सॊथथणरे मो ऐन, मस 
ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशकण, कणमाङ्जिङ्झध, भणऩदण्ड य ङ्जिङ्झनमभको 
अधीनभण यिी आिश्मकतण अनङ्टसणय आफ्नो आन्तङ्चयक कणमाङ्जिङ्झध फनणउन 
सक्नेछ। 
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(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको आन्तङ्चयक कणमाङ्जिङ्झध सम्फङ्ञन्धत 
सॊथथणको सणधणयणसबणरे थिीकृत गयेऩङ्झछ रणगू िङ्टनेछ। 

27. ङ्जिङ्झनमभ य आन्तङ्चयक कणमाङ्जिङ्झधभण सॊशोधन: (१) सिकणयी सॊथथणको  
सणधणयण सबणको कूर सदथम सॊतमणको फिङ्टभतफणट ङ्जिङ्झनमभ य आन्तङ्चयक 
कणमाङ्जिङ्झध सॊशोधन िङ्टन सक्नछे। 

  तय, ङ्जिङ्झनमभ ऩङ्टनरेखनको िकभण सणधणयण सबणको 
कूर सदथम सॊतमणको दङ्टई ङ्झतिणईफणट अनङ्टभोदन गयणउनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सॊशोधन िण ऩङ्टनरेखन बएको 
ङ्जिङ्झनमभ यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीफणट थिीकृत 
बएऩङ्झछ रणगङ्ट िङ्टनेछ य आन्तङ्चयक कणमाङ्जिङ्झध सणधणयण सबणफणट ऩणङ्चयत 
गयी रणगङ्ट गना सङ्जकनेछ। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ सिकणयीरे यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट 
अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयी सभक्ष थिीकृङ्झतकण रणङ्झग ऩेश गयेको ङ्जिङ्झनमभ 
फढीभण तीस ङ्छदनङ्झबत्रण मो ऐन िण मो ऐन अन्तगातको ङ्झनमभणिरी िण 
भणऩदण्ड फभोङ्ञजभ बए नबएको जणॉची थिीकृत गने िण कणयण सङ्जित 
अथिीकृत गयी जणनकणयी गयणउनङ्ट ऩनेछ। 

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ सिकणयीरे थिीकृङ्झतकण रणङ्झग ऩेश 
गयेको ङ्जिङ्झनमभ यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीफणट 
अथिीकृत बएभण सोभणङ्झथ यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयी बए 
यङ्ञजष्ट्रणय सभक्ष य यङ्ञजष्ट्रणय बए भन्त्रणणरमभण ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्रण ऩङ्टनयणिेदन 
गना सङ्जकने छ। 

(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ ऩयेको ऩङ्टनयणिेदन उऩय एक्कणइस 
ङ्छदनङ्झबत्रण ङ्झनणाम गयी थिीकृत गनङ्टाऩने बए सोिी फभोङ्ञजभ यङ्ञजष्ट्रणय िण 
यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरणई ङ्झनदेशन ङ्छदन े िण अथिीकृत 
गयेको ठीक बए सोिी फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत सिकणयीरणई जणनकणयी 
गयणउनङ्ट ऩनेछ। 
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(६) ङ्जिङ्झनमभ थिीकृङ्झत सम्फन्धी अन्म व्मिथथण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
िङ्टनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद–५ 

सदथमतण 
 

28. सॊथथणको सदथमतण: (१) अठणय िवा उभेय ऩूयण गयेकण देिणम फभोङ्ञजभकण 
नेऩणरी नणगङ्चयकिरू सिकणयी सॊथथणको सदथम िङ्टन सक्नछेन:्- 

 (क) सॊथथणको कणमाके्षत्रण ङ्झबत्रण फसोफणस गङ्चययिेको, 
 (ख) सॊथथणको कम्तीभण एक ङ्जकत्तण शमेय खङ्चयद गयेको, 
(ग) सॊथथणको ङ्जिङ्झनमभभण उङ्ञारङ्ञखत शतािरू ऩणरनण गना  

भन्जङ्टय गयेको, 
(घ)  सॊथथणको ङ्ञजम्भेिणयी ऩणरनण गना भन्जङ्टय बएको, 
(ङ)  सॊथथणरे गयेको कणयोफणयसॉग प्रङ्झतथऩधणा िङ्टने गयी 

कणयोफणय नगयेको। 

(२) मस ऐनभण अन्मत्रण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
नेऩणर सयकणय, प्रदेश सयकणयकण ङ्झनकणमिरू, थथणनीम तिकण सणथै 
सॊथथणको कणमाके्षत्रण ङ्झबत्रणकण सणभङ्टदणङ्जमक िण सिकणयी ङ्जिद्यणरम, गङ्टठी, 
थथणनीम क्रफ, थथणनीम तिभण गठन बएकण गैयनणपणभूरक सॊथथण, 
उत्ऩणदन एिॊ सेिणभूरक सॊथथण य उऩबोक्तण सभूििरू सॊथथणको सदथम 
िङ्टन फणधण ऩने छैन। 

(३) मस दपणभण अन्मत्रण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
थिणथथ्म सिकणयी सॊथथणभण सिकणयी सॊथथणरे सदथमतण ङ्झरन फणधण ऩने 
छैन। 

29. सदथमतण प्रणप् त गना ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट ऩने: (१) सॊथथणको सदथमतण ङ्झरन 
चणिने सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तरे सॊथथणको सङ्झभङ्झत सभक्ष ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  
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(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन ऩयेको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस 
ङ्छदनङ्झबत्रण सङ्झभङ्झतरे मो ऐन य मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ तथण 
ङ्जिङ्झनमभको अधीनभण यिी सदथमतण प्रदणन गने िण नगने ङ्झनणाम गनङ्टा 
ऩनेछ। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनणाम गदणा सङ्झभङ्झतरे सदथमतण 
प्रदणन नगने ङ्झनणाम गयेभण सो को कणयण खोरी सणत ङ्छदनङ्झबत्रण 
ङ्झनिेदकरणई जणनकणयी गयणउनङ्ट ऩनेछ। 

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ जणनकणयी ऩणएको ङ्झभङ्झतरे तीस 
ङ्छदनङ्झबत्रण सम्फङ्ञन्धत ब्मङ्ञक्तरे त्मथतो सॊथथण उऩय यङ्ञजष्ट्रणय िण 
यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयी सभक्ष उजूय गना सक्नेछ। 

(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ प्रणप् त उजूयी छणनङ्जिन गदणा 
ङ्झनिेदकरणई सदथमतण प्रदणन गनङ्टा ऩने देङ्ञखएभण यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट 
अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे त्मथतो ङ्झनिेदकरणई सदथमतण प्रदणन गनाको 
रणङ्झग सम्फङ्ञन्धत सॊथथणरणई आदेश ङ्छदन सक्नेछ।  

(६) उऩदपण (५) फभोङ्ञजभ आदेश बएभण सो आदेश प्रणप् त  
गयेको सणत ङ्छदन ङ्झबत्रण सम्फङ्ञन्धत सॊथथणरे ङ्झनिेदकरणई सदथमतण प्रदणन 
गयी सो को जणनकणयी यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त 
अङ्झधकणयीरणई गयणउनङ्ट ऩनेछ।  

30. सदथम िङ्टन नऩणउन:े (१) कङ्ट नै व्मङ्ञक्त एक थथणनीम तिको एकै 
प्रकृङ्झतको एक बन्दण फढी सॊथथणको सदथम िङ्टन ऩणउने छैन।  

तय मो ऐन प्रणयम्ब िङ्टन ङ्ट अङ्ञघ कङ्ट नै व्मङ्ञक्त एक प्रदेशको एकै 
प्रकृङ्झतको एकबन्दण फढी सॊथथणको सदथम यिेको बए मो ऐन प्रणयम्ब 
बएको ङ्झभङ्झतरे एकिवा ङ्झबत्रण कङ्ट नै एक सॊथथणको भणत्रण सदथमतण कणमभ 
यणख्नङ्ट ऩनेछ।  

(२) मो ऐन प्रणयम्ब िङ्टॉदणकण फखत कङ्ट नै सॊथथणभण नेऩणर 
सयकणयको ङ्झनकणम िण दपण २८ को उऩदपण (२) भण उारेख बएदेङ्ञख 
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फणिेकको अन्म कङ्ट नै कृङ्झत्रणभ व्मङ्ञक्त सदथम बएको बए तीनिवा ङ्झबत्रण 
सदथमतण अन्त्म गनङ्टाऩनेछ।  

तय, मो ऐन प्रणयम्ब िङ्टन ङ्ट अङ्ञघ दतणा बएको थिणथथ्म य ङ्ञशक्षण 
सिकणयी सॊथथणको िकभण मो उऩदपण रणगू िङ्टन ेछैन। 

31. सदथम िङ्टन सक्ने्  (१) दपण (४) फभोङ्ञजभको ङ्ञजारण ङ्जिवमगत 
सिकणयी सॊघभण ङ्ञजारण ङ्झबत्रणकण ङ्जिवमगत सॊथथणिरू सदथम िङ्टन 
सक्नेछन।् 

(२) दपण (५) फभोङ्ञजभको ङ्ञजारण सिकणयी सॊघभण ङ्ञजारण 
ङ्झबत्रणकण सॊथथण य ङ्ञजारण ङ्जिवमगत सिकणयी सॊघिरू सदथम िङ्टन 
सक्नेछन।् 

(३) दपण (६) फभोङ्ञजभको प्रदेश ङ्जिवमगत सिकणयी सॊघभण 
प्रदेश ङ्झबत्रणकण ङ्जिवमगत सॊथथण य ङ्ञजारण ङ्जिवमगत सॊघिरू सदथम िङ्टन 
सक्नेछन।् 

(४) दपण (७) फभोङ्ञजभको प्रदेश सिकयी सॊघभण प्रदेश ङ्झबत्रणकण 
सॊथथण, ङ्ञजारण ङ्जिवमगत सिकणयी सॊघ,ङ्ञजारण सिकणयी सॊघ य प्रदेश 
ङ्जिवमगत सिकणयी सॊघ सदथम िङ्टन सक्नेछन।् 

(५) सिकणयी फैनिरूभण सॊथथण य सॊघ भणत्रण सदथम िङ्टन 
सक्नेछन।् 

(६) मस दपण फभोङ्ञजभ सदथमतण ङ्झरने सम्फन्धी प्रङ्जक्रमण तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

32. सदथमतणको सभणङ्झप्त: (१) कङ्ट नै सदथमको सदथमतण देिणमको अिथथणभण 
सभणप्त िङ्टनेछ :- 

(क) सदथमरे ङ्झरङ्ञखतरूऩभण आफ्नो सदथमतण त्मणग    
गयेभण, 

(ख) िणङ्जवाक सणधणयणसबणभण ङ्झफनण सूचनण रगणतणय तीन 
ऩटक सम्भ अनङ्टऩङ्ञथथत बएभण, 
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(ग)  मो ऐन, मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ िण ङ्जिङ्झनमभ 
फभोङ्ञजभ सदथमरे ऩणरनण गनङ्टाऩने प्रणिधणनको 
फणयम्फणय उारङ्घन गयेभण। 

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन कङ्ट नै 
सदथमरे सॊथथणफणट प्रणप् त  िण ब ङ्टक्तणन गनङ्टा ऩने कङ्ट नै यकभ बएभण सो 
पयपणयक नबएसम्भ िण ङ्झनजरे ङ्झरएको ऋण, ङ्झतनङ्टा ऩने कङ्ट नै दणङ्जमत्ि िण 
अन्म कङ्ट नै सदथमको तपा फणट ङ्झधतो िण जभणनत फसेकोभण सो को 
दणङ्जमत्ि पयपणयक नबएसम्भ ङ्झनजको सदथमतण सभणप्त िङ्टने छैन।  

(३) मस दपणभण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन सणधणयण 
सबण फोरणउने ङ्झनणाम बइसकेऩङ्झछ सणधणयण सबण सम्ऩङ्ङ नबएसम्भ 
कसैरणई ऩङ्झन सदथमतणफणट िटणउन िण सदथमतण ङ्छदन सङ्जकने छैन। 

33. सङ्टङ्जिधण प्रणप् त गना नसक्न:े कङ्ट नै सदथमरे सिकणयी सॊथथणरणई ङ्झतनङ्टा ऩने 
कङ्ट नै दणङ्जमत्ि ङ्झनधणाङ्चयत सभमङ्झबत्रण  ब ङ्टक्तणनी नगयेभण िण मो ऐन, मस 
अन्तगात फनकेो ङ्झनमभ तथण ङ्जिङ्झनमभ फभोङ्ञजभ सदथमरे ऩणरन गनङ्टा ऩने 
व्मिथथणको फणयम्फणय उारॊघन गयेभण त्मथतो सदथमरे अन्म सदथम 
सयिको सङ्टङ्झफधण प्रणप् त गना सक्ने छैन। 

 
 

ऩङ्चयच्छेद –६ 
सणधणयण सबण, सङ्झभङ्झत  तथण रेखण सङ्टऩङ्चयिेक्षण सङ्झभङ्झत 

 

34. सणधणयण सबण: (१)  सिकणयी सॊथथणको सिोच्च अङ्गको रूऩभण सणधणयण 
सबण िङ्टनेछ। 

(२) सिकणयी सॊथथणकण सफै सदथमिरू सणधणयण सबणकण सदथम 
िङ्टने छन।् 

(३) सिकणयी सॊथथणको सणधणयण सबण देिणम फभोङ्ञजभ िङ्टनछे:- 

 (क) प्रणयङ्ञम्बक सणधणयण सबण, 
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 (ख) िणङ्जवाक सणधणयण सबण, 
 (ग) ङ्जिशेव सणधणयण सबण। 

35. प्रणयङ्ञम्बक सणधणयण सबणको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय :- प्रणयङ्ञम्बक 
सणधणयण सबणको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय देिणमफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ:- 

(क) प्रणयङ्ञम्बक सणधणयण सबण िङ्टने अङ्ञघारो ङ्छदनसम्भको 
कणभ कणयफणिी य आङ्झथाक कणयोफणयको जणनकणयी ङ्झरन,े 

(ख) चणरू आङ्झथाक िवाको रणङ्झग िणङ्जवाक कणमाक्रभ तथण 
फजेट थिीकृत गने, 

(ग) प्रङ्झतिेदन तथण ङ्जित्तीम ङ्जिियण अनङ्टभोदन गने, 

(घ) ङ्जिङ्झनमभभण उारेख बएफभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत िण रेखण 
सङ्टऩङ्चयिेक्षण सङ्झभङ्झतको ङ्झनिणाचन गने, 

(ङ) आन्तङ्चयक कणमाङ्जिङ्झध ऩणङ्चयत गने, 

(च) रेखण ऩयीक्षकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त य ङ्झनजको ऩणङ्चयश्रङ्झभक 
ङ्झनधणायण गने,  

(छ) ङ्जिङ्झनमभभण तोङ्जकए फभोङ्ञजभकण अन्म कणमािरू  गने। 

36. िणङ्जवाक सणधणयण सबणको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय:  िणङ्जवाक सणधणयण 
सबणको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय देिणम फभोङ्ञजभ  िङ्टनेछ:- 

(क) िणङ्जवाक कणमाक्रभ तथण फजेट थिीकृङ्झत गने, 

(ख) िणङ्जवाक रेखण ऩयीक्षण प्रङ्झतिेदन अनङ्टभोदन गने, 

(ग) सङ्झभङ्झत िण रेखण सङ्टऩङ्चयिेक्षण सङ्झभङ्झतको ङ्झनिणाचन तथण 
ङ्जिघटन गने, 

(घ) स चणरक िण रेखण सङ्टऩङ्चयिेक्षण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक िण 
सदथमरणई ऩदफणट िटणउन,े 

(ङ) सङ्झभङ्झत िण रेखण सङ्टऩङ्चयिेक्षण सङ्झभङ्झतको िणङ्जवाक प्रङ्झतिेदन 
ऩणङ्चयत गने, 

(च) ङ्जिङ्झनमभ सॊशोधन तथण आन्तङ्चयक कणमाङ्जिङ्झध ऩणङ्चयत गने, 
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(छ) रेखण ऩयीक्षकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त य ङ्झनजको ऩणङ्चयश्रङ्झभक 
ङ्झनधणायण गने, 

(ज) सॊथथण एकीकयण िण ङ्जिघटन सम्फन्धी ङ्झनणाम गने, 
(झ) ऩणङ्चयश्रङ्झभक रगणमतकण सङ्टङ्जिधण तोक्ने, 
(ञ) ऋण तथण अनङ्टदणन प्रणप्त गने सम्फन्धभण ङ्झनणाम गने, 
(ट) सदथमको दणङ्जमत्ि ङ्झभनणिण ङ्छदने, 
(ठ) सङ्झभङ्झतरणई आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन,े 
(ड) ङ्जिङ्झनमभभण तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण अन्म कणमािरू गने। 

37. सणधणयण सबणको फैठक: (१) सङ्झभङ्झतरे सिकणयी सॊथथण दतणा बएको 
ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जिनणङ्झबत्रण प्रणयङ्ञम्बक सणधणयणसबण फोरणउनङ्ट ऩनेछ। 

(२) सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक आङ्झथाक िवा सभणप्त बएको ङ्झभङ्झतरे छ 
भङ्जिनणङ्झबत्रण िणङ्जवाक सणधणयणसबण फोरणउनङ्ट ऩनेछ। 

(३) सङ्झभङ्झतरे देिणमको अिथथणभण ङ्जिशवे सणधणयण सबण फोरणउनङ्ट 
ऩनेछ :– 

(क) दपण ४७ को उऩदपण (१) को खण्ड (छ) फभोङ्ञजभ 
रेखण सङ्टऩङ्चयिेक्षण सङ्झभङ्झतको ङ्झसपणङ्चयसभण, 

(ख) कङ्ट नै स चणरकरे ङ्जिशेव सणधणयण सबण फोरणउन ऩेश 
गयेको प्रथतणि सङ्झभङ्झतद्वणयण ऩणङ्चयत बएभण, 

(ग) सङ्झभङ्झतरे कङ्ट नै खणस कणभको रणङ्झग ङ्जिशेव सणधणयण सबण 
फोरणउने ङ्झनणाम गयेभण, 

(घ) ङ्जिशेव सणधणयणसबण फोरणउनङ्ट ऩने कणयण खङ्टरणइ ऩन्र 
प्रङ्झतशत सदथमरे सङ्झभङ्झत सभक्ष ङ्झनिेदन ङ्छदएभण, 

(ङ) दपण ३८ को उऩपण (१) फभोङ्ञजभ यङ्ञजष्ट्रणय िण 
यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त  अङ्झधकणयीरे ङ्झनदेशन ङ्छदएभण,  
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(च) दपण ४० को उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको यङ्ञजष्ट्रणय िण 
यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे ङ्झनदेशन 
ङ्छदएभण। 

(४) उऩदपण (३) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
सॊथथणको स चणरक िण व्मिथथणऩकफणट आफ्नो ङ्ञजम्भेिणयी ऩूयण नगयी 
सॊथथण स चणरनभण सभथमण उत्ऩङ्ङ बएको अिथथणभण यङ्ञजष्ट्रणय िण 
यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरणई जणनकणयी ङ्छदई सणधणयण 
सदथमिरूभध्मेफणट फिङ्टभत सदथम उऩङ्ञथथत बई ङ्जिशवे सणधणयण सबण 
गना सङ्जकनेछ। 

38. ङ्जिशवे सणधणयण सबण फोरणउन ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्न:े (१) कङ्ट नै  सॊथथणको 
ङ्झनयीक्षण िण सङ्टऩङ्चयिेक्षण गदणा िण कसैको उजूयी ऩयी छणनङ्जिन गदणा 
देिणमको अिथथण देङ्ञखन आएभण यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त 
अङ्झधकणयीरे त्मथतो सिकणयी सॊथथणको सङ्झभङ्झतरणई सणधणयणसबण फोरणउन 
ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ:-  

(क) सिकणयीको भूाम, भणन्मतण तथण ङ्झसद्धणन्त ङ्जिऩयीत कणमा 
गयेभण,  

(ख)  मो ऐन, मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ, ङ्जिङ्झनमभ तथण 
आन्तङ्चयक कणमाङ्जिङ्झध ङ्जिऩयीत कणमा गयेभण, 

(ग)  सिकणयी फैनको िकभण नऩेणर यणष्ट्र फैनको ङ्झनयीक्षण 
तथण सङ्टऩङ्चयिेक्षणकण क्रभभण गङ्ञम्बय कैङ्जपमत देङ्ञखएभण, 

(घ)  यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे 
ङ्छदएको ङ्झनदेशनको फणयम्फणय उारङ्घन गयेभण,  

(ङ) दपण ४० को उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ यङ्ञजष्ट्रणय िण 
यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे आदेश ङ्छदएभण। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सणधणयण सबण फोरणउन ङ्झनदेशन 
प्रणप् त बएभण सङ्झभङ्झतरे सो ङ्झनदेशन प्रणप् त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्रण 
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सणधणयण सबणको फैठक फोरणउनङ्ट ऩनेछ य सणधणयण सबणको फैठकभण 
उजूयी िण ङ्झनयीक्षणकण क्रभभण देङ्ञखएकण ङ्जिवमभण छरपर गयी सो को 
प्रङ्झतिेदन यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयी सभक्ष ऩेश 
गनङ्टा ऩनेछ। 

(३) उऩदपण (१) िण (२) भण उङ्ञारङ्ञखत अिङ्झधङ्झबत्रण सङ्झभङ्झतरे 
सणधणयणसबण नफोरणएभण सॊथथण, ङ्ञजारण ङ्जिवमगत सिकणयी सॊघ य 
ङ्ञजारण सिकणयी सॊघको िकभण यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त 
अङ्झधकणयीरे य प्रदेश ङ्जिवमगत सिकणयी सॊघ, प्रदेश सिकणयी सॊघ, 

ङ्जिङ्ञशङ्जिकृत सिकणयी सॊघ य सिकणयी फैनको िकभण यङ्ञजष्ट्रणयरे त्मथतो 
सणधणयणसबण फोरणउन सक्नछे। 

(४) सिकणयी सॊथथणको सणधणयणसबणको रणङ्झग गणऩूयक सॊतमण 
तत्कणर कणमभ यिेको सदथम सॊतमणको एकणउङ्ङ प्रङ्झतशत िङ्टनेछ।  

तय, ऩङ्जिरो ऩटक डणङ्जकएको सणधणयण सबणभण गणऩङ्टयक सॊतमण 
नऩङ्टगेभण त्मसको सणत ङ्छदनङ्झबत्रण दोस्रो ऩटक सणधणयण सबण फोरणउनङ्ट ऩने 
य मसयी दोस्रो ऩटक फोरणइएको सणधणयण सबणभण स चणरक सङ्झभङ्झतको 
फिङ्टभतसङ्जित एक ङ्झतिणई सणधणयण सदथमिरूको उऩङ्ञथथङ्झत बएभण 
सणधणयण सबणको गणऩङ्टयक सॊतमण ऩङ्टगेको   भणङ्झननेछ। 

(५) बौगोङ्झरक ङ्जिकटतण य दूयी तथण ऩणॉच सम िण सोबन्दण फढी 
सदथम बएको सॊथथणरे सणधणयणसबण गदणा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्िभूरक सणधणयणसबण गना सक्नेछन।् 

तय, मथतो प्रङ्झतङ्झनङ्झध तोक्न गङ्चयने सदथमिरूको बेरणभण सो क्षेत्रणभण 
यिेकण सदथमिरूको उऩङ्ञथथङ्झत एकणउङ्ङ प्रङ्झतशत अङ्झनिणमा िङ्टन ङ्टऩनेछ। 

39. स चणरक सङ्झभङ्झत: (१) सिकणयी सॊथथणभण सणधणयण सबणफणट ङ्झनिणाङ्ञचत 
एक स चणरक सङ्झभङ्झत यिनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतभण न्मूनतभ तेत्तीस प्रङ्झतशत 
भङ्जिरण सदथमको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टा ऩनेछ।  
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(३) एउटै ऩङ्चयिणयको एकबन्दण फढी सदथम एकै अिङ्झधभण 
स चणरक तथण रेखण सङ्टऩङ्चयिेक्षण सङ्झभङ्झतको ऩदभण उम्भेदिणय फङ्ङ य 
ङ्झनिणाङ्ञचत िङ्टन सक्ने छैन।  

(४) कङ्ट नै सिकणयी सॊथथणको स चणरक सोिी सॊथथणको कभाचणयी 
िण आफ्नो सॊथथणरे सदथमतण ङ्झरएको सिकणयी सॊथथण िण फैनफणिेक 
अको कङ्ट नै सॊथथणको स चणरक फङ्ङ ऩणउने छैन। 

तय, िणङ्जवाक दङ्टई कयोड रुऩैमणॉ बन्दण कभको कणयोफणय गने 
सिकणयी सॊथथणको स चणरकरे त्मथतो सिकणयी सॊथथणभण कभाचणयीको 
रूऩभण कणभ गना फणधण ऩने छैन।  

(५) िणङ्जवाक दङ्टई कयोडबन्दण फढी कणयोफणय गने सॊथथणभण कङ्ट नै 
स चणरक कभाचणयी यिेको बए मो ऐन प्रणयम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे दङ्टई 
िवाङ्झबत्रण स चणरक िण कभाचणयीको ऩदभध्मे एक ऩद त्मणग गनङ्टाऩनेछ।  

(६) मो ऐन प्रणयम्ब िङ्टन ङ्टअङ्ञघ कङ्ट नै व्मङ्ञक्त एकबन्दण फढी सॊथथणको 
स चणरक िण सोिी िण अको सॊथथणको कभाचणयी बएकोभण मो ऐन 
प्रणयम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे एक िवाङ्झबत्रण कङ्ट नै एक सॊथथणको भणत्रण स चणरक 
िण कभाचणयी यिनङ्ट ऩनेछ। 

(७)  सङ्झभङ्झतको कणमणािङ्झध तीन िवाको िङ्टनेछ। 

(८) सङ्झभङ्झतको फैठकसम्फन्धी अन्म ब्मिथथण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
िङ्टनेछ। 

40. सङ्झभङ्झतको ङ्झनिणाचन: (१) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कणमणािङ्झध सभणप्त िङ्टन ङ्ट अङ्ञघ 
अको सङ्झभङ्झतको ङ्झनिणाचन गयणउनङ्ट  ऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको ङ्झनिणाचन नगयणएको 
जणनकणयी प्रणप् त बएभण त्मथतो जणनकणयी प्रणप् त बएको ङ्झभङ्झतरे छ 
भङ्जिनणङ्झबत्रण सङ्झभङ्झतको ङ्झनिणाचन गयणउन यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट 
अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतरणई आदेश ङ्छदन सक्नेछ। 
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(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ  यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय 
प्रणप्त अङ्झधकणयीरे आदेश ङ्छदएकोभण सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतरे सो आदेश 
फभोङ्ञजभको सभमणिङ्झधङ्झबत्रण सङ्झभङ्झतको ङ्झनिणाचन गयणई यङ्ञजष्ट्रणय िण 
यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरणई जणनकणयी गयणउनङ्ट ऩनेछ।  

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको ङ्झनिणाचन नगयणएभण 
यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे त्मथतो सॊथथण 
सदथम यिेको भणङ्झथारो सॊघ बए सो सॊघको प्रङ्झतङ्झनङ्झध सभेतरणई 
सिबणगी गयणई सङ्झभङ्झतको ङ्झनिणाचनसम्फन्धी सम्ऩूणा कणमा गने, 
गयणउनेछ। 

(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभको ङ्झनिणाचन कणमाभण सिमोग 
ऩङ्टर् मणउनङ्ट सम्फङ्ञन्धत सफै सॊघ य सङ्झभङ्झतकण ऩदणङ्झधकणयीिरूको कताव्म 
िङ्टनेछ।  

(६) उऩदपण (५) फभोङ्ञजभ ङ्झनिणाचन गयणउॉदण रणगेको सम्ऩूणा 
खचा सम्फङ्ञन्धत सिकणयी सॊथथणरे व्मिोनङ्टा ऩनेछ। 

(७) मस दपण फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको अको ङ्झनिणाचन नबएसम्भको 
रणङ्झग सङ्झभङ्झतरे ङ्जिङ्झनमभभण व्मिथथण बए फभोङ्ञजभ आफ्नो कणमा 
स चणरन गनेछ।  

41. सङ्झभङ्झतको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय:  मस ऐनभण अन्मत्रण उङ्ञारङ्ञखत 
कणभ, कताव्म य अङ्झधकणयकण अङ्झतङ्चयक्त सङ्झभङ्झतको कणभ, कताव्म य 
अङ्झधकणय देिणम फभोङ्ञजभ िङ्टनछे:- 

(क) सिकणयीकण भूाम, भणन्मतण य ङ्झसद्धणन्तफभोङ्ञजभ सिकणयी 
सॊथथणको स चणरन गने, 

(ख) आङ्झथाक तथण प्रशणसकीम कणमा गने, गयणउन,े 

(ग) प्रणयङ्ञम्बक सणधणयण सबण, िणङ्जवाक सणधणयण सबणतथण 
ङ्जिशेव सणधणयण सबण फोरणउने, 

(घ)  सणधणयण सबणकण ङ्झनणामिरू कणमणान्िमन गने, गयणउने, 
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(ङ)  सिकणयी सॊथथणको नीङ्झत, मोजनण, फजेट तथण िणङ्जवाक 
कणमाक्रभको तजङ्टाभण गयी सणधणयण सबण सभक्ष ऩेश गने, 

(च)  सिकणयी सॊथथणको सदथमतण प्रदणन गने तथण 
सदथमतणफणट िटणउन,े  

(छ) शेमय नणभसणयी तथण ङ्जपतणा सम्फन्धी कणमा गने, 

(ज)  सम्फङ्ञन्धत सॊघको सदथमतण ङ्झरन,े 

(झ) ङ्जिङ्झनमभ तथण आन्तङ्चयक कणमाङ्जिङ्झध तमणय गयी सणधणयण 
सबणभण ऩेश गने,  

(ञ) सिकणयी सॊथथणको कणमाके्षत्रणङ्झबत्रण सॊथथणको कणयोफणय य 
व्मिसणमको ङ्जित प्रिद्धानको रणङ्झग आिश्मक कणमा गने, 
गयणउने, 

(ट)  तोङ्जकए फभोङ्ञजभकण अन्म कणमा गने। 

42. स चणरक ऩदभण फिणर नयिन:े देिणमको कङ्ट नै अिथथणभण स चणरक 
आफ्नो ऩदभण फिणर यिन सक्ने छैन:- 

(क)  ङ्झनजरे ङ्छदएको यणजीनणभण सङ्झभङ्झतफणट थिीकृत बएभण, 
(ख)  ङ्झनजरणई दपण ४३ उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ 

स चणरकफणट िटणउने ङ्झनणाम बएभण, 
(ग) ङ्झनज अको सॊथथणको स चणरक यिेभण, 
(घ) ङ्झनज सोिी िण अको सिकणयी सॊथथणको कभाचणयी यिेभण,  

तय दपण ३९ को उऩदपण (४) को प्रङ्झतफन्धणत्भक 
िणक्यणॊशभण रेङ्ञखएको कङ्ट यणभण सोिी फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

(ङ)  ङ्झनज सोिी िण अको सिकणयी सॊथथणको रेखण 
सङ्टऩङ्चयिेक्षण सङ्झभङ्झतको ऩदभण यिेभण, 

(च)  ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बएभण। 
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43. स चणरकरणई ऩदफणट िटणउन सक्न:े (१) सणधणयण सबणरे फिङ्टभतको 
ङ्झनणामफणट देिणमको कङ्ट नै अिथथणभण स चणरकरणई सङ्झभङ्झतको स चणरक 
ऩदफणट िटणउन सक्नेछ :- 

(क)आङ्झथाक ङ्जिनणङ्झभनण गयी सम्फङ्ञन्धत सिकणयी सॊथथणरणई 
िणनी नोक्सणनी ऩङ्टर् मणएभण, 

(ख) अनङ्झधकृत तियरे सम्फङ्ञन्धत सिकणयी सॊथथणको 
कणयोफणय सम्फन्धी ङ्जिवमको गोऩङ्झनमतण बङ्ग गयेभण, 

(ग) सम्फङ्ञन्धत सिकणयी सॊथथणको कणयोफणय य व्मिसणमसॉग 
प्रङ्झतथऩधणा िङ्टने गयी सभणन प्रकृङ्झतको कणयोफणय िण 
व्मिसणम गयेभण, 

(घ)  सम्फङ्ञन्धत सिकणयी सॊथथणको अङ्जित िङ्टने कङ्ट नै कणमा 
गयेभण,  

(ङ)  ङ्झनज शणयीङ्चयक िण भणनङ्झसक रूऩभण कणभ गना नसक्न े
बएभण, 

(च)  कङ्ट नै स चणरकभण मो ऐन, मस ऐनअन्तगात फनेको 
ङ्झनमभ िण ङ्जिङ्झनमभभण उङ्ञारङ्ञखत मोग्मतण  नयिेभण। 

(छ) ङ्जिनण कङ्ट नै सूचनण य िथतङ्टगत आधणय ङ्जिनण फैठकभण 
रगणतणय तीन ऩटकसम्भ अनङ्टऩङ्ञथथत बएभण। 

  (२) कङ्ट नै स चणरकरणई सङ्झभङ्झतको ऩदफणट िटणउने ङ्झनणाम 
गनङ्टा अङ्ञघ त्मथतो स चणरकरणई सणधणयणसबण सभक्ष सपणई ऩेश गने 
भनणङ्झसफ भणङ्जपकको भौकण ङ्छदइनेछ।  

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको अिङ्झधङ्झबत्रण कङ्ट नै स चणरकरे 
सपणई ऩेश नगयेभण िण ङ्झनजरे ऩेश गयेको सपणई सन्तोवजनक नबएभण 
सणधणयण सबणरे त्मथतो स चणरकरणई ऩदफणट िटणउन सक्नेछ।  
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(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ स चणरकको ऩदफणट िटणइएको 
सदथम सङ्झभङ्झतको दङ्टई कणमाकणर सम्भको ङ्झनिणाचनभण उम्भेदिणय फङ्ङ 
ऩणउने छैन। 

(५) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै स चणरक ऩदफणट िटेभण 
त्मथतो ऩदभण सणधणयणसबणरे फणॉकी अिङ्झधको रणङ्झग अको स चणरकको 
ङ्झनिणाचन गनेछ। 

44. ङ्झनजी थिणथा सभणिेश बएको ङ्झनणाम प्रकृमणभण सॊरग्न िङ्टन निङ्टन:े (१) 
स चणरकरे आफ्नो ङ्झनजी थिणथा सभणिेश बएको ङ्झनणाम प्रङ्जक्रमणभण सॊरग्न 
िङ्टन ङ्ट िङ्टॉदैन। 

(२) स चणरकरे आपूरणई भणत्रण व्मङ्ञक्तगत पणइदण िङ्टने गयी 
सिकणयी सॊथथणभण कङ्ट नै कणमा गना गयणउन िङ्टॉदैन। 

(३) कङ्ट नै स चणरकरे उऩदपण (१) को ङ्जिऩयीत िङ्टन ेगयी िण 
आफ्नो अङ्झधकणय के्षत्रणबन्दण फणङ्जिय गई कङ्ट नै कणभ कणयफणिी गये गयणएभण 
त्मथतो कणभ कणयफणिी प्रङ्झत त्मथतो स चणरक व्मङ्ञक्तगत रूऩभण 
उत्तयदणमी िङ्टनेछ य त्मथतो कणभ कणयफणिीफणट सिकणयी सॊथथण, सदथम 
िण अन्म कङ्ट नै व्मङ्ञक्तरणई िणनी नोक्सणनी िङ्टन गएको यिेछ बने त्मथतो 
िणनी नोक्सणनी ङ्झनजफणट असूर उऩय गङ्चयनछे। 

45. सङ्झभङ्झतको ङ्जिघटन: (१) सणधणयण सबणरे देिणमको अिथथणभण  सङ्झभङ्झतको 
ङ्जिघटन गना सक्नछे्– 

(क) सङ्झभङ्झतको फदङ्झनमतऩूणा कणमाफणट सॊथथणको कणयोफणय 
जोङ्ञखभभण ऩयेभण, 

(ख) सॊथथणरे ङ्झतनङ्टाऩने दणङ्जमत्ि तोङ्जकएको सभमङ्झबत्रण ब ङ्टक्तणन 
गना नसकेभण, 

(ग)  ङ्जिङ्झनमभभण उङ्ञारङ्ञखत उद्देश्म य कणमा ङ्जिऩयीतको कणभ 
गयेभण,  

(घ)  सङ्झभङ्झतरे आफ्नो ङ्ञजम्भेिणयी ऩूयण नगयेभण, 
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(ङ)  मो ऐन िण मस ऐनअन्तगात फनेको ङ्झनमभभण उङ्ञारङ्ञखत 
शता िण यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त 
अङ्झधकणयीरे ङ्छदएको ङ्झनदेशनको फणयम्फणय उारङ्घन 
गयेभण। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत ङ्जिघटन बएभण 
सणधणयणसबणरे नमणॉ सङ्झभङ्झतको ङ्झनिणाचन गनेछ। 

(३) सङ्झभङ्झतरे मो ऐन िण मस ऐनअन्तगात फनकेो ङ्झनमभ 
फभोङ्ञजभ यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे ङ्छदएको 
ङ्झनदेशन ऩणरनण नगयेभण िण दपण ३८ को उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ ऩेश 
बएको प्रङ्झतिेदन सभेतको आधणयभण यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय 
प्रणप्त अङ्झधकणयीरे सङ्झभङ्झतरणई उजूयी िण ङ्झनयीक्षणको क्रभभण देङ्ञखएकण 
ङ्जिवमिथतङ्टको गणङ्ञम्बमातणको आधणयभण फढीभण छ भङ्जिनणको सभम ङ्छदई 
सङ्टधणय गने भौकण ङ्छदन सक्नेछ य त्मथतो सभमणिङ्झधङ्झबत्रण ऩङ्झन सङ्टधणय 
नगयेभण त्मथतो सङ्झभङ्झत ङ्जिघटन गनेछ। 

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत ङ्जिघटन बएभण त्मसयी 
ङ्जिघटन गङ्चयएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जिनण ङ्झबत्रणभण अको सङ्झभङ्झतको ङ्झनिणाचन 
सम्ऩङ्ङ गयणउन य त्मथतो ङ्झनिणाचन नबएसम्भ सिकणयी सॊथथणको दैङ्झनक 
कणमा स चणरन गना यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभको एक तदथा सङ्झभङ्झत गठन गनङ्टा ऩनेछ। 

(५) मस दपणफभोङ्ञजभ अको सङ्झभङ्झतको ङ्झनिणाचन गयणउॉदण 
रणगेको सम्ऩूणा खचा सम्फङ्ञन्धत सिकणयी सॊथथणरे व्मिोनेछ। 

(६) मस दपणभण अन्मत्रण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
यङ्ञजष्ट्रणयरे सिकणयी फैनको सङ्झभङ्झतको ङ्जिघटन गनङ्टा ऩूिा नेऩणर यणष्ट्र 
फैनको ऩयणभशा ङ्झरनङ्टऩनेछ य सो सम्फन्धभण नेऩणर यणष्ट्र फैनरे ङ्छदएको 
ऩयणभशा फभोङ्ञजभ गनङ्टाऩनेछ। 
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46. रेखण सङ्टऩङ्चयिेक्षण सङ्झभङ्झतको गठन: (१) सिकणयी सॊथथणभण आन्तङ्चयक 
ङ्झनमन्त्रणण प्रणणरीरणई सङ्टदृढ गना तोङ्जकएफभोङ्ञजभको मोग्मतण ऩङ्टगेकण 
एकजनण सॊमोजक य दङ्टईजनण सदथमिरू यिन े गयी सणधणयण सबणरे 
ङ्झनिणाचनफणट रेखण सङ्टऩङ्चयिेक्षण सङ्झभङ्झत गठन गनेछ। 

(२) एउटै ऩङ्चयिणयको एकबन्दण फढी व्मङ्ञक्त एकै अिङ्झधभण एउटै 
सिकणयी सॊथथणको स चणरक िण रेखण सङ्टऩङ्चयिेक्षण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक 
िण सदथम ऩदभण उम्भेदिणय फङ्ङ य ङ्झनिणाङ्ञचत िङ्टन सक्ने छैन। 

47. रेखण सङ्टऩङ्चयिेक्षण सङ्झभङ्झतको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय: (१) रेखण 
सङ्टऩङ्चयिेक्षण सङ्झभङ्झतको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय देिणम फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ:– 

(क) प्रत्मेक चौभणङ्झसकभण सिकणयी सॊथथणको आन्तङ्चयक 
रेखणऩयीक्षण गने, गयणउन,े 

(ख)  आन्तङ्चयक रेखणऩयीक्षण गदणा रेखणऩयीक्षणकण आधणयबतू 
ङ्झसद्धणन्तको ऩणरनण गने, गयणउन,े 

(ग) ङ्जित्तीम तथण आङ्झथाक कणयोफणयको ङ्झनयीक्षण तथण 
भूामणनन गने, गयणउन,े 

(घ) सङ्झभङ्झतको कणभ कणयफणिीको ङ्झनमङ्झभत सङ्टऩङ्चयिेक्षण गने 
य सङ्झभङ्झतरणई आिश्मक सङ्टझणि ङ्छदन,े 

(ङ) सणधणयण सबणको ङ्झनदेशन, ङ्झनणाम तथण सङ्झभङ्झतकण ङ्झनणाम 
कणमणान्िमन बए नबएको अनङ्टगभन गने, 

(च) रेखण सम्फन्धी प्रङ्झतिेदन य सङ्झभङ्झतको कणभ कणयफणिीको 
सङ्टऩङ्चयिेक्षण सम्फन्धी िणङ्जवाक प्रङ्झतिेदन सणधणयण सबण 
सभक्ष ऩेश गने,  

(छ)  आपूरे ऩटक-ऩटक ङ्छदएकण सङ्टझणि कणमणान्िमन 
नबएको कणयणफणट   कङ्ट नै सिकणयी सॊथथणको ङ्जितभण 
प्रङ्झतकूर असय ऩयेभण िण त्मथतो सॊथथणको नगद िण 
ङ्ञजन्सी सम्ऩङ्ञत्तको व्मणऩकरूऩभण ङ्जिनणङ्झभनण िण 
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अङ्झनमङ्झभततण बएको िण सॊथथण गम्बीय आङ्झथाक सॊकटभण 
ऩना रणगेकोभण सो को कणयण खङ्टरणई ङ्जिशेव 
सणधणयणसबण फोरणउन सङ्झभङ्झत सभक्ष ङ्झसपणङ्चयस गने, 

(ज) आिश्मक ऩयेभण आन्तङ्चयक रेखण ऩयीक्षक ङ्झनमङ्टङ्ञक्तकण 
रणङ्झग तीन जनणको नणभ स चणरक सङ्झभङ्झतभण ङ्झसपणङ्चयस 
गने। 

(२) रेखण सङ्टऩङ्चयिेक्षण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक िण सदथम सिकणयी 
सॊथथणको दैङ्झनक आङ्झथाक प्रशणसङ्झनक कणमाभण सिबणगी िङ्टन ऩणउने छैन। 

 
 

ऩङ्चयच्छेद–७ 

फचत तथण ऋण ऩङ्चयचणरन 

 

48. सदथम केङ्ञन्रत बई फचत तथण ऋणको कणयोफणय गनङ्टा ऩने: (१) सॊथथणरे 
आफ्नण सदथमिरूको भणत्रण फचत थिीकणय गना, सो को ऩङ्चयचणरन गना य 
सदथमरणई भणत्रण ऋण प्रदणन गना सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन फचत 
तथण ऋणको भङ्टतम कणयोफणय गने गयी दतणा बएको सॊथथण फणिेक अन्म 
ङ्जिवमगत िण फिङ्टउद्देश्मीम सॊथथणरे फचत तथण ऋणको भङ्टतम कणयोफणय 
गना ऩणउने छैन।  

तय, मो ऐन प्रणयम्ब िङ्टन ङ्ट अङ्ञघ फिङ्टउद्देश्मीम िण ङ्जिवमगत सॊथथणको 
रूऩभण दतणा बई भङ्टतम कणयोफणयको रूऩभण फचत तथण ऋणको कणयोफणय 
गदै आएको बए त्मथतो सॊथथणरे तीन िवा ङ्झबत्रणभण फचत तथण ऋणको 
भङ्टतम कणयोफणय निङ्टने गयी दतणा िङ्टॉदणकण फखतभण उारेख गङ्चयएको भङ्टतम 
कणयोफणय गने गयी सॊथथण स चणरन गनङ्टा  ऩनेछ।  
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(३) सिकणयी सॊथथणरे सदथमरणई प्रदणन गने ऋणभण सेिण शङ्टाक 
य निीकयण शङ्टाक यङ्ञजष्ट्रणयरे अन्मथण तोकेभण फणिेक सॊथथणको 
कणमाङ्जिङ्झधभण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ।  

(४) फचत य ऋणको ब्मणजदय फीचको अन्तय छ प्रङ्झतशत बन्दण 
फढी िङ्टने छैन। 

(५) सिकणयी सॊथथणरे प्रदणन गयेको ऋणभण रणग्ने ब्मणजरणई 
भूर ऋणभण ऩूॉजीकृत गयी सो को आधणयभण ब्मणज रगणउन ऩणइन े
छैन। 

(६) सिकणयी सॊथथणरे फचत यकभ सदथमफीच ऋण रगणनी, 
नेऩणर सयकणयरे जणयी गयेको ऋणऩत्रण िण नेऩणर यणष्ट्र फैनरे जणयी 
गयेको टे्रजयी ङ्झफर खङ्चयद गना फणिेक अचर सम्ऩत्ती खङ्चयद, ऩूिणाधणय 
ङ्झनभणाण, कणयोफणयभण रगणनी, कङ्ट नै फैन, ङ्झफङ्ञत्तम सॊथथण, ङ्झफभण कम्ऩनी, 
जरङ्जिद्यङ्टत कम्ऩनी िण अन्म कङ्ट नै ऩङ्झन कम्ऩनीको शमेय खङ्चयद िण अन्म 
कङ्ट नै प्रमोजनभण उऩमोग गना ऩणउने छैन। 

तय, सिकणयी फैनको शमेय खङ्चयद गना फणधण ऩनेछैन। 

(७) सिकणयी सॊथथणको ङ्जित प्रङ्झतकूर निङ्टने गयी सिकणयी 
सॊथथणरे थिप्रमोजनको रणङ्झग अचर सम्ऩङ्ञत्त खङ्चयद तथण ऩूिणाधणय ङ्झनभणाण 
एिॊ सॊथथण य सदथमिरूको ङ्जितभण उत्ऩणदन य सेिणको के्षत्रणभण प्रणथङ्झभक 
ऩूॉजी कोव ऩङ्चयचणरन गना फणधण ऩने छैन।  

(८) मो ऐन प्रणयम्ब िङ्टन ङ्ट अङ्ञघ कङ्ट नै सिकणयी सॊथथणरे कङ्ट नै 
कम्ऩनीको शमेय खङ्चयद गयेको बएभण त्मथतो शमेय मो ऐन प्रणयम्ब 
बएको ङ्झभङ्झतरे अङ्झधकतभ तीन िवा ङ्झबत्रण ङ्झफक्री ङ्जितयण िण िथतणन्तयण 
गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ। 

(९) सिकणयी सॊथथणरे प्रणथङ्झभक ऩूॉजी कोवको ऩन्र गङ्टणणसम्भ 
फचत सॊकरन गना सक्नेछ। 
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(१०) सिकणयी सॊथथणरे दतणा गदणाकण फखतकण सदथम फणिेक 
अन्म सदथमरणई सदथमतण प्रणप् त गयेको तीन भङ्जिनण अिङ्झध व्मङ्झतत 
नबई ऋण रगणनी गना सक्न ेछैन। 

49. सन्दबा व्मणजदय सम्फन्धी व्मिथथण् (१) प्रचङ्झरत नेऩणर कणनङ्टन फभोङ्ञजभ 
यङ्ञजष्ट्रणयरे फचत तथण ऋणको सन्दबा व्मणजदय तोक्न सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको सन्दबा ब्मणजदय सॊथथणकण 
रणङ्झग ङ्झनदेशक ब्मणजदय िङ्टनछे। 

(३) सन्दबा ब्मणजदय ङ्झनधणायणकण आधणय य प्रङ्जक्रमण तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

50. व्मङ्ञक्तगत फचतको सीभण: सिकणयी सॊथथणभण सदथमको व्मङ्ञक्तगत 
फचतको सीभण सम्फङ्ञन्धत सिकणयी सॊथथणको ङ्जिङ्झनमभभण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
िङ्टनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद–८ 

प्रदेश सिकणयी फैनसम्फन्धी व्मिथथण 
 

51. ऩूॉजी: (१) सिकणयी फैनको ऩूॉजी सणधणयण शेमयरे भणत्रण फनेको  
िङ्टनङ्टऩनेछ। 

(२) सिकणयी फैनको न्मूनतभ ऩूॉजी नेऩणर यणष्ट्र फैनरे तोङ्जकङ्छदए 
फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

(३) सिकणयी फैनरे नेऩणर यणष्ट्र फैनको ऩूिा थिीकृङ्झत ङ्झरई 
सणधणयण सबणफणट प्रथतणि ऩणङ्चयत गयी ऩूॉजी फङृ्जद्ध गना सक्नेछ। 

(४) सिकणयी फैनरे नेऩणर यणष्ट्र फैनरे सभम सभमभण ङ्झनदेशन 
गये फभोङ्ञजभ आफ्नो ऩूॉजी िृङ्जद्ध गनङ्टाऩनेछ। 

52. सिकणयी फैनको कणमा्   सिकणयी फैनरे मस ऐन य मस अन्तगात फनेको 
ङ्झनमभ ङ्जिङ्झनमभ तथण प्रचङ्झरत नेऩणर कणनूनको अङ्झधनभण यङ्जि देिणम 
फभोङ्ञजभ कणमा गना  सक्नेछ :- 
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(क) सॊथथण िण सॊघरणई कृङ्जव, उद्योग, सेिण, व्मणऩणय, उजणा, 
ऩमाटन रगणमतकण कणमाकण रणङ्झग ङ्ञथथय तथण चणरङ्ट 
ऩूॉजीको रूऩभण तोङ्जकए फभोङ्ञजभको  अनङ्टऩणतभण कजणा 
प्रदणन गना, 

(ख)  सदथमफणट फचत थिीकणय गने तथण त्मथतो फचत 
ब ङ्टक्तणनी ङ्छदन, 

(ग)  सिकणयी क्षेत्रणको ङ्जिकणस य प्रिद्धानको रणङ्झग सदथम 
केङ्ञन्रत बई सॊघ सॊथथण िण प्रदेश सयकणयकण ङ्झनकणमसॉग 
िण थथणनीम तिसॉग सम्झौतण गयी सॊमङ्टक्त रगणनी गना, 

(घ)  सदथम सॊतमण िण सॊघिरूको तपा फणट जभणनतऩत्रण जणयी 
गना, त्मथतो जभणनतऩत्रण फणऩत सङ्टयक्षण िण चर अचर 
सम्ऩङ्ञत्त ङ्झधतो फन्धक ङ्झरन िण तेस्रो ऩक्षको सिभतीभण 
जेथण जभणनत ङ्झरन, 

(ङ)  आिश्मकतण अनङ्टसणय सॊथथणगत कजणा ङ्झरन, 

(च)  कजणा, ऋणऩत्रण आदीको ब्मणज असूर गना, 
(छ)  आपूरे प्रदणन गयेको कजणाको सदङ्टऩमोग बए नबएको 

सम्फन्धभण ङ्झनयीक्षण, सङ्टऩङ्चयिेक्षण तथण अनङ्टगभन गना, 
(ज)  नेऩणर सयकणयरे जणयी गयेकण ऋणऩत्रण िण नेऩणर यणष्ट्र 

फैनरे जणयी गयेको टे्रजयी ङ्झफर खङ्चयद ङ्झफक्री गना, 
(झ)  सॊथथण िण सॊघ य सोसॉग आिद्ध सदथम फीच 

सूचनण आदणन प्रदणन गना, 
(ञ)  ङ्जिद्यङ्टङ्झतम उऩकयण िण सणधनको भणध्मभफणट फचत ङ्झरन, 

ब ङ्टक्तणनी ङ्छदन, यकभणन्तय गना, 
(ट)  आिश्मकतण अनङ्टसणय ऋण िण ऩङ्टन्ऋण ङ्झरन िण ङ्छदन, 

(ठ)  ऩङ्चयमोजनण प्रिद्धानकण रणङ्झग सिकणयी सम्फन्धी 
अन्तयणाङ्जष्ट्रम भणन्मतण प्रणप्त सॊगठन, दणत ृ ङ्झनकणम, फैन 
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रगणमतफणट प्रणप्त बएको यकभ ङ्जिकणस, ङ्जित्त िण 
कजणाको रूऩभण प्रिणि गना िण त्मथतो स्रोतको 
व्मिथथणऩन गना, 

(ड)  ऩङ्चयमोजनण थथणऩनण, सॊचणरन य भूामणनन सम्फन्धी 
अध्ममन, अनङ्टसन्धणन, सिेक्षण गना गयणउन, 

(ढ)  नेऩणर यणष्ट्र फैनको इजणजतऩत्रण ङ्झरई अन्म फैंङ्जकङ्ग 
कणयोफणय गना। 

53. ऋण ङ्छदन फन्देज् सिकणयी फैनरे आफ्नो सेमयको ङ्झधतो िण जभणनतभण 
ऋण प्रिणि गना सक्ने छैन। 

54. रणबणॊश ङ्जितयण गना निङ्टने्  सिकणयी फैनरे प्रणयङ्ञम्बक खचा अङ्ञघारो 
िवाभण बएको नोक्सणनी, ऩूॉजी कोव, जोङ्ञखभ फेिोने कोव य जगेडण कोव 
ऩूङ्झता नगयेसम्भ रणबणॊश घोवणण गना िण ङ्जितयण गनङ्टा िङ्टॉदैन। 

55. व्मणऩणङ्चयक उद्दशे्मरे भणरसणभणन खङ्चयद गना निङ्टने्  सिकणयी फैनरे मस 
ऐन फभोङ्ञजभ गना ऩणउने कणभ कणयफणिी य आफ्नो प्रमोगको रणङ्झग 
आिश्मक ऩने भणरसणभणन िण अचर सम्ऩङ्झत तथण दपण ७७ को 
उऩदपण (६) को अिथथणभण फणिेक ब्मणऩणय गने उद्देश्मरे भणरसणभणन 
िण अचर सम्ऩङ्झत खङ्चयद गनङ्टा िङ्टॉदैन। 

56. ङ्जिसणफ ङ्जकतणफ य से्रथतण् (१) सिकणयी फैनरे आफ्नो कणयोफणयको 
िणथतङ्जिक ङ्ञथथङ्झत देङ्ञखन े गयी नेऩणर यणष्ट्र फैनफणट थिीकृत ढणॉचण 
फभोङ्ञजभको ङ्जिसणफ ङ्जकतणफ य से्रथतणिरू यणख्नङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको ङ्जिसणफ ङ्जकतणफ य से्रथतणभण 
सिकणयी फैनको िणथतङ्जिक आङ्झथाक ङ्ञथथङ्झत, आपूरे गयेको रगणनी, ङ्झरए 
ङ्छदएको ऋण तथण अन्म आङ्झथाक कणयोफणयको आम्दणनी, खचाको ङ्जिथततृ 
ङ्जिियण य जणमजेथण तथण दणङ्जमत्िको ङ्जिियण सभेत थऩि रूऩभण उारेख 
गङ्चयएको िङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 
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57. नऩेणर यणष्ट्र फैनरे व्मिथथणऩन ङ्झरन सक्ने्  (१) नेऩणर यणष्ट्र फैनरे 
देिणमको कङ्ट नै अिथथणभण यङ्ञजष्ट्रणय य ङ्जिबणगरणई जणनकणयी ङ्छदई सिकणयी 
फैनको सङ्झभङ्झतरणई ङ्झनरम्फन गयी त्मथतो फैनको व्मिथथणऩन आपैं रे िण 
अन्म कङ्ट नै ङ्झनकणमद्धणयण गना गयणउन सक्नछे:- 

(क) सिकणयी फैनको रेखणऩयीक्षण प्रङ्झतिेदन िण सो फैनको 
ङ्झनङ्चयक्षण प्रङ्झतिेदनकण आधणयभण नेऩणर यणष्ट्र फैनफणट 
सभम सभमभण ङ्छदइएको ङ्झनदेशनको ऩणरनण नगयेभण, 

(ख)  सदथमको ङ्जित ङ्जिऩयीत कङ्ट नै कणमा गयी सदथमरणई िणङ्झन 
नोक्सणनी ऩङ्टर् मणएभण, 

(ग)  सिकणयी फैनको स चणरन दक्षतणऩूिाक य प्रबणिकणयी 
रूऩभण नगयी सो फैनरणई िणङ्झन नोक्सणनी ऩङ्टर् मणएभण, 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सिकणयी फैनको सङ्झभङ्झत ङ्झनरम्फन 
गनङ्टा अङ्ञघ सिकणयी फैनरणई सपणई ऩेश गना कम्तीभण सणत ङ्छदनको 
भौकण प्रदणन गनङ्टा ऩनेछ। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको सपणईको भौकण ङ्छदॉदण सपणइ 
ऩेश नगयेभण िण ऩेश गयेको सपणइ सन्तोवजनक नदेङ्ञखएभण नेऩणर यणष्ट्र 
फैनरे सम्फङ्ञन्धत फैनको सङ्झभङ्झतरणई ङ्झनरम्फन गयी उक्त फैनको 
व्मिथथणऩन आपैरे गना िण अन्म कङ्ट नै ङ्झनकणम भणपा त गना िण गयणउन 
सक्नेछ। 

(४) मस दपणभण अन्मत्रण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
नेऩणर यणष्ट्र फैनरे सिकणयी फैनको व्मिथथणऩन आपैँ रे गदणा िण 
गयणउॉदण यङ्ञजष्ट्रणय य ङ्जिबणगको प्रङ्झतङ्झनङ्झधरणई सभेत सिबणगी गयणउनङ्ट 
ऩनेछ। 

58. दतणा खणयेजी् (१) सिकणयी फैनरे ङ्झतनङ्टा ऩने ऋण तथण फणह्य दणङ्जमत्ि 
ब ङ्टक्तणनी गना नसक्न े देङ्ञखएभण त्मथतो फैनरणई खणयेज गनाको रणङ्झग 
नेऩणर यणष्ट्र फैनरे यङ्ञजष्ट्रणयरणई ऩयणभशा ङ्छदन सक्नेछ। 



 

255 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ऩयणभशा ङ्छदनङ्ट अङ्ञघ नेऩणर यणष्ट्र फैनरे 
त्मथतो सिकणयी फैनरणई कम्तीभण ऩन्र ङ्छदनको सपणइको भौकण ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ दतणा खणयेज गना ऩयणभशा प्रणप्त बएभण 
यङ्ञजष्ट्रणयरे दतणा खणयेज गयी दपण ८७ फभोङ्ञजभ ङ्झरक्िीडेटय ङ्झनमङ्टक्त गनङ्टा 
ऩनेछ। 

59. गोऩङ्झनमतण यणख्र ङ्ट ऩने: (१) सिकणयी फैनको कणयोफणयसॉग सम्फङ्ञन्धत  
खणतण, आङ्झथाक कणयोफणयकण ङ्जिियण य से्रथतणको  गोऩङ्झनमतण कणमभ यणख्र ङ्ट  

ऩनेछ। 
(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 

देिणमको प्रमोजनकण रणङ्झग फैनको कणयोफणयसॉग सम्फङ्ञन्धत फङ्जि, खणतण, 
ङ्जिसणफको ङ्जिियण य से्रथतण ङ्छदन फणधण ऩने छैन। 

(क) भङ्टद्दण िण अन्म कणनूनी कणयफणिीको ङ्झसरङ्झसरणभण 
अदणरतरणई, 

(ख)रेखणऩयीक्षणको ङ्झसरङ्झसरणभण सम्फङ्ञन्धत रेखणऩयीक्षकरणई, 

(ग) ङ्झनङ्चयक्षणको ङ्झसरङ्झसरणभण सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकणयीरणई, 

(घ) प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ ङ्जिियण भणग गने अङ्ञततमणयी 
ऩणएको व्मङ्ञक्त, ङ्झनमभनकणयी ङ्झनकणम िण अङ्झधकणयीरणई, 

(ङ) आफ्नण सदथमरणई।  

60. तयर सम्ऩङ्ञत्त कणमभ यणख्र ङ्ट ऩने: सिकणयी फैनरे नेऩणर यणष्ट्र फैनरे 
तोङ्जकङ्छदए फभोङ्ञजभकण तयर सम्ऩङ्ञत्त कणमभ यणख्नङ्ट ऩनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद –९ 
आङ्झथाक स्रोत ऩङ्चयचणरन 

 

61. शमेय ङ्झफक्री तथण ङ्जपतणा सम्फन्धी व्मिथथण: (१) सॊथथणरे आफ्नो 
सदथमरणई शमेय ङ्झफक्री गना सक्नेछ।  
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(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
सिकणयीरे आफ्नो कूर शेमय ऩूॉजीको दश प्रङ्झतशत बन्दण फढी िङ्टने गयी 
शेमय ङ्झफक्री गना सक्ने छैन। 

तय, सयकणय (सॊघ, प्रदेश य थथणनीम ति) िण सयकणयको ऩूणा िण 
आॊङ्ञशक थिणङ्झभत्ि बएको सॊथथणको िकभण मो फन्देज रणगू िङ्टने छैन। 

(३) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
सिकणयी फैनरे आफ्नो शेमय सदथमकण अङ्झतङ्चयक्त नेऩणर सयकणय िण 
प्रदेश सयकणयको ऩूणा िण आॊङ्ञशक थिणङ्झभत्ि िण ङ्झनमन्त्रणण बएको सॊथथण 
िण ङ्झनकणमरणई सभेत ङ्झफक्री गना सक्नेछ। 

(४) सिकणयी सॊथथणको शमेयको अॊङ्जकत भूाम प्रङ्झत शेमय एक 
सम रुऩैमणॉ िङ्टनेछ।  

(५) सिकणयी सॊथथणको शेमयऩूॉजी ङ्जिङ्झनमभभण उारेख बए 
फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

(६) सिकणयी सॊथथणरे खङ्टरण फजणयभण शेमय ङ्झफक्री गना ऩणउन े
छैन। 

(७) सिकणयी सॊथथणको भूरधनको रुऩभण यिेको कङ्ट नै सदथमको 
शेमय सोिी सॊथथणको ऋण िण दणङ्जमत्ि फणिेक अन्म कङ्ट नै ऋण िण 
दणङ्जमत्ि िणऩत ङ्झररणभ ङ्झफक्री गङ्चयने छैन। 

62. यकभ ङ्जपतणा तथण खणतण स चणरन सम्फन्धी व्मिथथण: (1) कङ्ट नै 
सदथमरे सिकणयी सॊथथणको सदथमतण त्मणगी यकभ ङ्जपतणा ङ्झरन चणिेभण 
ङ्झनजको कङ्ट नै दणङ्जमत्ि बए त्मथतो दणङ्जमत्ि ब ङ्टक्तणन गयेको ङ्झभङ्झतरे तीन 
भङ्जिनणङ्झबत्रण ङ्झनजको फणॉकी यकभ तोङ्जकए फभोङ्ञजभ  ङ्झनजरणई ङ्जपतणा गनङ्टा 
ऩनेछ। 

(२) कङ्ट नै सदथमरे सिकणयी सॊथथणभण जम्भण गयेको फचत ङ्जपतणा 
भणग गयेभण ङ्झनजको कङ्ट नै दणङ्जमत्ि बए त्मथतो दणङ्जमत्ि किण गयी फणॉकी 
यकभ तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्झनजरणई ङ्जपतणा गनङ्टा ऩनेछ।  
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(३) सिकणयी सॊथथणरे सफै प्रकणयकण फचत खणतणिरू स चणरन 
गना सक्नेछ।    

63. ऋण िण अनङ्टदणन ङ्झरन सक्न:े (१) सिकणयी सॊथथणरे थिदेशी िण ङ्जिदेशी 
फैन िण ङ्जित्तीम सॊथथण िण अन्म ङ्झनकणमफणट ऋण िण अनङ्टदणन ङ्झरन िण 
त्मथतो ङ्झनकणमसॉग सणझेदणयीभण कणभ गना सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
ङ्जिदेशी फैन िण ङ्झनकणमफणट ऋण िण अनङ्टदणन ङ्झरनङ्ट अङ्ञघ भन्त्रणणरमको 
ङ्झसपणङ्चयसभण नेऩणर सयकणय, अथा भन्त्रणणरमको थिीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।  

64. नऩेणर सयकणयको सङ्टयक्षण प्रणप् त गना सक्न:े  (१) सिकणयी सॊथथणरे 
ङ्जिदेशी फैन िण ङ्झनकणमसॉग ङ्झरने ऋणभण सङ्टयक्षण प्रणप् त गनङ्टा ऩने बएभण 
त्मसको रणङ्झग भन्त्रणणरम भणपा त नेऩणर सयकणय अथा भन्त्रणणरम सभक्ष 
अनङ्टयोध गना सक्नछे।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सङ्टयक्षण प्रदणन गदणा नेऩणर सयकणय 
अथा भन्त्रणणरमरे कङ्ट नै शता तोङ्जकङ्छदएभण सिकणयी सॊथथणरे त्मथतो 
शतािरूको ऩूणारूऩभण ऩणरनण गनङ्टाऩनेछ। 

 
ऩङ्चयच्छेद –१० 
सॊथथणको कोव 

 

65. सॊथथणको कोव: (१) सॊथथणको कोवभण देिणम फभोङ्ञजभको यकभ 
यिनेछ्-  

(क) शेमय ङ्झफक्रीफणट प्रणप् त यकभ, 

(ख) फचतको रूऩभण प्रणप् त यकभ, 

(ग) ऋणको रूऩभण प्रणप् त यकभ, 

(घ) नेऩणर सयकणय िण प्रदेश सयकणयफणट प्रणप् त अनङ्टदणन 
यकभ, 
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(ङ) ङ्जिदेशी सयकणय िण अन्तयणाङ्जष्ट्रम सॊघसॊथथणफणट प्रणप् त 
अनङ्टदणन िण सिणमतणको यकभ, 

(च) व्मिसणङ्जमक कणमाफणट आङ्ञजात यकभ, 

(छ) सदथमतण प्रिेश शूाक, 

(ज)  सिकणयी सॊथथण तथण सॊघको नणभभण प्रणप्त िङ्टने अन्म 
जङ्टनसङ्टकै यकभ। 

(२) उऩदपण (१) को खण्ड (ङ) फभोङ्ञजभको यकभ प्रणप्त गनङ्टा 
अङ्ञघ नेऩणर सयकणय अथा भन्त्रणणरमको थिीकृती ङ्झरनङ्टऩनेछ।  

66. जगेडण कोव: (१) सॊथथणभण एक जगेडण कोव यिनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कोवभण देिणम फभोङ्ञजभकण यकभ 
यिने छन ्:- 

(क) आङ्झथाक िवाको खूद फचत यकभको कम्तीभण ऩच्चीस 
प्रङ्झतशत यकभ,  

(ख) कङ्ट नै सॊथथण, सॊघ िण ङ्झनकणमरे प्रदणन गयेको ऩूॉजीगत 
अनङ्टदणन यकभ, 

(ग) ङ्ञथथय सम्ऩङ्ञत्त ङ्झफक्रीफणट प्रणप् त यकभ,  

(घ) अन्म स्रोतफणट प्रणप् त यकभ। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको जगेडण कोव अङ्जिबणज्म िङ्टनेछ। 

67. सॊयङ्ञक्षत ऩूॉजी ङ्जपतणा कोव् (१) सॊथथणभण एक सॊयङ्ञक्षत ऩूॉजी ङ्जपतणा कोव 
यिनेछ। 

(२) दपण ६६ फभोङ्ञजभको जगेडण कोवभण सो दपणको उऩदपण 
(२) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको  यकभ छङ्टट्यणई फणॉकी यिेको 
यकभको कम्तीभण ऩच्चीस प्रङ्झतशत यकभ उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको 
कोवभण िणङ्जवाक रूऩभण जम्भण गनङ्टा ऩनेछ। 
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(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको यकभ तोङ्जकएफभोङ्ञजभ सदथमरे 
गयेको िणङ्जवाक कणयोफणयको आधणयभण सम्फङ्ञन्धत सदथमरणई उऩरव्ध 
गयणउनङ्ट ऩनेछ।  

68. सिकणयी प्रिद्धान कोवसम्फन्धी व्मिथथण: (१) सिकणयी सॊथथणभण एक 
सिकणयी प्रिद्धान कोव यिनछे। 

(२) सिकणयी ब्मिसणमको प्रिद्धान गनाको रणङ्झग दपण ६६ 
फभोङ्ञजभ जगेडण कोवभण सो दपणको उऩदपण (२) को खण्ड (क) 
फभोङ्ञजभको यकभ छङ्ट्यणई फणॉकी यिेको यकभको शङ्टन्म दशभरि 
ऩणॉच  प्रङ्झतशतरे िङ्टन आउन े यकभ उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कोवभण 
िणङ्जवाक रूऩभण जम्भण गनङ्टा ऩनेछ।  

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कोव भन्त्रणणरमभण यिनेछ। 

(४) कोवको स चणरन ङ्जिङ्झध तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

(५) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कोवभण जम्भण बएको यकभको 
अनङ्टऩणतभण भन्त्रणणरमरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको यकभ उऩरब्ध गयणउन 
सक्नेछ। 

(६) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कोवभण यिेको यकभ भध्मेफणट 
प्रदेश सिकणयी सॊघ, प्रदेश ङ्जिवमगत सिकणयी सॊघ, ङ्ञजारण ङ्जिवमगत 
सिकणयी सॊघ य ङ्ञजारण सिकणयी सॊघरणई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ उऩरब्ध 
गयणउनङ्ट ऩनेछ। 

(७) उऩदपण (६) फभोङ्ञजभ प्रणप्त यकभ भध्मे कम्तीभण ऩचित्तय 
प्रङ्झतशत यकभ सिकणयी ब्मिसणमको ऩूिणाधणयभण रगणनी गयी फणॉकी 
यकभ ब्मिसणम प्रिद्धान, ङ्ञशक्षण, सूचनण य तणङ्झरभ, फजणय प्रिद्धान, सॊथथण िण 
सॊघको अनङ्टगभन रगणमतकण कणमाभण खचा गनङ्टाऩनेछ। 

(८) उऩदपण (६) फभोङ्ञजभ प्रणप्त गयेको यकभको सम्फङ्ञन्धत 
सॊघरे अरग्गै अङ्झबरेख यणखी प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ रेखणऩयीक्षण 
गयणई सो को ङ्जिियण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सणिाजङ्झनक गनङ्टाऩनेछ। 
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(९) उऩदपण (६) फभोङ्ञजभको यकभ दङ्टरुऩमोग िण अन्म कणभभण 
उऩमोग बएको ऩणईएभण यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त 
अङ्झधकणयीरे त्मथतो यकभ असूर उऩय गयणई कोवको यकभ उऩरब्ध 
गयणउन योक रगणउन सक्नछे। 

(१०) सिकणयी प्रिद्धान कोवभण यिेको यकभको फणॉडपणड तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

69. अन्म कोवसम्फन्धी व्मिथथण् (१) दपण ६५,६६, ६७ य ६८ भण 
उङ्ञारङ्ञखत कोवकण अङ्झतङ्चयक्त सॊथथणभण तोङ्जकए फभोङ्ञजभकण अन्म 
कोविरू यिन सक्नछेन।् 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कोवको यकभ सो कोवको 
उद्देश्म ऩूङ्झताकण रणङ्झग ङ्जिङ्झनमभभण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ उऩमोग गना 
सङ्जकनछे।  

तय, एक िवाको शमेय रणबणॊशको यकभ  शमेय ऩूॉजीको अठणय 
प्रङ्झतशत बन्दण फढी िङ्टने छैन।  

 

ऩङ्चयच्छेद–११ 
अङ्झबरेख य सूचनण 

 

70. अङ्झबरेख यणख्नङ्ट ऩने : (१)  सिकणयी सॊथथणरे सणधणयण सबण, सङ्झभङ्झत तथण 
रेखण सङ्टऩङ्चयिेक्षण सङ्झभङ्झतको फैठककण ङ्झनणाम तथण कणभ कणयफणिीको 
अद्यणिङ्झधक अङ्झबरेख सङ्टयङ्ञक्षत सणथ यणख्नङ्ट ऩनेछ। 

(२) सिकणयी सॊथथणरे कणयोफणयसॉग सम्फङ्ञन्धत तथण अन्म 
आिश्मक अङ्झबरेखिरू तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सङ्टयङ्ञक्षत सणथ यणख्नङ्ट ऩनेछ। 

71. ङ्जिियण उऩरब्ध गयणउनङ्ट ऩने : (१) सिकणयी सॊथथणरे प्रत्मेक िवा 
देिणमकण ङ्जिियणिरू सङ्जितको प्रङ्झतिेदन तोङ्जकएको सभमङ्झबत्रण यङ्ञजष्ट्रणय 
िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयी सभक्ष ऩेश गनङ्टा ऩनेछ:- 
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(क) कणयोफणयको चौभणङ्झसक य िणङ्जवाक प्रङ्झतिेदन तथण 
रेखणऩयीक्षण प्रङ्झतिेदन, 

(ख) िणङ्जवाक कणमाक्रभ नीङ्झत तथण मोजनण, 
(ग) खङ्टद फचत सम्फन्धी नीङ्झत तथण मोजनण, 
(घ) स चणरकको नणभ तथण फणॉकी कणमणािङ्झधको सूची, 
(ङ) सणधणयणसबणको फैठक सम्फन्धी जणनकणयी, 
(च) शेमय सदथम सॊतमण य शमेयऩूॉजी,   
(छ) स चणरक िण सदथमरे ङ्झरएको ऋण ङ्झतना फणॉकी यिेको 

यकभ, 

(ज) यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे 
सभम सभमभण तोङ्जकङ्छदएको अन्म ङ्जिियण। 

    
  

ऩङ्चयच्छेद-१२ 
रेखण य रेखणऩयीक्षण 

 

72. कणयोफणयको रेखण: सिकणयी सॊथथणको कणयोफणयको रेखण दोिोयो रेखण 
प्रणणरीभण आधणङ्चयत य कणयोफणयको मथणथा ङ्ञथथङ्झत थऩि रूऩभण देङ्ञखन े
गयी प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ अङ्झधकणय प्रणप्त ङ्झनकणमरे रणगू गयेको 
रेखणभणन (एकणउङ्ञन्टङ थयणण्डडा) य मस ऐन फभोङ्ञजभ ऩणरनण गनङ्टा ऩने 
अन्म शता तथण व्मिथथण फभोङ्ञजभ यणख्नङ्ट ऩनेछ। 

73. रेखणऩयीक्षण: (१) सिकणयी सॊथथणरे प्रत्मेक आङ्झथाक िवाको 
रेखणऩयीक्षण सो आङ्झथाक िवा सभणप्त बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जिनणङ्झबत्रण 
प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ इजणजतऩत्रण प्रणप् त रेखणऩयीक्षकद्वणयण गयणउनङ्ट 
ऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको अिङ्झधङ्झबत्रण कङ्ट नै सॊथथणरे 
रेखणऩयीक्षण नगयणएको ऩणइएभण त्मथतो सिकणयी सॊथथणको रेखणऩयीक्षण 
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यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे इजणजतऩत्रण प्रणप् त 
रेखणऩयीक्षकफणट गयणउन सक्नेछ। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ रेखणऩयीक्षण गयणउॉदण 
रेखणऩयीक्षकरणई ङ्छदनङ्ट ऩने ऩणङ्चयश्रङ्झभक रगणमतको यकभ सम्फङ्ञन्धत 
सिकणयी सॊथथणरे व्मिोनेछ।  

(४) उऩदपण (१) िण (२) फभोङ्ञजभ रेखणऩयीक्षकरे गयेको 
रेखणऩयीक्षण प्रङ्झतिेदन अनङ्टभोदनको रणङ्झग सणधणयणसबण सभक्ष ऩेश गनङ्टा 
ऩनेछ। 

(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको रेखणऩयीक्षण प्रङ्झतिेदन 
सणधणयणसबणफणट अनङ्टभोदन िङ्टन नसकेभण ऩङ्टन् रेखणऩयीक्षणको रणङ्झग 
सणधणयणसबणरे दपण ७४ को अधीनभण यिी अको रेखणऩयीक्षक ङ्झनमङ्टक्त 
गनेछ।  

(६) सिकणयी फैनरे आफ्नो रेखणऩयीक्षण सम्ऩङ्ङ गङ्चय सकेऩङ्झछ 
सो को प्रङ्झतिेदन नेऩणर यणष्ट्र फैनभण सभेत ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

74. रेखणऩयीक्षकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त: (१) सिकणयी सॊथथणको रेखणऩयीक्षण सम्फन्धी 
कणमा गना प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ इजणजतऩत्रण प्रणप् त रेखणऩयीक्षकिरू 
भध्मेफणट सणधणयणसबणरे एकजनण रेखणऩयीक्षक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त रेखणऩङ्चयक्षकको ऩणङ्चयश्रङ्झभक 
तथण सङ्टङ्जिधण सणधणयणसबणरे तोङ्जकङ्छदए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ रेखणऩयीक्षक ङ्झनमङ्टक्त गदणा एउटै 
व्मङ्ञक्त, पभा िण कम्ऩनीरणई रगणतणय तीन आङ्झथाक िवाबन्दण फढी िङ्टन े
गयी ङ्झनमङ्टक्त गना सङ्जकने छैन। 

75. रेखणऩयीक्षकभण ङ्झनमङ्टक्त िङ्टन नसक्न:े (१) देिणमकण व्मङ्ञक्त 
रेखणऩयीक्षकभण ङ्झनमङ्टक्त िङ्टन तथण ङ्झनमङ्टक्त बई सकेको बए सो ऩदभण 
फिणर यिन सक्ने छैन:- 

(क) सिकणयी सॊथथणको स चणरक,  
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(ख) सम्फङ्ञन्धत सॊथथणको सदथम,  

(ग) सिकणयी सॊथथणको ङ्झनमङ्झभत ऩणङ्चयश्रङ्झभक ऩणउन े गयी 
ङ्झनमङ्टक्त सारणिकणय िण कभाचणयी, 

(घ) रेखणऩयीक्षण सम्फन्धी कसूयभण अङ्ञन्तभ सजणम बइ सो 
अिङ्झधरे तीन िवा ब ङ्टक्तणन नबएको,  

(ङ) दणभणसणिीभण ऩयेको, 
(च) भ्रिणचणय, ठगी िण नैङ्झतक ऩतन िङ्टने अन्म पौजदणयी 

कसूयभण सजणम ऩणएको ऩणॉच िवा ब ङ्टक्तणन नबएको,  
(छ) दपण ७४ को उऩदपण (३) फभोङ्ञजभको व्मङ्ञक्त, पभा 

िण कम्ऩनी, 
(ज) सम्फङ्ञन्धत सॊथथणसॉग थिणथा फणङ्ञझएको व्मङ्ञक्त। 

(२) रेखणऩयीक्षकरे आपू ङ्झनमङ्टक्त िङ्टनङ्टअङ्ञघ उऩदपण (१) 
फभोङ्ञजभ अमोग्म नबएको कङ्ट यणको सिकणयी सॊथथणसभक्ष ङ्झरङ्ञखत रूऩभण 
थिघोवणण गनङ्टाऩनेछ।  

(३) कङ्ट नै रेखणऩयीक्षक आफ्नो कणमाकणर सभणप्त निङ्टॉदै कङ्ट नै 
सिकणयी सॊथथणको रेखणऩयीक्षण गना अमोग्म बएभण िण सिकणयी 
सॊथथणको रेखणऩयीक्षकको ऩदभण कणमभ यिन नसक्ने ङ्ञथथङ्झत उत्ऩङ्ङ 
बएभण ङ्झनजरे रेखणऩयीक्षण गनङ्टा ऩने िण गङ्चययिेको कणभ तत्कणर योकी 
सो कङ्ट यणको जणनकणयी ङ्झरङ्ञखत रूऩभण सिकणयी सॊथथणरणई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(४) मस दपणको प्रङ्झतकूर िङ्टने गयी ङ्झनमङ्टक्त बएको 
रेखणऩयीक्षकरे गयेको रेखणऩयीक्षण भणन्म िङ्टने  छैन।  
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ऩङ्चयच्छेद – १३ 

छङ्टट, सङ्टङ्जिधण य सिङ्टङ्झरमत 

 

76. छङ्टट, सङ्टङ्जिधण य सिङ्टङ्झरमत: (१) प्रचङ्झरत कणनूनभण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण 
रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन सिकणयी सॊथथणरणई देिणमफभोङ्ञजभ छङ्टट, सङ्टङ्जिधण य 
सिङ्टङ्झरमत प्रणप्त िङ्टनछे। 

(क) सिकणयी सॊथथणरे अचर सम्ऩङ्ञत्त फणिेक कणयोफणय 
सम्फन्धी कङ्ट नै ङ्झरखत यङ्ञजषे्ट्रशन गनङ्टा गयणउनङ्ट ऩनेछैन। 

(ख) सिकणयी सॊथथणरे आफ्नो कणमणारम तथण सेिण केन्रको 
बिन ङ्झनभणाणकण रणङ्झग आिश्मक ऩने जग्गण जङ्झभन 
रगणमतकण अचर सम्ऩङ्ञत्त खङ्चयद गदणा आम ङ्जटकट 
दथतङ्टय िण यङ्ञजषे्ट्रशन दथतङ्टय रणग्ने छैन। 

तय,  

(१) ब्मणिसणङ्जमक प्रमोजनकण रणङ्झग जग्गण जङ्झभन 
रगणमतकण अचर सम्ऩङ्ञत्त खङ्चयद गदणा प्रचङ्झरत 
कणनून फभोङ्ञजभ आम ङ्जटकट दथतङ्टय िण 
यङ्ञजषे्ट्रशन दथतङ्टय रणग्नछे। 

(२)  यङ्ञजषे्ट्रशन दथतङ्टय छङ्टट प्रणप्त गङ्चय खङ्चयद गङ्चयएको 
जग्गण जङ्झभन रगणमतकण अचर सम्ऩङ्ञत्त प्रमोग 
नगङ्चय ङ्झफक्री गयेभण सो फणऩत छङ्टट ऩणएको 
यङ्ञजषे्ट्रशन दथतङ्टय ङ्जपतणा गनङ्टा ऩनेछ। 

(ग)  सिकणयी सॊथथणरे ऋण रगणनी गदणा िण जभणनत फणऩत 
यणखेको जग्गण दृङ्जिफन्धक ऩणङ्चयत गदणा कङ्ट नै ऩङ्झन शूाक 
रणग्ने छैन। 

(२) प्रचङ्झरत कणनूनभण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बएतण ऩङ्झन 
सिकणयी सॊथथणरे दपण ६६ को उऩदपण (२)को खण्ड (क) फभोङ्ञजभ 
जगेडण कोवभण छङ्ट्यणईएको यकभ, दपण ६८ को उऩदपण (२) 
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फभोङ्ञजभ सिकणयी प्रिद्धान कोवभण जम्भण गयेको यकभभण आमकय 
रणग्ने छैन। 

तय, सॊयङ्ञक्षत ऩूॉङ्ञजङ्जपतणा कोवफणट सदथमरे प्रणप्त गयेको यकभभण 
सदथमकण कय दणङ्जमत्िकण सम्फन्धभण प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

(३) मस दपणभण उङ्ञारङ्ञखत छङ्टटिरूकण अङ्झतङ्चयक्त औद्योङ्झगक 
ब्मिसणम गने सिकणयी सॊथथणरणई प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ उद्योगरे 
ऩणए सयिको य ऩूिणाधणय सॊयचनणको ङ्झनभणाण तथण स चणरन िण ङ्जिवेश 
उद्योग, ब्मिसणम िण सेिण स चणरन गने सिकणयी सॊथथणरणई प्रचङ्झरत 
कणनूनफभोङ्ञजभ त्मथतो उद्योग, व्मिसणम िण सेिणरे ऩणए सयिको छङ्टट, 

सङ्टङ्जिधण य सिङ्टङ्झरमत प्रणप्त िङ्टनछे। 

(४) नेऩणर सयकणय, प्रदेश सयकणय िण थथणनीम तिरे ङ्जिऩङ्ङ 
 मुणङ्झभण भङ्जिरण, अऩणङ्गतण बएकण व्मङ्ञक्त, भङ्टक्त कभैमण, भङ्टक्त िङ्झरमण, 
बङू्झभङ्जिन कृवक, फेयोजगणय, श्रङ्झभक य दङ्झरत तथण अाऩसङ्खतमक जनजणङ्झत 
सभेतकण ङ्झसभणन्तकृत सभूिको सिकणयी खेतीऩणती िण सदथमको श्रभ िण 
ङ्झसऩभण आधणङ्चयत थियोजगणयीकण उद्योगधन्दण प्रिद्धान गना प्रचङ्झरत कणनून 
फभोङ्ञजभ रणग्न े जङ्टनसङ्टकै कय आॊङ्ञशक िण ऩूयै छङ्टट ङ्छदन, फीउ ऩूजी, 
रणगत सिबणङ्झगतण अनङ्टदणन य सिङ्टङ्झरमतऩूणा ऋण रगणमतको ङ्जिवेश 
ङ्जित्तीम सङ्टङ्जिधण तथण प्रणङ्जिङ्झधक टेिण प्रदणन गना सक्नछे।  

(५) सभम सभमभण नेऩणर सयकणय िण प्रदेश सयकणयरे 
यणजऩत्रणभण सूचनण प्रकणङ्ञशत गङ्चय तोङ्जकङ्छदएकण सफै छङ्टट य सिङ्टङ्झरमतिरू 
त्मथतण सिकणयी सॊथथणिरूरे प्रणप्त गना सक्नछेन।् 

(६) उारेङ्ञखत छङ्टट, सङ्टङ्जिधण य सिङ्टङ्झरमत फणिेक सिकणयी 
सॊथथणरणई प्रणप्त िङ्टन ेअन्म छङ्टट, सङ्टङ्जिधण य सिङ्टङ्झरमत सम्फन्धी व्मिथथण 
य प्रङ्जक्रमण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद-१४ 

ऋण असङ्टरी तथण फणॉकी फक्यौतण 
 

77. ऋण असूर गने: (१) कङ्ट नै सदथमरे सिकणयी सॊथथणसॉग गयेको ऋण 
सम्झौतण िण शता कफङ्टङ्झरमतको ऩणरनण नगयेभण, ङ्झरखतको बणखणङ्झबत्रण 
ऋणको सणिणॉ, ब्मणज य िजणानण च ङ्टक्तण नगयेभण िण ऋण ङ्झरएको यकभ 
सम्फङ्ञन्धत कणभभण नरगणई ङ्जिनणङ्झभनण गयेको देङ्ञखएभण त्मथतो सदथमरे 
ऋण ङ्झरॊदण यणखेको ङ्झधतोरणई सम्फङ्ञन्धत सिकणयी सॊथथणरे ङ्झररणभ 
ङ्झफक्री गयी िण अन्म कङ्ट नै व्मिथथण गयी आफ्नो सणॉिण, ब्मणज य िजणानण 
असूर उऩय गना सक्नेछ। 

(२) कङ्ट नै सदथमरे सिकणयी सॊथथणभण यणखेको ङ्झधतो कङ्ट नै 
ङ्जकङ्झसभरे कसैरणई िक छोङ्झडङ्छदएभण िण अन्म कङ्ट नै कणयणफणट त्मथतो 
ङ्झधतोको भूाम घ्न गएभण त्मथतो ऋणीरणई ङ्झनङ्ञित म्मणद ङ्छदई थऩ 
ङ्झधतो सङ्टयक्षण यणत न रगणउन सङ्जकनछे। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ ऋणीरे थऩ ङ्झधतो नयणखेभण िण 
उऩदपण (१) िण (२) फभोङ्ञजभको ङ्झधतोफणट ऩङ्झन सणॉिण, ब्मणज य 
िजणानणको यकभ असूर उऩय िङ्टन नसकेभण त्मथतो ऋणीको िक रणग्न े
अन्म जणमजेथणफणट ऩङ्झन सणॉिण, ब्मणज य िजणानण असूर उऩय गना 
सङ्जकनछे।  

(४) मस दपणफभोङ्ञजभ सणॉिण, ब्मणज य िजानण असूर उऩय गदणा 
रणगेको खचाको यकभ तथण असूर उऩय बएको सणॉिण, ब्मणज य 
िजणानणको यकभ किण गयी फणॉकी यिन आएको यकभ सम्फङ्ञन्धत 
ऋणीरणई ङ्जपतणा ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(५) मस दपण फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सिकणयी सॊथथणरे ऋणीको ङ्झधतो 
िण अन्म जणमजेथण ङ्झररणभ ङ्झफक्री गदणा ङ्झररणभ सकणने व्मङ्ञक्तको नणभभण 
सो ङ्झधतो िण जणमजेथण प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ यङ्ञजषे्ट्रशन िण दणङ्ञखर 
खणयेज गनाको रणङ्झग सम्फङ्ञन्धत कणमणारमभण रेखी ऩठणउनेछ य 
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सम्फङ्ञन्धत कणमणारमरे ऩङ्झन सोिी फभोङ्ञजभ यङ्ञजषे्ट्रशन िण दणङ्ञखर खणयेज 
गयी सो को जणनकणयी सम्फङ्ञन्धत सिकणयी सॊथथणरणई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(६) मस दपणफभोङ्ञजभ ङ्झधतो यणखेको सम्ऩङ्ञत्त ङ्झररणभ ङ्झफक्री गदणा 
कसैरे सकणय नगयेभण त्मथतो सम्ऩङ्ञत्त सम्फङ्ञन्धत सिकणयी सॊथथण 
आपैं रे सकणय गना सक्नेछ। 

(७) उऩदपण (६) फभोङ्ञजभ आपैं रे सकणय गयेभण त्मथतो 
सम्ऩङ्ञत्त सम्फङ्ञन्धत सिकणयी सॊथथणको नणभभण यङ्ञजषे्ट्रशन िण दणङ्ञखर 
खणयेज गना सम्फङ्ञन्धत कणमणारमभण रेखी ऩठणउनछे य त्मसयी रेखी 
आएभण सम्फङ्ञन्धत कणमणारमरे सोिी फभोङ्ञजभ यङ्ञजषे्ट्रशन िण दणङ्ञखर 
खणयेज गयी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

78. कणरो सूची सम्फन्धी व्मिथथण् सिकणयी सॊथथणफणट ऋण ङ्झरई यकभको 
अऩचरन गने िण बणखण ङ्झबत्रण ऋणको सणॉिण व्मणज ङ्जपतणा नगने 
व्मङ्ञक्तको नणभ नणभेशी सङ्जित कणरोसूचीभण प्रकणशन गना सङ्जकनछे।  

79. कजणा सूचनण केन्द्य सम्फन्धी व्मिथथण्  (१) एक सिकणयी सॊथथणको 
कजणा प्रिणिभण शङ्टद्धतण कणमभ गयी कजणा प्रिणिसम्फन्धी सूचनण प्रणप्त गने 
सभेतकण कणमा गना भन्त्रणणरमरे सयोकणयिणरणको सिबणङ्झगतणभण एक 
कजणा सूचनण केन्रको थथणऩनण गनेछ। 

(२) कजणा सूचनण केन्र सम्फन्धी अन्म व्मिथथण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
िङ्टनेछ।   

80. कजणा असङ्टरी न्मणमणङ्झधकयण: प्रणदेङ्ञशक थतयभण सिकणयी के्षत्रणकण रणङ्झग 
एक कजणा असङ्टरी न्मणमणङ्झधकयण यिनेछ। मसको गठन य स चणरन 
सम्फन्धी ब्मिथथण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

81. फणॉकी फक्यौतण असूर उऩय गने: कसैरे सिकणयी सॊथथणरणई ङ्झतनङ्टा 
फङ्टझणउनङ्ट ऩने यकभ नङ्झतयी फणॉकी यणखेभण त्मथतो यकभ य सो को ब्मणज 
सभेत यङ्ञजष्ट्रणयरे त्मथतो व्मङ्ञक्तको जणमजेथणफणट असूर उऩय गङ्चयङ्छदन 
सक्नेछ। 
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82. योक् कण यणत न रेखी ऩठणउन:े (१) सिकणयी सॊथथण िण यङ्ञजष्ट्रणयरे दपण 
७७ य ८१ को प्रमोजनको रणङ्झग कङ्ट नै व्मङ्ञक्तको खणतण, जणमजेथणको 
थिणङ्झभत्ि िथतणन्तयण, नणभसणयी िण ङ्झफक्री गना नऩणउन े गयी योक् कण 
यणत न सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमभण रेखी ऩठणउन सक्नछे।त्मसयी योक् कण 
यणतदण सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तरणइ अन्मणम ऩयेभण ङ्झनजरणइ प्रचङ्झरत कणनून 
फभोङ्ञजभ उऩचणय खोज्न फणधण ऩने छैन।   

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ योक् कणको रणङ्झग रेखी आएभण 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ त्मथतो व्मङ्ञक्तको खणतण, 
जणमजेथणको थिणङ्झभत्ि िथतणन्तयण, नणभसणयी िण ङ्झफक्री ङ्झफतयण गना 
नऩणउने गयी योक् कण यणखी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

83. अ मुणङ्झधकणय यिन:े कङ्ट नै व्मङ्ञक्तरे सिकणयी सॊथथणरणई ङ्झतनङ्टा ऩने ऋण िण 
अन्म कङ्ट नै दणङ्जमत्ि नङ्झतयेभण त्मथतो व्मङ्ञक्तको जणमजेथणभण नेऩणर 
सयकणय िण प्रदेश सयकणयको कङ्ट नै ङ्जिङ्ञत्तम िक दणफी बए त्मसको रणङ्झग 
यकभ छङ्टिणई फणॉकी यिन आएको यकभभण सॊथथणको अ मुणङ्झधकणय 
यिनेछ। 

84. कणमािणिी गना फणधण नऩने: सिकणयी सॊथथणरे ऋण असङ्टरी गने 
सम्फन्धभण कङ्ट नै व्मङ्ञक्त िण  सिकणयी सॊथथण उऩय चरणएको कङ्ट नै 
कणयफणिीकण कणयणफणट त्मथतो व्मङ्ञक्त िण सॊथथण उऩय मस ऐन तथण 
प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभको कङ्ट नै कसूयभण कणयफणिी चरणउन योक 
रगणएको भणङ्झनने छैन। 

 

ऩङ्चयच्छेद– १५ 

एकीकयण,  ङ्जिघटन तथण दतणा खणयेज 

 

85. एकीकयण तथण ङ्जिबणजन सम्फन्धी व्मिथथण: (१) मस ऐनको अङ्झधनभण 
यिी दङ्टई िण दङ्टईबन्दण फढी सिकणयी सॊथथणिरू एक आऩसभण गणबी 
एकीकयण गना िण एक सिकणयी सॊथथणरणई बौगोङ्झरक कणमा के्षत्रणको 
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आधणयभण दङ्टई िण दङ्टईबन्दण फढी सिकणयी सॊथथणभण ङ्जिबणजन गना 
सङ्जकनछे।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ एकीकयण िण ङ्जिबणजन गदणा 
सम्फङ्ञन्धत सॊथथणको कङ्ट र कणमभ यिेकण सदथम सॊतमणको दङ्टई ङ्झतिणइ 
फिङ्टभतफणट ङ्झनणाम िङ्टन ङ्ट ऩनेछ।   

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ एङ्जककयण िण ङ्जिबणजन िङ्टने ङ्झनणाम 
गङ्चय एङ्जककयण िण ङ्जिबणजन िङ्टन  चणिणने सिकणयी सॊथथणरे 
सणधणयणसबणको ङ्झनणाम सङ्जित यङ्ञजष्ट्रणय सभक्ष ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन प्रणप्त बएऩङ्झछ यङ्ञजष्ट्रणयरे 
सम्फङ्ञन्धत सिकणयी सॊथथणरणई एकआऩसभण एङ्जककयण िण ङ्जिबणजन िङ्टन 
थिीकृती ङ्छदन सक्नछे। 

(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ थिीकृती प्रणप्त गयेऩङ्झछ उऩदपण (३) 
फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन ङ्छदने सिकणयी सॊथथणरे आफ्नो ङ्जिङ्झनमभभण सॊशोधन 
गङ्चय थिीकृतीकण रणङ्झग यङ्ञजष्ट्रणय सभक्ष ऩेश गनङ्टा ऩनेछ।   

(६) उऩदपण (५) फभोङ्ञजभ यङ्ञजष्ट्रणयफणट ङ्जिङ्झनमभ थिीकृत 
बएऩङ्झछ सिकणयी सॊथथणिरू ङ्जिङ्झधित रूऩभण एङ्जककयण िण ङ्जिबणजन 
बएको भणङ्झननछे।        

(७) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ एकीकयण िण ङ्जिबणजन गने ङ्झनणाम 
गदणा एकीकयण िण ङ्जिबणजनकण शता य कणमाङ्जिङ्झध सभेत खङ्टरणउनङ्ट 
ऩनेछ। 

86. ङ्जिघटन य दतणा खणयेज: (१) कङ्ट नै सिकणयी सॊथथणभण देिणमको अिथथण 
ङ्जिद्यभणन बएभण सणधणयणसबणको तत्कणर कणमभ यिेकण दङ्टई ङ्झतिणइ 
फिङ्टभत सदथमको ङ्झनणामफणट त्मथतो सिकणयी सॊथथणको ङ्जिघटन गने 
ङ्झनणाम गयी दतणा खणयेजीको थिीकृङ्झतकण रणङ्झग सङ्झभङ्झतरे यङ्ञजष्ट्रणय िण 
यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयी सभक्ष ङ्झनिेदन ङ्छदन  सक्नेछ:– 
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(क) ङ्जिङ्झनमभभण उङ्ञारङ्ञखत उद्देश्म तथण कणमा िणङ्झसर गना 
सम्बि नबएभण,  

(ख) सदथमको ङ्जित गना नसक्ने बएभण। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रणप् त ङ्झनिेदनभण छणनङ्जिन गदणा 
त्मथतो सॊथथणको ङ्जिघटन गना उऩमङ्टक्त देङ्ञखएभण यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट 
अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे त्मथतो सिकणयी सॊथथणको दतणा खणयेज गना 
सक्नेछ। 

(३) उऩदपण (२) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे देिणमको अिथथणभण 
सिकणयी सॊथथणको दतणा खणयेज गना सक्नेछ :– 

(क) रगणतणय दङ्टई िवासम्भ कङ्ट नै कणयोफणय नगयी ङ्झनष्ट्कृम 
यिेको ऩणइएभण, 

(ख) कङ्ट नै सिकणयी सॊथथणरे मो ऐन िण मस ऐन अन्तगात 
फनेको ङ्झनमभणिरी ङ्जिऩयीतको कणमा फणयम्फणय गयेभण, 

(ग) ङ्जिङ्झनमभभण उङ्ञारङ्ञखत उद्देश्म ङ्जिऩयीत कणमा गयेभण, 
(घ) सिकणयी भूाम, भणन्मतण य ङ्झसद्धणन्त ङ्जिऩयीत कणमा 

गयेभण। 

(४) उऩदपण (२) िण (३) फभोङ्ञजभ दतणा खणयेज गनङ्टा अङ्ञघ 
यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे त्मथतो सिकणयी 
सॊथथणरणई सङ्टनङ्टिणईको रणङ्झग कम्तीभण तीस ङ्छदनको सभम ङ्छदनङ्ट   
ऩनेछ। 

(५) उऩदपण (२) िण (३) फभोङ्ञजभ सिकणयी सॊथथणको दतणा 
खणयेज बएभण त्मथतो सॊथथण ङ्जिघटन बएको भणङ्झननेछ।  

(६) उऩदपण (२) िण (३) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बएतण 
ऩङ्झन सिकणयी फैनको दतणा खणयेज गनङ्टा अङ्ञघ नेऩणर यणष्ट्र फैनको ऩयणभशा 
ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 
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(७) उऩदपण (२) िण (३) फभोङ्ञजभ सिकणयी सॊथथणको दतणा 
खणयेजी बएभण त्मथतो सॊथथण, सॊघ िण फैनको दतणा प्रभणणऩत्रण थित् यद्द 
बएको भणङ्झननछे। 

87. ङ्झरक्िीडेटयको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त:  (१) दपण ८६ फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सिकणयी 
सॊथथणको दतणा खणयेज बएभण यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त 
अङ्झधकणयीरे  ङ्झरक्िीडेटय ङ्झनमङ्टक्त गनेछ। 

(२) कङ्ट नैऩङ्झन सिकणयी सॊथथणको ङ्झरक्िीडेशन सम्फन्धी प्रङ्जक्रमण 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

88. ङ्झरक्िीडेशन ऩङ्झछको सम्ऩङ्ञत्तको उऩमोग: कङ्ट नै सिकणयी सॊथथणको 
ङ्झरक्िीडेशन ऩिणत ् सफै दणङ्जमत्ि ब ङ्टक्तणन गयी फणॉकी यिन गएको 
सम्ऩङ्ञत्तको उऩमोग प्रचङ्झरत कणनूनभण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

 
 

ऩङ्चयच्छेद –१६ 
दतणा गने अङ्झधकणयी 

 

89. प्रणदेङ्ञशक यङ्ञजष्ट्रणय: (१) भन्त्रणणरमरे ङ्झनजणभती सेिणकण कम्तीभण 
यणजऩत्रणणङ्जनत ङ्छद्वतीम शे्रणीकण अङ्झधकृतरणई प्रणदेङ्ञशक यङ्ञजष्ट्रणयको रूऩभण 
कणमा गने गयी तोक्न सक्नछे। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयरे मस ऐन िण 
मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ आपूरणई प्रणप्त अङ्झधकणय ऩूणा 
िण आॊङ्ञशक रूऩभण आपू भणतितको सिकणयी िेने अङ्झधकृतथतयको 
कभाचणयीरणई प्रत्मणमोजन गना सक्नेछ। 

(३) सिकणयी सॊथथण िण सॊघ दतणा ङ्झनमभन रगणमत आिश्मक 
कणमा गनाकण रणङ्झग प्रदेश यङ्ञजष्ट्रणयको कणमणारमको थथणऩनण नबए 
सम्भको रणङ्झग भन्त्रणणरमरे कङ्ट नै यणजऩत्रणणङ्जनत अङ्झधकृतरणई यङ्ञजष्ट्रणयको 
कणमा गनेगङ्चय तोक्न सक्नछे।  
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90. कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय : (१) सिकणयी सॊथथण दतणा गनाको रणङ्झग 
ऩयेको दयखणथत उऩय आिश्मक जणॉचफङ्टझ गङ्चय सिकणयी सॊथथण दतणा 
गङ्चय दतणाको प्रभणणऩत्रण ङ्छदन,े  

(२) मस ऐन य मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभको अङ्झधनभण यङ्जि 
सिकणयी सॊथथणरे आफ्नो कणमा स चणरन गना फनणएको ङ्जिङ्झनमभ 
थिीकृत गने, 

(३) मस ऐन य मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभको अङ्झधनभण यङ्जि 
सिकणयी सॊथथणको एङ्जककयण, ङ्जिबणजन तथण कणमाके्षत्रण ऩङ्टन्ङ्झनधणायण 
सम्फन्धी कणमा गने, 

(४) सिकणयी ङ्ञशक्षण तथण तणङ्झरभ ङ्जक्रमणकरणऩिरूको तजङ्टाभण एिॊ 
स चणरन सम्फन्धी कणमा गने य 

(५) भणङ्झथ उारेङ्ञखत कणमा य मस ऐनभण अन्मत्रण उङ्ञारङ्ञखत 
कणभ, कताव्म तथण अङ्झधकणयको अङ्झतङ्चयक्त यङ्ञजष्ट्रणयको  कणभ, कताव्म य 
अङ्झधकणय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद –१७ 

ङ्झनयीक्षण तथण अनङ्टगभन 

 

91. ङ्झनयीक्षण तथण ङ्जिसणफ ङ्जकतणफ जणॉच गने : (१)  यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट 
अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे सिकणयी सॊथथणको जङ्टनसङ्टकै फखत ङ्झनयीक्षण 
तथण ङ्जिसणफ जणॉच गना, गयणउन सक्नेछ। 

(२) नेऩणर यणष्ट्र फैंनरे जङ्टनसङ्टकै फखत सिकणयी फैन िण 
तोङ्जकएको बन्दण फढी आङ्झथाक कणयोफणय गने सॊथथणको ङ्जिसणि ङ्जकतणफ 
िण ङ्जित्तीम कणयोफणयको ङ्झनयीक्षण िण जणॉच गना, गयणउन सक्नेछ। 

(३) उऩदपण (२) को प्रमोजनको रणङ्झग नेऩणर यणष्ट्र फैनरे 
आफ्नण कङ्ट नै अङ्झधकणयी िण ङ्जिशेवज्ञ खटणई आिश्मक ङ्जिियण िण 
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सूचनणिरू सिकणयी फैनफणट ङ्ञझकणई ङ्झनयीक्षण तथण सङ्टऩङ्चयिेक्षण गना 
सक्नेछ। 

(४) उऩदपण (१) िण (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीक्षण िण ङ्जिसणफ जणॉच 
गदणा यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयी िण नेऩणर यणष्ट्र 
फैनको अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकृतरे भणग गयेको जणनकणयी सम्फङ्ञन्धत 
सॊथथणरे उऩरब्ध गयणउनङ्ट ऩनेछ। 

(५) उऩदपण (१) िण (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीक्षण िण ङ्जिसणफ जणॉच 
गदणा कङ्ट नै सिकणयी सॊथथणको कणभकणयफणिी मो ऐन, मस ऐन अन्तगात 
फनेको ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशकण, भणऩदण्ड िण कणमाङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ बएको 
नऩणइएभण यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयी िण नेऩणर 
यणष्ट्र फैनरे सम्फङ्ञन्धत सिकणयी सॊथथणरणई आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन 
सक्नेछ य त्मथतो ङ्झनदेशनको ऩणरनण गनङ्टा त्मथतो सॊथथणको कताव्म  
िङ्टनेछ। 

(६) नेऩणर यणष्ट्र फैनरे मस दपण फभोङ्ञजभ सिकणयी फैनको 
ङ्झनयीक्षण तथण सङ्टऩङ्चयिेक्षण गदणा नेऩणर यणष्ट्र फैनरे प्रचङ्झरत कणनून 
फभोङ्ञजभको अङ्झधकणय प्रमोग गना सक्नेछ। 

(७) मस दपण फभोङ्ञजभ सिकणयी फैनको ङ्झनयीक्षण तथण 
सङ्टऩङ्चयिेक्षण गदणा प्रणप् त िङ्टन आएको जणनकणयी नेऩणर यणष्ट्र फैनरे 
यङ्ञजष्ट्रणयको कणमणारमरणई उऩरब्ध गयणउनङ्ट ऩनेछ।   

(८) नेऩणर यणष्ट्र फैनरे तोङ्जकएको सभम य ढणॉचणभण सिकणयी 
फैनरे ङ्जित्तीम ङ्जिियण य अन्म आिश्मक तथ्मणन तथण कणगजणत नेऩणर 
यणष्ट्र फैनभण ऩेश गनङ्टा ऩनेछ। 

92. छणनङ्जिन गना सक्न े : (१) कङ्ट नै सिकणयी सॊथथणको व्मिसणङ्जमक 
कणयोफणय सन्तोवजनक नबएको, सदथमको ङ्जित ङ्जिऩयीत कणभ बएको िण 
सो सिकणयी सॊथथणको उद्देश्म ङ्जिऩयीत कणमा गयेको बनी त्मथतो 
सॊथथणको कम्तीभण एक चौथणई प्रङ्झतशत सदथमरे छणनङ्जिनको रणङ्झग 
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ङ्झनिेदन ङ्छदएभण यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे 
त्मथतो सिकणयी सॊथथणको छणनङ्जिन गना, गयणउन सक्नछे। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ छणङ्झनिन गदणा भणग गयेको ङ्जिियण 
िण कणगजणत उऩरब्ध गयणई सिमोग गनङ्टा सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतको कताव्म 
िङ्टनेछ।  

(३) उऩदपण (१) िण (२) फभोङ्ञजभ गङ्चयएको छणनङ्जिनको 
जणनकणयी सम्फङ्ञन्धत सिकणयी सॊथथणरणई ङ्झरङ्ञखत रूऩभण ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

93. फचत तथण ऋणको कणयोफणय गने सॊथथणको ङ्झनयीक्षण तथण 
अनङ्टगभनसम्फन्धी ङ्जिशवे व्मिथथण: (१) फचत तथण ऋणको भङ्टतम 
कणयोफणय गने सॊथथण िण सॊघरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन प्रणणरी 
अिरम्फन गनङ्टा ऩनेछ।  

(२)  यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे फचत 
तथण ऋणको कणयोफणय गने सॊथथण िण सॊघको तोङ्जकए फभोङ्ञजभको 
अनङ्टगभन प्रणणरीभण आधणङ्चयत बई ङ्झनयीक्षण तथण अनङ्टगभन गनेछ। 

(३)  उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ सॊथथण िण सॊघको ङ्झनङ्चयक्षण तथण 
अनङ्टगभन गदणा यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे 
आिश्मकतण अनङ्टसणय नेऩणर यणष्ट्र फैन रगणमतकण अन्म ङ्झनकणमको 
सिमोग ङ्झरन सक्नेछ। 

(४)  फचत तथण ऋणको भङ्टतम कणयोफणय गने सॊथथण िण सॊघको 
ङ्झनयीक्षण तथण अनङ्टगभन सम्फन्धी अन्म व्मिथथण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
िङ्टनेछ। 

94. भन्त्रणणरमरे ङ्झनङ्चयक्षण तथण अनङ्टगभन गने् (१) यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट 
अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीफणट कङ्ट नै सिकणयी सॊथथणको ङ्झनयीक्षण नबएकण 
िण त्मथतो ङ्झनयीक्षण प्रबणिकणयी नबएकणरे सदथमको ङ्जितभण प्रङ्झतकूर 
असय ऩयेको बनी कङ्ट नै श्रोतफणट जणनकणयी िङ्टन आएभण भन्त्रणणरमरे 
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त्मथतो सिकणयी सॊथथणको ङ्झनङ्चयक्षण तथण अनङ्टगभन गयी सम्फङ्ञन्धत 
सिकणयी सॊथथणरणई आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नछे। 

        (२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनदेशन ङ्छदएभण त्मथतो 
ङ्झनदेशनको ऩणरनण गनङ्टा सम्फङ्ञन्धत सिकणयी सॊथथणको कताव्म िङ्टनछे। 

95. ङ्जिवमगत सॊघरे सङ्टऩङ्चयिेक्षण गने् (१) फचत तथण ऋणको कणयोफणय गने 
सिकणयीको ङ्ञजारण िण प्रदेश ङ्जिवमगत सॊघरे आफ्नण सदथम 
सिकणयीिरूको थिीकृत कणमाङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्झभत सङ्टऩङ्चयिेक्षण 
गनङ्टाऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सङ्टऩङ्चयिेक्षण गङ्चयएको सिकणयीको 
थिीकृत कणमाङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभको ढणॉचणभण प्रङ्झतिेदनको एक प्रङ्झत ङ्ञजारण 
ङ्जिवमगत सॊघको िकभण प्रदेश ङ्जिवमगत सॊघभण य प्रदेश ङ्जिवमगत 
सॊघरे यङ्ञजष्ट्रणयको जणनकणयीको रणङ्झग एकीकृत रूऩभण ऩठणउनङ्ट    
ऩनेछ। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ सॊघरे अनङ्टगभन गदणा आपू 
भणतितकण कङ्ट नै सॊथथण िण सॊघको कणभ कणयफणिीभण कङ्ट नै त्रण ङ्टटी पेरण 
ऩयेभण त्मथतो त्रण ङ्टटी सच्मणउन सम्फङ्ञन्धत सॊथथण िण सॊघरणई सङ्टझणि िण 
ङ्झनदेशन ङ्छदनङ्टऩनेछ य त्मथतो सङ्टझणि िण ङ्झनदेशनको ऩणरनण गनङ्टा 
सम्फङ्ञन्धत सॊथथण िण सॊघको कताव्म िङ्टनेछ। 

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको सङ्टझणि िण ङ्झनदेशनको 
ऩणरनण नबएभण यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयी सभक्ष 
कणयफणिीको रणङ्झग तत्कणरै ङ्झरङ्ञखत रूऩभण जणनकणयी गयणउनङ्टऩनेछ। 

(५) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ फचत तथण ऋणको कणयोफणय गने 
सिकणयीको सङ्टऩङ्चयिेक्षण गने ङ्जिङ्झध, सभम, प्रङ्जक्रमण, प्रङ्झतिेदनभण 
सभणिेश गनङ्टाऩने ङ्जिवम, सङ्टऩङ्चयिेक्षण शूाक, सङ्टऩङ्चयिेक्षण गने व्मङ्ञक्त िण 
कभाचणयीको मोग्मतण, सङ्टऩयीिेक्षकको जिणपदेङ्जितण य उत्तयदणङ्जमत्ि, 
सङ्टऩङ्चयिेक्षण गने व्मङ्ञक्त िण कभाचणयीको आचयण, त्रणङ्टटीिरू सच्मणउन 
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ङ्छदइने सभम सीभण, कणयफणिीकण रणङ्झग ङ्झसपणङ्चयश गनङ्टाऩने ङ्जिवमिरू 
आङ्छद सभणिेश बएको “सङ्टऩङ्चयिेक्षण कणमाङ्जिङ्झध”कण आधणयभण सॊघरे 
आफ्नण सिकणयीको सङ्टऩङ्चयिेक्षण गनेछ। 

(६) उऩदपण (५) फभोङ्ञजभ तमणय गने कणमाङ्जिङ्झध सणधणयण 
सबणभण थिीकृङ्झतकण रणङ्झग ऩेश गनङ्टाअङ्ञघ यङ्ञजष्ट्रणयफणट सैद्धणङ्ञन्तक सिभङ्झत 
ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

96. िणङ्जवाक प्रङ्झतिेदन ऩेश गनङ्टाऩने: (१) यङ्ञजष्ट्रणयरे आङ्झथाक िवा सभणप्त 
बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जिनणङ्झबत्रण सिकणयी सॊथथणको ङ्झनयीक्षणसम्फन्धी 
िणङ्जवाक प्रङ्झतिेदन भन्त्रणणरम सभक्ष ऩेश गनङ्टा ऩनेछ य सिकणयी फैनको 
ङ्झनयीक्षण प्रङ्झतिेदन नेऩणर यणष्ट्र फैन सभेतरणई उऩरब्ध गयणउनङ्ट   
ऩनेछ।  

(२) कणमणारमरे आङ्झथाक िवा सभणप्त बएकण ङ्झभङ्झतरे एक भङ्जिनण 
ङ्झबत्रण आफ्नो कणमाके्षत्रण ङ्झबत्रणको सिकणयी सॊथथण िण सॊघकण िणङ्जवाक 
प्रङ्झतिेदन यङ्ञजष्ट्रणय सभक्ष ऩेश गनङ्टा ऩनेछ। 

(३) उऩदपण (१) य (२) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतिेदनभण देिणमकण 
ङ्जिियणिरू खङ्टरणउनङ्ट ऩनेछ:– 

(क) स चणरनभण यिेकण सिकणयी सॊथथणको ङ्जिियण, 

(ख) अनङ्टगभन गङ्चयएकण सिकणयी सॊथथणको सॊतमण तथण 
आङ्झथाक कणयोफणयको ङ्जिियण, 

(ग)  सिकणयी सॊथथणभण सिकणयी ङ्झसद्धणन्त य मो ऐन, मस ऐन 
अन्तगात फनेको ङ्झनमभ,  ङ्जिङ्झनमभ तथण आन्तङ्चयक 
कणमाङ्जिङ्झधको ऩणरनणको अिथथण, 

(घ) सिकणयी सॊथथणकण सदथमरे प्रणप् त गयेको सेिण सङ्टङ्जिधणको 
अिथथण, 

(ङ) सिकणयी सॊथथणको ङ्जक्रमणकरणऩभण सदथमको 
सिबणङ्झगतणको थतय अनङ्टऩणत, 
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(च) सिकणयी सॊथथणरणई भिणनगयऩणङ्झरकण, 
उऩभिणनगयऩणङ्झरकण, नगयऩणङ्झरकण िण गणउॉऩणङ्झरकणफणट 
प्रदणन गङ्चयएको ङ्जित्तीम अनङ्टदणन तथण छङ्टट सङ्टङ्जिधणको 
सदङ्टऩमोङ्झगतणको अिथथण,  

(छ) सिकणयी सॊथथणको आङ्झथाक ङ्जक्रमणकरणऩ तथण ङ्जित्तीम 
अिथथण सम्फन्धी तोङ्जकए फभोङ्ञजभकण ङ्जिियण, 

(ज) सिकणयी सॊथथणभण आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रणण प्रणणरीको 
अिथथण, 

(झ) सिकणयी सॊथथणभण सङ्टशणसन तथण ङ्ञजम्भेिणयीको अिथथण, 
(ञ) सिकणयी सॊथथणभण यिेकण कोवको ङ्जिियण, 

(ट) सॊयङ्ञक्षत ऩूॉजी ङ्जपतणा कोव ङ्जितयणको अिथथण, 
(ठ) सिकणयीको नीङ्झत ङ्झनभणाणभण सिमोग ऩङ्टग्ने आिश्मक 

कङ्ट यणिरू, 

(ड) सिकणयी सॊथथणको दतणा, खणयेजी तथण ङ्जिघटन सम्फन्धी 
ङ्जिियण, 

(ढ) सॊथथण िण सॊघरे स चणरन गयेको दपण २० 
फभोङ्ञजभको कणयोफणय, व्मिसणम, उद्योग िण ऩङ्चयमोजनणको 
ङ्जिियण,  

(ण) तोङ्जकए फभोङ्ञजभकण अन्म ङ्जिियण। 

97. सिकणयी फचत तथण कजणा सङ्टयक्षण कोव् (१) प्रचङ्झरत कणनूनभण 
जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन प्रदेश सयकणयरे सिकणयी 
सॊथथणिरूको सिबणङ्झगतणभण सॊथथणिरूरे ऩङ्चयचणरन गने फचत य प्रदणन 
गने कजणाको सङ्टयक्षण ब्मिथथणको रणङ्झग एक सिकणयी फचत तथण कजणा 
सङ्टयक्षण कोव खडण गना सक्नछे। 

(२) सिकणयी फचत तथण कजणा सङ्टयक्षण कोव स चणरन सम्फन्धी 
व्मिथथण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ।  
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98. आऩसी सङ्टयक्षण सेिण सॊचणरन सम्फन्धी व्मिथथण् (१) सिकणयी सॊथथणरे 
कणनङ्टनभण व्मिथथण बए फभोङ्ञजभ आफ्नण सदथमिरूको फणरीनणरी 
िथतङ्टबणउ रगणमतभण बएको क्षङ्झतको अॊशऩूङ्झता गने गयी आऩसी सङ्टयक्षण 
सेिण स चणरन गना सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ आऩसी सङ्टयक्षण सेिण स चणरन गना 
सॊथथणको न्मूनतभ भणऩदण्ड य अन्म व्मिथथण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

99. ङ्ञथथयीकयण कोव सम्फन्धी व्मिथथण् (१) फचत तथण ऋण ङ्जिवमगत 
सॊथथणको स चणरनभण सम्बणङ्जित जोङ्ञखभफणट सॊयक्षण गना त्मथतण 
सॊथथणिरू ङ्झभरेय एक ङ्ञथथयीकयण कोव खडण गना सक्नछेन।्  

(२) ङ्ञथथयीकयण कोवभण सिबणङ्झगतण, कोवको स चणरन, कोवको 
उऩमोग सम्फन्धी व्मिथथण प्रचङ्झरत नेऩणर कणनून फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

 
 

ऩङ्चयच्छेद –१८ 

सभथमण मुथत सॊथथण िण सॊघको व्मिथथणऩन  

 

100. सॊथथण िण सॊघ सभथमण मुथत बएको घोवणण गना ङ्झसपणङ्चयस गना सक्न:े मस 
ऐनफभोङ्ञजभ गङ्चयएको ङ्झनयीक्षण िण ङ्जिसणफ जणॉचफणट कङ्ट नै सॊथथणभण 
देिणमको अिथथण ङ्जिद्यभणन यिेको देङ्ञखएभण यङ्ञजष्ट्रणयरे त्मथतो सॊथथण िण 
सॊघरणई सभथमण मुथत सॊथथण िण सॊघको रूऩभण घोवणण गना भन्त्रणणरम 
भणपा त नेऩणर सयकणय सभक्ष ङ्झसपणङ्चयस गना सक्नेछ:-  

(क) सदथमको ङ्जित ङ्जिऩयीत िङ्टने गयी कङ्ट नै कणमा गयेको, 
(ख) सॊथथण िण सॊघरे ऩङ्टयण गनङ्टाऩने ङ्जित्तीम दणङ्जमत्ि ऩूयण 

नगयेको िण ब ङ्टक्तणनी गनङ्टाऩने दणङ्जमत्ि ब ङ्टक्तणनी गना 
नसकेको िण ब ङ्टक्तणनी गना नसक्ने अिथथण बएको, 

(ग)  सदथमिरूको फचत ङ्झनधणाङ्चयत शता फभोङ्ञजभ ङ्जपतणा गना 
नसकेको, 
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(घ)  मो ऐन, मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ तथण ङ्जिङ्झनमभ 
ङ्जिऩयीत िङ्टने गयी सॊथथण स चणरन बएको, 

(ङ)  सॊथथण िण सॊघ दणभणसणिीभण ऩना सक्ने अफथथणभण बएको 
िण उारेखनीम रूऩभण गम्बीय आङ्झथाक कङ्छठनणई 
बोङ्झगयिेको,  

(च)  कङ्ट नै सॊथथण िण सॊघरे सदथमको फचत यकभ ङ्जपतणा गनङ्टा 
ऩने अिङ्झधभण ङ्जपतणा नगयेको बनी त्मथतो सॊथथण िण 
सॊघको कम्तीभण ऩच्चीस जनण सदथमिरूरे यङ्ञजष्ट्रणय 
सभक्ष ङ्झनिेदन ङ्छदएकोभण छणनङ्जिन गदणा खण्ड (क) 
देङ्ञख (ङ) सम्भको कङ्ट नै अिथथण ङ्जिद्यभणन बएको 
देङ्ञखएको। 

101. रगत तमणय गने् (१) सभथमण मुथत सॊथथण िण सॊघको सम्फन्धभण 
यङ्ञजष्ट्रणयरे देिणम फभोङ्ञजभकण रगत तमणय गनङ्टाऩनेछ :- 

(क) सभथमण मुथत सॊथथण िण सॊघकण सदथम, फचतकतणा िण 
सॊथथण िण सॊघरे ब ङ्टक्तणनी                 ङ्छदनङ्टऩने 
व्मङ्ञक्त िण सॊथथणिरूको नणभ नणभेशीको,  

(ख) सभथमण मुथत सॊथथण िण सॊघको नणभभण यिेको िण रगणनी 
गयेको अचर सम्ऩङ्झतको, 

(ग)  सभथमण मुथत सॊथथण िण सॊघको सङ्झभङ्झतको सदथम 
कभाचणयी िण ङ्झनजको ऩङ्चयिणयको  िण नणतण सम्फन्ध 
बएको व्मङ्ञक्तकण नणभभण िैंक िण ङ्जित्तीम सॊथथणको 
खणतणभण  यिेकण नगद, सङ्टन, चणॉदी जिणियत तथण शेमय 
रगणनीको, 

(घ)  सभथमण मुथत सॊथथण िण सॊघरे ऋण प्रणप्त गनाकण रणङ्झग 
ङ्झधतोभण यणखेकण जग्गण जङ्झभन य बिनको, 
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(ङ) सभथमण मुथत सॊथथण िण सॊघको थिदेश तथण ङ्जिदेशकण 
जङ्टनसङ्टकै थथणनभण यिेकण चरअचर सम्ऩङ्झतको,   

(२) उऩदपण १ फभोङ्ञजभ तमणय गयेको रगत सभेत दपण १०० 
फभोङ्ञजभको ङ्झसपणङ्चयस सणथ ऩठणउनङ्ट ऩनेछ।  

102. अङ्झधकणय ङ्झनरम्फन गना सक्न:े (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सिकणयी 
सॊथथण िण सॊघको ङ्झनरम्फनको रणङ्झग नेऩणर सयकणयसॉग ङ्झसपणङ्चयस गयेको 
ङ्झभङ्झतदेङ्ञख सभथमण मुथत सॊथथण िण सॊघको सङ्झभङ्झत, व्मिथथणऩक तथण 
कभाचणयीको अङ्झधकणय थित् ङ्झनरम्फन िङ्टनछे। 

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
सभथमण मुथत सॊथथण िण सॊघको सम्ऩङ्ञत्त व्मिथथणऩन तथण दणङ्जमत्ि 
ब ङ्टक्तणनीसम्फन्धी कणमा गनाको रणङ्झग त्मथतो सॊथथण िण सॊघको सङ्झभङ्झतको 
सदथम, व्मिथथणऩक तथण कभाचणयीको ङ्झनरम्फन पङ्ट कङ्ट िण गने गयी 
नेऩणर सयकणयरे गठन गयेको सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम फभोङ्ञजभ कणभ गना मस 
दपणरे फणधण ऩङ्टगेको भणङ्झनने छैन।   

                                                                                 
ऩङ्चयच्छेद–१९ 

कसूय दण्ड जङ्चयिणनण तथण ऩङ्टनयणिेदन 

 

103. कसूय गयेको भणङ्झनन:े कसैरे देिणमको कङ्ट नै कणमा गयेभण मस ऐन 
अन्तगातको कसूय गयेको भणङ्झननेछ :- 

(क) दतणा नगयी िण खणयेज बएको सिकणयी सॊथथण स चणरन 
गयेभण िण कङ्ट नै व्मङ्ञक्त, पभा िण कम्ऩनीरे आफ्नो 
नणभभण सिकणयी शब्द िण सो शब्दको अॊ मुजेी 
रुऩणन्तयण यणखी कङ्ट नै कणयोफणय, व्मिसणम, सेिण प्रिणि 
िण अन्म कङ्ट नै कणमा गयेभण,  
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(ख) सदथमको फचत मस ऐन य मस ऐन अन्तगात फनेको 
ङ्झनमभ, ङ्जिङ्झनमभ फभोङ्ञजभ फणिेक अन्म कङ्ट नै ऩङ्झन 
प्रमोजनको रणङ्झग प्रमोग गयेभण,   

(ग) तोङ्जकएको बन्दण फढी यकभ ऋण प्रदणन गदणा जभणनत 
िण सङ्टयक्षण नयणखी ऋण प्रदणन गयेभण, 

(घ)  सङ्झभङ्झतको सदथम, व्मिथथणऩक िण कभाचणयीरे सिकणयी 
सॊथथणको सम्ऩङ्ञत्त, फचत िण शेमय यकभ ङ्जिनणङ्झभनण 
गयेभण, 

(ङ)  ऋण असूर िङ्टन नसक्ने गयी सङ्झभङ्झतकण कङ्ट नै सदथम, 
ङ्झनजको नणतेदणय िण अन्म व्मङ्ञक्त िण कभाचणयीरणई ऋण 
ङ्छदई यकभ ङ्जिनणङ्झभनण गयेभण,  

(च)  सङ्झभङ्झतकण कङ्ट नै सदथमरे एक्रै िण अन्म सदथमको 
ङ्झभरोभतोभण सिकणयी सॊथथणको शमेय िण फचत यकभ 
आपू खङ्टसी ऩङ्चयचणरन गयी सिकणयी सॊथथणरणई िणनी 
नोक्सणनी ऩङ्टर् मणएभण,  

(छ) झङ्टिण िण गरत ङ्जिियण ऩेश गयी कजणा ङ्झरएभण, यणखेको 
ङ्झधतो कच्चण बएभण िण ऋण ङ्जिनणङ्झभनण गयेभण,  

(ज)  सिकणयी सॊथथणरे मस ऐन य मस ऐन अन्तगात फनेकण 
ङ्झनमभ, ङ्जिङ्झनमभ  ङ्जिऩयीत रगणनी गयेभण िण रगणनी गने 
उद्देश्मरे यकभ उठणएभण,  

(झ) कृङ्झत्रणभ व्मिसणम खडण गयी िण गयणई ऋण ङ्झरएभण िण 
ङ्छदएभण, 

(ञ) ङ्झधतोको अथिणबणङ्जिक रूऩभण फढी भूामणनन गयी ऋण 
ङ्झरएभण िण ङ्छदएभण, 
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(ट)  झङ्टिण ङ्जिियणको आधणयभण ऩङ्चयमोजनणको रणगत 
अथिणबणङ्जिक रूऩभण फढणई फढी ऋण ङ्झरएभण िण 
ङ्छदएभण, 

(ठ)  कङ्ट नै व्मङ्ञक्त िण सिकणयी सॊथथणरणई एक ऩटक 

ङ्छदइसकेको सङ्टयक्षण यीतऩूिाक पङ्ट कङ्ट िण नबई िण सो 
सङ्टयक्षणरे खणभेको भूामबन्दण फढी िङ्टनेगयी सोिी 
सङ्टयक्षण अन्म सॊथथणभण यणखी ऩङ्टन् ऋण ङ्झरए िण ङ्छदएभण, 

(ड)  सिकणयी सॊथथणफणट जङ्टन प्रमोजनको रणङ्झग ऋण सङ्टङ्जिधण 
ङ्झरएको िो सोिी प्रमोजनभण नरगणई  अन्मत्रण प्रमोग गये 
िण गयणएभण, 

(ढ) सिकणयी सॊथथणको कङ्ट नै कणगजणत िण खणतणभण रेङ्ञखएको 
कङ्ट नै कङ्ट यण कङ्ट नै तङ्चयकणरे िटणई िण उडणई अकै अथा 
ङ्झनथकन े व्मिोयण ऩणयी ङ्झभरणई रेख्न े िण अको ङ्झबङै्ङ 
से्रथतण यणख्न े जथतण कणभ गयेफणट आपूरणई िण अरु 
कसैरणई पणइदण िण िणङ्झन नोक्सणनी गने उद्देश्मरे कीते 
गना िण अकणाको िणङ्झन नोक्सणनी गने उद्देश्मरे नगये िण 
नबएको झङ्टिण कङ्ट यण गये िण बएको िो बनी िण ङ्झभङ्झत, अन 
िण व्मिोयण पयक ऩणयी सिीछणऩ गयी  गयणई           
कणगजणत फनणई िण फनणउन रगणई जणरसणजी गये िण 
गयणएभण,  

(ण)  ऋणको ङ्झधतो थिरुऩ यणङ्ञखने चर अचर सम्ऩङ्ञत्त 
ङ्झररणभ ङ्झफक्री िण अन्म प्रमोजनको रणङ्झग भूामणनन गदणा 
भूामणननकतणारे फढी, कभ िण गरत भूामणनन गयी 
सिकणयी सॊथथणरणई िणनी नोक्सणनी ऩङ्टर् मणउने कणमा गये 
िण गयणएभण,  
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(त)  सिकणयी सॊथथणरणई िणनी नोक्सणनी ऩङ्टर् मणउने उद्देश्मरे 
कसैरे कङ्ट नै कणभ गयणउन िण नगयणउन, भोरणङ्जिजण गना 
िण गयणउन, कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको यकभ ङ्झरन िण ङ्छदन, ङ्झफनण 
भूाम िण कभ भूामभण कङ्ट नै भणर, िथतङ्ट िण सेिण ङ्झरन 
िण ङ्छदन, दणन, दणतव्म, उऩिणय िण चन्दण ङ्झरन िण ङ्छदन, 

गरत ङ्झरखत तमणय गना िण गयणउन, अनङ्टिणद गना िण 
गयणउन िण गैय कणनूनी रणब िण िणनी ऩङ्टर् मणउन े
फदङ्झनमतरे कङ्ट नै कणमा गये िण गयणएभण, 

(थ)  कङ्ट नै सिकणयी सॊथथण िण सो को सदथम िण फचतकतणा 
िण तीभध्मे कसैरणई िणङ्झन नोक्सणनी ऩङ्टग्ने गयी 
रेखणऩयीक्षण गये गयणएभण िण रेखणऩयीक्षण गयेको झङ्टिो 
प्रङ्झतिेदन तमणय ऩणयेभण िण ऩणना रगणएभण। 

104. असर ङ्झनमतरे गयेको कणभको फचणउ् (१) मस ऐनअन्तगात फनेको 
ङ्झनमभ, ङ्जिङ्झनमभ िण ङ्झनदेङ्ञशकणफभोङ्ञजभ असर ङ्झनमतरे गयेको कङ्ट नै कणभ 
कणयफणिीको सम्फन्धभण भन्त्रणणरम िण यङ्ञजष्ट्रणयको कणमणारम िण सिकणयी 
सॊघ सॊथथणिरूको ऩदणङ्झधकणयी िण कभाचणयी व्मङ्ञक्तगत िण सणभङ्टङ्जिक 
रूऩरे जिणपदेिी िङ्टने छैनन।् 

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
प्रङ्जक्रमण ऩूयण नगयी य फदङ्झनमतसणथ गङ्चयएको कणमाको कङ्ट नै फचणउ िङ्टने 
छैन। 

105. सजणम् (१) कसैरे दपण १०३ को कसूय गयेभण देिणम फभोङ्ञजभको 
सजणम िङ्टनेछ :- 

(क)  खण्ड (क), (ग), (ड) य (थ) को कसूयभण एक िवासम्भ 
कैद य एकरणख रुऩैँमणसम्भ जङ्चयिणनण, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूयभण दङ्टई िवासम्भ कैद य दङ्टई रणख 
रुऩैँमणसम्भ जङ्चयिणनण,  
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(ग)  खण्ड (ख) को कसूयभण ङ्जिगो फयणफयको यकभ 
जङ्चयिणनण गयी तीन िवा सम्भ कैद, 

(घ)  खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) य 

(त) को कसूयभण ङ्झफगो बयणई ङ्जिगो फभोङ्ञजभ जङ्चयिणनण 
गयी देिणम फभोङ्ञजभको कैद िङ्टनेछ :- 

(१) दश रणख रुऩैमणॉसम्भ ङ्झफगो बए एक िवासम्भ 
कैद,  

(२) दश रणख रुऩैमणॉबन्दण फढी ऩचणस रणख 
रुऩैमणॉसम्भ ङ्झफगो बए दङ्टई िवादेङ्ञख तीन िवासम्भ 
कैद, 

(३) ऩचणस रणख रुऩैमणॉबन्दण फढी एक कयोड 
रुऩैमणॉसम्भ ङ्झफगो बए तीन िवादेङ्ञख चणय िवासम्भ 
कैद, 

(४) एक कयोड रुऩैमणॉबन्दण फढी दश कयोड 
रुऩैमणसम्भ ङ्झफगो बए चणय िवादेङ्ञख छ िवासम्भ 
कैद, 

(५) दश कयोड रुऩैंमणॉबन्दण फढी एक अफा 
रुऩैमणॉसम्भ ङ्झफगो बए  छ िवादेङ्ञख आठ 
िवासम्भ कैद, 

(६) एक अफा रुऩैमणॉबन्दण फढी जङ्झतसङ्टकै रुऩैमणॉ ङ्झफगो 
बए ऩङ्झन आठ िवादेङ्ञख दश िवासम्भ कैद, 

(ङ) खण्ड (ढ) को कसूयभण दश िवासम्भ कैद  

(२) दपण १०३ को कसूय गना उद्योग गने िण त्मथतो कसूय 
गना भद्दत ऩङ्टर् मणउने व्मङ्ञक्तरणई भङ्टतम कसूयदणयरणई िङ्टने सजणमको आधण 
सजणम िङ्टनेछ। 
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(३) दपण १०३ को कसूय गने िण त्मथतो कसूय गना भद्दत 
ऩङ्टर् मणउन,े कङ्ट नै ङ्झनकणम िण सॊथथण बए त्मथतो ङ्झनकणम िण सॊथथणको प्रभङ्टख 
कणमाकणयी िण ऩदणङ्झधकणयी िण कणमाकणयी िैङ्झसमतभण कणमा सम्ऩणदन गने 
व्मङ्ञक्तरणई मस ऐन फभोङ्ञजभ िङ्टने सजणम िङ्टनेछ। 

106. जङ्चयिणनण िङ्टन:े (१) दपण ११३ फभोङ्ञजभ कसैको उजूयी ऩयी िण 
सिकणयी सॊथथणको ङ्झनयीक्षण अनङ्टगभन िण ङ्जिसणफ ङ्जकतणफको जणॉच गदणा 
िण अन्म कङ्ट नै व्मिोयणफणट कसैरे देिणमको कङ्ट नै कणमा गयेको ऩणइएभण 
यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे त्मथतो कणमाको 
प्रकृङ्झत य गणम्बीमातणको आधणयभण त्मथतो कणमा गने व्मङ्ञक्तरणई ऩणॉच 
रणख रुऩैँमणसम्भ जङ्चयिणनण गनेछ:- 

(क) मो ऐन िण मस ऐन अन्तगात फनकेण ङ्झनमभ ङ्जिऩयीत 
सदथमसॉग ब्मणज ङ्झरएभण,  

(ख) सिकणयी सॊथथणरे प्रदणन गने फचत य ऋणको ब्मणजदय 
फीचको अन्तय छ प्रङ्झतशतबन्दण फढी कणमभ गयेभण,  

(ग)  सिकणयी सॊथथणरे प्रदणन गयेको ऋणभण रणग्न े
ब्मणजरणई भूर कजणाभण ऩूॉजीकृत गयी सो को आधणयभण 
ब्मणज रगणएभण, 

(घ)  कङ्ट नै सदथमरणई आफ्नो ऩूॉजी कोवको तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभको प्रङ्झतशतबन्दण फढी िङ्टने गयी ऋण प्रदणन 
गयेभण,  

(ङ)  सिकणयी सॊथथण दतणा गदणाकण फखतकण सदथम फणिेक 
अन्म सदथमरणई सदथमतण प्रणप् त गयेको तीन भङ्जिनण 
अिङ्झध व्मङ्झतत नबई ऋण रगणनी गयेभण,  

(च)  प्रणथङ्झभक ऩूॉजी कोवको ऩन्र गङ्टणण बन्दण फढी िङ्टन ेगयी 
फचत सॊकरन गयेभण,  
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(छ) शेमय ऩूॉजीको अठणय प्रङ्झतशतबन्दण फढी शेमय रणबणॊश 
ङ्जितयण गयेभण,  

(ज)  सिकणयी सॊथथणरे आफ्नो कणमाके्षत्रण फणङ्जिय गई कणयोफणय 
गयेभण िण गैय सदथमसॉग कणयोफणय गयेभण, 

(झ) सिकणयी सॊथथणरे मो ऐन ङ्जिऩयीत कृङ्झत्रणभ व्मङ्ञक्तरणई 
आफ्नो सदथमतण ङ्छदएभण। 

(२) उऩदपण (१) भण रेङ्ञखएको व्मिोयणफणट कसैरे देिणमको 
कङ्ट नै कणमा गयेको ऩणइएभण यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त 
अङ्झधकणयीरे त्मथतो कणमाको प्रकृङ्झत य गणम्बीमातणको आधणयभण त्मथतो 
कणमा गने व्मङ्ञक्तरणई तीन रणख रुऩैमणॉसम्भ जङ्चयिणनण गना सक्नेछ्- 

(क) मो ऐन िण मस ऐन अन्तगात फनकेो ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ 
ङ्छदएको कङ्ट नै ङ्झनदेशन िण तोङ्जकएको भणऩदण्डको ऩणरनण 
नगयेभण, 

(ख) मो ऐन िण मस ऐनअन्तगात फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ 
ङ्छदनङ्टऩने कङ्ट नै ङ्जिियण, कणगजणत, प्रङ्झतिेदन, सूचनण िण 
जणनकणयी नङ्छदएभण, 

(ग)  मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्झनिणाचन नगयी सङ्झभङ्झततथण रेखण 
सङ्टऩङ्चयिेक्षण सङ्झभङ्झतकण ऩदणङ्झधकणयीिरू आपू खङ्टशी 
ऩङ्चयितान गयेभण,  

(घ)  कङ्ट नै सिकणयी सॊथथणरे दपण १३ को उऩदपण (४) 
फभोङ्ञजभको तोङ्जकएको शता ऩणरन नगयेभण, 

(ङ)  मो ऐन िण मस ऐनअन्तगात फनेको ङ्झनमभ ङ्जिऩयीत अन्म 
कणमा गयेभण। 

(३) उऩदपण (१) िण (२) फभोङ्ञजभको जङ्चयिणनण गनङ्टा अङ्ञघ 
यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे व्मङ्ञक्त िण सिकणयी 
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सॊथथणरणई सपणइ ऩेश गना कम्तीभण ऩन्र ङ्छदनको सभमणिङ्झध ङ्छदनङ्ट  
ऩनेछ। 

(४) उऩदपण(१) िण (२) फभोङ्ञजभको जङ्चयिणनण गने अङ्झधकणयको 
प्रमोग प्रदेश ङ्जिवमगत सिकणयी सॊघ, प्रदेश सिकणयी सॊघ, ङ्जिङ्ञशङ्जिकृत 
सिकणयी सॊघ य प्रदेश सिकणयी फैनको िकभण यङ्ञजष्ट्रणय य सॊथथण, ङ्ञजारण 
ङ्जिवमगत सिकणयी सॊघ य ङ्ञजारण सिकणयी सॊघको िकभण यङ्ञजष्ट्रणयफणट 
अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे गनेछ। 

107. योक् कण यणत न:े (१) यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे 
सम्फङ्ञन्धत सिकणयी सॊथथणरणई दपण १०६ फभोङ्ञजभ जङ्चयिणनण गनङ्टाकण 
अङ्झतङ्चयक्त तीन भङ्जिनणसम्भ त्मथतो सिकणयी सॊथथणको कणयोफणय, सम्ऩङ्ञत्त 
तथण फैन खणतण योक् कण यणख्न े तथण सम्ऩङ्ञत्त योक् कण यणत न सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकणमरणई ङ्झसपणङ्चयस गना सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको ङ्झसपणङ्चयस प्रणप् त बएभण त्मथतो 
सिकणयी सॊथथणको कणयोफणय, सम्ऩङ्ञत्त िण फैन खणतण योक् कण यणखी सो को 
जणनकणयी यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरणई ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ।   

108. दोब्फय जङ्चयिणनण िङ्टन:े (१) दपण १०६ फभोङ्ञजभ जङ्चयिणनण बएको 
व्मङ्ञक्त िण सिकणयी सॊथथणरे ऩङ्टन: सोिी कसूय गयेभण त्मथतो व्मङ्ञक्त िण 
सिकणयी सॊथथणरणई यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे 
दोस्रो ऩटकदेङ्ञख प्रत्मेक ऩटकको रणङ्झग दोब्फय जङ्चयिणनण गनेछ।  

109. नऩेणर यणष्ट्र फैनरे सजणम गना सक्ने्  (१) मस ऐनभण अन्मत्रण जङ्टनसङ्टकै 
कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन नेऩणर यणष्ट्र फैनरे इजणजत ऩत्रण प्रदणन गदणा 
तोकेको शता, सभम सभमभण जणयी गयेको आदेश िण ङ्झनयीक्षण, 
सङ्टऩङ्चयिेक्षण िण ङ्झनमभनको क्रभभण ङ्छदएको कङ्ट नै ङ्झनदेशनको उारङ्घन गने 
सिकणयी फैनरणई देिणम फभोङ्ञजभ सजणम गना सक्नेछ्- 

(क) सचेत गयणउने िण ङ्झरङ्ञखत चेतणिनी ङ्छदन,े 
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(ख) सङ्टधणयणत्भक कदभ चणानकण रणङ्झग स चणरक 
सङ्झभङ्झतरणई कफङ्टङ्झरमतनणभण गयणउन,े 

(ग)  फणयम्फणय िङ्टने उारॊघन अन्त्म गना, त्मसफणट अरग 
यिन य सङ्टधणयणत्भक कदभ चणान ङ्झरङ्ञखत आदेश जणयी 
गने,  

(घ)  कणयोफणयभण आॊङ्ञशक िण ऩूणा प्रङ्झतफन्ध रगणउन,े  

(ङ)  सॊथथणको इजणजत ऩत्रण ङ्झनरम्फन िण यद्द गने। 

(२) सिकणयी फैनकण स चणरक िण कभाचणयीरे नेऩणर यणष्ट्र 
फैनफणट जणयी बएको आदेश, ङ्झनदेशन िण इजणजत ऩत्रणको शता उारङ्घन 
गयेभण, ङ्झनयीक्षण तथण सङ्टऩङ्चयिेक्षण गने क्रभभण भणग बएको कणगजणत, 

ङ्जिियण, तथ्मणन िण अङ्झबरेख तोङ्जकएको सभम ङ्झबत्रण उऩरब्ध नगयणएभण 
िण फचतकतणा िण सदथमको ङ्जित ङ्जिऩयीत कणभ गने त्मथतो 
स चणरकरणई नेऩणर यणष्ट्र फैनरे देिणम फभोङ्ञजभ सजणम गना सक्नेछ:- 

(क) सचेत गयणउने िण नङ्झसित ङ्छदन,े 

(ख) ङ्झनरम्फनभण यणत न,े 

(ग) ऩणॉच रणख रुऩैमणॉसम्भ जङ्चयिणनण गने, 

(घ) तरफ, बत्तण रगणमतकण सम्ऩूणा सङ्टङ्जिधणिरू योक् कण यणत न 
सङ्झभङ्झतरणई आदेश ङ्छदन,े 

(ङ) त्मथतो व्मङ्ञक्त स चणरक बए ऩदफणट िटणउन िण 
कभाचणयी बए त्मथतो कभाचणयीको सेिणकण शता सम्फन्धी 
कणनून फभोङ्ञजभ कणयफणिी गना सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतरणई 
आदेश ङ्छदन।े 

(३) मस दपण फभोङ्ञजभ कसैरणई सजणम गनङ्टाऩदणा ङ्झनजरणई 
सपणई ऩेश गने भनणङ्झसफ भौकण ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

110. अनङ्टसन्धणनको रणङ्झग रेखी ऩठणउन सक्न:े भन्त्रणणरम, नेऩणर यणष्ट्र फैंन, 

यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे मस ऐन फभोङ्ञजभ 
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आफ्नो कणभ, कताव्म य अङ्झधकणयको ऩणरनण गदणा कसैरे दपण १०३ 
फभोङ्ञजभको कसूय गयेको थणिण ऩणएभण त्मथतो कसूयकण सम्फन्धभण मस 
ऐन फभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धणन गनाको रणङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमभण रेखी 
ऩठणउन सक्नछे।   

111. प्रदेश सयकणय िणदी िङ्टने्  दपण १०३ फभोङ्ञजभ सजणम िङ्टने कसूय 
सम्फन्धी भङ्टद्दणभण प्रदेश सयकणय िणदी िङ्टनछे। 

112. भङ्टद्दण िेने अङ्झधकणयी: दपण १०३ फभोङ्ञजभको सजणम िङ्टने कसूय सम्फन्धी 
भङ्टद्दणको कणयफणिी य ङ्जकनणयण सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजारण अदणरतफणट िङ्टनेछ। 

113. उजयूी ङ्छदन ेिद म्मणद: (१) कसैरे दपण १०५ फभोङ्ञजभको सजणम िङ्टन े
कसूय गयेको िण गना रणगेको थणिण ऩणउने व्मङ्ञक्तरे त्मसयी थणिण 
ऩणएको ङ्झभङ्झतरे नब्फे ङ्छदनङ्झबत्रण उजङ्टयी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(२) कसैरे दपण १०६ फभोङ्ञजभ जङ्चयिणनण िङ्टने कणमा गयेको 
थणिण ऩणउने व्मङ्ञक्तरे त्मसयी थणिण ऩणएको ङ्झभङ्झतरे नब्फे ङ्छदनङ्झबत्रण 
यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयी सभक्ष उजूयी ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ।  

114. ऩङ्टनयणिेदन गना सक्न:े (१) दपण १४ फभोङ्ञजभ सिकणयी सॊथथण दतणा 
गना अथिीकणय गयेको िण दपण ८६ फभोङ्ञजभ सिकणयी सॊथथण दतणा 
खणयेज गयेकोभण ङ्ञचत्त नफङ्टझ्नेरे सो ङ्झनणामको जणनकणयी ऩणएको ङ्झभङ्झतरे 
ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्रण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीको ङ्झनणामउऩय 
यङ्ञजष्ट्रणय सभक्ष य यङ्ञजष्ट्रणयको ङ्झनणामउऩय भन्त्रणणरमको सङ्ञचि सभक्ष 
ऩङ्टनयणिेदन गना सक्नेछ।   

(२) दपण १०६ फभोङ्ञजभको जङ्चयिणनण, दपण १०९ को उऩदपण 
१ को खण्ड (घ) य (ङ) तथण सोिी दपणको उऩदपण २ को खण्ड 
(घ) य (ङ) फभोङ्ञजभ सजणमभण ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने व्मङ्ञक्तरे त्मथतो ङ्झनणामको 
जणनकणयी ऩणएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्रण देिणम फभोङ्ञजभ ऩङ्टनयणिेदन गना 
सक्नेछ:- 
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(क) यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे गयेको ङ्झनणाम 
उऩय सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजारण अदणरतभण,  

(ख) यङ्ञजष्ट्रणय य नेऩणर यणष्ट्र फैंनरे गयेको ङ्झनणाम उऩय 
सम्फङ्ञन्धत उच्च अदणरतभण।   

115. असूर उऩय गङ्चयन:े मस ऩङ्चयच्छेद फभोङ्ञजभ कङ्ट नै व्मङ्ञक्तरे ङ्झतनङ्टा ऩने 
जङ्चयिणनण िण कङ्ट नै यकभ नङ्झतयी फणॉकी यिेकोभण त्मथतो जङ्चयिणनण िण 
यकभ ङ्झनजफणट सयकणयी फणॉकी सयि असूर उऩय गङ्चयनछे। 

 

ऩङ्चयच्छेद–२० 

ङ्जिङ्जिध 

 

116. ङ्जििणद सभणधणन सङ्झभङ्झत् सिकणयी सॊथथणकण फीच कङ्ट नै ङ्जििणद उत्ऩङ्ङ 
बएभण सो ङ्जििणद सभणधणनकण रणङ्झग ङ्जििणद सभणधणन सङ्झभङ्झतको गठन 
गना सङ्जकनेछ।सो को गठन ङ्जिङ्झध तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

117. भतणङ्झधकणयको प्रमोग: (१) कङ्ट नै सदथमरे सिकणयी सॊथथणको जङ्झतसङ्टकै 
शेमय खङ्चयद गयेको बए तणऩङ्झन सम्फङ्ञन्धत सिकणयी सॊथथणको कणमा 
स चणरनभण एक सदथम एक भतको आधणयभण आफ्नो भतणङ्झधकणयको 
प्रमोग गना सक्नछे। 

(२) उऩदपण १ भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन सॊघको 
िकभण सणधणयण सबणभण बणग ङ्झरने प्रमोजनको रणङ्झग तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
एक बन्दण फङ्जढ प्रङ्झतङ्झनङ्झध ऩठणउन सङ्जकनछे य प्रङ्झतङ्झनङ्झध ऩठणउन े
सम्फन्धी व्मिथथण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

(३) उऩदपण २ भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बएतणऩङ्झन एक 
सॊथथण िण सॊघफणट सम्फङ्ञन्धत सॊघको सङ्झभङ्झत िण रेखण सङ्टऩङ्चयिेक्षण 
सङ्झभङ्झतभण एक बन्दण फङ्जढ व्मङ्ञक्त ङ्झनिणाङ्ञचत िङ्टन सक्नछैेन।  

118. सणभणङ्ञजक ऩयीक्षण गयणउन सक्न:े (१) सिकणयी सॊथथणरे ङ्जिङ्झनमभभण 
उङ्ञारङ्ञखत उद्देश्म प्रणप् त गनाकण रणङ्झग सङ्झभङ्झतफणट बएकण ङ्झनणाम य 
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कणमा, सदथमिरूरे प्रणप् त गयेकण सेिण य सन्तङ्टिीको थतय, सेिण प्रणङ्ञप् तफणट 
सदथमिरूको जीिनथतयभण आएको आङ्झथाक, सणभणङ्ञजक, सणॊथकृङ्झतक तथण 
िणतणियणीम ऩक्षभण सकणयणत्भक ऩङ्चयितान रगणमतकण ङ्जिवमभण 
सणभणङ्ञजक ऩयीक्षण गयणउन सक्नेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ बएको सणभणङ्ञजक ऩयीक्षणको 
प्रङ्झतिेदन छरपरको रणङ्झग सङ्झभङ्झतरे सणधणयणसबण सभक्ष ऩेश   गनेछ। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको सणभणङ्ञजक ऩयीक्षण 
प्रङ्झतिेदन छरपर गयी सणधणयणसबणरे आिश्मकतण अनङ्टसणय सङ्झभङ्झतरणई 
ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ। 

(४) मस दपण फभोङ्ञजभको सणभणङ्ञजक ऩयीक्षण प्रङ्झतिेदनको एक 
प्रङ्झत सम्फङ्ञन्धत सिकणयी सॊथथणरे यङ्ञजष्ट्रणय िण यङ्ञजष्ट्रणयफणट अङ्झधकणय प्रणप्त 
अङ्झधकणयी सभक्ष ऩेश गनङ्टा ऩनेछ। 

119. सिकणयी ङ्ञशक्षण् (१) नेऩणर सयकणय िण प्रदेश सयकणयरे ङ्जिद्यणरम 
तिको ऩणठ्यक्रभभण आधणयबतू सिकणयी ज्ञणन सभणिेश गनङ्टाकण सणथै 
सिकणयी ङ्जिद्यणरम य ङ्जिश्वङ्जिद्यणरम अन्तगात सिकणयी सॊकणम िण 
ङ्ञशक्षणरम (थकङ्ट र अप कोअऩयेङ्जटब) थथणऩनण गना आिश्मक सिमोग 
गना सक्नेछ। 

(२) सिकणयी शैङ्ञक्षक ङ्जक्रमणकरणऩ स चणरन गने सिकणयी 
सॊथथण िण ङ्झनकणमको प्रभणणीकयण रगणमत सिकणयी ङ्ञशक्षण सम्फन्धी 
अन्म व्मिथथण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ।  

120. आङ्झथाक सिमोग गना निङ्टन:े सिकणयी सॊथथणको यकभ सदथम फणिेक अरु 
कसैरणई सणभणङ्ञजक कणमा िणिेक अन्म कणमाकण रणङ्झग आङ्झथाक सिमोग 
गना ऩणइने छैन। 

तय, मसयी सिमोग गदणा सणधणयणसबणको ङ्झनणाम अङ्झनिणमा 
िङ्टन ङ्टऩनेछ।  
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थऩङ्जिकयण् मस दपणको प्रमोजनको रणङ्झग सणभणङ्ञजक कणमा 
बन् नणरे ङ्ञशक्षण, थिणथथ्म, िणतणियण सॊयक्षण, भणनिीम सिणमतण, सिकणयीतण 
प्रिद्धान सम्फन्धी कणमारणई जनणउॉछ। 

121. अन्तय सिकणयी कणयोफणय गना सक्ने्  (१) मस ऐनभण अन्मत्रण जङ्टनसङ्टकै 
कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन सिकणयी सॊथथणिरूरे एक आऩसभण अन्तय 
सिकणयी कणयोफणय गना सक्नछेन।् 

(२) अन्तय सिकणयी कणयोफणय सम्फन्धी प्रङ्जक्रमण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
िङ्टनेछ। 

122. प्रोत्सणिन गना सङ्जकने्  सिकणयी के्षत्रणको प्रिद्धानकण रणङ्झग उारेखनीम 
मोगदणन गने व्मङ्ञक्त सिकणयी सॊथथण िण अन्म ङ्झनकणमरणई तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ प्रोत्सणिन गना सङ्जकनेछ।  

123. कय सम्फन्धी व्मिथथण् कय सम्फन्धी ब्मिथथण प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ 
िङ्टनेछ। 

124. ठेक्कणऩिण ङ्छदन निङ्टन:े सिकणयी सॊथथणरे आफ्नो सङ्झभङ्झतको कङ्ट नै स चणरक 
िण रेखण सङ्टऩङ्चयिेक्षण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक िण सदथम िण आफ्नो 
कभाचणयीरणई सो सिकणयी सॊथथणको ठेक्कणऩिण ङ्छदन िङ्टदैन। 

125. ङ्जिबणगीम कणयफणिी िङ्टने्  मो ऐन य मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभभण 
उारेङ्ञखत अङ्झधकणयको फदनीमतऩूणा प्रमोग गने कभाचणयीरणई प्रचङ्झरत 
कणनून फभोङ्ञजभ ङ्जिबणगीम कणयफणिी िङ्टनेछ।  

126. सयकणयी फणॉकी सयि असूर उऩय िङ्टन:े कङ्ट नै सिकणयी सॊथथणरे प्रणप् त 
गयेको सयकणयी अनङ्टदणन िण कङ्ट नै सेिण सङ्टङ्जिधण दङ्टरुऩमोग गयेको ऩणइएभण 
प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ सयकणयी फणॉकी सयि असूर उऩय गङ्चयनेछ।  

127. कम्ऩनी सम्फन्धी प्रचङ्झरत ऐन रणगू निङ्टन े : मस ऐन अन्तगात दतणा 
बएको सिकणयी सॊथथणको िकभण कम्ऩनी सम्फन्धी प्रचङ्झरत ऐन  रणगू 
िङ्टने  छैन।  
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128. प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ कणयफणिी गना िणधण नऩने : मस ऐनभण 
रेङ्ञखएको कङ्ट नै कङ्ट यणरे कङ्ट नै व्मङ्ञक्तउऩय प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ 
अदणरतभण भङ्टद्दण चरणउन फणधण ऩङ्टर् मणएको भणङ्झनने छैन। 

129. सम्ऩङ्ञत्त शङ्टद्धीकयण ङ्झनिणयण सम्फन्धी कणनङ्टनी व्मिथथणको ऩणरनण गनङ्टाऩने् 
सिकणयी सॊथथणरे सम्ऩङ्ञत्त शङ्टद्धीकयण ङ्झनिणयण सम्फन्धी नेऩणर कणनूनभण 
बएकण व्मिथथणकण सणथै तत्सम्फन्धभण जणयी भणऩदण्ड य नेऩणर यणष्ट्र 
फैनको ङ्जित्तीम इकणईफणट जणयी बएकण ङ्झनदेशनिरूको ऩणरनण गनङ्टा  
ऩनेछ।  

130. ङ्झनमभ, भणऩदण्ड एिभ ् ङ्झनदेङ्ञशकण फनणउन े अङ्झधकणय् मो ऐनको उद्दशे्म 
कणमणान्िमन गनाकण रणङ्झग प्रदेश सयकणयरे आिश्मक ङ्झनमभ, भणऩदण्ड 
एिभ ्ङ्झनदेङ्ञशकणिरू फनणउन सक्नेछ।   

131. फचणउ् सिकणयी ऐन, २०७४ फभोङ्ञजभ बए गयेकण कणभ कणयफणिी मसै 
ऐन फभोङ्ञजभ बएको भणङ्झननछे। 
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कणणारी प्रदेश प्रसणयण ऐन, २०७५ 

प्रभणणीकयण य प्रकणशन ङ्झभङ्झत 

२०७६/०२/१४ 

 
सम्ित ्२०७६ सणरको ऐन नॊ. ३ 

कणणारी प्रदेश प्रसणयण सम्फन्धभण कणनूनी व्मिथथण गना फनकेो ऐन 

 
प्रथतणिनण: कणणारी प्रदेशङ्झबत्रण ङ्झनष्ट्ऩक्ष, थितन्त्रण एिॊ सभणचणय, सूचनण य 
भनोयञ्जनको ऩिङ्टॉचरणई जनतण सभक्ष ङ्जिथतणय गना येङ्झडमो, एप. एभ. तथण 
टेङ्झरङ्झबजनको अनङ्टभङ्झत, स चणरन, निीकयण य ङ्झनमभनकण रणङ्झग आिश्मक 
कणनूनी व्मिथथण गना िणछनीम बएकोरे, 

नेऩणरको सॊङ्जिधणन फभोङ्ञजभ प्रदेश सबणरे मो ऐन फनणएको छ। 

१. सॊङ्ञक्षप्त नणभ य प्रणयम्ब: (१) मस ऐनको नणभ “कणणारी प्रदेश प्रसणयण 

ऐन, २०७५” यिेको छ। 

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रणयम्ब िङ्टनेछ। 

२. ऩङ्चयबणवण : ङ्जिवम िण प्रसङ्गरे अको अथा नरणगेभण मस ऐनभण,- 
(क) “इजणजतऩत्रण” बन् नणरे कणमाक्रभ प्रसणयण गनाको रणङ्झग मस 

ऐनफभोङ्ञजभ ङ्छदइने प्रसणयण इजणजत ऩत्रण य कणमाक्रभ 
उत्ऩणदन सभेतरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ख) “कणमाक्रभ” बन् नणरे श्रव्म िण श्रव्मदृश्मको भणध्मभद्वणयण 
प्रसणयण िङ्टने जङ्टनसङ्टकै ङ्जकङ्झसभको कणमाक्रभरणई सम्झनङ्ट 
ऩछा। 

(ग) “केफङ्टर” बन् नणरे कङ्ट नै ङ्झनङ्ञित प्रसणयण केन्रफणट तणयको 
भणध्मभद्वणयण प्रसणयण सणभ मुीिरू ङ्जिङ्झबङ्ङ  मुणिक, सदथम िण 
उऩबोक्तण सभक्ष ऩङ्टर् मणउने प्रङ्जिङ्झध सम्झनङ्ट ऩछा। 
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(घ) “तोङ्जकएको” िण“ तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बन् नणरे मस ऐन 
अन्तगात फनकेो ङ्झनमभभण तोङ्जकएको िण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ङ) “प्रदेश सयकणय” बन् नणरे कणणारीप्रदेश सयकणय सम्झनङ्ट 
ऩछा। 

(च)  “प्रसणयक” बन् नणरे प्रसणयक सॊथथणकण सॊचणरक, 
व्मिथथणऩक तथण कणमाक्रभ प्रथतोतणरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(छ) “प्रसणयण सॊथथण” बन् नणरे मस ऐनफभोङ्ञजभ कणमाक्रभ 
प्रसणयण गना इजणजतऩत्रण प्रणप्त व्मङ्ञक्त िण सॊगङ्छठत सॊथथण 
सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ज) “ङ्जिक्िेन्सी भोडङ्टरेशन प्रसणयण प्रणणरी” बन् नणरे ङ्जिक्िेन्सी 
भोडङ्टरेशन प्रसणयण प्रङ्जिङ्झध प्रमोग गयी प्रसणयण सॊथथणरे 
येङ्झडमो, एप. एभ. य टेङ्झरङ्झबजन प्रङ्जिङ्झधकणरणङ्झग तोङ्जकएको 
च्मणनरफणट गङ्चयएको प्रसणयण सम्झनङ्ट ऩछा। 

(झ) “ब–ूउऩ मुि प्रसणयण केन्र (अथा थटेशन)” बन् नणरे 
थमणटेरणईट भणपा त ् प्रसणयण कणमाक्रभ आदणन प्रदणन गना 
ऩथृ्िीको धयणतरभण थथणऩनण गङ्चयने केन्र (थटेशन) सम्झनङ्ट 
ऩछा। 

(ञ) “भन्त्रणणरम” बन् नणरे आन्तङ्चयक भणङ्झभरण तथण कणनून 
भन्त्रणणरम सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ट) “थमणटेरणइट” बन् नणरे ङ्जिङ्झबङ्ङ प्रसणयण सणभ मुी प्रणप्त गना 
िण अन्मत्रण ऩठणउनको रणङ्झग अन्तङ्चयक्षभण अिङ्ञथथत ब-ू
उऩ मुि सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ठ) “प्रसणयण सेिण” बन् नणरे येङ्झडमो, एप.एभ. य टेङ्झरङ्झबजनकण 
भणध्मभफणट आभ जनतणरे जणनकणयी ऩणउन सक्न े गयी 
प्रसणयण गङ्चयने सेिणरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 
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(ड) “कणमाक्रभ उत्ऩणदन” बन् नणरे प्रसणयण िण सणिाजङ्झनक गना 
इजणजत प्रणप्त सॊथथणफणट जनचेतनण य भनोयञ्जनकण रणङ्झग 
उत्ऩणदन गङ्चयएको श्रव्म िण श्रव्म दृष्ट्म सणभ मुीरणइ 
सम्झनङ्ट ऩछा य सो शव्दरे येङ्झडमो, एप. एभ. य 
टेङ्झरङ्झबजनरे प्रसणयण गना ङ्जिकणस गयेको सणभ मुीरणई 
सभेत जनणउॉछ।  

३.प्रसणयण अनङ्टभङ्झत, स चणरन ,प्रसणयण, येखदेख य ङ्झनमभन: प्रदेशङ्झबत्रण कणमाक्रभ 
स चणरन गने येङ्झडमो, एप.एभ. टेङ्झरङ्झबजनको अनङ्टभङ्झत, स चणरन, येखदेख, 
य ङ्झनमभन सम्फन्धी व्मिथथण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ।  

४.इजणजतऩत्रण नङ्झरई प्रसणयण गना निङ्टन:े कसैरे ऩङ्झन मस ऐनफभोङ्ञजभ 
इजणजतऩत्रण नङ्झरई कणमाक्रभ प्रसणयण गनङ्टा िङ्टॉदैन। 

५.इजणजतऩत्रणको रणङ्झग ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट ऩने: प्रदेशङ्झबत्रण येङ्झडमो, एप.एभ. य 
टेङ्झरङ्झबजन स चणरन गना चणिने व्मङ्ञक्त िण सॊथथणरे तोङ्जकएको अङ्झधकणयी 
सभक्ष ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

६.ङ्झनिेदन सणथ सॊरग्न गनङ्टाऩने कणगजणत: दपण ५फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत ङ्झरन 
चणिने व्मङ्ञक्त िण सॊथथणरे ङ्झनिेदन ऩेश गदणा देिणमको कणगजणत सॊरग्न 
गनङ्टाऩनेछ:- 

(क) येङ्झडमो िण एप.एभ.िण टेङ्झरङ्झबजन स चणरनको आङ्झथाक, 
प्रणङ्जिङ्झधक तथण व्मिसणङ्जमक क्षेत्रणको ङ्जिथततृ अध्ममन 
प्रङ्झतिेदन, 

(ख) सॊथथण दतणाको प्रभणणऩत्रण तथण सम्फङ्ञन्धत सॊथथणको ङ्जिधणन 
य सचालणरकिरूको नेऩणरी नणगङ्चयकतण प्रभणणऩत्रणको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

(ग) तोङ्जकएफभोङ्ञजभको ङ्झनिेदन दथतङ्टय, 
(घ) प्रसणयण केन्र यिने ठणउॉको चणयङ्जकारण ङ्जिियण य नक्सण 

सङ्जितको ङ्जिियण, 
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(ङ) प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ अन्म ङ्झनकणमफणट सिभङ्झत िण 
इजणजत ङ्झरनङ्टऩने बएभण सो को कणगजणतिरू। 

७.इजणजतऩत्रण ङ्छदन सङ्जकन:े (१) दपण ५ फभोङ्ञजभ प्रणप्त ङ्झनिेदनउऩय 
भन्त्रणणरमको स चणय िेने भिणशणखणरे आिश्मक जणॉचफङ्टझ गयी इजणजतऩत्रण 
ङ्छदन तोङ्जकएकण शतािरू ऩणरनण गने गयी कणमाक्रभ प्रसणयण गना तोङ्जकएको 
दथतङ्टय ङ्झरईतोङ्जकएफभोङ्ञजभ इजणजतऩत्रण ङ्छदनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ इजणजतऩत्रण ङ्छदन नसङ्जकने बएभण सो 
को आधणय य कणयण खङ्टरणई इजणजतऩत्रण ङ्छदन े म्मणद सभणप्त बएको सणत 
ङ्छदनङ्झबत्रण ङ्झनिेदकरणई ङ्झरङ्ञखत जणनकणयी ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

(३) उऩदपण (२)फभोङ्ञजभको जणनकणयीउऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने ऩक्षरे 
भन्त्रणणरम सभक्ष ऩङ्टनयणिरोकनको रणङ्झगङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नछे। 

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदन उऩय भन्त्रणणरमरे एक 
भङ्जिनण ङ्झबत्रण आिश्मक जणॉचफङ्टझ गयी ङ्झनणाम गनङ्टाऩनेछ।  

(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ भन्त्रणणरमरे गयेको ङ्झनणाम अङ्ञन्तभ 
िङ्टनेछ ।  

८.प्रसणयण गनङ्टाऩूिा ङ्जिियण ऩेश गनङ्टाऩने: दपण (७) फभोङ्ञजभको इजणजतऩत्रण 
प्रणप्त गयेको एक िवाङ्झबत्रणभण प्रसणयण सम्फन्धी कणभको प्रणयम्ब गनङ्टाऩने छ य 
त्मथतो कणमा प्रणयम्ब िङ्टन ङ्टअङ्ञघ प्रसणयण प्रणयम्ब िङ्टने ङ्छदन, प्रसणयण गङ्चयने दैङ्झनक 
सभमतणङ्झरकण य कणमाक्रभको ङ्जिियणसभेत तोङ्जकएको अङ्झधकणयी सभक्ष ऩेश 
गनङ्टाऩनेछ। 

९.प्रसणयण केन्रको थथणऩनण सम्फन्धी ङ्जिशवे व्मिथथण: (१) कङ्ट नै व्मङ्ञक्त िण 
सॊगङ्छठत सॊथथण िण सॊमङ्टक्त रगणनीभण व्मङ्ञक्त िण सॊगङ्छठत सॊथथणरे 
टेङ्झरङ्झबजनसम्फन्धी प्रसणयण केन्र थथणऩनण गयी कङ्ट नै कणमाक्रभ प्रसणयण गना 
चणिेभण इजणजतऩत्रणकोरणङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभ कणगजणत सॊरग्न गयी 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभको ढणॉचणभण तोङ्जकएफभोङ्ञजभको दथतङ्टय फङ्टझणई ङ्झनिेदन 
ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  
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(२) उऩदपण(१) फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदन ऩना आएभण भन्त्रणणरमको 
स चणय िेने भिणशणखणरे उक्त ङ्झनिेदनउऩय आिश्मक जणॉचफङ्टझ गयी 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभको दथतङ्टयतथण शतािरू ऩणरनण गनेगयी अनङ्टभङ्झत ङ्छदन 
सक्नेछ। 

(३)उऩदपण (१) य (२) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बएतणऩङ्झन 
प्रदेश सयकणयरे येङ्झडमो, एप.एभ. तथण टेङ्झरङ्झबजन स चणरन गना चणिेभण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभको कणमाङ्जिङ्झध ऩूयण गयी स चणरन गना सक्नेछ।  

१०.निीकयण सम्फन्धी व्मिथथण: (१) प्रसणयण गने सॊथथण िण व्मङ्ञक्तरे प्रणप्त 
इजणजतऩत्रणको प्रत्मेक आङ्झथाक िवाभण नङ्जिकयण गनङ्टाऩनेछ य 
निीकयणसम्फन्धी शतािरू य सो फणऩत फङ्टझणउनङ्ट ऩने शङ्टाक य दथतङ्टय 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

(२) मो ऐन प्रणयम्ब िङ्टन ङ्ट बन्दण अगणडी प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ 
प्रसणयण गना मस प्रदेशभण इजणजतऩत्रण ऩणएकण प्रसणयण गने सॊथथणरे मसै 
ऐन फभोङ्ञजभ इजणजत ऩणएको भणङ्झननेछ य त्मथतण सॊथथणरे मो ऐन प्रणयम्ब 
बएऩङ्झछ तोङ्जकएफभोङ्ञजभ नङ्जिकयण गनङ्टाऩनेछ। 

(३) अन्म प्रदेशभण प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ प्रसणयण इजणजत 
ङ्झरई कणमाक्रभ प्रसणयण गयेकण सॊथथणरे प्रदेशभण सभेत ट्रणन्सङ्झभटय 
रगणमतकण उऩकयण यणङ्ञख छङ्ट िै ङ्चयरे थटेशन थथणऩनण गयी कणमाक्रभ 
प्रसणयण गयेभण त्मथतण प्रसणयण सॊथथणरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको शता ऩणरनण 
गनङ्टा ऩनेछ। 

११.प्रसणयण गना निङ्टने्  १) नेऩणरको सणिाबौभसत्तण, बौगोङ्झरक अखण्डतण, 
यणङ्जष्ट्रमतण िण सॊघीम इकणई फीचको सम्फन्ध िण ङ्जिङ्झबङ्ङ जणत,जणती, धभा 
िण सम्प्रदणम फीचको सङ्ट-सम्फन्धभण खरर ऩने, यणज्मरोि, गणरी फेइज्जती 
िण अदणरतको अििेरनण िङ्टने िण अऩयणध गना प्रोत्सणिन गने िण 
सणिाजङ्झनक ङ्ञशिणचणय, नैङ्झतकतणको प्रङ्झतकूर कणमा गने, श्रभप्रङ्झत अििेरनण 
गने य जणतीम छङ्टिणछङ्टत एिॊ रैङ्जङ्गक ङ्जिबेदरणई प्रोत्सणिन गने कणमाक्रभ 
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उत्ऩणदन िण प्रसणयण गयेभण त्मथतो सॊथथण िण व्मङ्ञक्तरणई प्रदेश सयकणयरे 
योक रगणउन सक्नछे। 

१२.कणमाक्रभ उत्ऩणदन तथण प्रसणयण: प्रसणयण सॊथथणरे कङ्ट नै कणमाक्रभको 
उत्ऩणदन तथण प्रसणयण गदणा देिणमकण कङ्ट यणरणई प्रणथङ्झभकतण ङ्छदनङ्टऩनेछ्– 

(क) शणङ्ञन्त सङ्टयक्षण, कणनूनी सचेतनण, भणनि अङ्झधकणय य 
सङ्टशणसन सम्फन्धी कणमाक्रभिरू, 

(ख) प्रदेशथतयकण कृङ्जव, ङ्ञशक्षण, उद्योग, िणङ्ञणज्म, ङ्जिज्ञणन य 
प्रङ्जिङ्झध, थिणथथ्म तथण सयसपणइ, ऩङ्चयिणय ङ्झनमोजन य 
ऩमाटन, िन तथण  िणतणियण सॊयक्षण जथतण ङ्जिकणसभूरक 
कणमाक्रभिरू, 

(ग) प्रदेशङ्झबत्रणकण सफै जणङ्झत, बणवण, िगा, क्षेत्रण तथण धणङ्झभाक 
सम्प्रदणम फीच सभणनतण, आऩसी सद\बणि य सणभन्जथमतण 
अङ्झबिृङ्जद्ध गने ङ्जकङ्झसभकण कणमाक्रभिरू, 

(घ) प्रदेशङ्झबत्रणकण  ङ्जिङ्झबङ्ङ बणवण य सॊथकृङ्झतको उत्थणनभण 
सिमोग ऩङ्ट¥मणउने कणमाक्रभिरू, 

(ङ) यणङ्जष्ट्रम ङ्जित य यणङ्जष्ट्रम एकतणभण अङ्झबफङृ्जद्ध गयणउन े
ङ्जिवमकण कणमाक्रभिरू, 

(च) यणङ्जष्ट्रम चेतनण तथण नैङ्झतक जणगयण फङृ्जद्ध गने ङ्जिवमकण 
कणमाक्रभिरू, जनतणभण सणभणङ्ञजक चेतनण फढणउने य 
प्रजणतणङ्ञन्त्रणक भूाम, भणन्मतण एिॊ सॊथकणयको ङ्जिकणस 
गयणउने ङ्जकङ्झसभकण कणमाक्रभिरू, 

(छ) नेऩणर य ङ्झछभेकी भङ्टरङ्टक तथण ङ्झभत्रणयणष्ट्रिरूसॉगको 
सम्फन्धभण प्रङ्झतकूर प्रबणि नऩणने ङ्जिवमकण कणमाक्रभिरू, 

(ज) यणष्ट्ररे अङ्ञततमणय गयेको ऩययणष्ट्र नीङ्झतसम्फन्धी 
कणमाक्रभिरू, 
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(झ) भनोयञ्जनणत्भक तथण प्रदेशङ्झबत्रणको रोकगीत य रोक 
सॊथकृङ्झतको प्रफद्धान तथण सम्फद्धान िङ्टने कणमाक्रभिरू, 

(ञ) यणङ्जष्ट्रम तथण अन्तयणाङ्जष्ट्रम थतयभण बए गयेकण भित्िऩूणा 
गङ्झतङ्जिङ्झधिरू। 

१३.ङ्जिज्ञणऩन प्रसणयण गना निङ्टन:े (१) दपण 1२ भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको 
बएतणऩङ्झन कसैरे ऩङ्झन देिणमको कङ्ट यणिरूको  ङ्जिज्ञणऩन प्रसणयण गना गयणउन 
ऩणउने छैन। 

(क) गरत य भ्रणभक तथ्म यणखेय यणजनैङ्झतक दर, व्मङ्ञक्त, सॊथथण, 
सभङ्टदणम रगणमत रणई प्रङ्झतकूर असयऩने ङ्जिवमकण 
कङ्ट यणिरू,  

(ख) अङ्ञश्लर ङ्जकङ्झसभकण सणभ मुीिरू, 

(ग) ङ्जिॊसणरणई प्रोत्सणिन िङ्टन े गयी सॊघीम, प्रदेश य थथणनीम 
सयकणयकण ङ्झनमङ्झभत कणभरणई फणधण अियोध ऩङ्टर् मणउन े
सणभ मुीिरू, 

(घ) जनभणनसभण बम तथण आतन ऩैदण गने प्रकृङ्झतकण 
सणभ मुीिरू, 

(ङ) नेऩणरको असॊरग्न ऩययणष्ट्र नीङ्झत ङ्जिऩयीतकण कङ्ट यणिरू, 

(च) कङ्ट नै ऩङ्झन जणङ्झत, बणवण, धभा, सॊथकृङ्झत, ङ्झरङ्ग, िगा य 
ङ्जऩछङ्झडएको सभङ्टदणमरणई अऩव्मणतमण, अििेरनण, अऩभणङ्झनत, 
अिभूामन तथण उनीिरूफीचको ऩणयथऩङ्चयक सम्फन्धभण 
खररऩणने सणभ मुीिरू, 

(छ) सूतॉजन्म तथण भद्यऩणन जथतण थिणथथ्मभण प्रङ्झतकूर असय 
ऩणने सणभ मुीिरू, 

(ज) प्रदेश सयकणयरे प्रदेश यणजऩत्रणभण सूचनण प्रकणङ्ञशत गयी 
सभम-सभमभण तोङ्जकएकण अन्म कङ्ट यणिरू।  
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१४.प्रसणयकको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय: (१) प्रसणयकको कणभ, कताव्म य 
अङ्झधकणय देिणम फभोङ्ञजभको िङ्टनेछ:- 

(क) आपू सभक्ष प्रणप्त िङ्टन आएकण सूचनण, सभणचणय, रेख िण 
कणमाक्रभिरूको सत्मतणफणये आिश्मक छणनङ्झफन गयी 
ङ्झनधणाङ्चयत सभमभण प्रसणयण गने/गयणउन,े 

(ख) ङ्झनष्ट्ऩक्ष सभणचणयको सम्ऩणदन तथण प्रसणयण गने/गयणउन,े 

(ग) सणिाजङ्झनक सङ्टयक्षण, नैङ्झतकतण य सणभणङ्ञजक भमणादणभण आॉच 
आउने ङ्जकङ्झसभकण कणमाक्रभिरू नगने, नगयणउन,े 

(घ) कसैको चङ्चयत्रण ित्मण िण अऩभणन िङ्टने िण रैङ्जङ्गक ङ्जिॊसण 
िण ङ्जिबेदरणई फढिण ङ्छदन े प्रकृङ्झतकण सणभ मुी प्रसणयण 
नगने िण गना नरगणउन,े 

(ङ) रणऩयिणिी िण िेरचेक्र्मणइॉऩूिाक कङ्ट नै ऩङ्झन कङ्ट यणको 
प्रसणयण गना िण गयणउन निङ्टने, 

(च) गरत तथण भ्रणभक सभणचणय तथण अन्म सणभ मुीको 
सनरन तथण प्रसणयण गना, गयणउन निङ्टन,े 

(छ) तोङ्जकएफभोङ्ञजभ अन्म कणमा गने। 

१५.सजणम: (१) कङ्ट नै व्मङ्ञक्त िण सॊथथणरे मो ऐनको फयङ्ञखरणप िङ्टन े कङ्ट नै 
कणभ गयेभण प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ कणयफणिी गङ्चयनेछ।  

 तय त्मसयी कणयफणिी गनङ्टा अङ्ञघ त्मथतो प्रसणयण सॊथथण, 
प्रसणयक िण सम्फङ्ञन्धत अन्म व्मङ्ञक्तरणई आफ्नो सपणई ऩेश गना 
भनणङ्झसि भणङ्जपकको भौकण ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

१६.ऩङ्टनयणिेदन सम्फन्धभण: मस ऐनफभोङ्ञजभ प्रदेश सयकणय िण भन्त्रणणरम िण 
तोङ्जकएको अङ्झधकणयीरे ङ्छदएको आदेश िण सजणमउऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने ऩक्षरे 
ऩैंतीसङ्छदनङ्झबत्रण ङ्ञजारणअदणरतभण ऩङ्टनयणिेदन गना सक्नेछ । 
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१७.प्रसणयण सॊथथणको सङ्टयक्षण: प्रसणयण सॊथथणभण िङ्टरदङ्गण िण अशणङ्ञन्तफणट कङ्ट नै 
ङ्जकङ्झसभको िणनी नोक्सणनी िङ्टने सम्बणिनण छ बङे्ङ जणनकणयी प्रणप्त बएभण 
प्रदेश सयकणयरे त्मथतो ठणउॉभण आिश्मक सङ्टयक्षणको प्रफन्ध गनेछ। 

१८.अङ्झधकणय प्रत्मणमोजन: भन्त्रणणरमरे भन्त्रणणरमभण ङ्झनङ्जित अङ्झधकणयभध्मे कङ्ट नै 
िण सफै अङ्झधकणय कङ्ट नै अङ्झधकणयी िण ङ्झनकणमरे प्रमोग गने गयी प्रत्मणमोजन 
गना सक्नेछ। 

१९.ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशकण, कणमाङ्जिङ्झध तथण भणऩदण्ड फनणउन ेअङ्झधकणय: मस ऐनको 
उद्देश्म कणमणान्िमन गना प्रदेश सयकणयरे आिश्मक ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशकण, 
कणमाङ्जिङ्झध तथण भणऩदण्ड फनणउन सक्नछे। 
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प्रदेश रोक सेिण आमोग ऐन, २०७५ 

प्रभणणीकयण य प्रकणङ्ञशत ङ्झभङ्झत 

२०७६/०२/२६ 
सॊशोधन      
प्रदेश रोक सेिण आमोग (ऩङ्जिरो सॊशोधन)  ऐन, २०७७   
             २०७७/०३/१८ 

सम्ित ्२०७६ सणरको ऐन नॊ. ०४ 
प्रदेश रोक सेिण आमोगको गठन, कणभ, कताव्म य अङ्झधकणयको 

सम्फन्धभण व्मिथथण गना फनकेो ऐन  
 

प्रथतणिनण् प्रदेश ङ्झनजणभती सेिण, प्रदेश प्रियी सेिण, प्रदेश सबण सेिण, प्रदेश अन्म 
सयकणयी सेिण, प्रदेश सॊगङ्छठत सॊथथणको सेिण य थथणनीम सेिणको ऩदभण उऩमङ्टक्त 
उम्भेदिणय छनौटभण थिच्छतण तथण ङ्झनष्ट्ऩक्षतण कणमभ गयी मोग्मतण प्रणणरीरणई 
प्रिद्धान गदै सणिाजङ्झनक प्रशणसनरणई सक्षभ, सङ्टदृढ य सेिणभङ्टखी फनणउन तथण 
प्रदेश रोक सेिण आमोगको गठन, कणभ, कताव्म य अङ्झधकणयको व्मिथथण गना 
िणछनीम बएकोरे, 

 कणणारी प्रदेश सबणरे मो ऐन फनणएको छ। 

 

 

ऩङ्चयच्छेद–१ 

प्रणयङ्ञम्बक 

 

1. सॊङ्ञक्षप्त नणभ य प्रणयम्ब् (१) मस ऐनको नणभ “प्रदेश रोक सेिण आमोग ऐन, 

२०७५” यिेको छ। 

(२) मो ऐन तङ्टरून्त प्रणयम्ब िङ्टनेछ। 

(३) मो ऐन कणणारी प्रदेशबय रणगू िङ्टनेछ। 

2. ऩङ्चयबणवण् ङ्जिवम िण प्रसॊगरे अको अथा नरणगेभण मस ऐनभण,– 
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(क) “अङ्ञततमणयिणरण” बन् नणरे कणनूनफभोङ्ञजभ प्रदेश सेिणको 
ऩदभण ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गना िण ङ्जिबणगीम सजणम गना सक्न े
अङ्झधकणयी सम्झनङ्ट ऩछा। 

(b) “अध्मक्ष” बन् नणरे प्रदेश रोक सेिण आमोगको अध्मक्ष 
सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ग) “आमोग” बन् नणरे सॊङ्जिधणनको धणयण २४४ फभोङ्ञजभको 
प्रदेश रोक सेिण आमोग सम्झनङ्ट ऩछा। 

(घ)  नङ्ञजककण “नणतेदणय” बन् नणरे प्रणकृङ्झतक व्मङ्ञक्तको फणफङ्ट, 
आभणको चणय ऩङ्टथतण ङ्झबत्रणको नणतेदणय सम्झनङ्ट ऩछा।सो 
शब्दरे सणसङ्ट ससङ्टयण, ऩङ्झत, ऩत्नी तथण छोयण–छोयी, दणजङ्ट–बणई, 

ङ्छददी–फङ्जिनी, बणउज–ूफङ्टिणयी, आभणज,ू नन्द, जेठणजङ्ट, देिय, 
जेठणनी, देउयणनी, कणकण–कणकी, ठूरोफङ्टफण–ठूरीआभण, 
सणनणफण–सणनीआभण, बङ्झतजण–बङ्झतजी, बणञ्जण–बणञ्जी, ङ्झबनणजङ्ट–
ज्िणइ, भणभण–भणइज,ू पङ्ट ऩङ्ट–पङ्ट ऩणजू, जेठी सणसू, सणढङ्ट दणइ, 

सणढङ्ट बणइ, सणरण–सणरी, ङ्झभत, ङ्झभङ्झतङ्झन, धभाऩ ङ्टत्रण, धभाऩ ङ्टत्रणी य 
ङ्झतनकण छोयणछोयी सभेतरणई सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ङ) “प्रदेश अन्म सयकणयी सेिण” बन् नणरे प्रदेश ङ्झनजणभती 
सेिण य प्रदेश प्रियी सेिण फणिेककण प्रदेश कणनून 
फभोङ्ञजभ गठन बएकण अन्म सयकणयी सेिण सम्झनङ्ट 
ऩछा।  

(च) “प्रदेश ङ्झनजणभती सेिण” बन् नणरे प्रदेश प्रियीको सेिण य 
प्रदेश अन्म सयकणयी सेिण तथण प्रदेश ङ्झनजणभती सेिण 
िोइन बनी प्रदेश कणनूनद्वणयण तोङ्जकएको सेिण फणिेकको 
प्रदेश सयकणयको सेिण सम्झनङ्ट ऩछा। 

                                                           
 ऩहिऱो संशोधनद्धारा सच्याइएको। 
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(छ) “प्रदेश प्रियी सेिण” बन् नणरे प्रदेश कणनूनद्वणयण गठन 
बएको प्रदेश प्रियी सेिणरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ज) “प्रदेश सबण” बन् नणरे सॊङ्जिधणनको धणयण १७५ 
फभोङ्ञजभको प्रदेश सबण सम्झनङ्ट ऩछा। 

(झ) “प्रदेश सेिणकण ऩद” बन् नणरे प्रदेश ङ्झनजणभती सेिण, प्रदेश 
अन्म सयकणयी सेिण, प्रदेश सॊगङ्छठत सेिण, प्रदेश प्रियी 
सेिण य थथणनीम सेिणको ऩद सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ञ) “प्रदेश सॊगङ्छठत सॊथथण” बन् नणरे प्रदेश ङ्जिश्वङ्जिद्यणरम सेिण 
य प्रदेश ङ्ञशक्षक सेिण आमोग फणिेककण ऩचणस प्रङ्झतशत 
िण सोबन्दण फढी शेमय िण जणमजेथणभण प्रदेश सयकणयको 
थिणङ्झभत्ि िण ङ्झनमन्त्रणण बएको सॊथथणन, कम्ऩनी, फैन, 

सङ्झभङ्झत िण प्रदेश कणनूनफभोङ्ञजभ थथणङ्जऩत िण प्रदेश 
सयकणयद्वणयण गङ्छठत आमोग, सॊथथणन, प्रणङ्झधकयण, ङ्झनगभ, 

प्रङ्झतष्ठणन, फोडा, केन्र, ऩङ्चयवद य मथतै प्रकृङ्झतकण अन्म 
सङ्गङ्छठत सॊथथण सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ट) “प्रदेश सबण सेिण” बन् नणरे प्रदेश कणनूनद्वणयण गङ्छठत 
प्रदेश सबण सेिण सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ठ) “रोक सेिण आमोग” बन् नणरे सॊङ्जिधणनको धणयण २४२ 
फभोङ्ञजभको रोक सेिण आमोग सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ढ) “सदथम” बन् नणरे प्रदेश रोक सेिण आमोगको सदथम 
सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ण) “थथणनीम सयकणयी सेिण” बन् नणरे सॊङ्जिधणनको धणयण २८५ 
को उऩधणयण (३) फभोङ्ञजभ कणनूनद्वणयण गठन िङ्टन े
थथणनीम सेिण सम्झनङ्ट ऩछा। 
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(त) “थथणनीम तिको सङ्गङ्छठत सॊथथणको सेिण" बन् नणरे 
थथणनीम तिभण थथणनीम कणनून फभोङ्ञजभ गठन बएकण 
थथणनीम तिको सङ्गङ्छठत सॊथथणको सेिण सम्झनङ्ट ऩछा। 

(थ) “सॊङ्जिधणन” बन् नणरे नेऩणरको सॊङ्जिधणन सम्झनङ्ट ऩछा। 

 

ऩङ्चयच्छेद–२ 
प्रदेश रोक सेिण आमोग 

 

3. प्रदेश रोक सेिण आमोगको गठन् (१) कणणारी प्रदेशभण प्रदेश रोकसेिण 
आमोग यिनेछ जसभण एकजनण भङ्जिरण िङ्टनेगयी अध्मक्ष सङ्जित फङ्जढभण 
तीनजनण सदथम यिनछेन।् 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभकण अध्मक्ष तथण सदथमको ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको 
रणङ्झग प्रदेश प्रभङ्टख सभक्ष ङ्झसपणङ्चयस गना देिणम फभोङ्ञजभको एक ङ्झसपणङ्चयस 
सङ्झभङ्झत यिनेछ्– 

 (क) भङ्टतमभन्त्रणी, प्रदेश सयकणय    –अध्मक्ष 

 (ख) प्रदेश सबणकण सबणभङ्टख   –सदथम 

 (ग) प्रदेश सबणकण प्रभङ्टख ङ्जिऩक्षी दरको नतेण– सदथम  
(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको ङ्झसपणङ्चयस सङ्झभङ्झतरे सभणनङ्टऩणङ्झतक 

सभणिेशी ङ्झसद्धणन्तकण आधणयभण अध्मक्ष य सदथमको ऩदभण ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको रणङ्झग 
ङ्झसपणङ्चयस गनङ्टा ऩनेछ ङ्झसपणङ्चयसको ङ्झनणाम गदणा सिासम्भत िङ्टन नसकेभण 
फिङ्टभतको आधणयभण ङ्झनणाम गना सङ्जकनेछ। 

(४) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको ङ्झसपणङ्चयसको आधणयभण 
प्रदेश प्रभङ्टखरे अध्मक्ष य सदथमको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनेछ। 

(५) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको ङ्झसपणङ्चयस सङ्झभङ्झतभण प्रभङ्टख सङ्ञचिरे 
सदथम सङ्ञचिको रूऩभण कणभ गनेछ।  
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(६) देिणमको मोग्मतण बएको नेऩणरी नणगङ्चयक आमोगको अध्मक्ष 
िण सदथमको ऩदभण ङ्झनमङ्टङ्ञक्तकण रणङ्झग मोग्म िङ्टनछे्- 

(क) भणन्मतणप्रणप्त ङ्जिश्वङ्जिद्यणरमफणट थनणतकोत्तय उऩणङ्झध प्रणप्त 
गयेको, 

(ख) ङ्झनमङ्टङ्ञक्त िङ्टॉदणकण फखत कङ्ट नै यणजनीङ्झतक दरको सदथम 
नयिेको, 

(ग)  अध्मक्षको िकभण ऩैँतणरीस िवा य सदथमको िकभण 
ऩैँङ्झतस िवा ऩूयण बएको, 

(घ)  उच्च नैङ्झतक चङ्चयत्रण बएको। 

(७) आमोगकण सदथमिरू भध्मे कम्तीभण एकजनण सदथम फीस िवा 
िण सोबन्दण फढी अिङ्झधसम्भ 

कङ्ट नै सयकणयी सेिणभण यिी कम्तीभण 
यणजऩत्रणणङ्जनत प्रथभ शे्रणी िण एघणयौँ तिफणट सेिण ङ्झनिृत्त बएकण व्मङ्ञक्तिरू 
भध्मेफणट य फणॉकी सदथमिरू ङ्जिज्ञणन, प्रङ्जिङ्झध, करण, सणङ्जित्म, कणनून, 

जनप्रशणसन, सभणजशणस्त्र िण यणङ्जष्ट्रम जीिनकण अन्म क्षेत्रणभण शोध, अनङ्टसन्धणन, 

अध्मणऩन कणमा गयी तमणङ्झत प्रणप्त गयेकण व्मङ्ञक्तिरू भध्मेफणट ङ्झनमङ्टक्त 
िङ्टनेछन।् 

(८) अध्मक्ष य सदथमको ऩदणिङ्झध ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बएको ङ्झभङ्झतरे छ िवाको 
िङ्टनेछ।  

4. ऩद ङ्चयक्त िङ्टन े आधणय् (१) देिणमको आधणयभण आमोगको अध्मक्ष य 
सदथमको ऩद ङ्चयक्त िङ्टनेछ्- 

(क) ङ्झनजरे प्रदेश प्रभङ्टख सभक्ष ङ्झरङ्ञखत यणजीनणभण ङ्छदएभण, 
(ख) ङ्झनजको उभेय ऩैसठ्ठी िवा ऩूयण बएभण, 
(ग) उऩदपण (६) फभोङ्ञजभ ऩदभङ्टक्त बएभण, 
(घ) शणयीङ्चयक िण भणनङ्झसक अथिथथतणको कणयणरे सेिणभण 

यिी कणमासम्ऩणदन गना असभथा यिेको बनी प्रदेश 
                                                           
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत 
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सयकणयरे गठन गयेको भेङ्झडकर फोडारे ङ्छदएको 
ङ्झसपणङ्चयसको आधणयभण उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको 
सङ्झभङ्झतको ङ्झसपणङ्चयसभण प्रदेश प्रभङ्टखरे ऩदभङ्टक्त गयेभण, 

(ङ)  ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बएभण।  

(२) सॊङ्जिधणन य प्रचङ्झरत कणनूनको गम्बीय उारङ्घन गयेको, 
कणमाक्षभतणको अबणि िण खयणफ आचयण बएको िण इभणन्दणयीऩूिाक आफ्नो 
ऩदीम कताव्मको ऩणरनण नगयेको िण आचणय सॊङ्जितणको गम्बीय उारङ्घन 
गयेको कणयणरे आफ्नो ऩदीम ङ्ञजम्भेिणयी ऩूयण गना नसकेको बनी प्रदेश 
सबणकण तत्कणर कणमभ यिेकण सम्ऩूणा सदथमको एक चौथणई सदथमरे 
अध्मक्ष िण सदथम ङ्जिरुद्ध आयोऩको प्रथतणि ऩेश गना सक्ने छन।्  

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको आयोऩको प्रथतणि ऩेश बई दतणा 
बएभण त्मथतो प्रथतणिभण उङ्ञारङ्ञखत आधणय य कणयण ङ्जिद्यभणन बए नबएको 
सम्फन्धभण छणनङ्झफन गयी प्रङ्झतिेदन ऩेश गना प्रदेश सबणभण एक छणनङ्झफन 
सङ्झभङ्झत गठन गङ्चयनेछ। , 

(४) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ अध्मक्ष िण सदथमरणई जङ्टन कणयणको 
आधणयभण ऩदभङ्टक्त गना ङ्झनजउऩय प्रथतणि ऩेश गङ्चयएको िो सोिी कणयण य 
आधणय खङ्टरणई उऩदपण (३) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे आयोऩऩत्रण तमणय गयी 
अध्मक्ष िण सदथमरणई आफ्नो थऩिीकयण सङ्जितको सपणई ऩेश गने 
भनणङ्झसफ म्मणद ङ्छदई आयोऩऩत्रण ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभको म्मणदङ्झबत्रण अध्मक्ष िण सदथमरे 
थऩिीकयण ऩेश नगयेभण िण ऩेश गयेको थऩिीकयण उऩदपण (३) 
फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरणई भनणङ्झसफ नरणगेभण सङ्झभङ्झतरे सोिीफभोङ्ञजभ 
भूामणनन गयी उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको प्रथतणि उऩमङ्टक्त बए िण नबएको 
ङ्झनणाम गनेछ।  

(६) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे उऩदपण (५) फभोङ्ञजभ 
ऩदभङ्टक्त गने बनी ङ्छदएको ङ्झसपणङ्चयस सङ्जितको  प्रथतणि प्रदेश सबणभण 



 

309 

तत्कणर कणमभ यिेको सम्ऩूणा सदथम सॊतमणको दङ्टई ङ्झतिणइा फिङ्टभतरे ऩणङ्चयत 
गयेभण त्मथतो अध्मक्ष िण सदथम ऩदभङ्टक्त िङ्टनेछ।  

(७) उऩदपण (६) फभोङ्ञजभ ऩदभङ्टक्त बएको व्मङ्ञक्तरे त्मथतो ऩदफणट 
ऩणउने कङ्ट नै सङ्टङ्जिधण ङ्झरन य बङ्जिष्ट्मभण कङ्ट नै ऩङ्झन सणिाजङ्झनक ऩदभण ङ्झनमङ्टङ्ञक्त 
िण भनोङ्झनत िङ्टन सक्ने छैन। 

5. ऩङ्टन् ङ्झनमङ्टङ्ञक्त निङ्टने्  (१) आमोगकण अध्मक्ष तथण सदथमको ऩङ्टन् ङ्झनमङ्टङ्ञक्त 
िङ्टन सक्ने छैन य ङ्झनज कङ्ट नै ऩङ्झन सयकणयी सेिणभण ङ्झनमङ्टङ्ञक्तकण रणङ्झग  मुणह्य 
िङ्टने छैन । 

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन देिणमको 
अिथथणभण आमोगको अध्मक्ष य सदथम देिणमको ऩदभण ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको रणङ्झग 
 मुणह्य िङ्टन सक्ने छन:् 

(क)  सॊिैधणङ्झनक ङ्झनकणमको ऩदणङ्झधकणयीको ऩदभण ङ्झनमङ्टङ्ञक्त िङ्टन, 

(ख)  आमोगको सदथम अध्मक्ष ऩदभण  ङ्झनमङ्टक्त िङ्टन, 

(ग)  कङ्ट नै यणजनीङ्झतक ऩदभण िण कङ्ट नै ङ्जिवमको अनङ्टसन्धणन, 

जणॉचफङ्टझ िण छणनङ्जिन गने िण कङ्ट नै ङ्जिवमको अध्ममन 
िण अन्िेवण गयी यणम, भन्तव्म िण ङ्झसपणङ्चयस ऩेश गने 
कङ्ट नै ऩदभण ङ्झनमङ्टङ्ञक्त िङ्टन, 

(३) आमोगको सदथम सोिी आमोगको अध्मक्षभण ङ्झनमङ्टक्त िङ्टन े
बएभण ङ्झनजको ऩदणिङ्झध गणनण गदणा ङ्झनज सदथम बएको अिङ्झध सभेतरणई 
जोडी गणनण गङ्चयनेछ। 

6. आमोगको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय् (१) प्रदेश ङ्झनजणभती सेिणको ऩदभण 
ङ्झनमङ्टङ्ञक्तकण रणङ्झग उऩमङ्टक्त उम्भेदिणय छनौट गना ऩयीक्षण स चणरन गनङ्टा 
आमोगको कताव्म िङ्टनेछ।  

(२) प्रदेश ङ्झनजणभती सेिण, प्रदेश अन्म सयकणयी सेिण, सॊगङ्छठत 
सॊथथणको सेिण, थथणनीम सयकणयी सेिण य थथणनीम तिको सॊगङ्छठत सॊथथणको 
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सेिणको ऩदभण ऩदऩूङ्झताकण रणङ्झग ङ्झरईन ेङ्झरङ्ञखत ऩयीक्षण आमोगरे स चणरन 
गनेछ। 

(३) प्रदेश प्रियी, य अन्म प्रदेश सयकणयी सेिणकण ऩदभण फढङ्टिण गदणा 
अऩनणउनङ्ट ऩने सणभणन्म ङ्झसद्धणन्तको ङ्जिवमभण आमोगको ऩयणभशा ङ्झरनङ्ट 
ऩनेछ। 

(४) कङ्ट नै सॊगङ्छठत सॊथथणको सेिणकण कभाचणयीको सेिणको 
शतासम्फन्धी कणनून य त्मथतो सेिणकण ऩदभण फढङ्टिण य ङ्जिबणगीम कणयफणिी 
गदणा अऩनणउनङ्ट ऩने सणभणन्म ङ्झसद्धणन्तको ङ्जिवमभण आमोगको ऩयणभशा ङ्झरनङ्ट 
ऩनेछ। 

(५) प्रदेश सेिणको ऩदभण आमोगको ऩयणभशा ङ्जिनण थथणमी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त 
गङ्चयने छैन ।  

(६) देिणमकण ङ्जिवमभण आमोगको ऩयणभशा ङ्झरनङ्ट ऩनेछ्–  
(क) प्रदेश ङ्झनजणभती सेिणको शतासम्फन्धी कणनूनको  ङ्जिवमभण, 
(ख) प्रदेश ङ्झनजणभती सेिणको ऩदभण ङ्झनमङ्टङ्ञक्त, फढङ्टिण य ङ्जिबणगीम 

कणयफणिी गदणा अऩनणउनङ्ट ऩने ङ्झसद्धणन्तको ङ्जिवमभण, 
(ग) प्रदेश ङ्झनजणभती सेिणको ऩदभण छ भङ्जिनणबन्दण फढी 

सभमकण रणङ्झग ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गदणा उम्भेदिणयको 
उऩमङ्टक्ततणको ङ्जिवमभण, 

(घ) कङ्ट नै एक प्रकणयको प्रदेश ङ्झनजणभती सेिणको ऩदफणट अको 
प्रकणयको प्रदेश ङ्झनजणभती सेिणको ऩदभण िण अन्म प्रदेश 
सयकणयी सेिणफणट प्रदेश ङ्झनजणभती सेिणभण सरुिण िण 
फढङ्टिण गदणा उम्भेदिणयको उऩमङ्टक्ततणको ङ्जिवमभण य  

(ङ) प्रदेश ङ्झनजणभती सेिणकण कभाचणयीरणई ङ्छदइने ङ्जिबणगीम 
सजणमको ङ्जिवमभण। 

.................   
                                                           
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्वणयण ङ्ञझङ्जकएको। 
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7. सदथमको ऩणङ्चयश्रङ्झभक य सेिणकण शता्  आमोगकण अध्मक्ष य सदथमको 
ऩणङ्चयश्रङ्झभक य सेिणकण शता प्रदेश कणनून फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ।आमोगकण 
अध्मक्ष य सदथम आफ्नो ऩदभण फिणर यिेसम्भ ङ्झनजिरूरणई भकणा ऩने 
गयी ऩणङ्चयश्रङ्झभक य सेिणकण शता ऩङ्चयितान गङ्चयनछैेन। 

  तय चयभ आङ्झथाक ङ्जिशृ्रॊखरतणकण कणयण सॊकटकणर घोवणण बएको 
अिथथणभण मो व्मिथथण रणगू िङ्टनेछैन।  

8. प्रदेश आमोगको कणमणारम् (१) प्रदेश आमोगको कणमा स चणरन तथण 
व्मिथथणऩनको रणङ्झग आमोगको भङ्टतम कणमणारम िीयेन्रनगय सङ्टखेतभण यिन े
छ य आिश्मकतण अनङ्टसणय प्रदेशकण  अन्म थथणनभण कणमणारम थथणऩनण 
गना सङ्जकनेछ। 

(२) प्रदेश आमोग गठन िङ्टॉदणकण फखत रोक सेिण आमोगकण 
कणमभ यिेकण कणमणारमफणट प्रदेश आमोगको कणमा स चणरन तथण 
व्मिथथणऩन गना सिमोग ङ्झरन सङ्जकने छ। 

(३) प्रदेश आमोगको सॊगठन सॊयचनण य कभाचणयीको दयिन्दी 
आमोगको ङ्झसपणङ्चयसरणई आधणय ङ्झरई प्रदेश सयकणयरे थिीकृत गयेफभोङ्ञजभ 
िङ्टनेछ। 

9. आमोगको फैठक् (१) सॊङ्जिधणन, मो ऐन य अन्म प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ 
आमोगरे गनङ्टाऩने सफै कणभ आमोगको ङ्झनणाम फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

(२) आमोगको फैठकको अध्मक्षतण आमोगको अध्मक्षरे गनेछ। 

(३) आमोगको अध्मक्ष य एकजनण सदथम उऩङ्ञथथत बएभण 
आमोगको फैठक फथन सक्नछे। 

(४) आमोगको फैठकभण फिङ्टभतको ङ्झनणाम भणन्म िङ्टनछे य भत 
फयणफय बएभण फैठकको अध्मक्षतण गने व्मङ्ञक्तरे ङ्झनणणामक भत ङ्छदनछे। 

(५) आमोगको ङ्झनणाम आमोगको सङ्ञचिरे प्रभणङ्ञणत गनेछ। 

(६) आमोगको फैठक सम्फन्धी अन्म कणमाङ्जिङ्झध आमोगरे ङ्झनधणायण 
गये फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 
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10. कणमा ङ्जिबणजन् अध्मक्ष य सदथमको कणमा ङ्जिबणजन आमोगरे ङ्झनधणायण गये 
फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

11. कणमािणिक बई कणभ गने् कङ्ट नै कणयणरे अध्मक्षको ऩद ङ्चयक्त बएभण, ङ्झनज 
ङ्जिदण फसेभण, सॊङ्जिधणनको धणयण १०१ को उऩधणयण (६) फभोङ्ञजभको अिथथण 
ऩयी ङ्झनजरे कणमासम्ऩणदन गना नऩणउने बएभण िण अन्म कङ्ट नै कणयणरे ङ्झनज 
आमोगभण अनङ्टऩङ्ञथथत यिेको अिथथणभण आमोगको िङ्चयष्ठतभ ् सदथमरे 
आमोगको कणमािणिक अध्मक्ष बई कणभ गनेछ।  

12. कभाचणयी सम्फन्धी व्मिथथण् (१) आमोगको कणमा स चणरन तथण 
व्मिथथणऩनको रणङ्झग आिश्मक ऩने कभाचणयी प्रदेश सयकणयरे उऩरब्ध 
गयणउनेछ। 

(2) आमोगभण कणमायत कभाचणयीरणई प्रदेश सयकणयरे अन्म 
कणमणारमभण सरुिण गदणा आमोगको सिभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

(3) मस दपणभण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन दपण ८ को 
उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ आमोगको कणमा स चणरन तथण व्मिथथणऩन गदणा 
रोक सेिण आमोगकण कणमणारमकण कभाचणयीफणट गना सङ्जकने छ। 

 
 

ऩङ्चयच्छेद–३ 
शैङ्ञक्षक मोग्मतण तथण ऩणठ्यक्रभ 

 

13. शैङ्ञक्षक मोग्मतण ङ्झनधणायण् (१) प्रदेश ङ्झनजणभती सेिण, प्रदेश प्रियी सेिण, अन्म 
प्रदेश सयकणयी सेिण, थथणनीम सयकणयी सेिण य  सॊगङ्छठत सॊथथणभण ऩूङ्झता 
गङ्चयने ऩदको रणङ्झग आिश्मक ऩने न्मूनतभ शैङ्ञक्षक मोग्मतण सम्फङ्ञन्धत 
सेिण, शता सम्फन्धी कणनूनभण उारेख बए फभोङ्ञजभ िङ्टनछे । 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ शैङ्ञक्षक मोग्मतण ङ्झनधणायण गनङ्टा अङ्ञघ 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे आमोगको ऩयणभशा ङ्झरनङ्ट ऩनेछ.  
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(३) प्रचङ्झरत कणनूनभण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन कङ्ट नै 
उम्भेदिणयरे कङ्ट नै ङ्जिश्वङ्जिद्यणरम िण ङ्ञशक्षण सॊथथणफणट प्रणप्त गयेको शैङ्ञक्षक 
मोग्मतण सम्फङ्ञन्धत सेिण, सभूि िण उऩसभूिको कङ्ट नै ऩदको रणङ्झग ङ्झनधणायण 
गङ्चयएको शैङ्ञक्षक मोग्मतण सयि छ/छैन बङे्ङ ङ्छद्वङ्जिधण बएभण सो सम्फन्धभण 
आमोगरे प्रचङ्झरत कणनूनको अधीनभण यिी ङ्झनणाम गयेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ।  

14. ऩणठ्यक्रभ ङ्झनभणाण य ऩयीक्षण ङ्जिङ्झध् (१) प्रदेश ङ्झनजणभती सेिणको ङ्चयक्त ऩदऩूङ्झता 
गनाको रणङ्झग आमोगरे ङ्झरने ऩयीक्षणको ऩणठ्यक्रभ, अनबणय, उत्तीणणान, 

ऩयीक्षण ङ्जिङ्झध, नङ्झतजण प्रकणशन य ततस्म्फन्धी अन्म व्मिथथण आमोगरे 
ङ्झनधणायण गयी सणिाजङ्झनक गनङ्टा  ऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्झरङ्ञखत ऩयीक्षणको ऩणठ्यक्रभ, अॊकबणय, 
उत्तीणणान, ऩयीक्षण ङ्जिङ्झध, नङ्झतजण प्रकणशन य तत्सम्फन्धी अन्म व्मिथथण 
ङ्झनधणायण गदणा आमोगरे सम्फङ्ञन्धत प्रदेश भन्त्रणणरम, सङ्ञचिणरम, थथणनीम ति 
य सम्फङ्ञन्धत ङ्जिवमको शैङ्ञक्षक सॊथथण तथण ङ्जिशेवज्ञसॉग ऩयणभशा ङ्झरन 
सक्नेछ।  

(३) उऩदपण (१) य (२) फभोङ्ञजभ ऩणठ्यक्रभ ङ्झनभणाणकण रणङ्झग 
आमोगरे ऩणठ्यक्रभ ङ्झनधणायण सङ्झभङ्झत गठन गना सक्नेछ। 

(४) मस दपणफभोङ्ञजभ ऩणठ्यक्रभ थिीकृत गदणा सेिण स चणरन गने 
सम्फङ्ञन्धत भन्त्रणणरम, सङ्ञचिणरम, थथणनीम तिको प्रङ्झतङ्जक्रमण ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

(५) मस दपण फभोङ्ञजभ ऩणठ्यक्रभ ङ्झनभणाण गदणा आिश्मकतण 
अनङ्टसणय सम्फङ्ञन्धत ऩदको कणमा ङ्जिियण य शैङ्ञक्षक मोग्मतण सभेतरणई 
आधणय ङ्झरई ऩणठ्यक्रभ रणगू िङ्टने ङ्झभङ्झत, प्रत्मेक ङ्जिवमको ऩूणणान, उत्तीणणान, 

ऩयीक्षण प्रणणरी, ऩयीक्षणको भणध्मभ बणवण, प्रश्नको अॊकबणय य सभम सभेतकण 
कङ्ट यणिरू सभणिेश गनङ्टा ऩनेछ।  
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ऩङ्चयच्छेद–४ 

उम्भेदिणय छनौट सम्फन्धी व्मिथथण 
 

15. उम्भेदिणय छनौट गने तङ्चयकण् (१) प्रदेश ङ्झनजणभती सेिण, प्रदेश अन्म 
सयकणयी सेिण, सॊगङ्छठत सॊथथणको सेिण, थथणनीम सयकणयी सेिण य थथणनीम 
तिको सॊगङ्छठत सॊथथणको सेिणको ऩदभण कभाचणयी ङ्झनमङ्टङ्ञक्तकण रणङ्झग  

उऩमङ्टक्त उम्भेदिणयको छनौट गदणा ऩदको कणमा प्रकृङ्झतको अनङ्टसणय आमोगरे 
देिणमको कङ्ट नै एक िण एकबन्दण फढी ऩयीक्षणको तङ्चयकण अऩनणउन 
सक्नेछ्– 

(क) ङ्झरङ्ञखत ऩयीक्षण, 
(ख) प्रमोगणत्भक ऩयीक्षण, 
(ग) सीऩ ऩयीक्षण, 

(घ) अन्तिणातणा य 
(ङ) आमोगरे सभम सभमभण तोकेकण अन्म तङ्चयकण। 

(२) प्रदेश प्रियी सेिणको ऩदऩूङ्झताकण रणङ्झग ङ्झरइने ङ्झरङ्ञखत ऩयीक्षण 
आमोगरे स चणरन गनेछ। 

16. ऩयीक्षणको भणध्मभ बणवण् (१) आमोगरे स चणरन गने ङ्झरङ्ञखत ऩयीक्षणको 
भणध्मभ बणवण सॊघीम सयकणयी कणभकणजको बणवण िङ्टनछे।  

(२) उऩदपण (१) भण रेङ्ञखएको बणवणको अङ्झतङ्चयक्त अॊ मुजेी िण प्रदेश 
कणनून फभोङ्ञजभ ङ्झनधणायण गङ्चयएको सयकणयी कणभकणजको बणवणसभेत 
ऩयीक्षणको भणध्मभ बणवण िङ्टन सक्नेछ। 

17. ऩदऩूङ्झताको भणग् (१) प्रदेश ङ्झनजणभती सेिणको ङ्चयक्त ऩदऩूङ्झताको रणङ्झग 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे आमोगरे ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभको भणग पणयणभभण 
सम्फङ्ञन्धत सेिण, सभूि, उऩसभूि, शे्रणी िण ति, ऩदसॊतमण, कणमाङ्जिियण य 
न्मूनतभ मोग्मतण सभेत उारेख गयी आमोगभण ऩठणउनङ्ट ऩनेछ। 

(२) ऩदऩूङ्झताको भणग सम्फन्धी अन्म व्मिथथण आमोगरे ङ्झनधणायण 
गयेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ।  
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18. ऩद सॊतमण ङ्झनधणायण् (१) आमोगरे प्रदेश ङ्झनजणभती सेिणको ङ्चयक्त ऩदऩूङ्झता 
गदणा त्मथतो सेिणको शता सम्फन्धी कणनूनभण उारेख बएको प्रङ्झतशत 
फभोङ्ञजभ ऩद सॊतमण ङ्झनधणायण गयी खङ्टरण प्रङ्झतमोङ्झगतण िण फढङ्टिणद्वणयण गनङ्टा 
ऩनेछ। 

(२) प्रदेश सेिणभण खङ्टरण प्रङ्झतमोङ्झगतण िण फढङ्टिणद्वणयण ऩदऩूङ्झता गदणा 
ङ्झरइने ऩयीक्षणको तङ्चयकण, ऩयीक्षण दथतङ्टय, दयखणथत पणयणभको ढणॉचण य ऩयीक्षण 
सम्फन्धी अन्म व्मिथथण आमोगरे ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

 

 

ऩङ्चयच्छेद–५ 

ङ्जिज्ञणऩन प्रकणशन 

 

19. ङ्जिज्ञणऩन प्रकणशन गने् (१) आमोगरे प्रदेश ङ्झनजणभती सेिणको ङ्चयक्त ऩदऩूङ्झता 
गनाको रणङ्झग कणमातणङ्झरकण फनणई ङ्जिज्ञणऩन प्रकणशन गनङ्टा ऩनेछ। 

(२) दपण १८ फभोङ्ञजभ ऩद सॊतमण ङ्झनधणायण बएऩङ्झछ आमोगरे 
खङ्टरण प्रङ्झतमोङ्झगतण तथण फढङ्टिणद्वणयण ऩदऩूङ्झता गना छङ्टिणछङ्ट िै ङ्जिज्ञणऩन प्रकणशन 
गनङ्टा ऩनेछ। 

(३) ऩदऩूङ्झताकण रणङ्झग आमोगरे ङ्झरने ऩयीक्षणको रणङ्झग ङ्जिज्ञणऩन गदणा 
ङ्जिज्ञणऩनभण देिणमको ङ्जिियण खङ्टरणउनङ्ट ऩनेछ्- 

(क) ङ्चयक्त ऩदसॊतमण, सेिण, सभूि ति,   

(ख) न्मूनतभ शैङ्ञक्षक मोग्मतण, तणङ्झरभ य अनङ्टबि आिश्मक 
िङ्टनेभण सो कङ्ट यण, 

(ग)  दयखणथत दथतङ्टय य ऩयीक्षण दथतङ्टय,  
(घ) पणयणभ फङ्टझणउन े म्मणद, थथणन, ऩयीक्षण िङ्टने ङ्झभङ्झत तथण 

ऩयीक्षणको तङ्चयकण,     

(ङ) दयखणथत पणयणभ फङ्टझणउने अङ्ञन्तभ म्मणदभण आिश्मक 
ऩने उभेयको िद, 
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(च) प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ थथणऩनण बएको सम्फङ्ञन्धत 
व्मिसणङ्जमक ऩङ्चयवदभण       दतणा, अद्यणिङ्झधक िण 
निीकयण आिश्मक िङ्टनेभण सो कङ्ट यण,  

(छ) दयखणथत ऩेश गने तङ्चयकण, 
(ज) ऩणठ्यक्रभ, य 
(झ) अन्म आिश्मक कङ्ट यणिरू। 

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ ङ्जिज्ञणऩन प्रकणशन गदणा आमोगरे 
कम्तीभण प्रदेश थतयकण दैङ्झनक सभणचणयऩत्रण, आमोगको िेबसणइट िण 
आिश्मकतण अनङ्टसणय सचालणयकण अन्म भणध्मभ भणपा त ङ्जिज्ञणऩन प्रकणशन गने 
िण गयणउने छ। 

(५) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ दयखणथत पणयणभ फङ्टझणउन े म्मणद ङ्छदॉदण 
ऩङ्जिरो ऩटक ङ्जिज्ञणऩन प्रकणशन बएको ङ्झभङ्झतरे कम्तीभण एक्कणइस ङ्छदन ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ।  

(६) उऩदपण (५) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन दयखणथत 
पणयणभ फङ्टझणउने म्मणद सभणप्त बएको ङ्झभङ्झतरे सणत ङ्छदनङ्झबत्रण ऩयीक्षण 
दथतङ्टयको दोब्फय दथतङ्टय ङ्झतयी दयखणथत पणयणभ फङ्टझणउन सङ्जकनछे।  

20. उम्भेदिणयको उभेय य मोग्मतणको गणनण् (१) दपण १९ फभोङ्ञजभ दयखणथत 
पणयणभ फङ्टझणउन ेव्मङ्ञक्तको उम्भेदिणय िङ्टनको रणङ्झग प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ 
ऩङ्टग्नङ्टऩने िण कणमभ िङ्टन ङ्टऩने उभेय त्मथतो दयखणथत पणयणभ फङ्टझणउनको रणङ्झग 
दपण १९ को उऩदपण (५) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको म्मणदको अङ्ञन्तभ 
ङ्छदनसम्भभण उभेय िद ऩूयण बएको तथण ननणघेको िङ्टन ङ्ट ऩनेछ।  

(२) उम्भेदिणयको उभेयको गणनण गदणा ङ्झनजरे दयखणथत पणयणभ 
सणथ ऩेश गयेको ङ्ञशक्षण सॊथथणको प्रभणणऩत्रणभण ङ्जकङ्जटएको जन्भङ्छदन िण िवा, 
नणगङ्चयकतणको प्रभणणऩत्रणभण ङ्जकङ्जटएको जन्भङ्छदन िण िवाफणट िङ्टन आएको 
उभेय िण ङ्झनजरे ऩेश गयेको उभेय खङ्टरेको अन्म आङ्झधकणङ्चयक प्रभणणऩत्रणभण 

                                                           
 ऩहिऱो संशोधनद्धारा संशोधधत। 
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ङ्जकङ्जटएको जन्भङ्छदन िण िवाफणट िङ्टन आएको उभेयभध्मे जङ्टन उभेयफणट ङ्झनज 
ऩङ्जिरे जङ्ञन्भएको देङ्ञखन्छ, सोिी आधणयभण ङ्झनजको उभेयको गणनण गनङ्टा 
ऩनेछ। 

(३) दपण १९ को उऩदपण (५) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको अङ्ञन्तभ म्मणद 
ऩङ्झछ जणयी िङ्टने शैङ्ञक्षक मोग्मतण, तणङ्झरभ, व्मणिसणङ्जमक ऩङ्चयवद दतणा, सम्िद्धतण 
य सभकक्षतणरणई भणन्मतण ङ्छदइने छैन। 

(४) दपण १९ को उऩदपण (५) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको अङ्ञन्तभ 
म्मणदङ्झबत्रण उऩदपण (३) भण उारेङ्ञखत शैङ्ञक्षक मोग्मतण, तणङ्झरभ, व्मिसणङ्जमक 
ऩङ्चयवद दतणा, सम्फद्धतण, सभकक्षतण प्रणप्त गयेको बए ऩङ्झन सो म्मणदङ्झबत्रण जणयी 
नबई म्मणद नणघेऩङ्झछ जणयी बएको प्रभणण ऩत्रणरणई भणन्मतण ङ्छदइने छैन। 

21. दयखणथत पणयणभ उऩय छणनङ्जिन गने् (१) दपण १९ फभोङ्ञजभ प्रकणङ्ञशत 
ङ्जिज्ञणऩन अनङ्टसणय आमोगभण प्रणप्त दयखणथत पणयणभ ङ्जिज्ञणऩनभण उारेख 
बएफभोङ्ञजभ ङ्चयत ऩङ्टगे नऩङ्टगेको रुजङ्ट गदणा यीतऩूिाकको देङ्ञखएभण सो 
दयखणथत थिीकृत गनङ्टा ऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ दयखणथत पणयणभ उऩय छणनङ्जिन गदणा 
म्मणद ङ्झबत्रण प्रणप्त नबएको िण न्मूनतभ मोग्मतण नऩङ्टगेको िण ङ्जिज्ञणऩनभण 
उङ्ञारङ्ञखत ङ्जिियण नखङ्टरणएको िण नङ्झभरेको, ऩयीक्षण दथतङ्टय नफङ्टझणएको िण 
अन्म यीत नऩङ्टगेको ऩणइएभण त्मथतो दयखणथत पणयणभ उऩय कङ्ट नै कणयफणिी 
गङ्चयने छैन। 

(३) कङ्ट नै ऩङ्झन उम्भेदिणयको दयखणथत पणयणभ शता यणखी थिीकृत 
गङ्चयने छैन। 

22. ऩयीक्षण प्रिेशऩत्रण सम्फन्धी व्मिथथण् (१) आमोगफणट दयखणथत थिीकृत 
बएऩङ्झछ उम्भेदिणयरणई ऩयीक्षणको प्रिेश ऩत्रण ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(२) ऩयीक्षण प्रिेशऩत्रणको ढणॉचण आमोगरे ङ्झनधणायण  गयेफभोङ्ञजभ 
िङ्टनेछ।  
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(३) उम्भेदिणयरे प्रिेशऩत्रणभण उारेख बएकण शतािरू ऩणरन गनङ्टा 
ऩनेछ य त्मथतो शतािरूको ऩणरनण नगने उम्भेदिणयरणई आमोगरे मस 
ऐनको अधीनभण यिी कणयफणिी गना सक्नेछ। 

(४) आमोगरे प्रदणन गयेको ऩयीक्षण प्रिेशऩत्रण ियणएभण िण नणङ्झसएभण 
त्मथतो व्मङ्ञक्तरे प्रिेश ऩत्रणको नक्कर भणग गयेभण आमोगरे तोकेको दथतङ्टय 
ङ्झरई प्रिेशऩत्रणको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ उऩरब्ध गयणउनङ्ट ऩनेछ। 

(५) ऩयीक्षणभण प्रिेश ऩत्रण नङ्झरई आउने उम्भेदिणयरणई ऩयीक्षणभण 
सिबणगी गयणउन आमोग फणध्म िङ्टनेछैन। 

23. उम्भेदिणयको नणभणिरी प्रकणशन् (१) प्रत्मेक ङ्जिज्ञणऩनको रणङ्झग दयखणथत 
पणयणभ ङ्छदने दपण १९ को उऩदपण (५) फभोङ्ञजभको म्मणद सभेत सभणप्त 
बएऩङ्झछ आमोगरे दयखणथत पणयणभ थिीकृत बएकण सफै उम्भेदिणयिरूको 
नणभणिरी प्रकणशन गनङ्टा ऩनेछ। 

(२) दयखणथत पणयणभ थिीकृत गयी नणभणिरी प्रकणशन गदणा ऩयीक्षण 
िङ्टन ङ्टबन्दण कम्तीभण ऩन्र ङ्छदन अगणङ्झड थिीकृत गयी प्रकणशन गङ्चयसक्नङ्ट 
ऩनेछ। 

24. दयखणथत अथिीकृत गना सक्ने्  आमोगरे प्रकणशन गयेको ङ्जिज्ञणऩन फभोङ्ञजभ 
कङ्ट नै उम्भेदिणयरे ऩेश गयेको दयखणथत तोङ्जकएको ढणॉचण फभोङ्ञजभ नबएभण 
िण मोग्मतण ऩङ्टगेको नदेङ्ञखएभण त्मथतो व्मङ्ञक्तको दयखणथत पणयणभ अथिीकृत  
िङ्टनेछ।  

तय ऩयीक्षण प्रिेशऩत्रण जणयी बएऩङ्झछ कङ्ट नै उम्भेदिणयको दयखणथत 
पणयणभ यीतऩूिाकको नदेङ्ञखएभण त्मथतो दयखणथत पणयणभ यद्द गना फणधण 
ऩङ्टगेको भणङ्झननेछैन। 

25. ङ्जिज्ञणऩन िण ऩयीक्षण यद्द गना सक्ने्  (१) आमोगरे प्रकणशन गयेको ङ्जिज्ञणऩन 
फभोङ्ञजभ ऩदऩूङ्झता गनङ्टा नऩने िण ऩद आिश्मक नबएको बनी ऩयीक्षण 
स चणरन िङ्टन ङ्ट अगणङ्झड सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे त्मथतो ङ्जिज्ञणऩन यद्द गना 
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कणयणसङ्जित ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध गयेभण आमोगरे त्मथतो ङ्जिज्ञणऩन यद्द गना िण 
गयणउन सक्नछे।  

(२) आमोगरे ऩयीक्षण स चणरन गयेको केन्रभण कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको 
अङ्झनमङ्झभततण बएभण िण कङ्ट नै फणधण अियोध उत्ऩङ्ङ बई आॊङ्ञशक िण 
ऩूणारूऩरे ऩयीक्षण स चणरन िङ्टन नसकेभण आमोगरे त्मसको कणयण खङ्टरणई 
उक्त ङ्छदनको ऩयीक्षण िण सम्फङ्ञन्धत ङ्जिज्ञणऩनको ऩयीक्षण आॊङ्ञशक िण ऩूणा 
रूऩभण यद्द गना सक्नेछ। 

26. ऩयीक्षण दथतङ्टय ङ्जपतणा ऩणउने्  (१) दयखणथत अथिीकृत बएभण िण ङ्जिज्ञणऩन यद्द 
बएभण त्मथतो ङ्जिज्ञणऩनको रणङ्झग आमोगरे ङ्झरएको ऩयीक्षण दथतङ्टय सम्फङ्ञन्धत 
व्मङ्ञक्तरे ङ्जपतणा ऩणउनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ऩयीक्षण दथतङ्टय ङ्जपतणा ऩणउने व्मङ्ञक्तरे 
आमोगरे तोकेको अिङ्झधङ्झबत्रण ऩयीक्षणको प्रिेशऩत्रण िण दथतङ्टय फङ्टझणएको 
यङ्झसदसङ्जित तोङ्जकएको अङ्झधकणयी सभक्ष ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

 

 

ऩङ्चयच्छेद–६ 
प्रश्नऩत्रण ङ्झनभणाण य ऩयीक्षण स चणरन 

 

27. प्रश्न ङ्झनभणाण् (१) आमोगरे स चणरन गने ऩयीक्षणको रणङ्झग आिश्मक ऩने 
प्रश्न ङ्झनभणाण य ऩङ्चयभणजान आमोगरे ङ्झनधणायण गयेको भणऩदण्ड फभोङ्ञजभ 
िङ्टनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रश्न ङ्झनभणाण गने ङ्जिवम ङ्जिज्ञको मोग्मतण, 
ङ्झनजरे ऩणरन गनङ्टा ऩने शता एिॊ अन्म व्मिथथण आमोगरे ङ्झनधणायण 
गयेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

(३) आमोगरे ऩयीक्षणको रणङ्झग प्रश्नको ङ्झनभणाण गदणा सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जिवमकण दक्ष िण ङ्जिशेवज्ञद्वणयण गयणउनङ्ट ऩनेछ।  
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(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ प्रश्नको ङ्झनभणाण गने दक्ष िण ङ्जिशेवज्ञरणई 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जिवमको ऩणठ्यक्रभ, नभूनण प्रश्न, प्रश्न ङ्झनभणाणसम्फन्धी अन्म 
आिश्मक ङ्जिियणसभेत गोप्म रूऩरे उऩरब्ध गयणउनङ्ट ऩनेछ। 

(५) ऩणठ्यक्रभरे ङ्झनधणायण गयेको प्रश्न य अॊकबणय अनङ्टरूऩ सम्बि 
बएसम्भ सम्फङ्ञन्धत के्षत्रणकण दक्ष िण ङ्जिशवेज्ञद्वणयण शैङ्ञक्षक मोग्मतण य ऩदको 
थतयअनङ्टसणय ङ्झनभणाण गनङ्टा ऩनेछ। 

(६) उऩदपण (५) फभोङ्ञजभ प्रश्नऩत्रण ङ्झनभणाण गदणा देिणमभण उारेख 
बए फभोङ्ञजभकण प्रश्निरू यणख्न सङ्जकन ेछ्– 

(क)  प्रश्नको जिणपभण ऩयीक्षणथॉिरूरे आफ्नण ङ्जिचणयिरू 
व्मणतमणत्भक रूऩभण अङ्झबव्मक्त गना ऩणउन े ङ्जकङ्झसभकण 
िणानणत्भक प्रश्न, 

(ख)  ऩयीक्षणथॉिरूरे दङ्टई धणयणणको तङ्टरनण गदै आफ्नो 
जिणप प्रथतङ्टत गनङ्टाऩने ङ्जकङ्झसभकण तङ्टरनणत्भक प्रश्न, 

(ग)  कङ्ट नै कङ्ट यणको ऩक्ष िण ङ्जिऩक्षभण आफ्नो ङ्जिचणय 
अङ्झबव्मक्त गयी कणयण य ऩङ्टष्ट्यणॉइ ङ्छदनङ्टऩने ङ्जकङ्झसभकण 
प्रश्न, 

(घ)  प्रश्नको जिणपभण ऩयीक्षणथॉिरूरे आफ्नो ङ्झनजी धणयणण 
प्रथतङ्टत गने अिसय ङ्छदई थितन्त्रण ङ्जिचणय अङ्झबव्मक्त 
गनङ्टाऩने ङ्जकङ्झसभकण प्रश्न, 

(ङ)  कङ्ट नै घटनण य िणथतङ्जिकतणरणई ऩङ्टङ्जि गनाको रणङ्झग 
कणयण य असय उारेख गनङ्टाऩने ङ्जकङ्झसभकण प्रश्न, 

(च)  ऩयीक्षणथॉको फङ्टझणई एिॊ प्रमोग गने क्षभतणरणई जणॉच्न 
छोटो उत्तय आउने ङ्जकङ्झसभकण प्रश्न, य 

(छ)  सभथमण सभणधणनसम्फन्धी प्रश्न। 

(७) आमोगरे प्रत्मेक ङ्जिवमको प्रश्न ङ्झनभणाण गदणा अरग–अरग 
ङ्जिज्ञफणट कम्तीभण ऩणॉच सेट तमणय गयणउनङ्ट ऩनेछ। 
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(८) आमोगको िणङ्जवाक कणमातणङ्झरकण अनङ्टसणय ङ्चयक्त ऩदको भणग प्रणप्त 
िङ्टने सभम य प्रश्नऩत्रण बण्डणयभण भौज्दणतको अिथथण सभेतरणई दृङ्जिगत गयी 
प्रश्न ङ्झनभणाण गयणउनङ्ट ऩनेछ। 

(९) प्रश्नऩत्रण ङ्झनभणाण गदणा सम्बि बएसम्भ सफै ऩणठ्यणॊश (खण्ड, 

सभूि,उ ऩसभूि) फणट प्रश्न सभणिेश गयी ऩणठ्यक्रभभण ङ्झनधणाङ्चयत सभमङ्झबत्रण 
उम्भेदिणयरे उत्तय रेख्न सक्ने ङ्जकङ्झसभको िङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 

28. प्रश्नको ऩङ्चयभणजान् (१) दपण २७ फभोङ्ञजभ ङ्झनभणाण गङ्चयएकण प्रश्नको 
ऩङ्चयभणजान (भोडयेशन) आिश्मकतण अनङ्टसणय एक िण एक बन्दण फढी दक्ष 
िण ङ्जिशेवज्ञद्वणयण गयणउनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन प्रश्नऩत्रण 
ऩङ्चयभणजान गयणउॉदण दङ्टई िण सोबन्दण फढी दक्ष िण ङ्जिशेवज्ञको सभूिफणट 
अरग–अरग रूऩभण गयणउन सङ्जकनछे। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रश्नको ऩङ्चयभणजान गदणा सम्बि बएसम्भ 
सफै ऩणठ्यणॊश (खण्ड, सभूि, उऩसभूि) फणट प्रश्न सभणिेश गयी ऩणठ्यक्रभभण 
ङ्झनधणाङ्चयत सभमङ्झबत्रण उम्भेदिणयरे उत्तय रेख्न सक्ने ङ्जकङ्झसभरे गनङ्टा ऩनेछ। 

(४) प्रश्न ऩङ्चयभणजान गदणा देिणमकण कङ्ट यणिरूभण ध्मणन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ्-  
(क) ङ्जििणदणथऩद तथण ङ्छद्वङ्जिधणमङ्टक्त प्रश्न नयणख्ने, 
(ख) ऩणठ्यक्रभबन्दण फणङ्जियकण प्रश्न नयणख्न,े 

(ग) सम्फङ्ञन्धत ऩद (शे्रणी िण ति) को थतयसॉग ङ्झभान े
ङ्जकङ्झसभकण प्रश्न यणत न,े 

(घ) प्रश्नऩत्रणको सेट तमणय गदणा एक सेटङ्झबत्रण यिने प्रश्निरू 
नदोिोङ्चयने गयी तमणय गने, 

(ङ) प्रश्नको ऩङ्चयभणजान सम्फन्धभण आमोगरे तोकेको अन्म 
कणमाङ्जिङ्झधको ऩणरनण गने। 

(५) प्रश्न ऩङ्चयभणजान गदणा प्रमोग नबएकण िण प्रमोग गना अनङ्टऩमङ्टक्त 
देङ्ञखएकण प्रश्निरू सम्फङ्ञन्धत शणखणरे तत्कणर धङ्टामणउनङ्ट ऩनेछ। 
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(६) कङ्ट नै एक ङ्जिज्ञणऩनफभोङ्ञजभ िङ्टने ऩयीक्षणको रणङ्झग सणभणन्मतमण 
प्रत्मेक ङ्जिवमको कम्तीभण तीन सेट ऩङ्चयभणङ्ञजात प्रश्नऩत्रण ङ्झनभणाण गनङ्टा गयणउनङ्ट 
ऩनेछ। 

(७) आपू िण आफ्नो नणतेदणय आमोगद्वणयण सचालणङ्झरत ऩयीक्षणभण 
उम्भेदिणय यिेको कङ्ट नै ऩङ्झन कभाचणयीरणई प्रश्नऩत्रण ऩङ्चयभणजान कणमाभण 
खटणइने छैन।  

29. प्रश्न ऩत्रणको बण्डणयण तथण छऩणई्  (१) दपण २८ फभोङ्ञजभ ऩङ्चयभणजान 
गङ्चयएकण प्रश्नऩत्रणको बण्डणयण गना आमोगभण प्रश्नऩत्रण बण्डणय यिनेछ । 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको प्रश्नऩत्रण बण्डणय आमोगरे तोकेको 
अङ्झधकृत थतयको कभाचणयीको ङ्ञजम्भणभण यिनछे। 

(३) प्रश्नऩत्रणको छऩणइ सम्फन्धी कणभ आमोगरे तोकेको कभाचणयीरे 
अङ्झत गोप्म तङ्चयकणरे गनङ्टा ऩनेछ।  

 

 

ऩङ्चयच्छेद – ७ 

ङ्झरङ्ञखत ऩयीक्षण स चणरन तथण नङ्झतजण प्रकणशन सम्फन्धी व्मिथथण 
 

30. ङ्झरङ्ञखत ऩयीक्षण सचालणरन् (१) आमोगरे ऩद ऩूङ्झताको रणङ्झग प्रकणशन गयेको 
ङ्जिज्ञणऩन फभोङ्ञजभ उम्भेदिणयको छनौट गना सोिी ङ्जिज्ञणऩनभण उारेख 
बएफभोङ्ञजभ ङ्झरङ्ञखत ऩयीक्षण स चणरन गनेछ। 

(२) ऩयीक्षण स चणरन सम्फन्धी अन्म व्मिथथण आमोगरे ङ्झनधणायण 
गयेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ । 

31. ङ्जिङ्झबङ्ङ चयणभण ऩयीक्षण ङ्झरन सङ्जकने्  (१) आमोगरे प्रदेश सेिणकण ऩदभध्मे 
आमोगरे तोकेको कङ्ट नै सेिण, सभूि तथण उऩसभूिको कङ्ट नै ऩदको रणङ्झग 
सॊमङ्टक्त िण छङ्टिणछङ्ट िै िण ङ्जिङ्झबङ्ङ चयणभण ऩयीक्षण ङ्झरन सक्नेछ।  

(२) ङ्जिङ्झबङ्ङ चयणभण ऩयीक्षण ङ्झरने सम्फन्धी अन्म  व्मिथथण आमोगरे 
ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 
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32. ङ्झरङ्ञखत ऩयीक्षणको व्मिथथणऩन् (१) ङ्झरङ्ञखत ऩयीक्षण स चणरन गनाको रणङ्झग 
ङ्झभङ्झत य सभम ङ्झनधणायण गदणा ऩयीक्षण बिनको उऩरब्धतण रगणमतकण 
ऩक्षिरूरणई ङ्जिचणय गयी ङ्झनधणायण गनङ्टा ऩनेछ। 

(२) धेयै उम्भेदिणय बएको ङ्जिज्ञणऩनको रणङ्झग सणभणन्मतमण दङ्टईसम 
जनण उम्भेदिणयकण रणङ्झग एक  ऩयीक्षण  केन्र तोक्नङ्ट ऩनेछ। 

(३) ङ्झरङ्ञखत ऩयीक्षणभण केन्रणध्मक्ष खटणउॉदण सणभणन्मतमण ऩयीक्षण िङ्टने 
शे्रणी िण तिबन्दण कम्तीभण एकति भणङ्झथको अङ्झधकृत कभाचणयीरणई तोक्नङ्ट 
ऩनेछ। 

(४) ङ्झरङ्ञखत ऩयीक्षणभण उऩरब्ध बएसम्भ उऩकेन्रणध्मक्ष य सिणमक 
केन्रणध्मक्ष सभेत यणजऩत्रणणङ्जनत कभाचणयीरणई खटणउनङ्ट ऩनेछ। 

33. ङ्जिबणगीम कणयफणिीको रणङ्झग रेखी ऩठणउने्  (१) मस ऐन फभोङ्ञजभको ऩयीक्षण 
स चणरनभण सॊरग्न कभाचणयीरे ऩयीक्षण केन्रभण कङ्ट नै अङ्झनमङ्झभत कणभ 
कणयफणिी गयेभण आमोगरे त्मथतो कभाचणयीरणई तत्कणर कणभफणट िटणई 
ङ्जिबणगीम कणयफणिीको रणङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमभण रेखी ऩठणउन सक्नछे।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्जिबणगीम कणयफणिीको रणङ्झग रेखी 
आएभण अङ्ञततमणयिणरणरे तीन भङ्जिनणङ्झबत्रण सम्फङ्ञन्धत कभाचणयीरणई ङ्झनजको 
सेिण शतासम्फन्धी कणनूनफभोङ्ञजभ ङ्जिबणगीम कणयिणिी गयी सो को जणनकणयी 
आमोगरणई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(३) आमोगरे स चणरन गयेको ऩयीक्षणभण सॊरग्न कभाचणयी फणिेक 
अन्म व्मङ्ञक्तरे ऩयीक्षण केन्रभण कङ्ट नै अङ्झनमङ्झभत कणभ कणयफणिी गयेभण 
त्मथतो व्मङ्ञक्तरणई तत्कणर सो कणभ य थथणनफणट िटणउनङ्ट ऩनेछ।  

(४) आमोगरे उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ िटणईएको व्मङ्ञक्तको अङ्झबरेख 
यणखी बङ्जिष्ट्मभण त्मथतो व्मङ्ञक्तरणई आमोगफणट स चणरन िङ्टन े
ऩयीक्षणसम्फन्धी कणभभण सॊरग्न िङ्टन नऩणउन ेगयी योक रगणउन सक्नछे।  

(५) आमोगरे उऩदपण (१) य (३) फभोङ्ञजभ िटणइएको व्मङ्ञक्तको 
ङ्जिियण सणिाजङ्झनक गनङ्टा ऩनेछ। 
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34. उत्तयऩङ्टङ्ञथतकणभण सनेत नम्फय यणख्नङ्ट ऩने् (१) आमोगरे ङ्झरने ङ्झरङ्ञखत िण 
प्रमोगणत्भक ऩयीक्षण सम्ऩङ्ङ बएऩङ्झछ आमोगरे ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभ 
उत्तयऩङ्टङ्ञथतकणभण सनेत नम्फय यणख्नङ्ट ऩनेछ। 

(२) ङ्जिद्यङ्टतीम प्रणणरीफणट उत्तयऩङ्टङ्ञथतकण ऩयीक्षण गने प्रमोजनको 
रणङ्झग उत्तयऩङ्टङ्ञथतकणभण फणयकोडको प्रमोग गना सङ्जकनेछ। 

35. उत्तयऩङ्टङ्ञथतकण ऩयीक्षण् (१) दपण ३४ फभोङ्ञजभ उत्तयऩङ्टङ्ञथतकणभण सनते 
नम्फय यणखी सकेऩङ्झछ ङ्जिवमङ्जिज्ञ िण दक्षद्वणयण उत्तयऩङ्टङ्ञथतकणको ऩयीक्षण 
गयणउनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उत्तयऩङ्टङ्ञथतकणको ऩयीक्षण गने ङ्जिवमङ्जिज्ञ िण दक्षको मोग्मतण, 
ऩणरनण गनङ्टा ऩने शता िण उत्तयऩङ्टङ्ञथतकण ऩयीक्षण गने सम्फन्धी अन्म 
व्मिथथण आमोगरे ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

36. उत्तयऩङ्टङ्ञथतकण रुजङ््ट  (१) दपण ३५ फभोङ्ञजभ दक्ष िण ङ्जिशेवज्ञफणट ऩयीक्षण 
बई प्रणप्त बएकण उत्तयऩङ्टङ्ञथतकण रुजङ्ट गनङ्टा ऩनेछ। 

(२) उत्तयऩङ्टङ्ञथतकण रुजङ्ट गदणा देिणमकण कङ्ट यणिरूरणई ध्मणन ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ:- 

(क)उम्भेदिणयरे रेखेको सफै प्रश्नको उत्तय ऩयीक्षण गयी अन 
ङ्छदइएको छ छैन, 

(ख)ऩयीक्षकरे ङ्छदएकण सफै अनिरू ठीक सॉग जोङ्झडएको छ 
छैन, य 

(ग)आमोगरे ङ्झनधणायण गयेकण अन्म कङ्ट यणिरू।   

37. उत्तयऩङ्टङ्ञथतकणको सम्ऩयीक्षण तथण ऩङ्टन्ऩयीक्षण् (१) आमोगरे आिश्मक 
देखेभण सम्फङ्ञन्धत ङ्जिवमको दक्ष िण ङ्जिशवेज्ञफणट ऩयीक्षण बई प्रणप्त बएकण 
उत्तयऩङ्टङ्ञथतकण भध्मे सफै िण केिी उत्तयऩङ्टङ्ञथतकण सम्ऩयीक्षण गयणउन 
सक्नेछ। 
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(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ उत्तयऩङ्टङ्ञथतकण सम्ऩयीक्षण गदणा दक्ष िण 
ङ्जिशेवज्ञरे ऩणरनण गनङ्टा ऩने शतािरू ऩणरनण बएको नऩणइएभण त्मथतण 
उत्तयऩङ्टङ्ञथतकणको ऩङ्टन् ऩयीक्षण गयणउनङ्ट ऩनेछ।  

(३) उऩदपण (२) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन ङ्झरङ्ञखत 
ऩयीक्षणको नङ्झतजण प्रकणशन बएऩङ्झछ उत्तयऩङ्टङ्ञथतकणको ऩङ्टन् ऩयीक्षण गङ्चयने 
छैन।  

38. सीऩ ऩयीक्षण य प्रमोगणत्भक ऩयीक्षणको भूामणनन्  (१) सीऩ ऩयीक्षण य 
प्रमोगणत्भक ऩयीक्षणको भूामणननको रणङ्झग अध्मक्षरे तोकेको सदथम िण 
आमोगको अङ्झधकृत कभाचणयीको अध्मक्षतणभण सम्फङ्ञन्धत ङ्जिवमको दक्ष िण 
ङ्जिशेवज्ञ य अन्म एकजनण व्मङ्ञक्त सदथम यिेको एक भूामणनन सङ्झभङ्झत  
यिनेछ। 

तय ङ्जिज्ञरे ऩयीक्षण ङ्छदएकै सभमभण अॊक प्रदणन गनङ्टा ऩने ऩयीक्षणभण 
भूामणनन सङ्झभङ्झत गठन गनङ्टा ऩने छैन। 

(२) सीऩ ऩयीक्षण य प्रमोगणत्भक ऩयीक्षणको भूामणनन सम्फन्धी 
तङ्चयकण य ङ्जिङ्झध आमोगरे ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

39. ङ्झरङ्ञखत िण प्रमोगणत्भक ऩयीक्षणको नङ्झतजण् (१) आमोगरे ङ्झरङ्ञखत िण 
प्रमोगणत्भक ऩयीक्षणको नङ्झतजण प्रकणशन गदणा त्मथतो ऩयीक्षणभण उत्तीणा 
बएकण उम्भेदिणयभध्मे ङ्चयक्त ऩदको अनङ्टऩणतभण सफैबन्दण फढी अन प्रणप्त गने 
उम्भेदिणयको िणणान ङ्टक्रभ अनङ्टसणय तोङ्जकएको ढणॉचणभण नङ्झतजण प्रकणशन गनङ्टा 
ऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ नङ्झतजण प्रकणशन गदणा अन्तिणातणा तथण 
ङ्जिङ्झबङ्ङ चयणभण ङ्झरइन ेअन्म ऩयीक्षणको कणमाक्रभ य ङ्झभङ्झतसभेत उारेख गनङ्टा 
ऩनेछ। 

(३) ङ्झरङ्ञखत ऩयीक्षणको नङ्झतजण प्रकणशन बएको ङ्झभङ्झतरे एक 
भङ्जिनणङ्झबत्रण ङ्झसपणङ्चयस गङ्चयसक्ने गयी अन्तिणातणा कणमाक्रभ तोक्नङ्ट ऩनेछ। 
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40. ऩङ्टनमोग् (१) आमोगरे स चणरन गयेको ङ्झरङ्ञखत ऩयीक्षणको नङ्झतजण 
प्रकणशन बएऩङ्झछ कङ्ट नै उम्भेदिणयरे आफ्नो ङ्झरङ्ञखत ऩयीक्षणको कङ्ट नै एक िण 
सफै ऩत्रणको ऩङ्टनमोग गयी ऩणउॉ बनी ऩङ्टनमोग गनङ्टा ऩने ऩत्रण उारेख गयी सो 
ऩदकण रणङ्झग तोङ्जकएको ऩयीक्षण दथतङ्टयको आधण दथतङ्टय सॊरग्न यणखी 
ङ्झरङ्ञखत ऩयीक्षणको नङ्झतजण प्रकणशन बएको सणत ङ्छदनङ्झबत्रण ङ्झनिेदन ङ्छदन 
सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन ऩयेभण त्मथतो ङ्झरङ्ञखत ऩयीक्षणको 
नङ्झतजण प्रकणशनभण सॊरग्न फणिेक अन्म कभाचणयीफणट प्रणप्तणङक ऩङ्टनमोग गयी 
सो को नङ्झतजण सणिाजङ्झनक गनङ्टा ऩनेछ। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ ऩङ्टनमोग गदणा ङ्झनिेदकको नणभ ङ्झरङ्ञखत 
ऩयीक्षणको नङ्झतजणभण सभणिेश गनङ्टा ऩने देङ्ञखएभण ङ्झरङ्ञखत ऩयीक्षणको नङ्झतजणभण 
सभणिेश गयी सॊशोङ्झधत सूचनण प्रकणशन गनङ्टा ऩनेछ। 

  
 

ऩङ्चयच्छेद – ८ 

अन्तिणातणा तथण ङ्झसपणङ्चयस 

 

41. अन्तिणातणा सङ्झभङ्झत गठन् (१) आमोगरे प्रदेश सेिणको ङ्चयक्त ऩदभण 
ऩदऩूङ्झताको रणङ्झग उम्भेदिणयको छनौट गना ङ्झरइने अन्तिणातणा सङ्झभङ्झतभण 
ऩदऩूङ्झता िङ्टने ऩदबन्दण एक ति भणङ्झथको अङ्झधकृत थतयको ऩदको व्मङ्ञक्त 
सङ्जित कम्तीभण तीन जनण यिने छन।् 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ अन्तिणातणा सङ्झभङ्झत गठन गदणा अध्मक्ष िण 
ङ्झनजरे तोकेको सदथमको अध्मक्षतणभण गठन गनङ्टा ऩनेछ। 

तय सिणमक थतयकण ऩदभण आमोगको कभाचणयीको अध्मक्षतणभण 
अन्तिणातणा सङ्झभङ्झत गठन गना फणधण ऩने छैन। 

(3) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको अन्तिणातणा सङ्झभङ्झतभण सम्फङ्ञन्धत 
क्षेत्रणको एक जनण ङ्जिवमङ्जिज्ञ यिने गयी गठन गनङ्टा ऩनेछ।  



 

327 

42. अन्तिणातणाको भूामणनन सम्फन्धी व्मिथथण् (१) अन्तिणातणाभण उम्भेदिणयको 
भूामणनन गनाको रणङ्झग आमोगरे ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभको पणयणभ प्रमोग 
गनङ्टा ऩनेछ।  

(२) अन्तिणातणाको अनबणय ङ्झरङ्ञखत ऩयीक्षणको कङ्ट र ऩूणणानको फढीभण 
ऩन्र प्रङ्झतशत िङ्टनेछ।  

(३) अन्तिणातणा सङ्झभङ्झतको अध्मक्ष िण सदथमको अन्तिणातणाभण बणग 
ङ्झरने कङ्ट नै उम्भेदिणयसॉग नङ्ञजकको नणतण बएभण अन्तिणातणा सङ्झभङ्झतको त्मथतो 
अध्मक्ष िण सदथमरे उक्त ङ्जिज्ञणऩनको अन्तिणातणाभण फथन िङ्टॉदैन।नङ्ञजकको 
नणतण बएको कङ्ट यण नङ्झतजण प्रकणशन िङ्टन ङ्ट बन्दण अङ्ञघ प्रभणङ्ञणत बएभण सो 
अन्तिणातणाकतणारे प्रदणन गयेको अन गणनण गङ्चयने छैन।  

(४) अन्तिणातणा सङ्झभङ्झतको प्रत्मेक सदथमरणई अन्तिणातणा िङ्टने ऩदको 
ङ्जिियण, ऩणठ्यक्रभ य अन्तिणातणासम्फन्धी अन्म ङ्जिियण उऩरब्ध गयणउनङ्ट 
ऩनेछ।  

(५) अन्तिणातणाभण ऩूणणानको सत्तयी प्रङ्झतशतबन्दण फढी िण ऩचणस 
प्रङ्झतशतबन्दण घटी अन ङ्छदनङ्ट ऩयेभण सो को कणयण खङ्टरणउनङ्ट ऩनेछ । मसयी 
कणयण नखङ्टरणई अङ्झधकतभ बन्दण फढी िण न्मूनतभ बन्दण घटी अन 
ङ्छदएकोभण फढीभण सत्तयी प्रङ्झतशत य घटीभण ऩचणस प्रङ्झतशत अन ङ्छदएको 
भणनी गणनण गनङ्टा ऩनेछ।  

(६) अन्तिणातणा सङ्झभङ्झतको कङ्ट नै सदथमरे कणयण खङ्टरणई कङ्ट नै 
उम्भेदिणयरणई उऩदपण (५) फभोङ्ञजभ सत्तयी प्रङ्झतशतबन्दण फढी िण ऩचणस 
प्रङ्झतशतबन्दण घटी अन प्रदणन गयेको अिथथणभण ऩङ्झन अन्तिणातणा सङ्झभङ्झतकण 
ऩचणस प्रङ्झतशतबन्दण फढी सदथमरे त्मसयी कणयण खङ्टरणई अन प्रदणन गयेको 
अिथथणभण भणत्रण भणन्म िङ्टनेछ। अन्मथण फढीभण सत्तयी प्रङ्झतशत य घटीभण 
ऩचणस प्रङ्झतशत नै अन भणनी गणनण गङ्चयनेछ। 

43. अङ्झ मुभ िण छङ्टट अन्तिणातणा ङ्झरन सङ्जकने्  (१) ङ्झरङ्ञखत िण प्रमोगणत्भक 
ऩयीक्षणको प्रकणङ्ञशत नङ्झतजणभण सभणिेश बएको कङ्ट नै उम्भेदिणयरे भनणङ्झसि 
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कणयण जनणई अन्तिणातणाको रणङ्झग तोङ्जकएको ङ्झभङ्झतबन्दण अगणङ्झड नै अन्तिणातणा 
ङ्झरइङ्छदन सो को कणयण उारेख गयी ङ्झनिेदन ङ्छदएभण य ङ्झनिेदनको व्मिोयण 
भनणङ्झसि देङ्ञखएभण आमोगरे त्मथतो व्मङ्ञक्तको रणङ्झग अङ्झ मुभ अन्तिणातणा ङ्झरन े
व्मिथथण गना सक्नेछ। 

(२) कङ्ट नै उम्भेदिणयरे देिणमको अिथथणभण अन्तिणातणाको रणङ्झग 
आमोगफणट ङ्झनधणायण बएको ङ्झभङ्झत य सभमभण उऩङ्ञथथत िङ्टन नसकेभण सो को 
प्रभणण सङ्जित अन्तिणातणाकण रणङ्झग तोङ्जकएको ङ्झभङ्झतरे सङ्टत्केयी, ङ्जकङ्चयमण फथनङ्ट 
ऩयेको िकभण ऩन्र ङ्छदन य अन्म अिथथणको िकभण सणत ङ्छदनङ्झबत्रण ङ्झनिेदन 
ङ्छदएभण आमोगरे ङ्झनिेदनको व्मिोयण भनणङ्झसि देखेभण छङ्टट अन्तिणातणा ङ्झरन े
व्मिथथण गना सक्नेछ:- 

(क) कणफू फणङ्जियको ऩङ्चयङ्ञथथङ्झत ऩयेभण, 
(ख) ङ्जकङ्चयमण फथनङ्ट ऩयेभण, 
(ग) सङ्टत्केयी बएभण, 
(घ)अन्तिणातणाभण उऩङ्ञथथत िङ्टन नसक्ने गयी आकङ्ञथभक 

ङ्झफयणभी बएभण। 

(३) उऩदपण (१) य (२) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
प्रमोगणत्भक ऩयीक्षण िण आमोगरे तोकेकण अङ्ञन्तभ चयणकण अन्म ऩयीक्षणभण 
अनङ्टऩङ्ञथथत यिेको उम्भेदिणयरणई अन्तिणातणाभण सभणिेश गयणईने छैन। 

(४) अङ्झ मुभ तथण छङ्टट अन्तिणातणाभण सभणिेश िङ्टने  उम्भेदिणयरे 
आमोगरे ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभको दथतङ्टय फङ्टझणउनङ्ट ऩनेछ। 

(५) अन्तिणातणा सम्फन्धी अन्म व्मिथथण आमोगरे ङ्झनधणायण 
गयेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

44. प्रभणण ऩत्रण ऩेश गनङ्टा ऩने् (१) ङ्झरङ्ञखत ऩयीक्षणफणट छनौट बएकण 
उम्भेदिणयिरूरे प्रमोगणत्भक ऩयीक्षण, अन्तयिणतणा िण आमोगरे ङ्झनधणायण 
गयेकण अन्म ऩयीक्षण िङ्टनभेण ऩयीक्षण िङ्टन ङ्ट बन्दण अगणङ्झड आमोगभण 



 

329 

प्रभणणऩत्रणको सक्कर प्रङ्झत य सो को प्रभणङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ दङ्टई प्रङ्झत दयखणथत 
पणयणभ सणथ ऩेश गनङ्टा ऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ऩेश गयेको प्रभणण ऩत्रण रुजङ्ट गदणा सेिणभण 
प्रिेश ऩणउने उद्देश्मरे शैङ्ञक्षक मोग्मतण, उभेय, नणगङ्चयकतण, अनङ्टबि आङ्छद 
ढणॉटेको देङ्ञखएभण िण ङ्जिज्ञणऩन बएको ऩदको ङ्झनङ्झभत्त तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
मोग्मतण नबएको ऩणइएभण त्मथतो उम्भेदिणयरणई अन्तिणातणाभण सभणिेश 
गयणइने छैन य ङ्झनजको दयखणथत यद्द िङ्टनेछ। 

45. कणमणारम योजणउनङ्ट ऩने् .......... ङ्झरङ्ञखत ऩयीक्षणफणट छनौट बएकण 
उम्भेदिणयिरूरणई अन्तिणातणा ङ्छदनङ्टअङ्ञघ कणमणारम योजणउनङ्ट ऩनेछ।  

46. मोग्मतणक्रभको सूची प्रकणशन गने् (१) आमोगरे प्रदेश ङ्झनजणभती सेिण, 
प्रदेश प्रियी सेिण, प्रदेश सबण सेिण, थथणनीम सेिण तथण प्रदेशकण अन्म 
सयकणयी सेिणभण ऩदऩूङ्झताकण रणङ्झग उम्भेदिणयको छनौट सम्फन्धी ऩयीक्षणभण 
सम्ऩूणा प्रङ्जक्रमण सम्ऩङ्ङ बएऩङ्झछ सफैबन्दण फढी अन प्रणप्त गने उम्भेदिणयको 
योर नम्फय, नणभ, थय, फणफङ्ट, फणजेको नणभ, ठेगणनण य ङ्झसपणङ्चयस गङ्चयएको 
ङ्झनकणमसभेत उारेख गयी मोग्मतणक्रभ अनङ्टसणय खङ्टरण य सभणिेशी तपा  
सभेतको अङ्ञन्तभ नङ्झतजण प्रकणशन गनङ्टा ऩनेछ । 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ मोग्मतणक्रभको सूची तमणय गदणा 
उम्भेदिणयिरूको कूर प्रणप्तणन फयणफय बएभण देिणमकण आधणयभण 
मोग्मतणक्रभ कणमभ गङ्चयनछे्– 

(क) ङ्झरङ्ञखत ऩयीक्षण िङ्टनेभण ङ्झरङ्ञखत ऩयीक्षणको प्रणप्तणनकण 
आधणयभण, 

(ख) ङ्झरङ्ञखत ऩयीक्षण य प्रमोगणत्भक ऩयीक्षण िङ्टनेभण खण्ड (क) 

फभोङ्ञजभ मोग्मतणक्रभ नछङ्ट ङ्छिएभण प्रमोगणत्भक ऩयीक्षणको 
प्रणप्तणनकण आधणयभण, 

                                                           
 ऩङ्जिरो सॊशोधन द्वणयण ङ्ञझङ्जकएको। 
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(ग) खण्ड (ख) फभोङ्ञजभ ऩङ्झन उम्भेदिणयको मोग्मतणक्रभ 
नछङ्ट ङ्छिएभण अन्तिणातणाको प्रणप्तणनकण आधणयभण, 

(घ) खण्ड (ग) फभोङ्ञजभ ऩङ्झन उम्भेदिणयको मोग्मतणक्रभ 
नछङ्ट ङ्छिएभण सम्फङ्ञन्धत ऩदको सेिण प्रिेशको रणङ्झग 
तोङ्जकएको न्मूनतभ शैङ्ञक्षक मोग्मतणको प्रणप्त अनको 
प्रङ्झतशत िण  मुङे्झडङ थतयको आधणयभण, 

(ङ) खण्ड (घ) फभोङ्ञजभ ऩङ्झन उम्भेदिणयिरूको मोग्मतणक्रभ 
नछङ्ट ङ्छिएभण ङ्जिज्ञणऩन गङ्चयएको ऩदबन्दण एक ति भङ्टङ्झनको 
ऩदभण फिणर यिेको व्मिोयण दयखणथत पणयणभभण उारेख 
गयेको बए त्मथतो ऩदको ज्मेष्ठतणकण आधणयभण, 

(च) खण्ड (ङ) फभोङ्ञजभ ऩङ्झन उम्भेदिणयिरूको मोग्मतणक्रभ 
नछङ्ट ङ्छिएभण िण खण्ड (घ) फभोङ्ञजभ मोग्मतणक्रभ 
नछङ्टिीएकण उम्भेदिणयको िकभण उभेयको ज्मेष्ठतणकण 
आधणयभण, 

(३) उऩदपण (२) भण उङ्ञारङ्ञखत आधणय फभोङ्ञजभ ऩङ्झन 
उम्भेदिणयिरूको मोग्मतणक्रभ नछङ्ट ङ्छिएभण आमोगरे ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभ 
मोग्मतणक्रभ कणमभ गयी अङ्ञन्तभ नङ्झतजण प्रकणशन गङ्चयनछे।  

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ अङ्ञन्तभ नङ्झतजण प्रकणशन गदणा आमोगरे 
ङ्झरएको सभणनथतयको एकबन्दण फढी ऩदको ऩयीक्षणभण उत्तीणा िङ्टन े
उम्भेदिणयरणई दोिोयो नऩने गयी ऩङ्जिरे नङ्झतजण प्रकणशन िङ्टने एक ऩदभण 
भणत्रण ङ्झसपणङ्चयश गनङ्टा ऩनेछ।  

(५) मस दपणफभोङ्ञजभ आन्तङ्चयक प्रङ्झतमोङ्झगतणको आधणयभण िङ्टने 
फढङ्टिणको मोग्मतणक्रभ सूची प्रकणशन गनङ्टा अगणङ्झड कङ्ट नै उम्भेदिणय उऩय 
फढङ्टिणको उम्भेदिणय िङ्टन नऩणउने गयी ङ्जिबणगीम सजणम बएको आङ्झधकणङ्चयक 
जणनकणयी िङ्टन आएभण त्मथतो उम्भेदिणयको नणभ िटणई मोग्मतणक्रभ सूची 
प्रकणशन गनङ्टाऩनेछ। 
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(६) मोग्मतणक्रभको सूची प्रकणशन सम्फन्धी अन्म व्मिथथण 
आमोगरे ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

47. एकभङ्टि मोग्मतणक्रभको सूची प्रकणशन गने् दपण ४६ फभोङ्ञजभ 
मोग्मतणक्रभको सूची प्रकणशन गदणा एउटै ऩयीक्षणको भणध्मभफणट ङ्झसपणङ्चयस 
िङ्टने आन्तङ्चयक, खङ्टरण तथण सभणिेशी सभूिकण उम्भेदिणयरे प्रणप्त गयेको कूर 

अॊकको आधणयभण सेिण, सभूि, उऩसभूिको एकभङ्टि मोग्मतणक्रभ सूची सभेत 
तमणय गयी प्रकणशन गनङ्टा ऩनेछ। 

48. उम्भेदिणयरे आफ्नो कूर प्रणप्तणन िेना ऩणउने्  अन्तिणातणाभण उऩङ्ञथथत बएकण 
उम्भेदिणयिरूरे सिै ऩयीक्षणफणट प्रणप्त गयेको कूर प्रणप्तणन अङ्ञन्तभ 
मोग्मतणक्रभ सूची प्रकणशन बएको ङ्झभङ्झतरे सणत ङ्छदनऩङ्झछफणट सणत ङ्छदनसम्भ 
उम्भेदिणय आपूरे भणत्रण िेना सक्ने गयी आमोगरे व्मिथथण गना सक्नेछ। 

49. िैकङ्ञाऩक उम्भेदिणयको सूची् (१) दपण ४६ फभोङ्ञजभ उम्भेदिणयको 
मोग्मतणक्रभ अनङ्टसणय अङ्ञन्तभ नङ्झतजण प्रकणशन गदणा आमोगरे ङ्झनधणायण 
गयेफभोङ्ञजभको सङ्खतमणभण िैकङ्ञाऩक उम्भेदिणयको सूची सभेत प्रकणशन 
गनङ्टाऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन, िैकङ्ञाऩक 
उम्भेदिणयको सूची प्रकणशन गदणा ऩमणाप्त सङ्खतमणभण उम्भेदिणय उऩरब्ध िङ्टन 
नसकेभण सो अनङ्टसूचीभण उारेख बएको बन्दण कभ सङ्खतमणभण ऩङ्झन 
उम्भेदिणयको िैकङ्ञाऩक सूची प्रकणशन गना सङ्जकनेछ। खङ्टरण य सभणिेशी 
सभूिको एकभङ्टि मोग्मतणक्रभ प्रकणशन िङ्टने ङ्जिज्ञणऩनभण एउटै सेिण, सभूि, 

उऩसभूि िण शे्रणीको ऩङ्झछारो ङ्जिज्ञणऩनफणट ङ्झसपणङ्चयस िङ्टने उम्भेदिणयको 
नणभ अङ्ञघारो ङ्जिज्ञणऩनको िैकङ्ञाऩक सूचीभण सभणिेश नगयी क्रभश् 
ङ्झनजबन्दण ऩङ्झछारो क्रभको उम्भेदिणयको नणभ सभणिेश गयी िैकङ्ञाऩक 
सूची प्रकणशन गना सङ्जकनेछ।  

50. ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको रणङ्झग ङ्झसपणङ्चयस गने् (१) आमोगरे ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको रणङ्झग 
अङ्ञततमणयिणरण सभक्ष ङ्झसपणङ्चयस ऩठणउॉदण सम्फङ्ञन्धत उम्भेदिणयरे फङ्टझणएको 
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एक प्रङ्झत दयखणथत पणयणभ य सो सणथ ऩेश बएकण प्रभणणऩत्रणकण प्रभणङ्ञणत 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩिरू सभेत ऩठणउनङ्ट ऩनेछ।  

(२) आमोगरे यणजऩत्रण अनङ्जनत ऩदको ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको रणङ्झग 
अङ्ञततमणयिणरण सभक्ष ङ्झसपणङ्चयस गदणा देिणमकण आधणयभण गनङ्टाऩनेछ्– 

(क) मोग्मतणक्रभ अनङ्टसणय उम्भेदिणयरे योजेको प्रणथङ्झभकतणको 
कणमणारम, तय एकबन्दण फढी उम्भेदिणयरे एउटै 
कणमणारम योजेको अिथथणभण ऩङ्जिरो मोग्मतणक्रभभण 
यिेको उम्भेदिणयरे प्रणथङ्झभकतण ऩणउनेछ ।  

(ख) उम्भेदिणयरे योजेको कणमणारम फणॉकी नयिे िण कङ्ट नै ऩङ्झन 
कणमणारम योजेको नबएभण त्मथतण उम्भेदिणयरणई 
मोग्मतणक्रभणनङ्टसणय घय ऩणमकको कणमणारम ।  

51. िैकङ्ञाऩक उम्भेदिणय ङ्झसपणङ्चयस् (१) आमोगरे देिणमको अिथथणभण 
िैकङ्ञाऩक उम्भेदिणयको सूचीभण यिेकण  उम्भेदिणयरणई मोग्मतणक्रभ अनङ्टसणय 
ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको रणङ्झग ङ्झसपणङ्चयस गनङ्टाऩनेछ्– 

(क) ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको रणङ्झग ङ्झसपणङ्चयस गङ्चयएको उम्भेदिणयरे 
ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको सूचनण ऩणएको िण सूचनण प्रकणङ्ञशत बएको 
ङ्झभङ्झतरे २१ ङ्छदनङ्झबत्रण ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ऩत्रण नङ्झरएभण, 

(ख) ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको रणङ्झग ङ्झसपणङ्चयस गङ्चयएको उम्भेदिणयरे 
ङ्झनमङ्टङ्ञक्त फङ्टङ्ञझङ्झरएको ङ्झभङ्झतरे प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभको 
अिङ्झधङ्झबत्रण सम्फङ्ञन्धत कणमणारमभण फिणरी नगयेको 
आधणयभण अङ्ञततमणयिणरणरे ङ्झनजको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त फदय गयेभण, 

(ग) आमोगफणट ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको रणङ्झग ङ्झसपणङ्चयस गङ्चयएको कङ्ट नै 
उम्भेदिणय ङ्झसपणङ्चयस िङ्टॉदणकण फखत प्रचङ्झरत नेऩणर 
कणनूनफभोङ्ञजभ अमोग्म यिेको कङ्ट यण ङ्झसपणङ्चयस बई सके 
ऩिणत भणत्रण जणनकणयी िङ्टन आई आमोगफणट त्मथतो 
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उम्भेदिणयको ङ्झसपणङ्चयस यद्द बई अङ्ञततमणयिणरणरे ङ्झनजको 
ङ्झनमङ्टङ्ञक्त फदय गयेभण, 

(घ) ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको रणङ्झग ङ्झसपणङ्चयस गङ्चयएको उम्भेदिणयको 
ङ्झसपणङ्चयस बएको ङ्झभङ्झतरे एक िवाङ्झबत्रण भतृ्मङ्ट बई िण 
ङ्झनजरे ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्झरएको ऩदफणट यणङ्ञजनणभण ङ्छदई िण 
ङ्झनजको अन्म ऩदभण ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बई िण अन्म कङ्ट नै कणयणरे 
ङ्झनजरे ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्झरएको ऩद ङ्चयक्त िङ्टन आएभण, य 

(ङ) ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको रणङ्झग ङ्झसपणङ्चयस बएको उम्भेदिणयरे 
सम्फङ्ञन्धत कणमणारमभण आपैं  उऩङ्ञथथत बई ङ्झनमङ्टङ्ञक्त 
नङ्झरन ेब्मिोयणको ङ्झनिेदन ऩेश गयी सनणखत गयेभण । 

(२) मस उऩदपण फभोङ्ञजभको कङ्ट नै अिथथण ऩयेभण अङ्ञततमणयिणरणरे 
ऩद ङ्चयक्त बएको ङ्झभङ्झतरे सणत ङ्छदनङ्झबत्रण आमोगरणई जणनकणयी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(३) उऩदपण (२) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन ऩद ङ्चयक्त 
बएको सणत ङ्छदनङ्झबत्रण जणनकणयी ङ्छदन नसकेको भनणङ्झसि कणयण सङ्जित 
अङ्ञततमणयिणरणफणट रेखी आएभण आमोगरे िैकङ्ञाऩक सूचीभण यिेको 
उम्भेदिणयरणई मोग्मतणक्रभ अनङ्टसणय ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको रणङ्झग ङ्झसपणङ्चयस गना 
सक्नेछ। 

तय आमोगरे ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको रणङ्झग ङ्झसपणङ्चयस गयेको एक िवा नणघेऩङ्झछ 
रेखी आएभण िैकङ्ञाऩक उम्भेदिणयरणई ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको रणङ्झग ङ्झसपणङ्चयस गना 
ऩणइने छैन। 

52. अथथणमी उम्भेदिणयको सूची प्रकणशन् (१) दपण ४६ को उऩदपण (१) 

फभोङ्ञजभ मोग्मतणक्रभको सूची प्रकणशन गदणा खङ्टरण भणग ऩद सॊतमणको फीस 
प्रङ्झतशत उम्भेदिणयिरू सभणिेश गयी देिणम फभोङ्ञजभ अथथणमी उम्भेदिणयको 
सूची प्रकणशन गनङ्टाऩनेछ्- 
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(क) खङ्टरण प्रङ्झतमोङ्झगतणतपा  अन्तिणातणाभण सभणिेश बएकण तय 
िैकङ्ञाऩक उम्भेदिणयको सूचीभण सभणिेश िङ्टन नसकेकण 
सिै,  

(ख) ङ्झरङ्ञखत ऩयीक्षणफणट अन्तिणातणाकण रणङ्झग छनौट िङ्टन 
नसकेकण तय उत्तीणणान प्रणप्त गयेकणिरू भध्मेफणट 
मोग्मतणक्रभको आधणयभण,  

  तय अथथणमी ऩदऩूङ्झताकण रणङ्झग आमोगभण अनङ्टयोध बई आएको 
अिथथणभण सो बन्दण फढी सॊतमणभण उम्भेदिणयको नणभ  सभणिेश गना फणधण 
ऩनेछैन। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ फीस प्रङ्झतशतसम्भ उम्भेदिणयिरूको 
नणभ सभणिेश गदणा एकजनण भणत्रण उम्भेदिणय िङ्टने बएभण कम्तीभण दङ्टई जनण 
उम्भेदिणयको नणभ सभणिेश गनङ्टा ऩनेछ।  

(३) मस दपणफभोङ्ञजभ अथथणमी ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको प्रमोजनको रणङ्झग सूची 
प्रकणशन गदणा प्रमोगणत्भक ऩयीक्षण िङ्टने ऩदको िकभण त्मथतो ऩयीक्षणभण 
अनङ्टत्तीणा उम्भेदिणयको नणभ सभणिेश गङ्चयने छैन। 

53. अथथणमी ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको रणङ्झग ङ्झसपणङ्चयस गने् (१) सेिण, सभूि तथण उऩसभूिसॉग 
सम्फङ्ञन्धत प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ अथथणमी ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको रणङ्झग आमोगभण 
भणग बई आएभण आमोगरे िैकङ्ञाऩक उम्भेदिणयको सूचीभण नणभ सभणिेश 
बई थथणमी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त िङ्टन नसकेकण य अथथणमी उम्भेदिणयको सूचीभण यिेकण 
उम्भेदिणयिरू भध्मेफणट मोग्मतणक्रभको आधणयभण ङ्झसपणङ्चयस गनेछ।  

(२) िैकङ्ञाऩक तथण अथथणमी सूचीभण सभणिेश बएकण उम्भेदिणयको 
सङ्खतमणबन्दण अथथणमी ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको रणङ्झग भणग बएको सङ्खतमण फढी बएभण 
आमोगरे सो बन्दण अङ्ञघारो ङ्जिज्ञणऩनभण िैकङ्ञाऩक तथण अथथणमी सूचीभण 
यिेको उम्भेदिणयरणई सभेत अथथणमी ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको रणङ्झग ङ्झसपणङ्चयस गना 
सक्नेछ । 

                                                           
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोङ्झधत। 
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(३) मस दपणफभोङ्ञजभ अथथणमी ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको रणङ्झग ङ्झसपणङ्चयस गदणा 
फढीभण छ भङ्जिनणसम्भको रणङ्झग ङ्झसपणङ्चयस  गनङ्टाऩनेछ।  

 

ऩङ्चयच्छेद–९ 

ऩयणभशासम्फन्धी व्मिथथण 
 

54. ङ्जिबणगीम सजणम सम्फन्धभण आमोगको ऩयणभशा ङ्झरदण अऩनणउनङ्ट ऩने 
कणमाङ्जिङ्झध् (१) प्रदेश ङ्झनजणभती सेिणकण कभाचणयीरणई ङ्छदइन े ङ्जिबणगीम 
सजणमको ङ्जिवमभण आमोगको ऩयणभशा ङ्झरॊदण सेिण शतासम्फन्धी प्रचङ्झरत 
कणनूनफभोङ्ञजभ तोङ्जकएको प्रङ्जक्रमण ऩूयण गयी सजणम गने अङ्झधकणयीको ङ्झनणाम 
सङ्जित सक्करै पणइर आमोगभण ऩठणउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) ङ्जिबणगीम सजणमको कणयिणिी गदणा देिणमफभोङ्ञजभ गयेको िङ्टन ङ्ट 
ऩनेछ:- 

(क) ङ्जिबणगीम सजणमको रणङ्झग सेिण, सभूिसम्फन्धी प्रचङ्झरत 
कणनून फभोङ्ञजभ सजणम गना अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे 
कसूय य सजणम प्रथतणि गयेको, 

(ख) सम्फङ्ञन्धत कभाचणयीरणई रगणइएको अङ्झबमोग य सजणम 
कङ्ट न कणनून अन्तगातको िो सो कङ्ट यण थऩि खङ्टरणएको, 

(ग) सजणम प्रथतणि गनङ्टाऩूिा सम्फङ्ञन्धत कभाचणयीरणई आफ्नो 
सपणइ ऩेश गनाको रणङ्झग सेिणसम्फन्धी कणनूनफभोङ्ञजभ 
भौकण ङ्छदएको, 

(घ) अङ्झधकणय प्रणप्त अङ्झधकणयीरे सम्फङ्ञन्धत कभाचणयीरे ङ्छदएको 
सपणइ िण थऩिीकयण उऩय मथोङ्ञचत भूामणनन गयी सो 
सपणइ िण थऩिीकयणकण फणयेभण ब्मक्त गयेको प्रङ्झतङ्जक्रमण 
पणइर सॊरग्न यिेको, 

(ङ) कङ्ट न कसङ्टय िणऩत कङ्ट न सजणम गना खोङ्ञजएको िो कसङ्टय 
खङ्टरणई सजणम प्रथतणि गङ्चयएको, य 
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(च) सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकृतको दथतखत गयी कणमणारमको 
छणऩसभेत रगणई आमोगरे ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभको 
पणयणभ पणइर सॊरग्न गयेको। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै कभाचणयीरणई एक प्रकणयको 
ङ्जिबणगीम सजणम गना आमोगभण ऩयणभशा भणग  गङ्चयएकोभण आमोगफणट सो 
ङ्जिवमभण ऩयणभशा उऩरब्ध निङ्टॉदै िण ऩयणभशा उऩरब्ध बएऩङ्झछ सो 
कभाचणयीरणई प्रथतणि गङ्चयएको  सजणमभण ऩङ्चयितान गने गयी ऩङ्टन् ऩयणभशा 
भणग गना सङ्जकने छैन । 

(४) उऩदपण (२) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन सम्फङ्ञन्धत 
कभाचणयीरे कणफू फणङ्जियको ऩङ्चयङ्ञथथङ्झत ऩयी अङ्ञघ थऩिीकयण ङ्छदन नसकेको 
कणयण देखणई ङ्झनिेदन ङ्छदएभण िण अङ्ञघ ऩेश गना नसकेको भित्िऩूणा सफूत 
प्रभणण ऩङ्झछ ऩेश िङ्टन आएको कणयणफणट सजणम गने अङ्झधकणयीरणई सजणम 
ऩङ्चयितान गनङ्टा ऩछा बङे्ङ रणगेभण सो को कणयणसङ्जित आफ्नो यणम उारेख 
गयी ऩङ्जिरे प्रथतणि गयेको सजणम ऩङ्चयितान गना आमोगको ऩङ्टन् ऩयणभशा 
भणग गना सङ्जकनेछ ।  

55. सेिणको शतासम्फन्धी कणनूनको ङ्जिवमभण ऩयणभशा भणग गने तङ्चयकण् (१) प्रदेश 
ङ्झनजणभती सेिणको शतासम्फन्धी कणनूनको ङ्जिवमभण आमोगको ऩयणभशा ङ्झरॉदण 
सेिण सभूि स चणरन गने भन्त्रणणरम िण सङ्ञचिणरमभणपा त ऩयणभशा भणग गनङ्टा 
ऩनेछ।  

(२) प्रदेश सेिणको शतासम्फन्धी कङ्ट नै नमणॉ कणनून फनणउन िण 
बइयिेको कणनूनभण सॊशोधन गनङ्टा ऩयेभण सो को कणयण य आिश्मक 
ङ्जिियणसभेत खङ्टरणई आमोगभण ऩठणउनङ्ट ऩनेछ। 

(३) प्रदेश सेिणिरू गठन गना आमोगको ऩयणभशा भणग गदणा सेिण 
गठनको उद्देश्म, त्मथतो सेिण अन्तगातको सभूि िण उऩसभूि तथण 
शे्रणी÷ति ङ्जिबणजन, ङ्झनमङ्टङ्ञक्त, फढङ्टिण य सेिणकण अन्म शतािरू तथण ङ्झनजणभती 
सेिण य नेऩणर सयकणयकण अन्म सेिण अन्तगातको ङ्जिङ्झबङ्ङ सेिणसॉग यणख्नङ्टऩने 
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एकरूऩतण, सभन्िम  य सणभञ्जथमकण कङ्ट यणिरूसभेत थऩि ऩणयी आमोगभण 
ऩठणउनङ्ट ऩनेछ। 

(४) उऩदपण (२) य (३) फभोङ्ञजभ ऩयणभशा भणग गदणा आमोगसॉग 
ऩयणभशा भणग गने ङ्जिवमको प्रदेश सयकणय भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवदको ङ्झनणाम सॊरग्न 
गनङ्टा ऩनेछ। 

(५) सेिण, शतासम्फन्धी कणनूनको सॊशोधन बएकण  ङ्जिवमभण ऩयणभशा 
भणग गदणा तीन भिरे ढणॉचण य ऩङ्टयणनो कणनून खणयेज गयी नमणॉ कणनून 
फनणउॉदण सो को कणयणसङ्जितको ङ्जिियण सभेत सॊरग्न िङ्टन ङ्टऩनेछ। 

56. सेिण, सभूि िण उऩसभूि ऩङ्चयितान गना ऩयणभशा भणग गने तङ्चयकण् (१) कङ्ट नै 
एक प्रकणयको प्रदेश सेिणको सेिण, सभूि िण उऩसभूिको ऩदफणट अको 
प्रकणयको प्रदेश सेिणको सेिण, सभूि िण उऩसभूिको ऩदभण सेिण, सभूि िण 
उऩसभूि ऩङ्चयितान गना उम्भेदिणयको उऩमङ्टक्ततणको ङ्जिवमभण आमोगको 
ऩयणभशा भणग गदणा देिणम अनङ्टसणयकण कणगजणत सॊरग्न बएको िङ्टन ङ्ट ऩनेछ:- 

(क)सम्बणव्म उम्भेदिणयको नणभ, ठेगणनण, शैङ्ञक्षक मोग्मतण, 
अनङ्टबि य ङ्झनमङ्टङ्ञक्त सम्फन्धी अन्म ङ्जिियण, 

(ख) सेिण, सभूि िण उऩसभूि ऩङ्चयितान गना सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकणमको सिभङ्झत ङ्झरनङ्टऩने ऩदकण रणङ्झग सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकणमको य अन्म ऩदकण िकभण सेिण स चणरन गने 
प्रदेश भन्त्रणणरमको सिभङ्झत, 

(ग)सम्फङ्ञन्धत सेिण, सभूि िण उऩसभूि सम्फन्धी प्रचङ्झरत 
कणनूनरे तोकेको आधणय य औङ्ञचत्मको ऩङ्टङ्जि िङ्टने गयी 
अङ्ञततमणयिणरणरे सेिण, सभूि ऩङ्चयितान गनङ्टा ऩने कणयण 
खङ्टरणएको कणगजणत, 

(घ) सेिण, सभूि िण उऩसभूि ऩङ्चयितान गने फणयेको प्रदेश 
भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवदको ङ्झनणाम य 
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(ङ) ऩद िण दयफन्दी खणयेज बई कभाचणयीको शैङ्ञक्षक मोग्मतण 
तथण तणङ्झरभसॉग ङ्झभादो ऩदभण सेिण, सभूि ऩङ्चयितान गना 
सो ङ्जिियणसङ्जित ऩङ्चयितान िङ्टने ऩदको रणङ्झग आिश्मक 
ऩने मोग्मतणकण प्रभणणऩत्रणको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ. 

(२) सेिण, सभूि िण उऩसभूि ऩङ्चयितान गना ऩयणभशा भणग बई 
आएभण आमोगरे ङ्झरङ्ञखत तथण अन्तिणातणा य प्रमोगणत्भक ऩयीक्षण आिश्मक 

ऩने ऩदकण रणङ्झग प्रमोगणत्भक ऩयीक्षण सभेतफणट त्मथतो उम्भेदिणयको 
उऩमङ्टक्ततणको ऩयीक्षण गयी ऩयणभशा ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(३) सेिण, सभूि िण उऩसभूि ऩङ्चयितान गना उम्भेदिणयको 
उऩमङ्टक्ततणको ङ्जिवमभण ङ्झरइन ेङ्झरङ्ञखत  ऩयीक्षणको ऩणठ्यक्रभ ऩङ्चयितान िङ्टने 
सम्फङ्ञन्धत ऩदको रणङ्झग आमोगफणट ङ्झनधणाङ्चयत ऩणठ्यक्रभको सेिण सम्फन्धी 
एउटण ऩत्रणभण भणत्रण ऩयीक्षण सङ्जकनेछ।  

(४) सेिण, सभूि िण उऩसभूि ऩङ्चयितान गना उम्भेदिणयको 
उऩमङ्टक्ततणको ङ्जिवमभण ङ्झरइन ेङ्झरङ्ञखत  ऩयीक्षणको उत्तीणणान ऩचणस प्रङ्झतशत 
िङ्टनेछ। 

(५) उम्भेदिणयको उऩमङ्टक्ततणको ङ्जिवमभण ङ्झरइएको ङ्झरङ्ञखत 
ऩयीक्षणभण उत्तीणणान प्रणप्त नगयेकण उम्भेदिणयरणई सेिण, सभूि िण उऩसभूि 
ऩङ्चयितान गने ङ्झसपणङ्चयस गङ्चयनछैेन। 

57. आमोगरे ऩयणभशा ङ्छदने्  आमोगरे मस ऐनफभोङ्ञजभ ऩयणभशा ङ्छदॉदण मस 
ऩङ्चयच्छेदभण उारेख बएकण प्रङ्जक्रमणिरू ऩूयण बएभण भणत्रण ङ्छदनेछ । 

58. आमोगको ऩयणभशा कणमणान्िमन् (१) आमोगरे ङ्छदएको ऩयणभशा कणमणान्िमन 
गने गयणउने दणङ्जमत्ि ऩयणभशा भणग गने अङ्झधकणयीको िङ्टनछे। 

(२) कङ्ट नै ङ्जिशवे कणयण िण ऩङ्चयङ्ञथथङ्झत ऩयी आमोगरे ङ्छदएको ऩयणभशा 
कणमणान्िमन गना सङ्जकन े अिथथण नबएभण त्मसको कणयण खोरी ऩयणभशा 
भणग गने अङ्झधकणयीरे ऩङ्टनङ्जिाचणयको रणङ्झग आमोग सभक्ष रेखी ऩठणउनङ्ट 
ऩनेछ। 
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(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ ऩङ्टनङ्जिाचणयको रणङ्झग रेखी आएभण 
आमोगरणई आपूरे ङ्छदएको ऩयणभशा ऩ ङ्टनङ्जिाचणय गनङ्टा ऩने ऩमणाप्त आधणय, 
कणयण य औङ्ञचत्म यिेको बङे्ङ रणगेभण आमोगरे तत्सम्फन्धभण ऩङ्टन् ऩयणभशा 
ङ्छदन सक्नेछ। 

(४) ङ्जिबणगीम सजणम सम्फन्धभण आमोगफणट प्रणप्त ऩयणभशा आमोगरे 
तोकेको अिङ्झध ङ्झबत्रण कणमणान्िमन गयी आमोगरणई जणनकणयी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

59. थथणमी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त नगङ्चयने्  (१) ङ्झनिृङ्ञत्तबयण ऩणउने ऩदभण आमोगको ऩयणभशा 
ङ्जिनण थथणमी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गङ्चयन ेछैन। 

(२) सॊङ्जिधणनभण अन्मथण व्मिथथण बएकोभण फणिेक उऩदपण (१) 

ङ्जिऩङ्चयत बएको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त थित् यद्द िङ्टनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद–१० 

फढङ्टिण उऩयको उजयूी सम्फन्धी व्मिथथण 
 

60. फढङ्टिण उऩयको उजयूी् (१) फढङ्टिण सङ्झभङ्झतरे गयेको फढङ्टिण ङ्झसपणङ्चयसभण ङ्ञचत्त 
नफङ्टझ्ने सम्बणव्म उम्भेदिणयरे सम्फङ्ञन्धत सेिण शतासम्फन्धी कणनूनभण 
तोङ्जकएको म्मणदङ्झबत्रण उजूयकतणा थिमॊ उऩङ्ञथथत बई आमोगरे तोकेको 
दथतङ्टय, आऩूmरे फढङ्टिण ऩणउनङ्ट ऩने थऩि आधणय य प्रभणणसभेत सॊरग्न यणखी 
आमोगरे ङ्झनधणायण गयेको ढणॉचणभण आमोग िण आमोगरे तोकेको फढङ्टिण 
उजूयी सङ्टङे्ङ अङ्झधकणयी सभक्ष उजूयी ङ्छदन सक्नेछ।  

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन उजूयी 
गना उजूयकतणा आमोगभण िण उजूयी सङ्टङे्ङ अङ्झधकणयी सभक्ष आपैं  उऩङ्ञथथत 
िङ्टन नसकेभण सोको कणयण खङ्टरणई कणनूनरे िणयेस ङ्छदन ङ्झभाने व्मङ्ञक्तरणई 
कणनून फभोङ्ञजभ िणयेस भङ्टकयय गयी उजूयी ङ्छदन सक्नेछ। 

तय त्मसयी उजूयी ङ्छदन ामणउने िणयेसरे उजूयीको व्मिोयण य 
दथतखत सम्फङ्ञन्धत उजूयीकतणाको नै िो बनी आमोग सभक्ष सनणखत गयी 
सिीछणऩ गनङ्टा ऩनेछ।  
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(३) मस दपण फभोङ्ञजभ उजूयी गना चणिन े सम्फङ्ञन्धत कभाचणयीरे 
आफ्नो उजूयीभण देिणमकण कङ्ट यणिरू खङ्टरणएको िङ्टन ङ्ट ऩनेछ्- 

(क) उजूयकतणाको नणभ, थय, ठेगणनण य  ङ्झनज कणमायत  
कणमणारम, 

(ख) उजूयीको ङ्जिवम 

(ग) कसको ङ्जिरुद्ध उजूयी गना चणिेको िो सोको ङ्जिियण, 

(घ) कङ्ट न ङ्झभङ्झतको फढङ्टिण ङ्झसपणङ्चयस िण सूचनण ङ्जिरुद्ध उजूयी 
गना चणिेको िो त्मथतो ङ्झसपणङ्चयस िण सूचनणको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

(ङ) उजूयीको दणिी य सो सॉग सम्फङ्ञन्धत कणनून, नङ्ञजय य 
ङ्झसद्धणन्तको ङ्जिियण, 

(च) आफ्नो दणिी य सो दणिी ऩङ्टष्ट्यणई गने आधणय,  
(छ) अन्म प्रणसॊङ्झगक कङ्ट यणिरू। 

61. थऩ प्रभणणिरू ऩेश गना सक्ने्  (१) फढङ्टिण उऩयको उजूयी ङ्छदइसकेऩङ्झछ 
त्मथतो उजूयी उऩय ङ्झनणाम निङ्टॉदै सम्फङ्ञन्धत कभाचणयीरे सो ङ्झनणामभण सघणउ 
ऩङ्टग्ने कङ्ट नै थऩ प्रभणण पेरण  ऩणयेभण ङ्झनिेदनसणथ सॊरग्न गयी ऩेश गना 
सक्नेछ। 

(२) फढङ्टिण उजूयी सङ्टन ङ्टिणइको ङ्झसरङ्झसरणभण कङ्ट नै थऩ प्रभणण 
कणगजणत आिश्मक छ बङे्ङ रणगेभण आमोग िण उजूयी सङ्टङे्ङ अङ्झधकणयीरे 
उजूयकतणा िण सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरणई त्मथतो प्रभणण कणगजणतिरू उऩरब्ध 
गयणउन रगणउन सक्नेछ। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ भणग बएकण कणगजणत सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकणम िण कभाचणयीरे ऩत्रण प्रणप्त गयेको ङ्झभङ्झतरे सणत ङ्छदनङ्झबत्रण ऩेश गनङ्टा 
ऩनेछ। 

62. फढङ्टिण उजयूीको ङ्झनणाम् (१) आमोगभण िण उजूयी सङ्टङे्ङ अङ्झधकणयी सभक्ष 
फढङ्टिण उऩयको उजूयी ऩना आएभण सम्फङ्ञन्धत फढङ्टिण सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतङ्जक्रमण, 
फढङ्टिण ङ्झसपणङ्चयस बएकण य उजूयकतणाको व्मङ्ञक्तगत ङ्जिियण, कणमासम्ऩणदन 
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भूामणनन पणयणभ य अन्म सम्फङ्ञन्धत आिश्मक कणगजणतसभेत फढङ्टिण 
सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिणरमसॉग भणग गयी आमोगरे िण उजूयी सङ्टङे्ङ अङ्झधकणयीरे 
त्मथतो फढङ्टिण उजूयीको सम्फन्धभण ङ्झनणाम गनङ्टा ऩनेछ। 

(२) फढङ्टिण उजूयी उऩय ङ्झनणाम गदणा उजूयीकतणारे ङ्झरएको दणिी य 
सो दणिीकण सम्फन्धभण प्रथतङ्टत गङ्चयएकण आधणय, प्रभणण तथण सो सम्फन्धी 
कणनून सभेत खङ्टरणई ङ्झनणाम गनङ्टा ऩनेछ। 

(३) फढङ्टिण उजूयी सम्फन्धी ङ्झनणामको ढणॉचण आमोगरे ङ्झनधणायण 
गयेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

63. फढङ्टिण उजयूी उऩय कणयफणिी निङ्टने्  देिणम फभोङ्ञजभ ङ्चयत नऩङ्टगेको फढङ्टिण 
उऩय कङ्ट नै कणयफणिी गङ्चयने छैन्– 

(क)कणनूनभण तोङ्जकएको म्मणदङ्झबत्रण दतणा नबएको, 
(ख)उजूयी गदणा रणग्ने दथतङ्टय फङ्टझणएको यङ्झसद उजूयी सणथ 

सॊरग्न नबएको य 
(ग)दपण ६० फभोङ्ञजभको ङ्चयत नऩङ्टगेको। 

 

 

ऩङ्चयच्छेद-११ 

कसूय य सजणम 

 

64. कसूय य सजणम् (१) कसैरे देिणमको कणमा गयेभण िण गना रगणएभण िण सो 
कणमा गना सिमोग ऩङ्टर् मणएभण ङ्झनजरणई देिणम फभोङ्ञजभ सजणम िङ्टनेछ्- 

(क)कङ्ट नै उम्भेदिणयरे कङ्ट नै ऩयीक्षण केन्रभण िो िारण गयी 
ऩयीक्षण स चणरनभण फणधण अियोध ऩङ्टयम्णएभण िण 
तोङ्जकएको ऩयीक्षण सम्फन्धी शता य भमणादणको उारॊघन 
गयेभण त्मथतो उम्भेदिणयरणई केन्रणध्मक्षरे तत्कणर 
ऩयीक्षण केन्रफणट ङ्झनष्ट्कणशन गयी आमोगरे ङ्झनजरणई 
आमोगद्वणयण ङ्झरइने ऩयीक्षणभण एक िवासम्भ उम्भेदिणय 
िङ्टन नऩणउने गयी योक रगणउन सक्नेछ । 
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(ख) कङ्ट नै ऩयीक्षण केन्रभण कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभरे ङ्ञचट चोने िण 
चोयणउन,े अकणाको नक्कर गने िण गयणउने, ङ्जिद्यङ्टतीम 
उऩकयणको प्रमोग गयी िण अन्म कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे 
ऩयीक्षणभण अङ्झनमङ्झभत कणभ गने िण आमोगरे तोकेको 
शताको उारङ्घन गने उम्भेदिणयरणई आमोगरे 
आमोगद्वणयण ङ्झरइने ऩयीक्षणभण दङ्टई िवासम्भ उम्भेदिणय िङ्टन 
नऩणउने गयी योक रगणउन सक्नेछ । 

(ग) कङ्ट नै ऩयीक्षणथॉरे ङ्झनजको उत्तयऩङ्टङ्ञथतकण नफङ्टझणई आपू 
सणथ ङ्झरई गएभण िण आमोगरे ङ्जपतणा गनङ्टा ऩने बनी 
तोकेकण प्रश्नऩत्रण ङ्झरई गएभण िण कसैरे त्मथतो प्रश्नको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ फनणई िण ङ्जिद्यङ्टतीम उऩकयणफणट सणिाजङ्झनक 
गयेभण ङ्झनजरणई आमोगरे आमोगद्वणयण ङ्झरइने ऩयीक्षणभण 
तीन िवासम्भ उम्भेदिणय िङ्टन नऩणउने गयी योक रगणउन 
सक्नेछ । 

(घ) ऩयीक्षण केन्रभण सम्फङ्ञन्धत ऩदणङ्झधकणयीको थिीकृङ्झत फेगय 
कसैरे प्रिेश गना प्रमत्न गयेभण िण प्रिेश गयेभण िण 
ऩयीक्षण केन्र ङ्झनमन्त्रणणभण ङ्झरई अभमणाङ्छदत कणमा गयेभण 
आमोगरे आमोगद्वणयण ङ्झरइने ऩयीक्षणभण ङ्झनजरणई ऩणॉच 
िवासम्भ उम्भेदिणय िङ्टन नऩणउने गयी योक रगणउन 
सक्नेछ ।  

(ङ) कसैरे आफ्नो सिण अको व्मङ्ञक्तरणई ऩयीक्षण ङ्छदन रगणई 
छनौट बई अन्तिणातणाभण सणभेर बएको िण ङ्झनमङ्टङ्ञक्त नै 
ङ्झरई सकेको बए तणऩङ्झन सो कङ्ट यण जङ्टनसङ्टकै फखत 
जणनकणयी िङ्टन आएभण त्मथतो ब्मङ्ञक्तको ङ्झसपणङ्चयश िण 
ङ्झनमङ्टङ्ञक्तऩत्रण यद्द    िङ्टनेछ ।  
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(च) खण्ड (ङ) फभोङ्ञजभ अकणाको नणभफणट ऩयीक्षण ङ्छदन,े 

ङ्छदरणउन रगणउने व्मङ्ञक्तरणई आमोगरे आमोगद्वणयण 
ङ्झरइने ऩयीक्षणभण ऩणॉच िवासम्भ उम्भेदिणय िङ्टन नऩणउन े
गयी योक रगणउन सक्नेछ । 

(छ) कसैरे खण्ड (घ) फभोङ्ञजभ ऩयीक्षण केन्र ङ्झनमन्त्रणणभण 
ङ्झरएभण िण खण्ड (ङ) फभोङ्ञजभ अकणाको नणभफणट ऩयीक्षण 
ङ्छदएभण त्मथतो कसूय गने य गना रगणउन े व्मङ्ञक्तरणई 

एकरणख रुऩैमणॉसम्भ जङ्चयिणनणकण अङ्झतङ्चयक्त प्रचङ्झरत 
सॊघीम कणनून फभोङ्ञजभ सजणम िङ्टन सक्नेछ । 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कसूय गने व्मङ्ञक्त उम्भेदिणय बई 
ऩयीक्षण ङ्छदएको बएभण ङ्झनजको उक्त ङ्जिज्ञणऩन फभोङ्ञजभको सिै ङ्जिवमको 
ऩयीक्षण थित् यद्द िङ्टनेछ । 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कसूय कङ्ट नै ङ्झनजणभती, सङ्टयक्षण ङ्झनकणम, 

अन्म प्रदेश सयकणयी सेिण, थथणनीम सेिण िण सॊगङ्छठत सॊथथणकण कभाचणयीरे 
गयेभण त्मथतो कभाचणयीरणई थऩ ङ्जिबणगीम कणयफणिी गना  आमोगरे 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणम िण  सॊगङ्छठत सॊथथणभण रेखी ऩठणउन सक्नछे ।  

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ ङ्जिबणगीम कणयफणिीको रणङ्झग रेखी 
आएभण अङ्ञततमणयिणरणरे त्मथतो कभाचणयीरणई तीन भङ्जिनणङ्झबत्रण ङ्झनजको सेिण 
शतासम्फन्धी  कणनून फभोङ्ञजभ ङ्जिबणगीम कणयफणिी गयी सो को जणनकणयी 
आमोगरणई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

65. नऩेणर सयकणय िणदी िङ्टने्  दपण ६४ को उऩदपण (१) को खण्ड (छ) 

फभोङ्ञजभको भङ्टद्दण सयकणय िणदी िङ्टनेछ य "भङ्टरङ्टकी पौजदणयी कणमाङ्जिङ्झध 
सॊङ्जितण, २०७४" भण सभणिेश बएको भणङ्झननेछ । 

 

 

ऩङ्चयच्छेद–१२ 

                                                           
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्धणयण सॊशोधन 
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िणङ्जवाक प्रङ्झतिेदन तथण सङ्टझणि 

 

66. िणङ्जवाक प्रङ्झतिेदन् (१) आमोगरे आपूरे गयेको कणभ कणयिणिीको िणङ्जवाक 
प्रङ्झतिेदन आङ्झथाक िवा सभणप्त बएको  ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जिनणङ्झबत्रण प्रदेश 
प्रभङ्टख सभक्ष ऩेश गनङ्टा ऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ऩेश गङ्चयन े प्रङ्झतिेदनभण देिणमकण 
कङ्ट यणिरू सभेत उारेख गनङ्टा ऩनेछ्– 

(क) उम्भेदिणय छनौट गना ङ्झरएको ऩयीक्षण य ऩयीक्षणभण 
उत्तीणा ऩयीक्षणथॉ सम्फन्धी, 

(ख) ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्झनकणमरणई ङ्छदएको ऩयणभशा य ऩयणभशा फभोङ्ञजभ 
कणभ बए नबएको  सम्फन्धी, 

(ग) प्रदेश सेिणकण कभाचणयीरणई ङ्जिबणगीम कणयफणिी य सजणम 
गदणा ङ्छदएको ऩयणभशा य ऩयणभशा फभोङ्ञजभ कणभ बए 
नबएको सम्फन्धी, 

 (घ) ङ्जिङ्झबङ्ङ सेिणको ऩदभण ङ्झनमङ्टङ्ञक्त, फढङ्टिण य ङ्जिबणगीम 
कणयफणिी गदणा अऩनणउनङ्ट ऩने सणभणन्म ङ्झसद्धणन्तको फणयेभण 
ङ्छदएको ऩयणभशा सम्फन्धी, य 

(ङ) प्रदेश सेिणको सङ्टधणय गनङ्टाऩने ङ्जिवम रगणमत आमोगरे 
आिश्मक देखेकण अन्म ङ्जिवम। 

67. सङ्टझणि ङ्छदन सक्ने्  आमोगको कणभ कणयफणिीको ङ्झसरङ्झसरणभण िण आमोगरे 
गयेको अध्ममन िण अनङ्टसन्धणनको आधणयभण प्रदेश ङ्झनजणभती सेिण, थथणनीम 
सेिण, प्रदेश अन्म सयकणयी सेिण, प्रदेश सॊगङ्छठत सॊथथण य प्रदेश प्रियी 
सेिणकण कभाचणयीको सेिणको शता सम्फन्धी कणनूनभण सङ्टधणय गना आिश्मक 
देङ्ञखएभण आमोगरे सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरणई सङ्टझणि ङ्छदन सक्नेछ । 
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ऩङ्चयच्छेद–१३ 

ङ्जिङ्जिध 

 

68. सॊघीम रोक सेिण आमोगरणई अनङ्टयोध गना सक्ने्   आमोगरे स चणरन गने 
कङ्ट नै ऩयीक्षण स चणरन गङ्चयङ्छदन आमोगको ङ्झसपणङ्चयसभण प्रदेश सयकणयरे 
नेऩणर सयकणय भणपा त सॊघीम रोक सेिण आमोगरणई अनङ्टयोध गना 
सक्नेछ। 

69. यणम ऩयणभशा ङ्झरन सक्ने्  (१) आमोगरे आफ्नो कणभ कताव्मको सम्फन्धभण 
प्रदेश सयकणयको कङ्ट नै भन्त्रणणरम, कणमणारम िण सॊगङ्छठत सॊथथणसॉग ऩयणभशा 
गना िण यणम ङ्झरन सक्नेछ ।  

(२) आमोगरे आफ्नो कणभ कणयफणिीसॉग सम्फङ्ञन्धत कणनूनी प्रश्नको 
सम्फन्धभण अनङ्टसणय भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणको यणम ङ्झरन सक्नछे । 

प्रङ्झतयक्षण् आमोगरे आफ्नो तपा फणट कङ्ट नै अड्डण अदणरतभण ङ्झनिेदन 
ङ्छदन िण भङ्टद्दण चरणउन िण त्मसको रणङ्झग आिश्मक ङ्झरखत तमणय गना य 
प्रङ्झतयक्षण गना िण आमोग ङ्जिरूद्ध कसैरे कङ्ट नै कणनूनी कणयफणिी चरणएभण िण 
भङ्टद्दण दणमय गयेभण ङ्झरङ्ञखत जिणप िण प्रत्मङ्टत्तय ङ्छदन िण प्रङ्झतयक्षण गना 
आमोगरे भङ्टतम न्मणमणङ्झधिक्तणको ऩयणभशाभण कणनून सेिण ङ्झरन सक्नेछ । 

70. अनङ्टगभन तथण ङ्झनयीक्षण् (१) आमोगरे प्रदेश सयकणयकण ङ्जिङ्झबङ्ङ भन्त्रणणरम, 

सङ्ञचिणरम िण कणमणारमरे ङ्झनमङ्टङ्ञक्त, फढङ्टिण य ङ्जिबणगीम कणयफणिी गदणा मो 
ऐन, अन्म कणनून तथण आमोगरे सभम सभमभण ङ्छदएको ङ्झनदेशन ऩणरनण 
गयेको िण नगयेको सम्फन्धभण अनङ्टगभन तथण ङ्झनयीक्षण गना िण गयणउन 
सक्नेछ। 

(२) आमोगरे उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन तथण ङ्झनयीक्षण गने 
िण गयणउने प्रमोजनको रणङ्झग आमोगको कङ्ट नै कभाचणयी, प्रदेश सयकणयको 
अङ्झधकृतथतयको कभाचणयीरणई खटणउन सक्नछे।  

71. सच्मणउन िण फदय गना सक्ने्  (१) आमोगरे अनङ्टगभन िण ङ्झनयीक्षण गदणा िण 
गयणउॉदण मो ऐन, अन्म कणनून तथण आमोगरे सभम सभमभण तोकेको 
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कणमाङ्जिङ्झध य शता ऩूयण नगयी कङ्ट नै कभाचणयीरणई ङ्झनमङ्टङ्ञक्त, फढङ्टिण िण ङ्जिबणगीम 
कणयफणिी गयेको ऩणइएभण त्मथतो ङ्झनमङ्टङ्ञक्त, फढङ्टिण िण ङ्जिबणगीम कणयफणिी 
सच्मणउने िण फदय गने ङ्झनणाम गना सक्नेछ। 

(२) आमोगरे प्रकणशन गयेको ङ्जिज्ञणऩन फभोङ्ञजभको ऩयीक्षणभण 
उम्भेदिणय िङ्टन कङ्ट नै व्मङ्ञक्तरे ऩेश गयेको कङ्ट नै ङ्जिियण झङ्टिण िण गरत 
देङ्ञखन आएभण आमोगरे त्मथतो उम्भेदिणयको दयखणथत, ऩयीक्षण, अन्तिणातणा 
िण ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको ङ्झसपणङ्चयस यद्द गनेछ य ङ्झनजरे ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ऩणइसकेको बए 
सम्फङ्ञन्धत सेिण शता सम्फन्धी कणनून फभोङ्ञजभ आिश्मक कणयफणिी 
चरणउन सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमभण रेखी ऩठणउनङ्ट ऩनेछ।  

72. यद्द गना सक्ने्  (१) आमोगरे ङ्झरएको ऩयीक्षणभण प्रश्नऩत्रण ऩङ्चयभणजान, प्रश्नऩत्रण 
छऩणई, उत्तयऩङ्टङ्ञथतकण ऩयीक्षण िण प्रमोगणत्भक ऩयीक्षण सम्फन्धी कणभभण 
सॊरग्न बएको दक्ष, ङ्जिशेवज्ञ िण कभाचणयीको नणतेदणय त्मथतो ऩयीक्षणभण 
उम्भेदिणय यिेको बए सो को जणनकणयी आमोगरणई त्मथतो कणभभण सॊरग्न 
िङ्टन ङ्ट अगणङ्झड जणनकणयी गयणउनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सगोरको नणतेदणय उम्भेदिणय यिेको 
कङ्ट यण जणनकणयी नगयणई त्मथतो कणभभण सॊरग्न बई त्मथतो उम्भेदिणय सो 
ऩयीक्षणभण सपर बएको देङ्ञखएभण आमोगरे ङ्झनजको ऩयीक्षण िण अन्तिणातणा िण 
ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको ङ्झसपणङ्चयस यद्द गना सक्नछे य ङ्झनजरे ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ऩणइसकेको बए 
प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टङ्ञक्त फदय गना सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमभण ङ्झसपणङ्चयस 
गयी ऩठणउन सक्नेछ। 

(३) उऩदपण (१) य (२) फभोङ्ञजभ नणतेदणय उम्भेदिणय यिेको 
अिथथणभण प्रश्नऩत्रण ऩङ्चयभणजान, प्रश्नऩत्रण छऩणई, उत्तयऩङ्टङ्ञथतकण ऩयीक्षण सम्फन्धी 
कणभभण सॊरग्न िङ्टने कभाचणयीरणई आमोगरे आमोगको कभाचणयी बए 
ङ्जिबणगीम कणयिणिी गने य अन्मत्रणको बए सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमभण ङ्जिबणगीम 
कणयिणिीको रणङ्झग रेखी ऩठणउन सक्नेछ।  
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(४) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ जणनकणयी नगयणई त्मथतो ऩयीक्षण 
सम्फन्धी कणभभण सॊरग्न िङ्टने दक्ष िण ङ्जिशवेज्ञको िकभण त्मथतो दक्षरणई 
आमोगको ऩयीक्षण सम्फन्धी कङ्ट नै ऩङ्झन कणभभण सॊरग्न िङ्टन नऩणउने गयी 
दक्ष िण ङ्जिशेवज्ञको सूचीफणट िटणउन सक्नछे।  

(५) मस दपणभण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन आमोगरे 
ङ्झरएको अन्तिणातणाभण सॊरग्न बएको दक्ष, ङ्जिशेवज्ञ िण कभाचणयीको नणतेदणय 
त्मथतो ऩयीक्षणभण उम्भेदिणय बई सो ऩयीक्षणभण सपर बएको प्रभणङ्ञणत 
बएभण आमोगरे ङ्झनजको ऩयीक्षण िण अन्तिणातणा िण ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको ङ्झसपणङ्चयस यद्द 
गना सक्नेछ य ङ्झनजरे ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ऩणइसकेको बए प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ 
आिश्मक कणयिणिी चरणउन सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमभण ङ्झसपणङ्चयस गयी ऩठणउन 
सक्नेछ । 

73. ङ्जिद्यङ्टतीम भणध्मभको प्रमोग् आमोगरे ङ्चयक्त ऩदको भणग, ऩदऩूङ्झताको ङ्जिज्ञणऩन, 

ऩयीक्षण स चणरन, नङ्झतजण प्रकणशन जथतण कणभभण ङ्जिद्यङ्टतीम भणध्मभको 
प्रमोग गना सक्नछे। 

74. आमोगरणई सिमोग गनङ्टा ऩने् (१) आमोगको ऩयीक्षण स चणरन सम्फन्धी 
कणभको रणङ्झग सयकणयी ङ्झनकणम, ङ्ञशक्षण सॊथथण िण अन्म सॊथथणरे आमोगको 
भणगफभोङ्ञजभ कभाचणयी, बिन िण कोठण उऩरब्ध गयणई सिमोग गनङ्टा 
ऩनेछ। 

(२) आमोगको कणमा सम्ऩणदन गनाको रणङ्झग आमोगको कभाचणयीफणट 
भणत्रण सम्बि िङ्टने नदेङ्ञखएभण आमोगरे खणस प्रमोजनकण रणङ्झग सेिण 
स चणरन गने प्रदेश भन्त्रणणरमको ऩयणभशाभण अन्म कणमणारमभण कणमायत 

कभाचणयीरणई कणजभण ामणई कणभभण रगणउन सक्नेछ। 

(३) प्रचङ्झरत कणनूनभण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन उऩदपण 
(२) फभोङ्ञजभ आमोगरे कभाचणयी भणग गयेभण सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे कभाचणयी 
ऩठणई सिमोग गनङ्टा ऩनेछ।  
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75. ङ्जिवम ङ्जिज्ञ िण दक्षको सेिण ङ्झरन सक्ने्  (१) आमोगरे सम्ऩणदन गनङ्टा ऩने 
कणभको रणङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिवमको ङ्जिवमङ्जिज्ञ, दक्ष िण ङ्जिङ्ञशिीकृत 
ङ्झनकणमको सेिण ङ्झरन सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सेिण ङ्झरने प्रमोजनको रणङ्झग ङ्जिवम ङ्जिज्ञ, 

दक्ष िण ङ्जिङ्ञशिीकृत ङ्झनकणमको भनोनमन िण छनौट आमोगरे गनेछ। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ सेिण ङ्झरए फणऩत सम्फङ्ञन्धत ङ्जिवम ङ्जिज्ञ, 

दक्ष िण ङ्जिङ्ञशिीकृत ङ्झनकणमरणई आमोगरे ङ्झनधणायण गये फभोङ्ञजभको 
ऩणङ्चयश्रङ्झभक, सङ्टङ्जिधण तथण सेिण शङ्टाक ङ्छदइनेछ। 

76. दथतङ्टय िण शङ्टाक् (१) प्रदेश ङ्झनजणभती सेिणभण खङ्टरण प्रङ्झतमोङ्झगतण िण 
फढङ्टिणद्वणयण ऩदऩूङ्झता गदणा ङ्झरइन े ऩयीक्षणको दथतङ्टय आमोगरे ङ्झनधणायण 
गयेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

(२) मस ऐनभण अन्मत्रण उारेख गङ्चयए देङ्ञख फणिेक आमोगको कणभ 
कणयफणिीकण सम्फन्धभण आमोगरे आिश्मक दथतङ्टय िण शङ्टाक तोक्न 
सक्नेछ। 

77. सभन्िम य सिमोग् (१) आमोगरे आफ्नो कणभ कताव्मको सम्फन्धभण अन्म 
प्रदेशसॉग सभन्िम िण आऩसी सम्फन्ध य सिमोग िङृ्जद्ध गना सक्नेछ। 

(२) आमोगरे कणभ कणयिणिी स चणरनकण ङ्झसरङ्झसरणभण  सिमोग 
ङ्झरन चणिेभण प्रदेश सयकणय भणपा त रोक सेिण आमोगभण अनङ्टयोध गना 
सक्नेछ। 

78. ङ्झरखतको गोऩनीमतण् (१) प्रचङ्झरत कणनूनभण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए 

तणऩङ्झन आमोगरे स चणरन गने ऩयीक्षणसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्झरखत तथण 
कणगजणत गोप्म यिनेछन ् य अदणरतको आदेश बएकोभण फणिेक त्मथतण 
 कणगजणत सणिाजङ्झनक गना आमोग फणध्म िङ्टने छैन। 

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन आमोगरे 
तोकेफभोङ्ञजभकण ऩयीक्षण सम्फन्धी कणगजणत िण ङ्जिियण सम्फङ्ञन्धत 
व्मङ्ञक्तरणई ङ्छदन िण सणिाजङ्झनक गना िण धङ्टामणउन सक्नेछ। 
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79. जणनकणयी ङ्छदनङ्टऩने् (१) आमोगफणट स चणरन िङ्टने कङ्ट नै ऩदको ङ्जिज्ञणऩनभण 
आपू िण आफ्नो नणतेदणय उम्भेदिणय बएभण त्मथतण आमोगकण कभाचणयीरे 
आमोगरणई जणनकणयी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ जणनकणयी प्रणप्त बएभण आमोगरे त्मथतण 
कभाचणयीरणई ऩयीक्षणसॉग सम्फङ्ञन्धत कणभभण सॊरग्न निङ्टने व्मिथथण गनङ्टा 
ऩनेछ ।  

80. अङ्झधकणय प्रत्मणमोजन् (१) आमोगरे मस ऐनफभोङ्ञजभको आफ्नो कणभ, 

कताव्म य अङ्झधकणय भध्मे कङ्ट नै कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय अध्मक्ष, सदथम 
िण आमोगको कङ्ट नै कणमणारम िण आमोगको िण प्रदेश सयकणयको  कङ्ट नै 

कभाचणयीरणई प्रत्मणमोजन गना सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ अङ्झधकणय प्रत्मणमोजन गदणा त्मथतो 
अङ्झधकणयको प्रमोग य ऩणरनण सम्फन्धी शता ङ्झनधणायण गनङ्टा ऩनेछ। 

(३) आमोगरे स चणरन गने ऩयीक्षण भध्मे खणस प्रकणयकण ऩयीक्षण 
स चणरन गना सम्फङ्ञन्धत सॊथथण िण ङ्झनकणमरणई अङ्झधकणय प्रत्मणमोजन गना 
सक्नेछ।  

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ प्रत्मणमोङ्ञजत अङ्झधकणय प्रमोग गदणा 
त्मथतो सॊथथण िण ङ्झनकणमरे प्रचङ्झरत कणनूनकण अङ्झधनभण यिी आमोग िण 
रोक सेिण आमोगरे अिरम्िन गयेकण ङ्झसद्धणन्त, कणमाङ्जिङ्झध य भणऩदण्डरणई 
आधणय ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।   

(५) मस दपण फभोङ्ञजभ प्रत्मणमोजन गङ्चयएको अङ्झधकणय आमोगरे 
जङ्टनसङ्टकै फखत ङ्जपतणा ङ्झरन सक्नेछ। 

81. उजयूी् (१) आमोगद्वणयण प्रत्मणमोङ्ञजत अङ्झधकणय फभोङ्ञजभ कणभ गने 
अङ्झधकणयीरे गयेको कणभ कणयफणिीभण ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने व्मङ्ञक्तरे सो कणभ 
कणयफणिी बए गयेको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्रण आधणय य कणयण खोरी 
आमोग सभक्ष उजूयी गना सक्नेछ।  
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(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ उजूयी ऩना आएभण आमोगरे 
तत्सम्फन्धभण आिश्मक जणॉचफङ्टझ गयी उऩमङ्टक्त ङ्झनणाम गना सक्नेछ। 

82. आमोगकण ङ्झसद्धणन्त य भणऩदण्ड अिरम्फन गनङ्टा ऩने् प्रदेश सेिणकण ऩदको 
ऩदऩूङ्झताको रणङ्झग उम्भेदिणयको छनौटरणई बयऩदो, थिच्छ, ङ्झनष्ट्ऩक्ष य 
ङ्जिश्वसनीम िनणउन मस ऐनफभोङ्ञजभ आमोगरणई प्रणप्त ङ्झनधणायण गने 
अङ्झधकणय अन्तगातकण ङ्जिवमिरू ङ्झनधणायण गदणा रोक सेिण आमोगरे 
अऩनणएको ङ्झसद्धणन्त, कणमाङ्जिङ्झध य भणऩदण्डरणई अिरम्फन गनङ्टा ऩनेछ ।  

83. प्रदेश सयकणयसॉग सम्ऩका ् आमोगरे प्रदेश सयकणयसॉग सम्ऩका  यणतदण 
भङ्टतमभन्त्रणी तथण भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवद्को कणमणारम भणऩाmत यणख्नङ्ट ऩनेछ। 

तय आमोगको दैङ्झनक प्रशणसकीम कणभको रणङ्झग सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकणमसॉग ङ्झसधै सम्ऩका  यणख्न सक्नेछ।  

84. अनङ्टसन्धणनणत्भक य प्रिद्धानणत्भक कणमा गना सक्ने्  आमोगरे प्रदेश ङ्झनजणभती 
सेिणरणई सक्षभ य प्रबणिकणयी फनणउन तथण ङ्झनजणभती सेिण प्रङ्झत आकवाण 
फढणउन सभम सभमभण अनङ्टसन्धणनणत्भक य प्रिद्धानणत्भक कणमािरू गना 
सक्नेछ। 

85. प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ िङ्टने्  मस ऐनभण रेङ्ञखएकण कङ्ट यणभण मसै 
ऐनफभोङ्ञजभ य अन्म कङ्ट यणभण प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ िङ्टनछे। 

86. ङ्झनमभ फनणउन ेअङ्झधकणय् मो ऐन कणमणान्िमन गना आमोगरे ङ्झनमभ फनणउन 
सक्नेछ य त्मथतो ङ्झनमभ प्रदेश यणजऩत्रणभण प्रकणशन बएऩङ्झछ रणगू िङ्टनछे। 

87. ङ्झनदेङ्ञशकण िण कणमाङ्जिङ्झध िण भणऩदण्ड फनणउन सक्ने्  (१)आमोगरे सम्ऩणदन 
गनङ्टा ऩने कणभ सङ्टचणरू रूऩरे स चणरन गना िण गयणउनको रणङ्झग 
आिश्मकतण अनङ्टसणय ङ्झनदेङ्ञशकण िण कणमाङ्जिङ्झध िण भणऩदण्ड फनणउन  
सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ फनणएको ङ्झनदेङ्ञशकण, कणमाङ्जिङ्झध िण 
भणऩदण्ड प्रकणशन गयी सणिाजङ्झनक गयेको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख रणगू िङ्टने गयी गनङ्टा 
ऩनेछ। 
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कणणारी प्रदेश थिमॊसेिक ऩङ्चयचणरन ऐन, २०७६ 

प्रभणणीकयण य प्रकणशन ङ्झभङ्झत 

२०७६÷०८÷०१ 
सम्ित ्२०७६ सणरको ऐन नॊ.: ०८ 

कणणारी प्रदेश थिमॊसेिक ऩङ्चयचणरन सम्फन्धभण व्मिथथण गना फनकेो ऐन 

प्रथतणिनण् प्रदेशभण थिमॊसेिक ऩङ्चयचणरन गयी थिमॊसेिणको भणध्मभफणट 
मङ्टिणिरूको सीऩ य क्षभतणको उऩमोग गयी प्रदेशको सणभणङ्ञजक, बौङ्झतक 
ऩूिणाधणय तथण उत्ऩणदनभूरक के्षत्रणको ङ्जिकणसभण मोगदणन ऩङ्ट¥मणउन कणनूनी 
व्मिथथण गना िणछनीम बएकोरे,  

नेऩणरको सॊङ्जिधणन फभोङ्ञजभ प्रदेश सबणरे मो ऐन फनणएको छ। 

  
ऩङ्चयच्छेद–१ 

प्रणयङ्ञम्बक 

 

1. सॊङ्ञक्षप्त नणभ य प्रणयम्ब् (१) मस ऐनको नणभ “कणणारी प्रदेश थिमॊसेिक 
ऩङ्चयचणरन ऐन, २०७६” यिेको छ। 

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रणयम्ब िङ्टनेछ। 

2. ऩङ्चयबणवण् ङ्जिवम िण प्रसङ्गरे अको अथा नरणगेभण मस ऐनभण,- 
(क) “अप्रणङ्जिङ्झधक थिमॊसेिक” बन् नणरे प्रणङ्जिङ्झधकफणिेककण 

थिमॊसेिकरणई सम्झनङ्ट ऩछा।  
(ख)  “कणमाकणयी सङ्झभङ्झत”  बन् नणरे दपण ११ फभोङ्ञजभ गङ्छठत 

कणमाकणयी सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ग) “दयफन्दी” बन् नणरे ङ्ञजारणको रणङ्झग तोङ्जकएको 
थिमॊसेिकिरूको सङ्खतमण सम्झनङ्ट ऩछा। 
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(घ) “ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झत” बन् नणरे दपण ९ फभोङ्ञजभ गङ्छठत 
ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ङ) “प्रदेश” बन् नणरे कणणारी प्रदेशरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(च) “प्रणङ्जिङ्झधक सिमोग” बन् नणरे थिमॊसेिक उऩरब्ध गयणइन े
ङ्झनकणमफणट सम्ऩणदन गङ्चयने प्रणङ्जिङ्झधक कणमाभण ऩङ्ट¥मणउन े
सिमोग बङे्ङ सम्झनङ्ट ऩछा। 

(छ) “प्रणङ्जिङ्झधक थिमॊसेिक” बन् नणरे प्रणङ्जिङ्झधक सिमोगकण 
रणङ्झग ऩङ्चयचणङ्झरत थिमॊसेिकरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ज) “भन्त्रणणरम” बन् नणरे सणभणङ्ञजक ङ्जिकणस भन्त्रणणरम सम्झनङ्ट 
ऩछा। 

(झ) “शैङ्ञक्षक सॊथथण” बन् नणरे प्रणङ्जिङ्झधक िण अप्रणङ्जिङ्झधक ङ्ञशक्षण 
प्रदणन गने ङ्जिद्यणरम, भिणङ्जिद्यणरम, ङ्जिश्वङ्जिद्यणरम जथतण 
सॊघ सॊथथणरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ञ “सङ्ञचिणरम” बन् नणरे थिमॊसेिक ऩङ्चयचणरनसम्फन्धी 
प्रशणसङ्झनक कणमा गना तोङ्जकएको सङ्ञचिणरम  सम्झनङ्ट 
ऩछा। 

(ट) “सणिाजङ्झनक सेिण” बन् नणरे नेऩणर सयकणय, प्रदेश 
सयकणय िण थथणनीम तिरे प्रदणन गने सणिाजङ्झनक 
सेिणरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ठ)  “सङ्घसॊथथण” बन् नणरे प्रचङ्झरत कणनूनअनङ्टसणय दतणा बएकण 
सङ्गङ्छठत सॊथथणरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ड)  “थथणनीम ति” बन् नणरे गणउॉऩणङ्झरकण, नगयऩणङ्झरकण य 
ङ्ञजारण सबण सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ढ)  “थिमॊसेिक” बन् नणरे मस ऐनअनङ्टसणय ऩङ्चयचणरन गङ्चयन े
थिमॊसेिकरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 
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(ण) “थिमॊसेिण” बन् नणरे सङ्टङ्जिधण ङ्झरई िण नङ्झरई 
थिथपूतारूऩभण गङ्चयने ऩयोऩकणयी तथण थिमॊसेिी 
ङ्जक्रमणकरणऩरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(त) “थिमॊसेिक सॊमोजक” बन् नणरे दपण २३ अनङ्टसणय 
ङ्झनमङ्टक्त िङ्टने थिमॊसेिक सॊमोजकरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

 

 

ऩङ्चयच्छेद–२ 

थिमॊसेिक ऩङ्चयचणरनकण उद्दशे्म, क्षते्रण य आधणय 
 

3. थिमॊसेिक ऩङ्चयचणरनकण उद्दशे्म् थिमॊसेिक ऩङ्चयचणरनको  उद्दशे्म  देिणम 
फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ्-   

(क) सभङ्टदणम थतयफणटै थिमॊसेिी बणिनणको ङ्जिकणस गने,  

(ख) अाऩकणरीन अिङ्झधको रणङ्झग सणिाजङ्झनक ङ्झनभणाण तथण 
सेिण प्रिणिभण सिजीकयण गना सम्फङ्ञन्धत के्षत्रणकण 
मङ्टिणिरू ऩङ्चयचणरन गने,  

(ग) थथणनीम थतयभण योजगणयी प्रिधान भणपा त ् गङ्चयफी 
न्मूनीकयणभण सिमोग ऩङ्टर् मणउने। 

4. थिमॊसेिक ऩङ्चयचणरनकण क्षते्रण् थिमॊसेिक ऩङ्चयचणरनकण के्षत्रण देिणमफभोङ्ञजभ 
िङ्टनेछ्-   

(क) थिणथथ्म, ङ्ञशक्षण तथण सीऩ ङ्जिकणस,  

(ख) भङ्जिरण, फणरफणङ्झरकण, जेष्ठ नणगङ्चयक, शणयीङ्चयक य भणनङ्झसक 
अऩणङ्गतण तथण सणभणङ्ञजक सभणिेशीकयण, 

(ग)  कणनून तथण सणभणङ्ञजक न्मणम, 

(घ)  कृङ्जव तथण ऩशङ्ट सेिण, 
(ङ)  िन, िणतणियण सॊयक्षण, जडीफङ्टटी तथण ऩमाटन, 

(च)  प्रणकृङ्झतक प्रकोऩ तथण जोङ्ञखभ व्मिथथणऩन, 

(छ)  उद्यभशीरतण तथण योजगणयी प्रिधान,  
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(ज)  इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ तथण अन्म प्रणङ्जिङ्झधक क्षते्रण, 

(झ)  आिङ्झधक तथण ङ्जिवमगत मोजनण तजङ्टाभण, 
(ञ)  खणनेऩणनी तथण सयसपणइ, 

(ट)  कणमाकणयी सङ्झभङ्झतरे तोकेकण अन्म क्षते्रण। 

5. थिमॊसेिक ऩङ्चयचणरनकण आधणय् थिमॊसेिक ऩङ्चयचणरनकण आधणय 
देिणमफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ्-  

(क) सयकणयरे आिश्मक प्रणङ्जिङ्झधक िण अप्रणङ्जिङ्झधक सेिण 
ऩङ्ट¥मणउन नसङ्जकएकण के्षत्रणभण सेिण ऩङ्ट¥मणउन,े 

(ख) जनतणको जीिनथतय उकणथनकण रणङ्झग उत्ऩणदन क्षेत्रणभण 
कणमायत सिकणयी िण सणभङ्टदणङ्जमक सङ्घ–सॊथथणद्वणयण 
सचालणङ्झरत कणमाक्रभभण प्रणङ्जिङ्झधक सिमोग गने, 

(ग)  सयकणय िण सभङ्टदणमद्वणयण सणभणङ्ञजक ङ्जित तथण न्मणमकण 
रणङ्झग सचालणङ्झरत ऩयोऩकणयी िण सणभङ्टदणङ्जमक सेिण 
कणमाक्रभभण सिमोग गने, 

(घ)  सीऩ ङ्जिकणस, उद्यभशीरतण तथण ङ्जित्तीम ऩिङ्टॉचको ङ्जिथतणय 
गयी थियोजगणय ङ्झनभणाणभण सघणउ ऩङ्ट¥मणउने। 

6. थिमॊसेिकको सेिण प्रणप्त गने ङ्झनकणम् थिमॊसेिक सेिण प्रणप्त गने ङ्झनकणम 
देिणमफभोङ्ञजभ यिनेछ्- 

(क) सङ्घ, प्रदेश य थथणनीम तिकण सयकणयी ङ्झनकणम, 

(ख) सिकणयी, सणभङ्टदणङ्जमक, ऩयोऩकणयी उद्देश्मकण गैयसयकणयी 
स |घ–सॊथथण, 

(ग)  शैङ्ञक्षक सॊथथण तथण ङ्झसकणइ केन्र।   
7. थिमॊसेिक ऩङ्चयचणरनकण ङ्जिङ्झध् (१) थिमॊसेिकको सेिण ङ्झरन चणिने दपण 

६ फभोङ्ञजभकण ङ्झनकणमरे थिमॊसेिक भणग गदणा देिणमफभोङ्ञजभ भणग गनङ्टा 
ऩनेछ। 
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(क) दपण ६ (क) फभोङ्ञजभकण सयकणयी ङ्झनकणमरे आपूरणई 
आिश्मक ऩने थिमॊसेिकको ऩद, सॊतमण य सोफभोङ्ञजभको 
कणमाङ्जिियण,  

(ख) दपण ६ (ख) य (ग) फभोङ्ञजभकण ङ्झनकणमरे (क) 
फभोङ्ञजभकण कणगजणतकण सणथै सॊथथणगत प्रोपणइर य 
सम्फङ्ञन्धत थथणनीम तिको ङ्झसपणङ्चयस। 

(२) थिमॊसेिक ऩङ्चयचणरन गदणा बौगोङ्झरक ङ्जिकटतण तथण भणनि 
ङ्जिकणस सूचकणनको आधणयभण ङ्जऩछङ्झडएको िगा य के्षत्रणरणई प्रणथङ्झभकतण 
ङ्छदइनेछ। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ भणग बएकोभण सणधन स्रोत य 
फजेटको उऩरब्धतणकण आधणयभण थिमॊसेिक छनौट गयी सङ्ञचिणरमरे 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणम िण सॊथथणभण खटणई ऩठणउनछे। 

(४) थिमॊसेिक छनौटभण रैङ्जङ्गक तथण सणभणङ्ञजक सभणिेशीतणको 
प्रणिधणन अिरम्फन गङ्चयनेछ । 

8. थिमॊसेिकको सेिण प्रणप्त गने ङ्झनकणमको ङ्ञजम्भेिणयी् थिमॊसेिकको सेिण प्रणप्त 
गने ङ्झनकणमरे देिणमफभोङ्ञजभको ङ्ञजम्भेिणयी फिन गनङ्टाऩनेछ्– 

(क) खङ्जटई आएकण थिमॊसेिकरणई तत्कणर कणमा ङ्जिियण 
अनङ्टसणयको ङ्ञजम्भेिणयी ङ्छदई कणभभण रगणउन,े 

(ख) थिमॊसेिकको कणमा सम्ऩणदनको भूामणनन य सङ्टऩङ्चयिेक्षण 
गने, 

(ग)  थिमॊसेिकरे ऩणउन े तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण सेिण सङ्टङ्जिधण 
सयर य सिजरूऩभण उऩरब्ध गयणउन,े 

(घ)  खङ्जटई आएकण थिमॊसेिकरणई िृङ्ञत्त ङ्जिकणस, क्षभतण 
ङ्जिकणस य व्मङ्ञक्तत्ि ङ्जिकणससम्फन्धी थथणनीम थतयभण 
उऩरब्ध अिसयभण सिबणगी गयणउने, 

(ङ)  थिमॊसेिककण गङ्टनणसो सम्फोधन गने, 
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(च)  थिमॊसेिकको कणभ य कणमासम्ऩणदनको ङ्जिियण 
कणमाकणयी सङ्झभङ्झतभण ऩठणउन।े 

 

ऩङ्चयच्छेद–३ 

सॊथथणगत व्मिथथण 
 

9. ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको गठन् (१) थिमॊसेिक ऩङ्चयचणरन सम्फन्धभण नीङ्झतगत 
भणगादशान गना देिणम फभोङ्ञजभको ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झत यिनेछ्– 

(क)भन्त्रणी, भन्त्रणणरम     -अध्मक्ष 

(ख) सदथम, प्रदेश मोजनण आमोग  
(सम्फङ्ञन्धत ङ्जिवम िेने)   -सदथम  

(ग) सङ्ञचि, भङ्टतमभन्त्रणी तथण भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवदको 
  कणमणारम          -सदथम 

(घ)  सङ्ञचि, बौङ्झतक ऩूिणाधणय ङ्जिकणस भन्त्रणणरम -सदथम 

(ङ) सङ्ञचि, आङ्झथाक भणङ्झभरण तथण मोजनण  
भन्त्रणणरम     -सदथम 

(च) सङ्ञचि, आन्तङ्चयक भणङ्झभरण तथण कणनून  
भन्त्रणणरम     -सदथम 

(छ) सङ्ञचि, उद्योग, ऩमाटन, िन तथण िणतणियण  
भन्त्रणणरम     -सदथम 

(ज) सङ्ञचि, बङू्झभ व्मिथथण, कृङ्जव तथण सिकणयी  
भन्त्रणणरम     -सदथम 

(झ) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, प्रदेश मङ्टिण ऩङ्चयवद्   -सदथम 

(ञ) सङ्ञचि, भन्त्रणणरम           -सदथम–सङ्ञचि 

(२) ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको फैठकभण आिश्मकतणअनङ्टसणय प्रदेशकण 
अन्म ङ्झनकणमकण प्रङ्झतङ्झनङ्झध य ङ्जिशेवज्ञरणई आभन्त्रणण गना सङ्जकनछे । 
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मसयी आभन्त्रणण गदणा रैङ्जङ्गक तथण सणभणङ्ञजक सभणिेशीकयणरणई ध्मणन 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(३) ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको फैठकको स चणरन य व्मिथथणऩन 
देिणमफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ्– 

(क) अध्मक्षको ङ्झनदेशनभण सदथम–सङ्ञचिरे सङ्झभङ्झतको फैठक 
फोरणउनेछ, 

(ख) ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको फैठक कम्तीभण तीन भङ्जिनणभण एक 
ऩटक फथनेछ, 

(ग)  ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतरे आफ्नो फैठकसम्फन्धी कणमाङ्जिङ्झध आपैँ  
तम गनेछ। 

10. ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय् (१) थिमॊसेिणको सभ मु 
ङ्जिकणस य प्रिधानकण रणङ्झग सिजीकयण गने सम्फन्धभण ङ्झनदेशक 
सङ्झभङ्झतको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय देिणमफभोङ्ञजभ िङ्टनछे् 

(क) थिमॊसेिणसम्फन्धी प्रदेश नीङ्झत तजङ्टाभण गने, 

(ख) थिमॊसेिकको दयफन्दी ङ्झनधणायण गयी ङ्ञजारणगत फणॉडपणॉड 
गने, 

(ग)  थिमॊसेिकरणई प्रदणन गङ्चयन ेभणङ्झसक ङ्झनिणाि बत्तण य अन्म 
सङ्टङ्जिधण प्रदेश सयकणयरणई ङ्झसपणङ्चयस गने, 

(घ)  थिमॊसेिक ऩङ्चयचणरनकण रणङ्झग आिश्मक ऩने स्रोतको 
व्मिथथण गने, 

(ङ)  कणमाकणयी सङ्झभङ्झतरणई आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन।े 

(२) थिॊमसेिकको दयफन्दी ङ्झनधणायण गदणा तथण ङ्झनिणाि बत्तण य 
सङ्टङ्जिधण ङ्झसपणङ्चयस गदणा बौगोङ्झरक ङ्जिकटतण य भणनि ङ्जिकणस सूचणनरणई 
भध्मनजय गयी ङ्ञजारणगत िगॉकयणको आधणयभण गनङ्टा ऩनेछ। 
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11. कणमाकणयी सङ्झभङ्झतको गठन् (१) थिमॊसेिक ऩङ्चयचणरनको कणमाक्रभ 
स चणरनभण व्मिथथणऩकीम कणमा गना देिणमफभोङ्ञजभको कणमाकणयी सङ्झभङ्झत 
यिनेछ्- 

(क) सङ्ञचि, भन्त्रणणरम     -अध्मक्ष 

(ख) ङ्झनदेशक, ङ्ञशक्षण ङ्जिकणस ङ्झनदेशनणरम  -सदथम 

(ग) ङ्झनदेशक, थिणथथ्म ङ्झनदेशनणरम   -सदथम 

(घ) भिणशणखण प्रभङ्टख, मङ्टिण तथण खेरकङ्ट द, मोजनण,  
  सणभणङ्ञजक ङ्जिकणस भिणशणखण), भन्त्रणणरम -सदथम 

(ङ) प्रदेश रेखण ङ्झनमन्त्रणक, प्रदेश  
  रेखण ङ्झनमन्त्रणकको  कणमणारम   -सदथम 

(च)  कणमणारम प्रभङ्टख, प्रदेश मङ्टिण ऩङ्चयवद्  -सदथम 

(छ) प्रभङ्टख, ङ्ञशक्षण तणङ्झरभ केन्र    -सदथम सङ्ञचि 

(२) कणमाकणयी सङ्झभङ्झतको फैठकभण आिश्मकतणअनङ्टसणय प्रदेशकण 
अन्म ङ्झनकणमकण प्रङ्झतङ्झनङ्झध य ङ्जिशेवज्ञरणई आभन्त्रणण गना सङ्जकनछे। 

(३) कणमाकणयी सङ्झभङ्झतको फैठकको स चणरन य व्मिथथणऩन 
देिणमफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ्- 

(क) अध्मक्षको ङ्झनदेशनभण सदथम–सङ्ञचिरे सङ्झभङ्झतको फैठक 
फोरणउनेछ, 

(ख) कणमाकणयी सङ्झभङ्झतको फैठक आिश्मकतणअनङ्टसणय फथनेछ, 

(ग) कणमाकणयी सङ्झभङ्झतरे आफ्नो फैठकसम्फन्धी कणमाङ्जिङ्झध 
आपैँ  तम गनेछ। 

12. कणमाकणयी सङ्झभङ्झतको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय् थिमॊसेिक व्मिथथणऩन 
कणमारणई सिजीकयण गने सम्फन्धभण कणमाकणयी सङ्झभङ्झतको कणभ, कताव्म 
य अङ्झधकणय देिणमफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ्– 

(क) थिमॊसेिक ऩङ्चयचणरनको ङ्जिवमगत के्षत्रणिरूको ङ्झनधणायण य 
थिमॊसेिक ऩङ्चयचणरनको ङ्जिङ्झध तमणय गने, 
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(ख) थिमॊसेिक ऩङ्चयचणरनको ङ्जिवमगत के्षत्रण, ऩद तथण सङ्खतमण 
ङ्झनधणायण गयी थिीकृत  दयफन्दीङ्झबत्रण यिी फणॉडपणॉड गने, 

(ग)  थिमॊसेिकको सेिण प्रणप्त गने ङ्झनकणम तथण सङ्घसॊथथण 
ङ्झनधणायण गने, 

(घ)  थिमॊसेिकको कणमाङ्जिियण ङ्झनधणायण गने,  

(ङ)  थिमॊसेिक बनणा, छनौट, सूचीकयणसम्फन्धी आधणय तथण 
भणऩदण्ड ङ्झनधणायण गने, 

(च)  थिमॊसेिकको छनौट गने य ङ्ञजारण सॊमोजक तोक्न,े 

(छ) थिमॊसेिकको कणमणािङ्झध ङ्झनधणायण गने,  

(ज) थिमॊसेिकरणई ङ्छदइन े ऩ ङ्टयथकणय य सम्भणनको ङ्जिवमभण 
आिश्मक ङ्झनणाम गने, 

(झ) थिमॊसेिकरे प्रदणन गने सेिण तथण थिमॊसेिण कणमाक्रभको 
ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गने, 

(ञ) थिमॊसेिक ऩङ्चयचणरन सम्फन्धभण ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतरे 
तोकेको अन्म कणमा गने। 

13. थिमॊसेिक सेिणको सङ्ञचिणरम य कणमाके्षत्रण् (१) भन्त्रणणरम अन्तगातको 
ङ्ञशक्षण तणङ्झरभ केन्ररे थिमॊसेिक ऩङ्चयचणरन सम्फन्धी सङ्ञचिणरमको कणमा 
गनेछ। सङ्ञचिणरमभण आिश्मक सङ्खतमणभण कभाचणयीको व्मिथथण 
गङ्चयनेछ। 

(२) थिमॊसेिक ऩङ्चयचणरन एिॊ थिमॊसेिणको प्रिधान गने 
सन्दबाभण सङ्ञचिणरमको कणमाके्षत्रण देिणमफभोङ्ञजभ यिनछे्- 

(क) छनौट बएकण थिमॊसेिकरणई तोङ्जकएको ङ्झनकणम िण 
सङ्घसॊथथणभण कणमा गने गयी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त प्रदणन गने, 

(ख) थिमॊसेिकरणई सङ्टरु प्रिेशभण अनङ्टङ्ञशक्षण ङ्छदने य सभम 
सभमभण ङ्जिङ्झबङ्ङ क्षभतण अङ्झबिृङ्जद्धसम्फन्धी तणङ्झरभ प्रदणन 
गने, 
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(ग)  थिमॊसेिकको ऩङ्चयचणरन, क्षभतण ङ्जिकणस य अनङ्टगभन तथण 
भूामणनन गने, 

(घ)  थिमॊसेिकिरूको अद्यणिङ्झधक अङ्झबरेख यणख्न ेय प्रङ्झतिेदन 
तमणय गने, 

(ङ) थिमॊसेिणको प्रिधानको रणङ्झग सिकणमा य सञ्जणरीकयण 
तथण सूचनण व्मिथथणऩन गने, 

(च)  थिमॊसेिण य सभसणभङ्जमक ङ्जिवमभण कणमाकणयी सङ्झभङ्झतको 
थिीकृङ्झत ङ्झरई अध्ममन–अनङ्टसन्धणन गने, 

(छ) थिमॊसेिी ङ्जक्रमणकरणऩ स चणरन गने ङ्झनकणम तथण 
सङ्घसॊथथणिरूको सम्ऩका ङ्जिन्दङ्टको रूऩभण कणमा गने, 

(ज) खङ्जटएकण थिमॊसेिकिरूरणई तोङ्जकएको सङ्टङ्जिधण उऩरब्ध 
गयणउने, 

(झ) कणमाकणयी सङ्झभङ्झतरे तोकेकण अन्म कणमा गने। 

(३) सङ्ञचिणरमरे थिमॊसेिक ऩङ्चयचणरनभणपा त ् थिमॊसेिणको 
प्रिधान कणमाकण रणङ्झग सभणन कणमाप्रकृङ्झत बएकण सङ्घसॊथथणसॉग कणमाकणयी 
सङ्झभङ्झतको थिीकृङ्झत ङ्झरई सिकणमा गना सक्नेछ। 

(४) सङ्ञचिणरमरे सम्फङ्ञन्धत ङ्जिश्वङ्जिद्यणरम िण सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जिवमकण शैङ्ञक्षक सॊथथणसॉग ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको थिीकृङ्झत ङ्झरई सम्झौतण 
िण सभझदणयी गयी थिमॊसेिक ऩङ्चयचणरनको कणमा गना सक्नेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद–४ 

दयफन्दी सॊयचनण, छनौट, ङ्झनमङ्टङ्ञक्त य ऩदथथणऩन 

 
14. दयफन्दीको व्मिथथण् थिमॊसेिकको दयफन्दी ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतरे 

तोकेफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। दयफन्दी ङ्झनधणायण गदणा आङ्झथाक स्रोत, बौगोङ्झरक 
सन्तङ्टरन य भणनि ङ्जिकणसको सूचणनरणई आधणय फनणउनङ्ट ऩनेछ। 
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15. थिमॊसेिकको रणङ्झग भणग सनरन् सङ्ञचिणरमरे आिश्मक ऩने 
थिमॊसेिकको ङ्जिवमगत के्षत्रण, ऩद य कणमा ङ्जिियण खङ्टरणई थिमॊसेिक 
आिश्मक ऩने ङ्झनकणमफणट सभम–सभमभण सणिाजङ्झनक सूचनणभणपा त ्भणग 
सनरन गनेछ। 

16. थिमॊसेिकको आिेदनसम्फन्धी व्मिथथण् थिमॊसेिक ऩङ्चयचणरनसम्फन्धी 
कणमाक्रभअन्तगात थिमॊसेिक बई कणमा गना चणिने व्मङ्ञक्तकण रणङ्झग 
सङ्ञचिणरमरे तोङ्जकएको ङ्जिवमगत के्षत्रण य ऩदभण आिेदन ङ्छदन ङ्चयक्त 
दयफन्दीभण िणङ्जवाकरूऩभण सणिाजङ्झनक सूचनण आह्वणन गनेछ। मसयी 
ङ्झनिेदन ङ्छदॉदण इच्छङ्टक व्मङ्ञक्तरे ङ्जिद्यङ्टतीम भणध्मभफणट सभेत ङ्झनिेदन ङ्छदन 
सक्ने व्मिथथण ङ्झभरणइनेछ।  

17. आिेदकको सूचीकयण् थिमॊसेिकको रूऩभण कणभ गने इच्छङ्टक 
व्मङ्ञक्तिरूको मोग्मतणसङ्जित सूचीकृत गङ्चयने छ। सणभणन्मतमण सूचीकयण 
प्रङ्जक्रमण देिणमफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ्- 

(क) आिेदकरे सूचीकयणकण रणङ्झग सङ्ञचिणरमको 
सूचनणअनङ्टसणय आिेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(ख) प्रणप्त आिेदन छणनङ्झफन÷रुजङ्ट गयी तोङ्जकएको ऩदको रणङ्झग 
आिश्मकतणनङ्टसणयको मोग्मतण ऩङ्टगेकण आिेदकको 
सूचीकयण गङ्चयनछे। 

(ग) थिीकृत आिेदनको ङ्जिवम य ऩदको आधणयभण ङ्जिियण 
तमणय गङ्चयनेछ। 

(घ) थिीकृत आिेदनको आधणयभण आिेदकरणई सम्फङ्ञन्धत 
ङ्ञजारणकण रणङ्झग सूचीकयण गङ्चयनेछ। 

(ङ)  ङ्ञजारणगत सूची तमणय गदणा नणगङ्चयकतणको ठेगणनणरणई 
आधणय भणङ्झननेछ। फसणइसयणइ य िैिणङ्जिक सम्फन्धको 
िकभण सोिीअनङ्टसणय िङ्टनेछ। 

18. थिमॊसेिक िङ्टन ेमोग्मतण् थिमॊसेिकको मोग्मतण देिणमफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ्– 
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(क) नेऩणरी नणगङ्चयक बएको, 
(ख) १८ िवा ऩूयण गयी ४० िवा ननणघेको, 
(ग)  भणन्मतण प्रणप्त शैङ्ञक्षक सॊथथणफणट आिश्मक मोग्मतण 

िणङ्झसर गयेको, 
(घ)  कङ्ट नै कणनूनरे अमोग्म नठिङ्चयएको। 

19. थिमॊसेिक छनौट तथण ऩङ्चयचणरन् (१) थिमॊसेिकको छनौट 
देिणमफभोङ्ञजभकण आधणयभण गङ्चयनेछ्- 

(क) थिमॊसेिकको छनौट शैङ्ञक्षक प्रभणणऩत्रणको 
मोग्मतणक्रभरणई प्रभङ्टख आधणय भणनी सॊिैधणङ्झनक प्रणिधणन 
अनङ्टरूऩ सभणिेशीकयणको ङ्झसद्धणन्त अऩनणइनछे,  

(ख) ङ्जिऩद्जन्म घटनणभण ऩीङ्झडत ऩङ्चयिणयरणई तत्कणर खोज, 

उद्धणय य यणितसॉग सम्फङ्ञन्धत कणमा गना कणमाकणयी 
सङ्झभङ्झतरे सम्फङ्ञन्धत थथणनीम तिको िण ङ्जिऩद् 
व्मिथथणऩन सङ्झभङ्झतको अनङ्टयोधको आधणयभण भौजङ्टदण 
सूचीफणट थिमॊसेिक खटणउन सक्नेछ, 

(ग)  थिमॊसेिक खटणउॉदण सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजारणको आिेदकरणई 
ऩङ्जिरो प्रणथङ्झभकतण ङ्छदइनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ छनौट बएकण आिेदकको सूची 
सणिाजङ्झनक गङ्चयनछे। 

(३) उऩदपण (१) अनङ्टसणय छनौट बई सूचीकृत बइसकेऩङ्झछ 
दङ्टई िवासम्भ िैधतण यिनेछ य सो ऩिणत ् इच्छङ्टक आिेदकरे ऩङ्टन् 
आिेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

20. थिमॊसेिकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त् थिमॊसेिकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त प्रङ्जक्रमण देिणमफभोङ्ञजभ 
िङ्टनेछ्- 
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(क) दपण १९ फभोङ्ञजभ छनौट बएकण आिेदकरणई 
कणमाकणयी सङ्झभङ्झतरे थिमॊसेिकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको ङ्झनणाम 
गनेछ। 

(ख) ङ्झनमङ्टक्त बएकण थिमॊसेिकरणई तोङ्जकएको ङ्झनकणमभण 
कणमायत यिने गयी खटणइनेछ। 

(ग) ङ्झनमङ्टक्त थिमॊसेिकको रणङ्झग अङ्झबभङ्टखीकयण कणमाक्रभ 
स चणरन गङ्चयनछे। 

(घ)  छनौट बएकण आिेदकरे सूचनण प्रकणशन बएको ङ्झभङ्झतरे 
१५ ङ्छदनङ्झबत्रण ङ्झनमङ्टङ्ञक्तकण रणङ्झग सङ्ञचिणरमभण सम्ऩका  गनङ्टा 
ऩनेछ, १५ ङ्छदनङ्झबत्रण ङ्झनमङ्टङ्ञक्तऩत्रण नफङ्टझे थित् यद्द िङ्टनछे 
य सो थथणनभण मोग्मतणक्रभको सूचीभण यिेको 
आिेदकरणई ङ्झनमङ्टक्त गङ्चयनेछ। 

(ङ)  सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरणई ङ्झनमङ्टङ्ञक्तऩत्रणको फोधणथा य 
थिमॊसेिक खटणइएको ऩत्रण ऩठणइनेछ। 

(च)  ङ्ञजारणको थिमॊसेिक सॊमोजकरणई ङ्ञजारणभण खङ्जटएकण 
थिमॊसेिकको सूची उऩरब्ध गयणइने छ। 

(छ) कणमणािङ्झध ऩूयण नगयी ङ्जिशेव कणयणरे सेिण छणडेभण फणॉकी 
अिङ्झधको रणङ्झग कणमाकणयी सङ्झभङ्झतरे सूचीभण यिेकण 
आिेदकरणई ङ्झनमङ्टक्त गना सक्नेछ। 

(ज) ङ्झनमङ्टक्त बई न्मूनतभ ६ भङ्जिनण कणभ गयेऩिणत ् भणत्रण 
अनङ्टबिको प्रभणणऩत्रण ङ्छदइनेछ। 

21. थिमॊसेिक खटणउने्  दपण २० फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त थिमॊसेिकरणई 
देिणमफभोङ्ञजभ खटणइनछे्– 

(क) थिमॊसेिण कणमाक्रभ अन्तगात खङ्जटई आएकण 
थिमॊसेिकरणई सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे आफ्नो कणमाके्षत्रणभण 
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यिेकण ङ्जिवमगत सेिण एकणई तोकी कणभकणजभण रगणउनङ्ट 
ऩनेछ। 

(ख) थिमॊसेिकरे ङ्झनमङ्टङ्ञक्तऩत्रण फङ्टझेको ङ्झभङ्झतरे ७ ङ्छदनङ्झबत्रण 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमको एकणइभण िणङ्ञजय िङ्टन ङ्टऩनेछ। 

(ग)  थिमॊसेिक िणङ्ञजय बएको जणनकणयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे 
सङ्ञचिणरम य ङ्ञजारण अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतभण मथणशीघ्र 
ऩठणउनङ्ट ऩनेछ । 

22. थिमॊसेिकको ऩद भङ्टक्त् कणमाकणयी सङ्झभङ्झतरे थिमॊसेिकरणई देिणम 
फभोङ्ञजभको अिथथणभण ऩदभङ्टक्त गना सक्नेछ्- 

(क) थिमॊसेिकरे ङ्छदएको यणजीनणभण थिीकृत बएभण, 
(ख) दङ्टई िवाको कणमा अिङ्झध ऩूयण बएभण, 
(ग)  खटणएको कणमाथथरभण  ङ्झनमङ्झभतरूऩभण िणङ्ञजय नबएभण, 
(घ)  सन्तोवजनक रूऩभण कणमासम्ऩणदन नगयेभण, 
(ङ)  दपण २७ फभोङ्ञजभकण आचयण ऩणरनण नगयेभण, 
(च)  सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे कणयण खङ्टरणई ऩदभङ्टक्त गना 

ङ्झसपणङ्चयस गयेभण, 
(छ) नैङ्झतक ऩतन देङ्ञखने कसूय गयेभण। 

23. थिमॊसेिक सॊमोजकको व्मिथथण् (१) प्रत्मेक ङ्ञजारणङ्झबत्रण कणभकणज गना 
खटणइएकण थिमॊसेिक भध्मेफणट कणमाकणयी सङ्झभङ्झतरे एकजनण 
थिमॊसेिकरणई सॊमोजक तोक्नेछ। तोङ्जकएको ऩदणिङ्झध सङ्जकएऩङ्झछ 
थिमॊसेिक सॊमोजकको ङ्ञजम्भेिणयी थित् सभणप्त बएको भणङ्झननेछ। 

(२) थिमॊसेिक सॊमोजकरे कणमाकणयी सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधणायण 
गयेफभोङ्ञजभको कणमाङ्जिियणअनङ्टसणयको कणभ गनङ्टाऩनेछ।  

(३) थिमॊसेिक सॊमोजकरे ङ्ञजारणबङ्चयकण थिमॊसेिक 
गङ्झतङ्जिङ्झधको भणङ्झसक प्रङ्झतिेदन सङ्ञचिणरम य ङ्ञजारण अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतभण 
ऩठणउनङ्टऩनेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद–५ 

सेिण, शता य सङ्टङ्जिधणिरू 

 

24. थिमॊसेिकको सेिण शता्  (१) थिमॊसेिकको अङ्झधकतभ सेिण अिङ्झध दङ्टई 
िवाको िङ्टनछे।  

(२) कणमाकणयी सङ्झभङ्झतरे ऩङ्जिरोऩटक छ भङ्जिनणकण रणङ्झग 
ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ङ्छदनेछ। तत्ऩिणत ्कणमासम्ऩणदनकण आधणयभण उऩदपण (१) को 
अिङ्झधभण नफढ्ने गयी म्मणद थऩ गना सक्नेछ।  

25. थिमॊसेिकरणई ङ्छदइन े सङ्टङ्जिधण् (१) थिमॊसेिकरणई प्रदेश सयकणयरे 
तोकेफभोङ्ञजभको भणङ्झसक ङ्झनिणाि बत्तण तथण अन्म सङ्टङ्जिधण उऩरब्ध 
गयणइनेछ।  

  (२) मो ऐन प्रणयम्ब िङ्टन ङ्टऩूिा ङ्झनमङ्टक्त बएकण थिमॊसेिकको 
िकभण सणङ्झफकको व्मिथथणफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ। 

    (३) थिमॊसेिकको भणङ्झसक ङ्झनिणाि बत्तणरगणमतको सङ्टङ्जिधण 
सङ्ञचिणरमफणट सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणम भणपा त प्रदणन गने व्मिथथण गङ्चयनेछ।  

26. थिमॊसेिकको रणङ्झग ङ्जिदणको व्मिथथण् (१) थिमॊसेिकरणई प्रदणन गङ्चयन े
ङ्जिदणको सङ्टङ्जिधण ङ्झनमभणनङ्टसणय िङ्टनेछ।  

  (२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ऩणउन े थिमॊसेिकको ङ्जिदणको 
थिीकृङ्झत सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमको प्रभङ्टखफणट िङ्टनेछ । 

  (३) थिमॊसेिकरे ऩणउन े ङ्जिदण सङ्ञचालत गयेफणऩत ् कङ्ट नै थऩ 
सङ्टङ्जिधण ङ्छदइने छैन। 

  (४) एक िवाङ्झबत्रण ऩणउने ङ्जिदण सोिी िवाङ्झबत्रणभण उऩबोग 
गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ। 

  (५) ङ्जिदण िक नबई सिङ्टङ्झरमत िो । आिश्मकतणको ऩङ्टङ्जि 
नबए ङ्जिदण ङ्छदन फणध्म िङ्टनछैेन। 

  (६) ङ्जिदण थिीकृङ्झतको जणनकणयी सङ्ञचिणरमभण मथणशीघ्र 
गयणउनङ्ट ऩनेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद–६ 

ङ्जिङ्जिध 

 

27. थिमॊसेिकको आचयण् थिमॊसेिकरे देिणमफभोङ्ञजभकण आचयण ऩणरनण 
गनङ्टाऩनेछ्- 

(क) इभणन्दणय, ङ्ञशि, नम्र य सदणचणय आचयण अिरम्फन 
गनङ्टाऩने, 

(ख) रैङ्जङ्गक सभणनतण, सणभणङ्ञजक सभणिेङ्ञशतण य फणर 
सॊयक्षणको ङ्झसद्धणन्तरणई अिरम्फन गनङ्टाऩने, 

(ग)  सणिाजङ्झनक य अन्म ङ्झनकणमको कणभ कणयफणिीभण 
िथतके्षऩ गना निङ्टन,े 

(घ)  सणभणङ्ञजक सद्पणि य शणङ्ञन्त व्मिथथणभण खरर ऩङ्ट¥मणउन े
कणभ गना निङ्टन,े 

(ङ)  यणजनीङ्झतभण बणग ङ्झरन निङ्टन,े 

(च)  सयकणयको ङ्जिद्यभणन नीङ्झतको प्रङ्झतकूर िङ्टने गयी व्मििणय 
गना निङ्टने। 

28. ङ्झन्शङ्टाक थिमॊसेिण् (१) ङ्झन्शङ्टाक थिमॊसेिण गना चणिन ेव्मङ्ञक्तरणई कणमा 
गना चणिेको के्षत्रण, सॊथथण य व्मङ्ञक्तको मोग्मतण िेयी कणमाकणयी सङ्झभङ्झतरे 
अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नछे।  

(२) कङ्ट नै सङ्घसॊथथण िण ङ्झनकणमरे थिमॊसेिक ऩङ्चयचणरनसम्फन्धी कणमा 
गना चणिेभण ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई स चणरन गना सक्नेछ। 

29. ङ्जिशवे ऩङ्चयङ्ञथथङ्झतभण थिमॊसेिकको ऩङ्चयचणरन् (१) कङ्ट नै सयकणयी िण 
सणिाजङ्झनक ङ्झनकणमफणट ङ्जिशेव ऩङ्चयङ्ञथथङ्झतभण छोटो अिङ्झधकण रणङ्झग 
थिमॊसेिकको भणग बई आएभण कणमाकणयी सङ्झभङ्झतरे सूचीभण यिेकण 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जिवमकण आिेदकभध्मेफणट फढीभण तीन भङ्जिनणसम्भकण रणङ्झग 
थिमॊसेिक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गयी कणभभण रगणउन सक्नछे।  
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(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको ऩङ्चयङ्ञथथङ्झतभण थिीकृत िणङ्जवाक 
फजेटङ्झबत्रण यिी ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको थिीकृङ्झतभण कूर दयफन्दीभण सभेत थऩ 
िङ्टने गयी कणमाकणयी सङ्झभङ्झतरे थिमॊसेिक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गना सक्नेछ।   

30. िणङ्ञजयी तथण प्रङ्झतिेदनसम्फन्धी व्मिथथण् ङ्ञजारणङ्ञथथत कणमणारम तथण 
थथणनीम तिभण कणमायत थिमॊसेिकरे प्रत्मेक भङ्जिनणको िणङ्ञजयी य 
भणङ्झसकरूऩभण गयेको कणमासम्ऩणदनको प्रङ्झतिेदन कणमणारम प्रभङ्टखफणट 
प्रभणङ्ञणत गयणई अङ्झनिणमारूऩभण सङ्ञचिणरमभण ऩठणउनङ्टऩनेछ । 

31. अनङ्टगभन तथण प्रङ्झतिेदन सम्फन्धी व्मिथथण् थिमॊसेिकको सेिण ङ्झरन े
ङ्झनकणम तथण थिमॊसेिकको अनङ्टगभन तथण प्रङ्झतिेदनसम्फन्धी व्मिथथण 
देिणमफभोङ्ञजभ िङ्टनेछ्– 

(क) थिमॊसेिकरे आपूरे गयेको भणङ्झसक कणमाको 
ङ्जिियणसङ्जितको प्रङ्झतिेदन सेिण प्रदणन गयेको 
कणमणारमफणट प्रभणङ्ञणत गयणई सङ्ञचिणरमभण 
ऩठणउनङ्टऩनेछ।  

(ख) सेिण प्रणप्त गने ङ्झनकणमरे थिमॊसेिकको कणभको 
ङ्झनमङ्झभतरूऩभण अनङ्टगभन गनङ्टाऩनेछ। 

(ग)  थिमॊसेिकरे गयेको कणमाको अनङ्टगभन गना ङ्ञजारणभण 
देिणमफभोङ्ञजभको एक अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत गठन गङ्चयनेछ। 
सङ्झभङ्झतरे थिमॊसेिकको कणमा य थिमॊसेिक सेिण ङ्झरन े
ङ्झनकणमको अनङ्टगभन गयी चौभणङ्झसकरूऩभण सङ्ञचिणरमभण 
प्रङ्झतिेदन ऩठणउनङ्टऩनेछ।  
(१) ङ्ञजारण सभन्िम सङ्झभङ्झतको प्रभङ्टख  -अध्मक्ष 

(२) ङ्ञजारण प्रशणसन कणमणारमकण अङ्झधकृत 

   प्रङ्झतङ्झनङ्झध    -सदथम 

(३) सणभणङ्ञजक ङ्जिकणस कणमणारमकण  
   प्रभङ्टख     -सदथम 
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४) ङ्ञजारण गैय सयकणयी सॊथथण  
    भिणसॊघकण अध्मक्ष    -सदथम 

५) ङ्ञजारण थिमॊसेिक सॊमोजक  -सदथम 

६) अध्मक्षरे तोकेको भङ्जिरण थिमॊसेिक  -सदथम 

(७) ङ्ञजारण सभन्िम अङ्झधकणयी  -सदथम–सङ्ञचि  
(घ) थिमॊसेिक खङ्जटएकण ङ्झनकणमफणट चौभणङ्झसक रूऩभण 

अनङ्टगभन प्रङ्झतिेदन अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत य सङ्ञचिणरमभण 
ऩठणउनङ्ट ऩनेछ। 

(ङ)  सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमफणट थिमॊसेिकरे गयेकण कणमाको 
अनङ्टगभन बए नबएको ङ्जिवमभण भन्त्रणणरमफणट 
आिश्मकतण अनङ्टरूऩ थिमॊ िण तेस्रो ऩक्ष सॊरग्न गयणई 
थथरगत अनङ्टगभन गङ्चयन ेछ। 

(च) प्रत्मेक आङ्झथाक िवा भन्त्रणणरमरे थिमॊसेिक ऩङ्चयचणरनको 
िणङ्जवाक प्रङ्झतिेदन तमणय गयी भङ्टतमभन्त्रणी तथण 
भङ्ञन्त्रणऩङ्चयवदको कणमणारमभण ऩेश गनङ्टाऩनेछ। 

(छ) अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरणई आिश्मक फजेटको व्मिथथण 
सङ्ञचिणरमरे गनेछ। 

32. थिमॊसेिक ऩङ्चयचणरनरणई ब्रणण्डेड गङ्चयने्  मो ऐनअन्तयगत स चणरन िङ्टन े
थिमॊसेिक ऩङ्चयचणरन कणमाक्रभरणई “कणणारी थिमॊसेिण” य अॊ मुजेीभण 
“Karnali Volunteer Service (KVS)” को रूऩभण ब्रणण्डेड गङ्चयने छ। 

33. फचणउ् मो ऐन रणगू िङ्टन ङ्टबन्दण ऩङ्जिरे ङ्झनमङ्टक्त बई कणमायत थिमॊसेिक 
मस ऐनअनङ्टसणय ङ्झनमङ्टक्त बएको भणङ्झननेछ। 




