


s0ff{nL k|b]z P]g ;ª\u|x
v08 – @
@)&(

s0ff{nL k|b]z ;/sf/
cfGtl/s dfldnf tyf sfg"g dGqfno

jL/]Gb|gu/, ;'v]{t



s0ff{nL k|b]z P]g ;ª\u|x, v08 – @ @)&(

© c;f/, @)&(
k|sfzs M
s0ff{nL k|b]z ;/sf/
cfGtl/s dfldnf tyf sfg"g dGqfno
jL/]Gb|gu/, ;'v]{t



बिषय सचूी

क्र.स बिषय पषृ्ठ

१ कर ण्ाली प्रदशे खलेकुद विक्स ऐन, २०७६ १

२ कर ण्ाली प्रदशे प्र्ङ्ग्रिक कृवि ऐन, २०७६ २२

३ कर ण्ाली प्रदशे सशु्सन ऐन, २०७६ ३५

४ प्रदशे ि्त्ििर संिक्षर ऐन, २०७७ ६०

५ ख्द्य अविक्ि तथ् सम्प्रभतु्  ऐन, २०७७ ८९

६ सथ्नीय तहक् पद्विक्िी तथ् सदसयहरुले प्उने सवुिि्सम््बनिी ऐन, २०७७ ११०

७ कर ण्ाली प्रदशे स्िणाजवनक ि वनजी स्झदे्िी ऐन, २०७७ १२१

८ प्रदशे आद्ययोवगक वयिस्य ऐन, २०७८ १८०

९ कर ण्ाली प्रदशे सि्सथय सेि् ऐन, २०७८ २३८

१० प्रदशे वय्प्ि -वयिस्य (दत ण्ा तथ् सञ््लन) ऐन, २०७८ २७७

११ कर ण्ाली प्रदशे ्बन ऐन, २०७८ ३०९

१२ प्रदशे पयणाटन ऐन, २०७८ ३६०





1 
 

कणणारी प्रदेश खेरकङ्ट द ङ्जिकणस ऐन, २०७६ 

प्रभणणीकयण य प्रकणशन ङ्झभङ्झत 

२०७६÷०८÷०१ 

 

सम्ित ्२०७६ सणरको ऐन नं.: ०९ 

 

प्रदेशभण खेरकङ्ट दको ङ्जिकणस सम्फन्धभण व्मिस्थण गना फनकेो ऐन 

प्रस्तणिनण् खेरकङ्ट दको भणध्मभफणट सणभूङ्जहक बणिनणको ङ्जिकणस गयी कणणारी 
प्रदेशकण नणगङ्चयकरणई स्िस्थ, अनङ्टशणङ्झसत, भमणाङ्छदत य गङ्झतशीर फनणउन 
प्रदेशभण खेरकङ्ट दको ङ्जिकणस गना िणञ्छनीम बएकोरे, 

नेऩणरको संङ्जिधणनफभोङ्ञजभ प्रदेश सबणरे मो ऐन फनणएको छ ।  
 

ऩङ्चयच्छेद–१ 

संङ्ञऺप्त नणभ, प्रणयम्ब य ऩङ्चयबणषण 
 

1. संङ्ञऺप्त नणभ य प्रणयम्ब् (१) मस ऐनको नणभ “कणणारी प्रदेश खेरकङ्ट द 
ङ्जिकणस ऐन, २०७६” यहेको छ। 

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रणयम्ब हङ्टनेछ।  
2. ऩङ्चयबणषण् ङ्जिषम िण प्रसङ्गरे अको अथा नरणगेभण मस ऐनभण,- 

(क) “अध्मऺ” बन् नणरे ऩङ्चयषकोको अध्मऺ सम्झनङ्ट ऩछा य सो 
शब्दरे ङ्ञजल्रण खेरकङ्ट द ङ्जिकणस सङ्झभङ्झतको अध्मऺरणई 
सभेत फङ्टझणउँछ।  

(ख) “तोङ्जकएको िण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ” बन् नणरे मस ऐनअन्तगात 
फनेको ङ्झनमभभण तोङ्जकएको िण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट 
ऩछा। 

(ग)  “ऩङ्चयषद्” बन् नणरे दपण ६ फभोङ्ञजभ गठन बएको कणणारी 
प्रदेश खेरकङ्ट द ऩङ्चयषद् सम्झनङ्ट ऩछा। 
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(घ)  “भन्रणरम” बन् नणरे सणभणङ्ञजक ङ्जिकणस भन्रणरम सम्झनङ्ट 
ऩछा। 

(ङ)  “संघसंस्थण” बन् नणरे मस ऐन िण प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ 
दतणा बएकण संघसंस्थण सम्झनङ्ट  ऩछा। 

(च)  “सदस्म” बन् नणरे ऩङ्चयषद् िण ङ्ञजल्रण खेरकङ्ट द ङ्जिकणस 
सङ्झभङ्झतकण सदस्म सम्झनङ्टऩछा य सो शब्दरे ऩङ्चयषद् िण 
ङ्ञजल्रण खेरकङ्ट द ङ्जिकणस सङ्झभङ्झतको अध्मऺ य सदस्म–सङ्ञचि 
सभेतरणई जनणउँछ।  

(छ) “सदस्म–सङ्ञचि” बन् नणरे ऩङ्चयषद् िण सङ्झभङ्झतको सदस्म–सङ्ञचि 
सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ज) “सङ्झभङ्झत” बन् नणरे दपण १६ फभोङ्ञजभ गठन हङ्टन े ङ्ञजल्रण 
खेरकङ्ट द ङ्जिकणस सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछा। 

 

 

ऩङ्चयच्छेद–२ 

ऩङ्चयषकोको स्थणऩनण 
 

3. ऩङ्चयषकोको स्थणऩनण् (१) खेरकङ्ट दको ङ्जिकणस, ङ्जिस्तणय य प्रिधान गयी 
खेरकङ्ट द सञ् चणरन तथण व्मिस्थणऩन गनाको रणङ्झग प्रदेशभण एक खेरकङ्ट द 
ङ्जिकणस ऩङ्चयषकोको स्थणऩनण गङ्चयनेछ। 

(२) ऩङ्चयषकोको केन्रीम कणमणारम िीयेन्रनगय, सङ्टखेतभण यहनेछ।  
4. ऩङ्चयषद् स्िशणङ्झसत य सङ्गङ्छठत संस्थण हङ्टने्  (१) ऩङ्चयषद् अङ्जिङ्ञच्छङ्ङ 
उत्तयणङ्झधकणयिणरण एक स्िशणङ्झसत य सङ्गङ्छठत संस्थण हङ्टनछे।  

(२) ऩङ्चयषकोको कणभ कणयफणहीको ङ्झनङ्झभत्त आफ्नो एउटण छङ्टटै छ छणऩ 
हङ्टनेछ। 

(३) ऩङ्चयषकोरे व्मङ्ञिसयह चर अचर सम्ऩङ्ञत्त प्रणप्त गना, उऩमोग गना, 
फेचङ्झफखन गना िण अन्म कङ्ट नछ ङ्जकङ्झसभरे व्मिस्थणऩन गना सक्नेछ। 
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तय ऩङ्चयषकोरे अचर सम्ऩङ्ञत्त ङ्झफक्री िण अन्म कङ्ट नछ तङ्चयकणरे हक 
हस्तणन्तयण गनङ्टाअङ्ञघ प्रदेश सयकणयको स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ। 

(४) ऩङ्चयषकोरे व्मङ्ञिसयह आफ्नो नणभफणट नणङ्झरस उजङ्टय गना सक्नछे 
य ऩङ्चयषद्उऩय ऩङ्झन सोही नणभफणट नणङ्झरस उजङ्टय रणग्न सक्नेछ। 

(५) ऩङ्चयषकोरे व्मङ्ञिसयह कयणय गना य कयणयफभोङ्ञजभको अङ्झधकणय 
प्रमोग गना तथण दणङ्जमत्ि ङ्झनिणाह गना सक्नेछ।  

 

ऩङ्चयच्छेद–३ 

संयऺक, ऩङ्चयषकोको गठन तथण कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय 
 

5. संयऺक् (१) भङ्टख्मभन्री ऩङ्चयषकोको संयऺक हङ्टनेछ।  
(२) संयऺकरे ऩङ्चयषकोरणई आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नछे। 

(३) त्मस्तो ङ्झनदेशनको ऩणरनण गनङ्टा ऩङ्चयषकोको कताव्म हङ्टनेछ। 

6. ऩङ्चयषकोको गठनसम्फन्धी व्मिस्थण् (१) प्रदेशभण खेरकङ्ट दको ङ्जिकणस गनाको 
रणङ्झग एक खेरकङ्ट द ङ्जिकणस ऩङ्चयषद् यहनेछ्- 

(२) ऩङ्चयषद्  भण देहणमफभोङ्ञजभकण सदस्महरू यहनछेन्् –  
(क) भन्री, भन्रणरम      -अध्मऺ 

(ख) खेरकङ्ट द ऺेरभण मोगदणन ऩङ्ट¥मणएकण  
व्मङ्ञिभध्मेफणट प्रदेश सयकणयद्वणयण 
ङ्झनमङ्टि एक जनण       -उऩणध्मऺ  

(ग) सङ्ञचि, भन्रणरम     -सदस्म  
(घ) यणङ्जष्डम तथण अन्तयणाङ्जष्डम खेर जगत्भण  

प्रदेशफणट प्रङ्झतबण आजान गयेकण  
व्मङ्ञिहरूभध्मे सभणिेशी ङ्झसद्धणन्तकण 
आधणयभण प्रदेश सयकणयफणट  
भनोङ्झनत फढीभण चणय जनण    -सदस्म  

(ङ) खेरकङ्ट दभण सङ्जक्रम अऩणङ्गतण बएकण  
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व्मङ्ञिहरूभध्मे प्रदेश सयकणयफणट 

 भनोङ्झनत एक जनण   -सदस्म  
(च)  प्रदेश सयकणयफणट ङ्झनमङ्टि ऩङ्चयषद्  -सदस्म–सङ्ञचि 

     
7. ऩदणिङ्झधसम्फन्धी व्मिस्थण् (१) ऩङ्चयषकोको ऩदेन सदस्मफणहेक ङ्झनमङ्टि िण 
भनोङ्झनत ऩदणङ्झधकणयी÷सदस्मको ऩदणिङ्झध चणय िषाको हङ्टनेछ। ङ्झनजहरूरणई 
फढीभण थऩ एक कणमाकणरसम्भ ङ्झनमङ्टङ्ञि गना सङ्जकनेछ।   

(२) ऩदणिङ्झध सभणप्त नहङ्टँदछ कङ्ट नछ सदस्मको ऩद ङ्चयि हङ्टन आएभण 
फणँकी ऩदणिङ्झधको रणङ्झग दपण ६ फभोङ्ञजभ ऩदऩूङ्झता गङ्चयनेछ। 

(३) कङ्ट नछ सदस्मरे ङ्छदएको यणजीनणभण स्िीकृत बएभण ङ्झनज आफ्नो 
ऩदफणट भङ्टि बएको भणङ्झननछे।  

(४) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन कङ्ट नछ 
सदस्मरे इभणनदणयीऩूिाक आफ्नो कताव्म ऩणरन गयेको छछन बङे्ङ रणगेभण 
ऩङ्चयषकोको ङ्झसपणङ्चयसभण प्रदेश सयकणयरे जङ्टनसङ्टकछ  फखत हटणउन सक्नछे।  

(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ कङ्ट नछ सदस्मरणई ऩदफणट हटणउनङ्टऩने 
अिस्थण बएभण त्मस्तो सदस्मरणई सपणइ ऩेश गने उङ्ञचत भौकण 
ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

8. सदस्मको अमोग्मतणसम्फन्धी व्मिस्थण् देहणमको कङ्ट नछ व्मङ्ञि ऩदणङ्झधकणयी िण 
सदस्मभण ङ्झनमङ्टि िण भनोङ्झनत हङ्टन य फहणर यहन सक्नछेछन्–  

(क) गछय नेऩणरी नणगङ्चयक, 

(ख) प्रदेश फणङ्जहयको फणङ्झसन्दण, 
(ग) ऩङ्चयषद्  भण कणमायत िछतङ्झनक कभाचणयी,  
(घ) भ्रष्टणचणय िण नछङ्झतक ऩतन देङ्ञखने पौजदणयी भङ्टद्दणको 

आयोऩभण अदणरतभण भङ्टद्दण ङ्जिचणयणधीन यहेको िण त्मस्तो 
अङ्झबमोगभण अदणरतफणट कसूयदणय ठहयी सजणम ऩणएको,  



5 
 

(ङ) भनोनमन हङ्टने िण फहणर यहेकण सभमभण होस ठेगणनभण 
नबएको, 

(च) ऩदेन सदस्मफणहेक अन्म सदस्म ऩच्चीस िषा उभेय ऩूयण 
नबएको। 

9. ऩदणङ्झधकणय सभणङ्झप्त सम्फन्धी व्मिस्थण् देहणमको अिस्थणभण ऩङ्चयषकोको 
ऩदणङ्झधकणयी िण सदस्मको ऩदणङ्झधकणय सभणप्त बएको भणङ्झननछे्–  

(क) दपण ८ फभोङ्ञजभ सदस्मभण फहणर यहन अमोग्म बएभण,  
(ख) यणजीनणभण स्िीकृत बएभण,  
(ग)  भतृ्मङ्ट बएभण, िण  
(घ)  ऩङ्चयषकोरणई कणयणसङ्जहतको सूचनण नङ्छदई रगणतणय तीन 

ऩटकबन्दण फढी सङ्झभङ्झतको फछठकभण अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभण। 

10. ऩङ्चयषकोको फछठक य ङ्झनणामसम्फन्धी व्मिस्थण् (१) अध्मऺको ङ्झनदेशन 

अनङ्टसणय सदस्म–सङ्ञचिरे ऩङ्चयषकोको फछठक फोरणउनङ्ट ऩनेछ।  
तय फछठकको सूचनण तथण कणमासूची सणभणन्मतमण फछठकबन्दण कम्तीभण 

सणत ङ्छदनअङ्ञघ सदस्महरूरणई ङ्छदनङ्टऩनेछ।  
(२) ऩङ्चयषकोको फछठकको अध्मऺतण अध्मऺरे गनेछ य ङ्झनजको 

अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभण उऩणध्मऺरे फछठकको अध्मऺतण गनेछ। 

(३) ऩङ्चयषकोको कूर सदस्म संख्मणको एकणउङ्ङ प्रङ्झतशत सदस्महरू 
उऩङ्ञस्थत बएभण फछठकको रणङ्झग गणऩूयक सङ्खख्मण ऩङ्टगेको भणङ्झननेछ । 

(४) ऩङ्चयषकोको फछठक िषाको कम्तीभण तीन ऩटक फस्नङ्टऩनेछ। 

तय ऩङ्चयषकोकण एकङ्झतहणई सदस्मरे फछठक फोरणउन ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध 
गयेभण उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको फछठक फोरणउनङ्ट  ऩनेछ।  

(५) फछठकभण फहङ्टभतको ङ्झनणाम भणन्म हङ्टनेछ, भत फयणफय बएभण 
अध्मऺतण गने व्मङ्ञिको भत ङ्झनणणामक हङ्टनछे। 

(६) उऩदपण १ भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन सदस्म–

सङ्ञचिउऩय छणनङ्जिनसम्फन्धी कणयफणही चङ्झरयहेको अिस्थणभण सणभणङ्ञजक 
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ङ्जिकणस भन्रणरमको सङ्ञचि िण अध्मऺरे तोकेको सदस्मरे सदस्म–

सङ्ञचिको हछङ्झसमतरे ऩङ्चयषदको फछठकसम्फन्धी कणभकणयफणही गना सक्नेछ। 

(७) मस दपणभण रेङ्ञखएदेङ्ञख फणहेक फछठकसम्फन्धी अन्म कणमाङ्जिङ्झध 
ऩङ्चयषद् आपैँ रे ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

11. ऩङ्चयषकोको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय् ऩङ्चयषकोको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय 
देहणमफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्– 

(क)प्रदेश सयकणयरणई खेरकङ्ट दसम्फन्धी नीङ्झत तथण कणमाक्रभको 
ङ्जिषमभण सङ्टझणि ङ्छदन ेतथण ऩङ्चयषकोको कणमामोजनण य फजेट 
ऩणङ्चयत गने,  

(ख)ङ्ञजल्रण, प्रदेश तथण अन्तय–प्रदेशस्तयकण खेरकङ्ट द 
प्रङ्झतमोङ्झगतणको आमोजनण गने, 

(ग)खेरणडीको ऺभतण ङ्जिकणसकण रणङ्झग आिश्मक तणङ्झरभको 
व्मिस्थण गने,  

(घ)  स्िदेश तथण ङ्जिदेशभण हङ्टने खेरकङ्ट द प्रङ्झतमोङ्झगतण िण 
फछठकभण बणग ङ्झरन खेरणडी तथण खेरकङ्ट द सम्फद्ध 
व्मङ्ञिरणई ऩठणउन,े  

(ङ)  ऩङ्चयषद्  भण आफद्ध संघ संस्थणको िगॉकयण गयी आङ्झथाक 
िण अन्म सहमोग प्रदणन गने य ङ्झनमभन गने, 

(च)  प्रदेशभण खेरकङ्ट दको ऩूिणाधणय तमणय गयी उऩमोग, संयऺण 
तथण येखदेख गने,  

(छ) खेरकङ्ट दको ङ्जिकणसको रणङ्झग ङ्ञजल्रणस्तयभण ङ्ञजल्रण 
खेरकङ्ट द ङ्जिकणस सङ्झभङ्झत गठन गने,  

(ज)  तोङ्जकएफभोङ्ञजभ खेरणडीहरूको िगॉकयण गयी ऩङ्चयचमऩर 
ङ्छदने तथण आङ्झथाक सहणमतण, छणरिृङ्ञत्त, फीभण, स्िणस््मोऩचणय 
रगणमत अन्म सङ्टङ्जिधण उऩरब्ध गयणउन ङ्झसपणङ्चयस गने, 
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(झ) अऩणङ्गतण बएकण व्मङ्ञिहरूसँग सम्फङ्ञन्धत खेरकङ्ट दको 
ङ्जिकणस गना तणङ्झरभ तथण प्रङ्झतमोङ्झगतण सञ् चणरन गने, 

गयणउने, 
(ञ) सणहङ्झसक खेर ऩमाटनको ङ्जिकणस तथण ऩयम्ऩयणगत 

खेरहरूको संयऺण य प्रिधान गने,  

(ट)  खेरकङ्ट दको ङ्जिकणसको रणङ्झग आिश्मक अन्म व्मिस्थण 
गने, गयणउने।  

12. सदस्म–सङ्ञचिको ङ्झनमङ्टङ्ञि, कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय् (१) भन्रणरमको 
ङ्झसपणङ्चयसभण प्रदेश सयकणयरे सदस्म–सङ्ञचिको ङ्झनमङ्टङ्ञि गनेछ। 

(क) भन्रणरमरे सदस्म–सङ्ञचिको ऩदभण ङ्झनमङ्टङ्ञिकण रणङ्झग 
ङ्झसपणङ्चयस गना भन्रणरमको सङ्ञचि य भन्रणरमरे तोकेको 
सम्फङ्ञन्धत ऺेरकण अन्म दङ्टई जनण ङ्जिऻसभेत गयी तीन 
सदस्मीम ङ्झसपणङ्चयस सङ्झभङ्झत गठन गनेछ। 

(ख) ङ्झसपणङ्चयस सङ्झभङ्झतफणट ङ्झसपणङ्चयस बएकण कङ्ञम्तभण ३ जनण 
व्मङ्ञिहरूभध्मेफणट प्रदेश सयकणयफणट उऩमङ्टि व्मङ्ञिरणई 
सदस्म–सङ्ञचिको ऩदभण ङ्झनमङ्टङ्ञि गङ्चयनेछ। 

(ग) नेऩणर सयकणयफणट भणन्मतणप्रणप्त ङ्जिश्वङ्जि्णरमफणट कम्तीभण 
स्नणतक तह उत्तीणा बई खेरकङ्ट दको ऺेरभण अनङ्टबिप्रणप्त 
बएको हङ्टन ङ्टऩनेछ। 

(२) मस ऐनको अन्म दपणभण उल्रेख बएकण अङ्झतङ्चयि सदस्म–

सङ्ञचिको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय देहणमफभोङ्ञजभ हङ्टनछेन्् – 
(क) ऩङ्चयषद्  भण ऩेश हङ्टने प्रस्तणिहरू तमणय गने, गयणउने, 
(ख) ऩङ्चयषद्  फणट बएकण ङ्झनणामहरू कणमणान्िमन गने, गयणउने, 
(ग)  ऩङ्चयषकोको िणङ्जषाक आमव्मम अनङ्टभणन (फजेट) य कणमाक्रभ 

तमणय गयी ऩेश गने, 
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(घ)  ऩङ्चयषकोको कोष ऩङ्चयचणरन, सम्ऩङ्ञत्तको व्मिस्थण, संयऺण य 
सञ् चणरनसम्फन्धी आिश्मक कणमा गने, गयणउन,े 

(ङ)  ऩङ्चयषकोकण कभाचणयीहरूको प्रशणसङ्झनक प्रभङ्टख बई 
ङ्झनमभणनङ्टसणय कणमा गने, 

(च)  खेरकङ्ट द ऩूिणाधणयहरूको अङ्झबरेखीकयण गने, 

(छ) खेरकङ्ट दसम्फन्धी िणङ्जषाक कणमातणङ्झरकण फनणई ऩङ्चयषद्मण ऩेश 
गने, 

(ज)  ऩङ्चयषकोरे तोकेफभोङ्ञजभ अन्म कणमा गने।  
(३) मस दपण फभोङ्ञजभ सदस्म–सङ्ञचिरे आफ्नो अङ्झधकणय य 

कताव्मको प्रमोग गदणा अध्मऺको ङ्झनदेशनभण यही गनङ्टाऩनेछ। 

13. उऩसङ्झभङ्झत सम्फन्धी व्मिस्थण् (१) ऩङ्चयषकोरे मो ऐन िण मस ऐनअन्तगात 
फनेको ङ्झनमभफभोङ्ञजभ आपूरे गनङ्टाऩने कङ्ट नछ कणभ गनाकण रणङ्झग 
आिश्मकतणनङ्टसणय उऩसङ्झभङ्झत गठन गना सक्नेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने उऩसङ्झभङ्झतको कणभ, कताव्म, 

अङ्झधकणय तथण उऩसङ्झभङ्झतकण सदस्मको बत्तण िण अन्म सङ्टङ्जिधण प्रदेश 
सयकणयरे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

14. कोषसम्फन्धी व्मिस्थण् (१) ऩङ्चयषकोको आफ्नो एउटण छङ्टटै छ कोष हङ्टनेछ य 
सो कोषभण देहणमकण यकभहरू यहनेछन्् –  

(क) सङ्घीम य प्रदेश सयकणयफणट प्रणप्त यकभ, 

(ख) खेरकङ्ट द ऩूिणाधणय िण संयचनण बणडणभण उऩमोग गना 
ङ्छदएफणऩत ङ्झरने शङ्टल्क,  

(ग)  खेरकङ्ट दसम्फन्धी प्रङ्ञशऺण प्रदणन गयेफणऩत ङ्झरने शङ्टल्क,  

(घ)  खेरकङ्ट द प्रदशान गयी आजान बएको यकभ,  

(ङ)  कङ्ट नछ व्मङ्ञि िण संस्थणरे प्रणमोजन तथण सहणमतण स्िरुऩ 
प्रदणन गयेको यकभ,  
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(च)  अन्तयणाङ्जष्डम संघसंस्थण, ङ्जिदेशी सयकणय िण व्मङ्ञिफणट प्रणप्त 
यकभ,  

(छ) खेरकङ्ट दसम्फन्धी संघसंस्थण दतणा िण निीकयण गयेफणऩत 
ङ्झरने शङ्टल्क, 

(ज)  दण्ड जङ्चयिणनणफणऩत प्रणप्त यकभ, 

(झ) अन्म कङ्ट नछ स्रोतफणट प्रणप्त यकभ।  
(२) उऩदपण (१) को खण्ड (च) अन्तगात यकभ प्रणप्त गना सङ्झभङ्झतरे 

नेऩणर सयकणयको ऩूिा स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

(३) ऩङ्चयषकोको नणभफणट गङ्चयने सफछ खचा कोषफणट व्महोनङ्टा ऩनेछ। 

(४) ऩङ्चयषकोको कोषभण यहन ेयकभ प्रदेश रेखण ङ्झनमन्रक कणमणारम 
िण प्रदेश रेखण इकणई कणमणारमरे तोकेको सयकणयी कणयोफणय गने फैंकभण 
खणतण खोरी यणख्नङ्टऩनेछ।  

(५) ऩङ्चयषकोको खणतण सञ् चणरन ऩङ्चयषकोकण सदस्म–सङ्ञचि य रेखण 
प्रभङ्टखको संमङ्टि दस्तखतभण हङ्टनेछ। 

(६) ऩङ्चयषकोकण सदस्म कणभ ङ्जिशषेरे ङ्जिदेश भ्रभण गनङ्टा ऩयेभण प्रदेश 
सयकणयरे तोकेफभोङ्ञजभ भ्रभण तथण दछ ङ्झनक बत्तण ऩणउनेछन।् 

15. नऩेणर सयकणयको स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩने् ऩङ्चयषकोरे आफ्नो कणमा सञ् चणरनको 
ङ्झसरङ्झसरणभण ङ्जिदेशी सयकणय िण अन्तयणाङ्जष्डम संस्थण िण ङ्जिदेशी संस्थण िण 
व्मङ्ञिसँग आङ्झथाक सहणमतण प्रणप्त गदणा प्रदेश सयकणयको ङ्झसपणङ्चयसभण 
नेऩणर सयकणयको स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ।  

 

ऩङ्चयच्छेद–४ 

ङ्ञजल्रण खेरकङ्ट द ङ्जिकणस सङ्झभङ्झत गठनसम्फन्धी व्मिस्थण 
 

16. ङ्ञजल्रण खेरकङ्ट द ङ्जिकणस सङ्झभङ्झत गठनसम्फन्धी व्मिस्थण् (१) खेरकङ्ट दको 
ङ्जिकणस य ङ्जिस्तणय गनाको रणङ्झग ऩङ्चयषकोरे प्रत्मेक ङ्ञजल्रणभण ङ्ञजल्रण 
खेरकङ्ट द ङ्जिकणस सङ्झभङ्झत गठन गनेछ। 
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(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने सङ्झभङ्झतभण देहणमफभोङ्ञजभकण 
अध्मऺ य सदस्महरू यहनछेन्् – 

(क) खेरकङ्ट दको ऺेरभण उल्रेखनीम  
मोगदणन गने व्मङ्ञिभध्मेफणट भन्रणरमद्वणयण 
भनोङ्झनत      -अध्मऺ 

(ख) खेर ऺेरभण उल्रेख्म मोगदणन गयेकण  
व्मङ्ञिहरू भध्मेफणट सभणिेशी ङ्झसद्धणन्तकण 
आधणयभण भन्रणरमद्वणयण भनोङ्झनत तीन जनण  -सदस्म 

(ग)  ङ्ञजल्रण सभन्िम सङ्झभङ्झतरे तोकेको प्रङ्झतङ्झनङ्झध -सदस्म 

(घ)  ङ्ञजल्रण प्रशणसन कणमणारमको प्रङ्झतङ्झनङ्झध  -सदस्म 

(ङ)  ङ्ञजल्रण प्रहयी कणमणारमको प्रङ्झतङ्झनङ्झध  -सदस्म 

(च)  सणभणङ्ञजक ङ्जिकणस कणमणारमकण प्रभङ्टख िण  
प्रङ्झतङ्झनङ्झध      -सदस्म 

(छ) कणमणारम सङ्ञचि   -सदस्म–सङ्ञचि 

17. सङ्झभङ्झतकण ऩदणङ्झधकणयीहरूको ऩदणिङ्झधसम्फन्धी व्मिस्थण् (१) ऩदेन 
सदस्मफणहेक ऩङ्चयषकोकण अन्म सदस्मको ऩदणिङ्झध चणय िषाको हङ्टनछे, 

ङ्झनजहरूरणई फढीभण थऩ एक कणमाकणरसम्भ ङ्झनमङ्टङ्ञ ि गना सङ्जकनेछ।   
(२) ऩदणिङ्झध सभणप्त नहङ्टँदछ कङ्ट नछ सदस्मको ऩद ङ्चयि हङ्टन आएभण 

फणँकी ऩदणिङ्झधको रणङ्झग ऩदऩूङ्झता गङ्चयनेछ। 

(३) कङ्ट नछ सदस्मरे ऩदफणट यणजीनणभण ङ्छदई स्िीकृत बएभण ङ्झनज 
आफ्नो ऩदफणट भङ्टि बएको भणङ्झननेछ। 

(४) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन कङ्ट नछ 
सदस्मरे इभणनदणयीऩूिाक आफ्नो कताव्म ऩणरन गयेको छछन बङे्ङ रणगेभण 
ङ्ञजल्रण खेरकङ्ट द ङ्जिकणस सङ्झभङ्झतको ङ्झसपणङ्चयसभण भन्रणरमरे त्मस्तो 
सदस्मरणई जङ्टनसङ्टकछ  फखत ऩदफणट हटणउन सक्नेछ।  
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तय ऩदफणट हटणउनङ्ट अङ्ञघ त्मस्तो सदस्मरणई सपणइको उङ्ञचत भौकण 
ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

18. सङ्झभङ्झतकण ऩदणङ्झधकणयीको अमोग्मतणसम्फन्धी व्मिस्थण् देहणमको कङ्ट नछ व्मङ्ञि 
सङ्झभङ्झतको ऩदणङ्झधकणयी िण सदस्मभण भनोङ्झनत हङ्टन िण फहणर यहन सक्न े
छछन्- 

(क) गछय नेऩणरी नणगङ्चयक, 

(ख) सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रणको फणङ्झसन्दण नबएको, 
(ग)  फहणरिणरण कभाचणयी,  
(घ)  भ्रष्टणचणय िण नछङ्झतक ऩतन देङ्ञखन े पौजदणयी भङ्टद्दणको 

आयोऩभण अदणरतभण भङ्टद्दण ङ्जिचणयणधीन यहेको िण त्मस्तो 
अङ्झबमोगभण अदणरतफणट कसूयदणय ठहयी सजणम ऩणएको,  

(ङ)  भनोनमन हङ्टने िण फहणर यहेकण सभमभण होस ठेगणनभण 
नबएको, 

(च)  ऩदेनफणहेक अन्म ऩदणङ्झधकणयी िण सदस्मकण रणङ्झग ऩच्चीस 
िषा उभेय ऩूयण नबएको। 

19. सङ्झभङ्झतकण ऩदणङ्झधकणयीको ऩदणङ्झधकणय सभणङ्झप्त सम्फन्धी व्मिस्थण् देहणमको 
अिस्थणभण सङ्झभङ्झतको ऩदणङ्झधकणयी िण सदस्मको ऩदणङ्झधकणय सभणप्त बएको 
भणङ्झननेछ्–  

(क) दपण १८ फभोङ्ञजभ सदस्मभण फहणर यहन अमोग्म बएभण,  
(ख) यणजीनणभण स्िीकृत बएभण,  
(ग)  भतृ्मङ्ट बएभण, 
(घ)  सङ्झभङ्झतरणई कणयणसङ्जहतको सूचनण नङ्छदई रगणतणय तीन 

ऩटकबन्दण फढी सङ्झभङ्झतको फछठकभण अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभण, 
(ङ)  भ्रष्टणचणय िण नछङ्झतक ऩतन देङ्ञखने पौजदणयी अङ्झबमोगभण 

अदणरतफणट कसूयदणय ठहङ्चयएभण, 
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(च) ङ्झनिणाचन िण भनोनमनद्वणयण ङ्झनमङ्टि हङ्टने कङ्ट नछ सणिाजङ्झनक 
ऩदभण उम्भेदिणय बएभण। 

20. सङ्झभङ्झतको फछठकसम्फन्धी व्मिस्थण् (१) अध्मऺको ङ्झनदेशनअनङ्टसणय 
सदस्म–सङ्ञचिरे सङ्झभङ्झतको फछठक फोरणउनेछ।  

तय फछठकको सूचनण तथण कणमासूची सणभणन्मतमण फछठकबन्दण कम्तीभण 
ऩणँच ङ्छदनअङ्ञघ सदस्महरूरणई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(२) सङ्झभङ्झतको फछठकको अध्मऺतण अध्मऺरे गनेछ य ङ्झनजको 
अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभण ज्मेष्ठ सदस्मरे फछठकको अध्मऺतण गनङ्टाऩनेछ। 

(३) सङ्झभङ्झतको कूर सदस्म संख्मणको एकणउङ्ङ प्रङ्झतशत सदस्महरू 
उऩङ्ञस्थत बएभण फछठकको रणङ्झग गणऩूयक सङ्खख्मण ऩङ्टगेको भणङ्झननेछ। 

(४) सङ्झभङ्झतको फछठक िषाको कम्तीभण चणय ऩटक फस्नङ्ट ऩनेछ। 

तय सङ्झभङ्झतकण एकङ्झतहणई सदस्मरे फछठक फोरणउन ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध 
गयेभण सङ्झभङ्झतको फछठक सणत ङ्छदनङ्झबर फोरणउनङ्ट ऩनेछ।  

(५) फछठकभण फहङ्टभतको ङ्झनणाम भणन्म हङ्टनेछ, भत फयणफय बएभण 
अध्मऺतण गने व्मङ्ञिको भत ङ्झनणणामक हङ्टनछे। 

(६) फछठकको प्रभणङ्ञणत ङ्झनणाम ऩङ्टङ्ञस्तकण सदस्म–सङ्ञचिरे सङ्टयङ्ञऺतसणथ 
यणख्नङ्टऩनेछ।  

(७) फछठकसम्फन्धी अन्म कणमाङ्जिङ्झध सङ्झभङ्झत आपैँ रे ङ्झनधणायण 
गयेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

21. सङ्झभङ्झतको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय् सङ्झभङ्झतको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय 
देहणमफभोङ्ञजभ हङ्टनेछन्् – 

(क) ङ्ञजल्रणस्तयभण खेरकङ्ट दसम्फन्धी ङ्जिकणसको अध्ममन गयी 
ऩङ्चयषद्मण ऩेश गने, 

(ख) ऩङ्चयषकोरणई खेरकङ्ट द सम्फन्धभण आिश्मक सङ्टझणि ङ्छदन,े 

(ग)  खेरकङ्ट दसम्फन्धी ङ्ञजल्रणको कणमामोजनण य फजेट ऩणङ्चयत 
गने,  
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(घ)  ङ्ञजल्रणस्तय तथण अन्तय–ऩणङ्झरकणस्तयकण खेरकङ्ट द 
प्रङ्झतमोङ्झगतणहरूको आमोजनण गने, 

(ङ) खेरणडीहरूको ऺभतण ङ्जिकणसकण रणङ्झग आिश्मक 
तणङ्झरभको व्मिस्थण गने,  

(च)  प्रदेशस्तयभण हङ्टने खेरकङ्ट द प्रङ्झतमोङ्झगतण िण फछठकभण बणग 
ङ्झरन खेरणडी तथण खेरकङ्ट द सम्फद्ध व्मङ्ञिहरूरणई 
ऩठणउन,े  

(छ) ङ्ञजल्रणङ्झबरकण स्थणनीम तहभण गङ्छठत खेरकङ्ट द 
सङ्झभङ्झतहरुफीच सभन्िम गने, 

(ज) ङ्ञजल्रणङ्झबर यहेकण संघसंस्थणको िगॉकयण गयी आङ्झथाक 
िण अन्म सहमोग प्रदणन गने य ङ्झनमभन गने, 

(झ) ङ्ञजल्रणभण खेरकङ्ट दको ऩूिणाधणय तमणय गयी उऩमोग, संयऺण 
तथण येखदेख गने,  

(ञ) ङ्ञजल्रणस्तयभण अऩणङ्गतण बएकण व्मङ्ञिहरूसँग सम्फङ्ञन्धत 
खेरकङ्ट दको ङ्जिकणस गना तणङ्झरभ तथण प्रङ्झतमोङ्झगतण 
सञ् चणरन गने, गयणउन,े 

(ट)  खेर ऩमाटनको ङ्जिकणस गने तथण ऩयम्ऩयणगत खेरहरूको 
संयऺण य प्रफधान गने,  

(ठ)  ऩङ्चयषकोरे ङ्छदएको ङ्झनदेशन य ऩङ्चयषकोरे प्रत्मणमोजन गयेको 
अङ्झधकणयफभोङ्ञजभकण कणमा गने, 

(ड)  ङ्ञजल्रणङ्झबर बएकण खेरकङ्ट दसम्फन्धी गङ्झतङ्जिङ्झधको िणङ्जषाक 
प्रङ्झतिेदन ऩङ्चयषकोसभऺ ऩेश गने, 

(ढ)  खेरकङ्ट दको ङ्जिकणसको रणङ्झग अन्म आिश्मक व्मिस्थणहरू 
गने, गयणउने।  

22. सङ्झभङ्झतको सदस्म–सङ्ञचिको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय् (१) सङ्झभङ्झतको 
सदस्म–सङ्ञचिको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय देहणमफभोङ्ञजभ हङ्टनेछन्- 
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(क) सङ्झभङ्झतभण ऩेश हङ्टन ेप्रस्तणि तमणय गने, 

(ख) सङ्झभङ्झतफणट बएकण ङ्झनणाम कणमणान्िमन गने, गयणउने, 
(ग)  सङ्झभङ्झतको िणङ्जषाक आमव्मम अनङ्टभणन (फजेट) य कणमाक्रभ 

तमणय गयी ऩेश गने, 

(घ)  सङ्झभङ्झतको कोष ऩङ्चयचणरन, सम्ऩङ्ञत्तको व्मिस्थण, संयऺण य 
सञ् चणरनसम्फन्धी आिश्मक कणमा गने, गयणउन,े 

(ङ)  सङ्झभङ्झतकण कभाचणयीहरूको प्रशणसङ्झनक प्रभङ्टख बई कणमा 
गने, 

(च)  सङ्झभङ्झतको आिङ्झधक प्रङ्झतिेदन तमणय गयी ऩेश गने, 

(छ) सङ्झभङ्झतरे तोकेफभोङ्ञजभकण अन्म कणमा गने।  
(२) मस दपणफभोङ्ञजभ सदस्म–सङ्ञचिरे आफ्नो अङ्झधकणय य कताव्मको 

प्रमोग गदणा सङ्झभङ्झतकण अध्मऺ िण अध्मऺरे अङ्झधकणय प्रत्मणमोजन गयेको 
सदस्मको ङ्झनदेशनभण यही गनङ्टा ऩनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद–५ 

रेखण य बत्तणसम्फन्धी व्मिस्थण 
23. रेखण य रेखणऩयीऺण् (१) ऩङ्चयषद् य सङ्झभङ्झतरे आमव्ममको रेखण प्रदेश 

आङ्झथाक कणमाङ्जिङ्झध ऐन तथण प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ यणख्नङ्टऩनेछ।  
(२) ऩङ्चयषकोको अङ्ञन्तभ रेखणऩयीऺण भहणरेखण ऩयीऺकको 

कणमणारमफणट हङ्टनेछ। 

(३) ऩङ्चयषकोरे चणहेभण सङ्झभङ्झतको आमव्ममको रेखण, तत्सम्फन्धी 
कणगजणत य अरू नगदी ङ्ञजन्सीसभेत जङ्टनसङ्टकछ  फखत जणँच्न िण जणँच्न 
रगणउन सक्नेछ।  

24. सदस्मको बत्तणसम्फन्धी व्मिस्थण् ऩङ्चयषद् य सङ्झभङ्झतकण सदस्मरे फछठकभण 
बणग ङ्झरएफणऩत फछठक बत्तण य अन्म सङ्टङ्जिधण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  



15 
 

25. कणमणारम सङ्ञचिको ऩणङ्चयश्रङ्झभक य बत्तण् (१) कणमणारम सङ्ञचिरे सङ्झभङ्झतभण 
ऩूयण सभम कणभ गयेफणऩत प्रदेश सयकणयको सहणमक अङ्झधकृतस्तय (छछठौँ 
तह) को कभाचणयीसयह भणङ्झसक ऩणङ्चयश्रङ्झभक ऩणउनछे। 

(२) कणमणारम सङ्ञचिको भ्रभण तथण दछ ङ्झनक बत्तण य अन्म सङ्टङ्जिधण 
प्रदेश सयकणयको सहणमक अङ्झधकृत स्तयकण कभाचणयी सयह हङ्टनेछ।  

26. कभाचणयी सम्फन्धी व्मिस्थण् (१) ऩङ्चयषकोरे आफ्नो कोषफणट खचा व्महोने 
गयी आिश्मकतण  अनङ्टसणय प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ प्रदेश सयकणयको 
स्िीकृङ्झत ङ्झरई कभाचणयीको ङ्झनमङ्टङ्ञि गना सक्नछे। 

(२) ऩङ्चयषकोकण कभाचणयीको ऩणङ्चयश्रङ्झभक य सेिणकण शता ऩङ्चयषकोरे 
तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनछे।  

(३) सङ्झभङ्झतरे आङ्झथाक स्रोतको अिस्थण हेयी आिश्मकतणअनङ्टसणय 
प्रदेश सयकणयको स्िीकृङ्झत ङ्झरई कभाचणयी ङ्झनमङ्टङ्ञि गना सक्नेछ । त्मस्तण 
कभाचणयीको ऩणङ्चयश्रङ्झभक य सेिणकण शताहरु सङ्झभङ्झतरे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

27. सजणम य कणयफणही् ऩङ्चयषद् तथण सङ्झभङ्झतकण कभाचणयीरे जणनी जणनी िण 
रणऩयिणही गयी िण फदङ्झनमतसणथ हणङ्झन नोक्सणनी ऩङ्ट¥मणएभण 
कभाचणयीसम्फन्धी ङ्झनमभणिरी य अन्म प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ सजणम 
हङ्टनेछ।  

ऩङ्चयच्छेद–६ 

संघसंस्थण दतणा य आिद्धतणसम्फन्धी व्मिस्थण 
28. संघसंस्थण दतणा य आिद्धतणसम्फन्धी व्मिस्थण् (१) एउटछ स्थणनीम तहभण 

खेरकङ्ट दसम्फन्धी कणमा िण प्रङ्झतमोङ्झगतण सञ् चणरन गने संघसंस्थण दतणा, 
निीकयण, खणयेजी िण अन्म सम्फद्ध ङ्जिषम स्थणनीम तहको कणनूनफभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।  
(२) एकबन्दण फढी स्थणनीम तह िण ङ्ञजल्रणस्तयभण खेरकङ्ट दसम्फन्धी 

कणमा िण प्रङ्झतमोङ्झगतण सञ् चणरन गने खेरकङ्ट द संघसंस्थण ऩङ्चयषद्मण दतणा 
गनङ्टाऩनेछ।  
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(३) एकबन्दण फढी ङ्ञजल्रणभण शणखण खोरी खेरकङ्ट दसम्फन्धी कणमा िण 
प्रङ्झतमोङ्झगतण सञ् चणरन गने संघसंस्थणरे ऩङ्चयषद्बणट आिद्धतण ङ्झरनङ्टऩनेछ।  

(४) दतणा नगयी िण आिद्धतण नङ्झरई कङ्ट नछ ऩङ्झन संघसंस्थणरे प्रदेशङ्झबर 
खेरकङ्ट दसम्फन्धी ङ्जक्रमणकरणऩ सञ् चणरन गना ऩणउन ेछछन। 

(५) संघसंस्थणको दतणा य निीकयण गदणा  ऩङ्चयषकोरे तोकेफभोङ्ञजभको 
शङ्टल्क फङ्टझणउनङ्ट ऩनेछ।  

29. दयखणस्त सम्फन्धी व्मिस्थण् (१) दपण २८ फभोङ्ञजभ दतणा गयणउन चणहन े
संघसंस्थणरे देहणमकण कङ्ट यणहरू खङ्टरणई ऩङ्चयषद्  भण दयखणस्त ङ्छदनङ्ट ऩनेछ्–  

(क) संघसंस्थणको नणभ य ठेगणनण, 
(ख) कणमाकणङ्चयणी सङ्झभङ्झतकण सदस्महरूको नणभ, ठेगणनण, ऩेशण य 

नणगङ्चयकतणको प्रभणङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(ग)  सञ् चणरन गङ्चयन ेखेरकङ्ट दको ङ्जकङ्झसभ,  

(घ)  खेर प्रङ्ञशऺकको संख्मण,  
(ङ)  स्थणनीम तहभण दतणा गनाको रणङ्झग िडणको ङ्झसपणङ्चयस य 

ऩङ्चयषद्  भण दतणा गनाको रणङ्झग सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तहको 
ङ्झसपणङ्चयस। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ संघसंस्थणरे दयखणस्त ङ्छदँदण ऩङ्चयषकोरे 
तोकेको ढणँचणअनङ्टसणयको ङ्जिधणनको तीन प्रङ्झतसभेत दयखणस्त सणथ संरग्न 
गयेको हङ्टन ङ्टऩनेछ।  

30. दतणा गनेसम्फन्धी व्मिस्थण् (१) दपण २९ फभोङ्ञजभ दयखणस्त ऩयेकण 
संघसंस्थणरणई दयखणस्त ऩयेको ङ्झभङ्झतरे सणभणन्मतमण एक भङ्जहनणङ्झबर 
आिश्मक जणँचफङ्टझ गयी दतणा गनङ्टा ऩनेछ ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ दतणा गङ्चयएको सूचनण िण दतणा गना 
नसङ्जकन े बएभण सोही व्महोयणको सूचनण सम्फङ्ञन्धत संघसंस्थणरणई ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। 
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(३) सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमभण दतणा बएकण संघसंस्थणरणई दतणा गने 
ङ्झनकणमरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभ दतणा प्रभणण–ऩर ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

31. हेयपेयको सूचनणसम्फन्धी व्मिस्थण् (१) दपण २९ फभोङ्ञजभ दतणाको रणङ्झग 
ङ्छदएको दयखणस्तभण उल्रेख बएको व्महोयण िण दयखणस्तसणथ संरग्न 
ङ्जिधणनको व्महोयणभण कङ्ट नछ हेयपेय बएभण त्मसयी हेयपेय गनङ्टा ऩयेको 
कणयणसङ्जहतको सूचनण ऩन्र ङ्छदनङ्झबर दतणा गने ङ्झनकणमरणई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ हेयपेयको सूचनण प्रणप्त बएऩङ्झछ त्मस्तो 
हेयपेय गनङ्टाऩने कणयण भनणङ्झसफ देखेभण दतणा गने ङ्झनकणमरे त्मस्तो 
हेयपेयको व्महोयण जनणई रगत अ्णिङ्झ्क गनङ्टा ऩनेछ।  

32. सघंसंस्थणको रेखण य अङ्झबरेख सम्फन्धी व्मिस्थण् (१) संघसंस्थणरे 
आफ्नो आम्दणनी खचाको ङ्जहसणफको से्रस्तण प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभको 
ढणँचणभण यणख्नङ्ट ऩनेछ।  

(२) ऩङ्चयषकोरे उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ संघसंस्थणरे यणखेको से्रस्तणको 
जणँचफङ्टझ जङ्टनसङ्टकछ  फखत गना गयणउन सक्नछे।  

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ से्रस्तणको जणँचफङ्टझ गदणा गयणउँदण 
आम्दणनी खचाको ङ्जहसणफङ्जकतणफ अङ्झनमङ्झभत बएको िण यकभ ङ्जहनणङ्झभनण 
बएको देङ्ञखएभण ऩङ्चयषकोरे अङ्झनमङ्झभत बएको ङ्जहसणफङ्जकतणफ ङ्झनमङ्झभत गना 
रगणउन य ङ्जहनणङ्झभनण बएको यकभ सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिफणट असूरउऩय गना 
गयणउन आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ।  

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ ङ्छदएको ङ्झनदेशन संघसंस्थणरे ऩणरन 
गनङ्टाऩनेछ।  

 

ऩङ्चयच्छेद–७ 

ङ्जिङ्जिध 

33. ङ्झनदेशन ङ्छदन े य आचणय–संङ्जहतण जणयी गने् (१) ऩङ्चयषकोरे खेरकङ्ट दको 
ङ्जिकणसको सम्फन्धभण सभमसभमभण संघसंस्थणरणई आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन 
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सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदेशनको ऩणरनण गनङ्टा सम्फङ्ञन्धत संघसंस्थणको कताव्म 
हङ्टनेछ।  

(२) संघसंस्थणरे ऩणरनण गनङ्टा ऩने आचणय–संङ्जहतण ऩङ्चयषकोरे 
तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनछे।  

34. स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩने् अन्तयणाङ्जष्डम खेरकङ्ट द प्रङ्झतमोङ्झगतण िण अन्तयणाङ्जष्डम खेरकङ्ट द 
ङ्जिषमको सबण िण सम्भेरनभण बणग ङ्झरन कङ्ट नछ खेरणडी िण खेरसम्फद्ध 
व्मङ्ञिरणई ङ्जिदेश ऩठणउन िण प्रदेशभण आमोजनण हङ्टने खेरकङ्ट द प्रङ्झतमोङ्झगतण 
िण अन्तयणाङ्जष्डम खेरकङ्ट द ङ्जिषमको सबण िण सम्भेरनभण ङ्जिदेशी खेरणडी िण 
अङ्झधकणयीरणई आभन्रण गनङ्टा ऩयेभण नेऩणर सयकणयको स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट 
ऩनेछ।  

35. कणयफणही तथण दतणा खणयेजी सम्फन्धी व्मिस्थण् (१) देहणमको अिस्थण 
उत्ऩङ्ङ बएभण संघसंस्थणरणई ऩङ्चयषकोरे नङ्झसहत ङ्छदन सक्नछे्- 

(क) ऩङ्चयषकोरे ङ्छदएको ङ्झनदेशन ऩणरनण नगयेभण िण आचणयसंङ्जहतण 
फणयम्फणय उल्रङ्घन गयेभण,  

(ख) आम्दणनी खचाको ङ्जहसणफको से्रस्तण तोङ्जकएको ढणँचणभण 
नयणखेभण, 

(ग)  संघसंस्थणरे यणखेको ङ्जहसणफको से्रस्तणको जणँचफङ्टझ गना 
गयणउन सणभणन्म अियोध गयेभण,  

(घ)  ऩङ्चयषकोरे उङ्ञचत ठह¥मणएको अन्म अिस्थण उत्ऩङ्ङ बएभण। 

(२) देहणमको अिस्थण उत्ऩङ्ङ बएभण संघसंस्थणरणई ऩङ्चयषकोरे रु. फीस 
हजणयदेङ्ञख रु. ऩचणस हजणयसम्भ जङ्चयिणनण गना सक्नेछ्– 

(क) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ दङ्टई ऩटकबन्दण फढी नङ्झसहत 
ऩणएभण, 

(ख) ऩङ्चयषद्  भण दतणा नगयणई िण दतणा गयेको बए ऩङ्झन 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ ऩङ्चयषकोको स्िीकृङ्झत नङ्झरई खेरकङ्ट द 
ङ्जक्रमणकरणऩ सञ् चणरन गयेभण, 
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(ग)  संघसंस्थणरे यणखेको ङ्जहसणफको से्रस्तणको जणँचफङ्टझ गना 
गयणउन नङ्छदएभण, 

(घ)  संघसंस्थणको कणमाकणङ्चयणी सङ्झभङ्झत गठन गदणा 
ङ्झनिणाचनसम्फन्धी प्रणिधणनको ऩणरनण नगयेभण,  

(ङ)  ऩङ्चयषकोरे जणयी गयेको ङ्झनदेशन तथण आचणयसंङ्जहतण 
फणयम्फणय उल्रङ्घन गयेभण। 

(३) देहणमको अिस्थण उत्ऩङ्ङ बएभण ऩङ्चयषकोरे संघसंस्थणको दतणा 
खणयेज गनेछ्– 

(क) संङ्जिधणन िण प्रचङ्झरत कणनूनरे ङ्झनषेध गयेको प्रणिधणनको 
गम्बीय उल्रङ्घन गयेभण,  

(ख) रगणतणय चणय िषासम्भ कम्तीभण एउटण खेरकङ्ट द 
प्रङ्झतमोङ्झगतण आमोजनण गना असभथा बएभण, 

(ग)  रगणतणय ऩणँच िषासम्भ संघसंस्थण निीकयण नगयेभण, 
(घ)  संघसंस्थण दतणा गदणा जणनीजणनी झङ्टठो ङ्जिियण ङ्छदएको ऩङ्टङ्जष्ट 

बएभण,  
(ङ)  ऩङ्चयषकोरे उङ्ञचत ठह¥मणएको अन्म गम्बीय अिस्थण उत्ऩङ्ङ 

बएभण।  
(४) मस दपणफभोङ्ञजभ संघसंस्थणरणई कणयफणही िण दतणा खणयेज 

गनङ्टाअङ्ञघ सपणइको उङ्ञचत भौकण प्रदणन गनङ्टाऩनेछ।   
(५) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ कणयिणही गनङ्टाअङ्ञघ सम्फङ्ञन्धत संस्थणरे 

भनणङ्झसफ सपणइ ऩेश गयेभण ऩङ्चयषकोरे कणयिणहीभण ऩङ्टनङ्जिाचणय गना सक्नेछ।  
(६) मस दपणभण उल्रेख बएको व्मिस्थणरे सम्फङ्ञन्धत संघसंस्थणरणई 

प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ कणयफणही गना, भङ्टद्दण चरणउन िण सजणम गना कङ्ट नछ 
फणधण ऩनेछछन।  
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36. छणनङ्झफन सम्फन्धी व्मिस्थण् (१) दपण ३५ को उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ 
कणयफणही गनङ्टाअङ्ञघ ऩङ्चयषकोरे तोके फभोङ्ञजभ तीन सदस्मीम छणनङ्झफन 
सङ्झभङ्झत गठन गनेछ। 

(२) सङ्झभङ्झतरणई ऩङ्चयषकोरे तोकेको  अिङ्झधङ्झबर प्रङ्झतिेदन ऩेश गना 
ङ्झनदेशन ङ्छदनेछ।  

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टन ेछणनङ्झफन सङ्झभङ्झतको कणमाङ्जिङ्झध 
सो सङ्झभङ्झत आपैँ रे ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(४) छणनङ्झफन सङ्झभङ्झतकण सदस्महरूरे ऩणउने बत्तण िण अन्म सङ्टङ्जिधण 
ऩङ्चयषकोरे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

37. ऩङ्टनयणिरोकन य ऩङ्टनयणिेदनसम्फन्धी व्मिस्थण्  दपण ३५ फभोङ्ञजभ प्रदेश 
ऩङ्चयषकोरे गयेको कणयफणही सम्फन्धी ङ्झनणामभण ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने संघसंस्थणरे 
कणयफणहीको ङ्झरङ्ञखत सूचनण ऩणएको ऩैँतीस ङ्छदनङ्झबर प्रचङ्झरत 
कणनूनफभोङ्ञजभ उच्च अदणरतसभऺ ऩङ्टनयणिरोकनकण रणङ्झग अनङ्टयोध गना 
िण ऩङ्टनयणिेदन ङ्छदन सक्नछे। 

38. अङ्झधकणय प्रत्मणमोजन् मो ऐन िण मस ऐनअन्तगात फनकेो ङ्झनमभफभोङ्ञजभ 
ऩङ्चयषकोरणई प्रणप्त अङ्झधकणयहरूभध्मे सफछ िण केही अङ्झधकणय 
आिश्मकतणनङ्टसणय सङ्झभङ्झत, सदस्म, छणनङ्झफन सङ्झभङ्झत, उऩसङ्झभङ्झत िण कङ्ट नछ 
कभाचणयीरणई प्रत्मणमोजन गना सक्नेछ। 

39. भन्रणरमरे ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्ने्  (१) भन्रणरमरे खेरकङ्ट दको ङ्जिकणस 
सम्फन्धभण प्रदेश ऩङ्चयषद\भणपा त सङ्झभङ्झत िण संघसंस्थणरणई आिश्मक 
ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ भन्रणरमरे ङ्छदएको ङ्झनदेशनको ऩणरन 
गनङ्टा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमको कताव्म हङ्टनेछ।  

40. शऩथ ग्रहणसम्फन्धी व्मिस्थण् (१) ऩङ्चयषकोकण  भनोङ्झनत सदस्म तथण 
सङ्झभङ्झतकण अध्मऺरे भन्रणरमकण भन्री सभऺ ऩद तथण गोऩनीमतणको 
शऩथ ग्रहण गनङ्टाऩनेछ। 
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(२) सङ्झभङ्झतकण भनोङ्झनत सदस्महरुरे सङ्झभङ्झतकण अध्मऺ सभऺ ऩद 
तथण गोऩनीमतणको शऩथग्रहण गनङ्टाऩनेछ। 

(३) खेरकङ्ट द प्रङ्झतमोङ्झगतणहरूभण जज, येफ्री, अम्ऩणमय य खेरणडीहरूरे 
सभेत शऩथ ग्रहण गनङ्टाऩनेछ। 

(४) उऩदपण (१) देङ्ञख (३) सम्भको शऩथग्रहणको व्महोयण 
भन्रणरमरे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनछे।  

41. ङ्झनमभ फनणउन े अङ्झधकणय् मस ऐनको उद्देश्म ऩूङ्झताकण रणङ्झग प्रदेश 
सयकणयरे आिश्मक ङ्झनमभ फनणउन सक्नछे।  

42. प्रदेश सयकणयसगँ सम्ऩका ् (१) ऩङ्चयषकोरे प्रदेश सयकणयसँग सम्ऩका  
यणख्दण भन्रणरमभणपा त ्यणख्नङ्टऩनेछ। 

(२) ङ्ञजल्रण सङ्झभङ्झतरे भन्रणरमसँग सम्ऩका  यणख्दण ऩङ्चयषद्मणपा त ्
यणख्नङ्टऩनेछ।  

(३) ऩङ्चयषद् तथण सङ्झभङ्झतरे कणभकणज गदणा कङ्ट नछ ऩङ्झन आङ्झथाक दणङ्जमत्ि 
थङ्जऩने िण ङ्झसजानण हङ्टने ङ्जिषमभण प्रदेश सयकणयको ऩूिा स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ। 

43. प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ हङ्टने्  मस ऐनभण रेङ्ञखएको कङ्ट यणभण मस 
ऐनफभोङ्ञजभ य अन्म हकभण प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ हङ्टनछे।  

44. फचणउ् मस अङ्ञघ प्रचङ्झरत कणननफभोङ्ञजभ दतणा बएकण संस्थण मसछ 
ऐनफभोङ्ञजभ दतणा बएको भणङ्झननेछ। 
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कणणारी प्रदेश प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष ऐन,  २०७६ 

प्रभणणीकयण य प्रकणशन ङ्झभङ्झत 

२०७६÷०८÷०१ 

 

सम्ित ्२०७६ सणरको ऐन नं.-१० 

 

प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जषसम्फन्धी व्मिस्थण गना फनकेो ऐन 

प्रस्तणिनण् गङ्टणस्तयीम कृङ्जषजन्म िस्तङ्टको उऩबोग भणपा त ्नणगङ्चयकको संङ्जिधणन 
प्रदत्त भौङ्झरक हकरणई व्मिङ्ञस्थत ढङ्गरे उऩमोग गना, भणनि स्िणस््म तथण 
ऩमणाियणीम सन्तङ्टरन कणमभ यणख्दछ प्रणङ्गणङ्चयक खण्िस्तङ्टको संयऺण, उत्ऩणदन, 

ङ्झफक्री ङ्जितयण य प्रिधानभण टेिण ऩङ्ट¥मणउन कृङ्जष बङू्झभको उफायण शङ्ञि तथण 
उत्ऩणदन ऺभतणरणई ङ्छदगो यणख्न आिश्मक कणनूनी व्मिस्थण गना िणञ्छनीम 
बएकोरे,  

कणणारी प्रदेश सबणरे मो ऐन फनणएको छ। 

 

ऩङ्चयच्छेद्१ 

प्रणयङ्ञम्बक 

 

1. संङ्ञऺप्त नणभ य प्रणयम्ब् (१) मस ऐनको नणभ “कणणारी प्रदेश प्रणङ्गणङ्चयक 
कृङ्जष ऐन,  २०७६” यहेको छ। 

(२) मो ऐन कणणारी प्रदेश सयकणयद्वणयण प्रदेश यणजऩरभण सूचनण 
प्रकणशन बएको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख प्रणयम्ब हङ्टनेछ। 

(३) मो ऐन कणणारी प्रदेशबय रणगङ्ट हङ्टनेछ।  
2. ऩङ्चयबणषण् ङ्जिषम िण प्रसङ्गरे अको अथा नरणगेभण मस ऐनभण,- 

(क) “प्रणङ्गणङ्चयक (अगणाङ्झनक) कृङ्जष” बन् नणरे यसणमन, यसणमनभण 
आधणङ्चयत ङ्जिषणदी, हभोन, नगल्ने प्रणङ्जष्टक तथण यसणमनभण 
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आधणङ्चयत औषङ्झधहरूको प्रमोग नगयी स्थणनीम ङ्जिशेषतणभण 
आधणङ्चयत ङ्छदगो कृङ्जषकण भणऩदण्ड अऩनणई गङ्चयएको कृङ्जष 
िण कृङ्जषजन्म उत्ऩणदनरणई सम्झनङ्ट ऩछा य सो शब्दरे 
ऩशङ्टऩंऺी ऩणरन तथण िनजन्म खणनेकङ्ट यण य औषङ्झधजन्म 
जडीफङ्टटी उत्ऩणदनको एकीकृत प्रणणरीरणई सभेत 
जनणउँदछ। 

(ख) “भन्रणरम” बन् नणरे बङू्झभ व्मिस्थण, कृङ्जष तथण सहकणयी 
भन्रणरम सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ग) “ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झत” बन् नणरे ऐनको दपण ११ फभोङ्ञजभ 
गठन बएको प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट 
ऩछा। 

(घ) “प्रभणणीकयण” बन् नणरे तोङ्जकएको िछऻणङ्झनक प्रङ्जक्रमण 
अऩनणई कङ्ट नछ कृङ्जष, िन तथण ऩशङ्टऩंऺीजन्म उऩजको 
ङ्झनधणाङ्चयत गङ्टणस्तय कणमभ गनाको रणङ्झग ऩूयण गनङ्टाऩने 
शताहरू ऩूयण बएको सङ्टङ्झनङ्ञश् चततणको रणङ्झग ङ्छदइन े
आङ्झधकणङ्चयक प्रभणणऩर िण भणन्मतणरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ङ) “प्रभणणीकयण ङ्झनकणम” बन् नणरे तोङ्जकएको िछऻणङ्झनक 
भणऩदण्डअनङ्टसणय उत्ऩणदन, प्रशोधन, प्मणकेङ्ञजङ्ग, बण्डणयण, 

ढङ्टिणनी य रेफङ्झरङ्ग सङ्टङ्झनङ्ञश् चत गने ङ्झनकणमरणई सम्झनङ्ट 
ऩछा।  

(च)“भणऩदण्ड” बन् नणरे यणङ्जष्डम तथण अन्तयणाङ्जष्डम 
भणन्मतणफभोङ्ञजभ तमणय गङ्चयएको प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जषकण 
आधणय सम्झनङ्ट ऩछा।  

(छ) “खण् मोगशीर (पङ्ट ड एङ्झडङ्जटब)” बन् नणरे खण् िस्तङ्टको 
गङ्टणस्तय (ऩोषण तत्ि, फणस्नण, स्िणद, एकरूऩतण, बण्डणयण 
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ऺभतण य आकषाण) फढणउन प्रमोग गङ्चयन ेखण् िस्तङ्टको 
ऩूयक सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ज) “प्रङ्झतफङ्ञन्धत िस्तङ्ट” बन् नणरे प्रणङ्गणङ्चयक (अगणाङ्झनक) 
उत्ऩणदन, बण्डणयण, प्रशोधन तथण ङ्जितयण प्रङ्जक्रमणभण 
प्रमोग गना आङ्झधकणङ्चयक ङ्झनकणमरे प्रङ्झतफन्ध रगणएको 
िस्तङ्ट सम्झनङ्ट ऩछा। 

(झ) “सूचक–ऩर (रेफङ्झरङ्ग)” बन् नणरे सणिाजङ्झनक जणनकणयी 
तथण ङ्झफक्री प्रिधान गने उद्देश्मरे रेङ्ञखएको िण ङ्जप्रन्ट 
गयी उत्पादित िण प्रशोङ्झधत िस्तङ्टभण रगणइएको छणऩ िण 
ऩङ्टजणा िण ङ्जिियणरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ञ) “प्रभणणीकयण ङ्ञचन्ह” बन् नणरे प्रभणणीकयण ङ्झनकणमरे तम 
गयेको शताहरू ऩूयण गयेको बनी प्रभणणीकयणको रणङ्झग 
ङ्छदइने सङे्कत, ङ्ञचन्ह िण प्रतीकरणई सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ट)  “सणझेदणय ङ्झनकणम” बन् नणरे प्रणङ्गणङ्चयक (अगणाङ्झनक) कृङ्जष 
ङ्जिकणसको रणङ्झग आङ्झथाक तथण प्रणङ्जिङ्झधक रुऩभण सहमोग 
गने सयकणयी, गछयसयकणयी, सहकणयी, सणभङ्टदणङ्जमक य ङ्झनजी 
कम्ऩनी सभेतरणई सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ठ)  “आनङ्टिणंङ्ञशक संशोङ्झधत गङ्टण” बन् नणरे आनङ्टिणंङ्ञशक प्रङ्जिङ्झध 
प्रमोग गयी सङ्जिन्मणस गङ्चयएको गङ्टणरणई सम्झनङ्ट ऩछा।   

(ड) “प्रणङ्गणङ्चयक (अगणाङ्झनक) कृङ्जष अनङ्टसन्धणन तथण ङ्जिकणस 
केन्र” बन् नणरे दपण १४ फभोङ्ञजभको केन्र सम्झनङ्ट 
ऩछा।  

(ढ)  “प्रमोगशणरण” बन् नणरे दपण २० फभोङ्ञजभ स्थणऩनण 
बएको प्रमोगशणरण सम्झनङ्ट ऩछा।  
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(ण)  “यछथणने फणरी” बन् नणरे ऩयम्ऩयणदेङ्ञख स्थणनीमरूऩभण 
उत्ऩणदन बएको य सम्फङ्ञन्धत स्थणनभण भणर उत्ऩणदन 
हङ्टने फणरी सम्झनङ्ट ऩछा।  

(त) “तोङ्जकएको” िण “तोङ्जकएफभोङ्ञजभ” बन् नणरे मस 
ऐनअन्तगात फनकेो ङ्झनमभभण तोङ्जकएको िण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछा।  

 

ऩङ्चयच्छेद – २ 

ब–ूउऩमोग तथण प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष िस्तङ्टको भणऩदण्ड 

 

3. ब–ूउऩमोग सम्फन्धी व्मिस्थण् (१) प्रदेश सयकणयको स्िीकृङ्झतभण 
भन्रणरमरे कृङ्जषमोग्म जङ्झभनको िगॉकयण गयी जछङ्जिक ऺेरको ऩङ्जहचणन य 
ब–ूउऩमोग मोजनण तमणय गनेछ।  

(२) प्रणङ्गणङ्चयक उत्ऩणदनरणई संयऺण य सम्िधान गनाको रणङ्झग 
देहणमकण कणभहरू गना प्रङ्झतफन्ध रगणउन सक्नेछ्- 

(क) जङ्टन प्रमोजनको रणङ्झग बङू्झभको िगॉकयण गङ्चयएको हो, 
सोही प्रमोजनको रणङ्झग भणर प्रमोग गनङ्टाऩने, 

(ख) बङू्झभको उत्ऩणदकत्िभण असय ऩने गयी प्रणकृङ्झतक स्िरूऩ 
ऩङ्चयितान गना नऩणइन,े 

(ग) जग्गणको खण्डीकयण गना नऩणइन।े 

4. प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष उऩजभण ङ्जिषणदीको प्रमोग गना नहङ्टने्  प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष उऩजभण 
कङ्ट नछ ङ्जकङ्झसभको यसणमङ्झनक िण हणङ्झनकणयक जछङ्जिक ङ्जिषणदी प्रमोग गनङ्टा 
हङ्टन ङ्टहङ्टँदछन।  

5. प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जषकण भणऩदण्ड तोक्न सक्ने्  प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष उत्ऩणदनकण रणङ्झग 
ब–ूउऩमोग, कृङ्जष, ङ्झफउङ्झफजन, चयन, घणँस, जछङ्जिकी, दणनणरगणमत अन्म उत्ऩणदन 
सणभग्री, कृङ्जष उऩजको फजणयीकयण, प्मणकेङ्ञजङ्ग, बण्डणयण, प्रशोधन, रेफङ्झरङ्ग 
तथण गङ्टणस्तय ङ्झनमन्रणसम्फन्धी भणऩदण्ड तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  
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ऩङ्चयच्छेद – ३ 

प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जषको प्रिधान 

 

6. प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जषको व्मणिसणमीकयण, ङ्जिङ्जिङ्झधकयण य फजणयीकयण् (१) 
प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जषरणई व्मिङ्ञस्थत तियरे सञ् चणरन गने प्रमोजनको रणङ्झग 
देहणम फभोङ्ञजभको व्मिस्थण गङ्चयनेछ्– 

(क) प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जषको रणङ्झग आिश्मक ऩने प्रदेश नीङ्झत तथण 
मोजनण तमणय गने,  

(ख) सहकणयी, सणभङ्टदणङ्जमक, ङ्झनजी ऺेरसभेतको सहबणङ्झगतणभण 
उत्ऩणङ्छदत प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष िस्तङ्टको ब्रणण्ड प्रिधान गदै 
यणङ्जष्डम तथण अन्तयणाङ्जष्डमस्तयभण फजणयीकयण गने, 

(ग) कृङ्जष बङू्झभको उफायण शङ्ञि य फणरी उत्ऩणदन ऺभतणको 
आधणयभण ङ्जिङ्ञशष्टीकृत प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष उत्ऩणदन ऺेररणई 
िगॉकयण गने, 

(घ) उङ्ङत य गङ्टणस्तयीम प्रणङ्गणङ्चयक ङ्झफउङ्झफजन उत्ऩणदन 
प्रफधान य प्रसणय गने, 

(ङ) कृङ्जष जछङ्जिक ङ्जिङ्जिधतणको ङ्छदगो उऩमोगकण रणङ्झग 
एकीकृत खेती प्रणणरीभण आधणङ्चयत प्रणङ्गणङ्चयक खेतीरणई 
प्रोत्सणहन गने, 

(च) प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जषको रणङ्झग फीभण तथण सिासङ्टरब कजणा 
प्रिणह गने, 

(छ) प्रणङ्गणङ्चयक भर, ङ्झफउ य ङ्जिषणदीसम्फन्धी उ्भ सञ् चणरन 
गना ऩूजँीगत अनङ्टदणन उऩरब्ध गयणउन,े 

(ज) प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष िस्तङ्टहरूको उत्ऩणदन य बण्डणयणकण रणङ्झग 
सङ्करन केन्रहरूको ऩूिणाधणय ङ्झनभणाण एिभ ्ङ्जिस्तणय गने, 
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(झ) प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष खेतीको नीङ्झत तथण मोजनणको 
कणमणान्िमन, अनङ्टगभन, भूल्मणङ्कन तथण ङ्झनमभन गने, 

(ञ) तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण अन्म कणमाहरू गने। 

(२) यणङ्जष्डम तथण अन्तयणाङ्जष्डम भणऩदण्डकण आधणयभण प्रणङ्गणङ्चयक 
कृङ्जषको भणऩदण्ड ङ्झनधणायण गङ्चयनेछ। 

(३) प्रदेशङ्झबर आमणङ्झतत खण्णङ्ङ, ऩशङ्टजन्म उत्ऩणदन, कृङ्जषजन्म 
उत्ऩणदन सणभग्री, यसणमन तथण यसणमनभण आधणङ्चयत ङ्जिषणदी 
ङ्झनमन्रणसम्फन्धी आिश्मक कणभकणयफणही गदणा सङ्घीम तथण स्थणनीम 
तहसँग सभन्िमभण गङ्चयनेछ।   

7. सङ्घीम तथण स्थणनीम तह य अन्म ङ्झनकणमसगँको सभन्िम तथण सहकणमा्  
(१) प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष प्रिधानको रणङ्झग सङ्घीम सयकणय, स्थणनीम तह य 
सणझेदणय ङ्झनकणमसँग आिश्मकतण अनङ्टसणय सभन्िम, सहकणमा य सणझेदणयी 
गना सङ्जकनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको सभन्िम, सहकणमा य सणझेदणयीको 
प्रङ्जक्रमण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनछे।  

8. प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष ऺेर ऩङ्जहचणन य नक्सणङ्कन गना सङ्जकने्  (१) स्थणनीम 
ङ्जिशेषतणकण आधणयभण प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष ऺेरको ऩङ्जहचणन तथण नक्सणङ्कन गयी 
सो ठणउँरणई िस्तङ्ट ङ्जिशेष प्रणङ्गणङ्चयक ऩकेट ऺेरको रूऩभण घोषणण गना 
सङ्जकनछे।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कणमा स्थणनीम तहसँगको सभन्िम 
तथण सहकणमाभण गङ्चयनेछ।  

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ घोषणण बएको ऺेरफणट 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभको दङ्टयीसम्भ यसणमनभण आधणङ्चयत कृङ्जष उत्ऩणदन गना य 
अन्म उ्ोग, करकणयखणनण सञ् चणरन गना प्रङ्झतफन्ध रगणउन सङ्जकनेछ।  

9. प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष उऩजको प्रिधान गङ्चयने्  (१) प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जषजन्म उऩजको 
प्रिधान तोङ्जकएफभोङ्ञजभ गङ्चयनछे। 



28 
 

(२) प्रभणणीकयण नबएकण तथण रूऩणन्तयणको अिङ्झधभण यहेकण 
प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष िस्तङ्टको हकभण आिश्मकतण अनङ्टसणय कणमाङ्जिङ्झध फनणई 
प्रिधान गङ्चयनछे।   

10. फौङ्जद्धक सम्ऩङ्ञत्तको संयऺण् मस ऐन फभोङ्ञजभ प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जषको प्रिधान 
गदणा यछथणने फणरी संयऺण य जभाप्रणज्भ संयऺण, स्थणनीम प्रणङ्जिङ्झधक ऻणन, 

फौङ्जद्धक सम्ऩङ्ञत्त य कृषकको अङ्झधकणयसभेतको संयऺण हङ्टने गयी 
गङ्चयनेछ।  

ऩङ्चयच्छेद – ४ 

सङ्झभङ्झत सम्फन्धी व्मिस्थण 
11. प्रणङ्गणङ्चयक (अगणाङ्झनक) कृङ्जष ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको गठन् (१) प्रणङ्गणङ्चयक 

कृङ्जषरणई ङ्जिकणस य ङ्जिस्तणय गने ङ्जिषमभण नीङ्झत तथण कणमाक्रभ ङ्झनभणाण, 

प्रबणिकणयी कणमणान्िमन तथण भणगाङ्झनदेशन गना एक प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष 
ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको गठन गङ्चयनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतभण देहणम फभोङ्ञजभकण 
सदस्महरू यहने छन््  

 (क) भन्री, भन्रणरम   – अध्मऺ 

(ख) सदस्म, कणणारी प्रदेश मोजनण 
 आमोग (कृङ्जष हेने)  –सदस्म 

(ग) सङ्ञचि, आङ्झथाक भणङ्झभरण 
तथण मोजनण भन्रणरम   – सदस्म 

(ङ) एक जनण भङ्जहरणसङ्जहत दङ्टई जनण 
 कृषक प्रङ्झतङ्झनङ्झध   – सदस्म 

 (ङ)  कृङ्जष ङ्जिऻ एक जनण  – सदस्म 

 (च)  सङ्ञचि, बङू्झभ व्मिस्थण, कृङ्जष 
 तथण सहकणयी भन्रणरम  – सदस्म–सङ्ञचि 
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(३) खण्ड (घ) य (ङ) फभोङ्ञजभकण सदस्महरूको ङ्झनमङ्टङ्ञि 
भन्रणरमरे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। मसयी ङ्झनमङ्टि सदस्महरूको ऩदणिङ्झध 
दङ्टई िषाको हङ्टनेछ। 

(४) सङ्झभङ्झतरे आिश्मक ठणनेभण फछठकभण उऩमङ्टि व्मङ्ञि िण 
ङ्जिशेषऻरणई आभन्रण गना सक्नेछ। 

12. ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय् सङ्झभङ्झतको कणभ, कताव्म य 
अङ्झधकणय देहणमफभोङ्ञजभ हङ्टनछे्– 

(क) प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जषको रणङ्झग आिश्मक ऩने नीङ्झत तथण 
मोजनण तमणय गने तथण प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जषजन्म िस्तङ्टको 
उत्ऩणदन, प्रशोधन य फजणयीकयण प्रिधान गना प्रणङ्गणङ्चयक 
कृङ्जष कणमाकणयी सङ्झभङ्झतरणई भणगादशान तथण ङ्झनदेशन ङ्छदन,े 

(ख) प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष उत्ऩणदन, प्रिधान य फजणयीकयणको रणङ्झग 
नीङ्झतगत व्मिस्थण गने, 

(ग)  प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष कणमाक्रभ कणमणान्िमनभण आइऩयेकण 
नीङ्झतगत सभस्मण सभणधणन गने,  

(घ)  अन्तय ङ्झनकणम सभन्िमको रणङ्झग आिश्मक व्मिस्थण 
तथण सहजीकयण गने, 

(ङ)  प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जषसम्फन्धी अध्ममन, अनङ्टसन्धणन तथण ङ्जिकणस 
ऺेरको प्रणथङ्झभकतण तथण कणमाऺ ेर हेयपेय गने, 

(च)  कृङ्जष प्रिधानको रणङ्झग सञ्चणङ्झरत आमोजनण तथण 
कणमाक्रभको अनङ्टगभन, भूल्मणङ्कन य सङ्झभऺणको व्मिस्थण 
गने, प्रणङ्गणङ्चयक कणणारी प्रदेश ङ्झनभणाणको रणङ्झग 
अल्ऩकणरीन, भध्मकणरीन तथण दीघाकणरीन मोजनण 
ङ्झनभणाणको रणङ्झग सङ्टझणि ङ्छदन,े  

(छ) तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण अन्म कणमाहरू गने। 
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13. ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको फछठक य ङ्झनणाम् (१) सङ्झभङ्झतको फछठक आिश्मकतण 
अनङ्टसणय फस्नेछ। 

(२) सङ्झभङ्झतको फछठक अध्मऺरे तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम य स्थणनभण 
फस्नेछ।  

(३) फछठकसम्फन्धी अन्म कणमाङ्जिङ्झध तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

 

ऩङ्चयच्छेद–५ 

प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष कणमाक्रभ कणमणान्िमन 

 

14. प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष अनङ्टसन्धणन तथण ङ्जिकणस केन्रको स्थणऩनण् (१) प्रणङ्गणङ्चयक 
कृङ्जषसम्फन्धी अध्ममन, अनङ्टसन्धणन तथण ङ्जिकणसको रणङ्झग भन्रणरम 
भणतहत कणणारी प्रदेश प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष अनङ्टसन्धणन तथण ङ्जिकणस केन्र 
स्थणऩनण गङ्चयनेछ।  

(२) प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष अनङ्टसन्धणन केन्रको सङ्गठन संयचनण, 
दयफन्दी य कणमणादेश तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(३) उऩदपण (१) य (२) फभोङ्ञजभ स्थणऩनण हङ्टने केन्ररे सङ्घीम 
सयकणय य स्थणनीम तहसँग सभन्िम गयी कणभ गनेछ।  

15. प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष प्रभणणीकयण ङ्झनकणमसम्फन्धी व्मिस्थण् प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष तथण 
ऩशङ्टऩन्छीजन्म उऩजको प्रभणणीकयण, प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जषकण भणऩदण्ड य 
प्रङ्जक्रमणको ङ्झनमभन गना प्रणङ्गणङ्चयक िस्तङ्टको प्रभणणीकयण गना, प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष 
िस्तङ्टको प्रभणणीकयण गने यणङ्जष्डम तथण अन्तयणाङ्जष्डम संघ, संस्थण, कम्ऩनी िण 
ङ्झनजी ऺरेरणई भणन्मतण य इजणजत प्रदणन गनाको रणङ्झग प्रणङ्गणङ्चयक 
प्रभणणीकयण इकणइको व्मिस्थण गङ्चयनेछ।  

16. प्रणङ्गणङ्चयक िस्तङ्टको प्रभणणीकयण गयणई सङे्कत, छणऩ÷ङ्ञचन्ह िण रोगो ङ्झरनङ्टऩने् 
(१) प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष उत्ऩणदन गने सयकणयी, सहकणयी, सणभङ्टदणङ्जमक, कृषक 
सभूह तथण ङ्झनजी पभाहरूरे प्रभणणीकयण बएको भणन्मतण प्रणप्त प्रभणणऩर, 
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छणऩ, ङ्ञचन्ह िण प्रतीक ङ्ञचन्ह (रोगो) ङ्झरएय भणर आफ्नो व्मिसणम 
सञ् चणरन गनङ्टा ऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको प्रभणणीकयण गने ङ्झनकणमको 
प्रभणणीकयण प्रङ्जक्रमण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।   

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रभणणीकयण बएको पभा, कृषक, 

सभूह तथण सहकणयीरे प्रत्मेक िषा तोङ्जकएफभोङ्ञजभ निीकयण गनङ्टा ऩनेछ। 

17. प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष प्रभणणीकयण ङ्झनकणमको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय् प्रणङ्गणङ्चयक 
कृङ्जष प्रभणणीकयण ङ्झनकणमको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय देहणमफभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ्- 

(क) प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जषको भणऩदण्ड तथण स्तय ङ्झनधणायण गने, 

(ख) प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष उऩजको भणऩदण्ड जणँच गयी स्तय ऩङ्टगेकण 
उऩजहरूरणई प्रदेश सयकणयरे प्रभणणऩर, छणऩ, ङ्ञचन्ह िण 
प्रतीक ङ्ञचन्ह (रोगो) प्रदणन गने,  

(ग)  कङ्ट नछ कृङ्जष उऩजको फजणयीकयणको सङ्टङ्झनङ्ञश् चततणसङ्जहत 
प्रभणणीकयण गना चणहने कङ्ट नछ यणङ्जष्डम तथण अन्तयणाङ्जष्डम 
सङ्घसंस्थण िण ङ्झनजी कम्ऩनीहरूरणई प्रभणणीकयण भणन्मतण 
ङ्छदन सक्नेछ,  

(घ)  प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जषको भणऩदण्ड प्रभणणीकयण प्रङ्जक्रमण ऩूयण 
गयेकण कृषक, कृषक सभूह, सहकणयी, आऩूङ्झताकतणा, ङ्झनजी 
पभा तथण प्रणङ्गणङ्चयक ऺेरको प्रभणणीकयण गयी प्रभणणऩर 
प्रदणन गने, 

(ङ)  प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष उऩज उत्ऩणदक, व्मिसणमी तथण 
सञ्चणरकहरू सूचीकृत गने, 

(च)  अन्तयणाङ्जष्डम प्रणङ्गणङ्चयक प्रभणणीकयण गने ङ्झनकणमहरूसगँ 
सहकणमा य सभन्िम गयी सभम सणऩेऺ प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जषको 
भणऩदण्ड अ्णिङ्झधक गने, 
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(छ)  तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण अन्म कणभ गने।  
18. प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष ङ्झनयीऺकसम्फन्धी व्मिस्थण् मस ऐनको प्रमोजनको रणङ्झग 

आिश्मकतणअनङ्टसणय तोङ्जकएफभोङ्ञजभको मोग्मतण ऩङ्टगेकण कृङ्जष प्रणङ्जिङ्झधक िण 
ङ्झनयीऺकहरूभध्मेफणट प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष ङ्झनयीऺकहरू तोक्न सङ्जकनछे।  

19. प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष ङ्झनयीऺकको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय् प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष 
ङ्झनयीऺकको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय देहणमफभोङ्ञजभ हङ्टनछे्- 

(क) तोङ्जकएको भणऩदण्डफभोङ्ञजभ उत्ऩणदकरे कणभ गये िण 
नगयेको ङ्झनयीऺण गने, 

(ख) उत्ऩणदनस्थर ङ्झनयीऺण गयी कृङ्जष तथण ऩशङ्टऩंऺीजन्म 
उत्ऩणदनकण रणङ्झग अिरम्फन गङ्चयएकण ङ्जिङ्झध, प्रङ्जक्रमण तथण 
प्रमोग गङ्चयएकण सणभग्रीहरूको अिरोकन तथण भूल्मणङ्कन 
गने, 

(ग)  प्रणप्त हङ्टन आएकण उजङ्टयीहरूउऩय अनङ्टसन्धणन तथण 
कणयफणहीको रणङ्झग ङ्झसपणङ्चयस गने, 

(घ)  उत्ऩणदकहरूरणई सभमसभमभण ऺभतण ङ्जिकणससम्फन्धी 
ऻणन य सीऩको जणनकणयी गयणउन,े 

(ङ)  तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण अन्म कणमाहरू गने।  
20. प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष उऩज गङ्टणस्तय ऩयीऺण तथण प्रभणणीकयण प्रमोगशणरण 

स्थणऩनण् (१) प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष उऩजको गङ्टणस्तय ऩयीऺण गनाको रणङ्झग 
अन्तयणाङ्जष्डम भणऩदण्डफभोङ्ञजभको फहङ्टउऩमोगी प्रमोगशणरण स्थणऩनण 
गङ्चयनेछ। 

(२) हणर कणमभ यहेकण भर तथण भणटो ऩयीऺण प्रमोगशणरण, 
फणरी संयऺण प्रमोगशणरण, ङ्झफउङ्झफजन प्रमोगशणरणहरूरणई जछङ्जिक भर, 

ङ्झफउ, ङ्जिषणदी उत्ऩणदन तथण गङ्टणस्तय ङ्झनमन्रणकण रणङ्झग स्तयोङ्ङङ्झत य 
रूऩणन्तयण गङ्चयनेछ।  
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ऩङ्चयच्छेद – ६  
कसूय, सजणम तथण ऩङ्टनयणिेदनसम्फन्धी व्मिस्थण  

 

21. प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जषसम्फन्धी कसूयजन्म कणमा्  कसछरे देहणमफभोङ्ञजभको कणभ 
गयेभण मस ऐन अन्तगात कसूय गयेको भणङ्झननेछ्-  

(क) प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष उऩजभण ङ्जिषणदी प्रमोग गयेभण, 
(ख) प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष िस्तङ्टभण यसणमन िण यणसणमङ्झनक ऩदणथाको 

ङ्झभसणिट गयेभण, 
(ग) प्रणङ्गणङ्चयक कृङ्जष िस्तङ्टभण अन्म ऩदणथा िण िस्तङ्ट ङ्झभसणिट 

गयेभण, 
घ) अनङ्टभङ्झत नङ्झरई प्रमोगशणरण सञ् चणरन गयेभण य निीकयण 

नगयी सञ् चणरन गयेभण, 
(ङ) गछय प्रणङ्गणङ्चयक िस्तङ्टरणई प्रणङ्गणङ्चयक बनी उत्ऩणदन िण 

ङ्झफक्री ङ्जितयण गयेभण। 

22. भङ्टद्दणको अनङ्टसन्धणन तथण दणमयी् (१) मस ऐनअन्तगातको भङ्टद्दणको 
अनङ्टसन्धणन दपण १८ फभोङ्ञजभको प्रदेश सयकणय िण तोङ्जकएको ङ्झनकणमरे 
गनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको भङ्टद्दणको अनङ्टसन्धणन गदणा उजङ्टयी 
प्रणप्त बएको ङ्झभङ्झतरे ३५ ङ्छदनङ्झबर सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रण अदणरत सभऺ भङ्टद्दण 
दणमय गनङ्टा ऩनेछ।   

23. सजणम् मस ऐनको दपण २१ फभोङ्ञजभ कणभ कणयफणही गने गयणउनेरणई 
कसूयको भणरण हेयी प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ सजणम हङ्टनछे।  

24. ऩङ्टनयणिेदन् भङ्टद्दण हेने अङ्झधकणयीरे गयेको जङ्चयिणनणसम्फन्धी ङ्झनणामभण 
ङ्ञचत्त नफङ्टझ्न ेऩऺरे त्मस्तो ङ्झनणाम बएको ङ्झभङ्झतरे ऩैँतीस ङ्छदनङ्झबर भणङ्झथल्रो 
ङ्झनकणमभण ऩङ्टनयणिेदन गना सक्नेछ। 
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25. ऺ ङ्झतऩूङ्झता्  (१) मस ऐन अन्तगातको कङ्ट नछ कसूय गयेको कणयणफणट 
कसछरणई कङ्ट नछ प्रकणयको हणनी नोक्सणनी हङ्टन गएभण त्मस्तो हणनी 
नोक्सणनीको ऺङ्झतऩूङ्झता बयणई ऩणउन भङ्टद्दण हेने अङ्झधकणयी सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदन 
सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्छदइने ऺङ्झतऩूङ्झतासम्फन्धी भणऩदण्ड 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

 

ऩङ्चयच्छेद – ७ 

ङ्जिङ्जिध 

 

26. अङ्झधकणय प्रत्मणमोजन् मस ऐनफभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतरणई प्रणप्त अङ्झधकणयभध्मे 
आिश्मकतणअनङ्टसणय केही अङ्झधकणय प्रत्मणमोजन गना सक्नछे। 

27. सहमोग ङ्झरन सक्ने्  (१) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कणमा सम्ऩणदन गने सम्फन्धभण 
कङ्ट नछ ङ्झनकणम िण संस्थणसँग सहमोग ङ्झरन सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतरे सहमोग भणग गयेभण 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणम िण संस्थणरे त्मस्तो सहमोग ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

28. ङ्झनमभ फनणउन ेअङ्झधकणय् प्रदेश सयकणयरे मस ऐनको कणमणान्िमनकण 
रणङ्झग आिश्मक ङ्झनमभहरू फनणउन सक्नेछ।  

29. फचणउ् मस ऐनको ङ्जिषमसगँ सम्फङ्ञन्धत प्रचङ्झरत नेऩणर कणनूनफभोङ्ञजभ 
मस प्रदेशङ्झबर बए गयेकण कणमाहरू मसछ ऐनफभोङ्ञजभ बएको भणङ्झननछे। 
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कणणारी प्रदेश सङ्टशणसन ऐन, २०७६ 

प्रभणणीकयण य प्रकणशन ङ्झभङ्झत 

२०७६/०८/०१ 
सम्ित ्२०७६ सणरको ऐन नं. ११ 

कणणारी प्रदेशभण सङ्टशणसन प्रत्मणबङू्झत गने सम्फन्धभण व्मिस्थण गना फनकेो 
ऐन 

प्रस्तणिनण: आभ जनतणरणई ङ्छदनङ्टऩने सेिण ङ्झछटो, छङ्चयतो, ङ्झभतव्ममी तथण 
सिासङ्टरब रूऩभण प्रदणन गयी सङ्टशणसनको प्रत्मणबङू्झत गना य प्रशणसन संमन्ररणई 
सेिणभूरक, जनउत्तयदणमी य कणमाभूरक तङ्टल्मणई कणणारी प्रदेशभण सङ्टशणसन 
कणमभ यणख्न ेसम्फन्धभण कणनूनी व्मिस्थण गना िणञ्छनीम बएकोरे,  

नेऩणरको संङ्जिधणन फभोङ्ञजभ कणणारी प्रदेश सबणरे मो ऐन फनणएको 
छ।  

१. संङ्ञऺप्त नणभ य प्रणयम्ब: (१) मस ऐनको नणभ "कणणारी प्रदेश सङ्टशणसन  

ऐन, २०७६" यहेको छ।  

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रणयम्ब हङ्टनेछ ।  

२. ऩङ्चयबणषण: ङ्जिषम िण प्रसङ्गरे अको अथा नरणगेभण मस ऐनभण,-  

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

(ख) “संङ्जिधणन” बन् नणरे नेऩणरको संङ्जिधणन सम्झनङ्ट ऩछा।          

(ग) “भन्री” बन् नणरे प्रदेश भङ्टख्मभन्री, प्रदेश भन्री, प्रदेश 
यणज्मभन्री य प्रदेश  सहणमक भन्री सम्झनङ्ट ऩछा।  

(घ) “प्रभङ्टख सङ्ञचि” बन् नणरे प्रदेश सयकणयको प्रभङ्टख सङ्ञचि 
सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ङ) “सङ्ञचि” बन् नणरे प्रदेश भन्रणरमको सङ्ञचि सम्झनङ्ट ऩछा।  
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(च) “भन्रणरम” बन् नणरे प्रदेश सयकणयको भन्रणरम सम्झनङ्ट 
ऩछा य सो शब्दरे भङ्टख्मभन्री तथण भङ्ञन्रऩङ्चयषकोको 
कणमणारम सभेतरणई जनणउँछ।   

(छ)  “तोङ्जकएको” िण“ तोङ्जकएफभोङ्ञजभ” बन ् नणरे मस ऐन 
अन्तगात फनेको ङ्झनमभभण तोङ्जकएको िण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
सम्झनङ्ट ऩछा।  

३. प्रदेश सयकणयरे कणभ गने: प्रदेश सयकणयरे प्रदेशभण सङ्टशणसन कणमभ 
गनाको रणङ्झग आिश्मकतण अनङ्टसणय प्रदेश तथण स्थणनीम तहभण 
प्रशणसङ्झनक कणमा सम्ऩणदन गनेछ।  

४. ङ्जिषमगत भन्रणरम यहन:े (१) प्रदेश सयकणयरे संङ्जिधणनको प्रङ्झतकूर 
नहङ्टने गयी प्रदेशको कणमा सम्ऩणदन गनाकण रणङ्झग आिश्मक संख्मणभण 
ङ्जिषमगत भन्रणरमहरू यणख्न सक्नेछ।  

(२) भन्रणरमको कणमा ङ्जिबणजन प्रदेश सयकणयको कणमा ङ्जिबणजन 
ङ्झनमभणिरी फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(३) प्रदेश सयकणयको प्रभङ्टख प्रशणसङ्झनक ङ्झनकणमको रूऩभण 
भङ्टख्मभन्री तथण भङ्ञन्रऩङ्चयषकोको कणमणारम यहनेछ। 

(४) भन्रणरम भणतहतभण आिश्मक संख्मणभण कणमणारम तथण 
ङ्झनकणम यहन सक्नेछन।्  

५. आिश्मक ङ्झनकणम गठन गना सक्न:े (१) प्रशणसङ्झनक कणमा सम्ऩणदन गना 
भन्रणरम तथण कणमणारमको अङ्झतङ्चयि प्रदेश सयकणयरे आिश्मकतण 
अनङ्टसणय सङ्ञचिणरम, आमोग, फोडा,  केन्र, सङ्झभङ्झत िण मस्तछ प्रकृङ्झतकण अन्म 
ङ्झनकणम गठन गना सक्नछे।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ गठन बएकण सङ्ञचिणरम, आमोग, 
फोडा, केन्र, सङ्झभङ्झत िण अन्म मस्तछ ङ्झनकणमको कणभ, कताव्म, अङ्झधकणय 
तथण अन्म कणमा ऺेरगत शताहरू प्रदेश सयकणयरे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  
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६. प्रशणसङ्झनक कणमा सञ् चणरनकण आधणय: प्रदेशभण सङ्टशणसन कणमभ गनाकण 
रणङ्झग मस ऐन िण अन्म प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ प्रशणसङ्झनक कणमा 
सम्ऩणदन गदणा त्मस्तो कणमा सम्ऩणदन गने ऩदणङ्झधकणयीरे संङ्जिधणन तथण 
अन्म प्रचङ्झरत कणनूनकण अङ्झतङ्चयि देहणमकण आधणयभण कणमा सम्ऩणदन 
गनङ्टाऩनेछ्-  

(क) कणणारी प्रदेश य जनतणको िृहत्तय ङ्जहत,  

(ख) सभन्मणम य सभणिेशीकयण,  

(ग) कणनूनको शणसन,  

(घ) भणनि अङ्झधकणयको प्रत्मणबङू्झत,  

(ङ) ऩणयदङ्ञशातण, िस्तङ्टङ्झनष्ठतण, जिणपदेङ्जहतण तथण इभणन्दणङ्चयतण,  
(च) आङ्झथाक अनङ्टशणसन एिं भ्रष्टणचणयभङ्टि, च ङ्टस्त य जनभङ्टखी 

प्रशणसन,  

(छ) प्रशणसन संमन्रको तटस्थतण तथण ङ्झन्ऩऺतण,  
(ज) प्रशणसङ्झनक संमन्र य ङ्झनणामभण सिासणधणयणको ऩहङ्टँच,  

(झ)जनसहबणङ्झगतण तथण स्थणनीम स्रोतको अङ्झधकतभ उऩमोग।  

७. प्रदेश सयकणयरे अङ्ञख्तमणय गने नीङ्झतहरू: (१) संङ्जिधणन तथण अन्म 
प्रचङ्झरत कणनूनभण व्मिस्थण बएकण नीङ्झत एिं सभम-सभमभण अङ्ञख्तमणय 
गङ्चयएकण नीङ्झतकण सणथछ प्रदेशको प्रशणसङ्झनक कणमा सम्ऩणदन गदणा प्रदेश 
सयकणयरे देहणमकण नीङ्झत अङ्ञख्तमणय गनेछ्- 

(क) आङ्झथाक सभङृ्जद्ध, 

(ख) गङ्चयफी ङ्झनिणयण,  

(ग) सणभणङ्ञजक न्मणम,  

(घ) प्रणकृङ्झतक तथण अन्म सणिाजङ्झनक स्रोतको दीगो तथण 
कङ्ट शर व्मिस्थणऩन,  

(ङ) भङ्जहरण सशिीकयण तथण रछङ्जङ्गक न्मणमको ङ्जिकणस,  

(च) िणतणियणीम संयऺण,  
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(छ)जनजणङ्झत, दङ्झरत, अऩणङ्गतण बएकण तथण आङ्झथाक तथण 
सणभणङ्ञजक रूऩभण ङ्जऩछङ्झडएकण िगाको उत्थणन,  

(ज) दङ्टगाभ य ङ्जऩछङ्झडएकण ऺेरको ङ्जिकणस तथण सन्तङ्टङ्झरत 
प्रणदेङ्ञशक ङ्जिकणस, 

(झ) ङ्ञशऺण, स्िणस््म, योजगणयी, चेतनणस्तय सभेतकण सणभणङ्ञजक 
ऺेरको सभग्र ङ्जिकणस, 

(ञ) सडक, सञ्चणय, ङ्जि्ङ्टत, खणनेऩणनी, ङ्झसँचणइ सभेतकण बौङ्झतक 
ऩूिणाधणयको ऩहङ्टँच य ङ्जिस्तणय। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ अङ्ञख्तमणय गयेकण नीङ्झतरणई 
कणमणान्िमन गना प्रदेश सयकणयरे सभम-सभमभण आिश्मक कणमाक्रभ 
तथण आमोजनणहरू सञ् चणरन गनेछ।  

८. सङ्टशणसन कणमभ गनङ्टा सम्फङ्ञन्धत ऩदणङ्झधकणयीको कताव्म हङ्टन:े  प्रदेशभण 
सङ्टशणसन कणमभ गने य सिासणधणयणरणई सभमभण नछ त्मसको प्रङ्झतपर 
उऩरब्ध गयणउने उद्देश्मरे मस ऐन िण अन्म प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ 
प्रदेश सयकणयको प्रशणसङ्झनक कणमा ङ्झछटो,छङ्चयतो य ऩणयदशॉ ढङ्गरे 

सञ् चणरन गनङ्टा  गयणउनङ्ट सम्फङ्ञन्धत ऩदणङ्झधकणयीको कताव्म हङ्टनेछ।  

९. भन्रीको ङ्ञजम्भेिणयी: (१) संङ्जिधणन तथण अन्म प्रचङ्झरत कणनूनभण 
उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्ञजम्भेिणयीकण अङ्झतङ्चयि आपूरे सम्हणरेको भन्रणरमफणट 
सम्ऩणदन हङ्टने कणमासम्फन्धी नीङ्झतगत ङ्जिषम रगणमतकण कणमा ङ्झनधणाङ्चयत 
सभमभण नछ सम्ऩणदन गने, गयणउने सभग्र ङ्ञजम्भेिणयी सम्फङ्ञन्धत भन्रीको 
हङ्टनेछ।  

(२) उऩदपण (१) को सिासणभणन्मतणभण प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी 
सम्फङ्ञन्धत भन्रीरे आफ्नो भन्रणरम य अन्तगातकण कभाचणयीरणई 
आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदेशनको सभमभछ ऩणरनण 
गनङ्टा सम्फङ्ञन्धत कभाचणयीको कताव्म हङ्टनेछ।  
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१०. प्रभङ्टख सङ्ञचि तथण ङ्झनजको ङ्ञजम्भेिणयी: (१) प्रभङ्टख सङ्ञचि प्रदेश 
सयकणयको प्रभङ्टख प्रशणसकीम अङ्झधकणयी हङ्टनेछ य सोही हछङ्झसमतभण ङ्झनजरे 
आफ्नो ङ्ञजम्भेिणयी फहन गनेछ।  

(२) उऩदपण (१) को सिासणभणन्मतणभण प्रङ्झतकूर नहङ्टन ेगयी मस 
ऐन िण अन्म प्रचङ्झरत कणनूनभण व्मिस्थण बएकण कणभ, कताव्म य 
अङ्झधकणयकण अङ्झतङ्चयि प्रभङ्टख सङ्ञचिको कणभ, कताव्म, अङ्झधकणय य 
ङ्ञजम्भेिणयी देहणम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्- 

(क) भङ्टख्मभन्रीको सङ्टऩयीिेऺण तथण ङ्झनदेशनको अधीनभण यही 
भङ्टख्मभन्री तथण भङ्ञन्रऩङ्चयषकोको कणमणारमको प्रशणसकीम 
प्रभङ्टखको रूऩभण सो कणमणारमको कणमा सम्ऩणदन गने िण 
गयणउने,  

(ख) प्रदेश सयकणयको सङ्ञचि तथण अन्म प्रथभ शे्रणीकण 
अङ्झधकृतको सङ्टऩयीिेऺकको हछङ्झसमतरे ङ्झनजहरूरे 
सम्ऩणदन गयेकण कणमाको सङ्टऩयीिेऺण गने तथण सङ्ञचिरे 

सम्ऩणदन गनङ्टाऩने प्रशणसङ्झनक कणमाकण सम्फन्धभण 
आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन,े  

(ग) प्रदेश भन्रणरम तथण अन्म सम्फद्ध ङ्झनकणमहरूको 
प्रशणसङ्झनक कणभ कणयफणहीरणई सभन्िम गने िण गयणउन,े  

(घ)  शणसकीम सङ्टधणयरणई प्रदेश प्रशणसनको अङ्झबङ्ङ अङ्गको 
रूऩभण कणमणान्िमन गना िण गयणउन प्रदेश भन्रणरम य 
अन्म केन्रीम ङ्झनकणमफीच सभन्िम गने,  

(ङ) प्रदेश सयकणय (भङ्ञन्रऩङ्चयषद्) कण ङ्झनणामरणई प्रभणङ्ञणत 
गने िण गयणउन,े 

(च) प्रदेश सयकणय, भङ्ञन्रऩङ्चयषकोकण ङ्झनणाम कणमणान्िमन गना, 
गयणउन सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमहरूरणई ऩङ्चयचणरन गने िण 
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गयणउने य ती ङ्झनणाम कणमणान्िमन ङ्ञस्थङ्झतको अनङ्टगभन य 
सङ्टऩयीिेऺण गने,  

(छ) प्रदेश सयकणयको कणभ कणयफणहीरणई प्रबणिकणयी फनणउन 
सभम-सभमभण सङ्ञचि फछठक आमोजनण गने य सङ्ञचि 
फछठकफणट बएकण ङ्झनणाम कणमणान्िमन   ङ्ञस्थङ्झतको 
सङ्टऩयीिेऺण गने िण गयणउन,े  

(ज) ङ्जिङ्झबङ्ङ भन्रणरम तथण प्रदेश तहकण कणमणारमहरूको 
प्रशणसङ्झनक कणभ कणयफणहीको अनङ्टगभन, ङ्झनयीऺण तथण 
सङ्टऩयीिेऺण गने िण गयणउन,े  

(झ) प्रदेश सयकणयको ङ्झनणामको रणङ्झग ऩेश हङ्टन आएकण 
प्रस्तणिभण संङ्जिधणन, प्रचङ्झरत कणनून य ऺेरणङ्झधकणय 
सभेतकण आिश्मक कङ्ट यणहरू ऩङ्टगे नऩङ्टगेको जणँची 
प्रस्तणिरणई प्रदेश सयकणय, भङ्ञन्रऩङ्चयषद् सभऺ ऩेश गने 
य अङ्ग नऩङ्टगेको ऩणइएभण सम्फङ्ञन्धत सङ्ञचि सभऺ ङ्जपतणा 
ऩठणउने िण ऩठणउन रगणउन,े  

(ञ)  कणमासम्ऩणदनको आधणयभण उत्कृष्ट कणभ गने 
भन्रणरमकण सङ्ञचिरणई ऩङ्टयस्कृत गने, 

(ट) संघीम सयकणयरे तोकेकण ङ्झनणाम तथण ऩङ्चयऩरहरू 
कणमणान्िमन गने िण गयणउन,े  

(ठ) तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण अन्म कणमा गने िण गयणउने।  

११. सङ्ञचिको ङ्ञजम्भेिणयी: (१) सङ्ञचि सम्फङ्ञन्धत भन्रणरम िण प्रदेशस्तयकण 
कणमणारमको प्रभङ्टख प्रशणसकीम अङ्झधकणयी हङ्टनेछ य सोही हछङ्झसमतभण 
ङ्झनजरे ङ्ञजम्भेिणयी ङ्झनिणाह गना आिश्मक कणमा सम्ऩणदन गनङ्टा ऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) को सिासणभणन्मतणभण प्रङ्झतकूर नहङ्टन ेगयी मस 
ऐन िण अन्म प्रचङ्झरत कणनूनभण व्मिस्थण बएको कणभ, कताव्म य 
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अङ्झधकणयको अङ्झतङ्चयि सङ्ञचिको अन्म कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय देहणम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्-  

(क)  प्रदेश सयकणयरे प्रङ्झतऩणदन गनङ्टाऩने नीङ्झतकण सम्फन्धभण 
सम्फङ्ञन्धत भन्रीरणई सघणउने,  

(ख)  सम्फङ्ञन्धत भन्रीको ङ्झनदेशन तथण सङ्टऩयीिेऺणको 
अधीनभण यही आपू फहणर यहेको भन्रणरम िण 
प्रदेशस्तयकण कणमणारमको कणमा सम्ऩणदन गने,  

(ग)  आपू फहणर यहेको भन्रणरम िण प्रदेशस्तयकण कणमणारम 
अन्तगातकण नीङ्झतगत ङ्जिषमभण कङ्ट नछ सङ्टधणय गनङ्टाऩने बएभण 
सम्फङ्ञन्धत भन्रीसभऺ सो को प्रस्तणि ऩेश गने, 

(घ)  आपू फहणर यहेको भन्रणरम िण प्रदेशस्तयकण कणमणारम 
य भणतहतकण ङ्झनकणमको व्मिस्थणऩन, दछ ङ्झनक कणमा 
सञ् चणरन, कभाचणयीउऩय ङ्झनमभन, सहजीकयण तथण 
सङ्टऩयीिेऺण गने य कणभ कणयफणहीउऩय आिश्मक 
ङ्झनदेशन ङ्छदन,े  

(ङ)  प्रदेश सयकणयरे स्िीकृत गयेकण नीङ्झत य कणमाक्रभ 
कणमणान्िमन गने िण गयणउन,े  

(च)  आपू फहणर यहेको भन्रणरम िण प्रदेशस्तयकण कणमणारम 
तथण सोसँग सम्फङ्ञन्धत अन्म ङ्झनकणमरे प्रत्मेक भङ्जहनण 
सम्ऩणदन गयेको कणभको प्रङ्झतिेदन तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
भङ्टख्मभन्री तथण भङ्ञन्रऩङ्चयषकोको कणमणारम सभऺ ऩेश 
गने,  

(छ)  भन्रणरम िण प्रदेशस्तयकण कणमणारमको िणङ्जषाक 
कणमाक्रभ तजङ्टाभण गयी भन्रीसभऺ ऩेश गने य स्िीकृत 
कणमाक्रभ कणमणान्िमन, अनङ्टगभन य भूल्मणङ्कनकण सणथछ 
प्रगङ्झत सङ्झभऺण गने िण गयणउने,  
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(ज)  भन्रणरम िण प्रदेशस्तयकण कणमणारमफणट िषा बङ्चयभण 
सम्ऩणदन गङ्चयएकण प्रभङ्टख कणभ कणयफणहीकण फणयेभण 
िणङ्जषाक प्रङ्झतिेदन तमणय गयी भन्रीसभऺ ऩेश गने,  

(झ)  िछदेङ्ञशक अध्ममन, तणङ्झरभ, अध्ममन भ्रभण िण अन्म 
सयकणयी कणभको ङ्झसरङ्झसरणभण ङ्जिदेश भ्रभणकण रणङ्झग 
प्रदेश सयकणयको तपा फणट यणजऩरणङ्जङ्कत ततृीम 

शे्रणीसम्भकण कभाचणयीको भनोनमन गने य िछदेङ्ञशक 
भ्रभण कणज स्िीकृत गने,  

(ञ)  सङ्ञचि फछठकफणट बएको ङ्झनणाम कणमणान्िमन गने िण 
गयणउने,  

(ट)  उत्कृष्ट कणमा गने भणतहतकण कभाचणयीहरूरणई ऩङ्टयस्कृत 
गने,   

(ठ)  भन्रणरम िण प्रदेशस्तयकण कणमणारम िण आमोजनण 
प्रभङ्टखरे सञ् चणरन गयेकण आमोजनणको सभम-सभमभण 
ङ्झनयीऺण गयी आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन,े  

(ड) खण्ड (ठ) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण गदणा सञ् चणरन बएकण 
आमोजनण सभमभण ऩूयण हङ्टन नसकेको ऩणइएभण िण ऩूयण 
बएको आमोजनणको गङ्टणस्तय न्मून देङ्ञखएभण त्मसको 
आिश्मक छणनङ्झफन गयी दोषी देङ्ञखएकण सम्फङ्ञन्धत 
आमोजनण प्रभङ्टखरणई आिश्मक कणयफणही गने,  

(ढ)  तोङ्जकएफभोङ्ञजभको कणभ, कताव्म य  अङ्झधकणय प्रमोग 
गने िण गयणउन।े  

(३) उऩदपण (२) को खण्ड (झ) य (ञ) फभोङ्ञजभ बए गयेको 
कणभको जणनकणयी सङ्ञचिरे सम्फङ्ञन्धत भन्रीरणई तत्कणर गयणउनङ्ट 
ऩनेछ। 
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(४) उऩदपण (२) भण उल्रेख बएकण कणभकण सम्फन्धभण प्रदेश 
सयकणय प्रङ्झत सङ्ञचि  ङ्ञजम्भेिणय  यहनेछ य आपू फहणर यहेको भन्रणरम 
िण प्रदेशस्तयकण कणमणारमसगँ सम्फङ्ञन्धत प्रदेश सयकणयरे भणगेको कङ्ट नछ 
ऩङ्झन ङ्जिषमभण अ्णिङ्झधक जणनकणयी ङ्छदने ङ्झनजको ङ्ञजम्भेिणयी य कताव्म 

हङ्टनेछ।  

१२. कणमणारम प्रभङ्टखको ङ्ञजम्भेिणयी: प्रचङ्झरत कणनूनभण उल्रेख बएको कणभ, 

कताव्म य अङ्झधकणयकण अङ्झतङ्चयि कणमणारम प्रभङ्टखको अन्म कणभ, कताव्म 
य अङ्झधकणय देहणम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्-  

(क)  आपू फहणर यहेको कणमणारमको व्मिस्थणऩन, दछङ्झनक 
कणमा सञ् चणरन तथण सो कणमणारमभण कणमायत 
कभाचणयीको सङ्टऩयीिेऺण तथण ङ्झनमभन गने,  

(ख)  आपू फहणर यहेको कणमणारम य अन्तगातकण 
कणमणारमकण कभाचणयीरणई कणभभण खटणउन,े  

(ग)  आपू फहणर यहेको कणमणारम अन्तगात सञ्चणङ्झरत 
आमोजनणहरूको कणभ ङ्झनङ्ञश् चत सभमङ्झबर सम्ऩङ्ङ गने, 
गना रगणउन,े  

(घ) आपू फहणर यहेको कणमणारमफणट सिासणधणयणरणई प्रदणन 
गङ्चयने सेिणरणई प्रबणिकणयी फनणउन,े  

(ङ) तोङ्जकएफभोङ्ञजभको अन्म कणभ, कताव्म य अङ्झधकणयको 
प्रमोग गने िण गयणउन।े  

१३. ङ्झनङ्ञश् चत कणमाङ्जिङ्झध अिरम्फन गनङ्टाऩने: मस ऐन िण अन्म प्रचङ्झरत कणनून 
फभोङ्ञजभ ङ्झनणाम गना ऩणउन े अङ्झधकणयीरे कङ्ट नछ ङ्जिषमभण ङ्झनणाम गदणा 
प्रचङ्झरत कणनूनभण कङ्ट नछ कणमाङ्जिङ्झधको व्मिस्थण बएको यहेछ बन ेत्मस्तो 
कणमाङ्जिङ्झध य त्मस्तो व्मिस्थण नबएकोभण ङ्झनणाम गनङ्टाऩने ङ्जिषमको प्रकृङ्झत 
हेयी उऩमङ्टि कणमाङ्जिङ्झध अऩनणउनङ्ट ऩनेछ।  
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१४. ङ्झनङ्ञश् चत सभमणिङ्झध ङ्झबर ङ्झनणाम गनङ्टाऩने: (१) मस ऐन िण अन्म प्रचङ्झरत 
कणनून फभोङ्ञजभ ङ्झनणाम गना ऩणउने अङ्झधकणयीरे कङ्ट नछ ङ्जिषमभण ङ्झनणाम 
गदणा प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ कङ्ट नछ ङ्झनङ्ञश् चत अिङ्झधङ्झबर ङ्झनणाम गनङ्टाऩने 
यहेछ बने सोही सभमणिङ्झध ङ्झबर य त्मस्तो व्मिस्थण नबएकोभण ङ्झनणाम 
गनङ्टाऩने ङ्जिषमको प्रकृङ्झत हेयी ङ्झनणाम गना ऩणउन े अङ्झधकणयीरे फढीभण 
ऩैँतीस ङ्छदनङ्झबर ङ्झनणाम गनङ्टा ऩनेछ।  

(२) आिश्मक त्म, सूचनण िण प्रभणण उऩरब्ध नबएको 
कणयणरे उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको अिङ्झधङ्झबर ङ्झनणाम गना नसङ्जकने यहेछ 
बने ङ्झनणाम गना ऩणउने अङ्झधकणयीरे सो को कणयण खङ्टरणई ङ्झनणाम गनङ्टा 
ऩनेछ।  

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ कणयण खङ्टरणई ङ्झनणाम बएकोभण 
ङ्झनणाम गना ऩणउने अङ्झधकणयीरे सो को जणनकणयी आपूबन्दण एक तह 
भणङ्झथको ऩदणङ्झधकणयीरणई मथणशीघ्र ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

१५. ङ्झनणाम गदणा ऩणयदङ्ञशातण कणमभ गनङ्टाऩने: (१) मस ऐन िण अन्म प्रचङ्झरत 
कणनून फभोङ्ञजभ  ङ्झनणाम गना ऩणउन े अङ्झधकणयीरे कङ्ट नछ ङ्जिषमभण ङ्झनणाम 
गदणा ऩणयदशॉ ढङ्गफणट गनङ्टा ऩनेछ।  

स्ऩष्टीकयण: मस दपणको प्रमोजनको रणङ्झग“ऩणयदङ्ञशातण”बन् नणरे 
ङ्झनङ्ञश् चत भणऩदण्डको आधणयभण ङ्झनणाम गनङ्टाऩने प्रङ्जक्रमण सम्झनङ्टऩछा य सो 
शब्दरे प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ गोप्म यणख्नङ्ट ऩने कङ्ट यणरणई प्रङ्झतकूर 
असय ऩणने छछन।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ऩणयदङ्ञशातण कणमभ गना ङ्झनणाम गने 
अङ्झधकणयीरे ङ्झनणाम गनङ्टाऩने ङ्जिषमभण आफ्नण भणतहतकण कभाचणयीको यणम 
तथण ऩयणभशारणई ध्मणन ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

(३) ङ्झनणाम गनङ्टाऩने ङ्जिषमको कणयफणही एक तहफणट प्रणयम्ब बई 
अको तहफणट ङ्झनणाम गनङ्टाऩने यहेछ बने प्रत्मेक तहभण संरग्न यहन े
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ऩदणङ्झधकणयीरे सो ङ्जिषमभण आफ्नो स्ऩष्ट यणम ठहयसङ्जहत ङ्झनणाम गनङ्टाऩने 
ङ्जिषम ङ्झनणाम गने अङ्झधकणयी सभऺ ऩेश गनङ्टा ऩनेछ।  

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ ङ्झनणाम गने प्रङ्जक्रमणभण संरग्न यहेकण 
प्रत्मेक तहकण ऩदणङ्झधकणयीरे ऩेश गयेको यणमभण कङ्ट नछ प्रश्न उठेको 
देङ्ञखएभण ङ्झनणाम गने अङ्झधकणयीरे ङ्झनणाम गदणा त्मस्तो प्रश्नको ऩङ्झन 
सम्फोधन गनङ्टा ऩनेछ।  

(५) कङ्ट नछ ङ्झनणाम गदणा कणनूनी िण प्रणङ्जिङ्झधक प्रश्नको ऩङ्झन ङ्झनरूऩण 
गनङ्टाऩने यहेछ य त्मस्तो ङ्जिषमभण कङ्ट नछ कणनूनङ्जिऻ िण प्रणङ्जिङ्झधकको यणम 
ङ्झरन ङ्झनणाम गने अङ्झधकणयीरे भनणङ्झसफ ठणनेभण त्मस्तो यणम ङ्झरन 
सक्नेछ।  

(६) उऩदपण (५) फभोङ्ञजभ यणम ङ्झरएकोभण त्मस्तो यणमरणई 
सभेत आधणय भणनी ङ्झनणाम गना सङ्जकनेछ य त्मस्तो यणमरणई भणङ्ङङ्टऩने 
नदेङ्ञखएभण सो को कणयण खङ्टरणई ङ्झनणाम गनङ्टाऩनेछ। 

(७) ऩणयदङ्ञशातण सम्फन्धी अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

१६. ङ्झनणाम गदणा आधणय य कणयण खङ्टरणउनङ्टऩने: मस ऐन िण अन्म प्रचङ्झरत 
कणनून फभोङ्ञजभ ङ्झनणाम गदणा सम्फङ्ञन्धत ऩदणङ्झधकणयीरे गयेको ङ्झनणाम 
कङ्ट न-कङ्ट न कङ्ट यणभण आधणङ्चयत छ य त्मस्तो ङ्झनणाम ङ्जकन गनङ्टा ऩयेको हो सो 
को स्ऩष्ट आधणय य कणयण खङ्टरणई ङ्झनणाम गनङ्टाऩनेछ।  

१७. स्िणथा फणङ्ञझएभण ङ्झनणाम गना नहङ्टन:े (१) मस ऐन िण अन्म प्रचङ्झरत 
कणनून फभोङ्ञजभ ङ्झनणाम गना ऩणउने ऩदणङ्झधकणयीरे ङ्झनणाम गनङ्टाऩने ङ्जिषमभण 
प्रत्मऺ रूऩभण आफ्नो कङ्ट नछ ङ्जहत, सयोकणय िण स्िणथा यहेको बएभण िण 
ङ्झनजरे गयेको ङ्झनणामफणट ङ्झनजको हकभण अऩङ्टतणरी खणन ऩणउने व्मङ्ञि 
िण नङ्ञजकको अन्म नणतेदणय प्रत्मऺ प्रबणङ्जित हङ्टने बएभण िण ङ्झनजको 
एकणसगोरको व्मङ्ञि य नङ्ञजककण नणतेदणयहरूरे सञ् चणरन गयेको 
व्मणऩणय, व्मिसणमभण प्रत्मऺ पणइदण ऩङ्टग्ने गयी स्िणथा फणङ्ञझने बएभण 
त्मस्तो ऩदणङ्झधकणयीरे त्मस्तो ङ्जिषमभण ङ्झनणाम गना सक्ने छछन।  
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स्ऩष्टीकयण: मस उऩदपणको प्रमोजनको रणङ्झग ङ्झनणाम गना ऩणउन े
ऩदणङ्झधकणयीरे फहृत ्सणिाजङ्झनक ङ्जहतको रणङ्झग गयेको ङ्झनणामरणई स्िणथा 
फणङ्ञझएको भणङ्झनने छछन।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको अिस्थण ऩयी ङ्झनणाम गने 
अङ्झधकणयीरे ङ्झनणाम गना नहङ्टने बएभण सो को कणयण खङ्टरणई आपू 
सयहको ऩदणङ्झधकणयी सोही कणमणारमभण बएभण ङ्झनजरणई य नबएभण 
आपूबन्दण एक तह भणङ्झथको ऩदणङ्झधकणयीरणई सो ङ्जिषमभण ङ्झनणाम गना 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको ऩदणङ्झधकणयी सम्फङ्ञन्धत 
कणमणारमभण नबएभण िण बएभण ऩङ्झन उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको अिस्थण 
ऩयी ङ्झनणाम गना नहङ्टन े बएभण ङ्झनणाम गने अङ्झधकणयी सङ्ञचि बएकोभण 
प्रभङ्टख सङ्ञचिसभऺ य अन्म ऩदणङ्झधकणयी बएभण एक तह भणङ्झथको 
ऩदणङ्झधकणयीसभऺ ऩेश गयी ङ्झनकणसण बए फभोङ्ञजभ ङ्झनणाम गनङ्टा गयणउनङ्ट 
ऩनेछ। तय प्रभङ्टख सङ्ञचि ङ्झनणाम गने अङ्झधकणयी बएकोभण सो ङ्जिषम 
प्रदेश सयकणय, भङ्ञन्रऩङ्चयषद् सभऺ ऩेश गनङ्टा ऩनेछ। 

(४) कङ्ट नछ ऺेर िण उऩऺेरको नीङ्झत ङ्झनभणाण गने िण कणनून 
कणमणान्िमन गने ङ्झनकणमभण िण कङ्ट नछ ऺेर िण उऩऺेर ङ्झनमभन गने 
ङ्झनमभनकणयी ङ्झनकणमभण कणमायत अङ्झधकृतरे आपूरे  ऩदभण फहणर यहँदण 
गयेको ङ्झनणामसँग सम्फङ्ञन्धत कङ्ट नछ गछयसयकणयी िण ङ्झनजीस्तयको सोही ऺेर 
िण उऩऺेर अन्तगात कङ्ट नछ िस्तङ्ट िण सेिण उत्ऩणदन गने, कङ्ट नछ व्मिसणम 
गने िण त्मस्तो िस्तङ्ट िण सेिण उत्ऩणदन गने पभा, कम्ऩनी िण अन्म कङ्ट नछ 
प्रङ्झतष्ठणनको व्मिस्थणऩनभण आपूरे ऩदभण फहणर यहँदणसम्भ य जङ्टनसङ्टकछ  
कणयणरे त्मस्तो ऩदफणट अिकणश प्रणप्त गयेऩङ्झछ ऩङ्झन कम्तीभण एक 
िषासम्भ प्रत्मऺ िण ऩयोऺरूऩभण संरग्न हङ्टन सक्ने छछन।  

(५) मस दपणको प्रङ्झतकूर हङ्टने गयी कङ्ट नछ कणभ गने व्मङ्ञि 
आफ्नो सेिणभण फहणर यहेको व्मङ्ञि बए ङ्झनजरणई सोही आधणयभण 
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कणनून फभोङ्ञजभ ङ्जिबणगीम कणयफणही गना य सेिणफणट अिकणश 
ऩणइसकेको व्मङ्ञि बए सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमको सङ्ञचिरे कणनून 
फभोङ्ञजभ आिश्मक कणयफणही गने आदेश ङ्छदन सक्नछे।  

(६) उऩदपण (५) फभोङ्ञजभ ङ्छदएको आदेशउऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझ्न े
व्मङ्ञिरे ऩैँङ्झतस ङ्छदनङ्झबर सम्फङ्ञन्धत प्रशणसकीम अदणरतभण ऩङ्टनयणिेदन 
गना सक्नेछ। 

(७) मस दपणको प्रङ्झतकूर हङ्टन े गयी सेिणभण फहणर यहेको 
ऩदणङ्झधकणयीरे गयेकण कणभ स्ित् फदय हङ्टनेछ।  

१८. कणमा सम्ऩणदन कयणय गना सङ्जकन:े (१) प्रदेश सयकणयरे सम्ऩणदन 
गनङ्टाऩने कङ्ट नछ कणभ ङ्झनङ्ञश् चत अिङ्झधङ्झबर सम्ऩणदन (ऩयपयभेन्स कन्रणक्ट) 
गङ्चयसक्नङ्टऩने िण ङ्झनङ्ञश् चत ऩङ्चयभणणको उऩरङ्ञब्ध हङ्टन े गयी सम्ऩणदन 
गनङ्टाऩने बएभण िण प्रदेश सयकणयको प्रणथङ्झभकतण प्रणप्त कङ्ट नछ कणमाक्रभ िण 
आमोजनण कणमणान्िमन गनङ्टाऩने बएभण कङ्ट नछ ऩदणङ्झधकणयीसँग कणमा सम्ऩणदन 
कयणय गयी त्मस्तो कणमा सम्ऩणदन गने ङ्ञजम्भेिणयी ङ्झनजरणई ङ्छदन 
सङ्जकनछे।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कयणयभण अन्म कङ्ट यणको अङ्झतङ्चयि 
ङ्ञजम्भेिणयी ऩणएको ऩदणङ्झधकणयीरे गनङ्टाऩने कणभको ङ्जिियण, कणमा सम्ऩणदन 
गङ्चयसक्नङ्टऩने सभमणिङ्झध य कणमा सम्ऩणदनको गङ्टणस्तय िण ऩङ्चयभणण सभेत 
उल्रेख गनङ्टा ऩनेछ।  

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ कयणय बएकोभण सो कयणय फभोङ्ञजभ 
ङ्ञजम्भेिणयी ऩणएको व्मङ्ञिरे त्मस्तो कयणय फभोङ्ञजभ कणमा सम्ऩणदन गनङ्टा 
ऩनेछ।  

(४) कणफङ्टफणङ्जहयको कङ्ट नछ ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत उत्ऩङ्ङ बई उऩदपण (३) 
फभोङ्ञजभ सम्ऩणदन गनङ्टाऩने कणमा सो कणमा सम्ऩणदन गनङ्टाऩने अिङ्झधङ्झबर 
ऩूयण गना नसङ्जकने बएभण सो को कणयण सङ्जहतको ङ्जिियण खङ्टरणई 
सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमको सङ्ञचि सभऺ ऩेश गनङ्टा ऩनेछ।  
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(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको ङ्जिियण भनणङ्झसफ 
देङ्ञखएभण कणफङ्ट फणङ्जहयको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत उत्ऩङ्ङ बई जङ्झत अिङ्झध कणभ गना 
नसङ्जकएको हो सो अिङ्झध कटणई थऩ अिङ्झधङ्झबर कणमा सम्ऩणदन गना 
कणमा सम्ऩणदन कयणय संशोधन गना सङ्जकनेछ।  

(६) भनणङ्झसफ कणयण ङ्जिनण उऩदपण (३) िण (५) फभोङ्ञजभको 
अिङ्झधङ्झबर कणमा सम्ऩणदन गना नसक्न े ऩदणङ्झधकणयी उऩय ङ्जिबणगीम 
कणयफणही गनङ्टा ऩनेछ। 

(७) मस दपण फभोङ्ञजभ ङ्ञजम्भेिणयी ऩणएको व्मङ्ञिरे फदङ्झनमत 
ङ्ञचतणई िण रणऩयफणही िण हेरचेक्र्मणइँ गयी कणमा सम्ऩणदन नगयेको 
कणयणरे प्रदेश सयकणयरणई हणङ्झन नोक्सणनी बएभण िण आमोजनणको 
रणगत फङृ्जद्ध हङ्टन े बएभण त्मस्तो हणङ्झन नोक्सणनी िण फङृ्जद्ध बएजङ्झतको 
रणगतको ऺङ्झतऩूङ्झता ङ्झनजफणट तोङ्जकएफभोङ्ञजभ बयणउन सङ्जकनेछ।  

(८) कणमा सम्ऩणदन कयणय सम्फन्धी अन्म व्मिस्थण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

१९. ऩयणभशा गना सङ्जकन:े (१) प्रदेश सयकणयरे आिश्मकतण अनङ्टसणय 
सणिाजङ्झनक चणसोकण कङ्ट नछ ङ्जिषम कणमणान्िमन गनङ्टा अङ्ञघ सयोकणयिणरण 
तथण नणगङ्चयक सभणजसँग आिश्मक ऩयणभशा गना  सक्नेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ऩयणभशा गदणा कणमणान्िमन गना 
प्रस्तणि गङ्चयएको ङ्जिषमको सकणयणत्भक तथण नकणयणत्भक ऩऺहरूको 
सभग्र ङ्जिशरे्षण गयी त्मसफणट प्रणप्त हङ्टन सक्ने सम्बणङ्जित प्रबणिको 
भूल्मणङ्कन गनङ्टा ऩनेछ।  

(३) प्रदेश सयकणयरे सणिाजङ्झनक चणसोको ङ्जिषम कणमणान्िमन गदणा 
उऩदपण (१) िण (२) फभोङ्ञजभ सयोकणयिणरण तथण नणगङ्चयक सभणजसँग 
गयेको ऩयणभशाफणट प्रणप्त सङ्टझणिरणई उङ्ञचत ध्मणन ङ्छदनेछ।  

स्ऩष्टीकयण: मस दपणको प्रमोजनकण रणङ्झग “सणिाजङ्झनक चणसोको 
ङ्जिषम” बन् नणरे देहणमकण कङ्ट नछ ङ्जिषम सम्झनङ्ट ऩनेछ्–   
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(क) आधणयबतू रूऩभण नमणँ ऩद्धङ्झत स्थणऩनण गने िण बइयहेको 
ऩद्धङ्झतरणई आधणयबतू रूऩभण खणयेज गने कङ्ट नछ ङ्जिषम,  

(ख)  सणिाजङ्झनक भहत्त्िको कङ्ट नछ ङ्जिकणस कणमाक्रभ िण 
आमोजनण सञ् चणरन गने ङ्जिषम,   

(ग)  तोङ्जकएफभोङ्ञजभको अन्म ङ्जिषम।  

२०. आफ्नो ङ्ञजम्भेिणयी ऩञ्छणउन नहङ्टन:े (१) मस ऐन िण प्रचङ्झरत कणनून 
फभोङ्ञजभ कणमासम्ऩणदन गनङ्टाऩने ऩदणङ्झधकणयीरे आपूरणई सङ्टङ्ञम्ऩएको िण 
मस ऐन िण प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ आपूरे सम्ऩणदन गनङ्टाऩने कणभ 
ङ्झनधणाङ्चयत शता तथण अिङ्झधङ्झबर सम्ऩणदन गनङ्टा ऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ कणमा सम्ऩणदन गनङ्टाऩने ऩदणङ्झधकणयीरे 
दपण २१ को अिस्थणभण फणहेक आफ्नो ङ्ञजम्भेिणयी ऩञ्छणउन िण 
आपूरे गनङ्टाऩने कणभ अरु कसछरणई गना रगणउन हङ्टँदछन।  

(३) उऩदपण (२) को प्रङ्झतकूर हङ्टनेगयी अरूरणई कणभ रगणउन े
िण अन्म कङ्ट नछ ङ्जकङ्झसभरे ङ्ञजम्भेिणयी ऩञ्छणउन िण ङ्ञजम्भेिणयी ऩञ्छणउन 
फदङ्झनमतरे ङ्झनधणाङ्चयत अिङ्झधङ्झबर कणमा सम्ऩणदन नगने िण कणमा सम्ऩणदन 
सूचक फभोङ्ञजभ उऩरङ्ञब्ध हणङ्झसर नगने ऩदणङ्झधकणयीरणई प्रभङ्टख सङ्ञचि 
बए प्रदेश सयकणय, भङ्ञन्रऩङ्चयषद्, सङ्ञचि बए सम्फङ्ञन्धत भन्री, भन्रणरम 
अन्तगातकण ऩदणङ्झधकणयी बए सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमको सङ्ञचिरे चेतणिनी 
ङ्छदन सक्नेछ।  

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ चेतणिनी ङ्छदँदण ऩङ्झन त्मस्तो 
ऩदणङ्झधकणयीको आचयण तथण कणभ कणयफणहीभण सङ्टधणय नआएभण त्मस्तो 
ऩदणङ्झधकणयी उऩय कणमाऺ भतणको अबणिको आधणयभण प्रचङ्झरत कणनून 
फभोङ्ञजभ कणयफणही गनङ्टा ऩनेछ।  

२१. अङ्झधकणय प्रत्मणमोजन गना सक्न:े (१) मस ऐनभण अन्मर जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण 
रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन कङ्ट नछ ऩदणङ्झधकणयीरे मस ऐन िण  प्रचङ्झरत कणनून 
फभोङ्ञजभ आपूरे सम्ऩणदन गनङ्टाऩने कणभ आपू सयहको िण आफ्नो 
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भणतहतको अन्म कङ्ट नछ ऩदणङ्झधकणयीरे  सम्ऩणदन गना सक्न ेगयी प्रचङ्झरत 
कणनून फभोङ्ञजभ अङ्झधकणय प्रत्मणमोजन गना सक्नेछ । तय अङ्झधकणय 
प्रत्मणमोजन गयेको कणयणरे भणर ङ्झनजरे आफ्नो ऩदीम ङ्ञजम्भेिणयीफणट 
छङ्टट ऩणएको भणङ्झनने छछन।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रत्मणमोजन बएको अङ्झधकणय जङ्टनसङ्टकछ  
फखत ङ्जपतणा गना सङ्जकनेछ ।  

(३) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
न्मणङ्जमक योहभण ङ्झनणाम गनङ्टाऩने अङ्झधकणय प्रत्मणमोजन हङ्टन सक्न ेछछन।  

२२. ऩदीम िण ऩेशणगत आचयण सम्फन्धी व्मिस्थण: (१) सणिाजङ्झनक ऩद 
धणयण गयेको व्मङ्ञिरे आपू ऩदभण फहणर यहँदण िण नयहँदण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभको ऩदीम िण ऩेशणगत आचयण ऩणरनण गनङ्टा ऩनेछ।  

(२) कङ्ट नछ भन्रणरम िण सो अन्तगातकण ङ्झनकणमभण फहणर यहेकण 
कभाचणयीरे ऩणरनण गनङ्टाऩने कताव्मको प्रकृङ्झतरणई ङ्जिचणय गयी त्मस्तण 
कभाचणयीरे ऩणरनण गनङ्टाऩने ऩदीम िण ऩेशणगत आचयण त्मस्तो भन्रणरम 
िण प्रदेश ङ्झनकणमरे नछ फनणउन सक्ने गयी प्रदेश सयकणयरे अङ्ञख्तमणयी 
ङ्छदन सक्नेछ।  

(३) मस दपण फभोङ्ञजभ फनणएको ऩदीम िण ऩेशणगत आचयण 
ऩणरनण गनङ्टा सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिको कताव्म हङ्टनेछ य त्मस्तो आचयण 
उल्रङ्घन गने व्मङ्ञिरणई उल्रङ्घनको भणरण अनङ्टसणय ङ्झनजउऩय कभाचणयी 
बए ङ्जिबणगीम कणयफणही गयी अङ्झबरेख यणङ्ञखनेछ य अन्म ऩदणङ्झधकणयी बए 
ङ्झनजको रणङ्झग ऩदीम िण ऩेशणगत आचयण फनणउने अङ्झधकणयीरे ङ्झनजको 
त्मस्तो अङ्झबरेख यणख्नछे। 

(४) उऩदपण (३) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन कङ्ट नछ 
सणिाजङ्झनक ऩद धणयण गयेको व्मङ्ञिरे आफ्नो ऩदीम िण ऩेशणगत 
आचयण ऩणरनण नगयेको िण उल्रङ्घन गयेको कङ्ट नछ कङ्ट यण प्रचङ्झरत कणनून 
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फभोङ्ञजभ कसूय भणङ्झनने यहेछ बने सो सम्फन्धभण ङ्झनजउऩय कणनून 
फभोङ्ञजभ कणयफणही गना फणधण ऩने छछन।  

२३. ऩदीम उत्तयदणङ्जमत्िको ङ्झनिणाह : मस ऐन िण प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ 
कणमा सम्ऩणदन गने ङ्ञजम्भेिणयी बएको ऩदणङ्झधकणयीरे आफ्नो अङ्झधकणयको 
प्रमोग गदणा िण कताव्म ऩणरनण गदणा देहणमको ङ्जिषमभण ध्मणन ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ्- 

(क)  आपूरे सम्ऩणदन गने कणभ ङ्झनधणाङ्चयत सभमभण नछ 
सम्ऩणदन गना आपैँ रे ऩहर गने,  

(ख) सयकणयी िण सणिाजङ्झनक स्रोतको प्रमोग गदणा ङ्झभतव्ममी 
ढङ्गफणट अङ्झधकतभ सदङ्टऩमोग य उत्ऩणदनशीर हङ्टने गयी 
प्रमोग गने,  

(ग)  सयकणयी िण सणिाजङ्झनक कणमणारमरणई सेिण प्रदणमक 
संस्थण, सम्फङ्ञन्धत ऩदणङ्झधकणयी, प्रदेशको सेिक तथण 
सिासणधणयण सेिणग्रणही सेिण ऩणउने अङ्झधकणय बएको 
व्मङ्ञि हो बङे्ङ कङ्ट यणभण ध्मणन ङ्छदन,े  

(घ)  कणमा सम्ऩणदनभण ङ्जढरणसङ्टस्ती य ङ्जिरम्फ हङ्टन ङ्ट बनेको 
स्रोत य सणधनको दङ्टरूऩमोग हङ्टन ङ्ट हो य भङ्टरङ्टकको थऩ 
स्रोत य सणधन खचा हङ्टन ङ्ट हो बङे्ङ बणिनण यणख्न,े  

(ङ)  कणमा सम्ऩणदन गदणा कङ्ट नछ अऩङ्चयहणमा कणयण ऩयी तत्कणर 
कणमा सम्ऩणदन गना नसङ्जकन े बएभण त्मसको जणनकणयी 
भणङ्झथल्रो ङ्झनकणमरणई ङ्छदने । तय सणिाजङ्झनक सेिणको 
ङ्जिषमभण िण सेिणग्रणहीसँग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषम बएभण त्मस्तो 
ङ्जिषम सम्फङ्ञन्धत कणमणारमको सूचनण ऩणटीभण टणँसी 
आिश्मकतण अनङ्टसणय प्रचणयप्रसणय सभेत गयी गयणई 
सिासणधणयणरणई जणनकणयी गयणउनङ्ट ऩनेछ,  
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(च)  आफ्नो अङ्झधकणय ऺेरङ्झबर ऩने ङ्जिषमभण ङ्ञजम्भेिणय 
ऩदणङ्झधकणयी स्िमंरे ङ्झनणाम गनङ्टाऩने य कङ्ट नछ ङ्जकङ्झसभको 
कणनूनी जङ्जटरतण िण ङ्छद्वङ्जिधण बएको सणभणन्म ङ्जिषमभण 
भणङ्झथल्रो ङ्झनकणमको ङ्झनदेशन भणग नगने,  

(छ) सयकणयी िण सणिाजङ्झनक कणभको ङ्झसरङ्झसरणभण 
सणिाजङ्झनक ऩद धणयण गयेको व्मङ्ञिरे सेिणग्रणहीसगँ 
प्रचङ्झरत भूल्म, भणन्मतण य संस्कृङ्झत अनङ्टरूऩ ङ्ञशष्ट व्मिहणय 
गने।  

२४. नणगङ्चयक फडणऩर यणख्नङ्ट ऩने: (१) सिासणधणयणरणई सेिण प्रदणन गने िण 
जनसम्ऩका  कणमभ गने प्रदेशकण प्रत्मेक सयकणयी कणमणारमरे सफछरे देख्न े
ठणउँभण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ नणगङ्चयक फडणऩर (फ्रेक्स, ङ्झडस्प्रे फोडा आङ्छद) 
यणख्नङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको नणगङ्चयक फडणऩरभण अन्म कङ्ट यणको 
अङ्झतङ्चयि देहणमकण कङ्ट यणहरू उल्रेख बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ:-  

(क)  सम्फङ्ञन्धत कणमणारमरे ङ्छदने सेिण य त्मसको प्रकृङ्झत,  

(ख)  सेिणग्रणहीरे सेिण प्रणप्त गना ऩूयण गनङ्टाऩने कणमाङ्जिङ्झध,  

(ग)  सेिण प्रदणन गना रणग्न ेसभमणिङ्झध,  

(घ)  सेिण प्रदणन गने ऩदणङ्झधकणयी य ङ्झनजको कणमाकऺको 
ङ्जिियण,  

(ङ)  सेिण प्रणप्त गना कङ्ट नछ दस्तङ्टय तथण अन्म यकभ रणग्ने बए 
सो को ङ्जिियण। 

(३) उऩदपण (१) भण उल्रेख बएकण कङ्ट यणहरू सम्फङ्ञन्धत 
कणमणारमरणई फणध्मणत्भक हङ्टनेछन ् य सोफभोङ्ञजभ कणमा सम्ऩणदन गयी 
सिासणधणयणरणई सेिण प्रदणन गनङ्टा सम्फङ्ञन्धत कणमणारम प्रभङ्टख तथण अन्म 
कभाचणयीको कताव्म हङ्टनछे।  
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(४) भनणङ्झसफ कणयणङ्झफनण उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको नणगङ्चयक 
फडणऩर फभोङ्ञजभ कणमा सम्ऩणदन नबई सेिणग्रणहीरे सेिण प्रणप्त गना 
नसकेभण सम्फङ्ञन्धत कणमणारमको प्रभङ्टख तथण सो को ङ्ञजम्भेिणय कभाचणयी 
उऩय ङ्जिबणगीम कणयफणही हङ्टन सक्नेछ।  

(५) भनणङ्झसफ कणयण ङ्झफनण उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको नणगङ्चयक 
फडणऩर फभोङ्ञजभ कणमा सम्ऩणदन नबई सेिणग्रणहीरे सेिण प्रणप्त गना 
नसकी सेिणग्रणहीरणई कङ्ट नछ हणङ्झननोक्सणनी हङ्टन गएकोभण सो हणङ्झन 
नोक्सणनी फणऩतको ऺङ्झतऩूङ्झता सम्फन्धी व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(६) नणगङ्चयक फडणऩर सम्फन्धी अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।  

२५. घङ्टम्ती सेिण सञ् चणरन गना सङ्जकन:े सिासणधणयणको सणभूङ्जहक िण 
सणिाजङ्झनक सयोकणय यहने कङ्ट नछ सेिणरणई सम्फङ्ञन्धत सेिणग्रणही यहे 
फसेको स्थणनीम तहभण नछ सेिण उऩरब्ध गयणउनङ्ट ऩने गयी प्रदेश 
सयकणयरे सभम-सभमभण तोकेकण कणमणारमरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभ घङ्टम्ती 
सेिण सञ् चणरन गने व्मिस्थण गना सक्नेछ।  

२६. न्मणमोङ्ञचत सेिण शङ्टल्क ङ्झनधणायण सम्फन्धी व्मिस्थण: (१) सयकणयी सेिण 
उऩरब्ध गयणए फणऩत ् प्रदेश सयकणय िण अन्म सयकणयी ङ्झनकणमरणई 
सेिणग्रणहीरे फङ्टझणउनङ्ट ऩने सेिण शङ्टल्क ङ्झनधणायण गदणा सणभणङ्ञजक न्मणमको 
आधणयभण पयकपयक सेिण शङ्टल्क ङ्झनधणायण गना सङ्जकनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सेिण शङ्टल्क ङ्झनधणायण गदणा दङ्टगाभ िण 
ङ्जऩछङ्झडएकण ऺेरकण फणङ्झसन्दणरणई अन्म इरणकणकण फणङ्झसन्दणरणई बन्दण 
सहङ्टङ्झरमत हङ्टने गयी तोङ्जकएफभोङ्ञजभ सेिण शङ्टल्क ङ्झनधणायण गङ्चयनेछ।  

२७. जनतणको सहबणङ्झगतण य स्िणङ्झभत्ि सम्फन्धी व्मिस्थण: (१) प्रदेश 
सयकणयरे कङ्ट नछ ऩङ्चयमोजनण िण आमोजनण जनतणको प्रत्मऺ सहबणङ्झगतण य 
स्िणङ्झभत्िभण सञ् चणरन हङ्टने व्मिस्थण ङ्झभरणउन सक्नछे।  
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(२) ऩङ्चयमोजनण िण आमोजनणभण जनतणको प्रत्मऺ सहबणङ्झगतण य 
स्िणङ्झभत्ि सम्फन्धी व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

२८. शणसकीम सङ्टधणय इकणइको स्थणऩनण सम्फन्धी व्मिस्थण: (१) प्रत्मेक 
भन्रणरमभण शणसकीम सङ्टधणय इकणइको गठन गङ्चयनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ गङ्छठत शणसकीम सङ्टधणय इकणइको 
कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

२९. सणिाजङ्झनक सङ्टनङ्टिणइ गयणउनङ्टऩने: (१) सिासणधणयणरणई सेिण प्रदणन गने 
ङ्ञजल्रण िण स्थणनीम तहभण कणमा सम्ऩणदन गने कणमणारम प्रभङ्टखरे आपू 

फहणर यहेको कणमणारमको कणभ,  कणयफणहीरणई स्िच्छ, ऩणयदशॉ य 
िस्तङ्टङ्झनष्ठ फनणउन य सिासणधणयण तथण सयोकणयिणरणको कणनून सम्भत 
सयोकणयरणई सम्फोधन गना तोङ्जकएफभोङ्ञजभ सणिाजङ्झनक सङ्टनङ्टिणइ गयणउनङ्ट  
ऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ गयणउनङ्टऩने सणिाजङ्झनक सङ्टनङ्टिणइ गदणा 
ङ्जिषमसँग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिशेषऻ, सयोकणयिणरण, नणगङ्चयक सभणजकण प्रङ्झतङ्झनङ्झध 
तथण स्थणनीम तहकण ऩदणङ्झधकणयी सभेतरणई आभन्रण गनङ्टाऩनेछ।  

(३) मस दपणभण अन्मन्र जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
न्मणङ्जमक योहभण ङ्झनणाम गनङ्टाऩने ङ्जिषमभण सणिाजङ्झनक सङ्टनङ्टिणइ गना 
आिश्मक हङ्टने छछन।  

३०. गङ्टनणसो व्मिस्थणऩन : (१) प्रत्मेक भन्रणरम तथण सयकणयी ङ्झनकणम एिं 
कणमणारमभण सो भन्रणरम तथण सयकणयी ङ्झनकणम एिं कणमणारमरे 
सम्ऩणदन गयेको कणभ कणयफणहीको गङ्टणस्तय, प्रबणिकणङ्चयतण तथण त्मसभण 
हङ्टन सक्ने अङ्झनमङ्झभततणको सम्फन्धभण गङ्टनणसो सङ्टङ्ङ सफछरे देख्न ेठणउँभण 
गङ्टनणसो तथण सङ्टझणि ऩेङ्जटकण यणख्नङ्ट ऩनेछ । सणथछ, भन्रणरम तथण 
ङ्झनकणमहरूरे िेफसणईट, एस.्एभ.एस.् सभेतकण सूचनण प्रङ्जिङ्झध भणपा त ्
सेिणग्रणहीको गङ्टनणसो सङ्टङे्ङ व्मिस्थण ङ्झभरणउनङ्ट ऩनेछ।  
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(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ गङ्टनणसो तथण सङ्टझणि ऩेङ्जटकण य 
सूचनण प्रङ्जिङ्झध भणपा त ्गङ्टनणसो ऩेश गना सक्नेछन।्  

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ ऩेश बएकण गङ्टनणसो व्मिस्थणऩन 
गनाकण रणङ्झग सम्फङ्ञन्धत भन्रणरम, सयकणयी ङ्झनकणम एिं कणमणारमकण 
गङ्टनणसो सङ्टङे्ङ अङ्झधकणयीरे प्रत्मेक ङ्छदन कणमणारम प्रभङ्टखको योहियभण 
गङ्टनणसो तथण सङ्टझणि ऩेङ्जटकण य सूचनण प्रङ्जिङ्झध भणपा त ्प्रणप्त बएकण गङ्टनणसण 
य सङ्टझणिहरू हेयी भनणङ्झसफ यहेको ऩणइएभण त्मसको मथणशीघ्र सङ्टनङ्टिणइ 
गनङ्टाऩनेछ।  

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ प्रणप्त बएकण गङ्टनणसो सम्फङ्ञन्धत 
भन्रणरम, सयकणयी ङ्झनकणम एिं कणमणारमको कणमासँग सम्फङ्ञन्धत नबई 
त्मस्तो भन्रणरम, सयकणयी ङ्झनकणम एिं कणमणारम प्रभङ्टखको िछमङ्ञिक 
आचयणसँग सम्फङ्ञन्धत यहेछन ्बन ेसो को ङ्जिियण भणङ्झथल्रो ङ्झनकणमभण 
ऩठणउनङ्ट ऩनेछ।  

(५) उऩदपण (३) िण (४) फभोङ्ञजभ गङ्चयएको कणयफणहीको 
जणनकणयी सम्फङ्ञन्धत ऩऺरणई ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

(६) मस दपणभण अन्मर जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
सम्फङ्ञन्धत भन्रणरम, सयकणयी ङ्झनकणम एिं कणमणारमको कणभ 
कणयफणहीसँग असम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमको गङ्टनणसो प्रणप्त बएभण गङ्टनणसो ङ्छदन े
सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि ऩङ्जहचणन बएको यहेछ बन े ङ्झनजरणई सो जणनकणयी 
ङ्छदई ङ्जपतणा गने य ऩङ्जहचणन बएको यहेनछ बने सो ङ्जिियण सम्फङ्ञन्धत 
भन्रणरम, सयकणयी ङ्झनकणम एिं कणमणारमको आङ्झधकणङ्चयक भणध्मभ 
भणपा त सणिाजङ्झनक गङ्चयनेछ। 

(७) गङ्टनणसो व्मिस्थणऩन सम्फन्धी अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।  

३१. ङ्जिदेशङ्ञस्थत फछङ्कभण खणतण खोल्दण स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩने: (१) कङ्ट नछ ऩङ्झन 
ऩदणङ्झधकणयी िण प्रदेश सयकणयको सेिणभण कणमायत कभाचणयीरे 
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तोङ्जकएफभोङ्ञजभको अिस्थणभण फणहेक अन्म अिस्थणभण ङ्जिदेशङ्ञस्थत फछङ्कभण 
खणतण खोल्नङ्ट ऩदणा प्रदेश सयकणयको ऩूिा स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ।  

(२) ङ्जिदेशङ्ञस्थत फछङ्कभण खणतण खोल्नङ्ट ऩदणा प्रदेश सयकणयको ऩूिा 
स्िीकृङ्झत ङ्झरन ेसम्फन्धी कणमाङ्जिङ्झध तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

३२. अरुको अङ्झधकणयभण हस्तऺेऩ गना नहङ्टन:े (१) मस ऐन िण प्रचङ्झरत 
कणनून फभोङ्ञजभ कणमा सम्ऩणदन गदणा एक ऩदणङ्झधकणयीरे अको 
ऩदणङ्झधकणयीको अङ्झधकणय, ङ्ञजम्भेिणयी िण कताव्म उऩय हस्तऺेऩ गनङ्टा 
हङ्टँदछन।  

(२) उऩदपण (१) को प्रङ्झतकूर कणभ गने ऩदणङ्झधकणयीरणई 
प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ कणयफणही हङ्टन सक्नेछ।  

३३. सल्रणहकणय ङ्झनमङ्टङ्ञि गना सक्न:े (१) ङ्झनजणभती सेिणको ऩदफणट कणमा 
सम्ऩणदन हङ्टन नसक्न ेसम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमभण सेिण प्रणप्त गनङ्टाऩदणा ङ्जिशषेऻतण 
हणङ्झसर गयेको व्मङ्ञिरणई प्रदेश सयकणयरे ङ्जिषमगत सल्रणहकणयको 
रूऩभण ङ्झनमङ्टङ्ञि गना  सक्नेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टि हङ्टने सल्रणहकणयको संख्मण, 
ङ्झनजको मोग्मतण य ङ्झनमङ्टङ्ञिको कणमाङ्जिङ्झध तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टि हङ्टने सल्रणहकणयरे सम्ऩणदन 
गने कणभ, ङ्झनजको ऩदणिङ्झध तथण ङ्झनजको अङ्झधकणय, कताव्म य ङ्ञजम्भेिणयी 
तथण ङ्झनजरे ऩणउने ऩणङ्चयश्रङ्झभक तथण अन्म सङ्टङ्जिधण ङ्झनजरणई ङ्झनमङ्टङ्ञि 
गदणाकण फखत प्रदेश सयकणयरे स्िीकृत गयेको कणमा ऺेरगत शताहरूभण 
उल्रेख बएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(४) सल्रणहकणयरे सो हछङ्झसमतभण कणमा सम्ऩणदन गदणा ऩणरनण 
गनङ्टाऩने आचयण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

३४. प्रििण िण सूचनण अङ्झधकणयी तोक्नङ्ट ऩने: (१) प्रत्मेक भन्रणरम, सयकणयी 
ङ्झनकणम एिं कणमणारमरे आफ्नो भन्रणरम, सयकणयी ङ्झनकणम एिं 
कणमणारमको कणभ कणयफणहीको ङ्जिषमभण सयोकणयिणरणरणई सणिाजङ्झनक 
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रूऩभण जणनकणयी ङ्छदन भन्रणरमभण प्रििण य अन्म सयकणयी ङ्झनकणम एिं 
कणमणारमको कङ्ट नछ अङ्झधकणयीरणई प्रििण िण सूचनण अङ्झधकणयी तोक्नङ्ट 
ऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको प्रििण िण सूचनण 
अङ्झधकणयीको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

३५. स्थणनीम तहरे ऐन ऩणरनण गनङ्टाऩने: संङ्जिधणन िण प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ 
कणमा सम्ऩणदन गनङ्टाऩने स्थणनीम तह ङ्झनमभनकणयी ङ्झनकणम िण प्रदेश 
सयकणयको ऺेरणङ्झधकणय ङ्झबर ऩने ऩूणा िण आङं्ञशक स्िणङ्झभत्ि िण 
ङ्झनमन्रण बएको सणिाजङ्झनक संस्थणरे तथण त्मस्तो ङ्झनकणम िण संस्थणभण 
फहणर यहेकण ऩदणङ्झधकणयीरे आफ्नो कणमा सम्ऩणदन गदणा दपण ६, ७, 

१२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, 

२७ य २९ भण उल्रेख बएकण व्मिस्थणहरू आिश्मक हेयपेय सङ्जहत 
रणगू गनङ्टा गयणउनङ्ट ऩनेछ।  

३६. सूचनण प्रङ्जिङ्झधरणई व्मिहणयभण ल्मणउनङ्ट ऩने: (१) प्रत्मेक भन्रणरम, 

सयकणयी ङ्झनकणम एिं कणमणारमरे सूचनण प्रङ्जिङ्झधरणई व्मिहणयभण ल्मणउनङ्ट 
ऩनेछ।   

(२) सूचनण प्रङ्जिङ्झधरणई व्मिहणयभण ल्मणउनेसम्फन्धी अन्म कङ्ट यण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

३७. अनङ्टगभन तथण भूल्मणङ्कन सङ्झभङ्झत :  (१) सयकणयी सेिण य सङ्टङ्जिधणरणई 
प्रबणिकणयी फनणई प्रशणसन संमन्ररणई सेिण प्रदणमकको रूऩभण 
रूऩणन्तयण गना तथण प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ अङ्झधकणयप्रणप्त अङ्झधकणयीरे 
सम्ऩणदन गनङ्टाऩने कणभ कणयफणहीरणई प्रबणिकणयी तथण गङ्टणस्तयीम 
ढङ्गफणट सम्ऩणदन बए िण नबएको कङ्ट यणको अनङ्टगभन तथण भूल्मणङ्कन गना 
प्रभङ्टख सङ्ञचिको संमोजकत्िभण तोङ्जकएफभोङ्ञजभको एक प्रदेशस्तयीम 
अनङ्टगभन तथण भूल्मणङ्कन सङ्झभङ्झत गठन हङ्टनेछ।  
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(२) ङ्ञजल्रणस्तयभण अनङ्टगभन तथण भूल्मणङ्कन सङ्झभङ्झत 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ गठन गना सङ्जकनेछ। 

(३) प्रदेशस्तयीम अनङ्टगभन तथण भूल्मणङ्कन सङ्झभङ्झतरणई सहमोग 
गना प्रत्मेक भन्रणरमभण तोङ्जकएफभोङ्ञजभको भूल्मणङ्कन तथण अनङ्टगभन 
संमन्र यहनेछ।  

(४) प्रदेशस्तयीम अनङ्टगभन तथण भूल्मणङ्कन सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिणरम 
भङ्टख्मभन्री तथण भङ्ञन्रऩङ्चयषकोको कणमणारमभण यहनेछ।  

३८. सयकणयी कणमा पर्छ्यौट य सयकणयी कणमणारमको ङ्झनयीऺण: मस ऐन िण 
अन्म प्रचङ्झरत कणनूनभण उङ्ञल्रङ्ञखत व्मिस्थणकण अङ्झतङ्चयि सयकणयी कणमा 
पर्छ्यौट तथण ङ्झनयीऺण सम्फन्धी अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

३९. सङ्टङ्जिधण तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टन:े प्रचङ्झरत कणनूनभण व्मिस्थण बएको सङ्टङ्जिधणकण 
अङ्झतङ्चयि प्रभङ्टख सङ्ञचि,  सङ्ञचि िण कणमणारम प्रभङ्टखरे सो हछङ्झसमतभण 
उऩबोग गना ऩणउने सङ्टङ्जिधण तथण सो हछङ्झसमतरे कणमा सम्ऩणदन गयेफणऩत ्
ऩणउने अन्म सङ्टङ्जिधण प्रदेश सयकणयरे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

४०. िणङ्जषाक प्रङ्झतिेदन ऩेश गनङ्टाऩने: (१) भन्रणरम तथण प्रदेशस्तयकण सयकणयी 
ङ्झनकणमरे प्रत्मेक आङ्झथाक िषा सभणप्त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩङ्जहरो 
चौभणङ्झसकङ्झबर आपूरे सो आङ्झथाक िषाबङ्चय सञ् चणरन गयेको कणमाक्रभ, 

सम्ऩणदन गयेको कणभ य त्मस्तो कणभ तथण प्रगङ्झत य रणगत रगणमतकण 
अन्म आिश्मक कङ्ट यणहरू सभेत सभणिेश गयी िणङ्जषाक प्रङ्झतिेदन तमणय 
गयी तोङ्जकएको ङ्झनकणमभण ऩेश गनङ्टा ऩनेछ। त्मस्तो प्रङ्झतिेदन आपूबन्दण 
भणङ्झथल्रो ङ्झनकणमको स्िीकृङ्झत ङ्झरई आिश्मकतण अनङ्टसणय सणिाजङ्झनक 
रूऩभण प्रकणशन गना सभेत सङ्जकनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतिेदनभण रेङ्ञखएको कङ्ट यणको 
अङ्झतङ्चयि सम्फङ्ञन्धत भन्रणरम िण ङ्झनकणमरे त्मस्तो भन्रणरम िण ङ्झनकणम 
िण सो अन्तगातकण कणमणारमहरूभण सङ्टशणसन कणमभ गना गयेकण सङ्टधणय 
कणमाक्रभ य त्मसफणट प्रणप्त ऩङ्चयणणभको ङ्जिियण उल्रेख गनङ्टा ऩनेछ।  
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(३) भङ्टख्मभन्रीरे आिश्मक देखेभण उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको 
प्रङ्झतिेदनको आधणयभण प्रत्मेक िषा शणसकीम सङ्टधणय य सङ्टशणसन 
सम्फन्धभण बए गयेकण उल्रेखनीम प्रगङ्झत सम्फन्धी प्रङ्झतिेदन प्रदेश 
सबणसभऺ ऩेश गनेछ।  

४१. कणमा सम्ऩणदन सूचक: मस ऐन फभोङ्ञजभ कङ्ट नछ ऩदणङ्झधकणयीरे सम्ऩणदन 
गनङ्टाऩने कणभको कणमा सम्ऩणदन सूचक तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

४२. असर ङ्झनमतरे गयेको कणभको फचणउ: मस ऐन िण प्रचङ्झरत कणनून 
फभोङ्ञजभ कणमा सम्ऩणदन गने ऩदणङ्झधकणयीरे मस ऐन िण प्रचङ्झरत कणनून 
फभोङ्ञजभ आफ्नो कणमा सम्ऩणदन गदणा िण प्रशणसङ्झनक कणमा सञ् चणरन 
गदणा ङ्झनजरे असर ङ्झनमतरे गयेको कणभ कणयफणहीको ङ्जिषमरणई ङ्झरएय 
ङ्झनजउऩय कङ्ट नछ कणयफणही हङ्टने छछन।  

४३. ङ्झनमभ फनणउन े अङ्झधकणय: प्रदेश सयकणयरे मस ऐनको उद्दशे्म 
कणमणान्िमन गना आिश्मक ङ्झनमभहरू फनणउन सक्नेछ।  

४४. ङ्झनदेङ्ञशकण, कणमाङ्जिङ्झध िण ङ्छदग्दशान फनणउन सक्न:े प्रदेश सयकणयरे 
सयकणयी कणमणारमको कणभ कणयफणहीरणई प्रङ्जक्रमणगत ढङ्गफणट ङ्झछटो, 
छङ्चयतो य ङ्झभतव्ममी रूऩभण सञ् चणरन गना िण कणमा सम्ऩणदन गना 
आिश्मक ङ्झनदेङ्ञशकण, कणमाङ्जिङ्झध, ङ्छदग्दशान िण भणऩदण्ड फनणई रणगू गना 
सक्नेछ।  

४५. ऐन फभोङ्ञजभ हङ्टन:े मस ऐनभण रेङ्ञखए जङ्झत कङ्ट यणभण मसछ ऐन फभोङ्ञजभ य 
अरूभण प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 

 

 

 

 



60 
 

प्रदेश िणतणियण संयऺण ऐन, २०७७ 

प्रभणणीकयण य प्रकणशन ङ्झभङ्झत 

२०७७/०३/१८ 
सम्ित ्२०७७ सणरको ऐन नं. १ 

प्रदेशको िणतणियण संयऺण सम्फन्धभण व्मिस्थण गना फनकेो ऐन, २०७७ 
प्रस्तणिनण् स्िच्छ य स्िस्थ िणतणियणभण फणँच्न ऩणउन ेभौङ्झरक हकको संयऺण 
गना, िणतणियण य ङ्जिकणस फीच सन्तङ्टरन कणमभ गना, िणतणियणीम ह्रणसफणट 
हङ्टनसक्ने प्रङ्झतकूर असयरणई न्मूनीकयण गदै जरिणमङ्ट ऩङ्चयितानकण च ङ्टनौतीको 
सणभनण गना, िणतणियणीम प्रदूषणफणट जनस्िणस््मभण ऩना सक्ने असय न्मून गयी 
त्मस्तण असयफणट हङ्टन ेऺङ्झतको ऺङ्झतऩूङ्झता ऩणउने हक स्थणङ्जऩत गने सम्फन्धभण 
कणनूनी व्मिस्थण गना िणञ्छनीम बएकोरे,  

   कणणारी प्रदेश सबणरे मो ऐन फनणएको छ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-१ 
प्रणयङ्ञम्बक 

१. संङ्ञऺप्त नणभ य प्रणयम्ब् (१) मस ऐनको नणभ "प्रदेश िणतणियण संयऺण 
ऐन, २०७७" यहेको छ।  

(२)  मो ऐन तङ्टरुन्त प्रणयम्ब हङ्टनेछ।  
२. ऩङ्चयबणषण् ङ्जिषम िण प्रसङ्गरे अको अथा नरणगेभण मस ऐनभण,– 

(क)  “अनङ्टकूरन” बन् नणरे जरिणमङ्ट ऩङ्चयितानको सम्बणव्म असय 
य जोङ्ञखभको आकरन गयी थऩ हणङ्झन नोक्सणनी योकथणभ 
िण न्मूनीकयण गने कणमा सम्झनङ्ट ऩछा। 
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(ख) “उत्सजान” बन् नणरे कङ्ट नछ ङ्झनङ्ञित ऺेरफणट ङ्झनङ्ञित सभम 
अिङ्झधभण िणतणियणभण हङ्चयतगहृ ग्मणँस िण अन्म कङ्ट नछ 
ग्मणँस, धङ्टिणँ िण धङ्टरो ङ्झन्कणसन हङ्टने कणमा सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ग)  “कोष” बन् नणरे दपण ३१ फभोङ्ञजभको िणतणियण 
संयऺण कोष सम्झनङ्ट ऩछा। 

(घ) “जरिणमङ्ट ऩङ्चयितान” बन् नणरे रणभो सभमको अन्तयणरभण 
प्रणकृङ्झतक रूऩभण हङ्टने जरिणमङ्टको उतणयचढणिकण अरणिण 
प्रत्मऺ िण अप्रत्मऺ रूऩभण भणनिीम ङ्जक्रमणकरणऩरे 
िणमङ्टभण्डरको फनोटभण हङ्टने पेयफदरकण कणयण ऩृ् िीको 
जरिणमङ्टभण क्रभश् देखण ऩने ऩङ्चयितानरणई सम्झनङ्ट ऩछा।   

(ङ) “जोङ्ञखभऩूणा ऩदणथा” बन् नणरे जोङ्ञखभऩूणा ऩदणथाको 
सीभणऩणय ओसणय ऩसणय, ङ्झनमन्रण य ङ्जिसजानसम्फन्धी 
िणसेर भहणसङ्ञन्धभण सूचीकृत ऩदणथा तथण भणनि स्िणस््म 
य िणतणियणभण प्रङ्झतकूर असय ऩणने ङ्जिस्पोटक, 

ज्िरनशीर, ङ्ञचयस्थणमी तथण संऺणयक (कोयोङ्झसब) गङ्टण 
बएकण य ऩङ्टन् प्रमोग नगङ्चयएकण कच्चण ऩदणथाफणट 
प्रशोधन बई ऩङ्जहरो ऩटक प्रमोगभण आउन रणगेकण 
ऩदणथा सम्झनङ्ट ऩछा।  

(च) “तोङ्जकएको” िण “तोङ्जकएफभोङ्ञजभ” बन् नणरे मस 
ऐनअन्तगात फनकेो ङ्झनमभभण तोङ्जकएको िण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछा।  

(छ)  “नदीजन्म ऩदणथा” बन् नणरे नदी, खोरण, खोल्सी, खहये, 
फणढी ऩङ्जहयोरे फगणएय ल्मणई नदी, खोल्सण य खहयेको 
ङ्जकनणय तथण आसऩणसकण िन ऺेर िण सणिाजङ्झनक जग्गण 
िण नदी उकणस ऺेरभण ङ्झथङ्झग्रएको ढङ्टङ्गण, ग्रणबेर, फणरङ्टिण, 
ङ्झगटै ी, ब्कट, ङ्झभस्कट, गेग्रणन, भणटो सम्झनङ्ट ऩछा। 
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(ज) “ङ्झनदेशनणरम” बन् नणरे भन्रणरम अन्तगातको िणतणियण 
सम्फन्धी ङ्जिषम हेने ङ्झनदेशनणरम सम्झनङ्ट ऩछा।  

(झ) “ङ्झन्कणसन” बन् नणरे ध्िङ्झन, ग्मणँस िण पोहयभछरण पणल्न,े 

थङ्टऩणने िण ङ्झन्कणसन गने कणमा सम्झनङ्ट ऩछा।  
(ञ) “न्मूनीकयण” बन् नणरे भणनिीम ङ्जक्रमणकरणऩको कणयणफणट 

हङ्टने हङ्चयतगहृ ग्मणँसको उत्सजानरणई घटणउने िण योक्न े
कणमा सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ट) “प्रदूषण” बन् नणरे पोहोयभछरण, यसणमन, तणऩ, ध्िङ्झन, 

ङ्जि्ङ्टतीम, ङ्जि्ङ्टत-्च ङ्टम्फकीम तयङ्ग िण येङ्झडमोधभॉ 
ङ्जिङ्जकयणकण कणयण िणतणियणभण प्रत्मऺ िण अप्रत्मऺ 
रुऩरे ऩङ्चयितान गयी िणतणियणभण उल्रेखनीम ह्रणस 
ल्मणउन,े ऺङ्झत ऩङ्टयम्णउने िण िणतणियणको रणबदणमी िण 
उऩमोगी प्रमोजनभण हणङ्झन नोक्सणनी ऩङ्टयम्णउने कणमा 
सम्झनङ्ट ऩछा।  

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

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

(ढ)  “भन्रणरम” बन् नणरे प्रदेश सयकणयको िणतणियण 
सम्फन्धी ङ्जिषम हेने भन्रणरम सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ण) “प्रस्तणि” बन् नणरे ङ्जि्भणन िणतणियणीम अिस्थणभण 
प्रङ्झतकूर ऩङ्चयितान ल्मणउन सक्ने ङ्जकङ्झसभको ङ्जिकणस 
कणमा, औ्ोङ्झगक प्रङ्झतष्ठणन, बौङ्झतक ङ्जक्रमणकरणऩ िण ब-ू

उऩमोगको ऩङ्चयितान गने कङ्ट नछ मोजनण, आमोजनण िण 
कणमाक्रभ सञ्चणरन गने सम्फन्धभण तमणय गङ्चयएको 
प्रस्तणि सम्झनङ्ट ऩछा।  
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(त) “प्रस्तणिक” बन् नणरे प्रस्तणि स्िीकृङ्झतकण रणङ्झग ङ्झनिेदन 
ङ्छदने िण प्रस्तणि कणमणान्िमन गना स्िीकृङ्झतप्रणप्त व्मङ्ञि िण 
सयकणयी, अधासयकणयी िण गछयसयकणयी ङ्झनकणम िण संस्थण 
सम्झनङ्ट ऩछा।  

(थ) “प्रणयङ्ञम्बक िणतणियणीम ऩयीऺण” बन् नणरे कङ्ट नछ प्रस्तणिको 
कणमणान्िमन गदणा सो प्रस्तणिरे िणतणियणभण उल्रेखनीम 
प्रङ्झतकूर प्रबणि ऩणने िण नऩणने सम्फन्धभण मङ्जकन गनङ्टाको 
सणथछ त्मस्तो प्रङ्झतकूर प्रबणिरणई कङ्ट नछ उऩणमद्वणयण 
ङ्झनयणकयण िण न्मूनीकयण गनाकण रणङ्झग अिरम्फन गङ्चयन े
उऩणमको सम्फन्धभण ङ्जिश्लषेणणत्भक रूऩभण गङ्चयने अध्ममन 
तथण भूल्मणङ्कन सम्झनङ्ट ऩछा।  

(द) “पोहयभछरण” बन् नणरे िणतणियणभण ह्रणस आउने गयी 
ङ्झन्कणसन गङ्चयएको तयर, ठोस, ग्मणँस, रेदो, धङ्टिणँ, धङ्टरो, 
ङ्जिङ्जकयणमङ्टि तत्त्ि िण ऩदणथा िण त्मस्तछ प्रकणयकण अन्म 
िस्तङ्ट सम्झनङ्ट ऩछा।   

(ध) “िणतणियण” बन् नणरे प्रणकृङ्झतक, सणंस्कृङ्झतक य सणभणङ्ञजक 
प्रणणरी, आङ्झथाक तथण भणनिीम ङ्जक्रमणकरणऩ, ङ्जमनकण 
अिमिहरू तथण ती अिमिहरूको फीचको अन्तयङ्जक्रमण 
तथण अन्तयसम्फन्ध सम्झनङ्ट ऩछा।  

(न) “िणतणियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन” बन् नणरे संङ्ञऺप्त 
िणतणियणीम अध्ममन, प्रणयङ्ञम्बक िणतणियणीम ऩयीऺण िण 
िणतणियणीम प्रबणि भूल्मणङ्कन सम्फन्धभण तमणय गङ्चयएको 
प्रङ्झतिेदन सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ऩ) “िणतणियणीम प्रबणि भूल्मणङ्कन” बन् नणरे कङ्ट नछ प्रस्तणिको 
कणमणान्िमन गदणा सो प्रस्तणिरे सणभणङ्ञजक, आङ्झथाक, 

बौङ्झतक, सणँस्कृङ्झतक, िणतणियणीम ऺेरभण उल्रेखनीम 
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प्रङ्झतकूर प्रबणि ऩणने िण नऩणने सम्फन्धभण मङ्जकन गनङ्टाको 
सणथछ त्मस्तो प्रङ्झतकूर प्रबणिरणई कङ्ट नछ उऩणमद्वणयण 
ङ्झनयणकयण िण न्मूनीकयण गना य अनङ्टकूर प्रबणिरणई 
फढणिण ङ्छदनकण रणङ्झग अिरम्फन गङ्चयन े उऩणमको 
सम्फन्धभण ङ्जिस्ततृ रूऩभण गङ्चयने अध्ममन तथण भूल्मणङ्कन 
सम्झनङ्ट ऩछा। 

(प) “सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणम” बन् नणरे िणतणियणीम अध्ममन 
प्रङ्झतिेदन सम्फन्धभण कणयफणही य ङ्झनणाम गने दपण ३ को 
उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको ङ्झनकणम सम्झनङ्ट ऩछा।  

(फ) “सम्ऩदण” बन् नणरे प्रणकृङ्झतक, सणँस्कृङ्झतक, ऐङ्झतहणङ्झसक, 

ऩङ्टयणतणङ्ञत्िक, िछऻणङ्झनक, आध्मणङ्ञत्भक, सौन्दमाऩयक िण 
सणभणङ्ञजक दृङ्जष्टकोणफणट भणनिजणङ्झतकण रणङ्झग भहत्त्िऩूणा 
भणङ्झनने िणतणियणसँग सम्फङ्ञन्धत कङ्ट नछ िस्तङ्ट, स्थर, संयचनण, 
िनस्ऩङ्झत तथण जीिजन्तङ्ट सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ब) “संङ्ञऺप्त िणतणियणीम अध्ममन” बन् नणरे कङ्ट नछ प्रस्तणिको 
कणमणान्िमन गदणा त्मसफणट िणतणियणभण ऩने प्रङ्झतकूर 
प्रबणि ङ्झनयणकयण िण न्मूनीकयण गनाको रणङ्झग अिरम्फन 
गङ्चयने उऩणमको सम्फन्धभण संङ्ञऺप्त रूऩभण गङ्चयने अध्ममन 
सम्झनङ्ट ऩछा।   

(भ) "स्थणनीम तह" बन् नणरे गणउँऩणङ्झरकण िण नगयऩणङ्झरकण 
सम्झनङ्ट ऩछा। 
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ऩङ्चयच्छेद-२ 

िणतणियणीम अध्ममन सम्फन्धी व्मिस्थण 
 

३. िणतणियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन तमणय गनङ्टाऩने् (१) प्रस्तणिकरे 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभको प्रस्तणिको तोङ्जकएफभोङ्ञजभ िणतणियणीम अध्ममन 
प्रङ्झतिेदन तमणय गनङ्टाऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ तमणय गङ्चयएको िणतणियणीम अध्ममन 
प्रङ्झतिेदन स्िीकृङ्झतको रणङ्झग तोङ्जकएफभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमण ऩूयण गयी देहणमको 
ङ्झनकणम सभऺ ऩेश गनङ्टा ऩनेछ्- 

(क)  प्रदेश सयकणयकण प्रणथङ्झभकतण प्रणप्त ङ्जिकणस आमोजनण, 
रगणनी फोडाफणट स्िीकृङ्झत बई प्रदेशङ्झबर कणमणान्िमन 
गङ्चयने आमोजनण, प्रदेश गौयिकण आमोजनण, औ्ोङ्झगक 
प्रङ्झतष्ठणन, प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ प्रदेशको अङ्झधकणय 
ऺेरङ्झबर ऩने ङ्जिषमसँग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिकणस ङ्झनभणाण 
सम्फन्धी कणमा िण आमोजनण, एक बन्दण फढी स्थणनीम 
तहभण ङ्झनभणाण कणमा गनङ्टा ऩने आमोजनण िण प्रदेश 
सयकणयरे तोकेको कङ्ट नछ आमोजनण सम्फन्धी प्रस्तणिको 
संङ्ञऺप्त िणतणियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन िण प्रणयङ्ञम्बक 
िणतणियणीम ऩयीऺण बए तोङ्जकएको ङ्झनकणमसभऺ य 
िणतणियणीम प्रबणि भूल्मणङ्कन बए भन्रणरमसभऺ,  

(ख) स्थणनीम तहको अङ्झधकणय ऺेरङ्झबर ऩने ङ्जिषमसँग 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जिकणस ङ्झनभणाण सम्फन्धी कणमा िण आमोजनण 
सम्फन्धी प्रस्तणिको हकभण संङ्ञऺप्त िणतणियणीम अध्ममन 
प्रङ्झतिेदन िण प्रणयङ्ञम्बक िणतणियणीम ऩयीऺण बए 
सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम कणनूनरे तोकेको ङ्झनकणमसभऺ य 
िणतणियणीम प्रबणि भूल्मणङ्कन बए भन्रणरम सभऺ।  
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  तय िनऺेर प्रमोग गनङ्टा ऩने प्रस्तणि स्िीकृत 
गनङ्टाअङ्ञघ सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तहरे भन्रणरमको सहभङ्झत 
ङ्झरनङ्टऩनेछ।  

(३) मस दपणभण अन्मर जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
प्रणचीन स्भणयक सम्फन्धी कणनून फभोङ्ञजभ प्रणचीन स्भणयक भणङ्झनन े
सम्ऩदणको सोही रूऩभण ऩङ्टनङ्झनाभणाण गदणा िणतणियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन 
आिश्मक ऩने छछन।  

(४) प्रस्तणिकरे िणतणियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन तमणय गदणा 
प्रस्तणिकण फणयेभण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ सणिाजङ्झनक सङ्टनङ्टिणइ गनङ्टाऩनेछ।  

(५) िणतणियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन ऩेश गनेसम्फन्धी अन्म 
व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनछे।  

४. ङ्जिकल्ऩको ङ्जिस्ततृ ङ्जिश् रेषण गनङ्टाऩने् (१) प्रस्तणिकरे दपण ३ फभोङ्ञजभको 
िणतणियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन तमणय गदणा िणतणियणभण ऩना सक्न े
प्रङ्झतकूर प्रबणि य त्मसको न्मूनीकयणकण रणङ्झग अऩनणउन सङ्जकने ङ्जिङ्झबन् न 
ङ्जिकल्ऩहरूको ङ्जिश् रेषण गयी त्मस्तण ङ्जिकल्ऩहरूभध्मे प्रस्तणि कणमणान्िमन 
गना उऩमङ्टि हङ्टने ङ्जिकल्ऩ य सो ङ्जिकल्ऩ कणमणान्िमन गना सङ्जकने आधणय 
य कणयणसङ्जहत ङ्झसपणङ्चयस गनङ्टाऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको उऩमङ्टि ङ्जिकल्ऩको कणमणान्िमन 
गदणा िणतणियणभण ऩना सक्ने तत्कणरीन, भध्मकणरीन एिं दीघाकणरीन 
प्रङ्झतकूर प्रबणि य त्मसको न्मूनीकयणकण रणङ्झग अिरम्फन गनङ्टाऩने ङ्जिङ्झध 
तथण प्रङ्जक्रमणसभेत उल्रेख गनङ्टाऩनेछ।  

५. ऺरे ङ्झनधणायण तथण कणमासूची् (१) मस ऐनफभोङ्ञजभ कङ्ट नछ प्रस्तणिको 
िणतणियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन तमणय गनङ्टाऩूिा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे त्मस्तो 
प्रस्तणिको संङ्ञऺप्त िणतणियणीम अध्ममन य प्रणयङ्ञम्बक िणतणियणीम 
ऩयीऺणको हकभण कणमासूची य िणतणियणीम प्रबणि भूल्मणङ्कनको हकभण 
ऺेर ङ्झनधणायण य कणमासूची स्िीकृत गनङ्टाऩनेछ।  



67 
 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कणमासूचीको हकभण ऩेश बएको 
ङ्झभङ्झतरे फढीभण सणत ङ्छदनङ्झबर य ऺेर ङ्झनधणायण सङ्जहतको कणमासूची बएभण 
फढीभण ऩन्र ङ्छदनङ्झबर स्िीकृत िण अस्िीकृत बएको जणनकणयी ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कणमासूची य ऺेर ङ्झनधणायण 
गनेसम्फन्धी अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

६. भणऩदण्ड एिं गङ्टणस्तय कणमभ गनङ्टाऩने् (१) प्रस्तणिकरे मस ऐनफभोङ्ञजभ 
िणतणियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन तमणय गदणा नेऩणर सयकणयरे तोकेको िण 
प्रदेश सयकणयरे ङ्झनधणायण गयेको भणऩदण्ड एिं गङ्टणस्तय कणमभ हङ्टने गयी 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभको ढणँचणभण तमणय गनङ्टाऩनेछ । 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको भणऩदण्ड िण गङ्टणस्तय ङ्जिऩयीत िण 
त्मस्तो भणऩदण्ड ऩणरनण नगयी प्रङ्झतिेदन ऩेश बएभण त्मस्तो प्रङ्झतिेदन 
तमणय गने ऩयणभशादणतणरे फढीभण ऩणँच िषासम्भ िणतणियणीम अध्ममन 
प्रङ्झतिेदन तमणय गना ऩणउने छछन।  

तय मस दपणफभोङ्ञजभ ङ्झनणाम गनङ्टाऩूिा सम्फङ्ञन्धत ऩयणभशादणतणरणई 
सपणइ ऩेश गने भौकण ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

७. िणतणियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन स्िीकृत गने् (१) दपण ३ फभोङ्ञजभ कङ्ट नछ 
प्रस्तणि कणमणान्िमन गने सन्दबाभण तमणय गङ्चयएको िणतणियणीम अध्ममन 
प्रङ्झतिेदन प्रणप्त बएभण सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे सो उऩय आपैँ रे िण आिश्मक 
बएभण आफ्नो प्रङ्झतङ्झनङ्झध, प्रस्तणिकको प्रङ्झतङ्झनङ्झध य आिश्मकतणअनङ्टसणय 
ङ्जिषमङ्जिऻसभेत यहेको सङ्झभङ्झतको यणम सङ्टझणि ङ्झरई जणँचफङ्टझ गनङ्टाऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रणप्त िणतणियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन 
जणँचफङ्टझ गदणा त्मस्तो प्रस्तणिको सम्फन्धभण थऩ िणतणियणीम अध्ममन 
गनङ्टाऩने देङ्ञखएभण सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे प्रस्तणिकरणई संङ्ञऺप्त िणतणियणीम 
अध्ममनको हकभण प्रणयङ्ञम्बक िणतणियणीम ऩयीऺण य प्रणयङ्ञम्बक 
िणतणियणीम ऩयीऺणको हकभण िणतणियणीम प्रबणि भूल्मणङ्कन गना गयणउन 
आदेश ङ्छदनङ्टऩनेछ।  
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(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ ङ्छदएको आदेशफभोङ्ञजभ प्रस्तणिकरे 
थऩ अध्ममन गयी सोको प्रङ्झतिेदन सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमभण ऩेश गनङ्टाऩनेछ।  

(४) उऩदपण (१) िण उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ प्रणप्त अध्ममन 
प्रङ्झतिेदन जणँचफङ्टझ गदणा त्मस्तो प्रस्तणि कणमणान्िमनफणट िणतणियणभण 
उल्रेखनीम प्रङ्झतकूर प्रबणि ऩने नदेङ्ञखएभण सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे 
आिश्मकतण अनङ्टसणय प्रस्तणिकरे ऩणरनण गनङ्टाऩने शता तोकी त्मस्तो 
िणतणियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन स्िीकृत गनेछ।  

(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ संङ्ञऺप्त िणतणियणीम अध्ममन 
प्रङ्झतिेदनको हकभण ऩेश बएको ङ्झभङ्झतरे सणत ङ्छदनङ्झबर, प्रणयङ्ञम्बक 
िणतणियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदनको हकभण ऩन्र ङ्छदनङ्झबर य िणतणियणीम 
प्रबणि भूल्मणङ्कनको हकभण तीस ङ्छदनङ्झबर ङ्झनणाम गनङ्टाऩनेछ।  

(६) मस दपणभण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन प्रदेशको 
ङ्झसभणनणङ्झबर ऩने तय संघको अङ्झधकणय ऺेरभण ऩयेकण ङ्जिषमसँग सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जिकणस ङ्झनभणाण सम्फन्धी कणमा िण आमोजनण सम्फन्धी ङ्झनणाम प्रचङ्झरत 
संघीम िणतणियण संयऺण ऐनफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(७) िणतणियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन स्िीकृङ्झत सम्फन्धी अन्म 
व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

८. प्रस्तणि कणमणान्िमन गना नहङ्टने्  कसछरे ऩङ्झन मस ऐनफभोङ्ञजभ िणतणियणीम 
अध्ममन प्रङ्झतिेदन स्िीकृत नगयणई कङ्ट नछ ऩङ्झन प्रस्तणि कणमणान्िमन गना िण 
गयणउन हङ्टँदछन।  

९. यणनीङ्झतक िणतणियणीम ङ्जिश्लषेण् (१) प्रदेश सयकणयरे प्रदेश यणजऩरभण 
सूचनण प्रकणशन गयी तोकेकण नीङ्झत, कणमाक्रभ िण प्रदेश भहत्त्िको 
आमोजनण कणमणान्िमन गनङ्टाअङ्ञघ त्मस्तो नीङ्झत, कणमाक्रभ िण आमोजनणको 
सम्फन्धभण यणनीङ्झतक िणतणियणीम ङ्जिश् रेषण गनङ्टाऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको यणनीङ्झतक िणतणियणीम 
ङ्जिश् रेषणसम्फन्धी अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  
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१०. िणतणियणीम व्मिस्थणऩन मोजनण् (१) प्रस्तणिकरे प्रस्तणि कणमणान्िमन 
गनङ्टाअङ्ञघ िणतणियणीम व्मिस्थणऩन मोजनण तमणय गनङ्टाऩनेछ। त्मस्तो 
मोजनण तमणय गदणा िणतणियणीम प्रङ्झतकूर प्रबणि न्मूनीकयणकण 
उऩणमहरूभध्मे कङ्ट न कङ्ट न उऩणमहरू आमोजनण ङ्झनभणाणको क्रभभण य कङ्ट न 
कङ्ट न उऩणमहरू आमोजनण सम्ऩङ्ङ बएऩङ्झछ िण आमोजनण कणमणान्िमनको 
क्रभभण अिरम्फन गने हो सोसभेत उल्रेख गनङ्टाऩनेछ। िणतणियणीम 
व्मिस्थणऩन मोजनण कणमणान्िमनको प्रगङ्झत प्रत्मेक छ भङ्जहनणभण सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकणमसभऺ ऩेश गनङ्टाऩनेछ।  

(२) प्रस्तणिकरे उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ िणतणियणीम व्मिस्थणऩन 
मोजनणभण उल्रेख गयेकण िणतणियणीम प्रङ्झतकूर प्रबणि न्मूनीकयणकण 
उऩणमहरू प्रबणिकणयी बएको नदेङ्ञखएभण सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे अन्म 
प्रबणिकणयी उऩणम अिरम्फन गना आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नछे य 
त्मसयी ङ्छदएको ङ्झनदेशन कणमणान्िमन गदणा रणग्ने खचा सम्फङ्ञन्धत 
प्रस्तणिकरे फेहोनङ्टाऩनेछ। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको िणतणियणीम व्मिस्थणऩन मोजनणको 
प्रबणि न्मूनीकयण कणमाक्रभ कणमणान्िमन गदणा प्रङ्झतकूर प्रबणिको 
जोङ्ञखभभण यहेकण स्थणनीम सभङ्टदणमभणपा त ् कणमाक्रभ सञ्चणरन गना 
प्रणथङ्झभकतण ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

११. ऩूयक िणतणियणीम प्रबणि भूल्मणङ्कन गनङ्टाऩने् (१) दपण ७ फभोङ्ञजभ 
िणतणियणीम प्रबणि भूल्मणङ्कन प्रङ्झतिेदन स्िीकृत बएको कङ्ट नछ आमोजनणको 
ङ्झडजणइन िण स्िरूऩभण केही ऩङ्चयभणजान गनङ्टा ऩयेभण, संयचनण स्थणनणन्तयण 
िण पेयफदर गनङ्टा ऩयेभण, िनऺेर थऩ गनङ्टा ऩयेभण िण आमोजनणको ऺभतण 
िृङ्जद्ध गनङ्टा ऩयेभण त्मस्तो कणमा गदणा िणतणियणभण प्रङ्झतकूर प्रबणि ऩने िण 
नऩने, त्मस्तो प्रबणिरणई कङ्ट नछ उऩणमद्वणयण ङ्झनयणकयण िण न्मूनीकयण गना 
सङ्जकन े िण नसङ्जकन े मङ्जकन गना प्रस्तणिकरे ऩूयक िणतणियणीम प्रबणि 
भूल्मणङ्कन गनङ्टाऩनेछ।  
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(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ िनऺेर थऩ गनङ्टा ऩयेभण भन्रणरमरे 
जणँचफङ्टझ गयी स्िीकृत िणतणियणीम प्रबणि भूल्मणङ्कन प्रङ्झतिेदनभण 
उङ्ञल्रङ्ञखत कङ्ट र िनऺेरको  िण कङ्ट र रुख ङ्जिरुिणको संख्मणको दश 
प्रङ्झतशत बन्दण कभ ऺेर थऩ गनङ्टाऩने य त्मसरे िणतणियणभण उल्रेख्म 
प्रङ्झतकूर असय नऩने देङ्ञखएभण ऩूयक िणतणियणीम प्रबणि भूल्मणङ्कन 
गङ्चययहनङ्टऩने छछन।  

१२. िणतणियणीम ऩयीऺण गने् (१) भन्रणरम िण तोङ्जकएको ङ्झनकणमरे मस 
ऐनफभोङ्ञजभ िणतणियणीम प्रबणि भूल्मणङ्कन गनङ्टाऩने प्रस्तणिको कणमणान्िमन 
सङ्टरु गयी सेिण िण िस्तङ्ट उत्ऩणदन िण ङ्जितयण सङ्टरु गयेको दङ्टई िषा ब ङ्टिणन 
बएको ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहनणङ्झबर त्मस्तो प्रस्तणिको कणमणान्िमनफणट 
िणतणियणभण ऩयेको प्रङ्झतकूर प्रबणिरणई कभ गना अऩनणएको उऩणम तथण 
त्मस्तो उऩणमको प्रबणिकणङ्चयतण य न्मूनीकयण हङ्टन नसकेको िण आकंरन 
नछ नबएको प्रङ्झतकूर प्रबणि उत्ऩङ्ङ बएकोभण सोसभेत ङ्जिश् रेषण गयी 
िणतणियणीम ऩयीऺण प्रङ्झतिेदन अ्णिङ्झधक रूऩभण यणख्नङ्टऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको िणतणियणीम ऩयीऺण प्रङ्झतिेदन 
सम्फन्धभण सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमसँग सभन्िम गयी भन्रणरम िण तोङ्जकएको 
ङ्झनकणमरे आिश्मक अध्ममन गयी िणतणियणभण ऩने प्रङ्झतकूर प्रबणिरणई 
न्मूनीकयण गना अऩनणइने उऩणम प्रमणप्त बएको नदेखेभण त्मस्तो प्रङ्झतकूर 
प्रबणि ङ्झनयणकयण िण न्मूनीकयण गना प्रस्तणिकरणई उऩमङ्टि आदेश ङ्छदन  
सक्नेछ।  

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ भन्रणरम िण तोङ्जकएको ङ्झनकणमरे 
ङ्छदएको आदेश कणमणान्िमन गनङ्टा प्रस्तणिकको कताव्म हङ्टनछे।  

१३. योक रगणउन सक्ने्  (१) मस ऐनफभोङ्ञजभ िणतणियणीम अध्ममन 
प्रङ्झतिेदन स्िीकृत नगयणई िण स्िीकृत िणतणियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन 
बन्दण ङ्जिऩयीत आमोजनण कणमणान्िमन गयेभण सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे त्मस्तो 
आमोजनण कणमणान्िमन गना तत्कणर योक रगणउन सक्नेछ।  
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(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ योक रगणइएको कणयणफणट 
प्रस्तणिकरणई कङ्ट नछ ऺङ्झत ऩङ्टग्न गएभण प्रस्तणिकरे सोफणऩत ऺङ्झतऩूङ्झताको 
दणफी गना ऩणउन ेछछन।  

(३) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
प्रस्तणिकरे िणतणियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन स्िीकृत गयणएभण िण स्िीकृत 
िणतणियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदनफभोङ्ञजभ कणमणान्िमनभण सङ्टधणय गयेभण 
मसयी रगणएको योक सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे पङ्ट कङ्ट िण गना सक्नेछ।  

१४. प्रदेश सयकणयरे िणतणियणीम अध्ममन गना सक्ने्  (१) प्रदेश सयकणयरे 
कङ्ट नछ ऺेर िण स्थणनको नक्सणङ्कन गयी सो ऺेरको िणतणियणीम अध्ममन 
गना िण गयणउन सक्नछे।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको अध्ममनफणट प्रणप्त ङ्जिियणको 
आधणयभण सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे त्मस्तो ऺेरभण बङ्जि्मभण सञ्चणरन गना 
सङ्जकन ेङ्जिकणस ङ्झनभणाणकण कणमा िण आमोजनण य त्मस्तो ऺेरभण सञ्चणरन 
गना उऩमङ्टि नहङ्टने कणमा सम्फन्धी ङ्जिियण तमणय गनङ्टाऩनेछ।  

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको अध्ममनफणट प्रणप्त ङ्जिियण तथण 
उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको ङ्जिियणको सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे अङ्झबरेख 
यणख्नङ्टऩनेछ।  

(४) उऩदपण (१), (२) य (३) फभोङ्ञजभको ङ्जिियण सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकणमरे सणिाजङ्झनक गनङ्टाऩनेछ य कङ्ट नछ ऩङ्झन प्रस्तणि ऩेश िण कणमणान्िमन 
गदणा सम्फङ्ञन्धत प्रस्तणिक, ङ्झनकणम तथण सयोकणयिणरण ऩऺरे सो अनङ्टरूऩ 
कणमा गनङ्टाऩनेछ।  

(५) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ ङ्झसपणङ्चयस बएकण ङ्जिकणस ङ्झनभणाणकण 
आमोजनणहरू सञ्चणरन गनङ्टा ऩदणा िणतणियणभण उल्रेख्म प्रबणि ऩने 
नदेङ्ञखए ऩङ्टन् िणतणियण अध्ममन गङ्चययहनङ्ट ऩने छछन।  
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ऩङ्चयच्छेद-३ 
प्रदूषण योकथणभ तथण ङ्झनमन्रणसम्फन्धी व्मिस्थण 

 

१५. प्रदूषण गना नहङ्टने्  कसछरे ऩङ्झन िणतणियणभण प्रङ्झतकूर प्रबणि ऩणने गयी िण 
जनजीिन य जनस्िणस््मकण रणङ्झग खतयण हङ्टन सक्ने ङ्जकङ्झसभरे बङू्झभ, जर, 

िणमङ्ट, ध्िङ्झन, पोहयभछरण िण अन्म कङ्ट नछ ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको प्रदूषण शृ्रजनण गना 
िण गयणउन हङ्टदँछन।  

१६. प्रदूषण योकथणभ तथण ङ्झनमन्रण् (१) प्रदेश सयकणयरे प्रदेश यणजऩरभण 
सूचनण प्रकणशन गयी कङ्ट नछ स्थणन, औ्ोङ्झगक प्रङ्झतष्ठणन, व्मङ्ञि िण 
व्मिसणमकण सिणयी सणधन, मन्र, उऩकयण, भणरिस्तङ्ट िण कङ्ट नछ 
ङ्जक्रमणकरणऩफणट हङ्टने जोङ्ञखभऩूणा ऩदणथा ङ्झन्कणसन िण उत्सजानफणट सहय, 
गणउँ, फस्ती, ऩमाटक ऩदभणगा, नदी िण खोरण, सणिाजङ्झनक स्थर, ऩिातणयोहण 
ऺेरभण बएको िण हङ्टनसक्ने िणतणियणीम प्रदूषण य मसफणट हङ्टने िण हङ्टन 
सक्ने असय न्मूनीकयण, ङ्झनयणकयण िण योकथणभ गनाको रणङ्झग आिश्मक 
भणऩदण्ड ङ्झनधणायण गयी सिासणधणयणभण जणनकणयी गयणउन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ जणयी गयेको सूचनण य ङ्झनधणाङ्चयत 
भणऩदण्ड ङ्जिऩयीत कङ्ट नछ कणमा गना गयणउन हङ्टँदछन। भणऩदण्ड ङ्जिऩयीत कणमा 
गयी िणतणियणभण प्रङ्झतकूर प्रबणि ऩणयेको ऩणइएभण सम्फद्ध व्मङ्ञि, सभूह 
िण संस्थणरणई प्रदूषण न्मूनीकयण िण ङ्झनयणकयणकण उऩणम अिरम्फन गना 
ङ्झनदेशन ङ्छदन, आिश्मक शता तोक्न िण िणतणियणभण प्रङ्झतकूर असय ऩणने 
कङ्ट नछ कणमा गना नऩणउने गयी भन्रणरम िण सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे योक 
रगणउन सक्नेछ । 

 (३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनधणाङ्चयत भणऩदण्ड ऩणरनण बए 
नबएको सम्फन्धभण भन्रणरम िण ङ्झनदेशनणरम िण तोङ्जकएको ङ्झनकणमरे 
अनङ्टगभन, भूल्मणङ्कन गयी सम्फङ्ञन्धतरणई ऩषृ्ठऩोषण गनङ्टाऩनेछ। 
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 (४) प्रदूषण ङ्झनमन्रणसम्फन्धी अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

१७. प्रणङ्जष्टकजन्म ऩदणथा प्रमोगभण ङ्झनमन्रण् (१) प्रणङ्जष्टकजन्म ऩदणथाफणट हङ्टन े
प्रदूषण ङ्झनमन्रण गना प्रदेश सयकणयरे प्रणङ्जष्टक प्रमोगको भणऩदण्ड तोकी 
ङ्झनधणाङ्चयत भणऩदण्ड ङ्जिऩयीतकण प्रणङ्जष्टकजन्म ऩदणथाको प्रदेशङ्झबर 
ओसणयऩसणय, उत्ऩणदन, प्रमोग य पोहयभछरण ङ्झन्कणसन गना योक रगणउन 
सक्नेछ।  

(२)  उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ योक रगणउन प्रदेश यणजऩरभण 
सूचनण प्रकणशन गनङ्टा ऩनेछ।  

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको आदेश उल्रङ्घन गने व्मङ्ञि िण 
संस्थणरणइ तोङ्जकएको ङ्झनकणमरे कसङ्टयको भणरण हेयी देहणमफभोङ्ञजभको 
जङ्चयिणनण गना सक्नछे्- 

(क) भणऩदण्ड ङ्जिऩयीतकण प्रणङ्जष्टकजन्म ऩदणथाको प्रमोग गयेभण 
एक हजणयदेङ्ञख दश हजणय रुऩछमणँसम्भ,  

(ख) प्रणङ्जष्टकजन्म ऩदणथाको प्रदेशङ्झबर उत्ऩणदन, ओसणयऩसणय 
य पोहयभछरण ङ्झन्कणसन गयेभण दश हजणय रुऩछमणँदेङ्ञख 
एक रणख रुऩछमणँसम्भ। 

१८. जोङ्ञखभऩूणा ऩदणथाको व्मिस्थणऩन् (१) प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ जोङ्ञखभऩूणा 
ऩदणथाको उत्ऩणदन, आमणत तथण ङ्झनमणात गने अनङ्टभङ्झत प्रणप्त कङ्ट नछ व्मङ्ञि िण 
संस्थणरे प्रदेशङ्झबर उत्ऩणदन, आमणत तथण ङ्झनमणात गदणा भन्रणरमफणट 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभको अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ। 

(२) जोङ्ञखभऩूणा ऩदणथाको व्मिस्थणऩन गने दणङ्जमत्त्ि त्मस्तो 
जोङ्ञखभऩूणा ऩदणथा उत्ऩणदन गने व्मङ्ञि िण संस्थणको हङ्टनछे। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ जोङ्ञखभऩूणा ऩदणथा व्मिस्थणऩन गदणा 
सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि िण संस्थणरे आफ्नछ खचाभण गनङ्टाऩनेछ। 
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(४) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको जोङ्ञखभऩूणा ऩदणथाको सङ्करन, 

बण्डणयण, प्रशोधन, ङ्झफक्री ङ्जितयण, ङ्जिसजान िण ओसणयऩसणय गदणा सम्फङ्ञन्धत 
संस्थण िण व्मङ्ञिरे जनस्िणस््म य िणतणियणभण प्रङ्झतकूर असय नऩने गयी 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ व्मिस्थणऩन गनङ्टाऩनेछ। 

१९. प्रमोगशणरण स्थणऩनण गना सक्ने्  (१) िणतणियण संयऺण तथण प्रदूषण 
ङ्झनमन्रण सम्फन्धी जणँच िण ऩयीऺण गना भन्रणरमरे आिश्मकतण 
अनङ्टसणय प्रमोगशणरण स्थणऩनण गना िण सञ्चणरनभण यहेको कङ्ट नछ 
प्रमोगशणरणरणई िणतणियण संयऺण तथण प्रदूषण ङ्झनमन्रण सम्फन्धी जणचँ 
िण ऩयीऺण गने गयी तोक्न    सक्नेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ स्थणऩनण बएको प्रमोगशणरणको 
सञ्चणरन तथण व्मिस्थणऩन सम्फन्धी व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

२०. ऩयीऺणकण नभूनण सङ्करन सम्फन्धभण् (१) सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे कङ्ट नछ 
उ्ोग, करकणयखणनण, मन्र, सिणयी सणधन जस्तण मणङ्ञन्रक उऩकयणफणट 
ङ्झन्कणसन िण उत्सङ्ञजात ऩदणथा िण पोहयभछरणको प्रदूषण अिस्थणको 
अध्ममन, जणँच, ऩयीऺण िण ङ्जिश् रेषण गना चणहेभण सम्फङ्ञन्धत धनी िण 
सम्फद्ध व्मङ्ञिरे त्मस्तो उ्ोग, करकणयखणनण, मन्र, सिणयी सणधन जस्तण 
मणङ्ञन्रक उऩकयणफणट ङ्झन्कणङ्झसत िण उत्सजान बएको ऩदणथा िण 
पोहयभछरणको नभूनण सङ्करन गना ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ नभूनण संकरन, सोको अध्ममन, जणँच, 

ऩयीऺण िण ङ्जिश् रेषण सम्फन्धी अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।   

२१. िणतणियण ङ्झनयीऺक् (१) िणतणियण संयऺण सम्फन्धी भणऩदण्डको 
ऩङ्चयऩणरनण बए नबएको, दपण ७ य दपण ३ को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभ 
स्िीकृत िणतणियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन अनङ्टसणय गनङ्टाऩने कणभहरू 
प्रबणिकणयी रूऩरे बए नबएको िण प्रदूषण योकथणभ, ङ्झनमन्रण िण 
ङ्झनयणकयण सम्फन्धभण अनङ्टगभन, ङ्झनयीऺण गना भन्रणरमरे िणतणियण 
ङ्झनयीऺक ङ्झनमङ्टि गना सक्नेछ।  
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(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
िणतणियण ङ्झनयीऺक ङ्झनमङ्टि नबएको अिस्थणभण उऩदपण (१) 
फभोङ्ञजभको कणमा गना गयणउन भन्रणरमरे अङ्झधकृतस्तयको कभाचणयीरणई 
िणतणियण ङ्झनयीऺक तोकी खटणउन सक्नछे।  

(३) िणतणियण ङ्झनयीऺक सम्फन्धी अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।  

२२. िणतणियण ङ्झनयीऺकको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय् (१) िणतणियण 
ङ्झनयीऺकको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय देहणमफभोङ्ञजभ हङ्टनछे् 

(क) मो ऐन िण मस ऐनअन्तगात फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ 
प्रस्तणि कणमणान्िमन गदणा स्िीकृत िणतणियणीम अध्ममन 
प्रङ्झतिेदनभण तोङ्जकएकण शताफभोङ्ञजभ कणभ बए, नबएको 
सम्फन्धभण स्थरगत जणँचफङ्टझ तथण ङ्झनयीऺण गने,  

(ख) मो ऐन िण मस ऐनअन्तगात फनेको ङ्झनमभ ङ्जिऩयीत 
प्रदूषण योकथणभ, ङ्झनमन्रण य ङ्झनयणकयण गने कणमा बए, 
नबएको सम्फन्धभण स्थरगत जणँचफङ्टझ तथण ङ्झनयीऺण 
गने,  

(ग) मो ऐन िण मस ऐनअन्तगात फनेको ङ्झनमभ ङ्जिऩयीत 
जोङ्ञखभऩूणा ऩदणथा िण पोहयभछरण ङ्झन्कणसन बए, नबएको 
सम्फन्धभण स्थरगत जणँचफङ्टझ तथण ङ्झनयीऺण गने। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण गदणा िणतणियण ङ्झनयीऺकरे 
सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि, संस्थण िण प्रस्तणिकरणई ऩूिा सूचनण ङ्छदई कङ्ट नछ घय, 
जग्गण, बिन, कणयखणनण, उ्ोग, सिणयी सणधन, औ्ोङ्झगक संमन्र, औजणय, 
भेङ्झसनयी, जीि, िस्तङ्ट, अङ्झबरेख, कणगजणत िण अन्म भणरसणभणन िण िस्तङ्टको 
ङ्झनयीऺण, ऩयीऺण िण जणँचफङ्टझ गना सक्नछे। 
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(३) उऩदपण (१) य (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण गदणा िणतणियण 
ङ्झनयीऺकरे भणग गयेकण ङ्जिियण िण जणनकणयी उऩरब्ध गयणई सहमोग 
गनङ्टा सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि, संस्थण िण प्रस्तणिकको कताव्म हङ्टनछे। 

(४) िणतणियण ङ्झनयीऺकरे ङ्झनयीऺण गना जणँदण कङ्ट नछ व्मङ्ञि िण 
संस्थणरे ङ्झनयीऺण गना नङ्छदएभण, ङ्झनजरे भणग गयेकण ङ्जिियण िण जणनकणयी 
नङ्छदएभण, झङ्टटै ण ङ्जिियण ङ्छदएभण, ङ्झनयीऺणको क्रभभण फणधण ङ्जियोध उत्ऩङ्ङ 
गयेभण िण ङ्झनयीऺणभण सहमोग नगयेभण त्मस्तो व्मङ्ञि िण संस्थणरणई 
िणतणियण ङ्झनयीऺकरे तत्कणर देहणमफभोङ्ञजभको जङ्चयिणनण गना सक्नेछ्- 

(क) ङ्झनयीऺण गना नङ्छदएभण िण ङ्झनयीऺणभण फणधण ङ्जियोध 
उत्ऩङ्ङ गयेभण फीस हजणय रुऩछमणँसम्भ, 

(ख) ङ्झनयीऺणको क्रभभण भणगेकण ङ्जिियण िण जणनकणयी 
नङ्छदएभण िण झङ्टटै ण ङ्जिियण ङ्छदएभण िण ङ्झनयीऺणभण सहमोग 
नगयेभण ऩन्र हजणय रुऩछमणँ सम्भ। 

(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ िणतणियण ङ्झनयीऺकरे सजणम गयेकोभण 
ङ्ञचत्त नफङ्टझे जणनकणयी ऩणएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबर भन्रणरमभण उजङ्टयी 
गना सक्नेछ। त्मस्तो उजङ्टयीभण भन्रणरमको ङ्झनणाम अङ्ञन्तभ हङ्टनेछ।  

(६) िणतणियण ङ्झनयीऺकरे अनङ्टगभन ङ्झनयीऺणको प्रङ्झतिेदन 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणम तथण भन्रणरमभण ऩेश गनङ्टाऩनेछ।  

 

ऩङ्चयच्छेद-४ 

जरिणमङ्ट ऩङ्चयितानको अनङ्टकूरन तथण न्मूनीकयण सम्फन्धी व्मिस्थण 
 

२३. जरिणमङ्ट ऩङ्चयितानको अिस्थण सणिाजङ्झनक गने् (१) भन्रणरमरे प्रदेश 
ऺेरङ्झबर जरिणमङ्ट ऩङ्चयितानफणट स्थणनीम सभङ्टदणम, ऩणङ्चयङ्ञस्थङ्झतकीम प्रणणरी, 
जछङ्जिक ङ्जिङ्जिधतणभण ऩयेको प्रङ्झतकूर असय तथण जोङ्ञखभको ङ्जिषमभण 
भन्रणरम आपैँ रे गयेको अध्ममन िण नेऩणर सयकणयरे सणिाजङ्झनक 
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गयेको आिङ्झधक अध्ममन ङ्जिियणको आधणयभण ङ्जिकणस आमोजनण तजङ्टाभण 
गदणा जरिणमङ्ट ऩङ्चयितानफणट हङ्टने प्रङ्झतकूर असय िण जोङ्ञखभ न्मूनीकयणको 
रणङ्झग गनङ्टाऩने उऩणम सम्फन्धी जणनकणयी सणिाजङ्झनक गनङ्टाऩनेछ।   

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको सणिाजङ्झनक सूचनणको आधणयभण 
प्रदेश सयकणय य स्थणनीम तहरे ङ्जिकणस मोजनणको प्रणथङ्झभकतण ङ्झनधणायण 
गनङ्टाऩनेछ।  

(३) जरिणमङ्ट ऩङ्चयितानको प्रङ्झतकूर असय तथण जोङ्ञखभको 
व्मिस्थणऩन गने प्रमोजनको रणङ्झग प्रदेश सयकणय, स्थणनीम तह, सणिाजङ्झनक 
ङ्झनकणम एिं ङ्झनजी ऺेरफणट कणमणान्िमन गङ्चयने ऺेरगत नीङ्झत, यणनीङ्झत, 

मोजनण िण कणमामोजनणभण जरिणमङ्ट ऩङ्चयितानको प्रङ्झतकूर असय य जोङ्ञखभ 
न्मूनीकयणको रणङ्झग अिरम्फन गने उऩणमरणई प्रणथङ्झभकतण तोकी 
सभणिेश गनङ्टाऩनेछ। 

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभको व्मिस्थण कणमणान्िमन गना प्रदेश 
सयकणयरे सणिाजङ्झनक सूचनण जणयी गयी आदेश ङ्छदनङ्टऩनेछ य त्मस्तो 
आदेशको कणमणान्िमन प्रदेश सयकणय य अन्तगातकण कृङ्जष, िन, जरस्रोत, 

ऊजणा, बौङ्झतक ऩूिणाधणय, ङ्जिऩद जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथण व्मिस्थणऩन गने 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमगत ङ्झनकणम य स्थणनीम तहरे गनङ्टाऩनेछ।  

२४. अनङ्टकूरन मोजनण फनणउन सक्ने्  (१) जरिणमङ्ट ऩङ्चयितानको प्रङ्झतकूर 
असय य जोङ्ञखभफणट फच्नकण रणङ्झग प्रदेशस्तयभण भन्रणरमरे य 
स्थणनीमस्तयभण स्थणनीम तहरे अनङ्टकूरन मोजनण फनणई कणमणान्िमन गना 
सक्नेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको अनङ्टकूरन मोजनण फनणउँदण कृङ्जष, 
िन, जरस्रोत, ऊजणा, बौङ्झतक ऩूिणाधणय, ङ्जिऩद जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथण 
व्मिस्थणऩन जस्तण सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमगत ऺरेहरू तथण उऩल्रो तटीम ऺरे 
य तल्रो तटीम ऺेरभण िणतणियणभण ऩना सक्ने प्रङ्झतकूर असयरणइ न्मून 
गने उऩणमहरूसभेत सभेङ्जटएको हङ्टन ङ्टऩनेछ ।  
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(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको अनङ्टकूरन मोजनण फनणउँदण जरिणमङ्ट 
ऩङ्चयितानको असयफणट फढी जोङ्ञखभभण ऩने भङ्जहरण, फणरफणङ्झरकण, जेष्ठ 
नणगङ्चयक, पयक ऺभतण बएकण व्मङ्ञि, आङ्झथाक रूऩभण ङ्जिऩङ्ङ सभङ्टदणम य 
जरिणमङ्ट ऩङ्चयितानफणट फढी जोङ्ञखभभण ऩयेकण बौगोङ्झरक ऺेरकण 
फणङ्झसन्दणरणई ङ्जिशषे प्रणथङ्झभकतण ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

२५. न्मूनीकयणकण कणमाहरू गना सक्ने्  (१) भन्रणरम आपैँ रे िण स्थणनीम 
तहसँगको सहकणमाभण नेऩणर सयकणयरे तम गयेको हङ्चयतगहृ ग्मणँस 
उत्सजान गने ऺरे य ङ्झतनको यणङ्जष्डम आधणय तह (ङ्चयपयेन्स रेबर) 
फभोङ्ञजभ न्मूनीकयणकण आिश्मक कणमाक्रभ सञ्चणरन गना सक्नेछ ।  

(२) प्रदेश सयकणयरे हङ्चयतगहृ ग्मणँस उत्सजानको यणङ्जष्डम आधणय 
तह अनङ्टगभन गयी उत्सजानकण ऺेरहरूको ऩङ्जहचणन य प्रदेशस्तयको 
आधणय तह ङ्झनधणायण गना य न्मूनीकयणकण रणङ्झग आिश्मक मोजनण 
तजङ्टाभण गयी कणमाक्रभ सञ्चणरन गना सक्नछे।  

(३) न्मूनीकयण सम्फन्धी अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  
२६. जरिणमङ्ट ऩङ्चयितानफणट हङ्टन े असय तथण जोङ्ञखभको व्मिस्थणऩन् प्रदेश 

सयकणय, स्थणनीम तह तथण अन्म सणिाजङ्झनक ङ्झनकणम एिं ङ्झनजी ऺेररे 
जरिणमङ्ट ऩङ्चयितानफणट हङ्टन े असय तथण जोङ्ञखभको व्मिस्थणऩनकण रणङ्झग 
गङ्चयने ऺेरगत नीङ्झत, यणनीङ्झत िण कणमामोजनणभण नेऩणर सयकणयरे जणयी 
गयेको जरिणमङ्ट ऩङ्चयितानको प्रङ्झतकूर असय तथण जोङ्ञखभ न्मूनीकयणकण 
उऩणम अिरम्फन गनङ्टाऩनेछ।  

 

ऩङ्चयच्छेद-५ 

सम्ऩदणको संयऺण सम्फन्धी व्मिस्थण 
 

२७. सम्ऩदणको संयऺण् (१) प्रदेशङ्झबर यहेकण सम्ऩदणको संयऺण एिं संिधान 
गनङ्टा सम्फङ्ञन्धत सफछको कताव्म हङ्टनेछ। 
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(२) स्थणनीम तहरे आफ्नो ऺेरङ्झबर यहेकण सफछ सम्ऩदणको 
ऩञ्जीकयण गयी त्मसको जणनकणयी भन्रणरमभण ऩठणउनङ्टऩनेछ।  

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको सम्ऩदणको ङ्जिियण भन्रणरमरे 
प्रदेश यणजऩरभण सूचनण प्रकणशन गयी सणिाजङ्झनक गना सक्नेछ।  

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभको सूचनणभण सभणिेश गङ्चयएकण 
सम्ऩदणहरूको संयऺण तथण व्मिस्थणऩन तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

२८. िणतणियण संयऺण तथण जछङ्जिक ङ्जिङ्जिधतण सम्फन्धी ङ्जिशषे व्मिस्थण्  (१) 
प्रदेश सयकणयरे स्थणनीम तहसँगको सभन्िमभण कङ्ट नछ ऺेर िण स्थणन 
ङ्जिशेषको जछङ्जिक ङ्जिङ्जिधतण, प्रणकृङ्झतक सौन्दमा, सणँस्कृङ्झतक एिं ऐङ्झतहणङ्झसक 
भहत्त्िकण स्थर िण कङ्ट नछ ङ्जिशेष ऺेर िण स्थणनभण प्रणकृङ्झतक स्रोतको 
दोहनकण कणयण िणतणियणभण प्रङ्झतकूर असय ऩयेको िण ऩने सम्बणिनण 
देङ्ञखएभण त्मस्तण स्थणन िण ऺेरको सीभणङ्कन गयी जछङ्जिक ङ्जिङ्जिधतण िण 
िणतणियण संयऺण ऺेर कणमभ गना सक्नछे। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ कणमभ गङ्चयएको ऺेरङ्झबर 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभको कङ्ट नछ कणभ गना नऩणउने गयी योक रगणउन सक्नछे।  

(३) कङ्ट नछ सडक, बिन, नदी व्मिस्थणऩन, सहयी मोजनण िण अन्म 
कङ्ट नछ बौङ्झतक ऩूिणाधणय ङ्झनभणाण गदणा सयोकणयिणरण ङ्झनकणमसँगको 
सभन्िमभण प्रदेश सयकणयरे कङ्ट नछ ऺेर ङ्जिशेषको िणतणियण संयऺण गने 
उद्देश्मरे हङ्चयमणरी ऺेर तोक्न   सक्नेछ।  

(४) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ संयऺण ऺेरको संयऺण तथण 
व्मिस्थणऩन तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

२९. नदी संयऺण सम्फन्धी व्मिस्थण् (१) कसछरे ऩङ्झन नदीको िहणि ऩङ्चयितान 
िण ब-ूस्खरन िण अत्मङ्झधक गङ्जहयणइ िण अत्मङ्झधक दोहन हङ्टनेगयी 
नदीजन्म ऩदणथा उत्खनन ्िण संकरन गना गयणउन हङ्टँदछन।  

(२) नदीजन्म ऩदणथाको अत्मङ्झधक दोहन योक्न य अत्मङ्झधक 
दोहनफणट िणतणियणभण ऩनासक्ने सम्बणङ्जित जोङ्ञखभ न्मूनीकयणकण रणङ्झग 
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प्रदेश सयकणयरे प्रदेश यणजऩरभण सूचनण प्रकणशन गयी कङ्ट नछ नदीको बणग 
िण सम्ऩूणा बणगफणट ङ्झनङ्ञित अिङ्झधबङ्चय नदीजन्म ऩदणथा संकरन गना 
नऩणउने गयी योक रगणउन सक्नेछ य त्मस्तो सूचनणको म्मणद थऩघट 
गनासभेत सक्नेछ। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ योक रगणएको नदीभण नदीजन्म 
ऩदणथा ङ्झफक्री ङ्जितयणगना कसछरे ठेक् कण रगणएभण ऺङ्झतऩूङ्झता असङ्टर उऩय 
गयी त्मस्तो ठेक् कण स्ित् यद्द हङ्टनेछ।   

३०. िणतणियण संयऺण शङ्टल्क रगणउन सक्ने्   प्रदेश सयकणयरे िणतणियणभण 
हङ्चयतगहृ ग्मणँस उत्सजान य अन्म प्रदूषणरणइ ङ्झनरुत्सणङ्जहत गना 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ िणतणियण संयऺण शङ्टल्क रगणउन सक्नछे।  

३१. कोषको स्थणऩनण तथण सञ्चणरन् (१) िणतणियणको संयऺण, प्रदूषणको 
योकथणभ तथण ङ्झनमन्रण, जरिणमङ्ट ऩङ्चयिातनकण असय तथण जोङ्ञखभको 
व्मिस्थणऩन, प्रदेशकण ऐङ्झतहणङ्झसक तथण सणँस्कृङ्झतक सम्ऩदण संयऺण 
व्मिस्थणऩनकण रणङ्झग कणणारी िणतणियण संयऺण कोष नणभको एउटण 
कोष   यहनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कोषभण देहणमकण यकभ यहनेछन्् - 
(क) नेऩणर सयकणय, प्रदेश सयकणय िण स्थणनीम तहफणट प्रणप्त 

यकभ, 

(ख) प्रदेश सयकणयरे तोकेको िणतणियणसंयऺण शङ्टल्किणऩतको 
यकभ,  

(ग) स्िदेशी व्मङ्ञि िण संघ संस्थणफणट प्रणप्त यकभ, 

(घ) ङ्जिदेशी सयकणय िण अन्तयणाङ्जष्डम संघ संस्थणफणट प्रणप्त 
यकभ। 

(३) उऩदपण (२) को खण्ड (घ) फभोङ्ञजभको यकभ ङ्झरनङ्ट अङ्ञघ 
नेऩणर सयकणयको स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ। 

(४) कोषको रेखणऩयीऺण भहणरेखण ऩयीऺकफणट हङ्टनछे। 
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(५) कोषको सञ्चणरन तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

३२. ऩङ्चयषद् गठन् (१) िणतणियण संयऺण तथण जरिणमङ्ट ऩङ्चयिातन अनङ्टकूरन 
तथण न्मूनीकयणकण कणमाहरू प्रदेश स्तयभण प्रबणिकणयी रूऩभण सञ्चणरन 
गना भङ्टख्मभन्रीको अध्मऺतणभण एक िणतणियण संयऺण तथण जरिणमङ्ट 
ऩङ्चयिातन व्मिस्थणऩन ऩङ्चयषद् यहनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको ऩङ्चयषदभण देहणमकण अध्मऺ तथण 
सदस्म यहनेछन।् 

(क) भङ्टख्मभन्री     -अध्मऺ 
(ख) प्रदेश सयकणयको िणतणियण 

सम्फन्धी  ङ्जिषम हेने भन्री         - सदस्म 
(ग) प्रदेश सयकणयको कृङ्जष य 

बौङ्झतक मोजनण सम्फन्धी ङ्जिषम  
हेने भन्रीहरू      -सदस्म 

(घ) अध्मऺरे तोकेकण स्थणनीम  
तहकण प्रभङ्टख िण अध्मऺ भध्मे एक  
जनण भङ्जहरण सङ्जहत ङ्झतन जनण     - सदस्म 

(ङ) प्रदेश नीङ्झत तथण मोजनण आमोगकण 
उऩणध्मऺ                    -सदस्म 

(च) िन तथण िणतणियण ङ्जिऻभध्मे 

भन्रणरमफणट भनोनीत एकजनण 
भङ्जहरण य एक जनण दङ्झरत सङ्जहत 
 तीन जनण              -सदस्म                                                    

(छ) इङ्झतहणस, संस्कृङ्झत, जछङ्जिक ङ्जिङ्जिधतण  
(ज) तथण जरिणमङ्टकण ऺेरभण 

ङ्जिऻतण हणङ्झसर गयेकण व्मङ्ञिहरू  
भध्मेफणट भन्रणरमरे भनोनीत  
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गयेकण एक जनण    -सदस्म 

(झ) सङ्ञचि, प्रदेश सयकणयको  
(ञ) िणतणियण हेने भन्रणरम      -सदस्म-सङ्ञचि 

(३) ऩङ्चयषकोको फछठक सम्िन्धी कणमाङ्जिङ्झध तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  
(४) ऩङ्चयषकोरे फछठकभण  आिश्मकतण अनङ्टसणय प्रदेश सबणकण 

सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतकण अध्मऺ, प्रदेश सबणकण सदस्म तथण 
िणतणियण ङ्जिऻरणई आभन्रण गना सक्नेछ। 

३३. ऩङ्चयषकोको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय् (१) दपण ३२ फभोङ्ञजभ गठन 
बएको ऩङ्चयषकोको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय देहणमफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्- 

(क)  िणतणियण य जरिणमङ्ट ऩङ्चयितान सम्फन्धी ङ्जिषमरणई नीङ्झत 
मोजनण य कणमाक्रभभण एकीकृत गना ङ्झनदेशन ङ्छदन,े  

(ख) प्रदूषण ङ्झनमन्रण, पोहयभछरण व्मिस्थणऩन, सम्ऩदणको 
संयऺणकण रणङ्झग नीङ्झत तम गने,  

(ग) िणतणियण संयऺण तथण जरिणमङ्ट ऩङ्चयितान सम्फन्धी 
मोजनण कणमणान्िमनकण रणङ्झग आङ्झथाक स्रोतको व्मिस्थणऩन 
गने, 

(घ) िणतणियण संयऺण तथण जरिणमङ्ट ऩङ्चयितान  सम्फन्धी 
कणमाको भूल्मणङ्कन गने।  

 

ऩङ्चयच्छेद-६ 

जङ्चयफणनण तथण ऺङ्झतऩूङ्झता 
 

३४. जङ्चयफणनण् (१) कसछरे देहणमको कणमा गये िण गयणएभण सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकणमरे देहणमफभोङ्ञजभ जङ्चयफणनण गनेछ्- 

(क) संङ्ञऺप्त िणतणियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन स्िीकृत गयणउनङ्टऩने 
प्रस्तणिको हकभण त्मस्तो प्रङ्झतिेदन स्िीकृत नगयणई िण 
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स्िीकृत प्रङ्झतिेदनको ङ्जिऩयीत हङ्टन े गयी कङ्ट नछ प्रस्तणि 
कणमणान्िमन गयेभण ऩणँच रणख रुऩछमणँसम्भ,  

(ख) प्रणयङ्ञम्बक िणतणियणीम ऩयीऺण प्रङ्झतिेदन स्िीकृत नगयणई 
िण स्िीकृत प्रङ्झतिेदनको ङ्जिऩयीत हङ्टने गयी कङ्ट नछ प्रस्तणि 
कणमणान्िमन गयेभण दश रणख रुऩछमणँसम्भ, 

(ग) िणतणियणीम प्रबणि भूल्मणङ्कन प्रङ्झतिेदन स्िीकृत गयणउनङ्टऩने 
प्रस्तणिको हकभण त्मस्तो प्रङ्झतिेदन स्िीकृत नगयणई िण 
स्िीकृत प्रङ्झतिेदनको ङ्जिऩयीत हङ्टन े गयी कङ्ट नछ प्रस्तणि 
कणमणान्िमन गयेभण ऩचणस रणख रुऩछमणँसम्भ। 

(२) कसछरे उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कणमा गयेभण सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकणमरे त्मस्तो कणमा त ङ्टरुन्त योकी िणतणियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन 
स्िीकृत नगयणएकोभण मस ऐन फभोङ्ञजभ त्मस्तो प्रङ्झतिेदन स्िीकृत 
गयणउन य त्मस्तो प्रङ्झतिेदन ङ्जिऩयीतको कणमा बएकोभण सो कणमारणई 
सङ्टधणय गना आदेश ङ्छदनेछ य मसयी ङ्छदइएको आदेश फभोङ्ञजभ गनङ्टा 
सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि िण संस्थणको कताव्म हङ्टनेछ । मसयी ङ्छदइएको आदेश 
फभोङ्ञजभ कणमा नबएभण सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ 
गङ्चयएको जङ्चयफणनणको तेब्फय जङ्चयफणनण गनेछ।  

(३) उऩदपण (१) भण उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जिषम फणहेक कसछरे मो ऐन िण 
मस ऐनअन्तगात फनकेो ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशकण, कणमाङ्जिङ्झध िण भणऩदण्ड 
ङ्जिऩयीतकण कङ्ट नछ कणमा गयेभण सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे त्मस्तो कणमा गना 
फन्देज रगणई तीन रणख रुऩछमणँसम्भ जङ्चयफणनण गयी दङ्टई भङ्जहनणङ्झबर मो 
ऐन य मस ऐनअन्तगात फनेको ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशकण, कणमाङ्जिङ्झध िण 
भणऩदण्डफभोङ्ञजभकण कणमा गना आदेश ङ्छदन सक्नेछ। मसयी ङ्छदइएको 
आदेश फभोङ्ञजभ कणमा नबएभण मसछ उऩदपण फभोङ्ञजभ गङ्चयएको 
जङ्चयफणनणको तेब्फय जङ्चयफणनण गङ्चयनेछ।  
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(४) उऩदपण (२) िण (३) फभोङ्ञजभ ङ्छदएको आदेश फभोङ्ञजभको 
कणमा नबएभण त्मस्तो कणमाभण फन्देज रगणइनेछ य त्मस्तो व्मङ्ञि िण 
संस्थण िण आमोजनणरणई कणरोसूचीभण यणख्न े सम्फन्धभण आिश्मक 
कणयिफणही गना सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे ङ्झसपणङ्चयस सङ्जहत भन्रणरमभण 
ऩठणउनङ्टऩनेछ।  

(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ ङ्झसपणङ्चयस बई आएभण भन्रणरमरे 
आिश्मक जणँचफङ्टझ गदणा व्महोयण भनणङ्झसि देखेभण त्मस्तो व्मङ्ञि िण 
संस्थण िण आमोजनणरणई एक िषा देङ्ञख ऩणँच िषासम्भ कणरोसूचीभण 
यणख्नङ्टऩनेछ ।  

(६) उऩदपण (५) फभोङ्ञजभ कणरोसूचीभण यणङ्ञखएकोभण त्मस्तो 
व्मङ्ञि िण संस्थण िण आमोजनणरे कणरोसूचीभण यणङ्ञखएको अिङ्झधबय 
आफ्नो नणभभण िण त्मस्तो व्मङ्ञि िण संस्थण िण आमोजनणसँग सम्फङ्ञन्धत 
जङ्टनसङ्टकछ  नणभभण कङ्ट नछ ऩङ्झन प्रस्तणि ऩेश गना ऩणउन ेछछन।  

(७) मस दपण फभोङ्ञजभको जङ्चयफणनण गनङ्टाअङ्ञघ जङ्चयफणनण गना 
रणङ्झगएको व्मङ्ञि िण संस्थण िण आमोजनणरणई सपणइ ऩेश गने भनणङ्झसफ 
भौकण ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

३५. ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्ने्  (१) कसछरे मस ऐन ङ्जिऩयीत िणतणियणीम अध्ममन 
प्रङ्झतिेदन स्िीकृत नगयणई िण स्िीकृत प्रङ्झतिेदनको ङ्जिऩयीत हङ्टने गयी 
प्रस्तणि कणमणान्िमन गयेभण िण मस ऐन ङ्जिऩयीत हङ्टने अन्म कङ्ट नछ कणमा 
गयेभण िण गना रणगेभण सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणम सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछ।  

(२) कसछरे मो ऐन िण मस ऐनअन्तगात फनकेो ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशकण 
िण भणऩदण्ड ङ्जिऩयीत प्रदूषण गयेको िण जोङ्ञखभऩूणा ऩदणथा ङ्झन्कणसन 
गयेको िण कङ्ट नछ दङ्टघाटनणजन्म प्रदूषणकण कणयणफणट कङ्ट नछ व्मङ्ञि, संस्थण िण 
स्थणनीम सभङ्टदणमरणई हणङ्झन नोक्सणनी ऩङ्टग्न गएभण त्मस्तो कणमाफणट ऩीङ्झडत 
व्मङ्ञि, संस्थण िण स्थणनीम सभङ्टदणमरे आपूरणई ऩङ्टग्न गएको ऺङ्झतिणऩत 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणम सभऺ ऺङ्झतऩूङ्झता बयणई ऩणउन ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछ।  
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(३) उऩदपण (१) िण (२) फभोङ्ञजभ ऩयेको ङ्झनिेदनकण सम्फन्धभण 
छणनङ्झफन तथण जणँचफङ्टझ गदणा ङ्झनिेदकरणई हणङ्झन नोक्सणनी बएको ठहयेभण 
ऺङ्झतको मङ्जकन गयी त्मसयी हणङ्झन नोक्सणनी ऩङ्टयम्णउने व्मङ्ञि, संस्थण िण 
प्रस्तणिकफणट ऩीङ्झडत व्मङ्ञि, संस्थण िण स्थणनीम सभङ्टदणमरणई भनणङ्झसफ 
ऺङ्झतऩूङ्झता बयणइ ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

(४) प्रदेश सयकणय िण स्थणनीम सयकणयको कङ्ट नछ ङ्झनकणम िण प्रदेश 
सयकणय िण स्थणनीम तहको स्िणङ्झभत्ि य ङ्झनमन्रणभण यहेको संस्थणरे 
प्रदूषण गयी ऺङ्झत ऩङ्टगेको ङ्जिषमभण ऩयेको ङ्झनिेदन सम्फन्धभण छणनङ्झफन 
गना प्रदेश सयकणयरे तीनजनण ङ्जिऻ यहेको सङ्झभङ्झतको गठन गयी सो 
सङ्झभङ्झतको ङ्झसपणङ्चयसको आधणयभण उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ ऺङ्झतऩूङ्झता बयणई 
ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

(५) मस दपण फभोङ्ञजभ ऺङ्झतऩूङ्झता ङ्झनधणायण गने आधणय य अन्म 
व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

३६. ऩङ्टनयणिेदन् (१) दपण १७ तथण दपण ३४ फभोङ्ञजभ बएको 
जङ्चयफणनणउऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने ऩऺरे स्थणनीम तहफणट बएको जङ्चयफणनणउऩय 
सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रण अदणरत य प्रदेश सयकणयकण ङ्झनकणमहरूफणट बएको 
जङ्चयफणनणउऩय सम्फङ्ञन्धत उच्च अदणरतभण ऩैँतीस ङ्छदनङ्झबर ऩङ्टनयणिेदन गना 
सक्नेछ।  

(२) दपण ३५ फभोङ्ञजभ ऺङ्झतऩूङ्झता ङ्झनधणायण सम्फन्धभण बएको 
ङ्झनणामउऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने ऩऺरे ऩैँतीस ङ्छदनङ्झबर सम्फङ्ञन्धत उच्च 
अदणरतभण ऩङ्टनयणिेदन गना सक्नेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद-७ 

ङ्जिङ्जिध 

 

३७. िणतणियण संयऺण मोजनण तजङ्टाभण गने् (१) स्िच्छ य स्िस्थ िणतणियण 
कणमभ गयी सोको संयऺण तथण प्रिधान गने उद्दशे्मरे नेऩणर सयकणयरे 
तमणय गयेको िणतणियण संयऺण मोजनण सभेतको आधणयभण प्रदेश सयकणय 
तथण स्थणनीम तहरे िणतणियण संयऺणकण रणङ्झग मोजनण फनणउनङ्टऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको मोजनण तजङ्टाभण गदणा िणतणियण 
संयऺण, संिधान, ङ्छदगो उऩमोग य िणतणियणीम स्रोतहरूको उऩमोगफणट 
प्रणप्त रणबको सभन्मणङ्जमक ङ्जितयणसँग सम्फङ्ञन्धत ऩयम्ऩयणगत य स्थणनीम 
अभ्मणसरणई मोजनणभण सभणिेश गनङ्टाऩनेछ। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको मोजनणभण तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण अन्म 
ङ्जिषमहरू सभणिेश गङ्चयनेछ।  

३८. अनङ्टगभन तथण ङ्झनयीऺण गने् (१) मो ऐन िण मसअन्तगात फनेको ङ्झनमभ, 

ङ्झनदेङ्ञशकण, कणमाङ्जिङ्झध, िण भणऩदण्डको कणमणान्िमन बए नबएको सम्फन्धभण 
भन्रणरम िण भन्रणरमरे तोकेको ङ्झनकणमरे अनङ्टगभन तथण ङ्झनयीऺण 
गनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ गङ्चयन े अनङ्टगभन तथण ङ्झनयीऺण 
सम्फन्धी अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनछे।  

३९. सहङ्टङ्झरमत तथण सङ्टङ्जिधण प्रदणन गनासक्न:े िणतणियण संयऺणभण सकणयणत्भक 
प्रबणि ऩणने, प्रणङ्जष्टकजन्म सणभणग्रीको ऩङ्टन:प्रमोग (ङ्चयसणइङ्जकङ्झरङ्ग) तथण 
िछकङ्ञल्ऩक उत्ऩणदन गने कङ्ट नछ उ्ोग, व्मिसणम, प्रङ्जिङ्झध िण प्रङ्जक्रमणरणई 
प्रोत्सणङ्जहत गना प्रदेश सयकणयरे खणस सहङ्टङ्झरमत तथण सङ्टङ्जिधण प्रदणन गना 
सक्नेछ।  
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४०. िणङ्जषाक प्रङ्झतिेदन तमणय गनङ्टा ऩने् (१) प्रदेश भन्रणरमरे देहणमकण 
ङ्जिषमहरू सभणिेश गयी िणङ्जषाक प्रङ्झतिेदन तमणय गनङ्टाऩनेछ् 

(क) दपण ३८ फभोङ्ञजभ गङ्चयएको अनङ्टगभन तथण ङ्झनयीऺणफणट 
प्रणप्त ङ्जिियण, 

(ख) जरिणमङ्ट ऩङ्चयितान ङ्जिषमभण बएकण प्रदेशस्तयीम 
ङ्जक्रमणकरणऩ सम्फन्धी  ङ्जिियण,  

(ग) अन्म आिश्मक ङ्जिियण। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको िणङ्जषाक प्रङ्झतिेदन भन्रणरमरे 
प्रत्मेक आङ्झथाक िषा सभणप्त बएको ङ्झभङ्झतरे दङ्टई भङ्जहनण ङ्झबर प्रदेश 
िणतणियण ऩङ्चयषकोसभऺ ऩेश गनङ्टाऩनेछ।  

४१. आदेश जणयी गना सक्ने्  (१) प्रदेश सयकणयरे प्रदेश यणजऩरभण सूचनण 
प्रकणशन गयी िणतणियण संयऺणकण दृङ्जष्टरे ऩूिा सणिधणनी अऩनणउनङ्ट ऩने 
ङ्जिषमकण सम्फन्धभण आिश्मक आदेश जणयी गना सक्नेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ जणयी बएको आदेश उल्रङ्घन गने 
व्मङ्ञि िण संस्थणरणई भन्रणरमरे एक रणख रुऩैंमणँसम्भ जङ्चयफणनण गना 
सक्नेछ।  

४२. िणतणियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन ऩेश गनङ्टाऩने् (१) िणतणियणीम अध्ममन 
प्रङ्झतिेदनको प्रणिधणन रणगू हङ्टन ङ्टअङ्ञघ स्थणङ्जऩत हणर प्रदेश सयकणयको 
अङ्झधकणय ऺेरङ्झबर ऩयेकण कङ्ट नछ ऩङ्झन िणतणियणीम अध्ममन नगयेकण 
औ्ोङ्झगक प्रङ्झतष्ठणन, व्मिसणमसम्फद्ध संघ, संस्थण िण व्मङ्ञिरे मो ऐन 
प्रणयम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे एक िषाङ्झबर िणतणियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन 
स्िीकृत गयणउनङ्ट ऩनेछ। 

 (२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको िणतणियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन 
सम्फन्धी अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनछे।  

४३. अङ्झधकणय प्रत्मणमोजन् भन्रणरमरे मस ऐनफभोङ्ञजभ आपूरणई प्रणप्त 
अङ्झधकणयभध्मे आिश्मकतण अनङ्टसणय केही अङ्झधकणय ङ्झनदेशनणरम, 
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िणतणियण ङ्झनयीऺक िण कङ्ट नछ अङ्झधकृत कभाचणयी िण कङ्ट नछ ङ्झनकणमरणई 
प्रत्मणमोजन गना सक्नेछ।  

४४. प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ हङ्टने्  मस ऐनभण रेङ्ञखएको कङ्ट यण मसछफभोङ्ञजभ य 
अन्म ङ्जिषमभण प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ  हङ्टनेछ।  

४५. ङ्झनमभ फनणउन े अङ्झधकणय् मो ऐन कणमणान्िमन गना प्रदेश सयकणयरे 
आिश्मक ङ्झनमभहरू फनणउन सक्नेछ।  

४६. ङ्झनदेङ्ञशकण, कणमाङ्जिङ्झध िण भणऩदण्ड फनणउन सक्ने्  मो ऐन तथण मस 
ऐनअन्तगात फनेको ङ्झनमभको प्रङ्झतकूर नहङ्टन े गयी प्रदेश सयकणयरे 
आिश्मक ङ्झनदेङ्ञशकण, कणमाङ्जिङ्झध िण भणऩदण्ड फनणई रणगू गना सक्नेछ। 
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खण् अङ्झधकणय तथण सम्प्रब ङ्टतण ऐन, २०७७ 
प्रभणणीकयण य प्रकणशन ङ्झभङ्झत 

२०७७/०३/२९ 
सम्ित ्२०७७ सणरको ऐन नं.०३ 

खण् अङ्झधकणय तथण सम्प्रब ङ्टतण सङ्टङ्झनङ्ञित गना फनकेो ऐन 

प्रस्तणिनण: कणणारी प्रदेशभण स्थणनीम उत्ऩणदनको संयऺण य प्रिधान गदै व्मङ्ञि 
तथण नणगङ्चयकरणई गङ्टणस्तयीम खण्णङ्ङभण सहज उऩरब्धतण, ऩमणाप्ततण य ऩहङ्टचँ 
स्थणङ्जऩत गयी खण् अङ्झधकणय तथण खण् सम्प्रब ङ्टतणको सङ्टङ्झनङ्ञिततणकण रणङ्झग 
कणनूनी व्मिस्थण गना िणञ्छनीम बएकोरे नेऩणरको संङ्जिधणन फभोङ्ञजभ,  

कणणारी प्रदेश सबणरे मो ऐन फनणएको छ। 
 

ऩङ्चयच्छेद-१ 
प्रणयङ्ञम्बक 

 
1. संङ्ञऺप्त नणभ य प्रणयम्ब : (१) मस ऐनको नणभ “खण् अङ्झधकणय तथण 

सम्प्रब ङ्टतण ऐन, २०७७”  यहेको छ। 
(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रणयम्ब हङ्टनेछ। 
(३) मो ऐन कणणारी प्रदेशबय रणगू हङ्टनेछ। 

2. ऩङ्चयबणषण: ङ्जिषम िण प्रसङ्गरे अको अथा नरणगेभण मस ऐनभण, 
(क) “खण् िस्तङ्ट”  बन् नणरे जछङ्जिक स्रोतफणट प्रणप्त प्रशोङ्झधत, 

अधाप्रशोङ्झधत िण अप्रशोङ्झधत भणनि उऩबोग्म ऩदणथा 
सम्झनङ्ट ऩछा य सो शब्दरे त्मस्तो ऩदणथाको तमणयी, 
प्रशोधन िण उत्ऩणदनभण प्रमोग हङ्टने कच्चण ऩदणथा सणथछ 
तमणयी िस्तङ्ट सभेत जनणउँदछ।   
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(ख) “ ङ्जकसणन”  बन् नणरे कृङ्जषरणई भङ्टख्म ऩेशण िण व्मिसणम 
फनणई त्मसफणट नछ जीङ्जिकोऩणजान गने व्मङ्ञि सम्झनङ्ट 
ऩछा य सो शब्दरे त्मस्तो व्मङ्ञिभण आङ्ञश्रत ऩङ्चयिणयकण 
सदस्म तथण बङू्झभहीन ङ्जकसणन य कृङ्जष भजदङ्टयरणई सभेत 
जनणउँदछ।  

(ग) “खण् अङ्झधकणय”  बन् नणरे व्मङ्ञिको ऩमणाप्त, गङ्टणस्तयीम 
तथण ऩोषणमङ्टि खण्णङ्ङभण ङ्झनमङ्झभत उऩरब्धतण य सहज 
ऩहङ्टँचको सङ्टङ्झनङ्ञिततणरणई जनणउँदछ।  

(घ) “खण् सम्प्रब ङ्टतण”  बन् नणरे खण् उत्ऩणदन तथण ङ्जितयण 
प्रणणरीभण ङ्जकसणनरे उऩबोग, अभ्मणस, स्िणङ्झभत्ि, 
उत्ऩणदनकण सणधन य स्रोतभणङ्झथको ऩहङ्टँच तथण ङ्झनमन्रण 
कणमभ गने दपण ५ फभोङ्ञजभकण अङ्झधकणय सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ङ) “खण् प्रङ्जिङ्झध”  बन् नणरे खण्णङ्ङको उत्ऩणदन, प्रशोधन, 
ङ्जितयण तथण उऩबोगको सन्दबाभण प्रमोग हङ्टने प्रङ्जिङ्झध 
सम्झनङ्ट ऩछा य सो शब्दरे स्थणनीम, ऩयम्ऩयणगत िण 
आधङ्टङ्झनक रूऩभण प्रमोग हङ्टन सक्ने खण्सम्फन्धी सफछ 
ङ्जकङ्झसभकण प्रङ्जिङ्झधरणई सभेत जनणउँदछ।  

(च) “खण् सङ्टयऺण”  बन् नणरे सङ्जक्रम य स्िस्थ भणनि 
जीिनमणऩन गना आिश्मक हङ्टने खण्भण प्रत्मेक व्मङ्ञि 
तथण नणगङ्चयकको बौङ्झतक तथण आङ्झथाक ऩहङ्टँच सम्झनङ्ट 
ऩछा। 

(छ) “ कृङ्जषमोग्म बङू्झभ”  बन् नणरे कृङ्जष प्रमोजनभण प्रमोग हङ्टन े
बङू्झभरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ज) “ दूङ्जषत खण् ऩदणथा”  बन् नणरे उऩबोगको रणङ्झग अमोग्म 
हङ्टने दपण २१ फभोङ्ञजभकण खण् ऩदणथा सम्झनङ्ट ऩछा। 
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(झ) “ न्मून गङ्टणस्तय”  बन् नणरे कङ्ट नछ खण् ऩदणथाको स्िबणङ्जिक 
गङ्टण बन्दण कभसर हङ्टने गयी प्रभङ्टख तत्त्िको ऩङ्चयभणण 
घटणइएको िण अको कङ्ट नछ ऩदणथा ङ्झभश्रण गङ्चयएको खण् 
ऩदणथा सम्झनङ्टऩदाछ य सो शब्दरे दपण २५ फभोङ्ञजभ िण 
मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ िण आदेशभण तोङ्जकएको 
न्मूनतभ आिश्मक गङ्टणस्तयबन्दण घटेको िण अङ्झधकतभ 
गङ्टणस्तय तोङ्जकएकोभण सोबन्दण फढी बएको खण् ऩदणथा 
सभेतरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ञ) “ ऩोषण”  बन् नणरे स्िणस््मप्रद, ऩौङ्जष्टक तत्त्ि सभणिेश 
बएको खण् ऩदणथा सम्झनङ्टऩदाछ।  

(ट) “ प्रमोगशणरण”  बन् नणरे खण् ऩदणथा तथण ऩोषणको 
शङ्टद्धतण, ऩूणातण िण गङ्टणस्तय ऩयीऺण गने सम्फन्धभण दपण 
२० फभोङ्ञजभको स्थणऩनण बएको प्रमोगशणरण सम्झनङ्ट 
ऩछा। 

(ठ) “ प्रदेश खण् ऩङ्चयषद्”  बन् नणरे नेऩणरको संङ्जिधणन 
फभोङ्ञजभ प्रदत्त व्मङ्ञि तथण नणगङ्चयकको खण् सङ्टयऺण 
तथण खण् सम्प्रब ङ्टतण सम्फन्धी भौङ्झरक हकरणई 
कणमणान्िमन गना य त्मसकण रणङ्झग उऩमङ्टि संमन्र 
ङ्झनभणाण गना प्रदेशस्तयभण दपण ३३ फभोङ्ञजभ गठन हङ्टन े
ऩङ्चयषद् सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ड) “खण् सङ्टयऺण सूचनण केन्र”  बन् नणरे प्रदेश अन्तगात 
दपण ३६ फभोङ्ञजभ खण् सङ्टयऺण अनङ्टगभन तथण 
प्रिधानको रणङ्झग स्थणङ्जऩत सूचनण केन्ररणई सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ढ) “ स्थणनीम खण् सभन्िम सङ्झभङ्झत”  बन् नणरे स्थणनीम तहभण 
स्थणङ्जऩत हङ्टने दपण ३५ फभोङ्ञजभको सभन्िम सङ्झभङ्झतरणई 
जनणउँदछ।  
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(ण) “भन्रणरम”  बन् नणरे बङू्झभ व्मिस्थण, कृङ्जष तथण सहकणयी 
भन्रणरम सम्झनङ्ट ऩछा। 

 
ऩङ्चयच्छेद-२ 

खण् अङ्झधकणय, खण् सङ्टयऺण तथण खण् सम्प्रब ङ्टतण सम्फन्धी व्मिस्थण 
 

3. खण् अङ्झधकणय् (१) प्रदेशभण यहेकण प्रत्मेक व्मङ्ञि तथण नणगङ्चयकरणई 
खण् अङ्झधकणय, खण् सङ्टयऺण तथण खण् सम्प्रब ङ्टतणको अङ्झधकणय हङ्टनेछ।  

(२) प्रदेशभण यहेकण प्रत्मेक व्मङ्ञि तथण नणगङ्चयकरणई ङ्जिनण 
बेदबणि ऩमणाप्त ऩोषणमङ्टि तथण गङ्टणस्तयीम खण्णङ्ङभण ङ्झनमङ्झभत, सहज य 
सिासङ्टरब ऩहङ्टँचको व्मिस्थण हङ्टनेछ।  

(३) उऩदपण (१) य (२) फभोङ्ञजभकण अङ्झधकणयहरूको सम्भणन, 
संयऺण य ऩङ्चयऩूङ्झताको रणङ्झग प्रदेश सयकणय तथण स्थणनीम तहरे सभन्िम 
गयी आिश्मक व्मिस्थण ङ्झभरणउनछे। 

4. खण् सङ्टयऺण सम्फन्धी अङ्झधकणय् (१) प्रदेशभण यहेकण प्रत्मेक व्मङ्ञि तथण 
नणगङ्चयकरणई देहणम फभोङ्ञजभको खण् सङ्टयऺणको हक हङ्टनछे्-  

(क) खण्णङ्ङको अबणिभण जीिन जोङ्ञखभभण ऩने अिस्थणफणट 
सङ्टयङ्ञऺत यहन,े  

(ख) बोकफणट भङ्टि हङ्टन,े 
(ग) बोकभयी िण खण् सङ्टयऺणको जोङ्ञखभभण यहेकण नणगङ्चयक 

िण ऩङ्चयिणयरे खण्भण ङ्छदगो ऩहङ्टँच य ऩोषण सहणमतण प्रणप्त 
गने।  

(२) प्रदेश तथण स्थणनीम सयकणयरे बोकभयीको योकथणभ य 
त्मसको ङ्झनमन्रणको रणङ्झग आऩसी सभन्िमभण देहणमकण कणभहरू 
गनेछन:्- 
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(क) बोकभयी तथण खण् सङ्टयऺणको जोङ्ञखभभण यहेकण 
नणगङ्चयक, ऩङ्चयिणय, सभङ्टदणम य ऺेरको ङ्झनमङ्झभत रूऩभण 
ऩङ्जहचणन गने य त्मसको अङ्झबरेख यणख्ने, 

(ख) बोकभयीको जोङ्ञखभ ङ्झनमन्रणको रणङ्झग आिश्मक 
खण्णङ्ङ सङ्ञञ्चङ्झत य न्मणमोङ्ञचत ङ्जितयणको व्मिस्थण गने,  

(ग) बोकभयी योकथणभ तथण ङ्झनमन्रणको रणङ्झग तत्कणरीन, 
अल्ऩकणरीन तथण दीघाकणरीन मोजनणहरू ङ्झनभणाण तथण 
कणमणान्िमन गने।  

(३) प्रदेश सयकणय िण स्थणनीम तहरे रङ्ञऺत घय ऩङ्चयिणयरणई 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभको भणऩदण्ड अनङ्टसणय सहङ्टङ्झरमत भूल्मभण िण ङ्झन्शङ्टल्क 
खण् सहणमतण उऩरब्ध गयणउनङ्ट ऩनेछ। सोको रणङ्झग स्थणनीम तहरे 
रङ्ञऺत घय ऩङ्चयिणयको अ्णिङ्झधक ङ्जिियणको आधणयभण तोङ्जकएको 
ढणँचणभण खण् सहणमतण ऩङ्चयचमऩर जणयी गनङ्टाऩनेछ।  

(४) प्रदेश सयकणय य स्थणनीम तहरे ऩणयस्ऩङ्चयक सभन्िमभण खण् 
तथण ऩोषण सङ्टयऺणभण कङ्ट नछ कणयणरे ऩना सक्ने प्रङ्झतकूर प्रबणिरणई 
न्मूनीकयण गना तथण आऩतक्णरीन अिस्थणभण मथणशीघ्र खण् ऩदणथा 
उऩरब्ध गयणउन आिश्मक उऩणमहरू अिरम्फन गनेछ।  

(५) मस ऐन फभोङ्ञजभ खण् तथण ऩोषणको प्रफन्ध गदणा स्थणनीम 
स्तयभण उत्ऩणदन बएको खण्णङ्ङरणई प्रणथङ्झभकतण ङ्छदई ङ्जितयण गङ्चयने छ।  

5. खण् सम्प्रब ङ्टतण सम्फन्धी अङ्झधकणय् (१) खण् सम्प्रब ङ्टतण सम्फन्धभण 
प्रत्मेक ङ्जकसणनरे देहणमकण अङ्झधकणयहरू ऩणउनेछन:्- 

(क) प्रदेशङ्ञस्थत प्रत्मेक ङ्जकसणन िण खण् उत्ऩणदकरे ऩङ्जहचणन 
य सम्भणन ऩणउन,े 

(ख) खण्सम्फन्धी ऐन, कणनून, नीङ्झत, कणमाक्रभ ङ्झनभणाण 
प्रङ्जक्रमणभण अथाऩूणा रूऩभण सहबणगी हङ्टने,  
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(ग) खण् ऩदणथाको उत्ऩणदनतथण ङ्जितयण प्रणणरीसँग 
सम्फङ्ञन्धत कङ्ट नछऩङ्झन व्मिसणम छनौट गने, 

(घ) कृङ्जष ऩेशणफणट िङ्ञञ्चत गने कणमा ङ्जिरुद्ध संयऺण प्रणप्त गने,  
(ङ) कृङ्जषमोग्म बङू्झभ, श्रभ, फीउ ङ्झफजन, प्रङ्जिङ्झध तथण औजणय 

आङ्छदको छनौट गने, 
(च) चयन ऺेर य कृङ्जष बङू्झभको संयऺण य स्िणङ्झभत्ि ङ्झनधणायण 

िण कणमभ गने, 
(छ) आपूरे उत्ऩणदन गयेको िस्तङ्टको भूल्म ङ्झनधणायण य 

फजणयीकयण गना  ऩणउन,े  
(ज) ङ्जकसणनद्वणयण उत्ऩणङ्छदत ऩयम्ऩयणगत तथण यछथणने खण् 

ऩदणथाको संयऺण गने तथण खण् िस्तङ्टको ङ्झनिणाध रूऩभण 
ऩहङ्टँच य स्िणङ्झभत्ि कणमभ गना ऩणउने। 

(२) खण् सम्प्रब ङ्टतणको रणङ्झग प्रदेश सयकणय य स्थणनीम तहरे 
आऩसी सभन्िमभण नीङ्झत, कणमाक्रभ य मोजनण तजङ्टाभण गयी रणगङ्ट गनेछन।् 

(३) खण् सम्प्रब ङ्टतण सम्फन्धी अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

6. खण् प्रङ्जिङ्झध सम्फन्धी अङ्झधकणय् (१) खण् प्रङ्जिङ्झधको छनौट य प्रमोग 
सम्फन्धभण प्रत्मेक ङ्जकसणन तथण उऩबोिणहरूको अङ्झधकणय हङ्टनेछ। 

(२) प्रदेश तथण स्थणनीम तहरे आऩसी सभन्िमभण खण् प्रङ्जिङ्झधको 
गङ्टण भणऩन तथण ङ्झनमन्रण गनेछन।् उि कणमाको रणङ्झग प्रङ्जिङ्झधको 
उऩमोग य ङ्झनमभन तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

7. ङ्जकसणनको ऩङ्जहचणन य सम्भणन् (१) प्रदेश सयकणयरे ङ्जकसणनको अिस्थण 
ऩङ्जहचणन गयी िगॉकयण गनेछ।  

(२) स्थणनीम तहरे उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको िगॉकयणको 
आधणयभण ऩङ्चयचमऩर जणयी गनेछ। 
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(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको िगॉकयणको आधणयभण 
ङ्जकसणनरणई प्रणप्त हङ्टने छङ्टट, सङ्टङ्जिधण िण सहङ्टङ्झरमत उऩरब्ध गयणइने छ। 

(४) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ जणयी हङ्टन े ऩङ्चयचमऩरको अिङ्झध 
िगॉकयण तथण ततस्म्फन्धी अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

8. कृङ्जष ऩेशणको संयऺण य ङ्जकसणनको जीिनस्तयको प्रिधान् प्रदेश सयकणय य 
स्थणनीम तहरे आऩसी सभन्िमभण कृङ्जष ऩेशणको संयऺण य सम्फद्धान गयी 
ङ्जकसणनको जीिनस्तय भणङ्झथ उठणउन उऩरब्ध स्रोत सणधनको आधणयभण 
आिश्मक व्मिस्थण ङ्झभरणउनछे।  

9. कृङ्जषमोग्म बङू्झभको ङ्छदगो उऩमोग् कृङ्जषमोग्म बङू्झभको संयऺण तथण ङ्छदगो 
उऩमोगको रणङ्झग प्रदेश सयकणय य स्थणनीम तहरे आऩसी सभन्िमभण 
देहणम फभोङ्ञजभको कणमा गनेछन:्-  

(१) प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ ऩङ्जहचणन गङ्चयएकण कृङ्जषमोग्म बङू्झभभण 
खेती गना प्रोत्सणहन गने। कृङ्जष प्रमोजनको रणङ्झग िगॉकयणभण ऩयेको 
बङू्झभभण भनणङ्झसफ कणयणङ्जिनण खेती नरगणउने जग्गणधनीरणई सयकणयरे 
ङ्छदने सहमोग, सङ्टङ्जिधण य अनङ्टदणनभण कटौती गने, 

(२) सहकणयी खेती, कफङ्टङ्झरमती खेती, कयणय खेती, फगय खेती िण 
सणभङ्टङ्जहक खेतीरणई प्रिधान गयी फणँझो यहेको उत्ऩणदनशीर बङू्झभको 
अङ्झधकतभ उऩमोगको व्मिस्थण गने, 

(३) कृङ्जषमोग्म बङू्झभको ऩङ्जहचणन गयी िगॉकयण गने, 
(४) कृङ्जषमोग्म बङू्झभरणई फणँझो यणख्न तथण बङू्झभको उऩमोगको 

सम्फन्धभण प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको प्रमोजन फणहेक अन्म 
प्रमोजनको रणङ्झग उऩमोग गना िण गयणउन नङ्छदन,े 

(५) कृङ्जषमोग्म बङू्झभरणई खण्डीकयण गनाफणट योक रगणउने।  
10. कृङ्जषमोग्म बङू्झभको ङ्छदगो व्मिस्थणऩन् प्रदेश तथण संघीम कणनूनको 

अधीनभण यही कृङ्जषमोग्म बङू्झभको ङ्छदगो व्मिस्थणऩन गने ङ्ञजम्भेिणयी 
स्थणनीम तहको हङ्टनेछ।  
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11. स्थणनीम कृङ्जष तथण ऩशङ्टजन्म उत्ऩणदनको प्रिधान् स्थणनीम कृङ्जष तथण 
ऩशङ्टजन्म उत्ऩणदनको प्रिधान गना प्रदेश सयकणय य स्थणनीम तहरे देहणम 
फभोङ्ञजभकण उऩणमहरू अिरम्फन गनेछन्् -  

(क) स्थणनीम कृङ्जष तथण ऩशङ्टजन्म उत्ऩणदन, प्रशोधन तथण 
फजणयीकयणरणई प्रिधान गने,  

(ख) स्थणनीम कृङ्जष तथण ऩशङ्टजन्म उत्ऩणदनभण उऩबोिणको 
सयर य सहज ऩहङ्टँच सङ्टङ्झनङ्ञित गने,  

(ग)  कृङ्जष फजणय, कृङ्जष पभा िण खेतफणयीफणट नछ ङ्जकसणनरे 
उऩबोिणरणई आफ्नो उत्ऩणदन ङ्झफक्री गना सक्न े
िणतणियणको सजृनण गने,  

(घ)  ऩयम्ऩयणगत कृङ्जष फजणय तथण हणट फजणयको प्रिधान गने,  
(ङ)  कृङ्जष उत्ऩणदनसँग सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम ऻणन तथण 

ऩयम्ऩयणगत खण् संस्कृङ्झतको संयऺण गने,  
(च)  स्थणनीमस्तयभण उत्ऩणङ्छदत खण् ऩदणथाको उऩमोग गयी 

कृङ्जष ऩमाटन प्रिधान गने। 
12. रङ्ञऺत सभङ्टदणम ङ्जिशषे कृङ्जष ङ्जिकणस कणमाक्रभ सञ्चणरन गने् प्रदेश 

सयकणय तथण स्थणनीम तहरे भङ्जहरण, गङ्चयफ, दङ्झरत, ङ्जऩछङ्झडएको ऺरे, 
रोऩोन्भङ्टख, आङ्छदिणसी, ङ्जकसणन िण बङू्झभहीन ङ्जकसणनको हक ङ्जहतको 
संयऺणको रणङ्झग रङ्ञऺत सभङ्टदणम कृङ्जष ङ्जिकणस कणमाक्रभ तमणय गयी रणगङ्ट 
गनेछ। 

13. खण् ऩदणथा तथण ऩोषण सम्फन्धी अङ्झधकणय: (१) प्रदेशङ्झबर यहेकण हयेक 
नेऩणरी नणगङ्चयकरणई ऩोषण सम्फन्धी हक हङ्टनेछ। 

(२) ऩोषणमङ्टि खण् ऩदणथाको अबणिभण प्रत्मेक नणगङ्चयकको 
जीिन जोङ्ञखभभण ऩने अिस्थण बएभण प्रदेश सयकणयरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
आिश्मक व्मिस्थण गनेछ। 
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(३) प्रदेश सयकणय तथण स्थणनीम तहरे खण् ऩदणथा तथण 
ऩोषणसम्फन्धी कणमारणई ङ्झनमङ्झभत तथण व्मिङ्ञस्थत तियरे सञ्चणरन गयी 
खण् सम्प्रब ङ्टतण तथण ऩोषण सम्फन्धी हकको सङ्टङ्झनश ् चततणको रणङ्झग देहणम 
फभोङ्ञजभको कणमा गना सक्नछे:- 

(क) कृङ्जष तथण ऩशङ्टजन्म उत्ऩणदन िङृ्जद्ध गयी आधणयबतू 
आऩूङ्झता फढणई खण् ऩदणथा तथण ऩोषण उऩबोग ङ्ञस्थङ्झतभण 
सङ्टधणय गने,  

(ख) खण् ऩदणथाको दृङ्जष्टरे जोङ्ञखभभण यहेकण ऺेर य 
सभङ्टदणमको ऩङ्जहचणन गयी गङ्टणस्तयमङ्टि खण् िस्तङ्टभण 
ऩहङ्टँच फढणउँदछ खण् ऩदणथाको सङ्टङ्झनङ्ञिततण प्रदणन गने, 

(ग) गङ्चयफ तथण खण् सङ्टयऺणकण दृङ्जष्टकोणफणट जोङ्ञखभभण 
यहेकण भङ्जहरण, दङ्झरत, आङ्छदिणसी जनजणङ्झत, रोऩोन्भङ्टख 
सभङ्टदणम तथण फणरफणङ्झरकणहरूको सभूह गठन गयी ङ्जिशषे 
खण् ऩदणथा कणमाक्रभ सञ्चणरन गने, 

(घ) सभणनङ्टऩणङ्झतक तथण सभन्मणङ्जमक खण् ऩदणथा तथण 
ऩोषणको ङ्जितयण प्रणणरीरणई व्मिङ्ञस्थत तथण स्थणङ्जऩत 
गने, 

(ङ) कृङ्जषभछरी बौङ्झतक ऩूिणाधणयको ङ्जिकणस य ऩौङ्जष्टकमङ्टि 
दछङ्झनक उऩबोग्म एिं उच्च भूल्मकण कृङ्जष िस्तङ्ट उत्ऩणदन 
गना प्रोत्सणहन गने, 

(च) स्थणनीम तहभण उत्ऩणदन हङ्टने फणरीनणरी तथण खण् 
ऩदणथाकण ङ्जिङ्झबङ्ङ ऩङ्चयकणयको ङ्जिकणस तथण प्रिधान गने, 

(छ) खण् ऩदणथाको गङ्टणस्तयको ऩयीऺण, प्रभणणीकयण एिं 
ङ्झनमभन प्रङ्जक्रमणरणई प्रबणिकणयी फनणउन प्रमोगशणरणको 
सेिणरणई व्मिङ्ञस्थत गने, 
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(ज) खण् ऩदणथा तथण ऩोषण िस्तङ्टको उऩमोगफणये अ्णिङ्झधक 
ङ्ञस्थङ्झतको आकरन गना खण् तथण ऩोषण उऩबोग 
सिेऺण गने, 

(झ) खण् तथण ऩोषण सङ्टयऺणरणई सङ्टयङ्ञऺत गनाकण रणङ्झग 
चणङ्झरनङ्ट ऩने कदभहरू य आिश्मक रगणनी सङ्जहतको 
प्रदेश खण् तथण ऩोषण सङ्टयऺण कणमा मोजनण तमणयी गने, 

(ञ) खण् असङ्टयङ्ञऺत ऺेरभण भौसभ अनङ्टकूर हङ्टने ङ्जकङ्झसभकण 
फणरीनणरीको ङ्जिकणस य ङ्जिस्तणय गने, 

(ट) व्मणिसणङ्जमक कृषकरणई प्रोत्सणहन गना सहङ्टङ्झरमत ऋणको 
व्मिस्थण गने, 

(ठ) तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण अन्म कणमा गने। 
(४) प्रदेश सयकणयरे आङ्झथाक, सणभणङ्ञजक तथण बौगोङ्झरक रूऩभण 

ऩछणङ्झड ऩयेकण िगा तथण सभङ्टदणमकण रणङ्झग ऩोषणमङ्टि खण् ऩदणथाको 
सङ्टङ्झनङ्ञिततणको रणङ्झग ङ्जिशेष व्मिस्थण गना सक्नेछ। 

14. खण् ऩदणथा तथण ऩोषण सम्फन्धी सचेतनण कणमाक्रभ सञ्चणरन गना सक्न:े 
प्रदेश सयकणयरे खण् सम्प्रब ङ्टतण तथण ऩोषणसम्फन्धी हकको उऩमोगकण 
रणङ्झग खण् ऩदणथा तथण ऩोषणसम्फन्धी तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण सचेतनणभूरक 
कणमाक्रभ सञ्चणरन गना सक्नछे। 

15. प्रणङ्गणङ्चयक (अगणाङ्झनक) उत्ऩणदन: प्रदेश सयकणयरे प्रणङ्गणङ्चयक (अगणाङ्झनक) 
खण् ऩदणथाको उत्ऩणदनभण िृङ्जद्ध गयी त्मस्तो उत्ऩणदनरणई प्रिधान गना 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभको कणमा गनेछ। 

16. स्थणनीम तथण यछथणन े जणतकण खण् फणरीको संयऺण: प्रदेश सयकणयरे 
प्रदेशङ्झबर उत्ऩणदन हङ्टने ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभकण स्थणनीम तथण यछथणने जणतकण 
खण् फणरीको आिश्मक संयऺण तथण सम्फद्धान गनेछ। 
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17. फीभणको व्मिस्थण् कृङ्जष तथण ऩशङ्टजन्म व्मिसणमको संयऺण तथण 
सम्फद्धानको रणङ्झग प्रदेश सयकणय य स्थणनीम तहको सहबणङ्झगतणभण 
प्रणकृङ्झतक ङ्जिऩद्फणट हङ्टने ऺङ्झत सभेतरणई सभेट्ने गयी फीभणको व्मिस्थण 
गङ्चयनेछ। 

18. जरिणमङ्ट ऩङ्चयितानफणट हङ्टनसक्न े असय न्मूनीकयण् प्रदेश सयकणयरे 
जरिणमङ्ट ऩङ्चयितानकण कणयण खण् उत्ऩणदनभण ऩना सक्ने प्रङ्झतकूर प्रबणि 
िण त्मसफणट हङ्टन सक्न े जोङ्ञखभ न्मूनीकयणकण रणङ्झग संघीम 
सयकणयसँगको सहकणमाभण ङ्झनिणयणणत्भक उऩणमहरू अऩनणउन आिश्मक 
व्मिस्थण गनेछ। 

19. ऺ ङ्झतऩ ङ्टङ्झता सम्फन्धी व्मिस्थण् कङ्ट नछ सयकणयी ङ्झनकणम, संघ, संस्थण िण 
कम्ऩनी िण पभारे ङ्झसपणङ्चयस गयेको ङ्झफउङ्झफजन, भर तथण औषङ्झध 
ङ्झसपणङ्चयस गयेको ऺेर य सभमभण ङ्झसपणङ्चयस गयेको ङ्जिङ्झध, प्रङ्जक्रमण 
फभोङ्ञजभ गयेको खेती तथण िस्तङ्टबणउ ऩणरनभण मस्तो ङ्झफउ िण ङ्झफजन 
प्रमोग गयेको कणयणफणट कङ्ट नछ ङ्जकङ्झसभको ऺङ्झत बएभण त्मस्तो 
ङ्झसपणङ्चयसकतणा सयकणयी ङ्झनकणम, संघसंस्थण, कम्ऩनी िण पभारे 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ ऩीङ्झडतरणई ऺङ्झतऩूङ्झता ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

 
ऩङ्चयच्छेद-३ 

  खण् ऩदणथा तथण ऩोषण सम्फन्धी प्रमोगशणरण तथण ङ्झफक्री ङ्जितयण 
20. खण् ऩदणथा तथण ऩोषणको जणचँ: (१) कङ्ट नछ खण् ऩदणथा ऩोषणमङ्टि य 

गङ्टणस्तयीम छ िण छछन बङे्ङ कङ्ट यणको आिश्मक जणँच य ऩयीऺण गनाको 
रणङ्झग प्रदेशङ्झबर यहेको आङ्झधकणङ्चयक प्रमोगशणरण भणपा त ्जणँच य ऩयीऺण 
गङ्चयने छ। 
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(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ यहेको प्रमोगशणरणको येखदेख, 
सभन्िम य सहकणमा संघीम सयकणयसँगको सहकणमा य सभन्िमभण प्रदेश 
सयकणयरे गनेछ। 

(३) कङ्ट नछ नणगङ्चयक िण संस्थणरे ङ्झनजी ऺेरभण प्रमोगशणरण स्थणऩनण 
य सञ्चणरन गना चणहेभण अनङ्टभङ्झतकण रणङ्झग तोङ्जकएफभोङ्ञजभको दस्तङ्टयसङ्जहत 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभको ढणँचणभण तोङ्जकएको अङ्झधकणयी सभऺ ङ्झनिेदन 
ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ प्रणप्त ङ्झनिेदनउऩय छणनङ्झफन गयी 
उऩमङ्टि देखेभण तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण शताको अधीनभण यही प्रदेशङ्झबरको 
कङ्ट नछ ङ्ञजल्रणभण प्रमोगशणरण स्थणऩनण य सञ्चणरन गना तोङ्जकएको 
अङ्झधकणयीरे अनङ्टभङ्झतऩर ङ्छदन सक्नेछ। 

(५) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ स्थणऩनण हङ्टने प्रमोगशणरणको कणभ, 
कताव्म य अङ्झधकणय तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(६) मस ऐनफभोङ्ञजभ स्थणऩनण बएकण ङ्झनजी प्रमोगशणरणको 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ प्रत्मेक िषा निीकयण गनङ्टाऩनेछ। 

(७) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ स्थणऩनण बएकण प्रमोगशणरणरे 
तोङ्जकएको अिङ्झधङ्झबर अनङ्टभङ्झतऩर निीकयण नगयणएभण त्मस्तो अनङ्टभङ्झतऩर 
स्ित् यद्द हङ्टनेछ। 

21. दूङ्जषत खण् ऩदणथा: दूङ्जषत खण् ऩदणथा अन्तगात देहणमकण ऩदणथा ऩदाछन:्- 
(क) स्िणस््मरणई हणङ्झन हङ्टने गयी सडेगरेको, गङ्टणस्तयहीन, 

म्मणद नणघेको िण पोहय भछरण िण ङ्जिषणि अिस्थणभण 
यणङ्ञखएको िण तमणय गङ्चयएको खण् ऩदणथा य दूङ्जषत ऩणनी, 

(ख) भणङ्झनसको उऩबोगको रणङ्झग अनङ्टऩमङ्टि हङ्टन ेगयी केही िण 
सम्ऩूणा बणग कङ्ट नछ योगी िण योगकणयक ऩशङ्ट ऩन्छी िण 
हणङ्झनकणयक िनस्ऩङ्झतफणट फनकेो खण् ऩदणथा, 
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(ग) कङ्ट नछ खण् मोगशीर (पङ्ट ड एङ्झडङ्जटब), यङ्ग ऩङ्चययऺी 
(ङ्जप्रजिेङ्जटब), अन्तङ्जिाकङ्झसत िण फङ्जहङ्झभाङ्ञश्रत यसणमन िण 
कीटनणशक औषङ्झधको रणङ्झग तोङ्जकएको अङ्झधकतभ सीभण 
बन्दण फढी हङ्टन गई स्िणस््मरणई हणङ्झन हङ्टन सक्ने खण् 
ऩदणथा,   

(घ) स्िणस््मरणई हणनी हङ्टने ङ्जकङ्झसभरे ङ्झभसणिट गङ्चयएको खण् 
िण अखण् ऩदणाथ िण उि ङ्झभसणिटफणट फनेको कङ्ट नछ 
ऩदणथा।  

22. दूङ्जषत खण् ऩदणथा िण न्मून गङ्टणस्तयको खण् ऩदणथाको उत्ऩणदन तथण 
ङ्झफक्री ङ्जितयण गना प्रङ्झतफन्ध गना सक्न:े प्रदेशङ्झबर कङ्ट नछ नणगङ्चयकरे दूङ्जषत 
खण् ऩदणथा िण न्मून गङ्टणस्तयको खण् ऩदणथाको उत्ऩणदन, ङ्झफक्री 
ङ्जितयण, ङ्झनकणसी िण ऩछठणयी गना िण सोभध्मे कङ्ट नछ कणभकण रणङ्झग त्मस्तो 
खण् ऩदणथा यणख्नको रणङ्झग प्रदेश सयकणयरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभ प्रङ्झतफन्ध 
रगणउन सक्नेछ। 

23. ढणटँी, झङ्टक्यणई खण् ऩदणथा ङ्झफक्री गना नहङ्टन:े कसछरे कङ्ट नछ खण् ऩदणथारणई 
अको कङ्ट नछ खण् ऩदणथा हो बङ्झन िण कङ्ट नछ न्मून गङ्टणस्तयको खण् 
ऩदणथारणई उच्चतभ गङ्टणस्तयको खण् ऩदणथा हो बङ्झन ढणँटी िण झङ्टक्यणई 
ङ्झफक्री िण ङ्जितयण गना हङ्टदँछन। 

24. खण् ऩदणथा योक्कण यणख्न सङ्जकन:े (१) कङ्ट नछ खण् ऩदणथा दूङ्जषत िण न्मून 
गङ्टणस्तयको हो बङे्ङ शंकण रणगेभण तोङ्जकएको अङ्झधकणयीरे त्मस्तो खण् 
ऩदणथा ङ्झसरफन्दी गयी योक्कण यणख्न सक्नछे। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ योक्कण यहेको खण् ऩदणथा दूङ्जषत िण 
न्मून गङ्टणस्तयको हो बङे्ङ कङ्ट यणको ङ्झनणाम अङ्ञन्तभ रूऩभण बइसकेऩङ्झछ 
दोषको भणरण, प्रकृङ्झत य त्मसफणट हङ्टनसक्न े हणङ्झनको सभेत ङ्जिचणय गयी 
तोङ्जकएको अङ्झधकणयीरे प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ सजणम गना सक्नेछ। 
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25. खण् ऩदणथा तथण ऩोषणको गङ्टणस्तय तोक्न े अङ्झधकणय: (१) कङ्ट नछ खण् 
ऩदणथा िण ऩोषणभण सो ऩदणथाको गङ्टणस्तय तथण भणरण कङ्ट न ऩङ्चयङ्झधङ्झबरको 
हङ्टन ङ्टऩने बङे्ङ व्मिस्थणको सम्फन्धभण प्रदेश सयकणयरे सभमसभमभण 
यणजऩरभण सूचनण प्रकणङ्ञशत गयी गङ्टणस्तय तोक्न सक्नछे।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ खण् ऩदणथा तथण ऩोषण तत्त्िको 
गङ्टणस्तय तोक्दण देहणमकण कङ्ट यणहरूसभेत सभणिेश गनङ्टाऩनेछ:- 

(क) खण् ऩदणथा तथण ऩोषण तत्त्िको ङ्जकङ्झसभ, जणत य 
अिस्थण, 

(ख) खण् ऩदणथा तथण ऩोषण तत्त्िको न्मूनतभ गङ्टणस्तयको 
सीभण, 

(ग) यणसणमङ्झनक ऩदणथा प्रमोग गयी उऩचणय गङ्चयएको बए 
सोको ङ्जिियण, 

(घ) तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण अन्म कङ्ट यणहरू। 
 

ऩङ्चयच्छेद - ४ 
खण्को उऩरब्धतण, आऩूङ्झता, ङ्जितयण प्रणणरी तथण अङ्झधकणयको कणमणान्िमन 

 
26. प्रणदेङ्ञशक तथण स्थणनीम तहको खण् तथण ऩोषण सङ्टयऺण मोजनण सम्फन्धी 

व्मिस्थण् (१) प्रदेश सयकणय तथण स्थणनीम तहरे खण्सँग सम्फङ्ञन्धत 
संघ य स्थणनीम तहसँग सभन्िम गयी प्रणदेङ्ञशक तथण स्थणनीम तहको 
खण् तथण ऩोषण सङ्टयऺण मोजनण तजङ्टाभण तथण कणमणान्िमन गनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सभन्िम गदणा आिश्मकतण अनङ्टसणय 
सयोकणयिणरणहरूसँग सभन्िम गनङ्टा ऩनेछ। 
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(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रणदेङ्ञशक खण् मोजनण तजङ्टाभण गदणा 
खण् अङ्झधकणयको कणमणान्िमनभण बएको प्रगङ्झत भणऩन तथण अनङ्टगभनकण 
सूचकणङ्करणई आधणय भणङ्ङङ्ट ऩनेछ। 

(४) प्रदेशको खण् सङ्टयऺणको अिस्थणकण सम्फन्धभण त्मभण 
आधणङ्चयत सूचनणकण आधणयभण ङ्झनभणाण गनङ्टाऩनेछ। 

(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभको सूचनण सङ्करन गना आिश्मक 
त्म तथण जणनकणयी सङ्करन तथण ङ्जिश्लषेण गना प्रदेशस्तयभण एक खण् 
सङ्टयऺण सूचनण प्रणणरीको व्मिस्थण गङ्चयनेछ।  

(६) प्रदेश सयकणयरे खण् अङ्झधकणय, खण् तथण ऩोषण सङ्टयऺण 
तथण खण् सम्प्रब ङ्टतण अङ्झधकणयको प्रिधानकण ङ्जिषमरणई आिङ्झधक रूऩभण 
ङ्जिकणस मोजनणभण सभणिेश गनङ्टाऩनेछ। 

(7) ङ्झनमङ्झभत रूऩभण खण् सङ्टयऺणको अिस्थणफणये जणनकणयी ङ्झरन 
प्रदेश य स्थणनीम तहभण खण् सङ्टयऺण अनङ्टगभन प्रणणरीको व्मिस्थण 
गङ्चयनेछ। 

27. खण् तथण ऩोषण ङ्ञशऺण् प्रदेश सयकणय य स्थणनीम तहरे सभम सभमभण 
खण् अङ्झधकणयसँग सम्फङ्ञन्धत सूचनण तथण ङ्ञशऺणभूरक जणनकणयी प्रिणह 
गनङ्टाऩनेछ। उि कणमा गदणा प्रदेशस्तयको भणध्मङ्झभक तहको ङ्ञशऺणको 
ऩणठ्यक्रभभण सभणिेश गने तथण सो सम्फन्धभण आिश्मक अन्म 
प्रिधानणत्भक कणमाक्रभहरू सञ्चणरन गनेछ।  

28. अनङ्टसन्धणन तथण िछऻणङ्झनक प्रङ्जिङ्झधको ङ्जिकणस: प्रदेश सयकणय य स्थणनीम 
तहरे कृङ्जषको ङ्छदगो ङ्जिकणस, खण् उत्ऩणदनको अङ्झबिङृ्जद्ध िण खण् तथण 
ऩोषण सङ्टयऺणको प्रिधान गना आिश्मक अध्ममन, अनङ्टसन्धणन तथण 
िछऻणङ्झनक प्रङ्जिङ्झधको ङ्जिकणसको रणङ्झग तोङ्जकएफभोङ्ञजभ व्मिस्थण 
ङ्झभरणउनेछ।  

29. खण्को बण्डणयण तथण सङ्ञञ्चङ्झत: प्रदेश सयकणयरे मस ऐनफभोङ्ञजभ खण्णङ्ङ 
उऩरब्ध गयणउन तथण संकटभण आिश्मकतण ऩूयण गना खण् बण्डणयण य 
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सङ्ञञ्चङ्झत गयी खण् ङ्जितयण प्रङ्जक्रमणरणई तोङ्जकएफभोङ्ञजभ व्मिस्थण गना 
सक्नेछ।  

30. खण् ऩदणथा खङ्चयद् (१) दपण २९ फभोङ्ञजभ बण्डणयण तथण सङ्ञञ्चत 
गनाको रणङ्झग आिश्मक हङ्टन ेखण् ऩदणथा मथणसम्बि आन्तङ्चयक रूऩभण 
खङ्चयद गनङ्टाऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
आन्तङ्चयक खङ्चयदफणट ऩमणाप्त उऩरब्ध हङ्टन नसक्न े अिस्थण बएभण 
अन्मरफणट ऩछठणयी गना सङ्जकनेछ। 

31. खण् ङ्जितयणको व्मिस्थण् प्रदेश सयकणय तथण स्थणनीम तहरे सङ्टऩथ 
भूल्मको ऩसर िण सणिाजङ्झनक खण् ङ्जितयण केन्र िण तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण 
अन्म भणध्मभ भणपा त ् खण् ङ्जितयणको व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
ङ्झभरणउनेछ। 

32. ङ्जिियण सणिाजङ्झनक गनङ्टाऩने् (१) प्रदेश सयकणय िण स्थणनीम तहरे मस 
ऩङ्चयच्छेद फभोङ्ञजभ ङ्जितयण हङ्टने खण् ऩदणथाको सम्फन्धभण देहणमकण 
ङ्जिियणहरू तमणय गयी अ्णिङ्झधक गनङ्टाऩनेछ्-  

(क) खण् सङ्ञञ्चङ्झतको अिस्थण, 
(ख) सङ्ञञ्चत खण्णङ्ङको ऩङ्चयभणण, 
(ग) खण्णङ्ङको भूल्म, 
(घ) खण्णङ्ङको ङ्जितयण प्रणणरी, 
(ङ) खण्णङ्ङको ङ्जकङ्झसभ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ तमणय बएको ङ्जिियण सिासणधणयणको 
जणनकणयीको रणङ्झग सभम सभमभण सणिाजङ्झनक गनङ्टाऩनेछ।  

 
 
 



105 
 

ऩङ्चयच्छेद-५ 
कणणारी प्रदेश खण् ऩङ्चयषद् तथण स्थणनीम खण् सभन्िम सङ्झभङ्झत सम्फन्धी 

व्मिस्थण 
 

33. प्रदेश खण् ऩङ्चयषद् सम्फन्धी व्मिस्थण: (१) प्रत्मेक व्मङ्ञि तथण 
नणगङ्चयकको खण् सङ्टयऺण तथण खण् सम्प्रब ङ्टतणसम्फन्धी भौङ्झरक हक य 
अङ्झधकणयरणई संयऺण, प्रिधान तथण ऩङ्चयऩूङ्झता गना संघीम खण् अङ्झधकणय 
तथण खण् सम्प्रब ङ्टतण सम्फन्धी ऐन, २०७५ अन्तगात यही प्रदेश 
भन्रणरमको भन्रीको अध्मऺतणभण एक कणणारी प्रदेश खण् ऩङ्चयषद् 
गठन हङ्टनेछ। 

(२) प्रदेश खण् ऩङ्चयषद्सम्फन्धी अन्म व्मिस्थण प्रदेश सयकणयरे 
ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(३) प्रदेश खण् ऩङ्चयषद्को कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय प्रदेश 
सयकणयरे ङ्झनधणायण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

34. उऩ-सङ्झभङ्झत िण ङ्जिऻ सभूहको गठन् मस ऐनको प्रबणिकणयी 
कणमणान्िमनको रणङ्झग प्रदेश सयकणयरे आिश्मकतण अनङ्टसणय ङ्जिशेषऻ सेिण 
ङ्झरन सक्नेछ। 

35. स्थणनीम खण् सभन्िम सङ्झभङ्झत: (१) स्थणनीम तहभण खण् अङ्झधकणय, 
खण् सङ्टयऺण तथण खण् सम्प्रब ङ्टतणको अङ्झधकणयको संयऺण एिं सम्फद्धान 
गने कणभसभेतको रणङ्झग तथण स्थणनीमस्तयभण खण् आऩूङ्झता तथण ङ्जितयण 
प्रणणरीरणई सहज फनणउन स्थणनीम तहभण एक खण् सभन्िम सङ्झभङ्झत 
गठन हङ्टनेछ। 

(२) मस ऐनको कणमणान्िमनको प्रमोजनको रणङ्झग प्रदेश सयकणयरे 
स्थणनीम तहसँगको सभन्िम य सहकणमाभण मोजनण तजङ्टाभण तथण 
कणमणान्िमन गनेछ।  
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36. खण् सङ्टयऺण सूचनण केन्र् (१) प्रदेश सयकणयरे प्रदेश तथण स्थणनीम 
तहभण खण् सङ्टयऺण अनङ्टगभन प्रणणरीरणई ङ्झनमङ्झभत तथण प्रिधान गना 
सूचनण केन्रहरूको स्थणऩनण गना सक्नेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको केन्रको संख्मण, भणऩदण्ड य 
सञ्चणरन तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

37. ङ्झनयीऺण अङ्झधकृत ङ्झनमङ्टि गना िण तोक्न सक्न:े खण् ऩदणथा तथण ऩोषण 
सम्फन्धी आऩूङ्झता व्मिस्थणरणई प्रबणिकणयी फनणई नणगङ्चयकरणई उङ्ञचत 
भूल्मभण स्तयमङ्टि खण् ऩदणथा तथण ऩोषणमङ्टि िस्तङ्ट उऩरब्ध गयणउन े
कणमाको अनङ्टगभन गना य मस ऐन अन्तगातकण भङ्टद्दणको अनङ्टसन्धणन तथण 
दणमयी गना प्रदेश सयकणयरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण अङ्झधकृतहरू 
ङ्झनमङ्टङ्ञि गना िण ङ्झनयीऺण अङ्झधकृतको रूऩभण कणभ गना कङ्ट नछ अङ्झधकृत 
कभाचणयीरणई तोक्न सक्नेछ।  

38. कभाचणयी सम्फन्धी व्मिस्थण् मस ऐनको प्रमोजनको रणङ्झग आिश्मक ऩने 
कभाचणयी िण ङ्जिषम ङ्जिऻको व्मिस्थण प्रदेश सयकणयरे ङ्झभरणउनेछ। 

39. अनङ्टगभन, भूल्मणङ्कन य ऩषृ्ठऩोषण् (१) मस ऐनको प्रबणिकणयी कणमणान्िमन 
बए नबएको भङ्टल्मणङ्कन गयी ङ्झनमङ्झभत ऩषृ्ठऩोषणकण रणङ्झग स्ितन्र तथण 
सभणिेशी अनङ्टगभन तथण भङ्टल्मणङ्कन सङ्झभङ्झत गठन गङ्चयनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको अनङ्टगभन तथण भूल्मणङ्कनको रणङ्झग 
प्रदेश तथण स्थणनीम तहभण खण् अङ्झधकणय अनङ्टगभनकण सूचकणङ्क तमणय 
ऩणयी उि सूचकणङ्ककण आधणयभण अनङ्टगभन तथण भूल्मणङ्कनरणई व्मिङ्ञस्थत 
गङ्चयनेछ।    
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ऩङ्चयच्छेद-६ 
कसङ्टय, सजणम तथण ऩङ्टनयणिेदन सम्फन्धी व्मिस्थण 

 
40. कसङ्टयजन्म कणमा्  कसछरे देहणम फभोङ्ञजभको कणभ गयेभण मस ऐन 

अन्तगात कसङ्टय गयेको भणङ्झननछे् 
(क) कसछरणई अत्मणिश्मक खण्को ऩहङ्टँचफणट िङ्ञञ्चत गयी 

गम्बीय हणनी ऩङ्टयम्णउने िण बोकभयीको ङ्ञस्थङ्झत ङ्झसजानण 
गने कणभ गयेभण, 

(ख) अल्ऩकणरीन सहणमतणको प्रमोजनको रणङ्झग संकङ्झरत तथण 
सङ्ञञ्चत खण्िस्तङ्टरणई कब्जण िण नष्ट गने िण दङ्टरूऩमोग 
गने कणमा गयेभण, 

(ग) आऩतक्णरीन खण् सहणमतण ङ्जितयण कणमाभण अियोध 
गयेभण, 

(घ) आधणयबतू खण् िस्तङ्टको ढङ्टिणनी, आऩङ्टङ्झता, ङ्जितयण तथण 
फजणयीकयणभण सङ्गङ्छठत िण असङ्गङ्छठत रूऩरे फणधण िण 
ङ्जियोध गयेभण,  

(ङ) जीङ्जिकोऩणजानको आधणयफणट ङ्जिभङ्टख ऩणने गयी िणसस्थणन 
ङ्जिङ्जहन फनणएभण, 

(च) ङ्जितयण गनङ्टाऩने खण् ऩदणथा रङ्ञऺत िण ङ्जऩछङ्झडएको 
िगारणई ङ्जितयण नगयेभण, 

(छ) तोङ्जकएको भणऩदण्ड ङ्जिऩयीत भणनि स्िणस््मभण प्रङ्झतकूर 
असय ऩने गङ्टणस्तयहीन िस्तङ्टको उत्ऩणदन, ङ्झफक्री, ङ्जितयण 
िण म्मणद नणघेकण खण् िस्तङ्टको ङ्झफक्री ङ्जितयण गये िण 
गयणएभण, 

(ज) कणरोफजणयी, कृङ्झरभ अबणि य भूल्म िृङ्जद्ध गयी आऩूङ्झताभण 
फणधण ऩङ्टयम्णएभण,  
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(झ) मस ऐन िण मस ऐन फभोङ्ञजभ फनेको ङ्झनमभ ङ्जिऩयीतकण 
अन्म कङ्ट नछ कणमा गयेभण।  

41. भङ्टद्दणको अनङ्टसन्धणन तथण दणमयी् (१) मस ऐन अन्तगातको भङ्टद्दणको 
अनङ्टसन्धणन दपण (३७) फभोङ्ञजभको ङ्झनयीऺण अङ्झधकृतरे गनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनयीऺण अङ्झधकृतरे भङ्टद्दणको 
अनङ्टसन्धणन गदणा उजङ्टयी प्रणप्त बएको ङ्झभङ्झतरे ३५ ङ्छदनङ्झबर सम्फङ्ञन्धत 
ङ्ञजल्रण अदणरत सभऺ भङ्टद्दण दणमय गनङ्टाऩनेछ।   

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ भङ्टद्दण दणमय गदणा अनङ्टसन्धणन 
अङ्झधकृतरे ङ्ञजल्रण न्मणमणङ्झधििणको यणम ङ्झरनङ्टऩनेछ।  

42. ऩङ्टनयणिेदन: भङ्टद्दण हेने अङ्झधकणयीरे गयेको ङ्झनणामभण ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने ऩऺरे 
त्मस्तो ङ्झनणाम बएको ङ्झभङ्झतरे ऩैँतीस ङ्छदनङ्झबर सम्फङ्ञन्धत उच्च अदणरतभण 
ऩङ्टनयणिेदन गना सक्नेछ। 

43. सजणम: मस ऐनको िङ्ञखारणऩ गने गयणउनरेणई प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ 
दण्ड य सजणम गङ्चयनछे।  

44. ऺ ङ्झतऩूङ्झता: (१) मस ऐन अन्तगातको कङ्ट नछ कसङ्टय गयेको कणयणफणट 
कसछरणई कङ्ट नछ प्रकणयको हणङ्झन, नोक्सणनी हङ्टन गएभण त्मस्तो हणङ्झन, 
नोक्सणनीको ऺङ्झतऩूङ्झता बयणई ऩणउन भङ्टद्दण हेने अङ्झधकणयी सभऺ ङ्झनिेदन 
ङ्छदन सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्छदइने ऺङ्झतऩूङ्झता सम्फन्धी भणऩदण्ड 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  
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ऩङ्चयच्छेद-७ 
ङ्जिङ्जिध 

45. अनङ्टभङ्झतऩर ङ्झरनङ्टऩने: (१) तोङ्जकएको खण् ऩदणथाको उत्ऩणदन, ङ्झफक्री 
ङ्जितयण, सञ्चम िण प्रशोधन गना चणहने नणगङ्चयक िण संस्थणरे 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩर ङ्झरनङ्टऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन खङ्टरण 
ङ्झफके्रतणरे मस दपण फभोङ्ञजभको अनङ्टभङ्झतऩर ङ्झरनङ्टऩने छछन। 

46. सभणनङ्टऩणङ्झतक सभणिेशी ङ्झसद्धणन्तकण आधणयभण प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्िको व्मिस्थण गने् 
मस ऐनको कणमणान्िमनकण सम्फन्धभण गठन गङ्चयने ऩङ्चयषद्, सङ्झभङ्झत, उऩ-
सङ्झभङ्झत िण ङ्जिऻ सभूहभण सभणनङ्टऩणङ्झतक सभणिेशी ङ्झसद्धणन्तकण आधणयभण 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चयनेछ। 

47. ङ्झनकणसी तथण ऩछठणयीभण योक रगणउन सक्न:े यणजऩरभण सूचनण प्रकणशन 
गयी प्रदेश सयकणयरे जनसयोकणयको स्िणस््मभण हणङ्झन िण प्रङ्झतकूर प्रबणि 
ऩङ्टयम्णउने कङ्ट नछ खणस जणतको खण् ऩदणथा, फणरी उत्ऩणदन तथण 
िस्तङ्टबणउभण प्रमोग हङ्टने ऩदणथाको ङ्झनकणसी तथण ऩछठणयी गना नऩणउने गयी 
योक रगणउन सक्नछे।  

48. ङ्झनमभ फनणउन े अङ्झधकणय: प्रदेश सयकणयरे मस ऐनको कणमणान्िमनको 
रणङ्झग आिश्मक ङ्झनमभहरू फनणउन सक्नेछ।  

फचणउ: मस ऐनभण अन्मर जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन मो 
ऐन प्रणयम्ब हङ्टन ङ्टअङ्ञघ प्रचङ्झरत कणनून फभोङ्ञजभ कणणारी प्रदेशभण स्थणऩनण 
बएकण ङ्झनजी ऺेरकण प्रमोगशणरणरे मो ऐन प्रणयम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे एक 
िषाङ्झबर मस ऐन फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩर ङ्झरइसक्नङ्ट ऩनेछ।
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स्थणनीम तहकण ऩदणङ्झधकणयी तथण सदस्महरूरे ऩणउन े

सङ्टङ्जिधणसम्फन्धी ऐन, २०७७ 

प्रभणणीकयण य प्रकणशन ङ्झभङ्झत 

२०७७/०३/३० 
 

सम्ित ्२०७७ सणरको ऐन नं. ४ 

स्थणनीम तहकण ऩदणङ्झधकणयी तथण सदस्महरूरे ऩणउन ेसङ्टङ्जिधणसम्फन्धी 
कणनूनभण संशोधन य एकीकयण गना फनकेो ऐन 

प्रस्तणिनण: नेऩणरको संङ्जिधणन फभोङ्ञजभ स्थणनीम तहकण ऩदणङ्झधकणयी तथण 
सदस्महरूरे ऩणउने सङ्टङ्जिधण सम्फन्धभण कणनूनी व्मिस्थण गना िणञ्छनीम 
बएकणरे, 
 कणणारी प्रदेश सबणरे मो ऐन फनणएको छ। 
1. संङ्ञऺप्त नणभ य प्रणयम्ब: (१) मस ऐनको नणभ "कणणारी प्रदेश स्थणनीम 

तहकण ऩदणङ्झधकणयी तथण सदस्महरूको सङ्टङ्जिधणसम्फन्धी ऐन, २०७७" 
यहेको छ। 

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रणयम्ब हङ्टनेछ। 
2. ऩङ्चयबणषण:  ङ्जिषम िण प्रसङ्गरे अको अथा नरणगेभण मस ऐनभण,- 

(क) "अध्मऺ" बन् नणरे नेऩणरको संङ्जिधणनको धणयण २१५ को 
उऩधणयण (१) फभोङ्ञजभको गणउँ कणमाऩणङ्झरकणको अध्मऺ 
सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ख) "उऩप्रभङ्टख" बन् नणरे नेऩणरको संङ्जिधणनको धणयण २१६ 
को उऩधणयण (२) फभोङ्ञजभको नगय कणमाऩणङ्झरकणको 
उऩप्रभङ्टख सम्झनङ्ट ऩछा। 
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(ग) "उऩणध्मऺ" बन् नणरे नेऩणरको संङ्जिधणनको धणयण २१५ 
को उऩधणयण (२) फभोङ्ञजभको गणउँ कणमाऩणङ्झरकणको 
उऩणध्मऺ सम्झनङ्ट ऩछा। 

(घ) "कणमाऩणङ्झरकण" बन् नणरे गणउँ कणमाऩणङ्झरकण िण 
नगयकणमाऩणङ्झरकण सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ङ) "कणमाऩणङ्झरकण सदस्म" बन् नणरे नेऩणरको संङ्जिधणनको 
धणयण २१५ को उऩधणयण (४) तथण धणयण २१६ को 
उऩधणयण (४) फभोङ्ञजभको कणमाऩणङ्झरकणको सदस्म 
सम्झनङ्ट ऩछा। 

(च) "ऩदणङ्झधकणयी" बन् नणरे अध्मऺ, प्रभङ्टख, सभन्िम सङ्झभङ्झत 
प्रभङ्टख, उऩणध्मऺ, उऩप्रभङ्टख िण सभन्िम सङ्झभङ्झत 
उऩप्रभङ्टख तथण िडण अध्मऺ सम्झनङ्ट ऩछा। 

(छ) "प्रभङ्टख" बन् नणरे नेऩणरको संङ्जिधणनको धणयण २१६ को 
उऩधणयण (१) फभोङ्ञजभको नगय कणमाऩणङ्झरकणको प्रभङ्टख 
सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ज) "िडण" बन् नणरे गणउँऩणङ्झरकण िण नगयऩणङ्झरकणको िडण 
सम्झनङ्ट ऩछा। 

(झ) "िडण अध्मऺ" बन् नणरे नऩेणरको संङ्जिधणनको धणयण 
२१५ को उऩधणयण (२) तथण धणयण २१६ को उऩधणयण 
(२) फभोङ्ञजभको िडण अध्मऺ सम्झनङ्ट ऩछा । 

(ञ) "सदस्म" बन् नणरे नेऩणरको संङ्जिधणनको धणयण २22 को 
उऩधणयण (२)तथण धणयण २२३ को उऩधणयण (२) 
फभोङ्ञजभको सदस्म सम्झनङ्टऩछा य सो शब्दरे नेऩणरको 
संङ्जिधणनको धणयण २२० को उऩधणयण (३) फभोङ्ञजभको 
ङ्ञजल्रण सभन्िम सङ्झभङ्झतको सदस्मसभेतरणई सम्झनङ्ट 
ऩछा। 
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(ट) "सभन्िम सङ्झभङ्झतको प्रभङ्टख" बन् नणरे नेऩणरको 
संङ्जिधणनको धणयण २२० को उऩधणयण (३) फभोङ्ञजभको 
ङ्ञजल्रण सभन्िम सङ्झभङ्झतको प्रभङ्टख सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ठ) "सभन्िम सङ्झभङ्झतको उऩप्रभङ्टख" बन् नणरे नेऩणरको 
संङ्जिधणनको धणयण २२० को उऩधणयण (३) फभोङ्ञजभको 
ङ्ञजल्रण सभन्िम सङ्झभङ्झतको उऩप्रभङ्टख सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ड) "सबण" बन् नणरे गणउँ ऩणङ्झरकणको हकभण गणउँसबण, 
नगयऩणङ्झरकणको हकभण नगयसबण य ङ्ञजल्रण सभन्िम 
सङ्झभङ्झतको हकभण ङ्ञजल्रण सबण सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ढ) "सबणकण सदस्म" बन् नणरे नेऩणरकोसंङ्जिधणनको धणयण 
२२२ य धणयण २२३ फभोङ्ञजभको गणउँसबण िण 
नगयसबणकण सदस्म सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ण)  "स्थणनीम तह" बन् नणरे गणउँऩणङ्झरकण िण नगयऩणङ्झरकण 
िण ङ्ञजल्रण सबण सम्झनङ्ट ऩछा। 

३. सङ्टङ्जिधण: (१) ऩदणङ्झधकणयी य सदस्मरे आपू ङ्झनिणाङ्ञचत बई कणभ कणयफणही 
शङ्टरु गयेको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख अनङ्टसूची-१ य २ भण उल्रेख बएफभोङ्ञजभको 
यकभभण नफढ्ने गयी स्थणनीम तहको आन्तङ्चयक स्रोतसभेतकण आधणयभण 
सङ्टङ्जिधण ऩणउनेछन।् 

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन मो 
ऐन प्रणयम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ कणमभ यहेको "कणणारी प्रदेश स्थणनीम तहकण 
ऩदणङ्झधकणयी तथण सदस्महरूको सङ्टङ्जिधणसम्फन्धी ऐन, २०७५" 
फभोङ्ञजभको सङ्टङ्जिधण नऩणएकण ऩदणङ्झधकणयी िण सदस्मरे सो सङ्टङ्जिधण 
नऩणएको ङ्झभङ्झत देङ्ञखभणर मस ऐनफभोङ्ञजभको सङ्टङ्जिधण ऩणउनेछन।् 

 (३) मस दपणभण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन चयभ 
आङ्झथाक ङ्जिशंृ्रखरतण िण प्रणकृङ्झतक ङ्जिऩद िण भहणभणयीको कणयणरे गम्बीय 
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सङ्कट उत्ऩङ्ङ बइा सङ्कटकणर घोषणण बएको अिस्थणभण मो व्मिस्थण रणगङ्ट 
हङ्टनेछछन। 

४.  सङ्टङ्जिधण कभ हङ्टन ेगयी ङ्झनणाम गना सक्न:े मस ऐनको दपण ३ भण जङ्टनसङ्टकछ  
कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन मस ऐनरे ऩदणङ्झधकणयी िण सदस्मकण रणङ्झग 
ङ्झनधणायण गयेको सङ्टङ्जिधण सम्फन्धभण सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तहको अन्तङ्चयक 
स्रोत तथण ऺभतणकण आधणयभण कभ हङ्टने गयी सम्फङ्ञन्धत सबणरे ङ्झनणाम 
गना सक्नेछ। 

5. सञ् चणरन, ऩरऩङ्झरकण तथण इन्टयनटे सङ्टङ्जिधण: (१) स्थणनीम तहरे 
ऩदणङ्झधकणयीरणइा स्थणनीम तहको आन्तङ्चयक स्रोतसभेतको आधणयभण 
अनङ्टसूची-1 भण उल्रेख बएफभोङ्ञजभको यकभभण नफढ्न ेगयी ऩरऩङ्झरकण 
तथण इन्टयनेट सङ्टङ्जिधण फणऩतको यकभ ङ्छदनेछ। 

(2) ऩदणङ्झधकणयी तथण सदस्महरूरणई अनङ्टसूची-1 फभोङ्ञजभको 
टेङ्झरपोन तथण सञ् चणरन सङ्टङ्जिधण उऩरब्ध गयणइनेछ। 

6. अङ्झतङ्झथ सत्कणय सङ्टङ्जिधण: ऩदणङ्झधकणयीरे अनङ्टसूची-1 फभोङ्ञजभको यकभ 
अङ्झतङ्झथ सत्कणय सङ्टङ्जिधणफणऩत ऩणउनेछन।् 

7. अनङ्टगभन खचा: ऩदणङ्झधकणयीरणई आफ्नो ऺेरङ्झबर ङ्जिकणस आमोजनण य 
कणमाक्रभको अनङ्टभगनकण रणङ्झग अनङ्टसूची-1 भण तोङ्जकएफभोङ्ञजभको 
अनङ्टगभन खचा उऩरब्ध हङ्टनछे। 

8. खणनऩेणनी, ङ्झफजङ्टरी तथण सयसपणइ खचा: ऩदणङ्झधकणयीरे अनङ्टसूची-1 
फभोङ्ञजभको यकभ खणनेऩणनी तथण सयसपणइ य ङ्जि्ङ्टत ् तथण ऊजणा 
खचाफणऩत ऩणउनछेन।् 

9. सिणयी तथण मणतणमणत सङ्टङ्जिधण: (१) सभन्िम सङ्झभङ्झतको प्रभङ्टख, 
नगयऩणङ्झरकणको प्रभङ्टख य अध्मऺरणई सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तहरे हरङ्टकण 
सिणयी सणधन य त्मस्तो सिणयी सणधनरणई अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभको इन्धन 
उऩरब्ध गयणउनेछ। 
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(२) सभन्िम सङ्झभङ्झतको उऩप्रभङ्टख, नगयऩणङ्झरकणको उऩप्रभङ्टख य 
उऩणध्मऺरणई सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तहको आन्तङ्चयक आम य यणजस्ि 
अिस्थण एिं कणमाफोझसभेतरणई दृङ्जष्टगत गयी सम्फङ्ञन्धत सबणको 
ङ्झनणामफभोङ्ञजभ हरङ्टकण सिणयी सणधन य त्मस्तो सिणयी सणधनरणई 
अनङ्टसूची-1 फभोङ्ञजभको इन्धन उऩरब्धगयणउन सङ्जकनेछ।   

(३) िडण अध्मऺरणई सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तहको आन्तङ्चयक आम 
य यणजस्ि अिस्थण एिं कणमाफोझ सभेतरणई दृङ्जष्टगत गयी सम्फङ्ञन्धत 
सबणको ङ्झनणाम फभोङ्ञजभ अङ्झधकतभ एकसम ऩचणस सी. सी. ऺभतणको 
भोटयसणइकर य त्मस्तो भोटयसणइकररणई अनङ्टसूची-1 फभोङ्ञजभको 
इन्धन उऩरब्ध गयणउन सङ्जकनेछ। 

(४) उऩदपण (१), (२) य (३) फभोङ्ञजभको सिणयी सणधन 
उऩरब्ध नबएको अिस्थणभण त्मस्तो ऩदणङ्झधकणयीरे अनङ्टसूची-2 
फभोङ्ञजभको मणतणमणत खचा ऩणउनेछन।्  

(५) उऩदपण (१), (२) य (३) फभोङ्ञजभ सिणयी सणधन 
उऩरब्ध गयणएकोभण मस दपण फभोङ्ञजभ को अन्म मणतणमणत सङ्टङ्जिधण 
उऩरब्ध गयणइने छछन। 

10. चणडऩिा खचा: ऩदणङ्झधकणयी तथण सदस्मरे अनङ्टसूची-2 फभोङ्ञजभ िषाको 
एक ऩटक चणडऩिा खचा ऩणउनेछन।् 

11. फछठक बत्तण: (१) ऩदणङ्झधकणयी तथण सदस्मरे सबण िण कणमाऩणङ्झरकण िण 
िडण सङ्झभङ्झत िण न्मणङ्जमक सङ्झभङ्झतरगणमत स्थणनीम तहको अन्म कङ्ट नछ 
सङ्झभङ्झत िण उऩसङ्झभङ्झतको फछठकभण बणग ङ्झरएको प्रत्मेक ङ्छदनको रणङ्झग 
अनङ्टसूची-2 फभोङ्ञजभको यकभ फछठक बत्तणफणऩत ऩणउनछेन।् 

स्ऩष्टीकयण: मस दपणको प्रमोजनको रणङ्झग "न्मणङ्जमक सङ्झभङ्झत" 
बन् नणरे नेऩणरको संङ्जिधणनको धणयण २१७ फभोङ्ञजभको न्मणङ्जमक सङ्झभङ्झत 
सम्झनङ्ट  ऩछा। 
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(२) उऩदपण (१) भण जनङ्टसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन एक 
भङ्जहनणभण तीनिटण बन्दण फढी फछठकको बत्तण ङ्झरन ऩणइनछेछन। 

तय, गणउँ तथण नगयऩणङ्झरकणकण न्मणङ्जमक सङ्झभङ्झतको हकभण त्मस्तण 
सङ्झभङ्झतकण सदस्महरूरे प्रङ्झतभङ्जहनण फढीभण दङ्टइािटण फछठकको रणङ्झग 
प्रङ्झतफछठक ऩणँचसम रूऩछमणँकण दयरे इजरणस बत्तण ऩणउन ेछन। त्मसछगयी 
ङ्जिधणमन सङ्झभङ्झत, रेखण सङ्झभङ्झत य सङ्टशणसन सङ्झभङ्झतकण सदस्मरे फढीभण 
िणङ्जषाक फणह्रिटण फछठकको रणङ्झग प्रङ्झतफछठक ऩणँचसम रूऩछमणँकण दयरे 
सङ्झभङ्झत बत्तण ऩणउनेछन।् 

१2. दछङ्झनक तथण भ्रभण बत्तण: (१) ऩदणङ्झधकणयी तथण सदस्महरूरे स्थणनीम 
तहसँग सम्फङ्ञन्धत कणभको ङ्झसरङ्झसरणभण नेऩणरङ्झबर िण नऩेणरफणङ्जहय भ्रभण 
गनङ्टाऩदणास्थणनीम तहको आन्तङ्चयक स्रोतसभेतको आधणयभण अनङ्टसूची-2 
फभोङ्ञजभको दयभण नफढ्ने गयी दछ ङ्झनक भ्रभण बत्तण ऩणउनछेन।् 

(२) उऩदपण (१)फभोङ्ञजभ प्रदेशकण हङ्टम्रण,भङ्टगङ्टय डोल्ऩण ङ्ञजल्रणभण 
भ्रभण गनङ्टाऩदणा अनङ्टसूचीभण उङ्ञल्रङ्ञखत दछङ्झनक बत्तणको दयभण 
आिश्मकतणअनङ्टसणय प्रदेश सयकणयको ङ्झनणामफणट फढीभण फीस 
प्रङ्झतशतसम्भ यकभ थऩ हङ्टन सक्नेछ। 

स्ऩष्टीकयण् ङ्जिदेश भ्रभण गदणा बणयतको चेङ्ङणई, हछदयणफणद, फैँगरोय, 

भङ्टम्फई, ङ्छदल्री, कोरकणतण य फङ्गरणदेशको ढणकण य चटगणउँफणहेक अन्म 
स्थणनभण यणत ङ्झफतणउनङ्ट ऩदणा अनङ्टसूचीभण उल्रेङ्ञखत दयको ऩचणस प्रङ्झतशत 
यकभ भणर ऩणउनेछन।्अन्म भङ्टरङ्टकको हकभण अनङ्टसूचीभण उङ्ञल्रङ्ञखत 
दययेटअनङ्टसणय नछ हङ्टनेछ। 

(३) ङ्जिदेश भ्रभण गदणा भ्रभण गने भङ्टरङ्टकको सयकणय िण कङ्ट नछ 
संस्थणफणट आभन्रण बइ दछङ्झनक तथण भ्रभण बत्तणफणऩतको यकभसभेत 
उऩरब्ध गयणएको अिस्थणभण मस दपणफभोङ्ञजभको दछ ङ्झनक तथण भ्रभण 
बत्तणफणऩतको यकभ उऩरब्ध हङ्टने छछन। 
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(४) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ भ्रभण गदणा रणग्ने मणतणमणत 
खचाफणऩत ङ्जटकट िण ङ्झफरफभोङ्ञजभको यकभ ब ङ्टिणनी ऩणउनेछन।् 

(५) सदस्महरूरे उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ भ्रभण गदणा भ्रभण 
अिङ्झधको रणङ्झग अनङ्टसूची-2 भण उल्रेख बएफभोङ्ञजभको यकभ फयणफय 
दङ्टघाटनण फीभण गदणा रणग्ने फीभण शङ्टल्क फणऩत ङ्झफरफभोङ्ञजभको यकभ 
ऩणउनेछन।् 

1३. बत्तण तथण सङ्टङ्जिधणफणऩतको यकभ ब ङ्टिणनी: (१) ऩदणङ्झधकणयी िण सदस्मरे 
मस ऐनफभोङ्ञजभ ऩणउने सङ्टङ्जिधण, बत्तण तथण अन्म सङ्टङ्जिधणफणऩतको यकभ 
सम्फङ्ञन्धत सबणको सङ्ञचिणरम िण गणउँकणमाऩणङ्झरकण, नगयकणमाऩणङ्झरकण िण 
ङ्ञजल्रण सभन्िम सङ्झभङ्झतको कणमणारमरे सम्फङ्ञन्धत ऩदणङ्झधकणयी िण 
सदस्मको फैंक खणतण खोरी सोभणपा त ब ङ्टिणनी गनङ्टाऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन कङ्ट नछ 
ऩदणङ्झधकणयी िण सदस्मको फैंकभण खणतण खोल्न नसक्न े अिस्थण बएभण 
ङ्झनजरे ऩणउने बत्तण िण अन्म सङ्टङ्जिधणफणऩतको त्मस्तो यकभ सम्फङ्ञन्धत 
सबणको सङ्ञचिणरम िण गणउँकणमाऩणङ्झरकण, नगयकणमाऩणङ्झरकण िण ङ्ञजल्रण 
सभन्िम सङ्झभङ्झतको कणमणारमफणट उऩरब्ध गयणउन सङ्जकनछे। 

1४. बत्तण नऩणउन:े मस ऐनभण अन्मर जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बएतणऩङ्झन कङ्ट नछ 
ऩदणङ्झधकणयी िण सदस्म िण सबणकण सदस्म आफ्नो ऩदफणट ङ्झनरङ्ञम्फत 
बएभण त्मस्तो ङ्झनरङ्ञम्फत अिङ्झधबयय पौजदणयी अङ्झबमोगभण अदणरतको 
आदेशफभोङ्ञजभ थङ्टनण, कछ द िण धयौटीभण यहेभण त्मसयी थङ्टनण, कछ द िण 
धयौटीभण यहेको अिङ्झधबयको रणङ्झग ङ्झनजरे मस ऐनफभोङ्ञजभ ऩणउने कङ्ट नछ 
ङ्जकङ्झसभको सङ्टङ्जिधण िण बत्तण ऩणउने छछन। 

तय त्मस्तो अङ्झबमोग प्रभणङ्ञणत नबई अदणरतफणट सपणइ ऩणएभण 
ङ्झनजरे मस ऐनफभोङ्ञजभको सङ्टङ्जिधण ऩणउनेछ। 

१५.ऩणङ्चयश्रङ्झभक तथण अन्म सङ्टङ्जिधण नऩणउन:े (१) ऩदणङ्झधकणयी तथण सदस्मरे 
ऩणङ्चयश्रङ्झभक फणऩत कङ्ट नछ यकभ ऩणउने छछनन।् 
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(२) ऩदणङ्झधकणयी तथण सदस्मरे मस ऐनरे ङ्झनधणायण गयेको 
सङ्टङ्जिधणफणहेक अन्म सङ्टङ्जिधण ऩणउने छछनन।् 

१६.सङ्टङ्जिधणको दङ्टरुऩमोग गना नहङ्टन:े मस ऐनकण ङ्जिङ्झबङ्ङ दपणहरूभण उल्रेख 
बएकण सङ्टङ्जिधणहरू सम्फङ्ञन्धत ऩदणङ्झधकणयी तथण सदस्म स्िमभरे् भणर 
उऩमोग गना ऩणउनेछन।् सम्फङ्ञन्धत ऩदणङ्झधकणयी तथण सदस्महरूरे 
सङ्टङ्जिधणको दङ्टरुऩमोग गयेभण प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ कणयफणही हङ्टनेछ। 

स्ऩष्टीकयण: मस दपणको प्रमोजनको रणङ्झग सङ्टङ्जिधणको दङ्टरुऩमोग 
बन् नणरे मस ऐनभण तोङ्जकएबन्दण फढी सङ्टङ्जिधण ङ्झरन,े अन्म व्मङ्ञिरणई 
सङ्टङ्जिधण ङ्छदरणइङ्छदन,े मोग्मतण नऩङ्टगेको व्मङ्ञिरणई ङ्झनमङ्टङ्ञि ङ्छदन,े गरत 
व्मङ्ञि िण कणगजणत खडण गयी सङ्टङ्जिधण ङ्झरने य सयकणयी धनभणरको हणङ्झन 
नोक्सणनी ऩङ्टयम्णउने रगणमतकण कणमारणई फङ्टझणउनछे। 

१७. सणिाजङ्झनक गनङ्टाऩने: ऩदणङ्झधकणयी तथण सदस्मरे मस ऐनफभोङ्ञजभ प्रणप्त 
गयेकण सङ्टङ्जिधणहरूको ङ्जिियण प्रत्मेक तीन भङ्जहनणभण सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम 
तहरे सणिाजङ्झनक गनङ्टाऩनेछ। 

१८. खणयेजी य फचणउ: (१) "कणणारी प्रदेश स्थणनीम तहकण ऩदणङ्झधकणयी तथण 
सदस्महरूको सङ्टङ्जिधणसम्फन्धी ऐन, २०७५" खणयेज गङ्चयएको छ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको ऐन खणयेज हङ्टन ङ्टअङ्ञघ सो 
ऐनफभोङ्ञजभ बएको कणभ कणयफणही मसछ ऐनफभोङ्ञजभ बएको भणङ्झननछे। 
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अनङ्टसूची-१ 

(दपण ५ को उऩदपण (१) य (२), दपण ६, ७, ८ य दपण ९ को उऩदपण 
(१), (२) य (३) सँग सम्फङ्ञन्धत) 

भणङ्झसक रूऩभण ऩणउन ेसङ्टङ्जिधणको ङ्जिियण 

क्र.
सं. 

ङ्झनकण
म 

ऩदणङ्झधकण
यी/ 
सदस्म 

ऩरऩङ्झर
कण/ 

इन्टयनेट 

 

टेङ्झरपोन 
संचणय 

अङ्झतङ्झथ 
सत्कणय 

अनङ्टगभन 
खचा 

खणनेऩणनी 
तथण 

सयसपणई 

ङ्जि्ङ्टत ्
तथण 

ऊजणाखचा 

सिणयी 
इन्धन 

कछ ङ्जप
मत 

1 

ङ्ञज.स
.स. 

प्रभङ्टख 3000 3000 5000 20000 5000 4000 
100 ङ्झर. 
ङ्झडजेर 

 

2 उऩप्रभङ्टख 3000 3000 4000 18000 4000 3000 
90 ङ्झर. 
ङ्झडजेर 

 

3 सदस्म १५०० १५०० १५०० ६००० १५०० ५०० -  

4 

नगय
ऩणङ्झर
कण 

प्रभङ्टख 3000 3000 5000 18000 5000 4000 
80 ङ्झर. 
ङ्झडजेर 

 

5 उऩप्रभङ्टख 3000 3000 5000 14000 4000 3000 70 ङ्झर.  

6 
िडण 
अध्मऺ 

३०00 ३०00 ५000 ८००० २००० १००० 
25 ङ्झर. 
ऩेरोर 

 

7 

कणमाऩणङ्झर
कण 

सदस्म 
१५०० १५०० १५०० ५००० १५०० ५०० - 

 

8 
सबणकण 
सदस्म 

१००० १००० 1000 २५०० ५०० ५०० - 
 

9 

गणउँ
ऩणङ्झर
कण 

अध्मऺ 3000 3000 5000 1५000 4000 ३000 70 ङ्झर  
10 उऩणध्मऺ 3000 3000 4000 1२000 3000 3000 60 ङ्झर. 

11 
िडण 
अध्मऺ 

३000 ३000 ४000 ८००० १००० १००० 
15 ङ्झर. 
ऩेरोर 

12 

कणमाऩणङ्झर
कण 

सदस्म 
१००० १००० १००० ५५०० १००० १००० - 

 

13 
सबणकण 
सदस्म 

५०० १००० 1०00 २००० ५०० ५०० - 
 

रस्टव्म: - 

(1) सिणयी सणधन प्रमोग गने ऩदणङ्झधकणयीको हकभण भणर सिणयी सणधनको अङ्झबरेख यणखी इन्धन सङ्टङ्जिधण उऩरब्ध हङ्टनेछ। 
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अनङ्टसूची-२ 

(दपण ९ को उऩदपण (४) य (६), दपण १०, ११ को उऩदपण (१) य दपण १२ को 
उऩदपण (१), (३) य (४) सँग सम्फङ्ञन्धत) 

अन्म सङ्टङ्जिधणको ङ्जिियण 
 

क्र.सं. ङ्झनकणम 

ऩद
णङ्झध
क
णयी

/स
दस्
म मणतणमणत 

खचा 
(भणङ्झसक) 

चणडऩिा 
खचा 

फछठक 
बत्तण 

दछङ्झनक 
भ्रभण 
बत्तण 

ङ्जि
देश

 
भ्रभ

णक
ो 

द छङ्झन
क
 

भ्रभ
ण 
बत्त

ण 

मणरण 
ङ्झफभण क छ

ङ्जप
मत

 

1 

ङ्ञज.स.
स. 

प्रभङ्टख 12000 15000 1500 2000 
150 

अभेङ्चयकी डरय 

10 
रणख 

 

2 उऩप्रभङ्टख 12000 15000 1500 1800 
125 

अभेङ्चयकी डरय 

10 
रणख 

 

3 सदस्म 0 15000 1500 1600 
125 

अभेङ्चयकी डरय 

10 
रणख 

 

4 

नगय
ऩणङ्झर
कण 

प्रभङ्टख 12000 15000 1500 2000 
150 

अभेङ्चयकी डरय 

10 
रणख 

 

5 उऩप्रभङ्टख 12000 15000 1500 1800 
140 

अभेङ्चयकी डरय 

10 
रणख 

 

6 
िडण 
अध्मऺ 

0 15000 1500 1600 
125 

अभेङ्चयकी डरय 

10 
रणख 

 

7 
कणमाऩणङ्झर
कण सदस्म 

0 15000 1500 1600 
125 

अभेङ्चयकी डरय 

10 
रणख 

 

8 
सबणकणसद

स्म 
0 15000 1500 1600 

125 
अभेङ्चयकी डरय 

10 
रणख 

 

9 

गणउँऩण
ङ्झरकण 

अध्मऺ 12000 15000 1500 1800 
150 

अभेङ्चयकी डरय 

10 
रणख 

 

10 उऩणध्मऺ 12000 15000 1500 1600 
140 

अभेङ्चयकी डरय 

10 
रणख 
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क्र.सं. ङ्झनकणम 

ऩद
णङ्झध
क
णयी

/स
दस्
म मणतणमणत 

खचा 
(भणङ्झसक) 

चणडऩिा 
खचा 

फछठक 
बत्तण 

दछङ्झनक 
भ्रभण 
बत्तण 

ङ्जि
देश

 
भ्रभ

णक
ो 

द छङ्झन
क
 

भ्रभ
ण 
बत्त

ण 

मणरण 
ङ्झफभण क छ

ङ्जप
मत

 

11 
िडण 
अध्मऺ 

0 15000 1500 1500 
125 

अभेङ्चयकी डरय 

10 
रणख 

 

12 
कणमाऩणङ्झर
कण सदस्म 

0 15000 1500 1500 
125 

अभेङ्चयकी डरय 

10 
रणख 

 

13 
सबणकण 
सदस्म 

0 15000 1500 1500 
125 

अभेङ्चयकी डरय 

10 
रणख 

 

रस्टव्म:- 
सयकणयी सिणयी सणधन प्रमोग गनेङ्ञज.स.स. प्रभङ्टख, उऩप्रभङ्टख, नगयऩणङ्झरकणकण प्रभङ्टख, उऩप्रभङ्टख य गणउँऩणङ्झरकणकण अध्मऺ, 
उऩणध्मऺकोहकभण मणतणमणत खचाफणऩतको भणङ्झसक रु. १२,०००।- उऩरब्ध हङ्टने छछन 

1. नेऩणर सयकणयको स्िीकृङ्झत ङ्जिनण िछदेङ्ञशक भ्रभण गने ऩदणङ्झधकणयीको हकभण मस अनङ्टसूची फभोङ्ञजभको ङ्जिदेश 
भ्रभणफणऩतको दछङ्झनक भ्रभण बत्तणउऩरब्ध हङ्टने छछन। 

2. सयकणयी कणभकणजको रणङ्झग ङ्ञजल्रण फणङ्जहय भ्रभण गयेको अिस्थणभण भणर मस अनङ्टसूचीफभोङ्ञजभको दछ ङ्झनक भ्रभण बत्तण 
उऩरब्ध हङ्टनेछ।  

3. रष्टव्मको क्रभसङ्खख्मण ३ फभोङ्ञजभ भ्रभण गने ऩदणङ्झधकणयीरे भ्रभण प्रङ्झतिेदन तमणय गयी ऩेश गनङ्टाऩनेछ। 
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कणणारी प्रदेश सणिाजङ्झनक य ङ्झनजी सणझेदणयी ऐन, २०७७ 

प्रभणणीकयण य प्रकणशन ङ्झभङ्झत 

२०७७/०४/०८ 

 
सम्ित ्२०७७ सणरको ऐन नं. ०७ 

सणिाजङ्झनक य ङ्झनजी ऺरेको सणझेदणयीको सम्फन्धभण व्मिस्थण गना फनकेो 
ऐन 

प्रस्तणिनण: सणिाजङ्झनक, ङ्झनजी य सहकणयी ऺेरको सहबणङ्झगतण तथण 
ङ्जिकणसभणपा त ् उऩरब्ध सणधन य स्रोतको अङ्झधकतभ ऩङ्चयचणरनद्वणयण तीव्र 
आङ्झथाक िृङ्जद्ध गने यणज्मको ङ्झनदेशक ङ्झसद्धणन्तरणई भध्मनजय गयी प्रदेशको 
ङ्जिकणसको गङ्झतरणई तीव्रतण ङ्छदन य प्रदेश सयकणयरे आभ नणगङ्चयक य रङ्ञऺत 
िगारणई ङ्छदनङ्टऩने ऩूिणाधणयरगणमतकण सेिण सङ्टङ्जिधणहरू सणिाजङ्झनक य ङ्झनजी 
ऺेरको सणझेदणयीभण प्रदणन गने संिछधणङ्झनक बणिनण सभेतरणई सभेटी व्मिस्थण 
गना िणञ्छनीम बएकणरे,  

कणणारी प्रदेश सबणरे मो ऐन फनणएको छ। 
 

ऩङ्चयच्छेद-१ 
प्रणयङ्ञम्बक 

 
१. संङ्ञऺप्त नणभ य प्रणयम्ब: (१) मस ऐनको नणभ “कणणारी प्रदेश सणिाजङ्झनक 

य ङ्झनजी सणझेदणयी ऐन, २०७7” यहेको छ। 
(२) मो ऐन प्रदेश यणजऩरभण सूचनण प्रकणङ्ञशत बएको ङ्झभङ्झतफणट 

रणगू हङ्टनेछ। 
२. ऩङ्चयबणषण: ङ्जिषम िण प्रसङ्गरे अको अथा नरणगेभण मस ऐनभण,- 
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(क) “आमोजनण” बन् नणरे मस ऐनफभोङ्ञजभ कणमणान्िमन गङ्चयन े
आमोजनणरणई जनणउँछ। 

(ख) “उऩबोिण” बन् नणरे सणझेदणयी आमोजनणको सेिण सङ्टङ्जिधण 
उऩबोग गने व्मङ्ञि, सभूह, संस्थण, कम्ऩनी िण ङ्झनकणम 
सम्झनङ्टऩछा।  

(ग) “जोङ्ञखभ न्मूनीकयण कोष” बन् नणरे ऩङ्जहरे अनङ्टभणन 
नगङ्चयएकण िण फीभणरे सभेट्न नसकेकण िण सभेट्न 
नसक्ने जोङ्ञखभहरू फहन गनाको रणङ्झग प्रदेश सयकणय िण 
प्रदेश सयकणय य स्थणनीम तहरे स्थणऩनण गयेको कोषरणई 
जनणउँछ। 

(घ) “तोङ्जकएको” िण “तोङ्जकएफभोङ्ञजभ” बन् नणरे मस 
ऐनअन्तगात फनेको ङ्झनमभ िण मस ऐन िण ङ्झनमभअन्तगात 
गङ्चयएको अन्म ङ्झरखतभण तोङ्जकएको िण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभको कङ्ट यणरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ङ) “नणगङ्चयक सभणज” बन् नणरे मस ऐनको हकभण सणिाजङ्झनक 
य ङ्झनजी ऺेरको सणझेदणयी आमोजनण कणमणान्िमनको 
रणङ्झग अनङ्टकूर िणतणियण फनणउन,े सङ्टझणि ङ्छदन,े सहमोग, 
सभन्िम य सहजीकयण गने गछयनणपणभङ्टखी संगठन, 
संस्थण, व्मङ्ञि िण उनीहरूको सभूहरणई जनणउँछ। 

(च) “ङ्झनजी सणझेदणय” बन् नणरे प्रचङ्झरत कणनूनअनङ्टसणय दतणा 
बएको ङ्झनजी कम्ऩनी िण ङ्झतनीहरूको संमङ्टि उऩक्रभ िण 
सहकणयी संस्थण िण ङ्झतनीहरूको संमङ्टि उऩक्रभरणई 
जनणउँछ। 

(छ) “ङ्झनभणाण तथण हस्तणन्तयण” बन् नणरे कङ्ट नछ ऩूिणाधणय 
संयचनणको सञ्चणरन य व्मिस्थणऩन प्रदेश सयकणयरे नछ 
फढी प्रबणिकणयी रूऩभण गना सक्ने िण कङ्ट नछ कणयणरे 



123 
 

गनङ्टाऩने बएभण त्मस्तण ऩूिणाधणय संयचनणको ङ्झनभणाण ङ्झनजी 
ऺेरको ऩूयण िण आङं्ञशक रगणनीभण सम्ऩङ्ङ गयी त्मसको 
सञ्चणरन य व्मिस्थणऩनको आिश्मक ऻणन य सीऩसङ्जहत 
प्रदेश सयकणयरणई हस्तणन्तयण गने गयी गङ्चयएको 
कयणयीम व्मिस्थणरणई जनणउँछ।  

(ज) “ङ्झनभणाण, सञ्चणरन तथण हस्तणन्तयण” बन् नणरे कङ्ट नछ एक 
ऩूिणाधणय संयचनण िण त्मसको कङ्ट नछ ङ्जहस्सण ङ्झनजी िण 
सहकणयी सणझेदणयको सम्ऩूणा िण अङ्झधकतभ रगणनीभण 
ङ्झनभणाण गयी ङ्झनङ्ञित अिङ्झधसम्भ सञ्चणरन गयी उङ्ञचत 
भङ्टनणपणसङ्जहत आफ्नो रगणनी ङ्जपतणा बछसकेऩङ्झछ उि 
ऩूिणाधणय संयचनण य त्मसभण प्रमोग बएकण सम्ऩूणा सम्ऩङ्ञत्त 
चणरङ्ट हणरतभण सणभणन्मत् ङ्जिनण भङ्टआब्जण प्रदेश 
सयकणयरणई हस्तणन्तयण गने गयी गङ्चयएको कयणयीम 
व्मिस्थणरणई जनणउँछ। 

(झ) “ङ्झनभणाण, स्िणभीत्िकयण, सञ्चणरन तथण हस्तणन्तयण” 
बन् नणरे कङ्ट नछ सेिण प्रदणन गनाको रणङ्झग आिश्मक ऩने 
सम्ऩूणा प्रणणरी स्थणऩनणथा चणङ्जहन े सम्ऩूणा रगणनी 
सणभणन्मत् ङ्झनजी िण सहकणयी सणझेदणयफणट हङ्टने य 
सम्झौतण अिङ्झधसम्भ आपूरे ङ्जिकणस गयेको संयचनणको 
स्िणङ्झभत्िसभेत आपैँ भण यणखी ङ्झनभणाण य सञ्चणरन गयी 
उङ्ञचत भङ्टनणपणसङ्जहत आफ्नो रगणनी ङ्जपतणा बछसकेऩङ्झछ 
उि संयचनण य त्मसभण प्रमोग बएकण सम्ऩूणा सम्ऩङ्ञत्तको 
स्िणङ्झभत्िसङ्जहत चणरङ्ट हणरतभण सणभणन्मत् ङ्जिनण भङ्टआब्जण 
प्रदेश सयकणयरणई हस्तणन्तयण गने गयी गङ्चयएको 
कयणयीम व्मिस्थणरणई जनणउँछ। 
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(ञ) “ङ्झनभणाण, स्िणभीत्िकयण तथण सञ्चणरन” बन् नणरे कङ्ट नछ 
खणस सेिण प्रदणन गनाको रणङ्झग आिश्मक ऩने ऩूिणाधणय 
संयचनणको ङ्झनभणाण, सञ्चणरन य व्मिस्थणऩन गना 
आिश्मक ऩने सम्ऩूणा िण आङं्ञशक रगणनी ङ्झनजी िण 
सहकणयी सणझेदणयरे गयी त्मसको स्िणङ्झभत्िसभेत आपैँ भण 
यणखी ङ्झनयन्तय सञ्चणरन गङ्चययहने गयी गङ्चयएको कयणयीम 
व्मिस्थणरणई जनणउँछ। ङ्झनजी िण सहकणयी सणझेदणयरे 
चणहेसम्भ िण टणट नऩङ्ञल्टएसम्भ िण कङ्ट नछ कणयणरे 
असऺभ नबए िण कणनूनी अङ्ञस्तत्ि सभणप्त नबएसम्भ 
सम्झौतणफभोङ्ञजभको कणमा गङ्चययहन सक्दछ। 

(ट) “ङ्झनभणाण, हस्तणन्तयण तथण सञ्चणरन” बन् नणरे कङ्ट नछ 
ऩूिणाधणय संयचनणको ङ्जिकणसको रणङ्झग आिश्मक ऩने 
अङ्झधकणंश िण आङं्ञशक रगणनी ङ्झनजी िण सहकणयी 
ऺेरफणट हङ्टन े गयी त्मसको ङ्झनभणाण सम्ऩङ्ङ बए ऩिणत 
संयचनणको सङ्टयऺण, प्रचङ्झरत कणनूनी व्मिस्थण िण अन्म 
कङ्ट नछ कणयणरे प्रदेश सयकणयरे तत्कणरछ त्मसको 
ङ्ञजम्भेिणयी ङ्झरई ङ्झनजी िण सहकणयी सणझेदणयरणई उङ्ञचत 
भङ्टनणपणसङ्जहत आफ्नो रगणनी ङ्जपतणा ङ्झरन ङ्झनङ्ञित 
अिङ्झधसम्भ त्मसको सञ्चणरनको ङ्ञजम्भेिणयी ङ्छदने गयी 
गङ्चयएको कयणयीम व्मिस्थणरणई जनणउँछ। 

(ठ) “ऩूिणाधणय आमोजनण” बन् नणरे सडक, सङ्टरुङ्ग भणगा, ऩङ्टर, 
अस्ऩतणर, नहय, ङ्जि्ङ्टत ् उत्ऩणदन गहृ, ङ्जि्ङ्टत ् प्रसणयण 
रणइन, केफङ्टरकणय रणइन, येल्िे रणइन, सणिाजङ्झनक 
मणतणमणत सेिण, ररीफस संयचनण, रणभिे, सङ्टख्खण 
फन्दयगणह, जरभणगा, ऩङ्चयिहन ङ्झफसौनी स्थर, प्रदशानी 
स्थर, ऩणका , तणर तरछमण, ऩोखयी, जरणशम, फणँध, ढर 
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ङ्झनकणस, पोहोयभछरण प्रशोधन तथण व्मिस्थणऩन प्रणन्ट, 
ऊजणा उत्ऩणदन तथण ङ्जितयण, यङ्गशणरण, सणिाजङ्झनक 
सबणगहृ, फहङ्टआिणसीम बिन िण सणिाजङ्झनक गोदणभघय य 
मस्तछ प्रकृङ्झतकण अन्म ऩूिणाधणय आमोजनणरणई जनणउँछ। 

(ड) “फजणयीकयण कयणय” बन् नणरे ङ्जिऩङ्ङ, सीभणन्तकृत 
सभङ्टदणम, दङ्झरत, भङ्जहरण य अऩणङ्गतण बएकण 
व्मङ्ञिरगणमतकण नणगङ्चयकहरूको सणभणङ्ञजक-आङ्झथाक 
सशिीकयणकण कणमाहरूभणपा त ् ङ्झनजी िण सहकणयी 
सणझेदणयरे सणभणङ्ञजक दणङ्जमत्ि बएको व्मणिसणङ्जमक िस्तङ्ट 
िण सेिण(सोङ्झसमरी येस्ऩोङ्ञन्सफर ङ्झफजनसे प्रोडक्टस ्एण्ड 
सङ्झबासेस) को फजणयीकयण आफ्नो रगणनी य प्रदेश 
सयकणय िण स्थणनीम तहसँगको  सहकणमाभण गने गयी 
गङ्चयएको कयणयीम व्मिस्थणरणई जनणउँछ। 

(ढ) "भन्रणरम" बन् नणरे आङ्झथाक भणङ्झभरण तथण मोजनण 
भन्रणरमरणई सम्झनङ्टऩछा। 

(ण) “ङ्झरज, ङ्झनभणाण, सञ्चणरन तथण हस्तणन्तयण” बन् नणरे कङ्ट नछ 
ऩूिणाधणय संयचनण ऩटै ण(ङ्झरज) भण ङ्झरई ङ्झनजी िण सहकणयी 
सणझेदणयको सम्ऩूणा िण अङ्झधकतभ रगणनीभण ङ्झनभणाण गयी 
ङ्झनङ्ञित अिङ्झधसम्भ सञ्चणरन गयी उङ्ञचत भङ्टनणपणसङ्जहत 
आफ्नो रगणनी ङ्जपतणा बछसकेऩङ्झछ उि ऩूिणाधणय संयचनण 
य त्मसभण प्रमोग बएकण सम्ऩूणा सम्ऩङ्ञत्त चणरङ्ट हणरतभण 
सणभणन्मत् ङ्जिनण भङ्टआब्जण प्रदेश सयकणयरणई हस्तणन्तयण 
गने गयी गङ्चयएको कयणयीम व्मिस्थणरणई जनणउँछ। 

(त) “ङ्झरज, ङ्झनभणाण, स्िणभीत्िकयण, सञ्चणरन तथण 
हस्तणन्तयण” बन् नणरे कङ्ट नछ ऩूिणाधणय संयचनण ऩटै ण(ङ्झरज) 
भण ङ्झरई ङ्झनजी िण सहकणयी सणझेदणयको सम्ऩूणा िण 
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अङ्झधकतभ रगणनीभण ङ्झनभणाण गयी सम्झौतण अिङ्झधसम्भ 
आपूरे ङ्जिकणस गयेको संयचनणको स्िणङ्झभत्ि आपछ भण 
यणखेय सञ्चणरन गयी उङ्ञचत भङ्टनणपणसङ्जहत आफ्नो रगणनी 
ङ्जपतणा बछसकेऩङ्झछ उि ऩूिणाधणय संयचनण य त्मसभण प्रमोग 
बएकण सम्ऩूणा सम्ऩङ्ञत्त चणरङ्ट हणरतभण सणभणन्मत् ङ्जिनण 
भङ्टआब्जण प्रदेश सयकणयरणई हस्तणन्तयण गने गयी 
गङ्चयएको कयणयीम व्मिस्थणरणई जनणउँछ। 

(थ) “ङ्झरज, सञ्चणरन तथण हस्तणन्तयण” बन् नणरे चणरङ्ट 
अिस्थणभण यहेको कङ्ट नछ ऩूिणाधणय संयचनण ङ्झनजी िण 
सहकणयी सणझेदणयरे ऩटै ण(ङ्झरज) भण ङ्झरई ङ्झनङ्ञित 
अिङ्झधसम्भ सञ्चणरन गयी चणरङ्ट अिस्थणभण प्रदेश 
सयकणयरणई हस्तणन्तयण गने गयी गङ्चयएको कयणयीम 
व्मिस्थणरणई जनणउँछ। 

(द) “ङ्जिकणस, सञ्चणरन तथण हस्तणन्तयण” बन् नणरे बछयहेको 
कङ्ट नछ ऩूिणाधणय संयचनणभण ङ्झनजी िण सहकणयी ऺेरको 
रगणनीभण कङ्ट नछ संयचनण थऩ िण ऺभतण ङ्जिस्तणय गयी 
सञ्चणरन गने य ङ्झनङ्ञित अिङ्झधभण उङ्ञचत भङ्टनणपणसङ्जहत 
आफ्नो रगणनी ङ्जपतणा बएऩङ्झछ सम्ऩूणा संयचनण िण 
सम्ऩङ्ञत्त सणभणन्मत् ङ्जिनण भङ्टआब्जण प्रदेश सयकणयरणई 
हस्तणन्तयण गने गयी गङ्चयएको कयणयीम व्मिस्थणरणई 
जनणउँछ। 

(ध) “ङ्जिकणस सणझेदणय” बन् नणरे आमोजनण कणमणान्िमन गना 
ङ्छद्वऩऺीम िण फहङ्टऩऺीम सम्झौतणअन्तगात आङ्झथाक तथण 
प्रणङ्जिङ्झधक सहमोग य सहजीकयण गने दणत ृ ङ्झनकणम िण 
अन्तयणाङ्जष्डम गछय सयकणयी संस्थणरणई जनणउँछ। 
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(न) “ङ्जिशषेऻ सेिण कयणय” बन् नणरे ङ्जिऩङ्ङ, सीभणन्तकृत 
सभङ्टदणम, दङ्झरत, भङ्जहरण य अऩणङ्गतण बएकण व्मङ्ञि 
रगणमतकण नणगङ्चयकहरूको सणभणङ्ञजक-आङ्झथाक 
सशिीकयणकण रणङ्झग आिश्मक कृङ्जष, बेटनयी, फीभण, 
व्मणिसणङ्जमक तणङ्झरभरगणमतकण ङ्जिशेषऻ सेिणहरू ङ्झनजी 
िण सहकणयी सणझेदणयभणपा त ् प्रदणन गना ङ्जिशेषऻ सेिण 
प्रदणमक ङ्झनजी िण सहकणयी सणझेदणय य प्रदेश सयकणय िण 
स्थणनीम तहफीच गङ्चयएको कयणयीम व्मिस्थणरणई 
जनणउँछ। 

(ऩ) "सम्फङ्ञन्धत भन्रणरम" बन् नणरे प्रदेश सयकणयको 
कणमाङ्जिबणजन ङ्झनमभणिरीअनङ्टसणय आफ्नो कणमाऺ रेङ्झबरको 
आमोजनणसँग सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमरणई सम्झनङ्टऩछा। 

(प) “सम्बणव्मतण न्मून ऩङ्चयऩूङ्झता कोष” बन् नणरे ङ्झनजी िण 
सहकणयी सणझेदणयरे आमोजनणभण गयेको रगणनी 
सेिणग्रणहीफणट संकङ्झरत सेिण शङ्टल्क य अन्म आम्दणनीफणट 
जङ्झत रगणनी उठणउन सङ्जकदछन त्मङ्झत रगणनी फयणफयको 
यकभ सणिाजङ्झनक सणझेदणयरे ङ्झनजी िण सहकणयी 
सणझेदणयरणई उऩरब्ध गयणउनको रणङ्झग स्थणऩनण गयेको 
कोषरणई जनणउँछ। 

(फ) “सणझेदणय” बन् नणरे सणिाजङ्झनक य ङ्झनजी ऺेरफीच हङ्टन े
सणझेदणयी आमोजनणको कयणयकण ऩऺहरूरणई जनणउँछ य 
सो शब्दरे सणिाजङ्झनक य सहकणयी ऺेर िण सणिाजङ्झनक, 
ङ्झनजी य सहकणयी ऺेरफीच हङ्टने कयणय सम्झौतणकण 
ऩऺहरूरणई सभेत जनणउँछ। 

(ब) “सणभणङ्ञजक-आङ्झथाक आमोजनण” बन् नणरे ङ्ञशऺण, स्िणस््म, 
सयसपणई, कृङ्जष, ऩशङ्टऩन्छीऩणरन, भणछणऩणरन, 
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भौयीऩणरन, योजगणय ङ्झसजानण, आम आजान य मस्तछ 
प्रकृङ्झतकण अन्म ङ्जक्रमणकरणऩहरूको भणध्मभफणट रङ्ञऺत 
िगा िण आभ नणगङ्चयकको सणभणङ्ञजक-आङ्झथाक 
सशिीकयणकण रणङ्झग कणमणान्िमन गङ्चयने आमोजनणरणई 
जनणउँछ। 

(भ) “सणभणङ्ञजक सेिण कयणय” बन् नणरे सणभणङ्ञजक सेिणको 
उद्देश्मरे ङ्जिऩङ्ङ, सीभणन्तकृत सभङ्टदणम, दङ्झरत, भङ्जहरण य 
अऩणङ्गतण बएकण व्मङ्ञिरगणमतकण नणगङ्चयकहरूको 
सणभणङ्ञजक-आङ्झथाक सशिीकयणकण कणमाहरू ङ्झनजी िण 
सहकणयी सणझेदणयरे आफ्नो रगणनी य प्रदेश सयकणय िण 
स्थणनीम तहसँगको सहकणमाभण सञ्चणरन गने गयी 
गङ्चयएको कयणयीम व्मिस्थणरणई जनणउँछ।  

(म) “सणिाजङ्झनक ङ्झनजी सणझेदणयी” िण “सणझेदणयी” बन् नणरे 
ऩूिणाधणय य सणभणङ्ञजक-आङ्झथाक ङ्जिकणसकण आमोजनण 
कणमणान्िमन गने सम्फन्धभण सणिाजङ्झनक य ङ्झनजी ऺरेफीच 
बएको आऩसी कयणय सम्झौतणरणई जनणउँछ। मसरे 
सणिाजङ्झनक, ङ्झनजी, सहकणयी य सेिण प्रदणमक 
सणझेदणयफीच बएको कयणयसम्फन्धी व्मिस्थणसभेतरणई 
जनणउँछ। 

(य) "सणिाजङ्झनक ङ्झनजी सणझेदणयी आमोजनण रगणनी छनौट 
सङ्झभङ्झत" बन् नणरे दपण ७५ फभोङ्ञजभ गठन हङ्टन े
सङ्झभङ्झतरणई सम्झनङ्ट ऩछा।  

(र) “सणिाजङ्झनक सणझेदणय” बन् नणरे प्रदेश सयकणय िण प्रदेश 
सयकणय य स्थणनीम तहको संमङ्टि उऩक्रभ(ज्िणइन्ट 
बेन्चय) रणई जनणउँछ। 



129 
 

(ि) “सेिण प्रदणमक सणझेदणय” बन् नणरे कयणयको एक ऩऺ बई 
सणिाजङ्झनक सणझेदणय, ङ्झनजी सणझेदणयी, रणबग्रणही िगा य 
सयोकणयिणरणहरूफीच सणझेदणयी आमोजनण कणमणान्िमन 
गना अनङ्टकूर िणतणियण ङ्झनभणाण गने, सभन्िम, 
सहजीकयण य उत्प्रङे्चयत गने प्रचङ्झरत कणनूनअनङ्टसणय दतणा 
बएको गछयनणपणभूरक संगठन, संस्थण िण ङ्झतनीहरूको 
संमङ्टि उऩक्रभरणई जनणउँछ। 

(श) “सेिण शङ्टल्क” बन् नणरे सणझेदणयरे सेिण सङ्टङ्जिधण उऩरब्ध 
गयणएफणऩत उऩबोिणसँग ङ्झरन ऩणउने सेिण शङ्टल्क 
जनणउँछ। 

(ष) “संमङ्टि कम्ऩनी” िण “कम्ऩनी” बन् नणरे सणिाजङ्झनक, 
ङ्झनजी ऺेर िण सणिाजङ्झनक, ङ्झनजी, सहकणयी िण सणिाजङ्झनक 
सहकणयी ऺेररे कङ्ट नछ आमोजनण कणमणान्िमन गनाको रणङ्झग 
दपण ३१ फभोङ्ञजभ स्थणऩनण गयेको संमङ्टि कम्ऩनीरणई 
जनणउँछ। 

३. सणझेदणयीको उद्दशे्म: सणिाजङ्झनक ङ्झनजी सणझेदणयीकण प्रभङ्टख उद्देश्म 
ङ्झनम्नणनङ्टसणय यहेकण छन:्-  

(क) प्रदेशको ङ्जिकणसभण ङ्झनजी िण सहकणयी ऺेरको ऩूजँी, 
प्रङ्जिङ्झध, उ्भशीरतण य व्मिस्थणऩकीम दऺतणरणई 
आकङ्जषात गयी उऩमोग गने, 

(ख) प्रदेशको ङ्जिकणस य सेिण सङ्टङ्जिधण प्रिणहको दणमयण 
पयणङ्जकरो फनणउन,े 

(ग) सेिण सङ्टङ्जिधण प्रिणहको गङ्टणस्तयभण सङ्टधणय ल्मणउन।े 
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ऩङ्चयच्छेद-२ 
सणझेदणयीको ऺेर, ढणचँण य आमोजनण छनौटसम्फन्धी व्मिस्थण 

 
४. सणझेदणयीकण ऺेरहरू: (१) ऩूिणाधणय आमोजनणभण सणझेदणयीको ऺेर 

देहणमफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 
(क) सडक, ऩङ्टर, सङ्टरुङ्ग भणगा, येल्िे रणइन, सङ्टख्खण फन्दयगणह 

य जरभणगा,  
(ख) अस्ऩतणर य स्िणस््म केन्र,  
(ग) खणनेऩणनी, ङ्झसँचणइ, जरणधणय ऺेर, तणर तरछमण, ऩोखयी य 

जरणशमको संयऺण य व्मिस्थणऩन,  
(घ) जरङ्जि्ङ्टत,् शौमा ऊजणा य िणमो ऊजणाको उत्ऩणदन य 

ङ्जितयण,  
(ङ) ङ्जि्ङ्टतीम फस सेिण, सणिाजङ्झनक मणतणमणत सेिण, ररी फस 

सेिण, भेरो सेिण, केफङ्टरकणय य योऩ िे,  
(च) भनोयञ्जन स्थर, ऩणका , गढी, ऩमाटकीम ऺेर, यङ्गशणरण, 

सबणगहृ य प्रदशानीस्थर, 
(छ) फहङ्टआिणसीम बिन, सणिाजङ्झनक गोदणभघय, पोहोय भछरण 

प्रशोधन तथण व्मिस्थणऩन प्रणन्ट, पोहोयफणट िणमो 
ग्मणँस य ङ्जि्ङ्टत ्उत्ऩणदन प्रणन्ट,  

(ज) कृङ्जष फजणय, ऩशङ्टऩन्छी फजणय, ऩशङ्ट िधशणरण, औ्ोङ्झगक 
य ङ्जिशेष आङ्झथाक ऺरेहरूको ङ्जिकणस य व्मिस्थणऩन, 

(झ) प्रदेश सयकणयरणई उऩमङ्टि रणगेको अन्म ऩूिणाधणय 
संयचनणहरू। 

(२) सणभणङ्ञजक-आङ्झथाक आमोजनणभण सणझेदणयीको ऺेर 
देहणमफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 
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(क) जनस्िणस््म, सयसपणई, ऩोषण, गबािती तथण निजणत 
ङ्ञशशङ्ट स्मणहणय, ज्मेष्ठ नणगङ्चयक तथण अऩणङ्गतण बएकण 
व्मङ्ञिहरूको स्िणस््मसम्फन्धी जनचेतनण ङ्जिस्तणय य सेिण 
प्रिणह कणमाक्रभ, 

(ख) ऩशङ्टऩन्छीको स्िणस््म जणचँ, उऩचणय य खोऩ सेिण,  
(ग) जडीफङ्टटी, तयकणयी, परपूर, ऩशङ्टऩणरन, भणछण, भौयी, 

येशभखेती, य मस्तछ अन्म ऺेरको ऩकेट ऺेरको ङ्जिकणस 
य व्मिस्थणऩन, 

(घ) रघङ्ट उ्भ प्रिधान, रघङ्ट ङ्जित्त य रघङ्ट फीभण सेिणको 
ङ्जिस्तणय, 

(ङ) ङ्जि्णरम जणने अिसय नऩणएकण, फीचछभण ङ्जि्णरम 
छणडेकण, भौसभी फसणइसयणइकण कणयण ऩठनऩणठनभण 
फणधण ऩङ्टगेकण य अऩणङ्गतण बएकण फणरफणङ्झरकणको ङ्ञशऺण, 
स्िणस््म य सयसपणइको व्मिस्थण, 

(च) ङ्जित्तीम सणऺयतण ङ्जिस्तणय, 
(छ) फजणय भणगभण आधणङ्चयत योजगणयभूरक सीऩ ङ्जिकणसकण 

कणमाक्रभ, 
(ज) प्रदेश सयकणयरणई उऩमङ्टि रणगेको सणभणङ्ञजक-आङ्झथाक 

ङ्जिकणसकण अन्म आमोजनणहरू। 
५. सणझेदणयीको ढणचँण: (१) ऩूिणाधणय आमोजनणभण सणझेदणयीको ढणँचण(भोडेर) 

देहणमफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 
(क) ङ्झनभणाण तथण हस्तणन्तयण, 
(ख) ङ्झनभणाण, सञ्चणरन तथण हस्तणन्तयण, 
(ग) ङ्झनभणाण, स्िणङ्झभत्िकयण, सञ्चणरन तथण हस्तणन्तयण, 
(घ) ङ्झनभणाण, हस्तणन्तयण तथण सञ्चणरन, 
(ङ) ङ्झरज, सञ्चणरन तथण हस्तणन्तयण, 
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(च) ङ्झरज, ङ्झनभणाण, सञ्चणरन तथण हस्तणन्तयण, 
(छ) ङ्जिकणस, सञ्चणरन तथण हस्तणन्तयण, 
(ज) ङ्झनभणाण, स्िणङ्झभत्िकयण य सञ्चणरन, 
(झ) मस्तछ प्रकृङ्झतकण अन्म ढणँचणहरू। 

(२) सणभणङ्ञजक-आङ्झथाक ङ्जिकणसकण आमोजनणभण सणझेदणयीको 
ढणँचण देहणमफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) सणभणङ्ञजक सेिण कयणय, 
(ख) फजणयीकयण कयणय, 
(ग) ङ्जिशेषऻ सेिण कयणय, 
(घ) मस्तछ प्रकृङ्झतकण अन्म ढणँचणहरू। 

६. रगणनीको ढणचँण: (१) सणझेदणयी आमोजनण सणभणन्मत् ङ्झनजी ऺरेको 
एकर रगणनीभण कणमणान्िमन गङ्चयनेछ। 

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन प्रदेश 
सयकणयको प्रणथङ्झभकतणभण ऩयेको कङ्ट नछ खणस आमोजनण प्रदेश सयकणय य 
ङ्झनजी ऺेरको संमङ्टि रगणनीभण कणमणान्िमन गना सङ्जकनेछ। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको आमोजनणभण स्थणनीम तहसभेत 
सणझेदणय फङ्ङ सक्नेछ। 

(४) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको आमोजनणभण प्रदेश सयकणय िण 
स्थणनीम तहफणट गङ्चयने रगणनीको भणरण आमोजनणको प्रकृङ्झतअनङ्टसणय 
पयक हङ्टन सक्नेछ। 

(५) प्रदेश सयकणय िण स्थणनीम तहरे आफ्नो ङ्जहस्सण ङ्झफक्री गना 
चणहेभण प्रचङ्झरत भूल्मभण ङ्झफक्री गना सक्नछेन।् 

(६) उऩदपण (५) फभोङ्ञजभ प्रदेश सयकणय िण स्थणनीम तहरे 
आफ्नो ङ्जहस्सण ङ्झफक्री गदणा ऩङ्जहरो प्रणथङ्झभकतण आमोजनणको ङ्जि्भणन 
सणझेदणयरणई ङ्छदनङ्टऩनेछ। 
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७. कणमणान्िमनको ढणचँण: (१) सणझेदणयी आमोजनणको कणमणान्िमन एकर य 
संमङ्टिभध्मे कङ्ट नछ एक तङ्चयकणफणट गङ्चयनेछ। 

(२) ङ्झनजी ऺेरको सम्ऩूणा रगणनी बएको आमोजनण ङ्झनजी ऺेरको 
एकर व्मिस्थणऩनभण कणमणान्िमन हङ्टनेछ।  

(३) सणिाजङ्झनक ऺेरको आङं्ञशक रगणनी बए तणऩङ्झन ङ्झनजी 
ऺेरको व्मिस्थणऩन प्रबणिकणयी हङ्टने आमोजनणको कणमणान्िमन ङ्झनजी 
ऺेरको एकर व्मिस्थणऩनभण हङ्टनेछ। 

(४) सणिाजङ्झनक य ङ्झनजी ऺेर दङ्टिछको उल्रेख्म रगणनी बएको िण 
आमोजनणको कणमणान्िमनभण संमङ्टि बङू्झभकण आिश्मक बएको आमोजनण 
संमङ्टि कम्ऩनीको व्मिस्थणऩनभण कणमणान्िमन हङ्टनेछ। 

८. आमोजनणको सूची तमणय गने: (१) प्रदेश सयकणयरे मोजनण तजङ्टाभणको 
ङ्झनमङ्झभत प्रङ्जक्रमणअन्तगात ऩङ्जहचणन बएकण सणझेदणयी आमोजनणहरूको 
प्रणथङ्झभकतणअनङ्टसणय छङ्टटै छ सूची तमणय गनङ्टाऩनेछ। 

(२) भङ्टख्मभन्री तथण भङ्ञन्रऩङ्चयषकोको कणमणारम, भन्रणरम य 
भणतहतकण ङ्झनकणमहरूरे आफ्नो भणतहत सणझेदणयीभण सञ्चणरन गना सङ्जकन े
आमोजनणहरूको सूची तमणय गनङ्टाऩनेछ। 

(३) प्रदेश सबण, प्रदेश सबणकण सङ्झभङ्झत िण उऩसङ्झभङ्झत य 
सणंसदहरूफणट ङ्झसपणङ्चयस बएकण आमोजनणहरूभध्मे सणझेदणयीभण 
कणमणान्िमन गना सङ्जकने आमोजनणको सूची सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमरे तमणय 
गनङ्टाऩनेछ। 

(४) कणणारी प्रदेश मोजनण आमोगरे ऩङ्जहचणन गयेकण िण 
आमोगभण प्रणप्त बएकण आमोजनणको सूची सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमभण 
ऩठणउनङ्टऩनेछ। 

(५) ङ्ञजल्रण सभन्िम सङ्झभङ्झत, नगयऩणङ्झरकण य 
गणउँऩणङ्झरकणहरूफणट भणग बई आएकण सणझेदणयी आमोजनणहरू सम्फङ्ञन्धत 
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भन्रणरम िण भङ्टख्मभन्री तथण भङ्ञन्रऩङ्चयषकोको कणमणारमभण ऩेश 
गनङ्टाऩनेछ। 

(६) कङ्ट नछ कम्ऩनी िण संस्थणरे सणिाजङ्झनक ङ्झनजी सणझेदणयीअन्तगात 
कङ्ट नछ आमोजनण सञ्चणरन गना चणहेभण सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमभण ङ्झनिेदन ऩेश 
गना सक्नेछ।  

(७) प्रदेश सयकणयरे सणिाजङ्झनक सूचनण प्रकणङ्ञशत गयी सणझेदणयी 
आमोजनणहरू भणग गना सक्नछे। 

(८) प्रदेश सयकणयरे ङ्झनजी ऺेर, प्रणङ्ञऻक िगा, ङ्जिषमगत ङ्जिऻ, 
स्थणनीम तह य सयोकणयिणरणहरूसँग अन्तयङ्जक्रमण िण गोष्ठी गयी सणझेदणयी 
आमोजनणहरू ऩङ्जहचणन गना सक्नेछ। 

(९) प्रदेश सयकणयरणई उऩमङ्टि रणगेको अन्म ङ्जिङ्झधफणट 
सणझेदणयी आमोजनणहरू ऩङ्जहचणन गना सक्नछे। 

(१०) उऩदपण (१), (२), (३), (४), (५), (६), (७), (८) 
य (९) फभोङ्ञजभ प्रणप्त सफछ आमोजनणहरूको सूची सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमरे 
आफ्नो यणमसङ्जहत सणिाजङ्झनक ङ्झनजी सणझेदणयी आमोजनण रगणनी छनौट 
सङ्झभङ्झतभण छरपरकण रणङ्झग ऩेश गनङ्टाऩनेछ। 

(११) उऩदपण (१०) फभोङ्ञजभ प्रणप्त सूचीभण सणिाजङ्झनक ङ्झनजी 
सणझेदणयी आमोजनण रगणनी छनौट सङ्झभङ्झतरे आिश्मक छरपर गयी 
ऩङ्चयभणजान िण थऩघट गना सक्नेछ। 

(१२) उऩदपण (११) फभोङ्ञजभ सणिाजङ्झनक ङ्झनजी सणझेदणयी 
आमोजनण रगणनी छनौट सङ्झभङ्झतरे तमणय गयेको सूची प्रदेश सयकणयको 
आमोजनण फैंक (प्रोजेक्ट फैंक) भण सभणिेश गनङ्टा ऩनेछ। 

९. आमोजनणको प्रणथङ्झभकीकयण: (१) आमोजनण फैंकभण सभणिेश बएकण 
सणझेदणयी आमोजनणको सूचीरणई सणिाजङ्झनक ङ्झनजी सणझेदणयी आमोजनण 
रगणनी छनौट सङ्झभङ्झतरे सम्फङ्ञन्धत भन्रणरम य सयोकणयिणरणहरूसगँ 
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छरपर गयी उनीहरूको सङ्टझणि य प्रङ्झतफद्धतणसभेतरणई ध्मणनभण यणखी 
आमोजनणहरूको प्रणथङ्झभकीकयण गनङ्टा ऩनेछ।  

स्ऩष्टीकयण: मस दपणको प्रमोजनको रणङ्झग “सयोकणयिणरणहरू” 
बन् नणरे सम्फङ्ञन्धत गणउँऩणङ्झरकण िण नगयऩणङ्झरकण, आमोजनणफणट रणब 
प्रणप्त गने ऩऺ, हणङ्झन िण नकणयणत्भक प्रबणि ऩना जणने ऩऺ य 
आमोजनणसँग सयोकणय बएकण ङ्जक्रमणशीर संघ, संस्थण िण व्मङ्ञिहरूभध्मे 
केही िण सफछरणई जनणउँछ। 

(२) सणझेदणयी आमोजनणको प्रणथङ्झभकीकयण उऩदपण (१) भण 
उङ्ञल्रङ्ञखत आधणयको अङ्झतङ्चयि देहणमको आधणयभण हङ्टनेछ:-  

(क) आधणयबतू सेिण सङ्टङ्जिधण ङ्जिस्तणय हङ्टने, 
(ख) आङ्झथाक ङ्जिकणसभण मोगदणन गने, 
(ग) ङ्जिऩङ्ङ य सीभणन्तकृत सभङ्टदणमरणई पणइदण ऩङ्टग्न,े 
(घ) फढी जनसङ्खख्मण रणबणङ्ञन्ित हङ्टने,  
(ङ) आङ्झथाक, सणभणङ्ञजक य िणतणियणीम जोङ्ञखभ कभ हङ्टन,े 
(च) ङ्झनजी ऺेरको रगणनी य व्मिस्थणऩन हङ्टने, 
(छ) सयकणयको रगणनी य दीघाकणरीन दणङ्जमत्ि कभ हङ्टन,े 
(ज) प्रत्मऺ िण अप्रत्मऺ रणबहरू फढी प्रणप्त हङ्टने, 
(झ) आमोजनण सम्ऩङ्ङ हङ्टने अिङ्झध छोटो हङ्टने, 
(ञ) योजगणयी ङ्झसजानण गने रगणमतकण अन्म आधणयहरू। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सयोकणयिणरणहरूसँग गङ्चयन े
छरपरको ङ्जिङ्झध य प्रङ्जक्रमण सणिाजङ्झनक ङ्झनजी सणझेदणयी आमोजनण 
रगणनी छनौट सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। उि छरपर 
कणमाक्रभ आिश्मकतण हेयी एकछ  ऩटक िण ऩटक-ऩटक य सणभूङ्जहक िण 
आमोजनणअनङ्टसणय छङ्टटै णछङ्टटै छ गना सङ्जकनेछ। 
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(४) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ आमोजनणको प्रणथङ्झभकीकयण गदणा 
देहणमफभोङ्ञजभकण आधणयभण ङ्जिबणजन गयी छङ्टटै णछङ्टटै छ प्रणथङ्झभकीकयण 
गनङ्टाऩनेछ:- 

(क) यणजस्ि िृङ्जद्ध गने आमोजनण, 
(ख) व्ममबणय फढी हङ्टने आमोजनण, 
(ग) यणजस्ि िृङ्जद्ध नगने य व्ममबणय नफढणउने आमोजनण। 

स्ऩष्टीकयण: मस उऩदपणको प्रमोजनको रणङ्झग,- 
(क) “यणजस्ि िृङ्जद्ध गने आमोजनण” बन् नणरे शमेय रगणनी, 

सम्बणव्मतण न्मून ऩङ्चयऩूङ्झता कोष (बणमणङ्जिङ्झरटी ग्मणऩ 
पन्ड), जोङ्ञखभ न्मूनीकयण कोष (ङ्चयस्क ङ्झभङ्जटगेशन 
पन्ड) य मस्तछ अन्म शीषाकअन्तगात सयकणयरे गने 
रगणनीबन्दण योमल्टी, रणबणंश िण मस्तछ अन्म 
शीषाकअन्तगात सयकणयरे प्रणप्त गने यणजस्ि फढी हङ्टन े
आमोजनणरणई फङ्टझणउँछ। 

(ख) “व्ममबणय फढी हङ्टन ेआमोजनण” बन् नणरे योमल्टी, रणबणशं 
िण मस्तछ अन्म शीषाकअन्तगात सयकणयरे कङ्ट नछ यकभ प्रणप्त 
नगने िण त्मस्तो यकभ प्रणप्त गये ऩङ्झन प्रणप्त गने 
यणजस्िबन्दण शेमय रगणनी, सम्बणव्मतण न्मून ऩङ्चयऩङ्टङ्झता 
कोष, जोङ्ञखभ न्मूनीकयण कोष य मस्तछ अन्म 
शीषाकअन्तगात सयकणयरे गने रगणनी फढी हङ्टन े
आमोजनणरणई फङ्टझणउँछ। 

(ग) “यणजस्ि िृङ्जद्ध नगने य व्ममबणय नफढणउने आमोजनण” 
बन् नणरे सयकणयरे रगणनी गना नऩने य सयकणयको 
यणजस्ि िृङ्जद्धभण ऩङ्झन प्रत्मऺ मोगदणन नगने आमोजनणरणई 
फङ्टझणउँछ। 
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(५) सणझेदणयी आमोजनणहरूको सूचीभण थऩघट हङ्टँदण िण नमणँ 
ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत उत्ऩङ्ङ बएभण उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ तमणय बएको 
प्रणथङ्झभकीकयणको सूचीरणई आिश्मकतणअनङ्टसणय ऩङ्चयभणजान य ऩङ्टन् 
प्रणथङ्झभकीकयण गना सङ्जकनेछ।  

१०. आमोजनणको छनौट: (१) दपण ९ फभोङ्ञजभ तमणय बएको प्रणथङ्झभकीकयण 
सूचीफणट सणिाजङ्झनक ङ्झनजी सणझेदणयी आमोजनण रगणनी छनौट सङ्झभङ्झतरे 
सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमको सहबणङ्झगतणभण उत्कृष्ट आमोजनणहरू छनौट 
गनङ्टाऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ छनौट बएकण आमोजनणहरू 
सयकणयको नीङ्झत तथण कणमाक्रभ य फजेटभण सभणिेश गनाको रणङ्झग 
भन्रणरमभण ऩेश गनङ्टाऩनेछ। 

(३) सयकणयको नीङ्झत तथण कणमाक्रभ य फजेटभण सभणिेश बएकण 
आमोजनणहरू प्रदेशको ऩङ्चयमोजनण फैंकभण उल्रेख गनङ्टाऩनेछ। 

११. सणभणन्म ङ्जिियण तमणय गनङ्टाऩने: (१) सणझेदणय छनौटको प्रङ्जक्रमण शङ्टरु हङ्टन ङ्ट 
अगणिछ सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमरे सणझेदणयीको औङ्ञचत्म स्थणङ्जऩत गना 
आमोजनणको सणभणन्म ङ्जिियण तमणय गनङ्टाऩनेछ। 

(२) आमोजनणको सणभणन्म ङ्जिियणभण देहणमकण केही िण सफछ 
ङ्जिषम सभणिेश हङ्टन सक्नछे:- 

(क) आमोजनणको ऩषृ्ठबङू्झभ,  
(ख) आमोजनणको औङ्ञचत्म, 
(ग) रणबणङ्ञन्ित िगा, 
(घ) आमोजनणको अिङ्झध, 
(ङ) सणझेदणयी गदणा य नगदणा फीचको ङ्झबङ्ङतणको ऩङ्जहचणन, 
(च) आमोजनणको रगणनी, 
(छ) आमोजनणको ढणँचण,  
(ज) आमोजनणको कणमणान्िमन ढणचँण, 
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(झ) सणझेदणयको ङ्जकङ्झसभ, 
(ञ) सणझेदणयहरूको प्रभङ्टख ङ्ञजम्भेिणयी, 
(ट) सणझेदणय य रणबणङ्ञन्ित िगाको ङ्जहत संयऺण गने 

उऩणमहरू, 
(ठ) आमोजनणकण जोङ्ञखभहरू, 
(ड) ङ्जििणद व्मिस्थणऩनकण तङ्चयकणहरू, 
(ढ) जोङ्ञखभ व्मिस्थणऩनकण उऩणमहरू, 
(ण) सभीऺण य सभणमोजनको प्रङ्जक्रमण, 
(त) सम्झौतणकण आधणयबतू रूऩयेखण (भङ्टख्म-भङ्टख्म शता 

िन्देजहरू, सभमणिङ्झध, रगणनी, सेिण शङ्टल्क ङ्झनधणायण 
इत्मणङ्छद), 

(थ) आमोजनणको प्रकृङ्झतअनङ्टसणयकण आिश्मक अन्म ऩऺहरू। 
(३) आमोजनणको सणभणन्म ङ्जिियण तमणय गनाको रणङ्झग 

आिश्मकतणअनङ्टसणय ङ्झनम्नभध्मे कङ्ट नछ िण केही कणमा गयेको हङ्टन ङ्टऩनेछ:- 
(क) प्रणयङ्ञम्बक िस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत ङ्जिश्लषेण, 
(ख) ऩूिा सम्बणव्मतण अध्ममन,  
(ग) प्रणयङ्ञम्बक िणतणियण ऩयीऺण, 
(घ) प्रणयङ्ञम्बक रणगत य रणब ङ्जिश्लषेण, 
(ङ) ङ्जिऻभत सिेऺण, 
(च) जनभत सिेऺण, 
(छ) गोष्ठी िण अन्तयङ्जक्रमण, 
(ज) आिश्मक देङ्ञखएकण अन्म अध्ममन िण ङ्जिश्लषेणहरू। 

(४) आमोजनणको ङ्जिियण तमणय गना िणह्य ऩयणभशा सेिण ङ्झरनङ्ट 
ऩयेभण प्रचङ्झरत कणनूनअनङ्टसणय त्मस्तो सेिण ङ्झरन सङ्जकनछे। 

(५) कङ्ट नछ ङ्झनकणम िण संस्थणरे ङ्झन्शङ्टल्क ऩयणभशा सेिण उऩरब्ध 
गयणउने बएभण िण कङ्ट नछ ङ्झनकणम िण संस्थणको आङ्झथाक तथण प्रणङ्जिङ्झधक 
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सहमोगभण ऩयणभशा सेिण प्रणप्त गना सङ्जकने अिस्थण बएभण िणतणाद्वणयण 
आऩसी सहभङ्झतभण सम्झौतण गयी त्मस्तो सेिण सोझछ प्रणप्त गना सङ्जकनेछ। 
तय त्मस्तो सेिण स्िीकणय गनङ्टा अङ्ञघ प्रदेश सयकणयको नीङ्झत तथण भणऩदण्ड 
अनङ्टकूर बए नबएको मङ्जकन गना भन्रणरमको सहभङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ। 
भन्रणरमरे त्मस्तो ऩयणभशा सेिण सयकणयको चणरू आङ्झथाक िषाको फजेट 
तथण कणमाक्रभभण आफद्ध बए नबएको हेयी सहभङ्झत प्रदणन गनङ्टाऩनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-३ 
ऩूिणाधणय आमोजनणको सणझेदणय छनौटसम्फन्धी व्मिस्थण 

१२. आशमऩर आह्वणन गना सक्न:े (१) मस ऐनफभोङ्ञजभ कङ्ट नछ आमोजनण 
कणमणान्िमन गना उऩमङ्टि छ बनी प्रदेश सयकणयफणट ङ्झनणाम बएभण 
सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमरे तोङ्जकएकण कङ्ट यणहरू खङ्टरणई सणिाजङ्झनक रूऩभण 
सूचनण प्रकणशन गयी आशमऩर आह्वणन गना सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ आशमऩर ऩेश गना चणहन ेकम्ऩनी 
िण संस्थणरे सोही उऩदपणफभोङ्ञजभ प्रकणङ्ञशत सूचनणभण उङ्ञल्रङ्ञखत 
ङ्जिियणहरू खङ्टरणई तोङ्जकएको सभमणिङ्झधङ्झबर सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमसभऺ 
आशमऩर ऩेश गनङ्टाऩनेछ। 

१३. संङ्ञऺप्त सूची तमणय गने: सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमरे आशमऩर प्रणप्त बएको 
ङ्झभङ्झतरे एक भङ्जहनणङ्झबर तोङ्जकएको भूल्मणङ्कनकण आधणयभण 
आशमऩरदणतणहरूको भूल्मणङ्कन गयी संङ्ञऺप्त सूची तमणय गयी प्रकणङ्ञशत 
गनङ्टाऩनेछ।  

१४. प्रस्तणि आह्वणन गना सक्न:े (१) दपण १३ फभोङ्ञजभ संङ्ञऺप्त सूचीभण 
ऩयेकण आशमऩरदणतणहरूभध्मेफणट आमोजनण कणमणान्िमन गने सम्फन्धभण 
तोङ्जकएकण कङ्ट यणहरू खङ्टरणई सणिाजङ्झनक रूऩभण सूचनण प्रकणशन गयी 
प्रस्तणि आह्वणन गनङ्टाऩनेछ। 



140 
 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रस्तणि ऩेश गना चणहन े व्मङ्ञिरे 
देहणमकण ङ्जिियणहरू खङ्टरणई सोही उऩदपणफभोङ्ञजभ प्रकणङ्ञशत सूचनणभण 
उङ्ञल्रङ्ञखत सभमणिङ्झधङ्झबर सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमसभऺ प्रस्तणि ऩेश 
गनङ्टाऩनेछ:- 

(क) प्रणयङ्ञम्बक सम्बणव्मतण अध्ममन, 
(ख) प्रणयङ्ञम्बक इङ्ञञ्जङ्झनमङ्चयङ्ग प्रणरूऩ, 
(ग) प्रणयङ्ञम्बक िणतणियणीम ऩयीऺण प्रङ्झतिेदन, 
(घ) प्रस्तणिकको आङ्झथाक हछङ्झसमत झल्कणउने ङ्जिियणहरू, 
(ङ) प्रस्तणिकको प्रणङ्जिङ्झधक ऺभतण झल्कणउने ङ्जिियणहरू, 

(च) आमोजनणको अनङ्टभणङ्झनत रणगत, 
(छ) प्रस्तणङ्जित ङ्जित्तीम स्रोत, 
(ज) प्रदेश सयकणय िण स्थणनीम तहरणई फङ्टझणउन े प्रस्तणङ्जित 

योमल्टी, ऩटै ण यकभ, रणबणंश िण मस्तछ अन्म यकभ, 
(झ) प्रदेश सयकणय िण स्थणनीम तहसँग भणग गङ्चयएको शमेय 

रगणनी, सम्बणव्मतण न्मून ऩङ्चयऩूङ्झता कोष, जोङ्ञखभ 
न्मूनीकयण कोष िण मस्तछ अन्म यकभ, 

(ञ) उऩबोिणसँग ङ्झरने प्रस्तणङ्जित सेिण शङ्टल्क, 
(ट) आमोजनण कणमणान्िमनसम्फन्धी प्रङ्जक्रमण य ङ्जिियण, 
(ठ) आमोजनण कणमणान्िमन गदणा सम्बणङ्जित जोङ्ञखभ य जोङ्ञखभ 

न्मून गने प्रस्तणङ्जित उऩणमहरू, 
(ड) तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण अन्म ङ्जिियण। 

(३) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन कङ्ट नछ 
आमोजनणको ऩङ्जहरे नछ सिेऺण बइसकेको बए प्रदेश सयकणयको ङ्झनणामभण 
सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमरे दपण १३ फभोङ्ञजभ सूचीभण ऩयेकण 
आशमऩरदणतणफणट आमोजनण कणमणान्िमन गने सम्फन्धभण तोङ्जकएकण 
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कङ्ट यणहरू खङ्टरणई सणिाजङ्झनक रूऩभण सूचनण प्रकणशन गयी सोझछ प्रस्तणि 
आह्वणन गना सक्नछे। 

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ प्रस्तणि ऩेश गना चणहने प्रस्तणिकरे 
तोङ्जकएकण ङ्जिियणहरू खङ्टरणई सोही उऩदपणफभोङ्ञजभ प्रकणङ्ञशत सूचनणभण 
उङ्ञल्रङ्ञखत सभमणिङ्झधङ्झबर सम्फङ्ञन्धत भन्रणरम सभऺ प्रस्तणि ऩेश 
गनङ्टाऩनेछ। 

१५. प्रस्तणि छनौट गने: (१) दपण १४ फभोङ्ञजभ प्रस्तणि प्रणप्त बएऩङ्झछ 
सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमरे प्रस्तणि प्रणप्त बएको ङ्झभङ्झतरे सणठी ङ्छदनङ्झबर 
देहणमकण आधणयभण प्रस्तणि छनौट गनङ्टाऩनेछ:- 

(क) प्रस्तणिकको आङ्झथाक हछङ्झसमत, 
(ख) प्रस्तणिकको प्रणङ्जिङ्झधक ऺभतण, 
(ग) प्रणयङ्ञम्बक िणतणियणीम ऩयीऺण प्रङ्झतिेदन, 
(घ) आमोजनणको अनङ्टभणङ्झनत रणगत, 
(ङ) प्रदेश सयकणय िण स्थणनीम तहरणई फङ्टझणउन े प्रस्तणङ्जित 

योमल्टी, ऩटै ण यकभ, रणबणंश िण मस्तछ अन्म यकभ, 
(च) प्रदेश सयकणय िण स्थणनीम तहसँग भणग गङ्चयएको शमेय 

रगणनी, सम्बणव्मतण न्मून ऩङ्चयऩूङ्झता कोष, जोङ्ञखभ 
न्मूनीकयण कोष िण मस्तछ अन्म यकभ, 

(छ) उऩबोिणसँग ङ्झरने प्रस्तणङ्जित सेिण शङ्टल्क, 
(ज) आमोजनणको प्रकृङ्झतअनङ्टसणयकण अन्म आधणयहरू। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रस्तणि छनौटसम्फन्धी आधणय 
प्रस्तणि ऩेश गनङ्टाअङ्ञघ सम्फङ्ञन्धत सफछ प्रस्तणिकहरूरणई उऩरब्ध 
गयणउनङ्टऩनेछ। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रस्तणि छनौट बएऩङ्झछ ङ्झछटो 
सणधनद्वणयण छनौट बएको प्रस्तणिकरणई त्मसको जणनकणयी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य 
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सम्फङ्ञन्धत सफछ प्रस्तणिकको जणनकणयीकण रणङ्झग यणङ्जष्डमस्तयको ऩङ्झरकणभण 
सणिाजङ्झनक सूचनण प्रकणशन गनङ्टाऩनेछ। 

(४) उऩदपण (१) को खण्ड (घ), (ङ) य (च) भण उङ्ञल्रङ्ञखत 
यकभको गणनण िताभणन भूल्मभण गनङ्टाऩनेछ। 

(५) िताभणन भूल्म ङ्झनधणायणको रणङ्झग प्रमोग गङ्चयन े फटै णदय 
(ङ्झडस्कणउन्ट येट) प्रस्तणि आव्हणन सूचनणभण तोङ्जकएको हकभण 
सोहीफभोङ्ञजभ य नतोङ्जकएको हकभण दश प्रङ्झतशत हङ्टनेछ। 

१६. िणतणाद्वणयण आमोजनणको ङ्जिस्ततृ सम्बणव्मतण अध्ममन गना सक्न:े (१) मस 
ऐनभण अन्मर जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन कङ्ट नछ कम्ऩनी िण 
संस्थणरे ङ्जिस्ततृ सम्बणव्मतण अध्ममन नबएको कङ्ट नछ आमोजनणको ङ्जिस्ततृ 
सम्बणव्मतण अध्ममन गनाको रणङ्झग सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमसभऺ ङ्झनिेदन 
ङ्छदन सक्नेछ। मस्तो ङ्झनिेदन ऩेश गदणा त्मस्तो अध्ममन गना रणग्न े
आिश्मक खचा यकभको अनङ्टभणनसभेत ऩेश गनङ्टाऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ऩयेको ङ्झनिेदनउऩय आिश्मक 
जणँचफङ्टझ गदणा ङ्जिस्ततृ सम्बणव्मतण अध्ममन गना अनङ्टभङ्झत ङ्छदन भनणङ्झसफ छ 
बङे्ङ रणगेभण प्रदेश सयकणयरे सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमरणई ङ्झनिेदकसँग िणतणा 
गना अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ। िणतणाफणट त्मस्तो सम्बणव्मतण अध्ममन गना 
उऩमङ्टि देङ्ञखएभण ङ्झनणामकण रणङ्झग आिश्मक यणमसङ्जहत प्रदेश सयकणय 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद् भण प्रस्तणि ऩेश गनङ्टाऩनेछ। प्रदेश सयकणय भङ्ञन्रऩङ्चयषको फणट 
त्मस्तो प्रस्तणि स्िीकृत बएभण सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमरे सम्बणव्मतण 
अध्ममन गने अनङ्टभङ्झत प्रदणन गनेछ। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ ङ्जिस्ततृ सम्बणव्मतण अध्ममन गदणा 
गयणउँदण रणगेको खचा त्मस्तो ङ्जिस्ततृ सम्बणव्मतण अध्ममन गने गयणउन े
कम्ऩनी स्िमंरे व्महोनङ्टा ऩनेछ। सम्बणव्मतण अध्ममन बइसकेऩङ्झछ 
अध्ममन गदणा बएको िणस्तङ्जिक व्ममको चणटाय एकणउण्टेण्टफणट प्रभणङ्ञणत 
ङ्जिियण संरग्न यणखी अध्ममन प्रङ्झतिेदन ऩेश गनङ्टाऩनेछ।   



143 
 

(४) मस दपणफभोङ्ञजभ ङ्जिस्ततृ सम्बणव्मतण अध्ममन गङ्चयएको 
कङ्ट नछ आमोजनणको कणमणान्िमनकण रणङ्झग प्रङ्झतस्ऩधणा गयणउँदण उऩदपण (२) 
फभोङ्ञजभ ङ्जिस्ततृ सम्बणव्मतण अध्ममन गने गयणउने कम्ऩनी कङ्ट नछ कणयणरे 
छनौट हङ्टन नसकेभण ङ्झनजरे सो आमोजनणको ङ्जिस्ततृ सम्बणव्मतण अध्ममन 
गदणा गयणउँदण रणगेको खचा त्मस्तो आमोजनणको कणमणान्िमनको रणङ्झग 
छनौट बएको प्रस्तणि स्िीकृत हङ्टने कम्ऩनीरे व्महोनङ्टाऩनेछ। 

(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ व्महोङ्चयने यकभ प्रदेश सयकणय 
भङ्ञन्रऩङ्चयषकोको ङ्झनणामभण आिश्मकतणअनङ्टसणय सङ्झभङ्झत गठन गयी 
िणस्तङ्जिक खचा यकभ मङ्जकन गनङ्टाऩनेछ। त्मस्तो खचा यकभ मङ्जकन गदणा 
सम्बणव्मतण अध्ममन गने सभमको भूल्मरणई आधणय भूल्म भणङ्ङङ्टऩनेछ। 
मस्तो गणनण गदणा आधणय भूल्मफणहेक भूल्मिृङ्जद्धरगणमत अङ्झतङ्चयि 
खचाहरू गणनण गना ऩणइने छछन। 

१७. िणतणाद्वणयण आमोजनण कणमणान्िमन गना सक्न:े (१) मस ऐनभण अन्मर 
जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन देहणमकण अिस्थणभण कङ्ट नछ आमोजनण 
िणतणाद्वणयण कणमणान्िमन गयणउन सक्नेछ:- 

(क) मस ऐनफभोङ्ञजभ कम्तीभण दङ्टईऩटक आशमऩर िण 
प्रस्तणि आह्वणन गदणा ऩङ्झन आिश्मक संख्मणभण आशमऩर 
िण प्रस्तणि छनौट हङ्टन नसकेको, िण 

(ख) प्रङ्झतस्ऩधणा हङ्टन सक्ने सम्बणिनण नबएको, िण 
(ग) नमणँ अिधणयणण िण प्रङ्जिङ्झध सभणिेश बएको, िण 
(घ) सणिाजङ्झनक ङ्झनजी सणझेदणयी आमोजनण रगणनी छनौट 

सङ्झभङ्झतरे िणतणाद्वणयण कणमणान्िमन गना ङ्झसपणङ्चयस गयेको, िण 
(ङ) कङ्ट नछ कणयणरे मस ऐनफभोङ्ञजभको अन्म कणमाङ्जिङ्झध 

अिरम्फन गना उऩमङ्टि नदेङ्ञखएको। 
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(२) उऩदपण (१) को खण्ड (ङ) फभोङ्ञजभ कङ्ट नछ कणयणरे मस 
ऐनफभोङ्ञजभको अन्म कणमाङ्जिङ्झध अिरम्फन गना उऩमङ्टि नदेङ्ञखएको हो 
बने सोको कणयण खङ्टरणउनङ्ट ऩनेछ। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कङ्ट नछ आमोजनण िणतणाद्वणयण 
कणमणान्िमन गना चणहने कम्ऩनीरे दपण १४ को उऩदपण (२) भण 
उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जिियण य तोङ्जकएकण कङ्ट यणहरू खङ्टरणई ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ प्रणप्त बएको ङ्झनिेदन जणँचफङ्टझ गदणा 
िणतणाद्वणयण सो आमोजनण कणमणान्िमन गना उऩमङ्टि देङ्ञखएभण सम्फङ्ञन्धत 
भन्रणरमको प्रस्तणिभण प्रदेश सयकणय (भङ्ञन्रऩङ्चयषद्) को ङ्झनणामरे 
ङ्झनिेदकसँग िणतणा गयी कणमणान्िमन गना अनङ्टभङ्झत प्रदणन गनेछ।  

१८. सभझदणयीऩरभण हस्तणऺय गना सक्न:े दपण १५ फभोङ्ञजभ प्रस्तणि छनौट 
गयेऩङ्झछ िण दपण १७ को उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ आमोजनण कणमणान्िमन 
गना उऩमङ्टि देङ्ञखएभण सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमरे प्रस्तणिकसगँ आमोजनणको 
कणमणान्िमन गने सम्फन्धभण सभझदणयीऩर हस्तणऺय गना सक्नेछ। 

१९. आमोजनणको ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण ऩेश गनङ्टाऩने: (१) दपण १८ फभोङ्ञजभ 
सभझदणयीऩर गयेकोभण सो सभझदणयीऩरभण उङ्ञल्रङ्ञखत सभमणिङ्झध ङ्झबर य 
सभझदणयी ऩर सम्झौतण नगयेकोभण आमोजनणको प्रकृङ्झत हेयी छ भङ्जहनणभण 
नफढ्ने गयी सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमरे तोकेको सभमणिङ्झधङ्झबर प्रस्तणिकरे 
आमोजनण कणमणान्िमनसम्फन्धी देहणमकण ङ्जिियणहरूसङ्जहत ङ्जिस्ततृ 
आमोजनण ङ्जिियण (ङ्झडटेर प्रोजेक्ट ङ्चयऩोटा) सम् फङ्ञन्धत भन्रणरमसभऺ 
ऩेश गनङ्टाऩनेछ:- 

(क) आमोजनणको ङ्जिियण, 
(ख) ङ्जिस्ततृ सम्बणव्मतण अध्ममन, 
(ग) ङ्जिस्ततृ इङ्ञञ्जङ्झनमङ्चयङ्ग ङ्झडजणइन, 
(घ) िणतणियणीम प्रबणि भूल्मणङ्कन प्रङ्झतिेदन, 
(ङ) चयणफद्ध रूऩभण कणमणान्िमन गने बए सोको ङ्जिियण, 
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(च) कणमणान्िमन तङ्चयकण, 
(छ) कणमणान्िमन अिङ्झधको खचा तथण आम्दणनीको प्रऺेऩण, 
(ज) कणमणान्िमनको संस्थणगत व्मिस्थण, 
(झ) उऩबोिणसँग ङ्झरइने प्रस्तणङ्जित शङ्टल्क, 
(ञ) आमोजनण कणमणान्िमन गने सम्फन्धभण अन्म व्मङ्ञिसँग 

कङ्ट नछ सम्झौतण गयेको बए त्मसको ङ्जिियण, 
(ट) आमोजनण सञ्चणरन गदणा प्रदेश सयकणय िण स्थणनीम 

तहरणई फङ्टझणउने प्रस्तणङ्जित योमल्टी, ऩटै ण यकभ, रणबणशं 
िण मस्तछ अन्म यकभ, 

(ठ) आमोजनण सञ्चणरन गदणा प्रदेश सयकणय िण स्थणनीम 
तहसँग भणग गङ्चयएको शेमय रगणनी, सम्बणव्मतण न्मून 
ऩङ्चयऩूङ्झता कोष, जोङ्ञखभ न्मूनीकयण कोष िण मस्तछ अन्म 
यकभ, 

(ड) रगणनीकण सम्बणव्म स्रोतसम्फन्धी ङ्जिियण, 
(ढ) आमोजनणको फीभणसम्फन्धी व्मिस्थण, 
(ण) आमोजनण कणमणान्िमन हङ्टने ऺेर, 
(त) आमोजनणको कणमणान्िमन सम्फन्धभण प्रस्तणिकरे 

अिरम्फन गने आङ्झथाक कणमाङ्जिङ्झधसम्फन्धी व्मिस्थण, 
(थ) तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण अन्म ङ्जिियण। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको अिङ्झधङ्झबर प्रस्तणिकरे सो 
उऩदपणफभोङ्ञजभको ङ्जिियण ऩेश गना नसक्ने कङ्ट नछ भनणङ्झसफ कणयण देखणई 
म्मणद थऩको रणङ्झग सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमसभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदएभण सम्फङ्ञन्धत 
भन्रणरमरे फढीभण ऩैँतणङ्झरस ङ्छदन म्मणद थऩ गना सक्नेछ। 

(३) उऩदपण (१) िण (२) फभोङ्ञजभको अिङ्झधङ्झबर प्रस्तणिकरे 
उऩदपण (१) को खण्ड (ख) य (ग) फभोङ्ञजभको ङ्जिियण ऩेश गना 
नसक्ने कणयण देखणई सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमसभऺ ङ्छदएको ङ्झनिेदन जणँचफङ्टझ 
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गदणा सो भनणङ्झसफ देङ्ञखएभण सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमरे कङ्ट नछ खणस 
आमोजनणको हकभण त्मस्तो प्रस्तणिकरणई सम्झौतण बएऩङ्झछ सो ङ्जिियण 
ऩेश गना ऩणउने गयी छङ्टट ङ्छदन सक्नेछ। 

२०. यद्द गना सक्न:े (१) प्रस्तणिकसँग सभझदणयी ऩरभण आमोजनण सम्झौतण 
गयेको बए त्मस्तो सभझदणयी ऩर िण सो नबएको बए ङ्झनम्न अिस्थणभण 
प्रस्तणिकको प्रस्तणि यद्द गना सङ्जकनछे्- 

(क) दपण १९ को उऩदपण (१) िण (२) फभोङ्ञजभको 
सभमणिङ्झधङ्झबर प्रस्तणिकरे ङ्जिियण ऩेश नगयेभण िण 
त्मसयी ऩेश गङ्चयएको ङ्जिियण अध्ममन गदणा आमोजनण 
कणमणान्िमन गना सम्बणव्म य उऩमङ्टि नदेङ्ञखएभण, य 

(ख) प्रस्तणिभण प्रदेश सयकणय िण स्थणनीम तहसँग भणग 
गङ्चयएको शेमय रगणनी, सम्बणव्मतण न्मून ऩङ्चयऩूङ्झता कोष, 
जोङ्ञखभ न्मूनीकयण कोष िण मस्तछ अन्म यकभबन्दण 
प्रदेश सयकणय िण स्थणनीम तहरणई योमल्टी, ऩटै ण यकभ, 
रणबणंश िण मस्तछ अन्म यकभफणऩत फढी यणजस्ि फङ्टझणउन े
गयी गङ्चयएको प्रस्तणिको प्रङ्झतकूर प्रस्तणि प्रणप्त बएभण। 

(२) उऩदपण (१) को खण्ड (ख) को अिस्थण यहेको िण 
नयहेको थणहण ऩणउनको रणङ्झग प्रदेश सयकणय िण स्थणनीम तहसँग भणग 
गङ्चयएको शेमय रगणनी, सम्बणव्मतण न्मून ऩङ्चयऩूङ्झता कोष, जोङ्ञखभ 
न्मूनीकयण कोष िण मस्तछ अन्म यकभफणऩतको रगणनी य प्रस्तणिकरे 
प्रदेश सयकणय िण स्थणनीम तहरणई योमल्टी, ऩटै ण यकभ, रणबणंश िण 
मस्तछ अन्म यकभफणऩतको यणजस्ि दङ्टिछरणई िताभणन भूल्मभण गणनण 
गनङ्टाऩनेछ। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ िताभणन भूल्म ङ्झनधणायणको रणङ्झग 
प्रमोग गङ्चयन े फटै णदय (ङ्झडस्कणउन्ट येट) प्रस्तणि आव्हणन सूचनणभण 
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तोङ्जकएको हकभण सोहीफभोङ्ञजभ य नतोङ्जकएको हकभण दश प्रङ्झतशत 
हङ्टनेछ। 

(४) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सभझदणयी ऩर िण प्रस्तणि यद्द 
बएभण प्रस्तणिकरे प्रदेश सयकणयसँग कङ्ट नछ ङ्जकङ्झसभको हणङ्झन 
नोक्सणनीफणऩतको ऺङ्झतऩूङ्झता दणफी गना ऩणउने छछन। 

२१. सम्झौतण गनङ्टाऩने: (१) दपण १९ फभोङ्ञजभ प्रणप्त ङ्जिियणको आधणयभण 
प्रस्तणिकसँग सम्झौतण गना उऩमङ्टि देङ्ञखएभण िण दपण २० फभोङ्ञजभ 
सभझदणयी ऩर िण प्रस्तणि यद्द नबएभण प्रदेश सयकणय (भङ्ञन्रऩङ्चयषद्) को 
ङ्झनणामभण सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमरे प्रस्तणिकसँग आिश्मकतणनङ्टसणय िणतणा 
गयी सणिाजङ्झनक ङ्झनजी सणझेदणयी आमोजनण रगणनी छनौट सङ्झभङ्झतको 
सङ्टझणि ङ्झरई सम्झौतण गनेछ। 

(२) कङ्ट नछ आमोजनणभण स्थणनीम तहसभेत सणझेदणय बएभण उऩदपण 
(१) फभोङ्ञजभ गङ्चयने सम्झौतणभण स्थणनीम तहसभेतरे हस्तणऺय 
गनङ्टाऩनेछ। 

२२. सम्झौतण स्ित् यद्द हङ्टन:े (१) प्रस्तणिकरे दपण १९ को उऩदपण (१) 
को खण्ड (ख) य (ग) फभोङ्ञजभको ङ्जिियण तोकेको सभमणिङ्झधङ्झबर ऩेश 
गनङ्टाऩनेछ। सो अिङ्झधङ्झबर प्रस्तणिकरे त्मस्तो ङ्जिियण ऩेश गना नसकेभण 
प्रस्तणिकसँग गयेको सम्झौतण स्ित् यद्द बएको भणङ्झननेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सम्झौतण स्ित् यद्द बएभण 
सम्फङ्ञन्धत ऩऺरणई ऩर ऩठणई िण सणिाजङ्झनक सूचनण प्रकणङ्ञशत गयी 
जणनकणयी गयणउनङ्टऩनेछ। 

२३. सम्झौतणभण खङ्टरणउनङ्ट ऩने कङ्ट यणहरू: सम्झौतणभण देहणमकण कङ्ट यणहरू 
खङ्टरणउनङ्टऩनेछ:- 

(क) आमोजनणको ङ्जिियण, 
(ख) आमोजनण कणमणान्िमन शङ्टरु गने ङ्झभङ्झत य सम्ऩङ्ङ गने 

ङ्झभङ्झत, 
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(ग) आमोजनणको ङ्झनभणाण िण सञ्चणरन गदणा सणझेदणयरे ऩणउन े
सङ्टङ्जिधण तथण सहङ्टङ्झरमतसम्फन्धी कङ्ट यण, 

(घ) अनङ्टभङ्झतऩरको अिङ्झध, 
(ङ) आमोजनण कणमणान्िमनको चयणफद्ध ङ्जिियण य 

कणमणान्िमन तणङ्झरकण, 
(च) आमोजनणको प्रणङ्जिङ्झधक गङ्टणस्तय तथण भणनक (स्टणण्डडा), 
(छ) आमोजनण सञ्चणरनसम्फन्धी ङ्जिियण, 
(ज) आमोजनण ङ्झरजभण ङ्छदइएको बए सोको ङ्जिियण य ङ्झरजकण 

शताहरू, 
(झ) आमोजनणको सञ्चणरन िण हस्तणन्तयणको शता, 
(ञ) आमोजनण सञ्चणरन गदणा उऩबोिणसँग ङ्झरन ऩणउन े

शङ्टल्कसम्फन्धी व्मिस्थण, 
(ट) आमोजनणको फीभणसम्फन्धी व्मिस्थण, 
(ठ) आमोजनणभण जङ्झडत भेङ्ञशन तथण आमोजनण हस्तणन्तयणकण 

फखत हङ्टनङ्टऩने अिस्थण य गङ्टणस्तय, 
(ड) प्रदेश सयकणयरणई फङ्टझणउनङ्ट ऩने योमल्टी, ऩटै ण यकभ, 

रणबणंश िण मस्तछ अन्म यकभ य ब ङ्टिणनी ङ्जिङ्झध, 
(ढ) आमोजनण कणमणान्िमन गदणा कङ्ट नछ ऩऺरे 

सम्झौतणफभोङ्ञजभको दणङ्जमत्ि ऩूयण नगयेको कणयणफणट 
सम्झौतण यद्द हङ्टन ेअिस्थण, 

(ण) ङ्जििणद व्मिस्थणऩनसम्फन्धी व्मिस्थण, 
(त) प्रगङ्झत प्रङ्झतिेदनसम्फन्धी व्मिस्थण, 
(थ) अनङ्टगभन य भूल्मणङ्कनसम्फन्धी व्मिस्थण, 
(द) आिङ्झधक सभीऺण य सभणमोजनसम्फन्धी व्मिस्थण, 
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(ध) सणिाजङ्झनक सणझेदणयको तपा फणट रगणनी, सम्बणव्मतण 
न्मून ऩङ्चयऩूङ्झता कोष य जोङ्ञखभ न्मूनीकयण कोष 
आिश्मक बए सोसम्फन्धी व्मिस्थण, 

(न) सणिाजङ्झनक सणझेदणयको ङ्जिशेष ङ्ञजम्भेिणयीहरू बए 
सोसम्फन्धी व्मिस्थण, 

(ऩ) अन्म आिश्मक कङ्ट यणहरू। 
 

ऩङ्चयच्छेद-४ 
सणभणङ्ञजक-आङ्झथाक आमोजनणको सणझेदणय छनौटसम्फन्धी व्मिस्थण 

 
२४. आशमऩर आह्वणन गना सक्न:े (१) प्रदेश सयकणयरे कङ्ट नछ सणभणङ्ञजक-

आङ्झथाक आमोजनण कणमणान्िमन गना उऩमङ्टि देखेभण तोङ्जकएकण ङ्जिियण 
खङ्टरणई सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमभणपा त ् सणिाजङ्झनक रूऩभण सूचनण प्रकणशन 
गयी आशमऩर आह्वणन गना सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ आशमऩर ऩेश गना चणहन ेकम्ऩनी, 
सहकणयी संस्थण िण ङ्झतनीहरूको संमङ्टि उऩक्रभरे प्रकणङ्ञशत सूचनणभण 
उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जिियणहरू खङ्टरणई तोङ्जकएको सभमणिङ्झधङ्झबर सम्फङ्ञन्धत 
भन्रणरमसभऺ आशमऩर ऩेश गनङ्टाऩनेछ। 

२५. सोझछ आशमऩर ऩेश गना सक्न:े (१) प्रदेश सयकणयको कङ्ट नछ सणभणङ्ञजक-
आङ्झथाक आमोजनण कणमणान्िमन गना चणहने कम्ऩनी, सहकणयी संस्थण िण 
ङ्झतनीहरूको संमङ्टि उऩक्रभरे सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमसभऺ सोझछ आशमऩर 
ऩेश गना सक्नछे। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ आशमऩर ऩेश गना चणहन ेकम्ऩनी, 
सहकणयी संस्थण िण ङ्झतनीहरूको संमङ्टि उऩक्रभरे तोकेको ङ्जिियणहरू 
खङ्टरणई आशमऩर ऩेश गनङ्टाऩनेछ। 
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२६. आशमऩरदणतणको सूची तमणय गने: (१) सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमरे दपण 
२४ य २५ फणट प्रणप्त आशम ऩरदणतणहरूको सूची तमणय गनङ्टाऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको सूचीभण ऩयेकण कम्ऩनी, सहकणयी 
संस्थण िण ङ्झतनीहरूको संमङ्टि उऩक्रभको सूची प्रकणङ्ञशत गनङ्टाऩनेछ। 

२७. प्रस्तणि भणग गने: (१) सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमरे दपण २६ फभोङ्ञजभको 
सूचीभण बएकण उत्कृष्ट आशमऩरदणतणफणट आमोजनण कणमणान्िमनको रणङ्झग 
प्रस्तणि भणग गना सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रस्तणि ऩेश गने आशमऩरदणतणरे 
तोङ्जकएको ढणँचणभण भणग गङ्चयएको ङ्जिियण खङ्टरणई सम्फङ्ञन्धत 
भन्रणरमसभऺ प्रस्तणि ऩेश गनङ्टाऩनेछ। 

२८. प्रस्तणि छनौट गने: (१) दपण २७ फभोङ्ञजभ प्रस्तणि प्रणप्त बएऩङ्झछ 
सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमरे प्रस्तणि प्रणप्त बएको ङ्झभङ्झतरे सणठी ङ्छदनङ्झबर 
देहणमकण आधणयभण प्रस्तणि छनौट गनङ्टाऩनेछ:- 

(क) प्रस्तणिकको आङ्झथाक हछङ्झसमत, 
(ख) प्रस्तणिकको प्रणङ्जिङ्झधक ऺभतण, 
(ग) प्रस्तणिकको रगणनी य ङ्ञजम्भेिणयीहरू, 
(घ) प्रदेश सयकणयको तपा फणट गनङ्टाऩने रगणनी य बङू्झभकण, 
(ङ) रणबग्रणही िगारे प्रणप्त गने रणबहरू, 
(च) तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण अन्म आधणयहरू। 

(२) प्रस्तणि ऩेश गनङ्टाअङ्ञघ उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रस्तणि 
छनौटसम्फन्धी आधणय प्रस्तणिकरणई उऩरब्ध गयणउनङ्टऩनेछ। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रस्तणि छनौट गयेऩङ्झछ त्मसको 
जणनकणयी ङ्झछटो सणधनद्वणयण छनौट बएको प्रस्तणिकरणई ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

२९. सेिण प्रदणमक संस्थण छनौट गनङ्टाऩने: (१) सणभणङ्ञजक-आङ्झथाक आमोजनण 
कणमणान्िमन गना आिश्मकतणअनङ्टसणय सेिण प्रदणमक संस्थण छनौट गना 
सङ्जकने छ। 
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 (२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सेिण प्रदणमक संस्थण छनौटको 
रणङ्झग आशमऩर भणग गनङ्टा ऩनेछ। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ आशमऩर ऩेश गना चणहन े
सणभणङ्ञजक संस्थणरे सूचनणभण भणग गयेफभोङ्ञजभको कणगजणत य ङ्जिियण 
खङ्टरणई आशमऩर ऩेश गनङ्टाऩनेछ।  

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ प्रणप्त आशमऩरको भूल्मणङ्कन 
देहणमको आधणयभण गनङ्टाऩनेछ:- 

(क) आशमऩरदणतण संस्थणको सम्फङ्ञन्धत कणमा अनङ्टबि, 
(ख) संस्थणको संगठनणत्भक ऺभतण, 
(ग) प्रस्तणङ्जित जनशङ्ञिको मोग्मतण, अनङ्टबि य ऺभतण, 
(घ) तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण अन्म आधणयहरू। 

३०. ङ्झरऩऺीम सम्झौतण गनङ्टाऩने: (१) सेिण प्रदणमक संस्थणसभेत छनौट बएको 
सणभणङ्ञजक-आङ्झथाक आमोजनण कणमणान्िमन गना सम्फङ्ञन्धत भन्रणरम, 
छनौट बएको प्रस्तणिक य सेिण प्रदणमक संस्थणफीच ङ्झरऩऺीम सम्झौतण 
गनङ्टाऩनेछ। 

(२) कङ्ट नछ आमोजनण कणमणान्िमनभण स्थणनीम तहसभेत सणझेदणय 
बएभण उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ स्थणनीमतहफीचसभेत सम्झौतण गनङ्टाऩनेछ। 

 
ऩङ्चयच्छेद-५ 

संमङ्टि कम्ऩनी स्थणऩनण य सञ्चणरनसम्फन्धी व्मिस्थण 
 

३१. संमङ्टि कम्ऩनी स्थणऩनण गना सक्न:े (१) कङ्ट नछ आमोजनण कणमणान्िमन गना 
सणिाजङ्झनक य ङ्झनजी ऺेर दङ्टिछको रगणनी य बङू्झभकण आिश्मक बएभण 
उि आमोजनण कणमणान्िमन गनाको रणङ्झग सणिाजङ्झनक य ङ्झनजी ऺेर दङ्टिछरे 
एक संमङ्टि कम्ऩनीको स्थणऩनण गना सक्नछे। 
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(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ स्थणऩनण बएको कम्ऩनी प्रचङ्झरत 
कणनूनअनङ्टसणय दतणा गनङ्टाऩनेछ। 

३२. कम्ऩनीको शमेय संयचनण: (१) दपण ३१ फभोङ्ञजभ स्थणङ्जऩत कम्ऩनीको 
शेमय संयचनण आमोजनणको सणझेदणयहरूफीच बएको सहभङ्झतफभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ शेमय संयचनण ङ्झनधणायण गदणा 
देहणमफभोङ्ञजभको सीभणरणई ध्मणन ङ्छदनङ्टऩनेछ:- 

(क) प्रदेश सयकणयको शमेय रगणनी कङ्ट र ऩूजँीको तीस 
प्रङ्झतशतबन्दण फढी हङ्टने छछन। 

(ख) स्थणनीम तहको शेमय रगणनी कङ्ट र शमेय ऩूजँीको फीस 
प्रङ्झतशतबन्दण फढी हङ्टने छछन। 

(ग) ङ्झनजी ऺेरको शेमय रगणनी कङ्ट र शमेय ऩूजँीको सत्तयी 
प्रङ्झतशतबन्दण फढी हङ्टने छछन। 

(घ) सहकणयी ऺेरको शमेय रगणनी कूर शेमय ऩङ्टजँीको ऩन्र 
प्रङ्झतशतबन्दण फढी हङ्टने छछन। 

(ङ) सिासणधणयणको शमेय रगणनी कङ्ट र शेमय ऩूजँीको ऩन्र 
प्रङ्झतशतबन्दण फढी हङ्टने छछन। 

तय सिासणधणयण शेमय धनीफणट छनौट हङ्टने सदस्मफणहेक ऩन्र 
प्रङ्झतशतबन्दण कभ रगणनी गने सणझेदणयरे सञ्चणरक सङ्झभङ्झतको सदस्म 
हङ्टन ऩणउने छछन।   

३३. सञ्चणरक सङ्झभङ्झतको गठन: (१) कम्ऩनी सञ्चणरनको रणङ्झग एक सञ्चणरक 
सङ्झभङ्झतको गठन गङ्चयनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने सञ्चणरक सङ्झभङ्झतको 
स्िरूऩ देहणमफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:-  

(क) सणझेदणयहरू भध्मेफणट सफछबन्दण  
फढी शेमय रगणनी गने सणझेदणय  -अध्मऺ 
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(ख) प्रदेश सयकणयरे तोकेको उऩसङ्ञचि  
िण निौँ/दशौँ तहको अङ्झधकृत एकजनण -सदस्म 

(ग) स्थणनीम तहको शेमय धनीभध्मेफणट  
प्रङ्झतङ्झनङ्झध दङ्टईजनण     -सदस्म 

(घ) ङ्झनजी शमेय धनीहरूभध्मेफणट तीनजनण  -सदस्म 
(ङ) सहकणयी ऺेररे शमेय रगणनी गयेको 
  अिस्थणभण सहकणयी ऺेरफणट  

 प्रङ्झतङ्झनङ्झध एकजनण    -सदस्म 
(च) सिासणधणयण शेमय धनीहरूभध्मेफणट  

एकजनण      -सदस्म 
(छ) ङ्झनजी सणझेदणयी कम्ऩनीको कणमाकणयी 

ङ्झनदेशक       -सदस्म-सङ्ञचि 
(३) उऩदपण (२) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 

उऩदपण (२) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको सञ्चणरक सङ्झभङ्झतको अध्मऺ 
चमन हङ्टनको रणङ्झग ङ्जिदेशी नणगङ्चयकको हकभण प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभको 
प्रङ्जक्रमण ऩङ्टयण गयेको हङ्टन ङ्टऩनेछ। 

(४) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने सञ्चणरक सङ्झभङ्झतको 
सदस्म-सङ्ञचिरणई सङ्झभङ्झतको ङ्झनणामभण भतदणनको अङ्झधकणय हङ्टने छछन। 

(५) सञ्चणरक सङ्झभङ्झतरे आमोजनणको उद्दशे्म िण प्रणयङ्ञम्बक शमेय 
संयचनण िण कणमाऺ रे िण ऺभतण ङ्जिस्तणय िण आधणयबतू ङ्जिषमहरूभण 
ऩङ्चयितान गनङ्टाऩने अिस्थण बए सम्ऩका  भन्रणरमभणपा त ्प्रदेश सयकणयको 
अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ। 

(६) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने सञ्चणरक सङ्झभङ्झतको 
ऩदणङ्झधकणयी हङ्टन शमेय रगणनी गयी सणझेदणय बएको हङ्टन ङ्टऩनेछ। 

(७) सञ्चणरक सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम फहङ्टभतको आधणयभण हङ्टनछे। 
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(८) सञ्चणरक सङ्झभङ्झतरे ङ्जिषमगत ङ्जिऻ, कङ्ट नछ कभाचणयी िण 
ऩदणङ्झधकणयीरणई फछठकभण आभन्रण गना सक्नेछ। 

३४. सञ्चणरक सङ्झभङ्झतको कणमाकणर: (१) कम्ऩनीको सञ्चणरक सङ्झभङ्झतको 
कणमाकणर चणय िषाको हङ्टनेछ। 

(२) आफ्नो कणमाकणर ऩूयण गयेकण सञ्चणरकहरू कम्ऩनीको 
सञ्चणरक सङ्झभङ्झतभण ऩङ्टन् चमन हङ्टन सक्नछेन।् 

(३) कम्ऩनी स्थणऩनण हङ्टदँण कणमभ यहेको सञ्चणरक सङ्झभङ्झत अको 
सञ्चणरक सङ्झभङ्झत गठन नबए सम्भको रणङ्झग कणमभ यहनछे। 

३५. सञ्चणरक सङ्झभङ्झतको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय: (१) सञ्चणरक सङ्झभङ्झतको 
भूर कणमा कम्ऩनीरणई नीङ्झतगत नेततृ्ि प्रदणन गनङ्टा हङ्टनेछ। 

(२) उऩदपण (१) कण अङ्झतङ्चयि सञ्चणरक सङ्झभङ्झतको कणभ, 
कताव्म य अङ्झधकणय देहणमफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) कम्ऩनीको मोजनण, नीङ्झत य यणनीङ्झत स्िीकृत गने, 
(ख) कम्ऩनीको ङ्झनमभणिरी, ङ्झनदेङ्ञशकण, संगठनणत्भक संयचनण, 

प्रभङ्टख कभाचणयीहरूको दयफन्दी स्िीकृत गने, 
(ग) कम्ऩनीको प्रभङ्टख कणमाकणयी अङ्झधकृतको ङ्झनमङ्टङ्ञि गने, 
(घ) प्रभङ्टख कणमाकणयी अङ्झधकृतको कणमासम्ऩणदन भूल्मणङ्कन 

गने, 
(ङ) अनङ्टगभन य भूल्मणङ्कन गने, 
(च) कम्ऩनीको प्रगङ्झत सभीऺण गने, 
(छ) रेखणऩयीऺक ङ्झनमङ्टि गने, 
(ज) तोङ्जकएकण अन्म कणमाहरू गने। 

३६. सञ्चणरकहरूको ङ्झनमङ्टङ्ञि: (१) प्रदेश सयकणयको तपा फणट सञ्चणरक 
सङ्झभङ्झतभण प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि गने व्मङ्ञिहरूको ङ्झनिणाचन हङ्टने छछन। ङ्झनजहरूको 
ङ्झनमङ्टङ्ञि य ऩदभङ्टङ्ञि प्रदेश सयकणयको ङ्झनणामअनङ्टसणय हङ्टनेछ। 
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(२) स्थणनीम तहफणट प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि गने सञ्चणरकहरूको ङ्झनमङ्टङ्ञि य 
ऩदभङ्टङ्ञि शेमय धनी नगयऩणङ्झरकण य गणउँऩणङ्झरकणहरूको सिासम्भत िण 
फहङ्टभतको ङ्झनणामको आधणयभण हङ्टनेछ।  

(३) ङ्झनजी शमेय धनीहरूको सिासम्भत िण फहङ्टभतको ङ्झनणामको 
आधणयभण ङ्झनजी सञ्चणरकहरूको ङ्झनमङ्टङ्ञि हङ्टनछे।  

(४) सिासणधणयण शमेय धनीहरूफीच बएको ङ्झनिणाचनफणट 
ङ्झनिणाङ्ञचत व्मङ्ञि सिासणधणयण शेमय धनीहरूको तपा फणट सञ्चणरकको 
रूऩभण ङ्झनमङ्टि हङ्टनछे। 

(५) सहकणयी ऺेरफणट प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि गने सञ्चणरकको ङ्झनमङ्टङ्ञि 
सहकणयी संस्थणको सणधणयण सबणफणट छनौट हङ्टनछे। 

३७. कम्ऩनीको व्मिस्थणऩन: (१) कम्ऩनीको दछ ङ्झनक कणमाको व्मिस्थणऩन 
प्रङ्झतस्ऩधणाको भणध्मभफणट छनौट बएको प्रभङ्टख कणमाकणयी अङ्झधकृतको 
नेततृ्िभण ङ्जिऻ कभाचणयीहरूको सभूहफणट हङ्टनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टि प्रभङ्टख कणमाकणयी 
अङ्झधकृतरणई व्मिस्थणऩकीम स्ितन्रतण हङ्टनछे।  

(३) कम्ऩनीको व्मिस्थणऩनको रणङ्झग उऩमङ्टि संगठनणत्भक 
संयचनण तमणय गनङ्टाऩनेछ। 

३८. प्रभङ्टख कणमाकणयी अङ्झधकृतको मोग्मतण य ऩद ङ्चयि हङ्टन े अिस्थण: (1) 
कम्ऩनीको प्रभङ्टख कणमाकणयी अङ्झधकृतको ङ्झनमङ्टिी हङ्टन देहणमफभोङ्ञजभको 
मोग्मतण हङ्टन ङ्टऩनेछ:- 

(क) ङ्झसङ्झबर, भेकणङ्झनकर, आङ्जका टेक्चय, व्मिस्थणऩन, 
अथाशणस्त्र, शहयी य ऺेरीम मोजनणभण स्नणतकोत्तय िण 
सोबन्दण भणङ्झथको ङ्ञशऺण प्रणप्त गयेको, 

(ख) ङ्जकते, जणरसणजी य सयकणयी सम्ऩङ्ञत्तको ङ्जहनणङ्झभनण गयेको 
अङ्झबमोगभण सजणम नऩणएको, 
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(ग) ऩूिणाधणय संयचनण ङ्जिकणससम्फन्धी कणमाभण कम्तीभण आठ 
िषाको अनङ्टबि बएको य सोभध्मे कम्तीभण ऩङ्झछल्रो चणय 
िषा कङ्ट नछ कम्ऩनी िण संस्थणको प्रभङ्टख कणमाकणयी िण उच्च 
तहभण यही कणमा गयेको अनङ्टबि बएको,  

(घ) तोङ्जकएकण अन्म मोग्मतण। 
(२) देहणमको अिस्थणभण प्रभङ्टख कणमाकणयी अङ्झधकृतको ऩद ङ्चयि 

हङ्टनेछ:- 
(क) ङ्झनजरे आफ्नो ऩदफणट ङ्छदएको यणङ्ञजनणभण सञ्चणरक 

सङ्झभङ्झतभणपा त ् प्रदेश सयकणय भङ्ञन्रऩङ्चयषको फणट स्िीकृत 
बएभण, 

(ख)िणङ्जषाक कणमा सम्ऩणदन भूल्मणङ्कनभण तोङ्जकएफभोङ्ञजभको 
न्मूनतभ अङ्क प्रणप्त गना नसकेको बनी सञ्चणरक 
सङ्झभङ्झतको ङ्झसपणङ्चयसभण प्रदेश सयकणय भङ्ञन्रऩङ्चयषकोरे 
हटणएभण, 

(ग)नछङ्झतक ऩतन देङ्ञखन े पौजदणयी अङ्झबमोगभण अदणरतफणट 
कसङ्टयदणय ठहङ्चयएभण, 

(घ) ङ्झनजको उभेय ऩछसठ्ठी िषा ऩ ङ्टयण बएभण, 
(ङ) ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बएभण। 

३९. प्रभङ्टख कणमाकणयी अङ्झधकृतको छनौटकण आधणय: (१) दपण ३८ भण 
उङ्ञल्रङ्ञखत न्मूनतभ मोग्मतण ऩङ्टगेको व्मङ्ञि प्रभङ्टख कणमाकणयी अङ्झधकृत 
छनौटको रणङ्झग ङ्झनिेदन ङ्छदन मोग्म हङ्टनछे।  

(२) प्रभङ्टख कणमाकणयी अङ्झधकृतको छनौटकण आधणय य अङ्कबणय 
देहणमफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्- 

(क) कणमाऺ भतण     -फीस प्रङ्झतशत  

(ख) कम्ऩनीको रणङ्झग प्रस्तणङ्जित  

व्मणिसणङ्जमक मोजनण तथण कणमाअनङ्टबि  -ऩचणस प्रङ्झतशत 
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(ग) ऩङ्चयणणभभङ्टखी व्मिस्थणऩनप्रङ्झतको  

प्रङ्झतफद्धतण    -दश प्रङ्झतशत 

(घ) कम्ऩनीको रणङ्झग प्रस्तङ्टत यचनणत्भक 

सङ्टझणिहरू    -दश प्रङ्झतशत 

(ङ) यणङ्जष्डम िण अन्तयणाङ्जष्डम खोज, अनङ्टसन्धणन  

य तणङ्झरभ   -दश प्रङ्झतशत 
४०. प्रभङ्टख कणमाकणयी अङ्झधकृतको छनौट प्रङ्जक्रमण: (१) प्रभङ्टख कणमाकणयी 

अङ्झधकृत छनौटको रणङ्झग सञ्चणरक सङ्झभङ्झतरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभको एक 
ऩदऩूङ्झता सङ्झभङ्झतको गठन गयी ङ्ञजम्भेिणयी ङ्छदनेछ। 

(२) ऩदऩूङ्झता सङ्झभङ्झतरे सणिाजङ्झनक सूचनण प्रकणङ्ञशत गयी ङ्झनिेदन 
भणग गनेछ।  

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ प्रणप्त ङ्झनिेदकहरूभध्मेफणट तोङ्जकएको 
भणऩदण्डको आधणयभण संङ्ञऺप्त सूची प्रकणङ्ञशत गनेछ। 

(४) संङ्ञऺप्त सूचीभण यहेकण ङ्झनिेदकहरूभध्मेफणट फणँकी प्रङ्जक्रमण 
ऩूयण गयी सपर उम्भेदिणयरणई प्रभङ्टख कणमाकणयी अङ्झधकृतभण ङ्झनमङ्टङ्ञिको 
रणङ्झग ऩदऩूङ्झता सङ्झभङ्झतरे सञ्चणरक सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झसपणङ्चयश गनङ्टाऩनेछ। 

४१. प्रभङ्टख कणमाकणयी अङ्झधकृतको कणमाकणर: (१) प्रभङ्टख कणमाकणयी 
अङ्झधकृतको कणमाकणर चणय िषाको हङ्टनछे। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टि प्रभङ्टख कणमाकणयी अङ्झधकृतको 
ऩङ्टन् ङ्झनमङ्टङ्ञि हङ्टन सक्नछे। 

४२. प्रभङ्टख कणमाकणयी अङ्झधकृतको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय: (१) प्रभङ्टख 
कणमाकणयी अङ्झधकृतको भङ्टख्म कणमा कम्ऩनीरणई व्मणिसणङ्जमक नतेतृ्ि प्रदणन 
गनङ्टा हङ्टनेछ। 

(२) उऩदपण (१) कण अङ्झतङ्चयि प्रभङ्टख कणमाकणयी अङ्झधकृतको 
कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय देहणमफभोङ्ञजभ हङ्टनछे:- 

(क) नीङ्झत य मोजनण तजङ्टाभण तथण कणमणान्िमन, 
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(ख) कम्ऩनीको संस्थणगत ऺभतण ङ्जिकणस, 
(ग) कभाचणयी व्मिस्थणऩन, 
(घ) ङ्जित्त व्मिस्थणऩन, 
(ङ) सम्ऩङ्ञत्त व्मिस्थणऩन, 
(च)  आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण, 
(छ) अनङ्टगभन तथण भूल्मणङ्कन, 
(ज) अन्तयङ्झनकणम सहकणमा, 
(झ) कम्ऩनीको कणयोफणयको ङ्जहसणफ ङ्जकतणफ य ङ्जिियणहरू 

तमणय, 
(ञ) सङ्झभङ्झतको ङ्झनदेशन य ङ्झनणामको कणमणान्िमन, 
(ट) तोङ्जकएकण अन्म कणमाहरू। 

४३. प्रभङ्टख कणमाकणयी अङ्झधकृतको कणमासम्ऩणदन भूल्मणङ्कन: (१) प्रभङ्टख 
कणमाकणयी अङ्झधकृतको कणमासम्ऩणदन भूल्मणङ्कनको रणङ्झग सञ्चणरक 
सङ्झभङ्झतरे एक कणमासम्ऩणदन भूल्मणङ्कन सङ्झभङ्झतको गठन गयी ङ्ञजम्भेिणयी 
तोक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ गठन बएको सङ्झभङ्झतरे तोङ्जकएको 
सूचकहरूको आधणयभण प्रभङ्टख कणमाकणयी अङ्झधकृतको कणमा सम्ऩणदन 
भूल्मणङ्कन गयी सञ्चणरक सङ्झभङ्झतसभऺ ऩेश गनेछ। 

४४. प्रभङ्टख कणमाकणयी अङ्झधकृतको ऩणङ्चयश्रङ्झभक य सङ्टङ्जिधण: (१) प्रभङ्टख कणमाकणयी 
अङ्झधकृतको आधणयबतू ऩणङ्चयश्रङ्झभक य सङ्टङ्जिधण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(२) उऩदपण (१) भण उल्रेख बएकणको अङ्झतङ्चयि प्रभङ्टख 
कणमाकणयी अङ्झधकृतको थऩ ऩणङ्चयश्रङ्झभक य सङ्टङ्जिधण कम्ऩनीको सभग्र 
उऩरङ्ञब्धको आधणयभण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

४५. कभाचणयीसम्फन्धी व्मिस्थण: (१) कम्ऩनीरे ङ्झनमङ्टि गयेकण कभाचणयीहरू 
कम्ऩनीको कभाचणयी हङ्टनेछन।् 
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(२) कम्ऩनीकण कभाचणयीहरूको ऩणङ्चयश्रङ्झभक य सेिण सङ्टङ्जिधण 
कम्ऩनीको ङ्झनमभणनङ्टसणय हङ्टनेछ। 

(3) सम्बि बएसम्भ कभाचणयीहरूको ङ्झनमङ्टङ्ञि गदणा मोग्मतण 
ऩङ्टगेकण स्थणनीम फणङ्झसन्दणहरूरणई प्रणथङ्झभकतण ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

४६. कम्ऩनीको प्रफन्धऩर य ङ्झनमभणिरीअनङ्टसणय हङ्टन:े (१) कम्ऩनीको सञ्चणरन 
कम्ऩनीको प्रफन्धऩर य ङ्झनमभणिरीअनङ्टसणय हङ्टनछे। 

(२) कम्ऩनीको प्रफन्धऩर य ङ्झनमभणिरी तजङ्टाभण गदणा प्रचङ्झरत 
कम्ऩनी कणनूनअनङ्टसणय हङ्टन ङ्टऩनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-६ 
सम्बणव्मतण न्मूनीकयण कोषसम्फन्धी व्मिस्थण 

 
४७. सम्बणव्मतण न्मून ऩङ्चयऩूङ्झता कोषको स्थणऩनण: ङ्झनजी सणझेदणयरे गयेको 

रगणनी सेिणग्रणहीफणट संकङ्झरत सेिण शङ्टल्क िण आमोजनणको आम्दणनीफणट 
उठणउन िण आमोजनण कणमणान्िमन गना नसङ्जकने आमोजनणको ङ्छदगो 
कणमणान्िमनको रणङ्झग प्रदेश सयकणयरे एक सम्बणव्मतण न्मून ऩङ्चयऩूङ्झता 
कोषको स्थणऩनण गना सक्नछे। 

४८. सम्बणव्मतण न्मूनतणको अनङ्टभणन: आमोजनणको सम्बणव्मतण न्मूनतणको 
अनङ्टभणन आमोजनणको प्रणयङ्ञम्बक य ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण तमणय गदणा अनङ्टभणन 
गनङ्टाऩनेछ। 

४९. सम्बणव्मतण न्मूनतण भूल्मणङ्कन सङ्झभङ्झत: (१) कणमणान्िमनभण यहेको 
आमोजनणको िणस्तङ्जिक सम्बणव्मतण न्मूनतणको भूल्मणङ्कन गना प्रदेश 
सयकणयरणई ङ्झसपणङ्चयस गनाको रणङ्झग देहणमफभोङ्ञजभको एक सम्बणव्मतण 
न्मूनतण भूल्मणङ्कन सङ्झभङ्झतको गठन गना सङ्जकनेछ्- 

(क) अथा, ङ्जित्त, इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग िण कणनून ऺेरभण कम्तीभण दश 
िषाको अनङ्टबि बएको य सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमभण कम्तीभण 
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स्नणतकोत्तय तह शछङ्ञऺक मोग्मतण प्रणप्त प्रदेश सयकणयद्वणयण 
ङ्झनमङ्टि व्मङ्ञि    -अध्मऺ  

(ख) सम्फङ्ञन्धत आमोजनणको ङ्झनजी सणझेदणयको प्रङ्झतङ्झनङ्झध 
एकजनण     -सदस्म 

(ग) प्रदेश सयकणयद्वणयण ङ्झनमङ्टि सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमको ङ्जिऻहरू 
दङ्टईजनण     -सदस्म 

(घ) प्रदेश सयकणयरे खटणएको अङ्झधकृत कभाचणयी    
     -सदस्म-सङ्ञचि 

(२) उऩदपण (१) को खण्ड (ख) भण उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्झनजी 
सणझेदणयको प्रङ्झतङ्झनङ्झध सम्बणव्मतण न्मूनतण भूल्मणङ्कन गङ्चयन े
आमोजनणअनङ्टसणय पयक हङ्टन सक्नेछ। 

(३) उऩदपण (१) को खण्ड (ग) भण उङ्ञल्रङ्ञखत सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जिषमको ङ्जिऻ सदस्महरू सम्बणव्मतण न्मङ्टनतणभण भूल्मणङ्कनभण ङ्जिश्लषेण 
गनङ्टाऩने ङ्जिषमको प्रकृङ्झतअनङ्टसणय पयक हङ्टन सक्नेछ। 

(४) सम्बणव्मतण न्मूनतण बएकण आमोजनणहरू कणमणान्िमनभण 
यहेसम्भ मस्तो सम्बणव्मतण न्मूनतण भूल्मणङ्कन सङ्झभङ्झत कणमभ यहनेछ।  

५०. सम्बणव्मतण न्मूनतण भूल्मणङ्कन गदणा ध्मणन ङ्छदनङ्टऩने ऩऺहरू: सम्बणव्मतण 
न्मूनतण भूल्मणङ्कन सङ्झभङ्झतरे आमोजनणको सम्बणव्मतण न्मूनतणको भूल्मणङ्कन 
गदणा देहणमको फङ्टदँणहरूभण ध्मणन ङ्छदनङ्टऩनेछ:- 

(क) आमोजनणको प्रणयङ्ञम्बक य ङ्जिस्ततृ प्रङ्झतिेदनभण अनङ्टभणन 
गङ्चयएको सम्बणव्मतण न्मूनतण, 

(ख) भूल्मणङ्कन अिङ्झधसम्भभण ङ्झनजी सणझेदणयरे गयेको रगणनी, 
(ग) भूल्मणङ्कन अिङ्झधसम्भभण संकङ्झरत सेिण शङ्टल्क य अन्म 

आम्दणनी, 
(घ) तोङ्जकएकण अन्म ङ्जिषमहरू। 
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५१. सम्बणव्मतण न्मूनतण भूल्मणङ्कन सङ्झभङ्झतरे ङ्झसपणङ्चयस गदणा ध्मणन ङ्छदनङ्टऩने 
ऩऺहरू: सम्बणव्मतण न्मूनतण भूल्मणङ्कन सङ्झभङ्झतरे प्रदेश सयकणयरणई 
सम्बणव्मतण न्मूनतणफणऩत ङ्झनजी सणझेदणयरणई उऩरब्ध गयणउनङ्ट ऩने यकभ 
ङ्झसपणङ्चयस गदणा देहणमको फङ्टदँणहरूभण ध्मणन ङ्छदनङ्टऩनेछ:- 

(क) सम्बणव्मतण न्मूनतणफणऩत ङ्झनजी सणझेदणयरणई उऩरब्ध 
गयणउनङ्ट ऩने यकभ, 

(ख) सम्बणव्मतण न्मूनतणरणई कभ गना सङ्जकने आधणय य 
तङ्चयकणहरू, 

(ग) भूल्मणङ्कन सङ्झभङ्झतरणई रणगेकण अन्म ङ्जिषमहरू। 
५२. सम्बणव्मतण न्मूनतण फहन: सम्बणव्मतण न्मूनतण भूल्मणङ्कन सङ्झभङ्झतको 

ङ्झसपणङ्चयसको आधणयभण प्रदेश सयकणयरे सम्बणव्मतण न्मूनतणफणऩत उऩरब्ध 
गयणउनङ्ट ऩने यकभ सम्बणव्मतण न्मून ऩङ्चयऩूङ्झता कोषफणट फहन गनङ्टाऩनेछ। 

 
ऩङ्चयच्छेद-७ 

जोङ्ञखभ न्मूनीकयण कोष (ङ्चयस्क ङ्झभङ्जटगेशन पङ्ञन्डङ) सम्फन्धी व्मिस्थण 
 

५३. जोङ्ञखभ न्मूनीकयण कोषको स्थणऩनण: (१) आमोजनण कणमणान्िमनकण 
क्रभभण उत्ऩङ्ङ जोङ्ञखभहरूरणई सम्फोधन गयी आमोजनणरणई ङ्छदगो रूऩभण 
कणमणान्िमन गनाकण रणङ्झग सणिाजङ्झनक सणझेदणयरे एक जोङ्ञखभ न्मूनीकयण 
कोषको स्थणऩनण गना सक्नछे।  

(२) जोङ्ञखभ न्मूनीकयण कोषफणट देहणमफभोङ्ञजभकण जोङ्ञखभहरू 
फहन गना सङ्जकनछे् 

(क) अनङ्टभणन गना नसङ्जकने जोङ्ञखभहरू, 
(ख) ऩङ्जहरे अनङ्टभणन नगङ्चयएकण जोङ्ञखभहरू, 
(ग) फीभण गना नसङ्जकने िण फीभण नगङ्चयएकण जोङ्ञखभहरू, 
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(घ) यणजनीङ्झतक य नमणँ कणनूनी व्मिस्थणकण कणयण ङ्झसङ्ञजात 
जोङ्ञखभहरू। 

५४. जोङ्ञखभ भूल्मणङ्कन सङ्झभङ्झत: (१) दपण ५३ (२) भण उङ्ञल्रङ्ञखत जोङ्ञखभ 
उत्ऩङ्ङ बएको अिस्थणभण त्मसफणट उत्ऩङ्ङ ऺङ्झतको भूल्मणङ्कन गयी 
ङ्झसपणङ्चयश गना देहणमफभोङ्ञजभको एक जोङ्ञखभ भूल्मणङ्कन सङ्झभङ्झतको गठन 
गना सङ्जकनेछ्- 

(क) अथा, ङ्जित्त, इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग िण कणनून ऺेरभण कम्तीभण 
 दश िषाको अनङ्टबि बएको य सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमभण 
कम्तीभण स्नणतकोत्तय तहको शछङ्ञऺक मोग्मतण प्रणप्त 
प्रदेश सयकणयद्वणयण ङ्झनमङ्टि व्मङ्ञि  -अध्मऺ  

(ख) आमोजनण सञ्चणरन बएकण सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तहकण 
प्रभङ्टख/अध्मऺ िण उऩप्रभङ्टख/उऩणध्मऺ  -सदस्म  

(ग) सम्फङ्ञन्धत आमोजनणको ङ्झनजी सणझेदणयको प्रङ्झतङ्झनङ्झध 
एकजनण     -सदस्म 

(घ) आमोजनणसँग प्रत्मऺ सम्फन्ध नबएको सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जिषमको ङ्जिऻ एकजनण    -सदस्म 

(ङ) प्रदेश सयकणयरे तोकेको अङ्झधकृत कभाचणयी         
       -सदस्म-सङ्ञचि 

(२) उऩदपण (१) को खण्ड (ग) भण उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्झनजी 
सणझेदणयको प्रङ्झतङ्झनङ्झध जोङ्ञखभ भूल्मणङ्कन गङ्चयने आमोजनणअनङ्टसणय पयक 
हङ्टन सक्नेछ। 

(३) उऩदपण (१) को खण्ड (घ) भण उङ्ञल्रङ्ञखत सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जिषमको ङ्जिऻ सदस्महरू जोङ्ञखभको प्रकृङ्झतअनङ्टसणय पयक हङ्टन सक्नेछ। 

(४) जोङ्ञखभ भूल्मणङ्कन गयी ङ्झसपणङ्चयस गयेऩङ्झछ जोङ्ञखभ भूल्मणङ्कन 
सङ्झभङ्झतको ङ्जिघटन हङ्टनेछ। 
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५५. जोङ्ञखभ भूल्मणङ्कन सङ्झभङ्झतको कणमाङ्जिङ्झध: (१) जोङ्ञखभ भूल्मणङ्कन सङ्झभङ्झतको 
कणमाङ्जिङ्झध सङ्झभङ्झत गठन हङ्टँदण तोङ्जकङ्छदएको बए सोहीफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ य 
नतोङ्जकएको अिस्थणभण सङ्झभङ्झत आपछ रे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

(२) जोङ्ञखभ भूल्मणङ्कनकण सम्फन्धभण सङ्झभङ्झतरे सणिाजङ्झनक ङ्झनजी 
सणझेदणयी आमोजनण रगणनी छनौट सङ्झभङ्झतको सङ्टझणिसभेत ङ्झरनङ्टऩनेछ। 

५६. कोषफणट जोङ्ञखभ फहन: जोङ्ञखभ भूल्मणङ्कन सङ्झभङ्झतको ङ्झसपणङ्चयसको 
आधणयभण प्रदेश सयकणयरे जोङ्ञखभ न्मूनीकयण कोषफणट ङ्झसपणङ्चयस 
गङ्चयएको जोङ्ञखभ फहन गनङ्टा ऩनेछ। 

 
ऩङ्चयच्छेद-८ 

अनङ्टभङ्झतऩरसम्फन्धी व्मिस्थण 
५७. अनङ्टभङ्झतऩर ङ्छदन:े मस ऐनफभोङ्ञजभ सम्झौतण गयेऩङ्झछ प्रदेश सयकणयरे 

प्रस्तणिकरणई आमोजनणको कणमणान्िमन गना अनङ्टभङ्झतऩर ङ्छदनेछ। 
५८. अन्म कम्ऩनीरणई अनङ्टभङ्झतऩर नङ्छदइन:े आमोजनणको कणमणान्िमन गनाको 

रणङ्झग कङ्ट नछ ऺेरभण कङ्ट नछ प्रस्तणिकरणई अनङ्टभङ्झतऩर ङ्छदई सकेऩङ्झछ सोही 
ऺेरभण सो आमोजनणरणई प्रङ्झतकूर असय ऩने गयी त्मस्तछ ङ्जकङ्झसभको 
आमोजनणको कणमणान्िमन गना अन्म कम्ऩनीरणई अनङ्टभङ्झतऩर ङ्छदइने छछन। 

५९. अनङ्टभङ्झतऩरको अिङ्झध: (१) अनङ्टभङ्झतऩरको अिङ्झध सणभणन्मत् सम्झौतणभण 
रेङ्ञखएफभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

(२) सम्झौतणको अिङ्झध घटे िण फढेभण अनङ्टभङ्झतऩरको अिङ्झध ऩङ्झन 
घट्ने िण फढ्नेछ। 

६०. अनङ्टभङ्झतऩर यद्द गना सक्न:े (१) अनङ्टभङ्झतऩर प्रणप्त सणझेदणयरे 
सम्झौतणफभोङ्ञजभ आमोजनण कणमणान्िमन प्रणयम्ब नगयेभण िण मो ऐन िण 
मस ऐनअन्तगात फनेको ङ्झनमभ िण सम्झौतण ङ्जिऩयीत कङ्ट नछ कणभ गयेभण 
प्रदेश सयकणयरे सूचनण ङ्छदई ङ्झनजरणई ङ्छदइएको अनङ्टभङ्झतऩर यद्द गना 
सक्नेछ। 
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(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩर यद्द बएभण ङ्झनजी 
सणझेदणयसँग गङ्चयएको सम्झौतण स्ित् यद्द बएको भणङ्झननेछ। 

(३) मस दपणफभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩर यद्द बएभण अनङ्टभङ्झतऩर प्रणप्त 
सणझेदणयरे प्रदेश सयकणयसँग कङ्ट नछ ङ्जकङ्झसभको दणफी गना ऩणउने छछन। 

 
ऩङ्चयच्छेद-९ 

ङ्झनजी सणझेदणयको अङ्झधकणय 
 

६१. अन्म पभा, कम्ऩनी िण व्मङ्ञिसगँ सम्झौतण गना सक्न:े (१) ङ्झनजी 
सणझेदणयरे आमोजनण कणमणान्िमन गने सम्फन्धभण प्रदेश सयकणयको 
स्िीकृङ्झत ङ्झरई अन्म पभा, कम्ऩनी िण व्मङ्ञिसँग सम्झौतण गना सक्नेछ। 

तय त्मसयी सम्झौतण बएको कणयणरे आमोजनण कणमणान्िमन गने 
दणङ्जमत्िफणट ङ्झनजी सणझेदणयरे छङ्टटकणयण ऩणउने छछन। 

 (2) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनजी सणझेदणयरे कङ्ट नछ सम्झौतण 
गयेको बए त्मस्तो सम्झौतण बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबर सो सम्झौतणको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ प्रदेश सयकणयसभऺ ऩेश गनङ्टाऩनेछ। 

६२. घयजग्गण आङ्छदभण प्रिेश गना सक्न:े (१) आमोजनण कणमणान्िमनको 
ङ्झसरङ्झसरणभण ङ्झनजी सणझेदणयरे कङ्ट नछ घय, जग्गण, उ्ोग, करकणयखणनण 
आङ्छदको बौगोङ्झरक तथण िछऻणङ्झनक सिेऺण तथण नणऩ नक्शण गना, 
भणटोरगणमत अन्म प्रणकृङ्झतक स्रोत य सणधनको ऩयीऺण गना, त्मसको 
रणङ्झग आिश्मकतणनङ्टसणय उऩकयण जडणन गना तथण त्मस्तो उऩकयणको 
प्रमोग गना, जग्गण छङ्टट्यणउन, सणँध, ङ्जकल्रण खडण गना िण ङ्झनशणनण 
रगणउने प्रमोजनको रणङ्झग सम्फङ्ञन्धत धनीरणई अग्रीभ सूचनण ङ्छदई घय 
जग्गण आङ्छदभण प्रिेश गना सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ घय जग्गण आङ्छदभण प्रिेश गदणा सो 
जग्गणभण रगणएको अङ्ङ फणरी िण हङ्टकेकण रुख ङ्झफरुिण कणट्नङ्ट, उखेल्नङ्ट 
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ऩयेभण िण जग्गणभण यहेकण कङ्ट नछ बौङ्झतक संयचनण, कङ्ट नछ भेङ्ञशनयी औजणय 
आङ्छद हटणउनङ्ट, बत्कणउनङ्ट िण रगणउनङ्ट ऩयेभण सोको भनणङ्झसफ ऺङ्झतऩूङ्झता 
सम्फङ्ञन्धत धनीरणई ङ्छदई ङ्झनजी सणझेदणयरे सो गना सक्नछे। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ घय जग्गण आङ्छदभण प्रिेश गदणा 
सम्बि बएसम्भ सम्फङ्ञन्धत धनी, सयोकणयिणरण व्मङ्ञि तथण सोको 
कणयणफणट प्रबणङ्जित हङ्टने व्मङ्ञिको उऩङ्ञस्थङ्झतभण प्रिेश गनङ्टाऩनेछ। 

 
ऩङ्चयच्छेद-१० 

ङ्झनजी सणझेदणयरणई उऩरब्ध गयणइन ेसङ्टङ्जिधण 
 

६३. घय जग्गणको प्रमोग गना िण कङ्ट नछ ङ्झनभणाण गना िण कङ्ट नछ कणभ गना ङ्झनषधे 
गना सक्न:े (१) आमोजनण कणमणान्िमनको ङ्झसरङ्झसरणभण आमोजनण स्थर 
य त्मसको ङ्झनङ्ञित दूयीभण ऩने घय जग्गण अरु कसछरे कङ्ट नछ खणस कणभको 
ङ्झनङ्झभत्त प्रमोग गना िण सो जग्गणभण कङ्ट नछ ङ्झनभणाण गना िण अन्म कङ्ट नछ कणभ 
गना नऩणउने व्मिस्थण गना आिश्मक बएभण िण त्मस्तो घय जग्गण सो 
कणभको ङ्झनङ्झभत्त प्रमोग गना िण त्मस्तो घय जग्गणभण कङ्ट नछ ङ्झनभणाण गना िण 
अन्म कङ्ट नछ कणभ गना ङ्झनषेध गयी ऩणउन ङ्झनजी सणझेदणयरे प्रदेश 
सयकणयसभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदएभण य त्मसयी ङ्छदएको ङ्झनिेदनको व्महोयण 
भनणङ्झसफ देङ्ञखएभण प्रदेश सयकणय (भङ्ञन्रऩङ्चयषद्)को ङ्झनणामफणट सम्फङ्ञन्धत 
भन्रणरमरे त्मस्तो घय जग्गण प्रमोग गना िण कङ्ट नछ ङ्झनभणाण गना िण कङ्ट नछ 
कणभ गना नऩणउने गयी ङ्झनषेध गना सक्नेछ। 

तय त्मसयी ङ्झनषेध गयेको कणयणफणट सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिरणई ऩना 
गएको हणङ्झन नोक्सणनीफणऩतको ऺङ्झतऩूङ्झता ङ्झनजी सणझेदणयरे व्महोनङ्टाऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) िण दपण ६२ को उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ 
ङ्छदइने ऺङ्झतऩूङ्झता ङ्झनधणायण गनाको रणङ्झग स्थणनीम उऩबोिणको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि 
हङ्टने गयी तोङ्जकएफभोङ्ञजभको एक ऺङ्झतऩूङ्झता ङ्झनधणायण सङ्झभङ्झत गठन गङ्चयनछे 
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य सो सङ्झभङ्झतरे सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिरणई िणस्तङ्जिक रूऩभण ऩना गएको हणङ्झन 
नोक्सणनीको भूल्मणङ्कन गयी ऺङ्झतऩूङ्झता ङ्झनधणायण गनेछ। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनधणायण गङ्चयएको ऺङ्झतऩूङ्झताको 
यकभभण ङ्ञचत्त नफङ्टझ्न े व्मङ्ञिरे सो ङ्झनणामको जणनकणयी प्रणप्त गयेको 
ङ्झभङ्झतरे ऩैँतीस ङ्छदनङ्झबर सम्फङ्ञन्धत भन्रणरम सभऺ उजङ्टयी गना सक्नेछ। 

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ ऩयेको उजङ्टयी उऩय सम्फङ्ञन्धत 
भन्रणरमभणपा त ् प्रदेश सयकणय (भङ्ञन्रऩङ्चयषद्) सभऺ प्रस्तणि ऩेश गयी 
तीन भङ्जहनणङ्झबर ङ्झनणाम गङ्चयसक्नङ्टऩनेछ य सो उजङ्टयीकण सम्फन्धभण प्रदेश 
सयकणयरे गयेको ङ्झनणाम अङ्ञन्तभ हङ्टनेछ। 

६४. घय जग्गण प्रणप्त गङ्चयङ्छदन:े (१) ङ्झनजी सणझेदणयरे आमोजनण कणमणान्िमनको 
रणङ्झग आिश्मक ऩने घय जग्गण आपैँ रे खङ्चयद गनङ्टाऩनेछ। त्मसयी खङ्चयद 
गना नसकेभण य सम्झौतणभण कङ्ट नछ घय जग्गण प्रणप्त गनङ्टाऩने उल्रेख बएभण 
प्रदेश सयकणयरे ङ्झनजी सणझेदणयको अनङ्टयोधभण त्मस्तो घय जग्गण प्रचङ्झरत 
कणनूनफभोङ्ञजभ प्रङ्जक्रमण ऩूयण गयी घय जग्गण प्रणप्त गङ्चयङ्छदनङ्टऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ घय जग्गण प्रणप्त गदणा जग्गणधनीरणई 
ङ्छदनङ्टऩने ऺङ्झतऩूङ्झता सम्फङ्ञन्धत ङ्झनजी सणझेदणयरे व्महोनङ्टाऩनेछ। 

(३) मस दपणभण अन्मर जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
प्रदेश सयकणयको स्िणङ्झभत्िभण यहेको िण सणिाजङ्झनक जग्गण आमोजनण 
कणमणान्िमनको रणङ्झग आिश्मक बएभण प्रदेश सयकणय (भङ्ञन्रऩङ्चयषद्) को 
ङ्झनणामरे त्मस्तो जग्गण सम्झौतणभण रेङ्ञखएफभोङ्ञजभ ङ्झरज िण फहणरभण 
प्रमोग गना ङ्छदन सक्नेछ। 

६५. आमोजनणको सङ्टयऺण गना सक्न:े (१) आमोजनणको सङ्टयऺण ङ्झनजी सणझेदणय 
आपैँ रे गनङ्टाऩनेछ। 

(२) ङ्झनजी सणझेदणयरे ङ्जिशषे कणयण देखणई आमोजनणको खणस 
ङ्जकङ्झसभको सङ्टयऺणको रणङ्झग अनङ्टयोध गयेभण सो फणऩत रणग्ने खचा ङ्झनजी 
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सणझेदणयरे नछ व्महोने गयी प्रदेश सयकणयरे त्मस्तो आमोजनणको सङ्टयऺणको 
व्मिस्थण गना सक्नेछ। 

६६. सहमोग उऩरब्ध गयणउनङ्टऩने: (१) आमोजनण कणमणान्िमन गने 
ङ्झसरङ्झसरणभण प्रदेश सयकणयको तपा फणट सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमरे ङ्झनजी 
सणझेदणयरणई उऩरब्ध गयणउनङ्टऩने सहमोग, ङ्छदनङ्टऩने स्िीकृङ्झत िण गङ्चयङ्छदनङ्ट 
ऩने कणभ सम्झौतणभण उङ्ञल्रङ्ञखत तङ्चयकण य अिङ्झधङ्झबर गङ्चयङ्छदनङ्ट िण 
उऩरब्ध गयणउनङ्टऩनेछ। 

(२) आमोजनण कणमणान्िमन गने ङ्झसरङ्झसरणभण ङ्झनजी सणझेदणयरे 
कङ्ट नछ सहमोग भणग गयेभण य त्मस्तो सहमोग प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ 
उऩरब्ध गयणउन सङ्जकने बएभण सोफणऩत व्महोनङ्टाऩने खचा य दणङ्जमत्ि ङ्झनजी 
सणझेदणयरे व्महोने गयी प्रदेश सयकणयको तपा फणट सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमरे 
त्मस्तो सहमोग उऩरब्ध गयणउन सक्नछे। 

६७. ङ्जिदेशी ङ्जिङ्झनभमको सङ्टङ्जिधण: आमोजनणको कणमणान्िमनको रणङ्झग ऋण िण 
शेमय ऩूजँीको रूऩभण ङ्जिदेशी भङ्टरण रगणनी बएभण ङ्झनजी सणझेदणयरणई 
त्मस्तो ऋणको सणँिण िण ब्मणज ब ङ्टिणनी गना िण रगणनी ङ्जपतणा गनाको 
रणङ्झग आिश्मक ङ्जिदेशी भङ्टरण प्रचङ्झरत ङ्जिङ्झनभम दयभण प्रचङ्झरत 
कणनूनफभोङ्ञजभ उऩरब्ध गयणउन सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमको प्रस्तणिभण प्रदेश 
सयकणय (भङ्ञन्रऩङ्चयषद्)को ङ्झनणामरे नेऩणर सयकणयसँग ङ्झसपणङ्चयस 
गनङ्टाऩनेछ। 

६८. प्रिेशणऻणसम्फन्धी सङ्टङ्जिधण: ङ्जिदेशी रगणनीकतणारे आमोजनण कणमणान्िमनको 
रणङ्झग मस ऐनफभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩर प्रणप्त गयेभण ङ्झनजरणई प्रचङ्झरत 
कणनूनफभोङ्ञजभ आिणशीम प्रिेशणऻण(ङ्झबसण) उऩरब्ध गयणउन सम्फङ्ञन्धत 
भन्रणरमको प्रस्तणिभण प्रदेश सयकणय (भङ्ञन्रऩङ्चयषद्)को ङ्झनणामरे नेऩणर 
सयकणयसँग ङ्झसपणङ्चयस गनङ्टाऩनेछ। 

६९. ङ्जिस्पोटक ऩदणथाको प्रमोग: आमोजनणको कणमणान्िमनको रणङ्झग ङ्जिस्पोटक 
ऩदणथाको प्रमोग गनङ्टा ऩयेभण प्रदेश सयकणयरे ङ्झनजी सणझेदणयको अनङ्टयोधभण 
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ङ्झनजरणई प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ त्मस्तो ङ्जिस्पोटक ऩदणथा प्रमोग गना 
आिश्मक व्मिस्थण ङ्झभरणउन ेछ। 

७०. आमकयसम्फन्धी व्मिस्थण: ङ्झनजी सणझेदणय य संमङ्टि कम्ऩनी िण 
संमन्ररणई रणग्न ेआमकय प्रचङ्झरत कणनूनअनङ्टसणय हङ्टनेछ।  

 
ऩङ्चयच्छेद-११ 

सेिण शङ्टल्क य सेिण शङ्टल्क ऩङ्टनयणिरोकन फोडासम्फन्धी व्मिस्थण 
 

७१. शङ्टल्क उठणउन ऩणउन:े ङ्झनजी सणझेदणयरे सेिण सङ्टङ्जिधण उऩरब्ध गयणएफणऩत 
सम्झौतणभण उल्रेख बएफभोङ्ञजभ उऩबोिणसँग सेिण शङ्टल्क उठणउन 
सक्नेछ। 

७२. सेिण सङ्टङ्जिधणकण शता तोक्न सक्न:े ङ्झनजी सणझेदणयरे उऩबोिणरणई सेिण 
सङ्टङ्जिधण उऩरब्ध गयणउँदण मस ऐन िण सम्झौतणको अधीनभण यही 
आिश्मक शता तोक्न सक्नछे। 

७३. सेिण शङ्टल्क ऩङ्टनयणिरोकन फोडाको गठन: (१) ङ्झनजी सणझेदणयरे आमोजनण 
सञ्चणरन गदणा मस ऐनफभोङ्ञजभ ङ्झरन ऩणउने शङ्टल्क ऩङ्टनयणिरोकन गनाको 
रणङ्झग प्रदेश सयकणय (भङ्ञन्रऩङ्चयषद्)रे ङ्झनजी सणझेदणय य उऩबोिणसभेतको 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि यहने गयी तोङ्जकएफभोङ्ञजभको एक ऩूिणाधणय संयचनण सेिण 
शङ्टल्क ऩङ्टनयणिरोकन फोडा गठन गना सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टन े फोडाकण सदस्महरूको 
मोग्मतण, ङ्झनमङ्टङ्ञि, ङ्झनजरे ऩणउने सङ्टङ्जिधण तथण फोडाको कणमाङ्जिङ्झध 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ फोडारे शङ्टल्क ऩङ्टनयणिरोकन गदणा 
ङ्झनजी सणझेदणयरे आमोजनण कणमणान्िमनको रणङ्झग गयेको िणस्तङ्जिक खचा 
य सोफणऩत प्रणप्त गना सक्ने भनणङ्झसफ प्रङ्झतपरको आधणयभण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ गनेछ। 
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(४) सेिण शङ्टल्क ऩङ्टनयणिरोकन गना फोडारणई कङ्ट नछ सहमोग 
चणङ्जहएभण सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमरे त्मस्तो सहमोग उऩरब्ध गयणउनेछ।   

(५) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ फोडारे ऩ ङ्टनयणिरोकन गयेको 
शङ्टल्कको दय प्रदेश सयकणयफणट स्िीकृत बएऩङ्झछ रणगू हङ्टनेछ। 

७४. सणिाजङ्झनक ङ्झनजी सणझेदणयी आमोजनण रगणनी छनौट सङ्झभङ्झतरे सेिण शङ्टल्क 
ऩङ्टनयणिरोकन गना सक्न:े (१) सेिण शङ्टल्क ऩङ्टनयणिरोकन फोडा गठन 
नबएको अिस्थणभण िण कङ्ट नछ कणयणरे फोडारे तोङ्जकएको ङ्ञजम्भेिणयी ऩूयण 
गना नसकेभण सणिाजङ्झनक ङ्झनजी सणझेदणयी आमोजनण रगणनी छनौट 
सङ्झभङ्झतरे सेिण शङ्टल्कको ऩङ्टनयणिरोकन गना सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सेिण शङ्टल्क ऩङ्टनयणिरोकन गना 
सङ्झभङ्झतरणई कङ्ट नछ सहमोग चणङ्जहएभण सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमरे त्मस्तो सहमोग 
उऩरब्ध गयणउनेछ।   

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतरे ऩङ्टनयणिरोकन गयेको 
शङ्टल्कको दय प्रदेश सयकणयफणट स्िीकृत बएऩङ्झछ रणगू हङ्टनेछ। 

 
ऩङ्चयच्छेद-१२ 

सणिाजङ्झनक ङ्झनजी सणझेदणयी आमोजनण रगणनी छनौट सङ्झभङ्झत य अन्म 
सङ्झभङ्झतसम्फन्धी व्मिस्थण 

 
७५. सणिाजङ्झनक ङ्झनजी सणझेदणयी आमोजनण रगणनी छनौट सङ्झभङ्झतको गठन: 

(१) आमोजनण कणमणान्िमनकण सम्फन्धभण प्रदेश सयकणयरणई आिश्मक 
सहमोग य सङ्टझणि ङ्छदनको रणङ्झग प्रदेशभण एक सणिाजङ्झनक ङ्झनजी सणझेदणयी 
आमोजनण रगणनी छनौट सङ्झभङ्झत यहनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने सङ्झभङ्झतको स्िरूऩ 
देहणमफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) उऩणध्मऺ, कणणारी प्रदेश मोजनण आमोग -अध्मऺ  
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(ख) प्रभङ्टख सङ्ञचि, भङ्टख्मभन्री तथण भङ्ञन्रऩङ्चयषकोको 
 कणमणारम     -सदस्म 

(ग) सङ्ञचि, भङ्टख्मभन्री तथण भङ्ञन्रऩङ्चयषद् को  
कणमणारम     -सदस्म 

(घ) सङ्ञचि, आङ्झथाक भणङ्झभरण तथण मोजनण  
भन्रणरम     -सदस्म 

(ङ) सङ्ञचि, आन्तङ्चयक भणङ्झभरण तथण कणनून   
भन्रणरम     -सदस्म 

(च) सङ्ञचि, बङू्झभ व्मिस्थण, कृङ्जष तथण सहकणयी  
भन्रणरम     -सदस्म 

(छ) सङ्ञचि, बौङ्झतक ऩूिणाधणय ङ्जिकणस भन्रणरम -सदस्म 
(ज) सङ्ञचि, सणभणङ्ञजक ङ्जिकणस भन्रणरम  -सदस्म 
(झ) सङ्ञचि, उ्ोग, ऩमाटन, िन तथण िणतणियण  

भन्रणरम     -सदस्म 
(ञ) प्रदेश ङ्ञस्थत सहकणयी भहणसंघको अध्मऺ िण 
  ङ्झनजरे तोकेको प्रङ्झतङ्झनङ्झध   -सदस्म 
(ट) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, प्रदेश उ्ोग िणङ्ञणज्म भहणसंघ -सदस्म 
(ठ) प्रदेश सयकणयफणट भनोङ्झनत सणिाजङ्झनक ङ्झनजी  
    सणझेदणयी ङ्जिऻ, भङ्जहरण सङ्जहत दङ्टईजनण  -सदस्म 
(ड) कणणारी प्रदेश मोजनण आमोगको प्रशणसकीम    

प्रभङ्टख    -सदस्म-सङ्ञचि 
(३) सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिणरम कणणारी प्रदेश मोजनण आमोगभण 

यहनेछ। 
(४) सङ्झभङ्झतरे भङ्टख्मभन्री, भन्री, कणणारी प्रदेश मोजनण 

आमोगको सदस्म, अन्म भन्रणरमकण सङ्ञचि य सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमकण 
ङ्जिऻरणई सङ्झभङ्झतको फछठकभण आभन्रण गना सक्नेछ। 
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(५) सेिण शङ्टल्क ऩङ्टनयणिरोकनसम्फन्धी फछठकभण ङ्झनजी सणझेदणय 
य सेिणग्रणहीहरूको प्रङ्झतङ्झनङ्झधरणई सभेत आभन्रण गना सङ्जकनेछ। 

७६. सङ्झभङ्झतको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय: मस ऐनभण अन्मर उल्रेख 
बएकोभण फणहेक सङ्झभङ्झतको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय देहणमफभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ:- 

(क) सणझेदणयी आमोजनणहरूको ऩङ्जहचणन, प्रणथङ्झभकीकयण य 
आमोजनण फैंक तमणय गने, 

(ख) आमोजनणको अध्ममन, ङ्जिश्लषेण य सणभणन्म ङ्जिियण तमणय 
गना प्रदेश सयकणयरणई सहमोग गने,  

(ग) आमोजनणको फोरऩर ङ्झरखत, प्रस्तणि भूल्मणङ्कनकण 
आधणय य सम्झौतणऩर तमणय गना प्रदेश सयकणयरणई 
सहमोग गने, 

(घ) सञ्चणङ्झरत आमोजनणहरूको अनङ्टगभन य प्रबणि भूल्मणङ्कन 
गने गयणउन,े 

(ङ) आमोजनण कणमणान्िमनकण सम्फन्धभण सम्फङ्ञन्धत 
भन्रणरमरणई आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन,े 

(च)  सणझेदणयहरूफीच बएको सम्झौतण ङ्जिऩयीत िण प्रदेश 
सयकणयरणई हणङ्झन नोक्सणनी हङ्टने गयी दपण ३३ को 
उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको सञ्चणरक सङ्झभङ्झतरे कङ्ट नछ ङ्झनणाम 
गयेभण िण कणभ कणयफणही गयेभण सो ङ्झनणाम िण कणभ 
कणयफणही फदय गने, 

(छ) ङ्जििणद व्मिस्थणऩन गना सहमोग गने, 
(ज) तोङ्जकएकण अन्म कणमाहरू गने। 

७७. सङ्झभङ्झतको फछठक य ङ्झनणाम: (१) सङ्झभङ्झतको फछठक आिश्मकतणनङ्टसणय 
फस्नेछ। 
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(२) सङ्झभङ्झतको फछठक सङ्झभङ्झतको अध्मऺरे तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम 
य स्थणनभण फस्नेछ। 

(३) सङ्झभङ्झतको सदस्म-सङ्ञचिरे सङ्झभङ्झतको फछठक फस्ने सूचनणको 
सणथभण फछठकभण छरपर गङ्चयने ङ्जिषमहरूको सूची फछठक फस्नङ्टबन्दण तीन 
ङ्छदन अगणिछ सङ्झभङ्झतकण सदस्मरणई उऩरब्ध गयणउनङ्टऩनेछ। 

(४) सङ्झभङ्झतको कङ्ट र सदस्म संख्मणको ऩचणस प्रङ्झतशतबन्दण फढी 
सदस्महरूको उऩङ्ञस्थङ्झत बएभण सङ्झभङ्झतको फछठकको रणङ्झग गणऩूयक संख्मण 
ऩङ्टगेको भणङ्झननेछ। 

(५) सङ्झभङ्झतको फछठकको अध्मऺतण सङ्झभङ्झतको अध्मऺरे गनेछ य 
ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभण सङ्झभङ्झतकण सदस्महरूरे आपूहरूभध्मेफणट छणनेको 
सदस्मरे सङ्झभङ्झतको फछठकको अध्मऺतण गनेछ। 

(६) सङ्झभङ्झतको फछठकभण फहङ्टभतको यणम भणन्म हङ्टनेछ य भत 
फयणफय बएभण फछठकको अध्मऺतण गने व्मङ्ञिरे ङ्झनणणामक भत ङ्छदनछे। 

(७) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम अध्मऺ य सदस्म-सङ्ञचिरे प्रभणङ्ञणत 
गनङ्टाऩनेछ। 

(८) सङ्झभङ्झतको फछठकसम्फन्धी अन्म कणमाङ्जिङ्झध सङ्झभङ्झत आपछ रे 
ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

७८. सङ्झभङ्झतरे उऩसङ्झभङ्झत िण कणमादर गठन गना सक्न:े (१) आमोजनणको 
कणमणान्िमन सम्फन्धभण सङ्झभङ्झतरे कङ्ट नछ खणस कणमा सम्ऩणदन गनाको रणङ्झग 
आिश्मकतणअनङ्टसणय एक िण एकबन्दण फढी उऩसङ्झभङ्झत िण कणमादर गठन 
गना सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ गठन बएको उऩसङ्झभङ्झत िण 
कणमादरको कणमाङ्जिियण य कणमा सम्ऩणदन ङ्जिङ्झध सङ्झभङ्झतरे तोकेफभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।  

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ गठन बएको उऩसङ्झभङ्झत िण कणमादर 
आफ्नो कणमा सम्ऩङ्ङ गङ्चयसकेऩङ्झछ स्ित् ङ्जिघटन हङ्टनेछ। 
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७९. प्रणङ्जिङ्झधक सङ्झभङ्झत: (१) ऩूिणाधणय आमोजनणको कणमणान्िमन सम्फन्धभण 
प्रदेश सयकणयरणई प्रणङ्जिङ्झधक सङ्टझणि ङ्छदनको रणङ्झग प्रदेश सयकणयरे 
सम्फङ्ञन्धत भन्रणरमको सङ्ञचिको अध्मऺतणभण सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमको 
ङ्जिशेषऻसभेत यहने गयी फढीभण ऩणँच सदस्म यहेको एक प्रणङ्जिङ्झधक सङ्झभङ्झत 
गठन गना सक्नेछ। 

(२) प्रणङ्जिङ्झधक सङ्झभङ्झतको अध्मऺरे तोकेको सम्फङ्ञन्धत 
भन्रणरमको कङ्ट नछ अङ्झधकृत कभाचणयीरे प्रणङ्जिङ्झधक सङ्झभङ्झतको सङ्ञचि बई 
कणभ गनेछ। 

(३) प्रणङ्जिङ्झधक सङ्झभङ्झतको फछठक सम्फन्धी कणमाङ्जिङ्झध सो सङ्झभङ्झत 
आपैँ रे ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(४) प्रणङ्जिङ्झधक सङ्झभङ्झतको कणमाहरू तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
८०. प्रस्तणि भूल्मणङ्कन सङ्झभङ्झत: (१) ऩूिणाधणय आमोजनण य सणभणङ्ञजक-आङ्झथाक 

आमोजनणको आशमऩर य प्रस्तणि भूल्मणङ्कन गयी सम्फङ्ञन्धत 
भन्रणरमसभऺ ङ्झसपणङ्चयस गनाको रणङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमको एकजनण 
ङ्जिऻसङ्जहत बएको छङ्टटै णछङ्टटै छ प्रस्तणि भूल्मणङ्कन सङ्झभङ्झतको गठन गनङ्टाऩनेछ। 

 (२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ गठन बएको भूल्मणङ्कन सङ्झभङ्झतको 
कणभ कणयफणही तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 
ऩङ्चयच्छेद - १३ 

ङ्जििणदको सभणधणन य ऺङ्झतऩूङ्झतासम्फन्धी व्मिस्थण 
 

८१. ङ्जििणदको सभणधणन: (१) आमोजनण कणमणान्िमन गने सम्फन्धभण प्रदेश 
सयकणय य ङ्झनजी सणझेदणयफीच कङ्ट नछ ङ्जििणद उत्ऩङ्ङ बएभण त्मस्तो ङ्जििणद 
आऩसी सभझदणयीफणट सभणधणन गनङ्टाऩनेछ। 
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(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ आऩसी सभझणदणयीफणट ङ्जििणद 
सभणधणन नबएभण ङ्जििणदको सभणधणन सम्झौतणभण उल्रेख बएकोभण 
सोहीफभोङ्ञजभ य उल्रेख नबएकोभण भध्मस्थतणद्वणयण गङ्चयनछे। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ भध्मस्थतणद्वणयण ङ्जििणदको सभणधणन 
गदणा भध्मस्थतणको कणमाङ्जिङ्झध सम्झौतणभण उल्रेख बएकोभण सोहीफभोङ्ञजभ 
य उल्रेख नबएकोभण प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

८२. ङ्जििणदको कणयण आमोजनणको कणमा योक्न नहङ्टन:े (१) सणझेदणयहरूफीच 
कङ्ट नछ ङ्जििणद उत्ऩङ्ङ बएको िण ङ्जििणद सभणधणनको प्रङ्जक्रमण अङ्ञघ फढेको 
िण ङ्जििणद सभणधणन गना सभम रणगेको कणयणरे सणझेदणयहरूरे ऩूिाित ्
ङ्ञजम्भेिणयी फहन नगने िण आमोजनणको दछ ङ्झनक कणमा फन्द गना गयणउन 
ऩणइने छछन। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ कङ्ट नछ सणझेदणयरे ऩूिाित ् ङ्ञजम्भेिणयी 
फहन नगने िण आमोजनणको दछ ङ्झनक कणमा फन्द गने गयणउने कणमा गयेभण 
सोफणट उत्ऩङ्ङ ऺङ्झत सम्फङ्ञन्धत सणझेदणयरे व्महोनङ्टाऩनेछ। 

८३. ऺ ङ्झतऩूङ्झतासम्फन्धी व्मिस्थण: (१) आमोजनण कणमणान्िमन गने सम्फन्धभण 
कङ्ट नछ ऩऺरे मो ऐन िण मस ऐनअन्तगात फनेको ङ्झनमभ िण सम्झौतण 
ङ्जिऩयीत कङ्ट नछ कणभ गयेफणट अको ऩऺरणई हणङ्झन नोक्सणनी ऩना गएभण 
त्मसयी ऩना गएको हणङ्झन नोक्सणनीफणऩतको भनणङ्झसफ यकभ सो कणभ गने 
ऩऺरे अको ऩऺरणई ऺङ्झतऩूङ्झताफणऩत फङ्टझणउनङ्टऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको ऺङ्झतऩूङ्झता प्रदेश सयकणयफणट 
व्महोनङ्टा ऩने बएभण त्मस्तो ऺङ्झतऩूङ्झताफणऩतको यकभ ङ्जहसणफ गयी प्रदेश 
सयकणयरे ङ्झनजी सणझेदणयफणट ऩणउनङ्ट ऩने यकभफणट कटै ण गयी फणँकी 
यकभ ङ्झनजी सणझेदणयरणई उऩरब्ध गयणउनङ्टऩनेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद-१४ 
ङ्जिङ्जिध 

 
८४. फोरऩर जभणनतसम्फन्धी व्मिस्थण: (१) प्रस्तणिकरे प्रस्तणि ऩेश गदणा 

सूचनणभण तोङ्जकएको बन्दण कभ नहङ्टने गयी फोरऩर जभणनत (फीड िण्ड) 
फणऩतको यकभ िण सो फयणफयको फैंक ग्मणयेन्टी ऩेश गनङ्टाऩनेछ। 

(२) फोरऩर जभणनत आिश्मक नऩने प्रकृङ्झतको कणभको 
सम्फन्धभण फोरऩर आिश्मक नऩने बनी प्रदेश सयकणयफणट ङ्झनणाम बएभण 
प्रस्तणि आह्वणन गदणा जभणनत आिश्मक नऩने बनी सूचनणभण 
खङ्टरणउनङ्टऩनेछ।  

८५. कणमा सम्ऩणदन जभणनतसम्फन्धी व्मिस्थण: (१) प्रस्तणिकरे कणमा सम्ऩणदन 
जभणनत (ऩयपभेन्स िण्ड) फणऩत आमोजनणको कूर रणगतको एक 
प्रङ्झतशत बन्दण कभ नहङ्टन े गयी सम्झौतणभण रेङ्ञखएफभोङ्ञजभको यकभ िण 
सो फयणफयको फैंक ग्मणयेन्टी सम्झौतणभण उङ्ञल्रङ्ञखत सभमणिङ्झधङ्झबर प्रदेश 
सयकणयसभऺ दणङ्ञखरण गनङ्टाऩनेछ। 

(२) कणमासम्ऩणदन जभणनत फयणफयको यकभ ऩूिणाधणय संयचनण िण 
हस्तणन्तयणमोग्म सम्ऩङ्ञत्तभण प्रस्तणिकरे रगणनी गङ्चयसकेऩङ्झछ कणमा 
सम्ऩणदन जभणनत ऩेश गनङ्टा ऩनेछछन। 

८६. यणङ्जष्डमकयण नगङ्चयन:े अनङ्टभङ्झतऩरको अिङ्झधबय कङ्ट नछ ऩङ्झन आमोजनण य 
सोसगँ सम्फङ्ञन्धत जग्गण, बिन, उऩकयण तथण संयचनण यणङ्जष्डमकयण 
गङ्चयने छछन। 

८७. योमल्टी, रणबणशं िण अन्म यकभ फङ्टझणउनङ्ट ऩने: अनङ्टभङ्झतऩर प्रणप्त कम्ऩनीरे 
सम्झौतणभण उङ्ञल्रङ्ञखत तङ्चयकणफणट प्रदेश सयकणयरणई योमल्टी, रणबणशं 
िण अन्म यकभ फङ्टझणउनङ्टऩनेछ। 
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८८. आमोजनण हस्तणन्तयण गनङ्टाऩने: (१) अनङ्टभङ्झतऩर प्रणप्त कम्ऩनीरे 
सम्झौतणभण रेङ्ञखएफभोङ्ञजभ प्रदेश सयकणयरणई आमोजनण हस्तणन्तयण 
गनङ्टाऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ आमोजनण हस्तणन्तयण हङ्टँदण त्मस्तो 
आमोजनणभण जङ्झडत भेङ्ञशन, उऩकयण तथण संयचनण सम्झौतणभण 
रेङ्ञखएफभोङ्ञजभको ऺभतण, अिस्थण य चणरङ्ट हणरतभण हङ्टन ङ्टऩनेछ। 

(३) उऩदपण (१) य (२) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए 
तणऩङ्झन ङ्झनभणाण, स्िणङ्झभत्िकयण य सञ्चणरन ढणँचणभण सञ्चणङ्झरत आमोजनण 
ङ्झनम्न अिस्थणभण भणर हस्तणन्तयण हङ्टनेछ:- 

(क) अनङ्टभङ्झतऩर प्रणप्त कम्ऩनी टणट ऩल्टेभण,  
(ख) कङ्ट नछ कणयणरे अनङ्टभङ्झतऩर प्रणप्त कम्ऩनीको कणनूनी 

हछङ्झसमत सभणप्त बएभण, 
(ग) अनङ्टभङ्झतऩर प्रणप्त कम्ऩनीरे हस्तणन्तयण गना चणहेभण, 
(घ) अनङ्टभङ्झतऩर प्रणप्त कम्ऩनीको अनङ्टभङ्झतऩर यद्द बएभण, 
(ङ) मस्तछ अन्म ङ्जिशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत उत्ऩङ्ङ बएभण। 

८९. आमोजनण हस्तणन्तयण हङ्टन नसक्न:े (१) कङ्ट नछ कम्ऩनीरे सणिाजङ्झनक 
सम्ऩङ्ञत्त प्रमोग नगयी आफ्नछ ङ्झनजी सम्ऩङ्ञत्त य रगणनीभण ङ्झनभणाण, 
स्िणङ्झभत्िकयण य सञ्चणरन ढणँचणभण कङ्ट नछ सणझेदणयी आमोजनण सञ्चणरन 
गयेको यहेछ बने उि आमोजनण हस्तणन्तयण हङ्टने छछन। 

तय प्रदेश सयकणयरे आमोजनण सञ्चणरनको रणङ्झग कङ्ट नछ जग्गण, 
बिन, मन्र िण उऩकयण प्रदणन गयेको यहेछ बन े अनङ्टभङ्झत प्रणप्त 
कम्ऩनीरे उि जग्गण, बिन य आमङ्ट फणँकी बएकण मन्र िण उऩकयण 
चणरङ्ट अिस्थणभण हस्तणन्तयण गनङ्टा ऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए ऩङ्झन 
सणझेदणयरे आमोजनण हस्तणन्तयण गना चणहेभण आिश्मक प्रङ्जक्रमण ऩूयण गयी 
हस्तणन्तयण गना सक्नेछ। 
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९०. प्रदेश सयकणयको स्िणङ्झभत्ि हङ्टन:े (1) दपण ८८ फभोङ्ञजभ हस्तणन्तयण 
बएको आमोजनण य सोसँग सम्फङ्ञन्धत जग्गण, घय, संयचनण, मन्र, 
उऩकयण य पङ्झनाचयरगणमतको सम्ऩङ्ञत्तको स्िणङ्झभत्ि प्रदेश सयकणयको 
हङ्टनेछ। 

(2) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ हस्तणन्तयण बएको आमोजनणको 
सम्ऩङ्ञत्त य संयचनणहरू प्रदेश सयकणयरणई उङ्ञचत रणगेभण 
आिश्मकतणअनङ्टसणय स्थणनीम तहरणई प्रमोग गना िण हस्तणन्तयण गना 
सक्नेछ। 

९१. ङ्झरज िण बणडणभण ङ्छदन िण फेचङ्झफखन गना सक्न:े (१) प्रदेश सयकणयरे 
ङ्झनजी सणझेदणयरणई आफ्नो िण प्रदेश सयकणयको स्िणङ्झभत्िभण यहेको 
संस्थणको स्िणङ्झभत्ि िण अधीनभण यहेको कङ्ट नछ घय िण जग्गण ङ्झरज िण 
बणडणभण ङ्छदन, कङ्ट नछ भेङ्ञशन, औजणय िण ऩूिणाधणय संयचनण ङ्झफक्री गना िण 
ङ्झरज िण बणडणभण ङ्छदन सक्नछे। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्झरज िण बणडणभण ङ्छदँदणकण शताहरू 
सम्झौतणभण रेङ्ञखएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछन।् 

९२. स्थणनीम स्रोत, सणधन य जनशङ्ञिको उऩमोग गनङ्टाऩने: ङ्झनजी सणझेदणयरे 
आमोजनण कणमणान्िमनको ङ्झसरङ्झसरणभण सम्बि बएसम्भ स्थणनीम स्रोत, 
सणधन, जनशङ्ञि य भङ्टरङ्टकङ्झबर उत्ऩणदन हङ्टने िस्तङ्ट तथण सेिण उऩमोग 
गनङ्टाऩनेछ। 

९३. अध्ममन प्रङ्झतिेदन य ङ्झरखतभणङ्झथ अङ्झधकणय कणमभ यहन:े (१) दपण १४ 
फभोङ्ञजभ प्रस्तणिकरे प्रस्तणि सणथ ऩेश गयेको अध्ममन प्रङ्झतिेदनसम्फन्धी 
कणगजणत उऩय ङ्झनजको ऩूणा अङ्झधकणय कणमभ यहनेछ। प्रस्तणिकको 
ङ्झरङ्ञखत स्िीकृङ्झतङ्झफनण त्मस्तो अध्ममन प्रङ्झतिेदनसम्फन्धी कणगजणतहरू 
अन्म कङ्ट नछ कणभको रणङ्झग प्रमोग िण प्रकणशन गङ्चयने छछन। 

(२) दपण १४ फभोङ्ञजभ प्रस्तणि ऩेश गनाको रणङ्झग प्रदेश 
सयकणयरे तमणय गयेको अध्ममन प्रङ्झतिेदन य ङ्झरखतउऩय प्रदेश 
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सयकणयको ऩूणा अङ्झधकणय कणमभ यहनेछ। प्रदेश सयकणयको ङ्झरङ्ञखत 
स्िीकृङ्झतङ्झफनण त्मस्तो अध्ममन प्रङ्झतिेदन य ङ्झरखतहरू अन्म कङ्ट नछ कणभको 
रणङ्झग प्रमोग िण प्रकणशन गना ऩणइने छछन। 

९४. नणगङ्चयक सभणज य ङ्जिकणसकण सणझेदणय सहबणगी हङ्टन सक्न:े (१) कङ्ट नछ 
आमोजनण कणमणान्िमन गना सहकणयी िण नणगङ्चयक सभणज िण ङ्जिकणस 
सणझेदणयको सहमोग, सभन्िम िण सहजीकयण आिश्मक बएभण प्रदेश 
सयकणयको स्िीकृङ्झतरे भणर त्मस्तो सहकणयी, नणगङ्चयक सभणज िण ङ्जिकणस 
सणझेदणयरणई सहमोगी, सभन्िमकतणा िण सहजकतणाको रूऩभण सहबणगी 
गयणउन सङ्जकनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सहबणगी हङ्टने सहकणयी िण नणगङ्चयक 
सभणजको बङू्झभकण देहणमको भध्मे कङ्ट नछ िण सफछ हङ्टन सक्नछे:- 

(क) रणबग्रणही िगारणई आमोजनणको रणबफणये सूङ्ञचत गने य 
उनीहरूको हक, अङ्झधकणय य आिणजरणई सम्फङ्ञन्धत 
तहभण ऩङ्टर् मणउन,े 

(ख) आमोजनणरणई रङ्ञऺत िगा उन्भङ्टख, गङ्चयफभङ्टखी य 
िणतणियण भछरी फनणउन सहमोग गने, 

(ग) सणभणङ्ञजक ङ्झनगयणनीकतणाको बङू्झभकण ङ्झनिणाह गने, 
(घ) तोङ्जकएकण अन्म कणमाहरू गने । 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सहबणगी हङ्टने ङ्जिकणस सणझेदणयको 
बङू्झभकण देहणमफभोङ्ञजभभध्मे कङ्ट नछ िण सफछ हङ्टन सक्नेछ:- 

(क) रणबग्रणही िगारणई आमोजनणको रणबफणये सूङ्ञचत गने य 
उनीहरूको हक, अङ्झधकणय य आिणजरणई सम्फङ्ञन्धत 
तहभण ऩङ्टर् मणउन,े 

(ख) आमोजनणरणई रङ्ञऺत िगा उन्भङ्टख, गङ्चयफभङ्टखी य 
िणतणियणभछरी फनणउन सहमोग गने, 
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(ग) आमोजनणको अध्ममन, ङ्जिश्लषेण य ङ्जिकणसभण सहमोग 
गने, 

(घ) आङ्झथाक तथण प्रणङ्जिङ्झधक सहमोग उऩरब्ध गयणउन,े  
(ङ) तोङ्जकएकण अन्म कणमाहरू गने। 

९५. ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशकण, कणमाङ्जिङ्झध, भणऩदण्ड फनणउन े अङ्झधकणय: मस ऐनरणई 
कणमणान्िमन गना प्रदेश सयकणयरे आिश्मक ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशकण, कणमाङ्जिङ्झध, 
भणऩदण्ड फनणउन सक्नछे। 
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प्रदेश औ्ोङ्झगक व्मिसणम ऐन, २०७८ 

प्रभणणीकयण य प्रकणशन ङ्झभङ्झत्  
२०७८/१२/०६ 

संम्ित ्२०७८ सणरको ऐन नं. 0३ 

प्रदेश औ्ोङ्झगक व्मिसणमकण सम्फन्धभण व्मिस्थण गना फनकेो ऐन 

प्रस्तणिनण् प्रदेशको औ्ोङ्झगक िणतणियणरणई रगणनी भछरी फनणई उत्ऩणदकत्ि 
य योजगणयीकण अिसयभण अङ्झबिृङ्जद्ध गना, प्रदेशभण उऩरब्ध प्रणकृङ्झतक, बौङ्झतक 
तथण भणनिीम स्रोतको सन्तङ्टङ्झरत तथण अङ्झधकतभ उऩमोग गयी उ्भशीरतण 
तथण रगणनी प्रिधान एिभ ् ङ्छदगो औ्ोङ्झगक ङ्जिकणसको भणध्मभफणट 
उत्ऩणदनशीर, प्रङ्झतस्ऩधॉ य ङ्छदगो अथातन्र ङ्झनभणाणकण रणङ्झग कणनूनी व्मिस्थण 
गना िणञ्छनीम बएकोरे,  

कणणारी प्रदेश सबणरे मो ऐन फनणएको छ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-१ 

प्रणयङ्ञम्बक 

१. संङ्ञऺप्त नणभ य प्रणयम्ब् (१) मस ऐनको नणभ "प्रदेश औ्ोङ्झगक व्मिसणम 
ऐन, २०७८" यहेको छ। 

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रणयम्ब हङ्टनेछ। 

२. ऩङ्चयबणषण: ङ्जिषम िण प्रसङ्गरे अको अथा नरणगेभण मस ऐनभण,- 
(क) "उ्ोग" बन् नणरे दपण १७ फभोङ्ञजभको उ्ोग सम्झनङ्ट 

ऩछा। 

(ख) "उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणम" बन् नणरे उ्ोगसम्फन्धी ङ्जिषम 
हेने ङ्झनदेशनणरम िण कणमणारम सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ग)"एकर ङ्झफन्दङ्ट सेिण केन्र" बन् नणरे दपण ४८ फभोङ्ञजभको 
एकर ङ्झफन्दङ्ट सेिण केन्र सम्झनङ्ट ऩछा। 
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(घ) "कणयोफणय" बन् नणरे उ्ोगरे आफ्नो उद्देश्मफभोङ्ञजभ 
िस्तङ्ट िण सेिणको उत्ऩणदन तथण ङ्जितयण गने कणमा 
सम्झनङ्ट ऩछा य सो शब्दरे त्मस्तो उत्ऩणदन तथण 
ङ्जितयणसँग सम्फङ्ञन्धत अन्म कणयोफणयरणई सभेत 
जनणउँछ। 

(ङ) "कणमणारम"  बन् नणरे मस ऐनफभोङ्ञजभको कणभकण 
रणङ्झग तोकेको ङ्झनकणम सम्झनङ्ट ऩछा। 

(च) "घयेरङ्ट उ्ोग" बन् नणरे दपण १७ को उऩदपण (१) को 
खण्ड (ख) फभोङ्ञजभको उ्ोग सम्झनङ्ट ऩछा। 

(छ) "ठूरण उ्ोग" बन् नणरे दपण १७ को उऩदपण (१) 
को खण्ड (ङ) फभोङ्ञजभको उ्ोग सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ज) "तोङ्जकएको" िण "तोङ्जकएफभोङ्ञजभ" बन् नणरे मस 
ऐनअन्तगात फनेको ङ्झनमभभण तोङ्जकएको िण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछा। 

(झ) "ङ्झनदेशनणरम" बन् नणरे जङ्टनसङ्टकछ  नणभफणट बए ऩङ्झन मस 
ऐनफभोङ्ञजभ कणभ गना प्रदेश सयकणयरे स्थणऩनण गयेको 
ङ्झनदेशनणरम सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ञ) "ङ्झनमणातभूरक उ्ोग" बन् नणरे ऊजणाभूरकफणहेक 
आफ्नो उत्ऩणदनको कम्तीभण सणठी प्रङ्झतशत ङ्झनमणात गने 
उ्ोग सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ट) "प्रदेश प्रणथङ्झभकतण प्रणप्त उ्ोग" बन् नणरे दपण १९ 
फभोङ्ञजभको उ्ोग सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ठ) "प्रदेश सयकणय" बन् नणरे कणणारी प्रदेश सयकणयरणई 
सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ड) "फोडा" बन् नणरे दपण २० फभोङ्ञजभ गङ्छठत प्रदेश 
औ्ोङ्झगक तथण रगणनी प्रिधान फोडा सम्झनङ्ट ऩछा। 
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(ढ) "फौङ्जद्धक सम्ऩङ्ञत्त" बन् नणरे ऩेटेन्ट, ङ्झडजणइन, रेडभणका , 
सेिण भणका , बौगोङ्झरक सङे्कत ङ्ञचन्ह, व्मणऩणङ्चयक 
गोऩनीमतण रगणमत सो सँग सम्फङ्ञन्धत अन्म फौङ्जद्धक 
सम्ऩङ्ञत्त सम्झनङ्ट ऩछा य सो शब्दरे प्रचङ्झरत कणनूनरे 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकणयको रूऩभण ऩङ्चयबणङ्जषत गयेको 
ङ्जिषमरणई सभेत जनणउँछ। 

(ण) "भन्रणरम" बन् नणरे प्रदेश सयकणयको उ्ोग सम्फन्धी 
ङ्जिषम हेने भन्रणरम सम्झनङ्ट ऩछा। 

(त) "भझौरण उ्ोग" बन् नणरे दपण १७ को उऩदपण (१) 
को खण्ड (घ) फभोङ्ञजभको उ्ोग सम्झनङ्ट ऩछा। 

(थ) "रुग्ण उ्ोग" बन् नणरे आफ्नण व्मणिसणङ्जमक उत्ऩणदन 
िण कणयोिणय प्रणयम्ब गयेको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख न्मूनतभ ऩणँचिषा 
सञ् चणरनभण यही ङ्झनमतिश िण व्मिस्थणऩकीम 
कभजोयीकण कणयणरे नबई कणफङ्ट फणङ्जहयको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत 
ऩयी रगणतणय ऩङ्झछल्रण तीन िषासम्भ उ्ोगको जङ्झडत 
ऺभतणबन्दण तीस प्रङ्झतशत िण सो बन्दण कभ ऺभतणभण 
सञ् चणरन बई सो तीन िषाको अिङ्झधभण रगणतणय 
घणटणभण सञ् चणरनभण यहेको उ्ोगरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(द) "रघङ्ट उ्भ" बन् नणरे दपण १७ को उऩदपण (१) को 
खण्ड (क) फभोङ्ञजभको उ्भ सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ध) "िणतणियणीम अध्ममन" बन् नणरे संङ्ञऺप्त िणतणियणीम 
अध्ममन, प्रणयङ्ञम्बक िणतणियणीम ऩयीऺण िण 
िणतणियणीम प्रबणि भूल्मणङ्कन सम्फन्धभण गङ्चयएको 
अध्ममन सम्झनङ्ट ऩछा। 
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(न) "िणतणियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन" बन् नणरे खण्ड (ध) 
फभोङ्ञजभ िणतणियणीम ऩयीऺण गयी तमणय गङ्चयएको 
प्रङ्झतिेदन सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ऩ) "ङ्जि्ङ्टतीम भणध्मभ" बन् नणरे उ्ोग दतणाकण सभमभण 
उ्भीरे उल्रेख गयेको आङ्झधकणङ्चयक इभेर ठेगणनणफणट 
उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमको आङ्झधकणङ्चयक इभेर 
ठेगणनणभण ऩठणइएको सूचनण िण अङ्झबरेख सम्झनङ्ट ऩछा। 

(प) "सणनण उ्ोग" बन् नणरे दपण १७ को उऩदपण (१) 
को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभको उ्ोग सम्झनङ्ट ऩछा।  

(फ) "सङ्झभङ्झत" बन् नणरे दपण २२ फभोङ्ञजभ गठन बएको 
ङ्ञजल्रण उ्ोग प्रिधान ङ्जिकणस सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ब) "ङ्ञस्थय ऩूजँी" बन् नणरे दपण १८ फभोङ्ञजभको सम्ऩङ्ञत्त 
सम्झनङ्ट ऩछा।  

  

 

ऩङ्चयच्छेद-२ 

उ्ोग दतणा तथण ङ्झनमभनसम्फन्धी व्मिस्थण 
 

३. उ्ोग दतणा गयणउनङ्टऩने् (१) कसछरे मस ऐनफभोङ्ञजभ दतणा नगयणई 
प्रदेशभण उ्ोगको स्थणऩनण िण सञ् चणरन गना िण गयणउन हङ्टँदछन। 

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन मो 
ऐन प्रणयम्ब हङ्टदँणकण फखत प्रचङ्झरत सङ्घीम कणनूनफभोङ्ञजभ स्थणऩनण बई 
सञ् चणरनभण यहेकण प्रदेशको अङ्झधकणय ऺेरङ्झबर ऩने उ्ोग मस 
ऐनफभोङ्ञजभ स्ित् दतणा बएको भणङ्झननछे। मस्तण उ्ोगरे मस प्रदेशको 
उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमभण अङ्झबरेखीकयण गयी प्रदेश सयकणयरे 
तोकेफभोङ्ञजभ प्रभणणऩर अ्णिङ्झधक गनङ्टाऩनेछ य सो प्रभणणऩर 
अ्णिङ्झधक गदणा कङ्ट नछ शङ्टल्क रणग्ने छछन। 
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(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ स्थणऩनण बई सञ् चणरनभण यहेकण 
उ्ोगरे प्रदेशको उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमभण मो ऐन प्रणयम्ब बएकण 
ङ्झभङ्झतरे एक िषाङ्झबरभण अ्णिङ्झधक गयी प्रदेश सयकणयरे तोके 
फभोङ्ञजभको प्रभणण-ऩर ङ्झरनङ्टऩनेछ। 

(४) प्रदेश सयकणयरे संघ िण स्थणनीम तहभण ङ्जिङ्झधित रूऩभण 
दतणा बएकण उ्ोगहरूरणई दोहोयो दतणा गनङ्टा नऩने व्मिस्थण 
ङ्झभरणउनेछ। 

मस दपणको प्रमोजनको रणङ्झग स्थणनीम तह य संघीम सयकणयकण 
ङ्झनकणमभण दतणा बएकण उ्ोगहरूको ङ्जिियण भणग गना फणधण ऩने छछन। 

(५) मो ऐन प्रणयम्ब हङ्टन ङ्टअङ्ञघ प्रदेशङ्झबर शणखण उ्ोगको रूऩभण 
स्थणऩनण बएकण उ्ोगरे तोङ्जकएको म्मणदङ्झबर मस ऐनफभोङ्ञजभको 
प्रङ्जक्रमण ऩूयण गयी छङ्टटै छ उ्ोगको रूऩभण मस ऐनफभोङ्ञजभ दतणा गयणउनङ्ट 
ऩनेछ। 

(६) कङ्ट नछ उ्ोगरे आफ्नो उत्ऩणदन िण त्मसको कङ्ट नछ बणग 
सणङ्झफकको उ्ोग यहेको स्थणनबन्दण पयक स्थणनफणट उत्ऩणदन गना 
चणहेभण िण उऩदपण (५) फभोङ्ञजभ छङ्टटै छ उ्ोगको रूऩभण दतणा हङ्टन 
नचणहेभण त्मस्तो शणखण उ्ोगरणई मस ऐनफभोङ्ञजभ दतणाफणहेक नमणँ 
उ्ोग स्थणऩनण गयेसयहको प्रङ्जक्रमण ऩूयण गयी इकणई उ्ोगको रूऩभण 
स्थणऩनण गयी सञ् चणरन गना सक्नेछ।  

(७) उऩदपण (६) फभोङ्ञजभको इकणइफणट हङ्टने उत्ऩणदन तथण 
कणयोफणयको अङ्झबरेख सम्फङ्ञन्धत इकणइरे तमणय गयी यणख्नङ्टऩनेछ य 
त्मस्तो अङ्झबरेख उ्ोगको भङ्टख्म कणमणारमभण सभेत ऩठणउनङ्ट ऩनेछ।     

४. उ्ोग दतणा गना ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩने् (१) मस ऐनफभोङ्ञजभ उ्ोग स्थणऩनण 
गना चणहने व्मङ्ञि, पभा िण कम्ऩनीरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभको ङ्जिियण य 
कणगजणतसङ्जहत तोङ्जकएको ढणँचणभण दतणाको रणङ्झग उ्ोग दतणा गने 
ङ्झनकणम सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ। 
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(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ उ्ोग दतणा गदणा उ्ोग दतणा गने 
ङ्झनकणमरे संघीम ऐनको व्मिस्थण अनङ्टरूऩ अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्टऩने बए अनङ्टभङ्झत 
ङ्झरएय भणर उ्ोग दतणा गनङ्टा ऩनेछ। 

(३) उऩदपण (१) य (२) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए 
तणऩङ्झन देहणमकण उ्ोगहरू प्रदेशभण दतणा गङ्चयने छछन:-   

(क)नेऩणरको संङ्जिधणनको अनङ्टसूची-५ भण उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जिषमसगँ 
सम्फङ्ञन्धत उ्ोग,  

(ख) ङ्जिदेशी रगणनीभण स्थणऩनण हङ्टने उ्ोग, 

(ग) दङ्टई िण दङ्टई बन्दण फढी प्रदेशको कणमाऺ रे बएको उ्ोग, 

(घ) कूटनीङ्झतक भणङ्झभरणसम्फन्धी शछङ्ञऺक ऩयणभशा सेिणहरूसगँ 
सम्फङ्ञन्धत उ्ोग।  

(४) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन ङ्छदँदण ङ्झनिेदनसणथ संरग्न 
गनङ्टाऩने ङ्जिियण िण कणगजणत ङ्जि्ङ्टतीम भणध्मभ (अनरणइन) फणट सभेत 
ऩेश गना सङ्जकनछे य तत्सम्फन्धी कणगजणतको प्रभणणीकयण प्रदेश 
सयकणयरे व्मिस्थण गयेभण ङ्जि्ङ्टतीम हस्तणऺयको भणध्मभफणट गना 
सङ्जकनछे।  

(५) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रणप्त ङ्झनिेदन जणँचफङ्टझ गदणा 
आिश्मक ङ्जिियण तथण कणगजणत ऩूयण बएको नदेङ्ञखएभण उ्ोग दतणा 
गने ङ्झनकणमरे नऩङ्टग ङ्जिियण िण कणगजणत ऩेश गना फढीभण नब्फे ङ्छदनको 
अिङ्झध तोकी ङ्झनिेदकरणई जणनकणयी ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(६) मस दपणभण अन्मर जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
रघङ्ट तथण घयेरङ्ट उ्ोगको हकभण त्मस्तो उ्ोग सञ् चणरन बएको 
ङ्झभङ्झतफणट छ भङ्जहनणङ्झबर उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमभण उ्ोग दतणा गना 
ङ्झनिेदन ङ्छदन सङ्जकनेछ।   

५. ङ्झनिेदन अस्िीकृत गना सक्ने्  (१) दपण ४ को उऩदपण (५) फभोङ्ञजभ 
भणग गयेको ङ्जिियण िण कणगजणत ङ्झनिेदकरे ऩेश नगयेभण िण मो ऐन िण 
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मस ऐनअन्तगात फनकेो ङ्झनमभणिरी फभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमण ऩूयण बएको 
नदेङ्ञखएभण उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमरे आधणय य कणयण खङ्टरणई उ्ोग 
दतणाको ङ्झनिेदन अस्िीकृत गना सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ अस्िीकृत गने ङ्झनणाम बएकोभण 
ङ्झनणाम बएको ङ्झभङ्झतरे सणत ङ्छदनङ्झबर आधणय य कणयण खङ्टरणई सोको 
ङ्झरङ्ञखत जणनकणयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनिेदकरणई ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ बएको ङ्झनणामउऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझ्न े
ऩऺरे उि ङ्झनणामको जणनकणयी ऩणएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबर 
भन्रणरमभण उजङ्टयी गना सक्नेछ य सो उजङ्टयीको जणँचफङ्टझ गयी 
भन्रणरमरे उजङ्टयी ऩयेको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबर सो सम्फन्धभण 
आिश्मक ङ्झनणाम गनेछ। 

(४) उजङ्टयीसम्फन्धी अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

६. उ्ोग दतणाको प्रभणणऩर ङ्छदनङ्टऩने् (१) दपण ४ फभोङ्ञजभ उ्ोग दतणाकण 
रणङ्झग ऩयेको ङ्झनिेदन जणँचफङ्टझ गदणा आिश्मक ङ्जिियण िण कणगजणत ऩूयण 
बएको देङ्ञखएभण िण उ्ोग दतणाकण रणङ्झग नऩङ्टग देङ्ञखएको ङ्जिियण िण 
कणगजणत दपण ४ को उऩदपण (५) भण तोङ्जकएको अिङ्झधभण ङ्झनिेदकरे 
ऩेश गयेभण त्मस्तो ङ्जिियण िण कणगजणत प्रणप्त बएको ऩणँच ङ्छदनङ्झबर 
उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमरे ङ्झनिेदकको भणगफभोङ्ञजभको उ्ोग दतणा गयी 
तोङ्जकएको ढणँचणभण उ्ोग दतणाको प्रभणणऩर ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
िणतणियणीम अध्ममन गनङ्टाऩने उ्ोगको हकभण िणतणियणीम अध्ममन 
प्रङ्झतिेदन तोङ्जकएको ङ्झनकणमफणट स्िीकृत नगयणई उ्ोग दतणाको 
प्रभणणऩर ङ्छदइने छछन। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ उ्ोग दतणाको प्रभणणऩर ङ्छदँदण अन्म 
कङ्ट यणकण अङ्झतङ्चयि देहणमकण ङ्जिियणहरू सभेत सो प्रभणणऩरभण खङ्टरणउनङ्ट 
ऩनेछ्- 
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(क) उ्ोगको ऩूजँी, 
(ख) प्रभणणऩर जणयी बएको ङ्झभङ्झत, 

(ग) उ्ोगको उत्ऩणदन ऺभतण, 
(घ) व्मणिसणङ्जमक उत्ऩणदन िण कणयोफणय प्रणयम्ब गनङ्टाऩने 

अिङ्झध, 
(ङ) उ्ोगरे ऩणरनण गनङ्टाऩने शताहरू, 

(च) प्रकृङ्झतअनङ्टसणय उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमरे ङ्झनणाम गयी 
तोकेकण अन्म शताहरू।  

(४) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ दतणा बएको उ्ोगरे उ्ोग दतणा 
गने ङ्झनकणमरे सभम सभमभण ङ्छदएको ङ्झनदेशन तथण दतणा प्रभणणऩरभण 
उङ्ञल्रङ्ञखत शताहरूको ऩणरनण गनङ्टाऩनेछ। 

७. िणतणियणीम अध्ममन गनङ्टाऩने् (१) दपण ६ फभोङ्ञजभ िणतणियणीम 
अध्ममन नगयणई दतणा बएको उ्ोगरे प्रचङ्झरत प्रदेश तथण संघीम 
कणनूनफभोङ्ञजभ िणतणियणीम अध्ममन गनङ्टाऩने देङ्ञखएभण आफ्नो 
व्मणिसणङ्जमक उत्ऩणदन य कणयोफणय फन्द गयी िणतणियणीम अध्ममन 
प्रङ्झतिेदन स्िीकृत गयणएऩङ्झछ भणर त्मस्तो उ्ोग सञ् चणरन, व्मणिसणङ्जमक 
उत्ऩणदन य कणयोफणय प्रणयम्ब गनङ्टाऩनेछ।  

(२) दपण ६ फभोङ्ञजभ स्थणऩनण बएकण उ्ोगको ऩूजँी िृङ्जद्ध, 

ऺभतण िृङ्जद्ध, उद्दशे्म थऩ, उद्देश्म ऩङ्चयितान, उ्ोगको ठणउँसणयी िण 
स्थणनणन्तयण गनङ्टाऩदणा प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ िणतणियणीम अध्ममन 
गनङ्टाऩने बएभण सो सभेत गनङ्टाऩनेछ। 

(३) उ्ोग सञ् चणरनकण क्रभभण िणतणियणभण ऩयेको िण ऩना 
सक्ने प्रङ्झतकूर िणतणियणीम असयको न्मूनीकयण गने ङ्ञजम्भेिणयी 
सम्फङ्ञन्धत उ्ोगको हङ्टनछे।  

(४) मस दपणफभोङ्ञजभ िणतणियणीम प्रबणिको न्मूनीकयण गये 
नगयेको सम्फन्धभण उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमरे आिश्मकतणअनङ्टसणय 
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अनङ्टगभन गयी ङ्झनदेशन ङ्छदन, कणयफणही गना िण कणयिणहीको रणङ्झग 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमभण ङ्झसपणङ्चयस गयी ऩठणउन सक्नेछ।  

(५) िणतणियणीम अध्ममन गनङ्टा नऩने उ्ोगरे उ्ोग दतणा गना 
ङ्झनिेदन ङ्छदँदण िणतणियणीम अध्ममन गनङ्टा नऩनणाको आधणय य कणयणसङ्जहत 
आफ्नो उ्ोग स्थणऩनण तथण सञ् चणरन गदणा िणतणियणभण ऩना सक्न े
प्रङ्झतकूर प्रबणि न्मूनीकयण गना आिश्मक उऩणम अिरम्फन गने 
स्िघोषणण गनङ्टाऩनेछ।  

८. उ्ोग सञ् चणरन, व्मणिसणङ्जमक उत्ऩणदन िण कणयोफणय प्रणयम्ब गयेको 
जणनकणयी ङ्छदनङ्टऩने् (१) मस ऐनफभोङ्ञजभ दतणा बएको उ्ोगरे उ्ोग 
दतणा प्रभणणऩरभण उल्रेख बएको अिङ्झधङ्झबर उ्ोग सञ् चणरन िण 
आफ्नो व्मणिसणङ्जमक उत्ऩणदन िण कणयोफणय प्रणयम्ब गनङ्टाऩनेछ य सोको 
जणनकणयी तीस ङ्छदनङ्झबर उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमरणई गयणउनङ्टऩनेछ। 

(२) कङ्ट नछ उ्ोगरे उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ उ्ोग सञ् चणरन िण 
आफ्नो व्मणिसणङ्जमक उत्ऩणदन िण कणयोफणय प्रणयम्ब गना नसकेभण सोको 
कणयण खङ्टरणई उ्ोग दतणा प्रभणणऩरभण उङ्ञल्रङ्ञखत अिङ्झध सभणप्त 
हङ्टन ङ्टबन्दण कम्तीभण तीस ङ्छदन अगणिछ त्मस्तो अिङ्झध थऩको रणङ्झग उ्ोग 
दतणा गने ङ्झनकणमसभऺ तोङ्जकएफभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नछे। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको अिङ्झधङ्झबर ङ्झनिेदन ङ्छदन नसकेभण 
सोको आधणय य कणयण खङ्टरणई उ्ोग दतणा प्रभणणऩरभण उङ्ञल्रङ्ञखत 
अिङ्झधङ्झबर िण सो अिङ्झध सभणप्त बएको ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहनण ङ्झबर उि 
अिङ्झध फढणउनकण रणङ्झग तोङ्जकएफभोङ्ञजभको ङ्जिरम्फ शङ्टल्क फङ्टझणई 
उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमसभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नछे।   

(४) उऩदपण (२) िण (३) फभोङ्ञजभ प्रणप्त ङ्झनिेदन जणँचफङ्टझ गयी 
उ्ोग स्थणऩनणको रणङ्झग गनङ्टाऩने ङ्झनभणाण कणमा रगणमतकण कणभको 
प्रगङ्झत य उ्ोगको प्रकृङ्झत हेयी उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमरे त्मस्तो 
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उ्ोगको सञ् चणरन िण व्मणिसणङ्जमक उत्ऩणदन िण कणयोफणय प्रणयम्ब गने 
अिङ्झध तोङ्जकएफभोङ्ञजभ थऩ गना सक्नेछ।  

तय, कङ्ट नछ उ्ोगको सञ् चणरन, व्मणिसणङ्जमक उत्ऩणदन िण कणयोफणय 
प्रणयम्ब गने अिङ्झध तीन ऩटक बन्दण फढी थप्न ऩणइने छछन।  

(५)  उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ अिङ्झध थङ्जऩएकोभण सम्फङ्ञन्धत 
उ्ोगरे सो अिङ्झधङ्झबर उ्ोगको सञ् चणरन, आफ्नो व्मणिसणङ्जमक 
उत्ऩणदन िण कणयोफणय प्रणयम्ब गनङ्टाऩनेछ।  

(६) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ कङ्ट नछ उ्ोगको सञ् चणरन िण 
व्मणिसणङ्जमक उत्ऩणदन िण कणयोफणय प्रणयम्ब गने अिङ्झध थऩ हङ्टन 
नसकेकोभण त्मस्तो ङ्झनणाम बएको सणत कणमा ङ्छदनङ्झबर सोको ङ्झरङ्ञखत 
जणनकणयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनिेदकरणई ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

(७) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ कङ्ट नछ उ्ोग सञ् चणरन िण 
व्मणिसणङ्जमक उत्ऩणदन िण कणयोफणय प्रणयम्ब गने अिङ्झध थऩ हङ्टन नसकेभण 
त्मस्तो उ्ोगरणई ङ्छदइएको दतणा अनङ्टभङ्झत स्ित् ङ्झनङ्ञ्क्रम बएको 
भणङ्झननेछ।  

९. अनङ्टगभन तथण ङ्झनयीऺण गने् (१) मो ऐन तथण मस ऐनअन्तगात फनेको 
ङ्झनमभणिरी य उ्ोग दतणा प्रभणणऩरभण उङ्ञल्रङ्ञखत शताहरूको ऩणरनण 
गये नगयेको सम्फन्धभण भन्रणरम िण उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमरे सभम-
सभमभण उ्ोगको अनङ्टगभन तथण ङ्झनयीऺण गना सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ उ्ोगको अनङ्टगभन तथण ङ्झनयीऺण 
गना खङ्जटएको कभाचणयी िण ऩदणङ्झधकणयीरे अनङ्टगभन तथण ङ्झनयीऺणको 
ङ्झसरङ्झसरणभण सम्फङ्ञन्धत उ्ोग ऩङ्चयसयभण प्रिेश गना, आिश्मकतणअनङ्टसणय 
श्रव्म-दृश्म तथण अन्म सूचनण तथण त्मणङ्क सङ्करन गना, आिश्मक 
कणगजणत जणँच गना य अन्म कङ्ट नछ जणनकणयी िण ङ्जिियण भणग गना 
सक्नेछ।  
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तय प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभको फौङ्जद्धक सम्ऩङ्ञत्तको संयऺणको ङ्जिषम 

सभणिेश बई गोऩनीमतण कणमभ यणख् नङ्टऩने अिस्थणभण फौङ्जद्धक सम्ऩङ्ञत्त 

सम्फन्धी प्रचङ्झरत नेऩणर कणनूनफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ भणग गङ्चयएको त्मस्तो जणनकणयी िण 

ङ्जिियण उऩरब्ध गयणउनङ्ट सम्फङ्ञन्धत उ्ोगको कताव्म हङ्टनछे।  
(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ प्रणप्त बएको जणनकणयी िण 

ङ्जिियणफणट त्मस्तो उ्ोग सञ् चणरनभण कङ्ट नछ ङ्जकङ्झसभको सभस्मण बएको 
देङ्ञखएभण सम्फङ्ञन्धत उ्ोगसगँ ऩयणभशा गयी उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमरे 
त्मस्तो उ्ोगरणई आिश्मक सहजीकयण गङ्चयङ्छदन सक्नछे।  

१०. उ्ोग स्थणनणन्तयणको रणङ्झग स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩने् (१) प्रदेशको कङ्ट नछ एक 
ठणउँभण सञ् चणरन गने गयी दतणा बएको उ्ोग कङ्ट नछ कणयणरे प्रदेशङ्झबर 
अन्मर स्थणनणन्तयण गनङ्टाऩने बएभण सोको कणयण खङ्टरणई उ्ोग दतणा 
गने ङ्झनकणमसभऺ उ्ोग स्थणनणन्तयणकण रणङ्झग तोङ्जकएफभोङ्ञजभको 
ढणँचणभण ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन प्रणप्त हङ्टन आएभण प्रचङ्झरत 
कणनूनफभोङ्ञजभ िणतणियणीम अध्ममन गनङ्टाऩने बएभण सोसभेत सम्ऩङ्ङ गयी 
उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमरे स्थणनणन्तयण बई जणन े सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम 
तहको ङ्झसपणङ्चयसभण उ्ोग स्थणनणन्तयणको स्िीकृङ्झत ङ्छदन सक्नेछ। 
त्मसयी उ्ोग स्थणनणन्तयणको रणङ्झग प्रदणन गङ्चयएको स्िीकृङ्झतको 
जणनकणयी भन्रणरम य सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तहरणई सभेत ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(३) उ्ोग स्थणनणन्तयण सम्फन्धी अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।  

११. उ्ोगको ऩूजँी िङृ्जद्ध, ऺभतण िङृ्जद्ध य उद्दशे्म थऩ िण ऩङ्चयितान गदणा 
स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩने् (१) कङ्ट नछ उ्ोगरे आफ्नो ङ्जि्भणन ऩूजँी िृङ्जद्ध िण 
ऺभतण िृङ्जद्ध गना िण उद्देश्म थऩ िण ऩङ्चयितान िण हेयपेय गना चणहेभण 
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सोको स्िीकृङ्झतको रणङ्झग उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमसभऺ 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभको ढणँचणभण ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩने छ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रणप्त ङ्झनिेदनउऩय जणँचफङ्टझ गयी 
उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमण ऩूयण गयी त्मस्तो 
उ्ोगको ऩूजँी िृङ्जद्ध गना, ऺभतण िृङ्जद्ध गना, उद्देश्मभण थऩ, ऩङ्चयितान िण 
हेयपेय गना सणठी ङ्छदनङ्झबर स्िीकृत ङ्छदनङ्टऩनेछ। त्मसयी ऩूजँी िृङ्जद्ध िण 
ऺभतण िृङ्जद्ध गना िण उद्देश् म थऩ िण ऩङ्चयितान िण हेयपेय गयेको 
कणयणरे उ्ोगको िगॉकयणभण ऩङ्चयितान हङ्टने बएभण सम्फङ्ञन्धत उ्ोगरे 
सोको अङ्झबरेख अ्णिङ्झधक गयणई दतणा प्रभणणऩरभण जनणउन रगणउनङ्ट 
ऩनेछ। 

(३) उऩदपण (१) य (२) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए 
तणऩङ्झन रघङ्ट उ्भ िण अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्ट नऩने एक कयोडसम्भ ङ्ञस्थय ऩूजँी 
बएकण घयेरङ्ट तथण सणनण उ्ोगरे ऩूजँी िङृ्जद्ध िण ऺभतण िङृ्जद्ध गदणा 
उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमको स्िीकृङ्झत ङ्झरन आिश्मक ऩने छछन। 

तय त्मस्तो ऩूजँी िृङ्जद्ध िण ऺभतण िृङ्जद्ध गना िण उद्दशे्म थऩ िण 
ऩङ्चयितान िण हेयपेयफणट िणतणियणीम प्रबणि भूल्मणङ्कन िण प्रणयङ्ञम्बक 
िणतणियणीम ऩयीऺण गनङ्टाऩने बएभण प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ सोको 
प्रङ्झतिेदन स्िीकृत गयणउनङ्टऩनेछ। 

(४) मस दपणको प्रमोजनकण रणङ्झग कङ्ट नछ उ्ोगरे सणङ्झफकभण 
जङ्झडत मन्र उऩकयणभण पेयफदर नगयी व्मिस्थणऩकीम दऺतण 
अङ्झबिृङ्जद्ध गयी प्रऺेङ्जऩत उत्ऩणदनबन्दण फढी उत्ऩणदन गयेकोभण ऺभतण 
िृङ्जद्ध गयेको भणङ्झनने छछन।  

१२. ङ्जिियण उऩरब्ध गयणउनङ्टऩने् (१) प्रत्मेक उ्ोगरे व्मणिसणङ्जमक 
उत्ऩणदन िण कणयोफणय प्रणयम्ब गयेऩङ्झछ तोङ्जकएफभोङ्ञजभको ङ्जिियण 
प्रत्मेक आङ्झथाक िषा सभणप्त बएको ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहनणङ्झबर उ्ोग दतणा 
गने ङ्झनकणमसभऺ ऩेश गनङ्टाऩनेछ।  
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(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ऩेश गनङ्टाऩने ङ्जिियण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
ङ्जि्ङ्टतीम भणध्मभफणट सभेत ऩेश गना सङ्जकनेछ। 

(३) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन कङ्ट नछ 
उ्ोग एक आङ्झथाक िषाबन्दण फढी फन्द बएभण िण कङ्ट नछ कणयणरे 
उत्ऩणदन िण कणयोफणय नबए ऩङ्झन उि अिङ्झधको शून्म ङ्जिियण फङ्टझणउनङ्ट 
ऩनेछ।  

तय त्मस्तो उ्ोगरे उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमरणई सो उ्ोग फन्द 
बएको जणनकणयी गयणई अङ्झबरेखभण जनणएऩङ्झछ फन्द बएको अिङ्झधबयको 
ङ्जिियण फङ्टझणउन आिश्मक ऩने छछन।  

१३. उ्ोग फन्द गयेभण जणनकणयी ङ्छदनङ्टऩने् (१) मस ऐनफभोङ्ञजभ दतणा बएको 
उ्ोग सम्फङ्ञन्धत उ्ोगीरे कङ्ट नछ कणयणरे फन्द गयेभण िण उ्ोगको 
व्मणिसणङ्जमक उत्ऩणदन िण कणयोफणय स्थगन गयेभण त्मसयी फन्द िण 
स्थगन गयेको ङ्झभङ्झतरे ऩछङ्झतस ङ्छदनङ्झबर त्मसको जणनकणयी उ्ोग दतणा 
गने ङ्झनकणमरणई तोङ्जकएफभोङ्ञजभको ढणँचणभण ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(२) उ्ोगको उत्ऩणदन िण कणयोफणयभण कङ्ट नछ अियोध िण फणधण 
उत्ऩङ्ङ बएभण त्मस्तो उ्ोगरे उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमभण जणनकणयी 
गयणएभण सोको ङ्झनयणकयणकण रणङ्झग उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमरे प्रदेश 
सयकणय, स्थणनीम तह य अन्म सम्फद्ध ऩऺहरूिीच आिश्मक ऩहर य 
सहजीकयण गना सक्नेछ। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ फन्द िण स्थगन बएको उ्ोग ऩङ्टन् 
सञ् चणरनभण आएभण सोको एक भङ्जहनणङ्झबर उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमभण 
जणनकणयी ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

१४. उ्ोग दतणा खणयेज गना ङ्झनिेदन ङ्छदन सङ्जकने्  (१) कङ्ट नछ कणयणरे उ्ोग 
सञ् चणरन गना नसङ्जकने बएभण त्मस्तो उ्ोगको दतणा खणयेजीको रणङ्झग 
उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमसभऺ तोङ्जकएफभोङ्ञजभको ङ्जिियण िण कणगजणत 
सङ्जहत तोङ्जकएको ढणँचणभण ङ्झनिेदन ङ्छदन सङ्जकनछे। 
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तय प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ दणभणसणहीभण ऩयेको अिस्थणभण सोही 
कणनूनफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन प्रणप्त हङ्टन आएभण उ्ोग 
दतणा गने ङ्झनकणमरे सम्फङ्ञन्धत उ्ोगरे फङ्टझणउनङ्टऩने कय रगणमतको 
सयकणयी दणङ्जमत्ि तथण अन्म दणङ्जमत्ि पयपणयक गयेको देङ्ञखएभण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमण ऩूयण गयी उ्ोग दतणा खणयेज गङ्चयङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। त्मसयी गङ्चयएको दतणा खणयेजीको जणनकणयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनिेदक 
य सफछ सयोकणयिणरण सयकणयी ङ्झनकणमरणई ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(३) उऩदपण (१) िण (२) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए 
तणऩङ्झन प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ दणभणसणहीको प्रङ्जक्रमणभण गएको 
कम्ऩनीअन्तगातको उ्ोगहरूको हकभण सोही फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ य त्मसयी 
उ्ोग खणयेज बएकोभण सोको जणनकणयी ङ्झरङ्ञक्िडेटयरे सम्फङ्ञन्धत 
उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमरणई उऩरब्ध गयणउनङ्टऩनेछ।  

१५. अङ्झबरेख व्मिङ्ञस्थत गनङ्टाऩने् (१) उ्ोग दतणा, निीकयण, नणभसणयी, नणभ 
ऩङ्चयितान, स्थणनणन्तयण, ऺभतण िृङ्जद्ध, ऩूजँी िृङ्जद्ध, उद्देश्म थऩ िण ऩङ्चयितान 
िण उ्ोग खणयेजी रगणमतकण उ्ोग प्रशणसनसँग सम्फङ्ञन्धत अङ्झबरेख 
सङ्टयङ्ञऺत यणख्न ेदणङ्जमत्ि उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमको हङ्टनछे।  

(२) कङ्ट नछ उ्ोग िण त्मस्तो उ्ोगभण स्िणङ्झभत्ि बएको व्मङ्ञिरे 
आपूसँग सम्फङ्ञन्धत उ्ोगको उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कणगजणत िण 
अङ्झबरेख आिश्मक बएको खण्डभण तोङ्जकएफभोङ्ञजभको ढणँचणभण उ्ोग 
दतणा गने ङ्झनकणमसभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नछे।  

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदन ऩना आएभण उ्ोग दतणा 
गने ङ्झनकणमरे तोङ्जकएको दस्तङ्टय ङ्झरई सो ङ्झनकणमभण यहेको कणगजणत िण 
अङ्झबरेख प्रभणङ्ञणत गयी उऩरब्ध गयणउनङ्ट ऩनेछ।  

(४) कङ्ट नछ कणयणरे उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमभण यहेको अङ्झबरेख 
नष्ट बएको िण पेरण ऩना नसकेको अिस्थणभण उ्ोग दतणा गने 
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ङ्झनकणमरे सयोकणयिणरण अन्म सयकणयी ङ्झनकणमभण यहेको कणगजणत िण 
अङ्झबरेख तथण सम्फङ्ञन्धत उ्ोगरे ऩेश गयेकण अन्म कणगजणतरणई 
आधणय भणनी अङ्झबरेख कणमभ गयी उऩदपण (३) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
उऩरब्ध गयणउन सक्नेछ।  

(५) उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमरे उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
जणयी गये ऩश् चणत सो उ्ोगको अङ्झबरेख सम्फन्धी ङ्जिियण ऩङ्झछ अन्मथण 
प्रभणङ्ञणत हङ्टन आएभण उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमरे ङ्झनणाम गयी त्मस्तो 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ यद्द गना सक्नछे।  

(६) उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमभण यहेको कङ्ट नछ उ्ोगसँग सम्फङ्ञन्धत 
कणगजणत िण अङ्झबरेख सम्फङ्ञन्धत उ्ोग िण त्मस्तो उ्ोगभण स्िणङ्झभत्ि 
बएको व्मङ्ञि फणहेक अन्म कसछरणई उऩरब्ध गयणउन हङ्टँदछन।  

तय, अनङ्टसन्धणन िण सयकणयी कणभ कणयफणहीको ङ्झसरङ्झसरणभण कङ्ट नछ 
अदणरत, सयकणयी कणमणारम िण ङ्झनकणमफणट भणग बएको अिस्थणभण 
त्मस्तो अदणरत, सयकणयी कणमणारम िण ङ्झनकणमरणई अङ्झबरेख उऩरब्ध 
गयणउन फणधण ऩङ्टर् मणएको भणङ्झनने छछन। 

१६. दतणा ङ्झनमभन प्रङ्जक्रमण ङ्झनधणायण गनङ्टाऩने् उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमरे सेिण 
प्रिणहभण एकरूऩतण तथण प्रङ्जक्रमणगत ऩणयदङ्ञशातण कणमभ गना उ्ोग दतणा 
प्रङ्जक्रमणभण रणग्ने सभम, रणगत, ङ्झनणामभण संरग्न हङ्टने तह तथण 
सेिणग्रणहीरे प्रणप्त गने सेिणसम्फन्धी प्रङ्जक्रमण तथण भणऩदण्ड 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-३ 

उ्ोगको िगॉकयण तथण ङ्ञस्थय ऩूजँी 
 

१७. उ्ोगको िगॉकयण् (१) मस ऐनको प्रमोजनको रणङ्झग उ्ोगहरूको 
िगॉकयण देहणमफभोङ्ञजभ गङ्चयएको छ्- 
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(क) रघङ्ट उ्भ् देहणमको अिस्थण बएको उ्ोगरणई रघङ्ट 
उ्भ भणङ्झननछे्- 
(१)घय जग्गणफणहेक फढीभण फीस रणख रुऩछमणँसम्भको 

ङ्ञस्थय ऩूजँी यहेको, 
(२)उ्भी स्िमं उ्ोगको सञ् चणरन य 

व्मिस्थणऩनभण संरग्न यहेको, 
(३) उ्भीसङ्जहत फढीभण नौ जनणसम्भ कणभदणय 

यहेको, 
(४) िणङ्जषाक कणयोफणय एक कयोड रुऩछमणँबन्दण कभ 

यहेको, 
(५) इङ्ञन्जन, उऩकयण िण भेङ्झसनको प्रमोग गयेको 

बएभण इङ्ञन्जन, उऩकयण िण भेङ्झसनभण खऩत हङ्टन े
ङ्जि्ङ्टतीम ऊजणा, इन्धन िण अन्म तेर इङ्ञन्जनको 
ऺभतण फीस ङ्जकरोिणट िण सोबन्दण कभ 
यहेको।  

तय मस खण्डभण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
औ्ोङ्झगक व्मिसणम सम्फन्धी प्रचङ्झरत संघीम कणनूनरे 
तोकेफभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्टऩने उ्ोगरणई रघङ्ट उ्भ भणङ्झनन े
छछन। 

(ख) घयेरङ्ट उ्ोग् देहणमको अिस्थण बएको उ्ोगरणई घयेरङ्ट 
उ्ोग भणङ्झननेछ्-  
(१) ऩयम्ऩयणगत सीऩ य प्रङ्जिङ्झधभण आधणङ्चयत, 

(२) श्रभभूरक य खणस सीऩ िण स्थणनीम कच्चण 
ऩदणथा एिं स्थणनीम प्रङ्जिङ्झध, करण तथण 
संस्कृङ्झतभण आधणङ्चयत, 
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(३) इङ्ञन्जन, उऩकयण िण भेङ्झसनको प्रमोग गयेको 
बएभण फढीभण ऩचणस ङ्जकरोिणट सम्भको 
ऺभतणको ङ्जि्ङ्टतीम ऊजणा प्रमोग गयेको, 

(4) अनङ्टसूची-१ भण उल्रेख बएफभोङ्ञजभकण 
उ्ोगहरू। 

(ग) सणनण उ्ोग् रघङ्ट उ्भ य घयेरङ्ट उ्ोग फणहेकको ऩन्र 
कयोड रुऩछमणँसम्भ ङ्ञस्थय ऩूजँी बएको उ्ोग। 

(घ) भझौरण उ्ोग् ऩन्र कयोड रुऩछमणँबन्दण फढी ऩचणस 
कयोड रुऩछमणँसम्भ ङ्ञस्थय ऩूजँी बएको उ्ोग। 

(ङ) ठूरण उ्ोग् ऩचणस कयोड रुऩछमणँबन्दण फढी ङ्ञस्थय ऩूजँी 
बएको उ्ोग। 

(२) उऩदपण (१) भण उङ्ञल्रङ्ञखत उ्ोगरणई त्मस्तण उ्ोगफणट 
उत्ऩणदन हङ्टने िस्तङ्ट िण सेिणको प्रकृङ्झतको आधणयभण देहणमफभोङ्ञजभ 
िगॉकयण गङ्चयएको छ्- 

(क) ऊजणाभूरक उ्ोग् ऊजणा उत्ऩणदन गने व्मिसणमभण 
संरग्न अनङ्टसूची-२ भण उङ्ञल्रङ्ञखत उ्ोगहरू, 

(ख) उत्ऩणदनभूरक उ्ोग् कच्चण ऩदणथा, सहणमक कच्चण 
ऩदणथा, िण अधाप्रशोङ्झधत कच्चण ऩदणथाको प्रमोग िण 
प्रशोधन गयी भणरिस्तङ्ट उत्ऩणदन गने उ्ोगहरू, 

(ग) कृङ्जष तथण िन ऩछदणिणयभण आधणङ्चयत उ्ोग् कृङ्जष िण िन 
ऩछदणिणयभण आधणङ्चयत कच्चण ऩदणथाफणट कङ्ट नछ िस्तङ्ट 
उत्ऩणदन गने िण कृङ्जष िण िन ऩछदणिणयसँग सम्फङ्ञन्धत 
अनङ्टसूची-३ भण उङ्ञल्रङ्ञखत उ्ोगहरू, 

(घ) खङ्झनज उ्ोग् प्रचङ्झरत कणनूनरे तोकेअनङ्टसणयको प्रदेशको 
ऺेरणङ्झधकणय ङ्झबरकण खङ्झनज उत्खनन ् िण प्रशोधन गयी 
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कङ्ट नछ धणत ङ्ट िण धणत ङ्टफणहेककण खङ्झनज ऩदणथा उत्ऩणदन गने 
उ्ोगहरू, 

(ङ) ऩूिणाधणय उ्ोग् बौङ्झतक ऩूिणाधणय ङ्झनभणाण गयी सञ् चणरन 
गने अनङ्टसूची-४ भण उल्रेख गङ्चयएकण उ्ोगहरू, 

(च) ऩमाटन उ्ोग् ऩमाटन सेिणसँग सम्फङ्ञन्धत अनङ्टसूची-५ 
भण उङ्ञल्रङ्ञखत उ्ोगहरू, 

(छ) सूचनण प्रङ्जिङ्झध, सञ् चणय प्रङ्जिङ्झध तथण सूचनण प्रसणयण 
प्रङ्जिङ्झधभण आधणङ्चयत उ्ोग् प्रचङ्झरत कणनूनरे 
तोकेअनङ्टसणयको प्रदेशको ऺेरणङ्झधकणयङ्झबरकण सूचनण 
सङ्करन, प्रशोधन य प्रसणयणकण रणङ्झग प्रङ्जिङ्झध प्रमोग गयी 
सूचनण, सञ् चणय िण सूचनण प्रसणयण प्रङ्जिङ्झधको सेिण 
उऩरब्ध गयणउने अनङ्टसूची-६ भण उङ्ञल्रङ्ञखत उ्ोगहरू, 

(ज) सेिणभूरक उ्ोग् सेिण उत्ऩणदन िण प्रदणन गने 
अनङ्टसूची-७ भण उङ्ञल्रङ्ञखत उ्ोगहरू। 

(३) कङ्ट नछ उ्ोगरे दपण ११ फभोङ्ञजभ ऩूजँी िृङ्जद्ध, ऺभतण िृङ्जद्ध, 

उद्देश्मभण थऩ, ऩङ्चयितान िण हेयपेय बएभण त्मस्तो उ्ोग उऩदपण (१) 
फभोङ्ञजभ जङ्टन िगाभण ऩने हो सोही िगाभण स्ित् िगॉकृत बएको 
भणङ्झननेछ। 

(४) मस दपणभण अन्मर जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
फोडाको ङ्झसपणङ्चयसभण प्रदेश सयकणयरे प्रदेश यणजऩरभण सूचनण प्रकणशन 
गयी कङ्ट नछ उ्ोगरणई उ्ोगको िगॉकयणभण सभणिेश गना िण कङ्ट नछ एक 
िगाभण सभणिेश बएको उ्ोगरणई कङ्ट नछ अको उऩमङ्टि िगाभण यहने गयी 
व्मिस्थण गना सक्नेछ।  

(५) प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ दतणा बएकण तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण 
सहकणयी संस्थणरे सो संस्थणको स्िणङ्झभत्ि यहन े गयी उ्ोग दतणा गना 
चणहेभण मस ऐनफभोङ्ञजभ उ्ोग दतणा गना सङ्जकनेछ। 
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(६) मो ऐन प्रणयम्ब हङ्टन ङ्टअङ्ञघ दतणा बएकण उ्ोगहरूरे मो 
ऐनफभोङ्ञजभ िगॉकयण हङ्टन चणहेभण उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमरे 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमण ऩूयण गयी िगॉकयण अ्णिङ्झधक गना 
सक्नेछ। 

(७) प्रदेश सयकणयरे प्रदेश यणजऩरभण सूचनण प्रकणशन गयी 
उऩदपण (१) िण (२) फभोङ्ञजभको िगॉकयणभण आिश्मक हेयपेय गना 
सक्नेछ। 

१८. उ्ोगको ङ्ञस्थय ऩूजँी् (१) मस ऐनको प्रमोजनको रणङ्झग उ्ोगको 
ङ्ञस्थय ऩूजँीको भूल्मणङ्कन गदणा देहणमको सम्ऩङ्ञत्तरणई आधणय भणनी 
भूल्मणङ्कन गङ्चयनेछ्- 

(क) जङ्झभन तथण जङ्झभनभङ्टङ्झन (अन्डयग्रणउण्ड), अन्तङ्चयऺ, जर 
िण जरभङ्टङ्झन ङ्झनभणाण िण सङ्टधणय बएकण बौङ्झतक संयचनण, 

(ख) जङ्झभनभणङ्झथ ङ्झनभणाण बएकण बौङ्झतक संयचनण (जस्तछ् ढर 
ङ्झनकणस, आन्तङ्चयक सडक, खणनेऩणनीकण संयचनण, ऩणनी 
आऩूङ्झता गने प्रणणरी), 

(ग) उ्ोगको कणमणारम, कणयखणनण, बिन िण गोदणभ घय, 
(घ) कभाचणयी िण कणभदणयकण रणङ्झग ङ्झनभणाण बएको आिणस 

बिन, 

(ङ) ङ्जि्ङ्टत ् आऩूङ्झता तथण सोसँग सम्फङ्ञन्धत उऩकयण य 
प्रणणरी, 

(च) भेङ्झसनयी, उऩकयण, औजणय तथण ङ्झतनकण जगेडण ऩणटाऩ ङ्टजणा, 
(छ) ऩङ्चयिहनकण सणधन, 

(ज) ऩूजँीगत प्रकृङ्झतकण कणमणारम सणभग्री तथण उऩकयण, 

(झ) ङ्जपक्स्चय तथण पङ्झनाचय, 
(ञ) सञ् चणय सणभग्री तथण सोसँग सम्फङ्ञन्धत उऩकयण य 

प्रणणरी।  
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(२) उऩदपण (१) भण उङ्ञल्रङ्ञखत सम्ऩङ्ञत्तकण अङ्झतङ्चयि उ्ोग 
स्थणऩनण हङ्टन ङ्टबन्दण अङ्ञघ िण ङ्झनभणाणको ङ्जिङ्झबङ्ङ चयणभण बएको देहणमकण 
खचारणई ऩङ्झन उ्ोगको ङ्ञस्थय ऩूजँीको रूऩभण भूल्मणङ्कन गङ्चयनेछ्- 

(क) ऩूजँीकृत गङ्चयने प्रणङ्जिङ्झधक तथण सङ्टऩङ्चयिेऺण खचा, 
(ख) ऩूिा रगणनी तथण ऩूिा सञ् चणरन खचा, 
(ग) ऩूजँीकृत हङ्टने ब्मणज खचा, 
(घ) उ्ोग सञ् चणरन ऩूिाको िणतणियणीम अध्ममन य 

अनङ्टसन्धणन खचा।  
१९. प्रदेश प्रणथङ्झभकतण प्रणप्त उ्ोग् (१) मस ऐनको अनङ्टसूची-८ भण 

उङ्ञल्रङ्ञखत उ्ोगहरूरणई प्रदेश प्रणथङ्झभकतण प्रणप्त उ्ोग भणङ्झननेछ। 

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन संघीम 
औ्ोङ्झगक व्मिसणम ऐनभण उल्रेख बएको यणङ्जष्डम प्रणथङ्झभकतण प्रणप्त 
उ्ोग प्रदेशको ऩङ्झन प्रणथङ्झभकतण प्रणप्त उ्ोग हङ्टनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-४ 

औ्ोङ्झगक तथण रगणनी प्रिधान फोडासम्फन्धी व्मिस्थण 
 

२०. फोडाको गठन् (१) प्रदेशभण उ्ोग ङ्जिकणस य औ्ोङ्झगकीकयणकण रणङ्झग 
आिश्मक सहजीकयण, सभीऺण, नीङ्झतगत ऩषृ्ठऩोषण तथण उ्ोगको 
स्थणऩनण, रगणनी अङ्झबिृङ्जद्ध, प्रिधान, संयऺण य ङ्जिस्तणय गयी 
औ्ोङ्झगकयणरणई तीव्रतण ङ्छदने सम्फन्धभण आिश्मक नीङ्झतगत ङ्झनणाम गना 
देहणमफभोङ्ञजभको एक औ्ोङ्झगक तथण रगणनी प्रिधान फोडा गठन 
गङ्चयएको छ:- 

(क)उ्ोग, ऩमाटन, िन तथण िणतणियण भन्री िण  
यणज्मभन्री       -अध्मऺ  

(ख) सदस्म, प्रदेश मोजनण आमोग (उ्ोग हेने) -सदस्म 

 (ग) सङ्ञचि, आङ्झथाक भणङ्झभरण तथण मोजनण भन्रणरम-सदस्म  
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(घ) सङ्ञचि, बङू्झभ व्मिस्थण, कृङ्जष तथण सहकणयी भन्रणरम 
      -सदस्म 

(ङ) सङ्ञचि, उ्ोग, ऩमाटन, िन तथण िणतणियण भन्रणरम  
          -सदस्म 

(च) सङ्ञचि, बौङ्झतक ऩूिणाधणय तथण सहयी ङ्जिकणस भन्रणरम 
      -सदस्म 

(छ) सङ्ञचि (कणनून), भङ्टख्मभन्री तथण  
भङ्ञन्रऩङ्चयषकोको कणमणारम   -सदस्म 

(ज) सङ्ञचि, सणभणङ्ञजक ङ्जिकणस भन्रणरम  -सदस्म 

(झ) प्रभङ्टख, नेऩणर यणष्ड फैंक प्रदेशस्तयको कणमणारम -सदस्म  
(ञ) अध्मऺ, नेऩणर उ्ोग िणङ्ञणज्म भहणसंघ, कणणारी 

 प्रदेश     -सदस्म   
(ट) अध्मऺ, नेऩणर घयेरङ्ट तथण सणनण उ्ोग भहणसंघ, 

  कणणारी प्रदेश    -सदस्म  
(ठ) अध्मऺ, भङ्जहरण उ्भी भहणसंघ, कणणारी प्रदेश -सदस्म 

(ड) उ्ोग ऺेरकण ङ्जिऻहरूभध्मेफणट कम्तीभण 
  एक जनण भङ्जहरण उ्भीसङ्जहत भन्रणरमफणट  

भनोनीत तीन जनण     -सदस्म 

(ढ) चेम्फय अप कभशाको एकजनण प्रङ्झतङ्झनङ्झध   -सदस्म 

(ण) ङ्झनदेशक, ङ्झनदेशनणरम   -सदस्म-सङ्ञचि  

(२) उऩदपण (१) को खण्ड (क) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको 
बए तणऩङ्झन भन्रणरमभण भन्री य यणज्मभन्री दङ्टिछ ङ्झनमङ्टि बएको 
अिस्थणभण यणज्मभन्री फोडाको सदस्मको रूऩभण यहनेछ। 

(३) फोडारे आिश्मक देखेभण ङ्जिषमसँग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमको ङ्जिऻ, 

प्रदेश सयकणयको कङ्ट नछ ऩदणङ्झधकणयी िण अङ्झधकृत कभाचणयीरणई फोडाको 
फछठकभण बणग ङ्झरन आभन्रण गना सक्नेछ। 
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(४) फोडाको फछठक कम्तीभण छ भङ्जहनणको एक ऩटक य 
आिश्मकतणअनङ्टसणय जङ्टनसङ्टकछ  फखत फस्न सक्नेछ। 

(५) फोडाको सदस्म-सङ्ञचिरे फोडाको अध्मऺसँगको ऩयणभशाभण 
फोडाको फछठकभण ऩेश हङ्टन े कणमासूची ङ्झनधणायण गयी सोको जणनकणयी 
फोडाको फछठक फस्नङ्टबन्दण दङ्टई ङ्छदन अगणिछ सफछ सदस्मरणई उऩरब्ध 
गयणउनङ्टऩनेछ।  

(६) फोडारे गयेकण ङ्झनणामहरू सदस्म-सङ्ञचिरे प्रभणङ्ञणत गयी 
यणख्नङ्टऩनेछ।  

(७) फोडाको सङ्ञचिणरम ङ्झनदेशनणरमभण यहनेछ। 

(८) फोडाको फछठकसम्फन्धी अन्म कणमाङ्जिङ्झध फोडा आपछ रे 
ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

2१. फोडाको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय् (१) मस ऐनभण अन्मर तोङ्जकएकण 
कणभ, कताब्म य अङ्झधकणयकण अङ्झतङ्चयि फोडाको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय 
देहणमफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्- 

(क)प्रदेशको सभग्र औ्ोङ्झगक प्रिधानको सम्फन्धभण ङ्झनमङ्झभत 
सभीऺण गयी त्मसभण आिश्मक सङ्टधणय गना प्रदेश 
सयकणयसभऺ ङ्झसपणङ्चयस गने, 

(ख) औ्ोङ्झगक प्रदूषण ङ्झनमन्रणसम्फन्धी नीङ्झतको 
कणमणान्िमन गना आिश्मक कणमा गने, 

(ग) प्रदेशको औ्ोङ्झगक ङ्जिकणसको ङ्ञस्थङ्झतको सभग्र भूल्मणङ्कन 
तथण सभीऺण गयी आिश्मक कदभ चणल्न प्रदेश 
सयकणयसभऺ सङ्टझणि तथण ङ्झसपणङ्चयस गने, 

(घ) प्रदेशभण दतणा बएकण उ्ोग व्मिसणमीको गङ्टनणसो सङ्टन ङ्टिणई 
गयी सभस्मण सभणधणन गने िण गयणउने तथण सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकणमरणई भणगादशान गने, 
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(ङ) प्रदेशङ्झबरकण औ्ोङ्झगक ऺेरभण स्िदेशी रगणनी अङ्झबिङृ्जद्ध 
गने सन्दबाभण आिश्मकतणअनङ्टसणय अध्ममन, अनङ्टसन्धणन 
तथण सिेऺण गने, गयणउने, 

(च) प्रदेशङ्झबर सणिाजङ्झनक, ङ्झनजी य सहकणयी ऺेरको 
प्रबणिकणयी सभन्िमणत्भक य सणभञ्जस्मऩूणा सहकणमाभण 
प्रङ्झतस्ऩधणात्भक औ्ोङ्झगक िणतणियण ङ्झनभणाण गना 
आिश्मक कणमा गने, गयणउने, 

(छ) औ्ोङ्झगक व्मिसणम ङ्जिकणस य ङ्जिस्तणयकण रणङ्झग प्रदेश 
तथण स्थणनीम तहहरूफीच सभन्िम गनङ्टाऩने ङ्जिषमभण 
आिश्मक भणगादशान ङ्छदन े य सभन्िमको आिश्मक 
व्मिस्थण ङ्झभरणउन,े 

(ज) एकर ङ्झफन्दङ्ट सेिण केन्रभण प्रणप्त हङ्टन े सेिण सङ्टङ्जिधणको 
सम्फन्धभण उ्ोग हेने संघीम भन्रणरमभणपा त संघीम 
फोडासँग सभन्िम गने, 

(झ) प्रदेशभण दतणा बएकण उ्ोगको प्रिधानको सम्फन्धभण 
अन्म आिश्मक कणमा गने िण गयणउन,े 

(ञ) औ्ोङ्झगक तथण रगणनी प्रिधानकण रणङ्झग आिश्मक 
देखेकण अन्म ङ्जिषमभण सङ्टझणि तथण ङ्झसपणङ्चयस गने।  

(२) फोडारे आफ्नो कणभ, कताव्म य अङ्झधकणयभध्मे केही अङ्झधकणय 
प्रदेश सयकणयको कङ्ट नछ ङ्झनकणम िण अङ्झधकृतरणई प्रत्मणमोजन गना 
सक्नेछ।  

(३) फोडारे आपूरे गयेको कणभको िणङ्जषाक प्रङ्झतिेदन आङ्झथाक 
िषा सभणप्त बएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबर भन्रणरमसभऺ ऩेश गनङ्टाऩनेछ। 
भन्रणरमरे मस्तो प्रङ्झतिेदन आफ्नो िेफसणइटभण प्रकणशन गनेछ।  
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(४) प्रचङ्झरत कणनूनभण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
उ्ोग व्मणिसणमभण प्रत्मऺ असय ऩने गयी कङ्ट नछ नीङ्झत तजङ्टाभण गदणा िण 
त्मसभण ऩङ्चयितान गदणा फोडासगँ ऩयणभशा ङ्झरनङ्टऩनेछ।  

२२. ङ्ञजल्रण उ्ोग प्रिधान ङ्जिकणस सङ्झभङ्झत: (१) ङ्ञजल्रणस्तयभण रगणनी 
प्रिधान तथण उ्ोग स्थणऩनणरणई प्रश्रम ङ्छदन देहणमफभोङ्ञजभको ङ्ञजल्रण 
उ्ोग प्रिधान ङ्जिकणस सङ्झभङ्झतको गठन गङ्चयनेछ्- 

(क) ङ्ञजल्रण सभन्िम सङ्झभङ्झत प्रभङ्टख िण उऩप्रभङ्टख -संमोजक 

(ख) ङ्ञजल्रणकण सफछ स्थणनीम तहकण प्रभङ्टख िण उऩप्रभङ्टख  

-सदस्म 

(ग) ङ्ञजल्रण उ्ोग िणङ्ञणज्म संघकण अध्मऺ िण  
उऩणध्मऺ     -सदस्म 

(घ) ङ्ञजल्रण घयेरङ्ट तथण सणनण उ्ोग भहणसंघको  
अध्मऺ िण उऩणध्मऺ       -सदस्म 

(ङ) ङ्ञजल्रण रघङ्ट उ्भी सभूह/संघको अध्मऺ िण 
  उऩणध्मऺ         -सदस्म 

(च) सयकणयी स्िणङ्झभत्िको फैंक तथण ङ्जित्तीम 

 संस्थणको ङ्ञजल्रणङ्ञस्थत शणखणको प्रभङ्टखिण  
उऩप्रभङ्टख           -सदस्म 

(छ) उ्ोगसम्फन्धी ङ्जिषम हेने कणमणारमको प्रभङ्टख  
      -सदस्म-सङ्ञचि 

(२) सभन्िम सङ्झभङ्झतरे सम्फङ्ञन्धत ऺेरकण फढीभण दङ्टई जनण 
ङ्जिऻरणई सङ्झभङ्झतको फछठकभण बणग ङ्झरन आभन्रण गना सक्नेछ।   

(३) सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिणरम ङ्ञजल्रणङ्ञस्थत उ्ोगसम्फन्धी ङ्जिषम हेने 
कणमणारमभण यहनेछ। 

(४) सङ्झभङ्झतको िछठक सञ् चणरनसम्फन्धी कणमाङ्जिङ्झध सङ्झभङ्झत 
आपछ रे ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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२३. सङ्झभङ्झतको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय् मस ऐनभण उङ्ञल्रङ्ञखत अन्म कणभ, 

कताव्म य अङ्झधकणयकण अङ्झतङ्चयि सभन्िम सङ्झभङ्झतको कणभ, कताव्म य 
अङ्झधकणय देहणमफभोङ्ञजभ हङ्टनछे:- 

(क) ङ्ञजल्रणभण औ्ोङ्झगक तथण रगणनी प्रिधान, रगणनीको 
संयऺण, अङ्झबिृङ्जद्ध तथण औ्ोङ्झगकीकयण सम्फन्धी 
नीङ्झतगत ङ्झनणामकण रणङ्झग प्रदेश सयकणयसभऺ ङ्झसपणङ्चयस 
गने, 

(ख) उ्ोग सम्फन्धी कणनूनको कणमणान्िमनभण कङ्ट नछ फणधण, 
अड्कणउ िण ङ्छद्वङ्जिधण उत्ऩङ्ङ बएभण त्मसको सभणधणनको 
रणङ्झग सहजीकयण गने, 

(ग) ङ्ञजल्रणको सभग्र औ्ोङ्झगकयण सम्फन्धी नीङ्झतगत, 

कणनूनी, संस्थणगत य प्रङ्जक्रमणगत संयचनण एिं 
कणमाप्रणणरीको ङ्झनमङ्झभत सभीऺण गयी त्मसभण आिश्मक 
सङ्टधणय गना भन्रणरम सभऺ सङ्टझणि तथण ङ्झसपणङ्चयस गने, 

(घ) ङ्ञजल्रणको औ्ोङ्झगक ङ्जिकणस तथण उ्भशीरतण 
ङ्जिकणसको ङ्ञस्थङ्झतको सभग्र भूल्मणङ्कन तथण सभीऺण गयी 
आिश्मक कदभ चणल्न प्रदेश सयकणयसभऺ सङ्टझणि तथण 
ङ्झसपणङ्चयस गने, 

(ङ) ङ्ञजल्रणङ्ञस्थत ङ्जिङ्झबङ्ङ स्थणनीम तहभण औ्ोङ्झगक ङ्जिकणस 
गना आिश्मक सभन्िम य सहजीकयण गने, 

(च) औ्ोङ्झगक रगणनी अङ्झबिृङ्जद्ध गना तथण प्रोत्सणहन ङ्छदन 
आिश्मकतण अनङ्टसणय अध्ममन, अनङ्टसन्धणन तथण सिेऺण 
गने सम्फन्धभण प्रदेश सयकणयसभऺ ङ्झसपणङ्चयस य सङ्टझणि 
ङ्छदन,े 

(छ) सणिाजङ्झनक, ङ्झनजी य सहकणयी ऺेरको प्रबणिकणयी, 
सभन्िमणत्भक य सणभञ् जस्मतणऩूणा सहकणमाभण 
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प्रङ्झतस्ऩधणात्भक औ्ोङ्झगक िणतणियण ङ्झनभणाण गना 
आिश्मक सहजीकयण गने, 

(ज) ङ्ञजल्रण तथण स्थणनीम स्तयभण औ्ोङ्झगक ग्रणभ तथण 
औ्ोङ्झगक ऺेर ऩङ्जहचणन गयी ङ्झसपणङ्चयस गने, 

(झ) औ्ोङ्झगक ङ्जिकणसको रणङ्झग सहजीकयण, सभीऺण तथण 
सभन्िम सम्फन्धी तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण अन्म कणमाहरू 
गने।  

२४. फोडा िण सङ्झभङ्झतको सदस्मरे ङ्झनणाम प्रङ्जक्रमणभण बणग ङ्झरन नहङ्टने्  (१) फोडा 
िण सङ्झभङ्झतको फछठकभण ङ्झनणामको रणङ्झग ऩेश हङ्टने कङ्ट नछ कणमासूचीको 
सम्िन्धभण फोडा िण सङ्झभङ्झतको कङ्ट नछ सदस्मको ङ्झनजी सयोकणय िण स्िणथा 
यहे त्मस्तो कणमासूचीकण सम्फन्धभण हङ्टने ङ्झनणाम प्रङ्जक्रमणभण ङ्झनजरे बणग 
ङ्झरन ऩणउने छछन। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको अिस्थण आई ऩयेभण सम्फङ्ञन्धत 
सदस्मरे सदस्म-सङ्ञचि भणपा त फोडा िण सङ्झभङ्झतरणई जणनकणयी 
गयणउनङ्टऩनेछ। 

(३) उऩदपण (१) ङ्जिऩयीत हङ्टने गयी ङ्झनणाम बएको देङ्ञखएभण 
त्मस्तो ङ्झनणाम स्ित् फदय हङ्टनेछ। 

२५. गोऩनीमतण कणमभ यणख् नङ्टऩने् (१) फोडा िण सङ्झभङ्झतको कणभको 
ङ्झसरङ्झसरणभण आफ्नो जणनकणयीभण आएको कङ्ट नछ सूचनण अनणङ्झधकृत तियरे 
अन्म कङ्ट नछ व्मङ्ञिरणई उऩरब्ध गयणउन िण कसछको रणब, ङ्जहत िण 
पणइदणको रणङ्झग प्रमोग गना िण गयणउन हङ्टदँछन। 

 (२) उऩदपण (१) ङ्जिऩयीत फोडा िण सङ्झभङ्झतको अध्मऺ, सदस्म, 

सदस्म-सङ्ञचि, फछठकभण आभङ्ञन्रत व्मङ्ञि िण कभाचणयीरे कङ्ट नछ कणभ 
गयेभण ङ्झनजरे ऩदीम आचयण ऩणरनण नगयेको भणङ्झननछे।  
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ऩङ्चयच्छेद-५ 

उ्ोगरणई प्रदणन गङ्चयन ेसहङ्टङ्झरमतसम्फन्धी व्मिस्थण 
 

२६. थऩ सङ्टङ्जिधण तथण सहङ्टङ्झरमत् (१) उ्ोगरणई प्रदणन गङ्चयने छङ्टट, सङ्टङ्जिधण 
तथण सहङ्टङ्झरमत प्रचङ्झरत कणनून य औ्ोङ्झगक व्मिसणम सम्फन्धी प्रचङ्झरत 
संघीम कणनूनफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(२) उऩदपण (१) भण उङ्ञल्रङ्ञखत सङ्टङ्जिधण तथण सहङ्टङ्झरमतकण 
अरणिण प्रदेशफणट उ्ोगहरूरे ऩणउने थऩ सङ्टङ्जिधण तथण सहङ्टङ्झरमत 
देहणमफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्- 

(क) िन ऩछदणिणयभण आधणङ्चयत उ्ोगरणई कफङ्टङ्झरमत िण 
ङ्झरजभण आिश्मक शता तोकी कङ्ट नछ खणस ऺेरको िन 
प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ बोगणङ्झधकणय उऩरब्ध गयणउन 
प्रदेश सयकणयरे नेऩणर सयकणयसभऺ ङ्झसपणङ्चयस गना 
सक्नेछ, 

(ख) उ्ोगरे आफ्नो प्रमोजनको रणङ्झग उत्ऩणदन गयेको 
ङ्जि्ङ्टत ् फढी बई ङ्जिक्री गना चणहेभण ङ्जिक्री गङ्चयन े
ङ्जि्ङ्टत ्को ऩङ्चयभणणभण आऩसी सहभङ्झतफणट कणमभ बएको 
दयभण प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ ङ्झफक्री गना प्रदेश 
सयकणयरे नेऩणर सयकणयसभऺ ङ्झसपणङ्चयस गना सक्नेछ, 

(ग) ङ्झनमणातभूरक उ्ोग, ङ्जिशेष आङ्झथाक ऺेर, औ्ोङ्झगक 
करष्टय, औ्ोङ्झगक ऺेर िण उ्ोग ग्रणभभण स्थणऩनण हङ्टन े
तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण उ्ोगरणई प्रदेश सयकणयरे प्रदेश 
यणजऩरभण सूचनण प्रकणशन गयी थऩ सङ्टङ्जिधण तथण 
सहङ्टङ्झरमत उऩरब्ध गयणउन सक्नेछ, 

(घ) प्रदेश प्रणथङ्झभकतण प्रणप्त उ्ोग िण स्िदेशी कच्चण ऩदणथा, 
श्रभ य सीऩको अङ्झधकतभ उऩमोग िण नेऩणरङ्झबरछ प्रङ्जिङ्झध 
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िण िस्तङ्टको आङ्जि्कणय  गयी स्थणऩनण बएकण 
उ्ोगहरूको रणङ्झग फोडाको ङ्झसपणङ्चयसभण प्रचङ्झरत 
कणनूनको अधीनभण यही प्रदेश सयकणयरे प्रदेश 
यणजऩरभण सूचनण प्रकणशन गयी थऩ सङ्टङ्जिधण तथण 
सहङ्टङ्झरमत ङ्छदन सक्नछे, 

(ङ) सहकणयी, रघङ्ट उ्भ, घयेरङ्ट य सणनण उ्ोगरणई फीउ 
ऩूजँी (ङ्झसड क्यणङ्जऩटर) को रूऩभण प्रदेश सयकणयरे 
भणऩदण्ड िण कणमाङ्जिङ्झध फनणई सोहीफभोङ्ञजभ अनङ्टदणन 
उऩरब्ध गयणउन सक्नेछ, 

(च) सङ्टतॉजन्म य भङ्छदयणजन्म उ्ोगफणहेक दपण १७ को 
उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको उत्ऩणदनभूरक उ्ोग, कृङ्जष 
तथण िन ऩछदणिणयभण आधणङ्चयत उ्ोगरणई प्रदेश 
सयकणयरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभ प्रोत्सणहन, छङ्टट, सङ्टङ्जिधण िण 
सहङ्टङ्झरमत उऩरब्ध गयणउन सक्नेछ, 

(छ) रघङ्ट, घयेरङ्ट तथण सणनण उ्ोगरे आफ्नो उ्ोगको 
ऺभतण अङ्झबिृङ्जद्ध गना आिश्मक ऩने भेङ्झसनयी, मन्र, 

उऩकयणजस्तण निीन प्रङ्जिङ्झध आमणत गदणा रणग्ने बन्सणय 
भहसङ्टरभण छङ्टट ङ्छदन प्रदेश सयकणयरे नेऩणर 
सयकणयसभऺ ङ्झसपणङ्चयस गना सक्नेछ, 

(ज) प्रदेश सयकणयरे प्रदेश यणजऩरभण सूचनण प्रकणशन गयी 
उ्ोगरे जग्गण खयीद गदणा रणग्ने यङ्ञजषे्डसन शङ्टल्क, 

सहङ्टङ्झरमत दयभण ऋण उऩरब्ध गयणउन,े अनङ्टदणन, 

ऩूिणाधणय ङ्झनभणाणरगणमतकण कणमाभण सहमोग उऩरब्ध 
गयणउन सक्नछे। 
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२७. जग्गणसम्फन्धी व्मिस्थण् (१) मस ऐन िण प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ दतणा 
बएकण उ्ोगकण रणङ्झग आिश्मक जग्गण सम्फङ्ञन्धत उ्भीरे प्रचङ्झरत 
कणनूनफभोङ्ञजभ आपैँ रे खङ्चयद गनङ्टाऩनेछ।  

तय तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण उ्ोग सञ् चणरन गने उ्भीरे उ्ोगकण 
रणङ्झग आिश्मक जग्गण खङ्चयद गना नसकेभण सोही व्महोयण खङ्टरणई जग्गण 
खङ्चयद गना िण सयकणयी स्िणङ्झभत्ि बएको जग्गण उऩरब्ध गयणइङ्छदन 
अनङ्टयोध गयेभण उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमरे जग्गण खङ्चयद गना िण जग्गण 
उऩरब्ध गयणइङ्छदने सम्फन्धभण आिश्मक सभन्िम य सहजीकयण 
गनेछ। 

(२) जग्गण उऩरब्ध गयणउन सभन्िम य सहजीकयण गने प्रङ्जक्रमण 
तथण अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

२८. उ्ोगको यणङ्जष्डमकयण िण अङ्झधग्रहण: (१) मस ऐनफभोङ्ञजभ दतणा बएको 
कङ्ट नछ ऩङ्झन उ्ोगको यणङ्जष्डमकयण गङ्चयने छछन।  

(२) कङ्ट नछ ऩङ्झन उ्ोगरणई सणिाजङ्झनक प्रमोजनको रणङ्झग फणहेक 
प्रत्मऺ िण अप्रत्मऺ रूऩभण अङ्झधग्रहण गङ्चयने छछन। सणिाजङ्झनक 
प्रमोजनको रणङ्झग अङ्झधग्रहण गनङ्टा ऩदणा प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभको उङ्ञचत 
प्रङ्जक्रमण ऩूयण गनङ्टाऩनेछ।  

२९. रुग्ण उ्ोगसम्फन्धी व्मिस्थण: (१) रुग्ण उ्ोगको ऩङ्जहचणन य 
िगॉकयणसम्फन्धी व्मिस्थण प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ऩङ्जहचणन य िगॉकयण बएकण 
उ्ोगरणइा प्रचङ्झरत कणनून य तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण सङ्टङ्जिधण प्रदेश 
सयकणयरे उऩरब्ध गयणउन सक्नेछ। 

३०. औ्ोङ्झगक सङ्टयऺणसम्फन्धी व्मिस्थण् मस ऐन िण प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ 
स्थणऩनण बएकण तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण उ्ोगकण रणङ्झग आिश्मकतण अनङ्टसणय 
प्रदेश सयकणयरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभ औ्ोङ्झगक सङ्टयऺण उऩरब्ध गयणउनेछ। 
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३१. प्रोत्सणहन, छङ्टट, सङ्टङ्जिधण िण सहङ्टङ्झरमतको दङ्टरूऩमोग गना नहङ्टने्  (१) मस 
ऐनफभोङ्ञजभ िण प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ उ्ोगरे प्रणप्त गने प्रोत्सणहन, 

छङ्टट, सङ्टङ्जिधण िण सहङ्टङ्झरमत जङ्टन प्रमोजनकण रणङ्झग ङ्छदइएको हो सोही 
प्रमोजनकण रणङ्झग भणर प्रमोग गनङ्टाऩनेछ।  

(२) कङ्ट नछ उ्ोगरे मो ऐन िण मस ऐनअन्तगात फनेको ङ्झनमभ 
ङ्जिऩयीत हङ्टने कङ्ट नछ कणमा गयेभण त्मस्तो उ्ोगरणई मस ऩङ्चयच्छेद 
फभोङ्ञजभको प्रोत्सणहन, छङ्टट, सङ्टङ्जिधण िण सहङ्टङ्झरमत प्रदणन गङ्चयने छछन। 

  
 

ऩङ्चयच्छेद-६ 

सजणम य ऩङ्टनयणिेदनसम्फन्धी व्मिस्थण 
 

३२. सजणम् (१) कसछरे दपण ३ फभोङ्ञजभ उ्ोग दतणा नगयणई उ्ोग 
सञ् चणरन गयेको ऩणइएभण उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमको ङ्झसपणङ्चयसभण 
भन्रणरमरे त्मस्तो उ्ोगरणई तत्कणर फन्द गना रगणई 
देहणमफभोङ्ञजभको जङ्चयिणनण गना सक्नेछ्- 

(क) रघङ्ट उ्भको हकभण ऩणँच हजणय रुऩछमणँ, 
(ख) घयेरङ्ट य सणनण उ्ोगको हकभण ऩच्चीस हजणय रुऩछमणँ, 
(ग) भझौरण उ्ोगको हकभण ऩचणस हजणय रुऩछमणँ, 
(घ) ठूरण उ्ोगको हकभण एक रणख रुऩछमणँ। 

(२) कङ्ट नछ उ्ोगरे आफ्नो उद्दशे्म ङ्जिऩयीत कणमा गयेभण उ्ोग 
दतणा गने ङ्झनकणमको ङ्झसपणङ्चयसभण भन्रणरमरे त्मस्तो उ्ोगरणई 
देहणमफभोङ्ञजभको जङ्चयिणनण गना सक्नेछ्- 

(क) रघङ्ट उ्भको हकभण दङ्टई हजणय रुऩछमणँसम्भ जङ्चयिणनण 
गने, 

(ख) घयेरङ्ट य सणनण उ्ोगको हकभण ऩचणस हजणय 
रुऩछमणँसम्भ जङ्चयिणनण गने, 
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(ग) भझौरण उ्ोगको हकभण एक रणख रुऩछमणँसम्भ 
जङ्चयिणनण गने, 

(घ) ठूरण उ्ोगको हकभण ऩणँच रणख रुऩछमणँसम्भ जङ्चयिणनण 
गने।  

(३) कङ्ट नछ उ्ोगरे दपण ८ फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको अिङ्झधङ्झबर 
उ्ोग सञ् चणरन िण आफ्नो व्मणिसणङ्जमक उत्ऩणदन िण कणयोफणय प्रणयम्ब 
गयेको जणनकणयी नङ्छदएभण उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमको ङ्झसपणङ्चयसभण 
भन्रणरमरे देहणमफभोङ्ञजभको जङ्चयिणनण गनेछ्- 

(क) रघङ्ट उ्भको हकभण प्रत्मेक छ भङ्जहनणको रणङ्झग दङ्टई 
हजणय रुऩछमणँ 

(ख) घयेरङ्ट य सणनण उ्ोगको हकभण प्रत्मेक छ भङ्जहनणको 
रणङ्झग दश हजणय रुऩछमणँ, 

(ग) भझौरण य ठूरण उ्ोगको हकभण प्रत्मेक छ भङ्जहनणको 
रणङ्झग ऩच्चीस हजणय रुऩछमणँ। 

(४) कङ्ट नछ उ्ोगरे दपण १० फभोङ्ञजभ स्िीकृङ्झत नङ्झरई उ्ोगको 
स्थणनणन्तयण गयेभण िण दपण ११ फभोङ्ञजभ स्िीकृङ्झत नङ्झरई ऩूजँी िृङ्जद्ध, 

ऺभतण िङृ्जद्ध, उद्देश्म थऩ िण ऩङ्चयितान गयेभण उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमको 
ङ्झसपणङ्चयसभण भन्रणरमरे देहणमको कङ्ट नछ जङ्चयिणनण गनेछ्- 

(क) रघङ्ट उ्भको हकभण ऩणँच हजणय रुऩछमणँ, 
(ख) घयेरङ्ट य सणनण उ्ोगको हकभण ऩच्चीस हजणयदेङ्ञख 

ऩचणस हजणय रुऩछमणँसम्भ, 

(ग) भझौरण य ठूरण उ्ोगको हकभण एक रणखदेङ्ञख तीन 
रणख रुऩछमणँसम्भ। 

(५) कङ्ट नछ उ्ोगरे दपण १२ फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ङ्जिियण 
तोङ्जकएको अिङ्झधङ्झबर उऩरब्ध नगयणएभण उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमरे 
त्मस्तो उ्ोगरणई देहणमफभोङ्ञजभको जङ्चयिणनण गना सक्नछे्- 
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(क) रघङ्ट उ्भरणई एक हजणय रुऩछमणँ, 
(ख) घयेरङ्ट य सणनण उ्ोगरणई ऩणँच हजणय रुऩछमणँ, 
(ग) भझौरण उ्ोगरणई दश हजणय रुऩछमणँ, 
(घ) ठूरण उ्ोगरणई ऩच्चीस हजणय रुऩछमणँ। 

(६) कङ्ट नछ उ्ोगरे दपण ३१ ङ्जिऩयीत हङ्टने गयी कङ्ट नछ कणमा गयेभण 
उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमको ङ्झसपणङ्चयसभण भन्रणरमरे त्मस्तो उ्ोगरणई 
उऩरब्ध गयणएको प्रोत्सणहन, छङ्टट, सङ्टङ्जिधण िण सहङ्टङ्झरमत जङ्टनसङ्टकछ  फखत 
योक्कण गना, त्मस्तो प्रोत्सणहन, छङ्टट, सङ्टङ्जिधण िण सहङ्टङ्झरमत फयणफयको यकभ 
असङ्टर गना िण सो फयणफयको यकभ जङ्चयिणनण गना सक्नेछ।  

(७) कङ्ट नछ उ्ोगरे दपण ४१ फभोङ्ञजभ व्मणिसणङ्जमक सणभणङ्ञजक 
ङ्ञजम्भेिणयी फहन नगयेभण उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमको ङ्झसपणङ्चयसभण 
भन्रणरमरे त्मस्तो उ्ोगको िणङ्जषाक खङ्टद भङ्टनणपणको एक दशभरि 
ऩणँच प्रङ्झतशतरे हङ्टन आउन े यकभ जङ्चयिणनण गना सक्नेछ। त्मस्तो 
ङ्ञजम्भेिणयी एक आङ्झथाक िषाबन्दण फढी अिङ्झधभण फहन नगने उ्ोगरणई 
प्रङ्झतिषा िणङ्जषाक खङ्टद भङ्टनणपणको शून्म दशभरि ऩणँच प्रङ्झतशतकण दयरे 
थऩ जङ्चयिणनण गनेछ।  

(८) कङ्ट नछ उ्ोगरे मो ऐन िण मस ऐनअन्तगात िनेको 
ङ्झनमभणिरीफभोङ्ञजभ ऩणरनण गनङ्टाऩने शता िण उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमको 
ङ्झसपणङ्चयसभण भन्रणरमरे सभम-सभमभण ङ्छदएको ङ्झनदेशन ऩणरनण नगयेभण 
त्मस्तो उ्ोगरणई उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमरे देहणमफभोङ्ञजभ जङ्चयिणनण 
गना सक्नेछ्- 

(क) रघङ्ट उ्भको हकभण ऩणँच हजणय रुऩछमणँसम्भ, 

(ख) घयेरङ्ट तथण सणनण उ्ोगको हकभण ऩचणस हजणय देङ्ञख 
एक रणख ऩचणस हजणय रुऩछमणँसम्भ, 

(ग) भझौरण उ्ोगको हकभण एक रणख ऩचणस हजणयदेङ्ञख 
तीन रणख रुऩछमणँसम्भ, 
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(घ) ठूरण उ्ोगको हकभण दङ्टई रणख ऩचणस हजणयदेङ्ञख तीन 
रणख रुऩछमणँसम्भ।  

(९) मस दपणभण रेङ्ञखएदेङ्ञख फणहेक मो ऐन िण मस ऐनअन्तगात 
फनेको ङ्झनमभ ङ्जिऩयीत अन्म कङ्ट नछ कणभ गने उ्ोगरणई उ्ोग दतणा गने 
ङ्झनकणमको ङ्झसपणङ्चयसभण भन्रणरमरे देहणमफभोङ्ञजभको जङ्चयिणनण गना 
सक्नेछ्- 

(क) रघङ्ट उ्भ बए ऩन्र हजणय रुऩछमणँसम्भ, 

(ख) घयेरङ्ट तथण सणनण उ्ोग बए ऩन्र हजणयदेङ्ञख तीस 
हजणय रुऩछमणँसम्भ, 

(ग) भझौरण उ्ोगको हकभण तीस हजणयदेङ्ञख ऩचणस हजणय 
रुऩछमणँसम्भ, 

(घ) ठूरण उ्ोग बए ऩचणस हजणयदेङ्ञख एक रणख 
रुऩछमणँसम्भ।  

३३. सयकणयी फणकँीसयह असूर गङ्चयने्  मस ऐनफभोङ्ञजभ रणगेको जङ्चयिणनण 
यकभ प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ सयकणयी फणँकीसयह असूरउऩय गङ्चयनेछ।  

३४. सपणइ ऩेश गने भौकण ङ्छदइने्  मस ऩङ्चयच्छेदफभोङ्ञजभ कङ्ट नछ उ्ोगरणई 
सजणम गदणा सपणइ ऩेश गने भनणङ्झसफ भणङ्जपकको भौकण ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

३५. ऩङ्टनयणिेदनसम्फन्धी व्मिस्थण् मस ऩङ्चयच्छेदफभोङ्ञजभ बएको सजणमको 
आदेशउऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझेभण सजणमको जणनकणयी ऩणएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंङ्झतस 
ङ्छदनङ्झबर सम्फङ्ञन्धत उच्च अदणरतभण ऩङ्टनयणिेदन रणग्नेछ।  

 

ऩङ्चयच्छेद-७ 

ङ्जिङ्जिध 

 

३६. ङ्जिशषे आङ्झथाक ऺेरसम्फन्धी व्मिस्थण् औ्ोङ्झगक ङ्जक्रमणकरणऩरणई सघन 
रूऩभण सञ् चणरन गनाकण रणङ्झग आङ्झथाक ऺेर, अन्तयदेशीम आङ्झथाक ऺेर, 

ङ्झनमणात प्रिधान ऺरे, ङ्झनमणात प्रशोधन ऺेर, ङ्जिशषे आङ्झथाक ऺेर, ङ्जिशेष 
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व्मणऩणङ्चयक ऺरे, ऩमाटकीम िण अन्म कङ्ट नछ ऺेरसम्फन्धी व्मिस्थण प्रचङ्झरत 
कणनूनफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

३७. प्रदेश औ्ोङ्झगक तथण रगणनी प्रिधान कोष: (१) प्रदेश सयकणयरे 
प्रदेशको औ्ोङ्झगक रगणनी प्रिधान तथण संयऺणकण रणङ्झग एक 
औ्ोङ्झगक तथण रगणनी प्रिधान कोष स्थणऩनण गना सक्नछे।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कोषभण देहणम फभोङ्ञजभकण यकभ 
यहनेछन:्- 

(क) नेऩणर सयकणय, प्रदेश सयकणय िण स्थणनीम तहफणट प्रणप्त 
यकभ, 

(ख) स्िदेशी व्मङ्ञि िण संस्थणफणट प्रणप्त यकभ, 

(ग) ङ्जिदेशी सयकणय, अन्तयणाङ्जष्डम संघसंस्थणफणट प्रणप्त यकभ, 

 (३) उऩदपण (२) को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभको यकभ ङ्झरनङ्टअङ्ञघ 
नेऩणर सयकणयको स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ। 

 (४) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कोषको यकभ देहणमको कणमाभण 
खचा गना सङ्जकनछे:- 

(क) रघङ्ट उ्भ, घयेरङ्ट उ्ोग तथण सणनण उ्ोग ङ्जिकणस, 

(ख) प्रङ्जिङ्झध ङ्जिकणस, 

(ग) औ्ोङ्झगक प्रिधान, 

(घ) भङ्जहरण उ्भशीरतण ङ्जिकणस, 

(ङ) रघङ्ट उ्भ, घयेरङ्ट तथण सणनण उ्ोगहरुरणई ङ्जित्तीम 
संस्थणफणट ङ्झरन ेऋणको ब्मणजभण अनङ्टदणन, 

(च) रुग्ण उ्ोगको ऩङ्टनरुत्थणन, ऩङ्टनङ्झनाभणाण तथण व्मिस्थणऩन। 

 (५) कोषको यकभ उऩदपण (४) फभोङ्ञजभको कणमाभण खचा 
गदणा कोषको स्िीकृत िणङ्जषाक कणमाक्रभको अधीनभण यही रगणनी तथण 
खचा गनङ्टाऩनेछ। 
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 (६) कोषको सञ्चणरन तथण व्मिस्थणऩनसम्फन्धी अन्म व्मिस्थण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

३८. औ्ोङ्झगक जनशङ्ञि् (१) उ्ोगरणई आिश्मक ऩने जनशङ्ञि नेऩणरी 
नणगङ्चयकफणट ऩूङ्झता गनङ्टाऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन यणङ्जष्डम 
स्तयको ऩङ्झरकणभण ङ्जिऻणऩन प्रकणशन गदणा ऩङ्झन उ्ोगको रणङ्झग चणङ्जहन े
कङ्ट नछ खणस सीऩ िण दऺतण बएको जनशङ्ञि नेऩणरी नणगङ्चयकभध्मेफणट 
उऩरब्ध हङ्टन नसकेभण िण उच्च व्मिस्थणऩन तहको ऩदभण उऩदपण 
(३) फभोङ्ञजभ ङ्झनदेशनणरमको ङ्झसपणङ्चयसभण श्रभसम्फन्धी प्रचङ्झरत 
कणनूनफभोङ्ञजभ श्रभ स्िीकृङ्झत ङ्झरई फढीभण ऩणँच िषासम्भको रणङ्झग 
त्मस्तो उ्ोगरे ङ्जिदेशी नणगङ्चयक ङ्झनमङ्टि गना सक्नेछ।  

(३) उऩदपण (२) को प्रमोजनको रणङ्झग उ्ोग दतणा गने 
ङ्झनकणमरे ङ्झसपणङ्चयस गदणा त्मस्तो उ्ोगरे भणग गयेफभोङ्ञजभको सीऩ िण 
दऺतण बएको जनशङ्ञि नेऩणरी नणगङ्चयकफणट ऩूङ्झता गना प्रमणस गयेको, 
त्मस्तो सीऩ िण दऺतण बएको जनशङ्ञि उ्ोगरणई आिश्मक बएको य 
त्मस्तो जनशङ्ञि नेऩणरभण उऩरब्ध हङ्टन नसकेको मङ्जकन गयी श्रभ 
ङ्जिबणगभण श्रभ स्िीकृङ्झतको रणङ्झग ङ्झसपणङ्चयस गनङ्टाऩनेछ।  

(४) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टि गङ्चयएको ङ्जिदेशी नणगङ्चयक 
ङ्जिङ्ञशष्ट प्रकणयको प्रणङ्जिङ्झधक बई त्मस्तो जनशङ्ञि नेऩणरङ्झबर उऩरब्ध 
हङ्टन नसक्न े बएभण उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ स्िीकृङ्झत ङ्झरई त्मस्तो 
जनशङ्ञिरणई थऩ दङ्टई िषासम्भको रणङ्झग ऩङ्टन् ङ्झनमङ्टि गना सङ्जकनछे।  

(५) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ कङ्ट नछ उ्ोगभण ङ्जिदेशी नणगङ्चयक 
ङ्झनमङ्टि बएभण ङ्झनजरे प्रणप्त गयेको ऩणङ्चयश्रङ्झभकको सत्तयी प्रङ्झतशत यकभ 
ऩङ्चयित्मा ङ्जिदेशी भङ्टरणभण नेऩणर फणङ्जहय रछजणन ऩणउनेछ।  

(६) उ्ोगभण कणमायत श्रङ्झभकरे उ्ोगको सञ् चणरन तथण 
त्मसको उत्ऩणदनभण फणधण अियोध ऩङ्टग्ने गयी कङ्ट नछ प्रकणयकण गङ्झतङ्जिङ्झध 



215 
 

गना ऩणउन े छछनन।् उ्ोगभण कणमायत श्रङ्झभकरे आफ्नण भणगहरू 
प्रचङ्झरत श्रभसम्फन्धी कणनूनरे ङ्झनधणायण गयेको प्रङ्जक्रमण ऩूयण गयी 
शणङ्ञन्तऩूणा ढङ्गरे व्मिस्थणऩनसभऺ यणखी आऩसी सभझदणयीभण सभणधणन 
गनङ्टाऩनेछ।  

(७) उ्ोगभण कणभ गने श्रङ्झभक य उ्ोगिीच उत्ऩङ्ङ व्मङ्ञिगत 
िण सणभूङ्जहक ङ्जििणदको सभणधणन श्रभसम्फन्धी प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।  

(८) श्रङ्झभकको कणयणफणट उ्ोग सञ् चणरन तथण त्मसको 
उत्ऩणदनभण फणधण िण अियोध ऩङ्टग्ने गयी कङ्ट नछ प्रकणयकण गङ्झतङ्जिङ्झध बई 
उ्ोग फन्द बएभण त्मसयी उ्ोग फन्द गने िण कणभ नगने श्रङ्झभक 
तथण कभाचणयीरणई त्मसयी कणभ नगयेको अिङ्झधबयको ऩणङ्चयश्रङ्झभक 
उऩरब्ध गयणउन सम्फङ्ञन्धत उ्ोग िण प्रङ्झतष्ठणन फणध्म हङ्टने छछन। 

३९. कयणय गयी उत्ऩणदन गना सक्ने्  (१) प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ दतणा बई 
सञ् चणरनभण यहेको कङ्ट नछ उ्ोगरे त्मस्तो उ्ोगको उत्ऩणदनको भङ्टख्म 
उत्ऩणदनफणहेक आफ्नो उत्ऩणदनको कङ्ट नछ बणग िण उ्ोगरणई आिश्मक 
ऩने सहणमक िस्तङ्ट िण सेिण अन्म उ्ोगसँग कयणय िण उऩकयणय गयी 
उत्ऩणदन गना सक्नेछ।  

(२) कङ्ट नछ ङ्झनमणातभूरक उ्ोगको रणङ्झग तोङ्जकएफभोङ्ञजभको 
भणऩदण्ड ऩूयण गयी उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ कयणय िण उऩकयणयकण 
आधणयभण ङ्झनङ्ञश् चत ऩङ्चयभणणभण िस्तङ्ट िण सेिणको उत्ऩणदन गङ्चयङ्छदएभण 
त्मस्तो उ्ोगरणई ऩङ्झन तोङ्जकएफभोङ्ञजभको प्रोत्सणहन, छङ्टट, सङ्टङ्जिधण य 
सहङ्टङ्झरमत उऩरब्ध गयणउन सङ्जकनछे।  

(३) कयणय िण उऩकयणय गयी उत्ऩणदन गना सङ्जकन े सम्फन्धी 
अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  
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४०. दोहोयो सङ्टङ्जिधण प्रदणन नगङ्चयने्  (१) मस ऐन िण प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ 
प्रदेश सयकणयरे कङ्ट नछ उ्ोगरणई सेिण, सङ्टङ्जिधण िण सहङ्टङ्झरमत प्रदणन गदणा 
दोहोयो ऩने गयी कङ्ट नछ सेिण, सङ्टङ्जिधण िण सहङ्टङ्झरमत प्रदणन गने छछन।  

(२) प्रदेश सयकणयरे मस ऐनफभोङ्ञजभ कङ्ट नछ उ्ोगरणई प्रदणन 
गयेको सेिण, सङ्टङ्जिधण िण सहङ्टङ्झरमतको जणनकणयी ङ्झनदेशनणरमरणई 
ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

४१. व्मणिसणङ्जमक सणभणङ्ञजक ङ्ञजम्भेिणयीसम्फन्धी व्मिस्थण् (१) िणङ्जषाक ऩन्र 
कयोड रुऩछमणँबन्दण फढी कणयोफणय हङ्टने भझौरण, ठूरण तथण घयेरङ्ट उ्ोगरे 
व्मणिसणङ्जमक सणभणङ्ञजक ङ्ञजम्भेिणयी िहन गने प्रमोजनको रणङ्झग प्रत्मेक 
आङ्झथाक िषाभण िणङ्जषाक खङ्टद भङ्टनणपणको कम्तीभण एक प्रङ्झतशत यकभ 
छङ्टट्यणउनङ्टऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ छङ्टट् मणइएको यकभ िणङ्जषाक मोजनण 
तथण कणमाक्रभ फनणई तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण ऺेरभण खचा गनङ्टाऩनेछ।  

(३) उ्ोगरे उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ प्रत्मेक आङ्झथाक िषाभण 
सम्ऩङ्ङ गयेको कणमाक्रभ य त्मस्तो कणमाक्रभभण खचा गयेको यकभको 
ङ्जिियण आङ्झथाक िषा व्मतीत बएको छ भङ्जहनणङ्झबर सम्फङ्ञन्धत उ्ोग 
दतणा गने ङ्झनकणमसभऺ ऩेश गनङ्टाऩनेछ।  

(४) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ व्मणिसणङ्जमक सणभणङ्ञजक 
ङ्ञजम्भेिणयीकण रणङ्झग छङ्टट् मणइएको यकभ आमकय प्रमोजनणथा खचा कटै ी 
गना ऩणइनेछ।  

४२. उ्ोग ग्रणभ, औ्ोङ्झगक क्रष्टय, औ्ोङ्झगक ऺरे, ङ्जिशषे आङ्झथाक ऺेर िण 
औ्ोङ्झगक कङ्चयडोय घोषणण गना सक्ने्  (१) प्रदेश सयकणयरे प्रदेश 
यणजऩरभण सूचनण प्रकणशन गयी औ्ोङ्झगक ङ्जिकणसको रणङ्झग ऩमणाप्त 
सम्बणिनण य अिसय उऩरब्ध यहेको प्रदेशको कङ्ट नछ बणग िण स्थणनरणई 
भणऩदण्ड फनणई उ्ोग ग्रणभ, औ्ोङ्झगक क्रष्टय, औ्ोङ्झगक ऺेर, ङ्जिशषे 
आङ्झथाक ऺेर िण औ्ोङ्झगक कङ्चयडोय घोषणण गना सक्नेछ।  
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(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ घोषणण गङ्चयएकण उ्ोग ग्रणभ, 

औ्ोङ्झगक क्रष्टय, औ्ोङ्झगक ऺेर, ङ्जिशेष आङ्झथाक ऺेर िण औ्ोङ्झगक 
कङ्चयडोय मो ऐन तथण प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ अन्म उ्ोगरे ऩणउन े
सेिण, सङ्टङ्जिधण तथण सहङ्टङ्झरमत उऩरब्ध गयणइनछे।  

४३. बिन फनणउन िण फस्ती फसणउन नहङ्टने्  (१) मो ऐन प्रणयम्ब बएऩङ्झछ 
स्थणऩनण हङ्टने उ्ोग ग्रणभ, औ्ोङ्झगक कल्ष्टय य ङ्जिशेष आङ्झथाक ऺेरको 
प्रदेश सयकणयरे प्रदेश यणजऩरभण सूचनण प्रकणशन गयी तोकेको ऺेर य 
दूयीङ्झबर कङ्ट नछ ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको आिणसीम बिन िण अन्म बिन फनणउन 
िण फस्ती फसणउन हङ्टदँछन।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ऺेर य दूयीङ्झबर यहेको 
कसछको ङ्झनजी जग्गणभण आिणसीम बिन िण अन्म बिन िण िस्ती 
फसणउन नङ्छदएको कणयणफणट हणङ्झन नोक्सणनी ऩङ्टग्न जणन े बएभण प्रदेश 
सयकणयरे तोङ्जकएको म्मणदङ्झबर तोङ्जकएफभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमण ऩूयण गयी 
सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिरणई भनणङ्झसफ ऺङ्झतऩूङ्झता ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

४४. ङ्जि्ङ्टतीम भणध्मभको प्रमोग गना सक्ने्  उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमरे मस 
ऐनफभोङ्ञजभ उ्ोग प्रशणसनसम्फन्धी तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण कणभ 
कणयफणहीरणई सयर य सहज फनणउन ङ्जि्ङ्टतीम कणयोफणयसम्फन्धी 
प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ ङ्जि्ङ्टतीम भणध्मभफणट सम्ऩणदन गना सङ्जकने गयी 
आिश्मक व्मिस्थण गना सक्नेछ। 

४५. स्िचणङ्झरत स्िीकृङ्झत प्रङ्जक्रमणसम्फन्धी व्मिस्थण गना सक्ने्  (१) प्रदेश 
सयकणयरे उ्ोग प्रशणसनसम्फन्धी प्रङ्जक्रमणरणई सयर, सहज य 
अनङ्टभणनमोग्म फनणउन मस ऐन तथण प्रचङ्झरत अन्म कणनूनफभोङ्ञजभ 
उ्ोग दतणादेङ्ञख खणयेजीसम्भकण प्रङ्जक्रमणसम्फन्धी सेिणहरू, उ्ोगको 
ङ्जकङ्झसभ, उ्ोगको प्रकृङ्झत िण रगणनीको सीभण रगणमतकण ङ्जिषमहरू 
तोकी स्िचणङ्झरत भणगाफणट कणमणान्िमन गना सक्नेछ।  
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(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ स्िचणङ्झरत स्िीकृङ्झत प्रङ्जक्रमणसम्फन्धी 
व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनछे।  

४६. अङ्ञख्तमणयनणभण ङ्छदन सङ्जकने्  (१) मस ऐनफभोङ्ञजभ कङ्ट नछ उ्ोग िण 
उ्ोगभण स्िणङ्झभत्ि बएको व्मङ्ञिरे आपूरे गनङ्टाऩने केही िण सफछ कणभ 
गनाको ङ्झनङ्झभत्त कङ्ट नछ व्मङ्ञिरणई अङ्ञख्तमणयनणभण ङ्छदन सक्नछे।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको अङ्ञख्तमणयनणभण फभोङ्ञजभ 
कणभ गना त्मस्तो अङ्ञख्तमणयनणभणको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ नोटयी ऩङ्ञब्रकद्वणयण 
प्रभणङ्ञणत गयणई उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमभण उऩरब्ध गयणउनङ्टऩनेछ। 
उ्ोग दतणा गने ङ्झनकणमरे आिश्मक ठणनभेण त्मस्तो अङ्ञख्तमणयनणभणको 
सक्कर हेना सक्नेछ।  

४७. म्मणद थऩ िण ऩङ्टन् दतणासम्फन्धी व्मिस्थण् (१) मो ऐन प्रणयम्ब हङ्टँदणकण 
फखत प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ उ्ोग दतणा बई उ्ोगको सञ् चणरन िण 
व्मणिसणङ्जमक उत्ऩणदन िण कणयोफणय प्रणयम्ब गने म्मणद सभणप्त बई 
उ्ोग सञ् चणरन, व्मणिसणङ्जमक उत्ऩणदन िण कणयोफणय प्रणयम्ब गना 
नसकेकण उ्ोगहरू िण मसअङ्ञघ म्मणद थऩ बई थङ्जऩएको म्मणदङ्झबर 
सभेत उ्ोगको सञ् चणरन िण व्मणिसणङ्जमक उत्ऩणदन िण कणयोफणय गना 
नसकी म्मणद गङ्टजणयेकण उ्ोगरे ङ्झनिेदन ङ्छदन ऩणउने गयी एक ऩटककण 
रणङ्झग मो ऐन प्रणयम्ब बएको तीन भङ्जहनणङ्झबर म्मणद थऩकण रणङ्झग उ्ोग 
दतणा गने ङ्झनकणमसभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नछे।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रणप्त ङ्झनिेदन जणँचफङ्टझ गदणा उ्ोग 
दतणा गने ङ्झनकणमरे म्मणद थऩ गनङ्टाऩने भनणङ्झसफ कणयण देखेभण मस 
ऐनफभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमण ऩूयण गयी देहणमफभोङ्ञजभको ङ्जिरम्फ शङ्टल्क ङ्झरई 
म्मणद थऩ गना सक्नछे् 

(क) रघङ्ट उ्भको हकभण प्रङ्झतिषा ऩच्चीस सम रुऩछमणँकण 
दयरे, 
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(ख) घयेरङ्ट तथण सणनण उ्ोगको हकभण प्रङ्झतिषा सणत हजणय 
ऩणँच सम रुऩछमणँकण दयरे, 

(ग) भझौरण उ्ोगको हकभण प्रङ्झतिषा ऩच्चीस हजणय 
रुऩछमणँकण दयरे, 

(घ) ठूरण उ्ोगको हकभण प्रङ्झतिषा ऩचहत्तय हजणय रुऩछमणँकण 
दयरे।  

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ कङ्ट नछ उ्ोगको म्मणद थऩसम्फन्धी 
ङ्झनणामको जणनकणयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनिेदकरणई ङ्झनणाम बएको सणत कणमा 
ङ्छदनङ्झबर ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

४८. एकर ङ्झफन्दङ्ट सेिण केन्रको स्थणऩनण: (१) मस ऐन तथण प्रचङ्झरत अन्म 
कणनूनफभोङ्ञजभ उ्ोग िण रगणनीकतणारणई प्रणप्त हङ्टन े छङ्टट, सङ्टङ्जिधण िण 
सहङ्टङ्झरमत य उ्ोगको रणङ्झग आिश्मक ऩने अन्म सेिण सभमभछ सयर य 
सहज रूऩभण एकछ  थरोफणट उऩरब्ध गयणउने सम्फन्धभण प्रदेश 
सयकणयरे प्रदेश यणजऩरभण सूचनण प्रकणशन गयी एकर ङ्झफन्दङ्ट सेिण 
केन्रको स्थणऩनण गयी सञ् चणरनभण ल्मणउन सक्नेछ। 

(२) एकर ङ्झफन्दङ्ट सेिण केन्रको स्थणऩनण तथण सञ् चणरनसम्फन्धी 
अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

४९. स्थणनीम तहरे उ्ोग प्रशणसनसम्फन्धी कणमा गना सक्ने्  (१) मस 
ऐनफभोङ्ञजभ स्थणनीम तहरे तीन रणख रुऩैँमणसम्भको ङ्ञस्थय ऩूजँी बएकण 
रघङ्ट उ्भ तथण घयेरङ्ट उ्ोग दतणा, प्रशणसन तथण ङ्झनमभनसम्फन्धी कणमा 
गना सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ दतणा तथण निीकयण बएकण 
उ्ोगहरूको ङ्जिियण अ्णिङ्झधक गयी स्थणनीम तहरे ङ्झनदेशनणरमरणई 
ऩठणउनङ्टऩनेछ। 

(३) स्थणनीम तहरे गने उ्ोग प्रशणसनसम्फन्धी अन्म व्मिस्थण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।   
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५०. अङ्झधकणय प्रत्मणमोजन् (१) मो ऐन िण मस ऐनअन्तगात फनेको 
ङ्झनमभणिरीफभोङ्ञजभ फोडारणई प्रणप्त अङ्झधकणयभध्मे केही अङ्झधकणय फोडारे 
आिश्मकतणअनङ्टसणय भन्रणरमको सङ्ञचि, ङ्झनदेशनणरमको ङ्झनदेशक िण 
प्रदेश सयकणयको अङ्झधकृतस्तयको कभाचणयीरणई प्रत्मणमोजन गना 
सक्नेछ।  

(२) मो ऐन िण मस ऐनअन्तगात िनकेो ङ्झनमभणिरीफभोङ्ञजभ 
ङ्झनदेशनणरमरणई प्रणप्त अङ्झधकणयभध्मे केही अङ्झधकणय आिश्मकतणअनङ्टसणय 
प्रदेश सयकणयको अङ्झधकृतस्तयको कभाचणयीरणई प्रत्मणमोजन गना 
सङ्जकनछे।  

५१. फणधण अड्कणउ पङ्ट कणउन ेअङ्झधकणय् मस ऐनको कणमणान्िमन गदणा कङ्ट नछ 
फणधण अड्कणउ ऩयेभण प्रदेश सयकणयरे प्रदेश यणजऩरभण सूचनण प्रकणशन 
गयी त्मस्तो फणधण अड्कणउ पङ्ट कणउन सक्नछे।  

५२. अनङ्टसूचीभण हेयपेय िण थऩघट गना सक्ने्  प्रदेश सयकणयरे प्रदेश 
यणजऩरभण सूचनण प्रकणशन गयी अनङ्टसूचीभण आिश्मकतणअनङ्टसणय हेयपेय, 
थऩघट िण ऩङ्चयभणजान गना सक्नेछ।  

५३. मसछ ऐनफभोङ्ञजभ हङ्टने्  मस ऐनभण रेङ्ञखएको कङ्ट यणभण मसछ ऐनफभोङ्ञजभ य 
अन्मभण प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

५४. ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्न:े (१) मस ऐनफभोङ्ञजभ ङ्झनणाम गनङ्टाऩने िण कणमा 
सम्ऩङ्ङ गना तोङ्जकएको अिङ्झधङ्झबर कणमा सम्ऩङ्ङ नबएभण भकणा ऩने ऩऺरे 
भन्रणरमसभऺ उजङ्टयी ङ्छदन सक्नेछ।  

 (२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन ऩना आएभण भन्रणरमरे 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ आिश्मक जणँचिङ्टझ गयी उऩमङ्टि ङ्झनणाम गनेछ।  

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको ङ्झनणामभण ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने ऩऺरे 
ङ्झनणाम बएको ऩछतीस ङ्छदनङ्झबर सम्फङ्ञन्धत उच्च अदणरत सभऺ 
ऩङ्टनयणिेदन ङ्छदन सक्नेछ।    
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५५. ङ्झनमभ फनणउन ेअङ्झधकणय् मस ऐनरणई कणमणान्िमन गना प्रदेश सयकणयरे 
आिश्मक ङ्झनमभ फनणउन सक्नेछ।  

५६. ङ्झनदेङ्ञशकण, कणमाङ्जिङ्झध िण भणऩदण्ड फनणई रणगू गना सक्ने्  भन्रणरमरे मो 
ऐन य मस ऐनअन्तगात फनेको ङ्झनमभणिरीको अधीनभण यही उ्ोग 
प्रशणसनसम्फन्धी कणभ कणयफणहीरणई सयर य सहज फनणउन 
आिश्मकतण अनङ्टसणय ङ्झनदेङ्ञशकण िण कणमाङ्जिङ्झध िण भणऩदण्ड फनणई रणगू 
गना सक्नेछ।  

५७. फचणउ् मो ऐन रणगू हङ्टन ङ्टअङ्ञघ प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ बए गयेकण कणभ 
कणयफणही मसछ ऐनफभोङ्ञजभ बए गयेको भणङ्झनने छ। 
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अनङ्टसूची-१ 
(दपण १७ को उऩदपण (१) को खण्ड (ख) सँग सम्फङ्ञन्धत) 

घयेरङ्ट उ्ोग 

1. हणत िण खङ्टटै णरे चरणउन ेय अधास्िचणङ्झरत तणन (ह्यणण्ड रङ्टभ, ऩेडर रङ्टभ, 

सेभी अटोभेङ्जटक रङ्टभ), कऩडण फेने (र् मणङ्जऩङ्ग), ऩयम्ऩयणगत प्रङ्जिङ्झधफणट 
गङ्चयने यङ्गणइ, छऩणइ, ङ्झसरणइ (तमणयी ऩोशणक फणहेक) य फङ्टनणइ,  

2. ऊन य येशभभण आधणङ्चयत हणते फङ्टनणइकण यणडी, ऩणखी, गरैँचण, ऩङ्ञस्भनण, 
ऩोशणक, हणते कणगज य सोभण आधणङ्चयत िस्तङ्ट, 

3. ऩयम्ऩयणगत करणभण आधणङ्चयत िस्तङ्ट, 
4. ऩयम्ऩयणगत भूङ्झताकरण, 
5. तणभण, ङ्जऩत्तर, ढरौट, कणँस य जभानङ्झसल्बय जस्तण धणत ङ्टफणट हस्तङ्झनङ्झभात 

बणँडणितान तथण हस्तकरणकण सणभणन, 

6. परणभफणट फनकेण हस्तङ्झनङ्झभात बणँडण ितान तथण घयणमसी प्रमोगकण चक्कङ्ट, 
च ङ्टरेसी, खङ्टकङ्ट यी, हँङ्झसमण, कङ्ट टो, कोदणरोजस्तण ऩयम्ऩयणगत औजणयहरू 

7. सङ्टन िण चणँदीफणट हस्तङ्झनङ्झभात गयगहनण, िस्तङ्ट, बणँडण ितानहरू (फहङ्टभूल्म, 

अधा फहङ्टभूल्म तथण सणधणयण ऩत्थय जडणन बएकण सभेत) 
8. स्िदेशभण उऩरब्ध ङ्जकभती, अधा ङ्जकभती तथण सणधणयण ऩत्थय कटणई 

उ्ोग, ग्रणभीण टय् मणङ्झनङ्ग/ छणरणफणट हस्त ङ्झनङ्झभात िस्तङ्टहरू, 

9. जङ्टट, सिणई घणँस, चोमण, फणङ्झफमो, सङ्टती धणगो, अल्रो आङ्छद प्रणकृङ्झतक येशणभण 
आधणङ्चयत उ्ोग, 

10. ऩत्थयकरण (ढङ्टङ्गण कङ्टँ देय फनणइएकण सणभणनहरू) 
11. ऩौबण, थणङ्कण ङ्ञचर य अन्म ऩयम्ऩयणगत ङ्ञचरकरण, 
12. भङ्टकङ्ट ण्डो (भणस्क) तथण ऩयम्ऩयणगत संस्कृङ्झत दशणाउने ऩ ङ्टतरी य खेरौनण 
13. ऩयम्ऩयणगत संस्कृङ्झत, फणजणगणजण य करण दशणाउने ङ्जिङ्झबङ्ङ प्रकणयकण 

हस्तकरणकण िस्तङ्ट, 
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14. कणठ, हणड तथण ङ्झसङ्ग, भणटो, चटै णन य खङ्झनजकण करणत्भक िस्तङ्टहरू, 

सेयणङ्झभक्स तथण भणटणकण बणँडणकङ्टँ डण,  
15. हणतरे छणप्ने इँटण उ्ोग।  
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अनङ्टसूची-२ 
(दपण १७ को उऩदपण (२) को खण्ड (क) सँग सम्फङ्ञन्धत) 

ऊजणाभूरक उ्ोग 

1. जरस्रोत, िणमङ्ट, सौमाशङ्ञि, कोइरण, प्रणकृङ्झतक तेर य इन्धन िण ग्मणँस, 

िणमोभणस िण अन्म स्रोतहरूफणट ऊजणा उत्ऩणदन गने उ्ोग, त्मस्तो ऊजणा 
उत्ऩणदन गना प्रमोग गङ्चयने भेङ्झसन उऩकयण ङ्झनभणाण गने उ्ोग, 

2. प्रदेशङ्झबरको ङ्जि्ङ्टत प्रसणयण रणइन, 

3. ङ्जि्ङ्टत ङ्जितयण प्रणणरी, 
4. फणमो ग्मणँसभण आधणङ्चयत ऊजणा, 
5. ङ्ञचनी उ्ोगको सह-उत्ऩणदनको रूऩभण उत्ऩणदन हङ्टन ेङ्जि्ङ्टतीम ऊजणा, 
6. ऊजणाको सम्बणव्मतण अध्ममन गने।  
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अनङ्टसूची-३ 
(दपण १७ को उऩदपण (२) को खण्ड (ग) सँग सम्फङ्ञन्धत 

कृङ्जष तथण िन ऩछदणिणयभण आधणङ्चयत उ्ोग 

1. परपूर खेती िण परपूर प्रशोधन, 

2. खण्िस्तङ्टको उत्ऩणदन य प्रशोधन तथण बण्डणयण, 

3. ऩशङ्टऩणरन, ऩंऺीऩणरन (अङ्जष्डचसभेत), ऩशङ्टऩंऺी प्रजनन, चल्रण कणड्न े
व्मिसणम य भणसङ्ट उत्ऩणदन तथण प्रशोधन, 

4. दङ्टध उत्ऩणदन तथण दङ्टग्ध ऩदणथा प्रशोधन (दूधजन्म ऩङ्चयकणय उत्ऩणदन 
सभेत), 

5. भत्स्मऩणरन, भणछणब ङ्टयण उत्ऩणदन, प्रशोधन एिं प्मणकेङ्ञजङ, 

6. कृङ्जष उऩज प्रभङ्टख कच्चण ऩदणथा हङ्टने ऩशङ्टऩंऺीको दणनण उत्ऩणदन उ्ोग, 

7. येशभ खेती तथण येशभ प्रशोधन, 

8. ङ्ञचमण फगणन, ङ्ञचमण प्रशोधन, 

9. कपी खेती, कपी प्रशोधन, 

10. जडीफङ्टटी खेती, जडीफङ्टटी प्रशोधन, 

11. तयकणयी फीउ ङ्झफजन उत्ऩणदन, 

12. तयकणयी खेती, तयकणयी प्रशोधन, 

13. हङ्चयत गहृ (ङ्झग्रन हणउस) स्थणऩनण य सञ् चणरन,  

14. भौयीऩणरन (भौयी प्रजनन, भह उत्ऩणदन य प्रशोधन), 
15. ऩङ््ट ऩ खेती, ऩङ््ट ऩ प्रशोधन (भणरण फनणउन,े सजणिट गने, गङ्टच्छण फनणउने य 

फीउ ङ्झफजन उत्ऩणदनसभेत), 
16. नसायी व्मिसणम, िनस्ऩङ्झत उ्णन स्थणऩनण, संयऺण तथण व्मिस्थणऩन, 

िनस्ऩङ्झत प्रजनन व्मिसणम (ङ्जटस्सङ्ट कल्चयसभेत), 
17. यफय खेती, यफयको प्रणयङ्ञम्बक प्रशोधन य सञ् चणरन, 

18. शीत बण्डणय, कृङ्जष फजणय सञ् चणरन तथण व्मिस्थणऩन, 
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19. सणभङ्टदणङ्जमक, ङ्झनजी िन तथण कृङ्जष िनको स्थणऩनण य व्मिस्थणऩन, अन्म 
गछय कणष्ठजन्म िन ऩछदणिणय, 

20. नगदेफणरीको व्मणिसणङ्जमक खेती तथण प्रशोधन (जस्तछ् ऊखङ्ट, ङ्जटभङ्टय, 
अल्रो, सनऩणट, ङ्ञचउयी, सजीिन, स्िीट सयघभ, स्टेङ्झबमण येिौङ्झडएन, सङ्टतॉ, 
जङ्टट, अरैँची, अदङ्टिण, केशय, तेरहन, भसरण फणरी, दरहन आङ्छद तथण 
ङ्झतनको फीउ उत्ऩणदन), 

21. फेत, फणसँ खेती, फेत फणँस तथण अन्म प्रणकृङ्झतक येशणजन्म उत्ऩणदनहरू, 

22. फीउङ्झफजन प्रशोधन, 

23. स्ङ्झभर, पङ्झनाचयरगणमतकण कणष्ठ उ्ोग, 

24. ऩणकेङ्जटङ, ङ्झसजङ्झनङ्ग, ङ्जरटभेन्ट प्रणन्ट, प्रणइउड, कम्ऩोङ्ञजट, फोडा जस्तण 
कणष्ठजन्म उ्ोग, 

25. कणगज, येङ्ञजनरगणमतकण अन्म गछयकणष्ठजन्म िन ऩछदणिणयभण आधणङ्चयत 
उ्ोग, 

26. च्मणउ, नमणँ प्रङ्जिङ्झधद्वणयण ङ्झफरुिण उत्ऩणदन गने (ङ्जटस्मूकल्चय),  
27. कऩणस खेती, कऩणस य कऩणसको ङ्झफउ उत्ऩणदन तथण प्रशोधन गने। 
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अनङ्टसूची-४ 
(दपण १७ को उऩदपण (२) को खण्ड (ङ) सँग सम्फङ्ञन्धत 

ऩूिणाधणय उ्ोग 

 

1. सडक, ऩङ्टर, सङ्टरुङ्ग, 
2. योऩिे, येरिे, रणभ, रङ्झरफस, भोनोयेर य स्रणईङ्झडङ्गकणय, 
3. हिणई धणिन भणगा÷ङ्जिभणनस्थर, 
4. औ्ोङ्झगक संयचनण एिं ऩूिणाधणय कम्प्रेक्स, 
5. सबण सम्भेरन केन्र, 
6. खणनेऩणनी आऩूङ्झता तथण ङ्जितयण, 
7. ङ्झसँचणइ ऩूिणाधणय, 
8. खेरकूद गहृ, यङ्गशणरण, 
9. सिणयी ऩणङ्जका ङ्ग स्थर, ऩणङ्जका ङ्ग गहृ,  
10. ङ्झनमणात प्रशोधन ऺेर,  
11. ङ्जिशेष आङ्झथाक ऺरे, 
12. कणगो कम्प्रेक्स, 
13. प्रदूङ्जषत ऩणनी प्रशोधन उ्ोग (िेष्ट िणटय ङ्जरटभेन्ट प्रणन्ट), 
14. टेङ्झरपोन टणिय, अङ्ञप्टकर पणइफय नेटिका , ब–ूउऩग्रह, ब–ूउऩग्रह प्रसणयण 

केन्र, 
15. घय तथण आिणस बिन, 
16. ङ्जपल्भ ङ्झसङ्जट ङ्झनभणाण, ङ्जपल्भ स्टङ्टङ्झडमो ङ्झनभणाण,  
17. व्मणऩणङ्चयक कम्प्रेक्स, 

18. ङ्झनजी िेमय हणउस, 
19. इन्धन तथण ग्मणस आऩूङ्झताको ऩणइऩ रणइन जडणनको ऩूिणाधणयको ङ्झनभणाण, 

व्मिस्थण तथण सञ् चणरन, 
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20. ऊजणा घय तथण ऊजणा प्रशणयण रणइनको ऩूिणाधणय ङ्झनभणाण व्मिस्थण तथण 
सञ् चणरन। 
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अनङ्टसूची-५ 

(दपण १७ को उऩदपण (२) को खण्ड (च) सँग सम्फङ्ञन्धत 

ऩमाटन उ्ोग 

1. ऩमाटक आिणस, भोटेर, होटेर, ङ्चयसोटा, फणय तथण येष्टङ्ट ँयण, ऩणटॊ प्मणरेस, 
2. रणबर एजेन्सी, टङ्टय अऩयेटय, ङ्जहङ्झरङ्ग सेन्टय, क्यणङ्झसनो, भसणज, स्ऩण, 
3. सणहङ्झसक ऩमाटन, रेङ्जकङ्ग, ङ्ञस्कइङ्ग, प्मणयणग्रणइङ्झडङ्ग, िणटय र् मणङ्ञफ्टङ्ग, हट 

एमय व्मणरङ्टङ्झनङ्ग, क्यणनोइङ, प्मणयणसेङ्झरङ्ग, घोडचढी, हणत्तीचढी, फन्जी 
जङ्ञम्ऩङ्ग, ङ्जहभणर आयोहण, ङ्ञजऩफ्रणमय, अल्रणरणइट, स्कणइिणइङ्जकङ्ग, 
स्कणइड्रणइङ्झबङ्ग य मस्तछ प्रकणयकण अन्म सणहङ्झसक खेर, 

4. केिरकणयको ङ्झनभणाण गयी सञ् चणरन गने उ्ोग, 
5. ग्रणभीण ऩमाटन, होभस्टे, ऩमणाियणीम ऩमाटन, कृङ्जष ऩमाटन, 
6. गल्प, कोसा, ऩोरो, ऩोनी रेङ्जकङ्ग, ऩदमणरण, सणइङ्ञक्रङ्ग, 
7. सणँस्कृङ्झतक, धणङ्झभाक, सबण सम्भेरन, खेरकूद ऩमाटन, 
8. भनोयञ्जन ऩणका , िणटय ऩणका , 
9. िन्मजन्तङ्ट आयऺ, 
10. सङ्खग्रहणरम।  
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अनङ्टसूची-६ 

(दपण १७ को उऩदपण (२) को खण्ड (छ) सँग सम्फङ्ञन्धत 

सूचनण प्रङ्जिङ्झध, सञ् चणय प्रङ्जिङ्झध तथण सूचनण प्रसणयण प्रङ्जिङ्झधभण आधणङ्चयत उ्ोग 

खण्ड (क) 
सूचनण प्रङ्जिङ्झध उ्ोग् 

1. टेक्नोरोजी ऩणका , 
2. आई. टी ऩणका , 
3. फणमोटेक ऩणका , 
4. सफ्टिेमय ङ्जिकणस, 

5. कम्प्मङ्टटय तथण सोसँग सम्फङ्ञन्धत सेिणहरू, 

6. त्मणङ्क प्रशोधन, 

7. सणइफय क्यणपे, 

8. ङ्झडङ्ञजटर म्मणङ्जऩङ्ग, 

9. ङ्झफङ्ञजनेस प्रोसेस आउटसोङ्झसाङ्ग (ङ्जि.ङ्जऩ.ओ.), नरेज प्रोसेस 
आउटसोङ्झसाङ्ग (के.ङ्जऩ.ओ.) 

10. डणटण सेन्टय, डणटण भणइङ्झनङ्ग, क्रणउड कम्प्मङ्टङ्जटङ्ग, 

11. ङ्झडङ्ञजटर ङ्झसग्नचेय सङ्जटापणइङ्ग एजेन्सी  
12. िेफ ऩोटार, िेफ ङ्झडजणइन सेिण, िेफ होङ्ञस्टङ्ग, अनरणइन िगॉकृत 

ङ्जिऻणऩन सेिण। 

खण्ड (ख) 
सञ् चणय प्रङ्जिङ्झधभण आधणङ्चयत उ्ोग् 

1. इन्टयनेट सङ्झफास प्रोबणइडसा (आई.एस.ऩी.), 
2. टेङ्झरपोन, भोफणइर पोन, भोफणइर स्मणटरणइट पोन अऩयेटय 

सेिण, 
3. टेङ्झरऩोटा सेिण, 
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4. ब–ूउऩग्रह (स्मणटरणइट) स्थणऩनण एिं सञ् चणरन, ब–ूउऩग्रह प्रसणयण 

केन्र स्थणऩनण, ङ्झबस्मणट सेिण, 
5. ब्रोडव्मणण्ड ऩूिणाधणय, टेङ्झरकभ टणिय, अङ्ञप्टकर नेटिका , स्मणटरणइट 

नेटिका , 
6. सणभणङ्ञजक सञ् जणर, अनरणइन म्मणसेज, ङ्झबङ्झडमो कर, 

कन्पयेन्स। 

खण्ड (ग) 
प्रसणयण प्रङ्जिङ्झधभण आधणङ्चयत उ्ोग् 

1. एप.एभ. येङ्झडमो, ङ्झडङ्ञजटर येङ्झडमो सेिण, 
2. ङ्झडङ्ञजटर ब–ूसतही टेङ्झरङ्झबजन, स्मणटरणइट टेङ्झरङ्झबजन, केफङ्टर 

टेङ्झरङ्झबजन, 

3. आइ.ङ्जऩ. टेङ्झरङ्झबजन, अनरणइन सेिण, 
4. ङ्झडङ्ञजटर केफङ्टर टेङ्झरङ्झबजन, नेटिका , डणइयेक्ट टङ्ट होभ 

(ङ्झड.ङ्जट.एच.) स्मणटरणइट सेिण, एभ.एभ.ङ्झड.एस नेटिका , ङ्झडङ्ञजटर 
टेङ्झरङ्झबजन (ङ्झड.ङ्झड.ङ्जटबी) नेटिका , 

5. येकङ्झडाङ्ग स्टङ्टङ्झडमो, प्रसणयण स्टङ्टङ्झडमो, 
6. छणऩण सञ् चणय (ङ्जप्रन्ट ङ्झभङ्झडमण) उ्ोग, श्रव्म दृश्म (अङ्झडमो 

ङ्झबजङ्टअर) सणभग्री उत्ऩणदन उ्ोग, ङ्जिऻणऩन ङ्झनभणाण उ्ोग, 

7. चरङ्ञचर िण िृत्तङ्ञचर उत्ऩणदन, 
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अनङ्टसूची-७ 

(दपण १७ को उऩदपण (२) को खण्ड (ज) सँग सम्फङ्ञन्धत 

सेिणभूरक उ्ोग 

1. मणङ्ञन्रक कणमाशणरण (िका शऩ), 
2. छणऩणखणनण तथण छऩणइसम्फन्धी सेिण, 
3. ऩेशणगत अनङ्टसन्धणन तथण ङ्जिकणस, व्मिस्थणऩन, इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग तथण 

ङ्झडजणइन, कणनूनी, रेखण, रेखणऩयीऺण, ङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठणन, शछङ्ञऺक तथण 
प्रणङ्जिङ्झधक ऩयणभशा सेिणहरू, 

4. ङ्ञजङ्झनङ्ग तथण फेङ्झरङ्ग व्मिसणम, 

5. प्रदशानी सेिण, 
6. सणँस्कृङ्झतक तथण भनोयञ्जनणत्भक व्मिसणम, 

7. ङ्झनभणाण व्मिसणम, 

8. सणिाजङ्झनक मणतणमणत व्मिसणम, 

9. पोटोग्रणपी, 
10. अस्ऩतणर, 

11. नङ्झसाङ होभ, ङ्ञक्रङ्झनक, ऩोङ्झरङ्ञक्रङ्झनक, ऩङ्टनस्थणाऩनण गहृ सञ् चणरन, 

ङ्जपङ्ञजमोथेयणऩी ङ्ञक्रङ्झनक, आमङ्टिेद तथण अन्म िछकङ्ञल्ऩक अस्ऩतणर, 

12. शणयीङ्चयक व्मणमणभ, मोग ध्मणन तथण अभ्मणस केन्र सञ् चणरन, 

13. ङ्ञशऺण एिं प्रङ्ञशऺण संस्थण, 
14. ऩङ्टस्तकणरम, अङ्झबरेखणरम तथण सङ्खग्रहणरम सेिण, 
15. प्रमोगशणरण, 
16. हिणई मणतणमणत सेिण, 
17. खेरकूद सेिण, स्िीङ्झभङ्ग ऩूर, 

18. ङ्झनभणाण बछसकेकण शीत बण्डणय सञ् चणरन, 

19. हणउस िणमङ्चयङ्ग इरेक्रीकर ङ्जपङ्जटङ्ग य भभात, 

20. पोहोयभछरण सङ्करन तथण सयसपणइ, पोहोयभछरण ऩङ्टन् प्रशोधन, 
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21. घयजग्गण खङ्चयद गयी बङू्झभ ङ्जिकणस गयी ङ्झफक्री गने व्मिसणम, 

22. ङ्झनभणाणसम्फन्धी बणयी उऩकयण (हेबी इक्िीऩभेन्ट) बणडण, भभात तथण 
सञ् चणरन, 

23. ऩशङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सण सेिण, 
24. ब्मणरी ङ्चयचणङ्ञजाङ्ग, 

25. स्िणस््म ऩयीऺण (एक्स ये, ङ्झसटी स्क्यणन, एभ.आय.आई, अल्रणसणउन्ड 
जस्तण सेिणहरू) तथण स्िणस््म ऩयीऺण प्रमोगशणरण, 

26. ङ्झनभणाण बइसकेकण ऩूिणाधणयहरूको सञ् चणरन गने (जस्तछ् सबण सम्भेरन 
बिन, खणनेऩणनी आऩूङ्झता, इन्धन तथण इन्धनजन्म ग्मणँस आऩूङ्झतासम्फन्धी 
ऩणइऩ रणइन, गोदणभघय तथण बण्डणयण, ङ्जिभणनस्थर, फसऩणका  यङ्गशणरण, 
स्ऩोट्र्स कम्प्रेक्स, योऩिे, सडक, ङ्झसँचणई, ङ्जि्ङ्टत प्रसणयण, ङ्जि्ङ्टत गहृ, येरिे 
सेिण, कणगो कम्प्रेक्स इनल्मणण्ड ङ्ञक्रमयेन्स ङ्झडऩो (आई.ङ्झस.ङ्झड.) जस्तण 
सेिण सञ् चणरन गने) व्मिसणमहरू, 

27. खण्णङ्ङ कङ्ट टणनी, ङ्जऩसणनी, ऩेरणनी य प्मणङ्जकङ्ग गने कणमा, 
28. कऩडण तथण धणगो यङ्गणइ, सणइङ्ञजङ्ग य कऩडण छऩणइ (कऩडण फङ्टङे्ङ 

उ्ोगरे आफ्नो प्रमोजनको रणङ्झग गयेकोभण फणहेक), 
29. ढङ्टिणनी तथण कणगो व्मिसणम िण सेिण, 
30. बन्सणय एजेन्ट सेिण, 
31. प्मणकेङ्ञजङ्ग, ङ्चयङ्जपङ्झरङ्ग सेिण (एर.ऩी.ङ्ञज. ग्मणसँ ङ्चयङ्जपङ्झरङ्ग य सिणयी ग्मणसँ 

ङ्चयङ्जपङ्झरङ्ग गने स्टेशन सभेत), 
32. कङ्ट ङ्चयमय सेिण, 
33. ड्रणइङ्ञक्रङ्झनङ्ग व्मिसणम, 

34. ब्मङ्टटी ऩणराय, 
35. आन्तङ्चयक सजणिट (इन्डेङ्जटमय डेकोयेशन), 
36. सङ्टयऺण सेिण प्रदणन गने व्मिसणम, 

37. प्रकणशन सेिण, 
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38. ङ्जिऻणऩन सेिण, 
39. ङ्जिऻणऩन सणभग्री तमणय गने सेिण, 
40. आभ सञ् चणय सेिण, 
41. टेङ्झरङ्झबजनफणट प्रशणयण गना फनणइएकण कणमाक्रभ य डकङ्ट भेन्री 

टेङ्झरङ्जपल्भ उत्ऩणदन तथण प्रसणयण, 

42. भणटो ऩयीऺण (स्िणइर टेङ्जष्टङ्ग) सेिण, 
43. ऩणनी प्रशोधन, ढङ्टिणनी तथण ङ्जितयण सेिण, 
44.  स्िणस््म (हेल्थ) क्रि, 

45. प्रणणीशणस्त्रसम्फन्धी (जङ्टरोङ्ञजकर), बशूणस्त्रसम्फन्धी (ङ्ञजमोरोङ्ञजकर), 
जीिप्रङ्जिङ्झध (फणमोटेक) सम्फन्धी फगैंचण (ऩणका ) सञ् चणरन, 

46. व्मिसणम संिधान सेिण (ङ्झफङ्ञजनेस इन्क्यङ्टिेसन सङ्झबास) 
47. व्मणऩणङ्चयक ऩङ्चयसय (रेङ्झडङ्ग ङ्झफङ्ञजनेस कम्प्रेक्स) सञ् चणरन, 

48. िछदेङ्ञशक योजगणय सेिण, 
49. ङ्झसनेभण हर (भङ्ञल्टप्रेक्ससभेत), 
50. ङ्झथएटय (भङ्ञल्टप्रेक्ससभेत), 
51. ङ्झसरणइ फङ्टनणई (फङ्टङ्जटकसभेत), 
52. ङ्जि्ङ्टत सिेऺण, 

53. खङ्झनज अध्ममन अनङ्टसन्धणन, 

54. अनङ्टसन्धणन तथण ङ्जिकणस सेिण, 
55. सयसपणइ सेिण, 
56. थोक तथण खङ्टरण व्मिसणम सेिण, 
57. ङ्जि्ङ्टतीम व्मणऩणय (इ-कभशा), ङ्जि्ङ्टतीम भणध्मभ (अनरणइन िण सफ्टिेमय 

िण एप्स िण मस्तछ अन्म प्रकणयको भणध्मभ) को प्रमोग गयी 
सिासणधणयणरणई सेिण उऩरब्ध गयणउने उ्ोग व्मिसणम, 

58. भेङ्ञशनयी उऩकयण बणडणभण उऩरब्ध गयणउन े(ङ्झरङ्ञजङ्ग) सेिण, 
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59. प्रशोधन िण प्रङ्जक्रमण नगण्म रूऩभण हङ्टने कट टङ्ट रेन्थ ङ्झसट, पोटो ङ्जपल्भ 
ङ्ञस्रङ्जटङ्ग, पोटो, ऩेऩय ङ्ञस्रङ्जटङ्ग, ङ्जटस्मङ्ट ऩेऩय ङ्ञस्रङ्जटङ्ग, फर ङ्जिमङ्चयङ्ग 
एसेम्फरी तथण िल्क रूऩभण तमणयी सणभणन आमणत गयी ङ्चयप्मणङ्जकङ्ग गने 
जस्तण सेिण व्मिसणमहरू, 

60. कऩडण तथण मणना डणइङ्ग, मणना सणइङ्ञजङ य कऩडणभण ङ्जप्रङ्ञन्टङ्ग गने 
व्मिसणम (कऩडण फङ्टङे्ङ उ्ोगरे आफ्नैँ प्रमोजनको रणङ्झग गयेकोभण 
फणहेक), 

61. व्मणिसणङ्जमक रूऩभण गङ्चयने ऩशङ्ट ङ्ञचङ्जकत्शण सेिण, 
62. सङ्झबास अऩणटाभेन्ट,  

63. पङ्ट ड कोटा, क्यणटङ्चयङ्ग, घङ्टम्ती खण् स्टर, 

64. उऩकयण भभात तथण जडणन, येडी ङ्झभक्स कंङ्जक्रट, ङ्झनमणात गहृ, प्रङ्जिङ्झध तथण 
आङ्जि्कणय केन्र, सङ्टङ्जिधणमङ्टि कणमणारमस्थर प्रदणन गने सेिण। 
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अनङ्टसूची-८ 

(दपण १९ सँग सम्फङ्ञन्धत 

प्रदेश प्रणथङ्झभकतण प्रणप्त उ्ोग 

1. रघङ्ट उ्भ, घयेरङ्ट उ्ोग, होटर, येष्टङ्ट येण्ट तथण फणय, 
2. ऊजणाभूरक उ्ोग, 

3. कृङ्जष तथण िन ऩछदणिणयभण आधणङ्चयत उ्ोग, 

4. ऩूिणाधणय उ्ोग, 

5. ङ्झनमणातभूरक उ्ोग, 

6. ऩूिणाधणयसङ्जहतको सणहङ्झसक ऩमाटन, ग्रणभीण ऩमाटन, ऩमणाियणीम ऩमाटन, 

गल्प कोसा, ऩोरो, ऩोनी रेङ्जकङ्ग, ऩदमणरण ऩमाटन, र् मणङ्ञफ्टङ्ग, सबण सम्भेरन 
ऩमाटन, खेरकूद ऩमाटन, धणङ्झभाक ऩमाटन, सणँस्कृङ्झतक ऩमाटन, भनोयञ्जन 
ऩणका  ङ्झनभणाण तथण सञ् चणरन,  

7. खणनी तथण खङ्झनजन्म उ्ोग, ऩेरोङ्झरमभ तथण प्रणकृङ्झतक ग्मणँस तथण 
इन्धन अन्िेषण तथण उत्ऩणदन,  

8. स्िदेशी च ङ्टनढङ्टङ्गण प्रमोग गयी ङ्ञक्रंकय तथण ङ्झसभेन्ट उत्ऩणदन गने उ्ोग, 
स्रेट तथण भणिार उत्ऩणदन गने उ्ोग, िनस्ऩङ्झत येशणभण आधणङ्चयत तथण 
कणगज, ङ्ञचनी, यणसणङ्जमनक भर (ङ्झभश्रण फणहेक), प्रणङ्गणङ्चयक भर, जङ्टत्तण 
चप्ऩर, धणगो उत्ऩणदनसम्फन्धी, ऩशङ्टऩणरन, भणछण ऩणरन, कङ्ट खङ्टयण ऩणरन य 
भौयी ऩणरनसम्फन्धी, ऩङ््ट ऩ खेती (प्रोङ्चयकल्चय), धङ्टरो दूध, औषधी 
उत्ऩणदन, पोहोयभछरण तथण खेय गएको िस्तङ्टको प्रशोधन, इन्धन िचत 
गना] उऩकयण उत्ऩणदन गने उ्ोग, प्रदूषण कभ गने उऩकयण उत्ऩणदन 
गने उ्ोग य अऩणङ्गहरूरे प्रमोग गने सणधन तथण उऩकयण उत्ऩणदन 
गने उ्ोग, कृङ्जष मन्र उऩकयण तथण औ्ोङ्झगक भेङ्झसनयी फनणउन े
उ्ोग, ङ्जि्ङ्टत ्फणट चल्ने सिणयी सणधनहरू उत्ऩणदन गने उ्ोग, आखँणको 
कृङ्झरभ रेन्स उत्ऩणदन गने उ्ोग, 
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9. दङ्टगाभ तथण कभ ङ्जिकङ्झसत ऺेरभण स्थणऩनण हङ्टने अस्ऩतणर, नङ्झसाङ होभ, 

ऩशङ्ट अस्ऩतणर एिं ङ्ञचङ्जकत्सणरम, स्िणस््म ऩयीऺण सेिण, स्िणस््म 
प्रमोगशणरण, जछङ्जिक अनङ्टसन्धणनशणरण य ङ्ञशऺण एिं प्रङ्ञशऺण संस्थणहरू, 

10. सूचनण प्रङ्जिङ्झध उ्ोग, 

11. ङ्झनजी ऺरेफणट ङ्झनभणाण य सञ् चणरन हङ्टने औ्ोङ्झगक ऺेर, ङ्जिशेष आङ्झथाक 
ऺेर य उ्ोग ग्रणभभण स्थणऩनण बएकण उ्ोग, 

12. प्रदेश सयकणयरे आिश्मक भणऩदण्ड फनणई उच्च भूल्म य न्मून तौर आमतन 
(हणई प्रणइस रो िेट बोल्मङ्टभ) बएको ऩङ्जहचणन गयी प्रदेश यणजऩरभण सूचनण 
प्रकणशन गयी तोङ्जकङ्छदएकण िस्तङ्ट उत्ऩणदन गने उ्ोग। 
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कणणारी प्रदेश स्िणस््म सेिण ऐन, २०७8 

प्रभणणीकयण य प्रकणशन ङ्झभङ्झत्  
२०७८/१२/०६ 

संम्ित ्२०७८ सणरको ऐन नं. 0४ 

 

प्रदेशभण स्िणस््म सेिण प्रिणह सम्फन्धभण व्मिस्थण गना फनकेो ऐन 
प्रस्तणिनण: कणणारी प्रदेशकण जनतणको स्िणस््मसम्फन्धी हकरणई सङ्टङ्झनङ्ञित गना 
य स्िणस््म सेिणरणई सिासङ्टरब, गङ्टणस्तयीम एिं प्रबणिकणयी रूऩभण सफछको ऩहङ्टचँ 
स्थणङ्जऩत गना िणञ्छनीम बएकणरे, 

प्रदेश सबणरे मो ऐन फनणई रणगू गयेको छ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-१ 

प्रणयङ्ञम्बक 

 

१. संङ्ञऺप्त नणभ य प्रणयम्ब: (१) मस ऐनको नणभ "कणणारी प्रदेश स्िणस््म 
सेिण ऐन, २०७8" यहेको छ। 

(२) मो ऐन प्रदेशबय रणगू हङ्टनेछ। 

(३) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रणयम्ब हङ्टनेछ। 

२. ऩङ्चयबणषण: ङ्जिषम िण प्रसङ्गरे अको अथा नरणगेभण मस ऐनभण,- 
(क) "आकङ्ञस्भक स्िणस््म सेिण" बन् नणरे आकङ्ञस्भक घटनण 

िण आऩतकणङ्झरन अिस्थण ऩयी जीिन जोङ्ञखभमङ्टि 
अिस्थणभण यहेकण व्मङ्ञिहरूको जीिनरणई जोङ्ञखभभङ्टि 
गना तथण जीिन गङ्टम्न िण अङ्गबङ्ग हङ्टनफणट फचणउन 
आिश्मकतण अनङ्टसणय तत्कणर ङ्छदनङ्टऩने प्रणयङ्ञम्बक स्िणस््म 

सेिण सम्झनङ्ट ऩछा। 
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(ख) "आधणयबतू स्िणस््म सेिण" बन् नणरे आभ नणगङ्चयकको 
स्िणस््म आिश्मकतण ऩूङ्झताकण रणङ्झग यणज्मफणट सङ्टरब 
रूऩभण ङ्झन्शङ्टल्क उऩरब्ध हङ्टने प्रिधानणत्भक, 

प्रङ्झतकणयणत्भक, ङ्झनदणनणत्भक, उऩचणयणत्भक य 
ऩङ्टनस्थणाऩनणत्भक सेिण सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ग) "गछय सयकणयी स्िणस््म संस्थण" बन् नणरे प्रचङ्झरत 
कणनूनफभोङ्ञजभ ङ्ञस्िकृङ्झत ङ्झरई स्थणऩनण बएको भङ्टनणपण 
ङ्जितयण नगने कम्ऩनी िण सहकणयी िण सणभङ्टदणङ्जमक 
संस्थण िण अन्म गछयसयकणयी संस्थणफणट सञ् चणङ्झरत 
स्िणस््म संस्थणरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(घ)  "जोङ्ञखभमङ्टि ऺेर" बन् नणरे कणमास्थर िण कणमा 
प्रकृङ्झतकण कणयण भणनि स्िणस््मभण नकणयणत्भक प्रबणि 
ऩणने कङ्ट नछ ऩङ्झन यसणमङ्झनक, बौङ्झतक तथण जरिणमङ्ट 
ऩङ्चयितानजन्म, भनोसणभणङ्ञजक, योगजन्म जीिणणङ्ट, शणयीङ्चयक 
तथण बौगोङ्झरक अिस्थण यहेको कणमाऺ रेरणई सम्झनङ्ट 
ऩछा य सो शब्दरे स्िणस््म उऩचणयकण फेरण 
स्िणस््मकभॉरणई हङ्टन े सम्बणव्म जोङ्ञखभ सभेतरणई 
जनणउँछ।  

(ङ) "तोङ्जकएको" िण "तोङ्जकएफभोङ्ञजभ" बन् नणरे मस 
ऐनफभोङ्ञजभ फनकेण ङ्झनमभ तथण ङ्झनदेङ्ञशकणभण तोङ्जकएको 
िण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछा।  

(च) "ङ्झनजी स्िणस््म संस्थण" बन् नणरे प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ 
स्िीकृङ्झत ङ्झरई ङ्झनजी ऺेरको रगणनी तथण स्िणङ्झभत्िभण 
सञ् चणरन बएकण स्िणस््म संस्थण सम्झनङ्ट ऩछा। 

(छ) "ङ्झनदणन केन्र (डणइग्नोङ्ञस्टक सेन्टय)" बन् नणरे येङ्झडमो 
इभेङ्ञजङ, प्रमोगशणरणफणट गङ्चयने जछङ्जिक तथण ऩयणजछङ्जिक 
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जणँचरगणमतकण ङ्झनदणनणत्भक सेिणहरू प्रदणन गने 
स्िणस््म संस्थणरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ज) "ऩयम्ऩयणगत उऩचणय प्रदणमक" बन् नणरे ऩयम्ऩयणगत 
रूऩभण जडीफङ्टटी, जणन्ति य खङ्झनजफणट उऩचणय प्रदणन 
गने व्मङ्ञि िण संस्थण सम्झनङ्ट ऩछा।  

(झ) "प्रदेश" बन् नणरे कणणारी प्रदेश सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ञ) "भन्रणरम" बन्रे प्रदेश सयकणयको सणभणङ्ञजक ङ्जिकणस 
भन्रणरम सम्झनङ्ट ऩछा य सो शब्दरे स्िणस््मसम्फन्धी 
ङ्जिषम हेने गयी तोङ्जकएको भन्रणरम सभेतरणई 
जनणउनछे। 

(ट) "भहणशणखण" बन् नणरे प्रदेश सयकणयको सणभणङ्ञजक 
ङ्जिकणस भन्रणरमको स्िणस््म सेिण हेने भहणशणखणरणई 
सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ठ)  "सङ्झभङ्झत" बन् नणरे स्िणस््मकण सणभणङ्ञजक 
ङ्झनधणायकहरूरणई सम्फोधन गयी स्िणस््म सेिणरणई 
ङ्जिकणसको भूर प्रिणहभण ल्मणउन े कणमाभण सभन्िम य 
सङ्टझणि ङ्छदन दपण 51 फभोङ्ञजभ गङ्छठत प्रदेश स्िणस््म 
सभन्िम सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ड)  "सयकणयी स्िणस््म संस्थण" बन् नणरे संघ, प्रदेश य 
स्थणनीम तहफणट सञ् चणङ्झरत स्िणस््म संस्थण सम्झनङ्ट ऩछा 
य सो शब्दरे सम्फङ्ञन्धत सयकणयरे कणनूनफभोङ्ञजभ 
स्थणऩनण गयेको स्िशणङ्झसत संगङ्छठत संस्थण भणतहतभण 
सञ् चणङ्झरत स्िणस््म संस्थण सभेतरणई जनणउनेछ। 

(ढ)  "सेिणग्रणही" बन् नणरे स्िणस््म संस्थणभण कङ्ट नछ ऩङ्झन 
ङ्जकङ्झसभको स्िणस््म सेिण ङ्झरने व्मङ्ञि सम्झनङ्ट ऩछा।  
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(ण)  "सेिण प्रदणमक" बन् नणरे भणन्मतण प्रणप्त ङ्ञशऺण 
संस्थणफणट स्िणस््म सेिणकण ङ्जिषमभण ङ्झनङ्ञश् चत मोग्मतण 
िण तणङ्झरभ हणङ्झसर गयी स्िणस््म संस्थणभण कणमायत 
ङ्ञचङ्जकत्सक,स्िणस््मकभॉ िण भङ्जहरण स्िणस््म 
स्िमंसेङ्जिकण सम्झनङ्ट ऩछा।  

(त)  "स्िणस््मकभॉ" बन् नणरे प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ 
स्िणस््मकभॉको रूऩभण सम्फङ्ञन्धत ऩङ्चयषद् भण दतणा बएको 
व्मङ्ञि सम्झनङ्ट ऩछा।  

(थ) "स्िणस््म सेिण" बन् नणरे आधङ्टङ्झनक ङ्ञचङ्जकत्सण 
(एरोप्मणथी), आमङ्टिेद, होभीमोप्मणथी, मूनणनी, प्रणकृङ्झतक 
ङ्ञचङ्जकत्सण, अकङ्ट ऩन्चय, सोिणङ्चयग्ऩण (आम्ची) य 
भनोसणभणङ्ञजक ऩयणभशा रगणमतकण ङ्ञचङ्जकत्सण ऩद्धङ्झतभण 
आधणङ्चयत बई प्रदणन गङ्चयन ेप्रङ्झतकणयणत्भक, प्रिधानणत्भक, 

ङ्झनदणनणत्भक, उऩचणयणत्भक, ऩङ्टनस्थणाऩनणत्भक य प्रशणभक 
(ऩणङ्झरएङ्जटब) सेिण सम्झनङ्ट ऩछा।  

(द) "स्िणस््म संस्थण" बन् नणरे स्िणस््म सेिण उऩरब्ध गयणउन े
देहणमफभोङ्ञजभकण कङ्ट नछ स्िणस््म संस्थणरणई सम्झनङ्ट 
ऩछा्- 

(१) सम्फङ्ञन्धत सयकणय आपैँ  िण कणनूनफभोङ्ञजभ 
स्थणऩनण गयेको स्िशणङ्झसत संगङ्छठत संस्थण 
भणतहतभण सञ् चणङ्झरत अस्ऩतणर, स्िणस््म प्रङ्झतष्ठणन, 

ङ्ञशऺण अस्ऩतणर, प्रणथङ्झभक स्िणस््म केन्र, 

स्िणस््म चौकी, शहयी स्िणस््म ङ्ञक्रङ्झनक य 
सणभङ्टदणङ्जमक स्िणस््म इकणई, 
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(२) आमङ्टिेद, होङ्झभमोप्मणथी, अक्यङ्टऩञ्चय, मङ्टनणनी, आम्ची 
उऩचणयकण अस्ऩतणर िण प्रणकृङ्झतक ङ्ञचङ्जकत्सणरम 
िण औषणधणरम िण स्िणस््म केन्र, 

(३) ङ्झनजीस्तयफणट सञ् चणङ्झरत अस्ऩतणर, नङ्झसाङ होभ, 

ङ्ञक्रङ्झनक, 

(४)  सणभङ्टदणङ्जमक, सहकणयी, गङ्टठी (रष्ट) तथण भङ्टनणपण 
ङ्जितयण नगने गयी स्थणऩनण  बएको कम्ऩनी, 
गछय सयकणयी संघ संस्थणफणट सञ् चणङ्झरत 
अस्ऩतणर, नङ्झसाङ होभ, 

(५) ङ्झनदणन केन्र तथण स्िणस््म सेिण प्रदणन गने 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण अन्म स्िणस््म संस्थण। 

 

ऩङ्चयच्छेद-२ 
स्िणस््म मोजनण तजङ्टाभण तथण इजणजतसम्फन्धी व्मिस्थण 

 

३. प्रदेश स्िणस््म मोजनण तजङ्टाभण गने: (१) भन्रणरमरे संघीम कणनून तथण 
संघीम स्िणस््म मोजनणको अधीनभण यही प्रदेश स्िणस््म मोजनण तजङ्टाभण 
गनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ स्िणस््म मोजनण तजङ्टाभण गदणा 
सङ्झभङ्झतसँग ऩयणभशा गनङ्टाऩनेछ। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ मोजनण फनणउँदण िणङ्जषाक मोजनण 
सङ्जहत ऩणँच िषाको अिङ्झधको रणङ्झग फनणइनेछ। 

(४) उऩदपण (३) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
आिश्मकतणअनङ्टसणय जङ्टनसङ्टकछ  फेरण ऩङ्टनयणिरोकन गना फणधण ऩने छछन। 

(५) प्रदेश स्िणस््म मोजनणको आधणयभण प्रदेश सयकणयरे 
आिश्मकतण अनङ्टसणय आपैँ  िण सणिाजङ्झनक ङ्झनजी सणझेदणयीको 
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अिधणयणणअनङ्टसणय तोङ्जकएफभोङ्ञजभ स्िणस््म संस्थण स्थणऩनण य सञ् चणरन 
गने व्मिस्थण ङ्झभरणउने छ।  

४. इजणजतऩर प्रणप्त नगयी स्िणस््म संस्थण सञ् चणरन गना नहङ्टन:े (१) मो ऐन 
प्रणयम्ब बएऩङ्झछ कसछरे ऩङ्झन इजणजतऩर प्रणप्त नगयी स्िणस््म संस्थण 
सञ् चणरन गनङ्टा हङ्टँदछन। 

(२) मो ऐन प्रणयम्ब हङ्टन ङ्टबन्दण अगणङ्झडदेङ्ञख सञ् चणरन बइयहेकण 
प्रदेश सयकणयको अङ्झधकणय ऺेरङ्झबरकण स्िणस््म संस्थणरे मो ऐन प्रणयम्ब 
बएको ङ्झभङ्झतरे एक िषाङ्झबर भन्रणरमफणट य स्थणनीम सयकणयको 
अङ्झधकणय ऺेरङ्झबर ऩने स्िणस््म संस्थणरे स्थणनीम सयकणयफणट इजणजतऩर 
प्रणप्त गना ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

५. स्िणस््म संस्थणको ऩूिणाधणय ङ्जिकणसकण रणङ्झग आशमऩर ङ्झरनङ्टऩने: (१) 
स्िणस््म संस्थण सञ् चणरन गनाकण रणङ्झग तोङ्जकएको गङ्टणस्तय तथण 
भणऩदण्डफभोङ्ञजभ ऩूिणाधणय ङ्जिकणस गनङ्टाबन्दण ऩङ्जहरे सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि िण 
संस्थणरे भन्रणरमभण ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ऩयेको ङ्झनिेदनउऩय आिश्मक 
जणँचफङ्टझ गयी स्िीकृङ्झत ङ्छदन उऩमङ्टि देखेभण त्मस्तो व्मङ्ञि िण संस्थणरणई 
ऩूिणाधणय ङ्जिकणस गना आशमऩर ङ्छदन सङ्जकनेछ। 

(३) कङ्ट नछ कणयणिश स्िणस््म संस्थणको ऩूिणाधणय ङ्जिकणस 
आशमऩर प्रदणन गना नसङ्जकन े बएभण भन्रणरमरे कणयण खङ्टरणई 
ङ्झनिेदकरणई सो कङ्ट यणको ङ्झरङ्ञखत जणनकणयी ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

(४) ऩूिणाधणय ङ्जिकणस आशमऩरभण नछ सभमणिङ्झध उल्रेख 
बएकोभण सो अिङ्झधङ्झबर य सभमणिङ्झध उल्रेख नबएको बए इजणजत प्रणप्त 
गयेको ङ्झभङ्झतरे दङ्टई िषाङ्झबर सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि िण संस्थणरे प्रणप्त आशमऩर 
अनङ्टरूऩको ऩूिणाधणय ङ्जिकणस गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ।  

(५) उऩदपण (४) भण उल्रेङ्ञखत सभमङ्झबर ऩूिणाधणय ङ्जिकणस गना 
नसकेको बनी सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि िण संस्थणरे ऩूिणाधणय ङ्जिकणस आशमऩर 
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निीकयणको रणङ्झग ङ्झनिेदन ङ्छदएभण भन्रणरमरे तोङ्जकएको दस्तङ्टय ङ्झरई 
एक िषाकण रणङ्झग ऩूिणाधणय ङ्जिकणस आशमऩर निीकयण गना सक्नेछ। 
सो अिङ्झधभण ऩङ्झन ऩूिणाधणय ङ्जिकणस नगयेभण आशमऩर खणयेज हङ्टनेछ।  

(६) मो ऐनफभोङ्ञजभ ऩूिणाधणय ङ्जिकणसको आशमऩर ङ्छदँदण बौङ्झतक 
संयचनणहरू अऩणङ्गतण बएकण व्मङ्ञि, जेष्ठ नणगङ्चयक य रछङ्जङ्गकभछरी हङ्टन े
व्मिस्थण गयी ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

(७) मस दपणभण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन मो ऐन 
जणयी हङ्टँदण सञ् चणरनभण यहेकण िण सञ् चणरन इजणजत ऩर प्रणप्त गयेकण 
स्िणस््म संस्थणरे नमणँ स्थणनभण स्िणस््म संस्थण सञ् चणरन गनङ्टाऩने 
अिस्थणभण फणहेक ऩूिणाधणय ङ्जिकणस आशमऩर ङ्झरनङ्टऩने छछन। 

(८) स्िणस््म सस्थण सञ् चणरन गना चणहने संस्थणरे प्रचङ्झरत 
कणनूनफभोङ्ञजभ िणतणियण प्रबणि भूल्मणङ्कन गनङ्टाऩने बए सोसभेत 
गनङ्टाऩनेछ। 

(९) ऩूिणाधणय ङ्जिकणस सम्फन्धी अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

६. इजणजतऩर सम्फन्धी व्मिस्थण: (१) मस ऐनको दपण (५) फभोङ्ञजभ 
ऩूिणाधणय ङ्जिकणस गयी सकेऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि िण संस्थणरे स्िणस््म 
सेिण सञ् चणरन गना इजणजतऩरकण रणङ्झग तोङ्जकएको  दस्तङ्टयसङ्जहत 
भन्रणरमभण ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन प्रणप्त बएको एक भङ्जहनणङ्झबर 
स्थरगत ङ्झनयीऺण गयी ङ्झनयीऺण गयेको ऩन्र ङ्छदनङ्झबर भन्रणरमरे 
इजणजतऩर प्रदणन गनेछ। तय स्िणस््म संस्थण सञ् चणरनकण रणङ्झग 
तोङ्जकएको भणऩदण्ड ऩूयण बछ नसकेको बए इजणजतऩर प्रदणन गङ्चयने छछन। 

 (३) उऩदपण (२) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
तोङ्जकएको भणऩदण्ड ऩूयण नबएकण स्िणस््म संस्थणको हकभण ङ्झनिेदन 
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ङ्छदएको ङ्झभङ्झतरे एक िषा ङ्झबरभण भणऩदण्ड ऩूयण गने गयी भन्रणरमरे एक 
भङ्जहनणङ्झबर कणमा मोजनण ऩेश गना रगणउन सक्नेछ। 

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ ऩेश हङ्टन आएको कणमा मोजनण 
औङ्ञचत्मऩूणा रणगेभण ङ्झनिेदन ङ्छदएको ङ्झभङ्झतरे फढीभण एक िषासम्भको 
रणङ्झग इजणजत ङ्झरने म्मणद कणमभ गना सक्नेछ।  

(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभको अिङ्झधङ्झबर ऩङ्झन भणऩदण्ड ऩूयण 
नबएभण ङ्झनिेदन खणयेज  हङ्टनछे। 

(६) कङ्ट नछ स्िणस््म संस्थणरे आपू भणतहत सञ् चणरन हङ्टने गयी 
स्िणस््म संस्थणको शणखण ङ्जिस्तणय गदणासभेत मस ऐनफभोङ्ञजभ भणऩदण्ड 
ऩूयण गयी इजणजत ङ्झरनङ्टऩनेछ। 

(७) इजणजतऩरसम्फन्धी अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

७. इजणजतऩरको निीकयण: (१) इजणजतऩर फढीभण तीन िषाको अिङ्झधकण 
रणङ्झग ङ्छदइनेछ य प्रत्मेक  तीन िषाभण निीकयण गनङ्टाऩनेछ। 

(२) स्िणस््म संस्थणको इजणजतऩरको अिङ्झध सङ्जकनङ्टबन्दण तीन 
भङ्जहनण अगणिछ सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि िण संस्थणरे निीकयणकण रणङ्झग 
तोङ्जकएको दस्तङ्टयसङ्जहत तोङ्जकएको ङ्झनकणमभण ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको अिङ्झधङ्झबर निीकयणकण रणङ्झग 
ङ्झनिेदन ङ्छदन नसकेभण ङ्झनिेदन ङ्छदन नसक्नङ्टको कणयण खङ्टरणई 
इजणजतऩरको म्मणद निीकयण गयी ऩणउनको रणङ्झग तोङ्जकएको ङ्झनकणमभण 
ङ्झनिेदन ङ्छदन सङ्जकने छ। तय म्मणद गङ्टङ्ञिएको एक िषाऩङ्झछ निीकयणको 
रणङ्झग ङ्झनिेदन ङ्छदन सङ्जकने छछन।  

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको अिङ्झध सभणप्त बएऩङ्झछ 
निीकयणको रणङ्झग ङ्झनिेदन ङ्छदँदण म्मणद गङ्टङ्ञिएको प्रत्मेक िषाको रणङ्झग 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ थऩ दस्तङ्टयसभेत फङ्टझणउनङ्टऩनेछ। 
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(५) निीकयणकण रणङ्झग ङ्झनिेदन दतणा बएको ङ्झभङ्झतरे एक 
भङ्जहनणङ्झबर आिश्मक ङ्झनयीऺण गयी तोङ्जकएको भणऩदण्ड ऩूयण बएको बए 
एक भङ्जहनणङ्झबर इजणजतऩर निीकयण गयी ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

(६) इजणजतऩर निीकयणसम्फन्धी अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

८. इजणजतऩरको खणयेजी: (१) देहणमको अिस्थणभण स्िणस््म संस्थणको 
इजणजत स्ित् खणयेज हङ्टनेछ:- 

(क) दपण (७) फभोङ्ञजभको अिङ्झधङ्झबर इजणजतऩर निीकयण 
नगयणएभण, 

(ख)  ऐन प्रणयम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे एक िषाङ्झबर इजणजतऩर 
नङ्झरएभण, 

(ग)  इजणजतऩर प्रणप्त गयेको एक िषासम्भ सेिण सञ् चणरन 
नगयेभण।  

(२) देहणमको अिस्थणभण भन्रणरमरे स्िणस््म संस्थणको 
इजणजतऩर खणयेज गना सक्नछे: 

(क) झङ्टट्ठण ङ्जिियण ऩेश गयी इजणजतऩर ङ्झरएकोभण, 
(ख) स्िणस््म संस्थणरे ऩणरन गनङ्टाऩने तोङ्जकएको भणऩदण्ड 

ऩणरनण गना मस ऐनफभोङ्ञजभ ङ्छदएको सभमणिङ्झध ङ्झबर 
ऩूयण नगयेभण िण सेिणको गङ्टणस्तय कणमभ नयणखेभण िण 
मो ऐन िण मस ऐनअन्तगात फनेको ङ्झनमभणिरी ङ्जिऩयीत 
कणभ गयेभण, 

(ग) भन्रणरमरे ङ्छदएको ङ्झनदेशन ऩटक-ऩटक उल्रङ्घन 
गयेभण। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ इजणजतऩर खणयेज गने ङ्झनणाम 
गनङ्टाअङ्ञघ भन्रणरमरे सम्फङ्ञन्धत स्िणस््म संस्थणरणई स्ऩष्टीकयण ऩेश गना 
सणत ङ्छदनको भौकण ङ्छदनङ्टऩनेछ य सो अिङ्झधङ्झबर स्ऩष्टीकयण ऩेश नगयेभण 
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िण ऩेश गयेको स्ऩष्टीकयण ङ्ञचत्तिङ्टझ्दो नबएभण इजणजत खणयेज गना 
सङ्जकनछे। 

(४) भन्रणरमरे इजणजतऩर खणयेज बएको जणनकणयी स्िणस््म 
संस्थण दतणा यहेको कणमणारम य सम्फङ्ञन्धत स्िणस््म संस्थणभण 
ऩठणउनङ्टऩनेछ।   

(५) इजणजतऩर खणयेज बएको अिस्थणभण त्मस्तो स्िणस््म 
संस्थणफणट सेिण प्रदणन गना ऩणइने छछन। तय खणयेजीको ङ्झनणाम हङ्टदँणकण 
िखत त्मस्तो स्िणस््म संस्थणभण बनणा बएकण ङ्झफयणभीको व्मिस्थणऩन गना 
ऩन्र ङ्छदनको सभम ङ्छदइनेछ। 

(६) मस दपणभण अन्मर जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
भन्रणरमरे एक ऩटकरणई फढीभण तीस ङ्छदनको म्मणद ङ्छदई सो 
सभमणिङ्झधङ्झबर सङ्टधणय गयेभण इजणजत खणयेज नहङ्टने गयी शतासङ्जहतको 
ङ्झनणाम गना फणधण ऩङ्टग्न ेछछन।  

९. इजणजतको शङ्टरु प्रङ्जक्रमण अऩनणउनङ्टऩने: (१) मस ऐनको दपण (८) 
फभोङ्ञजभ इजणजतऩर खणयेज  बएको स्िणस््म संस्थणरे खणयेज बएको 
ङ्झभङ्झतरे तीन िषासम्भ इजणजत ऩणउने छछन।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको अिङ्झध ब ङ्टिणन बई स्िणस््म 
संस्थणरे ऩङ्टन् स्िणस््म सेिण सञ् चणरन गना चणहेभण ऩङ्जहरेको कङ्ट नछ दस्तङ्टय 
िण जङ्चयिणनण ब ङ्टिणन गना फणँकी बए सो ब ङ्टिणन गयी ऩङ्टन् इजणजत ङ्झरन 
सक्नेछ।  

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ ऩङ्टन् इजणजत ङ्झरँदण स्िणस््म 
संस्थणरे दपण (६) फभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमण ऩूयण गनङ्टाऩनेछ।  

१०. स्थणनीम तहको कणनूनफभोङ्ञजभ हङ्टन:े (१) स्थणनीम तहको अङ्झधकणय 
ऺेरङ्झबर ऩने स्िणस््म संस्थणको इजणजत, दतणा, निीकयण तथण 
खणयेजीसम्फन्धी व्मिस्थण स्थणनीम कणनूनफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ स्िणस््म संस्थणको दतणा, इजणजत, 

निीकयण तथण खणयेजी सम्फन्धभण कङ्ट नछ स्थणनीम तहभण कणनून फनेको 
यहेनछ बने मसछ ऐनफभोङ्ञजभ कणमा सञ् चणरन गना फणधण ऩङ्टगेको भणङ्झनन े
छछन। 

११. सयकणयी स्िणस््म संस्थणसम्फन्धी ङ्जिशषे व्मिस्थण: (१) मस ऐनभण भणङ्झथ 
जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण  रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन सयकणयी स्िणस््म संस्थणरे मस 
ऐनफभोङ्ञजभ इजणजत ऩर ङ्झरन य त्मसरणई निीकयण गनङ्टाऩने छछन। 

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
सयकणयी स्िणस््म संस्थणरे मो ऐन जणयी बएऩङ्झछ मस ऐनफभोङ्ञजभ 
ऩूिणाधणय ङ्जिकणस तथण स्िणस््म सेिण प्रदणन गने सम्फन्धभण तोङ्जकएको 
भणऩदण्ड तथण गङ्टणस्तय ऩूयण गनङ्टाऩनेछ। 

(३) मो ऐन प्रणयम्ब हङ्टँदण कणमभ यहेकण सयकणयी स्िणस््म 
संस्थणरे तीन िषाङ्झबर मो ऐनफभोङ्ञजभ तोङ्जकएको गङ्टणस्तय तथण 
भणऩदण्डको ऩणरनण हङ्टने गयी व्मिस्थण ङ्झभरणउनङ्ट ऩनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-3 

अस्ऩतणर ङ्जिकणस सङ्झभङ्झतको गठन, कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय् 
 

१२.  प्रदेश अस्ऩतणर ङ्जिकणस सङ्झभङ्झतको गठन् (१) प्रदेश अस्ऩतणररणइा 
व्मिङ्ञस्थत रूऩभण सञ् चणरन  गना एक प्रदेश अस्ऩतणर ङ्जिकणस सङ्झभङ्झत 
गठन गङ्चयनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतभण देहणमकण सदस्महरू 
यहनेछन:्- 

(क)  प्रदेश सयकणयफणट भनोनीत व्मङ्ञि  - अध्मऺ 

(ख)  नगय प्रभङ्टख/अध्मऺ, अस्ऩतणर यहेको  

स्थणनीम तह    - सदस्म 
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(ग)  ङ्झनदेशक, स्िणस््म सेिण ङ्झनदेशनणरम  - सदस्म 

(घ)  प्रदेश सयकणयफणट सभणिेङ्ञशतणकण आधणयभण  

भनोनीत चणय जनण     - सदस्म 

(ङ)  स्िणस््म भहणशणखण प्रभङ्टख, सणभणङ्ञजक ङ्जिकणस 

 भन्रणरम       - सदस्म 

(च)  नङ्झसाङ्ग इन्चणजा, प्रदेश अस्ऩतणर  - सदस्म 

(छ)  अस्ऩतणर यहेको सम्फङ्ञन्धत िडणको िडण  
अध्मऺ          - सदस्म 

(ज)  अस्ऩतणर ङ्झनदेशक/भेङ्झडकर सङ्टऩङ्चयटेन्डेन्ट   

प्रदेश अस्ऩतणर        -सदस्म सङ्ञचि 

(३) सङ्झभङ्झतको अध्मऺ तथण भनोनीत सदस्महरूको ऩदणिङ्झध चणय 
िषाको हङ्टनछे। 

(४) उऩदपण (३) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
अध्मऺ तथण भनोनीत सदस्मरे आफ्नो ऩदीम ङ्ञजम्भेिणयी ऩूयण नगयेभण िण 
सङ्झभङ्झतको ङ्जहत ङ्जिऩयीत कङ्ट नछ कणभ गयेभण भन्रणरमरको ङ्झसपणङ्चयसभण 
प्रदेश सयकणयरे ङ्झनजरणई जङ्टनसङ्टकछ  फखत हटणउन सक्नछे।  

तय त्मसयी ङ्झनजरणई ऩदफणट हटणउनङ्ट अङ्ञघ सपणइ ऩेश गने 
भौकणफणट िङ्ञञ् चत गङ्चयने छछन। 

(५)  सङ्झभङ्झतको अध्मऺ, सदस्म-सङ्ञचि य सदस्महरूको कणभ, 

कताव्म य अङ्झधकणय  तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(६) सङ्झभङ्झतको फछठकसम्फन्धी कणमाङ्जिङ्झध तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(७) प्रदेश अस्ऩतणर ङ्जिकणस सङ्झभङ्झतको कोषसम्फन्धी व्मिस्थण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

१३. ङ्ञजल्रण अस्ऩतणर ङ्जिकणस सङ्झभङ्झतको गठन् (१) ङ्ञजल्रणस्तयकण 
अस्ऩतणररणइा व्मिङ्ञस्थत रूऩभण सञ् चणरन गना प्रत्मेक ङ्ञजल्रणभण ङ्ञजल्रण 
अस्ऩतणर ङ्जिकणस सङ्झभङ्झत गठन गङ्चयनछे।  
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(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतभण देहणमकण सदस्महरू 
यहनेछन:्- 

(क)  भन्रणरमफणट भनोनीत व्मङ्ञि         - अध्मऺ 

(ख)  नगय प्रभङ्टख/अध्मऺ, अस्ऩतणर यहेको  

स्थणनीम तह     - सदस्म 

(ग)   प्रङ्झतङ्झनङ्झध, ङ्ञजल्रण सभन्िम सङ्झभङ्झत  - सदस्म 

(घ)  भन्रणरमरे भनोनीत गयेको एक जनण  

भङ्जहरणसङ्जहत तीन जनण    - सदस्म 

(ङ)  अध्मऺ िण ङ्झनजरे तोकेको प्रङ्झतङ्झनङ्झध,  

उ्ोग िणङ्ञणज्म संघ    - सदस्म 

(च)  प्रभङ्टख, जन स्िणस््म शणखण   - सदस्म 

(छ)  प्रभङ्टख, आमङ्टिेद शणखण   - सदस्म 

(ज)  नङ्झसाङ्ग इन्चणजा, सम्फङ्ञन्धत अस्ऩतणर  - सदस्म 

(झ) भेङ्झडकर सङ्टऩङ्चयटेन्डेन्ट, सम्फङ्ञन्धत अस्ऩतणर  
      - सदस्म सङ्ञचि 

(३) सङ्झभङ्झतको अध्मऺ तथण भनोनीत सदस्मको ऩदणिङ्झध चणय 
िषाको हङ्टनछे। 

(४) उऩदपण (३) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
अध्मऺ तथण भनोनीत सदस्मरे  आफ्नो ऩदीम ङ्ञजम्भेिणयी ऩूयण नगयेभण िण 
सङ्झभङ्झतको ङ्जहत ङ्जिऩयीत कङ्ट नछ कणभ गयेभण भन्रणरमको ङ्झसपणङ्चयसभण प्रदेश 
सयकणयरे ङ्झनजरणई जङ्टनसङ्टकछ  फखत हटणउन सक्नछे।  

तय त्मसयी ङ्झनजरणई ऩदफणट हटणउनङ्ट अङ्ञघ सपणइ ऩेश गने 
भौकणफणट िङ्ञञ्चत गङ्चयने छछन। 

(५) सङ्झभङ्झतको अध्मऺ, सदस्म-सङ्ञचि य सदस्महरूको कणभ, 

कताव्म य अङ्झधकणय  तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(६) सङ्झभङ्झतको फछठकसम्फन्धी कणमाङ्जिङ्झध तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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(७) ङ्ञजल्रण अस्ऩतणर ङ्जिकणस सङ्झभङ्झतको कोषसम्फन्धी व्मिस्थण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

१४. आमङ्टिेद अस्ऩतणर/औषधणरम ङ्जिकणस सङ्झभङ्झतको गठन् (१) आमङ्टिेद 
उऩचणय ऩद्धङ्झतरणइा प्रिद्धान  गयी आमङ्टिेद अस्ऩतणर/औषधणरमको 
सेिणरणइा व्मिङ्ञस्थत तथण प्रबणिकणयी ढङ्गरे सञ् चणरन गना  प्रत्मेक 
आमङ्टिेद अस्ऩतणर/औषधणरमभण आमङ्टिेद अस्ऩतणर/औषधणरम 
व्मिस्थणऩन सङ्झभङ्झत गठन  गङ्चयनेछ। 

 (२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतभण देहणमफभोङ्ञजभकण 
सदस्महरू यहनछेन:्- 

(क)  भन्रणरमफणट भनोनीत व्मङ्ञि   -अध्मऺ 

(ख)  नगय प्रभङ्टख/अध्मऺ,  आमङ्टिेद  

अस्ऩतणर/  औषधणरम यहेको स्थणनीम तह  -सदस्म 

(ग)  प्रङ्झतङ्झनङ्झध, ङ्ञजल्रण सभन्िम सङ्झभङ्झत   -सदस्म 

(घ)  भन्रणरमरे भनोनीत गयेको भङ्जहरण  

 एक जनण      -सदस्म 

(ङ)  अध्मऺ िण ङ्झनजरे तोकेको प्रङ्झतङ्झनङ्झध,   

उ्ोग िणङ्ञणज्म संघ    -सदस्म 

(च)  प्रभङ्टख, ङ्ञजल्रण स्िणस््म कणमणारम/जनस्िणस््म 

 शणखण     -सदस्म 

(छ)  प्रभङ्टख, आमङ्टिेद औषधणरम/अस्ऩतणर 

 -सदस्म सङ्ञचि 

(३) सङ्झभङ्झतको अध्मऺ तथण भनोनीत सदस्मको ऩदणिङ्झध चणय 
िषाको हङ्टनछे। 

(४) उऩदपण (३) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
अध्मऺ तथण भनोनीत सदस्मरे आफ्नो ऩदीम ङ्ञजम्भेिणयी ऩूयण नगयेभण िण 
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सङ्झभङ्झतको ङ्जहत ङ्जिऩयीत कङ्ट नछ कणभ गयेभण भन्रणरमरको ङ्झसपणङ्चयसभण 
प्रदेश सयकणयरे ङ्झनजरणई जङ्टनसङ्टकछ  फखत हटणउन सक्नछे।  

तय त्मसयी ङ्झनजरणई ऩदफणट हटणउनङ्ट अङ्ञघ सपणइ ऩेश गने 
भौकणफणट िङ्ञञ्चत गङ्चयने छछन। 

(५) सङ्झभङ्झतको अध्मऺ, सदस्म-सङ्ञचि य सदस्महरूको कणभ, 

कताव्म य अङ्झधकणय  तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(६) सङ्झभङ्झतको फछठकसम्फन्धी कणमाङ्जिङ्झध तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(७) आमङ्टिेद अस्ऩतणर/ औषधणरम ङ्जिकणस सङ्झभङ्झतको 
कोषसम्फन्धी व्मिस्थण  तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

15. प्रदेश अस्ऩतणर, ङ्ञजल्रण अस्ऩतणर य आमङ्टिेद अस्ऩतणर/ औषधणरम ङ्जिकणस 
सङ्झभङ्झतको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय् सङ्झभङ्झतको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय 
देहणमफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क)  प्रदेश अस्ऩतणर, ङ्ञजल्रण अस्ऩतणर य आमङ्टिेद 
अस्ऩतणर/ औषधणरम व्मिस्थणऩन य सञ् चणरन गने, 

(ख) प्रदेश अस्ऩतणर, ङ्ञजल्रण अस्ऩतणर य आमङ्टिेद 
अस्ऩतणर/ औषधणरम ङ्जिकणसकण रणङ्झग सयकणयको 
यणङ्जष्डम ङ्जिकणस रक्ष्म, स्िणस््म नीङ्झत य प्रदेशको स्िणस््म 
सेिणको भणगको आधणयभण अल्ऩकणरीन तथण 
दीघाकणरीन मोजनण तजङ्टाभण गने, गयणउन,े 

(ग)  प्रदेश अस्ऩतणर, ङ्ञजल्रण अस्ऩतणर य आमङ्टिेद 
अस्ऩतणर/ औषधणरम व्मिस्थणऩन य सञ् चणरनको रणङ्झग 
आिश्मक भणनिीम स्रोत य सणधन जङ्टटणउन,े 

(घ)  प्रदेश अस्ऩतणर, ङ्ञजल्रण अस्ऩतणर य आमङ्टिेद 
अस्ऩतणर/ औषधणरमकण रणङ्झग ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत आङ्झथाक स्रोत 
उऩरब्धतणको आधणयभण आिश्मकतणको ऩङ्जहचणन गयी 
फजेट स्िीकृत गने, 
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(ङ)  प्रदेश अस्ऩतणर, ङ्ञजल्रण अस्ऩतणर य आमङ्टिेद 
अस्ऩतणर/ औषधणरमको सेिण शङ्टल्क सभमसणऩेऺ 
ऩङ्टनयणिरोकन य ङ्झनधणायण गने, 

(च)  प्रदेश अस्ऩतणर, ङ्ञजल्रण अस्ऩतणर य आमङ्टिेद 
अस्ऩतणर/औषधणरम ङ्जिकणस सङ्झभङ्झतको कोषभण प्रणप्त 
हङ्टने आङ्झथाक स्रोतफणट अस्ऩतणरको सेिण गङ्टणस्तयीम 
तथण प्रबणिकणयी फनणई ङ्छदगो ङ्जिकणस गने,  

(छ)  प्रदेश अस्ऩतणर, ङ्ञजल्रण अस्ऩतणर य आमङ्टिेद 
अस्ऩतणर/ औषधणरमको बौङ्झतक सम्ऩङ्ञत्तको संयऺण 
तथण भभात सम्बणय गने, 

(ज)  नेऩणर सयकणय य प्रदेश सयकणयको स्िीकृङ्झत ङ्झरइा 
अन्तयणाङ्जष्डम संघ संस्थणफणट सहणमतण प्रणप्त गने, 

(झ)  गङ्चयफ तथण असहणम ङ्झफयणभीहरूको ङ्झन:शङ्टल्क तथण 
सहङ्टङ्झरमत दयभण उऩचणय उऩरब्ध गयणउने सम्फन्धभण 
आिश्मक नीङ्झत ङ्झनधणायण गना व्मिस्थण ङ्झभरणउन,े 

(ञ)  अस्ऩतणरभण सञ् चणरन हङ्टन े पणभेसीको सञ् चणरनरणइा 
व्मिङ्ञस्थत गने,  

(ट)  अस्ऩतणररणइा आिश्मक ऩने औषधी तथण स्िणस््म 
उऩकयणको आऩूङ्झतारणइा ङ्झनमङ्झभत तथण 
 प्रबणिकणयी फनणउन,े 

(ठ)  अस्ऩतणरभण एम्फङ्टरेन्स तथण शि िणहनको व्मिस्थण 
ङ्झभरणइ सञ् चणरन गने, 

(ड)   प्रदेश अस्ऩतणररे प्रदेशको ङ्चयपयर अस्ऩतणरको रुऩभण 
अन्म अस्ऩतणर तथण स्िणस््म केन्रभण ङ्जिशेषऻ सेिणको 
रणङ्झग सहमोग ऩङ्टर् मणउन,े 
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(ढ)  सङ्झभङ्झततपा कण कभाचणयीको व्मिस्थणऩनकण रणङ्झग 
कभाचणयी प्रशणसन ङ्जिङ्झनमभणिरी तथण आङ्झथाक प्रशणसन 
ङ्जिङ्झनमभणिरी फनणउन,े 

(ण)  स्िणस््म सेिण सञ् चणरनकण रणङ्झग आिश्मक अन्म 
कणमाहरू गने, 

(त)  प्रदेश अस्ऩतणर, ङ्ञजल्रण अस्ऩतणर य आमङ्टिेद 
अस्ऩतणर/ औषधणरमको िणङ्जषाक प्रङ्झतिेदन प्रदेश 
सयकणयसभऺ ऩेश गने, 

(थ)  आमङ्टिेद उऩचणय ङ्जिङ्झधको प्रिधानकण रणङ्झग आिश्मक 
अन्म कणमा गने। 

 

ऩङ्चयच्छेद-४ 

स्िणस््म सेिण प्रिणहको व्मिस्थण 
 

१६. आधणयबतू स्िणस््म सेिण: (१) नेऩणरको संङ्जिधणनफभोङ्ञजभ प्रदेशकण 
प्रत्मेक नणगङ्चयकरणई आधणयबतू स्िणस््म सेिण ङ्झन्शङ्टल्क रूऩभण प्रदणन 
गङ्चयनेछ।  

(२) उऩदपण (१) भण तोङ्जकएको सेिणकण अङ्झतङ्चयि प्रदेश 
सयकणयरे प्रदेश यणजऩरभण सूचनण प्रकणङ्ञशत गयी ङ्झन्शङ्टल्क प्रदणन गङ्चयन े
स्िणस््म सेिणको सूची थऩ गना सक्नेछ। 

(३) भन्रणरमरे प्रदेशङ्झबर यहेकण सयकणयी, ङ्झनजी तथण गछय 
सयकणयी स्िणस््म संस्थणसँग सणझेदणयी गयी आधणयबतू स्िणस््म सेिण 
प्रदणन गने व्मिस्थण ङ्झभरणउन सक्नेछ। 

१७. ङ्जिशषेऻ स्िणस््म सेिण: (१) बौगोङ्झरक अिस्थण, योगको प्रकोऩ य सेिणको 
प्रकृङ्झतकण आधणयभण प्रदेश सयकणयरे प्रदेश स्िणस््म मोजनणफभोङ्ञजभ 
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ङ्जिशेषऻ स्िणस््म सेिण प्रदणन गना आिश्मकतण अनङ्टसणय स्िणस््म संस्थण 
स्थणऩनण तथण सञ् चणरन गनेछ। 

स्ऩष्टीकयण: मस दपणको प्रमोजनको रणङ्झग "ङ्जिशषेऻ स्िणस््म 
सेिण" बन् नणरे आधणयबतू स्िणस््म सेिणफणहेककण अन्म स्िणस््म सेिणरणई 
सम्झनङ्टऩदाछ।  

(२) ङ्जिशषेऻ स्िणस््म सेिणको ऩहङ्टँच अङ्झबिृङ्जद्ध गना भन्रणरमरे 
प्रदेशङ्झबर दूय ङ्ञचङ्जकत्सण (टेङ्झरभेङ्झडङ्झसन), घङ्टम्ती ङ्ञशङ्जिय, ङ्जि्ङ्टतीम स्िणस््म 
(इ-हेल्थ) जस्तण प्रङ्जिङ्झध तथण प्रङ्जक्रमण अिरम्फन गनेछ।  

१८. ङ्जिशषेऻ स्िणस््म सेिण ङ्ञशङ्जिय सञ् चणरन गना अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्टऩने: (१) कङ्ट नछ 
ऩङ्झन ङ्झनजी, गछय सयकणयी, सणभणङ्ञजक िण अन्म संघ संस्थणरे भन्रणरमसँग 
अनङ्टभङ्झत ङ्झरई ङ्ञशङ्जियभणपा त ङ्जिशेषऻ स्िणस््म सेिण प्रदणन गना सक्नेछन।् 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत ङ्झरँदण ङ्ञशङ्जियभण संरग्न हङ्टन े
ङ्ञचङ्जकत्सकको आङ्झधकणङ्चयकतण नणभ, संख्मण, ङ्जिशेषऻतण, शल्मङ्जक्रमण िण 
ङ्झनदणनणत्भक उऩणम अऩनणइन ेरगणमतकण ङ्जिियण ऩेश गनङ्टाऩनेछ।  

१९. प्रषेण सेिण: (१) स्िणस््म संस्थणभण आएकण सेिणग्रणहीरणई उऩमङ्टि 
कणयणरे सेिण प्रदणन गना नसङ्जकने अिस्थण बएभण आफ्नो स्िणस््म 
संस्थणभण उऩरब्ध बएको सेिण प्रदणन गयी थऩ सेिणको रणङ्झग त्मस्तण 
सेिणग्रणहीरणई सो सेिण प्रणप्त हङ्टन सक्ने प्रदेशङ्झबरको िण फणङ्जहयको स्िणस््म 
संस्थणसँग सभन्िम गयी प्रषेण गनङ्टाऩनेछ। 

तय आफ्नो संस्थणभण उऩमङ्टि सेिण य सेिणप्रदणमक हङ्टदँणहङ्टँदछ अको 
स्िणस््म संस्थणभण प्रषेण गना ऩणइने छछन। 

(२) आफ्नो स्िणस््म संस्थणभण प्रषेण बई आएकण सेिणग्रणहीरणई 
प्रणथङ्झभकतण ङ्छदई सेिण ङ्छदनङ्ट स्िणस््म संस्थणको दणङ्जमत्ि हङ्टनेछ य 
सेिणग्रणहीरणई अनणिश्मक आङ्झथाक बणय नऩने गयी प्रषेण गयी ऩठणउन े
स्िणस््म संस्थणभण गङ्चयएको ऩयीऺण प्रङ्झतिेदनरणई भणन्मतण ङ्छदनङ्टऩनेछ। 
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(३) उऩदपण (२) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
ऩङ्टन्ऩयीऺण गनङ्टाऩने अिस्थण आएभण सोको उऩमङ्टि आधणय य कणयण 
खङ्टरणई ऩङ्टन्ऩयीऺण गना फणधण ऩङ्टग्ने छछन।  

(४) प्रषेणसम्फन्धी अन्म प्रङ्जक्रमण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 
२०. इच्छणइएको स्िणस््म संस्थणभण प्रषेण गना सङ्जकन:े दपण (१९) भण जङ्टनसङ्टकछ  

कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन सेिणग्रणहीको इच्छणफभोङ्ञजभ ङ्झनजरणई ऩणमक 
ऩने उऩमङ्टि स्िणस््म संस्थणभण प्रषेण गनाभण फणधण ऩङ्टग्न ेछछन। 

२१. आकङ्ञस्भक उऩचणय सेिण: (१) प्रदेशकण प्रत्मेक स्िणस््म संस्थणहरूरे 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ आकङ्ञस्भक स्िणस््म सेिण ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(२) प्रदेशङ्झबर सञ् चणङ्झरत अस्ऩतणररे चौङ्झफसछ घण्टण य अन्म 
स्िणस््म संस्थणरे आफ्नो संस्थणभण सम्बि हङ्टने आकङ्ञस्भक स्िणस््म सेिण 
तत्कणरछ सिासङ्टरब रूऩभण प्रदणन गनङ्टाऩनेछ।  

(३) प्रदेश सयकणयरे कङ्ट नछ ऩङ्झन दङ्टघाटनण िण भहणभणयी जस्तण 
आऩत ्कणरीन अिस्थणभण घटनणस्थर िण सेिण आिश्मक बएको स्थरभण 
नछ गई आकङ्ञस्भक उऩचणयको व्मिस्थण ङ्झभरणउन सक्नेछ। मसयी 
उऩचणयको व्मिस्थण ङ्झभरणउँदण सम्फङ्ञन्धत सयकणय सम्फद्ध ङ्झनकणम तथण 
स्िणस््म संस्थणसँग सभन्िम गनङ्टाऩनेछ। 

(४) कङ्ट नछ ऩङ्झन आकङ्ञस्भक अिस्थणभण स्िणस््म सेिण प्रदणन गनङ्टा 
सफछ स्िणस््मकभॉको कताव्म हङ्टनेछ।  

२२. प्रदेश आकङ्ञस्भक स्िणस््म उऩचणय कोषको स्थणऩनण: आकङ्ञस्भक स्िणस््म 
उऩचणय कोषको गठन, सञ् चणरन तथण व्मिस्थणऩन तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद-५ 

स्िणस््म प्रणणरीसम्फन्धी व्मिस्थण 
 

२३. स्िणस््म प्रणणरी: (१) स्थणनीम तहकण प्रत्मेक िडणभण कम्तीभण एक 
सयकणयी स्िणस््म संस्थण, स्थणनीम तहभण प्रणथङ्झभक तहकण अस्ऩतणर तथण 
प्रदेश स्तयभण ङ्छद्वतीम तथण ततृीम तहकण अस्ऩतणरहरू यहने छन।्  

(२) स्िणस््म संस्थण स्थणऩनण गङ्चयने स्थणनको ऩङ्जहचणन तथण 
ङ्झतनको तहगत संयचनण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(३) प्रदेश सयकणय भणतहतभण सञ् चणङ्झरत सफछ स्िणस््म संस्थण 
सञ् चणरनको रणङ्झग प्रदेश सयकणयरे आिश्मक फजेटको व्मिस्थण 
ङ्झभरणउने छ।   

(४) प्रदेश तथण स्थणनीम सयकणयरे सणझेदणयीको मोजनण फनणई य 
ङ्झनजी तथण गछयसयकणयी स्िणस््म संस्थणसँग सहकणमा गयी स्िणस््म सेिण 
प्रदणन गना सक्नेछन।् 

(५) प्रदेशकण अस्ऩतणर तथण स्िणस््म संस्थणरे िछशणख १ 
गतेदेङ्ञख कणङ्झताक १५ गतेसम्भ तथण भणघ १६ गतेदेङ्ञख चछर 
भसणन्तसम्भ ङ्झफहणन १० फजेदेङ्ञख फेरङ्टकण ५ फजेसम्भ य कणङ्झताक १६ 
गतेदेङ्ञख भणघ १५ गतेसम्भ ङ्झफहणन १० फजेदेङ्ञख फेरङ्टकण ४ सम्भ 
स्िणस््म सेिण प्रिणह गनङ्टाऩनेछ। तय अस्ऩतणररे चौङ्झफसछ घण्टण 
आकङ्ञस्भक स्िणस््म सेिण सञ् चणरन हङ्टने व्मिस्थण गनङ्टाऩनेछ। 

(६) प्रत्मेक स्िणस््म संस्थणरे गङ्टणस्तयीम स्िणस््म सेिण प्रदणन 
गना स्िणस््मकभॉ, औषङ्झध, उऩकयण रगणमतकण फन्दोफस्ती दङ्टरुस्त 
हणरतभण यणख्  नङ्टऩनेछ। 

(७) अस्ऩतणररे कणनूनफभोङ्ञजभ इजणजत ङ्झरएय यि सञ् चणय 
केन्र (ब्रड फैंक) स्थणऩनण गना सक्नेछन।् 
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(८) खोऩको भणध्मभफणट योगको योकथणभ, ङ्झनमन्रण िण 
उन्भूरन गयी ङ्ञशशङ्ट, फणर, भणत ृतथण अन्म व्मङ्ञिको भतृ्मङ्टदय घटणउन 
तथण खोऩ सेिणको सङ्टदृढीकयण गयी गङ्टणस्तयीम खोऩ सेिण प्रदणन गना 
स्िणस््म संस्थणरे भन्रणरमसँग सभन्िम गयी गङ्टणस्तयीम खोऩ सेिण 
कणमाक्रभ फनणई सञ् चणरन गनेछ।   

२४. कभाचणयी व्मिस्थण: (१) सयकणयी स्िणस््म संस्थणभण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
कभाचणयीको व्मिस्थण गङ्चयनछे। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ कभाचणयी व्मिस्थण गदणा बौगोङ्झरक 
अिस्थणको आधणयभण सफछ ऺेरभण सभङ्टङ्ञचत रूऩभण गङ्टणस्तयीम स्िणस््म 
सेिण प्रदणन गना आिश्मक कभाचणयीरणई तोङ्जकएफभोङ्ञजभ व्मिस्थणऩन 
गनेछ।  

(३) गछयसयकणयी तथण ङ्झनजी स्िणस््म संस्थणरे स्िणस््म सेिण 
प्रदणन गनाको रणङ्झग कभाचणयी सेिण शतासम्फन्धी ङ्जिङ्झनमभ फनणई 
आिश्मक कभाचणयी ङ्झनमङ्टि गनङ्टाऩनेछ।  

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ कभाचणयी ङ्झनमङ्टि गदणा िण 
कभाचणयीसँग योजगणय सम्झौतण गदणा प्रचङ्झरत कणनूनभण व्मिस्थण 
बएफभोङ्ञजभ सेिण, शता य सङ्टङ्जिधणबन्दण न्मून नहङ्टने गयी गनङ्टाऩनेछ। 

(५) कभाचणयीरे आपूरे गने कणभको आधणयभण नेऩणर भेङ्झडकर 
कणउङ्ञन्सर, नेऩणर नङ्झसाङ ऩङ्चयषद् िण अन्म सम्फङ्ञन्धत ऩङ्चयषकोरे ङ्झनधणायण 
गयेफभोङ्ञजभको ऩेशणगत आचयण य ङ्झनजणभती कभाचणयीको हकभण ङ्झनमङ्टि 
गने कणनूनफभोङ्ञजभको य ङ्झनजी तथण गछयसयकणयी स्िणस््म संस्थणकण 
कभाचणयीरे संस्थणरे ङ्झनधणायण गयेको आचयणको ऩणरनण गनङ्टाऩनेछ। 

(६) जोङ्ञखभमङ्टि ऺेरभण कणभ गने कभाचणयीको ङ्झनमङ्झभत स्िणस््म 
ऩयीऺण गयी कणभको ङ्झसरङ्झसरणभण कङ्ट नछ योगको सङ्खक्रभण बएभण 
ङ्झन्शङ्टल्क उऩचणयको व्मिस्थण सम्फङ्ञन्धत सयकणयरे िण स्िणस््म संस्थणरे 
गनङ्टाऩनेछ। 
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स्ऩष्टीकयण् मस दपणको प्रमोजनको रणङ्झग "कभाचणयी" बन् नणरे 
ऩणङ्चयश्रङ्झभक ङ्झरई शणयीङ्चयक िण फौङ्जद्धक श्रभ गने ङ्ञचङ्जकत्सक, नसा, 
येङ्झडमोरोङ्ञजस्ट, ल्मणफ टेङ्ञक्नङ्झसमन िण प्रशणसङ्झनक कभाचणयी िण अन्म 
जङ्टनसङ्टकछ  ऩदनणभ ङ्छदएको तथण जङ्टनसङ्टकछ  तहभण कणमायत यहने गयी सेिणभण 
संरग्न कभाचणयीरणई जनणउँछ। 

 

 

ऩङ्चयच्छेद-६ 

स्िणस््म सेिणको ऩहङ्टचँ 

 

२५. स्िणस््म सेिणको ऩहङ्टचँ: (१) सफछ िणङ्झसन्दणरणई सहज य सङ्टरब रूऩभण 
गङ्टणस्तयीम स्िणस््म सेिण प्रणप्त गने हक हङ्टनेछ।  

(२) भन्रणरमरे बौगोङ्झरक तथण अन्म ङ्जहसणफरे ऩछणङ्झड ऩयेकण 
स्थणन य िगाकण िणङ्झसन्दणरणई स्िणस््म सेिणभण ऩहङ्टचँ सङ्टङ्झनङ्ञित गना 
सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तहसँगको सभन्िमभण स्िणस््म सेिण प्रदणन गना ङ्जिशेष 
व्मिस्थण गनेछ। 

(३) भन्रणरमरे ङ्जहभणरी ङ्ञजल्रणभण भौसभ ऩङ्चयितान िण अन्म 
कणयणरे फसणइसयणइ बई अस्थणमी फसोफणस गने ऺेरकण िणङ्झसन्दणरणई 
आधणयबतू स्िणस््म सेिण सङ्टङ्झनङ्ञश् चत गना स्थणनीम सयकणयसँग सहकणमा 
गनेछ। 

(४) रोऩोन्भङ्टख तथण अल्ऩसंख्मक सभङ्टदणमको स्िणस््म सेिणभण 
ऩहङ्टँच सङ्टङ्झनङ्ञश् चत गना भन्रणरमरे ङ्जिशेष व्मिस्थण गनेछ। 

(५) जोङ्ञखभमङ्टि ऺेरभण कणभ गने श्रङ्झभकको ङ्झनमङ्झभत स्िणस््म 
ऩयीऺण य जोङ्ञखभ न्मूनीकयणको व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ गङ्चयने छ। 

२६. स्िणस््म ङ्झफभण गङ्चयन:े (१) कणनूनफभोङ्ञजभ प्रदेशङ्झबरकण सिछ नणगङ्चयकरणई 
स्िणस््म ङ्झफभण प्रणणरीभण आफद्ध गनाको रणङ्झग भन्रणरमरे आिश्मक 
व्मिस्थण ङ्झभरणउने छ।  
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(२) नेऩणर सयकणयफणट रङ्ञऺत िगाकण रणङ्झग ङ्छदइने मोगदणन 
यकभकण अङ्झतङ्चयि प्रदेश सयकणयफणट थऩ मोगदणन गयी स्िणस््म ङ्झफभण 
गने व्मिस्थण ङ्झभरणउने छ। 

(३) स्िणस््म ङ्झफभण कणमाक्रभ भणपा त प्रणप्त हङ्टन े सेिणभण गङ्टणस्तय 
कणमभ गना भन्रणरमरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभको व्मिस्थण गनेछ। 

२७.भङ्जहरणको सङ्टयङ्ञऺत भणततृ्ि य प्रजनन स्िणस््म अङ्झधकणयको सङ्टङ्झनङ्ञिततण 
गङ्चयन:े (१) प्रदेशभण फसोफणस गने भङ्जहरणरणई प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ 
प्रणप्त सङ्टयङ्ञऺत भणततृ्ि य प्रजनन स्िणस््म अङ्झधकणयको सङ्टङ्झनङ्ञिततण गङ्चयन े
छ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको अङ्झधकणय कणमणान्िमनको रणङ्झग 
भन्रणरमरे नेऩणर सयकणय य स्थणनीम तहसँग आिश्मक सभन्िम 
गनेछ।   

२८. बेदबणि गना नऩणइन:े (१) स्िणस््म संस्थण तथण स्िणस््मकभॉरे स्िणस््म 
उऩचणय गदणा सफछरणई सम्भणन य आदय व्मिहणय गनङ्टाऩनेछ। कङ्ट नछ ऩङ्झन 
स्िणस््म संस्थणरे कसछरणई ङ्झनजको उत्ऩङ्ञत्त, धभा, िणा, जणतजणङ्झत, ङ्झरङ्ग, 
ऩेशण, मौङ्झनक िण रछङ्जङ्गक ऩङ्जहचणन, शणयीङ्चयक िण एचआईबी सङ्खक्रभण, 
 भहणभणयीरगणमतको स्िणस््म अिस्थण, अऩणङ्गतण, िछिणङ्जहक ङ्ञस्थङ्झत, 
गबणािस्थण, िछचणङ्चयक आस्थण िण मस्तछ अन्म कङ्ट नछ आधणयभण उऩचणयभण 
बेदबणि गना ऩणइने छछन। 

(२) भङ्जहनणिणयी बएको भङ्जहरणरणई छङ्टिणछङ्टत गना ऩणइने छछन। 
भङ्जहनणिणयी बएको कणयणरे कङ्ट नछ ऩङ्झन ङ्जकशोयी तथण भङ्जहरणरणई उऩचणय 
गना िण स्िणस््म सेिण ङ्छदन िण उऩचणयभण रछजणन िण अन्म आिश्मक 
सहमोग गनाफणट कसछरणई ऩङ्झन िङ्ञञ्चत गना ऩणइन ेछछन। 

(३) उऩदपण (१) य (२) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए 
तणऩङ्झन ङ्झफयणभीको स्िणस््म अिस्थणको गम्बीयतणको आधणयभण उऩचणयको 
प्रणथङ्झभकतण ङ्झनधणायण गना फणधण ऩङ्टगेको भणङ्झनने छछन। 
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(४) प्रदेशङ्झबर हङ्टने भङ्जहरण ङ्जहंसण, रछङ्जङ्गक ङ्जिबेद, छणउऩडी तथण 
अन्म सणभणङ्ञजक, सणँस्कृङ्झतक फणधण अियोधरे स्िणस््मभण प्रङ्झतकूर असय 
ऩना नङ्छदन भन्रणरमरे फहङ्टऩऺीम कणमा मोजनण फनणई कणमणान्िमन 
गनेछ। 

२९. ङ्ञशशङ्टको स्तनऩणन गने अङ्झधकणयको सङ्टङ्झनङ्ञश् चततण गङ्चयन:े (१) प्रत्मेक 
निजणत ङ्ञशशङ्टरणई दङ्टई िषा  उभेय ऩूयण नबएसम्भ आभणको स्तनऩणन गने 
अङ्झधकणय हङ्टनेछ। 

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
आभणको भतृ्मङ्ट बएको िण स्िणस््मको कणयणफणट स्तनऩणन गयणउन 
नसङ्जकन े अिस्थणभण ङ्ञचङ्जकत्सकको ऩयणभशाफभोङ्ञजभ िछकङ्ञल्ऩक व्मिस्थण 
गना कङ्ट नछ फणधण ऩने छछन। 

(३) आभणको दूधरणई प्रङ्झतस्थणऩन गने िस्तङ्टरगणमत फणर 
आहणयको ङ्झफक्री ङ्जितयणरणई ङ्झनमभन गयी फच्चणको रणङ्झग सङ्टयङ्ञऺत एिं 
ऩमणाप्त ऩोषणसम्फन्धी व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 
 

ऩङ्चयच्छेद-७ 

सेिणको गङ्टणस्तय तथण स्िणस््म संस्थणको दणङ्जमत्ि 

 

३०. भणऩदण्ड ऩणरनण गनङ्टाऩने: (१) प्रत्मेक स्िणस््म संस्थणरे प्रचङ्झरत कणनून, 
मो ऐन य मो ऐनअन्तगात फनेको ङ्झनमभणिरीफभोङ्ञजभ ङ्झनधणायण बएको 
भणऩदण्ड अङ्झनिणमा रूऩभण ऩणरन गनङ्टाऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) भण उल्रेख बएको भणऩदण्डको अङ्झतङ्चयि 
भन्रणरमरे सम्फङ्ञन्धत स्िणस््म संस्थणकण सम्फन्धभण रणगू हङ्टने गयी थऩ 
भणऩदण्ड तोकेको यहेछ बने त्मस्तो भणऩदण्डसभेत ऩणरनण गनङ्टाऩदाछ।   

(३) भन्रणरमरे प्रचङ्झरत कणनूनको अधीनभण यही स्िणस््म 
संस्थणको ऩूिणाधणय, जनशङ्ञिको संख्मण य मोग्मतण, उऩकयण, मसको 
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प्रङ्जक्रमण तथण प्रङ्जिङ्झध य व्मिस्थणऩन, सङ्टरब तथण स्तयीम उऩचणय ङ्जिङ्झध 
सम्फन्धभण भणऩदण्ड ङ्झनधणायण गना य कणमणान्िमनको कणमामोजनण फनणउन 
सक्नेछ। 

३१. भणऩदण्ड तथण गङ्टणस्तय सङ्झभङ्झतको गठन: (१) भणऩदण्ड तथण गङ्टणस्तय 
ङ्झनधणायण तथण कणमणान्िमनको कणमामोजनण फनणउन भन्रणरमरे 
देहणमफभोङ्ञजभको भणऩदण्ड तथण गङ्टणस्तय सङ्झभङ्झत गठन गनेछ्- 

(क) स्नणतकोत्तय गयी न्मूनतभ १० िषा ऩेशणगत कणमा 
अनङ्टबि बएकण भध्मेफणट भन्रणरमरे तोकेको िङ्चयष्ठ 
ङ्ञचङ्जकत्सक       -अध्मऺ 

(ख) भन्रणरमरे तोकेको जनस्िणस््म ङ्जिऻ     -सदस्म 

(ग) प्रदेश स्िणस््म ङ्झनदेशक      -सदस्म सङ्ञचि 

(२) सङ्झभङ्झतरे आिश्मकतण अनङ्टसणय ङ्जिषम ङ्जिऻरणई आभन्रण 
गना सक्नेछ। 

(३) सङ्झभङ्झतरे आप्नो कणमाङ्जिङ्झध आपैँ  ङ्झनधणायण गनेछ। 

(४) सङ्झभङ्झतरे प्रचङ्झरत कणनून तथण प्रदेश स्िणस््म मोजनण 
अनङ्टरूऩ हङ्टने गयी प्रदेशको रणङ्झग आिश्मक भणऩदण्ड य गङ्टणस्तय रणगू 
गना भन्रणरमरणई सङ्टझणि ऩेश गनेछ।  

३२. गङ्टणस्तयीम सेिण प्रदणन गनङ्टाऩने: (१) प्रत्मेक स्िणस््म संस्थण िण मसकण 
सञ् चणरक िण कभाचणयीरे स्िणस््म सेिणको गङ्टणस्तयभण प्रङ्झतकूर असय 
ऩने कङ्ट नछ कणमा जणनी जणनी िण रणऩिणाहीऩूिाक गना ऩणइने छछन।  

(२) स्िणस््म संस्थणभण सेिण प्रदणन गदणा िण जङ्झडत उऩकयणको 
प्रमोग गदणा अनङ्टभङ्झत प्रणप्त ङ्ञचङ्जकत्सक, स्िणस््मकभॉ िण कभाचणयीफणहेक 
अन्म व्मङ्ञिरे सञ् चणरन गने य ङ्चयऩोटा ङ्छदने कणमा गना ऩणइने छछन। 

(३) सेिण प्रदणमकरे उऩकयण कणमास्थरभण दङ्टरुस्त यणख् नङ्टऩनेछ। 
म्मणद नणघेको औषङ्झध, उऩकयण तथण िस्तङ्टको प्रमोग गना ऩणइने छछन। 
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(४) स्िणस््म संस्थणरे स्िणस््म सेिण प्रदणन गदणा कङ्ट नछ ऩङ्झन योगको 
सङ्खक्रभण नहङ्टने य सङ्खक्रभण योकथणभ गनाकण रणङ्झग आिश्मक 
सङ्टयऺणत्भक उऩणमको अिरम्फन गनङ्टाऩनेछ। 

(५) प्रत्मेक स्िणस््म संस्थणरे भणऩदण्ड य गङ्टणस्तयको 
सङ्टङ्झनङ्ञिततणसम्फन्धी भन्रणरमरे तोकेफभोङ्ञजभको भूल्मणङ्कन पणयणभ बयी 
सोको प्रङ्झतिेदन भन्रणरमभण प्रत्मेक िषाको आङ्झथाक िषा सभणप्त बएको 
तीन भङ्जहनणङ्झबर ऩेश गनङ्टाऩनेछ। 

३३.स्िणस््म संस्थण फणङ्जहयफणट प्रदणन गङ्चयन े सेिण: (१) कङ्ट नछ ऩङ्झन स्िणस््म 
संस्थण तथण अनङ्टभङ्झत प्रणप्त  व्मङ्ञिरे संस्थण फणङ्जहयफणट सेिण प्रदणन गदणा 
तोङ्जकएको भणऩदण्ड ऩूयण गनङ्टाऩनेछ। मसयी सेिण प्रदणन गदणा स्थणनीम 
तहको सभन्िमभण गनङ्टाऩनेछ।  

(२) भन्रणरमरे उऩदपण (१) फभोङ्ञजभकण स्िणस््म सेिण 
व्मिङ्ञस्थत य ङ्जिस्तणय गनाकण रणङ्झग कणमामोजनण फनणई रणगू गना 
सक्नेछ।  

३४. शङ्टल्क सणिाजङ्झनक गनङ्टाऩने: (१) स्िणस््म सेिण प्रदणन गयेफणऩतको शङ्टल्क 
प्रचङ्झरत कणनूनको अधीनभण यही प्रत्मेक स्िणस््म संस्थणरे ङ्झनधणायण 
गनङ्टाऩनेछ। 

(२) स्िणस््म संस्थणरे आपूरे उऩरब्ध गयणउने स्िणस््म सेिण 
उऩरब्ध गयणएफणऩत रणग्ने शङ्टल्क सिासणधणयणरे देख्न य ऩढ्न सक्ने गयी 
सणिाजङ्झनक गनङ्टाऩनेछ य सोको जणनकणयी भन्रणरमरणई सभेत ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

३५. ङ्झन्शङ्टल्क स्िणस््म सेिण उऩरब्ध गयणउनङ्टऩने: (१) स्िणस््म संस्थणरे 
आपूसँग उऩरब्ध शछमणकण दश प्रङ्झतशत शछमण गङ्चयफ, ङ्जिऩङ्ङ तथण 
असहणम िगारणईा ङ्झन्शङ्टल्क उऩरब्ध गयणउनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ बनणा बएकण ङ्झफयणभीरणई 
अस्ऩतणरफणट प्रदणन गङ्चयने सेिण ङ्झन्शङ्टल्क प्रदणन गनङ्टाऩनेछ।  
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तय औषङ्झध िण अस्ऩतणर फणङ्जहयफणट ङ्झरनङ्टऩने ङ्झनदणनणत्भक सेिणको 
हकभण मो व्मिस्थण फणध्मणत्भक हङ्टन ेछछन। 

(३) ङ्झफङ्झभत ङ्झफयणभीहरूको उऩचणयको प्रङ्जक्रमणरणई सहज फनणउन े
व्मिस्थण ङ्झभरणउनङ्टऩनेछ। 

३६. गोऩङ्झनमतण कणमभ यणख् नङ्टऩने: देहणमको अिस्थणभणफणहेक कङ्ट नछ ऩङ्झन स्िणस््म 
संस्थण िण ङ्ञचङ्जकत्सक िण कभाचणयीरे ङ्झफयणभीको योगको फणयेभण ङ्झफयणभी 
स्िमभ ्िण ङ्झनजरणई स्िणस््म संस्थणभण ल्मणउने ङ्झफयणभीको संयऺकफणहेक 
अन्म कसछरणई खङ्टरणसण गना ऩणइने छछन:- 

(क) ङ्झफयणभीरे भञ्जङ्टयी ङ्छदएभण िण ङ्झफयणभी अचेत बएकोभण 
ङ्झनजरणई अस्ऩतणर ल्मणउने व्मङ्ञिरे भञ्जङ्टयी ङ्छदएभण, 

(ख) ङ्झफयणभीको स्िणस््मको फणयेभण खङ्टरणसण नगदणा अन्म कङ्ट नछ 
व्मङ्ञिको जीिन तथण स्िणस््मभण प्रङ्झतकूर असय ऩने 
बएभण, 

(ग) प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ ङ्झफयणभीको स्िणस््म ऩयीऺण 
प्रङ्झतिेदन कङ्ट नछ अदणरत िण अङ्झधकणयीसभऺ ऩेश गनङ्टाऩने 
बएभण। 

३७. ङ्झफयणभीभणङ्झथ अनङ्टसन्धणन गना नहङ्टन:े स्िणस््म संस्थणरे ङ्झफयणभीको ङ्झरङ्ञखत 
भन्जङ्टयीङ्जिनण ङ्झनजभणङ्झथ उऩचणयसँग प्रत्मऺ रूऩभण सम्फङ्ञन्धत 
ऩयीऺणफणहेक अन्म अनङ्टसन्धणन कणमा गना ऩणउने छछन।    

३८. ङ्जिऻणऩन गना नऩणउन:े (१) स्िणस््म संस्थणरे सञ् चणय भणध्मभफणट गरत 
िण भ्रणभक सूचनण यणखी ङ्जिऻणऩन गना ऩणउने छछन। 

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
देहणमको कणमारणई ङ्जिऻणऩन भणङ्झनने छछन: 

(क) स्िणस््म संस्थणको ठेगणनण, पोन नम्फय, इभेर य आफ्नो 
ङ्जिशेषऻको ङ्जिियण, ङ्झतनको ङ्जिशेषऻतण तथण सेिणसम्फन्धी 
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सञ् चणय भणध्मभभण प्रसणयण  गने तथण संस्थणको 
सणईनफोडाभण उल्रेख गने िण िेफसणइटभण यणख्न,े 

(ख) आपूरे प्रदणन गने सेिण, सभम तणङ्झरकण, रणग्ने दस्तङ्टय 
तथण खचा य उऩचणय गना रणग्न े सभमसभेत खङ्टरणई 
नणगङ्चयक फडणऩर जणयी गने,  

(ग)  गङ्चयफ य ऩछणङ्झड ऩणङ्चयएकण िगाको ऩहङ्टँच स्थणङ्जऩत गने य 
सेिणग्रणहीरे सेिण नऩणएको गङ्टनणसो व्मिस्थणऩन गने ङ्जिङ्झध 
उल्रेख गयी सूचनण प्रिणह गने।  

३९. सेिणग्रणहीको सङ्टसूङ्ञचत सहभङ्झत ङ्झरनङ्टऩने: प्रत्मेक स्िणस््म संस्थणरे 
सेिणग्रणहीरणई स्िणस््म सेिण उऩरब्ध गयणउँदण प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ 
सङ्टसूङ्ञचत सहभङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ। 

४०. सेिणग्रणहीरणई जणनकणयी ङ्छदनङ्टऩने: (१) स्िणस््म संस्थण तथण उऩचणय प्रदणन 
गने स्िणस््मकभॉरे  प्रत्मेक सेिणग्रणहीरणई आफ्नो स्िणस््म य उऩचणयको 
अिस्थण, योगको ङ्झनदणन प्रङ्जक्रमण, उऩचणय ङ्जिङ्झध य प्रङ्जक्रमण, उऩचणय ङ्जिकल्ऩ 
य उऩचणय गना रणग्न ेअनङ्टभणङ्झनत खचा तथण सम्बणङ्जित ऩङ्चयणणभ य उऩचणय 
नगयणए उत्ऩन् न हङ्टने सम्बणङ्जित जोङ्ञखभसभेतकण फणयेभण ङ्झफयणभी िण 
संयऺकरे फङ्टझ्ने गयी जणनकणयी गयणउनङ्टऩनेछ। 

(२) भणङ्झथ जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन सेिणग्रणहीको 
स्िणस््म ङ्ञस्थङ्झतको सूचनण सम्फङ्ञन्धत सेिणग्रणहीरणई ङ्छदन नसङ्जकन े
अिस्थणभण ङ्झफयणभीरणई स्िणस््म संस्थणभण ङ्झरई आउने व्मङ्ञिरणई 
जणनकणयी  ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(३) उऩदपण (१) य (२) फभोङ्ञजभ जणनकणयी गयणउँदण ङ्ञचत्त 
नफङ्टझेभण िण स्िणस््म सेिणसम्फन्धी जङ्टनसङ्टकछ  गङ्टनणसो सङ्टन् नकण रणङ्झग 
स्िणस््म संस्थणभण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ गङ्टनणसो सङ्टन् ने संमन्रको व्मिस्थण 
हङ्टन ङ्टऩने छ।  
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४१. सेिणग्रणहीको कताव्म: स्िणस््म संस्थण िण स्िणस््मकभॉसँग सेिण ङ्झरन े
सेिणग्रणहीको कताव्म देहणमफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्- 

(क)  आफ्नो स्िणस््मको सम्फन्धभण जणनकणयी ङ्झरन,े सचेत 
यहन,े स्िस्थ जीिनशछरी अऩनणउने य स्िणस््म संस्थणफणट 
ङ्छदइने आिश्मक सेिण ङ्झरन ेय संस्थणको ङ्झनमभ ऩणरनण 
गने, 

(ख)  नेऩणर सयकणय, प्रणदेङ्ञशक सयकणय तथण स्थणनीम 
सयकणयरे सभम सभमभण तोकेफभोङ्ञजभकण 
स्िणस््मसम्फन्धी कणमाक्रभभण सभणिेश हङ्टन,े 

(ग)  स्िणस््मकभॉरणई आफ्नो स्िणस््मको अिस्थणसँग 
सम्फङ्ञन्धत मथणथा ङ्जिियण उऩरब्ध गयणई योग ङ्झनदणन य 
उऩचणयभण स्िणस््मकभॉरणई सघणउने य स्िणस््मकभॉरे 
बनेफभोङ्ञजभको औषङ्झध सेिन गने तथण अन्म प्रङ्जक्रमण 
अऩनणउन,े 

(घ)  स्िणस््मकभॉ तथण स्िणस््म संस्थणको भमणादण य सम्भणन 
गने, स्िणस््म संस्थण तथण स्िणस््मकभॉ प्रङ्झत कङ्ट नछ ऩङ्झन 
ङ्जकङ्झसभको ङ्जहंसण नगने, आिश्मकतण अनङ्टसणय योगको 
ङ्झनदणन य उऩचणयसम्फन्धी जणनकणयी हणङ्झसर गयी 
आिश्मकतण अनङ्टसणय उऩचणयभण सहभङ्झत जनणउने। 

 
 

ऩङ्चयच्छेद-८ 

स्िणस््म अनङ्टसन्धणन, सूचनण व्मिस्थणऩन य अनङ्टगभन 

 

४२. स्िणस््म अनङ्टसन्धणन: (१) भन्रणरमरे स्िणस््म सेिणसँग सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जिषमभण अध्ममन तथण अनङ्टसन्धणनसम्फन्धी व्मिस्थण गना सक्नेछ। 
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(२) भन्रणरमरे स्िणस््म प्रिधानकण रणङ्झग प्रदेशङ्झबर उऩरब्ध 
औषङ्झधजन्म जडीफङ्टटीको अध्ममन अनङ्टसन्धणन गयी त्मसको संयऺण, 

ङ्जिकणस, औषङ्झध उत्ऩणदन तथण उऩबोग गना स्थणनीम तह, ङ्झनजी ऺरे तथण 
अन्म भन्रणरमसँग फहङ्टऩऺीम सहकणमा गनेछ।  

(३) भन्रणरमरे स्िणस््मसम्फन्धी अनङ्टसन्धणनकतणारणई प्रोत्सणङ्जहत 
गने व्मिस्थण ङ्झभरणउने छ। 

४३. सूचनण व्मिस्थणऩन: (१) स्िणस््म संस्थण प्रभङ्टखरे स्िणस््म संस्थणफणट 
सेिण ङ्झरएकण हयेक सेिणग्रणहीको तोङ्जकएफभोङ्ञजभको अङ्झबरेख यणखी 
आपूबन्दण भणङ्झथल्रो ङ्झनकणमभण ऩेश गने य उि ङ्झनकणमहरूरे एकीकृत 
गयी भन्रणरमभण ऩेश गनङ्टाऩनेछ।  

(२) भन्रणरमरे प्रदेशङ्झबरकण स्िणस््म संस्थणरे गयेको 
सेिणसम्फन्धी सूचनणरणई एकीकृत गयी अङ्झबरेख यणख् नेछ य प्रत्मेक िषा 
िणङ्जषाक प्रङ्झतिेदन तमणय गनेछ। 

४४. अनङ्टगभन तथण भूल्मणङ्कन: (१) प्रदेश भणतहत यहेकण सयकणयी स्िणस््म 
संस्थण तथण प्रदेश  सयकणयरे स्िीकृङ्झत प्रदणन गयेकण ङ्झनजी तथण 
गछयसयकणयी स्िणस््म संस्थणको अनङ्टगभन तथण  भूल्मणङ्कन गनाको रणङ्झग 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ भन्रणरमरे ङ्झनयीऺक ङ्झनमङ्टि गना सक्नछे।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺकको अनङ्टगभन तथण 
भूल्मणङ्कन प्रङ्झतिेदनको आधणयभण भन्रणरमरे निीकयण योक्ने, इजणजतऩर 
खणयेज गने िण तोङ्जकएफभोङ्ञजभको अन्म कणयिणही गना सक्नेछ।  

(३) स्थणनीम तहफणट स्िीकृङ्झत प्रणप्त ङ्झनजी तथण गछयसयकणयी 
स्िणस््म संस्थणको ङ्झनमभन, अनङ्टगभन तथण भूल्मणङ्कन तोङ्जकएको 
भणऩदण्डको आधणयभण सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तहरे गनेछ।  

तय भन्रणरमफणट तोङ्जकएको ङ्झनयीऺकरे अनङ्टगभन गना फणधण 
ऩङ्टगेको भणङ्झनने छछन। 
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(४) प्रदेशङ्झबरकण सफछ स्िणस््म संस्थणको उऩचणयको अिस्थण, 
औषङ्झध तथण अन्म उऩकयण तथण भणनि स्रोतको आऩूङ्झता अिस्थणरणई 
भन्रणरमरे ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गयी आिश्मक सङ्टधणयको रणङ्झग 
ङ्झसपणङ्चयससङ्जहतको प्रङ्झतिेदन प्रदेश सयकणयरणई ऩेश गनङ्टाऩनेछ। 

 
 

ऩङ्चयच्छेद-९ 

औषङ्झध तथण उऩकयणसम्फन्धी व्मिस्थण 
 

४५. औषङ्झध तथण उऩचणय सणभग्रीको व्मिस्थण: (१) प्रदेश सयकणयअन्तगातकण 
सफछ अस्ऩतणररे  आफ्नछ "अस्ऩतणर पणभेसी" सञ् चणरन गयी 
सेिणग्रणहीरणई सङ्टऩथ भूल्मभण औषङ्झध तथण उऩचणय सणभग्री उऩरब्ध 
गयणउनङ्टऩनेछ। 

(२) स्थणनीम तहअन्तगातकण अस्ऩतणर तथण स्िणस््म संस्थणको 
हकभण बने सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तहरे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनछे।  

(३) प्रदेशङ्झबर खऩत हङ्टने औषङ्झधको भूल्म नेऩणर सयकणयरे 
तोकेको आधणय भूल्मको अधीनभण यही ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
मस्तो भूल्म उच्चतभ खङ्टरण भूल्मबन्दण फढी हङ्टने छछन।  

(४) औषङ्झध ङ्झफक्रीकतणारे आपूरे ङ्झफक्री गयेको औषङ्झध य 
उऩचणय सणभग्रीको ङ्झफर अङ्झनिणमा रूऩभण उऩरब्ध गयणउनङ्टऩनेछ।  

(५) औषङ्झधसम्फन्धी अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनछे।  

४६. औषङ्झधको दङ्टरूऩमोग हङ्टन नङ्छदन:े (१) औषङ्झध िण औषङ्झधकण सणधक 
ऩदणथाहरूको अनङ्टङ्ञचत प्रमोग  िण दङ्टरूऩमोग हङ्टन नङ्छदन त्मसको उऩमोङ्झगतण 
एिं प्रमोगसम्फन्धी झङ्टटै ण िण भ्रभणत्भक प्रचणय हङ्टन नङ्छदन य जनसङ्टयङ्ञऺत, 

असयमङ्टि तथण गङ्टणमङ्टि नहङ्टने औषङ्झध उत्ऩणदन, ङ्झफक्री ङ्जितयण, ङ्झनकणसी, 
ऩछठणयी सञ् चम य सेिनको ङ्झनमन्रण गना अऩनणउने कणमाङ्जिङ्झध 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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(२) औषङ्झध िण औषङ्झधकण सणधक ऩदणथाहरूको ङ्झफक्री ङ्जितयण 
गना औषङ्झध ऩसरको स्िीकृङ्झत, निीकयण य सञ् चणरन, अनङ्टगभन य 
ङ्झनमभन तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

४७. उऩकयण तथण एम्फङ्टरेन्सको व्मिस्थण: (१) प्रदेशभण सञ् चणरन हङ्टन े
अस्ऩतणर तथण स्िणस््म संस्थणभण तोङ्जकएफभोङ्ञजभको भणऩदण्ड अनङ्टसणयकण 
उऩकयणको व्मिस्थण गनङ्टाऩनेछ। 

(२) भन्रणरमरे सयकणयी स्िणस््म संस्थणको स्िणस््म 
उऩकयणको भभात सम्बणय गनेसम्फन्धी भणऩदण्ड फनणई रणगू गना 
सक्नेछ।  

(३) आकङ्ञस्भक सेिण अङ्झनिणमा बएको अस्ऩतणरभण कम्तीभण १ 
िटण एम्फङ्टरेन्स हङ्टन ङ्टऩनेछ। एम्फङ्टरेन्स सञ् चणरनसम्फन्धी व्मिस्थण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 
 

ऩङ्चयच्छेद-१० 
जनस्िणस््मको संयऺण, संिधान य िणतणियणसम्फन्धी व्मिस्थण 

 

४८. जनस्िणस््मको संयऺण य संिधान गङ्चयन:े (१) भन्रणरमरे प्रदेशङ्झबर 
खण्णन् न, भणसङ्ट, ऩणनीरगणमतकण उऩबोग्म िस्तङ्ट उत्ऩणदन, बण्डणयण तथण 
ङ्झफक्री ङ्जितयणरणई स्िच्छ फनणउने सम्फन्धभण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ भणऩदण्ड 
फनणई कणमणान्िमन गने छ।  

(२) प्रदेश सयकणयरे स्िणस््मभण प्रङ्झतकूर असय ऩणने भङ्छदयण तथण 
सङ्टतॉजन्म ऩदणथाको आमणत, उत्ऩणदन, ङ्झफक्री, ङ्जितयण तथण सेिन गने 
कणमारणई ङ्झनरुत्सणङ्जहत गने छ य त्मस्तण िस्तङ्टको ङ्जिऻणऩन सणभग्रीको 
ङ्जितयण, प्रचणय प्रसणय, प्रमोजन तथण होङ्झडाङ फोडा यणख् न ङ्झनषधे गनेछ।  
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(३) जनतणको स्िणस््म अिस्थणरणई ङ्झफगणने तथण अस्िस्थ 
फनणउने ङ्झनधणायक ऩऺरणई आिश्मक सङ्टधणय गना मसकण कणयक तथण 
अन्म सयोकणयिणरण ऩऺसँग प्रदेश सयकणयरे सभन्िम गनेछ। 

(४) भन्रणरमरे उऩदपण (३) को प्रमोजनको रणङ्झग ऩोषण, 

स्िच्छ खणनेऩणनी, सयसपणइ, आयोग्मतण तथण स्िणस््म सणऺयतणसम्फन्धी 
भणऩदण्ड तमणय गयी रणगू गनेछ।   

(५) भन्रणरमरे प्रदेशङ्झबर ध्िङ्झन, िणमङ्ट, जर तथण िणतणियणीम 
प्रदूषणरे जन स्िणस््मभण ऩणने प्रबणिरणई न्मूनीकयण गनाकण रणङ्झग 
प्रचङ्झरत कणनूनरे तोकको भणऩदण्ड रणगू गनेछ। 

(६) भन्रणरमरे िणतणियणीम प्रदूषण तथण पोहोयभछरणफणट ऩने 
प्रङ्झतकूर प्रबणि ङ्झनमन्रणकण रणङ्झग तोङ्जकएको भणऩदण्ड रणगू गनेछ। 

४९. ङ्जिऩकोको सभमभण स्िणस््म सेिणको व्मिस्थणऩन: (१) प्रदेशङ्झबर हङ्टन े
ङ्जिऩको फणट जनतणको स्िणस््मभण ऩने प्रबणिरणई कभ गना प्रिधानणत्भक 
कणमाक्रभकण रणङ्झग आिश्मक व्मिस्थण गनङ्टा ऩनेछ। 

(२) ङ्जिऩको फणट प्रबणङ्जित जनतणरणई तत्कणर उऩचणयकण रणङ्झग 
स्िणस््म संस्थणभण जनशङ्ञि, औषङ्झध तथण उऩकयण य स्रोतको व्मिस्थण 
गनङ्टाऩनेछ।  

(३) ङ्जिऩकोऩश् चणत तथण ङ्जिऩको जन्म योगको प्रकोऩरणई ङ्झनमन्रण 
गना तत्कणर ऩङ्चयचणङ्झरत हङ्टन ेस्िणस््मकभॉ, भङ्जहरण स्िणस््म स्िमंसेङ्जिकण, 
प्रदेश प्रहयी, ङ्ञशऺक य सङ्टयऺणकण ङ्झनकणमहरूरणई प्रणथङ्झभक उऩचणय य 
प्रषेण रगणमतको ङ्जिषमभण आिश्मक तणङ्झरभ ङ्छदइने छ।  

(४) ङ्जिऩको को सभमभण प्रदणन गनङ्टाऩने सेिणकण रणङ्झग ङ्जिकणस 
सणझेदणय, गछय सयकणयी तथण ङ्झनजी संस्थणसँग सहकणमा गङ्चयने छ। 

(५) मससम्फन्धी अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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५०. सयसपणइ तथण उङ्ञचत कणमा िणतणियण हङ्टन ङ्टऩने: (१) स्िणस््म संस्थणको 
ङ्झबर य फणङ्जहयको  िणतणियण ङ्झफयणभी तथण अन्म व्मङ्ञिको स्िणस््मभण 
प्रङ्झतकूर असय नऩने हङ्टन ङ्टऩदाछ।  

(२) स्िणस््म संस्थणरे स्िणस््म संस्थणफणट ङ्झसङ्ञजात पोहोय भणनि 
स्िणस््म य िणतणियणरणई हणङ्झन नोक्सणनी नहङ्टने गयी तोङ्जकएको भणऩदण्ड 
अनङ्टरूऩ व्मिस्थणऩन गनङ्टाऩनेछ। 

(३) सयसपणइ तथण उङ्ञचत कणमा िणतणियणसम्फन्धी भणऩदण्ड 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-११ 

प्रदेश स्िणस््म सभन्िम सङ्झभङ्झत 

 

५१. प्रदेश स्िणस््म सभन्िम सङ्झभङ्झत: (१) प्रदेशङ्झबर फसोिणस गने फणङ्झसन्दणको 
स्िणस््म ङ्ञस्थङ्झत सङ्टधणय गना, स्िणस््मकण ङ्जिङ्जिध सणभणङ्ञजक ङ्झनधणायक 
तत्त्िरणई सम्फोधन गना, स्िणस््म सेिणरणई ङ्जिकणसको भूर प्रिणहभण 
ल्मणउन य स्िणस््म कणमाक्रभ ङ्झनभणाणभण सभन्िम य सङ्टझणि ङ्छदन एक 
प्रदेश स्िणस््म सभन्िम सङ्झभङ्झत यहनेछ। 

(२) प्रदेश स्िणस््म सभन्िम सङ्झभङ्झतको गठन देहणमफभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ:   

(क)  प्रदेश सयकणयकण सणभणङ्ञजक ङ्जिकणस भन्री  -अध्मऺ 

(ख)  प्रदेश मोजनण आमोगकण सदस्म  

(स्िणस््म सेिण हेने)                 -सदस्म 

(ग)  प्रदेशभण यहेकण स्िणस््म ङ्जिऻणन 

प्रङ्झतष्ठणनकण प्रभङ्टखहरूभध्मे अध्मऺरे 

भनोनमन गयेको एक जनण          -सदस्म 
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(घ)  सङ्ञचि, आङ्झथाक भणङ्झभरण तथण मोजनण भन्रणरम    
                  -सदस्म 

(ङ)  प्रदेश स्तयीम ङ्ञजल्रण सभन्िम सङ्झभङ्झतभहणसंघ, 

संघ, नगयऩणङ्झरकण तथण गणउँऩणङ्झरकण भहणसंघकण  

प्रभङ्टख एक एक जनण गयी तीन जनण         -सदस्म 

(च)  ङ्झनदेशक, प्रदेश स्िणस््म ङ्झनदेशनणरम   -सदस्म  

(छ)  प्रदेश अस्ऩतणरकण प्रभङ्टख  

(भेङ्झडकर सङ्टऩङ्चयटेन्डेन्ट)               -सदस्म 

(ज)  प्रदेशकण ङ्झनजी स्िणस््म संस्थणकण प्रभङ्टखभध्मे 

 अध्मऺरे भनोनीत गयेको एक जनण   -सदस्म 

(झ)  प्रदेशकण गछय सयकणयी स्िणस््म संस्थणकण 
 प्रभङ्टखभध्मे अध्मऺरे भनोनीत गयेको एक जनण  
          -सदस्म 

(ञ)  प्रदेशकण स्िणस््म संस्थणभण कणमायत  

कभाचणयीभध्मे अध्मऺरे भनोनमन गयेको 
 एक जनण अङ्झधकृतस्तयको भङ्जहरण कभाचणयी    -सदस्म 

(ट)  अध्मऺ, प्रदेश स्तयीम उ्ोग िणङ्ञणज्म संघ 

                           -सदस्म 

(ठ)  प्रदेश आमङ्टिेद अस्ऩतणरकण अध्मऺ िण 
 ङ्झनजरे तोकेको प्रङ्झतङ्झनङ्झध              -सदस्म 

(ड) सङ्ञचि, सणभणङ्ञजक ङ्जिकणस भन्रणरम     -सदस्म सङ्ञचि 

(३) सङ्झभङ्झतरे आिश्मकतणअनङ्टसणय ङ्जिषम ङ्जिऻरणई फछठकभण 
आभङ्ञन्रत गना सक्नेछ।  

(४) सङ्झभङ्झतको फछठक िषाभण कम्तीभण दङ्टई ऩटक फस्नेछ।  

(५) सङ्झभङ्झतको कणमा सम्ऩणदन गना भन्रणरमको स्िणस््म सेिण 
हेने भहणशणखणरे सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिणरमको कणभ गनेछ। 
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५२. सङ्झभङ्झतको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय: सङ्झभङ्झतको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय 
देहणमफभोङ्ञजभ हङ्टनेछन्् - 

(क)  प्रदेश स्िणस््म मोजनण फनणउन प्रदेश भन्रणरमरणई 
सङ्टझणि ङ्छदन,े 

(ख)  कणणारीिणसीको स्िणस््म सङ्टयऺण य संिधान गना 
आिङ्झधक स्िणस््म यणनीङ्झत ङ्झनभणाण गना भन्रणरमरणई 
भणगादशान गने, 

(ग)  कणणारीिणसीकण स्िणस््मकण फहृत सणभणङ्ञजक 
ङ्झनधणायकहरूरणई सम्फोधन गना कणणारी प्रदेशभण फन् न े
अन्म सफछ नीङ्झतहरूभण स्िणस््म नीङ्झत अिरम्फन गने 
गयणउने,  

(घ)  कणणारी प्रदेशको बौगोङ्झरक, सणभणङ्ञजक य सणँस्कृङ्झतक 
ङ्जिङ्ञशष्टतणरणई ध्मणनभण यणखी स्िणस््म सेिण प्रिणहरणई 
प्रबणिकणयी फनणउन सभन्िम गने, 

(ङ)  स्िणस््मसँग सम्फङ्ञन्धत यणङ्जष्डम य अन्तयणाङ्जष्डम नीङ्झत, 

यणनीङ्झत य प्रङ्झतफद्धतणरणई कणणारीको ङ्जहतभण रणगू गना 
सभन्िम य सहकणमा गना भन्रणरमरणई भणगादशान गने, 

(च) स्िणस््म संस्थण य स्िणस््मकभॉको सणभणङ्ञजक य बौङ्झतक 
सङ्टयऺण गना फहङ्टऩऺीम यणनीङ्झत ङ्झनभणाण गना 
भन्रणरमरणई आिश्मक सङ्टझणि सल्रणह ङ्छदन,े 

(छ)  स्िणस््म नीङ्झतअनङ्टसणय स्िणस््मसेिणरणई प्रबणिकणयी 
फनणउन प्रदेश सयकणयकण अन्म ङ्झनकणम, स्थणनीम तह, 

सणभङ्टदणङ्जमक तथण ङ्झनजी संस्थणको संस्थणगत ङ्जिकणसकण 
रणङ्झग नीङ्झतगत  सङ्टझणि य भणगादशान उऩरब्ध गयणउन,े  

(ज)  प्रदेशङ्झबर अन्तय ङ्झनकणम सभन्िम गने गयणउन,े 
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(झ)  स्िणस््म सेिणसँग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमभण अनङ्टसन्धणन गना 
गयणउन आिश्मक सहमोग उऩरब्ध गयणउन,े  

(ञ)  प्रदेश सयकणयरे तोकेको अन्म कणमा गने, गयणउने। 

 
 

ऩङ्चयच्छेद-१२ 

कसङ्टय य सजणम 

 

५३. कसङ्टय तथण सजणमको व्मिस्थण (१) देहणमको कसङ्टय गने व्मङ्ञिरणई 
देहणमफभोङ्ञजभ सजणम हङ्टनछे:-   

(क) मस ऐनफभोङ्ञजभ सजणम हङ्टने कसङ्टय गयेको अिस्थणभण 
प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ सजणम हङ्टनेछ। 

(ख)  खण्ड (क) भण ऩयेकण फणहेक मस ऐनअनङ्टसणय अन्म 
कसङ्टय गने व्मङ्ञि िण संस्थणरणई भन्रणरमरे ऩचणस 
हजणयदेङ्ञख दङ्टई रणखसम्भ जङ्चयिणनण गनेछ।  

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन मो ऐन 
तथण मस ऐनअन्तगात फनेको ङ्झनमभणिरीको उल्रङ्घन गयेको कणयणफणट 
प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ सजणम िण इजणजत खणयेजी हङ्टने यहेछ बने 
कणनूनफभोङ्ञजभ थऩ सजणम गना मस दपणभण रेङ्ञखएको कङ्ट नछ कङ्ट यणरे फणधण ऩने 
छछन।  

(३) मस ऐन तथण मस ऐनअन्तगात फनेको ङ्झनमभणिरी ऩणरनण 
नगयेको कणयणफणट कसछरणई भकणा ऩयेको यहेछ बन े प्रचङ्झरत 
कणनूनफभोङ्ञजभ िणस्तङ्जिक हणङ्झनिणऩतको ऺङ्झतऩूङ्झता बयणउनङ्टऩनेछ। 

५४. ऩङ्टनयणिेदन गना सक्न:े मस ऐनफभोङ्ञजभ भन्रणरमरे इजणजत खणयेज गने 
िण निीकयण नगने िण अन्म कङ्ट नछ कणयिणही गयेकोभण सो ङ्झनणामभण ङ्ञचत्त 
नफङ्टझ्ने ऩऺरे प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ ऩङ्टनयणिेदन गना सक्नेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद-१३ 

ङ्जिङ्जिध 

५५. अन्तयप्रदेश सभन्िम गने अङ्झधकणय: स्िणस््म सेिणको सम्फन्धभण नेऩणर 
सयकणय, प्रदेश सयकणय िण स्थणनीम तहसँग सभन्िम गने अङ्झधकणय 
भन्रणरमरणई हङ्टनेछ। 

५६. स्िणस््म संस्थण तथण कभाचणयीको सङ्टयऺण: (१) भन्रणरमरे स्िणस््म संस्थण 
तथण स्िणस््मकभॉको  कणमाऺ ेरभण हङ्टने ङ्जहंसण योक्न य सङ्टयऺण प्रदणन 
गना तोङ्जकएफभोङ्ञजभ व्मिस्थण गनङ्टाऩनेछ।  

(२) स्िणस््म सेिणरणई ङ्झनमङ्झभत, बयऩदो, भमणाङ्छदत य प्रबणिकणयी 
फनणउन स्िणस््म उऩचणयको क्रभभण उत्ऩन् न हङ्टन सक्ने आकङ्ञस्भक 
घटनण य आङ्झथाक दणङ्जमत्िफणट स्िणस््मकभॉ य स्िणस््म संस्थणको 
सङ्टयऺणको व्मिस्थण प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

५७. अत्मणिश्मक सेिण भणङ्झनन:े प्रत्मेक स्िणस््म संस्थण अत्मणिश्मक 
सेिणअन्तगात ऩयेको भणङ्झननछे। प्रचङ्झरत कणनूनभण अन्मथण रेङ्ञखएकोभण 
फणहेक मस्तो सेिणको सञ् चणरनभण कङ्ट नछ संस्थण िण व्मङ्ञिरे कङ्ट नछ प्रकणयरे 
अियोध सजृनण गना, फन्द गना, हड्तणर गना, स्िणस््म संस्थणको एम्फङ्टरेन्स 
िण अन्म सिणयी सणधनको आिणगभनभण योक रगणउन ऩणउने छछन। 

५८. प्रदेश भेङ्झडकर फोडा गठन: (१) प्रदेश सयकणयफणट प्रदेशको कङ्ट नछ ऩङ्झन 
व्मङ्ञिरणई उऩचणय सहमोग उऩरब्ध गयणउन िण कङ्ट नछ ङ्ञचङ्जकत्सकीम 
घटनणको छणनङ्झफन गना िङ्चयष्ठ ङ्ञचङ्जकत्सकको संमोजकत्िभण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभको एक भेङ्झडकर फोडा गठन गङ्चयने छ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको फोडाको गठन, कणभ, कताव्म य 
अङ्झधकणय तथण अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

५९. स्िणङ्झभत्िभण ऩङ्चयितान: स्िणस््म संस्थणको ऩचणस प्रङ्झतशतबन्दण फढी रगणनी 
गने शेमयिणरण िण  सणझेदणयरे स्िणङ्झभत्ि हस्तणन्तयण गदणा िण शमेय 
ङ्झफक्री गदणा भन्रणरमको सहभङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ।  
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६०. ङ्झनमभ फनणउन े अङ्झधकणय: मस ऐनको कणमणान्िमनकण रणङ्झग प्रदेश 
सयकणयरे आिश्मक ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशकण तथण कणमाङ्जिङ्झध फनणउन सक्नछे। 

६१. संघीम य स्थणनीम कणनूनफभोङ्ञजभ हङ्टन:े (१) मस ऐनभण सभणङ्जिष्ट 
ङ्जिषमरणई संघीम कणनूनरे ऩङ्झन सम्फोधन गयेको यहेछ बने त्मसयी 
सम्फोधन बएको हकभण संघीम कणनूनफभोङ्ञजभ य फणँकी कङ्ट यणभण मो 
ऐनफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(२) मस ऐनभण सभणङ्जिष्ट ङ्जिषमरणई प्रदेशङ्झबरकण स्थणनीम 
सयकणयरे स्थणनीम कणनून फनणई सम्फोधन गयेको यहेछ बने मो ऐनसगँ 
नफणङ्ञझएको हदसम्भ स्थणनीम कणनूनअनङ्टसणय कणमा सम्ऩणदन गना फणधण 
ऩने छछन। 

६२. फचणउ: मो ऐन जणयी हङ्टन ङ्टबन्दण अगणङ्झड अस्ऩतणर तथण स्िणस््म संस्थण 
दतणा निीकयण सम्फन्धभण बए गयेको कणभ मसछ ऐनफभोङ्ञजभ बए गयेको 
भणङ्झनने छ। 



277 
 

 

प्रदेश व्मणऩणय-व्मिसणम (दतणा तथण सञ् चणरन) ऐन, २०७८ 

प्रभणणीकयण य प्रकणशन ङ्झभङ्झत्  
२०७८/१२/०६ 

संम्ित ्२०७८ सणरको ऐन नं. 0५ 

कणणारी प्रदेशभण व्मणऩणय-व्मिसणमको दतणा तथण सञ् चणरनकण सम्फन्धभण 
व्मिस्थण गना फनकेो ऐन 

प्रस्तणिनण् प्रदेशङ्झबर सञ् चणरन हङ्टने व्मणऩणय-व्मिसणमको दतणा तथण 
सञ् चणरनसम्फन्धी व्मिस्थणरणई सयर, सहज तथण ऩहङ्टचँमोग्म फनणई व्मणऩणय-
व्मिसणम य त्मसफणट हङ्टन े कणयोिणयको व्मिस्थणऩन तथण ङ्झनमभन गने 
सम्फन्धभण कणनूनी व्मिस्थण गना िणञ्छनीम बएकणरे, 

     कणणारी प्रदेश सबणरे मो ऐन फनणएको छ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-१ 

प्रणयङ्ञम्बक 

 

१.  संङ्ञऺप्त नणभ, ङ्जिस्तणय य प्रणयम्ब् (१) मस ऐनको नणभ "प्रदेश व्मणऩणय-
व्मिसणम (दतणा तथण सञ् चणरन) ऐन, २०७८" यहेको छ। 

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रणयम्ब हङ्टनेछ। 

२. ऩङ्चयबणषण् ङ्जिषम िण प्रसङ्गरे अको अथा नरणगेभण मस ऐनभण,- 
(क)  "उनणउ व्मङ्ञि" बन् नणरे सणझेदणयी पभाको सम्फन्धभण 

सणझेदणय फणहेककण अरु कङ्ट नछ व्मङ्ञि सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ख)  "एजेन्ट" बन् नणरे प्रदेशको बौगोङ्झरक सीभण ऺेरङ्झबर 
कङ्ट नछ स्िदेशी िण ङ्जिदेशी पभा, कम्ऩनी िण संस्थणको 
एजेन्सी ङ्झरई एजेन्टको कणभकणज गनाकण ङ्झनङ्झभत्त दपण 
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५९ फभोङ्ञजभ नणभ दतणा गयेको व्मङ्ञि िण पभा सम्झनङ्ट 
ऩछा। 

(ग)  "ङ्ञजम्भेिणय व्मङ्ञि" बन् नणरे ङ्झनजी पभाको धनी, 
सणझेदणयी पभाको सणझेदणय, एजेन्ट िण त्मस्तो  पभा िण 
एजेन्टकण तपा फणट कणभ गने आङ्झधकणङ्चयक व्मङ्ञि 
सम्झनङ्ट ऩछा। 

(घ)  "तोङ्जकएको" िण "तोङ्जकएफभोङ्ञजभ" बन् नणरे मस 
ऐनअन्तगात फनेको ङ्झनमभभण तोङ्जकएको िण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ङ)  "दतणा ङ्जकतणफ" बन् नणरे ङ्झनजी पभा, सणझेदणयी पभा िण 
एजेन्टको नणभ दतणा गने प्रमोजनको रणङ्झग खडण गयी 
यणखेको ङ्जकतणफ सम्झनङ्ट ऩछा। 

(च)  "दतणाको प्रभणणऩर" बन् नणरे मस ऐनफभोङ्ञजभ दतणा 
बएकण पभा िण एजेन्टरे प्रणप्त गयेको प्रभणणऩर सम्झनङ्ट 
ऩछा। 

(छ) "ङ्झनदेशनणरम" बन् नणरे भन्रणरम भणतहतको उ्ोग 
तथण िणङ्ञणज्म सम्फन्धी ङ्जिषम हेने ङ्झनदेशनणरम सम्झनङ्ट 
ऩछा । 

(ज)  "ङ्झनयीऺक" बन् नणरे मस ऐनफभोङ्ञजभ पभा िण एजेन्टरे 
गने व्मणऩणय-व्मिसणम सम्फन्धी कणभको ङ्झनयीऺण गने 
प्रमोजनको दपण ६९ फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे 
खटणएको व्मङ्ञि सम्झनङ्ट ऩछा। 

(झ)  "प्रदेश सयकणय" बन् नणरे कणणारी प्रदेश सयकणय सम्झनङ्ट 
ऩछा। 
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(ञ)  "ङ्झनजी पभा" बन् नणरे ङ्झनजी िण अन्म नणभफणट व्मणऩणय-
व्मिसणम गनाको रणङ्झग दपण ४ फभोङ्ञजभ दतणा बएको 
एकर स्िणङ्झभत्िको पभा सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ट) "पभा" बन् नणरे व्मणऩणय-व्मिसणम गने प्रमोजनको रणङ्झग 
मस ऐनफभोङ्ञजभ दतणा बएको ङ्झनजी पभा िण सणझेदणयी 
पभा सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ठ)  "व्मणऩणय-व्मिसणम" बन् नणरे उ्ोग, िणङ्ञणज्म, ऩेशण िण 
िृङ्ञत्त गनाकण रणङ्झग मस ऐन िण प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ 
दतणा बएको पभा िण एजेन्टरे गने व्मणऩणय-व्मिसणम 
सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ड)  "भन्रणरम" बन् नणरे प्रदेशङ्झबरको व्मणऩणय-व्मिसणमसँग 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषम हेने प्रदेश सयकणयको भन्रणरम 
सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ढ)  "सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणम" बन् नणरे व्मणऩणय-व्मिसणमको दतणा, 
ङ्झनमभन य सहजीकयण गनाकण रणङ्झग ऩूजँीको सीभण 
अनङ्टसणय तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण ङ्झनकणम सम्झनङ्ट ऩछा । 

(ण)  "सणझेदणयी पभा" बन् नणरे दङ्टई िण दङ्टई बन्दण फढी 
व्मङ्ञिहरूरे एउटछ नणभ यणखी भङ्टनणपण िण्डण रगणउन े
गयी सफछ सणझेदणयरे प्रत्मेक सणझेदणयकण रणङ्झग िण कङ्ट नछ 
सणझेदणयरे सफछ सणझेदणयकण रणङ्झग सफछ कणयोफणयभण बणग 
ङ्झरन आऩसभण सम्झौतण गयी दपण १७ फभोङ्ञजभ दतणा 
बएको सणझेदणयी पभा सम्झनङ्ट ऩछा।  

(त)  "स्थणनीम तह" बन् नणरे गणउँऩणङ्झरकण िण नगयऩणङ्झरकण 
सम्झनङ्ट ऩछा ।       
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ऩङ्चयच्छेद -२ 
ङ्झनजी पभा दतणा तथण सञ् चणरन सम्फन्धी व्मिस्थण 

 

३.  दतणा नगयी ङ्झनजी पभा सञ् चणरन गना नहङ्टने्  (१) मो ऐन प्रणयम्ब 
बएऩङ्झछ मो ऐनफभोङ्ञजभ दतणा नगयणई कसछरे ऩङ्झन ङ्झनजी पभा सञ् चणरन 
गना य त्मस्तो दतणा नबएको ङ्झनजी पभाको नणभफणट कङ्ट नछ ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको 
व्मणऩणय-व्मिसणम गना ऩणउने छछन। 

(२) मो ऐन प्रणयम्ब हङ्टन ङ्टअङ्ञघ प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ दतणा बएकण 
पभारे एक िषाङ्झबर सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमभण दतणा अ्णिङ्झधक गनङ्टाऩनेछ ।  

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ अ्णिङ्झधक नगयेभण तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभको जङ्चयिणनण ङ्झतयी अ्णिङ्झधक गना सङ्जकनछे।  

४.  ङ्झनजी पभा दतणा सम्फन्धी व्मिस्थण: (१) मस ऐनफभोङ्ञजभ ङ्झनजी पभा 
दतणा गना चणहने व्मङ्ञिरे देहणमकण कणगजणत तथण ङ्जिियण य तोङ्जकए 

फभोङ्ञजभको दस्तङ्टय संरग्न यणखी तोङ्जकएफभोङ्ञजभको ढणँचणभण  सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकणमसभऺ दयखणस्त ङ्छदनङ्टऩनेछ्- 

(क) ङ्झनजी पभाको नणभ, 

(ख) ङ्झनजी पभाको ठेगणनण, सम्ऩका  टेङ्झरपोन िण भोफणइर नं. 
य इभेर ठेगणनण, 

(ग)  व्मणऩणय-व्मिसणम गने ठणउँ एक बन्दण फढी बएभण 
व्मणऩणय-व्मिसणम गने भङ्टख्म स्थणनफणहेक अन्म शणखणको 
ठेगणनण, सम्ऩका  टेङ्झरपोन िण भोफणइर नं. य इभेर 
ठेगणनण, 

(घ)  ङ्झनजी पभाको उद्देश्म तथण त्मसरे कणयोफणय गने 
कणयोफणयको प्रकृङ्झत तथण  प्रदणन गने सेिण तथण 
तत्सम्फन्धी ङ्जिियण, 
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(ङ)  व्मणऩणय-व्मिसणम तथण तत्सम्फन्धी कणयोफणय सञ् चणरन 
गने ङ्झभङ्झत, 

(च)  ङ्झनजी पभाको धनीको नणभ, ठेगणनण तथण तीनऩङ्टस्ते 
ङ्जिियण, 

(छ) नेऩणरी नणगङ्चयकतणको प्रभणणऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

(ज) दतणाको सम्फन्धभण आिश्मक ठणनी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे 
भणंगेको आिश्मक ङ्जिियण, 

(झ) तोङ्जकएफभोङ्ञजभको अन्म ङ्जिियण। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ कसछको दयखणस्त ऩयेभण 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे सणत ङ्छदनङ्झबर तोङ्जकएफभोङ्ञजभ आिश्मक 
जणँचफङ्टझ गयी पभा दतणा गना भनणङ्झसफ देखेभण तोङ्जकएफभोङ्ञजभको 
ढणँचणभण दतणा ङ्जकतणफ खडण गयी पभाको नणभ दतणा गनङ्टाऩनेछ । 

(३) उऩदपण (१) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभ ङ्झनजी पभाको नणभ 
भ्रभऩूणा, दोहोयो अथा रणग्ने तथण ऩङ्जहरे दतणा बइसकेकण अरु पभाको 
नणभ य प्रचङ्झरत कम्ऩनी ऐनफभोङ्ञजभ दतणा बइयणखेको ङ्झरङ्झभटेड 
कम्ऩनीको नणभ ङ्झभल्न ेगयी नणभ यणखी दतणा हङ्टने छछन।  

(४) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको पभारणई तोङ्जकएको ढणँचणभण 
प्रभणणऩर ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(५) उऩदपण (२) य (३) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए 
तणऩङ्झन एउटछ व्मङ्ञिको नणभभण सभणन उद्दशे्म बएको एक बन्दण फढी 
िणङ्ञणज्मसम्फन्धी ङ्झनजी पभा दतणा गङ्चयने छछन।  

(६) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ दयखणस्त जणँचफङ्टझ गदणा ङ्झनजी पभा 
दतणा गना नसङ्जकने बएभण सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे सोको कणयणसङ्जहतको 
जणनकणयी सम्फङ्ञन्धत दयखणस्तिणरणरणई ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

(७) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको पभा दतणाको रगत ङ्जि्ङ्टतीम 
स्िरूऩभण सभेत यणख् नङ्टऩनेछ ।  
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५.  भङ्टख्म स्थणनफणहेक शणखणफणट सभेत व्मणऩणय-व्मिसणम हङ्टनसक्न ेगयी दतणा 
गना सङ्जकने्  (१) मस ऐनफभोङ्ञजभ दतणा हङ्टने कङ्ट नछ ङ्झनजी पभारे आफ्नो 
व्मणऩणय-व्मिसणम गने भङ्टख्म स्थणनफणहेक अन्म स्थणनफणट सभेत व्मणऩणय-
व्मिसणम सम्फन्धी कणयोफणय गना चणहेभण सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे व्मणऩणय-
व्मिसणम गना चणहने प्रत्मेक शणखणको रणङ्झग तोङ्जकएफभोङ्ञजभको दस्तङ्टय 
ङ्झरई दतणा ङ्जकतणफभण सोही व्महोयण जनणई शणखणरणई सभेत 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ दतणाको प्रभणणऩर ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ शणखणरणई ङ्छदइएको दतणाको 
प्रभणणऩर ङ्झनजी पभाको दतणाको प्रभणणऩरको अिङ्झधसम्भ भणर कणमभ 
यहनेछ। शणखणको अङ्ञस्तत्ि ङ्झनजी पभाको अङ्ञस्तत्िबन्दण ङ्झबङ्ङ यहन े
छछन। 

६. भङ्जहरण, दङ्झरत, ङ्जऩछङ्झडएकण िगा तथण अऩणङ्गतण बएकण व्मङ्ञिरणई छङ्टट् 
व्मणऩणय-व्मिसणम गने प्रमोजनकण रणङ्झग मस ऐनफभोङ्ञजभ ङ्झनजी पभा 
दतणा गना चणहने भङ्जहरण, दङ्झरत, ङ्जऩछङ्झडएकण िगा तथण अऩणङ्गतण बएकण 
व्मङ्ञिरणई ङ्झनजी पभा दतणा गना य सो को निीकयण गनाकण रणङ्झग मस 
ऐनफभोङ्ञजभ रणग्ने दस्तङ्टयभण ऩचणस प्रङ्झतशत छङ्टट ङ्छदइनेछ। 

७.  दतणाको प्रभणणऩरको अिङ्झध य निीकयण् (१) मो ऐनफभोङ्ञजभ दतणा य 
अ्णिङ्झधक बएकण ङ्झनजी पभाको प्रभणणऩरको अिङ्झध य 
निीकयणसम्फन्धी व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(२) मो दपण प्रणयम्ब हङ्टन ङ्टअङ्ञघ कङ्ट नछ कणयणिश निीकयण गने 
म्मणद सभणप्त बई निीकयण हङ्टन नसकेकण पभा बएभण जङ्झतसङ्टकछ  अिङ्झध 
व्मतीत बएको बए तणऩङ्झन एक ऩटककण रणङ्झग मो ऐन प्रणयम्ब बएको 
ङ्झभङ्झतरे एक िषाङ्झबर तोङ्जकएफभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमण ऩङ्टर् मणई निीकयण गना 
सङ्जकनछे ।    

८.  अनङ्टभङ्झत िण इजणजत ङ्झरनङ्टऩने् मस ऐनभण अन्मर जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण 
रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन मस ऐनफभोङ्ञजभ दतणा बएको कङ्ट नछ ङ्झनजी पभारे 
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कङ्ट नछ व्मिसणम सञ् चणरन गना प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩर िण 
इजणजतऩर ङ्झरनङ्टऩने यहेछ बने त्मस्तो अनङ्टभङ्झतऩर िण इजणजतऩर नङ्झरई 
ङ्ञजम्भेिणय व्मङ्ञिरे त्मस्तो ङ्झनजी पभाको नणभफणट व्मणऩणय-व्मिसणम 
सञ् चणरन शङ्टरु गना सक्ने छछन य मस ऐनफभोङ्ञजभ ङ्झनजी पभा दतणा 
बएकछ  आधणयभण त्मस्तो व्मिसणम सञ् चणरन गना अनङ्टभङ्झत िण इजणजत 
प्रणप्त गयेको भणङ्झनने छछन। 

९.  ङ्जिियण हेयपेय गनङ्टा ऩयेभण स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩने् दपण ४ को उऩदपण (१) 
फभोङ्ञजभ ऩेश गयेको  ङ्जिियणभण कङ्ट नछ हेयपेय गनङ्टाऩने बएभण 
ङ्ञजम्भेिणय व्मङ्ञिरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमको स्िीकृङ्झत 
ङ्झरनङ्टऩनेछ। 

१०.  कणनूनी भणन्मतण नऩणउने्  मो ऐन प्रणयम्ब बएऩङ्झछ मो ऐनफभोङ्ञजभ दतणा 
नगयी ङ्झनजी पभाको नणभफणट गयेको कङ्ट नछ ऩङ्झन रेनदेन िण अरु कङ्ट नछ 
ऩङ्झन कणयोफणयरे कणनूनी भणन्मतण ऩणउने छछन। 

११.  सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे ङ्जिियण भणग गना सक्ने्  (१) मो ऐनफभोङ्ञजभ दतणा 
बएको कङ्ट नछ ङ्झनजी पभासँग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे आिश्मक ङ्जिियण भणग 
गना सक्नेछ। 

(२) उऩऩदपण (१) फभोङ्ञजभ भणग गङ्चयएको ङ्जिियण तोङ्जकएको 
सभमङ्झबर ऩेश गनङ्टा त्मस्तो ङ्झनजी पभाको कताव्म हङ्टनेछ।  

१२.  ङ्झनजी पभा खणयेज गना सङ्जकने्  (१) देहणमको अिस्थणभण सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकणमरे ङ्झनजी पभा खणयेज गना सक्नेछ्- 

(क) तोङ्जकएको अिङ्झधङ्झबर निीकयण नगयणएभण, 
(ख) ङ्झनजी पभाको धनीरे भनणङ्झसि कणयण दशणाई आफ्नो पभा 

खणयेज गयी ऩणऊँ बनी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमभण ङ्झनिेदन 
ङ्छदएभण, 

(ग)  दपण ४ को उऩदपण (४) को ङ्जिऩयीत हङ्टने गयी कङ्ट नछ 
कङ्ट यण ढणँटी पभा दतणा गयेको ठहङ्चयएभण, 
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(घ) सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे भणग गयेको दपण ११ फभोङ्ञजभको 
ङ्जिियण तोङ्जकएको अिङ्झधङ्झबर ऩेश नगयेभण, 

(ङ)  उ्ोग सम्फन्धी ङ्झनजी पभारे सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरणई 
जणनकणयी ङ्छदई िण नङ्छदई उ्ोग फन्द गयेभण, 

(च)  उ्ोग सम्फन्धी ङ्झनजी पभारे इजणजतको शताफभोङ्ञजभ 
उ्ोग स्थणऩनण य सञ् चणरन गनाको रणङ्झग कणयखणनण 
ङ्झनभणाण, भेङ्झसनयी औजणय िण उऩकयण खङ्चयद गयेको िण 
उ्ोग सञ् चणरनको रणङ्झग आिश्मक कणमा गयेको 
ङ्झरङ्ञखत प्रगङ्झत ङ्जिियण सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमभण ऩेश नगयेभण, 
िण 

(छ) मो ऐन िण मस ऐनअन्तगात फनेको ङ्झनमभको ङ्जिऩयीत 
हङ्टने गयी अन्म कङ्ट नछ कणमा गयेभण। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ दतणा खणयेज गङ्चयएभण सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकणमरे दतणा ङ्जकतणफभण सोही व्महोयण जनणई त्मस्तो पभाको नणभ य 
भणन्मतण दतणा ङ्जकतणफफणट तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हटणउनङ्टऩनेछ ।  

(३) उऩदपण (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (च) िण (छ) िण 
उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे कङ्ट नछ ङ्झनजी पभा खणयेज 
गनङ्टाअङ्ञघ त्मस्तो पभा खणयेज गनङ्टा ऩने आधणय य कणयण खङ्टरणई ङ्ञजम्भेिणय 
व्मङ्ञिरणई सपणइ ऩेश गने अिसय ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(४) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमफणट पभा खणयेज 
बएभण त्मसयी खणयेज बएको पभाकण धनीको नणभभण एक िषासम्भ सोही 
उद्देश्म बएको अको ङ्झनजी पभा दतणा गङ्चयने छछन । 

१३. दतणाको प्रबणि्(१) मस ऐनफभोङ्ञजभ दतणा ङ्जकतणफभण कङ्ट नछ ङ्झनजी पभाको 
धनीको रूऩभण दतणा बएको  व्मङ्ञिरणई सो ङ्झनजी पभारे गयेको जङ्टनसङ्टकछ  
कणभ कणयोफणयको ङ्झनङ्झभत्त ङ्झसङ्ञजात हङ्टन े एकर असीङ्झभत दणङ्जमत्ि 
व्महोनङ्टाऩने व्मङ्ञि भणङ्झननछे।  
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(२) ङ्झनजी पभाको धनीको भतृ्मङ्ट ऩिणत त्मस्तो ङ्झनजी पभारे 
व्महोनङ्टाऩने दणङ्जमत्िप्रङ्झत ङ्झनजको सम्ऩङ्ञत्त िण त्मस्तो ङ्झनजी पभाको 
व्मणऩणय-व्मिसणम िण सो को जणमजेथण िण भङ्टनणपणफणट प्रत्मऺ िण 
अप्रत्मऺ जङ्टनसङ्टकछ  ङ्जकङ्झसभरे कङ्ट नछ ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको रणब ङ्झरने िण सोको 
दणिी गने व्मङ्ञिफणहेक अरु कङ्ट नछ ऩङ्झन व्मङ्ञि ङ्ञजम्भेिणय हङ्टने छछन। 

 

ऩङ्चयच्छेद-३ 

सणझेदणयी पभाको दतणा य सञ् चणरनसम्फन्धी व्मिस्थण 
 

१४.  सणझेदणयी कणमभ हङ्टने्  (१) दङ्टई िण दङ्टई बन्दण फढी व्मङ्ञिहरूरे एउटछ 
नणभ यणखी भङ्टनणपण फण्डण रगणउने गयी कङ्ट नछ सणझेदणयरे सफछ सणझेदणयकण 
रणङ्झग िण सफछ सणझेदणयरे प्रत्मेक सणझेदणयकण रणङ्झग कङ्ट नछ व्मणऩणय-
व्मिसणम सञ् चणरन गना आऩसभण सम्झौतण गयेभण ङ्झतनीहरूकण फीच सो 
व्मणऩणय-व्मिसणम गना सणझेदणयी कणमभ बएको भणङ्झननेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सम्झौतण गने व्मङ्ञिहरूरणई एक 
अकणाको सम्फन्धभण सणझेदणय बङ्झननछे। 

(३) सणझेदणयरे सणभूङ्जहक रूऩभण व्मणऩणय-व्मिसणम सञ् चणरन 
गदणा सणझेदणयी पभाको नणभफणट गनङ्टाऩनेछ य त्मस्तो पभा दपण १७ 
फभोङ्ञजभ दतणा गनङ्टाऩनेछ।    

१५.  संगङ्छठत संस्थण सणझेदणय नहङ्टने्  दपण १८ भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको 
बए तणऩङ्झन कङ्ट नछ संगङ्छठत संस्थण सणझेदणयी पभाको सणझेदणय हङ्टन सक्न े
छछन। 

१६.  एकणघय सगोरको कणयोफणय सणझेदणयी बङ्ङ नहङ्टने्  (१) एकणघय 
सगोरको व्मणऩणय-व्मिसणमरणई सणझेदणयी भणङ्झनने छछन। 

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
एकणघय सगोरकण अंङ्ञशमणय एक आऩसभण अंश ङ्झरई छङ्ट ङ्छटै एय फसेको 
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बएभण आऩसभण सम्झौतण गयी सणझेदणयी व्मिसणम सञ् चणरन गना 
सक्नेछन ्। 

१७.  सणझेदणयी पभा दतणासम्फन्धी व्मिस्थण: (१) दपण १४ फभोङ्ञजभ 
सणझेदणयी कणमभ गने सम्झौतण बएको एक भङ्जहनणङ्झबर सणझेदणयहरूरे 
त्मस्तो सणझेदणयी पभा दतणाको रणङ्झग देहणमकण कणगजणत तथण ङ्जिियण य 
तोङ्जकएको दस्तङ्टयसभेत संरग्न यणखी तोङ्जकएको ढणँचणभण सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकणमसभऺ दयखणस्त ङ्छदनङ्ट ऩनेछ्- 

(क) सणझेदणयी पभाको ऩूयण नणभ, 

(ख) सणझेदणयी पभाको व्मणऩणय-व्मिसणम गने भङ्टख्म ठेगणनण, 
सम्ऩका  टेङ्झरपोन िण भोफणइर नं. य इभेर ठेगणनण,   

(ग)  व्मणऩणय-व्मिसणम गने ठणउँ एकबन्दण फढी बएभण 
व्मणऩणय-व्मिसणम गना भङ्टख्म स्थणनफणहेक अन्म शणखणको 
ठेगणनण, सम्ऩका  टेङ्झरपोन िण भोफणइर नं. य इभेर 
ठेगणनण, 

(घ) सणझेदणयी पभारे आफ्नो उद्देश्म य कणमणान्िमन गना 
खोजेको व्मिसणमको छोटकयी ङ्जिियण, 

(ङ)  प्रत्मेक सणझेदणयको ऩूयण नणभ, थय य ङ्झनजको स्थणमी 
ठेगणनण, 

(च)  सणझेदणयको ङ्जकङ्झसभ य प्रत्मेक सणझेदणयरे रगणनी गयेको 
ऩूजँी यकभ, 

(छ) कङ्ट नछ सणझेदणयको अङ्झधकणयउऩय कङ्ट नछ फन्देज रगणएको 
बए सो कङ्ट यण, 

(ज) सणझेदणयी पभाको सञ् चणरन िण व्मिस्थणऩन गने य 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि गने सणझेदणय िण सणझेदणयहरूको नणभ िण 
ङ्ञजम्भेिणय व्मङ्ञिको नणभ, 

(झ) भङ्टनणपण ङ्झनधणायण गने तङ्चयकण, 
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(ञ) सणझेदणयहरू फीच भङ्टनणपण तथण नोक्सणन फणँडपणँड गने 
तङ्चयकण, 

(ट)  सणझेदणयहरू फीच सणझेदणयीकण सम्फन्धभण बएको 
सम्झौतणको प्रभणङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

(ठ)  दतणाकण सम्फन्धभण आिश्मक ठणनी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे 
भणगेको अन्म कणगजणत तथण ङ्जिियण, 

(ड)  तोङ्जकएफभोङ्ञजभको अन्म ङ्जिियण।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ दयखणस्त ऩयेभण सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे 
सणत ङ्छदनङ्झबर दयखणस्तसँग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिियण जणँची पभा दतणा हङ्टन 
सक्ने देङ्ञखएभण मस तोङ्जकएफभोङ्ञजभ दतणा ङ्जकतणफ खडण गयी सणझेदणयी 
पभा दतणा गनङ्टाऩनेछ । 

(३) मस दपणफभोङ्ञजभ सणझेदणयी व्मिसणम दतणा नगयी कङ्ट नछ 
व्मिसणम सञ् चणरन गयेभण त्मस्तो व्मिसणमरे मस ऐनफभोङ्ञजभ कणनूनी 
भणन्मतण प्रणप्त गने छछन ।  

(४) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ दयखणस्त जणँचफङ्टझ गदणा सणझेदणयी 
पभा दतणा हङ्टन नसक्न े िण आिश्मक कणगजणत नऩङ्टगेभण सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकणमरे सोको कणयणसङ्जहत ऩणँच ङ्छदनङ्झबर दयखणस्तिणरणरणई जणनकणयी 
ङ्छदनङ्टऩनेछ ।        

१८.  दतणाको प्रभणणऩर ङ्छदनङ्टऩने् (१) मस ऐनफभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमको 
दतणा ङ्जकतणफभण पभाको नणभ दतणा बछ सकेऩङ्झछ सणझेदणयहरूको नणभभण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभको ढणँचणभण दतणा प्रभणणऩर ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको सणझेदणयी पभा दतणाको रगत 
ङ्जि्ङ्टतीम स्िरूऩभण सभेत यणख् नङ्टऩनेछ । 

१९.  भङ्टख्म स्थणनफणहेक शणखणफणट सभेत व्मणऩणय-व्मिसणम हङ्टनसक्न ेगयी दतणा 
गना सङ्जकने्  (१) मस ऐनफभोङ्ञजभ दतणा हङ्टन े कङ्ट नछ सणझेदणयी पभारे 
आफ्नो व्मणऩणय-व्मिसणम गने भङ्टख्म स्थणनफणहेक अन्म स्थणनफणट सभेत 
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व्मणऩणय-व्मिसणम सम्फन्धी कणयोफणय गना चणहेभण सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे 
व्मणऩणय-व्मिसणम गना चणहन ेप्रत्मेक शणखणको रणङ्झग तोङ्जकएफभोङ्ञजभको 
दस्तङ्टय ङ्झरई दतणा ङ्जकतणफभण सोही व्महोयण जनणई शणखणरणई सभेत 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ दतणाको प्रभणणऩर ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ शणखणरणई ङ्छदइएको दतणाको 
प्रभणणऩर सणझेदणयी पभाको दतणाको प्रभणणऩरको अिङ्झधसम्भ भणर 
कणमभ यहनेछ। शणखणको अङ्ञस्तत्ि सणझेदणयी पभाको अङ्ञस्तत्िबन्दण 
ङ्झबङ्ङ यहन ेछछन। 

२०. भङ्जहरण दङ्झरत, ङ्जऩछङ्झडएको िगा तथण अऩणङ्गतण बएकण व्मङ्ञिरणई छङ्टट् 
व्मणऩणय-व्मिसणम गने प्रमोजनको रणङ्झग मस ऐनफभोङ्ञजभ सणझेदणयी पभा 
दतणा गना चणहने भङ्जहरण, दङ्झरत, ङ्जऩछङ्झडएको िगा तथण अऩणङ्गतण बएकण 
व्मङ्ञिरणई सणझेदणयी पभा दतणा तथण निीकयण गनाको रणङ्झग रणग्न े
दस्तङ्टयभण ऩचणस प्रङ्झतशत छङ्टट ङ्छदइनेछ। 

२१.  सणझेदणयी पभाको नणभ भ्रभऩूणा हङ्टन नहङ्टने्  (१) कङ्ट नछ सणझेदणयी पभाको 
नणभ यणख्दण दोहोयो अथा रणग्ने नबई स्ऩष्ट अथा रणग्ने गयी प्रष्ट नणभ 
यणख् नङ्टऩनेछ ।  

(२) कङ्ट नछ सणझेदणयी पभाको नणभ यणख्दण ऩङ्जहरे दतणा बछसकेको 
कङ्ट नछ पभा, कम्ऩनी, यङ्ञजष्डडा, रेडभणका , ऩेटेन्ट, ङ्झडजणइन िण अन्तयणाङ्जष्डम 
रूऩभण ख्मणङ्झतप्रणप्त व्मणऩणङ्चयक नणभ िण ङ्ञचन्हसँग ङ्झभल्ने िण भ्रभ सजृनण 
हङ्टने गयी िण सणिाजङ्झनक ङ्जहत, नछङ्झतकतण, सदणचणय, ङ्ञशष्टणचणयको दृङ्जष्टरे 
अनङ्टऩमङ्टि हङ्टने िण यणङ्जष्डम ङ्ञचन्ह, यणङ्जष्डम ङ्जिबङू्झत, यणङ्जष्डम सम्ऩदण आङ्छदसगँ 
भ्रभ सजृनण हङ्टने गयी यणख् न ऩणइने छछन । 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ भ्रभऩूणा हङ्टने िण अनङ्टऩमङ्टि हङ्टने नणभ 
यणखी कङ्ट नछ सणझेदणयी पभा दतणा गना दपण १७ फभोङ्ञजभ दयखणस्त ऩयेभण 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे त्मस्तो नणभ यणखी सणझेदणयी पभा दतणा गना इन्कणय 
गयी त्मसको जणनकणयी दयखणस्तिणरणरणई ङ्छदनङ्टऩनेछ। 
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(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ जणनकणयी प्रणप्त बएभण 
दयखणस्तिणरणरे नणभ सच्मणई सणझेदणयी पभा दतणा गना ऩ ङ्टन् दयखणस्त 
ङ्छदएभण सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे सच्मणइए फभोङ्ञजभको सणझेदणयी पभा दतणा 
गनङ्टाऩनेछ। 

(५) दतणा बइसकेको कङ्ट नछ सणझेदणयी पभाको नणभ उऩदपण (१) 
फभोङ्ञजभ भ्रभऩूणा यहेको बनी सम्फङ्ञन्धत सयोकणयिणरणको दयखणस्त 
ऩयेभण सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभ त्मसको छणनङ्झफन गनेछ य 
त्मसयी छणनङ्झफन गदणा त्मस्तो पभाको नणभ भ्रभऩूणा यहेको देङ्ञखएभण 
त्मस्तो नणभ ऩङ्चयितान गना ङ्ञजम्भेिणय व्मङ्ञिरणई आदेश ङ्छदन सक्नेछ। 

२२.  अनङ्टभङ्झत िण इजणजत ङ्झरनङ्टऩने् (१) मस ऐनभण अन्मर जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण 
रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन मस ऐनफभोङ्ञजभ दतणा बएको कङ्ट नछ सणझेदणयी 
पभारे कङ्ट नछ व्मिसणम सञ् चणरन गना प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ कङ्ट नछ 
अङ्झधकणयी िण ङ्झनकणमको अनङ्टभङ्झतऩर िण इजणजतऩर ङ्झरनङ्टऩने यहेछ बन े
त्मस्तो अनङ्टभङ्झतऩर िण इजणजतऩर नङ्झरई ङ्ञजम्भेिणय व्मङ्ञिरे सणझेदणयी 
पभाको नणभफणट व्मणऩणय-व्मिसणम सञ् चणरन गना सक्ने छछन । 

(२) मस ऐनफभोङ्ञजभ सणझेदणयी पभा दतणा बएकछ  आधणयभण 
त्मस्तो व्मणऩणय-व्मिसणम सञ् चणरन गना अनङ्टभङ्झत िण इजणजत प्रणप्त 
गयेको भणङ्झनने छछन। 

२३.  मस ऐनफभोङ्ञजभ व्मणऩणय-व्मिसणम गनङ्टाऩने् (१) मो ऐन प्रणयम्ब हङ्टन ङ्टअङ्ञघ 
दतणा बएकण सणझेदणयी पभारे मस ऐनफभोङ्ञजभ व्मणऩणय-व्मिसणम 
सञ् चणरन गनाको रणङ्झग मो ऐन प्रणयम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहनणङ्झबर 
मस ऐनफभोङ्ञजभ सणझेदणयहरूकण फीच बएको सम्झौतणभण ऩङ्चयितान गयी 
स्िीकृङ्झतकण रणङ्झग सम्फङ्ञन्धतभण ङ्झनकणमसभऺ ऩेश गनङ्टाऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सम्झौतण ऩेश बएकोभण सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकणमरे सणत ङ्छदनङ्झबर त्मस्तो सम्झौतण स्िीकृत गयी सम्फङ्ञन्धत 
सणझेदणयी पभारणई सो को जणनकणयी गयणउनङ्टऩनेछ। 



290 
 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ स्िीकृङ्झत प्रणप्त नगयेसम्भ त्मस्तो 
सणझेदणयी पभारे मस ऐनफभोङ्ञजभ कङ्ट नछ व्मणऩणय-व्मिसणम सञ् चणरन गना 
सक्ने छछन। 

२४.  ङ्जिियणभण हेयपेय गनङ्टाऩयेभण स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩने् (१) सणझेदणयी पभा दतणा 
गनाको रणङ्झग दपण १७ फभोङ्ञजभ ऩेश गयेको दयखणस्त, सो सणथ संरग्न 
ङ्जिियण तथण कणगजणत य सम्झौतणभण ऩङ्झछ कङ्ट नछ हेयपेय गनङ्टाऩयेभण सो 
कङ्ट यण जनणई ङ्ञजम्भेिणय व्मङ्ञिरे सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमभण दयखणस्त ङ्छदनङ्टऩनेछ 
। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको ङ्जिियण हेयपेय गना सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकणमफणट स्िीकृङ्झत प्रणप्त बएऩङ्झछ भणर त्मस्तो ङ्जिियण हेयपेय बएको 
भणङ्झननेछ। 

२५. निीकयण गनङ्टाऩने् (१) मस ऐनफभोङ्ञजभ दतणा बएको सणझेदणयी पभा 
निीकयणको रणङ्झग तोङ्जकएफभोङ्ञजभको सभमभण तोङ्जकएफभोङ्ञजभको दस्तङ्टय 
संरग्न यणखी तोङ्जकएको ढणँचणभण सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमभण दयखणस्त 
ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ दयखणस्त ऩयेभण सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे 
त्मस्तो सणझेदणयी पभाको दतणा ङ्जकतणफ, दतणा रगत य दतणा प्रभणणऩरभण 
निीकयणको व्महोयण जनणउनङ्टऩनेछ। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सणझेदणयी पभा निीकयण नगयणई 
सोही नणभफणट कङ्ट नछ सणझेदणयी पभा सञ् चणरन गना सङ्जकने छछन। 

(४) सणझेदणयी पभा निीकयण गनाको रणङ्झग तोङ्जकएको आङ्झथाक 
ङ्जिियणसङ्जहत रेखण ऩयीऺण प्रङ्झतिेदनसभेत ऩेश गनङ्टाऩनेछ। 

(५) मस दपणफभोङ्ञजभ तोङ्जकएको अिङ्झधभण सणझेदणयी पभा 
निीकयण नगयेभण िण दपण २६ फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ङ्जिियण ऩेश 
नगयेभण त्मस्तो व्मिसणमरे प्रत्मेक िषाको रणङ्झग रणग्ने निीकयण 
दस्तङ्टयको दोब्फय दस्तङ्टय फयणफयको ङ्जिरम्फ दस्तङ्टय ङ्झतयी आिश्मक 
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ङ्जिियण संरग्न यणखी निीकयण गनङ्टाऩने ङ्झभङ्झत व्मतीत बएको ऩणँच िषा 
ङ्झबर सणझेदणयी पभा निीकयणकण रणङ्झग दयखणस्त ङ्छदन सक्नेछ। 

(६) उऩदपण (५) फभोङ्ञजभ दयखणस्त ङ्छदएभण सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकणमरे त्मस्तो सणझेदणयी पभा निीकयण गना सक्नेछ। 

(७) उऩदपण (६) फभोङ्ञजभको अिङ्झधङ्झबर ऩङ्झन निीकयण 
नगयणएको सणझेदणयी पभाको दतणा स्ित् यद्द बएको भणङ्झननछे।  

(८) मस दपणभण अन्मर जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन मो 
ऐन प्रणयम्ब हङ्टन ङ्टअङ्ञघ कङ्ट नछ कणयणिस निीकयण गने म्मणद सभणप्त बई 
निीकयण हङ्टन नसकेकण सणझेदणयी पभा बए जङ्झतसङ्टकछ  अिङ्झध व्मतीत 
बएको बए तणऩङ्झन एक ऩटककण रणङ्झग मो ऐन प्रणयम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे 
एक िषाङ्झबर तोङ्जकएफभोङ्ञजभ निीकयण गना सङ्जकनेछ। 

२६.  सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमभण ङ्जिियण ऩेश गनङ्टाऩने् (१) सणझेदणयी पभारे 
तोङ्जकएको ढणँचणभण प्रत्मेक िषा आङ्झथाक ङ्जिियण य रेखण ऩयीऺण गयणई 
िणङ्जषाक रेखण ऩयीऺण प्रङ्झतिेदन सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमभण ऩेश गनङ्टाऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
तोङ्जकएको यकभ बन्दण कभ यकभको कणयोफणय गने सणझेदणयी पभारे 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमभण िणङ्जषाक आङ्झथाक ङ्जिियण भणर ऩेश गना सक्नेछ। 

२७. सणझेदणयी पभा खणयेज गना सक्ने्  (१) देहणमको अिस्थणभण मस 
ऐनफभोङ्ञजभ दतणा बएको सणझेदणयी पभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे खणयेज गना 
सक्नेछ्- 

(क) कङ्ट नछ सणझेदणयी पभारे दपण २५ को अधीनभण यही 
तोङ्जकएको अिङ्झधङ्झबर निीकयण नगयणएभण, 

(ख) सणझेदणयहरूरे भनणङ्झसफ कणयण दशणाई सणझेदणयी पभा 
खणयेज गयी ऩणउँ बनी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमभण ङ्झनिेदन 
ङ्छदएभण, 
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(ग)  कङ्ट नछ सणझेदणयी पभारे मस ऐनफभोङ्ञजभ ऩेश गनङ्टाऩने 
ङ्जिियण सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमभण ऩेश नगयेभण, 

(घ)  कङ्ट नछ सणझेदणयी पभारे पभा दतणा हङ्टँदण ऩेश गयेको 
सम्झौतणभण उङ्ञल्रङ्ञखत उद्देश्म बन्दण पयक उद्दशे्मको 
व्मणऩणय-व्मिसणम सञ् चणरन गयेभण,   

(ङ)  उ्ोग सम्फङ्ञन्धत सणझेदणयी पभारे कणमा सञ् चणरन गयी 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरणई जणनकणयी ङ्छदई िण नङ्छदई उ्ोग 
फन्द गयेभण, 

(च)  उ्ोग सम्फन्धी सणझेदणयी पभारे निीकयण गने म्मणद 
सभणप्त बएको ङ्झभङ्झतरे तोङ्जकएको अिङ्झधङ्झबर निीकयण 
नगयणएभण िण निीकयण गयणए ऩङ्झन इजणजतको 
शताअनङ्टसणय उ्ोग स्थणऩनण य सञ् चणरन गनाको रणङ्झग 
कणयखणनण ङ्झनभणाण, भेङ्ञशनयी औजणय, उऩकयणको खयीद 
िण उ्ोग सञ् चणरनको रणङ्झग आिश्मक कणमा गयेको 
ङ्झरङ्ञखत प्रगङ्झत ङ्जिियण सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमभण नङ्छदएभण, िण 

(छ) सणझेदणयी पभा िण ङ्ञजम्भेिणय व्मङ्ञिरे मो ऐन िण मस 
ऐनअन्तगात फनेको ङ्झनमभको ङ्जिऩयीत हङ्टन ेगयी अन्म कङ्ट नछ 
कणभ गयेभण। 

 (२) उऩदपण (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ), (च) िण 
(छ) फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमफणट सणझेदणयी पभा खणयेज गनङ्टाअङ्ञघ 
सम्फङ्ञन्धत सणझेदणयी पभारणई सपणइ ऩेश गना उङ्ञचत अिसय 
ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(३) उऩदपण (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ), (च) िण (छ) 
फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमफणट खणयेज बएकण सणझेदणयी पभाकण 
सणझेदणयहरू कसछको नणभभण ऩङ्झन एक िषासम्भ सोही उद्देश्म बएको 
अको पभा दतणा गङ्चयने छछन। 
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(४) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सणझेदणयी पभा खणयेज गङ्चयएभण 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे दतणा ङ्जकतणफभण सोही व्महोयण जनणई त्मस्तो पभाको 
नणभ य भणन्मतण दतणा ङ्जकतणफफणट हटणउनङ्टऩनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-४ 

सणझेदणयहरूको आऩसी सम्फन्ध 

 

२८.  सणझेदणयहरूको आऩसी सम्फन्ध् (१) सणझेदणयहरूको आऩसभण बएको 
सम्झौतणफभोङ्ञजभ सणझेदणयीहरूभण हक य दणङ्जमत्ि कणमभ हङ्टनेछ। मस्तो 
सम्झौतण ङ्झरङ्ञखत रूऩभण बएको हङ्टन ङ्टऩनेछ। 

(२) सणझेदणयीको सम्झौतणभण उल्रेख बएकण ङ्जिषमको हकभण 
सोहीफभोङ्ञजभ य नरेङ्ञखएकोभण मस ऐनफभोङ्ञजभको व्मिस्थण रणगू 
हङ्टनेछ।  

२९.  सणझेदणयीको दणङ्जमत्ि ङ्झनिणाह गने् कसछरे आफ्नो िचन, ङ्झरखत िण 
आचयणफणट जणनी जणनी कङ्ट नछ सणझेदणयी पभाको सणझेदणयको रूऩभण 
आपूरणई प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि गयेकोभण ङ्झनजरे गयेको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्िभण ङ्जिश्वणस 
गयी कसछरे त्मस्तो सणझेदणयी पभारणई ऋण प्रदणन गयेकोभण ङ्झनज 
त्मस्तो सणझेदणयीको सणझेदणय नबए तणऩङ्झन त्मस्तो ऋण ङ्झनज आपछ रे िण 
पभा जोसङ्टकछ रे ङ्झरएको बए तणऩङ्झन त्मस्तो व्मङ्ञिरे त्मस उऩयको 
दणङ्जमत्ि व्महोनङ्टाऩनेछ। 

तय त्मसयी ङ्जिश्वणसभण ऩणयी ऋण ङ्झरने व्मङ्ञिको दणङ्जमत्ि उऩय 
प्रङ्झतकूर नहङ्टन ेगयी त्मस्तो पभा आपैँ रे ङ्झरएको िण त्मस्तो ऋणफणट 
कङ्ट नछ आङ्झथाक रणब ङ्झरएको हदसम्भ सम्फङ्ञन्धत पभारे दणङ्जमत्ि 
व्महोनङ्टाऩनेछ। 

३०. प्रत्मेक सणझेदणय प्रङ्झतङ्झनङ्झध हङ्टने्  सम्झौतणभण अन्मथण व्मिस्थण बएकोभण 
फणहेक सणझेदणयी पभाको प्रत्मेक सणझेदणय त्मस्तो पभाको व्मिसणम 
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सञ् चणरनको प्रमोजनकण रणङ्झग त्मस्तो सणझेदणयीको प्रङ्झतङ्झनङ्झध (एजेन्ट) 
भणङ्झननेछ।  

३१.  सणझेदणयीभण यहेको जणमजेथण् सणझेदणयीको जणमजेथण देहणमफभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ्- 

(क) सणझेदणयी कणयोफणय शङ्टरु हङ्टँदणको सम्ऩूणा जणमजेथण, 
(ख) सणझेदणयीको रणङ्झग िण त्मसको ङ्झनङ्झभत्त िण त्मसको 

प्रमोजनभण प्रणप्त गयेको जणमजेथण, 
(ग)  सणझेदणयीरे कणयोफणय गयी कभणएको धन, य 

(घ)  सणझेदणयीभण चरणएको कणयोफणयफणट प्रणप्त हङ्टन आएको 
ख्मणङ्झत (गङ्टड ङ्जिर)। 

स्ऩष्टीकयण् अन्मथण प्रभणङ्ञणत बएकोभण फणहेक पभाको यकभ 
रगणनी गयी प्रणप्त बएको सफछ सम्ऩङ्ञत्त य हक पभाको ङ्झनङ्झभत्त प्रणप्त 
गयेको भणङ्झननेछ। 

३२.  सणझेदणयको भतृ्मङ्ट बएऩङ्झछको दणङ्जमत्ि् (१) कङ्ट नछ सणझेदणयको भतृ्मङ्ट 
बएऩङ्झछ ऩङ्झन सणझेदणयी पभाको व्मिसणम सञ् चणरन जणयी यहेकोभण 
त्मस्तो सणझेदणयको भतृ्मङ्टऩङ्झछ बएको कङ्ट नछ कणभ, कणयफणही िण 
कणयोफणयको कणयणफणट सजृनण बएको दणङ्जमत्ि भतृक सणझेदणयको 
हकिणरणरे व्महोनङ्टा ऩने छछन। 

(२) सणझेदणयको भतृ्मङ्टऩङ्झछ हकिणरणरणई हक हस्तणन्तयण गने 
प्रङ्जक्रमण प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ कङ्ट नछ सणझेदणयको भतृ्मङ्टऩङ्झछ हक 
हस्तणन्तयण गना िण सणझेदणयी ङ्जिघटन बई सम्ऩङ्ञत्त फणँडपणँड गना कङ्ट नछ 
सणझेदणय उऩङ्ञस्थत नहङ्टने िण फेऩत्तण बएभण प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ 
सूचनण जणयी गने य म्मणद तणभेर गना सक्नेछ ।  
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३३.  सणझेदणयी सम्ऩङ्ञत्तको प्रमोग् सणझेदणयी कणयोफणयको प्रमोगभण फणहेक 
सणझेदणयीको सम्ऩङ्ञत्त सणझेदणयहरूरे अरु कणभभण रगणउन िण रगणउन 
ङ्छदन हङ्टदँछन। 

३४.  ऩूजँी थप्न फणध्म नहङ्टने्  अरु सणझेदणयरे भणग गये ऩङ्झन सणझेदणयीको 
कफङ्टङ्झरमतभण तोकेको अङ्कबन्दण फढी ऩूजँी थप्न कङ्ट नछ सणझेदणयरणई फणध्म 
गना हङ्टँदछन। 

३५.  सटै णभण यणख्न नऩणउने्  कङ्ट नछ सणझेदणयरे अन्म सणझेदणयको भन्जङ्टयीङ्जिनण 
अरु कङ्ट नछ व्मङ्ञिरणई आफ्नो सटै णभण सणझेदणय गयणउन य यणख्न ऩणउँदछन। 

३६.  कणयोफणयको व्मिस्थणऩनभण बणग ङ्झरन ऩणउने्  (१) सम्झौतणद्वणयण 
सणझेदणयी कणयोफणयको फन्दोफस्तभण बणग ङ्झरन नऩणउन े सणझेदणयफणहेक 
अन्म सणझेदणयरे ङ्जियोध नगयेसम्भ प्रत्मेक सणझेदणयरे सणझण कणयोफणयको 
व्मिस्थणऩनभण बणग ङ्झरन ऩणउनेछ। 

तय सिछ सणझेदणयको भन्जङ्टयी फेगय सणझण कणयोफणयसँग सम्फन्ध 
नबएको अरु कणभ सणझेदणयीको नणभफणट गना हङ्टँदछन। 

(२) सणझेदणयीको सफछ िण कङ्ट नछ कणभ सफछ सणझेदणयरे िण सो भध्मे 
कङ्ट नछ दङ्टई िण दङ्टई बन्दण फढी सणझेदणयहरूरे संमङ्टि रूऩभण गने सम्झौतण 
बएकोभण कङ्ट नछ भनणङ्झसि भणङ्जपकको कणयण ऩयी सम्झौतणफभोङ्ञजभ मस्तण 
सफछ सणझेदणयहरूरे सो कणभ गना नसक्न े बएभण ङ्झनजहरूरे आपूभध्मे 
कसछरणई सो कणभ गना अङ्ञख्तमणयी ङ्छदन सक्नछेन।् 

३७.  शे्रस्तण हेना य नक्कर ङ्झरन ऩणउने्  सणझेदणयीको ङ्जहसणफङ्जकतणफको शे्रस्तण 
हेना चणहेभण प्रत्मेक सणझेदणयरे त्मस्तो शे्रस्तण हेना ऩणउनछेन ् य नक्कर 
ङ्झरन चणहेभण सो शे्रस्तण ङ्ञजम्भण ङ्झरने सणझेदणयरे सो शे्रस्तणको 
सक्करफभोङ्ञजभको नक्कर उतणयी आफ्नो सहीछणऩ गयी ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

३८. ऩणङ्चयश्रङ्झभक य ब्मणज् (१) सणझण कणभको व्मिस्थणऩनको कणभ 
गयेिणऩतको ऩणङ्चयश्रङ्झभक सम्झौतणभण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ त्मस्तण कणभ गने 
सणझेदणयरे ऩणउनेछ। 
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(२) कङ्ट नछ सणझेदणयरे कफङ्टर गये बन्दण फढी ऩूजँी रगणएको बए 
दश प्रङ्झतशतभण नफढणई ङ्झरखतफभोङ्ञजभको ब्मणज ऩणउनछे। 

(३) कङ्ट नछ सणझेदणयरे जणनी जणनी रणऩयिणही गयी सणझेदणयी 
व्मिसणमभण हणनी नोक्सणनी ऩङ्टय ् मणएभण त्मसको ङ्झफगो ङ्झनजरे 
व्महोनङ्टाऩनेछ। 

३९.  सणझेदणयरे आजेको भङ्टनणपण सणझेदणयी पभाको हङ्टने्  सणझेदणयी पभाको 
कङ्ट नछ कणयोफणयको ङ्झसरङ्झसरणभण िण सणझेदणयी पभाको धनभणरको उऩमोग 
गयी िण त्मस्तो पभाको कणयोफणयको सम्फन्धफणट िण सो पभाको नणभभण 
कङ्ट नछ सणझेदणयरे नणपण आजान गयेभण सो नणपण य त्मसको ङ्जहसणफ सभेत 
सणझेदणयी पभारणई फङ्टझणउनङ्टऩनेछ। 

४०.  सणझेदणयरे फङ्टझणएको यकभ ङ्जहसणफभण देखणउनङ्टऩने् दपण ३८ य ४२ 
फभोङ्ञजभ कङ्ट नछ सणझेदणयरे कङ्ट नछ यकभ ङ्झतये फङ्टझणएभण सो यकभ सणझेदणयी 
पभाको आङ्झथाक िषाको नणपण नोक्सणनको ङ्जहसणफ शे्रस्तणभण स्ऩष्ट 
देखणउनङ्टऩनेछ। 

४१.  नणपण नोक्सणनको फणडँपणडँ् (१) सणझेदणयहरूभण नणपण नोक्सणनको 
ङ्जहसणफ फणँडपणँड गदणा सम्झौतणभण व्मिस्थण बएकोभण सोहीफभोङ्ञजभ य 
नबएकोभण फयणफय दयरे फण्डण रणग्नछे। 

(२) कङ्ट नछ सणझेदणयरे सणझेदणयी खडण गदणा रगणएको ऩूजँीभण ब्मणज 
ङ्छदने ङ्झरन ेसम्झौतण बए सो ब्मणज भङ्टनणपणफणट भणर ङ्झतनङ्टाऩनेछ। 

४२.  भङ्टनणपण ऩणउन नसक्ने्  (१) कङ्ट नछ सणझेदणयरे आफ्नो बणगको 
फङ्टझणउनङ्टऩने ऩूँजी सणझेदणयी पभारणई ङ्झतयी फङ्टझणई सकेको यहेनछ बने 
सो फङ्टझणउन ऩने फणँकी यकभ च ङ्टिण नबएसम्भ ङ्झनजरे ऩणउनङ्टऩने 
भङ्टनणपण फङ्टङ्ञझङ्झरन ऩणउने छछन। 

(२) उऩदपण (१) भण रेङ्ञखएको कङ्ट यणरे कङ्ट नछ सणझेदणयरे 
फङ्टझणएको ऩूँजी यकभ फयणफय हङ्टन आउने भङ्टनणपणको ङ्जहस्सण ङ्झनजरणई 
फणँडपणँड गना योक रगणएको भणङ्झनने छछन। 
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ऩङ्चयच्छेद-५ 

सणझेदणयी पभा य उनणउ व्मङ्ञिफीचको सम्फन्ध 

 

४३. सणझेदणयी पभाको दणङ्जमत्ि हङ्टने्  (१) दपण २९ को अधीनभण यही 
प्रत्मेक सणझेदणयरे सणझेदणयी पभाको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि गना सक्नेछ य कङ्ट नछ 
सणझेदणयरे आफ्नो पभाको तपा फणट गयेको कणयोफणयको सम्फन्धभण 
ङ्झसजानण बएको दणङ्जमत्ि त्मस्तो पभाको हङ्टनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कणयोफणय गदणा कङ्ट नछ सणझेदणयरे 
जणरसणजी गयेभण त्मस्तो सणझेदणयरणई सो पभाको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि गनाफणट 
िङ्ञञ्चत गना कङ्ट नछ सणझेदणयको उजङ्टयी ऩयेभण सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रण अदणरतरे 
ङ्झनजरणई त्मस्तो पभाको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि गनाफणट िङ्ञञ्चत गना सक्नेछ। 

(३) उऩदपण (२) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन कङ्ट नछ 
सणझेदणयरे सणझेदणयीको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि गने ङ्जिषमभण ङ्झनजहरू फीच बएको 
सम्झौतणभण फन्देज रगणउन सङ्जकनछे। 

(४) उऩदपण (२) य (३) फभोङ्ञजभ फन्देज रगणएकोभण सो 
कङ्ट यणको जणनकणयी नऩणउन े उनणउ व्मङ्ञिरे त्मस्तो सणझेदणयी पभासगँ 
गयेको कणयोफणयको सम्फन्धभण त्मस्तो पभारे त्मस्तो दणङ्जमत्िको ङ्झनिणाह 
गनङ्टाऩनेछ। 

४४.  नमण ँ सणझेदणय जिणपदेही नहङ्टने्  (१) आपू सणझेदणय हङ्टन ङ्टबन्दण अगणङ्झड 
बए गयेको सणझेदणयी कणभको सम्फन्धभण नमणँ हङ्टने सणझेदणय जिणपदेही 
हङ्टने छछन। 

(२) सणझेदणयीफणट अरग हङ्टने सणझेदणयरणई ङ्झनज अरग हङ्टनङ्टअङ्ञघ 
पभाफणट बएको कणभभण उनणउ व्मङ्ञिप्रङ्झतको दणङ्जमत्िफणट उि 
व्मङ्ञिको ङ्झरङ्ञखत सहभङ्झत बएभण उन्भङ्टङ्ञि प्रणप्त हङ्टनेछ। 
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(३) उनणउ व्मङ्ञिरणई कङ्ट नछ सणझेदणय सणझेदणयीफणट अरग बएको 
छ बङे्ङ जणनकणयी बएभण अरग हङ्टने सणझेदणय आपू अरग बइसकेऩङ्झछ 
अरु सणझेदणयरे सणझेदणयी पभाको नणभफणट बए गयेकण कणभप्रङ्झत ङ्झनज 
जिणपदेही हङ्टने छछन। 

४५.  सणझेदणयरे आफ्नो हक ङ्झफक्री गना सक्ने्  कङ्ट नछ सणझेदणयरे सणझेदणयी 
पभाभण यहेको आफ्नो सफछ हक अरु कसछरणई ङ्झफक्री गयी िण फन्धक 
यणखी िण अरु कङ्ट नछ प्रकणयरे ङ्छदएभण सो सणझेदणयरे सो अिङ्झधङ्झबर 
सणझेदणयी कणयोफणयफणट ऩणउने भङ्टनणपण िण अन्म कङ्ट नछ यकभभण सो 
व्मङ्ञिरे दणफी गना सक्नछे। 

तय त्मस्तो व्मङ्ञि सो पभाको सणझेदणय भणङ्झनने छछन य सफछ 
सणझेदणयहरूको भञ् जङ्टयीङ्जिनण ङ्झनजरणई सो पभाको ङ्जहसणफङ्जकतणफ जणँच्न े
अङ्झधकणय हङ्टने छछन। 

४६. जिणपदेही हङ्टने्  आपू सणझेदणय यहँदण सणझेदणयी पभाको ङ्झनङ्झभत्त गङ्चयएकण 
सिछ कणभउऩय संमङ्टि िण व्मङ्ञिगत रूऩभण प्रत्मेक सणझेदणय जिणपदेही 
हङ्टनेछन।् 

 

ऩङ्चयच्छेद-६ 

सणझेदणयीको ङ्जिघटन 

 

४७.  सणझेदणयी ङ्जिघटन हङ्टने्  (१) सणझेदणयहरूको भञ् जङ्टयी िण 
सम्झौतणफभोङ्ञजभ जङ्टनसङ्टकछ  फखत सणझेदणयी ङ्जिघटन हङ्टन सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सणझेदणयी ङ्जिघटन गदणा 
सणझेदणयहरूरे ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभ सणझेदणयीको दणङ्जमत्ि पर्छ्यौट गयी 
सणझेदणयी ङ्जिघटन गना सक्नछेन।् 

तय सणझेदणयफीच दणङ्जमत्ि पर्छ्यौट गना कङ्ट नछ ङ्जििणद उत्ऩङ्ङ बएभण 
प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ ङ्झरङ्ञक्िडेटय ङ्झनमङ्टङ्ञि गनङ्टाऩनेछ। 
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(३) उऩदपण (१) िण (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टि ङ्झरङ्ञक्िडेटयरे 
प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ सणझेदणयी पभाको सम्ऩङ्ञत्त तथण दणङ्जमत्िको 
भूल्मणङ्कन गयी त्मसको प्रङ्झतिेदन सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमभण ऩेश गनङ्टाऩनेछ। 

४८. ङ्झरङ्ञखत सूचनणद्वणयण ङ्जिघटन हङ्टने्  (१) कङ्ट नछ सणझेदणयी अङ्झनङ्ञित सभमको 
ङ्झनङ्झभत्त चरणइएको छ बन े जङ्टनसङ्टकछ  सणझेदणयरे अरु सणझेदणयहरूरणई 
ङ्झरङ्ञखत सूचनण ङ्छदई सणझेदणयी ङ्जिघटन गयणउन सक्नेछ । 

(२) सणझेदणयहरूको फीचभण अन्मथण भञ् जङ्टयी नबएको बए त्मस्तो 
सूचनणभण रेङ्ञखएको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख िण ङ्झभङ्झत नतोङ्जकएको बए सूचनण तणभेर 
बएको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख सणझेदणयी ङ्जिघटन बएको भणङ्झननेछ। 

४९. जङ्टनसङ्टकछ  फखत सणझेदणयी ङ्जिघटन हङ्टन सक्ने्  सणझेदणयहरूभण जङ्टनसङ्टकछ  
व्महोयणको सम्झौतण बएको बए ऩङ्झन कङ्ट नछ सणझेदणयरे ङ्जिशेष कणयणिस 
य खणस गयी देहणमकण ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभण सणझेदणयी ङ्जिघटन गयणउन 
सक्नेछन:्- 

(क) कङ्ट नछ सणझेदणय आपूरे गयेको सम्झौतणफभोङ्ञजभको 
सणझेदणयी कणमाबणय सम्हणल्न असभथा बएभण, िण 

(ख)  अको सणझेदणयरे पभारणई ङ्झतना फङ्टझणउनऩने यकभ 
नङ्झतयेभण, िण आपूरे सणझेदणयीको ङ्जहस्सण अरु 
सणझेदणयको भञ् जङ्टयीफेगय कसछरणई हक छणङ्झडङ्छदएभण, िण 

(ग)  अको सणझेदणयको हक सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रण अदणरतफणट 
बयी बयणउभण ऩयेभण, िण 

(घ)  अको सणझेदणयरे पभाको कणभकणयिणहीभण जणरसणज िण 
रणऩयिणही गयेभण, िण 

(ङ)  कङ्ट नछ अको सणझेदणयरे कछ दको सजणम ऩणएभण। 

५०.  कणमाकणर ऩङ्झछ स्ित् ङ्जिघटन हङ्टने्  सणझेदणयहरूकण फीच एक आऩसभण 
बएको सम्झौतणको अधीनभण यही कङ्ट नछ सणझेदणयी सीङ्झभत सभमको रणङ्झग 
खडण बएकोभण सो अिङ्झध नणघेऩङ्झछ िण कङ्ट नछ एक िण एकबन्दण फढी 
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कणभको ङ्झनङ्झभत्त खडण बएकोभण सो कणभ ऩूयण बएऩङ्झछ सणझेदणयी स्ित् 
ङ्जिघटन हङ्टनछे। 

५१.  सणझेदणयी स्ित् ङ्जिघटन हङ्टने्  कङ्ट नछ सणझेदणयको भतृ्मङ्ट बएभण िण सणहङ्टको 
ऋण ङ्झतना नसक्न े बई दणभणसणहीभण ऩयेभण सणझेदणयी स्ित् ङ्जिघटन 
हङ्टनेछ। 

५२.  उनणउ व्मङ्ञि प्रङ्झतको दणङ्जमत्ि ऩूयण गनङ्टाऩने् सणझेदणयी ङ्जिघटन बएको 
कङ्ट यण सणिाजङ्झनक नगङ्चयएको कणयण त्मस्तण ङ्जिघटनको जणनकणयी 
सणझेदणयी पभासँग सम्फङ्ञन्धत उनणउ व्मङ्ञिरणई नबएभण सणझेदणयी 
ङ्जिघटन बए ऩङ्झन सणझेदणयी पभाको नणभभण गयेको कणभ कणयिणहीफणट 
उनणउ व्मङ्ञिप्रङ्झतको दणङ्जमत्ि सिछ सणझेदणयरे ऩूयण गनङ्टाऩनेछ। 

तय भतृ्मङ्ट बएकण िण दणभणसणहीभण ऩयेकण सणझेदणयको जेथणफणट 
ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बएभण िण दणभणसणहीभण ऩयेकण ङ्झभङ्झत ऩङ्झछको कणभ 
कणयिणहीफणऩत ङ्झतनङ्टाऩने छछन। 

५३.  िणयेसद्वणयण बणग ङ्झरन हङ्टने्  दपण ५१ को अधीनभण यही प्रत्मेक 
सणझेदणयरे आपू िण आफ्नो िणयेसद्वणयण सणझेदणयी ङ्जिघटनको प्रङ्जक्रमणभण 
बणग ङ्झरन सक्नछे। 

५४. ङ्जिघटन बए ऩङ्झछ ऩङ्झन कणमभ यहने्  सणझेदणयी पभाको ङ्जिघटनको कणभ 
टङ्टङ्खग्मणउनरणई जो आिश्मक कणभ कणयिणही य ङ्जिघटन हङ्टन ङ्ट ऩङ्जहरे 
शङ्टरु गयेको अऩूयो कणभ ऩूयण गनारणई सणझेदणयी ङ्जिघटन बछसकेऩङ्झछ ऩङ्झन 
सणझेदणयी पभारणई फणध्म गना य सणझेदणयहरूको आऩसको हक दणङ्जमत्ि 
ङ्झनङ्ञित गने अङ्झधकणय सणङ्जिकफभोङ्ञजभ कणमभ यहनेछ। 

५५. सणझेदणयी पभाको ङ्जहसणफ पर्छ्यौट गने् सणझेदणयहरूको फीचभण बएको 
सम्झौतण य दपण ५० को अधीनभण यही ङ्जिघटन बएकण सणझेदणयी 
पभाको ङ्जहसणफ पर्छ्यौट गदणा देहणमफभोङ्ञजभ गनङ्टाऩनेछ्- 

(क) सणझेदणयी पभाको ङ्जहतभण फणधण नऩने गयी सो पभाको 
सम्ऩूणा सम्ऩङ्ञत्त नगदभण ऩङ्चयणत गने, 
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(ख) ऩूजँी घटेको सभेतको नोक्सणनी सफबन्दण ऩङ्जहरे 
भङ्टनणपणफणट य त्मसफणट नऩङ्टगे ऩूजँीफणट य त्मसफणट ऩङ्झन 
नऩङ्टगे प्रत्मेक सणझेदणयको घय घयणनणफणट असङ्टरउऩय 
गनङ्टाऩने, 

(ग)  ऩूजँीको कभी बनणा गने रगणमत सणझेदणयी पभाको जेथण 
देहणमकण क्रभ य तङ्चयकणफणट उऩमोग गनङ्टाऩने:- 

(१) सणझेदणयी पभारे उनणउ व्मङ्ञिरणई ङ्झतनङ्टाऩने ऋण 
यकभ यहेछ बन,े 

(२) ऩूजँीफणहेकको सणझेदणयरे ङ्छदएको कजणा 
दणभणसणहीरे, 

(३) सणझेदणयरे फङ्टझणएको ऩूजँीको दणभणसणहीरे, य 

(४) शेष फणँकी जेथणफणट सणझेदणयहरूको बणग 
ङ्जहस्सणफभोङ्ञजभ भङ्टनणपण फणँड्नभण।   

५६. जणमजेथण बणग नरणग्ने्  सणझेदणयकण फीचभण सम्झौतण बएको बए ऩङ्झन 
सणझेदणयी पभाको फणँकी ऋण य दणङ्जमत्ि च ङ्टिण नगयी सणझेदणयी फीच 
जणमजेथण फण्डण गना हङ्टदँछन। 

५७.  सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे ङ्झरङ्ञक्िडेटय ङ्झनमङ्टङ्ञि गना सक्ने्  (१) सणझेदणयी 
पभाको ङ्जहसणफङ्जकतणफ सम्फन्धभण सणझेदणयहरूफीच ङ्जििणद ऩयेभण सो 
व्महोयण उल्रेख गयी कङ्ट नछ सणझेदणयरे ङ्झनिेदन ङ्छदएभण सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकणमरे त्मस्तो पभाको ङ्जहसणफ जणँच गना रेखणऩयीऺक ङ्झनमङ्टि गना 
सक्नेछ। 

(२) रेखणऩयीऺकरे ऩेश गयेको ङ्जहसणफङ्जकतणफ िण प्रङ्झतिेदनफणट 
सणझेदणयी ङ्जिघटन गनङ्टाऩने देङ्ञखए सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे प्रचङ्झरत 
कणनूनफभोङ्ञजभ ङ्झरङ्ञक्िडेटय ङ्झनमङ्टि गना सक्नेछ। 

(३) दपण ४७ िण मस दपणफभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टि ङ्झरङ्ञक्िडेटयरे 
आफ्नो कणमा सम्ऩणदन गदणा प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ पभा दणभणसणहीभण 
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ऩयेकण फखत ङ्झरङ्ञक्िडेटयरे कम्ऩनी खणयेज गदणा प्रमोग गना सक्न े
अङ्झधकणय प्रमोग गना सक्नछे। 

(४) उऩदपण (१) य (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टि रेखणऩयीऺक य 
ङ्झरङ्ञक्िडेटय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणम प्रङ्झत उत्तयदणमी हङ्टन ङ्टऩनेछ। 

५८.  सणझेदणयहरू फीचको ङ्जििणद् (१) दपण ४६ भण उल्रेख बएको 
अिस्थणभण फणहेक सणझेदणयहरू फीच सणझेदणयीकण सम्फन्धभण कङ्ट नछ ङ्जििणद 
उत्ऩङ्ङ बई सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमभण उजङ्टयी ऩयेभण त्मस्तो ङ्झनकणमरे ङ्जििणद 
सभणधणन गना तोङ्जकएफभोङ्ञजभको कणमाङ्जिङ्झध ऩूयण गयी आिश्मक आदेश 
ङ्छदन सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे ङ्छदएको 
आदेशभण ङ्ञचत्त नफङ्टझेभण ऩछतीस ङ्छदनङ्झबर सम्फङ्ञन्धत उच्च अदणरतभण 
ऩङ्टनयणिेदन ङ्छदन सङ्जकनछे। 

 
 

ऩङ्चयच्छेद- ७ 

एजेन्सी सम्फन्धभण 
 

५९.  एजेन्ट बई कणभ गना नणभ दतणा गयणउनङ्टऩने् (१) मो ऐनफभोङ्ञजभ 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमभण एजेन्ट बई कणभ गना एजेन्टको नणभ दतणा 
गयणउनङ्टऩनेछ ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ एजेन्ट बई कणभ गना चणहन े
व्मङ्ञिरे एजेन्टभण आफ्नो नणभ दतणा गयणउन सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमसभऺ 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण ङ्जिियणहरू खङ्टरणई तोङ्जकएको ढणँचणभण दयखणस्त 
ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

६०.  एजेन्टको नणभ दतणा गयी दतणाको प्रभणणऩर ङ्छदनङ्टऩने् (१) दपण ५९ 
फभोङ्ञजभ एजेन्टको कणभ गना कसछको दयखणस्त ऩना आएभण सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकणमरे तोङ्जकएको दस्तङ्टय य धयौटी दणङ्ञखर गयणई एजेन्टको कणभ गना 
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तोङ्जकएफभोङ्ञजभको दतणा ङ्जकतणफ खडण गयी नणभ दतणा गयी 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ दतणाको प्रभणणऩर ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

(२) सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ एजेन्टको कणभ 
गना नणभ दतणा गनङ्टा अगणिछ त्मस्तो व्मङ्ञिसँग तोङ्जकएफभोङ्ञजभ सम्झौतण 
गनङ्टाऩनेछ। 

(३) मस ऐनफभोङ्ञजभ एजेन्टभण नणभ दतणा गदणा नेऩणरी 
नणगङ्चयकरणई प्रणथङ्झभकतण ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

६१.  पणटँिणयी दणङ्ञखर गनङ्टाऩने् प्रत्मेक एजेन्टरे आएको, ङ्झफक्री बएको, 
भौज्दणतभण यहेको भणरसणभणन य त्मसको दय बणउको पणँटिणयी 
तोङ्जकएको ढणँचणभण तोङ्जकएको सभमभण सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमभण ऩेश 
गनङ्टाऩनेछ। 

६२.  मो ऐन प्रणयम्ब हङ्टन ङ्टअङ्ञघ बई यणखेको एजेन्टको भणन्मतण् मो ऐन प्रणयम्ब 
हङ्टन ङ्टबन्दण अङ्ञघ नेऩणर सयकणयफणट एजेन्ट बई कणभ गने सम्फन्धभण ङ्छदई 
यणखेको सिछ स्िीकृङ्झतहरू भन्रणरमरे प्रदेश यणजऩरभण सूचनण प्रकणशन 
गयी तोकेको म्मणदङ्झबर निीकयण गयणउनङ्ट ऩनेछ। सो म्मणदङ्झबर 
निीकयण नबए सो स्िीकृङ्झतहरू कणमभ यहने छछन। 

 
 

ऩङ्चयच्छेद-८ 

कसूय तथण सजणम 

 

६३.  कसूय गयेको भणङ्झनने्  कसछरे देहणमकण कणभ गयेभण ङ्झनजरे मस 
ऐनफभोङ्ञजभ कसूय गयेको भणङ्झननेछ्- 

(क) दपण ३ य १७ फभोङ्ञजभ ङ्झनजी पभा िण सणझेदणयी पभा 
दतणा नगयणई व्मणऩणय-व्मिसणमको सञ् चणरन गये गयणएभण, 
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(ख) दपण ५८ फभोङ्ञजभ एजेन्टको कणभ गना नणभ दतणा 
नगयणई व्मणऩणय-व्मिसणमसम्फन्धी कणभ एजेन्टको 
हछङ्झसमतफणट गये गयणएभण, 

(ग)  निीकयण गनङ्टाऩने म्मणदङ्झबर निीकयण नगयणई ङ्झनजी 
पभा, सणझेदणयी पभा िण एजेन्टको हछङ्झसमतभण आपूरे गदै 
आएको कणभ कणयोफणय गये गयणएभण, 

(घ)  मो ऐन प्रणयम्ब हङ्टन ङ्टअङ्ञघ दतणा बई गदै आएको व्मणऩणय-
व्मिसणमसम्फन्धी कणभ मो ऐनफभोङ्ञजभ अ्णिङ्झधक 
नगयणई सो कणभ कणयोफणय गये गयणएभण, 

(ङ)  ङ्झनजी पभा, सणझेदणयी पभा िण एजेन्ट दतणा गना ऩेश 
गयेको ङ्जिियण, कणगजणत िण सम्झौतणकण प्रणिधणनभण 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमको स्िीकृङ्झत नङ्झरई हेयपेय गयेभण,  

(च)  जणनी जणनी प्रचङ्झरत कणनूनको उल्रङ्घन गयी िण प्रचङ्झरत 
कणनून ङ्जिऩयीत व्मणऩणय व्मिसणम सञ् चणरन गये िण 
गयणएभण, 

(छ) प्रदेश सयकणय, भन्रणरम, सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणम िण 
ङ्झनयीऺकरे ङ्छदएको आदेश िण ङ्झनदेशनको ऩणरनण नगयेभण 
िण सो ङ्झनदेशन ङ्जिऩयीत हङ्टने गयी कणभ गयेभण, 

(ज) मो ऐन िण मस ऐनअन्तगात फनेको ङ्झनमभ ङ्जिऩयीत कङ्ट नछ 
कणभ कणयोफणय गये गयणएभण। 

६४.  सजणम् देहणमफभोङ्ञजभको कसूय गनेरणई देहणमफभोङ्ञजभको सजणम 
हङ्टनेछ्- 

(क) दपण ६३ को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको कसूय गनेरणई 
फणह्र हजणय ऩणँच सम रुऩछमणँसम्भ जङ्चयिणनण, 

(ख) दपण ६३ को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभको कसूय गनेरणई 
ऩच्चीस हजणय रुऩछमणँसम्भ जङ्चयिणनण, 
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(ग)  दपण ६३ को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभको कसूय गने ङ्झनजी 
पभा, सणझेदणयी पभा िण एजेन्टको दतणा प्रभणणऩर यद्द 
गयी ऩणँच हजणय रुऩछमणँसम्भ जङ्चयिणनण, 

(घ)  दपण ६३ को खण्ड (घ) फभोङ्ञजभको कसूय गने ङ्झनजी 
पभा, सणझेदणयी पभा िण एजेन्टको दतणा यद्द गयी ऩणँच 
हजणय रुऩछमणँसम्भ जङ्चयिणनण, 

(ङ)  दपण ६३ को खण्ड (ङ) फभोङ्ञजभको कसूय गनेरणई 
फणह्र हजणय ऩणँच सम जङ्चयिणनण गयी ऩणँच िषासम्भ त्मस्तो 
व्मणऩणय-व्मिसणम गना दतणाको प्रभणणऩर ङ्झरनभण योक 
रगणउन,े 

(च)  दपण ६३ को खण्ड (च) फभोङ्ञजभको कसूय गनेरणई 
ऩच्चीस हजणय रुऩछमणँसम्भ  जङ्चयिणनण गयी दतणाको 
प्रभणणऩर यद्द गने य ऩणँच िषासम्भ व्मणऩणय-व्मिसणम गना 
दतणाको प्रभणणऩर ङ्झरनभण योक रगणउन,े 

(छ) दपण ६३ को खण्ड (छ) फभोङ्ञजभको कसूय गनेरणई 
ऩटक्कछ  ङ्जऩच्छे ऩणँच हजणय रुऩछमणँ  जङ्चयिणनण, 

(ज) दपण ६३ को खण्ड (ज) को कसूय गनेरणई फणह्र हजणय 
ऩणँच सम रुऩछमणँसम्भ जङ्चयिणनण गयी दतणाको प्रभणणऩर 
केही सभमकण रणङ्झग ङ्झनरम्फन िण यद्द गने। 

६५.  जङ्चयिणनण गने अङ्झधकणय् (१) मस ऐनफभोङ्ञजभ जङ्चयिणनण गने अङ्झधकणय 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमको प्रभङ्टखरणई हङ्टनेछ। 

 (२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ जङ्चयिणनण गदणा सयकणयी 
िङ्जकरको यणम ङ्झरन सङ्जकनछे। 

६६.  ऩङ्टनयणिेदन हेने अङ्झधकणय् मस ऐनफभोङ्ञजभको कसूयभण जङ्चयिणनण गने 
अङ्झधकणयीरे गयेको ङ्झनणाम, सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे गयेको ङ्झनणाम िण आदेश 
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उऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने ऩऺरे ङ्झनणाम ऩणएको ङ्झभङ्झतरे ऩछतीस ङ्छदनङ्झबर 
सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रण अदणरतभण ऩङ्टनयणिेदन गना सक्नेछ।    

 
 

ऩङ्चयच्छेद-९ 

ङ्जिङ्जिध 

 

६७.  स्थणनीम तहभण पभा दतणा: (१) मस ऐनफभोङ्ञजभ स्थणनीम तहरे कङ्ट र 
दश रणख रुऩैँमणसम्भको ऩूजँी सीभणङ्झबर यही ङ्झनजी िण सणझेदणयी पभाको 
दतणा तथण निीकयण गना सक्नेछ।  

 (२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ दतणा तथण निीकयण बएकण 
पभाहरू सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तहरे सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमभण अङ्झबरेखको 
रणङ्झग ऩठणउनङ्टऩनेछ। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभकण पभा दतणा, निीकयण य 
तत्सम्फन्धी अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

६८. पभा अङ्झबरेखीकयण गनङ्टाऩने् (१) अन्म प्रदेशभण दतणा बएकण ङ्झनजी तथण 
सणझेदणयी पभारे मस प्रदेशभण कणयोिणय गनाकण रणङ्झग ङ्झनदेशणरमभण 
ङ्झन:शङ्टल्क अङ्झबरेखीकयण गनङ्टाऩनेछ। 

(२) ङ्झनदेशनणरमरे प्रदेशबय सञ् चणरनभण यहेकण पभाहरूको 
ङ्जिियण अ्णिङ्झधक गयी ङ्जि्ङ्टतीम अङ्झबरेखसभेत फनणई यणख् नङ्टऩनेछ। 

६९.  ङ्झनयीऺक खटणउन सक्ने्  (१) सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे ङ्झनजी पभा, सणझेदणयी 
पभा िण एजेन्टरे मस ऐन िण प्रचङ्झरत कणनूनको ऩणरनण गयी आपूरे 
सञ् चणरन गनङ्टाऩने व्मणऩणय-व्मिसणम सञ् चणरन गये नगयेको कङ्ट यणको 
ङ्झनयीऺण गने प्रमोजनको रणङ्झग आपू भणतहतको कङ्ट नछ कभाचणयीरणई 
ङ्झनयीऺकको कणभ गने गयी खटणउन सक्नछे। 
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(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ खटणइएकण ङ्झनयीऺकरे आपूरणई 
खटणइएफभोङ्ञजभको ङ्झनयीऺण कणमा सम्ऩङ्ङ गयी सकेऩङ्झछ सोको प्रङ्झतिेदन 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमसभऺ ऩेश गनङ्टाऩनेछ।          

७०.  प्रदेश सयकणयको ऩूिा स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩने: मस ऐनभण अन्मर जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण 
रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन मो ऐन कणमणान्िमन हङ्टँदण प्रदेश सयकणयरणई 
सणयबतू रूऩभण आङ्झथाक दणङ्जमत्ि ऩने ङ्जिषम बएभण सो ङ्जिषमभण प्रदेश 
सयकणयको ऩूिा स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ।  

७१. सङ्झभङ्झत िण उऩसङ्झभङ्झत गठन गना सक्ने्  मस ऐनको उद्देश्म कणमणान्िमन 
गना भन्रणरमरे आिश्मकतणअनङ्टसणय सङ्झभङ्झत िण उऩसङ्झभङ्झतहरू गठन 
गना सक्नेछ। मसयी गठन गङ्चयएको सङ्झभङ्झत िण उऩसङ्झभङ्झतको कणमणादेश, 

कणमा अिङ्झध, शता तथण सङ्टङ्जिधण त्मस्तण सङ्झभङ्झत िण उऩसङ्झभङ्झत गठन 
गदणाको ङ्झनणामभण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

७२.  प्रदेश सयकणयरे ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्ने्  मस ऐनको उद्देश्म कणमणान्िमन 
गनाको रणङ्झग प्रदेश सयकणयरे प्रदेश सयकणयको कङ्ट नछ भन्रणरम, 
ङ्झनदेशनणरम, कणमणारम िण अन्म सम्फङ्ञन्धत सयोकणयिणरणरणई आिश्मक 
ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ। मसयी प्रदेश सयकणयरे ङ्छदएको ङ्झनदेशनको 
ऩणरनण गनङ्टा सम्फङ्ञन्धत सफछको कताव्म हङ्टनेछ। 

७३.  सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे ङ्जिियण सणिाजङ्झनक गनङ्टाऩने् मस ऐनफभोङ्ञजभ 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे दतणा गयेको पभा य एजेन्टको ङ्जिियण सम्फङ्ञन्धत 
सफछको जणनकणयीको रणङ्झग सणिाजङ्झनक गनङ्टाऩनेछ। 

७४.  सयकणयी फणकँी सयह असङ्टरउऩय गने् भन्रणरमरे मो ऐन िण मस 
ऐनअन्तगात फनेको ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशकण िण कणमाङ्जिङ्झधफभोङ्ञजभ कङ्ट नछ व्मङ्ञि, 

पभा िण एजेन्टसँग ङ्झरनङ्टऩने दस्तङ्टय, शङ्टल्क जङ्चयिणनणको यकभ सयकणयी 
फणँकी सयह असङ्टरउऩय गयी ङ्झरनङ्टऩनेछ। 

७५.  प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ हङ्टने्  (१) मस ऐनभण रेङ्ञखए जङ्झत कङ्ट यणभण मसछ 
ऐनफभोङ्ञजभ य अन्म कङ्ट यणकण हकभण प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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(२) मस ऐनभण अन्मर जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन मस 
ऐनफभोङ्ञजभ कसूय भणनी कणयिणही तथण सजणम हङ्टन े कसूयभण अन्म 
प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ सभेत सजणम हङ्टने यहेछ बने मस ऐनफभोङ्ञजभ 
कणयिणही य सजणम हङ्टने बएको कणयणरे प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ भङ्टद्दण 
चरणउन िण सजणम गना कङ्ट नछ फणधण ऩयेको भणङ्झनने छछन। 

७६.  अङ्झधकणय प्रत्मणमोजन् मस ऐनको उद्देश्म कणमणान्िमन गना प्रदेश 
सयकणय, भन्रणरम िण सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे आपूरणई प्रणप्त अङ्झधकणयभध्मे 
केही अङ्झधकणय कङ्ट नछ उऩमङ्टि ङ्झनकणम, कणमणारम िण अङ्झधकणयीरणई 
प्रत्मणमोजन गना सक्नेछ। 

७७.  ङ्झनमभ फनणउन ेअङ्झधकणय् मस ऐनको उद्दशे्म कणमणान्िमन गनाको रणङ्झग 
प्रदेश सयकणयरे आिश्मक ङ्झनमभहरू फनणउन सक्नेछ। 

७८.  ङ्झनदेङ्ञशकण तथण कणमाङ्जिङ्झध फनणउन सक्ने्  भन्रणरमरे मो ऐन 
कणमणान्िमन गनाकण रणङ्झग मस ऐन तथण मस ऐनअन्तगात फनेको 
ङ्झनमभकण अधीनभण यही आिश्मक ङ्झनदेङ्ञशकण तथण कणमाङ्जिङ्झध फनणउन 
सक्नेछ। 

७९.  फचणउ् प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ दतणा बएको पभा िण एजेन्टरे गयेको 
व्मणऩणय-व्मिसणम य सोसँग सम्फङ्ञन्धत सिछ कणभ कणयिणही मसछ 
ऐनफभोङ्ञजभ बए गयेको भणङ्झननेछ। 
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कणणारी प्रदेश िन ऐन, २०७८ 
प्रभणणीकयण य प्रकणशन ङ्झभङ्झत्  

२०७८/१२/०६ 

संम्ित ्२०७८ सणरको ऐन नं. 0६ 

 

कणणारी प्रदेशङ्झबरको यणङ्जष्डम िनको संयऺण य सङ्टव्मिस्थण गना फनकेो 
ऐन 

प्रस्तणिनण् प्रदेशङ्झबरको यणङ्जष्डम िनरणई िणतणियणीम सन्तङ्टरनकण रणङ्झग 
आिश्मक ब-ूबणगभण िनऺरे कणमभ गयी यणख् न, सयकणयद्वणयण व्मिङ्ञस्थत िन, 
सणभङ्टदणङ्जमक िन, कफङ्टङ्झरमती िन य धणङ्झभाक िनको संयऺण, संिधान एिं ङ्छदगो 
िन व्मिस्थणऩनको भणध्मभफणट िन ऩछदणिणयको सहज आऩूङ्झताभणपा त िन 
ऩछदणिणयभण आधणङ्चयत उ्ोगहरूको प्रिधान, ब-ूतथण जरणधणय संयऺण, जछङ्जिक 
ङ्जिङ्जिधतण तथण जडीफङ्टटी य ऩमणाऩमाटनको व्मिस्थणऩनफणट प्रदेशको सभङृ्जद्ध य 
स्थणनीम सभङ्टदणमको जीङ्जिकोऩणजानभण मोगदणन ऩङ्टर् मणउन य ङ्झनजी तथण 
सणिाजङ्झनक जग्गणभण िन ङ्जिकणस य प्रिधानको रणङ्झग कणनूनी व्मिस्थण गना 
िणञ्छनीम बएकोरे,   

 कणणारी प्रदेश सबणरे मो ऐन फनणएको छ।   
 

ऩङ्चयच्छेद-१ 

प्रणयङ्ञम्बक 

१.  संङ्ञऺप्त नणभ य प्रणयम्ब: (१) मस ऐनको नणभ "कणणारी प्रदेश िन ऐन, 
२०७८" यहेको छ।  

(२) मो ऐन प्रदेश यणजऩरभण सूचनण प्रकणङ्ञशत गयी तोङ्जकएको 
ङ्झभङ्झतदेङ्ञख रणगू हङ्टनेछ।  

२.  ऩङ्चयबणषण् ङ्जिषम िण प्रसङ्गरे अको अथा नरणगेभण मस ऐनभण,–  
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(क)  "आखेटोऩहणय" बन् नणरे िन्मजन्तङ्टहरूको जीङ्जित िण 
भतृ शयीय िण ऩङ्जहचणन गना सङ्जकने अिस्थणभण यहेको 
ङ्झतनीहरूको शयीयको कङ्ट नछ अङ्ग सम्झनङ्ट ऩछा य सो 
शब्दरे िन्मजन्तङ्टको कङ्ट नछ ऩदणथा िण त्मस्तो ऩदणथाको 
सङ्ञम्भश्रणफणट तमणय बएको िस्तङ्टसभेतरणई जनणउँछ।    

(ख) “अन्तयप्रणदेङ्ञशक िन” बन् नणरे एक बन्दण फढी प्रदेशभण 
पछ ङ्झरएको, बौगोङ्झरक तथण प्रणकृङ्झतक रूऩभण जोङ्झडएको 
य ऩणङ्चयङ्ञस्थङ्झतकीम प्रणणरीको दृङ्जष्टफणट अन्तयसम्फङ्ञन्धत 
यणङ्जष्डम िन सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ग)  "उऩबोिण सभूह" बन् नणरे िनको संयऺण, संिधान, 
व्मिस्थणऩन तथण सदङ्टऩमोग गना मस ऐनफभोङ्ञजभ गठन 
बएको उऩबोिण सभूह सम्झनङ्ट ऩछा।  

(घ) “कणमामोजनण” बन् नणरे िनको ङ्जिकणस, संयऺण तथण 
िन ऩछदणिणयको उऩमोग तथण ङ्झफक्री ङ्जितयण गना तमणय 
गङ्चयएको मस ऐनफभोङ्ञजभ स्िीकृत िनसम्फन्धी 
कणमामोजनण सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ङ)  “गछयकणष्ठ िन ऩछदणिणय” बन् नणरे िनभण यहेकण िण 
िनभण उत्ऩङ्ङ बएकण िण िनफणङ्जहय यहेकण रुखहरूफणट 
उत्ऩणङ्छदत कणठ य दणउयणफणहेककण जडीफङ्टटी तथण 
िन्मजन्तङ्ट िण िन्मजन्तङ्टको आखेटोऩहणयरगणमत अन्म 
सफछ जछङ्जिक उत्ऩङ्ञत्तकण सणभणन सम्झनङ्ट ऩछा।  

(च) “प्रणणी उ्णन” बन् नणरे संयऺण ङ्ञशऺण, भनोयञ्जन, 

प्रजनन,् िंशणणङ्ट स्रोतको संयऺण, अध्ममन तथण 
अनङ्टसन्धणन गने उद्देश्मरे जीिजन्तङ्टहरू ऩयस्थणनभण 
प्रदशानभण यणखी व्मिस्थणऩन गङ्चयएको स्थणन सम्झनङ्ट 
ऩछा य सो शव्दरे ङ्ञचङ्झडमणखणनणरणई सभेत जनणउँछ।  
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(छ)  “जरणधणय” बन् नणरे व्मिस्थणऩकीम ढङ्गरे ऩङ्चयबणङ्जषत 
गङ्चयएको ऩणनीको उत्ऩङ्ञत्त हङ्टने, फग्ने य अङ्ञन्तभ ङ्झनकणस 
हङ्टने सभग्र ऩणनी ढरो ऺेर सम्झनङ्ट ऩछा। सो शब्दरे 
कङ्ट नछ नदी, खोरण, खोल्सण आङ्छदरणई ङ्झनकणसको आधणय 
भणनी त्मस्तो फहणि सगँसँगछको य सो बन्दण भणङ्झथल्रो 
ऺेरसभेतरणई जनणउँछ।  

(ज)  “जछङ्जिक भणगा” बन् नणरे िन्मजन्तङ्टहरू एक 
फणसस्थणनफणट अको फणसस्थणनभण आितजणित गने 
फणटो सम्झनङ्ट ऩछा।  

(झ)  “टणँचण बन् नणरे” कणठ िण खडण रुखभण रगणइन ेछणऩ, 

ङ्ञचन्ह िण ङ्झनशणनण सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ञ)  “ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारम” बन् नणरे प्रदेश 
सयकणयअन्तगातको ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारम सम्झनङ्ट 
ऩछा।  

(ट)  “ङ्झडङ्झबजनर िन अङ्झधकृत” बन् नणरे ङ्झडङ्झबजन िन 
कणमणारमको प्रभङ्टख सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ठ)  “तोङ्जकएको” िण “तोङ्जकएफभोङ्ञजभ” बन् नणरे मस 
ऐनअन्तगात फनकेो ङ्झनमभभण तोङ्जकएको िण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ड)  “धणङ्झभाक िन” बन् नणरे दपण ३४ फभोङ्ञजभ 
ऩयणऩूिाकणरदेङ्ञखको कङ्ट नछ धणङ्झभाक स्थर िण 
त्मसअन्तगात यहेको यणङ्जष्डम िनको संयऺण गना कङ्ट नछ 
धणङ्झभाक ङ्झनकणम, सभङ्टदणम िण सभूहरणई सङ्टङ्ञम्ऩएको 
यणङ्जष्डम िनको कङ्ट नछ ङ्झनङ्ञित बणग सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ढ)  “ङ्झनजी िन” बन् नणरे प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ कङ्ट नछ 
व्मङ्ञि िण संस्थणको हक ऩङ्टग्ने ङ्झनजी जग्गणभण रगणई 
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िण हङ्टकणाइ संयऺण गङ्चयएको िन सम्झनङ्ट ऩछा। मसभण 
िन शब्दरे गछयकणष्ठजन्म प्रजणङ्झत, जडीफङ्टटी य सङ्टगङ्ञन्धत 
िनस्ऩङ्झतसभेतरणई जनणउँछ।  

(ण)  “ङ्झनदेशनणरम” बन् नणरे भन्रणरमअन्तगातको 
िनसम्फन्धी ङ्जिषम हेने ङ्झनदेशनणरम सम्झनङ्ट ऩछा।  

(त)  “ऩमणाऩमाटन” बन् नणरे िन, िन्मजन्तङ्ट, िणतणियणरगणमत 
प्रणकृङ्झतक य सणँस्कृङ्झतक सम्ऩदणभण आधणङ्चयत प्रकृङ्झतभछरी 
ऩमाटकीम गङ्झतङ्जिङ्झधरणई सम्झनङ्ट ऩछा। सो शब्दरे 
ऩमणाऩमाटनरणई रङ्ञऺत गयी सञ् चणरन गङ्चयन े
ङ्जक्रमणकरणऩहरूरणई सभेत जनणउँछ।  

(थ) “प्रचङ्झरत संघीम िन ऐन” बन् नणरे संघीम सयकणयको 
िन ऐन, २०७६ सम्झनङ्ट ऩछा।  

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

(ध)   “प्रदेश िन ङ्झनदेशक” बन् नणरे ङ्झनदेशनणरमको प्रभङ्टख 
सम्झनङ्ट ऩछा।  

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

(ऩ)  “प्रशोधन” बन् नणरे कच्चण अऩङ्चय्कृत िन ऩछदणिणयको  

भूल्म अङ्झबिृङ्जद्ध गना सपण गयेय, सङ्टकणएय, येसण, धणगो, 
रच्छण  िण धूरो फनणएय, ऩेरेय िण िण्ऩीकयण गयेय 
बौङ्झतक स्िरूऩ ऩङ्चयितान गयी उऩमोगी िस्तङ्ट िण ऩदणथा 
िण अिमि उत्ऩणदन गने कणमा सम्झनङ्ट ऩछा।  

(प)  “भन्रणरम” बन् नणरे प्रदेश सयकणयको िनसम्फन्धी 
ङ्जिषम हेने भन्रणरम सम्झनङ्ट ऩछा।  

(फ)  “यणङ्जष्डम िन” बन् नणरे प्रदेशङ्झबर यहेकण प्रदेश 
सयकणयद्वणयण व्मिङ्ञस्थत िन, सणभङ्टदणङ्जमक िन, धणङ्झभाक 
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िन, कफङ्टङ्झरमती िन सम्झनङ्ट ऩछा य सो शब्दरे िनरे 
घेङ्चयएको िण िनको छेउछणउभण यहेको ऩतॉ िण ऐरणनी 
जग्गण तथण िनङ्झबर यहेकण फणटो, ऩोखयी, तणर िण 
खोरणनणरण य फगयसभेतरणई जनणउँछ।  

(ब)  “िन” बन् नणरे ऩूणा िण आङं्ञशक रूऩभण रुख िण 
फङ्टट् मणनरे ढणङ्जकएको ऺेर सम्झनङ्ट ऩछा।  

(भ)  “िन ऩछदणिणय” बन् नणरे िनभण यहेकण िण ऩणइएकण िण 
िनफणट ल्मणइएकण कणष्ठ ऩछदणिणय, गछयकणष्ठ िन 
ऩछदणिणय, िण चटै णन, भणटो, नदीजन्म य खङ्झनजजन्म ऩदणथा 
सम्झनङ्ट ऩछा।  

(म)  “िन संिधान ऩद्धङ्झत” बन् नणरे िनको िङृ्जद्ध य ङ्जिकणसकण 
रणङ्झग गङ्चयन ेप्रणणरी िण कणमा सम्झनङ्ट ऩछा।  

(य)  “ऩटै ण” बन् नणरे दपण २७ फभोङ्ञजभकण उद्देश्मकण रणङ्झग 
दपण २९ फभोङ्ञजभ प्रदणन गङ्चयएको िनसम्फन्धी ऩटै ण 
सम्झनङ्ट ऩछा य ऩटै णिणरण बन् नणरे ऩटै ण प्रणप्त गने व्मङ्ञि 
िण संस्थणरणई जनणउँछ।  

(र)  “िनऺरे” बन् नणरे ङ्झनजी स्िणङ्झभत्िको हक बोगको य 
प्रचङ्झरत कणनूनरे अन्मथण व्मिस्थण गयेको फणहेकको 
िन ङ्झसभणनण रगणइएको िण नरगणइएको िनरे 
घेङ्चयएको िण िनङ्झबर यहेको घणँसे भछदणन, खका , ङ्जहउँरे 
ढणकेको िण नढणकेको नणङ्गो ऩहणड, फणटो, ऩोखयी, तणर, 
तरछमण, ङ्झसभसणय, नदी, खोरणनणरण, फगय, ऩतॉ िण 
ऐरणनी जग्गणरे ओगटेको ऺेर सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ि)  “िणतणियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन” बन् नणरे प्रचङ्झरत 
कणनूनफभोङ्ञजभ गङ्चयने संङ्ञऺप्त िणतणियणीम अध्ममन, 
प्रणयङ्ञम्बक िणतणियणीम ऩयीऺण य िणतणियणीम प्रबणि 
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भूल्मणङ्कनकण सम्फन्धभण तमणय गङ्चयएको प्रङ्झतिेदन 
सम्झनङ्ट ऩछा।  

(श)  “िणतणियणीम सेिण” बन् नणरे िनऺेरको ऩणङ्चयङ्ञस्थङ्झतकीम 
प्रणणरीफणट प्रणप्त हङ्टन ेदेहणम फभोङ्ञजभको सेिण य सोफणट 
प्रणप्त हङ्टन ेरणब सम्झनङ्ट ऩछा्- 

(१) कणफान सञ्  ङ्ञचङ्झत, 
(२) जछङ्जिक ङ्जिङ्जिधतणको संयऺण,  
(३) जर, जरणधणयीम सेिण तथण जरचक्र 

प्रणणरी, 
(४) ऩमणाऩमाटन, 
(५) तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण अन्म िस्तङ्ट, सेिण तथण 

रणब।  

(ष)  “सफ ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारम” बन् नणरे ङ्झडङ्झबजन िन 
कणमणारमअन्तगातको िन कणमणारम सम्झनङ्ट ऩछा।   

(स)  “सयकणयद्वणयण व्मिङ्ञस्थत िन” बन् नणरे दपण १३ 
फभोङ्ञजभ प्रदेश सयकणयरे व्मिस्थणऩन गयेको यणङ्जष्डम 
िनको कङ्ट नछ बणग सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ह)  “सणभङ्टदणङ्जमक िन” बन् नणरे दपण १६ फभोङ्ञजभ 
उऩबोिण सभूहरणई हस्तणन्तयण गङ्चयएको यणङ्जष्डम 
िनको कङ्ट नछ बणग सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ऺ)  “ङ्झसभसणय” बन् नणरे बङू्झभगत जरस्रोतफणट िण िषणातकण 
कणयण ऩणनीको ऩङ्चयभणण यहने िण प्रणकृङ्झतक िण भणनि 
ङ्झनङ्झभात, स्थणमी िण अस्थणमी, जभेको िण फगेको, स्िच्छ 
िण नङ्टङ्झनरो ऩणनी बएको धणङ्जऩरो जङ्झभन (स्िणम्ऩ), 
दरदरे जङ्झभन (भणसा), नदीफणट प्रबणङ्जित जङ्झभन 
(ङ्चयबयणइन फ्रडप्रेन), तणर (रेक), ऩोखयी (ऩोण्ड) 
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य जरबण्डणय ऺेर (िणटय स्टोयेज एङ्चयमणज) सभेतरणई 
जनणउँछ।  

(र)  “संयऺण ब-ूऩङ्चयङ्झध” बन् नणरे यणङ्जष्डम िनको कङ्ट नछ बणग य 
त्मसको ियऩय यहेको फस्तीअन्तगात ऩणइने िन, 
िन्मजन्तङ्ट, ऩ ङ्टयणतणङ्ञत्त्िक, सणंस्कृङ्झतक, ऐङ्झतहणङ्झसक, 
जछङ्जिक ङ्जिङ्जिधतण, िणतणियण िण िछऻणङ्झनक िण अन्म 
ङ्जिशेष भहत्त्ि बएकण दपण ५९ फभोङ्ञजभ घोषणण 
गङ्चयएको ऺेररणई सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ऻ)  “स्थणनीम तह” बन् नणरे गणउँऩणङ्झरकण िण नगयऩणङ्झरकण 
सम्झनङ्ट ऩछा। 

 
 

ऩङ्चयच्छेद-२ 

यणङ्जष्डम िनको सीभण ङ्झनधणायण य अन्म व्मिस्थण 
 

३.   यणङ्जष्डम िनको सीभण ङ्झनधणायण् (१) नेऩणर सयकणयरे प्रदेशङ्झबरको यणङ्जष्डम 
िन य अन्तय प्रणदेङ्ञशक िनको सीभण ङ्झनधणायण गयेफभोङ्ञजभ ङ्झडङ्झबजनर 
िन अङ्झधकृतरे प्रचङ्झरत संघीम िन ऐनभण बएको व्मिस्थणफभोङ्ञजभ 
आफ्नो कणमा ऺेरको यणङ्जष्डम िनको ङ्झसभणनण छङ्टट् मणई िन ङ्झसभणनण 
रगणउन सक्नेछ।  

 (२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सीभण ङ्झनधणायण गयेको िनको त्मणङ्क, 

िनऺेरको नक्सण, त्मस ऺेरङ्झबर ऩणइने िनकण ङ्जकङ्झसभ य त्मस्तण िनको 
अिस्थण अ्णिङ्झधक गयी यणख्नङ्ट ऩनेछ।  

४. जग्गण दतणा गना नहङ्टने्  (१) यणङ्जष्डम िनङ्झबरको जग्गण कसछरे ऩङ्झन दतणा 
गना िण गयणउन हङ्टँदछन।  
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(२) उऩदपण (१) भण रेङ्ञखएको जग्गण दतणा गयणइएको बए सो 
दतणाको नणतणरे त्मस्तो जग्गण दणिी गना ऩणइने छछन य त्मस्तो दतणा 
स्ित् फदय बएको भणङ्झननेछ।  

(३) मो ऐन प्रणयम्ब हङ्टन ङ्टबन्दण अङ्ञघ कसछरे यणङ्जष्डम िनङ्झबरको 
कङ्ट नछ बणग दतणा गयणएको यहेछ बने त्मस्तो दतणासभेत मो ऐन प्रणयम्ब 
बएऩङ्झछ स्ित् फदय हङ्टनेछ।  

(४) उऩदपण (२) य (३) फभोङ्ञजभ दतणा फदय बएको 
जग्गणको रगत कटै ण गना ङ्झडङ्झबजनर िन अङ्झधकृतरे भणरऩोत 
कणमणारमरणई य कयको रगत कटै ण गना सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तहरणई 
तत्कणर रेखी ऩठणउनङ्टऩनेछ। त्मसयी रेखी आएभण सणत ङ्छदनङ्झबर 
भणरऩोत कणमणारमरे सो जग्गणको रगत य सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तहरे 
कयको रगत कटै ण गयी सोको जणनकणयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झडङ्झबजन िन 
कणमणारमरणई ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ रगत कटै ण बएको ङ्जिियण 
ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारमरे  भन्रणरमभण ऩठणउनङ्टऩनेछ।  

(६) यणङ्जष्डम िनङ्झबरको जग्गण कसछरे दतणा गये गयणएभण प्रचङ्झरत 
संघीम िन ऐनभण बएको व्मिस्थणफभोङ्ञजभ सजणम हङ्टनछे।  

५.  यणङ्जष्डम िनभण कङ्ट नछ व्मङ्ञिरणई हक प्रणप्त नहङ्टने्  (१) नेऩणर सयकणय िण 
प्रदेश सयकणय िण ङ्झडङ्झबजनर िन अङ्झधकृतफणट ऩटै ण, ऩूजॉ िण प्रभणणऩर 
प्रणप्त गयी िण अरु कङ्ट नछ प्रकणयको हक िण सहङ्टङ्झरमत प्रणप्त गयेकोभण 
फणहेक कङ्ट नछ व्मङ्ञिरणई यणङ्जष्डम िनभण कङ्ट नछ ङ्जकङ्झसभको हक िण सहङ्टङ्झरमत 
प्रणप्त हङ्टने छछन।   

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रणप्त हक िण सहङ्टङ्झरमत नेऩणर 
सयकणय िण प्रदेश सयकणय िण ङ्झडङ्झबजनर िन अङ्झधकृतको 
आदेशफभोङ्ञजभ फणहेक अरु कसछरणई ङ्झफक्री फन्धक, दणन दणतव्म िण 
सटै ण गयी िण अरु कङ्ट नछ प्रकणयरे हक छणडी ङ्छदनङ्टहङ्टँदछन।   
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६.  प्रिेश ङ्झनषधे गना सक्ने्  िन संयऺणको दृङ्जष्टकोणफणट आिश्मक देङ्ञखएभण 
ङ्झडङ्झबजनर िन अङ्झधकृतरे भन्रणरमको स्िीकृङ्झत ङ्झरई यणङ्जष्डम िनको 
कङ्ट नछ बणगभण ङ्झनङ्ञित अिङ्झधकण रणङ्झग सूचनण प्रकणङ्ञशत गयी प्रिेश ङ्झनषधे 
गना सक्नेछ।  

तय ङ्झडङ्झबजनर िन अङ्झधकृतरे तोङ्जकङ्छदएको फणटोफणट आित-

जणित गना मसरे कङ्ट नछ प्रङ्झतफन्ध रगणएको भणङ्झनन ेछछन।  

७.   यणङ्जष्डम िनको व्मिस्थणऩन् (१) नेऩणर सयकणयरे तमणय गयेको 
प्रदेशङ्झबरको यणङ्जष्डम िन य अन्तय प्रणदेङ्ञशक िनको यणनीङ्झतक 
मोजनणफभोङ्ञजभ प्रदेश सयकणयरे प्रदेशङ्झबरको यणङ्जष्डम िनको संयऺण, 

व्मिस्थणऩन य सदङ्टऩमोगको व्मिस्थण गनेछ।   

(२) उऩदपण (१) भण उङ्ञल्रङ्ञखत यणनीङ्झतक मोजनण प्रणप्त 
नहङ्टँदणसम्भ प्रदेश सयकणय आपैँ रे तमणय गयेको यणनीङ्झतक 
मोजनणफभोङ्ञजभ प्रदेशङ्झबरको यणङ्जष्डम िनको संयऺण, व्मिस्थणऩन य 
सदङ्टऩमोगको व्मिस्थण गना सक्नेछ।  

(३) उऩदपण (१) िण (२) फभोङ्ञजभको यणनीङ्झतक मोजनणको 
अधीनभण यही ङ्झडङ्झबजनर िन अङ्झधकृतरे आफ्नो कणमा ऺेरको यणङ्जष्डम 
िनको यणनीङ्झतक मोजनण तमणय गयी भन्रणरमफणट स्िीकृत गयणइा 
कणमणान्िमन गनङ्टाऩनेछ।  

 (४) प्रदेशङ्झबर यहेको अन्तय प्रणदेङ्ञशक िनको हकभण नेऩणर 
सयकणयरे स्िीकृत गयेको यणनीङ्झतक मोजनण अनङ्टरूऩ प्रदेश सयकणयरे 
अन्तय प्रणदेङ्ञशक िनको संयऺण, ङ्जिकणस य सदङ्टऩमोग गना आिश्मक 
व्मिस्थण गनेछ।  

(५) अन्तय प्रणदेङ्ञशक िन व्मिस्थणऩनसम्फन्धी अन्म व्मिस्थण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

८.  िन ऺेरङ्झबर फसोफणस िण ऩङ्टनिणास नगङ्चयने्  (१) रुख बएको कङ्ट नछ ऩङ्झन 
िनऺेर फसोफणस िण ऩङ्टनिणासको रणङ्झग प्रमोग गङ्चयने छछन।  
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(२) मो ऐन प्रणयम्ब हङ्टन ङ्टअङ्ञघ फसोफणस य ऩङ्टनिणास गङ्चयएकण 
जग्गणहरूभण त्मस्तो जग्गण प्रदणन गदणाको फखतदेङ्ञख नछ यहेकण रुखहरू 
प्रदेश सयकणयको स्िणङ्झभत्िभण यहनेछन ् य त्मस्तण रुखहरू प्रदेश 
सयकणयरे मथणसम्बि चणँडो हटणउनङ्ट ऩनेछ।  

(३) उऩदपण (२) भण उङ्ञल्रङ्ञखत रुखहरू मस ऐन ङ्जिऩयीत 
हटणउनेरणई यणङ्जष्डम िनभण कसङ्टय गयेसयह सजणम हङ्टनेछ।  

९.  ङ्जिकणस ङ्झनभणाणकण रणङ्झग िनऺरे प्रमोग गनेसम्फन्धी व्मिस्थण् (१) प्रदेश 
सयकणय िण स्थणनीम तहरे कङ्ट नछ ङ्जिकणस आमोजनण सञ् चणरन गदणा 
िनऺेरको जग्गण प्रमोग गनङ्टाफणहेक अन्म कङ्ट नछ ङ्जिकल्ऩ नबएको य प्रचङ्झरत 
कणनूनफभोङ्ञजभको िणतणियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदनफणट त्मस्तो मोजनण 
सञ् चणरन गदणा िणतणियणभण उल्रेखनीम प्रङ्झतकूर असय नऩने देङ्ञखएभण 
सो आमोजनण सञ् चणरन गना त्मस्तो िनऺेरको जग्गण प्रणप्त गना नेऩणर 
सयकणयफणट अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ।  

(२) ङ्जिकणस ङ्झनभणाणकण रणङ्झग िनऺेर प्रमोग गनेसम्फन्धी अन्म 
व्मिस्थण प्रचङ्झरत संघीम िन ऐनभण व्मिस्थण बएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

१०. खङ्झनज कणमाकण रणङ्झग िनऺरे प्रमोग गना सक्ने्  (१) यणङ्जष्डम िनङ्झबर 
खङ्झनज ऩदणथा बए नबएको अन्िेषण गनङ्टाऩने बएभण सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे 
भन्रणरमको अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको अन्िेषणफणट सङ्टन, चणँदी, तणभण, 
परणभजस्तण खङ्झनज ऩदणथा यहेको ऩत्तण रणगी उत्खनन ्गनङ्टा ऩयेभण िन 
ऺेरको प्रमोगको रणगी प्रचङ्झरत संघीम िन ऐनफभोङ्ञजभ नेऩणर 
सयकणयको अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ।   

११.  िन ऩछदणिणयको ङ्झफक्री ङ्जितयण् (१) प्रदेश सयकणयरे घयकणज, धणङ्झभाक 
कणमा, ङ्जिऩद् व्मिस्थणऩन, शि दहन तथण अत्मणिश्मक ङ्जिकणस 
ङ्झनभणाणरगणमतकण कणमाभण आिश्मक ऩने कणठ दणउयण आऩूङ्झताकण रणङ्झग 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ व्मिस्थण गना सक्नेछ।  
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(२) प्रदेश सयकणयरे भणऩदण्ड ङ्झनधणायण गयी तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण 
िन ऩछदणिणयभण आधणङ्चयत उ्ोगरणई तोङ्जकएफभोङ्ञजभको ऩङ्चयभणणभण िन 
ऩछदणिणय उऩरब्ध गयणउन सक्नेछ।  

(३) प्रदेश सयकणयरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण कणष्ठ तथण गछयकणष्ठ 
िन ऩछदणिणय एक तहको भूल्म अङ्झबिृङ्जद्ध नगयी प्रदेश फणङ्जहय ङ्झनकणसी 
गना नऩणउने व्मिस्थण गना सक्नेछ।  

(४) िन ऩछदणिणयको उऩमोग गना, हटणउन िण ङ्झफक्री ङ्जितयण 
गना, ओसणयऩसणय िण ङ्झनकणसी गना तोङ्जकएको ङ्झनकणम िण अङ्झधकणयीरे 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ इजणजत ङ्छदन सक्नेछ।  

(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ इजणजत ङ्छदइने िन ऩछदणिणयको 
भूल्म िण दस्तङ्टय तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(६) नयभ य कडण प्रकृङ्झतकण कणठ हङ्टने प्रजणङ्झतको सङ्करन तथण 
ङ्झफक्री ङ्जितयणको प्रङ्जक्रमण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

(७) जडीफङ्टटी प्रजणङ्झतको तोङ्जकएको अिङ्झधकण रणङ्झग 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभको सङ्करन इजणजत ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(८) ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारमरे िनऺेरङ्झबरको नदीजन्म ऩदणथा 
कणमामोजनणरे ङ्झनङ्छदाष्ट गयेफभोङ्ञजभ सङ्करन तथण ङ्झफक्री ङ्जितयण गना 
सक्नेछ।  

१२. अध्ममन अनङ्टसन्धणनकण रणङ्झग अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्टऩने् (१) यणङ्जष्डम िनऺरेङ्झबर 
िन, िनस्ऩङ्झत तथण िन्मजन्तङ्टकण रणङ्झग अध्ममन, अनङ्टसन्धणन तथण नभङ्टनण 
सङ्करन गना चणहने व्मङ्ञि िण संस्थणरे अध्ममनको प्रस्तणि सङ्जहत 
अनङ्टभङ्झतको रणङ्झग भन्रणरमभण ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन ऩयेभण तोङ्जकएफभोङ्ञजभको 
प्रङ्जक्रमणको आधणयभण सोही प्रमोजनकण रणङ्झग ङ्झनङ्ञित अिङ्झध तोकी 
भन्रणरमरे यणङ्जष्डम िनको कङ्ट नछ बणग उऩरव्ध गयणउन सक्नेछ।  
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(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको उऩरव्ध गयणइएको िन 
ऺेरको तोङ्जकएको दस्तङ्टय प्रदेश सयकणयरणई फङ्टझणउनङ्ट ऩनेछ। 

 
ऩङ्चयच्छेद-३ 

सयकणयद्वणयण व्मिङ्ञस्थत िनसम्फन्धी व्मिस्थण 
 

१३. सयकणयद्वणयण व्मिङ्ञस्थत िनको कणमामोजनण् (१) ङ्झडङ्झबजन िन 
कणमणारमरे यणनीङ्झतक मोजनणको अधीनभण यही आफ्नो कणमा 
ऺेरङ्झबरको यणङ्जष्डम िनको कङ्ट नछ बणगरणई सयकणयद्वणयण व्मिङ्ञस्थत िनको 
रूऩभण व्मिस्थणऩन गना सक्नछे।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सयकणयद्वणयण व्मिङ्ञस्थत िनको 
व्मिस्थणऩन गना कणमामोजनण तमणय गयी स्िीकृङ्झतकण रणङ्झग 
ङ्झनदेशनणरमभण ऩेश गनङ्टाऩनेछ। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको कणमामोजनणभण कङ्ट नछ 
हेयपेय आिश्मक देखेभण ङ्झनदेशनणरमरे त्मस्तो कणमामोजनण ङ्झडङ्झबजन 
िन कणमणारमभण ङ्जपतणा ऩठणउन सक्नछे य ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारमरे 
आिश्मक हेयपेय गयी आफ्नो यणमसङ्जहत ऩठणएऩङ्झछ सो कणमामोजनण 
ङ्झनदेशनणरमरे स्िीकृत गनेछ। 

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ स्िीकृत बएको कणमामोजनण 
ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारमरे कणमणान्िमन गनेछ। 

१४.  सयकणयद्वणयण व्मिङ्ञस्थत िनको िन ऩछदणिणयको स्िणङ्झभत्ि य ङ्झफक्री 
ङ्जितयण् (१) सयकणयद्वणयण व्मिङ्ञस्थत िनको िन ऩछदणिणयभण प्रदेश 
सयकणयको स्िणङ्झभत्ि यहनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको िन ऩछदणिणय उऩमोग गना, 
हटणउन िण ङ्झफक्री ङ्जितयण गना, ङ्झनकणसी गना िण ओसणयऩसणय गना 
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तोङ्जकएको ङ्झनकणम िण अङ्झधकणयीरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभ इजणजत ङ्छदन 
सक्नेछ। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ इजणजत ङ्छदइने िन ऩछदणिणयको 
भूल्म िण दस्तङ्टय तोङ्जकए  फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

१५.  सयकणयद्वणयण व्मिङ्ञस्थत िनभण अन्म कणमा गना नहङ्टने्  कणमामोजनणरे 
ङ्झनङ्छदाष्ट गयेकण कणमा तथण िन ङ्जिकणस कणमाफणहेक सयकणयद्वणयण 
व्मिङ्ञस्थत िनभण अन्म कङ्ट नछ कणमा गना ऩणइने छछन। 

तय भन्रणरमफणट अनङ्टभङ्झत प्रणप्त गयी िछऻणङ्झनक अध्ममन िण 
अनङ्टसन्धणन गना मसरे फणधण ऩणयेको भणङ्झनने छछन।  

 

 

ऩङ्चयच्छेद-४ 
सणभङ्टदणङ्जमक िनसम्फन्धी व्मिस्थण 

 

१६.  सणभङ्टदणङ्जमक िन हस्तणन्तयण् (१) दपण २३ फभोङ्ञजभ दतणा बएको 
उऩबोिण सभूहरे िनको ङ्जिकणस, संयऺण, उऩमोग, व्मिस्थणऩन गना तथण 
िन ऩछदणिणयको स्ितन्र रूऩभण भूल्म ङ्झनधणायण गना य ङ्झफक्री ङ्जितयण गना 
ऩणउने गयी यणङ्जष्डम िनको कङ्ट नछ बणग सणभङ्टदणङ्जमक िनको रूऩभण 
व्मिस्थणऩन गना चणहेभण कणमामोजनणसङ्जहत ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारमभण 
ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कणमामोजनण ङ्झडङ्झबजनर िन 
अङ्झधकृतरे आिश्मक जणँचफङ्टझ गयी उऩमङ्टि देङ्ञखएभण स्िीकृत गनेछ।  

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ कणमामोजनण स्िीकृत बएभण 
ङ्झडङ्झबजनर िन अङ्झधकृतरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभको ढणँचणभण सणभङ्टदणङ्जमक िन 
हस्तणन्तयणको प्रभणणऩर ङ्छदनछे।  
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(४) उऩदपण (१) को प्रमोजनकण रणङ्झग ङ्झडङ्झबजनर िन 
अङ्झधकृतरे उऩबोिणहरूरणई ऩङ्चयचणरन गयी कणमामोजनण तमणय गना 
आिश्मक प्रणङ्जिङ्झधक एिं अन्म सहमोग उऩरब्ध गयणउन सक्नेछ।  

(५) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कणमामोजनण तमणय गदणा 
उऩबोिण सभूहरे सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तहसँग आिश्मक ऩयणभशा गना 
सक्नेछ।  

(६) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कणमामोजनणको अिङ्झध फढीभण 
दश िषाको हङ्टनछे।  

१७.  कणमामोजनणभण संशोधन् (१) उऩबोिण सभूहरे सभूहको चणहनण य 
आिश्मकतणको आधणयभण िन व्मिस्थणऩन कणमारणई प्रबणिकणयी फनणउन 
सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तहको ऩयणभशाभण सणभङ्टदणङ्जमक िन 
व्मिस्थणऩनसम्फन्धी कणमामोजनण संशोधन गना सक्नछे य त्मस्तो 
संशोधनको जणनकणयी ङ्झडङ्झबजनर िन अङ्झधकृतरणई ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ उऩबोिण सभूहरे कणमामोजनणभण 
गयेको संशोधनरे िणतणियणभण उल्रेखनीम प्रङ्झतकूर असय ऩने देङ्ञखएभण 
ङ्झडङ्झबजनर िन अङ्झधकृतरे त्मस्तो संशोधनको जणनकणयी प्रणप्त बएको 
तीस ङ्छदनङ्झबर उऩबोिण सभूहरणई सो संशोधन रणगू नगना ङ्झनदेशन ङ्छदन 
सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदेशनको ऩणरनण गनङ्टा उऩबोिण सभूहको कताव्म 
हङ्टनेछ।  

१८. िन उ्भ तथण ऩमणाऩमाटन कणमाक्रभ सञ् चणरन गना सक्ने्  (१) 
सणभङ्टदणङ्जमक िन उऩबोिण सभूहरे कणमामोजनणरे ङ्झनङ्छदाष्ट गयेकण िन 
उ्भ तथण तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण ऩमणाऩमाटनकण कणमाक्रभहरू आपैँ रे िण 
स्थणनीम तह िण संघसंस्थण िण ङ्झनजी ऺेर िण सहकणयीसँगको सणझेदणयीभण 
सञ् चणरन गना सक्नछे।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सणभङ्टदणङ्जमक िन उऩबोिण सभूहरे 
ऩमणाऩमाटन ङ्जिकणसकण बौङ्झतक ऩूिणाधणय ङ्झनभणाणकण रणङ्झग फढीभण ऩणँच 
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हेक्टय िण कूर ऺेरपरको दश प्रङ्झतशतरे हङ्टन आउन े ऺेरपरभध्मे 
जङ्टन कभ हङ्टन्छ त्मङ्झत सणभङ्टदणङ्जमक िन ऺेर प्रमोग गना सक्नेछ।  

तय त्मस्तो ऺेरभण प्रचङ्झरत कणनून य सभूहको कणमामोजनण 
ङ्जिऩयीत कङ्ट नछ बौङ्झतक ऩूिणाधणय ङ्झनभणाण गयी िनऺेरको ब-ूउऩमोग 
ऩङ्चयितान गना ऩणइन ेछछन।  

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सणझेदणयी गयेको कणयणरे भणर 
उऩबोिण सभूहको उत्तयदणङ्जमत्ि हस्तणन्तयण बएको भणङ्झनने छछन।  

(४) सणभङ्टदणङ्जमक िनभण ऩमणाऩमाटन कणमाक्रभ सञ् चणरनफणट 
प्रणप्त शङ्टल्कको दश प्रङ्झतशत यकभ प्रदेश सङ्ञञ्चत कोषभण जम्भण 
गनङ्टाऩनेछ।  

(५) िन उ्भ तथण ऩमणाऩमाटन कणमाक्रभ सञ् चणरनसम्फन्धी 
अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

१९.  सणभङ्टदणङ्जमक िन ङ्जपतणा ङ्झरन सङ्जकने्  (१) दपण १६ फभोङ्ञजभ 
हस्तणन्तयण बएको सणभङ्टदणङ्जमक िनभण उऩबोिण सभूहरे 
कणमामोजनणफभोङ्ञजभ कणमा सञ् चणरन गना नसकेभण िण कणमामोजनण 
ङ्जिऩयीत कणभ गयेभण िण िणतणियणभण उल्रेखनीम प्रङ्झतकूर असय ऩने 
कङ्ट नछ कणमा गयेभण िण मो ऐन य मस ऐनअन्तगात फनेकण ङ्झनमभ उल्रङ्घन 
गयेभण ङ्झडङ्झबजनर िन अङ्झधकृतरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभ त्मस्तो उऩबोिण 
सभूहको दतणा खणयेज गना य त्मस्तो सणभङ्टदणङ्जमक िन ङ्जपतणा ङ्झरन ेङ्झनणाम 
गना सक्नेछ।  

तय त्मसयी उऩबोिण सभूहको दतणा खणयेज गयी सणभङ्टदणङ्जमक 
िन ङ्जपतणा ङ्झरने ङ्झनणाम गनङ्टा अङ्ञघ सम्फङ्ञन्धत उऩबोिण सभूहरणई सपणइ 
ऩेश गने भौकण ङ्छदइनछे।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्झडङ्झबजनर िन अङ्झधकृतरे गयेको 
ङ्झनणाम उऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने सभूहरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभ प्रदेश िन 
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ङ्झनदेशकसभऺ उजङ्टय गना सक्नेछ य त्मस्तो उजङ्टयीभण प्रदेश िन 
ङ्झनदेशकरे गयेको ङ्झनणाम अङ्ञन्तभ हङ्टनेछ।  

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्जपतणा ङ्झरएको सणभङ्टदणङ्जमक िन 
उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ ङ्झडङ्झबजनर िन अङ्झधकृतरे गयेको तत्सम्फन्धी 
ङ्झनणाम फदय बएभण ङ्झडङ्झबजनर िन अङ्झधकृतरे सणङ्जिककछ  उऩबोिण 
सभूहरणई सणभङ्टदणङ्जमक िन ङ्जपतणा ङ्छदनङ्टऩनेछ य ङ्झनणाम सदय बएभण 
ङ्झडङ्झबजनर िन अङ्झधकृतरे दपण २३ फभोङ्ञजभ उऩबोिण सभूह ऩङ्टनगाठन 
गयी सो सणभङ्टदणङ्जमक िन ऩङ्टन् हस्तणन्तयण गनङ्टाऩनेछ।  

२०.  कणमामोजनण ङ्जिऩयीत कणभ गनेरणई हङ्टन ेसजणम् (१) सणभङ्टदणङ्जमक िनभण 
कङ्ट नछ उऩबोिणरे कणमामोजनण ङ्जिऩयीत हङ्टने कङ्ट नछ कणभ गयेभण ङ्झनजरणई 
सम्फङ्ञन्धत उऩबोिण सभूहरे सभूहको ङ्जिधणन य कणमामोजनणफभोङ्ञजभ 
जङ्चयिणनण गना सक्नछे य कङ्ट नछ हणङ्झन नोक्सणनी बएकोभण ङ्झफगोसभेत असङ्टर 
उऩय गना सक्नछे।  

तय उऩबोिण सभूहकण सदस्म बन्दण फणङ्जहयको व्मङ्ञि बएभण 
यणङ्जष्डम िनभण कसङ्टय गयेसयह सजणम हङ्टनेछ।  

(२) उऩदपण (१) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
कङ्ट नछ उऩबोिणरे कणमामोजनण ङ्जिऩयीत हङ्टने कङ्ट नछ कणभ गयी बएको हणङ्झन 
नोक्सणनीको आधणयभण सजणम हङ्टन उऩबोिण सभूहफणट ङ्झसपणङ्चयस बई 
आएभण ङ्झडङ्झबजनर िन अङ्झधकृतरे प्रचङ्झरत संघीम िन ऐनफभोङ्ञजभ 
कणयिणही गना सक्नछे।  

२१.  सणभङ्टदणङ्जमक िनको िनऩछदणिणय ङ्झफक्री ङ्जितयण् (१) सणभङ्टदणङ्जमक िनको 
कणमामोजनणफभोङ्ञजभ प्रणप्त हङ्टने िनऩछदणिणयभध्मे सभूहरे आफ्नण 
सदस्मरणई ङ्झफक्री ङ्जितयण गयी खऩत नबएको िनऩछदणिणय 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ सभूहफणङ्जहय ङ्झफक्री ङ्जितयण गना सक्नेछ।  



325 
 

(२) सभूहफणङ्जहय ङ्झफक्री ङ्जितयण गङ्चयएको िनऩछदणिणयहरूको 
ङ्झफक्रीफणट प्रणप्त यकभको ऩन्र प्रङ्झतशत यकभ सेिण शङ्टल्कफणऩत प्रदेश 
सङ्ञञ्चत कोषभण जम्भण गनङ्टाऩनेछ।  

(३) सभूहरे आन्तङ्चयक ङ्झफक्री ङ्जितयण गङ्चयएको 
िनऩछदणिणयहरूको ङ्झफक्रीफणट प्रणप्त यकभको एक प्रङ्झतशत यकभ सेिण 
शङ्टल्कफणऩत प्रदेश सङ्ञञ्चत कोषभण जम्भण गनङ्टाऩनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-५ 

सणभङ्टदणङ्जमक िन उऩबोिण सभूह गठनसम्फन्धी व्मिस्थण 
 

२२.  सणभङ्टदणङ्जमक िन उऩबोिण सभूहको गठन् (१) सणभूङ्जहक ङ्जहतकण रणङ्झग 
आफ्नो ऩणमक ऩने कङ्ट नछ िनको ङ्जिकणस य संयऺण गना तथण 
िनऩछदणिणयको उऩमोग गना चणहने सम्फङ्ञन्धत उऩबोिणहरूरे 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ उऩबोिण सभूह गठन गना सक्नछेन।्  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ उऩबोिण सभूह गठन गना भणग 
बई आएभण ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारमरे उऩबोिण सभूहको ऩङ्जहचणन तथण 
ङ्जिधणन तमणयीको रणङ्झग आिश्मक सणभणङ्ञजक ऩङ्चयचणरन गना कभाचणयी 
खटणउन सक्नछे। त्मसयी खङ्जटएको कभाचणयीरे उऩबोिण सभूहरे ङ्झरन 
चणहेको िनभण अन्म उऩबोिणसँग कङ्ट नछ ङ्जकङ्झसभको ङ्जििणद यहेभण सोको 
सभणधणन गयी सभूह गठन य ङ्जिधणन तमणय गना सहमोग गनङ्टाऩनेछ।  

(३) मो ऐन प्रणयम्ब हङ्टन ङ्टअङ्ञघ गठन बएकण सणभङ्टदणङ्जमक िन 
उऩबोिण सभूहहरूको ङ्जिियण अ्णिङ्झधक गयी ङ्झडङ्झबजन िन 
कणमणारमरे ङ्झनदेशनणरम य सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तहभण सभेत 
ऩठणउनङ्टऩनेछ।  

२३.  सणभङ्टदणङ्जमक िन उऩबोिण सभूहको दतणा्  (१) दपण २२ फभोङ्ञजभ गठन 
गङ्चयएको उऩबोिण सभूह दतणा गयणउन सभूहको ङ्जिधणन संरग्न गयी 
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तोङ्जकएफभोङ्ञजभको ढणँचणभण ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारमभण ङ्झनिेदन 
ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदन ऩना आएभण ङ्झडङ्झबजनर 
िन अङ्झधकृतरे आिश्मक जणँचफङ्टझ गयी त्मस्तो उऩबोिण सभूहरणई 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ दतणा गयी तोङ्जकएको ढणँचणभण उऩबोिण सभूह दतणाको 
प्रभणणऩर ङ्छदनङ्टऩनेछ य सोको जणनकणयी ङ्झनदेशनणरम य सम्फङ्ञन्धत 
स्थणनीम तहभण ऩठणउनङ्टऩनेछ।  

२४.  सणभङ्टदणङ्जमक िन उऩबोिण सभूह सङ्गङ्छठत संस्थण हङ्टने्  (१) दपण २२ 
फभोङ्ञजभ गङ्छठत सणभङ्टदणङ्जमक िन उऩबोिण सभूह एक अङ्जिङ्झछङ्ङ 
उत्तयणङ्झधकणयिणरण एक स्िशणङ्झसत, सङ्गङ्छठत य सभणिेशीभूरक संस्थण 
हङ्टनेछ। 

(२) सणभङ्टदणङ्जमक िन उऩबोिण सभूहको आफ्नो एउटण छङ्टटै छ 
छणऩ हङ्टनेछ।  

(३) सणभङ्टदणङ्जमक िन उऩबोिण सभूहरे व्मङ्ञि सयह चर 
अचर सम्ऩङ्ञत्त प्रणप्त गना, उऩबोग गना, फेचङ्झफखन गना िण अन्म 
ङ्जकङ्झसभरे फन्दोफस्त गना सक्नेछ। 

तय जङ्झभन तथण उऩबोिण सभूहको बौङ्झतक संयचनण फेचङ्झफखन 
गना सक्ने छछन।  

(४) सणभङ्टदणङ्जमक िन उऩबोिण सभूहरे व्मङ्ञिसयह आफ्नो 
नणभफणट नणङ्झरस उजङ्टय गना य सो उऩय ऩङ्झन सोही नणभफणट नणङ्झरस 
उजङ्टय रणग्न सक्नछे।  

(५) सणभङ्टदणङ्जमक िन उऩबोिण सभूहरे प्रत्मेक आङ्झथाक िषा 
सभणप्त बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनणङ्झबर तोङ्जकएफभोङ्ञजभ रेखणऩयीऺण 
गयणई िणङ्जषाक सणधणयण सबण सम्ऩङ्ङ गनङ्टाऩनेछ।  

२५.  सणभङ्टदणङ्जमक िन उऩबोिण सभूहको कोष् (१) सणभङ्टदणङ्जमक िन 
उऩबोिण सभूहको आफ्नो एउटण छङ्टटै छ कोष हङ्टनेछ।  



327 
 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कोषभण देहणमकण यकभहरू 
जम्भण गङ्चयनेछ्- 

 (क) नेऩणर सयकणय, प्रदेश सयकणय य स्थणनीम तहफणट प्रणप्त 
अनङ्टदणन यकभ, 

(ख) कङ्ट नछ व्मङ्ञि िण संस्थणफणट प्रणप्त अनङ्टदणन, सहणमतण िण 
दणन दणतव्मको  यकभ,  

(ग) िन ऩछदणिणयको ङ्झफक्री ङ्जितयणफणट प्रणप्त यकभ, 

(घ) जङ्चयिणनणफणट प्रणप्त यकभ, 

(ङ) िन उ्भ य ऩमणाऩमाटन कणमाक्रभफणट आजान गयेको 
यकभ,  

(च) अन्म कङ्ट नछ स्रोतफणट प्रणप्त यकभ। 

(३) उऩबोिण सभूहको ङ्जहतको नणभभण सभूहको कोषको यकभ 
ङ्जहनणङ्झभनण गना ऩणइने छछन। 

(४) उऩबोिण सभूहको तपा फणट गङ्चयने खचा उऩदपण (१) 
फभोङ्ञजभको कोषफणट  व्महोङ्चयनेछ।  

(५)  उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ प्रणप्त बएको यकभफणट सभूहरे 
कम्तीभण ऩङ्ञच्चस प्रङ्झतशत यकभ िनको ङ्जिकणस, संयऺण य व्मिस्थणऩनभण 
खचा गयी फणँकी यहेको यकभको कम्तीभण ऩचणस प्रङ्झतशत यकभ 
सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तहकण िडणहरूभण सभन्िम तथण सह-रगणनी गयी 
सभूहको ऺभतण ङ्जिकणस, गङ्चयफी न्मूनीकयण, भङ्जहरण सशिीकयण तथण 
िन उ्भ ङ्जिकणस कणमाभण खचा गनङ्टाऩनेछ। 

(६) उऩदपण (५) फभोङ्ञजभ खचा गयी फणँकी यहेको यकभ 
उऩबोिण सभूहको ङ्जहतभण खचा गना सङ्जकनछे।  

(७) उऩबोिण सभूहरे व्मिस्थणऩन गयेको िनभण यहेकण 
िन्मजन्तङ्टफणट त्मस्तो सभूहकण सदस्मको जनधनको ऺङ्झत बएभण 



328 
 

उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कोषफणट प्रबणङ्जित व्मङ्ञिरणई यणहत उऩरब्ध 
गयणउन सङ्जकनेछ।  

(८) कोषको सञ् चणरनसम्फन्धी अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।  

२६.  प्रङ्झतिेदन ङ्छदनङ्टऩने् (१) सणभङ्टदणङ्जमक िन उऩबोिण सभूहरे प्रत्मेक 
आङ्झथाक िषा सभणप्त बएको तीन भङ्जहनणङ्झबरभण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
सणभङ्टदणङ्जमक िनको ङ्ञस्थङ्झत खङ्टरणइएको िणङ्जषाक प्रङ्झतिेदन य आङ्झथाक 
प्रङ्झतिेदन सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तह य ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारमभण ऩेश 
गनङ्टाऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रणप्त िणङ्जषाक प्रङ्झतिेदनहरूको 
आधणयभण सम्फङ्ञन्धत ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारम य स्थणनीम तहरे सभूहरणई 
आिश्मक सङ्टझणि तथण ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नछेन।्  

 

ऩङ्चयच्छेद-६ 

कफङ्टङ्झरमती िनसम्फन्धी व्मिस्थण 
 

२७.  कफङ्टङ्झरमती िन प्रदणन गने् (१) प्रदेश सयकणयरे देहणमकण उद्देश्महरूकण 
रणङ्झग हछङ्झसमत ङ्झफङ्झग्रएको यणङ्जष्डम िनको कङ्ट नछ बणग कफङ्टङ्झरमती िनको 
रूऩभण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ सम्झौतण गयी प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ स्थणङ्जऩत 
संगङ्छठत संस्थणरणई उऩरव्ध गयणउन सक्नछे्- 

(क) िन ऩछदणिणयभण आधणङ्चयत उ्ोगहरूरणई आिश्मक ऩने 
कच्चण ऩदणथा उत्ऩणदन गना, 

(ख) िृऺणयोऩण गयी िन ऩछदणिणयको उत्ऩणदनभण िृङ्जद्ध गयी 
ङ्झफक्री ङ्जितयण गना िण उऩमोग गना, 

(ग)  िनको संयऺण य ङ्जिकणस हङ्टने गयी कृङ्जष िन फणरी िण 
ऩशङ्ट पभा सञ् चणरन गना, 
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(घ)  िनको संयऺण य ङ्जिकणस हङ्टने गयी कीट, ऩतङ्ग तथण 
िन्मजन्तङ्टको पभा िण प्रणणी उ्णन सञ् चणरन गना, 

(ङ)  िनको संयऺण य ङ्जिकणस हङ्टने गयी ऩमणाऩमाटन व्मिसणम 
सञ् चणरन गना,  

(च)  गङ्चयफी न्मूनीकयणकण रणङ्झग िनको संयऺण ङ्जिकणस गयी 
आमआजानकण कणमाक्रभ सञ् चणरन गना। 

   स्ऩष्टीकयण् मस दपणको प्रमोजनको रणङ्झग 
"हछङ्झसमत ङ्झफङ्झग्रएको िन" बन् नणरे फीस प्रङ्झतशत बन्दण 
कभ छर घनत्ि (क्रणउन कबयेज) बएको िन सम्झनङ्ट 
ऩछा।  

(२) उऩदपण (१) को खण्ड (क) देङ्ञख (ङ) सम्भकण 
उद्देश्महरूकण रणङ्झग कफङ्टङ्झरमती िन ङ्झरन चणहने प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ 
स्थणङ्जऩत संगङ्छठत संस्थण, सहकणयी, उ्ोग िण सभङ्टदणमरे आपूरे कफोर 
गयेको यकभ िणङ्जषाक रूऩभण ङ्झतनङ्टाऩनेछ। 

(३) उऩदपण (१) भण उङ्ञल्रङ्ञखत खण्ड (क) देङ्ञख (ङ) सम्भकण 
उद्देश्मकण रणङ्झग उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको प्रस्तणिकरणई जग्गण 
उऩरब्ध गयणउनङ्ट अङ्ञघ नेऩणर सयकणयको सहभङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ।  

२८.  कफङ्टङ्झरमती िन प्रदणन गने सूचनण् (१) ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारमरे तमणय 
गयेको यणनीङ्झतक मोजनणको अधीनभण यही कफङ्टङ्झरमती िन उऩरब्ध 
गयणउन सङ्जकने िन ऺेरको ङ्जिषमभण ङ्झनदेशनणरमरे आिश्मक 
ङ्जिियणसङ्जहतको सूचनण प्रकणङ्ञशत गना सक्नेछ। 

(२) कफङ्टङ्झरमती िन ङ्झरन इच्छङ्टक प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ 
स्थणङ्जऩत संगङ्छठत संस्थण, उ्ोग, सहकणयी िण सभङ्टदणमरे 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभको ङ्जिियणसङ्जहत प्रदेश िन ङ्झनदेशकसभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदन 
सक्नेछ। 
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(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन ऩना आएभण प्रदेश िन 
ङ्झनदेशकरे आिश्मक जणँचफङ्टझ गयी प्रङ्झतस्ऩधणाको आधणयभण कफङ्टङ्झरमती 
िन उऩरब्ध गयणउन तोङ्जकएफभोङ्ञजभको प्रस्तणि भणग गयी सूचनण 
प्रकणङ्ञशत गनङ्टा ऩनेछ। 

 (४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभको सूचनणभण उऩदपण (२) 
फभोङ्ञजभकण ङ्झनिेदकरगणमत इच्छङ्टक सफछरे बणग ङ्झरन सक्नेछन।् 

(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ प्रणप्त प्रस्तणिहरू भूल्मणङ्कन गयी 
ङ्झनदेशनणरमरे भन्रणरमभणपा त प्रदेश सयकणयभण स्िीकृङ्झतको रणङ्झग ऩेश 
गनङ्टाऩनेछ। 

२९.  कफङ्टङ्झरमती िनको ऩटै ण् दपण २७ को उऩदपण (३) फभोङ्ञजभको 
सहभङ्झत य दपण २८ फभोङ्ञजभ प्रदेश सयकणयफणट स्िीकृङ्झत प्रणप्त बएभण 
भन्रणरमरे स्िीकृङ्झत प्रणप्त बएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबर तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
िनसम्फन्धी ऩटै ण तमणय गयी तोङ्जकएको दस्तङ्टय ङ्झरई ङ्झनिेदकरणई सो 
ऩटै णसङ्जहत कफङ्टङ्झरमत िन प्रदणन गना ङ्झनदेशनणरमरणई जणनकणयी ङ्छदनछे 
य प्रदेश िन ङ्झनदेशकरे त्मस्तो कफङ्टङ्झरमती िनको ऩटै ण ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

३०.  कफङ्टङ्झरमती िन ङ्जपतणा ङ्झरन सङ्जकने्  (१) दपण २७ फभोङ्ञजभ प्रदणन 
गङ्चयएको कफङ्टङ्झरमती िनभण ऩटै णिणरणरे ऩटै णफभोङ्ञजभ कणमा सञ् चणरन गना 
नसकेभण िण िणतणियणभण उल्रेखनीम प्रङ्झतकूर प्रबणि ऩने कङ्ट नछ कणमा 
गयेभण िण मो ऐन य मसअन्तगात फनकेो ङ्झनमभफभोङ्ञजभ ऩणरन गनङ्टाऩने 
कङ्ट यणहरू ऩणरन नगयेभण प्रदेश िन ङ्झनदेशकरे कफङ्टङ्झरमती िनसम्फन्धी 
ऩटै ण खणयेज गयी त्मस्तो कफङ्टङ्झरमती िन ङ्जपतणा ङ्झरन ेङ्झनणाम गना सक्नछे 
य हणङ्झन नोक्सणनी बएको बए ङ्झफगोसभेत बयणउनेछ। 

 तय त्मसयी िनसम्फन्धी ऩटै ण खणयेज गयी कफङ्टङ्झरमती िन 
ङ्जपतणा ङ्झरने ङ्झनणाम गनङ्टाअङ्ञघ सम्फङ्ञन्धत ऩटै णिणरणरणई आफ्नो सपणइ ऩेश 
गना भौकण ङ्छदइनेछ। 
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  (२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रदेश िन ङ्झनदेशकरे गयेको 
ङ्झनणामउऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझ्न े ऩटै णिणरणरे त्मस्तो ङ्झनणामको सूचनण ऩणएको 
ङ्झभङ्झतरे ऩछङ्झतस ङ्छदनङ्झबर सम्फङ्ञन्धत उच्च अदणरतभण ऩङ्टनयणिेदन ङ्छदन 
सक्नेछ। 

३१.  गङ्चयफी न्मूनीकयणकण रणङ्झग कफङ्टङ्झरमती िन प्रदणन गने् (१) ङ्झडङ्झबजनर 
िन अङ्झधकृतरे गङ्चयफीको येखणभङ्टङ्झन यहेकण स्थणनीम जनतणको गङ्चयफी 
न्मूनीकयण गना य िनको संयऺण य ङ्जिकणस गयी आमआजान हङ्टन े
कणमाक्रभ सञ् चणरन गना तोङ्जकएफभोङ्ञजभ उऩबोिण सभूह गठन गयी 
यणङ्जष्डम िनको कङ्ट नछ बणग तोङ्जकएफभोङ्ञजभ कणमामोजनण तमणय गयी 
कफङ्टङ्झरमती िनको रूऩभण प्रदणन गना सक्नछे। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ कफङ्टङ्झरमती िन प्रदणन गदणा 
ङ्झडङ्झबजनर िन अङ्झधकृतरे कफङ्टङ्झरमती िनको व्मिस्थणऩन कणमामोजनण 
स्िीकृत गयी उऩबोिण सभूहरणई तोङ्जकएफभोङ्ञजभको प्रभणणऩर 
ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

 (३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रदणन गङ्चयएको कफङ्टङ्झरमती 
िनभण कफङ्टङ्झरमती िन प्रदणन गदणाकण फखत यहेकण रुखहरूको स्िणङ्झभत्ि 
प्रदेश सयकणयको हङ्टनेछ। त्मस्तण रुखहरू संयऺण गयेफणऩत सोफणट प्रणप्त 
हङ्टने आमको तोङ्जकएफभोङ्ञजभको ङ्जहस्सण उऩबोिण सभूहरणई ङ्छदइनेछ। 

 (४) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रदणन गङ्चयएको कफङ्टङ्झरमती 
िनभण कणमामोजनणफभोङ्ञजभ सभूहरे रगणई हङ्टकणाएकण रुख ङ्झफरुिणको 
स्िणङ्झभत्ि उऩबोिण सभूहको हङ्टनेछ य उऩबोिण सभूहरे उि रुख 
ङ्झफरुिणहरू तोङ्जकएफभोङ्ञजभ ङ्झफक्री ङ्जितयण गना सक्नेछ। 

(५) मो ऐन प्रणयम्ब हङ्टन ङ्टअङ्ञघ प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ 
हस्तणन्तयण गङ्चयएको कङ्ट नछ कफङ्टङ्झरमती िन सभूहरे ङ्झनणाम गयी 
कफङ्टङ्झरमती िन ङ्जपतणा गना ङ्झनिेदन ङ्छदएभण ङ्झडङ्झबजनर िन अङ्झधकृतरे 
आिश्मक जणँचफङ्टझ गयी भनणङ्झसफ ठहये त्मस्तो कफङ्टङ्झरमती िन ङ्जपतणा 
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ङ्झरन सक्नेछ। त्मसयी ङ्जपतणा बएको कफङ्टङ्झरमती िनको रगत कटै ण गयी 
सोऺेर स्ित् यणङ्जष्डम िनको रूऩभण व्मिस्थणऩन हङ्टनेछ य त्मस्तो 
ङ्झनणामको जणनकणयी ङ्झनदेशनणरम य भन्रणरमरणई ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

३२.  गङ्चयफी न्मूनीकयणकण रणङ्झग प्रदणन गयेको कफङ्टङ्झरमती िन ङ्जपतणा ङ्झरन 
सङ्जकने्  (१) दपण ३१ फभोङ्ञजभ प्रदणन गङ्चयएको कफङ्टङ्झरमती िनभण 
उऩबोिण सभूहरे कणमामोजनणभण उल्रेख बए फभोङ्ञजभकण कणमाहरू 
सञ् चणरन गना नसकेभण िण नसङ्जकने बनी ङ्जपतणाकण रणङ्झग ङ्झरङ्ञखत 
ङ्झनिेदन ङ्छदएभण िण कणमामोजनण ङ्जिऩयीत कणमाहरू गयेभण िण िणतणियणभण 
उल्रेखनीम प्रङ्झतकूर प्रबणि ऩने कङ्ट नछ कणमा गयेभण िण मो ऐन य मस 
ऐनअन्तगात फनकेो ङ्झनमभफभोङ्ञजभ ऩणरन गनङ्टाऩने कङ्ट यणहरू ऩणरन 
नगयेभण ङ्झडङ्झबजनर िन अङ्झधकृतरे त्मस्तो उऩबोिण सभूहको दतणा 
खणयेज गयी कफङ्टङ्झरमती िन ङ्जपतणा ङ्झरने ङ्झनणाम गना सक्नेछ य हणङ्झन 
नोक्सणनी बएको बएभण ङ्झफगोसभेत बयणउनछे। 

तय त्मसयी दतणा खणयेज गयी कफङ्टङ्झरमती िन ङ्जपतणा ङ्झरन ेङ्झनणाम 
गनङ्टाअङ्ञघ सम्फङ्ञन्धत उऩबोिण सभूहरणई सपणइ ऩेश गना भौकण 
ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्झडङ्झबजनर िन अङ्झधकृतरे गयेको 
ङ्झनणामउऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझ्न े उऩबोिण सभूहरे प्रदेश िन ङ्झनदेशकसभऺ 
उजङ्टय गना सक्नछे य त्मस्तो उजङ्टयीभण प्रदेश िन ङ्झनदेशकरे गयेको 
ङ्झनणाम अङ्ञन्तभ हङ्टनेछ। 

३३.  कणमामोजनण ङ्जिऩयीत कणमा गनेरणई सजणम् दपण २७ य दपण ३१ 
फभोङ्ञजभ प्रदणन गङ्चयएकण कफङ्टङ्झरमती िन ऩटै णिणरण िण उऩबोिण सभूह 
िण कसछरे कणमामोजनण ङ्जिऩयीतको कङ्ट नछ कणभ गयेभण िण िनभण हणङ्झन 
नोक्सणनी ऩङ्टर् मणउन ेकणमा गयेभण त्मस्तो कणमा गने व्मङ्ञि, संघ संस्थण, 
उऩबोिण सभूह िण सभङ्टदणमरणई यणङ्जष्डम िनभण कसङ्टय गयेसयह सजणम 
हङ्टनेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद-७ 

धणङ्झभाक िनसम्फन्धी व्मिस्थण 
 

३४.  धणङ्झभाक िन हस्तणन्तयण गना सङ्जकने्  (१) ऩयणऩूिाकणरदेङ्ञखको कङ्ट नछ 
धणङ्झभाक स्थर िण त्मसअन्तगात यहेको यणङ्जष्डम िनको संयऺण गना चणहन े
कङ्ट नछ धणङ्झभाक ङ्झनकणम, सभूह िण सभङ्टदणमरे त्मस्तो िनको ऺेरपर, 

चणयङ्जकल्रण, त्मस्तो िनभण गङ्चयने कणमाहरू तथण तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण अन्म 
ङ्जिियणहरू खङ्टरणई ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारमसभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदन ऩना आएभण ङ्झडङ्झबजनर 
िन अङ्झधकृतरे आिश्मक जणँचफङ्टझ गयी आिश्मक ऺेर त्मस्तो धणङ्झभाक 
ङ्झनकणम, सभूह िण सभङ्टदणमरणई हस्तणन्तयण गयी तोङ्जकएफभोङ्ञजभको 
प्रभणणऩर ङ्छदन सक्नेछ। त्मसयी धणङ्झभाक िन हस्तणन्तयण गदणा 
ऩयम्ऩयणगत उऩबोिणहरूको हक ङ्जहतको संयऺण गनङ्टाऩनेछ।  

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ हस्तणन्तयण गङ्चयएको कणयणरे 
भणर त्मस्तो िन त्मस्तो धणङ्झभाक ङ्झनकणम, सभूह िण सभङ्टदणमको नणभभण 
हक हस्तणन्तयण बएको भणङ्झनने छछन।  

३५.  धणङ्झभाक िनभण यहेको िनऩछदणिणयको उऩमोग् (१) धणङ्झभाक िनभण यहेकण 
िनऩछदणिणय सम्फङ्ञन्धत धणङ्झभाक ङ्झनकणम, सभूह िण सभङ्टदणमरे व्मणऩणङ्चयक 
प्रमोजनफणहेककण सोही धणङ्झभाक स्थरभण हङ्टन े धणङ्झभाक कणमाभण उऩमोग 
गना सक्नेछ।  

तय सोही धणङ्झभाक स्थरङ्झबर हङ्टने धणङ्झभाक कणमाफणहेक अन्मर 
धणङ्झभाक कणमाभछ प्रमोग गनङ्टाऩने बएभण भन्रणरमको स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ।  



334 
 

(२) धणङ्झभाक िनङ्झबर िणतणियणभण उल्रेखनीम प्रङ्झतकूर असय 
ऩने, सणिाजङ्झनक रूऩभण हणङ्झन नोक्सणनी हङ्टन,े िण जरणधणय ऺेरभण ब-ूऺम 
हङ्टन सक्ने गयी रुख कणट्न िण कङ्ट नछ ऩूिणाधणय ङ्झनभणाणकण कणमा गना ऩणइन े
छछन।  

(३) कङ्ट नछ प्रणकृङ्झतक ङ्जिऩङ्ञत्त िण अन्म कङ्ट नछ कणयणफणट धणङ्झभाक 
िनभण यहेकण रुखहरू ढरेभण िण सङ्टकेभण िण धणङ्झभाक िन ऺेरभण 
सयकणयफणट स्िीकृत आमोजनण ङ्झनभणाण तथण सञ् चणरनको रणङ्झग रुख 
हटणउनङ्टऩने बएभण ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारमरे त्मस्तण रुखहरू सङ्करन 
गयी आएको िनऩछदणिणयभध्मे धणङ्झभाक कणमारणई आिश्मक ऩने 
िनऩछदणिणय छङ्टट्यणई फणँकी यहेको िनऩछदणिणय प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ 
ङ्झफक्री ङ्जितयण गना सक्नछे। त्मस्तो ङ्झफक्री ङ्जितयणफणट प्रणप्त यकभ 
प्रदेश सयकणयको सङ्ञञ्चत कोषभण जम्भण गनङ्टाऩनेछ।  

(४) धणङ्झभाक ङ्झनकणम, सभूह िण सभङ्टदणमरे प्रत्मेक आङ्झथाक िषा 
सभणप्त बएको तीन भङ्जहनणङ्झबरभण धणङ्झभाक िनको ङ्ञस्थङ्झत खङ्टरणइएको 
िणङ्जषाक प्रङ्झतिेदन सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तह य ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारमभण 
ऩेश गनङ्टाऩनेछ।  

३६.  धणङ्झभाक िन ङ्जपतणा ङ्झरन सङ्जकने्  (१) दपण ३४ फभोङ्ञजभ हस्तणन्तयण 
गङ्चयएको धणङ्झभाक िनभण सम्फङ्ञन्धत धणङ्झभाक ङ्झनकणम, सभूह िण सभङ्टदणमरे 
दपण ३५ ङ्जिऩयीतको कणमा गयेभण िण धणङ्झभाक िनभण सञ् चणरन गनङ्टा ऩने 
कणमा सञ् चणरन गना नसकेभण िण मो ऐन य मस ऐनअन्तगात फनेको 
ङ्झनमभफभोङ्ञजभ ऩणरनण गनङ्टाऩने कङ्ट यणहरू ऩणरनण नगयेभण ङ्झडङ्झबजनर िन 
अङ्झधकृतरे त्मस्तो धणङ्झभाक िन ङ्जपतणा ङ्झरने ङ्झनणाम गना सक्नेछ।  

तय धणङ्झभाक िन ङ्जपतणा ङ्झरन ेङ्झनणाम गनङ्टाअङ्ञघ सम्फङ्ञन्धत धणङ्झभाक 
ङ्झनकणम, सभूह िण सभङ्टदणमरणई सपणइ ऩेश गने भौकण ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ बएको ङ्झनणामउऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझ्न े
धणङ्झभाक ङ्झनकणम, सभूह िण सभङ्टदणमरे ङ्झनणामको सूचनण ऩणएको ङ्झभङ्झतरे 
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ऩछङ्झतस ङ्छदनङ्झबर प्रदेश िन ङ्झनदेशकसभऺ उजङ्टय गना सक्नेछ। त्मस्तो 
उजङ्टयीभण प्रदेश िन ङ्झनदेशकरे गयेको ङ्झनणाम अङ्ञन्तभ हङ्टनछे।  

 

 

 

ऩङ्चयच्छेद-८ 

ङ्छदगो िन व्मिस्थणऩन य िृऺ णयोऩणसम्फन्धी व्मिस्थण 
 

३७.  ङ्छदगो िन व्मिस्थणऩन् (१) प्रदेश सयकणयरे प्रदेशङ्झबरको िन संिधान 
प्रणणरीभण आधणङ्चयत ङ्छदगो िन व्मिस्थणऩन गनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रदेशङ्झबरको ङ्छदगो िन 
व्मिस्थणऩन गना भन्रणरमरे िछऻणङ्झनक िन व्मिस्थणऩन कणमाक्रभ 
सञ् चणरन गना सक्नछे। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको ङ्छदगो िन व्मिस्थणऩनकण रणङ्झग 
भन्रणरमरे ऩणङ्चयङ्ञस्थङ्झतकीम, प्रणङ्जिङ्झधक, आङ्झथाक य सणभणङ्ञजक ऺरे 
सभेङ्जटएकण आधणय तथण सूचकहरू  ङ्झनधणायण गनङ्टाऩनेछ।  

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभकण आधणय सूचकहरूको अनङ्टगभन 
तथण ऩषृ्ठऩोषण गने कणमा तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

३८. कणठको भणऩदण्ड तोक्न सक्ने्  प्रदेश सयकणयरे प्रदेशङ्झबरकण सयकणयी 
संयचनणभण ङ्झनभणाण सणभग्रीको रूऩभण उऩमोग हङ्टने कणठको गङ्टणस्तयसँग 
सम्फङ्ञन्धत भणऩदण्ड तोक्न सक्नेछ। 

३९.  िृऺ णयोऩणसम्फन्धी व्मिस्थण् (१) ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारमरे िृऺणयोऩण 
गना सङ्जकने यणङ्जष्डम िनऺेरङ्झबर यहेकण खणरी य अन्म फङ्टट्यणन ऺेर, 

सणिाजङ्झनक खणरी ऩतॉ जग्गण, नदी उकणस जस्तण ऺेरहरूको रेखणजोखण 
गयी तोङ्जकएफभोङ्ञजभको ङ्जिस्ततृ िृऺणयोऩण मोजनण तमणय गयी 
ङ्झनदेशनणरमफणट स्िीकृत गयणउनङ्टऩनेछ। त्मस्तण मोजनणभण ङ्जिरुिण 
उत्ऩणदनको मोजनणसभेत सभणिेश हङ्टन ङ्टऩनेछ।   
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  (२) स्थणनीम तह य सणभङ्टदणङ्जमक िनरे फहङ्टउऩमोगी िृऺणयोऩण 
मोजनण तमणय गयी फहङ्टउऩमोगी िृऺणयोऩण कणमाक्रभ सञ् चणरन 
गनङ्टाऩनेछ। त्मस्तण फहङ्टउऩमोगी िृऺणयोऩणकण कणमाभण प्रदेश सयकणयरे 
प्रणङ्जिङ्झधक तथण अन्म आिश्मक सहमोग गना सक्नेछ। 

(३) उऩदपण (१) य (२) फभोङ्ञजभको िृऺणयोऩणको रणङ्झग 
स्थणनीम िण यछथणने प्रजणङ्झतरणई प्रणथङ्झभकतण ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(४) भन्रणरमरे सहयी िन, ऩिा, भहोत्सि, उत्सि, सडक तथण 
नहय ङ्जकनणय, सणिाजङ्झनक ऺेर, ङ्झनजी तथण कृङ्जष िनको िृऺणयोऩणसम्फन्धी 
संङ्जहतण जणयी गना सक्नेछ। 

(५) िृऺणयोऩणकण रणङ्झग आिश्मक ऩने ङ्जिरुिण िण ङ्जिङ्झबङ्ङ 
प्रकणयकण कङ्जटङ्ग िण फीउ संख्मण गणनण गदणा फढीभण ऩन्र प्रङ्झतशतसम्भ 
ङ्जिरुिण भने (भोटणारीङ्जट) दय अनङ्टभणन गयी संख्मण मङ्जकन गना सङ्जकनेछ। 

(६) िृऺणयोऩणको संयऺण तथण संिधान य व्मिस्थण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

४०.  िन ङ्झफउ सम्फन्धभण् (१) ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारमरे यणङ्जष्डम िनभण ऩणइन े
िृऺणयोऩणकण रणङ्झग उऩमोगी प्रजणङ्झत बएको िनभध्मे उच्च गङ्टणस्तय 
बएकण ऺरे ऩङ्जहचणन गयी िन ङ्झफउ उत्ऩणदन ऺेर तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
स्थणऩनण गना सक्नछे।  

(२) कङ्ट नछ उऩमोगी प्रजणङ्झत प्रणकृङ्झतक िणसस्थणनभण उच्च 
गङ्टणस्तयीम भणउ रुखको संख्मण न्मून यहेभण िण रोऩोन्भङ्टख िण संकटणऩङ्ङ 
अिस्थणभण यहेको ऩणइएभण ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारमरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
ऩयस्थणनभण िन ङ्झफउ फगछचण िण िन ङ्झफउ उ्णन स्थणऩनण गना सक्नेछ। 

 (३) उऩदपण (१) य (२) फभोङ्ञजभ स्थणऩनण बएकण ङ्झफउ 
उत्ऩणदन ऺेर िण िन ङ्झफउ फगैँचण िण उ्णनकण ङ्झफउको गङ्टणस्तय िृङ्जद्ध 
गना सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमरे भभात सम्बणय, संिधान, ङ्झफउ सङ्करन य 
ङ्जितयण गना तोङ्जकएफभोङ्ञजभ व्मिस्थणऩन गनङ्टाऩनेछ।  
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(४) मो ऐन प्रणयम्ब हङ्टन ङ्टबन्दण अङ्ञघ ऩङ्जहचणन तथण दतणा बएकण 
िन ङ्झफउ उत्ऩणदन ऺरे िण िन ङ्झफउ फगैँचण मसछ ऐनअन्तगात बएसयह 
अङ्झबरेख यणखी अ्णिङ्झधक गनङ्टाऩनेछ। 

४१.  िन डढेरो योकथणभ य ङ्झनमन्रण् (१) ङ्झनदेशनणरमरे िन डढेरो 
योकथणभ तथण ङ्झनमन्रणकण रणङ्झग यणनीङ्झतक मोजनण तमणय गयी 
भन्रणरमफणट स्िीकृत गयणउनङ्टऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको यणनीङ्झतक मोजनणको अधीनभण 
यही ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारमरे िन डढेरो योकथणभ तथण व्मिस्थणऩन 
गना िणङ्जषाक मोजनण तमणय गयी ङ्झनदेशनणरमफणट स्िीकृत गयणई 
कणमणान्िमन गना सक्नेछ। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको मोजनणको ङ्झनदेशनणरम िण 
ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारम िण सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तहफणट अनङ्टगभन 
भूल्मणङ्कन गयी आिश्मक बए ऩङ्चयभणजान य अ्णिङ्झधक गयी 
भन्रणरमफणट स्िीकृत गयणई रणगू गनङ्टाऩनेछ। 

(४) ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारमरे उऩदपण (२) य (३) फभोङ्ञजभ 
ऩङ्जहचणन गङ्चयएकण िन डढेरोको अङ्झत जोङ्ञखभ ऺेरहरूको नक्सणङ्कन एिं 
चणयङ्जकल्रण तोकी सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तह य उऩबोिण सभूहसँगको 
सहकणमाभण िन डढेरो योकथणभकण रणङ्झग ऩूिा सणिधणनी अऩनणउनङ्ट ऩने 
ङ्जिषम य सो ऺेरभण ङ्झनषेध गङ्चयएकण कणमाहरू उल्रेख गयी सणिाजङ्झनक 
सूचनण जणयी गना सक्नेछ। 

(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभको सूचनण ऩणरनण गनङ्टा सफछको 
कताव्म हङ्टनेछ। कङ्ट नछ व्मङ्ञि िण संस्थणरे ङ्झनषेध गङ्चयएकण कणमाहरू गयेभण 
प्रचङ्झरत संघीम िन ऐनफभोङ्ञजभ सजणम हङ्टनछे।     

(६) िन डढेरो ङ्झनमन्रणको ङ्झसरङ्झसरणभण खङ्जटएकण 
सङ्टयऺणकभॉ, कभाचणयी, िण उऩबोिणरणई ऺङ्झत ऩङ्टग्न गएभण ऺङ्झतको 
भूल्मणङ्कन गयी तोङ्जकएफभोङ्ञजभको यणहत उऩरब्ध  गयणइनेछ।  
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(७) िन डढेरो योकथणभ, ङ्झनमन्रण तथण ऩङ्टनस्थणाऩनणसम्फन्धी 
अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

४२.  िन कणभदणयको सङ्टयऺण् (१) मस ऐनफभोङ्ञजभ िनऺेरभण कणभ गना 
अनङ्टभङ्झत प्रणप्त योजगणयदणतण व्मङ्ञि, संस्थण, उऩबोिण सभूह िण ङ्झनकणमरे 
त्मससम्फन्धी कणभ गने दऺ िण अदऺ कणभदणयहरूको न्मूनतभ 
सङ्टयऺणको व्मिस्थण गनङ्टाऩनेछ। 

(२) िनभण कणभ गने कणभदणयको सङ्टयऺणसम्फन्धी भणऩदण्ड 
भन्रणरमरे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

(३) सम्फङ्ञन्धत ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारम िण सफ ङ्झडङ्झबजन िन 
कणमणारमरे उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको सङ्टयऺण भणऩदण्डको ऩणरनण बए 
नबएको अनङ्टगभन गनङ्टाऩनेछ।  

(४) कणमास्थरभण कणभदणयको कङ्ट नछ ङ्जकङ्झसभको ऺङ्झत हङ्टन गएभण 
िन ऺरेभण कणभ गना अनङ्टभङ्झत प्रणप्त योजगणयदणतण व्मङ्ञि, संस्थण, सभूह 
िण ङ्झनकणमरे प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभको ऺङ्झतऩूङ्झता उऩरब्ध 
गयणउनङ्टऩनेछ। 

(५) िनभण कणभ गने कणभदणयको ङ्झफभणरगणमतको 
सङ्टयऺणसम्फन्धी व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

 

 

ऩङ्चयच्छेद-९ 

जडीफङ्टटी तथण गछयकणष्ठ िन ऩछदणिणयसम्फन्धी व्मिस्थण 
 

४३.  जडीफङ्टटी ङ्जिकणस तथण अनङ्टसन्धणन केन्र स्थणऩनण गना सङ्जकने्  (१) प्रदेश 
सयकणयरे देहणमको उद्देश्मकण रणङ्झग एक जडीफङ्टटी ङ्जिकणस तथण 
अनङ्टसन्धणन केन्रको स्थणऩनण गना सक्नेछ:- 
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(क) गछयकणष्ठ, औषधीजन्म य सङ्टगङ्ञन्धत तेरजन्म ऩछदणिणयको 
उत्ऩणदनको गङ्टणस्तय य ऩङ्चयभणणभण िृङ्जद्ध गयी प्रदेशको 
आङ्झथाक तथण सणभणङ्ञजक ङ्जिकणसभण टेिण ऩङ्टर् मणउन,े 

(ख) गछयकणष्ठ उत्ऩणदन गने िन िण िनस्ऩङ्झत, औषधीजन्म तथण 
सङ्टगङ्ञन्धत िनस्ऩङ्झत तथण िन स्रोतको प्रिधान, ङ्जिकणस, 

प्रदशानी स्थर य सूचनण प्रणणरीको स्थणऩनण, ङ्जिकङ्झसत 
ङ्जिङ्झध तथण प्रङ्जिङ्झधको हस्तणन्तयण एिं ङ्जिस्तणयभण मोगदणन 
गने,  

(ग)  गछयकणष्ठ, औषधीजन्म य सङ्टगङ्ञन्धत िनस्ऩङ्झत तथण िन 
स्रोतको जछङ्जिक प्रङ्जिङ्झध उऩमोग गयी िंशणणङ्टगत सङ्टधणय 
गना, अध्ममन, अनङ्टसन्धणन, फणरी ङ्जिकणस गयी ङ्झनजी 
सणिाजङ्झनक ऺेरभण व्मणिसणङ्जमक खेती प्रिधान गने,  

(घ) उत्ऩणङ्छदत ऩछदणिणयको सणयतत्त्िको गङ्टण य गङ्टणस्तयको 
ङ्जिश्लषेण गयी भूल्म अङ्झबिृङ्जद्ध गना, कणणारी ब्रणण्डको 
ङ्जिकणस एिं उ्ोगको प्रिधान गने, 

(ङ) प्रमोगशणरणको सञ् चणरन य औ्ोङ्झगक उत्ऩणदनको 
प्रभणणीकयण गने गयी स्िदेश तथण ङ्जिदेशभण 
फजणयीकयणको प्रिधान गने, 

(च)  उऩबोिण सभूहरे व्मिस्थणऩन गयेकण िनभण जडीफङ्टटी 
ङ्जिकणस तथण  अनङ्टसन्धणन गयी फजणयीकयणभण 
सहजीकयण िण सहमोग गने, 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको केन्रको गठन य सञ् चणरन 
प्रदेश सयकणयरे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

४४.  प्रणङ्गणङ्चयक प्रभणणीकयणको व्मिस्थणऩन् दपण ४३ फभोङ्ञजभको अनङ्टसन्धणन 
केन्ररे ङ्झनमणात प्रिधान गना जडीफङ्टटीको प्रणङ्गणङ्चयक उत्ऩणदन 
प्रभणणीकयणको रणङ्झग आिश्मक व्मिस्थणऩन गना सक्नछे।   
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४५.  जडीफङ्टटी तथण गछयकणष्ठ िन ऩछदणिणयको ङ्छदगो व्मिस्थणऩन् (१) 
भन्रणरमरे गछयकणष्ठ, जडीफङ्टटी य सङ्टगङ्ञन्धत िनस्ऩङ्झतजन्म ऩछदणिणय 
उत्ऩणदन बइयहेकण य सम्बणङ्जित िनऺरे तथण ऩणटनहरूको ऩङ्जहचणन, 
गछयकणष्ठ, जडीफङ्टटी य सङ्टगङ्ञन्धत िनस्ऩङ्झत प्रजणङ्झतको जीिनचक्र, ङ्छदगो 
उत्ऩणदन हङ्टन सक्न े ऩङ्चयभणण य स्थणनीम िण प्रदेशस्तयभण भूल्म 
अङ्झबिृङ्जद्धको सम्बणिनणसङ्जहतको अध्ममन गनङ्टाऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ऩङ्जहचणन बएकण भध्मे व्मणिसणङ्जमक 
प्रमोजनकण रणङ्झग प्रङ्झतस्ऩधणात्भक य तङ्टरनणत्भक रणब बएकण 
प्रजणङ्झतहरूको उत्ऩणदन, प्रशोधन य फजणयीकयणसङ्जहतको व्मणिसणङ्जमक 
मोजनण तमणय गने तथण जडीफङ्टटीको ङ्जिशेष ऺेर ङ्जिस्तणय गना सक्नेछ।  

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभकण मोजनणको कणमणान्िमन प्रदेश 
सयकणय आपैँ रे िण सणिाजङ्झनक, सभङ्टदणम, सहकणयी सणझेदणयी िण 
सणिाजङ्झनक ङ्झनजी सणझेदणयीभण रगणनी प्रिधान गना सक्नछे।  

(४) जडीफङ्टटी तथण गछयकणष्ठ िन ऩछदणिणयको 
व्मिस्थणऩनसम्फन्धी अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनछे।  

४६.  भूल्म अङ्झबिङृ्जद्ध: (१) भन्रणरमरे स्थणनीम िण प्रदेश स्तयभण प्रशोधन 
गयी भूल्म अङ्झबिृङ्जद्ध गना सम्बणिनण बएकण गछयकणष्ठ, औषधीजन्म य 
सङ्टगङ्ञन्धत तेरजन्म िन ऩछदणिणय उत्ऩणदन गने प्रजणङ्झत य त्मसकण भङ्टख्म 
उत्ऩणदन य सह उत्ऩणदन तोक्न सक्नेछ। मसयी तोङ्जकएकण प्रजणङ्झतफणट 
उत्ऩणदन हङ्टने कच्चण ऩदणथा कम्तीभण एक तह प्रशोधन नगयी प्रदेश 
फणङ्जहय ङ्झनकणसी गना ऩणइने छछन।  

(२) गछयकणष्ठ, औषधीजन्म य सङ्टगङ्ञन्धत तेरजन्म ऩछदणिणय 
उत्ऩणदनभण आधणङ्चयत उ्ोग स्थणऩनण, प्रशोधन, बण्डणयण य उ्भ 
ङ्जिकणसकण रणङ्झग प्रदेश सयकणयरे आिश्मक सहङ्टङ्झरमत िण सङ्टङ्जिधण 
उऩरब्ध गयणउन सक्नेछ। 
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४७.  ऩयम्ऩयणगत ऻणनको संयऺण य ङ्जिकणस् (१) प्रदेश सयकणयरे जडीफङ्टटी 
प्रजणङ्झतको ऩयम्ऩयणगत ऻणन य सीऩको अङ्झबरेख सूचीकृत गना सक्नछे य 
त्मस्तण ऩयम्ऩयणगत ऻणनको आधङ्टङ्झनक प्रङ्जिङ्झधभण सभणमोजन गयी 
व्मणिसणमीकयण गना सक्नेछ।  

(२) ऩयम्ऩयणगत ऻणनको संयऺण य ङ्जिकणससम्फन्धी अन्म 
व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

 

 

ऩङ्चयच्छेद-१० 

जरणधणय तथण ङ्झसभसणय ऺरेसम्फन्धी व्मिस्थण 
 

४८. जरणधणय ऺरेको व्मिस्थणऩन् (१) भन्रणरमरे सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम 
तहसँगको सभन्िमभण प्रदेशअन्तगात यहेकण जरणधणय ऺेरहरूको ऩङ्जहचणन 
गयी सणनण, भझौरण य ठूरण जरणधणयभण िगॉकयण गना सक्नेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ िगॉकृत जरणधणय भध्मेफणट 
भहत्त्िऩूणा ऩूिणाधणय बएको, ऩङ्जहयोको जोङ्ञखभ बएको, कभजोय बौगोङ्झरक 
अिस्थण बएको, ऩणनीको स्रोतहरू सङ्टक्दछ गएको य ऩणनीको ऩङ्टनबायणभण 
उऩमोगी बएको, सहयी जरणधणय बएको जस्तण आधणयभण संिेदनशीर 
जरणधणयको एकीकृत जरणधणय व्मिस्थणऩन मोजनण तमणय गनङ्टाऩनेछ।   

(३) उऩदपण (२) स्थणनीम तहहरूसँग सभन्िम गयी ब-ूतथण 
जरणधणय व्मिस्थणऩन कणमणारमरे तमणय गयी कणमणान्िमन गनेछ।  

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ तमणय बएकण मोजनण स्थणनीम 
तहको सभन्िमभण प्रदेश िन ङ्झनदेशकरे स्िीकृत गनेछ य त्मस्तो 
मोजनण ब-ूतथण जरणधणय व्मिस्थणऩन कणमणारम, सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तह 
िण उऩबोिण सभूहरे कणमणान्िमन गनङ्टाऩनेछ।   
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(५) उऩदपण (२), (३) य (४) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको 
बए तणऩङ्झन प्रदेश भहत्त्िकण जरणधणयको व्मिस्थणऩन ङ्झनदेशनणरमरे गना 
मस दपणरे फणधण ऩङ्टर् मणएको भणङ्झनने छछन। 

(६) जरणधणय ऺेरङ्झबर हङ्टन े ङ्जिकणस ङ्झनभणाणकण कणमाक्रभहरू 
कणमणान्िमन गदणा जरणधणय व्मिस्थणऩन मोजनणरे ङ्झनङ्छदाष्ट गयेकण य अन्म 
तोङ्जकएकण कणमाहरू गनङ्टाऩनेछ।  

(७) जरणधणय व्मिस्थणऩन मोजनणसम्फन्धी अन्म व्मिस्थण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(८) सणभङ्टदणङ्जमक िन ऺेरभण यहेकण जरणधणय ऺेरहरू 
सम्फङ्ञन्धत उऩबोिण सभूहरे सभेत मसछ ऐनफभोङ्ञजभ व्मिस्थणऩन 
गनङ्टाऩनेछ। 

४९. ऩङ्जहयो ङ्झनमन्रणसम्फन्धी व्मिस्थण् (१) ङ्झनदेशनणरमरे प्रदेशङ्झबर यहेकण 
ऩङ्जहयो तथण ऩङ्जहयो जोङ्ञखभ ऺेरहरूको ऩङ्जहचणन गयी सूचीकृत गना 
सक्नेछ।  

(२) ऩङ्जहयो जोङ्ञखभ ऺेरभण तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण जछङ्जिक तथण 
इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ सङ्टधणय तथण ङ्झनमन्रणकण कणमाहरू सञ् चणरन गना 
सङ्जकनछे।   

५०.  ङ्झसभसणय ऺरेको व्मिस्थणऩन् (१) प्रदेश सयकणयरे प्रदेशङ्झबर यहेकण 
ङ्झसभसणय ऺेरको ऩङ्जहचणन गयी िगॉकयणसङ्जहतको सूची तमणय गना 
सक्नेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभकण ङ्झसभसणय ऺेरभध्मे प्रदेश 
सयकणयरे स्थणनीम, प्रदेशस्तय, यणङ्जष्डम तथण अन्तयणाङ्जष्डम भहत्त्िकण 
ङ्झसभसणयहरूको रूऩभण िगॉकयण गयी ङ्जिकणस, संयऺण य त्मस्तण 
ङ्झसभसणय ऺरेभण ऩमणाऩमाटनकण कणमाक्रभसभेत सञ् चणरन गना सक्नेछ।  
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(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभकण यणङ्जष्डम तथण अन्तयणाङ्जष्डम 
भहत्त्िकण ङ्झसभसणय ऺेरको व्मिस्थणऩन प्रचङ्झरत संघीम ऐनरे तोकेकोभण 
सोहीफभोङ्ञजभ य नतोङ्जकएको हकभण भन्रणरमरे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(४) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभकण ङ्झसभसणय ऺरेभध्मे ङ्झनजी 
हकबोगको जग्गणभण यहेकण ङ्झसभसणयहरूको व्मिस्थणऩनको रणङ्झग 
ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारम य सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तहरे प्रणङ्जिङ्झधक तथण 
अन्म आिश्मक सहमोग उऩरब्ध गयणउन सक्नछेन।् 

(५) प्रदेश सयकणयरे कङ्ट नछ ङ्झसभसणयको ङ्झनङ्ञित बणगरणई 
संयङ्ञऺत ङ्झसभसणय ऺेरको रूऩभण तोक्न सक्नेछ। 

(६) ङ्झसभसणय ऺेरको व्मिस्थणऩनसम्फन्धी अन्म व्मिस्थण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

 

 

ऩङ्चयच्छेद-११ 

जछङ्जिक ङ्जिङ्जिधतण तथण िन्मजन्तङ्ट संयऺणसम्फन्धी व्मिस्थण 
 

५१.  जछङ्जिक ङ्जिङ्जिधतण सभदृ्ध ऺेरको ऩङ्जहचणन तथण व्मिस्थणऩन् (१) प्रदेश 
सयकणयरे प्रदेशङ्झबर यहेकण जछङ्जिक ङ्जिङ्जिधतण, ऐङ्झतहणङ्झसक तथण 
सणँस्कृङ्झतक सम्ऩदण, िन य संयङ्ञऺत ऺेर फणङ्जहयकण िन्मजन्तङ्ट संयऺणको 
ङ्जहसणफरे भहत्त्िऩूणा ऺेरको ऩङ्जहचणन गयी तोङ्जकएफभोङ्ञजभ िगॉकयण गना 
सक्नेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभकण ऺरेहरूको व्मिस्थणऩन मो 
ऐनफभोङ्ञजभ तमणय हङ्टने सफछ खणरे कणमामोजनणभण सभणिेश गनङ्टाऩनेछ।  

(३) प्रदेश सयकणयरे जछङ्जिक ङ्जिङ्जिधतण य मससँग सम्फङ्ञन्धत 
ऩयम्ऩयणगत ऻणनको अङ्झबरेख यणख्न प्रदेश सयकणय भणतहतकण कङ्ट नछ 
ङ्झनकणमरणई ङ्ञजम्भेिणयी तोक्न सक्नेछ।  
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(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ङ्झनकणमरे 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभको ढणँचणभण अङ्झबरेख खडण गयी तोङ्जकएको ङ्झनकणम िण 
ऩदणङ्झधकणयीफणट अङ्झबरेख प्रभणङ्ञणत गयी यणख् नङ्टऩनेछ।  

५२.  जछङ्जिक भणगा तोक्न सक्ने्  (१) प्रदेश सयकणयरे यणङ्जष्डम िनऺेरभण 
िन्मजन्तङ्टको ओहोयदोहोय य िणसस्थणनको संयऺण य व्मिस्थणऩनकण 
रणङ्झग यणङ्जष्डम िनको कङ्ट नछ ऺेररणई प्रदेश यणजऩरभण सूचनण प्रकणशन 
गयी जछङ्जिक भणगा घोषणण गना सक्नेछ।  

(२) जछङ्जिक भणगाको संयऺण तथण व्मिस्थणऩनसम्फन्धी अन्म 
व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

५३.  कृङ्जषकण रणङ्झग हणङ्झनकणयक िन्मजन्तङ्ट घोषणण गना सक्ने्  (१) प्रदेश 
सयकणयरे कङ्ट नछ खणस ऺेरभण तोङ्जकएको अिङ्झधकण रणङ्झग प्रचङ्झरत 
कणनूनफभोङ्ञजभ संयङ्ञऺत बनी तोङ्जकएफणहेककण िन्मजन्तङ्ट िण ऩन्छीरणई 
प्रदेश यणजऩरभण सूचनण प्रकणशन गयी कृङ्जषकण रणङ्झग हणनीकणयक 
िन्मजन्तङ्ट घोषणण गना सक्नेछ य त्मसयी घोषणण गङ्चयएकण िन्मजन्तङ्ट 
तथण ऩन्छीहरूरणई सोही सूचनणभण तोङ्जकएकण शता य फन्देजको अधीनभण 
यही खेत, खरण, फणयीभण ङ्जिनणअनङ्टभङ्झत रखेट्न, धऩणउन, ऩके्रको हकभण 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमभण फङ्टझणउनङ्टऩनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभकण िन्मजन्तङ्टको व्मिस्थणऩन 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

५४.  िन्मजन्तङ्टको अध्ममन, अनङ्टसन्धणन, प्रजनन तथण ऩणरन गना सक्ने्  (१) 
िन्मजन्तङ्टको संयऺण, प्रिधान य ङ्छदगो उऩमोगभण सघणउ ऩङ्टर् मणउन े
उद्देश्मरे िन्मजन्तङ्टको अध्ममन, अनङ्टसन्धणन िण व्मणिसणङ्जमक रूऩभण 
प्रजनन तथण ऩणरन गना चणहने व्मङ्ञि िण संस्थणरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ।   
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(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ िन्मजन्तङ्टको प्रजनन तथण 
ऩणरनको रणङ्झग आिश्मक ऩने ङ्झफउ प्रणणी(ङ्झसड एङ्झनभर) 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ उऩरव्ध गयणउन सङ्जकनेछ।  

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत प्रणप्त गयी व्मणिसणङ्जमक 
रूऩभण उत्ऩणदन गङ्चयएकण िन्मजन्तङ्ट िण ङ्झतनकण अङ्ग िण अङ्गफणट तमणय 
गङ्चयएको िस्तङ्ट तोङ्जकएफभोङ्ञजभ उऩमोग, ङ्झफक्री ङ्जितयण िण ङ्झनकणसी गना 
सङ्जकनछे। 

(४) उऩदपण (३) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण िन्मजन्तङ्टरणई तोङ्जकएफभोङ्ञजभको अिस्थणभण 
प्रदेशङ्झबर िण फणङ्जहय ओसणयऩसणय गना ऩणइने छछन। 

५५.  िन्मजन्तङ्ट ङ्झसकणय गना अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्न:े (१) प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ 
संयङ्ञऺत बनी तोङ्जकएकण फणहेककण िन्मजन्तङ्टहरूरणई प्रदेश सयकणयरे 
कोटण ङ्झनधणायण गयी तोङ्जकएफभोङ्ञजभ ङ्झसकणय गना अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतसम्फन्धी अन्म व्मिस्थण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।              

५६.  िन्मजन्तङ्टफणट हङ्टन े ऺङ्झतफणऩत यणहत ङ्छदइने्  (१) प्रदेशङ्झबर संयङ्ञऺत 
ऺेरफणहेकको ऺेरभण तोङ्जकएकण िन्मजन्तङ्टको कणयणरे कसछको 
जनधनको ऺङ्झत बएभण त्मस्तो ऺङ्झतफणऩत ऩीङ्झडतरणई तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
यणहत उऩरब्ध गयणइनछे।  

(२) ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारमरे भणनि िन्मजन्तङ्ट द्वन्द्व न्मून 
गनाकण रणङ्झग स्थणनीम तहसगँको सहकणमाभण िण आपैँ रे सभस्मणग्रस्त 
िन्मजन्तङ्टसँगको सभस्मण ऩङ्जहचणन गयी िणसस्थणनभण सङ्टधणय य 
व्मिस्थणऩनकण कणमाक्रभहरू सञ् चणरन गना सक्नछे।   

५७.  ङ्ञचङ्झडमणखणनण िण प्रणणी उ्णन सञ् चणरन गना सङ्जकने्  (१) कङ्ट नछ स्थणनीम 
तहरे संयऺण ङ्ञशऺण, भनोयञ्जन, प्रजनन, िंशणणङ्ट स्रोत संयऺण तथण 
अध्ममन, अनङ्टसन्धणन तथण उद्धणय गङ्चयएकण िन्मजन्तङ्टहरूको संयऺण य 
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व्मिस्थणऩन गने प्रमोजनकण रणङ्झग स्थणनीम स्तयभण ङ्ञचङ्झडमणखणनण िण 
प्रणणी उ्णन सञ् चणरन गना चणहेभण प्रदेश सयकणयरे त्मस्तो अनङ्टभङ्झत 
ङ्छदन सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्ञचङ्झडमणखणनण िण प्रणणी उ्णन 
सञ् चणरन गना चणहनेरे तोङ्जकएको भणऩदण्ड ऩूयण गनङ्टाऩनेछ य त्मस्तण 
उ्णनरे सभस्मणग्रस्त असहणम, नयबऺी, घणइते, टङ्टहङ्टयण य उद्धणय गङ्चयएकण 
िन्मजन्तङ्टको संयऺणकण रणङ्झग आश्रम स्थरको व्मिस्थण गनङ्टाऩनेछ।  

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ सञ् चणरन गङ्चयने ङ्ञचङ्झडमणखणनण िण 
प्रणणी उ्णन स्थणनीम तह आपैँ रे िण कङ्ट नछ संस्थण, ङ्झनकणम िण स्थणनीम 
सभङ्टदणमसँग सहकणमा गयी व्मिस्थणऩन गना सक्नेछ।  

(४) मस दपणभण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन प्रदेश 
स्तयको प्रणणी उ्णन प्रदेश सयकणयरे सञ् चणरन गना फणधण ऩङ्टग्ने छछन।  

(५) प्रणणी उ्णन सञ् चणरनसम्फन्धी अन्म व्मिस्थण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

५८.  िन उ्णन घोङ्जषत गना सक्ने्  (१) प्रदेश सयकणयरे िन, िनस्ऩङ्झत, 

रोऩोन्भङ्टख िनस्ऩङ्झत प्रजणङ्झतको स्ि्स्थणन एिं ऩयस्थणनभण संयऺण 
व्मिस्थणऩन गयी संयऺण ङ्ञशऺण, भनोयञ्जन, प्रजनन, िंशणणङ्ट स्रोत संयऺण 
तथण अध्ममनस्थरको रूऩभण यणङ्जष्डम िनको कङ्ट नछ ऺेररणई िन िण 
िनस्ऩङ्झत उ्णन घोङ्जषत गना सक्नेछ।  

(२) िन उ्णनसम्फन्धी अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।  

५९.  संयङ्ञऺत ब-ूऩङ्चयङ्झध घोषणण गना सक्ने्  (१) प्रदेश सयकणयरे यणङ्जष्डम िनको 
कङ्ट नछ बणग य त्मसको ियऩय यहेको फस्तीअन्तगात ऩणइने िन, िन्मजन्तङ्ट, 
ऩङ्टयणतणङ्ञत्त्िक, सणँस्कृङ्झतक, ऐङ्झतहणङ्झसक, जछङ्जिक ङ्जिङ्जिधतण, िणतणियण िण 
िछऻणङ्झनक िण अन्म ङ्जिशषे भहत्त्ि बएकण ऺेररणई संयङ्ञऺत ब-ूऩङ्चयङ्झधको 
रूऩभण घोषणण गना सक्नेछ। 



347 
 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ संयङ्ञऺत ब-ूऩङ्चयङ्झध घोषणणको 
सूचनण प्रदेश यणजऩरभण प्रकणशन गनङ्टाऩनेछ।  

६०.  संयङ्ञऺत ब-ूऩङ्चयङ्झधको व्मिस्थणऩन् (१) दपण ५९ फभोङ्ञजभ घोङ्जषत 
संयङ्ञऺत ब-ूऩङ्चयङ्झधको व्मिस्थणऩन त्मस ऺेरअन्तगातकण सम्फङ्ञन्धत 
स्थणनीम तह, अन्म व्मिस्थणऩन प्रणणरीअन्तगातकण उऩबोिण सभूह, 
स्थणनीम सभङ्टदणम य सम्फङ्ञन्धत ब-ूतथण जरणधणय व्मिस्थणऩन कणमणारमको 
सहबणङ्झगतणभण गङ्छठत संयङ्ञऺत ब-ूऩङ्चयङ्झध व्मिस्थणऩन ऩङ्चयषको भणपा त गना 
सङ्जकनछे।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ गङ्छठत संयङ्ञऺत ब-ूऩङ्चयङ्झध 
व्मिस्थणऩन ऩङ्चयषद् एक सभणिेशी प्रङ्झतङ्झनङ्झधभूरक संस्थण हङ्टनेछ य जसभण 
देहणमकण अध्मऺ तथण सदस्महरू यहनेछन:्- 

(क) सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तहको प्रभङ्टख िण   
ङ्झनजरे तोकेको उऩप्रभङ्टख    -अध्मऺ 

(ख) स्थणनीम सभङ्टदणमफणट एक जनण दङ्झरत, 
एक जनण आङ्छदिणसी/जनजणङ्झत सङ्जहत चणय  
जनण सदस्म       -सदस्म 

(ग)  ङ्जि्भणन उऩबोिण सभूहफणट एक जनण  
भङ्जहरण सङ्जहत दङ्टई जनण       -सदस्म 

(घ)  ब-ूतथण जरणधणय कणमणारमको अङ्झधकृत  
स्तयको एक जनण प्रङ्झतङ्झनधी        -सदस्म 

(ङ)  सम्फङ्ञन्धत ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारमरे तोकेको 
 अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनङ्झध      –सदस्म-सङ्ञचि 

(३) ऩङ्चयषकोको सञ् चणरन ङ्जिङ्झध ऩङ्चयषद् आपैँ रे तमणय गयी प्रदेश 
िन ङ्झनदेशकफणट स्िीकृत गयणउनङ्ट ऩनेछ।  
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६१.  संयङ्ञऺत ब-ूऩङ्चयङ्झध व्मिस्थणऩन ऩङ्चयषकोको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय् दपण 
६० फभोङ्ञजभ गङ्छठत संयङ्ञऺत ब-ूऩङ्चयङ्झध व्मिस्थणऩन ऩङ्चयषकोको कणभ, 

कताव्म य अङ्झधकणय देहणमफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्- 
(क) ऩङ्चयषकोको सञ् चणरन ङ्जिङ्झध तमणय गने, 

(ख) संयङ्ञऺत ब-ूऩङ्चयङ्झध व्मिस्थणऩन कणमामोजनण तमणय गने, 

(ग) संयङ्ञऺत ब-ूऩङ्चयङ्झध व्मिस्थणऩन कणमामोजनण कणमणान्िमन 
गने, 

(घ) िणङ्जषाक प्रङ्झतिेदन तमणय गने, 

(ङ) प्रदेश य स्थणनीम तहसँग सभन्िम गयी संयऺण ऺेर 
ङ्जिकणसको रणङ्झग स्रोत सणधन जङ्टटणउन,े 

(च) ऩमणाऩमाटन प्रिधानकण कणमा गने,  
(छ) संयङ्ञऺत ब-ूऩङ्चयङ्झधको ङ्जिकणसकण रणङ्झग अन्म आिश्मक 

कणमा गने। 

६२. संयङ्ञऺत ब-ूऩङ्चयङ्झध ऺरेको कणमामोजनण् (१) संयङ्ञऺत ब-ूऩङ्चयङ्झध 
व्मिस्थणऩन ऩङ्चयषकोरे संयङ्ञऺत ब-ूऩङ्चयङ्झधभण गङ्चयने कणमाहरूको 
व्मिस्थणऩनकण रणङ्झग ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारम तथण ब-ूतथण जरणधणय 
व्मिस्थणऩन कणमणारमको प्रणङ्जिङ्झधक सहमोग य सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम 
तहसँगको ऩयणभशाभण तोङ्जकएफभोङ्ञजभको कणमामोजनण तमणय गयी 
ङ्झनदेशनणरमभणपा त भन्रणरमभण ऩेश गनङ्टाऩनेछ।   

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको कणमा मोजनणभण कङ्ट नछ 
हेयपेय गना आिश्मक देखेभण भन्रणरमरे ङ्झनदेशनणरमभण ङ्जपतणा ऩठणउन 
सक्नेछ य ङ्झनदेशनणरमरे आिश्मक हेयपेय गयी आफ्नो यणमसङ्जहत 
ऩठणएऩङ्झछ सो कणमामोजनण भन्रणरमरे स्िीकृत गनेछ। 

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ कणमामोजनण स्िीकृत गदणा 
भन्रणरमरे ऩमणाऩमाटन तथण प्रणकृङ्झतक य संस्कृङ्झत सम्ऩदणको संयऺणकण 
रणङ्झग ङ्जिशेष व्मिस्थणहरू तोक्न सक्नेछ।  
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(४) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ स्िीकृत बएको कणमामोजनण 
ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारम तथण ब-ूतथण जरणधणय व्मिस्थणऩन कणमणारमको 
सहमोगभण संयङ्ञऺत ब-ूऩङ्चयङ्झध व्मिस्थणऩन ऩङ्चयषकोरे रणगू गनेछ।  

(५) मस ऐनभण अन्मर जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
संयङ्ञऺत ब-ूऩङ्चयङ्झधङ्झबर यहेकण अन्म व्मिस्थणऩन प्रणणरीअन्तगातकण 
िनको व्मिस्थणऩन उऩदपण (१) को कणमामोजनण अनङ्टरूऩ नछ 
गनङ्टाऩनेछ। 

६३. संयङ्ञऺत ब-ूऩङ्चयङ्झध व्मिस्थणऩन ऩङ्चयषकोको कोष् (१) संयङ्ञऺत ब-ूऩङ्चयङ्झध 
व्मिस्थणऩन ऩङ्चयषकोको आफ्नो एउटण छङ्टटै छ कोष हङ्टनेछ।  

 (२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कोषभण देहणमकण यकभ जम्भण 
गङ्चयनेछ्- 

(क) नेऩणर सयकणय, प्रदेश सयकणय िण स्थणनीम तहफणट प्रणप्त 
यकभ,  

(ख) कङ्ट नछ व्मङ्ञि िण संस्थणफणट प्रणप्त अनङ्टदणन, सहणमतण िण 
दणन दणतव्मकण यकभ, 

(ग) िन ऩछदणिणयको ङ्झफक्री ङ्जितयणफणट प्रणप्त यकभ, 

(घ) ऩमणाऩमाटन कणमाक्रभफणट प्रणप्त यकभ, 

(ङ) जङ्चयिणनणफणट प्रणप्त यकभ,  

(च) अन्म कङ्ट नछ स्रोतफणट प्रणप्त यकभ।  
(३) उऩदपण (२) को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभ प्रणप्त यकभको 

फणँडपणँड प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  
(४) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कङ्ट र सङ्ञञ्चत यकभ भध्मे ऩचणस 

प्रङ्झतशत यकभ ऩङ्चयषकोरे संयङ्ञऺत ब-ूऩङ्चयङ्झध ऺेरको ङ्जिकणसभण खचा 
गनङ्टाऩनेछ।  

(५) उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ खचा गयी कोषभण फणँकी यहेको 
यकभ ऩङ्चयषकोरे प्रशणसङ्झनक य अन्म ङ्जिकणस कणमाभण खचा गना सक्नेछ। 
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(६) कोष सञ् चणरनसम्फन्धी अन्म व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।  

 

ऩङ्चयच्छेद-१२ 

ङ्झनजी तथण सणिाजङ्झनक जग्गणभण िन ङ्जिकणससम्फन्धी व्मिस्थण 
 

६४. ङ्झनजी िनसम्फन्धी व्मिस्थण् (१) ङ्झनजी िनको धनीरे आफ्नो हक 
बोगको जग्गणभण इच्छणअनङ्टसणय िनको ङ्जिकणस, गछयकणष्ठ िन प्रजणङ्झतको 
ङ्जिकणस य व्मिस्थणऩन गना तथण िन ऩछदणिणयको उऩमोग गना िण भूल्म 
ङ्झनधणायण गयी ङ्झफक्री ङ्जितयण गना सक्नेछ।  

(२) ङ्झनजी िन दतणा गयणउन चणहने कङ्ट नछ व्मङ्ञि िण संस्थणरे 
ङ्झनजी िन दतणाको रणङ्झग ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारम िण सफ ङ्झडङ्झबजन िन 
कणमणारमको ङ्झसपणङ्चयससङ्जहत सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तहभण ङ्झनिेदन 
ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ कङ्ट नछ ङ्झनिेदन ऩयेभण आिश्मक 
जणँचफङ्टझ गयी सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तहरे ङ्झनजी िन दतणा गयी सोको 
रगत यणखी तोङ्जकएफभोङ्ञजभको ढणँचणभण प्रभणणऩर ङ्छदनङ्टऩनेछ।   

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ ङ्झनजी िन दतणा गयेको जणनकणयी 
स्थणनीम तहरे सम्फङ्ञन्धत ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारमरणई गयणउनङ्टऩनेछ।  

(५) मो ऐन रणगङ्ट हङ्टन ङ्ट बन्दण अङ्ञघ ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारमभण 
दतणा बएकण ङ्झनजी िनको ङ्जिियण ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारमरे सम्फङ्ञन्धत 
स्थणनीम तहरणई उऩरब्ध गयणउनङ्टऩनेछ।  

(६) मो ऐन प्रणयम्ब हङ्टन ङ्टबन्दण अङ्ञघ दतणा बएकण ङ्झनजी िन 
धनीरे आपूरे प्रणप्त गयेको प्रभणणऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩसङ्जहत सम्फङ्ञन्धत 
स्थणनीम तहभण ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछ य सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तहरे 
त्मस्तो रगत अ्णिङ्झधक गयी यणख् नङ्टऩनेछ।  
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(७) ङ्झनजी िनको िन ऩछदणिणय उऩमोगको सम्फन्धभण कङ्ट नछ 
ङ्जििणद ऩयेभण सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तहको ङ्झनणामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(८) कसछरे आफ्नो ङ्झनजी िनको नणभभण यणङ्जष्डम िन हणङ्झन 
नोक्सणनी गयेभण िण िनऺेर अनणङ्झधकृत रूऩभण कब्जण गयेभण यणङ्जष्डम 
िनभण कसङ्टय गये सयह सजणम हङ्टनेछ।  

(९) मस ऐनफभोङ्ञजभकण ङ्झनजी िन यणङ्जष्डमकयण गङ्चयने छछन।  
६५. ङ्झनजी िनको व्मिस्थणऩन् (१) ङ्झनजी िनको धनीरे िन व्मिस्थणऩनको 

रणङ्झग सहमोग भणग गयेभण सम्फङ्ञन्धत सि ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारम िण 
ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारमरे आिश्मक प्रणङ्जिङ्झधक तथण अन्म सहमोग 
उऩरब्ध गयणउन सक्नेछ। 

(२)  ङ्झनजी िनभण कङ्ट नछ व्मङ्ञि, संस्थण िण सभङ्टदणमरे तोङ्जकएको 
भणऩदण्डको अधीनभण यही कृङ्जष िन, जडीफङ्टटी खेती तथण िन्मजन्तङ्ट 
ऩणरन य प्रजननसभेत गना सक्नेछ। 

(३) ङ्झनजी िन धनीरे औषधीजन्म, सङ्टगङ्ञन्धत िण फहङ्टउऩमोगी य 
आङ्झथाक दृङ्जष्टरे तङ्टरनणत्भक रणब बएकण प्रजणङ्झतहरूको िृऺणयोऩण गना 
चणहेभण तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण सङ्टङ्जिधण उऩरब्ध गयणइनेछ। 

(४) मस ऐन फभोङ्ञजभ दतणा बएकण ङ्झनजी िनको ङ्जिकणस य 
प्रिधानकण रणङ्झग प्रदेश सयकणयरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण सङ्टङ्जिधण उऩरब्ध 
गयणउन सक्नछे।  

६६. ङ्झनजी िनको िन ऩछदणिणय ओसणयऩसणय् (१) घयणमसी प्रमोजनकण रणङ्झग 
ङ्झनजी िन यहेको स्थणनीम तहफणट अको स्थणनीम तहभण िन ऩछदणिणय 
ओसणयऩसणय गनङ्टाऩने बएभण जङ्टन स्थणनीम तहफणट सङ्करन तथण 
ओसणयऩसणय गनङ्टाऩने हो सोही स्थणनीम तहफणट अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ य 
घयणमसी प्रमोजनको रणङ्झग एक ङ्ञजल्रणफणट अको ङ्ञजल्रणभण िन ऩछदणिणय 
सङ्करन तथण ओसणयऩसणय गनङ्टा ऩयेभण जङ्टन ङ्ञजल्रणफणट सङ्करन तथण 
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ओसणयऩसणय गने हो सो ङ्ञजल्रणको सम्फङ्ञन्धत ङ्झडङ्झबजन िन 
कणमणारमफणट अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ।  

(२) व्मणिसणङ्जमक प्रमोजनको रणङ्झग ङ्झनजी िनभण यहेकण िन 
ऩछदणिणयको सङ्करन तथण ओसणयऩसणय ङ्झनजी िन यहेकछ  स्थणनीम तहभण 
गनङ्टा ऩयेभण सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तहफणट अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ य स्थणनीम 
तहरे त्मस्तो अनङ्टभङ्झतको जणनकणयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झडङ्झबजन िन 
कणमणारमरणइ ङ्छदनङ्टऩनेछ। एक स्थणनीम तहफणट अको स्थणनीम तहभण 
िन ऩछदणिणयको ओसणयऩसणय गनङ्टा ऩयेभण सम्फङ्ञन्धत ङ्झडङ्झबजन िन 
कणमणारमफणट अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ।  

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ व्मणिसणङ्जमक प्रमोजनकण रणङ्झग 
जडीफङ्टटी ओसणयऩसणय गदणा तोङ्जकएकण प्रजणङ्झतको भन्रणरमरे एक तह 
प्रशोधनको व्मिस्थण रणगङ्ट गना सक्नेछ।  

६७. सणिाजङ्झनक जग्गणभण िन ङ्जिकणससम्फन्धी व्मिस्थण् (१) स्थणनीम तहरे 
मस ऐनफभोङ्ञजभ  सणिाजङ्झनक जग्गणभण िनको ङ्जिकणस, संयऺण, 

व्मिस्थणऩन गना य िन ऩछदणिणयको उऩमोग तथण ङ्झफक्री ङ्जितयण गना 
सक्नेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको कणभकण रणङ्झग ङ्झडङ्झबजन िन 
कणमणारम िण सफ ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारमरे आिश्मक प्रणङ्जिङ्झधक िण 
अन्म सहमोग उऩरब्ध गयणउनङ्टऩनेछ।  

(३) स्थणनीम तहरे स्थणनीम सभङ्टदणमसँगको सहकणमाभण 
सणिाजङ्झनक जग्गणभण िनको ङ्जिकणस य व्मिस्थणऩन गना सक्नेछ।  

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ व्मिस्थणऩन गयेको सणिाजङ्झनक 
िनफणट प्रणप्त हङ्टने रणबको फणँडपणँड सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तहको कणनूनरे 
तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनछे।  
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(५) सणिाजङ्झनक िनफणट प्रणप्त हङ्टने िन ऩछदणिणय एक स्थणनीम 
तहफणट अको स्थणनीम तहभण ओसणयऩसणय गनङ्टा ऩयेभण सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारमफणट अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ।  

६८. सणिाजङ्झनक जग्गणकण रुख हटणउनसेम्फन्धी व्मिस्थण् (१) सडक, नहय य 
फणटो ङ्जकनणयभण रगणइएकण तथण फणटोभण छहणयी ऩने रुखहरू य चौतणयण, 
कङ्ट रणको भङ्टहणन, धणङ्झभाक स्थर िण मस्तछ अन्म संिेदनशीर ठणउँभण 
रगणइएकण रुखहरू तोङ्जकएफभोङ्ञजभको कणमाङ्जिङ्झध ऩूयण गयी कणटन िण 
हटणउन सङ्जकनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ रुखहरू कणङ्जटए िण हटणइएकोभण 
उङ्ञचत िृऺ णयोऩणको अङ्झनिणमा व्मिस्थण ङ्झभरणउनङ्टऩनेछ।     

६९. सहयी िनको स्थणऩनण, ङ्जिकणस य व्मिस्थणऩन् (१) स्थणनीम तहरे 
आफ्नो ऺेरङ्झबरको सहयी ऺेर तथण फस्तीभण यहेकण सणिाजङ्झनक सडक, 

ङ्जि्णरम, धणङ्झभाकस्थर तथण ऩणका  जस्तण स्थणनभण यहेकण जग्गण उऩमोग 
गयी सहयी िनको स्थणऩनण गना सक्नेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ स्थणऩनण गङ्चयने सहयी िन स्थणनीम 
तहरे तोकेफभोङ्ञजभ अन्म संघ संस्थण िण ङ्झनजी ऺेरसँगको सणझेदणयीभण 
ङ्जिकणस य व्मिस्थणऩन गना सक्नेछ।  

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ स्थणऩनण बएकण सहयी िन 
ङ्जिकणसको रणङ्झग आिश्मक प्रणङ्जिङ्झधक तथण तोङ्जकएफभोङ्ञजभकण अन्म 
सहमोग ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारम िण सफ ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारमरे 
उऩरब्ध गयणउनङ्टऩनेछ।  

(४) कङ्ट नछ व्मङ्ञि िण संस्थणरे आफ्नो स्िणङ्झभत्िभण यहेको खणरी 
जग्गण कयणय गयी ङ्झनङ्ञित अिङ्झधको रणङ्झग सहयी िन ङ्जिकणसको 
प्रमोजनणथा सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तह िण तोङ्जकएको संघ संस्थणरणई 
उऩरब्ध गयणउन सक्नेछ य मसयी स्थणऩनण बएको सहयी िन कणमभ 



354 
 

यहेसम्भ स्थणनीम तहरे सम्फङ्ञन्धत जग्गण धनीरणई आिश्मक सेिण 
सङ्टङ्जिधण उऩरब्ध गयणउन सक्नेछ।  

(५) सहयी िनफणट उत्ऩणङ्छदत िन ऩछदणिणयको सङ्करन तथण 
ओसणयऩसणय गदणा सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तहको ऺेरङ्झबर बए स्थणनीम 
तहको कणनूनरे तोकेफभोङ्ञजभ य स्थणनीम तह फणङ्जहय ओसणयऩसणय 
गनङ्टाऩने बएभण सम्फङ्ञन्धत ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारमको अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

ऩङ्चयच्छेद-१३ 

फेिणङ्चयसी िण दङ्चयमण फङ्टदॊ कणठसम्फन्धी व्मिस्थण 
 

७०.  हकको प्रभणण नऩङ्टग बएसम्भ कणठ प्रदेश सयकणयको ठहने् (१) फगणई 
ल्मणएको िण ङ्जकनणयण रणगेको िण अड्केको िण डङ्टफेको सफछ कणठ टणँचण 
ङ्झनशणनणहरू रणगेको िण टणँचण ङ्झनशणनण खङ्टकेको िण फदरेको िण उडेको 
िण कङ्ट नछ तयहफणट भेङ्जटएको कणठ य टणँचण ङ्झनशणनण नरणगेकण कणठहरू 
कसछरे आफ्नो हकको प्रभणण नऩङ्टर् मणएसम्भ प्रदेश सयकणयको सम्ऩङ्ञत्त 
ठहङ्चयनेछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभकण कणठहरू ङ्झडङ्झबजनर िन 
अङ्झधकृतरे कङ्ट नछ सङ्टयङ्ञऺत स्थणनभण घणटगद्दी गयणउन सक्नछे। 

७१. फेिणङ्चयसी िण दङ्चयमण फङ्टदॊ कणठको सूचनण् दपण ७० फभोङ्ञजभ फेिणङ्चयसी 
िण दङ्चयमण फङ्टदॊ कणठ घणटगद्दीभण जम्भण बएऩङ्झछ त्मस्तो कणठको ऩूयण 
ङ्जिियण य रगतसङ्जहतको हकदणफी गनेसम्फन्धी सूचनण ङ्झडङ्झबजनर िन 
अङ्झधकृतरे ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारम, सम्फङ्ञन्धत सफ ङ्झडङ्झबजन कणमणारम य 
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सम्फङ्ञन्धत स्थणनीम तहको कणमणारमभण टणँस गनङ्टाऩनेछ य त्मस्तो कणठभण 
हकदणफी गनेरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबर आफ्नो हकदणफीको सफङ्टत प्रभणणसङ्जहतको 
दयखणस्त सम्फङ्ञन्धत ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारमभण ऩेश गनङ्टाऩनेछ।  

७२.  हकदणफी उऩय कणयिणही् (१) दपण ७१ फभोङ्ञजभ कसछको दयखणस्त 
ऩना आएभण ङ्झडङ्झबजनर िन अङ्झधकृतरे आिश्मक तहङ्जककणत गयी गयणई 
दयखणस्तिणरणको हकदणफी ऩङ्टगे नऩङ्टगेको ङ्झनणाम गयी त्मसको सूचनण 
सम्फङ्ञन्धत दयखणस्तिणरणरणई ङ्छदनङ्टऩनेछ य कसछको हकदणफी ऩङ्टगेको 
ठहयेभण त्मस्तो कणठ जम्भण गना य ङ्झडऩोभण ल्मणउन रणगेको खचा 
ङ्झनजफणट असङ्टरउऩय गयी कणठ ङ्झनजरणई नछ सङ्टङ्ञम्ऩङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्झडङ्झबजनर िन अङ्झधकृतरे 
हकदणफी नऩङ्टगेको बनी गयेको ङ्झनणामभण ङ्ञचत्त नफङ्टझ्न े ऩऺरे त्मस्तो 
ङ्झनणामको सूचनण ऩणएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबर सम्फङ्ञन्धत प्रदेश िन 
ङ्झनदेशकसभऺ उजङ्टय गना सक्नेछ।  

(३) कङ्ट नछ कणठभण कसछको हकदणफी अस्िीकणय गयेको िण 
त्मस्तो कणठ योकेको िण हयणएफणट हङ्टन गएको नोक्सणनीको हजणानण 
प्रदेश सयकणय िण सम्फङ्ञन्धत ङ्झडङ्झबजनर िन अङ्झधकृतफणट दणफी गना 
ऩणइने छछन।  

तय प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमण ऩूयण गयी  ओसणयऩसणय 
गङ्चयएको कणठ जपत गने िण योक्ने सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकणमको भणतहतफणट 
हयणएभण िण नोक्सणनी बएभण सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकणयीरे ऺङ्झतऩूङ्झता 
ङ्झतनङ्टाऩनेछ। 

(४) कसछको हकदणफी नऩङ्टगेकण फेिणङ्चयसी िण दङ्चयमण फङ्टदॊ 
कणठहरू ङ्झडङ्झबजनर िन अङ्झधकृतरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभ ङ्झफक्री ङ्जितयण गना 
सक्नेछ।  
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ऩङ्चयच्छेद-१४ 

कसङ्टय तथण दण्ड सजणम अनङ्टसन्धणनसम्फन्धी व्मिस्थण 
 

७३. कसङ्टय तथण दण्ड सजणम अनङ्टसन्धणनसम्फन्धी व्मिस्थण: (१) मस 
ऐनफभोङ्ञजभ िण प्रचङ्झरत संघीम िन ऐनफभोङ्ञजभको कसङ्टय बए गयेभण 
प्रचङ्झरत संघीम िन ऐनभण व्मिस्थण बएफभोङ्ञजभ दण्ड सजणम  हङ्टनेछ।  

(२) मस ऐनफभोङ्ञजभ बए गयेकण कसङ्टयभण अनङ्टसन्धणन प्रचङ्झरत 
संघीम िन ऐन ङ्झनमभणिरी तथण कणमाङ्जिङ्झधफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(३) मस ऐनफभोङ्ञजभ िण प्रचङ्झरत संघीम िन ऐनफभोङ्ञजभ एक 
िषासम्भ कछ द सजणम हङ्टन े कसङ्टयसम्फन्धी भङ्टद्दणको अनङ्टसन्धणन तथण 
तहङ्जककणत प्रदेश सयकणयरे प्रदेश यणजऩरभण सूचनण प्रकणङ्ञशत गयी 
तोकेको प्रदेश सयकणयको कभाचणयीरे गनेछ।  

(४) प्रदेश सयकणयरे मो ऐनफभोङ्ञजभ िण प्रचङ्झरत संघीम िन 
ऐनफभोङ्ञजभको कसङ्टय अऩयणधभण ियणभद बएको कङ्ट नछ िनस्ऩङ्झत तथण 
िनस्ऩङ्झत स्रोतरणई शछङ्ञऺक तथण िछऻणङ्झनक अध्ममन, अनङ्टसन्धणन िण 
औषधीजन्म प्रमोग िण धणङ्झभाक कणमाकण रणङ्झग सणिाजङ्झनक संस्थण िण 
ङ्झनकणमरणई उऩरब्ध गयणउन िण नष्ट गना सक्नछे।  

ऩङ्चयच्छेद-१५ 

ङ्जिङ्जिध 

७४. िणतणियणीम सेिणको व्मिस्थणऩन् िनफणट प्रणप्त हङ्टने िणतणियणीम सेिणको 
व्मिस्थणऩन, उऩमोग तथण रणबणंशसम्फन्धी व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।  

७५.  प्रणङ्जिङ्झधक सहमोग उऩरब्ध गयणउन:े कङ्ट नछ उऩबोिण सभूह, ऩटै णिणरण, 
धणङ्झभाक ङ्झनकणम, सभूह िण सभङ्टदणम िण ङ्झनजी िनको धनीरे िन ङ्जिकणस 
य संयऺणको रणङ्झग कङ्ट नछ प्रणङ्जिङ्झधक सहमोग भणग गयेभण ङ्झडङ्झबजन िन 
कणमणारमरे त्मस्तो प्रणङ्जिङ्झधक सहमोग उऩरब्ध गयणउन सक्नेछ।  
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७६.  िन ऩछदणिणयभण आधणङ्चयत उ्ोगको दूयी सम्फन्धभण् िन ऩछदणिणयभण 
आधणङ्चयत उ्ोग य िनऺेर फीचको दूयी तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।   

७७. िन ऩछदणिणयभण आधणङ्चयत उ्ोगरे जणनकणयी गयणउनङ्टऩने् कच्चण ऩदणथाको 
रूऩभण िन ऩछदणिणय प्रमोग गने उ्ोगरे उ्ोग सञ् चणरन गनङ्टाऩूिा 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झडङ्झबजन िन कणमणारमभण व्मणिसणङ्जमक सम्बणव्मतण तथण 
उत्ऩणदन गने िस्तङ्ट य सेिणको फणयेभण जणनकणयी गयणउनङ्टऩनेछ।  

तय प्रचङ्झरत औ्ोङ्झगक व्मिसणमसम्फन्धी कणनूनफभोङ्ञजभ 
स्थणऩनण बई सञ् चणरनभण यहेकण रघङ्ट उ्भ य घयेरङ्ट उ्ोगको हकभण 
मो दपण रणगू हङ्टन ेछछन।   

७८. प्रङ्झतफन्ध रगणउन सक्ने्  प्रदेश सयकणयरे प्रदेश यणजऩरभण सूचनण 
प्रकणशन गयी जछङ्जिक ङ्जिङ्जिधतण य िणतणियण संयऺणको प्रमोजनको रणङ्झग 
तोङ्जकएको िन ऩछदणिणयको प्रदेशङ्झबर सङ्करन, कटणन, उऩबोग, 

ओसणयऩसणय, ङ्झफक्री ङ्जितयण िण प्रदेशफणङ्जहय ङ्झनकणसीभण प्रङ्झतफन्ध रगणउन 
सक्नेछ। 

७९.  असर ङ्झनमतरे कणभ गयेकोभण फचणउ् मस ऐनरे ङ्छदएको अङ्झधकणयको 
प्रमोग असर ङ्झनमतरे गयेकोभण कङ्ट नछ ऩङ्झन सयकणयी कभाचणयी व्मङ्ञिगत 
तियरे उत्तयदणमी हङ्टने छछन।  

८०. अनङ्टगभन तथण भूल्मणङ्कन् (१) भन्रणरमरे मो ऐनफभोङ्ञजभ हङ्टने िनको 
संयऺण, ङ्जिकणस य उऩमोग सम्फन्धभण सभम सभमभण अनङ्टगभन तथण 
भूल्मणङ्कन गना सक्नेछ य त्मस्तो प्रङ्झतिेदन सणिाजङ्झनक गनङ्टा ऩनेछ। 

(२) ङ्झनदेशनणरमरे प्रदेशङ्झबरको िन व्मिस्थणऩनकण सम्फन्धभण 
अनङ्टगभन तथण भूल्मणङ्कन गयी भन्रणरमसभऺ प्रङ्झतिेदन ऩेश गनङ्टाऩनेछ।  

(३) ङ्झडङ्झबजनर िन अङ्झधकृतरे आफ्नो कणमा ऺेरङ्झबर बएकण 
िन ङ्जिकणस य व्मिस्थणऩनसम्फन्धी ङ्जक्रमणकरणऩहरूको अनङ्टगभन तथण 
भूल्मणङ्कन गयी ङ्झनदेशनणरम तथण भन्रणरमसभऺ प्रङ्झतिेदन ऩेश 
गनङ्टाऩनेछ।  
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(४) अनङ्टगभन तथण भूल्मणङ्कनसम्फन्धी अन्म व्मिस्थण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

८१.  सङ्टयणकीरणई ऩङ्टयस्कणय ङ्छदने्  मस ऐनफभोङ्ञजभ कसङ्टय हङ्टन रणगेको सङ्टयणक 
ङ्छदने िण अऩयणधी ऩक्रणउ गना सहमोग गने संस्थण िण व्मङ्ञिरणई 
कसङ्टयदणयरणई हङ्टने जङ्चयिणनणको दश प्रङ्झतशत यकभ ऩङ्टयस्कणय स्िरूऩ 
ङ्छदइनेछ। 

तय सङ्टयणकीको सङ्टयऺणको ङ्झनङ्ञम्त सङ्टयणकीको ऩङ्जहचणन गोप्म 
यणख् नङ्टऩनेछ। 

८२.  यणहतसम्फन्धी व्मिस्थण् िन संयऺण, व्मिस्थणऩन तथण ङ्जिकणससम्फन्धी 
कङ्ट नछ कणभको ङ्झसरङ्झसरणभण कङ्ट नछ उऩबोिण, श्रङ्झभक िण कभाचणयी घणइते 
बएभण िण भतृ्मङ्ट बएभण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ यणहत ङ्छदइनेछ।  

८३. अङ्झधकणय प्रत्मणमोजन् कङ्ट नछ ङ्झनकणम िण अङ्झधकणयीरे मस ऐनफभोङ्ञजभ 
आपूरणई प्रणप्त अङ्झधकणय आपू भणतहतकण कङ्ट नछ ङ्झनकणम िण अङ्झधकणयीरे 
प्रमोग गना ऩणउन ेगयी प्रत्मणमोजन गना सक्नछे।  

८४. ङ्झनमभ फनणउन े अङ्झधकणय् मस ऐनको अधीनभण यही प्रदेश सयकणयरे 
आिश्मक ङ्झनमभहरू फनणउन सक्नेछ।  

८५. कणमाङ्जिङ्झध य ङ्झनदेङ्ञशकण फनणउन सक्ने्  मो ऐन तथण मस ऐनअन्तगात 
फनेको ङ्झनमभणिरीको कणमणान्िमन गना प्रदेश सयकणयरे आिश्मक 
कणमाङ्जिङ्झध िण ङ्झनदेङ्ञशकण फनणई रणगू गना सक्नेछ।  

८६. प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ हङ्टने्  मो ऐनभण रेङ्ञखए जङ्झत कङ्ट यणभण मसछ 
ऐनफभोङ्ञजभ य अन्मभण प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

८७. फचणउ: (१) मो ऐन प्रणयम्ब हङ्टन ङ्टबन्दण अङ्ञघ संघीम िन ऐन, २०४९ य 
उि ऐनफभोङ्ञजभ फनणइएकण ङ्झनमभफभोङ्ञजभ प्रदेश सयकणय य भन्रणरम 
य अन्तगातकण कणमणारमद्वणयण गङ्चयएकण कणभ कणयिणही मसछ ऐनफभोङ्ञजभ 
बए गयेको भणङ्झननछे।  



359 
 

(२) प्रचङ्झरत संघीम कणनूनफभोङ्ञजभ बएकण य प्रदेशअन्तगात 
कणमा सम्ऩणदन गने गयी हस्तणन्तयण बई आएकण कणमाहरूको हकभण 
मसछ ऐनफभोङ्ञजभ बए गयेको भणङ्झननेछ। 
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प्रदेश ऩमाटन ऐन, २०७८ 

प्रभणणीकयण य प्रकणशन ङ्झभङ्झत्  
२०७८/१२/०६ 

संम्ित ्२०७८ सणरको ऐन नं. 0७ 

प्रदेश ऩमाटन सम्फन्धभण व्मिस्थण गना फनकेो ऐन 

प्रस्तणिनण: प्रदेशङ्झबरकण ऩमाटन ऺेरको प्रिधान य ङ्जिकणसकण रणङ्झग ऩमाटकीम 
सेिणहरूको व्मिस्थणऩन गयी स्िदेशी तथण ङ्जिदेशी ऩमाटकको सङ्टङ्जिधण तथण ङ्जहत 
य प्रदेशको आङ्झथाक ङ्जिकणसकण रणङ्झग आिश्मक व्मिस्थण गना िणञ्छनीम 
बएकणरे, 

कणणारी प्रदेश सबणरे मो ऐन फनणएको छ। 
 

ऩङ्चयच्छेद-१ 

प्रणयङ्ञम्बक 

१. संङ्ञऺप्त नणभ य  प्रणयम्ब: (1) मस ऐनको नणभ "प्रदेश ऩमाटन ऐन, 

२०७८" यहेको छ। 

(२) मो ऐन प्रदेश सयकणयरे प्रदेश यणजऩरभण सूचनण प्रकणशन 
गयेको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख प्रदेशबय रणगू हङ्टने गयी प्रणयम्ब हङ्टनेछ। 

२. ऩङ्चयबणषण: ङ्जिषम िण प्रसङ्गरे अको अथा नरणगेभण मस ऐनभण,- 
(क)  "आन्तङ्चयक ऩमाटक" बन् नणरे नेऩणरको एक 

स्थणनफणट अको स्थणनभण भ्रभण गने नेऩणरी नणगङ्चयक 
सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ख) "रणबर एजेन्सी" बन् नणरे ऩमाटक िण अन्म व्मङ्ञिको 
ङ्झनङ्झभत्त शङ्टल्क ङ्झरई भ्रभण, फसोफणस तथण आधङ्टङ्झनक 
सिणयीको सणधन उऩरब्ध बएकण स्थणनहरूभण 
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दृ्मणिरोकन सम्फन्धी प्रफन्ध ङ्झभरणउने व्मङ्ञि, पभा 
िण कम्ऩनी सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ग) "रेङ्जकङ्ग एजेन्सी" बन् नणरे ऩमाटक िण अन्म 
व्मङ्ञिहरूरणई ङ्जिङ्जिध प्रणकृङ्झतक एिभ ् सणंस्कृङ्झतक 
दृ्मणिरोकन गयणउने उद्देश्मरे शङ्टल्क ङ्झरई 
सणधणयणतमण आधङ्टङ्झनक सिणयीको सणधन उऩरब्ध 
नबएकण स्थणनहरूभण मणरण गयणउने प्रफन्ध ङ्झभरणउन े
व्मङ्ञि, पभा िण कम्ऩनी सम्झनङ्ट ऩछा। 

(घ) "तोङ्जकएको" िण "तोङ्जकएफभोङ्ञजभ" बन् नणरे मस ऐन 
िण मस ऐनअन्तगात फनेको ङ्झनमभभण तोङ्जकएको िण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ङ) "ऩथप्रदशाक" बन् नणरे ऩणङ्चयश्रङ्झभक ङ्झरई ऩमाटकको 
सणथ गई ऩथ प्रदशानकण रणङ्झग कणभ गना मस 
ऐनफभोङ्ञजभ इजणजत प्रणप्त व्मङ्ञि सम्झनङ्ट ऩछा। 

(च) "ऩिातणयोहण" बन् नणरे प्रदेशङ्झबर यहेकण ङ्जहभशृ्रङ्खरणको 
कङ्ट नछ ङ्झनङ्ञित च ङ्टरीभण ऩङ्टग्ने उद्देश्म ङ्झरई कङ्ट नछ दररे 
त्मस्तो च ङ्टरीको आयोहण गने कणमा सम्झनङ्ट ऩछा। 

(छ)  "ऩमाटक" बन् नणरे ङ्जिदेशी भङ्टरङ्टकफणट भ्रभणकण रणङ्झग 
नेऩणरभण आउने गछय नेऩणरी नणगङ्चयक सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ज) "प्रचङ्झरत कणनून" बन् नणरे संघीम संसदफणट ऩणङ्चयत 
बई नेऩणरको सभग्र बबूणगभण रणगू हङ्टन े गयी जणयी 
बएको ऐन तथण प्रदेश सयकणयरे फनणएको ङ्झनमभणिरी 
सभेत सम्झनङ्ट ऩछा।  

(झ) "प्रदेश" बन् नणरे कणणारी प्रदेशरणई सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ञ) "प्रदेश सयकणय" बन् नणरे कणणारी सयकणयरणई सम्झनङ्ट 
ऩछा।  



362 
 

(ट) "ऩछदर भणगा" बन् नणरे प्रणकृङ्झतक रूऩभण यहेकण य 
ङ्जिकणस गङ्चयएकण ऩछदर ङ्जहँड्न ेभणगारणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ठ) "भन्रणरम" बन् नणरे ऩमाटनसम्फन्धी ङ्जिषम हेने प्रदेश 
सयकणयको भन्रणरमरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ड) "व्मङ्ञि" बन् नणरे मस ऐनको हकभण प्रणकृङ्झतक तथण 
कणनूनी व्मङ्ञि दङ्टिछरणई सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ढ) "सूचीकृत" बन् नणरे नेऩणर सयकणयफणट दतणा बई 
इजणजत ऩणएकण य प्रदेश सयकणयफणट सभेत सो कणभ 
गना अनङ्टभङ्झत ऩणई सूचीकृत बएकण ऩमाटनको ऺेरभण 
कणभ गने व्मङ्ञि तथण संस्थण सम्झनङ्ट ऩछा।  

(ण) "होभस्टे" बन् नणरे ऩमाटकरणई आिणस, खणनण य अन्म 
सेिण प्रदणन गने उद्देश्मरे आफ्नछ घय िण सभङ्टदणमभण 
ङ्झनजी िण सणभूङ्जहक रूऩभण सञ् चणरन गङ्चयएको घय िण 
सेिण सम्झनङ्ट ऩछा।  

 

ऩङ्चयच्छेद-2 

रणबर तथण रेङ्जकङ्ग एजेन्सीसम्फन्धी व्मिस्थण 
 

३. इजणजतऩर ङ्झरनङ्टऩने: (1) प्रदेशङ्झबर रणबर िण रेङ्जकङ्ग एजेन्सीको कणभ 
गना चणहने व्मङ्ञिरे सोको रणङ्झग मस ऐनफभोङ्ञजभ इजणजत ङ्झरनङ्टऩनेछ। 

(2) रणबर िण रेङ्जकङ्ग एजेन्सीको इजणजत ङ्झरन चणहने व्मङ्ञिरे 
तोङ्जकएको ङ्जिियण खङ्टरणई भन्रणरम िण तोङ्जकएको ङ्झनकणम िण 
अङ्झधकणयीसभऺ दयखणस्त ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(3) उऩदपण (2) फभोङ्ञजभको दयखणस्त प्रणप्त बएऩङ्झछ भन्रणरम 
िण तोङ्जकएको ङ्झनकणम िण अङ्झधकणयीरे आिश्मक जणँचफङ्टझ गयी 
दयखणस्तिणरणरणई रणबर िण रेङ्जकङ्गको कणभ गना सऺभ देखेभण 
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तोङ्जकएको दस्तङ्टय ङ्झरई तोङ्जकएफभोङ्ञजभ इजणजतऩर जणयी गनेछ। मसयी 
जणयी गङ्चयएको इजणजतऩर तोङ्जकएको अिङ्झधङ्झबर तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
निीकयण गयणउनङ्ट ऩनेछ। 

(4) उऩदपण (3) फभोङ्ञजभ इजणजतऩर प्रदणन गनाकण रणङ्झग 
भन्रणरम िण तोङ्जकएको अङ्झधकणयीरे थऩ ङ्जिियण िण थऩ कणगजऩर 
आिश्मक देखेभण ऩन्र ङ्छदनको सभम ङ्छदई त्मस्तो ङ्जिियण िण कणगजऩर 
ऩेश गना सम्फङ्ञन्धत दयखणस्तिणरणरणई आदेश ङ्छदन सक्नेछ य 
दयखणस्तिणरणरे तोङ्जकएको सभमभण फङ्टझणउनङ्टऩने ङ्जिियण िण कणगजणत 
फङ्टझणउनङ्टऩनेछ। 

(5)  उऩदपण (४) फभोङ्ञजभ थऩ ङ्जिियण तथण कणगजणत ऩेश 
बएकोभण कणगजणत जणँचिङ्टझ गयी इजणजत ङ्छदने िण नङ्छदन े ङ्जिषमभण 
कणयण य आधणय खङ्टरणई ङ्झनणाम गयी ङ्झनणाम गयेको ङ्झभङ्झतरे सणत ङ्छदनङ्झबर 
दयखणस्तिणरणरणई त्मस्तो ङ्झनणामको ङ्झरङ्ञखत जणनकणयी ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(6) उऩदपण (5) फभोङ्ञजभको ङ्झनणामको जणनकणयी ऩणउन े
व्मङ्ञिरे त्मस्तो ङ्झनणाम ङ्ञचत्त नफङ्टझेभण तीस ङ्छदनङ्झबर तोङ्जकएको 
अङ्झधकणयीको ङ्झनणाम बए भन्रणरमसभऺ य भन्रणरमको ङ्झनणाम बए 
प्रदेश सयकणयसभऺ ङ्झरङ्ञखत ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछ। 

(7) उऩदपण (6) फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदन प्रणप्त बएभण भन्रणरम िण 
प्रदेश सयकणयरे सणभणन्मत् तीस ङ्छदनङ्झबर आिश्मक ङ्झनणाम गनङ्टाऩनेछ य 
त्मस्तो ङ्झनणाम अङ्ञन्तभ हङ्टनेछ। 

४. रणबर िण रेङ्जकङ्ग एजेन्सीको िगॉकयण् (१) रणबर िण रेङ्जकङ्ग 
एजेन्सीको िगॉकयण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ िगॉकृत रणबर िण रेङ्जकङ्ग 
एजेन्सीरणई प्रदेश सयकणयरे तोकेफभोङ्ञजभको सङ्टङ्जिधण ङ्छदन सक्नेछ। 

५. अमोग्मतण: दपण ३ फभोङ्ञजभको इजणजतऩर देहणमको व्मङ्ञिरणई ङ्छदइन े
छछन:- 
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(क) कयणयसम्फन्धी कणनूनफभोङ्ञजभ कयणय गना मोग्मतण 
नबएको, 

(ख) दणभणसणहीभण ऩयेको, 
(ग) दपण ९ फभोङ्ञजभ रणबर िण रेङ्जकङ्ग एजेन्सीको 

इजणजत खणयेज बएकोभण सो ङ्झभङ्झतरे दङ्टई िषाको 
अिङ्झध ब ङ्टिणन बइनसकेको, 

(घ) नछङ्झतक ऩतन देङ्ञखने पौजदणयी अङ्झबमोगभण दोषी 
प्रभणङ्ञणत बई कछ दको सजणम ऩणएको व्मङ्ञि, 

(ङ) सयकणयिणदी पौजदणयी कसूयभण अदणरतभण भङ्टद्दण 
ङ्जिचणयणधीन यहेको, 

(च) कणरो सूचीभण ऩयेको अिङ्झधबय।  

६. रणबर िण रेङ्जकङ्ग एजेन्सीरे शङ्टल्क फणयेको सूचनण ङ्छदनङ्टऩने: (१) मस 
ऐनफभोङ्ञजभ इजणजत प्रणप्त रणबर िण रेङ्जकङ्ग एजेन्सीरे आपूरे उऩरब्ध 
गयणएको सेिण सङ्टङ्जिधणफणऩत ऩमाटकफणट ङ्झरइने शङ्टल्क ङ्जिियणको अग्रीभ 
जणनकणयी भन्रणरमरणइा ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(2) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको शङ्टल्कको दय भन्रणरमरे 
तोकेफभोङ्ञजभ प्रकणशन गयी प्रचणय गनङ्टाऩनेछ। 

७. ऩङ्चयित्मा ङ्जिदेशी भङ्टरणभण ङ्झफर ब ङ्टिणनी गनङ्टाऩने: (१) मस ऐनफभोङ्ञजभ 
रणबर एजेन्सी िण रेङ्जकङ्ग एजेन्सीरे ऩमाटकरणई सेिण उऩरब्ध गयणउँदण 
संघीम सयकणयरे तोकेको ऩङ्चयित्मा ङ्जिदेशी भङ्टरणभण ङ्झफर ब ङ्टिणनी 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ गनङ्टाऩनेछ। 

(2) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ प्रदेशङ्झबर िण फणङ्जहय आजान गयेको 
सफछ ङ्जिदेशी भङ्टरणको कणयोफणय नेऩणर यणष्ड फैंकभणपा त गनङ्टाऩनेछ।  

(३) उऩदपण (१) य (२) फभोङ्ञजभ कणयोफणय बए िण नबएको 
कङ्ट यण भन्रणरमरे जणँचफङ्टझ गना सक्नेछ। 
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८. इजणजतऩर ङ्झनरम्फन गना सक्न:े (1) देहणमको अिस्थणभण भन्रणरमरे 
रणबर िण रेङ्जकङ्ग एजेन्सीको इजणजत फढीभण ६ भङ्जहनण अिङ्झधसम्भको 
रणङ्झग ङ्झनरम्फन गना सक्नछे। 

(क) मो ऐन िण मस ऐनअन्तगात फनेको ङ्झनमभको कङ्ट नछ 
कङ्ट यण उल्रङ्घन गयेभण¸िण  

(ख) दपण ५ फभोङ्ञजभ अमोग्म बएभण, िण 
(ग) प्रदेश सयकणय िण भन्रणरमरणई ङ्छदनङ्टऩने जणनकणयी िण 

सूचनण नङ्छदएभण िण गरत सूचनण ङ्छदएभण। 
(2) उऩदपण (1) फभोङ्ञजभ रणबर िण रेङ्जकङ्ग एजेन्सी सञ्चणरन 

इजणजत ङ्झनरम्फन गनङ्टाअङ्ञघ आफ्नो सपणइ ऩेश गनाको रणङ्झग सम्फङ्ञन्धत 
रणबर िण रेङ्जकङ्ग एजेन्सीरणई ऩन्र ङ्छदनको म्मणद ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

९. इजणजत खणयेज गना सक्न:े (1) दपण ८ फभोङ्ञजभ ङ्झनरम्फन बएको 
रणबर िण रेङ्जकङ्ग एजेन्सीरे ङ्झनरम्फनको अिङ्झध सभणप्त बएऩङ्झछ ऩङ्टन् 
सोही प्रकृङ्झतको कणमा गयेभण भन्रणरमरे त्मस्तो रणबर िण रेङ्जकङ्ग 
एजेन्सीको इजणजतऩर तोङ्जकएफभोङ्ञजभ खणयेज गना सक्नछे। 

(२)  उऩदपण (१) अनङ्टसणय तोङ्जकएफभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमण ऩूयण गयी 
इजणजतऩर खणयेज गनङ्टाअङ्ञघ सम्फङ्ञन्धत इजणजतऩर प्रणप्त व्मङ्ञि िण पभा 
िण कम्ऩनीरणई १५ ङ्छदनको म्मणद ङ्छदई स्ऩष्टीकयण ऩेश गने भौकण 
ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको म्मणदङ्झबर इजणजत प्रणप्त गने 
व्मङ्ञि िण पभा िण कम्ऩनीरे स्ऩष्टीकयण ऩेश नगयेभण िण ऩेश गयेको 
स्ऩष्टीकयण सन्तोषजनक नबएभण भन्रणरमरे त्मस्तो रणबर िण रेङ्जकङ्ग 
एजेन्सीरणई ङ्छदएको इजणजतऩर खणयेज गना सक्नेछ। 

(४) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको भन्रणरमरे इजणजतऩर खणयेज 
गयेभण सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिरे खणयेजीको जणनकणयी ऩणएको ङ्झभङ्झतरे तीस 
ङ्छदनङ्झबर प्रदेश सयकणयसभऺ उजङ्टयी ङ्छदन सक्नेछ। 
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१०. सञ्चणरन बइयहेको रणबर िण रेङ्जकङ्ग एजेन्सीरे इजणजत ङ्झरनङ्टऩने: (1) 
मो ऐन प्रणयम्ब हङ्टन ङ्टअङ्ञघ  प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत िण इजणजत 
प्रणप्त गयी रणबर िण रेङ्जकङ्ग एजेन्सी सञ्चणरन गङ्चययहेकण व्मङ्ञिरे ऩङ्झन 
तोङ्जकएको अिङ्झधङ्झबर तोङ्जकएको ङ्जिियण खङ्टरणई मो ऐनफभोङ्ञजभको 
अनङ्टभङ्झत ङ्झरनको रणङ्झग तोङ्जकएको ङ्झनकणम िण अङ्झधकणयीसभऺ 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ दयखणस्त ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(2) उऩदपण (1) फभोङ्ञजभको दयखणस्तउऩय सणभणन्मत् तीस 
ङ्छदनङ्झबर ङ्झनणाम गनङ्टाऩनेछ। 

११. दण्ड जङ्चयिणनण: (1) मस ऐनफभोङ्ञजभ इजणजत नङ्झरई कसछरे रणबर िण 
रेङ्जकङ्ग एजेन्सी सञ्चणरन गयेभण भन्रणरमरे तोकेको अङ्झधकणयीरे त्मस्तो 
एजेन्सी िण कणयोफणय फन्द गना रगणई ङ्झनजरणई एक रणख रुऩछमणँसम्भ 
जङ्चयिणनण गना सक्नछे। 

(२) दपण ६ फभोङ्ञजभको शङ्टल्कसम्फन्धी सूचनण प्रकणशन 
नगनेरणई भन्रणरमरे तोकेको अङ्झधकणयीरे ऩङ्जहरो ऩटक कसूय गयेको 
बए ऩचणस हजणय रुऩछमणँ य दोस्रो ऩटकदेङ्ञख ऩटकछ ङ्जऩच्छे एक रणख 
रुऩछमणँ जङ्चयिणनण गना सक्नेछ। 

(३) दपण ८ फभोङ्ञजभ रणबर िण रेङ्जकङ्ग एजेन्सीको इजणजत 
ङ्झनरम्फन बएको अिस्थणभण कसछरे रणबर िण रेङ्जकङ्ग एजेन्सीसम्फन्धी 
कणभ गयेभण ङ्झनजरणई ऩचणस हजणय रुऩछमणँसम्भ जङ्चयिणनण गयी 
भन्रणरमरे तोकेको अङ्झधकणयीरे त्मस्तो व्मङ्ञिरे ऩणएको रणबर िण 
रेङ्जकङ्ग एजेन्सीको इजणजतसभेत खणयेज गना सक्नेछ। 

(4) मस दपणफभोङ्ञजभको आदेशभण ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने व्मङ्ञि िण 
संस्थणरे सम्फङ्ञन्धत उच्च अदणरतसभऺ ऩछतीस ङ्छदनङ्झबर ऩङ्टनयणिेदन गना 
सक्नेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद-3 

ऩमाटक स्तयको होटर, रज, येष्टङ्टयण ँतथण ङ्चयजटा िण फणयसम्फन्धी व्मिस्थण 
 

१२. ऩमाटक स्तयको रूऩभण दतणा गयणउन सङ्जकन:े (1) कङ्ट नछ व्मङ्ञिरे आफ्नो 
होटर, रज, येष्टङ्टयणँ तथण ङ्चयजटा िण फणयरणई ऩमाटक स्तयभण दतणा गयणउन 
चणहेभण िण प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ दतणा बएको त्मस्तो व्मिसणम 
प्रदेशङ्झबर सञ्चणरन गना चणहेभण भन्रणरमसभऺ तोङ्जकएफभोङ्ञजभ दयखणस्त 
ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ दतणा गयणउन िण सञ्चणरन गना 
चणहेको होटर, रज, येष्टङ्टयणँ तथण ङ्चयजटा िण फणय तोङ्जकएको सङ्टङ्जिधणमङ्टि 
बएको ऩणइएभण ऩमाटक स्तयभण दतणा िण सूचीकयण गङ्चयनछे।  

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ होटर, रज, येष्टङ्टयणँ तथण ङ्चयजटा िण 
फणय दतणा गदणा रणग्न ेदस्तङ्टय तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

१३. स्तय ङ्झनधणायण सङ्झभङ्झत: (1) होटर, रज, येष्टङ्टयणँ तथण ङ्चयजटा िण फणयरणई 
दतणा िण निीकयण िण िगॉकयण गने सम्फन्धभण ऩयणभशा ङ्छदनको रणङ्झग 
प्रदेश सयकणयरे एक स्तय ङ्झनधणायण सङ्झभङ्झत गठन गना सक्नेछ। स्तय 
ङ्झनधणायण सङ्झभङ्झत प्रणङ्जिङ्झधक सङ्झभङ्झत हङ्टने य सो सङ्झभङ्झतभण ऩदणङ्झधकणयी 
ङ्झनमभणिरीभण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(2) उऩदपण (1) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतभण यहने अध्मऺ य 
सदस्मको मोग्मतण तथण संख्मण प्रदेश सयकणयरे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(3) स्तय ङ्झनधणायण सङ्झभङ्झतको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

१४. ङ्झनयीऺण, ऩयीऺण तथण अनङ्टगभन गने अङ्झधकणय: (1) भन्रणरमरे दपण 
१२ फभोङ्ञजभ दतणा बएको होटर, रज, येष्टङ्टयणँ तथण ङ्चयजटा िण फणयको 
ङ्झनमङ्झभत िण आकङ्ञस्भक ऩयीऺण िण ङ्झनयीऺण िण अनङ्टगभन गना िण 
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गयणउन य त्मसभण प्रमोग गङ्चयने खण् ऩदणथा य अन्म सङ्टङ्जिधण तथण 
चीजिस्तङ्ट ऩयीऺण गना िण गयणउन सक्नछे। 

(2) उऩदपण (1) फभोङ्ञजभ कङ्ट नछ होटर, रज, येष्टङ्टयणँ तथण ङ्चयजटा 
िण फणयको गङ्टणस्तय तथण भणऩदण्ड ङ्झनयीऺण िण ऩयीऺण गदणा 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभको स्तयको नऩणइएभण भन्रणरमरे त्मस्तो होटर, रज, 
येष्टङ्टयणँ तथण ङ्चयजटा िण फणयरणई तोङ्जकएको स्तय कणमभ गना भनणङ्झसफ 
म्मणद ङ्छदनछे। 

(3) उऩदपण (2) फभोङ्ञजभ म्मणद ङ्छदँदण ऩङ्झन तोङ्जकएको स्तय 
कणमभ गना नसकेभण भन्रणरमरे दपण १३ फभोङ्ञजभको स्तय ङ्झनधणायण 
सङ्झभङ्झतको ऩयणभशा ङ्झरई त्मस्तो होटर, रज, येष्टङ्टयणँ तथण ङ्चयजटा िण 
फणयको इजणजत ङ्झनरम्फन गना िण तल्रोस्तयको उऩमङ्टि िगॉकयण गना 
सक्नेछ। त्मसयी ङ्झनरम्फन िण तल्रो स्तयको िगॉकयणभण तोक्नङ्ट अङ्ञघ 
सोको आधणय य कणयण खङ्टरणई सपणइ ऩेश गने उङ्ञचत भौकण 
ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(४) उऩदपण (३) फभोङ्ञजभ इजणजत ङ्झनरम्फन बएको िण तल्रो 
स्तयको िगॉकयणभण तोङ्जकएको होटर, रज, येष्टङ्टयणँ तथण ङ्चयजटा िण 
फणयको सणङ्झफकको तोङ्जकएको स्तय कणमभ गङ्चयऩणउन ङ्झनिेदन ङ्छदएभण 
प्रदेश सयकणयरे जणँचफङ्टझ गयी सणङ्झफकको स्तय कणमभ बएको देङ्ञखन 
आएभण त्मस्तो होटर, रज, येष्टङ्टयणँ तथण ङ्चयजटा िण फणयरणई सणङ्झफकको 
स्तयको िगॉकयणभण कणमभ गना िण इजणजत ङ्झनरम्फन गङ्चयएकोभण 
ङ्झनरम्फन पङ्ट कङ्ट िण गनेछ। 

(५) उऩदपण (४) भण जङ्टनसङ्टकछ  कङ्ट यण रेङ्ञखएको बए तणऩङ्झन 
इजणजत ङ्झनरम्फन गङ्चयएकोभण त्मसयी ङ्झनरम्फन गङ्चयएको ङ्झभङ्झतरे एक 
िषासम्भ सणङ्झफकभण तोङ्जकएको स्तय कणमभ गना नसक्ने होटर, रज, 

येष्टङ्टयणँ तथण ङ्चयजटा िण फणयको हकभण प्रदेश सयकणयरे दपण १२ 
फभोङ्ञजभको दतणा खणयेज गना सक्नेछ। 
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१५. भूल्मको सूची प्रकणशन गनङ्टाऩने: दपण १२ फभोङ्ञजभ दतणा बएको प्रत्मेक 
होटर, रज, येष्टङ्टयणँ तथण ङ्चयजटा िण फणयरे आफ्नो दय िण भूल्मको सूचनण 
भन्रणरमसभऺ ऩठणउनङ्टऩनेछ य भन्रणरमरे तोकेफभोङ्ञजभ प्रकणशन गयी 
सणिाजङ्झनक गनङ्टाऩनेछ। 

१६. होटर, रज, येष्टङ्टयण ँतथण  ङ्चयजटा िण फणयउऩय फन्देज: (१)  दपण १२ 
फभोङ्ञजभ दतणा नबएको होटर, रज, येष्टङ्टयणँ तथण ङ्चयजटा िण फणयरे 
देहणमको कङ्ट नछ कणभ गना ऩणउने छछन। 

(क) ऩमाटक स्तयको होटर, रज, येष्टङ्टयणँ तथण  ङ्चयजटा िण 
फणय बङे्ङ अथा रणग्ने गयी कङ्ट नछ शब्द िण ङ्ञचन्ह आफ्नो 
सणइन फोडा,  ङ्जिऻणऩन िण कणयोिणयभण प्रमोग गना, िण 

(ख) ऩमाटकको फसोफणस िण खणनङ्जऩनको प्रफन्ध गनाको 
ङ्झनङ्झभत्त कङ्ट नछ ऩमाटक िण रणबर एजेन्सीसगँ 
ङ्झफनणअनङ्टभङ्झत सोझछ ङ्जिदेशभण  सम्ऩका  यणख्न िण ङ्जिऻणऩन 
गना। 

(२)  दपण १२ फभोङ्ञजभ दतणा बएको होटररे दतणा बएको 
स्तयबन्दण भणङ्झथल्रो स्तयको बङे्ङ अथा रणग्ने गयी कङ्ट नछ शब्द िण ङ्ञचन्ह 
आफ्नो सणइन फोडा िण कणयोफणयभण प्रमोग गनङ्टा हङ्टँदछन। 

१७. सञ्चणरन बइयहेको होटर, रज, येष्टङ्टयण ँ तथण  ङ्चयजटा िण फणयरे इजणजत 
ङ्झरनङ्टऩने: (1) मो ऐन प्रणयम्ब हङ्टन ङ्टअङ्ञघ प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत 
िण इजणजत प्रणप्त गयी कङ्ट नछ होटर, रज, येष्टङ्टयणँ तथण ङ्चयजटा िण फणय 
सञ्चणरन गने व्मङ्ञिरे मो ऐन प्रणयम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहनणङ्झबर 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभको ङ्जिियण खङ्टरणई मो ऐनफभोङ्ञजभको इजणजत ङ्झरन 
भन्रणरम िण भन्रणरमरे तोकेको ङ्झनकणम िण अङ्झधकणयीसभऺ 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ दयखणस्त ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(2) उऩदपण (1) फभोङ्ञजभको इजणजतसम्फन्धी व्मिस्थण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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१८. दण्ड जङ्चयिणनण: (1) मस ऐनफभोङ्ञजभ दतणा नगयणई िण इजणजत नङ्झरई 
िण ऩमाटक स्तयको नबएकोरणई ऩमाटक स्तयको हो बनी कङ्ट नछ होटर, 

रज, येष्टङ्टयणँ तथण ङ्चयजटा िण फणय सञ्चणरन गयेभण िण दपण १६ को 
उऩदपण (1) उल्रङ्घन गयी कङ्ट नछ शब्द िण ङ्ञचन्ह प्रमोग गयेभण िण 
ऩमाटकसँग सम्ऩका  यणखेभण सङ्घीम ऐनफभोङ्ञजभ सजणम हङ्टनछे।  

(२) दपण १६ को उऩदपण (२) उल्रङ्घन गयी कङ्ट नछ शब्द िण 
ङ्ञचन्ह प्रमोग गयेभण भन्रणरमरे त्मस्तो होटरको दतणा ङ्झनरम्फन िण 
खणयेज गना सक्नेछ। 

(३) मस ऐनफभोङ्ञजभ भन्रणरम िण तोङ्जकएको ङ्झनकणमफणट 
खङ्जटएकण कभाचणयीरणई होटर, रज, येष्टङ्टयणँ तथण ङ्चयजटा िण फणय ङ्झनयीऺण 
िण अनङ्टगभन गना िण त्मसभण प्रमोग गङ्चयने कङ्ट नछ ऩङ्झन खण् सणभग्री 
ऩयीऺण गना कसछरछ फणधण ङ्जियोध गयेभण त्मस्तो व्मङ्ञिरणई भन्रणरमरे 
एक रणख रुऩछमणँसम्भ जङ्चयिणनण गना सक्नछे। 

(४) उऩदपण (1), (2) य (३) फभोङ्ञजभ भन्रणरमरे ङ्छदएको 
आदेशभण ङ्ञचत्त नफङ्टझ्न े व्मङ्ञिरे सम्फङ्ञन्धत उच्च अदणरतसभऺ ऩैँतीस 
ङ्छदनङ्झबर ऩङ्टनयणिेदन ङ्छदन सक्नेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-४ 

ऩथप्रदशाक सम्फन्धी व्मिस्थण 
 

१९. ऩथप्रदशाकको कणभ गना इजणजतऩर ङ्झरनङ्टऩने: (१) मो ऐनफभोङ्ञजभ 
ऩथप्रदशाकको कणभ गना चणहने व्मङ्ञिरे इजणजतऩर ङ्झरनङ्टऩनेछ। 

(२) ऩथप्रदशाकको कणभ गना चणहने व्मङ्ञिरे तोङ्जकएको 
अङ्झधकणयीसभऺ तोङ्जकएफभोङ्ञजभ दयखणस्त ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको दयखणस्त ङ्छदने व्मङ्ञिरणई 
तोङ्जकएको अङ्झधकणयीरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभको ढणँचणभण इजणजतऩर ङ्छदनेछ। 
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२०.  अमोग्मतण: देहणमको व्मङ्ञिरणई ऩथप्रदशाकको इजणजतऩर ङ्छदइने छछन:- 
(क)  नछङ्झतक ऩतन देङ्ञखने पौजदणयी अङ्झबमोगभण दोषी 

प्रभणङ्ञणत बई कछ दको सजणम ऩणएको, 
(ख)  कङ्ट नछ भणनङ्झसक िण सरुिण योग रणगेको, 
(ग)  दपण २४ को खण्ड (क) िण (ग) फभोङ्ञजभ 

ऩथप्रदशाकको इजणजतऩर खणयेज बई सो ङ्झभङ्झतरे तीन 
िषाको अिङ्झध ब ङ्टिणन बई नसकेको। 

२१.  इजणजतऩरको म्मणद: (१) ऩथप्रदशाकको इजणजतऩरको अिङ्झध ऩणँच 
िषाको हङ्टनछे। 

(२) ऩथप्रदशाकको इजणजतऩरको निीकयण, निीकयण दस्तङ्टय य 
निीकयण गने अङ्झधकणयी तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

२२.  इजणजतऩर हयणएभण अको इजणजतऩर ङ्झरन सङ्जकन:े (१) कङ्ट नछ 
ऩथप्रदशाकरे प्रणप्त गयेको इजणजतऩर  हयणएभण तोङ्जकएको म्मणदङ्झबर 
तोङ्जकएको अङ्झधकणयीसभऺ अको इजणजतऩरकण रणङ्झग दयखणस्त 
ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको अङ्झधकणयीरे 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ इजणजतऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्छदन सक्नेछ। 

२३. ऩथप्रदशाकरे गना नहङ्टन ेकणभहरू: ऩथप्रदशाकरे देहणमको कङ्ट नछ कणभ गनङ्टा 
हङ्टँदछन। 

(क)  आपूरे ऩथप्रदशान गयेको ऩमाटकरणई कङ्ट नछ 
भणरसणभणन खयीद गने िण अरू कङ्ट नछ सेिण उऩरब्ध 
गने कणभभण भद्दत गदणा सो कणभसँग सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झफके्रतण िण अरू कङ्ट नछ व्मङ्ञिसँग नगदी िण अरू कङ्ट नछ 
चीज िस्तङ्ट भणग्न िण ङ्झरन, 

(ख)  आपूरणई ऩथप्रदशाक फनणउन कङ्ट नछ ऩमाटकरणई फणध्म 
ऩणना, 
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(ग)  आफ्नो इजणजतऩर अरूरणई ङ्छदई ऩथप्रदशाकको कणभ 
गना रगणउन। 

२४. इजणजतऩर खणयेज गना सङ्जकन:े (१) देहणमको कङ्ट नछ अिस्थणभण तोङ्जकएको 
अङ्झधकणयीरे कङ्ट नछ ऩथप्रदशाकको इजणजतऩर खणयेज गना सक्नेछ। 

(क) नछङ्झतक ऩतन देङ्ञखन े पौजदणयी अङ्झबमोगभण दोषी 
प्रभणङ्ञणत बई कछ दको सजणम ऩणएभण, 

(ख) दपण २० को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभ अमोग्म बएभण, 
(ग) दपण २३ को ङ्जिऩयीत कणमा गयेभण। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ कङ्ट नछ ऩथप्रदशाकको इजणजतऩर 
खणयेज गनङ्टाऩूिा ङ्झनजरणई सपणइ ऩेश गने भौकण ङ्छदनङ्टऩनेछ य मसयी 
भौकण ङ्छदँदण कम्तीभण ऩन्र ङ्छदनको म्मणद ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

२५. दण्ड सजणम: (१) देहणमको कसूय गने व्मङ्ञिरणई भन्रणरमरे तोकेको 
अङ्झधकणयीरे सङ्घीम ऐनफभोङ्ञजभ सजणम गना सक्नेछ। 

(क)  दपण १९ फभोङ्ञजभ इजणजतऩर प्रणप्त नगयी 
ऩथप्रदशाकको कणभ गयेभण,  

(ख)  दपण २१ फभोङ्ञजभ इजणजतऩर निीकयण नगयी 
ऩथप्रदशाकको कणभ गयेभण। 

(२) उऩदपण (१) भण रेङ्ञखएदेङ्ञख फणहेक कङ्ट नछ ऩथप्रदशाकरे मो 
ऐन िण मस ऐनअन्तगात जणयी बएको ङ्झनमभ िण आदेशको ऩणरनण 
नगयेभण भन्रणरमरे तोकेको अङ्झधकणयीरे सङ्घीम ऐनफभोङ्ञजभ जङ्चयिणनण 
गना सक्नेछ। 

(३) मस दपणफभोङ्ञजभ भन्रणरमरे ङ्छदएको आदेशभण ङ्ञचत्त 
नफङ्टझ्ने व्मङ्ञिरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबर सम्फङ्ञन्धत उच्च अदणरतसभऺ 
ऩङ्टनयणिेदन गना सक्नेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद-५ 

अन्म ऩमाटन व्मिसणमसम्फन्धी व्मिस्थण 
 

२६. अन्म ऩमाटन व्मिसणमसम्फन्धी व्मिस्थण: (1) ऩदमणरण, जरमणरण 
(र् मणङ्ञफ्टङ्ग), ग्रणइङ्झडङ, फेरङ्टङ्झनङ, जंगर सपणयी, क्यणङ्ञम्ऩङ, हणईङ्जकङ, फडा 
िणङ्ञचङ, स्कणइङ, केिर कणय, यक क्रणइङ्ञम्फङ, ङ्झग्रन ङ्जपङ्झसङ, क्यणच एण्ड 
ङ्चयङ्झरज, सणहङ्झसक ऩमाटन, खेर ऩमाटन, धणङ्झभाक ऩमाटन, सणंस्कृङ्झतक ऩमाटन 
य तोङ्जकएकण अन्म ऩमाटन व्मिसणमको दतणा गने, इजणजत ङ्झरन,े 

निीकयण गने, सञ्चणरन गने, इजणजत ङ्झनरम्फन गने तथण दतणा खणयेज 
गनेसम्फन्धी व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(२) उऩदपण (1) भण उल्रेख बएकण ऩमाटनसम्फन्धी 
ङ्जक्रमणकरणऩहरूभध्मे तोङ्जकएकण ङ्जक्रमणकरणऩहरू गना ऩमाटकरे 
तोङ्जकएको दस्तङ्टय ङ्झतयी प्रचङ्झरत कणनूनरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत 
ङ्झरनङ्टऩनेछ।  

(३) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ नेऩणर सयकणयफणट दतणा गङ्चयएकण िण 
इजणजत ङ्झरएकण ऩमाटन व्मिसणमीरे प्रदेश सयकणयअन्तगातको तोङ्जकएको 
ङ्झनकणमभण सूचीकृत बई तोङ्जकएफभोङ्ञजभ कणभ गना ऩणउनछेन।्  

२७. दण्ड सजणम् (1) दपण २६ फभोङ्ञजभको ऩमाटन व्मिसणम गने 
व्मङ्ञिरे मो ऐन िण मस ऐनअन्तगात  फनेको ङ्झनमभ िण भन्रणरमरे 
ङ्छदएको ङ्झनदेशन िण आदेश उल्रङ्घन गयेभण त्मस्तो व्मङ्ञिरणई 
भन्रणरमरे तोकेको अङ्झधकणयीरे एक रणख रुऩछमणँसम्भ जङ्चयिणनण गना 
सक्नेछ।  

(२) कङ्ट नछ ऩमाटकरे मो ऐन िण मस ऐनअन्तगात फनेको 
ङ्झनमभफभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत नङ्झरई दपण २६ को उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ 
तोङ्जकएकण ऩमाटनसम्फन्धी ङ्जक्रमणकरणऩ गयेभण िण त्मस्तो अनङ्टभङ्झत प्रणप्त 
ऩमाटकरे मो ऐन िण मसअन्तगात फनेको ङ्झनमभ उल्रङ्घन गयेभण 
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ङ्झनजरणई भन्रणरमरे तोकेको अङ्झधकणयीरे ऩचणस हजणय रुऩछमणँसम्भ 
जङ्चयिणनण गना सक्नछे। 

(३) उऩदपण (१) य (२) फभोङ्ञजभ ङ्छदएको आदेशभण ङ्ञचत्त 
नफङ्टझ्ने व्मङ्ञिरे ऩछतीस ङ्छदनङ्झबर सम्फङ्ञन्धत उच्च अदणरतभण ऩङ्टनयणिेदन 
गना सक्नेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-६ 

ङ्जिङ्जिध 

२८.  ऩिातणयोहण सम्फन्धी व्मिस्थण् (१) कङ्ट नछ ऩिातणयोही दररे प्रचङ्झरत 
कणनूनफभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत प्रणप्त नगयी कङ्ट नछ ङ्जहभणरच ङ्टरी आयोहण 
ऩिातणयोहण गना ऩणउने छछन। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ कणणारी प्रदेशभण ऩिातणयोहण गने 
ऩिातणयोही िण रणबर िण रेङ्जकङ्ग एजेन्सीरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभको अनङ्टभङ्झत 
िण सहभङ्झत नङ्झरई ऩिातणयोहण गयेभण भन्रणरमरे तोकेको अङ्झधकणयीरे 
प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ जङ्चयिणनण गनेछ। 

(३) ऩिातणयोहणसम्फन्धी अन्म व्मिस्थण प्रचङ्झरत कणनून य 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

२९.  सणसं्कृङ्झतक, ऐङ्झतहणङ्झसक ऩमाटन प्रिधान य संग्रहणरम व्मिस्थणऩन: (१) 
प्रदेश सयकणयरे आपैँ  िण अन्म संघसंस्थण िण ङ्झनकणमभणपा त 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ ऩङ्टयणतणङ्ञत्त्िक, सणंस्कृङ्झतक िण ऐङ्झतहणङ्झसक भहत्त्िकण स्थणन 
िण िस्तङ्टहरूको संयऺणकण सणथछ ऩमाटन प्रिधान गना संग्रहणरमको 
व्मिस्थणऩन गना गयणउन सक्नेछ। 

(२) ऩङ्टयणतणङ्ञत्त्िक, सणंस्कृङ्झतक य ऐङ्झतहणङ्झसक ऩमाटन 
प्रिधानसम्फन्धी व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनछे।  

३०. सणसं्कृङ्झतक सभूहसम्फन्धी व्मिस्थण: (१) कङ्ट नछ आङ्छदिणसी, जनजणङ्झत, 

सभङ्टदणम िण संस्थणरे ऩयम्ऩयणगत करण संस्कृङ्झतको जगेनणा गदै ऩमाटन 
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प्रिधान गना चणहेभण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ सणंस्कृङ्झतक सभूह गठन गयी 
भन्रणरमभण ऩेश गना सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको सणंस्कृङ्झतक सभूहसम्फन्धी अन्म 
व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

३१. आन्तङ्चयक ऩमाटकसम्फन्धी ङ्जिशषे व्मिस्थण: (१) प्रदेश सयकणयरे 
आन्तङ्चयक ऩमाटन प्रिधानकण रणङ्झग ङ्झनजी ऺेरसँगको सहकणमा तथण 
सभन्िमभण ङ्जिशेष कणमाक्रभ सञ् चणरन गना सक्नछे।   

(2) प्रदेश सयकणयरे प्रदेश यणजऩरभण सूचनण प्रकणशन गयी मस 
ऐनभण उङ्ञल्रङ्ञखत कङ्ट नछ व्मिस्थण आन्तङ्चयक ऩमाटकहरूको सम्फन्धभण 
रणगू नहङ्टने गयी तोङ्जकङ्छदन सक्नेछ। 

३२. ऩमाटकीम ऺरे घोषणणसम्फन्धी व्मिस्थण: (1) प्रदेश सयकणयरे 
प्रदेशङ्झबर कङ्ट नछ ऩङ्झन एक स्थणनीम तहको कङ्ट नछ ऩङ्झन स्थणन िण एक बन्दण 
फढी स्थणनीम तहको खणस ऺेररणई ऩमाटकीम ऺेर घोषणण गना 
सक्नेछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ घोङ्जषत ऩमाटकीम ऺेरभण प्रदेश 
सयकणयरे कङ्ट नछ ङ्ञचजिस्तङ्ट ङ्झरन,  ङ्झफक्रीङ्जितयण गना तथण कङ्ट नछ 
ङ्जक्रमणकरणऩ नगना नगयणउन आदेश जणयी गना सक्नछे।   

३३. होभ स्टे सञ्चणरनसम्फन्धी व्मिस्थण: (1) कसछरे होभ स्टे सञ्चणरन गना 
चणहेभण त्मस्तो व्मङ्ञि िण सभङ्टदणमरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभ दतणा गयणइा 
सञ्चणरन गनङ्टाऩनेछ। 

(2) उऩदपण (1) फभोङ्ञजभ दतणा य सञ्चणरन हङ्टने होभ स्टेको 
ङ्झनमभनसम्फन्धी व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

३४. ऩमाटकीम ऺेरको ऩूिणाधणय ङ्जिकणस: (1) प्रदेश सयकणयरे ऩमाटकीम 
ऺेररणई आकषाक एिं सङ्टङ्जिधणमङ्टि फनणउन गङ्टरुमोजनण फनणई आिश्मक 
ऩूिणाधणयको ङ्जिकणस गना सक्नछे। 
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(2) उऩदपण (1) फभोङ्ञजभ ऩूिणाधणय ङ्जिकणस गदणा प्रदेश सयकणय 
आपैँ रे रगणनी गना िण संघीम सयकणय, प्रदेश सयकणय¸ स्थणनीम तह य 
ङ्झनजी ऺेरको सणझेदणयीभण िण ङ्झनजी ऺेरको भणरछ रगणनी, व्मिस्थणऩन य 
त्मस्तो ऩूिणाधणयको ङ्जिकणस एिं संयऺण य सञ्चणरन गना आिश्मक 
ङ्झनणाम गना सक्नेछ। 

(3) उऩदपण (2) फभोङ्ञजभको ऩूिणाधणय ङ्जिकणसरगणमत अन्म 
व्मिस्थण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

(४) ऩमाटकीम ऺेरको ङ्जिकणस य प्रिधानकण रणङ्झग प्रदेश 
सयकणयरे प्रदेश गौयिकण आमोजनणहरू सञ्चणरन गना सक्नेछ। 

३५. ऩमाटक प्रहयीसम्फन्धी व्मिस्थण: (1) ऩमाटकीम ऺेर य स्िदेशी तथण 
ङ्जिदेशी ऩमाटकको सङ्टयऺणसम्फन्धी कणमा गना प्रदेश सयकणयरे नेऩणर 
प्रहयी िण प्रदेश प्रहयीसँग सभन्िम गयी ऩमाटक प्रहयीको व्मिस्थण गना 
सक्नेछ। 

(2) उऩदपण (1) फभोङ्ञजभको ऩमाटक प्रहयीको ङ्झनमङ्टङ्ञि, सेिण 
तथण सङ्टङ्जिधण प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(३) मस दपणफभोङ्ञजभ व्मिस्थण बएकण ऩमाटक प्रहयीको 
ऩङ्चयचणरन य व्मिस्थणऩनसम्फन्धी कणमा भन्रणरमफणट हङ्टनछे। 

३६. अरुरणई कणभ गना ङ्छदन नहङ्टन:े रणबर िण रेङ्जकङ्ग एजेन्सीको इजणजतऩर 
प्रणप्त व्मङ्ञि िण होटर िण रज िण दपण २६ फभोङ्ञजभको अन्म ऩमाटन 
व्मिसणम दतणा गयणउने व्मङ्ञिरे आफ्नो व्मिसणम अरुरणई फन्धक ङ्छदन 
िण अरु कङ्ट नछ ङ्जकङ्झसभरे आफ्नो व्मिसणमको नणभफणट अरु कसछरणई 
कणभ गना ङ्छदन हङ्टदँछन। 

तय, मस ऐनफभोङ्ञजभ इजणजत ङ्झरई सञ्चणरन गयेको ऩमाटन 
व्मिसणमरे कङ्ट नछ फैंक तथण ङ्जित्तीम संस्थणसँग कणयोफणय गना मस दपणरे 
फणधण ऩङ्टर् मणएको भणङ्झनने छछन। 
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३७. प्रङ्झतिेदन िण ङ्जिियण ऩेश गने, गयणउनसेम्फन्धी व्मिस्थण: (1) रणबर िण 
रेङ्जकङ्ग एजेन्सी व्मिसणम गना इजणजतऩर प्रणप्त व्मङ्ञि िण दपण १२ 
फभोङ्ञजभ होटर, रज िण मस ऐनफभोङ्ञजभको ऩमाटन व्मिसणम दतणा 
गयणउने व्मङ्ञिरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभ आिङ्झधक प्रङ्झतिेदन भन्रणरमसभऺ 
ऩेश गनङ्टाऩनेछ। 

(2) उऩदपण (1) भण रेङ्ञखएदेङ्ञख फणहेक भन्रणरमरे सभम-
सभमभण रणबर िण रेङ्जकङ्ग एजेन्सीको इजणजतऩर प्रणप्त व्मङ्ञि िण मस 
ऐनफभोङ्ञजभ इजणजत प्रणप्त होटर, रज िण दपण २६ फभोङ्ञजभको अन्म 
ऩमाटन व्मिसणम दतणा गयी व्मिसणम सञ्चणरन गने, गयणउने व्मङ्ञिसगँ 
आिश्मक देङ्ञखएकण ङ्जिियणसभेत भणग गना सक्नेछ। 

(3) भन्रणरम िण तोङ्जकएको अङ्झधकणयीरे रणबर िण रेङ्जकङ्ग 
एजेन्सी िण होटर िण रज िण मस ऐनफभोङ्ञजभ सञ्चणरन गङ्चयएको 
ऩमाटन व्मिसणमको कणमणारम िण त्मसको कणभ कणयिणही हङ्टने ठणउँ 
ङ्झनयीऺण गना, गयणउन य त्मसको ङ्जहसणफ-ङ्जकतणफ तथण अन्म अङ्झबरेख 
जणँच्न जचँणउन सक्नछे। 

३८. ङ्जिियणभण हेयपेय बएभण सूचनण ङ्छदनङ्टऩने: रणबर िण रेङ्जकङ्ग एजेन्सी दतणा 
िण इजणजतऩरको रणङ्झग िण होटर, रज, येष्टङ्टयणँ तथण ङ्चयजटा िण फणय िण 
दपण २६ फभोङ्ञजभको ऩमाटन व्मिसणम दतणाको रणङ्झग दयखणस्त ङ्छदँदण 
खङ्टरणएको ङ्जिियणभण कङ्ट नछ हेयपेय गङ्चयएभण सो गयेको ऩन्र ङ्छदनङ्झबर 
उि कङ्ट यणको सूचनण ऩमाटन व्मिसणम सञ्चणरन गना इजणजतऩर प्रणप्त 
व्मङ्ञिरे भन्रणरम िण तोङ्जकएको अङ्झधकणयीसभऺ ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

३९. व्मिसणम फन्द गनङ्टा ऩयेभण सूचनण ङ्छदनङ्टऩने:(1) मस ऐनफभोङ्ञजभ इजणजत 
प्रणप्त व्मङ्ञि िण संस्थणरे  आफ्नो व्मिसणम फन्द गयेभण फन्द गयेको 
ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबर सोको सूचनण भन्रणरम िण तोङ्जकएको 
अङ्झधकणयीसभऺ ङ्छदनङ्टऩनेछ। 
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(२) उऩदपण (1) फभोङ्ञजभ फन्द बएको व्मिसणम सञ्चणरकरे 
प्रदेश सयकणयरणई फङ्टझणउनङ्टऩने आङ्झथाक दणङ्जमत्ि फणँकी बएभण सोको ऩणँच 
प्रङ्झतशत थऩ यकभसभेत प्रदेश सयकणयरे असूरउऩय गनेछ। 

४०.  फोडा िण सङ्झभङ्झत गठन गने अङ्झधकणय: (१) प्रदेश सयकणयरे ऩमाटकीम 
ऺेरहरूको ऩङ्जहचणन, ङ्जिकणस, प्रिधान, प्रचणय-प्रसणय तथण 
व्मिस्थणऩनसम्फन्धी कणमा गना तथण प्रदेश सयकणयरणई नीङ्झतगत सङ्टझणि 
ङ्छदन एक ऩमाटन प्रिधान सङ्झभङ्झत गठन गनेछ।   

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने सङ्झभङ्झतभण देहणम 
फभोङ्ञजभकण सदस्म यहनेछन:् 

(क)  भन्रणरमको सङ्ञचि   -अध्मऺ 

(ख)  होटर व्मिसणमी भध्मेफणट प्रदेश  सयकणयरे 

भनोनमन गयेको एकजनण         -सदस्म 

(ग)  ऩमाटन व्मिसणमी भध्मेफणट प्रदेश 

सयकणयरे भनोनमन गयेको एकजनण -सदस्म 

(घ)  उ्ोग िणङ्ञणज्म संघफणट प्रदेश सयकणयरे 

भनोनमन गयेको एकजनण          -सदस्म 

(ङ)  प्रदेश सयकणयरे तोकेको आङ्झथाक  

भणङ्झभरण तथण मोजनण भन्रणरमकोउऩसङ्ञचि िण  

निौँ िण दशौँ  तहको अङ्झधकृत एकजनण -सदस्म 

(च)  प्रदेश सयकणयरे भनोनमन गयेको 
बौङ्झतक ऩूिणाधणय तथण सहयी ङ्जिकणस  

भन्रणरमको उऩसङ्ञचि िण निौँ िण  

दशौँ तहको कभाचणयी एकजनण    -सदस्म 

(छ)  प्रदेश सयकणयरे भनोनमन गयेको 
ऩमाटन प्रिधानसम्फन्धी ङ्जिऻ एकजनण      -सदस्म 

(ज)  सङ्झभङ्झतको कणमाकणयी ङ्झनदेशक       -सदस्म-सङ्ञचि  
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(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ गङ्छठत सङ्झभङ्झतरे आिश्मकतण 
अनङ्टसणय ङ्जिषमङ्जिऻ आभन्रण गना सक्नेछ। 

(४) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ प्रदेश सयकणयफणट भनोङ्झनत 
ऩदणङ्झधकणयीहरूको ऩदणिङ्झध ४ िषाको हङ्टनछे। 

(५) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको िछठकको कणमाङ्जिङ्झध 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(६) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको दछ ङ्झनक कणमा 
सञ्  चणरनको रणङ्झग भन्रणरमरे भन्रणरम भणतहतकण कभाचणयी 
खटणउनछे। 

(७) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको कणमा सञ् चणरनको 
रणङ्झग एउटण छङ्टटै छ कोष हङ्टनेछ य सो कोषभण देहणमकण यकभहरू 
यहनेछन:् 

(क) प्रदेश सयकणयफणट प्रणप्त यकभ, 

(ख) कङ्ट नछ व्मङ्ञि िण संस्थणफणट चन्दण िण सहणमतण स्िरुऩ 
प्रणप्त यकभ, 

(ग)  अन्तयणाङ्जष्डम संघ, संस्थण, ङ्जिदेशी सयकणय िण 
व्मङ्ञिफणट ऋण िण अनङ्टदणन स्िरूऩ प्रणप्त यकभ, 

(घ)  सङ्झभङ्झतरे उऩरब्ध गयणएको सेिण िणऩत प्रणप्त यकभ, 

िण 
(ङ)  अन्म कङ्ट नछ स्रोतफणट प्रणप्त यकभ।  

(८) उऩदपण (७) को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभको यकभ प्रणप्त गनङ्टा 
ऩूिा सङ्झभङ्झतरे प्रदेश सयकणयभणपा त नेऩणर सयकणयको स्िीकृङ्झत 
ङ्झरनङ्टऩनेछ। 

(९) उऩदपण (७) फभोङ्ञजभको कोषभण यहने यकभ प्रदेशङ्झबरको 
कङ्ट नछ फैंकभण खणतण खोरी जम्भण गनङ्टाऩनेछ। 
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(१०) सङ्झभङ्झतको नणभफणट गङ्चयने सफछ खचा उऩदपण (७) 
फभोङ्ञजभको कोषफणट व्महोङ्चयने छ। 

(११) उऩदपण (७) फभोङ्ञजभको कोषको यकभ कभाचणयी ङ्झनमङ्टि 
गयी खचा गना ऩणइने छछन। 

(१२) उऩदपण (७) फभोङ्ञजभको कोषको खणतण सञ्चणरन 
कणमाकणयी ङ्झनदेशक य सङ्झभङ्झतको रेखणसम्फन्धी कणभ गने कभाचणयीको 
संमङ्टि हस्तणऺयफणट सञ्चणरन गङ्चयनेछ। 

(१३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको िछठक बत्तण तथण 
सङ्टङ्जिधण कणणारी प्रदेश सयकणयको प्रचङ्झरत खचा भणऩदण्ड ङ्झनदेङ्ञशकणरे 
तोकेफभोङ्ञजभको भणऩदण्डकण आधणयभण हङ्टनेछ सणथछ कणमाकणयी 
ङ्झनदेशकफणहेक अन्म सदस्मको भणङ्झसक ऩणङ्चयश्रङ्झभक हङ्टने छछन। 

४१. सङ्झभङ्झतको रेखणभणन तथण रेखणऩयीऺण् दपण ४० को उऩदपण (२) 
फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको कोषको रेखणभणन तथण रेखणऩयीऺण 
देहणमफभोङ्ञजभ गङ्चयनेछ् 

(क)  आम-व्ममको रेखण प्रदेश सयकणयरे अऩनणएको 
ढणँचणफभोङ्ञजभ यणङ्ञखनछे, 

(ख)  सङ्झभङ्झतको आन्तङ्चयक रेखणऩयीऺण प्रदेश रेखण 
ङ्झनमन्रक कणमणारमरे गनेछ, 

(ग) सङ्झभङ्झतको अङ्ञन्तभ रेखणऩयीऺण भहणरेखण ऩयीऺक िण 
ङ्झनजरे तोकेको रेखणऩयीऺकफणट हङ्टनेछ, 

(घ)  प्रदेश सयकणयरे सङ्झभङ्झतको आम-व्ममको रेखण, नगदी, 
ङ्ञजन्सी िण अन्म कणगजणत जङ्टनसङ्टकछ  फखत ङ्झनयीऺण 
गना, गयणउन सक्नेछ। 

४२.  कणमाकणयी ङ्झनदेशकको मोग्मतण् (१) कणमाकणयी ङ्झनदेशक ङ्झनमङ्टि हङ्टनको 
रणङ्झग देहणमफभोङ्ञजभको मोग्मतण ऩङ्टगेको हङ्टन ङ्टऩनेछ्- 
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 (क)  ऩमाटन िण िणङ्ञणज्म िण व्मिस्थणऩनसम्फन्धी ङ्जिषमभण 
कम्तीभण स्नणतकोत्तय गयेको, 

 (ख)  ऩमाटन प्रिधानसम्फन्धी कम्तीभण ५ िषा कणमाअनङ्टबि 
बएको, 

 (ग)  कम्तीभण ३० िषा उभेय ऩङ्टगेको, 
 (घ)  नछङ्झतक ऩतन देङ्ञखने पौजदणयी अङ्झबमोगभण सजणम 

नऩणएको, 
 (ङ)  फैंङ्जकङ कसूयभण कणरो सूचीभण नऩयेको। 

तय, उऩदपण (१) को खण्ड (क) भण उल्रेङ्ञखत मोग्मतणभध्मे 
ऩमाटनसम्फन्धी ङ्जिषमभण स्नणतकोत्तय गयेको उम्भेदिणयरणई ङ्जिशेष 
प्रणथङ्झभकतण ङ्छदइनछे। 

(२) कणमाकणयी ङ्झनदेशकको सेिण अिङ्झध ४ िषाको हङ्टनछे।  

४३.  कणमाकणयी ङ्झनदेशक ऩदभङ्टि हङ्टन े अिस्थण् (१) कणमाकणयी ङ्झनदेशक 
देहणमको अिस्थणभण ऩदभङ्टि हङ्टनेछ्- 

(क)  पौजदणयी अङ्झबमोग रणङ्झग सजणम ऩणएभण, 
(ख)  भन्रणरमसभऺ यणजीनणभण ङ्छदएभण, 
(ग)  गछय नेऩणरी नणगङ्चयक प्रभणङ्ञणत बएभण, 
(घ) फैंक िण ङ्जित्तीम संस्थणफणट ऋण नङ्झतयी कणरो सूचीभण 

ऩयेभण, 
(ङ)  भतृ्मङ्ट बएभण, 
(च)  कणमासम्ऩणदन य कणमाऺ भतण कभजोय देङ्ञखएभण। 

(२) उऩदपण (१) को खण्ड (च) फभोङ्ञजभ कणमाकणयी 
ङ्झनदेशकरणई ऩद भङ्टि गनङ्टाऩने बएभण भन्रणरमरे ङ्झनजरणई भनणङ्झसफ 
सपणई ऩेश गने अिसय ङ्छदई स्ऩष्टीकयण भणग गने य ङ्झनजको 
स्ऩष्टीकयण भनणङ्झसफ नदेङ्ञखएभण ऩदभङ्टि गनङ्टाऩनेछ। 
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(३) कणमाकणयी ङ्झनदेशकको सङ्टङ्जिधण उऩसङ्ञचि िण दशौं तहको 
अङ्झधकृतको सङ्टरु तरफ स्केर फयणफय हङ्टनेछ। 

(४) कणमाकणयी ङ्झनदेशकको छनौटको ङ्जिङ्झध य प्रङ्जक्रमण 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

४४.  कणमाकणयी ङ्झनदेशकको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय्  

(क)  सङ्झभङ्झतको प्रशणसकीम प्रभङ्टखको रूऩभण कणभ गने, 

(ख)  सङ्झभङ्झतको प्रशणसकीम तथण रेखणसम्फन्धी य अन्म 
कणभ कणयिणहीरणई व्मिङ्ञस्थत गने, गयणउन,े 

(ग)  सङ्झभङ्झतको कोषको आम-व्मम ऩणयदशॉ य ङ्झभतव्ममी 
रूऩभण खचा गने तथण दपण ४१ फभोङ्ञजभ  रेखणभणन 
यणख्न,े 

(घ)  मस ऐनफभोङ्ञजभ फनेको ङ्झनमभ य ङ्झनमभफभोङ्ञजभ 
फनेको कणमाङ्जिङ्झध िण ङ्झनदेङ्ञशकणफभोङ्ञजभ तोङ्जकएकण 
अन्म कणभ गने।  

४५.  ऩमाटन प्रिधान सङ्झभङ्झतको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय् ऩमाटन प्रिधान 
सङ्झभङ्झतको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय देहणमफभोङ्ञजभ हङ्टनछे्-  

(क)  ऩमाटन ङ्जिकणसको रणङ्झग प्रणकृङ्झतक, सणभणङ्ञजक, 

सणंस्कृङ्झतक य िणतणियणीम ऩऺ तथण जछङ्जिक 
ङ्जिङ्जिधतणको संयऺण य संिधान गना अिरम्िन गनङ्टाऩने 
आधणय, मोजनण, उऩरब्धी, कणमणान्िमन हङ्टने सभमणिङ्झध, 

स्रोत, रणगत अनङ्टभणन सङ्जहतको प्रस्तणि तमणय गयी 
नीङ्झत ङ्झनधणायणभण सहमोग गने, 

(ख)  सम्बणव्म ऩमाटकीम स्थरको ऩङ्जहचणन गयी ऩमाटन 
ङ्जिकणसको रणङ्झग ङ्जिङ्झबङ्ङ मोजनण तमणय गयी ऩमाटन 
प्रिधान ऩूिणाधणय कणमाक्रभ कणमणान्िमन गने, 
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(ग)  ऩमाटकीम सेिणरणई सिासङ्टरब तथण गङ्टणस्तयीम 
फनणउने सम्िन्धभण आिश्मक मोजनण फनणई 
कणमणान्िमन गने, 

(घ)  ऩमाटन व्मिसणमको ङ्छदगो ङ्जिकणस य ङ्जिस्तणय गना 
कणणारी प्रदेशरणई एक ऩमाटकीम गन्तव्मको रूऩभण 
ऩङ्जहचणन गयणउनसेम्फन्धी आिश्मक कणमा गने, 

(ङ)  सणहङ्झसक ऩमाटन, आध्मणङ्ञत्भक केन्र तथण स्िणस््म, 

िन्मजन्तङ्ट, कृङ्जष, खेरकूद, ऩिातणयोहण, भनोयञ्जनणत्भक 
तथण सणंस्कृङ्झतक ऩमाटन जस्तण ऩमाटकीम 
गङ्झतङ्जिङ्झधहरूको मोजनण फनणई कणमणान्िमन गने, 

(च)  ऩमाटनसम्फन्धी योजगणयभूरक तणङ्झरभ तथण सीऩ 
ङ्जिकणस कणमाक्रभ सञ् चणरन गयी मङ्टिण, भङ्जहरण, 
आङ्छदिणसी, जनजणङ्झत, दङ्झरत, ङ्जऩछङ्झडएको सीभणन्तकृत 
तथण फेयोजगणय जनशङ्ञिरणई योजगणय ङ्झसजानण तथण 
जीिनस्तय उत्थणन गने कणमाक्रभ सञ् चणरन गने, 

(छ)  ऩमाटनसम्फन्धी ङ्जक्रमणकरणऩ सञ्चणरन गदणा कणणारी 
प्रदेशको सणंस्कृङ्झतक, िणतणियणीम सौन्दमा तथण जछङ्जिक 
ङ्जिङ्जिधतणभण ऩना सक्ने असयरणई न्मूनीकयण गना 
आिश्मक उऩणमसङ्जहत प्रदेशङ्झबरकण तणर, ऩोखयी, नदी, 
खोरणको संयऺण तथण प्रदूषण हङ्टन नङ्छदन आिश्मक 
मोजनण तमणय गयी कणमणान्िमन गने िण गयणउन,े 

(ज)  सणंस्कृङ्झतक तथण प्रणकृङ्झतक सम्ऩदणहरूको ङ्जिियण 
सङ्करन गयी करण य संस्कृङ्झतको संयऺण, संिधान गने 
सम्फङ्ञन्धत मोजनणसङ्जहतको कणमाक्रभ सञ् चणरन गने, 

(झ)  कणणारी प्रदेशभण भङ्टरङ्टककण अन्म प्रदेशकण 
नणगङ्चयकहरूको भ्रभणरणई सभेत प्रोत्सणहन गने गयी 
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आन्तङ्चयक ऩमाटन िङृ्जद्ध गना आिश्मक गङ्टरुमोजनण 
तमणय गयी सोहीफभोङ्ञजभकण कणमाक्रभ सञ् चणरन गने, 

(ञ)  कणणारी प्रदेशभण सम्बणव्म ऩदमणरणस्थर ऩङ्जहचणन गयी 
स्िदेशी तथण ङ्जिदेशी ऩमाटकरणई ऩदमणरणकण सणथछ 
नदीभण जरमणरण (र् मणङ्ञफ्टङ्ग) को सम्बणव्मतणको 
आधणयभण ऩूिणाधणय ङ्जिकणस गना आिश्मक कणमाक्रभ 
सञ् चणरन गने, 

(ट)  ऩमाटन ङ्जिकणसको रणङ्झग प्रदेश सयकणय य नेऩणर 
सयकणयको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई सयकणयी तथण गछय सयकणयी 
संस्थणहरू फीच आिश्मक सभन्िम गने िण गयणउन,े 

(ठ)  प्रदेश सयकणयफणट ङ्झनणाम बएफभोङ्ञजभ ऩमाटन प्रिधान 
गने सम्फङ्ञन्धत तोङ्जकएकण आिश्मक कणभ गने िण 
गयणउने। 

४६. ङ्झनदेशन ङ्छदन ेअङ्झधकणय: (1) रणबर िण रेङ्जकङ्ग एजेन्सी िण होटर, रज, 

येस्टङ्टयणँ तथण ङ्चयजटा िण फणय िण मस ऐनफभोङ्ञजभ दतणा बएको कङ्ट नछ 
ऩमाटन व्मिसणम गने व्मङ्ञि िण अन्म सङ्झभङ्झतसभेतरणई प्रदेश सयकणयरे 
आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नछे। 

(२) उऩदपण (1) फभोङ्ञजभ ङ्छदएको ङ्झनदेशनको ऩणरनण गनङ्टा 
सम्फङ्ञन्धत सफछको कताव्म हङ्टनेछ। 

४७. सजणम य उजङ्टयी: (1) देहणमको कङ्ट नछ कणभ गने व्मङ्ञिरणई भन्रणरम िण 
तोङ्जकएको अङ्झधकणयीरे ऩच्चीस हजणयदेङ्ञख एक रणख ऩचणस हजणय 
रुऩछमणँसम्भ जङ्चयिणनण गना सक्नेछ। 

(क) मस ऐनफभोङ्ञजभ ऩेश गनङ्टाऩने प्रङ्झतिेदन 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ ऩेश नगयेभण िण कणमणारम िण 
अङ्झबरेख ङ्झनयीऺण गना िण जणँच्न िण अनङ्टगभन गना 
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खङ्जटएको कभाचणयीरणई ङ्झनयीऺण गना िण जणँच्न िण 
अनङ्टगभन गना फणधण ङ्जियोध गयेभण, 

(ख) मस ऐनफभोङ्ञजभ ङ्झनषेध गङ्चयएको कङ्ट नछ कणभ गयेभण, 
(ग) मस ऐनफभोङ्ञजभ ङ्छदनङ्टऩने सूचनण िण जणनकणयी िण 

ङ्जिियण ऩेश नगयेभण, 
(घ) मस ऐनफभोङ्ञजभको ङ्झनदेशनको ऩणरनण नगयेभण। 

(2) उऩदपण (1) फभोङ्ञजभ भन्रणरम िण तोङ्जकएको अङ्झधकणयीरे 
ङ्छदएको आदेशभण ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने व्मङ्ञिरे सङ्घीम ऐनफभोङ्ञजभ ऩङ्टनयणिेदन 
गना सक्नेछ। 

४८. अङ्झधकणय प्रत्मणमोजन गना सक्न:े (1) मस ऐनफभोङ्ञजभ प्रदेश 
सयकणयरणई प्रणप्त अङ्झधकणयभध्मे केही अङ्झधकणय भन्रणरमरणई 
प्रत्मणमोजन गना सक्नेछ। 

(२) मस ऐनफभोङ्ञजभ भन्रणरमरणई प्रणप्त अङ्झधकणयभध्मे केही 
अङ्झधकणय कङ्ट नछ सयकणयी ङ्झनकणम, स्थणनीम तह िण अङ्झधकणयीरणई 
प्रत्मणमोजन गना सक्नेछ। 

४९. ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशकण तथण कणमाङ्जिङ्झध फनणउन सक्न:े मो ऐनको उद्दशे्म ऩूतॉ 
गना प्रदेश सयकणयरे आिश्मक ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशकण तथण कणमाङ्जिङ्झध 
फनणउन सक्नछे। 

५०.  फचणउ: (१) प्रचङ्झरत कणनूनफभोङ्ञजभ ऩमाटन उ्ोग व्मिसणम सञ् चणरन 
गने गयी नेऩणर सयकणयरे इजणजत ङ्छदएकण संस्थणहरूरे मो ऐन रणगू 
बछसकेऩङ्झछ प्रदेश ऺेरङ्झबर सभेत कणभ गने गयी अनङ्टभङ्झतको कणयिणही 
प्रणयम्ब गङ्चयसकेको अिस्थणभण मो ऐन जणयी हङ्टन ङ्टबन्दण ऩूिा गयेकण 
कणभहरूरणई ङ्झनयन्तयतण ङ्छदन सक्नेछन।् 

(२) मो ऐन जणयी हङ्टन ङ्टऩूिा प्रचङ्झरत कणनूनअन्तगात रणबर एजेन्सी 
तथण ऩथप्रदशाकरे ऩणएको इजणजतऩररणई प्रदेशङ्झबर सभेत कणभ गना 
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ऩणउने गयी अनङ्टभङ्झत ङ्झरएभण सो अनङ्टभङ्झतऩर मसछ ऐनफभोङ्ञजभ ऩणएको 
भणङ्झननेछ। 

(३) मो ऐन जणयी हङ्टन ङ्टऩूिा प्रचङ्झरत कणनूनअन्तगात ऩमाटक 
स्तयको होटर बनी दतणा बएको होटर मसछ ऐनअन्तगात दतणा बएको 
भणङ्झननेछ। 






