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iv

नेपालकोसंविधानलाईसं शोधनगनशबनेकोविधेयक
प्रस्तािना:नेपालकोसं विधानलाईसं शोधनगनशिाञ्छनीयभएकोले,
सङ्
घीयसं सदलेयोसं शोधनजािीगिे कोछ।
1.

सं चक्षप्त नाम ि प्रािम्पभ: (१) यस सं शोधनको नाम æनेपालको सं विधान
(दोस्रोसं शोधन),२०७७Æिहेकोछ।
(2)योसं शोधनतुरुन्द्तप्रािम्पभहुनेछ।

2.

नेपालको सं विधानको अनुसूिी-३ मा सं शोधन: नेपालको सं विधानको
धािा ९ को उपधािा (२) सुँग सम्पबचन्द्धत अनुसूिी-३ को सट्टा यसै 
साथसं लननभएबमोचजमकोअनुसूिी-३िाचखएकोछ।
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अनुसूिी-३
(धािा९कोउपधािा(2)सुँगसम्पबचन्द्धत)
नेपालकोधनशानछाप

रष्टव्य: योधनशानछापआिश्यकताअनुसािठू लोिासानोआकािको
बनाउन सवकनेछ। त्यसमा नेपाल सिकािबाट धनधाशरित िं गको
प्रयोगहुनेछ।
सं चक्षप्तविििणः
प्रधतधनधधसभाबाटपारितः २०७७जेठ३१
िाविय सभाबाटपारितः २०७७असाि०४
िािपधतबाटप्रमाणीकिणः२०७७असाि०४
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खेलकुदविकाससम्पबन्द्धीकानूनलाईसं शोधनिएकीकिणगनशबनेकोविधेयक
प्रस्तािना: खेलकुदको माध्यमबाट स्िस्थ, सक्षम, मयाशददत, अनुशाधसत खेलाडी ि
धसजशनशील नागरिक तयाि गनश, िािको एकताको प्रिर्द्शन तथा िािको प्रधतष्ठा

अधभिृवर्द् गनश, खेलकुदको क्षेत्रमा अध्ययन ि अनुसन्द्धान गनश तथा खेलकुदको
विकास, विस्ताि ि प्रिर्द्शन गिी खेलकुदको सिालन तथा व्यिस्थापन गने

सम्पबन्द्धमा खेलकुद सम्पबन्द्धी प्रिधलत कानूनलाई सं शोधन ि एकीकिण गनश
िाञ्छनीयभएकाले,
सङघीयसं सदलेयोऐनबनाएकोछ।
परिच्छे द-१
प्रािचम्पभक
१.

सं चक्षप्तनामिप्रािम्पभ:(१) यस ऐनको नाम “िाविय खेलकुद विकास
ऐन, २०७७”िहे कोछ।
(२)योऐनप्रमाणीकिणभएकोधमधतलेसातौंददनदे चखप्रािम्पभहुनेछ।

२.

परिभाषा:विषयिाप्रसङ्गलेअकोअथशनलागेमायसऐनमा,(क)

“अध्यक्ष”भन्नालेपरिषद्कोअध्यक्षसम्पझनुपछश।

(ख)

"अन्द्तिाशविय स्तिका खेलाडी" भन्नाले ओलचम्पपक, एचशयन ि
दचक्षणएचशयालीऔपिारिकखेलकुदिाअन्द्तिाशवियखेलसं घ
िा महासं घबाट आयोचजत खेलकुद ि त्यस्ता खेलकुदका

विश्वस्तिीय च्याचम्पपयनधसपमा नेपालको तफशबाट भाग धलएका
नेपालीखेलाडी सम्पझनुपछश।
(ग)

“उपाध्यक्ष”भन्नालेपरिषद्कोउपाध्यक्षसम्पझनुपछश।

(घ)

×खेलकुद"भन्नाले शािीरिकतथामानधसकप्रयासिसीपको
माध्यमबाट

व्यचिगत

िा

समूहमा

प्रधतस्पधाशत्मक

वक्रयाकलापमा सं लनन िही नधतजामुखी उपलचब्ध हाधसल गने
वक्रयाकलापमा सक्रीय िहने कायशलाई सम्पझनु पछश ि सो
शब्दले प्रिधलत व्यािसावयक, पयशटकीय, साहधसक तथा
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पिम्पपिागतखेलहरुलाईसमेतजनाउुँछ।
(ङ)

×खेलाडी" भन्नालेखेलकुदमासं लननव्यचिसम्पझनुपछश।

(ि)

×खेल सं स्था" भन्नाले प्रिधलत कानून बमोचजम दताश भएको

(छ)

“तोवकएको” िा “तोवकए बमोचजम” भन्नाले यस ऐन अन्द्तगशत

खेलकुदसम्पबन्द्धीसं स्थासम्पझनुपछश।

बनेकोधनयममातोवकएकोिातोवकएबमोचजमसम्पझनुपछश।
(ज)

“परिषद्” भन्नाले दफा ३ बमोचजमको िाविय खेलकुद परिषद्
सम्पझनुपछश।

(झ)

“मन्द्त्रालय” भन्नाले नेपाल सिकािको युिा तथा खेलकुद
मन्द्त्रालयसम्पझनुपछश।

(ञ)

“िावियस्तिका खेलाडी" भन्नाले परिषद्
ले आयोजना गिे को

िाविय खेलकुद प्रधतयोधगतामा भाग धलएका नेपाली खेलाडी
सम्पझनुपछश।

(ट)

“सदस्य” भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्पझनु पछश ि सो शब्दले
परिषद्को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ि सदस्य सचििलाई समेत
जनाउुँछ।

(ठ)

“सदस्य-सचिि” भन्नाले दफा १७ बमोचजमको परिषद्को
सदस्य-सचििसम्पझनुपछश।

(ड)

“सधमधत” भन्नाले दफा १४ बमोचजमको कायशकािी सधमधत
सम्पझनुपछश।

(ढ)

"सं घ" भन्नाले दफा २२ बमोचजम स्थापना भएका खेल सं घ
सम्पझनु पछश िसोशब्दले दफा२३बमोचजमकािावियखेल
सं घिामहासं घसमेतलाईजनाउुँछ।
परिच्छे द-२
परिषद्कोस्थापनातथाकाम, कतशव्यिअधधकाि

३.

परिषद्को स्थापना : (१) खेलकुदको विकास, विस्ताि, प्रिर्द्शन तथा
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अध्ययन,अनुसन्द्धानगिीखेलकुदकोसिालनतथाव्यिस्थापनगनशको
लाधगिावियखेलकुदपरिषद्कोस्थापनागरिएकोछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको परिषद्
मा दे हाय बमोचजमका
अध्यक्ष, उपाध्यक्षिसदस्यहरुिहनेछन्:(क)

नेपाल सिकािको युिा तथा खेलकुद मन्द्त्री
िािाज्यमन्द्त्री

(ख)

खेलकुदकोक्षेत्रमाविचशष्टयोगदानपुर्
याएका

-अध्यक्ष

व्यचिहरुमध्येबाट नेपाल सिकािले मनोनयन
गिे कोएकजना

-उपाध्यक्ष

(ग)

मन्द्त्रालयकोसचिि

-सदस्य

(घ)

नेपाल सिकािको चशक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध
मन्द्त्रालयको सचिि िा धनजले  तोकेको सोही
मन्द्त्रालयकोसहसचिि

-सदस्य

(ङ)नेपालीसेनाको खेलकुदक्षेत्रहेनेप्रमुख

-सदस्य

(ि)नेपालप्रहिीकोखेलकुदक्षेत्रहेनेप्रमुख

-सदस्य

(छ)

सशस्त्रप्रहिी बल, नेपालकोखेलकुदक्षेत्रहेने
प्रमुख

(ज)

-सदस्य
खेलकुद

विश्वविद्यालयहरुका
प्रमुखमध्ये

अध्यक्षले

विभाग

मनोनयन

गिे को

एकजना

-सदस्य

(झ)

मन्द्त्रालयकोखेलकुदमहाशाखाप्रमुख

-सदस्य

(ञ)

प्रत्येक

खेलकुद

प्रदे शको

विकाससुँग

सम्पबचन्द्धत प्रदे शस्तिका सं स्थागत सं ििनाका
कायशकािीप्रमुख
(ट)

-सदस्य

खेलकुदको विकासमा महत्िपूणश योगदान
गिे का

प्रधतवष्ठत

व्यचि,
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िाविय

तथा

अन्द्तिाशविय पूिख
श ेलाडीहरुमध्ये सबै प्रदे शबाट

प्रधतधनधधत्ि हुने गिी मवहला, दधलत,
आददिासी जनजाधत, खसआयश, मधेसी, थारु,
मुचस्लम, वपछधडएको क्षेत्रको समेतबाट
प्रधतधनधधत्ि हुने गिी नेपाल सिकािले

मनोनयन गिे को कम्पतीमा तीनजना मवहला
सवहत नौजना

-सदस्य

ति यस खण्ड बमोचजम मनोनयन गदाश
कम्पतीमा पिास प्रधतशत सदस्य िाविय तथा
अन्द्तिाशवियपूिख
श ेलाडीहरुमध्येबाटगनुश पनेछ।
(ठ)

खेलकुद विज्ञ, खेलकुद प्रचशक्षक, खेलकुद
प्राविधधक िा एचन्द्टडोपीङ विज्ञमध्येबाट
अध्यक्षले मनोनयन गिे को कम्पतीमा एकजना
मवहलासवहतदुईजना

(ड)

नेपाल

ओलचम्पपक,

-सदस्य
पािा

ओलचम्पपक

लगायतका अन्द्तिाविय ओलचम्पपक कधमवटबाट
मान्द्यताप्राप्त

ओलचम्पपक

कधमटीमध्येबाट

प्रधतधनधधत्ि हुने गिी सम्पबचन्द्धत कधमटीको

धसफारिसमा अध्यक्षले मनोनयन गिे को
दुईजना
(ढ)

-सदस्य

सम्पबचन्द्धत िाविय खेल सं घको विधान
बमोचजम धनिाशचित सं घका पदाधधकािी िा
सदस्यहरुमध्येबाट

सम्पबचन्द्धत

सं घको

धसफारिसमा अध्यक्षले मनोनयन गिे को
कम्पतीमादुईजनामवहलासवहतपाुँिजना
(ण)

उद्योग िाचणज्य महासं घको धसफारिसमा
अध्यक्षलेमनोनयनगिे कोएकजना

(त)

-सदस्य

पिम्पपिागत, साहधसक तथा पयशटकीय खेल
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-सदस्य

क्षेत्रको  प्रधतधनधधत्ि हुने गिी अध्यक्षले 
मनोनयनगिे कोएकजना
(थ)

परिषद्कोसदस्य-सचिि



-सदस्य

-सदस्य-सचिि।

(३) उपदफा (२) बमोचजमका सदस्यको मनोनयन गदाश
भौगोधलकक्षेत्रिमवहला,दधलत,आददिासीजनजाधत,खसआयश,मधेसी,
थारु, मुचस्लम, वपछधडएको क्षेत्र समेतको प्रधतधनधधत्ि हुने गिी गनुश
पनेछ।
४.

परिषद् स्िशाधसत ि सं गदठत सं स्था हुन:े  (१) परिषद् अविचच्छन्न
उत्तिाधधकाििालाएकस्िशाधसतिसं गदठतसं स्थाहुनेछ।

(२) परिषद्को काम कािबाहीको धनधमत्त आफ्नो एउटा छु ट्टै 
छापहुनेछ।
(३) परिषद्ले व्यचि सिह िल अिल सम्पपचत्त प्राप्त गनश,

उपयोग गनश, बेिधबखन गनश िा अन्द्य कुनै वकधसमले व्यिस्थापन गनश
सननेछ।
ति परिषद्ले अिल सम्पपचत्त धबक्री िा अन्द्य कुनै तरिकाले

हकहस्तान्द्तिणगनुश अचघनेपालसिकािकोस्िीकृधतधलनुपनेछ।

(४)परिषद्ले व्यचिसिहआफ्नोनामबाटनाधलसउजुिगनश
सननेछ ि परिषद् उपि पधन सोही नामबाट नाधलस उजुि लानन
सननेछ।
(५) परिषद्ले व्यचि सिह किाि गनश ि किाि बमोचजमको
अधधकािप्रयोगगनशतथादावयत्िधनिाशहगनशसननेछ।
५.

सं िक्षक: (१)प्रधानमन्द्त्रीपरिषद्कोसं िक्षकहुनेछ।
(२)सं िक्षकले परिषद्लाईआिश्यकधनदे शनददनसननेछि

६.
७.

त्यस्तोधनदे शनकोपालनागनुश परिषद्कोकतशव्यहुनेछ।

परिषद्कोकायाशलय: परिषद्कोकायाशलयकाठमाडौंउपत्यकामािहनेछ।
सदस्यकोपदािधध: (१) परिषद्को मनोनीत सदस्यहरुको पदािधधिाि
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िषशकोहुनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन
परिषद्का मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय चजम्पमेिािी पूिा नगिे मा,

परिषद्को वहत विपिीत कुनै काम गिे मा िा पद अनुरुपको आििण
नगिे मा त्यस्तो सदस्यलाई मनोनयन गने धनकाय िा अधधकािीले
जुनसुकैबखतपदबाटहटाउनसननेछ।
(३) उपदफा (२) बमोचजम धनजलाई पदबाट हटाउनु अचघ
सम्पबचन्द्धतसदस्यलाईसफाईपेशगनेमनाधसबमौकाददनुपनेछ।
८.

पद रिि हुने अिस्था: (१) दे हायका अिस्थामा परिषद्को मनोनीत
सदस्यकोपदरििभएकोमाधननेछ:(क)

धनजलेअध्यक्षसमक्षधलचखतिाचजनामाददएमा,

(ख)

ु को स्थायी
गैि नेपाली नागरिक भएमा िा कुनै विदे शी मुलक
बसोिासकोअनुमधतधलएमा,

(ग)

धनजकोउमेिसत्तिीिषशपूिाभएमा,
ति दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ)
बमोचजमकोसदस्यकोहकमायसखण्डबमोचजमकोउमेिहद
लागूहुनेछै न।

(घ)

कुनैसािशजधनकजिाफदे हीकोपदमाउम्पमेदिािभएमा,

(ङ)

भ्रष्टािाि, जबिजस्ती किणी,यौन दुव्यशिहाि, मानि बेि धबखन
तथाओसािपसाि, लागू औषधधबक्रीवितिणतथाधनकासीिा
पैठािी, सम्पपचत्त शुर्द्ीकिण, िाहदानी दुरूपयोग, अपहिण
सम्पबन्द्धी कसूि, सङ्गदठत अपिाध िा नैधतक पतन दे चखने
फौजदािी कसूिमा सजाय पाएमा िा अन्द्य कुनै फौजदािी
कसूिमाएकिषश िासोभन्द्दाबढीकैदकोसजायपाईत्यस्तो
फैसलाअचन्द्तमभएकोमा,

(ि)

दफा७कोउपदफा(२)बमोचजमपदबाटहटाइएमा,

(छ)

विनासूिना परिषद्को तीनिटा बैठकमा लगाताि अनुपचस्थत
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भएमा,
(ज)

िािको प्रधतधनधधत्ि गिी विदे श गएकोमा भागेको ि पधछ
फकेिआएकोप्रमाचणतभएमा।

(झ)

धनजकोमृत्युभएमा।
(२) दफा ३ को उपदफा (२) बमोचजम परिषद्मा मनोनीत

सदस्यहरुको पदािधध पूिा नहुुँदै कुनै कािणले पद रिि हुन आएमा
बाुँकीअिधधकालाधगजुनप्रवक्रयार्द्ािाउिसदस्यमनोनयनभएकोहो
सोहीप्रवक्रयाबाटमनोनयनगरिनेछ।
९.

परिषद्कोकाम, कतशव्यिअधधकाि:परिषद्कोकाम, कतशव्यिअधधकाि
दे हायबमोचजमहुनेछ:(क)

खेलकुदको विकासको लाधग अिलम्पबन गनुश पने नीधत,
िणनीधत, खेलकुदको सिालन तथा विकास ि खेलकुद
पूिाशधािकोसम्पबन्द्धमानेपालसिकािलाईसुझािददने,

(ख)

नेपाल सिकािबाट स्िीकृत नीधत तथा िणनीधतको अधीनमा

(ग)

परिषद्कोिावषशकयोजना, कायशक्रमतथाबजेटस्िीकृतगने,

(घ)

परिषद्को मानिस्रोत विकास एिं व्यिस्थापन योजना तथा

िहीखेलकुदसम्पबन्द्धीयोजनातथाकायशक्रमबनाईलागूगने,

सं गठनसं ििनातयािगिीमन्द्त्रालयमापेशगने,
(ङ)

खेलकुद विकासको लाधग आिश्यक पने  खेल सामरीको
व्यिस्थापन गने , साधन स्रोत जुटाउने, परििालन गने तथा
सोकोलाधगधनजीक्षेत्रलाईप्रोत्साहनगने,

(ि)

िाविय तथा अन्द्तिाशवियस्तिका खेलकुद प्रधतयोधगताको
आयोजनागने, गिाउने,

(छ)

खेल सम्पबन्द्धी सं स्था तथा खेलाडीलाई उपलब्ध गिाइने
आधथशक तथा अन्द्य सहयोग ि छात्रिृचत्त सम्पबन्द्धी मापदण्ड
धनधाशिणकालाधगमन्द्त्रालयमाधसफारिसगने,

(ज)

परिषद्, सधमधत, िाविय खेल सं घ िा महासं घका पदाधधकािी,
सदस्यतथाकमशिािी, खेलाडी, प्रचशक्षक, खेलव्यिस्थापक, िे फ्री
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तथा खेल आयोजक ि दशशकले पालना गनुश पने विषयका
सम्पबन्द्धमाआिािसं वहताबनाईलागूगने, गिाउने,
(झ)

खेलकुद पूिाशधािको धनमाशण, व्यिस्थापन तथा ममशत सम्पभाि
गने, गिाउने,

(ञ)

खेलकुद पूिाशधाि विकास गदाश कायम गनुश पने न्द्यूनतम
मापदण्डधनधाशिणगनेिसोकोअनुगमनगने,गिाउने,

(ट)

अन्द्तिप्रदे श, प्रदे श तथा स्थानीय तहमा खेलकुदको सिालन,
विकास तथा पूिाशधाि विकासको लाधग प्रदे श सिकाि तथा

स्थानीय तहसुँग आिश्यक समन्द्िय, सहयोग तथा सहकायश
गने,
(ठ)

परिषद्को कमशिािी तथा आधथशक प्रशासन सम्पबन्द्धी विधनयम
बनाउने,

(ड)

यस ऐनको प्रधतकूल नहुने गिी खेलकुद सिालन सम्पबन्द्धी
कायशविधधतथाधनदे चशकाबनाईलागूगने, गिाउने,

(ढ)

खेलकुद सम्पबन्द्धी ताधलम केन्द्र तथा प्रधतष्ठान स्थापना गनश
पहलगने,

(ण)

धनजीक्षेत्रबाट सिालन हुने फुटसल, पौडीपोखिी, जीम जस्ता

खेलकुदतथामनोिञ्जनकेन्द्रकोपूिाशधािधनमाशणएिं सिालन
गनशमापदण्डधनधाशिणकालाधगमन्द्त्रालयमाधसफारिसगने ,

(त)

खेल तथा खेलाडीहरुको िगीकिण गने ि खेलाडीहरुको
सामाचजकसुिक्षाकोलाधगआिश्यकपहलगने,

(थ)

खेलाडीहरुकोिगीकिणअनुसािपरिियपत्रकोव्यिस्थागने,

(द)

ओलचम्पपककधमटीसुँगआिश्यकसमन्द्ियगने,

(ध)

खेलकुदविकासकोलाधगआिश्यकअध्ययनअनुसन्द्धानगने ,
गिाउने।

१०.

परिषद्को बैठक: (१) परिषद्को बैठक िषशको कम्पतीमा दुई पटक
बस्नेछ।
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(२) परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको धमधत, समय ि

स्थानमा बस्नेछ।

(३)सदस्य-सचििलेअध्यक्षसुँगकोपिामशशमापरिषद्कोबैठक
बस्ने धमधत, समय, स्थान ि बैठकमा छलफल हुने विषयको सूिी
ु न्द्दा कम्पतीमा सात ददन अगािै सबै
सवहतको सूिना बैठक हुनभ
सदस्यलाईपठाउनुपनेछ।
(४) उपदफा (२) ि (३) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए

तापधन परिषद्को कूल सदस्य सं ख्याको कम्पतीमा एक धतहाइ सदस्यले

बैठकबोलाउनअध्यक्षसमक्षधलचखतअनुिोधगिे माअध्यक्षले त्यसिी
अनुिोधगिे कोधमधतलेसातददनधभत्रपरिषद्कोबैठकबोलाउनुपनेछ।
(५) परिषद्को कूल सदस्य सङ्ख्याको कम्पतीमा एकाउन्न
प्रधतशत सदस्यहरु उपचस्थत भएमा परिषद्को बैठकको गणपूिक
सङ्ख्यापुगेकोमाधननेछ।
ति कुनै कािणिश यस उपदफा बमोचजम गणपूिक सङख्या
नपुगेको कािणले बैठक बस्न नसकेकोमा त्यसपधछ लगत्तै बस्ने

बैठकमा तत्काल कायम िहे को सदस्य सङ्ख्याको कम्पतीमा तेत्तीस
प्रधतशत सदस्यहरु उपचस्थत भएमा परिषद्को बैठकको गणपूिक
सङ्ख्यापुगेकोमाधननेछ।
(६) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ ि
अध्यक्षको अनुपचस्थधतमा बैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्षले ि धनजहरु
अनुपचस्थतभएमामन्द्त्रालयकोसचििलेअध्यक्षतागनेछ।
(७)परिषद्कोबैठकमाबहुमतकोधनणशयमान्द्यहुनेछिमत

बिाबिभएमाबैठककोअध्यक्षतागनेव्यचिलेधनणाशयकमतददनेछ।

(८) परिषद्ले कुनै विशेषज्ञ िा पदाधधकािीलाई परिषद्को
बैठकमाभागधलनआमन्द्त्रणगनशसननेछ।
(९) परिषद्को बैठकको धनणशय बैठकको अध्यक्षता गने
व्यचिर्द्ािाप्रमाचणतगिाईसदस्य-सचििलेसोकोअधभलेखसुिचक्षतिाख्नु
पनेछ।
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(१०) परिषद्को बैठकमा उपचस्थत भए बापत अध्यक्ष,

उपाध्यक्ष ि सदस्यहरुले नेपाल सिकाि, अथश मन्द्त्रालयबाट स्िीकृत
मापदण्डबमोचजमकोबैठकभत्ता पाउनेछन्।
(११) परिषद्को बैठक सम्पबन्द्धी अन्द्य कायशविधध परिषद्
आफैंलेधनधाशिणगिे बमोचजमहुनेछ।
११.

अध्यक्षको काम,कतशव्य ि अधधकाि: यस ऐनमा अन्द्यत्र उचसलचखत
काम, कतशव्य ि अधधकािको अधतरिि अध्यक्षको काम, कतशव्य ि
अधधकािदे हायबमोचजमहुनेछ:(क)

परिषद्कोबैठककोअध्यक्षतागने ,

(ख)

खेलकुदकोसमर विकास,विस्ताििप्रिर्द्शनकालाधगनेतत्ृ ि
गने,

(ग)

परिषद्कोबैठककोधनणशयप्रमाचणतगने ,

(घ)

परिषद्को काम कािबाहीको अनुगमन तथा सुपरििेक्षण गने ,
गिाउने,

(ङ)
१२.

परिषद्लेतोकेकाअन्द्यकामकािबाहीगने।

उपाध्यक्षको काम, कतशव्य ि अधधकाि: उपाध्यक्षको काम, कतशव्य ि
अधधकािदे हायबमोचजमहुनेछ:-

१३.

(क)

अध्यक्षकोअनुपचस्थधतमापरिषद्कोबैठककोअध्यक्षतागने ,

(ख)

अध्यक्षलेप्रत्यायोजनगिे बमोचजमकाकामकािबाहीगने ,

(ग)

परिषद्लेतोकेबमोचजमकाअन्द्यकायशगने।

सदस्यको काम, कतशव्य ि अधधकाि: सदस्यको काम, कतशव्य ि
अधधकािदे हायबमोचजमहुनेछ:(क)

परिषद्कोबैठकमाभागधलने,

(ख)

अध्यक्षलेिपरिषद्लेतोकेकोकामकािबाहीगने।
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परिच्छे द-३
सधमधतकोगठनतथाकाम, कतशव्यिअधधकाि
१४.

सधमधतको गठन: (१) परिषद्को काम कािबाहीमा सहयोग गनश दे हाय
बमोचजमकोएककायशकािीसधमधतिहनेछ:(क)

सदस्य-सचिि

-सं योजक

(ख)

मन्द्त्रालयकोखेलकुदमहाशाखाप्रमुख

-सदस्य

(ग)

परिषद्का सदस्यमध्येबाट अध्यक्षले मनोनीत
गिे को कम्पतीमा एकजना मवहला सवहत
दुईजना

(घ)

-सदस्य

परिषद्का सदस्यमध्येबाट परिषद्ले मनोनीत
गिे का कम्पतीमा एकजना मवहला सवहत

(ङ)

दुईजना

-सदस्य

परिषद्कोप्रशासनमहाशाखाप्रमुख

-सचिि।

(२)उपदफा(१)बमोचजमकोसधमधतपरिषद्प्रधतउत्तिदायी
हुनेछ।
(३)उपदफा(१)कोखण्ड(ग)ि(घ)बमोचजमका
सदस्यकोपदािधधपरिषद्कोसदस्यकायमिहेसम्पमकोलाधगहुनेछ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन
उपदफा (१) को खण्ड (ग) ि (घ) बमोचजमका सदस्य विनासूिना
सधमधतको तीनिटा बैठकमा लगाताि अनुपचस्थत िहे मा िा सधमधतको
काममा समय ददन िा प्रभािकािी भूधमका धनिाशह गनश नसकेमा

मनोनयनगनेधनकायिाअधधकािीलेजुनसुकैबखतधनजलाईसधमधतको
सदस्यबाट हटाई परिषद्का अन्द्य सदस्यमध्येबाट उपदफा (१)
बमोचजमसधमधतकोसदस्यमामनोनयनगनशसननेछ।
(५)उपदफा(४)बमोचजमधनजलाईहटाउनुअचघसफाई
पेशगनेमनाधसबमौकाददनुपनेछ।
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१५.

सधमधतकोकाम, कतशव्यिअधधकाि:यसऐनमाअन्द्यत्रउचसलचखतकाम,
कतशव्य ि अधधकािको  अधतरिि सधमधतको काम, कतशव्य ि अधधकाि
दे हायबमोचजमहुनेछ:-
(क)

परिषद्कोिावषशकयोजना, कायशक्रमतथाबजेटतजुम
श ािखेलकुद

(ख)

परिषद्काधनणशयकोकायाशन्द्ियनगने , गिाउने,

(ग)

िाविय तथा अन्द्तिाशवियस्तिका खेलकुद प्रधतयोधगताको

ताधलकातयािगिीस्िीकृधतकोलाधगपरिषद्मापेशगने,

आयोजनातथासहभाधगताकालाधगआिश्यककामगने ,
(घ)

नेपाल सिकािको स्रोतबाट अन्द्तिाशवियस्तिका खेलकूद
प्रधतयोधगतामा भाग धलन खेलाडी, प्रचशक्षक, व्यिस्थापक
लगायतकाप्रधतधनधधहरुमन्द्त्रालयकोस्िीकृधतमापठाउने,

(ङ)

परिषद्को कोष, खेलाडी कसयाणकािी कोष, िल, अिल
सम्पपचत्तकोसं िक्षण,परििालनििे खदे खगने,

(ि)

खेलकुदको

विकास,

विस्ताि

ि

सिालनमा

विधभन्न

धनकायहरुबीिसमन्द्ियगने ,
(छ)

परिषद्
बाट सिाधलत खेलकुद गधतविधधको आिधधक रुपमा
समीक्षागने,

(ज)

परिषद्कोस्िीकृतमापदण्डकोअधीनमािहीखेलकुदसम्पबन्द्धी
सं स्था िा खेलाडीलाई छात्रिृचत्त, आधथशक िा अन्द्य सहयोग
प्रदानगने,

(झ)

खेलकुदसम्पबन्द्धीअध्ययनतथाअनुसन्द्धानगने, गिाउने,

(ञ)

खेलाडीहरुकोस्तििृवर्द्गनश आिश्यकताअनुसािस्िदे शीतथा
विदे शीप्रचशक्षकबाटताधलमददलाउने तथाउपयुिखेलाडीको
छनौट गिी आिश्यकता अनुसाि विदे शमा ताधलम धलन
पठाउने,
ति विदे शी प्रचशक्षक चझकाउुँदा मन्द्त्रालयको
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पूिस्श िीकृधतधलनुपनेछ।
(ट)

िाविय तथा अन्द्तिाशवियस्तिका खेलकुद प्रधतयोधगतामा पदक
प्राप्तगनेखेलाडीहरुलाईपुिस्कृतगनेतथाखेलाडीहरुकोिृचत्त
विकासकोआिश्यकव्यिस्थाधमलाउने,

(ठ)

मनोिञ्जनात्मक, पिम्पपिागत तथा साहधसक खेलकुदलाई खेलकुद

(ड)

खेलकुदमाधनजीक्षेत्रकोसहभाधगतािलगानीकाअिसिहरुमा

पयशटनकोरुपमाविकासगनशआिश्यकव्यिस्थागने,

िृवर्द्गनशप्रोत्साहनगने,
(ढ)

खेलकुद सम्पबन्द्धी प्रचशक्षण कायशक्रम सिालन गने तथा

(ण)

खेलकुदमा अपाङ्गता भएका व्यचिहरुको सहभाधगतालाई

खेलकुदकोउपयोधगताकासम्पबन्द्धमाप्रिािप्रसािगने , गिाउने,

प्रोत्साहनगनश आिश्यकप्रचशक्षणददने तथात्यस्ताव्यचिबीि
प्रधतस्पधाशहुनेगिीविधभन्नखेलकुदप्रधतयोधगताआयोजनागने,
(त)

पूिाशधािधनमाशण, प्रचशक्षण, प्रधतयोधगताआयोजनासम्पबन्द्धमासं घ,
प्रदे शतथास्थानीयतहबीिसमन्द्ियगने,

(थ)

खेलकुदको विकास तथा विस्तािमा प्रदे श सिकाि ि स्थानीय
तहको खेलकुदसुँग सम्पबचन्द्धत धनकाय िा सं स्थासुँग समन्द्िय
तथासहकायशगने ,

१6.

(द)

िावियखेलसं घिामहासं घकोअधधिेशनमाप्रधतधनधधपठाउने,

(ध)

तोवकएबमोचजमकाअन्द्यकायशगने , गिाउने।

सधमधतकोबैठकिधनणशय:(१)सधमधतकोबैठकआिश्यकताअनुसाि
बस्नेछ।
(२) सधमधतको बैठक सं योजकले तोकेको धमधत, समय ि

स्थानमाबस्नेछ।

(३) सधमधतको सचििले सं योजकको पिामशशमा सधमधतको
बैठक बस्ने धमधत, समय ि स्थान उसलेख गिी बैठकमा छलफल हुने
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ु न्द्दाकम्पतीमा
विषयकोकायशसूिीसवहतकोसू िनासधमधतकोबैठकहुनभ
िौबीसघण्टाअगािैसबैलेपाउनेगिीपठाउनुपनेछ।
(४) सधमधतको कूल सदस्य सङ्ख्याको कम्पतीमा एकाउन्न
प्रधतशत सदस्य उपचस्थत भएमा सधमधतको बैठकको लाधग गणपूिक
सङ्ख्यापुगेकोमाधननेछ।
(५)सधमधतकोबैठककोअध्यक्षतासधमधतकोसं योजकलेगनेछ।

(६) सधमधतको बैठकमा बहुमतको िाय मान्द्य हुनेछ ि मत

बिाबिभएमाबैठककोअध्यक्षतागनेव्यचिलेधनणाशयकमतददनेछ।

(७) सधमधतको बैठकको धनणशय बैठकको अध्यक्षता गने
व्यचिलेप्रमाचणतगिीिाख्नेछ।
(८) सधमधतले कुनै विशेषज्ञ िा पदाधधकािीलाई सधमधतको
बैठकमाभागधलनआमन्द्त्रणगनशसननेछ।
(९)सधमधतकोबैठकसम्पबन्द्धीअन्द्यकायशविधधसधमधतआफैंले 
धनधाशिणगिे बमोचजमहुनेछ।
परिच्छे द-४
सदस्य-सचिितथाकमशिािीसम्पबन्द्धी
१७.

सदस्य-सचिि सम्पबन्द्धी : (१) परिषद्को कायशकािी प्रमुखको रुपमा
कामगनशपरिषद्माएकजनासदस्य-सचिििहनेछ।
(२) सदस्य-सचििको पदमा धनयुचि हुन दे हाय बमोचजमको

योनयताभएकोहुनु पनेछ:(क)

नेपालीनागरिक,

(ख)

नेपाल सिकािबाट मान्द्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्पतीमा
स्नातकतहउत्तीणशभएको,

(ग)

खेलकुदकोक्षेत्रमाकम्पतीमापाुँििषशकामगिे को,

(घ)

प्रिधलतकानूनलेअयोनयनभएको,
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(ङ)

तीसिषशउमेिपूिाभएको।
(३) मन्द्त्रालयले उपदफा (२) बमोचजम योनयता पूिा भएका

व्यचिमध्येबाट सदस्य-सचििको पदमा धनयुचिको लाधग धसफारिस गनश
मन्द्त्रालयको सचििको सं योजकत्िमा मन्द्त्रालयले तोकेको सम्पबचन्द्धत
क्षेत्रका एकजना मवहला सवहत दुईजना विज्ञ िहेको तीन सदस्यीय
धसफारिससधमधतगठनगनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोचजमको धसफारिस सधमधतले उपदफा
(२) बमोचजमको योनयता पूिा भएका व्यचिहरुमध्येबाट सदस्यसचििको धनयुचिको लाधग एकजना मवहला सवहत तीनजना उपयुि
व्यचिकोनाममन्द्त्रालयमाधसफारिसगनेछ।
(५) उपदफा (४) बमोचजम धसफारिस गदाश अिलम्पबन गने
प्रवक्रया तथा आफ्नो बैठक सम्पबन्द्धी अन्द्य कायशविधध धसफारिस सधमधत
आफैंलेधनधाशिणगिे बमोचजमहुनेछ।
(६) मन्द्त्रालयले उपदफा (४) बमोचजम धसफारिस भएका
व्यचिमध्येबाट सदस्य-सचिि धनयुचि गनश नेपाल सिकाि, मचन्द्त्रपरिषद्
समक्षपेशगनेछ।
(७) उपदफा (५) बमोचजम मन्द्त्रालयबाट पेश भए
बमोचजमका व्यचिहरुमध्ये नेपाल सिकाि, मचन्द्त्रपरिषद्ले  उपयुि
ठानेकोव्यचिलाईसदस्य-सचििकोपदमाधनयुचिगनेछ।
(८)उपदफा(७)बमोचजमधनयुिसदस्य-सचििकोपदािधध
िाि िषशको हुनेछ ि धनज अको एक पटकको लाधग पुनः धनयुि हुन
सननेछ।

(९) उपदफा (८) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन
दे हायको

कुनै

अिस्थामा

सदस्य-सचििलाई

नेपाल

मचन्द्त्रपरिषद्लेजुनसुकैबखतपदबाटहटाउनसननेछ:(क)

परिषद्लाईहाधननोनसानीहुनेकुनैकामगिे मा,

(ख)

पदीयचजम्पमेिािीपूिानगिे मा,

17

सिकाि,

(ग)

यसऐनविपिीतकुनैकायशगिे मा,िा

(घ)

धनजले इमान्द्दािीपूिक
श  चजम्पमेिािी िहन नगिे मा, धनजको
कायशसम्पपादन सन्द्तोषजनक निहेमा, धनजमा कायशक्षमताको
अभािभएमािापदअनुरुपकोआििणनगिे मािापरिषद्को
धनदे शनपालनानगिे मा।
(१०) उपदफा (९) बमोचजम सदस्य-सचििलाई पदबाट

हटाउनुअचघधनजलाईसफाईपेशगनेमनाधसबमौकाददनुपनेछ।
(११) दे हायका अिस्थामा सदस्य-सचििको पद रिि भएको
माधननेछ:-
(क)

धनजलेअध्यक्षसमक्षधलचखतिाचजनामाददएमा,

(ख)

ु को स्थायी
गैि नेपाली नागरिक भएमा िा कुनै विदे शी मुलक
बसोिासकोअनुमधतधलएमािासोकोलाधगधनिेदनददएमा,

(ग)

धनजकोउमेिसाठीिषशपूिाभएमा,

(घ)

धनिाशिनर्द्ािा धनयुि हुने कुनै सािशजधनक जिाफदे हीको पदमा
उम्पमेदिािभएमा,

(ङ)

भ्रष्टािाि, जबिजस्तीकिणी, मानिबेिधबखनतथाओसािपसाि,
लागू औषध धबक्री वितिण तथा धनकासी िा पैठािी, सम्पपचत्त
शुर्द्ीकिण, िाहदानी दुरूपयोग, अपहिण सम्पबन्द्धी कसूि,
सङ्गदठत अपिाध िा नैधतक पतन दे चखने फौजदािी कसूिमा

सजाय पाएको िा अन्द्य कुनै फौजदािी कसूिमा एक िषश िा
सोभन्द्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अचन्द्तम
भएकोमा,
(ि)

उपदफा(९)बमोचजमपदबाटहटाइएमा,

(छ)

िािको प्रधतधनधधत्ि गिी विदे श गएकोमा भागेको ि पधछ
फकेिआएको प्रमाचणतभएमा।

(ज)

धनजकोमृत्युभएमा।

(१२)यसदफामाअन्द्यत्रजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधन

18

कुनै कािणले सदस्य-सचििको पद रिि भएमा िा कुनै कािणले
धनलम्पबन भएमा अको सदस्य-सचिि धनयुचि िा धनजको धनलम्पबन
फुकुिा नभएसम्पमको लाधग मन्द्त्रालयले सं घीय धनजामती सेिाको

िाजपत्रांवकत प्रथम श्रे णीको कमशिािी िा परिषद्को िरिष्ठतम्
कमशिािीलाई सदस्य-सचििको रुपमा कामकाज गने गिी तोनन
सननेछ।
(१३)सदस्य-सचििकोपारिश्रधमक, सुविधातथासेिाकोअन्द्य
शतश तोवकए बमोचजम हुनेछ। यसिी सदस्य-सचििको पारिश्रधमक तथा

सुविधा नतोवकएसम्पम धनजले  नेपाल सिकािले तोके बमोचजमको
पारिश्रधमकतथासुविधापाउनेछ।
१८.

सदस्य-सचििकोकाम, कतशव्यिअधधकाि:यसऐनमाअन्द्यत्रउचसलचखत
काम, कतशव्यिअधधकािकोअधतरििसदस्य-सचििकोकाम, कतशव्यि
अधधकािदे हायबमोचजमहुनेछ:(क)

परिषद्को िावषशक कायशक्रम, योजना तथा बजेट तयाि गिी
सधमधतबाटपारितगिाईपरिषद्कोबैठकमापेशगने ,

(ख)

परिषद्तथासधमधतकोधनणशयकायाशन्द्ियनगने , गिाउने,

(ग)

परिषद्
बाट सिाधलत योजना तथा कायशक्रमको अनुगमन गने,
गिाउने,

(घ)

परिषद्को कमशिािी व्यिस्थापन तथा समर व्यिस्थापकीय ि
प्रशासकीयकायशगनेगिाउने,

(ङ)

नेपाल

सिकािको

स्रोत

बाहेक

अन्द्य

स्रोतबाट

अन्द्तिाशवियस्तिका खेलकूद प्रधतयोधगतामा भाग धलन खेलाडी,
प्रचशक्षक, व्यिस्थापक लगायतका प्रधतधनधध पठाउने ि सोको
जानकािीमन्द्त्रालयलाईददने,

(ि)

मन्द्त्रालय, िावियखेल सं घिामहासं घसुँगआिश्यकसमन्द्िय
गने,

(छ)

परिषद्कोसािशजधनकखरिदसम्पबन्द्धीकामगने ,
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१९.

(ज)

परिषद्कोिलअिलसम्पपचत्तकोसं िक्षणगने, गिाउने,

(झ)

लेखाउत्तिदायीअधधकृतभईकामकाजगने, गिाउने,

(ञ)

तोवकएबमोचजमकाअन्द्यकामगने ।

कमशिािी सम्पबन्द्धी: (१) परिषद्लाई आिश्यक पने कमशिािी सम्पबन्द्धी
सङ्गठन सं ििना तथा व्यिस्थापन सिेक्षणको प्रधतिेदन नेपाल सिकाि,
मचन्द्त्रपरिषद्बाटस्िीकृतभएबमोचजमहुनेछ।

(२)परिषद्
मािहने कमशिािीकोदिबन्द्दी, योनयता, पारिश्रधमक,
सेिाका शतश तथा सुविधा तथा कमशिािी सं घ सम्पबन्द्धी व्यिस्था
परिषद्को कमशिािी प्रशासन सम्पबन्द्धी विधनयममा उसलेख भए बमोचजम
हुनेछ।
(३) परिषद्मा आिश्यक पने कमशिािी तत्काल धनयुि

नभएमा िा कुनै कािणले कुनै पद रिि भई तत्काल पदपूधतश हुन

नसकेमा पदपूधतश नभएसम्पमको लाधग मन्द्त्रालयले सं घीय धनजामती
सेिाकोकुनैकमशिािीलाईपरिषद्माकामगनेगिीखटाउनसननेछ।

(४) परिषद्बाट सम्पपादन गनुश पने कुनै काम परिषद्को

जनशचिबाट सम्पपादन हुन नसनने अिस्था भएमा त्यसको कािण

खुलाई प्रिधलत सङघीय कानून बमोचजम विज्ञ िा प्राविधधकको सेिा
पिामशशधलनसवकनेछ।
(५) परिषद्मा धनयुि कमशिािीहरुका लाधग योगदानमा
आधारितधनिृचत्तभिणयोजनालागूगनशसवकनेछ।
(६) परिषद्मा कायशित स्थायी कमशिािीलाई यो ऐन प्रािम्पभ
भएकोधमधतले एकिषशधभत्रनेपालसिकािले एकपटककोलाधगसं घ,
प्रदे श ि स्थानीय तहका खेलकुद सम्पबन्द्धी सं ििनामा समायोजन गनश
सननेछ।
(७) उपदफा (६) बमोचजमको समायोजन सम्पबन्द्धी अन्द्य
व्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
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परिच्छे द-५
परिषद्कोकोष
२०.

परिषद्कोकोषः(१)परिषद्कोआफ्नोएउटाछु ट्टै कोषहुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको कोषमा दे हायका िकमहरु
िहनेछन्:-
(क)

नेपालसिकािबाटप्राप्तिकम,

(ख)

परिषद्ले प्रदान गने खेलकुद सम्पबन्द्धी प्रचशक्षणको शुसक
बापतकोिकम,

(ग)

कुनैव्यचििासं घ, सं स्थाबाटप्राप्तसहयोगिकम,

(घ)

विदे शी सिकाि, अन्द्तिाशविय सं घ, सं स्था िा व्यचिबाट प्राप्त
सहयोगिकम,

(ङ)

िाविय खेल सं घ ि ओलचम्पपक कधमटीको दताश  तथा
निीकिणबापतप्राप्तिकम।
(३)उपदफा(२)कोखण्ड(घ)बमोचजमकोिकमप्राप्तगनुश

अचघपरिषद्लेनेपालसिकाि, अथशमन्द्त्रालयकोस्िीकृधतधलनुपनेछ।

(४) परिषद्को नामबाट गरिने सबै खिशहरु उपदफा (१)
बमोचजमकोकोषबाटव्यहोरिनेछ।
(५) परिषद्को कोषमा िहने सम्पपूणश िकम नेपाल सिकािको
पूणश िाआंचशकस्िाधमत्ििहे कोबैं कमाखाताखोलीजम्पमागरिनेछ।
(६) परिषद्को कोषको खाता सदस्य-सचिि िा धनजले

ु 
तोकेको कमशिािी ि परिषद्को लेखा हेने प्रमुख कमशिािीको सं यि
दस्तखतमासिालनहुनेछ।
२१.

लेखािलेखापिीक्षण:(१)परिषद्ले आफ्नोआयव्ययकोले खानेपाल
सिकािलेअपनाएकोलेखाप्रणालीबमोचजमिाख्नुपनेछ।
(२) परिषद्को आन्द्तरिक लेखापिीक्षण प्रिधलत कानून
बमोचजम कोष तथा लेखा धनयन्द्त्रकको कायाशलयबाट ि अचन्द्तम
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लेखापिीक्षणमहाले खापिीक्षकबाटहुनेछ।
(३) मन्द्त्रालयले परिषद्को आय-व्ययको लेखा सम्पबन्द्धी
कागजातिअन्द्यनगदीचजन्द्सीजुनसुकैबखतजाुँच्निाजाुँच्नलगाउन
सननेछ।
परिच्छे द-६
सं घकोगठनिदताशसम्पबन्द्धी
२२.

खेल सं घ स्थापना गनश सवकने: (१) यो ऐन प्रािम्पभ भए पधछ िाविय,
प्रदे श तथा स्थानीय स्तिका खेल सं स्थाहरुले प्रिधलत कानून बमोचजम
सं घ,प्रदे शिस्थानीयतहकाखेलसं घस्थापनागनशसननेछन्।
(२)उपदफा(१)बमोचजमखेलसं घस्थापनागदाशदे हायको

मापदण्डपूिागिे कोहुनु पनेछ:(क)

एक खेलको लाधग एउटा मात्र खेल सं घ गठन भएको हुनु
पने,

(ख)

खेलसं घकोविधानमाएउटै  व्यचिएकैपटकएकभन्द्दाबढी

(ग)

खेलसं घकोविधानमाप्रत्येकिाििषशमालोकताचन्द्त्रकपद्घधत

खेलसं घकोपदाधधकािीहुननसननेव्यिस्थाहुनु पने,

अनुसाि खेल सं घका पदाधधकािी तथा सदस्यको धनिाशिन हुने

ि प्रत्येक िषश सं घको आय-व्ययको प्रिधलत कानून बमोचजम
लेखापिीक्षणगनुश पनेव्यिस्थाहुनु पने,
(घ)

खेल सं घको पदाधधकािी तथा खेलाडीको लाधग आिािसं वहता

(ङ)

तोवकएबमोचजमकाअन्द्यमापदण्डहरुपूिाभएको।

लागूहुनेव्यिस्थाहुनु पने,

(३)उपदफा(१)बमोचजमगठनभएकाखेलसं घिासं स्था
स्िायत्तहुनेछन्।
(४) उपदफा (१) बमोचजम गठन भएका खेल सं घका
पदाधधकािी तथा सदस्यको पदािधध िाि िषशको हुनेछ ि खेल सं घका
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पदाधधकािी सोही पदमा सामान्द्यतया पुन: एक पटकको लाधग
धनिाशचितहुनसननेछन्।
स्पष्टीकिण: यस दफाको प्रयोजनको लाधग ×खेल सं घका पदाधधकािी"
भन्नाले सं घको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिि, सचिि ि कोषाध्यक्ष
सम्पझनुपछश।
(५) दे हायका व्यचि खेल सं घमा धनिाशचित िा मनोनीत हुन
सननेछै न:(क)

गैिनेपालीनागरिक,

(ख)

िाजस्ि, सािशजधनक िा सिकािी सम्पपचत्त वहनाधमना गिे को
प्रमाचणतभएको,

(ग)

परिषद्
बाटधलएकोिकमकोबेरुजुफछ
यौटगनशबाुँकीिहेको,

(घ)

परिषद्कोकमशिािीिाप्रचशक्षकिहेको,

(ङ)

भ्रष्टािाि, जबिजस्तीकिणी, मानिबेिधबखनतथाओसािपसाि,
लागू औषध धबक्री वितिण तथा धनकासी िा पैठािी, सम्पपचत्त
शुर्द्ीकिण, िाहदानी दुरूपयोग, अपहिण सम्पबन्द्धी कसूि,
सङ्गदठत अपिाध िा नैधतक पतन दे चखने फौजदािी कसूिमा

सजाय पाएको िा अन्द्य कुनै फौजदािी कसूिमा एक िषश िा
सोभन्द्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अचन्द्तम
भएकोमा,
(ि)

िािकोप्रधतधनधधत्िगिीविदे शगएकोमा भागेकोिपधछफकेि
आएकोप्रमाचणतभएमा,

(छ)
२३.

खेलाडीलाईयौनदुव्यशिहािगिे कोप्रमाचणतभएमा।

िाविय खेल सं घ िा महासं घ गठन: (१) कम्पतीमा िाि प्रदे शका खेल
सं घ आपसमाधमलेििावियखेलसं घिामहासं घगठनगनशसननेछन्।
(२)उपदफा(१) माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनयो

ऐनप्रािम्पभहुनु अचघप्रिधलतकानूनबमोचजमगठनभएकािावियखेल

सं घ िा महासं घ यसै  ऐन बमोचजम गठन भएको माधननेछ ि त्यस्ता

23

िाविय खेल सं घ िा महासं घले यो ऐन प्रािम्पभ भएको धमधतले दुई
िषशधभत्रकम्पतीमािािप्रदे शमाप्रदे शखेलसं घगठनगनुश पनेछ।
तिभौगोधलककािणबाटयसउपदफाबमोचजमकोप्रदे शखेल
सं घ गठन गनश  सम्पभि नभएमा तोवकए बमोचजम प्रदे श खेल सं घको
गठनगनशसवकनेछ।
२४.

प्रदे श तथा स्थानीयस्तिमा खेल सं घ गठन तथा खेल सं ििना धनमाशण:
(१) कम्पतीमा पाुँि िा सोभन्द्दा बढी चजसला खेल सं घ आपसमा धमली
प्रदे शकानूनबमोचजमप्रदे शखेलसं घगठनगनशसवकनेछ।

(२) प्रदे श सिकािले प्रदे श स्तिमा खेलकुदको विकास,

विस्ताि ि प्रिशर्द्न गिी खेलकुदको सिालन तथा व्यिस्थापन गनशका

लाधग प्रदे श कानूनमा व्यिस्था भए बमोचजमको खेलकुद सम्पबन्द्धी
सं ििनाधनमाशणगनशसननेछ।
(३) प्रदे श सिकािले स्थानीय तहको खेलकुदलाई व्यिचस्थत

तथासमन्द्ियगिीचजसलास्तिमाखेलकुदकोसिालनतथाविकासगनश
प्रत्येकचजसलामाचजसलाखेलकुदविकाससधमधतगठनगनशसननेछ।

(४)स्थानीयकानूनबमोचजमस्थानीयतहले आफ्नोक्षेत्रधभत्र

खेलकुदगधतविधधसिालनतथाखेलसं स्थादताशगनशसननेछ।

(५) स्थानीय तहले स्थानीय तहमा हुने खेलकुदको सिालन,

प्रिर्द्शनतथाविकाससम्पबन्द्धीकायश गनश स्थानीयकानूनमाव्यिस्थाभए
बमोचजमकोसं ििनाधनमाशणगनशसननेछ।
(६) यस दफा बमोचजम प्रदे श िा स्थानीय तहमा खेल सं घ
गठन िा दताश गदाश सम्पबचन्द्धत खेलको िाविय खेल सं घ िा महासं घ
भएमासोसं घिामहासं घकोअनुमधतधलनुपनेछ।
२५.

सं घमा सं लननता: (१) परिषद्का बहालिाला सदस्य-सचिि, कमशिािी
तथाप्रचशक्षकखेलसं घकोकुनैपदमािहनुहुुँदैन।

(२) उपदफा (१) विपिीत परिषद्का बहालिाला सदस्य-

सचिि, कमशिािी तथा प्रचशक्षक खेलसं घको कुनै पदमा िहेको प्रमाचणत
भएमा त्यस्तो सं घले िैधता प्राप्त गनश सनने छै न ि त्यस्ता सदस्य-
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सचिि, कमशिािी तथा प्रचशक्षकलाई प्रिधलत कानून बमोचजम कािबाही
हुनेछ।
२६.

परिषद्
मा दताश गनुश पने: (१) दफा २३ बमोचजमको िाविय खेल सं घ
िा महासं घले िाविय मान्द्यता पाउनको लाधग परिषद्मा दताश गिाउनु
पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम परिषद्मा दताश गिाउनको लाधग
दे हायबमोचजमका कागजातहरुसं लननगिीतोवकएबमोचजमकोदस्तुि
सवहतपरिषद्माधनिेदनददनुपनेछ:(क)

प्रदे शखेलसं घदताशप्रमाणपत्रकोप्रधतधलवप,

(ख)

सं घकोविधानकोप्रधतधलवप,

(ग)

सं घका पदाधधकािी ि सदस्यहरुको नाम, थि ि ठे गाना
सवहतकोविििण,ि

(घ)

तोवकएबमोचजमकाअन्द्यकागजातहरु।
(३) उपदफा (२) बमोचजम परिषद्मा दताश हुन धनिेदन ददने

नेपालका मौधलक खेल बाहे कका अन्द्य खेल सं घ िा महासं घले सोही
खेलसं ग सम्पबर्द् अन्द्तिाशविय खेल सं घ िा महासं घ िहेछन् भने त्यस्तो
सं घ िा महासं घको एक िषशधभत्र आबर्द्ता धलनु पनेछ ि सो
समयािधधधभत्र आबर्द्ता नधलएमा त्यस्ता खेल सं घ िा महासं घको
है धसयतस्थानीयखेलसं स्थािानलबसिहमाधननेछ।
(४) उपदफा (२) बमोचजम प्राप्त धनिेदन जाुँिबुझ गदाश
त्यस्तो सं घ यस ऐन बमोचजम परिषद्
मा दताश गनश उपयुि दे चखएमा
परिषद्ले तीस ददनधभत्र दताश गिी तोवकए बमोचजमको ढाुँिामा दताशको
प्रमाणपत्रददनुपनेछ।
(५) उपदफा (४) बमोचजम परिषद्
बाट दताश गदाश एक
खेलकोलाधगएकभन्द्दाबढीतथाएकैउद्देश्यकािासमाननामभएका
एकभन्द्दाबढीसं घिामहासं घलाईदताशगरिनेछै न।
(६)उपदफा(५)माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनयो
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ऐनप्रािम्पभहुुँदाकाबखतएउटै  खेलकोलाधगएकभन्द्दाबढीखेलसं घ
िामहासं घगठनभएकािहेछन् भने योऐनलागू भएकोधमधतले तीन
मवहनाधभत्र एउटै  खेल सं घ िा महासं घ गठन गिी दताशको लाधग
परिषद्लेसूिनाजािीगनेछ।
(७) उपदफा (६) बमोचजम जािी सूिनामा तोवकएको
म्पयादधभत्र एउटै  सं घ िा महासं घ गठन नगिे मा सो अिधध समाप्त
भएपधछत्यस्ताखेलसं घिामहासं घकोदताशस्ितःसमाप्तहुनेछ।
(८) उपदफा (२) बमोचजम प्राप्त धनिेदन जाुँिबुझ गदाश कुनै
सं घलाई परिषद्मा दताश गनश उपयुि नदे चखएमा परिषद्ले दताश गनश
नधमसनेधनणशयगिीसोकोजानकािीसम्पबचन्द्धतसं घलाईददनुपनेछ।
(९) उपदफा (४) बमोचजमको दताशको मान्द्य अिधध िाि
िषशको हुनेछ।
(१०) उपदफा (९) मा तोवकएको अिधध समाप्त हुनु अचघ
सम्पबचन्द्धत खेल सं घ िा महासं घले निीकिणको लाधग तोवकए
बमोचजमका कागजातहरु सं लनन गिी परिषद्मा धनिेदन ददनु पनेछ।
यसिी परिषद्मा दताश तथा निीकिण नभएका खेल सं घिामहासं घको
है धसयतस्थानीयखेलसं घिानलबसिहमाधननेछ।
(११)यसदफामाजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनयोऐन

प्रािम्पभ हुनु अचघ प्रिधलत कानून बमोचजम परिषद्मा दताश भएका खेल
सं घिामहासं घयसै  ऐनबमोचजमदताश भएकोमाधननेछित्यस्तासं घ
िामहासं घलेपरिषद्मापुन:दताशगनुश पनेछै न।
(१२) िाविय खेल सं घ, प्रदे श खेल सं घ ि स्थानीय खेल
सं घले खेल सिालन गदाश यस ऐन तथा अन्द्तिाशविय स्तिमा प्रिधलत
खेलकुदकोसिशमान्द्यधसर्द्ान्द्तअनुरुपसमन्द्ियिसिालनगनुश पनेछ।

(१३) परिषद्मा दताश तथा निीकिण गिाउने सम्पबन्द्धी अन्द्य
व्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
२७.

विििण परिितशन गनश स्िीकृधत धलनु पने: (१) दफा २६ बमोचजम
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धलइएकोदताशकोप्रमाणपत्रमाउचसलचखतकुनै विििणपरिितशनगनुश पने
भएमासं घलेसोव्यहोिाउसले खगिीपरिषद्माधनिेदनददनसननेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम प्राप्त धनिेदन जाुँिबुझ गदाश
दताशकोप्रमाणपत्रमाउचसलचखतव्यहोिासं शोधनगनश मनाधसबदे चखएमा
परिषद्लेसं शोधनगिीधनिेदकलाईत्यसकोजानकािीगिाउनुपनेछ।
२८.

सं घले पालना गनुश पने शतश: सं घले दे हाय बमोचजमका शतशहरु पालना
गनुश पनेछ:(क)

परिषद्को स्िीकृधत धलई नेपालमा िाविय तथा अन्द्तिाशविय
खेलकुदप्रधतयोधगतािाखेलकुदसम्पबन्द्धीअन्द्तिाशवियसभािा
सम्पमेलनआयोजनागने,

(ख)

सं घको विधानको अधीनमा िही खेलकुद सम्पबन्द्धी कायशक्रम
सिालनगने , गिाउने,

(ग)

आफ्नो आम्पदानी ि खिशको वहसाबवकताब प्रिधलत कानून
बमोचजमकोढाुँिामािाख्ने,

(घ)

सं घको िावषशक आय व्ययको धनयधमत रुपमा लेखापिीक्षण
गिाउने ि लेखापिीक्षण प्रधतिेदन सािशजधनक गने तथा सोको
प्रधतधलवपसवहतपरिषद्लाईजानकािीगिाउने,

(ङ)

सं घ आफैंले िषशमा कम्पतीमा एउटा िावियस्तिको प्रधतयोधगता
आयोजनागिाउनुपने,

(ि)

मन्द्त्रालय तथा परिषद्बाट लेखा तथा श्रे स्ताको जाुँिबुझ गदाश
सोसम्पबन्द्धीअधभलेखउपलब्धगिाउने,

(छ)

सं घको विधान बमोचजम सं घका पदाधधकािीको आिधधक
धनिाशिनगने,

(ज)

अन्द्तिाशविय सं घ, सं स्था िा व्यचिबाट सहयोग प्राप्त गदाश
परिषद्कोधसफारिसमामन्द्त्रालयमाफशत् नेपालसिकािकोअथश
मन्द्त्रालयकोसहमधतधलने,

(झ)

परिषद्को स्िीकृधत धलई अन्द्तिाशवियस्तिमा हुने खेलकुद
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प्रधतयोधगतामाभागधलनसदस्यिाखेलाडीलाईपठाउने,
(ञ)

परिषद्लाई जानकािी ददई अन्द्तिाशवियस्तिमा हुने खेलकुद

सम्पबन्द्धी ताधलम,  सभा, गोष्ठी , सेधमनाि िा सम्पमेलनमा भाग
धलनसदस्यिाखेलाडीलाईपठाउने।
ति नेपाल सिकािलाई थप आधथशक व्ययभाि पने भएमा
मन्द्त्रालयकोस्िीकृधतधलनुपनेछ।
(ट)

कुनै विदे शी सं घ सं स्थाहरुसुँग खेलकुद सम्पबन्द्धी विषयमा
समझदािीगदाशमन्द्त्रालयकोसहमधतधलनुपने,

(ठ)

खेलसुँग सम्पबचन्द्धत सं घ,  महासं घ िा ओलचम्पपक कधमटीबाट
प्राप्तसहयोगपरिषद्लाईजानकािीगिाउने,

(ड)

मन्द्त्रालय, परिषद्तथासधमधतले समयसमयमाददएकोधनदे शन
िाधनधाशिणगिे काशतशकोपालनागने।

२९.

धनलम्पबन गनश सनने: (१) कुनै िाविय खेल सं घ िा महासं घले दफा २८
बमोचजमकाकुनै शतश उसलं घनगिे मापरिषद्ले सम्पबचन्द्धतसं घलाईधनचित
अिधधतोकीत्यस्तोशतशकोपालनागनशधनदे शनददनसननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको अिधधधभत्र कुनै सं घले
परिषद्ले ददएकोधनदे शनपालनानगिे मात्यस्तोसं घलाईपरिषद्ले तीन
मवहनासम्पमकालाधगधनलम्पबनगनशसननेछ।
(३) उपदफा (१) बमोचजम ददइएको धनदे शनको पालना गिी

धनलम्पबनफुकुिागनश धनिेदनददएमापरिषद्ले सोसम्पबन्द्धमाआिश्यक
जाुँिबुझगिीत्यस्तोसं घकोधनलम्पबनफुकुिागनेछ।

(४) कुनै सं घको उपदफा (२) बमोचजमको अिधधसम्पम

धनलम्पिन फुकुिा नभएमा परिषद्ले त्यस्तो सं घमा कायम िहे को कायश
सधमधत भं ग गिी तीन मवहनाधभत्र अको कायशसधमधत धनिाशिन िा गठन
गनुश पने शतश तोकी त्यस्तो सं घको तदथश कायशसधमधत गठन गनश
सननेछ।
(५) उपदफा (४) बमोचजम तीन मवहनाधभत्र तदथश सधमधतले 
अको कायशसधमधत धनिाशिन िा गठन नगिे मा परिषद्मा दताश भएको
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सं घलाईकािबाहीगिीपरिषद्ले दताशखािे जगनशसननेछ।
(६) उपदफा (४) ि (५) बमोचजमको जानकािी परिषद्ले
मन्द्त्रालय, नेपाल ओलचम्पपक कधमटी ि सम्पबचन्द्धत खेलको अन्द्तिाविय
खेलसं घिामहासघलाईददनुपनेछ।

(७) कुनै िाविय खेल सं घ िा महासं घलाई धनलम्पबन िा

खािे ज गने धनणशय गनुश अचघ परिषद्ले त्यस्तो सं घ िा महासं घलाई
आफ्नोसफाइपेशगनेमौकाददनुपनेछ।
परिच्छे द-७
कसुितथासजाय
३0.

प्रधतबचन्द्धत औषधध सेिन गनश, गिाउन नहुन:े  (१) नेपालधभत्र तथा

अन्द्तिाशविय क्षेत्रमा आयोजना हुने खेलमा सहभागी हुने कुनै पधन
खेलाडीलेप्रधतबचन्द्धतऔषधधसेिनगनुश हुुँदैन।

(२) नेपालधभत्र तथा अन्द्तिाशविय क्षेत्रमा आयोजना हुने

खेलमाकुनै व्यचिले डित्रासदे खाईिा झुनयानमापािी खेलाडीलाई
प्रधतबचन्द्धतऔषधधसेिनगनश, गिाउनलगाउनुहुुँदैन।

स्पष्टीकिण: यस दफाको प्रयोजनको लाधग “प्रधतबचन्द्धत औषधध” भन्नाले
अन्द्तिाशवियरुपमा मान्द्यताप्राप्त सं स्थार्द्ािा खेलाडीले प्रयोग गनश नपाउने
गिीप्रधतबन्द्धलगाएकोऔषधधिाविधधसम्पझनुपछश।।
३१.

खेलमा धमलोमतो तथा अधनयधमतता गनश नहुन:े  नेपालधभत्र िा नेपालको
ु मा कुनै खेलाडीसुँग
प्रधतधनधधत्ि गिी नेपालमा िा विदे शी मुलक
प्रधतस्पधाश गदाश कुनै खेलसम्पबर्द् खेलाडी िा पदाधधकािीले त्यस्तो

खेलकोप्रधतस्पधाशबाटआउने स्िाभाविकपरिणामलाईप्रधतकूलहुने गिी
कुनै खेलाडी िा खेलाडीको समूहसुँग धमलोमतो गनश िा कसै को

प्रलोभनमा पनश िा कुनै बाजी चजताउने िा हिाउने गिी त्यस्तो खेल
खेसनिाखेलाउनेकायशगनशहुुँदैन।
३२.

कसूि माधनने: कसै ले दे हाय बमोचजमका कुनै कायश गिे मा यो ऐन
अन्द्तगशतकोकसूिगिे कोमाधननेछ:-
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(क)

दफा३० कोउपदफा(१)बमोचजमप्रधतबचन्द्धतऔषधधसेिन
गिे मा,

(ख)

दफा३० कोउपदफा(२)बमोचजमप्रधतबचन्द्धतऔषधधसेिन
गनशलगाएमा,

(ग)

दफा३१बमोचजमखेलमाधमलोमतोतथाअधनयधमततागिे मा,

(घ)

दफा५६बमोचजमकोआिािसं वहताउसलङ्घनगिे मा,

(ङ)

धमश, िणश, जात, जाधत, धलङ्ग, भाषा, क्षेत्र िा िैिारिक
आस्थाको आधािमा खेलाडीबीि विभेद िा शािीरिक िा
मानधसकवहं सागिे मा,

(ि)
३३.

झुठ्ठाविििणददईदफा२६बमोचजमपरिषद्मादताशगिे मा।

सजाय:कसै लेदे हायकाकसुिगिे मादे हायबमोचजमसजायहुनेछ:(क)

दफा ३२ को खण्ड (क) बमोचजमको कसूि गिे मा धनजले
सेिन गिे को प्रधतबचन्द्धत औषधधको मात्रा ि प्रकृधत अनुसाि
त्यस्तो खेलाडीलाई तोवकए बमोचजमको अिधधको लाधग कुनै

पधन खेलकुद प्रधतयोधगतामा भाग धलन नपाउने गिी िोक
लगाईपवहलोपटककोलाधगदशहजािरुपैयाुँसम्पम जरिबाना

िदोस्रोपटकदे चखप्रत्येकपटकदशहजािदे चखपिासहजाि
रुपैयाुँसम्पमजरिबाना,
(ख)

दफा३२कोखण्ड(ख)बमोचजमकोकसूिगिे मादशहजाि
रुपैयाुँदेचखपिासहजािरुपैयाुँसम्पमजरिबाना,

(ग)

दफा ३२ को खण्ड (ग) बमोचजमको कसूि गिे मा तीन िषश
कैदिपिासहजािरुपैयाुँसम्पमजरिबानागिीसोकसूिगदाश
कुनै िकमलेनदे नगिे कोभएमात्यस्तोलेनदे नगिे कोिकम
समेतजफत,

(घ)

दफा ३२ को खण्ड (ग) बमोचजमको कसूि गनश आदे श िा
धनदे शन ददने, त्यस्तो कसुि गनश दुरुत्साहन ददने, उनसाउने िा
मद्दत गने व्यचिलाई मुख्य कसूिदाि सिह सजाय हुनेछ ि
त्यस्तो कसूि सािशजधनक पद धािण गिे को व्यचि िा

30

नेपालकोप्रधतधनधधत्िगने व्यचिले विदे शमागिे कोिहेछभने
धनजलाईथपतीनिषशसम्पमकैद,
(ङ)

दफा३२कोखण्ड(घ)बमोचजमकोकसूिगने पदाधधकािी,
प्रचशक्षक, िे फ्री ि खेलाडीलाई एक िषशदेचख तीन िषशसम्पम
धनलम्पबनगिीप्रिधलतकानूनबमोचजमकािबाहीिसजाय,

(ि)

दफा ३२ को खण्ड (ङ) बमोचजमको कसूि गिे मा प्रिधलत
कानूनबमोचजमकोसजायितीसहजािरुपैयाुँदेचखएक लाख
रुपैयाुँसम्पमजरिबाना,

(छ)

दफा ३२ को खण्ड (ि) बमोचजमको कसूि गिे मा त्यस्तो
सं घको दताश खािे ज गिी सं घका पदाधधकािीहरुलाई प्रिधलत
कानूनबमोचजमकािबाही।

३४.

मुद्दा हेने अधधकािी: दफा ३३ को खण्ड (क), (ख), (ग) ि (घ)
बमोचजम सजाय हुने कसुि सम्पबन्द्धी मुद्दाको शुरु कािबाही ि वकनािा
गने अधधकाि चजसला अदालतलाई ि खण्ड  (ङ) , (ि) ि (छ)

बमोचजम सजाय हुने कसुि सम्पबन्द्धी मुद्दाको शुरु कािबाही ि वकनािा
३५.

गनेअधधकािपरिषद्लाईहुनेछ।

पुनिािेदन:दफा३४बमोचजमपरिषद्ले गिे कोधनणशयउपिचित्तनबुझ्ने
पक्षले सम्पबचन्द्धत चजसला अदालतमा ि चजसला अदालतबाट भएको
धनणशयउपिचित्तनबुझ्ने पक्षलेसम्पबचन्द्धतउच्िअदालतमासोधनणशयको
जानकािीपाएकोधमधतलेपैंतीसददनधभत्रपुनिािेदनगनशसननेछ।

३६.

नेपालसिकाििादीहुन:े दफा३३कोखण्ड(क),(ख),(ग)ि (घ)
ु ी फौजदािी कायशविधध
बमोचजमको कसूिमा सजाय हुने मुद्दा मुलक
सं वहता, २०७४कोअनुसूिी-१मासमािेशभएकोमाधननेछ।
परिच्छे द-८
विविध

३७.

ओलचम्पपक कधमटी: (१) अन्द्तिाशविय ओलचम्पपक कधमटीको बडापत्र,

उद्देश्य तथा प्रिधलत कानून बमोचजम खेलकुद सम्पबन्द्धी कायश गनश
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अन्द्तिाविय ओलचम्पपक कधमटीबाट मान्द्यताप्राप्त परिषद्
मा दताश भएका
एक ओलचम्पपक कधमटी, एक पािा ओलचम्पपक कधमटी ि एक विशेष
ओलचम्पपककधमटीिहनेछन्।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन

उपदफा(१)माउचसलचखतओलचम्पपककधमटीबाहेकअन्द्यप्रकृधतका
ओलचम्पपककधमटीगठनगनशसवकनेछ।
(३)उपदफा(१)ि(२)बमोचजमकाओलचम्पपककधमटीहरु

परिषद्मादताशहुनु पनेछ।

(४) परिषद्मा दताश भई अन्द्तिाशविय ओलचम्पपक कधमटीबाट
मान्द्यताप्राप्त अन्द्तिाशविय  खेल सं घ िा महासं घमा आबर्द् ओलचम्पपक
कधमटीको विधान अनुसािका िाविय खेल सं घ िा महासं घ नेपाल
ओलचम्पपककधमटीकोसदस्यखेलसं घहुनेछन्।
(५)  उपदफा (३) बमोचजम परिषद्मा दताश हुनको लाधग
अन्द्तिाशवियओलचम्पपककधमटीबाटमान्द्यताददएकोकागजात,विधानि
तोवकएबमोचजमकोदस्तुिसवहततोवकएबमोचजमकोढाुँिामापरिषद्मा
धनिेदनददनुपनेछ।
(६) परिषद्मा दताश भएका ओलचम्पपक कधमटीले अन्द्तिाशविय
ओलचम्पपक कधमटीको बडापत्रको अधीनमा िही दे हाय बमोचजम गनुश
पनेछः(क)

विधान बमोचजम कधमटीका पदाधधकािीको आिधधक धनिाशिन
गने,

(ख)

िावषशक साधािण सभा गने  ि साधािण सभाबाट पारित
लेखापिीक्षणप्रधतिेदनपरिषद्समक्षपेशगने,

(ग)

परिषद्को

समन्द्ियमा

अन्द्तिाशवियस्तिमा

हुने

खेलकुद

प्रधतयोधगतामाभागधलनसदस्यिाखेलाडीलाईपठाउने,
(घ)

अन्द्तिाशविय ओलचम्पपक कधमटी बाहेक अन्द्य अन्द्तिाशविय सं घ
सं स्थाहरुबाट सहयोग प्राप्त गनुश अचघ मन्द्त्रालय माफशत् नेपाल
सिकािअथशमन्द्त्रालयकोसहमधतधलने,
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(ङ)

परिषद्को समन्द्ियमा नेपालमा खेलकुद सम्पबन्द्धी विधभन्न
गधतविधधहरुसिालनगनशसनने।
(७) ओलचम्पपक कधमटी सम्पबन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए

बमोचजमहुनेछ।
३८.

िाविय खेल तोनने: (१) नेपाल सिकािले परिषद्को धसफारिसमा कुनै
खेललाईनेपालकोिावियखेलतोननसननेछ।
(२)उपदफा(१)माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनयो

ऐन प्रािम्पभ हुनु अचघ नेपाल सिकािले िाविय खेलको रुपमा तोकेको
भधलबलखेललाईयसै ऐनबमोचजमकोिावियखेलमाधननेछ।
३९.

मौधलकतथापिम्पपिागतखेलतोनने:मन्द्त्रालयले परिषद्कोधसफारिसमा
नेपालमामौधलकतथापिम्पपिागतरुपमाखेधलने खेलहरुलाईनेपालको
मौधलकतथापिम्पपिागतखेलतोननसननेछ।

४०.

प्रोत्साहन गनश सनने: (१) िावियस्तिमा खेलकुद पूिाशधाि धनमाशण,

खेलकुदको प्रायोजन ि प्रधतयोधगता सिालन गने धनजी क्षेत्रतथा अन्द्य
सं घसं स्थाहरुलाईनेपालसिकािलेप्रोत्साहनगनशसननेछ।
(२) कम्पतीमा बीसजना खेलाडी िा पूिख
श ेलाडीलाई िोजगािी

ददने सं घ सं स्था,

बाचणज्य िा औद्योधगक प्रधतष्ठानहरुलाई तोवकए

बमोचजमप्रोत्साहनगनशसवकनेछ।
(३) प्रदे शस्तिमा खेलकुद पूिाशधाि धनमाशण, खेलकुदको
प्रायोजन ि प्रधतयोधगता सिालन गने धनजी क्षेत्र तथा अन्द्य सं घ
सं स्थाहरुलाईप्रदे शसिकािलेप्रोत्साहनगनशसननेछ।
(४) स्थानीय तहले खेलकुद पूिाशधाि धनमाशण ि प्रधतयोधगता
सिालनमायोगदानगनेधनजीक्षेत्रतथाअन्द्यसं घसं स्थालाईप्रोत्साहन
गनशसननेछ।
(५) यस दफामा अन्द्यत्र जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन

खेलकुद प्रधतयोधगता सिालन गदाश मददिा िा सुधतशजन्द्य पदाथशको
विज्ञापन तथा प्रायोजन गनश पाइने छै न ि त्यस्तो पदाथशसुँग सम्पबचन्द्धत
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सं स्थालाईप्रोत्साहनगनशसवकनेछै न।
४१.

धनजी स्िाथश भएको विषयमा भाग धलन नहुन:े  परिषद् ि सधमधतका

पदाधधकािी, सदस्य िा परिषद्का कमशिािीहरुले परिषद्को ठे क्का पट्टा

धलन िा आफ्नो धनजी स्िाथश भएको कुनै काम कािबाहीमा भाग धलनु
हुुँदैन।
४२.

उपसधमधत िा कायशदल गठन गनश सनने: (१) परिषद् िा सधमधतले यो
ऐनिायसऐनअन्द्तगशतबनेकोधनयमबमोचजमआफूले गनुश पने कुनै

कायश सम्पपादन गनशको धनधमत्त आिश्यकता अनुसाि उपसधमधत िा
कायशदलगठनगनशसननेछ।
(२) यस दफा बमोचजम गदठत उपसधमधत िा कायशदलको
काम, कतशव्य ि अधधकाि तथा कायाशिधध सो उपसधमधत िा कायशदल
गठनगदाशकाबखतपरिषद्िासधमधतलेतोकेबमोचजमहुनेछ।
४३.

िाविय एन्द्टीडोवपङ एजेन्द्सी िहने: (१) खेलकुदमा प्रधतबचन्द्धत औषधध
सेिनविरुर्द्कायशगनशएकिावियएन्द्टीडोवपङएजेन्द्सीिहनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको िाविय एचण्टडोवपङ एजेन्द्सीको
गठनतथाकाम, कतशव्यिअधधकािसम्पबन्द्धीव्यिस्थातोवकएबमोचजम
हुनेछ।

४४.

नेपाल सिकािको स्िीकृधत धलनु पने: (१) परिषद्ले विदे शी सिकाि,

अन्द्तिाशविय सं स्था िा विदे शी सं स्था िा व्यचिसुँग सम्पझौता गदाश
मन्द्त्रालयमाफशत्नेपालसिकािकोसहमधतधलनुपनेछ।
(२) िाविय खेल सं घ िा प्रदे श ि स्थानीयस्तिका खेल
सम्पबन्द्धीसं स्थािाधनकायतथासं घले विदे शीसिकाि,अन्द्तिाशवियसं घ

सं स्था,विदे शीसं स्थािाव्यचिसुँगसम्पझौतागदाश परिषद्माफशत् नेपाल
सिकािकोस्िीकृधतधलनुपनेछ।
४५.

स्िीकृधतधलनु पने:(१)धनजीक्षेत्रिाअन्द्यसं घसं स्थाले िावियतथा
अन्द्तिाशविय खेलकुद प्रधतयोधगताको आयोजना िा सिालन गनुश अचघ

सम्पबचन्द्धत खेलसं घ िा महासं घको धसफारिस सवहत परिषद्को स्िीकृधत
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धलनुपनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको जानकािी परिषद्
ले

मन्द्त्रालयलाईददनुपनेछ।
४६.

िावषशक प्रधतिेदन: (१) िाविय खेल सं घ िा महासं घले प्रत्येक िषश
आफूले सम्पपादन गिे का काम, कािबाही तथा आय-व्ययको विििण
सवहतकोिावषशकप्रधतिेदनतयािगिीत्यस्तोआधथशकिषशसमाप्तभएको
धमधतलेदुईमवहनाधभत्रपरिषद्मापेशगनुश पनेछ।
(२) परिषद्ले प्रत्येक िषशको िावषशक प्रधतिेदन तयाि गिी
आधथशकिषशसमाप्तभएकोधमधतलेतीनमवहनाधभत्रमन्द्त्रालयमापेशगनुश
पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोचजमको प्रधतिेदनमा अन्द्य कुिाको
अधतरिि परिषद्ले िषश भरिमा सम्पपादन गिे का काम, उपलचब्ध, त्यस्ता
कामकोलाधगगिे कोखिश, परिषद्कोकोषतथास्रोतसाधनकोअिस्था,

खेलकुदको क्षेत्रमा दे चखएका समस्या ि सोको समाधानका उपाय तथा
प्रत्येक सं घले गिे का मुख्य काम कािबाही, आय ि व्ययको सं चक्षप्त
विििणसमेतउसले खगनुश पनेछ।
(४) उपदफा (२) बमोचजमको परिषद्को िावषशक प्रधतिेदन
अध्यक्षलेसं िक्षकसमक्षपेशगनेछ।
(५)सं घतथापरिषद्ले उपदफा(१)िा(२)बमोचजमपेश
गिे कोप्रधतिेदनमन्द्त्रालयलेसािशजधनकगनुश पनेछ।
४७.

खेलकुद अनुशाधसत रुपमा सिालन गनुश पने: खेलकुद क्षेत्र धनष्पक्ष,
तटस्थ, िाविय एकता एिं गौििको क्षेत्र हुनेछ। यसको सिालन तथा

व्यिस्थापन गदाश अन्द्तिाशविय मापदण्ड, मूसय मान्द्यता ि िाविय सं स्कृधत
एिं िावियवहतलाईमध्यनजिमािाखीअनुशाधसतरुपमासिालनगनु,श
गिाउनुपनेछ।
४८.

खेलकुद पूिाशधाि धनमाशण: (१) तोवकए बमोचजमका ठू ला तथा िाविय
स्तिकाखेलकुदपूिाशधािकोधनमाशणएिंममशतसम्पभािमन्द्त्रालयआफैँले 
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गनशिापरिषद्माफशत्गिाउनसननेछ।
(२) प्रदे श स्तिीय पूिाशधािहरुको धनमाशण प्रदे शबाट ि
स्थानीयस्तिकापूिाशधािहरुकोधनमाशणस्थानीयतहबाटगरिनेछ।
(३) खेलकुद पूिाशधाि धनमाशण, विकास तथा प्रधतयोधगता
सिालन गनश आिश्यकता अनुसाि धनजी क्षेत्र, गैिसिकािी, सहकािी ि
सामुदावयकसं घ,सं स्थासुँगसाझेदािीगनशसवकनेछ।

(४) खेलकुद पूिाशधाि धनमाशण विकास तथा प्रधतयोधगता
सिालन गनश प्रिधलत कानून बमोचजम अन्द्तिाशविय लगानीलाई अनुमधत
एिंप्रोत्साहनददनसवकनेछ।
(५) धनजी क्षेत्र, गैिसिकािी, सहकािी ि सामुदावयक सं घ,
सं स्थाले धनमाशण तथा सिालन गने पूिाशधािहरुको मापदण्ड परिषद्को
धसफारिसमामन्द्त्रालयलेतोननसननेछ।

(६) खेलकुद क्षेत्रमा सािशजधनक धनजी क्षेत्र, गैिसिकािी,

सहकािी ि सामुदावयक सं घ, सं स्थासुँगको साझेदािी तथा लगानी
४९.

सम्पबन्द्धीअन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।

समन्द्ियिसहकायश:(१)खेलकुदपूिाशधािहरुकोविकासिव्यिस्थापन
तथा प्रधतयोधगता सिालनमा सं घ, प्रदे श ि स्थानीय तहबीि आपसमा
सहकायश ि समन्द्िय गनुश पनेछ। अन्द्तिाशविय ि िाविय खेलकुद
प्रधतयोधगतासिालनहुुँदासबैतहलेप्राथधमकताददनुपनेछ।

(२)खेलकुदक्षेत्रमासं घ, प्रदे शिस्थानीयतहिीिसमन्द्िय,

५०.

सहकायशलगायतकाअन्द्यविषयतोवकएबमोचजमहुनेछ।

खेलाडीकसयाणकािीकोष:(१)खेलाडीतथाप्रचशक्षकहरुकोसामाचजक
सुिक्षा धबमा आकचस्मक उर्द्ाि, उपिाि एिं पुनः स्थापनाका लाधग
परिषद्माखेलाडीकसयाणकािीकोषकोव्यिस्थागरिनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको कोष अक्षय कोषको रुपमा
िहनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोचजमको कोष सिालन सम्पबन्द्धी
व्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
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५१.

धनदे शन ददन सनने: (१) मन्द्त्रालयले खेलकुदको विकास ि सुधािको
विषयमापरिषद्लाईआिश्यकधनदे शनददनसननेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको धनदे शनको पालना गनुश

५२.

परिषद्कोकतशव्यहुनेछ।

अधधकाि प्रत्यायोजन: (१) परिषद्ले यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगशत
बनेको धनयम बमोचजम आफूलाई प्राप्त अधधकािमध्ये आिश्यकता

अनुसाि केही अधधकाि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिि िा
सधमधतलाईप्रत्यायोजनगनशसननेछ।

(२) सधमधतले यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगशत बनेको धनयम

बमोचजम आफूलाई प्राप्त अधधकािमध्ये आिश्यकता अनुसाि केही

अधधकाि सधमधतको सं योजक, कुनै सदस्य िा परिषद्को कुनै अधधकृत
कमशिािीलाईप्रत्यायोजनगनशसननेछ।
(३) सदस्य-सचििले यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगशत बनेको

धनयम बमोचजम आफूलाई प्राप्त अधधकािहरुमध्ये आिश्यकता अनुसाि

केही अधधकाि परिषद्को कुनै अधधकृत कमशिािीलाई प्रत्यायोजन गनश
सननेछ।
५३.

नेपाल सिकािसुँग सम्पपकश: परिषद्ले नेपाल सिकािसुँग सम्पपकश िाख्दा
मन्द्त्रालयमाफशत्िाख्नुपनेछ।

५४.

धनयमबनाउनसनने: यो ऐनको कायाशन्द्ियनको लाधग नेपाल सिकािले 
आिश्यकधनयमबनाउनसननेछ।

५५.

विधनयम बनाउने अधधकाि: (१) यो ऐनको अधीनमा िही परिषद्ले
परिषद्को कमशिािी प्रशासन ि आधथशक प्रशासन सम्पबन्द्धी विधनयम
बनाउनसननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम विधनयम बनाउुँदा नेपाल

सिकािलाई आधथशक व्ययभाि पने विषयमा परिषद्ले मन्द्त्रालय माफशत्
नेपालसिकाि, अथशमन्द्त्रालयकोस्िीकृधतधलनुपनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम परिषद्ले बनाएको विधनयम

५६.

मन्द्त्रालयबाटस्िीकृतभएपधछलागूहुनेछ।

आिािसं वहताबनाईलागूगने:(१)परिषद्ले परिषद्, सधमधत, सं घ, सं घका
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पदाधधकािी तथा परिषद्का कमशिािी,

खेलाडी,

प्रचशक्षक,

खेल

व्यिस्थापक, िे फ्री तथा खेल आयोजकले पालना गनुश पने विषयका
सम्पबन्द्धमाआिािसं वहताबनाईलागूगनुश पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको आिािसं वहताको पालना गनुश
५७.

सम्पबचन्द्धतसबैकोकतशव्यहुनेछ।

ऐन कायाशन्द्ियन मापन : यो ऐन प्रािम्पभ भएको धमधतले पाुँि िषशपधछ
मन्द्त्रालयलेऐनकायाशन्द्ियनकोप्रभािसम्पबन्द्धमामापनगनेछ।

५८.

खािे जी ि बिाउ: (१) खेलकुद विकास ऐन, २०४८ खािे ज गरिएको
छ।

(२)खेलकुदविकासऐन, २०४८बमोचजमभएगिे काकाम

कािबाहीयसै ऐनबमोचजमभएगिे कोमाधननेछ।

(३) खेलकुद विकास ऐन, २०४८ बमोचजम स्थावपत िाविय

खेलकुदपरिषद्कोिल-अिलसम्पपचत्ततथादावयत्िपरिषद्मासनेछि

सो परिषद्
मा कायशित कमशिािीहरु यस ऐन बमोचजमको परिषद्को
कमशिािीकोरुपमािहनेछन्।

सं चक्षप्तविििण-

िाविय सभाबाटपारित- २०७६ साउन१६
प्रधतधनधधसभाबाटपारित- २०७६फागुन२१
िावियसभाबाटपुन:पारित-२०७७जेठ०७
िािपधतबाटप्रमाणीकिण-२०७७असाि११
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िे धडयोधमीपदाथशकोउपयोगतथाधनयमनसम्पबन्द्धमाव्यिस्थागनशबनेकोविधेयक
प्रस्तािना:िे धडयोधमीपदाथश एिं प्रविधधकोसुिचक्षततथाशाचन्द्तपूणश उपयोगगनश,

अध्ययन अनुसन्द्धान गनश ि आयनीकिण गने विवकिणबाट पनश सनने प्रधतकूल
प्रभािबाट सिशसाधािणको जीउधनको सुिक्षा तथा िाताििण सं िक्षण

गने

सम्पबन्द्धमाआिश्यककानूनीव्यिस्थागनशिाञ्छनीयभएकोले ,
सङ्
घीयसं सदलेयोऐनबनाएकोछ।
परिच्छे द-१
प्रािचम्पभक
१.

सं चक्षप्त नाम ि प्रािम्पभ: (१) यस ऐनको नाम “िे धडयोधमी पदाथश
(उपयोगतथाधनयमन)ऐन,२०७७”िहेकोछ।
(२) यो ऐन प्रमाणीकिण भएको धमधतले एकतीसौं ददनदे चख
प्रािम्पभहुनेछ।

२.

परिभाषा:विषयिाप्रसं गलेअकोअथशनलागेमायसऐनमा,(क)

“अभ्यास”

भन्नाले िे धडयोधमी पदाथश ि अन्द्य

विवकिणकास्रोतबाटथपसं सगश (एनस्पोजि)गिाउने
िा सम्पभावित सं सगश बढाउने िा सं सगशका स्रोत िा
मागश िा मागशहरुको सञ्जाललाई परिितशन गने
मानिीयवक्रयाकलापसम्पझनुपछश।

(ख)

“आयनीकिण

गने

विवकिण

(आयोनाइचजङ

िे धडएसन)” भन्नाले जैविक पदाथशमा आयन पेयसश
उत्पादनगनशसननेविवकिणसम्पझनुपछश।
(ग)

“इजाजतपत्र” भन्नाले कुनै अभ्यास, वक्रयाकलाप िा
सं यन्द्त्र सम्पबन्द्धमा धनचित कायश गनश दफा ११
बमोचजमजािीइजाजतपत्रसम्पझनुपछश।

(घ)

“इजाजतपत्रिाला”

भन्नाले दफा ११ बमोचजम

इजाजतपत्रप्राप्तसं स्थासम्पझनुपछश।
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(ङ)

“एजेन्द्सी” भन्नाले अन्द्तिाशविय आणविक उजाश एजेन्द्सी
सम्पझनुपछश।

(ि)

“वक्रयाकलाप” भन्नाले आयनीकिण गने विवकिणका
स्रोतको उत्पादन,

प्रयोग,

धनकासी, पैठािी तथा

िे धडयोधमी पदाथशको ढु िानी, सं यन्द्त्र (फेधसधलटी) को
स्थानधनधाशिण, धनमाशण, शुरूिात, सिालनिसं यन्द्त्र

नष्टिाबन्द्दगने , िे धडयोधमीफोहोिमै लाव्यिस्थापन
ि स्थान (साइट) को पुनस्थाशपना सम्पबन्द्धी कायश
सम्पझनुपछश।
(छ)

“ढु िानी”
भण्डािण

भन्नाले िे धडयोधमी पदाथश उत्पादन िा
गिे को

स्थानबाट

अको

स्थानसम्पम

ओसािपसाि गने कायश सम्पझनु पछश ि सो शब्दले
त्यस्तो पदाथश ढु िानी गनश ्याकेज तयाि पाने ,

ढु िानीको साधनमा िढाउने, पाििहनका क्रममा
भण्डािण गने ि अचन्द्तम गन्द्तव्यमा ढु िानीको
साधनबाटओिासनेकायशलाईसमेतजनाउुँछ।
(ज)

“तोवकएको” िा “तोवकए बमोचजम” भन्नाले यस ऐन
अन्द्तगशत बनेको धनयममा तोवकएको िा तोवकए
बमोचजमसम्पझनुपछश।

(झ)

“धनकासी” भन्नाले िे धडयोधमी पदाथश ि सो सम्पबन्द्धी
उपकिण िा प्रविधध नेपालबाट बावहि धनयाशत गने
कायशसम्पझनुपछश।

(ञ)

“धनयमनकािी धनकाय” भन्नाले दफा ४ बमोचजमको
धनयमनकािीधनकायसम्पझनुपछश।

(ट)

“धनदे शक सधमधत” भन्नाले दफा ६ बमोचजमको
धनदे शकसधमधतसम्पझनुपछश।

(ठ)

“धनिीक्षक” भन्नाले धनयमनकािी धनकायबाट दफा
22 को उपदफा (2) बमोचजम खटाएको व्यचि
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सम्पझनुपछश।
(ड)

“पैठािी” भन्नाले िे धडयोधमी पदाथश, सो सम्पबन्द्धी
उपकिण िा प्रविधध नेपालधभत्र आयात गने कायश
सम्पझनुपछश।

(ढ)

“मन्द्त्रालय” भन्नाले नेपाल सिकािको विज्ञान तथा
प्रविधधविषयहेनेमन्द्त्रालयसम्पझनुपछश।

(ण)

“िे धडयोधमी पदाथश” भन्नाले असफा कण िा धबटा
कण िा गामा-िे  जस्ता विवकिण पैदा गनश सनने
पदाथशसम्पझनुपछश।

(त)

“िे धडयोधमी फोहोिमैला” भन्नाले यथाचस्थधतमा प्रयोग
हुन नसनने ि तोवकएकोभन्द्दा बढी मात्रामा
आयनीकिण गने विवकिण उत्सजशन गने कुनै

अभ्यास, वक्रयापलाप िा सं यन्द्त्रबाट धनष्काधसत
िे धडयोधमी पदाथश िा सोसुँग सं क्रधमत चिज िा
िस्तुलाइशसम्पझनुपछश।
(थ)

“िे धडयोधमी स्रोत”

भन्नाले िे धडयोधमी पदाथश ि

आयनीकिणगने विवकिण उत्सजशनगने िाफैलाउन
सनने उपकिणसम्पझनुपछश।
(द)

“विपद्"भन्नाले कुनै पधनअभ्यासिावक्रयाकलापमा

उत्पन्न भएको आयनीकिण गने विवकिणसुँगको
सं सगशको कािणले उत्पन्न हुने जोचखम िा खतिा
सम्पझनुपछश।

(ध)

“विसजशन (धडस्पोजल)” भन्नाले उपयोग गरिएको
इन्द्धनिािे धडयोधमीफोहोिमै लापुन:उपयोगनगने
गिीसुिचक्षतविसजशनिाविस्थापनगने कायश सम्पझनु
पछश।

(न)

“सुिक्षा”

भन्नाले

माधनस

ि

िाताििणलाई

विवकिणजन्द्य जोचखमबाट सुिचक्षत गनश अपनाइने
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उपायसम्पझनुपछश।
(प)

“स्रोत” भन्नाले आयनीकिण गने विवकिण उत्सजशन
गने िा फैलाउन सनने कुनै पधन िस्तु, पदाथश िा
उपकिणसम्पझनुपछश।

(फ)

“सं यन्द्त्र” भन्नाले िे धडयोधमी पदाथशको उत्पादन,
प्रशोधन, प्रयोग, भण्डािण िा विसजशन गने स्थान
सम्पझनु पछश ि सो शब्दले आयनीकिण गने
विवकिणबाट सुिक्षा उपाय अिलम्पबन गनुश पने
पूिाशधािसमेतलाइशजनाउुँछ।

(ब)



“सं स्था”भन्नाले प्रिधलतकानूनबमोचजमस्थापनािा
दताशभएकोसं स्थासम्पझनुपछश ।
परिच्छे द-२

धनयमनकािीधनकायसम्पबन्द्धीव्यिस्था

३.

िे धडयोधमी स्रोतको प्रयोग: िे धडयोधमी स्रोत ि सोसुँग सम्पबचन्द्धत
प्रविधधको प्रयोग मानि वहत ि शाचन्द्तपूणश प्रयोजनको लाधग मात्र गनुश
पनेछ।

४.

धनयमनकािी धनकाय: (१) िे धडयोधमी पदाथश तथा सं यन्द्त्रको धनयमनका
लाधग नेपाल सिकािले मन्द्त्रालय अन्द्तगशत िहने गिी जनस्िास््य,
कानून, भौधतकशास्त्र, पिमाणु विज्ञान ि िे धडयोराफी सम्पबन्द्धी विज्ञहरु
समेतिहे कोएकधनयमनकािीधनकायकोस्थापनागनेछ।
(२)धनयमनकािीधनकायकोप्रशासकीयप्रमुखकोरुपमाकायश

गनश धनजामती सेिाको कम्पतीमा िाजपत्रावित प्रथम श्रे णीको अधधकृत
िहनेछ।
(3) धनयमनकािी धनकायको सं गठनात्मक सं ििना ि

कमशिािीकोदिबन्द्दीनेपालसिकािलेस्िीकृतगिे बमोचजमहुनेछ।

(4) धनयमनकािी धनकायको स्थापना नभएसम्पम धनयमनकािी
धनकायलेगनेयसऐनबमोचजमकोकायशमन्द्त्रालयलेगनेछ।
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५.

धनयमनकािी धनकायको काम, कतशव्य ि अधधकाि: यस ऐनमा अन्द्यत्र
लेचखएका काम,

कतशव्य ि अधधकािको अधतरिि धनयमनकािी

धनकायकोकाम, कतशव्यिअधधकािदे हायबमोचजमहुनेछ:(क)

िे धडयोधमी स्रोत सम्पबन्द्धी अभ्यास, वक्रयाकलाप िा
सं यन्द्त्रको धनयमनका लाधग आिश्यक, योजना ि
कायशक्रमतजुम
श ागने,

(ख)

आयनीकिण गने विवकिणको सम्पभाव्य प्रधतकूल िा
हाधनकािक असिबाट माधनस, जीिजन्द्तु, सम्पपचत्तको
सुिक्षा ि िाताििण सं िक्षण गनशको लाधग आिश्यक
मापदण्डतयािगने,

(ग)

कुनै पधन वक्रयाकलाप िा अभ्यास सिालन गने
इजाजतपत्रिालाले पूिा गनुश पने शतश, दावयत्ि ि
चजम्पमेिािीधनधाशिणगने,

(घ)
(ङ)

इजाजतप्राप्तसं स्थामाकामगने प्राविधधककोयोनयता
तोनने,

इजाजतपत्रिाला ि विवकिणका स्रोतहरुको िाविय
अधभलेख तयाि गिी त्यस्तो अधभलेखलाई धनयधमत
रुपमाअद्यािधधकगने,

(ि)

यस ऐनको अधीनमा िही िे धडयोधमी स्रोत तथा सो
सम्पबन्द्धी वक्रयाकलाप, अभ्यास िा सं यन्द्त्र सिालन
गनशइजाजतपत्रजािीगने , धनलम्पबनिाखािे जगने,

(छ)

योऐनियसऐनअन्द्तगशतबनेकोधनयम, धनदे चशका
ि मापदण्ड तथा इजाजतपत्रमा तोवकएको शतश ि
अिस्थाकोपालनागिे  नगिे कोअनुगमनिधनिीक्षण
गने,

(ज)

इजाजतपत्रिालाले सिालन गिे को वक्रयाकलाप,
अभ्यासिासं यन्द्त्रकोधनिीक्षण, अनुगमनिजाुँिबुझ
गने,
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(झ)

खण्ड (छ) ि (ज) बमोचजम धनिीक्षण, अनुगमन ि
जाुँिबुझ गदाश यस ऐन ि इजाजतपत्रमा तोवकएको
शतश परिपालना भएको नदे चखएमा यस ऐन बमोचजम
कािबाहीगने,

(ञ)

अन्द्तिाशविय सं घ सं स्था,

ु का यस्तै 
अन्द्य मुलक

प्रकृधतका सं स्था िा धनकायसुँग सूिना, अनुभि तथा
सहयोगआदान-प्रदानगने ,

(ट)

आयनीकिण गने विवकिण ि त्यसको प्रयोगबाट हुन
सनने

दुघट
श नाका

सम्पबन्द्धमा

सिशसाधािण

ि

सिोकाििालालाईसिेतनाकायशक्रमसिालनगने ,
(ठ)

िे धडयोधमी स्रोत तथा सं यन्द्त्रको दुरुपयोग िा
अनधधकृत प्रयोग हुन नददन आिश्यक सुिक्षा
उपायहरुअिलम्पबनगने ,

(ड)

िे धडयोधमी स्रोत तथा सोसुँग सम्पबचन्द्धत विपद्
व्यिस्थापनको तयािी सम्पबन्द्धी योजना तजुम
श ा ि
कायाशन्द्ियनमा सम्पबर्द् सिकािी धनकायहरु तथा
सिोकाििालासुँगसहयोग, सहकायशिसमन्द्ियगने ,

(ढ)

आयनीकिण गने विवकिणको सुिक्षा ि सं िक्षण
सम्पबन्द्धीअध्ययनअनुसन्द्धानगने, गिाउने,

(ण)
६.

एजेन्द्सीसुँगआिश्यकसमन्द्ियगने।

धनदे शक सधमधत: (१) िे धडयोधमी पदाथशको सम्पबन्द्धमा धनयमनकािी
धनकाय ि पािमाणविक अनुसन्द्धान केन्द्रलाइश आिश्यक धनदे शन ददन
दे हायबमोचजमकोएकधनदे शकसधमधतिहनेछ:-
(क)

मन्द्त्री,विज्ञानतथाप्रविधधहेने

-अध्यक्ष

(ख)

प्रधानसेनापधत,नेपालीसेना

-सदस्य

(ग)

सचिि, उद्योग, िाचणज्य तथा
आपूधतशमन्द्त्रालय
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-सदस्य

(घ)

सचिि, कृवष तथा पशुपन्द्छी
विकासमन्द्त्रालय

-सदस्य

(ङ)

सचिि,गृहमन्द्त्रालय

-सदस्य

(ि)

सचिि,मन्द्त्रालय

-सदस्य

(छ)

सचिि,िक्षामन्द्त्रालय

-सदस्य

(ज)

सचिि, स्िास््य तथा जनसं ख्या
मन्द्त्रालय

(झ)

उप-कुलपधत, नेपाल विज्ञान तथा

-सदस्य

प्रविधध
प्रज्ञा-प्रधतष्ठान

-सदस्य

(ञ)

महाधनिीक्षक,नेपालप्रहिी

-सदस्य

(ट)

महाधनिीक्षक, सशस्त्र प्रहिी बल,
नेपाल

(ठ)

-सदस्य

मन्द्त्रालयबाट मनोनीत कम्पतीमा
एकजनामवहला

(ड)

सवहततीनजनाविज्ञ

-सदस्य

सहसचिि, मन्द्त्रालय

-सदस्य-सचिि

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ठ) बमोचजमका सदस्यको
पदािधधसामान्द्यत: दुइशिषशकोहुनेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन

कुनै मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय चजम्पमेिािी पूिा नगिे मा धनजलाइश
जुनसुकैबखतपदबाटहटाउनसवकनेछ।
ति त्यसिी पदबाट हटाउनु अचघ धनजलाइश सफाइको मौका
ददइनेछ।
(४) धनदे शकसधमधतकोसचििालयमन्द्त्रालयमािहनेछ।
7.

धनदे शकसधमधतकोकाम,कतशव्यिअधधकाि:धनदे शकसधमधतकोकाम,
कतशव्यिअधधकािदे हायबमोचजमहुनेछ:(क)

िे धडयोधमीपदाथशकोप्रयोगएिं पािमाणविकपदाथशको
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अध्ययन, अनुसन्द्धान कायशको समर मूसयािन तथा
समीक्षागने,
(ख)

िे धडयोधमी पदाथश एिं सोको प्रयोग िा अभ्यास

सम्पबन्द्धी कानूनको कायाशन्द्ियनमा कुनै िाधा,
अड्काउ िा दर्द्विधा उत्पन्न भएमा त्यसको
समाधानकोलाधगसहजीकिणगने ,

(ग)

िे धडयोधमी विवकिणबाट उत्पन्न हुन सनने प्रदूषण
धनयन्द्त्रण सम्पबन्द्धी कायशमा धनयमनकािी धनकायलाइश
धनदे शनददने,

(घ)

िे धडयोधमी पदाथशको प्रयोग िा अभ्यास एिं
पािमाणविक अनुसन्द्धान कायशबाट दे शको समर
शाचन्द्त ि सुिक्षा,

सिशसाधािणको जीउधन ि

िाताििणमा कुनै प्रधतकूल असि पनश सनने दे चखएमा
त्यसको धनयन्द्त्रण िा न्द्यूनीकिण गने सम्पबन्द्धमा
धनयमनकािी धनकाय ि पािमाणविक अनुसन्द्धान
(ङ)

केन्द्रलाईआिश्यकधनदे शनददने,

नेपाल पक्ष भएको कुनै सचन्द्ध िा ऐजेन्द्सीसुँग भएको
सम्पझौता बमोचजमका सुिक्षाका उपाय प्रभािकािी
रुपमा अिलम्पबन गने सम्पबन्द्धमा नेपाल सिकािलाइश
सुझािददने,

(ि)
8.

तोवकएबमोचजमकाअन्द्यकायशहरुगने।

धनदे शक सधमधतको बैठक: (१) धनदे शक सधमधतको बैठक िषशको
कम्पतीमादुइशपटकबस्नेछ।
(२) धनदे शकसधमधतकोबैठकअध्यक्षले तोकेकोधमधत,समय

िस्थानमाबस्नेछ।

(३) धनदे शक सधमधतको बैठक बस्नुभन्द्दा कम्पतीमा िौबीस

घण्टाअगाधडबैठकमाछलफलहुनेविषयकोकायशसूिीसवहतकोसूिना
धनदे शकसधमधतकोसदस्य-सचििलेसबैसदस्यहरुलाइशददनेछ।

(४) धनदे शक सधमधतमा पिास प्रधतशतभन्द्दा बढी सदस्यहरु
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उपचस्थतभएमाबैठककोलाधगगणपूिकसं ख्यापुगेकोमाधननेछ।

(५)धनदे शकसधमधतकोबैठकमाबहुमतकोिायमान्द्य हुनेछ

िमतबिाबिभएमाअध्यक्षलेधनणाशयकमतददनेछ।

(६) धनदे शक सधमधतको बै ठकको धनणशय सदस्य-सचििले
अध्यक्षबाटप्रमाचणतगिाइशिाख्नेछ।
(७) धनदे शक सधमधतको बैठक सम्पबन्द्धी अन्द्य कायशविधध
धनदे शकसधमधतआफैंलेधनधाशिणगिे बमोचजमहुनेछ।
परिच्छे द-३
इजाजतपत्रसम्पबन्द्धीव्यिस्था
९.

इजाजतपत्र धलनु पने: (१) धनयमनकािी धनकायबाट इजाजतपत्र प्राप्त

नगिीकुनै पधनसं स्थाले िे धडयोधमीस्रोतिसोसुँगसम्पबचन्द्धतअभ्यास,
वक्रयाकलापिासं यन्द्त्रसम्पबन्द्धीकुनैपधनकायशगनशपाउनेछै न।



(२) शाचन्द्तपूणश प्रयोजनको लाधग िे धडयोधमी स्रोतसुँग
सम्पबचन्द्धतअभ्यास,वक्रयाकलापिासं यन्द्त्रसिालनगनश िाहने तोवकए

बमोचजमको प्राविधधक ि व्यिसावयक क्षमता भएको सं स्थाले  तोवकए
बमोचजमकोढाुँिामाधनयमनकािीधनकायमाधनिेदनददनुपनेछ।
(३) यस दफामा अन्द्यत्र जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन

योऐनप्रािम्पभहुुँदाकाबखतसम्पबचन्द्धतधनकायबाटिे धडयोधमीस्रोतसुँग
सम्पबचन्द्धतअभ्यास,वक्रयाकलापिासं यन्द्त्रसिालनगनश अनुमधतधलइश
सिालनमािहे काव्यचििासं स्थालेयोऐनप्रािम्पभभएकोधमधतलेएक
िषशधभत्रयसऐनबमोचजमइजाजतपत्रधलनुपनेछ।
१०.

धनिेदन उपि जाुँिबुझ: (१) दफा ९ बमोचजम पिे को धनिेदन उपि
धनयमनकािीधनकायलेआिश्यकजाुँिबुझगनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम जाुँिबुझ गदाश स्थलगत धनिीक्षण

गिीथप जानकािी िाविििणधलनआिश्यकदे खेमाधनिेदकसुँगथप
जानकािीिाविििणमागगनशसननेछ।
११.

इजाजतपत्र जािी: (१) दफा १० बमोचजम धनयमनकािी धनकायले
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जाुँिबुझ गदाश त्यस्तो अभ्यास, वक्रयाकलाप िा सं यन्द्त्र सिालन गनश
उपयुि हुने दे चखएमा सम्पभावित हाधन नोनसानी िा जोचखम बहन गनश
सनने गिी तोवकए बमोचजमको धिौटी तथा दस्तुि धलई तोवकए
बमोचजमकोढाुँिामाइजाजतपत्रजािीगनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम इजाजतपत्र जािी गदाश

धनयमनकािी धनकायले त्यस्तो अभ्यास िा वक्रयाकलापको प्रकृधतलाई

वििाि गिी इजाजतपत्रिालाले पूिा गनुश पने थप शतशहरु समेत तोनन
सननेछ।
(३)दफा९बमोचजमप्राप्तधनिेदनउपिदफा१०बमोचजम
जाुँिबुझ गदाश इजाजतपत्र जािी गनश धमसने नदे चखएमा धनयमनकािी
धनकायले सोको धलचखत जानकािी धनणशय भएको धमधतले सात ददनधभत्र
धनिेदकलाईददनुपनेछ।
१२.

इजाजतपत्र हस्तान्द्तिण गनश नपाइने: इजाजतपत्रिालाले  यस ऐन
बमोचजम प्राप्त गिे को इजाजतपत्र बेिधबखन िा हस्तान्द्तिण गनश पाउने

१३.

छै न।

इजाजतपत्र परित्याग गनश सनने: (१) इजाजतपत्रिालाले  यस ऐन

बमोचजमकुनै अभ्यासिावक्रयाकलापिासं यन्द्त्रसिालनगनश धलएको
इजाजतपत्रपरित्यागकालाधगधनयमनकािीधनकायमातोवकएकोढाुँिामा
धनिेदनददनसननेछ।
(२) इजाजतपत्रको परित्यागबाट सिशसाधािणको जीउधन,
जीिजन्द्तु िा िाताििणको सं िक्षणमा प्रधतकूल असि पने नदे चखएमा ि
भविष्यमा सो इजाजतपत्रिालाको काम एिं कािणबाट सिशसाधािणको
जीउधनििाताििणमाअसिपिे कोयवकनभएमासोकोदावयत्िबहन
गने शतशमा धनयमनकािी धनकायले उपदफा (१) बमोचजमको
इजाजतपत्रपरित्यागकोस्िीकृधतददनेछ।

१४.

इजाजतपत्रकोशतशमासं शोधन:(१)स्िास््य,सुिक्षातथािाताििणको
सं िक्षणको लाधग यस ऐन बमोचजम जािी गरिएको इजाजतपत्रमा
तोवकएको कुनै शतशमा सं शोधन गनश आिश्यक दे खेमा धनयमनकािी
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धनकायले इजाजतपत्रिालालाई धलचखत जानकािी गिाई त्यस्तो शतशमा
सं शोधनगनशसननेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम धनयमनकािी धनकायले 
इजाजतपत्रमा

तोवकएको

शतशमा

सं शोधन

गिे को

कािणले

इजाजतपत्रिालाले कुनै थप व्यिस्था गनश िा तयािी गनुश पने भएमा
धनयमनकािी

धनकायले

यस

प्रयोजनको

लाधग

सम्पबचन्द्धत

इजाजतपत्रिालालाईमनाधसबसमयददनेछ।
१५.

इजाजतपत्रको अिधध ि निीकिण: (१) इजाजतपत्रको अिधध तोवकए
बमोचजमहुनेछ।
ु न्द्दा अचघ
(२) उपदफा (१) बमोचजमको अिधध समाप्त हुनभ
तोवकए बमोचजमको दस्तुि सवहत धनयमनकािी धनकायबाट इजाजतपत्र
निीकिणगिाउनुपनेछ।



(३) इजाजतपत्र निीकिण सम्पबन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए

बमोचजमहुनेछ।
१६.

इजाजतपत्रको धनलम्पबन: (१) धनयमनकािी धनकायले दे हायको
अिस्थामाअिधधतोकेिइजाजतपत्रधनलम्पबनगनशसननेछः(क)

इजाजतपत्र प्राप्त गने सं स्थाले  पूिा गनुश पने शतश,
पालना गनुश पने मापदण्ड तथा दावयत्ि पालना
नगिे को िा दफा २२ को उपदफा (६) बमोचजम
ददएकोआदे शपालननगिे मा,िा

(ख)

इजाजतपत्र प्राप्त गने सं स्थाको वक्रयाकलापबाट
िाताििणमा प्रधतकूल प्रभाि पिी सिशसाधािणको
जीउधनको सुिक्षा िा िाताििण सं िक्षण सम्पबन्द्धमा
जोचखमउत्पन्नभएमा।

(२) धनयमनकािी धनकायले  तोकेको धनलम्पबन अिधधधभत्र

इजाजतपत्रिालाले उपदफा (१) को खण्ड (क) िा (ख) बमोचजमको

अिस्था छै न भनी धनयमनकािी धनकायमा धनलम्पबन फुकुिाको लाधग
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धनिेदनददनसननेछ।
(३) उपदफा (२) बमोचजम इजाजतपत्रिालाको धनिेदन पनश
आएमाधनयमनकािीधनकायले जाुँिबुझगदाश उपदफा(१)कोअिस्था
नभएमाधनलम्पबनफुकुिागनशसननेछ।
१७.

इजाजतपत्रको खािे जी: (१) धनयमनकािी धनकायले दे हायको अिस्थामा
इजाजतपत्रखािे जगनेछः(क)

यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगशत बनेको धनयमािली िा
धनदे चशकाकोविपिीतकामगिे मा,

(ख)

धनलम्पबनको अिधधधभत्र आिश्यक सुधाि नगिे मा,
इजाजतपत्रमातोवकएकाशतशहरुकोउसलङ्घनगिे मा
िात्यस्ताशतशहरुपूिानगिे मा,

(ग)

तोवकएकोअिधधमाइजाजतपत्रनिीकिणनगिाएमा,

(घ)

इजाजतपत्रमा

तोवकए

बमोचजमको

अिधधधभत्र

वक्रयाकलाप िा अभ्यास शुरु नगिे मा िा गनश
(ङ)
(२)

नसकेमा, िा

इजाजतपत्रपरित्यागगिे मा।
उपदफा (१) को खण्ड (ग), (घ) ि (ङ) को

अिस्थामा बाहेक अन्द्य अिस्थामा इजाजतपत्र खािे ज गनुश अचघ
धनयमनकािी धनकायले सम्पबचन्द्धत इजाजतपत्रिालालाई आफ्नो सफाई
पेशगनेमनाधसबसमयददनुपनेछ।
१८.

उजुिी ददन सनने: (१) दफा ११ को उपदफा (३), दफा १६ को
उपदफा (१) िा दफा १७ को उपदफा (१) बमोचजम धनयमनकािी
धनकायले गिे को धनणशयमा चित्त नबुझ्ने सं स्थाले त्यस्तो धनणशय भएको
धमधतलेपैंतीसददनधभत्रमन्द्त्रालयमाउजुिीददनसननेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम पिे को उजुिीमा मन्द्त्रालयबाट
भएकोधनणशयअचन्द्तमहुनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम उजुिी ददएको आधािमा

इजाजतपत्रिालाले यसऐनबमोचजमपूिागनुश पने दावयत्िबाटउन्द्मुचि
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पाउनेछै न।
१९.

इजाजतपत्रिालाको दावयत्ि: (१) यस ऐनमा अन्द्यत्र लेचखएका कुिाका
अधतरििइजाजतपत्रिालाकोदावयत्िदे हायबमोचजमहुनेछः(क)

इजाजतपत्र बमोचजमको अभ्यास, वक्रयाकलाप िा
सं यन्द्त्र सुिचक्षत, विश्वसनीय ि भिपदो तरिकाले 
स्िीकृतमापदण्डअनुसािसिालनगने,

(ख)

यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगशत बनेको धनयम,
धनदे चशका, मापदण्ड, इजाजतपत्रका शतश तथा
अिस्थाकोपालनागने,

(ग)

धनयमनकािीधनकायले मागगिे कोसूिना,कागजात,
विििण िा जानकािी तोवकएको अिधधधभत्र उपलब्ध
गिाउने,

(घ)

अनुगमनतथाधनिीक्षणगदाशधनयमनकािीधनकायलाई
आिश्यकसहयोगगने ,

(ङ)

विवकिणबाट सं िक्षण िा सुिक्षा गने सम्पबन्द्धमा
तोवकएकाशतश तथामात्रा(डोज)कोसीमासम्पबन्द्धी
व्यिस्थाकोपरिपालनागने,

(ि)

िाताििणमा धनष्काधसत भएको विवकिणको मात्रा
न्द्यूनतमतहमािहे कोसुधनचितगने,

(छ)

सं यन्द्त्र नष्ट िा विनाश गनश एिं फोहोिमैलाको
विसजशनगनशसुिचक्षतप्रबन्द्धगने,

(ज)

इजाजतपत्र बमोचजमको अभ्यास, वक्रयाकलाप िा
सं यन्द्त्र बन्द्द गनुश पने भएमा त्यस्तो अभ्यास,
वक्रयाकलाप िा सं यन्द्त्र बन्द्द गनुप
श ूिश धनयमनकािी
धनकायबाटस्िीकृधतधलने,

(झ)

धनयमनकािी धनकायले समय-समयमा तोकेका अन्द्य
दावयत्िपूिागने।

(२) उपदफा (१) बमोचजमका दावयत्िका अधतरिि
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आयनीकिणगनेविवकिणबाटधसचजशतघटनाकोकािणले हाधननोनसानी
भएमा त्यस्तो हाधन नोनसानीको लाधग इजाजतपत्रिाला चजम्पमेिाि
हुनेछ।
(३) भिपदो सुिक्षाको प्रबन्द्ध नगिे को िा लापबाशहीपूिक
श 
भण्डािण गिे को कािण िोिी भएको िा हिाएको, फ्याुँवकएको िा
परित्यागगरिएकोिे धडयोधमीपदाथशकोकािणबाटहाधननोनसानीभएमा
त्यस्तोहाधननोनसानीकोलाधगइजाजतपत्रिालाचजम्पमेिािहुनेछ।
(४) उपदफा (१) ि (२) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए
तापधन युर्द्, िाह्य आक्रमण िा सशस्त्र विरोहको कािणले दुघट
श नाबाट
उत्पन्नहाधननोनसानीकोलाधगइजाजतपत्रिालाचजम्पमेिािहुनेछै न।
(५) िे धडयोधमी पदाथशको ढु िानी गदाश आयनीकिण गने
विवकिणबाट धसचजशत घटनाको कािणले हाधन नोनसानी भएमा
इजाजतपत्रिालािढु िानीकताशबीिछु ट्टै  धलचखतसम्पझौताभएकोमासोही
बमोचजम ि सम्पझौता नभएको अिस्थामा हाधन नोनसानीको लाधग
इजाजतपत्रिालाचजम्पमेिािहुनेछ।
२०.

पूिस्श िीकृधत धलनु पने:  इजाजतपत्रिालाले इजाजतपत्रमा उचसलचखत
वक्रयाकलाप िा अभ्यास िा ठे गानामा केही परिितशन गनुश पिे मा
धनयमनकािीधनकायकोपूिस्श िीकृधतधलनुपनेछ।

२१.

सािशजधनकगने:धनयमनकािीधनकायले इजाजतपत्रजािीगने सम्पबन्द्धमा

दे हाय बमोचजमका कुिा उसलेख गिी नेपाल िाजपत्रमा सूिना प्रकाशन
गिीसािशजधनकगनेछ:(क)

इजाजतपत्र धलनु पने अभ्यास, वक्रयाकलाप िा
सं यन्द्त्र,

(ख)

इजाजतपत्रकोलाधगधनिेदनददनुपनेअिधध,

(ग)

इजाजतपत्रको लाधग धनिेदन ददने, धनिेदन उपि
जाुँिबुझ गने, इजाजतपत्र जािी गने प्रवक्रया ि
धनिेदनसाथसं लननगनुश पनेअन्द्यकागजात,
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(घ)

इजाजतपत्र प्राप्त गनश धनिेदकले पालना गनुश पने
शतशहरुतथायोनयता,

(ङ)

इजाजतपत्रप्राप्तगने सं स्थाले पूिागनुश पने शतश तथा
दावयत्ि, पालना गनुश पने कायशविधध ि सूिना
सं िक्षणकोसुधनचितता,

(ि)

धनिेदनिइजाजतपत्रदस्तुि,

(छ)

इजाजतपत्रको लाधग धनिेदन ददुँदा धनिेदकले पेश
गनुश पनेविििण,

(ज)

तोवकए बमोचजम इजाजतपत्र निीकिण, धनलम्पबन,
सं शोधन, खािे जिपरित्यागसम्पबन्द्धीविषय।

परिच्छे द-४
धनयमनसम्पबन्द्धीव्यिस्था
२२.

अनुगमन तथा धनिीक्षण: (१) यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगशत बनेको
धनयमािली ि धनदे चशका तथा इजाजतपत्रका शतश ि अिस्थाको
परिपालना भए नभएको सम्पबन्द्धमा धनयमनकािी धनकायले  धनयधमत
रुपमाअनुगमनतथाधनिीक्षणगनुश िागिाउनुपनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम अनुगमन तथा धनिीक्षणको कायश
गनश धनयमनकािी धनकायले  आिश्यकतानुसाि तोवकए बमोचजमको
योनयता भएका ि तालीम प्राप्त गिे का नेपाल सिकािका कमशिािी िा

विषयसुँग सम्पबचन्द्धत विज्ञलाई धनिीक्षकको रुपमा तोनन िा खटाउन
सननेछ।
(३)उपदफा(२)बमोचजमतोकेकािाखवटएकाधनिीक्षकले 

इजाजतपत्रप्राप्त व्यचि िा सं स्थाको दे हायको विषयमा धनिीक्षण गनश
सननेछ:(क)

िे धडयोधमी स्रोत सम्पबन्द्धी अभ्यास, वक्रयाकलाप िा

53

सं यन्द्त्र सिालन गिे को स्थान िा भिनमा जुनसुकै
समयमाप्रिेशगिीविवकिणजन्द्यसुिक्षािसं िक्षणको
बािे माजानकािीप्राप्तगनश,
(ख)

िे धडयोधमी स्रोत सम्पबन्द्धी सं यन्द्त्र, वक्रयाकलाप िा
अभ्यास सिालन गिे को स्थान िा भिनमा दुघट
श ना
हुन सनने सम्पभािना दे चखएमा पूिस
श ािधानीको लाधग
तयािीबािे माजानकािीप्राप्तगनश,

(ग)

विवकिणका स्रोत सं लनन कुनै अप्रत्याचशत घटना िा
दुघट
श नाभएमासोकोजाुँिबुझिअनुसन्द्धानगनश,

(घ)

आिश्यकतानुसािजुनसुकैसम्पबर्द्व्यचिसुँगसोधपुछ
गनश।

(४)योऐनिायसऐनअन्द्तगशतबनेकोधनयममातोवकएको
शतश तथा मापदण्डको पालना नभएको िा अनपेचक्षत घटना िा
अनधधकृत वक्रयाकलाप भएको िा हुन सनने सम्पभािना भएको लागेमा

िा कुनै विश्वसनीय स्रोतबाट जानकािी प्राप्त हुन आएमा धनयमनकािी
धनकायले अनुगमनकोलाधगईजाजतपत्रप्राप्तसं स्थामाधनिीक्षकखटाउन
सननेछ।
(५) यस ऐन बमोचजम अनुगमन तथा धनिीक्षणको लाधग
खवटएको धनिीक्षकलाई सहयोग गनुश सम्पबचन्द्धत इजाजतपत्रिालाको
कतशव्यहुनेछ।


(६) यस दफा बमोचजम धनिीक्षण गदाश यो ऐन ि यस ऐन
अन्द्तगशत बनेको धनयमािली, धनदे चशका, मापदण्ड िा इजाजतपत्रका
शतशहरु िा धनयमनकािी धनकायले धनधाशिण गिे का अन्द्य शतशहरुको
उसलं घन हुने अभ्यास, वक्रयाकलाप िा सं यन्द्त्र िा सोको कािणबाट
मानि स्िास््य िा जीिजन्द्तुलाई हाधन नोनसानी पुनने िा सम्पपचत्त िा
िाताििणमा

क्षधत

हुन

सनने

दे चखएमा

धनिीक्षकले

त्यस्तो

इजाजतपत्रिालालाईधनचितअिधधतोकीशतशहरुकोपालनागनश, त्यस्तो
अभ्यास, वक्रयाकलाप िा  सं यन्द्त्र तत्काल िोनन िा स्थगन गनश िा
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िोक लगाइएको अभ्यास, वक्रयाकलाप िा सं यन्द्त्रबाट उत्पन्न भएको
िे धडयोधमी पदाथशलाइश सुिचक्षत ि भिपदो वकधसमबाट भण्डािण गनश
आदे शददनसननेछ।


(७) उपदफा (६) बमोचजम धनिीक्षकले आदे श ददएकोमा

त्यसकोजानकािीतुरुन्द्तधनयमनकािीधनकायलाईगिाउनुपनेछ।
(८) उपदफा (६) बमोचजम धनिीक्षकले आदे श ददएकोमा
तोवकए बमोचजम धनिीक्षण प्रधतिेदन धनयमनकािी धनकायमा पेश गनुश
पनेछ।
(९) उपदफा (८) बमोचजम प्राप्त भएको प्रधतिेदनबाट
जनस्िास््य िा िाताििणमा गम्पभीि क्षधत हुन सनने दे चखएमा
धनयमनकािी धनकायले त्यस्तो पािमाणविक पदाथश िा िे धडयोधमी पदाथश
िसं यन्द्त्रकब्जामाधलनसननेछ।
२३.

िे धडयोधमी स्रोत उपि धनयमन: (१) धनयमनकािी धनकायले िे धडयोधमी

स्रोत,पदाथशतथासोसुँगसम्पबचन्द्धतयन्द्त्रतथाउपकिणकोधनयमनगने
प्रयोजनकोलाधगआिश्यकमापदण्डतोननेछ।
(२) धनयमनकािी धनकायले स्रोतको सुिचक्षत वकधसमले
व्यिस्थापनिासं िक्षणनभएकोकािणबाटसिशसाधािणििाताििणमा
पुननसननेहाधननोनसानीकोआधािमात्यस्तास्रोतकोतोवकएबमोचजम
िगीकिणगनेछ।

(३) इजाजतपत्रिालाले कुनै िे धडयोधमी स्रोतको प्रयोग गदाश

मानि स्िास््य िा जीिजन्द्तुलाइश विवकिणजन्द्य हाधन नोनसानी पुनन
सनने, सम्पपचत्त िा िाताििणमा हाधन नोनसानी हुन सनने जोचखम
दे चखएमासोकोजानकािीधनयमनकािीधनकायलाईददनुपनेछ।
२४.

िे धडयोधमी स्रोतको अधभलेख: (१) धनयमनकािी धनकायले िे धडयोधमी
स्रोतकोअधभलेखिाख्नु पनेछ।
(२) िे धडयोधमी स्रोतको अधभलेख िाख्ने सम्पबन्द्धी अन्द्य
व्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।

२५.

िे धडयोधमी स्रोतको सुिक्षा ि संिक्षण: (१) िे धडयोधमी स्रोतको सुिक्षा,
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सं िक्षण ि विश्वसनीय रुपमा प्रयोग गने चजम्पमेिािी इजाजतपत्रिालाको
हुनेछ।
(२) िे धडयोधमी स्रोतको सुिक्षा ि सं िक्षण सम्पबन्द्धी अन्द्य
व्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
२६.

िे धडयोधमी स्रोतको धनकासी िा पैठािी: नेपाल सिकािले धनयमनकािी
धनकायको धसफारिसमा िे धडयोधमी स्रोत नेपालमा िा नेपालको भूभाग

हुुँदै धनकासीिापैठािीगने प्रयोजनकोलाधगइजाजतपत्रधलनपूिागनुश
पनेशतशिप्रवक्रयातोननेछ।
२७.

बेिारिसे स्रोतको व्यिस्थापन: कुनै बेिारिसे स्रोत फेला पिे मा
धनयमनकािीधनकायले त्यस्तोस्रोतलाईतत्कालधनयन्द्त्रणमाधलईसोको
उचितव्यिस्थापनगनुश पनेछ।
परिच्छे द-५
विवकिणबाटसुिक्षातथासं िक्षणसम्पबन्द्धीव्यिस्था

२८.

विवकिणबाट सुिक्षा: (१) धनयमनकािी धनकायले आयनीकिण गने
विवकिणको सं सगशमा आएको कािणले हुन सनने हाधन नोनसानीबाट

मानि स्िास््य िा जीिजन्द्तुको सुिक्षा िा िाताििणको सं िक्षण गनश
आिश्यकमापदण्डिउपायहरुतोननेछ।

(२) धनयमनकािी धनकायले यस ऐन अन्द्तगशत कुनै पधन

अभ्यास, वक्रयाकलाप िा सं यन्द्त्र सिालन गदाश व्यचिको लाधग
विवकिणको मात्रा (िे धडएसन डोज) को अधधकतम सीमा धनधाशिण
गनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोचजमको सीमा धनधाशिण गदाश
धनयमनकािीधनकायले एजेन्द्सीलगायतकामान्द्यताप्राप्तअन्द्यअन्द्तिाशविय
सं स्थाकामापदण्डकोसमेतआधािधलनसननेछ।
(४) धनयमनकािी धनकायले धनयमन गनुश नपने स्रोत िा
अभ्यासहरुकोपवहिानदे हायबमोचजमकोआधािमागनेछ:(क)

व्यचिको लाधग जोचखमको तह धनयमन गनुश पनेभन्द्दा
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ज्यादै न्द्यूनदे चखएको,
(ख)

विवकिणजन्द्यकूलप्रभािज्यादै न्द्यूनभईधनयमनकािी
धनयन्द्त्रणआिश्यकनभएको।

२९.

विवकिणबाट सं िक्षण: (१) धनयमनकािी धनकायले कुनै अभ्यास,
वक्रयाकलाप िा  सं यन्द्त्र सिालन गनश ईजाजतपत्र ददनुभन्द्दा अचघ पूिा
गनुश पने िे धडयोधमी स्रोतको सं िक्षण गने सम्पबन्द्धी शतशहरु धनधाशिण
गनेछ।

(२) कृवष, पशु, उद्योग ि चिवकत्सा सेिा सम्पबन्द्धी अभ्यास,

वक्रयाकलाप िा सं यन्द्त्र सिालन गनशको लाधग उपदफा (१) बमोचजम

िे धडयोधमीस्रोतकोसं िक्षणगने सम्पबन्द्धमाधनधाशिणगरिएकाशतशहरूका
अधतरििधनयमनकािीधनकायले दे हायकाशतशहरुसमेततोननेछ:(क)

िे धडयोधमी स्रोत प्रयोगकताशको आिश्यक योनयता ि
तालीम,

(ख)

िे धडयोधमी स्रोत प्रयोग गने व्यचिहरुको सं िक्षणको
लाधगअपनाउनुपनेउपायहरु,

(ग)

अभ्यासको औचित्यता ि सं सगशको अ्टीमाइजेसन
लगायतधबिामीकोसं िक्षणगनशकोलाधगअपनाउनुपने
उपायहरु,

(घ)

िे धडयोधमी स्रोतको धडजाइन ि सिालन सम्पबन्द्धी
मापदण्डहरु,

(ङ)

िे धडयोधमी स्रोतहरुको सुिक्षा ि सं िक्षणको लाधग
अपनाउनुपनेउपायहरु,

(ि)

चिवकत्सकले धसफारिस गिे कोमा बाहेक विवकिणका

स्रोतको प्रयोग गिी कुनै धबिामीको स्िास््य पिीक्षण
गनश, धबिामीलाईचिवकत्सासेिाप्रदानगनश िािोगको
धनदान िा उपिािको काम गनश, गिाउन नपाउने
सम्पबन्द्धीव्यिस्था।

(३) िे धडयोधमी स्रोतको सं िक्षणका शतश सम्पबन्द्धी अन्द्य
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व्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
परिच्छे द-६
सं यन्द्त्रनष्टगनेिाधनचष्क्रयबनाउनेसम्पबन्द्धीव्यिस्था
३०.

सं यन्द्त्र नष्ट गने िाधनचष्क्रय बनाउने: धनयमनकािी धनकायले कुनै पधन
सं यन्द्त्रतथािे धडयोधमीपदाथश नष्टगनश िाधनचष्क्रयबनाउनआिश्यक
शतशहरुतथामापदण्डतोननेछ।

३१.

सं यन्द्त्र नष्ट गने िा धनचष्क्रय बनाउने चजम्पमेिािी: (१) कुनै सं यन्द्त्र िा
िे धडयोधमीपदाथश बन्द्द,नष्टिाधनचष्क्रयबनाउुँदासुिक्षािसं िक्षणगने
चजम्पमेिािीइजाजतपत्रिालाकोहुनेछ।
(२) इजाजतपत्रिालाले कुनै सं यन्द्त्र स्थायी रुपमा बन्द्द, नष्ट

िाधनचष्क्रयगनुअ
श चघधनयमनकािीधनकायकोस्िीकृधतधलनुपनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम धनयमनकािी धनकायले स्िीकृधत

ददुँदा सं यन्द्त्र सुिचक्षत वकधसमले बन्द्द, नष्ट िा धनचष्क्रय बनाउने ि
त्यसबाटउत्पन्नफोहोिमैलाकोव्यिस्थापनगनुश पने लगायतकाअन्द्य
शतशहरुतोननेछ।
(४) उपदफा (२) बमोचजम सं यन्द्त्र बन्द्द, नष्ट िा धनचष्क्रय
बनाउनित्यसबाटउत्पन्नफोहोिमैलाकोव्यिस्थापनगनश लानने खिश
इजाजतपत्रिालालेव्यहोनुश पनेछ।
परिच्छे द-७
विपद्पूित
श यािीतथाविपद्व्यिस्थापनयोजनासम्पबन्द्धीव्यिस्था
३२.

विपद् पूित
श यािी तथा विपद् व्यिस्थापन योजना: (१) नेपाल सिकािले 
विवकिणसम्पबर्द्विपद्कोपूित
श यािीतथाजोचखमकोव्यिस्थापनकोलाधग
िाविय स्तिमा विपद् पूित
श यािी तथा विपद् व्यिस्थापन योजना बनाउनु
पनेछ।
(२) उपदफा (१) को अधीनमा िही कुनै वक्रयाकलाप,
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अभ्यासिासं यन्द्त्रसिालनगने िाविवकिणस्रोतिाख्ने िाप्रयोगगने
इजाजतपत्रिालाले विवकिणसम्पबर्द् विपद्को पूित
श यािी तथा विपद्

व्यिस्थापनयोजनातयािगिीधनयमनकािीधनकायबाटस्िीकृतगिाउनु
पनेछ।
(३)उपदफा(२)बमोचजमकोविपद्कोपूित
श यािीतथाविपद्

व्यिस्थापन योजना तयाि गदाश समािेश गने कुिाहरु धनयमनकािी
धनकायलेतोकेबमोचजमहुनेछ।

(४)उपदफा(२)बमोचजमस्िीकृतविपद्कोपूित
श यािीतथा
विपद् व्यिस्थापन योजना समय समयमा धनयमनकािी धनकायबाट
पुनिािलोकनगिीअध्यािधधकगिाईिाख्नुपनेछ।
(५)उपदफा(२)बमोचजमस्िीकृतविपद्कोपूित
श यािीतथा
विपद्व्यिस्थापनयोजनाकायाशन्द्ियनगनुश पनेछ।
(६)उपदफा(१)बमोचजमकोविपद्कोपूित
श यािीतथाविपद्
व्यिस्थापन योजना कायाशन्द्ियन गनश सहयोग गनुश प्रदे श सिकाि तथा
स्थानीयतहकासबैधनकायतथाअधधकािीकोकतशव्यहुनेछ।
(७)अभ्यासिावक्रयाकलापबाटहुने हाधननोनसानीसमेतको

क्षधतपूधतशका लाधग इजाजतपत्रिाला समेतको सहभाधगतामा नेपाल
सिकािले कोषको व्यिस्था गनश सननेछ ि उि कोषको व्यिस्थापन
तथासिालनतोवकएबमोचजमहुनेछ।
३३.

अन्द्तिसीमाविपद्सम्पबन्द्धी:(१)कुनै विवकिणसम्पबर्द्विपद्उत्पन्नभई
िे धडयोधमी प्रदूषणको प्रभाि नेपाल िाज्यबावहि समेत फैधलन सनने
सम्पभािना दे चखएमा नेपाल सिकािले एजेन्द्सी ि त्यस्तो विवकिणबाट
ु को सम्पबर्द् धनकायलाई सोको
प्रभावित भएको िा हुनसनने मुलक
जानकािीददनुपनेछ।
(२) नेपाल िाज्यबावहिबाट उत्पन्न हुने कुनै विवकिणसम्पबर्द्

विपद् उत्पन्न भएमा िा हुन सनने अिस्था भएमा नेपाल सिकािले
एजेन्द्सी तथा सम्पबचन्द्धत िािसुँग विपद् व्यिस्थापन सम्पबन्द्धमा तत्काल
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कुटनीधतकपहलगनेछ।
(३) धनयमनकािी धनकायले विवकिणसम्पबर्द् विपद् उत्पन्न
भएमा सोको जानकािी ददने ि सहायता उपलब्ध गिाउने सम्पबन्द्धी
सम्पबर्द् सचन्द्धका ब्यिस्था अनुसाि त्यस्तो विपद् सम्पबन्द्धी जानकािी ि
तत्सम्पबन्द्धमा आिश्यक सहायता उपलब्ध गिाउने सम्पपकश धबन्द्दुको
रुपमाकामगनेछ।
परिच्छे द–८
िे धडयोधमीपदाथशकोढु िानीसम्पबन्द्धीव्यिस्था
३४.

शतशतथामापदण्डबनाउने:(१)यसऐनकोअधीनमािहीधनयमनकािी
धनकायले िे धडयोधमीपदाथशकोसुिचक्षतढु िानीकोलाधगपालनागनुश पने
शतशतथामापदण्डबनाईलागूगनेछ।
(२)उपदफा(१)बमोचजमकोशतश िमापदण्डमािे धडयोधमी
पदाथशको वकधसम, परिमाण ि वक्रयाकलापको तह अनुसाि हुन सनने
जोचखम िा हाधनलाई आधाि धलई त्यस्तो िे धडयोधमी पदाथशको भौधतक
सं िक्षणकोलाधगअपनाउनुपनेउपायसमेततोननुपनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोचजम शतश ि मापदण्ड धनधाशिण गदाश
िे धडयोधमी पदाथश ढु िानीका सम्पबन्द्धमा एजेन्द्सीले धनधाशिण गिे का तथा
अन्द्तिाशवियस्तिमा विकास ि पालना भएका प्राविधधक मापदण्डलाई
समेतआधािमान्नुपनेछ।

३५.

िे धडयोधमीपदाथशकोढुिानी:(१)इजाजतपत्रिालालेिे धडयोधमीपदाथशको
ढु िानीगदाश त्यस्तोपदाथशबाटजनस्िास््य,पयाशििणििावियसुिक्षामा
प्रधतकूलअसिनपनेगिीसुिचक्षतरुपमागनुश पनेछ।
(२)

इजाजतपत्रिालाले

िे धडयोधमी

पदाथशको

ढु िानी

धनयमनकािी धनकायले धनधाशिण गिे को ढु िानीको माध्यम, साधन तथा
प्राविधधकशतशबमोचजमगनुश पनेछ।
(३) इजाजतपत्रिालाले िे धडयोधमी पदाथशको ढु िानीमा सं लनन
कामदाि ि कमशिािीलाई िे धडयोधमी पदाथशको सुिचक्षत उपयोग, सुिक्षा
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िभौधतकसं िक्षणकोविषयतथात्यस्तापदाथशबाटहुनसनने जोचखमि
त्यसबाटबच्नेसम्पभावितउपायकोबािे माजानकािीगिाउनुपनेछ।
परिच्छे द–९
िे धडयोधमीफोहोिमैलाकोव्यिस्थापनसम्पबन्द्धीव्यिस्था
३६.

पैठािी गनश नपाइने: यस ऐनमा अन्द्यत्र जुनसुकै कुिा लेचखएको भए
तापधन िे धडयोधमी फोहोिमैला नेपाल सिहदधभत्र पैठािी गनश पाइने
छै न।

३७.

िे धडयोधमी फोहोिमैलाको सुिक्षाको चजम्पमेिािी: (१) िे धडयोधमी
फोहोिमै लाको सुिक्षा व्यिस्थापन गने चजम्पमेिािी इजाजतपत्रिालाको
हुनेछ।
(२)इजाजतपत्रिालालेिे धडयोधमीफोहोिमैलासम्पभिभएसम्पम
कमधनष्कासनहुनेगिीआिश्यकव्यिस्थाधमलाउनुपनेछ।
(३) इजाजतपत्रिालाले िे धडयोधमी फोहोिमैला धनयमनकािी

धनकायले स्िीकृधत ददएको ठाउुँ िा सं यन्द्त्रमा तोवकए बमोचजम
व्यिस्थापनिाविसजशनगनुश पनेछ।
३८.

िे धडयोधमी फोहोिमैला धनकासी: (१) नेपालमा उत्पादन भएको कुनै
िे धडयोधमीफोहोिमैलाधनयमनकािीधनकायबाटअनुमधतधलईनेपालबाट
धनकासीगनशसवकनेछ।
(२) िे धडयोधमी फोहिमैला धनकासी गनश िाहने व्यचि िा
सं स्थाले दे हायको विििण खुलाई धनकासी गने अनुमधतको लाधग
धनयमनकािीधनकायमाधनिेदनददनुपनेछ:(क)

िे धडयोधमी

फोहोिमै ला

पैठािीकताश

ु मा
मुलक

िे धडयोधमी

फोहिमैला

व्यिस्थापन

सम्पबन्द्धी

प्रशासधनक ि प्राविधधक क्षमता भएको एिं एजेन्द्सीले 
लागू गिे को मापदण्ड अनुरुप हुने गिी भिपदो ि
सुिचक्षतधनयमनकािीसं ििनाभएको,
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(ख)

ु लाई त्यस्तो
िे धडयोधमी फोहोिमैला पैठािी गने मुलक
िे धडयोधमी फोहोिमैला पैठािी हुने कुिाको जानकािी
ु ले त्यसका लाधग सहमधत
गिाइएको ि सो मुलक
प्रदानगिे को,

(ग)

ु हरुमा सम्पबचन्द्धत
धनकासी मागशमा पने मुलक

अन्द्तिाशविय दावयत्ि अनुकूल हुने गिी ढु िानी गरिने
कुिाकोसुधनचिततागिे को।

(३) उपदफा (२) बमोचजमको प्रवक्रया पूिा भएको दे चखएमा
धनयमनकािीधनकायले धनिेदकलाईिे धडयोधमीफोहोिमैलाधनकासीगनश
इजाजतपत्रददनसननेछ।
३९.

सुिक्षा तथा सं िक्षण: िे धडयोधमी फोहोिमैलाबाट मानि स्िास््य,
जीिजन्द्तुतथािाताििणमापने प्रधतकूलअसिबाटबिाउनधनयमनकािी
धनकायलेआिश्यकमापदण्डबनाईलागूगनेछ।
परिच्छे द– १०
सुिक्षाउपायसम्पबन्द्धीव्यिस्था

४०.

सुिक्षाउपायलागू गने:(१)धनयमनकािीधनकायले नेपालपक्षभएको
कुनै सचन्द्धबमोचजमिाएजेन्द्सीसुँगभएकोकुनै सुिक्षाउपायसम्पबन्द्धी
सम्पझौताबमोचजमसुिक्षाउपायलागूगनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको सुिक्षा उपाय लागू गदाश
सम्पझौताबमोचजमदे हायकाकायशगनशसननेछ:(क)

नेपालकोदावयत्िकोकायाशन्द्ियनजाुँिबुझगने,

(ख)

नेपालधभत्र एजेन्द्सीले खटाएका धनिीक्षकहरुलाई
सहजीकिणगने,

(ग)

सम्पझौता

बमोचजम

एजेन्द्सीसुँग

समन्द्िय

गिी

आिश्यकजानकािीउपलब्धगिाउने।
४१.

धनषेधधत कायश:  नेपालधभत्र विवकिणसम्पबर्द् हधतयाि तथा विष्फोटक
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उपकिणको उत्पादन तथा धनमाशण गनश िा अन्द्य वकधसमले त्यस्ता
हधतयाि िा उपकिण प्राप्त गनश, त्यस्तो हधतयाि िा उपकिणको

धनमाशणमाकुनै सहयोगस्िीकािगनश िाप्राप्तगनश तथात्यस्तोहधतयाि

िाउपकिणउत्पादनसुँगसम्पबचन्द्धतकुनै पधनअनुसन्द्धानतथाविकास
गनश िा त्यस्तो कायशमा सहयोग पुनने गिी कुनै पधन कायश गनश पाइने
छै न।
४२.

धनिीक्षण गनश सनने: धनयमनकािी धनकाय िा एजेन्द्सीले धनयमनकािी
धनकायको समन्द्ियमा खटाएका धनिीक्षकलाई सुिक्षा उपाय सम्पबन्द्धी

सम्पझौताबमोचजमकोकुनै पधनतोवकएकासं यन्द्त्रमाप्रिेशगिीधनिीक्षण
िजाुँिबुझगनेअधधकािहुनेछ।
४३.

अधभलेख ि धनयन्द्त्रण: धनयमनकािी धनकायले तोवकएको िे धडयोधमी
पदाथशकोनापतौलिामापन, नापतौलिामापनकोयथाथशता(एनयुिेसी)
को मूसयािन, नापतौल िा मापनमा आएको अन्द्तिको पुनिािलोकन,

चजन्द्सी िाख्ने, नापतौल िा मापन नगरिएका चजन्द्सीको मूसयािन,
अधभलेखन तथा प्रधतिेदन, एजेन्द्सीलाई ददने प्रधतिेदन सम्पबन्द्धी व्यिस्था
तोवकएबमोचजमहुनेछ।
४४.

िे धडयोधमी पदाथशको धनकासी िा पैठािी: (१) कसै ले पधन प्रिधलत
कानून बमोचजम इजाजतपत्र नधलई िे धडयोधमी पदाथश, त्यस्तो पदाथशसुँग
सम्पबर्द्जानकािी,यन्द्त्र,उपकिणिप्रविधधकोधनकासीिापैठािीगनु,श
गिाउनुहुुँदैन।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको िे धडयोधमी पदाथश धनकासी िा
पैठािी गनश इजाजतपत्र जािी गने शतश, प्रवक्रया, मापदण्ड तथा अन्द्य
व्यिस्थाप्रिधलतकानूनबमोचजमहुनेछ।
परिच्छे द–११
िे धडयोधमीपदाथशकोसुिक्षािभौधतकसं िक्षणसम्पबन्द्धीव्यिस्था
४५.

भौधतक सं िक्षण गने: (१) धनयमनकािी धनकायले िे धडयोधमी पदाथश ि
सं यन्द्त्रको भौधतक सं िक्षणका लाधग सुिक्षा सं िेदनशीलता ि मापदण्ड
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बमोचजमिे धडयोधमीपदाथशकोिगीकिणगनशसननेछ।
(२) धनयमनकािी धनकायले िे धडयोधमी पदाथशको सुिक्षा ि
भौधतक सं िक्षणको लाधग दे हायका विषयमा शतशहरु तथा मापदण्ड
धनधाशिणगिीलागूगनेछ:(क)

विधभन्नवकधसमकापदाथशकोलाधगआिश्यकसं िक्षण
सं यन्द्त्रिप्रवक्रया,

(ख)

धनयन्द्त्रणतथाजिाफदे हीतासम्पबन्द्धी,

(ग)

िे धडयोधमीपदाथशकोअधभलेखनिधनयन्द्त्रण,

(घ)

धनिीक्षणतथाअनुगमनसम्पबन्द्धी,

(ङ)

तोवकएबमोचजमकाअन्द्यविषयहरु।

(३) िे धडयोधमी पदाथश ि सं यन्द्त्रको भौधतक सं िक्षणको
प्रत्याभूधतगनेदावयत्िईजाजतपत्रिालाकोहुनेछ।
(४) िे धडयोधमी पदाथश िा सं यन्द्त्रको िोिी भएमा, िोिी िा

अन्द्य कुनै वकधसमबाट हाधन नोनसानी भएमा िा हुने सम्पभािना भएमा
ईजाजतपत्रिालालेदे हायबमोचजमकोकायशगनुश पनेछ:(क)

त्यस्तो घटना ि सोसुँग सम्पबचन्द्धत परिचस्थधतको बािे मा
तत्कालधनयमनकािीधनकायलाईजानकािीददने,

(ख)

खण्ड (क) बमोचजमको जानकािी ददएपधछ तीन
ददनधभत्र विस्तृत विििण सवहतको धलचखत प्रधतिेदन
धनयमनकािीधनकायमापेशगने,

(ग)

धनयमनकािी धनकायबाट माग भए बमोचजमका अन्द्य
जानकािीतोवकएकोसमयधभत्रउपलब्धगिाउने।

(५)उपदफा(4)बमोचजमप्राप्तसूिनाधनयमनकािीधनकायले
तत्कालमन्द्त्रालयलाईउपलब्धगिाउनुपने छ।
४६.

जानकािीददने:(१)िे धडयोधमीपदाथशिासं यन्द्त्रिोिी, डकैतीभएमािा

अनधधकृत कब्जामा धलएमा िा िोिी, डकैती िा अनधधकृत कब्जाको
आशिागने विश्वसनीयआधािभएमाधनयमनकािीधनकायले मन्द्त्रालय,
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सुिक्षा धनकाय ि त्यस्तो कायशबाट प्रभावित हुनसनने सं घ सं स्थालाई ि
मन्द्त्रालयले एजेन्द्सीलाई यथाशनय धछटो सो कुिाको जानकािी ददनु
पनेछ।
(२) िे धडयोधमी पदाथश िा सं यन्द्त्रको िोिी, डकैती िा

अनधधकृतकब्जाभएमात्यसकोपुन:प्राधप्तगने, तत्सम्पबन्द्धीअन्द्यकाम,

कािबाहीको समन्द्िय गने ि िे धडयोधमी पदाथशको भौधतक सं िक्षण गने
चजम्पमेिािी इजाजतपत्रिाला, धनयमनकािी धनकाय ि मन्द्त्रालयको
हुनेछ।
(३)नेपालसिकािले िे धडयोधमीपदाथश तथासं यन्द्त्रकोसुिक्षा
िसं िक्षणकोलाधगएजेन्द्सीबाटप्राप्तसहयोगिसहायताकोकायाशन्द्ियन
गनशतोवकएबमोचजमव्यिस्थागनुश पनेछ।
परिच्छे द–१२
कसूििसजायसम्पबन्द्धीव्यिस्था
४७.

कसूि गिे को माधनने: कसै ले दे हाय बमोचजमको कायश गिे मा यस ऐन
बमोचजमकोकसूिगिे कोमाधननेछ:(क)

योऐनबमोचजमइजाजतपत्रनधलइशिाइजाजतपत्रमा
उचसलचखत शतश िा यस ऐन विपिीत आयनीकिण
गने विवकिण उत्पन्न गने , उपकिणको उत्पादन,

सिलन, भण्डािण, सिय, धनकासी, पैठािी, ढु िानी,
ओसािपसाि, सिालन, विसजशन ि व्यिस्थापन गने
लगायतका वक्रयाकलाप िा अभ्यास सिालन गने ,
गिाउने,
(ख)

योऐनबमोचजमइजाजतपत्रनधलइशिाइजाजतपत्रमा
उचसलचखत शतश िा यस ऐन विपिीत िे धडयोधमी
पदाथश, तत्सम्पबन्द्धी उपकिणको उत्पादन, सिलन,
भण्डािण, सिय, धनकासी, पैठािी, ढु िानी, ओसािपसाि,

विसजशन िा फैलािट गने , कुनै सं यन्द्त्र विकास िा
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सिालन गने , िे धडयोधमी फोहोिमैला धनकासी, पैठािी
िा व्यिस्थापन गने लगायतका वक्रयाकलाप िा
अभ्याससिालनगने,गिाउने,
(ग)

कसै को ज्यान धलने िा शािीरिक िोट पुर्
याउने िा
सम्पपचत्तिािाताििणमाक्षधतपुर्
याउने मनसायले िा
त्यसिी ज्यान धलने, िोट िा क्षधत पुनने गिी
िे धडयोधमीपदाथश प्राप्तगने, कब्जामाधलने, प्रयोगगने,
हस्तान्द्तिण गने , परिितशन गने , विसजशन गने िा
फैलािट गने िा कुनै यन्द्त्र िा उपकिण बनाउने,
प्रयोगगनेिाकब्जामाधलने,

(घ)

कसै को ज्यान धलने िा शािीरिक िोट पुर्
याउने िा
सम्पपचत्तिािाताििणमाक्षधतपुर्
याउने मनसायले िा
त्यसिीज्यानजानेिािोटिाक्षधतपुननसनछभन्ने

जानी-जानीकुनै सं यन्द्त्रप्रयोगगने, त्यसकोवहनाधमना
गने िा त्यसमा हाधन िा नोनसानी पुर्
याउने िा
त्यसको सिालनमा अििोध पुर्
याउने िा सं यन्द्त्रको
विरुर्द्लचक्षतगिीकुनैकायशगने,
(ङ)

िे धडयोधमीपदाथशिोिी, डकैतीिालुटपाटगने,

(ि)

ु  िा
िे धडयोधमी पदाथश प्राधप्तको लाधग जोिजुलम
जालसाजीपूणश कािोबािगने ,

(छ)   कुनै व्यचि िा सं स्थालाई कुनै काम गनश िा नगनश
बाध्य पाने उद्देश्यले खण्ड (ग) ि (ङ) बमोचजमको
कायशगने,
(ज)

डि, धाकिाधम्पकीददईिाबलप्रयोगगिीिाकुनै
ु  गिी कसै सुँगबाट िे धडयोधमी पदाथश िा
जोिजुलम
सोसुँग सम्पबचन्द्धत उपकिण, यन्द्त्र िा सं यन्द्त्र माग
गने,

(झ)

िे धडयोधमी पदाथश िा सोसुँग सम्पबचन्द्धत उपकिणको
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उपयोग, भौधतक सं िक्षण ि सुिक्षामा नकािात्मक
प्रभािपनश सनने गिीिे धडयोधमीपदाथशकासम्पबन्द्धमा
झुटोसूिनाप्रिाहगने, गिाउने,
(ञ)
४८.

यसऐनबमोचजमगो्यिाख्नुपनेसूिनाप्रिाहगने।

सजाय: (१) कसै ले यस ऐन बमोचजमको कसूि गिे मा दे हाय बमोचजम
सजायहुनेछ:(क)

दफा ४७ को खण्ड (क) बमोचजमको कसूि गिे मा
आयनीकिण गने विवकिण उत्पन्न गने उपकिणहरू
जफत गिी एक लाख रुपैयाुँदेचख तीन लाख
रुपैयाुँसम्पम जरिबाना िा एक िषशदेचख तीन िषशसम्पम
कैदिादुिै,

(ख)

दफा ४७ को खण्ड (ख) बमोचजमको कसूि गिे मा
िे धडयोधमी पदाथश जफत गिी सात लाख रुपैयाुँदेचख
बाह्रलाखरूपैयाुँसम्पमजरिबानािपाुँििषशदेचखदश

(ग)

िषशसम्पमकैद,

दफा४७कोखण्ड(ग)ि(घ)बमोचजमकोकसूि
गिी कसै को ज्यान गएको िहे छ भने कसूिदािलाई
जन्द्मकैदिकसै लाईशिीिमािोटपटकलागेकोिा
शािीरिक क्षधत पुगेको भएमा पाुँि लाख रूपैयाुँदेचख
दशलाखरूपैयाुँसम्पम जरिबानािपाुँििषशदेचखदश
िषशसम्पमकैद।

(घ)

दफा४७कोखण्ड(ङ), (ि), (छ), (ज), (झ)ि(ञ)
बमोचजमको कसूि गिे मा सो कसूिमा प्रयोग भएको
उपकिण, यन्द्त्र, अन्द्य पदाथश तथा सामरी जफत गिी
तीनलाखरूपैयाुँदेचखदशलाखरुपैयाुँसम्पमजरिबाना
ितीनिषशदेचखपाुँििषशसम्पमकैद।

(२) दफा ४७ मा उचसलचखत कसूि गनश कसै ले आदे श

ददएमा िा दुरूत्साहन गिे मा कसूिदािलाई भए सिह ि कसूि गनश
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सहयोग गने मधतयािलाई त्यस्तो कसूिदािलाई हुने सजायको आधा
सजायहुनेछ।

(३) आयनीकिण गने विवकिणसुँग सम्पबचन्द्धत घटनाको

कािणले कुनै भौधतकसम्पपचत्त िािाताििणमाक्षधत पुगेकोमात्यसबाट
भएको िास्तविक क्षधतको पवहिान गिी क्षधत भएको धबगोको दोब्बि

क्षधतपूधतश इजाजतपत्रिालाबाट ददलाई सो क्षधतको विगो बिाबिको
जरिबाना गिी पाुँि िषशदेचख दश िषशसम्पम कैद गिी त्यस्तो कायशमा
प्रयोगभएकोउपकिणिअन्द्यपदाथशतथासामरीजफतहुनेछ।

(४) कुनै इजाजतपत्रिालाले यस दफा बमोचजम सजाय हुने

कसूि गिे मा त्यस्तो कसूि गने पदाधधकािी िा कमशिािीको पवहिान

भएकोमात्यस्तोपदाधधकािीिाकमशिािीलाईि त्यस्तोपदाधधकािीिा
कमशिािीपवहिानहुननसकेकोमाकसूिहुुँदाकाबखतत्यस्तोसं स्थाको
४९.

प्रमुखभईकामगनेव्यचिलाईसजायहुनेछ।

जरिबाना गने: यो ऐन िा इजाजतपत्रमा उचसलचखत शतश पालना नगने 
इजाजतपत्रिालालाईधनयमनकािीधनकायले पवहलोपटकभए एकलाख

रुपैयाुँसम्पम ि त्यसपधछको हकमा एक लाख रुपैयाुँदेचख पाुँि लाख
रुपैयाुँसम्पमजरिबानागनेछ।
५०.

क्षधतपूधतश: (१) दफा ४७ बमोचजमको कसूिबाट कुनै व्यचिको मृत्यु
भएमा त्यस्तो व्यचिको प्रिधलत कानून बमोचजमको हकिालालाई
उचित क्षधतपूधतश ि शािीरिक क्षधत िा िोटपटक लागेमा त्यस्तो
शािीरिक क्षधत िा िोटपटक लागे बापत धनजलाई उचित क्षधतपूधतश िा
उपिािखिशकसूिदािबाटप्रिधलतकानूनबमोचजमभिाईददनुपनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम क्षधतपूधतश िा उपिाि खिश
व्यहोिे कोकािणबाटयसऐनबमोचजमहुने सजायमाकसूिदािलाईछु ट
हुनेछै न।

(३)उपदफा(१)बमोचजमकोक्षधतपूधतश मागगनुश पिे माकुनै
व्यचिको मृत्यु भएको िा शािीरिक क्षधत िा िोटपटक लागेको
अिस्थामा तीस िषशधभत्र ि अन्द्य कुनै हाधन नोनसानी भएकोमा थाहा
पाएकोधमधतलेएकिषशधभत्रउजुिीददनुपनेछ।
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५१.

पुनिािेदन: दफा ४९ बमोचजम धनयमनकािी धनकायले गिे को जरिबाना
उपिचित्तनबुझ्ने इजाजतपत्रिालाले त्यस्तोधनणशयकोजानकािीपाएको
धमधतले पैं तीस ददनधभत्र सम्पबचन्द्धत उच्ि अदालतमा पुनिािेदन गनश
सननेछ।

५२.

नेपालसिकाििादीहुन:े यसऐनबमोचजमकोमुद्दानेपालसिकाििादी

ु ी फौजदािी कायशविधध सं वहता, २०७४ को
हुनेछ ि सो मुद्दा मुलक
अनुसूिी-१मापिे कोमाधननेछ।

५३.

हदम्पयाद:यसऐनबमोचजमकोकसूिमाकसै कोज्यानगएकोिहेछभने
ु ै िअन्द्यअिस्थामाथाहापाएकोधमधतले एकिषशधभत्रमामुद्दा
जवहलेसक
दायिगनुश पनेछ।
परिच्छे द–१३
विविध

५४.

अनुसन्द्धान केन्द्र सम्पबन्द्धी व्यिस्था : (१) नेपाल सिकािले 
पािमाणविक पदाथश सम्पबन्द्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्द्धान गने

प्रयोजनको लाधग एक पािमाणविक अनुसन्द्धान केन्द्र स्थापना गनश
सननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको अनुसन्द्धान केन्द्रको काम,

कतशव्यिअधधकािदे हायबमोचजमहुनेछ:(क)

िे धडयोधमी तथा पािमाणविक पदाथश ि प्रविधध
सम्पबन्द्धी ज्ञान अधभिृवर्द्का लाधग आिश्यक दक्ष
जनशचिकोविकासगने ,

(ख)

विधभन्न प्रकािका विवकिणको प्रभािबाट हुन सनने
सम्पभाव्य नकािात्मक प्रभािको धनयन्द्त्रण सम्पबन्द्धमा
अध्ययन अनुसन्द्धान गिी नेपाल सिकािलाइश सुझाि
ददने,

(ग)

नेपालमा प्राकृधतक रुपमा उपलब्ध हुन सनने
िे धडयोधमी एिं पािमाणविक पदाथशको सम्पबन्द्धमा
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विस्तृतअध्ययन,अनुसन्द्धानगने,
(घ)

स्िास््य, कृवष, पशु, उद्योग, पुिाताचत्िक िस्तुको
सं िक्षण, भूधमगत जलस्रोत एिं भौधतक पूिाशधाि
विकास ि खाद्य पदाथशको सुिचक्षत भण्डािणको लाधग
पािमाणविक

प्रविधधको

सम्पबन्द्धमा

अध्ययन

अनुसन्द्धानगने,
(ङ)

साइनलोटन प्रविधधको विकास गिी सो प्रविधधबाट
स्िदे शमानैिे धडयोआइसोट्सउत्पादनगने ,

(ि)

आन्द्तरिक तथा बाह्य कािणबाट नेपाल िाज्यधभत्र
विवकिणका प्रभाि मूसयािन गिी सोको कािण तथा
धनयन्द्त्रण एिं क्षधतपूधतशका सम्पबन्द्धमा अध्ययन गिी
धनदे शकसधमधतमापेशगने।

५५.

नेपाल सिकािको स्िाधमत्ि हुन:े  नेपालधभत्र फेला पिे को िे धडयोधमी
पदाथश िा सोसुँग सम्पबचन्द्धत पदाथश उपि नेपाल सिकािको स्िाधमत्ि
िहनेछ।

५६.

विशेषव्यिस्था:नेपालसिकािले िावियसुिक्षातथासािशजधनकवहतको
दृवष्टकोणबाटमहत्िपूणश िे धडयोधमीपदाथश िासोसुँगसम्पबचन्द्धतअभ्यास
िावक्रयाकलापनेपालसिकािलेमात्रगनेगिीतोननसननेछ।

५७.

विदे शमा भएको फैसला कायाशन्द्ियन: विवकिणसम्पबर्द् हाधन नोनसानी
सम्पबन्द्धी मुद्दामा क्षधतपूधतश भिाउने गिी नेपाल पक्ष भएको
विवकिणसम्पबर्द् दावयत्ि सम्पबन्द्धी धलखत अनुसाि सो घटनाका
सम्पबन्द्धमा क्षेत्राधधकाि भएको कुनै विदे शी अदालतको अचन्द्तम

फैसलालाई प्रिधलत कानूनको अधीनमा िही नेपालका अदालतको
फैसलासिहमान्द्यताददईकायाशन्द्ियनगरिनेछ।
५८.

प्रिधलत कानून बमोचजम हुन:े  यो ऐनमा लेचखए जधत कुिामा यसै  ऐन
बमोचजमिअन्द्यमाप्रिधलतकानूनबमोचजमहुनेछ।

५९.

धनयम बनाउने अधधकाि: यस ऐनको कायाशन्द्ियनका लाधग नेपाल
सिकािलेआिश्यकधनयमहरुबनाउनसननेछ।
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६०.

मापदण्ड, धनदे चशका िा कायशविधध बनाउन सनने: (१) यो ऐन ि यस
ऐन अन्द्तगशत बनेको धनयमको अधीनमा िही मन्द्त्रालयले  दे हायका
विषयहरुमा आिश्यकता अनुसाि मापदण्ड, धनदे चशका िा कायशविधध
बनाउनसननेछः(क)

िे धडयोधमी स्रोत ि सोसुँग सम्पबचन्द्धत अभ्यास,
वक्रयाकलापिासं यन्द्त्रसिालनतथाव्यिस्थापन,

(ख)

अभ्यास, वक्रयाकलाप िा सं यन्द्त्र सिालन तथा
धनयमन,

(ग)

िे धडयोधमीस्रोतकोधडजाइनतथास्रोतसिालन,

(घ)

िे धडयोधमीस्रोतनष्टगनेिाधनचष्क्रयगने,

(ङ)

िे धडयोधमीफोहिमैलाव्यिस्थापन,

(ि)

िे धडयोधमीस्रोतकोधनकासी,पैठािीतथाढु िानी,

(छ)

िे धडयोधमीस्रोतकोसुिक्षािसं िक्षण।

(२) उपदफा (१) बमोचजमका मापदण्ड, धनदे चशका िा
कायशविधध सिशसाधािणको जानकािीको लाधग नेपाल िाजपत्रमा प्रकाशन
गनुश पनेछ।
सं चक्षप्तविििणप्रधतधनधधसभाबाटपारित- २०७६ माघ२९
िावियसभाबाटपारित- २०७६िैत०३
प्रधतधनधधसभाबाटपुन:पारित-२०७७जेठ१४
िािपधतबाटप्रमाणीकिण-२०७७असाि११
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आधथशकिषश207७/7८कोसेिािकायशकोलाधगसङ्
घीयसचितकोषबाट
केहीिकमखिशगनेिविधनयोजनगनेसम्पबन्द्धमाव्यिस्थागनशबनेकोविधेयक
प्रस्तािना:आधथशकिषश 207७/7८ कोसेिािकायशकोलाधगसङ्
घीयसचित
कोषमाधथ व्ययभाि हुने िकम विधनयोजन गने ि सो िकम खिश गने अधधकाि
ददनिाञ्छनीयभएकोले,

सङ्
घीयसं सद्लेयोऐनबनाएकोछ।
१.

सं चक्षप्तनामिप्रािम्पभ:(१)यसऐनकोनाम“ विधनयोजनऐन, २०७७” 
िहेकोछ।
हुनेछ।

२.

(२) यो ऐन सम्पित् 207७ साल साउन 1गतेदेचख प्रािम्पभ

आधथशकिषश207७/7८कोधनधमत्तसङ्
घीयसचितकोषबाटखिशगने
अधधकाि: आधथशक िषश 207७/7८ को धनधमत्त अनुसूिी-१ बमोचजम

सङ्
घीय सचित कोषमाधथ व्ययभाि हुने िकम बाहे क अनुसूिी-२ को
महल ३ मा उचसलचखत धनकायले गने सेिा ि कायशका धनधमत्त सोही

अनुसूिीकोमहल४माउचसलचखतिालु खिश, महल५माउचसलचखत
ुँ ीगत खिश ि महल ६ मा उचसलचखत वित्तीय व्यिस्थाको िकम
पूज
समेत

गिी

महल

७

मा

उचसलचखत

जम्पमा

िकम

रू.13,74,21,04,00,000।- (अक्षिे पी तेह्र खबश िौहत्ति अबश
एक्काइसकिोडिािलाख)मानबढाईधनददशष्टगरिएबमोचजम सङ्
घीय
सचितकोषबाटखिशगनशसवकनेछ।
३.

विधनयोजन: (१) यस ऐनर्द्ािा सङ्
घीय सचित कोषबाट खिश गनश
अधधकाि ददइएको िकम आधथशक िषश 207७/7८ को धनधमत्त

अनुसूिी-२कोमहल३माउचसलचखतधनकायले गने सेिािकायशको
धनधमत्तविधनयोजनगरिनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम अनुसूिी-२ को महल ३ मा
उचसलचखत धनकायले गने सेिा ि कायशको धनधमत्त विधनयोजन गिे को
िकममध्ये कुनै अनुदान सं ख्यामा बित हुने ि कुनै अनुदान सं ख्यामा

72

अपुगहुने दे चखनआएमाअथश मन्द्त्रालयले बितहुने अनुदानसं ख्याबाट
अपुगहुनेअनुदानसं ख्यामािकम सानशसननेछ।

(३)उपदफा(२)बमोचजमिकमसादाश जम्पमािकमकोदश

प्रधतशतमा नबढ्ने गिी कुनै एक िा एकभन्द्दा बढी अनुदानबाट अको
एकिाएकभन्द्दाबढीअनुदानमािकमसानश,धनकासािखिशजनाउन,
िालु तथा पूुँजीगत खिश ि वित्तीय व्यिस्थाको खिश व्यहोनश एक
स्रोतबाटअकोस्रोतमािकमसानशसवकनेछ।
ति
(क)

एउटै  अनुदान सं ख्याधभत्रका बजेट शीषशक

िा

उपशीषशकमा िकमान्द्ति गदाश जधतसुकै िकम
िकमान्द्तिगनशसवकनेछ।
(ख)

ुँ ीगत खिश ि वित्तीय व्यिस्थातफश विधनयोचजत
पूज

िकम सािाुँ भ ुिानी खिश ि व्याज भ ुिानी खिश
शीषशकमाबाहे कअन्द्यिालु खिश शीषशकतफशसानश ि

वित्तीय व्यिस्था अन्द्तगशत सािाुँ भ ुिानी खिशतफश
ु ानी खिश शीषशकमा
विधनयोचजत िकम व्याज भि
बाहेकअन्द्यत्रसानशसवकनेछै न।
(४)प्रदे श िास्थानीयतहकालाधग अनुदानसं ख्या७०१ि
८०१ मा विधनयोजन भएको वित्तीय समानीकिण अनुदान िकम अन्द्य
अनुदानसं ख्यामािकमान्द्तिहुनेछै न।
(५) उपदफा (१), (२) ि (३) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको
भए तापधन अनुदान सं ख्या ५०१ दे चख ६०२ सम्पम विधनयोजन भएको
िकम जुन अनुदान सं ख्यामा धनकासा ि खिश हुने हो सोही अनुदान
सं ख्यामािकमसानशतथाधनकासािखिशजनाउनबाधापनेछै न।
४.

अन्द्ति सिकािी वित्तीय हस्तान्द्तिण सम्पबन्द्धी व्यिस्था: (१) अनुदान
सं ख्या ७०१ को िकम कानून बमोचजम प्रदे शले खिश गनश पाउने गिी
अनुदानकोरुपमाप्रदे शसचितकोषमाहस्तान्द्तिणगरिनेछ।
(२) अनुदान सं ख्या ८०१ को िकम स्थानीय तहले कानून
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बमोचजमखिश गनश पाउने गिीअनुदानकोरुपमास्थानीयसचितकोषमा
हस्तान्द्तिण गरिनेछ।
(३) उपदफा (१) ि (२) बमोचजमको िकममध्ये वित्तीय
समानीकिण अनुदानको एक िौथाईले हुन आउने िकम महालेखा
धनयन्द्त्रक कायाशलयले सम्पबचन्द्धत सचित कोषमा प्रत्येक िषशको भार २
गते, काधतशक२गते,माघ२गते ििैशाख२गते गिीिािवकस्तामा
दाचखलगने छ।
(4) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन

ु माविपद्िाकुनै असामान्द्यपरिचस्थधतउत्पन्नभईलक्ष्यअनुरुप
मुलक
िाजस्ि सं कलन हुन नसकेमा नेपाल सिकािले उपदफा (३)
बमोचजमको पवहलो वकस्ता बाहेक अन्द्य वकस्ता ि सो बापतको िकम
सं कधलतिाजस्िकोअनुपातअनुसािपुनःधनधाशिणगिीनेपालसिकािले
धनधाशिण गिे को समयमा महालेखा धनयन्द्त्रक कायाशलयले सम्पबचन्द्धत
सचितकोषमादाचखलगनेछ।
(५)उपदफा(३)बमोचजमवित्तीयसमानीकिणअनुदानबाट

खिश भएकोिकमकोविििणप्रदे शतथास्थानीयतहले सम्पबचन्द्धतकोष

तथा लेखा धनयन्द्त्रक कायाशलयमा प्रत्येक आधथशक िषशको काधतशक १
गते, माघ १ गते, िैशाख १ गते ि िावषशक आधथशक विििण आगामी
आधथशक िषशको साउन मसान्द्तधभत्र तथा उपदफा (४) बमोचजम नेपाल
सिकािबाटवकस्ताधनधाशिणभएकोअिस्थामानेपालसिकािले धनधाशिण
गिे कोसमयमाखिशभएकोिकमकोविििणबुझाउनुपनेछ।
(६)उपदफा(५)बमोचजमकोविििणप्राप्तनभएसम्पमवित्तीय
समानीकिण अनुदान बापतको बाुँकी िकम सम्पबचन्द्धत सचित कोषमा
दाचखलगरिनेछै न।
(७) उपदफा (१) ि (२) बमोचजमको अनुदान िकममध्ये
सशतश अनुदान िकमको एक धतहाईले हुन आउने िकम महालेखा
धनयन्द्त्रक कायाशलयले सम्पबचन्द्धत सचित कोषमा प्रत्येक िषशको भार २
गतेदाचखलगनेछ।
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(८) प्रदे श तथा स्थानीय तहले सशतश अनुदान बापत
हस्तान्द्तिण भएको िकम जुन धबषय क्षेत्रको योजना िा कायशक्रमको
लाधगप्राप्तभएकोहोसोहीयोजनािाकायशक्रमकोलाधगमात्रखिशगने
गिी कायाशन्द्ियन हुने अिधध, कायाशन्द्ियनको प्रवक्रया, खिशको अनुमान
सवहतको कायशयोजना, माधसक नगद प्रिाहको विििण ि सम्पबचन्द्धत
सभाले पारित गिे को िाजस्ि ि व्ययको अनुमान साउन मसान्द्तधभत्र
सम्पबचन्द्धतकोषतथालेखाधनयन्द्त्रककायाशलयमाबुझाउनुपनेछ।
(९) उपदफा (८) बमोचजमको कायशयोजना बमोचजम खिश
भएकोिकमकोविििणप्रदे शिास्थानीयतहले प्रत्येक आधथशकिषशको
मचङ्सि१५गते,िै त्र१५गते,असाि२५गतेधभत्रििावषशकआधथशक
विििण आगामी आधथशक िषशको साउन मसान्द्तधभत्र सम्पबचन्द्धत कोष
तथालेखाधनयन्द्त्रककायाशलयमाबुझाउनुपनेछ।
(१०)उपदफा(९)बमोचजमकोखिशकोविििणकोआधािमा
महालेखा धनयन्द्त्रक कायाशलयले उपदफा (७) बमोचजम प्रदे श िा
स्थानीय तहमा हस्तान्द्तिण भएको सशतश अनुदानको िकम समायोजन
गिीबाुँकीिकमसोधभनाशधनकासाददनुपनेछ।
(1१) नेपाल सिकािले स्िीकृत गिे को कायशविधध बमोचजम
महालेखा धनयन्द्त्रक कायाशलयले  प्रदे श िा स्थानीय तहलाई समपुिक ि
विशेषअनुदानिकमहस्तान्द्तिणगनुश पनेछ।
(१२) सशतश, समपुिक ि विशेष अनुदानको िकम आधथशक
िषशधभत्र खिश नभई बित भएमा त्यस्तो बित िकम सम्पबचन्द्धत प्रदे श
तथा स्थानीय तहले सम्पबचन्द्धत कोष तथा लेखा धनयन्द्त्रक कायाशलय
माफशत् आगामी आधथशक िषशको असोज मसान्द्तधभत्र सङ्
घीय सचित
कोषमादाचखलगनुश पनेछ।
(१३) उपदफा (१२) बमोचजम बित िकम वफताश दाचखल
नभएमा महाले खा धनयन्द्त्रक कायाशलयले अको आधथशक िषशमा
हस्तान्द्तिण हुने वित्तीय समानीकिण अनुदानबाट कट्टा गिी समायोजन
गनेछ।
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५.

योजनािाकायशक्रमकायाशन्द्ियनसम्पबन्द्धीविशेषव्यिस्था:(१)यसऐन
बमोचजमनेपालसिकािकोकुनै धनकायबाटकायाशन्द्ियनहुने गिीिकम

विधनयोजन भएको कुनै योजना िा कायशक्रम प्रदे श तथा स्थानीय तह
माफशत् कायाशन्द्ियन गनुश पने भएमा नेपाल सिकािको सम्पबचन्द्धत
मन्द्त्रालयले प्रदे श तथा स्थानीय तहले कायशक्रम कायाशन्द्ियन गने गिी
धनणशयगनुश पनेछ।
(२) यस ऐन बमोचजम प्रदे श तथा स्थानीय तहमा सशतश
अनुदान माफशत् हस्तान्द्तिण भएका योजना िा कायशक्रमको कायाशन्द्ियन
गदाश थप िकम माग भई आएमा अथश मन्द्त्रालयले त्यस्तो योजना िा
कायशक्रमकोप्रगधतकोआधािमाथपिकमउपलब्धगिाउने धनणशयगनश
सननेछ।यसिी थप धनकासा हुने िकम सम्पबचन्द्धत स्थानीय तहको

िावषशक बजेटमा समािेश गिी सभाबाट अनुमोदन गिाई लेखािन तथा
प्रधतिेदनगनुश पनेछ।
(३)योऐनिाप्रिधलतकानूनमाजुनसुकैकुिालेचखएकोभए
तापधन प्रदे श तथा स्थानीय तहको बजेट तथा कायशक्रममा समािेश

भएको पूुँजीगत तफशका कुनै योजना िा कायशक्रम प्रदे श तथा स्थानीय
तहले नेपाल सिकािको सम्पबचन्द्धत कायाशलय माफशत् कायाशन्द्ियन
गिाउनआिश्यकठानेमानेपालसिकािकोसम्पबचन्द्धतमन्द्त्रालयिअथश
मन्द्त्रालयकोस्िीकृधतधलईसम्पबचन्द्धतप्रदे शतथास्थानीयतहले त्यस्तो

योजना िा कायशक्रम नेपाल सिकािको सम्पबचन्द्धत कायाशलय माफशत्
कायाशन्द्ियनगनेगिीधनणशयगनुश पनेछ।
(४) उपदफा (1), (२) ि (३) बमोचजमको धनणशयको
जानकािी सम्पबचन्द्धत मन्द्त्रालय, महालेखा धनयन्द्त्रक कायाशलय,
सम्पबचन्द्धत प्रदे श तथा स्थानीय तह, सम्पबचन्द्धत कोष तथा लेखा
धनयन्द्त्रक कायाशलय ि सम्पबचन्द्धत प्रदे श ले खा धनयन्द्त्रक कायाशलयलाई
ददनुपनेछ।
(५) उपदफा (१) बमोचजम प्रदे श तथा स्थानीय तहले 
कायाशन्द्ियनगनेिाउपदफा(२)बमोचजमथपिकमउपलब्धगिाउने
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धनणशयप्राप्तभएमासम्पबचन्द्धतकोषतथाले खाधनयन्द्त्रककायाशलयले सो
धनणशयलाई खिश गने अचख्तयािी मानी नेपाल सिकािको एकल खाता
कोष प्रणालीमा सम्पबचन्द्धत प्रदे श िा स्थानीय तहको कायाशलयलाई
सङ्
घीय धनकायको रुपमा कायाशलय कोड ददई सोही कोडबाट प्रिधलत
सङ्
घीयकानूनबमोचजम िकमधनकासाददनुपनेछ।
(६) उपदफा (३) बमोचजम नेपाल सिकािको सम्पबचन्द्धत
कायाशलय माफशत् कायाशन्द्ियन गने धनणशय प्राप्त भएमा प्रदे शको योजना
तथा कायशक्रमको हकमा प्रदे श लेखा धनयन्द्त्रक कायाशलय िा प्रदे श
लेखा इकाई कायाशलयले सो धनणशयलाई खिश गने अचख्तयािी मानी
सम्पबचन्द्धत प्रदे शको एकल खाता कोष प्रणालीमा नेपाल सिकािको
सम्पबचन्द्धत कायाशलयलाई प्रदे श धनकायको रुपमा कायाशलय कोड ददई
िकमधनकासाददनुपनेछ।
(७) उपदफा (३) बमोचजम स्थानीय तहको योजना तथा
कायशक्रमनेपालसिकािकोसम्पबचन्द्धतकायाशलयमाफशत्कायाशन्द्ियनगने
धनणशयभएमास्थानीयतहले सङ्
घीयधनकायकोनाममासम्पबचन्द्धतकोष
तथाले खाधनयन्द्त्रककायाशलयमािहेकोविविधखातामाजम्पमाहुने गिी
धनकासाददनुपनेछ।
६.

लेखािन,प्रधतिेदनतथाआन्द्तरिकलेखापिीक्षणसम्पबन्द्धीव्यिस्था:(1)
यस ऐन बमोचजम एक तहको बजेट तथा कायशक्रममा समािेश भएको

कुनै योजना िा कायशक्रम अको तहबाट कायाशन्द्ियन गदाश िकम
विधनयोजनभएको तहकोखिश इकाईकोरुपमा प्रिधलतकानू नले तोके
बमोचजमको लेखा िाखी आन्द्तरिक तथा अचन्द्तम लेखापिीक्षण गिाउनु
पनेछ।
(2)उपदफा(१)बमोचजमयोजनािाकायशक्रमकायाशन्द्ियन
गने तहले आधथशक विििण तयाि गिी प्रमाचणत गिाई शुरु विधनयोजन
भएकोतहमापठाउनुपनेछ।
(3) नेपाल सिकािबाट सशतश अनुदान अन्द्तगशतको िैदेचशक

स्रोत समािेश भएका कुनै योजना िा कायशक्रम प्रदे श तथा स्थानीय

77

तहले कायाशन्द्ियन गने गिी वित्तीय हस्तान्द्तिण गदाश बजेटको स्रोत ि

भ ुिानीविधध समेतखुलाईपठाउनुपनेछ।यसिीप्राप्तभएकोिैदेचशक
स्रोतकोिकमसम्पबचन्द्धतप्रदे शतथास्थानीयतहले िावषशकबजेटतथा
कायशक्रममा सोही बमोचजमको स्रोत कायम गिी कायाशन्द्ियन गनुश
पनेछ।
(४) प्रदे श िा स्थानीय तहले उपदफा (3) बमोचजमको
सहायता परििालन गदाश सम्पझौतामा धनददशष्ट गिे को ढाुँिाकमा धनधाशरित
समयधभत्र नेपाल सिकािको सम्पबचन्द्धत मन्द्त्रालय, सम्पबचन्द्धत सोधभनाश
माग गने धनकाय ि सम्पबचन्द्धत कोष तथा ले खा धनयन्द्त्रक कायाशलय
तथाप्रदे शलेखाधनयन्द्त्रककायाशलयमाप्रधतिेदनपेशगनुश पनेछ।
(५)

उपदफा (४)

बमोचजमको प्रधतिेदन पेश नभएको

कािणबाट खिश भएको िकम सोधभनाश हुन नसकेमा सो बिाबिको
िकम सम्पबचन्द्धत प्रदे श तथा स्थानीय तहमा अको आधथशक िषशमा
हस्तान्द्तिण हुने वित्तीय समानीकिण अनुदानबाट कट्टा गिी वहसाब
धमलानगरिनेछ।
७.

वित्तीय अनुशासन सम्पबन्द्धी व्यिस्था: (१) प्रदे श िा स्थानीय तहले
आफूले उठाएको िाजस्ि ि यस ऐन बमोचजम प्राप्त गिे को अनुदान
कानूनबनाईखिशगनुश पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम कानून बनाउुँदा दे हायका विषय

पालनाहुनेगिीबनाउनुपनेछः(क)

नेपाल सिकािको आधथशक ि वित्तीय नीधत अनुशिण
गने,

(ख)

सबैआयआफ्नोसचितकोषमादाचखलगने,

(ग)

अनुदानको िकम जुन प्रयोजनको लाधग प्राप्त भएको
होसोहीप्रयोजनकोलाधगप्रयोगगने,

(घ)

ुँ ीगतखिशकोरुपमाविधनयोजनभएकोिकमिालु
पूज
खिशमािकमान्द्तिगनशनपाइने,

(ङ)

आधथशक कायशविधध तथा वित्तीय उत्तिदावयत्ि ऐन,

२०७६तथाअन्द्यप्रिधलतसङ्
घीयकानूनले धनददशष्ट
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गिे  बमोचजमको आय व्ययको िगीकिण, ले खािन
तथाप्रधतिेदनप्रणालीलागूगनुश पने।

८.

अचख्तयािी तथा कायशक्रम स्िीकृधत सम्पबन्द्धी व्यिस्था: (1) प्रिधलत

कानूनमा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन विधनयोजन भएको िकम
प्रिधलत कानूनको अधीनमा िही खिश गने अचख्तयािी यो ऐन प्रािम्पभ
भएकोददनदे चखअधधकािप्राप्तअधधकािीलाईहुनेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमखिश गने अचख्तयािीकोआधािमा

कोषतथालेखाधनयन्द्त्रककायाशलयलेसम्पबचन्द्धतधनकायलाईविधनयोजन
भएकोिकमधनकासाददनेछ।

(३) कुनै धनकायलाई एकभन्द्दा बढी धनकायबाट खिश गने

गिी िकम विधनयोजन भएकोमा विधनयोजन भएको धनकायको प्रमुखले
सम्पित् २०७७ साल असोज मसान्द्तधभत्र विधनयोजन भएको सम्पपूणश
िकम खिश गने धनकायलाई बाुँडफाुँट गिी त्यसको जानकािी अथश
मन्द्त्रालय ि सम्पबचन्द्धत कोष तथा लेखा धनयन्द्त्रक कायाशलयलाई ददनु
पनेछ।

ति कुनै मनाधसब कािण सम्पित् २०७७ साल असोजधभत्र

विधनयोजन भएको धनकायको प्रमुखले बाुँडफाुँट गनश नसकेमा सोको
कािणखुलाईबाुँडफाुँटकोलाधगअनुिोधगिे माअथश मन्द्त्रालयले सम्पित्
२०७७सालकाचत्तकमसान्द्तधभत्रबाुँडफाुँटगनशसननेछ।
(४) उपदफा (३) बमोचजमको बाुँडफाुँटबाट िकम प्राप्त गने
धनकायको प्रमुखलाई त्यस्तो िकम खिश गनश अचख्तयािी प्राप्त भएको
माधननेछ।

(5) प्रिधलत कानूनमा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन

मन्द्त्रालयगत बजेट सूिना प्रणालीमा समािेश भएको कायशक्रम
कायाशन्द्ियनगनेप्रयोजनकोलाधगस्िीकृतकायशक्रममाधननेछ।

(6) उपदफा (5) बमोचजम मन्द्त्रालयगत बजेट सूिना

प्रणालीमा समािेश भएको कुनै कायशक्रम सं शोधन गनुश पने भएमा
सम्पबचन्द्धतधनकायलेअथशमन्द्त्रालयकोसहमधतधलनुपनेछ।

(7) उपदफा (6) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन
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मन्द्त्रालयगत बजेट सूिना प्रणालीमा समािेश भएको कायशक्रममा
उचसलचखतवक्रयाकलापकोिावषशकलक्ष्यनघट्ने गिीनेपालसिकािको
स्रोततफश सम्पबचन्द्धत धनकायको लेखा उत्तिदायी अधधकृतले दे हाय
बमोचजमकायशक्रमसं शोधनतथािकमान्द्तिगनशसननेछः÷
(क)

एकै

बजेट

उपशीषशकधभत्रको

भइिहे को

वक्रयाकलापको परिमाणात्मक लक्ष्य थप घट गने
(ख)

गिी कायशक्रमसं शोधन,

खण्ड(क)बमोचजमकायशक्रमसं शोधनगदाश िकमान्द्ति
गनुश पने भएमा स्रोत परिितशन नहुने गिी आधथशक

कायशविधध तथा वित्तीय उत्तिदावयत्ि ऐन, २०७६ को
दफा २० को उपदफा (२) को प्रधतबन्द्धात्मक
िानयांशकोअधीनमािहीथपहुने खिश शीषशककोशुरु
विधनयोजनकोपच्िीसप्रधतशतसम्पमकोिकमान्द्ति,
(ग)

एकभन्द्दा बढी धनकायमा बाुँडफाुँट भएको एकै बजेट
उपशीषशक अन्द्तगशतको एकै खिश शीषशकको िकम एक
धनकायबाट घटाई अको धनकायमा थप गनुश पने भएमा
िकमघटाउने कायाशलयसुँगसम्पबचन्द्धतकोषतथालेखा
धनयन्द्त्रक

कायाशलयको

िोक्का

पत्रको

आधािमा

वक्रयाकलाप परिितशन नगिी तथा कुल परिमाणात्मक
लक्ष्यमानघट्नेगिीकायशक्रमसं शोधन।
(8) उपदफा (6) ि (7) बमोचजमको सं शोधन सम्पबचन्द्धत

धनकायकोलेखाउत्तिदायीअधधकृतले मन्द्त्रालयगतबजेटसूिनाप्रणालीमा
प्रविष्टगिाउनुपनेछ।

9.

कायशविधध, मापदण्ड तथा मागशदशशन बनाउन सनने: (1) यस ऐनको
कायाशन्द्ियन गनश नेपाल सिकािले आिश्यक कायशविधध तथा मापदण्ड
बनाउनसननेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमकोकायशविधधतथामापदण्डनेपाल
िाजपत्रमाप्रकाशनगरिनेछ।
(३) यस ऐन बमोचजम विधनयोजन भएको िकम खिश गने
व्यिस्थाका सम्पबन्द्धमा अथश मन्द्त्रालयले आिश्यक मागशदशशन बनाउन
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10.

सननेछ।

आदे श जािी गनश सनने: (1) यस ऐनको कायाशन्द्ियन गदाश कुनै बाधा
उत्पन्न भएमा नेपाल सिकािले आदे श जािी गिी आिश्यक व्यिस्था गनश
सननेछ।
(२)उपदफा(१)बमोचजमकोआदे शनेपालिाजपत्रमाप्रकाशन
गरिनेछ।
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अनुसूिी-1
(दफा२सुँगसम्पबचन्द्धत)
नेपालकोसंविधानबमोचजम
सङ्
घीयसचितकोषमाधथव्ययभािहुने िकम
रू. लाखमा
1

2

3

4

5

शीषशकको नाम

िालु खिश

6

क्र.

अनुदान

सं .

सं ख्या

1

101

िािपधत

81

0

81

2

102

उपिािपधत

67

0

67

3

103

प्रदे श प्रमुखहरु

358

0

358

4

202

सङ्घीयसं सद

250

0

250

5

204

अदालत

558

0

558

99

0

99

कायाशलय

27

0

27

वित्तीय
ब्यिस्था

जम्पमा

अचख्तयाि दुरुपयोग

6

206

7

208

8

210

लोकसेिा आयोग

76

0

76

9

212

धनिाशिन आयोग

70

0

70

10

214

आयोग

71

0

71

11

218

न्द्याय परिषद्

20

0

20

12

220

तथावित्तआयोग

86

0

86

13

222

िाविय मवहलाआयोग

80

0

80

14

224

िाविय दधलतआयोग

71

0

71

15

226

िाविय समािेशीआयोग

70

0

70

16

228

आयोग

70

0

70

17

230

मधेशीआयोग

63

0

63

अनुसन्द्धानआयोग
महालेखा पिीक्षकको

िाविय मानिअधधकाि

िाविय प्राकृधतकस्रोत

आददिासी जनजाधत

82

1

2

क्र.

अनुदान

सं .

सं ख्या

18

232

थारूआयोग

79

0

79

19

234

मुचस्लम आयोग

71

0

71

20

502

270847

452745

723592

42172

205245

247417

5038

25536

30574

500

0

500

320824

683526

1004350

21

503

22

504

3

4

5

शीषशकको नाम

िालु खिश

6

वित्तीय
ब्यिस्था

जम्पमा

अथश मन्द्त्रालय-आन्द्तरिक
ऋणभ ुिानी

अथश मन्द्त्रालय-िैदेचशक

ऋणभ ुिानी(बहुपक्षीय)
अथश मन्द्त्रालय-िैदेचशक
ऋणभ ुिानी(दर्द्पक्षीय)

अथश मन्द्त्रालय-फैसलािा
23

602

आदे शअनुसािधतनुश पने
िकम
जम्पमा

83

अनुसूिी-२
(दफा२ि३सुँगसम्पबचन्द्धत)
सङ्
घीयसचितकोषबाटविधनयोजनहुने िकम
रू.लाखमा
1

2

क्र.

अनुदान

3
शीषशकको नाम

सं .

सं ख्या

1

101

िािपधत

2

102

उपिािपधत

3

103

प्रदे शप्रमुखहरु

4

202

सङ्घीयसं सद

5

204

अदालत

6

206

4

5

िालुखिश

6

7

वित्तीय

ुँ ीगत
पूज

जम्पमा

ब्यिस्था

1217

323

0

426

17

0

1540
443

1815

116

0

1931

11988

319

0

12307

47765

19489

0

67254

9406

3799

0

13205

अचख्तयािदुरुपयोग
अनुसन्द्धानआयोग
महाले खा

7

208

कायाशलय

4832

1373

0

6205

8

210

लोकसे िाआयोग

8828

222

0

9050

9

212

धनिाशिनआयोग

4365

366

0

4731

2469

35

0

2504

428

21

0

449

767

27

0

794

1124

10

0

1134

257

0

0

257

254

17

0

271

10

214

11

218

पिीक्षकको

िावियमानि
अधधकािआयोग
न्द्यायपरिषद्
िावियप्राकृधतक

12

220

स्रोततथावित्त
आयोग

13
14
15

222
224
226

िावियमवहला
आयोग
िावियदधलत
आयोग
िावियसमािे शी
आयोग
आददिासीजनजाधत

16

228

आयोग

221

24

0

245

17

230

मधे शीआयोग

266

17

0

283

18

232

थारूआयोग

328

40

0

368

19

234

मुचस्लमआयोग

317

56

0

373

37670

5215

0

42885

प्रधानमन्द्त्रीतथा
20

301

मचन्द्त्रपरिषद्को
कायाशलय

84

1

2

क्र.

अनुदान

सं .

सं ख्या

21

305

3
शीषशकको नाम
अथशमन्द्त्रालय

4

5

िालुखिश

6

ुँ ीगत
पूज

7

वित्तीय

जम्पमा

ब्यिस्था

250103

95467

0

345570

52851

49013

0

101864

52899

362230

0

415129

4731

56

0

4787

261774

31502

0

293276

32575

248235

0

280810

1299114

59869

0

1358983

उड्डययनमन्द्त्रालय

37512

19116

0

56628

पििािमन्द्त्रालय

51019

11879

0

62898

80340

45378

0

125718

56742

25527

0

82269

103661

1239283

0

1342944

7380

1209

0

8589

उद्योग, िाचणज्य
22

307

तथाआपूधतश
मन्द्त्रालय
उजाश, जलस्रोत

23

308

तथाधसं िाई
मन्द्त्रालय
कानू न, न्द्यायतथा

24

311

सं सदीयमाधमला
मन्द्त्रालय
कृवषतथा

25

312

पशुपन्द्छीविकास

26

313

खानेपानीमन्द्त्रालय

27

314

गृहमन्द्त्रालय

28

325

29

326

मन्द्त्रालय

सं स्कृधत, पयशटन

30

329

तथानागरिक

िनतथािाताििण
मन्द्त्रालय
भूधमव्यिस्था,

31

336

सहकािी तथा
गरिबीधनिािण
मन्द्त्रालय
भौधतकपूिाशधाि

32

337

तथायातायात
मन्द्त्रालय
मवहला,

33

340

बालबाधलकातथा
ज्येष्ठनागरिक
मन्द्त्रालय

34

343

35

345

36

347

37

350

युिातथाखे लकुद
मन्द्त्रालय
िक्षामन्द्त्रालय

16465

1930

0

18395

445967

56619

0

502586

72364

249697

0

322061

554868

3821

0

558689

शहिीविकास
मन्द्त्रालय
चशक्षा, विज्ञानतथा
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1

2

क्र.

अनुदान

सं .

सं ख्या

3

4

शीषशकको नाम

5

6

ुँ ीगत
पूज

िालुखिश

7

वित्तीय

जम्पमा

ब्यिस्था

प्रविधधमन्द्त्रालय
38

358

सिाितथासू िना
प्रविधधमन्द्त्रालय

52901

18441

0

71342

136312

154614

0

290926

454107

152681

0

606788

83317

623

0

83940

31676

894

0

32570

160494

389506

0

550000

0

0

1044347

1044347

827000

0

0

827000
561453

सङ्घीयमाधमला
39

365

तथासामान्द्य
प्रशासनमन्द्त्रालय

40

370

स्िास््यतथा
जनसं ख्यामन्द्त्रालय
श्रम, िोजगाितथा

41

371

सामाचजकसुिक्षा
मन्द्त्रालय

42
43
44

391
392
501

िाविययोजना
आयोग
िावियपुनधनशमाशण
प्राधधकिण
अथशमन्द्त्रालय-
वित्तीयव्यिस्था
अथशमन्द्त्रालय-

45

601

कमशिािीसुविधा
तथासे िाधनिृत्त
सुविधा
अथश मन्द्त्रालय-

46

602

विविध

281354

280099

0

47

701

प्रदे श

998737

0

0

998737

48

801

स्थानीयतह

2627576

0

0

2627576

9168582

3529175

1044347

13742104

जम्पमा

सं चक्षप्तविििणप्रधतधनधधसभाबाटपारित- २०७७जेठ२८
िावियसभाबाटपारित- २०७७असाि०४
िािपधतबाटप्रमाणीकिण-२०७७असाि१५
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नेपालसिकािकोअथशसम्पबन्द्धीप्रस्तािलाईकायाशन्द्ियनगनशबनेकोविधेयक

-समािेशनगरिएको।

सं चक्षप्तविििणप्रधतधनधधसभाबाटपारित- २०७७जेठ३२
िावियसभाबाटपारित- २०७७असाि०८
िािपधतबाटप्रमाणीकिण- २०७७असाि १५
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िािऋणउठाउनेअधधकािकोव्यिस्थागनशबनेकोविधेयक
प्रस्तािना: आधथशक िषश 207७/07८ को धनधमत्त नेपाल सिकािको अथश
सम्पबन्द्धी प्रस्तािलाई कायाशन्द्ियन गनश नेपाल सिकािले िाि ऋण उठाउन
िाञ्छनीयभएकोले,
सङ्
घीय सं सदलेयोऐनबनाएकोछ।
1.

सं चक्षप्तनामिप्रािम्पभ:(१)यसऐनकोनाम“िािऋणउठाउने ऐन,
२०७७” िहे कोछ।

२.

हुनेछ।

(२) यो ऐन सम्पित् 207७ साल साउन 1गतेदेचख प्रािम्पभ

िाि ऋण उठाउने अधधकाि:  (१) आधथशक िषश 207७/07८ को
धनधमत्त नेपाल सिकािको अथश सम्पबन्द्धी प्रस्तािलाई कायाशन्द्ियन गनश
नेपाल सिकािले आधथशक िषश 207७/07८ को अन्द्त्यमा अधधविकषश
बापत धतनश बाुँकी िकम ि अन्द्य धतनश बाुँकी िकममा थप
रू.२,25,00,00,00,0००।- (अक्षिे पी दुई खबश पच्िीस अबश) मा
नबढ्नेगिीत्यधतसम्पमिकमकोिािऋणउठाउनसननेछ।

ति यसिी उठाइने िाि ऋण िकममा नेपाल सिकािले 

प्रिधलत कानून बमोचजम धलन पाउने अधधविकषश िकम समािेश हुने
छै न।

(२) नेपाल सिकािले आधथशक िषश 207७/07८ सम्पमको
नेपाल िाि बैिलाई धतनश बाुँकी अधधविकषशलाई नेपाल सिकािले ट्रेजिी
धबलमापरिणतगनशस्िीकृधतददनसननेछ।

(३)यसदफाबमोचजमउठाइएकोिािऋणकोसािाुँ ब्याज

भ ुिानीगने अिधधिसोऋणकोब्याजकोदििािऋणऐन, २०५९
बमोचजमहुनेछ।

सं चक्षप्तविििण-

प्रधतधनधधसभाबाटपारित- २०७७जेठ३२
िावियसभाबाटपारित- २०७७असाि०८
िािपधतबाटप्रमाणीकिण- २०७७असाि १५
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ऋणतथाजमानतऐन, २०२५लाईसं शोधनगनशबनेकोविधेयक
प्रस्तािना:  ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ लाई सं शोधन गनश िाञ्छनीय
भएकोले,
सङ्
घीय सं सदलेयोऐनबनाएकोछ।
१.

सं चक्षप्त नाम ि प्रािम्पभ: (१) यस ऐनको नाम “ऋण तथा जमानत
(िौबीसौंसं शोधन)ऐन, २०७७”िहेकोछ।

२.

(२)योऐनसम्पित्207७सालसाउन1गतेदेचखप्रािम्पभहुनेछ।

ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ को दफा ३ मा सं शोधन: ऋण तथा
जमानत ऐन, २०२५ को दफा ३ को उपदफा (१) मा िहेका “बाह्र
खबश रुपैयाुँ” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “िौध खबश रुपैयाुँ” भन्ने शब्दहरु
िाचखएकाछन्।

सं चक्षप्तविििणप्रधतधनधधसभाबाटपारित- २०७७जेठ३२
िावियसभाबाटपारित- २०७७असाि०८
िािपधतबाटप्रमाणीकिण- २०७७असाि १५
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केहीअध्यादे शखािे जगिीनेपालऐनकोसाविककोव्यिस्थाजगाउनेअध्यादे श,
२०७७लाईप्रधतस्थापनगनशबनेकोविधेयक

प्रस्तािना:केहीअध्यादे शखािे जगिीनेपालऐनकोसाविककोव्यिस्थाजगाउन
बनेकोअध्यादे शलाईप्रधतस्थापनगनशिाञ्छनीयभएकोले,
सङ्
घीयसं सदलेयोऐनबनाएकोछ।
१.

सं चक्षप्त नाम ि प्रािम्पभ: (१) यस ऐनको नाम “केही अध्यादे श खािे ज

गिी नेपाल ऐनको साविकको व्यिस्था जगाउन बनेको अध्यादे शलाई
प्रधतस्थापनगनेऐन,२०७७”िहेकोछ।
(२)योऐनतुरून्द्तप्रािम्पभहुनेछ।
२.

खािे जी: केही अध्यादे श खािे ज गिी नेपाल ऐनको साविकको व्यिस्था
जगाउनेअध्यादे श,२०७७खािे जगरिएकोछ।

३.

साविकको व्यिस्था जागेको माधनने: दफा २ बमोचजमको अध्यादे शले 
जगाएको दे हायको ऐनको साविकको व्यिस्था सो अध्यादे श जािी
भएकोधमधत२०७७सालिैशाख१२गतेदे चखनैजागेकोमाधननेछ।
(क) सं िैधाधनक परिषद् (काम, कतशब्य, अधधकाि ि
कायशविधध)सम्पबन्द्धीऐन,२०६६
(ख)िाजनीधतकदलसम्पबन्द्धीऐन,२०७३।

सं चक्षप्तविििणप्रधतधनधधसभाबाटपारित- २०७७जेठ३२
िावियसभाबाटपारित- २०७७असाि०८
िािपधतबाटप्रमाणीकिण- २०७७असाि १५
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सं घ,प्रदे शिस्थानीयतहबीिकोसमन्द्ियतथाअन्द्तिसम्पबन्द्धसम्पबन्द्धमाव्यिस्था
गनशबनेकोविधेयक
ु ले अङ्गीकाि गिे को बहुलिादमा आधारित बहुदलीय
प्रस्तािना: मुलक
प्रधतस्पधाशत्मक

सं घीय

लोकताचन्द्त्रक

गणतन्द्त्रात्मक

शासन

प्रणालीको

सुदृढीकिणका लाधग नेपालको सं विधान बमोचजम िाज्यशचिको प्रयोग गने सं घ,
प्रदे श ि स्थानीय तहबीिको अन्द्तिसम्पबन्द्ध सहकारिता, सहअचस्तत्ि, समन्द्िय ि
पािस्परिकसहयोगकोआधािमाव्यिचस्थतगनशिाञ्छनीयभएकोले, 
 सं घीयसं सदलेयोऐनबनाएकोछ।

परिच्छे द-१
प्रािचम्पभक
१.

सं चक्षप्त नाम ि प्रािम्पभ: (१) यस ऐनको नाम “सं घ, प्रदे श ि स्थानीय
तह(समन्द्ियतथाअन्द्तिसम्पबन्द्ध) ऐन, २०७7”िहेकोछ।
(२)योऐनतुरुन्द्तप्रािम्पभहुनेछ।

२.

परिभाषा:विषयिाप्रसङ्गलेअकोअथशनलागेमायसऐनमा,(क)

"अन्द्तिप्रदे श परिषद्" भन्नाले सं विधानको धािा २३४
बमोचजमकोअन्द्तिप्रदे शपरिषद्सम्पझनुपछश।

(ख)

"परिषद्" भन्नाले दफा १६ बमोचजमको िाविय समन्द्िय
परिषद्सम्पझनु पछश।

(ग)

"प्रदे श" भन्नाले सं विधान बमोचजम गठन भएको प्रदे श सम्पझनु
पछश।

(घ)

"प्रदे श समन्द्िय परिषद्" भन्नाले दफा २4 बमोचजमको प्रदे श
समन्द्ियपरिषद्सम्पझनुपछश।

(ङ)

"विषयगत सधमधत" भन्नाले दफा २2 बमोचजमको विषयगत
सधमधतसम्पझनु पछश।

(ि)

"सं विधान" भन्नालेनेपालकोसं विधानसम्पझनु पछश।
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(छ)

"स्थानीय तह" भन्नाले गाउुँपाधलका िा नगिपाधलका सम्पझनु
पछश।
परिच्छे द-२

सं घ,प्रदे शिस्थानीयतहबीिकोअन्द्तिसम्पबन्द्धकाआधािहरु
३.

सं घ, प्रदे श ि स्थानीय तहबीिको अन्द्तिसम्पबन्द्धका आधाि: (1)
सं विधानमा

भएको व्यिस्थाका अधतरिि सं घ,

प्रदे श ि स्थानीय

तहबीिको अन्द्तिसम्पबन्द्धकोअन्द्यआधािदे हायबमोचजमहुनेछन्:(क)

िावियवहतकाआधािभूतविषय,

(ख)

िावियगौिििएकताकोसं िक्षण,

(ग)

िाज्यका धनदे शक धसर्द्ान्द्त, नीधत तथा दावयत्िको
पालनािकायाशन्द्ियन,

(घ)

मौधलकहककोकायाशन्द्ियन,

(ङ)

िावियनीधतकोसम्पमानतथाकायाशन्द्ियनमायोगदान,

(ि)

सं विधानकाव्यिस्थाहरुकोसमरतािसामञ्जस्यता,

(छ)

लोकताचन्द्त्रकमूसयिमान्द्यतामाआधारितसमाजिाद
उन्द्मुखअथशतन्द्त्रधनमाशण,

(ज)

सं विधानको अधीनमा िही साझा वहत ि सिोकािको
विषयमा अधधकािको प्रयोग गदाश अको तहको
अचस्तत्ििकायशगतस्िायत्तताकोसम्पमान,

(झ)

नेपालीनागरिकबीिसमानव्यिहाििसुिक्षा,

(ञ)

कानून, नीधत ि न्द्यावयक िा प्रशासधनक धनणशय
कायाशन्द्ियनमा आपसी समन्द्िय, पिामशश, सहयोग
तथासूिनाकोआदानप्रदान,

(ट)

प्राकृधतकतथा भौधतकस्रोतकोसं िक्षण,

(ठ)

भौधतक तथा

प्राकृधतक,

92

वित्तीय स्रोतको ददगो

व्यिस्थापनिलाभकोन्द्यायोचितवितिण,
(ड)

भ्रष्टािािधनिािणिसुशासनप्रिर्द्शन,

(ढ)

पािस्परिकसहयोगिसहकायश,

(ण)

समानुपाधतक समािेशी तथा सहभाधगतामूलक शासन
व्यिस्थाअिलम्पबन,

(त)

नागरिकलाईप्रदानगनेसेिाकोप्रभािकारिता,

(थ)

व्यापाि, िस्तुकोढु िानीिसेिाकोविस्तािमाआपसी
सहयोगिसमन्द्िय,

(द)

सं घ, प्रदे श ि स्थानीय तहबीि समन्द्िय तथा
अन्द्तिसम्पबन्द्ध कायम गने सम्पबन्द्धमा प्रिधलत
कानूनमाव्यिस्थाभएकोअन्द्यविषय।

(२) प्रदे श ि स्थानीय तहले आफ्नो अधधकािको विषयमा

कानून बनाउुँदा उपदफा (१) मा उचसलचखत विषयलाई समेत आधाि
मान्नुपनेछ।

परिच्छे द-३
कानून,नीधततथायोजनातजुम
श ा
४.

कानूनिानीधतबनाउुँदावििािगनुश पने:(१)सं घले आफ्नोएकलिा
साझाअधधकािकोविषयमाकुनै कानूनिानीधतबनाउुँदासं विधानतथा

यस ऐन बमोचजमका अन्द्य कुिाका अधतरिि दे हायका कुिाहरुलाई
वििािगनुश पनेछ:(क)

प्रदे श तथा स्थानीय तहको एकल अधधकािको
अधतक्रमणनगने ,

(ख)

लागत, ददगोपना िा सेिा प्रिाहको प्रभािकारिताका
दृवष्टले कुनै विषयको कायाशन्द्ियन प्रदे श िा स्थानीय
तहबाटगदाशउपयुिहुने,
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(ग)

कुनै विषयको कायाशन्द्ियनमा दोहोिो नपने गिी सं घ,
प्रदे शिस्थानीयतहकोभूधमकािहने।

(२) प्रदे शले आफ्नो एकल िा साझा अधधकािको विषयमा

कुनै कानूनिानीधतबनाउुँदासं विधानतथायसऐनबमोचजमकाअन्द्य
कुिाकाअधतरििदे हायकाकुिाहरुलाईवििािगनुश पनेछ:(क)

सं घ िा स्थानीय तहको एकल अधधकािको
अधतक्रमणनगने ,

(ख)

सं घीयकानूनसुँगबाचझननहुने,

(ग)

िावियनीधतिाप्राथधमकताअनुकूलहुने ित्यसको

कायाशन्द्ियनमासघाउपुनने,
(घ)

कुनै विषयको कायाशन्द्ियन स्थानीय तहबाट गदाश
लागत, ददगोपना, सेिा प्रिाहको प्रभािकारिताका
दृवष्टलेउपयुिहुने,

(ङ)

कुनै विषयको कायाशन्द्ियनमा दोहोिो नपने गिी
सम्पभिभएसम्पमस्थानीयतहकोभूधमकािहने।

(३) स्थानीय तहले आफ्नो एकल िा साझा अधधकािको

विषयमा कुनै कानून िा नीधत बनाउुँदा सं विधान तथा यस ऐन

बमोचजमका अन्द्य कुिाका अधतरिि दे हायका कुिाहरुलाई वििाि गनुश
पनेछ:(क)

सं घ िा प्रदे शको एकल अधधकािको अधतक्रमण
नगने,

(ख)
(ग)

सं घीयिप्रदे शकानूनसुँगबाचझननहुने,

िावियनीधतिाप्राथधमकताअनुकूलहुने ित्यसको

कायाशन्द्ियनमासघाउपुनने,
(घ)

प्रदे शकोनीधतिाप्राथधमकताअनुकूलहुनेित्यसको
कायाशन्द्ियनमासघाउपुनने,

(ङ)

कुनैविषयकोकायाशन्द्ियनमादोहोिोनपने।
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(४) उपदफा (२) ि (३) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए

तापधन प्रदे श िा स्थानीय तहले कानून बनाउुँदा दे हाय बमोचजम हुने
गिीबनाउनुहुुँदैन:(क)

मौधलक हक, सं िैधाधनक हक िा सं घीय कानूनप्रदत्त
हकमा प्रधतबन्द्ध लगाउने िा त्यस्तो हकको प्रयोगमा
सीमातोनने,

(ख)

सं घीय कानूनले कुनै काम कसै ले गनश पाउने भनी व्यिस्था
गिे कोमा त्यस्तो काम गनश नपाउने िा सं घीय कानूनले
कुनै काम कसै ले गनश नपाउने भनी व्यिस्था गिे कोमा
त्यस्तो काम गनश पाउने।

५.

एकल अधधकािको कायाशन्द्ियन: (१) सं घ, प्रदे श ि स्थानीय तहले आआफ्नोएकलअधधकािकोविषयमाआिश्यककानूनबनाउने ित्यस्तो
अधधकािकोकायाशन्द्ियनगनेछन्।
(२) उपदफा (१) बमोचजम प्रदे श िा स्थानीय तहले  कानून

बनाउुँदािासोकोकायाशन्द्ियनगदाश सोविषयमासं विधानबमोचजमकुनै

शतश िा मापदण्ड पालना गनुश पने व्यिस्था भएकोमा त्यस्तो शतश िा
मापदण्डको अधीनमा िही ि सं विधानमा सं घले नीधत बनाउने व्यिस्था
भएकोमा त्यस्तो नीधत िा नीधत अन्द्तगशत बनेको सं घीय कानूनको
अधीनमािहीकायाशन्द्ियनगनुश िाकानूनबनाउनुपनेछ।
(३) सं घ, प्रदे श िा स्थानीय तहमध्ये एकभन्द्दा बढी तहको

एकलअधधकािमापिे कोविषयकोकायाशन्द्ियनगदाश िाकानूनबनाउुँदा
प्रदे शले सं घीय कानून प्रधतकूल नहुने गिी ि स्थानीय तहले सं घीय ि
प्रदे श कानून प्रधतकूल नहुने गिी कायाशन्द्ियन गनुश िा कानून बनाउनु
पनेछ।
६.

साझा अधधकािको कायाशन्द्ियन: (१) सं घले साझा अधधकािको विषय

कायाशन्द्ियनगदाशिात्यस्तोविषयमाकानूनबनाउुँदादे हाय बमोचजमहुने
व्यिस्थागनुश पनेछ:(क)

कसूि ि सजायको धनधाशिण, िावियस्ति िा िाविय
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महत्िका िा एकभन्द्दा बढी प्रदे शमा विस्ताि भएका
पूिाशधाि सं ििनाको धनमाशण ि सबै प्रदे शमा समान
रुपमालागू हुने गुणस्तििामापदण्डकोधनधाशिणि
धनयमनसं घीयकानूनबमोचजमहुने,
(ख)

दे हायकाविषयप्रदे शकानूनबमोचजमहुने:(१)

प्रदे शस्तिका सडक, विद्युत, खानेपानी,
धसुँिाईजस्तापूिाशधािसं ििनाकोधनमाशणि
सिालन,

(२)

चशक्षा, स्िास््य, िाताििण जस्ता विषयमा
जनिेतनाकोअधभिृवर्द्,

(३)

िोजगाि प्रिधशन, उद्यमशीलताको विकास,
सामाचजकसुिक्षा,

(४)

प्रदे शस्तिमाहुनेसेिाप्रिाह,

(५)

सािशजधनक

स्िास््य,

सािशजधनक

सेिा

उपभोिा

प्रिाहको

वहत,

गुणस्ति

सम्पबन्द्धमाप्रदे शस्तिकोधनयमन।
(ग)

स्थानीयस्तिमाहुने सेिाप्रिाह िसािशजधनकस्िास््य,
उपभोिा वहत, सािशजधनक से िा प्रिाहको गुणस्ति
सम्पबन्द्धमास्थानीयस्तिमाहुनेधनयमनतथाजनिेतना

अधभिृवर्द् स्थानीय तहबाट िा स्थानीय कानून
बमोचजमहुने।
(२) प्रदे शले सं घ ि प्रदे शको साझा अधधकािमा पिे को

विषयको कायाशन्द्ियन गदाश िा त्यस्तो विषयमा कानून बनाउुँदा सो

सम्पबन्द्धी सं घीय कानून अनुकूल हुने गिी कायाशन्द्ियन गनुश िा कानून
बनाउनुपनेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन त्यस्तो
विषयमा सं घीय कानून नबनेको अिस्थामा प्रदे शले सो विषय कायाशन्द्ियन
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गनशिा कानून बनाउन सननेछ।
(४) सं विधानको अनुसूिी-९ को विषयमा सं घीय कानू न
नबनेको अिस्थामा प्रदे शले ि सं घीय िा प्रदे श कानून नबनेको
अिस्थामा स्थानीय तहले सं विधान ि यस ऐनको अधीनमा िही
आिश्यककानूनबनाउनिासोविषयकोकायाशन्द्ियनगनशसननेछन्।
७.

सं घीय कानूनबाट व्यिचस्थत हुन:े  (१) दे हायका विषयहरु सं घीय
कानूनबाटव्यिचस्थतहुनेछन्:(क)

सं घकोएकलअधधकािकोसूिीमापिे कोविषय,

(ख)

सं घलेबनाएकोनीधतिामापदण्डबमोचजमहुने विषय,

(ग)

कुनै कायशलाईफौजदािीकसूिकोरुपमाकायमगने ि
सजायकोव्यिस्थागने विषय,

(घ)

विचशष्टीकृत

अदालत,

न्द्यावयक

धनकाय

िा

न्द्यायाधधकिणको स्थापना गने  िा त्यस्तो अदालत,
न्द्यावयक धनकाय िा न्द्यायाधधकिणको क्षेत्राधधकाि
हेिफेिगनेविषय,
(ङ)

अिचशष्टअधधकािकोविषय।

(२)उपदफा(१)कोखण्ड(ग)माजुनसुकैकुिालेचखएको

भए तापधन प्रदे श िा स्थानीय तहबाट सिालन िा प्रशासन हुने कुनै
विषयमा कानून बमोचजम प्रशासधनक दण्ड जरिबानाको व्यिस्था गनश
सवकनेछ।
८.

प्रदे श िा स्थानीय तहबाट कायाशन्द्ियन हुन सनने: (१) सं घले आफ्नो
एकल अधधकािको विषय िा अिचशष्ट अधधकािको सम्पबन्द्धमा कानून
बनाउुँदा त्यस्तो विषय िा अधधकाि अन्द्तगशतको कुनै कायश प्रदे श िा
स्थानीयतहिाप्रदे शिास्थानीयतहकोकुनै धनकायिाअधधकािीले 
गनेगिीव्यिस्थागनशसननेछ।
(२) सं घले एकल िा साझा अधधकािका विषय िा अिचशष्ट

अधधकािकोसम्पबन्द्धमाकानूनबनाउुँदासोकानूनअन्द्तगशतकायाशन्द्ियन
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हुनेविषयमध्येलागत, ददगोपनािसेिाप्रिाहकोप्रभािकारिताकादृवष्टले
प्रदे शिास्थानीयतहबाटकायाशन्द्ियनगनशउपयुिहुनेदे चखएकाविषय
प्रदे शिास्थानीयतहबाटकायाशन्द्ियनहुनेव्यिस्थागनशसननेछ।

(३) प्रदे शले एकल िा साझा अधधकािका विषयमा कानून

बनाउुँदा त्यस्तो कानून अन्द्तगशत कायाशन्द्ियन हुने विषयमध्ये लागत,

ददगोपना ि सेिा प्रिाहको प्रभािकारिताका दृवष्टले  स्थानीय तहबाट
कायाशन्द्ियन गनश उपयुि हुने दे चखएका विषय स्थानीय तहबाट
कायाशन्द्ियनहुनेव्यिस्थागनशसननेछ।

(४) प्रदे शको एकल िा साझा अधधकािमा िहे को कुनै

विषयसुँग सम्पबचन्द्धत कुनै पूिाशधाि सं ििना धनमाशण िा अन्द्य कुनै
ु  रुपमा
परियोजना दुई िा दुईभन्द्दा बढी प्रदे शले कानून बनाई सं यि
कायाशन्द्ियनगनशिासिालनगनशसननेछन्।

(५)स्थानीयतहकोएकलिासाझाअधधकािमािहेकोकुनै

विषयसुँग सम्पबचन्द्धत कुनै पूिाशधाि सं ििना धनमाशण िा अन्द्य कुनै
ु 
परियोजना दुई िा दुईभन्द्दा बढी स्थानीय तहले कानून बनाई सं यि
रुपमाकायाशन्द्ियनगनशिासिालनगनश सननेछन्।
९.

कसूिको अनुसन्द्धान तथा मुद्दा दायिी: (१) सं घीय कानून बमोचजम
प्रदे श प्रहिी िा प्रदे शस्तिको कुनै धनकाय िा अधधकािीबाट अनुसन्द्धान

हुने फौजदािी कसू िको अनुसन्द्धान सोही धनकाय िा अधधकािीबाट
हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम अनुसन्द्धान भएको नेपाल

सिकाििादी हुने मुद्दा महान्द्यायाधधििा िा धनजले तोकेको सिकािी
िकील िा सं घीय कानून बमोचजम तोवकएको अधधकािीले मुद्दा हेने
अधधकािीसमक्षनेपालसिकािकोनामबाटदायिगनश सननेछ।
१०.

चजसला अदालतमा पुनिािेदन लानने व्यिस्था गनश सनने: प्रदे श िा
स्थानीय तहले कानून बनाउुँदा त्यस्तो कानून बमोचजम हुने प्रशासधनक
दण्ड जरिबानाको धनणशय उपि सम्पबचन्द्धत चजसला अदालतमा पुनिािेदन

११.

लाननेव्यिस्थागनशसननेछ।

समन्द्िय ि पिामशश गने: (१) नेपाल सिकािले दे हायका विषयमा
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आिश्यकता अनुसाि सम्पबचन्द्धत प्रदे श सिकािसुँग समन्द्िय ि पिामशश
गनेछः(क)

सं विधानको अनुसूिी-७ मा उचसलचखत साझा

(ख)

दुई िा दुई भन्द्दा बढी प्रदे शहरुको अनुिोधमा

अधधकािकाविषयमाकानूनतथानीधतबनाउुँदा,

सं विधानको अनुसूिी-६ मा उचसलचखत विषयमा
कानूनतथानीधतबनाउुँदा,

(ग)

िाविय महत्िका ठू ला परियोजना, अन्द्तिप्रदे शस्तिीय
परियोजनािाकायशक्रमसिालनगदाश,

(घ)

प्रदे शले समेत पालना िा कायाशन्द्ियन गनुश पने गिी

(ङ)

अन्द्तिप्रदे शमा सिालन हुने िाविय सडक, विद्युतीय

िाविययोजनातथानीधतबनाउुँदा,

प्रशािण लाईन तथा अन्द्तिप्रदे शस्तिीय धसुँिाइ िा
यस्तैप्रकृधतकायोजनासिालनगदाश,

(ि)

प्रदे शको अधधकाि सूिीमा पने विषयमा सचन्द्ध िा
सम्पझौतागदाश,

(छ)

नेपालसिकािलेउपयुिठहर्
याएकोअन्द्यविषय।

(२) नेपाल सिकािले दे हायका विषयमा स्थानीय तहसुँग
आिश्यकताअनुसािसमन्द्ियिपिामशशगनेछः(क)

स्थानीय तहले समेत पालना िा कायाशन्द्ियन गनुश पने

(ख)

नेपालसिकािलेउपयुिठहर्
याएकोअन्द्यविषय।

गिी िाविययोजनातथानीधतबनाउुँदा,

(३) नेपाल सिकािले दे हायका विषयमा आिश्यकता अनुसाि

प्रदे श ि स्थानीयतहसुँगसमन्द्ियिपिामशशगनेछः(क)

सं विधानको अनुसूिी-९ मा उचसलचखत साझा

(ख)

िाजश्वको बाुँडफाुँट तथा नयाुँ कि प्रणाली लागू गने

अधधकािकाविषयमाकानूनतथानीधतबनाउुँदा,
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क्रममासोकोनीधतगतविषयमा,
(ग)

प्राकृधतक स्रोत तथा त्यसको लाभको बाुँडफाुँट
गदाश।

(४) उपदफा (१) मा उचसलचखत विषयका अधतरिि प्रदे श

सिकािसुँग सिोकाि भएका अन्द्य विषय ि सं विधानको धािा ५८
बमोचजमको अिचशष्ट अधधकािको विषयमा कानून तजुम
श ा गदाश नेपाल
सिकािले आिश्यकता अनुसाि प्रदे श सिकािसुँग पिामशश ि समन्द्िय
गनेछ।
(5) प्रदे शले सं विधानको अनुसूिी-७ ि ९ बमोचजमको साझा

अधधकािको सूिीमा उचसलचखत विषयमा कानून तथा नीधत बनाउुँदा
नेपालसिकािकोविषयगतमन्द्त्रालयिाधनकायसुँगसमन्द्ियिपिामशश
गनेछ।

(6) स्थानीय तहले सं विधानको अनुसूिी-९ मा उचसलचखत

विषयमा कानून तथा नीधत बनाउुँदा नेपाल सिकािको विषयगत
मन्द्त्रालय ि सम्पबचन्द्धत प्रदे श सिकािको विषयगत मन्द्त्रालय िा
धनकायसुँगसमेतसमन्द्ियिपिामशशगनेछ।
(7) प्रदे शले सं विधानको

अनुसूिी-९ बमोचजमको साझा

अधधकािको सूिीमा उचसलचखत विषयमा कानून तथा नीधत बनाउुँदा
आफ्नोप्रदे शधभत्रकास्थानीयतहसुँगसमन्द्ियिपिामशशगनेछ।

(8) यस दफा बमोचजम कुनै काम कािबाहीको सम्पबन्द्धमा
पिामशशमागगदाश पिामशशउपलब्धनगिाएकोमात्यस्तोकामकािबाही
अचघ बढाउन बाधा पिे को  िा  पिामशश बमोचजम कायश नभएको
कािणले मात्र कुनै काम कािबाहीको िैधाधनकतामा प्रधतकूल असि
पुर्
याएकोमाधननेछै न।
१२.

कानूनको प्रकाशनतथा अधभलेख:(१) सं घले बनाएकोऐन, धनयमािली
िगठनआदे शनेपालिाजपत्रमाप्रकाशनगनुश पनेछ।
(२) प्रदे शले बनाएको ऐन, धनयमािली ि गठन आदे श प्रदे श
िाजपत्रमाप्रकाशनगनुश पनेछ।
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(3) स्थानीय तहले बनाएको ऐन ि धनयमािली स्थानीय
िाजपत्रमाप्रकाशनगनुश पनेछ।
(4) प्रदे श तथा स्थानीय तहले बनाएको नीधत, धनदे चशका ि
कायशविधधसािशजधनकरुपमाप्रकाशनगनुश पनेछ।
(5)प्रदे श तथा स्थानीय तहले बनाएको ऐन ि धनयमािलीको
प्रमाणीकिण प्रधत सम्पबचन्द्धत तहले सुिचक्षत रुपमा अधभलेख गिी िाख्नु
पनेछ।
(6) उपदफा (2) ि (3) बमोचजमको ऐन, धनयमािली ि
गठन आदे शको प्रमाचणत प्रधत सम्पबचन्द्धत प्रदे श तथा स्थानीय तहले 
नेपाल सिकािको कानून, न्द्याय तथा सं सदीय माधमला मन्द्त्रालयमा
पठाउनुपनेछ।
(7) स्थानीय तहले बनाएको ऐन, धनयमािली तथा अन्द्य
कानूनकोएकप्रधतप्रदे शसिकािलाईसमेतपठाउनुपनेछ।
(8) सं घ, प्रदे श ि स्थानीय तहबाट सं विधान तथा प्रिधलत

कानून बमोचजम पारित भएका सािशजधनक धलखतको एकीकृत अधभलेख
िहनेगिीनेपालसिकािलेआिश्यकव्यिस्थाधमलाउनसननेछ।
(९)प्रदे शसिकाििस्थानीयतहले प्रदे शिाजपत्रिस्थानीय
िाजपत्रमा प्रकाचशत सूिनाहरु िाजपत्रकै स्िरुपमा आफ्नो िेबसाइटमा
िाख्नु पनेछित्यस्तोिाजपत्रकोविद्युतीयप्रधतआिश्यकसुिक्षणविधध
अपनाईसुिचक्षतिहनेव्यिस्थाधमलाउनुपनेछ।
१३.

आयोजना तजुम
श ा ि कायाशन्द्ियन: (१) िावियस्ति िा िाविय महत्त्िका
आयोजना, एकभन्द्दा बढी प्रदे शमा कायाशन्द्ियन गनुश पने आयोजना ि
जवटल प्राविधधक क्षमता िा ठू लो लगानी आिश्यक पने आयोजनाको
तजुम
श ा सं घले गनेछ ि यसिी आयोजना तजुम
श ा गदाश सं घीय सं सदका
सदस्यहरुकोपिामशशकािीभूधमकािहनेछ।
(२) प्रदे शधभत्र पने ि प्रदे शबाट कायाशन्द्ियन हुने प्रदे शस्तिीय

आयोजनाकोतजुम
श ाप्रदे शसिकािले गनेछियसिीप्रदे शकोआयोजना
तजुम
श ागदाशप्रदे शसभासदस्यहरुकोपिामशशकािीभूधमकािहनेछ।
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(३)स्थानीयतहधभत्रपने िस्थानीयतहबाटकायाशन्द्ियनहुने

स्थानीयस्तिीयआयोजनाकोतजुम
श ास्थानीयतहलेगनेछ।

(४) यस दफा बमोचजम प्रदे श ि स्थानीय तहले आयोजना
तजुम
श ा, बजेट व्यिस्था तथा कायाशन्द्ियन गदाश सं घीय कानूनले  धनधाशिण
गिे कोमापदण्डकोआधािमा गनुश पनेछ।
(५) उपदफा (१) बमोचजम सं घले आयोजना तजुम
श ा गदाश
प्रदे श िा स्थानीय तह माफशत् कायाशन्द्ियन हुने गिी गनश सननेछ ि

त्यस्तो आयोजना सम्पबचन्द्धत प्रदे श िा स्थानीय तहले कायाशन्द्ियन गनुश
पनेछ।
(६)विषयगतसधमधतले सं घ, प्रदे शिास्थानीयतहबाटतजुम
श ा

हुने आयोजनासुँगसम्पबचन्द्धतधनकायबीिआिश्यकसमन्द्ियकोव्यिस्था
धमलाउनेछ।

१४. सहयोग गनुश पने: (१) प्रदे श ि स्थानीय तहको अधधकाि सू िी तथा
कायश चजम्पमेिािीमा पने विषयमा कानून, नीधत तथा योजना तजुम
श ा गदाश
प्रदे श ि स्थानीय तहबाट अनुिोध भई आएमा नेपाल सिकािले 
आिश्यकसहयोगगनशसननेछ।
(२) स्थानीय तहको अधधकाि सूिी तथा कायश चजम्पमेिािीमा
पने विषयमा कानून, नीधत तथा योजना तजुम
श ा गदाश स्थानीय तहको
अनुिोधभईआएमाप्रदे शसिकािलेआिश्यकसहयोगगनशसननेछ।
(३) नेपाल सिकािले प्रदे श ि स्थानीय तहलाई कानून
बनाउनको लाधग नमूना कानूनको मस्यौदा बनाई उपलब्ध गिाउन
सननेछ।
(४) सं घले बनाएका कानून, नीधत तथा योजना कायाशन्द्ियन
गदाशप्रदे शसिकाििस्थानीय तहलेआिश्यकसहयोगगनुश पनेछ।
(५) प्रदे श ि स्थानीय तहको अधधकाि सूिी तथा कायश
चजम्पमेिािीमापनेविषयमाप्रदे शिस्थानीयतहलेबनाएकोकानून,नीधत
तथा योजना कायाशन्द्ियन गदाश नेपाल सिकािले आिश्यक सहयोग गनुश
पनेछ।
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१५.

सहकायश गनश सनने: (१) सं घीय सं सद, प्रदे श सभा तथा स्थानीय तहले 
व्यिस्थापन विधध तथा काम कािबाहीमा सामञ्जस्यता तथा एकरुपता
कायमगनशकोलाधगसहकायशगनशसननेछन्।
(२) उपदफा (१) बमोचजम सहकायश गने प्रयोजनको लाधग
सं घीय सं सद, प्रदे श सभा तथा स्थानीय तहले आिश्यकता अनुसाि
सूिनाआदान-प्रदान, छलफलिापिामशशगनश सननेछन्।
परिच्छे द-४
परिषद्तथासधमधत

१६.

िावियसमन्द्ियपरिषद्कोगठन:(१)यसऐनबमोचजमसं घ,प्रदे शि
स्थानीय तहबीिको समन्द्िय तथा अन्द्तिसम्पबन्द्ध व्यिचस्थत गनश दे हाय
बमोचजमकोिावियसमन्द्ियपरिषद्गठनहुनेछः(क)

प्रधानमन्द्त्री

-अध्यक्ष

(ख)

नेपालसिकािकोअथशमन्द्त्री

-सदस्य

(ग)

नेपाल सिकािको कानून, न्द्याय

(घ)
(ङ)

तथासं सदीयमाधमलामन्द्त्री

-सदस्य

नेपालसिकािकोगृहमन्द्त्री

-सदस्य

नेपाल सिकािकोसं घीयमाधमला
तथासामान्द्यप्रशासनमन्द्त्री

(ि)

प्रदे शसिकािकामुख्यमन्द्त्रीहरु

(छ)

प्रधतधनधध सभाको विपक्षी दलको
नेता िा धनजले तोकेको सं घीय
सं सदकोसदस्य

(ज)

गाउुँ कायशपाधलकाका अध्यक्ष िा
उपाध्यक्ष, नगि कायशपाधलकाका
प्रमुख िा उपप्रमुख ि चजसला
समन्द्िय सधमधतका प्रमुख िा
उपप्रमुखकोप्रधतधनधधत्िहुने गिी
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-सदस्य


-सदस्य

-सदस्य

समािेशी

धसर्द्ान्द्त

बमोचजम

प्रधानमन्द्त्रीले तोकेका कम्पतीमा
तीनजना मवहला सवहत प्रत्येक
प्रदे शबाट

एकजनाको

दिले

सातजना

-सदस्य

(2) परिषद्को बैठकमा विषयगत मन्द्त्री तथा सम्पबचन्द्धत
पदाधधकािी िा विशेषज्ञलाई आिश्यकता अनुसाि आमन्द्त्रण गनश
सवकनेछ।
(3)परिषद्कोबैठकिषशकोकम्पतीमाएकपटकबस्नेछ।
(4) परिषद्को बैठकको धमधत, समय, स्थान ि छलफलका
विषयहरुपरिषद्कोअध्यक्षलेतोकेबमोचजमहुनेछ।

(5) परिषद्को बैठक बस्नको लाधग अध्यक्ष सवहत बहुमत

सदस्यहरुकोउपचस्थधतहुनु पनेछ।

(6) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले 
गनेछ।

१७.

(7) परिषद्को बैठक तथा धनणशय सम्पबन्द्धी अन्द्य कायशविधध

परिषद्आफैंलेधनधाशिणगिे बमोचजमहुनेछ।

परिषद्को काम, कतशव्य ि अधधकाि: परिषद्को काम, कतशव्य ि
अधधकािदे हायबमोचजमहुनेछः(क)

साझा अधधकािका विषयमा कानून तथा नीधत तजुम
श ाको लाधग
सं घ,प्रदे शिस्थानीयतहबीिसमन्द्ियगने,

(ख)

प्रदे श तथा स्थानीयस्तिमा कायाशन्द्ियन हुने िाविय वहत तथा

(ग)

िाविय योजना, नीधत तथा कानूनहरुको प्रदे श तथा स्थानीय

स्िाथशसुँगजोधडएकोविषयमासमन्द्ियगने,

तहमाकायाशन्द्ियनकासम्पबन्द्धमािहेकाजवटलतासमाधानगनश
समन्द्ियगने,
(घ)

अन्द्तिप्रदे श तथा स्थानीय तहलाई प्रभाि पने कानून, नीधत
तथािणनीधतकोतजुम
श ाकोसम्पबन्द्धमासमन्द्ियगने,
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(ङ)

अन्द्तिप्रदे शस्तिमा सिाधलत विकासका ठू ला आयोजनाहरुको
कायाशन्द्ियनकोसम्पबन्द्धमासमन्द्िय गने,

(ि)

सं घीयता कायाशन्द्ियनको सम्पबन्द्धमा सं घ, प्रदे श ि स्थानीय
तहबाट बनेका नीधत, कानून तथा योजनाको सधमक्षा तथा
विश्लेषणगने,गिाउने,

(छ)

सं घ, प्रदे श ि स्थानीय तहबाट हुने सेिा प्रिाहको विषयमा
सामञ्जस्यताकायमगनशआ
िश्यककायशगने ,

(ज)

कानून धनमाशण तथा कायाशन्द्ियनको विषयमा नेपाल सिकाि,
प्रदे शसिकाितथास्थानीयसिकािलाईसुझािददने,

(झ)

नेपाल सिकाि, मचन्द्त्रपरिषद्,

विषयगत सधमधत ि प्रदे श

समन्द्िय परिषद्बाट छलफलको लाधग पठाएका विषयमा
आिश्यकताअनुसािछलफलतथासमन्द्ियगने।
१८.

सचििालय तथा जनशचि: (१) परिषद्को सचििालय नेपाल सिकाि,
प्रधानमन्द्त्रीतथामचन्द्त्रपरिषद्कोकायाशलयमािहनेछ।
(2) प्रधानमन्द्त्री तथा मचन्द्त्रपरिषद्को कायाशलयको सचििले
परिषद्कोसचििकोरुपमाकामगनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोचजमको सचििालयलाई आिश्यक
बजेटतथाजनशचिनेपाल सिकािलेव्यिस्थागनेछ।

१९.

सं घ, प्रदे श ि स्थानीय कानूनको अध्ययन गने: (१) नेपाल सिकािले 
तोकेको धनकायले सं घ, प्रदे श िा स्थानीय तहले बनाएको कानून तथा
सोकोकायाशन्द्ियनकोअिस्थासम्पबन्द्धमाअध्ययनगनेछ।

 (२) उपदफा (१) बमोचजम अध्ययन गदाश त्यस्तो धनकायले

नेपाल सिकािको विषयगत मन्द्त्रालयसुँग समन्द्िय गनश तथा सम्पबचन्द्धत
तहसुँगछलफलगनशसननेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजमको धनकायले यस दफा बमोचजम
गिे को अध्ययनको धनष्कषश सवहतको प्रधतिेदन प्रत्येक िषश असोज
मसान्द्तधभत्रपरिषद्समक्षपेशगनुश पनेछ।
२०.

धसफारिस गनश सनने: (१) दफा १९ बमोचजम प्रधतिेदन पेश भएमा
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परिषद्ले सो सम्पबन्द्धमा आिश्यक अध्ययन तथा छलफल गनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम अध्ययन तथा छलफल गदाश
परिषद्ले आिश्यकता अनुसाि विशेष सधमधत गठन गनश िा सम्पबचन्द्धत
विज्ञकोिायसमेतधलनसननेछ।
(३) उपदफा (१) िा (२) बमोचजम अध्ययन तथा छलफल

गदाश सं घ, प्रदे शिास्थानीयतहले बनाएकोकुनै कानूनपरिमाजशनगनुश
पने दे चखएमापरिषद्ले त्यस्तोकानूनपरिमाजशनगनश सम्पबचन्द्धततहलाई
धसफारिसगनशसननेछ।
२1.

विशेष सधमधत गठन गनश सनने:

(१) परिषद्ले आफ्नो काम

कािबाहीलाई व्यिचस्थत गनश आिश्यकता अनुसाि विशेष सधमधत गठन
गनशसननेछ।
(2) उपदफा (१) बमोचजम गठन हुने विशेष सधमधतको

सं ििना,काम,कतशव्यिअधधकािपरिषद्लेतोके बमोचजमहुनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजमको विशेष सधमधतको बैठक तथा
धनणशय सम्पबन्द्धी व्यिस्था सो सधमधत आफैंले धनधाशिण गिे  बमोचजम
हुनेछ।
२२. विषयगत सधमधत: (१) सं घ ि प्रदे शका सम्पबचन्द्धत विषयको कायशक्षेत्र
िहेको मन्द्त्रालय तथा स्थानीय तहबीिमा समन्द्िय कायम गिी नीधत
तथा योजना कायाशन्द्ियन ि विकास धनमाशण लगायतका काममा
प्रभािकारितासयाउनदे हाय बमोचजमका विषयगतसधमधतिहनेछन्:(क)

नेपाल

सिकािको

सम्पबचन्द्धत

विषयकोकायशक्षेत्र िहेकोमन्द्त्री
(ख)

प्रदे श

सिकािका

सम्पबचन्द्धत

विषयकोकायशक्षेत्रिहे कोमन्द्त्री
(ग)

-अध्यक्ष

अध्यक्षले तोकेको स्थानीय तहको
एकजनाप्रमुखिाअध्यक्ष

-सदस्य
-सदस्य

(२) विषयगत सधमधतको बैठक कम्पतीमा िषशको एक पटक
बस्नेछ।
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(३) विषयगत सधमधतको बैठकको धमधत, समय, स्थान तथा
छलफलकोसूिीसो सधमधतको अध्यक्षलेतोकेबमोचजमहुनेछ।
(४) विषयगत सधमधतको बैठक बस्नको लाधग सो सधमधतको

अध्यक्षसवहतबहुमतसदस्यहरुकोउपचस्थधतहुनु पनेछ।

(५) विषयगत सधमधतको बैठकको अध्यक्षता सो सधमधतको
अध्यक्षलेगनेछ।
(६) विषयगत सधमधतले आिश्यकता अनुसाि विषय विज्ञ एिं
सिोकाििालाधनकायकोप्रधतधनधधलाईबैठकमाआमन्द्त्रणगनशसननेछ।
(७) विषयगत सधमधतको सचििालय नेपाल सिकािको
सम्पबचन्द्धतमन्द्त्रालयमािहनेछ।
(८) अध्यक्षले तोकेको सम्पबचन्द्धत मन्द्त्रालयको िाजपत्रावित

प्रथम श्रे णी िा सो सिहको कमशिािीले विषयगत सधमधतको सचििको
रुपमा काम गनेछ।

(9) विषयगत सधमधतको बैठक तथा धनणशय सम्पबन्द्धी अन्द्य
कायशविधधसोसधमधत आफैंलेधनधाशिणगिे बमोचजमहुनेछ।
२३.

विषयगत सधमधतको काम, कतशव्य ि अधधकाि: विषयगत सधमधतको
काम,कतशव्यिअधधकािदे हायबमोचजमहुनेछः-
(क)

आफ्नो विषयसुँग सम्पबचन्द्धत क्षेत्रका योजना, नीधत तथा

कानूनको तजुम
श ा गदाश प्रदे श तथा स्थानीय तहसुँग पिामशश
गने,

(ख)

क्षेत्रगत योजना, नीधत तथा कायशक्रममा एकरुपता, धनिन्द्तिता
एिं गुणस्तिीयताकायमगनश तथाकानून,योजना,नीधततथा
िणनीधतहरुको कायाशन्द्ियनमा प्रभािकारिता सयाउन आिश्यक
समन्द्ियगने,

(ग)

आफ्नो विषयसुँग सम्पबचन्द्धत क्षेत्रका िाविय नीधत तजुम
श ाको
लाधगपरिषद्लाईसुझािददने,
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२४.

(घ)

परिषद्कोधनणशयएिंधनदे शनकायाशन्द्ियनगने , गिाउने,

(ङ)

परिषद्लेतोकेकाअन्द्यकायशगने।

प्रदे श समन्द्िय परिषद्को गठन: (१) प्रदे श ि स्थानीय तहबीि िा
प्रदे शधभत्रका एकभन्द्दा बढी चजसलाधभत्रका स्थानीय तहबीिको समन्द्िय
िा अन्द्तिसम्पबन्द्धलाई व्यिचस्थत गनश प्रत्येक प्रदे शस्तिमा दे हाय
बमोचजमकोएकप्रदे शसमन्द्ियपरिषद्िहनेछः(क)

मुख्यमन्द्त्री

-अध्यक्ष

(ख)

प्रदे श सिकािको आधथशक माधमला
सम्पबन्द्धी विषयको कायशक्षेत्र

िहेको

मन्द्त्री
(ग)

-सदस्य

प्रदे श सिकािको आन्द्तरिक माधमला
सम्पबन्द्धी विषयको कायशक्षेत्र िहेको
मन्द्त्री

(घ)
(ङ)

-सदस्य

प्रदे शसिकािकोप्रमुखसचिि

प्रदे शधभत्रका गाउुँ कायशपाधलकाका
अध्यक्ष

िा

उपाध्यक्ष,

-सदस्य

नगि

कायशपाधलकाकाप्रमुखिाउपप्रमुखि
चजसला समन्द्िय सधमधतका प्रमुख िा
उपप्रमुख
धतहाई

मध्येबाट कम्पतीमा एक
मवहला

सवहत

समािेशी

धसर्द्ान्द्त बमोचजम प्रत्येक चजसलाबाट
एकजनाको
(ि)

तोकेकाव्यचि
प्रदे श

दिले

मुख्यमन्द्त्रीको

मुख्यमन्द्त्रीले
-सदस्य
कायाशलयका

सचिि

-सचिि

(2)प्रदे श समन्द्िय परिषद्को सचििालय सम्पबचन्द्धत प्रदे शको
मुख्यमन्द्त्रीतथामचन्द्त्रपरिषद्कोकायाशलयमािहनेछ।
(३) प्रदे श समन्द्िय परिषद्को बैठक सम्पबन्द्धी कायशविधध सो
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२५.

परिषद्आफैंलेधनधाशिणगिे बमोचजमहुनेछ।

प्रदे शसमन्द्ियपरिषद्कोकाम, कतशव्यिअधधकाि:(१) प्रदे शसमन्द्िय
परिषद्ले प्रदे शधभत्र प्रदे श सिकाि िा स्थानीय तहबाट सिालन हुने

विकास आयोजना िा साझा अधधकािका विषयको कायाशन्द्ियनमा प्रदे श
तथा स्थानीय तह ि एकभन्द्दा बढी स्थानीय तहबीि समन्द्िय ि
अन्द्तिसम्पबन्द्धकायमगनेछ।
(२) प्रदे श समन्द्िय परिषद्ले  समन्द्िय तथा अन्द्तिसम्पबन्द्ध

कायमगनुश पने कुनै विषयकोलाधगआिश्यकताअनुसािसधमधतगठन
गनशसननेछ।

(३) कुनै विषयमा परिषद्मा छलफल हुन उपयुि दे चखएमा

प्रदे शसमन्द्ियपरिषद्लेविषयखुलाईपरिषद्
माअनुिोधगनशसननेछ।
(४)उपदफा(३)बमोचजमलेखीआएमापरिषद्ले आिश्यक
छलफल गिी प्रदे श समन्द्िय परिषद्, सम्पबचन्द्धत प्रदे श िा स्थानीय
तहलाईमागशदशशनगनशसननेछ।
(५) उपदफा (४) बमोचजम परिषद्ले गिे को मागशदशशन

सम्पबचन्द्धत प्रदे श समन्द्िय परिषद्, सम्पबचन्द्धत प्रदे श तथा स्थानीय तहले 
पालनागनुश पनेछ।
२६.

चजसलासमन्द्ियसधमधतले समन्द्ियगने: (१) चजसला समन्द्िय सधमधतले
दे हायकाविषयमासमन्द्ियगनेछः(क)

सं घ िा प्रदे शले स्थानीय तहमा गने विकास धनमाशण
सम्पबन्द्धीकायश,

(ख)

चजसलामा िहने सं घीय सिकािी कायाशलय, प्रदे श
सिकािी कायाशलय तथा स्थानीय तहबाट सम्पपादन

(ग)

हुनेकायश,

प्रिधलतकानूनबमोचजमतोवकएकाअन्द्यकायश।

(२) यस ऐन बमोचजम परिषद् िा प्रदे श समन्द्िय परिषद्मा

पेश भएको कुनै विषयमा कुनै चजसलाधभत्रका स्थानीय तहबीिको
समन्द्ियको विषय समािेश भएको ि सो विषयमा चजसला समन्द्िय
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सधमधतबाटसमन्द्ियिासहजीकिणगदाश उपयुिहुने दे चखएमापरिषद्
िा प्रदे श समन्द्िय परिषद्ले त्यस्तो विषय सम्पबचन्द्धत चजसला समन्द्िय
सधमधतमालेखीपठाउनसननेछ।
 (३) उपदफा (२) बमोचजम लेखी आएमा चजसला समन्द्िय
सधमधतलेपरिषद्िाप्रदे शसमन्द्ियपरिषद्बाटलेखीआएबमोचजमगिी
परिषद्िासम्पबचन्द्धतप्रदे शसमन्द्ियपरिषद्लाईजानकािीददनुपनेछ।
परिच्छे द-५
वििादसमाधान
२7.

वििाद नआउने गिी कायशसम्पपादन गनुश पने: सं घ, प्रदे श ि स्थानीय
तहहरुले आफ्नो अधधकाि क्षेत्रधभत्रको कायशसम्पपादन गदाश वििाद
नआउनेगिीसम्पपन्नगनुश पनेछ।

२8.

सं घ,प्रदे शतथाअन्द्तिप्रदे शबीिकोवििाद:(१)सं घिप्रदे शबीितथा
प्रदे श-प्रदे शबीि कुनै िाजनीधतक वििाद उत्पन्न भएमा वििाद उत्पन्न
भएको धमधतले पन्द्ध्र ददनधभत्र वििादको कुनै पक्षले त्यस्तो वििादको

सम्पबन्द्धमा अन्द्तिप्रदे श परिषद्को सचििालयमा धलचखत सूिना ददनु
पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम सूिना प्राप्त भएमा अन्द्तिप्रदे श
परिषद्को सचििालयले सो परिषद्को अध्यक्षलाई यथाशीघ्र जानकािी
गिाउनुपनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोचजम जानकािी भएपधछ परिषद्को
अध्यक्षले परिषद्कोबैठकबोलाईसोसम्पबन्द्धमाछलफल गिाउनेछ।
त्यसिी छलफल गदाश वििाद समाधानको बािे मा धनणशय गनुप
श ूिश त्यस्तो
वििादिाजनीधतकभएनभएकोबािे माधनणशयगनुश पनेछ।
(४)उपदफा(३)बमोचजमकोकायश गनशकोलाधगअन्द्तिप्रदे श
परिषद्लेउपसधमधतिाकायशदलगठनगनशसननेछ।
(५) उपदफा (४) बमोचजमको उपसधमधत िा कायशदलको
सं ििना, कायाशदेश, कायाशिधध ि कायशविधध त्यस्तो उपसधमधत िा
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कायशदल गठन गदाशको बखत अन्द्तिप्रदे श परिषद्ले धनधाशिण गिे 
बमोचजमहुनेछ।
(६)यसदफाबमोचजम अन्द्तिप्रदे शपरिषद्ले िाताश,छलफल,
पिामशशिमेलधमलापकोमाध्यमबाटवििादकोसमाधानगनेछ।
(७) उपदफा (६) बमोचजम िाताश, छलफल, पिामशश ि
मेलधमलापबाट वििाद समाधान नभएमा त्यस्तो वििाद समाधान गनश
अन्द्तिप्रदे शपरिषद्लेआिश्यकधनणशयगनशसननेछ।
(८) उपदफा (७) बमोचजम भएको धनणशय सम्पबचन्द्धत पक्षले 
कायाशन्द्ियनगनु,श गिाउनुपनेछ।
(९) अन्द्तिप्रदे श परिषद्ले उपदफा (१) बमोचजम वििादको
सूिना प्राप्त भएको धमधतले तीन मवहनाधभत्र वििाद समाधान गरिसननु
पनेछ।
(१०)यसदफामाअन्द्यत्रजुनसुकैकुिालेचखएकोभए तापधन

सं घीयसं सदिाप्रदे शसभामावििािाधीनविषयसुँगसम्पबचन्द्धतवििादमा
उपदफा(७)बमोचजमअन्द्तिप्रदे शपरिषद्लेकुनैधनणशयगनेछै न।
२9.

सं िैधाधनक इजलासको अधधकाि क्षेत्रमा प्रधतकूल असि नपने: (१) यस
परिच्छे दमा लेचखएको कुनै कुिाले सं विधानको धािा १३७ बमोचजमको
सिोच्िअदालतकोसं िैधाधनकइजलासकोअधधकािक्षेत्रमाप्रधतकूलअसि
पिे कोमाधननेछै न।

 (२) सं िैधाधनकईजलासलेसं घ,प्रदे शतथास्थानीयतहबीिकोवििाद

समाधान गदाश कुनै वििादको प्रकृधतबाट त्यस्तो वििादको कुनै विषय
आपसीिाताश,पिामशश िमेलधमलापबाटसमाधानगनुश उपयुि दे चखएमा
सोको लाधग  आिश्यकता अनुसाि सम्पबचन्द्धत पक्षलाई उचित मौका
ददनिप्रोत्साहनगनशसननेछ।

३०.

अन्द्तिप्रदे शपरिषद्कोसचििालय:(१)अन्द्तिप्रदे शपरिषद्कोसचििालय
प्रधानमन्द्त्रीतथामचन्द्त्रपरिषद्कोकायाशलयमािहनेछ।
(२)अन्द्तिप्रदे शपरिषद्कोसचििकोरुपमानेपालसिकािको
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मुख्यसचििलेकायशगनेछ।

परिच्छे द-६
विविध
३१.

सं घीयएकाइबीि पिामशश तथासम्पपकश:(१)यसऐनबमोचजमसमन्द्िय
िा अन्द्तिसम्पबन्द्ध कायम गनुश पने विषयमा प्रदे श िा स्थानीय तहले

सं घसुँग पिामशश गदाश नेपाल सिकािको सम्पबचन्द्धत विषयको कायशक्षेत्र
िहेकोमन्द्त्रालयमाफशत्गनुश पनेछ।
(२)उपदफा(१)बमोचजमपिामशश गरिएकोविषयमानेपाल
सिकािकोसम्पबचन्द्धतमन्द्त्रालयले आिश्यकअध्ययनगिीसोविषयको
धनरुपणगनेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन
नेपाल सिकािको सम्पबचन्द्धत मन्द्त्रालयले दे हायका विषय विषयगत
सधमधतमापेशगनुश पनेछः-
(क)

साझाअधधकािसुँगसम्पबचन्द्धतविषयकोकायाशन्द्ियन,

(ख)

अन्द्य प्रदे श िा स्थानीय तहबीि एकरुपता कायम

(ग)

सम्पबचन्द्धत मन्द्त्रालयबाट समाधान हुन नसनने अन्द्य

गनुश पनेकुनैनीधतगतविषय,
कुनैविषय।

(4) उपदफा (३) बमोचजम पेश भएका विषयमध्ये विषयगत
सधमधत आफैंले धनरुपण गनश सनने विषय धनरुपण गिी दे हायका विषय
भएमापरिषद्समक्षपेशगनुश पनेछः(क)

अन्द्य प्रदे शमा समेत समन्द्िय तथा एकरुपता कायम

(ख)

विषयगत सधमधतबाट धनरुपण हुन नसकेका िाविय

गिीकायाशन्द्ियनगनुश पनेकुनैनीधतगतविषय,
महत्िकाअन्द्यविषय।
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(५) उपदफा (२) िा (४) बमोचजम नेपाल सिकािको
सम्पबचन्द्धत मन्द्त्रालय िा विषयगत सधमधतले धनरुपण गिी पठाएको
विषयकोजानकािीपरिषद्कोसचििालयमापठाउनुपनेछ।
(६) यस ऐन बमोचजम नेपाल सिकािले प्रदे श िा स्थानीय

तहसुँग समन्द्िय िा अन्द्तिसम्पबन्द्ध कायम गनुश पने विषयमा नेपाल
सिकािकोसम्पबचन्द्धतमन्द्त्रालयले प्रदे शसिकािकोसम्पबचन्द्धतमन्द्त्रालय
िा सम्पबचन्द्धत स्थानीय तहसुँग सम्पपकश गिी आिश्यक व्यिस्था
धमलाउनु पनेछ।
3२.

प्रधतिेदनपेशगनुश पने:यसऐनबमोचजमआफूले सम्पपादनगिे काकाम
कािबाहीका सम्पबन्द्धमा प्रदे श समन्द्िय परिषद् ि विषयगत सधमधतले
परिषद्मािपरिषद्लेसं घीयसं सदमािावषशकप्रधतिेदनपेशगनुश पनेछ।

३3.

प्रिधलतकानूनबमोचजमहुन:े यसऐनमालेचखएजधतविषयमायसऐन
बमोचजमिअन्द्यविषयमाप्रिधलतकानूनबमोचजमहुनेछ।

३4.

धनयम बनाउने अधधकाि: यो ऐन कायाशन्द्ियन गनश नेपाल सिकािले 
आिश्यकधनयमहरु बनाउन सननेछ।

३५.

खािे जी ि बिाउ: (१) स्थानीय सिकाि सिालन ऐन, २०७४ को
दफा१०५खािे जगरिएकोछ।
(२)स्थानीयसिकािसिालनऐन,२०७४कोदफा१०५
बमोचजम भए गिे का काम कािबाही यसै  ऐन बमोचजम भए गिे को
माधननेछ।

सं चक्षप्तविििणिावियसभाबाटपारित- २०७६माघ०६
प्रधतधनधधसभाबाटपारित- २०७७असाि०९
िावियसभाबाटपुन:पारित- २०७७असाि१८
िािपधतबाटप्रमाणीकिण-२०७७साउन१३
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नागरिकलगानीकोषऐन, २०४७लाईसं शोधनगनशबनेकोविधेयक

k|:tfjgfM gful/s nufgL sf]if P]g, @)$& nfO{ ;+zf]wg ug{ jf~5gLo
ePsf]n],
;+3Lo ;+;bn] of] P]g agfPsf] 5 .
1.
;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; P]gsf] gfd ægful/s nufgL sf]if
-bf];|f] ;+zf]wg_ P]g, @)&&Æ /x]sf] 5 .
-@_ of] P]g t'?Gt k|f/De x'g]5 .
2.
gful/s nufgL sf]if P]g, @)$& sf] k|:tfjgfdf ;+zf]wgM gful/s
nufgL sf]if P]g, @)$& -o;kl5 æd"n P]gÆ elgPsf]_ sf]
k|:tfjgfdf /x]sf ænufgLsf cj;/x? a9fpg tyf k'FhL ahf/sf]
ljsf;dfÆ eGg] zAbx?sf] ;§f ænufgLsf cj;/ a9fpg,
cjsfz sf]if tyf ;fdflhs ;'/If0fsf sfo{qmd ;~rfng ug{ /
k'FhL ahf/dfÆ eGg] zAbx? /flvPsf 5g\ .
3.
d"n P]gsf] bkmf # df ;+zf]wgM d"n P]gsf] bkmf # sf] pkbkmf -$_
df /x]sf] æ/fVg,Æ eGg] zAbkl5 æaxfndf nufpg,Æ eGg] zAbx?
ylkPsf 5g\ .
4. d"n P]gsf] bkmf $ df ;+zf]wgM d"n P]gsf] bkmf $ sf] ;§f b]xfosf]
bkmf $ /flvPsf] 5M–
æ$= sf]ifsf] k'FhL / z]o/ afF8kmfF6M -!_ sf]ifsf] clws[t k'FhL
cf7 ca{ ?k}ofF x'g]5 / ;f] /sdnfO{ Ps ;o ?k}ofFsf
b/n] cf7 s/f]8 lsQf z]o/df ljefhg ul/g]5 .
-@_ sf]ifsf] hf/L k'FhL cf7 ca{ ?k}ofF / r'Qmf
k'FhL tLg ca{ ?k}ofF x'g]5 / ;f] /sdsf] z]o/nfO{ b]xfo
adf]lhd afF8kmfF6 u/L ljt/0f ul/g]5M–
-s_ g]kfn
;/sf/
– t]O; bzdnj tLg rf/k|ltzt
-v_ /fli6«o ladf
;+:yfg
– PstL; bzdnj kfFr kfFr k|ltzt
-u_ g]kfn :6s
PS;r]~h
lnld6]8
– bz k|ltzt
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-3_ cGo a}+s jf
ljQLo
;+:yfx?
– kGw| bzdnj PsPs k|ltzt
-ª_ ;j{;fwf/0f – aL; k|ltzt .

5.

6.

-#_ pkbkmf -!_ sf] v08 -v_, -u_ / -3_ adf]lhdsf
z]o/wgLn] cfkm"n] lnPsf] z]o/ laqmL ug'{ k/]df sf]if dfk{mt\
g]kfn ;/sf/af6 cg'dlt lng' kg]{5 .
-$_ sf]ifn] s'g} ljb]zL a}+s jf ljQLo ;+:yf jf ljb]zL
gful/snfO{ z]o/ laqmL ljt/0f ug{' cl3 g]kfn ;/sf/sf] :jLs[lt
lng' kg]{5 .
-%_ k|To]s z]o/ cljefHo x'g]5 . z]o/jfnfn] cfkm"n]
lnPsf] k|To]s z]o/sf] Ps dtsf] lx;fan] ;fwf/0f ;efdf dt
lbg kfpg]5 / z]o/jfnfsf] bfloTj lghn] lnPsf] z]o/sf] d"Nosf]
xb;Dd ;Lldt /xg]5 .Æ
d"n P]gsf] bkmf ( df ;+zf]wgM d"n P]gsf] bkmf ( sf] pkbkmf @_ df /x]sf æg]kfn ;/sf/ jf g]kfn ;/sf/n] tf]lslbPsf]
lgsfosf]Æ eGg] zAbx?sf] ;§f æg]kfn lwtf]kq af]8{sf]Æ eGg]
zAbx? /flvPsf 5g\ .
d"n P]gdf bkmf !*s= ykM d"n P]gsf] bkmf !* kl5 b]xfosf]
bkmf !*s= ylkPsf] 5M–
æ!*s= :j/f]huf/ JolQmn] /sd hDdf ug{ ;Sg]M -!_ :j/f]huf/
JolQmn] bkmf !* adf]lhdsf] nufgLstf{ lx;fa of]hgf
cGtu{t sf]ifdf tf]lsP adf]lhd /sd hDdf ug{ ;Sg]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd sf]ifdf hDdf x'g]
/sdsf] ;Íng, sf]ifdf hDdf ePsf] /sdsf] e'QmfgL
k|lqmof / sf]ifaf6 kfpg] ;'ljwf ;DaGwL Joj:yf tf]lsP
adf]lhd x'g]5 .
:ki6Ls/0fM o; bkmfsf] k|of]hgsf] nflu æ:j/f]huf/
JolQmÆ eGgfn] Ol~hlgo/, lrlsT;s, sfg"g Joj;foL,
n]vfk/LIfs nufotsf k]zf Joj;fo ug{] JolQm jf
lgh;Fu cfa4 c:yfoL jf ;]jf s/f/df sfo{/t sd{rf/L
;Demg' k5{ / ;f] zAbn] lghL ?kdf ;~rflnt s[lif,
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7.

8.

9.

pBf]u / ;]jf If]q nufotsf Joj;fo, /f]huf/Laf6 cfo
cfh{g ug{] jf j}b]lzs /f]huf/df ;+nUg JolQmnfO{ ;d]t
hgfpF5 .Æ
d"n P]gsf] bkmf !( df ;+zf]wgM d"n P]gsf] bkmf !( sf],–
-!_
pkbkmf -!_ sf] ;§f b]xfosf] pkbkmf -!_ /flvPsf] 5M–
æ-!_ bkmf !%, !^, !&, / !*s= adf]lhd
nufgLstf{ lx;fa of]hgf jf gful/s PsfÍ of]hgf
cGtu{t ;~rflnt sfo{qmddf hDdf ePsf] /sddf
k|To]s cfly{s jif{df lbg] k|ltkmnsf] b/ sf]ifn] ;do–
;dodf lgwf{/0f u/]sf] dfkb08 adf]lhd x'g]5 .Æ
-@_
pkbkmf -$_ df /x]sf æbkmf !*Æ eGg] zAbx?kl5 æjf
bkmf !*s=Æ eGg] zAbx? ylkPsf 5g\ .
d"n P]gsf] bkmf @! df ;+zf]wgM d"n P]gsf] bkmf @! sf],–
-!_
pkbkmf -@_ sf] ;§f b]xfosf] pkbkmf -@_ /flvPsf] 5M–
æ-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd ;fwf/0f ;ef
a:g'eGbf sDtLdf PSsfO; lbg cufj} ;ef a:g] :yfg,
ldlt / ;do tf]sL ;efsf] sfo{;"rL -Ph]08f_ ;lxtsf]
;"rgf sf]ifn] ;a} z]o/jfnfx?nfO{ lbg' kg]{5 / To:tf]
;"rgf sDtLdf b'O{ k6s /fli6«o:t/sf b}lgs klqsfdf
;d]t k|sfzg ug'{ kg]{5 .Æ
-@_
pkbkmf -$_ kl5 b]xfosf] pkbkmf -$s_ ylkPsf] 5M–
æ-$s_ pkbkmf -$_ adf]lhd csf]{k6s ;ef
af]nfPsf] ;"rgf lbFbf /fli6«o:t/sf] s'g} b}lgs klqsf
dfk{mt\ lbg ;lsg]5 / To;/L lbPsf] ;"rgfnfO{
/Ltk"j{ssf] ;"rgf dflgg]5 .Æ
d"n P]gsf] bkmf @$ df ;+zf]wgM d"n P]gsf] bkmf @$ sf] pkbkmf
-%_ sf] ;§f b]xfosf] pkbkmf -%_ /flvPsf] 5M–
æ-%_ o; bkmf adf]lhd ljz]if ;fwf/0f ;ef af]nfpFbf
sDtLdf kGw| lbg cufj} ;ef a:g] :yfg, ldlt / ;do Pj+
sfo{;"rL
-Ph]08f_ ;d]t pNn]v u/L sDtLdf b'O{ k6s /fli6«o:t/sf] b}lgs
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10.

klqsfdf ;"rgf k|sfzg ug'{ kg]{5 .Æ
d"n P]gsf] bkmf @% df ;+zf]wgM d"n P]gsf] bkmf @% sf] ;§f
b]xfosf] bkmf @% /flvPsf] 5M–
æ@%= ;~rfns ;ldltsf] u7gM -!_ sf]ifdf b]xfo adf]lhdsf
cWoIf tyf ;~rfns /x]sf] Pp6f ;~rfns ;ldlt
/xg]5M–
-s_
a}+lsË, ladf jf k'FhL ahf/
;DaGwL ljifodf ljz]if 1fg tyf
cg'ej ePsf JolQmx?dWo]
g]kfn ;/sf/af6 lgo'Qm JolQm
– cWoIf
-v_
g]kfn ;/sf/, cy{ dGqfnosf]
/fhkqflÍt
k|yd
>]0fLsf]
clws[t Pshgf
– ;~rfns
-u_
/fli6«o ladf ;+:yfgsf] k|zf;s
– ;~rfns
-3_
g]kfn :6s PS;r]~r lnld6]8sf]
dxfk|aGws
– ;~rfns
-ª_
cGo
a}+s
tyf
ljQLo
;+:yfx?dWo]af6
To:tf ;+:yfn] tf]s] adf]lhd
lgjf{lrt
jf dgf]gLt u/]sf] Pshgf
– ;~rfns
-r_
;j{;fwf/0f z]o/wgLx?dWo]af6
lgjf{lrt Pshgf
– ;~rfns
-5_
a}lsÍ, ladf jf k'FhL ahf/
;DaGwL ljifodf ljz]if 1fg tyf
cg'ej ePsf JolQmx?dWo]af6
g]kfn ;/sf/, cy{ dGqfnon]
lgo'Qm u/]sf] Pshgf lj1
– ;~rfns
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd ;ldlt u7g ubf{ sDtLdf
Pshgf dlxnfsf] k|ltlglwTj x'g] u/L ug'{ kg]{5 .
-#_ cWoIf / pkbkmf -!_ sf] v08 -r_ / -5_ adf]lhdsf
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11.
12.

;~rfnssf] kbfjlw tLg jif{sf] x'g]5 . lghx? k'gM lgo'Qm x'g
jf lgjf{lrt x'g ;Sg]5g\ .
-$_ pkbkmf -#_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg of]
pkbkmf k|f/De x'Fbfsf avt axfn /x]sf ;~rfns lgh dgf]gLt
jf lgjf{lrt x'Fbfsf avt sfod /x]sf] cjlw;Dd cfˆgf] kbdf
axfn /xg ;Sg]5g\ .
-%_ o; bkmfdf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg
pkbkmf
-!_ sf] v08 -s_ / -5_ adf]lhdsf ;~rfnsnfO{ h'g;'s} avt
kbaf6 x6fpg ;lsg]5 .
t/ To:tf] ;~rfnsnfO{ kbaf6 x6fpg' cl3 lghnfO{
;kmfO{ k]z ug]{ dgfl;a df}sf lbg' kg]{5 .
-^_ pkbkmf -#_ adf]lhdsf] sfof{jlw k"/f gxF'b} s'g}
;~rfnssf] kb l/Qm x'g cfPdf afFsL cjlwsf] nflu ;f] kb
klxn] h'g k|lqmofaf6 k"lt{ ul/Psf] xf] ;f]xL k|lqmofaf6 k"lt{ ug'{
kg]{5 .
-&_ o; bkmfdf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg
sf]ifsf] z]o/ kF'hLdf bkmf % adf]lhd s'g} kl/jt{g ul/Psf]
cj:yfdf g]kfn ;/sf/n] g]kfn /fhkqdf ;"rgf k|sfzg u/L
z]o/jfnfx?dWo]af6 ;~rfnsx?sf] ;ª\Vof ;fthgfdf ga9\g]
u/L cfjZostf cg';f/ kl/jt{g ug{ ;Sg]5 .
-*_ ;ldltn] tf]lslbPsf] sf]ifsf] clws[t sd{rf/Ln]
sf]ifsf] ;lrj eO{ sfd ug]{5 .Æ
d"n P]gsf] bkmf @& df ;+zf]wgM d"n P]gsf] bkmf @& sf] pkbkmf
-@_ lemlsPsf] 5 .
d"n P]gsf] bkmf #@ df ;+zf]wgM d"n P]gsf] bkmf #@ sf] ;§f
b]xfosf] bkmf #@ /flvPsf] 5M–
æ#@= sf]ifsf] sfd, st{Jo / clwsf/M -!_ sf]ifn] 6«i6Lsf] ?kdf
artstf{nfO{ bIf nufgL ;]jf k|bfg u/L a9L k|ltkmn
pknAw u/fpg b]xfo adf]lhdsf sfo{qmd ;~rfng ug{
;Sg]5M–
-s_
of]ubfgdf cfwfl/t lgj[Qe/0f, :jf:Yo ladf
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h:tf ;fdflhs ;'/Iffsf] If]qdf cfk}+mn] jf cGo
s'g} ;+:yf;Fusf] ;xsfo{df tf]lsP adf]lhdsf
sfo{qmd ;~rfng ug{,
-v_
lghfdtL sd{rf/L, ;}lgs tyf k|x/L sd{rf/L,
lzIfs tyf cGo ;Ël7t ;+:yfsf sd{rf/Lsf]
nflu of]ubfgdf cfwfl/t ;fjlws hLjg ladf
sf]if ;~rfng ug{{,
-u_
tf]lsP adf]lhdsf pkbfg sf]if / k]G;g
sfo{qmd ;~rfng ug{{ .
-@_ sf]ifn] :j]lR5s jf clgjfo{ cjsfz sf]if
tyf nufgLstf{ lx;fa of]hgf ;~rfng ug{ sf]ifdf
hDdf x'g cfPsf] /sd cjlw tf]sL b]xfosf] If]qdf
nufgL ug{ ;Sg]5M–
-s_
k|rlnt sfg"g adf]lhd :yflkt s'g} jfl0fHo
a}+ssf] gub k|df0fkq -Sof; ;l6{lkms]6_ jf
;do ;Ldfsf] d'2lt lgIf]kdf nufgL ug{,
-v_
g]kfn ;/sf/ jf g]kfn /fi6« a}+såf/f æsÆ
ju{sf] dfGotf k|fKt s'g} jfl0fHo a}+ssf]
hdfgtdf sf]ifn] tf]s]sf] zt{df s'g} ;Ël7t
;+:yfdf C0f nufgL ug{,
-u_
sf]ifn] pko'Qm 7x¥ofPsf] s'g} jfl0fHo a}+s,
ljQLo ;+:yf, ladf sDkgL jf To:tf] ;+:yf jf
sDkgLsf] z]o/df nufgL ug{{,
-3_
g]kfn ;/sf/ jf k|b]z ;/sf/ / lghL If]q;Fu
lghL tyf ;fj{hlgs lghL ;fem]bf/L df]8]ndf
;DkGg x'g] k"jf{wf/ lgdf{0fsf cfof]hgfdf nufgL
ug{,
-ª_
nufgLstf{ lx;fa of]hgf, gful/s PsfÍ of]hgf
jf sf]ifn] ;~rfng u/]sf cGo sfo{qmddf hDdf
ePsf] /sdaf6 jf sf]ifsf] cfˆg} ;|f]taf6 g]kfn
;/sf/åf/f lgisflzt C0fkqdf nufgL ug{,
-r_
ljb]zl:yt g]kfnL gful/saf6 PsfÍ of]hgfdf
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;Íng ePsf] /sd g]kfn /fi6« a}+ssf] :jLs[lt
lnO{ s'g} :jb]zL tyf ljb]zL sDkgL jf ;Ël7t
;+:yf;Fusf] ;xsfo{df ljb]zL lwtf]kqdf nufgL
ug{{,
-5_
g]kfn ;/sf/, k|b]z ;/sf/ jf g]kfn ;/sf/ jf
k|b]z ;/sf/sf] k"0f{ jf cf+lzs :jfldTj jf
lgoGq0fdf /x]sf] ;Ël7t ;+:yf jf lgsfoaf6
;+:yfkgf jf k|j4{g ul/Psf] ljB't pTkfbg jf
k|;f/0f jf cGo k"jf{wf/ lgdf{0fdf nufgL ug{{,
-h_
s'g} sDkgL jf ;Ël7t ;+:yfn] hf/L u/]sf]
l8a]~r/df nufgL ug{{ .
-#_ pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP
tfklg sf]ifn] nufgL ubf{ b]xfo adf]lhd ug'{ kg]{5M–
-s_
pkbkmf -@_ sf] v08 -u_ adf]lhd s'g} ;+:yfsf]
z]o/df nufgL ubf{ jf ;+:yfks z]o/wgL x'Fbf
To:tf] ;Ël7t ;+:yf jf sDkgLsf] hf/L k'FhLsf]
a9Ldf kRrL; k|ltzt;Dd nufgL ug{] .
t/ sf]ifsf] cfˆg} ;xfos sDkgL v8f
ug{ ;f] ;Ldf nfu" x'g] 5}g .
-v_
pkbkmf -@_ sf] v08 -5_ adf]lhd nufgL ubf{
;DalGwt sDkgLsf] z]o/df sf]ifn] a9Ldf
kRrL; k|ltzt /sd;Dd nufgL ug{],
-u_
pkbkmf -@_ sf] v08 -h_ adf]lhd s'g} sDkgL
jf ;Ël7t ;+:yfaf6 hf/L l8a]~r/df nufgL
ubf{ s'n l8a]~r/sf] a9Ldf kRrL; k|ltzt;Dd
nufgL ug{] .
-$_ sf]ifn] b]xfo adf]lhdsf] If]qdf shf{ k|jfx
ug{ ;Sg]5M–
-s_
k|rlnt sfg"g adf]lhd ;+:yflkt ;Ël7t
;+:yfx?nfO{ shf{ lbg,
-v_
sf]ifdf lgoldt ?kdf /sd hDdf ug]{ ;xefuL
JolQmnfO{ ljleGg k|sf/sf shf{ of]hgfx?
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;~rfng u/L shf{ k|jfx ug{,
-u_
sf]ifn] pko'Qm 7x¥ofPsf] If]qdf s'g} jfl0fHo
a}+s jf ljQLo ;+:yfx?;Fu ldnL ;x–
ljQLos/0fsf] cfwf/df lwtf] ljefhg -kl/kf;'_
ug]{ u/L cfk;df ePsf] ;Demf}tf cg';f/ ;+o'Qm
?kdf shf{ lbg .
-%_ sf]ifn] lwtf]kq ;DaGwL k|rlnt sfg"gsf]
cwLgdf /xL b]xfo adf]lhdsf] sfo{ ug{ ;Sg]5M–
-s_ ljleGg k|sf/sf] lwtf]kqdf nufgL / k'gn{ufgL] u/L
lwtf]kqsf] :jfldTj u|x0f ug{,
-v_
klxnf] jf bf];|f] ahf/df nufgL u/L lwtf]kqx?
vl/b ug]{ tyf yf]s laqm]tfsf] sfo{ ug{{,
-u_
sf]ifåf/f ;~rflnt cjsfz sf]if tyf
nufgLstf{ lx;fa of]hgfdf ;xefuLx?nfO{
lwtf]kq vl/b ug{ C0f tyf ;fk6L lbg,
-3_
;Ël7t ;+:yfx?nfO{ lwtf]kq hf/L ug{ k|f]T;flxt
ug]{ tyf k|fylds lgisfzg / laqmL k|aGwsf]
?kdf cfjZos ;]jfx? k|bfg ug{{ .
-^_ sf]ifn] k'FhL ahf/ ljsf;sf nflu
cfjZostf cg';f/ b]xfo adf]lhd ;xfos sDkgL jf
;+:yf :yfkgf ug{ ;Sg]5M–
-s_
nufgL lj:tf/sf] nflu cfkm}n] jf cGo ljQLo
;+:yf jf lgsfo;Fu ldnL sDkgL :yfkgf ug{,
-v_
cfk}+m jf cGo ;Ël7t ;+:yfsf] ;xeflutfdf
;fd"lxs nufgL of]hgf -Do'Rf'cn km08_ :yfkgf
/ ;~rfng ug{{,
-u_
sf]ifnfO{ s'g} sDkgL jf ;+:yfsf] hfoh]yf k|fKt
ePdf ;f] hfoh]yfsf] pkof]u ug{ jf cfk}+mn] jf
c? s'g} ;+:yf;Fu ldnL s'g} kl/of]hgf ;~rfng
ug{ jf ;+:yfsf] ;~rfng ug{ jf gofF sDkgL
jf ;+:yf ;+:yfkgf u/L ;~rfng ug{{ .
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-&_ sf]ifsf]] gfddf /x]sf] crn ;DklQsf]
Joj:yfkg ;DaGwdf sf]ifnfO{ b]xfo adf]lhdsf] clwsf/
x'g]5M–
-s_
s'g} crn ;DklQ Psd'i6, ls:tfaGbL jf cGo
s'g} k|sf/af6 vl/b ug]{, k|fKt ug]{, :jfldTjdf
jf ef8fdf lng] / cfˆgf] :jfldTjdf /x]]sf]
crn ;DklQsf] a]rlavg jf ;§fk§f ug]{,
-v_
sf]if cfk}+mn] jf cGo ;Ël7t ;+:yf;Fu ldnL
sf]ifsf] :jfldTjdf /x]sf] hUufdf jf hUuf vl/b
u/L Jofj;flos jf cfjf;Lo ejgx? lgdf{0f
ug{],
-u_
cfˆgf] :jfldTjdf /x]sf] 3/ hUuf jf v08 -v_
adf]lhd lgdf{0f ul/Psf ejgx? axfndf lbg] /
laqmL ug]{ .
-*_ o; P]gsf] cwLgdf /xL sf]ifn] b]xfo
adf]lhdsf sfo{x? ;d]t ug{ ;Sg]5M–
-s_
cfk}+m jf cGo dr{]G6 a}+s;Fu ldnL sf]ifn]
lgwf{/0f u/] adf]lhd ljleGg ;Ël7t ;+:yfsf]
z]o/sf] k|Tofe"lt -c08//fOl6Ë_ ug{,
-v_
;ldltn] tf]s] adf]lhdsf ;Ël7t ;+:yfx?nfO{
a|Lh kmfOgflG;Ësf] ;'ljwf jf ;fk6L k|bfg ug{,
-u_
;Ël7t ;+:yfsf] ljQLo Joj:yf / art tyf
nufgLsf j}slNks cj;/x?sf af/]df bIf
k/fdz{ ;]jf k|bfg ug{,
-3_
sf]ifn] nufgL u/]sf] ;Ël7t ;+:yfx?sf] u7g,
Joj:yfkg tyf lgoGq0f ;DaGwL sfddf efu
lng jf ;3fpg,
-ª_
k'FhL ahf/ ;DaGwL k/fdz{ ;]jf k|bfg ug{ jf
tT;DaGwL tflnd ;~rfng / ;f] ;DaGwL cGo
sfo{ ug{,
-r_
sf]ifn] k|bfg u/]sf] ;]jf afkt k|aGw z'Ns, ;]jf
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13.

14.

z'Ns, sldzg, bnfnL b:t'/ / cGo z'Nsx?
lng,
-5_
g]kfn /fi6« a}+ssf] :jLs[lt lnO{ ljb]zL a}+s;Fu
a+}lsË sf/f]af/ ug{{,
-h_
s'g} ;Ël7t ;+:yfsf] jrga4tfsf] s/f/ jf
;Demf}tf cg';f/ bfloTj k"/f ul/lbg] ;DaGwdf
Ps 6«i6Lsf] ?kdf k|bfg u/]sf] ;'/If0f jf
jrga4tfsf] zt{ cg';f/sf sfd ug{ :jLs[lt
lbg] jf To; cg';f/sf] sfo{ k"/f ug{,
-em_ s'g} rn crn ;DklQnfO{ lwtf] jf w/f}6L jf
xfOkf]lys]zg jf ;'/If0fdf lng jf /fVg /
cfjZostf cg';f/ s'g} ;Demf}tf jf s/f/ jf
s'g} lnvtx? jf sfuhftx? :jLsf/ ug{,
-`_
o; P]g adf]lhd cfk"mn] u/]sf] nufgL jf k|jfx
u/]sf] shf{sf] ;b'kof]u eP, gePsf] ;DaGwdf
;do–;dodf tf]lsP adf]lhd cg'udg tyf
lg/LIf0f ug{ jf u/fpg .
-(_ sf]ifn] s'g} JolQmnfO{ lbPsf] ;fk6L jf
C0fsf] ;fjfF, Aofh tyf xhf{gf /sd sf]ifdf /x]sf]
;DalGwt JolQmsf] ;l~rt /sdaf6 c;'n x'g g;s]df
sf]ifn] c;'n pk/ ug'{ kg]{ To:tf] /sd lghsf]]
:jfldTjdf /x]sf] cGo rn, crn ;DklQaf6 k|rlnt
sfg"g adf]lhd c;'n pk/ ug{ ;Sg]5 .Æ
d"n P]gsf] bkmf #@s= df ;+zf]wgM d"n P]gsf] bkmf #@s= sf]
pkbkmf -@_ sf] ;§f b]xfosf] pkbkmf -@_ /flvPsf] 5M–
æ-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd sf]ifn] l8a]~r/sf] 6«i6Lsf]
?kdf ug]{ sfd, st{Jo, clwsf/ tyf k"/f ug'{ kg]{ bfloTj
;DaGwL cGo Joj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5 .Æ
d"n P]gsf] bkmf #$ df ;+zf]wgM d"n P]gsf] bkmf #$ sf] pkbkmf
-$_ kl5 b]xfosf] pkbkmf -%_ ylkPsf] 5M–
æ-%_ o; P]g adf]lhd sf]ifdf lgoldt ?kdf /sd hDdf
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15.

16.

17.

18.

ug]{ JolQm;Fu sf]ifn] u/]sf] shf{ sf/f]af/;Fu ;DalGwt lnvtsf]
/lhi6«]zg kfl/t ubf{ /lhi6«]zg b:t'/ nfUg] 5}g .Æ
d"n P]gdf bkmf #$s ykM d"n P]gsf] bkmf #$ kl5 b]xfosf] bkmf
#$s= ylkPsf] 5M–
æ#$s= sf]ifsf] clwsf/ sfod /xg]M k|rlnt sfg"gdf h'g;'s}
s'/f n]lvPsf] eP tfklg sf]ifn] shf{ k|jfx ubf{ lnPsf]
h'g;'s} k|sf/sf] lwtf]df To:tf] shf{sf] ;fjfF, Aofh
r'Qmf gx'~h]n;Dd sf]ifsf] clwsf/ sfod} /xg]5 .Æ
d"n P]gsf] bkmf #& df ;+zf]wgM d"n P]gsf] bkmf #& sf] pkbkmf
-!_ df /x]sf ælx;fa lstfasf] n]vfÆ eGg] zAbx?kl5 æk|rlnt
sfg"g adf]lhd dxfn]vf k/LIfsn] tf]s]sf] 9fFrfdfÆ eGg] zAbx?
ylkPsf 5g\ .
d"n P]gdf bkmf #(s= ykM d"n P]gsf] bkmf #( kl5 b]xfosf] bkmf
#(s= ylkPsf] 5M–
æ#(s= n]vfk/LIf0f ;ldltM -!_ cfly{s cg'zf;g / cfGtl/s
lgoGq0f k|0ffnL sfod ug{ sf]ifdf Ps n]vfk/LIf0f
;ldlt /xg] 5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] n]vfk/LIf0f
;ldltsf] u7g, sfd, st{Jo / clwsf/ tf]lsP adf]lhd
x'g]5 .Æ
d"n P]gsf] bkmf $@ df ;+zf]wgM d"n P]gsf] bkmf $@ sf],–
-!_
pkbkmf -!_ sf] ;§f b]xfosf] pkbkmf -!_ /flvPsf] 5M –
æ-!_ sf]ifsf] b}lgs sfo{ ;~rfngsf] nflu g]kfn
;/sf/n] cy{zf:q, Joj:yfkg, jfl0fHozf:q jf jfl0fHo
sfg"g ljifodf :gftsf]Q/ u/]sf] / cfly{s Joj:yfkgsf]
If]qdf sDtLdf kGw| jif{ sfo{ cg'ej ePsf]
JolQmdWo]af6 Pshgf sfo{sf/L lgb]{zs lgo'Qm ug]{5 .Æ
-@_
pkbkmf -@_ df /x]sf ækfFr jif{sf]Æ eGg] zAbx?sf] ;§f
ærf/ jif{sf]Æ eGg] zAbx? /fvL ;f]xL pkbkmfsf] cGTodf
b]xfosf] k|ltaGwfTds jfSof+z ylkPsf] 5M–
æt/ of] pkbkmf k|f/De x'Fbfsf avt axfn /x]sf]
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19.

sfo{sf/L lgb]{zs lgh lgo'lQm x'Fbfsf avt sfod /x]sf]
cjlw;Dd cfˆgf] kbdf axfn /xg ;Sg]5 .Æ
-#_
pkbkmf -@_ kl5 b]xfosf] pkbkmf -@s_ ylkPsf] 5M–
æ-@s_ pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP
tfklg sfo{sf/L lgb]{zsnfO{ sfo{Ifdtfsf] cefj,
nfk/afxL jf v/fa cfrf/0f jf ;Gtf]ifhgs sfo{;Dkfbg
gu/L lgliqmo ePsf] sf/0faf6 sf]ifn] s'g} xflg gf]S;fgL
Joxf]g'{ k/]sf] jf sf]ifsf] sfd sf/afxL ;'rf? x'g
g;s]sf] b]lvPdf g]kfn ;/sf/n] h'g;'s} avt kbaf6
x6fpg ;Sg]5 .
To;/L kbaf6 x6fpg' cl3 lghnfO{ ;kmfO{ k]z
ug]{ dgfl;a df}sf lbg' kg]{5 .Æ
-$_ pkbkmf -$_ df /x]sf] æsd{rf/Lx?sf]Æ eGg] zAbkl5
æof]Uotf,Æ eGg] zAb ylkPsf] 5 .
d"n P]gsf] bkmf %) df ;+zf]wgM d"n P]gsf] bkmf %) sf] ;§f
b]xfosf] bkmf %) /flvPsf] 5M–
æ%)= cg'udg tyf lg/LIf0fM -!_ g]kfn ;/sf/, cy{ dGqfnon]
sf]ifsf] sfd, sf/afxL, sf]ifn] ;~rfng u/]sf of]hgf
tyf sfo{qmdsf] tf]lsP adf]lhd cg'udg, lg/LIf0f tyf
;'kl/j]If0f ug]{5 .
-@_ pkbkmf -!_ sf] k|of]hgsf nflu cy{
dGqfnon] g]kfn ;/sf/sf] s'g} /fhkqflÍt k|yd >]0fLsf]
clws[t jf ;DalGwt If]qsf] lj1nfO{ lg/LIfssf] ?kdf
tf]Sg ;Sg]5 .
-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd tf]lsPsf] lg/LIfsn]
sf]ifsf] ;Dk"0f{ axL vftf, lx;fa lstfa, n]vf, sfuhft
jf ljB'tLo clen]v lg/LIf0f ug{ jf To;sf] ljj/0f jf
k|ltlnlk dfu ug{ ;Sg]5 .
-$_ pkbkmf -#_ adf]lhd lg/LIfsn] dfu]sf]
sfuhft jf ljj/0f pknAw u/fpg' sf]ifsf sfo{sf/L
lgb]{zs nufot ;DalGwt sd{rf/Lsf] st{Jo x'g]5 .
-%_ pkbkmf -@_ adf]lhd tf]lsPsf] jf lgo'Qm
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20.

21.

22.

23.

ul/Psf] lg/LIfsn] pkbkmf -!_ adf]lhd cg'udg,
lg/LIf0f tyf ;'kl/j]If0fsf] sfo{ ;DkGg ePkl5 ;f]sf]
k|ltj]bg g]kfn ;/sf/, cy{ dGqfno ;dIf k]z ug'{
kg]{5 .
-^_ o; bkmf adf]lhd ul/g] cg'udg, lg/LIf0f
tyf ;'kl/j]If0f ;DaGwL cGo Joj:yf tf]lsP adf]lhd
x'g]5 .Æ
d"n P]gdf bkmf %@ df ;+zf]wgM d"n P]gsf] bkmf %@ df /x]sf]
æart sf]ifÆ eGg] zAbx?sf] ;§f æcjsfz sf]ifÆ eGg] zAbx?
/flvPsf] 5 .
d"n P]gdf bkmf %@s= ykM d"n P]gsf] bkmf %@ kl5 b]xfosf]
bkmf %@s= ylkPsf] 5M–
æ%@s= d'2lt lgIf]kdf nufgL ;DaGwL ljz]if Joj:yfM -!_
nufgLstf{ lx;fa of]hgf, gful/s PsfÍ of]hgf jf
sf]ifdf cGo ;|f]taf6 hDdf x'g] /sd sf]ifn] s'g} jfl0fHo
a}+sdf ;dosfnLg d'2lt lgIf]kdf hDdf u/L nufgL ug{
;Sg]5 .
-@_ k|rlnt sfg"gdf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP
tfklg pkbkmf -!_ adf]lhd hDdf ePsf] /sd / ;f]sf]
Aofh jf cGo s'g} z'Ns eP ;f] ;d]t sf]if / ;DalGwt
jfl0fHo a}+saLr ePsf] ;Demf}tf adf]lhd a}+sn] sf]ifnfO{
e'QmfgL ug'{ kg]{5 .
-#_ pkbkmf -!_ adf]lhd nufgL u/]sf] /sd
;DalGwt a}+sn] pkbkmf -@_ adf]lhdsf] sf]ifnfO{ e'QmfgL
gu/]df sf]ifn] o; P]g / k|rlnt sfg"g adf]lhd To:tf]
/sd c;'n pk/ ug{ ;Sg]5 .Æ
d"n P]gsf] bkmf %# df ;+zf]wgM d"n P]gsf] bkmf %# df /x]sf
æ;aeGbf klxnf] xsbfaL sf]ifsf] /xg]5Æ eGg] zAbx?sf] ;§f
æ;f] ;Ël7t ;+:yfsf] lwtf] lng] cGo ;fx' ;/x sf]ifsf] ;dfg
clwsf/ /xg]5Æ eGg] zAbx? /flvPsf 5g\ .
d"n P]gdf bkmf %#s= ykM d"n P]gsf] bkmf %# kl5 b]xfosf] bkmf
%#s= ylkPsf] 5M–
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24.

25.

æ%#s= sfnf];"rLdf /fVg]M -!_ sf]if;Fu s'g} 7]Ssf ;Demf}tf
u/]sf], s'g} lsl;dsf] 7]Ssf k§fdf lx:;]bf/ ePsf], sf]ifn]
nufgL u/]sf] jf sf]ifaf6 C0f lnPsf] s'g} JolQm jf
;Ël7t ;+:yfn] sf]ifnfO{ s'g} xflg gf]S;fgL k'¥ofPdf
jf sf]ifnfO{ ltg{ a'emfpg kg]{ /sd tf]lsPsf] cjlwleq
ga'emfPdf To:tf] JolQm jf ;Ël7t ;+:yfnfO{ sf]ifn]
k|rlnt sfg"g adf]lhd sfnf];"rLdf /fVgsf] nflu
;DalGwt lgsfo ;dIf n]vL k7fpg ;Sg]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd sf]ifaf6 n]vL cfPdf
;DalGwt lgsfon] To:tf] JolQm jf ;Ël7t ;+:yfnfO{
k|rlnt sfg"g adf]lhd sfnf];"rLdf /fvL ;f]sf]
hfgsf/L sf]ifnfO{ lbg' kg]{5 .
-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd sfnf];"rLdf /flvPsf]
JolQm jf ;Ël7t ;+:yfnfO{ sf]ifn] ;f] sfnf];"rLaf6
x6]sf] b'O{ jif{;Dd s'g} C0f lbg], 7]Ssfk§f lbg] jf
lx:;]bf/ agfpg] jf s'g} lsl;dsf] nufgL ug]{ 5}g .Æ
d"n P]gsf] bkmf %^ df ;+zf]wgM d"n P]gsf] bkmf %^ sf],–
-!_
pkbkmf -!_ df /x]sf æg]kfn ;/sf/n]Æ eGg] zAbx?kl5
æk|rlnt sfg"g adf]lhd Ohfhtk|fKt JolQmx?dWo]af6
PshgfÆ eGg] zAbx? ylkPsf 5g\ .
-@_
pkbkmf -@_ sf] ;§f b]xfosf] pkbkmf -@_ /flvPsf] 5M–
æ-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd lgo'Qm lnSjL8]6/sf]
sfd, st{Jo / clwsf/ bfdf;fxL ;DaGwL P]g, @)^#
adf]lhd lgo'Qm lnSjL8]6/nfO{ eP ;/x x'g]5 .Æ
d"n P]gsf] bkmf %& df ;+zf]wgM d"n P]gsf] bkmf %& sf],–
-!_
v08 -3_ / -ª_ sf] ;§f b]xfosf v08 -3_ / -ª_
/flvPsf 5g\M–
æ-3_ sf]ifn] lnPsf] C0f tyf cGo bfloTj afktsf]
/sd,
-ª_
g]kfn ;/sf/nfO{ sf]ifn] e'QmfgL ug'{ kg]{ s/
tyf cGo /sd,Æ
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-@_

26.

27.

v08 -ª_ kl5 b]xfosf] v08 -r_ / -5_ ylkPsf 5g\M–
æ-r_ cu|flwsf/ z]o/wgLx?sf] z]o/ afktsf] /sd,
-5_ o; bkmf adf]lhd bfloTj e'QmfgL ubf{ s'g}
/sd afFsL /x]df To;/L afFsL /x]sf] /sd cGo
z]o/wgLx?nfO{ ;dfg'kflts lx;fadf e'QmfgL
lbg] .Æ
d"n P]gsf] bkmf %* df ;+zf]wgM d"n P]gsf] bkmf %* sf] pkbkmf
-!_ df /x]sf ækfFr xhf/Æ eGg] zAbx?sf] ;§f ækrf; xhf/Æ
eGg] zAbx? / æPs jif{;DdÆ eGg] zAbx?sf] ;§f ætLg
jif{;DdÆ eGg] zAbx? /flvPsf 5g\ .
d"n P]gdf bkmf ^) ykM d"n P]gsf] bkmf %( kl5 b]xfosf] bkmf
^) ylkPsf] 5M–
æ^)= sfo{ljlw agfpg ;Sg]M sf]ifn] o; P]g sfof{Gjog ug{ of]
P]g / o; P]g cGtu{t ag]sf] ljlgodsf] cwLgdf /xL
cfjZos sfo{ljlw agfO{ nfu" ug{ ;Sg]5 .Æ

सं चक्षप्तविििणिावियसभाबाटपारित- २०७५िैत०४
प्रधतधनधधसभाबाटपारित- २०७७असाि०९
िावियसभाबाटपुन:पारित- २०७७असाि१८
िािपधतबाटप्रमाणीकिण- २०७७साउन१३

128

