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सूमोदम याजऩत्र, 
सूमोदम नगयऩाङ्झरकाद्वाया प्रकाङ्ञित 

 

खण्ड (३) ङ्जपक्कर, इराभ १ नॊ. प्रदेि, नेऩार, असाय 27 गते, २०७६ सार, सॊख्मा २ 

बाग – १ 
नेपालको संविधानको धारा २२३ को उपधारा (१) बमोविम गठन 

भएको यस सूयोदय नगरपावलकाको नगरसभाल ेबनाएको तल लेविए 

बमोविमको ऐन सिवसाधारणको िानकारीका लावग प्रकाशन गररएको 

छ । 
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सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको आकङ्ञमभक कोष सम्फन्धभा व्मवमथा गनन फनेको ऐन, 
2076 

प्रमतावना: 
सूमोदम नगयऩाङ्झरकाफाट मवीकृत ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभ मथानीम आकङ्ञमभक कोषभा 
जम्भा गयी सङ्टव्मवङ्ञमथत ढॊगरे त्ममतो कोषको सञ्चारनका राङ्झग कानूनी व्मवमथा 
गनन वाञ्छनीम बएकोरे, 
 सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको ऩाॉचौ नगय सबारे मो ऐन फनाएको छ ।  

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ “सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको आकङ्ञमभक 
कोष सञ्चारन ऐन, २०७६” यहेको छ । 

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ ।  

२. ऩङ्चयबाषा: ङ्जवषम वा प्रसॊगरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा: 
(क) आकङ्ञमभक कामन बङ्ङारे बकूम्ऩ , फाढी, ऩङ्जहयो, आगरागी, भहाभायी जमता 

प्राकृङ्झतक तथा गैह्र प्राकृङ्झतक ङ्जवऩद् रगामतका आकङ्ञमभक वा  अप्रत्माङ्झसत 
कायणफाट ङ्झसजनना बएको ङ्जविेष ऩङ्चयङ्ञमथङ्झतभा तत्कार व्मवमथाऩन गङ्चयने 
आकङ्ञमभक कामन सम्झनङ्टऩछन । 

(ख) “मथानीम आकङ्ञमभक कोष ” बङ्ङारे दपा ३ फभोङ्ञजभ मथाऩना गङ्चयने सूमोदम 
नगयऩाङ्झरकाको आकङ्ञमभक कोष सम्झनङ्टऩछन । 

३. मथानीम आकङ्ञमभक कोषको मथाऩना : मथानीम आकङ्ञमभ क कोषको नाभरे सूमोदम 
नगयऩाङ्झरकारे एउटा कोष मथाऩना गनेछ । 

४. मथानीम आकङ्ञमभक कोषभा यकभ जम्भा गने: मथानीम सङ्ञञ्चत कोषफाट ङ्जवङ्झनमोजन गये 
फभोङ्ञजभको यकभ आकङ्ञमभक कोषभा ङ्ञझकी त्ममतो यकभ मथानीम आकङ्ञमभक 
कोषभा जम्भा गङ्चयनेछ । 
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५. मथानीम आकङ्ञमभक कोषको यकभ वृङ्जि गनन सक्न:े नगयऩाङ्झरकारे मथानीम याजऩत्रभा 
सूचना प्रकािन गयी मथानीम आकङ्ञमभक कोषभा यहने यकभभा आवश्मकता 
अनङ्टसाय वङृ्जि गनन सक्नेछ । 

6. मथानीम आकङ्ञमभक कोषको यकभ खचन गनन सक्न:े नगयऩाङ्झरकारे मथानीम आकङ्ञमभक 
कोषभा यहेको यकभफाट आकङ्ञमभक कामनका राङ्झग खचन गनन सक्नेछ । 

७. मथानीम आकङ्ञमभक कोषको सञ्चारन:(१) मथानीम आकङ्ञमभक कोषको सञ्चारन नगय 
कामनऩाङ्झरकाको कामानरमफाट हङ्टनेछ । 

(२)  मथानीम आकङ्ञमभक कोषको सञ्चारन य यकभको सञ्चारन सम्फन्धी य 
यकभको ङ्झनकासा सम्फन्धी शे्रष्ता य ङ्जहसाफ अनङ्टसूची – १ फभोङ्ञजभको 
ढाॉचाभा प्रभङ्टख प्रिास कीम अङ्झधकृत वा ङ्झनजरे तोकेको कङ्ट नै अङ्झधकृतरे 
याख्नछे । 

8. मथानीम आकङ्ञमभक कोषफाट खचनको ङ्झनकासाको भाग: (१) कङ्ट नै आकङ्ञमभक काभको 
राङ्झग आकङ्ञमभक कोषफाट खचन गनङ्टनऩने बएभा सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे 
ऩेश्कीकोरुऩभा नगय कामनऩाङ्झरकाको कामानरम भापन त यकभ ङ्झनकासाको भाग 
गनङ्टनऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩेश्कीकोरुऩभा यकभ ङ्झनकासा भाग गदान सम्फङ्ञन्धत 
अङ्झधकायीरे देहामका ङ्जववयण खोरी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ: 

 (क) आकङ्ञमभक कामनको ङ्जववयण, खचनको आवश्मकता य चाङ्जहएको यकभ  

 (ख) थऩ खचन भाङ्झगएको बए त्मसको कायण य चाङ्जहने यकभ  

 (ग) तङ्टरुन्त खचन नगयेभाहङ्टने ऩङ्चयणाभको सॊकेत 

 (घ) कङ्झत अवङ्झधसम्भका राङ्झग खचन चाङ्जहने हो, त्मसको सम्बाव्मता 
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ आकङ्ञमभक कोषफाट खचनको भाग बएकोभा नगय 

कामनऩाङ्झरकाको कामानरमरे नगय कामनऩाङ्झरका सभऺ ऩेि गयी ङ्झनकासा बए 
फभोङ्ञजभ मथानीम आकङ्ञमभक कोषफाट ऩेश्कीको रूऩभा यकभ ङ्छदइने छ य 
मसयी यकभ ङ्छदएऩङ्झछ नगय कामनऩाङ्झरकाको कामानरमरे तोङ्जकएको ढाॉचाभा 
अङ्झबरेख याख्नङ्टऩनेछ । 
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9. खचनको यकभ सोधबनान गनङ्टनऩने: (१) नगय कामनऩाङ्झरकारे मस ऐन फभोङ्ञजभ मथानीम 
आकङ्ञमभक कोषफाट खचन गयेको यकभ मथािीघ्र सोधबनान गनङ्टनऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखए को बए ताऩङ्झन तत्कार आकङ्ञमभक 
कोषभा यकभ सोधबनान गनन नसङ्जकएभा आगाभी आ .फ. को ङ्जवङ्झनमोजन ऐन 
फभोङ्ञजभ ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभफाट त्ममतो यकभ सोधबनान गनङ्टनऩनेछ । 

१०. आकङ्ञमभक कामन ऩूया बएको सूचना गने: आकङ्ञमभक कामन सभाप्त बएऩङ्झछ वा त्ममतो 
कामन गनन सम्बावना छैन बङ्ङे मङ्जक न बएऩछी सो कङ्ट याको जानकायी ऩेश्की भाग 
गने अङ्झधकायीरे नगय कामनऩाङ्झरकाको कामानरमभा त ङ्टरुन्त ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

11. खचन नबएको यकभ मथानीम सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा गने : (१) मथानीम आकङ्ञमभक 
कोषफाट ऩेश्की ङ्झरएको यकभ खचन गनङ्टन नऩने बएभा वा सफै यकभ खचन नबई 
फाॉकी यहेभा ऩेश्की भाग गने अङ्झधकायीरे आकङ्ञमभक कामन सभाप्त बएको वा 
त्ममतो कामन गनन सम्बावना छैन बङ्ङे मङ्जकन बएको ङ्झभङ्झतरे ऩैँतीस ङ्छदनङ्झबत्र त्ममतो 
फाॉकी यहेको यकभ मथानीम आकङ्ञमभक कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टनऩनेछ  । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ यकभ दाङ्ञखरा गयेऩङ्झछ त्ममतो अङ्झधकायीरे सोको  
जानकायी नगय कामनऩाङ्झरकाको कामानरमराई ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

१२. अनङ्टसूचीभा हेयपेय गनन सक्न:े नगयऩाङ्झरकारे मथानीम याजऩत्रभा सूचना प्रकािन गयी 
अनङ्टसूचीभा आवश्मक हेयपेय गनन सक्नेछ ।
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अनङ्टसूची - १ 

(दपा ७ को उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
आकङ्ञमभक कोषको शे्रष्ता 

आकङ्ञमभक कोषको यकभ रु............    अऺयेऩी रु. .................................. 
क्र.सॊ
. 

आकङ्ञमभ
क 
कामनको 
ङ्जववयण 

ङ्जवङ्झनमोजन
को नाभ य 
सॊख्मा 

ऩे
श्की 
भाग 
गये
को 
यक
भ 

ऩेश्की 
ङ्छदइए
को 
यकभ 

थऩ 
ऩेश्की 
भाङ्झगए
को 
यकभ 

ज
म्भा 
ऩे
श्की 
यक
भ 

आकङ्ञमभ
क कामन 
ऩूया 
बएको 
ङ्झभङ्झत 

आकङ्ञमभ
क 
काभऩङ्झछ 
फचत 
बएको 
यकभ 

ऩूयक 
ङ्जवङ्झनमोज
न ऐनरे 
मवीकृत 
गयेको 
थऩ खचन 

ऩेश्की 
सोधब
नान 
यकभ 

ऩेश्की 
भाग गने 
अङ्झधकायी
को नाभ 
य दजान 

कैङ्जपम
त 

             
             
             
आङ्झथनक प्रिासन िाखा प्रभङ्टखको   

दमतखत              

ङ्झभङ्झत:              
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सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको खानेऩानी व्मवमथाऩन ऐन, २०७६ 

प्रमतावना: 
सूमोदम नगयऩाङ्झरका ऺेत्रभा खानेऩानी तथा सयसपाई सेवाराई ङ्झनमङ्झभत, 

व्मवङ्ञमथत, गङ्टणमतयमङ्टक्त य सङ्टरब फनाई त्ममतो ऺेत्रका फाङ्झसन्दाराई बयऩदो सेवा प्रदान 
गने गयाउने उङ्ञचत य प्रबावकायी व्मवमथा गनन वाञ्छनीम बएकोरे , सूमोदम 
नगयऩाङ्झरकाको नगयसबारे नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया २२६(१) यमथानीम सयकाय 
सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा १०२(१) फभोङ्ञजभ मो ऐन फनाएको छ । 

ऩङ्चयच्छेद–१ 

प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺत नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ  "सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको खानेऩानी  
व्मवमथाऩनऐन, २०७६” यहेको छ।मो ऐन सूमोदम नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र रागङ्ट हङ्टनेछ ।  

(२) मो ऐन सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको मथानीम याजऩत्रभा प्रकािन बएको 
ङ्झभङ्झतफाट रागङ्ट हङ्टनेछ ।  

२. ऩङ्चयबाषा: ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,–  

(क) “नगयऩाङ्झरका” बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरका सम्झनङ्टऩछन। 

(ख) “प्रभङ्टख” बङ्ङारे नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख सम्झनङ्टऩछन । 

(ग) “सबा” बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको नगय सबाराई सम्झनङ्टऩछन। 

(घ) “कामनऩाङ्झरका” बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको कामनऩाङ्झरकाराई 
सम्झनङ्टऩछन। 

(ङ) “वडा” बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको वडा सम्झनङ्टऩछन। 

(च) “न्माङ्जमकसङ्झभङ्झत” बङ्ङारे सूमो दम नगयऩाङ्झरकाको न्माङ्जम क 
सङ्झभङ्झतराई सम्झनङ्ट ऩछन । 

(च) “प्राकृङ्झतकऩानी” बङ्ङारे ऩयाऩूवनकार देङ्ञख ढङ्टङ्गेधाया ,  कङ्ट वा, नदी, 
खोरा, इनाय, ऩोखयी, तार वा सतही प्राकृङ्झतक स्रोतफाट ङ्झन्सतृ 
बएको वा बङू्झभगत स्रोतफाट ङ्झनकाङ्झरएको ऩानी सम्झनङ्ट ऩछन ।  

(छ) “खानेऩानी सेवा” बङ्ङारे प्रा कृङ्झतक ऩानीराई प्रिोधन तथा 
िङ्टङ्जिकयण तथा व्मवमथाऩन  गयी उऩबोक्ताराई ऩानी उऩरब्ध 
गयाउने काभ सम्झनङ्ट ऩछन ।  

(ज) “सयसपाई सेवा” बङ्ङारे भानव भरभूत्रफाट वा घयेरङ्ट , व्माऩाङ्चयक 
वा औद्योङ्झगक उऩमोग ऩश्चात ्ङ्झनष्कािन बएको पोहय ऩानी तथा 
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त्ममतो ऩानीभा ङ्झभङ्ञश्रत सफै ङ्जकङ्झसभका पोहय ऩदाथनराई नष्ट 
गने, ङ्झनष्कािन गने ,  प्रिोधन गने वा िङ्टङ्जिकयण गने काभ 
सम्झनङ्ट ऩछन ।  

(झ) “सेवा” बङ्ङा रेखा नेऩानी वा सयसपाई सेवा सम्झनङ्टऩछन। 

(ञ) “अनङ्टभङ्झतऩत्र” बङ्ङारे सेवा सञ्चारन तथा व्मवमथाऩन गनन सेवा 
प्रदामकराई ङ्छदइएको अनङ्टभङ्झतऩत्र सम्झनङ्टऩछन। 

(ट) “सेवा प्रदामक” बङ्ङारे नगयऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकासॉग सम्झौता गयी 
सेवाप्रदान गने अन्म कङ्ट नै व्मङ्ञक्त, उऩबोक्ता सभूह वा सॊगङ्छठत सॊमथा 
सभेत सम्झनङ्ट ऩछन ।  

(ठ) “सेवा प्रणारी” बङ्ङारे खानेऩानी वा सयसपाई सेवा प्रदान गने उद्देश्मरे 

ङ्झनभानण वा जडान गङ्चयएको ऩाइऩ, जरािम वा खानेऩानी , पोहय 
ऩानी वा ढर ङ्झभङ्झसएको ऩानी प्रिोधन वा िङ्टङ्जिकयण गने प्राण्ट 
वा त्ममतै ङ्जकङ्झसभका अन्म उऩकयण वा सॊयचना सम्झनङ्ट ऩछन ।  

(ड) “भहसङ्टर” बङ्ङारे सेवा प्रदामकरे सेवा प्रदान गये फाऩत उऩबोक्ता फाट 

ङ्झरन ऩाउन ेभहसङ्टर सम्झनङ्टऩछन। 

(ढ) “तोङ्जकएको” वा “तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङारे मस ऐन अन्तगनत फनेको 
ङ्झनमभभा तोङ्जकएको वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछन । 

(ण) " उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत " बङ्ङारे दपा ५ फभोङ्ञजभ गङ्छठत सङ्झभङ्झत 
सम्झनङ्ट ऩछन । 

(त) "खानेऩानी भङ्टहान" बङ्ङारे खानेऩानीको प्राकृङ्झतक श्रोतराई सम्झनङ्ट 
ऩछन । 

(थ) " खानेऩानी सॊयङ्ञऺत ऺेत्र " बङ्ङारे खा नेऩानीका प्राकृङ्झतक श्रोत 
मथर, खोरानारा, ढङ्टॊगेधाया, कङ्ट वा, इनाय, ङ्झसभसभय, ऩोखयी 
धाऩ, जराधाय ऺेत्र सम्झनङ्ट ऩछन । 

ऩङ्चयच्छेद‒२ 
खानेऩानीको उऩमोग, उऩबोक्ता सॊमथाको गठन य उऩमोग सम्फन्धी प्राथङ्झभकता क्रभ 

३. खानेऩानीको मवाभीत्व: मस नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रको खानेऩानीको मवाभीत्व नगयऩाङ्झरकाभा 
ङ्झनङ्जहत यहनेछ । 

४. खानेऩानीको उऩमोग : (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत प्राप्त नगयी कसैरे ऩङ्झन 
खानेऩानीको उऩमोग गनन ऩाउने छैन । 
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(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन देहाम फभोङ्ञजभ 
खानेऩानीको उऩमोग गनन अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्झरनङ्टऩने छैन: 
(क) व्मङ्ञक्तगत वा साभङ्टङ्जहक रुऩभा आफ्नो ङ्झनङ्झभत्त खानेऩानी य अन्म घयेरङ्ट 

प्रमोगका राङ्झग उऩमोग गनन 
(ख) व्मङ्ञक्तगत वा साभङ्टङ्जहक रुऩभा आफ्नो जग्गाको ङ्झसॉचाई गनन 
(ग) जग्गाधनीरे आफ्नो जग्गाङ्झबत्र भात्र सीङ्झभत यहेको खानेऩानी तोङ्जकए  

फभोङ्ञजभ उऩमोग गनन 
(३) खानेऩानी उऩमोग गने व्मङ्ञक्त वा  सॊगङ्छठत सॊमथारे अरुराई भकान नऩने गयी 

राबदामक उऩमोग गनङ्टनऩनेछ । 

5. खानेऩानी उऩबोक्ता सॊमथाको गठन : (१) साभङ्टङ्जहक राबका राङ्झग सॊमथागत रुऩभा 
खानेऩानीको उऩमोग गनन चाहने व्मङ्ञक्तहरुरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभ खानेऩानी उऩबोक्ता 
सॊमथा गठन गनन सक्नेछन ्। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गठन गङ्चयएको खानेऩानी उऩबोक्ता सॊमथाराई 
तोङ्जकएको अङ्झधकायी वा ङ्झनकाम सभऺ तोङ्जकए  फभोङ्ञजभ दतान गयाउनङ्ट ऩनेछ 
। 

६. उऩबोक्ता सॊमथा सॊगङ्छठत सॊमथा हङ्टने : (१) उऩबोक्ता सॊमथा अङ्जवङ्ञच्छङ्ङ 
उत्तयाङ्झधकायवारा मविाङ्झसत य सॊगङ्छठत सॊमथा हङ्टनेछ । 

(२) उऩबोक्ता सॊमथाको सफै काभकायफाहीको ङ्झनङ्झभत्त आफ्नो छङ्ट टै्ट छाऩ हङ्टनेछ । 

(३) उऩबोक्ता सॊमथारे व्मङ्ञक्त सयह चर अचर सम्ऩङ्ञत्त प्राप्त गनन , उऩबोग गनन, 
फेचङ्झफखन गनन वा अन्म ङ्जकङ्झसभरे व्मवमथा गनन सक्नेछ । 

(४) उऩबोक्ता सॊमथारे व्मङ्ञक्त सयह नाङ्झरस उजूय गनन य उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत उऩय 
ऩङ्झन सोही नाभफाट नाङ्झरस उजूय राग्न सक्नेछ । 

७. खानेऩानी उऩमोगको प्राथङ्झभकताक्रभ : (१) खानेऩानी उऩमोग गदान साधायणतमा : 
देहामको प्राथङ्झभकता क्रभ अनङ्टसाय गनङ्टनऩनेछ: 

(क) खानेऩानी य घयेरङ्ट उऩमोग 

(ख) ङ्झसॉचाई 

(ग) ऩिङ्टऩारन तथा भत्ममऩारन जमता कृङ्जषजन्म उऩमोग 

(घ) जरङ्जवद्यङ्टत 

(ङ) घयेरङ्ट उद्योग, औद्योङ्झगक व्मवसाम तथा खानीजन्म 
उऩमोग 
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(च) जर मातामात 

(छ) आभोद प्रभोदजन्म उऩमोग 

(ज) अन्म उऩमोग 

(२) खानेऩानी उऩमोग गदान कङ्ट नै ङ्जववाद उत्ऩङ्ङ बएभा तोङ्जकएको सङ्झभङ्झतरे उऩदपा 
(१) को प्राथङ्झभकता क्रभ , दपा (४) को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ 
खानेऩानीको राबदामक उऩमोग बएनबएको  य अन्म आवश्मक जाॉचफङ्टझ 
सभेत गयी सोको आधायभा सम्फङ्ञन्धत खानेऩानीको उऩमोग गनन ऩाउने 
नऩाउने वा कङ्ट न ङ्जकङ्झसभरे उऩमोग गनन ऩाउने बङ्ङे कङ्ट याको ङ्झनधानयण गनेछ 
। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधानयण गयेको कङ्ट या सम्फङ्ञन्धत 
सफैराई भान्म हङ्टनेछ । 

(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको सङ्झभङ्झतरे सोही उऩदपाभा उल्रेङ्ञखत 
कङ्ट याहरुको ङ्झनधानयण गदान अऩनाउनङ्टऩने कामनङ्जवङ्झध तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद-३ 

खानेऩानी व्मवमथाऩन य ङ्ञजम्भेवायी सम्फन्धी व्मवमथा 
८. खानेऩानी व्मवमथाऩन य ङ्ञजम्भेवायी सम्वन्धभा नगयऩाङ्झरकाको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय 
देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ: 

(क) प्राकृङ्झतक ऩानीको भङ्टहान सॊयऺण गने गयउने । 

(ख) खानेऩानी सेवा, ङ्जवमताय, सङ्टधाय गने गयाउन,े  

(ग) खानेऩानीको दङ्टरुऩमोग योक्ने तथा खानेऩानी प्रदूङ्जषत हङ्टन नङ्छदने,  
(घ) खानेऩानीको स्रोत , ङ्जवतयण तथा सयसपाई सम्फन्धभा अध्ममन , अनङ्टसन्धान 

तथा सवेऺण गने गयाउने,  
(ङ) सेवा प्रणारीसम्फन्धी अल्ऩकारीन तथा दीघनकारीन मोजना तमाय गयी 

कामानन्वमन गने गयाउन,े  

(च) सेवा सञ्चारनको राङ्झग आवश्मक ऩने रगानी ङ्झनङ्ञश्चत गयी सोको मोजना 
तमाय गने य आङ्झथनक  स्रोतको व्मवमथा गने गयाउने। 

(छ) सेवाको ङ्जवमताय तथा ङ्जव कासका राङ्झग आवश्मक ऩने यकभको स्रोत 
ऩङ्जहचान गयी प्राप्त गने, 

(ज) प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ सेवाको भहसङ्टर दय ङ्झनधानयण गने,  

(झ) गङ्टणमतयमङ्टक्त य प्रबावकायी सेवा प्रदान गनन आवश्मक प्रफन्ध गने,  
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(ञ) सेवा प्रदामकराई सेवा प्रदान गनन अनङ्टभङ्झतऩत्र प्रदान गने वा सेवाप्रदामकसॉग 
सम्झौता गयी सेवा प्रदान गयाउने,  

(ट) उऩबोक्ताराई प्रदान गने सेवाफाऩत ङ्झनधानङ्चयत भहसङ्टर असूर गने गयाउन,े  

(ठ) सेवा प्रदामकरे सेवा प्रदान गदान कङ्ट नै उऩबोक्ताराई ऩीयभकान ऩनन गएभा 
सोउऩय सङ्टनङ्टवाई गयी उऩमङ्टक्त उऩचाय ङ्छदन,े  

(ड) सेवा सञ्चारनका राङ्झग आवश्मक ऩने तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म काभ गने 
।  

(ढ) उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत वा अन्म कङ्ट नै सॊघ सॊमथाहरुफाट सेवा सञ्चारन हङ्टॉदै 
आएका खानेऩानी ङ्जवतयण सेवाराई सम्फङ्ञन्धत उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत वा सॊघ 
सॊमथाहरु सॉग सहभङ्झत गङ्चय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ नगयऩाङ्झरका भातहतभा ल्मा ई 
प्रबावकायी सेवा सञ्चारन गने । 

(ण) खानेऩानी सेवा तथा ङ्जवतयण प्रणारी नगयऩाङ्झरका वा उऩबोक्ता भापन त गने 
गयाउने । तय उऩबोक्ता भापन त खानेऩानी सेवा तथा ङ्जवतयण गयाउॉदा 
नगयऩाङ्झरका सॉग बएको सहभङ्झत य सम्झौता फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(त) खानेऩानी व्मवमथाऩन गनन आवश्मक ऩने आङ्झथनक स्रोतको व्मवमथा गने । 

(थ) मथानीम सयकाय तथा प्रदेि सयकाय य सॊघी म सयकायसॉग सम्ऩकन  
तथासभन्वम गने । 

ऩङ्चयच्छेद–४ 

ङ्जविेषाङ्झधकाय सम्फन्धी व्मवमथा 
९. रगानी गनन सक्ने : (१) नगयऩाङ्झरकारे दपा ११ फभोङ्ञजभको कोषभा यहेको यकभ 

उऩबोक्ताको ङ्जहतराई ध्मानभा याखी रगानी गनन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्चयने रगानीको ऺेत्र तथा ितन तोङ्जकए  फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछन ्।  

१०. घय जग्गाभा प्रवेि गनन सक्ने : (१) नगयऩाङ्झरकाको कङ्ट नै सदमम वा कभनचायीरे 
आफ्नो कतनव्म ऩारनको ङ्झसरङ्झसराभा कङ्ट नै उऩबोक्ताको घय जग्गाभा प्रवेि गनङ्टनऩने 
बएभा सोको कायणसङ्जहतको जानकायी सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तराई ङ्छदई त्ममतो घय जग्गाभा 
प्रवेि गनन सक्नेछ । तय कङ्ट नै व्मङ्ञक्तरे सेवाको दङ्टरुऩमोग वा सेवाको अनाङ्झधकाय 
उऩमोग गङ्चययहेको छ बङ्ङे िङ्का गनङ्टन ऩने भनाङ्झसफ आधाय य कायण बएभा त्ममतो घय 
जग्गाभा प्रवेि गनन जानकायी ङ्छदइयहनङ्ट ऩने छैन ।  
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११. ङ्झनजी वा सावनजङ्झनक घय जग्गाभा ऩाइऩ ङ्झफच्याउन सक्ने : (१) नगयऩाङ्झरकाको 
ङ्झनणनम फभोजीभ उऩबोक्ताराई खानेऩानी वा सयसपाई सेवा उऩरब्ध गयाउने 
प्रमोजनको राङ्झग ङ्झनजी वा सावनजङ्झनक घय जग्गाभा ऩाइऩ ङ्झफच्याउन वा अन्म 
सॊयचना फनाउन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩाइऩ ङ्झफयाउॉदा वा सोसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म सॊचयना 
फनाउॉदा कङ्ट नै व्म ङ्ञक्तको ङ्झनजी घय जग्गाभा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे हाङ्झन नोक्सानी ऩनन 
गएभा नगयऩाङ्झरकारे सोफाऩत सम्फङ्ञन्धत घय जग्गाधनीराई नगय 
कामनऩाङ्झरकारे ङ्झनणनम गये फभोजीभको भनाङ्झसफ ऺङ्झतऩूङ्झतन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

१२. सेवा प्रदामकसॉग िङ्टल्क ङ्झरन सक्ने : (१) नगयऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकारे अङ्झधकाय 
प्रत्मामोजन गङ्चय गठन बएको कङ्ट नै सङ्झभङ्झतरे नगयऩाङ्झरकाको बौगोङ्झरक ऺेत्रङ्झबत्र सेवा 
सञ्चारन गने सेवा प्रदामकसॉग तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टल्क ङ्झरन सक्नेछ ।  

(२) नगयऩङ्झरकारे अन्म कङ्ट नै सेवा प्रदामकराई आफ्नो सेवा प्रणारी सञ्चारन गनन 
अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्छदएकोभा अनङ्टभङ्झतऩत्रभा उल्रेख बएफभोङ्ञजभको य कभ त्ममतो सेवा 
प्रदामकफाट असूरउऩय गनेछ ।  

१३. अङ्झतङ्चयक्त दमतङ्टय रगाउने  ्(१) उऩबोक्तारे सेवा उऩमोग गयेफाऩत ङ्झतनङ्टन ऩने भहसङ्टर 
ङ्झनधानङ्चयत सभमङ्झबत्र नङ्झतयेभा वा उऩबोक्ताराई ङ्झनमङ्झभत सेवा बन्दा थऩ सेवा उऩरब्ध 
गयाइएकोभा त्ममतो उऩबोक्ताफाट नगयऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकारे अङ्झधकाय 
प्रत्मामोजन गङ्चय गठन बएको कङ्ट नै सङ्झभङ्झतरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभ अङ्झतङ्चयक्त दमतङ्टय 
असूरउऩय गनन सक्नेछ ।    

(२) नगयऩाङ्झरकासॉग सम्झौता गयी वा अनङ्टभङ्झत  ऩत्र प्राप्त गयी सेवा सञ्चारन गने 
सेवा प्रदामकरे सभेत उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अङ्झतङ्चयक्त दमतङ्टय रगाउन य 
उठाउन ऩाउनेछ ।  

१४. सेवा ङ्झनरम्फन वा अन्त्म गनन सक्ने : (१) मस ऐन वा प्रचङ्झरत कानून  फभोङ्ञजभ 
ङ्झनधानङ्चयत भहसङ्टर नफङ्टझाउने वा तोङ्जकएको सभमभा भहसङ्टर नफङ्टझाउने उऩबोक्ताको 
सेवा नगयऩाङ्झरका वा सेवा प्रदामकरे ङ्झनरम्फन वा अन्त्म गनन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सेवा अन्त्म बएकोभा उऩबोक्तारे नग यऩाङ्झरका वा सेवा 
प्रदामकराई फङ्टझाउनङ्ट ऩने भहसङ्टर तथा अन्म दमतङ्टय फङ्टझाएभा ङ्झनजराई ऩङ्टन् 
सेवा प्रदान गङ्चयनेछ ।  

ऩङ्चयच्छेद–५ 

कसूय तथा सजाम सम्फन्धी व्मवमथा 
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१५. कसूय तथा सजाम् (१) कसैरे मो ऐन वा मसअन्तगनत फनेको ङ्झनमभ प्रङ्झतकूर कङ्ट नै 
काभ गयी देहामको कसूय गयेभा कायण ऩयेको ङ्झभङ्झतरे ऩैंङ्झतस ङ्छदन ङ्झबत्रभा 
नगयऩाङ्झरकासभऺ उजङ्टय ङ्छदन वा कायवाहीको रागी प्रङ्झतवेदन ङ्छदन सक्नेछ । 
नगयऩाङ्झरकारे त्ममतो उजङ्टय वा प्रङ्झतवेदन उऩय छानङ्जवन तथा सङ्टनवाई गङ्चय त्ममतो  
व्मङ्ञक्तराई देहामफभोङ्ञजभ सजाम गनन सक्नेछ: 
(क) सेवासॉग सम्फङ्ञन्धत कङ्ट नै सॊयचना , जडान वा ऩूवानधाय बत्काए वा ङ्झफगायेभा 

वा अन्म कङ्ट नै प्रकायरे ऺङ्झत ऩङ्ट मानएभा ऺङ्झत बएको हाङ्झन नोक्सानीको 
भनाङ्झसव ऺङ्झतऩूङ्झतन  बयाई कसूयको भात्रा हेयी ऩचास हजाय रुऩैमाॉसम्भ 
जङ्चयवाना,  

(ख) खानेऩानीराई प्रदूङ्जषत गयाई सावनजङ्झनक मवाम्मभा प्रङ्झतकूर असय 
ऩङ्टमानएकोभा कसूयको भात्रा हेयी ऩच्चीस हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना,  

(ग) सेवाको अनाङ्झधकृ त प्रमोग वा दङ्टरुऩमोग गयेभा ऩन्र हजाय रुऩैमाॉसम्भ 
जङ्चयवाना गयी सेवा फन्द गनन,  

(घ) सेवा भाऩकमन्त्र वा अन्म त्ममतै उऩकयण ङ्झफगाये वा सेवा प्रदान गने 
कामनभा फाधा अवयोध ऩङ्टमानएभा दि हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना,  

(ङ) सेवा प्रणारीभा जङ्झडत ऩाइऩ राइन चोयी गयेभा , ङ्झफगायेभा, बत्काएभा वा नष्ट 
गयेभा सो काभफाट ऩङ्टग्न गएको ऺङ्झतको ङ्झफगो बयाई ङ्झफगोफभोङ्ञजभ 
जङ्चयवाना गनन तथा त्ममतो का मन गने व्मङ्ञक्त उऩबोक्ता बए त्ममता 
उऩबोक्ताको सेवा छ भङ्जहनासम्भ फन्द वा ङ्झनरम्फन  
गनन ।  

ऩङ्चयच्छेद–६ 

रेखातथा रेखाऩयीऺण 

१६. रेखा य रेखाऩयीऺण : (१) कोषको आम– व्ममको रेखा प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ 
याङ्ञखनेछ ।  

(२) नगयऩाङ्झरकारे तोङ्जकएफभोङ्ञजभ आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण तथा आ न्तङ्चयक 
ङ्झनमन्त्रण गनङ्टन गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(३) कोषको रेखाऩयीऺण कामनऩाङ्झरकारे ङ्झनमङ्टक्त गयेको ईजाजतऩत्र प्राप्त 
रेखाऩयीऺकफाट हङ्टनेछ ।  

(४) कामनऩाङ्झरकारे चाहेभा जङ्टनसङ्टकै फखत कोषको रेखा तथा सोसॉग सम्फङ्ञन्धत 
कागजात जाॉच्न वा जॉचाउन सक्नेछ ।  
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ऩङ्चयच्छेद–७ 

ङ्जवङ्जवध 

१७. ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्ने : सेवाको गङ्टणमतय कामभ गने , वातावयण सॊयऺण गने तथा 
खानेऩानी तथा सयसपाईको गङ्टणमतय कामभ याख्न ेसम्फन्धभा नगयऩाङ्झरकारे सेवा 
प्रदामक वा उऩबोक्ता वा सम्फ ङ्ञन्धत ऩऺराई आवश्मक ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्नेछ य 
त्ममतो ङ्झनदेिनको ऩारन गनङ्टन सवैको कतनव्म हङ्टनेछ ।  

१८. वाङ्जषनक प्रङ्झतवदेन ऩेि गनङ्टन ऩने: (१)  प्रत्मेक आङ्झथनक वषन सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे तीन 
भङ्जहनाङ्झबत्र देहामका कङ्ट याहरु  सभेत सभावेि गयी प्रभङ्टख प्रिासङ्जकम अङ्झधकृतरे वा 
ङ्झनजरे तोकेको अङ्झधकृत मत्तयको कभनचायीरे प्रभङ्टख भापन त नगयसबा सभऺ वाङ्जषनक 
प्रङ्झतवेदन ऩेि गनङ्टन ऩनेछ: 

(क) कोषको आम्दानी य खचनको ङ्जववयण,  

(ख) खानेऩानी सम्फन्धी वषनबयी सम्ऩादन बएको काभको ङ्जववयण य 
सोको राङ्झग रागेको प्रिासकीम खचन,  

(ग) आगाभी वषनको कामनमोजना य त्मसको राङ्झग आवश्मक ऩने 
अनङ्टभाङ्झनत फजेट तथा सोको स्रोत,  

(घ) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म ङ्जववयण ।  

१९. सङ्झभङ्झत गठन गनन सक्न:े (१) नगयऩाङ्झरकारे दपा ३ फभोङ्ञजभ आपूरे गनङ्टनऩने काभ 
कायफाही य ङ्ञजम्भेवायी सङ्टचारुरुऩरे गननका राङ्झग आवश्मकता अनङ्टसाय सङ्झभङ्झत 
गठन गनन य अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गङ्चय सेवा सञ्चारन गनन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्छठत सङ्झभङ्झतको काभ , कतनव्म, अङ्झधकाय तथा 
सङ्झभङ्झतका सदममरे ऩाउने सङ्टङ्जवधा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछन ्।  

२०. ङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय : मस ऐनको उद्देश्म कामानन्वमन गनन कामनऩाङ्झरकारे 
आवश्मक ङ्झनमभ , ङ्झनदेङ्ञिका, कामनङ्जवङ्झध, भाऩदण्ड फनाउन सक्नेछ य त्ममतो ङ्झनमभ 
कामनऩाङ्झरकाफाट मवीकृत बएऩङ्झछ रागू हङ्टनेछ । 

२१. फचाउ् मस ऐनभा रेङ्ञखएको कङ्ट नै प्रावधान प्रदेि य सॊघी म ऐनसॉग फाङ्ञझन गएभा 
वाङ्ञझएको हदसम्भ मस ऐनभा रेङ्ञखएको कङ्ट या फदय बएको भाङ्झनने छ । मस ऐन 
फङ्ङङ्टबन्दा ऩङ्जहल्मै नगयऩाङ्झरकाफाट खानेऩानी सम्फ न्धी बए गयेका कामनहरु मसै ऐन 
फभोङ्ञजभ बए गयेको भाङ्झनने छ ।  
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सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको पोहयभैरा व्मवमथाऩन ऐन, २०७६ 
प्रमतावना:  

पोहयभैरा राई स्रोतभा न्मूनीकयण , ऩङ्टन् प्रमोग , प्रिोधन वा ङ्जवसजनन गयी 
पोहयभैरा को व्मवङ्ञमथत तथा प्रबावकायी व्मवमथाऩन  गनन तथा पोहयभैरा फाट 
नगयऩाङ्झरका नगयवासीको मवाम्म तथा वातावयणभा ऩनन सक्ने प्रङ्झतकूर प्रबावराई कभ 
गयी मवच्छ तथा मवमथ वातावयण कामभ गनन  ऩमानटकीम नगयीराई पोहोय भैरा भङ्टक्त 
फनाउनको राङ्झग पोहयभैरा व्मवमथाऩन जमतो अत्मन्त जरुयी सेवा राई प्रबावकायी 
कामानन्वमन गनन वाञ्छनीम बएकोरे,  

नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया २२६ य मथानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , २०७४ को 
दपा १०२ (१) फभोङ्ञजभ सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको ऩाॉचौ नगय सबारे मो ऐन फनाएको  
छ । 

ऩङ्चयच्छेद–१ 
प्रायङ्ञम्बक 

१) सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब्  (१) मस ऐनको नाभ “सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको पोहयभैरा 
व्मवमथाऩन ऐन, २०७६” यहेकोछ।  

(२) मो ऐन प्रभाणीकयण गयी मथानीम याजऩत्रभा प्रकाङ्ञित बएऩङ्झछ रागू हङ्टनेछ  
। 

२.ऩङ्चयबाषा: ङ्जवषम वा प्रसॊगरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा: 
(क) "प्रभङ्टख" बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको नगय प्रभङ्टखराई सम्झनङ्टऩछन । 
(ख) "उऩप्रभङ्टख" बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको नगय उऩप्रभङ्टखराई सम्झनङ्टऩछन । 
(ग) "नगयऩाङ्झरका" बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरका , इराभ, प्रदेि नॊ . १ सम्झनङ्टऩछन 

। 
(घ) " नगय कामनऩाङ्झरकाको कामानरम " बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरका , नगय 

कामनऩाङ्झरकाको कामानरम, ङ्जपक्कर, इराभ सम्झनङ्टऩछन । 
(ङ) " प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत " बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरका , नगय 

कामनऩाङ्झरकाको कामानरमको प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत सम्झनङ्टऩछन । 
(च) “औद्योङ्झगक पोहयभैरा ” बङ्ङारे औद्योङ्झगक प्रङ्झतष्ठान फाट ङ्झनष्कािन हङ्टन े

हाङ्झनकायकतथा प्रदूषण मङ्टक्त पोहयभैरा सम्झनङ्ट ऩछन । 
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(छ) “औद्योङ्झगक प्रङ्झतष्ठान” बङ्ङारे कङ्ट नै उद्योग, व्मवसाम वा सेवा सञ्चारन गने 
उद्देश्मरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ मथाङ्जऩत कङ्ट नै कम्ऩनी , उद्योग, पभन वा 
अन्म कङ्ट नै ङ्झनकाम सम्झनङ्ट ऩछन । 

(ज) “कण्टेनय” बङ्ङारे पोहयभैरा सॊकरन गने प्रमोजनको राङ्झग ङ्झनङ्ञश्चत मथानभा 
याङ्ञखएको पोहयभैरा थङ्टऩाने बाॉडो, फाकस, फाल्टीन वा ममतै प्रकायको अन्म 
कङ्ट नै वमतङ्ट सम्झनङ्ट ऩछन य सो  िब्दरे कम्ऩोष्ट भर उत्ऩादन गनन याङ्ञखएको  
बाॉडो सभेतराई जनाउनेछ ।     

(झ) “ढङ्टवानी” बङ्ङारे सॊकङ्झरत पोहयभैरा उत्ऩादन  मथरफाट सॊकरन  केन्र य 
सॊकरन केन्रफाट मथानान्तयण केन्रसम्भ वा  मथानान्तयण केन्रफाट 
पोहयभैरा व्मवमथाऩन  मथर वा नगयऩाङ्झरकारे तोकेको मथानसम्भ रैजाने 
कामन सम्झनङ्ट ऩछन । 

(ञ) “तोङ्जकएको” वा “तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङारे मस ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभभा 
तोङ्जकएको वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछन । 

(ट) “न्मूनीकयण” बङ्ङारे कङ्ट नै ऩङ्झन प्रङ्जवङ्झध वा उऩामको प्रमोग गयी पोहयभैरा 
को ऩङ्चयभाण, आकाय वा प्रबावभा कभ गने कामन सम्झनङ्ट ऩछन । 
    

(ठ) “ङ्झनष्कािन” बङ्ङारे पोहयभैरा उत्ऩादन  मथरफाट नगयऩाङ्झरका रे तोकेको 
मथानभा थङ्टऩाने वा ङ्झनकाल्ने कामन सम्झनङ्ट ऩछन । 

(ड) “प्रदूषण” बङ्ङारे पोहयभैरा फाट  ङ्झनमकने ठोस, तयर वा ग्मासवमतङ्टको 
सॊमोजनफाट वातावयणभा प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩरे  प्रबाव ऩयी
 वातावयणभा उल्रेखनीम ह्रास ल्माउने, ऺङ्झत ऩङ्टमानउने वा वातावयणको 
राबदामी वा उऩमोगी प्रमोजनभा  हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टमानउने ङ्जक्रमाकराऩ 
सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ढ) “प्रबाङ्जवतऺेत्र” बङ्ङारे पोहयभैरा व्मवमथाऩन मथरको प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम 
ऩयीऺण य वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन प्रङ्झतवेदनभा उङ्ञल्रङ्ञखत ऺेत्रराई 
सम्झनङ्ट ऩछन । 

(ण) “प्रिोधन” बङ्ङारे पोहयभैरा को रुऩ वा गङ्टणभा ऩङ्चयवतनन गयीअन्म कङ्ट नै 
उऩमोगी वमतङ्ट तमाय गने, भर, ग्मास, ऊजान वा अन्म वमतङ्ट उत्ऩादन गयी 
पोहयभैरा को व्मवमथाऩन गने प्रङ्जक्रमा सम्झनङ्ट ऩछन।   
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(त) “प्रिोधनमथर” बङ्ङारे पोहयभैरा राई  प्रिोधन गयीभर, ग्मास, ऊजान वा 
अन्म वमतङ्ट उत्ऩादनका राङ्झग कामन सञ्चारन गने मथान सम्झनङ्ट ऩछन । 

(थ) “ऩङ्टन्चक्रीम प्रमोग” बङ्ङारे प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगद्वाया सॊकङ्झरत  पोहयभैरा राई  
कच्चा ऩदाथनभा रुऩान्तयण गयी उऩमोगी वमतङ्टको रुऩभा ङ्जवकास गयी ऩङ्टन् 
प्रमोगभा ल्माउने कामन सम्झनङ्ट ऩछन । 

(द) “पोहयभैरा ” बङ्ङारे घयेरङ्ट पोहयभैरा , औद्योङ्झगक पोहयभैरा , यासामङ्झनक 
पोहोयभैरा, मवाम्म सॊमथा जन्म पोहयभैरा वा  हाङ्झनकायक पोहयभैरा 
सम्झनङ्टऩछन य सो िब्दरे तत्कार प्रमोग हङ्टन नसक्ने अवमथाभा यहेका , 
पाङ्झरएका वा सडेगरेका , वातावयणभा ह्रास आउने गयी ङ्झनष्कािन गङ्चयएका 
ठोस, तयर, ग्मास, रेदो, धङ्टवाॉ, धङ्टरो, ङ्जवद्यङ्टतीम तथा सूचना प्रङ्जवङ्झधका 
राङ्झगप्रमोग बएका साभग्रीहरु रगामतका ऩदाथन वा त्म मतै प्रकायका  अन्म 
वमतङ्टहरु वा अनाङ्झधकृत रुऩभा सावनजङ्झनक मथरभा टाॉङ्झसएका ऩोष्टय, 
ऩम्ऩरेट, प्रदेि वा मथाङ्झनम सयकायरे सभम सभमभा पोहोयभैरा बनी घोषण 
गयेको फमतङ्ट सभेतराई जनाउनेछ। 

(ध) “पोहयभैरा व्मवमथाऩन  मथर (ममाङ्झनटयी ल्माण्ड ङ्जपर साइट)” बङ्ङारे 
पोहयभैरा ङ्जवसजनन वा प्रिोधन गननको राङ्झग नगयऩाङ्झरकारे तोकेको मथर 
सम्झनङ्ट ऩछन । 

(न) “पोहयभैरा सॊकरन ” बङ्ङारे पोहयभैरा उत्ऩादन  मथरफाट उठाउन,े घय–
घयफाट सॊकरन गने , सावनजङ्झनक मथरभा यहेको  पोहयभैरा फढाने , थङ्टऩाने, 
झायऩात उखेल्ने तथा अनाङ्झधकृत रुऩभा सावनजङ्झनक मथरभा टाॉ ङ्झसएका 
ऩोष्टय, ऩम्ऩरेट उप्काई सॊकरन गने साथै कङ्ट नै  औजाय प्रमोग गयी पोहोय 
भैरा ङ्झनष्कासन गने कामनराई सभेत सम्झनङ्ट ऩछन । 

(ऩ) “पोहयभैरा सॊकरन  तथा ढङ्टवानी साधन” बङ्ङारे पोहयभैरा सॊकरन तथा 
ढङ्टवानी गने प्रमोजनका राङ्झग प्रमोग गङ्चयने साधन, उऩकयण वा औजाय 
सम्झनङ्ट ऩछन । 

(प) “फन्द ऩश्चात व्म वमथाऩन (ऩोमटक्रोजय म्मानेजभेण्ट)” बङ्ङारे पोहयभैरा 
व्मवमथाऩन मथर भापोहयभैरा ङ्जवसजनन गनन फन्द गये ऩश्चात ्सो  ऺेत्रको 
वातावयणीम सन्तङ्टरन कामभ याख्नको राङ्झग गङ्चयने कामन सम्झनङ्ट ऩछन । 

(फ) “यसामङ्झनक पोहयभैरा ” बङ्ङारे मथाङ्ञमथङ्झतभा प्रमोग हङ्टन नसक्ने जङ्टनसङ्टकै 
स्रोत तथा प्रङ्जक्रमाफाट ङ्झनमकेका भानव मवाम्म  रगामत जीव, जन्तङ्ट एवॊ 
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वातावयणभा प्रङ्झतकूर असयऩाने सम्ऩूणन यसामङ्झनक ऩदाथनहरु वा सभम-
सभमभा नगयऩाङ्झरकारे सूमोदम  याजऩत्रभा सूचना प्रकािन गयी यसामङ्झनक  
पोहयभैरा बनी तोकेका ठोस, तयर, धङ्टरो, रेदो, ग्मास रगामतका ऩदाथन 
वा वमतङ्टराई सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ब) “ङ्जवसजनन” बङ्ङारे पोहयभैरा को अङ्ञन्तभ ङ्झनष्कािन तथा व्मवमथाऩन सम्झनङ्ट 
ऩछन ।  

(भ) “सॊकरन केन्र” बङ्ङारे घय-घयफाट ङ्झनमकने पोहयभैरा सॊकरन गयी 
ङ्झनधानङ्चयत सभम सम्भ पाल्न , याख्न वा थङ्टऩानन नगयऩाङ्झरकारे तोकेको मथान 
सम्झनङ्ट ऩछन य सो िब्दरे घय -घयभा पोहयभैरा सॊकरन  गनन आउने  
नगयऩाङ्झरकारे तोकेको पोहयभैरा सॊकरक वा पोहयभैरा सॊकरन गने 
साधन सभेतराई जनाउनेछ । 

(म) “सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे पोहयभैरा व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछन । 
(य) “मथानान्तयण केन्र” बङ्ङारे सॊकङ्झरत पोहयभैरा ङ्जवसजनन गनन  पोहयभैरा 

व्मवमथाऩन मथर (ममाङ्झनटयी ल्माण्ड ङ्जपर साइट) भा रैजानङ्टअङ्ञघ 
पोहयभैरा सॊकरनको  राङ्झग नगयऩाङ्झरकारे तोकेको मथान सम्झनङ्ट ऩछन ।
  

(र) “मवाम्म सॊमथा जन्म पोहयभैरा ” बङ्ङारे अमऩतार, ङ्ञक्रङ्झनक, पाभेसी, 
औषधी ऩसर , ब्रड फैंक, प्माथोरोङ्ञजकर प्रमोगिारा , ऩिङ्ट–मवाम्मजन्म 
सॊमथा वा मवाम्म अनङ्टसन्धान केन्रफाट उत्ऩादन तथा ङ्झनष्कािन हङ्टने 
हाङ्झनकायक पोहयभैरा सम्झनङ्ट ऩछन । 

(व) “हाङ्झनकायक पोहयभैरा ” बङ्ङारे प्राकृङ्झतक वातावयणभा ह्रास ल्माउने, भानव 
तथा अन्म प्राणीको मवाम्मभा हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टमा्न उन,े ङ्जवङ्झबङ्ङ रुऩभा 
ङ्झनष्काङ्ञित वमतङ्ट, ऩदाथन तथा येङ्झडमो ङ्जवङ्जकयण साथै फ्माङ्ञक्िफाट ङ्झनष्काङ्ञित 
कोइरा सभेतराई सम्झनङ्ट ऩछन । 

 
ऩङ्चयच्छेद–२ 

पोहयभैरा उत्ऩादन, सॊकरन, न्मूनीकयण तथा ङ्झनष्कािन सम्फन्धी व्मवमथा 
३.पोहयभैराको प्रफन्ध गने ङ्ञजम्भेवायी नगयऩाङ्झरकाको हङ्टने् पोहयभैरा को व्मवमथाऩन गनन 

मथानान्तयण केन्र (िान्सपयमटेिन) , ल्माण्ड ङ्जपल्ड साइट, प्रिोधन प्राण्ट , 
कम्ऩोष्ट प्राण्ट, फामोग्मास प्राण्ट रगामत पोहयभैरा को सॊकरन, अङ्ञन्तभ ङ्जवसजनन 
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तथा प्रिोधनका राङ्झग आवश्मक ऩने ऩूवानधाय तथा सॊयचनाको ङ्झनभानण तथा सञ्चारन 
गने ङ्ञजम्भेवायी नगयऩाङ्झरकाको हङ्टनेछ । 

४.पोहयभैरा को उत्ऩादन कभ गने् (१) कङ्ट नै व्मङ्ञक्त , सॊमथा वा ङ्झनकामरे कङ्ट नैकाभ 
कायोफाय गदान उत्ऩङ्ङ हङ्टने पोहोयभैरा मथािक्म कभ गनङ्टन ऩनेछ । 
(२) आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र ङ्जवसजनन हङ्टन सक्ने पोहयभैरा को ङ्जवसजनन वा  ऩङ्टन्प्रमोगको 
व्मवमथाङ्झभराई फाॉकी पोहयभैरा भात्र  ङ्झनष्कािन गयी पोहयभैरा को  ऩङ्चयभाणराई 
घटाउनङ्ट प्रत्मेक व्मङ्ञक्त, सॊमथा वा ङ्झनकामको कतनव्म हङ्टनेछ ।  सवायी साधनफाट 
पाङ्झरएका पोहय , ऩमनटकहरुरे उत्ऩादन गयेको पोहयको ङ्ञजम्भेवायी पोहय 
उत्ऩादकरे नै ङ्झरनङ्टऩनेछ ।     

५.पोहयभैरा को  ऩथृकीकयण  ् (१) नगयऩाङ्झरकारे पोहयभैरा राई  कम्तीभा जैङ्जवक य  

अजैङ्जवक रगामत ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकायभा ङ्जवबाजन गयी स्रोतभै  छङ्टट्याउने गयी तोक्नङ्ट ऩनेछ 
। 

(२) उऩदपा(१) फभोङ्ञजभ नगयऩाङ्झरकारे तोङ्जकङ्छदएफभोङ्ञजभ पोहयभैरा राई  स्रोतभै 
छङ्टट्याई सॊकरनकेन्र सम्भ ऩङ्टमानउने दाङ्जमत्व त्ममतो पोहयभैरा उत्ऩादन गने व्मङ्ञक्त , 
सॊमथा वा ङ्झनकामको हङ्टनेछ  य मसको राङ्झग  नगयऩाङ्झरकारे आवश्मक प्रङ्जवङ्झध, 
भारसाभान, उऩकयण, कण्टेनय, सक्सन भेङ्झसन  आङ्छद उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।
        

६. पोहयभैराको  ङ्झनष्कािन् (१) पोहयभैरा ङ्झनष्कािनको  सभम, मथानय तङ्चयका 
नगयऩाङ्झरकारे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(२) हाङ्झनकायक पोहयभैरा वा यसामङ्झनक पोहोयभैरा उत्ऩादनगने व्मङ्ञक्त, सॊमथा 
वा ङ्झनकामरे त्ममतो पोहयभैरा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ व्मवमथाऩन गनङ्टन ऩनेछ । 

(३) हाङ्झनकायक पोहयभैरा वा यासामङ्झनक पोहोयभैरा सॊकरन केन्र वा मथानान्तयण 
केन्रभा ङ्झनष्कािन गनन ऩाइने छैन ।  

७. पोहयभैरा सॊकरन केन्र तोक्ने  ्  (१) नगयऩाङ्झरकारे पोहयभैरा राई  व्मवङ्ञमथत रुऩभा 
सॊकरन गनन प्रत्मेक टोर वा वमतीभा सॊकरन केन्र तोकी  आवश्मक कण्टेनयको 
व्मवमथा गनन सक्नेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सॊकरन केन्र तोक्दा मथािक्म टोर वा वमतीका सफैराई 
ऩामक ऩने गयी वातावयणीम रुऩरे उऩमङ्टक्त मथान तोक्नङ्ट ऩनेछ । 

८. पोहयभैरा को ढङ्टवानी्   सॊकरनकेन्रभा जम्भा बएको पोहयभैरा राई  मथानान्तयण 
केन्र वा पोहयभैरा व्मवमथाऩन मथरसम्भ ढङ्टवानी गने दाङ्जमत्व  नगयऩाङ्झरका वा 
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नगयऩाङ्झरकारे व्मवमथा गयेको सॊमथा वा ङ्झनकामको हङ्टनेछ ।  

        

९.पोहयभैराको न्मूनीकयण, ऩङ्टन्प्रमोग तथा ऩङ्टन्चक्रीम प्रमोग : (१) नगयऩाङ्झरकारे 
पोहयभैरा न्मूनीकयण , ऩङ्टन्प्रमोग तथा ऩङ्टन्चक्रीम प्रमोगराई प्रोत्साहन गनन आवश्मक 

कामन गनेछ य मसको प्रबावकायी कामानन्वमनका राङ्झग आवश्मक ङ्झनदेङ्ञिका फनाई रागू 
गनन सक्नेछ । 

(२) उद्योगको उत्ऩादन प्माङ्जक ङगनन प्रमोग गयेको वमतङ्टराई ऩङ्टन्प्रमोग  गयी 
पोहयभैरा को  ऩङ्चयभाणराई घटाउने काभभा प्रोत्साहन  गनन सम्फङ्ञन्धत उद्योग सॉग 
नगयऩाङ्झरकारे सभन्वमगननसक्नेछ। 

ऩङ्चयच्छेद–३ 
मथानान्तयण केन्र तथा पोहयभैरा व्मवमथाऩन मथर सम्फन्धी व्मवमथा 

१०.मथानान्तयण केन्र तोक्ने्  (१) नगयऩाङ्झरकारे प्रायङ्ञम्बक चयणभा सॊकरनबएको 
पोहयभैरा राई व्मवङ्ञमथत गनन कङ्ट नै मथानराई  मथानान्तयण केन्रको रुऩभा तोक्न 
सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको मथानान्तयण केन्र तोक्दा जनमवाम्मतथा 
वातावयणभा प्रङ्झतकूर असय नऩने गयी तोक्नङ्ट ऩनेछ य मसयी तोङ्जकएको मथरराई 
दङ्टगनन्ध नआउने गयी आवश्मक व्मवमथा सभेत गनङ्टन ऩनेछ । 

११.पोहयभैरा व्मवमथाऩन मथर् (१) नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्र ङ्झबत्र सॊकरन बएको 
पोहयभैरा राई व्मवमथाऩन तथा  मथामी रुऩभा ङ्जवसजनन गननको राङ्झग  वातावयण 
सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानूनको अधीनभा यही पोहयभैरा व्मवमथाऩन मथर  (ममाङ्झनटयी 
ल्माण्ड ङ्जपर साइट) तोक्न सक्नेछ । 
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ पोहयभैरा व्मवमथाऩन मथर तोक्नको राङ्झग 

नगयऩाङ्झरकाको जग्गा नबएभा वा जग्गा बए ताऩङ्झन पोहयभैरा व्मवमथा ऩन 
मथर तोक्न उऩमङ्टक्त नबएभा उऩमङ्टक्त जग्गा बाडाभा ङ्झरई वा खङ्चयद गयी  वा 
सावनजङ्झनक जग्गाको ऩङ्जहचान गयी व्मवमथाऩन मथर तोक्न सक्नेछ । 

(३) नगयऩाङ्झरकारे पोहयभैरा व्मवमथाऩन मथरको सञ्चारन तथा फन्द ऩश्चात ्
व्मवमथाऩन सम्फन्धी कामन तोङ्जकएको वातावयणीम भाऩदण्ड अनङ्टरुऩ गनङ्टन 
ऩनेछ । 
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(४) उऩदपा (७) फभोङ्ञजभफन्द ऩश्चात ्व्मवमथाऩन सम्फन्धी कामन गदान पोहयभैरा 
व्मवमथाऩन मथरको प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण तथा वातावयणीम प्रबाव 
भूल्माॊकन प्रङ्झतवेदनभा ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयएका सङ्टझावहरु अनङ्टरुऩ गनङ्टन ऩनेछ । 

(५) नगयऩाङ्झरकारे पोहयभैरा व्मवमथा ऩन मथर ऺेत्रराई आवश्मक ऩयेभा 
वातावयणीम रुऩरे सम्वेदनिीर ऺेत्र घोषणा गनन सक्नेछ । 

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभको ऺेत्रभा ऩिङ्टऩऺी , जीवजन्तङ्ट तथा भानवको 
अनाङ्झधकृत प्रवेिराई योक रगाउने , ढङ्टॊगा, ङ्झगट्टी य फारङ्टवा ङ्झनकाल्ने कामनभा 
योक रगाउनङ्टको साथै वातावयण सॊयऺण  य त्ममतो ऺेत्रको 
उङ्ञचतव्मवमथाऩनका राङ्झग अन्म आवश्मक ङ्झनदेिन तथा ङ्झनदेङ्ञिका जायी गयी 
रागूगनन सक्नेछ । 

ऩङ्चयच्छेद–४ 
पोहयभैरा व्मवमथाऩनभा ङ्झनजी तथा साभङ्टदाङ्जमक ऺेत्रको सॊरग्नता 

१२.अनङ्टभङ्झत सम्फन्धी व्मवमथा  ्(१) मस ऐन फभोङ्ञजभनगयऩाङ्झरकाको अनङ्टभङ्झतनङ्झरई कसैरे 
ऩङ्झन पोहयभैरा व्मवमथाऩन सम्फन्धी काभ गनन वा गयाउन सक्नेछैन । 

(२) पोहयभैरा व्मवमथाऩन गनन चाहने मवदेिी वा ङ्जवदेिी कम्ऩनी , सॊमथा वा 
ङ्झनकामरे देहामको ङ्जववयण खङ्टराई अनङ्टभङ्झतको राङ्झग नगयऩाङ्झरकाभा ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ् 

(क) पोहयभैरा व्मवमथाऩन सम्फन्धी मोजना,  
(ख) पोहयभैरा व्मवमथाऩन सम्फन्धी आवश्मक जनिङ्ञक्ततथा प्रङ्जवङ्झधको  
ङ्जववयण,  
(ग) तोङ्जकए फभोङ्ञजभको अन्म ङ्जववयण । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩनन आएको ङ्झनवेदन उऩय नगयऩाङ्झरकारे आवश्मक 
जाॉचफङ्टझगयी अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्छदनसक्नेछ। 

(४) पोहयभैरा को व्मवमथाऩन, ऩङ्टन: चक्रीम प्रमोग, प्रिोधन य ङ्जवसजननभा आवश्मक 
ऩने प्रङ्जवङ्झध मवदेिभा उऩरब्ध हङ्टन नसक्ने देङ्ञख एभा  त्ममतो प्रङ्जवङ्झध उऩरब्ध 
गयाउन सक्ने कङ्ट नै ङ्जवदेिी कम्ऩनी , सॊमथा वा ङ्झनकामराई सम्झौताभा उङ्ञल्रङ्ञखत 
अवङ्झधङ्झबत्र त्ममतो प्रङ्जवङ्झध हमतान्तयण गने ितनभा नगय कामनऩाङ्झरकाफाट ङ्झनणनम 
गयी नगयऩाङ्झरकारे उऩदपा(३) फभोङ्ञजभ प्रचङ्झरत कानूनको अङ्झधनभा यङ्जह ङ्छदन 
सङ्जकनेछ। 

(५) अनङ्टभङ्झतऩत्र सम्फन्धी अन्म व्मवमथा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
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१३.ङ्झनजी ऺेत्रफाट पोहयभैरा व्मवमथाऩनको काभ गयाउन सङ्जकने्  (१) नगयऩाङ्झरकारे 
आवश्मकता अनङ्टसाय दपा १२ फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत प्राप्त ङ्झनजी ऺेत्रका कम्ऩनी वा 
साभङ्टदाङ्जमक ऺेत्रफाट दपा १५ फभोङ्ञजभ प्रङ्झतमऩधान गयाई वा ऩूवानधाय सॊयचनाको ङ्झनभानण 
तथा सञ्चारनभा ङ्झनजी रगानी सम्फन्धी कानून  फभोङ्ञजभको कङ्ट नै प्रङ्जक्रमाको अवरम्फन 
गयी आफ्नो ऺेत्रको पोहयभैरा व्मवमथाऩन गयाउन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ पोहयभैरा व्मव मथाऩन गदान ङ्झनजी ऺेत्रका कम्ऩनीको 
हकभा देहामका सफै वा कङ्ट नै य साभङ्टदाङ्जमक  एवॊ गैयसयकायी सॊघ , सॊमथाको हकभा 
देहामको कङ्ट नै काभ गयाउन सङ्जकनेछ् 

(क) पोहयभैरा न्मूनीकयणका राङ्झग जनचेतना अङ्झबवङृ्जि,  
(ख) पोहयभैरा सॊकरन,  
(ग) पोहयभैरा ढङ्टवानी,  
(घ) पोहयभैरा को प्रमोग, ऩङ्टन् प्रमोग, ऩङ्टन् चक्रीम प्रमोग वा प्रिोधन,  
(ङ) पोहयभैरा ङ्जवसजनन, य 
(च) फन्द ऩश्चात ्व्मवमथाऩन । 

१४.प्रङ्झतमऩधान गयाई  पोहयभैरा व्मवमथाऩनको ङ्ञजम्भा ङ्छदने : (१) दपा १३ फभोङ्ञजभ 

ङ्झनजीऺेत्र वा साभङ्टदाङ्जमक सॊमथाफाट पोहयभैरा व्मवमथाऩन गयाउॉदा फोरऩत्र आह्वान गयी 
प्रङ्झतमऩधान गयाई व्मवमथाऩकको छनौट गयी व्मवमथाऩन गने ङ्ञजम्भा ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ पोहयभैरा व्मवमथाऩकको छनौट गदान  देहामका 
आधायभा गनङ्टन ऩनेछ् 

(क)नगयऩाङ्झरकाराई फङ्टझाउन कफङ्टर गयेको यकभ,    
(ख) पोहयभैरा फाट ऊजान िङ्ञक्त उत्ऩादन गने वा प्राॊगाङ्चयक भर 

उत्ऩादन गने ऺभता, ऩूॉजी, प्रङ्जवङ्झध य जनिङ्ञक्तको ऺभता,  
(ग) आङ्झथनक तथा प्राङ्जवङ्झधक ऺभता,  
(घ) पोहयभैरा व्मवमथाऩनभा  अऩनाउन प्रमताव गङ्चयएको प्रङ्जवङ्झधको 

ङ्छदगोऩना तथा वातावयणीम प्रबाव न्मूनीकयण,  
(ङ) व्मवमथाऩन कयाय गने बए प्रमताव गङ्चयएको व्मवमथाऩन िङ्टल्क,  
(च) पोहयभैरा को  प्रमोग, प्रिोधन वा ऩङ्टन्प्रमोग गने सम्फन्धभा बए 

मथानीम तहराई फङ्टझाउन भञ्जङ्टय गङ्चयएको योमल्टी । 
(३) फोरऩत्र सम्फन्धी अन्म व्मवमथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
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(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ पोहयभैरा व्मवमथाऩनको ङ्ञजम्भा ऩाएको कम्ऩनी , 
सॊमथा वा ङ्झनकामरे  नगयऩाङ्झरकासॉग गयेको सम्झौताको अधीनभा यही दपा 
१८ फभोङ्ञजभको िङ्टल्क उठाउन सक्नेछ। 

(५) पोहयभैरा व्मवमथाऩनभा गैयसयकायी ऺेत्रको सॊरग्नता सम्फन्धी अन्म 
कङ्ट याहरु तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

१५. पोहयभैरा व्मवमथाऩन मथर ङ्झनभानण तथा सञ्चारन गनन मवीकृङ्झत ङ्छदन सङ्जकन:े  (१) 
ङ्झनजीऺेत्रफाट पोहयभैरा व्मवमथाऩनका राङ्झग पोहयभैरा व्मवमथाऩन  मथर, प्रिोधन 
मथर वा अन्म सॊमन्त्र ङ्झनभानण गयी सञ्चारन गनन  मवीकृङ्झत भाग गयेभा वातावयण तथा 
अन्म प्रचङ्झरत कानूनको अधीनभा यही त्ममतो  सॊमन्त्र ङ्झनभानण तथा सञ्चारनका राङ्झग  

नगयऩाङ्झरकारे मवीकृङ्झत ङ्छदन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनजी ऺेत्रफाट पोहयभैरा व्मवमथाऩन सॊमन्त्रको ङ्झनभानण 
तथा सञ्चारन गदान तोङ्जकएको वातावयणीम भाऩदण्डको ऩारना बए वा नबएको 
अनङ्टगभन नगयऩाङ्झरकारे गनेछ । 
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन गदान मवीकृत भाऩदण्डको ऩा रना गयेको 
नऩाइएभा त्ममतो भाऩदण्ड ऩारनाको राङ्झग आवश्मक व्मवमथा गनन सभमावङ्झध 
तोङ्जकङ्छदन सक्नेछ य सो सभमावङ्झधभा ऩङ्झन भाऩदण्डको ऩारनाको राङ्झग आवश्मक 
व्मवमथा नगयेभा त्ममतो व्मङ्ञक्त वा कम्ऩनीको मवीकृङ्झत  नगयऩाङ्झरकारे तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ यद्द गनन सक्नेछ । 

१६. सावनजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायीभा पोहयभैरा व्मवमथाऩन गनन सङ्जकने् (१) नगयऩाङ्झरकारे 
प्रचङ्झरत कानूनको अधीनभा यही ङ्झनजी साभङ्टदाङ्जमक ऺेत्र एवभ ् गैयसयकायी सॊघ , 

सॊमथासॉगको साझेदायीभा पोहयभैरा व्मवमथाऩन कामन गनन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन साभङ्टदाङ्जमक  एवॊ 
गैयसयकायी सॊघ , सॉमथासॉगको साझेदायीभा पोहयभैरा न्मूनीकयणको  राङ्झग जनचेतना 
अङ्झबवङृ्जि, पोहयभैरा सॊकरन , ढङ्टवानी, पोहयभैरा व्मवमथाऩन मथरको फन्द ऩश्चात ्
व्मवमथाऩन, उद्यान ङ्झनभानण य सौन्दमॉकयण जमता कामन भात्र गनन वा गयाउन 
सङ्जकनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद–५ 
पोहयभैरा व्मवमथाऩन सेवा िङ्टल्क सम्फन्धी व्मवमथा 

१७. सेवा िङ्टल्क उठाउन सक्ने्  (१) नगयऩाङ्झरकारे पोहयभैरा व्मवमथाऩन गयेफाऩत 
सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्त, सॊमथा वा ङ्झनकामफाट सेवा िङ्टल्क रगाई उठाउनसक्नेछ । 
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(२) उऩदपा(१) फभोङ्ञजभको िङ्टल्कको ङ्झनधानयण पोहयभैराको ऩङ्चयभाण, तौर तथा 
प्रकृङ्झत हेयी पोहोयभैरा व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झतरे ङ्झसपाङ्चयस गङ्चय नगयसबारे 
ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(३) उऩदपा(१) फभोङ्ञजभको िङ्टल्क नगयऩाङ्झरका आॉपैरे वा तोकेको सॊमथा वा 
ङ्झनकाम भापन त सभेत उठाउन सक्नेछ । 

(४) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन दपा  १५ फभोङ्ञजभ 
पोहयभैरा व्म वमथाऩन गनन ङ्ञजम्भेवायी ऩाएको व्मङ्ञक्त , सॊमथा वा  ङ्झनकामरे 
नगयऩाङ्झरका सॉग बएको सहभङ्झतको आधायभा पोहयभैरा व्मवमथाऩन  गये 
फाऩत सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्त, सॊमथा वा ङ्झनकामफाट सेवािङ्टल्क उठाउन सक्नेछ 
।तय तोङ्जकए फभोङ्ञजभका ङ्जवऩङ्ङ वगनराई सेवािङ्टल्कभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ छङ्ट ट 
ङ्छदइनेछ ।  

१८.सेवा  ङ्झनरम्फन वा अन्त्म  गनन सक्ने् (१) नगयऩाङ्झरकारे दपा १७ फभोङ्ञजभको सेवा 
िङ्टल्क नफङ्टझाउन े सेवाग्राहीको पोहयभैरा व्मवमथाऩन  सम्फन्धी सेवा ङ्झनरम्फन  वा 
अन्त्म गनन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सेवाको ङ्झनरम्फन वा अन्त्म गङ्चयएको अवमथाभा 
आफ्नो घयफाट उत्ऩादन हङ्टने पोहयभैराको व्मवमथाऩन सम्फङ्ञन्धत घयधनी आॉपैरे 
गनङ्टन ऩनेछ । 
(३) सेवाग्राहीरे दपा १७ फभोङ्ञजभ फङ्टझाउनङ्ट ऩने सेवा िङ्टल्क फङ्टझाएभा ङ्झनजराई 
ऩङ्टन् सेवा प्रदान गङ्चयनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद–६ 
प्रदङ्टषण ङ्झनमन्त्रण तथा पोहयभैरा व्मवमथाऩन कामनको अनङ्टगभन सम्फन्धी व्मवमथा 

१९.पोहयभैरा व्मवमथाऩनको अनङ्टगभन् (१) नगयऩाङ्झरकारे पोहयभैरा व्मवमथाऩन तथा 
ङ्झनष्कािन कामनको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गने गयाउने छ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन गने वा गयाउने  प्रमोजनका राङ्झग 
नगयऩाङ्झरकारे आवश्मक कामनमोजना फनाई रागू गनन सक्नेछ । 
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टगभनभा  खङ्जटने व्मङ्ञक्तरे अनङ्टगभन  ऩश्चात ्
सोको प्रङ्झतवेदन नगयऩाङ्झरका सभऺ ऩेि गनङ्टनऩनेछ । 
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ प्राप्त प्रङ्झतवेदनभा औॊल्माइएका ङ्जवषमहरुको सङ्टधाय तथा 
कामानन्वमन गने सम्फन्धभा नगयऩाङ्झरकारे आवश्मक व्मवमथा गनेछ । 
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२०.पोहयभैरा व्मवमथाऩन मथर प्रबाङ्जवत ऺेत्रको आङ्झथनक , साभाङ्ञजक ङ्जवकास तथा  

वातावयण सॊयऺण सम्फन्धी व्मवमथा: (१) नगयऩाङ्झरकारे पोहयभैरा व्मवमथाऩन 
मथर प्रबाङ्जवत ऺेत्रको आङ्झथनक , साभाङ्ञजक, बौङ्झतक ङ्जवकास तथा  वातावयण सॊयऺणको 
गङ्टरुमोजना फनाई सो मोजना कामानन्वमनको राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ कामनक्रभ  फनाई 
कामानन्वमन गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनको राङ्झग  नगयऩाङ्झरकारे भूरत् देहामका ऺेत्रभा 
कामनक्रभ सञ्चारन गनन सक्नेछ: 

(क) सडक ङ्झनभानण , ङ्जवद्यङ्टत आऩूङ्झतन , खानेऩानी तथा ढर ङ्झनकास , सयसपाई 
य वातावयण सॊयऺण,  
(ख) ङ्जवद्यारम य मवाम्म सॊमथाको मथाऩना तथा सञ्चारन,  
(ग) पोहयभैरा व्मवमथाऩन मथर प्रबाङ्जवत ऺेत्रका आङ्झथनक रुऩरे ङ्जवऩङ्ङ 
तथा साभाङ्ञजक रुऩरे ङ्जऩछङ्झडएका वगनको उत्थान तथा ङ्जवकासको राङ्झग 
आवश्मक कामनक्रभ । 

(३) नगयऩाङ्झरकारे सम्फङ्ञन्धत सभङ्टदाम सॉग ऩयाभिन गयी उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ 
मोजना तजङ्टनभा वा उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ कामनक्रभको छनौट गनन सक्नेछ । 
(४) मस दपा फभोङ्ञजभ प्रबाङ्जवत ऺेत्रको राङ्झग तजङ्टनभा गङ्चयएको कामनक्रभको 
कामानन्वमन गदान मथानीम सभङ्टदामको सहबाङ्झगता यहने गयी गनङ्टन ऩनेछ । 
(५) पोहयभैरा व्मवमथाऩन मथरको सञ्चारन गदान वा सोको राङ्झग कङ्ट नै कामनक्रभ  
कामानन्वमन गदान वातावयण सॊयऺण सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानूनरे तोकेको भाऩदण्डको 
अनङ्टकूर हङ्टने गयी गनङ्टन ऩनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद–७ 
पोहयभैरा व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झत सम्फन्धी व्मवमथा 

२१. सङ्झभङ्झतको गठन् (१) पोहयभैरा व्मवमथाऩनका सम्फन्धभा अवरम्फन गनङ्टनऩने नीङ्झत 
ङ्झनधानयणको राङ्झग एक पोहयभैरा व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झत गठन गङ्चयनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झत देहामका सदममहरुयहने छन्् - 
वन, वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झतका सॊमोजक - सॊमोजक 
बौङ्झतक ऩूवानधाय ङ्जवकास सङ्झभङ्झतका सॊमोजक  - सदमम 
नगयऩाङ्झरकाको प्राङ्जवङ्झधक िाखाका प्रभङ्टख  - सदमम 
नगयऩाङ्झरकाको मवाम्म िाखाका प्रभङ्टख  - सदमम 
नगयऩाङ्झरकाको सबेमय    - सदमम 



 

25 
 

नगयऩाङ्झरकाको उद्योग वाङ्ञणज्म सॊघका प्रभङ्टख  - सदमम 
प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत    - सदमम सङ्ञचव  

२२.सवमवतको काम, कतवव्य र ऄवधकारः सवमवतको काम, कतवव्य र ऄवधकार  देहाय बमोविम 

हुनेछ:  

(क) पोहयभैरा व्मवमथाऩन सम्फन्धी नगयमतयीम नीङ्झत तजङ्टनभा गयी मवीकृङ्झतको 
राङ्झग नगयऩाङ्झरका सभऺ ऩेि गने,  

(ख) पोहयभैरा व्मवमथाऩन कामनसॉग सम्फि ङ्झनकामहरु फीच सभन्वमको राङ्झग 
नीङ्झतगत व्मवमथा गने,  

(ग) पोहयभैरा व्मवमथाऩनको  राङ्झग नगयऩाङ्झरकारे िङ्टल्क ङ्झनधानयण गदान 
एकरुऩता कामभ गननको राङ्झग त्ममतो सेवािङ्टल्क ङ्झनधानयण गने भाऩदण्ड 
मवीकृत गने,  

(घ) पोहयभैरा एकीकृत रुऩभा व्मवमथाऩन गनन  नगयऩाङ्झरकारे कङ्ट नै रगानी 
गनङ्टनऩने अवमथाभा त्ममतो रगानी गनङ्टनऩने यकभको प्रङ्झतित ङ्झनधानयण गने,  

(ङ) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म काभ गने । 
२३. सङ्झभङ्झतको फैठक य ङ्झनणनम् (१) फैठक सम्फन्धी कामनङ्जवङ्झध सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधानयण गये  

फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
(२) सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधानयण गयेको फैठक सम्फन्धी कामनङ्जवङ्झध नगय कामनऩाङ्झरकाको 
फैठकफाट अनङ्टभोदन गयी रागङ्ट गनङ्टनऩनेछ । 
(३) सङ्झभङ्झतको फैठकको ङ्झनणनम साभान्मतमा सहभङ्झतको आधायभा हङ्टनेछ । सहभङ्झत 
हङ्टन नसकेभा फहङ्टभतको आधायभा  हङ्टनेछ य भत फयाफय बएभा फैठकको अध्मऺता 
गने व्मङ्ञक्तरे ङ्झनणानमक भत ङ्छदनेछ । 
(४) सङ्झभङ्झतरे आवश्मक देखेभा पोहयभैरा व्मवमथाऩन सम्फन्धी कङ्ट नै मवदेिी वा 
ङ्जवदेिी ङ्जविेषऻ वा सम्फङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायीराई  सङ्झभङ्झतको फैठकभा ऩमनवेऺकको 
रुऩभा बाग ङ्झरन आभन्त्रण गनन सक्नेछ । 

ऩङ्चयच्छेद–९ 
कसूय तथा सजाम 

२४.कसूय् कसैरे देहामको कङ्ट नै काभ गयेभा मस ऐन फभोङ्ञजभ कसूय गयेको भाङ्झननेछ: 
(क) नगयऩाङ्झरकारे तोङ्जकङ्छदएको सभम य  मथान फाहेक अन्मत्र  पोहयभैरा 

ङ्झनष्कािन गने,  
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(ख) कण्टेनय वा पोहयभैरा सॊकरन  केन्रभा याङ्ञखएको पोहयभैरा अनङ्झधकृत 
तवयरे प्रमोग गने,  

(ग) पोहयभैरा सॊकरन  केन्रभा याङ्ञखएको कण्टेनय तोडपोड गने, ऺङ्झत 
ऩङ्टमानउने, याङ्ञखएको मथानफाट हटाउने वा सॊकरन  केन्रभा कङ्ट नै नोक्सानी 
ऩङ्टमानउने,  

(घ) मस ऐन फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत नङ्झरई पोहयभैरा व्मवमथाऩनको कामन गने,  
(ङ) मस ऐन  फभोङ्ञजभ पोहयभैरा व्मवमथाऩनको राङ्झग प्रदान  गङ्चयएको 

अनङ्टभङ्झतऩत्रभा उङ्ञल्रङ्ञखत ितनहरु उल्रङ्घन गने,  
(च) पोहयभैरा सॊकरन केन्र, कण्टेनय वा पोहयभैरा थङ्टऩाने ठाउॉभा कङ्ट नै ऩङ्झन 

ङ्जकङ्झसभको हाङ्झनकायक ऩदाथन पाल्न,े याख्न ेवा थङ्टऩाने,  
(छ) घय, कम्ऩाउण्ड तथा ऩङ्चयसयको पोहयभैरा सडक वा अन्म  सावनजङ्झनक 

मथानभा याख्न,े पाल्ने वा थङ्टऩाने,  
(ज) पोहयफाट ङ्झनमकेको दूङ्जषतऩानी (ङ्झरचेट)वाढर च ङ्टहाईअन्म व्मङ्ञक्तको घय वा 

जग्गा प्रदूङ्जषत गयाउने,  
(झ) सडक वा अन्म सावनजङ्झनक मथानभा सयसपाई तथा पोहयभैरा सॊकरन गनन 

नगयऩाङ्झरकारे तोकेको सभम वा सपाई गदानको सभमभा त्ममतो  ठाउॉभा 
कङ्ट नैऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको सवायी साधन ङ्झफसाउन े वा ङ्झफसाइ याखेको सवायी 
साधन हटाउन इन्काय गने,  

(ञ) नगयऩाङ्झरकारे तोकेको ठाउॉभा फाहेक  जनमवाम्मभा प्रङ्झतकूर असय ऩने 
गयी सडक वा अन्म सावनजङ्झनक मथानभा कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको 
हाङ्झनकायक पोहयभैरा याख्ने, पाल्ने, थङ्टऩाने वा ङ्झनष्कािन गने,  

(ट) यसामङ्झनक पोहयभैरा , औद्योङ्झगक पोहयभैरा , मवाम्म सॊमथाजन्म 
पोहयभैरा वा हाङ्झनकायक पोहयभैरा जथाबावी  पाल्ने, याख्न ेवा 
ङ्झनष्कािन गने वा गयाउन,े  

(ठ) औद्योङ्झगक प्रङ्झतष्ठान वा मवाम्म सॊमथारे उद्योग वा  मवाम्म सॊमथाफाट 
ङ्झनमकने हाङ्झनकायक पोहयभैरा जथाबावी पाल्ने , याख्न ेवा ङ्झनष्कािन गने 
वा गयाउन,े  

(ड) पोहयभैरा सॊकरन , ढङ्टवानी तथा पोहयभैरा व्मवमथाऩनभा  फाधा अवयोध 
ङ्झसजनना गने,  
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(ढ) पोहयभैरा सॊकरन, ढङ्टवानी तथा अङ्ञन्तभ ङ्झनष्कािन मथरभा  अवयोध, फन्द, 
घेयाउ गने वा पोहयभैरा व्मवमथाऩन  सम्फन्धी कामनभा हडतार गने , 
  

(ण) पोहयभैरा अत्मङ्झधक  उत्ऩादन हङ्टने वमतङ्ट बनी नेऩार सयकायरे नेऩार 
याजऩत्रभा सूचना प्रकािन गयी प्रङ्झतफन्ध  रगाएको कङ्ट नै वमतङ्टको  उत्ऩादन 
तथा ङ्झफक्री ङ्जवतयण गने,  

(त) दपा ३० ङ्जवऩयीत यसामङ्झनक ङ्जवषादीको आमात गने वा  म्माद नाघेको 
(सभमावङ्झध सङ्जकएको) औषङ्झध नष्ट गने ङ्ञजम्भेवायी ऩूया नगने,   

(थ) स्रोतभै पोहयभैराको ऩथृकीकयण नगयी दपा ६ को ङ्जवऩयीत पोहयभैरा 
ङ्झभसाएय ङ्झनष्कािन गने,   

(द) भयेको वा भायेको ऩिङ्टऩऺी य सोको रादी , प्वाॉख, हड्डी तथा भाछाको कत्रा 
आङ्छद सावनजङ्झनक मथर , सडक, गल्री, चोकभा याख्ने, पाल्ने वा थङ्टऩाने ।
  

२५. सजाम: (१) दपा २४ को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको कसूय गने व्मङ्ञक्तराई  

नगयऩाङ्झरकारे ऩङ्जहरो ऩटक बए ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉ सम्भ जङ्चयवाना , दोस्रो ऩटक 

सोही कसूय गयेभा ऩाॉच हजाय देङ्ञख दि हजाय रुऩैमाॉ सम्भ जङ्चयवाना य सोही कसूय 
तेस्रो वा सोबन्दा फढी ऩटक गयेभा प्रत्मेक ऩटकको  राङ्झग ऩन्र हजाय रुऩैमाॉ का 
दयरे जङ्चयवाना गयी पोहयभैरा उठाउॉदा  राग्न ेखचन सभेत ङ्झनजफाट  असूर उऩय गनन 
सक्नेछ । 

(२) दपा 24 को खण्ड (ख) य (झ) फभोङ्ञजभको कसूय गनेराई नगयऩाङ्झरकारे 
ऩाॉच सम रुऩैमाॉ देङ्ञख ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉ सम्भ जङ्चयवाना गनन सक्नेछ । 
(३) दपा 24 को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभको कसूय गनेराई नगयऩाङ्झरका रे ऩन्र 
हजाय रुऩैमाॉ देङ्ञख ऩचास  हजाय रुऩैमाॉ सम्भ जङ्चयवाना गयी कण्टेनय  वा सॊकरन 
केन्र व्मवमथाऩन गनन राग्ने खचन असूर उऩय गनन सक्नेछ । 
(४) दपा 24 को खण्ड (घ) य (ङ) फभोङ्ञजभको कसूय गनेराई नगयऩाङ्झरकारे 
ऩन्र हजाय रुऩैमाॉ देङ्ञख ऩचास  हजाय रुऩैमाॉ सम्भ जङ्चयवाना गयी  अनङ्टभङ्झत नङ्झरए 
सम्भ त्ममतो कामनगनन योक रगाउनेछ। 
(५)दपा 24 को खण्ड(च) फभोङ्ञजभको कसूय गनेराई नगयऩाङ्झरकारे ऩाॉच हजाय 
रुऩैमाॉ देङ्ञख ऩन्रहजाय रुऩैमाॉ सम्भ जङ्चयवाना गनन  सक्नेछ य त्ममतो वमतङ्ट वा 
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ऩदाथनफाट कङ्ट नै ऺङ्झत बइसकेको बए त्ममतो ऺङ्झत फाऩतको यकभ सभेत 
कसूयदायफाट असूर उऩय गनन सक्नेछ । 
(६) दपा 24को खण्ड (छ), (ज) य (द) फभोङ्ञजभको कसूय गनेराई  
नगयऩाङ्झरकारे ऩाॉचहजाय रुऩैमाॉ देङ्ञख ऩन्रहजाय रुऩैमाॉ सम्भ जङ्चयवाना गननसक्नेछ। 
(७)दपा 24 को खण्ड (ञ) फभोङ्ञजभको कसूय गने राई नगयऩाङ्झरकारे तीस 
हजाय रुऩैमाॉ देङ्ञख ऩचास हजाय रुऩैमाॉ सम्भ जङ्चयवाना गननसक्नेछ । 
(८) दपा 24 को खण्ड (ट), (ठ) य (त) फभोङ्ञजभको कसूय गनेराई  
नगयऩाङ्झरकारे ऩचास हजाय रुऩैमाॉ देङ्ञख एक  राख रुऩैमाॉ सम्भ जङ्चयवाना गनन  
सक्नेछ य सोही कसूय ऩङ्टन्गयेभा ऩङ्जहरो ऩटक गयेको जङ्चयफानाको दोब्फय जङ्चयवाना 
गयी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत यद्द गननको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेखी 
ऩठाउन सक्नेछ । 
(९) दपा 24 को खण्ड (ड) य (ढ) फभोङ्ञजभको कसूय गनेराई नगयऩाङ्झरकाको 
ङ्झसपाङ्चयसभा ङ्ञजल्राको प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीरे दि हजाय रुऩैमाॉ देङ्ञख ऩचास  
हजाय रुऩैमाॉ सम्भ जङ्चयवाना वा  ऩन्र ङ्छदन देङ्ञख तीन  भङ्जहना सम्भ कैद  वा दङ्टवै 
सजाम गनन सक्नेछ। 
(१०) दपा 24 को खण्ड (ण) फभोङ्ञजभको क सूय गनेराई  नगयऩाङ्झरकाको 
ङ्झसपाङ्चयसभा ङ्ञजल्राको प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीरे ऩाॉ चहजाय रुऩैमाॉ देङ्ञख दि  हजाय 
रुऩैमाॉ सम्भ जङ्चयवाना वा तीन भङ्जहना सम्भ कैद वा दङ्टवै सजाम गनन सक्नेछ। 
(११) दपा 24 को खण्ड  (थ) फभोङ्ञजभको कसूय गनेराई सम्फङ्ञन्धत 
नगयऩाङ्झरकारे प्रत्मेक ऩटक ऩाॉच सम रुऩैमाॉ जङ्चयवाना गनन सक्नेछ। 

२६. सेवा सङ्टङ्जवधा योक्का गनन सङ्जकन:े (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको सेवा  िङ्टल्क 
नफङ्टझाउने वा फङ्टझाउन अटेय गने व्मङ्ञक्तको  नगयऩाङ्झरकारे उऩरब्ध  गयाउने कङ्ट नै 
सेवा सङ्टङ्जवधाको अङ्झतङ्चयक्त ङ्जवद्यङ्टत तथा टेङ्झरपोन सेवा योक्का  गङ्चयङ्छदन तथा ङ्झनजको 
नाभको घय जग्गा  ङ्झफक्री योक्का गननको राङ्झग  नगयऩाङ्झरकारे सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा  
रेखी ऩठाउन सक्नेछ ।तय मसयी रेखी ऩठाउनङ्ट अङ्ञघ सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तराई सो 
सम्फन्धभा ङ्झरङ्ञखत रुऩभा जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ रेखी आएभा त्ममतो सेवा सङ्टङ्जवधा योक्नङ्ट सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामको कतनव्म हङ्टनेछ । 
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२७.सयकायवादी हङ्टने् दपा २४ को खण्ड (ड), (ढ) य (ण) फभोङ्ञजभको कसूयभा नेऩार 
सयकायवादी बई भङ्टद्दा चल्नेछ य सो कसूय सयकायी भङ्टद्दा सम्फन्धी ऐन , २०४९ को 
अनङ्टसूची–१भा सभावेि बएको भाङ्झननेछ। 

२८.ऩङ्टनयावेदन ङ्छदन सक्ने  ्दपा २५ फभोङ्ञजभ गयेको सजामको आदेि उऩयङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने 
व्मङ्ञक्तरे त्ममतो आदेि बएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा अदारतभा 
ऩङ्टनयावेदन ङ्छदन सक्नेछ । 

ऩङ्चयच्छेद–१० 
ङ्जवङ्जवध 

२९.मवाम्म सॊमथाजन्म पोहयभैराको व्मवमथाऩन  ्(१) मवाम्म सॊमथा मथाऩना  गननको 
राङ्झग प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ  अनङ्टभङ्झत ङ्छदने ङ्झनकामरे त्ममतो मवाम्म  सॊमथा 
मथाऩना तथा सञ्चारनको राङ्झग अनङ्टभङ्झत ङ्छदनङ्टऩूवन पोहयभैरा व्मवमथाऩन सम्फन्धी 
उऩमङ्टक्त व्मवमथा गये वा नगयेको मङ्जकन गयी उऩमङ्टक्त  व्मवमथा गयेको बएभा भात्र 
अनङ्टभङ्झत ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत ङ्छदॊ दा मवाम्म सॊमथारे पोहयभैरा व्मवमथाऩन 
सम्फन्धभा ऩारन गनङ्टन ऩने ङ्जविेष ितन वा कामभ गनङ्टन ऩने भाऩदण्ड सभेत तोङ्जकङ्छदन 
सक्नेछ । 

३०.यसामङ्झनक ङ्जवषादी सम्फन्धी व्मवमथा :  (१) यासामङ्झनक ङ्जवषादीको आमात गदान  

तोङ्जकए फभोङ्ञजभको भाऩदण्डको अधीनभा यही गनङ्टन ऩनेछ । 

(२) सभमावङ्झध सङ्जकएको यसामङ्झनक ङ्जवषादी तोङ्जकएको भाऩदण्डको अधीनभा यही 
नष्ट गने ङ्ञजम्भेवायी सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्त वा सॊमथाको हङ्टनेछ । 

३१.ङ्झनमभ तथा ङ्जवङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय् (१) मस ऐनको उद्देश्म कामानन्वमन  गनन 
नगयऩाङ्झरकारे आवश्मक ङ्झनमभ फनाई रागू गनन सक्नेछ । 

(२) मो ऐन तथा मस  ऐन अन्तगनत फङ्ङे ङ्झनमभावरीको अधीनभा यही 
नगयऩाङ्झरकारे आवश्मक ङ्जवङ्झनमभ फनाई रागू गनन सक्नेछ । 

३२. भाऩदण्ड वा ङ्झनदेङ्ञिका जायी गनन सक्ने ् (१) मो ऐन तथा मस ऐन अन्तगनत फनेको 
ङ्झनमभावरीको अधीनभा यही  नगयऩाङ्झरकारे ङ्जवङ्झबङ्ङ  प्रकृङ्झतका पोहयभैरा 
व्मवमथाऩनको राङ्झग फेग्राफेग्रै भाऩदण्ड जायी गनन सक्नेछ। 

(२) नगरपालिकािे फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक लनरे्दलिका बनाई 

िागू गनन सके्नछ । 
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३३. प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टन:े पोहयभैरा व्मवमथाऩन सम्फन्धी ङ्जवषमभा मस  ऐनभा 
उल्रेख बएका कङ्ट याहरुभा मसै फभोङ्ञजभ य अन्म कङ्ट याहरु भा प्रचङ्झरत कानून 

फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

३४. खायेजी य फचाउ: नगयऩाङ्झरकाको पोहयभैरा व्मवमथाऩन सम्फन्धी मस ऐनभा 
बएका व्मवमथाहरु नेऩारको सॊङ्जवधान , सॊघीम तथा प्रादेङ्ञिक कानूनसॉग फाङ्ञझएभा 
फाङ्ञझएको हद सम्भ मवत: फदयबागी हङ्टनेछन ्। 
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सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको वातावयण सॊयऺण ऐन, २०७६ 
प्रमतावना: 

वातावयण सॊयऺण भापन त ङ्छदगो ङ्जवकास हङ्टने कङ्ट याराई ध्मानभा याख्दै वातावयणीम 
ह्रासफाट प्रकृङ्झत , भानव जाङ्झत , जीवजन्तङ्ट, वनमऩङ्झत एवभ ्बौङ्झतक वमतङ्ट भा ऩने प्रङ्झतकङ्ट र 
प्रबावराई कभ गयी प्रत्मेक नागङ्चयकको मवच्छ य मवमथ वातावयणभा फाॉच्न ऩाउने 
हकराई सङ्टङ्झनङ्ञश्चत ग नन य प्राकृङ्झतक श्रोतको सभङ्टङ्ञचत उऩमोग य व्ममथाऩन तथा भानव 
ङ्झनङ्झभनत सॊयचनाराई  सकेसम्भ ऩमानवयणीमभैत्री कामभ गयी ÷गयाई वातावयण सॊयऺण गनन 
कानङ्टनी व्मवमथा गनन वाञ्छनीम बएकोरे , नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया २२६ तथा मथानीम 
सयकाय सञ्चारन ऐन , २०७४ दपा १०२ को उऩदपा १ को अङ्झधकाय प्रमोग गयी 
सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको नगयसबारे मो ऐन फनाएको छ । 
१. सॊङ्ञऺप्त नाभ:(१) मस ऐनको नाभ "सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको वातावयण सॊयऺण ऐन , 

२०७६" 
यहेको छ ।  

 (२) मो ऐन सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको याजऩत्रभा प्रकाङ्ञित बएऩङ्झछ रागू हङ्टनेछ । 
२. ऩङ्चयबाषा: ङ्जवषम वा प्रसॊगरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा, 

क) " वातावयण" बङ्ङारे प्राकृङ्झतक , साॊमकृङ्झतक, साभाङ्ञजक प्रणारी , आङ्झथनक य 
भानवीम ङ्जक्रमाकराऩ, ङ्झतनका अवमव तथा ङ्झतनीहरुको फीच हङ्टने अन्तयङ्जक्रमा 
य अन्तयसम्फन्धराई सम्झनङ्ट ऩदनछ । 

ख) "सॊयऺण" बङ्ङारे प्राकृङ्झतक तथा भानव ङ्झनङ्झभनत सम्ऩदाको सङ्टयऺा, सम्बाय, 
सम्फधनन, सदङ्टऩमोग तथा व्मवमथाऩन सम्झनङ्ट ऩदनछ । 

ग) "प्रदूषण" बङ्ङारे वातावयणभा प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩभा वातावयणीम ऩङ्चयवतनन 
गने, ह्रास ल्माउने, ऺङ्झत ऩङ्टमानउने वा वातावयणको राबदामी तथा उऩमोगी 
प्रमोजनभा हानी नोक्सानी ऩङ्टमानउने ङ्जक्रमाकऩारराई सम्झनङ्ट ऩछन । 

घ) " ऩङ्चयमोजना प्रमताव " बङ्ङारे ङ्जवद्यभान वातावयणीम अवमथाभा सकायात्भक 
ऩङ्चयवतनन ल्माउन सक्नेङ्जवकास कामन , बौङ्झतक ङ्जक्रमाकराऩ वा ब–ू उऩमोगभा 
ऩङ्चयवतनन गने  कङ्ट नै मोजना, आमोजना वा कामनक्रभ  सञ्चारन गनन तमाय 
गङ्चयएको दमतावेजराई सम्झनङ्ट ऩछन ।   

ङ) " प्रमतावक" बङ्ङारे ऩङ्चयमोजना प्रमतावको मवीकृङ्झतका राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदने वा 
ऩङ्चयमोजना प्रमताव कामानन्वमन गनन मवीकृङ्झत प्राप्त व्मङ्ञक्त , मथानीम तह , 
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प्रदेि य सॊघ , अधन सयकायी वा गैय सयकायी ङ्झनकाम वासॊमथाराई सम्झनङ्ट 
ऩछन । 

च) "प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण " बङ्ङारे कङ्ट नै ऩङ्चयमोजना प्रमताव कामानन्वमन 
गदान वातावयणभा  उल्रेखनीम प्रङ्झतकङ्ट र प्रबाव ऩाने वा नऩाने , त्ममतो 
प्रबावराई हटाउने वा न्मूनीकयण गनन सङ्जकने वा नसङ्जकने ङ्जवषमभा म कीन 
गनन तमाय गङ्चयने ङ्जवश्लषेणात्भक अध्ममन  तथा भूल्माॊकन सम्फन्धी प्रङ्झतवेदन 
सम्झनङ्ट ऩछन । 

छ) "वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन" बङ्ङारे कङ्ट नै ऩङ्चयमोजना प्रमताव कामानन्वमन गदान 
वातावयणभा उल्रेखनीम प्रङ्झतकङ्ट र प्रबाव ऩाने वा नऩाने , त्ममतो प्रबावराई 
हटाउने वान्मू नीकयण गनन सङ्जकने वा नसङ्जकने ङ्जवषमभा मकीन गनन तमाय 
गङ्चयने ङ्जवश्लषेणात्भक अध्ममन तथा भूल्माॊकन  सम्फन्धी प्रङ्झतवेदन सम्झनङ्ट ऩछन 
। 

ज) "पोहय भैरा " बङ्ङारे वातावयणभा ह्रास आउने गयी उत्ऩादन बएका तयर , 
ठोस, ग्मास, धङ्टवाॉ, धङ्टरो, रेदो तथा ङ्जवङ्जकयणमङ्टक्त तत्व वा ऩदाथन वा त्म मतै 
प्रकायका अन्म वमतङ्ट सम्झनङ्ट ऩछन । 

झ) " जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता " बङ्ङारे ऩाङ्चयङ्ञमथङ्झतकीम प्रणारी (इको ङ्झसमटभ ) को 
ङ्जवङ्जवधता, प्रजातीम ङ्जवङ्जवधता (मऩेङ्झसस डाइबयङ्झसटी ) तथा वॊिाणङ्ट ङ्जवङ्जवधता 
(जेनेङ्जटक डाइबयङ्झसटी) सम्झनङ्ट ऩछन । 

ञ) " मथानीम सम्ऩदा " बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्र यहेका प्राकृङ्झतक , 
साॊमकृङ्झतक, ऐङ्झतहाङ्झसक, ऩङ्टयाताङ्ञत्वक, वैऻाङ्झनक, आध्माङ्झभक, सौन्दमनऩयक वा 
साभाङ्ञजक दृङ्जष्टफाट भानव  जाङ्झतका राङ्झग भहत्वऩूणन भाङ्झनने वातावयणसॉग 
सम्फङ्ञन्धत कङ्ट नै वमतङ्ट, मथर, वनमऩङ्झत, ब-ूफनोट तथा जीवजन्तङ्ट सम्झनङ्ट ऩछन 
। 

ट) "मथानीम स्रोत" बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्र यहेका साभङ्टदाङ्जमक वन , चयन 
ऺेत्र, जराधाय ऺेत्र , खानी तथा ऩानीको भङ्टहान , खोरानारा सभेत सम्झनङ्ट 
ऩछन । 

ठ) "नगयऩाङ्झरका" बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको कामनऩाङ्झरकाराई सम्झनङ्ट ऩछन 
। 

ड) "सबा" बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको नगयसबाराई सम्झनङ्ट ऩछन । 
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ढ) "तोङ्जकए" वा "तोङ्जकए फभोङ्ञजभ " बङ्ङारे मस ऐनअन्तगनत फनेको ङ्झनमभभा 
तोङ्जकएको वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछन । 

ण) " ङ्झनष्कािन" बङ्ङारे ध्वङ्झन , ताऩ वा पोहयैभरा पाल्ने , थङ्टऩाने वा ङ्झनष्कािन 
गने कामन सम्झनङ्ट ऩछन । 

३. प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण तथा वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन गनङ्टन ऩने : ऩङ्चयमोजना 
प्रमतावकरे वातावयण भैत्री ङ्जवकास आमोजना ङ्झनभानण गनन तोङ्जकए फभोङ्ञजभका 
ऺेत्रभा ऩङ्चयमोजना प्रमतावहरुको प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण तथा वातावयणीम 
प्रबाव भूल्माङ्कन गनङ्टन ऩनेछ । 

४. ऩङ्चयमोजना प्रमताव मवीकृत गनङ्टन, गयाउनङ्ट ऩने : (१) मो ऐन प्रायम्ब बएऩङ्झछ कसैरे ऩङ्झन 
नगयऩाङ्झरकाफाट तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ऩङ्चयमोजना प्रमताव मवीकृत नगयाई कङ्ट नै ऩङ्झन 
आमोजना कामानन्वमन गनन, गयाउन हङ्टॉदैन । 
(२) कङ्ट नै ऩङ्चयमोजना प्रमताव कामानन्वमन गनन चाहने प्रमतावकरे सम्फङ्ञन्धत 

ऩङ्चयमोजना प्रमतावको प्रायङ्ञम्बक वातावय णीम ऩयीऺण वा वातावयणीम प्रबाव 
भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदन सॊरग्न गयी त्ममतो ऩङ्चयमोजना प्रमताव मवीकृङ्झतको राङ्झग 
नगयऩाङ्झरका सभऺ ऩेि गनङ्टन ऩनेछ । 

५. प्रमताव कामानन्वमन गनन मवीकृङ्झत ङ्छदन सक्ने : (१) दपा ४(२) फभाङ्ञजभ कङ्ट नै प्रमताव 
प्राप्त बएभा प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण वा वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदन 
अध्ममन गदान त्ममतो ऩङ्चयमोजना प्रमतावरे वातावयणभा उल्रेखनीम प्रङ्झतकूर प्रबाव 
ऩाने नदेङ्ञखएभा प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण गङ्चयएको ऩङ्चयमोजना प्रमतावको हकभा 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे मवीकृङ्झत ङ्छदनेछ । 
(२) उऩदपा १ भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम 

ऩयीऺण गङ्चयएको प्रङ्झतवेदन अध्ममन गदान त्ममतो ऩङ्चयमोजना प्रमतावको 
वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन गनन आदेि ङ्छदन सक्नेछ । सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे 
ङ्छदएको आदेि फभोङ्ञजभ कङ्ट नै ऩङ्चयमोजना प्रमतावकरे वातावयणीम प्रबाव 
भूल्माङ्कन गयी ऩङ्चयमोजना प्रमताव मवीकृङ्झतको राङ्झग ऩेि गयेभा सो प्रमतावउऩय 
आवश्मक अध्ममन गयी यामसङ्जहत सो ऩङ्चयमोजना प्रमताव सबाभा ऩठाउनङ्ट 
ऩनेछ । 

(३) उऩदपा १ वा २ फभोङ्ञजभ ऩङ्चयमोजना प्रमतावसाथ प्राप्त वातावयणीम प्रबाव 
भूल्माङ्कनसम्फन्धी प्रङ्झतवेदनका सम्फन्धभा सवनसाधायणरे  याम सङ्टझाव ङ्छदन 
प्रङ्झतवेदनको उताय गयी रैजान सक्नेछ तथा सो प्रङ्झतवेदनभा याम सङ्टझाव 
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ङ्छदनका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे ङ्जविेषऻहरु सॊरग्न एक सङ्झभङ्झत गठन गनन 
सक्नेछ । 

(४) उऩदपा १ वा २ फभोङ्ञजभ प्राप्त वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदनभा 
सवनसाधयणरे कङ्ट नै याम सङ्टझाव ङ्छदएको बए सो य उऩदपा ३ फभोङ्ञजभ कङ्ट नै 
सङ्झभङ्झत गठन गङ्चयएको बए सो सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएको याम सङ्टझाव सभेतको 
आधायभा त्ममतो ऩङ्चयमोजना प्रमतावरे वातावयणभा उल्रेखनीम प्रङ्झतकूर प्रबाव 
ऩाने नदेङ्ञखएभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे त्ममतो ऩङ्चयमोजना प्रमताव कामानन्वमन 
गनन प्रमतावकराई मवीकृङ्झत ङ्छदनेछ । 

(५) उऩदपा (१) वा (४) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन प्रायङ्ञम्बक 
वातावयणीम ऩयीऺण वा वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदनफाट ऩङ्चयमोजना 
प्रमतावको कामानन्वमन गदान वातावयणभा ऩने उल्रेखनीम प्रङ्झतकूर प्रबावराई 
कभ वा ङ्झनमन्त्रण गनङ्टन ऩने वा गनन सङ्जकने देङ्ञखएभा नगय कामनऩाङ्झरकारे  
प्रमतावकतानराई आवश्मक ितन तोकी ऩङ्चयमोजना प्रमताव कामानन्वमन गनन 
मवीकृङ्झत ङ्छदन सक्नेछ । 

(६) ऩङ्चयमोजना प्रमतावको प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण तथा वातावयणीम प्रबाव 
भूल्माङ्कन सम्फन्धी व्मवमथा कामानन्वमन गनन मवीकृङ्झत ङ्छदनङ्ट  ऩने अवङ्झध य 
अन्म व्मवमथा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

६. प्रदूषणको योकथाभ तथा ङ्झनमन्त्रण : (१) वातावयणभा उल्रेखनीम प्रङ्झतकङ्ट र प्रबाव ऩाने 
गयी वा जनजीवन य जनमवाम्मका राङ्झग खतया हङ्टन सक्ने ङ्जकङ्झसभरे प्रदूषण सजृना 
गनन वा तोङ्जकएको भाऩदण्ड ङ्जवऩयीत कङ्ट नै व्मङ्ञक्त , माङ्ञन्त्रक साधन , औद्योङ्झगक 
प्रङ्झतष्ठान वा अन्म मथान वा भाध्मभफाट ध्वङ्झन, ताऩ, येङ्झडमोधभॉ ङ्जवङ्जकयण तथा पोहय 
भैरा ङ्झनष्कािन गनन, गयाउन ऩाइॉदैन । 
(२) उऩदपा (१) ङ्जवऩयीत कङ्ट नै कामन गयी वातावयणभा उल्रेखनीम प्रङ्झतकूर प्रबाव 

ऩायेको देङ्ञखएभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे तत ्सम्फन्धभा आवश्मक ितनहरु तोक्न 
वा त्ममतो कामन गनन नऩाउने गयी योक रगाउन सक्नेछ । 

(३) हाङ्झनकायक ऩदाथन , इन्धन, वा औजायको प्रमोगफाट वातावयणभा उल्रेखनीम 
प्रङ्झतकूर प्रबाव ऩयेको वा ऩने देङ्ञखएभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे सूचना प्रकािन 
गयी त्ममतो ऩदाथन , इन्धन वा औजायको प्रमोगभा तत्कार योक रगाउन 
सक्नेछ । 
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(४) जनमवाम्म, प्रकृङ्झत तथा जीवजन्तङ्टराई प्रङ्झतकूर असय ऩने गयी हाङ्झनकायक  
ङ्जवषादीको ङ्झफक्री , ङ्जवतयण तथा प्रमोग गने , गयाउने कामनभा नगयऩाङ्झरकारे 
ङ्झनमभन, ङ्झनमन्त्रण वा असयको प्रबाव हेयी योक रगाउन सक्नेछ । 

(५) प्रदूषणको योकथाभ वा ङ्झनमन्त्र ण सम्फन्धी अन्म व्मवमथा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ । 

७. वातावयण सॊयऺण ऺेत्र : (१) मथानीम सम्ऩदाको सॊयऺण गने प्रमोजनका राङ्झग 
नगयऩाङ्झरकारे सम्ऩदाको अङ्झबरेख तमाय गयी याख्नङ्ट ऩनेछ य सो अङ्झबरेखभा याङ्जष्डम 
तथा ङ्जवश्व सम्ऩदा सूचीभा ऩयेका सम्ऩदा बए सो सभेत सभावेि गनङ्टन ऩनेछ । 
(२) वातावयण सॊयऺणका दृङ्जष्टरे अङ्झत भहत्वऩूणन भाङ्झनने प्राकृङ्झतक वा सौन्दमनऩयक , 

ऩानीको भङ्टहान , दङ्टरनब वन्मजन्तङ्ट , जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता , जराधाय ऺेत्र , वनमऩङ्झत, 
ऐङ्झतहाङ्झसक तथा साॊमकृङ्झतक भहत्वका मथरहरु बए सूमोदम 
नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्रको मथानराई याजऩत्रभा सूच ना प्रकाङ्ञित गयी वातावयण 
सॊयऺण ऺेत्र कामभ गनन सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ कामभ गङ्चयएको वातावयण सॊयऺण ऺेत्रसम्फङ्ञन्ध 
व्मवमथा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

८. वातावयण सॊयऺण कोषको मथाऩना य सञ्चारन : (१) वातावयणको सॊयऺण , प्रदूषण 
योकथाभ वा ङ्झनमन्त्रण य मथानीम सम्ऩदाको सॊयऺण गननका राङ्झग वातावयण सॊयऺण 
कोष नाभको एउटा कोष मथाऩना हङ्टनेछ । 
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा देहामका यकभहरु यहने छन ्: 

(क) सूमोदम नगयऩाङ्झरकाफाट प्राप्त यकभ । 
(ख) सॊघीम, प्रदेि सयकाय वा अन्म श्रोतफाट प्राप्त यकभ । 

(३) वातावयण सॊयऺण कोषको सञ्चारन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
(४) कोषको रेखाऩयीऺण ङ्झनमभानङ्टसाय हङ्टनेछ । 

9. नभूना सॊकरन गनन ङ्छदनङ्ट ऩने: उद्योग, कायखाना, मन्त्र, सवायी साधन, हङ्ञमऩटर, होटर 
आङ्छदफाट सजृना वा ङ्झनष्कािन हङ्टने वा हङ्टन सक्ने प्रदङ्टषण , ध्वङ्झन, पोहयभैरा आङ्छदको 
अध्ममन, ऩयीऺण, ङ्झनयीऺण वा ङ्जवश्लषेण गनन व्मङ्ञक्त , सॊमथा वा प्रमतावकरे 
आवश्मकता अनङ्टसाय नभूना सॊकरन गनन ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

१०. सङ्झभङ्झत गठन गनन सक्ने : (१) नगयऩाङ्झरकारे मो ऐनको उद्देश्म ऩूया गननका राङ्झग 
ङ्जवषमगत ङ्जविेषऻहरु सभेत यहेका ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झतहरु गठन गनन सक्नेछ । 
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(२) उऩदपा (१) फभाङ्ञजभ गङ्छठत सङ्झभङ्झतहरुको काभ , कतनव्म य अङ्झधकाय सूमोदम 
नगय कामनऩाङ्झरकारे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

११. ऺङ्झतऩूङ्झतन : (१) मो ऐन वा ऐनअन्र्तगत फनेको ङ्झनमभ वा ङ्झनदेङ्ञिका ङ्जवऩयीत प्रदूषण 
गयेको कायणफाट कङ्ट नै व्मङ्ञक्त वा सॊमथाराई कङ्ट नै हानी नोक्सानी हङ्टन गएभा प्रबाङ्जवत 
व्मङ्ञक्त वा सॊमथारे सो काभ गने व्मङ्ञक्त , सॊमथा वा प्रमतावकसॉग कङ्ट नै ऺङ्झतऩूङ्झतन 
बयाउन चाहेभा सोही व्महोयाको ङ्झनवेदन नगयऩाङ्झरकारे तोकेको अङ्झधकायी सभऺ 
ङ्छदन सक्नेछ । 
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै ङ्झनवेदन ऩयेभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे सो ङ्झनवेदन य 

सो ठाउॉको वमतङ्टङ्ञमथङ्झत सभेत अध्मम न गदान कङ्ट नै व्मङ्ञक्त , सॊमथा वा 
प्रमतावकरे प्रदूषण, ध्वङ्झन, ताऩ वा पोहय भैरा उत्सजनन गयी कङ्ट नै व्मङ्ञक्त वा 
सॊमथाराई प्रङ्झतकूर प्रबाव ऩायी हानी नोक्सानी ऩनन गएको प्रभाङ्ञणत बएभा 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे त्ममतो प्रदूषण गने ऩऺफाट सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्त वा 
सॊमथाराई ऺङ्झतऩूङ्झतन बयाई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

१२. दण्ड सजाम : (१) दपा (४) फभोङ्ञजभ कसैरे प्रमताव मवीकृत नगयाई वा मवीकृत 
प्रमताव ङ्जवऩयीत कङ्ट नै कामन गयेभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे त्ममतो कामन त ङ्टरुन्त फन्द 
गयाउन सक्नेछ य त्ममतो कामन कङ्ट नै व्मङ्ञक्त वा सॊमथारे गयेको बए ङ्झनजराई 
कसूयको भात्रा हेयी ऩचास हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना गनन सक्नेछ । 
(२) कसैरे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभ वा ङ्झनदेङ्ञिका ङ्जवऩयीत अन्म 

कङ्ट नै कामन गयेभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे त्ममतो कामन त ङ्टरुन्त फन्द गयाउन 
सक्नेछ य त्ममतो कामन कङ्ट नै व्मङ्ञक्त वा सॊमथारे गयेको बए ङ्झनजराई कसूयको 
भात्रा हेयी ऩङ्ञच्चस हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना गनन सक्नेछ । 

१३. कामनङ्जवङ्झध फनाउनङ्ट ऩने : सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे मस ऐन फभोङ्ञजभ कङ्ट नै काभ कायवाही 
गदान तोङ्जकए फभोङ्ञजभको कामनङ्जवङ्झध अऩनाउनङ्ट ऩनेछ । 

१४.अङ्झधकाय प्रत्मामोजन :सूमोदम नगयऩाङ्झरकारे आवश्मकता अनङ्टसाय केही अङ्झधकाय 
सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको वातावयण तथा ङ्जवऩ द् व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झत वा वातावयण 
िाखाराई प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ । 

१५. ङ्झनदेङ्ञिका फनाउन सक्ने : सूमोदम नगयऩाङ्झरकारे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत 
फनेको ङ्झनमभको अधीनभा यही आवश्मक ङ्झनदेङ्ञिका फनाई रागू गनन सक्नेछ य 
त्ममतो ङ्झनदेङ्ञिकाको ऩारना गनङ्टन सम्फङ्ञन्धत सफैको कतनव्म हङ्टनेछ । 
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१६. ङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय : (१) सूमोदम नगयऩाङ्झरकारे मस ऐनको उद्देश्म ऩूङ्झतनको 
राङ्झग आवश्मक ङ्झनमभहरु फनाउन सक्नेछ । 
(२) उऩदपा (१) रे ङ्छदएको अङ्झधकायको प्रङ्झतकूर प्रबाव नऩने गयी देहामका 

ङ्जवषमभा ङ्झनमभ फनाउन सक्नेछ : 
 (क) ऩङ्चयमोजना प्रमताव सम्फन्धभा, 
 (ख) प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण वा वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन गने 
सम्फन्धभा, 
 (ग) प्रदूषणको स्रोत, भाऩदण्ड, योकथाभ य ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धभा, 
 (घ) जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता, "मथानीम स्रोत" य मथानीम सम्ऩदा सम्फन्धभा, 
 (ङ) वातावयण सॊयऺण कोष सञ्चारन सम्फन्धभा । 
१७. खायेजी य फचाऊ : सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको वातावयण सॊयऺण ऐन , २०७६ भा 

बएका व्मवमथा नेऩारको सॊङ्जवधान , सॊघीम कानङ्टन य प्रदेि कानङ्टनसॉग फाङ्ञझएभा 
फाङ्ञझएको हदसम्भ फदय बागी हङ्टनेछ । 
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सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको आधायबतू तथा भाध्मङ्झभक ङ्ञिऺा ऐन, २०७६ 

प्रमतावना  ्

याङ्जष्डम ङ्जवकासका राङ्झग आवश्मक जनिङ्ञक्त तमाय गनन मथानीम य याङ्जष्डम भाग 
अनङ्टसाय ङ्ञिऺाराई वैऻाङ्झनक प्राङ्जवङ्झधक , सीऩभूरक योजगायभूरक एवॊ जनभङ्टखी फनाउदै 
सऺभ, प्रङ्झतमऩधॉ, नौङ्झतक एवॊ याङ्जष्डम ङ्जहतप्रङ्झत सभङ्जऩनत जनिङ्ञक्त तमाय गनन नगयऩाङ्झरका 
ङ्झबत्र मथाऩना हङ्टने तथा मथाऩना बई सन्चारन  बईयहेका ङ्जवद्यारमहरुको व्मवमथाऩनभा 
सङ्टधाय गदै गङ्टणमतयमङ्टक्त ङ्ञिऺाको ङ्जवकास गनन वाञ्छनीम बएकोरे , “नेऩारको सॊङ्जवधान –

२०७२ को धाया २२६ रे ङ्छदएको अङ्झधकाय तथा “मथानीम सयकाय सञ्चारन ऐन – 

२०७४” को दपा १०२ (१) वभोङ्ञजभ सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको नगयसबारे मो ऐन 
फनाएको छ । 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब 

क. मस ऐनको नाभ “सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको आधायबतू तथा भाध्मङ्झभक ङ्ञिऺा 
ऐन, २०७६” यहने छ। 

ख. मो ऐन सूमोदम नगयऩाङ्झरकाभा रागू हङ्टनेछ । 

ग. मो ऐन मथानीम याजऩत्रभा प्रकाङ्ञित बएऩङ्झछ रागू हङ्टनेछ । 

२. ऩङ्चयबाषा  ्ङ्जवषम वा प्रसॊगरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,– 

क. “प्रायङ्ञम्बक फार ङ्ञिऺा ” बङ्ङारे चाय फषन उभेय ऩङ्टया गयेका 
फारफाङ्झरकाहरुराई ङ्छदइने एक फषन अवङ्झधको ङ्ञिऺा सम्झनङ्ट ऩदनछ ।  

ख. “एकीकृत प्रायङ्ञम्बक फारङ्जवकास कामनक्रभ बङ्ङारे गबानवमथा देङ्ञख ऩाॉच वषन 
उभेय सम्भराई स वानङ्जङ्गण ङ्जवकास य अङ्झधकाय सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गनन थाङ्झरएको 
कामनक्रभ सम्झनङ्ट ऩछन। 

ग. “नभूना ङ्जवद्यारम” बङ्ङारे नेऩार सयकायको ङ्जवद्यारम व्मवमथाऩन ङ्झनदेङ्ञिका , 
२०७४ फभोङ्ञजभ छनौट बइ तोङ्जकए अनङ्टसायको बौङ्झतक तथा िैङ्ञऺक 
ऩूवानधाय ऩूया बएको भाध्माङ्झभक ङ्जवद्यारम सम्झनङ्ट ऩदनछ। 

घ. “नगय ङ्ञिऺा ङ्जवकास कोष ” बङ्ङारे सेवा िङ्टल्क य ङ्जवऻाऩनफाट प्राप्त यकभ 
वङ्टङ्ञझनेछ जङ्टन यकभ ङ्ञिऺाको गङ्टणमतय अङ्झबवङृ्जि गने कामनभा उऩमोग 
गङ्चयने छ । 

ङ. “फार ङ्ञिऺक” बङ्ङारे प्रायङ्ञम्बक फार ङ्ञिऺाको कऺा सञ्चारन गने ङ्ञिऺक 
सम्झनङ्टऩछन । 
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च. “आधायबतू ङ्ञिऺा” बङ्ङारे प्रायङ्ञम्बक फार ङ्ञिऺा देङ्ञख कऺा आठसम्भ ङ्छदइने 
ङ्ञिऺा सम्झनङ्टऩछन । 

छ. “भाध्मङ्झभक ङ्ञिऺा ” बङ्ङारे कऺा नौ देङ्ञख कऺा फाह्रसम्भ ङ्छदइने ङ्ञिऺा 
सम्झनङ्टऩछन । 

ज. “नगयऩाङ्झरका” बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाराई सम्झनङ्ट ऩछन। मो िब्दरे 
नगय कामनऩाङ्झरकाराई सभेत जनाउनेछ।  

झ. “नगय सबा” बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको नगय सबाराई सम्झनङ्टऩछन । 

ञ.  “ङ्जविेष ङ्ञिऺा ” बङ्ङारे दृङ्जष्टङ्जवङ्जहन , अङ्जटज्भ, फौङ्जिक अऩाङ्गता , सङ्टमतश्रवण वा 
अङ्झत अिक्त िायीङ्चयक अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाहरुराई छङ्ट टै्ट सभूहभा 
याखी ङ्छदइने ङ्ञिऺा सम्झनङ्ट ऩछन । 

ट. “ङ्जवद्यारम ङ्ञिऺा” बङ्ङारे आधायबतू य भाध्मङ्झभक तहको दङ्टवै ङ्ञिऺा सम्झनङ्ट 
ऩछन । 

ठ. “प्राङ्जवङ्झधक तथा ब्मवसाङ्जमक ङ्ञिऺा ” बङ्ङारे प्राङ्जवङ्झधक ऻान , सीऩ तथा 
ङ्जवषमवमतङ्टको ङ्झसकाई गयी प्रङ्जवङ्झध य व्मवसामको ङ्ञिऺा प्रदान गनन कऺा 
नौ देङ्ञख कऺा फाह्र सम्भ अध्माऩन गयाइने ङ्ञिऺाको साथै नेऩार 
सयकायफाट भान्मता प्राप्त ङ्झफद्यारमभा सञ्चाङ्झरत ङ्ञिऺाराई प्राङ्झफङ्झधक ङ्ञिऺा 
सम्झनङ्ट ऩछन। 

ड. “सभावेिी ङ्ञिऺा” बङ्ङारे देहामको ङ्ञिऺा सङ्ञम्झनङ्टऩदनछ् 
१. दृङ्जष्टङ्जवहीन, न्मून दृङ्जष्टमङ्टक्त सङ्टमत श्रवण , अङ्जटज्भ, फौङ्जिक, िायीङ्चयक वा 

अन्म अऩाॊगता बएका फारफाङ्झरकाहरुराई  ङ्झनमङ्झभत िैङ्ञऺक ऩितीको 
अङ्झधनभा यही ङ्छदइने ङ्ञिऺा । 

२. साभाङ्ञजक, आङ्झथनक वा बौगोङ्झरक कायणरे ऩछाङ्झड ऩाङ्चयएका व्मङ्ञक्तराई 
ङ्जवबेद यङ्जहत वातावयणभा ङ्छदइने ङ्ञिऺा । 

ढ. “साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारम ” बङ्ङारे सभङ्टदामको ऩहरभा मथाऩना गङ्चयएको नापा 
नकभाउने प्रकृङ्झतको नेऩार सयकायफाट ङ्झनमङ्झभतरूऩभा अनङ्टदान ऩाउने गयी 
अनङ्टभङ्झत वा मवीकृङ्झत प्राप्त ङ्जवद्यारम सम्झनङ्टऩछन। 

ण. “सॊमथागत ङ्जवद्यारम ” बङ्ङारे ङ्झनजी रगानीभा मथाऩना गङ्चयएको नेऩार 
सयकायफाट ङ्झनमङ्झभत रूऩभा अनङ्टदान नऩाउने गयी अनङ्टभङ्झत वा मवीकृङ्झत 
प्राप्त ङ्जवद्यारम सङ्ञम्झनङ्ट ऩछन । 
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त. “कभनचायी” बङ्ङारे साभङ्टदाङ्जमक तथा सॊमथागत ङ्जवद्यारमभा कामनयत ङ्ञिऺक 
फाहेकका अन्म   कभनचायीहरु सम्झनङ्ट ऩछन । 

थ. “अनङ्टभङ्झत” बङ्ङारे नेऩार सयकाय वा नगयऩाङ्झरकारे मथामी मवीकृङ्झत प्रदान 
गङ्चयनसकेको कङ्ट नै तोङ्जकएको ठाउॉ वा ऺेत्रभा ङ्जवद्यारम खोल्न वा कऺा 
थऩ गनन ङ्छदएको अमथामी मवीकृङ्झतराई जनाउॉछ। 

द. “मवीकृङ्झत” बङ्ङारे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ितन ऩूया गयेको ङ्जवद्यारमराई नेऩार 
सयकाय वा नगयऩाङ्झरकारे ङ्छदएको मथामी मवीकृङ्झतराई जनाउॉछ । 

ध. “आवासीम ङ्जवद्यारम ” बङ्ङारे नेऩार सयकाय वा नगयऩाङ्झरकाफाट आवासीम 
ङ्जवद्यारमकोरूऩभा मवीकृती प्रदान गङ्चयएको ङ्जवद्यारमराई जनाउॉछ । 

न. “िैङ्ञऺक गङ्टठी ” बङ्ङारे ङ्जवद्यारम सञ्चारन गननको राङ्झग कङ्ट नै व्मङ्ञक्तरे नापा 
नङ्झरने उद्देश्मरे मथाऩना गयेको सावनजङ्झनक वा ङ्झनजी गङ्टठी सम्झनङ्ट ऩछन । 

ऩ. “मथामी आवासीम अनङ्टभङ्झत ” बङ्ङारे ङ्जवदेिी भङ्टरङ्टकरे कङ्ट नै ितन तोकी वा सो 
भङ्टरङ्टकभा मथामीरुऩभा फसोफास गनन ऩाउने गयी नेऩारी नागङ्चयकराई 
उऩरब्ध गयाएको डाइबङ्झसनटी इङ्झभग्रने्ट ङ्झबसा (ङ्झड. बी. ) , ऩयभानेन्ट 
येङ्ञजडेन्ट ङ्झबसा (ऩी. आय. ) वा ग्रीन काडन सम्झनङ्ट ऩछन य सो िब्दरे 
नेऩारी नागङ्चयकराई ङ्जवदेिभा मथामीरुऩभा फसोफास गनन ङ्छदइएको जङ्टनसङ्टकै 
नाभको मथामी आवासीम अनङ्टभङ्झत सभेतराई जनाउॉछ । 

प. “ङ्ञिऺक” बङ्ङारे ङ्जवद्यारमको अध्माऩक सम्झनङ्ट ऩदनछ य सो िब्दरे 
प्रधानाध्माऩकराई सभेत जनाउॉछ ।  

फ. “आधायबतू ङ्ञिऺा उङ्ञत्तणन ऩयीऺा ” बङ्ङारे आधायबतू (कऺा ८) तहको 
अन्त्मभा हङ्टने ऩयीऺा सम्झनङ्ट ऩदनछ । 

ब. “तोङ्जकएको” वा “तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङारे मस ऐन अन्तगनत फनेका ङ्झनमभभा 
तोङ्जकएको वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्टऩदनछ ।  

भ. “नगय ङ्ञिऺा अङ्झधकायी ” बङ्ङारे नगयऩाङ्झरकाको ङ्ञिऺा , मङ्टवा तथा खेरकङ्ट द 
िाखाको िाखा प्रभङ्टख सम्झनङ्टऩदनछ । 

म. “मथानीम ऩाठक्रभ य ऩाठ्यऩङ्टमतक ” बङ्ङारे मथानीम बाषा , सॊमकृङ्झत, धभन, 
कृङ्जष, ऩिङ्ट, वनऩैदावाय, ऩमनटन आङ्छद ऩयम्ऩयागतरुऩभा सॊचारन बै आएका 
ङ्जवषमवमतङ्टहरुराई सभेङ्जट फनाइएको ऩाठ्यक्रभराई सम्झनङ्ट ऩछन।  

३. ङ्जवद्यारम खोल्न अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩने ्
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१. कङ्ट नै नेऩारी नागङ्चयकहरुको सभङ्टदामरे साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारम वा नेऩारी 
नागङ्चयकरे नीङ्ञज िैङ्ञऺक गङ्टठी अन्तगनत सॊमथागत ङ्जवद्यारम खोल्न चाहेभा  
तोङ्जकएको ङ्जववयण खङ्टराई नगयऩाङ्झरकाको नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत सभऺ 
अनङ्टभङ्झतको राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

२. उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ऩयेभा सो ङ्झनवेदन उऩय आवश्मक जाॉचफङ्टझ 
गदान ङ्जवद्यारम खोल्न अनङ्टभङ्झत ङ्छदन भनाङ्झसफ देङ्ञखएभा तोङ्जकएको ितन 
फन्देज ऩारना गने गयी वडा ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा नगय ङ्ञिऺा 
सङ्झभङ्झतको ङ्झनणनम अनङ्टसाय अनङ्टभङ्झत ङ्छदइनेछ । 

३. उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत ङ्झरई खोङ्झरएको ङ्जवद्यारमरे तोङ्जकएका ितन 
फन्देज ऩारना गयेको देङ्ञखएभा वडा ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा नगय 
ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको ङ्झनणनम अनङ्टसाय मवीकृङ्झत प्रदान गयने छ । 

४. मो दपा प्रायम्ब हङ्टॉ दाका फखत कम्ऩनीकोरुऩभा सञ्चारनभा यहेका 
ङ्जवद्यारमहरुरे चाहेभा कम्ऩनी खायेज गयी िैङ्ञऺक गङ्टठी अन्तगनत ङ्जवद्यारम 
सञ्चारन गनन नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ । 

५. उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ऩयेभा नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे सो ङ्झनवेदन उऩय 
आवश्मक जाॉचफङ्टझ गनेछ य जाॉचफङ्टझ गदान ङ्झनवेदन ङ्छदने ङ्जवद्यारमको भाग 
भनाङ्झसफ देङ्ञखएभा भाग फभोङ्ञजभ ङ्जवद्यारम सञ्चारन गनन वडा ङ्ञिऺा 
सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩङ्टन् अनङ्टभङ्झत तथा मवीकृङ्झत ङ्छदइनेछ । 

६. उऩदपा (२), (३) वा (५) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन देहामका 
ङ्जवद्यारमराई िैङ्ञऺक गङ्टठीको रूऩभा सञ्चा रन गनन ऩाउने गयी अनङ्टभङ्झत वा 
मवीकृङ्झत ङ्छदइनेछैन । 

अ. सयकायी वा सावनजङ्झनक बवनभा सञ्चारन बएका ङ्जवद्यारम, 

आ. सयकायी वा सावनजङ्झनक जग्गाभा बवन फनाई सञ्चारन बएका 
ङ्जवद्यारम, य 

इ. कङ्ट नै व्मङ्ञक्त वा सॊमथारे ङ्जवद्यारमको नाभभा बवन वा जग्गा दानदातव्म 
ङ्छदएकोभा सो बवनभा वा त्ममतो जग्गाभा बवन फनाई सञ्चारन 
बएको ङ्जवद्यारम । 

७.  मस ऐन वा अन्म प्रचङ्झरत कानङ्टनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
िैङ्ञऺक गङ्टठी अन्तगनत ङ्जवद्यारम सञ्चारन गदान देहाम फभोङ्ञजभ गनङ्टनऩनेछ् 
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अ. िैङ्ञऺक गङ्टठी सञ्चारन गने गङ्टठी सञ्चारक (िष्टी) सङ्गङ्छठत सॊमथाको 
रूऩभा हङ्टन ङ्टऩने, 

आ. िैङ्ञऺक गङ्टठी सञ्चारन गदान िष्टीभा सावनजङ्झनक गङ्टठी बए कम्तीभा ऩाॉच 
जना य ङ्झनजी गङ्टठी बए कम्तीभा तीन जना सदमम हङ्टन ङ्टऩने, 

इ. िैङ्ञऺक गङ्टठीको आम व्मम सम्ऩङ्ञत्त रेखा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ खडा गयी 
भान्मता प्राप्त रेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण गयाउनङ्ट ऩने, 

ई. िैङ्ञऺक गङ्टठीको तत्कार कामभ यहेका िष्टीरे आफ्नो जीवनकारभै वा 
िेष ऩङ्झछ गङ्टठीमायकोरूऩभा काभगने आफ्नो उत्तयाङ्झधकायी तोक्न 
सक्ने छ । तय सावनजङ्झनक िैङ्ञऺक गङ्टठीको हकभा त्ममतो 
उत्तयाङ्झधकायी तोक्दा नगयऩाङ्झरकाको मवीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

८. कङ्ट नै साभाङ्ञजक , ऩयोऩकायी वा  कल्माणकायी सॊमथारे भङ्टनापा नङ्झरने उद्देश्म 
याखी ङ्जवद्यारम सञ्चारन गनन चाहेभा नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतफाट मवीकृङ्झत ङ्झरई 
सावनजङ्झनक िैङ्ञऺक गङ्टठी अन्तगनत ङ्जवद्यारम सञ्चारन गनन सक्नेछ । 

९. उऩदपा (८) फभोङ्ञजभ सञ्चाङ्झरत ङ्जवद्यारमरे ऩारन गनङ्टन ऩने ितन तथा अन्म 
व्मवमथा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछन ्। 

   तय भाङ्झथका उऩदपाहरुभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कङ्ट नै ङ्जवदेिी 
ङ्ञिऺण सॊमथासॉग सम्फन्धन गने गयी कसैराई ऩङ्झन ङ्जवद्यारम खोल्न 
अनङ्टभङ्झत वा मवीकृङ्झत ङ्छदइने छैन । तय नेऩार सयकायसॊग सम्झौता बएभा 
त्ममता ङ्जवद्यारमहरुराई ऩङ्झन अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्ने छ । मसयी सञ्चाङ्झरत 
ङ्जवद्यारमहरुराई नेऩार सयकायरे जङ्टनसङ्टकै वेरा फन्द गनन सक्नेछ । 

 

४. नभूना ङ्जवद्यारम सम्फङ्ञन्ध व्मवमथा ्नभूना ङ्जवद्यारम सम्फङ्ञन्ध व्मवमथा तोङ्जकए वभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ । 

५. ऩयीऺाको सञ्चारन् ङ्जवङ्झबङ्ङ तहको ङ्ञिऺा उङ्ञत्तणन तथा मोग्मता ऩयीऺाको सञ्चारन 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

६. भाध्मङ्झभक ङ्ञिऺाको प्रकाय् भाध्मङ्झभक ङ्ञिऺा देहामका प्रकायका हङ्टनेछन । 

क. साधायण भाध्मङ्झभक ङ्ञिऺा । 

ख. बाङ्जषक भाध्मङ्झभक ङ्ञिऺा ।  

ग. प्राङ्जवङ्झधक तथा व्मावसाङ्जमक भाध्मङ्झभक ङ्ञिऺा । 
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७. ङ्जविेष ङ्ञिऺा, सभावेिी ङ्ञिऺा, अनौऩचाङ्चयक ङ्ञिऺा, ङ्झनयन्तय ङ्ञिऺा, दूय ङ्ञिऺा तथा खङ्टरा 
ङ्ञिऺा, नैङ्झतक ङ्ञिऺा, सॊमकृत ङ्ञिऺा सञ्चारन सम्फन्धी व्मवमथा ्

क. नगयऩाङ्झरकारे आवश्मक ऩूवानधायको व्मवमथा गयी ङ्जविेष ङ्ञिऺा , सभावेिी 
ङ्ञिऺा, अनौऩचाङ्चयक ङ्ञिऺा , ङ्झनयन्तय ङ्ञिऺा , दूय ङ्ञिऺा तथा खङ्टरा ङ्ञिऺा , नैङ्झतक 
ङ्ञिऺा य सॊमकृत ङ्ञिऺा सञ्चारनको व्मवमथा गनन सक्नेछ  

८. ङ्ञिऺाको भाध्मभ  ्

१. ङ्जवद्यारमभा ङ्ञिऺाको भाध्मभ नेऩारी बाषा, अॊग्रजेी बाषा वा दङ्टफैबाषा हङ्टनेछन । 

२. उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन देहामको अवमथाभा 
ङ्जवद्यारमभा ङ्ञिऺाको भाध्मभ देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टन सक्नेछ् 
क. आधायबतू ङ्ञिऺा भातबृाषाभा ङ्छदन सङ्जकनेछ, 

ख. गैय नेऩारी नागङ्चयकरे नेऩारको ङ्जवद्यारमभा अध्ममन गदान अङ्झनवामन नेऩारी 
ङ्जवषमको सट्टा अन्म कङ्ट नै बाषाको ङ्जवषम अध्ममन गनन सक्नेछ, 

ग. बाषा ङ्जवषमभा अध्माऩन गयाउॉदा ङ्ञिऺाको भाध्मभ सोही बाषा हङ्टन सक्नेछ, 

घ. अङ्झनवामन अॊग्रजेी ङ्जवषम अध्मामन गयाउॉदा भाध्मभ अॊग्रजेी बाषाभा नै 
गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

९. ङ्जवद्यारमको ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्य्ऩङ्टमतक् ङ्जवद्यारमरे नेऩार सयकायरे तोकेको न्मूनतभ 
भाऩदण्ड नघट्ने गयी ङ्झसकाई उऩरङ्ञब्ध हाङ्झसर हङ्टने गयी अध्ममन अध्माऩ न गयाउनङ्ट 
ऩनेछ । ङ्जवद्यारमरे नेऩार सयकायरे तोकेको याङ्जष्डम ऩाठ्यक्रभको भाऩदण्ड ङ्झबत्र 
यही मथानीम ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यऩङ्टमतक रागू गनन सक्नेछ । सो प्रमोजनको राङ्झग 
नगयऩाङ्झरकारे मथानीम ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभानण सङ्झभङ्झत गठन गनन सक्नेछ । 

१०. नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत  ्

१. नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र सञ्चारन हङ्टने ङ्जवद्यारमको येखदेख , सभन्वम य 
व्मवमथाऩन गने काभको राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभको नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत 
यहनेछ । 

क. नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख - अध्मऺ 

ख. नगय कामनऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत - सदमम 

ग. नगय कामनऩाङ्झरकारे तोकेको ङ्ञिऺा हेने ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतको 
सॊमोजक - सदमम 

घ. नगय कामनऩाङ्झरकारे भनोङ्झनत गयेको नगय सबाका सदममहरु 
भध्मेफाट एक जना - सदमम 
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ङ. नगयङ्झबत्रका ङ्जवद्यारम व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺहरु भध्मेफाट 
नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे भनोङ्झनत गयेको एकजना - सदमम 

च. सभाजसेवी वा ङ्ञिऺा प्रभेीहरुभध्मेफाट नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे भनोङ्झनत 
गयेको कम्तीभा एकजना भङ्जहरा ऩने गयी दङ्टई जना - सदमम 

छ. ङ्ञिऺण ऩेिाभा उच्च मोगदान ऩङ्टमानेे एका साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका 
प्रधानाध्माऩकहरु भध्मेफाट नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे भनोङ्झनत गयेको 
एकजना प्र. अ. - सदमम 

ज.  ङ्झनङ्ञज तथा आवासीम ङ्जवद्यारम अगननाइजेसन नगय कङ्झभङ्जट अध्मऺ 
- सदमम 

झ. नगय ङ्ञिऺक भहासॊघको अध्मऺ - सदमम 

ञ. नगयऩाङ्झरकाको ङ्ञिऺा, मङ्टवा तथा खेरकङ्ट द िाखा, िाखा प्रभङ्टख-सदमम 
– सङ्ञचव 

२. सङ्झभङ्झतका ऩदेन सदमम फाहेक भनोङ्झनत सदममहरुको कामनकार ३ वषनको 
हङ्टनेछ । 

३. उऩदपा (१) अन्तगनत भनोङ्झनत सदममरे य अन्म सदममरे आफ्नो ऩदीम 
आचयण ऩूया नगयेभा जङ्टनसङ्टकै सभमभा ऩङ्झन हटाउन वा वखानमत गनन 
सङ्जकनेछ । तय त्मसयी हटाउनङ्ट वा वखानमत गनङ्टन अङ्ञघ भनासीफ भाङ्जपकको 
मऩङ्जष्टकयणको भौकावाट वङ्ञञ्चत गङ्चयने छैन । 

४. नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय देहाम वभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 
क. आफ्नो कामन ऺेत्र ङ्झबत्रको िैङ्ञऺक मोजना तमाय गने । 

ख. नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र ङ्जवद्यारम सञ्चारनका राङ्झग अनङ्टभङ्झत ङ्छदने, 
मवीकृङ्झत ङ्छदने, ङ्जवद्यारम साने, गाभ्न,े सभामोजन गने, कऺा य तह 
थऩघट गने सम्फङ्ञन्ध कामनहरु गने । 

ग. ङ्जवद्यारमहरुराई आङ्झथनक अनङ्टदान सम्वन्धी आवश्मक स्रोतको खोजी 
गने । 

घ. आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र सञ्चारन हङ्टने ऩयीऺाराई भमानङ्छदत य व्मवङ्ञमथत 
वनाउन सहमोग गने । 

ङ. नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र मथाऩना बएका आफ्नो स्रोतभा सञ्चाङ्झरत 
साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरुको ङ्ञिऺक दयफन्दी, सेवा, सङ्टङ्जवधा य ितनहरु 
मवीकृत गने । 
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च. ङ्जवद्यारम व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झतराई आवश्मक ङ्झनदेिन ङ्छदने, जागरुक 
य सजग वनाउने । 

छ. ङ्जवद्यारमको राङ्झग आवश्मक साधन श्रोत जङ्टटाउने य ऩङ्चयचारन गने 
गयाउने । 

ज. ङ्जवद्यारमका सभममाहरुभा आवश्मकता अनङ्टसाय भध्ममथता गने । 

झ. ङ्ञिऺाको गङ्टणमतय कामभ याख्न ेसूचक ङ्जवकास गने य प्रगङ्झत 
भूल्माॊकन गने, 

ञ. ङ्जवद्यारमको साभाजीक ऩयीऺण गने गयाउने । 

ट. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका ङ्ञिऺक तथा कभनचायी व्मवमथाऩन गने । 

ठ. ङ्जवद्यारमको सङ्टऩयीवेऺण तथा अनङ्टगभन गने गयाउने । 

ड. िैङ्ञऺक गङ्टठीसॉग गने सम्झौताका ितनहरु ङ्झनधानयण गने , 

ढ. िैङ्ञऺक सॊमथा य ङ्ञिऺासॊग आफि ङ्ञिऺक कभनचायीहरुराई काभको 
आधायभा आवश्मक प्रोत्साहन, नङ्झसमत, दण्ड, कायवाही गने, गयाउने 
। 

ण. ङ्जविेषऻहरुको छनौट गयेय सूची प्रकािन गने । 

त. भाध्मङ्झभक तहसम्भको प्राङ्झफङ्झधक ङ्ञिऺा सॊचारन तथा व्मवमथाऩन 
गने । 

थ. ङ्जवद्याथॉ सॊख्मा घट्न गई पाङ्ञजरभा ऩयेका साभङ्टदाङ्जमक 
ङ्ञिऺकहरुराई सभङ्टदामिाया सॊचाङ्झरत अको ङ्झफद्यारमभा सभामोजन 
गने । 

द.  साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको राङ्झग ङ्झफतयण गङ्चयएका दयफन्दी िैङ्ञऺक 
सत्रको िङ्टरुभा ङ्झभरान गने । 

ध. ङ्झफद्यारमभा प्रधानाध्माऩक सम्वन्धी ङ्जववाद बई असाभान्म अवमथा 
सजृना बएभा वडा ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा प्र. अ. को 
अङ्ञन्तभ टङ्टङ्गगो रगाउने । 

ऩ. अन्म तोङ्जकए वभोङ्ञजभका कामनहरु गने । 

११. नगय ङ्ञिऺा अङ्झधकायी  ्
क. नगयऩाङ्झरकाभा कामनयत नगय ङ्ञिऺा अङ्झधकायी नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत को सदमम 
सङ्ञचवको बङू्झभकाभा यहनेछ। 
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ख. नगय ङ्ञिऺा अङ्झधकायीको काभ , कतनव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टने छन 
। 

१. नगयऩाङ्झरकाभा िैङ्ञऺक कामनक्रभ कामानन्वमन गने गयाउने । 

२. ङ्ञिऺा सम्फङ्ञन्ध नगयमतयीम मोजना नगय सबा फाट ऩाङ्चयत गयाई कामानन्वमन 
गने गयाउने। 

३. ङ्ञिऺाको गङ्टणमतय फढाउनको राङ्झग प्रधानाध्माऩक तथा ङ्जवद्यारम व्मवमथाऩन 
सङ्झभङ्झतको फैठक, गोष्ठी तथा ताङ्झरभको व्मवमथा गने । 

४. आधायबतू तह उङ्ञत्तणन ऩयीऺाको अन्त्मभा ङ्झरईने ऩयीऺा सॊचारन य 
ब्मफमथाऩन गने गयाउने । 

५.  ङ्जवद्यारमको अङ्ञन्तभ ऩयीऺाका अङ्झबरेख , प्रश्नऩत्र, उत्तयऩङ्टङ्ञमतका ङ्ञझकाई जाॉच 
गने गयाउने। 

६.  ङ्जवद्यारमभा िैङ्ञऺक गङ्टणमतय फङृ्जि बए नबएको सम्फन्धभा भूल्माॊकन गयी 
अङ्झबरेख याख्न ेतथा सो सम्फन्धभा सङ्टधायका आवश्मक अन्म काभ गने 
गयाउने । 

७.  ङ्जवद्यारम य ङ्ञििङ्ट ङ्जवकास केन्रको ङ्झनयीऺण गने गयाउने । 

८.  ङ्जवद्यारमको नक्साॊकन गने गयाउने । 

९.  ङ्जवद्यारमरे मवीकृत ऩाठमक्रभ , ऩाठ्यऩङ्टमतक रागङ्ट गये नगयेको सम्फन्धभा 
ङ्झनयीऺण गने गयाउने। 

१०. नगयको फाङ्जषनक िैङ्ञऺक त्माॊक सॊकरन, ङ्जवश्लषेण य प्रकािन गने । 

११. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका ङ्ञिऺकहरुको तरफी प्रङ्झतफेदन ऩाङ्चयत गयाउने ।  

१२. ङ्जवद्यारम व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झत य ङ्ञिऺक अङ्झबबावक सॊघ गठन गने गयाउने 
। 

१३. ङ्जवद्यारमको फाङ्जषनक िैङ्ञऺक कामनक्रभको ङ्झनमङ्झभत अङ्टनगभन य सङ्टऩयीवेऺण 
गयी प्रङ्झतवेदन ऩेि गने। 

१४. ङ्जवद्यारमको ङ्जवकासको राङ्झग ङ्जवद्यारम व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झत य मथानीम 
ङ्ञिऺा प्रभेी सॊग सम्ऩकन  तथा आवश्मक सयसल्राह य अन्तयङ्जक्रमा गने । 

१५.  ङ्ञिऺकहरुको कामनऺ भता भूल्माॊकन गयी त्मसको अङ्झबरेख याख्न ेयाख्न 
रगाउने । 

१६. ङ्जवद्यारमका ङ्ञिऺक तथा कभनचायीहरुको ङ्झफदाको अङ्झबरेख िैङ्ञऺक सत्रको 
अन्त्मभा प्रभाङ्ञणतगने गयाउने य ङ्जवद्यारमभा याख्न रगाउने । 
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१७. ङ्जवद्यारम सभामोजनको राङ्झग आवश्मक ङ्जवद्यारम सभामोजन ङ्झनदेङ्ञिका 
फभोङ्ञजभ नगयऩाङ्झरकाफाट कामनङ्झफङ्झध ऩास गयेभा आवश्मक व्मवमथा 
ङ्झभराउने । 

१८. गाङ्झबएका वा फन्द गयीएका ङ्जवद्यारमको सम्ऩत्ती व्मवमथाऩन गने । 

१९. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमराई प्राप्त सॊऩूणन फजेट व्मवमथाऩनभा ङ्जवङ्ञत्तम अनङ्टिासन 
कामभ याख्न अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन गने गयाउने । 

१२. ङ्जवद्यारम, साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाई केन्र य फारङ्जवकास केन्रहरुको अनङ्टगभन सम्फन्धी 
व्मवमथा  ् सूमोदम नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र यहेका ङ्जवद्यारमहरु , साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाइ 
केन्रहरु य वारङ्जवकास केन्रहरुको अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन नगय ङ्ञिऺा  सङ्झभङ्झत, 

नगय ङ्ञिऺा अङ्झधकायी य सम्फङ्ञन्धत िाखाको अङ्झधकृतहरुको एङ्जककृत सभूह वा 
एकर व्मङ्ञक्तफाट हङ्टनेछ। 

१३. साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाइ केन्र सञ्चारन गनन सक्ने्  नेऩार सयकायरे मवीकृती प्रदान 
गयी सञ्चारन एफॊ ब्मफमथाऩनभा यहेका , नेऩार सयकायफाट थऩ हङ्टन आउने 
साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाइ केन्द हरुराई नेऩार सयकायफाट प्राप्त अनङ्टदान उनीहरुको 
कामनसम्ऩादनका आधायभा उऩरब्ध गयाउॊ दै नगयऩाङ्झरकारे सभङ्टदामभा साऺयता , 

सीऩ ङ्जवकास य ङ्झनयन्तय ङ्झसकाई सभेतको काभ गनन थऩ साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाइ 
केन्र सञ्चारन गनन सक्नेछ । 

१४. मथामी अध्माऩन अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्झरनङ्ट ऩने ्ङ्जवद्यारमरे साभङ्टदाङ्जमक तथा नीङ्ञज श्रोतफाट 
कयायभा ङ्ञिऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गदान नेऩार सयकायफाट मथामी अध्माऩन अनङ्टभङ्झतऩत्र 
ङ्झरएका भात्र उम्भेदवाय हङ्टन मोग्म भाङ्झननेछन ्।  

१५. अनङ्टदानको व्मवमथा  ्
१. मो ऐन प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखत ङ्छदॉदै आएको अनङ्टदान यकभभा कटौती नहङ्टने 

गयी तोङ्जकएको सूत्रको आधायभा नगयऩाङ्झरकारे साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमराई 
अनङ्टदान ङ्छदनेछ । तय कङ्ट नै ङ्जवद्यारमरे तोङ्जकएको िैङ्ञऺकमतय कामभ गनन 
नसकेभा त्ममता ङ्जवद्यारमराई ङ्छदॉइदै आएको अनङ्टदान यकभभा तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ कटौती गनन सङ्जकनेछ । 

१६. छात्रवृङ्ञत्तको व्मवमथा गनन सक्ने  ्नगयऩाङ्झरकारे ङ्जवद्यारमभा बनान हङ्टने ङ्जवद्याथॉराई 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ छात्रवङृ्ञत्तको व्मवमथा गनन सक्नेछ । 
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१७. प्रायङ्ञम्बक फार ङ्जवकास केन्रराई अनङ्टदान ङ्छदन सक्ने्  नगयऩाङ्झरकारे प्रायङ्ञम्बक 
फार ङ्जवकास केन्रराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभको अनङ्टदान ङ्छदन वा बौङ्झतक सॊयचना 
ङ्झनभानण गनन सक्नेछ ।  

१८. प्रायङ्ञम्बक फार ङ्ञिऺा सम्फन्धी व्मवमथा् प्रायङ्ञम्बक फार ङ्ञिऺाको सञ्चारन तथा 
व्मवमथाऩन सम्फन्धी व्मवमथा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

१९. ङ्जवद्यारम व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झत गठन सम्फन्धी व्मवमथा : 
 ङ्जवद्यारम व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झत गठन सम्फन्धी व्मवमथा तोङ्जकए वभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

२0.   ङ्जवद्यारम व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झत ङ्जवघटन गनन सङ्जकने ्
१. कङ्ट नै ङ्जवद्यारमको व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झतरे तोङ्जकएको ङ्ञजम्भेवायी ऩूया गनन 

नसकेको ङ्झनष्कषन ङ्झनकारी वडा ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत वा ङ्ञिऺा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत 
वा नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे ङ्झसपाङ्चयस गयेभा सोको कायण खङ्टराई नगय ङ्ञिऺा 
सङ्झभङ्झतरे त्ममतो ङ्जव द्यारम व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झत तोङ्जकएको प्रकृमा ऩङ्टमान ई 
ङ्जवघटन गनन सक्नेछ । तय त्मसयी ङ्जवघटन गनङ्टन अङ्ञघ ङ्जवद्यारम 
व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झतराई आफ्नो सपाई ऩेि गने भनाङ्झसफ भौका ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। 

२. उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्जवद्यारम व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झत ङ्जवघटन बएऩङ्झछ 
अको ङ्जवद्यारम व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झत गठन नबएसम्भ वा अन्म कङ्ट नै कायणरे 
ङ्जवद्यारम व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झत गठन नबए सम्भ ङ्जवद्यारम व्मवमथाऩन 
सङ्झभङ्झतको काभ गनन नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे एक अमथामी ङ्जवद्यारम 
व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झत गठन गनन सक्नेछ । 

२१. ङ्जवद्यारमको ङ्जवङ्झनमभ्  
१. मो ऐन य प्रचङ्झरत कानूनको अधीनभा यही प्रत्मेक  साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमरे 

ङ्जवद्यारमको रक्ष्म, भूल्म भान्मता, सञ्चारन प्रङ्जक्रमा रगामतका अन्म सान्दङ्झबनक 
ङ्जवषमवमतङ्ट सभावेि गङ्चयएको ङ्जवङ्झनमभ अङ्झबबावक सबाफाट ऩाङ्चयत गयाई 
ङ्झफद्यारम ब्मफमथाऩन सङ्झभङ्झतरे ङ्झनभानण गयी रागू गनङ्टन ऩनेछ । 

२. अङ्झबबावक सबारे ङ्छदएको जनादेि फभोङ्ञजभ ङ्झफद्या रम ब्मफमथाऩन सङ्झभङ्झतरे 
आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्जवङ्झनमभ सॊसोधन गनन सक्नेछ । 

३. ङ्जवधान अनङ्टसाय ङ्जवद्यारम सञ्चारन गनङ्टन व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झत , प्रधानाध्माऩक 
रगामत अन्म सम्फङ्ञन्धत सफैको कतनव्म हङ्टनेछ । 
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४. अद्यावङ्झधक ङ्जवङ्झनमभको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ऩाङ्चयत बएको ङ्झभङ्झतफाट ७ ङ्छदन ङ्झबत्र 
व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झतरे वडा ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत भापन त नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतभा ऩेि 
गनङ्टनऩनेछ ।  

५. ङ्जवद्यारमको ङ्जवङ्झनमभ सावनजङ्झनक दमतावेज हङ्टनेछ य सो जो कोहीरे ऩङ्झन हेनन 
सक्नेछन ।  

२२. वडा ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत  ्

१. वडा मतयभा देहाम फभोङ्ञजभको वडा ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत गठन हङ्टनेछ । 

क. वडा सङ्झभङ्झतको अध्मऺ –  अध्मऺ 

ख. वडा सङ्झभङ्झतका सदममहरु भध्मे वडा सङ्झभङ्झतको फैठकरे तोकेको 
एक जना –  सदमम 

ग. अगङ्टवा ङ्जवद्यारमको प्रधानाध्माऩक एक जना –  सदमम 

घ. ङ्जवद्यारम व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺहरु भध्मेफाट वडा ङ्ञिऺा 
सङ्झभङ्झतको फैठकरे तोकेको एक जना अध्मऺ – सदमम 

ङ. वडा ङ्झबत्रका ङ्ञिऺाप्रभेीहरु भध्मेफाट वडा ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे तोकेको 
एक जना भङ्जहरा सङ्जहत २ जना – सदमम 

च. सॊमथागत ङ्जवद्यारमका प्र.अ. भध्मेवाट वडा ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे तोकेको 
एक जना १ जना प्र.अ. –  सदमम 

छ. नगयऩाङ्झरकाको वडा सङ्झभङ्झतका सङ्ञचव सदमम– सङ्ञचव  

      २. वडा ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय तोङ्जकए वभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

२३. नगय ङ्ञिऺा ङ्जवकास कोष  ्

१. साभङ्टदाङ्जमक तथा सॊमथागत ङ्जवद्यारमको बौङ्झतक ऩूवानधाय ङ्जवकास तथा िैङ्ञऺक 
सङ्टधायभा सहमोग ऩङ्टमानकउन तथा त्ममता ङ्जवद्यारमभा िैङ्ञऺक गङ्टणमतय अङ्झबवङृ्जि 
गननको राङ्झग नगयऩाङ्झरकामतयभा एक नगय ङ्ञिऺा ङ्जवकास कोष यहनेछ । 

२. उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा देहामका यकभहरू यहनेछन्् – 

क. नेऩार सयकायफाट प्राप्त अनङ्टदान यकभ, 

ख. प्रदेि सयकायफाट प्राप्त अनङ्टदान यकभ, 

ग. नगयऩाङ्झरकाफाट प्राप्त अनङ्टदान यकभ, 

घ. सॊमथागत ङ्जवद्यारमफाट प्राप्त हङ्टने तोङ्जकए फभोङ्ञजभको यकभ, 

ङ. चन्दाफाट प्राप्त यकभ, 

च. अन्म स्रोतफाट प्राप्त यकभ । 
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२४. कोष सञ्चारक सङ्झभङ्झत  ्

१. कोष सञ्चारक सङ्झभङ्झत तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

२. उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोष सञ्चारक सङ्झभङ्झतको काभ , कतनव्म य अङ्झधकाय 
तथा फैठक   सम्फन्धी कामनङ्जवङ्झध तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

२५. ङ्जवद्यारम कोष  ्

१. प्रत्मेक ङ्जवद्यारमभा एउटा ङ्जवद्यारम कोष हङ्टनेछ, जसभा देहाम वभोङ्ञजभका 
स्रोतवाट प्राप्त यकभ सो कोषभा दाङ्ञखरा हङ्टनेछ्– 

क. नेऩार सयकाय, प्रादेङ्ञिक सयकाय य नगयऩाङ्झरकाफाट प्राप्त अनङ्टदान, 

ख. नगयऩाङ्झरका ङ्ञिऺा ङ्जवकास कोषफाट प्राप्त अनङ्टदान, 

ग. िङ्टल्क तथा सहमोगफाट प्राप्त यकभ, 

घ. चन्दा वा दान दातव्मफाट प्राप्त यकभ, य 

ङ. अन्म स्रोतफाट प्राप्त यकभ । 

२. उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषको सञ्चारन य रेखाऩयीऺण तथा साभाङ्ञजक 
रेखा ऩयीऺण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 
 
 

२६. नगयऩाङ्झरकारे ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्ने ्
१. नगयऩाङ्झरकारे तोङ्जकएको ऺेत्र सॉग सम्फङ्ञन्धत आवश्मक ङ्झनदेिनहरु ङ्जवद्यारम 

व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झतराई ङ्छदन सक्नेछ । 

२. उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको ङ्झनदेिनको ऩारना गनङ्टन ङ्जवद्यारम व्मवमथाऩन 
सङ्झभङ्झतको कतनव्म हङ्टनेछ । 

२७. नगयऩाङ्झरकारे ङ्जवद्यारम सानन, गाभ्न, नाभ ऩङ्चयवतनन गनन वा फन्द गनन सक्ने्  
नगयऩाङ्झरकारे हार सञ्चारन  बइयहेका फङ्जढभा ३० ङ्झभनेटको ङ्जहॉडाईको दङ्टयी , 

ङ्जवद्याथॉ सॊख्मा य बौङ्झतक सॊयचना हेयी नङ्ञजकभा यहेका कङ्ट नै ङ्जवद्यारमराई एक 
मथानफाट अको मथानभा सानन वा दङ्टई वा दङ्टई बन्दा फढी ङ्जवद्यारमराई गाङ्झब 
एउटा ङ्जवद्यारम कामभ गनन वा ङ्जवद्यारमको नाभ ऩङ्चयवतनन गनन वा ङ्जवद्यारम फन्द 
गनन वा तोङ्जकएको ठाउॉ वा ऺेत्रभा ङ्जवद्यारम खोल्न वा ङ्जवद्यारमभा कऺा थऩ 
गयी सञ्चारन गनन अनङ्टभङ्झत वा मवीकृङ्झत ङ्छदॉदा ङ्जवद्यारम ऺेत्रको वातावयण , प्रदङ्टषण 
जोङ्ञखभ ङ्झनधानयण गङ्चय ङ्झनदेिन गनन गयाउन सक्नेछ । 

२८. ङ्जवद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त  ्
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१. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको हकबोगभा यहे को सम्ऩङ्ञत्त सावनजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त भाङ्झननेछ 
। मस ऐन फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत वा मवीकृङ्झत यद्द गङ्चयएको वा कङ्ट नै ङ्जवद्यारमभा 
गाङ्झबएको साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त नगयऩाङ्झरकारे नङ्ञजकको अन्म 
ङ्झफद्यारमराई हमतान्तयण गने छ । अन्म ङ्झफद्यारमभा हमतान्तयण हङ्टन नसकी 
ङ्जवद्यारमको काभभा वा साभङ्टदाङ्जमक प्रमोगभा नआउने बएभा वडा ङ्ञिऺा 
सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ फेच –ङ्झफखन गयी प्राप्त बएको 
यकभ सम्फङ्ञन्धत नगयऩाङ्झरकाको ङ्ञिऺा ङ्जवकास कोषभा जम्भा गङ्चयनेछ । 

२. िैङ्ञऺक गङ्टठी अन्तगनत सञ्चाङ्झरत सॊमथागत ङ्जवद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त सोही ङ्जवद्यारमको 
नाभभा यहनेछ  । कङ्ट नै ङ्जवद्यारम सावनजङ्झनक िैङ्ञऺक गङ्टठीको रुऩभा सञ्चारन 
गङ्चयएकोभा त्ममतो ङ्जवद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त सावनजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त भाङ्झननेछ य त्ममतो 
सम्ऩङ्ञत्तको मवरुऩ ऩङ्चयवतनन गनन ऩाइनेछैन । 

३. कम्ऩनी अन्तगनत सञ्चाङ्झरत सॊमथागत ङ्जवद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त सोही कम्ऩनीको नाभभा 
यहनेछ । 

४. सॊमथागत ङ्जवद्यारमरे कङ्ट नै व्मङ्ञक्त वा सॊघ सॊमथासॉग दान दातव्मको रूऩभा कङ्ट नै 
ङ्जकङ्झसभको चर , अचर सम्ऩङ्ञत्त प्राप्त गनङ्टन अङ्ञघ नगयऩाङ्झरकाको अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्ट 
ऩनेछ । तय ङ्जवदेिी व्मङ्ञक्त वा सॊघ सॊमथाफाट त्मसयी चर , अचर सम्ऩङ्ञत्त प्राप्त 
गनङ्टन अङ्ञघ नेऩार सयकायको ऩूवन मवीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ । 

५. नेऩार सयकायको मवीकृङ्झतभा प्राप्त गयेको सम्ऩङ्ञत्त नेऩार सयकायको मवीकृङ्झत 
फेगय फेचङ्झफखन गनन ऩाइने छैन । 

६. ङ्जवद्यारमरे प्रमोग गयेको सावनजङ्झनक , प्रङ्झत जग्गाराई ङ्जवद्यारमको नाभभा दतान 
गयाउने प्रङ्जक्रमा नगयऩाङ्झरकाफाट अगाडी फढाइने छ । 

२९. ङ्जवद्यारमराई छङ्टट य सङ्टङ्जवधा  ्
१. प्रचङ्झरत कानङ्टनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारम य 

िैङ्ञऺक गङ्टठीको रूऩभा सञ्चाङ्झरत सॊमथागत ङ्जवद्यारमको नाभभा जङ्टनसङ्टकै ङ्झरखत 
ऩाङ्चयत गदान यङ्ञजषे्डिन दमतङ्टय राग्ने छैन । 

२. उऩदपा (१) भा रेङ्ञखए फाहेक अन्म ङ्जवद्यारमको नाभभा कङ्ट नै ङ्झरखत ऩाङ्चयत 
गदान नेऩार सयकायरे तोङ्जकएको आधायभा यङ्ञजषे्डिन दमतङ्टय छङ्टट ङ्छदन सक्नेछ ।  

३. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारम य िैङ्ञऺक गङ्टठीको रूऩभा सञ्चाङ्झरत सॊमथागत ङ्जवद्यारमराई 
ङ्छदइने अन्म छङ्टट य सङ्टङ्जवधा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
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३०. अनङ्टभङ्झत वा मवीकृङ्झत यद्द गने ्

       कङ्ट नै सॊ मथागत ङ्जवद्यारमरे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभ ङ्जवऩयीत 
अन्म कङ्ट नै काभ गयेभा नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे त्ममतो ङ्जवद्यारमराई प्रदान गङ्चयएको 
अनङ्टभङ्झत वा मवीकृङ्झत यद्द गनेछ । तय त्मसयी अनङ्टभङ्झत वा मवीकृङ्झत यद्द गनङ्टन 
अङ्ञघ सम्फङ्ञन्धत ङ्जवद्यारमराई आफ्नो सपाई ऩेि गने भौका फाट फङ्ञञ्चत गङ्चयने 
छैन । 

३१. ङ्जवद्यारमको वगॉकयण  ्ङ्जवद्यारमराई तोङ्जकएको आधायभा वगॉकयण गङ्चयनेछ । 

३२. ङ्जवद्यारमराई सङ्टयङ्ञऺत ऺेत्रको रुऩभा कामभ गनङ्टन ऩने ्

१. ङ्जवद्यारमभा मवतन्त्र य बमयङ्जहतरुऩभा अध्ममन , अध्माऩन गने वातावयण सजृना 
गनन तथा ङ्जवद्यारम ङ्झबत्र कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको अवाङ्ञञ्छत ङ्जक्रमाकराऩ हङ्टन नङ्छदने 
गयी ङ्जवद्यारमराई सङ्टयङ्ञऺत ऺेत्र कामभ गनङ्टन ऩनेछ  

२. उऩदपा (१) वभोङ्ञजभ सङ्टयङ्ञऺत ऺेत्र कामभ गदान ङ्जवद्यारमरे ऩारना गनङ्टन ऩने ितन 
तथा भाऩदण्ड तोङ्जकए वभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

३३. िङ्टल्क सम्फन्धी व्मवमथा  ्
१. नेऩार सयकायरे ङ्झन्िङ्टल्क ङ्ञिऺा घोषणा गयेको ङ्जवद्यारम ङ्ञिऺाका राङ्झग 

साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमरे ङ्जवद्याथॉको नाभभा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको िङ्टल्क ङ्झरन ऩाउने छैन 
। 

२. उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन कङ्ट नै अङ्झबबावकरे िैङ्ञऺक 
गङ्टणमतय अङ्झबफङृ्जिको राङ्झग आफ्नो इच्छारे ङ्छदएको दान , उऩहाय, चन्दा वा 
सहमोग साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमरे ङ्झरन सक्नेछ ।  

३. सफै फारफाङ्झरकाराई आधायबतू तहसम्भको ङ्ञिऺा अङ्झनवामन य ङ्झन्िङ्टल्क तथा 
भाध्मङ्झभक तहसम्भ ङ्झन्िङ्टल्क ङ्ञिऺा प्रदान गननको राङ्झग नगयऩाङ्झरकारे 
आवश्मक स्रोतको व्मवमथा गनेछ । 

४. उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झन्िङ्टल्क ङ्ञिऺा घोषणा गयेको ङ्जवद्यारम ङ्ञिऺा फाहेकको 
अन्म ङ्जवद्यारम ङ्ञिऺाभा अध्ममन गने ङ्जवद्याथॉसॉग ङ्झरइने िङ्टल्क तोङ्जकएको 
आधायभा ङ्झनधानयण गङ्चयनेछ । 

५. ङ्जवद्यारमरे ङ्जवद्याथॉराई कङ्ट नै कऺाभा बनान गदान एक ऩटक बनान िङ्टल्क ङ्झरइ 
सकेऩङ्झछ ऩङ्टन् सोही ङ्जवद्यारमको अको कऺाभा बनान गननको राङ्झग कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको 
िङ्टल्क ङ्झरन ऩाईने छैन । 
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६. ङ्जवद्यारमरे ङ्जवद्यारमको बौङ्झतक सॊयचना ङ्झनभानण गननको राङ्झग ङ्जवद्याथॉसॉग कङ्ट नै 
ङ्जकङ्झसभको िङ्टल्क ङ्झरन ऩाईने छैन । 

७. सॊमथागत ङ्जवद्यारमरे ङ्जवद्याथॉसॉग ङ्झरन ऩाउने िङ्टल्क तोङ्जकए को अङ्झधकायीफाट 
मवीकृत गयाई ङ्झनधानयण गनङ्टन ऩनेछ । त्मसयी िङ्टल्क ङ्झनधानयण सम्फन्धभा मवीकृङ्झत 
ङ्छदॉदा तोङ्जकएको अङ्झधकायीरे ङ्जवद्यारमरे उऩरब्ध गयाएको सेवा , सङ्टङ्जवधा य 
व्मवमथाऩनको आधायभा ङ्छदनेछ । 

८. कङ्ट नै ङ्जवद्यारमरे मस ऐन ङ्जवऩयीत ङ्जवद्याथॉसॉग कङ्ट नै िङ्टल्क ङ्झरएभा नगय ङ्ञिऺा  
अङ्झधकायीरे त्ममतो िङ्टल्क सम्फङ्ञन्धत ङ्जवद्याथॉराई ङ्जपतान गनन ङ्झनदनिन ङ्छदन सक्ने 
छ । मसयी ङ्झनदेिन प्राप्त हङ्टन आएभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झफद्याथॉराई िङ्टल्क ङ्जपतान गनङ्टन 
ऩनेछ । 

९. मस ऐन ङ्जवऩयीत िङ्टल्क ङ्झरने ङ्जवद्यारमराई नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतीरे कसङ्टयको भात्रा 
हेयी फढीभा ऩचास हजाय रूऩैमाॉ सम्भ जङ्चयवाना गनन सक्नेछ । 

३४. ङ्ञिऺक भहासॊघ, ङ्ञिऺक तथा कभनचायीको ऩदीम आचयण तथा अन्म व्मवमथा् 
१. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका ङ्ञिऺकहरूको ऩेिागत हक ङ्जहतको सम्फन्धभा कामन गनन 

तोङ्जकए फभोङ्ञजभ एक ङ्ञिऺक भहासॊघ यहनेछ ।  

२. देहामका अवमथाभा ङ्ञिऺक वा कभनचा यीराई ङ्जवद्यारमको व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झतरे 
नोकयीफाट हटाउन नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतभा ङ्झसपाङ्चयस गनेछ्– 

क. तोङ्जकए फभोङ्ञजभका ऩदीम दाङ्जमत्व ऩूया नगयेभा, 
ख. ङ्जवना सूचना रगाताय ऩन्र ङ्छदन बन्दा फढी सभम ङ्जवद्यारमभा अनङ्टऩङ्ञमथत 

यहेभा, 
ग. ङ्जवद्यारमभा भादक ऩदाथन सेवन गयी आएको कङ्ट या प्रभाङ्ञणत बएभा, 
घ. नैङ्झतक ऩतन देङ्ञखने कङ्ट नै पौजदायी अङ्झबमोगभा अदारतफाट सजाम ऩाएभा, 
ङ. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका ङ्ञिऺक वा कभनचायीरे कामानरम सभमभा अन्मत्र 

अध्माऩन वा काभ गयेभा, 
च. ङ्ञिऺक वा कभनचायी याजनीङ्झतक दरको कामनकाङ्चयणी सदमम यहेको ऩाईएभा , 
छ. ङ्ञिऺक वा कभनचायीहरुरे व्मवसाङ्जमक हकङ्जहतका नाभभा अभूक याजनैङ्झतक 

दरको भात्र ङ्जहत वा ङ्जवयोधभा कामन गने सॊगठनका गङ्झतङ्जवङ्झधभा 
ङ्झफद्यारम/कामानरम सभमभा सॊरग्न बएभा, 

३. उऩदपा (२) वभोङ्ञजभ वा अन्म भाध्मभरे कङ्ट नै ङ्ञिऺक वा कभनचायीराई ऩदफाट 
हटाउनङ्ट ऩने प्रमाप्त प्रभाण प्राप्त बएभा नगयऩाङ्झरकारे नीजराई ऩदफाट हटाउन 
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सक्नेछ । तय कामनयत ऩदवाट हटाउनङ्ट अङ्ञघ भनाङ्झसव भाङ्जपकको मऩङ्जष्टकयणको 
भौका बने प्रदान गङ्चयनेछ । 

 मऩङ्जष्टकयण् मस खण्डको प्रमोजनको राङ्झग “कामनकाङ्चयणी सङ्झभङ्झत बङ्ङारे 
याजनीङ्झतक दरको ङ्जवधान वभोङ्ञजभ गङ्छठत केन्रीममतय , प्रदेिमतय, ङ्ञजल्रामतय वा 
मथानीममतयका कामनकाङ्चयणी सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछन । 

३५. मथामी आवासीम अनङ्टभङ्झत ङ्झरन नहङ्टने् साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा कामनयत ङ्ञिऺक वा 
कभनचायीहरुरे कङ्ट नै ऩङ्झन देिको मथामी आवासीम अनङ्टभङ्झत ङ्झरन वा त्ममतो अनङ्टभङ्झत 
प्राप्त गननको राङ्झग आवेदन ङ्छदन हङ्टॉदैन । मथामी आवासीम अनङ्टभङ्झत ङ्झरएका तथा 
ङ्झरन आवेदन ङ्छदने ङ्ञिऺक वा कभनचायीहरुराई दण्ड तथा सजाम तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ  

३६. िैङ्ञऺक मोग्मता  ्ङ्जवद्यारमको ङ्ञिऺकको राङ्झग चाङ्जहने िैङ्ञऺक मोग्मता तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

३७. ङ्ञिऺक–ङ्जवद्याथॉ अनङ्टऩात ङ्झभराउनङ्ट ऩने : नगयऩाङ्झरकारे प्रत्मेक ङ्जवद्यारमभा 
ङ्झनमङ्झभत अध्ममन गने ङ्जवद्याथॉ सॊख्मा य ङ्जवषमका आधायभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्जवद्याथॉ 
तथा ङ्ञिऺकको अनङ्टऩात कामभ गनङ्टनऩनेछ । 

३८. ङ्ञिऺकराई अन्म काभभा रगाउन नहङ्टने् 
१. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको ङ्ञिऺकराई ङ्ञिऺा प्रदान गने वा ङ्जवद्यारम प्रिासन 

सम्फन्धी काभभा फाहेक अन्म काभभा रगाउन हङ्टॉदैन । 

२. उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन ङ्जवद्यारमको ऩठन ऩाठनभा 
फाधा नऩने गयी याङ्जष्डम जनगणना , ङ्झनवानचन सम्फन्धी काभ , दैवी प्रकोऩ उिाय वा 
नेऩार सयकाय य नगयऩाङ्झरकारे तोकेको अन्म कङ्ट नै काभभा फङ्जढभा ३ भङ्जहना 
खटाउन सङ्जकनेछ । 

३९. अदारतको आदेिफाट ऩङ्टन् फहारी हङ्टन सक्ने ्
१. दपा ३५ भा उल्रेख बएका कङ्ट नै वा केही आयोऩभा सजाम बई नोकयीफाट 

हटाइएको वा फखानमत बएको ङ्ञिऺक /कभनचायी अदारतको आदेि वा पैसरा 
फभोङ्ञजभ भात्र नोकयीभा ऩङ्टन्फहारी हङ्टन सक्नेछ । 

२. उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩङ्टन् फहारी बएको ङ्ञिऺकरे नोकयीफाट हटे देङ्ञख 
ऩङ्टन्फहारी बएको ङ्झभङ्झत सम्भको ऩूया तरफ , बत्ता य तरफ वङृ्जि ऩाउने बए सो 
सभेत ऩाउनेछ । 

४०. ङ्ञिऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त य सरुवा  ्
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१. सरुवा हङ्टन आवेदन ङ्छदने कामनय त ङ्ञिऺकराई कामनयत ङ्जवद्यारमको व्मवमथाऩन 
सङ्झभङ्झत य सरुवा बई जाने ङ्जवद्यारमको व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झतको सहभङ्झतभा कऺा 
सञ्चारनभा फाधा नऩने गयी नगय ङ्ञिऺा अङ्झधकायीरे सभन्वम गयी तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ ङ्चयक्त दयवन्दीभा सरुवा गनन सक्नेछ ।  

२. सरुवा हङ्टन आवेदन ङ्छदने दयवन्दीभा कामनय त ङ्ञिऺकराई नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका 
कामनयत ङ्जवद्यारमको व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झतको सहभङ्झतभा कऺा सञ्चारनभा फाधा 
नऩने गयी नगय ङ्ञिऺा अङ्झधकायीरे सभन्वम गयी अको नगयऩाङ्झरका वा 
गाॉउऩाङ्झरकाभा सरुवाको राङ्झग सहभङ्झत ङ्छदन वा सरुवा गनन सक्नेछ । 

३. सरुवा हङ्टन चाहाने ङ्ञिऺकरे सरुवाको रा ङ्झग नगय कामनऩाङ्झरकाको कामानरम 
सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

४. नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र ङ्चयक्त दयफन्दीको २५ प्रङ्झतित ङ्झबत्र यही ङ्ञजल्रा फाङ्जहयको 
ङ्ञिऺकराई आवश्मक प्रङ्जक्रमा गयी सरुवा गनन सङ्जकने छ । 

५. सरुवा सम्फङ्ञन्ध कामनङ्जवङ्झध नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टने छ । 

 

४१. दयवन्दी ङ्झभरान् तोङ्जकएको भाऩदण्डको आधायभा फढी दयवन्दी बएको 
ङ्झफद्यारमफाट कभ दयफन्दी बएको ङ्जवद्यारमभा नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे तोङ्जकएको 
प्रकृमा ऩूया गयी दयफन्दी ङ्झभरान गनन सक्ने छ ।  

४२. सॊमथागत ङ्जवद्यारमरे छात्रवृङ्ञत्त उऩरब्ध गयाउनङ्टऩने् 
१. सॊमथागत ङ्जवद्यारमरे ङ्जवद्यारमभा बनान बएका कूर ङ्जवद्याथॉ सॊख्माको कम्तीभा 

दि प्रङ्झतितभा नघट्ने गयी तोङ्जकए फभोङ्ञजभ आङ्झथनकरुऩभा ङ्जवऩङ्ङ , जेहेन्दाय, 

अऩाङ्गता बएकाहरु , भङ्जहरा, दङ्झरत वा जनजाङ्झत ङ्जवद्याथॉराई छात्रवङृ्ञत्त उऩरब्ध 
गयाउनङ्ट ऩनेछ । मसयी छात्रवङृ्ञत्त प्राप्त गने ङ्झफद्याथॉराई नगयऩाङ्झरकारे उच्च 
ङ्ञिऺा अध्ममनका राङ्झग अन्म छात्रवङृ्ञत्त प्राप्त गननका राङ्झग ऩङ्झन ङ्झसपाङ्चयस गनन 
सक्ने छ ।  

२. उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ छात्रवङृ्ञत्तको राङ्झग ङ्जवद्याथॉ छनौट गनन प्रत्मेक ङ्जवद्यारमभा 
ङ्जवद्यारमको प्रधानाध्माऩक , नगयऩाङ्झरकाको ङ्ञिऺा , मङ्टवा तथा खेरकङ्ट द िाखाको 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध य ङ्जवद्यारम व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झतभा यहेका अङ्झबबावको प्रङ्झतङ्झनङ्झध यहेको 
एक छात्रवङृ्ञत्त छनौट सङ्झभङ्झत यहनेछ । 

३. सङ्झभङ्झतरे छनौटको राङ्झग आधाय , ितन य प्रङ्जक्रमा तमाय गयी सो ङ्जवद्यारम 
व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झतफाट मवीकृत गयाई सावनजङ्झनक सभेत गनङ्टन ऩनेछ । 
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४३. तरफ बत्ता नऩाउने य सेवा अवङ्झध गणना नहङ्टने् दपा ३९ भा उल्रेङ्ञखत 
अवमथाभा वा ङ्झनमभानङ्टसाय ङ्जवदा मवीकृत गयाई फसेको अवमथाभा फाहेक ङ्जवद्यारमभा 
अनङ्टऩङ्ञमथत यहेका ङ्ञिऺकरे अनङ्टऩङ्ञमथत अवङ्झधको तरफ , बत्ता ऩाउने छैनन ्य त्ममतो 
अवङ्झध ङ्झनजको सेवाभा गणना सभेत हङ्टने छैन। 

४४. प्रधानाध्माऩक तथा कभनचायी सम्फन्धी व्मवमथा ्
१. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा एक प्रधानाध्माऩक य नगयऩाङ्झरकारे मवीकृत गये 

फभोङ्ञजभको सॉख्माभा कभनचायीको दयफन्दी यहनेछ । 

२. उऩदपा(१) फभोङ्ञजभका प्रधानाध्माऩक सम्फन्धी व्मवमथा देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

क. ङ्जवद्यारमको प्राङ्ञऻक तथा  प्रिासकीम प्रभङ्टखको रुऩभा काभ गनन प्रत्मेक 
ङ्जवद्यारमभा एक जना प्रधानाध्माऩक यहने छ । 

ख. व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झतरे साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा ङ्चयक्त प्रधानाध्माऩक ऩदभा 
ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको राङ्झग आधायबतू (१–५) तहको प्र .अ. को हकभा ङ्ञिऺा िास्त्र 
ङ्झफषमभा कम्तीभा प्रवीणता प्रभाणऩत्र तह  वा सो सयह , आधायबतू (१–८) 
तहको हकभा कम्तीभा ङ्ञिऺा िास्त्र ङ्झफषमभा मनातक तह वा सो सयह , 

भाध्माङ्झभक(९–१२) तहको ङ्जवद्यारमको हकभा ङ्ञिऺा िास्त्र ङ्झफषमभा 
कम्तीभा मनातकोत्तय तह वा सो सयह उङ्ञत्तणन गयी सम्फङ्ञन्धत ङ्जवद्यारमको 
सम्फङ्ञन्धत तहभा कामनयत मथामी ङ्ञिऺकहरु भध्मे फाट दयखामत आह्वान गने 
छ । तय ङ्ञिऺा िास्त्र ङ्झफषमभा मनातक वा सो सयहको ऩयीऺा उङ्ञत्तणन गयी 
भाध्माङ्झभक तहभा दि फषन मथामी सेवा गयेको ङ्ञिऺक भाध्मङ्झभक तहको प्र . 
अ. को ऩदभा उम्भेद्वाय हङ्टन ऩाउने छ । कऺा १२ सॊचाङ्झरत ङ्जवद्यारमको 
हकभा ङ्ञिऺा िास्त्र सॊकामभा मनातकोत्तय वा सो सयह उङ्ञत्तणन गयेको व्मङ्ञक्त 
भात्र प्र. अ. ऩदभा उभेदवाय हङ्टन ऩाउने छ।  

ग. उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ दयखामत आह्वान बएभा सम्फङ्ञन्धत ङ्ञिऺकरे 
व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झतरे तोकेको म्माद ङ्झबत्र ङ्जवद्यारम ङ्जवकास प्रमताव सङ्जहत 
व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झत सभऺ दयखामत ङ्छदन सक्ने छ ।  

घ. उऩङ्झनमभ (३) फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्जवद्यारम ङ्जवकास प्रमताव सङ्जहतको दयखामत 
व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झतरे ङ्ञिऺक छनोट सङ्झभङ्झत सभऺ ऩठाउने छ ।  

ङ. उऩङ्झनमभ (४) फभोङ्ञजभ ङ्जवद्यारम ङ्जवकास प्रमताव सङ्जहतको दयखामत प्राप्त 
बएऩङ्झछ ङ्ञिऺक छनोट सङ्झभङ्झतरे प्र . अ. व्मवमथाऩनका आधायभा भूल्माॊकन  
गयी सफै बन्दा फढी अॊक प्राप्त गने उम्भेद्वाय प्र . अ. को ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनन 
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ङ्जव. व्म. स. सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टन ऩनेछ । तय , ६० अॊक ऩङ्झन प्राप्त नगने 
उम्भेद्वायराई प्र. अ. को ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयने छैन ।  

च. मसयी ङ्झनमङ्टक्त बएको प्र . अ. को ऩदावङ्झध ५ फषनको हङ्टनेछ य ङ्झनज ऩङ्टन् सो 
ऩदभा ङ्झनमङ्टक्त हङ्टन सक्नेछ ।  

छ. प्र. अ. रे आपूरे गयेको कामन दऺता कयाय फभोङ्ञजभ काभ नगयेको वा 
ङ्झनजको कामन सन्तोषजनक नयहेको वा ङ्झनजको कायणरे ङ्जवद्यारमभा 
असाभान्म अवमथा सजृना बएभा वडा ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा नगय 
ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे ङ्झनजराई प्र. अ. को ऩदफाट जङ्टनसङ्टकै फेरा हटाउन सक्ने छ 
। 

ज. उऩङ्झनमभ (७) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन सो उऩङ्झनमभ फभोङ्ञजभ 
प्र. अ. राई ऩदफाट हटाउनङ्ट अङ्ञघ ङ्झनजराई सपाई ऩेि गने भनाङ्झसव 
भौकाफाट फङ्ञञ्चत गङ्चयने छैन ।  

३. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा प्रधानाध्माऩक अनङ्टऩङ्ञमथत बएभा वा कङ्ट नै  कायणरे 
प्रधानाध्माऩकको ऩद ङ्चयक्त बै प्रधानाध्माऩक उऩङ्ञमथत नबए सम्भ वा 
प्रधानाध्माऩकको ऩदऩूङ्झतन नबए सम्भका राङ्झग सो ङ्जवद्यारमभा कामनयत ङ्ञिऺकहरु 
भध्मे तोङ्जकएको मोग्मता ऩङ्टगेका फङ्चयष्ठतभ मथामी ङ्ञिऺकरे ङ्झनङ्झभत्त प्रधानाध्माऩक 
बई काभकाज गने छ । तय , कङ्ट नै ङ्जवद्यार मभा १ बन्दा फढी तह बएभा 
भाङ्झथल्रो तहको फङ्चयष्ठतभ ङ्ञिऺकरे ङ्झनङ्झभत्त बई काभ गने छ ।  

४. मस ङ्झनमभभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन सॊमथागत ङ्जवद्यारमको 
व्मवमथाऩन सङ्झभङ्झतरे प्रधानाध्माऩक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गदान छङ्ट टै्ट प्रङ्जक्रमा ङ्झनधानयण गयी 
ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनन सक्ने छ ।  

५. प्रधानाध्माऩक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गदान जङ्टन तहको ङ्जवद्यारम हो सोही तहभा अध्माऩन 
गयाउन चाङ्जहने न्मूनतभ िैङ्ञऺक मोग्मता बएको ङ्ञिऺकराई भात्र 
प्रधानाध्माऩकको ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनङ्टन ऩने छ ।  

६. प्र. अ. सम्फङ्ञन्ध अन्म व्मवमथा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टने छ ।  

४५. ङ्ञिऺक छनोट सङ्झभङ्झत्  ङ्ञिऺक छनौट सङ्झभङ्झतको व्मवमथा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।  

४६. ऩयीऺा य ङ्झनमन्त्रण सम्फङ्ञन्ध व्मवमथा्  ऩयीऺा य ङ्झनमन्त्रण सम्फङ्ञन्ध व्मवमथा 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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४७. आधायबतू तह (कऺा ८) उङ्ञत्तणन ऩयीऺाको ऩयीऺा सञ्चारन,ब्मफमथाऩन तथा 
ङ्झनमन्त्रण् आधायबतू तह कऺा ८ उङ्ञत्तणन ऩयीऺाको ऩयीऺा सन्चारन व्मवमथाऩन 
तथा ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी व्मावमथा कामनङ्जवङ्झधभा तोकीए फभोजभ हङ्टनेछ।  

४८. फारफाङ्झरकाराई ङ्झनष्कािन गनन, िायीङ्चयक वा भानङ्झसक दङ्टव्र्मवहाय गनन नहङ्टने ्
१. कङ्ट नै ऩङ्झन फारफाङ्झरकाराई ङ्झफिेष ऩङ्चयङ्ञमथङ्झत फाहेक ङ्जवद्यारमफाट ङ्झनष्कािन गनन 

ऩाईने छैन । 

२. ङ्जवद्यारमभा अध्ममनयत फारफाङ्झरकाराई िायीङ्चयक वा भानङ्झसक मातना ङ्छदन वा 
दङ्टव्र्मवहाय गनन ऩाइने छैन । 

४९. िैङ्ञऺक ऩयाभिन सेवा, ङ्जवदेिी िैङ्ञऺक कामनक्रभ वा ङ्ञिऺण कोसन सञ्चारन्  
१. सॊङ्जवधान प्रदत्त वारवाङ्झरकाको हकराई ऩूणन ऩारना गङ्चयने छ । 

२. कसैरे ऩङ्झन मस ऐन फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत नङ्झरई िैङ्ञऺक ऩयाभिन सेवा , ङ्झिज कोसन , 
बाषा ङ्ञिऺण कऺा वा ऩूवन तमायी कऺा वा ङ्जवदेिी भङ्टरङ्टकभा सञ्चाङ्झरत कङ्ट नै 
िैङ्ञऺक कामनक्रभ सञ्चारन गनन ऩाईने छैन। 

३. उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ िैङ्ञऺक कामनक्रभ , िैङ्ञऺक ऩयाभिन सेवा , ङ्झिज कोसन , बाषा 
ङ्ञिऺण कऺावा ऩूवन तमायी कऺा वा ङ्जवदेिी भङ्टरङ्टकभा सञ्चाङ्झरत कङ्ट नै िैङ्ञऺक 
कामनक्रभ सञ्चारन गनन अनङ्टभङ्झत ङ्झरने सम्फन्धी व्मवमथा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ 
। 

५०. प्रगङ्झत ङ्जववयण फङ्टझाउनङ्ट ऩने ्सॊमथागत ङ्जवद्यारमरे प्रत्मेक वषन तोङ्जकए फभोङ्ञजभको 
प्रगङ्झत ङ्जववयण नगय ङ्ञिऺा अङ्झधकायी सभऺ फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ । 

५१. दण्ड सजाम  ्

१. कसैरे ङ्जवद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त ङ्जहनाङ्झभना वा नोक्सान गयेभा त्ममतो व्मङ्ञक्तराई भङ्टद्दा 
हेने अङ्झधकायीरे ङ्झफगो असूर गयी ङ्जवगो फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना गनन सक्नेछ । 

२. कसैरे देहामका कामन गयेभा , गनन रगाएभा वा सो कामन गनन सहमो ग ऩङ्टमानएभा 
त्ममतो व्मङ्ञक्तराई कसूयको भात्रा हेयी कानूनरे तोके वभोङ्ञजभ सजाम हङ्टनेछ्– 

क. प्रश्नऩत्रको गोऩनीमता बङ्ग गयेभा, 
ख. उत्तयऩङ्टङ्ञमतका ऩयीऺण गदान राऩयफाही वा गैय ङ्ञजम्भेवाय ऩूणन कामन 

गयेभा, 
ग. ऩयीऺा केन्रभा सम्फङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायीको मवीकृङ्झत फेगय प्र वेि गनन प्रमत्न 

गयेभा वा प्रवेि गयेभा वा ऩयीऺा केन्र ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरई अभमानङ्छदत 
कामन गयेभा, 
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घ. ऩयीऺापर प्रकािनभा अङ्झनमङ्झभतता गयेभा, 
ङ. नक्करी ऩयीऺाथॉकारुऩभा अरूको तपन फाट ऩयीऺा ङ्छदएभा , 
च. ऩयीऺाको भमानदा बङ्ग हङ्टने अन्म कङ्ट नै कामन गयेभा । 

छ. ङ्जवद्याथॉ बनान गदान दान, उऩहाय वा कङ्ट नै यकभ ङ्झरएभा, 
ज. अनङ्टभङ्झत नङ्झरई कङ्ट नै िैङ्ञऺक कामनक्रभ , िैङ्ञऺक ऩयाभिन सेवा , ङ्झिज कोसन, 

बाषा ङ्ञिऺण कऺा तथा ऩूवन तमायी कऺा सञ्चारन गयेभा। 

झ. कानून ङ्जवऩयीतको अन्म कामन गयेभा। 

३. कानून फभोङ्ञजभको कसूयको सम्फन्धभा ङ्जवद्या रमको कङ्ट नै ङ्ञिऺक वा कभनचायी 
उऩय भङ्टद्दा हेने अङ्झधकायी वा अदारतभा भङ्टद्दा दामय बएको अफमथाभा 
अदारतफाट आदेि बए फभोङ्ञजभ त्ममतो ङ्ञिऺक वा कभनचायी ङ्झनरम्फन हङ्टनेछ । 
सो ङ्ञिऺक वा कभनचायी अदारतफाट कसूयदाय ठहङ्चयएभा ङ्झनजराई प्रचङ्झरत 
कानङ्टन फभोङ्ञजभ ङ्जवबागीम सजामॊ गङ्चयनेछ । 

५२. ऩङ्टनयावेदन  ्तोङ्जकएको अङ्झधकायीरे गयेको सजामको आदेि उऩय कानून वभोङ्ञजभ 
ऩङ्टनयावेदन राग्नेछ । 

५३. साझेदायीभा ङ्जवद्यारम सॊचारन गनन सङ्जकने ्
१. नेऩार सयकायरे साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारम , सॊमथागत ङ्जवद्यारम य िैङ्ञऺक गङ्टठी 

अन्तगनत सॊचाङ्झरत ङ्जवद्यारम तथा एक बन्दा फढी सावनजङ्झनक िैङ्ञऺक गङ्टठी 
अन्तगनत सॊचाङ्झरत ङ्जवद्यारमहरु ङ्जवच साझेदायीभा ङ्जवद्यारम सॊचारन गनन सक्नेछ। 

२. उऩदपा १ फभोङ्ञजभका ङ्जवद्यारम ब्मवमथाऩन सङ्झभङ्झतको काभ , कतनब्म य 
अङ्झधकाय, साझेदायीका तयीका तथा अन्म ब्मवमथा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

५४. ङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय  ्

१. मस ऐनको उद्देश्म  कामानन्वमन गनन नगयऩाङ्झरकारे आवश्मक ङ्झनमभ फनाउन 
सक्नेछ । 

२. मस ऐनको कामानन्वमनको राङ्झग नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतरे आवश्मक ङ्झनदेङ्ञिका फनाई 
रागू गनन सक्नेछ । 

५५. सॊक्रभणकारीन व्मवमथा  ्
१. मस ऐनरे तोङ्जकए वभोङ्ञजभ हङ्टने बनी व्मवमथा गयेको काभ ङ्झनमभावरी नआउॉदा 

सम्भ नगय कामनऩाङ्झरकारे गनन सक्नेछ। 

२. मो ऐन जायी बए ऩङ्झछ ङ्जवद्यारमभा ङ्चयक्त यहेको दयफन्दीभा ङ्जवऻाऩनको अनङ्टभङ्झत 
नगयऩाङ्झरकारे ङ्छदन सक्नेछ। 
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५६. फाधा अडकाउ पङ्ट काउने अङ्झधकाय ्मस ऐनको उद्देश्म कामानन्वमन गनन कङ्ट नै 
फाधा–अड्काउ ऩयेभा नगयऩाङ्झरकारे त्ममतो फाधा अड्काउ हटाउन आदेि जायी 
गनन सक्नेछ य त्ममतो आदेि मसै ऐनभा ऩये सयह भाङ्झनने छ। 

५७. फचाउ य रागू नहङ्टने  ्
१. मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेका ङ्झनमभावरीभा रेङ्ञखएका कङ्ट याहरु सोही 

फभोङ्ञजभ य नरेङ्ञखएको कङ्ट याहरु प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

२. मस ऐनभा रेङ्ञखएको कङ्ट नै कङ्ट यारे ऩङ्झन ङ्जवद्यारमको सम्ऩङ्ञत्त ङ्जहना –ङ्झभना गयेको 
कसूयभा भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐन , २०५९ अन्तगनत कायवाही चराउन फाधा ऩने 
छैन । 

३. सॊङ्जवधानसॉग मस ऐनका दपा तथा उऩदपाहरु वाङ्ञझएको हदसम्भ मवत् ङ्झनमक्रीम 
हङ्टनेछन, 

४. मस अङ्ञघ कानून वभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त ङ्ञिऺक कभनचायीहरुराई नेऩार सयकायरे 
ङ्छदइदै आएको सङ्टङ्जवधाभा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको कटौती गङ्चयने छैन।तय मो व्मवमथारे 
कानून वभोङ्ञजभ दण्ड, सजाम य कायवाही गनन वाधा ऩने छैन।  

५. मस ऐनभा उल्रेख बएका प्राफधानहरु सॊघीम कानून तथा प्रदेि कानूनसॊग 
नफाङ्ञझएको हद सम्भ रागू हङ्टनेछन । 


