
 

 

खोऩ सेवा (सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन) ऐन, २०७५ 
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खोऩ सेवा (सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन) ऐन, २०७५ 

प्रभाणीकयण य प्रकाशन मभमत 

२०७५।०३।२७ 

२०७५ सारको ऐन नॊ १५ 

खोऩ सेवा (सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन) सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनकेो  ऐन 

प्रस्तावना् खोऩको भाध्मभफाट योगको योकथाभ, मनमन्रण, मनवायण वा उन्भूरन गयी शशश,ु फार, भात ृतथा 
अन्म व्मशिको भतृ्म ुदय घटाउन तथा खोऩ सेवाको ववकास, ववस्ताय य सदुृढीकयण गयी गणुस्तयीम खोऩ 
सेवा प्रदान गने सम्फन्धभा आवश्मक व्मवस्था गनि वाञ्छनीम बएकोरे,  

गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

 

ऩरयच्छेद– १ 

प्रायशम्बक 

१.  सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ “खोऩ सेवा (सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन) ऐन, 

२०७५”  यहेको छ ।  

 (२) मो ऐन गण्डकी प्रदेशभा राग ुहनुेछ । 

 (३) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ ।   

२.  ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ् गरे अकको अथि नरागेभा मस ऐनभा,- 

(क)  “अनभुमतऩर” बन्नारे दपा ११ फभोशजभको अनभुमतऩर सम्झन ुऩछि । 

(ख)  “समभमत” बन्नारे दपा १५ फभोशजभको प्रदेश खोऩ समभमत सम्झन ुऩछि 
।      

(ग)  “प्रदेश खोऩ प्राववमधक समभमत” बन्नारे दपा १८ फभोशजभको समभमत 
सम्झन ुऩछि । 

(घ)  “कोष” बन्नारे दपा २० फभोशजभको प्रदेश खोऩ कोष सम्झन ुऩछि । 

(ङ)  “खोऩ (भ्माशससन)” बन्नारे कुनै योगको योकथाभ, मनमन्रण, मनवायण वा 
उन्भूरन गनि ददइन ेखोऩ सम्झन ुऩछि । 

(च)  “खोऩ काडि” बन्नारे दपा १२ फभोशजभ प्रदान गरयएको खोऩ काडि 
सम्झन ुऩछि । 

(छ)  “खोऩ कामिक्रभ” बन्नारे कुनै योगको योकथाभ, मनमन्रण, मनवायण वा 
उन्भूरन गनिको  रामग भन्रारमरे मनममभत वा अमबमानको रुऩभा 
सञ्चारन गने प्रदेश खोऩ कामिक्रभ  सम्झन ुऩछि य सो शब्दरे खोऩफाट 
फचाउन सवकने योगको मनगयानी गने कामि सभेतराइि जनाउॉछ । 

(ज)  “खोऩ ददन ेव्मशि” बन्नारे खोऩ ददने स्वास््मकभी वा शचवकत्सक सम्झन ु
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ऩछि य सो शब्दरे खास प्रकायका खोऩ ददनको रामग भन्रारमरे 
तोकेको अन्म व्मशि सभेतराइि  

(झ)  “खोऩ सेवा” बन्नारे मस ऐन फभोशजभ प्रदान गने खोऩ कामि सम्झन ुऩछि 
य सो शब्दरे खोऩ सेवा सञ्चारनको रामग खोऩ साभग्रीको व्मवस्थाऩन, 

आऩूमति, बण्डायण वा ववतयण गने काभ सभेतराई जनाउॉछ । 

(ञ)  “शचवकत्सक” बन्नारे प्रचमरत कानून फभोशजभ शचवकत्सकको रुऩभा दताि 
बएको व्मशि सम्झन ुऩछि । 

(ट)  “तोवकएको” वा “तोवकए फभोशजभ” बन्नारे मस ऐन अन्तगित फनेको 
मनमभभा तोवकएको वा तोवकए फभोशजभ सम्झन ुऩछि । 

(ठ)   “भन्रारम” बन्नारे साभाशजक ववकास भन्रारम सम्झन ुऩछि ।      

(ड)  “स्वास््मकभी” बन्नारे प्रचमरत कानून फभोशजभ स्वास््मकभीको रुऩभा 
दताि बएको व्मशि सम्झन ुऩछि । 

ऩरयच्छेद– २ 

खोऩ सेवा सम्फन्धी व्मवस्था 

३. अमनवामि रूऩभा खोऩ रगाउन ुऩने् (१) भन्रारमरे तोवकए फभोशजभका योगको योकथाभ,मनमन्रण, 

मनवायण वा उन्भूरन गनिको रामग कुनै खोऩ अमनवामि रुऩरे रगाउन ऩने गयी तोसन ससनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको खोऩ रगाउन ुसम्फशन्धत व्मशिको कतिव्म हनुछे । 

४.  रशऺत वगिका व्मशिराई खोऩ ऩाउन े अमधकाय हनुे्  (१) रशऺत वगिका व्मशिराई खोऩ 
कामिक्रभभा सभावेश बएका खोऩ मनशलु्क रुऩभा रगाउन ऩाउने अमधकाय हनुेछ । 

स्ऩष्टीकयण: मस दपाको प्रमोजनको रामग “रशऺत वगि” बन्नारे कुनै खास वकमसभका योगको 
योकथाभ, मनमन्रण, मनवायण वा उन्भूरन गनिको रामग खोऩ ददन ु ऩने बनी खोऩ कामिक्रभभा 
वकटान गरयएका वगि, सभदुाम वा ऺेरका व्मशि सम्झन ुऩछि । 

(२) भन्रारमरे उऩदपा (१) फभोशजभको खोऩ कुनै खास मभमत य सभम तोकी कुनै 
अस्ऩतार, स्वास््म सॊस्था, खोऩ केन्र, घमु्ती खोऩ शसरमनक वा अन्म स्थानफाट रगाउने व्मवस्था 
गनेछ । 

(३) भन्रारमरे मस दपा फभोशजभ खोऩ ददने प्रमोजनका रामग सम्फशन्धत स्थानीम तह, 

प्रहयी प्रशासन तथा स्वमॊसेवकको सहमोग मरन ससनछे । 

५.  सॊयऺक वा अमबबावकको दावमत्व् आफ्नो सॊयऺकत्व, अमबबावकत्व वा अधीनभा यहेको शशश,ु 

फारफामरका वा कुनै व्मशिराई खोऩ कामिक्रभभा सभावेश बएको खोऩ रगाउने व्मवस्था गनुि 
त्मस्तो सॊयऺक, अमबबावक वा व्मशिको दावमत्व हनुछे । 

६.  खोऩ ददन नहनुे्  मस ऩरयच्छेदभा अन्मर जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩमन कुनै व्मशिराई 
मनजको स्वास््मको कायण कुनै खोऩ ददन नहनुे देशखएभा खोऩ ददने व्मशिरे त्मस्तो खोऩ सो 
व्मशिराई ददन ुहुॉदैन । 

७.  खोऩका ववषमभा जानकायी गयाउन ु ऩने् (१) खोऩ ददने व्मशिरे खोऩ ददन ु अशघ खोऩ मरन े
व्मशिराई भौशखक वा अन्म भाध्मभफाट सो खोऩको प्रकृमत, पाइदा य सम्बाववत असयका फायेभा 
जानकायी गयाउन ुऩनेछ । 



 

3 
 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ खोऩ मरने व्मशि नाफारक, अशि वा भानमसक रुऩभा ठीक 
नबएभा खोऩ ददने व्मशिरे सो उऩदपा फभोशजभको जानकायी मनजको सॊयऺक वा अमबबावकराई 
गयाउन ुऩनेछ । 

८.  खोऩ भाऩदण्ड फभोशजभ हनु ुऩने: मस ऐन फभोशजभ ददइन ेखोऩ तोवकएको भाऩदण्ड फभोशजभको 
हनु ुऩनेछ । 

९. शजम्भेवायी हनु:े ऐन फभोशजभ खोऩ ददने कामिभा सॊरग्न हनु ु सम्फशन्धत शचवकत्सक तथा 
स्वास््मकभीको शजम्भेवायी हनुेछ । 

१०.  खोऩ कामिक्रभ सञ्चारनभा अवयोध गनि नहनु:े कसैरे ऩमन खोऩ सेवा सञ्चारन सम्फन्धी कामिभा 
कुनै वकमसभको फाधा अफयोध गनि हदैुन । 

११.  अनभुमतऩर मरन ुऩने: (१) खोऩ सेवा सञ्चारन गनि चाहन ेमनजी, गैय सयकायी, साभदुावमक अस्ऩतार 
वा स्वास््म सॊस्थारे तोवकएको मनकामफाट तोवकए फभोशजभ अनभुमतऩर मरन ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ खोऩ सेवा सञ्चारन गनि अनभुमतऩर प्राप्त अस्ऩतार वा 
स्वास््म सॊस्थारे आपूरे सञ्चारन गयेको खोऩ सेवाको प्रमतवेदन तोवकएको मनकाम वा स्वास््म 
सॊस्थाभा मनममभत रुऩरे ऩेश गनुि ऩनेछ । 

१२. खोऩ सेवाको अमबरेख याख्न ु ऩने: (१) खोऩ ददने व्मशिरे खोऩ रगाएका व्मशिको अमबरेख 
अद्यावमधक रुऩभा याख्न ुऩनेछ । 

(२) खोऩ ददने व्मशिरे खोऩ रगाएको प्रभाण स्वरुऩ खोऩ रगाउने व्मशिराई तोवकएका 
ढाॉचाभा खोऩ काडि प्रदान गनुि ऩनेछ । 

(३) खोऩ मरन ेव्मशि, मनजको सॊयऺक वा अमबबावकरे खोऩ काडि सयुशऺत याख्न ुऩनेछ । 

ऩरयच्छेद– ३ 

खोऩको आऩूमति य बण्डायण सम्फन्धी व्मवस्था 

१३.  दताि बएको खोऩ आऩूमति गनुि ऩने् (१) खोऩ आऩूमति गने सॊस्थारे औषधी व्मवस्था ववबागभा दताि 
बएको खोऩ भार आऩूमति गनुि ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको आऩूमति गरयने खोऩ असर उत्ऩादन प्रवक्रमा अऩनाई 
उत्ऩादन बएको य ववश्व स्वास््म सॊगठनफाट गणुस्तयमिु यहेको बनी प्रभाशणत बएको हनु ुऩनेछ 
। 

(३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩमन देहामको अवस्थाभा ववश्व 
स्वास््म सॊगठनफाट गणुस्तयमिु यहेको बनी प्रभाशणत बई नसकेको खोऩ आऩूमति गनि सवकनछे्- 

(क)  असर उत्ऩादन प्रवक्रमा अऩनाई उत्ऩादन बएको,  

(ख)  उत्ऩादन बएको भरुकु वा अन्म देशभा प्रमोग बइसकेको,   

(ग)  उत्ऩादन गने देशको मनमभनकायी मनकामभा दताि बएको, य 

(घ)  खण्ड (क), (ख) य (ग) फभोशजभको व्महोया औषधी व्मवस्था ववबागरे 
प्रभाशणत गयेको । 

१४. खोऩको ढुवानी, बण्डायण य ववतयण् खोऩको ढुवानी, बण्डायण य ववतयण, सो को रामग प्रमोग गरयने 
उऩकयण तथा खोऩ प्रमोग गदािको अवमधसम्भ कामभ याख्न ु ऩने ताऩक्रभ भन्रारमरे तोकेको 
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भाऩदण्ड फभोशजभको हनुऩुनेछ । 

 

ऩरयच्छेद-४ 

समभमत सम्फन्धी व्मवस्था 

१५. समभमत् (१) खोऩ कामिक्रभ सम्फन्धी नीमत मनभािण गनि भन्रारमराई सझुाव ददने काभ सभेतको 
रामग एक प्रदेश खोऩ समभमत यहनेछ । 

(२) समभमतको गठन देहाम फभोशजभ हनुेछ्- 

(क)  सशचव, साभाशजक ववकास भन्रारम            - अध्मऺ 

(ख)  सशचव,आमथिक भामभरा तथा मोजना भन्रारम        - सदस्म 

(ग)  सशचव, आन्तरयक भामभरा तथा कानून भन्रारम          - सदस्म 

(घ)  फारयोग ववशषेऻ             - सदस्म 

(ङ)  जनस्वास््म ववशेषऻ वा स्वास््म अथिशास्त्रीहरुभध्मेफाट  

 एकजना भवहरा सवहत भन्रारमफाट भनोनीत दईुजना     -सदस्म  

(च)  भहाशाखा प्रभखु, स्वास््म सेवा भहाशाखा,  

 साभाशजक ववकास भन्रारम                       - सदस्म सशचव 

(३) खण्ड (घ) य (ङ) फभोशजभ भनोनीत सदस्महरुको ऩदावमध चाय वषिको हनुेछ । 

(४) उऩदपा (३) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩमन कुनै भनोनीत सदस्मरे ऩदीम 
शजम्भेवायी ऩूया नगयेभा भन्रारमरे मनजराई जनुसकैु फखत सदस्मफाट हटाउन ससनछे । 

(५) उऩदपा (४) फभोशजभ कुनै सदस्मराई ऩदफाट हटाउन ुअशघ भन्रारमरे मनजराई 
सपाई ऩेश गने भौका ददन ुऩनेछ । 

(६) समभमतको सशचवारमको काभ भन्रारमको स्वास््म भहाशाखारे गनेछ । 

१६.  समभमतको काभ, कतिव्म य अमधकाय् मस ऐनभा अन्मर रेशखएका काभ, कतिव्म य अमधकायको 
अमतरयि समभमतको अन्म काभ, कतिव्म य अमधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ:– 

(क)  खोऩ कामिक्रभ सम्फन्धी नीमत तजुिभा गयी भन्रारम सभऺ ऩेश गने,  

(ख)  खोऩ कामिक्रभको ववकास, ववस्ताय य सञ्चारनका रामग सम्फशन्धत 
मनकामराई मनदेशन ददन,े 

(ग)  खोऩ कामिक्रभराई दीगो य बयऩदको फनाउन आवश्मक स्रोत जटुाउन े 

(घ)  खोऩ कामिक्रभको अनगुभन य भूल्माङ्कन गने, गयाउन,े 

(ङ)  खोऩको ववकास तथा ववस्तायको रामग सम्फशन्धत मनकामसॉग सभन्वम 
गने,  

(च)  खोऩ कामिक्रभराई प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन गनि आवश्मकता अनसुाय 
उऩसमभमत गठन गने, 

(छ)  खोऩ सम्फन्धी ववषमभा खोऩ प्राववमधक समभमतरे ददएको सझुाव 
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कामािन्वमन गनि सम्फशन्धत मनकामराई मनदेशन ददने । 

१७. समभमतको फैठक य मनणिम् (१) समभमतको फैठक फषिभा कम्तीभा चाय ऩटक फस्नछे । 

(२) समभमतको फैठक समभमतको अध्मऺको मनदेशनभा सदस्म–सशचवरे फोराउनछे । 

(३) समभमतको फैठक फस्नबुन्दा कम्तीभा चौफीस घण्टा अगावै सदस्म सशचवरे फैठकभा 
छरपर हनु ेकामिसूची सवहतको सूचना समभमतको सफै सदस्महरुराई ददन ुऩनेछ । 

(४) समभमतको कुर सदस्म सङ््माको ऩचास प्रमतशतबन्दा फढी सदस्महरु उऩशस्थत 
बएभा समभमतको फैठकको रामग गण ऩूयक सङ््मा ऩगेुको भामननेछ । 

(५) समभमतको फैठकको अध्मऺता समभमतको अध्मऺरे य मनजको अनऩुशस्थमतभा समभमतको 
फैठकभा उऩशस्थत सदस्महरुरे आपूभध्मेफाट छानेको सदस्मरे गनेछ । 

(६) समभमतको फैठकभा फहभुतको याम भान्म हनुछे य भत फयाफय बएभा फैठकको 
अध्मऺता गने व्मशिरे मनणािमक भत ददनेछ । 

(७) समभमतरे आवश्मक ठानेभा खोऩ कामिक्रभसॉग सम्फशन्धत कुनै व्मशिराई समभमतको 
फैठकभा आभन्रण गनि ससनेछ । 

(८) समभमतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामिववमध समभमत आपैं रे मनधाियण गये फभोशजभ 
हनुेछ । 

१८.  प्रदेश खोऩ प्राववमधक समभमत : (१) खोऩ कामिक्रभको ववकास, ववस्ताय एवॊ सञ्चारन गनि, प्राकृमतक 
प्रकोऩ वा भहाभायी बएका फखत तत्कार खोऩ कामिक्रभ सञ्चारन गने सम्फन्धभा याम सल्राह 
ददन ेतथा खोऩ रगाएऩमछ हनुससने अनऩेशच्छत घटनाको तत्कार अनसुन्धान गयी सोको प्रमतवेदन 
समभमत सभऺ ऩेश गनि एक प्रदेश खोऩ प्राववमधक समभमत यहनेछ । 

(२) प्रदेश खोऩ प्राववमधक समभमतको गठन देहाम फभोशजभ हनुेछ् 

(क)  जनस्वास््म ववशेषऻ शचवकत्सक वा वरयष्ठ फारयोग 

ववशेषऻहरु भध्मेफाट भन्रारमरे भनोनीत गयेको व्मशि     - अध्मऺ 

(ख)  प्रभखु, स्वास््म सेवा भहाशाखा, साभाशजक ववकास भन्रारम      - सदस्म 

(ग)  नेऩार वऩमडमाविक सोसाइटीरे तोकेको प्रदेश शस्थत प्रमतमनमध    - सदस्म 

(घ)  ईवऩमडमभमरोशजष्ट, जनस्वास््म ववऻ, स्वास््म अथिशास्त्री वा  

वरयष्ठ फारयोग ववशेषऻहरु भध्मेफाट भन्रारमरे भनोनीत  

गयेका तीनजना                                                                         - सदस्म 

(ङ)  वरयष्ठ प्माथोरोशजष्टहरु भध्मेफाट एकजना             - सदस्म 

(च)  प्रमतमनमध, औषधी व्मवस्था ववबाग वा वरयष्ठ पाभेशशष्टहरु 

  भध्मेफाट भन्रारमरे भनोनीत गयेको एकजना            -सदस्म 

(छ)  प्रभखु, जनस्वास््म शाखा, साभाशजक ववकास भन्रारम         -सदस्म सशचव 

(३) प्रदेश खोऩ प्राववमधक समभमतको अध्मऺ तथा भनोनीत सदस्महरुको ऩदावमध चाय 
वषिको हनुछे। 
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(४) उऩदपा (३) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩमन अध्मऺ तथा भनोनीत सदस्मरे 
ऩदीम शजम्भेवायी ऩयुा नगयेभा भन्रारमरे मनजराई जनुसकैु फखत हटाउन ससनेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोशजभ अध्मऺ वा सदस्मराई हटाउन ुअशघ भन्रारमरे मनजराई 
सपाई ऩेश गने भौका ददन ुऩनेछ । 

(६) प्रदेश खोऩ प्राववमधक समभमतको सशचवारमको काभ भन्रारमको स्वास््म भहाशाखारे 
गनेछ।      

१९.  सझुाव कामािन्वमन गनि मनदेशन ददन ससने्  प्रदेश खोऩ प्राववमधक समभमतको सझुाव तरुुन्त 
कामािन्वमन गनुि ऩने प्रकृमतको देशखएभा य समभमतको फैठक तत्कार फस्न नससन ेबएभा समभमतको 
अध्मऺरे रगतै्त फस्ने समभमतको फैठकफाट अनभुोदन गयाउने गयी त्मस्तो सझुाव कामािन्वमन गनि 
भहाशाखाराई मनदेशन ददन ससनेछ । 

ऩरयच्छेद– ५ 

खोऩ कोष सम्फन्धी व्मवस्था 

२०. कोष् (१) खोऩ कामिक्रभ सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य प्रफर्द्िन गने काभ सभेतको रामग खोऩ कोष 
नाभको एक कोष यहनेछ । 

(२) कोषभा देहाम फभोशजभका यकभहरु यहनेछन ् – 

(क)  नेऩार सयकायफाट प्राप्त यकभ, 

(ख)  प्रदेश सयकायफाट प्राप्त यकभ, 

(ग)  कुनै व्मशि, ववत्तीम, सहकायी वा अन्म सङ् घ वा सॊस्थाफाट प्राप्त यकभ, 

(घ)  ववदेशी व्मशि, सयकाय वा दात ृसॊस्था वा अन्तयािवष्डम सङ् घ वा सॊस्थाफाट 
प्राप्त यकभ, य 

(ङ)  अन्म स्रोतफाट प्राप्त यकभ । 

(३) समभमतरे उऩदपा (२) को खण्ड (घ) फभोशजभको यकभ प्राप्त गनुि अशघ नेऩार 
सयकायको स्वीकृमत मरन ुऩनेछ । 

(४) समभमतरे कोषभा प्राप्त हनुे यकभ प्रचमरत कानून फभोशजभ इजाजतऩर प्राप्त “क” 

वगिको फाशणज्म फैंकभा खाता खोरी जम्भा गनुि ऩनेछ । 

२१. कोषको प्रमोग् (१) समभमतरे कोषको यकभ देहामको कामिभा खचि गनि ससनेछ:– 

(क)  खोऩ खरयद गयी खोऩ कामिक्रभ सञ्चारन गनि, 

(ख)  प्राकृमतक प्रकोऩ वा भहाभायीका कायण तत्कार खोऩ खरयद गनि 
आवश्मक बएभा त्मस्तो खोऩ खरयद गयी खोऩ कामिक्रभ सञ्चारन गनि, 

(ग)  खोऩ कामिक्रभभा प्रमोग हनु ेखोऩ मनजी ऺेरको साझेदायीभा भरुकुमबर 
उत्ऩादन गनि रागत प्रबावकारयताको दृवष्टरे उऩमिु हनुे देशखएभा त्मस्तो 
खोऩ उत्ऩादन कामिभा रगानी गनि, 

(२) समभमतरे कोषको यकभ उऩदपा (१) को खण्ड (क), (ख) य (ग) फभोशजभको 
कामिभा खचि गदाि भन्रारमको स्वीकृमत मरन ुऩनेछ । 
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२२.  कोषको यकभ अन्म काभभा खचि गनि नऩाईने्  समभमतरे कोषको यकभ दपा २१ को उऩदपा 
(१) भा उल्रेख बएको कामिभा फाहेक अन्म काभभा खचि गनि ऩाइने छैन । 

२३.  यकभ व्मवस्था गने् (१) खोऩ कामिक्रभराई ददगो रुऩभा व्मवस्थाऩन गनि आवश्मक ऩने यकभको 
व्मवस्था प्रदेश सयकायरे गनेछ । 

(२) समभमतरे कोषको यकभ दपा २१ को उऩदपा (१) को खण्ड (ख) भा उशल्रशखत 
काभभा फाहेक अन्म काभका रामग खचि गदाि कम्तीभा ऩचास राख रुऩैमाॉ कोषभा भौज्दात यहने 
गयी खचि गनुि ऩनेछ । 

(३) दपा २१ को उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोशजभको कामिको रामग खचि बएको 
यकभ प्रदेश सयकायरे मथाशीघ्र कोषभा सोधबनाि गनेछ । 

२४. कोषको रेखा य रेखाऩयीऺण् (१) कोषको आम–व्ममको रेखा  प्रदेश सयकायरे अवरम्फन 
गयेको रेखा प्रणारी फभोशजभ याशखनछे । 

(२) कोषको आन्तरयक रेखाऩयीऺण प्रदेश रेखा मनमन्रकको कामािरमफाट हनुेछ ।  

(३) कोषको अशन्तभ रेखाऩयीऺण भहारेखा ऩयीऺकफाट हनुेछ । 

 

ऩरयच्छेद– ६ 

ऺमतऩूमति, सजाम  य ऩनुयावेदन 

२५. सजाम् (१) कसैरे अनभुमतऩर नमरई खोऩ सेवा सञ्चारन गयेभा समभमतरे त्मस्तो खोऩ सेवा फन्द 
गयी त्मस्तो खोऩ सेवा सञ्चारन गनेराई तीन राख रुऩैमाॉदेशख ऩाॉच राख रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना 
गनेछ। 

(२) कसैरे दपा १३ ववऩयीत खोऩ आऩूमति गयेभा समभमतरे त्मस्तो खोऩ नष्ट गयी सो 
खोऩ आऩूमति गनेराई ऩच्चीस हजाय रुऩैमाॉ देशख एकराख रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना गनेछ । 

(३) कसैरे दपा १४ फभोशजभ तोवकएको भाऩदण्ड ववऩयीत खोऩ ववतयण गयेभा समभमतरे 
त्मस्तो खोऩ नष्ट गयी खोऩ ववतयण गनेराई ऩचास हजाय रुऩैमाॉ जरयफाना गनेछ । 

(४) कसैरे उऩदपा (१), (२) वा (३) भा रेशखएदेशख फाहेक मो ऐन वा मस ऐन 
अन्तगित फनेको मनमभ ववऩयीत अन्म कामि गयेभा समभमतरे त्मस्तो व्मशिराई दश हजाय रुऩैमाॉ 
देशख ऩच्चीस हजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना गनेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोशजभ सजाम हनु े कामि कुनै सयकायी वा साविजमनक सॊस्थाका 
कभिचायीरे गयेको बए समभमतरे त्मस्तो कभिचायीराई ववबागीम कायफाही सभेत गनि सम्फशन्धत 
मनकामभा रेखी ऩठाउन ससनेछ । 

२६. उजयूी गनि ससने्  (१) दपा २५ फभोशजभ सजाम हनु ेकामि कसैफाट बए गयेको थाहा ऩाउन े
व्मशिरे त्मस्तो कामि बए गयेको मभमतरे ऩैतीस ददनमबर समभमत सभऺ उजूयी ददन ससनेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩमन मस ऐन ववऩयीत बए गयेका 
काभ कायफाहीका सम्फन्धभा समभमतभा उजूयी नऩयेऩमन त्मस्तो कामि बए गयेको ववषमभा 
समभमतराई कुनै स्रोतफाट जानकायी हनु आएभा समभमतरे सो ववषमभा छानववन गयी दपा २५ 
फभोशजभ सजाम गनि ससनछे । 

२७. उऩचाय तथा ऺमतऩूमति सम्फन्धी व्मवस्था् (१) खोऩ रगाएकै कायणफाट खोऩ मरएको व्मशिको 



 

8 
 

स्वास््मभा गम्बीय असय ऩयेको कुया प्रदेश खोऩ प्राववमधक समभमतरे ठहय गयेभा सो खोऩ जनु 
मनकाम वा सॊस्थाफाट ददइएको हो सो मनकाम वा सॊस्थारे त्मस्तो व्मशिको उऩचाय गयी ऺमतऩूमति 
सभेत ददन ुऩनेछ । 

(२) कुनै खोऩ रगाएकै कायणफाट कुनै व्मशिको अङ्ग बङ्ग बई गशम्बय प्रकायको 
शायीरयक ऺमत ऩगेुको वा मनजको भतृ्म ु बएको प्रदेश खोऩ प्राववमधक समभमतरे ठहय गयेभा 
समभमतरे अङ्ग बङ्ग बएकोभा मनज स्वमॊराई य भतृ्म ु बएकोभा मनजको नशजकको हकवाराराई 
त्मस्तो खोऩ ददने मनकाम वा सॊस्थाफाट ऺमतऩूमति उऩरब्ध गयाई ददन ुऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोशजभ ऺमतऩूमति उऩरव्ध गयाउने आधाय तोवकए फभोशजभ 
हनुेछ। 

२८.  ववशषेऻ समभमत गठन गनि ससने्  समभमतरे दपा २५ फभोशजभ सजाम गनि वा दपा २७ फभोशजभ 
ऺमतऩूमति मनधाियण गने सम्फन्धभा याम सझुाव ऩेश गनि समभमतका सदस्मको सॊमोजकत्वभा एक 
ववशेषऻ समभमत गठन गनि ससनेछ । 

२९. ऩनुयावेदन् दपा २५ वा २७ फभोशजभ समभमतरे गयेको मनणिम वा ददएको आदेशउऩय शचत्त नफझु्न े
व्मशिरे त्मस्तो मनणिम वा आदेश बएको मभमतरे ऩैतीस ददनमबर उच्च अदारतभा ऩनुयावेदन गनि 
ससनेछ । 

३०. प्रचमरत कानून फभोशजभ भदु्दा चराउन फाधा नऩने् मस ऐन फभोशजभ सजाम हनुे कुनै काभ 
कायफाहीभा अन्म प्रचमरत कानून फभोशजभ ऩमन सजाम हनु ेयहेछ बने त्मस्तो कानून फभोशजभ भदु्दा 
चराउन तथा कायफाही गनि मस ऐनरे कुनै फाधा ऩमुािएको भामनन ेछैन । 

ऩरयच्छेद– ७ 

ववववध 

३१.  प्रोत्साहन तथा ऩयुस्काय प्रदान गनि ससन े: खोऩ सेवाको ऺेरभा उत्कृष्ट मोगदान ऩमुािउन ेव्मशि 
वा सॊस्थाराई भन्रारमरे प्रोत्साहन वा ऩयुस्काय प्रदान गनि ससनेछ । 

३२. खोऩ काडि भाग गनि ससने्  (१) ववद्यारमरे फारफामरका बनाि गदाि मनजको सॊयऺक वा 
अमबबावकसॉग फारफामरकाराई ददइएको खोऩ काडि भाग गनि ससनेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩमन खोऩ काडि ऩेश गनि नसकेको 
कायणफाट भार कुनै ऩमन फारफामरकाराई ववद्यारमभा बनाि गनिफाट फशञ्चत गरयन ेछैन। 

(३) ववद्यारमरे खोऩ कामिक्रभभा सभावेश बएको खोऩ नमरएका फारफामरकाको अमबरेख 
याखी सोको प्रमतवेदन स्थानीम सयकायी स्वास््म सॊस्थाभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

३३. चेतनाभूरक कामिक्रभ सञ्चारन गने् समभमतरे खोऩ रगाउदाको पाइदा य सभमभा खोऩ नरगाएभा 
स्वास््मभा ऩनि ससने नकायात्भक प्रबावका फायेभा मनममभत रुऩभा चेतनाभूरक कामिक्रभ सञ्चारन 
गनुि ऩनेछ । 

३४.  सङ् घ य स्थानीम तहसॉग सभन्वम य सहकामि गने् भन्रारमरे खोऩ सेवा सञ्चारन गदाि सङ् घ य 
स्थानीम तहसॉग सभन्वम य सहकामि गनेछ । 

३५. फैठक बत्ता् मस ऐन अन्तगित गदठत ववमबन्न समभमत तथा उऩसमभमतका अध्मऺ, सदस्म य 
आभशन्रत सदस्मरे फैठकभा बाग मरए वाऩत आमथिक भामभरा तथा मोजना भन्रारमरे तोवकददए 
फभोशजभको यकभ फैठक बत्ता ऩाउने छन  । 
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३६. सहमोग गनुि ऩने्  खोऩ सेवा सञ्चारन गने सम्फन्धभा आवश्मक सहमोग गनुि सम्फशन्धत मनकाम 
वा व्मशिको कतिव्म हनुेछ । 

३७. अमधकाय प्रत्मामोजन् (१) भन्रारमरे मस ऐन फभोशजभ आपूराई प्राप्त अमधकायभध्मे 
आवश्मकता अनसुाय केही अमधकाय समभमत वा कुनै मनकामराई प्रत्मामोजन गनि ससनछे । 

(२) समभमतरे मस ऐन फभोशजभ आपूराई प्राप्त अमधकायभध्मे आवश्मकता अनसुाय केही 
अमधकाय समभमतको अध्मऺ, सदस्म वा कुनै अमधकृत कभिचायीराई प्रत्मामोजन गनि ससनेछ । 

३८. वावषिक प्रमतवेदन ऩेश गने् (१) समभमतरे आपूरे वषिबरयभा गयेको काभ कायफाहीको वावषिक 
प्रमतवेदन आमथिक वषि सभाप्त बएको तीन भवहनामबर भन्रारमसभऺ ऩेश गनुि ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको प्रमतवेदन समभमतरे साविजमनक गनुि ऩनेछ । 

३९. मनदेशन ददन ससने्  (१) भन्रारमरे समभमतको काभ कायफाहीको सम्फन्धभा समभमतराई आवश्मक 
मनदेशन ददन ससनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ भन्रारमरे ददएको मनदेशनको ऩारना गनुि समभमतको कतिव्म 
हनुेछ । 

४०.  मनदेशशका फनाउन ससने्  समभमतरे मो ऐन य मस ऐन अन्तगित फनेको मनमभको अधीनभा यही 
आवश्मक मनदेशशका फनाई राग ुगनि ससनेछ । 

४१.  मनमभ फनाउन ेअमधकाय् (१) मस ऐनको कामािन्वमनको रामग प्रदेश सयकायरे आवश्मक मनमभ 
फनाउन ससनछे । 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 


