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म�त�य 

�देश सरकारले जनताको जीवनमा ��य� असर पान� �व�भ� �वषयहरुमा 
आ�नो ��ेा�धकार�भ� रहेर �ादेिशक नी�तहरुको तजु�मा ग�ररहेको छ। सो 
अनरुुप �देशले हालस�म २४ ऐन तजु�मा, �नयमावल�, आदेश तयार गरेको 
अव�था छ। 

यस पिु�तकामा �देश सरकार गठन भएको एक वष� �भ� �देश सरकारले 
�माणीकरण गरेका ऐनहरुको संि�� �व�षेण ग�रएको छ।यस पिु�तकाले 
�देश सरकार, �देश सभा, �देश अ�तग�तका म��ालयहरु र �नजी �े� एवं 
नाग�रकहरुलाई �देश सरकारको नी�तका वारेमा अ�ाव�धक जानकार� �दन 
सहयोग प�ुने �व�ास �लएको छु। 

अ��यमा, यस पिु�तका तयार गन� सहयोग प�ु याउने नी�त तथा योजना 
आयोग सिचवालयमा �न. सिचव �ी आ�माराम स�यालको नेत�ृवमा ग�ठत 
स�म�तका उपसिचव �ी मान बहादरु  ब�नेत एवं शा.अ िचर�ी�व पौडेललाई 
ध�यवाद �दन चाह�छु। 

 
डा. िखमलाल देवकोटा 

                                          उपा�य� 
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प�रच्छेद एकः प�रचय 
१.१ प�ृभ�ुम 
रा�को �हत, उ��त र �वकासका ला�ग सरकारले गन� �नणर्यलाई सावर्ज�नक 
नी�त भ�नन्छ। जनताले भो�गरहेका समस्यालाई समाधान गनर् एवं 
सावर्ज�नक जीवनलाई ग�तशीलता �दान गनर् उपय�ु नी�त आवश्यक 
पदर्छ। यस्ता नी�तले सरकारलाई सह� मागर्मा �हड्न सहयोग परु् याउनकुा 
अ�त�र� मलुकुमा �वकास र सशुासन कायम गराउन सहयोग गदर्छन।् 
सावर्ज�नक नी�तलाई देहाय बमोिजम थप स्प� पानर् स�कन्छ।  

 सरकारले जनता��तको सावर्ज�नक उ�रदा�यत्व र ��तव�ता पूरा 
गन� �ममा गरेको अठोट वा घोषणा, 

 सरकारले केह� गनर् वा नगनर्का ला�ग �लइएको �नणर्य, 
 कुनै खास उ�ेश्य वा ल�य �◌ा��का ला�ग सरकारले थालेको 

कदम वा अगा�ड वढाइएको ��याकलाप, 
 राजनी�तक सोचलाई कायर्�महरु र ��याकलापहरुमा रुपान्तरण 

गर� लिक्षत न�तजा �ा� गन� साधन। 

सावर्ज�नक नी�तका सामान्य �वशेषतालाई देहाय उल्लेख गनर् स�कन्छ । 

(क) यसले बहलु समाजको सरोकारवालाहरुलाई सम्बोधन गछर्, 
(ख) नी�त समान रुपमा लागू हनु्छ, 
(ग) यो काननु र अ�धकार सम्प� हनु्छ, 
(घ) उ�ेश्य वा ल�य उन्मखु व्यवहार हनु्छ,  
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(ङ) सावर्ज�नक, खलु्ला र सबैका ला�ग �ा� रहने हुँदा यसको 
स्वा�मत्व नाग�रकमा रहने हनु्छ, 

(च) मूलतः सरकार� तहबाट जार� हनुे, सावर्ज�नक म�ुा र 
जन�हतको �वषयमा केिन्�त हनु,े मूलभतू र वृह�र मागर् 
�नद�शकका रुपमा रहने र �लिखत रुपमा जार� हनु्छ। 

१.२ सावर्ज�नक नी�तका �कारहरु 

सावर्ज�नक नी�तलाई �नम्न आधारमा �वभाजन गनर् स�कन्छ । 

(क) समयाव�धका आधारमा — अल्पकाल�न, द�घर्काल�न, मध्यकाल�न, 
(ख) उ�ेश्य र �कृ�तका आधारमा 

(१) सारवान नी�त — के के काम गन� भ�े �नधार्रण गन�, 
(२) कायर्�व�ध नी�त — के के र कसर� गन� भ�े �वषय �नधार्रण 

हनु ेनी�त, 
(३) �नयन्�णकार� नी�त — आचरण व्यवहारलाई �नयन्�ण नी�त, 
(४) आत्म�नयन्�णकार� नी�त — �नयिन्�त हनुे समहु�ारा आफ्नो 

सरुक्षा र संवधर्न गन� नी�त 

(५) �वतरणमखुी नी�त— सरकारको समाजमा प�छ परेका वगर् 
�बशेषका ला�ग ल्याइएका कायर्�महरु,  

(६) पनु: �वतरणकार� नी�त— धन सम्पि� वा अ�धकार समाजका 
एक वगर्बाट अक� वगर्मा हस्तान्तरण गनर् ल्याउने,  

(७) �नयमनकार� नी�त:  �नयमनको भ�ूमका खेल्ने खालका नी�त, 
(८) नै�तक आचरण सम्बन्धी नी�त — नै�तक आचरण कायम 

गराउने, 
(९) �व�व्यापी नी�त — मानव कल्याणका ला�ग �व� समूदायले 

तयार गरेको नी�त।  
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१.३ नी�त �नमार्ण 

सावर्ज�नक कायर्को ससु�ालन गनर् ग�रन े नी�त तजुर्मा, कायार्न्वयन र 
अनगुमन तथा मूल्या�नको सामू�हक िचनार� सावर्ज�नक नी�त �नमार्ण हो। 
नी�त �नमार्ण ���यामा �नम्न चरणहरु पदर्छन ्। 

(१) समस्याको प�ु� गन�, प�रभा�षत गन� र दपर्ण गन�, 
(२) मूल्या�नको आधार तयार गन�, 
(३) नी�त �वकल्पको प�हचान गन�, 
(४) नी�त मूल्या�न गन�, 
(५) नी�त �वकल्पहरुबाट छनोट गरेर �काशन गन�, 
(६) नी�त प�रणामहरुको अनगुमन गन� । 

नी�त �नमार्ण ���या राजनी�तक र राजनी�तक कायर्को अंश भएकोले 
सावर्ज�नक नी�तहरु, कायर्�महरु, �नणर्यहरु र कायार्न्वयन गन� 
कायर्हरुलाई राजनी�तक �णाल�का उपलिब्धहरुको रुपमा �लने ग�रन्छ। 
सावर्ज�नक नी�तमा ऐन, �नयम, योजना वजेट, क्षे�गत नी�तहरु, �नद� िशका 
एव कायर्�व�धहरु पदर्छन। �देश सरकारले तयार गन� नी�तहरुलाई ऐन, 

काननु, �नद�शन, कायर्�म, आदेशका माध्यमबाट कायार्न्वयन गदर्छ। 

१.४ सावर्ज�नक नी�त सम्बन्धमा संवैधा�नक व्यवस्था 

सावर्ज�नक नी�तको �मखु �ोत सं�वधान हो। सं�वधानमा शासक�य 
�णाल�को संरचनात्मक व्यवस्था, नाग�रकको मौ�लक हक अ�धकारको 
संरक्षण एवं राज्यका नी�त �नद�शक �स�ान्त उल्लेख ग�रएको हनु्छ। 
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�न�य प�न �देश सरकारले तय गरेका सावर्ज�नक नी�तहरु प�न सं�वधानले 
उल्लेख गरे बमोिजम नै छन ्। 

सं�वधानमा  �देश सरकारको काम कतर्व्य अ�धकारको वारेमा उल्लेख 
छ। सं�वधानतः �देशको एकल अ�धकार अनसूुची - ६ मा छ । सो 
सम्बन्धमा �देशले आफ्नो सभामाफर् त ्काननु �नमार्ण गदर्छ। अनसूुची - 
७ बमोिजम संघ र �देशको साझा अ�धकार सूची र अनसूुची - ९ 
बमोिजमको संघ, �देश र स्थानीय तहको अ�धकारको साझा सूचीमा भन े
संघ र स्थानीय  तहसँग समन्वय गर� काननु तयार गनुर्पन� हनु्छ। �देश 
सरकारले आफ्नो क्ष�ेा�धकार�भ� रहेर राज्यशि�को उपयोग गर� �व�भ� 
नी�तहरु जार� गरेको छ। मध्यवत� क्षे�ा�धकारमा संघीय व्यवस्था�पकाले 
आधारभतू काननु तजुर्मा गर� �देश र स्थानीय सरकारको अ�धकार तोक्न 
सक्दछ। �ादेिशक व्यवस्था�पका र स्थानीय सरकारले संघीय  काननुको 
आधारमा उ� काननुसँग नवािझने गर� आवश्यक काननुी व्यवस्था �मलाई 
कायार्न्वयन गनुर्पन� हनु्छ। 

१.५ नी�त �नमार्णमा संलग्न �नकायहरु 

१) राजनै�तक दलहरु — �नवार्चनको माध्यमबाट राजनै�तक दलहरुबाट नै 
सरकारको �नमार्ण हनु्छ। तसथर्, सरकारमा रहेको दलको चनुावी 
घोषणाप� सावर्ज�नक नी�त �नमार्णको एक �मखु आधार हनु्छ। 

२) �देश सभा — यो �देश सरकारको नी�त बनाउने सबभन्दा मा�थल्लो 
�नकाय हो। यसले, 
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 �देश सरकारका नी�त �नणर्यहरुलाई बैधता �दान गदर्छ । 

 सरकारले बनाइएका �नयमहरु ऐन अन्तगर्त भए बनाइएको जाँच्ने 
कायर् गदर्छ। 

३) �देश मिन्�प�रषद् —�देश मिन्�प�रषद्को नी�त �नमार्णमा महत्वपूणर् 
भ�ूमका रहन्छ। सामान्यतः सावर्ज�नक नी�तहरुलाई आकार �दने काम 
मिन्�प�रषद्ले गदर्छ। यसको अ�धकार सं�वधानले नै �दान गरेको छ। 
ऐनले �दएको �नयमावल��भ� रहेर �नयमावल�, �नद� िशका, �शासक�य 
आदेश: �नद� िशका आ�द तयार गर� स्वीकृत गन� काम �देश मन्�ीप�रषद्ले 
गदर्छ। 

४) कमर्चार�तन्�: सरकारको कायर्कार� अंगको सहयोगीको रुपमा 
कमर्चार�हरुले कायर् गदर्छन।् नी�त �नमार्णमा स्वा�मत्व अनभुव र संस्थागत 
स्मरणको कारणले कमर्चार�तन्�ले नी�त कायार्न्वयनमा �मखु भ�ूमका 
खेल्दछ। 

५) �वषयगत मन्�ालयहरु: नी�तको �स्तावको शरुुवात �वषयगत 
मन्�ालयबाट शरुु हनु्छ। क�तपय नी�तहरु सम्बिन्धत मन्�ालयलाई 
स्वीकृती �दने अ�धकार �दइएको हनु्छ। �वषयगत मन्�ालयको नी�त योजना 
महाशाखाको महत्वपूणर् भ�ूमका हनु्छ। 

६) गैरसरकार� क्षे�: सरकारले गैरसरकार� क्षे�सगँ सम्बिन्धत �वषयमा 
उनीहरुको राय �लएर नी�त �नमार्ण गदर्छ। 

á

á
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७) �नजी क्षे�: सरकारले �नजी क्षे� सरोकार भएका वािणज्य, पयर्टन, 
उ�ोग लगायतका �वषयमा उनीहरुको राय �लएर नी�त �नमार्ण गदर्छ। 

८) नाग�रक समाज: शासक�य व्यवस्थाको एउटा महत्वपणूर् कतार् नाग�रक 
समाजको राय सल्लाह सझुाव �लएर मा� नी�तहरु �नमार्ण ग�रन्छ। 

�देशमा काननु बनाउने ���यालाई िच�-१ मा �दइएको छ।  
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िच�-१: �देशमा काननु बनाउन े���या 

काननु आवश्यकता 
प�हचान र 

अवधारणा प� 
तयार

सै�ािन्तक सहम�त र 
व्ययभारको सम्बन्धमा 
आ�थर्क मा�मला तथा 
योजना मन्�ालयबाट 

सहम�त

मिन्�प�रषदबाट 
सै�ािन्तक

 स्वीकृती

सम्बिन्धत 
मन्�ालयबाट 

�वधेयकको मसौदा 
तजुर्मा

आन्त�रक मा�मला तथा 
कानून मन्�ालय र 

व्ययभारको सम्बन्धमा 
आ�थर्क मा�मला तथा 
योजना मन्�ालयबाट 

सहम�त माग

मिन्�प�रषदबाट 
�वधेयकमा 

स्वीकृती माग

आन्त�रक मा�मला 
तथा काननु 

मन्�ालय माफर् त 
संसदमा दतार्
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�वधेयक भ�ाले �देश सभामा पेश भएको मस्यौदालाई सम्झनपुछर्। िच�मा 
उल्लेिखत �वधेयक ऐनमा रुपान्तरण गनर्का ला�ग �योग ग�रने �व�ध 
���यालाई कायर्�व�ध नै व्यवस्था�पका सम्बन्धी कायर्�व�ध हो। यस 
���यामा �वधेयकको छलफल, आलोचना र संसोधनहरु समेत पदर्छ। 
�लिखत सं�वधान भएको मलुकुमा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर्�व�ध 
सं�वधानमा नै उल्लेख ग�रएको हनु्छ। नेपालको सं�वधानको भाग -१५ 
मा �देश व्यस्थापन कायर्�व�ध सम्बन्धी व्यवस्था रािखएको छ जसलाई 
देहाय बमोिजम उल्लेख गनर् स�कन्छ। 

 सं�वधानको अ�धनमा रह� �देश सभामा �वधेयक �स्ततु गनर् स�कने, 
 �वधेयक �माणीकरणका ला�ग �देश �मखु समक्ष पेश ग�रने, 
 �वधेयक �स्ततुकतार्ले �देश सभाको स्वीकृती �लई �वधेयक �फतार् 

�लन सक्ने, 
 �देश �मखुले �न्ध �दन�भ� �माणीकरण गर� त्यसको सूचना 

�देश सभालाई �दने। 

तत्काल केह� गनर् आवश्यक परेमा �देश मिन्�प�रषद्को �सफा�रसमा �देश 
�मखुले अध्यादेश जार� गनर् सक्ने संवैधा�नक व्यवस्था छ। यसर� जार� 
भएको अध्यादेशको ऐन सरहको मान्यता हनु्छ। 
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मा �देश व्यस्थापन कायर्�व�ध सम्बन्धी व्यवस्था रािखएको छ जसलाई 
देहाय बमोिजम उल्लेख गनर् स�कन्छ। 

 सं�वधानको अ�धनमा रह� �देश सभामा �वधेयक �स्ततु गनर् स�कने, 
 �वधेयक �माणीकरणका ला�ग �देश �मखु समक्ष पेश ग�रने, 
 �वधेयक �स्ततुकतार्ले �देश सभाको स्वीकृती �लई �वधेयक �फतार् 
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प�रच्छेद दईु: प�हचान ग�रएका नी�तहरू 
�देश सरकारले प�हचान र �ाथ�मकता �नधार्रण गरेका काननुको �ववरण 

�देश सरकार (मिन्�प�रषद)को �म�त 2074/11/16 को �नणर्यानसुार 
गठन भएको काननु मस्यौदा स�म�तले �देशस्तरमा सं�वधान बमोिजम तजुर्मा 
गनुर्पन� काननुको प�हचान एवं �ाथ�मकरण गर� �ववरण सावर्ज�नक 
ग�रसकेको छ। �देशका सातवटै मन्�ालयले आ-आफ्नो कायर्िजम्मेवार� 
अन्तगर्त बनाउनपुन� काननुको मन्�ालयगत रुपमा प�हचान ग�रएको छ। 
�ारिम्भक चरणमा �देशस्तरमा उनान्सय (99) वटा काननुको प�हचान 
गर� बनाउन े�ाथ�मकता �म समेत तोक� तजुर्मा कायर् अगा�ड बढेको छ। 
मन्�ालयगत रुपमा प�हचान र �ाध�मकता �नधार्रण गरेका काननुको �ववरण 
ता�लका -१ मा छ। 
 
ता�लका-१: मन्�ालयगत रुपमा प�हचान र �ाथ�मकता �नधार्रण गरेका 
काननुको �ववरण  
 

�.सं. तजुर्मा गनुर्पन� काननुको �बषय 

१. मखु्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषदको कायर्लय 

१ 
स्थानीय स्तरका न्या�यक �नकाय स्थापना र संचालन 
सम्बिन्ध �देश काननु । 

२ 

एक �देशले अक� �देशको बा�सन्दालाई समान सरुक्षा , 

व्यवहार र स�ुवधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी �देश काननु 
। 

३ 
मखु्य न्याय�धव�ाको काम, कतर्व्य, अ�धकार तथा सेवाका 
अन्य शतर् सम्बन्धी �देश काननु । 
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�.सं. तजुर्मा गनुर्पन� काननुको �बषय 

४ 
�देशमा गन� ���या र गाउँपा�लका वा नगरपा�लका �बचको 
�ववाद समाधान कायर्�व�ध �देश काननु। 

५ 
�देश लोकसेवा आयोगको काम,कतर्व्य र अ�धकार �देश 
काननु ।  

६ 
�देश �शासन संचालन सम्बन्धमा सरकार� सेवाको गठन र 
संचालन सम्बन्धी �देश काननु । 

७ 
�देश �नजामती तथा अन्य सरकार� कमर्चार� कल्याण र 
अवकाश व्यवस्थापन । 

८ 

�देश मन्�ालयको समन्वय, सपु�रवेक्षण, अनगुमन तथा 
मून्या�न र �नयन्�ण  सम्बिन्ध �नद� िशका (मिन्�प�रषदको 
�नणर्य कायार्न्वयन र अनगुमन समेत) 

९ कमर्चार� क्षमता �वकास सम्बन्धी काननु । 

१० �देशस्तरका ता�लम नी�त र मापदण्ड । 

१२ �देश �नजामती �कताबखाना स्थापना सम्बन्धी काननु । 

१२ 
�देशस्तरमा सावर्ज�न सेवा �वतरणको न्यनुतम मापदण्ड 
�नधार्रण । 

१३ 

�वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काननु गाउँपा�लका र 
नगरपा�लकाको कमर्चार� र कायार्लयको व्यवस्थापन 
सम्बन्धी काननु । 

१४ 
�ादेिशक अन्तर सरकार� सेवा समन्वय, अन्तसर्म्बन्धअदारर 
सादा र� सम्बन्धी काननु । 

१५ 

संघीय सरकारको स्वीकृती बमोिजम ��पक्षीय वा बहपुक्षीय 
स्तरमा भएका सिन्ध, सम्झौता वा सहम�त कायार्न्वयन 
सम्बन्धी काननु । 
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�.सं. तजुर्मा गनुर्पन� काननुको �बषय 

१६ 

�देशस्तरका आयोग तथा �नकायहरुको गठन एवं स�ालन 
र पदा�धकार�हरुको �नयिु� एवं सेवा स�ुवधा सम्बन्धी 
काननु । 

२. आन्त�रक मा�मला तथा काननु मन्�ालय  

�.सं. तजुर्मा गनुर्पन� काननुको �बषय 

१ 

�देश �हर� सेवा सम्बन्धी काननु ( सामदुा�यक �हर� 
संचालन सम्बन्धी व्यवस्था र मापदण्ड, �देश अनसुन्धान 
ब्यरुो समेत ) 

२ 
�देश �शासन सम्बन्धी काननु ( स्थानीय �शासन स�ालन 
समेत ) 

३ 
�ादेिशक कारागार सरुक्षा तथा �हरासतको व्यवस्थापन  
सम्बन्धी काननु 

४ 
रे�डयो, एफ.एम,् टे�ल�भजन व्यवस्थापन तथा संचालन 
सम्बन्धी  कायर्�व�ध  

५ 
चलिच� (�नमार्णहल संचालन तथा �दशर्न अनमु�त र 
�नयमन) कायर्�व�ध काननु 

६ सूचनाको हक सम्बन्धी �देिशक काननु  

७ 
अनलाईन �म�डया र अन्य ��व�धमा आधा�रत संचार 
माध्यमको संचालन एवं �नयमन सम्बन्धी कायर्�व�ध  

८ 
�देशस्तरका इन्टरनेट सेवाको दतार्, अनमु�त, न�वकरण र 
�नयमन सम्बन्धी नकाननु । 

९ 
छापाखाना तथा �शारण सम्बन्धी काननु (�देशस्तर�य �से 
रिज�ार समेत)   
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�.सं. तजुर्मा गनुर्पन� काननुको �बषय 

१० 
केबल �वतरणको इजाजत, न�वकरण र �नयमन सम्बन्धी 
काननु  

११ गनुासो र �ववाद वयवस्थापन उपलिब्ध 

१२ जग्गा अ�ध�हण तथा सम्पि� �ा�� सम्बन्धी काननु  

१३ पा�रवा�रक मा�मला सम्बन्धी काननु 

१४ �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काननु 

१५ उपा�ध, सम्मान तथा �वभषूण �सफा�रश सम्बन्धी मापदण्ड  

१६ 
अपराध तथा यातना पी�डतको पनु:स्थापना र क्ष�तपू�तर् 
सम्बन्धी काननु 

१७ 
�देशस्तरको सूचना ��व�ध पाकर् को व्यवस्थापन सम्बन्धी 
काननु 

३. आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्�ालय  

१ �देश �व�नयोजन �वधेयक (चाल ुआ.ब.)  

२ �देश �व�नयोजन �वधेयक (आगामी आ.ब.)  

३ �देश आकिस्मक कोष काननु 

४ �देश कर/गैरकर राज� उठाउन ेकाननु  

५ �देश सावर्ज�नक ख�रद सम्बन्धी  काननु 

६ �देश ऋण तथा  जमानत  सम्बन्धी  काननु  

७ �देश आ�थर्क काननु 

८ �देश �वभाज्य कोष सम्बन्धी काननु  
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�.सं. तजुर्मा गनुर्पन� काननुको �बषय 

९ 
स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने समानीकरण अनदुान 
सम्बन्धी काननु  

१० �ाकृ�तक �ोतको करको दर �नधार्रण सम्बन्धी  कायर्�व�ध  

११ �देश सरकारको अनदुान सम्बन्धी काननु 

१२ �देशको अनगुमन, मूल्यांकन कायर्�व�ध/�दग्दशर्न 

१३ 
राज� चहुावट �नयन्�ण सम्बन्धी �देश स्तरको नी�त र 
काननु  

१४ व�क तथा �वि�य संस्था सम्बन्धी काननु  

१५ 
सावर्ज�नक, �नजी र सहकार� एवं सावर्ज�नक, �नजी र 
साझेदार� नी�त  

१६ आगामी आ.व. को ला�ग MTEF कायर्�व�ध 

१७ आ�थर्क कायर्�व�ध �नयमावल�  

१८ �देश �व� हस्तान्तरण  सम्बन्धी काननु 

१९ वैदेिशक सहयोग र ऋण सम्बन्धी काननु/नी�त  

२० कायर्स�ालन �नद� िशका(बजेट खचर्) 

२१ बजेट �दग्दशर्न  

२२ �देश सि�तकोष स�ालन �नद� िशका  

४. भौ�तक पूवार्धार �वकास मन्�ालय  

१ 
 उजार् तथा �व�तु सम्बन्धी  काननु (उत्पादन, �सारण, 

�वतरण, र �व�तु सेवा �नयमन) 
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�.सं. तजुर्मा गनुर्पन� काननुको �बषय 

२ 

जल उपयोग तथा नद� व्यवस्थापन  सम्बन्धी काननु 
(जलाधार संरक्षण, �सचाई, नद� तथा खोला �नयन्�ण, 

खानेपानी सम्बन्धी, नद� उकास) 

३  गणुस्तर एवं �योगशालाहरु सम्बन्धी छाता काननु 

४ 

 यातायात  सम्बन्धी काननु 

सडक, सवार� साधन, यातायात व्यवस्थापन, रुट अनमु�त, 

मापदण्ड र भाडा दर �नधार्रण, सडक मापदण्ड, सबैखाले 
यातायात सम्बन्धी �वषय (रज्ज ुमागर्, रेल, जल) यातायात 
सरुक्षा र सवार� �दषुण सम्बन्धी 

५ 
�देशस्तरमा सरकार� कायार्लयहरुको भौ�तक व्यवस्थापन र 
�नमार्ण सम्बन्धी काननु 

६ 

जग्गा तथा आवास व्यवस्थापन ऐन 

- भवन सं�हता, मापदण्ड, सरुिक्षत वसोवास, विस्त ए�ककरण, 

ए�ककृत विस्त �वकास, जग्गा ए�ककरण (Land Polling),  
घर ए�ककरण(House Polling) 

७ 

खानेपानी व्यवस्थापन,सरसफाई तथा �दषुण �नयन्�ण ऐन- 
बस्न स्तर�य, घरेल ुस्तर�य, कायार्लय, ��त�ान स्तरको 
सरसफाई, Recycle, Reuse, Renew, ध्वनी, धुवँा, हावा, पानी, 
माटो, vehicle  finer centre 

५. सामािजक �वकास मन्�ालय  

१ म�हलाको सम्वन्धी �देश काननु 

२ बालबा�लकाको हक�हत सम्वन्धी �देश काननु 

3 खेलकुद तथा यवुा सम्वन्धी काननु 
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�.सं. तजुर्मा गनुर्पन� काननुको �बषय 

4 िशक्षा तथा �व��व�ालय सम्बन्धी काननु 

5 

�देशस्तरका परुाताित्वक महत्वका स्थल, ऐ�तहा�सक र 
धा�मर्क सासँ्कृ�तक सम्पदा, �ाचीन स्मारक, सं�ाहलय, गढ�, 
सासँ्कृ�तक धरोहर, सम्वन्धी काननु 

6 स्वास्थ्य तथा पोषण सम्वन्धी काननु 

7 सामािजक सरुक्षा सम्वन्धी काननु 

8 
भाषा, �ल�प, संस्कृ�त, ल�लतकला, गठु� र धमर्को संरक्षण र 
�योग सम्वन्धी �देश काननु 

9 �देश स्तरमा पसु्तकालय, अ�भलेखालय सम्वन्धी काननु 

10 जनसंख्या, बसाइसराइ र प�रवार �नयोजन सम्वन्धी काननु 

६. उ�ोग,पयर्टन,वन तथा वातावरण मन्�ालय  

�.सं. काननुको �बषय 

१ वन सम्बन्धी काननु 

२ 
व्यापार, व्यवसाय, ब्यापा�रक फमर्हरुको दतार्, नवीकरण, 
खारेजी र �नयमन सम्बन्धी काननु 

३ खानी अन्वेषण तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी काननु 

४ औधो�गक ब्यवसाय सम्बन्धी काननु 

५ वातावरण संरक्षण सम्बन्धी काननु 

६ 
वस्त ुतथा सेवा आपू�तर् र उपभो�ा �हत संरक्षण सम्बन्धी 
काननु 

७ करार, साझेदार� र एजेन्सी तथा दामासाह� सम्बन्धी काननु 

८ पयर्टन सम्बन्धी काननु 
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�.सं. तजुर्मा गनुर्पन� काननुको �बषय 

९ अत्यावश्यक सेवा सम्बन्धी काननु (छाता काननु) 

१० रोजगार �व�र्न सम्बन्धी काननु 

११ �व�ान ��व�ध सम्बन्धी काननु 

१२ ढंुगा, �ग�ी, बालवुा संकलन ���या सम्बन्धी कायर्�व�ध 

७.  भू�म व्यवस्था,कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय  

�स.नं. तजुर्मा गनुर्पन� काननुको �वषय 

१ भ�ूम व्यवस्था सम्बन्धी  काननु 

२ गठु� तथा गठु� जग्गा व्यवस्था सम्बन्धी काननु 

३ खा�, पोषण तथा खा� सम्�भतूा सम्बन्धी काननु 

४ ग�रबी �नवारण सम्बन्धी काननु 

५ पशपंुछ� औषधी क�टनाशक तथा �वषाद�  

६ दाना पदाथर् सम्बन्धी काननु 

७ पश ुसेवा सम्बन्धी काननु 

८ बीउ बीजन तथा �वरुवा संरक्षण सम्बन्धी काननु 

९ सहकार� सम्बन्धी काननु 

१० 
(कृ�ष तथा पशजुन्य उत्पादनको व्यवसायीकरण सम्बन्धी 
काननु मास ुजाचँसम्बन्धी) 

११ �ांगा�रक तथा रासाय�नक मलखाद सम्बन्धी काननु 

१२ चरण तथा खकर्  नी�त 
 
�ोत:    आन्त�रक मा�मला तथा काननु मन्�ालय 



 

 

17 

 

 

 

 

 

प�रच्छेद तीनः नी�त �नमार्णको �ग�त िस्थ�त 

३.१ �माणीकरण भएका काननुहरू 

�देशसभाले हालसम्म २४ वटा �वधेयक पा�रत गर� २४ वटै �वधेयक 
�देश �मखुबाट �माणीकरण भईसकेको अवस्था छ भने ४ वटा �वधेयक 
�देशसभामा �वचारा�धन अवस्थामा छन।् १० वटा �वधेयकमा 
मिन्�प�रषदबाट सै�ािन्तक स्वीकृत �ा� भएको अवस्था छ। �माणीकरण 
भएका �वधेयकको �ववरण ता�लका २ मा छ। 

ता�लका- २: �माणीकरण भएका �वधेयक   

�. 
स. 

�माणीकरण भएका �वधेयक  
�वधेयकसँग 
सम्बिन्धत 
मन्�ालय 

1 
गाउँ/नगर/िजल्ला सभा स�ालन 
(कायर्�व�ध)ऐन, २०७५ 

मखु्यमन्�ी तथा 
मिन्�प�रषको 
कायार्लय 

2 
स्थानीय तहका पदा�धकार� तथा सदस्यको 
स�ुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ 

3 
�देश �शास�नक कायर्�व�ध (�नय�मत गन�) 
ऐन, 2075 

4 
मखु्यमन्�ी र मन्�ीको पा�र��मक तथा 
अन्य स�ुवधा सम्बन्धी ऐन,2075 

5 

मखु्य न्याय�धव�ाको काम कतर्व्य र 
अ�धकार तथा सेवाको शतर् सम्बन्धी 
ऐन,2075 
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6 
�देशस्तरका केह� सावर्ज�नक �लखत 
�माणीकरण ऐन, २०७४ 

आन्त�रक 
मा�मला तथा 
काननु मन्�ालय 

7 
�देश सभाका पदा�धकार� तथा सदस्यको 
पा�र��मक र स�ुवधा सम्बन्धी ऐन,2075 

8 
�देश सभा सिचवालय सम्बन्धमा व्यवस्था 
गनर् बनेको ऐन,2075 

९ �देश संस्था दतार् ऐन, २०७५ 

१० 
�देश स�ार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, 
२०७५ 

११ �देश �वपद व्यवस्थापन ऐन,207५ 

12 �देश आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन, २०७४ 

आ�थर्क मा�मला 
तथा योजना 
मन्�ालय 
  
  
  
  
  
  
  

13 
�देश �व�नयोजन ऐन, २०७5(आ.व. 
074।075 का ला�ग) 

14 
�देश �व�नयोजन ऐन, २०७5(आ.व. 
075।076 का ला�ग) 

15 �देश आकिस्मक कोष ऐन,2075 

16 �देश आ�थर्क ऐन,2075 

17 
कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी 
ऐन,2075 

18 �देश �व�ीय हस्तान्तरण ऐन,2075 

19 �देश कायर् स�ालन कोष ऐन,2075 

20 
�देश सवार� तथा यातायात व्यवस्था ऐन, 
२०७५ 

भौ�तक पवूार्धार 
�वकास 
मन्�ालय 

21 �देश स्वास्थ्य सेवा ऐन, 2075 
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22 

�देश �ा�व�धक तथा व्यावसा�यक िशक्षा एवं 
ता�लम प�रषद स्थापना र स�ालन गन� 
ऐन,२०७५ 

सामािजक 
�वकास 
मन्�ालय 
  
  23 �देश खेलकूद �वकास ऐन, २०७५ 

24 �ादेिशक दगु्ध �वकास वोडर् ऐन,2075 

भ�ूम व्यवस्था, 
कृ�ष तथा 
सहकार� 
मन्�ालय 

�ोत: आन्त�रक मा�मला तथा काननु मन्�ालय 

३.२ �वचाराधीन �वधेयकहरू 

�देश सभामा �वचाराधीन �वधेयकहरूको �ववरण ता�लका ३ मा छ । 

ता�लका-३: �देश सभामा �वचाराधीन �वधेयकहरूको �ववरण 

�. 
स. 

�वधेयकको नाम सम्बिन्धत मन्�ालय 

१ �देश सभाका पदा�धकार� तथा 
सदस्यको पा�र��मक र स�ुवधा 
सम्बन्धी ऐन,2075 लाई संशोधन 
गनर् बनेको �वधेयक 

आन्त�रक मा�मला तथा 
काननु मन्�ालय 
 

२ �ादेिशक सहकार� सम्बन्धी 
�वधेयक 

भ�ूम व्यवस्था ,कृ�ष 
तथा सहकार� मन्�ालय 

३ �देश रा��य वनको संरक्षण र 
सवु्यवस्था गनर् बनेको �वधेयक 

�ादेिशक औधो�गक व्यवसाय 
सम्बन्धी �वधेयक 

उ�ोग,पयर्टन,वन तथा 
वातावरण मन्�ालय 
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३.३ मिन्�प�रषद् बाट जार� आदेश र �नयमावल�हरू 

�देश मिन्�प�रषदबाट जार� एवं स्वीकृत आदेश तथा �नयमावल�को �ववरण 
ता�लका ४ मा छ। 

ता�लका- ४: �देश मिन्�प�रषदबाट जार� एवं स्वीकृत आदेश तथा 
�नयमावल�को �ववरण 

 

�. सं. नाम कै�फयत 

१ 
मखु्यमन्�ी र मन्�ीको पा�र��मक तथा 
अन्य स�ुवधा सम्बन्धी आदेश, २०७५ 

ऐनबाट खारेज 
भएको । 

२ 

�देश सभाका पदा�धकार� तथा सदस्यको 
पा�र��मक र स�ुवधा सम्बन्धी आदेश, 
२०७५ 

ऐनबाट खारेज 
भएको । 

३ 
�देश नी�त तथा योजना आयोग(गठन 
तथा कायर्स�ालन) आदेश, २०७५ 

  

४ 
�देश �भ�का अस्पतालको स�ालन र 
व्यवस्थापन आदेश, २०७५ 

  

५ 
�देश सरकार (कायर्�वभाजन) 
�नयमावल�,२०७४ 

  

६ 
�देश सरकार ( कायर्सम्पादन) 
�नयमावल�, २०७४ 

  

७ 

िजल्ला समन्वय स�म�तको अन्य काम, 

कतर्व्य र अ�धकार सम्बन्धी �नयमावल�, 
२०७५ 
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३.३ मिन्�प�रषद् बाट जार� आदेश र �नयमावल�हरू 

�देश मिन्�प�रषदबाट जार� एवं स्वीकृत आदेश तथा �नयमावल�को �ववरण 
ता�लका ४ मा छ। 

ता�लका- ४: �देश मिन्�प�रषदबाट जार� एवं स्वीकृत आदेश तथा 
�नयमावल�को �ववरण 

 

�. सं. नाम कै�फयत 

१ 
मखु्यमन्�ी र मन्�ीको पा�र��मक तथा 
अन्य स�ुवधा सम्बन्धी आदेश, २०७५ 

ऐनबाट खारेज 
भएको । 

२ 

�देश सभाका पदा�धकार� तथा सदस्यको 
पा�र��मक र स�ुवधा सम्बन्धी आदेश, 
२०७५ 

ऐनबाट खारेज 
भएको । 

३ 
�देश नी�त तथा योजना आयोग(गठन 
तथा कायर्स�ालन) आदेश, २०७५ 

  

४ 
�देश �भ�का अस्पतालको स�ालन र 
व्यवस्थापन आदेश, २०७५ 

  

५ 
�देश सरकार (कायर्�वभाजन) 
�नयमावल�,२०७४ 

  

६ 
�देश सरकार ( कायर्सम्पादन) 
�नयमावल�, २०७४ 

  

७ 

िजल्ला समन्वय स�म�तको अन्य काम, 

कतर्व्य र अ�धकार सम्बन्धी �नयमावल�, 
२०७५ 
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प�रच्छेद चारः �देश ऐनहरूको संिक्ष� �व�षेण 

४.१ �व�मान ऐनहरू 
 
�देशसभाले पा�रत गर� �देश �मखुबाट �माणीकरण भईसकेका २४ वटा 
�वधेयकको संिक्ष� �व�षेण यस प�रच्छेदमा �स्ततु ग�रएको छ। काननुको 
�माणीकरण �म�त, काननु तजुर्मा गनुर्को उ�ेश्य, समावेश गनर् खोिजएको 
�मखु �वषयलाई अ�त संक्षेपमा देहाय बमोिजम उल्लेख ग�रएको छ। 

१. �देशस्तरका केह� सावर्ज�नक �लखत �माणीकरण ऐन, २०७४ 

 २०७४ सालको ऐन नं. ०१, �माणीकरण �म�त: 2074।12।21  

�मखु �ावधान:  

यस ऐनमा १५ वटा दफा छन।् �देशस्तरका केह� सावर्ज�नक 
�लखतहरूको �माणीकरण सम्बन्धी काननु �नमार्ण गन� उ�ेश्यले यो ऐन 
जार� भएको छ। �देश �मखुबाट जार� हनु ेआदेश, अ�धकारप�, सूचनाको 
�माणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था, �नयम, आदेश तथा अ�धकारप�को 
�माणीकरण, �देश सरकारको अन्य सावर्ज�नक �लखतको �माणीकरण, 
सं�वधान तथा अन्य सावर्ज�नक �लखतको �माणीकरण साथै �देश राजप�मा 
�काशन गन� �वषयहरु लगायतको व्यवस्था ग�रएको छ।  

 

२. �देश आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन, २०७४ 
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प�रच्छेद चारः �देश ऐनहरूको संिक्ष� �व�षेण 

४.१ �व�मान ऐनहरू 
 
�देशसभाले पा�रत गर� �देश �मखुबाट �माणीकरण भईसकेका २४ वटा 
�वधेयकको संिक्ष� �व�षेण यस प�रच्छेदमा �स्ततु ग�रएको छ। काननुको 
�माणीकरण �म�त, काननु तजुर्मा गनुर्को उ�ेश्य, समावेश गनर् खोिजएको 
�मखु �वषयलाई अ�त संक्षेपमा देहाय बमोिजम उल्लेख ग�रएको छ। 

१. �देशस्तरका केह� सावर्ज�नक �लखत �माणीकरण ऐन, २०७४ 

 २०७४ सालको ऐन नं. ०१, �माणीकरण �म�त: 2074।12।21  

�मखु �ावधान:  

यस ऐनमा १५ वटा दफा छन।् �देशस्तरका केह� सावर्ज�नक 
�लखतहरूको �माणीकरण सम्बन्धी काननु �नमार्ण गन� उ�ेश्यले यो ऐन 
जार� भएको छ। �देश �मखुबाट जार� हनु ेआदेश, अ�धकारप�, सूचनाको 
�माणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था, �नयम, आदेश तथा अ�धकारप�को 
�माणीकरण, �देश सरकारको अन्य सावर्ज�नक �लखतको �माणीकरण, 
सं�वधान तथा अन्य सावर्ज�नक �लखतको �माणीकरण साथै �देश राजप�मा 
�काशन गन� �वषयहरु लगायतको व्यवस्था ग�रएको छ।  

 

२. �देश आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन, २०७४ 
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२०७४ सालको ऐन नं. ०2, �माणीकरण �म�त: 2074।12।21  

�मखु �ावधान  

यस ऐनमा 11 प�रच्छेद 64 दफा रहेका छन।् �देश सि� चत कोष वा 
सरकार� कोषको स� च◌ालन, बजेट तजुर्मा, �नकासा तथा खचर् गन�, लेखा 
राख् ने, ��तवेदन गन�, आन्त�रक �नयन्�णको व्यवस्था �मलाउने, आन्त�रक 
तथा अिन्तम लेखा पर�क्षण, बेरुज ुफ��ट, असलु उपर तथा तहसील गन� 
गराउने �वषयमा मागर्दशर्न गर� �देश आ�थर्क कायर्�व�ध �नय�मत तथा 
व्यविस्थत गन� उ�ेश्यले यो ऐन जार� भएको छ। यस ऐनमा �देश सि� चत 
कोषको स� चालन �देश लेखा �नयन्�क कायार्लयले गन�, �देश सि� चत 
कोषको लेखा अ�ाव�धक रुपमा राख् ने तथा त्यसको वा�षर्क �व�ीय �ववरण 
तयार गन� कतर्व्य र उ�रदा�य�व �देश लेखा �नयन्�क कायार्लयको हनुे, 
�त्येक आ�थर्क वषर्को बजेट तजुर्मा गनुर् अिघ आ�थर्क मा�मला तथा योजना 
मन्�ालयले आगामी तीन आ�थर्क वषर्को आम्दानी र खचर्को �क्षेपण 
स�हतको मध्यमकाल�न खचर् संरचना तयार गनुर् पन�, आगामी आ�थर्क 
वषर्को बजेट तथा कायर्�म तजुर्मा गन� �योजनका ला�ग उपलव्ध हनु े
�ोत तथा गनर् स�कने खचर्को सीमा पूवार्नमुान आ�थर्क मा�मला तथा योजना 
मन्�ालयले चाल ुआ�थर्क वषर्को माघ मसान्त�भ� ग�रसक्न ुपन� लगायतका  
व्यवस्था ग�रएको छ । 

३. �देश �व�नयोजन ऐन,2075(आ.व 074।075 का ला�ग) 
२०७४ सालको ऐन नं. ०1, �माणीकरण �म�त: 2074।1।16  

�मखु �ावधान  
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२०७४ सालको ऐन नं. ०2, �माणीकरण �म�त: 2074।12।21  

�मखु �ावधान  

यस ऐनमा 11 प�रच्छेद 64 दफा रहेका छन।् �देश सि� चत कोष वा 
सरकार� कोषको स� च◌ालन, बजेट तजुर्मा, �नकासा तथा खचर् गन�, लेखा 
राख् ने, ��तवेदन गन�, आन्त�रक �नयन्�णको व्यवस्था �मलाउने, आन्त�रक 
तथा अिन्तम लेखा पर�क्षण, बेरुज ुफ��ट, असलु उपर तथा तहसील गन� 
गराउने �वषयमा मागर्दशर्न गर� �देश आ�थर्क कायर्�व�ध �नय�मत तथा 
व्यविस्थत गन� उ�ेश्यले यो ऐन जार� भएको छ। यस ऐनमा �देश सि� चत 
कोषको स� चालन �देश लेखा �नयन्�क कायार्लयले गन�, �देश सि� चत 
कोषको लेखा अ�ाव�धक रुपमा राख् ने तथा त्यसको वा�षर्क �व�ीय �ववरण 
तयार गन� कतर्व्य र उ�रदा�य�व �देश लेखा �नयन्�क कायार्लयको हनुे, 
�त्येक आ�थर्क वषर्को बजेट तजुर्मा गनुर् अिघ आ�थर्क मा�मला तथा योजना 
मन्�ालयले आगामी तीन आ�थर्क वषर्को आम्दानी र खचर्को �क्षेपण 
स�हतको मध्यमकाल�न खचर् संरचना तयार गनुर् पन�, आगामी आ�थर्क 
वषर्को बजेट तथा कायर्�म तजुर्मा गन� �योजनका ला�ग उपलव्ध हनु े
�ोत तथा गनर् स�कने खचर्को सीमा पूवार्नमुान आ�थर्क मा�मला तथा योजना 
मन्�ालयले चाल ुआ�थर्क वषर्को माघ मसान्त�भ� ग�रसक्न ुपन� लगायतका  
व्यवस्था ग�रएको छ । 

३. �देश �व�नयोजन ऐन,2075(आ.व 074।075 का ला�ग) 
२०७४ सालको ऐन नं. ०1, �माणीकरण �म�त: 2074।1।16  

�मखु �ावधान  
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प�रच्छेद चारः �देश ऐनहरूको संिक्ष� �व�षेण 

४.१ �व�मान ऐनहरू 
 
�देशसभाले पा�रत गर� �देश �मखुबाट �माणीकरण भईसकेका २४ वटा 
�वधेयकको संिक्ष� �व�षेण यस प�रच्छेदमा �स्ततु ग�रएको छ। काननुको 
�माणीकरण �म�त, काननु तजुर्मा गनुर्को उ�ेश्य, समावेश गनर् खोिजएको 
�मखु �वषयलाई अ�त संक्षेपमा देहाय बमोिजम उल्लेख ग�रएको छ। 

१. �देशस्तरका केह� सावर्ज�नक �लखत �माणीकरण ऐन, २०७४ 

 २०७४ सालको ऐन नं. ०१, �माणीकरण �म�त: 2074।12।21  

�मखु �ावधान:  

यस ऐनमा १५ वटा दफा छन।् �देशस्तरका केह� सावर्ज�नक 
�लखतहरूको �माणीकरण सम्बन्धी काननु �नमार्ण गन� उ�ेश्यले यो ऐन 
जार� भएको छ। �देश �मखुबाट जार� हनु ेआदेश, अ�धकारप�, सूचनाको 
�माणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था, �नयम, आदेश तथा अ�धकारप�को 
�माणीकरण, �देश सरकारको अन्य सावर्ज�नक �लखतको �माणीकरण, 
सं�वधान तथा अन्य सावर्ज�नक �लखतको �माणीकरण साथै �देश राजप�मा 
�काशन गन� �वषयहरु लगायतको व्यवस्था ग�रएको छ।  

 

२. �देश आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन, २०७४ 
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२०७४ सालको ऐन नं. ०2, �माणीकरण �म�त: 2074।12।21  

�मखु �ावधान  

यस ऐनमा 11 प�रच्छेद 64 दफा रहेका छन।् �देश सि� चत कोष वा 
सरकार� कोषको स� च◌ालन, बजेट तजुर्मा, �नकासा तथा खचर् गन�, लेखा 
राख् ने, ��तवेदन गन�, आन्त�रक �नयन्�णको व्यवस्था �मलाउने, आन्त�रक 
तथा अिन्तम लेखा पर�क्षण, बेरुज ुफ��ट, असलु उपर तथा तहसील गन� 
गराउने �वषयमा मागर्दशर्न गर� �देश आ�थर्क कायर्�व�ध �नय�मत तथा 
व्यविस्थत गन� उ�ेश्यले यो ऐन जार� भएको छ। यस ऐनमा �देश सि� चत 
कोषको स� चालन �देश लेखा �नयन्�क कायार्लयले गन�, �देश सि� चत 
कोषको लेखा अ�ाव�धक रुपमा राख् ने तथा त्यसको वा�षर्क �व�ीय �ववरण 
तयार गन� कतर्व्य र उ�रदा�य�व �देश लेखा �नयन्�क कायार्लयको हनुे, 
�त्येक आ�थर्क वषर्को बजेट तजुर्मा गनुर् अिघ आ�थर्क मा�मला तथा योजना 
मन्�ालयले आगामी तीन आ�थर्क वषर्को आम्दानी र खचर्को �क्षेपण 
स�हतको मध्यमकाल�न खचर् संरचना तयार गनुर् पन�, आगामी आ�थर्क 
वषर्को बजेट तथा कायर्�म तजुर्मा गन� �योजनका ला�ग उपलव्ध हनु े
�ोत तथा गनर् स�कने खचर्को सीमा पूवार्नमुान आ�थर्क मा�मला तथा योजना 
मन्�ालयले चाल ुआ�थर्क वषर्को माघ मसान्त�भ� ग�रसक्न ुपन� लगायतका  
व्यवस्था ग�रएको छ । 

३. �देश �व�नयोजन ऐन,2075(आ.व 074।075 का ला�ग) 
२०७४ सालको ऐन नं. ०1, �माणीकरण �म�त: 2074।1।16  

�मखु �ावधान  
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यस ऐनमा 4 दफा र २ अनसूुची रहेका छन ्। आ.व. २०७४/०७५ 
को  सेवा र कायर्हरुको ला�ग �देशको सि�त कोषबाट केह� रकम खचर् 
गन� अ�धकार �दन र सो रकम �व�नयोजन गन� उ�शे्यले यो ऐन जार� 
भएको छ। यस ऐनमा आ�थर्क वषर् २०७४/०७५  �न�म� �देश सि�त 
कोषबाट रकम खचर् गन� अ�धकार, �व�नयोजन सम्बन्धी व्यवस्था, अनसूुची 
-१ मा नेपालको सं�वधानको धारा २०६ बमोिजम �देश सि�त कोषमा�थ 
व्ययभार हनु ेरकम र अनसूुची -२ मा �देश सि�त कोषबाट �व�नयोजन 
हनुे रकम लगायतको व्यवस्था ग�रएको छ । 

४. स्थानीय तहका पदा�धकार�  तथा सदस्यको स�ुवधा सम्बन्धी 
ऐन, २०७५ 

२०७५ सालको ऐन नं. ०२,   �माणीकरण �म�त : २०७५÷०१÷२०  

गते । 

 

 

�मखु �ावधानहरू   

यस ऐनमा १५ दफा र २ अनसूुची रहेका छन ्।  नेपालको सं�वधानमा 
व्यवस्था भए बमोिजमका गाउँ सभा, नगर सभा र िजल्ला समन्वय स�म�तका 
सदस्य तथा स्थानीय तहका पदा�धकार� एवं सदस्यको स�ुवधा सम्बन्धमा 
व्यवस्था गन� उ�शे्यले यो ऐन जार� भएको छ। यस ऐनमा  स�म�त वा 
कुनै स�म�तको बैठकमा भाग �लए बापत पाउने बैठक भ�ा,यातायात 
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स�ुवधा,प�प��का र संचार स�ुवधा,दै�नक �मण भ�ा,सरकार� कोषबाट 
�नवृ�भरण पाइरहेको व्यि�,पदा�धकार� वा सदस्य पदमा �नवार्िचत वा 
मनो�नत भएमा त्यस्तो पदा�धकार� वा सदस्यले �नवृ�भरण वा यस ऐन 
बमोिजमको मा�सक स�ुवधा मा� पाउन े�ावधान, कुनै पदा�धकार�,सदस्य 
वा सभाका सदस्य दृ���व�हन वा शार��रक रुपले अश� भई �हडडलु गनर् 
असमथर् भई सहयोगीको सेवा �लन आवश्यक भएमा पाउने सेवा �वशषे 
सेवा स�ुवधा,स�ुवधा सम्बिन्धत पदा�धकार� बैकको खाता माफर् त भ�ुान 
ग�रने लगायतको व्यवस्था समावेश ग�रएको छ । 

५. गाउँ/नगर/िजल्ला सभा स� चालन (कायर्�व�ध) ऐन, २०७५ 

२०७५ सालको ऐन नं. 03, �माणीकरण �म�त : 2075/01/20  

�मखु �ावधान 

यस ऐनमा ५ प�रच्छेद, ६५ दफा  र ३ अनसूुची रहेक छन ्। स्थानीय 
तहको बैठक एवं कायर् स�ालनलाई मयार्�दत र व्यविस्थत बनाउन, स�म�त 
गठन तथा काम कारबाह�को व्यवस्था गनर्, सभाको काननु �नमार्ण 
���यालाई �भावकार� बनाउने उ�ेश्यले यो ऐन जार� भएको छ।यस 
ऐनमा गाउँ सभा तथा नगर सभाको बैठक, सभाको बैठक कायर्�व�ध,सभाको 
गणपूरक संख्या, बैठकको स�ालन र स्थगन, सभामा कायर्सूची र 
समयाव�ध �काशन सम्बन्धी �ावधान, सभाको बैठकमा भाग �लने सदस्यले 
पालन गनुर् पन� आचरणहरु, सभामा नयाँ काननु बनाउँदा वा कुनै काननु 
संशोधन गदार् �वचार गनुर् पन� कुरा, िजल्ला सभा तथा िजल्ला समन्वय 
स�म�त सम्बन्धमा  िजल्ला सभाको कायर्स� चालन सम्बन्धी कायर्�व�ध, 
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िजल्ला समन्वय स�म�तको काम कतर्व्य अ�धकार लगायतका �वषय 
समावेश ग�रएको  छ।   

६. �देश �व�ीय हस्तान्तरण ऐन, २०७५ 

२०७५ सालको ऐन नं. 04, �माणीकरण �म�त : 2075/०३/०५  

�मखु �ावधान 

यस ऐनमा 4 प�रच्छेद र 9 दफा रहेक छन।् �देश सरकारबाट स्थानीय 
तहलाई हस्तान्तरण हनुे राज� बाँडफाडँ तथा अनदुान सम्बन्धमा कानूनी 
व्यवस्था गन� उ�ेश्यले यो ऐन जार� भएको छ।यस ऐनमा �देश सरकारले 
लगाएको र उठाएको सवार� साधन करबाट उठेको रकम �देश सरकारले 
�देश �वभाज्य कोषमा जम्मा गन�, �देश �वभाज्य कोषमा जम्मा भएको 
रकम मध्ये साठ� ��तशत �देश सरकारलाई र चाल�स ��तशत स्थानीय 
तहलाई बाडँफाडँ गनुर् पन�, स्थानीय तहलाई �व�ीय समानीकरण अनदुान 
�वतरण गन�, सशतर् अनदुान ,समपूरक अनदुान, �वशेष अनदुान लगायतको 
व्यवस्था ग�रएको छ । 

७. �देश आकिस्मक  कोष ऐन,२०७5 

२०७५ सालको ऐन नं. 05, �माणीकरण �म�त : 2075/०३/२०  

�मखु �ावधान 

यस ऐनमा 12 दफा र १ अनसूुची रहेका छन ्। �देश आकिस्मक  
कोषको  स्थापना  र  स�ालन  सम्बन्धमा  कानूनी  व्यवस्था  गन� 
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उ�ेश्यले यो ऐन जार� भएको छ।यस ऐनमा  भकूम्प, बाढ�, प�हरो, 
आगलागी, महामार�  लगायतका �ाकृ�तक तथा गैर �ाकृ�तक �वपद 
लगायतका आकिस्मक वा अ�त्यािशत  कारणबाट  �सजर्ना  भएको  �वशेष  
प�रिस्थ�तमा  तत्काल ग�रन ेआकिस्मक कायर्को ला�ग �देश आकिस्मक 
कोषको नामबाट एउटा कोष स्थापना ग�रने, उ� कोषमा �देश सि�त  
कोषबाट पाँच करोड रुप�या ँ िझक�  जम्मा ग�रने, त्यस्तो रकम �देश 
सरकारले आकिस्मक कायर्का ला�ग रकम खचर् गनर् सक्ने, आकिस्मक  
कोषको  स�ालन आ�थर्क मा�मला तथा काननु मन्�ालयबाट हनु े ,कुनै 
आकिस्मक  कामको ला�ग  आकिस्मक  कोषबाट  खचर्  गनुर्पन�  भएमा  
सम्बिन्धत  �नकायले  पशे्क� को रुपमा मन्�ालय माफर् त रकम  �नकासाको  
माग गनुर् पन� लगायतका �वषय समावेश ग�रएको छ ।  

८. कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५ 

२०७५ सालको ऐन नं. 06, �माणीकरण �म�त : 2075/०३/3२ 

 

 

�मखु �ावधान 

यस ऐनमा 11 प�रच्छेद र 58 दफा रहेका छन ् । �देशको समतामूलक 
�वकासका ला�ग कर तथा गैरकर राजस्व प�रचालन सम्बन्धमा कानूनी 
व्यवस्था गन� उ�ेश्यले यो ऐन जार� भएको छ।यस ऐनमा कर तथा गैरकर 
राजस्व �नधार्रणका आधार, �देश सरकारबाट स्वीकृत दरवन्द� अनसुारका 
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�व�भ� तहका कमर्चार� �देश कर कायार्लयमा रहन सक्ने �ावधान, कर 
अ�धकृतको काम, कतर्व्य र अ�धकार, कर तथा गैरकर राजस्व अन्तगर्त 
घर जग्गा रिज�ेशन शलु्क, सवार� साधन कर, मनोर� जन कर, �व�ापन 
कर कृ�ष आयमा कर, पयर्टन शलु्क, दह�र बह�र शलु्कको व्यवस्था 
गरेको छ ।�देश सरकारले गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाले ढु�ा, �गट�, 
बालवुा, दह�र र बह�र संकलन, �व�� वा �नकासी गदार् अपनाउन ुपन� 
कायर्�व�ध बनाइर् जार� गन�, त्यसैगर� कसैले व्यवसाय स�ालन गनर् चाहेमा 
व्यवसाय गनुर् पवूर् सम्बिन्धत �नकायमा दतार् गरेर मा� व्यवसाय स�ालन 
गनुर् पन�, कर �तनुर् पन� कतर्व्य भएका करदाताको दा�यत्व  करदाताको 
अ�धकार, कर �ववरण र कर दािखलाका कायर्�व�ध �वषय समावेश ग�रएको 
छ ।  

९. �देश आ�थर्क ऐन, २०७५ 

२०७५ सालको ऐन नं. 07, �माणीकरण �म�त : 2075/०३/3२  

 

 

�मखु �ावधान 

यस ऐनमा 12 दफा  र ५ अनसूुची रहेका छन ्। �देश सरकारको 
आ�थर्क वषर् २०७५/०७६ को अथर् सम्बन्धी  �स्तावलाई कायार्न्वयन 
गनर्को �न�म� राजस्व संकलन गन�, कर लगाउने, कर छुट �दने तथा 
राजस्व �शासन सम्बन्धी काननु तजुर्मा गन� उ�ेश्यले यो ऐन जार� भएको 
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छ।यस ऐनमा सालबसाल� रुपमा आउने �स्ततु ऐनले आ�थर्क वषर्को 
�न�म� �देश सि� चत कोषबाट रकम खचर् गन� अ�धकार, �व�नयोजन 
समबन्धी �ावधान र अनसूुची १ मा नेपालको सं�वधानको धारा २०६ 
बमोिजम �देश सि� चत कोषमा�थ व्ययभार हनुे रकम र �देश सि� चत 
कोषबाट �व�नयोजन हनुे रकम लगायतको व्यवस्था ग�रएको छ । 

1०. �देश �व�नयोजन ऐन, 2075(आ.व 2075।076 को 
लागी) 

२०७५ सालको ऐन नं. 08, �माणीकरण �म�त : 2075/०३/3२  

�मखु �ावधान:  

यस ऐनमा जम्मा ४ दफा र २ अनसूुची रहेका छन ्। आ�थर्क वषर् 
2075/076 को सेवा र कायर्हरुको ला�ग �देशको सि� चत कोषबाट 
केह� रकम खचर् गन� अ�धकार �दन र सो रकम �व�नयोजन गन� उ�शे्यले 
यो ऐन जार� भएको छ।यस ऐनमा आ�थर्क वषर् २०७5/०७6  �न�म� 
�देश सि�त कोषबाट रकम खचर् गन� अ�धकार, �व�नयोजन सम्बन्धी 
व्यवस्था, अनसूुची- १ मा नेपालको सं�वधानको धारा २०६ बमोिजम �देश 
सि�त कोषमा�थ व्ययभार हनेु रकम र अनसूुची -२ मा �देश सि�त 
कोषबाट �व�नयोजन हनुे रकमको व्यवस्था ग�रएको छ । 

1१. मखु्य न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य र अ�धकार तथा सेवाका 
शतर् सम्बन्धी ऐन, २०७५ 

२०७५ सालको ऐन नं. ०9, �माणीकरण �म�त  :२०७५।०5।29 
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�मखु �ावधान 

यस ऐनमा १७ दफा  र १ अनसूुची रहेका छन ्। नेपालको सं�वधानको 
धारा १६० बमोिजम �नय�ु हनु ेमखु्य न्याया�धव�ा मखु्य न्याया�धव�ाको 
काम, कतर्व्य र अ�धकार तथा सेवाका शतर् सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था 
गन� उ�ेश्यले यो ऐन जार� भएको छ।यस ऐनमा �देशको राजधानी रहेको 
स्थानमा �देश सरकारबाट स्वीकृत संगठन संरचना बमोिजम मखु्य 
न्याया�धव�ाको कायार्लय स्थापना हनुे, मखु्य न्याया�धव�ाको काम, 

कतर्व्य र अ�धकर,�देश सरकार पक्ष वा �वपक्ष भएको म�ुा वा �देश 
सरकारलाई सरोकार पन� अन्य कुनै म�ुा कुनै अ�ा अदालतमा �वचाराधीन 
रहेको अवस्थामा वा म�ुा पन� वा म�ुा दायर गनुर् पन� देिखएमा साक्षी 
�माण जटुाउने लगायतका काममा मखु्य न्याया�धव�ाले सहायता माग 
गरेमा �देश सरकारका सम्बिन्धत मन्�ालय वा कायार्लयले म�ुाको 
वस्तिुस्थ�त बझेुको कमर्चार� खटाई सहयोग गनुर् पन� , �देश सरकार, �देश 
सरकारका मन्�ालय वा कायार्लयको तफर् बाट कुनै म�ुामा अदालतमा बहस 
पैरवी वा ��तरक्षा गनुर् पन� भएमा मखु्य न्याया�धव�ाको कायार्लयलाई 
अनरुोध गनुर् पन� लगायतका �वषय उल्लेख ग�रएको छ । 

1२. मखु्यमन्�ी तथा मन्�ीको पा�र��मक र स�ुवधा सम्बन्धी ऐन, 

२०७५ 
 

२०७५ सालको ऐन नं. 10, �माणीकरण �म�त : २०७५।०5।29  

�मखु �ावधान  
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�मखु �ावधान 

यस ऐनमा १७ दफा  र १ अनसूुची रहेका छन ्। नेपालको सं�वधानको 
धारा १६० बमोिजम �नय�ु हनु ेमखु्य न्याया�धव�ा मखु्य न्याया�धव�ाको 
काम, कतर्व्य र अ�धकार तथा सेवाका शतर् सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था 
गन� उ�ेश्यले यो ऐन जार� भएको छ।यस ऐनमा �देशको राजधानी रहेको 
स्थानमा �देश सरकारबाट स्वीकृत संगठन संरचना बमोिजम मखु्य 
न्याया�धव�ाको कायार्लय स्थापना हनुे, मखु्य न्याया�धव�ाको काम, 

कतर्व्य र अ�धकर,�देश सरकार पक्ष वा �वपक्ष भएको म�ुा वा �देश 
सरकारलाई सरोकार पन� अन्य कुनै म�ुा कुनै अ�ा अदालतमा �वचाराधीन 
रहेको अवस्थामा वा म�ुा पन� वा म�ुा दायर गनुर् पन� देिखएमा साक्षी 
�माण जटुाउने लगायतका काममा मखु्य न्याया�धव�ाले सहायता माग 
गरेमा �देश सरकारका सम्बिन्धत मन्�ालय वा कायार्लयले म�ुाको 
वस्तिुस्थ�त बझेुको कमर्चार� खटाई सहयोग गनुर् पन� , �देश सरकार, �देश 
सरकारका मन्�ालय वा कायार्लयको तफर् बाट कुनै म�ुामा अदालतमा बहस 
पैरवी वा ��तरक्षा गनुर् पन� भएमा मखु्य न्याया�धव�ाको कायार्लयलाई 
अनरुोध गनुर् पन� लगायतका �वषय उल्लेख ग�रएको छ । 

1२. मखु्यमन्�ी तथा मन्�ीको पा�र��मक र स�ुवधा सम्बन्धी ऐन, 

२०७५ 
 

२०७५ सालको ऐन नं. 10, �माणीकरण �म�त : २०७५।०5।29  

�मखु �ावधान  
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यस ऐनमा १८ दफा र ४ अनसूुची रहेका छन ्।मखु्यमन्�ी तथा मन्�ीको 
पा�र��मक र स�ुवधाका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गन� उ�ेश्यले यो ऐन 
जार� भएको छ।यस ऐनमा मखु्यमन्�ी तथा मन्�ीले पाउने पा�र��मक 
तथा स�ुवधा, मखु्यमन्�ी तथा मन्�ीलाई धारा,�बजलु�,टे�लफोन,इन्टरनेट 
,प�प��काको स�ुवधा,या�ा बीमा, िच�कत्सकको सेवा , चाडपवर् खचर्, 
स्व�कय सिचवालय, �देश सरकारले �देश राजप�मा सूचना �काशन गर� 
अनूसूचीमा हेरफेर गनर् सक्न ेलगायतका व्यवस्था ग�रएको छ ।  
 
 

१३. �देश �शासक�य कायर्�व�ध (�नय�मत गन�) ऐन,  2075 
 
२०७५ सालको ऐन नं. 11, �माणीकरण �म�त : २०७५।०5।29 
गते । 

�मखु �ावधान: 

यस ऐनमा ४ दफा रहेका छन ्। �देश सरकारको अ�धकार क्षे��भ�का 
�वषयमा आवश्यक काननु बनाई �देश सरकारका �शासक�य �कृ�तका 
काम कारबाह�लाई �नय�मत र व्यविस्थत गनर् �शासक�य कायर्�व�ध 
सम्बन्धी काननु �नमार्ण गन� उ�ेश्यले यो ऐन जार� भएको छ।यस ऐनमा 
�देश सरकारले सं�वधान, संघीय काननु तथा यस ऐनको �वप�रत नहनु ेगर� 
�शासक�य �कृ�तका काम, कारबाह� �नय�मत तथा व्यविस्थत गनर्, �च�लत 
नेपाल काननु बमोिजम �नयमावल� बनाई कायर् सम्पादन गनर् नस�कन े
�वषयमा �देश सरकारले सम्पादन गनुर्पन� अन्य कायर्को ला�ग आवश्यक 
पन� �नयमावल� बनाउने सक्ने व्यवस्था ग�रएको छ । 
 

1४. �देश सभाका पदा�धकार�  तथा सदस्यको पा�र��मक र 
स�ुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ 
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यस ऐनमा १८ दफा र ४ अनसूुची रहेका छन ्।मखु्यमन्�ी तथा मन्�ीको 
पा�र��मक र स�ुवधाका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गन� उ�ेश्यले यो ऐन 
जार� भएको छ।यस ऐनमा मखु्यमन्�ी तथा मन्�ीले पाउने पा�र��मक 
तथा स�ुवधा, मखु्यमन्�ी तथा मन्�ीलाई धारा,�बजलु�,टे�लफोन,इन्टरनेट 
,प�प��काको स�ुवधा,या�ा बीमा, िच�कत्सकको सेवा , चाडपवर् खचर्, 
स्व�कय सिचवालय, �देश सरकारले �देश राजप�मा सूचना �काशन गर� 
अनूसूचीमा हेरफेर गनर् सक्न ेलगायतका व्यवस्था ग�रएको छ ।  
 
 

१३. �देश �शासक�य कायर्�व�ध (�नय�मत गन�) ऐन,  2075 
 
२०७५ सालको ऐन नं. 11, �माणीकरण �म�त : २०७५।०5।29 
गते । 

�मखु �ावधान: 

यस ऐनमा ४ दफा रहेका छन ्। �देश सरकारको अ�धकार क्षे��भ�का 
�वषयमा आवश्यक काननु बनाई �देश सरकारका �शासक�य �कृ�तका 
काम कारबाह�लाई �नय�मत र व्यविस्थत गनर् �शासक�य कायर्�व�ध 
सम्बन्धी काननु �नमार्ण गन� उ�ेश्यले यो ऐन जार� भएको छ।यस ऐनमा 
�देश सरकारले सं�वधान, संघीय काननु तथा यस ऐनको �वप�रत नहनु ेगर� 
�शासक�य �कृ�तका काम, कारबाह� �नय�मत तथा व्यविस्थत गनर्, �च�लत 
नेपाल काननु बमोिजम �नयमावल� बनाई कायर् सम्पादन गनर् नस�कन े
�वषयमा �देश सरकारले सम्पादन गनुर्पन� अन्य कायर्को ला�ग आवश्यक 
पन� �नयमावल� बनाउने सक्ने व्यवस्था ग�रएको छ । 
 

1४. �देश सभाका पदा�धकार�  तथा सदस्यको पा�र��मक र 
स�ुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ 
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�मखु �ावधान 

यस ऐनमा १७ दफा  र १ अनसूुची रहेका छन ्। नेपालको सं�वधानको 
धारा १६० बमोिजम �नय�ु हनु ेमखु्य न्याया�धव�ा मखु्य न्याया�धव�ाको 
काम, कतर्व्य र अ�धकार तथा सेवाका शतर् सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था 
गन� उ�ेश्यले यो ऐन जार� भएको छ।यस ऐनमा �देशको राजधानी रहेको 
स्थानमा �देश सरकारबाट स्वीकृत संगठन संरचना बमोिजम मखु्य 
न्याया�धव�ाको कायार्लय स्थापना हनुे, मखु्य न्याया�धव�ाको काम, 

कतर्व्य र अ�धकर,�देश सरकार पक्ष वा �वपक्ष भएको म�ुा वा �देश 
सरकारलाई सरोकार पन� अन्य कुनै म�ुा कुनै अ�ा अदालतमा �वचाराधीन 
रहेको अवस्थामा वा म�ुा पन� वा म�ुा दायर गनुर् पन� देिखएमा साक्षी 
�माण जटुाउने लगायतका काममा मखु्य न्याया�धव�ाले सहायता माग 
गरेमा �देश सरकारका सम्बिन्धत मन्�ालय वा कायार्लयले म�ुाको 
वस्तिुस्थ�त बझेुको कमर्चार� खटाई सहयोग गनुर् पन� , �देश सरकार, �देश 
सरकारका मन्�ालय वा कायार्लयको तफर् बाट कुनै म�ुामा अदालतमा बहस 
पैरवी वा ��तरक्षा गनुर् पन� भएमा मखु्य न्याया�धव�ाको कायार्लयलाई 
अनरुोध गनुर् पन� लगायतका �वषय उल्लेख ग�रएको छ । 

1२. मखु्यमन्�ी तथा मन्�ीको पा�र��मक र स�ुवधा सम्बन्धी ऐन, 

२०७५ 
 

२०७५ सालको ऐन नं. 10, �माणीकरण �म�त : २०७५।०5।29  

�मखु �ावधान  
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२०७५ सालको ऐन नं. 12, �माणीकरण �म�त : २०७५।०6।04  

�मखु �ावधान: 

यस ऐनमा २६ दफा र ३ अनसूुची रहेका छन ्। �देश सभाका पदा�धकार� 
तथा सदस्यको पा�र��मक र स�ुवधा सम्बन्धमा व्यवस्था गन� उ�शे्यले यो 
ऐन जार� भएको छ।यस ऐनमा पदा�धकार� भ�ाले सभामखु, उपसभामखु, 
�वपक्षी दलको नेता, मखु्य सचेतक, दलको �मखु सचेतक, �वपक्षी दलको 
�मखु सचेतक र �देश सभा स�म�तका सभाप�त समेतलाई सम्झन ुपछर् 
भनी प�रभा�षत ग�रएको, पदा�धकार� र सदस्यले आफूले �नवार्िचत वा 
मनोनयन भई शपथ �लएको �म�त देिख अनसूुची-१ मा उल्लेख भए 
बमोिजमको पा�र��मक तथा भ�ा पाउन े व्यवस्था, सभामखु र 
उपसभामखुलाई आवासको �न�म� �देश सरकारको तफर् बाट आवश्यक 
फ�नर्चर स�हतको सरकार� आवासको बन्दोबस्त ग�रने, �देश सरकारले 
�देश राजप�मा सूचना �काशन गर�  पदा�धकार�  वा सदस्यलाई मकार् 
नपन� �क�समबाट अनसूुचीमा हेरफेर गनर् सक्ने लगायतको व्यवस्था 
ग�रएको छ ।  

1५. �देश सभा सिचवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गनर् बनकेो ऐन, 
२०७५ 

२०७५ सालको ऐन नं. 13, �माणीकरण �म�त :२०७५।०6।04  

�मखु �ावधान: 

यस ऐनमा दफा दफा २७ र १अनसूुची रहेका छन ् । �देश सभा 
सिचवालयको स्थापना तथा सिचवको योग्यता, काम, कतर्व्य, अ�धकार 
तथा सेवाका शतर् सम्बन्धी व्यवस्था गन� उ�ेश्यले यो ऐन जार� भएको 
छ।यस ऐनमा �देश सभाको काम कारबाह� सचुारु रुपले स�ालन गनर् 
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२०७५ सालको ऐन नं. 12, �माणीकरण �म�त : २०७५।०6।04  

�मखु �ावधान: 

यस ऐनमा २६ दफा र ३ अनसूुची रहेका छन ्। �देश सभाका पदा�धकार� 
तथा सदस्यको पा�र��मक र स�ुवधा सम्बन्धमा व्यवस्था गन� उ�शे्यले यो 
ऐन जार� भएको छ।यस ऐनमा पदा�धकार� भ�ाले सभामखु, उपसभामखु, 
�वपक्षी दलको नेता, मखु्य सचेतक, दलको �मखु सचेतक, �वपक्षी दलको 
�मखु सचेतक र �देश सभा स�म�तका सभाप�त समेतलाई सम्झन ुपछर् 
भनी प�रभा�षत ग�रएको, पदा�धकार� र सदस्यले आफूले �नवार्िचत वा 
मनोनयन भई शपथ �लएको �म�त देिख अनसूुची-१ मा उल्लेख भए 
बमोिजमको पा�र��मक तथा भ�ा पाउन े व्यवस्था, सभामखु र 
उपसभामखुलाई आवासको �न�म� �देश सरकारको तफर् बाट आवश्यक 
फ�नर्चर स�हतको सरकार� आवासको बन्दोबस्त ग�रने, �देश सरकारले 
�देश राजप�मा सूचना �काशन गर�  पदा�धकार�  वा सदस्यलाई मकार् 
नपन� �क�समबाट अनसूुचीमा हेरफेर गनर् सक्ने लगायतको व्यवस्था 
ग�रएको छ ।  

1५. �देश सभा सिचवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गनर् बनकेो ऐन, 
२०७५ 

२०७५ सालको ऐन नं. 13, �माणीकरण �म�त :२०७५।०6।04  

�मखु �ावधान: 

यस ऐनमा दफा दफा २७ र १अनसूुची रहेका छन ् । �देश सभा 
सिचवालयको स्थापना तथा सिचवको योग्यता, काम, कतर्व्य, अ�धकार 
तथा सेवाका शतर् सम्बन्धी व्यवस्था गन� उ�ेश्यले यो ऐन जार� भएको 
छ।यस ऐनमा �देश सभाको काम कारबाह� सचुारु रुपले स�ालन गनर् 
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यस ऐनमा १८ दफा र ४ अनसूुची रहेका छन ्।मखु्यमन्�ी तथा मन्�ीको 
पा�र��मक र स�ुवधाका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गन� उ�ेश्यले यो ऐन 
जार� भएको छ।यस ऐनमा मखु्यमन्�ी तथा मन्�ीले पाउने पा�र��मक 
तथा स�ुवधा, मखु्यमन्�ी तथा मन्�ीलाई धारा,�बजलु�,टे�लफोन,इन्टरनेट 
,प�प��काको स�ुवधा,या�ा बीमा, िच�कत्सकको सेवा , चाडपवर् खचर्, 
स्व�कय सिचवालय, �देश सरकारले �देश राजप�मा सूचना �काशन गर� 
अनूसूचीमा हेरफेर गनर् सक्न ेलगायतका व्यवस्था ग�रएको छ ।  
 
 

१३. �देश �शासक�य कायर्�व�ध (�नय�मत गन�) ऐन,  2075 
 
२०७५ सालको ऐन नं. 11, �माणीकरण �म�त : २०७५।०5।29 
गते । 

�मखु �ावधान: 

यस ऐनमा ४ दफा रहेका छन ्। �देश सरकारको अ�धकार क्षे��भ�का 
�वषयमा आवश्यक काननु बनाई �देश सरकारका �शासक�य �कृ�तका 
काम कारबाह�लाई �नय�मत र व्यविस्थत गनर् �शासक�य कायर्�व�ध 
सम्बन्धी काननु �नमार्ण गन� उ�ेश्यले यो ऐन जार� भएको छ।यस ऐनमा 
�देश सरकारले सं�वधान, संघीय काननु तथा यस ऐनको �वप�रत नहनु ेगर� 
�शासक�य �कृ�तका काम, कारबाह� �नय�मत तथा व्यविस्थत गनर्, �च�लत 
नेपाल काननु बमोिजम �नयमावल� बनाई कायर् सम्पादन गनर् नस�कन े
�वषयमा �देश सरकारले सम्पादन गनुर्पन� अन्य कायर्को ला�ग आवश्यक 
पन� �नयमावल� बनाउने सक्ने व्यवस्था ग�रएको छ । 
 

1४. �देश सभाका पदा�धकार�  तथा सदस्यको पा�र��मक र 
स�ुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ 
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तथा �देश सभाका कमर्चार�को स�ालन र व्यवस्थापन गन� काम समेतको 
ला�ग �देश सभा सिचवालयको स्थापना ग�रने, सिचवालयमा सिचव र �देश 
सरकारको स्वीकृत दरबन्द�का सिचवालय सिचव तथा आवश्यक संख्यामा 
कमर्चार� तथा मयार्दापालक रहने, सभामखु सभाप�त रहने गर� �देश सभा 
र सिचवालयलाई सचुारु रुपले स�ालन तथा व्यवस्थापन गनर् सिचवालय 
स�ालन तथा व्यवस्थापन स�म�तको गठन र  स�म�तको काम, कतर्व्य र 
अ�धकार तो�कएको, �देश सभा सिचवको योग्यता, पदाव�ध, पद�र�ता, 
पा�र��मकता, काम, कतर्व्य र अ�धकार सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका 
�वषय समावेश ग�रएको छ ।   

1६. �देश दगु्ध �वकास बोडर् ऐन, २०७५ 

२०७५ सालको ऐन नं. 14, �माणीकरण �म�त :२०७५।०6।04 
गते । 

�मखु �ावधान: 

यस ऐनमा दफा २३ रहेका छन ्। �नजी, सहकार� तथा सरकार� क्षे�को 
सहभा�गतामा दगु्ध उत्पादन तथा दगु्धजन्य पदाथर्को �शोधन तथा 
बजार�करण माफर् त �दगो आ�थर्क सम�ृ� हा�सल गनर्का ला�ग �देश दगु्ध 
�वकास बोडर्को स्थापना र स�ालन गन� उ�ेश्यले यो ऐन जार� भएको 
छ।यस ऐनमा �देश स्तरमा दगु्ध व्यवसाय सम्बन्धी नी�त �नमार्ण, योजना 
तजुर्मा, कायार्न्वयनतथा दगु्ध क्षे�को �वकास गनर् �देश दगु्ध �वकास 
बोडर्को स्थापना ग�रने, बोडर्मा भ�ूम व्यवस्था कृ�ष तथा सहकार� मन्�ीको 
अध्यक्षमा १२ सदस्य रहने, बोडर्को काम, कतर्व्य र अ�धकार, बोडर्को 
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कायर्कार� �मखुको रुपमा एकजना उपाध्यक्ष रहने लगायतको व्यवस्था 
ग�रएको छ ।  

1७. �देश �वपद व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 
 
२०७५ सालको ऐन नं. 15, �माणीकरण �म�त :२०७५।०6।04 
 
 
 
 

�मखु �ावधान:  

यस ऐनमा ४६ दफा रहेका छन ्। �देश �भ� �ाकृ�तक तथा गैर �ाकृ�तक 
�वपदबाट सवर्साधारणको जीउज्यान र सावर्ज�नक, �नजी तथा व्यि�गत सम्पि�, 

�ाकृ�तक एवं साँस्कृ�तक सम्पदा र भौ�तक संरचनाको संरक्षण गनर्का ला�ग 
�वपद पूवर्को तयार�, �वपद जोिखम न्यू�नकरण,पी�डतको उ�ार, राहत �वतरण, 

पनुर्स्थापना र पनुलार्भ तथा व्यवस्थापनका सबै ��याकलापको समन्वयात्मक 
र �भावकार� रूपमा कायार्न्वयनका गन�  उ�ेश्यले यो ऐन जार� भएको 
छ।यस ऐनमा �ाकृ�तक �वपद, गैर�ाकृ�तक �वपद, �वपदको �वस्ततृ 
प�रभाषा ग�रएको,मखु्यमन्�ीको अध्यक्षतामा �देश �वपद व्यवस्थापन 
�नद�शक स�म�त रहने,�वपद व्यवस्थापन कोष�देशमा भएका वा हनु सक्न े
�ाकृ�तक तथा गैर�ाकृ�तक �वपद पूवर्को तयार�, पी�डतको उ�ार, राहत 
�वतरण, पनुर्स्थापना र पूनलार्भ र यसको व्यवस्थापन जस्ता सबै 
��याकलापका ला�ग आवश्यक पन� राहत साम�ीको भण्डारणको ला�ग एक 
गोदाम घर स�ालनमा ल्याईने लगायतका व्यवस्था ग�रएको छ। 

१८. �देश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ 
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कायर्कार� �मखुको रुपमा एकजना उपाध्यक्ष रहने लगायतको व्यवस्था 
ग�रएको छ ।  

1७. �देश �वपद व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 
 
२०७५ सालको ऐन नं. 15, �माणीकरण �म�त :२०७५।०6।04 
 
 
 
 

�मखु �ावधान:  

यस ऐनमा ४६ दफा रहेका छन ्। �देश �भ� �ाकृ�तक तथा गैर �ाकृ�तक 
�वपदबाट सवर्साधारणको जीउज्यान र सावर्ज�नक, �नजी तथा व्यि�गत सम्पि�, 

�ाकृ�तक एवं साँस्कृ�तक सम्पदा र भौ�तक संरचनाको संरक्षण गनर्का ला�ग 
�वपद पूवर्को तयार�, �वपद जोिखम न्यू�नकरण,पी�डतको उ�ार, राहत �वतरण, 

पनुर्स्थापना र पनुलार्भ तथा व्यवस्थापनका सबै ��याकलापको समन्वयात्मक 
र �भावकार� रूपमा कायार्न्वयनका गन�  उ�ेश्यले यो ऐन जार� भएको 
छ।यस ऐनमा �ाकृ�तक �वपद, गैर�ाकृ�तक �वपद, �वपदको �वस्ततृ 
प�रभाषा ग�रएको,मखु्यमन्�ीको अध्यक्षतामा �देश �वपद व्यवस्थापन 
�नद�शक स�म�त रहने,�वपद व्यवस्थापन कोष�देशमा भएका वा हनु सक्न े
�ाकृ�तक तथा गैर�ाकृ�तक �वपद पूवर्को तयार�, पी�डतको उ�ार, राहत 
�वतरण, पनुर्स्थापना र पूनलार्भ र यसको व्यवस्थापन जस्ता सबै 
��याकलापका ला�ग आवश्यक पन� राहत साम�ीको भण्डारणको ला�ग एक 
गोदाम घर स�ालनमा ल्याईने लगायतका व्यवस्था ग�रएको छ। 

१८. �देश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ 
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२०७५ सालको ऐन नं. 16  �माणीकरण �म�त : २०७५।०७।१९ 

�मखु �ावधान:                                                       

यस ऐनमा १३ प�रच्छेद र ८५ दफा रहेका छन ्। नाग�रकको स्वास्थ्य 
सम्बन्धी अ�धकारको स�ुनि�तता गनर्को ला�ग स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी 
व्यवस्थालाई सवर्सलुभ बनाउँदै सेवामा समतामूलक पहुँच,  गणुस्तर�य 
स्वास्थ्य सेवा,  स्वास्थ्य सेवा �णाल�मा सधुार गनर्को ला�ग सम� स्वास्थ्य 
सेवाको व्यवस्थापन, अनगुमन र �नयमन  गन� उ�ेश्यले यो ऐन जार� 
भएको छ।यस ऐनमा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी व्यवस्था ,अनमु�त, स�ालन 
तथा अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्था, �देश स्वास्थ्य स�म�त सम्बन्धी व्यवस्था, 
�जनन ् स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था, खोप सेवा सम्बन्धी व्यवस्था,पोषण 
सम्बन्धी व्यवस्था, आयवु�द तथा वैकिल्पक िच�कत्सा सम्बन्धी व्यवस्था, 
सेवा�दायक र सेवा�ाह�को कतर्व्य तथा अ�धकार लगायतको व्यवस्था 
ग�रएको छ । 

१९. �देश संस्था दतार् ऐन, २०७५ 

२०७५ सालको ऐन नं. 17  �माणीकरण �म�त : २०७५।०6।04   

 

�मखु �ावधान: 

यस ऐनमा ५ प�रच्छेद र २१ दफा रहेका छन ्।�देशस्तरमा सामािजक, 

धा�मर्क, सा�हित्यक, सासं्कृ�तक, वै�ा�नक, शैिक्षक, बौ��क, शार��रक तथा 
परोपकार�, वन वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाई लगायातका कायर् 
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कायर्कार� �मखुको रुपमा एकजना उपाध्यक्ष रहने लगायतको व्यवस्था 
ग�रएको छ ।  

1७. �देश �वपद व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 
 
२०७५ सालको ऐन नं. 15, �माणीकरण �म�त :२०७५।०6।04 
 
 
 
 

�मखु �ावधान:  

यस ऐनमा ४६ दफा रहेका छन ्। �देश �भ� �ाकृ�तक तथा गैर �ाकृ�तक 
�वपदबाट सवर्साधारणको जीउज्यान र सावर्ज�नक, �नजी तथा व्यि�गत सम्पि�, 

�ाकृ�तक एवं साँस्कृ�तक सम्पदा र भौ�तक संरचनाको संरक्षण गनर्का ला�ग 
�वपद पूवर्को तयार�, �वपद जोिखम न्यू�नकरण,पी�डतको उ�ार, राहत �वतरण, 

पनुर्स्थापना र पनुलार्भ तथा व्यवस्थापनका सबै ��याकलापको समन्वयात्मक 
र �भावकार� रूपमा कायार्न्वयनका गन�  उ�ेश्यले यो ऐन जार� भएको 
छ।यस ऐनमा �ाकृ�तक �वपद, गैर�ाकृ�तक �वपद, �वपदको �वस्ततृ 
प�रभाषा ग�रएको,मखु्यमन्�ीको अध्यक्षतामा �देश �वपद व्यवस्थापन 
�नद�शक स�म�त रहने,�वपद व्यवस्थापन कोष�देशमा भएका वा हनु सक्न े
�ाकृ�तक तथा गैर�ाकृ�तक �वपद पूवर्को तयार�, पी�डतको उ�ार, राहत 
�वतरण, पनुर्स्थापना र पूनलार्भ र यसको व्यवस्थापन जस्ता सबै 
��याकलापका ला�ग आवश्यक पन� राहत साम�ीको भण्डारणको ला�ग एक 
गोदाम घर स�ालनमा ल्याईने लगायतका व्यवस्था ग�रएको छ। 

१८. �देश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ 
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२०७५ सालको ऐन नं. 16  �माणीकरण �म�त : २०७५।०७।१९ 

�मखु �ावधान:                                                       

यस ऐनमा १३ प�रच्छेद र ८५ दफा रहेका छन ्। नाग�रकको स्वास्थ्य 
सम्बन्धी अ�धकारको स�ुनि�तता गनर्को ला�ग स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी 
व्यवस्थालाई सवर्सलुभ बनाउँदै सेवामा समतामूलक पहुँच,  गणुस्तर�य 
स्वास्थ्य सेवा,  स्वास्थ्य सेवा �णाल�मा सधुार गनर्को ला�ग सम� स्वास्थ्य 
सेवाको व्यवस्थापन, अनगुमन र �नयमन  गन� उ�ेश्यले यो ऐन जार� 
भएको छ।यस ऐनमा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी व्यवस्था ,अनमु�त, स�ालन 
तथा अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्था, �देश स्वास्थ्य स�म�त सम्बन्धी व्यवस्था, 
�जनन ् स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था, खोप सेवा सम्बन्धी व्यवस्था,पोषण 
सम्बन्धी व्यवस्था, आयवु�द तथा वैकिल्पक िच�कत्सा सम्बन्धी व्यवस्था, 
सेवा�दायक र सेवा�ाह�को कतर्व्य तथा अ�धकार लगायतको व्यवस्था 
ग�रएको छ । 

१९. �देश संस्था दतार् ऐन, २०७५ 

२०७५ सालको ऐन नं. 17  �माणीकरण �म�त : २०७५।०6।04   

 

�मखु �ावधान: 

यस ऐनमा ५ प�रच्छेद र २१ दफा रहेका छन ्।�देशस्तरमा सामािजक, 

धा�मर्क, सा�हित्यक, सासं्कृ�तक, वै�ा�नक, शैिक्षक, बौ��क, शार��रक तथा 
परोपकार�, वन वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाई लगायातका कायर् 
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गनर्को ला�ग मनुाफा र�हत संस्था दतार् गर� त्यस्ता संस्थाको काम 
कारबाह�मा �भावका�रता ल्याउन अनगुमन तथा �नयमन गन� सम्बन्धी 
कानूनी व्यवस्था गन� उ�शे्यले यो ऐन जार� भएको छ।यस ऐनमा "एक 
तह मा�थको पदा�धकार�" भ�ाले �मखु �शासक�य अ�धकृतको हकमा 
सम्बिन्धत गाउँपा�लकाको अध्यक्ष वा नगरपा�लकाको �मखु र �मखु 
िजल्ला अ�धकार�को हकमा मन्�ालय सम्झन ुपन�, "संस्था दतार् अ�धकार�" 
भ�ाले एकमा� स्थानीय तहमा कायर्के्ष� भएको संस्थाको हकमा सम्बिन्धत 
स्थानीय तहको �मखु �शासक�य अ�धकृत र एकभन्दा बढ� स्थानीय तहमा 
कायर्के्ष� भएको संस्थाको हकमा सम्बिन्धत िजल्लाको �मखु िजल्ला 
अ�धकार�लाई सम्झन ुपन�, ऐन बमोिजम दतार् भएको �त्येक संस्था संग�ठत 
संस्था मा�नने, संस्था दतार् गनुर्पन�, नवीकरण, संस्थाको उ�ेश्यमा हेरफेर, 
संस्थाको सम्पि�, �नलम्बन र खारेजी, अनगुमन तथा मूल्या�न लगायतको 
व्यवस्था ग�रएको छ । 

२०. �देश कायर् स�ालन कोष ऐन, 2075 
 
२०७५ सालको ऐन नं. 18  �माणीकरण �म�त : २०७५।०9।१1      

 

                                                   

�मखु �ावधान: 

यस ऐनमा ११ दफा रहेका छन ्। �देश स्तरमा स्थापना र स�ालन 
ग�रने कोषलाई �मतव्ययी र �भावकार� बनाई कोषको कायर् स�ालन 
माफर् त �देश स्तरमा �वशेष �कृ�तका कायर् गन� सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था 
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गन� उ�ेश्यले यो ऐन जार� भएको छ।यस ऐनमा कोषको स्थापना, कोषमा 
रहने रकम, कोषको खाता स�ालन,कोषको लेखापर�क्षण लगायतको �वषय 
समावेश ग�रएको छ।  

२१. �देश खेलकूद �वकास ऐन, २०७५ 

२०७५ सालको ऐन नं. 19   �माणीकरण �म�त : २०७५।०9।१1                                           

�मखु �ावधान: 

यस ऐनमा ३३ दफा रहेका छन ्। �देशमा खेलकूद, खेल संस्कृ�तको 
�वकास, खेलकूद पूवार्धार �नमार्ण, खेलाडीको व्यावसा�यक सरुक्षा, �देश, 
रा��य तथा अन्तरार्��य स्तरमा हनुे ��तयो�गतामा सहभा�गता तथा खेलकूद 
क्षे�को सम� �वकास गन� उ�ेश्यले यो ऐन जार� भएको छ।यस ऐनमा 
प�रषद्को गठन, सदस्य सिचवमका काम, कतर्व्य र अ�धकार, प�रषद्को 
बैठक र �नणर्य, खेलकूद �वकास स�म�त, प�रषदको कोष, लेखा र 
लेखापर�क्षण लगायतको व्यवस्था ग�रएको छ। 

२२. �देश �ा�व�धक तथा व्यावसा�यक िशक्षा एवं ता�लम प�रषद ऐन, 
२०७५ 

२०७५ सालको ऐन नं. 20  �माणीकरण �म�त : २०७५।०9।१1  

�मखु �ावधान: 

यस ऐनमा २२ दफा रहेका छन ्।�देशमा योजनाब� रूपमा �ा�व�धक 
िशक्षा तथा व्यावसा�यक ता�लमको व्यवस्था गर� �ा�व�धक जनशि� 
उत्पादन तथा �ा�व�धक सीपको स्तर �नधार्रण एवं �माणीकरणको ला�ग 
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�देश  �ा�व�धक तथा व्यासा�यक िशक्षा  ता�लम प�रषद्को स्थापना र 
स�ालन गन� उ�ेश्यले यो ऐन जार� भएको छ। यस ऐनमा प�रषद्को 
स्थापना, �मखु कायर्कार�, प�रषद्को बैठक र �नणर्य, प�रषद्को काम, 

कतर्व्य र अ�धकार, कमर्चार� सम्बन्धी व्यवस्था, प�रषद्को कोष   
लगायतको व्यवस्था ग�रएको छ । 

२३.  �देश स�ार  माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 
 
२०७५ सालको ऐन नं. 21 �माणीकरण �म�त : २०७५।०9।१1  

 

 

�मखु �ावधान: 

यस ऐनमा ८ प�रच्छेद र ५८ दफा रहेका छन ्। नपेालको सं�वधानले 
�त्याभतू गरेको �वचार र अ�भव्यि�को स्वतन्�ता तथा स�ार एवं सूचनाको 
हक संरक्षण र सम्बधर्न गनर्को ला�ग �देश �भ�का �व�भ� भाषा, सा�हत्य, 
कला र संस्कृ�तको उत्थान तथा �बध्दर्नमा सहयोग परु् याउन स�ार 
माध्यमको अनमु�त¸ �काशन, �सारण, स�ालन, नवीकरण र �नयमनका 
ला�ग आवश्यक कानूनी व्यवस्था गन� उ�ेश्यले यो ऐन जार� भएको छ। 
यस ऐनमा �सारण सम्बन्धी व्यवस्था, �देश�भ� रे�डयो, एफ. एम. र 
टे�ल�भजन �सारण गनर् चाहने व्यि� वा संस्थाले स�ार रिज�ार समक्ष 
तो�कए बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन �दन ु पन�, इजाजतप�, �सारकको 
काम, कतर्व्य र अ�धकार, प�प��का सम्बन्धी व्यवस्था, अनलाइन स�ार 
माध्यम सम्बन्धी व्यवस्था, स�ार रिज�ार सम्बन्धी व्यवस्था, स�ार 
रिज�ारको काम, कतर्ब्य र अ�धकार, स�ार माध्यमको स्वा�मत्व 
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हस्तान्तरण, �से ��त�न�ध सम्बन्धी व्यवस्था �काशन तथा �सारण 
गनर् नहनुे �वषय लगायतको व्यवस्था ग�रएको छ। 

२४.�देश सवार� तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ 

२०७५ सालको ऐन नं. 2२ �माणीकरण �म�त : २०७५।१०। १८ 

�मखु �ावधान: 

यस ऐनमा १३ प�रच्छेद, २२१ दफा र ८ अनसूुची रहेका छन ्
।सवर्साधारण नाग�रकलाई सरल एवं शलुभ ढंगबाट यातायात स�ुवधा 
उपलव्ध गराउन, यातायात सेवालाई सदुृढ, सक्षम तथा �भावकार� बनाउन, 

सवार� दघुर्टनाको रोकथाम गनर्, दघुर्टनाबाट पी�डत पक्षलाई क्ष�तपू�तर् 
�दलाउन, बीमा व्यवस्था गनर् तथा सवार� साधन करको रकम असलु उपर 
गन� कायर्�णाल�लाई व्यविस्थत गन� सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गन�  
उ�ेश्यले यो ऐन जार� भएको छ।यस ऐनमा सवार�को वग�करण सवार� 
साधन दतार् सम्बन्धी व्यवस्था, चालक अनमु�तप� सम्बन्धी व्यवस्था, 
प�रचालक अनमु�तप�, बीमा सम्बन्धी व्यवस्था, सवार� साधन कर, �देश 
सावर्ज�नक यातायात स�ालन सम्बन्धी व्यवस्था लगायत समावेश ग�रएको 
छ । 

४.२ समस्या तथा चनुौती 

सरकारले जनतासंग जाहेर गरेको ��तव�ता पूरा गनर् �लएको अठोट नै 
नी�त हो । नी�त तजुर्मा �कृया एक महत्वपूणर् एवं संवेदनशील �वषय 
हो  ।नी�तलाई व्यवहारमा कायार्न्वयन गनर् काननुको आवश्यकता पदर्छ 
।नी�तका �व�भ� स्वरुप हनु सक्छ । नी�त �नमार्णमा �व�ता, अन्य 
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�ोत साधनको आवश्यक पन� हुँदा यसमा समस्या र चनौती दवैु छन ्
।�मखु समस्या र चनुौती देहाय बमोिजम रहेका छन ्। 

नी�त �नमार्णका  �व�भ� तहमा �व�भ� जनशि�को संलग्नता आवश्यक 
पछर् ।पयार्� कमर्चार�को अभाव रहन ु �देशमा नी�त �नमार्णको �मखु 
समस्या एवं चनुौतीको रुपमा रहेको छ ।दरबन्द� अनसुारको कमर्चार� 
प�ूतर् नहुँदा नी�त �नमार्णले ग�त �लन सकेको छैन । 

नी�तलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गनर् काननु तजुर्मा गनुर्पन� हनु्छ । 
�देशस्तरमा काननु �नमार्णमा संलग्न जनशि�को न्यून पू�तर् अक� 
समस्याको रुपमा रहेको छ । दक्ष एवं आवश्यक संख्यामा कमर्चार� नहुदँा 
काननु �नमार्णमा अपेिक्षत सफलता �ा� हनु सकेको छैन ।  

पयार्� भौ�तक पूवार्धारको अभाव, कायर्वातावरणको उिचत �वन्ध नहुँदा 
प�न नी�त �नमार्णमा समस्या देिखएको छ ।  कायर्उत्��ेरत वातावरण, 
स�ुवधाय�ु कायर्स्थलको �वन्धले कायर् सम्पानमा सकरात्मक �भाव पाछर् 
। यसो हनु नसक्दा नी�त �नमार्णले ग�त �लन सक्दैन । 

साझा अ�धकारका �वषयमा  संघबाट काननु �नमार्णमा �ढलाई हुँदा प�न 
�देशस्तरमा नी�त तजुर्मामा असर पगुेको छ । संघले �स�ान्त, मापदण्ड 
तय नगदार् �देशको कामकारबाह�मा �भाव परेको अवस्था छ । 

नी�त तजुर्मा �वषय संवेदनसील �वषय भएकोले संघ एवं अन्तर �देश 
समन्वय आवश्यक पदर्च । नी�त �नमार्णमा अन्तर�देश समन्वयको अभाव 
रहेको देिखन्छ । 
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�देशमा नी�त तजुर्मा नभई  काननु तजुर्मा भएको देिखन्छ । प�हला नी�त 
तजुर्मा गरेर मा� त्यसको कायार्न्वयनका ला�ग काननु तजुर्मा हनुपुन�मा सो 
हनु नसक्न ुप�न समस्याको रुपमा रहेको छ ।  

प�रच्छेद पाँचः �नश्कषर् र सझुाव 

५.१ �नश्कषर् 
संघीयता कायार्न्वयनको �सल�सलामा �देश सरकार स्थापना भई सं�वधान 
बमोिजम तजुर्मा गनुर्पन� �व�भ� काननुको प�हचान र �ाथ�मकरण सम्प� 
भएको देिखन्छ ।सं�वधानको �भावकार� कायार्न्वयनको ला�ग �देशस्तरमा 
हालसम्म २४ वटा काननु �देश सभाबाट पा�रत भई २४ वटै वटा काननु 
�माणीकरण समेत भएको अवस्था छ ।अन्य काननु तजुर्माको �ममा 
रहेको देिखन्छ । नी�त कै स्वरुपको रुपमा रहेको काननु तजुर्मा 
संवेदन�सल �वषय भएको र अनभुवी एवं �व� तजुर्माकारको आवश्यकता 
पदर्छ ।  न्यून कानूनी जनशि�बाट शी� रुपमा धेरै काननु तजुर्मा गनुर्पन� 
बाध्यता यस �देशमा रहेको छ । संघीयतामा मलुकु �वेश प�ात �देशको 
संरचना नयाँ अभ्यासको रुपमा रहन ुर शनु्यताबाट कायर् �ारम्भ गनुर्पन� 
अवस्था प�न चनुौतीको रुपमा रहेको छ ।नी�तमा आधा�रत भएर मा� 
काननु तजर्मा हनु ुआवश्यक रहेको छ । �देशले �देश स�ालनको ला�ग 
अत्यावश्यक पन� काननुको तजुर्मा ग�रसकेको छ ।काननुको जनशि�को 
प�रपू�तर्, �व� समूहको उपलब्धता, नी�तको तजुर्मा, �देश सभाको �नय�मत 
बैठक, संघीय सरकारबाट काननु �नमार्णमा सहजीकरण हनु सके यस 
�देशमा काननु �नमार्णले स्वभा�वक ग�त �लन ेअपेक्षा गनर् स�कन्छ । 
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५.२ सझुावहरु 
�देशमा दरबन्द� अनसुारको काननुको जनशि� तत्काल प�रपू�तर् गनुर्पन� 
देिखन्छ । 

मा�थ उल्लेिखत समस्याहरुलाई सम्बोधन गनर् तप�सल बमोिजमका 
सझुावहरु कायार्न्वयन गनुर्पन�छ । 

 नेपाल सरकारले सं�वधान बमोिजम �देश सरकारलाई उपलब्ध 
गराउनपुन� नी�त, �स�ान्त एवं मापदण्ड यथाशी� तजुर्मा गर� 
पठाउन ुआवश्यक छ । 

 काननु तजुर्मालाई �देश सरकारले उच्च �ाथ�मकता �दई अ�भयान 
कै रुपमा �लनपुदर्छ । 

 नी�त एवं काननु तजुर्मामा संलग्न जनशि�लाई समय समयमा 
तजुर्मा सम्बन्धी ता�लमको व्यवस्था गनुर्पन� देिखन्छ । 

 काननु तजुर्मा सरोकारवाला पक्ष एवं आम नाग�रकको अपनत्व 
कायम गनर् सहभा�गतमामूलक ढंगबाट अगा�ड बढाउन आवश्यक 
छ । 

 कुनै प�न �वषयमा काननुको मसौदा तयार गदार् सम्बिन्धत �वषय 
�व�संग परामशर् एवं छलफलको उिचत वातावरण �नमार्ण गनुर् 
आवश्यक छ । 

 नी�त एवं काननु तजुर्माको ला�ग आवश्यक �दग्दशर्नको �नमार्ण 
गनर् सके तजुर्मा कायर्मा  टेवा पगु्छ । 

á

á

á

á

á

á
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 सं�वधानको व्यवस्था एवं संघीयताको ममर् बमोिजम संघ, �देश 
एवं स्थानीय तह बीचमा काननु तजुर्माको �वषयमा समन्वय र 
सहकायर् हनु ुआवश्यक मा� होइन अ�नवायर् रहेको छ । 

 सामान्यतया कुनै प�न �वषयमा नी�त तजुर्मा भए प�ात उ� 
नी�तलाई कायार्न्वयन गनर् काननु तजुर्मा ग�रने हुँदा �देशमा प�न 
आवश्यक पन� नी�त तजुर्मालाई �ाथ�मकता �दनपुन� देिखन्छ । 

 नी�त �नमार्ण र तजुर्मा भएको नी�तको सावर्ज�नकरणमा प�न पयार्� 
ध्यान परु् याउन आवश्यक छ । 

á

á

á
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