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याङ्जष्डम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जित्त आमोगका सम्फन्धभा व्मिस्था गनन फनेको ङ्जिधेमक 

प्रस्तािना् याङ्जष्डम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जित्त आमोगको काभ, कतनव्म य अङ्झधकायका 
सम्फन्धभा आिश्मक व्मिस्था गनन िाञ्छनीम बएकोरे, 

नेऩारको सॊङ्जिधानको धाया २९६ को उऩधाया (१) फभोङ्ञजभको 
व्मिस्थाङ्जऩका–सॊसद मो ऐन फनाएको छ । 

 

ऩङ्चयच्छेद-१ 

प्रायङ्ञम्बक 

1= सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ “ याङ्जष्डम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जित्त 
आमोग ऐन, २०७४”  यहेको छ । 

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ । 

2= ऩङ्चयबाषा: ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,– 

(क)  “अध्मऺ” बङ्ङारे आमोगको अध्मऺ सम्झनङ्ट ऩछन ।  

(ख)  “आमोग” बङ्ङारे सॊङ्जिधानको धाया २५० फभोङ्ञजभको याङ्जष्डम 
प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जित्त आमोग सम्झनङ्ट ऩछन ।  

(ग)  “मोजना” बङ्ङारे आमोजना, ऩङ्चयमोजना, कामनक्रभ सभेत 
सम्झनङ्ट ऩछन । 

(घ) “सदस्म” बङ्ङारे आमोगको सदस्म सम्झनङ्ट ऩछन य सो शब्दरे 
अध्मऺ सभेतराई जनाउॉछ । 

(ङ)  “सॊङ्जिधान” बङ्ङारे नेऩारको सॊङ्जिधान सम्झनङ्ट ऩछन । 

 

ऩङ्चयच्छेद-२ 

आमोगको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय  
3= आमोगको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय् (1) सॊङ्जिधान  तथा मस ऐनभा  

अन्मत्र उङ्ञलरङ्ञखत काभ, कतनव्म य  अङ्झधकायका  अङ्झतङ्चयक्त  आमोगको अन्म 
काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :– 
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(क) प्रदेश कानून फभोङ्ञजभ प्रदेशरे स्थानीम तहराई ङ्छदने 
ङ्जित्तीम सभानीकयण अनङ्टदान सम्फन्धभा प्रदेशराई 
ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(ख) प्रदेश कानून फभोङ्ञजभ प्रदेशरे स्थानीम तहराई 
प्रदान गने सशतन अनङ्टदानको आधाय तमाय गयी 
प्रदेशराई ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(ग) नेऩार सयकाय, प्रदेश िा स्थानीम तहफीच याजस्िको 
फाॉडपाॉट सम्फन्धभा उठेको ङ्जििाद सभाधान गनन 
आिश्मक सहजीकयण य सहमोग गने, 

(घ) नेऩार सयकायरे प्रदेश तथा स्थानीम तहराई ङ्छदने 
अनङ्टदान सम्फन्धभा नेऩार सयकायराई सङ्टझाि ङ्छदने, 

(ङ) नेऩार सयकाय तथा प्रदेशरे याजस्ि फाॉडपाॉटका 
सम्फन्धभा कङ्ट नै सङ्टझाि भाग गयेभा आिश्मक सङ्टझाि 
ङ्छदने,  

(च) नेऩार सयकाय, प्रदेश तथा स्थानीम तहरे रगाउने 
कयका सम्फन्धभा नेऩार सयकाय, प्रदेश िा स्थानीम 
तहरे सङ्टझाि भाग गयेभा आिश्मक सङ्टझाि ङ्छदने, 

(छ) प्राकृङ्झतक स्रोतको  सॊयऺण य उऩमोगका ङ्जिषमभा 
नेऩार सयकाय, प्रदेश तथा स्थानीम तहराई 
आिश्मक सङ्टझाि ङ्छदने । 

(2) आमोगरे सॊङ्जिधान तथा मस ऐन फभोङ्ञजभ सङ्टझाि िा ङ्झसपाङ्चयस 
ङ्छदॉदा िा ढाॉचा तमाय गदान प्रदेश तथा स्थानीम तहको कामन सम्ऩादनराई सभेत 
आधाय ङ्झरनेछ । 

4= याम ऩयाभशन ङ्झरन सक्ने: आमोगरे आफ्नो काभ, कतनव्मको सम्फन्धभा अन्म 
सॊिैधाङ्झनक ङ्झनकाम, नेऩार सयकाय, प्रदेश तथा स्थानीम तहका सयकायी 
कामानरम िा सािनजङ्झनक सॊस्थासॉग ऩयाभशन गनन िा याम ङ्झरन सक्नेछ । 

5= ङ्जिशेषऻको सेिा ङ्झरन सक्ने्  आमोगरे सॊङ्जिधान  य मस ऐन फभोङ्ञजभ सम्ऩादन 
गनङ्टन ऩने कङ्ट नै काभ आमोगभा कामनयत जनशङ्ञक्तफाट सम्ऩादन हङ्टन नसक्ने 
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बएभा त्मसको कायण खङ्टराई प्रचङ्झरत सङ्घीम कानून फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जिशेषऻ िा ङ्जिङ्ञशष्टीकृत ङ्झनकामको सेिा ङ्झरन सक्नेछ ।  

6= सङ्झभङ्झत िा कामनदर गठन गनन सक्ने: (1) आमोगसॉग सम्फङ्ञन्धत कङ्ट नै ङ्जिशेष 
प्रकृङ्झतको कामन सम्ऩादन गने प्रमोजनको राङ्झग आमोगरे कामानिङ्झध तोकी कङ्ट नै 
सङ्झभङ्झत िा कामनदर गठन गनन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झत िा कामनदरको काभ, 
कामनऺ ते्रगत शतन तथा कामानिङ्झध त्मस्तो सङ्झभङ्झत िा कामनदर गठन गदानका 
फखत आमोगरे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

7= सभन्िम तथा सहकामन गनन सक्ने:  आमोगरे आिश्मकता अनङ्टसाय सॊिैधाङ्झनक 
ङ्झनकाम, नेऩार सयकाय, प्रदेश तथा स्थानीम तहका सयकायी कामानरम िा 
सािनजङ्झनक सॊस्थासॉग सभन्िम तथा सहकामन गनन सक्नेछ। 

8= आमोगको काभभा सहमोग गनङ्टन ऩने: आमोगरे आफ्नो कामन सम्ऩादनको 
ङ्झसरङ्झसराभा कङ्ट नै ङ्झनकाम िा ऩदाङ्झधकायीसॉग सूचना, ङ्जिियण िा सहमोग भाग 

गयेभा त्मस्तो सूचना, ङ्जिियण िा सहमोग उऩरब्ध गयाउनङ्ट सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम 
िा ऩदाङ्झधकायीको कतनव्म हङ्टनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद-३ 

आमोगको कामनसञ्चारन 

9= आमोगको कामानरम: आमोगको कामानरम काठभाडौं उऩत्मकाभा यहनेछ ।  

10= आमोगको फैठक् (१) आमोगरे सॊङ्जिधान, मस ऐन य अन्म प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ गनङ्टन ऩने काभ आमोगको फैठकको ङ्झनणनम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

(२) आमोगको फैठक आिश्मकता अनङ्टसाय अध्मऺरे तोकेको ङ्झभङ्झत, 

सभम य स्थानभा फस्नेछ ।  

(३) आमोगको सङ्ञचिरे आमोगको फैठक फस्ने ङ्झभङ्झत, सभम य स्थान 
तोकी फैठकभा छरपर हङ्टने ङ्जिषमसूची सङ्जहतको सूचना फैठक फस्ने 
सभमबन्दा साधायणतमा अठ्चारीस घण्टा अगािै सफै सदस्मरे ऩाउने गयी 
ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 
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(४) कङ्ट नै सदस्मरे उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ फैठकभा छरपर हङ्टने 
ङ्जिषषसूचीभा उङ्ञलरङ्ञखत ङ्जिषमको अङ्झतङ्चयक्त अन्म कङ्ट नै ङ्जिषमभा छरपर 
गयाउन चाहेभा त्मसयी छरपर गयाउन चाहेको ङ्जिषम य कायण सङ्जहतको 
सूचना फैठक फस्नङ्टबन्दा कम्तीभा चौफीस घण्टा अगािै आमोगको सङ्ञचिराई 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।त्मसयी सूचना प्राप्त हङ्टनासाथ आमोगको सङ्ञचिरे त्मसको 
जानकायी सफै सदस्मराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(५) उऩदपा (३) य (४) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
आमोगको फैठकभा उऩङ्ञस्थत सफै सदस्मको सहभङ्झतरे ङ्जिषमसूचीभा नऩयेको 
ङ्जिषमभा ऩङ्झन छरपर गयी ङ्झनणनम गनन सङ्जकनेछ । 

(६) आमोगभा तत्कार कामभ यहेका ऩचास प्रङ्झतशतबन्दा फढी सदस्म 
उऩङ्ञस्थत बएभा आमोगको फैठकको राङ्झग गणऩूयक सङ्ख्मा ऩङ्टगेको  

भाङ्झननेछ । 

(७) आमोगको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ । 

(८) आमोगको ङ्झनणनम फहङ्टभतद्वाया हङ्टनेछ य भत फयाफय बएभा 
फैठकभा अध्मऺता गने व्मङ्ञक्तरे ङ्झनणानमक भत ङ्छदनेछ । 

(९) आमोगको ङ्झनणनमको अङ्झबरेख आमोगको सङ्ञचिरे तमाय गयी 
अध्मऺ तथा सदस्मको दस्तखत गयाई या् नेछ । 

(१०) आमोगको िङ्चयष्ठतभ ्कभनचायीरे आमोगको फैठकभा सङ्ञचिको 
रूऩभा काभ  गनेछ । 

(११) आमोगको फैठक सम्फन्धी अन्म कामनङ्जिङ्झध आमोग आपैरे 
ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ  हङ्टनेछ।  

11= कामन ङ्जिबाजन् अध्मऺ य सदस्मको कामन ङ्जिबाजन आमोगरे ङ्झनधानयण गये 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

12= कामनफाहक बई काभ गने् कङ्ट नै कायणफश अध्मऺको ऩद ङ्चयक्त बएभा,  ङ्झनज 
ङ्झनरम्फनभा ऩयेभा, ङ्जिदेश भ्रभणभा गएकोभा िा सात ङ्छदनबन्दा फढी सभमसम्भ 
ङ्जिदाभा यहेकोभा आमोगको िङ्चयष्ठतभ ्सदस्मरे आमोगको कामनफाहक अध्मऺ 
बई काभ गनेछ ।  
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13= आमोगको काभ कायफाहीभा फाधा नऩने् कङ्ट नै सदस्मको स्थान ङ्चयक्त यहेको 
कायणरे भात्र आमोगको काभ कायफाहीभा फाधा ऩने छैन । 

 

ऩङ्चयच्छेद-४ 
प्राकृङ्झतक स्रोतको ऩङ्चयचारन, याजस्ि फाॉडपाॉट तथा अनङ्टदान  

14= प्राकृङ्झतक स्रोतको ऩङ्चयचारन गदान ङ्झरइने आधाय:  (1) आमोगरे प्राकृङ्झतक 
स्रोतको ऩङ्चयचारनभा नेऩार सयकाय, प्रदेश तथा स्थानीम तहरे गने रगानीको 
ङ्जहस्सा देहामका आधायभा तम गयी नेऩार सयकायभा ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टन ऩनेछ :– 

(क)  याजस्िको अिस्था य उठाउन सक्ने ऺभता, 
(ख) रगानी गनन सक्ने ऺभता, 
(ग) प्राप्त गने उऩरब्धीको ङ्जहस्सा, 
(घ) प्राप्त उऩरब्धीको उऩबोगको ङ्जहस्सा, 
(ङ) ऩूिानधायको अिस्था य आिश्मकता, 
(च) आङ्झथनक अिस्था य बौगोङ्झरक फनोट । 

(२) आमोगरे उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ प्राकृङ्झतक स्रोतको 
ऩङ्चयचारनफाट प्राप्त हङ्टने प्रङ्झतपरको ङ्जहस्सा देहामका आधायभा ङ्झनधानयण गयी 
नेऩार सयकायभा ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टन ऩनेछ :– 

(क)  ऩङ्चयचाङ्झरत प्राकृङ्झतक स्रोतको अिङ्ञस्थङ्झत, 

(ख) प्राकृङ्झतक स्रोतको ऩङ्चयचारनफाट प्रबाङ्जित ऺेत्र, 

(ग) ऩङ्चयचाङ्झरत प्राकृङ्झतक स्रोत उऩयको  ङ्झनबनयता, 
(घ) प्रङ्झतपरफाट राबाङ्ञन्ित जनसङ्ख्मा, 
(ङ) प्राकृङ्झतक स्रोतभा आङ्ञित जनसङ्ख्मा, 
(च) प्राकृङ्झतक स्रोतको सॊयऺण य ङ्छदगो व्मिस्थाऩनभा 

सहबाङ्झगता । 

15= याजस्िको फाॉडपाॉट गदान ङ्झरइने आधाय: (1) आमोगरे नेऩार सयकाय, प्रदेश 
तथा स्थानीम तह फीच य प्रदेश तथा स्थानीम तह फीच याजस्िको फाॉडपाॉट 



 

6 
 

गने ङ्जिस्ततृ आधाय य ढाॉचा देहामका आधायभा ङ्झनधानयण गयी नेऩार सयकायभा 
ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टन ऩनेछ :– 

(क) जनसङ्ख्मा य जनसाङ्जिक ङ्जिियण, 

(ख) ऺेत्रपर, 

(ग) भानि ङ्जिकास सूचकाङ्क, 

(घ) खचनको आिश्मकता, 
(ङ) याजस्ि सङ्करनभा गयेको प्रमास, 

(च) ऩूिानधाय ङ्जिकास, 

(छ) ङ्जिशेष अिस्था। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ आमोगरे ङ्झनधानयण गयेको ङ्जिस्ततृ आधाय 
य ढाॉचा ऩाॉच िषनको राङ्झग भान्म हङ्टनेछ य आमोगरे प्रत्मेक ऩाॉच िषनभा 
ऩङ्टनयािरोकन गयी नेऩार सयकायभा ङ्झसपाङ्चयस गनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन मो ऐन 
रागू बएऩङ्झछ ऩङ्जहरो ऩटक उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनधानयण गयेको ङ्जिस्ततृ 
आधाय य ढाॉचा ङ्जिशेष कायणिश ऩाॉच िषन अगािै ऩङ्टनयािरोकन गनन आिश्मक 
देखेभा नेऩार सयकायरे आमोगराई अनङ्टयोध गनन सक्नेछ ।नेऩार सयकायरे 
गयेको अनङ्टयोध भनाङ्झसफ देङ्ञखएभा आमोगरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनधानङ्चयत 
ङ्जिस्ततृ आधाय य ढाॉचाभा ऩङ्टनयािरोकन गयी नेऩार सयकायभा ङ्झसपाङ्चयस  

गनेछ । 

(४) उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन उऩदपा 
(१) फभोङ्ञजभ ऩङ्जहरो ऩटक ङ्झनधानयण बएको ङ्जिस्ततृ आधाय य ढाॉचा ऩाॉच 
िषनभा एकबन्दा फढी ऩटक ऩङ्टनयािरोकन हङ्टन सक्ने छैन । 

16= अनङ्टदान ङ्झसपाङ्चयस गदान ङ्झरइने आधाय: (1) नेऩार सयकायरे प्रदेश तथा 
स्थानीम तहराई य प्रदेशरे स्थानीम तहराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ उऩरब्ध 
गयाउने ङ्जित्तीम सभानीकयण अनङ्टदानका सम्फन्धभा नेऩार सयकाय तथा 
प्रदेशराई ङ्झसपाङ्चयस गदान आमोगरे देहामका आधाय ङ्झरई गनङ्टन ऩनेछ:- 
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(क) प्रदेश तथा स्थानीम तहभा यहेको ङ्ञशऺा, स्िास््म, 

खानेऩानी जस्ता भानि ङ्जिकास सूचकाङ्क, 
(ख)  अन्म प्रदेश िा स्थानीम तहको सन्तङ्टङ्झरत ङ्जिकासको 

अिस्था, 
(ग) प्रदेश तथा स्थानीम तहभा यहेको आङ्झथनक, साभाङ्ञजक 

िा अन्म कङ्ट नै प्रकायको ङ्जिबेदको अिस्था, 
(घ)  प्रदेश तथा स्थानीम तहको ऩूिानधाय ङ्जिकासको 

अिस्था य आिश्मकता, 
(ङ)  प्रदेश तथा स्थानीम तहरे जनताराई ऩङ्टय ् माउनङ्ट ऩने 

सेिा, 
(च)  प्रदेश तथा स्थानीम तहको याजस्िको अिस्था य 

उठाउन सक्ने ऺभता, 
(छ)  प्रदेश तथा स्थानीम तहको खचनको आिश्मकता । 

 (२) नेऩार सयकायरे प्रदेश तथा स्थानीम तहराई य प्रदेशरे स्थानीम 
तहराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ उऩरब्ध गयाउने सशतन अनङ्टदानका 
सम्फन्धभा नेऩार सयकाय तथा प्रदेशराई ङ्झसपाङ्चयस गदान आमोगरे सॊङ्जिधानको 
धाया २५१ को उऩधाया (१) को खण्ड (ग) य उऩदपा (१) भा उङ्ञलरङ्ञखत 
ङ्जिषमहरूराई आधाय ङ्झरई गनङ्टन ऩनेछ । 

(३)  आमोगरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्जित्तीम सभानीकयण अनङ्टदान 
ङ्झसपाङ्चयस गदान प्रत्मेक प्रदेश य स्थानीम तहरे प्राप्त गने न्मूनतभ अनङ्टदान य  

उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका आधायहरू फभोङ्ञजभ प्रत्मेक प्रदेश य स्थानीम तहरे 
प्राप्त गने ङ्जित्तीम सभानीकयण अनङ्टदान ङ्झसपाङ्चयस गनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद-५ 

ङ्जिङ्जिध 

17= आमोगको सङ्गठनात्भक सॊयचना य कभनचायी: (१) आमोगको सङ्गठन सॊयचना य 
कभनचायीको दयफन्दी नेऩार सयकायरे स्िीकृत गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  
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(२)  आमोगको कामन सञ्चारनको राङ्झग आिश्मक ऩने कभनचायी 
नेऩार सयकायरे उऩरब्ध गयाउनेछ। 

18= ऩदीम भमानदा तथा आचयण ऩारन गनङ्टनऩने् आमोगका अध्मऺ तथा सदस्मरे 
आफ्नो कामन सम्ऩादन गदान सॊङ्जिधान, मस ऐन तथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको 
ऩदीम भमानदा तथा आचयण ऩारन गनङ्टनऩनेछ ।  

19= िाङ्जषनक प्रङ्झतिेदन्  (१) आमोगरे आपूरे गयेको काभ कायफाहीको िाङ्जषनक 
प्रङ्झतिेदन आङ्झथनक िषन सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबत्र याष्डऩङ्झत सभऺ 
ऩेश गनङ्टन ऩनेछ।   

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको िाङ्जषनक प्रङ्झतिेदनभा अन्म ङ्जिषमको 
अङ्झतङ्चयक्त देहामका ङ्जिषम सभेत सभािेश गनङ्टनऩनेछ्– 

(क) आमोगको िाङ्जषनक कामनक्रभको कामानन्िमन सम्फन्धी 
ङ्जिियण तथा खचन,  

(ख) आमोगरे नेऩार सयकाय, प्रदेश तथा स्थानीम 
तहराई ङ्छदएको ङ्झसपाङ्चयस तथा सङ्टझािको ङ्जिियण,  

(ग) ङ्झसपाङ्चयस तथा सङ्टझाि कामानन्िमनको अिस्था,  

(घ) आमोगको आङ्झथनक तथा बौङ्झतक स्रोत साधन तथा 
त्मसको उऩमोगको अिस्था, 

(ङ) प्राकृङ्झतक स्रोत तथा याजस्ि फाॉडपाॉट सम्फन्धी अन्म 
ङ्जिषमभा गनङ्टन ऩने सङ्टधाय सम्फन्धी सङ्टझाि, 

(च) मस ऐन फभोङ्ञजभ आमोगरे ऩूया गनङ्टनऩने दाङ्जमत्ि 
ङ्झनिानहका सम्फन्धभा गङ्चयएको अन्म काभ 
कायफाहीको ङ्जिियण । 

(३) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतिेदन सङ्घीम सॊसदभा ऩेश बएऩङ्झछ 
आमोगरे सो प्रङ्झतिेदन सिनसाधायणको जानकायीको राङ्झग प्रकाशन गनेछ । 

20= नेऩार सयकायसॉग सम्ऩकन : आमोगरे नेऩार सयकायसॉग सम्ऩकन  या्दा नेऩार 
सयकाय, अथन भन्त्रारम भापन त याख्नङ्ट ऩनेछ । 

21= अङ्झधकाय प्रत्मामोजन: आमोगरे सॊङ्जिधान तथा मस ऐन फभोङ्ञजभ आपूराई प्राप्त 
अङ्झधकायभध्मे आिश्मकता अनङ्टसाय कङ्ट नै अङ्झधकाय तोङ्जकएको शतनको अधीनभा 
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यही प्रमोग य ऩारन गने गयी अध्मऺ, सदस्म, आमोगको सङ्ञचि  िा नेऩार 
सयकाय, प्रदेश िा स्थानीम तहको कङ्ट नै अङ्झधकृत कभनचायीराई प्रत्मामोजन गनन 
सक्नेछ । 

22= ङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय् (१) मो ऐनको  कामानन्िमनको राङ्झग आमोगरे 
आिश्मक ङ्झनमभ फनाउन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ फनाउने ङ्झनमभभा नेऩार सयकायराई 
आङ्झथनक बाय िा दाङ्जमत्ि ऩने ङ्जिषम सभािेश बएभा अथन भन्त्रारमको सहभङ्झत 
ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ आमोगरे फनाएको ङ्झनमभ नेऩार 
याजऩत्रभा प्रकाशन बएको ङ्झभङ्झतफाट प्रायम्ब हङ्टनेछ । 

23= ङ्झनदेङ्ञशका िा कामनङ्जिङ्झध फनाउने अङ्झधकाय: आमोगफाट सम्ऩादन हङ्टने काभ 
सङ्टचारू रूऩरे सञ्चारन गनन िा गयाउनको राङ्झग आमोगरे मो ऐन तथा मस 
ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभको अधीनभा यही आिश्मक ङ्झनदेङ्ञशका िा कामनङ्जिङ्झध 
फनाउन सक्नेछ ।  

Joj:yflksf–;+;bsf] ;Djt\ @)&$ ;fn c;f]h @) ut] a;]sf] a}7sn] 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f !!! adf]lhd of] ljw]os kfl/t u/]sf] Joxf]/f 

;+ljwfgsf] wf/f !!# adf]lhd k|dfl0ft ub{5' .  
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