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राष्ट्रिय निरे्दशि ऐि, २०१८ 

लालमोहर र प्रकाशि नमनि 

     २०१८।९।१३ 

संशोधि गिे ऐि 

१. िेपाल ऐिहरू संशोधि गिे, खारेज गिे र पिुः व्यवस्थिि गरी 
  चालू राख्न ेऐि, २०१९             २०१९।१२।३० 

२. राष्ट्रिय निरे्दशि (संशोधि) ऐि, २०२१            २०२१।८।१ 

३. राष्ट्रिय निरे्दशि (र्दोस्रो संशोधि) ऐि, २०२४        २०२४।४।४ 

                  प्रमाणीकरण र प्रकाशि नमनि 

४. गणिन्त्र सदुृढीकरण ििा केही िेपाल  
 कािूि संशोधि गिे ऐि, २०६६              २०६६।१०।७                     
  

५.  केही िेपाल कािूि संशोधि ििा खारेज गिे ऐि, २०७२ २०७२।६।१४ 

२०१८ सालको ऐि िं. ३१ 

............... 
राष्ट्रिय निरे्दशि गिे अनधकारको व्यवथिा गिन बिकेो ऐि 

प्रथिाविा : ष्ट्रवनिन्न वगन, पेशा वा क्षेरको जििाका बीच ससुम्बन्त्ध, सवनसाधारण जििाको 
सर्दाचार, सषु्ट्रवधा, आनिनक ष्ट्रहि, स्शष्टाचार र िैनिकिा कायम राख्नको निनमत्त वगीय ििा 
व्यावसाष्ट्रयक संगठिहरूको शस्िलाई आफ्िो वगीय ििा व्यावसाष्ट्रयक ष्ट्रहि ििा ष्ट्रवकासका साि 
सािै रािको निमानण र ष्ट्रवकास कायनमा लगाउि रािव्यापी निरे्दशि गिे अनधकारको व्यवथिा 
गिुन वाञ्छिीय िएकोले, 

श्री ५ महाराजानधराज महेन्त्र वीर ष्ट्रवक्रम शाहरे्दवबाट िेपालको संष्ट्रवधािको धारा ९३ 
अिसुार यो ऐि बिाईबक्सेको छ । 

                                              

    यो ऐि संवि ्२०६५ साल जेठ १५ गिे रे्दस्ख लागू िएको । 

  गणिन्त्र सदुृढीकरण ििा केही िेपाल कािूि संशोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा स्िष्ट्रकएको । 

    िेपाल ऐिहरु संशोधि गिे ऐि, खारेज गिे ऐि र पिुः व्यवस्थिि गरी चाल ुराख्न ेऐि, २०१९ द्वारा संशोनधि 
। 
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१. संस्क्षप्त िाम, ष्ट्रवथिार र प्रारम्ि : (१)यो ऐिको िाम राष्ट्रिय निरे्दशि ऐि, २०१८ रहेको 
छ । 

(२) यो ऐि िेपाल ............िर लागू हिेुछ । 

(३) यो ऐि िरुुन्त्ि प्रारम्ि हिेुछ । 

२. पररिाषा : ष्ट्रवषय वा प्रसङ्गले अको अिन िलागेमा यस ऐिमा,- 
(क) “वगीय ििा व्यावसाष्ट्रयक संगठि” िन्नाले बाल संगठि ...........यवुक 

संगठि, मष्ट्रहला संगठि, ष्ट्रकसाि संगठि, मजर्दरु संगठि र कुिै खास वगन 
वा व्यावसायको ष्ट्रहि ििा ष्ट्रवकासका साि सािै रािको निमानण र ष्ट्रवकास 
कायनको मूल लक्ष्य राखेर खडा र सञ्चालि गररिे त्यथिै अरू वगीय ििा 
व्यावसाष्ट्रयक संगठि सम्िि ुपछन । 

(ख) “ष्ट्रवधाि” िन्नाले मूल लक्ष्य समेि िोष्ट्रक कुिै वगीय ििा व्यावसाष्ट्रयक 
संगठि खडा गिन, सञ्चालि गिन र ित्सम्बन्त्धी अरू काम कारबाही गिनलाई 
बिेको ष्ट्रवधाि र त्यसमा हिेु संशोधिहरू समेि सम्िि ुपछन । 

३. वगीय ििा व्यावसाष्ट्रयक संगठि खडा गिन िपेाल सरकारको पूवनथवीकृनि नलिपुिे : (१) 
यो ऐि बमोस्जम िेपाल सरकारको पूवनथवीकृनि िनलई कसैले कुिै वगीय ििा 
व्यावसाष्ट्रयक संगठि खडा गिन हुुँरै्दि । 

(२) कुिै वगीय ििा व्यावसाष्ट्रयक संगठि खडा गिन चाहिे व्यस्ि वा 
व्यस्िहरूले मूल लक्ष्य समेि िोष्ट्रक सो संगठि खडा गिे, त्यसको कायन संचालि गिे र 
ित्सम्बन्त्धी अरू काम कारबाहीको ष्ट्रवधािको प्रनिनलष्ट्रप समेि सािै राखी िेपाल 
सरकारमा आवेर्दि पेश गिुन पछन । 

(३) उपर्दफा (२) बमोस्जम कसैको आवेर्दि पर पेश िएपनछ िेपाल सरकारले 
सो आवेर्दि पर र सो साि पेश िएको ष्ट्रवधाि बमोस्जमको वगीय ििा व्यावसाष्ट्रयक 
संगठि कुिै खास वगन वा व्यावसायको ष्ट्रहि ििा ष्ट्रवकासको सािसािै रािको निमानण र 
ष्ट्रवकास कायनको मूल लक्ष्य राखेर खडा गररि लागेको हो होइि जाुँचबिु गरी सो 
उद्देश्यको पूनिनको निनमत्त ष्ट्रवधािमा कुिै संशोधि गिुन पिे रे्दखेमा संशोधि समेि गरी सो 
ष्ट्रवधाि बमोस्जम वगीय ििा व्यावसाष्ट्रयक संगठि खडा गिन, सञ्चालि गिन र ित्सम्बन्त्धी 

                                              

    केही िेपाल कािूि संशोधि ििा खारेज गिे ऐि, २०७२ द्वारा स्िष्ट्रकएको । 

    र्दोस्रो संशोधिद्वारा स्िष्ट्रकएको । 
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अरू काम कारबाही गिन पाउिे गरी थवीकृनि दर्दि सक्िेछ । कुिै खास वगन वा 
व्यावसायको ष्ट्रहि ििा ष्ट्रवकासका सािसािै रािको निमानण र ष्ट्रवकास कायनको मूल लक्ष्य 
राखेर खडा गररि लागेको होइि िन्ने रे्दखेमा वा त्यथिो संगठिबाट रािष्ट्रहिलाई बाधा 
पिे रे्दखेमा िेपाल सरकारले कुिै कारण िरे्दखाई त्यथिो आवेर्दिपरलाई अथवीकृि गिन 
पनि सक्िेछ । 

(४) यस र्दफा बमोस्जम िेपाल सरकारबाट संशोधि िई वा ििई थवीकृि िएको 
ष्ट्रवधािलाई िेपाल सरकारको थवीकृनि ष्ट्रविा संशोधि गिन वा खारेज गरी अको ष्ट्रवधाि 
लागू गिन हुुँरै्दि । 

(५) बाल संगठि ............ यवुक संगठि, मष्ट्रहला संगठि, ष्ट्रकसाि संगठि, 

मजरू्दर संगठि र ििूपूवन सैनिक संगठिहरू खडा गराउिे, संचालि गराउिे र ित्सम्बन्त्धी 
अरू काम कारबाहीको प्रारस्म्िक उठाि िेपाल सरकारले गिन सक्िेछ। िी संगठिहरूले 
पनि िेपाल सरकारबाट थवीकृनि िएको ष्ट्रवधाि बमोस्जम िै काम कारवाही गिुन पिेछ । 

(६) कुिै खास वगीय ििा व्यावसाष्ट्रयक संगठि िेपाल सरकारले आफैं ले खडा 
गिन गराउि खोजेको रहेछ वा कुिै खास वगीय ििा व्यावसाष्ट्रयक संगठि रे्दशव्यापी हो 
ििी िेपाल सरकारले थवीकार गररसकेको रहेछ ििे एउटै वगन वा व्यावसायको एक 
िन्त्र्दा बढी त्यथिो संगठिहरू खडा गिन िेपाल सरकारले थवीकृनि दर्दिे छैि । 

(७) यस ऐि ििा वगीय ििा व्यावसाष्ट्रयक संगठिहरूका ष्ट्रवधािहरूमा जेसूकै 
लेस्खएको िए िापनि िेपाल सरकारले आवश्यक रे्दखेमा वगीय ििा व्यावसाष्ट्रयक 
संगठिहरूको ष्ट्रवधािमा सम्बस्न्त्धि संगठिको कायन सनमनिसंग सल्लाह गरी संशोधि गिन 
सक्िेछ । 

 (८) मानिका उपर्दफाहरूमा जिुसकैु कुरा लेस्खएको िए िापनि ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय 
वा महाष्ट्रवद्यालयमा वा िेपाल सरकारले िोकेको थिरको कुिै स्शक्षण संथिामा शारीररक, 

वौष्ट्रिक ििा साुँथकृनिक ष्ट्रवकासको लानग सो संथिाका ष्ट्रवद्यािीहरूले कुिै संघ वा संथिा 
खोल्ि चाहेमा उप-कुलपनि वा प्राचायन वा प्रधाि अध्यापकको थवीकृनि नलई खोल्ि 
सक्िेछि ्।त्यथिो संघ वा संथिा खोल्िे थवीकृनि दर्दुँर्दा थवीकृनि दर्दिे अनधकारीले यो ऐि 

                                              

    र्दोस्रो संशोधिद्वारा स्िष्ट्रकएको । 

    राष्ट्रिय निरे्दशि (संशोधि) ऐि, २०२१ द्वारा िप । 

   र्दोस्रो संशोधिद्वारा िप । 
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अन्त्िगनि बिेका नियमहरू बमोस्जम दर्दिे छि ्। त्यथिो स्शक्षण संथिाको कुिै ष्ट्रवद्यािीले 
उप-कुलपनि वा प्राचायन वा प्रधाि अध्यापकको थवीकृनि िनलई त्यथिो कुिै संघ वा 
संथिा खोलेमा वा खोल्िे प्रयत्न गरेमा वा उपरोि उद्देश्य वा नियम ष्ट्रवपरीि कुिै काम 
कुरा गरेमा त्यथिो ष्ट्रवद्यािीलाई सम्बस्न्त्धि संथिाको उप-कुलपनि वा प्राचायन वा प्रधाि 
अध्यापकले बढीमा र्दईु वषनको लानग निष्कास्शि गिन सक्िेछ।त्यसरी कुिै स्शक्षण 
संथिाबाट निष्कास्शि िएको ष्ट्रवद्यािीलाई निष्काशिको अवनधिर िेपाल ......... को 
कुिै स्शक्षण संथिामा अध्ययि ििा प्रस्शक्षणको निनमत्त प्रवेश गिन दर्दइिे छैि । 

४. ................. 
५. राष्ट्रिय निरे्दशिहरू दर्दिे िेपाल सरकारको अनधकार : िेपाल सरकारले िेपाल 

.............का ष्ट्रवनिन्न वगीय ििा व्यावसाष्ट्रयक संगठिहरू र अन्त्य संगठिहरूलाई 
नििीहरूको कायन ििा गनिष्ट्रवनधका सम्बन्त्धमा राि ष्ट्रहिलाई ध्यािमा राखी समय समयमा 
आवश्यक रे्दखेका निरे्दशिहरू दर्दि सक्िेछ र त्यथिो निरे्दशिहरूको पालिा गिुन 
सम्बस्न्त्धि संगठिहरूको किनव्य हिेुछ । 

५क. अनधकार प्रत्यायोजि : िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकास्शि गरी यो ऐि 
अन्त्िगनिको आफ्िो सबै वा कुिै अनधकार ििा किनव्य सोही सूचिामा िोष्ट्रकएको कुिै 
अनधकारीले प्रयोग ििा पालि गिन पाउिे गरी प्रत्यायोजि गिन सक्िे छ र सो 
अनधकारीले दर्दएको आरे्दश वा निरे्दशि िेपाल सरकारले दर्दए सरह मानििेछ । 

६. र्दण्ड सजाय : (१) कुिै व्यस्ि वा व्यस्िहरूले िेपाल सरकारको थवीकृनि ष्ट्रविा कुिै 
वगीय ििा व्यावसाष्ट्रयक संगठि खडा गरेमा त्यथिा व्यस्ि वा व्यस्िहरू प्रत्येकलाई 
िेपाल सरकारको आरे्दशले बढीमा िे.रु. ५००।- सम्म जररवािा वा छ मष्ट्रहिा सम्म 
कैर्द वा र्दबैु सजाय हिेुछ र त्यसरी खडा गररएको संगठि पनि अवैध हिेुछ । 

(२) कुिै वगीय ििा व्यावसाष्ट्रयक संगठि वा अरू संगठि वा त्यसका सनमनि 
वा सर्दथयले यो ऐि वा यस अन्त्िगनि बिेका नियमहरू अन्त्िगनि िेपाल सरकारले दर्दएका 
कुिै निरे्दशिको पालि िगरेमा वा िेपाल सरकारबाट थवीकृि ष्ट्रवधाि ष्ट्रवपरीि कुिै काम 
कायन गरेमा अवथिा अिसुार त्यथिो संगठि त्यसको सनमनि वा सर्दथयलाई िेपाल 

                                              

   केही िेपाल कािूि संशोधि ििा खारेज गिे ऐि, २०७२ द्वारा स्िष्ट्रकएको । 

     र्दोस्रो संशोधिद्वारा स्िष्ट्रकएको । 

    र्दोस्रो संशोधिद्वारा िप । 
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सरकारको आरे्दशले बढीमा िे.रु. ५००।– सम्म जररवािा गिन वा सोही आरे्दशमा 
िोष्ट्रकएको अवनधसम्म निलस्म्बि वा खारेज गिन सष्ट्रकिेछ । 

७. अस्घको काम कारबाहीको मान्त्यिा : यो ऐि प्रारम्ि हिु ु िन्त्र्दा अस्घ वगीय ििा 
व्यावसाष्ट्रयक संगठिहरूको सम्बन्त्धमा िेपाल सरकारबाट िए गरेका सबै काम कायनहरू 
र िेपाल सरकारको थवीकृनि नलई खडा र संचालि िएको त्यथिा संगठिहरू यही ऐि 
बमोस्जम िए गरेको मानििेछ र त्यथिा संगठिहरूबाट िए गरेका यो ऐिसंग िबास्ििे 
कायनहरू पनि यही ऐि बमोस्जम िए गरे सरह मानििे छि ्। 

८. अर्दालिमा प्रश्न उठ्ि िसक्िे : यो ऐि वा यस अन्त्िगनि बिेका नियमहरू अन्त्िगनि 
िेपाल सरकारले दर्दएको जिुसकैु आरे्दश निरे्दश अस्न्त्िम हिेुछ र त्यस उपर कुिै 
अर्दालिमा प्रश्न उठाउि सष्ट्रकिे छैि । 

९. नियमहरू बिाउि ेअनधकार : यस ऐिको उद्देश्य कायानस्न्त्वि गिन िेपाल सरकारले यस 
ऐिमा बाधा ष्ट्रवरोध िपारी समय समयमा नियमहरू बिाउि सक्िेछ । िी नियमहरू 
िेपाल राजपरमा प्रकास्शि िए पनछ मार लागू हिेुछि ्। 

१०. बचाउ : =.................. 

                                              

 िेपाल ऐिहरु संशोधि गिे, खारेज गिे र पिुः व्यवस्थिि गरी चालू राख्न ेऐि, २०१९ द्वारा स्िष्ट्रकएको । 

रष्टव्यः   केही िेपाल कािूि संशोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रूपान्त्िर िएका शब्र्दहरु :- 
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” । 

 


