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गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ 

लालमोहर र प्रकाशन मममि 

२०१९।१२।३० 
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प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

८. गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल काननु  

संशोधन गने ऐन, २०६६     

  २०६६।१०।७  

९.  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२          २०७२।११।१३ 

१०. नेपालको संहिधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई  

संशोधन गने ऐन,२०७५                                २०७५।११।१९ 

 

२०१९ सालको ऐन नं. ६४ 

  ............ 

गोरखापत्र संस्थानको स्थापना र व्यिस्था गनन बनकेो ऐन 

प्रस्िािना : नपेाली जनिाको सहुिधा एिं आमथनक हहिको लामग गोरखापत्र दैमनकको सञ्चालन एिं 
प्रकाशनलाई नेपाल सरकारको मनयन्त्रणबाट झिकी सिनसाधारण जनिालाई सकभर बढी मात्रामा 
सररक गराई त्यसको प्रकाशनको स्िर उठाएर समय अनकूुल बढ्िा लोकहप्रय र प्रभािकारी बनाउन 
संस्थानको रूपमा गठन र व्यिस्था गनुन िाञ्छनीय भएकोले, 

                                                           

    यो ऐन संिि ्२०६५ साल जेठ १५ गिेदेझख लागू भएको । 

   गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा झिहकएको ।   
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श्री ५ महाराजामधराज महेन्र िीर हिक्रम शाहदेिबाट नेपालको संहिधानको धारा ९३ 
अनसुार यो ऐन बनाईबक्सेको छ । 

 

पररच्छेद–१ 

प्रारझम्भक 

१. संझिप्त नाम, हिस्िार र प्रारम्भ : (१) यो ऐनको नाम “गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९” 

रहेको छ । 

(२) यो ऐन नपेाल ............ भर लागू हनुेछ । 

(३) यो ऐनको यो दफा िरुुन्ि प्रारम्भ हनेुछ र अरू दफाहरू नेपाल सरकारले 

नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाझशि गरी िोहकददएको मममिदेझख प्रारम्भ हनेुछन ्।.

 

 

२. पररभाषा : हिषय िा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यो ऐनमा – 

(क) “संस्थान” भन्नाले यो ऐन अन्िगनि स्थापना भएको गोरखापत्र संस्थान सम्िन ु
पदनछ । 

(ख) “समममि” भन्नाले संस्थानको सञ्चालक समममि सम्िन ुपदनछ । 

(ग) “महाप्रबन्धक” भन्नाले संस्थानको ित्कालको महाप्रबन्धक सम्िन ुपदनछ र यो 
शब्दले मनजको मनममत्त भै काम गने व्यझिलाई समेि जनाउँछ । 

(घ) “शेयर होल्डर” भन्नाले यो ऐन अन्िगनिको मनयमानसुार हििरण गररएको शेयर 
मलने शयेरहोल्डर सम्िन ुपदनछ । 

(ङ) “िोहकएको” िा “िोहकए बमोझजमको” भन्नाले यो ऐन अन्िगनि बनेको मनयमहरू 
िा हिमनयमहरूमा िोहकएको िा िोहकए बमोझजमको सम्िन ुपदनछ । 

  

पररच्छेद–२ 

स्थापना, पूजँी र व्यिस्था 
३. संस्थानको स्थापना : (१) “गोरखापत्र संस्थान” नामले एउटा संस्थान स्थाहपि हनुेछ । 

                                                           

    मममि २०२०।३।२५ देझख प्रारम्भ हनुे गरी िोहकएको (नेपाल राजपत्रमा २०२०।३।२५) । 
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(२) संस्थान अहिझच्छन्न उत्तरामधकारिाला एक स्िशामसि र संगदठि संस्था हनुेछ । 
यो संस्थाको सबै कामको मनममत्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनुेछ । यसले यस ऐन र 
प्रचमलि नेपाल कानूनको अधीनमा रही चल अचल सम्पझत्त प्राप्त गनन भोग गनन र नामसारी 
गनन सक्नेछ । यसले आफ्नो नामबाट नालेश उजूर गनन र यस उपर पमन सोही नामबाट 
नालेश उजूर लाग्न सक्नेछ । 

(३) संस्थानको प्रधान कायानलय काठमाडौंमा रहनेछ र नेपाल .............मभत्र िा 
हिदेशमा समेि एजेण्ट, समाचारदािा िा मबक्री केन्रहरू मनयिु गनुन िा खडा गनुन संस्थानको 
लामग कानूनी हनुेछ । 

 
४. पूजँी शयेर र शयेरहोल्डरहरू : (१) संस्थानको अमधकृि पूजँी नेपाल सरकारले मनधानरण गरे 

बमोझजम हनुेछ । 

(२) संस्थानको कूल पूजँीमा कम्िीमा एकाउन्न प्रमिशि शेयर नेपाल सरकारले मलनेछ 
र बढीमा पच्चीस प्रमिशि शेयर समममिका कमनचारीलाई िोहकए बमोझजम मबक्री गररनेछ । 
बाँकी रहेको शेयर सिनसाधारणलाई मबक्री गररनेछ । कमनचारीले खरीद गरेको शेयर मनजले 
संस्थानको सेिामा रहनु्जेल सकु्री मबक्री गनन पाउने छैन । 

(३) प्रत्येक शेयर अहिभाज्य हनुेछ । 

(४) साधारणिः संस्थानका कमनचारीलाई बाहेक कुनै व्यझि िा कम्पनीलाई 
िोहकएको प्रमिशिभन्दा बढी शेयर ददनमा प्रमिबन्ध लगाउन सहकनेछ । 

(५) संस्थानको शेयरहोल्डरको दाहयत्ि सीममि हनुेछ । 

 

५. शयेरहोल्डर हनु अयोग्यिाः नेपालको नागररक िा नेपाल कानून अन्िगनि रझजष्टर भएको 
कम्पनी िा सहकारी संस्था बाहेक अरू कसैले पमन संस्थानको शेयर हकन्न िा शेयर होल्डर 
हनु पाउने छैन । 

 

                                                           

   गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा झिहकएको ।   

    पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 


  सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५५ द्वारा संशोमधि । 


  सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०२९ द्वारा संशोमधि । 



www.lawcommission.gov.np 

4 
 

६. अनदुान र ऋण मलन े अमधकारः साधारण सभाको व्यिस्था भएपमछ सो सभाले पास गरे 
बमोझजम िा साधारण सभाको व्यिस्था नभएसम्म संस्थानले नेपाल सरकारको स्िीकृमि मलई 
आफ्नो चालू पूजँी (िहकन ङ्ग क्याहपटल) बढाउनको लामग आिश्यक नगद िा झजन्सी ऋण मलन 
िा अनदुान स्िीकार गनन सक्नेछ । 

िर नेपाल सरकारको स्िीकृमि नमलई संस्थानले कुनै हिदेशी एजेन्सीबाट ऋण मलन 
िा अनदुान स्िीकार गनुन हुँदैन । 

 

७. व्यिस्था : यस ऐन िा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम हिमनयममा अन्यथा लेझखएकोमा 
बाहेक संस्थानको सबै काम कारिाईको रेखदेख, मनदेशन र व्यिस्था समममिले गनेछ । 

िर समममिले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगनिका मनयम िा हिमनयममा उल्लेख गररएका 
आफ्नो किनव्य र अमधकारहरू मध्ये आफूले आिश्यक एिं उझचि देखेका किनव्य र 
अमधकारहरू महाप्रबन्धक िा एक िा एक भन्दा बढी सञ्चालकहरूको उपसमममि िा 
संस्थानका अरू पदामधकारीले पालन िथा प्रयोग गने गरी समु्पन सक्नेछ । 

 
८. सञ्चालक समममिको गठन र सञ्चालकहरूको कायन अिमध : (१) सञ्चालक मममि (यसपमछ 

“समममि” भमनएको) मा  देहाय बमोझजमका पाँचजना सञ्चालकहरू रहनेछन ्:– 

(क) संस्थानको महाप्रबन्धक, 

(ख) गैर सरकारी शेयर होल्डरहरू मध्येबाट साधारण सभाद्वारा मनिानझचि 
एकजना, 

(ग) सरकारी शेयर िापि नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना, 
(घ) पत्रकाररिा प्रकाशन िा साहहत्य िेत्रमा ख्यामि प्राप्त व्यझिमध्येबाट 

नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना, 
(ङ) संस्थानमा काम गने शेयर होल्डर कमनचारी मध्येबाट मनिानझचि   

एकजना । 

(२) साधारण सभाद्वारा मनिानझचि हनुे व्यिस्था नभएसम्म िा उपदफा (१) को खण्ड 
(ङ) अन्िगनि शयेरिाला कमनचारी मध्येबाट मनिानझचि हनु े व्यिस्था नभएसम्म शेयर 
होल्डरबाट मनिानझचि हनु ेसञ्चालक पमन नेपाल सरकारबाट मनोनीि हनुेछ । 

                                                           

  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(३) समममिको अध्यि नेपाल सरकारले िोक्नेछ र त्यसरी अध्यि निोकेकोमा 
समममिको अध्यििा संस्थानको महाप्रबन्धकले गनेछ । 

(३क) खण्ड (ख), (ग), (घ) र (ङ) अन्िगनि मनिानझचि िा मनोनीि सञ्चालकहरूको 
कायानिमध चार िषनको हनुेछ र कायानिमध सहकएपमछ मनजहरू पनुः मनिानझचि िा मनोनीि हनु 
सक्नेछन ्। 

(४) उपदफा (३क) मा जनुसकैु कुरा लेझखएको भए िापमन उपदफा (१) को 
खण्ड (ग) र (घ) अन्िगनि मनोनीि सञ्चालकको कायानिमध पूरा नहुँदै मनजको सट्टा नेपाल 
सरकारले अरू कुनै व्यझिलाई मनोनयन गनन सक्नेछ । 

(५) साधारण सभाबाट संस्थानका कमनचारीहरूबाट सञ्चालकको मनिानचन भै कायनभार 
सम्हालेपमछ मिनका हकमा नेपाल सरकारबाट मनोनीि सञ्चालकहरू स्ििः खारेज हनुेछ । 

(६) ... ... ...  

 
९. सञ्चालकको मनममत्त अयोग्यिा : देहायको कुनै व्यझि सञ्चालक हनु िा रहन सक्न ेछैन :– 

(क) बहलुा िा मानमसक सन्िलुन रहहि व्यझि, 

(ख) नैमिक पिन देझखने फौज्दारी अमभयोगमा कसरुदार प्रमाझणि भै सो िापि ६ 
महीनाभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको र त्यस्िो कैदको सजाय भोमगसकेका 
मममिले ५ िषन भिुान नगरेको व्यझि,  

(ग) ऋण मिनन नसकी साहकुो दामासाहीमा परेको व्यझि, िा 
(घ) संस्थानसँगको कुनै ठेक्का पट्टा िा करारमा कुनै प्रकारको मनजी स्िाथन भएको 

व्यझि । 

 

                                                           
  सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०२९ द्वारा संशोमधि । 

  दोस्रो स्रशोधनद्वारा थप । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०२९ द्वारा संशोमधि । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा झिहकएको । 

  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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१०. सञ्चालकलाई हटाउन सहकन ेअिस्थाः देहायको अिस्थामा मनोनीि सञ्चालकहरूलाई नेपाल 
सरकारले र मनिानझचि सञ्चालकलाई साधारण सभामा उपझस्थि शेयर होल्डरहरूको बहमुिले 
हटाउन सक्नेछ । 

(क) दफा ९ मा उझल्लझखि कुनै अयोग्यिा भएमा, िा 
(ख) समममिको अनमुमि मबना समममिको बैठकमा लगािार ३ पटक भन्दा बढी 

अनपुझस्थि भएमा र सो अनपुझस्थमिको कारण मनोनीि सञ्चालक भए नपेाल 
सरकारको दृहष्टकोणबाट र मनिानझचि सञ्चालक भए साधारण सभाको 
दृहष्टकोणबाट बेमनुामसब देझखएमा, िा 

(ग) दफा १६ उल्लंघन गरी संस्थानसँग भएको कुनै ठेक्का पट्टामा हहस्सेदार भएको 
प्रमाझणि भएमा । 

 

११. सञ्चालकको राजीनामा र खामल हनु े स्थानको पूमिनः (१)कुनै मनोनीि सञ्चालकले नेपाल 
सरकार छेउ र मनिानझचि सञ्चालकले समममि छेउ मलझखि सूचना ददई आफ्नो पदबाट 
राजीनामा ददन सक्नेछ । राजीनामा स्िीकृि भएपमछ मनजले पद त्याग गरेको मामनन ेछ । 

(२) मतृ्य,ु राजीनामा िा अरू कुनै कारणबाट कुनै मनोनीि िा मनिानझचि सञ्चालकको 
पद खामल हनु आएमा अिस्थानसुार अको मनोनयन िा मनिानचनद्वारा सो खामलस्थानको पूमिन 
गररनेछ र मनिानचनद्वारा आउने सञ्चालक आफ्नो साहिकिालाको बाँकी अिमधसम्म मात्र सो 
स्थानमा बहाल रहनेछ । 

(३) समममिको गठनमा कुनै त्रहुट भई िा कुनै सञ्चालकको स्थान खामल भै समममिमा 
काम कारिाही भएको भए पमन सोही कारणले मात्र त्यस्िो काम कारिाई बदर हनु सिैन। 

 

१२. सञ्चालकहरूको पाररश्रममक : सञ्चालकहरूको पाररश्रममक िोहकए बमोझजम हनुेछ । 

 

१३. समममिको बैठकः (१) िोहकएको समय र स्थानमा समममिको बैठक बस्नेछ र समममिको 
बैठकको कायनहिमध िोहकएबमोझजम हनुेछ । अध्यि िा मनजको अनपुझस्थमिमा सो बैठकको 
मनममत्त सञ्चालकहरूले आफूहरूमध्येबाट छानेको सञ्चालकले समममिको बैठकको अध्यििा 
गनेछ । 



www.lawcommission.gov.np 

7 
 

(२) समममिमा ित्काल कायम रहेका सदस्यहरूको कूल संख्याको आमधभन्दा बढी 
सदस्यहरू बैठकमा उपझस्थि भएमा समममिको कोरम पगेुको मानु्न पदनछ र कोरम नपगेुमा 
सो बैठक स्थमगि गररनेछ । 

(३) समममिको बैठकमा उपझस्थि भै मि ददने सञ्चालकहरूको बहमुिले सबै कुराको 
मनणनय हनुेछ । अध्यििा गने सञ्चालकले साधारणिया मि ददन पाउने छैन िर बराबर मि 
भएमा मनणनयात्मक मि ददन पाउनेछ । 

 
१४. महाप्रबन्धक, सल्लाहकार र अन्य कमनचारीको मनयझुि : (१)  संस्थानको कायनहरूको 

सञ्चालनको मनममत्त नेपाल सरकारले एकजना महाप्रबन्धक र आिश्यक भएजमि सल्लाहकार 
िथा समममिले अरू कमनचारीहरू मनयिु गनन सक्नेछ । मनजहरूको मनयझुि, सेिाको शिन, 
कायनहिमध र पाररश्रममक िोहकए बमोझजम हनुेछ । 

... ... ... 

(२) संस्थानको कमनचारीले प्रत्येक महीनामा पाउने पाररश्रममकको िोहकए बमोझजमको 
अंकबाट अमनिायन रूपले संस्थानको शेयर खरीद गनन पने गरी मनयझुि र सेिाको शिन राख्न 
सहकने छ । 

िर अस्थाई मनयझुि भएको र करार सेिामा मनयझुि गररएका कमनचारीलाई शेयर 
मबक्री गररने छैन । 

 
१५. सञ्चालकले बैठकमा भाग मलन नपाउन े : महाप्रबन्धक िा दफा ८ बमोझजम सञ्चालक 

भइरहेको कमनचारीलाई करिाही गने सम्बन्धमा बसेको समममिको बैठकमा महाप्रबन्धक िा 
त्यस्िो कमनचारीले सञ्चालकको हैमसयिले त्यस्िो बैठकमा भाग मलन पाउने छैन । 

 

१६. संस्थानको सञ्चालक र महाप्रबन्धक उपर प्रमिबन्ध : संस्थानका कुनै सञ्चालकले र 
महाप्रबन्धकले संस्थानसँग हनु ेकुनै ठेक्का पट्टामा हहस्सेदार हनु सक्ने छैन । 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०४७ द्वारा प्रमििन्धात्मक िाक्यांश झिहकएको । 

 दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५७ द्वारा संशोमधि । 



www.lawcommission.gov.np 

8 
 

िर संस्थानले मलए ददएको िा मलन े ददने प्रस्िाि गरेको कुनै ठेक्का पट्टामा िा 
संस्थानको कुनै सहायक अङ्गले मलई ददई िा मलन े ददने प्रस्िाि गरी सञ्चालक समममिको 
हिचाराथन पेश हनु आएको कुनै ठेक्का पट्टामा प्रत्यि िा अप्रत्यि रूपबाट सरोकार भएको 
कुरा आफूलाई थाहा हनुासाथ प्रत्येक सञ्चालक िा महाप्रबन्धकले सो कुरा यथाशीघ्र 
समममिको सभामा पेश गनुन पदनछ । सो पेश भएको कुरा माइन्यूट बूकमा जनाइने छ र 
सरोकारिाला सञ्चालकले सो ठेक्का पट्टा बारे समममिमा हनुे कुनै हिचार हिमशन िा मनणनयमा 
भाग मलन पाउने छैन । 

 
१७. संस्थानको काम र किनव्य : (१) .... ... ... राहिय दृहष्टकोण िथा व्यापकिाले पूणन स्िस्थ, 

उत्तरदायी िथा मनोरञ्जन सामग्रीले यिु पत्र–पमत्रकाको प्रकाशन एिं हििरणद्वारा देशी 
हिदेशी समाचार एिं अन्य उपयोगी कुराहरूको जानकारी सिनसाधारणलाई ............ 
नेपालभर सरल, सलुभ, एिं सपुथ हकमसमले उपलब्ध गराउन ुसंस्थानको किनव्य हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) अन्िगनिको अमधकार र किनव्यको सिनसामान्यिामा कुनै प्रमिकूल 
प्रभाि नपारी संस्थानले हिशेष गरेर देहायमा लेझखएका कामहरू गनन अथिा अमधकारहरू 
प्रयोग गनन पाउनेछ :– 

(क) गोरखापत्र दैमनकको मरुण, प्रकाशन, हििरण, सञ्चालन, आदद सबै काम 
गने, 

(ख) गोरखापत्र दैमनक र राईझजङ्ग नेपालका हिमभन्न संस्करण प्रकाशनको 
स्िरमा सधुार ल्याउने िथा देशी एिं हिदेशी समाचारलाई सकभर 
व्यापक रूपमा समािेश गने, 

 (ग) राहियिा र प्रजािाझन्त्रक भािनालई हिकमसि गदै लैजाने हकमसमका 
आकषनक, रोचक, संस्कृमिपररचायक िथा मनोरञ्जनपूणन प्रकाशनहरू 
प्रकाझशि गने । 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०४७ द्वारा प्रमििन्धात्मक िाक्यांश झिहकएको । 

  गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा झिहकएको । 

     केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 

 सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०४७ द्वारा संशोमधि । 
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(घ)  ... ... ... 
(ङ) गोरखापत्र दैमनक, राइझजङ्ग नेपाल र संस्थानका अन्य प्रकाशनका 

हिमभन्न संस्करण, आकार प्रकार र मूल्य अन्य दस्िूर आदद मनधानरण 
गने र असूल गने । 

(च) आफूले गनुन पने कामको अमिररि जन–साधारणले प्रकाशन गनन 
ल्याएको कुरा आिश्यक दस्िूर मलई छपाई ददन,े 

(छ) संस्थानमभत्र िा बाहहरका व्यझिलाई संस्थानको काम कुरामा झशिा 
एिं िालीमको व्यिस्था गने, 

(ज) आफूले गनन पाउने काम गननका लामग चल अचल सम्पझत्त प्राप्त गने, 

भोग गने र नामसारी गने, 

(ि) आफ्नो अमधकारको प्रयोग गनन र किनव्यको पालन गननमा मद्दि हनु े
हकमसमको सबै ठेक्का पट्टा मलन ेददने र कायानझन्िि गने, 

(ञ) संस्थानको सम्पझत्त मधिो बन्धक राखी अरूसँग सापटी मलन,े 

(ट) संस्थानको सम्पझत्त भाडामा ददन,े मबक्री गने िा अरू प्रकारको 
बन्दोबस्ि गने, 

(ठ) मडपोझजटको ब्याज ददने र संस्थानको शेयरको लाभांश बाँड्ने, 
(ड) आफ्नो प्रकाशन प्रमि जनिाको हिश्वास बढाउन आिश्यक प्रचार गने, 

(ढ) आफ्नो प्रकाशनको मबक्री हििरणको लामग नेपालमभत्र र हिदेशमा 
समेि ठाउँ ठाउँमा मबक्री केन्र खोल्ने िा एजेन्सी ददने, 

(ण) आफ्नो पदामधकारी िा अरू कमनचारीलाई मनितृ्तभरण िा उपदानको 
व्यिस्था गने िथा बचि खािा खोल्ने, 

(ि) आफ्नो रकमलाई नेपाल सरकारले अनमुमि ददएका सेकु्यररटीहरूमा 
लगाउने, 

(थ) यो ऐन अन्िगनिको आफ्नो किनव्यहरूको पालन र अमधकारहरूको 
प्रयोग र यो ऐनको उदे्दश्यहरूलाई कायानझन्िि गनन आिश्यक भएका र 
त्यसको मसलमसलामा चाहहन ेअरू सबै काम कुराहरू गने । 

                                                           
  सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०४७ द्वारा प्रमििन्धात्मक िाक्यांश झिहकएको । 

     गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा संशोमधि । 
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१८. नपेाल सरकारको पूिन स्िीकृमि प्राप्त गनुन पने : संस्थानले नेपाल सरकारको पूिन स्िीकृमि 
नमलई देहायको काम कुरा गनुन हुँदैन :– 

(क) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पने कुनै अचल सम्पझत्त खरीद गनन िा 
प्राप्त गनन, िा 

(ख) दश िषनभन्दा बढी समयको लामग कुनै अचल सम्पझत्त मधिो मलन ददन, िा 
(ग) पाँचलाख रुपैयाँभन्दा बढी मोल पने कुनै सम्पझत्त िा अमधकार िा सहुिधा 

बेचमबखन गनन िा नामसारी गनन । 

 

१९. कायनक्रम पेश गने : (१) संस्थानको आफ्नो आमथनक िषन शरुु हनुभुन्दा कमसेकम िीन 
महीना अगािै संस्थान र त्यसका सहायक अङ्गहरूद्वारा आगामम आमथनक िषनमा गररन ेकायन 
सञ्चालन सम्बन्धी कायनक्रम, हिकास कायन, आय व्ययको हििरण, अरू काम कुराहरूको 
हििरण, पूजँी लगानी र कमनचारीहरूको थप मद्दि चाहहन ेभए त्यसको हििरण सहहि समममिले 
आमथनक लगि प्रस्िाहिि गरी साधारण सभामा स्िीकृमि मनममत्त पेश गनुन पदनछ । 

(२) कुनै आमथनक िषनमा संस्थानले उपदफा (१) अन्िगनि पहहले नै पेश भइसकेको 
कायनक्रममा उझल्लझखि कुराहरूको अमिररि अरू कुनै हिशेष कायन गनन चाहेमा र त्यसले 
गदान प्रस्िाहिि आमथनक लगिमा ठोस अदल बदल ल्याउने सम्भािना भएमा संस्थानले यस्िो 
काम कुराको पूरक कायनक्रम र त्यस सम्बन्धमा उि आमथनक सालको बाँकी रहन आएको 
रकममा व्यहोने खचन र प्राप्त गने रकमको पूरक लगि साधारण सभामा स्िीकृमि मनममत्त पेश 
गनेछ । 

(३) साधारण सभाको व्यिस्था नभएसम्म समममिले उपदफा (१) र (२) 
बमोझजमको लगि नेपाल सरकारमा पेश गनुन पदनछ । 

 

पररच्छेद–४ 

साधारण सभा 
२०. साधारण सभा : (१) संस्थानले सिनसाधारणमा मबक्री गनन मनष्काझशि गरेको शेयर पूजँीको 

घटीमा ५ प्रमिशि मूल्यको शेयर सिनसाधारण जनिामा मबक्री भै सकेपमछ प्रत्येक िषन 

                                                           
  दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५५ द्वारा संशोमधि । 
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संस्थानको िाहषनक हहसाब बन्द भएको मममिले २ महीनामभत्र संस्थानले प्रधान कायानलयमा 
एक साधारण सभा (यसपमछ िाहषनक साधारण सभा भमनएको) गररनेछ । कम्िीमा पचास 
जिान शेयर होल्डरहरूले आफ्नो हस्िािरमा मलझखि मनिेदन गरेमा िा समममिले आिश्यक 
ठहराएमा, अरू कुनै समयमा पमन संस्थानको हिशेष साधारण सभा गररनेछ । 

(२) प्रथमबार कम्िीमा १०० जना शेयर होल्डरको उपझस्थमि नभई साधारण सभाको 
कोरम पूरा भएको मामनने छैन । सो कोरम पूरा नभई दोस्रो पटक बोलाईदा भने ५० जना 
शेयर होल्डरको उपझस्थमि भए कोरम पगेुको मामननेछ । िर दोस्रो पटक पमन लेझखए 
बमोझजम पगु्न सकेन भन ेसोही व्यहोरा नेपाल सरकारमा पेश गरी मनकासा भए बमोझजम 
हनुेछ । 

(३) िाहषनक साधारण सभामा उपझस्थि शेयर होल्डरहरूले संस्थानको िाहषनक हहसाब 
िथा लाभ हानीको खािा, त्यस उपर अमडटरको प्रमििेदन र संस्थानको िषन भररको काम 
सम्बन्धी समममिको प्रमििेदन उपर छलफल गनेछ । िाहषनक साधारण सभाको व्यिस्था हनु 
नसकेसम्म िी कुराहरू नेपाल सरकारमा पेश गररनेछ । 

 
 (४) संस्थानको कूल पूजँीको प्रत्येक एक प्रमिशि शेयरको एक मिको हहसाबले जे 

जमि प्रमिशि शयेर खरीद गरेको छ सो बराबर संख्यामा संस्थानको शेयर होल्डरले मि ददन 
पाउनेछ । 

  िर, 

(क) संस्थानको कूल पूजँीको एक प्रमिशि भन्दा कम शेयर खररद 
गरेकोमा भने मि ददन पाउने छैन । 

(ख) शेयर प्रमिशि एक इकाईभन्दा बढी भएमा मामथल्लो इकाई नपगेुसम्म 
िल्लो इकाई बराबरको मि मात्र ददन पाउने छ । 

(४क) शयेर होल्डरले िाहषनक साधारण सभाको बैठकमा आफै उपझस्थि नभई िा 
प्रमिमनमध नपठाई मि ददन पाउने छैन । 

(५) सभाको मनणनय उपझस्थि शेयर होल्डरहरूको साधारण बहमुिद्वारा गररने छ । 

                                                           
  सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०२९ द्वारा संशोमधि । 

  सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०२९ द्वारा थप । 
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२१. मनणनय र मनदेशनहरू ददन े नपेाल सरकारको अमधकार : (१) संस्थानकोकायन सञ्चालनमा 
साधारण सभा िथा सञ्चालक समममिको बीच मि हिमभन्निा हनु गएमा यस्िो कुरा मनणनयाथन 
नेपाल सरकारको समि पेश गररनेछ र नेपाल सरकारले त्यसमामथ ददएको मनणनय अझन्िम 
हनुेछ । 

(२) नेपाल सरकारले राहिय हहिको मनममत्त उझचि ठहराएमा संस्थानलाई देहायका 
कुराहरूको मनदेशनहरू ददन सक्नेछ र त्यस्िा मनदेशन पालन गनुन संस्थानको किनव्य हनुेछ:– 

(क) कुनै खास िेत्रमा मनधानररि सेिाको सञ्चालन गनन िा अरू काम 
कारिाई गनन िा, 

(ख) संस्थानले गरी राखेको कुनै काम कुनै खास िेत्रमा िा सम्पूणन रूपमा 
बन्द गनन िा त्यसमा कुनै फेर बदल गनन िा, 

(ग) संस्थानले गनन आटेँको कुनै काम कुरा नगनन । 

 

२२. संस्थानको कायनको जाचँबिु गने गराउन ेनपेाल सरकारको अमधकार : (१) नेपाल 
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाझशि गरी संस्थानको जाँचबिु गनन एकजना मनरीिक 
मनयिु गनन सक्नेछ ।  

  िर त्यस्िो जांच गराउन लागेको खचन संस्थानले बेहोनन कर लाग्ने छैन । 

(२) उपदफा (१) अन्िगनि मनयिु भएको मनरीिकले संस्थानसँग रहेका सबै हहसाि 
हकिाि र कागजपत्र जांच्न पाउनेछ । 

(३) यस दफा अन्िगनि मनयिु भएको मनरीिकले नेपाल सरकार छेउ आफ्नो 
प्रमििेदन पेश गनेछ । 

 

पररच्छेद–५ 

कोष, हहसाब र लेखापरीिण 

२३. संस्थानको कोष : (१) संस्थानको आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष रहनेछ । ऋण र अनदुान 
लगायि संस्थानले प्राप्त गने सबै रकम सोही कोषमा जम्मा गररनेछ र संस्थानको िफन बाट 
खचन गनुन पने रकमहरू पमन सोही कोषबाट बेहोररनेछ । 

(२) कोषको सबै रकम नेपाल राि बैङ्कमा िा नेपाल सरकारले अनमुमि ददएका अरू 
बैंकमा जम्मा गररनेछ । 
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(३) यस ऐन र यस ऐन अन्िगनि बनेका मनयम हिमनयमबाट अमधकृि कायनहरूको 
मनममत्त उझचि ठहररएको रकम खचन गने समममिलाई अमधकार हनुेछ । 

 

२४. दाहयत्ि सम्हाल्न े: संस्थानको स्थापना हनुभुन्दा अझघ यस ऐनमा उल्लेख भएको काम कुरामा 
नेपाल सरकारले गरेको िा नेपाल सरकारसँग भएको दाहयत्िहरू र ठेक्का पट्टाहरू मध्ये नपेाल 
सरकारले संस्थानको मनममत्त छुट्याएको जमिमा संस्थान िा मनजसँग िा मनजको मनममत्त भए 
गरेको मामनने छ । 

 

२५. हहसाब राख्न े िररका : संस्थानको आम्दानी खचनको हर हहसाब नेपाल सरकारबाट स्िीकृि 
ढाँचा र िरीका अनसुार राझखनेछ । 

 

२६. नाफा हििरणः संस्थानले गरेको नाफाको हििरण र उपयोग िोहकएबमोझजम हनुेछ । 

 

२७. लेखापरीिण :  (१) संस्थानको लेखा परीिण नेपाल सरकारबाट खटाएको एकजना शेयर 
होल्डरहरूले छानेको एकजना गरी जम्मा दईुजना अमडटरहरूले गने छन ् । शेयर 
होल्डरहरूद्वारा छामनने अमडटर िाहषनक साधारण सभामा छामननेछन ् र सोही सभामा 
अमडटरहरूको मेहनिाना पमन िोहकन ेछ । 

िर साधारण सभाको व्यिस्था नभएसम्म नेपाल सरकारबाट खटाएको एकजना 
अमडटरले नै संस्थानको लेखा परीिण गनेछ । 

(२) शेयर होल्डरहरूले छानेको अमडटर कुनै कारणिश खाली भएमा अको साधारण 
सभा नहनु्जेलसम्मको लामग नेपाल सरकारले सो खाली स्थान पूमिन गनन सक्नछे । 

(३) संस्थानको िाहषनक हहसाब िथा लाभ हानीको खािा र ित्सम्बन्धी भरपाईहरूको 
लेखापरीिण गने किनव्य अमडटरहरूको हनुेछ । अमडटरलाई संस्थानमा रहेका सबै हहसाब 
खािाहरूको लगि ददइनेछ । मनजहरूले जनुसकैु मनामसब समयमा संस्थानको जनुसकैु स्थान 
िा जनुसकैु पदामधकारी िा अरू कमनचारीसँग रहेको जनुसकैु हहसाब हकिाब र कागजािहरू 
हेनन जाँच्न सक्नेछन ्। 

(४) अमडटरहरूले िाहषनक हहसाब िथा लाभ हानीको खािा बारेको आफ्नो 
प्रमििेदनको एउटा प्रमिमलपी नेपाल सरकारमा र अको प्रमिमलपी संस्थानको साधारण सभाको 
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व्यिस्था भएपमछ सो सभामा पेश गनेछन ्। सो प्रमििेदनमा देहायका कुराहरू स्पष्ट रूपले 
उल्लेख हनु ुपदनछ:– 

(क) संस्थानको िास्िहिक आमथनक झस्थमि देझखने गरी सबै आिश्यक 
कुराहरू स्पष्ट खलुाई ठीकसँग िाहषनक हहसाब िथा लाभ हानीको 
खािा ियार गररएको छ छैन, 

(ख) अमडटरले मागेको कुनै स्पष्टीकरण िा सूचना संस्थानले ददएको छ 
छैन र ददएको भए सो स्पष्टीकरण िा सूचना सन्िोषजनक छ छैन, र 

(ग) पेश भएको िाहषनक हहसाब िथा लाभ हानीको खािा रीिपूिनकको छ 
छैन । 

(५) संस्थानको उझचि प्रबन्धको लामग उपयिु लागेका प्रस्िािहरू अमडटरहरूले पेश 
गनन सक्नेछन ्। त्यसरी पेश गररएको प्रस्िािहरू समममिले साधारण सभाको कायन सूचीमा 
समािेश गनेछ । 

(६) शेयर होल्डरहरू र साहहुरूको उझचि संरिणको लामग संस्थानले उठाई राखेको 
कदमहरू यथेष्ट भए नभएको र संस्थानको हहसाब राख्न ेिरीका ठीक भए नभएको कुरा खोली 
आफूछेउ प्रमििेदन पेश गनन नेपाल सरकारले जनुसकैु समयमा पमन अमडटरहरूलाई मनदेशन 
गनन सक्नेछ । 

(७) उपदफा (४) िा (६) बमोझजम प्राप्त प्रमििेदनको आधारमा आिश्यक सधुार िा 
व्यिस्थाको लामग नेपाल सरकारले संस्थानलाई मनदेशन गनन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद–६ 

हिहिध 

२८. गोप्य राख्न ेर हिश्वासघाि नगने कुराको प्रमिज्ञा गनुन पने : आफ्नो पद सम्हाल्न ुभन्दा अझघ नै 
संस्थानको प्रत्येक सञ्चालक, महाप्रबन्धक, अमडटर, पदामधकारी र अरू कमनचारीले अनसूुचीमा 
लेझखए अनसुार आफ्नो ओहदा सम्बन्धी काम कुराहरू अमधकृि व्यझि बाहेक अरू 
व्यझिलाई प्रकाश गने छैन र संस्थानको काममा हिश्वासघाि गने छैन भनी प्रमिज्ञा गनुन 
पदनछ । 
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२९. ... ... ...  

 
३०. दण्ड सजाय : (१) यो ऐन िा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम बमोझजम राख्न, बनाउन िा 

पेश गनुन पने हििरण, हहसाब हकिाब प्रमििेदन िा अन्य कुनै कागजमा जानी जानी िा 
बदमनयिसाथ िठुो िथ्य देखाउन िा सांचो कुरा दिाई व्यहोरा फरक पाने िा सो कुराको 
उद्योग गने व्यझिलाई िीनिषन सम्म कैद िा िीन हजार रुपैयाँसम्म जररिाना िा दबैु सजाय 
हनुेछ । 

(२) सञ्चालक िा संस्थानको कुनै कमनचारीले जानी जानी िा लापरिाही गरी िा 
बदमनयिसाथ उपदफा (१) मा लेझखए बाहेक अन्य कुनै कुरा गरी संस्थानलाई हानी 
नोक्सानी पयुानएमा मनजलाई एक िषनसम्म कैद िा एक हजार रुपैयाँसम्म जररिाना हनुेछ। 

(३) सञ्चालक िा संस्थानको कुनै कमनचारीले दफा २२ अन्िगनि जाँचबिु गनन 
मनयिु भएको व्यझिलाई मनजको काम काजमा बाधा पयुानएमा िा त्यस्िो व्यझिले कानून 
बमोझजम मागेको कागजपत्र िा सूचना कुनै मनामसब कारण मबना नददएमा िा ददनमा 
लापरिाही गरेमा मनजलाई एकहजार रुपैयाँसम्म जररिाना हनुेछ । 

(४) कसैले संस्थानको मलझखि स्िीकृमि नमलई कुनै हििरणपत्र िा हिज्ञापनमा 
संस्थानको नाम प्रयोग गरेमा मनजलाई ६ महीना सम्म कैद िा एक हजार रुपैयाँसम्म 
जररिाना िा दिैु सजाय हनुेछ । 

(५) ित्काल सञ्चालक िा महाप्रबन्धक भएको कुनै व्यझिले दफा १६ उल्लंघन गरी 
संस्थानसँग हनुे ठेक्का पट्टामा हहस्सेदार भई सो दफा बमोझजम जाहेर गनुन पने नगरी सो 
हैमसयिबाट कुनै फाइदा उठाएको िा उठाउन उद्योग गरेमा मनजलाई २ िषनसम्म कैद िा 
पाँच हजार रुपैयाँसम्म जररिाना िा दिैु सजाय हनुेछ । 

(६) यस दफाबमोझजम सजाय हनुे अपराधबाट संस्थानलाई कुनै हानी नोक्सानी 
भएको रहेछ भने त्यस्िो हानी नोक्सानीको मबगो समेि सो अपराध गने व्यझिबाट असूल 
उपर गररनेछ । 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वारा खारेज । 

  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 



www.lawcommission.gov.np 

16 
 

३०क.नपेाल सरकारसँगको सम्पकन  : संस्थानले आफ्नो काम कारिाहीको मसलमसलामा नेपाल 
सरकारसँग सम्पकन  राख्दा िा दफा २१ बमोझजम नेपाल सरकारले संस्थानलाई कुनै मनदेशन 
ददंदा सञ्चार  िथा सूचना प्रहिमध मन्त्रालय माफन ि सम्पकन  राख्न ुिा मनदेशन ददन ु पछन । 

 
३०ख.स्थानीय कर नलाग्न े: संस्थानको कारोिारमा कुनै हकमसमको स्थानीय कर लाग्ने छैन । 

 
३१. ... .... ....  

 

३१क.हानी नोक्सानी बारे अमधकारीहरूको बचाउ : सञ्चालक िा संस्थानका कुनै कमनचारीले यो 
ऐन िा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम बमोझजम आफ्नो किनव्य पालन गननको मनममत्त असल 
मनयिले गरेको िा गनन खोजेको कुनै कुराबाट भएको कुनै हानी नोक्सानीको मनममत्त मनज 
व्यझिगि ििरले जिाफदेही हनु ेछैन । 

 

३२. मनयमहरू बनाउन ेनपेाल सरकारको अमधकार : यो ऐनको उदे्दश्यहरू कायानझन्िि गनन नेपाल 
सरकारले मनयमहरू बनाउन सक्नेछ र िी मनयमहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाझशि भएपमछ 
लागू हनुेछन ्। 

 

३३. हिमनयमहरू बनाउन े संस्थानको अमधकार : संस्थानको काम कुराहरूको उझचि सम्पादनका 
मनममत्त यो ऐन िा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयमहरूमा बाधा हिरोध नपारी संस्थानले 
हिमनयमहरू बनाउन सक्नेछ र िी हिमनयमहरू नेपाल सरकारबाट स्िीकृि भएपमछ लागू 
हनुेछन ्। 

३४. यो ऐन बमोझजम हनु े: प्रचमलि नेपाल कानूनमा जेसकैु लेझखएको भए िापमन यो ऐन िा यस 
ऐन अन्िगनि बनेका मनयममा लेझखएको कुराहरूमा यही बमोझजम हनुेछ । 

अनसूुची 
                                                           
  पहहलो संशोधनद्वारा थप । 

     नेपालको संहिधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोमधि । 


 दोस्रो स्रशोधनद्वारा थप । 

  न्याय प्रशासन सधुार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा खारेज । 

रष्टव्य M केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्िर भएका शब्दहरु M 
   ”श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 
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(दफा २८ सँग सम्बझन्धि) 
 

इमान्दारी र गोपनीयिाको प्रमिज्ञा 
 

 

म.......................................... प्रमिज्ञा गदनछु हक संस्थानको सञ्चालक (महामनदेशक) कमनचारी 
अमडटरको हैमसयिबाट िा संस्थानमा आफ्नो पदसम्बन्धी समचुा काम कुरामा आफ्नो योग्यिा औ 
िमिाले भेटेसम्म परी आएको किनव्यको पालन इमान्दारीपूिनक र सत्यमनष्ठाले  गनेछु । 

 म पनुः प्रमिज्ञा गदनछु हक कुनै अनमधकृि व्यझिलाई संस्थानसम्बन्धी कुनै सूचना प्रकाश गनन 
िा गनन लगाउन िा कसैलाई संस्थानको अधीनमा रहेको र संस्थानसम्बन्धी कुनै हकिाब िा 
कागजपत्र कुनै व्यझिलाई मनरीिण िा ग्रहण गनन ददने छैन । 

 

 


