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प्रमतजिकरि नमनर् :- २०७८/०३/१३ 

 

निजज वि दर्ता सम्वजधि कतयाववनि, २०७८ 

 

प्रस्र्तवित : रतविय विऱतई ब्यवजस्िर् वि, विको सॊरऺि, विको महत्वऱतई सवासतितरिऱतई स-ु
सजुचर् गरतउि वि ऐि, २०७६ को दफत २५ मत ब्यवस्ित भए बमोजजम वहमत गतउॉपतनऱकत 
जमु्ऱतऱे निजी वि दर्ता सम्वजधि कतयाववनि बितई ऱतग ुगिा वतञ्छिीय भएकोऱे वहमत गतउॉपतनऱकत 
जमु्ऱतऱे यो कतयाववनि बितई ऱतग ुगरेको छ । 

 

पररच्छेद-१ 

 
१. सॊजऺप्त ितम र प्रतरम्भ : यस कतयाववनिको ितम निजी वि कतयाववनि २०७८ रहेको छ      

२. यो कतयाववनि वहमत गतउॉपतनऱकतको गतउॉ सभतऱे पतररर् गरेको ददि देखी ऱतग ुहिुेछ । 

३. ऐि भन्नतऱे वि ऐि, २०७६ ऱतई सम्झि ुपदाछ । 

४. पररभतषत:  ववषय वत प्रसङ्गऱे अको अिा िऱतगेमत यस कतयाववनिमत- 
क) "आखेटोपहतर" भन्नतऱे वधयजधर्कुो जजववर् वत म र् शरीर वत पवहचति गिा सवकि े

अवस्ितमत रहेको नर्निहरुको शरररको कुिै अङ्ग सम्झि ुपदाछ र सो शब्दऱे वधयजधर्कुो 
शरररको कुिै पदतिा वत त्यस्र्ो पदतिाको सजम्मश्रिबतट र्यतर भएको कुिै वस्र्ऱुतइा 
समेर् जितउछ । 

ख) "गैर कतष्ट वि पैदवतर" भन्नतऱे विमत रहेकत वत विमत उत्पन्न भएकत वत वि बतवहर 
रहेकत रुखहरुबतट उत्पतददर् कतठ र दतउरत बतहेककत जनडबटुी र्ित बधयजधर् ु वत 
बधयजधर्कुो ओखेटोपहतर ऱगतयर् अधय सवै जैववक उत्पर्ीकत बस्र् ुसम्झि ुपछा । 

ग) ×टतॉचत" भन्नतऱे कतठ वत खडत रहेकत रुखमत ऱगतईिे छतप जचधह वत निसतित सम्झि ु
पछा । 

घ) ×निजी वि ब्यवस्ितपि पद्धर्ी" भन्नतऱे निजी विको ब्यवस्ितपिको ऱतनग अपितईएकत 
पद्धर्ी सम्झि ुपछा । 



ङ) ×बतर्तवरिीय पररऺि" भन्नतऱे प्रचनऱर् कतिूि बमोजजम गररिे सजम्ऺप्त वतर्तवरजिय 
अध्ययि, प्रतरजम्भक वतर्तरवरिीय पररऺि र बतर्तवरिीय प्रभतव मलु्यतङ्कि सम्झि ुपछा 
। 

च) ×वतर्तवरिीय सेवत" भन्नतऱे वि  ऺेत्रको पतररजस्िनर्वकय प्रितऱीबतट प्रतप्त हिुे देहतय 
बमोजजमको सेवत र सो बतट प्रतप्त हिुे ऱतभ सम्झि ुपछा । 

(१) कतवाि सेवत 
(२) जैववक वववविर्तको सॊरऺि 

(३) जऱतितर र्ित जऱचक्र प्रितऱी 
(४) पयतावरि 

छ) ×स्ितिीय र्ह" भन्नतऱे वहमत  गतउॉपतनऱकत कतनऱकतखेर् ुसम्झि ुपछा । 

ज) ×गतउॉसभत" भन्नतऱे स्ितिीय सरकतर सॊचतऱि ऐि, २०७४ मत गठि भएको गतउॉ सभत 
सम्झि ुपछा । 

पररच्छेद-२ 

१. निजी विको भ-ूस्वतनमत्व, भू-उपयोग, निजज वि दर्ता र्ित नसमत सम्वजधि ब्यवस्ित : (१) 
निजी विको भू-स्वतनमत्व, भू-उपयोग सम्वजधिर् ब्यजिको हिुेछ । 

स्पष्टीकरि: उपनियम १ मत नडनभजि वि कतयताऱयऱे निददाष्ट गरे बमोजजमको भ-ूस्वतनमत्व 
रहेि गरी वहमत गतॉउपतनऱकत जमु्ऱतऱे निजी वि दर्ता गिेछ । 

 (२) निजी विको उपयोनगर्त : (१) निजी वि दर्ता गिे ब्यजिऱे उत्पतदि भएकत वि 
पैदतवतरकत वस्र्हुरु नडनभजि वि कतयताऱयको नियमतिसुतर उपभोग गिा पतउिेछ । 

३) विऺते्र नभत्र बसोवतस वत पिुावतस गिा िपतउि े: (१) रुख भएको कुिै पनि वि ऺेत्रनभत्र 
बसोवतस वत पूिावतसकत ऱतनग प्रयोग गररिे छैि । 

(२)  यो कतयाववनि प्रतरम्भ हिुभुधदत अगतडी वि सम्वजधि र्त्कतऱ प्रचनऱर् कतिूिको 
अनििमत रवह बसोवतस वत पिुावतस गररएकत जग्गतमत त्यस्र्ो जग्गत प्रदति गदताको 
वखर् देजखिै रहेकत रुखहरु िेपतऱ सरकतरको स्वतनमत्वमत रहिेछि । 

 



४. नसमसतर ऺते्रको ब्यवस्ितपि: (१) िीजज वि ऺेत्रनभत्रको नसमसतर ऺेत्रको सॊरऺि, सम्वद्धाि 
र ब्यवस्ितपि सम्वजधिर् पऺको हिुेछ । 

५. िीजज विको नसमत निितारि : (१) जजल्ऱत वि कतयताऱय र्ित ितपी शतखत जमु्ऱतऱे निितारि 
गरेको वि ऺेत्रऱतई जितउिे छ । 

६. निजी वि वफर्ता नऱि सक्ि े(१) नडनभजि वि कतयताऱय/ वहमतगतउॉपतनऱकतको कतयाववनिऱे 
र्ोकेको मतपदण्ड ववपररर् कुिै कतया गरेको देखेमत गतउॉपतनऱकतको कतयताऱयऱे िीजज वि 
वफर्ता वत रद्ध गिा सक्िेछ । 

पररच्छेद-३ 

ववववि 

१. निजज वि पैदतवतरमत आितररर् उद्योगऱे जतिकतरी गरतउि ुपिे : (१) कच्चत पदतिाको रुपमत वि 
पैदतवतर प्रयोग गिे उद्योगऱे उद्योग सॊचतऱि गिुा पूवा नडनभजि वि कतयताऱय, गतउॉपतनऱकत 
कतयताऱयमत उत्पतदि गिे बस्र् ुवत सेवतको बतरेमत जतिकतरी गरतउि ुपिेछ । 

२. प्रनर्वधि ऱगतउि सक्ि:े (१) िेपतऱ सरकतऱे जैववक वववविर्तमत कुिै प्रजतर्ीको सॊरऺि वत  
बतर्तवरि सॊरऺिको ऱतनग र्ोवकएकत वि पैदतवतरको सॊङकऱि, कटति, उपभोग, ओसतर पसतर, 
वववक्र ववर्रि वत ववदेश निकतसीमत प्रनर्वधद ऱगतउि सक्िेछ । 

३. सरुतकीऱतई परुस्कतर ददि सक्ि:े (१) यस कतयाववनि ववपररर् कतया हिु ऱतगेको सरुतकी ददिे वत 
आपरतिी पक्रतउ गिा सहयोग गिे सॊस्ित वत ब्यजिऱतई कसरुदतरऱतई हिुे जररवतितको १० 
प्रनर्शर् परुुस्कतर स्वरुप ददईिे छ । 

४. प्रचनऱर् कतिूि बमोजजम हिु े: (१) यो कतयाववनिमत ऱेजखए जनर् कुरतमत यस कतयाववनि बमोजजम 
र  अधयको हकमत प्रचनऱर् कतिूि बमोजजम हिुेछ ।   


