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रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५ 

                                                  प्रभाणीकयण ङ्झभङ्झत  ्

                                                २०७५।१२।१५ 

सम्वत ्२०७५ सारको ऐन नॊ. ३६  

 

रेखाऩयीऺण सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनेको ऐन 

प्रस्तावना: रेखाऩयीऺण सम्फन्धी कानूनराई सभमानङ्टकूर फनाउन वाञ्छनीम बएकोरे,  

        सॊघीम सॊसद्रे मो ऐन फनाएको छ। 

1. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ “रेखाऩयीऺण ऐन, २०७५” यहेको 
छ। 

(२) मो ऐन तङ्टरून्त प्रायम्ब हङ्टनेछ। 

2. ऩङ्चयबाषा: ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,– 

(क)  “तोङ्जकएको” वा “तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङारे मस ऐन अन्तगनत 
फनेको ङ्झनमभभा तोङ्जकएको वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ख) “नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तह को ऩूणन 
स्वाङ्झभत्व बएको सङ्गङ्छठत सॊस्था ” बङ्ङारे सफै शेमय वा 
जामजेथाभा नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तह को 
स्वाङ्झभत्व बएको सङ्गङ्छठत सॊस्था वा सफै शेमय वा जामजेथा भा 
त्मस्तो सॊस्थाको वा त्मस्तो सॊस्था य नेऩार सयकाय, प्रदेश 
सयकाय वा स्थानीम तह को स्वाङ्झभत्व बएको सङ्गङ्छठत सॊस्था 
सम्झनङ्ट ऩछन य सो शब्दरे नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा 
स्थानीम तहरे ऩूणन उत्तयदाङ्जमत्व व्महोनङ्टनऩने सङ्गङ्छठत सॊस्थाराइन 
सभेत जनाउॉछ। 
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(ग)  “रेखा” बङ्ङारे आङ्झथनक कायोफाय बएको व्महोया देङ्ञखने गयी 
कानून फ भोङ्ञजभ याङ्ञखने अङ्झबरेख , खाता, ङ्जकताफ वा अन्म 
कागजऩत्र सम्झनङ्ट ऩछन य सो शब्दरे  ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट 
याङ्ञखएको अङ्झबरेख वा कायोफायराई प्रभाङ्ञणत गने ङ्जवद्यङ्टतीम 
अङ्झबरेखराई सभेत जनाउॉछ। 

(घ) “रेखाऩयीऺण” बङ्ङारे दपा ३ फभोङ्ञजभका ङ्झनकामको रेखा 
तथा रेखासॉग सम्फङ्ञन्धत काभको ऩयीऺण य त्मसको 
आधायभा गङ्चयने भूल्माङ्कन तथा ङ्जवश्लषेण सम्झनङ्ट ऩछन य सो 
शब्दरे सम्ऩयीऺण गने कामनराई सभेत जनाउॉछ। 

(ङ) “रेखासॉग सम्फङ्ञन्धत कागजात” बङ्ङारे दपा ३ को उऩदपा 
(१) फभोङ्ञजभका ङ्झनकाम को रेखाऩयीऺण गनन आवश्मक ऩने 
कागजात सम्झनङ्ट ऩछन य सो शब्दरे त्मस्ता ङ्झनकामका 
यणनीङ्झत, वाङ्जषनक वा आवङ्झधक मोजना , कामनमोजना, ङ्झनणनम , 
सम्झौता वा सभझ दायी, प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन , अनङ्टगभन  तथा 
भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदन य रेखाऩयीऺणको काभसॉग सम्फङ्ञन्धत 
अन्म कागजात वा ङ्जवद्यङ्टतीम प्रणारीभा सङ्ग्रङ्जहत ङ्जववयण 
तथ्माङ्क वा सूचनाराई सभेत जनाउॉछ।  

(च) “सङ्गङ्छठत सॊस्था ” बङ्ङारे ऩचास प्रङ्झतशतबन्दा फढी शेमय वा 
जामजेथाभा नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तह को 
स्वाङ्झभत्व बएको सङ्गङ्छठत सॊस्था सम्झनङ्ट ऩछन य सो शब्दरे 
ऩचास प्रङ्झतशतबन्दा फढी शेमय वा जामजेथाभा सङ्गङ्छठत 
सॊस्थाको स्वाङ्झभत्व बएको सॊस्थाराई सभेत जनाउॉछ।  

(छ) “सयकायी कामानरम ” बङ्ङारे याष्ट्रऩङ्झत य उऩयाष्ट्रऩङ्झतको 
कामानरम, सवोच्च अदारत , सॊघीम सॊसद , प्रदेश सबा ,  प्रदेश 
सयकाय, प्रदेश प्रभङ्टखको कामानरम , सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकाम वा 
सोको कामानरम , अदारत, भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामानरम , 

नेऩारी सेना , नेऩार प्रहयी , सशस्त्र प्रहयी फर , नेऩार रगामत 
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सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका सफै सयकायी कामानरम सम्झनङ्ट 
ऩछन। 

3. भहारेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण हङ्टने ङ्झनकाम:(१) भहारेखाऩयीऺकफाट देहामका 
ङ्झनकामको रेखाऩयीऺण हङ्टनेछ:- 

(क)  सयकायी कामानरम, 
(ख)  नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहको 

ऩूणन स्वाङ्झभत्व बएको सङ्गङ्छठत सॊस्था, 
(ग)  भहारेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण हङ्टने बनी सॊघीम 

कानूनद्वाया तोङ्जकएको सॊस्था वा ङ्झनकाम। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ का ङ्झनकामहरुको ङ्ञजम्भेवा य ऩदाङ्झधकायीरे 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ आम व्ममको रेखा य आङ्झथनक ङ्जववयण ऩेश गयी 
भहारेखाऩयीऺकफाट अङ्ञन्तभ रेखाऩयीऺण गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

4. रेखाऩयीऺण सम्फन्धी तङ्चयका: भहारेखाऩयीऺकरे रेखाऩयीऺण गने दपा ३ को 
उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका ङ्झनकाम वा सो अन्तगनतका कङ्ट नै एकाईहरु छनौट गयी 
आङ्झथनक कायोफाय य त्मससॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म ङ्जिमाकराऩहरूको एक एक गयी 
वा फीच फीचभा छड्के गयी वा केही प्रङ्झतशत भात्र ऩयीऺण गने गयी 
रेखाऩयीऺणको तङ्चयका , ऺेत्र य अवङ्झध तोकी अङ्ञन्तभ रेखाऩयीऺण गनन , त्मसफाट 
प्राप्त बएको तथ्महरू दशानउन , त्मसभा ङ्जववेचना तथा  आरोचना गनन य आङ्झथनक 
ङ्जववयण उऩय आवश्मकता अनङ्टसाय याम सङ्जहतको प्रङ्झतवेदन जायी गनन सक्नेछ। 

5. ङ्जवत्तीम तथा ङ्जवङ्जवध ङ्जवषमको रेखाऩयीऺण: (१) भहारेखाऩयीऺकरे रेखाऩयीऺण 
गने दपा ३ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ का ङ्झनकामको ङ्झनमङ्झभतता , ङ्झभतव्मङ्जमता, 
कामनदऺता, प्रबावकाङ्चयता य औङ्ञचत्मको सभेत ङ्जवचाय गयी ङ्जवत्तीम रेखाऩयीऺणको 
अङ्झतङ्चयक्त छनौटको आधायभा सूचना प्रङ्जवङ्झध , कामनभूरक, रैङ्जङ्गक, ङ्जवङ्झध ङ्जवऻान , 

वातावयण जस्ता ङ्जवङ्जवध ङ्जवषमको सभेत रेखाऩयीऺण गनन सक्नेछ।  
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्जवङ्जवध ङ्जवषमको रेखाऩयीऺण गने ङ्जवङ्झध , 

तङ्चयका, ऺेत्र, अवङ्झध, ऩयीऺण य प्रङ्झतवेदन गने कङ्ट याहरू भहारेखाऩयीऺकरे 
तोङ्जकङ्छदए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

6. साभङ्जमक रेखाऩयीऺण : (१) भहारेखाऩयीऺकरे  दपा ३ को उऩदपा (१) 
फभोङ्ञजभका ङ्झनकाम को छनौटको आधायभा आङ्झथनक वषन सभाप्त नहङ्टॉदै वा 
कायोफाय सम्ऩङ्ङ बएऩश्चात ्साभङ्जमक रेखाऩयीऺण गनन सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺण गने ङ्जवङ्झध , तङ्चयका, ऺेत्र, 
अवङ्झध, ऩयीऺण य प्रङ्झतवेदन गने कङ्ट याहरू भहारेखाऩयीऺकरे तोङ्जकङ्छदए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ तमाय गयेको प्रङ्झतवेदन भहारेखाऩयीऺकरे 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ऩठाई सावनजङ्झनक गनङ्टनऩनेछ। 

7. अनङ्टदान तथा सहामताको रेखाऩयीऺण : (१) भहारेखाऩयीऺकरे सॊघीम कानून 
फभोङ्ञजभ नेऩार सयकाय,  प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहराई प्राप्त हङ्टने जङ्टनसङ्टकै 
प्रकायका सहामता , अनङ्टदान तथा नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा स्थानीम 
तहफाट प्रदान गङ्चयने जङ्टनसङ्टकै सहामता वा अनङ्टदान यकभको रेखाऩयीऺण गनन 
सक्नछे।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺण गने ङ्जवङ्झध , तङ्चयका, ऺेत्र, 
अवङ्झध, ऩयीऺण य प्रङ्झतवेदन गने कङ्ट याहरू भहारेखाऩयीऺकरे तोङ्जकङ्छदए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।  

8. रेखाऩयीऺण गने ङ्जवषम : भहारेखाऩयीऺकरे ङ्झनमङ्झभतता , ङ्झभतव्मङ्जमता, कामनदऺता, 
प्रबावकाङ्चयता य औङ्ञचत्म सभेत ङ्जवचाय गयी आवश्मकता अनङ्टसाय देहामका 
ङ्जवषमको रेखाऩयीऺण गनेछ:- 

(क)  ङ्जवङ्झनमोजन ऐन तथा अन्म ऐन फभोङ्ञजभ सेवा तथा कामनभा 
खचन गनन ङ्झनङ्छदनष्ट शीषनक तथा उऩशीषनकभा स्वीकृत बएका 
यकभहरू सोही शीषनक तथा उऩशीषनकको सीभाभा यही ङ्झनङ्छदनष्ट 
प्रमोजनको राङ्झग खचन बए, नबएको, 
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(ख)  कायोफायको रेखा तोङ्जकएको ढाॉचा अनङ्टरुऩ याखे, नयाखेको 
तथा ङ्झनङ्छदनष्ट सभमभा प्रङ्झतवेदन गये, नगयेको, 

(ग) सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकाम , भन्त्रारम, ङ्जवबाग य सो सयहका केन्रीम 
तहका कामानरमरे भातहतका कामानरमको तथा प्रदेशका 
भन्त्रारम य प्रदेश तहका अन्म कामानरमरे भातहतका 
कामानरमको ङ्जवङ्झनमोजन , याजस्व, धयौटी रगामतका सम्ऩूणन 
आङ्झथनक कायोफायको केन्रीम रेखा याखी केन्रीम ङ्जववयण 
तमाय ऩाये, नऩायेको य तमाय ऩायेको बए त्मसरे आङ्झथनक 
कायोफायको मथाथन ङ्ञचत्रण गये, नगयेको, 

(घ) सॊघीम सङ्ञित कोष , प्रदेश सङ्ञित कोष , स्थानीम सङ्ञित कोष , 

सॊघीम आकङ्ञस्भक कोष , प्रदेश आकङ्ञस्भक कोष य अन्म 
सयकायी कोषको ङ्जहसाफ मथाथनऩयक यहे, नयहेको, 

(ङ) सम्फङ्ञन्धत सयकायी ङ्झनकामरे सभमभा फजेट ङ्झनकासा गये, 
नगयेको, 

(च) आङ्झथनक ङ्जववयणरे त्मसभा रेङ्ञखएको अवङ्झधको आङ्झथनक 
कायोफायको सही य मथाथन ङ्ञचत्रण गये, नगयेको,  

(छ) आम्दानी वा खचन बएका करभहरूको ऩङ्टष्ट्याईं हङ्टने प्रभाण 
मथेष्ट बए, नबएको, 

(ज)      रेखा वा प्रङ्झतवेदन फभोङ्ञजभ बौङ्झतक प्रगङ्झत बए, नबएको , 

(झ) खचन गनन अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीको स्वीकृङ्झत बए, नबएको,  

(ञ)   ङ्झसजनना बएको दाङ्जमत्व सभमभा ब ङ्टक्तानी बए, नबएको , 
(ट) नगदी ङ्ञजन्सी रगामत उऩरब्ध स्रोत , साधन य सम्ऩङ्ञत्तको 

उङ्ञचत रुऩभा उऩमोग गये, नगयेको, 
(ठ) सयकायी सम्ऩङ्ञत्तको प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अङ्झबरेख याखे, 

नयाखेको, 
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(ड) सयकायी सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन नोक्सानी नहङ्टने गयी उङ्ञचत सॊयऺण 
तथा भभनत सम्बाय गये, नगयेको,   

(ढ) सयकायी ऋण तथा रगानी य त्मसफाट प्राप्त हङ्टन ङ्टऩने वा ङ्झतनङ्टन 
फङ्टझाउनङ्ट ऩने य फङ्टझाइएको सा वाॉ, ब्माज, राबाॊश रगामतको 
रेखा याख्न ेव्मवस्था ऩमानप्त बए, नबएको वा   त्मस अनङ्टरू ऩ 
रेखा याखे, नयाखेको य याखेको रेखा मथाथन बए, नबएको,  

(ण) खचन गदान दङ्टरुऩमोग हङ्टन नऩाउने गयी ऩमानप्त कानूनी व्मवस्था 
बए, नबएको , तत्सम्फन्धी ङ्झनमभ न तथा ङ्झनमन्त्रण व्मवस्था 
ऩमानप्त बए, नबएको य ती कङ्ट याहरूको अनङ्टशयण गये, नगयेको, 

(त) आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण प्रणारीको प्रबावकायी व्मवस्था बए, 
नबएको य त्मसको अनङ्टशयण गये, नगयेको, 

(थ)  आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण सन्तोषजनक तङ्चयकाफाट बए, नबएको 
य बएकोभा प्रङ्झतवेदनको कामानन्वमन  गये, नगयेको,  

(द) याजस्व तथा सयकायी कोषभा जम्भा हङ्टन ङ्टऩने यकभ कानून 
फभोङ्ञजभ ङ्झनधानयण, असङ्टरी, दाङ्ञखरा य रेखाङ्कन बए, नबएको य 
याजस्व च ङ्टहावट ङ्झनमन्त्रण गनन प्रमास गये, नगयेको, 

(ध) धयौटी सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानूनको ऩमानप्तता बए, नबएको य  

त्मसको ऩारना गये, नगयेको, 
(न) औद्योङ्झगक तथा व्मावसाङ्जमक सेवाहरूको आम्दानी खचनको 

रेखा, त्मसको ङ्ञजन्सी, नगदी भौज्दात तथा आङ्झथनक कायोफाय 
सम्फन्धी व्मवस्था य तत्सम्फन्धी कानून ऩमानप्त बए, नबएको 
य ङ्झतनको ऩारना गये, नगयेको, 

(ऩ)  कामानरमको सॊगठन य व्मवस्थाऩन तथा कामन ङ्जवबाजन मथेष्ट 
य सभङ्टङ्ञचत बए, नबएको य त्मस अनङ्टसाय कामान रम सिारन 
तथा व्मवस्थाऩन गये, नगयेको,  
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(प)  कङ्ट नै काभ अनावश्मक रू ऩभा दोहोयो हङ्टने गयी ङ्जवङ्झबङ्ङ 
कभनचायी वा ङ्झनकामफाट गङ्चयएको वा गनङ्टनऩने कङ्ट नै काभ 
छङ्टटाएको वा कामानरमको काभ ङ्झनङ्छदनष्ट सभमभा गने, गयाउने 
प्रबावकायी व्मवस्था बए, नबएको, 

(फ) सॊगठन य कामनिभको उऩरब्धी ङ्जकटान गने आधाय स्ऩष्ट 
बए, नबएको , कामनिभ अनङ्टसाय ङ्झनधानङ्चयत सभमङ्झबत्र प्रगङ्झत 
बए, नबएको तथा काभको गङ्टणस्तय य ऩङ्चयभाण भानदण्ड 
अनङ्टरुऩ बए, नबएको, 

(ब) कामानरमको उद्देश्म य नीङ्झत स्ऩष्ट बए, नबएको य ङ्झनङ्छदनष्ट 
उद्देश्म तथा नीङ्झत अनङ्टरुऩ मोजना, फजेट तथा कामनिभ 
तजङ्टनभा गये, नगयेको तथा सोही फभोङ्ञजभ कामानन्वमन गये, 
नगयेको,  

(भ)  स्वीकृत रागत खचनको सीभाङ्झबत्र यही कामनिभ सिारन गये, 
नगयेको, खचन गदान रागत तथा उऩरब्धी ङ्जवश्लषेण गयी उङ्ञचत 
ढङ्गरे खचन गये, नगयेको य रागतको तङ्टरनाभा प्रङ्झतपर प्राप्त 
बए, नबएको,  

(म) रक्ष्म, प्रगङ्झत तथा रागत खचनको अङ्झबरेख याख्न ेव्मवस्था 
ऩमानप्त य बयऩदो बए, नबएको, 

(य)  प्रचङ्झरत का नूनरे अनङ्टगभन गनङ्टनऩने व्मवस्था गये अनङ्टरुऩ 
अनङ्टगभन गये, नगयेको य अनङ्टगभनफाट प्राप्त  प्रङ्झतवेदन 
कामानन्वमन गये, नगयेको,  

(र)  ङ्जवत्तीम कायोफाय , अङ्झबरेख य प्रङ्झतवेदन व्मवस्थाराई सूचना 
प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत फनाउन प्रमास गये, नगयेको, 

(व) नेऩार सयकाय , प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहभा प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ फाॉडपाॉ ट बएको याजस्व, अनङ्टदान तथा 
योमल्टीको उऩमोग य ऩङ्चयचारन प्रबावकायी बए, नबएको, 
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(श)  सोधबनान ङ्झरने कामन सभमभा गये, नगयेको, 
(ष)  फेरुजङ्ट रगत  य प र्छ्यौटको अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक याखे, 

नयाखेको तथा फेरुजङ्ट पर्छ्यौट गनन प्रमास गये, नगयेको। 

9. भहारेखाऩयीऺकरे औङ्ञचत्मको दृङ्जष्टकोणफाट ऩयीऺण गने कङ्ट याहरु: (१) देहामका 
कङ्ट याहरूको सम्फन्धभा भहारेखाऩयीऺकरे औङ्ञचत्मको दृङ्जष्टकोणफाट आवश्मकता 
अनङ्टसाय ऩयीऺण गनेछ:-  

(क)  ङ्झनकासा अनङ्टसाय खचन गयेको बए ताऩङ्झन फेभनाङ्झसफ 
तङ्चयकारे वा याङ्जष्ट्रम धनको हाङ्झन नोक्सानी हङ्टने गयी 
खचन बएको देखे भा त्मस्तो खचन य ङ्झनकासाको 
सम्फन्धभा,  

(ख)  चर, अचर याङ्जष्ट्रम धनको अनङ्टदान वा याजस्वको 
अङ्झबहस्ताङ्कन वा खानी , जङ्गर, जरशङ्ञक्त आङ्छदको 
सङ्टङ्जवधा प्रदान सम्फन्धभा ऩट्टा , अनङ्टभङ्झतऩत्र, राइसेन्स, 

अङ्झधकाय य कङ्ट नै अन्म प्रकायफाट याजस्व वा चर, 
अचर याङ्जष्ट्रम धन त्माग गने गयी जायी गङ्चयएका सफै 
ङ्झनकासाको सम्फन्धभा, 

(ग) सावनजङ्झनक ङ्झनभानण, भभनत सम्बाय, खङ्चयद तथा 
आऩूङ्झतन, ऩयाभशन सेवा सम्फन्धी ठेक्का य सम्झौता, 
सेवा प्रवाह, सा वनजङ्झनक खचन, याजश्व ऩङ्चयचारन 
रगामत ङ्जवङ्जवध आङ्झथनक कायोफायका ङ्जवषमवस्तङ्ट को 
सम्फन्धभा। 

(२) भहारेखाऩयीऺकरे उऩमङ्टक्त ठानेभा आफ्नो कामन ऺेत्रङ्झबत्रको कङ्ट नै 
ऩदाङ्झधकायीरे ङ्जवत्तीम जवापदेङ्जहता फहन गये, नगयेको सम्फन्धभा रेखाऩयीऺणका 
भान्म ङ्झसद्धान्त फभोङ्ञजभ ऩयीऺण गनन सक्नेछ। 

(३) भहारेखाऩयीऺकरे फेरूजङ्टका साभान्म करभहरू वा औङ्ञचत्मको 
दृङ्जष्टकोणफाट उल्रेखनीम य भहत्वऩूणन नदेङ्ञखएका अन्म करभहरू आफ्नो 
प्रङ्झतवेदनभा सभावेश नगनन सक्नेछ।  
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10. नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहको ऩूणन स्वाङ्झभत्व बएको सङ्गङ्छठत 
सॊस्थाको रेखाऩयीऺण: (१) दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ख) भा 
जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा स्थानीम 
तहको ऩूणन स्वाङ्झभत्व बएको सङ्गङ्छठत सॊस्थाको रे खाऩयीऺण गनन 
भहारेखाऩयीऺकरे आवश्मकतानङ्टसाय प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ प्रभाणऩत्र प्राप्त 
रेखाऩयीऺकराई भहारेखाऩयीऺकरे सहामकको रुऩभा ङ्झनमङ्टक्त गनन सक्नेछ।  

(२) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त गङ्चयएका रेखाऩयीऺकरे 
भहारेखाऩयीऺकको ङ्झनदेशन, ङ्झनमन्त्रण य येखदेखभा यही काभ गनङ्टनऩनेछ। 

(३) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त रेखाऩयीऺकको काभ , कतनव्म, 

अङ्झधकाय, सेवाका शतन, दाङ्जमत्व, ङ्झनजरे रेखाऩयीऺण गदान अऩनाउनङ्ट ऩने प्रङ्जिमा 
तथा प्रङ्झतवेदन ऩेश गने सम्फन्धी व्मवस्था   मस ऐनभा उल्रेख बएको कङ्ट याभा 
मसै ऐन फभोङ्ञजभ य मस ऐनभा उल्रेख नबएको ङ्जवषमभा भहारेखाऩयीऺकरे 
तोङ्जकङ्छदए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(४) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त रेखाऩयीऺकरे सम्फङ्ञन्धत 
सॊस्थाफाट ऩाउने ऩाङ्चयश्रङ्झभक त्मस्तो सॊस्थाको आङ्झथनक कायोफाय, रेखाको 
अवस्था, शाखा, उऩशाखाको सङ्ग््मा कामनफोझ तथा कामन प्रगङ्झत सभेतको ङ्जवचाय 
गयी भहारेखाऩयीऺकरे तोङ्जकङ्छदए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

11. सङ्गङ्छठत सॊस्थाको रेखाऩयीऺण: (१) भहारेखाऩयीऺकरे तोङ्जकङ्छदएको ङ्झसद्दान्तको 
अङ्झधनभा यही सङ्गङ्छठत सॊस्थारे रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टक्त गयी रेखाऩयीऺण गयाउन 
सक्नेछ।   

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सङ्गङ्छठत सॊस्थारे रेखाऩङ्चयऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त 
गदान भहारेखाऩयीऺकको ऩयाभशन ङ्झरनङ्टऩनेछ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त बएको रेखाऩयीऺकरे प्रस्तङ्टत 
गयेको प्रङ्झतवेदनको एक प्रङ्झत सम्फङ्ञन्धत सङ्गङ्छठत सॊस्थारे भहारेखाऩयीऺकको 
कामानरमभा सभेत ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ प्राप्त प्रङ्झतवेदनफाट त्मस्तो सङ्गङ्छठत 
सॊस्थाको रेखा सम्फन्धभा कङ्ट नै त्र ङ्टङ्जट देङ्ञखएभा त्मस्तो त्र ङ्टङ्जटको सम्फन्धभा 
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भहारेखाऩयीऺकरे सम्फङ्ञन्धत सङ्गङ्छठत सॊस्था य रेखाऩयीऺक राई आवश्मक 
ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदेशन ऩारना गनङ्टन सम्फङ्ञन्धत सङ्गङ्छठत सॊस्था य 
रेखाऩयीऺकको कतनव्म हङ्टनेछ।  

(५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ प्राप्त प्रङ्झतवेदन फाट औॊल्माईएका ङ्जवषम वा 
उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ ङ्छदएको ङ्झनदेशन सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत सङ्गङ्छठत सॊस्थारे 
भहारेखाऩयीऺकरे तोङ्जकङ्छदएको अवङ्झधङ्झबत्र कामानन्वमनको प्रगङ्झत ङ्जववयण ऩेश 
गनङ्टनऩनेछ। 

12. भहारेखाऩयीऺकरे ऩयीऺण गनन वा कागजात ऩेश गनन रगाउन सक्ने : (१) 
भहारेखाऩयीऺकरे जङ्टनसङ्टकै फखत दपा ३ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका 
ङ्झनकामको ङ्ञजम्भेवाय ऩदाङ्झधकायीराई रेखासॉग सम्फङ्ञन्धत कागजात ऩेश गनन 
रगाउन य सम्फङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायी सॉग तत्सम्फन्धी सूचना तथा जानकायी ङ्झरन  

सक्नेछ।  

(२) भहारेखाऩयीऺक रे आवश्मक ठानेभा देहाम फभोङ्ञजभ गनन 
सक्नेछ:- 

(क)  नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहफाट 
अनङ्टदान प्राप्त गयी सिारन बएका कामनिभ तथा 
आमोजनाको ङ्ञस्थङ्झत तथा रेखासॉग सम्फङ्ञन्धत 
कागजात जङ्टनसङ्टकै फखत ऩयीऺण गनन, 

(ख)  सयकायी काभको ठेक्का ङ्झरने ङ्झनभानण व्मवसामी, 
आऩूङ्झतनकतान वा त्मस्तो ङ्झनकामको काभको ङ्ञजम्भा 
ङ्झरने सॊस्था वा व्मङ्ञक्तराई सभेत त्मस्तो ठेक्का, 
आऩूङ्झतन वा अन्म सयकायी काभसॉग सम्फङ्ञन्धत 
कागजात य याजस्व को रेखाऩयीऺणको सन्दबनभा 
याजश्व ङ्झनधानयण प्रमोजनका राङ्झग ङ्झरइएका 
आधायसॉग सम्फङ्ञन्धत थऩ प्रभाण कागजात ऩेश गनन 
रगाउन, 
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(ग) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तह को 
आॊङ्ञशक स्वाङ्झभत्व यहेको सॊस्था य याङ्जष्ट्रम तथा  

अन्तयानङ्जष्ट्रम गैयसयकायी सॊस्थाको कामनसिारन 
सम्फन्धी कागजात ऩेश गनन रगाउन।  

(३) दपा ३ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका ङ्झनकाम रे कायोफाय 
सिारन गनन, रेखा याख्न, अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन गनन वा सूचना प्रवाह गनन 
अऩनाएका सूचना प्रङ्जवङ्झध सम्फन्धी प्रणारीभा भहारेखाऩयीऺकको ऩहङ्टॉच हङ्टनेछ।  

13. शङ्टल्क ङ्झरन सक्ने : (१) भहारेखाऩयीऺकरे नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा 
स्थानीम तहको ऩूणन स्वाङ्झभत्व बएको सङ्गङ्छठत सॊस्थाको रेखाऩयीऺण गये फाऩत 
त्मस्तो सॊस्थाफाट तोङ्जकए फभोङ्ञजभको शङ्टल्क ङ्झरन सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झरएको शङ्टल्क सॊघीम सङ्ञित कोषभा 
दाङ्ञखरा गङ्चयनेछ। 

14. रेखाऩयीऺणको ऩङ्टनयावरोकन्  (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ सम्ऩङ्ङ गयेको 
रेखाऩयीऺण कामनको गङ्टणस्तय सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनन भहारेखाऩयीऺकरे आवङ्झधक रू ऩभा 
गङ्टणस्तय आश्वस्तता ऩङ्टनयावरोकन वा सभकऺी ऩेशागत ऩङ्टनयावरोकनको 
व्मवस्था गनन सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्चयने ऩङ्टनयावरोकन फाहेक अन्म कङ्ट नै 
व्मङ्ञक्त वा ङ्झनकामफाट रेखाऩयीऺणको ऩङ्टनयावरोकन गनन सङ्जकने छैन। 

15. ङ्जवशेषऻ सेवा ङ्झरन सक्ने  : (१) भहारेखा ऩयीऺकरे आपूरे सम्ऩादन गनङ्टनऩने 
काभको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमको ङ्जवशेषऻको सेवा ङ्झरन सक्नेछ।  

(२) भहारेखाऩयीऺकरे आपूरे सम्ऩादन गनङ्टनऩने कङ्ट नै काभभा 
सहमोगका राङ्झग नेऩार सयकाय , प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहको कङ्ट नै 
ङ्झनकामभा कामनयत ङ्जवशेषऻ वा ऩदाङ्झधकायीराई खटाई ऩठाईङ्छदन अनङ्टयोध गनन 
सक्नेछ।   
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(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ अनङ्टयोध बई आएभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे 
त्मस्तो ङ्जवशेषऻ वा ऩदाङ्झधकायीराई भहारेखाऩयीऺकरे तोकेको काभभा खटाउनङ्ट 
ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्जवशेषऻको सेवा प्रदान गने वा उऩदपा 
(३) फभोङ्ञजभ खङ्जटएको ङ्जवशेषऻ वा ऩदाङ्झधकायीराई भहारेखाऩयीऺकरे तोके 
फभोङ्ञजभको ऩाङ्चयश्रङ्झभक वा सङ्टङ्जवधा ङ्छदइनेछ। 

16. असर ङ्झनमतरे गयेको काभको राङ्झग ङ्ञजम्भेवाय नहङ्टने: भहारेखाऩयीऺकरे मस ऐन 
फभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺणराई व्मवङ्ञस्थत गनन जायी गयेको भा नदण्ड, नीङ्झत, ङ्झनदेशन, 

ङ्झनदेङ्ञशका तथा रेखाऩयीऺण मोजना फभोङ्ञजभ कतनव्म ऩारनाको ङ्झसरङ्झसराभा 
असर ङ्झनमतरे सम्ऩङ्ङ गयेको रेखाऩयीऺण कामनफाट हङ्टन गएको कङ्ट नै ऺङ्झत वा 
अन्म कङ्ट नै प्रकायको त्र ङ्टङ्जटको राङ्झग भहारेखा ऩयीऺकको कामानरमको कङ्ट नै 
कभनचायी व्मङ्ञक्तगत रुऩभा ङ्ञजम्भेवाय हङ्टनेछैन। 

17. ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट अङ्झबरेख याख्ने : भहारेखाऩयीऺकरे रेखाऩयीऺण गने 
ङ्झनकामको रेखाऩयीऺण पाइर , कामनऩत्र तथा अन्म कागजात ङ्जववयणको 
अङ्झबरेख ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट याख्न सक्नेछ।  

18. भहारेखाऩयीऺकको कामानरम : (१) भहारेखाऩयीऺक आपैरे सम्ऩादन गनङ्टनऩने 
काभका राङ्झग आवश्मकता अनङ्टसाय सॊघ तथा प्रदेशभा कामानरम स्थाऩना गनन 
सक्नेछ।  

(२)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएका कामानरम भा खङ्जटएका 
कभनचायीरे भहारेखाऩयीऺकको ङ्झनदेशन अनङ्टसाय काभ गनेछन।्  

(३) भहारेखाऩयीऺकको कामानरमको सॊगठनात्भक सॊयचना य 
कभनचायीको दयफन्दी  भहारेखाऩयीऺकको ङ्झसपाङ्चयशभा नेऩार सयकायरे स्वीकृत 
गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

19. वाङ्जषनक प्रङ्झतवेदन : (१) भहारेखाऩयीऺकरे सॊङ्जवधानको धाया २९४ फभोङ्ञजभ 
याष्ट्रऩङ्झत सभऺ ऩेश गने वाङ्जषनक प्रङ्झतवेदनभा देहामका ङ्जवषमहरु खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ्…  
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(क)   भहारेखाऩयीऺकफाट वषनबङ्चयभा बए गयेका काभ 
कायफाहीको ङ्जववयण, 

(ख) रेखाऩयीऺणफाट देङ्ञखएका  प्रभङ्टख व्महोयाको 
सायाॊश, 

(ग) रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन कामानन्वमनको ङ्ञस्थङ्झत य 
बङ्जवष्ट्मभा गनङ्टनऩने सङ्टधाय,  

(घ) आवश्मक अन्म कङ्ट याहरु। 

(२) भहारेखाऩयीऺकरे दपा ३ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका 
ङ्झनकामको रेखाऩयीऺण सम्ऩङ्ङ गङ्चयसकेऩङ्झछ याम सङ्जहतको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन 
जायी गनन सक्नेछ।  

(३) उऩदपा ( २) भा उल्रेख गङ्चयएको अङ्झतङ्चयक्त भहारेखाऩयीऺकरे 
दपा ३ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका ङ्झनकामको कामनभूरक , सूचना प्रङ्जवङ्झध , 

ङ्जवङ्झधङ्जवऻान, रैंङ्जङ्गक, वातावयणीम तथा साभङ्जमक रेखाऩयीऺणको प्रङ्झतवेदन सभेत 
जायी गनन सक्नेछ।   

(४) भहारेखाऩयीऺकरे प्रत्मेक प्रदेशको काभ काय फाहीको सम्फन्धभा 
अरग अरग वाङ्जषनक प्रङ्झतवेदन तमाय गयी सम्फङ्ञन्धत प्रदेश प्रभङ्टख सभऺ ऩेश 
गनन सक्नेछ। 

(५) उऩदपा ( ४) फभोङ्ञजभ ऩेश गयेको प्रङ्झतवेदन भङ््ट मभन्त्री भापन त 
प्रदेश सबाभा ऩेश हङ्टनेछ। 

(६) चर वा अचर याङ्जष्ट्रम सम्ऩङ्ञत्तको ठूरो हाङ्झन नोक्सानी बएको वा 
तत्कारै कायफाही नगये त्मस्तो हाङ्झन नोक्सानी हङ्टन सक्ने देङ्ञखएभा भहारेखा 
ऩयीऺकरे जङ्टनसङ्टकै फेरा त्मस्तो कायोफायको रेखाऩयीऺण गयी याष्ट्रऩङ्झत वा प्रदेश 
प्रभङ्टख सभऺ प्रङ्झतवेदन ऩेश गनन सक्नेछ। 

(7) भहारेखाऩयीऺकरे मस दपा फभोङ्ञजभ ऩेश गयेको प्रङ्झतवेदन 
सावनजङ्झनक गनङ्टनऩनेछ। 
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20. स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण : (१) प्रत्मेक गाउॉऩाङ्झरका य नगयऩाङ्झरकारे 
भहारेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(२) भहारेखाऩयीऺकरे प्रत्मेक गाउॉऩाङ्झरका य नगयऩाङ्झरका को 
रेखाऩयीऺण सम्ऩङ्ङ गयी सकेऩङ्झछ अरग अरग रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन जायी गनन 
सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ भहारेखाऩयीऺकरे जायी गयेको प्रङ्झतवेदन 
सम्फङ्ञन्धत गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकारे स्थानीम तहको प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ गाउॉसबा वा नगयसबाभा ऩेश गयी छरपर गनङ्टनऩनेछ।  

21. रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनको कामानन्वमन: (१) भहारेखाऩयीऺकरे मस ऐन फभोङ्ञजभ 
जायी गयेको प्रङ्झतवेदनको कामानन्वमन गनङ्टन सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजम्भेवाय ऩदाङ्झधकायीको 
कतनव्म हङ्टनेछ।  

(२) भहारेखाऩयीऺकरे मस ऐन फभोङ्ञजभ जायी गयेको प्रङ्झतवेदनभा 
उल्रेख गङ्चयएका ङ्जवषमभा सङ्टधाय बए, नबएको य सङ्टझाव कामानन्वमन बए, 
नबएको सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनन रेखाऩयीऺण गङ्चयएका ङ्झनकामफाट बएका कायफाहीको 
प्रङ्झतवेदन ङ्झरने, जवाप ङ्झरने, कामानन्वमनका राङ्झग सभमावङ्झध तोक्ने , ऩङ्टन्जाॉच गने 
य त्मस सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदने रगामतका 
कामन गनन सक्नेछ।  

22. फेरूजङ्टभा कायफाही गने: नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहको आम–
व्मम तथा अन्म यकभ करभको रेखाऩयीऺण गदान देङ्ञखएका त्र ङ्टङ्जट तथा फेरूजङ्टभा 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे कानून फभोङ्ञजभ कायफाही गनङ्टनऩनेछ। 

23. रेखा ढाॉचा: (१) सयकायी कामानरमको कायोफायको रेखा भहारेखाऩयीऺकफाट 
स्वीकृत ढाॉचाभा याख्नङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ढाॉचा स्वीकृत गयाउने तथा रागू गने, 
गयाउने कतनव्म भहारेखा ङ्झनमन्त्रक कामानरमको हङ्टनेछ।  
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24. भहारेखाऩयीऺकरे ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्ने: (१) भहारेखाऩयीऺकरे सॊङ्जवधान य मस 
ऐनको अधीनभा यही रेखा सम्फन्धी व्मवस्था ङ्झभराउन वा ङ्झनमङ्झभतता ल्माउनको 
राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई सभम सभमभा ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ।   

(२) भहारेखाऩयीऺकरे सॊङ्जवधान य म स ऐनको अधीनभा यही 
रेखाऩयीऺण सम्फन्धी व्मवस्थाका सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनमभनकायी ङ्झनकामराई 
सभम सभमभा ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ।  

(३) भहारेखाऩयीऺकरे मस ऐन फभोङ्ञजभ सयकायी कामानरम य 
सङ्गङ्छठत सॊस्थाको रेखाऩयीऺण गनन ङ्झनमङ्टक्त गयेका रेखाऩयीऺकराई रेखाऩयीऺण 
गने ङ्जवषम , प्रङ्झतवेदनभा सभावेश गनङ्टनऩने ङ्जवषम य प्रङ्झतवेदनभा उल्रेख बएका 
ङ्जवषमभा सभम सभमभा ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ। 

(४) मस दपा फभोङ्ञजभ भहारेखाऩयीऺकरे ङ्छदएको ङ्झनदेशनको ऩारना 
गनङ्टन त्मस्तो कामानरम य सम्फङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायीको कतनव्म हङ्टनेछ।  

25. कायफाहीको राङ्झग रेखी ऩठाउन सक्ने : (१) मस ऐन  फभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺण 
नगयाउन,े दपा १० य ११ फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त रेखाऩयीऺकराइन ङ्जवत्तीम ङ्जववयण 
तथा रेखा उऩरब्ध नगयाउने , दपा १२ अनङ्टसाय रेखासॉग सम्फङ्ञन्धत कागजात 
ऩेश नगने , तत्सम्फङ्ञन्धत सूचना तथा जानकायी नङ्छदने ,  दपा २३  फभोङ्ञजभको 
ढाॉचाभा रेखा नयाख्न,े रेखाऩयीऺण सम्फन्धी काभ कायफाहीभा फाधा ङ्जवयोध गने 
तथा मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभको उल्रङ्घन गने सम्फङ्ञन्धत 
काभको ङ्ञजम्भेवायी तोङ्जकएको ऩदाङ्झधकायी  वा व्मङ्ञक्तराई भहारेखाऩयीऺकरे 
ङ्जवबागीम कायफाही रगामतका प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको कायफाही गनन 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभ रेखी आएभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे 
ऩदाङ्झधकायी वा व्मङ्ञक्तराई मथाशीघ्र कायफाही गयी भहारेखाऩयीऺकको 
कामानरमराई जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

26. ऩङ्टयस्काय ङ्छदन सक्ने्  (१) भहारेखा ऩयीऺकको सॊघ तथा प्रदेश  कामानरमभा 
कामनयत कभनचायीहरुभध्मेफाट प्रत्मेक वषन उत्कृष्ट काभ गने कभनचायीको छनौट 
गयी तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ऩङ्टयस्काय ङ्छदन सक्नेछ।  
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(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनको राङ्झग उत्कृष्ट काभ गने कभनचा यी 
छनौट गने कामनङ्जवङ्झध भहारेखाऩयीऺकरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

27. अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गनन सक्ने : भहारेखाऩयीऺकरे मस ऐन फभोङ्ञजभ आपूरे 
सम्ऩादन गनङ्टनऩने काभभध्मे कङ्ट नै काभ गनन आफ्नो कामानरमका ऩदाङ्झधकायीराई 
अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ। 

28. ङ्झनमभ फनाउन सक्ने्  मो ऐन कामानन्वमन गनन भहारेखा ऩयीऺकरे नेऩार 
सयकायको ऩयाभशनभा आवश्मक ङ्झनमभहरु फनाउन सक्नेछ य त्मस्ता ङ्झनमभहरु 
नेऩार याजऩत्रभा प्रकाशन बएको ङ्झभङ्झत देङ्ञख रागू हङ्टनेछ। 

29. भाऩदण्ड वा ङ्झनदेङ्ञशका जायी गनन सक्न:े भहारेखाऩयीऺकरे मो ऐन तथा मस ऐन 
अन्तगनत फनेको ङ्झनमभको अधीनभा यही रेखाऩयीऺणराई वस्तङ्टऩयक, ङ्जवश्वसनीम य 
बयऩदो फनाई रेखाऩयीऺणको गङ्टणस्तय अङ्झबवङृ्जद्ध गनन अन्तयानङ्जष्ट्रम रेखाऩयीऺण 
भानदण्ड य प्रचङ्झरत असर अभ्मासभा आधाङ्चयत रेखाऩयीऺण भा ऩदण्ड वा 
ङ्झनदेङ्ञशका फनाई रागू गनन सक्नेछ। 

30. खायेजी  य फचाउ : (१)  रेखाऩयीऺण ऐन, २०४८ खायेज गङ्चयएको छ। 

(२) रेखाऩयीऺण ऐन , २०४८ फभोङ्ञजभ बए गयेका काभ कायफाही 
मसै ऐन फभोङ्ञजभ बए गयेको भाङ्झननेछ।  

(३) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखत रेखाऩयीऺण ऐन , २०४८ फभोङ्ञजभ 
रेखाऩयीऺण हङ्टन फाॉकी यहेको रेखाको रेखाऩयीऺण मसै ऐन फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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