संवत् २०७७ सालको ऐन नं. ४
रे डियोधर्मी पदार्थको उपयोग तर्ा डनयर्मन सम्बन्धर्मा व्यवस्र्ा गनथ बनेको ववधेयक
प्रस्तावना: रे डियोधर्मी पदार्थ एवं प्रववडधको सुरक्षित तर्ा शाक्षन्तपूर्थ उपयोग गनथ, अध्ययन
अनुसन्धान गनथ र आयनीकरर् गने वववकरर्बाट

पनथ सक्ने

प्रडतकूल प्रभावबाट

सवथसाधारर्को जीउधनको सुरिा तर्ा वातावरर् संरिर् गने सम्बन्धर्मा आवश्यक कानूनी
व्यवस्र्ा गनथ वाञ्छनीय भएकोले,

सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द-१
प्रारक्षम्भक
१.

सं क्षिप्त नार्म र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नार्म “रे डियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तर्ा
डनयर्मन) ऐन, २०७७” रहेको छ।
हुनेछ।

२.

(२) यो ऐन प्रर्मार्ीकरर् भएको डर्मडतले एकतीसौं ददनदेक्षि प्रारम्भ

पररभाषा: ववषय वा प्रसंगले अको अर्थ नलागेर्मा यस ऐनर्मा,(क)

“अभ्यास” भन्नाले

रे डियोधर्मी पदार्थ र अन्य वववकरर्का

स्रोतबाट र्प संसगथ (एक्स्पोजर) गराउने वा सम्भाववत संसगथ
बढाउने वा संसगथका स्रोत वा र्मागथ वा र्मागथहरुको सञ्जाललाई
पररवतथन गने र्मानवीय वियाकलाप सम्झनु पछथ।

(ि)

“आयनीकरर् गने वववकरर् (आयोनाइक्षजङ रे डिएसन)” भन्नाले

जैववक पदार्थर्मा आयन पेयसथ उत्पादन गनथ सक्ने वववकरर्
सम्झनु पछथ।

(ग)

“इजाजतपत्र” भन्नाले कुनै अभ्यास, वियाकलाप वा संयन्त्र

सम्बन्धर्मा डनक्षित कायथ गनथ दफा ११ बर्मोक्षजर्म जारी
इजाजतपत्र सम्झनु पछथ।
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(घ)

“इजाजतपत्रवाला” भन्नाले दफा ११ बर्मोक्षजर्म इजाजतपत्रप्राप्त

(ङ)

“एजेन्सी” भन्नाले अन्तराथविय आर्ववक उजाथ एजेन्सी सम्झनु

(च)

“वियाकलाप” भन्नाले आयनीकरर् गने वववकरर्का स्रोतको

संस्र्ा सम्झनु पछथ।
पछथ।

उत्पादन, प्रयोग, डनकासी, पैठारी तर्ा रे डियोधर्मी पदार्थको

ढुवानी, संयन्त्र (फेडसडलटी) को स्र्ान डनधाथरर्, डनर्माथर्,
शुरूवात, सञ्चालन र संयन्त्र नष्ट वा बन्द गने, रे डियोधर्मी
फोहोरर्मैला व्यवस्र्ापन र स्र्ान (साइट) को पुनस्र्ाथपना
सम्बन्धी कायथ सम्झनु पछथ।
(छ)

“ढुवानी” भन्नाले रे डियोधर्मी पदार्थ उत्पादन वा भण्िारर् गरे को

स्र्ानबाट अको स्र्ानसम्र्म ओसारपसार गने कायथ सम्झनु पछथ
र सो शब्दले त्यस्तो पदार्थ ढुवानी गनथ प्याकेज तयार पाने ,

ढुवानीको साधनर्मा चढाउने, पारवहनका िर्मर्मा भण्िारर् गने
र अक्षन्तर्म गन्तव्यर्मा ढुवानीको साधनबाट ओराल्ने कायथलाई
सर्मेत जनाउँछ।
(ज)

“तोवकएको” वा “तोवकए बर्मोक्षजर्म” भन्नाले यस ऐन अन्तगथत

(झ)

“डनकासी” भन्नाले रे डियोधर्मी पदार्थ र सो सम्बन्धी उपकरर्

(ञ)

“डनयर्मनकारी डनकाय” भन्नाले दफा ४ बर्मोक्षजर्मको डनयर्मनकारी

(ट)

“डनदे शक सडर्मडत” भन्नाले दफा ६ बर्मोक्षजर्मको डनदे शक सडर्मडत

(ठ)

“डनरीिक” भन्नाले डनयर्मनकारी डनकायबाट दफा 22 को

बनेको डनयर्मर्मा तोवकएको वा तोवकए बर्मोक्षजर्म सम्झनु पछथ।
वा प्रववडध नेपालबाट बावहर डनयाथत गने कायथ सम्झनु पछथ।
डनकाय सम्झनु पछथ।
सम्झनु पछथ।

उपदफा (2) बर्मोक्षजर्म िटाएको व्यक्षि सम्झनु पछथ।
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(ि)

“पैठारी” भन्नाले रे डियोधर्मी पदार्थ, सो सम्बन्धी उपकरर् वा

(ढ)

“र्मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको ववज्ञान तर्ा प्रववडध ववषय

(र्)

“रे डियोधर्मी पदार्थ” भन्नाले अल्फा कर् वा डबटा कर् वा गार्मा-

(त)

“रे डियोधर्मी फोहोरर्मैला” भन्नाले यर्ाक्षस्र्डतर्मा प्रयोग हुन

प्रववडध नेपालडभत्र आयात गने कायथ सम्झनु पछथ।
हेने र्मन्त्रालय सम्झनु पछथ।

रे जस्ता वववकरर् पैदा गनथ सक्ने पदार्थ सम्झनु पछथ।

नसक्ने र तोवकएकोभन्दा बढी र्मात्रार्मा आयनीकरर् गने
वववकरर् उत्सजथन गने कुनै अभ्यास, वियापलाप वा संयन्त्रबाट
डनष्काडसत रे डियोधर्मी पदार्थ वा सोसँग संिडर्मत क्षचज वा
वस्तुलाइथ सम्झनु पछथ।

(र्)

“रे डियोधर्मी स्रोत” भन्नाले रे डियोधर्मी पदार्थ र आयनीकरर् गने

वववकरर् उत्सजथन गने वा फैलाउन सक्ने उपकरर् सम्झनु
पछथ।

(द)

“ववपद्" भन्नाले कुनै पडन अभ्यास वा वियाकलापर्मा उत्पन्न
भएको आयनीकरर् गने वववकरर्सँगको संसगथको कारर्ले
उत्पन्न हुने जोक्षिर्म वा ितरा सम्झनु पछथ।

(ध)

“ववसजथन (डिस्पोजल)” भन्नाले उपयोग गररएको इन्धन वा

रे डियोधर्मी फोहोरर्मैला पुन: उपयोग नगने गरी सुरक्षित ववसजथन
वा ववस्र्ापन गने कायथ सम्झनु पछथ।

(न)

“सुरिा”

भन्नाले

र्माडनस

र

वातावरर्लाई

वववकरर्जन्य

(प)

“स्रोत” भन्नाले आयनीकरर् गने वववकरर् उत्सजथन गने वा

जोक्षिर्मबाट सुरक्षित गनथ अपनाइने उपाय सम्झनु पछथ।

फैलाउन सक्ने कुनै पडन वस्तु, पदार्थ वा उपकरर् सम्झनु
पछथ।

(फ)

“संयन्त्र” भन्नाले रे डियोधर्मी पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, प्रयोग,
भण्िारर् वा ववसजथन गने स्र्ान सम्झनु पछथ र सो शब्दले
3

आयनीकरर् गने वववकरर्बाट सुरिा उपाय अवलम्बन गनुथ पने
पूवाथधार सर्मेतलाइथ जनाउँछ।
(ब)

“संस्र्ा” भन्नाले प्रचडलत कानून बर्मोक्षजर्म स्र्ापना वा दताथ
भएको संस्र्ा सम्झनु पछथ।
पररच्छे द-२
डनयर्मनकारी डनकाय सम्बन्धी व्यवस्र्ा

३.

रे डियोधर्मी स्रोतको प्रयोग: रे डियोधर्मी स्रोत र सोसँग सम्बक्षन्धत प्रववडधको प्रयोग

४.

डनयर्मनकारी डनकाय: (१) रे डियोधर्मी पदार्थ तर्ा संयन्त्रको डनयर्मनका लाडग

र्मानव वहत र शाक्षन्तपूर्थ प्रयोजनको लाडग र्मात्र गनुथ पनेछ।

नेपाल सरकारले र्मन्त्रालय अन्तगथत रहने गरी जनस्वास््य, कानून, भौडतकशास्त्र,

परर्मार्ु ववज्ञान र रे डियोग्राफी सम्बन्धी ववज्ञहरु सर्मेत रहेको एक डनयर्मनकारी
डनकायको स्र्ापना गनेछ।

(२) डनयर्मनकारी डनकायको प्रशासकीय प्रर्मुिको रुपर्मा कायथ गनथ

डनजार्मती सेवाको कम्तीर्मा राजपत्रावित प्रर्र्म श्रे र्ीको अडधकृत रहनेछ।

(3) डनयर्मनकारी डनकायको संगठनात्र्मक संरचना र कर्मथचारीको

दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बर्मोक्षजर्म हुनेछ।

(4) डनयर्मनकारी डनकायको स्र्ापना नभएसम्र्म डनयर्मनकारी डनकायले

गने यस ऐन बर्मोक्षजर्मको कायथ र्मन्त्रालयले गनेछ।
५.

डनयर्मनकारी डनकायको कार्म, कतथव्य र अडधकार: यस ऐनर्मा अन्यत्र लेक्षिएका

कार्म, कतथव्य र अडधकारको अडतररि डनयर्मनकारी डनकायको कार्म, कतथव्य र
अडधकार दे हाय बर्मोक्षजर्म हुनछ
े :(क)

रे डियोधर्मी स्रोत सम्बन्धी अभ्यास, वियाकलाप वा संयन्त्रको
डनयर्मनका लाडग आवश्यक, योजना र कायथिर्म तजुर्म
थ ा गने,
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(ि)

आयनीकरर् गने वववकरर्को सम्भाव्य प्रडतकूल वा हाडनकारक
असरबाट र्माडनस, जीवजन्तु, सम्पक्षिको सुरिा र वातावरर्
संरिर् गनथको लाडग आवश्यक र्मापदण्ि तयार गने,

(ग)

कुनै

पडन

वियाकलाप

वा

अभ्यास

सञ्चालन

गने

इजाजतपत्रवालाले पूरा गनुथ पने शतथ, दावयत्व र क्षजम्र्मेवारी
डनधाथरर् गने,

(घ)

इजाजतप्राप्त संस्र्ार्मा कार्म गने प्राववडधकको योग्यता तोक्ने,

(ङ)

इजाजतपत्रवाला र वववकरर्का स्रोतहरुको राविय अडभलेि
तयार गरी त्यस्तो अडभलेिलाई डनयडर्मत रुपर्मा अद्यावडधक
गने,

(च)

यस ऐनको अधीनर्मा रही रे डियोधर्मी स्रोत तर्ा सो सम्बन्धी
वियाकलाप, अभ्यास वा संयन्त्र सञ्चालन गनथ इजाजतपत्र जारी
गने, डनलम्बन वा िारे ज गने,

(छ)

यो ऐन र यस ऐन अन्तगथत बनेको डनयर्म, डनदे क्षशका र र्मापदण्ि
तर्ा इजाजतपत्रर्मा तोवकएको शतथ र अवस्र्ाको पालना गरे
नगरे को अनुगर्मन र डनरीिर् गने,

(ज)

इजाजतपत्रवालाले सञ्चालन गरे को वियाकलाप, अभ्यास वा

(झ)

िण्ि (छ) र (ज) बर्मोक्षजर्म डनरीिर्, अनुगर्मन र जाँचबुझ

संयन्त्रको डनरीिर्, अनुगर्मन र जाँचबुझ गने,

गदाथ यस ऐन र इजाजतपत्रर्मा तोवकएको शतथ पररपालना भएको
नदे क्षिएर्मा यस ऐन बर्मोक्षजर्म कारबाही गने,

(ञ)

अन्तराथविय संघ संस्र्ा, अन्य र्मुलक
ु का यस्तै प्रकृडतका संस्र्ा

(ट)

आयनीकरर् गने वववकरर् र त्यसको प्रयोगबाट हुन सक्ने

वा डनकायसँग सूचना, अनुभव तर्ा सहयोग आदान-प्रदान गने,
दुघट
थ नाका सम्बन्धर्मा सवथसाधारर् र सरोकारवालालाई सचेतना
कायथिर्म सञ्चालन गने,
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(ठ)

रे डियोधर्मी स्रोत तर्ा संयन्त्रको दुरुपयोग वा अनडधकृत प्रयोग

(ि)

रे डियोधर्मी स्रोत तर्ा सोसँग सम्बक्षन्धत ववपद् व्यवस्र्ापनको

हुन नददन आवश्यक सुरिा उपायहरु अवलम्बन गने,

तयारी सम्बन्धी योजना तजुर्म
थ ा र कायाथन्वयनर्मा सम्बद्ध सरकारी

डनकायहरु तर्ा सरोकारवालासँग सहयोग, सहकायथ र सर्मन्वय
गने,

६.

(ढ)

आयनीकरर् गने वववकरर्को सुरिा र संरिर् सम्बन्धी

(र्)

एजेन्सीसँग आवश्यक सर्मन्वय गने।

अध्ययन अनुसन्धान गने, गराउने,

डनदे शक सडर्मडत: (१) रे डियोधर्मी पदार्थको सम्बन्धर्मा डनयर्मनकारी डनकाय र
पारर्मार्ववक अनुसन्धान केन्रलाइथ आवश्यक डनदे शन ददन दे हाय बर्मोक्षजर्मको एक
डनदे शक सडर्मडत रहनेछ:(क)

र्मन्त्री, ववज्ञान तर्ा प्रववडध हेने

- अध्यि

(ग)

सक्षचव, उद्योग, वाक्षर्ज्य तर्ा आपूडतथ र्मन्त्रालय

- सदस्य

(ि)
(घ)
(ङ)

(च)

(छ)
(ज)

(झ)
(ञ)
(ट)

(ठ)
(ि)

प्रधान सेनापडत, नेपाली सेना

- सदस्य

सक्षचव, कृवष तर्ा पशुपन्छी ववकास र्मन्त्रालय

- सदस्य

सक्षचव, गृह र्मन्त्रालय

- सदस्य

सक्षचव, र्मन्त्रालय

- सदस्य

सक्षचव, रिा र्मन्त्रालय

- सदस्य

सक्षचव, स्वास््य तर्ा जनसंख्या र्मन्त्रालय

- सदस्य

उप-कुलपडत, नेपाल ववज्ञान तर्ा प्रववडध
प्रज्ञा-प्रडतष्ठान

- सदस्य

र्महाडनरीिक, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल

- सदस्य

र्महाडनरीिक, नेपाल प्रहरी

- सदस्य

र्मन्त्रालयबाट र्मनोनीत कम्तीर्मा एकजना र्मवहला
सवहत तीनजना ववज्ञ
सहसक्षचव, र्मन्त्रालय
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- सदस्य

- सदस्य-सक्षचव

(२) उपदफा (१) को िण्ि (ठ) बर्मोक्षजर्मका सदस्यको पदावडध

सार्मान्यत: दुइथ वषथको हुनछ
े ।

(३) उपदफा (२) र्मा जुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापडन कुनै र्मनोनीत

सदस्यले आफ्नो पदीय क्षजम्र्मेवारी पूरा नगरे र्मा डनजलाइथ जुनसुकै बित पदबाट
हटाउन सवकनेछ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अक्षघ डनजलाइथ सफाइको र्मौका ददइनेछ।
(४) डनदे शक सडर्मडतको सक्षचवालय र्मन्त्रालयर्मा रहनेछ ।
7.

डनदे शक सडर्मडतको कार्म, कतथव्य र अडधकार: डनदे शक सडर्मडतको कार्म, कतथव्य
र अडधकार दे हाय बर्मोक्षजर्म हुनछ
े :(क)

रे डियोधर्मी पदार्थको प्रयोग एवं पारर्मार्ववक पदार्थको अध्ययन,

(ि)

रे डियोधर्मी पदार्थ एवं सोको प्रयोग वा अभ्यास सम्बन्धी

(ग)
(घ)

अनुसन्धान कायथको सर्मग्र र्मूल्यािन तर्ा सर्मीिा गने,

कानूनको कायाथन्वयनर्मा कुनै वाधा, अड्काउ वा दिववधा उत्पन्न
भएर्मा त्यसको सर्माधानको लाडग सहजीकरर् गने,

रे डियोधर्मी वववकरर्बाट उत्पन्न हुन सक्ने प्रदूषर् डनयन्त्रर्
सम्बन्धी कायथर्मा डनयर्मनकारी डनकायलाइथ डनदे शन ददने,

रे डियोधर्मी पदार्थको प्रयोग वा अभ्यास एवं पारर्मार्ववक
अनुसन्धान

कायथबाट

दे शको

सर्मग्र

शाक्षन्त

र

सुरिा,

सवथसाधारर्को जीउधन र वातावरर्र्मा कुनै प्रडतकूल असर पनथ
सक्ने दे क्षिएर्मा त्यसको डनयन्त्रर् वा न्यूनीकरर् गने सम्बन्धर्मा
डनयर्मनकारी डनकाय र पारर्मार्ववक अनुसन्धान केन्रलाई
(ङ)

(च)
8.

आवश्यक डनदे शन ददने,

नेपाल पि भएको कुनै सक्षन्ध वा ऐजेन्सीसँग भएको सम्झौता

बर्मोक्षजर्मका सुरिाका उपाय प्रभावकारी रुपर्मा अवलम्बन गने
सम्बन्धर्मा नेपाल सरकारलाइथ सुझाव ददने,
तोवकए बर्मोक्षजर्मका अन्य कायथहरु गने।

डनदे शक सडर्मडतको बैठक: (१) डनदे शक सडर्मडतको बैठक वषथको कम्तीर्मा
दुइथपटक बस्नेछ।
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बस्नेछ।

(२) डनदे शक सडर्मडतको बैठक अध्यिले तोकेको डर्मडत, सर्मय र स्र्ानर्मा
(३) डनदे शक सडर्मडतको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीर्मा चौबीस घण्टा अगाडि

बैठकर्मा छलफल हुने ववषयको कायथसूची सवहतको सूचना डनदे शक सडर्मडतको
सदस्य-सक्षचवले सबै सदस्यहरुलाइथ ददनेछ।

(४) डनदे शक सडर्मडतर्मा पचास प्रडतशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपक्षस्र्त

भएर्मा बैठकको लाडग गर्पूरक संख्या पुगेको र्माडननेछ।

(५) डनदे शक सडर्मडतको बैठकर्मा बहुर्मतको राय र्मान्य हुनछ
े र र्मत

बराबर भएर्मा अध्यिले डनर्ाथयक र्मत ददनेछ।

(६) डनदे शक सडर्मडतको बैठकको डनर्थय सदस्य-सक्षचवले अध्यिबाट

प्रर्माक्षर्त गराइथ राख्नेछ।

(७) डनदे शक सडर्मडतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायथववडध डनदे शक सडर्मडत

आफैंले डनधाथरर् गरे बर्मोक्षजर्म हुनेछ।

पररच्छे द-३
इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्र्ा
९.

इजाजतपत्र डलनु पने: (१) डनयर्मनकारी डनकायबाट इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कुनै

पडन संस्र्ाले रे डियोधर्मी स्रोत र सोसँग सम्बक्षन्धत अभ्यास, वियाकलाप वा संयन्त्र
सम्बन्धी कुनै पडन कायथ गनथ पाउने छै न।

(२) शाक्षन्तपूर्थ प्रयोजनको लाडग रे डियोधर्मी स्रोतसँग सम्बक्षन्धत अभ्यास,

वियाकलाप वा संयन्त्र सञ्चालन गनथ चाहने तोवकए बर्मोक्षजर्मको प्राववडधक र
व्यवसावयक िर्मता भएको संस्र्ाले तोवकए बर्मोक्षजर्मको ढाँचार्मा डनयर्मनकारी
डनकायर्मा डनवेदन ददनु पनेछ।

(३) यस दफार्मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापडन यो ऐन

प्रारम्भ हुँदाका बित सम्बक्षन्धत डनकायबाट रे डियोधर्मी स्रोतसँग सम्बक्षन्धत
अभ्यास, वियाकलाप वा संयन्त्र सञ्चालन गनथ अनुर्मडत डलइथ सञ्चालनर्मा रहेका
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व्यक्षि वा संस्र्ाले यो ऐन प्रारम्भ भएको डर्मडतले एक वषथडभत्र यस ऐन बर्मोक्षजर्म
इजाजतपत्र डलनु पनेछ।
१०.

डनवेदन उपर जाँचबुझ: (१) दफा ९ बर्मोक्षजर्म परे को डनवेदन उपर डनयर्मनकारी
डनकायले आवश्यक जाँचबुझ गनेछ।

(२) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्म जाँचबुझ गदाथ स्र्लगत डनरीिर् गरी र्प

जानकारी वा वववरर् डलन आवश्यक दे िेर्मा डनवेदकसँग र्प जानकारी वा वववरर्
र्माग गनथ सक्नेछ।
११.

इजाजतपत्र जारी: (१) दफा १० बर्मोक्षजर्म डनयर्मनकारी डनकायले जाँचबुझ गदाथ
त्यस्तो अभ्यास, वियाकलाप वा संयन्त्र सञ्चालन गनथ उपयुि हुने दे क्षिएर्मा
सम्भाववत हाडन नोक्सानी वा जोक्षिर्म बहन गनथ सक्ने गरी तोवकए बर्मोक्षजर्मको
धरौटी तर्ा दस्तुर डलई तोवकए बर्मोक्षजर्मको ढाँचार्मा इजाजतपत्र जारी गनेछ।

(२) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्म इजाजतपत्र जारी गदाथ डनयर्मनकारी डनकायले

त्यस्तो अभ्यास वा वियाकलापको प्रकृडतलाई ववचार गरी इजाजतपत्रवालाले पूरा
गनुथ पने र्प शतथहरु सर्मेत तोक्न सक्नेछ।

(३) दफा ९ बर्मोक्षजर्म प्राप्त डनवेदन उपर दफा १० बर्मोक्षजर्म जाँचबुझ

गदाथ इजाजतपत्र जारी गनथ डर्मल्ने नदे क्षिएर्मा डनयर्मनकारी डनकायले सोको डलक्षित
जानकारी डनर्थय भएको डर्मडतले सात ददनडभत्र डनवेदकलाई ददनु पनेछ ।
१२.

इजाजतपत्र हस्तान्तरर् गनथ नपाइने: इजाजतपत्रवालाले यस ऐन बर्मोक्षजर्म प्राप्त

१३.

इजाजतपत्र पररत्याग गनथ सक्ने: (१) इजाजतपत्रवालाले यस ऐन बर्मोक्षजर्म कुनै

गरे को इजाजतपत्र बेचडबिन वा हस्तान्तरर् गनथ पाउने छै न।

अभ्यास वा वियाकलाप वा संयन्त्र सञ्चालन गनथ डलएको इजाजतपत्र पररत्यागका
लाडग डनयर्मनकारी डनकायर्मा तोवकएको ढाँचार्मा डनवेदन ददन सक्नेछ ।

(२) इजाजतपत्रको पररत्यागबाट सवथसाधारर्को जीउधन, जीवजन्तु वा

वातावरर्को

संरिर्र्मा

प्रडतकूल

असर

पने

नदे क्षिएर्मा

र

भववष्यर्मा

सो

इजाजतपत्रवालाको कार्म एवं कारर्बाट सवथसाधारर्को जीउधन र वातावरर्र्मा
असर परे को यवकन भएर्मा सोको दावयत्व बहन गने शतथर्मा डनयर्मनकारी डनकायले
उपदफा (१) बर्मोक्षजर्मको इजाजतपत्र पररत्यागको स्वीकृडत ददनेछ ।
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१४.

इजाजतपत्रको शतथर्मा सं शोधन: (१) स्वास््य, सुरिा तर्ा वातावरर्को संरिर्को

लाडग यस ऐन बर्मोक्षजर्म जारी गररएको इजाजतपत्रर्मा तोवकएको कुनै शतथर्मा
संशोधन गनथ आवश्यक दे िर्म
े ा डनयर्मनकारी डनकायले इजाजतपत्रवालालाई डलक्षित
जानकारी गराई त्यस्तो शतथर्मा संशोधन गनथ सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्म डनयर्मनकारी डनकायले इजाजतपत्रर्मा

तोवकएको शतथर्मा संशोधन गरे को कारर्ले इजाजतपत्रवालाले कुनै र्प व्यवस्र्ा

गनथ वा तयारी गनुथ पने भएर्मा डनयर्मनकारी डनकायले यस प्रयोजनको लाडग
सम्बक्षन्धत इजाजतपत्रवालालाई र्मनाडसब सर्मय ददनेछ।
१५.

इजाजतपत्रको अवडध र नवीकरर्: (१) इजाजतपत्रको अवडध तोवकए बर्मोक्षजर्म
हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्मको अवडध सर्माप्त हुनभ
ु न्दा अक्षघ तोवकए

बर्मोक्षजर्मको दस्तुर सवहत डनयर्मनकारी डनकायबाट इजाजतपत्र नवीकरर् गराउनु
पनेछ।

हुनेछ।
१६.

(३) इजाजतपत्र नवीकरर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्र्ा तोवकए बर्मोक्षजर्म

इजाजतपत्रको डनलम्बन: (१) डनयर्मनकारी डनकायले दे हायको अवस्र्ार्मा अवडध
तोकेर इजाजतपत्र डनलम्बन गनथ सक्नेछः(क)

इजाजतपत्र प्राप्त गने संस्र्ाले पूरा गनुथ पने शतथ, पालना गनुथ
पने र्मापदण्ि तर्ा दावयत्व पालना नगरे को वा दफा २२ को
उपदफा (६) बर्मोक्षजर्म ददएको आदे श पालन नगरे र्मा, वा

(ि)

इजाजतपत्र प्राप्त गने संस्र्ाको वियाकलापबाट वातावरर्र्मा
प्रडतकूल प्रभाव परी सवथसाधारर्को जीउधनको सुरिा वा
वातावरर् संरिर् सम्बन्धर्मा जोक्षिर्म उत्पन्न भएर्मा।

(२)

डनयर्मनकारी

डनकायले

तोकेको

डनलम्बन

अवडधडभत्र

इजाजतपत्रवालाले उपदफा (१) को िण्ि (क) वा (ि) बर्मोक्षजर्मको अवस्र्ा

छै न भनी डनयर्मनकारी डनकायर्मा डनलम्बन फुकुवाको लाडग डनवेदन ददन सक्नेछ।
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(३) उपदफा (२) बर्मोक्षजर्म इजाजतपत्रवालाको डनवेदन पनथ आएर्मा

डनयर्मनकारी डनकायले जाँचबुझ गदाथ उपदफा (१) को अवस्र्ा नभएर्मा डनलम्बन
फुकुवा गनथ सक्नेछ।
१७.

इजाजतपत्रको िारे जी: (१) डनयर्मनकारी डनकायले दे हायको अवस्र्ार्मा इजाजतपत्र
िारे ज गनेछः(क)

यो ऐन वा यस ऐन अन्तगथत बनेको डनयर्मावली वा डनदे क्षशकाको

(ि)

डनलम्बनको अवडधडभत्र आवश्यक सुधार नगरे र्मा, इजाजतपत्रर्मा

ववपरीत कार्म गरे र्मा,

तोवकएका शतथहरुको उल्लङ्घन गरे र्मा वा त्यस्ता शतथहरु पूरा
नगरे र्मा,

(ग)

तोवकएको अवडधर्मा इजाजतपत्र नवीकरर् नगराएर्मा,

(घ)

इजाजतपत्रर्मा तोवकए बर्मोक्षजर्मको अवडधडभत्र वियाकलाप वा

(ङ)

इजाजतपत्र पररत्याग गरे र्मा।

(२)

अभ्यास शुरु नगरे र्मा वा गनथ नसकेर्मा, वा

उपदफा (१) को िण्ि (ग), (घ) र (ङ) को अवस्र्ार्मा बाहेक

अन्य अवस्र्ार्मा इजाजतपत्र िारे ज गनुथ अक्षघ डनयर्मनकारी डनकायले सम्बक्षन्धत
इजाजतपत्रवालालाई आफ्नो सफाई पेश गने र्मनाडसब सर्मय ददनु पनेछ।
१८.

उजुरी ददन सक्ने: (१) दफा ११ को उपदफा (३), दफा १६ को उपदफा (१)
वा दफा १७ को उपदफा (१) बर्मोक्षजर्म डनयर्मनकारी डनकायले गरे को डनर्थयर्मा
क्षचि नबुझ्ने संस्र्ाले त्यस्तो डनर्थय भएको डर्मडतले पैंतीस ददनडभत्र र्मन्त्रालयर्मा
उजुरी ददन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्म परे को उजुरीर्मा र्मन्त्रालयबाट भएको डनर्थय

अक्षन्तर्म हुनछ
े ।

(३) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्म उजुरी ददएको आधारर्मा इजाजतपत्रवालाले

यस ऐन बर्मोक्षजर्म पूरा गनुथ पने दावयत्वबाट उन्र्मुक्षि पाउने छै न।
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१९.

इजाजतपत्रवालाको दावयत्व: (१) यस ऐनर्मा अन्यत्र लेक्षिएका कुराका अडतररि
इजाजतपत्रवालाको दावयत्व दे हाय बर्मोक्षजर्म हुनेछः(क)

(ि)
(ग)
(घ)
(ङ)

(च)
(छ)
(ज)

(झ)

इजाजतपत्र बर्मोक्षजर्मको अभ्यास, वियाकलाप वा संयन्त्र
सुरक्षित, ववश्वसनीय र भरपदो तररकाले स्वीकृत र्मापदण्ि
अनुसार सञ्चालन गने,

यो ऐन वा यस ऐन अन्तगथत बनेको डनयर्म, डनदे क्षशका, र्मापदण्ि,
इजाजतपत्रका शतथ तर्ा अवस्र्ाको पालना गने,

डनयर्मनकारी डनकायले र्माग गरे को सूचना, कागजात, वववरर्
वा जानकारी तोवकएको अवडधडभत्र उपलब्ध गराउने,
अनुगर्मन

तर्ा

डनरीिर्

आवश्यक सहयोग गने,

गदाथ

डनयर्मनकारी

डनकायलाई

वववकरर्बाट संरिर् वा सुरिा गने सम्बन्धर्मा तोवकएका शतथ
तर्ा र्मात्रा (िोज) को सीर्मा सम्बन्धी व्यवस्र्ाको पररपालना
गने,

वातावरर्र्मा डनष्काडसत भएको वववकरर्को र्मात्रा न्यूनतर्म
तहर्मा रहेको सुडनक्षित गने,

संयन्त्र नष्ट वा ववनाश गनथ एवं फोहोरर्मैलाको ववसजथन गनथ
सुरक्षित प्रबन्ध गने,

इजाजतपत्र बर्मोक्षजर्मको अभ्यास, वियाकलाप वा संयन्त्र बन्द
गनुथ पने भएर्मा त्यस्तो अभ्यास, वियाकलाप वा संयन्त्र बन्द
गनुप
थ ूवथ डनयर्मनकारी डनकायबाट स्वीकृडत डलने,

डनयर्मनकारी डनकायले सर्मय-सर्मयर्मा तोकेका अन्य दावयत्व
पूरा गने।

(२) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्मका दावयत्वका अडतररि आयनीकरर् गने

वववकरर्बाट डसक्षजत
थ घटनाको कारर्ले हाडन नोक्सानी भएर्मा त्यस्तो हाडन
नोक्सानीको लाडग इजाजतपत्रवाला क्षजम्र्मेवार हुनेछ।

(३) भरपदो सुरिाको प्रबन्ध नगरे को वा लापबाथहीपूवक
थ भण्िारर् गरे को

कारर् चोरी भएको वा हराएको, फ्याँवकएको वा पररत्याग गररएको रे डियोधर्मी
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पदार्थको कारर्बाट हाडन नोक्सानी भएर्मा त्यस्तो हाडन नोक्सानीको लाडग
इजाजतपत्रवाला क्षजम्र्मेवार हुनछ
े ।

(४) उपदफा (१) र (२) र्मा जुनसुकै कु रा लेक्षिएको भए तापडन युद्ध,

वाह्य आिर्मर् वा सशस्त्र ववरोहको कारर्ले दुघट
थ नाबाट उत्पन्न हाडन नोक्सानीको
लाडग इजाजतपत्रवाला क्षजम्र्मेवार हुने छै न।

(५) रे डियोधर्मी पदार्थको ढुवानी गदाथ आयनीकरर् गने वववकरर्बाट

डसक्षजत
थ घटनाको कारर्ले हाडन नोक्सानी भएर्मा इजाजतपत्रवाला र ढुवानीकताथबीच
छु ट्टै डलक्षित सम्झौता भएकोर्मा सोही बर्मोक्षजर्म र सम्झौता नभएको अवस्र्ार्मा
हाडन नोक्सानीको लाडग इजाजतपत्रवाला क्षजम्र्मेवार हुनछ
े ।
२०.

पूवस्थ वीकृडत डलनु पने:

इजाजतपत्रवालाले इजाजतपत्रर्मा उक्षल्लक्षित वियाकलाप

वा अभ्यास वा ठे गानार्मा केही पररवतथन गनुथ परे र्मा डनयर्मनकारी डनकायको
पूवस्थ वीकृडत डलनु पनेछ।

२१.

सावथजडनक गने: डनयर्मनकारी डनकायले इजाजतपत्र जारी गने सम्बन्धर्मा दे हाय

बर्मोक्षजर्मका कुरा उल्लेि गरी नेपाल राजपत्रर्मा सूचना प्रकाशन गरी सावथजडनक
गनेछ:-

(क)

इजाजतपत्र डलनु पने अभ्यास, वियाकलाप वा संयन्त्र,

(ि)

इजाजतपत्रको लाडग डनवेदन ददनु पने अवडध,

(ग)

इजाजतपत्रको लाडग डनवेदन ददने, डनवेदन उपर जाँचबुझ गने,
इजाजतपत्र जारी गने प्रविया र डनवेदन सार् संलग्न गनुथ पने
अन्य कागजात,

(घ)

इजाजतपत्र प्राप्त गनथ डनवेदकले पालना गनुथ पने शतथहरु तर्ा

(ङ)

इजाजतपत्र प्राप्त गने संस्र्ाले पूरा गनुथ पने शतथ तर्ा दावयत्व,

(च)

डनवेदन र इजाजतपत्र दस्तुर,

(छ)

इजाजतपत्रको लाडग डनवेदन ददँ दा डनवेदकले पेश गनुथ पने

योग्यता,

पालना गनुथ पने कायथववडध र सूचना संरिर्को सुडनक्षितता,

वववरर्,
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(ज)

तोवकए बर्मोक्षजर्म इजाजतपत्र नवीकरर्, डनलम्बन, संशोधन,
िारे ज र पररत्याग सम्बन्धी ववषय।
पररच्छे द-४
डनयर्मन सम्बन्धी व्यवस्र्ा

२२.

अनुगर्मन तर्ा डनरीिर्: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगथत बनेको डनयर्मावली र
डनदे क्षशका तर्ा इजाजतपत्रका शतथ र अवस्र्ाको पररपालना भए नभएको सम्बन्धर्मा

डनयर्मनकारी डनकायले डनयडर्मत रुपर्मा अनुगर्मन तर्ा डनरीिर् गनुथ वा गराउनु
पनेछ।

(२) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्म अनुगर्मन तर्ा डनरीिर्को कायथ गनथ

डनयर्मनकारी डनकायले आवश्यकतानुसार तोवकए बर्मोक्षजर्मको योग्यता भएका र
तालीर्म प्राप्त गरे का नेपाल सरकारका कर्मथचारी वा ववषयसँग सम्बक्षन्धत ववज्ञलाई
डनरीिकको रुपर्मा तोक्न वा िटाउन सक्नेछ।
(३)

उपदफा

(२)

बर्मोक्षजर्म

तोकेका

वा

िवटएका

डनरीिकले

इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्षि वा संस्र्ाको देहायको ववषयर्मा डनरीिर् गनथ सक्नेछ:(क)

(ि)

रे डियोधर्मी स्रोत सम्बन्धी अभ्यास, वियाकलाप वा संयन्त्र
सञ्चालन गरे को स्र्ान वा भवनर्मा जुनसुकै सर्मयर्मा प्रवेश गरी
वववकरर्जन्य सुरिा र संरिर्को बारे र्मा जानकारी प्राप्त गनथ,

रे डियोधर्मी स्रोत सम्बन्धी संयन्त्र, वियाकलाप वा अभ्यास
सञ्चालन गरे को स्र्ान वा भवनर्मा दुघट
थ ना हुन सक्ने सम्भावना

दे क्षिएर्मा पूवस
थ ावधानीको लाडग तयारी बारे र्मा जानकारी प्राप्त
गनथ,
(ग)

वववकरर्का स्रोत संलग्न कुनै अप्रत्याक्षशत घटना वा दुघट
थ ना

(घ)

आवश्यकतानुसार जुनसुकै सम्बद्ध व्यक्षिसँग सोधपुछ गनथ।

भएर्मा सोको जाँचबुझ र अनुसन्धान गनथ,

(४) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगथत बनेको डनयर्मर्मा तोवकएको शतथ तर्ा

र्मापदण्िको पालना नभएको वा अनपेक्षित घटना वा अनडधकृत वियाकलाप भएको
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वा हुन सक्ने सम्भावना भएको लागेर्मा वा कुनै ववश्वसनीय स्रोतबाट जानकारी

प्राप्त हुन आएर्मा डनयर्मनकारी डनकायले अनुगर्मनको लाडग ईजाजतपत्रप्राप्त संस्र्ार्मा
डनरीिक िटाउन सक्नेछ।

(५) यस ऐन बर्मोक्षजर्म अनुगर्मन तर्ा डनरीिर्को लाडग िवटएको

डनरीिकलाई सहयोग गनुथ सम्बक्षन्धत इजाजतपत्रवालाको कतथव्य हुनेछ।

(६) यस दफा बर्मोक्षजर्म डनरीिर् गदाथ यो ऐन र यस ऐन अन्तगथत

बनेको डनयर्मावली, डनदे क्षशका, र्मापदण्ि वा इजाजतपत्रका शतथहरु वा डनयर्मनकारी

डनकायले डनधाथरर् गरे का अन्य शतथहरुको उल्लंघन हुने अभ्यास, वियाकलाप वा
संयन्त्र वा सोको कारर्बाट र्मानव स्वास््य वा जीवजन्तुलाई हाडन नोक्सानी पुग्ने
वा सम्पक्षि वा वातावरर्र्मा िडत हुन सक्ने दे क्षिएर्मा डनरीिकले त्यस्तो

इजाजतपत्रवालालाई डनक्षित अवडध तोकी शतथहरुको पालना गनथ, त्यस्तो अभ्यास,
वियाकलाप वा

संयन्त्र तत्काल रोक्न वा स्र्गन गनथ वा रोक लगाइएको

अभ्यास, वियाकलाप वा संयन्त्रबाट उत्पन्न भएको रे डियोधर्मी पदार्थलाइथ सुरक्षित
र भरपदो वकडसर्मबाट भण्िारर् गनथ आदे श ददन सक्नेछ।

(७) उपदफा (६) बर्मोक्षजर्म डनरीिकले आदे श ददएकोर्मा त्यसको

जानकारी तुरुन्त डनयर्मनकारी डनकायलाई गराउनु पनेछ।

(८) उपदफा (६) बर्मोक्षजर्म डनरीिकले आदे श ददएकोर्मा तोवकए

बर्मोक्षजर्म डनरीिर् प्रडतवेदन डनयर्मनकारी डनकायर्मा पेश गनुथ पनेछ।

(९) उपदफा (८) बर्मोक्षजर्म प्राप्त भएको प्रडतवेदनबाट जनस्वास््य वा

वातावरर्र्मा गम्भीर िडत हुन सक्ने देक्षिएर्मा डनयर्मनकारी डनकायले त्यस्तो
पारर्मार्ववक पदार्थ वा रे डियोधर्मी पदार्थ र संयन्त्र कब्जार्मा डलन सक्नेछ।
२३.

रे डियोधर्मी स्रोत उपर डनयर्मन: (१) डनयर्मनकारी डनकायले रे डियोधर्मी स्रोत, पदार्थ
तर्ा सोसँग सम्बक्षन्धत यन्त्र तर्ा उपकरर्को डनयर्मन गने प्रयोजनको लाडग
आवश्यक र्मापदण्ि तोक्नेछ।

(२) डनयर्मनकारी डनकायले स्रोतको सुरक्षित वकडसर्मले व्यवस्र्ापन वा

संरिर् नभएको कारर्बाट सवथसाधारर् र वातावरर्र्मा पुग्न सक्ने हाडन
नोक्सानीको आधारर्मा त्यस्ता स्रोतको तोवकए बर्मोक्षजर्म वगीकरर् गनेछ |
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(३) इजाजतपत्रवालाले कुनै रे डियोधर्मी स्रोतको प्रयोग गदाथ र्मानव

स्वास््य वा जीवजन्तुलाइथ वववकरर्जन्य हाडन नोक्सानी पुग्न सक्ने, सम्पक्षि वा

वातावरर्र्मा हाडन नोक्सानी हुन सक्ने जोक्षिर्म दे क्षिएर्मा सोको जानकारी
डनयर्मनकारी डनकायलाई ददनु पनेछ।
२४.

रे डियोधर्मी स्रोतको अडभलेि: (१) डनयर्मनकारी डनकायले रे डियोधर्मी स्रोतको
अडभलेि राख्नु पनेछ।

(२) रे डियोधर्मी स्रोतको अडभलेि राख्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्र्ा तोवकए

बर्मोक्षजर्म हुनछ
े ।
२५.

रे डियोधर्मी स्रोतको सुरिा र सं रिर्: (१) रे डियोधर्मी स्रोतको सुरिा, संरिर् र
ववश्वसनीय रुपर्मा प्रयोग गने क्षजम्र्मेवारी इजाजतपत्रवालाको हुनछ
े ।

(२) रे डियोधर्मी स्रोतको सुरिा र संरिर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्र्ा तोवकए

बर्मोक्षजर्म हुनछ
े ।
२६.

रे डियोधर्मी स्रोतको डनकासी वा पैठारी: नेपाल सरकारले डनयर्मनकारी डनकायको

डसफाररसर्मा रे डियोधर्मी स्रोत नेपालर्मा वा नेपालको भूभाग हुँदै डनकासी वा पैठारी
गने प्रयोजनको लाडग इजाजतपत्र डलन पूरा गनुथ पने शतथ र प्रविया तोक्नेछ।

२७.

बेवाररसे स्रोतको व्यवस्र्ापन: कुनै बेवाररसे स्रोत फेला परे र्मा डनयर्मनकारी

डनकायले त्यस्तो स्रोतलाई तत्काल डनयन्त्रर्र्मा डलई सोको उक्षचत व्यवस्र्ापन
गनुथ पनेछ।

पररच्छे द-५
वववकरर्बाट सुरिा तर्ा सं रिर् सम्बन्धी व्यवस्र्ा
२८.

वववकरर्बाट सुरिा: (१) डनयर्मनकारी डनकायले आयनीकरर् गने वववकरर्को
संसगथर्मा आएको कारर्ले हुन सक्ने हाडन नोक्सानीबाट र्मानव स्वास््य वा

जीवजन्तुको सुरिा वा वातावरर्को संरिर् गनथ आवश्यक र्मापदण्ि र उपायहरु
तोक्नेछ।

(२) डनयर्मनकारी डनकायले यस ऐन अन्तगथत कुनै पडन अभ्यास,

वियाकलाप वा संयन्त्र सञ्चालन गदाथ व्यक्षिको लाडग वववकरर्को र्मात्रा (रे डिएसन
िोज) को अडधकतर्म सीर्मा डनधाथरर् गनेछ।
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(३) उपदफा (२) बर्मोक्षजर्मको सीर्मा डनधाथरर् गदाथ डनयर्मनकारी डनकायले

एजेन्सी लगायतका र्मान्यताप्राप्त अन्य अन्तराथविय संस्र्ाका र्मापदण्िको सर्मेत
आधार डलन सक्नेछ।

(४) डनयर्मनकारी डनकायले डनयर्मन गनुथ नपने स्रोत वा अभ्यासहरुको

पवहचान दे हाय बर्मोक्षजर्मको आधारर्मा गनेछ:-

२९.

(क)

व्यक्षिको लाडग जोक्षिर्मको तह डनयर्मन गनुथ पनेभन्दा ज्यादै न्यून

(ि)

वववकरर्जन्य कूल प्रभाव ज्यादै न्यून भई डनयर्मनकारी डनयन्त्रर्

दे क्षिएको,

आवश्यक नभएको।

वववकरर्बाट सं रिर्: (१) डनयर्मनकारी डनकायले कुनै अभ्यास, वियाकलाप वा

संयन्त्र सञ्चालन गनथ ईजाजतपत्र ददनुभन्दा अक्षघ पूरा गनुथ पने रे डियोधर्मी स्रोतको
संरिर् गने सम्बन्धी शतथहरु डनधाथरर् गनेछ।

(२) कृवष, पशु, उद्योग र क्षचवकत्सा सेवा सम्बन्धी अभ्यास, वियाकलाप

वा संयन्त्र सञ्चालन गनथको लाडग उपदफा (१) बर्मोक्षजर्म रे डियोधर्मी स्रोतको
संरिर् गने सम्बन्धर्मा डनधाथरर् गररएका शतथहरूका अडतररि डनयर्मनकारी
डनकायले दे हायका शतथहरु सर्मेत तोक्नेछ:(क)
(ि)
(ग)
(घ)
(ङ)

(च)

रे डियोधर्मी स्रोत प्रयोगकताथको आवश्यक योग्यता र तालीर्म,

रे डियोधर्मी स्रोत प्रयोग गने व्यक्षिहरुको संरिर्को लाडग
अपनाउनु पने उपायहरु,

अभ्यासको औक्षचत्यता र संसगथको अप्टीर्माइजेसन लगायत
डबरार्मीको संरिर् गनथको लाडग अपनाउनु पने उपायहरु,

रे डियोधर्मी स्रोतको डिजाइन र सञ्चालन सम्बन्धी र्मापदण्िहरु,

रे डियोधर्मी स्रोतहरुको सुरिा र संरिर्को लाडग अपनाउनु पने
उपायहरु,

क्षचवकत्सकले डसफाररस गरे कोर्मा बाहेक वववकरर्का स्रोतको

प्रयोग गरी कुनै डबरार्मीको स्वास््य परीिर् गनथ, डबरार्मीलाई
क्षचवकत्सा सेवा प्रदान गनथ वा रोगको डनदान वा उपचारको कार्म
गनथ, गराउन नपाउने सम्बन्धी व्यवस्र्ा।
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(३) रे डियोधर्मी स्रोतको संरिर्का शतथ सम्बन्धी अन्य व्यवस्र्ा तोवकए

बर्मोक्षजर्म हुनछ
े ।

पररच्छे द-६
सं यन्त्र नष्ट गने वा डनक्षष्िय बनाउने सम्बन्धी व्यवस्र्ा
३०.

सं यन्त्र नष्ट गने वा डनक्षष्िय बनाउने: डनयर्मनकारी डनकायले कुनै पडन संयन्त्र

तर्ा रे डियोधर्मी पदार्थ नष्ट गनथ वा डनक्षष्िय बनाउन आवश्यक शतथहरु तर्ा
र्मापदण्ि तोक्नेछ।

३१.

सं यन्त्र नष्ट गने वा डनक्षष्िय बनाउने क्षजम्र्मेवारी: (१) कुनै संयन्त्र वा रे डियोधर्मी

पदार्थ बन्द, नष्ट वा डनक्षष्िय बनाउँदा सुरिा र संरिर् गने क्षजम्र्मेवारी
इजाजतपत्रवालाको हुनेछ।

(२) इजाजतपत्रवालाले कुनै संयन्त्र स्र्ायी रुपर्मा बन्द, नष्ट वा डनक्षष्िय

गनुअ
थ क्षघ डनयर्मनकारी डनकायको स्वीकृडत डलनु पनेछ।

(३) उपदफा (२) बर्मोक्षजर्म डनयर्मनकारी डनकायले स्वीकृडत ददँदा संयन्त्र

सुरक्षित वकडसर्मले बन्द, नष्ट वा डनक्षष्िय बनाउने र त्यसबाट उत्पन्न फोहोर
र्मैलाको व्यवस्र्ापन गनुथ पने लगायतका अन्य शतथहरु तोक्नेछ।

(४) उपदफा (२) बर्मोक्षजर्म संयन्त्र बन्द, नष्ट वा डनक्षष्िय बनाउन र

त्यसबाट उत्पन्न फोहोर र्मैलाको व्यवस्र्ापन गनथ लाग्ने िचथ इजाजतपत्रवालाले
व्यहोनुथ पनेछ।

पररच्छे द-७
ववपद् पूवत
थ यारी तर्ा ववपद् व्यवस्र्ापन योजना सम्बन्धी व्यवस्र्ा
३२.

ववपद् पूवत
थ यारी तर्ा ववपद् व्यवस्र्ापन योजना: (१) नेपाल सरकारले

वववकरर्सम्बद्ध ववपद्को पूवत
थ यारी तर्ा जोक्षिर्मको व्यवस्र्ापनको लाडग राविय
स्तरर्मा ववपद् पूवत
थ यारी तर्ा ववपद् व्यवस्र्ापन योजना बनाउनु पनेछ।

(२) उपदफा (१) को अधीनर्मा रही कुनै वियाकलाप, अभ्यास वा

संयन्त्र सञ्चालन गने वा वववकरर् स्रोत राख्ने वा प्रयोग गने इजाजतपत्रवालाले
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वववकरर्सम्बद्ध ववपद्को पूवत
थ यारी तर्ा ववपद् व्यवस्र्ापन योजना तयार गरी
डनयर्मनकारी डनकायबाट स्वीकृत गराउनु पनेछ।
(३)

उपदफा

(२)

बर्मोक्षजर्मको

ववपद्को

पूवत
थ यारी

तर्ा

ववपद्

व्यवस्र्ापन योजना तयार गदाथ सर्मावेश गने कुराहरु डनयर्मनकारी डनकायले तोके
बर्मोक्षजर्म हुनछ
े ।

(४) उपदफा (२) बर्मोक्षजर्म स्वीकृत ववपद्को पूवत
थ यारी तर्ा ववपद्

व्यवस्र्ापन योजना सर्मय सर्मयर्मा डनयर्मनकारी डनकायबाट पुनरावलोकन गरी
अध्यावडधक गराई राख्नु पनेछ।

(५) उपदफा (२) बर्मोक्षजर्म स्वीकृत ववपद्को पूवत
थ यारी तर्ा ववपद्

व्यवस्र्ापन योजना कायाथन्वयन गनुथ पनेछ।
(६)

उपदफा

(१)

बर्मोक्षजर्मको

ववपद्को

पूवत
थ यारी

तर्ा

ववपद्

व्यवस्र्ापन योजना कायाथन्वयन गनथ सहयोग गनुथ प्रदे श सरकार तर्ा स्र्ानीय
तहका सबै डनकाय तर्ा अडधकारीको कतथव्य हुनछ
े ।

(७) अभ्यास वा वियाकलापबाट हुने हाडन नोक्सानी सर्मेतको िडतपूडतथका

लाडग इजाजतपत्रवाला सर्मेतको सहभाडगतार्मा नेपाल सरकारले कोषको व्यवस्र्ा

गनथ सक्नेछ र उि कोषको व्यवस्र्ापन तर्ा सञ्चालन तोवकए बर्मोक्षजर्म हुनछ
े ।
३३.

अन्तरसीर्मा ववपद् सम्बन्धी: (१) कुनै वववकरर्सम्बद्ध ववपद् उत्पन्न भई रे डियोधर्मी
प्रदूषर्को प्रभाव नेपाल राज्यबावहर सर्मेत फैडलन सक्ने सम्भावना दे क्षिएर्मा नेपाल

सरकारले एजेन्सी र त्यस्तो वववकरर्बाट प्रभाववत भएको वा हुनसक्ने र्मुलक
ु को
सम्बद्ध डनकायलाई सोको जानकारी ददनु पनेछ।

(२) नेपाल राज्यबावहरबाट उत्पन्न हुने कुनै वववकरर्सम्बद्ध ववपद् उत्पन्न

भएर्मा वा हुन सक्ने अवस्र्ा भएर्मा नेपाल सरकारले एजेन्सी तर्ा सम्बक्षन्धत
रािसँग ववपद् व्यवस्र्ापन सम्बन्धर्मा तत्काल कुटनीडतक पहल गनेछ।

(३) डनयर्मनकारी डनकायले वववकरर्सम्बद्ध ववपद् उत्पन्न भएर्मा सोको

जानकारी ददने र सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्बद्ध सक्षन्धका ब्यवस्र्ा

अनुसार त्यस्तो ववपद् सम्बन्धी जानकारी र तत्सम्बन्धर्मा आवश्यक सहायता
उपलब्ध गराउने सम्पकथ डबन्दुको रुपर्मा कार्म गनेछ।
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पररच्छे द–८
रे डियोधर्मी पदार्थको ढु वानी सम्बन्धी व्यवस्र्ा
३४.

शतथ तर्ा र्मापदण्ि बनाउने: (१) यस ऐनको अधीनर्मा रही डनयर्मनकारी डनकायले

रे डियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित ढु वानीको लाडग पालना गनुथ पने शतथ तर्ा र्मापदण्ि
बनाई लागू गनेछ।

(२) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्मको शतथ र र्मापदण्िर्मा रे डियोधर्मी पदार्थको

वकडसर्म, पररर्मार् र वियाकलापको तह अनुसार हुन सक्ने जोक्षिर्म वा हाडनलाई
आधार डलई त्यस्तो रे डियोधर्मी पदार्थको भौडतक संरिर्को लाडग अपनाउनु पने
उपाय सर्मेत तोक्नु पनेछ।

(३) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्म शतथ र र्मापदण्ि डनधाथरर् गदाथ रे डियोधर्मी

पदार्थ ढुवानीका सम्बन्धर्मा एजेन्सीले डनधाथरर् गरे का तर्ा अन्तराथवियस्तरर्मा
ववकास र पालना भएका प्राववडधक र्मापदण्िलाई सर्मेत आधार र्मान्नु पनेछ।
३५.

रे डियोधर्मी पदार्थको ढु वानी: (१) इजाजतपत्रवालाले रे डियोधर्मी पदार्थको ढुवानी
गदाथ त्यस्तो पदार्थबाट जनस्वास््य, पयाथवरर् र राविय सुरिार्मा प्रडतकूल असर
नपने गरी सुरक्षित रुपर्मा गनुथ पनेछ।
(२)

इजाजतपत्रवालाले

रे डियोधर्मी

पदार्थको

ढुवानी

डनयर्मनकारी

डनकायले डनधाथरर् गरे को ढुवानीको र्माध्यर्म, साधन तर्ा प्राववडधक शतथ बर्मोक्षजर्म
गनुथ पनेछ।

(३) इजाजतपत्रवालाले रे डियोधर्मी पदार्थको ढुवानीर्मा संलग्न कार्मदार

र कर्मथचारीलाई रे डियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित उपयोग, सुरिा र भौडतक संरिर्को

ववषय तर्ा त्यस्ता पदार्थबाट हुन सक्ने जोक्षिर्म र त्यसबाट बच्ने सम्भाववत
उपायको बारे र्मा जानकारी गराउनु पनेछ।
पररच्छे द–९
रे डियोधर्मी फोहोरर्मैलाको व्यवस्र्ापन सम्बन्धी व्यवस्र्ा
३६.

पैठारी गनथ नपाइने: यस ऐनर्मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापडन
रे डियोधर्मी फोहोरर्मैला नेपाल सरहदडभत्र पैठारी गनथ पाइने छै न।
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३७.

रे डियोधर्मी फोहोरर्मैलाको सुरिाको क्षजम्र्मेवारी: (१) रे डियोधर्मी फोहोरर्मैलाको
सुरिा व्यवस्र्ापन गने क्षजम्र्मेवारी इजाजतपत्रवालाको हुनछ
े ।

(२) इजाजतपत्रवालाले रे डियोधर्मी फोहोरर्मैला सम्भव भएसम्र्म कर्म

डनष्कासन हुने गरी आवश्यक व्यवस्र्ा डर्मलाउनु पनेछ।

(३) इजाजतपत्रवालाले रे डियोधर्मी फोहोरर्मैला डनयर्मनकारी डनकायले

स्वीकृडत ददएको ठाउँ वा संयन्त्रर्मा तोवकए बर्मोक्षजर्म व्यवस्र्ापन वा ववसजथन गनुथ
पनेछ।
३८.

रे डियोधर्मी फोहोरर्मैला डनकासी: (१) नेपालर्मा उत्पादन भएको कुनै रे डियोधर्मी

फोहोरर्मैला डनयर्मनकारी डनकायबाट अनुर्मडत डलई ने पालबाट डनकासी गनथ
सवकनेछ।

(२) रे डियोधर्मी फोहरर्मैला डनकासी गनथ चाहने व्यक्षि वा संस्र्ाले

दे हायको वववरर् िुलाई डनकासी गने अनुर्मडतको लाडग डनयर्मनकारी डनकायर्मा
डनवेदन ददनु पनेछ:(क)

रे डियोधर्मी

फोहोरर्मैला

पैठारीकताथ

र्मुलक
ु र्मा

रे डियोधर्मी

फोहरर्मैला व्यवस्र्ापन सम्बन्धी प्रशासडनक र प्राववडधक िर्मता

भएको एवं एजेन्सीले लागू गरे को र्मापदण्ि अनुरुप हुने गरी
भरपदो र सुरक्षित डनयर्मनकारी संरचना भएको,
(ि)

रे डियोधर्मी फोहोरर्मैला पैठारी गने र्मुलक
ु लाई त्यस्तो रे डियोधर्मी

फोहोरर्मैला पैठारी हुने कुराको जानकारी गराइएको र सो
र्मुलक
ु ले त्यसका लाडग सहर्मडत प्रदान गरे को,

(ग)

डनकासी र्मागथर्मा पने र्मुलक
ु हरुर्मा सम्बक्षन्धत अन्तराथविय दावयत्व
अनुकूल हुने गरी ढुवानी गररने कुराको सुडनक्षितता गरे को।

(३) उपदफा (२) बर्मोक्षजर्मको प्रविया पूरा भएको दे क्षिएर्मा डनयर्मनकारी

डनकायले डनवेदकलाई रे डियोधर्मी फोहोरर्मैला डनकासी गनथ इजाजतपत्र ददन
सक्नेछ।
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३९.

सुरिा तर्ा सं रिर्: रे डियोधर्मी फोहोरर्मैलाबाट र्मानव स्वास््य, जीवजन्तु तर्ा
वातावरर्र्मा पने प्रडतकूल असरबाट बचाउन डनयर्मनकारी डनकायले आवश्यक
र्मापदण्ि बनाई लागू गनेछ।

पररच्छे द– १०
सुरिा उपाय सम्बन्धी व्यवस्र्ा
४०.

सुरिा उपाय लागू गने: (१) डनयर्मनकारी डनकायले नेपाल पि भएको कुनै सक्षन्ध
बर्मोक्षजर्म वा एजेन्सीसँग भएको कुनै सुरिा उपाय सम्बन्धी सम्झौता बर्मोक्षजर्म
सुरिा उपाय लागू गनेछ।

(२) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्मको सुरिा उपाय लागू गदाथ सम्झौता बर्मोक्षजर्म

दे हायका कायथ गनथ सक्नेछ:-

४१.

(क)

नेपालको दावयत्वको कायाथन्वयन जाँचबुझ गने,

(ि)

नेपालडभत्र एजेन्सीले िटाएका डनरीिकहरुलाई सहजीकरर्

(ग)

सम्झौता बर्मोक्षजर्म एजेन्सीसँग सर्मन्वय गरी आवश्यक जानकारी

डनषेडधत कायथ:

गने,

उपलब्ध गराउने।

नेपालडभत्र वववकरर्सम्बद्ध हडतयार तर्ा ववष्फोटक उपकरर्को

उत्पादन तर्ा डनर्माथर् गनथ वा अन्य वकडसर्मले त्यस्ता हडतयार वा उपकरर् प्राप्त

गनथ, त्यस्तो हडतयार वा उपकरर्को डनर्माथर्र्मा कुनै सहयोग स्वीकार गनथ वा प्राप्त
गनथ तर्ा त्यस्तो हडतयार वा उपकरर् उत्पादनसँग सम्बक्षन्धत कुनै पडन अनुसन्धान
तर्ा ववकास गनथ वा त्यस्तो कायथर्मा सहयोग पुग्ने गरी कुनै पडन कायथ गनथ पाइने
छै न।
४२.

डनरीिर् गनथ सक्ने: डनयर्मनकारी डनकाय वा एजेन्सीले डनयर्मनकारी डनकायको
सर्मन्वयर्मा िटाएका डनरीिकलाई सुरिा उपाय सम्बन्धी सम्झौता बर्मोक्षजर्मको

कुनै पडन तोवकएका संयन्त्रर्मा प्रवेश गरी डनरीिर् र जाँचबुझ गने अडधकार
हुनेछ।
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४३.

अडभलेि र डनयन्त्रर्: डनयर्मनकारी डनकायले तोवकएको रे डियोधर्मी पदार्थको

नापतौल वा र्मापन, नापतौल वा र्मापनको यर्ार्थता (एक्युरेसी) को र्मूल्यािन,
नापतौल वा र्मापनर्मा आएको अन्तरको पुनरावलोकन, क्षजन्सी राख्ने, नापतौल वा
र्मापन नगररएका क्षजन्सीको र्मूल्यािन, अडभलेिन तर्ा प्रडतवेदन, एजेन्सीलाई ददने
प्रडतवेदन सम्बन्धी व्यवस्र्ा तोवकए बर्मोक्षजर्म हुनछ
े ।

४४.

रे डियोधर्मी पदार्थको डनकासी वा पैठारी: (१) कसैले पडन प्रचडलत कानून बर्मोक्षजर्म
इजाजतपत्र नडलई रे डियोधर्मी पदार्थ, त्यस्तो पदार्थसँग सम्बद्ध जानकारी, यन्त्र,
उपकरर् र प्रववडधको डनकासी वा पैठारी गनु,थ गराउनु हुँदैन।

(२) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्मको रे डियोधर्मी पदार्थ डनकासी वा पैठारी गनथ

इजाजतपत्र जारी गने शतथ, प्रविया, र्मापदण्ि तर्ा अन्य व्यवस्र्ा प्रचडलत कानून
बर्मोक्षजर्म हुनछ
े ।

पररच्छे द–११
रे डियोधर्मी पदार्थको सुरिा र भौडतक सं रिर् सम्बन्धी व्यवस्र्ा
४५.

भौडतक सं रिर् गने: (१) डनयर्मनकारी डनकायले रे डियोधर्मी पदार्थ र संयन्त्रको

भौडतक संरिर्का लाडग सुरिा संवेदनशीलता र र्मापदण्ि बर्मोक्षजर्म रे डियोधर्मी
पदार्थको वगीकरर् गनथ सक्नेछ।

(२) डनयर्मनकारी डनकायले रे डियोधर्मी पदार्थको सुरिा र भौडतक

संरिर्को लाडग दे हायका ववषयर्मा शतथहरु तर्ा र्मापदण्ि डनधाथरर् गरी लागू
गनेछ:-

(क)

ववडभन्न वकडसर्मका पदार्थको लाडग आवश्यक संरिर् संयन्त्र

(ि)

डनयन्त्रर् तर्ा जवाफदे हीता सम्बन्धी,

(ग)

रे डियोधर्मी पदार्थको अडभलेिन र डनयन्त्रर्,

(घ)

डनरीिर् तर्ा अनुगर्मन सम्बन्धी,

(ङ)

तोवकए बर्मोक्षजर्मका अन्य ववषयहरु।

र प्रविया,
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(३) रे डियोधर्मी पदार्थ र संयन्त्रको भौडतक संरिर्को प्रत्याभूडत गने

दावयत्व ईजाजतपत्रवालाको हुनछ
े ।

(४) रे डियोधर्मी पदार्थ वा संयन्त्रको चोरी भएर्मा, चोरी वा अन्य कुनै

वकडसर्मबाट हाडन नोक्सानी भएर्मा वा हुने सम्भावना भएर्मा ईजाजतपत्रवालाले
दे हाय बर्मोक्षजर्मको कायथ गनुथ पनेछ:(क)

त्यस्तो घटना र सोसँग सम्बक्षन्धत पररक्षस्र्डतको बारे र्मा तत्काल

(ि)

िण्ि (क) बर्मोक्षजर्मको जानकारी ददएपडछ तीन ददनडभत्र ववस्तृत

डनयर्मनकारी डनकायलाई जानकारी ददने,

वववरर् सवहतको डलक्षित प्रडतवेदन डनयर्मनकारी डनकायर्मा पेश
गने,

(ग)

डनयर्मनकारी डनकायबाट र्माग भए बर्मोक्षजर्मका अन्य जानकारी
तोवकएको सर्मयडभत्र उपलब्ध गराउने।

(५) उपदफा (4) बर्मोक्षजर्म प्राप्त सूचना डनयर्मनकारी डनकायले तत्काल

र्मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ।
४६.

जानकारी ददने: (१) रे डियोधर्मी पदार्थ वा संयन्त्र चोरी, िकैती भएर्मा वा अनडधकृत

कब्जार्मा डलएर्मा वा चोरी, िकैती वा अनडधकृत कब्जाको आशिा गने ववश्वसनीय
आधार भएर्मा डनयर्मनकारी डनकायले र्मन्त्रालय, सुरिा डनकाय र त्यस्तो कायथबाट

प्रभाववत हुनसक्ने संघ संस्र्ालाई र र्मन्त्रालयले एजेन्सीलाई यर्ाशक्य डछटो सो
कुराको जानकारी ददनु पनेछ।

(२) रे डियोधर्मी पदार्थ वा संयन्त्रको चोरी, िकैती वा अनडधकृत कब्जा

भएर्मा त्यसको पुन: प्राडप्त गने, तत्सम्बन्धी अन्य कार्म, कारबाहीको सर्मन्वय गने
र

रे डियोधर्मी

पदार्थको

भौडतक

संरिर्

डनयर्मनकारी डनकाय र र्मन्त्रालयको हुनेछ।

गने

क्षजम्र्मेवारी

इजाजतपत्रवाला,

(३) नेपाल सरकारले रे डियोधर्मी पदार्थ तर्ा संयन्त्रको सुरिा र

संरिर्को लाडग एजेन्सीबाट प्राप्त सहयोग र सहायताको कायाथन्वयन गनथ तोवकए
बर्मोक्षजर्म व्यवस्र्ा गनुथ पनेछ।
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पररच्छे द–१२
कसूर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्र्ा
४७.

कसूर गरे को र्माडनने: कसैले दे हाय बर्मोक्षजर्मको कायथ गरे र्मा यस ऐन बर्मोक्षजर्मको
कसूर गरे को र्माडननेछ:(क)

यो ऐन बर्मोक्षजर्म इजाजतपत्र नडलइथ वा इजाजतपत्रर्मा उक्षल्लक्षित

शतथ वा यस ऐन ववपरीत आयनीकरर् गने वववकरर् उत्पन्न

गने, उपकरर्को उत्पादन, सिलन, भण्िारर्, सञ्चय, डनकासी,

पैठारी, ढुवानी, ओसारपसार, सञ्चालन, ववसजथन र व्यवस्र्ापन गने
(ि)

लगायतका वियाकलाप वा अभ्यास सञ्चालन गने, गराउने,

यो ऐन बर्मोक्षजर्म इजाजतपत्र नडलइथ वा इजाजतपत्रर्मा उक्षल्लक्षित

शतथ वा यस ऐन ववपरीत रे डियोधर्मी पदार्थ, तत्सम्बन्धी

उपकरर्को उत्पादन, सिलन, भण्िारर्, सञ्चय, डनकासी, पैठारी,
ढुवानी, ओसारपसार, ववसजथन वा फैलावट गने, कुनै संयन्त्र

ववकास वा सञ्चालन गने, रे डियोधर्मी फोहोरर्मैला डनकासी, पैठारी

वा व्यवस्र्ापन गने लगायतका वियाकलाप वा अभ्यास
(ग)

सञ्चालन गने, गराउने,

कसैको ज्यान डलने वा शारीररक चोट पुर्याउने वा सम्पक्षि वा

वातावरर्र्मा िडत पुर्याउने र्मनसायले वा त्यसरी ज्यान डलने,
चोट वा िडत पुग्ने गरी रे डियोधर्मी पदार्थ प्राप्त गने , कब्जार्मा

डलने, प्रयोग गने, हस्तान्तरर् गने, पररवतथन गने, ववसजथन गने वा

फैलावट गने वा कुनै यन्त्र वा उपकरर् बनाउने, प्रयोग गने
(घ)

वा कब्जार्मा डलने,

कसैको ज्यान डलने वा शारीररक चोट पुर्याउने वा सम्पक्षि वा
वातावरर्र्मा िडत पुर्याउने र्मनसायले वा त्यसरी ज्यान जाने

वा चोट वा िडत पुग्न सक्छ भन्ने जानी-जानी कुनै संयन्त्र

प्रयोग गने, त्यसको वहनाडर्मना गने वा त्यसर्मा हाडन वा नोक्सानी
पुर्याउने वा त्यसको सञ्चालनर्मा अवरोध पुर्याउने वा संयन्त्रको
(ङ)

ववरुद्ध लक्षित गरी कुनै कायथ गने,

रे डियोधर्मी पदार्थ चोरी, िकैती वा लुटपाट गने,
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(च)

रे डियोधर्मी पदार्थ प्राडप्तको लाडग जोरजुलर्म
ु वा जालसाजीपूर्थ

(छ)

कुनै व्यक्षि वा संस्र्ालाई कुनै कार्म गनथ वा नगनथ बाध्य पाने

(ज)

िर, धाक वा धम्की ददई वा बल प्रयोग गरी वा कुनै जोरजुलर्म
ु

कारोबार गने,

उद्देश्यले िण्ि (ग) र (ङ) बर्मोक्षजर्मको कायथ गने,

गरी कसैसँगबाट रे डियोधर्मी पदार्थ वा सोसँग सम्बक्षन्धत
उपकरर्, यन्त्र वा संयन्त्र र्माग गने,

(झ)

रे डियोधर्मी पदार्थ वा सोसँग सम्बक्षन्धत उपकरर्को उपयोग,
भौडतक संरिर् र सुरिार्मा नकारात्र्मक प्रभाव पनथ सक्ने गरी

रे डियोधर्मी पदार्थका सम्बन्धर्मा झुटो सूचना प्रवाह गने, गराउने,
(ञ)
४८.

यस ऐन बर्मोक्षजर्म गोप्य राख्नु पने सूचना प्रवाह गने।

सजाय: (१) कसैले यस ऐन बर्मोक्षजर्मको कसूर गरे र्मा दे हाय बर्मोक्षजर्म सजाय
हुनेछ:-

(क)

दफा ४७ को िण्ि (क) बर्मोक्षजर्मको कसूर गरे र्मा आयनीकरर्

गने वववकरर् उत्पन्न गने उपकरर्हरू जफत गरी एक लाि
रुपैयाँदेक्षि तीन लाि रुपैयाँसम्र्म जररबाना वा एक वषथदेक्षि
तीन वषथसम्र्म कैद वा दुवै,

(ि)

दफा ४७ को िण्ि (ि) बर्मोक्षजर्मको कसूर गरे र्मा रे डियोधर्मी

पदार्थ जफत गरी सात लाि रुपैयाँदेक्षि बाह्र लाि रूपैयाँसम्र्म
जररबाना र पाँच वषथदेक्षि दश वषथसम्र्म कैद,

(ग)

दफा ४७ को िण्ि (ग) र (घ) बर्मोक्षजर्मको कसूर गरी कसैको
ज्यान गएको रहेछ भने कसूरदारलाई जन्र्म कैद र कसैलाई
शरीरर्मा चोटपटक लागेको वा शारीररक िडत पुगेको भएर्मा

पाँच लाि रूपैयाँदेक्षि दश लाि रूपैयाँसम्र्म जररबाना र पाँच
वषथदेक्षि दश वषथसम्र्म कैद।
(घ)

दफा ४७ को िण्ि (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) र (ञ)
बर्मोक्षजर्मको कसूर गरे र्मा सो कसूरर्मा प्रयोग भएको उपकरर्,
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यन्त्र, अन्य पदार्थ तर्ा सार्मग्री जफत गरी तीन लाि रूपैयाँदेक्षि
दश लाि रुपैयाँसम्र्म जररबाना र तीन वषथदेक्षि पाँच वषथसम्र्म
कैद।

(२) दफा ४७ र्मा उक्षल्लक्षित कसूर गनथ कसैले आदे श ददएर्मा वा

दुरूत्साहन गरे र्मा कसूरदारलाई भए सरह र कसूर गनथ सहयोग गने र्मडतयारलाई
त्यस्तो कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनछ
े ।

(३) आयनीकरर् गने वववकरर्सँग सम्बक्षन्धत घटनाको कारर्ले कुनै

भौडतक सम्पक्षि वा वातावरर्र्मा िडत पुगेकोर्मा त्यसबाट भएको वास्तववक िडतको
पवहचान गरी िडत भएको डबगोको दोब्बर िडतपूडतथ इजाजतपत्रवालाबाट ददलाई

सो िडतको ववगो बराबरको जररबाना गरी पाँच वषथदेक्षि दश वषथसम्र्म कैद गरी

त्यस्तो कायथर्मा प्रयोग भएको उपकरर् र अन्य पदार्थ तर्ा सार्मग्री जफत हुनछ
े ।
(४) कुनै इजाजतपत्रवालाले यस दफा बर्मोक्षजर्म सजाय हुने कसूर गरे र्मा

त्यस्तो कसूर गने पदाडधकारी वा कर्मथचारीको पवहचान भएकोर्मा त्यस्तो पदाडधकारी

वा कर्मथचारीलाई र त्यस्तो पदाडधकारी वा कर्मथचारी पवहचान हुन नसकेकोर्मा कसूर
हुँदाका बित त्यस्तो संस्र्ाको प्रर्मुि भई कार्म गने व्यक्षिलाई सजाय हुनछ
े ।
४९.

जररबाना गने: यो ऐन वा इजाजतपत्रर्मा उक्षल्लक्षित शतथ पालना नगने

इजाजतपत्रवालालाई डनयर्मनकारी डनकायले पवहलोपटक भए एक लाि रुपैयाँसम्र्म

र त्यसपडछको हकर्मा एक लाि रुपैयाँदेक्षि पाँच लाि रुपैयाँसम्र्म जररबाना
गनेछ।
५०.

िडतपूडतथ: (१) दफा ४७ बर्मोक्षजर्मको कसूरबाट कुनै व्यक्षिको र्मृत्यु भएर्मा त्यस्तो

व्यक्षिको प्रचडलत कानून बर्मोक्षजर्मको हकवालालाई उक्षचत िडतपूडतथ र शारीररक
िडत वा चोटपटक लागेर्मा त्यस्तो शारीररक िडत वा चोटपटक लागे बापत

डनजलाई उक्षचत िडतपूडतथ वा उपचार िचथ कसूरदारबाट प्रचडलत कानून बर्मोक्षजर्म
भराई ददनु पनेछ।

(२) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्म िडतपूडतथ वा उपचार िचथ व्यहोरे को

कारर्बाट यस ऐन बर्मोक्षजर्म हुने सजायर्मा कसूरदारलाई छु ट हुने छै न।

(३) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्मको िडतपूडतथ र्माग गनुथ परे र्मा कुनै व्यक्षिको

र्मृत्यु भएको वा शारीररक िडत वा चोटपटक लागेको अवस्र्ार्मा तीस वषथडभत्र र
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अन्य कुनै हाडन नोक्सानी भएकोर्मा र्ाहा पाएको डर्मडतले एक वषथडभत्र उजुरी ददनु
पनेछ।
५१.

पुनरावेदन: दफा ४९ बर्मोक्षजर्म डनयर्मनकारी डनकायले गरे को जररबाना उपर क्षचि
नबुझ्ने इजाजतपत्रवालाले त्यस्तो डनर्थयको जानकारी पाएको डर्मडतले पैंतीस
ददनडभत्र सम्बक्षन्धत उच्च अदालतर्मा पुनरावेदन गनथ सक्नेछ ।

५२.

नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन बर्मोक्षजर्मको र्मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र
सो र्मुद्दा र्मुलक
ु ी फौजदारी कायथववडध संवहता, २०७४ को अनुसूची-१ र्मा परे को
र्माडननेछ।

५३.

हदम्याद: यस ऐन बर्मोक्षजर्मको कसूरर्मा कसैको ज्यान गएको रहेछ भने जवहले सक
ु ै
र अन्य अवस्र्ार्मा र्ाहा पाएको डर्मडतले एक वषथडभत्रर्मा र्मुद्दा दायर गनुथ पनेछ।
पररच्छे द–१३
ववववध

५४.

अनुसन्धान केन्र सम्बन्धी व्यवस्र्ा : (१) नेपाल सरकारले पारर्मार्ववक पदार्थ
सम्बन्धी ववषयर्मा अध्ययन अनुसन्धान गने प्रयोजनको लाडग एक पारर्मार्ववक
अनुसन्धान केन्र स्र्ापना गनथ सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्मको अनुसन्धान केन्रको कार्म, कतथव्य र

अडधकार दे हाय बर्मोक्षजर्म हुनछ
े :(क)

रे डियोधर्मी तर्ा पारर्मार्ववक पदार्थ र प्रववडध सम्बन्धी ज्ञान

(ि)

ववडभन्न प्रकारका वववकरर्को प्रभावबाट हुन सक्ने सम्भाव्य

(ग)

(घ)

अडभवृवद्धका लाडग आवश्यक दि जनशक्षिको ववकास गने,

नकारात्र्मक प्रभावको डनयन्त्रर् सम्बन्धर्मा अध्ययन अनुसन्धान
गरी नेपाल सरकारलाइथ सुझाव ददने,

नेपालर्मा प्राकृडतक रुपर्मा उपलब्ध हुन सक्ने रे डियोधर्मी एवं

पारर्मार्ववक पदार्थको सम्बन्धर्मा ववस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान
गने,

स्वास््य, कृवष, पशु, उद्योग, पुराताक्षत्वक वस्तुको संरिर्,
भूडर्मगत जलस्रोत एवं भौडतक पूवाथधार ववकास र िाद्य पदार्थको
28

सुरक्षित भण्िारर्को लाडग पारर्मार्ववक प्रववडधको सम्बन्धर्मा
(ङ)
(च)

अध्ययन अनुसन्धान गने,

साइक्लोटन प्रववडधको ववकास गरी सो प्रववडधबाट स्वदे शर्मा नै
रे डियो आइसोटप्स उत्पादन गने,

आन्तररक तर्ा बाह्य कारर्बाट नेपाल राज्यडभत्र वववकरर्का
प्रभाव र्मूल्यािन गरी सोको कारर् तर्ा डनयन्त्रर् एवं

िडतपूडतथका सम्बन्धर्मा अध्ययन गरी डनदे शक सडर्मडतर्मा पेश
गने।
५५.

नेपाल सरकारको स्वाडर्मत्व हुने: नेपालडभत्र फेला परे को रे डियोधर्मी पदार्थ वा

५६.

ववशेष व्यवस्र्ा: नेपाल सरकारले राविय सुरिा तर्ा सावथजडनक वहतको

सोसँग सम्बक्षन्धत पदार्थ उपर नेपाल सरकारको स्वाडर्मत्व रहनेछ।

दृवष्टकोर्बाट र्महत्वपूर्थ रे डियोधर्मी पदार्थ वा सोसँग सम्बक्षन्धत अभ्यास वा
वियाकलाप नेपाल सरकारले र्मात्र गने गरी तोक्न सक्नेछ।

५७.

ववदे शर्मा भएको फैसला कायाथन्वयन: वववकरर्सम्बद्ध हाडन नोक्सानी सम्बन्धी
र्मुद्दार्मा िडतपूडतथ भराउने गरी नेपाल पि भएको वववकरर्सम्बद्ध दावयत्व सम्बन्धी
डलित अनुसार सो घटनाका सम्बन्धर्मा िेत्राडधकार भएको कुनै ववदे शी अदालतको

अक्षन्तर्म फैसलालाई प्रचडलत कानूनको अधीनर्मा रही नेपालका अदालतको फैसला
सरह र्मान्यता ददई कायाथन्वयन गररनेछ।
५८.

प्रचडलत कानून बर्मोक्षजर्म हुने: यो ऐनर्मा लेक्षिए जडत कुरार्मा यसै ऐन बर्मोक्षजर्म र

५९.

डनयर्म बनाउने अडधकार: यस ऐनको कायाथन्वयनका लाडग नेपाल सरकारले

६०.

र्मापदण्ि, डनदे क्षशका वा कायथववडध बनाउन सक्ने: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तगथत

अन्यर्मा प्रचडलत कानून बर्मोक्षजर्म हुनेछ।
आवश्यक डनयर्महरु बनाउन सक्नेछ।

बनेको डनयर्मको अधीनर्मा रही र्मन्त्रालयले दे हायका ववषयहरुर्मा आवश्यकता
अनुसार र्मापदण्ि, डनदे क्षशका वा कायथववडध बनाउन सक्नेछः(क)

रे डियोधर्मी स्रोत र सोसँग सम्बक्षन्धत अभ्यास, वियाकलाप वा

(ि)

अभ्यास, वियाकलाप वा संयन्त्र सञ्चालन तर्ा डनयर्मन,

संयन्त्र सञ्चालन तर्ा व्यवस्र्ापन,
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(ग)

रे डियोधर्मी स्रोतको डिजाइन तर्ा स्रोत सञ्चालन,

(घ)

रे डियोधर्मी स्रोत नष्ट गने वा डनक्षष्िय गने,

(ङ)

रे डियोधर्मी फोहरर्मैला व्यवस्र्ापन,

(च)

रे डियोधर्मी स्रोतको डनकासी, पैठारी तर्ा ढुवानी,

(छ)

रे डियोधर्मी स्रोतको सुरिा र संरिर्।

(२) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्मका र्मापदण्ि, डनदे क्षशका वा कायथववडध

सवथसाधारर्को जानकारीको लाडग नेपाल राजपत्रर्मा प्रकाशन गनुथ पनेछ ।

र्माघ २९, २०७६ र्मा बसेको प्रडतडनडध सभाको बैठकले संशोधन सवहत पाररत गरे को, चैत
०३, २०७६ र्मा बसेको राविय सभाको बैठकले संशोधन सवहत पाररत गरी वफताथ पठाएको

र जेठ १४, २०७७ र्मा बसेको प्रडतडनडध सभाको बैठकले राविय सभाको संशोधनलाई

स्वीकार गरी पुन: पाररत गरे को व्यहोरा नेपालको सं ववधानको धारा ११३ (१) बर्मोक्षजर्म
प्रर्माक्षर्त गदथछु।

...............................
(अक्षग्नप्रसाद सापकोटा)
सभार्मुि

प्रडतडनडध सभा

प्रडतडनडध सभाका सभार्मुिबाट प्रर्माक्षर्त यो ववधेयक

नेपालको संववधानको धारा ११३(२) बर्मोक्षजर्म
प्रर्मार्ीकरर् गदथछु।

.........................
डर्मडतः २०७७/03/11
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(ववद्यादे वी भण्िारी)
रािपडत

