सङ्
घीयसं सदबाट
पारित

विधेयकहरुकोसङ्रह

चौथोअधधिेशन
२०७६

सङ्
घीयसं सदसचचिालय
धसं हदििाि,काठमाडौं

सङ्
घीयसं सद
चौथोअधधिेशन
(२०७६/०१/1६-२०७६/०६/०२)
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-सभामुख
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श्रीगणेश प्रसादधतधमचससना

-अध्यक्ष

डा.चशिमायातुम्बाहाङफे

-उपसभामुख

(२०७४/१२/0४दे चख२०७६/१०/0६सम्म)
श्रीशचशकलादाहाल

-उपाध्यक्ष

श्रीमनोहिप्रसादभट्टिाई

-महासचचि(सङ्
घीयसं सद)

श्रीगोपालनाथयोगी

-सचचि(प्रधतधनधधसभा)

श्रीिाजेन्द्रफुयाल

-सचचि(िावियसभा)

डा.भितिाजगौतम

-सचचिालयसचचि

श्रीध्रिप्रसादचघधमिे
ु

-सचचिालयसचचि

प्रकाचशतधमधत:-२०७६फागुन।
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श्रीप्रकाशकुमािलामा

-

कम््युटिअपिे टि
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-
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आधथाकिषा207६/07७कोसेिािकायाकोलाधगसंघीयसचितकोषबाटकेहीिकमखचा
गनेिविधनयोजनगनेसम्बन्द्धमाव्यिस्थागनाबनेकोविधेयक

प्रस्तािना: आधथाक िषा 207६/07७ को सेिा ि कायाको लाधग संघीय सचित कोष माधथ
व्ययभािहुनेिकमविधनयोजनगनेिसोिकमखचागनेअधधकािददनिाञ्छनीयभएकोले,
सं घीयसंसद्लेयोऐनबनाएकोछ।
१.

संचक्षप्तनामिप्रािम्भ:(१)यसऐनकोनाम“विधनयोजनऐन, २०७६”िहे कोछ।
(२)योऐनसम्ित्207६सालसाउन1गतेदेचखप्रािम्भहुनेछ।

२.

आधथाक िषा 207६/07७ को धनधमत्त संघीयसचित कोषबाट खचा गने अधधकाि:
आधथाक िषा 207६/07७ को धनधमत्त अनुसूची –१ बमोचजम सं घीय सचित
कोषमाधथ व्ययभाि हुने िकम बाहेक अनुसूची–२ को महल ३ मा उचसलचखत
धनकायले  गने सेिा ि कायाका धनधमत्त सोही अनुसूचीको महल ४ मा उचसलचखत
ुँ ीगतखचा िमहल६माउचसलचखतवित्तीय
चालू खचा, महल५माउचसलचखतपूज
व्यिस्थाको िकम समेत गिी महल ७ मा उचसलचखत जम्मा िकम रू.
14,39,17,46,00,000।- (अक्षिे पी चौध खबा उनान्द्चालीस अबा सत्र किोड

छयालीसलाख)मानबढाईधनददाष्टगरिएबमोचजमसं घीयसचितकोषबाटखचागना
सवकनेछ।
३.

विधनयोजन: (१) यस ऐनद्वािा सं घीय सचित कोषबाट खचा गना अधधकाि ददइएको
िकम आधथाक िषा 207६/07७ को धनधमत्त अनुसूची–२ को महल ३ मा
उचसलचखतधनकायलेगनेसेिािकायाकोधनधमत्तविधनयोजनगरिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम अनुसूची–२ को महल ३ मा उचसलचखत

धनकायले  गने सेिा ि कायाको धनधमत्त विधनयोजन गिे को िकममध्ये कुनै अनुदान

सं ख्यामा बचत हुने ि कुनै अनुदान सं ख्यामा अपुग हुने दे चखन आएमा नेपाल
सिकाि,अथा मन्द्त्रालयले बचतहुने अनुदानसं ख्याबाटअपुगहुने अनुदानसं ख्यामा
िकमसानासननेछ।

(३)उपदफा(२)बमोचजमिकमसादाा जम्मािकमकोदशप्रधतशतमा

नबढ्ने गिीकुनै एकिाएकभन्द्दाबढीअनुदानबाटअकोएकिाएकभन्द्दाबढी
ुँ ीगतखचा ि
अनुदानमा िकमसाना तथा धनकासा िखचा जनाउन ि चालु तथा पूज
वित्तीयव्यिस्थाकोखचाव्यहोनाएकस्रोतबाटअकोस्रोतमािकमसानासवकनेछ।
ति,
(क)

एउटै  अनुदान सं ख्याधभत्रका बजेट शीषाक िा उपशीषाकमा
िकमान्द्तिगदााजधतसुकैिकमिकमान्द्तिगनासवकनेछ।
1

(ख)

ुँ ीगत खचा ि वित्तीय व्यिस्थातफा विधनयोचजत िकम सािाुँ
पूज
ु ानी खचा ि ब्याज भक्त
ु ानी खचा शीषाकमा बाहे क अन्द्य
भक्त

चालू खचा शीषाकतफा साना ि वित्तीय व्यिस्था अन्द्तगातसािाुँ
ु ानी खचातफा विधनयोचजत िकम ब्याज भक्त
ु ानी खचा
भक्त
शीषाकमाबाहे कअन्द्यत्रसानासवकनेछै न।

(४) प्रदे श तथा स्थानीय तहका लाधग अनुदान सं ख्या ७०१ ि ८०१

मा विधनयोजन भएको वित्तीय समानीकिण अनुदान िकम अन्द्य अनुदान सं ख्यामा
िकमान्द्तिहुने छै न।

(५)उपदफा(१),(२)ि(३)माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधन

अनुदान सं ख्या ५०१ दे चख ६०२ सम्म विधनयोजन भएको िकम जुन अनुदान
सं ख्यामाधनकासािखचा हुने होसोहीअनुदानसं ख्यामािकमसाना तथाधनकासाि
खचाजनाउनबाधापनेछै न।
४.

अन्द्ति सिकािी वित्तीय हस्तान्द्तिण: (१) अनुदान सं ख्या ७०१ को िकम कानून
बमोचजम प्रदे शले खचा गना पाउने गिी अनुदानको रूपमा प्रदे श सचित कोषमा
हस्तान्द्तिणगरिनेछ।

(२) अनुदान सं ख्या ८०१ को िकम स्थानीय तहले कानून बमोचजम

खचागनापाउनेगिीअनुदानकोरूपमास्थानीयसचितकोषमा हस्तान्द्तिण गरिनेछ।

(३) उपदफा (१) ि (२) बमोचजमको िकममध्ये वित्तीय समानीकिण

अनुदानको एक चौथाईले हुन आउने िकम महालेखा धनयन्द्त्रक कायाालयले

सम्बचन्द्धतसचितकोषमाप्रत्येकआधथाकिषाकोसाउन२५गते,काचत्ताक२गते,
माघ२गतेिबैशाख२गतेगिीचािवकस्तामादाचखलगनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोचजमको वित्तीय समानीकिण अनुदानबाट खचा

भएको िकमको विििण प्रदे श तथा स्थानीय तहले सम्बचन्द्धत कोष तथा लेखा

धनयन्द्त्रककायाालयमाप्रत्येकआधथाकिषाकोकाचत्ताक१गते,माघ१गते,बैशाख
१ गते ि िावषाक आधथाक विििण अको आधथाक िषाको साउन २४ गतेधभत्र पेश
गनुा पनेछ।
(५)उपदफा(3)माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनउपदफा(४)

बमोचजमको विििण प्राप्त नभएसम्म वित्तीय समानीकिण अनुदान बापतको बाुँकी
िकमसम्बचन्द्धतसचितकोषमादाचखलगरिनेछै न।

(६)उपदफा(१)ि(२)बमोचजमकोअनुदानिकममध्येसशताअनुदान

िकमकोएकचौथाईले हुनआउने िकममहालेखाधनयन्द्त्रककायाालयले सम्बचन्द्धत
सचितकोषमाप्रत्येकआधथाकिषाकोसाउन२५गतेदाचखलगनेछ।
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(७)प्रदे शतथास्थानीयतहले सशता अनुदानबापतहस्तान्द्तिणभएको

िकम जुन क्षेत्रको योजना िा कायाक्रमको लाधग प्राप्त भएको हो सोही क्षेत्रको
योजना िा कायाक्रमको लाधग मात्र खचा गने गिी कायाान्द्ियन गने अिधध,

कायाान्द्ियनको प्रवक्रया ि खचाको विििण सवहतको कायायोजना प्रत्येक आधथाक

िषाको साउन २४ गतेधभत्र सम्बचन्द्धत कोष तथा लेखा धनयन्द्त्रक कायाालयमा पेश
गनुा पनेछ।

(८) उपदफा (७) बमोचजम पेश भएको कायायोजना बमोचजम खचा

भएको िकमको विििण प्रदे श तथा स्थानीय तहले प्रत्येक आधथाक िषाको मङधसि

१५गते,चैत्र१५गतेििावषाकआधथाकविििणअकोआधथाकिषाकोसाउन२४
गतेधभत्रसम्बचन्द्धतकोषतथालेखाधनयन्द्त्रककायाालयमापेशगनुा पनेछ।
(९) उपदफा (८) बमोचजम पेश भएको विििणको आधािमा महालेखा

धनयन्द्त्रक कायाालयले प्रदे श तथा स्थानीय तहमा हस्तान्द्तिण भएको सशता

अनुदानमध्ये उपदफा(6)बमोचजमदाचखलभएकोिकमघटाईबाुँकीिहे कोिकम
क्रमश:सम्बचन्द्धतप्रदे शतथास्थानीयसचितकोषमादाचखलगनेछ।

(1०) उपदफा(८) बमोचजमको विििण प्राप्त नभएसम्मसशता अनुदान

बापतकोबाुँकीिकमसम्बचन्द्धतसचितकोषमादाचखलगरिनेछै न।

(1१) नेपाल सिकािले स्िीकृत गिे को कायाविधध बमोचजम महालेखा

धनयन्द्त्रक कायाालयले प्रदे श तथा स्थानीय तहलाई समपुिक ि विशेष अनुदानको
िकमहस्तान्द्तिणगनुा पनेछ।

(१२) सशता, समपुिक ि विशेष अनुदानको िकम असाि मसान्द्तसम्म

खचा नभई बचत भएमा त्यस्तो बचत िकम सम्बचन्द्धत प्रदे श तथा स्थानीय तहले

सम्बचन्द्धत कोष तथा लेखा धनयन्द्त्रक कायाालयमाफात सं घीय सचञ्
चत कोषमा वफताा
दाचखलगनुा पनेछ।

(१३)उपदफा(१२)बमोचजमअनुदानकोिकमवफताा दाचखलनभएमा

महालेखा धनयन्द्त्रक कायाालयले त्यस्तो िकम अको िषा हस्तान्द्तिण गने वित्तीय
समानीकिणअनुदानबाटकट्टागिीसमायोजनगनेछ।
५.

योजना िा कायाक्रम कायाान्द्ियन सम्बन्द्धी विशेष व्यिस्था: (१) यस ऐन बमोचजम
नेपाल सिकािको कुनै धनकायबाट कायाान्द्ियन हुने गिी िकम विधनयोजन भएको

कुनै योजना िा कायाक्रम प्रदे श तथा स्थानीय तहमाफात कायाान्द्ियन गनुप
ा ने भएमा
नेपाल सिकािको सम्बचन्द्धत मन्द्त्रालयले प्रदे श तथा स्थानीय तहले कायाक्रम
कायाान्द्ियनगनेगिीधनणायगनुा पनेछ।

(२) यस ऐन बमोचजम प्रदे श तथा स्थानीय तहमा सशता अनुदान

अन्द्तगातकायोजनािाकायाक्रमकायाान्द्ियनगदााथपिकममागभईआएमानेपाल
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सिकाि, अथा मन्द्त्रालयले त्यस्तो योजना िा कायाक्रमको प्रगधतको आधािमा थप
िकमउपलव्धगिाउनेगिीधनणायगनासननेछ।

(३) यस ऐन िा प्रचधलत कानूनमा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन

प्रदे शतथास्थानीयतहकोबजेटतथाकायाक्रममासमािेशभएकोकुनै योजनािा
कायाक्रम प्रदे श तथा स्थानीय तहले नेपाल सिकािको सम्बचन्द्धत कायाालयमाफात
कायाान्द्ियन गिाउन आिश्यक ठानेमा नेपाल सिकािको सम्बचन्द्धत मन्द्त्रालयको
स्िीकृधत धलई सम्बचन्द्धत प्रदे श तथा स्थानीय तहले त्यस्तो योजना िा कायाक्रम
नेपाल सिकािको सम्बचन्द्धत कायाालयमाफात कायाान्द्ियन गने गिी धनणाय गनुा
पनेछ।

(४) उपदफा (1),(२) ि(३) बमोचजमको धनणायकोजानकािी नेपाल

सिकाि,अथा मन्द्त्रालय,नेपालसिकािकोसम्बचन्द्धतमन्द्त्रालय,महालेखाधनयन्द्त्रक
कायाालय,सम्बचन्द्धतप्रदे शतथास्थानीयतह,सम्बचन्द्धतकोषतथालेखाधनयन्द्त्रक
कायाालयिसम्बचन्द्धतप्रदे शलेखाधनयन्द्त्रककायाालयलाईददनुपनेछ।

(५) उपदफा (१) बमोचजम प्रदे श तथा स्थानीय तहले कायाान्द्ियन गने

िाउपदफा(२)बमोचजमथपिकमउपलव्धगिाउनेधनणायप्राप्तभएमासम्बचन्द्धत

कोषतथालेखाधनयन्द्त्रककायाालयले त्यस्तोधनणायलाईखचा गने अचख्तयािीमानी
सं घको एकल खाता कोष प्रणालीमा सम्बचन्द्धत प्रदे श तथा स्थानीय तहको
कायाालयलाई सं घीय धनकायकोरुपमा कायाालय कोड ददई सोही कोडबाट प्रचधलत
सं घीयकानूनबमोचजमकोिकमधनकासाददनुपनेछ।

(६)उपदफा(३)बमोचजमनेपालसिकािकोसम्बचन्द्धतकायाालयमाफात

कायाान्द्ियनगने धनणायप्राप्तभएमाप्रदे शकोयोजनातथाकायाक्रमकोहकमाप्रदे श

लेखाधनयन्द्त्रककायाालयिाप्रदे शलेखाएकाइकायाालयले त्यस्तोधनणायलाईखचा

गने अचख्तयािी मानी सम्बचन्द्धत प्रदे शको एकल खाता कोष प्रणालीमा प्रदे श
धनकायकोरुपमाकायाालयकोडददईिकमधनकासाददनुपनेछ।

(७)उपदफा(३)बमोचजमस्थानीयतहकोयोजनातथाकायाक्रमनेपाल
सिकािको सम्बचन्द्धत कायाालयमाफात कायाान्द्ियन गने धनणाय भएमा स्थानीय तहले

सं घीय धनकायको नाममा सम्बचन्द्धत कोष तथा लेखा धनयन्द्त्रक कायाालयमा िहे को
कायासिालनकोषखातामाजम्माहुनेगिीिकमधनकासाददनुपनेछ।
६.

लेखाङ्कन,प्रधतिेदनतथालेखापिीक्षण:(1)यसऐनबमोचजमएकतहकोबजेटतथा
कायाक्रममा समािेश भएको कुनै योजना िा कायाक्रम अको तहबाट कायाान्द्ियन

गदाा िकम विधनयोजन भएको तहको खचा एकाइको रुपमा प्रचधलत कानूनले तोके
बमोचजमकोलेखािाखीआन्द्तरिकतथाअचन्द्तमलेखापिीक्षणगिाउनुपनेछ।
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(2)उपदफा(१)बमोचजमयोजनािाकायाक्रमकायाान्द्ियनगने तहले

आधथाकविििणतयािगिीप्रमाचणतगिाईत्यस्तोआधथाकविििणिकमविधनयोजन
भएकोतहमापठाउनुपनेछ।

(3) नेपाल सिकािबाट वित्तीय हस्तान्द्तिण हुने सशता अनुदान

अन्द्तगातको िैदेचशक स्रोत समािेश भएको कुनै योजना तथा कायाक्रम प्रदे श तथा
स्थानीय तहले कायाान्द्ियन गदाा िैदेचशक सहायता सम्झौता बमोचजम नेपाल

सिकािको सम्बचन्द्धत मन्द्त्रालयले धनददाष्ट गिे को ढाुँचामा खचा गने प्रदे श तथा
स्थानीय तहले छु ट्टै  अधभलेख िाखी धनधाारित समयमा नेपाल सिकािको सम्बचन्द्धत
मन्द्त्रालय, सम्बचन्द्धत शोधभनाा माग गने धनकाय ि सम्बचन्द्धत कोष तथा लेखा
धनयन्द्त्रककायाालयिाप्रदे शलेखाधनयन्द्त्रककायाालयमाप्रधतिेदनपेशगनुा पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोचजम प्रधतिेदन पेश नभएको कािणबाट खचा

िकमशोधभनााहुननसकेमात्यसिीशोधभनााहुननसकेबिाबिकोिकमसम्बचन्द्धत

प्रदे श तथा स्थानीय तहबाट दफा ४ को उपदफा (१३) बमोचजम कट्टा गिी
समायोजनगरिनेछ।
७.

वित्तीय अनुशासन: (१) प्रदे श तथा स्थानीय तहले कानून बनाई आफूले उठाएको
िाजस्िियसऐनबमोचजमप्राप्तगिे कोअनुदानखचागनुा पनेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमकानूनबनाउुँ दादे हायबमोचजमकोव्यिस्था

समािेशहुनेगिीबनाउनुपनेछ:…
(क)

नेपाल सिकािको आधथाक ि वित्तीय नीधतको

(ख)

सबैआयआफ्नोसचितकोषमादाचखलगने,

(ग)

अनुदानकोिकमजुनप्रयोजनकोलाधगप्राप्तभएको

(घ)

ुँ ीगत खचाको रुपमा विधनयोजन भएको िकम
पूज

अनुशिणगने,

होसोहीप्रयोजनकोलाधगप्रयोगगने,
चालूखचामािकमान्द्तिगनानपाइने,

(ङ)

प्रचधलत सं घीय कानूनले धनधाािण गिे  बमोचजमको
आय व्ययको िगीकिण, लेखाङ्कन तथा लेखा
प्रणालीिाख्ने।

८.

अचख्तयािी तथा कायाक्रम स्िीकृधत:(1) प्रचधलत कानूनमा जुनसुकै कुिा लेचखएको

भए तापधन विधनयोजन भएको िकम प्रचधलत कानूनको अधीनमा िही खचा गने
अचख्तयािीयोऐनप्रािम्भभएकोददनदे चखअधधकािप्राप्तअधधकािीलाईहुनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोचजम खचा गने अचख्तयािीको आधाािमा कोष

तथा लेखा धनयन्द्त्रक कायाालयले सम्बचन्द्धत धनकायलाई विधनयोजन भएको िकम
धनकासाददनेछ।

(३) कुनै धनकायलाई एकभन्द्दा बढी धनकायबाट खचा गने गिी िकम

विधनयोजन भएकोमा विधनयोजन भएको धनकायको प्रमुखले यो ऐन प्रािम्भ भएको

धमधतले पन्द्ध्र ददनधभत्र विधनयोजन भएको सम्पूणा िकम खचा गने धनकायलाई
बाुँडफाुँट गिीत्यसको जानकािी नेपाल सिकाि, अथा मन्द्त्रालय िसम्बचन्द्धत कोष
तथालेखाधनयन्द्त्रककायाालयलाईददनुपनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोचजमको बाुँडफाुँटबाट िकम प्राप्त गने धनकायको
प्रमुखलाईत्यस्तोिकमखचागनाअचख्तयािीप्राप्तभएकोमाधननेछ।
(5) प्रचधलत कानूनमा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन मन्द्त्रालयगत

बजेटसूचनाप्रणालीमासमािेशभएकोकायाक्रमत्यस्तोकायाक्रमकायाान्द्ियनगने
प्रयोजनकोलाधगस्िीकृतकायाक्रममाधननेछ।

(6) उपदफा (5) बमोचजम मन्द्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा

समािेश भएको कुनै कायाक्रम सं शोधन गनुप
ा ने भएमा सम्बचन्द्धत धनकायले नेपाल
सिकाि,अथामन्द्त्रालयकोसहमधतधलनुपनेछ।

(7)उपदफा(6)माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनमन्द्त्रालयगत

बजेट सूचना प्रणालीमा समािेश भएको कायाक्रमको चौमाधसक विभाजनमा सं शोधन
गनुप
ा ने भएमा सम्बचन्द्धत धनकायले एक तह माधथको कायाालय प्रमुखको स्िीकृधत
धलनुपनेछ।

तििाजपत्रावङ्कतविचशष्टश्रे णीकोकमाचािीप्रमुखभएकोधनकायमाधनजले

चौमाधसकविभाजनमासं शोधनगनाबाधापुगेकोमाधननेछै न।

(८) उपदफा (७) बमोचजम सं शोधन भएको जानकािी नेपाल सिकाि,

अथामन्द्त्रालयिसम्बचन्द्धतकोषतथालेखाधनयन्द्त्रककायाालयलाईददनुपनेछ।
9.

कायाविधध तथा मापदण्ड बनाउन सनने: (1) यस ऐनको कायाान्द्ियन गना नेपाल
सिकािलेआिश्यककायाविधधतथामापदण्डबनाउनसननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको कायाविधध तथा मापदण्ड नेपाल

िाजपत्रमाप्रकाशनगरिनेछ।
10.

आदे शजािीगनासनने:यसऐनकोकायाान्द्ियनगदााकुनैबाधाउत्पन्नभएमानेपाल
सिकािले नेपाल िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन गिी आदे श जािी गिी आिश्यक
व्यिस्थागनासननेछ।

6

अनुसूची-1
(दफा२सुँगसम्बचन्द्धत)
नेपालकोसं विधानबमोचजम
सं घीयसचितकोषमाधथव्ययभािहुने िकम
रू. लाखमा
1

2

क्र.

अनुदान

1

101

िािपधत

2

102

उपिािपधत

3

103

प्रदे श प्रमुखहरु

4

202

सं घीयसंसद

5

204

अदालत

6

206

7

208

8

210

9

212

सं .

सं ख्या

10

214

11

218

3

4

5

शीषाककोनाम

चालुखचा

6

वित्तीय

ब्यिस्था

जम्मा

81

0

67

0

67

350

0

350

219

0

219

433

0

433

86

0

86

24

0

24

लोकसेिा आयोग

77

0

77

धनिााचन आयोग

65

0

65

63

0

63

17

0

17

68

0

68

अचख्तयाि दुरुपयोग
अनुसन्द्धानआयोग

महालेखापिीक्षकको
कायाालय

िाविय मानिअधधकाि
आयोग

न्द्याय परिषद्
िाविय प्राकृधतकस्रोततथा

81

12

220

13

222

िाविय मवहलाआयोग

73

0

73

14

224

िाविय दधलतआयोग

63

0

63

15

226

िाविय समािेशीआयोग

63

0

63

16

228

आददिासी जनजाधतआयोग

63

0

63

17

230

मधेशीआयोग

63

0

63

18

232

थारूआयोग

63

0

63

19

234

मुचस्लम आयोग

64

0

64

20

502

226120

398231

624351

वित्तआयोग

अथा मन्द्त्रालय-आन्द्तरिक
ु ानी
ऋणभक्त

7

21

503

22

504

23

602

अथा मन्द्त्रालय-िैदेचशक

ु ानी(बहुपक्षीय)
ऋणभक्त
अथा मन्द्त्रालय-िैदेचशक
ु ानी(दद्वपक्षीय)
ऋणभक्त

अथा मन्द्त्रालय-फैसलािा
आदे शअनुसािधतनुप
ा ने
िकम

जम्मा

8

38337

209051

247388

4580

59104

63684

500

0

500

271539

666386

937925

अनुसूची-२

(दफा२ि३सुँगसम्बचन्द्धत)
सं घीयसचितकोषबाटविधनयोजनहुनेिकम
1

2

क्र.

अनुदान

सं .

सं ख्या

3
शीषाककोनाम

1

101

िािपधत

2

102

उपिािपधत

3

103

प्रदे श प्रमुखहरु

4

202

सं घीयसं सद

5

204

अदालत

4

5

६

1111

७

वित्तीय

ुँ ीगत
पूज

चालुखचा

रू.लाखमा
जम्मा

ब्यिस्था

1336

0

2447

376

16

0

392

1947

178

0

2125

12491

378

0

12869

44483

17160

0

61643

9689

3613

0

13302

4702

2342

0

7044

7061

396

0

7457

4587

571

0

5158

2460

35

0

2495

477

27

0

504

882

70

0

952

1059

71

0

1130

386

54

0

440

347

91

0

438

321

118

0

439

अचख्तयाि
6

206

दुरुपयोग
अनुसन्द्धान
आयोग
महाले खा

7

208

पिीक्षकको
कायाालय

8

210

9

212

लोकसे िा
आयोग
धनिााचन आयोग
िाविय मानि

10

214

अधधकाि
आयोग

11

218

न्द्याय परिषद्
िाविय प्राकृधतक

12

220

स्रोततथावित्त
आयोग
िाविय मवहला

13

222

14

224

15

226

16

228

17

230

मधे शीआयोग

353

85

0

438

18

232

थारूआयोग

333

103

0

436

आयोग
िाविय दधलत
आयोग
िाविय समािे शी
आयोग
आददिासी
जनजाधतआयोग

9

1

2

क्र.

अनुदान

सं .

सं ख्या

19

234

3
शीषाककोनाम
मुचस्लम आयोग

4

5

६

ुँ ीगत
पूज

चालुखचा

७

वित्तीय

जम्मा

ब्यिस्था

314

123

0

437

36987

9581

0

46568

123964

102657

0

226621

40377

65897

0

106274

62242

402561

0

464803

5031

60

0

5091

252166

28768

0

280934

27944

226041

0

253985

1254292

101642

0

1355934

29678

23146

0

52824

43120

17464

0

60584

82405

55988

0

138393

59671

17206

0

76877

प्रधानमन्द्त्री तथा
20

301

मचन्द्त्रपरिषद्को
कायाालय

21

305

अथा मन्द्त्रालय
उद्योग, िाचणज्य

22

307

तथाआपूधता
मन्द्त्रालय

23

308

उजाा, जलस्रोत
तथाधसं चाई
मन्द्त्रालय
कानू न, न्द्याय

24

311

तथासं सदीय
माधमला
मन्द्त्रालय
कृवषतथा

25

312

पशुपन्द्छी
विकास
मन्द्त्रालय

26

313

27

314

खानेपानी
मन्द्त्रालय
गृह मन्द्त्रालय
सं स्कृधत, पयाटन

28

325

तथानागरिक
उड्डययन
मन्द्त्रालय

29

326

पििाि
मन्द्त्रालय
िनतथा

30

329

िाताििण
मन्द्त्रालय
भूधम व्यिस्था,

31

336

सहकािी तथा
गरिबीधनिािण
मन्द्त्रालय

10

1

2

क्र.

अनुदान

सं .

सं ख्या

3
शीषाककोनाम

4

5

६

ुँ ीगत
पूज

चालुखचा

७

वित्तीय

जम्मा

ब्यिस्था

भौधतक पूिााधाि
32

337

तथायातायात

117455

1448877

0

1566332

7620

135

0

7755

14180

20571

0

34751

424641

78070

0

502711

79656

284520

0

364176

646780

6037

0

652817

48062

15531

0

63593

217888

100354

0

318242

344908

81801

0

426709

62380

1672

0

64052

मन्द्त्रालय
मवहला
बालबाधलका
33

340

तथाजेष्ठ
नागरिक
मन्द्त्रालय
युिातथा

34

343

खे लकूद
मन्द्त्रालय

35

345

36

347

िक्षा मन्द्त्रालय
शहिीविकास
मन्द्त्रालय
चशक्षा, विज्ञान

37

350

तथाप्रविधध
मन्द्त्रालय
सिाितथा

38

358

सू चनाप्रविधध
मन्द्त्रालय
सं घीय माधमला

39

365

तथासामान्द्य
प्रशासन
मन्द्त्रालय
स्िास््य तथा

40

370

जनसं ख्या
मन्द्त्रालय
श्रम, िोजगाि

41

371

तथासामाचजक
सुिक्षामन्द्त्रालय

11

1

2

क्र.

अनुदान

सं .

सं ख्या

42

391

3

4

शीषाककोनाम

5
ुँ ीगत
पूज

चालुखचा

िाविय योजना

६

७

वित्तीय

जम्मा

ब्यिस्था

9448

708

0

10156

671363

740183

0

1411546

0

0

1012212

1012212

861000

0

0

861000

546183

223822

0

770005

998444

0

0

998444

2138211

0

0

2138211

9299475

4080059

1012212

14391746

आयोग
िाविय

43

392

पुनधनामााण
प्राधधकिण

44

501

अथा मन्द्त्रालय-
वित्तीयव्यिस्था
अथा मन्द्त्रालय-

45

601

कमाचािीसुविधा
तथासे िाधनिृत
सुविधा
अथा मन्द्त्रालय-

46

602

47

701

प्रदे श

48

801

स्थानीयतह

विविध

जम्मा

संचक्षप्तविििण
- दतााधमधत:२०७६/02/१५

- प्रधतधनधधसभाकोबैठकद्वािासंशोधनविनापारितधमधत:२०७६/03/१०

- िावियसभाकोबैठकद्वािासुझािविनावफताापठाउनेगिीपारितधमधत:२०७६/03/२३
- प्रमाणीकिणधमधत:२०७६/03/३०
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िािऋणउठाउनेअधधकािकोव्यिस्थागनाबनेकोविधेयक
प्रस्तािना: आधथाक िषा 207६/07७ को धनधमत्त नेपाल सिकािको अथा सम्बन्द्धी
प्रस्तािहरुलाईकायाान्द्ियनगनानेपालसिकािलेिािऋणउठाउनिाञ्छनीयभएकोले,
सं घीय संसदलेयोऐनबनाएकोछ।
1.

संचक्षप्त नाम ि प्रािम्भः (१) यस ऐनको नाम “िाि ऋण उठाउने ऐन, २०७६”
िहे कोछ।

(२)योऐनसम्ित्207६सालसाउन1गतेदेचखप्रािम्भहुनेछ।
२.

िाि ऋण उठाउने अधधकािः (१) आधथाक िषा 207६/07७ को धनधमत्त नेपाल
सिकािको अथा सम्बन्द्धी प्रस्तािहरुलाई कायाान्द्ियन गना नेपाल सिकािले आधथाक
िषा 207६/07७ कोअन्द्त्यमा अधधविकषा बापत धतना बाुँकी िकम िअन्द्य धतना
बाुँकी िकममा थप रु. 1,95,00,00,00,0००।-(अक्षिे पी एक खबा पन्द्चानब्बे
अबा)मानबढ्नेगिीत्यधतसम्मिकमकोिािऋणउठाउनसननेछ।

ति यसिी उठाइने िाि ऋण िकममा नेपाल सिकािले प्रचधलत कानून

बमोचजमधलनपाउनेअधधविकषािकमसमािेशहुनेछै न।

(२) नेपाल सिकािले आधथाक िषा 207६/07७ सम्मको नेपाल िाि

बैंकलाई धतना बाुँकी अधधविकषालाई नेपाल सिकािले ट्रेजिी धबलमा परिणत गना
स्िीकृधतददनसननेछ।

ु ानी
(३) यस दफा बमोचजम उठाइएको िाि ऋणको सािाुँ ब्याज भक्त

गनेअिधधिसोऋणकोब्याजकोदििािऋणऐन, २०५९बमोचजमहुनेछ।
संचक्षप्त विििण

- दतााधमधत:२०७६/02/१५

- प्रधतधनधधसभाकोबैठकद्वािासंशोधनविनापारितधमधत:२०७६/03/१३

- िावियसभाकोबैठकद्वािासुझािविनावफताापठाउनेगिीपारितधमधत:२०७६/03/२४
- प्रमाणीकिणधमधत:२०७६/03/३०
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ऋणतथाजमानतऐन, २०२५लाईसंशोधनगनाबनेकोविधेयक
प्रस्तािना:ऋणतथाजमानतऐन, २०२५लाईसं शोधनगनािाञ्छनीयभएकोले,
सं घीय संसदले योऐनबनाएकोछ।
१.

संचक्षप्तनामिप्रािम्भ:(१)यसऐनकोनाम“ऋणतथाजमानत(तेइसौंसं शोधन)
ऐन, २०७६” िहे कोछ।

(२)योऐनसम्ित्207६सालसाउन1गतेदेचखप्रािम्भहुनेछ।
२.

ऋणतथाजमानतऐन, २०२५कोदफा३मासंशोधन:ऋणतथाजमानतऐन,

२०२५ को दफा ३ को उपदफा (१) मा िहे का “दश खबा रुपैयाुँ” भन्ने
शब्दहरुकोसट्टा“बाह्रखबारुपैयाुँ” भन्नेशब्दहरुिाचखएकाछन्।

संचक्षप्त विििण
- दतााधमधत:२०७६/02/१५

- प्रधतधनधधसभाकोबैठकद्वािासंशोधनविनापारितधमधत:२०७६/03/१३

- िावियसभाकोबैठकद्वािासुझािविनावफताापठाउनेगिीपारितधमधत:२०७६/03/२४
- प्रमाणीकिणधमधत:२०७६/03/३०
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नेपालसिकािकोअथासम्बन्द्धीप्रस्तािलाईकायाान्द्ियनगनाबनेकोविधेयक

-

समािेशनगरिएको।

संचक्षप्त विििण
- दतााधमधत:२०७६/02/१५

- प्रधतधनधधसभाकोबैठकद्वािासंशोधनविनापारितधमधत:२०७६/03/१३

- िावियसभाकोबैठकद्वािासुझािविनावफताापठाउनेगिीपारितधमधत:२०७६/03/२४
- प्रमाणीकिणधमधत:२०७६/03/३०
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भूउपयोगकोसम्बन्द्धमाव्यिस्थागनाबनेकोविधेयक
प्रस्तािना: भूधमको िगीकिण, समुचचत उपयोग ि प्रभािकािी व्यिस्थापनको माध्यमबाट
अधधकतमिददगोलाभहाधसल गनेसम्बन्द्धमाआिश्यकव्यिस्थागनािाञ्छनीयभएकोले, 
सङ्घीयसं सदलेयोऐनबनाएकोछ।
परिच्छे द-१
प्रािचम्भक
१.

संचक्षप्तनामिप्रािम्भ:(१)यसऐनकोनाम“भूउपयोगऐन, २०७६” िहेकोछ।
(२)योऐनतुरुन्द्तप्रािम्भहुनेछ।

२.

परिभाषा:विषयिाप्रसङ्गलेअकोअथानलागेमायसऐनमा,(क)

“आिासीय क्षेत्र” भन्नाले मानिीय बासस्थानको लाधग प्रयोग

भएकाघििहे कोजनगातथाघिसुँगजोधडएकोिानजोधडएको
गोठ, भकािी, नयािे ज, तिेला, इनाि, फलफुलबगैंचा, किे साबािी,

आुँगन िा त्यस्तै  अरु कुनै काममा प्रयोग गरिएको जनगा

सम्झनु पछा ि सो शब्दले बसोबासको लाधग प्रचधलत कानून
(ख)

बमोचजमतोवकएकोकुनैक्षेत्रलाईसमेतजनाउुँ छ।

“औद्योधगक क्षेत्र” भन्नाले कुनै पधन कायास्थल िा िस्तु

उत्पादन गने उद्योग तथा सो सिालन गने प्रयोजनको लाधग
धनमााणगरिएकाभिन,घि, टहिाले चचे कोजनगालगायतसो

प्रयोजनको लाधग छु ट्याइएका जनगा सम्झनु पछा ि सो
शब्दले कुनै धनचित भौगोधलक क्षेत्रमा उद्योग प्रिर्द्ान गने

उद्देश्यले प्रचधलत कानून बमोचजम तोवकएको विशेष आधथाक
(ग)
(घ)

क्षेत्रलाईसमेतजनाउुँ छ।

“कायाान्द्ियन सधमधत” भन्नाले दफा २0 बमोचजमको स्थानीय
भूउपयोगकायाान्द्ियनसधमधतसम्झनुपछा।

“कृवष क्षेत्र” भन्नाले कृवष बाली उत्पादन, पशुपन्द्छीपालन,

फामाहाउस, मत्स्यपालन, माहुिीपालन, िे शमखेधत लगायत

कृवषजन्द्यउत्पादन,िागिानीिािनबावटका,जधडबुटीिकृवष
(ङ)

िनकोलाधगप्रयोगभएकोिाहुनसननेजनगासम्झनुपछा।

“खानी तथा खधनज क्षेत्र” भन्नाले प्रचधलत कानून बमोचजम
खानी तथा खधनज पदाथाको उत्खनन, उत्पादन, शुर्द्ीकिण,

प्रशोधन, सिय गने प्रयोजनले छु ट्याइएको क्षेत्र सम्झनु
पछा।

16

(च)

“तोवकएको” िा “तोवकए बमोचजम” भन्नाले यस ऐन अन्द्तगात

(छ)

“प्रदे शभूउपयोगपरिषद्”भन्नाले दफा१6बमोचजमकोप्रदे श

(ज)

(झ)
(ञ)
(ट)
(ठ)

(ड)
(ढ)
(ण)

बनेकोधनयममातोवकएकोिातोवकएबमोचजमसम्झनुपछा।
भूउपयोगपरिषद्सम्झनुपछा।

“भूउपयोग”भन्नालेभूधमकोउपयोगसम्झनुपछा।

“भूउपयोगक्षेत्र”भन्नाले दफा४बमोचजमिगीकिणगरिएको
क्षेत्रसम्झनुपछा ।

“भूउपयोग क्षेत्र ननसा” भन्नाले दफा 5 बमोचजम तयाि
गरिएकोननसासम्झनुपछा।

“भूउपयोग योजना” भन्नाले भूउपयोगलाई व्यिचस्थत गना दफा
6बमोचजमतयािगरिएकोयोजनासम्झनुपछा।

“भूधम” भन्नाले पृ्िीको सतह, सतहभन्द्दा धसधा तल पृ्िीको
केन्द्रसम्म ि सतहभन्द्दा माधथ पृ्िीको गुरुत्िाकषाणले भेट्ने
सीमासम्मकोभागसम्झनुपछा।

“मन्द्त्रालय” भन्नाले भूधम व्यिस्था सम्बन्द्धी विषय हे ने नेपाल
सिकािकोमन्द्त्रालयसम्झनुपछा।

“िन क्षेत्र” भन्नाले प्रचधलत कानून बमोचजम तोवकएको िन
क्षेत्रसम्झनुपछा ।

“व्यािसावयक क्षेत्र” भन्नाले बैङ्क, सहकािी ि वित्तीय संस्था,
पसल, होटे ल, प्रदशानीकक्ष, पेट्रोलपम्प, गोदामघि, चलचचत्रघि,
स्िास््य, सिाि,मनोिञ्जनसम्बन्द्धीसेिा,िस्तुकोखरिदधबक्री

हुने स्थान, कुनै सावहचत्यक, िैज्ञाधनक, प्राविधधक सेिा, सूचना
तथापिामशा उपलब्धगिाउने सं स्था,अन्द्यकुनै व्यािसावयक
प्रयोजनको लाधग धनमााण गरिएका भिनले चचे को जनगा तथा
सो प्रयोजनको लाधग छु ट्याइएका जनगा

तथा पयाटन

व्यिसायले चचे को जनगा सम्झनु पछा  ि सो शब्दले कुनै
धनचित भौगोधलक क्षेत्रमा बजाि विस्ताि गने गिी प्रचधलत
(त)
(थ)

कानूनबमोचजमतोवकएकोक्षेत्रलाईसमेतजनाउुँ छ।

“सङ्घीय भूउपयोग परिषद्” भन्नाले दफा १4 बमोचजमको
सङ्घीयभूउपयोगपरिषद्सम्झनुपछा।

“सांस्कृधतकतथापुिाताचविकमहविकोक्षेत्र”भन्नाले धाधमाक
स्थल, धमाशाला, पुिाताचविक महत्चका दििाि तथा प्रचधलत
कानून बमोचजम सांस्कृधतक तथा पुिाताचविक महविका भनी

(द)

तोवकएकाक्षेत्रसम्झनुपछा ।

“सािाजधनक उपयोगको क्षेत्र” भन्नाले विद्यालय, विश्वविद्यालय,
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छात्रािास, अन्द्त्येवष्टस्थल,सडक,धसुँचाईकूलोिानहि, इनाि,
कुिा,चौतािी, पाटी, पौिा, गौशाला, उद्यान, बसपाका, विमानस्थल,

गौचि,खेलकूदमैदानतथाअन्द्यसािाजधनकउपयोगकोलाधग

धनमााणगरिएकाभिन,घि, टहिा, स्थानतथात्यस्तासं िचनाले
चचे को जनगा सम्झनु पछा ि सो शब्दले कुनै धनचित
भौगोधलक क्षेत्रमा सािाजधनक उपयोगको क्षेत्र भनी प्रचधलत
(ध)

कानूनबमोचजमतोवकएकोक्षेत्रलाईसमेतजनाउुँ छ।

“स्थानीय भूउपयोग परिषद्” भन्नाले दफा 18 बमोचजमको
स्थानीयभूउपयोगपरिषद्सम्झनुपछा।

परिच्छे द-२
भूउपयोगकायाक्रमसिालन, भूउपयोगक्षेत्र,भूधमकोिगीकिण, भूउपयोगयोजना
३.

भूउपयोग कायाक्रम सिालन गना सनने: (१) नेपाल सिकािले भूधमको समुचचत

उपयोग तथा सािाजधनक वहत समेतलाई ध्यानमा िाखी नेपालको सबै क्षेत्रमा
भूउपयोगकायाक्रमसिालनगनासननेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमकायाक्रमसिालनगनुप
ा ूिा सािाजधनकसूचना

प्रकाशनगनुा पनेछ।
४.

भूउपयोगक्षेत्रिगीकिण:(१) यसऐन बमोचजम नेपालकोभूबनौट, भूधमको क्षमता
तथाउपयुक्तता,भूधमकोमौजुदाउपयोगिआिश्यकता समेतकाआधािमा भूधमलाई
दे हायबमोचजम भूउपयोगक्षेत्रमािगीकिण गरिनेछ:(क)

कृवषक्षेत्र,

(ग)

व्यािसावयकक्षेत्र,

(ख)
(घ)

आिासीयक्षेत्र,

औद्योधगकक्षेत्र,

(ङ)

खानीतथाखधनजक्षेत्र,

(छ)

नदी,खोला,ताल,सीमसािक्षेत्र,

(च)
(ज)

(झ)
(ञ)

िनक्षेत्र,

सािाजधनकउपयोगकोक्षेत्र,

सांस्कृधतकतथापुिाताचविकमहविकोक्षेत्र,

नेपाल सिकािबाट आिश्यकता अनुसाि तोवकएका अन्द्य
क्षेत्र।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन सोही

उपदफाको खण्ड (क) मा उचसलचखत क्षेत्र बाहे क अन्द्य क्षेत्रमा िगीकिण भएको
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जनगा त्यस्तो क्षेत्रमा उपयोगमा नआउुँ दासम्मको लाधग स्थानीय भूउपयोग
परिषद्लाईजानकािीगिाईकृवषक्षेत्रकोरुपमाउपयोगमासयाउनबाधापनेछै न।

(३) उपदफा (१) बमोचजम िगीकिण गरिएका क्षेत्रहरूलाई तोवकए

बमोचजमकाउपक्षेत्रहरूमािगीकिणगनासवकनेछ।

(४)कुनै प्रदे शिास्थानीयतहलेआफ्नोक्षेत्रमाउपदफा(१)बमोचजम

िगीकिण गरिएको क्षेत्र बाहे कको अन्द्य कुनै भूउपयोग क्षेत्रको रूपमा िगीकिण
गना आिश्यक दे खेमा त्यस्तो क्षेत्रलाई भूउपयोग क्षेत्र िगीकिणमा समािेश गना
सङ्घीयभूउपयोगपरिषद्मालेखीपठाउनुपनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोचजम लेखी आएकोमा सङ्घीय भूउपयोग परिषद्ले

थप िगीकिण गनुा पने आिश्यक दे खेमा भूउपयोग क्षेत्र िगीकिण गना सम्बचन्द्धत
प्रदे शिास्थानीयतहलाईसहमधतददनसननेछ।

(६) सम्बचन्द्धत स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले यस ऐन बमोचजम धनधाारित

भूउपयोग क्षेत्र िगीकिणका आधाि, मापदण्ड तथा मन्द्त्रालयले तयाि गिे को

कायाविधध बमोचजम आफ्नो क्षेत्रधभत्रको भूधमलाई भूउपयोग क्षेत्रमा िगीकिण गनुा
पनेछ।

(७) उपदफा (६) बमोचजम क्षेत्र िगीकिण गदाा स्थानीय भूउपयोग

परिषद्ले  कुनै सङ्घीय िा प्रदे शस्तिको योजना सिालनमा िहे का िा सिालन हुने
भनीतोवकएकाक्षेत्रहरूलाईसोहीबमोचजमिगीकिणगनुा पनेछ।

(८)स्थानीयभूउपयोगपरिषद्ले भूउपयोगक्षेत्रिगीकिणगिे कोसूचना

सिासाधािणको जानकािीको लाधग स्थानीय पत्रपधत्रका तथा विद्युतीय सिाि
माध्यमबाटप्रकाशनतथाप्रसािणगनुा पनेछ।

(९) स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले  िगीकिण गरिसकेको क्षेत्रमा नेपाल

सिकाि िा प्रदे श सिकािले  तोवकएको िगीकिणभन्द्दा कुनै फिक योजना सिालन
गनुा पिे मादफा8बमोचजममौजुदाभूउपयोगपरिितानगनुा पनेछ।

(१०)भूउपयोगक्षेत्रिगीकिणगनेआधाि,मापदण्डिक्षेत्रफलतोवकए

बमोचजमहुनेछ।
५.

भूउपयोग क्षेत्र ननसा तयाि गनुा पने: (१) मन्द्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको
भूउपयोगक्षेत्रननसातयािगनु,ा गिाउनुपनेछ।

(२) यो ऐन प्रािम्भ भएको एक िषाधभत्र मन्द्त्रालयले स्थानीय तहका

भूउपयोगननसातयािगिीहस्तान्द्तिणगनुा पनेछ।

(३)उपदफा(२)बमोचजमकाननसाहरूलाईस्थानीयभूउपयोगपरिषद्ले

आिश्यकताअनुसािअद्यािधधकगिीलागूगनुा पनेछ।
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(४) स्थानीय तहको आिश्यकता अनुसाि भूउपयोग क्षेत्र ननसा

अद्यािधधकगने कायाकोलाधगमन्द्त्रालयिातोवकएकोधनकायले आिश्यकसहयोग
उपलब्धगिाउनुपनेछ।

(५) यस दफा बमोचजम मन्द्त्रालयले भूउपयोग क्षेत्र ननसा तयाि गदाा

प्राकृधतक विपद्को सम्भािना िहे का जोचखमयुक्त क्षेत्रको पवहचान गिी ननसामा
त्यस्तोक्षेत्रजनाउनुपनेछ।
६.

भूउपयोग योजना तजुम
ा ा: (१) नेपाल सिकाि, प्रदे श सिकाि तथा स्थानीय तहले
भूउपयोगयोजनातजुम
ा ागनुअ
ा चघभूधमकोिस्तुचस्थधत,जनसङ्ख्यािृवर्द्दि,खाद्यतथा
आिासको आिश्यकता, आधथाक विकास तथा पूिााधाि धनमााणको लाधग भूधमको

मागमाहुने िृवर्द्लगायतकाविषयमाअध्ययनगिीदीघाकालीनभूउपयोगयोजनाको
आधािपत्रतयािगनुा पनेछ।

(२) मन्द्त्रालयले उपदफा (१) बमोचजमको दीघाकालीन भूउपयोग

योजनाको आधािपत्र तथा समर आधथाक, सामाचजक, पूिााधाि विकास लगायतका

विषय समेतको आधािमा सङ्घीय भूउपयोग योजना तयाि गिी सङ्घीय भूउपयोग
परिषद्
बाटस्िीकृतगिाईलागूगनुा पनेछ।

(3) प्रदे श सिकािले आफ्नो प्रदे श अन्द्तगातको आधथाक, सामाचजक,

पूिााधािविकासलगायतकाविषयसमेतकोआधािमाप्रदे शस्तिीयभूउपयोगयोजना
तयािगनुा पनेछ।

(4) उपदफा (3) बमोचजम प्रदे शस्तिीय भूउपयोग योजना तजुम
ा ा गदाा

सङ्घीय भूउपयोग योजनासुँग प्रधतकूल नहुने गिी प्रादे चशक भूउपयोग परिषद्बाट
स्िीकृतगिाईलागूगनुा पनेछ।

(5) प्रत्येक स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र ननसा तथा आफ्नो

क्षेत्रधभत्रकोआधथाक, सामाचजक, पूिााधािविकासलगायतकाविषयसमेतकोआधािमा
सङ्घीय ि प्रदे श स्तिीयभूउपयोगयोजनासुँग प्रधतकूल नहुने गिी स्थानीय भूउपयोग
योजनातयािगनुा पनेछ।

(6) उपदफा (5) बमोचजम तयाि गरिएको भूउपयोग योजना स्थानीय

भूउपयोगपरिषद्बाटस्िीकृतगिाईलागू गनुा पनेछ।

(7)स्थानीयतहले उपदफा(5)बमोचजमभूउपयोगयोजनातयािगदाा

आिश्यकता अनुसाि रामीण ि सहिी क्षेत्रको बेनलाबेनलै योजना तजुम
ा ा गना
सननेछ।
पनेछ:-

(8) भूउपयोग योजना तयाि गदाा दे हायका क्षेत्र दे चखने गिी तयाि गनुा
(क)

औद्योधगककरिडोि,
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(ख)

विशेषआधथाकक्षेत्र,

(घ)

अन्द्तिप्रदे शफैधलएकापरियोजना,

(ग)

(ङ)
(च)
(छ)
(ज)
(झ)
(ञ)

(ट) 

िावियपरियोजना,

सं िक्षण योनय िाविय महविका प्राकृधतक तथा भौधतक
सम्पदाहरू,

अन्द्तिााविय पवहचान ि मानिीय आस्था बोकेका धाधमाक,
सांस्कृधतकमहविकास्थानहरू,

विद्यालय िा अन्द्य शैचक्षक क्षेत्र, सडक, स्िास््य सं स्था,
धसुँचाईकूलोिानहििहे कोक्षेत्र,

िावियसुिक्षाकोदृवष्टलेसंिेदनशीलस्थानहरू,
विपद्जोचखमयुक्तक्षेत्र,

िाताििणीय स्िच्छता तथा जैविक विविधता सं िक्षणको लाधग
सुिचक्षतक्षेत्र,

अन्द्यआिश्यकक्षेत्र।

(9)भूउपयोगयोजनासम्बन्द्धीअन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
परिच्छे द-३

जनगाधनीस्रेस्तािप्रमाणपूजााअद्यािधधकतथाभूउपयोगपरिितान
७.

जनगाधनी स्रेस्ता ि प्रमाणपूजाा अद्यािधधक गनुा पने: (१) स्थानीय तहले भूउपयोग

क्षेत्र िगीकिण ननसा बमोचजम आफ्नो क्षेत्रधभत्रको जनगाको जनगाधनी स्रे स्ता ि
प्रमाणपुजाामातत्-तत्क्षेत्रदे चखनेगिीअद्यािधधकगनुा पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम अद्यािधधक गरिएको कायामा चचत्त नबुझ्ने

जनगाधनीले चजसला अदालत समक्ष त्यस्तो काया भएको धमधतले पैंतीस ददनधभत्र
उजुिीददनसननेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजमको उजुिी उपि चजसला अदालतले गिे को
धनणायअचन्द्तमहुनेछ।
८.

भूउपयोग परिितान गना नहुने: (१) दफा 4 बमोचजम एउटा प्रयोजनको लाधग
िगीकिण गरिएको जनगा अको प्रयोजनमा प्रयोग गने गिी भूउपयोग परिितान गना
पाइनेछै न।

(२)उपदफा(१)माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनकुनै व्यचक्तले

धनजको हकभोगमा िहे को जनगा धनधाारित प्रयोजनमाभन्द्दाफिक प्रयोजनमा प्रयोग
गनुा पने भएमा सोको आधाि ि कािण खुलाई सम्बचन्द्धत स्थानीय भूउपयोग
परिषद्
माधनिेदनददनुपनेछ।
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(३) उपदफा (२) बमोचजम धनिेदन प्राप्त भएमा िा आफ्नो क्षेत्रधभत्रको

कुनै जनगाको धनधाारित भूउपयोग परिितान गनुा पने भएमा सम्बचन्द्धत स्थानीय
भूउपयोगपरिषद्ले  सोकोआधाििकािणखुलाईप्रादे चशकभूउपयोगपरिषद्समक्ष
अनुिोधगनुा पनेछ।

(४) उपदफा (३) बमाचजम अनुिोध प्राप्त भएमा प्रादे चशक भूउपयोग

परिषद्ले  सो प्रयोजनको लाधग अध्ययन गिी प्राविधधक प्रधतिेदन पेश गना माटो,
भूगभा,कानून,भूउपयोगयोजना,कृवष,िनतथािाताििण,भूधम,नापीतथाशहिी

योजनाक्षेत्रकाविशेषज्ञिसम्बचन्द्धतस्थानीयतहकोप्रमुखिाउपप्रमुखिहे कोएक
सधमधतगठनगनासननेछ।

(५) उपदफा (४) बमोचजमको सधमधतले ददएको प्राविधधक प्रधतिेदन

समेतकोआधािमामागबमोचजमभूउपयोगपरिितानगनाउपयुक्तदे चखएमाप्रादे चशक
भूउपयोगपरिषद्लेसंघीयभूउपयोगपरिषद्समक्षधसफारिसगनुा पनेछ।

(६) उपदफा (५) बमोचजम धसफारिस प्राप्त भएमा सं घीय भूउपयोग

परिषद्लेविद्यमानभूउपयोगपरिितानगनासननेछ।

(७) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन नेपाल

सिकािलेदे हायकास्थानकोविद्यमानभूउपयोगपरिितानगनासननेछ:(क)

ठोस, तिल िा नयास अिस्थाका महविपूणा प्राकृधतक स्रोत

(ख)

िाविय गौििका िा प्राथधमकता प्राप्त विकास आयोजनाहरू,

(ग)

(घ)
(ङ)

िहे कोभूधमकोसतहिासतहभन्द्दामुधनकोस्थान,

औद्योधगक क्षेत्र, विशेष आधथाक क्षेत्र लगायतका आयोजना
स्थापनागनुा पनेस्थान,

िावियसूिक्षाकादृवष्टले महविकाक्षेत्र,अन्द्तिाावियसीमा,विश्व
सम्पदा सूचीमा पिे का सांस्कृधतक, प्राकृधतक, ऐधतहाधसक ि
पुिाताचविकमहविकास्थान,

अन्द्तिप्रदे शभूउपयोगक्षेत्रव्यिस्थापनगनुा पनेस्थान,
नेपालसिकािलेआिश्यकठानेकाअन्द्यक्षेत्र।

(८) यस दफामा अन्द्यत्र जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन सम्बचन्द्धत

स्थानीय भूउपयोग परिषद्को धसफारिसमा प्रदे श सिकािले दे हायका अिस्थामा
विद्यमानभूउपयोगपरिितानगनासननेछ:(क)
(ख)

अन्द्तिस्थानीयतहभूउपयोगक्षेत्रव्यिस्थापनगनुा पिे मा,

दुई िा सोभन्द्दा बढी स्थानीय तहको भौगोधलक क्षेत्रमा पने
कुनैप्रदे शस्तिीयविकासआयोजनासिालनगनुा पिे मा।

(९)भूउपयोगपरिितानकोस्िीकृधतददने प्रवक्रयासम्बन्द्धीअन्द्यव्यिस्था
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तोवकएबमोचजमहुनेछ।
९.

भूउपयोगपरिितानगनासवकने:(१)यसऐनमाअन्द्यत्रजुनसुकैकुिालेचखएकोभए

तापधन स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रधभत्रको कुनै स्थान िा बस्ती  कुनै विपद् िा
प्राकृधतक प्रकोपको कािण असुिचक्षत भएमा त्यस्तो क्षेत्रलाई असुिचक्षत िा
अव्यिचस्थत स्थान घोषणा गिी त्यस्तो स्थानमा बसोबास गिे को परििाि िा
समुदायलाई सुिचक्षत तथा व्यिचस्थत स्थानमा बसोबासको व्यिस्था धमलाउन
भूउपयोगपरिितानगनासननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम भूउपयोग परिितान गिाउुँ दा अन्द्यत्र जनगा

उपलब्ध हुन नसकेको अिस्थामा मात्र कृवष क्षेत्रमा बसोबासको व्यिस्था धमलाउने
गिीभूउपयोगपरिितानगनासवकनेछ।
१०.

जनगाको खण्डीकिण धनयन्द्त्रण तथा चनलाबन्द्दी गने: (१) जनगाको खण्डीकिण
धनयन्द्त्रणतथावकत्ताकाटगने कायालाईधनयमनगना आिश्यकआधाििमापदण्ड
तोवकएबमोचजमहुनेछ।

(२) मन्द्त्रालय, प्रदे श सिकाि ि स्थानीय तहले कृवष भूधममा

आधुधनकीकिण, यान्द्त्रीकिण, व्यिसायीकिण, सहकािी खेती, सामुवहक खेती तथा
सािाजधनक खेती गना तोवकए बमोचजमको क्षेत्रफलका वकत्ता जनगा एकीकिण गिी
चनलाबन्द्दीकायाक्रमगना,गिाउनसननेछ।

(३) चनलाबन्द्दी ि जनगा एकीकिण कायाक्रमलाई प्रोत्साहन गना

मन्द्त्रालय, प्रदे श सिकाि ि स्थानीय तहले विशेष सुविधाका कायाक्रमहरु सिालन
गनासननेछन्।

(४)चनलाबन्द्दीकायाक्रमसिालनगने सम्बन्द्धीअन्द्यव्यिस्थातोवकए

बमोचजमहुनेछ।
११.

नयाुँ घि धनमााण िा बसोबासका पूिााधािहरू थप िा विस्ताि गना नसवकने:
(१) यो ऐन प्रािम्भ हुुँदाका बखत कृवष क्षेत्रमा िहे को घिमा साविक बमोचजम
बसोबास गिे कोमा बाहे क नयाुँ घि धनमााण िा बसोबासका पूिााधािहरू थप िा
विस्तािगनासवकनेछै न।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन साविक

बमोचजम बसोबास गरिआएको घि कुनै कािणले भत्केको िा पुिानो भई नयाुँ
बनाउनु पने अिस्थाभएमाघिधनमााणकोलाधगधनजकोअन्द्यत्रकुनै जनगानभएमा
कृवषक्षेत्रमानयाुँ घिधनमााणगना िाकृवषप्रयोजनकालाधगआिश्यकपने सं िचना
बनाउनबाधापनेछै न।
१२.

घडेिीविकधसतगनानपाइने:यसऐनबमोचजमआिासीयप्रयोजनकोलाधगिगीकिण

गरिएकोक्षेत्रबाहे ककाअन्द्यक्षेत्रमाकुनै पधनप्रयोजनले व्यािसावयकरूपमाघडेिी
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विकधसतगनािसोकोधबक्रीवितिणगनापाइनेछै न।
१३.

जनगाको मूसयाङ्कन ि किको धनधाािण: स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रधभत्रको जनगाको
मूसयाङ्कनगदाा िभूधमसम्बन्द्धीकिकोधनधाािणगदाा भूउपयोगक्षेत्रिगीकिणलाई
समेतआधािमान्नुपनेछ।

परिच्छे द-४

भूउपयोगकायाान्द्ियनसंिचना
१४.

सङ्घीय भूउपयोग परिषद्: (१) भूउपयोग सम्बन्द्धी नीधत, योजना ि मापदण्ड
कायाान्द्ियनगनासङ्घीयतहमादे हायबमोचजमसङ्घीयभूउपयोगपरिषद्िहनेछ:(क)

मन्द्त्री/िाज्यमन्द्त्री, भूधम व्यिस्था सम्बन्द्धी विषय

(ख)

सदस्य, िाविय योजना आयोग (भूधम व्यिस्था

(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ज)

(झ)
(ञ)

(ट)

हे नेनेपालसिकािकोमन्द्त्रालय

– अध्यक्ष

विषयहे ने)

– सदस्य

सिकािकोमन्द्त्रालय

– सदस्य

मन्द्त्रालय

–सदस्य

नेपालसिकािकोमन्द्त्रालय

– सदस्य

सिकािकोमन्द्त्रालय

– सदस्य

सचचि, भूधम व्यिस्था सम्बन्द्धी विषय हे ने नेपाल
सचचि,अथासम्बन्द्धीविषयहे नेनेपालसिकािको
सचचि, िन तथा िाताििण सम्बन्द्धी विषय हे ने
सचचि,सङ्घीयमाधमलासम्बन्द्धीविषयहे ने नेपाल
सचचि, सहिी विकास सम्बन्द्धी विषय हे ने नेपाल
सिकािकोमन्द्त्रालय

सचचि, कृवषतथापशुपन्द्छीविकासमन्द्त्रालय

– सदस्य

- सदस्य

सचचि, उद्योगिाचणज्यतथाआपूधतामन्द्त्रालय

- सदस्य

भूउपयोग सम्बन्द्धी विशेषज्ञहरूमध्येबाट नेपाल
सिकािद्वािा मनोधनत कम्तीमा दुईजना मवहला
सवहतचािजना

सहसचचि, भूधम व्यिस्था सम्बन्द्धी विषय हे ने
नेपालसिकािकोमन्द्त्रालय

– सदस्य

- सदस्य-सचचि

(२)उपदफा(१)कोखण्ड(ञ)बमोचजममनोधनतसदस्यकोपदािधध

तीन िषाको हुनेछ ि पदीय चजम्मेिािी सन्द्तोषजनक रुपमा पूिा नगिे मा, सं घीय
भूउपयोग परिषद्को वहतविपरित कुनै काम गिे मा, कायाक्षमताको अभाि िा खिाब
आचिणभएमानेपालसिकािलेत्यस्तोसदस्यलाईजुनसुकैसमयमापदबाटहटाउन
सननेछ।
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ति कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउनु पूिा धनजलाई आफ्नो सफाई पेश

गनेमनाधसबमौकाउपलब्धगिाउनुपनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजमको परिषद्ले आिश्यक दे खेमा कुनै

सिोकाििालािाविशेषज्ञलाईपरिषद्कोबैठकमाआमन्द्त्रणगनासननेछ।

(४)उपदफा(१)कोखण्ड(ञ)बमोचजमतोवकएकासदस्यहरूकोसेिा

िशतासम्बन्द्धीव्यिस्थातोवकए बमोचजमहुनेछ।

(५) सङ्घीय भूउपयोग परिषद्को बैठक सम्बन्द्धी कायाविधध सो परिषद्ले

आफैंलेधनधाािणगिे बमोचजमहुनेछ।
१५.

सङ्घीयभूउपयोगपरिषद्कोकाम,कताव्यिअधधकाि:यसऐनमाअन्द्यत्रउचसलचखत

काम,कताव्यिअधधकािकाअधतरिक्तसङ्घीयभूउपयोगपरिषद्कोकाम,कताव्यि
अधधकािदे हायबमोचजमहुनेछ:(क)

(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
१६.

दीघाकालीन तथा आिधधक विकास योजना ि कायाान्द्ियन

क्षमतालाई आधाि मानी िाविय स्तिको भूउपयोग योजना
बनाईलागूगने,गिाउने,

भूउपयोग योजना सिालन गना नेपाल सिकािका विधभन्न
धनकायबीचआिश्यकसमन्द्ियगने,

भूउपयोग योजना सिालन गना आिश्यक भूउपयोग ननसा
डाटातयािगनालगाउने,

भूउपयोग क्षेत्र िगीकिण, योजना तजुम
ा ा ि कायाान्द्ियन
सम्बन्द्धीअन्द्यआिश्यकआधाितथामापदण्डतयािगने,

तोवकए बमोचजम अन्द्तिप्रादे चशक भूउपयोग सम्बन्द्धी वििाद
समाधानगने।

प्रदे श भूउपयोग परिषद्: (१) प्रदे शस्तिको भूउपयोग सम्बन्द्धी काया गना प्रत्येक
प्रदे शमादे हायबमोचजमकोप्रदे शभूउपयोगपरिषद्िहनेछ:(क)
(ख)

(ग)

(घ)

मन्द्त्री, भूधमव्यिस्था सम्बन्द्धी विषय हे ने प्रदे श
सिकािकोमन्द्त्रालय

–अध्यक्ष

सचचि, अथा, कृवष, िन, कानून, उद्योग, शहिी
विकास, स्थानीय विकास सम्बन्द्धी विषय हे ने
प्रदे शसिकािकोमन्द्त्रालय
भूउपयोग

सम्बन्द्धी

विशेषज्ञहरूमध्ये

–सदस्य
प्रदे श

सिकािबाट मनोधनत कम्तीमा दुईजना मवहला
सवहतचािजना

–सदस्य

सचचि, भूधमव्यिस्था सम्बन्द्धी विषय हे ने प्रदे श
सिकािकोमन्द्त्रालय
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-सदस्य-सचचि

(२)उपदफा(१)कोखण्ड(ग)बमोचजममनोधनतसदस्यकोकायाािधध

तीन िषाको हुनेछ ि पदीय चजम्मेिािी सन्द्तोषजनक रुपमा पूिा नगिे मा, प्रदे श
भूउपयोगपरिषद्कोवहतविपिीतकुनै कामगिे मा,कायाक्षमताकोअभाििाखिाब
आचिणभएमाप्रदे शसिकािले त्यस्तोसदस्यलाईजुनसुकैसमयमापदबाटहटाउन
सननेछ।

तिकुनै सदस्यलाईपदबाटहटाउनुपूिा धनजलाईआफ्नोसफाईपेशगने

मनाधसबसमयउपलब्धगिाउनुपनेछ।

(३) प्रदे श भूउपयोग परिषद्ले आिश्यक दे खेमा कुनै सिोकाििाला िा

विशेषज्ञलाईपरिषद्कोबैठकमाआमन्द्त्रणगनासननेछ।

(४) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोचजम मनोनीत सदस्यको सेिा ि

शतासम्बन्द्धीव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।

(५) प्रदे श भूउपयोग परिषद्को बैठक सम्बन्द्धी कायाविधध सो परिषद्

आफैंलेधनधाािणगिे बमोचजमहुनेछ।
१७.

प्रदे शभूउपयोगपरिषद्कोकाम,कताव्यिअधधकाि:यसऐनमा अन्द्यत्रउचसलचखत

काम, कताव्य ि अधधकािका अधतरिक्त प्रदे श भूउपयोग परिषद्को काम, कताव्य ि
अधधकािदे हायबमोचजमहुनेछ:(क)

प्रदे शस्तिको भूउपयोग सम्बन्द्धी नीधत धनमााण ि कायाान्द्ियन

(ख)

प्रदे शस्तिीयभूउपयोगयोजनािमापदण्डतयािगने,

(ग)

(घ)
(ङ)

तथाधनयमनगने,

तोवकए बमोचजम अन्द्ति स्थानीय तहको भूउपयोग सम्बन्द्धी
वििादसमाधानगने,

प्रदे शतहकोभूउपयोगननशाडाटाबेसतयािगने िअधभलेख
अद्यािधधकगने,

उपयोगनभएकोिाकमउपयोगभएकोिादुरुपयोगभएको

िा दोहन भएको जनगाहरूको आिश्यक व्यिस्थापन गने,
गिाउने।

१८.

स्थानीय भूउपयोग परिषद्: (१) भूउपयोग क्षेत्र तथा भूउपयोग योजना तजुम
ा ा तथा
कायाान्द्ियनकालाधगप्रत्येकस्थानीयतहमाएकस्थानीयभूउपयोगपरिषद्िहनेछ।
(२) सम्बचन्द्धत गाउुँ  कायापाधलका िा नगि कायापाधलकाले स्थानीय

भूउपयोगपरिषद्कोरूपमाकायागनेछ।

(३)स्थानीयभूउपयोगपरिषद्ले आफ्नोकाया सम्पादनकोक्रममाविषय

विज्ञकोसहयोगधलनसननेछ।

(४)स्थानीयभूउपयोगपरिषद्कोबैठकआिश्यकताअनुसािबस्नेछ।
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(५) स्थानीय भूउपयोग परिषद्को बैठक सम्बन्द्धी कायाविधध परिषद्

आफैंलेधनधाािणगिे बमोचजमहुनेछ।
१९.

स्थानीयभूउपयोगपरिषद्कोकाम,कताव्यिअधधकाि:यसऐनमाअन्द्यत्रउचसलचखत

काम,कताव्यिअधधकािकाअधतरिक्तस्थानीयभूउपयोगपरिषद्कोकाम,कताव्यि
अधधकािदे हायबमोचजमहुनेछ:(क)

स्थानीयभूउपयोगयोजनास्िीकृतगने,

(ग)

आफ्नोतहकोभूउपयोगक्षेत्रननसाअद्यािधधकगिाउने,

(ख)
(घ)

(ङ)

(च)
(छ)
(ज)

(झ)
(ञ)
(ट)
(ठ)
२०.

भूधमसम्बन्द्धीलगतसङ्कलन, विश्लेषणिउपयोगगने,

आिश्यकता अनुसाि आफ्नो तहको भूउपयोग उपक्षेत्र
िगीकिणगने,

भूउपयोग क्षेत्र िगीकिण सम्बन्द्धी सूचना तोवकए बमोचजम
सिोकाििालाको

पहुुँचमा

पुर्य
 ाउन

स्थानीय

कायाान्द्ियनसधमधतलाईधनदे शनददने,

भूउपयोग

स्थानीय तहको भूउपयोग योजना कायाान्द्ियनका प्रवक्रया ि
मापदण्डतयािगिीलागूगने,

भूउपयोगयोजनाकायाान्द्ियनकोअनुगमनगने,

भूउपयोग परिितानको लाधग स्पष्ट आधाि ि कािण सवहत
धसफारिसगने,

तोवकएकोउपयोगभन्द्दाफिकउपयोगगिे कोमाकािबाहीगने,

भूउपयोगमा उसलेखनीय योगदान गने व्यचक्त, परििाि िा
सं स्थालाईपुिस्कृतगने,
धाधमाक, ऐधतहाधसक,

सांस्कृधतक,

सामुदावयक,स्थलहरूकोसं िक्षणगने,

पुिाताचविक,

सािाजधनक,

आफ्नो तहको भूउपयोग सम्बन्द्धी आिश्यक नीधतहरू तजुम
ा ा
गिीपारितगने।

कायाान्द्ियनसधमधत: (१) स्थानीय भूउपयोग परिषद्को कायामासहयोगगना प्रत्येक
स्थानीयतहमादे हायबमोचजमकोएकभूउपयोगकायाान्द्ियनसधमधतिहनेछ:(क)

सम्बचन्द्धत

(ख)

सम्बचन्द्धतिडाकोिडाअध्यक्ष

(ग)

(घ)

गाउुँ 

कायापाधलका

कायापाधलकाकोअध्यक्षिाप्रमुख

िा

नगि

स्थानीयतहकाकृवष,िन,भूधम, शहिीविकासि

भौधतक पूिााधािसुँग सम्बचन्द्धत  शाखाका
प्रमुखहरू

सिोकाििालामध्येबाट
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स्थानीय

भूउपयोग

-अध्यक्ष

-सदस्य

-सदस्य

(ङ)

परिषद्लेतोकेकोदुईजनामवहलासवहतचािजना

सम्बचन्द्धत स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय
अधधकृत

-सदस्य

-सदस्य-सचचि

(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोचजम तोवकएका सदस्यहरूको

पदािधधतीनिषाकोहुनेछ।
हुनेछ:-

(३) कायाान्द्ियन सधमधतको काम, कताव्य ि अधधकाि दे हाय बमोचजम
(क)

स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट स्िीकृत भूउपयोग योजना

(ख)

िगीकृत क्षेत्रको सूचना तोवकए बमोचजम सिोकाििालाको

(ग)

प्रत्येकिडाकोिडास्तिीयभूउपयोगयोजनातयािगने,

(घ)

(ङ)
(च)
(छ)

(ज)

(झ)
(ञ)

कायाान्द्ियनगने,

जानकािीकोलाधगसािाजधनकगने,

िडास्तिीय भूउपयोग योजनािडासधमधतबाट अनुमोदनगिाई
सोका आधािमा स्थानीय तहको समवष्टगत भूउपयोग योजना
तयािपािीस्थानीयभूउपयोगपरिषद्
मापेशगने,

कायाान्द्ियनकोक्रममादे चखएकासमस्याहरूसमाधानकोलाधग
विकसपसवहतस्थानीयभूउपयोगपरिषद्मापेशगने,

भूधमको सं िक्षण ि ददगो उपयोगको लाधग सचेतना अधभिृवर्द्
गने,

तोवकएको उपयोगभन्द्दा फिक उपयोग गिे कोमा िा तोवकए

बमोचजम नगिे मा कािबाहीको लाधग स्थानीय भूउपयोग
परिषद्माधसफारिसगने,

कृवषयोनयजधमनबाुँझोिहे ,निहे कोअनुगमनगने,

सामुदावयक भूधमको पवहचान गिी सामुवहक वहतमा उपयोगको
व्यिस्थाधमलाउने,

भूउपयोगमा उसलेखनीय योगदान गने व्यचक्त, परििाि िा
सं स्थालाईपुिस्कृतगनाधसफारिसगने।

(४) कायाान्द्ियन सधमधतको बैठक सम्बन्द्धी व्यिस्था तोवकए बमोचजम
हुनेछ।
२१.

भूधमबैङ्कसम्बन्द्धीव्यिस्था:(1)भूउपयोगिगीकिणसम्बन्द्धीव्यिस्थाकायाान्द्ियन

गना, भूधमको अधधकतम उपयोग गिे ि उत्पादकत्ि िृवर्द् गना नेपाल सिकािले
आिश्यकताअनुसािस्थानीयतहमाभूधमबैङ्ककोस्थापनागनासननेछ।

(2)भूधमबैङ्कसम्बन्द्धीअन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
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२२.

सुविधा तथा प्रोत्साहन: कृवषयोनय जधमनको अधधकतम उपयोग गने कृषकलाई
प्रोत्साहन गना नेपालसिकाि, प्रदे श सिकाि ि स्थानीय तहले विधभन्नकायाक्रमहरु
सिालनगनासननेछ।

२३.

भूउपयोग योजनाको पुनिािलोकन: नेपाल सिकािले प्रत्येक सात िषामा, प्रदे श
सिकािले प्रत्येक पाुँच िषामा ि स्थानीय तहले आिश्यकता अनुसाि भूउपयोग
योजनाकोपुनिािलोकनगनासननेछ।

परिच्छे द-५

कसूितथासजाय
२४.

कसूिगिे कोमाधनने:दे हायबमोचजमकाकाया गिे मायसऐनबमोचजमकसूिगिे को
माधननेछ:-

(क)

तहगत भूउपयोग ननसा ि भूउपयोग योजना बमोचजम काया

(ख)

काबुबावहिको पारिचस्थधत उत्पन्न भई जनगा बाुँझो िाख्नु पने

नगिे मा,

उचचत ि पयाा्त कािण सवहतको सूचना सम्बचन्द्धत स्थानीय

तहमा ददएको अिस्थामा बाहे क कृवष क्षेत्रमा िगीकृत जधमन
(ग)
२५.

लगाताितीनिषादेचखबाुँझोिाखेमा,

यस ऐनमा उचसलचखत अिस्थामा बाहे क धनधाारित भूउपयोग
क्षेत्रिगीकिणपरिितानगिे मा।

सजाय:(१)कसैले दे हायकाकसूिगिे मातोवकएकोअधधकािीले दे हायबमोचजमको
सजायगनासननेछ:(क)

दफा२४कोखण्ड(क)बमोचजमकोकसूिगिे मादुईलाख

(ख)

दफा २४ को खण्ड (ख) बमोचजमको कसूि गिे मा उत्पादन

(ग)

रुपैयाुँसम्मजरिबाना।

अनुमानकोआधािमाएकलाखरुपैयाुँसम्मजरिबाना।

दफा२४कोखण्ड(ग)बमोचजमकोकसूिगिे मातीनलाख
रुपैयाुँसम्मजरिबाना।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको अधधकािीले दफा २४ को खण्ड (ग)

बमोचजमको कसूि गिी धनधाारित भूउपयोग परिितान गिे मा उपदफा (१) मा

उचसलचखत जरिबानाका अधतरिक्त त्यस्तो जनगा छ मवहनाधभत्र साविक बमोचजम
भूउपयोगकायमगनेगिीआदे शददनसननेछ।
२६.

अदालतलाईभएसिहकोअधधकािहुने: दफा२४ बमोचजमको कसूिकोसम्बन्द्धमा
कािबाही ि वकनािा गदाा पक्ष चझकाउने, बयान धलने, प्रमाण बुझ्ने, कागजपत्र
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दाचखला गिाउने लगायतका विषयमा तोवकएको अधधकािीलाई प्रचधलत कानून
बमोचजमअदालतलाईभएसिहकोअधधकािहुनेछ।
२७.

उजूिगना सनने:दफा२४बमोचजमकोकसूिगिे कोमातोवकएकोधनकायमाउजूि

२८.

पुनिािेदन: दफा २५ बमोचजम भएको सजाय उपि चचत्त नबुझ्ने पक्षले सम्बचन्द्धत

२९.

सं चक्षप्त कायाविधध अपनाइने: दफा २४ बमोचजमको कसूिसुँग सम्बचन्द्धत मुद्दाको

गनासवकनेछ।

चजसलाअदालतमापुनिािेदनददनसननेछ।

कािबाही ि वकनािा गदाा सं चक्षप्त कायाविधध ऐन, २०२८ बमोचजमको कायाविधध
अपनाउनुपनेछ।

परिच्छे द-6
विविध

३०.

अधधकािप्रत्यायोजनगना सनने:यसऐनबमोचजमतोवकएकोअधधकािीले आफूलाई
प्राप्त अधधकािमध्ये मुद्दा हे ने अधधकाि बाहे क अन्द्य सबै िा केही अधधकाि आफ्नो
मातहतकोअधधकृतलाईप्रत्यायोजनगनासननेछ।

३१.

समािेचशताकोआधािमामनोनयनगनुा पने: नेपाल सिकाि िा प्रदे शसिकािले यस

ऐन बमोचजम सं घीय भूउपयोग परिषद् िा प्रदे श भूउपयोग परिषद्मा विज्ञ सदस्य
मनोनयनगदाासमािेचशताकोआधािमागनुा पनेछ।

३२.

धनयम बनाउने अधधकाि: यस ऐनको उद्देश्य कायाान्द्ियन गना नेपाल सिकािले

३३.

धनदे चशका िा कायाविधध बनाउन सनने: यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगात बनेका

आिश्यकधनयमहरूबनाउनसननेछ।

धनयमहरूको अधीनमा िही मन्द्त्रालय, प्रदे श ि स्थानीय तहले आिश्यक धनदे चशका
िाकायाविधधबनाईलागूगनासननेछन्।

३४.

खािे जी ि बचाउ: (१) भूधम सम्बन्द्धी ऐन, २०२१ को परिच्छे द ९क. खािे ज
गरिएकोछ।

(२) भूधम सम्बन्द्धी ऐन, २०२१ को परिच्छे द ९क. को व्यिस्था

बमोचजमभएगिे काकामहरूयसैऐनबमोचजमभएगिे कोमाधननेछ।
संचक्षप्तविििण
- दतााधमधत:-२०७५/0९/३०

- प्रधतधनधधसभाकोबैठकद्वािासंशोधनसवहतपारितधमधत:-२०७५/११/२६
- िावियसभाकोबैठकद्वािासंशोधनसवहतपारितधमधत:-२०७५/१२/१०

- िावियसभाकोसंशोधनमासहमतभईप्रधतधनधधसभाद्वािापुन:पारित:-२०७६/0४/२१
- प्रमाणीकिणधमधत:-२०७६/0५/६
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जीिनाशकविषादीव्यिस्थापनसम्बन्द्धमाव्यिस्थागनाबनेको विधेयक
प्रस्तािना:जीिनाशक विषादीको उत्पादन, सं श्लष
े ण, धनकासी,पैठािी,भण्डािण, धबक्री वितिण,

ओसािपसाि,प्रयोग,विसजान जस्ताकायालाइा धनयमनगिीमानितथाजीिजन्द्तुकोस्िास््यि
िाताििणमा पने प्रधतकूल प्रभािलाई धनयन्द्त्रण गने सम्बन्द्धमा आिश्यक व्यिस्था गना
िाञ्छनीयभएकोले ,

सङ्घीयसं सदलेयोऐनबनाएकोछ।
परिच्छे द-1
प्रािचम्भक

१.

संचक्षप्त नाम िप्रािम्भ:(1)यसऐनकोनाम“जीिनाशकविषादीव्यिस्थापनऐन,
207६”िहे कोछ।

२.

(2)

योऐनतुरुन्द्तप्रािम्भहुनेछ।

परिभाषा:विषयिाप्रसङ्गलेअकोअथानलागेमायसऐनमा,(क)

“केन्द्र”भन्नाले  दफा1४बमोचजमको्लान्द्टनिािे न्द्टीनतथा

(ख)

“घिे लु विषादी”भन्नालेकृषकस्तिमाघिायसीतथाव्यापारिक

(ग)

विषादीव्यिस्थापनकेन्द्रसम्झनुपछा।

प्रयोजनको लाधग िनस्पधतजन्द्य ि गहुुँत, दुध लगायतका
प्राकृधतकस्रोतबाटतयािगरिएकोविषादीसम्झनुपछा।

“जीिनाशक विषादी” भन्नाले बोट धबरुिा, कृवषजन्द्य पदाथा ि
िन तथा िन पैदािाि, जीि, पशुपन्द्छी, मानि स्िास््य,
भण्डािण, ्याकेचजङ्ग ि धनमााण कायामा हाधन पुर्याउने िोग,

कीिा,सुलसुले,धनमाटोड,झािपात,मुसालगायतबाटबचाउन
प्रयोग गरिने प्राङ्
गारिक, िनस्पधत, जैविक तथा िासायधनक
िस्तु सम्झनु पछा ि सो शब्दले दे हायका िस्तुलाई समेत
जनाउुँ छ:(1)

हाधनकािकजीिहरूकोचशकािगिे ि,पिभक्षीबनेि,

पिजीिी बनेि, िोग लगाएि सोको िृवर्द् कम
गिाउने तथा त्यस्ता जीिहरूलाइा आकषाण िा
विकषाण गने िस्तु (फेिोमोन्द्स, एट्रयानटयान्द्ट,

(2)

(3)

रिपेलेन्द्ट,धडििे न्द्ट),

हाधनकािक जीिहरूको धनयधमत िृवर्द् ि प्रजनन
ु ेटि,
कायामा असि पने िस्तु (इन्द्सेनट रोथ िे गल
इचन्द्हिीटि),

हाधनकािक िनस्पधतको िृवर्द् धनयन्द्त्रण गने िस्तु
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(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(्लान्द्टरोथइचन्द्हिीटि),

पातपधतङ्गिझानेिस्तु(धडफोधलयन्द्ट),

ओधसलोपन कम गने तथा सुकाउने िस्तु
(डेधसकेन्द्ट),

फलफूलसं ख्यापतसयाउनेिस्तु(धथधनङएजेन्द्ट),

समय नपुनदै  फलफूल झने लगायतका समस्याको
धनयन्द्त्रणगनेिस्तु,

कृवष बाली तथा कृवषजन्द्य पदाथा उत्पादनसुँग
सम्बचन्द्धत प्रयोगशालामा धनसङ्क्रमण गना प्रयोग
गरिनेिस्तु(धडसइन्द्फेनट्ण्ट)।

(घ)

“तोवकएको” िा “तोवकए बमोचजम” भन्नाले यस ऐन अन्द्तगात

(ङ)

“धनिीक्षक” भन्नाले दफा 2४ बमोचजम धनयुक्त जीिनाशक

(च)

बनेकोधनयममातोवकएकोिातोवकएबमोचजमसम्झनुपछा।
विषादीधनिीक्षकसम्झनुपछा।

“प्रधतबचन्द्धत जीिनाशक विषादी” भन्नाले  मानि स्िास््य, पशु
स्िास््य तथा िाताििणमा प्रधतकूल असि गने विषादीको
उत्पादन, सं श्लष
े ण, धनकासी, पैठािी, पञ्जीकिण, धबक्री, वितिण

(छ)
(ज)

(झ)
(ञ)

िाप्रयोगमाप्रधतबन्द्धलगाइएकोविषादीसम्झनुपछा।

“प्रमुख” भन्नाले दफा 1६ बमोचजमको केन्द्र प्रमुख सम्झनु
पछा।

“बोट धबरुिा” भन्नाले जीवित िा िंश प्रसािणमा प्रयोग हुने
िनस्पधतको डाुँठ, हाुँगा, गाुँठ, कलमी, बोक्रा, जिा, पात,
फल,फूल,बीउिजमा्लाज्मलगायतसम्झनुपछा।

“मन्द्त्रालय”भन्नालेकृवषसम्बन्द्धीविषयहे नेनेपालसिकािको
मन्द्त्रालयसम्झनुपछा।

“धमसािट गरिएको विषादी” भन्नाले विषादीमा हुनु पने कुनै
सवक्रय तवि घटी िा बढी भएको, विषादीको प्रभािकारिता
घटाउन थवपएको िस्तु िा विषादीको सूचकपत्रमा उसलेख
गरिए बमोचजमको गुण, मात्रा िा विशेषता नभएको विषादी

(ट)

सम्झनुपछा।

“धबरुिाजन्द्य पदाथा” भन्नाले  िनस्पधतको डाुँठ, हाुँगा, गाुँठ,

कलमी,बोक्रा,जिा,पात,फल,फूल,बीउबाटबनेकोपदाथा
सम्झनु पछा ि सो शब्दले मृत िनस्पधत िा त्यसको कुनै

(ठ)

भागलाइासमेतजनाउुँ छ।

“सवक्रय तवि” भन्नाले विषादी संश्लष
े ण ि उत्पादन गदाा
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त्यसमा जैविक िा िासायधनक रूपमा सवक्रय िहे को तवि
(ड)
(ढ)

(विषांश)सम्झनुपछा।

“सधमधत” भन्नाले दफा 1१ बमोचजमको जीिनाशक विषादी
व्यिस्थापनसधमधतसम्झनुपछा।

“सूचीकृतविषादी”भन्नाले यसऐनबमोचजमनेपालसिकािले
पञ्जीकिणगिीनेपालिाजपत्रमासूचनाप्रकाशनगिे ितोकेको
विषादीसम्झनुपछा।
परिच्छे द-2

जीिनाशकविषादीकोपञ्जीकिण
३.

जीिनाशकविषादीकोपञ्जीकिणगिाउनु पने:(1)कुनै व्यचक्त,सं स्थािाधनकायले
कुनै जीिनाशक विषादी तथा त्यस्तो विषादीको सवक्रय तवि समेतको उत्पादन,
सं श्लष
े ण,धनकासी, पैठािी,व्यािसावयकप्रयोग,भण्डािण,धबक्रीवितिण,ओसािपसाि,
्यावकङ्गिापुनः्यावकङ्गगनुप
ा ूिा केन्द्रमापञ्जीकिणगिाउनुपनेछ।

(2)उपदफा(1)बमोचजमपञ्जीकिणगिाउनचाहने व्यचक्त,सं स्थािा

धनकायले  तोवकएबमोचजमकोविििणिढाुँचामाप्रदे शकोकृवषसम्बन्द्धीविषयहे ने
मन्द्त्रालय माफात् िा धसधै केन्द्र समक्ष धनिेदन ददनु पनेछ ि सम्बचन्द्धत प्रदे शको
कृवष सम्बन्द्धी विषय हे ने मन्द्त्रालयमा प्राप्त धनिेदन तोवकएको समयधभत्र केन्द्रमा
पठाउनुपनेछ।

(3) उपदफा (2) बमोचजम प्राप्त धनिेदन उपि केन्द्रले आिश्यक

छानधबन गिी तोवकएका शता पूिा भएको पाइएमा त्यस्तो जीिनाशक विषादीको
पञ्जीकिणगिीसोकोप्रमाणपत्रप्रदानगनुा पनेछ।

(4) उपदफा (३) बमोचजम प्रदान गरिएको प्रमाणपत्रको अिधध तीन

िषाकोहुनेछ।

(5) जीिनाशक विषादीको पञ्जीकिण गदाा लानने शुसक तथा सो
सम्बन्द्धीअन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
(6) उपदफा (३) बमोचजम पञ्जीकिण गरिएका विषादीको नाम

मन्द्त्रालयलेनेपालिाजपत्रमाप्रकाशनगनुा पनेछ।
४.

पञ्जीकिणनगरिएकाजीिनाशकविषादीकोप्रयोगगना नहुने:(1) कसैले पधन दफा
3 बमोचजम पञ्जीकिण गरिएका बाहेकका जीिनाशक विषादीको उत्पादन, सं श्लष
े ण,

धनकासी, पैठािी,व्यािसावयकप्रयोग,भण्डािण,धबक्रीवितिण,ओसािपसाि,्यावकङ्ग
िापुनः्यावकङ्गलगायतकाकायागनुा गिाउनुहुुँदैन।

(2) उपदफा (1) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन िैज्ञाधनक
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प्रयोग िा अनुसन्द्धानको प्रयोजनको लाधग केन्द्रको पूिस्ा िीकृधत धलई जीिनाशक
विषादीपैठािीगनाबाधापनेछै न।
५.

पञ्जीकिण खािे ज िा धनलम्बन गना सनने: (1) केन्द्रले दे हायका अिस्थामा
जीिनाशकविषादीकोपञ्जीकिणखािे जिाधनलम्बनगनासननेछ:(क)

(ख)

पञ्जीकिणगरिएकोजीिनाशकविषादीले  माधनस,जीिजन्द्तु िा
धबरुिाको स्िास््य तथा िाताििणमा प्रधतकूल प्रभाि पािे को
कािणलेपञ्जीकिणकायमिाख्नउचचतनदे चखएमा,

जुनप्रयोजनकोलाधगविषादीपैठािीतथासं श्लष
े णगरिएकोहो
सोकोप्रयोगप्रभािकािीनभएमा,

(ग)

जुन प्रयोजनको लाधग विषादी पैठािी तथा सं श्लष
े ण गरिएको

(घ)

पञ्जीकिण पिात िाविय तथा अन्द्तिाावियस्तिमा कुनै

हो,सोकोगलतप्रयोगगिे मा,

नकािात्मक असि पाने त्य फेला पिे को िा परिचस्थधतमा
आएको कुनै परिितानले गदाा पञ्जीकिण खािे ज िा धनलम्बन

(ङ)
(च)

गनुा पनेअिस्थादे चखएमा,

पञ्जीकिण गदााका बखत तोवकएका शताहरूको उसलङ्घन
गिे कोपाइएमा,

यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयम, धनदे चशका तथा
मापदण्डविपिीतकोकामगिे कोपाइएमा।

(2) पञ्जीकिण गरिएको विषादी खािे ज िा धनलम्बन गने सम्बन्द्धी
प्रवक्रयातोवकएबमोचजमहुनेछ।
६.

जीिनाशक विषादीको पुनः पञ्जीकिण: (1) दफा 5 को उपदफा (१) को खण्ड
(क), (ग), (ङ) ि (च) का अिस्थामा बाहे क पञ्जीकिण प्रमाणपत्रको मान्द्यता
समाप्तभएपधछपधनत्यस्ताजीिनाशकविषादीकोप्रयोगगनुा पनेआिश्यकताभएमा
दफा ३ बमोचजम पञ्जीकिण गने व्यचक्त, सं स्था िा धनकायले  पुनः पञ्जीकिणको
लाधगकेन्द्रसमक्षधनिेदनददनुपनेछ।
(2)दफा5कोउपदफा(1)कोखण्ड(ख)कोआधािमापञ्जीकिण

खािे ज िा धनलम्बन भएका जीिनाशक विषादीको हकमा त्यस्तो अिस्था विद्यमान
नभएकोआधािमापुनःपञ्जीकिणगिीप्रयोगगना उपयुक्तहुने कुनै व्यचक्त,सं स्था
िाधनकायलाइालागेमापुनःपञ्जीकिणकोलाधगकेन्द्रसमक्षधनिेदनददनसननेछ।

(3) उपदफा (1) िा (2) बमोचजम केन्द्र समक्ष पेश हुन आएको

धनिेदनको सम्बन्द्धमा आिश्यक छानधबन गदाा तोवकए बमोचजमका आधािमा पुनः
पञ्जीकिण गना उपयुक्त हुने दे चखएमा केन्द्रले त्यस्तो जीिनाशक विषादीको पुनः
पञ्जीकिणगिीप्रमाणपत्रप्रदानगनासननेछ।
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(4) उपदफा (3) बमोचजम प्रदान गरिएको प्रमाणपत्रको अिधध तीन

िषाकोहुनेछ।

(5) जीिनाशक विषादीको पुनः पञ्जीकिण गने आधाि, सोको लाधग

लाननेशुसकतथाअन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
७.

पञ्जीकृत विषादीको निीकिण: (1) दफा 3 ि 6 बमोचजम पञ्जीकिण भएको
जीिनाशकविषादीकोम्यादसमाप्तहुनु पैँ तीसददनअगािै केन्द्रसमक्षनिीकिणको
लाधगधनिेदनददनुपनेछ।

(2)उपदफा(1)बमोचजमपिे कोधनिेदनउपिछानधबनगदाा मनाधसब

दे चखएमाकेन्द्रलेअकोतीनिषाकोलाधगपञ्जीकिणकोनिीकिणगरिददनुपनेछ।

(3) जीिनाशक विषादीको निीकिण सम्बन्द्धी अन्द्य प्रवक्रया तोवकए

बमोचजमहुनेछ।

परिच्छे द-3
इजाजतपत्रसम्बन्द्धीव्यिस्था
८.

इजाजतपत्र धलनु पने: (1) पञ्जीकिण िा पुनः पञ्जीकिण गरिएका जीिनाशक
विषादीको उत्पादन, सं श्लष
े ण, धनकासी, पैठािी, ओसािपसाि, ्यावकङ्ग िा पुनः
्यावकङ्ग गना चाहने कुनै व्यचक्त, संस्था िा धनकायले सो काया गनुा पूिा केन्द्रबाट
इजाजतपत्रधलनुपनेछ।

(2) उपदफा (1) बमोचजम इजाजतपत्र प्रदान गनुा पूिा केन्द्रले तोवकए

बमोचजमकोप्राविधधकजानकािीउपलब्धगिाउनुपनेछ।
हुनेछ।

(3) उपदफा (1) बमोचजम ददइने इजाजतपत्रको अिधध तीन िषाको
ु न्द्दापैंतीसददनअगािै
(४)उपदफा(3)बमोचजमकोअिधधसमाप्तहुनभ

तोवकएको दस्तुि सवहत सम्बचन्द्धत इजाजतपत्रिालाले निीकिणको लाधग केन्द्र
समक्षधनिेदनददनुपनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोचजमको अिधधधभत्र धनिेदन ददन नसनने

इजाजतपत्रिालाले  उपदफा (३) बमोचजमको अिधध समाप्त भएको धमधतले पन्द्ध्र
ददनधभत्रदोब्बिदस्तुिसवहतइजाजतपत्रकोनिीकिणकोलाधगकेन्द्रसमक्षधनिेदन
ददनसननेछ।

(६)उपदफा(४)ि(५)बमोचजमप्राप्तधनिेदनकासम्बन्द्धमाआिश्यक

जाुँचबुझ गिी केन्द्रले अको तीन िषाको लाधग इजाजतपत्रको निीकिण गरिददन
सननेछ।

(७) उपदफा(1) मा जुन सुकै कुिा लेचखएको भए तापधन जीिनाशक
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विषादीकोधबक्रीवितिणिछकाने कायाकोइजाजतपत्रदफा3बमोचजमपचञ्जकिण
गरिएका विषादीमध्ये विषादी धबक्री वितिण तथा विषादी छकाने व्यिसायको
इजाजतपत्र प्रदान तथा सोको निीकिण तथा खािे जी गने सम्बन्द्धी व्यिस्था
सम्बचन्द्धतप्रदे शकोप्रदे शकानूनबमोचजमहुनेछ।

(८) यस दफा बमोचजम निीकिण नगिाउने इजाजतपत्र स्ितः खािे ज

भएकोमाधननेछ।

(९)उपदफा(1)बमोचजमइजाजतपत्रसम्बन्द्धीधनिेदनकोढाुँचा,सोको

लाधग लानने दस्तुि, प्रवक्रया, इजाजतपत्र धलन चाहने व्यचक्त, सं स्था िा धनकायको
योनयता ि इजाजतपत्रको निीकिण सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम
हुनेछ।
९.

इजाजतपत्र खािे ज गना सवकने: (1) कुनै इजाजपत्रिालाले इजाजतपत्र प्रदान गदाा
तोवकएको शताको उसलङ्घन गिे मा केन्द्रले जुनसुकै समयमा त्यस्तो इजाजतपत्र
खािे जगनासननेछ।

(2) उपदफा (1) बमोचजम इजाजतपत्र खािे ज गनुअ
ा चघ केन्द्रले

सम्बचन्द्धत इजाजतपत्रिालालाइा पन्द्ध्र ददनको समय ददइा इजाजतपत्र खािे ज गनुा
नपनेकुनैमनाधसबकािणभएपेशगनाकालाधगउचचतमौकाददनुपनेछ।

(3) उपदफा (2) बमोचजम इजाजतपत्र खािे ज हुन नपने कुनै कािण

पेश भएमा िा सो समयधभत्र कुनै जानकािी प्राप्त हुन नआएमा केन्द्रले पन्द्ध्र
ददनधभत्रमा इजाजतपत्र खािे ज सम्बन्द्धमा आिश्यक धनणाय गिी सोको जानकािी
सम्बचन्द्धतइजाजतपत्रिालालाइाददनुपनेछ।

(4) उपदफा (2) बमोचजम इजाजतपत्र खािे जीको प्रािम्भ भइा उपदफा

(3) बमोचजमको धनणाय नभएसम्मको अिधधमा उक्त इजाजतपत्र स्ितः धनलम्बन
भएकोमाधननेछ।
१०.

प्रदे शबाट इजाजतपत्र धलनु पने: (1) पञ्जीकिण िा पुन: पञ्जीकिण गरिएका
जीिनाशकविषादीकोधबक्रीवितिण,भण्डािण,व्यिसावयकप्रयोगतथाजीिनाशक
विषादी छकाने व्यिसाय गना चाहने व्यचक्त, सं स्था िा धनकायले  प्रदे श जीिनाशक
विषादीव्यिस्थापनसधमधतबाटइजाजतपत्रधलनुपनेछ।

(2)उपदफा(1)बमोचजमइजाजतपत्रप्रदानगने,निीकिणगने तथा

त्यस्तो इजाजतपत्र खािे ज गने व्यिस्था प्रदे श कानूनले धनधाािण गिे  बमोचजम
हुनेछ।
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परिच्छे द-4

सधमधतकोगठनतथाकाम,कताव्यिअधधकाि
११.

जीिनाशक विषादी व्यिस्थापन सधमधत: (1) जीिनाशक विषादी व्यिस्थापनका
सम्बन्द्धमाआिश्यकपने नीधतधनधाािणगने लगायतकाकायामानेपालसिकािलाइा
आिश्यक िाय, सुझाि तथा पिामशा उपलब्ध गिाउन एक जीिनाशक विषादी
व्यिस्थापनसधमधतिहनेछ।

(2)सधमधतमादे हायबमोचजमकासदस्यहरूिहनेछन्:(क)
(ख)
(ग)

(घ)
(ङ)
(च)

(छ)
(ज)

(झ)

सचचि,मन्द्त्रालय

सह-सचचि,िाताििणसम्बन्द्धीविषयहे नेनेपाल
सिकािकोमन्द्त्रालय

महाधनदे शक,पशुसेिाविभाग

-अध्यक्ष

-सदस्य
-सदस्य

कायाकािीधनदे शक,नेपालकृवषअनुसन्द्धान
परिषद्

-सदस्य

इवपधडधमयोलोजीतथािोगधनयन्द्त्रणमहाशाखा

-सदस्य

प्रमुख,स्िास््यसेिाविभागिाविशेषज्ञप्रधतधनधध
विषादीविशेषज्ञ,िनविशेषज्ञ,कृवषविशेषज्ञि

उपभोक्ताकृषकहरूमध्येबाटमन्द्त्रालयले मनोनीत
गिे कोकम्तीमादुईजनामवहलासवहतपाुँचजना

-सदस्य

मनोनीतएकजना

-सदस्य

विषादीव्यिसायीहरूमध्येबाटमन्द्त्रालयद्वािा
उपसचचि(कानून),मन्द्त्रालय
प्रमुख

-सदस्य

-सदस्य-सचचि

(3) उपदफा (२) को खण्ड (च) ि (छ) बमोचजम मनोनीत

सदस्यहरूको पदािधध तीन िषाको हुनेछ  ि धनजहरू पुनः एक पटकको लाधग
मनोनीतहुनसननेछन्।

(4)उपदफा(3)माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनउपदफा(२)

कोखण्ड(च)ि(छ)बमोचजममनोनीतकुनैसदस्यलेसधमधतकोवहतविपिीतकुनै
कायागिे माधनजकोपदािधधपूिानहुुँदैमन्द्त्रालयलेधनजलाईहटाउनसननेछ।

ति यसिी हटाउनु अचघ धनजलाई सफाई पेश गने मनाधसब मावफकको

मौकाददनुपनेछ।

(5) सधमधतले आिश्यकता अनुसाि सम्बचन्द्धत विषयको विशेषज्ञलाइा

१२.

सधमधतकोबैठकमाआमन्द्त्रणगनासननेछ।

सधमधतकोबैठकिधनणाय:(1)सधमधतकोबैठककम्तीमाछमवहनामाएकपटक
बस्नेछ।
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बस्नेछ।

(२) सधमधतको बैठक अध्यक्षले तोकेको धमधत, समय ि स्थानमा
(३)सधमधतकोकूलसदस्यसं ख्याकोपचासप्रधतशतभन्द्दाबढीसदस्यहरू

उपचस्थतभएमाबैठककोलाधगगणपूिकसं ख्यापुगेकोमाधननेछ।

(४) सधमधतको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले  गनेछ ि धनजको

अनुपचस्थधतमाबैठकमाउपचस्थतसदस्यले आफूमध्येबाटछानेकोसदस्यले अध्यक्षता
गनेछ।

(५)सधमधतकोबैठकमाबहुमतकोिायमान्द्यहुनेछिमतबिाबिभएमा

अध्यक्षलेधनणाायकमतददनेछ।

(६)सधमधतकोधनणायअध्यक्षिसदस्य-सचचिबाटप्रमाचणतहुनेछ।
(७) सधमधतको बैठक सम्बन्द्धी अन्द्य कायाविधध सधमधत आफैंले धनधाािण

गिे बमोचजमहुनेछ।
१३.

सधमधतको काम, कताव्य ि अधधकाि: (1) यस ऐनमा अन्द्यत्र उचसलचखत काम,

कताव्यिअधधकािकाअधतरिक्तसधमधतकोकाम,कताव्यिअधधकािदे हायबमोचजम
हुनेछ:-

(क)

जीिनाशक विषादी सम्बन्द्धी नीधत तजुम
ा ा गिी नेपाल सिकाि

(ख)

जैविक, िनस्पधतजन्द्य तथा सुिचक्षत िासायधनक विषादी

(ग)
(घ)

समक्षपेशगने,

उद्योगमालगानीगनाधनजीक्षेत्रलाइाप्रोत्साहनगने,

जीिनाशक विषादीको गुणस्ति धनधाािण तथा विषादीको
व्यिस्थापनसम्बन्द्धीकायागने,गिाउने,

जीिनाशक विषादीसुँग सम्बचन्द्धत अन्द्तिााविय सचन्द्ध तथा
सम्झौताको अनुमोदन तथा कायाान्द्ियनको लाधग नेपाल
सिकािलाइाआिश्यकसुझािददने,

(ङ)

मानि, पशुपन्द्छी, जीिजन्द्तुको स्िास््य तथा िाताििणमा

(च)

धनिीक्षकिाप्रमुखलेगिे कोधनणायविरुर्द्कोउजूिीसुन्ने,

(छ)
(ज)
(झ)

प्रधतकूलअसिपानेजीिनाशकविषादीलाइाप्रधतबन्द्धलगाउने,

कुनै पधन पदाथा िा िस्तु विषादी भए िा नभएको सम्बन्द्धमा
पवहचानगने,गिाउने,

जीिनाशक विषादी व्यिस्थापन सम्बन्द्धी मापदण्डहरू स्िीकृत
गिीलागूगने,गिाउने,

केन्द्र तथा उपसधमधतलाइा आिश्यकता अनुसाि अधधकाि
प्रत्यायोजनगने,
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(ञ)

तोवकएबमोचजमकाअन्द्यकामगने।

(२) सधमधतले जीिनाशक विषादीको उत्पादन, सं श्लष
े ण, धनकासी, पैठािी,

व्यािसावयक प्रयोग, भण्डािण, धबक्री वितिण, ओसािपसाि, ्यावकङ्ग िा पुनः
्यावकङ्गको कायालाइा सहज एिं सूचारु रूपले सिालन गनाका लाधग आिश्यकता
अनुसािउपसधमधतगठनगनासननेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम गठन हुने उपसधमधतको काम, कताव्य,

अधधकाितथाकायाविधधसोउपसधमधतगठनगदाासधमधतलेतोकेबमोचजमहुनेछ।

(४) सधमधतले यस ऐन बमोचजम आफूलाइा प्राप्त अधधकािमध्ये केही

अधधकािकेन्द्र,दफा3९बमोचजमकोप्रदे शजीिनाशकविषादीव्यिस्थापनसधमधत
िाउपसधमधतलाइाप्रत्यायोजनगनासननेछ।

परिच्छे द-5

पञ्जीकिणतथाव्यिस्थापनकेन्द्र
१४.

केन्द्र िहने: (1) जीिनाशक विषादीको धनयन्द्त्रण, धनयमन, पञ्जीकिण तथा
व्यिस्थापन लगायतका काया गना मन्द्त्रालय अन्द्तगात एक ्लान्द्ट निािे न्द्टीन तथा
विषादीव्यिस्थापनकेन्द्रिहनेछ।

(2) केन्द्रका लाधग आिश्यक पने जनशचक्त नेपाल सिकािले उपलब्ध

गिाउनेछ।
१५.

केन्द्रकोकाम,कताव्यिअधधकाि:यसऐनमा अन्द्यत्र उचसलचखत काम, कताव्य ि
अधधकािकाअधतरिक्तकेन्द्रकोकाम,कताव्यिअधधकािदे हायबमोचजमहुनेछ:(क)
(ख)
(ग)
(घ)

सधमधतकोसचचिालयकोरूपमािहीआिश्यककायागने,

जीिनाशक विषादीको पञ्जीकिण तथा पुनः पञ्जीकिणको
व्यिस्थाधमलाउने,

जीिनाशक विषादीको पञ्जीकिण गदाा अपनाउनु पने प्रवक्रया
तथाकायाविधधधनधाािणगने,

जीिनाशक विषादीको पञ्जीकिण, पुनः पञ्जीकिण िा पञ्जीकृत
विषादीकोनिीकिणगनाकोलाधगप्राप्तहुनआएकाधनिेदनहरू

(ङ)
(च)
(छ)

उपिछानधबनगने,

जीिनाशक विषादीको पञ्जीकिण तथा पुनः पञ्जीकिण गिी
प्रमाणपत्रददनेिसोकोनिीकिणगने,

जीिनाशक विषादी सम्बन्द्धी काया गना इजाजतपत्र ददने तथा
सोकोनिीकिणगने,

जीिनाशक विषादीको प्रयोगको लाधग तोवकए बमोचजमका
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(ज)
(झ)
(ञ)
१६.

पूिााधाितयािगने,

विषादी प्रयोग गदाा आिश्यक पने उपकिणहरूको मापदण्ड
तोनने,

सधमधतलेतोकेकाअन्द्यकामगने,

तोवकएबमोचजमकाअन्द्यकामगने।

प्रमुख:मन्द्त्रालयले नेपाल कृवषसेिा, बालीसं िक्षणको क्षेत्रमा कायाित िाजपत्रावङ्कत
प्रथम श्रे णीको अधधकृतलाई जीिनाशक विषादीको पञ्जीकिण तथा व्यिस्थापन
प्रमुखकोपदमाकामगनेगिीतोननसननेछ।

१७.

प्रमुखको काम, कताव्य तथा अधधकाि: (1) यस ऐनमा अन्द्यत्र उचसलचखत काम,
कताव्यिअधधकािकाअधतरिक्तप्रमुखकोकाम,कताव्यिअधधकािदे हायबमोचजम
हुनेछ:-

(क)
(ख)

(ग)
(घ)
(ङ)

(च)

केन्द्रकोप्रमुखभईकायागने,

जीिनाशक विषादीको गुणस्ति तोवकएको मापदण्ड बमोचजम
भए नभएको अनुगमन तथा पिीक्षण गिी िा गना लगाई
मापदण्डविपिीतभएकोपाइएमाकािबाहीगने,

जीिनाशक विषादीको पञ्जीकिण तथा व्यिस्थापन सम्बन्द्धी
कायागने,गिाउने,

केन्द्रले सम्पादन गिे को काम कािबाही सम्बन्द्धमा िावषाक
प्रधतिेदनतयािगिीसधमधतसमक्षपेशगने,
सधमधतलेतोकेकाअन्द्यकायागने,गिाउने,
तोवकएबमोचजमकाअन्द्यकायागने।

(2) प्रमुखले आफूमा िहे को अधधकाि आिश्यकता अनुसाि मातहतका

अधधकृतकमाचािीलाइाप्रत्यायोजनगनासननेछ।
परिच्छे द-6

जीिनाशकविषादीकोप्रयोगिव्यिस्थापन
१८.

जीिनाशकविषादीकोप्रयोग:(१)कसैले जीिनाशकविषादीकोजथाभािीप्रयोगगना
तथा त्यस्तो विषादीको अिशेष तोवकएको हदभन्द्दा बढी मात्रा हुने गिी उत्पादन
तथाधबक्रीवितिणगनुा हुुँदैन।

(२) धमसािट गरिएको िा कम गुणस्तिको जीिनाशक विषादी हो भन्ने

कुिा थाहा पाउुँ दा पाउुँ दै कसैले पधन त्यस्तो विषादी धबक्री, वितिण, भण्डािण िा
प्रयोगगनु,ा गिाउनुहुुँदैन।

(३) जीिनाशक विषादीको धबक्री वितिण गने व्यचक्त िा सं स्थाले

सुिचक्षतजीिनाशकविषादीतथासोविषादीप्रयोगिविसजानगदाा लगाइने सुिचक्षत
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पवहिनसमेतधबक्रीकोलाधगिाख्नुपनेछ।
(४) जीिनाशक विषादीको उत्पादन, सं श्लष
े ण, धनकासी, पैठािी,

व्यािसावयक प्रयोग, भण्डािण िा धबक्री वितिण तथा ओसािपसाि िा विसजानगदाा
तोवकएबमोचजमकाआिश्यकसुिक्षात्मकउपायअपनाउनुपनेछ।

(५)विषादीिखाद्यपदाथाकोभण्डािणिधबक्रीअलगअलगस्थानबाट

गनुा पनेछ।

(६) यस ऐन बमोचजम जुन उद्देश्यको लाधग जीिनाशक विषादीको

पञ्जीकिणगरिएकोहोसोहीप्रयोजनकोलाधगमात्रजीिनाशकविषादीकोप्रयोगगनुा
पनेछ।

(७) जीिनाशक विषादी पैठािी िा सं श्लष
ा चघ सो विषादीको
े ण गनुअ

कन्द्टे नि ि नेपालीमा लेचखएकोसूचकपत्र ि पचााको ढाुँचा समेत केन्द्रबाट स्िीकृत
गिाएिमात्रप्रयोगगनु,ा गिाउनुपनेछ।

(८) जीिनाशक विषादीको प्रयोग सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए

बमोचजमहुनेछ।
१९.

घिे लु विषादीको प्रयोग: यस ऐन बमोचजम घिे लु विषादीको उत्पादन ि वितिण
िाताििणमैत्रीढङ्गलेगनुा पनेछ।साथै सोविषादीकोपञ्जीकिण,उत्पादन,भण्डािण,
ओसािपसाििधबक्रीवितिणकालाधगआिश्यकमापदण्डतोवकएबमोचजमहुनेछ।

२०.

िनस्पधतजन्द्य ि जैविक विषादीको उत्पादन ि प्रयोगलाइा प्रोत्साहन गनुा पने:
मन्द्त्रालयले  बाली, धबरुिा, घि ि भण्डािणमा लानने विधभन्न िोग िा कीिाको
व्यिस्थापनगनामाप्रयोगहुने िनस्पधतजन्द्यिजैविकविषादीउत्पादनिप्रयोगलाइा
प्रोत्साहनगनुा पनेछ।

२१.

जीिनाशकविषादीउत्पादनतथासंश्लष
े ण:(1)जीिनाशकविषादीकोउत्पादनतथा
सं श्लष
े णगदाामानितथापशुस्िास््यििाताििणमैत्रीहुनेगिीगनुा पनेछ।
हुनेछ।

२२.

(2)विषादीकोउत्पादनतथासं श्लष
े णसम्बन्द्धीव्यिस्थातोवकएबमोचजम

जीिनाशकविषादीकोप्रयोगमाप्रधतबन्द्धलगाउने:(1)सधमधतले केन्द्रकोधसफारिसमा
मानितथाजीिजन्द्तुकोस्िास््यतथािाताििणमाप्रधतकूलप्रभािपाने जीिनाशक
विषादीको उत्पादन, सं श्लष
े ण, धनकासी, पैठािी, व्यािसावयक प्रयोग, भण्डािण िा
धबक्रीवितिणतथाओसािपसािमाप्रधतबन्द्धलगाउनसननेछ।

(2) मन्द्त्रालयले उपदफा (1) बमोचजम प्रधतबन्द्ध भएका जीिनाशक

विषादीकोनामसम्बन्द्धीसूचनानेपालिाजपत्रमाप्रकाशनगनुा पनेछ।

(3) जीिनाशक विषादीको प्रयोगमा प्रधतबन्द्ध लगाउने सम्बन्द्धी अन्द्य
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व्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
२३.

म्याद नाघेका जीिनाशक विषादीको व्यिस्थापन: (1) आयातकतााले पैठािी गिे का
कुनै जीिनाशक विषादीको अिधध समाप्त भएमा आफ्नै खचामा सोको उचचत
व्यिस्थापनगनुा पनेछ।

ति उत्पादन, सं श्लष
े ण, धनकासी, पैठािी, व्यािसावयक प्रयोग, भण्डािण िा

धबक्रीवितिण,ओसािपसाि,्यावकङ्गिापुनः्यावकङ्गगिे कोजीिनाशकविषादीको
ु ानहुने अिधधभन्द्दाएकमवहनाअगािै
हकमाउक्तविषादीमाउचसलचखतम्यादभक्त
सम्बचन्द्धतकम्पनीिाउद्योगलेसोकोउचचतव्यिस्थापनगनुा पनेछ।

(2) कुनै व्यचक्त, सं स्था िा धनकाय, व्यिसायी िा उद्यमीले जीिनाशक
विषादीसम्बन्द्धीकािोबािगदाा तोवकएबमोचजमकोमापदण्डकोअधीनमािहीम्याद
नाघेकाविषादीकोव्यिस्थापनआफैंले गनुा पनेछ।

(3) उपदफा (२) बमोचजम व्यिस्थापन गदाा म्याद समाप्त भएका

प्रधतबचन्द्धत, टुटेफुटे  िा च ुवहएका जीिनाशक विषादी सम्बचन्द्धत विषादी कम्पनी,

उद्योग तथा व्यचक्तले पैठािीकताा माफात नै वफताा लैजाने व्यिस्था गनुा पनेछ।
त्यस्ता विषादीलाइा तत्काल भण्डािण गनाको लाधग नेपाल सिकािले आिश्यक
व्यिस्थागनेछ।

(4) उपदफा (3) बमोचजम वफताा लैजाने तथा भण्डािण गने सम्बन्द्धी

२४.

मापदण्डिकायाविधधतोवकएबमोचजमहुनेछ।

धनिीक्षकधनयुक्तगने:(1)मन्द्त्रालयले  आिश्यकताअनुसािकृवषविज्ञानमास्नातक
िासोसिहकोयोनयतापुगेकानेपालकृवषसेिा,बालीसं िक्षणकोक्षेत्रमाकायाित
िाजपत्रावङ्कत तृतीय श्रे णीको कमाचािीलाई जीिनाशक विषादीको प्रयोग तथा
व्यिस्थापन सम्बन्द्धी काया गनाका लाधग जीिनाशक विषादी धनिीक्षकको रूपमा
धनयुक्तगनासननेछ।

(2)प्रदे शसिकािले आिश्यकताअनुसािकृवषविज्ञानमास्नातकिासो

सिहको योनयता पुगेका कृवष सेिा, बाली सं िक्षणको क्षेत्रमा कायाित अधधकृत
स्तिको कमाचािीलाई जीिनाशक विषादीको प्रयोग तथा व्यिस्थापन सम्बन्द्धी काया
गनाकोलाधगजीिनाशकविषादीधनिीक्षककोरूपमाधनयुक्तगनासननेछ।

(३)उपदफा(२)बमोचजमधनिीक्षकधनयुक्तगिे कोजानकािीसम्बचन्द्धत

२५.

प्रदे शलेमन्द्त्रालयलाईददनुपनेछ।

धनिीक्षकको काम, कताव्य ि अधधकाि: (1) यस ऐनमा अन्द्यत्र उचसलचखत काम,

कताव्य ि अधधकािका अधतरिक्त धनिीक्षकको काम, कताव्य ि अधधकाि दे हाय
बमोचजमहुनेछ:-
(क)

यो ऐन तथा यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयमको पालना भए
नभएकोविषयमाअनुगमनगिीसधमधतमाधसफारिसगने,
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(ख)

जीिनाशक विषादीको उत्पादन, सं श्लष
े ण, धनकासी, पैठािी,
व्यािसावयक प्रयोग, भण्डािण, धबक्री वितिण, ओसािपसाि,

्यावकङ्ग, पुनः ्यावकङ्ग िा जीिनाशक विषादीको विज्ञापनको
काम गरिने स्थानमा प्रिेश गिी आिधधक िा आकचस्मक
(ग)

(घ)

(ङ)
(च)

(छ)

रूपमाधनिीक्षणगिीसधमधतमाधसफारिसगने,

अनुगमनको क्रममा धमसािट गरिएको िा कम गुणस्तिको
जीिनाशक विषादी भेवटएमा त्यस्तो विषादीको धबक्री वितिण
िोक्कािाख्नेिावितिणकक्षमाधसलबन्द्दीगने,

कुनै व्यचक्त,सं स्थािाधनकायमािहेकाजीिनाशकविषादीसुँग
सम्बचन्द्धत प्रमाणपत्र, इजाजतपत्र, अधभलेख लगायतका
कागजाततथाप्रमाणकोअध्ययनविश्लेषणगने,

तोवकए बमोचजमको प्रवक्रया अपनाइा जीिनाशक विषादी तथा
बालीकोनमूनासङ्कलनिविश्लेषणगने,गिाउने,

योऐनिायसऐनअन्द्तगातबनेकोधनयमकोउसलङ्घनभएको
शङ्का लागेमा सोको अनुसन्द्धान गने, गिाउने ि सो सम्बन्द्धी
प्रधतिेदनकेन्द्रसमक्षपेशगने,

खण्ड (च) बमोचजम अनुसन्द्धान गदाा ऐन तथा धनयमािलीको
उसलङ्घन भएको पाइएमा त्यस्तो कायामा प्रयोग भएको
उपकिण, जीिनाशक विषादी, अधभलेख, कागजपत्र िा अन्द्य
सम्बचन्द्धत सामरी जफत गिी सम्बचन्द्धत उसलङ्घनकताा

(ज)
(झ)

व्यचक्तलाइाजफतकोभिपाईददने,

खण्ड (छ) बमोचजम जफत गरिएका जीिनाशक विषादीको
सुिचक्षततििले भण्डािणगनेव्यिस्थाधमलाउने,
तोवकएबमोचजमकाअन्द्यकायागने।

(2) दफा २४ को उपदफा (1) बमोचजम धनयुक्त धनिीक्षकले आफूले
सम्पादनगिे काकामकोचौमाधसकप्रधतिेदनकेन्द्रिदफा२४कोउपदफा(2)

बमोचजम धनयुक्त धनिीक्षकले आफूले सम्पादन गिे को कामको प्रधतिेदन प्रदे शको
कृवषसम्बन्द्धीविषयहे नेमन्द्त्रालयसमक्षपेशगनुा पनेछ।
२६.

नमूना सङ्कलन गने: (1) केन्द्रले जीिनाशक विषादीको गुणस्ति पिीक्षण गने
प्रयोजनकोलाधगनमूनासङ्कलनगनुा पनेछ।

(2) जीिनाशक विषादीको नमूना सङ्कलन ि विश्लेषण सम्बन्द्धी अन्द्य

व्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
२७.

प्रयोगशालाको स्थापना: (1) जीिनाशक विषादीको गुणस्ति तथा अनुसन्द्धानात्मक
पिीक्षण लगायतका काया गनाको लाधग मन्द्त्रालयले जीिनाशक विषादी सम्बन्द्धी
43

प्रयोगशालास्थापनागनासननेछ।
(२) मन्द्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोचजम हुने गिी प्रदे श सिकािले

विषादीसम्बन्द्धीप्रयोगशालास्थापनागनासननेछ।

(३)उपदफा(1)ि(२)बमोचजमकोप्रयोगशालास्थापनानभएसम्मको

लाधगमन्द्त्रालयले हालनेपालसिकािकोलगानीमासिालनभएकािाधनजीस्तिमा
स्थापना भई सिालनमा िहे को मान्द्यताप्राप्त प्रयोगशालालाइा उपदफा (1) ि (२)
बमोचजमकोप्रयोगशालाकोरूपमाकामगनेगिीतोननसननेछ।
२८.

पञ्जीकिण नगरिएका तथा प्रधतबचन्द्धत जीिनाशक विषादीको प्रचाि प्रसाि गना नहुने:
कुनै व्यचक्त, सं स्था िा धनकायले पञ्जीकिण नगरिएको तथा प्रधतबचन्द्धत जीिनाशक
विषादीका बािे मा गलत भ्रामक विििण उसलेख गना तथा कुनै अको जीिनाशक
विषादीसुँगभ्रमपनेतथाझुनयाउनेधनयतलेप्रचािप्रसािगनुा हुुँदैन।

२९.

विषादी विसजान गने: (1) जीिनाशक विषादीको विसजान गदाा मानि, पशुपन्द्छी,

जलचि, बोट धबरुिाको स्िास््य तथा िाताििणमा प्रधतकूल असि नपने गिी गनुा
पनेछ।

(2) जीिनाशक विषादी, विषादीजन्द्य फोहोि तथा सोको कन्द्टे नि नष्ट

गनुा पदाासोिस्तुकोप्रकृधतकाआधािमाछु ट्टाछु ट्टै विसजानगनुा पनेछ।

(3) उपदफा (1) बमोचजम जीिनाशक विषादीको नष्ट गने तरिका ि

मापदण्डसधमधतलेतोकेबमोचजमहुनेछ।
३०.

अधभलेखिाख्नु पने: (1) जीिनाशक विषादीको उत्पादन, सं श्लष
े ण, धनकासी, पैठािी,

व्यािसावयक प्रयोग, भण्डािण िा धबक्री वितिण, ओसािपसाि तथा विसजान गने
व्यचक्त,सं स्थािाधनकायले आफूले कािोबािगिे कोविषादीकोपरिमाण,मूसयतथा
तोवकएकोअन्द्यविििणसवहतकोअधभलेखदुरुस्तिाख्नुपनेछ।

(2)उपदफा(1)बमोचजमकािोबािगदाा िाचखएकोअधभलेखधनिीक्षक,

प्रमुखिाकेन्द्रलेमागगिे मात्यस्तोअधभलेखतत्कालउपलब्धगिाउनुपनेछ।

(3)जीिनाशकविषादीकोअधभलेखिाख्नेसम्बन्द्धीअन्द्यव्यिस्थातोवकए

बमोचजमहुनेछ।
३१.

आचाि संवहता बनाउन सनने: (1) केन्द्रले सधमधतको स्िीकृधत धलइा जीिनाशक
विषादीको उत्पादन, सं श्लष
े ण, धनकासी, पैठािी, ओसािपसाि, ्यावकङ्ग िा पुनः
्यावकङ्गगनेकायामासं लननव्यचक्त,सं स्थािाधनकायलेपालनगनुा पनेगिीआचाि
सं वहताबनाईलागूगनासननेछ।

(2) प्रदे श सिकािले उपदफा (1)बमोचजम बनाएको आचाि सं वहताको

प्रधतकूल नहुने गिी प्रदे श धभत्रका जीिनाशक विषादीको धबक्री वितिण, भण्डािण,
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व्यिसावयक प्रयोगकताा ि थोक तथा खुरा धबक्रेताले पालना गनुा पने गिी आचाि
सं वहताबनाईलागूगनासननेछ।

परिच्छे द-7

कसूि,सजायतथाक्षधतपूधता
३२.

कसूि गिे को माधनने: कसैले दे हाय बमोचजमका कुनै काया गिे  गिाएमा यस ऐन
बमोचजमकोकसूिगिे कोमाधननेछ:(क)

दफा ४ विपिीत पञ्जीकिण नगरिएका जीिनाशक विषादी
उत्पादन, सं श्लष
े ण, आयात, धनयाात, व्यािसावयक प्रयोग,

भण्डािण,धबक्रीवितिण,ओसािपसाि,्यावकङ्ग,पुनः्यावकङ्ग
(ख)
(ग)

(घ)
(ङ)

िाविसजानगिे मा,

दफा ८ विपिीत इजाजतपत्र नधलइा जीिनाशक विषादी
सम्बन्द्धीकािोबािगिे मा,

दफा १८ विपिीत जीिनाशक विषादीको अिशेष तोवकएको
हदभन्द्दा बढी मात्रा हुने गिी उत्पादन तथा विक्री वितिण
गिे मािाधमसािटगरिएकोविषादीधबक्रीवितिणगिे मा,

दफा१८विपिीतविषादीकोजथाभािीप्रयोगिाधमसािटयुक्त
विषादीकोप्रयोगगिे मा,

दफा२२विपिीतप्रधतबचन्द्धतजीिनाशकविषादीकोउत्पादन,

सं श्लष
े ण,धनकासी,पैठािी,व्यािसावयकप्रयोग,भण्डािण,धबक्री
वितिण, ओसािपसाि, ्यावकङ्ग, पुनः ्यावकङ्ग िा विसजान

(च)
(छ)

दफा २३ विपिीत

म्याद नाघेका जीिनाशक विषादी

व्यिस्थापननगिीबेचधबखनगिे मा,

दफा२८,२९ि३०विपिीतकोकायागिे मा,

(ज)

मापदण्डपूिानभएकोिानक्कलीजीिनाशकविषादीकोप्रयोग

(झ)

जीिनाशकविषादीव्यिस्थापनमाअििोधपुर्याएमा,

(ञ)
(ट)
३३.

सम्बन्द्धीप्रचधलतमापदण्डविपिीतकायागिे ,गिाएमा,

िाकािोबािगिे मा,

िाताििणीय प्रदूषण हुने गिी जीिनाशक विषादीको प्रयोग
गिे मा,

यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयम तथा मापदण्ड
विपिीतहुनेगिीअन्द्यकुनैकामगिे ,गिाएमा।

दण्ड जरिबाना: दफा ३२ बमोचजमको कुनै कसूि गिे मा दे हाय बमोचजम दण्ड
जरिबानाहुनेछ:-
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(क)

(ख)

(ग)

(घ)
(ङ)

(च)

खण्ड (क) बमोचजमको कुनै कसूि गिे मा पचास हजािदे चख
एक लाख रुपैयाुँसम्म जरिबाना िा तीन मवहनासम्म कैद िा
दुिैसजाय,

खण्ड(ख)बमोचजमकोकुनै कसूिगिे मादशहजािदे चखबीस
हजाि रुपैयाुँसम्म जरिबाना िा एक मवहनासम्म कैद िा दुिै
सजाय,

खण्ड (ग) बमोचजमको कसूि गिे मा पचास हजािदे चख एक
लाख रुपैयाुँसम्म जरिबाना िा तीन मवहनासम्म कैद िा दुिै
सजाय,

खण्ड (घ) बमोचजम कसूिगिे मापाुँच हजािदे चख बीसहजाि
रुपैयाुँसम्मजरिबाना,

खण्ड (ङ) बमोचजम कसूि गिे मापचासहजािदे चख दुइा लाख
रुपैयाुँसम्मजरिबानािएकमवहनादे चखएकिषासम्मकैदिा
दुिैसजाय,

खण्ड (च), (छ), (ज), (झ), (ञ) ि (ट) बमोचजम कसूि
गिे मापाुँचहजािदे चखबीसहजािरुपैयाुँसम्मजरिबानािाएक
मवहनासम्मकैदिादुिैसजाय।

३४.

मुद्दाको अनुसन्द्धान ि दायिी: (1) यस ऐन बमोचजमको मुद्दाको अनुसन्द्धान तथा
तहवककातदफा2४कोउपदफा(१)बमोचजमकोधनिीक्षकले गनेछ।

(2)उपदफा(1)बमोचजमअनुसन्द्धानतथातहवककातकोकाया समाप्त

भएपधछ धनिीक्षकले सिकािी िकीलको िाय धलइा मुद्दा चलाउने धनणाय गिे मा
सम्बचन्द्धतचजसलाअदालतमामुद्दादायिगनुा पनेछ।
३५.

क्षधतपूधता सम्बन्द्धी व्यिस्था: विषादी उत्पादन, धनकासी, पैठािी, सं श्लष
े ण, धमसािट,

ढु िानी,धबक्रीवितिणतथाभण्डािणकोप्रयोगिाविसजानगने क्रममाकुनै दुघट
ा ना
भएमा सम्बचन्द्धत इजाजतपत्रप्राप्त व्यचक्त, सं स्था िा धनकायले  पीधडतलाइा तोवकए
बमोचजमकोक्षधतपूधताददनुपनेछ।
ति दफा 3२ बमोचजमको कसूि गिे को माधनने काया गिे को कािणबाट

कुनैप्रकािकोक्षधतपुननगएकोअिस्थामाक्षधतपूधताददइनेछै न।
३६.

जफत गरिने: (१) दफा ३३ बमोचजम दण्ड जरिबाना भएमा उत्पादन, सं श्लष
े ण,

धनकासी,पैठािी,व्यािसावयकप्रयोग,भण्डािण,धबक्रीवितिण,ओसािपसाि,्यावकङ्ग
िापुनः्यावकङ्गगरिएकोजीिनाशकविषादीलाइासमेतजफतगरिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम धनिीक्षकले जफत गरिएको विषादी मुद्दाको

अचन्द्तम वकनािा नलागेसम्म त्यस्तो विषादीको सुिचक्षत भण्डािण तथा विसजान गदाा
लाननेखचासम्बचन्द्धतजीिनाशकविषादीधनीलेनैबेहोनुा पनेछ।
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३७.

नेपालसिकाििादीहुन:े यसऐनअन्द्तगातकोमुद्दामानेपालसिकाििादीहुनेछ।

३८.

पुनिािेदनगनासनने:(१)धनिीक्षकिाप्रमुखलेगिे कोधनणायमाचचत्तनबुझ्नेपक्षले
उक्त धनणाय भएको धमधतले
गनासननेछ।

पैंतीस ददनधभत्र सधमधत समक्ष पुनिािेदन

(2)यसऐन बमोचजम कसूि सम्बन्द्धी मुद्दामा चजसला अदालतले गिे को
धनणाय उपि चचत्त नबुझ्ने पक्षले पैंतीस ददनधभत्र सम्बचन्द्धत उच्च अदालतमा
पुनिािेदनगनासननेछ।

परिच्छे द-8
३९.

विविध

प्रदे श जीिनाशक विषादी व्यिस्थापन सधमधत: (1) जीिनाशक विषादीको धबक्री
वितिण, भण्डािण, व्यिसावयक प्रयोग ि विषादी छकाने व्यिसायीलाई इजाजतपत्र
ददने,निीकिणगने िसोकायाकोअनुगमनगने,मन्द्त्रालयबाटतोवकएकोमापदण्ड
पालनागना लगाउने लगायतकाविषादीसम्बन्द्धीकाया गनाकालाधगप्रत्येकप्रदे शमा
एकजीिनाशकविषादीव्यिस्थापनसधमधतकोगठनहुनेछ।

(2) उपदफा (1) बमोचजमकोसधमधतको गठनसम्बचन्द्धत प्रदे श कानून
बमोचजमहुनेछ।
४०.

अनुगमन सम्बन्द्धी व्यिस्था: (1) जीिनाशक विषादी सम्बन्द्धी सम्पूणा कायाको
अनुगमनगनेचजम्मेिािीकेन्द्रकोहुनछ
े ।

(2) प्रदे श जीिनाशक विषादी व्यिस्थापन सधमधतले  प्रदे शमा िहे का

जीिनाशकविषादीसम्बन्द्धीकामकािबाहीकोअनुगमनगिीप्रदे शकोकृवषसम्बन्द्धी
विषयहे नेमन्द्त्रालयिसधमधतसमक्षप्रधतिेदनपेशगनुा पनेछ।

ति प्रदे श जीिनाशक विषादी व्यिस्थापन सधमधतको गठन नभएको

अिस्थामासधमधतले अनुगमनगिीप्रधतिेदनददनसम्बचन्द्धतधनकायिाअधधकृतलाई
तोननसननेछ।
४१.

सहयोग गनुा पने: (1) धनिीक्षकले आफ्नो कताव्य पालना गने धसलधसलामा सुिक्षा
लगायतकाकुनै सहयोगआिश्यकभएमासम्बचन्द्धतस्थानीयप्रशासनसुँगमागगना
सननेछ।

४२.

(2) उपदफा (1) बमोचजम धनिीक्षकले सहयोग माग गिे मा त्यस्तो

सहयोगउपलब्धगिाउनुसम्बचन्द्धतस्थानीयप्रशासनकोकताव्यहुनेछ।

भण्डािण गृह बनाउनु पने: नेपाल सिकािले प्रत्येक प्रदे शमा जफत गरिएका
विषादीकोभण्डािणगने िविधभन्नकािणले प्रयोगगना नधमसने प्रकृधतकाजीिनाशक
विषादीकोसुिचक्षतविसजाननगिे सम्मकालाधगसुिचक्षतिाख्नभण्डािणगृहकोधनमााण
गनुा पनेछ।
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४३.

विशेषकायाक्रमसिालनगना सनने:िासायधनकविषादीकोप्रयोगबाटिाताििणतथा
मानि, पशुपन्द्छी, जलचि, धबरुिा लगायतका स्िास््यमा पना सनने असिलाइा
न्द्यूनीकिणगनानेपालसिकािलेविकसपमाविशेषकायाक्रमसिालनगनासननेछ।

४४.

धनयम बनाउने अधधकाि: यस ऐनको कायाान्द्ियनका लाधग नेपाल सिकािले

४५.

धनदे चशका, कायाविधध तथा मापदण्ड बनाउन सनने: यस ऐनको प्रभािकािी

आिश्यकधनयमहरूबनाउनसननेछ।

कायाान्द्ियनका लाधग मन्द्त्रालयले यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगात बनेका धनयमको
अधीनमािहीआिश्यकधनदे चशका,कायाविधधतथामापदण्डबनाउनसननेछ।

४६.

खािे जीिबचाऊ:(1)जीिनाशकविषादीऐन,2048खािे जगरिएकोछ।
(2) जीिनाशक विषादी ऐन, 2048 बमोचजम भए गिे का काम

कािबाहीयसैऐनबमोचजमभएगिे कोमाधननेछ।
संचक्षप्त विििण
- दतााधमधत:-२०७५/0९/८

- प्रधतधनधधसभाकोबैठकद्वािासंशोधनसवहतपारितधमधत:-२०७५/११/०६
- िावियसभाकोबैठकद्वािासंशोधनसवहतपारितधमधत:-२०७५/१२/0४

- िावियसभाकोसंशोधनमासहमतभईप्रधतधनधधसभाद्वािापुन:पारितधमधत:- २०७६/0५/0३
- प्रमाणीकिणधमधत:-२०७६/0५/१३
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िाताििणसंिक्षणसम्बन्द्धीकानूनलाईसंशोधनिएकीकिणगनाबनेकोविधेयक
प्रस्तािना:स्िच्छ ि स्िस्थिाताििणमा बाुँच्नपाउने प्रत्येक नागरिकको मौधलक अधधकािको
सं िक्षणगना, िाताििणीयप्रदूषणिाह्रासबाटहुने क्षधतबापतपीधडतलाईप्रदूषकबाटक्षधतपूधता
उपलब्ध गिाउन, िाताििण ि विकासबीच समुचचत सन्द्तुलन कायम गना, प्रकृधत, िाताििण ि
जैविक विविधतामापने प्रधतकूल िाताििणीय प्रभाि न्द्यूनीकिण गना तथा जलिायु परिितानको
च ुनौतीलाई सामना गनाको लाधग िाताििण सं िक्षण सम्बन्द्धी प्रचधलत कानूनलाइा सं शोधन ि
एकीकिणगनािाञ्छनीयभएकोले,

सङ्घीयसं सदलेयोऐनबनाएकोछ।
परिच्छे द-१
प्रािचम्भक

1.

संचक्षप्त नाम ि प्रािम्भ: (१) यस ऐनको नाम “िाताििण सं िक्षण ऐन, २०७६”
िहे कोछ।

(२)योऐनप्रमाणीकिणभएकोआठौंददनदे चखप्रािम्भहुनेछ।

2.

परिभाषा:विषयिाप्रसङ्गलेअकोअथानलागेमायसऐनमा,(क)

(ख)

(ग)
(घ)

“अनुकूलन” भन्नाले जलिायु परिितानको सम्भाव्य असि ि
जोचखमको आुँकलन गिी थप हाधन नोनसानी िोकथाम िा
न्द्यूनीकिणगनेकायासम्झनुपछा।
“उत्सजान”

भन्नाले कुनै धनचित क्षेत्रबाट धनचित समय

अिधधमा िाताििणमा हरितगृह नयास िा अन्द्य कुनै नयास,
धुिाुँिाधुलोधनष्कासनहुने कायासम्झनुपछा।

“कोष” भन्नाले दफा३१बमोचजमकोिाताििणसं िक्षणकोष
सम्झनुपछा।

“जलिायु परिितान”

भन्नाले लामो समयको अन्द्तिालमा

प्राकृधतकरुपमाहुने जलिायुकोउतािचढािकाअलािाप्रत्यक्ष
िा अप्रत्यक्ष रुपमा मानिीय वक्रयाकलापले िायुमण्डलको

बनोटमा हुने फेिबदलका कािण पृ्िीको जलिायुमा क्रमश:
(ङ)

दे खापनेपरिितानसम्झनुपछा।

“जलिायु परिितान व्यिस्थापन” भन्नाले  जलिायु परिितानको
कािणउत्पन्नहुने समस्यान्द्यूनीकिणिाअनुकूलनगने काया
सम्झनु पछा ि सो शब्दले त्यस सम्बन्द्धी नीधत, िणनीधत,
सं स्थागत सं यन्द्त्र धनमााण, वित्त व्यिस्था, क्षमता अधभिृवर्द्

(च)

लगायतकासमवष्टगतकायालाइासमेतजनाउुँ छ।

“जोचखमपूणा पदाथा” भन्नाले जोचखमपूणा फोहिको सीमापाि
ओसािपसाि,धनयन्द्त्रणिविसजानसम्बन्द्धीबासेलमहासचन्द्धमा
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सूचचकृत पदाथा तथा मानि स्िास््य ि िाताििणमा प्रधतकूल

असि पाने विष्फोटक, ज्िलनशील, चीिस्थायी तथा सं क्षािक
(कोिोधसभ) गुण भएका ि पुन: प्रयोग नगरिएका कच्चा
पदाथाबाटप्रशोधनभईपवहलोपटकप्रयोगमाआउनलागेका
(छ)

पदाथासम्झनुपछा।
“जैविक विविधता”

भन्नाले पारिचस्थधतकीय प्रणाली (इको

धसस्टम) को विविधता,

प्रजातीय विविधता (स्पेधसज

डाइििधसटी) तथा िंशाणु विविधता (जेनेवटक डाइििधसटी)
(ज)
(झ)

(ञ)

सम्झनुपछा।

“तोवकएको” िा “तोवकए बमोचजम” भन्नाले  यस ऐन अन्द्तगात
बनेकोधनयममातोवकएकोिातोवकएबमोचजमसम्झनुपछा।

“न्द्यूनीकिण” भन्नाले मानिीय वक्रयाकलापको कािणबाट हुने

हरितगृह नयासको उत्सजानलाई घटाउने िा िोनने काया
सम्झनुपछा।

“प्रदूषण” भन्नाले फोहिमैला, िसायन, ताप, ध्िनी, विद्युतीय,

विद्युत-च ुम्बकीय तिङ्ग िा िे धडयोधमी विवकिणका कािण
िाताििणमा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपले परिितान गिी
िाताििणमा उसलेखनीय ह्रास सयाउने, क्षधत पुर्याउने िा
िाताििणको लाभदायी िा उपयोगी प्रयोजनमा हाधन पुर्याउने

(ट)

कायासम्झनुपछा।

“प्रस्ताि” भन्नाले विद्यमान िाताििणीय अिस्थामा परिितान
सयाउन सनने वकधसमको विकास काया, भौधतक वक्रयाकलाप
िा भू-उपयोगको परिितान गने कुनै योजना, आयोजना िा
कायाक्रम सिालन गने सम्बन्द्धमा तयाि गरिएको प्रस्ताि

(ठ)

(ड)

सम्झनुपछा।

“प्रस्तािक” भन्नाले प्रस्ताि स्िीकृधतको लाधग धनिेदन ददने िा
प्रस्ताि कायाान्द्ियन गना स्िीकृधतप्राप्त व्यचक्त िा सिकािी,
अधासिकािीिागैिसिकािीधनकायिासंस्थासम्झनुपछा।
“प्रािचम्भक िाताििणीय पिीक्षण”

भन्नाले कुनै प्रस्तािको

कायाान्द्ियन गदाा सो प्रस्तािले िाताििणमा उसलेखनीय
प्रधतकूल प्रभािपाने िा नपाने सम्बन्द्धमा यवकन गनुक
ा ो साथै

त्यस्तो प्रभािलाई कुनै उपायद्वािा धनिाकिण िा न्द्यूनीकिण
गनाका लाधग अिलम्बन गरिने उपायको सम्बन्द्धमा

विश्लेषणात्मक रुपमा गरिने अध्ययन तथा मूसयाङ्कन सम्झनु
पछा।
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(ढ)

“पूिकिाताििणीयप्रभािमूसयाङ्कन” भन्नाले एकपटकस्िीकृत
भइसकेको िाताििणीय प्रभाि मूसयाङ्कन सम्बन्द्धी प्रस्तािमा
आंचशकरुपमाभौधतकपूिााधाि, धडजाइनिास्िरुपपरिमाजान
गना, सं िचनास्थानान्द्तिणिाफेिबदलगना, िनक्षेत्रथपगना
िाआयोजनाकोक्षमतािृवर्द्गनाकोलाधगपेशभएकोप्रस्ताि

(ण)

(त)
(थ)

(द)
(ध)

उपिपुनःगरिनेिाताििणीयप्रभािमूसयाङ्कनसम्झनुपछा।

“परिषद्” भन्नाले  दफा ३२ बमोचजमको िाताििण सं िक्षण
तथा जलिायु परिितान व्यिस्थापन िाविय परिषद् सम्झनु
पछा।

“प्रदे शमन्द्त्रालय” भन्नाले िाताििणसम्बन्द्धीविषयहे ने प्रदे श
सिकािकोमन्द्त्रालयसम्झनुपछा।

“फोहिमैला” भन्नाले िाताििणमा ह्रास आउने गिी धनष्कासन
गरिएको तिल, ठोस, नयास, लेदो, धू िाुँ, धू लो, विवकिणयुक्त
पदाथािात्यस्तैप्रकािकाअन्द्यिस्तुसम्झनुपछा।

“मन्द्त्रालय” भन्नाले नेपाल सिकािको िन तथा िाताििण
मन्द्त्रालयसम्झनुपछा।

“िाविय सम्पदा” भन्नाले नेपालधभत्रका प्राकृधतक, सांस्कृधतक,

ऐधतहाधसक, पुिाताचत्िक, िैज्ञाधनक, आध्याचत्मक, सौन्द्दयापिक
िासामाचजकदृवष्टबाटमानिजाधतकालाधगमहत्िपूणा माधनने
िाताििणसुँग सम्बचन्द्धत कुनै पधन िस्तु, भौधतक सं िचना,

(न)

स्थान, िनस्पधतिाजीिजन्द्तुसम्झनुपछा।

“िाताििण” भन्नाले प्राकृधतक, सांस्कृधतकिसामाचजकप्रणाली,

आधथाक तथा मानिीय वक्रयाकलाप, वयनका अियिहरु तथा
ती अियिहरुको बीचको अन्द्तिवक्रया तथा अन्द्तिसम्बन्द्ध

(प)

सम्झनुपछा।

“िाताििणीय अध्ययन प्रधतिेदन” भन्नाले  सं चक्षप्त िाताििणीय
अध्ययन, प्रािचम्भक िाताििणीय पिीक्षण िा िाताििणीय
प्रभाि मूसयाङ्कन सम्बन्द्धमा तयाि गरिएको प्रधतिेदन सम्झनु

(फ)

पछा।

“िाताििणीय प्रभाि मूसयाङ्कन”

भन्नाले  कुनै प्रस्तािको

कायाान्द्ियन गदाा सो प्रस्तािले िाताििणमा उसलेखनीय
प्रधतकूल प्रभािपाने िा नपाने सम्बन्द्धमा यवकन गनुक
ा ो साथै

त्यस्तो प्रभािलाई कुनै उपायद्वािा धनिाकिण िा न्द्यूनीकिण
गनाका लाधग अिलम्बन गरिने उपायको सम्बन्द्धमा विस्तृत
रुपमागरिनेअध्ययनतथामूसयाङ्कनसम्झनुपछा।
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(ब)

“विभाग”

(भ)

"सम्बचन्द्धत धनकाय" भन्नाले िाताििणीय अध्ययन प्रधतिेदन

(म)

भन्नाले मन्द्त्रालय अन्द्तगातको िाताििण विभाग

सम्झनुपछा।

सम्बन्द्धमाकािबाहीिधनणायगने दफा३कोउपदफा(२)
बमोचजमकोधनकायसम्झनुपछा।
“सं चक्षप्त िाताििणीय अध्ययन”

भन्नाले  कुनै प्रस्तािको

कायाान्द्ियन गदाा त्यसबाट िाताििणमा पने प्रधतकूल प्रभाि
धनिाकिण िा न्द्यूनीकिण गनाको लाधग अिलम्बन गरिने
उपायको सम्बन्द्धमा सं चक्षप्त रुपमा गरिने अध्ययन सम्झनु
पछा।

(य)

“स्थानीय तह” भन्नाले गाउुँपाधलका िा नगिपाधलका सम्झनु
पछा।

परिच्छे द-२

िाताििणीयअध्ययन

3.

िाताििणीयअध्ययनप्रधतिेदनतयािगनुा पने:(१)प्रस्तािकले तोवकएबमोचजमको
प्रस्तािकोतोवकएबमोचजमिाताििणीयअध्ययनप्रधतिेदनतयािगनुा पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम तयाि गरिएको िाताििणीय अध्ययन

प्रधतिेदन स्िीकृधतको लाधग तोवकए बमोचजमको प्रवक्रया पूिा गिी दे हायको धनकाय
समक्षपेशगनुा पनेछ:(क)

िाविय प्राथधमकता प्राप्त विकास आयोजना, लगानी बोडाबाट
लगानी स्िीकृत भई कायाान्द्ियन गरिने आयोजना, िाविय

गौििका आयोजना, प्रचधलत कानून बमोचजम सङ्घको
अधधकािक्षेत्रधभत्र पने विषयसुँग सम्बचन्द्धत विकास धनमााण

सम्बन्द्धी काया िा आयोजना, एकभन्द्दा बढी प्रदे शमा धनमााण
काया गनुा पने आयोजना िा नेपाल सिकािले तोकेको कुनै
आयोजना सम्बन्द्धी प्रस्तािको सं चक्षप्त िाताििणीय अध्ययन
प्रधतिेदन िा प्रािचम्भक िाताििणीय पिीक्षण भए तोवकएको

धनकाय समक्ष ि िाताििणीय प्रभाि मूसयाङ्कन प्रधतिेदन भए
(ख)

मन्द्त्रालयसमक्ष,

प्रदे श सिकािको अधधकािक्षेत्रधभत्र पने विषयसुँग सम्बचन्द्धत

विकास धनमााण सम्बन्द्धी काया िा आयोजना सम्बन्द्धी
प्रस्तािको हकमा सम्बचन्द्धत प्रदे श कानूनले तोकेको धनकाय
समक्ष,
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(ग)

स्थानीय तहको अधधकािक्षेत्रधभत्र पने विषयसुँग सम्बचन्द्धत

विकास धनमााण सम्बन्द्धी काया िा आयोजना सम्बन्द्धी
प्रस्तािको हकमा सं चक्षप्त िाताििणीय अध्ययन प्रधतिेदन िा

प्रािचम्भक िाताििणीय पिीक्षण प्रधतिेदन भए सम्बचन्द्धत
स्थानीयकानूनले तोकेकोधनकायसमक्षििाताििणीयप्रभाि

मूसयाङ्कन प्रधतिेदन भए प्रदे श कानूनले तोकेको प्रदे श
सिकािकोधनकायसमक्ष।

(३)उपदफा(१)िा(२)माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनयो

ऐन प्रािम्भ हुुँदाका बखत स्िीकृधतको लाधग पेश भएका िाताििणीय अध्ययन
प्रधतिेदन त्यस्तो प्रधतिेदन पेश गदााका बखत प्रचलनमा िहे को कानूनी व्यिस्था
अनुसािस्िीकृतगनाबाधापुननेछै न।

(४) यस दफामा अन्द्यत्र जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन प्राचीन

स्मािक सम्बन्द्धी कानून बमोचजम प्राचीन स्मािक माधनने सम्पदाको सोही रुपमा
पुनधनामााणगदाािाताििणीयअध्ययनप्रधतिेदनआिश्यकपनेछै न।

(५) प्रस्तािकले िाताििणीय अध्ययन प्रधतिेदन तयाि गदाा प्रस्तािका

ु ाइगनुा पनेछ।
बािे मातोवकएबमोचजमसािाजधनकसुनि

(६) िाताििणीय अध्ययन प्रधतिेदन पेश गने सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था

तोवकएबमोचजमहुनेछ।

4.

विकसपको विस्तृत विश्लेषण गनुा पने: (१) प्रस्तािकले िाताििणीय अध्ययन
प्रधतिेदनमात्यस्तोप्रस्तािकायाान्द्ियनगदाा िाताििणमापना सनने प्रधतकूलप्रभाि
ि त्यसको न्द्यूनीकिणको लाधग अपनाउन सवकने विधभन्न विकसपहरूको विस्तृत
विश्लेषण गिी त्यस्ता विकसपमध्ये प्रस्ताि कायाान्द्ियन गना उपयुक्त हुने विकसप ि
सोविकसपकायाान्द्ियनगनासवकनेआधाििकािणसवहतधसफारिसगनुा पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम िाताििणीय अध्ययन प्रधतिेदन तयाि गदाा

प्रस्तािकलेआयोजनाकायाान्द्ियनगदाािाताििणमापना सनने प्रािचम्भक, मध्यकालीन
एिं दीघाकालीनप्रधतकूल प्रभाि ि त्यसको न्द्यूनीकिणको लाधग अिलम्बनगनुा पने
विधधतथाप्रवक्रयासमेतउसलेखगनुा पनेछ।

5.

क्षेत्रधनधाािणतथाकाया सूची:(१)यसऐनबमोचजमकुनै प्रस्तािको िाताििणीय
अध्ययन प्रधतिेदन तयाि गनुप
ा ूिा सम्बचन्द्धत धनकायबाट त्यस्तो प्रस्तािको सं चक्षप्त
िाताििणीय अध्ययन ि प्रािचम्भक िाताििणीय पिीक्षणको हकमा कायासूची ि
िाताििणीय प्रभाि मूसयाङ्कनको हकमा क्षेत्र धनधाािण ि कायासूची स्िीकृत गनुा
पनेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमकोक्षेत्रधनधाािणिकायासूचीतयािगनेतथा
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स्िीकृतगनेसम्बन्द्धीअन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।

6.

मापदण्ड एिं गुणस्ति कायम गनुा पने: (१) प्रस्तािकले  यस ऐन बमोचजम
िाताििणीय अध्ययन प्रधतिेदन तयाि गदाा नेपाल सिकािले धनधाािण गिे को

मापदण्ड एिं गुणस्ति कायम हुने गिी तोवकए बमोचजमको ढाुँचामा तयाि गनुा
पनेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमकोमापदण्डिागुणस्तिविपिीतिात्यस्तो

मापदण्ड पालना नगिी प्रधतिेदन पेश भएमा त्यस्तो प्रधतिेदन तयाि गने
पिामशादाताले  बढीमा पाुँच िषासम्म िाताििणीय अध्ययन प्रधतिेदन तयाि गना
पाउनेछै न।

7.

िाताििणीय अध्ययन प्रधतिेदन स्िीकृत गने: (१) दफा ३ बमोचजम कुनै प्रस्ताि
कायाान्द्ियनगनेसन्द्दभामातयािगरिएकोिाताििणीयअध्ययनप्रधतिेदनप्राप्तभएमा
सम्बचन्द्धतधनकायलेसोउपिआिश्यकजाुँचबुझगनुा पनेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजम प्राप्तिाताििणीयअध्ययनप्रधतिेदनजाुँचबुझ

गिी िाय सुझाि ददनको लाधग सम्बचन्द्धत धनकायले सो धनकायको प्रधतधनधध,

प्रस्तािसुँग सम्बचन्द्धत सिोकाििाला धनकायका प्रधतधनधध तथा आिश्यकता अनुसाि
विषयविज्ञसमेतिहे कोसधमधतगठनगनासननेछ।

(३)उपदफा(१)बमोचजमप्राप्तिाताििणीयअध्ययनप्रधतिेदनजाुँचबुझ

गदाा त्यस्तो प्रस्तािको सम्बन्द्धमा थप िाताििणीय अध्ययन गनुा पने दे चखएमा

सम्बचन्द्धतधनकायले प्रस्तािकलाइा संचक्षप्तिाताििणीयअध्ययनकोहकमाप्रािचम्भक
िाताििणीयपिीक्षणिाप्रािचम्भकिाताििणीयपिीक्षणकोहकमािाताििणीयप्रभाि
मूसयाङ्कनगनागिाउनआदे शददनुपनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोचजम ददइएको आदे श बमोचजम प्रस्तािकले थप

अध्ययनगिीसोकोप्रधतिेदनसम्बचन्द्धतधनकायमापेशगनुा पनेछ।

(५) यस दफा बमोचजम जाुँचबुझ गदाा त्यस्तो प्रस्ताि कायाान्द्ियनबाट

िाताििणमा उसलेखनीय प्रधतकूल प्रभाि पने नदे चखएमा सम्बचन्द्धत धनकायले
आिश्यकता अनुसाि प्रस्तािकले पालना गनुा पने शता तोकी त्यस्तो िाताििणीय
अध्ययनप्रधतिेदनस्िीकृतगनेछ।

(६) िाताििणीय अध्ययन प्रधतिेदन स्िीकृधत सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था

तोवकएबमोचजमहुनेछ।

8.

प्रस्ताि कायाान्द्ियनगना नहुने: कसैले पधन यस ऐन बमोचजम िाताििणीय अध्ययन
प्रधतिेदनस्िीकृतनगिाईकुनैपधनप्रस्तािकायाान्द्ियनगनािागिाउनहुुँदैन।

9.

िणनीधतक िाताििणीय विश्लेषण: (१) नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रमा सूचना
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प्रकाशन गिी तोकेका नीधत, कायाक्रम िा आयोजना कायाान्द्ियन गनुअ
ा चघ त्यस्तो
नीधत, कायाक्रम िा आयोजनाको सम्बन्द्धमा िणनीधतक िाताििणीय विश्लेषण गनुा
पनेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमकोिणनीधतकिाताििणीयविश्लेषणसम्बन्द्धी

अन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।

10.

िाताििणीय व्यिस्थापन योजना: (१) प्रस्तािकले प्रस्ताि कायाान्द्ियन गनुअ
ा चघ
तोवकएबमोचजमिाताििणीयव्यिस्थापनयोजनातयािगनुा पनेछ।

(२)प्रस्तािकले उपदफा(१)बमोचजमिाताििणीयव्यिस्थापनयोजना

तयाि गदाा िाताििणीय प्रधतकूल प्रभाि न्द्यूनीकिणका उपायहरुमध्ये कुन-कुन
उपायहरु आयोजना धनमााणको क्रममा ि कुन-कुन उपायहरु आयोजना सम्पन्न
भएपधछिाआयोजनाकायाान्द्ियनकोक्रममाअिलम्बनगने हो सोसमेतउसले ख
गनुा पनेछ।

(३) प्रस्तािकले उपदफा (२) बमोचजम िाताििणीय व्यिस्थापन

योजनामा उसलेख गिे का िाताििणीय प्रधतकूल प्रभाि न्द्यूनीकिणका उपायहरु
प्रभािकािी भएको नदे चखएमा सम्बचन्द्धत धनकायले अन्द्य प्रभािकािी उपाय
अिलम्बन गना आिश्यक धनदे शन ददन सननेछ ि त्यसिी सम्बचन्द्धत धनकायले 
ददएकोधनदे शनकायाान्द्ियनगदाालाननेखचासम्बचन्द्धतप्रस्तािकले व्यहोनुा पनेछ।

(४) प्रस्तािकले उपदफा (१) बमोचजम तयाि गिे को िाताििणीय

व्यिस्थापन योजना कायाान्द्ियनको लाधग स्पष्ट कायायोजना बनाइा सो बमोचजम
कायाान्द्ियन गनुा पनेछ ि सोको प्रगधत विििण आयोजना कायाान्द्ियन सुरु भएपधछ
प्रत्येकछमवहनामासम्बचन्द्धतधनकायसमक्षपेशगनुा पनेछ।

(५) उपदफा (१) बमोचजमको िाताििणीय व्यिस्थापन योजना

कायाान्द्ियनको सम्बन्द्धमा िाताििणीय प्रधतकूल प्रभाि न्द्यूनीकिणका उपाय
अिलम्बन गदाा प्रस्ताि कायाान्द्ियन हुुँदा प्रभावित हुने स्थानीय समुदाय माफात्
कायाक्रमसिालनगनेकुिालाईप्राथधमकताददनुपनेछ।

11.

पूिक िाताििणीय प्रभाि मूसयाङ्कन गनुा पने: (१) दफा ७ बमोचजम िाताििणीय
प्रभाि मूसयाङ्कन प्रधतिेदन स्िीकृत भएको कुनै आयोजनाको भौधतक पूिााधाि,

धडजाइनिास्िरुपमाकेहीपरिमाजानगनुा पिे मा, सं िचनास्थानान्द्तिणिाफेिबदल
गनुा पिे मा, िनक्षेत्रथपगनुा पिे मािाआयोजनाकोक्षमतािृवर्द्गनुा पिे मात्यस्तो
काया गदाा िाताििणमा प्रधतकूल प्रभाि पने िा नपने, त्यस्तो प्रभािलाइा कुनै
उपायद्वािाधनिाकिणिान्द्यूनीकिणगना सवकने िानसवकने सम्बन्द्धमायवकनगना
प्रस्तािकले पूिकिाताििणीयप्रभािमूसयाङ्कनगनुा पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम पूिक िाताििणीय प्रभाि मूसयाङ्कन गनाको
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लाधग प्रस्तािकले  आयोजनाको विधभन्न अियिमा परिितान गनुा पिे को कािण तथा
त्यसबाटिाताििणमापना सनने प्रधतकूलअसिकाबािे माविश्लेषणगिीिाताििणीय
परिसूचक बमोचजमको तुलनात्मक ताधलका ि अन्द्य आिश्यक पुष्ट्याइुँ सवहत
सम्बचन्द्धतधनकायसमक्षधनिेदनददनुपनेछ।

तिसम्बचन्द्धतधनकायले प्रस्तािकलाइापूिकिाताििणीयप्रभािमूसयाङ्कन

अध्ययनप्रधतिेदनपेशगनाआदे शददएकोमाप्रस्तािकलेधनिेदनददनुपनेछै न।

(३) उपदफा (२) बमोचजम प्राप्त धनिेदन उपि जाुँचबुझ गदाा व्यहोिा

मनाधसब दे चखएमा सम्बचन्द्धत धनकायले  तोवकए बमोचजम पूिक िाताििणीय प्रभाि
मूसयाङ्कनअध्ययनअनुमधतददनसननेछ।

(४)पूिकिाताििणीयप्रभािमूसयाङ्कनसम्बन्द्धीअन्द्यव्यिस्थातोवकए

बमोचजमहुनेछ।

12.

सेिासुरुभएपधछिाताििणीयपिीक्षणगने:(१)मन्द्त्रालयिातोवकएकोधनकायले 
यसऐनबमोचजमिाताििणीयप्रभािमूसयाङ्कनगनुा पने प्रस्तािकोकायाान्द्ियनसुरु
ु ानभएकोधमधतले 
गिीसेिािा िस्तु उत्पादनिावितिणसुरुगिे कोदुइा िषा भक्त
छमवहनाधभत्रत्यस्तोप्रस्तािकोकायाान्द्ियनबाटिाताििणमापिे कोप्रधतकूलप्रभाि,

त्यस्ताप्रभािलाईकमगना अपनाएकोउपायतथात्यस्तोउपायकोप्रभािकारिताि
न्द्यूनीकिणहुननसकेकोिाआुँकलननै नभएको प्रधतकूल प्रभािउत्पन्नभएकोमा
सो समेतको विश्लेषण गिी िाताििणीय पिीक्षण प्रधतिेदन अद्यािधधक रुपमा िाख्नु
पनेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमकोिाताििणीयपिीक्षणप्रधतिेदनसम्बन्द्धमा

सम्बचन्द्धत धनकायसुँग समन्द्िय गिी मन्द्त्रालय िा तोवकएको धनकायले  आिश्यक
अध्ययन गिी िाताििणमा पने प्रधतकूल प्रभािलाई न्द्यूनीकिण गना अपनाइएको
उपाय पयााप्त भएको नदे खेमात्यस्तो प्रधतकूल प्रभाि धनिाकिण िा न्द्यूनीकिण गना
प्रस्तािकलाईउपयुक्तआदे शददनसननेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम मन्द्त्रालय िा तोवकएको धनकायले  ददएको
आदे शकायाान्द्ियनगनुा प्रस्तािककोकताव्यहुनछ
े ।

13.

िोकलगाउनसनने:(१) कसैले यसऐन बमोचजम िाताििणीय अध्ययन प्रधतिेदन
स्िीकृत नगिाइा िा स्िीकृत िाताििणीय अध्ययन प्रधतिेदनभन्द्दा विपिीत हुने गिी
आयोजनाकायाान्द्ियनगिे मासम्बचन्द्धतधनकायले त्यस्तोआयोजनाकायाान्द्ियनगना
तत्कालिोकलगाउनसननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम आयोजना कायाान्द्ियन गना िोक

लगाइएकोमा त्यसिी िोक लगाइएको कािणबाट प्रस्तािकलाइा कुनै क्षधत पुनन
गएमाप्रस्तािकलेसोबापतक्षधतपूधताकोदाबीगनापाउनेछै न।
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(३)उपदफा(१)माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनकायाान्द्ियनमा

िोक लगाइएको आयोजनाको प्रस्तािकले  यस ऐन बमोचजम िाताििणीय अध्ययन
प्रधतिेदन स्िीकृत गिाएमा िा स्िीकृत िाताििणीय अध्ययन प्रधतिेदन बमोचजम
आयोजना कायाान्द्ियनमा सुधाि गिे मा उपदफा (१) बमोचजम लगाएको िोक
सम्बचन्द्धतधनकायलेफुकुिागनासननेछ।

14.

नेपाल सिकाि िा प्रदे श सिकािले िाताििणीय अध्ययन गना सनने: (१) नेपाल
सिकाििाप्रदे शसिकािआफैंले कुनै क्षेत्रिास्थानकोननसाङ्कनगिीसोक्षेत्रको
िाताििणीयअध्ययनगनासननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको अध्ययनबाट प्राप्त विििणको आधािमा
सम्बचन्द्धतधनकायलेत्यस्तोक्षेत्रमाभविष्यमासिालनगना सवकने विकासधनमााणका
काया िाआयोजना तथा त्यस्तो क्षेत्रमा सिालन गना उपयुक्त नहुने काया सम्बन्द्धी
विििणतयािगनुा पनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजमको अध्ययनबाट प्राप्त विििण तथा उपदफा

(२)बमोचजमकोविििणकोसम्बचन्द्धतधनकायलेअधभलेखिाख्नुपनेछ।

(४) यस दफा बमोचजमको विििणसम्बचन्द्धत धनकायले  सािाजधनक गनुा

पनेछ ि कुनै पधन प्रस्ताि पेश िा कायाान्द्ियन गदाा सम्बचन्द्धत प्रस्तािक, धनकाय
तथासिोकाििालापक्षलेसोअनुरुपकायागनुा पनेछ।
परिच्छे द-३

प्रदूषणधनयन्द्त्रण

15.

प्रदूषणधनयन्द्त्रण:(१)नेपालसिकािले नेपालिाजपत्रमासूचनाप्रकाशनगिीकुनै
सिािीसाधन, यन्द्त्र, उपकिण,औद्योधगकप्रधतष्ठान, होटे ल, िे ष्टुिे न्द्टिाअन्द्यस्थान
िामालिस्तु िाकुनै वक्रयाकलापबाटहुने प्रदूषणिाजोचखमपूणा पदाथा धनष्कासन

िा उत्सजानबाट हुने असि न्द्यूनीकिण िा धनिाकिण गनाको लाधग आिश्यक
मापदण्डधनधाािणगनासननेछ।

(२) कसैले पधन जनजीिन, जनस्िास््य एिं िाताििणमा उसलेखनीय

प्रधतकूल प्रभाि पाने गिी प्रदू षण गना िा उपदफा (१) बमोचजम नेपाल सिकािले 
धनधाािणगिे कोमापदण्डविपिीतकोकुनैकामगनािागिाउनहुुँदैन।

(३) वहमाल आिोहण, पदयात्रा, दृश्यािलोकन िा अन्द्य कुनै प्रयोजनको

लाधग वहमालय िा उच्च पहाडी क्षेत्रमा जाने कुनै पधन व्यचक्त िा समूहले नेपाल
सिकािले धनधाािण गिे को मापदण्ड विपिीत हुने गिी प्रदू षण गिी िाताििणमा
प्रधतकूलप्रभािपानेकायागनािागिाउनहुुँदैन।

(४)उपदफा(२)िा(३)विपिीतकसैले कुनै काया गिीिाताििणमा
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प्रधतकूल प्रभाि पािे को दे चखएमा विभागले सम्बर्द् व्यचक्त, समूह िा सं स्थालाइा
प्रदू षणन्द्यूनीकिणिाधनिाकिणको उपायअिलम्बनगना धनदे शनददन, आिश्यक
शता तोनन िा िाताििणमा प्रधतकूल प्रभाि पने गिी कुनै काया गना नपाउने गिी
िोकलगाउनसननेछ।

(५) कुनै पदाथा, इन्द्धन, औजाि, यन्द्त्र िा उपकिणको प्रयोगबाट

िाताििणमा उसलेखनीय प्रधतकूल प्रभाि पिे मा िा पना सनने दे चखएमा विभागले 
आिश्यककािबाहीकोलाधगमन्द्त्रालयमालेखीपठाउनसननेछ।

(६) उपदफा (५) बमोचजम विभागबाट लेखी आएमा मन्द्त्रालयले

सिोकाििाला धनकाय िा अन्द्य सिोकाििालासुँग आिश्यक पिामशा गिी त्यस्तो
पदाथा, इन्द्धन, औजाि, यन्द्त्र िा उपकिणको प्रयोगमा िा त्यस्ता सामरीको
उत्पादन, आयात, धबक्री वितिण िा भण्डािणमा िोक लगाउन सननेछ ि त्यसिी
िोकलगाइएकोसूचनानेपालिाजपत्रमाप्रकाशनगनुा पनेछ।

(७) उपदफा (१) बमोचजम धनधाािण भएको मापदण्डको पालनाको

सम्बन्द्धमाविभागलेसमयसमयमाअनुगमनतथामूसयाङ्कनगनेछ।

(८)प्रदूषणधनयन्द्त्रणसम्बन्द्धीअन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।

16.

जोचखमपूणा पदाथाको धनकासी तथा पैठािी: (१) कुनै पधन वकधसमका जोचखमपूणा
पदाथानेपालधभत्रआयातगरिनेछै न।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन नेपाल

सिकािले नेपाल िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन गिी तोकेको मानि स्िास््य ि

िाताििणमा उसलेखनीय प्रधतकूल प्रभाि नपाने कुनै खास वकधसमको जोचखमपूणा
पदाथाआयातगनासवकनेछ।

(३)जोचखमपूणा पदाथा उत्पादनकताा िाकुनै व्यचक्तिाप्रचधलतकानू न

बमोचजम स्थावपत सं स्थाले मन्द्त्रालयको अनुमधत धलइा जोचखमपूणा पदाथाको धनयाात
गनासननेछ।

(४) उपदफा (३) बमोचजम जोचखमपूणा पदाथाको धनयाात गना अनुमधत

ददनेसम्बन्द्धीआधाि,मापदण्डतथाअन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।

ु बाट
(५) यस ऐन विपिीत आयात भएको जोचखमपूणा पदाथा जुन मुलक

ु मावफताापठाउनुपनेछ।
आयातगरिएकोहोसोहीमुलक

17.

जोचखमपूणा पदाथाको व्यिस्थापन: (१) जोचखमपूणा पदाथाको व्यिस्थापन गने
चजम्मेिािीत्यस्तोजोचखमपूणा पदाथाउत्पादनगनेव्यचक्तिासं स्थाकोहुनेछ।

(२) जोचखमपूणा पदाथाको सङ्कलन, भण्डािण, प्रशोधन, धबक्री वितिण,

विसजान िा ओसािपसाि गदाा सम्बचन्द्धत व्यचक्त िा सं स्थाले जनस्िास््य ि
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िाताििणमाप्रधतकूलअसिनपनेगिीउचचतव्यिस्थापनगनुा पनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोचजम जोचखमपूणा पदाथाको व्यिस्थापन गदाा

सम्बचन्द्धतव्यचक्तिासं स्थालेआफ्नैखचामागनुा पनेछ।

18.

प्रयोगशाला स्थापना गना सनने: (१) िाताििण सं िक्षण तथा प्रदूषण धनयन्द्त्रण
सम्बन्द्धी जाुँच िा पिीक्षण गना नेपाल सिकाि िा प्रदे श सिकािले आिश्यकता
अनुसाि प्रयोगशाला स्थापना गना िा नेपाल सिकािले मान्द्यता ददएको कुनै
प्रयोगशालालाईिाताििणसं िक्षणतथाप्रदू षणधनयन्द्त्रणसम्बन्द्धीजाुँचिापिीक्षण
गनेगिीतोननसननेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमस्थापनाभएकोप्रयोगशालाकोसिालनतथा
व्यिस्थापनसम्बन्द्धीव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।

19.

नमूनासङ्कलनगना ददनु पने: (१)सम्बचन्द्धत धनकायले कुनै उद्योग, कलकािखाना,

यन्द्त्र, सिािीसाधनजस्तायाचन्द्त्रकउपकिणबाटउत्सजानहुने िाहुनसनने प्रदू षण

िाफोहिमैलाकोअध्ययन, जाुँच, पिीक्षणिाविश्लेषणगनाचाहे मासम्बचन्द्धतधनीिा
सम्बर्द् व्यचक्तले त्यस्तो उद्योग, कलकािखाना, यन्द्त्र, सिािी साधन जस्ता याचन्द्त्रक

उपकिणबाट उत्सजान भएको प्रदू षण िा फोहिमैलाको नमुना सङ्कलन गना ददनु
पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम नमूना सङ्कलन, सोको अध्ययन, जाुँच,

पिीक्षणिाविश्लेषणसम्बन्द्धीअन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।

20.

प्रदूषणधनयन्द्त्रणप्रमाणपत्रददनसनने:(१)मन्द्त्रालयिाप्रदे शमन्द्त्रालयले  प्रदू षण
धनयन्द्त्रणमाउसलेखनीययोगदानगने  उद्योगलाईतोवकएबमोचजमप्रदू षणधनयन्द्त्रण
प्रमाणपत्रउपलब्धगिाउनसननेछ।

(२) प्रदू षण धनयन्द्त्रण प्रमाणपत्र सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए

बमोचजमहुनेछ।

21.

िाताििणधनिीक्षक:(१)दफा७बमोचजमस्िीकृतिाताििणीयअध्ययनप्रधतिेदन
अनुसािगनुा पनेकायाप्रभािकािीरुपलेभएनभएकोसम्बन्द्धमािप्रदूषणधनयन्द्त्रण
तथा िाताििण सं िक्षण सम्बन्द्धी मापदण्डको परिपालना भए नभएको सम्बन्द्धमा
िाताििणधनिीक्षकलेअनुगमनतथाधनिीक्षणगनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन िाताििण

धनिीक्षक उपलब्ध नभएको अिस्थामा दे हायको धनकायले दे हायका अधधकृत िा
कमाचािीलाई िाताििण धनिीक्षकको रुपमा तोकी अनुगमन तथा धनिीक्षणको लाधग
खटाउनसननेछ:(क)

दफा ७ बमोचजम स्िीकृत दफा ३ को उपदफा (२) को
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खण्ड (क) बमोचजमको िाताििणीय अध्ययन प्रधतिेदन
अनुसाि गनुा पने काया प्रभािकािी रुपले भए नभएको
सम्बन्द्धमा ि प्रदूषण धनयन्द्त्रण तथा िाताििण सं िक्षण
सम्बन्द्धी मापदण्डको परिपालना भए नभएको सम्बन्द्धमा

मन्द्त्रालयले नेपाल सिकाि िा प्रदे श सिकािको अधधकृत
(ख)

कमाचािीलाई,

दफा ७ बमोचजम स्िीकृत दफा ३ को उपदफा (२) को
खण्ड (ख) बमोचजमको िाताििणीय अध्ययन प्रधतिेदन िा

दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोचजमको

िाताििणीय प्रभाि मूसयाङ्कन प्रधतिेदन अनुसाि गनुा पने काया
प्रभािकािीरुपले भएनभएकोसम्बन्द्धमािआफ्नोप्रदे शधभत्र
प्रदूषणधनयन्द्त्रणतथािाताििणसं िक्षणसम्बन्द्धीमापदण्डको
परिपालना भए नभएको सम्बन्द्धमा प्रदे श मन्द्त्रालयले प्रदे श
(ग)

सिकािकोअधधकृतकमाचािीलाई,

दफा ७ बमोचजम स्िीकृत दफा ३ को उपदफा (२) को
खण्ड(ग)बमोचजमकोिाताििणीयअध्ययनप्रधतिेदनअनुसाि
गनुा पने काया प्रभािकािी रुपले भए नभएको सम्बन्द्धमा ि
आफ्नो स्थानीय तहधभत्र प्रदूषण धनयन्द्त्रण तथा िाताििण

सं िक्षण सम्बन्द्धी मापदण्डको परिपालना भए नभएको
सम्बन्द्धमास्थानीयतहलेस्थानीयतहकोकुनैकमाचािीलाई।
हुनेछ।

22.

(३) िाताििण धनिीक्षक सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम

िाताििणधनिीक्षककोकाम, कताव्यिअधधकाि:(१)िाताििणधनिीक्षककोकाम,
कताव्यिअधधकािदे हायबमोचजमहुनेछ:(क)

योऐनिायसऐनअन्द्तगातबनेकोधनयमविपिीतजोचखमपूणा
पदाथा धनष्कासन गिे , नगिे को िा प्रदूषण गिे , नगिे को

(ख)

(ग)

(घ)

सम्बन्द्धमाधनिीक्षणगने,

यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयम बमोचजम प्रदूषण
कम गने, हटाउने िा धनयन्द्त्रण गने काया भए नभएको
धनिीक्षणगने,

प्रस्ताि कायाान्द्ियन गदाा स्िीकृत िाताििणीय अध्ययन

प्रधतिेदनमा तोवकएका शता बमोचजम काम भए नभएको
सम्बन्द्धमास्थलगतजाुँचबुझतथाधनिीक्षणगने,

दफा१३िा१५बमोचजमिोकलगाइएकोविषयकोपालना
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भएनभएकोधनिीक्षणगने।
(२) उपदफा (१) बमोचजम धनिीक्षण गदाा िाताििण धनिीक्षकले 

सम्बचन्द्धत व्यचक्त, सं स्था िा प्रस्तािकलाई पूिस
ा ूचना ददई कुनै घि, जनगा, भिन,
कािखाना, उद्योग, सिािी साधन, औद्योधगक सं यन्द्त्र, औजाि, मेधसनिी, जीि, िस्तु,

अधभलेख, कागजातिाअन्द्यमालसामानिािस्तुकोधनिीक्षण, पिीक्षणिाजाुँचबुझ
गनासननेछ।

(३) यस दफा बमोचजम धनिीक्षणको धसलधसलामा िाताििण धनिीक्षकले 

माग गिे को विििण िा जानकािी उपलब्ध गिाई सहयोग गनुा सम्बचन्द्धत व्यचक्त,
सं स्थािाप्रस्तािककोकताव्यहुनेछ।

(४) यस दफा बमोचजम िाताििण धनिीक्षक धनिीक्षण गना जाुँदा कुनै

व्यचक्त िा सं स्थाले धनिीक्षण गना नददएमा, धनजले मागेको विििण िा जानकािी
नददएमा, झुट्टा विििण ददएमा, धनिीक्षणको क्रममा बाधा वििोध उत्पन्न गिे मा िा
धनिीक्षणमा सहयोग नगिे मा त्यस्तो व्यचक्त िा सं स्थालाई िाताििण धनिीक्षकले 
तत्कालदे हायबमोचजमकोजरिबानागनासननेछः(क)

धनिीक्षण गना नददएमा िा धनिीक्षणमा बाधा वििोध उत्पन्न

(ख)

धनिीक्षणकोक्रममामागेकाविििणिाजानकािीनददएमािा

गिे माबीसहजािरुपैयाुँसम्म,

झुट्टा विििण ददएमा िा धनिीक्षणमा सहयोग नगिे मा पन्द्ध्र
हजािरुपैयाुँसम्म।

(५) उपदफा (४) बमोचजम िाताििण धनिीक्षकले  गिे को सजाय उपि

चचत्त नबुझ्ने पक्षले उक्त सजायको जानकािी पाएको धमधतले पन्द्ध्र ददनधभत्र
विभागकोमहाधनदे शकसमक्षउजुिीगनासननेछ।

(६) यस दफा बमोचजम भएको जाुँचबुझ तथा धनिीक्षणको प्रधतिेदन

िाताििणधनिीक्षकलेसम्बचन्द्धतधनकायतथाविभागसमक्षपेशगनुा पनेछ।

(७) िाताििण धनिीक्षकको अन्द्य काम, कताव्य ि अधधकाि तोवकए

बमोचजमहुनेछ।

परिच्छे द-४

जलिायुपरिितानसम्बन्द्धीव्यिस्था

23.

जानकािी उपलब्ध गिाउनु पने: (१) मन्द्त्रालयले जलिायु परिितानबाट स्थानीय
समुदाय, पारिचस्थधतकीयप्रणालीतथाजैविकविविधतामापिे कोप्रधतकूलअसितथा
जोचखमको विषयमा तोवकए बमोचजम आिधधक रुपमा अध्ययन गिी विििण
सािाजधनकगनुा पनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोचजम गरिएको अध्ययनको आधािमा नेपाल

सिकाि, प्रदे श सिकाि तथा स्थानीय तहबाट कायाान्द्ियन गरिने विकास आयोजना
तजुम
ा ा गदाा जलिायु परिितानबाट हुने प्रधतकूल असि िा जोचखम न्द्यूनीकिणका
लाधग अिलम्बन गनुा पने उपाय सम्बन्द्धी आिश्यक जानकािी मन्द्त्रालयले समयसमयमासािाजधनकगनुा पनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम सािाजधनक गरिएको जानकािीको आधािमा

नेपाल सिकाि, प्रदे श सिकाि तथा स्थानीय तहले विकास आयोजना तजुम
ा ाको
प्राथधमकताधनधाािणगनासननेछन्।

24.

अनुकूलन योजना बनाउन सनने: (१) जलिायु परिितानको प्रधतकूल असि ि
जोचखमबाट बच्नका लाधग िावियस्तिमा मन्द्त्रालयले, प्रदे श स्तिमा प्रदे श
मन्द्त्रालयले ि स्थानीय स्तिमा स्थानीय तहले अनुकूलन योजना बनाई कायाान्द्ियन
गनासननेछन्।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको अनुकूलन योजना बनाउुँ दा

जलिायु परिितानकोअसिबाटबढीजोचखममापने मवहला,अपाङ्गताभएकाव्यचक्त,
बालबाधलका, जेष्ठ नागरिक ि आधथाक रुपमा विपन्न समुदाय

ि जलिायु

परिितानबाट बढी जोचखममा पिे का भौगोधलक क्षेत्रका बाधसन्द्दालाई विशेष
प्राथधमकताददनुपनेछ।

(३) स्थानीय समुदायले स्थानीयस्तिमा अनुकूलन योजना

बनाई कायाान्द्ियन गना सननेछन् ि त्यस्तो योजना कायाान्द्ियन गदाा सम्बचन्द्धत
धनकायलेआिश्यकसहयोगिसहजीकिणगनुा पनेछ।

25.

न्द्यूनीकिणका कायाहरु गना सनने: (१) नेपाल सिकािले हरितगृह नयास उत्सजान
गने क्षेत्र पवहचान गिी धतनको िाविय आधाि तह (िे फिे न्द्स लेभल) धनधाािण गना
सननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम धनधाािण भएको िाविय आधाि तहको

सम्बन्द्धमा मन्द्त्रालयले आिधधक रुपमा अनुगमन गिी अद्यािधधक जानकािी
सािाजधनकगनेछ।
(३) न्द्यूनीकिणको लाधग मन्द्त्रालय, प्रदे श सिकाि ि स्थानीय तहले 

आिश्यककायाक्रमसिालनगनासननेछन्।
सननेछ।

(४) मन्द्त्रालयले हरितगृह नयास उत्सजानको मापन गना िा गिाउन
(५)न्द्यूनीकिणसम्बन्द्धीअन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।

26.

जलिायु परिितानबाटहुने असितथाजोचखमकोव्यिस्थापन:(१)नेपालसिकािले 
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जलिायु परिितानको प्रधतकूल असि तथा जोचखमको व्यिस्थापन गने प्रयोजनको
लाधग नेपाल सिकाि, प्रदे श सिकाि, स्थानीय तह तथा अन्द्य सािाजधनक धनकाय
एिं धनजी क्षेत्रबाट कायाान्द्ियन गरिने क्षेत्रगत नीधत, िणनीधत िा कायायोजनामा
जलिायु परिितानको प्रधतकूल असि तथा जोचखम न्द्यूनीकिणको लाधग अिलम्बन
गनुा पने उपायका सम्बन्द्धमा नेपाल िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन गिी आिश्यक
आदे शजािीगनासननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम आदे श जािी गदाा नेपाल सिकािले 

प्राथधमकताकाक्षेत्रतोननसननेछ।

27.

प्राविधधक मापदण्ड धनधाािण गना सनने: (१) जलिायु परिितानको प्रधतकूल असि
तथाजोचखमन्द्यूनीकिणसम्बन्द्धमासहिीतथारामीणक्षेत्रमाकायाान्द्ियनगनुा पने 
विषयहरुकोप्राथधमकताधनधाािणगनाकोलाधगनेपालसिकािले आिश्यकमापदण्ड
धनधाािणगिीकायाान्द्ियनमासयाउनसननेछ।

(२) जलिायु परिितानको प्रधतकूल असि तथा जोचखम न्द्यूनीकिणका

लाधग तोवकएका विषयगत क्षेत्रमा आिश्यक पने प्रविधधको विकास गना नेपाल
सिकािलेआिश्यकनीधतगतएिंप्राविधधकमापदण्डधनधाािणगनासननेछ।

28.

काबान व्यापािमा भाग धलन सनने: (१) नेपाल सिकािले काबान उत्सजान
न्द्यूनीकिण ि सं चचतीकिणका लाधग अन्द्तिााविय सचन्द्धबाट स्थावपत सं यन्द्त्र, विदे शी
सिकाि िा सं स्था, व्यािसावयक धनकाय िा धनजी क्षेत्रसुँग हुने काबान व्यापािमा
भागधलनसननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको काबान व्यापािमा भाग धलने ि सोबाट

प्राप्तलाभकोबाुँडफाुँटसम्बन्द्धीअन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
परिच्छे द-५

िावियसम्पदाकोसंिक्षणतथािाताििणसंिक्षणक्षेत्रसम्बन्द्धीव्यिस्था

29.

िाविय सम्पदाको संिक्षण: (१) िाविय सम्पदाको सं िक्षण गनुा सम्बचन्द्धत सबैको
कताव्यहुनेछ।
(२) िाविय सम्पदाको सं िक्षण गने प्रयोजनको लाधग सिोकाििाला

धनकायले  अधभलेख तयाि गिी िाख्नु पनेछ ि सो अधभलेखमा नेपालधभत्रका विश्व
सम्पदासूचीमापिे कािस्तुिास्थलहरुसमेतसमािेशगनुा पनेछ।
िनस्पधत,

गरिनेछ।

30.

(३)उपदफा(२)बमोचजमकोअधभलेखमासमािेशभएकािस्तु, स्थल,

जीिजन्द्तु, िाताििणीय अिस्था आददको सं िक्षण तोवकए बमोचजम

िाताििण संिक्षण क्षेत्र सम्बन्द्धी विशेष व्यिस्था: (१) नेपाल सिकािले प्रदे श
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सिकाि ि सम्बचन्द्धत स्थानीय तहसुँग पिामशा गिी िाताििण सं िक्षणका दृवष्टले 
अधत महत्िपूणा माधनने प्राकृधतक सम्पदा िा सौन्द्दयापिक स्थल िा ऐधतहाधसक िा
सांस्कृधतक महत्िका स्थललाई नेपाल िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन गिी िाताििण
सं िक्षणक्षेत्रकायमगनासननेछ।

(२) कुनै सडक, भिन, नदी व्यिस्थापन, सहिी योजना िा अन्द्य कुनै

भौधतक पूिााधाि धनमााण गदाा सिोकाििाला धनकायसुँगको समन्द्ियमा नेपाल
सिकािले  कुनै क्षेत्र विशेषको िाताििण सं िक्षण गने उद्देश्यले  त्यस्तो क्षेत्रलाइा
खुलािाहरियालीक्षेत्रतोननसननेछ।

(३)उपदफा(१)बमोचजमकायमगरिएकोिाताििणसं िक्षणक्षेत्रिा
उपदफा (२) बमोचजम तोवकएको खुला िा हरियाली क्षेत्रधभत्र तोवकए बमोचजमको
कुनैकामगनानपाउनेगिीिोकलगाउनसवकनेछ।

(४) कुनै क्षेत्र िा स्थान विशेषमा अत्यधधक िाताििणीय प्रदू षण, भू-

स्खलन, प्राकृधतक सम्पदाको अत्यधधक दोहन िा प्राकृधतक विपचत्त हुन गई
जनस्िास््य िा िाताििणमा प्रधतकूल असि पिे को िा पने सम्भािना दे चखएको
अिस्थामा नेपाल सिकािले सम्बचन्द्धत स्थानीय तहको पिामशामा त्यस्तो क्षेत्र िा
स्थानलाई िाताििणीय दृवष्टले संिेदनशील क्षेत्र तोकी िाताििणीय सन्द्तुलन,

व्यिस्थापन िा िाताििणीय पुनस्थाापनाको लाधग कुनै उपयुक्त आदे श जािी गना
सननेछ।

(५) नेपाल सिकािले  कुनै हाधनकािक िा जोचखमयुक्त पदाथा िा

फोहिमैला भण्डािण िा विसजान गरिएको स्थान िा अन्द्य कािणले  अत्यधधक
िाताििण प्रदू षण भएको स्थानलाई प्रदू षणयुक्त क्षेत्र तोकी सिासाधािणको
आितजाितमािोकलगाउनसननेछ।

(६) उपदफा (४) िा (५) बमोचजमको स्थानमा िाताििणीय दृवष्टले

सुधाि भएमा त्यस्तो क्षेत्रलाई सं िेदनशील क्षेत्र िा प्रदू षणजन्द्य क्षेत्रबाट हटाउन
सवकनेछ।

(७)िाताििणसं िक्षणकोलाधगयसदफाबमोचजमकायमगरिएकोिा

तोवकएकोक्षेत्रकोव्यिस्थापनमास्थानीयसमुदायलाईसहभागीगिाउनसवकनेछ।

स्पष्टीकिण: यसदफािदफा३६कोप्रयोजनकोलाधग"स्थानीयसमुदाय"भन्नाले 
त्यस्तोक्षेत्रधभत्रिासोकोिरिपरिबसोबासगनेसमुदायसम्झनुपछा।
(८)

उपदफा

(७)

बमोचजम

व्यिस्थापन

गरिएको

क्षेत्रको

व्यिस्थापनबाट प्राप्त हुने लाभमा स्थानीय समुदायलाई तोवकए बमोचजम सहभागी
गिाउनुपनेछ।

31.

कोषको स्थापना ि सिालन: (१) िाताििणको सं िक्षण, प्रदू षणको िोकथाम तथा
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धनयन्द्त्रण,

जलिायु परिितान व्यिस्थापन,

िाविय सम्पदाको सं िक्षणका लाधग

िाताििणसं िक्षणकोषनामकोएउटाकोषिहनेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमकोकोषमादे हायकािकमहरुिहनेछनः(क)

नेपालसिकाि, प्रदे शसिकाििास्थानीयतहबाटप्राप्तिकम,

(ग)

विदे शीसिकाििाअन्द्तिाावियसङ्घसं स्थाबाटप्राप्तिकम।

(ख)

स्िदे शीव्यचक्तिासं घसं स्थाबाटप्राप्तिकम,

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोचजमको िकम प्राप्त गनुअ
ा चघ

नेपालसिकािअथामन्द्त्रालयकोस्िीकृधतधलनुपनेछ।

(४)कोषकोलेखापिीक्षणमहालेखापिीक्षकबाटहुनेछ।
(५)कोषकोसिालनतोवकएबमोचजमहुनेछ।

32.

परिषद् गठन गना सनने: (१) िाताििण सं िक्षण तथा जलिायु परिितान सम्बन्द्धी
कायालाईिावियस्तिमाप्रभािकािीरुपमासिालनगना प्रधानमन्द्त्रीकोअध्यक्षतामा
एकिाताििणसं िक्षणतथाजलिायुपरिितानव्यिस्थापनिावियपरिषद्िहनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको परिषद्मा दे हायका अध्यक्ष तथा सदस्य

िहनेछन्:-

(क)

प्रधानमन्द्त्री

(ग)

प्रधानमन्द्त्रीले तोकेकानेपालसिकािकातीनजना

(ख)

(घ)
(ङ)

(च)

(छ)

-अध्यक्ष

नेपालसिकािकोिनतथािाताििणमन्द्त्री
मन्द्त्री

-सदस्य

िाविययोजनाआयोगकोिाताििणहे नेसदस्य

-सदस्य

सबैप्रदे शकामुख्यमन्द्त्री

िन तथा िाताििण विज्ञानका प्राध्यापकहरुमध्ये
अध्यक्षबाट मनोनीत एकजना मवहला सवहत
दुईजना

िाताििणतथाजलिायुकोक्षेत्रमाविज्ञताहाधसल
गिे का व्यचक्तहरुमध्ये दुईजना मवहला सवहत

(ज)
सननेछ।

-सदस्य

अध्यक्षबाटमनोनीततीनजना
सचचि, मन्द्त्रालय

-सदस्य

-सदस्य

-सदस्य

-सदस्य-सचचि

(३) अध्यक्षले सदस्यहरुमध्येबाट एकजना मन्द्त्रीलाइा उपाध्यक्ष तोनन
(४)उपदफा(२)कोखण्ड(च)ि(छ)बमोचजममनोनीतसदस्यको

पदािधधतीनिषाकोहुनेछ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन मनोनीत
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सदस्यले पदीयचजम्मेिािीपूिानगिे माअध्यक्षले धनजलाईजुनसुकैबखतसदस्यको
पदबाटहटाउनसननेछ।

ति त्यसिी पदबाट हटाउनुअचघ धनजलाई सफाइ पेश गने मनाधसब

मौकाददनुपनेछ।

33.

परिषद्को बैठक: (१) परिषद्को बैठक िषामा कम्तीमा एकपटक परिषद्को
अध्यक्षले तोकेकोधमधत, समयिस्थानमाबस्नेछ।

(२)परिषद्कोसदस्य-सचचिले अध्यक्षसुँगपिामशा गिीपरिषद्कोबैठक

बस्नेधमधत, समयिस्थान, बैठकमाछलफलहुनेविषयसूचीसवहतकोसूचनाबैठक
बस्ने समयभन्द्दा कम्तीमा अठ्चालीस घण्टा अगाधड सबै सदस्यले  प्राप्त गने गिी
पठाउनुपनेछ।
ति तत्काल परिषद्को बैठक बोलाउन आिश्यक भएमा परिषद्को

अध्यक्षले बहत्ति घण्टा अगाडी परिषद्को बैठक बोलाउन सननेछ ि यसिी बैठक
बोलाइएकोमा परिषद्को सदस्य-सचचिले  सोको सूचना यथाशीघ्र सबै सदस्यले प्राप्त
गनेगिीपठाउनुपनेछ।

(३) कुल सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्य उपचस्थत भएमा परिषद्को

बैठककोलाधगगणपूिकसङ्ख्यापुगक
े ोमाधननेछ।

(४) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गनेछ ि

अध्यक्षकोअनुपचस्थधतमापरिषद्कोउपाध्यक्षलेगनेछ।

(५)परिषद्कोधनणायबहुमतद्वािाहुनेछिमतबिाबिभएमाअध्यक्षले 

धनणाायकमतददनेछ।

(६) परिषद्को बैठकमा आिश्यकता अनुसाि कुनै पदाधधकािी,

सम्बचन्द्धतधनकायिासं घसं स्थाकाप्रधतधनधधिािाताििणविज्ञलाईआमन्द्त्रणगना
सवकनेछ।

(७)परिषद्कोधनणायपरिषद्कोसदस्य-सचचिलेप्रमाचणतगनेछ।
(८) परिषद्को बैठक सम्बन्द्धी अन्द्य कायाविधधपरिषद् आफैंले धनधाािण

गिे बमोचजमहुनेछ।

34.

परिषद्को काम, कताव्य ि अधधकाि: परिषद्को काम, कताव्य ि अधधकाि दे हाय
बमोचजमहुनेछ:(क)

दीघाकालीन नीधत, योजना तथा कायाक्रममा िाताििण तथा
जलिायु परिितान सम्बन्द्धी विषयलाई एकीकृत रुपमा
समािेश गदै  लैजान मन्द्त्रालय तथा अन्द्य धनकायलाई
आिश्यकताअनुसािधनदे शनददने,
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(ख)

(ग)

(घ)
(ङ)

(च)

प्रदू षण धनयन्द्त्रण, फोहिमैला व्यिस्थापन ि िाविय सम्पदा
सं िक्षणकोलाधगिावियप्रणालीकोविकासकोलाधगनीधततय
गने,

िाताििण सं िक्षण तथा जलिायु परिितान सम्बन्द्धी कायामा
प्रदे श तथा स्थानीय तहलाई आिश्यक नीधतगत मागादशान
गने,

िाताििण सं िक्षण तथा जलिायु परिितान सम्बन्द्धी आधथाक
स्रोतकोव्यिस्थापनगनेिसोकोलाधगसहजीकिणगने,

प्राकृधतक, सांस्कृधतक ि भौधतक सं शाधन एिं सम्पदाको
उपयोग,

व्यिस्थापन,

विकास तथा सं िक्षणको लाधग

मन्द्त्रालयलाईमागादशानगने,

िाताििण सं िक्षण तथा जलिायु परिितान सम्बन्द्धी कायाको
मूसयाङ्कनगने ।

परिच्छे द-६

जरिबानातथाक्षधतपूधता

35.

जरिबाना: (१) कसैले दे हायको काया गिे  िा गिाएमा सम्बचन्द्धत धनकायले दे हाय
बमोचजमजरिबानागनेछ:(क)

सं चक्षप्त िाताििणीय अध्ययन प्रधतिेदन स्िीकृत गिाउनु पने
प्रस्तािको हकमा त्यस्तो प्रधतिेदन स्िीकृत नगिाई िा
स्िीकृत प्रधतिेदनको विपिीत हुने गिी कुनै प्रस्ताि

(ख)

(ग)

कायाान्द्ियनगिे मापाुँच लाखरुपैयाुँसम्म,

प्रािचम्भक िाताििणीय पिीक्षण प्रधतिेदन स्िीकृत नगिाई िा

स्िीकृत प्रधतिेदनको विपिीत हुने गिी कुनै प्रस्ताि
कायाान्द्ियनगिे मादश लाखरुपैयाुँसम्म,

िाताििणीय प्रभाि मूसयाङ्कन प्रधतिेदन स्िीकृत गिाउनु पने
प्रस्तािको हकमा त्यस्तो प्रधतिेदन स्िीकृत नगिाई िा
स्िीकृत प्रधतिेदनको विपिीत हुने गिी कुनै प्रस्ताि
कायाान्द्ियनगिे मापचासलाखरुपैयाुँसम्म।

(२) कसैले उपदफा (१) बमोचजमको काया गिे मा सम्बचन्द्धत धनकायले 

त्यस्तोकाया तुरुन्द्तिोकीिाताििणीयअध्ययनप्रधतिेदनस्िीकृतनगिाएकोमायस
ऐनबमोचजमत्यस्तोप्रधतिेदनस्िीकृतगिाउनित्यस्तोप्रधतिेदनविपिीतकोकाया

भएकोमासोकायालाईसुधािगना आदे शददनेछियसिीददइएकोआदे शबमोचजम

गनुा सम्बचन्द्धतव्यचक्तिासं स्थाकोकताव्यहुनेछ।यसिीददएकोआदे शबमोचजम
67

काया नभएमा सम्बचन्द्धत धनकायले  उपदफा (१) बमोचजम गरिएको जरिबानाको
तेब्बिजरिबानागनेछ।

(३) उपदफा (१) मा उचसलचखत विषय बाहे क कसैले यो ऐन िा यस

ऐनअन्द्तगातबनेकोधनयम,धनदे चशका,कायाविधधिामापदण्डविपिीतकाकुनै काया
गिे मा सम्बचन्द्धत धनकायले त्यस्तो काया गना बन्द्दे ज लगाइा तीन लाख रुपैयाुँसम्म
जरिबानागिीदुईमवहनाधभत्रयोऐनियसऐनबमोचजमबनेकोधनयम, धनदे चशका,
कायाविधध िा मापदण्ड बमोचजमको काया गना आदे श ददन सननेछ। यसिी ददएको
आदे श बमोचजम काया नभएमा यस उपदफा बमोचजम गरिएको जरिबानाको तेब्बि
जरिबानालाननेछ।

(४) उपदफा (२) िा (३) बमोचजम ददएको आदे श बमोचजमको काया

नभएमा त्यस्तो कायामा बन्द्दे ज लगाइनेछ ि त्यस्तो व्यचक्त िा सं स्थालाइा
कालोसूचीमा िाख्ने सम्बन्द्धमा आिश्यक कािबाही गना सम्बचन्द्धत धनकायले 
धसफारिससवहतविभागमापठाउनुपनेछ।

(५)उपदफा(४)बमोचजमधसफारिसभईआएमाविभागले आिश्यक

जाुँचबुझ गदाा व्यहोिा मनाधसब दे खेमा त्यस्तो व्यचक्त िा सं स्थालाई एक िषादेचख
पाुँचिषासम्मकालोसूचीमािाख्नुपनेछ।

(६) उपदफा (४) ि (५) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन

विभागले ददएकोआदे शकायाान्द्ियननभएकोविषयमाविभागले आिश्यकजाुँचबुझ
गिीउपदफा(५)बमोचजमकोकािबाहीगनेछ।

(७) उपदफा (५) बमोचजम कुनै धनकायलाइा कालोसूचीमा िाचखएकोमा

त्यस्तो व्यचक्त िा सं स्थाले कालो सूचीमा िाचखएको अिधधभि आफ्नो नाममा िा

त्यस्तो व्यचक्त िा सं स्थासुँग सम्बचन्द्धत जुनसुकै नाममा कुनै पधन प्रस्ताि पेश गना
सननेछै न।

(८) यस दफा बमोचजमको जरिबाना गनुअ
ा चघ जरिबाना गना लाधगएको

व्यचक्तिासं स्थािाआयोजनालाइासफाइपेशगनेमनाधसबमौकाददनुपनेछ।

36.

धनिेदन ददन सनने: (१) कसैले यस ऐन विपिीत प्रािचम्भक िाताििणीय पिीक्षण,
सं चक्षप्त िाताििणीय अध्ययन िा िाताििणीय प्रभाि मूसयाङ्कन प्रधतिेदन स्िीकृत

नगिाईिास्िीकृतप्रधतिेदनकोविपिीतहुनेगिीप्रस्तािकायाान्द्ियनगिे मािायस

ऐनविपिीतहुनेकायागिे मािागनालागेमासम्बचन्द्धतधनकायिाअधधकािीसमक्ष
धनिेदनददनसननेछ।

(२) कसैले यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयम, धनदे चशका िा

मापदण्ड विपिीत प्रदू षण गिे को िा जोचखमपूणा पदाथा धनष्कासन गिे को िा कुनै
दुघट
ा नाजन्द्यप्रदू षणकाकािणबाटकुनै व्यचक्त,सं स्थािास्थानीयसमुदायलाईकुनै
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हाधन नोनसानी पुनन गएमा त्यस्तो कायाबाट पीधडत व्यचक्त, सं स्था िा स्थानीय

समुदायले  आफूलाई पुनन गएको क्षधत बापत सम्बचन्द्धत धनकाय समक्ष क्षधतपूधता
भिाइापाउनधनिेदनददनसननेछ।

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोचजम पिे को धनिेदनका सम्बन्द्धमा

छानधबन तथा जाुँचबुझ गदाा धनिेदकलाइा हाधन नोनसानी भएको ठहिे मा क्षधतको
यवकनगिीत्यसिीहाधननोनसानीपुर्याउने व्यचक्त, सं स्थािाप्रस्तािकबाटपीधडत
व्यचक्त,सं स्थािास्थानीयसमुदायलाईमनाधसबक्षधतपूधताभिाइददनुपनेछ।

(४) नेपाल सिकािको कुनै धनकाय िा नेपाल सिकािको स्िाधमत्ि ि

धनयन्द्त्रणमा िहे को सं स्थाले प्रदू षण गिी क्षधत पुगेको विषयमा पिे को धनिे दन
सम्बन्द्धमा छानधबन गना नेपाल सिकािले मनोनयन गिे का तीनजना विज्ञ िहे को

सधमधतगठनहुनेछिसोसधमधतकोधसफारिसकोआधािमाउपदफा(३)बमोचजम
क्षधतपूधताभिाईददनुपनेछ।

(५)प्रदे शसिकाििास्थानीयतहकोकुनैधनकायिाप्रदे शसिकाििा

स्थानीय तहको स्िाधमत्ि ि धनयन्द्त्रणमा िहे को सं स्थाले प्रदूषण गिी क्षधत पुगेको

विषयमा पिे को धनिेदन सम्बन्द्धमा छानधबन गना प्रदे श सिकािले मनोनयन गिे का
तीनजना विज्ञ िहे को सधमधत गठन हुनेछ ि सो सधमधतको धसफारिसको आधािमा
उपदफा(३)बमोचजमक्षधतपूधताभिाईददनुपनेछ।

(६)यसदफाबमोचजमक्षधतपूधता धनधाािणगने आधाििअन्द्यव्यिस्था

तोवकएबमोचजमहुनेछ।

37.

पुनिािेदन: (१) दफा ३५ बमोचजम भएको जरिबाना उपि चचत्त नबुझ्ने पक्षले 
स्थानीय तहबाट भएको जरिबाना उपि सम्बचन्द्धत चजसला अदालतमा ि नेपाल
सिकाििाप्रदे शसिकािकाअन्द्यधनकायिाअधधकािीबाटभएकोजरिबानाउपि
सम्बचन्द्धतउच्चअदालतमापैंतीसददनधभत्र पुनिािेदनगनासननेछ।

(२) दफा ३६ बमोचजम क्षधतपूधता धनधाािण सम्बन्द्धमा भएको धनणाय

उपिचचत्तनबुझ्नेपक्षलेपैंतीसददनधभत्रसम्बचन्द्धतउच्चअदालतमापुनिािेदनगना
सननेछ।
परिच्छे द-७
विविध

38.

िाताििणसंिक्षणयोजनातजुम
ा ागने:(१)स्िच्छि स्िस्थिाताििणकायमगिी
सोकोसं िर्द्ानतथाप्रिर्द्ानगनेउद्देश्यले नेपालसिकािलेिाताििणसं िक्षणयोजना
तजुम
ा ागिीकायाान्द्ियनगनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको योजनाको अधीनमा िही प्रदे श सिकाि
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तथास्थानीयतहलेिाताििणसं िक्षणकालाधगआिश्यकयोजनाबनाईकायाान्द्ियन
गनासननेछन्।

(३) उपदफा (१) ि (२) बमोचजमको योजना तजुम
ा ा गदाा िाताििण

सं िक्षण, सं बर्द्ान, दीगोउपयोगििाताििणीयस्रोतहरुकोउपयोगबाटप्राप्तलाभको
समन्द्यावयक वितिणसुँग सम्बचन्द्धत पिम्पिागत ि स्थानीय अभ्यासलाई योजनामा
समािेशगनुा पनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोचजमको योजनामा तोवकए बमोचजमका अन्द्य

विषयहरुसमािेशगरिनेछ।

39.

अनुगमन तथा धनिीक्षण गने: (१) यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयम,
धनदे चशका,कायाविधधिामापदण्डकोकायाान्द्ियनभएनभएकोसम्बन्द्धमामन्द्त्रालय
िाविभागले अनुगमनतथाधनिीक्षणगनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन आफ्नो

क्षेत्रधभत्रको िाताििण सं िक्षण ि सं बर्द्ान गने उद्देश्यले प्रदे श सिकाि िा स्थानीय

तहले यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयम, धनदे चशका, कायाविधध िा
मापदण्डको कायाान्द्ियन भए नभएको सम्बन्द्धमा अनुगमन तथा धनिीक्षण गना
सननेछन्।

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोचजम गरिने अनुगमन तथा धनिीक्षण

सम्बन्द्धीअन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।

40.

िावषाक प्रधतिेदन तयाि गनुा पने: (१) मन्द्त्रालयले प्रत्येक िषा दे हायका विषयहरु
समािेशगिीिावषाकप्रधतिेदनतयािगनुा पनेछ:(क)

दफा३९बमोचजमगरिएकोअनुगमनतथाधनिीक्षणबाटप्राप्त

(ख)

जलिायु परिितान सम्बन्द्धमा भएको िाविय तथा अन्द्तिााविय

(ग)

विििण,

वक्रयाकलापसम्बन्द्धीविििण,
अन्द्यआिश्यकविििण।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको िावषाक प्रधतिेदन मन्द्त्रालयले प्रत्येक

आधथाकिषासमाप्तभएकोधमधतलेदुइामवहनाधभत्रपरिषद्समक्षपेशगनुा पनेछ।

41.

आदे श जािी गना सनने: (१) नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन
गिी िाताििण सं िक्षणका दृवष्टले पूिा सािधानी अपनाउनु पने  विषयका सम्बन्द्धमा
आिश्यकआदे शजािीगनासननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम जािी भएको आदे श उसलङ्घन गने व्यचक्त

िासं स्थालाइामहाधनदे शकलेएकलाखरुपैयाुँसम्मजरिबानागनासननेछ।
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42.

अधधकाि प्रत्यायोजन: मन्द्त्रालयले यस ऐन बमोचजम आफूलाई प्राप्त अधधकािमध्ये
आिश्यकता अनुसाि केही अधधकाि विभाग, िाताििण धनिीक्षक िा कुनै अधधकृत
कमाचािीिाकुनैधनकायलाइाप्रत्यायोजनगनासननेछ।

43.
44.

प्रचधलत कानून बमोचजम हुन:े  यस ऐनमा लेचखएको कुिामा यसै बमोचजम ि अन्द्य
विषयमाप्रचधलतकानूनबमोचजमहुनेछ।

धनयम बनाउने अधधकाि: यो ऐन कायाान्द्ियन गना नेपाल सिकािले आिश्यक
धनयमहरुबनाउनसननेछ।

45.

धनदे चशका, कायाविधध तथा मापदण्ड बनाउन सनने: यो ऐन तथा यस ऐन अन्द्तगात
बनेको धनयमको प्रधतकूल नहुने गिी नेपाल सिकािले आिश्यक धनदे चशका,
कायाविधधतथामापदण्डबनाईलागू गनासननेछ।

46.

ऐनकायाान्द्ियनमापन:योऐनप्रािम्भभएकोधमधतले पाुँचिषापधछमन्द्त्रालयले ऐन
कायाान्द्ियनकोप्रभािसम्बन्द्धमामापनगनेछ ।

47.

खािे जीिबचाउ:(१)िाताििणसं िक्षणऐन, २०५३खािे जगरिएकोछ।
(२)िाताििणसं िक्षणऐन, २०५३बमोचजमभएगिे काकामकािबाही

यसैऐनबमोचजमभएगिे कोमाधननेछ।

(३) िाताििण सं िक्षण ऐन, २०५३ बमोचजम कुनै धनकाय िा

पदाधधकािीसमक्षकुनै धनिेदनिाउजुिीपिीविचािाधीनिहे कोभएत्यस्ताउजुिी
िाधनिेदनसोहीऐनबमोचजमटुङ्गोलगाउनुपनेछ।
संचक्षप्त विििण

- दतााधमधत:-२०७६/0१/२७

- प्रधतधनधधसभाकोबैठकद्वािासंशोधनसवहतपारितधमधत:-२०७६/0४/२६
- िावियसभाकोबैठकद्वािासंशोधनसवहतपारितधमधत:-२०७६/0५/२६

- िावियसभाकोसंशोधनमासहमतभईप्रधतधनधधसभाद्वािापुन:पारितधमधत:-२०७६/0६/०१
- प्रमाणीकिणधमधत:-२०७६/0६/२४
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आधथाककायाविधधतथावित्तीयउत्तिदावयत्िसम्बन्द्धमाव्यिस्थागनाबनेकोविधेयक
प्रस्तािना:सं घीयसचित कोषि अन्द्यसिकािीकोषकोसिालन तथाव्यिस्थापन, बजेट
तजुम
ा ा, धनकासा तथा खचा, आधथाक कािोबािको ले खाङ्कन तथा प्रधतिेदन, आन्द्तरिक

धनयन्द्त्रण, ले खापिीक्षणतथाअन्द्यआधथाकगधतविधधलाईव्यिचस्थतगिीसं घीयवित्तीय

व्यिस्थापन प्रणालीलाइा चजम्मेिाि, पािदशी, नधतजामू लक तथा उत्तिदायी बनाउन,
समवष्टगत आधथाक स्थावयत्ि कायम गना ि सं घ, प्रदे श तथा स्थानीय तहको आधथाक

कायाविधध धनयधमत तथा व्यिचस्थत गने  सम्बन्द्धमा आिश्यक व्यिस्था गना िाञ्छनीय
भएकोले,

सं घीयसं सदले योऐनबनाएकोछ।
परिच्छे द–१
प्रािचम्भक
1=

संचक्षप्तनामिप्रािम्भ: (१)यसऐनकोनाम×आधथाककायाविधध तथावित्तीय
उत्तिदावयत्िऐन, २०७६" िहे कोछ।

(२)योऐनतुरून्द्तप्रािम्भहुनेछ।
2=

परिभाषा: विषयिाप्रसङ्गले अकोअथानलागेमायसऐनमा,—
(क)

(ख)

×अचन्द्तम ले खापिीक्षण" भन्नाले  महाले खापिीक्षकको

कायाालयबाट सं विधानको धािा २४१ बमोचजम हुने
ले खापिीक्षणसम्झनुपछा ।

×अनुदान सङ्केत" भन्नाले  सं िैधाधनक धनकाय, मन्द्त्रालय

िा सो सिहको क्षेत्राधधकाि भएको सचचिालय तथा
आयोगको काया प्रकृधत ि सं गठन समेत छु वट्टने गिी

(ग)

ददइएकोसङ्केतसम्झनुपछा ।

×असुल उपि गनु
ा पने  िकम" भन्नाले  ले खापिीक्षण हुुँदा
प्रचधलत कानू न बमोचजम भुक्तानी ददन नहुने िकम

भुक्तानी ददएको िा बढी हुने गिी भुक्तानी ददएको िा

घटीिकमअसुलगिे कोकािणबाटअसुलउपिगनुा पने
भनी ठहर्
याएको बेरूजु िकम सम्झनु पछा  ि सो शब्दले 
वहनाधमना िा मस्यौट गिे को िकम तथा नेपाल

सिकािलाई धतनु
ा बुझाउनु पने  अन्द्य कुनै  िकमलाई
(घ)

समेतजनाउुँ छ।

×आन्द्तरिक ले खापिीक्षण" भन्नाले  कोष तथा ले खा
धनयन्द्त्रक

कायाालय
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िा

प्रदे श

ले खा

धनयन्द्त्रक

कायाालयबाट सम्बचन्द्धत कायाालयको उद्देश्य अनुरूपका
कायासम्पादनसुँग सम्बचन्द्धत कानू न,

व्यिस्थापकीय

अभ्यास, ले खा तथा अन्द्य कािोबाि ि सोसुँग सम्बचन्द्धत

कागजातएिं  प्रवक्रयाकोजाुँच, पिीक्षण, विश्लेषणकासाथै 
आन्द्तरिक धनयन्द्त्रण प्रणालीको समर मू सयाङ्कन गिी
(ङ)

(च)

प्रधतिेदनगने कायासम्झनुपछा ।

×आधथाक िषा" भन्नाले प्रत्येक िषाको साउन मवहनाको
एक

गते देचख

अको

िषाक ो

असाि

मवहनाको

मसान्द्तसम्मकोबाह्रमवहनाकोअिधधसम्झनुपछा ।

×एकतहमाधथकोअधधकािी"भन्नाले  कायाालयप्रमुखको
हकमा सम्बचन्द्धत विभागीय प्रमुख, विभागीय प्रमुखको
हकमा सम्बचन्द्धत मन्द्त्रालय, सचचिालय तथा आयोगको
सचचि, सचचिको हकमा सम्बचन्द्धत विभागीय मन्द्त्री िा

िाज्यमन्द्त्रीि सं िैधाधनकअङ्ग तथा धनकायको सचचि िा

प्रशासकीय प्रमुखको हकमा सम्बचन्द्धत सं िैधाधनक अङ्ग
(छ)

तथाधनकायकोप्रमुखसम्झनुपछा ।

×कायाालय" भन्नाले  िािपधतको कायाालय, उपिािपधतको
कायाालय, सिोच्च अदालत, सं घीय सं सद सचचिालय,

सं िैधाधनक धनकाय, आयोग, प्रदे श प्रमुखको कायाालय,
अदालत, महान्द्यायाधधिक्ताको कायाालय, नेपाली से ना,
नेपालप्रहिी, सशस्त्रप्रहिीबल, नेपाललगायतकासं घ,

प्रदे श ि स्थानीय तहका सबै  सिकािी कायाालय सम्झनु
(ज)

पछा ।

×कायाालयप्रमुख"भन्नाले कायाालयकोप्रशासकीयप्रमुख
भइा कामकाज गना तोवकएको पदाधधकािी िा व्यचक्त
सम्झनुपछा ।

(झ)

×कािोबाि" भन्नाले  सिकािी चल अचल, नगदी तथा
चजन्द्सी धनमाल चजम्मा धलई प्रचधलत कानून बमोचजम

धनधाारितकाममागरिनेखचािादाचखलासम्बन्द्धीसम्पूणा
काम सम्झनु पछा  ि सो शब्दले  वित्तीय हस्तान्द्तिण,

िाजस्िसङ्कलनिदाचखलागने , अनुदानतथाऋणप्राधप्त
गने, खचा गने  तथाधिौटी, काया सिालनकोषलगायत

अन्द्यकोषसमेतसुँगसम्बचन्द्धतसम्पूणा आधथाककािोबाि
सम्झनुपछा ।
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(ञ)

(ट)

×कोष तथा ले खा धनयन्द्त्रक कायाालय" भन्नाले  महाले खा
धनयन्द्त्रक कायाालय मातहत िहने गिी स्थापना भएका
कोषतथाले खाधनयन्द्त्रककायाालयसम्झनुपछा ।

×चजम्मेिािव्यचक्त"भन्नाले  ले खाउत्तिदायीअधधकृतबाट
प्राप्त अचख्तयािीबमोचजम िा यसऐन बमोचजमधनधाारित
काया सिालन गने , चजम्मा धलने, खचा गने , ले खा िाख्ने,

प्रधतिेदन गने , आन्द्तरिक िा अचन्द्तम ले खापिीक्षण गिाई
बेरूजु फस्यौट गने गिाउने,

सिकािी नगदी चजन्द्सी

असुल उपि गने  गिाउने तथा दाचखला गने  िा गिाउने
कताव्य भएको व्यचक्त सम्झनु पछा  ि सो शब्दले 
सिकािी कामको लाधग सिकािी नगदी िा चजन्द्सी धलई

िा नधलई सो काम फस्यौट गने  चजम्मे िािी भएको गैि
(ठ)
(ड)

(ढ)
(ण)

सिकािीव्यचक्तलाईसमेतजनाउुँ छ।

×तालुक कायाालय" भन्नाले  सम्बचन्द्धत कायाालयभन्द्दा
माधथसलोतहकोकायाालयसम्झनुपछा ।

×तोवकएको" िा ×तोवकए बमोचजम" भन्नाले यस ऐन
अन्द्तगातबनेकोधनयममातोवकएकोिातोवकएबमोचजम
सम्झनुपछा ।

×प्रदे श सचित कोष" भन्नाले  सं विधानको धािा २०४
बमोचजमकोप्रदे शसचितकोषसम्झनुपछा ।

×प्रदे श ले खा धनयन्द्त्रक कायाालय" भन्नाले  प्रदे श सचित
कोषकोसिालनगने, प्रदे शकोआधथाकप्रशासनसिालन
गना धनदे शन ददने, प्रदे श ले खा तयाि गने िा गिाउने,

प्रदे श मातहतका कायाालयको आन्द्तरिक ले खापिीक्षण
गने िा गिाउने तथा प्रदे शको एकीकृत वित्तीय विििण
तयाि

गिी

महाले खा

धनयन्द्त्रक

कायाालय

ि

महाले खापिीक्षक समक्ष पेश गना तोवकएको कायाालय
(त)

सम्झनुपछा ।

×बेरूजु" भन्नाले  प्रचधलत कानू न बमोचजम पुर्
याउनु पने
िीत नपुर्
याई कािोबाि गिे को िा िाख्नु पने  ले खा
निाखे कोतथाअधनयधमतिाबेमनाधसबतरिकाले आधथाक

कािोबािगिे कोभनीले खापिीक्षणगदाा औसं याइएकोिा
(थ)

ठहर्
याएकोकािोबािसम्झनुपछा ।

×बै ङ्क"भन्नाले  नेपालिािबै ङ्कसम्झनुपछा  िसोशब्दले 
नेपालिािबै ङ्ककोअधधकािप्रयोगगने  गिीनेपालिाि
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बै ङ्कले  सिकािी कािोबाि गना तोवकददएको िाचणज्य
(द)
(ध)
(न)

बै ङ्कलाईसमेतजनाउुँ छ।

×मन्द्त्रालय" भन्नाले  नेपाल सिकािको सम्बचन्द्धत
मन्द्त्रालयसम्झनुपछा ।

×मातहतको कायाालय" भन्नाले  सम्बचन्द्धत कायाालयको
मातहतमािहे कोकायाालयसम्झनुपछा ।

×महाले खा धनयन्द्त्रक कायाालय" भन्नाले  यो ऐन ि यस
ऐन अन्द्तगात बनेको धनयमको अधीनमा िही सं घीय
सचित कोष ि अन्द्य सिकािी कोषको सिालन ि

व्यिस्थापन गने , चल, अचल सिकािी सम्पचत्तको
अधभले खिाखीप्रधतिेदनगने, आधथाकप्रशासन सिालन,

धनदे शन, धनयन्द्त्रण तथा आन्द्तरिक ले खापिीक्षण गने ,
गिाउने तथा सं घ, प्रदे श ि स्थानीय तहका सिकािको

एकीकृत वित्तीय विििण तयाि गने  गिाउने धनकाय
(प)
(फ)

सम्झनुपछा ।

“योजना आयोग” भन्नाले  िाविय योजना आयोग सम्झनु
पछा ।

×ले खा उत्तिदायी अधधकृत" भन्नाले आफ्नो ि मातहत
कायाालयको आधथाक प्रशासन सिालन गने,

िावषाक

बजेट तयाि गने  ि बजेट धनकासा प्राप्त गिी खचा गने 

अधधकाि सुम्पने, ले खा िाख्ने िा िाख्न लगाउने , वित्तीय
विििण तयाि गने  िा गिाउने, विधनयोजन,

िाजस्ि,

धिौटी ि चजन्द्सी समेतको आन्द्तरिक ि अचन्द्तम
ले खापिीक्षण गिाउने, बेरूजु धनयधमत गने  िा गिाउने,

असुल उपि गने , गिाउने, धमनाहा गने िा गिाउने ि
बजेट तथा कायाक्रमले  धनधाािण गिे का लक्ष्यअनुरूपको

प्रधतफल प्राप्त गने  िा गिाउने चजम्मेिािी िहे को

प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा कायाित सचचि सम्झनु
(ब)

पछा ।

×ले खा" भन्नाले कािोबाि भएको व्यहोिा दे चखने गिी

प्रचधलत कानू न बमोचजम िाचखने प्रािचम्भक प्रविवष्टको
गोश्वािा भौचि तथा सो आधािमा तयाि गरिने अधभले ख,

खाता, वकताब आदद ि सो कािोबािलाई प्रमाचणत िा
सम्पुवष्ट गने  प्रमाण कागजात ि सोको आधािमा तयाि

गरिने वित्तीय विििण तथा प्रधतिेदन सम्झनु पछा  ि सो
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शब्दले  विद्युतीय माध्यमबाट िाचखएको अधभले ख िा
कािोबािलाई प्रमाचणत गने विद्युतीय अधभले खलाई समेत
(भ)

जनाउुँ छ।

×विधनयोजन"भन्नाले विधनयोजनऐन,उधािोखचाऐनिा

पेश्की खचा ऐनद्वािा धनददा ष्ट से िा ि कायाहरूको लाधग
विधभन्न शीषाकमा विधभन्न कायाालयलाई खचा गना

विधनयोजनभएकोिकमसम्झनुपछा िसोशब्दले पूिक
विधनयोजन ऐन ि उधािो खचा ऐन बमोचजम विधनयोजन
(म)

भएकोिकमलाईसमेतजनाउुँ छ।

×वित्तीय उत्तिदावयत्ि" भन्नाले  वित्त सम्बन्द्धी प्रधतफलमा
सुधाि

गना,

वित्तीय

अनुशासन,

पािदचशाता

तथा

जिाफदे वहता कायम गना बहन गनु
ा पने  चजम्मेिािी,

जिाफदे वहता तथा सोबाट प्राप्त हुने प्रधतफलप्रधतको
(य)

उत्तिदावयत्ितथापरिपालनसम्झनुपछा ।

×वित्तीय विििण" भन्नाले नेपाल सिकािले स्िीकृत
गिे को ले खामान बमोचजम कुनै  धनचित अिधधमा भएको
कािोबािको समवष्टगत चस्थधत दशााउने उद्देश्यले शीषाक

समेत खुसने गिी तोवकएको ले खामान बमोचजम तयाि
गरिएको विििण सम्झनु पछा  ि सो शब्दले  कािोबािको

चस्थधत दशााउने गिी शीषाकको आधािमा बनाइएको
बजेट अनुमान, धनकासा, खचा, आम्दानी, दाचखला ि

बाुँकी िकम समेत खुलाइएको प्राधप्त ि भुक्तानी विििण

तथा तोवकएका अन्द्य विििण ि सोसुँग सम्बचन्द्धत ले खा
(ि)
(ल)

वट्पणीतथाखुलासालाइासमेतजनाउुँ छ।

×सं घीय सचित कोष" भन्नाले  सं विधानको धािा ११६
बमोचजमकोसं घीयसचितकोषसम्झनुपछा ।

×सचचि" भन्नाले मन्द्त्रालयको सचचि सम्झनु पछा  ि सो
शब्दले  सं िैधाधनक अङ्ग तथा धनकायको हकमा त्यस्तो

सं िैधाधनक अङ्ग तथा धनकायको सचचि िा प्रशासकीय

प्रमुख, नेपालसिकािकोकेन्द्रीयस्तिकोसचचिालयतथा
आयोगको हकमा त्यस्तो सचचिालय तथा आयोगको
(ि)

सचचििमहाले खाधनयन्द्त्रकलाईसमेतजनाउुँ छ।

×सम्पिीक्षण" भन्नाले आन्द्तरिक िा अचन्द्तम ले खापिीक्षण

प्रधतिेदनमा औसं याइएको बेरूजुको सम्बन्द्धमा पेश हुन

आएकास्पष्टीकिणिाप्रधतवक्रया साथसं लननप्रमाणतथा
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कागजातको आधािमा गरिने फस्यौट सम्बन्द्धी कायालाइा
सम्झनु पछा  ि सो शब्दले  प्रधतधनधध सभाको सािाजधनक

ले खा सधमधतबाट प्राप्त सुझाि िा धनदे शनका आधािमा
(श)

गरिनेफस्यौटलाईसमेतजनाउुँ छ।

×सािाजधनक जिाफदे हीको पद" भन्नाले  पारिश्रधमक
ठेवकएको िा नठेवकएको भए तापधन कुनै  रूपमा धनयुक्त
हुने िा धनिााचचत हुने िा मनोनयन हुने कानू नी
मान्द्यताप्राप्तसािाजधनककाम, कताव्यिअधधकािभएको

(ष)
(स)

पदसम्झनुपछा ।

×सं विधान"भन्नाले नेपालकोसं विधानसम्झनुपछा ।
×स्थानीय सचित कोष" भन्नाले  सं विधानको धािा २२९
बमोचजमकोस्थानीयसचितकोषसम्झनुपछा ।
परिच्छे द–२

संघीयसचितकोषकोसिालनिएकीकृतवित्तीयविििण
3=

संघीय सचित कोषको सिालन:  (१) सं विधान, यो ऐन ि अन्द्य प्रचधलत

कानू नको अधीनमा िही सं घीय सचित कोषको सिालन महाले खा धनयन्द्त्रक
कायाालयले गनेछ।

(२) सं घीय सचित कोषको ले खा अद्यािधधक रूपमा िाख्ने तथा

त्यसको िावषाक वित्तीय विििण तयाि गने  चजम्मेिािी महाले खा धनयन्द्त्रक
कायाालयकोहुनेछ।

(३) सं घीय सचित कोष तथा अन्द्य सिकािी कोषको सिालनको

लाधग महाले खा धनयन्द्त्रक कायाालयले  कुनै  कायाालय िा बै ङ्कलाई चजम्मेिािी
तोननसननेछ।

(४) उपदफा (३) बमोचजमको चजम्मेिािी पालन गनु
ा िा गिाउनु
सम्बचन्द्धतकायाालयिाबै ङ्ककोकताव्यहुनेछ।
(५) सं घीय सचित कोष तथा अन्द्य सिकािी कोषको सिालन

सम्बन्द्धीअन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
4=

प्रदे श ि स्थानीय तहको वित्तीय विििण: (१) स्थानीय तहले  आफ्नो
कायाक्षेत्रधभत्रका कायाालयलाइा नेपाल सिकाि ि प्रदे श सिकािबाट प्राप्त

भएकोअनुदान, िाजस्िबाुँडफाुँटअन्द्तगातप्राप्तिकम, आन्द्तरिकआय, ऋण
तथा अनुदान ि व्ययको विििण दे चखने गिी एकीकृत विििण तयाि गिी
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सम्बचन्द्धत प्रदे श ले खा धनयन्द्त्रक कायाालय ि कोष तथा ले खा धनयन्द्त्रक
कायाालयमापठाउनुपनेछ।

(२) प्रदे श ले खा धनयन्द्त्रक कायाालयले  आफ्नो काया क्षेत्रधभत्रका

कायाालयलाइा नेपाल सिकािबाट प्राप्त अनुदान ि िाजस्ि बाुँडफाुँट अन्द्तगात

प्राप्त िकम तथा प्रदे श सिकािको आन्द्तरिक आय, ऋण तथा अनुदान ि
व्ययको विििण ि उपदफा (१) बमोचजम प्राप्त विििणको आधािमा

प्रदे शधभत्रका स्थानीय तहको आधथाक कािोबािको एकीकृत वित्तीय विििण
तयािगिीमहाले खाधनयन्द्त्रककायाालयमापठाउनुपने छ।

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोचजमको विििण पठाउुँ दा महाले खा
पिीक्षकले तोकेकोढाुँचामापठाउनुपने छ।
5=

एकीकृत वित्तीय विििण तयाि गने: (१) सं घीय सचित कोष, प्रदे श सचित
कोषिस्थानीयसचितकोषतथाअन्द्यसिकािीकोषकोवित्तीयविििणको

आधािमाएकीकृतवित्तीयविििणतयािगने  चजम्मेिािीमहाले खाधनयन्द्त्रक
कायाालयकोहुनेछ।

(२) सं घ, प्रदे श तथा स्थानीय तहले नेपाल सिकािबाट स्िीकृत

ले खामान बमोचजमवित्तीयविििणतयािगनु
ा पनेछ।
(३)

कोष

तथा

ले खा

धनयन्द्त्रक

कायाालयले 

आफ्नो

कायाक्षेत्रधभत्रका कायाालयलाइा नेपाल सिकाि ि प्रदे श सिकािबाट प्राप्त

अनुदान, िाजस्ि बाुँडफाुँट अन्द्तगातप्राप्त िकम, आन्द्तरिक आय, ऋण तथा
अनुदानि व्ययविििण तथा दफा ४ को उपदफा (१) बमोचजम स्थानीय

तहकोआधथाककािोबािकोएकीकृतवित्तीयविििणतयािगिीप्रदे शले खा
धनयन्द्त्रककायाालयमािमहाले खाधनयन्द्त्रककायाालयमापठाउनुपनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोचजमको विििण पठाउुँ दा महाले खा

पिीक्षकले तोकेकोढाुँचामापठाउनुपने छ।

(५)महाले खाधनयन्द्त्रककायाालयले  उपदफा(३)िदफा४को

उपदफा (२) बमोचजम प्राप्त विििणको आधािमा एकीकृत वित्तीय विििण
तयािगिीअथामन्द्त्रालयमापठाउनुपने छ।

(६)अथामन्द्त्रालयले उपदफा(५)बमोचजमप्राप्तएकीकृतवित्तीय

विििण प्रत्येकिषाकोपुसमसान्द्तधभत्रसािाजधनकगनु
ा पने छ।

(७) एकीकृत वित्तीय विििण तयाि गने  तथा सािाजधनक गने

सम्बन्द्धीअन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
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परिच्छे द–३

िाजस्ििव्ययकोअनुमान
6=

मध्यमकालीनखचा संिचनातयािगनुा पने:(१)योजनाआयोगले  आिधधक
योजनाकोआधािमाप्रत्येकआधथाकिषामातीनिषा अिधधकोमध्यमकालीन
खचासं िचनाकोखाकातयािगनु
ा पने छ।

(२) प्रत्येक मन्द्त्रालयले  आिधधक योजना ि क्षेत्रगत नीधत तथा

योजनाको आधािमा आगामी तीन आधथाक िषामा हुने खचाको प्रक्षेपण

सवहतकोमन्द्त्रालयगतमध्यमकालीनखचा सं िचनातयािगिीयोजना आयोग
िअथामन्द्त्रालयमापठाउनुपनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम योजना आयोगले  मध्यमकालीन खचा

सं िचनामा आगामी तीन िषाक ो समवष्टगत वित्त खाका, बजेट तथा
कायाक्रमको खाका ि नधतजाको खाकाको साथै  प्रस्तावित आयोजना िा
कायाक्रमको वक्रयाकलापगत विििण, वक्रयाकलापको अनुमाधनत प्रधत इकाइा

लागत, आयोजना िा कायाक्रम सिालनमा लानने अनुमाधनत समय तथा
सोबाट प्राप्त हुन सनने प्रधतफल समेत खुलाइा प्रत्येक आयोजना िा
कायाक्रमकोप्राथधमकीकिणगनु
ा पने छ।

स्पष्टीकिण: यस उपदफाको प्रयोजनको लाधग “प्रस्तावित आयोजना
िा कायाक्रम” भन्नाले  सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत अध्ययन प्रधतिेदन

तयाि भइसकेको िा सम्भाव्यता अध्ययन गिे ि कायाान्द्ियन गना सवकने
आयोजना बै ङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजना िा कायाक्रमको विििण ि त्यस्तो
आयोजना िा कायाक्रम कायाान्द्ियनको लाधग तयाि गरिएको लागत
अनुमानकोपुष्ट्याइुँ सवहतकोवक्रयाकलापसम्झनुपछा ।

(४) मध्यमकालीन खचा सं िचना सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए

बमोचजमहुनेछ।
7=

स्रोतको अनुमान ि खचाको सीमा धनधाािण गनुा पने: (१) योजना आयोगले 
अथा मन्द्त्रालयसुँगको समन्द्ियमा मध्यमकालीन खचा सं िचना तथा आगामी
आधथाकिषाकोबजेटिकायाक्रमतजुम
ा ागने प्रयोजनकालाधगआगामीतीन

िषामाउपलब्धहुने स्रोततथागना सवकने खचाकोसीमाकोपूिअ
ा नुमानचालू 
आधथाकिषाकोमाघपन्द्ध्रगते धभत्रगरिसननुपनेछ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लाधग योजना

आयोगको

उपाध्यक्षकोसं योजकत्िमा एकिावियस्रोतअनुमानसधमधतिहनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजमको स्रोत अनुमान सधमधतले  आिधधक

योजनामा प्रक्षेवपत लगानी तथा वित्तीय आिश्यकताको आधािमा आगामी
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तीन आधथाक िषाको लाधग सं घ, प्रदे श ि स्थानीय तहको कुल िाविय स्रोत
अनुमानगनु
ा पनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोचजम स्रोत अनुमान गदाा गत आधथाक

िषाको िावषाक ि चालू  आधथाक िषाको छ मवहनाको समवष्टगत आधथाक

परिसू चक, आगामी आधथाक िषाहरुमा उपलब्ध हुन सनने िाजस्ि, विकास

सहायता ि आन्द्तरिक ऋण लगायतका सं घीय सचित कोषमा जम्मा हुन
सननेिकमकाआधािमािस्तुधनष्ठभइास्रोतकोअनुमानगनु
ा पनेछ।

(५)उपदफा(३)बमोचजमस्रोतकोअनुमानभएपधछचालू  िषाको

मध्यमकालीन खचा सं िचना समेतलाइा दृवष्टगत गिी खचाको सीमा धनधाािण
गरिनेछ।

(६)उपदफा(५)बमोचजमखचाकोसीमाधनधाािणगदाा दफा१२

बमोचजम धसचजात दावयत्ि तथा जनाइएको प्रधतबर्द्ता बमोचजम भुक्तानी हुन
बाुँकी िकम समेत समािेश गिी समवष्टगत आधथाक स्थावयत्िमा प्रधतकूल
असिनपने गिीगनु
ा पनेछ।

(७)स्रोतअनुमानसधमधतले  उपदफा(३)ि(५)बमोचजमतयाि

गिे को स्रोतको अनुमान तथा खचाको सीमा धनधाािण सम्बन्द्धी प्रधतिेदन अथा
मन्द्त्रीसमक्षपेशगनु
ा पने छ।

(८) उपदफा (2) बमोचजमको स्रोत अनुमान सधमधतको सं िचना,

अन्द्य काम, कताव्यि अधधकाि तथा खचाको सीमा धनधाािण सम्बन्द्धी अन्द्य
व्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
8=

बजेट सीमा ि मागादशान पठाउने:  (१) योजना

आयोगले  दफा ७

बमोचजमको स्रोत अनुमान सधमधतबाट धनधाारित स्रोत तथा खचाको सीमाको

अधीनमा िही आगामी तीन िषाको बजेट तजुम
ा ाको लाधग बजेट सीमा,
मध्यमकालीन खचा सं िचनाको खाका समेत उसले ख गिी बजेट तजुम
ा ा
सम्बन्द्धी मागादशान तथा ढाुँचा चालू  आधथाक िषाको माघ मसान्द्तधभत्र
सम्बचन्द्धतमन्द्त्रालय, आयोग, सचचिालयिाधनकायमापठाउनुपने छ।
(2) उपदफा (1) बमोचजमको बजेट तजुम
ा ाको ढाुँचा धनधाािण

गदाा सम्बचन्द्धत धनकायले  आजान गना सनने िाजस्ि िकम, आयोजना िा
कायक्रामसुँग सम्बचन्द्धत िैदेचशक अनुदान तथा ऋण िकम ि प्रस्तावित
बजेटको पुष्ट्याइंका लाधग सम्बचन्द्धत खचा शीषाकको लाधग तोवकएको

खचाको मापदण्ड (नम्सा)  को आधािमा आिश्यक सम्पूणा विििण उसले ख
गनु
ा पनेछ।
9=

बजेट प्रस्ताि ि छलफल:  (1) ले खा उत्तिदायी अधधकृतले  दफा ८
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बमोचजम प्राप्त बजेट सीमा ि मागादशानको अधीनमा िही धनधाारित ढाुँचामा

आफू ि आफ्नो मातहतका कायाालय िा धनकायको आगामी िषाको नीधत

तथा कायाक्रम सवहत बजेट प्रस्ताि तयाि गिी बजेट सीमा ि मागादशानमा
तोवकएकोसमयधभत्रयोजना आयोगिअथामन्द्त्रालयमापठाउनुपनेछ।

(२)उपदफा(1)बमोचजमकोबजेटप्रस्तािगदाा दे हायबमोचजम

गनु
ा पनेछ:-

(क)

नेपाल सिकािको कायाविभाजन धनयमािली बमोचजम
सम्बचन्द्धत मन्द्त्रालयलाइा तोवकएका काया, सिकािको

मौजुदा नीधत, कायाक्रम ि आिधधक योजनाले  धनददा ष्ट
गिे का उद्देश्य, नीधत तथा कायाक्रमको आधािमा बजेट
(ख)

प्रस्ताितयािगने ,

दफा ६ बमोचजम तयाि गरिएको मध्यमकालीन खचा
सं िचनालाइा ध्यानमा िाखी सो बमोचजम कायाान्द्ियन
गरिने आयोजना िा कायाक्रम ि सो अन्द्तगातका

वक्रयाकलापहरू, सोको लाधग धनधाारित खचा मापदण्ड
(नम्सा) का आधािमा लानने अनुमाधनत लागत तथा
(ग)

(घ)

(ङ)

त्यस्तोलागतव्यहोरिनेस्रोतधनधाािणगने ,

आगामी आधथाक िषाको बजेट अनुमान ि त्यसपधछका

दुई आधथाक िषाको लाधग धसजाना भएको दावयत्ि
सवहतकोखचािस्रोतकोप्रक्षेपणगने ,

बहुिषीय खरिद ि विशेष परिचस्थधतबाट धसचजात

दावयत्िमध्ये आगामीिषामाभुक्तानीगनु
ा पने  िकमतथा
विगतिषामाभुक्तानीहुनबाुँकीिकमकोप्रस्तािगने ,

आिधधक योजनाको क्षेत्रगत लक्ष्य तथा उद्देश्य हाधसल
गना सहयोगपुनने कायाक्रमकोलाभलागतविश्लेषणगिी
बजेटप्रस्ताितयािगने ,

(च)

आयोजना बै ङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजनाको लाधग

(छ)

गत आधथाक िषा ि चालू  आधथाक िषाको छ

िकमकोप्रस्तािगने,

मवहनासम्मको वित्तीय तथा भौधतक प्रगधत विििण
समािेशगने ।

(३)योजना आयोगले उपदफा(२)बमोचजमप्राप्तप्रस्तावितबजेट

तथा कायाक्रमको क्षेत्रगत लक्ष्य तथा उपलचब्ध, सम्भाव्यता अध्ययन
प्रधतिेदन, िाताििणीयअध्ययन, विस्तृतअध्ययन, नम्सा, ड्रइङ्गतथाधडजाइन
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सवहत आयोजना स्िीकृधत सम्बन्द्धी कागजात,

जनगा प्राधप्त,

आयोजना

कायाान्द्ियनको समय ताधलका, खरिद गुरूयोजना तथा िावषाक खरिद योजना
तथाआयोजनाकोअपेचक्षतप्रधतफलकोविषयमाले खाउत्तिदायीअधधकृतिा

धनजले  तोकेकोअधधकािीकोउपचस्थधतमाछलफलगिीसोकोप्रधतिेदनअथा
मन्द्त्रीसमक्षपेशगनु
ा पने छ।

(४) अथा मन्द्त्रालयले  ले खा उत्तिदायी अधधकृत िा धनजले 

तोकेको अधधकािीको उपचस्थधतमा उपदफा (३) बमोचजमको प्रधतिेदनका
अधतरिक्त नगद प्रिाह योजना, िाजस्ि अनुमानको आधाि, िाजस्ि प्राप्त हुने
समय, िाजस्ि प्रिाहमा पुनने योगदान, स्रोतगत, खचा शीषाक गत तथा
वक्रयाकलापगतविषयमाछलफलगनु
ा पनेछ।
(५)मन्द्त्रालयिाधनकायअन्द्तगातकोकायाक्रमतथाबजेटतजुम
ा ा

सम्बन्द्धी कायाको समन्द्िय गना तथा खचाको मापदण्ड धनधाािण गना  ले खा
उत्तिदायी अधधकृत िा धनजले  तोकेको अधधकृतको अध्यक्षतामा एक बजेट
सधमधतिहनेछ।

(६) उपदफा (५) बमोचजमको बजेट सधमधतको सं िचना, काम,

कताव्यिकायाविधधतोवकएबमोचजमहुनेछ।

(७) बजेट तजुम
ा ा सम्बन्द्धी अन्द्य प्रवक्रया ि समय सीमा तोवकए

बमोचजमहुनेछ।
10=

बजेट विधनयोजन:  (१) अथा मन्द्त्रालयले  दफा ९ बमोचजम भएको बजेट
छलफल तथा प्रस्तावित बजेट तथा कायाक्रमको मू सयाङ्कन ि विश्लेषणको

आधािमाआगामीआधथाकिषाकोलाधगबजेटप्रस्तािगने छ।त्यसिीबजेट
प्रस्तािगदाादे हायबमोचजमगनु
ा पने छ:(क)

चालू तथा पूुँजीगत खचा ि वित्तीय व्यिस्थाको लाधग
बजेटप्रस्तािगदाा त्यस्तोखचा धसजानागने  स्पष्टआधाि
ि कािण सवहत प्रस्तावित िकमको पुष्ट्याइुँ  गने 
आिश्यक नीधत, कानून, सचन्द्ध, सम्झौतामा उचसलचखत
विििण,

खचा मापदण्ड तथा सामाचजक कायाक्रमको

लाधग सं गठनको उद्देश्य अनुरूप िाज्यको प्राथधमकता,

लक्ष्यतथाप्रधतफलप्राप्तहुने विििणसवहतकोपुष्ट्याइुँ 
(ख)

पेशगनु
ा पने ,

नयाुँ योजना तथा कायाक्रमको लाधग बजेट प्रस्ताि गदाा
पूुँजीगत प्रकृधतको भए स्िीकृत सम्भाव्यता अध्ययन

प्रधतिेदनको आधािमा आगामी िषा खचा हुन सनने
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िकमको प्राविधधक ि आधथाक पुष्ट्याइुँ  सवहत प्रस्ताि
(ग)

गनु
ा पने,

सम्भाव्यता अध्ययन भइा स्िीकृत भइसकेका तथा

क्रमागत रूपमा कायाान्द्ियनमा िहे का आयोजनाको
हकमा क्रमागत आयोजना स्िीकृधतको प्रमाण, खरिद
गुरूयोजना तथा िावषाक खरिद योजना िा सम्झौता

अनुरूप आगामी िषाको कायायोजना ि प्रधतफल प्राधप्तको
(घ)

लाधगआिश्यकपने िकमप्रस्तािगनु
ा पने ,

आयोजना तथा कायाक्रमको लाधग बजेट प्रस्ताि गदाा

बढी प्रधतफल िा उपलचब्ध प्राप्त हुने, तुलनात्मक लाभ

बढी भएका ि सामाचजक लाभ उच्च भएका आयोजना
(ङ)

तथाकायाक्रमकोप्रस्तािगनु
ा पने ,

बजेट प्रस्ताि गदाा तोवकएको खचाको मापदण्ड (नम्सा)
अनुसािगनु
ा पने ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम बजेट प्रस्ताि गदाा दफा १२

बमोचजम धसचजात दावयत्ि तथा प्रधतबर्द्ता अनुसाि व्ययभाि पने  तलब, भत्ता

ि प्रशासधनक खचा लगायतको खचाका लाधग पयााप्त िकम छु ट्याएि मात्र
नयाुँआयोजनातथाकायाक्रमकालाधगिकमप्रस्तािगनु
ा पने छ।

(३) यस दफा बमोचजम बजेट विधनयोजन गदाा खचा गना सनने

क्षमतासमेतकोआधािमागनु
ा पने छ।
11=

बजेटतथाकायाक्रमकोधसर्द्ान्द्तिप्राथधमकता: (१)प्रत्येकआधथाकिषाको
लाधग यस ऐन बमोचजम विधनयोजन विधे यक पेश गनुभ
ा न्द्दा कम्तीमा पन्द्ध्र
ददन अगािै अथा मन्द्त्रीले  विधनयोजन विधे यकमा समािेश हुने सिकािका
बजेटतथाकायाक्रमकाधसर्द्ान्द्तिआयोजनािाकायाक्रमकोप्राथधमकताको
विििणसं घीयसं सदमाप्रस्तुतगनु
ा पने छ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम बजेट तथा कायाक्रमका धसर्द्ान्द्त ि

प्राथधमकताकोविििण सं घीयसं सदमापेशभएपधछसं घीयसं सदले  सोउपि

सै र्द्ाचन्द्तकछलफलगिीत्यसमाकुनै विषयसमािेशगनुप
ा ने िाहटाउनुपने
िासोसम्बन्द्धीकुनै सुझाििाधनदे शनददनआिश्यकदे खेमासातददनधभत्र
त्यस्तोसुझाितथाधनदे शनअथामन्द्त्रालयमापठाउनसननेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजमको अिधधमा कुनै  सुझाि िा धनदे शन

प्राप्तनभएमाबजेटतथाकायाक्रमलाइाअचन्द्तमरूपददनबाधापने छै न।

(४)अथा मन्द्त्रालयले  आगामीआधथाकिषाकालाधगआयव्ययको

अनुमान तयाि गनु
ा अचघ सं घीय सं सदमा पेश गने  बजेट तथा कायाक्रमका
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धसर्द्ान्द्त ि प्राथधमकताको सम्बन्द्धमा सम्बचन्द्धत विज्ञ िा सिोकाििालासुँग
आिश्यकपिामशागनु
ा पनेछ।
12=

सम्भावित दावयत्ि तथा प्रधतबर्द्ता व्यिस्थापन:  (१) अथा मन्द्त्रालयले
प्रचधलतसं घीयकानूनबमोचजमधसचजातआधथाकदावयत्ितथाविधभन्नसचन्द्ध,

सम्झौता िा अदालतको धनणाय तथा आदे शबाट व्यहोना पने  सम्भावित

आधथाक दावयत्ि िा िाजस्िमा छूट ददन प्रधतबर्द्ता जनाइएको भए सोको
आधािमाधसजानाभएकोदावयत्िबापतकोिकमकोस्पष्टव्यहोिादे चखने गिी
अधभले खिाख्नुपने छ।

(२) अथा मन्द्त्रालयको पूि
ा सहमधत बेगि कुनै  पधन कायाालयले 

बहुिषीयदावयत्िधसजानाहुनेगिीखचाकोप्रधतबर्द्ता जनाउनुहुुँदैन।

(३) नेपाल सिकािले  व्यहोनु
ा पने सम्भावित आधथाक दावयत्ि ि

प्रधतबर्द्ताव्यिस्थापनसम्बन्द्धीअन्द्यव्यिस्थातोवकए बमोचजमहुनेछ।
13=

िाजस्ि ि व्ययको अनुमान तयाि गने: अथा मन्द्त्रालयले िाजस्ि ि व्ययको
अनुमानमादे हायकाविििणसमेतसमािेशगनुा पनेछः(क)

अचघसलो आधथाक िषामा गरिएको िाजस्िको अनुमान अनुसाि

िाजस्ि सङ्कलन भए नभएको तथा प्रत्येक मन्द्त्रालयलाई
छु ट्याइएको िकमबाट भएको खचा ि खचा अनुसािको लक्ष्य

(ख)
(ग)

(घ)
(ङ)

(च)
(छ)

हाधसलभएिानभएकोविििण,

दफा६बमोचजमकोमध्यमकालीनखचासं िचना,

नेपाल सिकािको स्रोत, िैदेचशक सहायता तथा आन्द्तरिक

ऋणबाट प्रत्येक खचा शीषाकको लाधग व्यहोरिने कायाक्रमको
विििण,

आगामीतीनआधथाकिषाकोिाजस्ििव्ययकोप्रक्षेपण,
ऋण, लगानीतथादावयत्िसम्बन्द्धीविििण,

आधथाक सन्द्तुलन कायम गना अपनाइने िणनीधत उसलेख
भएकोवित्त नीधत,

आगामी तीन आधथाक िषाको कुल राहस्थ उत्पादनमा हुने

ु ानी
िृवर्द्दि, मुराचस्फधत, चालू खाता  सन्द्तुलन ि भक्त
सन्द्तुलनको चस्थधत समेत उसलेख भएको समवष्टगत आधथाक

(ज)

(झ)
14=

चस्थधत,

कििागैिकिमाछूटददइएकोविििण,

अचघसलोआधथाकिषाकोिैदेचशकसहायता प्राधप्तकोविििण।

िाजस्ि ि व्ययको अनुमान पेश गनुा पने: (१) दफा १३ बमोचजम तयाि
गरिएका नेपाल सिकािको आगामी आधथाक िषाको लाधग िाजस्ि ि व्ययको
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अनुमान ि विधे यक अथा मन्द्त्रीले  प्रत्येक िषाको जेठ मवहनाको १५ गते 
ु बै ठकमापेशगनु
सं घीयसं सदकादुिैसदनकोसं यक्त
ा पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको िाजस्ि ि व्ययको अनुमान पेश

गनु
ा अगािै अथा मन्द्त्रीले  चालू  िषाको आधथाक सिेक्षण सं घीय सं सदमा पेश
गनु
ा पनेछ।
15=

घाटा बजेट पेश गना सनने: (१) दफा १४ बमोचजम पेश हुने िाजस्ि ि

व्ययको अनुमान आिश्यकता अनुसाि घाटा बजेटको रूपमा पधन पेश गना
सवकनेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमघाटाबजेटपेशगदाा बजेटघाटापूधता
गने स्रोतपरिचालनकोस्पष्टआधािसमेतखुलाउनुपनेछ।
(३) यस दफामा अन्द्यत्र जुनसुकै कुिा ले चखएको भए तापधन

प्रशासधनकखचाव्यहोनाघाटाबजेटपेशगनासवकनेछै न।
16=

समवष्टगत आधथाक परिलक्ष्यको प्रक्षेपण: समवष्टगत आधथाक परिलक्ष्यको

प्रक्षेपण िाजस्िको परिचालन, आन्द्तरिक तथा िैदेचशक ऋणको उपयोग,

नेपाल सिकािले  धलने ओभिड्राफ्ट सम्बन्द्धी नीधतको आधािमा तोवकए
बमोचजमगरिनेछ।
17=

आयोजनाको िगीकिणिआयोजनाबैङ्क: (१)सं घ,प्रदे शतथास्थानीयतहमा नेपाल
सिकािले सिालनगने आयोजनाको िगीकिणयोजनाआयोगकोधसफारिसमानेपाल
सिकािलेगनेछ।

(२)योजनाआयोगमािावियस्तिकोएकआयोजनाबैङ्किहनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोचजमको आयोजना बैङ्कमा योजना आयोगले

तोकेकोमापदण्डकोआधािमािहीसम्बचन्द्धतमन्द्त्रालयले आयोजनाप्रविवष्टगिाउनु
पनेछ।

(४)आयोजनाकोिगीकिण,आधाितथामापदण्डधनधाािणिआयोजना
बैङ्कसम्बन्द्धीअन्द्यव्यिस्था तोवकएबमोचजमहुनेछ।
परिच्छे द…४
बजेटधनकासा,खचािधनयन्द्त्रण
18=

बजेट धनकासा:  (१) विधनयोजन ऐन िा पेश्की खचा ऐन प्रािम्भ भएपधछ
कायाालयले  स्िीकृत बजेट विििण ि िावषाक कायाक्रमको आधािमा

विधनयोजन ऐनको अनुसूचीमा उचसलचखत िकम यस ऐन बमोचजम खचा गना
सननेछ।
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(२) विधनयोजन ऐनको अनुसूचीमा उचसलचखत विधनयोचजत िकम

एकभन्द्दा बढी कायाालयले खचा गनुप
ा ने अिस्थामा सम्बचन्द्धत मन्द्त्रालय िा
धनकायले  विधनयोजन ऐन िा पेश्की खचा ऐन जािी भएको सात ददनधभत्र
सम्बचन्द्धतविभागिाकायाालयलाईहाधसलगनु
ा पने  प्रधतफलतथाउपलचब्ध
सवहतस्रोतगतबाुँडफाुँटगिीखचागने अचख्तयािीददनुपनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजमको अचख्तयािी ददएको जानकािी अथा

मन्द्त्रालय, महाले खा धनयन्द्त्रक कायाालय ि सम्बचन्द्धत कोष तथा ले खा
धनयन्द्त्रककायाालयलाईतुरून्द्तपठाउनुपने छ।

(४) एक मन्द्त्रालय िा धनकाय अन्द्तगात विधनयोचजत िकम अको
मन्द्त्रालय िा धनकाय मातहतको कायाालय माफात कायाक्रम सिालन गिी

खचा गना आिश्यक भएमा विधनयोजन भएको धनकायको सचचिले  सम्बचन्द्धत
मन्द्त्रालयिाधनकायकोसचचिलाई खचागने अचख्तयािीप्रदानगनु
ा पनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोचजम अचख्तयािी ददने सचचि ले खा

उत्तिदायी अधधकािीको रूपमा जिाफदे ही हुने ि खचा गने  अचख्तयािी प्राप्त

गने सचचिले  चजम्मेिािव्यचक्त एिं  ले खा उत्तिदायी अधधकृतदुबैको कताव्य
तथाचजम्मेिािीपालनागिाउनुपनेछ।

(६) सम्बचन्द्धत कायाालयको नाममा विधनयोचजत िा बाुँडफाुँट

भएको िकम सो कायाालयको भुक्तानी आदे शका आधािमा सं घीय सचित

कोषबाट महाले खा धनयन्द्त्रक कायाालयले तोकेको प्रवक्रया अनुसाि एकल
खाताकोषप्रणालीिातोवकएकोअन्द्यप्रणालीबाटभुक्तानीधनकासाहुनेछ।

(७) सम्बचन्द्धत कायाालयको नाममा विधनयोजन िा बाुँडफाुँट

भएको िकम प्रचधलत कानून बमोचजम धनकासा प्राप्त गिी खचा गने , ले खा
िाख्ने, प्रधतिेदन गने , ले खापिीक्षण गिाउने ि बेरूजु फस्यौट गने  गिाउने
चजम्मेिािीसम्बचन्द्धतकायाालयप्रमुखकोहुनेछ।

(८) सिकािी िकम धनकासा ि भुक्तानी ददने तथा कोष सिालन
गने गिाउनेसम्बन्द्धीअन्द्यकायाविधधतोवकएबमोचजमहुनेछ ।
19=

स्िीकृत बजेट तथा कायाक्रम कायाान्द्ियन:  (१) आफ्नो कायाालय तथा

मातहतको कायाालयको लाधग स्िीकृत बजेट लक्ष्य अनुरूप खचा नभएमा
त्यसकोचजम्मे िािीले खाउत्तिदायीअधधकृतकोहुनेछ।

(२) विधनयोजन ऐन िा अन्द्य ऐन बमोचजम स्िीकृत बजेट तथा

कायाक्रमको अधीनमा िही बजेट कायाान्द्ियन गने  कताव्य ि चजम्मेिािी
सम्बचन्द्धत ले खा उत्तिदायी अधधकृत ि मातहतका चजम्मेिाि व्यचक्तको
हुनेछ।
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(३)उपदफा(२)बमोचजमकापदाधधकािीहरूले अथामन्द्त्रालयिा

तालुक कायाालयबाट भएको धनदे शन बमोचजम कायायोजना तयाि गिी बजेट
कायाान्द्ियनगनु
ा गिाउनुपनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोचजमको कायायोजनामा तोवकए बमोचजम

िावषाक खरिद योजना, माधसक नगद प्रिाह विििण, उपलचब्ध मापन सू चक
िकायाान्द्ियनकोसमयताधलकासमेतसमािेशगनु
ा पनेछ।

(५)बजेटतथाकायाक्रमकायाान्द्ियनकालाधगविभागीयप्रमुखिा

चजम्मेिाि व्यचक्तले  सचचिसुँग ि कायाालय प्रमुख िा चजम्मेिाि व्यचक्तले 

विभागीयप्रमुखसुँगआिश्यकप्रधतफलसू चकसवहतकायासम्पादनकिािगनु
ा
पने छ।
(६) उपदफा (५) बमोचजमको कायासम्पादनमा उत्कृष्ट नधतजा

हाधसल गने  पदाधधकािी िा चजम्मेिाि व्यचक्तलाई कायासम्पादन किािमा

उचसलचखत शताका अधीनमा िही कायासम्पादन किाि गने  पदाधधकािीले 
पुिस्कृतगनासननेछ।

(७) यस दफा बमोचजम गरिने कायासम्पादन किाि तथापुिस्कृत

गने मापदण्डसम्बन्द्धीअन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
20=

िकमान्द्ति तथा स्रोतान्द्ति:  (1) विधनयोजन ऐनमा तोवकएको कुनै एक
अनुदानसङ्केतअन्द्तगातकोबजेटउपशीषाकमािकमनपुगभएमासोहीऐनमा
तोवकएको कुनै  एक िा एकभन्द्दा बढी अनुदान सङ्केत अन्द्तगातको
उपशीषाकमा बचत हुने िकम मध्येबाट विधनयोजन ऐनमा तोवकएको
सीमाधभत्रिहीअथामन्द्त्रालयले िकमान्द्तिगनासननेछ।

(२) आफ्नो मन्द्त्रालय िा धनकायको अनुदान सङ्केत अन्द्तगातको

कुनै  बजेटउपशीषाकमाचालू  खचातफािकमनपुगभएमासोअनुदानसङ्केत
अन्द्तगात िकम बचत भएको अन्द्य चालू  बजेट उपशीषाकहरूबाट विधनयोजन

ऐनमातोवकएकोसीमाधभत्रिहीखचा व्यहोने  स्रोतपरििताननहुने गिीचालू 
बजेटबाट चालू  तफाका खचा शीषाकहरूमा सम्बचन्द्धत सचचिले  तोवकए
बमोचजमिकमान्द्तिगनासननेछ।

ति त्यसिी िकमान्द्ति गदाा तलब, पारिश्रधमक, भत्ता, पोशाक,

खाद्यान्न, पानी तथा धबजुली, सिाि महसुल ि घिभाडा जस्ता अधनिाया

दावयत्ि तथा पूुँजीगत खचाको लाधग विधनयोचजत िकम चालू  खचामा
िकमान्द्तिगनापाइने छै न।

(३)पूुँजीगतिवित्तीयव्यिस्थातथाऋणभुक्तानीकोिकमान्द्ति

अथामन्द्त्रालयले गने छ।
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(४) विधनयोजन ऐन अन्द्तगात कुनै एक प्रकािको खचा व्यहोने

स्रोतमािहे को िकम अको स्रोतमा स्रोतान्द्ति गने  ि भुक्तानीविधधपरिितान
गने अधधकािअथामन्द्त्रालयलाईहुनेछ।

(५) बजेटको िकमान्द्ति तथा स्रोतान्द्ति सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था

तोवकएबमोचजमहुनेछ।
21=

बजेटिोक्कािाधनयन्द्त्रणगना िसमपाणगिाउनसनने: (१)दफा१८मा
ु कोआधथाकचस्थधतिसं घीयसचित
जुनसुकैकुिालेचखएकोभए तापधनमुलक

कोषमा जम्मा िहे को िकमलाई समेत विचाि गिी अथा मन्द्त्रालयले  सं घीय
सचित कोषमाधथ व्ययभाि हुने िकम बाहे क अन्द्य विधनयोचजत िकममा

आिश्यकता अनुसाि पूणा िा आंचशक रूपमा िोक्का िा धनयन्द्त्रण गना
सननेछ।

(२) विधनयोजन ऐनमा विधभन्न धनकाय तथा अन्द्तागतको

कायाालयमा विभाजन गनुप
ा ने  गिी विधनयोजन भएको िकम ले खा उत्तिदायी
अधधकृतले  आधथाक िषाको पवहलो चौमाधसकसम्म विभाजन नगिे मा अथा
मन्द्त्रालयले त्यस्तोिकमिोक्कािाख्
नसननेछ।

(३)विधनयोजनऐनमासमािेशभएकोकुनै िकमिसोिकमबाट

सिालनहुनेकायाक्रमआधथाकिषाकोदोस्रोचौमाधसकसम्मखचा नभएकोिा
बाुँकी अिधधमा खचा हुन नसनने भएमा ले खा उत्तिदायी अधधकृतले  त्यस्तो
िकमचै त्रपन्द्ध्रगते धभत्रअथामन्द्त्रालयमासमपाणगनु
ा पने छ।

(४)उपदफा(२)िा(३)बमोचजमसमपाणनभएकोतिखचाको

फाुँटिािीबाटविभाजननभएकोिाआधथाकिषाकोदोस्रोचौमाधसकसम्मखचा

नभएकोिाबाुँकीअिधधमाखचा हुननसनने भएमाअथा मन्द्त्रालयले  त्यस्तो
िकमिोक्कािाखीसमपाणगनालगाउनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोचजम अथा मन्द्त्रालयबाट समपाणको लाधग

ले खीआएमाले खाउत्तिदायीअधधकृतले सातददनधभत्रत्यस्तोिकमसमपाण
गिीअथामन्द्त्रालयमापठाउनुपने छ।
(६) यस दफा बमोचजम समपाण भई आएको िकम अथा

मन्द्त्रालयले  दफा २० बमोचजम अन्द्य स्िीकृत योजना तथा कायाक्रममा
िकमान्द्तिगनासननेछ।

(7) बजेट िोक्का िा धनयन्द्त्रण ि समपाण सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था

तोवकएबमोचजमहुनेछ।
22=

वित्तीय हस्तान्द्तिण:  सं घीय सचित कोषबाट प्रदे श तथा स्थानीय तहलाई

गरिने िाजस्ि बाुँडफाुँट ि अनुदान िकमको हस्तान्द्तिण प्रचधलत कानू न
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बमोचजमअथामन्द्त्रालयबाटहुनेछ।
23=

बजेटतथाकायाक्रमकोअनुगमनतथामूसयाङ्कन:  (१) सम्बचन्द्धत मन्द्त्री ि

सचचिले  आफ्नो मातहतका आयोजना िा कायाक्रम ि बजेट कायाान्द्ियनको
अनुगमनतथामूसयाङ्कनक्रमशःत्रै माधसकिमाधसकरूपमागनु
ा पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम अनुगमन तथा मू सयाङ्कन गदाा

कायाक्रम, कायायोजना, खरिदयोजना, नगदप्रिाहयोजनासमेतकोआधािमा

भौधतक ि वित्तीय प्रगधत भए िा नभएको सम्बन्द्धमा त्यस्तो नधतजा प्राप्त
ु ोकािणिआधािसमेतकोसमीक्षागनु
हुनक
ा पने छ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम अनुगमन तथा मू सयाङ्कन गदाा
कायाक्रमगत, शीषाकगतिस्रोतगतखचा, शोधभनाा प्राधप्तििैदेचशकसहायता
परिचालन तथा िाजस्ि सङ्कलनको अिस्था समेत समीक्षा गिी सोको
प्रधतिेदनत्रै माधसकरूपमाअथामन्द्त्रालयमापठाउनुपने छ।

(४)उपदफा(३)बमोचजमप्राप्तप्रगधतसमीक्षाप्रधतिेदनसमेतका

आधािमा बजेट तथा कायाक्रम कायाान्द्ियन अिस्थाको मू सयाङ्कन गिी अथा

मन्द्त्रालयले  अधािावषाक ि िावषाक रूपमा दे हायका विििण सवहत एकीकृत
मूसयाङ्कनप्रधतिेदनसािाजधनकगनुा पनेछः(क)

िाजस्ि, खचा, िैदेचशक अनुदान तथा ऋणको अनुमान,

(ख)

नेपालसिकािकोसमवष्टगतआधथाकतथावित्तीयचस्थधत,

(ग)

नेपाल सिकािको नीधत तथा बजेटमा समािेश भएका

(घ)

अन्द्यआिश्यकविििण।

प्राधप्ततथापरिचालनकोयथाथाविििण,

कायाक्रमहरूकोकायाान्द्ियनकोअिस्था,

(५) उपदफा (४) बमोचजमको अधािावषाक मूसयाङ्कन प्रधतिेदन

हिे क िषाको माघ मसान्द्तधभत्र ि िावषाक मू सयाङ्कन प्रधतिेदन आधथाक िषा
समाप्तभएकोचािमवहनाधभत्रसािाजधनकगरिसननुपनेछ।

(६) सम्बचन्द्धत मन्द्त्रालयले  उपदफा (३) बमोचजम तयाि गिे को

आफ्नो मन्द्त्रालय ि मातहतको कायाालयहरूको बजेट तथा कायाक्रम

मूसयाङ्कन प्रधतिेदन अथा मन्द्त्रालयले  अधािावषाक तथा िावषाक समीक्षा

सािाजधनक गने  धमधतभन्द्दा कम्तीमा पन्द्ध्र ददन अगािै तयाि गिी अथा
मन्द्त्रालयमापठाउनुपनेछ।
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(७) यस दफा बमोचजम अधािावषाक तथा िावषाक बजेट तथा

कायाक्रम मू सयाङ्कन प्रधतिेदन सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम
हुनेछ।
24=

खचा गने कायाविधध ि मापदण्ड:  (१) अधधकाि प्राप्त अधधकािीले स्िीकृत बजेट,
कायाक्रमिउपलब्धस्रोतसमेतकोआधािमाखचाकोआदे शददनुपनेछ।

(२)सिकािीिकमखचागदाासाधनस्रोतकोउच्चतमप्रधतफलप्राप्तहुने

ि प्राप्त प्रधतफलको उचचत गुणस्ति समेत कायम हुने गिी धमतव्ययी तरिकाले  गनुा
पनेछ।

ु ानी गनुप
(३) कुनै कायाको भक्त
ा दाा विधनयोचजत बजेटको सीमाधभत्र िही

ु ानी आदे श ददने
िीतपूिक
ा को कागजात प्राप्त भएको धमधतले पन्द्ध्र ददनधभत्र भक्त
ु ानीददनुपनेछ।
अधधकािीले भक्त

(४)अथामन्द्त्रालयलेसािाजधनकखचामाएकरुपतासयाउनिधमतव्यवयता

कायमगनागिाउनखचाकोमापदण्डतोननसननेछ।

(५) उपदफा (४) बमोचजमको मापदण्डको पालना गनुा सबै सिकािी

धनकायकापदाधधकािीकोकताव्यहुनेछ।

(६) खचा गने, पेस्की ददने ि फस्यौट गने सम्बन्द्धी कायाविधध तोवकए

बमोचजमहुनेछ।

परिच्छे द– ५
कािोबािकोलेखा
25=

लेखाकोधसर्द्ान्द्त, आधाििलेखाकोढाुँचा: (१)विधनयोजन, िाजस्ि, धिौटी
तथा अन्द्य सिकािी कािोबािको ले खा दोहोिो ले खा प्रणालीको धसर्द्ान्द्त
बमोचजमतोवकएकोआधािमािाचखनेछ।

(२) कािोबािको ले खाङ्कनका अन्द्य आधािहरू तोवकए बमोचजम
हुनेछ।
(३) लेखाङ्कन गने तथा प्रधतिेदन गने प्रवक्रया लेखाका मान्द्य धसर्द्ान्द्त,

यस क्षेत्रमा विकधसत भएका निीनतम अिधािणा ि तोवकएको सािाजधनक क्षेत्र

लेखामानको मागादशान बमोचजम महालेखा धनयन्द्त्रक कायाालयले धनधाािण गिे 
बमोचजमहुनेछ।

(४) उपदफा (१) ि (३) बमोचजमको ले खा िाख्ने प्रयोजनका

लाधग महाले खा धनयन्द्त्रक कायाालयले  ले खाको ढाुँचा ि आधथाक सङ्केत तथा
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िगीकिण तजुम
ा ा गिी महाले खा पिीक्षकबाट स्िीकृत गिाइा लागू  गनु
ा
पने छ।

(५) उपदफा (४) बमोचजम स्िीकृत भएको ले खाको ढाुँचा ि

आधथाकसङ्केततथािगीकिणनेपालिाजपत्रमाप्रकाशनगरिनेछ।

(६)यसदफामाअन्द्यत्रजुनसुकैकुिाले चखएकोभएतापधनप्रदे श

ि स्थानीय तहले  महाले खा धनयन्द्त्रक कायाालयको स्िीकृधत धलई तोवकएको
आधािमाले खािाख्नसननेछन्।
26=

कािोबािको लेखा:  (१) विधनयोजन, िाजस्ि, धिौटी ि अन्द्य कोषका

अधतरिक्त नेपाल सिकािसुँग भएको सम्झौता बमोचजम प्राप्त भएको जुनसुकै
सहायता िा स्रोतबाट भएका सबै  कािोबािको ले खा िाख्नु सम्बचन्द्धत
कायाालयकोकताव्यहुनेछ।

(२) कुनै कािोबाि बजेटमा समािेश नभएको भए सम्बचन्द्धत

कायाालयले सोकोतोवकएकोढाुँचामाछु ट्टै अधभले खतयािगिीिाख्नुपनेछ।

(३)ले खाउत्तिदायीअधधकृतले  मातहतकायाालयबाटविधनयोजन,

िाजस्ि, धिौटी ि अन्द्य कोषसमेतको वित्तीय विििण प्राप्त गिी एकीकृत

वित्तीयविििण ि केन्द्रीय वहसाब तयाि गिी तोवकएको समयधभत्र महाले खा
धनयन्द्त्रककायाालयलाईउपलब्धगिाउनुपनेछ।

(४)आफ्नोमन्द्त्रालयिाधनकायअन्द्तगातकोसबै  प्रकािका चल,

अचल सम्पचत्त ि दावयत्िको अधभले ख िाखी सोको विििण तोवकएको

समयधभत्र महाले खा धनयन्द्त्रक कायाालयमा पठाउने चजम्मेिािी ले खा
उत्तिदायीअधधकृतकोहुनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोचजम प्राप्त विििणको आधािमा महाले खा

धनयन्द्त्रक कायाालयले  नेपाल सिकािको सम्पचत्त ि दावयत्िको एकीकृत
विििणतयािगनेछ।

(६) सिकािी कािोबाि,

सम्पचत्त ि दावयत्िको ले खाङ्कन तथा

प्रधतिेदनसम्बन्द्धीअन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
27=

िाजस्ि दाचखला ि िाजस्िको लेखा:  (१) प्रचधलत कानू न बमोचजम नेपाल
सिकािलाईप्राप्तहुने िाजस्ितथासिकािीिकमकायाालयमाप्राप्तभएपधछ
सोही ददन ि सोही ददन सम्भि नभए सोको भोधलपसट चजम्मेिाि व्यचक्तले 
तोवकएबमोचजमकोढाुँचामािाजस्िकोले खािाखीबै ङ्कदाचखलागनु
ा पने छ।

(२)यसऐनबमोचजमसिकािीकािोबािगनेस्िीकृधतप्राप्तबै ङ्कमा

जम्माहुनआएकोिाजस्िसोहीददनसचितकोषमादाचखलागनु
ा पनेछ ।
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(३) काबु बावहिको परिचस्थधत पिी उपदफा (१) िा (२) बमोचजम

िाजस्िदाचखलाहुननसकेमासोकोभोलीपसटबैङ्किासचितकोषमादाचखला गनुा
पनेछ।

स्पष्टीकिण: यस उपदफाको प्रयोजनको लाधग “काबु बावहिको परिचस्थधत” भन्नाले

भूकम्प, बाढी, पवहिो जस्ता विपद्, महामािी, कुनै वहं सात्मक गधतविधध, हुलदं गा, बन्द्द
हर्डताल, कफ्यूा िात्यस्तैअन्द्यविशेषपरिचस्थधतसम्झनुपछा।

(४) उपदफा (३) मा उचसलचखत अिस्थामा बाहे क सिकािी

कािोबािगना स्िीकृधतप्राप्तकुनै  बै ङ्कले  सचितकोषमािाजस्िदाचखलागदाा
तीन ददनभन्द्दा बढी अिधध वढलो गिे मा त्यस्तो बै ङ्कलाइा महाले खा धनयन्द्त्रक

कायाालयले  जम्मा गना बाुँकी िकमको दश प्रधतशतका दिले  हुन आउने
िकम जरिबाना गिी सो जरिबाना समे त िाजस्ि दाचखला गना लगाउन िा
त्यस्तो बै ङ्कको इजाजतपत्र िद्द गने सम्मको कािबाहीको लाधग सम्बचन्द्धत
धनकायमाले खीपठाउनसननेछ।

(५)िाजस्िकोलगततथाले खािाख्ने, वहसाबधभडानगने , वित्तीय

विििण तयाि गने , ले खापिीक्षण गिाउने उत्तिदावयत्ि कायाालय प्रमुखको
हुनेछ।

(६) िाजस्िको ले खा िाख्ने चजम्मेिाि धनकाय ि िाजस्ि कािोबाि

गने बै ङ्कबीचकोवहसाबधमलानसम्बन्द्धीव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
28=

नगद, चजन्द्सी दाचखला ि लेखा:  (१) चजम्मेिाि व्यचक्तले  आफ्नो चजम्मामा

आएकोसिकािीनगदीकोहकमासोहीददनिात्यसकोभोधलपसटिचजन्द्सी
मालसामान भए सात ददनधभत्र यथास्थानमा दाचखला गिी श्रे स्ता खडा गनु
ा
पने छ।

(२) आफ्नो चजम्मामा आएको सिकािी नगदी सोही ददन िा

त्यसको भोधलपसट यथास्थानमा दाचखला नगिे को दे चखन आएमा सम्बचन्द्धत

तालुक कायाालय िा विभागीय प्रमुखले  दश ददनसम्म वढलो गिे को भए
दाचखला गना बाुँकी िकम ि सो िकमको दश प्रधतशतले  जरिबाना गिी सो
समेत दाचखला गना लगाउने ि सोभन्द्दा बढी वढलो गिे को भए दश

प्रधतशतका दिले  जरिबाना गिी दाचखला गना लगाई कसुिको मात्रा अनुसाि
प्रचधलतकानू नबमोचजमविभागीयकािबाहीसमेतगना,गिाउनसननेछ।

ति बै ङ्क ि कायाालयबीचको दू िी समेतलाई विचाि गिी महाले खा

धनयन्द्त्रक कायाालयले नगद दाचखला गने म्याद तोवकददएकोमा सोही म्याद
बमोचजमगनु
ा पनेछ।
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(३) उपदफा (१) बमोचजमको म्यादधभत्र चजम्मेिाि व्यचक्तले 

नगदी तथा चजन्द्सी दाचखला गिे को श्रे स्ता खडा गना नसकेमा त्यसको
मनाधसब कािण खुलाइ एक तह माधथको अधधकािी समक्ष म्याद थपको
लाधगअनुिोधगनासननेछ।

(४)उपदफा(३)बमोचजमम्यादथपकोलाधगअनुिोधभै आएमा

एक तह माधथको अधधकािीले  मनाधसब कािण दे खेमा एकै पटक िा दुइा
पटकगिीबढीमातीसददनसम्मकोम्यादथपगरिददनसननेछ ।
29=

लेखा तथा वित्तीय विििण पेश गने:  (१) महाले खा धनयन्द्त्रक कायाालयले 
तोवकएकोअिधधधभत्रप्रत्येकआधथाकिषाकोसं घीयसचितकोषकोअधतरिक्त
िैदेचशक अनुदान ि ऋण सहायता तथा लगानीको ले खा ि विधनयोजन,

िाजस्ि, धिौटी तथा अन्द्य कोषहरू सवहतको केन्द्रीय ले खाको एकीकृत
वित्तीयविििणमहाले खापिीक्षककोकायाालयसमक्षपेशगनु
ा पनेछ।

(२) ले खा उत्तिदायी अधधकृतले  मातहत कायाालय समेतको

प्रत्येक आधथाक िषाको सम्पूणा आयव्ययको केन्द्रीय वित्तीय विििण तयािी
गिी

तोवकएको

अिधधधभत्र

महाले खा

धनयन्द्त्रक

महाले खापिीक्षककोकायाालयसमक्षपेशगनु
ा पने छ।

कायाालय

ि

(३) चजम्मेिाि व्यचक्तले  आफ्नो कायाालयको कािोबािको ले खा ि

सम्बचन्द्धत कागजात ले खा उत्तिदायी अधधकृत िा धनजले  तोवकएको

कायाालयमा िा महाले खापिीक्षक समक्ष तोवकएको अिधधधभत्र तोवकए
बमोचजमपेशगनु
ा पने छ।

(४) उपदफा (२) ि (३) बमोचजम ले खा विििण पेश गना

नसकेकोमनाधसबकािणदे खाईम्यादथपकोलाधगअनुिोधगिे माएकतह
माधथकोअधधकािीले बढीमातीसददनसम्मकोम्यादथवपददनसननेछ।

तियसिीम्यादथपगदाा महाले खापिीक्षककोकायाालयमाकेन्द्रीय

ले खापेशगने समयअिधधप्रभावितनहुनेगिीथपगनु
ा पनेछ।

(५) तोवकएको अिधधधभत्र महाले खापिीक्षकको कायाालयमा ले खा

तथावित्तीयविििणपेशगिाउननसकीमनाधसबमावफककोकािणदे खाई
ले खाउत्तिदायीअधधकृतिाचजम्मेिािव्यचक्तले  म्यादथपकोलाधगअनुिोध

गिे मा महाले खापिीक्षक िा धनजले  तोकेको अधधकािीले  बढीमा तीस
ददनसम्मकोम्यादथवपददनसननेछ।

(६)उपदफा(५)बमोचजमम्यादथपमागनगिे मािाथवपएको

म्यादधभत्र पधन ले खा ि वित्तीय विििण पेश नगिे मा महाले खापिीक्षकले 
चजम्मेिाि व्यचक्त भए ले खा उत्तिदायी अधधकृतलाई ि ले खा उत्तिदायी
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अधधकृतभएएकतहमाधथकोअधधकािीलाईत्यस्तोले खािवित्तीयविििण
पेशगनाधनदे शनददनसननेछ।

(७)उपदफा(६)बमोचजमधनदे शनददं दापधनले खातथावित्तीय

विििण पेश नगने  पदाधधकािीलाइा प्रचधलत कानून बमोचजम विभागीय
कािबाही गना महाले खापिीक्षकले  सम्बचन्द्धत मन्द्त्रालयमा ले खी पठाउन
सननेछ।

(८) िाजस्ि, नगदी, चजन्द्सी तथा धिौटी पेश गने  तथा त्यसको

ले खा अधभले ख अद्यािधधक रूपमा िाख्ने सम्बन्द्धी अन्द्य कायाविधध तोवकए
बमोचजमहुनेछ।
30=

हाधन नोनसानी असुल उपि गरिने: यस ऐन बमोचजम िाख्नु पने कािोबािको

ले खादठकसुँगनिाखे कोकािणबाटनेपालसिकािलाईकुनै  वकधसमकोहाधन
नोनसानीतथाक्षधतहुनगएमात्यसिीपना गएकोहाधननोनसानीतथाक्षधत
चजम्मेिािव्यचक्तबाटसिकािीबाुँकीसिहअसुलउपिगरिनेछ ।
परिच्छे द–६
आन्द्तरिकधनयन्द्त्रणतथालेखापिीक्षण
31=

आन्द्तरिक धनयन्द्त्रण प्रणाली:  (१) सं घ, प्रदे श ि स्थानीय तहका सबै
सिकािी कायाालयले  आफ्नो ि अन्द्तगातका कायाालयको आन्द्तरिक धनयन्द्त्रण
प्रणालीतयािगिीलागू गनु
ा पने छ।

(२) ले खा उत्तिदायी अधधकृतले  आफै िा आफू मातहतको िरिष्ठ

अधधकृत माफात कायाालयको आन्द्तरिक धनयन्द्त्रण प्रणाली प्रभािकािी रूपमा
कायाान्द्ियन भए िा नभएको सम्बन्द्धमा धनयधमत रूपमा धनिीक्षण तथा
सुपिीिेक्षणगनु
ा िागिाउनुपने छ।

(३)आन्द्तरिकधनयन्द्त्रणप्रणालीकोढाुँचािकायाविधधतोवकएबमोचजम
हुनेछ।
32=

लेखापिीक्षण तथा आन्द्तरिक धनयन्द्त्रण सधमधत:  (१) आन्द्तरिक धनयन्द्त्रण
प्रणाली,आन्द्तरिकतथाअचन्द्तमले खापिीक्षणप्रधतिेदनकोकायाान्द्ियनकालाधग

प्रत्येक मन्द्त्रालय िा धनकायमा दे हाय बमोचजमको आन्द्तरिक धनयन्द्त्रण सधमधत
िहनेछः-

(क)

सम्बचन्द्धत मन्द्त्रालय िा धनकायको ले खा
उत्तिदायी अधधकृत िा धनजले  तोकेको
अधधकृत
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-सं योजक

(ख)

सम्बचन्द्धत धनकायको योजना महाशाखा

(ग)

सम्बचन्द्धत धनकायको प्रशासन महाशाखा

(घ)

प्रमुख

-सदस्य

प्रमुख

- सदस्य

सं योजकले तोकेको सम्बचन्द्धत धनकायमा

कायाितविषयक्षेत्रकोज्ञानतथाअनुभि
भएकोसम्बचन्द्धतपदाधधकािी

(ङ)

सम्बचन्द्धतधनकायकोअनुगमनमहाशाखा
िाशाखाप्रमुख

(च)

सम्बचन्द्धत

धनकायको

आधथाक

प्रशासनप्रमुख

-सदस्य
-सदस्य

-सदस्य-सचचि

(२) उपदफा (१) बमोचजमको सधमधतले  आफ्नो कायाालय िा

धनकाय ि मातहतका कायाालयबाट सम्पादन गरिने कायाहरू दक्षतापूणा एिं 
धमतव्ययी रूपमा सम्पादन गिी नधतजा उन्द्मुख गिाउने, वित्तीय जोचखम
न्द्यूनीकिण

गने ,

वित्तीय

विििणलाई

विश्वसनीय

बनाउने

तथा

ले खापिीक्षणबाट कायम भएका बेरूजु फस्यौट गिी गिाइा आन्द्तरिक
धनयन्द्त्रणप्रणालीलाइासुदृढएिं प्रभािकािीबनाउनआिश्यककामगनेछ ।

(३) ले खापिीक्षण तथा आन्द्तरिक धनयन्द्त्रण सधमधतको अन्द्य

कायाविधधतोवकएबमोचजमहुनेछ।
33=

आन्द्तरिक लेखापिीक्षण:  (१) नेपाल सिकािका प्रत्येक कायाालयको
कािोबािकोधनयधमतता, धमतव्यवयता, कायादक्षतािप्रभािकारिताकाआधािमा

आन्द्तरिक ले खापिीक्षण महाले खा धनयन्द्त्रक कायाालय िा सो कायाालयले 
तोकेकोकोषतथाले खाधनयन्द्त्रककायाालयबाटहुनेछ।

(२) आफ्नो कायाालयको आन्द्तरिक ले खापिीक्षण गिाउने

चजम्मेिािीसम्बचन्द्धतकायाालयप्रमुखकोहुनेछ।

(३) आन्द्तरिक ले खापिीक्षकको काम, कताव्य ि अधधकाि दे हाय

बमोचजमहुनेछः(क)

आन्द्तरिक ले खापिीक्षकले  सम्बचन्द्धत धनकायको उद्देश्य

अनुरूपका कायासम्पादनसुँग सम्बचन्द्धत कािोबािको

गचणतीय शुर्द्ता ि कानू नको परिपालना एिं  नेपाल
सिकािले  स्िीकृतगिे कोले खाधनदे चशकाअनुसािले खा,
(ख)

प्रमाणकागजातहरूकासाथै अङ्ककोपूणापिीक्षणगने ,

सम्बचन्द्धत कायाालय िा धनकायको कायासम्पादनका

क्रममा परिचालन भएको स्रोतको नधतजामू लक उपयोग
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एिं  प्रभािकारिता सम्बन्द्धमा जोचखम विश्लेषणमा आधारित
भइा ले खाजोखा गिी सुझाि गने  ि अिलम्बन गरिएका

आन्द्तरिक धनयन्द्त्रण प्रणाली लगायतका नीधतगत एिं
प्रवक्रयागत
(ग)

पक्षहरूको

व्यिस्थापकीय

सम्बन्द्धमाले खाजोखागिीसुझािप्रस्तुतगने ,

अभ्यासका

खण्ड (क) बमोचजम पिीक्षण गदाा सािाजधनक वित्तीय

जिाफदे वहता ि पािदचशाताको प्रिर्द्ान गदै  सम्बचन्द्धत
धनकायको आन्द्तरिक धनयन्द्त्रण प्रणालीको पयााप्तताको

सम्बन्द्धमा जाुँचबुझ गिी सोको सुदृढीकिण तथा आधथाक
अनुशासनकोपरिपालनसम्बन्द्धमासुझािददने,
(घ)

आन्द्तरिक ले खापिीक्षण प्रयोजनका लाधग सम्बचन्द्धत
धनकायको आधथाक कािोबाि ि सोसुँग सम्बचन्द्धत

कागजात, अधभले ख तथा धनणायहरू धनिीक्षण, पिीक्षण
तथाजाुँचगने ।

(४) आन्द्तरिक ले खापिीक्षकले  प्रत्येक तीन मवहनामा आन्द्तरिक

ले खापिीक्षणगिीले खापिीक्षणको क्रममा औसं याइएकाव्यहोिाखुलाइा सुझाि
सवहतको प्रधतिेदन आन्द्तरिक ले खापिीक्षण समाप्त भएको एक मवहनाधभत्र

सम्बचन्द्धत कायाालय िा धनकाय प्रमुख तथा अचख्तयािी प्रदान गने  तालुक
कायाालयसमक्षपेशगनु
ा पने छ।

(५) आन्द्तरिक ले खापिीक्षकले  आफूलाइा खटाउने ि आन्द्तरिक

ले खापिीक्षणगने  धनकायप्रधतचजम्मेिाििहीआफ्नोकाम, कताव्यिअधधकाि

प्रयोगको धसलधसलामा सदाचारिता, िस्तुधनष्ठता, गोपनीयता, सक्षमता सवहत
तोवकएबमोचजमकाअन्द्यआचिणपालनागनुा पने छ।

(६) आन्द्तरिक ले खापिीक्षकले  ले खापिीक्षणको धसलधसलामा

जानकािीमा आएको कुनै  सू चना िा त्य ले खापिीक्षण प्रधतिेदनमा समािेश
गने बाहे कअन्द्यकुनै पधनरूपमाकसै लाइाउपलब्धगिाउनु हुुँदैन।

(७) आन्द्तरिक ले खापिीक्षकले  आफ्नो कायासम्पादनका क्रममा

यस ऐन बमोचजमको अधधकाि प्रयोग गिी आन्द्तरिक ले खापिीक्षण गिे को
आधािमामात्रधनजउपिकुनै कानूनीकािबाहीचलाइनेछै न।

ति आन्द्तरिक ले खापिीक्षकले  अनुचचत काया गिे मा िा

िदधनयतपूिक
ा कायासम्पादनगिे कोप्रमाचणतभएमाप्रचधलतकानू नबमोचजम
कािबाहीिाअधभयोजनगनाबाधापुगेकोमाधननेछै न।

(८) ले खा उत्तिदायी अधधकृतले  आन्द्तरिक ले खापिीक्षण

प्रधतिेदनमासमािेशभएकाव्यहोिाअचन्द्तमले खापिीक्षणहुनु अगािै फस्यौट
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तथासम्पिीक्षणगिाइाअचन्द्तमले खापिीक्षकसमक्षप्रस्तुतगनुा पने छ।
(९) अचन्द्तम ले खापिीक्षण हुुँदाका बखत प्रस्तुत हुन आएका

आन्द्तरिक

ले खापिीक्षणका

हटाइएकोमा

बाहे क

अन्द्य

सुझािहरूको

सम्बन्द्धमा

सुझािहरूलाइा

कािण

ले खापिीक्षकले 

सवहत

अचन्द्तम

ले खापिीक्षणप्रधतिेदनमाआफ्नोसुझािकोरूपमाप्रस्तुतगनासननेछ।
स्ितन्द्त्र,

(१०)महाले खाधनयन्द्त्रककायाालयले  आन्द्तरिकले खापिीक्षणलाइा

धनष्पक्ष ि प्रभािकािी बनाउन ले खा समू हका कमाचािीलाइा

आन्द्तरिकले खापिीक्षणकालाधगन्द्यूनतमअिधधतोकीखटाउनेव्यिस्थागनु
ा
पने छ।

ति

एउटै 

कमाचािीलाई

ले खापालन

ले खापिीक्षणकोकायामाखटाउनपाइनेछै न।

गना

ि

आन्द्तरिक

(११) महाले खा धनयन्द्त्रक कायाालयले  आन्द्तरिक ले खापिीक्षणको

एकीकृतिावषाकप्रधतिेदनतयािगिीप्रत्येकिषाकोकाधताकमवहनाधभत्रअथा
मन्द्त्रीसमक्षपेशगनुा पनेछ।

(१२) आन्द्तरिक ले खापिीक्षण सम्बन्द्धी अन्द्य कायाविधध तोवकए

बमोचजम हुनेछ।
34=

प्रदे श तथा स्थानीय तहको आन्द्तरिक लेखापिीक्षण:  (१) प्रदे श तथा
स्थानीय तहले  ले खा तथा आधथाक कािोबािको धनयधमतता, धमतव्यवयता,

कायादक्षतािप्रभािकारिताकाआधािमाआन्द्तरिकले खापिीक्षणगनु
ा गिाउनु
पने छ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम आन्द्तरिक ले खा पिीक्षणको

प्रधतिेदनबाट
 औसयाइएको विषयहरुको आधािमा आिश्यक सुधाि गनु
ा
सम्बचन्द्धतप्रदे शतथास्थानीयतहकोकताव्यहुनेछ।

(३) प्रदे श तथा स्थानीय तहले  आन्द्तरिक ले खापिीक्षणको
प्रधतिेदनमा उसले ख भए बमोचजम सुधाि भए नभएको पिीक्षण गना तथा
आिश्यककािबाहीगनाले खापिीक्षणसधमधतगठनगनुा पनेछ।

(४) प्रदे श तथा स्थानीय तहले आन्द्तरिक ले खापिीक्षकले  प्रस्तुत

गिे को प्रधतिेदन ि सो उपि भएको कािबाहीको प्रधतिेदन प्रदे शको हकमा
सम्बचन्द्धतमन्द्त्रीतथास्थानीयतहकोहकमाप्रमुखसमक्षपेशगनुा पनेछ।
35=

अचन्द्तमलेखापिीक्षण: (१)प्रत्येककायाालयले  सबै  प्रकािकाआयव्ययतथा
कािोबािको तोवकए बमोचजमको ले खा ि वित्तीय विििण पेश गिी
महाले खापिीक्षककोकायाालयबाटअचन्द्तमले खापिीक्षणगिाउनुपने छ।
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(२) महाले खापिीक्षकले  अचन्द्तम ले खापिीक्षण गदाा आन्द्तरिक

ले खापिीक्षककोप्रधतिेदनलाइासमेतआधािधलनुपने छ।
36=

कािोबािकोलेखातथाविििणदाचखलागनुा पने: (१)कायाालयकोसिकािी
नगदी, चजन्द्सी, आयव्ययकोले खाकोआकचस्मकधनिीक्षणगदाा िाआन्द्तरिक

िा अचन्द्तम ले खापिीक्षणको धसलधसलामा ले खापिीक्षकबाट सोधधएको प्रश्नको

जिाफ िा माग गरिएको ले खा तथा विििण तोवकएको म्यादधभत्र दाचखला
गनु
ा सम्बचन्द्धतपदाधधकािीिाचजम्मेिािव्यचक्तकोकताव्यहुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम माग गरिएको विििण तोवकएको

म्यादधभत्रपेशगनानसवकनेमनाधसबकािणसवहतसम्बचन्द्धतपदाधधकािीिा

चजम्मेिाि व्यचक्तले  थप समय माग गिे मा ले खापिीक्षकले  आफूले  सोधे को

प्रश्नको जिाफ िा माग गरिएको ले खा तथा विििण पेश गना धनजलाइा
मनाधसबसमयददनसननेछ।

(३)उपदफा(१)ि(२)बमोचजमददइएकोम्यादधभत्रसोधधएको

प्रश्नको जिाफ िा माग गरिएको ले खा तथा विििण पेश गना नसकेमा सो

कािणबाटदे चखएकोबेरूजु िाकैवफयतप्रधतसम्बचन्द्धतपदाधधकािी चजम्मेिाि
हुनेछ।
37=

लेखापिीक्षणको

प्रािचम्भक

प्रधतिेदन

उपिको

कािबाही:

(१)

महाले खापिीक्षकबाट ले खापिीक्षण भइा प्रािचम्भक प्रधतिेदनमा औसं याइएका

बेरूजुका सम्बन्द्धमा सो बेरूजुको सू चना प्राप्त भएको पैं तीस ददनधभत्र

सम्बचन्द्धत कायाालयले  तोवकए बमोचजम फस्यौट गिी सम्पिीक्षणको लाधग
महाले खापिीक्षकसमक्षपेशगनु
ा पने छ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको म्यादधभत्र प्रािचम्भक प्रधतिेदनमा

उचसलचखत व्यहोिा फस्यौट तथा सम्पिीक्षण गिाउन नसनने मनाधसब
मावफककोकािणभएमाचजम्मेिािव्यचक्तले कािणसमेतउसले खगिीम्याद
थपकोलाधगमहाले खापिीक्षकसमक्षअनुिोधगनासननेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम म्याद थपको लाधग अनुिोध भई

आएमामहाले खापिीक्षकले एकमवहनासम्मकोम्यादथपगरिददनसननेछ।

(४) उपदफा (३) बमोचजम थप गरिददएको म्यादधभत्र पधन

प्रािचम्भक प्रधतिेदनमा उचसलचखत व्यहोिा फस्यौट िा सम्पिीक्षण नगिाएमा
महाले खापिीक्षकले ले खाउत्तिदायीअधधकृतलाइाजानकािीगिाउनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोचजम महाले खापिीक्षकबाट जानकािी प्राप्त

भएपधछ सो बमोचजमको काया सम्पादन गने  चजम्मेिािी सम्बचन्द्धत ले खा
उत्तिदायीअधधकृतकोहुनेछ।
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(६) उपदफा (५) बमोचजम ले खा उत्तिदायी अधधकृतले  आफ्नो

चजम्मेिािीतोवकएकोसमयमापूिानगिे मामहाले खापिीक्षकले सोव्यहोिाको

जानकािी सम्बचन्द्धत विभागीय मन्द्त्री िा िाज्यमन्द्त्रीलाई गिाइा त्यसिी
फस्यौट िा सम्पिीक्षण हुन नसकेको िकमको विििण आफ्नो िावषाक
प्रधतिेदनमासमािेशगनेछ।
38=

बेरूजुको लगत िाख्ने: (१) चजम्मेिाि व्यचक्तले  दफा ३७ बमोचजम

ले खापिीक्षणको प्रािचम्भक प्रधतिेदनमा औसं याइएका धनयधमत गनु
ा पने  तथा

असुलउपिगनुप
ा ने  िाधतनु
ा बुझाउनु पने  भनीठहर्
याइएकोबेरूजुकोलगत
कायाालयस्तिमािाख्नुपने छ।

(२) केन्द्रीयस्तिका धनकायले  आफ्नो ि मातहतका सबै 

कायाालयकोबेरूजुकोकेन्द्रीयलगतिाख्नुपने छ।

(३) उपदफा (१) ि (२) बमोचजमको लगत िाख्दा आन्द्तरिक

तथा अचन्द्तम ले खापिीक्षण प्रधतिेदनको लगत अलग अलग रूपमा िाख्नु
पने छ।

(४) ले खा उत्तिदायी अधधकृतले  दफा ३३ को उपदफा (८)

बमोचजम फस्यौट तथा सम्पिीक्षण भएको आन्द्तरिक ले खापिीक्षणको बेरूजु
तथा दफा ३९ बमोचजम फस्यौट तथा दफा ४० बमोचजम फस्यौट तथा

फिफािखभएकोअचन्द्तमले खापिीक्षणकोबेरूजुकोलगतमाअद्यािधधकगिी
पधछसलाअिधधकोले खापिीक्षणहुुँदासोसमेतपिीक्षणगनु
ा गिाउनुपनेछ।
(५)बेरूजुकोलगतिाख्नेकायाविधधतोवकएबमोचजमहुनेछ।
39=

बेरूजु फस्यौट गने गिाउने: (१) ले खापिीक्षणबाट औसं याइएको बेरूजुका
सम्बन्द्धमा प्रमाण पेश गिी िा धनयधमत गिी गिाई िा असुल उपि गिी

फस्यौट गने  पवहलो चजम्मेिािी तथा दावयत्ि बेरूजुसुँग सम्बचन्द्धत चजम्मेिाि
व्यचक्त तथा आधथाक कािोबािमा सं लनन पदाधधकािीको हुनेछ।त्यस्तो

चजम्मेिाि व्यचक्त तथा आधथाक कािोबािमा सं लनन पदाधधकािी बेरूजु
फस्यौट नहुुँदै सरूिा िा बढु िा िा अन्द्य कािणले  कायाालयमा निहे मा

त्यस्तो स्रे स्ता तथा अधभले ख पेश गने  तथा बेरूजु फस्यौट गने िा गिाउने
चजम्मेिािीहालकोचजम्मे िािव्यचक्तकोहुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम बेरूजु फस्यौट हुन नसकेमा

सम्बचन्द्धतले खाउत्तिदायीअधधकृतले  जाुँचबुझगिाईसोबेरूजु कायमहुने
गिी आधथाक कािोबाि गने  पदाधधकािी ि कािोबािमा सं लनन व्यचक्तबाट

असुलगनु
ा पने दे चखएमाअसुलउपिगना िागिाउनलगाइा बेरूजु फस्यौट

गनु
ा गिाउनु पनेछ।जानाजान िा लापिबाही साथ कािोबाि गिी हाधन
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नोनसानी भएको दे चखएमा त्यस्तो बेरूजु िकम सम्बचन्द्धत चजम्मे िाि
व्यचक्तबाटअसुलगनु
ा पनेछ।

(३) आन्द्तरिक िा अचन्द्तम ले खापिीक्षण हुुँदा सिकािी नगदी िा

चजन्द्सी मालसामानको लगत िाख्न छु टाएको दे चखएमा िा नेपाल सिकािलाई
हाधननोनसानीभएकोभन्ने सू चनाप्राप्तभएमासम्बचन्द्धतकायाालयप्रमुखिा

विभागीय प्रमुखले  तत्कालै  त्यस्तो हाधन नोनसानी भएको िकम सम्बचन्द्धत

चजम्मेिाि व्यचक्तबाट असुल गिी कसू िको मात्रा अनुसाि धनजलाइा प्रचधलत
कानू नबमोचजमविभागीयकािबाहीसमेतगनु
ा पनेछ।

(४)कािोबािमासं लननपदाधधकािीहरूलाइाधनजसरूिा, बढु िािा

अन्द्य तरिकाले  से िाबाट अलग हुुँदा आन्द्तरिक ले खापिीक्षण गिाएि मात्र

िमाना ददनु पने छ।आन्द्तरिक ले खापिीक्षणबाट कुनै  कैवफयत दे चखएमा
चजम्मेिाि व्यचक्तबाट कायाालय प्रमुखले  सोको जिाफ िा प्रधतवक्रया धलएि
फिफािखगिाउनुपनेछ।

(५) यस दफा बमोचजम बेरूजु फस्यौट गिे  नगिे को सम्बन्द्धमा

धनयधमत अनुगमन गिी प्रचधलत कानू न बमोचजम फस्यौट गना लगाउने
दावयत्िसम्बचन्द्धतले खाउत्तिदायीअधधकृतकोहुनेछ।
40=

बेरूजु फस्यौट तथा फिफािख: (१) लेखापिीक्षण प्रधतिेदनमा औ ंसयाएको बेरूजु
असुल गिी फस्यौट तथा धनयधमत गने उत्तिदावयत्ि लेखा उत्तिदायी अधधकृतको
हुनेछ।

(२)उपदफा(१)कोप्रयोजनकोलाधगअसुलगनुप
ा नेतथाधतनुा बुझाउनु

पनेभनीऔ ंसयाएकोबेरूजुकोहकमालेखाउत्तिदायीअधधकृतलेकािोबािमासं लनन

पदाधधकािीसुँग आिश्यक विििण िा स्पष्टीकिण धलई त्यस्तो बेरूजु असुल गिाई
समयमैफस्यौटगनुा गिाउनुपनेछ।

(३) असुल गनुा पने तथा धतनुा बुझाउनु पने भनी औ ंसयाएको बेरूजु

बाहे क अन्द्य बेरूजुको हकमा प्रचधलत कानून बमोचजम पुर्य
 ाउनु पने िीत नपुगेको
तिसिकािीनगदीचजन्द्सीकोहाधननोनसानीनभएकोपुष्ट्याइुँ गने कािणसवहतको
प्रमाणप्राप्तभएमातोवकएबमोचजमकोकायाविधधअपनाईसम्बचन्द्धतलेखाउत्तिदायी
अधधकृतलेत्यस्तोबेरूजुधनयधमतगिीफस्यौटगनुा पनेछ।

(४)उपदफा(२)ि(३)बमोचजमफस्यौटभएकोबेरुजुकोलगतकट्टा

गना सात ददनधभत्र महालेखापिीक्षकको कायाालयमा पठाउनु पनेछ ि

महालेखापिीक्षकको कायाालयले सोको लगत कट्टा गिी सात ददनधभत्र सम्बचन्द्धत
लेखाउत्तिदायीअधधकृतलाईजानकािीददनुपनेछ।
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(५) बेरूजु फस्यौट तथा फिफािख सम्बन्द्धी अन्द्य कायाविधध तोवकए

बमोचजमहुनेछ।
41=

िावषाक प्रधतिेदनमा छलफल: (१) महालेखापिीक्षकको िावषाक प्रधतिेदनमा

औ ंसयाइएका बेरूजुको सम्बन्द्धमा प्रधतधनधध सभाको सािाजधनक लेखा सधमधतमा
छलफल हुुँदा सधमधतको बैठकमा उपचस्थत हुने, छलफलमा भाग धलने, सो

सम्बन्द्धमा आफ्नो िाय प्रधतवक्रया िा धलचखत धािणा पेश गने तथा बेरूजु फस्यौट
सम्बन्द्धी काम कािबाही गने िा गिाउने चजम्मेिािी लेखा उत्तिदायी अधधकृतको
हुनेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमप्रधतधनधधसभाकोसािाजधनकलेखासधमधतमा

छलफल भई प्रधतधनधध सभामा पेश गिे को सुझाि प्रधतधनधध सभाबाट स्िीकृत भए
बमोचजमकायाान्द्ियनगने गिाउने चजम्मेिािीमहालेखापिीक्षकतथासम्बचन्द्धतलेखा
उत्तिदायीअधधकृतकोहुनेछ।

(३) प्रधतधनधध सभाबाट स्िीकृत सािाजधनक लेखा सधमधतको प्रधतिेदन

बमोचजम बेरुजुको लगतबाट हटाउनु पने विषय महालेखापिीक्षकले तीस ददनधभत्र
हटाई सोको जानकािी सािाजधनक लेखा सधमधत ि सम्बचन्द्धत लेखा उत्तिदायी
अधधकृतलाईददनुपनेछ।

(४) यस दफा बमोचजमको कायाको अनुगमन प्रधतधनधध सभाको

सािाजधनकलेखासधमधतलेगनेछ।
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बेरूजु फस्यौट सधमधत: (१) सामान्द्य प्रवक्रयाबाट फस्यौट हुन नसकेका
बेरूजु फस्यौट गना नेपाल सिकािले सािाजधनक ले खा सधमधत ि
महाले खापिीक्षकको िाय धलई नेपाल िाजपत्रमा सू चना प्रकाचशत गिी दे हाय
बमोचजमकोएकबेरूजुफस्यौटसधमधतगठनगनासननेछः(क)

प्रधतधनधधसभा,सािाजधनकले खासधमधतले 

(ख)

महाले खापिीक्षकले तोकेको

तोकेकोसधमधतकोसदस्य

उप-महाले खापिीक्षकिानायि
(ग)

(घ)

महाले खापिीक्षक

अथामन्द्त्रालयकोसचचििाधनजले तोकेको
कम्तीमािाजपत्रावङ्कतप्रथमश्रे णीको
अधधकृत

महाले खाधनयन्द्त्रकिाधनजले तोकेको
महाले खाधनयन्द्त्रककायाालयको

िाजपत्रावङ्कतप्रथमश्रे णीकोअधधकृत
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- अध्यक्ष

- सदस्य

- सदस्य

- सदस्य

(ङ)

कुमािीचोकतथाकेन्द्रीयतहधसल
कायाालयकोप्रमुख

- सदस्य-सचचि

(२) उपदफा (१) बमोचजम गदठत बेरूजु फस्यौट सधमधतको

कायाक्षेत्रनेपालसिकािले तोवकददएबमोचजमहुनेछ।

(३)उपदफा(१)बमोचजमगदठतबेरूजु फस्यौटसधमधतले  बेरूजु

फस्यौटगदााअपनाउनुपने कायाविधधतोवकएबमोचजमहुनेछ।
43=

बेरूजु फस्यौट सधमधतको काम, कताव्य ि अधधकाि: दफा ४२ बमोचजम

गदठत बेरूजु फस्यौट सधमधतको काम, कताव्य ि अधधकाि दे हाय बमोचजम
हुनेछः-

(क)

ले खापिीक्षणबाट दे चखएका मस्यौट, वहनाधमना ि असुल
उपि गनुप
ा ने  ठहरिएको बेरूजु बाहे क धनयधमत
प्रवक्रयाबाट फस्यौट तथा सम्पिीक्षण हुन नसकेका कुनै 
सं िैधाधनक अङ्ग तथा धनकाय,
विभाग,

मन्द्त्रालय,

सचचिालय,

अदालत िा कायाालय अन्द्तगातका बेरूजु

सम्बचन्द्धत सं िैधाधनक अङ्ग तथा धनकाय, मन्द्त्रालय िा

सचचिालयबाट सिकािी नगदी चजन्द्सीको हाधन नोनसानी
नभएकोपुष्ट्याइुँ सवहतफस्यौटकोधनधमत्तधसफारिसभई

आएमा औचचत्यको आधािमा त्यस्तो बेरूजु धनयधमत िा
(ख)

धमन्द्हागिीबेरूजुकोलगतकट्टागने ,

खण्ड (क) बमोचजम फस्यौटको धनधमत्त सधमधतमा

धसफारिसभइा आएकाबेरूजु फस्यौटगना नधमसने भएमा
सम्बचन्द्धत सं िैधाधनक अङ्ग तथा धनकाय, मन्द्त्रालय िा

सचचिालयलाईबेरूजुिकमधनयधमतिाअसुलउपिगना
ले खीपठाउने ।

परिच्छे द–७

बिबुझािथ, धललामधबक्रीतथाधमनाहा
44=

बिबुझािथ: (१)कमाचािीले  आफुसरूिा, बढु िाहुुँदािाअिकासप्राप्तगदाा
िा लामो अिधध काज िा धबदामा िहुँदा आफ्नो चजम्मामा िहे को नगदी
चजन्द्सी िा सिकािी कागजात म्याद तोवकएकोमा तोवकएको म्यादधभत्र ि

म्याद नतोवकएकोमा एक्काइस ददनधभत्र तोवकए बमोचजम बिबुझािथ गिी
तोवकएकोढाुँचामाबिबुझािथकोप्रमाणपत्रधलनुपनेछ।

(२) कुनै  मनाधसब कािणले  उपदफा (१) बमोचजमको म्यादधभत्र

बिबुझािथ गना नसवकएमा म्यादधभत्र बिबुझािथ गना नसवकएको कािण
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खोली सम्बचन्द्धत तालुक कायाालयमा धनिेदन ददई धनकासा भई आए
बमोचजमगनु
ा पनेछ।

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोचजम बिबुझािथ हुन नसकेकोमा

सम्बचन्द्धत ले खा उत्तिदायी अधधकृतले  समय धनधाािण गिी त्यसिी धनधाािण
गरिएकोसमयधभत्रआिश्यकजाुँचबुझगिाउनसनने छ।

(४) उपदफा (३) बमोचजम ददइएको समयधभत्र पधन बिबुझािथ

नगने  व्यचक्तबहालिालाकमाचािीभए सम्बचन्द्धतकायाालयप्रमुखले  प्रचधलत
कानू नबमोचजमधनजकोतलबभत्तािोक्कािाखीिबहालटु टेकोव्यचक्तभए

धनजकोधनिृत्तभिणिाउपदानिोक्कािाखीएिं  धनिृत्तभिण, उपदाननपाउने
िाउपदानधलइसकेकोव्यचक्तभएप्रहिीद्वािापक्राउगना लगाईबिबुझािथ
गनालगाउनुपने छ।

(५) समयमा बिबुझािथ नगिे को कािणबाट सिकािी नगदी,

चजन्द्सी िा धनमालमा कुनै  नोनसानी भएमा नोनसानी भएको िकम ि सोही

बिाबिकोधबगोिकमप्रचधलतनेपालकानू नबमोचजमसम्बचन्द्धतव्यचक्तबाट
असुलउपिगरिनेछ।
हुनेछ।
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(६) बिबुझािथ गने  सम्बन्द्धी अन्द्य प्रकृया तोवकए बमोचजम

धललामधबक्री:योऐनतथायसऐनअन्द्तगातबनेकोधनयमबमोचजमचजन्द्सी
धनिीक्षण गदाा टु टफुट तथा बेकम्मा भई पुन: प्रयोग गना नसवकने,

प्राविधधकबाट धनिीक्षण गदाा कुनै  चजन्द्सी मालसामान ममात गिी पुन: प्रयोग
गना सवकने भए तापधन सामानको पाटापूजाा नपाइने ि ममात गदाा उक्त

सामानको बजाि मू सयको पच्चीस प्रधतशतभन्द्दा बढी खचा हुने िा प्रविधध
पुिानो भएको कािण प्रयोग गदाा कायाकुशलता घट्ने भनी प्रधतिेदनमा

उसले ख भएको मालसामानहरू कायाालय प्रमुखले  जाुँचबुझ गदाा धललाम
धबक्रीगनुप
ा ने  भनीठहर्
याएमातोवकएबमोचजमकोकायाविधधअपनाईधललाम
गनासवकनेछ।
46=

धमनाहा: यस ऐनमा अन्द्यत्र जुनसुकै कुिा ले चखएको भए तापधन यो ऐन

अन्द्तगातउठ्ननसकेकोसिकािीबाुँकीिकमप्राकृधतकप्रकोप, दुघट
ा नािा
आफ्नो काबू  बावहिको परिचस्थधतले  गदाा तथा सुख्खाजती भई िा चखइएि,

सडे िगईिाअन्द्यकािणबाटसिकािीहाधननोनसानीहुनगएकोिाकानू न
बमोचजम धललाम बढाबढ हुुँदा पधन नउठेको िा उठ्ने चस्थधत नदे चखएको
मालसामान ि प्रविधध पुिानो भई प्रयोगमा सयाउन नसवकने,

सुिक्षाको

कािणले प्रयोग गना उपयुक्त नहुने सामान तथा सफ्टिेयि प्राविधधक
प्रधतिेदनकोआधािमातोवकएबमोचजमधमनाहाददनसवकनेछ ।
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परिच्छे द–८

सिकािीबाुँकीअसुलउपि
47=

धनयधमतप्रवक्रयाबाटफस्यौटनभएकोबेरूजु सिकािीबाुँकीकोरूपमािहने:
(१)ले खापिीक्षणबाटमस्यौटतथावहनाधमनाभएकोभनीठहिभएकोिकम

दफा ३९ ि ४० बमोचजम फस्यौट तथा फिफािख हुन नसके मा त्यस्तो
बेरूजु िकम सिकािी बाुँकी मानी सम्बचन्द्धत चजम्मेिाि व्यचक्तबाट असुल
उपिगनु
ा पनेछ।

(२)यसऐनबमोचजमअसुलउपिगनु
ा पने दे चखएकोिकमतीन

िषासम्म प्रयास गदाा पधन धनयधमत, असुल, फस्यौट तथा फिफािख हुन
नसकेमासिकािीबाुँकीकोरूपमालगतकायमगिीसोकोसू चनाचजम्मेिाि
व्यचक्तलाईसमेतददनुपने छ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम सिकािी बाुँकीको रूपमा लगत

कायम गरिएको असुल उपि गनु
ा पने  िकमको विििण सम्बचन्द्धत ले खा
उत्तिदायी अधधकृतले  असुल उपिको लाधग तोवकए बमोचजम कुमािी चोक
तथाकेन्द्रीयतहधसलकायाालयमाले खीपठाउनुपने छ।

(४)उपदफा(३)बमोचजमकोिकमअसुलउपिकालाधगकुमािी

चोकतथाकेन्द्रीयतहधसलकायाालयलाइा आिश्यकसहयोगगनु
ा सम्बचन्द्धत
ले खाउत्तिदायीअधधकृतकोकताव्यहुनेछ।
48=

बेरूजु िकम जायजेथाबाट असुल उपि हुने: दफा ४७ को उपदफा (३)
बमोचजम असुल उपिका लाधग प्राप्त भएको बेरूजु िकम कुमािी चोक तथा
केन्द्रीय तहधसल कायाालयले  सम्बचन्द्धत व्यचक्तको जायजेथाबाट सिकािी
बाुँकीसिहअसुलउपिगनेछ।

49=

कुमािीचोकतथाकेन्द्रीयतहधसलकायाालयकोकाम, कताव्यिअधधकाि:
(१) यो ऐन ि अन्द्य प्रचधलत कानू न बमोचजम चजम्मेिाि व्यचक्तबाट असुल
उपिगनुप
ा ने िकमतथानेपालसिकािसुँगगिे कोशतानामाअनुसािबुझाउनु
पने  िकमनबुझाएकोिासिकािीनगदीतथाचजन्द्सीसम्पचत्तवहनाधमनागने 

व्यचक्तबाट त्यस्तो िकम असुल उपिको लाधग सम्बचन्द्धत धनकायबाट ले खी

आएमाकुमािीचोकतथाकेन्द्रीयतहधसलकायाालयले  चजम्मेिािव्यचक्तबाट
त्यस्तोिकमअसुलउपिगनालगतकायमगनु
ा पने छ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम लगत कायम भएको िकम असुल

उपिगने दावयत्िकुमािीचोकतथाकेन्द्रीयतहधसलकायाालयकोहुनेछ।

(३) यो ऐन प्रािम्भ हुुँदाका बखत कुमािी चोक तथा केन्द्रीय

तहधसल कायाालयमा लगत कायम िहे को असुल उपि गनुप
ा ने  िकम
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सम्बचन्द्धत प्रदे श िा स्थानीय तहबाट असुल उपि गना सहज हुने दे चखएमा
सम्बचन्द्धतप्रदे शले खाधनयन्द्त्रककायाालयलाईलगतहस्तान्द्तिणगिीअसुल
उपिगनागिाउनसवकनेछ।

(४) उपदफा (१) ि (३) मा ले चखएदे चख बाहे क प्रचधलत कानून

बमोचजम प्रदत्त अधधकाि प्रयोग गिी अधान्द्यावयक धनकाय िा अधधकािीबाट

भएकोफैसलाबमोचजमकोदण्ड जरिबानाधतनु
ा बुझाउनु पने  दावयत्िभएको
व्यचक्तले  त्यस्तो दण्ड जरििाना नधतिे  नबुझाएमा सम्बचन्द्धत अधान्द्यावयक

धनकायिाअधधकािीिात्यस्तोअधान्द्यावयकधनकायकोप्रमुखले त्यस्तोदण्ड

जरिबानाको विििण उसले ख गिी दण्ड जरिबाना असुल उपि गनाको लाधग
कुमािीचोकतथाकेन्द्रीयतहधसलकायाालयमापठाउनुपने छ।

(५)उपदफा(४)बमोचजमकुनै  विििणप्राप्तहुनआएमाकुमािी

चोक तथा केन्द्रीय तहधसल कायाालयले  सो विििण बमोचजम लगत कसी

सम्बचन्द्धत व्यचक्तबाट त्यस्तो फैसला िा आदे श बमोचजमको दण्ड जरिबाना
सिकािी बाुँकी सिह असुल उपि गिी सं घीय सचित कोषमा जम्मा गनु
ा
पने छ।

(६) उपदफा (५) बमोचजम असुल उपि गनुप
ा ने  दण्ड जरिबाना

असुलउपिभएपधछकुमािीचोकतथाकेन्द्रीयतहधसलकायाालयले त्यसको
विििण सम्बचन्द्धत ले खा उत्तिदायी अधधकृत तथा सम्बचन्द्धत अधान्द्यायीक
धनकायकोप्रमुखसमेतलाईददनुपने छ।

(७) कुमािी चोक तथा केन्द्रीय तहधसल कायाालयले  असुल उपि

गनु
ा पने िकमअसुलउपिगदाा सम्बचन्द्धतव्यचक्त, सं स्थािापदाधधकािीसुँग
आिश्यक प्रमाण बुझ्ने , बयान गिाउने, साक्षी चझकाउने लगायत प्रचधलत
कानू नको अधीनमािही थुनामािाखी कािबाही गने  सम्बन्द्धमा अदालतलाई
भएसिहकोअधधकािप्रयोगगनासननेछ।

(८) असुल उपि गनु
ा पने  ठहिी लगत कधसएकोबेरूजु िा दण्ड

जरिबाना असुल उपि गदाा कुमािी चोक तथा केन्द्रीय तहधसल कायाालय
आफैले िाअन्द्यकायाालयद्वािाअसुलउपिगिाउनसननेछ।

(९) यस दफा बमोचजम बेरूजु िकम असुल उपि गने  कायामा

सहयोग गरिददन कुमािी चोक तथा केन्द्रीय तहधसल कायाालयबाट ले खी
आएमा आिश्यक सहयोग उपलब्ध गिाई ददनु सम्बचन्द्धत कायाालयको
कताव्यहुनेछ।

(१०) कुमािी चोक तथा केन्द्रीय तहधसल कायाालयको अन्द्य

काम, कताब्य ि अधधकाि तथा बेरूजु असुल उपि तथा फस्यौट सम्बन्द्धी
कायाविधधतोवकएबमोचजमहुनेछ।
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परिच्छे द -९
वित्तीयउत्तिदावयत्ि, चजम्मेिािीिजिाफदे वहता
50=

वित्तीयउत्तिदावयत्ि:(१)यसऐनबमोचजमकोयोजनाछनौटगने,मध्यमकालीन

खचासं िचनातयािगने,बजेटप्रस्तािगने,सिकािीसम्पचत्तकोसं िक्षण,व्यिस्थापन
गने गिाउने, बजेट समपाण गने गिाउने तथा योजना तथा कायाक्रमको अनुगमन

गिी वित्तीय उत्तिदावयत्ि कायम गने गिाउने कताव्य सं िैधाधनक अङ्ग तथा
धनकायकोहकमासम्बचन्द्धतसं िैधाधनकअङ्गतथाधनकायकोप्रमुख,मन्द्त्रालयतथा
केन्द्रीयस्तिकोसचचिालयतथाआयोगकोहकमासम्बचन्द्धतमन्द्त्रालयकाविभागीय
मन्द्त्रीिािाज्यमन्द्त्रीकोहुनेछ।

(२) यस ऐन बमोचजमको ले खा िाख्ने, खचा गने  तथा बेरुजु

फस्यौट गने  गिाउने लगायतका वित्तीय उत्तिदावयत्ि बहन गने  चजम्मेिािी
सम्बचन्द्धतले खाउत्तिदायीअधधकृतकोहुनेछ।

(३)उपदफा(1)बमोचजमकाविभागीयमन्द्त्रीिािाज्यमन्द्त्रीबाट

वित्तीयउत्तिदावयत्िबहनभएनभएकोसम्बन्द्धमाप्रधानमन्द्त्रीबाटिउपदफा

(2) बमोचजमको पदाधधकािीबाट वित्तीय उत्तिदावयत्ि बहन भए नभएको

सम्बन्द्धमा सं िैधाधनक धनकायको हकमा त्यस्तो धनकायको प्रमुख ि अन्द्य
धनकायको हकमा सम्बचन्द्धत विभागीय मन्द्त्री िा िाज्य मन्द्त्रीबाट धनगिानी
हुनेछ।

(4) यस दफा बमोचजम वित्तीय उत्तिदायीत्ि बहन गने  गिाउने

सम्बन्द्धमासम्बचन्द्धतपदाधधकािीकोकाम,कताव्य,अधधकाितथाचजम्मेिािी
िप्रवक्रयातोवकएबमोचजमहुनेछ।
51=

लेखा तयाि गने चजम्मेिािी: (१) चजम्मेिाि व्यचक्तले  यस ऐनबमोचजम िाख्नु
पने  प्रत्येक कािोबािको विििण स्पष्ट दे चखने गिी प्रचधलत कानूनले 
तोकेबमोचजमकोिीतपुर्
याईले खातयािगिीअद्यािधधकिाख्नुपने छ।

(२) ले खा उत्तिदायी अधधकृतले  आफ्नो कायाालय िा मातहतको

कायाालयकोधनयधमतजाुँचबुझिाधनिीक्षणगदाािाले खापिीक्षणबाटप्रचधलत
कानू नद्वािा धनधाारित प्रवक्रया पूिा नगिी कािोबाि गिे को िा अन्द्य कुनै 

कैवफयत दे चखएमा त्यस्तो कािोबाि िा कैवफयतको सम्बन्द्धमा सम्बचन्द्धत
चजम्मेिािव्यचक्तजिाफदे हीहुनेछ।
52=

आधथाक प्रशासन सिालन गने चजम्मेिािी: (१) आधथाक प्रशासन सिालन

गदाा मातहत कायाालयले  प्रचधलत कानू नको पालना गिे ,नगिे को सम्बन्द्धमा
आिश्यकता अनुसाि िे खदे ख,

जाुँचबुझ तथा धनिीक्षण गने  ि मातहत
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कायाालयको वहसाब केन्द्रीय वहसाबमा समािेश गिाई जाुँचबुझ गने गिाउने
चजम्मेिािीसम्बचन्द्धतले खाउत्तिदायीअधधकृतकोहुनेछ।

(२) आफ्नो कायाालयको लाधग विधनयोचजत बजेट लचक्षत उद्देश्य

अनुरूप खचा हुन नसकेमा सोको चजम्मेिािी सं िैधाधनक अङ्ग तथा धनकायको

हकमा सम्बचन्द्धत संिैधाधनक अङ्ग तथा धनकायको प्रमुख, मन्द्त्रालय तथा केन्द्रीय
स्तिको सचचिालय तथा आयोगको हकमा सम्बचन्द्धत मन्द्त्रालयका विभागीय मन्द्त्री
िािाज्यमन्द्त्रीतथासम्बचन्द्धतले खाउत्तिदायीअधधकृतले धलनुपनेछ।

(३) कुनै  मनाधसब कािणले  आधथाक कािोबाि सम्बन्द्धी काममा

अधनयधमतहुनगएमाचजम्मेिािव्यचक्तले  तोवकएकोअिधधधभत्रअधधकािप्राप्त
अधधकािी समक्ष कािण खुलाई धनयधमत गिाउनको लाधग पेश गिे मा
अधधकाि प्राप्त अधधकािीले  तोवकएको म्यादधभत्र सो सम्बन्द्धमा आिश्यक
धनणायगरिददनुपनेछ।

(४) यस दफामा अन्द्यत्र जुनसुकै कुिा ले चखएको भए तापधन यो

ऐनिायसऐनअन्द्तगातबनेकोधनयमबमोचजमले खािाखे  निाखे को, ले खा
दाचखला गिे  नगिे को ि ले खापिीक्षण गिाए नगिाएको सम्बन्द्धमा समय

समयमाअनुगमनगिीगिाईआन्द्तरिकधनयन्द्त्रणििे खदे खगने  चजम्मे िािी
सं िैधाधनक अङ्ग तथा धनकायको हकमा सम्बचन्द्धत सं िैधाधनक अङ्ग तथा
धनकायकोप्रमुख, मन्द्त्रालयतथाकेन्द्रीयस्तिकोसचचिालयतथाआयोगको

हकमा सम्बचन्द्धत मन्द्त्रालयका विभागीय मन्द्त्री िा िाज्यमन्द्त्री, विभाग िा
विभाग सिहको अचस्तत्ि ि क्षेत्राधधकाि भएको कायाालयको हकमा

सम्बचन्द्धत मन्द्त्रालयको सचचि ि कायाालयको हकमा सम्बचन्द्धत तालुक
कायाालयकोविभागीयप्रमुखकोहुनेछ।
53=

जिाफदे ही हुनु पने: (१) सािाजधनक जिाफदे हीको पद धािण गिे को

व्यचक्तले  ददएको आदे श िा धनदे शनमा भएको कािोबाि िा धनज आफैले
गिे का कािोबािका सम्बन्द्धमा यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगात बनेको
धनयमािलीबमोचजमसम्बचन्द्धतव्यचक्तचजम्मेिािहुनेछ।
(२)योऐनिायसऐनअन्द्तगातबनेकोधनयमािलीएिं  प्रचधलत

कानू नबमोचजमकािोबािसुँगसम्बचन्द्धतकागजाततयािगने , जाुँचगने , पेश
गने  ि धसफारिस गने  कमाचािी तथा पदाधधकािीले  आफूले  सम्पादन गिे को

कामिसोसुँगसम्बचन्द्धतकािोबािकोचजम्मे िािीबहनगनु
ा पने छित्यस्तो
कामकोसम्बन्द्धमाधनजआफैजिाफदे हीहुनेछ।
54=

सिकािी नगदी, चजन्द्सी दुरूपयोग िा मस्यौट भएमा कािबाही गरिने: (१)
कायाालयको सिकािी नगदी तथा चजन्द्सी भण्डाि, आन्द्तरिक ले खापिीक्षण

गदाा िा अचन्द्तम ले खापिीक्षण गदाा िा कुनै  तििले  धनिीक्षण िा जाुँचबुझ
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हुुँदामस्यौटिादुरूपयोगभएकोदे चखनआएमासम्बचन्द्धतकायाालयप्रमुख
िा तालुक कायाालय िा तोवकएको अधधकािीले  प्रचधलत कानू न बमोचजम
त्यस्तोमस्यौटिादुरूपयोगगने उपिआिश्यककािबाहीगनु
ा पने छ।

(२) अचन्द्तम ले खापिीक्षण गदाा सिकािी तहधबल तथा चजन्द्सी

भण्डािकोकुनै िकमिाचजन्द्सीमस्यौटभएकोदे चखएमामहाले खापिीक्षकको

कायाालयले  आफ्नो िाय साथ प्रचधलत कानून बमोचजम त्यस्तो मस्यौट गने 
व्यचक्त उपि काििाही चलाउन सम्बचन्द्धत कायाालय प्रमुख िा विभागीय
प्रमुखसमक्षले खीपठाउनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम धनिीक्षण िा जाुँचबुझ गदाा िा
उपदफा (२) बमोचजम कािबाहीको लाधग ले खी आएको अिस्थामा

सम्बचन्द्धत अधधकािीले कािबाही नगिे मा त्यस्तो अधधकािीलाई विभागीय

प्रमुखले  ि विभागीय प्रमुखले  कािबाही नगिे को भए ले खा उत्तिदायी

अधधकृतकोहकमाविभागीयमन्द्त्रीिािाज्यमन्द्त्रीले  िसं िैधाधनकअङ्गतथा
धनकायका प्रशासकीय प्रमुखको हकमा सं िैधाधनक अङ्ग तथा धनकायका

प्रमुखले  पाुँच सय रूपै याुँसम्म जरिबाना गिी प्रचधलत कानू न बमोचजम
विभागीयकािबाहीसमेतगनासननेछ।

(४) महाले खापिीक्षकलाई कुनै  कायाालयको ले खा सम्बन्द्धी काम

यथासमयमा भएको छै न भन्ने लागेमा धनजले  सो सम्बन्द्धी कागजात चझकाई

जाुँच गना लगाउन सननेछ ि त्यसिी जाुँच गदाा केही त्रुवट िा कैवफयत
दे चखन आएमा आिश्यक कािबाहीको लाधग सम्बचन्द्धत तालुक कायाालय
समक्षपठाउनेछ।त्यसिीले खीआएकोमासम्बचन्द्धतकायाालयले  पधनतुरून्द्तै 
आिश्यककािबाहीगनु
ा पने छ।
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सिकािी धनमाल िा सम्पचत्तको संिक्षण तथा तोवकएको काममा प्रयोग
गनुप
ा ने: (१) कायाालयमा प्राप्त हुन आएको सम्पूणा नगदी चजन्द्सीको
सं िक्षणकोप्रबन्द्धधमलाउनुचजम्मेिािव्यचक्तकोकताव्यहुनेछ।

(२) कायाालयमा प्राप्त हुन आएको नगदी िा चजन्द्सी तोवकएको

काममा बाहे क अन्द्य काममा प्रयोग िा खचा गनु
ा हुुँदैन।कुनै  कमाचािीले 

अधधकाि प्राप्त अधधकािीको स्िीकृधत धबना सिकािी सम्पचत्त प्रयोग गिे को
दे चखएमाचजम्मेिािव्यचक्तले  यस्तोचजन्द्सीवफताा धलइा िाखचा गिे कोिकम
असुल उपि गिी विभागीय कािबाहीको लाधग विभागीय प्रमुख समक्ष ले खी
पठाउनुपनेछ।

(३)कसै ले सिकािीचजन्द्सीव्यचक्तगतप्रयोगमासयाएकोिाप्रयोग

गना ददइएको कािणबाट त्यस्तो सिकािी चजन्द्सी िा सम्पचत्तमा हुन गएको
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सबै  प्रकािको क्षधत ि नोनसानी प्रयोग गना ददने ि प्रयोग गने  दुिैबाट
दामासाहीले असुलउपिगरिनेछ।

परिच्छे द–१०
विविध

56=

सािाजधनक गनुप
ा ने: यो ऐन ि यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयम िा अन्द्य
प्रचधलत नेपाल कानूनबमोचजम सम्बचन्द्धत कायाालयले  तयाि गनुप
ा ने  वित्तीय
प्रधतिेदनहरूत्यस्तोप्रधतिेदनतयािगना तोवकएकोसमयािधधसमाप्तभएको

धमधतले  सातददनधभत्रविद्युतीयिाअन्द्यउपयुक्तमाध्यमबाटसािाजधनकगनु
ा
पने छ।
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सजाय: (१) दे हायको काम गने कमाचािीलाई दे हाय बमोचजम अधधकािीले दे हाय
बमोचजमकोसजायगनेछ:(क)

ु ानी नददने
दफा २४ को उपदफा (३) बमोचजम भक्त
चजम्मेिाि व्यचक्तलाई एक तहमाधथको अधधकािीले पचास
हजािरूपैयाुँसम्मजरिबाना,

(ख)

दफा२८कोउपदफा(४)बमोचजमथवपएकोम्यादधभत्रपधन

श्रे स्ताखडानगने,दफा२९कोउपदफा(४)बमोचजमथप

गरिएको म्यादधभत्र पधन लेखा पेश नगने, दफा ३६
बमोचजमकोलेखातथाविििणपेशनगने तथादफा४4को

उपदफा (३) बमोचजम जाुँचबुझ गदाा लापिबाही गिी तथा
बिबुझािथ गना बाुँकी िाख्ने चजम्मेिाि व्यचक्तलाई एक तह
माधथकोअधधकािीलेपाुँचसयरूपैयाुँजरिबाना,
(ग)

दफा ३९ को उपदफा (३) बमोचजम सूचना प्राप्त भएपधछ
कािबाहीनगने अधधकािीलाईसं िैधाधनकअङ्गतथाधनकायको
हकमा सम्बचन्द्धत सं िैधाधनक अङ्ग तथा धनकायको प्रमुख,

मन्द्त्रालय तथा केन्द्रीयस्तिको सचचिालय तथा आयोगको
हकमासम्बचन्द्धतमन्द्त्रालयकोविभागीयमन्द्त्रीिािाज्यमन्द्त्री,

विभाग िा विभाग सिहको अचस्तत्ि ि क्षेत्राधधकाि भएको
कायाालयको हकमा सम्बचन्द्धत मन्द्त्रालयको सचचि ि

कायाालयको हकमा सम्बचन्द्धत तालुक कायाालयको प्रमुखले
प्रत्येकपटकएकहजािरूपैयाुँजरिबाना,
(घ)

दफा ५1 को उपदफा (२) बमोचजम जाुँचबुझ िा धनिीक्षण

गदाा यो ऐन तथा यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयम बमोचजम
धनधाारितप्रवक्रयापूिानगिीकािोबािगिे कोदे चखनआएमािा
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अन्द्य कुनै कैवफयत दे चखन आएमा त्यस्तो जाुँच गने िा

गिाउने तालुक कायाालय िा विभागीय प्रमुखले सम्बचन्द्धत
चजम्मेिािव्यचक्तलाइाप्रत्येकपटकपाुँचसयरूपैयाुँजरिबाना,
(ङ)

दफा५2कोउपदफा(३)विपिीतहुने गिीलेखासम्बन्द्धी
काममा अधनयधमतता गने तथा धनणाय ददनुपने अधधकािीले

तोवकएको म्यादधभत्र धनणाय नददएमा सम्बचन्द्धत चजम्मेिाि
व्यचक्तलाइा अधधकाि प्राप्त अधधकािीले दुई हजाि रूपैयाुँ
जरिबाना,
(च)

यस ऐन बमोचजम सजाय तथा जरिबाना गनुा पनेमा कुनै
अधधकािीले

सजाय

तथा

जरिबाना

नगिे मा

त्यस्तो

अधधकािीलाई एक तह माधथको अधधकृतले तीन हजाि
रूपैयाुँसम्मजरिबाना,
(छ)

यसउपदफामाअन्द्यत्रउसलेखगरिएदे चखबाहे कयोऐनिा

यसऐनअन्द्तगातबनेकोधनयमकोउसलङ्घनगनेलाईएकतह
माधथकोअधधकािीलेपाुँचहजािरूपैयाुँसम्मजरिबाना।

(२) उपदफा (१) बमोचजम जरिबाना हुने कमाचािीलाई धनजले

प्रचधलत कानून बमोचजम पालना गनु
ा पने  आचिण उसलङ्घन गिे को मानी
प्रचधलतकानू नबमोचजमकोविभागीयकािबाहीसमेतहुनेछ।

(३) यस ऐनमा धनधाारित प्रवक्रयाभन्द्दा विपिीत आयोजना तथा

कायाक्रम स्िीकृत गने, बजेट प्रस्ताि गने  तथा तोवकएको समयमा बजेट
समपाणनगने सम्बचन्द्धतकमाचािीलाईविभागीयकािबाहीगरिनेछ।

(४) दफा १९ को उपदफा (५) बमोचजमको कायासम्पादन

प्रधतफल प्राप्त गना नसनने िा कायाक्रम ि पूुँजीगत खचाको हकमा मनाधसब
कािणबेगिविधनयोचजतिकमकोतोवकएकोप्रधतशतभन्द्दाकमभौधतकप्रगधत
तथाखचागने कमाचािीलाईविभागीयकािबाहीगरिनेछ।

(५)विधनयोजनऐनिापेश्कीखचाऐनबाटविधनयोचजतिकमभन्द्दा

बढी िकमको आयोजना िा कायाक्रम स्िीकृत गने  िा ठेक्का लगाउने िा
खरिद प्रवक्रया प्रािम्भ गने  कमाचािीलाई आयोजना िा कायाक्रम स्िीकृत
गिे को िा ठेक्का लगाएको िा खरिद प्रवक्रया प्रािम्भ गिे को िकम बिाबिको
िकम जरिबाना ले खा उत्तिदायी अधधकृतले  गने छ ि ले खा उत्तिदायी

अधधकृतले  त्यस्तो काम कािबाही गिे मा सं िैधाधनक अङ्ग तथा धनकायको
हकमा सम्बचन्द्धत सं िैधाधनक अङ्ग तथा धनकायको प्रमुख, मन्द्त्रालय तथा
केन्द्रीयस्तिको सचचिालय तथा आयोगको हकमा सम्बचन्द्धत मन्द्त्रालयको
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विभागीयमन्द्त्रीिािाज्यमन्द्त्रीले त्यस्तोजरिबानागने छ।
(6) यस ऐन बमोचजम गरिएको सजायको विििण सम्बचन्द्धत

धनकायमा अधभले ख गिी त्यसको विििण पन्द्ध्र ददनधभत्र सािाजधनक गनु
ा
पने छ।

ति अथा मन्द्त्रालयको स्िीकृधत धलइा गिे को काम कािबाहीको

हकमायोव्यिस्थालागू हुनेछै न।
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जरिबाना धमनाहा िा कम गना सवकने: यस ऐनमा उसले चखत व्यिस्था
अनुसाि कुनै  सजायको आदे श भएकोमा त्यस्तो सजाय गना नपने  भनी

मनाधसब मावफकको कािण खोली त्यस्तो सजायको आदे श ददएको धमधतले 
पन्द्ध्रददनधभत्रसजायददने अधधकािीसमक्षधलचखतधनिेदनददएमासजायको
आदे श ददने अधधकािीलाई त्यस्तो कािण मनाधसब लागेमा पवहले  गिे को
जरिबानाधमनाहािाकमगनासननेछ।
59=

पुनिािेदन: (१) यो ऐन ि यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयम बमोचजम कुनै

जरिबानािाबेरूजुव्यहोनु
ा पने गिीभएकोधनणायचचत्तनबुझेमाचचत्तनबुझ्ने
व्यचक्तिाकमाचािीले त्यस्तोधनणायपाएकोपन्द्ध्रददनधभत्रत्यस्तोधनणायगने 
अधधकािीभन्द्दाएकतहमाधथकोअधधकािीसमक्षपुनिािेदनगनासननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम पिे को पुनिािेदनको सम्बन्द्धमा

पुनिािेदन सुन्ने अधधकािीले पुनिािेदन पिे को धमधतले  पै तीस ददनधभत्र धनणाय
ददनुपने छिधनजले ददएकोधनणायअचन्द्तमहुनेछ।
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आधथाक प्रशासनको सिालन: (१) यस ऐन बमोचजम आधथाक प्रशासन
सिालन गना ले खासुँग सम्बन्द्धी जनशचक्तको परिचालन ि व्यिस्थापन गने 
चजम्मेिािीमहाले खाधनयन्द्त्रककायाालयकोहुनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा ले चखएको भए तापधन अको

व्यिस्था नभएसम्मको लाधग प्रदे श तथा स्थानीय तहको लाधग आधथाक
प्रशासन सिालन गना आिश्यक पने  जनशचक्तको व्यिस्था महाले खा
धनयन्द्त्रककायाालयले गनेछ।
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आधथाक कायाविधध सम्बन्द्धी मागादशान: प्रदे श तथा स्थानीय सिकािले 
आधथाक कायाविधध सम्बन्द्धी कानू नबनाउुँ दा यस ऐनकोप्रधतकुल नहुने गिी
बनाउनुपने छ।

62=

सूचनाप्रविधधकोप्रयोगगने:(१) यसऐनबमोचजमसम्पादनगनुप
ा ने  बजेट
तथाले खासम्बन्द्धीकायालाईव्यिचस्थतगना क्रमश:सू चनाप्रविधधकोप्रयोग
गरिनेछ।
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(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लाधग महाले खा धनयन्द्त्रक

कायाालयले  आिश्यक सू चना प्रविधधमा आधारित प्रणालीहरू विकास गिी
लागू गनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम विकास गरिएको प्रणालीमा समािेश

नभएको िा पयााप्त नभएको कुनै प्रणाली विकास गनुप
ा ने भएमा तोवकए
बमोचजममहाले खाधनयन्द्त्रककायाालयकोस्िीकृधतधलनुपने छ।

(४) यस दफा बमोचजम विकास गरिएका प्रणालीबाट प्राप्तहुने

सू चनाहरूप्रमाणीकिणकालाधगविद्युतीयहस्ताक्षिकोप्रयोगगनासवकनेछ।

(५) यस ऐन बमोचजम हुने कािोबाि तथा व्यिस्थापनसुँग अन्द्ति

सम्बचन्द्धतअन्द्यप्रणालीहरूकोविकासिअन्द्तिआबर्द्तासम्बन्द्धीव्यिस्था
तोवकएबमोचजमहुनेछ।
63=

अधधकािप्रत्यायोजन:यसऐनबमोचजमकुनै  धनकायिाअधधकािीलाईप्राप्त
योजना स्िीकृत गने

अधधकािमध्ये धमन्द्हा ददने ि

बाहे कका तोवकए

बमोचजमका अन्द्य अधधकाि अन्द्य कुनै धनकाय िा अधधकािीले प्रयोग गने
गिीप्रत्यायोजनगनासवकनेछ।
64=

विदे शचस्थत धनयोगको कािोबाि सम्बन्द्धी विशेष व्यिस्था: (१) यस ऐनमा

अन्द्यत्र जुनसुकै कुिा ले चखएको भए तापधन विदे शचस्थत नेपाली धनयोगको
िाजस्ि व्यिस्थापन, खाता सिालन, बजेट धनकासा ि खचा, धिौटी तथा
धललाम सम्बन्द्धमा महाले खा धनयन्द्त्रक कायाालयले छु ट्टै  कायाविधध
बनाउनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको कायाविधध नेपाल सिकािबाट

स्िीकृतभएपधछलागू हुनेछ।
65=

धनयम, कायाविधध िा धनदे चशका बनाउने अधधकाि: (१) यो ऐन कायाान्द्ियन
गनानेपालसिकािले आिश्यकधनयमहरुबनाउनसननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम बनेको धनयमको अधीनमा िही

महाले खा धनयन्द्त्रक कायाालयले  प्राविधधक मागादशान, कायाविधध, धनदे चशका
तथाददनदशानबनाउनसननेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम महाले खा धनयन्द्त्रक कायाालयले

बनाएको प्राविधधक मागादशान , कायाविधध, धनदे चशका तथा ददनदशान नेपाल
सिकािबाटस्िीकृतभएपधछलागू हुनेछ।
66=

प्रचधलत कानून बमोचजम हुने: यो ऐन ि यस ऐन अन्द्तगात बनेका
धनयमहरूमा ले चखएका कुिाहरूमा सोही बमोचजम ि अरूमा प्रचधलत कानून
बमोचजमहुनेछ।
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67=

प्रचधलतकानूनबमोचजममुद्दाचलाउनबाधानपने:यसऐनबमोचजमकसू ि
ठहरिने काम अन्द्य प्रचधलत कानू न अन्द्तगात पधन कसू ि ठहरिने िहे छ भने

त्यस्तो कानून बमोचजम मुद्दा चलाउन यस ऐनले  बाधा पुर्
याएको माधनने
छै न।
68=

खािे जीिबचाउ:(१)आधथाककायाविधधऐन, २०५५खािे जगरिएकोछ।
(२) आधथाक कायाविधध ऐन, २०५५ अन्द्तगात भए गिे का काम

कािबाहीहरूयसै ऐनबमोचजमभएगिे कोमाधननेछ।
संचक्षप्त विििण
- दतााधमधत:-२०७५/११/६

- प्रधतधनधधसभाकोबैठकद्वािासंशोधनसवहतपारितधमधत:-2076/05/03
- िावियसभाकोबैठकद्वािासंशोधनसवहतपारितधमधत:-2076/06/01

- िावियसभाकोसंशोधनमासहमतभईप्रधतधनधधसभाद्वािापुन:पारितधमधत:-२०७६/06/02

- प्रमाणीकिणधमधत:-२०७६/06/24
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प्रशासकीयअदालतकोसम्बन्द्धमाव्यिस्थागनाबनेकोविधेयक
प्रस्तािना: प्रशासकीय अदालतको गठन, अधधकाि ि कायाविधधका सम्बन्द्धमा समयानुकूल
व्यिस्थागनािाञ्छनीयभएकोले,

सं घीयसंसदले योऐनबनाएकोछ।
१.

संचक्षप्त नाम ि प्रािम्भ: (१) यस ऐनको नाम “प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६”
िहे कोछ।

(२)योऐनतुरुन्द्तप्रािम्भहुनेछ।
२.

परिभाषा:विषयिाप्रसङ्गलेअकोअथानलागेमायसऐनमा,(क)

“अदालत” भन्नाले  दफा ३ बमोचजम गठन भएको प्रशासकीय

(ख)

“अध्यक्ष” भन्नालेअदालतकोअध्यक्षसम्झनुपछा।

(ग)

“कमाचािी” भन्नाले नेपाल सिकािको धनजामती सेिा, नेपाल

अदालतसम्झनुपछा।

स्िास््य सेिा, नेपाल सं घीय सं सद सेिा िा सािाजधनक
सं स्थाकोसेिामाकायाितकमाचािीसम्झनु पछा िसोशब्दले
दे हायकाव्यचक्तलाईसमेतजनाउुँ छः(१)

सामुदावयकविद्यालयमाकायाितचशक्षक,

(२)

प्रदे श कानून बमोचजम गठन हुने प्रदे श धनजामती
सेिा, अन्द्य सिकािी सेिा िा प्रदे श सिकािको
पचास प्रधतशतभन्द्दा बढी स्िाधमत्ि हुने सं स्थाको
सेिामािहे कोकमाचािी,

(३)

स्थानीयतहकाकमाचािी।

(घ)

“तोवकएको” िा “तोवकए बमोचजम” भन्नाले  यस ऐन अन्द्तगात

(ङ)

“सदस्य” भन्नाले अदालतकोसदस्यसम्झनु पछा िसोशब्दले

(च)

“सािाजधनकसं स्था” भन्नालेदे हायकोसं स्थासम्झनुपछाः-

बनेकोधनयममातोवकएकोिातोवकएबमोचजमसम्झनुपछा।
अध्यक्षसमेतलाईजनाउुँ छ।

(१)

पचास प्रधतशत िा सोभन्द्दा बढी शेयि िा
जायजेथामा नेपाल सिकािको स्िाधमत्ि िा
धनयन्द्त्रण भएको कम्पनी, बैंक, सं स्थान, प्राधधकिण,

धनगम, प्रधतष्ठान, बोडा, केन्द्र, परिषद् िा नेपाल
सिकािबाटधनयधमतरुपमाअनुदानप्राप्तविद्यालयि
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यस्तै प्रकृधतकाअन्द्यसंगदठतसं स्था,

३.

(२)

प्रचधलत सं घीय कानून बमोचजम गठन भएको

(३)

नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन

धनयमनकािीधनकाय,

गिीसािाजधनकसं स्थाभनीतोकेकोअन्द्यसं स्था।

अदालतकोगठन:(१)दफा७बमोचजमकोमुद्दािासोदफाबमोचजमकोविषयमा
पुनिािेदन सुन्नको लाधग नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन गिी
दे हायबमोचजमकाअध्यक्षिसदस्यिहे कोप्रशासकीयअदालतगठनगनेछः(क)

उच्च अदालतको मुख्य न्द्यायाधीश
भइिहे का िा हुने योनयता पुगेका िा
नेपाल न्द्याय सेिाका विचशष्ट श्रे णीको
पदमा काम गिे का व्यचक्तहरुमध्येबाट
न्द्याय परिषद्को पिामशामा नेपाल
सिकािले तोकेको िा धनयुक्त गिे को
व्यचक्त

(ख)

-अध्यक्ष

नेपाल न्द्याय सेिाको विचशष्ट श्रे णीको
पदबाट सेिा धनिृत्त िा कानूनमा
स्नातकोपाधध प्राप्त गिी कानून िा
न्द्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस िषाको

अनुभिप्राप्त व्यचक्तहरुमध्येबाट नेपाल
सिकािलेधनयुक्तगिे कोएकजना
(ग)

-सदस्य

धनजामती सेिाको विचशष्ट श्रे णीको

पदबाट सेिा धनिृत्त िा कुनै विषयमा
स्नातकोपाधध प्राप्त गिी सािाजधनक

प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस
िषाको अनुभिप्राप्त व्यचक्तहरुमध्येबाट
नेपाल सिकािले धनयुक्त गिे को
एकजना

-सदस्य

(२) उपदफा (१) बमोचजम गठन भएको अदालतको मुकाम काठमाडौं

उपत्यकामािहनेछिसोअदालतकोप्रादे चशकक्षेत्राधधकािनेपालभिहुनछ
े ।

(३)उपदफा(२)माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनकुनै प्रदे शबाट

दुई सयभन्द्दा बढी मुद्दा उपदफा (२) बमोचजमको अदालतमा दताा भई चालू
अिस्थामा िहे मा त्यस प्रदे शमा नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन
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गिीत्यस्तोप्रदे शकोिाजधानीमामुकामिहने गिीउपदफा(१)बमोचजमअदालत
गठनगनेछ।

ति उपदफा (२) बमोचजमको अदालत िहे को प्रदे शको हकमा यस

उपदफाबमोचजमकोछु ट्टै अदालतगठनगरिनेछै न।

(४) उपदफा (३) बमोचजम गठन भएको अदालतको प्रादे चशक

क्षेत्राधधकाि न्द्याय परिषद्को पिामशामा नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रमा सूचना

प्रकाशन गिी तोके बमोचजम हुनेछ।त्यसिी क्षेत्राधधकाि तोनदा सो अदालत िहे को
प्रदे शको अधतरिक्त नचजकको अन्द्य प्रदे शको समेत क्षेत्राधधकाि हुने गिी तोनन
सननेछ।

(५)उपदफा(३)बमोचजमअदालतगठनहुुँदाकाबखतसोअदालतको

प्रादे चशक क्षेत्राधधकािधभत्र पने कुनै मुद्दा उपदफा (२) बमोचजमको अदालतमा
विचािाधीनिहे कोभएमात्यस्तोमुद्दाउपदफा(३)बमोचजमकोअदालतमासनेछ।
४.

अध्यक्षतथासदस्यकोपदािधध: (१)अध्यक्षतथासदस्यकोपदािधधदफा५को
अधीनमािहीपाुँचिषाकोहुनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन कुनै पधन

व्यचक्तलाईदुईपटकभन्द्दाबढीअिधधकोलाधगअध्यक्षतथासदस्यकोपदमाधनयुक्त
गरिनेछै न।
५.

पदमानिहने अिस्था:(१)यसऐनबमोचजमधनयुक्तअध्यक्षतथासदस्यदे हायका
अिस्थामाआफ्नोपदमाबहालिहनेछै नः(क)

दफा४बमोचजमधनजकोपदािधधसमाप्तभएमा,

(ख)

धनजले आफ्नो पदबाट ददएको िाजीनामा नेपाल सिकािबाट

(ग)

खिाब आचिण, काया क्षमताको अभाि िा इमान्द्दािीपूिक
ा 

स्िीकृतभएमा,

आफ्नो पदीय कताव्यको पालना नगिे को आधािमा नेपाल
सिकािलेधनजलाईपदमुक्तगिे मा,

(घ)

धनजकोउमेिधत्रसठ्ठीिषापूिाभएमा,

(ङ)

धनजकोमृत्युभएमा।

(२) यस ऐन बमोचजम धनयुक्त अध्यक्ष िा सदस्यलाई पदबाट हटाउनु

अचघनेपालसिकािलेधनजलाईआफ्नोसफाईपेशगनामनाधसबमौकाददनुपनेछ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन उच्च

अदालतको बहालिाला न्द्यायाधीश अदालतको सदस्य तोवकएको अिस्थामा धनज
जुनसुकै व्यहोिाले उच्च अदालतको न्द्यायाधीश पदबाट अिकाश प्राप्त गिे मा यस
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ऐन बमोचजम गदठत अदालतबाट स्ितः अिकाश प्राप्त गिे को माधननेछ। यसिी
अिकाशप्राप्त न्द्यायाधीशले पाउने सुविधा धनजको सेिा शता सम्बन्द्धी प्रचधलत
कानूनमाव्यिस्थाभएबमोचजमहुनेछ।
६.

पारिश्रधमक, सेिाकाशता िसुविधा:यसऐनबमोचजमधनयुक्तअध्यक्षतथासदस्यको
पारिश्रधमक, सुविधा ि सेिाका शता क्रमशः उच्च अदालतको मुख्य न्द्यायाधीश ि
न्द्यायाधीशसिहहुनेछ।

७.

अदालतको अधधकाि क्षेत्र: (१) प्रचधलत कानूनमा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए
तापधन अदालतलाई दे हायका मुद्दा िा विषयमा भएको धनणाय िा अचन्द्तम आदे श
उपिपुनिािेदनसुन्नेअधधकािहुनेछः(क)

प्रचधलत कानून बमोचजम कमाचािीलाई ददइएको विभागीय

(ख)

कमाचािीकोबढु िा,

(ग)

कमाचािीकोसरुिा।

सजाय,

(२)उपदफा(१)कोखण्ड(क)िा(ख)माजुनसुकैकुिालेचखएको

भए तापधन कमाचािीको सेिा शता सम्बन्द्धी कानूनमा कुनै कमाचािीलाई ददइएको
विभागीय सजाय िा बढु िाकोसम्बन्द्धमा कुनै धनकाय िापदाधधकािी समक्ष उजुिी
िापुनिािेदनलानने िहे छभने त्यस्तोधनकायिापदाधधकािीले सोविषयमाधनणाय
गिे पधछमात्रसोधनणायउपिअदालतमापुनिािेदनलाननेछ।
८.

अदालतको अधधकाि क्षेत्रको प्रयोग: (१) अदालतको अधधकाि क्षेत्रको प्रयोग
तीनैजनासदस्यलेसामूवहकरुपमागनेछन्।

ति एकजना सदस्य उपचस्थत भएको इजलासले मुद्दाको कािबाही ि

अध्यक्ष सवहत दुईजना सदस्य उपचस्थत भएको इजलासले मुद्दाको कािबाही ि
वकनािागनासननेछ।

(२) तीनजना सदस्य उपचस्थत भएको इजलासमा तीनैजना सदस्यको
एकमत िा दुईजना सदस्यको बहुमत कायम भए सो मत अदालतको धनणाय
माधननेछ।

(३) दुईजना सदस्य उपचस्थत भएको इजलासमा एकमत कायम नभए

कािबाहीको हकमा अध्यक्ष सवहतको इजलास भए अध्यक्षको िाय बमोचजम ि
अध्यक्षबाहे ककोइजलासभएिरिष्ठसदस्यकोिायबमोचजमगनुा पनेछ।मुद्दाको
फैसला िा अचन्द्तम आदे शको हकमा पवहला अनुपचस्थत िहे को सदस्य समक्ष पेश
गिीधनजले समथानगिे कोिायअदालतकोधनणायमाधननेछ।

(४)उपदफा(३)बमोचजमपवहलाअनुपचस्थतिहे कोसदस्यसमक्षपेश
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गदाापधनफिक-फिकिायहुन गएमाअध्यक्षकोिायनैअदालतकोधनणायहुनेछ।
९.

अदालतकोअधधकाि:अदालतलाईदे हायबमोचजमकोअधधकािहुनेछः(क)

सम्बचन्द्धत धनकाय िा अधधकािीले गिे को धनणाय िा अचन्द्तम आदे शलाई

(ख)

सम्बचन्द्धतधनकायिाअधधकािीले  कुनै प्रमाणबुझ्नछु टाएकोिहे छभने

सदि, बदििाआंचशकबदिगने,

सो प्रमाण बुझ्न िा मुद्दाको लगत कायमै िाखी त्यस्तो प्रमाण बुझ्नको
लाधगधमधसलसम्बचन्द्धतधनकायिाअधधकािीसमक्षपठाउने,

(ग)

सम्बचन्द्धत पक्षसुँग केही कुिा बुझ्नु पने दे चखएमासोपक्ष चझकाई बुझ्ने
िसम्बचन्द्धतकागजपत्रदाचखलगनालगाउने।

१०.

धमधसल, धलखत िा जिाफ पठाउनु पने: (१) अदालतले मुद्दामा प्रमाणको धनधमत्त
आिश्यक पने कुनै धमधसल, धलखत िा अन्द्य कुनै कुिा पेश गना कुनै धनकाय िा
अधधकािीलाई आदे श ददएमा िा कुनै कुिाको स्पष्टीकिण िा जिाफ माग गिे मा
सम्बचन्द्धतधनकायिाअधधकािीलेअदालतलेतोकेकोसमयधभत्रसोआदे शकोपालना
गनुा पनेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमअदालतले ददएकोआदे शकोपालनानगिे को

कािणबाटमुद्दाकोकािबाहीिावकनािागना बाधापिे मा, कुनै पक्षलाईअनािश्यक
है िानी भएमा िा धनजको हकमा प्रधतकूल असि पिे मा अदालतले सम्बचन्द्धत
धनकायकोप्रमुखिाअधधकािीलाईपटकैवपच्छे  एकहजािरुपैयाुँसम्मजरिबानागना
सननेछ।

ति त्यस्तो सजाय पाएको कुनै धनकायको प्रमुख िा अधधकािीले

अदालतको आदे श पालना गना नसकेको मनाधसब कािण सवहत सो जरिबाना हुन
नपने सम्बन्द्धमाअदालतलाईधनिेदनददएमाित्यस्तोधनिेदनकोव्यहोिाजाुँचबुझ
गदाा मनाधसबदे चखएमाअदालतले सो जरिबानाकोिकमकमगना िाजरिबानागने
गिीभएकोत्यस्तोआदे शिद्दगनासननेछ।
११.

पुनिािेदन गने: (१) पुनिािेदकले जुन धनकाय िा अधधकािीको धनणाय िा अचन्द्तम
आदे शउपिपुनिािेदनगने होसोधनकायिाअधधकािीमाफात् िासोझै अदालत
समक्षपुनिािेदनगनासननेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमपुनिािेदकले कुनै धनकायमाफात् पुनिािेदन

गिे कोमासोधनकायलेत्यस्तोपुनिािेदनिसोपुनिािेदनसुँगसम्बचन्द्धतधमधसलसात
ददनधभत्रसम्बचन्द्धतअदालतमापठाउनुपनेछ।

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोचजम प्राप्त भएको पुनिािेदन जाुँचबुझ

गदाा िीत पुगेको तथा स्पष्ट आधाि ि पयााप्त प्रमाण िहे को दे चखएमा अदालतको
िचजिािले  त्यस्तोपुनिािेदनदताा गना सननेछ।िीतनपुगेको, स्पष्टआधाििपयााप्त
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प्रमाणनभएकोिाम्यादनाघेकोदे चखएमासोहीव्यहोिाखुलाईदिपीठगनुा पनेछ।
(४) पुनिािेदन गदाा िीत पुर्याउनु पने कुिा, पुनिािेदन बापत लानने

दस्तुितथाअन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।

(५) यस ऐनमा अन्द्यत्र जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन सरुिा

सम्बन्द्धमा अदालतमा पुनिािेदन गने कमाचािीले अदालतबाट अचन्द्तम फैसला
नहुुँदासम्म प्रचधलत कानून बमोचजमको म्यादधभत्र सरुिा भएको कायाालयमा हाचजि
भईधनयधमतरुपमाकामकाजगनुा पनेछ।
१२.

पुनिािेदनगनेम्याद:प्रचधलतकानूनमाजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनयसऐन
बमोचजम अदालतमापुनिािेदन गदाा त्यस्तो धनणाय िाअचन्द्तम आदे शको सूचना िा
जानकािीपाएकोधमधतलेपैंतीसददनधभत्रपुनिािेदनगनुा पनेछ।
ति सम्बचन्द्धत पक्षले काबूबावहिको परिचस्थधतले गदाा म्याद गुचिएको

कािण दे खाई धनिेदन ददएमा ि सो व्यहोिा जाुँचबुझ गदाा मनाधसब दे चखएमा
अदालतले तीसददनसम्मकोम्यादथाधमददनसननेछ।
१३.

पुनिािेदन खािे ज नहुने: सिोच्च अदालत िा अदालतमा पिे को पुनिािेदनको टुङ्गो
नलानदै  पुनिािेदन ददने व्यचक्त सेिाबाट अिकाश भएमा िा धनजको मृत्यु भएमा
अदालतले सोपुनिािेदनखािे जनगिीअचन्द्तमवकनािागनुा पनेछ।

१४.

धनणायगनुा पनेअिधध:सिोच्चअदालतिाअदालतलेआफूसमक्षपुनिािेदनपिे को

१५.

अदालतको धनणाय अचन्द्तम हुन:े  अदालतको धनणाय अचन्द्तम हुनेछ ि दफा १६

१६.

पुनिािेदनगना अनुमधतददनसनने:(१)दफा१५माजुनसुकैकुिालेचखएकोभए

एकिषाधभत्रत्यस्तोमुद्दामाधनणायगरिसननुपनेछ।

बमोचजमअनुमधतप्राप्तगिे कोअिस्थामाबाहे कत्यसउपिपुनिािेदनलाननेछै न।

तापधनदे हायकोअिस्थामाअदालतले गिे कोधनणायिाअचन्द्तमआदे शउपिसिोच्च
अदालतले पुनिािेदनगनाअनुमधतददनसननेछः(क)

अदालतकोधनणायिाअचन्द्तमआदे शमागम्भीिसंिैधाधनकिा
कानूनीत्रुटीभएको,

(ख)

सिोच्च अदालतबाट स्थावपत कानूनी धसर्द्ान्द्त िा नचजिको
पालना नगिे को िा गलत वकधसमले व्याख्या गिी प्रयोग
गिे को।

(२) सम्बचन्द्धत पक्षले अदालतबाट मुद्दामा धनणाय िा अचन्द्तम आदे श

भएको थाहा पाएको धमधतले पैंतीस ददनधभत्र अदालत माफात् िा धसधै सिोच्च
अदालतमापुनिािेदनगनेअनुमधतकोलाधगधनिेदनददनसननेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम ददइने धनिेदन साथ तोवकए बमोचजमका
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विििणतथाकागजातसं लननगनुा पनेछ।
१७.

धनणायिाआदे शपालनागनुा पने:अदालतबाटभएकाधनणायिाअचन्द्तमआदे शको

१८.

हाचजि नभए नोकिी नथाधमने: (१) सिोच्च अदालत िा अदालतको फैसलाबाट

पालनागनुा सम्बचन्द्धतसबैकोकताव्यहुनेछ।

नोकिीमा पुनः स्थावपतभएको कमाचािी फैसलाको जानकािीपाएको धमधतले पैंतीस
ददनधभत्रआफ्नोकायाालयमाहाचजिहुनु पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको अिधधधभत्र कायाालयमा हाचजि नहुने

कमाचािीकोनोकिीथाधमनेछै न।
१९.

अदालतकोअिहेलनामाकािबाहीचलाउने:(१)अदालतलेआफ्नोन्द्यायसम्पादनको
कायामा कसैले अििोध गिे मा िा धनणाय िा अचन्द्तम आदे शको अिज्ञा गिे मा
अदालतकोअिहेलनामाकािबाहीचलाउनसननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम कािबाही चलाउुँ दा अदालतको अिहे लना

गिे कोठहिे माअदालतलेकसूिदािलाईएकिषासम्मकैदिादशहजािरूपैयाुँसम्म
जरिबानािादुिैसजायिाअन्द्यउपयुक्तआदे शगनासननेछ।

(३) अदालतको अिहे लनामा कािबाही चलाइएको व्यचक्तले मुद्दाको

फैसलानहुुँदै जुनसुकैअिस्थामाअदालतसमक्षक्षमामाननसननेछ।त्यसिीक्षमा
मागेको कुिामा अदालत सन्द्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कािबाही तामेलीमा िाख्न
सननेछ।

(४)यसदफामाअन्द्यत्रजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनअदालतको

अिहे लनामा सजाय पाएको व्यचक्तले अदालत सन्द्तुष्ट हुने गिी क्षमा मागेमा
अदालतले त्यस्तो सजाय कायाान्द्ियन नगना, घटाउन, परििातन गना िा शता तोकी
त्यस्तोशतापूिागिे मासजायकायाान्द्ियननगनेआदे शगनासननेछ।
२०.

िचजिाि सम्बन्द्धी व्यिस्था: (१) अध्यक्षको सामान्द्य धनदे शन ि धनयन्द्त्रणमा िही
अदालतको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गना अदालतमा नेपाल न्द्याय सेिाको
िाजपत्रावङ्कतप्रथमश्रे णीकोएकजनािचजिाििहनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको िचजिािको काम, कताव्य ि अधधकाि

दे हायबमोचजमहुनेछः(क)

अदालतमा दताा गिाउन सयाएका धनिेदन तथा पुनिािेदनपत्र

(ख)

पुनिािेदकले कानून व्यिसायी धनयुक्त गिे कोमा िकालतनामा

(ग)

अदालतमा दताा हुन आएका पुनिािेदनपत्रमा प्रचधलत कानून

दताागनेिदताागनानधमसनेभएमादिपीठगने,
दताागने,
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बमोचजमलाननेिकमदाचखलागिाउने,
(घ)

अदालतकोम्यादतथासूचनाजािीगने, तामेलगिाउने िसो

(ङ)

कानून बमोचजम मुद्दाका पक्षहरुको म्याद तारिख थाम्ने ि

(च)

अदालतकोिावषाकप्रधतिेदनतयािगिीप्रकाशनगने,गिाउने,

(छ)

अदालतकोधनणायकायाान्द्ियनगने, गिाउने,

(ज)

मुद्दाकोकामकािबाहीसम्बन्द्धीअन्द्यकायागने,

(झ)

तोवकएबमोचजमकाअन्द्यकायागने।

सम्बन्द्धमाआिश्यकधनकासाददने,

तािीखसुँगसम्बचन्द्धतव्यिस्थाधमलाउने,

(३) उपदफा (१) बमोचजमको िचजिािले आफूलाई प्राप्त अधधकािमध्ये

आिश्यकता अनुसाि कुनै अधधकाि आफ्ना मातहतका अधधकृत कमाचािीलाई
प्रत्यायोजनगनासननेछ।
२१.

कमाचािी सम्बन्द्धी व्यिस्था: अदालतलाई आिश्यक पने अन्द्य कमाचािीहरु नेपाल

२२.

शपथ रहण: आफ्नो कायाभाि सम्हासनुअचघ यस ऐन बमोचजम धनयुक्त अध्यक्षले

सिकािले उपलब्धगिाउनेछ।

सिोच्च अदालतको प्रधान न्द्यायाधीश समक्ष ि सदस्यले अध्यक्ष समक्ष अनुसूची
बमोचजमकोढाुँचामाशपथरहणगनुा पनेछ।

२३.

मुद्दासने:(१)योऐनप्रािम्भहुुँदाकाबखतधनजामतीसेिाऐन, २०४९बमोचजम
गदठत प्रशासकीय अदालतमा दायि भई धछन्न बाुँकी िहे का मुद्दाहरु यस ऐन
बमोचजमगदठतअदालतमासनेछन्।

(२)उपदफा(१)माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनयोऐनप्रािम्भ

भएपधछअदालतकोक्षेत्राधधकािअन्द्तगातपनेमुद्दायोऐनप्रािम्भहुुँदाकाबखतकुनै
धनकायिाअधधकािीसमक्षदायिभईकािबाहीचधलिहे कोिहे छभने त्यस्तोमुद्दा
सोहीधनकायिाअधधकािीबाटअचन्द्तमवकनािालगाउनुपनेछ।
२४.

नेपालसिकािसुँगसम्पका:अदालतले  नेपालसिकािसुँगसम्पकािाख्दाकानूनतथा

२५.

धनयमबनाउने अधधकाि:यसऐनकोकायाान्द्ियनकोलाधगनेपालसिकािले सिोच्च

२६.

संशोधन, खािे जी तथा बचाउ: (१) यो ऐन प्रािम्भ भएपधछ अदालतको क्षेत्राधधकाि

न्द्यायसम्बन्द्धीविषयहे नेनेपालसिकािकोमन्द्त्रालयमाफातिाख्नुपनेछ।
अदालतसुँगपिामशागिीआिश्यकधनयमबनाउनसननेछ।

िहे कोविषयमासािाजधनकसं स्थाकाकमाचािीकोसेिाशता सम्बन्द्धीप्रचधलतकानून
बमोचजमत्यस्तोसं स्थाकोकुनै कमाचािीलाईददइएकोविभागीयसजायिाबढु िाको
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धनणाय उपि कुनै धनकाय िा पदाधधकािी समक्ष उजूिी िा पुनिािेदन लानने िहे छ
भने त्यस्तो धनकाय िा पदाधधकािीले  धनणाय गिे पधछ सो धनणाय उपि अदालतमा
पुनिािेदनलाननेगिीत्यस्ताकानूनमास्ितःसं शोधनभएकोमाधननेछ।

(२)दे हायकाऐनमादे हायबमोचजमखािे जीिासं शोधनगरिएकोछः(क)

धनजामती सेिा ऐन, २०४९ को दफा ६९ खािे ज गरिएको

(ख)

नेपालस्िास््यसेिाऐन, २०५३कोदफा७६कोउपदफा

छ।

(१) मा िहे का “धनजामती सेिा ऐन, २०४९ को दफा ६९
को उपदफा (१) बमोचजम गठन भएको प्रशासकीय
अदालतमा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “प्रचधलत कानून बमोचजम
गठन भएको प्रशासकीय अदालतमा” भन्ने शब्दहरु िाचखएका
छन्।

(ग)

सं घीयसंसदसचचिालयसम्बन्द्धीऐन, २०६४कोदफा९१
कोउपदफा(१)मािहे का"धनजामतीसेिाऐन, २०४९को
दफा६९कोउपदफा(१)बमोचजमगठनभएकोप्रशासकीय
अदालत" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "प्रचधलत कानून बमोचजम
गठन भएको प्रशासकीय अदालत" भन्ने शब्दहरु िाचखएका
छन्।

(३)योऐनप्रािम्भहुुँदाकाबखतधनजामतीसेिाऐन, २०४९बमोचजम

गदठतप्रशासकीयअदालतबाटभएगिे काकामकािबाहीयसै  अदालतबाटभएगिे 
सिहमाधननेछ।
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अनुसूची
(दफा२२सुँगसम्बचन्द्धत)
शपथरहण
ु िजनताप्रधतपूणा िफादाििहीसत्यधनष्ठापूिक
म...............मुलक
ा प्रधतज्ञा

गछु ा/ईश्विको नाममा शपथ धलन्द्छु  वक नेपाली जनता, प्रचधलत सं विधान तथा अन्द्य कानूनप्रधत
पूणा िफादाि िही प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष/सदस्य पदको कामकाज प्रचधलत कानूनको
अधीनमा िही, कसैको डि नमानी, पक्षपात नगिी, कसैप्रधत पूिाारह िा खिाब भािना नधलई,

इमान्द्दािी साथ पालना गनेछु ि आफ्नो कताव्य पालनाको धसलधसलामा आफूलाई ज्ञात हुन
आएकोकुिाप्रचधलतकानूनपालनागदाा बाहे कमपदमाबहालिहे कोिानिहे कोकुनै पधन
अिस्थामाप्रकटिासङ्केतगनेछै न।
नाम: == === === == === === ===
धमधत:=== === ====== === ===

दस्तखत:=== === ====== ===

संचक्षप्तविििण
- दतााधमधत:-२०७५/२/२८
- िावियसभाकोबैठकद्वािासंशोधनसवहतपारितधमधत:-2075/06/11
- प्रधतधनधधसभाकोबैठकद्वािासंशोधनसवहतपारितधमधत:-2076/04/28
- िावियसभाकोबैठकद्वािाप्रधतधनधधसभालेगिे कोसं शोधनलाईस्िीकािगिीपुनपारितधमधत:2076/05/30

- प्रमाणीकिणधमधत:-२०७६/06/24
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िाहदानी सम्बन्द्धीकानूनलाईसंशोधनिएकीकिणगनाबनेकोविधेयक

प्रस्तािना: विदे श भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई जािी गरिने िाहदानी, यात्रा

अनुमधतपत्र लगायतिाहदानीसुँगसम्बचन्द्धतविषयलाईधनयधमति व्यिचस्थतगिी
िाहदानी सम्बन्द्धी प्रचधलत कानूनलाई सं शोधन ि एकीकिण गना िाञ्छनीय
भएकोले,
सं घीयसं सदलेयोऐनबनाएकोछ।
परिच्छे द-१
प्रािचम्भक
1=

सं चक्ष्
तनामिप्रािम्भ:(१)यसऐनकोनाम “िाहदानीऐन, २०७६”
िहेकोछ।
(२)योऐनतुरुन्द्तप्रािम्भहुनेछ।

2=

परिभाषा:विषयिाप्रसङ्गलेअकोअथानलागेमायसऐनमा,(क)

“तोवकएको” िा “तोवकए बमोचजम” भन्नाले यस ऐन
अन्द्तगातबनेकोधनयममािानेपालसिकािले नेपाल
िाजपत्रमासूचनाप्रकाशनगिीजािीगिे कोआदे शमा
तोवकएकोिातोवकए बमोचजमसम्झनुपछा।

(ख)

ु चस्थत नेपाली
“धनयोग” भन्नाले कुनै विदे शी मुलक
िाजदू तािास, स्थायी धनयोग, नेपाली महािाचणज्य
दूतािास, िाचणज्य दू तािास, विशेष धनयोग सम्झनु

पछा ि सो शब्दले कूटनीधतक काया गना नेपाल
सिकािले स्थापना गिे को विदे शचस्थत कुनै कायाालय
समेतलाईजनाउुँछ।
(ग)

“मन्द्त्रालय” भन्नाले नेपाल सिकाि, पििाि मन्द्त्रालय
सम्झनुपछा।

(घ)

“यात्रा अनुमधतपत्र” भन्नाले दफा १७ बमोचजम जािी
गरिनेयात्राअनुमधतपत्रसम्झनुपछा।
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(ङ)

“िाहदानी” भन्नाले विदे श भ्रमणमा जाने नेपाली
नागरिकलाई नेपाल सिकािबाट ददइने मेधसन
रिडेबल,इलेनट्रोधनकिाबायोमेवट्रकिाहदानीसम्झनु
पछा।

(च)

“विभाग”भन्नालेिाहदानीविभागसम्झनुपछा।

(छ)

“सिकािी कामको धसलधसलामा गरिने भ्रमण” भन्नाले
सं घीय एिं प्रदे श सिकाि ि मातहतका धनकाय,

स्थानीयतह,सं घीयसं सद,प्रदे शसभािसं िैधाधनक
धनकायहरुको धनणाय बमोचजम तोवकएका कामको
लाधग गरिने भ्रमण तथा विदे शी, सिकािी,
अधासिकािीएिं अन्द्तिाावियमान्द्यताप्राप्तसं स्थाहरुको
औपचारिक धनमन्द्त्रणामा गरिने भ्रमणलाई सम्झनु
पछा।
परिच्छे द–२
िाहदानीसम्बन्द्धी
3=

िाहदानी धलनु पने: (१) नेपाली नागरिकले विदे श भ्रमण गदाा बहाल
अिधधबाुँकीिहे कोिाहदानीसाथमाधलएिभ्रमणगनुा पनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन

नेपाल सिकाि ि कुनै विदे शी िाज्य िा सिकािबीच भएको सचन्द्ध,
सम्झौता बमोचजम कुनै दे शमा जान नेपाली नागरिकलाई िाहदानी

आिश्यक पने िहेनछ भने त्यस्तो दे शमा िाहदानी नधलई भ्रमण गना
सवकनेछ।
4=

िाहदानी जािी: (१) िाहदानी जािी गने अधधकाि नेपाल सिकािको
हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम नेपाल सिकािको तफाबाट
िाहदानीजािीगनेकामविभागबाटहुनेछ।
(३) विभागले िाहदानी िा यात्रा अनुमधतपत्र जािी गदाा
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अन्द्तिााचष्
ट्रयनागरिकउड्डयनसङ्गठन(आइकाओ)कोप्रचधलतमापदण्ड
बमोचजमजािीगनुा पनेछ।
5=

िाहदानीकोप्रकाि:(१)दफा४बमोचजमजािीहुने िाहदानीकोप्रकाि
दे हाय बमोचजमहुनेछन्:(क)

कूटनीधतकिाहदानी,

(ख)

विशेषिाहदानी,

(ग)

सधभासिाहदानी,

(घ)

साधािणिाहदानी।

(२) उपदफा (१) बमोचजम जािी गरिने िाहदानीको अिधध
तोवकए बमोचजमहुनेछ।
6=

कुटनीधतक िाहदानी: सिकािी कामको धसलधसलामा िा विशेष कामको
लाधग विदे श भ्रमणमा जाने तोवकए बमोचजमका पदाधधकािीलाई
सम्बचन्द्धत मन्द्त्रालय, सं िैधाधनक धनकाय िा सचचिालयबाट धनणाय िा
धसफारिसभईआएमाविभागलेकूटनीधतकिाहदानीजािीगनेछ।

7=

विशेष िाहदानी: नेपाल सिकाि, प्रदे श सिकाि िा कुनै सिकािी
धनकायबाट मनोनयन भई सिकािी काम, अध्ययन, अध्ययन भ्रमण िा
तालीमको धसलधसलामा विदे श भ्रमणमा जाने तोवकए बमोचजमका
पदाधधकािीतथाकमाचािीलाईसम्बचन्द्धतधनकायबाटधनणाय सवहतलेखी
आएमाविभागलेविशेषिाहदानीजािीगनेछ।

8=

सधभास िाहदानी: (१) धनयोगमा खवटई जाने िाजदूत, स्थायी प्रधतधनधध,
विशेष प्रधतधनधध, महािाचणज्यदू त तथा िाजपत्रांवकत तहका कमाचािीका
साथ जाने धनजी सहयोगी ि श्रे णीविवहन कमाचािीलाई मन्द्त्रालयबाट
लेखीआएमाविभागलेसधभासिाहदानीजािीगनेछ।
(२) धनयोगमा स्थानीय कमाचािीको रूपमा कायाित नेपाली
नागरिकलाई मन्द्त्रालय िा धनयोगबाट लेखी आएमा विभागले सधभास
िाहदानीजािीगनासननेछ।

9=

साधािणिाहदानी:(१)विभागले नेपालीनागरिकलाईसाधािणिाहदानी
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जािीगनासननेछ।
(२) साधािण िाहदानी सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए
बमोचजमहुनेछ।
10=

िाहदानीको लाधग धनिेदन ददनु पने: (१) िाहदानी धलन चाहने नेपाली
नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल ि सोको प्रधतधलवप
िा नेपाल सिकािबाट जािी िाविय परिचयपत्रको सक्कल ि सोको

प्रधतधलवप तथा तोवकए बमोचजमका कागजात सं लनन गिी तोवकए
बमोचजमको ढाुँचामा विभाग, धनयोग िा तोवकएको धनकायमा धनिेदन
ददनुपनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन
सोह्र िषाभन्द्दा कम उमेिका नाबालक नेपाली नागरिकको हकमा
धनिेदक सवहत धनजको बाबु, आमा, सं िक्षक िा माथिि व्यचक्तमध्ये
कसै लेतोवकएबमोचजमकाकागजातसं लननगिीधनिेदनददनुपनेछ।
(३) नाबालकको नाममा िाहदानी जािी गना धनजको बाबु,
आमा, सं िक्षक िा माथिि व्यचक्तमध्ये कसै ले धनिेदन नददएको भए
तापधनदे हायकोअिस्थामाविभागलेिाहदानीजािीगनासननेछ:(क)

अदालतले त्यस्तोनाबालककोनाममािाहदानीजािी
गनाआदे शजािीगिे मा,िा

(ख)

तोवकएबमोचजमकोअन्द्यअिस्थामा।

(४) उपदफा (1) ि (२) बमोचजम िाहदानीका लाधग पिे का
धनिेदनउपिविभागले जाुँचबुझ गदाा िाहदानी जािीगना धमसने दे चखएमा
त्यसकोअधभले खिाखीिाहदानीजािीगनेछ।
11=

िाहदानीको वितिण: (१) िाहदानीको लाधग जुन धनकायमा धनिेदन
ददएकोछसोहीधनकायलेअधभलेखिाखीिाहदानीवितिणगनेछ।
(२) िाहदानी वितिण सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए
बमोचजमहुनेछ।

12=

िाहदानी जािी नगने िा िोक्का िाख्ने: (१) यस ऐनमा अन्द्यत्र जुनसुकै

कुिा लेचखएको भए तापधन दे हायका व्यचक्तको नाममा िाहदानी जािी
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नगनािािोक्कािाख्नसवकनेछ:(क)

िाहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचाि, सम्पचत्त शुर्द्ीकिण,
मानि बेचविखन, अपहिण, लागूऔषध, अिैध
हातहधतयािकािोिाि,सङ्गदठतअपिाधिाआतङ्किाद
सम्बन्द्धी

कसूिको

अधभयोगमा

अनुसन्द्धानको

धसलधसलामा अनुसन्द्धान अधधकािीले िाहदानी जािी
नगनािािोक्कािाख्नलेखीपठाएको,
(ख)

िाहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचाि, सम्पचत्त शुर्द्ीकिण,
मानि बेचविखन, अपहिण, लागूऔषध, अिैध
हातहधतयािकािोिाि,सङ्गदठतअपिाधिाआतङ्किाद
सम्बन्द्धी कसूिको अधभयोगमा अदालतमा मुद्दा
चधलिहेको अिस्थामा अदालतको आदे श बमोचजम
त्यस्ताव्यचक्तकोिाहदानीजािीनगना िािोक्कािाख्न
अदालतलेलेखीपठाएको,

(ग)

िाहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचाि, सम्पचत्त शुर्द्ीकिण,
मानि बेचविखन, अपहिण, लागूऔषध, अिैध
हातहधतयािकािोिाि,सङ्गदठतअपिाधिाआतङ्किाद
सम्बन्द्धी कसूिको अधभयोगमा अदालतबाट कसूिदाि
ठहिभईसजायभोधगिहेको,

(घ)

बैं कतथावित्तीयसं स्थाकोऋणधतनानसकीप्रचधलत
कानूनबमोचजमकालोसूचीमापिे को,

(ङ)

मनाधसबमावफककोकािणसवहतनेपालसिकाििा
अदालतकोआदे शबाटविदे शजानिोकलगाएकोिा
िाहदानी जािी नगना िा जािी भएको िाहदानी िोक्का
िाख्नआदे शभएको,

(च)

िाहदानीजािीगने धनकायले आधाििकािणखुलाई
जािी नगने िा िाहदानी िोक्का िाख्ने भनी धनणाय
गिे को,
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(छ)

िाहदानीबाहकको नाममा जािी भएको िाहदानीको
बहालअिधधएकिषाभन्द्दाबढीबाुँकीिहेको।

(२)विभागले उपदफा(१)बमोचजमकोकािणबाटसाधािण
िाहदानी जािी गना नसनने भएमा सोको जानकािी सम्बचन्द्धत
धनिेदकलाईददनुपनेछ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोचजमको अिस्थामा

अदालतबाटिाहदानीजािीगना िािाहदानीिोक्कानिाख्नआदे शभएमा
त्यस्तोव्यचक्तकोनाममािाहदानीजािीगरिनेछ।

(४) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोचजमको कसूिमा
अदालतबाट सफाई पाएमा िा खण्ड (घ) बमोचजमको कसूिमा कानून

बमोचजम सजाय भ ुक्तान गिे मा त्यस्तो व्यचक्तको नाममा िाहदानी जािी
गरिनेछ।
(५)उपदफा(१)कोखण्ड(घ),(ङ)िा(च)बमोचजमको
अिस्था विद्यमान निहेको भनी सम्बचन्द्धत धनकायबाट लेचख आएमा
त्यस्तोव्यचक्तकोनाममािाहदानीजािीगनासवकनेछ।
13=

एकभन्द्दा बढी िाहदानी जािी गना सवकने: यस ऐनमा अन्द्यत्र जुनसुकै

कुिा लेचखएको भए तापधन िाहदानीको बहाल िहने अिधध बाुँकी िहुँदै
दे हायकोअिस्थामानयाुँिाहदानीजािीगनासवकनेछः(क)

कूटनीधतक िा विशेष िाहदानीबाहकले साधािण
िाहदानीप्राप्तगनाधनिेदनददएमा,

(ख)

साधािण िाहदानीबाहकले प्रचधलत कानूनबमोचजम

कूटनीधतक िा विशेष िाहदानी प्राप्त गना धनिेदन
ददएमा।

14=

िाहदानीकोबहालअिधधिहुँदैिाहदानीजािीगनासवकने:दफा१२को
उपदफा (१) को खण्ड (छ) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन

िाहदानीिाहकको नाममा जािी भएको िाहदानीको बहाल अिधध एक
िषाभन्द्दा बढी बाुँकी िहेको भए तापधन दे हायको अिस्थामा नयाुँ
िाहदानीजािीगनासवकनेछ:129

(क)

िाहदानी पुिानो भई पढ्न नसवकने भएमा, च्याधतई,
झुत्रोभईिाविििणमात्रुवटभईप्रयोगगना नधमसने
भएमा,

(ख)

िाहदानीकापानाहरूभरिईपयााप्तपानानभएमा,

(ग)

थिपरिितानभएमा,

(घ)

विभागबाट तयाि भइसकेको िाहदानी सम्बचन्द्धत

(ङ)

नाबालकको उमेि सोह्र िषा पुगी िाहदानी धलन

व्यचक्तलाईवितिणनहुुँदैहिाएमािानाधसएमा,
चाहेमा,

(च)

विशेष अिस्थामा िाहदानी जािी भएको अिस्था
भएमा,

(छ)
15=

तोवकएबमोचजमकाअन्द्यअिस्थामा।

िाहदानी िद्द गना सवकने: (१) विभागले दे हायको अिस्थामा िाहदानी
िद्दगनासननेछः(क)

िाहदानीिाहकले आफ्नोनाममाजािीभएकोिाहदानी

हिाएको कुिा विभाग िा धनयोगलाई जानकािी
गिाएमा,

(ख)

अदालतकोआदे शबाटिाहदानीिद्दिाखािे जभएमा,

(ग)

िाहदानीिाहकनेपालीनागरिककायमनिहेमा,

(घ)

गैिनेपाली नागरिकले िाहदानी प्राप्त गिे को प्रमाचणत
भएमा,

(ङ)

झुट्टाविििणपेशगिीिाहदानीप्राप्तगिे मा,

(च)

िाहदानीको लाधग धनिेदन ददई तोवकएको समयधभत्र
धनिेदकलेिाहदानीनधलएमा।

(२)उपदफा(१)को खण्ड (क),(ख),(ग),(घ)ि(ङ)
बमोचजम िाहदानी िद्द गरिएको जानकािी विभागले नेपाल सिकािको
130

सम्बचन्द्धत धनकाय, नेपालचस्थत विदे शी धनयोग ि नेपालचस्थत
इन्द्टिपोलकोकायाालयलाईददनुपनेछ।
(३) कुनै नेपाली नागरिकको िाहदानी विदे शमा हिाई नयाुँ
िाहदानीका लाधग धनयोगमा धनिेदन ददएमा धनयोगले िाहदानीिाहकको
सम्पूणा विििण ि िाहदानी नम्बि समेत खुलाई हिाएको िाहदानी िद्द
गनाको लाधग विभागमा लेखी पठाउनु पनेछ ि सोको जानकािी
ु को
नेपालचस्थत अध्यागमन कायाालय, सम्बचन्द्धत धनयोग िहेको मुलक
ु मा िहेका विदे शी
विदे श माधमला हेने मन्द्त्रालय ि उक्त मुलक
धनयोगलाईसमेतददनुपनेछ।
16=

िाहदानी प्रयोग गने: (१) कूटनीधतक तथा विशेष िाहदानी प्रयोग
सम्बन्द्धीव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
(२) कूटनीधतक िा विशेष िाहदानीिाहकले उपदफा (1)
बमोचजमको प्रयोजन समाप्त भएपधछ त्यस्तो िाहदानी विभागमा बुझाउनु
पनेछ।
ति तोवकएको सािाजधनक पद धािण गिे को व्यचक्तले तोवकए

बमोचजमको अिधधसम्म कूटनीधतक िा विशेष िाहदानी आफूसुँग िाख्न
सननेछ।
परिच्छे द–३
यात्राअनुमधतपत्रतथाधसम्यान्द्सअधभलेखवकताबसम्बन्द्धी
17=

यात्राअनुमधतपत्र:(१) विभाग ि धनयोगले यात्रा अनुमधतपत्र जािी गना
सननेछन्।
(२)उपदफा(१)बमोचजमजािीहुने यात्राअनुमधतपत्रप्रा्
त

गनेशतािजािीगनुा पनेअिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
18=

धसम्यान्द्स अधभलेख वकताब (धसम्यान्द्स पासपोटा): (१) पानीजहाजमा
काम गना जाने नेपाली नागरिकलाई विभाग िा धनयोगले  धसम्यान्द्स
अधभलेखवकताब(धसम्यान्द्सपासपोटा)जािीगनासननेछ।
(२) साधािण िाहदानीिाहकले  पानीजहाजमा काम गना जाने
131

प्रयोजनको लाधग विभाग िा धनयोगमा धसम्यान्द्स अधभलेख वकताब
(धसम्यान्द्स पासपोटा) को लाधग तोवकए बमोचजमका कागजात सं लनन
गिीधनिेदनददएमातोवकएकाशताकोअधीनमािहीविभागिाधनयोगले
धसम्यान्द्सअधभलेखवकताब(धसम्यान्द्सपासपोटा)जािीगनेछ।
परिच्छे द–४
अस्थायीतथाविशेषअिस्थामाजािीगनेिाहदानीसम्बन्द्धी
19=

अस्थायीिाहदानीजािीगना सवकने:विदे शमािहेकोनेपालीनागरिकको
िाहदानीबहालिहने अिधधसमाप्तभएमा,हिाएमा,नाधसएमािाझुत्रो
भएकोकािणले प्रयोगगना नसवकने भईनयाुँ िाहदानीबनाउनकोलाधग
धनयोगमा धनिेदन ददएमा धनजलाई नयाुँ िाहदानी जािी नहुन्द्जेलसम्मका
लाधग बढीमा नौ मवहना अिधधको लाधग धनयोगले अस्थायी िाहदानी
जािीगनासननेछ।

20=

विशेष अिस्थामा जािी गने िाहदानी: (१) कुनै नेपाली नागरिकको
नाबालक छोिा िा छोिी विदे शमा गई बसेको ि धनज सोह्र िषा उमेि
पुगी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रा्त गरिनसकेको अिस्थामा

ु को नागरिकता नधलएको तथा विदे शी नागरिकता
धनजले विदे शी मुलक
प्राच्
तको लाधग धनिेदन नददएको प्रमाण सवहत तोवकए बमोचजमका
कागजात सं लनन गिी धनिेदन ददएमा धनयोगले बढीमा दुई िषाको
अिधधिहनेगिीएकपटकधनजकानाममासाधािणिाहदानीजािीगना
सननेछ।
तिकाबुबावहिकोपरिचस्थधत पिीधनजले नेपालीनागरिकताको
प्रमाणपत्र धलन नसकेको कािण खुलाई धनिेदन ददएमा धनयोगले
धनजलाईथपदुईिषाकालाधगसाधािणिाहदानीजािीगनासननेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोचजमको

अिधधधभत्र

त्यस्तो

िाहदानीिाहकले नेपालीनागरिकताकोप्रमाणपत्रधलईसाधािणिाहदानी
धलइसननुपनेछ।
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परिच्छे द–५
कसुििदण्डसजायसम्बन्द्धी
21=

कसुि:कसै ले दे हायकोकुनै काया गिे मा,गना लगाएमािागना सहयोग
गिे मायसऐनबमोचजमकोकसुिगिे कोमाधननेछः(क)

झुट्टा विििण ददई िाहदानी िा यात्रा अनुमधतपत्र
धलएमािाधलनप्रयत्नगिे मा,

(ख)

यस ऐन बमोचजम िाहदानी िा यात्रा अनुमधतपत्र
नधलईविदे शभ्रमणगिे मािागनेप्रयत्नगिे मा,

(ग)

नेपाल सिकािले ददएको आदे श िा धनदे शनको
पालनानगिे मा,

(घ)

जुन उद्देश्यको लाधग िाहदानी जािी गरिएको हो सो
बाहेक अन्द्य उद्देश्यको लाधग िाहदानीको प्रयोग
गिे मा,

(ङ)

आफ्नो िाहदानी अरूलाई प्रयोग गना ददएमा िा
अकााकोनामकोिाहदानीप्रयोगगिे मा,

(च)

िाहदानीमाभएकोफोटोिाविििणसच्याएमा,

(छ)

अन्द्य व्यचक्तको िाहदानी धनजको मञ्जुिी नधलई
बदधनयतपूिक
ा धनयन्द्त्रणमािाखेमा,

(ज)

22=

यो ऐन ि यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयमको
बचखालापहुनेगिीअन्द्यकुनैकामकािबाहीगिे मा।

सजाय:(१)कसै ले दफा२१कोखण्ड(क),(ख),(ग),(घ),(ङ),

(च)िा(छ)बमोचजमकोकसुिगिे मात्यस्तोकसुिगनेलाईदुईलाख
रुपैयाुँदेचख पाुँच लाख रुपैयाुँसम्म जरििाना िा एक िषादेचख तीन
िषासम्मकैदिादुिैसजायहुनेछ।

(२) कसै ले उपदफा (१) मा लेचखएदे चख बाहेक यो ऐन ि

यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयम विपिीत कुनै काम गिे मा धनजलाई
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पचास हजाि रुपैयाुँदेचख एक लाख रुपैयाुँसम्म जरििाना िा छ
मवहनादे चखएकिषासम्मकैदिादुिैसजायहुनेछ।

(३) उपदफा (१) ि (२) मा उचसलचखत सजाय हुने कुनै

कसुि गना कसै ले आदे श ददएमा िा दुरुत्साहन गिे मा कसुिदािलाई
भएसिह ि कसुि गना सहयोग गने मधतयािलाई त्यस्तो कसुिदािलाई
हुनेसजायकोआधासजायहुनेछ।
23=

प्रचधलत कानून बमोचजम कािबाही गना बाधा नपने: यस ऐन अन्द्तगात
कसुिमाधननेकुनैकायाअन्द्यप्रचधलतकानूनबमोचजमसमेतकसुिहुने
िहेछ भने त्यस्तो कसुिमा प्रचधलत कानून बमोचजम मुद्दा चलाई

कािबाहीगना यसऐनमालेचखएकोकुनै कुिाले बाधापुर्
याएकोमाधनने
छै न।
परिच्छे द–६
विविध
24=

िाहदानीको िङ, ढाुँचा ि आकाि: दफा ५, १७, १८, १९ ि २०
बमोचजमजािीगरिने िाहदानीकोिङ,ढाुँचािआकाितोवकएबमोचजम
हुनेछ।

25=

दस्तुि: (१) कूटनीधतक, विशेष ि सधभास िाहदानी जािी गदाा कुनै
दस्तुिलाननेछै न।
(२) साधािण िाहदानी, यात्रा अनुमधतपत्र, धसम्यान्द्स अधभलेख
वकताब (धसम्यान्द्स पासपोटा), अस्थायी िाहदानी ि विशेष अिस्थामा
जािीगरिनेिाहदानीजािीगदाातोवकएबमोचजमदस्तुिलाननेछ।

26=

िाहदानी वफताा ददन सवकने: (१) साधािण िाहदानीिाहकले  आफ्नो
नाममा जािी गरिएको िाहदानी आफूलाई आिश्यक नभएको िा अन्द्य

कुनै कािणले आफूसुँग िाख्न नसनने भनी विभागमा वफताा ददन
सननेछ।
(२) विभागले उपदफा (१) बमोचजम वफताा ददएको िाहदानी
िद्दगनेछ।
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27=

विद्युतीय अधभलेख तथािैयक्तीकिण (पसानलाइजेसन): (१) िाहदानीको
लाधग धनिेदन साथ सम्बचन्द्धत धनकायबाट प्रमाचणत भई आएका
धनिेदककाधनजीविििणविभागले प्रविधधसमेतकोमाध्यमबाटप्रशोधन
गिीिाहदानीिैयचक्तकअधभले खीकिण(पसानलाइजेसन)सम्बन्द्धीकाया
गनेछ।
(२) विभागले िाहदानी, यात्रा अनुमधतपत्र तथा धसम्यान्द्स
अधभलेख वकताब (धसम्यान्द्स पासपोटा) को विद्युतीय अधभलेख तोवकए
बमोचजमकोढाुँचामातयािगिीसुिचक्षतिाख्नुपनेछ।
(३)धनयोगबाटजािीभएकायात्राअनुमधतपत्रतथाधसम्यान्द्स
अधभलेखवकताब(धसम्यान्द्सपासपोटा)कोविििणप्रत्येकतीनमवहनामा
विभागमापठाउनुपनेछ।

28=

कागजात सुिचक्षत िाख्
नु पने: (१) िाहदानीको लाधग ददएका धनिेदन
लगायत सं लनन कागजातहरू िाहदानी जािी भएको धमधतले बाह्र
िषासम्मसुिचक्षतिाख्नु पनेछ।

(२) विभागले यस ऐन बमोचजम िद्द भएका िाहदानी तोवकए
बमोचजमधुसयाउनुपनेछ।
(३)उपदफा(१)बमोचजमकाकागजातकोधुसयाउने प्रवक्रया
प्रचधलतकानूनबमोचजमहुनेछ।
29=

सिकाििादीहुन:े यसऐनअन्द्तगातसजायहुने कसुिसम्बन्द्धीमुद्दामा
ु ी फौजदािी कायाविधध
नेपाल सिकाि िादी हुनेछ ि त्यस्तो मुद्दा मुलक
सं वहता,२०७४कोअनुसूची-१मासमािेशभएकोमाधननेछ।

30=

पुनिािेदन:विभागले िाहदानीजािीगना इन्द्कािगिे मािािाहदानीिद्द
गने धनणाय गिे मा चचत्त नबुझ्ने व्यचक्तले सोको सूचना प्राप्त गिे को
धमधतले पैँ तीस ददनधभत्र विभाग िहेको प्रदे शको उच्च अदालतमा
पुनिािेदनददनसननेछ।

31=

अधधकाि प्रत्यायोजन: विभागले यस ऐन बमोचजम आफूलाई प्रा्
त
अधधकािमध्ये केही अधधकाि आिश्यकता अनुसाि अन्द्य धनकाय िा
अधधकािीलाईप्रत्यायोजनगनासननेछ।
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32=

असलधनयतलेगिे कोकामकोबचाउ:यसऐनबमोचजमअसलधनयतले

गिे को कामको सम्बन्द्धमा कुनै पधन कमाचािी व्यचक्तगत रूपमा
उत्तिदायीहुनेछै न।
ति लापिबाहीपूिक
ा  गिे को कामबाट उत्पन्न परिणामको

सम्बन्द्धमा यस दफाको व्यिस्थाले कुनै कानूनी कािबाही गना बाधा
पुगेकोमाधननेछै न।
33=

धनयम बनाउने सनने: यस ऐन कायाान्द्ियन गना नेपाल सिकािले
आिश्यकधनयमबनाउनसननेछ।

34=

कायाविधधबनाउनसनने: ऐनको उद्देश्य विपरित नहुने गिी मन्द्त्रालयले 
आिश्यककायाविधधबनाउनसननेछ।

35=

खािे जीिबचाउ:(१)िाहदानीऐन, २०२४खािे जगरिएकोछ।
(२) िाहदानी ऐन, २०२४ बमोचजम भए गिे का काम
कािबाहीयसै ऐनबमोचजमभएगिे कोमाधननेछ।

संचक्षप्त विििण
- दतााधमधत:-२०७५/0४/२३
- प्रधतधनधधसभाकोबैठकद्वािासंशोधनसवहतपारितधमधत:-२०७५/06/10
- नेपालकोसंविधानकोधािा१११(5)बमोचजमकोसमयािधधधभत्रिावियसभाबाटवफताा नआएको
हुनालेविधेयकप्रमाणीकिणकालाधगपेशगनेधनणायभएकोधमधत:-2076/01/20

- पुनविाचािकोलाधगसन्द्देशसवहतवफतााआएकोधमधत:-२०७६/02/06
- प्रधतधनधधसभालेप्रस्तुतरुपमैपुनपारितगिे कोधमधत:-२०७६/05/26
- िावियसभाकोबैठकद्वािासंशोधनसवहतपारितधमधत:-२०७६/05/31
- िावियसभाकोसंशोधनमासहमतभईप्रधतधनधधसभाद्वािापुन:पारितधमधत:-२०७६/06/02

- प्रमाणीकिणधमधत:-२०७६/06/27
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सेफगार्डसा, एन्द्टी-डचम्पङ्गतथाकाउण्टिभेधलङ्गसम्बन्द्धमाव्यिस्थागनाबनेकोविधेयक
प्रस्तािना: मालिस्तुको आयात अनपेचक्षत ि अस्िाभाविक रुपमा ठू लो परिमाणमा िृवर्द् भएमा
िा सामान्द्य मूसय िा लागत मूसयभन्द्दा कम मूसयमा आयात भई िा सहुधलयतप्राप्त कुनै

मालिस्तुकोअत्यधधकआयातकोकािणबाटस्िदे शीउद्योगमाहुनगएकोहाधननोनसानीिोनन
िा त्यस्तो आयातबाट स्िदे शी उद्योगलाई हुन सनने गम्भीि हाधन नोनसानी िा गम्भीि हाधन

नोनसानीको आशङ्काबाट जोगाउने प्रयोजनका लाधग सेफगार्डसा उपाय, एन्द्टी-डचम्पङ्ग िा
ु को औद्योधगक
काउण्टिभेधलङ्ग महसुलका माध्यमबाट आिश्यक सं िक्षण प्रदान गना ि मुलक
क्षेत्रको प्रिर्द्ान गदै  िाविय अथातन्द्त्र सुदृढ बनाउने सम्बन्द्धमा आिश्यक व्यिस्था गना
िाञ्छनीयभएकोले ,
सं घीयसंसदलेयोऐनबनाएकोछ।
परिच्छे द–१
प्रािचम्भक

1.

संचक्षप्त नाम ि प्रािम्भ: (१) यस ऐनको नाम “सेफगार्डसा, एन्द्टी-डचम्पङ्ग तथा
काउण्टिभेधलङ्गऐन, २०७६” िहे कोछ।

(२)योऐनप्रमाणीकिणभएकोएकानब्बेऔ ंददनदे चखलागूहुनेछ।
2.

परिभाषा:विषयिाप्रसङ्गलेअकोअथानलागेमायसऐनमा,(क)

“अनुसन्द्धान अधधकािी”

(ख)

“अनुसन्द्धानकोदायिामािहे कोमालिस्तु” भन्नाले परिच्छे द-५

(ग)

भन्नाले दफा १7 बमोचजमको

अनुसन्द्धानअधधकािीसम्झनुपछा।

बमोचजम अनुसन्द्धान प्रवक्रया सुरु गरिएको मालिस्तु सम्झनु
पछा।

ु बाट व्यापारिक ि अन्द्य
“आयात” भन्नाले विदे शी मुलक
प्रयोजनका लाधग नेपालमा मालिस्तु चझकाउने काम सम्झनु

(घ)

(ङ)

(च)

पछा।

ु बाट व्यापारिक प्रयोजनका
“आयातकताा” भन्नाले विदे शी मुलक

लाधगनेपालमामालिस्तु आयातगने व्यचक्त, सं स्थािाधनकाय
सम्झनुपछा।

ु बाट आयात
“एन्द्टी-डचम्पङ्ग महसुल” भन्नाले विदे शी मुलक

गरिएका मालिस्तुमा दफा 9 बमोचजम लगाइएको महसुल
सम्झनुपछा।

ु बाट आयात
“काउण्टिभेधलङ्ग महसुल” भन्नाले विदे शी मुलक
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गरिएका मालिस्तुमा दफा १4 बमोचजम लगाइएको महसुल
(छ)

सम्झनुपछा।

“गम्भीि हाधन नोनसानी”

भन्नाले अनपेचक्षत ि अस्िाभाविक

रूपमा ठू लो परिमाणमा आयात गरिएको कुनै मालिस्तु िा

सहुधलयतप्राप्त मालिस्तुको आयातको कािणबाट स्िदे शी

उद्योगलाई पिे को िा पना सनने दफा २7 बमोचजमको
(ज)
(झ)

आधािमाधनधाािणगरिएकोहाधननोनसानीसम्झनुपछा।

“डचम्पङ्ग” भन्नाले दफा 8 विपिीत हुने गिी गरिएको कुनै
मालिस्तुकोआयातसम्झनु पछा।

“डचम्पङ्ग माचजान” भन्नाले दफा २8 बमोचजम कायम गरिएको
सामान्द्य मूसय ि दफा 29 बमोचजम कायम गरिएको धनयाात

(ञ)

(ट)
(ठ)

(ड)

(ढ)
(ण)

मूसयबीचकोअन्द्तिसम्झनुपछा।

ु ” भन्नाले नेपालमा अनुसन्द्धानको दायिामा िहे को
“तेस्रो मुलक
ु भन्द्दा अन्द्य मुलक
ु  िा स्ितन्द्त्र
मालिस्तु धनयाात गिे को मुलक
भन्द्सािक्षेत्रसम्झनुपछा।

“तोवकएको” िा “तोवकए बमोचजम” भन्नाले यस ऐन अन्द्तगात
बनेकोधनयममातोवकएकोिातोवकएबमोचजमसम्झनुपछा।
“धनयाात”

ु बाट
भन्नाले धनयाातकतााले कुनै विदे शी मुलक

व्यापारिकप्रयोजनकालाधगनेपालधभत्रमालिस्तुपठाउनेकाम
सम्झनुपछा।

ु िास्िायत्तभन्द्सािक्षेत्रबाट
“धनयाातकताा” भन्नालेविदे शीमुलक

नेपालमा मालिस्तु धनयाात गने व्यचक्त, सं स्था िा धनकाय
सम्झनुपछा।

“धनयाात मूसय” भन्नाले दफा 29 बमोचजम कायम गरिएको
मालिस्तुकोमूसयसम्झनु पछा।

“प्रत्यक्ष रुपमा प्रधतस्पधी मालिस्तु” भन्नाले धमसदोजुसदो िा
समरुपका मालिस्तु नभए तापधन अनुसन्द्धानको दायिामा
िहे को मालिस्तुसुँग बजािमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रधतस्पधी िा सो

मालिस्तुको सट्टामा िैकचसपकरूपमा उपभोक्ताले उपयोग िा
(त)

छनौटगनासननेअकोमालिस्तुसम्झनुपछा।

“भन्द्साि कायाालय” भन्नाले नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रमा

सूचनाप्रकाशनगिीस्थापनागिे कोभन्द्सािकायाालय, विपदको
अिस्थामा भन्द्साि विभागका महाधनदे शकले कुनै भन्द्साि

क्षेत्रमा स्थापना गिे को भन्द्साि कायाालय ि नेपाल सिकािले
नेपाल िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन गिी तोवकददएको अन्द्य
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(थ)
(द)

क्षेत्रलाईसमेतजनाउुँ छ।

“मन्द्त्रालय” भन्नाले उद्योग, िाचणज्य तथा आपूधता मन्द्त्रालय
सम्झनुपछा।

"धमसदोजुसदो मालिस्तु (धसधमलि गुर्डस)" भन्नाले सबै कुिामा
उस्तै नभएका ति उस्तै बनौट सामरीको अंश ि उस्तै -उस्तै
विशेषता भएको कािणले गदाा उस्तै काम गना सनने ि

(ध)
(न)

(प)

(फ)

व्यापारिकरुपमासाटफेिहुनसननेमालिस्तुसम्झनुपछा।

“विभाग” भन्नाले मन्द्त्रालयले नेपाल िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन
गिीतोकेकोविभाग सम्झनु पछा।

"समरुपका मालिस्तु (आइडेचण्टकल गुर्डस)" भन्नाले बनोट,
गुण, प्रकृधत ि विशेषता लगायत सम्पूणा कुिाएकै वकधसमको
भएकोमालिस्तुसम्झनुपछा।

“सधमधत” भन्नालेदफा३3बमोचजमकोसधमधतसम्झनुपछा।
“सिोकाििाला” भन्नालेदे हायकोपक्षसम्झनुपछाः–
(१)

सम्बचन्द्धत मालिस्तुको उत्पादक, धनयाातकताा िा

(२)

ु  िा स्िायत्त भन्द्साि क्षेत्रको
धनयाातकतााको मुलक

(३)

स्िदे शीउद्योग,

(४)

धमसदोजुसदो िा समरुपका मालिस्तु िा प्रत्यक्ष

आयातकताािाधनजकोप्रधतधनधध,
सिकाि,

रुपमा प्रधतस्पधी मालिस्तु उत्पादन गने स्िदे शी

उत्पादक, त्यस्तो उत्पादकको सं स्था िा त्यस्ताो
उत्पादकिासं स्थाकोप्रधतधनधध,
(५)
(ब)

(भ)

(म)

अनुसन्द्धान अधधकािीले आिश्यक ठानेका अन्द्य
सम्बर्द्पक्ष।

“सहुधलयतप्राप्त मालिस्तु”

भन्नाले दफा ३0 बमोचजमको

सहुधलयतप्राप्त िा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा अनुदानप्राप्त
मालिस्तुसम्झनुपछा।
“सहुधलयत माचजान”

भन्नाले कुनै मालिस्तुमा ददइएको

सहुधलयतको कािणले त्यस्तो मालिस्तुको मूसयमा पिे को िा
पनासननेमूसयकोअन्द्तिसम्झनुपछा।
“सामान्द्य मूसय”

भन्नाले अनुसन्द्धानको दायिामा िहे को

मालिस्तुको दफा २8 बमोचजम कायम गरिएको सामान्द्य
मूसयसम्झनुपछा।
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(य)

“सेफगार्डसा उपाय” भन्नाले परिच्छे द-२ बमोचजम लगाइने

(ि)

“स्िायत्त भन्द्साि क्षेत्र”

(ल)

सेफगार्डसाउपायसम्झनुपछा।

भन्नाले विश्व व्यापाि संगठनको

सदस्यको रूपमा िहे को स्िायत्त भन्द्साि क्षेत्र (सेपिे ट कस्टम
टे रिटोिी)सम्झनुपछा।

“स्िदे शी उद्योग” भन्नाले यो ऐन बमोचजम सेफगार्डसा उपाय,

एन्द्टी-डचम्पङ्ग महसुल िा काउण्टिभेधलङ्ग महसुल लगाउने
प्रयोजनको लाधग अनुसन्द्धानको दायिामा िहे को धमसदोजुसदो

िा समरुपका मालिस्तु िा प्रत्यक्ष प्रधतस्पधी मालिस्तु
उत्पादनगनेस्िदे शीउद्योगसम्झनुपछािसोशब्दलेत्यस्तो

िस्तु उत्पादन गने सामुवहक सं स्था िा धनकायलाई समेत
जनाउुँ छ।

(ि)

ति सो शब्दले त्यस्तो मालिस्तुको आयातकताा

समेतिहे कोस्िदे शीउत्पादकलाईजनाउनेछै न।
“हाधन नोनसानी”

भन्नाले धमसदोजुसदो िा समरुपका िा

सहुधलयतप्राप्त मालिस्तुको आयातको कािणबाट स्िदे शी

उद्योगलाई पिे को िा पना सनने सािभूत रुपमा भएको हाधन
नोनसानी(मटे रियलइन्द्जुिी)सम्झनुपछािसोशब्दलेत्यस्तो

आयातको कािण कुनै उद्योगको स्थापनामा बाधा उत्पन्न
भएकोअिस्थालाईसमेतजनाउुँ छ।
परिच्छे द-२

सेफगार्डसासम्बन्द्धीव्यिस्था
3.

सेफगार्डसा उपाय लगाउन सनने: (१) कुनै मालिस्तुको आयातमा अनपेचक्षत ि
अस्िाभाविक रूपमा ठू लो परिमाणमा िृवर्द् भएको कािणले त्यस्तो मालिस्तुसुँग

धमसदोजुसदो िा समरुपका िा प्रत्यक्ष रुपमा प्रधतस्पधी मालिस्तु उत्पादन गने
स्िदे शी उद्योगलाई गम्भीि हाधन नोनसानी भएमा िा त्यस्तो हाधन नोनसानी हुन

सनने पयााप्त आधाि दे चखएमा मन्द्त्रालयले विभाग माफात् अनुसन्द्धान गिाउन
सननेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमकोअिस्थाविद्यमानभएमात्यस्तोमालिस्तु

उपि आिश्यक सेफगार्डसा उपाय लगाउन धमसदोजुसदो िा समरुपका मालिस्तु
उत्पादनगनेस्िदे शीउद्योगलेमन्द्त्रालयसमक्षधनिेदनददनसननेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम अनुसन्द्धानबाट त्यस्तो मालिस्तुको

आयातबाटस्िदे शीउद्योगलाईगम्भीिहाधननोनसानी भएकोिाहुनसनने दे चखएमा
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नेपालसिकािलेदे हायबमोचजमकोसेफगार्डसाउपायलगाउनसननेछः(क)

प्रचधलत कानून बमोचजम लानने भन्द्साि महसुलमा अधतरिक्त

(ख)

नेपाल सिकािले धनधाािण गिे कोभन्द्दा बढी परिमाणको

(ग)
(घ)
(४)

महसुललगाउने,

आयातमा खण्ड (क) को अधतरिक्त ट्यारिफ िे ट कोटाको
आधािमाथपमहसुललगाउने,

त्यस्तो मालिस्तुको आयातमा पूणा िा आंचशक परिमाणात्मक
बन्द्दे जलगाउने,

तोवकएबमोचजमकाअन्द्यउपाय।
उपदफा (३) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन

धमसदोजुसदो िा समरुपका मालिस्तु िा प्रत्यक्ष रुपमा प्रधतस्पधी मालिस्तुको कुल
ु बाटआयातभएको
आयातकोतीनप्रधतशतभन्द्दाकमपरिमाणमाविकासोन्द्मुखमुलक
मालिस्तुमासेफगार्डसाउपायलगाइनेछै न।

तिकुलआयातकोतीनप्रधतशतभन्द्दाकमवहस्साभएकाएकभन्द्दाबढी

ु बाटआयातभएकोमालिस्तुकोपरिमाणस्िदे शमाउत्पादनहुने
विकासोन्द्मुखमुलक

धमसदोजुसदो िा समरुपका मालिस्तु िा प्रत्यक्ष रुपमा प्रधतस्पधी मालिस्तुको कुल
आयातको नौ प्रधतशतभन्द्दा बढी भएको अिस्थामा तीन प्रधतशतभन्द्दा कम वहस्सा

ु  मुलक
ु बाट आयात भएको त्यस्तो मालिस्तुमा समेत
िहने गिी कुनै विकासोन्द्मख
सेफगार्डसाउपायलगाउनसवकनेछ।

(५)सेफगार्डसा उपायलगाउुँ दाधमसदोजुसदोिासमरुपकामालिस्तु िा

प्रत्यक्ष रुपमा प्रधतस्पधी मालिस्तुमा समान िा फिक-फिक महसुल दि िा
परिमाणात्मकमहसुलदिलगाउनसवकनेछ।

(६) यस दफा बमोचजम सेफगार्डसा उपाय लगाउने प्रवक्रया सम्बन्द्धी

अन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
4.

सेफगार्डसाकायमिहनेअिधध:(१)दफा३बमोचजमलगाएकोसेफगार्डसाउपायको
अिधधत्यस्तोसेफगार्डसालगाएकोधमधतलेबढीमाचाििषासम्मकायमिहनेछ।
(२)उपदफा(१)माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनसोअिधधपधछ

पधनदफा३बमोचजमसेफगार्डसामहसुललगाउनसननेअिस्थाकायमिहे कोभनी
अनुसन्द्धानअधधकािीलेधसफारिसगिे मानेपालसिकािलेसेफगार्डसामहसुललगाउने
अिधधबढीमाचाििषाकालाधगथपगनासननेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम अिधध गणना गदाा दफा ६ बमोचजम

अन्द्तरिमसेफगार्डसाउपायलगाएकोभएसोअिधधसमेतजोडीगणनागनुा पनेछ।

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन नेपाल
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सिकािलेआिश्यकदे खेमादफा३बमोचजमलगाइएकोसेफगार्डसाउपायकोअिधध

उपदफा (१) ि (२) बमोचजमको अिधधका अधतरिक्त बढीमा दुई िषा थप गना
सननेछ।
छै न।
5.

6.

ति त्यसिी थप गरिएको अिधधमा सेफगार्डसाका थप उपाय लगाइने

सेफगार्डसाका उपाय हटाउन सनने: नेपाल सिकािले दफा ३ बमोचजम लगाएको
सेफगार्डसाउपायदे हायकोकुनैअिस्थामाहटाउनसननेछः(क)

दफा ४३ बमोचजम गरिएको समीक्षाबाट त्यस्तो मालिस्तुमा

(ख)

दफा 7 बमोचजम अन्द्य िैकचसपक उपाय अिलम्बन

(ग)

तोवकएबमोचजमकोअन्द्यअिस्थामा।

सेफगार्डसालगाउननपनेदे चखएमा,
गरिएकोमा,

अन्द्तरिम सेफगार्डसा उपाय लगाउन सवकने: (१) कुनै मालिस्तुको अनपेचक्षत ि
अस्िाभाविक रूपमा ठू लो परिमाणमा आयातमा भएको िृवर्द्को कािणबाट स्िदे शी

उद्योगलाईगम्भीिहाधननोनसानीभएमािाहुनसनने आशङ्काउत्पन्नभईतत्काल
केही गना आिश्यक दे चखएमा नेपाल सिकािले त्यस्तो मालिस्तुमा अन्द्तरिम
सेफगार्डसाउपायलगाउनसननेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमनेपालसिकािले अन्द्तरिमसेफगार्डसा उपाय

लगाउुँ दा दफा ३ को उपदफा (3) बमोचजमको कुनै सेफगार्डसा उपाय लगाउन
सननेछ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन अन्द्तरिम

सेफगार्डसा उपायलगाउनु अचघकुनै मालिस्तुकोसम्बन्द्धमादे हायकोकुनै अिस्था
भएकोहुनु पनेछः
(क)
(ख)

दफा २5 बमोचजमको प्रािचम्भक प्रधतिेदनबाट तत्काल
सेफगार्डसाउपायलगाउनुपनेदे चखएको,

अनुसन्द्धानबाट तत्काल प्राप्त प्रमाणले  कुनै मालिस्तुको
आयातबाट स्िदे शी उद्योगलाई गम्भीि हाधन नोनसानी पुगेको
िापुननसननेपयााप्तआधािदे चखएको,

(४) यस दफा बमोचजम लगाइने अन्द्तरिम सेफगार्डसा उपायको अिधध

दुईसयददनभन्द्दाबढीहुने छै न।
7.

अन्द्यिैकचसपकउपायअिलम्बनगना सनने: (१) यसपरिच्छे दमा अन्द्यत्र जुनसुकै
कुिा लेचखएकोभए तापधन नेपाल सिकािले अनपेचक्षत ि अस्िाभाविकरूपमा ठू लो
ु िास्िायत्त
परिमाणमाआयातभएकोकुनै मालिस्तु उत्पादनिाधनयाातगने मुलक
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भन्द्सािक्षेत्रकोसिकािसुँगिाताा गिीस्िदे शीउद्योगलाईहुने िाहुनसनने गम्भीि
हाधननोनसानीबाटजोगाउनअन्द्यिैकचसपकउपायअिलम्बनगनासननेछ।

(२) उपदफा (१) मा उचसलचखत िैकचसपक उपाय सम्बन्द्धी व्यिस्था

नेपालसिकािलेधनधाािणगिे बमोचजमहुनेछ।
परिच्छे द–३

एन्द्टी-डचम्पङ्गमहसुलसम्बन्द्धीव्यिस्था
8.

मालिस्तु डचम्पङ्ग गना नपाइने: कुनै पधन आयातकतााले धमसदोजुसदो िा समरुपका
मालिस्तु उत्पादनगने स्िदे शीउद्योगलाईहाधननोनसानीिा गम्भीिहाधननोनसानी
ु  िा स्िायत्त भन्द्साि
पुनने िा पुनन सनने गिी उत्पादक िा धनयाातकतााको मुलक

क्षेत्रकोसामान्द्यमूसयभन्द्दाकमधनयाातमूसयमाआयातगिीकुनै मालिस्तु डचम्पङ्ग
गनापाउनेछै न।
9.

एन्द्टी-डचम्पङ्ग महसुल लगाउन सनने: (१) कसैले दफा 8 विपिीत हुने गिी कुनै
मालिस्तु डचम्पङ्ग गिे को कुिा दफा २६ बमोचजम अनुसन्द्धान अधधकािीले पेश

गिे कोप्रधतिेदनबाटदे चखएमानेपालसिकािलेत्यस्तोमालिस्तुमाभन्द्सािमहसुलका
अधतरिक्तएन्द्टी-डचम्पङ्गमहसुललगाउनसननेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन डचम्पङ्ग

गरिएकोमालिस्तुकोडचम्पङ्गमाचजानदुईप्रधतशतभन्द्दाकमहुने भएमाधमसदोजुसदो

िासमरुपकामालिस्तुकोकुलआयातकोतीनप्रधतशतसम्ममात्रवहस्सािहने गिी
ु  िास्िायत्तभन्द्साि क्षेत्रबाट आयात गरिएकोमालिस्तुमा एन्द्टी-डचम्पङ्ग
कुनै मुलक
महसुललगाइनेछै न।

ु  िा स्िायत्त भन्द्साि क्षेत्रबाट आयात गरिएको
ति एकभन्द्दा बढी मुलक

मालिस्तुको वहस्सा धमसदोजुसदो िा समरुप प्रकृधतका मालिस्तुको कुल आयातको
ु 
सातप्रधतशतभन्द्दाबढीभएमातीनप्रधतशतभन्द्दाकमवहस्सािहने गिीकुनै मुलक

िा स्िायत्त भन्द्साि क्षेत्रबाट आयात गरिएको मालिस्तुमा समेत एन्द्टी-डचम्पङ्ग
महसुललगाउनसवकनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम एन्द्टी-डचम्पङ्ग महसुल लगाउनु पूिा त्यस्तो

मालिस्तु डचम्पङ्ग गरिएको कािणले स्िदे शी उद्योगलाई हाधन नोनसानी िा गम्भीि
हाधननोनसानी पुगेकोिापुननसननेपयााप्तआधाििप्रमाणस्पष्टदे चखनुपनेछ।

(४) एन्द्टी-डचम्पङ्ग महसुलको दि धनधाािण दफा २६ बमोचजमको

अनुसन्द्धानप्रधतिेदनसमेतकाआधािमानेपालसिकािलेतोकेबमोचजमहुनेछ।

(५) एन्द्टी-डचम्पङ्ग महसुल लगाउुँदा आयाधतत मालिस्तुको प्रकृधत

अनुसािफिकफिकदिमामहसुललगाउनसवकनेछ।
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10.

एन्द्टी-डचम्पङ्गमहसुलकायमिहने अिधध:(१)दफा9बमोचजमलगाइएकोएन्द्टी-

डचम्पङ्गमहसुलत्यस्तोमहसुललगाउनसुरुगिे कोधमधतले बढीमापाुँचिषा कायम
िहनेछ।

(२)उपदफा(१)माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनसोअिधधपधछ

पधन दफा 9 बमोचजम एन्द्टी-डचम्पङ्ग महसुल लगाउन सनने अिस्था कायम िहे को

भनीअनुसन्द्धानअधधकािीले धसफारिसगिे मानेपालसिकािले एन्द्टी-डचम्पङ्गमहसुल
लगाउनेअिधधबढीमापाुँचिषाकालाधगथपगनासननेछ।
11.

अन्द्तरिम एन्द्टी-डचम्पङ्ग महसुल लगाउन सनने: (१) नेपाल सिकािले दे हायको
अिस्थामाकुनैमालिस्तुमाअन्द्तरिमएन्द्टी-डचम्पङ्गमहसुललगाउनसननेछः(क)

दफा २0 बमोचजम कुनै मालिस्तुको सम्बन्द्धमा अनुसन्द्धान

(ख)

तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट त्यस्तो मालिस्तु डचम्पङ्ग भएको

(ग)

(घ)
(ङ)
(च)

प्रािम्भभएकोविषयकोसूचनासािाजधनकगिे को,
दे चखएको,

त्यस्तो मालिस्तुको आयातबाट स्िदे शी उद्योगलाई हाधन
नोनसानी िा गम्भीि हाधन नोनसानी पुगेको िा पुनन सनने
पयााप्तआधािदे चखएको,

अनुसन्द्धान अधधकािीले अनुसन्द्धान प्रवक्रया प्रािम्भ गिे को
कम्तीमासाठीददनपूिाभएको,

दफा२5बमोचजमकोप्रािचम्भकप्रधतिेदनबाटअन्द्तरिमएन्द्टीडचम्पङ्गमहसुललगाउनधसफारिसभएको,

स्िदे शी उद्योगलाई भएको िा हुन सनने हाधन नोनसानीबाट

बचाउन तत्काल अन्द्तरिम एन्द्टी-डचम्पङ्ग महसुल लगाउन
आिश्यकदे चखएको।

(२) उपदफा (१) बमोचजम अन्द्तरिम एन्द्टी-डचम्पङ्ग महसुल लगाउुँ दा
धमसदोजुसदो िा समरुपका मालिस्तु उत्पादन गने स्िदे शी उद्योगले माग गिे को
भएमाछमवहनािअन्द्यअिस्थामाएकसयबीसददनभन्द्दाबढीलगाइनेछै न।
12.

एन्द्टी-डचम्पङ्गमहसुलहटाउनसनने:दफा२6बमोचजमअनुसन्द्धानअधधकािीलेपेश

गिे कोप्रधतिेदनिाअन्द्यकुनै आधािमादफा9बमोचजमलगाइएकोएन्द्टी-डचम्पङ्ग
महसुलकायमिाखीिहनु पने अिस्थानदे चखएमानेपालसिकािले त्यस्तोमहसुल
जुनसुकैबखतहटाउनसननेछ।
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परिच्छे द–४

काउन्द्टिभेधलङ्गमहसुलसम्बन्द्धीव्यिस्था
13.

सहुधलयतप्राप्तिाप्रत्यक्षिाअप्रत्यक्षअनुदानप्राप्तमालिस्तुआयातगनानपाइने:कुनै
पधन आयातकतााले स्िदे शी उद्योगलाई हाधन नोनसानी िा गम्भीि हाधन नोनसानी

पुनने िा पुनन सनने गिी कुनै सहुधलयतप्राप्त िा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त
मालिस्तुआयातगनुा हुुँदैन।
14.

काउण्टिभेधलङ्गमहसुललगाउनसनने:(१)कसैले दफा१3विपिीतहुने गिीकुनै
सहुधलयतप्राप्त िा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा अनुदानप्राप्त मालिस्तु आयात गिे मा

नेपालसिकािले दफा२6बमोचजमप्राप्तप्रधतिेदनकोआधािमात्यस्तोमालिस्तुमा
भन्द्सािमहसुलकाअधतरिक्तकाउण्टिभेधलङ्गमहसुललगाउनसननेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन दे हायको

अिस्थामाकुनैमालिस्तुमाकाउण्टिभेधलङ्गमहसुललगाइनेछै नः–
(क)

ु बाट आयाधतत मालिस्तुको हकमा धनयाात
विकासोन्द्मुख मुलक

ु  िास्िायत्त
मूसयको दुई प्रधतशतभन्द्दा कम तथा अन्द्य मुलक
भन्द्साि क्षेत्रको हकमा एक प्रधतशतभन्द्दा कम सहुधलयत िा

(ख)

प्रत्यक्षिाअप्रत्यक्षअनुदानप्रदानगरिएकामालिस्तुमा,

ु बाट आयात गरिएको सहुधलयत
कुनै एक विकासोन्द्मुख मुलक

िा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालिस्तुको परिमाण

नेपालमाहुने धमसदोजुसदोिासमरुपकाप्रकृधतकामालिस्तुको
(ग)

आयातकोकुलपरिमाणकोचािप्रधतशतभन्द्दाकमदे चखएमा,

दद्वपक्षीय िा बहुपक्षीय सम्झौता अन्द्तगात िस्तुगत िा नगद
अनुदानस्िरुपनेपालसिकािलाईप्राप्तहुनेमालिस्तुमा।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए

ु बाट
तापधनकुलआयातकोचािप्रधतशतभन्द्दाकमवहस्साभएकाविकासोन्द्मुखमुलक

आयात हुने सहुधलयत िा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालिस्तुको परिमाण

नेपालमाआयातहुने धमसदोजुसदोिासमरुपप्रकृधतकामालिस्तुकोकुलपरिमाणको
ु बाटचािप्रधतशतभन्द्दा
नौप्रधतशतिासोभन्द्दाबढीभएमाकुनै विकासोन्द्मुखमुलक

कम आयात हुने सहुधलयतप्राप्त मालिस्तुमा समेत काउण्टिभेधलङ्ग महसुल लगाउन
सवकनेछ।

(४)उपदफा(१)बमोचजमकाउण्टिभेधलङ्गमहसुललगाउनु पूिा त्यस्तो

आयाधतत मालिस्तु सहुधलयतप्राप्त िा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालिस्तु

भएकोित्यस्तोमालिस्तुकोआयातकोकािणले स्िदे शीउद्योगलाईहाधननोनसानी
िा गम्भीिहाधननोनसानी पुगेकोिापुननसनने पयााप्तआधाििप्रमाणभएकोस्पष्ट
दे चखनुपनेछ।
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(५) उपदफा (१) बमोचजम काउण्टिभेधलङ्ग महसुल लगाउुँ दा सहुधलयत

माचजानमानबढ्नेगिीलगाउनुपनेछ।

(६) उपदफा (१) बमोचजम काउण्टिभेधलङ्ग महसुल लगाउुँ दा एकै

प्रकृधतको सहुधलयत िा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालिस्तु ि सहुधलयत

माचजान फिक भएका एकै प्रकृधतको आयाधतत मालिस्तुमा फिक-फिक दिमा
लगाउनसवकनेछ।
15.

काउण्टिभेधलङ्ग महसुल कायम िहने अिधध: (१) काउण्टिभेधलङ्ग महसुल लगाउुँ दा
बढीमापाुँचिषासम्मकोअिधधकालाधगलगाइनेछ।

(२) उपदफा(१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएकोभएतापधन सोअिधध पधछ

पधन दफा १4 बमोचजम काउण्टिभेधलङ्ग महसुल लगाउन सनने अिस्था कायम

िहे को भनी अनुसन्द्धान अधधकािीले धसफारिस गिे मा नेपाल सिकािले बढीमा पाुँच
16.

िषाकालाधगकाउण्टिभेधलङ्गमहसुललगाउनेअिधधथपगनासननेछ।

अन्द्तरिम काउण्टिभेधलङ्ग महसुल लगाउन सवकने: (१) नेपाल सिकािले
अनुसन्द्धानको दायिामा िहे को कुनै मालिस्तुमा दे हायको अिस्थामा अन्द्तरिम
काउण्टिभेधलङ्गमहसुललगाउनसननेछः(क)

दफा २0 बमोचजम अनुसन्द्धान प्रािम्भ भएको सूचना

(ख)

तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधािमा त्यस्तो मालिस्तु

(ग)

सािाजधनकगिे को,

सहुधलयतप्राप्त िा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालिस्तु
भएकोदे चखएको,

त्यस्तो मालिस्तुको आयातबाट स्िदे शी उद्योगलाई हाधन
नोनसानी िा गम्भीि हाधन नोनसानी पुगेको िा पुनन सनने
आशङ्का दे चखएको ि त्यस्तो हाधन नोनसानीबाट बचाउन

तत्काल अन्द्तरिम काउण्टिभेधलङ्ग महसुल लगाउन आिश्यक
दे चखएको,
(घ)

अनुसन्द्धान अधधकािीले अनुसन्द्धान प्रवक्रया प्रािम्भ गिे को

(ङ)

दफा २5 बमोचजम प्राप्त प्रािचम्भक प्रधतिेदनबाट अन्द्तरिम

कम्तीमासाठीददनपूिाभएको,

काउण्टिभेधलङ्गमहसुललगाउनेधसफारिसभएको।

(२) उपदफा (१) बमोचजम अन्द्तरिम काउण्टिभेधलङ्ग महसुल लगाउुँ दा
सहुधलयतमाचजानमानबढ्नेगिीलगाउनुपनेछ।
(३)उपदफा(१)बमोचजमअन्द्तरिमकाउण्टिभेधलङ्गमहसुलदफा२5

बमोचजम प्रधतिेदन पेश भएको ददनदे चख बढीमा एक सय बीस ददनसम्म मात्र
लगाउनुपनेछ।
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परिच्छे द–५

अनुसन्द्धानसम्बन्द्धीव्यिस्था
17.

अनुसन्द्धान अधधकािी: (१) नेपाल सिकािले अन्द्यथा तोकेकोमा बाहे क यस ऐन

बमोचजम सेफगाडास,् एन्द्टी-डचम्पङ्ग िा काउण्टिभेधलङ्ग सम्बन्द्धी उजुिी उपि
अनुसन्द्धान गने प्रयोजनको लाधग विभागले अनुसन्द्धान अधधकािीको रुपमा काया
गनेछ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लाधग विभागले कम्तीमा िाजपत्रावङ्कत

दद्वतीय श्रे णीको अधधकृतलाई अनुसन्द्धान अधधकािीको रुपमा काम गना तोनन
सननेछ।
18.

धनिेदन ददनसनने: (१) कसैले धमसदोजुसदो िा समरुपका मालिस्तु उत्पादन गने

स्िदे शी उद्योगलाई हाधन नोनसानी िा गम्भीि हाधन नोनसानी पुनने िा पुनन सनने
ु  िा स्िायत्त भन्द्साि क्षेत्रको सामान्द्य
गिी उत्पादक िा धनयाातकतााको मुलक
मूसयभन्द्दा कम धनयाात मूसयमा िा सहुधलयत िा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त

मालिस्तु आयात गिे को पाइएमा त्यस्तो मालिस्तु उत्पादन गने स्िदे शी उद्योग

आफैले िाआफ्नोप्रधतधनधधमाफात यसिीआयातगरिएकोमालिस्तु उपिदफा9
बमोचजम एन्द्टी-डचम्पङ्ग महसुल िा दफा १4 बमोचजम काउण्टिभेधलङ्ग महसुल
लगाउनविभागसमक्षतोवकएकोढाुँचामाधनिेदनददनसननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम धनिेदन ददुँदा त्यसिी आयात गरिएको िा

गना लाधगएको मालिस्तु ि त्यसबाट स्िदे शी उद्योगलाई पुगेको हाधन नोनसानी,

गम्भीि हाधन नोनसानी िा गम्भीि हाधन नोनसानीको आशङ्काको सम्बन्द्धमा उपलब्ध
भएसम्मकोप्रमाणसमेतसंलननगनुा पनेछ।

(३)उपदफा(१)बमोचजमधनिेदनददुँदादे हायबमोचजमकोप्रवक्रयापूिा

गिे कोहुनु पनेछः(क)

(ख)

(ग)
19.

धमसदोजुसदो िा समरुपका मालिस्तुको कम्तीमा पच्चीस

प्रधतशत वहस्सा उत्पादन गने स्िदे शी उद्योग िा उद्योगहरुले
उजुिीददएकोहुनु पने,

धमसदोजुसदो िा समरुपका मालिस्तुको कम्तीमा पचास

प्रधतशत वहस्सा उत्पादन गने स्िदे शी उद्योग िा उद्योगहरुले
सोधनिेदनमासमथानजनाएकोहुनु पने,

तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट धनिेदनको व्यहोिा पुवष्ट हुने आधाि
दे चखनुपने,

धनिेदनउपिजाुँचबुझगनुा पने: (१) दफा१8 बमोचजम धनिेदन प्राप्तहुनआएमा
अनुसन्द्धान अधधकािीले सोही दफाको उपदफा (३) बमोचजमको प्रवक्रया पूिा भए
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नभएकोसम्बन्द्धमाआिश्यकजाुँचबुझगनुा पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम जाुँचबुझ गदाा धनिेदनसाथ पेश गिे का

प्रमाणबाट धनिेदनको व्यहोिा पुवष्ट हुन सनने आधाि नदे चखएमा अनुसन्द्धान
अधधकािीलेत्यस्तोधनिेदनउपिकािबाहीअचघबढाउनेछै न।

(३) यस दफामा अन्द्यत्र जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन दफा 8

विपिीत कुनै मालिस्तु डचम्पङ्ग गरिएको िा डचम्पङ्ग गना लाधगएको िाकसैले दफा
१3 विपिीत सहुधलयत िा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष अनुदानमा प्राप्त िस्तु धनयाात गना

लागेको जानकािी प्राप्त भएमा िा त्यस्तो कुिा विश्वास गनुा पने मनाधसब कािण

भएमा ि त्यस्तो आयातले स्िदे शी उद्योगलाई हाधन नोनसानी िा गम्भीि हाधन
नोनसानी पुनने िा पुनन सनने पयााप्त आधाि दे चखएमा विभागले सो सम्बन्द्धमा
आिश्यकप्रमाणसं लननगिीपचााखडागिीअनुसन्द्धानप्रवक्रयासुरुगनासननेछ।

(४)यसदफाबमोचजमजाुँचबुझगदाािादफा२३बमोचजमअनुसन्द्धान

गदाा आिश्यक पने विििण तथा कागजात सम्बचन्द्धत सिोकाििाला धनकायले
अनुसन्द्धानअधधकािीलाईउपलब्धगिाउनुपनेछ।
20.

अनुसन्द्धान सम्बन्द्धी सूचना सािाजधनक गनुा पने: (१) अनुसन्द्धान अधधकािीले दफा

19 बमोचजम धनिेदन जाुँचबुझ गदाा सो धनिेदन उपि दफा २3 बमोचजम
अनुसन्द्धान प्रवक्रया सुरु गना आिश्यक दे खेमा सो सम्बन्द्धी सूचना िावियस्तिको
पधत्रकामाफात्सािाजधनकगनुा पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम सािाजधनक गरिने सूचनामा अनुसन्द्धानको

दायिामा िहे को मालिस्तुको नाम, प्रकृधत, गुण, उत्पादक कम्पनी, उत्पादक िा
ु को नाम, उजुिीकतााले पेश गिे को प्रमाण कागजात लगायतका
धनयाातकतााको मुलक
अन्द्यआिश्यकविििणसमेतखुलाउनुपनेछ।

(३) अनुसन्द्धान अधधकािीले उपदफा (१) बमोचजम सािाजधनक गिे को

सूचनाकोप्रधत, सोसुँगसम्बचन्द्धतधनिेदनतथाअन्द्यसम्बर्द्प्रमाणकोप्रधतधलवपसमेत
अनुसन्द्धानको दायिामा िहे को मालिस्तुको उत्पादक िा धनयाातकताालाई विद्युतीय
माध्यमबाटपठाउनुपनेछ।
21.

प्रधतिाद गना सनने: (१) दफा २0 को उपदफा (१) बमोचजम सूचना सािाजधनक
भएको धमधतले पन्द्ध्र ददनधभत्र सिोकाििाला पक्षले त्यस्तो धनिेदनका सम्बन्द्धमा
अनुसन्द्धानअधधकािीसमक्षधलचखतप्रधतिादपेशगनासननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम सिोकाििालाले प्रधतिाद पेश गदाा त्यस्तो

प्रधतिादमा उसलेख गरिएका चजवकि पुवष्ट हुने प्रमाण तथा कागजात सं लनन गनुा
पनेछ।

(३) अनुसन्द्धानको धसलधसलामा कुनै पक्षबाट पेश भएका प्रमाण तथा
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कागजातका सम्बन्द्धमा त्यसको प्रधतिाद गना चाहने अको पक्षले त्यस्तो प्रमाण िा
कागजातपेशभएकोपन्द्ध्रददनधभत्रप्रधतिादगनासननेछ।
22.

प्रमाणकोभाि: दफा२1 बमोचजमप्रधतिाद पेशगदाा आयातकताा िा धनयाातकतााले

ु मा आयात नभएको, कुनै मालिस्तु
अनुसन्द्धानको दायिामा िहे को मालिस्तु मुलक
डचम्पङ्ग नगरिएको िा आयात गरिएको मालिस्तु सहुधलयतप्राप्त मालिस्तु नभएको
भन्ने लगायतकाचजकीिधलएमात्यस्तोचजकीिसम्बन्द्धीप्रमाणकोभािचजकीिधलने
सिोकाििालापक्षकोहुनेछ।

23.

अनुसन्द्धानगनुा पने:(१)दफा२0बमोचजमसूचनासािाजधनकभएपधछअनुसन्द्धान
अधधकािीले सोसम्बन्द्धमादे हायकाविषयमाकेचन्द्रतिहीअनुसन्द्धानकाया सुरुगनुा
पनेछः–

(क)

उजुिीमा गिे को मागदाबी तथा सम्बर्द् पक्षहरूले पेश गिे को

(ख)

उजुिीकताा धमसदोजुसदो िा समरुपका मालिस्तु उत्पादन गने

(ग)
(घ)

(ङ)

प्रमाणकागजात,

स्िदे शीउद्योगभएिानभएको,

त्यस्तोमालिस्तुडचम्पङ्गगरिएकोमालिस्तुभएिानभएकोि
भएकोदे चखएमाडचम्पङ्गमाचजानकोअिस्था,

त्यस्तोमालिस्तुसहुधलयतिाप्रत्यक्षिाअप्रत्यक्षअनुदानप्राप्त
मालिस्तुभएिानभएकोिभएकोदे चखएमासहुधलयतमाचजान
िाअनुदानकोअिस्थािामात्रा,

त्यस्तोमालिस्तुकोआयातले स्िदे शीउद्योगमाहाधननोनसानी

िागम्भीिहाधननोनसानीभएनभएकोिाहुनसनने आशङ्का
दे चखएकोिानदे चखएकोिदे चखएकोभएत्यसकोप्रकृधततथा

(च)

(२)

हाधननोनसानीकोमात्रा,

अनुसन्द्धानगनाआिश्यकदे चखएकाअन्द्यकुिा।

अनुसन्द्धान अधधकािीले अनुसन्द्धान गदाा उपदफा (१) मा

उचसलचखत विषयका सम्बन्द्धमा सम्पूणा प्रमाण तथा कागजातको िस्तुगत रूपले
मूसयाङ्कनतथाविश्लेषणगनुा पनेछ।
24.

पिामशा धलन सनने: (१) अनुसन्द्धान अधधकािीले दफा २३ बमोचजम अनुसन्द्धान
ु  िा स्िायत्त भन्द्साि क्षेत्रको सिकािको सम्बचन्द्धत
गदाा धनयाातकतााको मुलक

धनकायसुँग त्यस्तो मालिस्तुको उत्पादन िा धनयाातको सम्बन्द्धमा सहुधलयत प्रदान
गिे िानगिे कोसम्बन्द्धमाआिश्यकपिामशागनािाजानकािीधलनसननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम पिामशा िा जानकािी माग गिे कोमा त्यस्तो

धनकायबाट कुनै पिामशा िा जानकािी प्राप्त भएमा त्यस समेतलाई आधाि धलई ि
माग गरिएको अिधधधभत्र कुनै पिामशा िा जानकािी प्राप्त नभएमा त्यस विषयमा
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पिामशागिे कोमानीआिश्यककािबाहीअगाधडबढाउनसननेछ।
25.

प्रािचम्भक प्रधतिेदन तयाि गनुा पने: अनुसन्द्धान अधधकािीले दफा २३ बमोचजम
अनुसन्द्धानसुरुगिे कोसाठीददनधभत्रदे हायकाविििणसवहतकोप्रािचम्भकप्रधतिेदन
तयािगिीविभागमापेशगनुा पनेछः(क)

मालिस्तुको नाम, परिमाण तथा मूसय ि मालिस्तुको

(ख)

ु िा
त्यस्तोमालिस्तुकोधनयाातकताा तथाधनयाातकतााकोमुलक

(ग)
(घ)
(ङ)
(च)

हामोनाइज्डकोड,

स्िायत्तभन्द्सािक्षेत्र,

त्यस्तो मालिस्तु अनपेचक्षत ि अस्िाभाविक रूपमा ठू लो
परिमाणमाआयातिृवर्द्भए, नभएको,

त्यस्तो मालिस्तुको आयातमा अनपेचक्षत ि अस्िाभाविक
रूपमाठू लोपरिमाणमािृवर्द्भएकोभएसोकोपरिमाण,

त्यस्तोमालिस्तुसहुधलयतिाप्रत्यक्षिाअप्रत्यक्षअनुदानप्राप्त
मालिस्तुभएिानभएको, भएकोभएसोकोपरिमाण,

त्यस्तो मालिस्तुले धमसदोजुसदो िा समरुपका मालिस्तु
उत्पादन गने स्िदे शी उद्योगलाई हाधन नोनसानी िा गम्भीि

हाधन नोनसानी पुर्याएको िा पुर्याउन सनने आशङ्का दे चखए
(छ)

नदे चखएको,

त्यस्तोमालिस्तुमादफा६बमोचजमकोअन्द्तरिमसेफगाडाा्स
उपाय, दफा १1 बमोचजम अन्द्तरिम एचण्टडचम्पङ्ग महसुल िा
दफा१6बमोचजमअन्द्तरिमकाउण्टिभेधलङ्गमहसुललगाउन

आिश्यक भए िा नभएको ि लगाउनु पने भए कधत
अिधधसम्म के कधत दिमा त्यस्तो महसुल लगाउन मनाधसब
(ज)

दे चखन्द्छसोकोआधाििकािणसवहतकोविििण,

खण्ड (छ) बाहे क यस ऐन बमोचजम सेफगाडास उपाय
लगाउनु पने िा एचण्टडचम्पङ्ग महसुल िा काउण्टिभेधलङ्ग
महसुलमध्ये कुन लगाउनु पने हो ि कुन दिमा कधत

अिधधसम्म लगाउनु पने हो सो सम्बन्द्धमा आधाि ि कािण
(झ)
26.

सवहतकोयवकनिाय,

तोवकएबमोचजमकाअन्द्यकुिा।

अचन्द्तमप्रधतिेदनतयािगनुा पने:(१)अनुसन्द्धानअधधकािीलेअनुसन्द्धानसुरुगिे को
धमधतले सामान्द्यतयाएकिषाधभत्रअनुसन्द्धानसम्पन्नगिीत्यसकोअचन्द्तमप्रधतिेदन
विभागसमक्षपेशगनुा पनेछ।

(२) विभागले उपदफा (१) बमोचजम प्राप्त प्रधतिेदन समेतका आधािमा
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सेफगार्डसा उपाय िा एण्टी-डचम्पङ्ग महसुल िा काउण्टिभेधलङ्ग महसुल लगाउने
प्रयोजनकालाधगउक्तप्रधतिेदनसवहतमन्द्त्रालयमापेशगनुा पनेछ।

(3) उपदफा (१) बमोचजम तयाि गरिने अचन्द्तम प्रधतिेदनमा दे हायका

कुिाखुलाउनुपनेछः(क)

(ख)

अनुसन्द्धानको दायिामा िहे को मालिस्तुको आयातको

कािणबाट स्िदे शी उद्योगलाई भएको िा हुन सनने हाधन
नोनसानीिागम्भीिहाधननोनसानीकोयथाथाविििण,

अनुसन्द्धानको दायिामा िहे को मालिस्तुको सामान्द्य मूसय ि
धनयाातमूसय,

(ग)

अनुसन्द्धानकोदायिामािहे कोमालिस्तुकोडचम्पङ्गमाचजानिा

(घ)

अनुसन्द्धानको दायिामा िहे को मालिस्तुमा एण्टी-डचम्पङ्ग

(ङ)
(च)

(छ)

(ज)

सहुधलयतिाअनुदान,

महसुल िा काउण्टिभेधलङ्ग महसुल लगाउनु पने िा नपने
सम्बन्द्धमाअनुसन्द्धानअधधकािीकोठोससुझाि,

त्यस्तो मालिस्तुमा एन्द्टी-डचम्पङ्ग महसुल िा काउण्टिभेधलङ्ग
महसुललगाउनुपनेभएमात्यसकोआधाििमहसुलकोदि,

खण्ड (घ) बमोचजम लगाउनु पने एन्द्टी-डचम्पङ्ग महसुल िा
काउण्टिभेधलङ्गमहसुलपिात्द
 शीअसिहुने गिीलगाउनुपने
दे चखएमात्यसिीलगाउनुपनेआधाि, कािणिलागूहुने धमधत,

एन्द्टी-डचम्पङ्गमहसुलिाकाउण्टिभेधलङ्गमहसुललगाइएकोमा
सोअिधधथपगनुा पने दे खेमात्यसिीअिधधथपगनुा पनााको
आधाििकािणसवहतकोधसफारिस,

अनुसन्द्धानअधधकािीलेआिश्यकठानेकाअन्द्यकुिा।

(4) उपदफा (१) बमोचजम एक िषाधभत्र अनुसन्द्धान काया सम्पन्न हुन

नसननेभएमाअनुसन्द्धानअधधकािीलेत्यसकोस्पष्टकािणखुलाईअनुसन्द्धानअिधध
थपगनामन्द्त्रालयलाईधसफारिसगनासननेछ।

(5) उपदफा (4) बमोचजम प्राप्त धसफारिसका सम्बन्द्धमा जाुँचबुझ गदाा

त्यस्तो धसफारिस मनाधसब दे चखएमा मन्द्त्रालयले अनुसन्द्धानको अिधध बढीमा छ
27.

मवहनासम्मकालाधगथपगनासननेछ।

गम्भीि हाधन नोनसानी पुगक
े ो माधनने: दफा ३ बमोचजम सेफगार्डसा उपाय लगाउने
प्रयोजनको लाधग अनुसन्द्धानको दायिामा िहे को मालिस्तुको आयातको कािणबाट
धमसदोजुसदो िा समरुपका िा प्रत्यक्ष रुपमा प्रधतस्पधी मालिस्तु उत्पादन गने
स्िदे शी उद्योगमा गम्भीि हाधन नोनसानी पुगेको िा पुनन सनने सम्बन्द्धमा

अनुसन्द्धान गदाा अनुसन्द्धान अधधकािीले दे हाय बमोचजमका आधािमा त्यस्तो हाधन
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नोनसानीकोधनधाािणगनुा पनेछः(क)

अनुसन्द्धानको दायिामा िहे को मालिस्तुको आयातमा भएको

(ख)

अनुसन्द्धानकोदायिामािहे कोमालिस्तुकोबजािवहस्सा,

(ग)

(घ)
(ङ)
(च)
(छ)

िृवर्द्कोपरिमाणिमूसय,

धमसदोजुसदो िा समरुपका िा प्रत्यक्ष रुपमा प्रधतस्पधी

मालिस्तु उत्पादन गने स्िदे शी उद्योगको उत्पादन ि
उत्पादकत्िमापनागएकोअसि,

धमसदोजुसदोिासमरुपकािाप्रत्यक्षरुपमाप्रधतस्पधीस्िदे शी
मालिस्तुकोधबक्रीवितिणमापनागएकोअसि,

धमसदोजुसदो िा समरुपका िा प्रत्यक्ष रुपमा प्रधतस्पधी
मालिस्तुकोउपभोगमापनागएकोअसि,

धमसदोजुसदोिासमरुपकािाप्रत्यक्षरुपमाप्रधतस्पधीस्िदे शी
उत्पादनमापुगेकोनोनसानकोप्रकृधत, मात्रािपरिणाम,

धमसदोजुसदो िा समरुपका िा प्रत्यक्ष रुपमा प्रधतस्पधी

मालिस्तु उत्पादन गने स्िदे शी उद्योगबाट प्राप्त िोजगािीमा
पनागएकोअसि।

28.

मालिस्तुको सामान्द्य मूसय कायम गने: अनुसन्द्धान अधधकािीले दफा ९ बमोचजम
एचण्टडचम्पङ्ग महसुल लगाउने प्रयोजनको लाधग अनुसन्द्धानको दायिामा िहे को
मालिस्तुकोसामान्द्यमूसयकायमगदाादे हायकाआधािमाकायमगनुा पनेछः–
(क)

(ख)

आयात गरिएको मालिस्तुको धनमााता,

उत्पादक िा

ु  िा स्िायत्त भन्द्साि क्षेत्रको आन्द्तरिक
धनयाातकतााको मुलक
बजािमासोमालिस्तुकोधबक्रीमूसय,

आयात गरिएको मालिस्तुको धनमााता,

उत्पादक िा

ु  िा स्िायत्त भन्द्साि क्षेत्रको आन्द्तरिक
धनयाातकतााको मुलक

बजािमा खरिद धबक्री नभएको िा अन्द्य कुनै कािणले सो
मालिस्तुको खरिद धबक्री हुने मूसय कायम गना नसवकएमा
(ग)

ु माधनयाातगदााकोधनयाातमूसय,
त्यस्तोमालिस्तुतेस्रोमुलक

खण्ड (क) िा (ख) को आधािमा मूसय कायम गना
नसवकएमा सो मालिस्तुको लागत मूसय ि मनाधसब
मावफकको नाफा, प्रशासधनक, धबक्री तथा सामान्द्य खचा जोडी

(घ)

कायमगिे कोमूसय,

खण्ड (ग) को आधािमा पधन मूसय कायम गना नसवकएमा

अनुसन्द्धान अधधकािीले मनाधसब आधािमा कायम गिे को
मूसय।

152

29.

धनयाातमूसयकायमगने:दफा9बमोचजमएचण्टडचम्पङ्गमहसुललगाउने प्रयोजनको
लाधगअनुसन्द्धानकोदायिामािहे कोमालिस्तुकोधनयाातमूसयकायमगदाा दे हायका
आधािमाकायमगनुा पनेछः(क)

धनयाात गरिएको मालिस्तुको भन्द्साि धबन्द्दुमा पेश गिे को

धबजक मूसय (भाडा, धबमा ि अन्द्य खचा बाहे कको) िा अन्द्य
ु मा समेत त्यस्तो मालिस्तु धनयाात गिे को भए सो
मुलक

(ख)

ु कोपवहलोखरिदकताालेधनयाातकताालाईधतिे कोमूसय,
मुलक

खण्ड (क) को आधािमा मूसय कायम गना नसवकएमा िा
मूसय कायम भए तापधन धनयाातकताा ि आयातकतााबीच

सम्बर्द्ता दे चखएको िा अन्द्य कुनै कािणले सो मूसय

विश्वसनीय नदे चखएमा धनयाात गरिएको धमसदोजुसदो िा
समरुपका मालिस्तु स्ितन्द्त्र खरिदकताालाई पवहलो पुनः
(ग)

धबक्री(रिसेल)गरिएकोमूसय,

खण्ड (क) िा (ख) का आधािमा मूसय कायम गना
नसवकएमा अनुसन्द्धान अधधकािीले मनाधसब आधािमा कायम
गिे कोमूसय।

30.

सहुधलयत िा अनुदान उपलब्ध गिाएको माधनने: (१) दफा १४ बमोचजम
काउन्द्टिभेधलङ्ग महसुल लगाउने प्रयोजनको लाधग अनुसन्द्धानको दायिामा िहे को

ु  िा स्िायत्त भन्द्साि क्षेत्रको
मालिस्तुमा त्यस्तो मालिस्तु धनयाातकताा मुलक
सिकािबाटिात्यस्तोसिकािकोपूणा िाआंचशकस्िाधमत्िभएकोवित्तीयिाअन्द्य
सहयोगप्राप्तकुनैसं स्थािाधनकायबाटप्रत्यक्षिाअप्रत्यक्षरुपमादे हायकोसहयोग
प्राप्तभएकोदे चखएमात्यस्तोमालिस्तुलाईसहुधलयतप्राप्तमालिस्तुमाधननेछः(क)

मालिस्तु उत्पादन िा धनयाातमा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा

(ख)

मालिस्तु उत्पादन िा धनयाातमा अनुदान, ऋण, शेयि लगानी

(ग)

(घ)
(ङ)

वित्तीयप्रोत्साहन, सहुधलयत, छूटिासहयोगप्राप्तगिे को,

ुँ ीको प्रत्यक्ष हस्तान्द्तिण िा पूज
ुँ ीको सम्भावित प्रत्यक्ष
िा पूज
हस्तान्द्तिणभएको,

त्यस्तो मालिस्तु उत्पादनकतााको विद्यमान िा सम्भावित
दावयत्ि रहण गिे को िा त्यस्तो मालिस्तुको धनयधमत खरिद
गनेगिे को,

त्यस्तो मालिस्तु उत्पादन गने उद्योगले धतना बाुँकी कि िा
िाजस्िमाछूटिाधमनाहाददएको,

मालिस्तु उत्पादनका लाधग आधािभूत पूिााधाि सुविधा
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बाहे ककाअन्द्यमालिस्तु, सुविधािासेिाप्राप्तगिे को।
(२)उपदफा(१)माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनधनयाातकतााको

ु  िा स्िायत्त भन्द्साि क्षेत्रको सिकािले दे हायको सहुधलयत प्रदान गिे को
मुलक
मालिस्तुलाईसहुधलयतप्राप्तमालिस्तुमाधननेछै नः(क)

त्यस्तो मालिस्तुको धनमााता, उत्पादक िा धनयाातकतााद्वािा िा

धनजको तफाबाट सिाधलत अनुसन्द्धानात्मक कायाको लाधग
प्रदानगरिएकोसहुधलयत,

(ख)

ु को विकटिा वपछधडएको क्षेत्रलाई लचक्षत गिी
आफ्नो मुलक

(ग)

िाताििणको सं िक्षणसुँग सम्बचन्द्धत नयाुँ शता िा धनयमको

प्रदानगरिएकोसहुधलयत,

परिपालनगदाा धनमााण, उत्पादन िाधनयाात प्रविधध िा प्रवक्रया

सम्बन्द्धी विद्यमान व्यिस्थामा सुधाि गना मात्र सीधमत भई
प्रदानगरिएकोसहुधलयत।
31.

गो्यिाख्नु पने:अनुसन्द्धानअधधकािीले दफा२०कोप्रयोजनएिं प्रचधलतकानून
बमोचजमबाहे कयसपरिच्छे दबमोचजमगरिने अनुसन्द्धानकोधसलधसलामाआफूलाई

प्राप्तभएकािाआफ्नोजानकािीमाआएकाकागजात, सूचना, जानकािी,विििणिा
व्यापारिकसूचनागो्यिाख्नुपनेछ।

ति अदालतको आदे श बमोचजम िा कानून कायाान्द्ियनको क्रममा

प्रचधलत कानून बमोचजम अधधकािप्राप्त अधधकािीलाई त्यस्तो कागजात, सूचना,
जानकािीिाविििणप्रदानगनाबाधापनेछै न।
32.

अनुसन्द्धानस्थगनिािद्दगनासनने:यसऐनमाअन्द्यत्रजुनसुकैकुिालेचखएकोभए
तापधन अनुसन्द्धान अधधकािीले दे हायको अिस्थामा यस परिच्छे द बमोचजम सुरु
गिे कोअनुसन्द्धानसम्बन्द्धीकािबाहीजुनसुकैबखतस्थगनिािद्दगनासननेछः(क)

अनुसन्द्धानको दायिामा िहे को मालिस्तुको धनयाातकताा िा
ु  िा स्िायत्त भन्द्साि क्षेत्रको सिकािले
धनयाातकतााको मुलक
सामान्द्यमूसयिालागतमूसयभन्द्दाकममूसयमाधनयाातनगने
िासहुधलयतप्राप्तमालिस्तुधनयाातनगनेगिीसहमधतजनाएको

भनी मन्द्त्रालयले त्यस्तो मालिस्तुको सम्बन्द्धमा अनुसन्द्धान
कायास्थगनिािद्दगनाधनदे शनददएमा,
(ख)

अनुसन्द्धानको दायिामा िहे को मालिस्तुको धनयाातकताा िा
ु  िा स्िायत्त भन्द्साि क्षेत्रको सिकािले
धनयाातकतााको मुलक
धमसदोजुसदो िा समरुपका िा प्रत्यक्ष रुपमा प्रधतस्पधी

मालिस्तुउत्पादनगनेस्िदे शीउद्योगलाईभएकोिाहुनसनने
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हाधन नोनसानी िा गम्भीि हाधन नोनसानीको प्रभािलाई

हटाउने गिी मूसय सं शोधन गना सहमधत जनाएको भनी

मन्द्त्रालयले त्यस्तो मालिस्तुको सम्बन्द्धमा अनुसन्द्धान काया
स्थगनिािद्दगनाधनदे शनददएमा,
(ग)

अनुसन्द्धानको

दायिामा

िहे को

मालिस्तुको

आयातले

धमसदोजुसदो िा समरुपका िा प्रत्यक्ष रुपमा प्रधतस्पधी

मालिस्तु उत्पादनगने स्िदे शीउद्योगलाईपुर्याएकोिापुनन
सनने हाधन नोनसानीको क्षधतपूधता प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा
ु  िा सिकािसुँग सम्झौता
व्यहोने गिी धनयाातकतााको मुलक
भएमा,
(घ)

अनुसन्द्धानकोदायिामािहे कोमालिस्तुकोअधधकतमपरिमाण
धमसदोजुसदो िा समरुपका िा प्रत्यक्ष रुपमा प्रधतस्पधी

धनकासीमूलक मालिस्तु उत्पादन गने स्िदे शी उद्योगको

कच्चापदाथाकोरूपमाप्रयोगभइिहेकोभन्नेपुवष्टहुनेिस्तुगत
आधािभएमा,
(ङ)

तोवकएकोअन्द्यअिस्थामा।
परिच्छे द-६
समन्द्ियसधमधतसम्बन्द्धीव्यिस्था

33.

सधमधतको गठन: (१) यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयमािलीको
कायाान्द्ियनको लाधग सम्बर्द् धनकायबीच समन्द्िय गना मन्द्त्रालयमा एक समन्द्िय
सधमधतिहनेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमकोसधमधतकोगठनदे हायबमोचजमहुनेछः(क)

सचचि, मन्द्त्रालय

-अध्यक्ष

(ख)

सहसचचि, अथामन्द्त्रालय

-सदस्य

(ग)

सहसचचि,कानून,न्द्यायतथासं सदीयमाधमला
मन्द्त्रालय

-सदस्य

(घ)

सहसचचि, मन्द्त्रालय

-सदस्य

(ङ)

महाधनदे शक, भन्द्सािविभाग

-सदस्य

(च)

अध्यक्ष, नेपालउद्योगिाचणज्यमहासंघ

-सदस्य

(छ)

अध्यक्ष, नेपालउद्योगपरिसं घ

-सदस्य
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34.

(ज)

अध्यक्ष, नेपालचेम्बिअफकमशा

(झ)

महाधनदे शक, विभाग

-सदस्य-सचचि

सधमधतको काम, कताव्य ि अधधकाि: सधमधतको काम, कताव्य ि अधधकाि दे हाय
बमोचजमहुनेछः-

(क)

(ख)

(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
35.

-सदस्य

स्िच्छव्यापारिकवक्रयाकलापप्रिर्द्ानतथास्िदे शीउद्योगको
सं िक्षणकालाधगअिलम्बनगनुा पनेनीधतकासम्बन्द्धमानेपाल
सिकािलाईसुझािददने,

यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयमािलीमा
पुनिािलोकनगनुा पने दे चखएमासोकोअध्ययनगिीमन्द्त्रालय
समक्षधसफारिसगने,

यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयमािली कायाान्द्ियन
गनासम्बर्द्धनकायबीचसमन्द्ियकायमगने ,

दफा 26 को उपदफा (२) बमोचजम प्राप्त प्रधतिेदन ि सो
प्रधतिेदनकोकायाान्द्ियनकोसमीक्षागने,

आफूले गनुा पने कामका सम्बन्द्धमा आिश्यकता अनुसाि
उपसधमधतगठनगने,

तोवकएबमोचजमकाअन्द्यकायागने।

सधमधतकोबैठक:(१)सधमधतकोबैठकआिश्यकताअनुसािबस्नेछ।
(२) सधमधतकोबैठकअध्यक्षलेतोकेकोधमधत, समयिस्थानमाबस्नेछ।
(३) सधमधतको कुल सदस्य सं ख्याको बहुमत सदस्य उपचस्थत भएमा

सधमधतकोबैठककोलाधगगणपूिकसं ख्यापुगेकोमाधननेछ।

(४) सधमधतकोबैठककोअध्यक्षताअध्यक्षलेगनेछ।
(५) सधमधतकोबैठकमाबहुमतकोिायमान्द्यहुनेछिमतबिाबिभएमा

बैठककोअध्यक्षतागनेव्यचक्तलेधनणाायकमतददनेछ।

(६) सधमधतको अध्यक्षले आिश्यक दे खेमा विषयसुँग सम्बचन्द्धत विज्ञ िा

कमाचािीलाईसधमधतकोबैठकमाआमन्द्त्रणगनासननेछ।

(७) सधमधतकोधनणायसधमधतकोसदस्य-सचचिलेप्रमाचणतगनेछ।
(८) सधमधतको बैठक सम्बन्द्धी अन्द्य कायािधध सधमधत आफैांले धनधाािण

गिे बमोचजमहुनेछ।
36.

सधमधतकोसचचिालय:सधमधतकोसचचिालयविभागमािहनेछ।
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परिच्छे द–७
विविध

37.

सूचना प्रकाशन गनुा पने: (१) नेपाल सिकािले दफा ३ िा दफा ६ बमोचजम
सेफगार्डसा उपायलगाएको, दफा9िादफा१1बमोचजमएण्टीडचम्पङ्गमहसुलिा

दफा १4 िा दफा १6 बमोचजम काउण्टिभेधलङ्ग महसुल लगाएको, त्यस्तो उपाय

िामहसुललगाउनेअिधधथपगिे कोिात्यस्तोउपायिामहसुलहटाएकोसूचना
नेपालिाजपत्रमाप्रकाशनगनुा पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम नेपाल िाजपत्रमा प्रकाचशत सूचनाको प्रधत

िावियस्तिको दै धनक पधत्रका ि मन्द्त्रालयको िेबसाइट माफात्समेत सािाजधनक गनुा
पनेछ।

(३) मन्द्त्रालयले उपदफा (१) ि दफा २0 बमोचजम प्रकाशन गिे को

सािाजधनक सूचनाको प्रधत विश्व व्यापाि सङ्गठनको सम्बचन्द्धत सधमधतमा पठाउनु
पनेछ।
38.

एकमात्रमहसुललगाउनु पने: (१) यसऐन बमोचजम लगाइने सेफगार्डसा उपाय,

एन्द्टी-डचम्पङ्ग महसुल तथा काउण्टिभेधलङ्ग महसुल प्रचधलत कानून बमोचजम

लगाइएको भन्द्साि महसुल, अन्द्तःशुसक िा यस्तै अन्द्य दस्तुि िा शुसक बाहे कको
अधतरिक्तमहसुलउपायकोरुपमािहनेछ।

(२) दफा ३ बमोचजम लगाइएको सेफगार्डसाको उपाय प्रचधलत कानून

बमोचजम लगाइएको पूणा िा परिमाणात्मक बन्द्दे ज िा अन्द्य उपाय बाहे कको
अधतरिक्तिाथपउपायकारुपमािहनेछ।

(३) यस ऐनमा अन्द्यत्र जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन दफा २6

बमोचजम अनुसन्द्धान अधधकािीले ददएको प्रधतिेदनबाट यस ऐन बमोचजम एन्द्टी-

डचम्पङ्गमहसुलिकाउण्टिभेधलङ्गमहसुलदुिै लगाउनसवकने दे चखएमापधनत्यस्तो
मालिस्तुमासोमध्येकुनैएकभन्द्दाबढीमहसुललगाइनेछै न।
39.

महसुल असुल गने: यस ऐन बमोचजम लगाइको सेफगार्डसा उपाय अन्द्तिगतका
अधतरिक्त महसुल, एन्द्टी-डचम्पङ्ग महसुल ि काउण्टिभेधलङ्ग महसुल प्रचधलत कानून
बमोचजमसम्बचन्द्धतभन्द्सािकायाालयलेअसुलगनेछ।

40.

बढीमहसुलवफताा गनुा पने:कुनै मालिस्तुमायसऐनबमोचजमलगाइएकोएन्द्टी-

डचम्पङ्ग महसुल ि काउण्टिभेधलङ्ग महसुल पधछ कुनै कािणले नलगाउनु पने
दे चखएमा िा त्यस्तो मालिस्तुमा बढी महसुल लगाइएको दे चखएमा त्यसिी लगाउनु

नपने िा बढी लगाइएको महसुल सम्बचन्द्धत भन्द्साि कायाालय माफात् तोवकए
बमोचजमआयातकताालाईवफतााददइनेछ।
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41.

पिात्दशी असिहुने गिी महसुललगाउने: (१) दे हायको अिस्था विद्यमान िहे को
दे चखएमा नेपाल सिकािले दफा 9 िा दफा १4 बमोचजमको महसुल लगाउुँ दा
त्यस्तो महसुल लगाउने धनणाय भएको धमधतबाट बढीमा नब्बे ददन अचघ दे चख
पिात्दशीअसिहुनेगिीलगाउनसननेछः(क)

त्यस्तो मालिस्तु पवहले पधन डचम्पङ्ग गरिएको कुिा

(ख)

त्यस्तो मालिस्तु पवहले पधन सहुधलयतप्राप्त मालिस्तुकै रूपमा

(ग)

डम्प गरिएको मालिस्तु िा सहुधलयतप्राप्त मालिस्तु धनयधमत

अनुसन्द्धानकोक्रममाप्रमाचणतभएमा,

आयातभएकोकुिा अनुसन्द्धानकोक्रममाप्रमाचणतभएमा,

ु मा आयात भइिहे को कुिामा मन्द्त्रालय विश्वस्त
रूपमा मुलक
भएमा,

(घ)

तुलनात्मक रुपले छोटो समयािधधमाआयातगरिएको मालिस्तु
िा सहुधलयतप्राप्त मालिस्तु अधधक परिमाणमा आयात भएको
कािणबाट

पिात्दशीरुपमा महसुल

नलगाउुँ दा स्िदे शी

उद्योगलाई प्रदान गना खोचजएकोसं िक्षणको प्रयास प्रभािकािी
नहुनेसम्भािनादे चखएमा।

(२) उपदफा (१) बमोचजम पिात्दशीरुपमा लागू हुने गिी महसुल

लगाउुँ दा त्यसिी महसुल लगाइने अिधधधभत्र भन्द्साि महसुल धतिी स्िदे श प्रिेश
भएकोमालिस्तुमामात्रलागूहुनेगिीलगाउनुपनेछ।

(३) उपदफा(१)बमोचजमलगाइएकोमहसुलअसूलगने काया प्रचधलत

कानूनबमोचजमसम्बचन्द्धतभन्द्सािकायाालयले गनेछ।
42.

आिश्यक हद ि अिधधमा मात्र सीधमत हुने: (१) यस ऐन बमोचजम लगाइने
सेफगार्डसा उपाय, एण्टी-डचम्पङ्गमहसुलिाकाउण्टिभेधलङ्गमहसुलस्िदे शीउद्योगमा
पिे को िा पना सनने हाधन नोनसानी िा गम्भीि हाधन नोनसानीको प्रभाि धनयन्द्त्रण

गने प्रयोजनकालाधगआिश्यकदे चखएकोहदिअिधधसम्मकोलाधगमात्रलगाउनु
पनेछ।

(२) यस ऐन बमोचजम सेफगार्डसा, एन्द्टी-डचम्पङ्ग तथा काउन्द्टिभेधलङ्ग

महसुल लगाउुँ दा सम्बचन्द्धत मालिस्तुमा नेपालले विश्व व्यापाि सं गठनको सदस्य
हुुँदागिे कोबाइचन्द्डङ्गदिभन्द्दाउच्चभन्द्सािमहसुललगाउनसवकनेछ।
43.

समीक्षागनुा पने:(१)यसऐनबमोचजमलगाइएकोसेफगार्डसा उपाय, एन्द्टी-डचम्पङ्ग
महसुलिाकाउन्द्टिभेधलङ्गमहसुलसमेतकोविषयमाअनुसन्द्धानअधधकािीले तोवकए
बमोचजमकोअिधधमासमीक्षागनुा पनेछ।
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(२) यस ऐन बमोचजम कुनै मालिस्तुमा लगाइएको सेफगार्डसा उपाय,

एन्द्टी-डचम्पङ्गमहसुलिाकाउन्द्टिभेधलङ्गमहसुलकोसमीक्षागनासिोकाििालापक्षले
अनुसन्द्धानअधधकािीसमक्षधनिेदनददनसननेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम धनिेदन पिे मा ि समीक्षाको लाधग लानने

आिश्यक िकम सम्बचन्द्धत धनिेदक िा सम्बचन्द्धत पक्षले  व्यहोने भएमा अनुसन्द्धान
अधधकािीले सेफगार्डसा उपाय, एन्द्टी-डचम्पङ्ग महसुल िा काउन्द्टिभेधलङ्ग महसुल
समेतकोविषयमासमीक्षागनासननेछ।

(४) उपदफा (१) बमोचजम गरिएको समीक्षा प्रधतिेदन मन्द्त्रालयमा पेश

गनुा पनेछ।

(५)समीक्षासम्बन्द्धीअन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
44.

पुनिािेदनगनासनने:(१)यसऐनबमोचजमसे फगार्डसाउपाय, एन्द्टी-डचम्पङ्गमहसुल
िा काउन्द्टिभेधलङ्ग महसुल लगाउने धनणाय िा अन्द्तरिम सेफगार्डसा उपाय, अन्द्तरिम
एन्द्टी-डचम्पङ्ग महसुल िा अन्द्तरिम काउन्द्टिभेधलङ्ग महसुल लगाउने धनणयामा चचत्त

नबुझ्ने पक्षले पैँ तीस ददनधभत्र सम्बचन्द्धत भन्द्साि कायाालय िहे को क्षेत्रको उच्च
अदालतमापुनिािेदनगनासननेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमपुनिािेदनगदाा पुनिािेदकले त्यस्तोमहसुल

बापतलागेकोिकमबिाबिकोिकमधिौटीबापतजम्मागनुा पनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम ददइएको पुनिािेदन सम्बन्द्धी कािबाही ि

वकनािासम्बचन्द्धतउच्चअदालतकोिाचणज्यइजलासबाटहुनेछ।
45.

सहयोगधलनसनने:(१)यसऐनकोकायाान्द्ियनकोधनधमत्तअनुसन्द्धानअधधकािीले
आिश्यकता अनुसाि नेपाल सिकािका कुनै धनकाय, पदाधधकािी िा धनजी क्षेत्रका
विज्ञसमेतकोसहयोगधलनसननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम अनुसन्द्धान अधधकािीले सहयोग मागेमा

त्यस्तोसहयोगप्रदानगनुा सम्बचन्द्धतधनकायिापदाधधकािीकोकताव्यहुनेछ।
46.

छूटददनसनने:यसऐनमाअन्द्यत्रजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनधनयाातगने
प्रयोजनका लाधग विशेष आधथाक क्षेत्र िा धनयाात प्रशोधन क्षेत्रमा मात्र प्रयोग हुने

गिीआयातभएकोकच्चापदाथासुँगसम्बचन्द्धतमालिस्तुकोहकमानेपालसिकािले
सेफगार्डसा उपाय, एण्टी-डचम्पङ्ग महसुल िा काउण्टिभेधलङ्ग महसुल नलगाउने गिी
छूटददनसननेछ।
47.

धनयम, कायाविधध िा धनदे चशका बनाउने अधधकाि: यो ऐन कायाान्द्ियन गना नेपाल
सिकािलेआिश्यकधनयम,कायाविधधिाधनदे चशकाबनाउनसननेछ।
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48.

ऐनकायाान्द्ियनमापन:योऐनप्रािम्भभएकोधमधतले पाुँचिषापधछमन्द्त्रालयले ऐन
कायाान्द्ियनकोप्रभािसम्बन्द्धमामापनगनेछ।

संचक्षप्त विििण
- दतााधमधत:-२०७५/११/११
- प्रधतधनधधसभाकोबैठकद्वािासंशोधनसवहतपारितधमधत:-२०७६/०४/२३
- िावियसभाकोबैठकद्वािासंशोधनसवहतपारितधमधत:-२०७६/०६/०१
- िावियसभाकोसंशोधनमासहमतभईप्रधतधनधधसभाद्वािापुन:पारितधमधत:-२०७६/०६/०२

- प्रमाणीकिणधमधत:-२०७६/०६/२७
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िनसम्बन्द्धीकानूनलाईसंशोधनिएकीकिणगनाबनेकोविधेयक
प्रस्तािना: िाविय िनलाई सिकािद्वािा व्यिचस्थत िन, िन सं िक्षण क्षेत्र, सामुदावयक िन,
साझेदािीिन,कबुधलयतीिनिधाधमाकिनकोरुपमाव्यिस्थापनगना िधनजी, सािाजधनकि

सहिीिनकोप्रिर्द्ानगदै  िन्द्यजन्द्तु, िाताििण, जलाधािएिंजैविकविविधताकोसं िक्षण, सं बर्द्ान
तथा सदुपयोग गिी िाविय समृवर्द्मा योगदान गना िन सम्बन्द्धी कानूनलाई सं शोधन ि
एकीकिणगनािाञ्छनीयभएकोले ,

सं घीयसंसदलेयोऐनबनाएकोछ।
परिच्छे द-१
प्रािचम्भक
१.

संचक्षप्तनामिप्रािम्भ:(१)यसऐनकोनाम"िनऐन, २०७६"िहे कोछ।
(२)योऐनप्रमाणीकिणभएकोआठौंददनदे चखप्रािम्भहुनेछ।

२.

परिभाषा:विषयिाप्रसङगलेअकोअथानलागेमायसऐनमा,(क)

"आखेटोपहाि" भन्नाले िन्द्यजन्द्तुको जीवित िा मृत शिीि िा
पवहचान गना सवकने अिस्थामा िहेको धतनीहरुको शिीिको
कुनै अङ्ग सम्झनु पछा ि सो शब्दले िन्द्यजन्द्तुको शिीिको

कुनै पदाथा िा त्यस्तो पदाथाको सचम्मश्रणबाट तयाि भएको
(ख)

कुनैिस्तुलाईसमेतजनाउुँ छ।

"अन्द्तिप्रादे चशक िन" भन्द्नाले एकभन्द्दा बढी

प्रदे शमा

फैधलएको, भौगोधलक तथा प्राकृधतक रुपमा जोधडएको ि

पारिचस्थकीय प्रणालीको दृवष्टबाट अन्द्तिसम्बचन्द्धत िाविय िन
(ग)

(घ)
(ङ)

सम्झनुपछा।

"उपभोक्तासमूह" भन्नाले िनको संिक्षण, सं बर्द्ान, व्यिस्थापन
तथासदुपयोगगनादफा३१बमोचजमगठनभएकोउपभोक्ता
समूहसम्झनुपछा।

"कबुधलयती िन" भन्नाले दफा २६ बमोचजम व्यिस्थापन
गरिनेिावियिनसम्झनुपछा।

“गैि काष्ठ िन पैदािाि" भन्नाले िनमा िहे का िा िनमा उत्पन्न
भएका िा िनबावहि िहे का रुखहरुबाट उत्पाददत काठ ि दाउिा

बाहे कका जडीबुटी तथा िन्द्यजन्द्तु िा िन्द्यजन्द्तुको आखेटोपहाि
(च)

लगायत अन्द्य सबै जैविक उत्पचत्तका सामान सम्झनुपछा।

"टाुँचा" भन्नाले काठ िा खडा िहेका रुखमा लगाइने छाप,
चचह्निाधनशानासम्झनुपछा।
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(छ)

"धडधभजन िन कायाालय" भन्नाले प्रदे श सिकाि अन्द्तगातको

(ज)

"धडधभजनल िन अधधकृत" भन्नाले प्रचधलत कानून बमोचजम

(झ)
(ञ)
(ट)

धडधभजनिनकायाालयसम्झनुपछा।

नेपाल सिकािले खटाएको धडधभजन िन कायाालयको प्रमुख
सम्झनुपछा।

"तोवकएको" िा "तोवकए बमोचजम" भन्नाले  यस ऐनअन्द्तगात
बनेकोधनयममातोवकएकोिातोवकएबमोचजमसम्झनुपछा।

"धाधमाक िन" भन्नाले दफा २८ बमोचजम चजम्मा ददइएको
िावियिनसम्झनुपछा।

"धनजी िन" भन्नाले प्रचधलत कानून बमोचजम कुनै व्यचक्तको
हकपुनने धनजीजनगामालगाईहुकााएकोिासं िक्षणगरिएको

(ठ)
(ड)
(ढ)
(ण)
(त)

िनसम्झनुपछा।

"प्रदे शिनधनदे शक"भन्नाले प्रदे शिनधनदे शनालयकोप्रमुख
सम्झनुपछा।

“प्रदे शधभत्रको िाविय िन”भन्नाले अन्द्तिप्रादे चशक िनभन्द्दा पृथक
रुपमा िहे को सम्बचन्द्धतप्रदे शधभत्रको िाविय िन सम्झनु पछा।

"प्रदे श मन्द्त्रालय" भन्नाले प्रदे श सिकािको िन सम्बन्द्धी
विषयहे नेमन्द्त्रालयसम्झनुपछा।

"मन्द्त्रालय" भन्नाले नेपाल सिकािको िन तथा िाताििण
मन्द्त्रालयसम्झनुपछा।

"िाविय िन" भन्नाले सिकािद्वािा व्यिचस्थत िन, िन सं िक्षण
क्षेत्र, सामुदावयक िन, साझेदािी िन, धाधमाक िन, कबुधलयती

िन, प्रदे शधभत्रको िाविय िन िा अन्द्तिप्रादे चशक िन सम्झनु
(थ)
(द)

पछा।

"िन" भन्नाले पूणा िा आंचशक रुपमा रुख िा बुट्यानले
ढावकएकोक्षेत्रसम्झनुपछा।

"िन पैदािाि" भन्नाले िनमा िहे का िा पाइएका िा िनबाट
सयाइएकादे हायकापैदािािसम्झनुपछा :(१)

काष्ठपैदािाि,

(३)

चट्टान, माटो, नदीजन्द्यिखधनजजन्द्यपदाथा।

(२)
(ध)
(न)

गैिकाष्ठिनपैदािाि, िा

"िन सं िक्षण क्षेत्र" भन्नाले दफा १५ बमोचजम घोषणा
गरिएकोिनसं िक्षणक्षेत्रसम्झनुपछा।

"िन धसमाना चचह्न" भन्नाले िाविय िनको धसमाना छु ट्याउन
लगाइएकाकाठ, ढु ङ्गा, धसमेन्द्टिाअरुकुनै िस्तुकाखम्बािा
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चचन्द्हपट सम्झनु पछा ि सो शब्दले प्रचधलत कानून बमोचजम
जनगानापजाुँचगिीतयािगिे कोननसामाअवङ्कतिनधसमाना
(प)
(फ)

चचह्नलाईसमेतजनाउुँ छ।

"िनव्यिस्थापनपर्द्धत"भन्नाले िावियिनकोव्यिस्थापनका
लाधगअपनाइएकापर्द्धतसम्झनुपछा।

"िनक्षेत्र" भन्नाले धनजी स्िाधमत्िको हक भोगको ि प्रचधलत
कानूनले अन्द्यथा व्यिस्था गिे को बाहे कको िन धसमाना
लगाइएकोिानलगाइएकोिनले घेरिएकोिािनधभत्रिहे को
घाुँसे मैदान, खका, वहउुँ ले ढाकेको िा नढाकेको नाङ्गो पहाड,

बाटो, पोखिी, तालतलैया, धसमसाि, नदी, खोलानाला, बगि, पती
(ब)

(भ)

िाऐलानीजनगालेओगटे कोक्षेत्रसम्झनुपछा।

"िाताििणीयपिीक्षण"भन्नाले प्रचधलतकानूनबमोचजमगरिने
सं चक्षप्त िाताििणीय अध्ययन, प्रािचम्भक िाताििणीय पिीक्षण
ििाताििणीयप्रभािमूसयाङ्कनसम्झनुपछा।

"िाताििणीय सेिा" भन्नाले िनक्षेत्रको पारिचस्थधतकीय
प्रणालीबाट प्राप्त हुने दे हाय बमोचजमको सेिा ि सोबाट प्राप्त
हुनेलाभसम्झनुपछा :(१)

काबानसेिा,

(३)

जलाधाितथाजलचक्रप्रणाली,

(२)
(४)
(म)
(य)
(ि)

(ल)

(ि)
(श)

(५)

जैविकविविधताकोसं िक्षण,
पयाापयाटन,

तोवकएबमोचजमकाअन्द्यिस्तु, सेिातथालाभ।

"विभाग" भन्नाले मन्द्त्रालय अन्द्तगातको िन तथा भू-सं िक्षण
विभागसम्झनुपछा।

"सिकािद्वािा व्यिचस्थत िन" भन्नाले दफा १४ बमोचजम
सिकािलेव्यिस्थापनगनेिावियिनसम्झनुपछा।

"सशस्त्रिनिक्षक"भन्नाले दफा४६बमोचजमगठनभएको
सशस्त्रिनिक्षकसेिाकोविधभन्नपदमाबहालिहे कासशस्त्र
िनिक्षकसम्झनुपछा।

"साझेदािी िन" भन्नाले दफा २३ बमोचजम धडधभजन िन

कायाालय, स्थानीय तह ि िन उपभोक्ताको साझेदािीमा
व्यिस्थापनगरिनेिावियिनसम्झनुपछा।

"सामुदावयक िन" भन्नाले दफा १८ बमोचजम उपभोक्ता
समूहलाईहस्तान्द्तिणगरिएकोिावियिनसम्झनुपछा ।

"स्थानीयतह"भन्नालेगाउुँ पाधलकािानगिपाधलकासम्झनुपछा।
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परिच्छे द-२

िावियिनकोभू-स्िाधमत्ि,भू-उपयोगतथासीमाधनधाािणसम्बन्द्धीव्यिस्था
३.

िाविय िनको भू-स्िाधमत्ि: (१) िाविय िनक्षेत्रको भू-स्िाधमत्ि नेपाल सिकािमा
िहनेछ।

(२) नेपाल सिकाि मचन्द्त्रपरिषद्को धनणाय धबना िाविय िनक्षेत्रको

भू-उपयोगपरिितानगना, िावियिनकोभोगाधधकािकसैलाईउपलब्धगिाउन, धधतो
बन्द्धकी,सट्टापट्टािाअन्द्यवकधसमलेहकहस्तान्द्तिणगनासवकनेछै न।

(३) िाविय िनक्षेत्रकोभू-उपयोगपरिितान गने ि भोगाधधकाि उपलब्ध

गिाउनेसम्बन्द्धीअन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
४.

िाविय िनको सीमा धनधाािण: नेपाल सिकािले प्रदे शधभत्रको िाविय िन ि अन्द्ति

५.

जनगा प्राप्त गना सनने: (१) िाविय िनको धसमाना छु ट्याउुँ दा नेपाल सिकािले

प्रादे चशकिनकोसीमाधनधाािणगनेछ।

त्यस्तो िनको सं िक्षणको लाधग आिश्यक भएमा सो िनधभत्रको िा सो िनको
धसमानासुँग जोधडएको सािाजधनक िा कुनै व्यचक्तको धनजी जनगा ि सो जनगामा
बनेको घि, छाप्रो, टहिो तथा अन्द्य भौधतक सं िचना समेत िनको धसमानाधभत्र पािी
छु ट्
याउनसननेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमिनकोधसमानाधभत्रपारिएकोकुनै व्यचक्तको

धनजीजनगािसोजनगामाबनेकोघि, छाप्रो, टहिोतथाअन्द्यभौधतकसं िचनासमेत

जनगाप्राधप्तसम्बन्द्धीप्रचधलतकानूनबमोचजमप्राप्तगिीसोकोक्षधतपूधतािामुआब्जा
ददनुपनेछ।

(३) िन धसमानाधभत्र पिे को जनगाको प्राधप्त सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था

जनगाप्राधप्तसम्बन्द्धीप्रचधलतकानूनबमोचजमहुनेछ।
६.

धनजी जनगाको लगत काट्ने: (१) यस परिच्छे द बमोचजम व्यचक्तको धनजी जनगा
िाविय िनधभत्र पारिएकोमा त्यस्तो जनगा प्राप्त गिी मुआब्जा िा क्षधतपूधता धनधाािण

गिे पधछ सो जनगाको क्षेत्रफल, वकत्ता नम्बि तथा धसमाना सम्बन्द्धी विििण खोली
धडधभजनल िन अधधकृतले मालपोत कायाालय एिं सम्बचन्द्धत स्थानीय तहमा लगत
कट्टाकोलाधगलेखीपठाउनुपनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम लेखी आएमा सात ददनधभत्र मालपोत

कायाालयले सोजनगाकोमालपोतिसम्बचन्द्धतस्थानीयतहले सोजनगाकोकिको
लगतकट्टागिीसोकोजानकािीधडधभजनिनकायाालयलाईददनुपनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम लगत कट्टा भएको विििण धडधभजन िन

कायाालयलेमन्द्त्रालयिप्रदे शमन्द्त्रालयमापठाउनुपनेछ।
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७.

जनगा दताा गना नहुन:े  (१) िाविय िनधभत्रको जनगा कसैले पधन दताा गना िा
गिाउनहुुँदैन।

(२) कसैले िाविय िनधभत्रको जनगा दताा गिाएको भएमा त्यसिी दताा

भएकोआधािमात्यस्तोजनगामादाबीलाननेछै नित्यस्तोदताास्ितःबदिभएको
माधननेछ।

ु न्द्दा अचघ कसैले िाविय िनको कुनै भाग
(३) यो ऐन प्रािम्भ हुनभ

गैिकानूनीरुपले दताा गिाएकोिहे छभने त्यस्तोदताासमेतयोऐनप्रािम्भभएपधछ
स्ितःबदिहुनेछ।

(४) उपदफा (२) ि (३) बमोचजम दताा बदि भएको जनगाको लगत

कट्टा गना धडधभजनल िन अधधकृतले मालपोत कायाालयलाई ि किको लगत कट्टा

गना सम्बचन्द्धतस्थानीयतहलाईतत्काललेखीपठाउनु पनेछ।त्यसिीलेखीआएमा

सात ददनधभत्र मालपोत कायाालयले सो जनगाको मालपोत ि सम्बचन्द्धत स्थानीय
तहले सो जनगाको किको लगत कट्टा गिी सोको जानकािी धडधभजन िन
कायाालयलाईददनुपनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोचजम लगत कट्टा भएको विििण धडधभजन िन

कायाालयलेमन्द्त्रालयिप्रदे शमन्द्त्रालयमापठाउनुपनेछ।
८.

िाविय िनमा कुनै व्यचक्तलाई हक प्राप्त नहुन:े  यस ऐन बमोचजम पट्टा, पूजी िा
प्रमाणपत्र प्राप्त गिी िा अरु कुनै प्रकािले हक िासहुधलयत प्राप्तगिे कोमा बाहे क
कुनैव्यचक्तलाईिावियिनमाकुनैवकधसमकोहकिासहुधलयतप्राप्तहुने छै न।

९.

िनक्षेत्रमा प्रिेश धनषेध: (१) िन सं िक्षणको दृवष्टकोणबाट आिश्यक दे चखएमा

धडधभजनल िन अधधकृतले सािाजधनक सूचना प्रकाशन गिी िाविय िनको पूिै िा
केहीभागमाधनचितसमयकोलाधगप्रिेशधनषेधगनासननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम प्रिेश धनषेध गदाा धसमाना छु ट्याई माधनस

आित जाितको लाधग बाटो छु ट्याउन सवकनेछ ि यसिी छु ट्याइएको बाटो
उपदफा (१) बमोचजम प्रकाचशत सूचनामा उचसलचखत शताको अधीनमा िही प्रयोग
गनासवकनेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन प्रिेश धनषेध

गरिएको िनक्षेत्रमा कुनै पधन प्रकािको घिपालुिा चौपाया प्रिेश गिाउन पाइने
छै न।

(४) उपदफा (१) बमोचजम प्रिेश धनषेध गदाा नेपाल सिकािबाट

अनुमधत प्राप्त आयोजना सिालकको हकमा तोवकए बमोचजम प्रिेश धनयमनको
व्यिस्थागरिनेछ।
१०.

िावियिनकोभू-उपयोगयोजनालागूगनासनने:नेपालसिकािलेददगोिनसं िक्षण,
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व्यिस्थापन एिं िाताििण तथा विकासबीचको सन्द्तुलन कायम गनाका लाधग कुनै
खासिनक्षेत्रमातोवकएबमोचजमभू-उपयोगयोजनालागूगनािागिाउनसननेछ।
११.

िावियिनकोव्यिस्थापन:(१)नेपालसिकािले प्रदे शधभत्रकोिावियिनिअन्द्ति
प्रादे चशक िनको व्यिस्थापनको लाधग प्रदे श सिकािसुँग पिामशा गिी एकीकृत िा
प्रदे शगतिणनीधतकयोजनाबनाउनेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमकोिणनीधतकयोजनाकोअधीनमािहीप्रदे श

सिकािले प्रदे शधभत्रको िाविय िन ि अन्द्ति प्रादे चशक िनको सं िक्षण, विकास ि
सदुपयोगगनाआिश्यकव्यिस्थागनासननेछ।

(३) धडधभजनल िन अधधकृतले यस ऐनको अधीनमा िही
सहभाधगतामूलक रुपमा आफ्नो काया क्षेत्रधभत्रको िाविय िनको िणनीधतक योजना
तयािगिीतोवकएबमोचजमस्िीकृतगिाईकायाान्द्ियनगनुा पनेछ।

(४) िाविय िनधभत्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल सिकािले िन सम्बन्द्धी

िावियआयोजनाकोरुपमाव्यिस्थापनगनासननेछ।
१२.

िनक्षेत्रधभत्र बसोबास िा पुनबाास नगरिने: (१) रुख भएको कुनै पधन िनक्षेत्र
बसोबासिापुनबाासकोलाधगप्रयोगगरिनेछै न।

ु न्द्दा अचघ िन सम्बन्द्धी तत्काल प्रचधलत
(२) यो ऐन प्रािम्भ हुनभ

कानूनकोअधीनमािहीबसोबासिापुनबाासगरिएकाजनगामात्यस्तोजनगाप्रदान

गदााको बखत दे चख नै िहे का रुखहरु नेपाल सिकािको स्िाधमत्िमा िहनेछन् ि
त्यस्तारुखहरुतोवकएबमोचजमहटाइनेछ।

(३) उपदफा (२) मा उचसलचखत रुखहरु यस ऐन विपिीत हटाउने

व्यचक्तलाईिावियिनमाकसुिगिे सिहसजायहुनेछ।
१३.

धसमसाि क्षेत्रको व्यिस्थापन: (१) िाविय िनक्षेत्रधभत्रको सीमसाि क्षेत्रको सं िक्षण,
सं बर्द्ान,प्रिर्द्ानिव्यिस्थापननेपालसिकािलेगनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको सीमसाि क्षेत्रमा तोवकए बमोचजम
पयाापयाटनकोविकाससम्बन्द्धीकायागनासवकनेछ।
परिच्छे द-३

सिकािद्वािाव्यिचस्थतिनसम्बन्द्धीव्यिस्था
१४.

सिकािद्वािा व्यिचस्थत िनको व्यिस्थापन: (१) धडधभजनल िन अधधकृतले िाविय
िनकोकुनै भागलाईधसमाङ्कनगिी नेपालसिकािबाटस्िीकृतिणनीधतकयोजनाको
अधीनमािहीसिकािद्वािाव्यिचस्थतिनकोरुपमाव्यिस्थापनगनासननेछ।

(२)उपदफा(१)माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनिनसं िक्षण
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क्षेत्र, सामुदावयक िन, साझेदािी िन, धाधमाक िन तथा कबुधलयती िन बाहे कका
अन्द्यिावियिनसिकािद्वािाव्यिचस्थतिनकोरुपमाव्यिस्थापनगनुा पनेछ।

(३)सिकािद्वािाव्यिचस्थतिनकोव्यिस्थापनकोलाधगतोवकएबमोचजम

कायायोजनास्िीकृतगिाईलागूगरिनेछ।

(४) नेपाल सिकािले अन्द्तिप्रादे चशक िनको िणनीधतक योजना

बनाउनेछ।

परिच्छे द-४
िनसंिक्षणक्षेत्रसम्बन्द्धीव्यिस्था
१५.

िनसंिक्षणक्षेत्र:(१)दफा११कोअधीनमािहीमन्द्त्रालयले प्रदे शमन्द्त्रालयको
पिामशामा नेपाल िाजपत्रमा सूचनाप्रकाशन गिी दे हायको िाविय िनको कुनै भाग

तथा सम्बचन्द्धत भू-परिधीय क्षेत्रलाई धसमाङ्कन गिी विशेष कायायोजना बनाई िन
सं िक्षणक्षेत्रकोरुपमाघोषणागनासननेछ:(क)

िाविय

(ख)

जलाधािसं िक्षणकोवहसाबलेसं िेदनशीलदे चखएको,

(ग)
(घ)

तथा

अन्द्तिााविय

दृवष्टकोणले

पारिचस्थधतकीय, िैज्ञाधनकिासांस्कृधतकमहत्िको,

िाताििणीय,

सं िचक्षत क्षेत्र बावहि िहे का िन, िनस्पधत तथा िन्द्यजन्द्तुको
सं िक्षणतथाव्यिस्थापनगनाआिश्यकिहे को,िा
पयाापयाटनकोविकासगनाउपयुक्तदे चखएको।

स्पष्टीकिण: यस दफाको प्रयोजनको लाधग "भू-परिधीय क्षेत्र" भन्नाले िन तथा
िनसुँगअन्द्तिसम्बचन्द्धतसमुदाय, क्षेत्रतथाप्राकृधतकस्रोतसम्झनुपछा।

(२) उपदफा (१) बमोचजम स्िीकृत भएको कायायोजनाको कायाान्द्ियन

धडधभजनिनकायाालयलेगनेछ।
१६.

िनसंिक्षणक्षेत्रकोव्यिस्थापन: (१) िन सं िक्षण क्षेत्रमा िहे का िाविय िनक्षेत्रमा
क्षेत्रगत अिचस्थधतका आधािमा एक िा सोभन्द्दा बढी िन व्यिस्थापन पर्द्धत
अिलम्बनगनासवकनेछ।

(२)यसऐनमाअन्द्यत्रजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनिनसं िक्षण

क्षेत्रधभत्रिहे काअन्द्यिनव्यिस्थापनपर्द्धतअन्द्तगातव्यिस्थापनभइिहे कोिाविय

िनकोकायायोजनाबनाउुँ दादफा१५कोउपदफा (१)बमोचजमकोकायायोजनाको
अधीनमािहीबनाउनुपनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम िन सं िक्षण क्षेत्रको व्यिस्थापनबाट प्राप्त

हुने लाभांशकोबाुँडफाुँटिावियप्राकृधतकस्रोततथावित्तआयोगसम्बन्द्धीप्रचधलत
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कानूनबमोचजमहुनेछ।
(४)नेपालसिकािले िनसं िक्षणक्षेत्रलाईिन्द्यजन्द्तुहरुकोलाधगजैविक

मागाघोषणागनासननेछ।
१७.

िनसंिक्षणक्षेत्रमारुपान्द्तिणहुने:(१)योऐनप्रािम्भहुुँदाकाबखतकायमिहे को
सं िचक्षत िन यो ऐन प्रािम्भ भएपधछ स्ित: िन सं िक्षण क्षेत्रमा रुपान्द्तिण भएको
माधननेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमकोिनसं िक्षणक्षेत्ररुपान्द्तिणहुुँदायोऐन

प्रािम्भभएकोबखतकायमिहे कोिनव्यिस्थापनपर्द्धतमाप्रधतकूलअसिपिे को
माधननेछै न।

परिच्छे द-५

सामुदावयकिनसम्बन्द्धीव्यिस्था
१८.

सामुदावयक िन हस्तान्द्तण गनेः (१) दफा ३१ बमोचजम गठन भएको उपभोक्ता

समूहले िनको विकास, सं िक्षण, उपयोग, व्यिस्थापन तथा िन पैदािािको स्ितन्द्त्र
रुपमामूसयधनधाािणगना िधबक्रीवितिणगना पाउने गिीिावियिनकोकुनै भाग

सामुदावयक िनको रुपमा व्यिचस्थत गना चाहे मा कायायोजना सवहत धडधभजनल िन
कायाालयमाधनिेदनददनुपनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको कायायोजना धडधभजनल िन अधधकृतले

जाुँचबुझगिीउपयुक्तदे चखएमास्िीकृतगनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम कायायोजना स्िीकृत भएमा धडधभजनल िन

अधधकृतले उपदफा (१) बमोचजमको उपभोक्ता समूहलाई तोवकए बमोचजमको
ढाुँचामािनहस्तान्द्तिणसम्बन्द्धीप्रमाणपत्रददनुपनेछ।

(४) उपदफा (१) को प्रयोजनको लाधग धडधभजनल िन अधधकृतले

उपभोक्ताको सहभाधगतामा उपभोक्ता समूह गठन गना ि कायायोजना तयाि गना
आिश्यकप्राविधधकएिंअन्द्यसहयोगउपलब्धगिाउनसननेछ।

(५) उपभोक्ता समूहको चाहना ि आिश्यकताको आधािमा िन

व्यिस्थापन कायालाई प्रभािकािी बनाउन उपभोक्ता समूहले सम्बचन्द्धत स्थानीय
तहको पिामशामा सामुदावयक िनको कायायोजना बनाउन िा आिश्यकता अनुसाि
सं शोधनगना सननेछ।त्यसिीबनाएकोिासं शोधनगिे कोकायायोजनाकायाान्द्ियन

गनुअ
ा चघ उपभोक्ता समूहले सोको जानकािी धडधभजनल िन अधधकृतलाई ददनु
पनेछ।

(६) उपदफा (५) बमोचजम उपभोक्ता समूहले बनाएको कायायोजना िा

सोमा गिे को सं शोधनले िाताििणमा उसलेखनीय प्रधतकूल असि पने दे चखएमा

धडधभजनल िन अधधकृतले त्यस्तो कायायोजना िा सं शोधनको जानकािी पाएको
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धमधतले तीस ददनधभत्र उपभोक्ता समूहलाई त्यस्तो कायायोजना िा संशोधन लागू
नगना धनदे शन ददन सननेछ ि त्यस्तो धनदे शनको पालना गनुा उपभोक्ता समूहको
कताव्यहुनेछ।

(७)उपभोक्तासमूहले धडधभजनिनकायाालयबाटस्िीकृतकायायोजनाले

धनददाष्टगिे कोिनउद्यमतथातोवकएबमोचजमपयाापयाटनकाकायाक्रमहरुसिालन
गनासननेछ।

(८) उपदफा (७) बमोचजम उपभोक्ता समूहले पयाापयाटन विकासका

लाधगतोवकएबमोचजमिनक्षेत्रप्रयोगगनासननेछ।

(९) उपभोक्ता समूहले सामुदावयक िनको विकास, सं िक्षण तथा उपयोग
गिी आय आजानको लाधग गरिबीको िे खामुधनका उपभोक्तालाई सामुदावयक िनको
कुनैभागतोवकएबमोचजमसम्झौतागिीददनसननेछ।
१९.

सामुदावयक िन वफताा धलन सवकने: (१) दफा १८ बमोचजम हस्तान्द्तिण भएको

सामुदावयक िनमा उपभोक्ता समूहले कायायोजना बमोचजम काया सिालन गना

नसकेमा िा िाताििणमा उसलेखनीय प्रधतकूल असि पने कुनै काया गिे मा िा यो

ऐन ि यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयम बमोचजम पालना गनुा पने शताहरु पालना
नगिे माधडधभजनलिनअधधकृतले तोवकएबमोचजमत्यस्तोउपभोक्तासमूहकोदताा
खािे जगनाित्यस्तोसामुदावयकिनवफतााधलनेधनणायगनासननेछ।

ति त्यसिी उपभोक्ता समूहको दताा खािे ज गिी सामुदावयक िन वफताा

धलने धनणाय गनुअ
ा चघ त्यस्तो उपभोक्ता समूहलाई आफ्नो सफाई पेश गने मनाधसब
मौकाददइनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम धडधभजनल िन अधधकृतले गिे को धनणाय

उपिचचत्तनबुझ्ने िनउपभोक्तासमूहले पैंतीसददनधभत्रप्रदे शिनधनदे शकसमक्ष
उजुिगना सननेछ।त्यस्तोउजुिीउपिप्रदे शिनधनदे शकले गिे कोधनणायअचन्द्तम
हुनेछ।
२०.

सामुदावयक िन पुनः हस्तान्द्तिण गना सवकने: (१) दफा १९ को उपदफा (१)
बमोचजम कुनै सामुदावयक िन वफताा धलने गिी भएको धनणाय उपि सोही दफाको

उपदफा(२)बमोचजमउजुिीपिीप्रदे शिनधनदे शकबाटत्यस्तोधनणायबदिभएमा

धडधभजनल िन अधधकृतले त्यस्तो सामुदावयक िन साविककै उपभोक्ता समूहलाई
पुनःहस्तान्द्तिणगनुा पनेछ।

(२) दफा १९ को उपदफा (१) बमोचजमको धनणाय उपि सो दफाको

उपदफा(२) बमोचजम उजुि नपिे मा िा त्यस्तो उजुि पिी सो धनणायसदि भएमा
धडधभजनलिनअधधकृतले दफा१८बमोचजमकोप्रवक्रयापूिागिीउपभोक्तासमूह
पुनगाठनगिीसोसामुदावयकिनहस्तान्द्तिणगनुा पनेछ।
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२१.

कायायोजना विपिीत काम गनेलाई हुने सजाय: (१) सामुदावयक िनमा कुनै
उपभोक्ताले कायायोजनाविपिीतहुने कुनै कामगिे माधनजलाईसम्बचन्द्धतउपभोक्ता

समूहले जरिबाना गना सननेछ ि त्यस्तो कामबाट कुनै हाधन नोनसानी भएकोमा
धबगोबिाबिकोिकमक्षधतपूधताकोरुपमाअसुलगनासननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम उपभोक्ता समूह आफैंले कािबाही गना

नसकेमा सो समूहले धडधभजन िन कायाालयलाई कािबाहीको लाधग धसफारिस गना

सननेछ ियसिी धसफारिस भई आएमा धडधभजनल िनअधधकृतले त्यस्तो जरिबाना
गनासननेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम जरिबाना गिे को कािणले मात्र त्यस्तो
व्यचक्तलाईप्रचधलतकानूनबमोचजमकािबाहीगनाबाधापुगेकोमाधननेछै न।
२२.

िनकोविकासकोलाधगखचा गनुा पने:(१)उपभोक्तासमूहले कायायोजनाबमोचजम

आजान गिे को िावषाक आयबाट कम्तीमा पच्चीस प्रधतशत िकम िनको विकास,

सं िक्षण ि व्यिस्थापन कायामा खचा गिी बाुँकी िहे को िकमको कम्तीमा पचास
प्रधतशत िकम सम्बचन्द्धत स्थानीय तहसुँग समन्द्िय गिी गरिबी न्द्यूनीकिण, मवहला
सशचक्तकिणतथाउद्यमविकासकायामाखचागनुा पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम खचा गिी बाुँकी िहे को िकम उपभोक्ता

समूहकोवहतमाप्रयोगगरिनेछ।

परिच्छे द-६

साझेदािीिनसम्बन्द्धीव्यिस्था
२३.

साझेदािी िन: (१) प्रदे श मन्द्त्रालयले दे हायका उद्देश्यका लाधग धडधभजनल िन

अधधकृतको धसफारिसमा सिकािद्वािा व्यिचस्थत िनको कुनै भाग दफा ११ को
अधीनमािहीधडधभजनिनकायाालय,स्थानीयतहििनउपभोक्ताकोसाझेदािीमा
तोवकएबमोचजमसाझेदािीिनकोरुपमाव्यिस्थापनगनासननेछ:-
(क)

िनको विकास ि ददगो व्यिस्थापन गिी अथातन्द्त्रमा टे िा

(ख)

िनक्षेत्रको नचजकै िा टाढा िहे का पिम्पिागत उपभोक्तालाई

पुर्य
 ाउन,

िन सं िक्षणको कायामा सहभागी गिाई त्यस्ता उपभोक्तालाई
िनपैदािािआपूधताकोव्यिस्थागना,

(ग)

िनक्षेत्रको उत्पादकत्िमा अधभिृवर्द् गना तथा खाली क्षेत्रको

(घ)

जैविकविविधतातथाजलाधािक्षेत्रकोसं िक्षणिसं बर्द्ानगना,

उपयोगगना,
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(ङ)

उपभोक्ताकोचजविकोपाजानमासुधािसयाउन।

(२)साझेदािीिनकोव्यिस्थापनकोलाधगतोवकएबमोचजमस्थानीयतह

तथा साझेदािी िन उपभोक्ता समूहको पिामशामा धडधभजनल िन अधधकृतले

कायायोजना तयाि गिी प्रदे श िन धनदे शनालय समक्ष पेश गनेछ ि प्रदे श िन
धनदे शकलेत्यस्तोकायायोजनास्िीकृतगनासननेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम स्िीकृत भएको कायायोजना लागू गने

दावयत्िधडधभजनिनकायाालय,स्थानीयतहिदफा२४बमोचजमकोसाझेदािीिन
उपभोक्तासमूहकोहुनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोचजमका साझेदािहरुले कायायोजना बमोचजम काया

सिालन गना नसकेमा िा िाताििणमा उसलेखनीय प्रधतकूल असि पने कुनै काया

गिे मा िा यो ऐन ि यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयम बमोचजम पालना गनुा पने
शताहरुपालनानगिे माप्रदे शमन्द्त्रालयलेत्यस्तोसाझेदािीिनकोव्यिस्थापनपर्द्ती
अन्द्त्य गना सननेछ ि सो िन स्ित: सिकािद्वािा व्यिचस्थत िनको रुपमा
व्यिस्थापनहुनेछ।

तित्यसिीउपभोक्तासमूहकोदतााखािे जगिीसाझेदािीिनवफताा धलने

धनणायगनुअ
ा चघत्यस्तोउपभोक्तासमूहलाईआफ्नोसफाईपेशगने मनाधसबमौका
ददइनेछ।
२४.

साझेदािी िन उपभोक्ता समूह गठन गना सनने: साझेदािी िनको विकास ि
सं िक्षणकोलाधगउपभोक्ताकोतफाबाटआिश्यकव्यिस्थागना एिं त्यस्तोिनबाट
उपभोक्तालाई प्राप्त हुने िन पैदािािको व्यिस्थापन गना साझेदािी िन व्यिस्थापन

क्षेत्रधभत्र पने सम्बचन्द्धत पिम्पिागत उपभोक्ताहरुले साझेदािी िन उपभोक्ता समूह
गठनगनासननेछन्।
२५.

साझेदािी िनको िन पैदािाि उपयोग तथा धबक्री वितिण: (१) साझेदािी िनबाट
उत्पाददतकाठ, दाउिािगैह्रकाष्ठिनपैदािािकोबाुँडफाुँटतोवकएबमोचजमहुनेछ।

(२) साझेदािी िन उपभोक्ता समूहले साझेदािी िन व्यिस्थापन

कायायोजनाको कायाान्द्ियनबाट सो समूहलाई प्राप्त हुने िन पैदािाि आन्द्तरिक

खपतकोलाधगप्राथधमकताददईबाुँकीिहे कोिनपैदािािमात्रसमूहबावहिपठाउने
गिीछु टयाउनसननेछ।

(३)साझेदािीिनबाटउपभोक्तासमूहलाईप्राप्तहुने िनपैदािािधबक्री

वितिणबाट प्राप्त िकम मध्ये कम्तीमा पच्चीस प्रधतशत िकम िनको विकास,

सं िक्षण ि व्यिस्थापन कायामा खचा गिी बाुँकी िहे को िकमको कम्तीमा पचास
प्रधतशत िकम सम्बचन्द्धत स्थानीय तहसुँग समन्द्िय गिी गरिबी न्द्यूनीकिण, मवहला
सशचक्तकिणतथाउद्यमविकासकायामाखचागनुा पनेछ।
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(४) उपदफा (३) बमोचजम खचा गिी बाुँकी िहे को िकम उपभोक्ता

समूहकोवहतमाखचागरिनेछ।

परिच्छे द-७

कबुधलयतीिनसम्बन्द्धीव्यिस्था
२६.

कबुधलयतीिनप्रदानगने:(१)नेपालसिकािले दे हायकोप्रयोजनकोलाधगिाविय
िनको है धसयत धबधरएको कुनै भाग कबुधलयती िनको रुपमा तोवकए बमोजम

सम्झौता गिी प्रचधलत कानून बमोचजम स्थावपत कुनै सङ्गदठत सं स्थालाई उपलब्ध
गिाउनसननेछ:(क)

िन पैदािािमा आधारित उद्योगहरुलाई आिश्यक पने कच्चा

(ख)

िृक्षािोपण गिी िन पैदािािको उत्पादनमा िृवर्द् गिी धबक्री

(ग)

िनको सं िक्षण ि विकास हुने गिी कृवष िन बाली िा पशु

(घ)

िनको सं िक्षण ि विकास हुने गिी कीट, पतङ्ग तथा

(ङ)

िनको सं िक्षण ि विकास हुने गिी पयाापयाटन व्यिसाय

पदाथाउत्पादनगना,

वितिणगनािाउपयोगगना,
फमासिालनगना,

िन्द्यजन्द्तुकोफामािाउद्यानसिालनगना,
सिालनगना।

स्पष्टीकिण: यस दफाको प्रयोजनको लाधग "है धसयत धबधरएको िन" भन्नाले बीस
प्रधतशतभन्द्दाकमछत्रघनत्ि(क्राउनकभिे ज)भएकोिनसम्झनुपछा।

(२)उपदफा(१)माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनधडधभजनिन

कायाालयले गरिबीको िे खामुधन िहे का जनताको गरिबी न्द्यूनीकिणको लाधग
कायायोजना बनाई िनको सं िक्षण ि विकास हुने गिी आय आजान हुने कायाक्रम

सिालनगना त्यस्ताजनताकोसमूहलाई कबुधलयतीिनकोरुपमािनक्षेत्रउपलब्ध
गिाउनसननेछ।
२७.

कबुधलयतीिनवफताा धलनसनने:(१)कबुधलयतीिनमासम्झौताकोपक्षिाअन्द्य

कसैले कायायोजना विपिीतका कुनै काम गिे मा िा िनमा हाधन नोनसानी पुर्य
 ाउने
काया गिे मा धडधभजनल िन अधधकृतले त्यस्तो कबुधलयती िन तोवकए बमोचजम

वफताा धलने धनणाय गना सननेछ ि त्यस्ता काया गने व्यचक्त, सं घ सं स्था िा
समुदायलाईअन्द्यिावियिनमाकसुिगिे सिहसजायहुनेछ।

तित्यसिीकबुधलयतीिनवफतााधलनेधनणायगनुअ
ा चघसम्बचन्द्धतपक्षलाई
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आफ्नोसफाईपेशगनेमनाधसबमौकाददइनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम धडधभजनल िन अधधकृतले कबुधलयती िन

वफताा धलने गिी गिे को धनणायमा चचत्त नबुझ्ने पक्षले धनणाय भएको पैंतीस ददनधभत्र
विभागकोमहाधनदे शकसमक्षउजुिगनासननेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम पिे को उजुिीको सम्बन्द्धमा विभागको

महाधनदे शकले गिे कोधनणायअचन्द्तमहुनेछ।

(४) यस दफामा अन्द्यत्र जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन दफा २६

को उपदफा (२) बमोचजम उपलब्ध गिाएको िनक्षेत्रमा िन सं िक्षणको प्रधतकूल
हुने गिी कुनै काम भएमा नेपाल सिकािले जुनसुकै बखत त्यस्तो कबुधलयती िन
वफताा धलने धनणाय गना सननेछ ि यसिी वफताा भएको िन सिकािद्वािा व्यिचस्थत
िनकोरुपमाव्यिस्थापनगनुा पनेछ।

परिच्छे द-८

धाधमाकिनसम्बन्द्धीव्यिस्था
२८.

धाधमाक िन: (१) धडधभजनल िन अधधकृतले पिापूिा कालदे चखको धाधमाक स्थल ि

त्यसको िरिपरिको िनको सं िक्षणका लाधग प्रचधलत कानून बमोचजम स्थावपत कुनै
धाधमाक धनकाय, समूह िा समुदायलाई उक्त क्षेत्र िरिपरिको िाविय िन धाधमाक
िनकोरुपमासं िक्षणकोलाधगहस्तान्द्तिणगनासननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम सं िक्षणको लाधग हस्तान्द्तिण गरिएको

कािणले मात्रत्यस्तोिनत्यस्तोधाधमाकधनकाय,समूहिासमुदायकोनाममाहक
हस्तान्द्तिणभएकोमाधननेछै न।
२९.

धाधमाक िनमा िहेको िन पैदािािको उपयोग: (१) धाधमाक िनमा िहे का िन

पैदािािसम्बचन्द्धतधाधमाकधनकाय, समूहिासमुदायलेधाधमाककायामामात्रउपयोग
गनासननेछ।

ति धाधमाक िनक्षेत्रमा विकास आयोजना धनमााण तथा सिालनको

क्रममा प्राप्त भएका िन पैदािाि धडधभजन िन कायाालय ि स्थानीय तहको
समन्द्ियमाधबक्रीवितिणगनासवकनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम िन पैदािाि उपयोग गदाा िाताििणमा

उसलेखनीय प्रधतकूलअसि पने गिी िा सािाजधनकरुपमाहाधन नोनसानी हुने गिी
िाजलाधािक्षेत्रमाभू-क्षयहुनसननेगिीरुखकटानगनापाइनेछै न।
३०.

धाधमाक िन वफताा धलन सवकने: (१) दफा २८ बमोचजम चजम्मा ददएको धाधमाक
िनमा सम्बचन्द्धत धाधमाक धनकाय, समूह िा समुदायले दफा २९ विपिीतको काया
गिे मा िा धाधमाक िनमा गनुा पने काया सिालन गना नसकेमा िा यो ऐन िा यस
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ऐन अन्द्तगात बनेको धनयम बमोचजम पालना गनुा पने कुिाहरु पालना नगिे मा
धडधभजनलिनअधधकृतलेत्यस्तोधाधमाकिनवफतााधलनेधनणायगनासननेछ।

तिधाधमाकिनवफताा धलने धनणायगनुअ
ा चघसम्बचन्द्धतधाधमाकधनकाय,

समूहिासमुदायलाईआफ्नोसफाईपेशगनेमनाधसबमौकाददइनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम धडधभजनल िन अधधकृतले गिे को धनणाय

उपिचचत्तनबुझ्ने व्यचक्त, धाधमाकधनकाय, समूहिासमुदायले सूचनापाएकोधमधतले
पैंतीसददनधभत्रप्रदे शिनधनदे शकसमक्षउजुिगनासननेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम प्राप्त उजुिीको सम्बन्द्धमा प्रदे श िन

धनदे शकलेगिे कोधनणायअचन्द्तमहुनेछ।

परिच्छे द-९

उपभोक्तासमूहगठनसम्बन्द्धीव्यिस्था
३१.

उपभोक्तासमूहकोगठन:(१)सामुवहकवहतकालाधगकुनै िनकोसं िक्षण,विकास

ि व्यिस्थापन गिी िन पैदािािको उपयोग गना चाहने त्यस्तो िनका सम्बचन्द्धत
उपभोक्तालेयसऐनमाव्यिस्थाभएबमोचजमउपभोक्तासमूहगठनगनासननेछन्।

(२) उपदफा (१) बमोचजम गठन गरिएका उपभोक्ता समूह सम्बचन्द्धत

धडधभजनिनकायाालयमातोवकएबमोचजमदताागनुा पनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम दतााको लाधग सम्बचन्द्धत उपभोक्ता समूहले

विधानसवहतसंलननिाखीधनिेदनददनुपनेछ।

(४) उपभोक्ता समूहले प्रत्येक िषा आधथाक िषा समाप्त भएको तीन

मवहनाधभत्र तोवकए बमोचजम आधथाक विििण तथा िनको चस्थधत समेत खुलाई
आफ्ना वक्रयाकलापको िावषाक प्रधतिेदन सम्बचन्द्धत स्थानीय तह ि धडधभजन िन
कायाालयसमक्षपेशगनुा पनेछ।
३२.

उपभोक्ता समूह सङगदठत संस्था हुने: (१) उपभोक्ता समूह अविचच्छन्न
उत्तिाधधकाििालाएकस्िशाधसतिसङ्गदठतसं स्थाहुनेछ।

(२)उपभोक्तासमूहकोआफ्नोएउटाछु ट्टै छापहुनेछ।
(३)उपभोक्तासमूहलेव्यचक्तसिहचलअचलसम्पचत्तप्राप्तगना, उपभोग

गना, बेचधबखनगनािाअन्द्यवकधसमलेबन्द्दोिस्तगनासननेछ।

(४)उपभोक्तासमूहलेव्यचक्तसिहआफ्नोनामबाटनाधलसउजुिगनाि

सोउपिपधनसोहीनामबाटनाधलसउजुिलाननसननेछ।
३३.

उपभोक्तासमूहकोकोष:(१)उपभोक्तासमूहकोआफ्नोएउटाछु ट्टै कोषहुनेछ।
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(२)उपदफा(१)बमोचजमकोकोषमादे हायकोिकमजम्मागरिनेछः(क)

नेपालसिकाि,प्रदे शसिकाििस्थानीयतहबाटप्राप्तअनुदान

(ख)

कुनै स्िदे शी व्यचक्त िा संस्थाबाट प्राप्त अनुदान िा सहायता

(ग)
(घ)

िकम,
िकम,

िन पैदािािको धबक्री वितिणबाट उपभोक्ता समूहलाई प्राप्त
िकम,

उपभोक्तासमूहकोसदस्यताशुसकिउपभोक्तासमूहलेगिे को
जरिबानाबाटप्राप्तिकम।

(३) उपभोक्ता समूहको तफाबाट कायायोजना बमोचजम गरिने खचा

उपदफा(१)बमोचजमकोकोषबाटव्यहोरिनेछ।

(४) उपभोक्ता समूहले  व्यिस्थापन गिे को िनमा िहे का िन्द्यजन्द्तुबाट

त्यस्तो समूहका सदस्यको जनधनको क्षधत भएमा उपदफा (१) बमोचजमको
कोषबाटप्रभावितव्यचक्तलाईिाहतउपलब्धगिाइनेछ।

३४.

हुनेछ।

(५) उपदफा (१) बमोचजमको कोषको सिालन तोवकए बमोचजम

िनउद्यमिपयाापयाटनकायाक्रमसिालनगनासनने:(१)उपभोक्तासमूहलेतोवकए

बमोचजमकोप्रवक्रयाअिलम्बनगिीस्िीकृतकायायोजनाले धनददाष्टगिे कािनउद्यम
तथा पयाापयाटनकायाक्रमआफैंले िास्थानीयतहिासं घसं स्थािाधनजीक्षेत्रिा
सहकािीसुँगकोसाझेदािीमासिालनगनासननेछ।

स्पवष्टकिण: यस दफाको प्रयोजनको लाधग "िन उद्यम" भन्नाले िन्द्यजन्द्तु पालन
समेतलाईजनाउुँ छ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम सिालनमा साझेदािी गिे का कािणले मात्र

उपभोक्तासमूहकोउत्तिदावयत्िहस्तान्द्तिणभएकोमाधननेछै न।

(३) उपदफा (१) बमोचजम िन उद्यम स्थापना गिी सिालन गदाा

मन्द्त्रालयले तोवकददएको मापदण्डका आधािमा कायायोजना तयािगिी सिालनगनुा
पनेछ।

(४) उपदफा (१) ि (२) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन

पयाापयाटनकायाक्रमसिालनकोक्रममाप्रचधलतकानूनििनकायायोजनाविपिीत
भौधतकपूिााधािधनमााणगिीिनक्षेत्रकोभू-उपयोगपरिितानगने,गिाउने समूहिा
सं घसं स्थालाईयसऐनबमोचजमकािबाहीहुनेछ।

(५) उपदफा (१) बमोचजम िन उद्यम तथा पयाापयाटन कायाक्रम

सिालनको लाधग इजाजत ददने तथा त्यस्तो कायाक्रमसिालन गने सम्बन्द्धी अन्द्य
व्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
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परिच्छे द-१०

धनजीतथासािाजधनकजनगामािहेकोिनसम्बन्द्धीव्यिस्था
३५.

धनजी िनदताा: (१) धनजी िन दताा गिाउन चाहने कुनै व्यचक्त िा संस्थाले धनजी
िन दतााको लाधग धडधभजन िन कायाालय िा सब धडधभजन िन कायाालयको
धसफारिससवहतसम्बचन्द्धतस्थानीयतहमाधनिेदनददनुपनेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमकुनै धनिेदनपिे माआिश्यकजाुँचबुझगिी

सम्बचन्द्धतस्थानीयतहलेनीचजिनदताागिीप्रमाणपत्रददनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम धनजी िन दताा गिे को जानकािी स्थानीय
तहलेसम्बचन्द्धतधडधभजनिनकायाालयलाईगिाउनुपनेछ।
(४)यसऐनबमोचजमकानीचजिनिावियकिणगरिनेछै न।
३६.

धनजी िनको व्यिस्थापन: (१) धनजी िनको धनीले धनजी िनको विकास, सं िक्षण,

व्यिस्थापन गना तथा िन पैदािािको उपयोग गना िा मूसय धनधाािण गिी धबक्री
वितिणगनासननेछ।

(२) धनजी िनको धनीको अनुिोधमा उपदफा(१) बमोचजमको कामका

लाधगधडधभजनिनकायाालयिासबधडधभजनिनकायाालयले आिश्यकप्राविधधक
तथाअन्द्यसहयोगउपलब्धगिाउनसननेछ।

(३)व्यािसावयकप्रयोजनकोलाधगधनजीिनिाधनजीआिादीमािहे का

िन पैदािािको सङ्कलन तथा ओसािपसाि गनुा पिे मा सम्बचन्द्धत स्थानीय तहबाट
स्िीकृधतधलनुपनेछ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन व्यािसावयक

प्रयोजनकोलाधगएकस्थानीयतहबाटअकोस्थानीयतहमािनपैदािािकोसङ्कलन
तथा ओसािपसाि गनुा पिे मा सम्बचन्द्धत धडधभजन िन कायाालयबाट स्िीकृधत धलनु
पनेछ।

(५)घिायसीप्रयोजनकोलाधगकुनै चजसलाधभत्रकोएकस्थानीयतहबाट

अकोस्थानीयतहमािनपैदािािसङ्कलनतथाओसािपसािगनुा पिे माजुनस्थानीय
तहबाट सङ्कलन तथा ओसािपसाि गने हो सो स्थानीय तहबाट ि एक चजसलाबाट
अको चजसलामा िन पैदािाि सङ्कलन तथा ओसािपसाि गनुा पिे मा जुन चजसलाबाट
सङ्कलनतथाओसािपसािगने होसोचजसलाकोधडधभजनिनकायाालयबाटस्िीकृधत
धलनुपनेछ।

(६) धनजीिनको धनीलाई नेपालसिकािले तोवकए बमोचजमको सुविधा

उपलव्धगिाउनसननेछ।
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(७) कुनै व्यचक्त, सं स्था, समुह िा समुदायले तोवकएको मापदण्डको

अधीनमािहीकृवषिन, जडीबुटीखेतीतथािन्द्यजन्द्तुपालनसमेतगनासननेछ।
३७.

सािाजधनकजनगामािनविकाससम्बन्द्धीव्यिस्था:(१)स्थानीयतहले यसऐनको
अधीनमा िही सािाजधनक जनगामा िनको विकास, सं िक्षण, व्यिस्थापन गना ि िन
पैदािािकोउपयोगतथाधबक्रीवितिणगनासननेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमकोकामकालाधगधडधभजनिनकायाालयिा

सब धडधभजन िन कायाालयले स्थानीय तहलाई आिश्यक प्राविधधक तथा अन्द्य
सहयोगउपलब्धगिाउनुपनेछ।

(३)सडक, नहििबाटोवकनािमालगाइएकोतथाबाटोमाछहािीपने

रुखहरुिचौतािा, कुलाकोमुहान, धाधमाकस्थलिायस्तै अन्द्यसं िेदनशीलठाउुँ मा
लगाइएका रुखहरु तोवकए बमोचजमको कायाविधध पूिा गिी काट्न िा हटाउन
सवकनेछ।
३८.

सहिीिनकोविकासिव्यिस्थापन: (१) स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रधभत्रकोसहिी
क्षेत्र तथा बस्तीमा िहे का सािाजधनक सडक तथा पाका जस्ता स्थानमा आफैंले िा

कुनै सं घ सं स्था िा धनजी क्षेत्रसुँगको साझेदािीमा सहिी िनको विकास तथा
व्यिस्थापनगनासननेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमस्थापनाहुने सहिीिनकोविकासकोलाधग

आिश्यक पने प्राविधधक सहयोग धडधभजन िन कायाालय िा सब धडधभजन िन
कायाालयलेउपलव्धगिाउनुपनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम स्थापना हुने सहिी िनको िन पैदािाि

सम्बचन्द्धतस्थानीयतहलेतोवकएबमोचजमप्रयोगगनासननेछ।
परिच्छे द-११

३९.

बेिारिसीकाठसम्बन्द्धीव्यिस्था
बेिारिसीकाठकोव्यिस्थापन:(१)कसैलेआफ्नोहककोप्रमाणनपुर्याएसम्मनदी
िाखोलालेबगाईसयाएको, वकनािालागेको, अर्डकेकोिा डुबेकोकाठिाबेिारिसी
अिस्थामािहे कोकाठकोस्िाधमत्िप्रदे शसिकािकोहुनेछ।
हुनेछ।

४०.

(२) उपदफा (१) बमोचजमको काठको व्यिस्थापन तोवकए बमोचजम

हकदाबीउपिकािबाही:(१)कसैले दफा३९बमोचजमबेिारिसीअिस्थामािहे को
काठकोस्िाधमत्ििहे कोप्रमाणसवहतमागगिे मािसोसम्बन्द्धमात्यस्तोव्यचक्तको
हकदाबीपुननेदे चखएमात्यस्तोकाठधनजलाईहस्तान्द्तिणगरिनेछ।

(२) बेिारिसी काठको हकदाबी तथा सो उपिको कािबाही सम्बन्द्धी
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अन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
परिच्छे द-१२

विकासआयोजनासम्बन्द्धीव्यिस्था
४१.

िनक्षेत्रकोभू-उपयोगपरििताननगरिने:िावियिनकोकुनैपधनभागिनक्षेत्रकोभूउपयोगपरिितानहुनेगिीप्रयोगगरिनेछै न।

ति पूिााधाि विकासको लाधग नेपाल सिकािको धनणाय बमोचजम कुनै

आयोजनालाईउपलव्धगिाएकोिनक्षेत्रकोहकमायोव्यिस्थालागूहुनेछै न।
४२.

िनक्षेत्रकोप्रयोग:(१)यसऐनमाअन्द्यत्रजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनिाविय

प्राथधमकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोडाबाट लगानी स्िीकृत भएको योजना, िाविय
गौििका आयोजना सिालन गना िनक्षेत्रको प्रयोग गनुा बाहे क अन्द्य कुनै पधन

विकसप नभएमा ि प्रचधलत कानून बमोचजमको िाताििणीय परिक्षणबाट त्यस्तो

योजनासिालनगदाा िाताििणमाउसलेखनीयप्रधतकूलअसिनपने दे चखएमानेपाल
सिकािलेत्यस्तोयोजनासिालनगनाकोधनधमत्तिावियिनकोकुनैभागप्रयोगगना
तोवकएबमोचजमस्िीकृधतददनसननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम योजना सिालनको लाधग िनक्षेत्र उपलब्ध

गिाउुँ दा जधत िनक्षेत्र प्रयोग गनुा पने हो कम्तीमा त्यधत नै क्षेत्रमा रुख िो्नको
लाधगसम्भिभएसम्मआयोजनास्थलकोनचजकपने िावियिनक्षेत्रसुँगजोधडएकोि
समानभौगोधलकिपारिचस्थधतकीयक्षेत्रमापने तथािनकोविकासगना सवकने भूबनोटभएकोजनगाउपलब्धगिाउनुपनेछ।

(३) प्रदे श िा स्थानीय तहले कुनै विकास आयोजना सिालन गदाा

िनक्षेत्रको प्रयोग गनुा बाहे क अन्द्य कुनै विकसप नभएमा ि प्रचधलत कानून
बमोचजमको िाताििणीय परिक्षणबाट त्यस्तो योजना सिालन गदाा िाताििणमा

उसलेखनीय प्रधतकूल असि नपने दे चखएमा सो आयोजना सिालन गना त्यस्तो
िनक्षेत्रकोजनगाप्राप्तगनाकोलाधगनेपालसिकािसमक्षअनुिोधगनासननेछ।

(४)उपदफा(३)बमोचजमकोअनुिोधमाजनगाप्राप्तभएमायसदफाको

अधीनमा िही नेपाल सिकािले त्यस्तो आयोजना कायाान्द्ियन गनाका लाधग िाविय
िनकोकुनैभागप्रयोगगनास्िीकृधतददनसननेछ।

(५)उपदफा(२)माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनत्यस्तोजनगा

उपलब्ध हुन नसकेको अिस्थामा त्यस्तो आयोजनाको सिालकले िन विकासको

लाधग जनगाको व्यिस्था गनाको लाधग आिश्यक पने िकम उपलब्ध गिाउनु
पनेछ।

(६) उपदफा (२) िा (५) बमोचजमको जनगामा पाुँच िषासम्म रुख
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हुकााउन तथा सम्भाि गनाको लाधग आिश्यक पने िकम त्यस्तो आयोजनाको
सिालकलेउपलब्धगिाउनुपनेछ।

(७) उपदफा (१) बमोचजम िनक्षेत्रको जनगा उपयोग गना ददए बापत

उपदफा (५) ि (६) बमोचजम प्राप्त िकम दफा ४५ बमोचजमको कोषमा जम्मा
गरिनेछ।

(८)उपदफा(१)बमोचजमिनकोकुनै भागप्रयोगगना स्िीकृधतददुँदा

कुनै व्यचक्त िा समुदायलाई कुनै हाधन नोनसानी हुने भएमा नेपाल सिकािले
क्षधतपूधताकोउपयुक्तव्यिस्थागिीददनुपनेछ।
४३.

खधनज कायाकालाधग िनक्षेत्र प्रयोग गना सनने: (१) िाविय िनधभत्र खधनज पदाथा
भए नभएको अन्द्िेषण गनुा पने भएमा सम्बचन्द्धत धनकायको अनुिोधमा प्रदे श
मन्द्त्रालयलेसोकोलाधगअनुमधतददनसननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको अन्द्िेषणबाट िाविय िनधभत्र सुन, चाुँदी,

तामा, फलाम जस्ता खधनज पदाथा िहे को पत्ता लाधग उत्खनन् गनुा पिे मा प्रचधलत
कानून बमोचजम िाताििणीय पिीक्षण गिी त्यसिी उत्खनन् गदाा िाताििणमा

उसलेखनीय प्रधतकूल असि नपने भएमा त्यस्ता खधनज पदाथा उत्खनन् गनाको
धनधमत्तनेपालसिकािलेिनक्षेत्रप्रयोगगनास्िीकृधतददनसननेछ।

ति िाविय प्राथधमकता प्राप्त विकास योजना, लगानी बोडाबाट विदे शी

लगानीस्िीकृतभएकोयोजना, िावियगौििकाआयोजनामाप्रयोगहुने कच्चापदाथा

उपयोग गना ि उचसलचखत खधनज पदाथा बाहे क िनक्षेत्रबाट अन्द्य खधनजजन्द्य िन
पैदािािउत्खनन्गनापाइनेछै न।

परिच्छे द-१३

४४.

िाताििणीयसेिासम्बन्द्धीव्यिस्था

िाताििणीय सेिाको व्यिस्थापन: (१) नेपाल सिकािले िनक्षेत्रबाट प्राप्त हुने
िाताििणीय सेिाको व्यिस्थापन, उपयोग तथा लाभांश वितिणका लाधग दे हाय
बमोचजमकोव्यिस्थागनेछ:(क)

जलिायु परिितान अनुकूलन ि कािान सचिधत तथा उत्सजान
न्द्यूनीकिणबाट प्राप्त लाभकोहकमानेपालसिकािले धनधाािण

गिे  बमोचजम व्यिस्थापन, उपयोग तथा लाभांशको बाुँडफाुँट
(ख)

हुने,

िनक्षेत्रबाटप्राप्तहुने काबानसचिधततथाउत्सजानन्द्यूनीकिण
बाहे ककाअन्द्यिाताििणीयसेिाकोव्यिस्थापन, उपयोगतथा

लाभांशको बाुँडफाुँट सम्बचन्द्धत िनको कायायोजनामा व्यिस्था
भएबमोचजमहुने,
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(ग)

जल विद्युत, खानेपानी ि पयाापयाटन आयोजना लगायत अन्द्य

धनकायिाउद्योगबाटिाताििणीयसेिाबापतप्राप्तहुने िकम

ि सोको व्यिस्थापन, उपयोग तथाबाुँडफाुँट तोवकए बमोचजम
हुने।

(२)उपदफा(१)माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनधडधभजनिन

कायाालयले आफ्नो िावषाक कायाक्रममा व्यिस्था गिी िाताििणीय सेिा बोलपत्र
(इन्द्भाइिोमेण्टलसधभासेजटे ण्डि)आह्वानगिीतोवकएकाशता पूिागिीिाताििणीय

सेिाको व्यिस्थापन गना चाहने धनजी िनको धनीलाई अनुदान िा अन्द्य प्रकािको
ु ानीकोव्यिस्थाधमलाउनसननेछ।
भक्त
४५.

िनविकासकोषकोस्थापना:(१)नेपालसिकािले यसऐनकोउद्देश्यकायाान्द्ियन
गना, िनकोसं िक्षण िसं बर्द्ान गना एिं अन्द्य प्रिर्द्ानात्मक कायाकोलाधगएक िन
विकासकोषकोस्थापनागनासननेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमकोकोषमादे हायकािकमहरुिहनेछन्ः(क)

नेपालसिकाि, प्रदे शसिकाििस्थानीयतहबाटप्राप्तिकम,

(ख)

कुनैव्यचक्तिासंस्थाबाटप्राप्तिकम,

(ग)

विदे शीसिकाि,अन्द्तिाावियसं घ,सं स्थािाव्यचक्तबाटसहयोग

(घ)

िनक्षेत्रको िन पैदािाि धबक्रीबाट प्राप्त िकम, िाताििण

िाऋणस्िरुपप्राप्तिकम,

सेिाबाट प्राप्त िकम ि िनक्षेत्र अन्द्य प्रयोजनको लाधग ददए
बापतप्राप्तिकम।

(३)उपदफा(२)कोखण्ड(ग)बमोचजमकुनै िकमप्राप्तगदाा नेपाल

सिकाि,अथामन्द्त्रालयकोपूिा स्िीकृधतधलनुपनेछ।

(४)िनविकासकोषकोिकमकुनै "क"िगाकोिाचणज्यबैङ्कमाखाता

खोलीजम्मागरिनेछ।
(५)

उपदफा

महालेखापिीक्षकबाटहुनेछ।

(१)

बमोचजमको

कोषको

लेखा

पिीक्षण

(६) उपदफा (१) बमोचजमको कोष सिालन सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था

तोवकएबमोचजमहुनेछ।

परिच्छे द-१४

सशस्त्रिनिक्षकसम्बन्द्धीव्यिस्था
४६.

सशस्त्रिनिक्षकसेिाकोगठन:(१)िावियिनतथाजैविकविविधताकोसं िक्षण
ि सं बर्द्ान गना, िन्द्यजन्द्तुको अिैध चशकाि एिं िन पैदािािहरुको चोिी धनकासी
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िोननतथािनसम्पदाकोसुिक्षागनाएकसशस्त्रिनिक्षकसेिािहनेछ।
िहनेछन्।

(२) उपदफा (१) बमोचजम गदठत सेिामा तोवकए बमोचजमका पदहरु
(३) सशस्त्र िन िक्षक सेिाको सङ्गठन सं िचना ि दिबन्द्दी नेपाल

सिकािलेतोवकददएबमोचजमहुनेछ।

(४) सशस्त्र िन िक्षकको धनयुचक्त तथा सेिा शता सम्बन्द्धी अन्द्य

व्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
४७.

विभागीय सजाय: (१) यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयम विपिीत काम
गिे मासशस्त्रिनिक्षकलाईदे हायबमोचजमकोविभागीयसजायगनासवकनेछ:(क)

सामान्द्यसजाय:
(१)

नधसहतददने,

(३)

बढीमापाुँचतलबिृवर्द्िोनकागने,

(२)
(४)
(५)
(६)
(ख)

चालचलनसम्बन्द्धीप्रधतिेदनमाप्रधतकूलिायलेख्न,े
बढीमापाुँचिषासम्मबढु िािोनकागने,

खाइपाइ आएको बढीमा पाुँच तलबिृवर्द् घटुिा
गने,

हालकोपदमाज्येष्ठतासवहतखाइपाइआएकोसुरु
स्केलमाघटुिागने।

विशेषसजाय:
(१)

भविष्यमासिकािीसेिाकोधनधमत्तअयोनयनठहरिने

(२)

भविष्यमा सिकािी सेिाको धनधमत्त अयोनय ठहरिने

गिीसेिाबाटहटाउने,

गिीसेिाबाटबखाास्तगने।

(२) उपदफा (१) बमोचजम विभागीयसजायहुने अिस्था, प्रवक्रया तथा

पुनिािेदनसम्बन्द्धीव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
४८.

कैदको सजाय हुन:े  (१) दे हायको कसुि गने सशस्त्र िन िक्षकलाई जन्द्मकैदको
सजायहुनेछः-
(क)
(ख)

सशस्त्रविरोहमासरिकभएमा,

नेपालको सािाभौमसत्ता, भौगोधलक अखण्डता, िावियता ि
स्िाधीनतामा िा सं घीय इकाइ िा विधभन्न जात, जाधत, धमा,

सम्प्रदायबीचकोसु-सम्बन्द्धमाखललपना सनने गिीघृणा, द्वे ष
िाअिहे लनाहुनेगिीलेखेि, बोलेििासङ्केतद्वािािाअरुकुनै
वकधसमबाटकुनैकामकुिागिे गिाएमा,
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(ग)

(घ)
(ङ)

(च)

आफ्नो चजम्मामा िहे को सिकािी िा कसैको हातहधतयाि िा

खिखजानाबेचविखनगिे मािाकुनै प्रकािबाटअरुकसैलाई
सुचम्पएमा,

आफ्नोप्रयोगकोधनधमत्तधलईिाखेकोिाआफूले चजम्माधलई
िाखेकोहातहधतयािखिखजानाधलईभागेमा,

आतङ्ककािीगधतविधधलाईप्रत्यक्षिाअप्रत्यक्षरुपमासघाएमा,

सुिक्षासुँग सम्बचन्द्धत सूचना तथा खबिहरु अनधधकृत व्यचक्त,

सं स्था िा समूहलाई उपलब्ध गिाएमा िा उपलब्ध गिाउन
प्रयासगिे मािाअन्द्यकसैलाईत्यस्तोगनादुरुत्साहनगिे मा।

(२) दे हायको कुनै कसुि गने सशस्त्र िन िक्षकलाई कसुिको मात्रा

हे िीदुईिषादेचखबाह्रिषासम्मकैदकोसजायहुनेछः(क)

ड्यूटीमा िहे को िा निहे को भए पधन आफुभन्द्दा माधथसलो

दजााको सशस्त्र िन िक्षक िा सुिक्षासुँग सम्बचन्द्धत अधधकाि

प्राप्त अन्द्य अधधकािी हो भन्ने थाहा पाएपधछ िा थाहा हुने

मनाधसबआधािहुुँदाहुुँदै पधनआपिाधधकबलप्रयोगगिे मािा
(ख)

(ग)

(घ)

गनेउद्योगगिे मा,

सशस्त्र विरोहको षडयन्द्त्र िा उद्योग गिे को थाहा पाएि पधन

आफूभन्द्दा माधथसलो दजााका पदाधधकािीलाई सो कुिाको
यथाशनयचाुँडोखबििासूचनानददएमा,

िन पैदािाि, िन्द्यजन्द्तुको आखेटोपहाि चोिी चशकािी गने िा
धमलेमतो गिी िनसुँग सम्बचन्द्धत कसुि गनेलाई कुनै प्रकािले
सहयोगपुर्य
 ाएमा,

आफ्नोचजम्मािाधनयन्द्त्रणमािहे कोअधभयुक्तलाईजानी-जानी
भाननददएमािाभगाउनसहयोगगिे मा।

(३)दे हायकाकसुिगने सशस्त्रिनिक्षकलाईकसुिकोमात्राहे िीदुई
िषासम्मकैदकोसजायहुनेछः–
(क)

(ख)

(ग)

ड्यूटीको समयमा मादक पदाथा सेिन गिे मा िा आफ्नो
कमाण्डिको आदे शको अिहे लना गिे मा िा धबना ईजाजत
नयाम्पछाडीगएमा,

कुनै िाजनीधतक संगठन िा दलकोसदस्यता रहण गिे मा िा
ु  िा प्रदशानमा भाग
िाजनीधतक उद्देश्यले आयोचजत जुलस
धलएमा,

आफ्नो चजम्मामा िहे का हातहधतयाि, खिखजाना िा सिािी

साधन िा नगदी िा चजन्द्सी सामानको दुरुपयोग गिे मा,
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(घ)

लापिबाहीपूिक
ा हिाएमा,धबगािे मािाभत्काएमा,
आफ्नोचजम्मामािहे कोसम्पचत्तधलईभागेमा।

(४) सशस्त्र िन िक्षकले कुनै वकधसमले सिकािी िा सािाजधनक िा

व्यचक्तगत धनमाल लुटेमा िा हाधन नोनसानी पुर्य
 ाएमा धनजलाई प्रचधलत कानून
बमोचजमहुनेसजायमाथपदुईिषासम्मकैदकोसजायहुनेछ।
परिच्छे द-१५
कसुििसजाय
४९.

कसुि: कसैले यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगात बनेका धनयममा अन्द्यथा व्यिस्था

भएकोमा बाहे क दे हायका काम कािबाही गिे  िा गिाएमा िा सोको उद्योग गिे मा
यसऐनबमोचजमकोकसुिगिे कोमाधननेछ:(क)

दफा ७ को उपदफा (१) विपिीत िाविय िनधभत्रको जनगा

(ख)

दफा९बमोचजमधनषेधगरिएकोक्षेत्रमाप्रिेशगिे मा,

(ग)

दताागिे िागिाएमा,

िाविय िन फाुँर्डने िा िनक्षेत्रको जनगा जोत्न,े  खन्द्ने,
खधनजकाया उत्खनन् गने, आिाद गने, सडक तथा अन्द्य

पूिााधािधनमााणगने,घििाछाप्रोबनाउने, व्यिसायसिालन
(घ)
(ङ)
(च)

गनेिाअधतक्रमणगनेकामगिे िागिाएमा,

िावियिनमाआगोलगाउनेिाआगलागीहुनजानेकुनैकाया
गिे मा,

धनषेध गरिएको िनक्षेत्रधभत्र चौपाया प्रिेश गिाएमा िा
चिाएमा,

िावियिनक्षेत्रबाटिनपैदािािहटाउने, ओसािपसाििाधबक्री

वितिण गने िा घाटगद्दीमा िाखेको िन पैदािाि हटाउने िा
चोिीगनेकामगिे मा,

(छ)

िावियिनक्षेत्रकोरुखिाधबरुिाकाट्ने, हाुँगाधबंगाधछमसने,

(ज)

ईजाजतप्राप्तगिीिावियिनबाटरुखकाट्दा, ढासदा, चघसादाा

(झ)

खोटोिाबोक्राचझननेिाकुनैपधनप्रकािलेनोनसानीगिे मा,

िा िनक्षेत्र बावहि लैजाुँदा लापिबाहीसुँग अन्द्य कुनै िन
पैदािािनोनसानगिे मा,

िनक्षेत्रबाटबनने नदीबाटढु ङ्गा, धगट्टी, बालुिािामाटोचझनने,

गोल िा चून पोसने िा यी िस्तुहरुबाट अरु तयािी माल

बनाउने िासङ्कलनगने िखधनजपदाथा धनकासने िासङ्कलन
गनेकामगिे मा,
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(ञ)

िन पैदािाि धलन पाएको पूजीको शता उसलङ्घन गिी िन

(ट)

विदे श धनकासी गना प्रधतबन्द्ध लागेको िन पैदािाि विदे श

(ठ)
(ड)

(ढ)
(ण)
(त)
(थ)
(द)

(ध)
५०.

पैदािािनोनसानीगिे मा,
धनकासीगिे मा,

िन धसमाना चचह्न उखेसने, साने, फेने, मेट्ने िा धबगाने काम
गिे मा,

टाुँचा िा धनसाना कीते  गने िा काठ िा खडा रुखमा

लगाइएका सिकािी टाुँचा, धनसाना फेने, धबगाने िा मेट्ने
गिे मा,

नसािीमा िहे का िा िृक्षािोपण गरिएका धबरुिा काट्ने, भाुँच्ने,
उखेसनेिाअरुकुनैप्रकािलेनोनसानगिे मा,

नसािी िा िृक्षािोपण गरिएका क्षेत्रका खम्बा, तािका बाि िा
त्यस्ताअरुसम्पचत्तधबगािे िाचोिीगिे मा,

चशकािखेसने, िन्द्यजन्द्तुकोआखेटोपहाििाख्ने,ओसािपसािगने
िाधबक्रीवितिणगनेकामगिे मा,

िनपैदािािमाआधारितउद्योगले प्रचधलतकानूनविपिीतिन
पैदािाििाखेमा,

उपभोक्ता समूहका पदाधधकािी िा सदस्यले समूहको वहतको

नाममाकोषकोिकमवहनाधमनागनेित्यस्तोसमूहकोविधान
तथाकायायोजनाविपिीतकुनैकायागिे मा,

यो ऐन ि यस ऐन अन्द्तगात बनेका धनयमको विपिीत अन्द्य
कुनैकायागिे मा।

सजाय: (१) दफा ४९ को खण्ड (क) अन्द्तगातको कसुि गने िा गिाउने
व्यचक्तलाईपाुँचिषासम्मकैदिापचासहजािरुपैयाुँसम्मजरिबानािादुिै सजाय
हुनेछ।

(२) दफा ४९ को खण्ड (ख) अन्द्तगातको कसुि गनेलाई एक

मवहनासम्मकैदिाएकहजािरुपैयाुँसम्मजरिबानािादुिैसजायहुनेछ।
(३)दफा४९कोखण्ड(ग)अन्द्तगातकोकसुिगनेलाइा पाुँचिषासम्म
कैद िा एक लाख रुपैयाुँसम्म जरिबाना िा दुिै सजाय गिी त्यस्तो जनगा िाविय

िनमा समािेश गिी सो जनगामा बनाएको घि िा छाप्रो ि प्रयोग भएका मेधसनिी
औजाि, साधन समेत जफत हुनेछ। त्यस्तो कसुि गदाा िन पैदािाि हटाएको िा
नोनसानीगिे कोभएधनजलाईसोबापतहुनेसजायसमेतहुनेछ।

(४) दफा ४९ को खण्ड (घ) अन्द्तगातको कसुि गनेलाइा क्षधत भएको

धबगो असुल गिी तीन िषासम्म कैद िा साठी हजाि रुपैयाुँसम्म जरिबाना िा दुिै
सजायहुनेछ।
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(५) दफा ४९ को खण्ड (ङ) अन्द्तगातको कसुि गनेलाई प्रत्येक

चौपायाकोलाधगदे हायकोदिलेजरिबानाहुनेछः(क)

भेडा, बाख्रा जातको भए पचास रुपैयाुँदेचख पाुँच सय

(ख)

हात्तीभएएकहजािरुपैयाुँदेचखपाुँचहजािरुपैयाुँसम्म,

(ग)

रुपैयाुँसम्म,

अन्द्य चौपाया भए एक सय रुपैयाुँदेचख एक हजाि
रुपैयाुँसम्म।

(६) दफा ४९ को खण्ड (च), (छ), (ज), (झ) िा (ञ) अन्द्तगातको

कसुि गनेलाइा कसुिसुँग सम्बचन्द्धत िन पैदािाि जफत गिी दे हाय बमोचजमको
सजायहुनेछः(क)

एक हजाि रुपैयाुँसम्मको धबगो भए एक हजाि रुपैयाुँसम्म

(ख)

एक हजाि रुपैयाुँदेचख माधथ पाुँच हजाि रुपैयाुँसम्मको धबगो

(ग)
(घ)
(ङ)
(च)

जरिबाना,

भएएकमवहनासम्मकैदिाधबगोबमोचजमजरिबानािादुिै,

पाुँच हजाि रुपैयाुँदेचख पचास हजाि रुपैयाुँसम्मको धबगो भए
तीनमवहनासम्मकैदिाधबगोबमोचजमजरिबानािादुिै,

पचासहजािरुपैयाुँदेचखएकलाखरुपैयाुँसम्मकोधबगोभएछ
मवहनासम्मकैदिाधबगोबमोचजमजरिबानािादुिै,

एकलाखरुपैयाुँदेचखपाुँचलाखरूपैयाुँसम्मकोधबगोभएएक
िषासम्मकैदिाधबगोबमोचजमजरिबानािादुिै,

पाुँच लाख रुपैयाुँभन्द्दा बढी जधतसुकै धबगो भए पधन दुई
िषासम्मकैदिाधबगोकोदोब्बिजरिबानािादुिै।

(७) दफा ४९ को खण्ड (ट) अन्द्तगातको कसुि गनेलाइा कसुिसुँग

सम्बचन्द्धतिनपैदािािजफतगिीतीनिषासम्मकैदिाधबगोकोदोब्बिजरिबाना
िादुिैसजायहुनेछ।

(८)दफा४९कोखण्ड(ठ)िा(ड)अन्द्तगातकोकसुिगनेलाइा एक

िषासम्मकैदिाबीसहजािरुपैयाुँसम्मजरिबानािादुिैसजायहुनेछ।

(९)दफा४९कोखण्ड(ढ)अन्द्तगातकोकसुिगनेलाइा प्रधतधबरुिाको

पाुँच सय रुपैयाुँसम्म जरिबाना हुनेछ ि सोही कसुि पुनः गनेलाई कसुिको मात्रा
अनुसािप्रत्येकपटकएकिषासम्मकैदिाबीसहजािरुपैयाुँसम्मजरिबानािादुिै
सजायहुनेछ।

(१०)दफा४९कोखण्ड(ण)अन्द्तगातकोकसुिगनेलाइा धबगोअसुल

गिीछमवहनासम्मकैदिादसहजािरुपैयाुँसम्मजरिबानािादुिैसजायहुनेछ।
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(११) दफा ४९ को खण्ड (त) अन्द्तगातको कसुि गनेलाइा िन्द्यजन्द्तु

सं िक्षणसम्बन्द्धीप्रचधलतकानूनबमोचजमकोसजायहुनेछ।

(१२) दफा ४९ को खण्ड (थ) अन्द्तगातको कसुि गनेलाइा त्यस्तो

कसुिमाहुनेसजायमाथपदुईलाखरुपैयाुँसम्मजरिबानाहुनेछ।

(१३) दफा ४९ को खण्ड (द) अन्द्तगातको कसुि गनेलाइा धबगो भए

धबगो असुल गिी एक िषासम्म कैद िा बीस हजाि रुपैयाुँसम्म जरिबाना िा दुिै
सजायहुनेछ।

(१४) दफा ४९ को खण्ड (ध) अन्द्तगातको कसुि गनेलाइा धबगो भए

धबगो असुल गिी छ मवहनासम्म कैद िा दस हजाि रुपैयाुँसम्म जरिबाना िा दुिै
सजायहुनेछ।
५१.

हैिानी गने धनयतले कब्जा िा पक्राउ गनेलाई सजाय: मनाधसब मावफकको कािण
नभई िन सम्बन्द्धी काया गने कुनै कमाचािी िा सुिक्षाकमीले रिसइविले िा है िानी

गने धनयतले मालिस्तु कब्जागिे मािाकसैलाईपक्राउगिे मात्यस्ताकमाचािीलाइा
पचासहजािरुपैयाुँसम्मजरिबानाहुनछ
े ।
५२.

कताव्य पालना गदाा बाधा अर्डचन पुर्य
 ाउनेलाई सजाय: यस ऐन बमोचजम सिकािी

कमाचािीले आफ्ना पदीय कताव्य पालना गदाा कसैले बाधा अर्डचन पुर्य
 ाएमा
धनजलाई पाुँच हजाि रुपैयाुँसम्म जरिबाना िा तीन मवहनासम्म कैद िा दुिै सजाय
हुनेछ।

५३.

कसुिदािलाई भानन सहयोग गनेलाई सजाय: यस ऐन अन्द्तगातको कसुि गने

५४.

दुरुत्साहन ददने िा धमलेमतो गनेलाई सजाय: यस ऐन अन्द्तगातका कसुि गना

व्यचक्तलाईभाननसहयोगगनेव्यचक्तलाईकसुिदािलाईहुने सिहकोसजायहुनेछ।

दुरुत्साहन ददने िा धमलेमतो गने व्यचक्तलाई कसुिदािलाई हुने सजायको आधा
सजायहुनेछ।

५५.

कसुिको उद्योग गनेलाई सजाय: यस ऐन बमोचजमको कसुिको उद्योग गनेलाई

िन्द्यजन्द्तु सं िक्षण सम्बन्द्धी प्रचधलतकानून बमोचजमको सं िचक्षत िन्द्यजन्द्तु सम्बन्द्धी

कसुिको उद्योग भएमा कसुिदािलाई भए सिह ि अन्द्य कसुिको उद्योग भएमा
कसुिदािलाईहुनेसजायकोआधासजायहुनेछ।
परिच्छे द-१६

कसुिकोजाुँचबुझिकायाविधध
५६.

कसुििोननआिश्यककािबाहीगने:कसैले योऐनबमोचजमसजायहुने कसुिगना
लागेकोछभन्ने शङ्कालागेमािाकसुिगदै काअिस्थामाफेलापािे मािनसम्बन्द्धी

कामगने कमाचािीिासुिक्षाकमीले त्यस्तोकसुिहुननपाउने प्रबन्द्धगनुा पनेछि
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सोकामकालाधगआिश्यकबलप्रयोगगनासननेछ।
५७.

विशेष अधधकाि: (१) यस ऐन अन्द्तगातको िन तथा िन्द्यजन्द्तु सम्बन्द्धी कसुिमा

सं लनन कसुिदािलाई िनक्षेत्रधभत्र िा बावहि पक्राउ गना लानदा पक्राउ गना नददने
िा पक्राउ परिसकेपधछ पधन धनजलाई छु टाई लैजान कसैले हुलहुज्जत गिी
कसुिदािलाई भगाई लैजाने अिस्था पिे मा िा पक्राउ गने व्यचक्तकै ज्यान जोचखम
हुने परिचस्थधत भई हधतयाि नचलाई नहुने अिस्था उत्पन्न भएमा धडधभजनल िन

ुँ ा
अधधकृतकोआदे शले िनसुिक्षाकोलाधगखवटएकाकमाचािीिासुिक्षाकमीले घुड
मुनीलाननेगिीगोलीचलाउनसननेछ।

(२) िाविय िनक्षेत्रको जनगा कसैले आिाद गिे को िा त्यस्तो जनगामा

घि, छाप्रो बनाइसकेको भए पधन धडधभजनल िन अधधकृत िा धनजले तोकेको िन

अधधकृतिािनसहायकले सोआिादीहटाउनिाघि, छाप्रोभत्काउनसननेछि
त्यस्तोक्षेत्रमालगाएकोबालीसमेतजफतगनासननेछ।

(३)उपदफा(२)माजुनसुकैकुिालेचखएकाभएतापधनयसऐनलेहुने

अरुसजायमासोउपदफामालेचखएकोकुिालेकुनैअसिपानेछै न।
५८.

पक्राउ गने अधधकाि: (१) यस ऐन बमोचजमको कुनै कसुिको अनुसन्द्धानको

धसलधसलामा कुनै व्यचक्तलाई पक्राउ गनुा पने भएमा अनुसन्द्धान गने अधधकािीले

सोको कािण ि त्यस्तो व्यचक्तको पवहचान खुसने विििण सवहत मुद्दा हे ने अधधकािी
समक्षपक्राउगनेअनुमधतको लाधगधनिेदनददनुपनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको धनिेदनबाट पक्राउ गनुा पने कािण

मनाधसब दे चखएमा मुद्दा हे ने अधधकािीले पक्राउ पूजी जािी गने अनुमधत ददन
सननेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम पक्राउ पूजी जािी गरिएको व्यचक्तलाई

अनुसन्द्धान अधधकािी, िन सम्बन्द्धीकमाचािी िा सुिक्षाकमीले  पक्राउ गिी बाटोको
म्यादबाहे कचौबीसघण्टाधभत्रमुद्दाहे ने अधधकािीसमक्षउपचस्थतगिाउनुपनेछ।

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन कसुि गने

व्यचक्ततत्काल पक्राउनगरिएमात्यस्तोव्यचक्तभानने उम्कने िा धनजले प्रमाणदसी

िासबुदनष्टगनेमनाधसब कािणभएमािाकसुिसुँगसम्बचन्द्धतफिाि िहे कोव्यचक्त
फेला पिे मा िा कसुि गरििहे को अिस्थामा फेला पिे मा अनुसन्द्धान अधधकािी, िन
सम्बन्द्धी कमाचािी िा सुिक्षाकमीले त्यस्तो व्यचक्तलाई तत्कालै जरुिी पक्राउ पूजी

जािी गिी पक्राउ गिी मुद्दा हे ने अधधकािी समक्ष स्िीकृधतको लाधग पक्राउ पिे को
व्यचक्त सवहतउपचस्थतगिाउनुपनेछ।

ति यसिी पक्राउ गरिनु पने व्यचक्त मवहला भएमा सम्भि भएसम्म

िनसम्बन्द्धीमवहलाकमाचािीिामवहलासुिक्षाकमीकोप्रयोगगनुा पनेछ।
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(५) कुनै कसुिको धसलधसलामा पक्राउ गरिएको व्यचक्तको सम्बन्द्धमा

चौबीसघण्टाधभत्र तहवककातपूिानहुने भईधनजलाईथुनामािाखी तहवककातजािी
िाख्नु पने दे चखएमा तहवककात गने कमाचािीले धनजलाई मुद्दा हे ने अधधकािी समक्ष
उपचस्थतगिाईमुद्दाहे ने अधधकािीको अनुमधतधलएिमात्रथुनामािाख्नु पनेछ।सो
बमोचजम अनुमधत मानदा थुनामा पिे को व्यचक्त उपिको अधभयोग, त्यसको आधाि,

धनजलाई थुनामै िाखी तहवककात गनुा पने कािण ि धनजको बयान कागज भई
सकेकोभएबयानकागजको व्यहोिास्पष्टरूपमाउसलेखगनुा पनेछ।

(६) उपदफा (५) बमोचजम थुनामा िाख्ने अनुमधत मागेमा मुद्दा हे ने

अधधकािीले सम्बचन्द्धत कागजातहरू हे िी तहवककात सन्द्तोषजनक रूपमा भए िा
नभएकोविचािगिीसन्द्तोषजनकरूपमा तहवककातभइिहे कोदे चखएमापटकपटक
गिीबढीमापच्चीसददनसम्मथुनामािाख्नेअनुमधत ददनसननेछ।
५९.

खानतलासीको अधधकाि: (१) यस ऐन बमोचजम सजाय हुने कसुि भएको छ भन्ने
मनाधसब कािण भएमा कम्तीमा िाजपत्र अनङवकत दद्वतीय श्रे णीसम्मका िन
प्राविधधक कमाचािी िा सहायक प्रहिी धनिीक्षक दजााका कमाचािीले प्रचधलत कानून
बमोचजमकुनैस्थानकोखानतलासीगनासननेछ।

स्पष्टीकिण:योदफाकोप्रयोजनकोलाधग"स्थान"भन्नाले स्थायीिाअस्थायीभिन

िा टहिा सम्झनु पछा ि सो शब्दले खाली जनगा, पाल, डुङगा तथा विधभन्न
वकधसमकासिािीसाधनलाईसमेतजनाउुँ छ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम खानतलासी गने व्यचक्तले खानतलासी गनुा

पने कािण खोली खानतलासी गने स्थानको धनी िा तत्काल सो स्थान प्रयोग
गरििहे को व्यचक्तलाई सो स्थानमा प्रिेश गनुभ
ा न्द्दा अगािै सूचना ददएि मात्र
खानतलासीगनुा पनेछ।

(३)उपदफा(१)बमोचजमखानतलासीगदाा सम्बचन्द्धतस्थानीयतहको

कम्तीमा एक जना पदाधधकािी िा सदस्य तथा कम्तीमा दुईजना साक्षी िाखी
धनजहरुकोिोहबिमागनुा पनेछ।

(४) माधनस बसोबास गिे को घिमा खानतलासी गनुा पिे मा सो घिमा

मवहलाभएहट्नेसूचनािमौकाददनुपनेछ।

(५) यस दफामा लेचखएका कुनै कुिाले खानतलासी गने कमाचािीलाइा

सूयाास्त दे चख सूयोदय नभएसम्म माधनस बसोबास गिे को घिमा प्रिेश गना पाउने
अधधकािहुनेछै न।
६०.

िन पैदािाि ि तत्सम्बन्द्धी मालिस्तु कब्जामा धलन सनने: (१) कुनै िन पैदािाि
भण्डािणिाओसािपसािकाक्रममायोऐनउसलङ्घनभएकोछभन्नेभिपदोकािण

दे चखएमा त्यस्ता िन पैदािाि ि कसुिसुँग सम्बचन्द्धत हधतयाि, डुङ्गा, सिािी साधन
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तथा चौपायालाइा िन सम्बन्द्धी काया गने कुनै कमाचािी िा सुिक्षाकमीले कब्जामा
धलनसननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम कुनै िन पैदािाि िा िस्तु कब्जा गरिएमा

त्यसिी कब्जा गने कमाचािी िा सुिक्षाकमीले कब्जामा धलएको िन पैदािाि िा
िस्तुकोविििणखोलीसम्बचन्द्धतव्यचक्तलाईसोकोभिपाईददनुपनेछित्यस्तोिन
पैदािाििािस्तुमाखासचचह्नलगाइा नापजाुँचगिीयथाशनयचाुँडोधडधभजनिन
कायाालयिासबधडधभजनिनकायाालयमाप्रधतिेदनपेशगनुा पनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम कब्जामा धलएका िन पैदािाि बाहे कका

कसुिसुँग सम्बचन्द्धत हधतयाि, डुङ्गा, सिािी साधन िा चौपायालाई कम्तीमा िाजपत्र
अनवङ्कत दद्वतीय श्रे णीका कमाचािी िा सो सिहका सुिक्षाकमीले तोकेको ददन ि
स्थानमा दाचखला गने शतामा सम्बचन्द्धत स्थानीय तहको कम्तीमा एकजना

पदाधधकािी िा सदस्य तथा कम्तीमा दुईजना स्थानीय व्यचक्तको उपचस्थधतमा
मालधनीलाईकागजगिाईछाधडददनसननेछ।
६१.

दसी प्रमाण पेश गने सम्बन्द्धी व्यिस्था: (१) यस ऐन बमोचजमको कसुिको
सम्बन्द्धमा बिामद भएका िन पैदािाि िा त्यस्तो कसुि हुने काया गनाको लाधग
प्रयोग भएका औजाि तथा अन्द्य साधन दसी प्रमाणको रुपमा मुद्दा हे ने अधधकािी
समक्षपेशगनुा पनेछ।

(२)उपदफा(१)माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनत्यसिीबिामद

भएका िन पैदािाि, औजाि तथा अन्द्य साधन दसी प्रमाणको रुपमा मुद्दा हे ने
अधधकािी समक्ष पेश गना नसवकने भएमा त्यस्तो दसी प्रमाण नचजकको िन
कायाालयको चजम्मामा िाखी सोको मुच ुसका पेश गिे मा दसी प्रमाण पेश गिे  सिह
माधननेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम दसी प्रमाण िाखेको ठाउुँ मा मुद्दा हे ने

अधधकािीलेडोिखटाइाप्रधतिेदनधलईकािबाहीगनासननेछ।
६२.

मुद्दाकोअनुसन्द्धानिदायिी:(१)यसऐनबमोचजमएकिषासम्मकैदसजायहुने
कसुिसम्बन्द्धीमुद्दाकोअनुसन्द्धानतथातहवककातप्रदे शसिकािलेप्रदे शिाजपत्रमा
सूचनाप्रकाशनगिीतोकेकोप्रदे शसिकािकोकमाचािीलेगनेछ।

(२) यस ऐन बमोचजम एक िषाभन्द्दा बढी कैद सजाय हुने कसुि

सम्बन्द्धी मुद्दाको अनुसन्द्धान तथा तहवककात नेपाल सिकािले  नेपाल िाजपत्रमा
सूचनाप्रकाशनगिीतोकेकोनेपालसिकािकोकमाचािीलेगनेछ।

(३) एउटै  कसुिमा कुनै व्यचक्तलाई एक िषाभन्द्दा कम ि कुनै

व्यचक्तलाई एक िषाभन्द्दा बढी कैद सजाय हुने िहे छ भने सो मुद्दाको अनुसन्द्धान
तथातहवककातउपदफा(२)बमोचजमकोकमाचािीलेगनेछ।
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(४) यस ऐन बमोचजमको कसुिको अनुसन्द्धान तथा तहवककातको काया

सम्पन्न भई मुद्दा दायि गनुा पने दे चखएमा अनुसन्द्धान अधधकृतले आफ्नो िाय सवहत

अनुसन्द्धानसुँग सम्बचन्द्धत सबुद ि प्रमाण सं लनन धमधसल मुद्दा चसने िा नचसने
धनणायको लागी सम्बचन्द्धत सिकािी िकील कायाालय समक्ष पेश गनुा पनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोचजमको धमधसल प्राप्त भएकोमा सम्बचन्द्धत सिकािी

िकील कायाालयले उक्त विषयमा मुद्दा नचसने भए सोही व्यहोिा उसलेख गिी ि

मुद्दा चलाउनु पने भए मुद्दा चलाउनु पने व्यचक्त तथा धनज उपिको अधभयोग, सजाय
ि अधभयोगपत्रमा धलनु पने दाबी समेत उसलेख गिी मुद्दा दायि गना म्याद ननाघ्ने
गिी अनुसन्द्धान अधधकृत समक्ष धमधसल वफताा पठाउनु पनेछ।

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन सिकािी

िवकलको कायाालयले प्राप्त धमधसल अध्ययन गदाा सो विषयमा थप अनुसन्द्धान गनुा
पने दे चखएमा थप अनुसन्द्धान गनुा पने विषयिस्तु यवकन गिी सोको आधाि ि कािण
सवहत अनुसन्द्धान अधधकृत समक्ष धमधसल वफताा पठाउनु पनेछ।

(७) उपदफा (६) बमोचजम कुनै विषयमा थप अनुसन्द्धान गने गिी

धमधसल प्राप्त भएकोमा अनुसन्द्धान अधधकृतले सो विषयमा थप अनुसन्द्धान गिी मुद्दा

दायि गना प्रस्तावित अधभयोगको मागदाबी सवहतको धमधसल पुन: सिकािी िकीलको
कायाालयमा पेश गनुा पनेछ।

(८) उपदफा (७) बमोचजम धमधसल प्राप्त भए पधछ सम्बचन्द्धत सिकािी

िवकल कायाालयले उपदफा (५) बमोचजम मुद्दा चसने िा नचसने धनणाय गिी
अनुसन्द्धान अधधकृत समक्ष धमधसल वफताा पठाउनु पनेछ।

(९)उपदफा (५) िा (८) बमोचजम सिकािी िवकल कायाालयबाट मुद्दा

चसने धनणाय भई धमधसल प्राप्त भएपधछ अनुसन्द्धान अधधकृतले नेपाल सिकािको
नामबाट मुद्दा हे ने अधधकािी समक्ष मुद्दा दायि गनुा पनेछ।
६३.

नेपालसिकाििादीहुने:यसऐनअन्द्तगातकोमुद्दानेपालसिकाििादीहुनेछ।

६४.

कब्जा गरिएका मालिस्तुको व्यिस्थापन: (१) यस ऐन बमोचजम सजाय हुने
कसुिसुँगसम्बचन्द्धतभईकब्जागरिएकािधनीपत्तानलागेकािनपैदािाि, औजाि,
हधतयाि,सिािीसाधन,चौपायालगायतकामालिस्तुकोहकदािकुनै भएहकदाबी

गना आउनु भनीअनुसन्द्धानअधधकृतले सबैले दे ख्ने ठाउुँ मासातददनकोम्यादददई
सूचनाटाुँसगनुा पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमकोमालिस्तु उपिहकदाबीपिे माधनणायको

लाधगमुद्दाहे नेअधधकािीसमक्षपेशगनुा पनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजमको मालिस्तु उपि हकदाबी नपिे मा िा

हकदाबीनपुननेठहिीफैसलाभएमात्यस्तोमालिस्तुनेपालसिकािकोहुनेछ।
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६५.

सडीगलीजाने िनपैदािाि, मालिस्तु िचौपायाधललामगना सवकने:(१) यसऐन
अन्द्तगात सजाय हुने कसुिको सम्बन्द्धमा कब्जा गरिएका सडी गली जाने िन

पैदािाि, मालिस्तु िासं िक्षणप्रदानगना नसवकने अिस्थाकािनपैदािाि, मालिस्तु
िा चौपायालाई नचजकको िन कायाालय िा सुिचक्षत स्थानमा सयाई धडधभजनल िन
अधधकृतलेमुद्दाहे नेअधधकािीकोअनुमधतधलईधललामधबक्रीगनासननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम धललाम धबक्रीबाट प्राप्त हुन आएको िकम

त्यस्तो मुद्दा फैसला हुुँदाका बखत ठहिे  बमोचजम हुने गिी धिौटीमा आम्दानी
बाुँधधनेछ।
६६.

पूपक्ष
ा सम्बन्द्धीव्यिस्था:(१)प्रचधलतकानूनमाजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधन
यसऐनबमोचजमपक्राउगरिएकोिएकिषा िासोभन्द्दाबढीकैदकोसजायहुन

सनने मुद्दाको अधभयोग लागेको व्यचक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुिदाि दे चखएमा

िात्यस्तोप्रमाणबाटकसुिदािदे चखनमनाधसबमावफककोआधािदे चखएमात्यस्तो
व्यचक्तलाईपूपक्ष
ा कालाधगथुनामािाखीकािबाहीगनुा पनेछ।

(२) उपदफा (१) मा लेचखए दे चख बाहे कका अरु व्यचक्तको हकमा

धनजलाईहुनसनने कैदिाजरिबानाकोउपसलोहदसम्मकोनगदधिौटीिाजेथा
जमानीददएतारिखमािाखीित्यस्तोधिौटीिाजमानीददननसकेमाथुनामािाखी
मुद्दाकोपूपक्ष
ा गनुा पनेछ।

तिपटकेकसुिगिीछमवहनाभन्द्दाबढीकैदहुने कसू दािलाईथुनामा

िाखीमुद्दाकोपूपक्ष
ा गनुा पनेछ।

(३) यस दफा बमोचजम अधभयुक्तलाई पूपक्ष
ा को लाधग थुनामा िाखी

कािबाही गदाा धनजलाई हुनसनने सजायको उपसलो हदभन्द्दा बढी अिधध थुनामा
िाख्नपाइनेछै न।
६७.

मुद्दाहेने अधधकािी:(१)यसऐनअन्द्तगातदुईलाखरुपैयाुँसम्मजरिबानािाएक

िषासम्मकैदिादुिै सजायहुने मुद्दानेपालसिकािकोधडधभजनलिनअधधकृतले
कािबाहीिवकनािागनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम मुद्दाको कािबाही ि वकनािा गदाा विशेष

अदालतऐन, २०५९बमोचजमकोकायाविधधअपनाइनेछ।

(३) यस ऐन अन्द्तगात एक हजाि रुपैयाुँसम्म जरिबाना हुने कसुिमा

पक्राउ पिे को व्यचक्तलाई मुद्दाको अनुसन्द्धान गना दजाा पुगेको कमाचािीले मुच ुसका
खडागिीतत्कालजरिबानागिीछाधडददनसननेछ।

(४)उपदफा(१)िा(३)बमोचजमकोधनणायउपिचचत्तनबुझ्ने पक्षले

धनणायको सूचना पाएको धमधतले पैंतीस ददनधभत्र सम्बचन्द्धत चजसला अदालतमा
पुनिािेदनगनासननेछ।
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६८.

बिामदभएकामालिस्तु जफतहुन:े (१)कसैले योऐनबमोचजमसजायहुने कसुि
गिे को ठहिे मा त्यस्तो कसुिसुँग सम्बचन्द्धत बिामद भएका बोझबाहक, औजाि,
हधतयाि,चौपायािअन्द्यसाधनहरुजफतहुनेछन्।

(२) यस ऐन बमोचजम सजाय हुने कसुिको अनुसन्द्धानको धसलधसलामा

बिामद भएका बोझबाहक, औजाि, हधतयाि, चौपाया ि अन्द्य साधनहरु मुद्दा हे ने

अधधकािीकोअनुमधतमाधललामधबक्रीगिीप्राप्तिकममुद्दावकनािानलागुञ्जल
े सम्म
धिौटीखातामािाख्नसवकनेछ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन कसुिदाि

बाहे क अन्द्य व्यचक्तले जानी-जानी कसुिदािलाई सघाउ पुर्याउन त्यस्तो सिािी
साधन प्रयोग गिे को िा प्रयोग गना ददएको अिस्था अनुसन्द्धानबाट नदे चखएमा िा

पचास हजाि रूपैयाुँभन्द्दा कम मोल पने बोझिाहक जफत गरिने छै न ि त्यस्तो
काया गनेलाई यसऐनबमोचजमहुने सजायमापचासहजािरूपैयाुँसम्मथपसजाय
हुनेछ।
६९.

जफतभएकािनस्पधततथािनस्पधतस्रोतकोव्यिस्थापन: नेपाल सिकाि िा प्रदे श

सिकािले यसऐनबमोचजमकोकसुिमाजफतभएकोकुनै िनस्पधततथािनस्पधत
स्रोतलाई शैचक्षक तथा िैज्ञाधनक अध्ययन, अनुसन्द्धान िा औषधधजन्द्य प्रयोग िा
धाधमाक कायाका लाधग सािाजधनक सं स्था िा धनकायलाई उपलब्ध गिाउन िा नष्ट
गनासननेछ।

परिच्छे द-१७
विविध

७०.

िृक्षािोपण ि िन पैदािाि आपूधता: िृक्षािोपण कायालाइा प्रिर्द्ान गना, धाधमाक काया,
विपद् व्यिस्थापन, घि धनमााण, शि दहन तथा अत्यािश्यक विकास धनमााण

लगायतका कायामा आिश्यक पने काठ दाउिा आपूधताका लाधग नेपाल सिकािले
तोवकएबमोचजमव्यिस्थागनासननेछ।
७१.

नाका तोनन सनने: नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन गिी िन

७२.

िनपैदािािमाआधारितउद्योगले जानकािीगिाउनु पने:कच्चापदाथाकोरुपमािन

पैदािािआयातधनयाातकोलाधगनाकातोननसननेछ।

पैदािाि प्रयोग गने उद्योगले उद्योग सिालन गनुप
ा ूिा सम्बचन्द्धत धडधभजन िन

कायाालयमा व्यािसावयक सम्भाव्यता तथा उत्पादन गने िस्तु ि सेिाको बािे मा
जानकािीगिाउनुपनेछ।

तिऔद्योधगकव्यिसायसम्बन्द्धीप्रचधलतकानूनबमोचजमलघु िघिे लु

उद्यमकोरुपमािहे काउद्यमहरुकोहकमायोप्रािधानलागूहुनेछै न।
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७३.

अन्द्तितह समन्द्िय: (१) यस ऐनको कायाान्द्ियनलाइा प्रभािकािी तुसयाउन नेपाल
सिकािले मन्द्त्रालय, प्रदे श सिकािको सम्बचन्द्धत मन्द्त्रालय ि सम्बचन्द्धत स्थानीय
तहकाप्रधतधनधधहरुिहे कोअन्द्तितहसमन्द्ियसधमधतगठनगनासननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको सधमधत सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए

बमोचजमहुनेछ।
७४.

अध्ययन अनुसन्द्धान सम्बन्द्धी व्यिस्था: (१) मन्द्त्रालयले िन सम्बन्द्धी कुनै
अनुसन्द्धानात्मक काया गने कुनै संस्थालाइा अनुसन्द्धानात्मक कायाको लाधग कुनै
िनक्षेत्रउपलब्धगिाउनसननेछ।

ति मन्द्त्रालय मातहतका अध्ययन अनुसन्द्धान गने धनकायहरुको हकमा
विभागलेिनक्षेत्रउपलब्धगिाउनसननेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम िनक्षेत्र उपलब्ध गिाइएको सं स्थाले

िनक्षेत्रकोसं िक्षणिविकासहुनेगिीत्यस्तोक्षेत्रउपयोगगनुा पनेछ।

(३) यस दफा बमोचजम िनक्षेत्र उपलब्ध गिाउने ि अध्ययन तथा

अनुसन्द्धानसम्बन्द्धीअन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
७५.

िनबीउउद्यानघोवषतगनासनने:नेपालसिकािलेिावियिनकोकुनैभागलाईिन

७६.

कृवषिनप्रणालीअिलम्बनगना सवकने:िनक्षेत्रकोजनगामाभू-उपयोगमापरिितान



स्पष्टीकिण : यस दफाको प्रयोजनको लाधग "कृवष िन" भन्नाले एउटै  जनगामा

बीउउद्यानघोषणागनासननेछ।

नहुनेगिीतोवकएबमोचजमकृवषिनप्रणालीअिलम्बनगनासवकनेछ।

बहुिषीय रुख प्रजाधतकासाथै अन्नबालीिा फलफूल िाघाुँसेबालीिामत्स्यपालन
िापशुपालनलाईएकीकृतरुपमाखेतीगनेप्रणालीसम्झनुपछा।

७७.

प्रधतबन्द्ध लगाउन सनने: नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन गिी

जैविक विविधता, कुनै प्रजाधतको सं िक्षण िा िाताििण सं िक्षणको प्रयोजनको लाधग

तोवकएका िन पैदािािका सङ्कलन, कटान, उपभोग, ओसािपसाि, धबक्री वितिण िा
विदे शधनकासीमाप्रधतबन्द्धलगाउनसननेछ।
७८.

असल धनयतले काम गिे कोमा बचाउ: यस ऐनले ददएको अधधकािको प्रयोग असल
धनयतले गिे कोमा कुनै पधन सिकािी कमाचािी व्यचक्तगत तििले उत्तिदायी हुने
छै न।

७९.

सुिाकीलाई पुिस्काि ददने: यस ऐन बमोचजमको कसुि हुन लागेको सुिाक ददने िा
अपिाधी पक्राउ गना सहयोग गने सं स्था िा व्यचक्तलाई कसुिदािलाई हुने
जरिबानाकोदशप्रधतशतपुिस्कािस्िरुपददइनेछ।

८०.

अनुगमन तथा मूसयाङ्कन: (१) यस ऐन बमोचजम हुने िनको सं िक्षण विकास ि
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उपयोग सम्बन्द्धमा मन्द्त्रालयले समय समयमा अनुगमन तथा मूसयाङ्कन गना
सननेछ।

(२) प्रदे श मन्द्त्रालयले प्रदे शधभत्रको िन व्यिस्थापनको सम्बन्द्धमा समय

समयमाअनुगमनतथामूसयाङ्कनगिीसोकोप्रधतिेदनमन्द्त्रालयलाईसमेतउपलब्ध
गिाउनुपनेछ।

(३) धडधभजनल िन अधधकृतले चजसलाधभत्र विधभन्न िन व्यिस्थापन पर्द्धत

अपनाई व्यिस्थापन भएका िनको अनुगमन तथा मूसयाङ्कन गिी सोको प्रधतिेदन
मन्द्त्रालयतथाप्रदे शमन्द्त्रालयसमक्षपेशगनुा पनेछ।

(४) अनुगमन तथा मूसयाङ्कन सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम
हुनेछ।
८१.

८२.
८३.
८४.

८५.
८६.

अधधकाि प्रत्यायोजन: नेपाल सिकािले यस ऐन बमोचजम आफूलाई प्राप्त केही
अधधकाि आफू मातहतका कुनै धनकाय िा अधधकािीले प्रयोग गना पाउने गिी
प्रत्यायोजनगनासननेछ।

प्रचधलत कानून बमोचजम हुने: यो ऐनमा लेचखए जधत कुिामा यस ऐन बमोचजम ि
अरुमाप्रचधलतकानूनबमोचजमहुनछ
े ।

धनयम बनाउने अधधकाि: यस ऐनको कायाान्द्ियन गना नेपाल सिकािले आिश्यक
धनयमहरुबनाउनसननेछ।

कायाविधध िा धनदे चशका बनाउन सनने: यो ऐन तथा यस ऐन अन्द्तगात बनेको
धनयमकोकायाान्द्ियनगना नेपालसिकािले  आिश्यककायाविधधिाधनदे चशकाबनाई
लागूगनासननेछ।

ऐनकायाान्द्ियनमापन:योऐनप्रािम्भभएकोधमधतले पाुँचिषापधछमन्द्त्रालयले ऐन
कायाान्द्ियनकोप्रभािसम्बन्द्धमामापनगनेछ।

खािे जीिबचाउ:(१)िनऐन,२०४९ खािे जगरिएकोछ।

(२)िनऐन, २०४९ बमोचजम भए गिे का काम कािबाहीहरु यसै ऐन

बमोचजमभएगिे कोमाधननेछ।
८७.

मुद्दा सने: िन ऐन, २०४९ बमोचजम चजसला िन अधधकृत समक्ष विचािाधीन

मुद्दा, धनिेदन प्रधतिेदन तथा सोसुँग सम्बचन्द्धत धमधसल दफा ६७ बमोचजमको मुद्दा
हे नेअधधकािीसमक्षसनेछ।

संचक्षप्त विििण

- दतााधमधत:-२०७६/0१/२३

- प्रधतधनधधसभाकोबैठकद्वािासंशोधनसवहतपारितधमधत:-२०७६/05/05
- िावियसभाकोबैठकद्वािासंशोधनसवहतपारितधमधत:-२०७६/05/२६

- िावियसभाकोसंशोधनमासहमतभईप्रधतधनधधसभाद्वािापुन:पारितधमधत:-२०७६/६/0१

- प्रमाणीकिणधमधत:-२०७६/0६/२७
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विज्ञापन धनयमनगनेसम्बन्द्धमाव्यिस्थागनाबनेकोविधेयक
प्रस्तािना: िस्तु िासेिाको बजािप्रिर्द्ानिाधबक्री, वितिणगना िात्यस्तोिस्तु िासेिाको

प्रचाि प्रसािको लाधग गरिने विज्ञापन तथा तत्सम्बन्द्धी व्यिसायलाई धनयमन गने सम्बन्द्धमा
कानूनीव्यिस्थागनािाञ्छनीयभएकोले,

सं घीयसंसदलेयोऐनबनाएकोछ।
परिच्छे द-१
प्रािचम्भक
१.

संचक्षप्तनामिप्रािम्भ:(१)यसऐनकोनाम“विज्ञापन(धनयमनगने)ऐन, २०७६”
िहे कोछ।

(२)योऐनतुरून्द्तप्रािम्भहुनेछ।
२.

परिभाषा:विषयिाप्रसङ्गलेअकोअथानलागेमायसऐनमा,(क)

"अध्यक्ष"भन्नालेबोडाकोअध्यक्षसम्झनुपछा।

(ख)

“तोवकएको” िा “तोवकए बमोचजम” भन्नाले  यस ऐन अन्द्तगात

(ग)

“बोडा” भन्नाले दफा १४ बमोचजमको विज्ञापन बोडा सम्झनु

(घ)

“मन्द्त्रालय” भन्नाले नेपाल सिकािको सिाि तथा सूचना

(ङ)

“विज्ञापन” भन्नाले कुनै िस्तु, सेिा, कायाक्रम िा अिसिको

बनेकोधनयममातोवकएकोिातोवकएबमोचजमसम्झनुपछा।
पछा।

प्रविधधमन्द्त्रालयसम्झनुपछा।

बािे मा छापा, विद्युतीय माध्यम, अनलाइन, सामाचजक सञ्जाल,
ु  िा कुनै सं िचना लगायतका माध्यमबाट
होधडाङ्ग बोडा, बेलन

सािाजधनक रुपमा प्रचाि प्रसाि गरिएको िा प्रचाि प्रसाि गने
उद्देश्यलेतयािगरिएकोशब्द, िानय, चचत्र, तचस्बि, सङ्केत, पोष्टि,
पचाा, प्रकाश, चचह्न,सं िचना िा जुनसुकै वकधसमको श्रव्य, दृश्य
िाश्रव्यदृश्य सम्झनुपछा।
(च)

“सदस्य” भन्नाले  बोडाको सदस्य सम्झनु पछा ि सो शब्दले

(छ)

“होधडाङ्ग बोडा” भन्नाले विज्ञापन प्रदशानको लाधग िाचखएको िा

बोडाकोअध्यक्षलाई समेतजनाउुँ छ।

िाचखने साधन सम्झनु पछा ि सो शब्दले धडचजटल धडस््ले,
चलदृश्यबोडा, एलसीडीबोडा, धलडबोडा,िोलिबोडा, नलोबोडा,
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धनयोनसाइन, प्रोजेनटि, स्टलधडस््ले िायस्तैअन्द्यप्रविधधिा
प्रकािकाबाह्यविज्ञापनकोसाधनलाईसमेतजनाउुँ छ।
(ज)

“विज्ञापन दाता” भन्नाले आफ्नो पक्षबाट विज्ञापन प्रकाशन,

प्रसािणगनािाविज्ञापनिाख्नलगाउनेिाविज्ञापनगनेव्यचक्त
िासंस्थासम्झनुपछा ।

(झ)

“विज्ञापन एजेन्द्सी” भन्नाले विज्ञापन सम्बन्द्धी सामरी उत्पादन,
वितिण िा विज्ञापन सम्बन्द्धी व्यिसाय गने गिी प्रचधलत कानून
बमोचजम स्थापना भएका फमा, सं स्था िा कम्पनी सम्झनु पछा।
परिच्छे द-२
विज्ञापनसम्बन्द्धीव्यिस्था

३.

विज्ञापन गना सवकने: कसैले आफूले धबक्री वितिण गने िस्तु िा सेिाको गुण िा
विशेषता समेत उसलेख गिी त्यस्ता िस्तु िा सेिाको प्रिर्द्ान गना िा उपभोक्ता

समक्ष िस्तु िा सेिाको छनोटको जानकािी पुर्याउन िा आफूले आयोजना गिे को
कुनैकायाक्रमिाअिसिकोबािे माजानकािीददनिासािाजधनकवहतकोलाधगकुनै

विषयमा जानकािी गिाउन यस ऐन तथा प्रचधलत कानूनको अधीनमा िही विज्ञापन
गनािागिाउनसननेछ।
४.

होधडाङ बोडाबाट विज्ञापन गना अनुमधतपत्रधलनुपने: (1) सािाजधनक स्थलबाट दे चखने

गिी होधडाङ्ग बोडा िाख्न ि त्यसमा विज्ञापन गना चाहने व्यचक्तले सम्बचन्द्धत स्थानीय
तहबाटअनुमधतपत्रधलनुपनेछ।

(२) उपदफा(१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएकोभए तापधनआफ्नो पेशा

िा व्यिसाय गने घि िा कायाालयको परिसिधभत्र सािाजधनक सडक िा जनगामा

बाधा नपने िा सिासाधािणको सुिक्षामा असि नपने गिी आफ्नो पेशा िा 
व्यिसायकासम्बन्द्धमायसऐनकोप्रधतकूलनहुने गिीतोवकएकोआकािमानबढ्ने
गिीहोधडाङ्गबोडािाखीविज्ञापनगनाबाधापनेछै न।

(३) उपदफा (1) बमोचजम होधडाङ्ग बोडाबाट विज्ञापन गना चाहने

व्यचक्तले अनुमधतपत्रको लाधग सम्बचन्द्धत स्थानीय तहको कायाालयमा धनिेदन ददनु
पनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोचजम प्राप्त धनिेदनउपि आिश्यक जाुँचबुझ गिी

स्थानीय तहको कायाालयले यस ऐन तथा प्रचधलत कानून बमोचजम होधडाङ्ग बोडाबाट
विज्ञापन

गने

अनुमधतपत्र

ददन

मनाधसब

दे खेमा

अनुमधतपत्र

ददनेछ। त्यसिी

अनुमधतपत्रप्राप्त व्यचक्त िा सं स्थाले अनुमधतपत्रमा उचसलचखत अिधध समाप्त भएपधछ
त्यस्तोहोधडाङ्गबोडाहटाउनुपनेछ।
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(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन दे हायको

अिस्थामा होधडाङ्ग बोडाबाटत्यस्तो विज्ञापन गना अनुमधतपत्र ददन सवकने छै नः(क)

यसऐनिाप्रचधलतकानूनप्रधतकूलहुनेविज्ञापनभएमा,

(ख)

सिासाधािणलाई आितजाित गना बाधा िा असुविधा हुने

(ग)

शहि िा स्थानको प्राकृधतक सौन्द्दयामा प्रधतकूल असि पने

(घ)

धाधमाक, सांस्कृधतक, पुिाताचत्िक, ऐधतहाधसक स्थल िा

भएमा,
भएमा,

विश्वसम्पदा सूचीमा सूचचकृत स्थानहरुको मौधलक सं स्कृधत
तथाप्राकृधतकसौन्द्दयामाप्रधतकूलअसिपनेभएमा,

(ङ)

सडक पेटी तथा सािाजधनक स्थानमा प्रधतकूल असि गने

(च)

विद्युत, टे धलफोन लगायतका खम्बामा त्यस्तो बोडा िाख्ने

(छ)

सिािी आिागमनमा असि पने भएमा,

(ज)

कुनै घिको झ्याल, ढोका छे की त्यस्तो घिमा हािा ि घाम

(झ)

स्थानीय कानूनमा तोवकएको अन्द्य व्यिस्थाको प्रधतकूल हुने

भएमा,

विषयमा,

आउनबाधापुननेभएमा,
गिी।

(६) होधडाङ्ग बोडा िाख्ने अनुमधतपत्रको लाधग ददने धनिेदन, धनिेदन साथ

सं लनन गनुा पने विििण तथा कागजात, दस्तुि तथा त्यस्तो अनुमधतपत्रको अिधध
तथा तत्सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था स्थानीय तहको कानून बमोचजमहुनेछ।
५.

विज्ञापन गना नहुने: (१) प्रचधलत कानूनमा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन
दे हायकाविषयमाविज्ञापनगनापाइनेछै नः-
(क)

प्रचधलत नेपाल कानूनले उत्पादन, धबक्री, वितिण, उपयोग िा प्रयोग

गना धनषेध गिे का कुनै िस्तु, पदाथा िा सेिाको उत्पादन, धबक्री,
वितिण,उपयोगिाप्रयोगगनाप्रोत्साहनगनेविषयमा,

(ख)

जुिा खेसन खेलाउन िा प्रचधलत कानून बमोचजम अनुमधत
नधलएको चचठ्ठा वकन्नवकनाउनप्रोत्साहनगनेविषयमा,
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(ग)

प्रचधलत कानून बमोचजम अचश्लल माधनने विषय िा तत्सम्बन्द्धी

अन्द्य विषय, िस्तु िा सेिाको उपयोग िा प्रयोग गना िा प्रिर्द्ान
गनाप्रोत्साहनगनेविषयमा,

(घ)

हधतयाि िा विष्फोटक पदाथा िा नेपालको सुिक्षा, शाचन्द्त ि
व्यिस्थामा खतिा उत्पन्न गना सनने अन्द्य यस्तै िस्तु िा पदाथाको

उत्पादन, धबक्री, वितिण,उपयोगिाप्रयोगगना प्रोत्साहनगने
विषयमा,
(ङ)

चचवकत्सकको धसफारिसमा मात्र  धबक्री गरिने औषधधहरुको

(च)

नेपालमा धबक्री, वितिण िा प्रयोगको लाधग प्रचधलत कानून

विषयमा,
बमोचजम

अनुमधत

धलनु

पनेमा त्यस्तो अनुमधत

भइनसकेकोिस्तु िा सेिाको विषयमा,
(छ)

प्रचधलत कानूनले विज्ञापन गना धनषेध गिे का विषयमा,

(ज)

विद्यालयतथाविश्वविद्यालयकोपाठ्यपुस्तकमा,
पनेछै न।

(झ)

प्राप्त

तिशैचक्षकजानकािीददनेविषयउसलेखगनाबाधा

अन्द्धविश्वासलाईप्रोत्साहनहुने विषयमा।

(२) प्रचधलत कानूनमा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन दे हाय

बमोचजमहुनेगिी
(क)

विज्ञापनगनापाइनेछै नःनेपालको सािाभौमसत्ता,

भौगोधलक अखण्डता,

िावियता,

स्िाधीनता िा सं घीय इकाइबीचको सुसम्बन्द्ध, सािाजधनक

शाचन्द्त, सुव्यिस्था िा अन्द्तिााविय सम्बन्द्धमा खलल पुर्य
 ाउने
गिी,
(ख)

िाज्यरोह, अदालतको अिहे लना िा अपिाध गना दुरुत्साहन

(ग)

नेपालको िाविय झण्डा, िाविय गान, नेपालको धनशान छाप िा

गनेगिी,

त्यसकोकुनै िासबै भागिािावियविभूधतकोप्रयोगगिीिा
त्यसकोअिमूसयनहुने गिी,

(घ)

गालीबेइज्जतीहुने गिी,

(ङ)

सािाजधनकचशष्टाचाििानैधतकताकोप्रधतकूलहुने गिी,

(च)

श्रमप्रधतअिहे लनागने, लैं वङ्गकविभेदएिं जातीयछु िाछूतलाई
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दुरुत्साहनगने गिी,
(छ)

धमा, िणा, धलङ्ग, जात, जाधत िा समुदायबीचको सुसम्बन्द्धमा

खलल पाने िाआधथाक अिस्था, भाषा, क्षेत्र, िैचारिक आस्था
िाअपाङ्गतालगायतकाकुनैपधनआधािमाविभेदहुने गिी,

(ज)

ट्रेडमाका, पेटेण्ट, धडजाइन लगायतका औद्योधगक सम्पचत्तको

(झ)

स्िदे शीिाअन्द्यकुनै उत्पादनलाईहतोत्सावहतिधनरुत्सावहत

(ञ)

भ्रम िा अफिाह फैलाउने, उत्तेजना फैलाउने िा अन्द्य यस्तै

(ट)

स्िच्छप्रधतस्पधाामाप्रधतकूलअसिपाने गिी,

(ठ)

अरूको उत्पादन िस्तु िा सेिासुँग तुलना गिी त्यस्तो

(ड)

कानूनबमोचजमगो्यिहे काविषयमाजानकािीगिाउने गिी,

(ढ)

प्रचचलतकानूनप्रधतकूलहुनेगिी।

हकिालाकोअनुमधतिास्िीकृधतविनाप्रयोग गिी,
गनेगिी,,

अमयााददतव्यिहािगने गिी,

उत्पादनिस्तुिासेिालाईकमसलिानिाम्रोदे खाउनेगिी,
ि

(३) कसैले पधन धनिााचनको स्िच्छतामा प्रधतकूल असि पाने गिी िा

धनिााचनमाअििोधगनेगिीविज्ञापनगनागिाउनपाइनेछै न।
६.

विज्ञापनिवहत प्रकाशन िा प्रसािण गनुा पने: (१) नेपालमा प्रसािण हुने विदे शी
टे धलधभजनच्यानलहरुलेविज्ञापनिवहत(चनलनवफड)प्रसािणगनुा पनेछ।

(२) उपदफा (1) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन  ऐन प्रािम्भ

हुुँदाकोबखतमाविदे शीच्यानलसुँगडाउनधलङ्कगिीप्रसािणगनासम्झौतागरिसकेका

सं स्थाहरुलेयसऐनप्रािम्भभएकोएकिषाधभत्रविज्ञापनिवहत(चनलनवफड)प्रसािण
गनुा पनेछ।
(३) विदे शी विज्ञापनलाई नेपालकासिाि माध्यमले प्रसािण गदाा डधबङ

गिीप्रसािणगनापाइनेछै न।
७.

विज्ञापन गना धनषेधधत क्षेत्र घोषणा गना सनने: (१) स्थानीय तहले बोडाले धनधाािण

गिे को मापदण्डको आधािमा कुनै धाधमाक, सांस्कृधतक िा पुिाताचविक स्थल,
शैचक्षक िा स्िास््य सं स्था िा त्यस्तो स्थल िा संस्थाबाट धनचित दुिीधभत्र सबै

प्रकाि िा विषयका िा कुनै खास प्रकाि िा विषयमा विज्ञापन गना नपाउने गिी

विज्ञापन धनषेधधत क्षेत्र घोषणा गना सननेछ। त्यसिी धनषेधधत क्षेत्र घोषणा गिे को
सूचना सािाजधनकरुपमा प्रकाशन गनुा पनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोचजमको धनषेधधत क्षेत्रमा त्यसिी धनषेध गरिएको

प्रकाि िा विषयका विज्ञापन गना पाइने छै न ।
८.

खास समय धनधाािण गना सनने: (1) बोडाले सािाजधनक रुपमा सूचना प्रकाशन गिी
िे धडयो, टे धलधभजन िा अनलाइन िा यस्तै विद्युतीय सिाि माध्यमबाट प्रसािण िा
प्रकाशन हुने कुनै खास विषयका विज्ञापनको लाधग त्यस्तो विज्ञापन प्रसािण गने िा
प्रकाशन गने समयािधध धनधाािण गना सननेछ।
समयमा

९.

(२) उपदफा (१) बमोचजम धनधाािण गरिएको समयािधध बाहे कको अन्द्य
त्यस्ता विषयको विज्ञापन प्रसािण िा प्रकाशन गना पाइने छै न।

विज्ञापनमा विज्ञापनकतााको नाम, ठे गाना तथा चेतािनीमूलक सन्द्देश उसलेख गनुा पने:
(१) विज्ञापनमा जसको तफाबाट विज्ञापन गरिने हो त्यस्तो व्यचक्तको नाम, ठे गाना
स्पष्टरुपले उसलेख हुन ु पनेछ।

(२) विज्ञापन गरिएको िस्तु िा सेिाको प्रयोग गदाा हुनसनने असि िा

अिलम्बन गनुा पने सचेतनाको विषयमा विज्ञापनमा उपयुक्त तििले चेतािनीमूलक
सन्द्दे श समेत उसलेख गनुा पनेछ।
१०.

मन्द्जिु ी नधलई इमेल िा एस एम एस बाट विज्ञापन गना नहुन:े (१) सम्बचन्द्धत

व्यचक्तको मन्द्जुिी विना कसैको इमेल िा मोबाइलमा इमेल िा एस.एम.एस.बाट
विज्ञापनमूलक सन्द्दे श िा इमेल पठाउन पाइने छै न।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन नेपाल

सिकाि, प्रदे श सिकाि िा स्थानीय तहले सािाजधनक वहतको लाधग जानकािीमूलक
सूचना प्रिाह गना िा विपद्को अिस्थामा पूिस
ा ूचना िा जानकािी पठाउन सम्बचन्द्धत
व्यचक्तको मन्द्जुिी नभए पधन बाधा पने छै न।
११.

प्रचधलत कानूनले धनधाािण गिे को प्रवक्रया ि मापदण्ड पालना गनुा पने: प्रचधलत

कानूनले कुनै खास प्रकािको िस्तु िा सेिाको विज्ञापनको लाधग कुनै खास प्रवक्रया,
शता िा मापदण्ड पालना गनुा पने गिी धनधाािण गिे कोमा यस ऐनमा लेचखएको
विषयको अधतरिक्त त्यस्तो कानूनले धनधाािण गिे को प्रवक्रया, शता िा मापदण्ड समेत
पालना गनुा पनेछ।

१२.

आधधकारिक रुपमा जानकािी नभई विज्ञापन गना नहुने: (१) विज्ञापन प्रकाशन िा

प्रसािण गने विद्युतीय, अनलाइन, छापा िा सिािका माध्यमले िा सामाचजक
सञ्जालकोमाध्यमबाटविज्ञापनगने व्यचक्तिासं स्थाले विज्ञापनकतााको नाम, ठे गाना
आधधकारिकताको बािे मा जानकािी नभई विज्ञापन गना गिाउन हुुँदैन।

(२) कुनै विज्ञापनको विषयमा वििाद उत्पन्न भई त्यस्तो विज्ञापनकतााको

नाम, ठे गाना पत्ता लानन नसकेको अिस्थामा त्यस्तो विज्ञापन प्रकाशन गने सं स्था िा
व्यचक्त नैचजम्मेिाि हुनेछ।
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१३.

धनःशुसकिासहुधलयतदिमाविज्ञापनगनुा पने:मन्द्त्रालय,प्रदे शसिकाििास्थानीय
तहबाट विपद्को समयमा सिासाधािणको वहत िा जानकािीको लाधग प्रिाह गरिने

सूचना िा विज्ञापन सिाि माध्यमले  धनःशुसक िा सहुधलयत दिमा प्रकाशन िा
प्रसािणगनुा पनेछ।

परिच्छे द-३
विज्ञापनबोडासम्बन्द्धीव्यिस्था
१४.

विज्ञापनबोडाकोगठन:(१)विज्ञापनकोधनयमनसम्बन्द्धीकामगनाकोलाधगदे हाय

बमोचजमकोएकविज्ञापनबोडाकोगठनहुनेछ:-
(क)

नेपालसिकािलेधनयुक्तगिे कोव्यचक्त

- अध्यक्ष

(ख)

सहसचचि, गृहमन्द्त्रालय

- सदस्य

(ग)

सहसचचि, उद्योग, िाचणज्यतथा आपूधता मन्द्त्रालय

-सदस्य

(घ)

सहसचचि,सिाितथासूचना प्रविधधमन्द्त्रालय

-सदस्य

(ङ)

विज्ञापनदाता, विज्ञापनएजेन्द्सीिाविज्ञापन प्रसािण ि
वितिण गने संघ सं स्थाहरुमध्येबाट मन्द्त्रालयले
मनोनयन गिे कोसं स्थाकोप्रधतधनधधदुईजना

(च)

-सदस्य

उपभोक्ता हक, वहतको क्षेत्रमा िा आमसिािको
क्षेत्रमा

कम्तीमा

दश

िषा

अनुभिप्राप्त

व्यचक्तहरुमध्येबाट मन्द्त्रालयले मनोनयन गिे का
कम्तीमाएकजनामवहलासवहततीनजना

- सदस्य

(२)बोडाकोिरिष्ठकमाचािीमध्येबाटबोडाले तोकेकोकमाचािीले बोडाको

सचचिभईकामगनेछ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोचजमका सदस्यहरुको मनोनयन
गदाासमािेशीधसर्द्ान्द्तकोआधािमागनुा पनेछ।
(४) अध्यक्षको पदमा धनयुचक्तका लाधग नेपाल सिकाि समक्ष धसफारिस

गना मन्द्त्रालयका सचचिको सं योजकत्िमा मन्द्त्रालयले धनयुक्त गिे को सम्बचन्द्धत

विषयको एकजना विज्ञ सदस्य ि मन्द्त्रालयको सहसचचि सदस्य-सचचि िहे को एक
धसफारिस सधमधत िहनेछ। सो सधमधतले दफा १७ बमोचजमको योनयता पुगेका
व्यचक्तहरुमध्येबाटतोवकएबमोचजमखुलाप्रधतस्पधााबाटउपयुक्तव्यचक्तछनोटगिी
धनयुचक्तकोलाधगनेपालसिकािसमक्षधसफारिसगनेछ।

(५)उपदफा(१)कोखण्ड(ङ)ि(च)बमोचजमकासदस्यकोपदािधध

चाििषाकोहुनेछ।
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(६)उपदफा(५)माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनकुनैसदस्यको

काम सन्द्तोषजनक नदे चखएमा िा बोडाको वहत विपरित हुने कुनै काम गिे मा िा

खिाब आचिण भएमा िा कायासम्पादन नगिी धनचष्क्रय भएमा पदािधध पूिा नहुुँदै
मन्द्त्रालयलेत्यसकोकािणखुलाईधनजलाईपदमुक्तगनासननेछ।

(७) उपदफा (६) बमोचजम कुनै सदस्यलाई पद मुक्त गनुा अचघ

धनजलाईसफाईपेशगनेमनाधसबमावफककोमौकाददनुपनेछ।
१५.

बोडाको काम, कताव्य ि अधधकाि: यस ऐनमा अन्द्यत्र उचसलचखत काम, कताव्य ि
अधधकािकोअधतरिक्तबोडाकोकाम, कताव्यिअधधकािदे हायबमोचजमहुनेछः-
(क)

विज्ञापन सम्बन्द्धमा िाविय नीधत तय गिी मन्द्त्रालयमा
धसफारिसगने,

(ख)

सिाि माध्यमबाट प्रसािण गरिने विज्ञापनको सामरी पिीक्षण

(ग)

विज्ञापन उत्पादन, प्रसािण ि वितिण सम्बन्द्धी आचाि सं वहता

(घ)

ु को आिश्यकता अनुसाि िाविय वहत, सािाजधनक वहत
मुलक

गनातोवकएकोआधािमामापदण्डतयािगने,
बनाउने,

सम्बन्द्धी विज्ञापन धनमााण गिी प्रकाशन तथा प्रसािण गना
प्रोत्साहनगने,

(ङ)

नभए िा नगिे को कुिाको भ्रम फैलाउने, उत्तेजना फैलाउने,

अमयााददत, भेदभािजन्द्यिायसऐनविपिीतविज्ञापनगरिएिा
नगरिएकोअनुगमनगनेिागिाउने,

(च)

विदे शी च्यानलहरूबाट प्रसािण हुने विज्ञापनहरू मापदण्ड
विपिीत प्रसािण भएमा त्यसको अनुगमन गिी कािबाहीको
लाधगमन्द्त्रालयमाधसफारिसगने,

(छ)

नेपाल सिकाि, विज्ञापन एजेन्द्सी, विज्ञापनदाता, सिािमाध्यम
तथासिकािीधनकायबीचसमन्द्ियगने,

(ज)

विज्ञापन व्यिसाय ि व्यिसायीको योनयता ि क्षमता विकास
गनाका लाधग आिश्यक कायाक्रम सिालन गना मन्द्त्रालयमा
धसफारिसगने,

(झ)

उपभोक्तासजगतासम्बन्द्धीकायाक्रमसिालनगने,गिाउने,

(ञ)

विज्ञापनकोक्षेत्रमाउत्कृष्टकायागनेलाईपुिस्कृतगने,

(ट)

विज्ञापन उत्पादक, धनमााता, वितिक िा प्रसािकलाई आिश्यक
धनदे शनददने,
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(ठ)

सिाि माध्यमहरुलाई नेपाल सिकािबाट उपलव्ध गिाइने
सािाजधनक वहत सम्बन्द्धी सबै विज्ञापन तोवकएको आधािमा
बोडामाफात्समानुपाधतकरुपमावितिणगने,

(ड)
१६.

तोवकएबमोचजमकाअन्द्यकायागने।

बोडाको बैठक ि धनणाय: (१) बोडाको बैठक अध्यक्षले तोकेको धमधत, समय ि
स्थानमाबस्नेछ।

(२)बोडाकोबैठककोअध्यक्षताअध्यक्षलेगनेछ।
(३) बोडाको कूल सदस्य सं ख्याको पचास प्रधतशतभन्द्दा बढी सदस्यहरु
उपचस्थतभएमाबोडाकोबैठककोलाधगगणपूिकसङ्ख्यापुगेकोमाधननेछ।
(४) बोडाको बैठकमा बहुमतको िाय मान्द्यहुनेछ ि मत बिाबि भएमा

अध्यक्षलेधनणाायकमतददनेछ।
पनेछ।

(५) बैठकको धनणाय अध्यक्ष ि सदस्य-सचचिले  प्रमाचणत गिी िाख्नु
(६) बोडाले आिश्यक दे खेमा सम्बचन्द्धत विषयका विज्ञलाई बोडाको

बैठकमाआमन्द्त्रणगनासननेछ।

(७) बोडाको बैठक सम्बन्द्धी अन्द्य कायाविधध बोडा आफैंले धनधाािण गिे 

बमोचजम हुनेछ।
१७.

अध्यक्षकोयोनयता:दे हायकोव्यचक्तअध्यक्षकोपदमाधनयुक्तहुनयोनयमाधननेछ:-
(क)

नेपालीनागरिक,

(ख)

आमसिाि, कानून, विज्ञापन िा व्यिस्थापन विषयमा
मान्द्यताप्राप्तविश्वविद्यालयबाटकम्तीमास्नातकउपाधधहाधसल
गिे कोिसोक्षेत्रमाकम्तीमादशिषाकोअनुभिप्राप्तगिे को,

१८.

(ग)

पैंतीसिषाउमेिपूिाभएको,

(घ)

कुनैविदे शीिािकोस्थायीआिासीयअनुमधतपत्रनधलएको,

(ङ)

कुनैकानूनलेअयोनयनभएको।

अध्यक्षको पारिश्रधमक, सेिाको शता तथा काम, कताव्य ि अधधकाि: (१) अध्यक्ष
बोडाकोकायाकािीप्रमुखहुनेछ।

(२)अध्यक्षकोपदािधधचाििषाकोहुनेछ।
(३)उपदफा(२)माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनधनजकोकाम

सन्द्तोषजनक नदे चखएमा िा बोडाको वहत विपिीत हुने कुनै काम गिे मा िा खिाब
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आचिण भएमा िा कायासम्पादन नगिी धनचष्क्रय भएमा पदािधध पूिा नहुुँदै नेपाल
सिकािलेकािणखुलाईजुनसुकैबखतपदमुक्तगनासननेछ।

(४) उपदफा (३) बमोचजम अध्यक्षलाई पदमुक्त गनुअ
ा चघ सफाई पेश

गनेमनाधसबमावफककोमौकाददनुपनेछ।

(५) अध्यक्षको पारिश्रधमक तथा अन्द्य सुविधा नेपाल सिकािले तोके

बमोचजमहुनेछ।

(६)यसऐनमाअन्द्यत्रलेचखएकोकाम,कताव्यिअधधकािकाअधतरिक्त

अध्यक्षकोकाम,कताव्यिअधधकािदे हायबमोचजमहुनेछ:(क)

बोडाकोदै धनकप्रशासधनककायागने,

(ख)

बोडाकोबैठककोकायासूचीतयािगने,

(ग)

बोडाकोबैठककोधनणायहरुकायाान्द्ियनगने,गिाउने,

(घ)

बोडाकोनीधतकायाक्रमहरुकोमस्यौदातयािगने,

(ङ)

बोडाको बजेट खचा गने, खचाको लेखा िाख्ने ि लेखापिीक्षण

(च)

बोडाकोकमाचािीप्रशासनकोकायागने,

(छ)

बोडाकोिावषाकबजेटतथाकायाक्रमपेशगने,

(ज)

बोडालेअधधकािप्रत्यायोजनगिे काअन्द्यकायागने।

गिाउने,

१९.अध्यक्षकोपदरिक्तहुनेअिस्था: दे हायकोअिस्थामाअध्यक्षकोपदरिक्तहुनेछ :-

२०.

(क)

धनजकोपदािधधसमाप्तभएमा,

(ख)

धनजकोउमेिपैंसठ्ठीिषापूिाभएमा,

(ग)

धनजले नैधतक पतन दे चखने फौजदािी कसुिमा अदालतबाट

(घ)

धनजलेिाचजनामाददएमा,

(ङ)

धनजकोमृत्युभएमा,

(च)

नेपाल सिकािले दफा 18 को उपदफा (3) बमोचजम

सजायपाएमा,

पदमुक्तगिे मा।

बोडाको कायाालय ि कमाचािी:
िहनेछ।

(१) बोडाको कायाालय काठमाडौं उपत्यकामा
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(२) बोडाको कायाालयको लाधग आिश्यक पने कमाचािी मन्द्त्रालयले

उपलब्ध गिाउनेछ। मन्द्त्रालयले कमाचािी उपलब्ध गिाउन नसकेको अिस्थामा
बोडालेतोवकएबमोचजमसेिाकिािमाकमाचािीिाख्नसननेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम किािमा िाचखने कमाचािीको पारिश्रधमक

तथासेिाकाशताहरुतोवकएबमोचजमहुनेछ।
परिच्छे द-४

बोडाकोकोषतथालेखापिीक्षण
२१.

बोडाकोकोष:(१)बोडाकोएउटाछु ट्टै कोषिहनेछ।
(२)उपदफा(१)बमोचजमकोकोषमादे हायकािकमहरूिहनेछन्:(क)

नेपालसिकािबाटप्राप्तिकम,

(ख)

बोडा माफात् विज्ञापनवितिणगना नेपालसिकािले छु ट्याएको
कुलबजेटकोतीनप्रधतशतिकम,

ति विज्ञापन वितिणमा खचा हुन नसकेको

िकमबाटत्यस्तोिकमकट्टागनापाइनेछै न।
गरिनेछ।

(३) बोडाको कोषको िकम कुनै िाचणज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा
(४) बोडाको सबै खचाहरू उपदफा (१) बमोचजमको कोषबाट

व्यहोरिनेछ।

(५) नेपाल सिकाि िा सिकािी धनकायबाट कोषमा विज्ञापनको लाधग

प्राप्तिकममध्ये विज्ञापनकोलाधगखचा भईप्रत्येकआधथाकिषाकोअन्द्त्यमाकोषमा
बचतभएकोिकमनेपालसिकािलेप्रचधलतकानूनबमोचजमखचागनासननेछ।
(६)बोडाकोकोषिखाताकोसिालनतोवकएबमोचजमहुनेछ।
२२.

कोषकोलेखापिीक्षण:(१) बोडाकोआय-व्ययको लेखा नेपालसिकािले अपनाएको
लेखाप्रणालीबमोचजमिाख्नुपनेछ।

(२) बोडाकोलेखाकोलेखापिीक्षणमहालेखापिीक्षकबाटहुनेछ।
परिच्छे द-५
प्रदे शतथास्थानीयतहकासिािमाध्यमबाटहुनेविज्ञापनकोधनयमन
२३=

प्रदे शस्तिका सिाि माध्यमबाट गरिने विज्ञापनको अनुगमन तथा धनयमन:
(१)प्रचधलतकानूनबमोचजमप्रदे शसिकािबाटअनुमधतप्राप्तगिीसिालनभएका
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छापा िा विद्युतीय सिाि माध्यमबाट हुने िा भएका विज्ञापनमा यस ऐन तथा

प्रचधलत कानून बमोचजमको मापदण्ड पूिा गिे  नगिे को विषयको अनुगमन तथा
धनयमनको काम प्रदे श कानून बमोचजम सूचना तथा सिाि सम्बन्द्धी विषय हे ने
मन्द्त्रालयलेगनेछ।

(२)उपदफा(१)कोप्रयोजनकोलाधगसम्बचन्द्धतप्रदे शमासूचनातथा

सिाि सम्बन्द्धी विषय हे ने मन्द्त्रालयको सचचिको अध्यक्षतामा एक अनुगमन तथा
धनयमन सधमधत िहनेछ। अनुगमन तथा धनयमन सधमधतमा अध्यक्षको अधतरिक्त

समािेशीधसर्द्ान्द्तकोआधािमाप्रदे शसिकािलेप्रदे शिाजपत्रमासूचनाप्रकाशनगिी
तोकेबमोचजमकाबढीमाछजनासदस्यिहनेछन्।

(३)उपदफा(२)बमोचजमकोसधमधतले अनुगमनगदाा कसैले विज्ञापन

गदाा यो ऐन िा यस ऐन बमोचजम बनेको धनयम िा मापदण्ड पालना गिे को

नपाइएमा कािण उसलेखगिी त्यस्तो विज्ञापन सं शोधन गना, बन्द्द गना िाहटाउन
आदे श ददनेछ। त्यसिी ददएको आदे शको पालना गनुा सम्बचन्द्धत पक्षको कताव्य
हुनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोचजमको आदे शको पालना नगने िा यो ऐन िा

यसऐनबमोचजमबनेकोधनयमिामापदण्डपालनानगिीविज्ञापनगने व्यचक्तलाई

उपदफा (२) बमोचजमको सधमधतले बढीमा एक लाख रुपैयाुँसम्म जरिबाना गना
सननेछ।अनुगमनकोक्रममाकसैले विज्ञापनगदाा योऐनबमोचजमकसुिहुने काम
गिे को पाइएमा त्यस्तो व्यचक्तलाई यस ऐन बमोचजम कािबाही गना सम्बचन्द्धत
धनकायमालेखीपठाउनेछ।

(५)उपदफा(२)बमोचजमकोसधमधतकोअन्द्यकाम,कताव्यिअधधकाि

योऐनतथायसऐनअन्द्तगातबनेकोधनयमािलीकोप्रधतकूलनहुने गिीसम्बचन्द्धत
प्रदे शसिकािलेधनधाािणगिे बमोचजमहुनेछ।
२४=

स्थानीयस्तिकासिािमाध्यमबाटगरिनेविज्ञापनतथाहोधडाङ्ग बोडाकोअनुगमनतथा
धनयमन: (१) होधडाङ्ग बोडा िा प्रचधलत कानून बमोचजम स्थानीय तहबाट अनुमधत
प्राप्तगिीस्थानीयस्तिमासिालनभएकाछापािाविद्युतीयसिािमाध्यमबाटहुने
िा भएका विज्ञापनमा यस ऐन तथा प्रचधलत कानून बमोचजमको मापदण्ड पूिा गिे 
नगिे कोविषयकोअनुगमनतथाधनयमनकोकामसम्बचन्द्धतस्थानीयतहलेगनेछ।

(२)उपदफा(१) कोप्रयोजनकोलाधगस्थानीयतहले आिश्यककानूनी

व्यिस्थाधमलाउनेछ।

(३)उपदफा(१)बमोचजमअनुगमनगदाा कसैले विज्ञापनगदाा योऐन

िा यस ऐन बमोचजम बनेको धनयम िा मापदण्ड पालना गिे को नपाइएमा िा

अनधधकृतरुपमाहोधडाङ्ग बोडा िाखेकोपाइएमाकािणउसलेखगिीत्यस्तोविज्ञापन
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सं शोधनगना,बन्द्दगनािाहटाउनआदे शददनेछ।त्यसिीददएकोआदे शकोपालना
गनुा सम्बचन्द्धतपक्षकोकताव्यहुनेछ।

(४)उपदफा(१)बमोचजमअनुगमनगदाा योऐनिायसऐनबमोचजम

बनेको धनयम िा मापदण्ड पालना नगिी विज्ञापन गने व्यचक्त िा अनधधकृत रुपमा

होधडाङ्ग बोडा िाख्ने िा त्यसमा विज्ञापन गने व्यचक्तलाई स्थानीय तहको न्द्यावयक

सधमधतको आदे शले एक लाख रुपैयाुँसम्म जरिबाना गना सननेछ ।अनुगमनको
क्रममा कसैले विज्ञापन गदाा यो ऐन बमोचजम कसुि हुने काम गिे को पाइएमा

त्यस्तो व्यचक्तलाई यस ऐन बमोचजम कािबाही गना सम्बचन्द्धत धनकायमा लेखी
पठाउनेछ।

(५) स्थानीय स्तिका सिाि माध्यमबाट गरिने विज्ञापन तथा होधडाङ्ग

बोडाको अनुगमन तथा धनयमन सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था यो ऐन तथा यस ऐन
अन्द्तगातबनेकोधनयमािलीकोप्रधतकूलनहुनेगिीसम्बचन्द्धतस्थानीयतहलेधनधाािण
गिे बमोचजमहुनेछ।

परिच्छे द-६
कसुििसजाय
२५.

कसुििसजाय:(१)कसैले यसऐनकोदफा४कोउपदफा(१), दफा५, ६, ७,
८, ९, १०, ११ िा १२ विपिीत विज्ञापन गिे मा यस ऐन बमोचजम कसुि गिे को
माधननेछ।

(२)कसैले दफा५कोउपदफा(१)िा(२)प्रधतकूलहुने गिीगिे को

कसुिमात्यस्तोकसुिगने गिाउनेलाईसोकसुिगिे  बापतप्रचधलतकानूनले कुनै
सजायहुने िहे छभने सोहीबमोचजमसजायगनुा पनेछिसोनभएमाएकिषासम्म
कैदिदशहजािरुपैयाुँसम्मजरिबानागनुा पनेछ।

(३)कसैलेदे हायकोकसुिगिे मादे हायबमोचजमसजायहुनेछ:(क)

दफा ४ को उपदफा (१) बमोचजमको कसुि गने गिाउने

(ख)

दफा६बमोचजमकोकसुिगने गिाउने व्यचक्तलाईपाुँचलाख

(ग)

ऐनकोदफा७,८,९, १०,११िा१२बमोचजमकोकसुि

व्यचक्तलाईएकलाखरुपैयाुँसम्मजरिबाना,
रुपैयाुँसम्मजरिबाना।

गनेगिाउनेव्यचक्तलाईएकलाखरुपैयाुँसम्मजरिबाना।

(४) आमसिािको माध्यमबाट यस ऐन विपिीत कुनै विज्ञापन प्रकाशन,

प्रसािण िासम्प्रेषण भएकोमात्यस्तोसिाि माध्यमकोसम्पादन सम्बन्द्धी कायाभाि
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सम्हासनेसम्पादकलाईसोहीकािणलेमात्रयसऐनबमोचजमसजायगरिनेछै न।
ति त्यस्तो सम्पादक नै आमसिाि माध्यमको सिालक भएकोमा यस

दफाबमोचजमसजायगनाबाधापनेछै न।
परिच्छे द-७
विविध
२६.

सूचीकृत हुन ु पने: (१) विज्ञापन एजेन्द्सी तोवकए बमोचजमको विििण दाचखला गिी
बोडामा सूचीकृत हुन ु पनेछ ।

(२) यो ऐन प्रािम्भ हुुँदाका बखत कायम िहे का विज्ञापन

एजेन्द्सी यो ऐन प्रािम्भ भएको धमधतले एक िषाधभत्र उपदफा (१) बमोचजम सुचीकृत
हुन ु पनेछ ।
२७.

उजुिीगनासनने:(१)योऐनिायसऐनअन्द्तगातबनेकोधनयमािलीिामापदण्ड
विपिीतकसैलेविज्ञापनगिे कोपाइएमात्यसकोजानकािीजुनसुकैव्यचक्तलेबोडािा
दफा२३कोउपदफा(२)बमोचजमकोसधमधतिास्थानीयतहमाददनसननेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमप्राप्तजानकािीकोआधािमाबोडा, सधमधतिा

स्थानीयतहलाईआफैंकािबाहीगने अधधकािभएकोमाआफैले िआफ्नोअधधकाि

क्षेत्रनभएकोमाअधधकािभएकोबोडा, सधमधतिास्थानीयतहमाकािबाहीकोलाधग
पठाउनुपनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम प्राप्त उजुिी उपि भएको कािबाहीको

जानकािी उजुिीकतााले नाम ठे गाना उसलेख गिी उजुिी ददएको भएमा सम्बचन्द्धत
बोडा, सधमधतिास्थानीयतहलेत्यस्तोउजुिीकताालाईददनुपनेछ।
२८.

मुद्दा हेने अधधकािी: (१) दफा २५ को उपदफा (२) बमोचजम प्रचधलत कानून
अन्द्तगात सजाय हुने मुद्दा त्यस्तो कानूनले तोकेको अदालतबाट सुरु कािबाही,

ु ाइ ि वकनािा हुनेछ ि त्यस्तो कानून बमोचजम सजायको व्यिस्था नभएको
सुनि

कािण यस ऐन बमोचजम मुद्दा चलाउनु पने भएमा त्यस्तो कसुि सम्बन्द्धी मुद्दाको

ु ाइ ि वकनािा गने अधधकाि सम्बचन्द्धत चजसला अदालतलाई
सुरु कािबाही, सुनि
हुनेछ।

(२) दफा २५ को उपदफा (३) को खण्ड (क) अन्द्तगात सजाय हुने

ु ाइ ि वकनािा गने अधधकाि सम्बचन्द्धत
कसुि सम्बन्द्धी मुद्दाको सुरु कािबाही, सुनि
स्थानीयतहकोन्द्यावयकसधमधतलाईहुनेछ।

(३)दफा२५कोउपदफा(३)कोखण्ड(ख)ि(ग)अन्द्तगातसजाय

ु ाइिवकनािागनेअधधकािबोडालाई
हुनेकसुिसम्बन्द्धीमुद्दाकोसुरुकािबाही, सुनि
208

हुनेछ।
२९.  प्रचधलत कानून बमोचजम मुद्दा चलाइने: (१) दफा २५ को उपदफा (२) अन्द्तगात
सजाय हुने मुद्दाको सम्बन्द्धमा प्रचधलत कानून बमोचजम कसुि हुने भई त्यस्तो

कसुिमा प्रचधलत कानूनमा कुनै खास पक्षले मुद्दा चलाउने गिी व्यिस्था भएकोमा
सोहीबमोचजमनैमुद्दाचलाइनेछ।

(२) दफा २५ को उपदफा (२) अन्द्तगातको मुद्दामा प्रचधलत कानून

बमोचजम मुद्दा नचसने अिस्था भई यस ऐन बमोचजम मुद्दा चलाउनु पदाा त्यस्तो
ु ी फौजदािी कायाविधध
मुद्दामा नेपाल सिकाि िादी भई चलाइनेछ। सो मुद्दा मुलक
सं वहता, २०७४कोअनुसूची-१मासमािेशभएकोमाधननेछ।
३०.

क्षधतपूधता सम्बन्द्धीव्यिस्था:(१)कसैले योऐनिायसऐनअन्द्तगातबनेकोधनयम
विपिीतविज्ञापनगिे बाटकसैलाईकुनैवकधसमकोक्षधतभएमािाकुनैगम्भीिअसि

पिे मा िा सजाक िा स्रष्टाको अनुमधत िा स्िीकृधत नधलई धनजको धसजानालाई

विज्ञापनमाप्रयोगगिे कोपाइएमात्यसबाटमकाा पने पक्षले क्षधतपूधताकोलाधगबोडा
समक्षधनिेदनददनसननेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमधनिेदनपना आएमाबोडाले सोधनिेदनउपि

जाुँचिुझ गदाा क्षधत पुगेको दे चखएमा त्यस्तो धनिेदकलाई विज्ञापनकतााबाट मनाधसब
मावफककोक्षधतपूधताभिाईददनुपनेछ।
३१.

32.

पुनिािेदन: यस ऐन बमोचजमको मुद्दामा धनणायको जानकािी पाएको धमधतले पैंतीस
ददनधभत्रदे हायबमोचजमकाअदालतमापुनिािेदनलाननेछ:(क)

चजसलाअदालतलेसुरुकािबाहीिवकनािागिे कोधनणायउपि

(ख)

बोडालेगिे कोधनणायउपिचजसलाअदालतमा,

(ग)

अनुगमन तथा धनयमन सधमधत तथा स्थानीय तहले गिे को

सम्बचन्द्धतउच्चअदालतमा,

धनणायउपिसम्बचन्द्धतचजसलाअदालतमा।

बोडा माफात् विज्ञापन गनुा पने: (1) नेपाल सिकाि िा नेपाल सिकाि अन्द्तगातका
धनकायले लोक कसयाणकािी िा अन्द्य विज्ञापन िा सूचना प्रकाशन तथा प्रसािण

गदााबोडामाफात्गनुा पनेछित्यस्तोविज्ञापनबापतकोिकमबोडामाफात्खचागनुा
पनेछ।

(2)उपदफा(1)माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधननेपालसिकाि

िा नेपाल सिकाि अन्द्तगातका धनकायहरुले कुनै विज्ञापन िा सूचना तत्काल

प्रकाशनगनुा पने अिस्थाभएमाविज्ञापनिासूचनाकोएकप्रधतबोडालाईउपलब्ध
ु ानी गने गिी कुनै पधन माध्यमबाट
गिाई सो बापतको िकम बोडा माफात् भक्त
विज्ञापनिासूचनाप्रकाशनगनाबाधापनेछै न।
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३३.

उपसधमधत िा कायादल गठन गना सनने: (१) बोडाले आफ्नो कायामा सहयोग
पुर्य
 ाउनआिश्यकताअनुसािउपसधमधतिाकायादलगठनगनासननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको उपसधमधत िा कायादलको काम, कताव्य,

अधधकाि ि कायाािधध त्यस्तो उपसधमधत िा कायादल गठन गदााका बखत बोडाले
तोकेबमोचजमहुनेछ।
३४.

अधधकािप्रत्यायोजन:बोडाले आफूलाईप्राप्तअधधकािमध्येआिश्यकताअनुसािकेही
अधधकाि बोडाको अध्यक्ष िा सदस्य िा बोडाको कुनै कमाचािी, दफा २३ को

उपदफा(२)बमोचजमकोअनुगमनतथाधनयमनसधमधतिादफा३३बमोचजमको
उपसधमधत िा कायादल िा नेपाल सिकािको कुनै धनकायलाई प्रत्यायोजन गना
सननेछ।
३५.

धनदे शन ददन सनने: मन्द्त्रालयले विज्ञापनलाई व्यिचस्थत िा धनयमन गने सम्बन्द्धमा

बोडालाई आिश्यक धनदे शन ददन सननेछ ि त्यस्तो धनदे शनको पालनागनुा बोडाको
कताव्यहुनेछ।

३६.

धनयम बनाउने अधधकाि: यस ऐनको उद्देश्य प्राप्त गनाका लाधग नेपाल सिकािले

३७.

मापदण्डधनधाािणगनासनने:यसऐनकोकायाान्द्ियनकोलाधगयोऐनतथायसऐन

आिश्यकधनयमहरुबनाउनसननेछ।

अन्द्तगातबनेकोधनयमािलीकोअधीनमािहीबोडालेआिश्यकमापदण्डधनधाािणगना
सननेछ। त्यस्तो मापदण्ड लागू गनुभ
ा न्द्दा अचघ बोडाले उपयुक्त माध्यमबाट
सािाजधनकगनुा पनेछ।

संचक्षप्त विििण
-

दतााधमधत:-२०७५/09/२४

िावियसभाकोबैठकद्वािासंशोधनसवहतपारितधमधत:-२०७५/12/१०

प्रधतधनधधसभाकोबैठकद्वािासंशोधनसवहतपारितधमधत:-२०७६/05/१२

प्रधतधनधधसभाकोसंशोधनमासहमतभईिावियसभाद्वािापुन:पारितधमधत:-२०७६/05/३०
प्रमाणीकिणधमधत:-२०७६/07/८
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िावियपरिचयपत्रतथापञ्जीकिणकोसम्बन्द्धमाव्यिस्थागनाबनेकोविधेयक
प्रस्तािना:प्रत्येकनेपाली नागरिककोपरिचयखुसने गिीअधभलेखिाख्ने,व्यचक्तकािैयचक्तकि
जैविकविििणतथा िाविय परिचय नम्बि सवहतकोबहुउपयोगी िाविय परिचयपत्र प्रदान गने,

एकीकृत िाविय परिचय व्यिस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गिी सो प्रणालीलाई िाज्यबाट
उपलब्ध सेिा सुविधा ि िाविय विकास योजना एिं सुिक्षा व्यिस्थासुँग आबर्द् गने तथा
व्यचक्तगतघटनादताागनेसम्बन्द्धमाकानूनीव्यिस्थागनािाञ्छनीयभएकोले ,
सङ्घीयसं सदलेयोऐनबनाएकोछ।
परिच्छे द-१
प्रािचम्भक
1.

संचक्षप्तनामिप्रािम्भ:(१)यसऐनकोनाम“िाविय परिचयपत्रतथापञ्जीकिण ऐन,
२०७६” िहे को छ।

(२)योऐनतुरून्द्तप्रािम्भहुनेछ।
2.

परिभाषा:विषयिाप्रसङ्गलेअकोअथानलागेमायसऐनमा,(क)

“जैविक

विििण”

भन्नाले

दफा ७ को

(ख)

“त्याङ्क भण्डाि” भन्नाले दफा 30 बमोचजमको विद्युतीय

बमोचजमकोजैविक विििण सम्झनुपछा।

उपदफा (३)

त्याङ्क भण्डाि (इलेनट्रोधनकडाटा)सम्झनुपछा िसोशब्दले
त्याङ्कभण्डािणगनेप्रयोजनकालाधगखडागरिएकोअधभलेख

(ग)
(घ)

पुचस्तकािाविद्युतीयअधभलेखलाईसमेतजनाउुँ छ।

“तोवकएको” िा “तोवकए बमोचजम” भन्नाले यस ऐन अन्द्तगात
बनेकोधनयममातोवकएकोिातोवकएबमोचजमसम्झनुपछा।

"दताा वकताब"भन्नाले पञ्जीकिणतथानागरिकअधभलेखिाख्न
खडा गरिएको अधभलेख दताा पुचस्तका सम्झनु पछा ि सो
शब्दले आधुधनकसूचनाप्रविधधकोप्रयोगगिीधनमााणगरिएको

(ङ)
(च)
(छ)

त्याङ्कभण्डािलाईसमेत जनाउुँ छ।

"पञ्जीकिण" भन्नाले नागरिकको परिचय खुसने गिी अधभलेख
िाख्नेतथाव्यचक्तगतघटनादताागनेकायासम्झनुपछा ।

"पचञ्जकाधधकािी" भन्नाले दफा १७ अनुसािको पचञ्जकाधधकािी
(िचजिाि)सम्झनुपछा।

“परिचय नम्बि” भन्नाले दफा ६ बमोचजम प्रदान गरिएको
िावियपरिचयनम्बिसम्झनुपछा।
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(ज)

“परिचयपत्र” भन्नाले दफा ९ बमोचजम प्रदान गरिएको िाविय

(झ)

“परिचयपत्रप्राप्त गना योनय व्यचक्त” भन्नाले दफा४बमोचजम

(ञ)

परिचयपत्र सम्झनुपछा ।

योनयतापुगेको व्यचक्त सम्झनुपछा।

“बसाइुँ सिाइ” भन्नाले नेपालधभत्रएक स्थानीय तहबाट अको
स्थानीयतहकोक्षेत्रमािाएउटै  स्थानीयतहकोएकिडाबाट
अकोिडामास्थायीरुपमाबसाइुँसनेकायासम्झनुपछािसो
शब्दले विदे शमा बसाइुँ सिी जाने िा विदे शबाट बसाइुँ सिी
नेपालमा आउने काया तथा एक सय असी ददनभन्द्दा बढी

अिधधको लाधग अस्थायी रुपमा बसाइुँ सने कायालाई समेत
(ट)
(ठ)
(ड)

जनाउुँ छ।

“मन्द्त्रालय” भन्नाले नेपाल सिकािको गृह मन्द्त्रालय सम्झनु
पछा।

“महाधनदे शक” भन्नाले विभागको महाधनदे शक सम्झनुपछा।

“िाविय परिचय व्यिस्थापन सूचना प्रणाली” भन्नाले िाविय
परिचयपत्र वितिणका लाधग नागरिकका सूचना ि विििणहरु
एकीकृत रुपमा व्यिस्थापन गने तथा यसलाई िाज्यबाट

उपलब्ध हुने सेिा, सुविधा ि विकास योजनासुँग आबर्द् गने
प्रयोजनका लाधग नेपाल सिकािले स्थापना गिे को विद्युतीय
(ढ)
(ण)

प्रविधधमाआधारितत्याङ्कभण्डािणप्रणालीसम्झनुपछा।

“विभाग” भन्नाले िाविय परिचयपत्र तथा पञ्जीकिण विभाग
सम्झनुपछा।

“िैयचक्तक विििण” भन्नाले व्यचक्तकोपरिचयखुसने नाम, थि,
ठे गाना, धलङ्ग, जन्द्म धमधत, बाबु, आमा, पधत, पत्नी, बाजे,
बज्यैको नाम तथा सोसुँग सम्बचन्द्धत विििण सम्झनु पछा ि
सो शब्दले नेपाल सिकािको कुनै कायाालय िा धनकायमा
िहे को व्यचक्तको योनयता, पेशा, व्यिसाय, आय, स्िाधमत्ि

(त)
(थ)
(द)

सम्बन्द्धीव्यचक्तगतविििणलाईसमेतजनाउुँ छ।

"व्यचक्तगतघटना"भन्नालेकुनैव्यचक्तकोजन्द्म,मृत्यु,वििाह,
सम्बन्द्धविच्छे दतथाबसाइुँसिाइसम्झनुपछा।

“समन्द्िय सधमधत” भन्नाले दफा ३७ बमोचजमको समन्द्िय
सधमधत सम्झनुपछा।

“स्थानीय अधधकािी”

भन्नाले सम्बचन्द्धत चजसलाको प्रमुख

चजसलाअधधकािी सम्झनु पछा िसो शब्दले नेपालसिकािले

212

नेपाल िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन गिी तोकेको अन्द्य
(ध)

अधधकािीलाईसमेतजनाउुँ छ।

“स्थानीय तह” भन्नाले गाउुँपाधलका िा नगिपाधलका सम्झनु
पछा।
परिच्छे द-२

िावियपरिचयपत्रतथापरिचयनम्बि
3.

परिचयपत्र लागू हुने:  नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन गिी

तोकेको चजसलामा त्यस्तो सूचनामा तोवकएको धमधत दे चख िाविय परिचयपत्र लागू
हुनेछ।
4.

परिचयपत्र प्राप्त गने योनयता: (१) प्रचधलत कानून बमोचजम नेपालको नागरिकता
प्राप्त गिे को िा नेपालको नागरिकता प्राप्त गना योनयता पुगेको व्यचक्त यस ऐन

बमोचजम िाविय परिचयपत्र प्राप्त गना योनय हुनेछ। कुनै पधन नेपाली नागरिकलाइा
िावियपरिचयपत्रप्राप्तगनाबाटिचितगरिनेछै न।

(2) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन नागरिकता

प्राप्तगने उमेिपूिानभएकोनेपाली नागरिकले तोवकएबमोचजमकोनाबालकिाविय
परिचयपत्रप्राप्तगनासननेछ।
5.

जानकािी गिाउने दावयत्ि:  परिचय नम्बि ि परिचयपत्रको लाधग आिश्यक पने

विििण उपलब्ध गिाउने, परिचयपत्र नम्बि सवहतको परिचयपत्र धलने तथा
परिचयपत्रमाउचसलचखतविििणमाहेिफेिभएमािाकुनैकािणबाटप्रयोगमाआउन

नसनने भएमा सोको जानकािी स्थानीय अधधकािीलाई गिाउने दावयत्ि सम्बचन्द्धत
व्यचक्तकोहुनेछ।
6.

परिचय नम्बि: (१) परिचयपत्र प्रदान गने क्रममा परिचयपत्र प्राप्त गना योनय
व्यचक्तलाईनदोहोरिनेगिीमहाधनदे शकबाटिावियपरिचयनम्बिप्रदानगरिनेछ।

(२)परिचयनम्बिप्राप्तव्यचक्तकोमृत्यु भएकोिाकुनै कािणबाटत्यस्तो
व्यचक्तकोपरिचयपत्र िद्द भएको िाकायम निहे को अिस्थामासमेत उपदफा(१)
बमोचजमकोपरिचयनम्बिकायमैिहनेछ।

(३) दफा ३ बमोचजम परिचयपत्र लागू भएको चजसलामा बसोबास गने

नेपाली नागरिकका सन्द्तानको जन्द्मदताा गदााको बखत स्थानीय पचञ्जकाधधकािीले

विभागबाट तोवकए बमोचजम परिचय नम्बि प्राप्त गिी सम्बचन्द्धत व्यचक्तलाई त्यस्तो
परिचय नम्बि प्रदानगनुा पनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोचजम परिचय नम्बि प्रदान गना सम्बचन्द्धत

व्यचक्तकोजैविकविििणआिश्यकपनेछै न।
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(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन नाबालक

िाविय परिचयपत्र प्रदान गनुा पने अिस्थामा तोवकए बमोचजमका िैयचक्तक तथा
जैविकविििणसमेतउपलब्धगिाउनुपनेछ।

ति नाबालक िाविय परिचयपत्र प्राप्त गिे को व्यचक्तले यस ऐन बमोचजम

िाविय परिचयपत्र धलुँदा पुनः जैविक विििण उपलब्ध गिाउनु पनेछ।

(६)परिचयनम्बिसम्बन्द्धीअन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
7.

परिचयपत्रप्राप्तगनाधनिेदनददनुपने:(१)दफा ३ बमोचजम परिचयपत्र लागू भएको

चजसलामा बसोबास गने ि त्यसिी परिचयपत्र लागू हुुँदाका बखत सोह्र िषा उमेि
पुगेका व्यचक्तले सो चजसलामा परिचयपत्र लागू भएको धमधतले दुई िषाधभत्र ि

परिचयपत्र लागू भएपधछ सोह्र िषा उमेि पुनने व्यचक्तले उमेि पुगेको धमधतले दुई
िषाधभत्रपरिचयपत्रप्राप्तगनाकोलाधगस्थानीयअधधकािीसमक्षधनिेदन ददनु पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम धनिेदन ददने व्यचक्तले परिचय नम्बि प्राप्त

गिे कोभएत्यस्तोपरिचयनम्बििपरिचयनम्बिप्राप्तनगिे कोभएसोहीब्यहोिा
खुलाउनु पनेछ। 

(३)उपदफा(१)बमोचजमको धनिेदन प्राप्त भएपधछ स्थानीय अधधकािीले

धनिेदन ददने व्यचक्तकोस्पष्टमुखाकृधतदे चखने गिीविद्युतीय(धडचजटल)तस्िीि, दुिै
हातकादशऔ ंलाकोविद्युतीयछाप, आुँखाकोनानी(आइरिस),हस्ताक्षिलगायतका
तोवकएबमोचजमकािैयचक्तकतथाजैविकविििणधलनुपनेछ।

ति जैविक विििणहरू सङ्कलन गदाा कुनै िा सबै औ ंला नभएका

व्यचक्तकाहकमासो व्यहोिाको कैवफयत जनाईसम्भि भएसम्मका जैविक विििण
धलइनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोचजमको अिधधधभत्र परिचयपत्रको लाधग धनिेदन

नददने व्यचक्तले सो अिधधपधछ परिचयपत्र माग गिी धनिेदन ददएमा त्यस्तो व्यचक्तले
तोवकए बमोचजमको विलम्ब दस्तुि समेत बुझाउनु पनेछ।

(५) यस दफा बमोचजम ददने धनिेदनको ढाुँचा तथा धनिेदन साथ पेश

गनुा पने कागजातको विििण तोवकएबमोचजम हुनेछ।

(६)यस दफा बमोचजम धनिेदन ददुँदा तोवकए बमोचजम विद्युतीय ढाुँचामा

समेत ददन सनने व्यिस्था धमलाइनेछ।
8.

धनिेदनउपिछानधबनगने:(१)दफा७बमोचजमपना आएकोधनिेदनकोआधािमा
स्थानीयअधधकािीलेआिश्यक छानधबनगनेछ।
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(२) उपदफा(१) बमोचजम स्थानीय अधधकािीले आिश्यक छानधबनको

क्रममाकुनैथपकागजातिाविििणआिश्यकभएमाधनिेदकसुँगत्यस्तो कागजात
िा विििण मागगनातथाथपछानधबनगना सननेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम स्थानीय अधधकािीले गिे को छानधबनबाट

धनिेदकपरिचयपत्रप्राप्तगनायोनयभएमायसऐनबमोचजमआिश्यकपनेिैयचक्तक
िजैविकविििणप्राप्तभएपधछपरिचयपत्रउपलब्धगिाउनकालाधगविभागसमक्ष
धसफारिसगनेछ।
9.

परिचयपत्रप्रदानगने:(१) दफा७ बमोचजम प्राप्त धनिेदन तथा दफा८ बमोचजम
परिचयपत्र उपलब्ध गिाउनको लाधग धसफारिस भएका व्यचक्तको धनिेदन सवहतको

विििण अधभलेख िाख्ने तथा प्रशोधन गने प्रयोजनका लाधग स्थानीय अधधकािीले
विभागमापठाउनुपनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम प्राप्त विििणको अधभलेख कायम गिी

महाधनदे शकले जैविक विििण, विद्युतीय चच्स ि सुिक्षण सवहतको स्माटाकाडा
प्रविधधमाआधारितिावियपरिचयपत्रजािीगनेछ।

(३) परिचयपत्रको दृश्य भागमा सम्बचन्द्धत व्यचक्तको दे हायका विििण

दे चखनेगिीउसलेखगरिनेछः(क)

नाम, थि,

(ग)

धलङ्ग,

(ख)
(घ)
(ङ)

(च)

(छ)
(ज)

(झ)

जन्द्मधमधत,
िावियता,

परिचयनम्बि,
फोटो,

परिचयपत्रजािीधमधतिजािीगनेअधधकािी,
स्थायीठे गाना,

नागरिकताको वकधसम ि नागरिकता नम्बि (नागरिकताको
प्रमाणपत्रप्राप्तव्यचक्तकोहकमा)।

(४)परिचयपत्रप्राप्तगना धनिेदनददने नेपालीनागरिकताप्राप्तव्यचक्तलाई

नागरिकताकोआधािमािनागरिकताप्राप्तनगिे कोतिनेपालीनागरिकताप्राप्तगना
योनयव्यचक्तलाई तोवकएबमोचजमका प्रमाणको आधािमा परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ।

(५) नाबालक िाविय परिचयपत्रको लाधग सं लनन गनुा पने विििण,

परिचयपत्रकोढाुँचालगायतकाअन्द्यप्रवक्रयातोवकएबमोचजमहुनेछ।
10.

परिचयपत्रकोमान्द्यतािप्रयोग:(१)प्रचधलतकानूनमाजुनसुकैकुिालेचखएकोभए

तापधनपरिचयपत्रलागू भएपधछनेपालसिकािकोस्िाधमत्िमािहे कोधनकाय,सं स्था
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तथा धनजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने कुनै पधन सेिा सुविधा प्राप्त गना िा त्यस्तो सेिा
सुविधाकोमागगदाापरिचयपत्रपेशगनुा पनेछ।

ति परिचय नम्बिको आधािमा धनजको विििण हे न ा धमसने अिस्थामा

परिचयपत्र नभए पधन परिचय नम्बिको आधािमा त्यस्तो सुविधा प्राप्तगनासननेछ।

(२) परिचयपत्रलाई सािाजधनक सेिा प्राधप्तको लाधग मुख्य आधाि तथा

व्यचक्तकोपवहचानकोप्रमाणकोरुपमामान्द्यताददइनेछ।

(३)सिकािीतथाधनजीसं स्थालेकुनैसेिा ददनको लाधग कुनै परिचयपत्र

जािी गिे को िा सोको लाधग कुनै परिचयपत्र आिश्यक पने व्यिस्था िहे कोमा

त्यस्तो परिचयपत्रको सट्टा यस ऐन बमोचजमको परिचय नम्बि िा परिचयपत्रलाई
उपयोगगना सवकनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोचजम परिचय नम्बि िा परिचयपत्र उपयोग गने

प्रयोजनको लाधग सिकािी तथा धनजी सं स्थाले आिश्यक पूिााधाि धनमााण गिी यस
ऐन बमोचजम सङ्कलन भएको विििणमध्ये तोवकए बमोचजमका विििणमा त्यस्तो

सं स्थालाई तोवकए बमोचजमको दस्तुि धलइा मन्द्त्रालयले पहुुँच उपलब्ध गिाउन
सननेछ।

(५) प्रचधलत कानून बमोचजम कुनै प्रयोजनको लाधग जािी भएका

परिचयपत्र िा प्रमाणपत्रमा समािेश हुने विििण यस ऐन बमोचजम िाविय परिचय

व्यिस्थापन सूचना प्रणालीमा समािेश भइसकेपधछ त्यस्ता परिचयपत्र िा
प्रमाणपत्रको काम िाविय परिचयपत्रबाटै  हुन सनने गिी नेपाल सिकािले नेपाल
िाजपत्रमासूचनाप्रकाशनगिीआिश्यकव्यिस्थाधमलाउनसननेछ।

(६) परिचयपत्रको मान्द्यता ि प्रयोग सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए

बमोचजमहुनेछ।
11.

अधभलेखिाख्ने:(१)यस ऐन बमोचजम प्रदानगरिने परिचयपत्रकोविद्युतीयची्सि
िाविय परिचय व्यिस्थापन सूचना प्रणालीमा परिचयपत्र िा परिचय नम्बि प्रदान
गरिएकोव्यचक्तकोदे हायबमोचजमकोविििणकोअधभलेखिाख्नु पनेछः(क)

नाम, थि,

(ग)

धलङ्ग,

(ख)
(घ)
(ङ)

(च)

(छ)
(ज)

जन्द्मधमधत,
िावियता,

िावियपरिचयनम्बि,

परिचयपत्रजािीधमधतिजािीगनेअधधकािी,
फोटो,

ठे गाना(स्थायीिअस्थायी),
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(झ)

नागरिकताको वकधसम ि नागरिकता नम्बि (नागरिकताको

(ञ)

जैविकविििण,

(ट)

(ठ)
(ड)
(ढ)

प्रमाणपत्रप्राप्तव्यचक्तकोहकमा),
बाबु, आमाकोनाम,
बाजे, बज्यैकोनाम,

पधतिापत्नीकोनाम,

तोवकएबमोचजमकाअन्द्यविििण।

(२) परिचयपत्र प्राप्त गिे का व्यचक्तको िैयचक्तक तथा जैविक विििण

अद्यािधधक गने ि त्यसको आधािमा अद्यािधधक परिचयपत्र उपलब्ध गिाउने
कायाविधधतोवकएबमोचजमहुनेछ।
12.

विििणसच्याउनसनने:(१)परिचयपत्रमाउचसलचखतविििणमाकुनैत्रुवटभएमािा
विििण थपघट गनुा पने भएमा सम्बचन्द्धत व्यचक्तले त्यस्तो विििण सच्याउन िा
थपघट गना तोवकए बमोचजमको ढाुँचामा तोवकएको धनकाय िा अधधकािी समक्ष
धनिेदनददनु पनेछ।
सवकनेछ।
छै न।

13.

(२) उपदफा (१) बमोचजमको धनिेदनको आधािमा विििण सच्याउन
(३) यस दफा बमोचजम विििण सच्याउुँ दा परिचय नम्बि परिितान हुने

परिचयपत्र िद्द गने: (१) मन्द्त्रालयले दे हायको कुनै अिस्थामा परिचयपत्र िद्द गना
सननेछ:-

(क)

दफा ४ बमोचजम योनयता नपुगक
े ो व्यचक्तले परिचयपत्र

(ख)

झुट्टाविििणपेशगिीपरिचयपत्रधलएमा,

(ग)

(घ)

धलएमा,

विदे शीनागरिकलेयसऐनविपिीतपरिचयपत्रधलएमा,

परिचयपत्रप्राप्तगिे कोव्यचक्तनेपालकोनागरिकनिहे मा।

(२) उपदफा(१)बमोचजमपरिचयपत्रिद्दगनेधनणायउपिचचत्तनबुझ्ने
व्यचक्तले त्यस्तोधनणायकोजानकािीपाएकोधमधतले पैंतीसददनधभत्रसम्बचन्द्धतउच्च
अदालतमापुनिािेदनगनासननेछ।
14.

परिचयपत्र कायम निहने: (१) परिचयपत्रप्राप्त व्यचक्तको मृत्यु भएमा मृतकको
परिचयपत्रकायमिहनेछै न।

(२) उपदफा(१)बमोचजमपरिचयपत्रकायमनिहे कोअिस्थामासोको

अधभलेख अद्यािधधक गिी त्याङ्क भण्डाि तथा अधभलेखमा िहे को मृतकको विििण
सुिचक्षतिाचखनेछ।
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15.

छानधबनको अधभलेखीकिण: (१) कुनै व्यचक्तले प्राप्त गिे को परिचयपत्र दफा १३
बमोचजम िद्द गने कािबाही प्रािम्भ भएकोमा कािबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म
परिचयपत्रको प्रयोग गना नपाइने गिी कािबाहीको क्रममा िहे को व्यहोिा विभागले
सम्बचन्द्धतव्यचक्तकोपरिचयपत्रसम्बन्द्धीविद्युतीयअधभलेखमाजनाउनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको कािबाहीबाट परिचयपत्र कायम हुने

दे चखएमासोछानधबनकोअधभलेखत्याङ्कभण्डािमामात्रिहनेव्यिस्थाधमलइनेछ।
16.

प्रधतधलवप सम्बन्द्धी व्यिस्था: (१) यस ऐन बमोचजम धलएको परिचयपत्र हिाएमा,

नाधसएमा, काम नलानने भएमा, परिचयपत्रको दृश्य भागमा िहे को विििणपरिितान
गनुा पने भएमा िा अन्द्य कािणबाट परिचयपत्रको प्रयोग हुन नसनने अिस्थामा

सोको प्रधतधलवप धलन सम्बचन्द्धत व्यचक्तले तोवकएको ढाुँचामा स्थानीय अधधकािी
समक्षधनिेदनददनुपनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम धनिेदन पिे मा ि सो सम्बन्द्धमा छानधबन

गदााव्यहोिासाुँचोठहरिएमास्थानीयअधधकािीलेधसफारिससवहतविभागमापठाउनु
पनेछ ि विभागले सोको अधभलेख जनाई तोवकए बमोचजमको दस्तुि धलई धनजलाई
परिचयपत्रकोप्रधतधलवपप्रदानगनेछ।
हुनेछ।

(३) परिचयपत्रको प्रधतधलवप सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम

परिच्छे द-३

पञ्जीकिणसम्बन्द्धीव्यिस्था
17.

पचञ्जकाधधकािी: (१) यस ऐनको प्रयोजनको लाधग विभागको महाधनदे शक केन्द्रीय
पचञ्जकाधधकािी(िचजिाि)कोरुपमािहनेछ।

(२) प्रत्येक गाउुँपाधलका िा नगिपाधलकाको िडा कायाालयको

प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कामकाज गना अधधकािप्राप्त कमाचािी, विदे शचस्थत
नेपाली धनयोगमा पञ्जीकिण सम्बन्द्धी काया गना तोवकएको अधधकृत तथा

महाधनदे शकले तोकेका अन्द्य पदाधधकािीले  केन्द्रीय पचञ्जकाधधकािीको मातहतमा
िहनेगिीस्थानीयपचञ्जकाधधकािी(िचजिाि)कोरुपमाकायागनुा पनेछ।

(३) पञ्जीकिण व्यिस्थापनका लाधग प्रत्येक िडा कायाालय तथा

मन्द्त्रालयले तोवकददएका अन्द्य कायाालयले स्थानीय पञ्जीकिण कायाालयको रुपमा
कायागनेछ।
18.

व्यचक्तगत घटनाको सूचना: (१) दे हायको अिस्थामा दे हायका व्यचक्तले व्यचक्तगत

घटना दताा गिाउनको लाधग त्यस्तो घटना घटे को पैंतीस ददनधभत्र तोवकए
बमोचजमकोफािामभिीस्थानीयपचञ्जकाधधकािीकोकायाालयमासूचनागनुा पनेछः218

(क)

जन्द्मको सूचना बाबु िा आमाले ि धनजहरुको अनुपचस्थधतमा

(ख)

मृत्युको सूचना बाबु, आमा, पधत, पत्नी, छोिा िा छोिीले ि

(ग)
(घ)
(ङ)

परििािकोअठाििषाउमेिपुगेकोव्यचक्तले ,

धनजहरुको अनुपचस्थधतमा परििािको अठाि िषा उमेि पुगेको
व्यचक्तले,

वििाहकोसूचनापधतपत्नीदुिैले,

सम्बन्द्ध विच्छे दको सूचना सम्बन्द्ध विच्छे द भएका सम्बचन्द्धत
व्यचक्तमध्येकुनैएकले ,

बसाइुँ सिाइको सूचना परििािको अठाि िषा उमेि पुगेको
व्यचक्तले।

(२) व्यचक्तगत घटना नेपालबावहि घटे को भए उपदफा (१) बमोचजम

सूचना ददनु पने कताव्य भएको व्यचक्तले पैंतीस ददनधभत्र सम्बचन्द्धत धनयोगमा िा

नेपाल आएपधछ पैंतीस ददनधभत्र स्थानीय पचञ्जकाधधकािीको कायाालयमा सूचना ददनु
पनेछ।

(३)उपदफा(१)बमोचजमव्यचक्तगतघटनाकोसूचनाददनु पने कताव्य

भएको व्यचक्तले त्यस्तो सूचना दताा गिाउनको लाधग कुनै व्यचक्तलाई अधधकृत
िािे सनामाददनसननेछ।

(४)उपदफा(१)बमोचजमव्यचक्तगतघटनाकोसूचनाददनु पने कताव्य

भएको व्यचक्त नभएको अिस्थामा तोवकए बमोचजमको व्यचक्तले त्यस्तो सूचना ददनु
पनेछ।

(५) यस दफा बमोचजम व्यचक्तगत घटनाको सूचना ददुँदा तोवकए

बमोचजमविद्युतीयमाध्यमबाटददनेव्यिस्थाधमलाउनसवकनेछ।
19.

व्यचक्तगतघटनादताागने:(१)दफा१८बमोचजमकोसूचनाप्राप्तहुनासाथस्थानीय
पचञ्जकाधधकािी िा धनयोगको अधधकािप्राप्त कमाचािीले  दे हाय बमोचजम गिी त्यस्तो
घटनासम्बचन्द्धतदताावकताबमादताागनेछः(क)

सूचनाददनआउनेव्यचक्तलेभिे कोफािामठीकछछै नजाुँची

(ख)

सूचनागना आउने व्यचक्तलेखपढगना नजान्ने भएधनजले भने

ठीकनभएठीकगनालगाई, ि

बमोचजम आफैंले फािाम भिी िा भना लगाई पढी िाची
धनजकोसया्चेसहीछापगिाई।

(२) सम्बन्द्ध विच्छे दको सूचना दताा गदाा सो सम्बन्द्धमा अदालतबाट

भएकोधनणायसमेतहे िीदताागनुा पनेछ।
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(३) दफा १८ को उपदफा (१) िा (२) बमोचजमको म्याद नाघेपधछ

व्यचक्तगत घटनाको दताा गिाउन आएमा तोवकए बमोचजमको विलम्ब शुसक धलई
त्यस्तोव्यचक्तगतघटनादताागनुा पनेछ।

(४) यस दफा बमोचजम व्यचक्तगत घटना दताा भएपधछ स्थानीय

पचञ्जकाधधकािीिाधनयोगलेसोकोविििणविभागसमक्षपठाउनुपनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोचजम प्राप्त विििणको आधािमा विभागले

सम्बचन्द्धतव्यचक्तकोिैयचक्तकअधभलेखमाविििणअद्यािधधकगनुा पनेछ।

(६) नेपालमा िहे को विदे शीको कुनै व्यचक्तगत घटना दताा गनुा पने

भएमा तोवकए बमोचजमको प्रमाण सवहत आफू बसोबास गिे को स्थानको स्थानीय
पचञ्जकाधधकािीसमक्षसूचनागनुा पनेछ।
(७) उपदफा (६) बमोचजम सूचना गदाा नेपालमा कूटनीधतक धनयोग

िहे को विदे शी नागरिकको हकमा सम्बचन्द्धत कूटनीधतक धनयोगको धसफारिस समेत
पेशगनुा पनेछ।

(८) उपदफा (६) बमोचजम सूचना प्राप्त भएपधछ स्थानीय

पचञ्जकाधधकािीले आिश्यक जाुँचबुझ गिी त्यस्तो विदे शीको व्यचक्तगत घटना दताा
गनुा पनेछ।

(९) नेपालमा िहे का विदे शीको व्यचक्तगत घटनाको सूचना ददने तथा

व्यचक्तगतघटनादताागनेसम्बन्द्धीअन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
20.

प्रमाणपत्र ददने: (१) दफा १९ बमोचजम व्यचक्तगत घटनाको सूचना दताा भएपधछ

स्थानीय पचञ्जकाधधकािीले दफा १८ को उपदफा (1) बमोचजमका व्यचक्तलाई
व्यचक्तगतघटनादतााकोप्रमाणपत्रददनेछ।

(२)दफा३बमोचजमपरिचयपत्रलागू भएकोचजसलामाबसोबासगने

व्यचक्तको मृत्यु दताा बाहे क अन्द्य व्यचक्तगत घटना दताा गदाा यस ऐन बमोचजम
परिचय नम्बि प्राप्त भएपधछ मात्र त्यस्तो व्यचक्तगत घटना दतााको प्रमाणपत्र जािी
गनुा पनेछ।
(३) यस दफा बमोचजम व्यचक्तगत घटनाको प्रमाणपत्र जािी गने

सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ।
21.

दताागना तथाप्रमाणपत्रददननहुने:(१)यसऐनमाअन्द्यत्रजुनसुकैकुिालेचखएको
भए तापधन प्रचधलत कानून बमोचजम स्ित: बदि हुने वििाह लगायतका व्यचक्तगत
घटनाकोदताागनातथासोकोप्रमाणपत्रददनुहुुँदैन।

(2) उपदफा (१) बमोचजम व्यचक्तगत घटना दताा गना सयाएमा सो

घटनाको छु ट्टै  अधभलेख िाखी सो सम्बन्द्धमा प्रचधलत कानून बमोचजमको कािबाही
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गनासम्बचन्द्धतधनकायिाअधधकािीसमक्षपेशगनुा पनेछ।
(3) यस दफामा लेचखएको कुनै कुिाले स्ित: बदि हुने वििाहको

परिणामबाट जचन्द्मएका चशशुको जन्द्म दताा गनुा पने विषयलाई प्रधतकूल असि पाने
छै न।
22.

दतााको प्रमाणपत्रको नक्कल ददन सवकने: (१) दफा २० बमोचजम प्रदान गरिएको
दतााको प्रमाणपत्रहिाएमा िा कुनै प्रकािले नष्ट भएमा िा प्रयोगमा आउन नसनने

कुिा प्रमाचणत भएमा सिोकाििाला व्यचक्तले सम्बचन्द्धत स्थानीय पचञ्जकाधधकािीको
कायाालयमाधनिेदनददनुपनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम पिे को धनिेदनको व्यहोिा मनाधसब दे खेमा

सम्बचन्द्धत स्थानीय पचञ्जकाधधकािीले तोवकएको दस्तुि धलई दतााको प्रमाणपत्रको
नक्कलददनेछ।
23.

परििािको लगत तयाि गना कमाचािी खटाउन सवकने: (१) व्यचक्तगत घटना दताा

गनेतथानागरिकअधभलेखतयािगनेप्रयोजनकोलाधगलगततयािपानाआिश्यक
दे चखएमामन्द्त्रालयले सोकामकोलाधगकमाचािीखटाउनसननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम खवटएको कमाचािीले मागेको विििण िा

सोधधएकोप्रश्नािलीकोजिाफददनुसम्बचन्द्धतव्यचक्तकोकताव्यहुनेछ।
24.

दतााको मान्द्यता: दफा २० बमोचजम प्रदान गरिएको दतााको प्रमाणपत्र व्यचक्तगत

घटना भएको प्रमाण हुनेछ। त्यस्तो प्रमाण कुनै पधन कायाालय ि अदालतमा पेश
गनातथािैयचक्तककािोबािमाप्रयोगगनासवकनेछ।

ति कुनै व्यचक्तले झुट्टा विििण दाचखल गिी दतााको प्रमाणपत्र धलएको

िहे छभन्ने कुिाप्रमाचणतभएमास्थानीयअधधकािीबाटत्यस्तोदतााकोप्रमाणपत्रिद्द
हुनेछ।
25.

विििणसच्याउनसनने:(१) योऐन लागू भएपधछ जन्द्मेको बच्चाकोउमेि, नाम,
थििाअन्द्यविििणयसऐनबमोचजमएकपटकदताा भईदतााकोप्रमाणपत्रप्रदान

गरिएपधछ सच्याउनु पिे मा त्यसको लाधग सम्बचन्द्धत व्यचक्तले त्यस्तो प्रमाणपत्र
धलएको एक िषाधभत्र स्थानीय पचञ्जकाधधकािीको कायाालयमा तोवकएको ढाुँचामा
दिखास्तददनसननेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमददएकोदिखास्तप्राप्तहुनआएपधछस्थानीय

पचञ्जकाधधकािीले सो सम्बन्द्धमा छानधबन गिी उपयुक्त दे चखएमा दताा वकताब ि
दतााकोप्रमाणपत्रमािहे कोउमेि, नाम,थििाअन्द्यविििणसच्याईददनसननेछ।
(३) उपदफा (२) बमोचजमको विििण सच्याएको जानकािी स्थानीय

पचञ्जकाधधकािीले विभागलाई समेत उपलब्ध गिाउनु पनेछ। यसिी प्राप्त विििणको
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आधािमा विभागले सम्बचन्द्धत व्यचक्तको परिचय नम्बि िहे कोमा सो परिचय नम्बिमा
िहे को त्यस्तो व्यचक्तको विििणमा समेत सो विििण सच्याउनु पनेछ।

(४) प्रचधलत कानूनमा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन यस ऐन

बमोचजमको दताा वकताबमा ि प्रदान गरिएको दतााको प्रमाणपत्रमा िहे को कुनै
व्यचक्तकोउमेिएकपटकभन्द्दाबढीसच्याउनपाइनेछै न।
26.

व्यचक्तगत घटना दताा वकताब धनिीक्षण गना सवकने: सम्बचन्द्धत व्यचक्तले सम्बचन्द्धत
स्थानीय पचञ्जकाधधकािीको कायाालयमा िहे को व्यचक्तगत घटना तथा नागरिक

अधभलेखदताा वकताबहे ना चाहेमातोवकएकोदस्तुिधलईसम्बचन्द्धतपचञ्जकाधधकािीले
दताावकताबहे ना ददनुपनेछ।
27.

विििण पठाउनु पने: (१) स्थानीय पचञ्जकाधधकािीले प्रत्येक मवहना दताा भएको
व्यचक्तगतघटनाकोविििणकेन्द्रीयपचञ्जकाधधकािीतथा प्रदे श सिकािको सम्बचन्द्धत
धनकाय समक्षयथाशीघ्रपठाउनुपनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम प्राप्त भएको विििणको आधािमा केन्द्रीय

पचञ्जकाधधकािी तथा प्रदे श सिकािको सम्बचन्द्धत धनकायले अधभलेख अद्यािधधक गिी
िावषाकप्रधतिेदनप्रकाशनगनुा पनेछ।
28.

सहयोगगनुा पने:(१) यो ऐन बमोचजम दताा गिाउनु पने व्यचक्तगत घटना भएको

थाहापाएमासम्बचन्द्धतगाउुँ पाधलकािानगिपाधलकािािडाकायाालयले सम्बचन्द्धत
व्यचक्तलाई सम्झाइ बुझाइ त्यस्तो घटनाको सूचना दताा गने सम्बन्द्धमा आिश्यक
सहयोगगनुा पनेछ।

(२)योऐनिायसऐनअन्द्तगातबनेकोधनयमबमोचजमगनुा पनेिाविय

परिचयपत्र तथा पञ्जीकिण सम्बन्द्धी कामको धसलधसलामा खवटएका कमाचािी िा

पचञ्जकाधधकािीलाई आिश्यक सहयोग पुर्य
 ाउनु सम्बचन्द्धत गाउुँ पाधलका तथा
नगिपाधलकािस्थानीयप्रशासनसिालनगनेधनकायकोकताव्यहुनेछ।
29.

ु  िा
घटना दताा सम्बन्द्धी विशेष व्यिस्था: (१) प्रचधलत कानून बमोचजम धमापत्र
ु ी िाख्ने व्यचक्तले सम्बचन्द्धत स्थानीय पचञ्जकाधधकािी समक्ष सोको सूचना दताा
धमापत्र
गनुा पनेछ।

(२) कुनै व्यचक्तको मृत बच्चा जचन्द्मएको िा बच्चा जचन्द्मनासाथ मृत्यु

भएकोमास्थानीयपचञ्जकाधधकािीसमक्षसोकोसूचनादताागिाउनसवकनेछ।

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोचजम पिे को सूचना दताा गने तथा सो

बमोचजमको घटना दताा गिी प्रमाणपत्र ददने सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए
बमोचजमहुनेछ।
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परिच्छे द-4

विद्युतीयत्याङ्कभण्डािव्यिस्थापन
30.

विद्युतीय त्याङ्क भण्डाि स्थापना गने: (१) यस ऐन बमोचजम सङ्कलन गरिएका

िैयचक्तक तथा जैविक विििणहरुको एकीकृत भण्डाि तथा उपयोग गना केन्द्रीय
विद्युतीयत्याङ्कभण्डाििहनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम स्थापना भएको त्याङ्क भण्डाि ि विधभन्न

सिकािी कायाालय तथा धनकायहरुमा िहे का त्याङ्क भण्डािबीच सम्पका (धलङ्क)
कोव्यिस्था गरिनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजमको त्याङ्क भण्डािमा प्रचधलत कानून
बमोचजम प्रदे श, चजसला तथा स्थानीय तहले सङ्कलन गिे को विििणलाई आबर्द्
(धलङ्
क)गनासवकनेछ।

(४)उपदफा(१)बमोचजमभण्डािणभएकोत्याङ्कलाईविभागमा तथा

नेपाल सिकािले तोकेको सिकािी डाटा केन्द्रमा समेत अधतरिक्त भण्डािण (ब्याक
अप)कोव्यिस्थागरिनेछ।

(५) यस दफा बमोचजम त्याङ्क भण्डािमा विििणको प्रविवष्ट, अधतरिक्त

भण्डािण, त्याङ्क प्रशोधन तथा प्रयोग सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम
हुनेछ।
31.

अन्द्य धनकायले सङ्कलन गिे को विििण प्रयोग गना सवकने: यो ऐन प्रािम्भ हुुँदाका

बखत प्रचधलत कानून बमोचजम अधधकािप्राप्त धनकायले सङ्कलन गिे को व्यचक्तको
िैयचक्तकिाजैविकविििण, विद्युतीयस्िरूपमािहे काविििणित्याङ्कपरिचयपत्र
प्रयोजनकालाधगनेपालसिकािकोधनणायानुसािविभागलेप्रयोगगनासननेछ।
32.

विििण अद्यािधधक गने: (१) विभागले दे हायको आधािमा त्याङ्क भण्डािलाई
अद्यािधधकगनासननेछ:-
(क)
(ख)

यसऐनतथाप्रचधलतकानूनबमोचजमदताा भएकाव्यचक्तगत
घटनाहरु,

तोवकए बमोचजम सम्बचन्द्धत कायाालय िा धनकायबाट प्राप्त
विििण।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लाधग दफा ३ बमोचजम परिचयपत्र

लागू भएको चजसलाको हकमा व्यचक्तगत घटना दताा भएको आधािमा त्याङ्क
भण्डािमाभएकोत्यस्तोव्यचक्तकोविििणस्ितःअद्यािधधकहुनेछ।

(३) परिचयपत्र लागू नभएको चजसलाको हकमा व्यचक्तगत घटना दताा

भई कायम िहे को विििणलाई विद्युतीय माध्यमबाट अधभलेख गरिनेछ ि त्यस्तो
अधभलेखलाईत्याङ्कभण्डािसुँगआबर्द्(धलङ्क)गिीविििणअद्यािधधकगरिनेछ।
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(४) त्याङ्क भण्डािमा िहे को विििण अद्यािधधक गदाा जुन व्यचक्तको

विििण अद्यािधधक गनुा पने हो सोही व्यचक्तको परिचय नम्बिको आधािमा
अद्यािधधकगरिनेछ।

(५) कुनै व्यचक्तले दताा गिाएको विििणको सम्बन्द्धमा दद्वविधा उत्पन्न

भएमाविद्युतीयत्याङ्कभण्डािमाभएकोविििणलाईमुख्यआधािमाधननेछ।
33.

जैविक तथा िैयचक्तक विििण गो्य िहने: (१) त्याङ्क भण्डािमा िहे को

व्यचक्तको जैविक तथा िैयचक्तक विििण गो्य िाचखनेछ ि दफा ३४
बमोचजमकोअिस्थामाबाहे कअन्द्यकुनैधनकायलाईउपलब्धगिाइनेछै न।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन दे हायको

प्रयोजनको लाधग त्याङ्क भण्डािमा िहे का व्यचक्तको विििण विभागले गो्य रुपमा
रूजु (भेरिवफकेशन), धभडान (धडडुच्लकेशन) ि पवहचान (आइडेचन्द्टवफकेशन) गिी
सोको परिणाम कानून बमोचजम सम्बचन्द्धत धनकाय िा अधधकािीलाई उपलब्ध
गिाउनबाधापनेछै न:(क)

कसुिको अनुसन्द्धान तथा अधभयोजनको लाधग प्रचधलत कानून

(ख)

अदालतलेमागगिे मा,

(ग)
34.

बमोचजमअधधकािप्राप्तअधधकािीलेमागगिे मा,
सम्बचन्द्धतव्यचक्तलेमागगिे मा।

ुँ  तथा उपयोग: (१) सािाजधनक सेिा प्रदान गनाको धनधमत्त
त्याङ्क भण्डािको पहुच
नेपाल सिकािले तोकेको धनकायले विभागमा िहे को त्याङ्क तथा विििणलाई
व्यचक्तको िैयचक्तकगोपनीयता कायम िहने गिी आिश्यकताअनुसािउपयोग गना
सननेछ।

(२) व्यचक्तको िैयचक्तक गोपनीयता कायम िहने गिी सिकािी धनकाय

तथानेपालसिकािकोपूणा स्िाधमत्ििहे कासं स्थालाईविभागमािहे कोत्याङ्कतथा
विििणतोवकएबमोचजमउपयोगगनाददनसवकनेछ।

(३) प्रचधलत कानून बमोचजम नागरिकलाई सेिा प्रिाह गने धनकायले
सम्बचन्द्धत व्यचक्तको विििण यवकन (भेरिवफकेशन) गने प्रयोजनको लाधग त्यस्तो
धनकायलाई विभागमा िहे को त्याङ्कमा तोवकए बमोचजम धनयचन्द्त्रत पहुुँच ददन
सवकनेछ।

(४) यस ऐन बमोचजम सङ्कलन तथा भण्डािण गरिएका त्याङ्क एिं

विििणमा अन्द्य धनकायको पहुुँच िहन सनने िा त्यस्तो त्याङ्क िा विििण अन्द्य
धनकायले उपयोग गना सनने सीमा दफा ३३ को प्रधतकूल नहुने गिी नेपाल
सिकािलेतोकेबमोचजमहुनेछ।
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35.

त्याङ्क भण्डािको सुिक्षा: (१) त्याङ्क भण्डािलाई व्यिचस्थत ि सुिचक्षत िाख्नको
लाधगदे हायबमोचजमकोएकत्याङ्कसुिक्षासधमधतिहनेछ:(क)

मन्द्त्रालयकोसचचि

(ग)

महाधनदे शक

(ख)

सचचि, प्रधानमन्द्त्रीतथामचन्द्त्रपरिषद्कोकायाालय

-अध्यक्ष
-सदस्य

-सदस्य-सचचि

(२)उपदफा(१)बमोचजमकोत्याङ्कसुिक्षासधमधतले त्याङ्कभण्डािमा
िहे का व्यचक्तकासम्पूणा विििण यस ऐनको प्रयोजनको लाधगएकैपटक प्राप्तगनुा
पने अिस्था आएमा सो सधमधतका सबै सदस्यको अधनिाया उपचस्थधतमा त्याङ्कको
प्राधप्तगनुा पनेछ।

(३) विपद् पिे को िा प्रणालीमा आएको प्राविधधक गडबडीको परिणाम

स्िरूप विभागमा िहे को प्राथधमक त्याङ्क भण्डािबाट धनयधमत काया सम्पादन हुन

नसकेमा उपदफा (१) बमोचजमको त्याङ्क सुिक्षा सधमधतले विभाग िा सिकािी

डाटाकेन्द्रमािहे कोअधतरिक्तत्याङ्कभण्डािण(ब्याकअप)बाटकाया सुचारूगना
आिश्यकव्यिस्थाधमलाउनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोचजमको त्याङ्क सुिक्षा सधमधतले परिचयपत्र तथा

पञ्जीकिण व्यिस्थापन प्रणालीमा त्याङ्क भण्डािको सुिक्षण, व्यचक्तगत घटना दताा
अधभलेखको सुिक्षण, परिचयपत्रको सुिक्षण, नेटिका स्तिमा अपनाइने सुिक्षण,

एच्लकेसन स्तिमा अपनाइने सुिक्षण लगायतका प्राविधधक सुिक्षणको लाधग
आिश्यकव्यिस्थाधमलाउनलगाउनेछ।

(५) त्याङ्क भण्डािमा िहे को कुनै व्यचक्तको िैयचक्तक विििणमा कुनै

धनकायिाव्यचक्तले पहुुँचप्राप्तगिे कोविििणसम्बचन्द्धतव्यचक्तले तोवकएबमोचजम
हे ना पाउनेगिीआिश्यकव्यिस्थाधमलाउनसवकनेछ।

(६) उपदफा (१) बमोचजमको सधमधतको बैठक िषामा कम्तीमा दुई

पटक बस्नु पनेछ। सधमधतको बैठक सम्बन्द्धी अन्द्य कायाविधध सधमधत आफैंले
धनधाािणगिे बमोचजमहुनेछ।

परिच्छे द-५

संस्थागतव्यिस्था
36.

धनदे शन ददन सनने: नेपाल सिकािले िाविय परिचयपत्र तथा पञ्जीकिण प्रणालीको
सिालन,व्यिस्थापन,सुिक्षणलगायतकानीधतगतविषयहरुमाआिश्यकधनणायगना
तथाधनदे शनददनसननेछ।

37.

समन्द्ियसधमधत:(१)िावियपरिचयपत्रतथापञ्जीकिणकोव्यिस्थापन, कायाान्द्ियन
एिं त्याङ्क भण्डािको पहुुँच ि उपयोग सम्बन्द्धमा सम्बचन्द्धत धनकायहरू बीच
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समन्द्िय कायम गना ि परिचयपत्र तथा पञ्जीकिण कायाान्द्ियन सम्बन्द्धी आिश्यक
काया गनाको लाधग दे हाय बमोचजमको एक िाविय परिचयपत्र तथा पञ्जीकिण
समन्द्ियसधमधतिहनेछ:(क)

सचचि, मन्द्त्रालय

(ग)

सहसचचि, प्रधानमन्द्त्रीतथामचन्द्त्रपरिषद्को

(ख)

(घ)
(ङ)

(च)

(छ)

(ज)

(झ)
(ञ)
(ट)

- अध्यक्ष

प्रहिीमहाधनिीक्षक,नेपालप्रहिी

-सदस्य

कायाालय(सम्बचन्द्धतमहाशाखाहे ने)

- सदस्य

सहसचचि, मन्द्त्रालय(सम्बचन्द्धतमहाशाखाहे ने)

- सदस्य

सहसचचि, नेपालसिकािकोअथामन्द्त्रालय
(सम्बचन्द्धतमहाशाखाहे ने)

सहसचचि,नेपालसिकािकोसङ्घीयमाधमलातथा

सामान्द्यप्रशासनमन्द्त्रालय(सम्बचन्द्धतमहाशाखा
हे ने)

सहसचचि,नेपालसिकािकोकानून,न्द्यायतथा

सं सदीयमाधमलामन्द्त्रालय(सम्बचन्द्धतमहाशाखा
हे ने)

सहसचचि,नेपालसिकािकोश्रम,िोजगाितथा

सामाचजकसुिक्षामन्द्त्रालय(सम्बचन्द्धतमहाशाखा
हे ने)

महाधनदे शक,केन्द्रीयत्याङ्कविभाग

- सदस्य

- सदस्य

-सदस्य

-सदस्य
- सदस्य

महाधनदे शक,सूचनाप्रविधधविभाग

-सदस्य

महाधनदे शक

-सदस्य-सचचि

(२) समन्द्िय सधमधतको बैठक सम्बन्द्धी कायाविधध सो सधमधत आफैंले

धनधाािणगिे बमोचजमहुनेछ।

(3) समन्द्िय सधमधतको बैठकमा आिश्यकता अनुसाि अन्द्य
सिोकाििालाधनकायकापदाधधकािीलाईआमन्द्त्रणगनासवकनेछ।
38.

समन्द्िय सधमधतको काम, कताव्य ि अधधकाि: समन्द्िय सधमधतको काम, कताव्य ि
अधधकािदे हायबमोचजमहुनेछ:(क)

परिचयपत्रतथापञ्जीकिणव्यिस्थापनकायाकोसमन्द्ियगने ,

(ग)

परिचयपत्र

(ख)

विभागकोकामकािबाहीकोअनुगमनतथासुपरििेक्षणगने,
तथा

पञ्जीकिण

व्यिस्थापन

सम्बन्द्धमा

मन्द्त्रालयबाट प्राप्त धनदे शनहरू कायाान्द्ियन गना आिश्यक
समन्द्ियगने,
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(घ)

त्याङ्क सुिक्षा सधमधतले धनधाािण तथा अध्यािधधक गिे का
सुिक्षणसम्बन्द्धीव्यिस्थाकोकायाान्द्ियनगने,

ति प्रणालीको सुिक्षाका लाधग धनधाािण तथा

(ङ)

(च)

39.

अद्यािधधकगरिएकायस्तासुिक्षणविधधहरूगो्यिहनेछन्।

परिचयपत्र तथा पञ्जीकिण प्रणालीको स्तिोन्नधत, कायाक्षेत्र
विस्ताि, प्रणालीको परिितान, प्रणालीको समर व्यिस्थापन
सम्बन्द्धमानेपालसिकािसमक्षधसफारिसगने,
तोवकएबमोचजमकाअन्द्यकायागने।

िावियपरिचयपत्रतथापञ्जीकिणविभाग:(१)यसऐनबमोचजमिावियपरिचयपत्र
तथापञ्जीकिणव्यिस्थापनसम्बन्द्धीकामगने प्रयोजनको लाधगमन्द्त्रालयअन्द्तगात
िावियपरिचयपत्रतथापञ्जीकिणविभागिहनेछ।

(2) नेपाल सिकािको धनणाय अनुसाि विभागले शाखा कायाालय िा

इकाइस्थापनागिीकायासिालनगनासननेछ।
40.

महाधनदे शक: (१) नेपाल प्रशासन सेिाको िाजपत्रावङ्कत प्रथम श्रे णीको अधधकृतले
विभागकोमहाधनदे शककोरुपमाकामगनेछ।

(२)परिचयपत्रतथापञ्जीकिणप्रणालीकोसिालन, व्यिस्थापन,सुिक्षण,

समन्द्ियिसुपरििेक्षणगनेमुख्यचजम्मेिािीमहाधनदे शककोहुनेछ।

(३)यसऐनमाअन्द्यत्रलेचखएकाकाम, कताव्यिअधधकािकोअधतरिक्त

महाधनदे शककोकाम, कताव्यिअधधकािदे हायबमोचजमहुनेछः(क)

िावियपरिचयपत्रतथापञ्जीकिणकालाधगधनिेदनहरूसङ्कलन

(ख)

िाविय परिचयपत्र तथा पञ्जीकिणका लाधग ददइएका धनिेदन

(ग)

(घ)
(ङ)

(च)

गनेगिाउने,

उपि छानधबन गिी पञ्जीकिण गने तथा परिचय नम्बि ि
परिचयपत्रजािीगने,

त्याङ्क भण्डाि एिं परिचयपत्र तथा पञ्जीकिणसुँग सम्बचन्द्धत

अधभलेखहरू सुिचक्षत ि व्यिचस्थत रूपमा िाख्नको लाधग
आिश्यकप्रबन्द्धधमलाउने,

त्याङ्क भण्डाि तथा सोसुँग सम्बचन्द्धत अधभलेखहरूको
गोपनीयताकायमिाख्ने,

िाविय परिचयपत्र तथा पञ्जीकिण प्रणालीसुँग अन्द्य
धनकायहरूको त्याङ्क भण्डाि तथा सूचना प्रविधध प्रणालीबीच
सूचनाआदानप्रदानकोप्रबन्द्धधमलाउने,

विभागकोप्रशासकीयप्रमुखकोरूपमाविभागबाटसम्पादनहुने
कामकािबाहीकोसमन्द्िय,अनुगमन, सुपरििेक्षणिमूसयाङ्कन
गने,
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(छ)

(ज)
(झ)

िाविय परिचयपत्र तथा पञ्जीकिण प्रणाली व्यिस्थापनको

क्रममा सुिक्षा धनकायको समन्द्ियमा आिश्यक सुिक्षा
व्यिस्थासमेतधमलाईकायासम्पादनगनेगिाउने,

नेपाल सिकािको िाविय परिचयपत्र तथा पञ्जीकिण ि
सामाचजकसुिक्षासम्बन्द्धीनीधतकोकायाान्द्ियनगनेगिाउने,

नेपाल सिकािको स्िीकृधत धलई परिचयपत्र तथा पञ्जीकिण
प्रविधधसुँग सम्बचन्द्धत िाविय,

अन्द्तिााविय धनकाय,

सं घ

सं स्थासुँग सम्पका तथा समन्द्िय गने, त्यस्ता धनकाय िा सं घ
सं स्थासुँग प्रविधधको विकास तथा क्षमता विकासको लाधग
आिश्यकसहयोगआदानप्रदानगने,
(ञ)

(ट)

िावियपरिचयपत्रतथापञ्जीकिणिसामाचजकसुिक्षासम्बन्द्धी
ऐन, धनयम, धनदे चशका, धनदे शन, कायाविधध ि मापदण्डको
कायाान्द्ियनगनेगिाउने,

नेपाल सिकाि, समन्द्िय सधमधत ि त्याङ्क सुिक्षा सधमधतले
समयसमयमातोकेकाअन्द्यकायाहरूगनेगिाउने।
परिच्छे द-६

कसुििसजाय
41.

कसुििसजाय:(१)कसैलेदे हायकोकायागिे मायसऐनअन्द्तगातकोकसुिगिे को
माधननेछ:-

(क)

िाविय परिचयपत्र तथा पञ्जीकिण सम्बन्द्धी अधभलेख तथा
त्याङ्कभण्डािमािहे कोकुनै विििणिासूचनालाईनष्टगने,
क्षधत पुर्याउने, मेटाउने, हे िफेि गने, काम नलानने बनाउने,

अनधधकृतव्यचक्तलाईददने, गलतसूचनाधनमााणगने, त्याङ्क
भण्डािको विििण िा सूचना चोिी गने िा नष्ट गने उद्देश्यले
त्याङ्क भण्डाि,

कम््यूटि प्रणाली

िा नेटिका सं िचना

लगायतका भौधतक पूिााधाि, विद्युतीय त्याङ्क िा त्याङ्क
(ख)

प्रणालीमाक्षधतपुर्याउने,

त्याङ्कभण्डाि, सिाि नेटिकािापरिचयपत्र छपाइमा प्रयोग
भएको कुनै कम््यूटि कायाक्रम,

कम््यूटि सफ्टिेयि,

कम््यूटि प्रणाली िा नेटिकाका लाधग प्रयोग हुने कम््यूटि

स्रोतसङ्केत(सोसाकोड)चोिीगने, क्षधत पुर्य
 ाउने, नष्टगने िा
(ग)

अनधधकृतरुपमापरिितानगने,

परिचयपत्र तथा व्यचक्तगत घटना दतााको प्रमाणपत्र प्राधप्तको

लाधगझुट्टाविििणपेशगने िात्यसकोलाधगगलतिाझुट्टा
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(घ)
(ङ)

(च)
(छ)

(ज)
(झ)

(ञ)

कागजाततयािगने,

परिचयपत्र तथा व्यचक्तगत घटना दतााको प्रमाणपत्रको नक्कल
िाकीतेगने,

यो ऐन िा प्रचधलत कानून बमोचजम बाहे क त्याङ्क भण्डाि,

परिचयपत्र तथा सम्बर्द् अधभलेखमा िहे को विििणहरुको
गोपनीयताभङ्गगने,

झुट्टा विििण हो भन्ने स्पष्ट आधाि हुुँदाहुुँदै परिचयपत्र तथा
व्यचक्तगतघटनादतााप्रमाणपत्रददनेिाददनलगाउने,

िाविय परिचयपत्र तथा पञ्जीकिण सम्बन्द्धी विििण सङ्कलन,

प्रशोधन िा भण्डािण सम्बन्द्धी काम िा सेिा प्रिाह िा सो
सम्बन्द्धीकायामाबाधाअििोधपुर्याउने, 

परिचयपत्र तथा व्यचक्तगत घटना दताा प्रमाणपत्रमा भएको
विििणआफुखुसीथपघटगने, केिमेटगनेिासच्याउने,

झुट्टाविििणददईदफा४७बमोचजमकोपरिचयपत्रधलएमािा

त्यस्तोपरिचयपत्रकोविििणआफूखुशीथपघटगिे मा, केिमेट
गिे मािासच्याएमा,

यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयम प्रधतकूलको अन्द्य
कुनैकायागने।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) िा (ख) बमोचजमको कसुि गने

व्यचक्तलाई क्षधतपुगेको धबगो ि धबगो बमोचजमको जरिबानाअसू ल उपि गिीपाुँच

िषा दे चखदशिषासम्मकैदिपाुँचलाखरुपैयाुँदेचखदशलाखरुपैयाुँसम्मजरिबाना
हुनेछ।

(३)उपदफा(१)कोखण्ड(ग), (ङ)िा(च)बमोचजमकोकसुिगने

व्यचक्तलाई दुई िषादेचख पाुँच िषासम्म कैद ि बीस हजाि रुपैयाुँदेचख पचास हजाि
रुपैयाुँसम्मजरिबानाहुनेछ।

(४) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोचजमको कसुि गने व्यचक्तलाई

प्रचधलत कानून बमोचजम जालसाजी िा वकते गिे  बापत हुने सजायमा थप पच्चीस
प्रधतशतसजायहुनेछ।

(५) उपदफा (१) को खण्ड (छ), (ज), (झ) िा (ञ) बमोचजमको

कसुिगने व्यचक्तलाईतीनमवहनादे चखछमवहनासम्मकैदिदशहजािरुपैयाुँदेचख
पचासहजािरुपैयाुँसम्मजरिबानाहुनछ
े ।

(6) उपदफा (१) बमोचजमको कुनै कसुि गना सघाउने िा अन्द्य कुनै

व्यहोिालेमधतयािभईकायागनेव्यचक्तलाईमुख्यकसुिदािलाईहुनेसजायकोआधा
सजायहुनेछ।
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42.

मुद्दाहेनेअधधकािी:(१)दफा४1कोउपदफा(१)को(छ),(ज),(झ)िा(ञ)

बमोचजमकामुद्दाकोसुरुकािबाहीिवकनािागने अधधकािसम्बचन्द्धतप्रमुखचजसला
अधधकािीलाईहुनेछ।

(२)उपदफा(१)माउचसलचखतमुद्दाबाहे कयसऐनबमोचजमकाअन्द्य

मुद्दाको सुरु कािबाही ि वकनािा गने अधधकाि सम्बचन्द्धत चजसला अदालतलाई
हुनेछ।

(३) उपदफा(१) बमोचजम प्रमुख चजसलाअधधकािीले सुरु कािबाही ि

वकनािा गिे को मुद्दाको पुनिािेदन सम्बचन्द्धत चजसला अदालतमा ि उपदफा (२)

बमोचजम चजसला अदालतले सुरु कािबाही ि वकनािा गिे को मुद्दाको पुनिािेदन
सम्बचन्द्धतउच्चअदालतमालाननेछ।
(४) उपदफा (३) बमोचजम पुनिािेदन गदाा धनणाय भएको पैतींस ददन

धभत्र गनुा पनेछ।
43.

संचक्षप्त कायाविधध अपनाउने: यस ऐन अन्द्तगातको मुद्दाको कािबाही गदाा प्रमुख
चजसला अधधकािीले सं चक्षप्त कायाविधध ऐन, २०२८ अनुसािको कायाविधध अपनाउनु
पनेछ।

44.

नेपालसिकाििादीहुने:यसऐनअन्द्तगातकोमुद्दानेपालसिकाििादीभईचसनेछ
ु ीफौजदािीकायाविधधसं वहता, २०७४कोअनुसूची-१मासमािेश
िसोमुद्दामुलक
भएकोमाधननेछ।

परिच्छे द-७
विविध

45.

विििणसङ्कलनतथािावियपरिचयपत्रवितिण:विभागलेआफ्नोशाखाकायाालय
िा इकाई िा स्थानीय अधधकािीबाट िाविय परिचयपत्रको लाधग नागरिकका
िैयचक्तक तथा जैविक विििणहरू सङ्कलन गने ि परिचयपत्र वितिण गने व्यिस्था
धमलाउनसननेछ।

46.

शाचन्द्त सुिक्षाको व्यिस्था:

मन्द्त्रालयले  िाविय परिचयपत्र तथा पञ्जीकिण

व्यिस्थापनकोलाधगआिश्यकशाचन्द्तसुिक्षाकोव्यिस्थाधमलाउनुपनेछ।
47.

छु ट्टै  परिचयपत्र जािी गना सवकने:  (१) गैि आिासीय नेपाली नागरिकताप्राप्त
व्यचक्त िा तोवकएको अिधधभन्द्दा बढी बसोबास गने अन्द्य विदे शीलाई तोवकए
बमोचजमको दस्तुि धलई तोवकए बमोचजमको ढाुँचामा अिधध तोकी अस्थायी
प्रकृधतकोछु ट्टै परिचयपत्रजािीगनासवकनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोचजम अन्द्य विदे शीलाई परिचयपत्र प्रदान गदाा

नेपालमा कूटनीधतक धनयोग िहेको विदे शीको हकमा सम्बचन्द्धत

कूटनीधतकधनयोगकोधसफारिससमेतलाईआधािमाधननेछ।

(३)उपदफा(१)बमोचजमकोपरिचयपत्रददने, निीकिणगने,

गनेतथािद्दगनेसम्बन्द्धीअन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
48.

उपयोग

एकीकृत प्रणाली अिलम्बन गरिने: यो ऐन बमोचजम व्यचक्तगत घटना दताा ि
परिचयपत्र तथा परिचय नम्बि प्रदान गने सम्बन्द्धमा एकीकृत प्रणाली अिलम्बन
गरिनेछ।

49.

अधधकाि प्रत्यायोजन: यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयम बमोचजम
महाधनदे शकलाई प्राप्त अधधकािमध्ये आिश्यकता अनुसाि केही िा सबै अधधकाि

नेपाल सिकािको कुनै अधधकृत िा कायाालय प्रमुख भई काम गने कमाचािीलाई
प्रत्यायोजनगनासननेछ।
50.

धनयमबनाउने अधधकाि:योऐनकायाान्द्ियनगना नेपालसिकािले आिश्यकधनयम
बनाउनसननेछ।

51.

धनदे चशकािा कायाविधधबनाउनेअधधकाि:मन्द्त्रालयलेयोऐनतथायसऐनअन्द्तगात

बनेको धनयम प्रधतकूल नहुने गिी आिश्यकता अनुसाि धनदे चशका िा कायाविधध
बनाईलागूगनासननेछ।
52.

प्रचधलतकानूनबमोचजमहुन:े यसऐनमालेचखएकोकुिामायसै बमोचजमिअरुमा
प्रचधलतनेपालकानूनबमोचजमहुनेछ।

53.

खािे जी ि बचाउ: (१) जन्द्म, मृत्यु तथा अन्द्य व्यचक्तगत घटना (दताा गने) ऐन,
२०३३खािे जगरिएकोछ।

(२) जन्द्म, मृत्यु तथा अन्द्य व्यचक्तगत घटना (दताा गने) ऐन, २०३३

बमोचजमभएगिे काकामकािबाहीयसैऐनबमोचजमभएगिे कोमाधननेछ।

ु चघ तत्काधलन िाविय परिचयपत्र व्यिस्थापन
(३) यो ऐन प्रािम्भ हुनअ

केन्द्र,केन्द्रीयपञ्जीकिणविभागििावियपरिचयपत्रतथापञ्जीकिणविभागबाटभए
गिे काकामकािबाहीयसैऐनबमोचजमभएगिे कोमाधननेछ।

संचक्षप्तविििण

- दतााधमधत:-२०७५/09/२०
- प्रधतधनधधसभाकोबैठकद्वािासंशोधनसवहतपारितधमधत:-२०७६/05/१०
- िावियसभाकोबैठकद्वािासंशोधनसवहतपारितधमधत:-२०७६/05/३१
- िावियसभाकोसंशोधनमासहमतभईप्रधतधनधधसभाद्वािापुन:पारितधमधत:-२०७६/06/0२
- प्रमाणीकिणधमधत:-२०७६/10/२८
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नेपालप्रहिीिप्रदे शप्रहिीलेसम्पादनगनेकायाकोसिालन, सुपरििेक्षणिसमन्द्ियसम्बन्द्धमा
व्यिस्थागनाबनेकोविधेयक

प्रस्तािना:नेपालप्रहिीिप्रदे शप्रहिीले सम्पादनगने कायाकोसिालन, सुपरििेक्षणिसमन्द्िय
सम्बन्द्धमाआिश्यकव्यिस्थागनािाञ्छनीयभएकोले ,
सङ्घीयसं सदलेयोऐनबनाएकोछ।
परिच्छे द-१
प्रािचम्भक
1.

संचक्षप्त नाम ि प्रािम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नेपाल प्रहिी ि प्रदे श प्रहिी (काया
सिालन, सुपरििेक्षणिसमन्द्िय)ऐन, २०७६”िहे कोछ।

(२)योऐनप्रमाणीकिणभएकोधमधतलेआठौंददनदे चखप्रािम्भहुनेछ।
2.

परिभाषा:विषयिाप्रसङ्गलेअकोअथानलागेमायसऐनमा,(क)

“तोवकएको” िा “तोवकए बमोचजम” भन्नाले  यस ऐन अन्द्तगात

(ख)

“नेपाल प्रहिी” भन्नाले सङ्घीय कानून बमोचजम गठन भएको

बनेकोधनयममातोवकएकोिातोवकएबमोचजमसम्झनुपछा।

नेपालप्रहिीसेिामाकायाितप्रहिीकमाचािीकोसङ्गठनसम्झनु
पछा िसोशब्दले नेपालप्रहिीमाकायाितप्रहिीकमाचािीलाई
समेतजनाउुँ छ।

(ग)

“प्रदे श प्रहिी”भन्नाले योऐन ि प्रदे श कानून बमोचजम गठन
भएकोप्रदे शप्रहिीसेिामाकायाितप्रहिीकमाचािीकोसङ्गठन
सम्झनु पछा ि सो शब्दले प्रदे श प्रहिीमा धनयुक्त भई,

समायोजन भई िा खवटई कायाित प्रहिी कमाचािीलाई समेत
जनाउुँ छ।
(घ)

“प्रदे शमन्द्त्रालय”भन्नालेप्रदे शकोआन्द्तरिकमाधमलासम्बन्द्धी

(ङ)

“प्रहिी कमाचािी” भन्नाले नेपाल प्रहिी तथा प्रदे श प्रहिीमा

(च)

“मन्द्त्रालय” भन्नाले नेपाल सिकािको गृह मन्द्त्रालय सम्झनु

विषयहे ने मन्द्त्रालयसम्झनुपछा।

कायाितप्रहिीकमाचािीसम्झनुपछा।
पछा।
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परिच्छे द-२

नेपालप्रहिीकोकाम, कताव्यिअधधकाि
3.

नेपालप्रहिीकोकाम, कताव्यिअधधकाि:नेपालप्रहिीकोकाम, कताव्यिअधधकाि
दे हायबमोचजमहुनेछः(क)

ु मा शाचन्द्त सुिक्षा कायम िाख्ने ि अपिाधको िोकथाम
मुलक

(ख)

नेपाल सिकािले तोकेका महविपूणा व्यचक्त, स्थान, धनकाय,

तथाधनयन्द्त्रणगने,

िाविय महत्िका आयोजना, अन्द्तिााविय विमानस्थल, िाविय
िाजमागा, िाजमागा तथा विदे शी कूटनीधतक धनयोगको सुिक्षा
गने,

(ग)

सािाजधनकसुिक्षाव्यिस्था, अपिाध, साम्प्रदावयकिासामाचजक

विद्वे श िा कुनै प्रकािको अधतिादसुँग सम्बचन्द्धत आिश्यक

सूचनासङ्कलनगने, त्यस्तोसूचनानेपालसिकािलाईउपलब्ध
गिाउने ि सोको धनयन्द्त्रणका लाधग आिश्यकता अनुसाि
तत्कालपरिचाधलतहुने,
(घ)

अपिाध िोकथाम,

धनयन्द्त्रण तथा अनुसन्द्धानको लाधग

सम्बचन्द्धत धनकायहरुबीच समन्द्िय कायम गने ि सो
सम्बन्द्धमाआिश्यकसहयोगजुटाउने,

(ङ)

नेपाल सिकािको स्िीकृधत धलई अपिाध िोकथाम, अनुसन्द्धान
तथा धनयन्द्त्रण सम्बन्द्धमा अन्द्तिााविय तथा क्षेत्रीय तहमा
समन्द्ियिपािस्परिकसहयोगकोआदानप्रदानगने ,

(च)

विपद्का समयमा उद्दाि, िाहत, पुनस्थाापना लगायतका विपद्

व्यिस्थापन सम्बन्द्धी कामका लाधग विपद् प्रभावित जुनसुकै
क्षेत्रमापरिचाधलतहुने िआिश्यकसमन्द्ियगने,

(छ)

ु भिको सुिक्षा अिस्थाको सूचना सङ्कलन, विश्लेषण ि
मुलक

(ज)

नेपाल प्रहिी ि प्रदे श प्रहिीको व्यािसावयक कायासम्पादन ि

मूसयाङ्कनगिीआिश्यकसुिक्षाउपायहरुअिलम्बनगने,

सङ्गठनात्मक आिश्यकताको लाधग हातहधतयाि, खिखजाना ि
सिािसाधनकोव्यिस्थाधमलाउने,

(झ)

आधािभूत मानि अधधकािको िक्षा, शाचन्द्त ि सुव्यिस्था एिं

(ञ)

ु  िािसङ्घीय धमशन तथा शाचन्द्त स्थापना सम्बन्द्धी
सं यक्त

अमनचयनकायमगिीसुशासनप्रिर्द्ानमासहयोगपुर्याउने,
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अन्द्तिाावियअन्द्यधमशनहरुमामन्द्त्रालयकोनीधतगतधनदे शनको
अधीनमा िही सहभागी हुने ि सो कायामा प्रदे श प्रहिीलाई
समेतसहभागीगिाउने,
(ट)

अपिाधसम्बन्द्धीिावियअधभलेखकोव्यिस्थागने,

(ठ)

प्रदे श प्रहिीको दक्षता अधभिृवर्द् गना तालीमको व्यिस्था,

उपकिण, प्रविधध, विधध विज्ञान लगायतका विषयमा सहयोग
गनुक
ा ासाथैप्रदे शप्रहिीकोक्षमताअधभिृवर्द्मासहयोगगने,

(ड)

प्रदे शप्रहिीबाटसहयोगमागभईआएकाविषयमाआिश्यक

(ढ)

शाचन्द्त सुिक्षाको चस्थधतको लेखाजोखा गने, शाचन्द्त सुिक्षा

सहयोगगने,

सम्बन्द्धी खतिा, च ुनौती ि जोचखम सम्बन्द्धमा प्रदे श प्रहिीसुँग
सूचना आदान प्रदान गने, प्रदे श प्रहिीलाई आिश्यक ससलाह
सुझाि ददने ि प्रदे श प्रहिीलाई जानकािी गिाई आिश्यकता
अनुसािप्रहिीकमाचािीखटाउने,

4.

(ण)

ट्रावफकव्यिस्थापनसम्बन्द्धीकायागने,

(त)

सङ्घीय कानूनले तोकेका अन्द्य विशेष प्रकृधतका प्रहिी

(थ)

नेपालसिकािलेसमयसमयमातोकेकाकायाहरुगने,

(द)

प्रचधलत सङ्घीय कानूनले धनददाष्ट गिे  बमोचजम अन्द्य कायाहरू

कािबाहीमापरिचाधलतहुने,

गनेगिाउने।

नेपाल प्रहिीले अनुसन्द्धान गने: (१) नेपाल प्रहिीले दे हाय बमोचजमका कसुि
सम्बन्द्धमाअनुसन्द्धानगनेछः(क)

िाज्यविरुर्द्कोकसुि,

(ख)

नागरिकतातथािाहदानीसम्बन्द्धीकसुि,

(ग)

अध्यागमनसम्बन्द्धीकसुि,

(घ)

सङ्गदठतअपिाधसम्बन्द्धीकसुि,

(ङ)

आतङ्किादसम्बन्द्धीकसुि,

(च)

मानिबेचधबखनतथाओसािपसािसम्बन्द्धीकसुि,

(छ)

साइििअपिाधसम्बन्द्धीकसुि,

(ज)

सङ्घीय कानून बमोचजम नेपाल प्रहिीले अनुसन्द्धान गनुा पने
कसुि,
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(झ)

अनुसन्द्धानको प्रयोजनको लाधग एकभन्द्दा बढी प्रदे शको

(ञ)

सीमापाि अपिाध तथा नेपालबावहि भएको िा नेपालबावहि

(ट)

कसुिको गम्भीिता, सािाजधनक वहत िा सािाजधनक शाचन्द्त ि

क्षेत्राधधकािजोधडनेगिीभएकोकसुि,
समेतअनुसन्द्धान

गनुा पनेकुनैकसुि,

व्यिस्थाकादृवष्टले सं िेदनशील िहे को कािण नेपाल प्रहिीबाट
अनुसन्द्धानगनामन्द्त्रालयलेआदे शददएकोकसुि,

(ठ)

नेपाल प्रहिीबाट अनुसन्द्धान गना कुनै अदालतले आदे श

(ड)

नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन गिी

ददएकोकसुि,

तोकेकाकसुि।

(२) प्रदे श प्रहिीले अनुसन्द्धान गनुा पने कुनै कसुि सम्बन्द्धमा नेपाल

प्रहिीबाट अनुसन्द्धान हुुँदा बढी प्रभािकािी हुने भई प्रदे श प्रहिीले अनुिोध गिी
पठाएमात्यस्तोकसुिमानेपालप्रहिीले अनुसन्द्धानगनेछ।

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोचजमका कसुिकोसम्बन्द्धमा अनुसन्द्धान

गदाानेपालप्रहिीलेआिश्यकताअनुसािप्रदे शप्रहिीकोसहयोगमागगनासननेछि

यसिी माग भए बमोचजमको सहयोग उपलब्ध गिाउनु प्रदे श प्रहिीको कताव्य
हुनेछ।

परिच्छे द-३
प्रदे शप्रहिीसम्बन्द्धीव्यिस्था
5.

प्रदे श प्रहिीको गठन: (१) प्रत्येक प्रदे शमा प्रदे श मन्द्त्रालय अन्द्तगात प्रदे श प्रहिी
सङ्गठनिहनेछ।

(२)प्रदे शप्रहिीकोगठनतथासिालनप्रदे शकानूनबमोचजमहुनेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन पवहलो

पटकको हकमा प्रहिी कमाचािी समायोजन सम्बन्द्धी सङ्घीय कानून बमोचजम नेपाल
प्रहिीमाकायाितप्रहिीकमाचािीलाईप्रचधलतसङ्घीयकानूनबमोचजमसमायोजनगिी
िाखटाईप्रदे शप्रहिीकोगठनहुनेछ।

(४) उपदफा (२) बमोचजम प्रदे श कानून नबनेसम्म प्रदे श प्रहिीको

सिालनयसऐनकोअधीनमािहीनेपालसिकािलेतोकेबमोचजमहुनेछ।
(५)प्रदे शप्रहिीसङ्गठनसमािेशीस्िरुपकोहुनेछ।
6.

प्रदे श प्रहिीको पद, पदपूधता, पोशाक तथा ताधलम: (१) प्रदे श प्रहिीमा िहने पदनाम
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तथापदसोपाननेपालसिकािलेतोकेबमोचजमहुनेछ।
(२) प्रदे श प्रहिीको पदमा धनयुचक्तको लाधग आिश्यक पने योनयता,

पदपूधता प्रकृया, पिीक्षाको पाठ्यक्रम तथा पिीक्षा प्रणाली नेपाल प्रहिीको समान
पदकोप्रहिीकमाचािीकोलाधगधनधाािणभएसिहहुनेछ।

(३) प्रदे शप्रहिीकोपोशाकिदज्याानीचचह्नसबै प्रदे शकोप्रदे शप्रहिीमा

एकरुपताहुनेगिीनेपालसिकािलेधनधाािणगिे बमोचजमहुनेछ।

(४) प्रदे श प्रहिीले लगाउने पोशाकमा प्रदे श सिकािले धनधाािण गिे 

बमोचजम नेपालको िावियता ि प्रदे शको पवहचान झचसकने कुनै चचह्न िा लोगो
िाचखनेछ।

(५) प्रदे श प्रहिीलाई आधािभूत ताधलम ि आिश्यकता अनुसाि

सेिाकालीनताधलमददइनेछ।
सननेछ।
7.

(६) नेपालप्रहिीलेप्रदे शप्रहिीलाईविशेषताधलमददनेव्यिस्थाधमलाउन

प्रदे श प्रहिी प्रमुख: (१) नेपाल सिकािले नेपाल प्रहिीको प्रहिी नायब
महाधनिीक्षकलाईप्रदे शप्रहिीकोप्रमुखकोरुपमाखटाउनेछ।
(२)

प्रदे श प्रहिी प्रमुखको रुपमा खवटएको प्रहिी कमाचािीले प्रदे श

प्रहिीकोपोशाकिदज्याानीचचह्नलगाईप्रदे शप्रहिीकोरुपमाकामगनुा पनेछ।

(३) प्रदे शप्रहिीलेसम्बचन्द्धतप्रदे शप्रहिीप्रमुखकोधनयन्द्त्रणमािहीकाया

सम्पादनगनुा पनेछ।

(४)प्रदे शप्रहिीप्रमुखले नेपालप्रहिीकोसमानपदकोप्रहिीकमाचािीको

लाधग धनधाािण भए सिहको पारिश्रधमक ि नेपाल प्रहिीको समान पदको प्रहिी
कमाचािीले पाउने सुविधाभन्द्दा कम नहुने गिी प्रदे श सिकािले धनधाािण गिे 
बमोचजमकोसुविधापाउनेछ।

(५) प्रदे श प्रहिी प्रमुखको रुपमा खवटएको प्रहिी कमाचािीलाई नेपाल

सिकािले  सम्बचन्द्धत प्रदे श सिकािको समन्द्ियमा अन्द्य प्रदे शमा िा नेपाल प्रहिी
अन्द्तगातकोकुनैधनकायमासरुिागनासननेछ।
8.

प्रदे श प्रहिीको काम, कताव्य ि अधधकाि: (१) यस ऐनको अधीनमा िही प्रदे श
प्रहिीकोकाम, कताव्यिअधधकािदे हायबमोचजमहुनेछः(क)

प्रदे शधभत्र शाचन्द्त सुिक्षा तथा सािाजधनक सुव्यिस्था कायम

(ख)

प्रदे शधभत्र नागरिकको चजउ, धनको सुिक्षा गिी नागरिक

िाख्ने,

स्ितन्द्त्रताकोसं िक्षणिसुशासनप्रिर्द्ानमासहयोगपुर्याउने,
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(ग)

सािाजधनक सुिक्षा व्यिस्था तथा अपिाधको िोकथामसुँग

सम्बचन्द्धतआिश्यकसुचनासङ्कलन, विश्लेषणिमूसयाङ्कनगिी
आिश्यकसुिक्षाव्यिस्थाधमलाउने,

(घ)

नेपाल सिकाि िा प्रदे श सिकािले तोकेका प्रदे शधभत्रका

(ङ)

प्रदे शधभत्र यातायात, भिन, सं िचना ि अन्द्य सािाजधनक तथा

(च)

प्रदे शधभत्र अपिाध िोकथाम ि धनयन्द्त्रणको लाधग कानून

महविपूणा व्यचक्त, स्थान, धनकायिाआयोजनाकोसुिक्षागने,
सिकािीसम्पचत्तकोसुिक्षागने,

बमोचजमआिश्यकउपायअिलम्बनगनेिसोकायाकालाधग
सम्बचन्द्धतधनकायहरुसुँगसहयोगिसमन्द्ियजुटाउने,

(छ)

प्रदे शधभत्र विपद्का समयमा उद्दाि,

िाहत,

पुनस्थाापना

लगायतका विपद् व्यिस्थापन सम्बन्द्धी कामका लाधग
परिचाधलतहुने िआिश्यकसमन्द्ियगने,

(ज)

प्रदे शधभत्रघटे काअपिाधसम्बन्द्धीप्रादे चशकअधभलेखिाख्ने,

(झ)

प्रचधलत कानून बमोचजम प्रदे श कािागाि, वहिासत कक्ष तथा
कािागाि ि वहिासत कक्षमा िहे का कैदी ि बन्द्दीको
व्यिस्थापनगनेिसुिक्षाव्यिस्थाधमलाउने,

(ञ)

ट्रावफक प्रहिीलाई समयानुकुल तथा दक्ष बनाई प्रदे शमा हुने
सिािी आिागमनलाईसुिचक्षत बनाउने तथा प्रदे शको ट्रावफक
व्यिस्थापनगने,

(ट)

प्रदे शधभत्र धनजी क्षेत्रका सुिक्षा प्रदायक तथा सुिक्षाकमीले

अपनाउनु पने मापदण्ड पालना गिे  नगिे को सम्बन्द्धमा
धनयधमतअनुगमनगनेव्यिस्थाधमलाउने,

(ठ)

प्रदे श प्रहिीको तालीम तथा क्षमता अधभिृवर्द् सम्बन्द्धी काया
गने,

(ड)

सामुदावयकप्रहिीसम्बन्द्धीकायागने,

(ढ)

बेिारिस सम्पचत्त चजम्मा धलई प्रचधलत कानून बमोचजम

(ण)

प्रचधलत कानून बमोचजम अन्द्य धनकायबाट अनुसन्द्धान हुने

(त)

ु ा ि कैदीको
एक प्रदे शबाट अको प्रदे शमा अधभयुक्त, थुनि

व्यिस्थापनगने,

कसुिकोसम्बन्द्धमामागभएकोसहयोगउपलब्धगिाउने,

स्थानान्द्तिण गनुा पने भएमा सङ्घीय कानून बमोचजम सोको
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लाधगसमन्द्ियतथासुिक्षाव्यिस्थापनगने,
(थ)

नेपालप्रहिीिअन्द्यप्रदे शकाप्रहिीसङ्गठनसुँगसम्पका, सूचना

(द)

प्रचधलत कानूनले धनददाष्ट गिे  बमोचजम अन्द्य कायाहरू गने

आदानप्रदानिसमन्द्ियगने,
गिाउने।

(२) सािाजधनक आिागमन सम्बन्द्धमा प्रचधलत कानून बमोचजम नेपाल

प्रहिीलाई भएको अधधकाि प्रदे श प्रहिीले समेत कानून बमोचजम प्रयोग गना
सननेछ।

(३)प्रदे शप्रहिीले सूचनािसिािप्रविधधसुँगसम्बचन्द्धतउपकिणहरुको

प्रयोगगदाानेपालप्रहिीसुँगसमन्द्ियगिीप्रयोगगनुा पनेछ।
9.

प्रदे शप्रहिीलेअनुसन्द्धानगने:(१)दफा४बमोचजमनेपालप्रहिीले अनुसन्द्धानगने
कसुि तथा प्रचधलत कानून बमोचजम अन्द्य धनकाय िा अधधकािीले अनुसन्द्धान गने

कसुि बाहे क आफ्नो प्रदे शधभत्र भएका नेपाल सिकाि िादी हुने अन्द्य कसुिको
सम्बन्द्धमाप्रदे शप्रहिीलेप्रचधलतकानूनबमोचजमअनुसन्द्धानगनेछ।

(२) यस दफा बमोचजम प्रदे श प्रहिीले अनुसन्द्धान गदाा प्रचधलत कानून

बमोचजमअपिाधअनुसन्द्धानकोलाधगप्रहिीकमाचािीलाईभएकोअधधकािकोप्रयोग
गनेछ।

(३)यसदफाबमोचजमप्रदे शप्रहिीले अनुसन्द्धानगिे कोकसुिसम्बन्द्धी

अनुसन्द्धानप्रधतिेदनसम्बचन्द्धतसिकािीिकीलसमक्षपेशगनेछ।
10.

जानकािी गिाउने: (१) प्रदे श प्रहिीले सािाजधनक सुिक्षा व्यिस्था तथा अपिाधको

िोकथामसुँग सम्बचन्द्धत सूचना सङ्कलन गिे को ि सोको आधािमा सुिक्षा व्यिस्था
धमलाएको जानकािी प्रदे श मन्द्त्रालय, नेपाल प्रहिी ि सम्बचन्द्धत चजसलाको प्रमुख
चजसलाअधधकािीलाईगिाउनुपनेछ।

(२) प्रदे श प्रहिीले अपिाध अनुसन्द्धान गिे को मुद्दा सम्बन्द्धी माधसक
प्रधतिेदन तयाि गिी प्रदे श मन्द्त्रालय, नेपाल प्रहिी ि सम्बचन्द्धत चजसलाको प्रमुख
चजसलाअधधकािीलाईउपलब्धगिाउनुपनेछ।
परिच्छे द-४
परिचालनिसुपरििेक्षण
11.

नेपाल प्रहिीको परिचालन ि सुपरििेक्षण: (१) नेपाल प्रहिीको परिचालन ि
सुपरििेक्षणनेपालसिकािलेगनेछ।

(२) यस ऐन, प्रचधलत कानून तथा नेपाल सिकािको नीधत धनदे शनको
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अधीनमा िही शाचन्द्त सुव्यिस्था, अपिाधको िोकथाम, धनयन्द्त्रण ि अनुसन्द्धानको
सन्द्दभामा माधथसलो प्रहिी कायाालयले आफ्नो मातहतका कायाालयलाई आदे श िा
धनदे शन ददन सननेछ। यसिी ददएको आदे श िा धनदे शनको पालना गनुा प्रत्येक
प्रहिीकायाालयतथाप्रहिीकमाचािीकोकताव्यहुनेछ।

(३) चजसलास्तिमा कायाित नेपाल प्रहिीका प्रहिी कमाचािी सम्बचन्द्धत

चजसलाकोप्रमुखचजसलाअधधकािीकोधनयन्द्त्रणिधनदे शनमािहनेछन्।
12.

प्रदे शप्रहिीकोपरिचालनिसुपरििेक्षण:(१)प्रदे शप्रहिीकोपरिचालनिसुपरििेक्षण
प्रदे शसिकािलेगनेछ।

(२) प्रदे शको आन्द्तरिक शाचन्द्त सुिक्षाको सम्बन्द्धमा प्रदे श प्रहिी प्रदे श
सिकािप्रधतउत्तिदायीहुनेछ।
(३) प्रदे श प्रहिीले प्रदे शमा शाचन्द्त सुिक्षा कायम गने सम्बन्द्धमा नेपाल

सिकाि तथा प्रदे श सिकािको नीधत ि प्रदे श मन्द्त्रालय तथा प्रदे श प्रहिी प्रमुखको
धनयन्द्त्रणमािहीकायागनुा पनेछ।

(४) यस ऐन, प्रचधलत कानून तथा नेपाल सिकािको नीधत धनदे शनको

अधीनमािहीशाचन्द्तसुव्यिस्था, अपिाधकोिोकथामिधनयन्द्त्रणकोसन्द्दभामानेपाल

प्रहिीले प्रदे श प्रहिी प्रमुखलाई ि प्रमुख चजसला अधधकािीले सम्बचन्द्धत चजसलाको
प्रदे शप्रहिीलाईआदे शिाधनदे शनददनसननेछ।

(५) चजसलाधभत्र शाचन्द्त सुिक्षा कायम गनाको लाधग प्रचधलत कानून

बमोचजमप्रमुखचजसलाअधधकािीले सम्बचन्द्धतचजसलाकोप्रदे शप्रहिीपरिचालनगना
सननेछ ि यसिी परिचालन गिे को अिस्थामा सम्बचन्द्धत चजसलाको प्रदे श प्रहिीले
प्रमुखचजसलाअधधकािीकोधनदे शनमािहीकामगनुा पनेछ।

(६) उपदफा (५) बमोचजम प्रदे श प्रहिी परिचालन गदाा प्रमुख चजसला

अधधकािीलेप्रदे शमन्द्त्रालयकोधनदे शनमािहीकामगनुा पनेछ।

(७) शाचन्द्त सुिक्षा, अपिाध अनुसन्द्धान लगायत कताव्यपालनाको लाधग

खवटएको अिस्थामा प्रदे श प्रहिी कमाचािीले आफूभन्द्दा माधथको अधधकािीको
धनदे शनकोअधीनमािहीकायासम्पादनगनुा पनेछ।

(८) शाचन्द्त सुिक्षा कायम गने सन्द्दभामा नेपाल प्रहिी ि प्रदे श प्रहिी

ु  रुपमा परिचालन भएको अिस्थामा प्रदे श प्रहिीले नेपाल प्रहिीको प्रत्यक्ष
सं यक्त
धनयन्द्त्रणमािहीकायागनुा पनेछ।

(९) उपदफा (४) बमोचजम आदे श िा धनदे शन ददएको तथा उपदफा

(५) बमोचजम प्रदे श प्रहिी परिचालन गरिएको अिस्थामा सो सम्बन्द्धमा प्रदे श
प्रहिीकोसुपरििेक्षणनेपालप्रहिीिसम्बचन्द्धतचजसलाकोप्रमुखचजसलाअधधकािीले
समेतगनेछ।
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13.

अन्द्य प्रदे शको प्रदे श प्रहिी परिचालन गना सवकने: (१) कुनै प्रदे शमा िा एकभन्द्दा
बढी प्रदे शमा गम्भीि अशाचन्द्त भएको, अशाचन्द्त हुने सम्भािना िहे को िा विपद्को
अिस्था धसजाना हुन गएको कािण अको प्रदे शको प्रदे श प्रहिीको सहयोग समेत

आिश्यक पने भएमा सम्बचन्द्धत प्रदे श सिकािले सो प्रयोजनको लाधग नेपाल
सिकािलाईअनुिोधगिीपठाउनसननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम अनुिोध भई आएमा िा कुनै प्रदे शको

अशाचन्द्त िोनन िा विपद्को अिस्थामा सहयोग गना अको प्रदे शको प्रहिी समेत

परिचालनगनुा पने आिश्यकठानेमानेपालसिकािले सम्बचन्द्धतप्रदे शसिकािलाई
धनदे शनददनसननेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम धनदे शन भई आएमा सम्बचन्द्धत प्रदे श

सिकािले आिश्यकसङ्ख्यामासोप्रदे शकोप्रदे शप्रहिीलाईअकोप्रदे शमाखटाउनु
पनेछ।

(४)यसदफाबमोचजमअकोप्रदे शमाप्रदे शप्रहिीखवटएकोअिस्थामा

त्यस्ता प्रहिी कमाचािीलाई परिचालन गदाा नेपाल प्रहिीले आिश्यक समन्द्िय गनुा
पनेछ।

परिच्छे द-५
समन्द्िय

14.

प्रहिी समन्द्िय सधमधत: (१) नेपाल प्रहिी तथा प्रदे श प्रहिीबीच समन्द्िय कायम
गनाकालाधगदे हायबमोचजमकोप्रहिीसमन्द्ियसधमधतिहनेछः(क)
(ख)
(ग)

(घ)
(ङ)

नेपालसिकािकोगृहमन्द्त्री

-अध्यक्ष

विषयहे नेमन्द्त्रीहरु

-सदस्य

प्रहिीमहाधनिीक्षक, नेपालप्रहिी

-सदस्य

सबै प्रदे शका आन्द्तरिक माधमला सम्बन्द्धी
सचचि, मन्द्त्रालय

सहसचचि(शाचन्द्तसुिक्षाहे ने), मन्द्त्रालय

-सदस्य
-सदस्य-सचचि

(२)उपदफा(१)बमोचजमकोसधमधतकोबैठकसोसधमधतकोअध्यक्षले

तोकेकोधमधत, समयिस्थानमाबस्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजमको सधमधतको बैठकमा आिश्यकता अनुसाि

प्रदे शमन्द्त्रालयकासचचि, प्रदे शप्रहिीप्रमुखिअन्द्यपदाधधकािीलाईआमन्द्त्रणगना
सवकनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोचजमको सधमधतको बैठक तथा धनणाय सम्बन्द्धी

कायाविधधसोहीसधमधतलेधनधाािणगिे बमोचजमहुनेछ।
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(५)उपदफा(१)बमोचजमकोसधमधतकोकाम, कताव्यिअधधकािदे हाय

बमोचजमहुनेछः(क)

ु भिशाचन्द्त, सुिक्षािसुव्यिस्थाकायमगना नेपालप्रहिी
मुलक
तथा प्रदे शको शाचन्द्त सुिक्षा कायमगना प्रदे श प्रहिीले धनिााह

गनुा पने भूधमका ि सो सम्बन्द्धी आिश्यक िणनीधतको
सम्बन्द्धमानेपालसिकािलाईधसफारिसगने,
(ख)

िावियसुिक्षानीधतकोकायाान्द्ियनकालाधगसमन्द्ियगने,

(ग)

नेपाल प्रहिी ि प्रदे श प्रहिीको काया सिालन, सुपरििेक्षण ि
समन्द्ियमा दे चखएका नीधतगत समस्याको पवहचान ि सधमक्षा

गिी धनिाकिणका उपायहरुको सम्बन्द्धमा नेपाल सिकािलाई
धसफारिसगने,

15.

(घ)

अन्द्ति-प्रदे श प्रहिीबीचको कायाक्षत्र
े  सम्बन्द्धी वििाद समाधान

(ङ)

तोवकएबमोचजमकाअन्द्यकायागने।

गने,

समन्द्िय एकाई: (१) प्रहिी प्रधान कायाालय ि प्रत्येक प्रदे शको प्रदे श प्रहिी
कायाालयमाएउटासमन्द्ियएकाईिहनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको समन्द्िय एकाईले नेपाल प्रहिी ि प्रदे श

प्रहिीबीचतथाएउटाप्रदे शप्रहिीिअकोप्रदे शप्रहिीबीचसूचनािसहयोगआदान
प्रदानगनेप्रयोजनकोलाधगसम्पकाधनकायकोरुपमाकामगनेछ।
परिच्छे द-६
विविध
16.

अपिाधधनयन्द्त्रणतथाअनुसन्द्धानकासन्द्दभामाप्रहिीकोभूधमका:(१)अपिाधभएको,

भइिहे कोिाहुनलागेकोजानकािीप्राप्तहुनआएमानेपालप्रहिीिाप्रदे शप्रहिीले
तत्कालदे हायबमोचजमकोकायागनुा पनेछः(क)

तत्काल त्यस्तो स्थानमा उपचस्थत भई अपिाध िोनन

(ख)

अपिाध भइसकेकोमा अपिाधबािे  आफूले दे खे जानेसम्मका

आिश्यकव्यिस्थाधमलाउने,

त्यप्रमाणहरुसङ्कलनगने िअन्द्यधनकायिाअधधकािीबाट

अनुसन्द्धान हुने अपिाध भएमा तत्काल अपिाध अनुसन्द्धानको
लाधगचजम्मेिािधनकायिाअधधकािीलाईखबिगने,
(ग)

दशी प्रमाण नष्ट हुन नददने तथा घटनास्थलको आिश्यक
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सुिक्षाव्यिस्थाधमलाउने,
(घ)

अन्द्य धनकाय िा अधधकािीबाट अनुसन्द्धान हुने अपिाधको
अनुसन्द्धानको सन्द्दभामा अनुसन्द्धान गने धनकाय िा
अधधकािीलाईआिश्यकपनेसहयोगउपलब्धगिाउने,

(ङ)

यो ऐन िा प्रचधलत कानून बमोचजम आफूले अनुसन्द्धान गने
अपिाधको सम्बन्द्धमा अनुसन्द्धान गिी सिकािी िकील समक्ष
अनुसन्द्धानप्रधतिेदनपेशगने,

(च)

अपिाध हुन नददन तथा अपिाध भइसकेकोमा अपिाध
अनुसन्द्धानतथापीधडतकोसुिक्षाकोलाधगआिश्यकपनेअन्द्य
कायागने।

ु ी
(२) नेपाल प्रहिी िा प्रदे श प्रहिीले अपिाधको अनुसन्द्धान गदाा मुलक

फौजदािीकायाविधधसं वहता, २०७४िअन्द्यप्रचधलतकानूनबमोचजमगनुा पनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम अन्द्य धनकाय िा अधधकािीबाट अनुसन्द्धान

हुने अपिाधकोसम्बन्द्धमा नेपाल प्रहिी िा प्रदे श प्रहिीले सङ्कलन गिे को दशी तथा
प्रमाणअनुसन्द्धानसुँगसम्बचन्द्धतधनकायिाअधधकािीलाईहस्तान्द्तिणगनुा पनेछ।

(४) अपिाध धनयन्द्त्रण तथा अनुसन्द्धानको सन्द्दभामा प्रदे श प्रहिीले

आिश्यकताअनुसािनेपालप्रहिीकोसमन्द्ियमािहीकामगनुा पनेछ।
17.

प्रमुखचजसलाअधधकािीकोकाममासहयोगगनुा पने:प्रचधलतकानूनबमोचजमप्रमुख
चजसलाअधधकािीलेगनुा पनेकाममासहयोगगनुा प्रहिीकमाचािीकोकताव्यहुनेछ।

18.

नेपाल प्रहिीका प्रहिी कमाचािीलाई प्रदे श प्रहिीमा खटाउन सवकने: (१) प्रदे श
प्रहिीकोस्िीकृतसङ्गठनसं िचनातथादिबन्द्दीमाप्रदे शप्रहिीकमाचािीअपुगभएको

अिस्थामा सम्बचन्द्धत प्रदे श मन्द्त्रालयले नेपाल प्रहिीका प्रहिी कमाचािीखटाई ददन
मन्द्त्रालयसमक्षअनुिोधगनासननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम अनुिोध भई आएमा मन्द्त्रालयले आिश्यक
सङ्ख्यामा नेपाल प्रहिीका प्रहिी कमाचािीलाई अिधध तोकी प्रदे श प्रहिीमाखटाउन
सननेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम प्रदे श प्रहिीमा खटाइएको नेपाल प्रहिीको

प्रहिीकमाचािीनेपालप्रहिीकोरिक्तपदमाबढु िाकोलाधगयोनयहुनेछन्।

(४) उपदफा (२) बमोचजम प्रदे श प्रहिीमा खटाइएको प्रहिी

कमाचािीलाई सम्बचन्द्धत प्रदे श मन्द्त्रालयसुँग समन्द्िय गिी अन्द्य प्रदे श प्रहिी
सङ्गठनमािानेपालप्रहिीमासरुिागनािाकाजखटाउनसवकनेछ।
19.

पक्राउ गना सनने: (१) यो ऐन ि प्रचधलत कानून बमोचजम नेपाल प्रहिीबाट
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अनुसन्द्धानहुने कुनै अपिाधमासं लननभएकोिासं ददनधव्यचक्तलाईनेपालप्रहिीले
कानूनबमोचजमपक्राउगनुा पनेछ।

(२)योऐनिप्रचधलतकानूनबमोचजमप्रदे शप्रहिीबाटअनुसन्द्धानहुने

कुनै अपिाधमासं लननभएकोिासं ददनधव्यचक्तलाईप्रदे शप्रहिीले कानूनबमोचजम
पक्राउगनुा पनेछ।

(३)उपदफा(१)ि(२)माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनप्रदे श

प्रहिी िा अन्द्य धनकाय िा अधधकािीबाट अनुसन्द्धान हुने अपिाधमा सं लनन भएको

िा सं ददनध व्यचक्तलाई नेपाल प्रहिीले ि नेपाल प्रहिी िा अन्द्य धनकाय िा

अधधकािीबाटअनुसन्द्धानहुने अपिाधमासं लननभएकोिासं ददनधव्यचक्तलाईप्रदे श
प्रहिीलेकानूनबमोचजमपक्राउगनासननेछ।

(४) उपदफा (३) बमोचजम पक्राउ पिे को व्यचक्तलाई यथाशीघ्र त्यस्तो

अपिाधकोअनुसन्द्धानगनेधनकायिाअधधकािीलाईहस्तान्द्तिणगनुा पनेछ।
20.

प्रदे शप्रहिीकोकामनेपालप्रहिीले गने:यसऐनमाअन्द्यत्रजुनसुकैकुिालेचखएको
भए तापधन कुनै प्रदे शमा प्रदे श प्रहिी गठन नहुुँदासम्म सो प्रदे शको प्रदे श प्रहिीले
गनेसम्पूणा कामनेपालप्रहिीलेगनेछ।

21.

प्रदे शलोकसेिाआयोगकोपिामशाधलनुपने:(१)प्रदे शलेयसऐनकोअधीनमािही

प्रदे श प्रहिीको सेिा शता सम्बन्द्धी कानून बनाउुँ दा प्रदे श लोक सेिा आयोगको
पिामशाधलनुपनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम कानून बनाउुँ दा दे हायका व्यिस्था समेत

गनुा पनेछः-

(क)

प्रदे श प्रहिीको खुला प्रधतयोधगताबाट धनयुचक्त गनुा पने पदमा

(ख)

प्रदे शप्रहिीकोपदमाबढु िाकोलाधगधसफारिसगने सधमधतमा

(ग)

प्रदे श प्रहिीमा धनयुचक्त हुने प्रहिी कमाचािीले योगदानमा

प्रदे शलोकसेिाआयोगकोधसफारिसमाधनयुचक्तगनेव्यिस्था,
प्रदे शलोकसेिाआयोगकोसमेतप्रधतधनधधत्िहुने व्यिस्था,
आधारितसेिाधनिृत्तसुविधापाउनेव्यिस्था।

(३)उपदफा(१)ि(२)माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनप्रदे श

लोक सेिा आयोग गठन नभएसम्मको लाधग सो आयोगको काम लोक सेिा
आयोगबाटहुनेछ।
22.

मापदण्ड बनाउने: (१) प्रदे श प्रहिीले पाउने पारिश्रधमक तथा सुविधा सम्बन्द्धमा
नेपाल सिकािले मापदण्ड बनाउनेछ ि सो मापदण्डको अधीनमा िही प्रदे श
सिकािलेप्रदे शप्रहिीलेपाउनेपारिश्रधमकतथासुविधाधनधाािणगनेछ।
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(२)दे हायकाविषयमानेपालप्रहिीलेमापदण्डबनाईलागूगनेछः-

23.

(क)

नेपाल प्रहिी ि प्रदे श प्रहिीले प्रयोग गने हातहधतयाि,

(ख)

नेपालप्रहिीिप्रदे शप्रहिीलाईददइनेताधलम,

(ग)

धनजी क्षेत्रका सुिक्षा प्रदायक ि त्यस्तो सुिक्षा प्रदायकबाट

खिखजानातथासिािसाधनिसोकोप्रयोग,

उपलब्धगिाइनेसुिक्षासेिा।

अधधकाि प्रत्यायोजन गना सनने: (१) नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रमा सूचना
प्रकाशन गिी यस ऐन बमोचजम आफूलाई प्राप्त केही अधधकािहरु आिश्यकता

अनुसाि सोही सूचनामा तोवकएको प्रहिी कमाचािी िा अधधकािीले प्रयोग गने गिी
प्रत्यायोजनगनासननेछ।

(२) यस ऐनद्वािा कुनै प्रहिी कमाचािीलाई प्रदान गरिएको अधधकाि

त्यस्तो प्रहिी कमाचािीले आफ्नो िे खदे खमा काम गने गिी आफूमुधनको प्रहिी
कमाचािीलाईप्रत्यायोजनगनासननेछ।
24.

धनयमबनाउने अधधकाि:योऐनकायाान्द्ियनगना नेपालसिकािले आिश्यकधनयम
बनाउनसननेछ।

25.

धनदे चशका िा कायाविधध बनाउन सनने: यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगात जािी भएका

धनयमहरुको कायाान्द्ियन गना नेपाल सिकािले आिश्यक धनदे चशका िा कायाविधध

बनाउन सननेछ ि त्यस्तो धनदे चशका िा कायाविधध नेपाल िाजपत्रमा प्रकाशन
भएपधछलागूहुनेछ।
संचक्षप्तविििण
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- िावियसभाकोसंशोधनमासहमतभईप्रधतधनधधसभाद्वािापुन:पारितधमधत:-२०७६/6/१
- प्रमाणीकिणधमधत:-२०७६/१०/२८
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प्रहिीकमाचािीलाईनेपालप्रहिीतथाप्रदे शप्रहिीमासमायोजनगनेसम्बन्द्धमाव्यिस्थागना
बनेकोधबधेयक

प्रस्तािना: प्रहिी कमाचािीलाई नेपाल प्रहिी तथा प्रदे श प्रहिीमा समायोजन गने सम्बन्द्धमा
कानूनीव्यिस्थागनािाञ्छनीयभएकोले,

सङ्घीयसं सदलेयोऐनबनाएकोछ।
१.

संचक्षप्त नाम ि प्रािम्भ: (१) यस ऐनको नाम “प्रहिी कमाचािी समायोजन ऐन,
२०७६” िहे कोछ।

(२)योऐनप्रमाणीकिणभएकोधमधतलेआठौंददनदे चखप्रािम्भहुनेछ।
२.

परिभाषा:विषयिाप्रसङ्गलेअकोअथानलागेमायसऐनमा,(क)

“प्रहिी कमाचािी” भन्नाले यो ऐन प्रािम्भ हुुँदाका बखत नेपाल

(ख)

“प्रदे शमन्द्त्रालय” भन्नाले प्रदे शकोआन्द्तरिकमाधमलासम्बन्द्धी

(ग)

“मन्द्त्रालय” भन्नाले नेपाल सिकािको गृह मन्द्त्रालय सम्झनु

(घ)

“समायोजन” भन्नाले प्रहिी कमाचािीलाई यस ऐन बमोचजम

प्रहिीमाबहालिहे काप्रहिीकमाचािीसम्झनुपछा।
विषयहे नेमन्द्त्रालयसम्झनुपछा।
पछा।

स्िीकृत नेपाल प्रहिी िा प्रदे श प्रहिीको सङ्गठन सं िचनाको
पदमापदस्थापनगनेकायासम्झनुपछा।

(ङ)
३.

“सधमधत” भन्नाले दफा ३ को उपदफा (२) बमोचजमको
सङ्गठनतथाव्यिस्थापनसिे क्षणसधमधतसम्झनुपछा।

सङ्गठन संिचना तथा दिबन्द्दी कायम गने: (१) यस ऐन बमोचजम समायोजन गने

प्रयोजनको लाधग नेपाल प्रहिी तथा प्रदे श प्रहिीको सङ्गठन सं िचना तथा दिबन्द्दी
नेपालसिकािलेकायमगिे बमोचजमहुनेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमसङ्गठनसं िचनातथादिबन्द्दीकायमगनाको

लाधग धसफारिस गना मन्द्त्रालयमा दे हाय बमोचजमको सङ्गठन तथा व्यिस्थापन
सिेक्षणसधमधतिहनेछः(क)

मन्द्त्रालयकोसचचि

(ग)

सहसचचि, प्रधानमन्द्त्रीतथामचन्द्त्रपरिषद्कोकायाालय

(ख)
(घ)
(ङ)

प्रहिी महाधनिीक्षक,नेपालप्रहिी

सहसचचि, नेपालसिकािकोअथामन्द्त्रालय

सहसचचि, नेपालसिकािकोकानून, न्द्यायतथा
सं सदीयमाधमलामन्द्त्रालय
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- सं योजक
- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य
-सदस्य

(च)
(छ)

सचचि,सम्बचन्द्धतप्रदे शकोप्रदे शमन्द्त्रालय
सहसचचि(प्रशासनहे ने), मन्द्त्रालय

- सदस्य

- सदस्य-सचचि

(३)सधमधतकोबैठकतथातत्सम्बन्द्धीकायाविधधसधमधतआफैंलेधनधाािण

गिे बमोचजमहुनेछ।

(४)सधमधतलेसङ्घिाप्रदे शकोशाचन्द्तसुिक्षातथाव्यिस्थाकोलाधगगनुा

पने काया िऔचचत्यसमेतकोआधािमानेपालप्रहिीिप्रदे शप्रहिीमािहने श्रे णीि
पदखुसनेगिीदिबन्द्दीविििणसवहतकोसङ्गठनतथाव्यिस्थापनसिेक्षणप्रधतिेदन
तयािगिीमन्द्त्रालयमाधसफारिसगनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोचजम सधमधतले धसफारिस गिे को आधािमा नेपाल
प्रहिी ि प्रदे श प्रहिीको सङ्गठन सं िचना तथा दिबन्द्दी कायम गनाको लाधग
मन्द्त्रालयलेनेपालसिकािसमक्षप्रस्तािपेशगनेछ।

(६) सधमधतले आफ्नो काममा सहयोग गना आिश्यकता अनुसाि

उपसधमधतगठनगनासननेछ।
४.

प्रहिीकमाचािीकोविििणतयािगने:(१)मन्द्त्रालयलेयोऐनप्रािम्भभएकोधमधतले
तीस ददनधभत्र प्रहिी कमाचािी समायोजन गने प्रयोजनको लाधग प्रहिी कमाचािीको
विििणतयािगनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम विििण तयाि गने प्रयोजनको लाधग

मन्द्त्रालयले िाविय वकताबखानामा िहे को प्रहिीको विििणलाई आधाि धलनेछ ि
आिश्यकता अनुसाि प्रहिी प्रधान कायाालयसुँग प्रहिी कमाचािीको विििण माग गना

सननेछ। त्यसिी माग गरिएको विििण प्रहिी प्रधान कायाालयले उपलब्ध गिाउनु
पनेछ।
५.

समायोजनको लाधग सूचना प्रकाशन गने: (१) मन्द्त्रालयले यस ऐन बमोचजम प्रहिी
कमाचािीलाई प्रदे श प्रहिीमा समायोजनको लाधग प्रत्येक प्रदे शमा समायोजन गरिने

प्रहिी नायब उपिीक्षक िा सोभन्द्दा मुधनका पद, दजाा ि त्यसको सङ्ख्या सवहतको
विििणखुलाईसमायोजनकोलाधगप्रहिीकमाचािीबाटधनिेदनआव्हानगिीसूचना
प्रकाशनगनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम धनिेदन आह्वान गदाा प्रत्येक प्रदे शमा

समायोजन गरिने पद सङ्ख्या तथा दजाा ि हाल नेपाल प्रहिीको कुन पद िा
श्रे णीकोप्रहिीकमाचािीप्रदे शकोकुनपदिाश्रे णीमासमायोजनहुनसनने होसो

कुिा समेत खुलाइएको विििण मन्द्त्रालय ि प्रहिी प्रधान कायाालयको िेबसाइटमा
प्रकाशनगनुा पनेछ।

(३)प्रदे शप्रहिीकोसेिामासमायोजनभईजानचाहने प्रहिीकमाचािीले

उपदफा (१) बमोचजम प्रकाचशत सूचनामा तोवकएको अिधधधभत्र मन्द्त्रालयले तोके
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बमोचजममन्द्त्रालयलेतोकेकोकायाालयमाधनिेदनददनुपनेछ।
(४) यस दफामा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन समायोजनको लाधग
धनिेदन नददएका प्रहिी कमाचािीलाई यस ऐनको अधीनमा िही प्रदे श प्रहिीमा
समायोजनगनाबाधापुगेकोमाधननेछै न।
६.

विििणतयािगने: दफा ५ बमोचजम प्राप्त धनिेदनको आधािमा मन्द्त्रालयले प्रत्येक

७.

प्रहिीकमाचािीकोसमायोजन:(१)दफा ३ बमोचजम कायमभएको प्रदे श प्रहिीको

प्रदे शकोप्रदे शप्रहिीमासमायोजनहुनेप्रहिीकमाचािीकोविििणतयािगनेछ।

सङ्गठनसं िचनातथादिबन्द्दीमादफा६बमोचजमतयािगिे कोविििणतथादफा
८ बमोचजमको आधािमा प्रहिी नायब उपिीक्षक िा सोभन्द्दा मुनीका प्रहिी
कमाचािीलाईमन्द्त्रालयलेसमायोजनगनेछ।
(२) उपदफा(१) बमोचजम समायोजन भएको िाजपत्रावङ्कतस्तिको प्रहिी

कमाचािीलाईमन्द्त्रालयले ििाजपत्रअनवङ्कतस्तिकोप्रहिीकमाचािीलाईप्रहिीप्रधान
कायाालयलेसमायोजनकोपत्रददनेछ।

(३) दफा ३ बमोचजम कायम भएको सङ्गठन सं िचना तथा दिबन्द्दीमा

उपदफा(१)बमोचजमसमायोजनगदाा त्यस्तोप्रहिीकमाचािीलाईखाइपाइआएको
तलबिृवर्द्(रेड)मादुईतलबिृवर्द्(रेड)थपगिीसमायोजनगरिनेछ।

(४) यस दफा बमोचजम प्रहिी कमाचािीलाई प्रदे श प्रहिीमा समायोजन

गदाा कायम हुने तलब धनजले साविकमा खाइपाइ आएको तलबभन्द्दा कम हुने
भएमारेडथपगिीतलबधमलानगरिनेछ।

(५)प्रचधलतकानूनमाजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनउपदफा(३)

ि(४)बमोचजमप्रदे शप्रहिीमासमायोजनगदााथपगरिएकोरेडत्यस्तोकमाचािीले
पाउनेअधधकतमरेडभन्द्दाबढीहुनेभएमात्यसिीथपभएकोरेडसमेतददइनेछ।

(६)यसदफाबमोचजमप्रदे शप्रहिीमासमायोजनभएकोप्रहिीकमाचािी

अस्िस्थ भई सेिामा िहन नसनने भनी नेपाल सिकािले गठन गिे को मेधडकल
बोडाले धसफारिसगिे मािाअधनिाया अिकाशहुने अिस्थाभएमाबाहे कसमायोजन
भएको न्द्यूनतम एक िषा सेिा अिधध पूिा नभई िाजीनामा ददएमा िा स्िेचच्छक
ु चघबहालिहे कोपदबाटपाउने सुविधा
अिकाशधलएमाधनजलाईसमायोजनहुनअ
मात्रददइनेछ।

(७) यस दफा बमोचजम प्रदे श प्रहिीमा समायोजन भए बाहे कका अन्द्य

प्रहिीकमाचािीनेपालप्रहिीमास्ितःकायमभएकोमाधननेछ।

(८) उपदफा (७) बमोचजम नेपाल प्रहिीमा कायम भएका प्रहिी

कमाचािीलाई दफा ३ बमोचजम कायम हुने नेपाल प्रहिीको पदमा समायोजन
गरिनेछ।
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(9) उपदफा (8) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन दफा ३

बमोचजम कायम भएको नेपाल प्रहिीको सम्बचन्द्धत पदको दिबन्द्दीभन्द्दा उपदफा
(7)बमोचजमनेपालप्रहिीमाकायमभएकाप्रहिीकमाचािीकोसङ्ख्याबढीभएमा
क्रमश:कायाितपदकोज्येष्ठतािउमेिकोज्येष्ठतालाईप्राथधमकताददईमन्द्त्रालयले
समायोजनगनेछ।
८.

प्रहिी कमाचािी समायोजनको आधाि: (१) यस ऐन बमोचजम प्रहिी कमाचािीलाई

प्रदे शप्रहिीमासमायोजनगदाादफा५कोउपदफा(३)बमोचजमददएकोधनिेदनमा
उचसलचखतप्राथधमकताक्रमबमोचजमक्रमशःदे हायकोआधािमागरिनेछः(क)

कायाितपदकोज्येष्ठता,

(ख)

कम्तीमाएकिषादेचखकायाितिहे कोप्रदे श,

(ग)

हालकोस्थायीबसोबासकोठे गाना,

(घ)

नागरिकताकोप्रमाणपत्रमाउचसलचखतठे गाना,

(ङ)

उमेिकोज्येष्ठता।

(२) उपदफा (१) बमोचजम प्रदे श प्रहिीमा समायोजन गदाा प्रहिी

कमाचािीको छनौटका आधािमा सम्भि भएसम्म पधत पत्नीलाई एकै प्रदे शमा पने
गिीसमायोजनगरिनेछ।
९.

प्रहिीकमाचािीखटाउनसवकने:(१)दफा७बमोचजमसमायोजनगदाा समेतदफा
३ बमोचजम कायमभएको प्रदे श प्रहिीको सङ्गठन सं िचना तथा दिबन्द्दीमा पदपूधता

गना नसवकएमा दफा १६ बमोचजम पुल दिबन्द्दीमा िहे का प्रहिी कमाचािीमध्येबाट
समानपदकोकामकाजगनेगिीअिधधतोकीप्रदे शप्रहिीमाखटाउनसवकनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम प्रहिी कमाचािीलाई प्रदे श प्रहिीमा खटाउने

प्रयोजनको लाधग मन्द्त्रालयले दफा १६ बमोचजम पुल दिबन्द्दीमा िहे का प्रहिी
कमाचािीकोविििणतयािगनेछ।

(३) यस दफा बमोचजम प्रदे श प्रहिीमा खटाइएको प्रहिी कमाचािीले

प्रदे शप्रहिीकोरुपमाकायासम्पादनगनुा पनेछ।

(४) प्रदे श प्रहिी प्रमुख बाहे क यस दफा बमोचजम खवटएको प्रहिी

कमाचािीलाईप्रदे शसिकािकोसम्बचन्द्धतधनकायिाअधधकािीलेप्रदे शधभत्रकोएउटा
कायाालय िा धनकायबाट अको कायाालय िा धनकायको समान पदमा स्थानान्द्तिण
गनासननेछ।

(५) यस दफा बमोचजम खवटएको प्रहिी कमाचािीले िाचजनामा ददएको,

त्यस्तोप्रहिीकमाचािीनेपालप्रहिीकोदिबन्द्दीकोपदमाबढु िािासरुिाभएकोिा

त्यस्तो प्रहिी कमाचािीको मृत्यु भएको कािण त्यस्तो पद रिक्त भएमा प्रदे श
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सिकािले प्रदे शकानूनबमोचजमत्यस्तोरिक्तपदपूधताकोकािबाहीअगाधडबढाउन
सननेछ।
१०.

प्रदे श प्रहिी प्रमुखमा खटाउने: (१) नेपाल सिकािले नेपाल प्रहिीको प्रहिी नायब
महाधनिीक्षकलाईप्रदे शप्रहिीकोप्रमुखकोरुपमाखटाउनेछ।

(२) प्रदे श प्रहिी प्रमुखको रुपमा खवटएको प्रहिी कमाचािीले प्रदे श

प्रहिीकोदज्याानीचचह्नलगाईप्रदे शप्रहिीकोरुपमाकामगनुा पनेछ।

(३) प्रदे श प्रहिी प्रमुखको पारिश्रधमक तथा सुविधा सङ्घीय कानूनले

तोकेकोमापदण्डकोअधीनमािहीप्रदे शकानूनबमोचजमहुनेछ।

(4) उपदफा (3) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन प्रदे श प्रहिी

प्रमुखले पाउने पारिश्रधमक तथा सुविधा नेपाल प्रहिीको समान पदले पाउने
पारिश्रधमकतथासुविधाभन्द्दाकमहुनेछै न।

(5) प्रदे श प्रहिी प्रमुखको रुपमा खवटएको प्रहिी कमाचािीलाई नेपाल

सिकािले सम्बचन्द्धत प्रदे श सिकािको समन्द्ियमा अन्द्य प्रदे शमा िा नेपाल प्रहिी
अन्द्तगातकोकुनैधनकायमासरुिागनासननेछ।
११.

प्रहिी िरिष्ठ उपिीक्षक ि प्रहिी उपिीक्षकलाई खटाउने सम्बन्द्धी  विशेष व्यिस्था:
(१) यस ऐन बमोचजम प्रदे श प्रहिीमा समायोजन गदाा प्रहिी िरिष्ठ उपिीक्षक ि

प्रहिीउपिीक्षकपदमामन्द्त्रालयले नेपालप्रहिीकोसमानपदकोप्रहिीअधधकृतलाई
खटाउनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम प्रदे श प्रहिीमा खटाइएका प्रहिी िरिष्ठ

उपिीक्षकिप्रहिीउपिीक्षकले प्रदे शप्रहिीकोदज्याानीचचह्नलगाईप्रदे शप्रहिीको
रुपमाकामगनुा पनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम प्रदे श प्रहिीमा खटाइएका प्रहिी िरिष्ठ

उपिीक्षकिप्रहिीउपिीक्षकलाईप्रदे शकानूनबमोचजमप्रदे शप्रहिीकोरुपमाप्रदे श
सिकािलेसिालनतथापरिचालनगनेछ।

(4) उपदफा (१) बमोचजम प्रदे श प्रहिीमा खटाइएका प्रहिी िरिष्ठ

उपिीक्षकिप्रहिीउपिीक्षकलाईप्रदे शसिकािकोसहमधतमाप्रदे शबावहििानेपाल
प्रहिीकोकुनैपदमासरुिागनासवकनेछ।

ति शाचन्द्त सुिक्षाको दृवष्टले िा आचिण विपिीत काम गिे को कािणले

कुनै प्रहिी कमाचािीलाई सो प्रदे शमा िाखी िाख्न उपयुक्त नभएमा नेपाल सिकािले
जुनसुकै बखत सरुिा गना सननेछ। यसिी सरुिा गरिएको जानकािी सम्बचन्द्धत
प्रदे शसिकािलाईददनुपनेछ।

(५) उपदफा (१) बमोचजम प्रदे श प्रहिीमा खवटएको प्रहिी िरिष्ठ
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उपिीक्षकिप्रहिीउपिीक्षककोपदजुनसुकैकािणले रिक्तभएमासङ्घीयकानूनले
तोकेको मापदण्डको अधीनमा िही प्रदे श कानून बमोचजम प्रदे श प्रहिीबाट बढु िा
गिीपूधतागरिनेछ।

(६)उपदफा(५)माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनप्रदे शप्रहिीको

रिक्तप्रहिीिरिष्ठउपिीक्षकिप्रहिीउपिीक्षकपदमासोउपदफाबमोचजमबढु िा
गिी पूधता गना सवकने अिस्था नभएमा मन्द्त्रालयले नेपाल प्रहिीको समान पदको
प्रहिीअधधकृतलाईखटाउनसननेछ।

(७) उपदफा (१) िा (६) प्रदे श प्रहिीमा खटाइएको प्रहिी िरिष्ठ

उपिीक्षकिाप्रहिीउपिीक्षककोपदनेपालप्रहिीकोप्रहिीप्रधानकायाालयकोपुल
दिबन्द्दीमािहनेछ।

(८)यसदफाबमोचजमप्रदे शप्रहिीमाखटाइएकाप्रहिीिरिष्ठउपिीक्षक

िप्रहिीउपिीक्षकसङ्घीयकानूनबमोचजमनेपालप्रहिीकोमाधथसलोपदमाबढु िाको
लाधगसम्भाव्यउम्मेदिािहुनेछन्।

(९)यसऐनबमोचजमनेपालप्रहिीबाटप्रदे शप्रहिीमाखटाइएकाप्रहिी

िरिष्ठ उपिीक्षक ि प्रहिी उपिीक्षकको पारिश्रधमक, सुविधा तथा प्रदे शधभत्र हुने
सरुिा सङ्घीय कानूनले तोकेको मापदण्डको अधीनमा िही प्रदे श कानून बमोचजम
हुनेछ।

(१०)उपदफा(९)माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनप्रदे शकानून

बमोचजम पाउने पारिश्रधमक तथा सुविधा नेपाल प्रहिीको समान पदले पाउने
पारिश्रधमकतथासुविधाभन्द्दाकमहुनेछै न।
१२.

पदपूधतागने:(१)दफा३बमोचजमकायमगरिएकोप्रदे शप्रहिीकोदिबन्द्दीमादफा

७ िा ९ बमोचजम समायोजन गदाा िा खटाउुँ दा समेत दिबन्द्दी पूधता हुन नसकी

रिक्तिहनगएकोप्रहिीउपिीक्षकभन्द्दामुनीकोपदमामन्द्त्रालयलाईजानकािीददई
प्रदे शकानूनबमोचजमप्रदे शमन्द्त्रालयलेपदपूधताकोव्यिस्थाधमलाउनेछ।

(२) उपदफा(१) माजुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन प्रदे श प्रहिी

सेिा सम्बन्द्धी कानून नबनेको ि प्रदे श लोकसेिा आयोग गठन भइनसकेको

अिस्थामा प्रदे श मन्द्त्रालयले त्यस्तो रिक्त पद पूधताको लाधग मन्द्त्रालयमा लेखी
पठाउनसननेछ।

(३) उपदफा(२)बमोचजमप्रदे शप्रहिीकोपदमापदपूधता गरिददनमाग

प्राप्तभएमामन्द्त्रालयलेत्यस्तोपदमापदपूधताकोलाधगनेपालप्रहिीमाहुने पदपूधताको
व्यिस्था बमोचजम उम्मेदिाि छनौट गने व्यिस्था धमलाई त्यसिी छनौट भएका
उम्मेदिािलाईधनयुचक्तकोलाधगप्रदे शमन्द्त्रालयमाधसफारिसगिीपठाउनुपनेछ।
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(४) उपदफा (३) बमोचजम धनयुचक्तको लाधग धसफारिस भई आएमा

प्रदे शप्रहिीकोरुपमासम्बचन्द्धतअधधकािीलेधनयुचक्तददनुपनेछ।

(५) यस दफा बमोचजम प्रदे श प्रहिीको रिक्त पद पूधता हुन नसनने

अिस्थामा प्रदे श सिकािको अनुिोधमा नेपाल सिकािले नेपाल प्रहिीको समान
पदकोप्रहिीकमाचािीखटाउनसननेछ।
१३.

हाचजि हुनु पने: (१) यस ऐन बमोचजम समायोजन भएका िा खटाइएका प्रहिी

कमाचािी बाटोको म्याद बाहे क पन्द्ध्र ददनधभत्र समायोजन गरिएको िा खटाइएको
प्रदे शमाहाचजिहुनु पनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन समायोजन

हुुँदा िा खटाउुँ दाका बखत दे हायको अिस्थामा िहे को प्रहिी कमाचािीले दे हायको

अिधध समाप्त भएको पन्द्ध्र ददनधभत्र सोही उपदफा बमोचजम प्रदे शमा हाचजि हुनु
पनेछः-

(क)

प्रसूधत धबदा िा प्रसूधत स्याहाि धबदामा बसेको प्रहिी

(ख)

मृत्यु सं स्काि िा वकरिया धबदामा बसेको प्रहिी कमाचािीले

(ग)

धनलम्बनमा िहे को प्रहिी कमाचािीले त्यस्तो धनलम्बन समाप्त

(घ)

अध्ययनधबदामाबसेकोप्रहिीकमाचािीले त्यस्तोधबदासमाप्त

(ङ)

धबिामी पिी अस्पताल भनाा भएको प्रहिी कमाचािीले

कमाचािीलेत्यस्तोधबदासमाप्तभएको,
त्यस्तोधबदासमाप्तभएको,
भएको,
भएको,

अस्पतालबाटधडस्चाजाभएको।

(३)प्रचधलतकानूनमाजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनउपदफा(१)

िा(२)बमोचजमकोअिधधधभत्रहाचजिनहुने प्रहिीकमाचािीलाईविभागीयसजायको
आदे शददनपाउनेअधधकािीले सेिाबाटअिकाशददनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोचजम प्रहिी कमाचािीलाई सेिाबाट अिकाश

ददनुपूिा प्रचधलतकानूनबमोचजमसफाईिस्पष्टीकिणपेशगने मनाधसबमौकाददनु
पनेछ।

(५) उपदफा (३) बमोचजम अिकाश पाएको प्रहिी कमाचािीले प्रचधलत

कानूनबमोचजमकोसुविधापाउनेछ।

(६) सम्बचन्द्धत प्रदे शको अधधकािप्राप्त अधधकािीले यस ऐन बमोचजम

प्रदे शमासमायोजनहुने प्रहिीकमाचािीलाईहाचजिगिाईचजम्मेिािीददनुपनेछ।
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(७) उपदफा (६) बमोचजम हाचजि नगिाउने ि चजम्मेिािी नददने

अधधकािीलाईप्रचधलतकानूनबमोचजमविभागीयकािबाहीगरिनेछ।
१४.

प्रदे श प्रहिीमा समायोजन भएका प्रहिी कमाचािीको सरुिा तथा बढुिा सम्बन्द्धी

व्यिस्था: (१) प्रचधलत कानूनमा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन यस ऐन

बमोचजमप्रदे शप्रहिीमासमायोजनभएकाप्रहिीकमाचािीलाईप्रदे शप्रहिीसम्बन्द्धी
कानूनबमोचजमप्रदे शकोसम्बचन्द्धतअधधकािीलेसोप्रदे शधभत्रसरुिागनासननेछ।

(२) यस ऐन बमोचजम प्रदे श प्रहिीमा समायोजन भएका ि बढुिाको

लाधग आिश्यक पने न्द्यूनतम शैचक्षक योनयता ि सेिा अिधध पूिा गिे का प्रहिी

कमाचािी समायोजन भएको प्रदे श प्रहिीको रिक्त पदमा बढु िाको लाधग उम्मेदिाि
हुनसननेछन्।
१५.

सेिाका शता ि सुिक्षा सम्बन्द्धी मापदण्ड: (१) प्रदे शले आफ्नो प्रदे शको प्रहिी
सम्बन्द्धीकानूनबनाउुँ दादे हायकोव्यिस्थागनुा पनेछः(क)

प्रदे शप्रहिीकायाालयकोसङ्गठनसं िचनातथादिबन्द्दीहे िफेि
गदाा प्रदे शप्रहिीमासमायोजनभएकाप्रहिीकमाचािीअिकास
नभएसम्मधनजबहालिहे कोपदकायमनैिहने,

(ख)

यस ऐन बमोचजम प्रदे श प्रहिीको प्रमुखको रुपमा िहने गिी

कायम भएको नेपाल प्रहिीको प्रहिी नायब महाधनिीक्षकको
दिबन्द्दीकायमिहने,

(ग)

समायोजन हुुँदाका बखत खाइपाइ आएको तलब तथा अन्द्य

(घ)

प्रदे श प्रहिीमा समायोजन ि बढु िाको लाधग आिश्यक पने

सेिासुविधाकमनहुने कुिासुधनचितगने,

शैचक्षक योनयता तथा सेिा अिधध पुिा गिे को प्रहिी
कमाचािीलाई प्रदे श प्रहिीको पदमा बढु िाको लाधग सम्भाव्य
उम्मेदिािहुनेकुिासुधनचितगने,

(ङ)

प्रदे श प्रहिीमा समायोजन भएका प्रहिी कमाचािीले अको
प्रदे शमा वििाह भएको कािण सो प्रदे शमा सरुिा हुन माग
गिे मा दुिै प्रदे शको समन्द्ियमा सरुिा हुन सनने व्यिस्था
गने।

(२) यस ऐनमा अन्द्यत्र जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन प्रदे श

प्रहिीकोसेिा, शता िसुविधासम्बन्द्धीकानूननबनेसम्मकोलाधगयसऐनबमोचजम
समायोजन हुने प्रहिी कमाचािीको से िा, शता ि सुविधा सम्बन्द्धी व्यिस्थाहरू
समायोजनहुनपु ूिक
ा ोसेिाकाशतािसुविधाबमोचजमनैहुनेछ।
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(३) यस ऐन बमोचजम समायोजन भएका प्रहिी कमाचािीको समायोजन

हुुँदाका बखत लागू िहे को तलब, भत्ता, उपदान, धनिृत्तभिण, उपचाि खचा ि अन्द्य

सुविधा सम्बन्द्धी सेिाका शताहरुमा प्रधतकूल असि पने गिी कानून बनाउन पाइने
छै न।

(४) यस ऐन बमोचजम प्रदे श प्रहिीमा समायोजन भएको िा खटाइएको

प्रहिीकमाचािीकोतलब, भत्तातथाअन्द्यसुविधासम्बचन्द्धतप्रदे शसिकािलेउपलब्ध
गिाउनुपनेछ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन यस ऐन

बमोचजमप्रदे शप्रहिीमासमायोजनभएकोिाखवटएकोप्रहिीकमाचािीकुनैकािणले
सेिाबाट अलग भएमा धनजले पाउने उपदान, धनिृत्तभिण, उपचाि खचा तथा सचित

धबदाको िकम नेपाल सिकािले व्यहोनेछ। यसिी सुविधा ददुँदा त्यसिी सेिाबाट
अलग भएको प्रदे श प्रहिी कमाचािीलाई नेपाल प्रहिीका समान दजााको प्रहिी
कमाचािीअिकाशहुुँदापाउनेसुविधाभन्द्दाघवटबढीनहुनेगिीददइनेछ।

ति भविष्यमा प्रहिी िा सिकािी सेिाका धनधमत्त अयोनय ठहरिने गिी

सेिाबाटबखाास्तभएकोप्रहिीकमाचािीलाईयसउपदफाबमोचजमकोसुविधाददइने
छै न।

(६) यस ऐन बमोचजम प्रदे श प्रहिीमा समायोजन भएका प्रहिी

कमाचािीहरुलाई सङ्घीय कानूनमा व्यिस्था भए बमोचजम नेपाल प्रहिीको पदमा
बढु िाकोअिसिप्रदानगरिनेछ।

(७) नेपाल प्रहिीलाई प्राप्त िैदेचशक छात्रिृचत्त अन्द्तगातका अध्ययन,

ताधलम, सेधमनाि, गोष्ठी जस्ता अिसि आिश्यकता ि औचचत्यको आधािमा यस ऐन
बमोचजमप्रदे शप्रहिीमासमायोजनहुनेकमाचािीलाईउपलब्धगिाइनेछ।

ु  िािसङ्घको धमशनमा प्रहिी
(८) प्रचधलत कानून बमोचजम सं यक्त

खटाउुँ दा,प्रहिीकसयाणकािीकोष,प्रहिीअस्पतालतथाप्रहिीविद्यालयकोसुविधा

उपलब्ध गिाउुँ दा यस ऐन बमोचजम प्रदे श प्रहिीमा समायोजन भएका प्रहिी
कमाचािीलाईसमेतसं लननगिाउनुपनेछ।
(९) नेपाल सिकािले प्रचधलत कानून बमोचजम प्रदे श सिकािलाई

अनुदान ददुँदा अन्द्य कुिाका अधतरिक्त यस ऐन बमोचजम प्रदे श प्रहिीमा प्रहिी
कमाचािीसमायोजनगिे कोिाखटाएकोकािणहुने थपव्ययभािलाईसमेतआधाि
धलनुपनेछ।
१६.

पुलदिबन्द्दीकायमहुन:े (१)दफा७कोउपदफा(९)बमोचजमनेपालप्रहिीको

चस्िकृत दिबन्द्दीमा समायोजन भई बाुँकी िहे का प्रहिी कमाचािी स्ितः जगेडामा
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पनेछन् ि त्यस्ता कमाचािीको दिबन्द्दी प्रहिी प्रधान कायाालयको पुल दिबन्द्दीमा
कायमिहे कोमाधननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम पुल दिबन्द्दीमा िहे का प्रहिी कमाचािीलाई

प्रदे शप्रहिीमाखटाइएकोअिस्थामाबाहे कत्यस्तोप्रहिीकमाचािीलाईप्रहिीप्रधान
कायाालयलेमातहतकोकायाालयमाखटाईकामकाजगिाउनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम पुल दिबन्द्दीमा िहे को प्रहिी कमाचािी

माधथसलोपदमाबढु िाभएमा,नेपालप्रहिीकोरिक्तदिबन्द्दीकोपदमासरुिाभएमा
िाकुनैकािणलेसेिामानिहेमात्यस्तोदिबन्द्दीस्ित:खािे जहुनेछ।

(४) यस दफा बमोचजम पुल दिबन्द्दीमा िहे को प्रहिी कमाचािी सङ्घीय

कानूनबमोचजमनेपालप्रहिीकोमाधथसलोपदमाबढु िाकोलाधगसम्भाव्यउम्मेदिाि
१७.

हुनेछन्।

कायासम्पादनमूसयाङ्कनतथाविभागीयसजाय:(१)यसऐनबमोचजमप्रदे शप्रहिीमा
खटाइएका प्रहिी कमाचािीको कायासम्पादन मूसयाङ्कन गदाा ददइने अङ्कमा सङ्घीय
कानूनबमोचजमप्रदे शकोसम्बचन्द्धतअधधकािीकोसमेतसंलननतािहनेछ।

(२)यसऐनबमोचजमप्रदे शप्रहिीमाखटाइएकोप्रहिीकमाचािीले सेिा

शता सम्बन्द्धी कानून उसलङ्घन गिे मा सङ्घीय कानूनले तोकेको विभागीय सजाय
प्रदे शकोसम्बचन्द्धतअधधकािीलेददनसननेछ।

(३) यस दफा बमोचजम प्रदे श प्रहिी प्रमुखको कायासम्पादन मूसयाङ्कन

गने तथा धनजलाई विभागीय सजाय गने सम्बन्द्धमा प्रदे श मन्द्त्रालयको सचचिलाई
१८.

एकतहमाधथकोअधधकािीमाधननेछ।

समन्द्ियसधमधत:(१)प्रहिीकमाचािीसमायोजनसम्बन्द्धमासमन्द्ियतथाअनुगमन
गने ि आिश्यकता अनुसाि धनदे शन ददने प्रयोजनको लाधग दे हाय बमोचजमको एक
समन्द्ियसधमधतिहनेछः(क)
(ख)

नेपालसिकािकोगृहमन्द्त्री

-सं योजक

सम्बचन्द्धत प्रदे शको आन्द्तरिक माधमला सम्बन्द्धी
विषयहे नेमन्द्त्री

-सदस्य

(ग)

प्रधानमन्द्त्रीतथामचन्द्त्रपरिषद्कोकायाालयकोसचचि

-सदस्य

(ङ)

नेपाल सिकािको कानून, न्द्याय तथा सं सदीय

(घ)

(च)

मन्द्त्रालयकोसचचि

माधमलामन्द्त्रालयकोसचचि

प्रहिीमहाधनिीक्षक, नेपालप्रहिी

-सदस्य
-सदस्य

-सदस्य-सचचि

(२)उपदफा(१)बमोचजमकोसमन्द्ियसधमधतकोबैठकमाआिश्यकता

अनुसािसम्बचन्द्धतविषयविज्ञलाईआमन्द्त्रणगनासवकनेछ।

(३)उपदफा(१)बमोचजमकोसमन्द्ियसधमधतलेआफ्नोकायाविधधआफैं

व्यिचस्थतगनेछ।
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१९.

दिबन्द्दीकोअधभलेख:(१)दफा३बमोचजमकायमभएकोनेपालप्रहिीतथाप्रदे श
प्रहिीको सङ्गठन सं िचना ि दिबन्द्दीको अधभलेख िाविय वकताबखानाले अद्यािधधक
गिीिाख्नेछ।

(२) दफा ११ ि १६ बमोचजमको पुल दिबन्द्दीको विििण िाविय

वकताबखानालेअद्यािधधकगिीिाख्नुपनेछ।

(३) यस ऐन बमोचजम प्रदे श प्रहिीमा समायोजन भएका प्रहिी

कमाचािीको विििण, धनजहरुको बढु िा तथा अिकाशको अधभलेख िाविय
वकताबखानालेअद्यािधधकगिीसुिचक्षतिाख्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोचजम िाचखएको अधभलेख सम्बचन्द्धत प्रदे श

सिकािलाईसमेतउपलब्धगिाउनुपनेछ।
२०.

दिबन्द्दीधसजानािपदपूधता सम्बन्द्धीविशेषव्यिस्था:(१)प्रचधलतकानूनमाजुनसुकै
कुिा लेचखएको भए तापधन यो ऐन बमोचजम समायोजनको काया सम्पन्न नभएसम्म

दफा३बमोचजमकोअिस्थामाबाहेकनेपालप्रहिीिप्रदे शप्रहिीकोकुनैधनकायको
लाधगसङ्गठनसं िचनािदिबन्द्दीधसजानागरिनेछै न।

(२) प्रचधलत कानूनमा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन यस ऐन

बमोचजम प्रहिी कमाचािीको समायोजन भएपधछ रिक्त हुन आउने नेपाल प्रहिी

सेिाको पदमा दफा १६ बमोचजम पुल दिबन्द्दीमा िहे का सम्बचन्द्धत समूह िा
उपसमूहकाप्रहिीकमाचािीलाईज्येष्ठताकोआधािमाधमलानगिे िबाुँकीपदमामात्र
२१.

२२.

२३.

पदपूधतागनासवकनेछ।

यसै ऐन बमोचजम हुने: प्रचधलत कानूनमा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन यस
ऐनमालेचखएकोविषयमायसै ऐनबमोचजमहुनेछिअन्द्यविषयमाप्रचधलतनेपाल
कानूनबमोचजमहुनेछ।

आिश्यकव्यिस्थाधमलाउने:योऐनकायाान्द्ियनगने क्रममाकुनै कदठनाईउत्पन्न

भएमानेपालसिकािले योऐनकोप्रधतकूलनहुने गिीआिश्यकव्यिस्थाधमलाउन
सननेछ।

धनयम बनाउने अधधकाि: यो ऐन कायाान्द्ियन गनाका लाधग नेपाल सिकािले
आिश्यकधनयमबनाउनसननेछ।

संचक्षप्तविििण

- दतााधमधत:-२०७५/11/२९

- प्रधतधनधधसभाकोबैठकद्वािासंशोधनसवहतपारितधमधत:-२०७६/04/२६
- िावियसभाकोबैठकद्वािासंशोधनसवहतपारितधमधत:-२०७६/05/२५
- प्रधतधनधधसभाद्वािापुन:पारितधमधत:-२०७६/06/0१
- प्रमाणीकिणधमधत:-२०७६/10/२८
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भूधमसम्बन्द्धीऐन, २०२१लाईसंशोधनगनाबनेकोविधेयक
प्रस्तािना:भूधमसम्बन्द्धी ऐन, २०२१ लाई सं शोधन गना िाञ्छनीय भएकोले , सं घीय संसदले
योऐनबनाएकोछ।
१.

संचक्षप्तनामिप्रािम्भ:(१)यसऐनकोनाम"भूधमसम्बन्द्धी(आठौंसं शोधन)ऐन,
२०७६"िहे कोछ।

(२)योऐनतुरुन्द्तप्रािम्भहुनेछ।
२.

भूधम सम्बन्द्धी ऐन, २०२१ को दफा २ मा संशोधन: भूधम सम्बन्द्धी ऐन, २०२१
(यसपधछ "मूल ऐन" भधनएको) को दफा २ को खण्ड (झ) पधछ दे हायका खण्ड
(झ१), (झ२), (झ३), (झ४), (झ५), (झ६), (झ७),(झ८) ि(झ९) थवपएका
छन्:-

(झ१)

"मन्द्त्रालय" भन्नाले भूधम व्यिस्था सम्बन्द्धी विषय हे ने नेपाल

(झ२)

"विभाग" भन्नाले भूधम व्यिस्थापन तथा अधभलेख विभाग

(झ३)
(झ४)
(झ५)

सिकािकोमन्द्त्रालयसम्झनुपछा।
सम्झनुपछा।

"कायाालय" भन्नाले मन्द्त्रालयले तोकेको भूधम व्यिस्था
सम्बन्द्धीकामगनेकायाालयसम्झनुपछा।

"भूधम सुधाि अधधकािी" भन्नाले कायाालयको प्रमुख सम्झनु
पछा।"

"सािाजधनकसंस्था” भन्नालेदे हायकोकुनैसं स्थासम्झनुपछाः(१)

नेपाल सिकाि, प्रदे श सिकाि िा स्थानीय तहको
पूणा िा आंचशक स्िाधमत्ि िा धनयन्द्त्रण भएको
कम्पनी,

बैङ्क िा सधमधत िा प्रचधलत कानून

बमोचजम स्थावपत आयोग,

सं स्थान,

प्राधधकिण,

धनगम, प्रधतष्ठान, बोडा, केन्द्र, परिषद् ि यस्तै
प्रकृधतकाअन्द्यसङ्गदठतसं स्था,
(२)

नेपालसिकाि, प्रदे शसिकाि िास्थानीयतहद्वािा
सिाधलत िा नेपाल सिकािको पूणा िा आंचशक
अनुदानप्राप्तविश्वविद्यालय, महाविद्यालय, प्राविधधक
तथा व्यिसावयक चशक्षालय, विद्यालय, अनुसन्द्धान
केन्द्रिअन्द्यत्यस्तै प्राचज्ञक, शैचक्षकिास्िास््य
सं स्था,

(३)

नेपाल सिकाि िा प्रदे श सिकािकोऋण, अनुदान
िाजमानतमासिाधलतसं स्था,
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(४)

उपखण्ड

(१), (२) िा (३) मा उचसलचखत

सं स्थाको पूणा िा आंचशक स्िाधमत्ि िा धनयन्द्त्रण
िहे कोसं स्था,

(५)

नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन
गिीसािाजधनकसं स्थाभनीतोकेकाअन्द्यसं स्था।"

(झ६)

"उद्योग" भन्नाले  प्रचधलत कानून बमोचजम उद्योगको रुपमा

(झ७)

"प्रधतष्ठान" भन्नाले प्रचधलत कानून बमोचजम दताा भएका

(झ८)
(झ९)

दतााभएकोसं स्थासम्झनुपछा।

उद्योग, चशक्षण सं स्था, स्िास््य संस्था ि सहकािी सं स्था
सम्झनुपछा।

"कम्पनी" भन्नाले  कम्पनी सम्बन्द्धी प्रचधलत कानून बमोचजम
दतााभएकोकम्पनीसम्झनुपछा।
"आयोजना" भन्नाले सिकािी,

अधासिकािी, धनजी िा

कम्पनीबाट धनचित अिधधको लाधग सिाधलत कुनै विकास
आयोजनासम्झनुपछा।

३.

मूलऐनकोदफा७मासंशोधन:मूलऐनकोदफा७कोउपदफा(६)पधछ
दे हायकाउपदफा(७)ि(८)थवपएकोछ:“(७) दफा १३ बमोचजम हदबन्द्दीभन्द्दा बढी भएको जनगा हदबन्द्दी

छानधबनकोटुङ्गोनलागेसम्मकायाालयले िोक्कािाख्नुपनेछ।

(८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन जनगा

हदबन्द्दी छानधबनको टुङ्गो नलागे पधन सो जनगामा मोहीले ऐन बमोचजम आफ्नो
४.
५.

६.

भागबाुँडफाुँटगिीधलनबाधापनेछै न।”
मूलऐनकोदफा८चझवकएकोछ।

मूलऐनकोदफा११कोउपदफा(१)चझवकएकोछ।
मूलऐनकोदफा१२मासंशोधन:मूलऐनकोदफा१२को,१.

खण्ड(ख)कोसट्टादे हायकोखण्ड(ख)िाचखएकोछ।
“(ख)

२.

प्रदे शसिकाििस्थानीयतहकोभोगचलनमािहे कोजनगा,”

खण्ड(ख) पधछदे हायकोखण्ड(ख१)ि(ख२)थवपएकाछन्:“(ख१)
(ख२)

नेपाल सिकािको पूणा स्िाधमत्िमा िहे का सािाजधनक सं स्थाले
भोगचलनगिे कोिाप्राप्तगनेजनगा,

नेपाल सिकािद्वािा जािी सूचचत आदे शमा उचसलचखत हद
बमोचजम सािाजधनक सं स्था, उद्योग, प्रधतष्ठान, कम्पनी िा
आयोजनालेखरिदगिीधलएकाजनगा।”
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३.

खण्ड(ङ)पधछदे हायबमोचजमखण्ड(ङ१)थवपएकोछ:“(ङ१)

सम्बचन्द्धत धनकायबाट अनुमधत धलएका कम्पनीले आिासीय
क्षेत्रमा घि जनगा व्यिसाय गने प्रयोजनको लाधग नेपाल
सिकािको सूचचत आदे शद्वािा तोवकददएको शताको अधीनमा
सोहीआदे शमातोवकददएकोहदसम्मकोजनगा,”

४.

खण्ड (छ) मा िहे को “तोवकददएको” भन्ने शब्दपधछ “कृवष व्यिसाय
सम्बन्द्धीप्रधतष्ठान,फामा, कम्पनी, संघसं स्थािा” भन्ने शब्दहरुथवपएका
छन्।

७.

मूल ऐनमा दफा १२क., १२ख. १२ग., १२घ. ि १२ङ. थप: मूल ऐनको दफा
१२पधछदे हायकादफा१२क,१२ख,१२ग.,१२घ.ि१२ङ.थवपएकाछन्:“१२क. हदिन्द्दी छूटलाई धनयमन गने सम्बन्द्धी विशेष व्यिस्था: (१) यो दफा
प्रािम्भहुुँदाकाबखतधनिन्द्तिसिालनमािहे कोउद्योग,प्रधतष्ठान,कम्पनी
िा सं स्थाले त्यस्तो उद्योग, प्रधतष्ठान, कम्पनी िा संस्था सिालन गना
अत्यािश्यक भई यस ऐनमा तोवकएको हदबन्द्दीभन्द्दा बढी जनगा नेपाल
सिकािको स्िीकृधत नधलई खरिद गिी उपयोग गरििहे को िहे छ भने यो
दफा प्रािम्भ भएको धमधतले तीन मवहनाधभत्र एकपटकको लाधग
हदबन्द्दीभन्द्दा बढी जनगा आिश्यक िहे को औचचत्य पुवष्ट हुने कािण
खोलीनेपालसिकािसमक्षधनिेदनददनसननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम प्राप्त हुन आएको धनिेदन उपि

आिश्यक छानधबन गिी व्यहोिा मनाधसब दे चखएमा तिाई ि धभत्री
मधेशको हकमा प्रधत धबगाहा एक लाख पचास हजाि रुपैयाुँ, काठमाडौं
उपत्यकामा प्रधत िोपनी पचास हजाि रुपैयाुँ ि अन्द्य पहाडी क्षेत्रको
हकमा प्रधत िोपनी दश हजाि रुपैयाुँको दिले दस्तुि धलई यस ऐन
बमोचजम जािी भएको सूचचत आदे श बमोचजमको हदबन्द्दीधभत्रको जनगा
िाख्न स्िीकृधत ददन सननेछ । यसिी स्िीकृधत ददुँदा नेपाल सिकािले
आिश्यकशताहरुतोननसननेछ।
(३) यस दफामा अन्द्यत्र जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन

सिालनमानिहे कोिाआधथाक,प्राविधधकिाअन्द्यकािणलेसिालनहुन
सनने अिस्था समेत निहे को उद्योग, प्रधतष्ठान, कम्पनी िा सं स्थालाई
हदबन्द्दीभन्द्दाबढीजनगािाख्ननेपालसिकािलेस्िीकृधतददनेछै न।

१२ख. प्रयोग गनुा पने: यस ऐन बमोचजम जािी भएको सूचचत आदे श बमोचजम
हदबन्द्दीभन्द्दा बढी जनगा प्राप्त गिे का उद्योग, प्रधतष्ठान, कम्पनी,

आयोजना, चशक्षण सं स्था िा अन्द्य कुनै पधन सं स्थाले सो आदे शमा
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तोवकएको शता बमोचजम जुन प्रयोजनको लाधग प्राप्त गिे को हो सोही
प्रयोजनकोलाधगमात्रत्यस्तोजनगाप्रयोगगनुा पनेछ।”
१२ग.

धबक्रीवितिणगना िासट्टापट्टागना नहुन:े यसऐनबमोचजमजािीभएको
सूचचतआदे श बमोचजमखरिद गिे का जनगा सम्बचन्द्धत उद्योग, प्रधतष्ठान,
कम्पनी, आयोजना, चशक्षण सं स्था िा अन्द्य कुनै पधन सं स्थाले कसैलाई
पधन धबक्री वितिण गना िा कुनै प्रकािले हक हस्तान्द्तिण गना िा
सट्टापट्टागनापाउनेछै न।
ति,
(१)

त्यस्तो उद्योग, प्रधतष्ठान, कम्पनी िा सं स्था कुनै कािणले
विघटन हुने भएमा िा धलनिीडेशनमा जाने भएमा त्यस्तो
उद्योग, प्रधतष्ठान, कम्पनीिासं स्थाकोदावयत्िफिफािकगने
प्रयोजनको लाधग यस ऐनको अधीनमा िही नेपाल सिकािको
स्िीकृधतमाधबक्रीवितिणगनाबाधापिे कोमाधननेछै न।

(२)

नेपालसिकािकोसूचचतआदे शद्वािातोवकएकोहदबन्द्दीधभत्रको
जनगामा स्थावपत कृवष फामा, उद्योग, प्रधतष्ठान, कम्पनी िा
सं स्था अन्द्यत्र स्थानान्द्तिण गनुा पने िा सट्टापट्टा गनुा पने
उचचत ि पयााप्त कािण दे खाई ददएको धनिेदन मनाधसब
दे चखएमा त्यस्तो कृवष फामा, उद्योग, प्रधतष्ठान, कम्पनी िा
सं स्थाले भोगचलन गरििहे को जनगायस ऐनको अधीनमा िही
नेपालसिकािले तोकेकोशता बमोचजमअकोठाउुँ मासट्टापट्टा
िास्थानान्द्तिणकोलाधगस्िीकृधतददनसननेछ।

१२घ.

धलजिाभाडामाददनुनहुने:यसऐनअन्द्तगातजािीभएकोसूचचतआदे श
बमोचजम खरिद गरिएको जनगा अरु कसैलाई धलज िा भाडामा ददनु
हुुँदैन।

१२ङ.

अनुगमन तथा धनिीक्षण सधमधत: (१) दफा १२ बमोचजम हदभन्द्दा बढी
जनगा खरिद गना िा िाख्न स्िीकृधत पाएका उद्योग, प्रधतष्ठान, कम्पनी,

आयोजनािाचशक्षणसं स्थािाअन्द्यकुनैसं स्थालेआफ्नोउद्देश्यअनुरुप
काया सम्पादन गिे  िा नगिे को सम्बन्द्धमा अनुगमन तथा धनिीक्षण गना
प्रत्येकचजसलामादे हायबमोचजमकोएकअनुगमनतथाधनिीक्षणसधमधत
िहनेछ:-

(क)
(ख)

चजसलासमन्द्ियसधमधतकोप्रमुख

हदबन्द्दीभन्द्दाबढीजनगािहे को
स्थानकोस्थानीयतहकोप्रमुख
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-सं योजक

(ग)
(घ)
(ङ)

(च)

(छ)

िाअध्यक्ष
चजसला

प्रशासन

अधधकृतप्रधतधनधध
कोष

तथा

-सदस्य

कायाालयको

लेखा

कायाालयकोप्रमुख

-सदस्य

धनयन्द्त्रक

-सदस्य

नापीकायाालयकोप्रमुख

-सदस्य

सम्बचन्द्धतउद्योग, प्रधतष्ठान,

आयोजनािाकम्पनीकोधनयमन
गनेकायाालयकोप्रमुख
कायाालयकोप्रमुख

-सदस्य

-सदस्य-सचचि

(२) उपदफा (१) बमोचजमको सधमधतले  आधथाक िषा समाप्त

भएकोधमधतलेदुईमवहनाधभत्रसम्बचन्द्धतस्थानीयतहकोसमेतपिामशामा
हदबन्द्दीभन्द्दा बढी जनगा खरिद गना िा िाख्न स्िीकृधत पाएका कृवष
फामा, उद्योग, प्रधतष्ठान िा कम्पनीले स्िीकृधत प्राप्त गदााको उद्देश्य
अनुरुपप्रयोगगिे  िानगिे कोसम्बन्द्धमास्थलगतरुपमाअनुगमनतथा
धनिीक्षणगनुा पनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम अनुगमन तथा धनिीक्षण गदाा

हदबन्द्दीभन्द्दा बढी जनगा प्राप्त गदााको उद्देश्य अनुरुप त्यस्तो जनगाको
प्रयोग भए नभएको सम्बन्द्धमा विभागमा प्रधतिेदन पेश गनुा पनेछ ि
त्यसकोएकप्रधतसम्बचन्द्धतस्थानीयतहमासमेतददनुपनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोचजम प्राप्त प्रधतिेदन उपि विभागले

अध्ययन गिी एक मवहनाधभत्र आफ्नो िाय सवहत मन्द्त्रालयमा पेश गनुा
पनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोचजम पेश भएको प्रधतिेदनमा

हदबन्द्दीभन्द्दा बढीभएको जनगा उद्देश्य अनुरुप प्रयोगभएको नपाइएमा
मन्द्त्रालयले उक्त जनगा जफत गिी नेपाल सिकािको नाममा कायम
गनेछ।”
८.

मूल ऐनको दफा १५ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा १५ को प्रधतबन्द्धात्मक
िानयांशकोखण्ड(क१)पधछदे हायकोखण्ड(क२)थवपएकोछ:“(क२)

खण्ड(क१)बमोचजममोहीकोहकछु ट्टाउुँ दासोजनगामोहीले स्िेच्छाले
जोतभोग नगिे को भन्ने व्यहोिा अन्द्य कुिाबाट प्रमाचणत हुन आएमा
मोहीकोलगतकट्टागिीत्यस्तोजनगानेपालसिकािकोनाममाकायम
गिीददनुपनेछ।”
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९.

मूलऐनकोदफा२६मासंशोधन:मूलऐनकोदफा२६को,“१.

उपदफा(१)मािहे का"धनजकोएकासगोलकापधत,पत्नी,छोिा,छोिी,
ु , धमापत्र
ु ी, छोिाबुहािी, नाधत, नातीनीबुहािी, दाजुभाई
आमा, बाबु, धमापत्र
िा दददी बवहनीहरूमध्ये जनगािालाले पत्याएको व्यचक्तलाई" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "अपुताली सम्बन्द्धी प्रचधलत कानून बमोचजमको
हकिालालाई"भन्नेशब्दहरुिाचखएकाछन्।

२.

उपदफा (१) को प्रधतबन्द्धात्मक िानयांशको खण्ड (क) मा िहे को
"उपदफा (५)" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "उपदफा (४)" भन्ने शब्दहरु
िाचखएकोछ।

३.

उपदफा (१) को प्रधतबन्द्धात्मक िानयांशको खण्ड (ग) मा िहे का
"उपदफा (५) को खण्ड (ख) बमोचजम दताा वकताबमा सच्याउनु पछा"
भन्ने शब्दहरुको सट्टा "उपदफा (४) को खण्ड (ख) बमोचजम दताा
वकताबमामोवहयानीहकसमाप्तभएकोव्यहोिाजनाईप्रमाचणतगिीिाख्नु
पनेछ"भन्नेशब्दहरुिाचखएकाछन्।”

१०.

मूल ऐनको दफा २६घ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २६घ. को सट्टा दे हायको
२६घ.िाचखएकोछ।

"२६घ. जनगाधनी ि मोहीबीच जनगा बाुँडफाुँट गनुा पने: (१) दफा २६ग. को
ु  धनिेदनको लाधग जनगाधनी ि मोही दुिै
उपदफा (१) बमोचजम संयक्त
थिीआपसमामन्द्जुिहुननसकीजनगाधनीिामोहीमध्येकुनैएकपक्षले
धनिेदन ददएमा तोवकएको अधधकािीले जनगाधनी िा मोहीलाई चझकाई

आिश्यक प्रमाण बुझ्नु पने भए सो समेत बुझी असल कमसल धमलाई
बाुँडफाुँट गनुा पने जनगाको क्षेत्रफल िा मूसयाङ्कनको आधािमा आधाआधाहुने गिीजनगाबाुँडफाुँटगिीमोहीलगतकट्टागरिददनुपनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम मोही ि जनगाधनीबीच जनगा

बाुँडफाुँटगदाा धनजीगुठीकोहकमाजनगाधनीकोपूजाामामात्रधनजीगुठी
जनाईददनुपनेछ।"
११.

मूल ऐनको दफा २६ङ. मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २६ङ. को उपदफा (२)
पधछदे हायकोउपदफा(३)थवपएकोछ:-

"(३) दफा १५ को प्रधतबन्द्धात्मक िानयांशको खण्ड (क१) बमोचजम

मोहीकोहकजधतकोजनगामोहीकोनाममाछु ट्याईनेपालसिकािकोस्िाधमत्िमा
आउने बाुँकी जनगा प्राविधधक रुपले  वकत्ताकाट गना नधमसने भएमा दफा २६ज.

बमोचजमको सधमधतले धनधाािण गिे को िकम िाजस्ि खातामा जम्मा गिे पधछ त्यस्तो
जनगामोहीकोनाममाएकलौटीकायमगरिददनुपनेछ।"
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१२.

मूलऐनकोदफा२६ज.संशोधन:मूल ऐनको दफा२६ज. को उपदफा (१) को
सट्टादे हायकोउपदफा(१)िाचखएकोछ:-

"(१) दफा २६ङ. बमोचजम जनगाको मूसय धनधाािण गनाको धनधमत्त

प्रत्येकचजसलामादे हायबमोचजमकोएकमूसयधनधाािणसधमधतिहनेछ:(क)
(ख)

(ग)
(घ)
(ङ)

(च)
१३.

कायाालयकोप्रमुख

-सं योजक

जनगा िहे को स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय
अधधकृत िा धनजले तोकेको अधधकृत स्तिको
प्रधतधनधध

-सदस्य

कमाचािी

-सदस्य

लेखाधनयन्द्त्रककायाालय

-सदस्य

चजसला प्रशासन कायाालयको अधधकृत स्तिको
प्रधतधनधधआन्द्तरिकिाजस्िकायाालयिाकोषतथा
नापीकायाालयकोप्रमुख

कायाालयकोिरिष्ठकमाचािी

-सदस्य

-सदस्य-सचचि"

मूलऐनकोदफा२६ञ.थप:मूलऐनकोदफा२६झपधछदे हायकोदफा२६ञ.
थवपएकोछः-
"२६ञ.

ु जनगाधनीकायमगने:कायाालयले जनगाधनीिमोहीबीचजनगाको
संयक्त
बाुँडफाुँट गदाा प्राविधधक कािणले धनधाारित मापदण्ड अनुसािको
वकत्ताकाट गना नधमसने भएमा सो जनगाको हकमा मोही तथा
ु जनगाधनीप्रमाणपूजााबनाउनुपनेछ।"
जनगाधनीकोनाममासंयक्त

१४.

मूलऐनकोदफा३१चझवकएकोछ।

१५.

मूलऐनकोदफा३२मासंशोधन:मूलऐनकोदफा३२को,(१)

उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा िहे को "रु. १०००।-सम्म" भन्ने

(२)

उपदफा(३)मािहे को"रु.५००।-सम्म"भन्नेशब्दहरूकोसट्टा"रु.

(३)

उपदफा (४) मा िहे को "रु. १०००।-सम्म" भन्ने शब्दहरूको सट्टा

(४)

उपदफा (५) मा िहे को "रु. ५००।- सम्म" भन्ने शब्दहरूको सट्टा

शब्दहरूकोसट्टा"रु.दशहजािसम्म"भन्नेशब्दहरुिाचखएकाछन्।
पाुँचहजािसम्म"भन्नेशब्दहरूिाचखएकाछन्।

"रु.दशहजािदे चखपच्चीसहजािसम्म"भन्नेशब्दहरुिाचखएकाछन्।

"रु. पाुँच हजािदे चख पच्चीस हजािसम्म" ि "रु. २५०।- सम्म" भन्ने
शब्दहरूकोसट्टा"रु.तीनहजािसम्म"भन्नेशब्दहरूिाचखएकाछन्।
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१६.

मूलऐनकोदफा३६मासंशोधन:मूल ऐनको दफा ३६ को उपदफा (६)पधछ
दे हायकोउपदफा(७)थवपएकोछः-

"(७)मोहीले कुत िापत कायाालयिास्थानीय तहमा धिौटीमा िाखेको

िकममा अदालत िा अन्द्य धनकायमा मुद्दा पिे कोमा बाहे क जनगाधनी आफैंलाे
जानकािी धलई दुई िषाधभत्र बुझाी लैजानु पनेछ ि सो अिधधधभत्र बुझाी नलगेमा
कायाालयिासम्बचन्द्धतस्थानीयतहले  सोहीआधथाकिषाधभत्रिाजस्िखातामासदि
स्याहागनुा पनेछ।"
१७.

मूलऐनकोपरिच्छे द-९चझवकएकोछ।

१८.

मूल ऐनमा दफा ५२ख, ५२ग., ५२घ., ५२ङ. ि ५२च. थप: मूल ऐनको दफा
५२क. पधछ दे हायका दफा ५२ख., ५२ग., ५२घ., ५२ङ. ि ५२च. थवपएका
छन्:-

"५२ख. भूधमहीन सुकुम्बासीलाई जनगा उपलब्ध गिाउने: (१) प्रचधलत कानूनमा
जुनसुकै कुिालेचखएकोभए तापधनभूधमहीन सुकुम्बासीलाई एकपटकका
लाधगनेपालसिकािले उपदफा(4)कोअधीनमािहीधनजहरुले आबाद
कमोत गदै  आएको स्थानमा िा नेपाल सिकािले  उपयुक्त ठहर्
याएको
अन्द्य कुनै सिकािी जनगामा तोवकएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गिी
जनगाउपलब्धगिाउनेछ।

(२) भूधमहीन सुकुम्बासीलाई तोवकएको क्षेत्रफलभन्द्दा बढी

जनगा आबाद िा कमोत गिी आएको अिस्था िहे छ भने त्यसिी
तोवकएको क्षेत्रफलभन्द्दा बढीको जनगायस दफाकोअधीनमा िही अन्द्य
भूधमहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गिाउन िा नेपाल सिकािले अन्द्य
प्रयोजनकोलाधगउपयोगगनेछ।

(३) यस दफा बमोचजम भूधमहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध

गिाइएको जनगा अंशिण्डा ि अपुतालीको अिस्थामा बाहे क अन्द्य कुनै
प्रवक्रयाबाटदशिषासम्महस्तान्द्तिणगना पाइने छै निसोअिधधपिात्
समेत त्यस्तो जनगा स्िाधमत्िविहीन हुने गिी कुनै व्यहोिाले हक
हस्तान्द्तिणगनापाइनेछै न।

(४) यस दफामा अन्द्यत्र जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन

यस दफा बमोचजम जनगा उपलब्ध गिाउुँ दा दे हायको जनगा उपलब्ध
गिाइनेछै न:-

सांस्कृधतक तथा सामरिक महत्िका

(क)

धाधमाक,

(ख)

प्राकृधतक प्रकोप, विपद् व्यिस्थापनि िाताििणीय

क्षेत्रधभत्रकाजनगा,
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सं िक्षणको दृवष्टबाट सुिचक्षत गना आिश्यक
दे चखएकोजनगा,
(ग)

सािाजधनक जनगा, नदी, खोला िा नहि वकनािाको
जनगा,

जोचखमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको

जनगा, िाविय धनकुञ्ज िा सं िचक्षत क्षेत्रको जनगा,

हाल रूख धबरुिाले ढावकएको िनको जनगा ि
सडकसीमाधभत्रकाजनगा,
(घ)

नेपाल सिकाि, प्रदे श सिकाि िा स्थानीय तहको

(ङ)

अन्द्यतोवकएबमोचजमकास्थानकाजनगा।

प्रयोगकोलाधगआिश्यकिहे कोजनगा, ि

(५) कुनै व्यचक्त िा धनजको परििािलाई नेपाल सिकािले

कुनै प्रकािले सिकािी जनगा िा आिास उपलब्ध गिाएको िहे छ भने
त्यस्तोव्यचक्तिापरििािलाईयसदफाबमोचजमजनगाउपलब्धगिाइने
छै न।

(६) यस दफा बमोचजम जनगा उपलब्ध गिाउने प्रयोजनका

लाधग भूधमहीन सुकुम्बासीको पवहचान गिी लगत धलने, जनगा पवहचान
गने, स्थलगतअध्ययनगिीजनगाकोलगतधलने िप्रमाणसङ्कलनगिी
धनजहरुलाई जनगा उपलब्ध गिाउने प्रयोजनको लाधग नेपाल सिकािले
नेपालिाजपत्रमासूचनाप्रकाशनगिीएकआयोगगठनगनासननेछ।

(७)उपदफा(६)बमोचजमगठनहुनेआयोगमािहनेअध्यक्ष

तथा सदस्यहरु, आयोगको काम, कताव्य ि अधधकाि तथा कायाािधध
गठनहुुँदाकासमयमातोवकएबमोचजमहुनेछ।

(८) उपदफा (६) बमोचजम गठन हुने आयोगले यो ऐन

ु चघ नेपाल सिकािको धनणाय बमोचजम गठन भएका विधभन्न
प्रािम्भ हुनअ
आयोग िा कायादलले वितिण गिे का जनगाहरुको स्िाधमत्ि िा दताा
श्रे स्ता िा ननसा प्रमाचणत लगायतका विषयमा दे चखएका समस्याहरुको
समेतसमाधानगनेछ।

(९)उपदफा(६)बमोचजमकोआयोगकोकाम, कािबाहीलाई

सहयोग, समन्द्िय ि सहजीकिण गना नेपाल सिकािले आिश्यकता
अनुसािचजसलास्तिमासधमधतगठनगनासननेछ।

(१०)यसदफामाअन्द्यत्रजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधन

काठमाडौंउपत्यकालगायतकाशहिीक्षेत्रमाभूधमहीनसुकुम्बासीहरुलाई
आिश्यकता अनुसाि नेपाल सिकािले तोके बमोचजम आिास उपलब्ध
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गिाउन िा सामुदावयक बसोबासको व्यिस्था धमलाउन िा जनगा
विकासकोमाध्यमबाटजनगाउपलब्धगिाउनसननेछ।

(११) यस दफा बमोचजम जनगा उपलब्ध गिाउने सम्बन्द्धी

अन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
स्पष्टीकिण:
(क)

यस दफाको प्रयोजनको लाधग “भूधमहीन सुकुम्बासी” भन्नाले
नेपाल िाज्यधभत्र आफ्नो िा आफ्नो परििािको स्िाधमत्िमा
जनगा जधमन नभएको ि आफ्नो िा आफ्नो परििािको आय
आजान, स्रोत िा प्रयासबाट जनगाको प्रबन्द्ध गना असमथा
व्यचक्तसम्झनु पछा िसोशब्दले धनजप्रधतआचश्रतपरििािका

(ख)

सदस्यसमेतलाईजनाउनेछ।

यस दफा ि दफा ५२ग. को प्रयोजनको लाधग “परििाि”

भन्नाले भूधमहीनसुकुम्बासीिाअव्यिचस्थतबसोबासीकोपधत,
पत्नी, बाबु, आमािछोिा, छोिीसम्झनुपछा।

ति, सो शब्दले कानून बमोचजम अंशिण्डा गिी

मानोछु वट्टईआ-आफ्नोपेशाव्यिसायगिीबसेकोपरििािको
सदस्यलाईजनाउनेछै न।
५२ग.

अव्यिचस्थत बसोबासीलाई व्यिस्थापन गने: (१) प्रचधलत कानूनमा
जुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनयोदफाप्रािम्भहुुँदाकाबखतऐलानी
िा अन्द्य सिकािी जनगा िा अधभलेखमा िन क्षेत्र जधनएको भए तापधन
आिादीमा परिणत भएको जनगामा कम्तीमा दश िषा अचघदे चख आबाद
कमोत गरिआएका अव्यिचस्थत बसोबासीलाई एकपटकका लाधग नेपाल
सिकािले धनजहरुले आबाद कमोत गदै  आएको स्थानमा तोवकएको
क्षेत्रफलकोहदमानबढ्नेगिीजनगाउपलब्धगिाउनसननेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन

अव्यिचस्थतबसोबासीहरुदफा५२ख.कोउपदफा(४)माउचसलचखत
जनगामा बसोबास गरिआएका िहे छन् भने धनजहरुलाई त्यस्तो जनगा
उपलब्धगिाइनेछै न।

(३)उपदफा(१)बमोचजमअव्यिचस्थतबसोबासीलाईजनगा

उपलब्धगिाउुँ दाधनजकोआधथाकअिस्था, बसोबासकोचस्थधत, जनगाको
प्रकृधत, क्षेत्रफल, मूसयाङ्कन, आबाद कमोतको अिधध ि अन्द्यत्र जनगा
भए, नभएको लगायतका आधािमा तोवकए बमोचजम िगीकिण गिी
िगीकिण अनुसाि तोवकए बमोचजमको दस्तुि धलई जनगाको स्िाधमत्ि
उपलब्धगिाउनसननेछ।
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(४) अव्यिचस्थत बसोबासीले तोवकएको क्षेत्रफलभन्द्दा बढी

जनगामाआबादकमोतगरिआएकोअिस्थािहे छभने त्यसिीतोवकएको
क्षेत्रफलभन्द्दा बढीको जनगा नेपाल सिकािले अन्द्य प्रयोजनको लाधग
उपयोगगनासननेछ।

(५)यसदफाबमोचजमअव्यिचस्थतबसोबासीकोलाधगजनगा

उपलब्धगिाउुँ दाजनगासट्टाभनााकोक्रममाबसोबासगिे काअव्यिचस्थत
बसोबासीलाई धनजले भोगचलन गरिआएको सिकािी जनगामध्येबाट
सट्टाभनााको समयमा सम्बचन्द्धत धनकायबाट उपलब्ध गिाएको कागज
प्रमाणमा उचसलचखत क्षेत्रफलमा नबढ्ने गिी जनगा उपलब्ध गिाउन
सवकनेछ।
(६)यस दफा बमोचजम उपलब्ध गिाइएको जनगा अंशिण्डा

िअपुतालीकोअिस्थामाबाहे कअन्द्यकुनैपधनप्रवक्रयाबाटदशिषासम्म
कुनैपधनव्यचक्तलाईहकहस्तान्द्तिणगनापाइनेछै न।

(७) यस दफा बमोचजम कुनै अव्यिचस्थत बसोबासी िा

धनजको परििािलाई नेपाल सिकािले कुनै प्रकािले  सिकािी जनगा िा
आिास उपलब्ध गिाएको िहे छ भने त्यस्तो व्यचक्त िा परििािलाई यस
दफाबमोचजमजनगाउपलब्धगिाइनेछै न।

(८) यस दफा बमोचजम जनगा उपलब्ध गिाउने प्रयोजनका

लाधग अव्यिचस्थत बसोबासीको पवहचान गिी लगत धलने, स्थलगत
अध्ययनगिीप्रमाणसङ्कलनगिीजनगाउपलब्धगिाउने समेतकोकाया
दफा५२ख.कोउपदफा(६)बमोचजमकोआयोगलेगनेछ।
(९)

यस दफा बमोचजम जनगा उपलब्ध गिाउने

सम्बन्द्धीअन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
स्पष्टीकिण:यसदफाकोप्रयोजनकोलाधग,-

(क) “अव्यिचस्थतबसोबासी” भन्नाले सिकािीऐलानी, पतीिासिकािी
अधभलेखमा िन जधनएको भए तापधन लामो समयदे चख आबाद
कमोत गिी घि, टहिा बनाई बसोबास गिे का उपदफा (३) को
आधािमािगीकिणगरिएकाव्यचक्तलाईसम्झनुपछािसोशब्दले
धनजप्रधतआचश्रतपरििािकासदस्यसमेतलाईजनाउनेछ।
(ख)

“ऐलानी जनगा” भन्नाले सिकािका नाममा दताा भए िा नभएको,

सिकािी अधभलेखमा िन जधनएको भए तापधन लामो समयदे चख
आबाद कमोत गरिआएको िा तत्काधलन समयमा आबाद कमोत
गनाददएकोजनगालाईसम्झनुपछा।
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५२घ.

दण्ड सजाय: दफा ५२ख. बमोचजम जनगा उपलव्ध गिाउुँ दा िा दफा
५२ग.बमोचजमअव्यिचस्थतबसोबासीलाईव्यिस्थापनगने क्रममाकुनै
व्यचक्तले जनगा प्राप्त गने उद्देश्यले दे हायको काया गिे मा तोवकएको
अधधकािीलेदे हायबमोचजमसजायगनासननेछ:(क)

आफ्नो विििण नददएको िा गलत विििण िा
अधभलेख पेश गिे को ति जनगा ि सं िचना प्राप्त
गरिनसकेको अिस्था भएमा पच्चीस हजाि
रुपैयाुँसम्मजरिबाना।

(ख)

आफ्नो विििण नददएको िा गलत विििण िा
अधभलेख पेश गिी जनगा िा सं िचना प्राप्त गिे को
कुिा प्रमाचणत हुन आएकोमा त्यस्तो जनगा िा
सं िचनाजफतगिीएकलाखरुपैयाुँसम्मजरिबाना
िाएकिषासम्मकैदिादुिैसजाय।

(ग)
५२ङ.

झुठोविििणलेखीसजाधमनगने िाझुठोधसफारिस
गनेलाईपच्चीसहजािरुपैँयासम्मजरिबाना,

समन्द्िय गने: दफा ५२ख. बमोचजम जनगा उपलब्ध गिाउुँ दा ि दफा
५२ग. बमोचजम अव्यिचस्थत बसोबासीलाई व्यिस्थापन गदाा नेपाल
सिकािलेप्रदे शसिकाििस्थानीयतहसुँगसमन्द्ियगनेछ।

५२च.

जनगाकोस्िाधमत्ििभोगसम्बन्द्धमासमस्यासमाधानगने:(१)योदफा
ु चघनेपालसिकािकोधनणायबमोचजमगठनभएकोआयोगले
प्रािम्भहुनअ
सिकािी तथा सािाजधनक जनगा सं िक्षण सम्बन्द्धमा ददएको सुझाि
अनुसाििोक्काभएकाजनगाहरुकोस्िाधमत्िििोक्काफुकुिाकोसम्बन्द्धमा
छानधबनगिीत्यस्तासमस्यासमाधानकोलाधगआिश्यकधसफारिशगना
मन्द्त्रालयले नेपाल िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन गिी सधमधत िा कायादल
गठनगनासननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको सधमधत िा कायादलले ददएको

धसफारिशको आधािमा मन्द्त्रालयले सिकािी तथा सािाजधनक जनगाको
स्िाधमत्िििोक्कासम्बन्द्धीविषयटुंगोलगाउनुपनेछ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन

नेपाल सिकािले उपयुक्त दे खेमा नेपाल सिकािका सम्बचन्द्धत धनकाय
माफातउपदफा(१)बमोचजमकाकायागिाउनसवकनेछ।

(४)उपदफा(१)बमोचजमगठनहुने सधमधतिाकायादलको

गठन प्रवक्रया तथा काम, कताव्य ि अधधकाि ि कायाािधध लगायतका
व्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछन्।"
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१९.

मूलऐनमादफा५८गथप:मूलऐनकोदफा५८ख.पधछदे हायकोदफा५८ग.
थवपएकोछः-

"५८ग. फस्योटहुनबाुँकीधमधसलसम्बन्द्धमा:मोहीकोहदबन्द्दीसम्बन्द्धीफस्योट
हुनबाुँकीधमधसलहरुयसऐनबमोचजमफस्योटगनुा पनेछ।"

२०.

मूलऐनमादफा५९क.ि५९ख.थप:मूलऐनकोदफा५९पधछदे हायकोदफा
५९क.ि५९ख.थवपएकोछः५९क.

सािाजधनक प्रकृधतको जनगा प्रयोग गना सवकने: सिकािी विद्यालय,
सिकािी स्िास््य केन्द्र िा अस्पतालको िा सिकािी प्रयोजनको लाधग

जनगा आिश्यक भई त्यस्तो स्थानमा सिकािी जनगा निहे को िा भए
पधन प्रयोग गना उपयुक्त निहे को कािण त्यस्तो स्थानमा िहे को

सािाजधनक प्रकृधतको जनगा प्रयोग गना उपयुक्त ि आिश्यक हुने
दे चखएमानेपालसिकािकोस्िीकृधतधलएिप्रयोगगनासवकनेछ।

५९ख. बचत िकम वफताा गनुा पने: (१) कुनै व्यचक्तले अधनिाया बचतको िकम
वफताा धलन चाहे मा यो दफा प्रािम्भ भएको धमधतले एक िषाधभत्र सोको
प्रमाणसवहतकायाालयमाधनिेदनददनुपनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम धनिेदन पना आएमा कायाालयले

आिश्यक जाुँचबुझ गिी प्रचधलत कानून बमोचजम नेपाल सिकािबाट
धनकासाधलईधनिेदकलाईबचतिकमवफताागनुा पनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजमको म्यादधभत्र धनिेदन पना

नआएमायसऐनबमोचजमअधनिाया बचतकोरुपमाजम्माभएकोिकम
कायाालयलेिाजस्िखातामादाचखलगनुा पनेछ।
संचक्षप्तविििण
- दतााधमधत:-२०७५/११/२९

- प्रधतधनधधसभाकोबैठकद्वािासंशोधनसवहतपारितधमधत:-२०७६/05/०३
- िावियसभाकोबैठकद्वािासंशोधनसवहतपारितधमधत:-२०७६/05/३१

- िावियसभाकोसंशोधनमासहमतभईप्रधतधनधधसभाद्वािापुन:पारितधमधत:-२०७६/0६/०२
- प्रमाणीकिणधमधत:-२०७६/१०/२८
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औद्योधगकव्यिसायसम्बन्द्धीप्रचधलतकानूनलाईसंशोधनिएकीकिणगनाबनेकोविधेयक
ु कोऔद्योधगकिाताििणलाईलगानीमैत्रीतथाप्रधतस्पधीबनाईऔद्योधगक िस्तु
प्रस्तािना:मुलक

ु मा उपलब्ध स्रोतसाधनको
िा सेिाको उत्पादन ि िोजगािीकाअिसिमा अधभिृवर्द् गना मुलक
अधधकतम परिचालन गिी क्रमश: आयात प्रधतस्थापन ि धनयाात प्रिर्द्ानमा जोड ददुँदै उद्योग

क्षेत्रको सहज, अनुमानयोनय ि प्रभािकािी व्यिस्थापन गिी गधतशील एिं सबल अथातन्द्त्र
धनमााण गना औद्योधगक व्यिसाय सम्बन्द्धी प्रचधलत कानूनलाई सं शोधन ि एकीकिण गना
िाञ्छनीयभएकोले ,

सङ्घीयसं सदलेयोऐनबनाएकोछ।
परिच्छे द–१
प्रािचम्भक
1.

संचक्षप्त नाम ि प्रािम्भ: (१) यस ऐनको नाम “औद्योधगक व्यिसाय ऐन, २०7६"
िहे कोछ।

(२)योऐनतुरुन्द्तप्रािम्भहुनेछ।
2.

परिभाषा:विषयिाप्रसङ्गलेअकोअथानलागेमायसऐनमा,(क)

“उद्योग”भन्नाले दफा१७बमोचजमकोउद्योगसम्झनुपछा।

(ख)

“उद्योग दताा गने धनकाय” भन्नाले विभाग सम्झनु पछा ि सो
शब्दले प्रदे शको सिकािको उद्योग प्रशासन हे ने विभाग िा
कायाालयलाइासमेतजनाउुँ छ।

(ग)

"एकल धबन्द्दु से िा केन्द्र" भन्नाले दफा ३७ बमोचजमको

(घ)

“कािोबाि”भन्नाले उद्योगले आफ्नोउद्देश्यबमोचजमिस्तु िा

एकलधबन्द्दुसेिाकेन्द्रसम्झनुपछा।

सेिाको उत्पादन तथा वितिण गने काया सम्झनु पछा ि सो
शब्दले त्यस्तो उत्पादन तथा वितिणसुँग सम्बचन्द्धत अन्द्य
कािोबािलाइासमेतजनाउुँ छ।

(ङ)

“कोष”भन्नालेदफा५१बमोचजमकोकोषसम्झनुपछा।

(च)

“घिे लु उद्योग”भन्नाले दफा१७कोउपदफा(१)कोखण्ड

(छ)

“ठू लाउद्योग”भन्नाले दफा१७कोउपदफा(१)कोखण्ड

(ज)

“तोवकएको” िा “तोवकए बमोचजम” भन्नाले  यस ऐन अन्द्तगात

(ख)बमोचजमकोउद्योगसम्झनुपछा।
(ङ)बमोचजमकोउद्योगसम्झनुपछा।
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बनेकोधनयममातोवकएकोिातोवकएबमोचजमसम्झनुपछा।
(झ)

“धनयाातमूलक उद्योग” भन्नाले ऊजाामूलक उद्योग बाहे क
आफ्नोउत्पादनकोकम्तीमाचालीसप्रधतशतभन्द्दाबढीधनयाात
गनेउद्योगसम्झनुपछा।

(ञ)

“बोडा” भन्नाले  दफा २० बमोचजम गदठत औद्योधगक तथा

(ट)

“बौवर्द्कसम्पचत्त”भन्नाले पेटेण्ट, धडजायन, ट्रेडमाका,सेिामाका,

लगानीप्रिर्द्ानबोडासम्झनुपछा।

भौगोधलक सङ्केत चचह्न, व्यापारिक गोपनीयता लगायतका
बौवर्द्क सम्पचत्त सम्झनु पछा ि सो शब्दले प्रचधलत कानूनले
प्रधतधलवपअधधकािकोरूपमापरिभावषतगिे कोविषयलाइासमेत
जनाउुँ छ।

(ठ)

“मझौला उद्योग” भन्नाले दफा १७ को उपदफा (१) को

(ड)

“मन्द्त्रालय” भन्नाले उद्योग सम्बन्द्धी विषय हे ने नेपाल

(ढ)

“िावियप्राथधमकताप्राप्तउद्योग”भन्नाले दफा१९बमोचजमको

(ण)

“लघु उद्यम” भन्नाले दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड

(त)

“विभाग”भन्नालेउद्योगविभागसम्झनुपछा।

(थ)

“सानाउद्योग”भन्नाले दफा१७कोउपदफा(१)कोखण्ड

(द)

ुँ ी” भन्नाले दफा १८ बमोचजमको सम्पचत्त सम्झनु
“चस्थि पूज

खण्ड(घ)बमोचजमकोउद्योगसम्झनुपछा।
सिकािकोमन्द्त्रालयसम्झनुपछा।
उद्योगसम्झनुपछा।

(क)बमोचजमकाउद्योगसम्झनुपछा।

(ग)बमोचजमकोउद्योगसम्झनुपछा।
पछा।
परिच्छे द–२

उद्योगदताातथाधनयमनसम्बन्द्धीव्यिस्था
3.

उद्योग दताा गिाउनु पने: (१) कसैले यस ऐन बमोचजम उद्योग दताा नगिाई
उद्योगकोस्थापनािासिालनगनािागिाउनहुुँदैन।

(२)उपदफा(१)माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनयोऐनप्रािम्भ

हुुँदाका बखत प्रचधलत औद्योधगक व्यिसाय सम्बन्द्धी कानून बमोचजम दताा भई
सिालनमािहे काउद्योगलेयसऐनबमोचजमपुन:उद्योगदताागिाउनुपनेछै न ।
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ु चघ शाखा उद्योगको रुपमा स्थापना भएका
(३) यो ऐन प्रािम्भ हुनअ

उद्योगले योऐनप्रािम्भभएकोएकिषाधभत्रयसऐनबमोचजमकोप्रवक्रयापूिागिी
छु ट्टै उद्योगकोरुपमादताागिाउनुपनेछ।

(४) कुनै उद्योगले आफ्नो उत्पादन िा त्यसको कुनै भाग साविकमा

उद्योग िहे को स्थानभन्द्दा फिक स्थानबाट उत्पादन गना चाहे मा िा उपदफा (३)
बमोचजमकोम्यादधभत्रछु ट्टै उद्योगकोरुपमादतााहुननचाहनेउद्योगलेत्यस्तोशाखा
उद्योगलाइाइकाइउद्योगकोरुपमास्थापनागिीसिालनगनासननेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोचजम इकाइको स्थापना गदाा यस ऐन बमोचजम

दतााबाहे कनयाुँउद्योगस्थापनागिे सिहकोप्रवक्रयापूिागनुा पनेछ।

(६)उपदफा(४)बमोचजमकोइकाइबाटहुनेउत्पादनतथाकािोबािको

अधभलेख सम्बचन्द्धत इकाइले तयाि गिी िाख्नु पनेछ ि त्यस्तो अधभलेख उद्योगको
मुख्यकायाालयमासमेतपठाउनुपनेछ।
4.

उद्योगदताा सम्बन्द्धीव्यिस्था:(१)यसऐनबमोचजमदे हायकाउद्योगस्थापनागना
चाहने व्यचक्त, फमा िा कम्पनीले तोवकए बमोचजमको विििण ि कागजात सवहत
तोवकएकोढाुँचामादतााकोलाधगविभागसमक्षधनिेदनददनुपनेछ:(क)

अनुमधतधलनुपनेअनुसूची-१माउचसलचखतउद्योग,

(ख)

विदे शीलगानीमास्थापनाहुनेउद्योग,

(ग)

नेपालको सं विधानको अनुसूची-५ मा उचसलचखत विषयसुँग

(घ)

दुईिादुईभन्द्दाबढीप्रदे शकोकायाक्षेत्रभएकोउद्योग,

(ङ)

कुटनीधतक माधमला सम्बन्द्धी शैचक्षक पिामशा सेिाहरुसुँग

सम्बचन्द्धतउद्योग,

सम्बचन्द्धतउद्योग।

(२)उपदफा(१)बमोचजमकाउद्योगहरुबाहे कअन्द्यउद्योगहरुकोदताा,
निीकिण ि धनयमन लगायत उद्योग प्रशासन सम्बन्द्धी काया सम्बचन्द्धत प्रदे श
सिकािबाटहुनेछ।

तिअनुमधतधलनुपनेउद्योगकोहकमाअनुमधतधलनुपनेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन प्रदे श

सिकािबाट दताा, निीकिण ि धनयमन हुने उद्योगको सम्बन्द्धमा सम्बचन्द्धत प्रदे श
सिकािले कानूनद्वािा व्यिचस्थत नगिे सम्म त्यस्ता उद्योगको दताा, निीकिण ि
धनयमनलगायतकाउद्योगप्रशासनसुँगसम्बचन्द्धतकायासं घलेगनेछ।

(४) उपदफा (१) ि (2) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन

आणविक शचक्त (एटोधमक इनजी), विकीिणजन्द्य सामरी (िे डीयो एनटीभ
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म्याटे रियसस) उत्पादन गने उद्योग, आणविक ऊजाा ि युिेधनयममा आधारित
ऊजाासुँग सम्बचन्द्धत उद्योगहरु नेपाल सिकािबाट मात्र स्थापना ि सिालन
हुनेछन्।

(५)उपदफा(१)बमोचजमधनिेदनददुँदाधनिेदनसाथसं लननगनुा पने

विििणिाकागजातविद्युतीयमाध्यम(अनलाइन)बाटसमेतपेशगना सवकनेछि
तत्सम्बन्द्धी कागजातको प्रमाणीकिण विद्युतीय हस्ताक्षिको माध्यमबाट गना
सवकनेछ।

(६) उपदफा (१) बमोचजम प्राप्त धनिेदन जाुँचबुझ गदाा आिश्यक

विििण तथा कागजात पूिा भएको नदे चखएमा उद्योग दताा गने धनकायले नपुग
विििण िा कागजात पेश गना बढीमा नब्बे ददनको अिधध तोकी धनिेदकलाइा
तत्कालजानकािीददनुपनेछ।

(७)उपदफा(६)बमोचजममागगिे कोविििणिाकागजातधनिेदकले

पेशनगिे मािायोऐनिायसऐनअन्द्तगातबनेकोधनयमािलीबमोचजमकोप्रवक्रया

पूिा भएको नदे चखएमा उद्योग दताा गने धनकायले कािण खुलाई उद्योग दतााको

धनिेदन अस्िीकृत गना सननेछ। त्यसिी अस्िीकृत गने धनणाय भएकोमा धनणाय
भएकोपाुँचददनधभत्रकािणखुलाईसोकोधलचखतजानकािीसम्बचन्द्धतधनिेदकलाई
ददनुपनेछ।

(८)उपदफा(१)माउचसलचखतउद्योगबाहे ककाअन्द्यउद्योगस्थापना

गना चाहने व्यचक्त, फमा िा कम्पनीले प्रदे श कानूनमा व्यिस्था भए बमोचजमको
विििणिकागजातसवहतउद्योगदतााकोलाधगसम्बचन्द्धतप्रदे शकोउद्योगदताागने
धनकायसमक्षधनिेदनददनुपनेछ।
5.

उद्योग दताा प्रमाणपत्र ददनु पने: (१) दफा ४ बमोचजम प्राप्त धनिेदन जाुँचबुझ गदाा
आिश्यकविििणिाकागजातपूिाभएकोदे चखएमात्यस्तोविििणिाकागजातप्राप्त

भएको पाुँच ददनधभत्र उद्योग दताा गने धनकायले धनिेदकको माग बमोचजमको उद्योग
दताागिीतोवकएकोढाुँचामाउद्योगदतााकोप्रमाणपत्रददनुपनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम उद्योग दतााको प्रमाणपत्र ददुँदा अन्द्य

कुिाकाअधतरिक्तदे हायकाविििणहरुसमेतसोप्रमाणपत्रमाखुलाउनुपनेछ:–
(क)

प्रमाणपत्रजािीभएकोधमधत,

(ख)

व्यािसावयकउत्पादनिाकािोबािप्रािम्भगनुा पनेअिधध,

(ग)

उद्योगलेपालनागनुा पनेशताहरु,

(घ)

प्रकृधतअनुसािउद्योगदताा गने धनकायले  धनणायगिीतोकेका
अन्द्यशताहरु।
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(३)उपदफा(१)माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनलघु उद्यमको

हकमा त्यस्तो उद्योग सिालन भएको धमधतबाट एक िषाधभत्र उद्योग दताा गने
धनकायमाउद्योगदतााकोलाधगधनिेदनददनसवकनेछ।
6.

उजुिीगना सनने: (१)उद्योगदताा गने धनकायले उद्योगदताा गना अस्िीकािगिे मा
सो उपि चचत्त नबुझ्ने पक्षले तीस ददनधभत्र विभागले गिे को धनणायको हकमा
मन्द्त्रालय ि प्रदे शको उद्योग दताा गने धनकायले गिे को धनणायकोहकमा सम्बचन्द्धत
प्रदे शकोउद्योगहे नेमन्द्त्रालयमाउजुिीगनासननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम पिे को उजुिी उपि उजुिी सुन्ने धनकायले

आिश्यकजाुँचबुझगिीउजुिीपिे कोधमधतलेतीसददनधभत्रसोसम्बन्द्धमाआिश्यक
धनणायगनेछ।
(३)उजुिीसम्बन्द्धीअन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
7.

िाताििणीय प्रधतकूल असिको धनिाकिण गनुा पने: (१) दफा ५ बमोचजम दताा
भएकोउद्योगले प्रचधलतकानूनबमोचजमिाताििणीयप्रभािमूसयाङ्कनिाप्रािचम्भक
िाताििण पिीक्षण गनुा पने भएमा सो सम्बन्द्धी प्रधतिेदन स्िीकृत भएपधछ मात्र

त्यस्तो उद्योग स्थापना, सिालन, व्यािसावयक उत्पादन ि कािोबाि प्रािम्भ गनुा
पनेछ।

ुँ ी
(२)उपदफा(१)माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनउद्योगकोपूज

िृवर्द्, क्षमता िृवर्द्, उद्देश्य थप, उद्देश्य परिितान, उद्योगको ठाउुँ सािी िा

स्थानान्द्तिण गनुा पदाा प्रचधलत कानून बमोचजम िाताििणीय प्रभाि मूसयाङ्कन िा
प्रािचम्भकिाताििणीयपिीक्षणगनुा पनेभएमासोसमेतगनुा पनेछ।

(३) उद्योग सिालनका क्रममा िाताििणमा पिे को िा पना सनने

प्रधतकूल िाताििणीय असिको न्द्यूनीकिण गने चजम्मेिािी सम्बचन्द्धत उद्योगको
हुनेछ।

(४) यस दफा बमोचजम िाताििणीय प्रभािको न्द्यूनीकिण गिे  नगिे को
सम्बन्द्धमा उद्योग दताा गने धनकायले आिश्यकता अनुसाि अनुगमन गिी धनदे शन
ददन, कािबाही गना िा कािबाहीको लाधग सम्बचन्द्धत धनकायमा धसफारिस गिी
पठाउनसननेछ।

(५) िाताििणीय प्रभाि मूसयाङ्कन िा प्रािचम्भक िाताििण पिीक्षण गनुा

नपने उद्योगले उद्योगदताा गनाकोलाधगधनिेदनददुँदािाताििणीयप्रभािमूसयाङ्कन
िाप्रािचम्भकिाताििणपिीक्षणगनुा नपनााकोआधाििकािणसवहतआफ्नोउद्योग

स्थापना तथा सिालन गदाा िाताििणमा पना सनने प्रधतकूल प्रभाि न्द्यूनीकिण गना
आिश्यकउपायअिलम्बनगनेस्िघोषणागनुा पनेछ।
8.

अनुमधत धलनु पने: (१) यस परिच्छे दमा अन्द्यत्र जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन
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अनुसूची-१माउचसलचखतउद्योगदताागनुा अचघबोडाबाटअनुमधतधलनुपनेछ।
तिसोहीअनुसूचीकोक्रमसङ्ख्या१माउचसलचखतउद्योगहरुदताा गनुा

अचघनेपालसिकाि,मचन्द्त्रपरिषद्बाटअनुमधतधलनुपनेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमअनुमधतआिश्यकपने उद्योगदताा गिाउन

चाहने व्यचक्तले तोवकएकोविििणसवहततोवकएकोढाुँचामाउद्योगदताागने धनकाय
माफात्बोडासमक्षधनिेदनददनुपनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजमको धनिेदन ि सोसुँग सम्बचन्द्धत कागजात

जाुँचबुझ गदाा आिश्यक विििण िा कागजात संलनन भएको दे चखएमा उद्योग दताा
गने धनकायले  सात ददनधभत्र आफ्नो िाय सवहत धनणायको लाधग बोडा समक्ष पेश
गनेछ।
(४)उपदफा(२)बमोचजमप्राप्तधनिेदनकोसम्बन्द्धमाउद्योगदताा गना

अनुमधतददनेिानददनेविषयमाबोडालेतीसददनधभत्रधनणायगरिसननुपनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोचजम बोडाबाट अनुमधत ददने धनणाय गदाा बोडाले

आिश्यकथपशतािमापदण्डसमेततोननसननेछ।

(६) उपदफा (४) बमोचजम बोडाबाट अनुमधत ददने धनणाय भएकोमा

विभागले धनणायको जानकािी सवहत तोवकएको ढाुँचाको अनुमधतपत्र त्यस्तो धनणाय
भएकोपाुँचददनधभत्रसम्बचन्द्धतधनिेदकलाईउपलब्धगिाउनुपनेछ।

(७) उपदफा (६) बमोचजमको अनुमधतपत्रप्राप्त व्यचक्तले अनुमधतपत्रमा

उसलेख भएको समयािधधधभत्र उद्योग दताा गने धनकायमा उद्योग दतााको लाधग
धनिेदन ददनु पनेछ। यसिी धनधाारित समयािधधधभत्र धनिेदन नददएमा त्यस्तो
अनुमधतपत्रस्ितःधनचष्क्रयहुनेछ।

(८) उपदफा (४) बमोचजम बोडाबाट उद्योग दताा गना अनुमधत नददने

धनणाय भएमा धनणाय भएको पाुँच ददनधभत्र उद्योग दताा गने धनकायले धनिेदकलाई
सोकोजानकािीददनुपनेछ।

(९) उपदफा (६) बमोचजम अनुमधत प्राप्त गने आिेदकले उद्योग

सिालन, आफ्नो व्यािसावयक उत्पादन िा कािोबाि प्रािम्भ गनुा अगािै त्यस्तो
अनुमधतपत्रकुनैप्रकािलेहकहस्तान्द्तिणगना,बेचधबखनगनािास्िाधमत्िपरिितान
गनासननेछै न।

तिउद्योगसिालनिाआफ्नोव्यािसावयकउत्पादनिाकािोबािप्रािम्भ

गनुा अगािै कुनै आिेदकको मृत्यु भएमा धनजको प्रचधलत कानून बमोचजमको
हकिालालेआिेदककोहै धसयतलेबाुँकीकायागनाबाधापनेछै न।
9.

उद्योगसिालन,व्यािसावयकउत्पादनिाकािोबािप्रािम्भगिे कोजानकािीददनुपने:
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(१) यस ऐन बमोचजम दताा भएको उद्योगले उद्योग दताा प्रमाणपत्रमा उचसलचखत

अिधधधभत्र उद्योग सिालन, आफ्नो व्यािसावयक उत्पादन िा कािोबािप्रािम्भ गनुा
पनेछिसोकोजानकािीतीसददनधभत्रउद्योगदताागनेधनकायलाईगिाउनुपनेछ।

(२) कुनै उद्योगले उपदफा (१) बमोचजम उद्योग सिालन िा आफ्नो

व्यािसावयकउत्पादनिाकािोबािप्रािम्भगनानसकेमासोकोकािणखुलाईउद्योग

ु न्द्दा कम्तीमा तीस ददन अगािै
दताा प्रमाणपत्रमा उचसलचखत अिधध समाप्त हुनभ
त्यस्तोअिधधथपकोलाधगउद्योगदताा गने धनकायसमक्षतोवकएबमोचजमधनिेदन
ददनसननेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजमको अिधधधभत्र धनिेदन ददन नसकेमा सोको

आधाि ि कािण खुलाई उद्योग दताा प्रमाणपत्रमा उचसलचखत अिधधधभत्र िा सो

अिधध समाप्त भएको धमधतले छ मवहनाधभत्र उक्त अिधध बढाउनका लाधग तोवकए
बमोचजमको विलम्ब शुसक बुझाई उद्योग दताा गने धनकाय समक्ष धनिेदन ददन
सननेछ।

(४)उपदफा(2)िा(३)बमोचजमप्राप्तधनिेदनजाुँचबुझगदाा व्यहोिा

मनाधसब दे चखएमा उद्योग स्थापनाको लाधग गनुा पने धनमााण काया लगायतका
कामकोप्रगधतिउद्योगकोप्रकृधतहेिीउद्योगदताा गने धनकायले त्यस्तोउद्योगको
सिालनिाव्यािसावयकउत्पादनिाकािोबािप्रािम्भगने अिधधतोवकएबमोचजम
थपगनासननेछ।

ति कुनै उद्योगको सिालन, व्यािसावयक उत्पादन िा कािोबाि प्रािम्भ

गने अिधध तीन पटकभन्द्दा बढी थप गनुा पिे मा विभागले िाय सवहत बोडामा
स्िीकृधतकालाधगपेशगनुा पनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोचजम अिधध थवपएकोमा सम्बचन्द्धत उद्योगले सो

अिधधधभत्र उद्योगको सिालन, आफ्नो व्यािसावयक उत्पादन िा कािोबाि प्रािम्भ
गनुा पनेछ।

(६) उपदफा (४) बमोचजम कुनै उद्योगको सिालन िा व्यािसावयक
उत्पादनिाकािोबािप्रािम्भगने अिधधथपहुननसकेकोमात्यस्तोधनणायभएको
सातकायाददनधभत्रसोकोधलचखतजानकािीसम्बचन्द्धतधनिेदकलाईददनुपनेछ।

(७) उपदफा (४) बमोचजम कुनै उद्योगको सिालन िा व्यािसावयक

उत्पादन िा कािोबाि प्रािम्भ गने अिधध थप हुन नसकेमा त्यस्तो उद्योगलाई
ददइएकोदतााअनुमधतस्ितःधनचष्क्रयभएकोमाधननेछ।
10.

अनुगमनतथाधनिीक्षणगने: (१)योऐनतथायसऐनअन्द्तगातबनेकोधनयमािली
ि उद्योग दताा प्रमाणपत्रमा उचसलचखत शताहरुको पालना गिे  नगिे को सम्बन्द्धमा

मन्द्त्रालय िा उद्योग दताा गने धनकायले समय समयमा उद्योगको अनुगमन तथा
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धनिीक्षणगनासननेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम उद्योगको अनुगमन तथा धनिीक्षण गना

खवटएको कमाचािी िा पदाधधकािीले अनुगमन तथा धनिीक्षणको धसलधसलामा

सम्बचन्द्धत उद्योग परिसिमा प्रिेशगना, आिश्यकताअनुसाि श्रव्य-दृश्यतथा अन्द्य

सूचना तथा त्याङ्क सङ्कलन गना, आिश्यक कागजात जाुँच गना ि अन्द्य कुनै
जानकािीिाविििणमागगनासननेछ।

ति प्रचधलत कानून बमोचजमको बौवर्द्क सम्पचत्तको सं िक्षणको विषय

समािेश भई गोपनीयता कायम िाख्नु पने अिस्थामा बौवर्द्क सम्पचत्त सम्बन्द्धी
प्रचधलतनेपालकानूनबमोचजमहुनेछ।

(३)उपदफा(२)बमोचजममागगरिएकोत्यस्तोजानकािीिाविििण

उपलब्धगिाउनुसम्बचन्द्धतउद्योगकोकताव्यहुनेछ।

(४)उपदफा(३)बमोचजमप्राप्तभएकोजानकािीिाविििणबाटत्यस्तो

उद्योग सिालनमा कुनै वकधसमको समस्या भएको दे चखएमा सम्बचन्द्धत उद्योगसुँग

पिामशा गिी उद्योग दताा गने धनकायले त्यस्तो उद्योगलाई आिश्यक सहजीकिण
गरिददनसननेछ।
11.

उद्योगस्थानान्द्तिणकोलाधगस्िीकृधतधलनु पने: (१)कुनै एकठाउुँ मासिालनगने
गिी दताा भएको उद्योग कुनै कािणले अन्द्यत्र स्थानान्द्तिण गनुा पने भएमा सोको
कािण खुलाई उद्योग दताा गने धनकाय समक्ष तोवकए बमोचजमको ढाुँचामा धनिेदन
ददनुपनेछ।

ति एक प्रदे शबाट अको प्रदे शमा स्थानान्द्तिणगनुा पने भएमा विभागको

स्िीकृधतधलनुपनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम धनिेदन प्राप्त हुन आएमा उद्योग दताा गने

धनकायले  स्थानान्द्तिण भइा जाने सम्बचन्द्धत स्थानीय तहको धसफारिसमा उद्योग
स्थानान्द्तिणको स्िीकृधत ददन सननेछ । त्यसिी उद्योग स्थानान्द्तिणको लाधग
स्िीकृधत प्रदान गरिएको जानकािी सम्बचन्द्धत प्रदे शको उद्योग हे ने मन्द्त्रालय ि
स्थानीयधनकायलाईसमेतददनुपनेछ।
हुनेछ।
12.

(३) उद्योग स्थानान्द्तिण सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम

ुँ ीिृवर्द्,क्षमतािृवर्द्िउद्देश्यथपिापरिितानगदाास्िीकृधतधलनुपने:
उद्योगकोपूज
ुँ ीिृवर्द्िाक्षमतािृवर्द्गना िाउद्देश्यथप
(१)कुनै उद्योगले आफ्नोविद्यमानपूज

िापरिितानिाहे िफेिगनाचाहे मासोकोस्िीकृधतकोलाधगउद्योगदताागनेधनकाय
समक्षतोवकएबमोचजमकोढाुँचामाधनिेदनददनुपनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम प्राप्त धनिेदन उपि जाुँचबुझ गदाा व्यहोिा
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मनाधसब दे चखएमा उद्योग दताा गने धनकायले तोवकए बमोचजमको प्रवक्रया पूिा गिी

ुँ ी िृवर्द् गना, क्षमता िृवर्द् गना, उद्देश्यमा थप, परिितान िा
त्यस्तो उद्योगको पूज
ुँ ी िृवर्द् िा क्षमता िृवर्द्
हे िफेि गना नब्बे ददनधभत्र स्िीकृधत ददनु पनेछ।त्यसिी पूज
गना िा उद्देश्य थप िापरिितान िा हे िफेिगिे को कािणले उद्योगकोिगीकिणमा

परिितान हुने भएमा सम्बचन्द्धत उद्योगले सोको अधभलेख अद्यािधधक गिाइा उद्योग
दतााप्रमाणपत्रमाजनाउनलगाउनुपनेछ।

(३) उपदफा(१) ि (२) मा जुनसुकै कुिा लेचखएकोभए तापधन लघु

ुँ ी भएकाघिे लु तथा साना
उद्यम िाअनुमधत धलनु नपने एककिोडसम्म चस्थि पूज

ुँ ी िृवर्द् िा क्षमता िृवर्द् गदाा उद्योग दताा गने धनकायको स्िीकृधत
उद्योगले पूज
आिश्यकपनेछै न।
ुँ ीिृवर्द्िाक्षमतािृवर्द्गनािाउद्देश्यथपिापरिितानिा
तित्यस्तोपूज

हे िफेिबाट िाताििणीय प्रभाि मूसयाङ्कन िा प्रािचम्भक िाताििणीय पिीक्षण गनुप
ा ने
भएमाप्रचधलतकानूनबमोचजमसोकोप्रधतिेदनस्िीकृतगिाउनुपनेछ।

(४) कुनै उद्योगले साविकमा जधडत यन्द्त्र-उपकिणमा फेिबदल नगिी

व्यिस्थापकीय दक्षता अधभिृवर्द् गिी प्रक्षेवपत उत्पादनभन्द्दा बढी उत्पादन गिे कोमा
क्षमतािृवर्द्गिे कोमाधननेछै न।
13.

विििण उपलब्ध गिाउनु पने: (१) प्रत्येक उद्योगले व्यािसावयक उत्पादन िा
कािोबाि प्रािम्भ गिे पधछ तोवकए बमोचजमको विििण प्रत्येक आधथाक िषा समाप्त
भएकोधमधतलेछमवहनाधभत्रउद्योगदताागनेधनकायसमक्षपेशगनुा पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम पेश गनुा पने विििण तोवकए बमोचजम

विद्युतीयमाध्यमबाटसमेतपेशगनासवकनेछ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन कुनै उद्योग

एक आधथाक िषाभन्द्दा बढी बन्द्द भएमा िा कुनै कािणले उत्पादन िा कािोबाि
नभएपधनउक्तअिधधकोशून्द्यविििणबुझाउनुपनेछ।

तित्यस्तोउद्योगले उद्योगदताा गने धनकायलाईसोउद्योगबन्द्दभएको

जानकािी गिाई अधभलेखमा जनाएपधछ बन्द्द भएको अिधधभिको विििण बुझाउन
आिश्यकपनेछै न।
14.

उद्योग बन्द्द गिे मा जानकािी ददनु पने: यस ऐन बमोचजम दताा भएको उद्योग

सम्बचन्द्धत उद्योगीले कुनै कािणले बन्द्द गिे मा िा उद्योगको व्यािसावयक उत्पादन

िा कािोबाि स्थगन गिे मा त्यसिी बन्द्द िा स्थगन गिे को धमधतले तीस ददनधभत्र
त्यसकोजानकािीउद्योगदताागनेधनकायलाईतोवकएबमोचजमददनुपनेछ।
15.

उद्योगकोदताा खािे जगना धनिेदनददनसवकने:(१) कुनै कािणले उद्योगसिालन
गना नसवकने भएमात्यस्तोउद्योगकोदताा खािे जीकोलाधगउद्योगदताा गने धनकाय
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समक्ष तोवकए बमोचजमको विििण िा कागजात सवहत तोवकएको ढाुँचामा धनिेदन
ददनसवकनेछ।

ति प्रचधलत कानून बमोचजम दामासाहीमापिे कोअिस्थामासोही कानून

बमोचजमहुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम धनिेदन प्राप्त हुन आएमा उद्योग दताा गने

धनकायले सम्बचन्द्धतउद्योगले आफूले बुझाउनु पने किलगायतकोसिकािीदावयत्ि

तथाअन्द्यदावयत्िफिफािखगिे कोदे चखएमातोवकएबमोचजमकोप्रवक्रयापूिागिी
उद्योग दताा खािे ज गरिददनु पनेछ।त्यसिी गरिएको दताा खािे जीको जानकािी
सम्बचन्द्धतधनिेदकिसबैसिोकाििालासिकािीधनकायलाईददनुपनेछ।

(3) उपदफा (१) िा (२) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन

प्रचधलत कानून बमोचजम दामासाहीको प्रवक्रयामा गएको कम्पनी अन्द्तगातको

उद्योगहरुको हकमा सोही बमोचजमहुनेछ ित्यसिी उद्योगखािे ज भएकोमा सोको
जानकािी धलनिीडेटिले सम्बचन्द्धत उद्योग दताा गने धनकायलाई उपलब्ध गिाउनु
पनेछ।
16.

अधभलेखव्यिचस्थतगनुा पने:(१)उद्योगदताा, निीकिण, नामसािी, नामपरिितान,
ुँ ी िृवर्द्, उद्देश्य थप िा परिितान िा उद्योग खािे जी
स्थानान्द्तिण, क्षमता बृवर्द्, पूज

लगायतकाउद्योगप्रशासनसुँगसम्बचन्द्धतअधभलेखसुिचक्षतिाख्नेदावयत्िउद्योगदताा
गनेधनकायकोहुनेछ।

(२)कुनै उद्योगिात्यस्तोउद्योगमास्िाधमत्िभएकोव्यचक्तले आफ'सुँग

सम्बचन्द्धत उद्योगको उपदफा (१) बमोचजमको कागजात िा अधभलेख आिश्यक

भएकोखण्डमातोवकएबमोचजमकोढाुँचामाउद्योगदताा गने धनकायसमक्षधनिेदन
ददनसननेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजमको धनिेदन पना आएमा उद्योग दताा गने

धनकायले तोवकएको दस्तुि धलई विभागमा िहे को कागजात िा अधभलेख प्रमाचणत
गिीउपलब्धगिाउनुपनेछ।

(४)कुनैकािणलेउद्योगदताागनेधनकायमािहे कोअधभलेखनष्टभएको

िा फेला पना नसकेको अिस्थामा उद्योग दताा गने धनकायले सिोकाििाला अन्द्य
सिकािी धनकायमा िहे को कागजात िा अधभलेख तथा सम्बचन्द्धत उद्योगले पेश

गिे का अन्द्य कागजातलाई आधाि मानी अधभलेख कायम गिी उपदफा (३)
बमोचजमकोप्रधतधलवपउपलब्धगिाउनसननेछ।

(५) उद्योग दताा गने धनकायले उपदफा (४) बमोचजम प्रधतधलवप जािी

गिे  पिात् सो उद्योगको अधभलेख सम्बन्द्धी विििण पधछ अन्द्यथा प्रमाचणत हुन
आएमाउद्योगदताागनेधनकायलेधनणायगिीत्यस्तोप्रधतधलपीिद्दगनासननेछ।
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(६) उद्योग दताा गने धनकायमा िहे को कुनै उद्योगसुँग सम्बचन्द्धत

कागजातिाअधभलेखसम्बचन्द्धतउद्योगिात्यस्तोउद्योगमास्िाधमत्िभएकोव्यचक्त
बाहे कअन्द्यकसैलाईउपलब्धगिाउनहुुँदैन।

तिअनुसन्द्धानिासिकािीकामकािबाहीकोधसलधसलामाकुनै अदालत,

सिकािीकायाालयिाधनकायबाटमागभएकोअिस्थामात्यस्तोअदालत,सिकािी
कायाालयिाधनकायलाईअधभलेखउपलब्धगिाउनबाधापुर्य
 ाएकोमाधननेछै न।

(७) उद्योग दताा गने धनकायले आफूसुँग िहे को उद्योग सम्बन्द्धी

अधभलेख, कागजात िा अन्द्य कुनै विििण विद्युतीय रुपमा समेत सुिचक्षत भण्डािण
गनुा पनेछ। त्यस्तो विद्युतीय अधभलेख कायाविधध बनाई अन्द्य सिकािी धनकायसुँग
विद्युतीयमाध्यमबाटआदानप्रदानगनासवकनेछ।
परिच्छे द–३
ुँ ी
उद्योगकोिगीकिणतथाचस्थिपूज
17.

उद्योगकोिगीकिण: (१)यसऐनकोप्रयोजनकोलाधगउद्योगहरुलाईदे हायबमोचजम
िगीकिणगरिएकोछः(क)

लघुउद्यम:दफा८बमोचजमअनुमधतधलनुपनेउद्योगबाहे क
दे हायकोअिस्थाभएकोउद्योगलाईलघुउद्यममाधननेछः(१)

घिजनगाबाहे कबढीमाबीसलाखरुपैयाुँसम्मको

(२)

उद्यमी स्ियं उद्योगको सिालन ि व्यिस्थापनमा

(३)

उद्यमीसवहतबढीमानौजनासम्मकामदाििहे को,

(४)

िावषाक कािोबाि एक किोड रुपैयाुँभन्द्दा कम

(५)

इचञ्जन, उपकिण िा मेधसनको प्रयोग गिे को भएमा

ुँ ीिहे को,
चस्थिपूज
सं लननिहे को,

िहे को,

इचञ्जन, उपकिण िा मेधसनमा खपत हुने विद्युतीय

ऊजाा, इन्द्धन िा अन्द्य तेल इचञ्जनको क्षमता बीस
वकलोिाटिासोभन्द्दाकमिहे को।
(ख)

घिे लु उद्योग: दे हायको अिस्था भएको उद्योगलाई घिे लु
उद्योगमाधननेछ:(१)

पिम्पिागतसीपिप्रविधधमाआधारित,

(२)

श्रममूलक ि खास सीप िा स्थानीय कच्चा पदाथा
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एिं स्थानीय प्रविधध,
आधारित,
(३)

कला तथा सं स्कृधतमा

इचञ्जन, उपकिण िा मेधसनको प्रयोग गिे को भएमा
बढीमापचास वकलोिाटसम्मको क्षमताको विद्युतीय
ऊजााप्रयोगगिे को,

(४)

अनुसूची–२
उद्योगहरु।

मा

उसलेख

भए

बमोचजमका

(ग)

साना उद्योग: लघु उद्यम ि घिे लु उद्योग बाहे कको पन्द्ध्र

(घ)

मझौला उद्योग: पन्द्ध्र किोड रुपैयाुँभन्द्दा बढी पचास किोड

(ङ)

ुँ ीभएको
ठू लाउद्योग:पचासकिोडरुपैयाुँभन्द्दाबढीचस्थिपूज

ुँ ीभएकोउद्योग,
किोडरुपैयाुँसम्मचस्थिपूज
ुँ ीभएकोउद्योग,
रुपैयाुँसम्मचस्थिपूज
उद्योग।

(२)उपदफा(१)माउचसलचखतउद्योगलाईत्यस्ताउद्योगबाटउत्पादन

हुनेिस्तुिासेिाकोप्रकृधतकोआधािमादे हायबमोचजमिगीकिणगरिएकोछः(क)

ऊजाामूलक उद्योग: ऊजाा उत्पादन गने व्यिसायमा सं लनन

(ख)

उत्पादनमूलकउद्योग:कच्चापदाथा, सहायककच्चापदाथा िा

अनुसूची-३माउचसलचखतउद्योगहरु,

अधाप्रशोधधतकच्चापदाथाकोप्रयोगिाप्रशोधनगिीमालिस्तु
उत्पादनगनेउद्योगहरु,

(ग)

कृवष तथा िन पैदािािमा आधारित उद्योग: कृवष िा िन
पैदािािमाआधारितकच्चापदाथाबाटकुनै िस्तु उत्पादनगने

िा कृवष िा िन पैदािािसुँग सम्बचन्द्धत अनुसूची–४ मा
उचसलचखतउद्योगहरु,
(घ)

खधनजउद्योग:खधनजउत्खनन् िाप्रशोधनगिीकुनै धातु िा

(ङ)

पूिााधाि उद्योग: भौधतक पूिााधाि धनमााण गिी सिालन गने

(च)

पयाटन उद्योग: पयाटन सेिासुँग सम्बचन्द्धत अनुसूची–६ मा

(छ)

सूचना प्रविधध, सिाि प्रविधध तथा सूचना प्रसािण प्रविधधमा

धातुबाहे ककाखधनजपदाथाउत्पादनगनेउद्योगहरु,
अनुसूची–५माउसलेखगरिएकाउद्योगहरु,
उचसलचखतउद्योगहरु,

आधारित उद्योग: सूचना सङ्कलन, प्रशोधन ि प्रसािणका लाधग
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प्रविधध प्रयोग गिी सूचना, सिाि िा सूचना प्रसािण प्रविधधको
सेिाउपलब्धगिाउनेअनुसूची–७माउचसलचखतउद्योगहरु,
(ज)

सेिामूलकउद्योग:सेिाउत्पादनिाप्रदानगने अनुसूची–८मा
उचसलचखतउद्योगहरु।

ुँ ी िृवर्द्, क्षमता िृवर्द्,
(३) कुनै उद्योगको दफा १२ बमोचजम पूज

उद्देश्यमाथप,परिितानिाहे िफेिभएमात्यस्तोउद्योगउपदफा(१)बमोचजमजुन
िगामापनेहोसोहीिगामास्ितःिगीकृतभएकोमाधननेछ।

(४) यस दफामा अन्द्यत्र जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन बोडाको

धसफारिसमानेपालसिकािले नेपालिाजपत्रमासूचनाप्रकाशनगिीकुनै उद्योगलाई

उद्योगकोिगीकिणमासमािेशगना िाकुनै एकिगामासमािेशभएकोउद्योगलाई
कुनैअकोउपयुक्तिगामािहनेगिीव्यिस्थागनासननेछ।

(५) प्रचधलत कानून बमोचजम दताा भएका तोवकए बमोचजमका सहकािी

सं स्थाले सोसं स्थाकोस्िाधमत्ििहने गिीउद्योगदताागना चाहे मायसऐनबमोचजम
उद्योगदताागनासवकनेछ।

(६)योऐनप्रािम्भहुनु अचघदताा भएकाउद्योगहरुले योऐनबमोचजम

िगीकिण हुन चाहे मा उद्योग दताा गने धनकायले तोवकए बमोचजमको प्रवक्रया पूिा
गिीिगीकिणअद्यािधधकगनासननेछ।

(७) नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन गिी उपदफा

(१)िा(२)बमोचजमकोिगीकिणमाआिश्यकहे िफेिगनासननेछ।
18.

ुँ ी: (१) यस ऐनको प्रयोजनको लाधग उद्योगको चस्थि पूज
ुँ ीको
उद्योगको चस्थि पूज
मूसयाङ्कनगदाादे हायकोसम्पचत्तलाईआधािमानीमूसयाङ्कनगरिनेछ:–
(क)

जधमन तथा जधमनमुधन (अण्डिराउण्ड), अन्द्तरिक्ष, जल, िा

(ख)

जधमनमाधथधनमााणभएकाभौधतकसंिचना(जस्तैः ढलधनकास,

जलमुधनधनमााणिासुधािभएकाभौधतकसं िचना,

आन्द्तरिक सडक, खानेपानीका सं िचना, पानी आपूधता गने
प्रणाली),
(ग)

उद्योगकोकायाालय, कािखाना, भिनिागोदामघि,

(घ)

कमाचािीिाकामदािकालाधगधनमााणभएकोआिासभिन,

(ङ)

विद्युतआपूधतातथासोसुँगसम्बचन्द्धतउपकिणिप्रणाली,

(च)

मेधसनिी, उपकिण, औजाितथाधतनकाजगेडापाटापूजाा,

(छ)

परििहनकासाधन,
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(ज)

ुँ ीगतप्रकृधतकाकायाालयसामरीतथाउपकिण,
पूज

(झ)

वफनस्चितथाफधनाचि,

(ञ)

सिािसामरीतथासोसुँगसम्बचन्द्धतउपकिणिप्रणाली।

(२) उपदफा (१) मा उचसलचखत सम्पचत्तका अधतरिक्त उद्योग स्थापना

ु न्द्दाअचघिाधनमााणकोविधभन्नचिणमाभएकोदे हायकाखचालाईपधनउद्योगको
हुनभ
ुँ ीकोरुपमामूसयाङ्कनगरिनेछ:–
चस्थिपूज

19.

(क)

ुँ ीकृतगरिनेप्राविधधकतथासुपरििेक्षणखचा,
पूज

(ख)

पूिा लगानीतथापूिा सिालनखचा,

(ग)

ुँ ीकृतहुनेब्याजखचा,
पूज

(घ)

उद्योग सिालन पूिक
ा ो िाताििणीय अध्ययन ि अनुसन्द्धान
खचा।

िाविय प्राथधमकताप्राप्त उद्योग: अनुसूची–९ मा उचसलचखत उद्योगहरुलाई िाविय
प्राथधमकताप्राप्तउद्योगमाधननेछ।

परिच्छे द–४
औद्योधगकतथालगानीप्रिर्द्ानबोडासम्बन्द्धीव्यिस्था
20.

बोडाको गठन: (१) दे हाय बमोचजमको एक औद्योधगक तथा लगानी प्रिर्द्ान बोडा
गठनगरिएकोछ:–
(क)

उद्योग, िाचणज्य तथा आपूधता मन्द्त्री िा

(ख)

सदस्य, िाविययोजनाआयोग(उद्योगक्षेत्रहे ने)

-सदस्य

(ग)

गभनाि, नेपालिािबैङ्क

-सदस्य

(घ)

सचचि, मन्द्त्रालय(उद्योगसम्बन्द्धीविषयहे ने)

-सदस्य

(ङ)

सचचि, अथामन्द्त्रालय

-सदस्य

(च)

सचचि, श्रम, िोजगाि तथा सामाचजक सुिक्षा

(छ)

सचचि, भूधम व्यिस्था, सहकािी तथा गरिबी
धनिािणमन्द्त्रालय

-सदस्य

(ज)

सचचि, िनतथािाताििणमन्द्त्रालय

-सदस्य

(झ)

प्रमुखकायाकािीअधधकृत, लगानीबोडानेपाल

-सदस्य

िाज्यमन्द्त्री

मन्द्त्रालय
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-अध्यक्ष

-सदस्य

(ञ)

सहसचचि,

औद्योधगक तथा लगानी प्रिर्द्ान

महाशाखा,मन्द्त्रालय

-सदस्य

(ट)

अध्यक्ष, नेपालउद्योगिाचणज्यमहासंघ

-सदस्य

(ठ)

अध्यक्ष, नेपालउद्योगपरिसं घ

-सदस्य

(ड)

अध्यक्ष, नेपालघिे लु तथासानाउद्योगमहासं घ

-सदस्य

(ढ)

अध्यक्ष, मवहलाउद्यमीमहासं घ

-सदस्य

(ण)

उद्योगक्षेत्रकाविज्ञहरुमध्येबाटकम्तीमाएकजना

मवहला उद्यमी सवहत मन्द्त्रालयबाट मनोनीत
दुईजना

(त)

-सदस्य

महाधनदे शक, उद्योगविभाग

-सदस्य–सचचि।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुिा ले चखएको भए
तापधन मन्द्त्रालयमा मन्द्त्री ि िाज्यमन्द्त्री दुिै धनयुक्त भएको अिस्थामा िाज्यमन्द्त्री
बोडाकोसदस्यकोरुपमािहनेछ।
(३) बोडाले आिश्यक दे खेमा सम्बचन्द्धत विषयको विज्ञ, नेपाल सिकाि

िा प्रदे श सिकािको कुनै पदाधधकािी िा अधधकृत कमाचािीलाई बोडाको बैठकमा
आमन्द्त्रणगनासननेछ।

(४) बोडाको बैठक कम्तीमा दुइा मवहनाको एक पटक ि आिश्यकता

अनुसािजुनसुकैबखतबस्नसननेछ।

(५) बोडाको सदस्य सचचिले बोडाको अध्यक्षसुँगको पिामशामा बोडाको

बैठकमापेशहुने कायासूचीधनधाािणगिीसोकोजानकािीबोडाकोबैठकबस्नुभन्द्दा
कम्तीमाचौबीसघण्टाअगािैसबैसदस्यलाइाउपलब्धगिाउनुपनेछ।

(६) बोडाको बैठकमा धनणायको लाधग पेश हुने कुनै कायासूचीको

सम्बन्द्धमा बोडाको कुनै सदस्यको धनजी सिोकाि िा स्िाथा िहे को भएमा त्यस्तो
कायासूचीकासम्बन्द्धमाहुनेधनणायप्रवक्रयामाधनजलेभागधलनहुुँदैन।

(७) उपदफा (६) विपिीत हुने गिी धनणाय भएको दे चखएमा त्यस्तो

धनणायस्ितःबदिहुनेछ।

(८)बोडालेगिे काधनणायहरुसदस्य-सचचिलेप्रमाचणतगिीिाख्नुपनेछ।
(९)बोडाकोसचचिालयविभागमािहनेछ।
(१०)बोडाकोबैठकसम्बन्द्धीअन्द्यकायाविधधबोडा आफैंले धनधाािणगिे 

बमोचजमहुनेछ।
21.

बोडाकोकाम, कताव्यिअधधकाि:(१)यसऐनमाअन्द्यत्रतोवकएकाकाम, कताव्यि
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अधधकािकाअधतरिक्तबोडाकोकाम, कताव्यिअधधकािदे हायबमोचजमहुनेछ:(क)

औद्योधगक प्रिर्द्ान,

लगानीको सं िक्षण,

अधभिृवर्द् तथा

औद्योधगकीकिण सम्बन्द्धी नीधत तजुम
ा ा तथा नीधतगत धनणाय
गनानेपालसिकािसमक्षधसफारिसगने,

(ख)

ु को समर औद्योधगकीकिण सम्बन्द्धी नीधतगत, कानूनी,
मुलक

सं स्थागत ि प्रवक्रयागत सं िचना एिं काया प्रणालीको धनयधमत

समीक्षा गिी त्यसमा आिश्यक सुधाि गना नेपाल सिकाि
समक्षधसफारिसगने,
(ग)

प्रचधलत कानूनको अधीनमा िही विदे शी लगानी ि प्रविधध
हस्तान्द्तिण सम्बन्द्धी आिश्यक नीधतगत धनणाय गना नेपाल
सिकािसमक्षधसफारिसगने,

(घ)

औद्योधगक प्रदूषण धनयन्द्त्रण सम्बन्द्धी नीधत तजुम
ा ा तथा

(ङ)

ु कोऔद्योधगकविकासकोचस्थधतकोसमरमूसयाङ्कनतथा
मुलक

नीधतगतधनणायगनानेपालसिकािसमक्षधसफारिसगने,

समीक्षा गिी आिश्यक कदम चासन नेपाल सिकाि समक्ष
सुझाितथाधसफारिसगने,

(च)

ु ाइ गिी समस्या समाधान गने िा
उद्योगीको गुनासो सुनि

(छ)

उद्योगको स्ति ि िगीकिण तथा प्रकृधतमा थपघट िा

(ज)

औद्योधगक क्षेत्रमा स्िदे शी तथा विदे शी लगानी अधभिृवर्द् गने

गिाउनेतथासम्बचन्द्धतधनकायलाईमागादशानगने,

परिितानगनुा पनेभएमानेपालसिकािसमक्षधसफारिसगने,

सन्द्दभामा आिश्यकता अनुसाि अध्ययन, अनुसन्द्धान तथा
सिेक्षणगनेगिाउने,

(झ)

सािाजधनक, धनजीिसहकािीक्षेत्रकोप्रभािकािी, समन्द्ियात्मक
िसामञ्जस्यपूणा सहकायामाप्रधतस्पधाात्मकऔद्योधगकिाताििण
धनमााणगनाआिश्यककायागनेगिाउने,

(ञ)

(ट)

औद्योधगक व्यिसाय विकास ि विस्तािका लाधग प्रदे श तथा
स्थानीय तहहरुबीच समन्द्िय गनुा पने विषयमा नीधतगत
मागादशानददनेिसमन्द्ियकोआिश्यकव्यिस्थाधमलाउने,

उद्योग सम्बन्द्धी कुनै कानूनको कायाान्द्ियनमा कुनै बाधा,

अर्डकाउिा दद्वविधा उत्पन्नभएमात्यसकोसमाधानकोलाधग
सहजीकिणगने,
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(ठ)

एकल धबन्द्दु सेिा केन्द्रको सिालन सम्बन्द्धमा समन्द्िय िा

(ड)

तोवकएबमोचजमकाअन्द्यकायागनेिागिाउने।

सहजीकिणगने,

(२)बोडाले आफ्नोकाम,कताव्यिअधधकािमध्ये केहीअधधकािनेपाल

सिकािकोकुनैधनकायिाअधधकृतलाईप्रत्यायोजनगनासननेछ।

(३)िोडाले आफूले गिे कोकामकोिावषाकप्रधतिेदनआधथाकिषा समाप्त

भएको धमधतले तीस ददनधभत्र मन्द्त्रालय समक्ष पेश गनुा पनेछ। मन्द्त्रालयले यस्तो
प्रधतिेदनआफ्नोिेबसाइटमाप्रकाशनगनेछ।
22.

गोपनीयताकायमिाख्नु पने:(१)बोडाकोकामकोधसलधसलामाआफ्नोजानकािीमा

आएको कुनै सूचना अनधधकृत तििले अन्द्य कुनै व्यचक्तलाई उपलब्ध गिाउन िा
कसैकोलाभ, वहतिाफाइदाकोलाधगप्रयोगगनािागिाउनहुुँदैन।

(२)उपदफा(१)विपिीतबोडाकोअध्यक्ष, सदस्य, सदस्य–सचचि, बैठकमा

आमचन्द्त्रत व्यचक्त िा कमाचािीले कुनै काम गिे मा धनजले पदीय आचिण पालना
नगिे कोमाधननेछिगोपनीयताभङ्गगनेत्यस्तोसदस्यकोअधभलेखिाचखनेछ।
23.

प्रदे शऔद्योधगकतथालगानीप्रिर्द्ानबोडासम्बन्द्धीव्यिस्था:(१)प्रदे शमादताा भइा
सिालन हुने उद्योगमा लगानी प्रिर्द्ान गना प्रदे श कानून बमोचजम एक प्रदे श
औद्योधगकतथालगानीप्रिर्द्ानबोडागठनगनासवकनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम स्थावपत प्रदे श औद्योधगक लगानी प्रिर्द्ान

बोडाकोकाम, कताव्यिअधधकािदे हायबमोचजमहुनेछ:–
(क)

प्रदे शको समर औद्योधगक प्रिर्द्ानको सम्बन्द्धमा धनयधमत

समीक्षा गिी त्यसमा आिश्यक सुधाि गना प्रदे श सिकाि
समक्षधसफारिसगने,

(ख)

औद्योधगक प्रदूषण धनयन्द्त्रण सम्बन्द्धी नीधतको कायान्द्ियन गना

(ग)

प्रदे शको औद्योधगक विकासको चस्थधतको समर मूसयाङ्कन तथा

आिश्यककायागने,

समीक्षा गिी आिश्यक कदम चासन प्रदे श सिकाि समक्ष
सुझाितथाधसफारिसगने,

(घ)

ु ाईगिी
प्रदे शमा दताा भएका उद्योग व्यिसायीको गुनासो सुनि
समस्या समाधानगने िा गिाउने तथा सम्बचन्द्धत धनकायलाई
मागादशानगने,

(ङ)

प्रदे शधभत्रका औद्योधगक क्षेत्रमा स्िदे शी लगानी अधभिृवर्द् गने
सन्द्दभामा आिश्यकता अनुसाि अध्ययन, अनुसन्द्धान तथा
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सिेक्षणगनेगिाउने,
(च)

प्रदे शधभत्र सािाजधनक, धनजी ि सहकािी क्षेत्रको प्रभािकािी,

समन्द्ियात्मक ि सामञ्जस्यपूणा सहकायामा प्रधतस्पधाात्मक
औद्योधगकिाताििणधनमााणगनाआिश्यककायागनेगिाउने,

(छ)

औद्योधगक व्यिसाय विकास ि विस्तािका लाधग प्रदे श तथा

स्थानीय तहहरुबीच समन्द्िय गनुा पने विषयमा आिश्यक
मागादशानगनेिसमन्द्ियकोआिश्यकव्यिस्थाधमलाउने,

(ज)

उद्योग सम्बन्द्धी कुनै सं घीय कानूनको कायाान्द्ियनमा कुनै
दद्वविधा उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानको लाधग मन्द्त्रालयमा
लेखीपठाउनसम्बचन्द्धतप्रदे शमन्द्त्रालयलाइाधनदे शनददने,

(झ)

एकल धबन्द्दु सेिा केन्द्रबाट प्राप्त हुने सेिा सुविधाको

(ञ)

प्रदे शमा दताा भएका उद्योगको प्रिर्द्ानको सम्बन्द्धमा अन्द्य

ुँ समन्द्ियगने,
सम्बन्द्धमामन्द्त्रालयमाफात्बोडासग
आिश्यककायागनेिागिाउने।

(३) प्रदे श औद्योधगक लगानी प्रिर्द्ान बोडाले प्रदे शको औद्योधगक तथा

लगानी प्रिर्द्ानका लाधग आिश्यक दे खेका विषयमा सम्बचन्द्धत प्रदे श मन्द्त्रालय
माफात्मन्द्त्रालयमासुझाितथाधसफारिसगनासननेछ।
परिच्छे द–५
उद्योगलाईप्रदानगरिनेप्रोत्साहन, छु ट, सुविधािासहुधलयतसम्बन्द्धीव्यिस्था
24.

आयकि सम्बन्द्धी छु ट, सुविधा िा सहुधलयत: (१) यस ऐन अन्द्तगात दताा भएको

उद्योगलाईकिसम्बन्द्धीप्रचधलतकानूनबमोचजमकोछु ट,सुविधािासहुधलयतप्राप्त
हुनेछ।

(२) उपदफा (१) को सिासामान्द्यतामा प्रधतकूल असि नपने गिी
उद्योगलाईदे हायबमोचजमकोआयकिछु ट, सुविधािासहुधलयतप्रदानगरिनेछः(क)

उत्पादनमूलकउद्योगबाटआचजातआयमालानने किकोदिमा

बीसप्रधतशतले छु टहुनेछि त्यस्तोउद्योगले आफ्नोउत्पादन

धनयाात गिी आचजात गिे को आयमा लानने किको दिमा थप
पाुँचप्रधतशतलेआयकिछु ट,
(ख)

सडक, पुल, सुरुङ्ग, िोपिे, िे सिे, ट्राम, ट्रलीबस, विमानस्थल,

औद्योधगक सं िचना एिं पूिााधाि कम््लेनस जस्ता पूिााधाि
उद्योगमा लगानी गिी सिालन गिे मा सोबाट प्राप्त आयमा
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लाननेकिकोदिमाचालीसप्रधतशतलेछु ट,
(ग)

अनुसूची–१० मा उचसलचखत अधत अविकधसत, अविकधसत ि
कम विकधसत क्षेत्रमा स्थावपत फलफूलमा आधारित ब्राण्डी,

साइडि एिं िाइन उत्पादन गने उद्योग बाहे कका

उत्पादनमूलक उद्योगले व्यािसावयक उत्पादन िा कािोबाि
सुरु गिे को धमधतले दश िषासम्म प्रचधलत कानून बमोचजम
लानने आयकिकोदिमाक्रमशःनब्बे, असीिसत्तिीप्रधतशत
छु ट,
(घ)

अधतअविकधसतक्षेत्रिअविकधसतक्षेत्रमा स्थावपतफलफूलमा
आधारित ब्राण्डी, साइडि एिं िाइन उत्पादन गने उद्योगलाई

कािोबाि सुरु गिे को धमधतले दश िषासम्म क्रमशः चालीस ि
पच्चीसप्रधतशतआयकिछु ट,
(ङ)

स्िदे शी चचया उत्पादन ि प्रशोधन गने उद्योग, दुनध पदाथाको
कािोबाि गने डेिी उद्योग ि कपडा उत्पादन गने उद्योगले
आफ्नो उत्पादन धबक्री गिी प्राप्त गिे को आयमा लानने
आयकिकोदिमापचासप्रधतशतलेछु ट,

(च)

कुनै व्यचक्तले बौवर्द्क सम्पचत्त धनयाात बापत प्राप्त िोयसटी

(छ)

कुनै व्यचक्तले बौवर्द्क सम्पचत्तको हस्तान्द्तिणद्वािा धबक्री गिी

आयमालाननेआयकिकोदिमापच्चीसप्रधतशतलेछु ट,

प्राप्तगिे कोआयमालानने आयकिकोदिमापचासप्रधतशतले
छु ट,

(ज)

ुँ ी लगानीमा स्थापना हुने ि पाुँच
एक अबाभन्द्दा बढीको पूज
सयभन्द्दा बढीलाई िषाभिी नै प्रत्यक्ष िोजगािी प्रदान गने

उत्पादनमूलकिासेिामूलकउद्योगलाईकािोबािसुरुगिे को
धमधतले पाुँच िषासम्म पूणा रुपमा आयकि छु ट ददई

त्यसपधछको तीन िषासम्म लानने किको पचास प्रधतशत
आयकिछु ट,

तिहालसिालनमािहे कायस्ताउद्योगलेकम्तीमा

ुँ ीपुर्य
पच्चीसप्रधतशतजधडतक्षमतािृवर्द्गिीदुइा अबा पूज
 ाई
तीन सयभन्द्दा बढीलाई िषाभरि नै प्रत्यक्ष िोजगािी प्रदान
गिे मा त्यसिी क्षमता िृवर्द्बाट प्राप्त भएको आयमा पाुँच

िषासम्म पूणा रुपमा आयकि छु ट ददई त्यसपधछको तीन
िषासम्मलाननेकिकोपचासप्रधतशतआयकिछु टहुनेछ।
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(झ)

सं ित् २०८० साल चैत्र मवहनासम्म जलविद्युतको व्यापारिक
रुपमा उत्पादन, प्रसािण िा वितिण सुरु गने अनुमधतप्राप्त
व्यचक्त िा धनकाय िा सौया, िायु तथा जैविक पदाथाबाट
उत्पादन हुने विद्युत आयोजनालाइा पवहलो दश िषासम्म पूिै

आयकि छु ट ि त्यसपधछको पाुँच िषासम्म पचास प्रधतशत
आयकिछु ट,

ति यो ऐन प्रािम्भ हुुँदाका बखत व्यापारिक

उत्पादन प्रािम्भ गरिसकेका अनुमधतपत्रप्राप्त व्यचक्तको हकमा
अनुमधतपत्रप्राप्तगदााकाबखतकोव्यिस्थालागूहुनेछ।
(ञ)

खधनज (च ुनढु ङ्गा बाहे क), पेट्रोधलयम पदाथा, प्राकृधतक नयास
तथा इन्द्धन अन्द्िेषण तथा उत्खनन गने व्यचक्तले सं ित्
२०८० साल चैत्र मवहनासम्म व्यापारिक रुपमा कािोबाि
सिालन गिे मा कािोबाि सिालन गिे को धमधतले पवहलो सात
िषासम्म पूिै आयकि छु ट पाउनेछ ि त्यसपधछको तीन
िषासम्मपचासप्रधतशतआयकिछु ट,

(ट)

ुँ ी लगानीमा स्थापना हुने पयाटन
दुई अबाभन्द्दा बढीको पूज
क्षेत्रसुँग सम्बचन्द्धत उद्योगलाई कािोबाि सुरु गिे को धमधतले
पाुँच िषासम्म पूणा रुपमा आयकि छु ट ि त्यसपधछको तीन
िषासम्मआयकिकोदिमापचासप्रधतशतछु ट,

(ठ)

नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन गिी

तोकेको प्राणीशास्त्र सम्बन्द्धी (जुलोचजकल), भूशास्त्र सम्बन्द्धी
(चजयोलोचजकल), जीिप्रविधध (बायोटे क) सम्बन्द्धी पाका
सिालन, प्रविधध पाका ि सूचना प्रविधध पाकाधभत्र स्थावपत

सफ्टिेयि विकास, त्याङ्क प्रशोधन, साइबि नयाफे, धडचजटल
म्यावपङ्ग सम्बन्द्धी उद्योगको आयमा लानने किको पचास
प्रधतशतछु ट,
(ड)

दे हायका सङ्ख्यामा नेपाली नागरिकलाई िोजगािी ददने
दे हायका उद्योगलाई दे हाय बमोचजमको छु ट सुविधा प्रदान
गरिने,–
(१)

तीन सय िा सोभन्द्दा बढी नेपाली नागरिकलाई

िषाभिी नै प्रत्यक्ष िोजगािी ददने उत्पादनमूलक

उद्योग तथा सूचना प्रविधध उद्योगलाई सो िषाको
आयमालाननेकिकोपन्द्ध्रप्रधतशत,
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(२)

बाह्र सय िा सोभन्द्दा बढी नेपाली नागरिकलाई
िषाभरि नै प्रत्यक्ष िोजगािी ददने उत्पादनमूलक

उद्योग तथा सूचना प्रविधध उद्योगलाई सो िषाको
आयमालाननेकिकोपच्चीसप्रधतशत,
(३)

उपखण्ड (१) िा (२) बमोचजम िोजगािीप्राप्त
नेपाली नागरिकहरुमध्ये कम्तीमा पचास प्रधतशत

मवहला, दधलतिाअपाङ्गताभएकाव्यचक्तहरुिहेमा
त्यस्तो उद्योगलाई सो िषाको आयमा लानने किमा
थपपन्द्ध्रप्रधतशत।
(ढ)

उद्योगले आफ्नाश्रधमकतथाकमाचािीकोदीघाकालीनवहतिा

कसयाणकािी कायाहरु, जस्तैः जीिन बीमा, स्िास््य सुविधा,
योगदानमा आधारित सामाचजक सुिक्षा, चशक्षा तथा ताधलम,

ु स्तीका लाधग खेलकुद
चशशु स्याहाि केन्द्र ि शािीरिक तन्द्दरु
तथा व्यायाममा गिे को खचा आयकि प्रयोजनको लाधग कट्टी
गनापाउने,
(ण)

कुनै उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्ना कुल जनशचक्तमध्ये

कम्तीमा दश प्रधतशत प्रचशक्षाथी कामदाि िाखे मा त्यस्तो
कामदािलाइा प्रचशक्षण ददुँदा ददनु पने धनिााह खचा, प्रचशक्षण
खचा ि उद्योगमा कायाित जनशचक्तको उत्पादन क्षमता

विकासमाभएकोखचा िकमआयकिगणनाप्रयोजनकोलाधग
कट्टीगनापाउने,
(त)

प्रदूषण िोकथाम तथा धनयन्द्त्रण गने िा खेि गएका िस्तुको

पुनः प्रशोधन िापुनः प्रयोगसमेतगिी िाताििणमा न्द्यूनतम

असि पाने पर्द्धत तथा उपकिणमा भएको खचामध्ये उद्योग
व्यिसायको समायोचजत कियोनय आयको पचास प्रधतशतसम्म

सोहीिषा खचा कट्टीगना पाउने ित्यस्तोउद्योग व्यिसायको
समायोचजत कियोनय आयको सीमाभन्द्दा अधधक खचालाई

ुँ ीकिण गिी ह्रास कट्टी गना
आगामी आय िषाको सुरुमा पूज
सवकने,
(थ)

ऊजाा दक्षता अधभिृवर्द् गिी ऊजाा खपत घटाउन सघाउ

पुर्याउने यन्द्त्र िा उपकिणमा लगानी गिे को सम्पूणा खचा
आयकिप्रयोजनकोलाधगकट्टागनापाइने,

(द)

उद्योगको उत्पादकत्ि अधभिृवर्द्को लाधग उद्यमशीलता

अधभिृवर्द्, अनुसन्द्धान तथा विकास ि नयाुँ प्रविधध धसजाना गना
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लागेको खचामध्ये सो व्यचक्तबाट सिाधलत सबै उद्योग
व्यिसायको समायोचजत कियोनय आयको पचास प्रधतशतसम्म

खचा कट्टी गना सवकने ि समायोचजत कियोनय आयको

सीमाभन्द्दा अधधक खचालाई आगामी आय िषाको सुरुमा
ुँ ीकिणगिीह्रासकट्टीगनासवकने,
पूज
(ध)

उद्योगले व्यिसायसुँग सम्बचन्द्धत बजाि प्रिर्द्ान, सिेक्षण ि

विज्ञापनको लाधग भएको तोवकएको सीमासम्मको खचा
आयकिकोप्रयोजनकोलाधगकट्टीगनापाउने,

(न)

उद्योगको भौधतक सम्पचत्तको सुिक्षा गनाको लाधग भएको

ु ानी
तोवकएबमोचजमकोखचा ित्यसकोबीमाबापतखू दभक्त
भएको वप्रधमयम बापतको खचा आयकिको प्रयोजनको लाधग
कट्टीगनापाइने,

(प)

उद्योगले नेपालमा दताा भएको बौवर्द्क सम्पचत्त अन्द्तगातको

औद्योधगक सम्पचत्तको स्िदे शमा सं िक्षण गदाा लागेको खचा
आयकिप्रयोजनकोलाधगकट्टीगनापाउने,

(फ)

उद्योगले आफूले प्राप्तगिे कोबौवर्द्कसम्पचत्तसं िक्षणकालाधग
विदे शमा दताा गदाा लागेको शुसक आयकि प्रयोजनको लाधग
खचाकट्टीगनापाउने,

(ब)

उद्योगले किछु टपाउने सं स्थालाईचन्द्दािाउपहािददएको
िकममध्ये एकलाखरुपैयाुँ िासोउद्योगकोसोआयिषाको

समायोचजत कियोनय आयको पाुँच प्रधतशतमध्ये जुन घटी
हुन्द्छ, सोिकमआयकिप्रयोजनकोलाधगघटाउनपाउने,
(भ)

कुनै खासअिस्थामानेपालसिकािले नेपालिाजपत्रमासूचना

प्रकाशन गिी तोकेको कुनै कायाकोलाधग कुनै उद्योगले खचा
गिे को िा चन्द्दा ददएको िकम आय धनधाािणको प्रयोजनको

लाधग पूणा िा आंचशक रुपमा कट्टी गना पाउने गिी तोनन
सवकने।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन सोही

उपदफाकोखण्ड(घ) मा उचसलचखत उद्योग बाहे कसूधताजन्द्य उद्योग ि मददिाजन्द्य
उद्योगलेउचसलचखतकुनैपधनछु टतथासुविधापाउनेछै न।

ति त्यस्ता उद्योगले प्रचधलत कानून बमोचजम आफ्ना श्रधमक तथा

कमाचािीकोदीघाकालीनवहतिाकसयाणकािीकायामागिे कोखचा, प्रदूषणिोकथाम
तथा धनयन्द्त्रण गने, खेि गएका िस्तुको पुनः प्रशोधन गने, िाताििणमा न्द्यूनतम
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असिपानेपर्द्धततथाउपकिणमालगानीगिे कोखचा, ऊजाादक्षतामाअधभिृवर्द्गिी
ऊजाा खपत घटाउन सघाउ पुर्य
 ाउने याचन्द्त्रक उपकिणमा लगानी गिे को खचा,

अनुसन्द्धान तथा विकासमा गिे को खचा लगायत व्यिसाय प्रिर्द्ानका लाधग हुने
िास्तविकखचाहरुकट्टीगनापाउनेछन्।

(४) एउटै  आयको सम्बन्द्धमा यस दफा बमोचजम एकभन्द्दा बढी छु ट

पाउन सनने अिस्था भएको उद्योगले आफूले िोजेको कुनै एउटा छु ट मात्र
पाउनेछ।

(५) सुधताजन्द्य, मददिाजन्द्य ि नयाधसनोदे चख बाहे कका अन्द्य उद्योगले

आफ्नो सचित मुनाफालाई सोही उद्योगको क्षमता विस्ताि िा अन्द्य उत्पादनमूलक
िा ऊजाामूलक िा कृवष तथा िन पैदािािमा आधारित उद्योगको लाधग शेयिमा

ुँ ीकिण गिे को अिस्थामा त्यस्तो पूज
ुँ ीकिणमा लाभांश वितिण स्िरुप लानने
पूज
लाभांशकिमाशतप्रधतशतछु टहुनछ
े ।

(६)योऐनप्रािम्भहुुँदाकाबखतदतााभईसिालनमािहे काियसऐन

ुँ ी भएका घिे लु
बमोचजम दताा भई सिालनमा आउने एक किोडसम्म चस्थि पूज
उद्योगिसानाउद्योगलाईलाननेआयकिमापचासप्रधतशतआयकिछु टहुनेछ।
25.

भन्द्साि महसुल सम्बन्द्धी छु ट, सुविधा िा सहुधलयत: यस ऐन बमोचजम दताा भएको
उद्योगलाईदे हायबमोचजमकोभन्द्सािमहसुलछु टददइनेछः(क)

बण्डेड िेयि हाउस िा नगद धिौटी (पासबुक) को सुविधा

नधलएका उद्योगहरुले धनयाात गिे को हकमा अथा मन्द्त्रालयले
ड्युटीड्र ब्याकको दि धनधाािण गिी नेपाल िाजपत्रमासूचना
प्रकाशन गनेछ। त्यसिी धनधाािण भएको दि बमोचजमको

ड्युटी ड्र ब्याक िकम मन्द्त्रालयले एकल धबन्द्दु सेिा केन्द्र
माफात्वफताागनेछ।
(ख)

बण्डेड िेयि हाउसको इजाजत नधलएको उद्योगले आफ्ना
उत्पादन प्रतीतपत्रको माध्यमद्वािा िा प्रचधलत बैवकङ्ग

प्रणालीकोमाध्यमबाट धनयाातगने िापरिित्या विदे शी मुरामा
स्िदे शमै धबक्री गने भएमा त्यस्तो मालिस्तु उत्पादन गना
आिश्यक पने कच्चा पदाथा िा सहायक कच्चा पदाथा ि

नेपालमाउत्पादननहुने ्याकेचजङ्गसामरीसमेतआयातगदाा
लानने भन्द्सािमहसुलतोवकएकोशता िकायाविधधकोअधीनमा
िहीधिौटीिाखीआयातगनापाउने,
(ग)

खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन नेपालमा
उत्पादननहुने ्याकेचजङ्गसामरीकोहकमाविभागले नेपालमा
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उत्पादननहुनेभनीप्रमाचणतगिीसुविधाददनधसफारिसगिे मा
मात्रत्यस्तोउद्योगलेखण्ड(ख)बमोचजमकोसुविधापाउने,
(घ)

कुनै उद्योगले आफ्नोउत्पादनकालाधगआिश्यकपने कच्चा

पदाथा, सहायक कच्चा पदाथा, ्याकेचजङ्ग सामरीमा लानने
भन्द्साि महसुल सामान्द्यतः त्यस्तो कच्चा पदाथाबाट उत्पादन

हुने तयािीिस्तुकोआयातमालानने भन्द्सािदिभन्द्दाएकतह
कमहुने,
(ङ)

उद्योगले आफ्नो व्यािसावयक प्रयोजनको लाधग आयात गने
मेधसनिी िा दश वकलोिाट िा सोभन्द्दा बढी क्षमताको

जेनेिेटि िा औद्योधगक उपकिणमा न्द्यूनतम दिमा भन्द्साि
महसुललानने,
(च)

गुणस्ति मापन गने प्रयोगशालाले गुणस्ति मापन गने
प्रयोजनकालाधगआयातगने मेधसनिीतथािैज्ञाधनकउपकिण
ि उद्योगले अनुसन्द्धान तथा विकासको लाधग आयात गने
मेधसनिी तथा उपकिणमा न्द्यूनतम दिमा भन्द्साि महसुल
लानने,

(छ)

धनयाात हुने औद्योधगक िस्तुमा प्रयोग गरिने माध्यधमक बस्तु

(इण्टिधमधडयट गुर्डस) उत्पादन गने उद्योगले उत्पादन
सामरीमा धतिे को भन्द्साि महसुल धनयाात भएको परिमाणको
आधािमासम्बचन्द्धतमाध्यधमकिस्तु उत्पादनगने उद्योगलाई
वफतााददइने,

ति त्यस्तो िकम वफताा पाउन धनयाात गिे को एक

िषाधभत्रदिखास्तनददएमावफतााददइनेछै न।
26.

लघु उद्यमको लाधग अन्द्य सुविधा एिं सहुधलयत: (१) प्रचधलत कानूनमा जुनसुकै
कुिा लेचखएकोभए तापधन यस ऐनबमोचजम लघु उद्यम दताा गदाा कुनै शुसक िा
दस्तुिलाननेछै न।
(२)योऐनप्रािम्भहुुँदाकाबखतदतााभईसिालनमािहे काियसऐन

बमोचजम दताा भई सिालनमा आउने लघु उद्यमलाई शत प्रधतशत आयकि छु ट
हुनेछ।
27.

मवहलाउद्यमीकालाधगथपसुविधा:(१)प्रचधलतकानूनमाजुनसुकैकुिालेचखएको
भएतापधनमवहलाउद्यमीकोमात्रस्िाधमत्ििहने गिीउद्योगिाफमा दताा गिाएमा

त्यस्तोउद्योगिाफमा दताा गदाा कानूनबमोचजमलानने दस्तुििाशुसकमा पैँ तीस
प्रधतशतछु टहुनेछ।
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(२) प्रचधलत कानूनमा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन मवहला

उद्यमीको मात्र स्िाधमत्ि िहने गिी दताा भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योधगक

सम्पचत्त दताा गिाउुँ दा प्रचधलत कानून बमोचजम लानने दस्तुिमा बीस प्रधतशत छु ट
हुनेछ।

(३) मवहला उद्यमीले कुनै औद्योधगक क्षेत्र ि औद्योधगक रामधभत्र नयाुँ

उद्योग स्थापना गना चाहे मा त्यस्तो क्षेत्र सिालन गने धनकायले स्थान उपलब्ध
गिाउनप्राथधमकताददनुपनेछ।

(४)मवहलाउद्यमीकोमात्रस्िाधमत्ििहे कोउद्योगले आफ्नोऔद्योधगक

उत्पादन धनयाात गने प्रयोजनको लाधग कजाा माग गिे मा मवहला उद्यमीको
व्यिसायको वित्तीय चस्थधतको आधािमा मवहला उद्यमीको लाधग कजाा उपलब्ध

गिाउने कोषबाट बैवङ्कङ प्रणाली माफात् तोवकए बमोचजम धनयाात कजाा उपलब्ध
गिाउनसवकनेछ।
28.

औद्योधगकक्षेत्रमासिाधलतउद्योगहरुकासम्बन्द्धमाविशेषव्यिस्था:औद्योधगकक्षेत्र,
औद्योधगक नलष्टि, औद्योधगक करिडोि ि उद्योग रामधभत्र सिालनमा आएका

उद्योगलाई नेपाल सिकािले प्रोत्साहन, छु ट, सुविधािा सहुधलयतसम्बन्द्धमा विशेष
व्यिस्थागनासननेछ।
29.

थप सुविधा तथा सहुधलयत: दे हायका उद्योगहरुलाई दफा २४, 2५, 2६, २७ ि
2८माउचसलचखतछु ट, सुविधातथासहुधलयतकाअधतरिक्तदे हायबमोचजमकाथप
सुविधातथासहुधलयतददनसवकनेछः(क)

िन पैदािािमा आधारित उद्योगलाई कबुधलयत िा धलजमा
आिश्यक शता तोकी कुनै खास क्षेत्रको िन प्रचधलत कानून
बमोचजमभोगाधधकािउपलब्धगिाउनसवकने,

(ख)

उद्योगले आफ्नो प्रयोजनको लाधग उत्पादन गिे को विद्युतमा

(ग)

उद्योगले आफ्नोप्रयोजनकोलाधगउत्पादनगिे कोविद्युतबढी

प्रचधलतकानूनबमोचजमलाननेदस्तुििािोयसटीनलानने,

भई धबक्री गना चाहे मा धबक्री गरिने विद्युतको परिमाणमा
आपसी सहमधतबाट कायम भएको दिमा प्रचधलत कानून
बमोचजमधबक्रीगनासवकने,

(घ)

धनयाातमूलकउद्योग, विशेषआधथाकक्षेत्रिासिकािीिाधनजी
औद्योधगकक्षेत्रमास्थापनाहुने तोवकएबमोचजमकाउद्योगलाई

नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन गिी थप
सुविधातथासहुधलयतउपलब्धगिाउनसनने,
(ङ)

िावियप्राथधमकताप्राप्तउद्योगिास्िदे शीकच्चापदाथा, श्रमि
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सीपको अधधकतम उपयोग िा नेपालधभत्रै प्रविधध िा िस्तुको
आविष्काि गिी स्थापना भएका उद्योगहरुको लाधग बोडाको

धसफारिसमानेपालसिकािले नेपालिाजपत्रमासूचनाप्रकाशन
गिीथपसुविधातथासहुधलयतददनसनने,
(च)

विद्युतआपूधता नभएकोसमयकोअनुपातकाआधािमाउद्योगले
धतने विद्युत महसुलमा लगाइआएको धडमाण्ड चाजा तोवकएको

आधािमा तोवकएको कायाविधध अपनाई नेपाल सिकािले  छु ट
ददनसनने,
(छ)

अधत अविकधसत क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गना सहकािी, लघु
ुँ ी (धसड नयावपटल)
उद्यम, घिे लु ि साना उद्योगलाई बीउ पूज
को रुपमा नेपालसिकािले नेपालिाजपत्रमा सूचना प्रकाशन
गिीतोकेबमोचजमअनुदानउपलब्धगिाउनसनने,

(ज)

विदे शी लगानीमा सिाधलत उद्योगलाई नयाुँ िस्तुको उत्पादन

तथा बजाि विकास ि प्रिर्द्ान गनाका लाधग त्यस्तो उद्योगले
विदे शचस्थत मूल कम्पनीबाट उत्पाददत सामानहरु तोवकए
बमोचजमको शता ि सीमाधभत्र िही धनचित अिधधका लाधग
आयातगनेअनुमधतप्रदानगनासवकने,

(झ)

सुतीजन्द्यिमददिाजन्द्यउद्योगबाहेकदफा१७कोउपदफा
(२) बमोचजमको उत्पादनमूलक उद्योग, कृवष तथा िन

पैदाििमा आधारित उद्योग ि खधनज उद्योगलाई नेपाल
सिकािले तोवकए बमोचजम प्रोत्साहन, छु ट, सुविधा िा
सहुधलयतउपलब्धगिाउनसनने,
(ञ)

लघु, घिे लु तथा साना उद्योगले आफ्नो उद्योगको क्षमता

अधभिृवर्द् गना आिश्यक पने मेधसनिी, यन्द्त्र, उपकिण जस्ता
निीन प्रविधध आयात गदाा लानने भन्द्साि महसुलमा छु ट ददन
सवकने,

(ट)

औद्योधगक क्षेत्र, एकैप्रकािका िस्तु उत्पादन गने केन्द्र
(प्रोडनट स्पेधसवफक जोन) ि उद्योग रामधभत्र सिालनमा

आएका उद्योगलाई नेपाल सिकािले प्रोत्साहन, छु ट, सुविधा
िासहुधलयतसम्बन्द्धमाविशेषव्यिस्थागनासनने,
(ठ)

नेपालसिकािलेअधतअविकधसत,अविकधसतिकमविकधसत

क्षेत्रमास्थापनाहुने उद्योगलाईथपप्रोत्साहन,छु ट, सुविधािा
सहुधलयतउपलब्धगिाउनसनने।
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30.

जनगा सम्बन्द्धी व्यिस्था: (१) यस ऐन िा प्रचधलत कानून बमोचजम दताा भएका
उद्योगका लाधग आिश्यक जनगा सम्बचन्द्धत उद्यमीले प्रचधलत कानून बमोचजम
आफैलेखरिदगनुा पनेछ।

ति तोवकए बमोचजमका उद्योग सिालन गने उद्यमीले उद्योगका लाधग

आिश्यक जनगा खरिद गना नसकेमा सोही व्यहोिा खुलाई जनगा खरिद गना िा
जनगाउपलब्धगिाइददनअनुिोधगिे माउद्योगदताागनेधनकायलेजनगाखरिदगना
िाजनगाउपलब्धगिाइददनेसम्बन्द्धमाआिश्यकसमन्द्ियिसहजीकिणगनेछ।

(२) जनगा उपलब्ध गिाउन समन्द्िय ि सहजीकिण गने प्रवक्रया तथा

अन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
31.

धलजमा जनगा उपलब्ध गिाउने: (१) िाविय प्राथधमकताप्राप्त उद्योग सिालन गना

नेपाल सिकािको स्िाधमत्िमा िहे को जनगा आिश्यक पने भएमा त्यस्ता उद्योगले

आफूलाई आिश्यक पने जनगाको क्षेत्रफल खुलाई जनगा उपलब्ध गिाई ददन
उद्योगदताागनेधनकायसमक्षतोवकएबमोचजमधनिेदनददनसननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम धनिेदन प्राप्त हुन आएमा उद्योग दताा गने

धनकायले उद्योगलाई आिश्यक पने जनगा उपलब्ध गिाउने सम्बन्द्धमा आिश्यक
कािबाहीअगाधडबढाउनमन्द्त्रालयमापेशगनेछ।

(३)उपदफा(२)बमोचजमधनिेदनप्राप्तभएमानेपालसिकािलेप्रचधलत

कानून बमोचजम त्यस्तो जनगा उद्योग सिालनको प्रयोजनको लाधग सम्बचन्द्धत
उद्योगलाईधलजमाउपलब्धगिाउनसननेछ।

(४) उपदफा (३) बमोचजम नेपालसिकािको स्िाधमत्िमा िहे को जनगा

धलजमा उपलब्ध गिाए बापत उद्योगले धतनुा पने िकम ि धलज सम्बन्द्धी अन्द्य

शताहरु नेपाल सिकाि ि सम्बचन्द्धत उद्योगबीच हुने सम्झौतामा उसलेख भए
बमोचजमहुनेछ।

(५)यसदफाबमोचजमधलजमाजनगाप्राप्तगिीसिालनभएकोउद्योग

कुनै कािणिश सिालन हुन नसकेमा उपदफा (३) बमोचजम नेपाल सिकािले
उपलब्धगिाएकोजनगाकोधलजसम्झौतास्ितःिद्दहुनेछित्यस्तोजनगानेपाल
सिकािलेविनाशतास्ित:वफताापाएकोमाधननेछ।

(६)उद्योगलाईधलजमाजनगाउपलब्धगिाउने सम्बन्द्धीअन्द्यव्यिस्था

तोवकएबमोचजमहुनेछ।
32.

जनगाको अधधकतम हदबन्द्दीमा छु ट: (१) कुनै उद्योगलाई आिश्यक पने जनगा
प्रचधलत कानून बमोचजम िाख्न पाउने जनगाको अधधकतम हदभन्द्दा बढी भएमा सो

बढी भएसम्मको जनगा िाख्ने छु ट पाउन त्यस्तो उद्योगले उद्योग दताा गने धनकाय
समक्षधनिेदनददनसननेछ।
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(२)उपदफा(१)बमोचजमप्राप्तधनिेदनउपिउद्योगदताागनेधनकायले

आिश्यकजाुँचबुझगिीिायसवहतकोप्रधतिेदनमन्द्त्रालयसमक्षपेशगनेछ।

(३)उपदफा(१)बमोचजमप्राप्तधनिेदनउपिउद्योगकोआिश्यकताि

उद्योगको स्िीकृत स्कीम िा परियोजना प्रस्तािमा उसलेख भएबमोचजम तोवकएको

मापदण्डको अधीनमा िही नेपाल सिकािले हदबन्द्दीभन्द्दा बढी जनगा िाख्न पाउने
गिी छु ट ददन सननेछ। त्यसिी हदबन्द्दीभन्द्दा बढी छु ट ददएको जनगा जुन
प्रयोजनको लाधग छु ट ददइएको हो सो बाहे क अन्द्य प्रयोजनमा प्रयोग गना पाइने
छै न।

(४) उद्योगले प्रचधलत कानून बमोचजम हदबन्द्दीमा छु ट पाएको जनगा

स्िीकृतउद्देश्यबमोचजमउपयोगगिे  नगिे कोसम्बन्द्धमाउद्योगदताा गने धनकायले
तोवकएबमोचजमअनुगमनगिीिागनालगाईआिश्यकधनदे शनददनसननेछ।

(५) उपदफा (४) बमोचजम उद्योग दताा गने धनकायले ददएको धनदे शन

पालना नगिे को पाइएमा त्यस्तो उद्योगले िाख्न अनुमधत पाएको हदबन्द्दीभन्द्दा बढी
जनगानेपालसिकािलेप्रचधलतकानूनबमोचजमविनाशतावफतााधलनसननेछ।

(६)प्रचधलतकानूनबमोचजमहदबन्द्दीभन्द्दाबढीजनगािाख्नअनुमधतप्राप्त

उद्योगले त्यसिी हदबन्द्दीभन्द्दा बढी िाखेको जनगा धबक्री वितिण गना िा कुनै
प्रकािले हकहस्तान्द्तिणगना िाबैङ्कतथावित्तीयसं स्थामाधधतोिाखीऋणधलन
पाउनेछै न।

ुँ ी ि प्रकृधतको आधािमा उद्योगले िाख्न
(७) उद्योगको आिश्यकता, पूज
पाउने अधधकतम जनगाको परिमाण, हदबन्द्दीभन्द्दा बढी जनगा उपलब्ध गिाउने
सम्बन्द्धी व्यिस्था तथा सो सम्बन्द्धमा उद्योगले पालना गनुा पने शता लगायतको
मापदण्डभूधमसम्बन्द्धीप्रचधलतकानूनकोअधीनमािहीतोवकएबमोचजमहुनेछ।
33.

प्रोत्साहन,छु ट, सुविधािासहुधलयतकोप्रत्याभूधत:(१)यस ऐनबमोचजमउद्योगलाई

उपलब्ध गिाइएको प्रोत्साहन, छु ट, सुविधा िा सहुधलयतमा कम हुने गिी कुनै
व्यिस्थागरिनेछै न।

ति यस दफाको कुनै व्यिस्थाले थप प्रोत्साहन, छु ट, सुविधा िा

सहुधलयतउपलब्धगिाउनबाधापुर्य
 ाएकोमाधननेछै न।

ु न्द्दा तत्काल अचघ बहाल िहे को औद्योधगक
(२) यो ऐन प्रािम्भ हुनभ

व्यिसाय ऐन, २०७३ अन्द्तगात अनुमधत प्राप्त गिी िा दताा गिी सिालनमा िहे को

उद्योगले सोऐनबमोचजमअिधधवकवटएकोप्रोत्साहन,छु ट, सुविधािासहुधलयतका

हकमा सोही ऐन बमोचजम ि अिधध नवकवटएको प्रोत्साहन, छु ट, सुविधा िा
सहुधलयतका हकमा यस ऐन बमोचजमको प्रोत्साहन, छु ट, सुविधा िा सहुधलयत
पाउनेछ।
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ु चघदताा भएकोिाअनुमधतप्राप्तगिे कोतियो
(३)योऐनप्रािम्भहुनअ

ऐनप्रािम्भभएपधछमात्रव्यािसावयकउत्पादनिाकािोबािप्रािम्भगिे कोउद्योगले
यसऐनबमोचजमकोछु ट, सुविधािासहुधलयतपाउनेछ।

ति त्यस्तो उद्योग दताा िा अनुमधत प्राप्त गदााका बखत कायम िहे को

औद्योधगक व्यिसाय सम्बन्द्धी प्रचधलत कानून बमोचजम प्रोत्साहन, छु ट, सुविधा िा
सहुधलयत पाउने अिधध यस ऐनले प्रदान गिे को प्रोत्साहन, छु ट, सुविधा िा
सहुधलयतभन्द्दा बढी अिधधको भएमा िा यस ऐन बमोचजम त्यस्तो प्रोत्साहन, छु ट,

सुविधा िासहुधलयत नपाउने भएमा तत्काल प्रचधलतऔद्योधगक व्यिसायसम्बन्द्धी
कानूनबमोचजमकोप्रोत्साहन,छु ट, सुविधािासहुधलयतपाउनेछ।

(४)उद्योगहरुलाईउपलब्धगिाइनेप्रोत्साहन,छु ट, सुविधािासहुधलयत

सम्बन्द्धीप्रवक्रयातोवकएबमोचजमहुनेछ।
34.

िावियकिण िा अधधरहण नगरिने: (१) यस ऐन बमोचजम दताा भएको कुनै पधन
उद्योगिावियकिणगरिनेछै न।

(२)कुनै पधनउद्योगलाईसािाजधनकप्रयोजनकोलाधगबाहे कप्रत्यक्षिा

अप्रत्यक्षरुपमाअधधरहणगरिने छै न।सािाजधनकप्रयोजनकोलाधगअधधरहणगनुा
पदााप्रचधलतकानूनबमोचजमकोउचचतप्रवक्रयापूिागनुा पनेछ।
35.

औद्योधगक सुिक्षा सम्बन्द्धी व्यिस्था: प्रचधलत कानून बमोचजम स्थापना भएको
उद्योगलाईआिश्यकताअनुसािनेपालसिकािले तोवकएबमोचजमऔद्योधगकसुिक्षा
उपलब्धगिाउनेछ।

36.

प्रोत्साहन,छु ट, सुविधािासहुधलयतकोदुरुपयोगगना नहुने:(१)यसऐनबमोचजम
उद्योगले प्राप्त गने प्रोत्साहन, छु ट, सुविधा िा सहुधलयत जुन प्रयोजनका लाधग
ददइएकोहोसोहीप्रयोजनकालाधगमात्रप्रयोगगनुा पनेछ।

(२) कुनै उद्योगले यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयम विपिीत

हुने कुनै काया गिे मा त्यस्तो उद्योगलाइा यस परिच्छे द बमोचजमको प्रोत्साहन, छु ट,
सुविधािासहुधलयतप्रदानगरिनेछै न।

परिच्छे द–६
एकलधबन्द्दु सेिाकेन्द्रसम्बन्द्धीव्यिस्था
37.

एकल धबन्द्दु सेिा केन्द्रको स्थापना: (१) यस ऐन तथा प्रचधलत अन्द्य कानून

बमोचजमउद्योगिालगानीकतााले पाउने सेिा,प्रोत्साहन,छु ट, सुविधािासहुधलयत
सिलएिं सहजप्रवक्रयाद्वािािनेपालसिकािकाविधभन्नधनकायबाटसम्पादनगरिने
कायाहरूसमयमै एकै स्थानबाट उपलब्ध गिाउने तथा उद्योग स्थापनाको अनुमधत,
दताा, विस्ताि तथा खािे जीसम्मका उद्योग प्रशासन सम्बन्द्धी सेिाहरू प्रिाह गने
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प्रयोजनको लाधग नेपाल सिकािले तोवकए बमोचजम एकल धबन्द्दु सेिा केन्द्रको
स्थापनागिीसिालनमासयाउनसननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको एकल धबन्द्दु सेिा केन्द्र िहने स्थान,

केन्द्रका माध्यमबाट उद्योगहरुलाई पुर्याइने सेिा, केन्द्रमा िहने धनकायगत
प्रधतधनधधत्ितोवकएबमोचजमहुनेछ।

(३) एकल धबन्द्दु सेिा केन्द्रमा धनकायगत प्रधतधनधधत्िको लाधग

सम्बचन्द्धतधनकायले आिश्यकसङ्ख्यामाकमाचािीखटाउनु पनेछ।त्यसिीखटाउुँ दा
त्यस्तो कमाचािीलाइा प्रचधलत कानूनको अधीनमा िही अधधकािप्राप्त अधधकािीले
आिश्यकअधधकािसमेतप्रत्यायोजनगनुा पनेछ।
हुनेछ।

(४) एकल धबन्द्दु सेिा केन्द्र सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम
(५) उपदफा (१) बमोचजम एकल धबन्द्दु सेिा केन्द्रको स्थापना

नभएसम्मको लाधग नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन गिी एकल
धबन्द्दुसेिासिालनसधमधतगठनगनेछ।
38.

एकलधबन्द्दु सेिाकेन्द्रकोकाम, कताव्यिअधधकाि: (१)एकलधबन्द्दु सेिाकेन्द्रको
काम, कताव्यिअधधकािदे हायबमोचजमहुनेछः(क)

प्रचधलत कानून बमोचजम कम्पनी, फमा िा उद्योगको दताा,

अनुमधतिाइजाजत, निीकिण, कािोबािअनुमधत, क्षमतािृवर्द्ि
कम्पनी, फमा िा उद्योगको खािे जी (दामासाही बाहे क)

लगायतकाउद्योगतथाव्यिसायप्रशासनसुँगसम्बचन्द्धतकाया
गने,
(ख)

प्रचधलत कानून बमोचजम विदे शी लगानीको स्िीकृधत सम्बन्द्धी

(ग)

प्रचधलत कानून बमोचजम श्रम स्िीकृधत ि काया सहमधत

कायागने,

सम्बन्द्धीकायागने,
(घ)

प्रचधलतकानूनबमोचजमधभसासुविधासम्बन्द्धीकायागने,

(ङ)

प्रचधलत कानून बमोचजम प्रािचम्भक िाताििणीय पिीक्षण ि

(च)

उद्योगलाई आिश्यक पने विद्युत, पानी, सिािका साधन,

िाताििणीयप्रभािमूसयाङ्कनसम्बन्द्धीकायागने,

जनगा,सडकजस्तापूिााधािसेिाउपलब्धगिाउनेसम्बन्द्धमा
सम्बचन्द्धत धनकायसुँग समन्द्िय गने तथा अन्द्य धनकायहरुबीच
सम्पकाधबन्द्दु(फोकलपोइण्ट)सम्बन्द्धीकायागने,
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(छ)

प्रचधलतकानूनबमोचजमउद्योगएिं लगानीकताालाईप्राप्तहुने

प्रोत्साहन, छु ट, सुविधा िा सहुधलयत प्रदान गने सम्बन्द्धमा
नेपालसिकािबाटभएकाधनणायकायाान्द्ियनगनेिागिाउने,

(ज)

प्रचधलत कानून बमोचजम विदे शी मुरा विधनमय स्िीकृधत

(झ)

प्रचधलतकानूनबमोचजमस्थायीलेखानम्बिप्रदानगने,

(ञ)

िाचणज्य,आपूधता तथाउपभोक्तावहतसं िक्षणविभागिभन्द्साि

सम्बन्द्धीकायागने,

विभागबाटप्रदानहुने धनकासी,पैठािीसङ्केतनम्बिधलने काया
ििण्डेडिेयिहाउसकोसहजीकिणसम्बन्द्धीकायागने,

(ट)

बोडाले आफ्ना काम, कताव्य ि अधधकाि अन्द्तगात प्रत्यायोजन

(ठ)

उद्योगलाई आिश्यक पने खानी लगायतका धनकायगत

गिे काकायाहरूगने,

स्िीकृधत आिश्यक पने विषयमा धनिेदन धलई स्िीकृधतपत्र
उपलब्धगिाउनधनकायगतसमन्द्ियगने,

(ड)

उद्योग व्यिसाय दतााका लाधग आिश्यक पने कागतजात

पवहचान गिी विद्युतीय स्िरुपमा धलने ि सबै धनकायमा
विद्युतीयप्रणालीबाटअन्द्तिधनकायले प्रयोगगने गिीप्रणालीको
विकासगिीकायाान्द्ियनगने,

(ढ)

उद्योगलाईआिश्यकपने जनगाप्राधप्तमाआिश्यकसमन्द्ियि
सहजीकिणगने,धलजमाजनगाउपलब्धगिाउनसहयोगगने

ि हदबन्द्दीभन्द्दा बढी जनगा उपलब्ध गिाउन आिश्यक
समन्द्ियगने,
(ण)

आयात अनुमधत धलनु पने मालिस्तु भएमा प्रचधलत कानून

(त)

लगानी पोटालको स्थापना ि सिालन गिी लगानी सम्बन्द्धी

(थ)

उद्योग व्यिसायलाई आिश्यक पने सबै प्रकािका धसफारिस

(द)

मन्द्त्रालय ि बोडाको धनणाय िा धनदे शन कायाान्द्ियन गने

(ध)

नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन गिी

बमोचजमअनुमधतददनेिासोकोलाधगधसफारिसगने,
सूचनातथाजानकािीउपलब्धगिाउने,
तथासहजीकिणकोकायागने,
गिाउने,

तोवकददएकाअन्द्यकायाहरुगने।
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(२) यस दफा बमोचजम एकल धबन्द्दु सेिा केन्द्रले गिे को धनणाय

सम्बचन्द्धतधनकायले कायाान्द्ियनगनुा पनेछ।

(३)एकल धबन्द्दु सेिा केन्द्रकोसिालन, व्यिस्थापन एिं सो केन्द्रबाट

प्रदान गरिने सेिा सुविधा तथा सहुधलयत ि सोको प्रवक्रया सम्बन्द्धी व्यिस्था
तोवकएबमोचजमहुनेछ।

परिच्छे द—७
रुनणउद्योगसम्बन्द्धीव्यिस्था
39.

रुनण उद्योगको पवहचान: (१) उद्योगले आफ्ना व्यािसावयक उत्पादन िा कािोबाि

प्रािम्भ गिे को धमधतदे चख न्द्यूनतम पाुँच िषासम्म सिालनमा िही उद्योगको आफ्नै
धनयतिशिाव्यिस्थापकीयकमजोिीकाकािणलेनभईकाबुबावहिकोपरिचस्थधतपिी
लगाताि पधछसला तीन िषासम्म उद्योगको जधडत क्षमताभन्द्दा तीस प्रधतशत िा
सोभन्द्दा कम क्षमतामा सिालन भई सो तीन िषाको अिधधमा लगाताि घाटामा

सिालनमा िहे को उद्योगलाई तोवकए बमोचजमको मापदण्डका आधािमा तोवकए

बमोचजमको कायाविधध अपनाई नेपाल सिकािले रुनण उद्योगको रुपमा घोषणा गना
सननेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमरुनणभईबन्द्दअिस्थामािहे कोउद्योगलाई

सो उद्योगले पेश गिे को स्कीम िा परियोजना प्रस्ताि तथा मन्द्त्रालयबाट भएको

अध्ययनबाट धनचित छु ट, सुविधा िा सहुधलयत उपलब्ध गिाउुँ दा पुनः सिालनमा

आउनसनने दे चखएमानेपालसिकािले त्यस्तोउद्योगकोपुनरुत्थान, पुनधनामााणतथा
व्यिस्थापन गना धनचित अिधधका लाधग तोवकए बमोचजमको छु ट, सुविधा िा
सहुधलयतउपलब्धगिाउनसननेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजम नेपाल सिकािबाट रुनण घोवषत भएको

उद्योगको सिालनको लाधग लगानीकतााको सहमधतमा कुनै सहकािी सं स्थाले

सिालनकोप्रस्तािगिे मात्यस्तोसहकािीसं स्थाकोक्षमताउपयुक्ततािसम्भाव्यता
समेतहे िी तोवकएको शताहरुको अधीनमा िहीत्यस्तोसहकािीसं स्थामाफात् उद्योग
सिालनगिाउनसवकनेछ।
40.

रुनणउद्योगकोिगीकिण:दफा३९बमोचजमपवहचानभएकाउद्योगहरुलाईतोवकए

बमोचजमकोमापदण्डकाआधािमापूणा रुनण, रुनणिरुनणउन्द्मुखउद्योगकारुपमा
िगीकिणगिीत्यस्ताउद्योगहरुकोव्यिस्थापनकालाधगतोवकएबमोचजमआिश्यक
व्यिस्थागनासवकनेछ।

41.

रुनणउद्योगसम्बन्द्धी सुविधा, सहुधलयत तथा छु ट: प्रचधलत कानूनमा जुनसुकै कुिा
लेचखएकोभएतापधनदफा३९बमोचजमरुनणउद्योगकोरुपमापवहचानभएकोिा
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दफा ४० बमोचजम िगीकिण गरिएको उद्योगले त्यस्तो उद्योगको विस्ताि,

पुनसंिचना िा विविधधकिणका लाधग आयात गने मेधसनिी औजाि िा उपकिणमा
नेपालसिकािलेमहसुल, शुसकिाकिमापूणा िाआंचशकछु टददनसननेछ।
42.

रुनण उद्योग सम्बन्द्धी संस्थागत व्यिस्था: (१) यस परिच्छे द बमोचजम रुनण
उद्योगको पवहचान, िगीकिण, पुनरुत्थान, पुनधनामााण ि व्यिस्थापनका लाधग सुझाि

ददन नेपाल सिकािले सम्बचन्द्धत क्षेत्रका विशेषज्ञ समेत िहे को सधमधत गठन गना
सननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम गदठत सधमधतको सं िचना, काम, कताव्य ि

अधधकाितोवकएबमोचजमहुनेछ।

परिच्छे द—८
सजायिपुनिािेदनसम्बन्द्धीव्यिस्था
43.

सजाय: (१) कसैले दफा ३ बमोचजम उद्योग दताा नगिाई उद्योग सिालन गिे को
पाइएमा उद्योग दताा गने धनकायको धसफारिसमा मन्द्त्रालयले त्यस्तो उद्योगलाइा
तत्कालबन्द्दगनालगाइादे हायबमोचजमकोजरिबानागनासननेछः(क)

लघुउद्यमकोहकमापाुँचहजािरुपैयाुँ,

(ख)

घिे लु िसानाउद्योगकोहकमापच्चीसहजािरुपैयाुँ,

(ग)

मझौलाउद्योगकोहकमापचासहजािरुपैयाुँ,

(घ)

ठु लाउद्योगकोहकमाएकलाखरुपैयाुँ।

(२)कुनै उद्योगले आफ्नोउद्देश्यविपिीतकाया गिे माउद्योगदताा गने

धनकायको धसफारिसमा मन्द्त्रालयले त्यस्तो उद्योगलाई दे हाय बमोचजमको जरिबाना
गनासननेछ:–

(क)

लघुउद्यमकोहकमादुईहजािरुपैयाुँसम्मजरिबानागने,

(ख)

घिे लु तथा साना उद्योगको हकमा पचास हजाि रुपैयाुँसम्म

(ग)

मझौला स्तिको उद्योग भए एक लाख रुपैयाुँसम्म जरिबाना

(घ)

ठू ला स्तिको उद्योग भए पाुँच लाख रुपैयाुँसम्म जरिबाना

जरिबानागने,
गने,

गने।

(३) कुनै उद्योगले दफा ९ बमोचजम तोवकएको अिधधधभत्र उद्योग

सिालन िा आफ्नो व्यािसावयक उत्पादन िा कािोबाि प्रािम्भ गिे को जानकािी
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नददएमा उद्योग दताा गने धनकायको धसफारिसमा मन्द्त्रालयले दे हाय बमोचजमको
जरिबानागनेछ:-
(क)

लघु उद्यमको हकमा प्रत्येक छ मवहनाको लाधग दुई हजाि

(ख)

घिे लु तथासानाउद्योगकोहकमाप्रत्येकछमवहनाकोलाधग

(ग)

मझौला तथा ठू ला उद्योगको हकमा प्रत्येक छ मवहनाको

रुपैयाुँ,

दशहजािरुपैयाुँ,

लाधगपच्चीसहजािरुपैयाुँ।

(४) कुनै उद्योगले दफा 1१ बमोचजम स्िीकृधत नधलइा उद्योगको

ुँ ीिृवर्द्,क्षमतािृवर्द्,
स्थानान्द्तिणगिे मािादफा१२बमोचजमस्िीकृधतनधलईपूज
उद्देश्यथपिापरिितानगिे माउद्योगदताा गने धनकायकोधसफारिसमामन्द्त्रालयले
दे हायकोकुनै जरिबानागनासननेछः(क)

लघुउद्यमकोहकमापाुँचहजािरूपैयाुँ,

(ख)

घिे लु तथा साना उद्योगको हकमा पच्चीस हजािदे चख पचास

(ग)

मझौला ि ठु ला उद्योगको हकमा एक लाखदे चख तीन लाख

(घ)

दफा ८ बमोचजम अनुमधत आिश्यक पने उद्योगको हकमा

हजािरूपैयाुँसम्म,
रूपैयाुँसम्म,

खण्ड (ख) िा (ग) बमोचजम लानने जरिबानामा शतप्रधतशत
थपजरिबाना।

(५) कुनै उद्योगले दफा १३ बमोचजम तोवकएको विििण तोवकएको

अिधधधभत्र उपलब्ध नगिाएमा उद्योग दताा गने धनकायले त्यस्तो उद्योगलाइा
दे हायबमोचजमकोजरिबानागनासननेछ:–
(क)

लघुउद्यमलाईएकहजािरुपैयाुँ,

(ख)

घिे लु तथासानाउद्योगलाईपाुँचहजािरुपैयाुँ,

(घ)

ठू लाउद्योगलाईपच्चीसहजािरुपैयाुँ।

(ग)

मझौलाउद्योगलाईदशहजािरुपैयाुँ,

(६)कुनै उद्योगले दफा३६विपिीतहुने गिीकुनै काया गिे माउद्योग

दताा गने धनकायको धसफारिसमा मन्द्त्रालयले त्यस्तो उद्योगलाइा उपलब्ध गिाएको
प्रोत्साहन, छु ट, सुविधा िा सहुधलयत जुनसुकै बखत िोक्का गना, त्यस्तो प्रोत्साहन,

छु ट, सुविधा िा सहुधलयत बिाबिको िकम असूल गना िा सो बिाबिको िकम
जरिबानागनासननेछ।

(७)कुनै उद्योगले दफा५४बमोचजमव्यािसावयकसामाचजकचजम्मेिािी
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बहननगिे माउद्योगदताा गने धनकायकोधसफारिसमामन्द्त्रालयले  त्यस्तोउद्योगको
िावषाक खुद मुनाफाको एक दशमलि पाुँच प्रधतशतले हुन आउने िकम जरिबाना
गना सननेछ। त्यस्तो चजम्मेिािी एक आधथाक िषाभन्द्दा बढी अिधधमा बहन नगने

उद्योगलाईप्रधतिषािावषाकखुदमुनाफाकोशून्द्यदशमलिपाुँचप्रधतशतकादिलेथप
जरिबानागनेछ।

(८) कुनै उद्योगले यो ऐन िा यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयमािली

बमोचजम पालना गनुा पने शता िा उद्योग दताा गने धनकायको धसफारिसमा

मन्द्त्रालयले  समय–समयमाददएकोधनदे शनपालनानगिे मात्यस्तोउद्योगलाइा उद्योग
दताागनेधनकायलेदे हायबमोचजमकोजरिबानागनासननेछः(क)

लघुउद्यमकोहकमापाुँचहजािरुपैयाुँसम्म,

(ख)

घिे लु तथासानाउद्योगकोहकमापचासहजािदे चखएकलाख

(ग)

मझौला उद्योगको हकमा एक लाख पचास हजािदे चख तीन

(घ)

ठु लाउद्योगकोहकमादुईलाखपचासहजािदे चखतीनलाख

पचासहजािरुपैयाुँसम्म,
लाखरुपैयाुँसम्म,
रुपैयाुँसम्म।

(९)यसदफामालेचखएदे चखबाहे कयोऐनिायसऐनअन्द्तगातबनेको

धनयम विपिीत अन्द्य कुनै काम गने उद्योगलाइा उद्योग दताा गने धनकायको
धसफारिसमामन्द्त्रालयले दे हायबमोचजमकोजरिबानागनासननेछः(क)

लघुउद्यमभएपन्द्ध्रहजािरुपैयाुँसम्म,

(ख)

घिे लु तथा साना उद्योग भए पन्द्ध्र हजािदे चख तीस हजाि

(ग)

मझौला उद्योगको हकमा तीस हजािदे चख पचास हजाि

(घ)

ठू लाउद्योगभएपचासहजािदे चखएकलाखरुपैयाुँसम्म।

रूपैयाुँसम्म,
रुपैयाुँसम्म,

(१०) यस दफा बमोचजमको जरिबाना लगाउुँ दा दफा ८ बमोचजम

अनुमधत धलनु पने कुनै उद्योगको हकमा यस दफा बमोचजम लानने जरिबानाको
पचासप्रधतशतथपजरिबानालाननेछ।

(११) यस दफामा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन प्रदे श तथा

स्थानीय तहबाट दताा तथा धनयमन हुने उद्योगलाई जरिबाना तथा कािबाही गने
सम्बन्द्धी व्यिस्था सम्बचन्द्धत प्रदे श िा स्थानीय कानूनले धनधाािण गिे  बमोचजम
हुनेछ।
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44.

सिकािी बाुँकी सिह असूल गरिने: यस ऐन बमोचजम लागेको जरिबाना िकम

45.

सफाई पेश गने मौका ददइने: यस परिच्छे द बमोचजम कुनै उद्योगलाई सजाय गदाा

46.

पुनिािेदनसम्बन्द्धीव्यिस्था: (१) यस परिच्छे द बमोचजम भएको सजायको आदे श

प्रचधलतकानूनबमोचजमसिकािीबाुँकीसिहअसूलउपिगरिनेछ।
सफाईपेशगनेमनाधसबमावफककोमौकाददनुपनेछ।

उपि चचत्त नबुझेमा सजायको जानकािी पाएको धमधतले पैँ तीस ददनधभत्र उच्च
अदालतमापुनिािेदनलाननेछ।

(२) स्थानीय तहको उद्योग दताा गने धनकायबाट भएको धनणायको

हकमा सम्बचन्द्धत चजसला अदालतमा ि प्रदे शको उद्योग दताा गने धनकाय ि
विभागबाट भएको सजायको हकमा सम्बचन्द्धत उच्च अदालतमा पुनिािेदन ददन
सवकनेछ।

परिच्छे द-९
विविध
४७.

विशेष आधथाक क्षेत्र सम्बन्द्धी व्यिस्था: औद्योधगक वक्रयाकलापलाई सघन रुपमा

सिालनगनाकालाधगआधथाकक्षेत्र,अन्द्तिदे शीयआधथाकक्षेत्र,धनयाातप्रिर्द्ानक्षेत्र,
धनयाात प्रशोधन क्षेत्र, विशेष आधथाक क्षेत्र, विशेष व्यापारिक क्षेत्र, पयाटकीय िा
अन्द्यकुनैक्षेत्रसम्बन्द्धीव्यिस्थाप्रचधलतकानूनबमोचजमहुनेछ।

४८.

नेपाल व्यिसाय मि सम्बन्द्धी व्यिस्था: (१) उद्योग व्यिसायसुँग सम्बचन्द्धत नीधत

एिं कानूनको प्रभािकािी कायाान्द्ियन, समन्द्िय तथा सहजीकिण सम्बन्द्धी विषयमा

सािाजधनक ि धनजी क्षेत्रबीच धनयधमत सं िाद एिं सहकायालाई प्रिर्द्ान गना, उद्योग
व्यिसाय सिालन ि लगानी अधभिृवर्द्मा आइपने बाधा, अििोध तथा समस्याको

पवहचान गिी सिकािलाई आिश्यक सुझाि तथा धसफारिस गना, त्यस्ता
धसफारिसहरुको कायाान्द्ियन ि अनुगमन गना सघाउन ि सािाजधनक एिं धनजी
क्षेत्रबीच धनयधमत, परिणाममुखी ि पािदशी सं िादका लाधग सं स्थागत आधाि प्रदान
गने उद्देश्यले नेपाल सिकािले धनजी क्षेत्रको समेत प्रधतधनधधत्ि हुने गिी नेपाल
व्यिसायमिकोगठनगनासननेछ।

(2) नेपाल व्यिसाय मिको गठन, सं िचना, काम, कताव्य ि अधधकाि

तथाअन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
४९.

औद्योधगक जनशचक्त: (१) उद्योगलाई आिश्यक पने जनशचक्त नेपाली नागरिकबाट
पूधतागनुा पनेछ।

(२)उपदफा(१)माजुनसुकैकुिालेचखएकोभएतापधनिावियस्तिको

पधत्रकामा विज्ञापन प्रकाशन गदाा पधन उद्योगको लाधग चावहने कुनै खास सीप िा
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दक्षता भएको जनशचक्त नेपाली नागरिकमध्येबाट उपलब्ध हुन नसकेमा िा उच्च

व्यिस्थापन तहको पदमा उपदफा (३) बमोचजम विभागको धसफारिसमा श्रम
सम्बन्द्धीप्रचधलतकानूनबमोचजमश्रमस्िीकृधतधलईबढीमापाुँचिषासम्मकोलाधग
त्यस्तोउद्योगलेविदे शीनागरिकधनयुक्तगनासननेछ।

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लाधग उद्योग दताा गने धनकायले

धसफारिस गदाा त्यस्तो उद्योगले माग गिे  बमोचजमको सीप िा दक्षता भएको
जनशचक्तनेपालीनागरिकबाटपूधता गना प्रयासगिे को, त्यस्तोसीपिादक्षताभएको

जनशचक्त उद्योगलाई आिश्यक भएको ि त्यस्तो जनशचक्त नेपालमा उपलब्ध हुन
नसकेकोयवकनगिीश्रमविभागमाश्रमस्िीकृधतकोलाधगधसफारिसगनुा पनेछ।

(4) उपदफा (२) बमोचजम धनयुक्त गरिएको विदे शी नागरिक विचशष्ट

प्रकािको प्राविधधक भई त्यस्तो जनशचक्त नेपालधभत्र उपलब्ध हुन नसनने भएमा
उपदफा (3) बमोचजम स्िीकृधत धलई त्यस्तो जनशचक्तलाई थप दुई िषासम्मको
लाधगपुनःधनयुक्तगनासवकनेछ।

(5) उपदफा (२) बमोचजम कुनै उद्योगमा विदे शी नागरिक धनयुक्त

भएमा धनजले प्राप्त गिे को पारिश्रधमकको सत्तिी प्रधतशत िकम परिित्या विदे शी
मुरामानेपालबावहिलैजानपाउनेछ।

(6) उद्योगमा कायाित श्रधमकले उद्योगको सिालन तथा त्यसको

उत्पादनमा बाधा अििोध पुनने गिी कुनै प्रकािका गधतविधध गना पाउने छै नन्।
उद्योगमाकायाितश्रधमकले आफ्नामागहरुप्रचधलतश्रमसम्बन्द्धीकानूनले धनधाािण
गिे को प्रवक्रया पूिा गिी शाचन्द्तपूणा ढङ्गले व्यिस्थापन समक्ष िाखी आपसी
समझदािीमासमाधानगनुा पनेछ।

(7) उद्योगमा काम गने श्रधमक ि उद्योगबीच उत्पन्न व्यचक्तगत िा

सामुवहकवििादकोसमाधानश्रमसम्बन्द्धीप्रचधलतकानूनबमोचजमगरिनेछ।

(८) श्रधमकको कािणबाट उद्योग सिालन तथा त्यसको उत्पादनमा

बाधािाअििोधपुनने गिीकुनै प्रकािकागधतविधधभइा उद्योगबन्द्दभएमात्यसिी
उद्योग बन्द्द गने िा काम नगने श्रधमक तथा कमाचािीलाई त्यसिी काम नगिे को

अिधधभिको पारिश्रधमक उपलब्धगिाउन सम्बचन्द्धत उद्योग िा प्रधतष्ठान बाध्यहुने
छै न।
५०.

किािगिीउत्पादनगना सनने: (१) प्रचधलत कानून बमोचजम दताा भइा सिालनमा
िहे को कुनै उद्योगले त्यस्तो उद्योगको उत्पादनको मुख्य उत्पादन बाहेक आफ्नो

उत्पादनको कुनै भाग िा उद्योगलाई आिश्यक पने सहायक िस्तु िा सेिा अन्द्य
उद्योगसुँग किाि (कन्द्ट्रयानट) िा उपकिाि (सि–कन्द्ट्रयानट) गिी उत्पादन गना
सननेछ।
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(२)कुनै धनयाातमूलकउद्योगकोलाधगतोवकएबमोचजमकोमापदण्डपूिा

गिीउपदफा(१)बमोचजमकिाि(कन्द्ट्रयानट)िाउपकिाि(सि–कन्द्ट्रयानट)का

आधािमाधनचितपरिमाणमािस्तु िासेिाकोउत्पादनगरिददएमात्यस्तोउद्योगलाई
पधन तोवकए बमोचजमको प्रोत्साहन, छु ट, सुविधा ि सहुधलयत उपलब्ध गिाउन
सवकनेछ।

(३) किाि (कन्द्ट्रयानट) िा उपकिाि (सब–कन्द्ट्रयानट) गिी उत्पादन

गनासवकनेसम्बन्द्धीअन्द्यव्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
५१.

ु को औद्योधगक
औद्योधगक तथा लगानी प्रिर्द्ान कोष: (१) नेपाल सिकािले मुलक
लगानी प्रिर्द्ान तथा सं िक्षणका लाधग एक औद्योधगक तथा लगानी प्रिर्द्ान कोष
स्थापनागनेछ।
(२)उपदफा(१)बमोचजमकोकोषमादे हायबमोचजमकोिकमिहनेछः(क)

नेपालसिकािबाटप्राप्तिकम,

(ख)

स्िदे शीसं घ, सं स्थािाव्यचक्तबाटप्राप्तिकम,

(ग)

यो ऐन प्रािम्भ हुुँदाका बखत कायम िहे का लघु, घिे लु तथा
सानाउद्यमविकासकोष, लघु, घिे लु तथासानाउद्योगकजाा
प्रिाहकोष, प्रविधधविकासकोष,मवहलाउद्यमशीलताविकास

ुँ ी (भेिि नयावपटल) कोष, रुनण उद्योग
कोष, जोचखम पूज

पुनरूत्थान, पुनधनमााण तथा व्यिस्थापन कोष ि औद्योधगक
लगानी सं िक्षण तथा प्रिर्द्ान कोषबाट भएको लगानी वफताा
बापतप्राप्तिात्यस्तोकोषमािहे कोिकम,
(घ)

विदे शीसिकाि, अन्द्तिावियसं घसं स्थाबाटप्राप्तहुने दद्वपक्षीय
िाबहुपक्षीयअनुदानिासहयोगिकम,

ति विदे शी सिकाि, अन्द्तिााविय सं घ संस्थाबाट
अनुदान िा सहयोग प्राप्त गनुअ
ा चघ नेपाल सिकाि अथा
मन्द्त्रालयकोस्िीकृधतधलनुपनेछ।
सवकनेछः-

(३)उपदफा(१)बमोचजमकोकोषकोिकमदे हायकोकायामाखचागना
(क)

लघुउद्यम, घिे लु तथासानाउद्योगविकास,

(ख)

प्रविधधविकास,

(ग)

औद्योधगकप्रिर्द्ान,

(घ)

रुनणउद्योगपुनरुत्थान, पुनधनामााणतथाव्यिस्थापन,
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(ङ)

मवहलाउद्यमशीलताविकास।

(४)कोषकोिकमउपदफा(३)बमोचजमकोकायामाखचा गदाा कोषको

स्िीकृतिावषाककायाक्रमकोअधीनमािहीलगानीतथाखचागनुा पनेछ।

(५) कोषको सिालन तथा व्यिस्थापन सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था

तोवकएबमोचजमहुनेछ।
५२.

प्रदे शऔद्योधगकतथालगानीप्रिर्द्ानकोष:(१)प्रदे शसिकािलेप्रदे शकोऔद्योधगक
लगानी प्रिर्द्ान तथा सं िक्षणका लाधग एक प्रदे श औद्योधगक तथा लगानी प्रिर्द्ान
कोषस्थापनागनासननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम स्थापना हुने कोषको सिालन तथा

व्यिस्थापनप्रदे शकानूनबमोचजमहुनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोचजमको कोषको िकम दफा ५१ को उपदफा

(३)माउचसलचखतकायामाखचागनासवकनेछ।
५३.

दोहोिो सुविधा प्रदान गना नहुने: (१) यस ऐन िा प्रचधलत कानून बमोचजम नेपाल
सिकाििाप्रदे शसिकािले कुनै उद्योगलाइा सेिा,सुविधािासहुधलयतप्रदानगदाा
दोहोिोपनेगिीकुनैसेिा,सुविधािासहुधलयतप्रदानगनाहुुँदैन।

(२) नेपाल सिकािले यस ऐन बमोचजम कुनै उद्योगलाइा प्रदान गिे को

सेिा, सुविधा िा सहुधलयतको जानकािी त्यस्तो उद्योग िहे को प्रदे शको सम्बचन्द्धत

मन्द्त्रालयिाधनकायलाइा िप्रदे शसिकािले प्रदे शकानूनबमोचजमकुनै उद्योगलाइा
प्रदानगिे कोसेिा,सुविधािासहुधलयतकोजानकािीविभागलाइाददनुपनेछ।
५४.

व्यािसावयकसामाचजकचजम्मेिािीसम्बन्द्धीव्यिस्था:(१)मझौला,ठू लाउद्योगिा

िावषाक पन्द्ध्र किोड रुपैयाुँभन्द्दा बढी कािोबाि हुने घिे लु िा साना उद्योगले
व्यािसावयकसामाचजकचजम्मेिािीबहनगने प्रयोजनकोलाधगप्रत्येकआधथाकिषामा
िावषाकखुदमुनाफाकोकम्तीमाएकप्रधतशतिकमछु ट्याउनुपनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम छु ट्याइएको िकम िावषाक योजना तथा

कायाक्रमबनाईतोवकएबमोचजमकाक्षेत्रमाखचागनुा पनेछ।

(३) उद्योगले उपदफा (२) बमोचजम प्रत्येक आधथाक िषामा सम्पन्न

गिे को कायाक्रम ि त्यस्तो कायाक्रममा खचा गिे को िकमको विििण आधथाक िषा
व्यधतत भएको छ मवहनाधभत्र सम्बचन्द्धत उद्योग दताा गने धनकाय समक्ष पेश गनुा
पनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोचजम व्यािसावयक सामाचजक चजम्मेिािीका लाधग

छु ट्टयाएकोिकमआयकिप्रयोजनाथाखचाकट्टीगनापाइनेछ।
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५५.

उद्योगराम,औद्योधगकनलष्टि,औद्योधगकक्षेत्र, विशेष आधथाक क्षेत्र िा औद्योधगक
करिडोि घोषणागना सनने: (१) नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन

गिीऔद्योधगकविकासकोलाधगपर्
याप्तसम्भािनािअिसिउपलब्धिहेकोदे शको

कुनै भागिास्थानलाईमापदण्डबनाईउद्योगराम,औद्योधगकनलष्टि,औद्योधगक
क्षेत्र,विशेषआधथाकक्षेत्रिाऔद्योधगककरिडोिघोषणागनासननेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम घोषणा गरिएका उद्योग राम, औद्योधगक

नलष्टि, औद्योधगक क्षेत्र, विशेष आधथाक क्षेत्र िा औद्योधगक करिडोि यो ऐन तथा
प्रचधलतकानूनबमोचजमअन्द्यउद्योगले पाउने सेिा, सुविधातथासहुधलयतउपलब्ध
गिाइनेछ।
५६.

भिन बनाउन िा बस्ती बसाउन नहुने: (१) यो ऐन प्रािम्भ भएपधछ स्थापना हुने

उद्योग राम, औद्योधगक क्षेत्र ि विशेष आधथाक क्षेत्रको नेपाल सिकािले नेपाल
िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन गिी तोकेको क्षेत्र ि दूिीधभत्र कुनै पधन वकधसमको
आिासीयभिनिाअन्द्यभिनबनाउनिाबस्तीबसाउनुहुुँदैन।

(२) उपदफा (१) बमोचजम तोवकएको क्षेत्र ि दूिीधभत्र िहे को कसैको

धनजीजनगामाआिासीयभिनिाअन्द्यभिनिािस्तीबसाउननददएकोकािणबाट

हाधन नोनसानी पुनन जाने भएमा नेपाल सिकािले तोवकएको म्यादधभत्र तोवकए
बमोचजमकोप्रवक्रयापूिागिीसम्बचन्द्धतव्यचक्तलाइामनाधसबक्षधतपूधताददनुपनेछ।
५७.

विद्युतीयमाध्यमकोप्रयोगगना सनने: उद्योग दताा गने धनकायले यस ऐन बमोचजम
उद्योग प्रशासन सम्बन्द्धी तोवकए बमोचजमका काम कािबाहीलाई सिल ि सहज

बनाउन विद्युतीय कािोबाि सम्बन्द्धी प्रचधलत कानून बमोचजम विद्युतीय माध्यमबाट
सम्पादनगनासवकनेगिीआिश्यकव्यिस्थागनासननेछ।
५८.

स्िचाधलत स्िीकृधत प्रवक्रया सम्बन्द्धी व्यिस्था गना सनने: (१) नेपाल सिकािले
उद्योगप्रशासनसम्बन्द्धीप्रवक्रयालाईसिल,सहजिअनुमानयोनयबनाउनयसऐन

तथाप्रचधलतअन्द्यकानूनबमोचजमउद्योगदताादेचखखािे जीसम्मकाप्रवक्रयासम्बन्द्धी
सेिाहरु, उद्योगको वकधसम, उद्योगको प्रकृधत िा लगानीको सीमा लगायतका
विषयहरुतोकीस्िचाधलतमागा(अटोमेवटकरुट)बाटकायाान्द्ियनगनासननेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम स्िचाधलत स्िीकृधत प्रवक्रया सम्बन्द्धी

व्यिस्थातोवकएबमोचजमहुनेछ।
५९.

अचख्तयािनामा ददन सवकने: (१) यस ऐन बमोचजम कुनै उद्योग िा सो उद्योगमा
स्िाधमत्िभएको व्यचक्तले आफूले गनुा पने केही िासबै काम गनाको धनधमत्त कुनै
व्यचक्तलाईअचख्तयािनामाददनसननेछ।

(२)उपदफा(१)बमोचजमददइएकोअचख्तयािनामाबमोचजमकामगना

त्यस्तो अचख्तयािनामाको प्रधतधलवप नोटिी पचब्लकद्वािा प्रमाचणत गिाई उद्योग दताा
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गने धनकायमा उपलब्ध गिाउनु पनेछ । उद्योग दताा गने धनकायले आिश्यक
ठानेमात्यस्तोअचख्तयािनामाकोसक्कलहे ना सननेछ।
६०.

म्यादथपिापुनःदताासम्बन्द्धीविशेषव्यिस्था:(१)योऐनप्रािम्भहुुँदाकाबखत

प्रचधलत कानून बमोचजम उद्योग दताा भई उद्योगको सिालन िा व्यािसावयक
उत्पादन िा कािोबाि प्रािम्भ गने म्याद समाप्त भई उद्योग सिालन, व्यािसावयक

उत्पादन िा कािोबाि प्रािम्भ गना नसकेका उद्योगहरु िा यसअचघ म्याद थप भइा
थवपएकोम्यादधभत्रसमेतउद्योगकोसिालनिाव्यािसावयकउत्पादनिाकािोबाि

गनानसकीम्यादगुजािे काउद्योगलेधनिेदनददनपाउनेगिीएकपटककालाधगयो
ऐन प्रािम्भ भएको तीन मवहनाधभत्र म्याद थपका लाधग उद्योग दताा गने धनकाय
समक्षधनिेदनददन सननेछ।
(२)उपदफा(१)बमोचजमप्राप्तधनिेदनजाुँचबुझगदाा उद्योगदताा गने

धनकायले म्याद थप गनुा पने मनाधसब कािण दे खेमा यस ऐन बमोचजमको प्रवक्रया
पूिागिीदे हायबमोचजमकोविलम्िशुसकधलईम्यादथपगनासननेछः(क)
(ख)
(ग)

(घ)

लघुउद्यमकोहकमाप्रधतिषापाुँचहजािरुपैयाुँकादिले,

घिे लु तथा साना उद्योगको हकमा प्रधतिषा पन्द्ध्र हजाि
रुपैयाुँकादिले,

मझौलाउद्योगकोहकमाप्रधतिषापचासहजािरुपैयाुँकादिले,

ठू ला उद्योगको हकमा प्रधतिषा एक लाख पचास हजाि
रुपैयाुँकादिले।

(३)उपदफा(२)बमोचजमकुनै उद्योगकोम्यादथपसम्बन्द्धीधनणायको

जानकािीसम्बचन्द्धतधनिेदकलाईधनणायभएकोसातकायाददनधभत्रददनुपनेछ।
६१.

स्थानीय तहले उद्योग प्रशासन सम्बन्द्धी काया गना सनने: लघु उद्यम तथा प्रदे श
ुँ ी भएका घिे लु तथा साना
कानूनमा तोवकए बमोचजमको िकमसम्म चस्थि पूज
उद्योगको दताा, प्रशासन तथा धनयमन सम्बन्द्धी काया सङ्घीय तथा प्रदे श कानूनमा
व्यिस्थाभएबमोचजमस्थानीयतहलेगनासननेछ।

६२.

६३.

धनिेदनददनसनने:बोडा,प्रदे शतथास्थानीयतहकोक्षेत्राधधकािधभत्रपनेविषयदे चख
बाहे कयसऐनबमोचजमधनणायगनुा पने िाकाया सम्पन्नगना तोवकएकोअिधधधभत्र
कायासम्पन्ननभएमामकाापनेपक्षलेमन्द्त्रालयसमक्षधनिेदनददनसननेछ।

अधधकािप्रत्यायोजन:(१)योऐनिायसऐनअन्द्तगातबनेकोधनयमािलीबमोचजम

बोडालाईप्राप्तअधधकािमध्ये केहीअधधकािबोडाले आिश्यकताअनुसािमन्द्त्रालयको
सचचि, विभागको महाधनदे शक िा नेपाल सिकािको िाजपत्रावङ्कत अधधकृत कमाचािी
िाप्रदे शसिकाििास्थानीयतहलाईप्रत्यायोजनगनासननेछ।

(२)योऐनिायसऐनअन्द्तगातबनेकोधनयमािलीबमोचजमविभागलाई

प्राप्त अधधकािमध्ये केही अधधकाि आिश्यकता अनुसाि नेपाल सिकािको
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६४.

६५.

६६.
६७.
६८.

िाजपत्रावङ्कतकमाचािीलाईप्रत्यायोजनगनासवकनेछ।

बाधाअर्डकाउफुकाउने अधधकाि:यसऐनकोकायाान्द्ियनगदाा कुनै बाधाअर्डकाउ
पिे मानेपालसिकािले नेपालिाजपत्रमासूचनाप्रकाशनगिीत्यस्तोबाधाअर्डकाउ
फुकाउनसननेछ।

अनुसूचीमा हेिफेि िा थपघट गना सनने: नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रमा सूचना
प्रकाशन गिी अनुसूचीमा आिश्यकता अनुसाि हे िफेि, थपघट िा परिमाजान गना
सननेछ।

यसै ऐन बमोचजम हुने: यस ऐनमा लेचखएको कुिामा यसै ऐन बमोचजम ि अन्द्यमा
प्रचधलतकानूनबमोचजमहुनेछ।

धनयम बनाउने अधधकाि: यस ऐनलाई कायाान्द्ियन गना नेपाल सिकािले आिश्यक
धनयमबनाउनसननेछ।

धनदे चशका, कायाविधध िा मापदण्ड बनाई लागू गना सनने: (१) नेपाल सिकािले यो
ऐन ि यस ऐन अन्द्तगात बनेको धनयमािलीको अधीनमा िही उद्योग प्रशासन

सम्बन्द्धीकामकािबाहीलाइा सहजिसिलबनाउनदे हायकाविषयमाआिश्यकता
अनुसािधनदे चशका, कायाविधधिामापदण्डबनाईलागूगनासननेछः-
(क)

उद्योगदताातथाधनयमन,

(ग)

उद्योगलाई उपलब्ध गिाइने प्रोत्साहन, छु ट, सुविधा िा

(ख)

(घ)
(ङ)

(च)

(छ)
(ज)

(झ)
(ञ)
(ट)

स्िदे शीउत्पादनकोप्रिर्द्ानगना,
सहुधलयत,

रुनणउद्योगसम्बन्द्धी,

औद्योधगक क्षेत्र, औद्योधगक करिडोि, औद्योधगक नलष्टि ि
औद्योधगकरामसम्बन्द्धमा,

कोषकोसिालनिव्यिस्थापन,

सेिाप्रिाहमाविद्युतीयमाध्यमकोप्रयोग,
लगानीस्िीकृधतकोस्िचाधलतप्रवक्रया,

नेपालव्यिसायमिकोकायासिालन,
एकलधबन्द्दुसेिाकेन्द्रसिालनसम्बन्द्धी,

व्यािसावयकसामाचजकचजम्मेिािीसम्बन्द्धी।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेचखएको भए तापधन मन्द्त्रालयले

विद्युतीय सेिा प्रिाहको प्रवक्रया समेतको सम्बन्द्धमा आिश्यक कायासिालन
६९.

कायाविधध(स्टाण्डडाअपिे वटङ्ग]]प्रोधसड्योि)बनाईलागूगनासननेछ।

खािे जीिबचाउ:(१)औद्योधगकव्यिसायऐन, २०73खािे जगरिएकोछ।

(२)औद्योधगकव्यिसायऐन, २०73अन्द्तगातभएगिे कासम्पूणा काम

कािबाहीहरुयसैऐनबमोचजमभएगिे कोमाधननेछ।
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अनुसूची–१

(दफा८सुँगसम्बचन्द्धत)

अनुमधतधलनुपनेउद्योगहरु

१.

हातहधतयाि, गोलीगठ्ठा,बारूदिाविस्फोटकपदाथाउत्पादनगनेउद्योग,

३.

च ुिोट, धबुँडी, खैनी, धसगाि तथा सुतीजन्द्य पदाथा मुख्य कच्चा पदाथा हुने िस्तु एिं

२.

४.
५.
६.

सुिक्षात्मकछपाइा(सेनयुरिटीवप्रचन्द्टङ),मुरातथाधसक्काउत्पादनगनेउद्योग,
विद्युतीयच ुिोटउत्पादनगनेउद्योग,

माइक्रोब्रुअिी,धबयि,मददिािामददिाजन्द्यपदाथाउत्पादनगनेउद्योग,
ढु ङ्गाधगट्टी, बालुिाउत्खनन्, प्रशोधनगनेउद्योग,

िे धडयोसिािसम्बन्द्धीउपकिणउत्पादनगनेउद्योग,

७.

बहुमूसयखधनजतथापेट्रोधलयमपदाथाउत्खनन्जस्ताउद्योग,

९.

ड्रोनउत्पादनिाड्रोनकोमाध्यमबाटसेिाप्रिाहगनेसबैप्रकािकाउद्योग,

८.

1०.

धलनिीफाइडपेट्रोधलयमनयास(एल.पी.जी.)रिवफधलङगनेउद्योग,
प्रचधलतकानूनबमोचजमअनुमधतधलनुपनेअन्द्यउद्योग।
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अनुसूची–२

(दफा१७कोउपदफा(१)कोखण्ड(ख)सुँगसम्बचन्द्धत)
१.

२.
३.

४.

घिे लु उद्योग

हातिाखुट्टालेचलाउनेिअधास्िचाधलततान(ह्याण्डलूम, पेडललूम, सेमी—अटोमेवटक
लूम), कपडाबेने (र्यावपङ्ग), पिम्पिागतप्रविधधबाटगरिने िङ्गाई, छपाई, धसलाई(तयािी
पोशाकबाहे क)िबुनाई,

ऊनििे शममाआधारितहाते बुनाईकािाडी, पाखी, गलैंचा, पचश्मना, पोशाक, हातेकागज
िसोमाआधारितिस्तु,

पिम्पिागतकलामाआधारितिस्तु,
पिम्पिागतमूधताकला,

५.

तामा, वपत्तल, ढलौट, काुँसिजमानधससभिजस्ताधातुबाटहस्तधनधमातभाुँडाितानतथा

६.

फलामबाटबनेकाहस्तधनधमातभाुँडाितानतथाघिायसीप्रयोगकाचक्कु, च ुलेसी, खुकुिी,

७.
८.
९.

हस्तकलाकासामान,

हुँधसया, कुटो, कोदालोजस्तापिम्पिागतऔजािहरु,

सुन िा चाुँदीबाट हस्तधनधमात गिगहना, िस्तु, भाुँडा ितानहरू (बहुमूसय, अधा–बहुमूसय
तथासाधािणपत्थिजडानभएकासमेत),

स्िदे शमा उपलब्ध वकमधत, अधा वकमधत तथा साधािण पत्थि कटाई उद्योग, रामीण
ट्याधनङ्ग÷छालाबाटहस्तधनधमातिस्तुहरु,

जुट, सिाइ घाुँस, चोया, बाधबयो, सुती धागो, असलो आदद प्राकृधतक िे शामा आधारित
उद्योग,

१०. पत्थिकला(ढु ङ्गाकुँ ु दे िबनाइएकासामानहरु),

११. पौभा, थाङ्काचचत्रिअन्द्यपिम्पिागतचचत्रकला,

१२. मुकुण्डो(मास्क)तथापिम्पिागतसंस्कृधतदशााउनेपुतलीिखेलौना,

१३. पिम्पिागतसं स्कृधत, बाजागाजािकलादशााउनेविधभन्नप्रकािकाहस्तकलाकािस्तु,

१४. काठ, हाड तथा धसङ, माटो, चट्टान ि खधनजका कलात्मक िस्तुहरु, सेिाधमनस तथा
माटाकाभाुँडाकुँ ु डा,

१५. हातलेछा्नेइुँटाउद्योग।
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अनुसूची–३

(दफा१७कोउपदफा(२)कोखण्ड(क)सुँगसम्बचन्द्धत)
1.

2.
3.
4.
5.
6.

ऊजाामूलकउद्योग

जलस्रोत, िायु, सौयाशचक्त, कोइला, प्राकृधतकतेलिइन्द्धनिानयास, िायोमासिाअन्द्य

स्रोतहरुबाट ऊजाा उत्पादन गने उद्योग, त्यस्तो ऊजाा उत्पादन गना प्रयोग गरिने
मेधसन÷उपकिणधनमााणगनेउद्योग,
विद्युतप्रसािणलाइन,

विद्युतवितिणप्रणाली,

बायोनयासमाआधारितऊजाा,

चचनीउद्योगकोसह-उत्पादनकोरुपमाउत्पादनहुनेविद्युतीयऊजाा,
ऊजााकोसम्भाव्यताअध्ययनगने।
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अनुसूची–४

(दफा१७कोउपदफा(२)कोखण्ड(ग)सुँगसम्बचन्द्धत)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

कृवषतथािनपैदािािमाआधारितउद्योग

फलफूलखेतीिाफलफूलप्रशोधन,
खाद्यिस्तुकोउत्पादनिप्रशोधनतथाभण्डािण,
पशुपालन, पक्षीपालन (अविच समेत), पशुपक्षी प्रजनन, चसला कार्डने व्यिसाय ि मासु
उत्पादनतथाप्रशोधन,

दूधउत्पादनतथादुनधपदाथाप्रशोधनउद्योग(दूधजन्द्यपरिकािउत्पादनसमेत),
मत्स्यपालन, माछाभ ुिाउत्पादन, प्रशोधनएिं्याकेचजङ्ग,
कृवषउपजप्रमुखकच्चापदाथाहुने पशुपक्षीकोदानाउत्पादनउद्योग,
िे शमखेतीतथािे शमप्रशोधन,
चचयाबगान, चचयाप्रशोधन,
कफीखेती, कफीप्रशोधन,
जधडबुटीखेती, जधडबुटीप्रशोधन,
तिकािीबीउधबजनउत्पादन,
तिकािीखेती, तिकािीप्रशोधन,
हरितगृह(धरनहाउस)स्थापनािसिालन,
मौिीपालन(मौिीप्रजनन, महउत्पादनिप्रशोधन),
पुष्प खेती, पुष्प प्रशोधन (माला बनाउने, सजािट गने, गुच्छा बनाउने ि बीउ धबजन
उत्पादनसमेत),

नसािी व्यिसाय, िनस्पधत उद्यान स्थापना, सं िक्षण तथा व्यिस्थापन, िनस्पधत प्रजनन
व्यिसाय(वटस्सुकसचिसमेत),

िबिखेती, िबिकोप्रािचम्भकप्रशोधनिसिालन,
शीतभण्डाि, कृवषबजािसिालनतथाव्यिस्थापन,

19.

सामुदावयक, कबुधलयधत, साझेदािी, धनजी िन तथा कृवष िनको स्थापना ि व्यिस्थापन,

20.

नगदे बालीकोव्यािसावयकखेतीतथाप्रशोधन(जस्तै ःऊखु, कपास, सनपाट, सचजिन, स्िीट

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

अन्द्यगैिकाष्ठजन्द्यिनपैदािाि,

सिघम, स्टे धभया िे िौधडएन, सुती, जुट, अलैं ची, अदुिा, केशि, तेलहन, मसला िाली, दलहन
आददतथाधतनकोबीउउत्पादन),

बेत, बाुँसखेती,बेतबाुँसतथाअन्द्यप्राकृधतकिे शाजन्द्यउत्पादनहरु,
बीउधबजनप्रशोधन,
सःधमल,फधनाचिलगायतकाकाष्ठउद्योग,
पाकेवटङ्ग,धसजधनङ्ग,वट्रटमेण्ट्लाण्ट,्लाइउड,कम्पोचजट,बोडाजस्ताकाष्ठजन्द्यउद्योग,
कागज,िे चजनलगायतअन्द्यगैिकाष्ठजन्द्यिनपैदाििमाआधारितउद्योग,
च्याउ,नयाुँप्रविधधद्वािाधबरुिाउत्पादनगनेउद्योग(वटस्यूकसचि),एरोफिे ष्ट,
कपासखेती,कपासिकपासकोबीउउत्पादनतथाप्रशोधनगने।
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अनुसूची–५

(दफा१७कोउपदफा(२)कोखण्ड(ङ)सुँगसम्बचन्द्धत)
पूिााधािउद्योग

1.

सडक, पुल, सुरुङ्ग,

3.

हिाईधािनमागा÷विमानस्थल,

2.
4.
5.
6.
7.

िोपिे, िे लिे, ट्राम, ट्रधलबस, मोनोिे लिस्लाइधडङ्गकाि,
औद्योधगकसं िचनाएिंपूिााधािकम््लेनस,
सभासम्मेलनकेन्द्र,

खानेपानीआपूधतातथावितिण,
धसुँचाइपूिााधाि,

8.

खेलकुदगृह, िङ्गशाला,

10.

धनयाातप्रशोधनक्षेत्र,

9.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

सिािीपावकाङ्गस्थल, पावकाङ्गगृह,
विशेषआधथाकक्षेत्र,
कागोकम््लेनस,

प्रदूवषतपानीप्रशोधनउद्योग(िेष्टिाटिवट्रटमेण्ट्लाण्ट),

टे धलफोनटािि, अच्टकलफाइबिनेटिका, भू–उपरह, भू–उपरहप्रसािणकेन्द्र,
घितथाआिासभिन,

वफसमधसवटधनमााण, वफसमस्टुधडयोधनमााण,
व्यापारिककम््लेनस,
धनजीिेयिहाउस,

इन्द्धन तथा नयास आपूधताको पाइप लाइन जडानको पूिााधािको धनमााण, व्यिस्था
तथासिालन,

ऊजााघितथाऊजााप्रसािणलाइनकोपूिााधािधनमााणव्यिस्थातथासिालन।
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अनुसूची–६

(दफा१७कोउपदफा(२)कोखण्ड(च)सुँगसम्बचन्द्धत)
पयाटनउद्योग

1.

पयाटकआिास, मोटे ल, होटे ल, रिजोटा ,बाितथािे ष्टुिाुँ,

3.

साहधसक पयाटन: ट्रेवकङ्ग, चस्कइङ्ग, पािानलाइधडङ्ग, िाटि िय् ाचफ्टङ्ग, हट एयि

2.

ट्राभलएजेन्द्सी, टुिअप्रेटि, वहधलङ्गसेण्टि, नयाधसनो, मसाज,स्पा,

ब्यालुधनङ्ग, नयानोधनङ, ्यािासेधलङ्ग, घोडचढी, हात्तीचढी, बञ्जीजचम्पङ्ग, वहमालआिोहण,

चजपफ्लायि, असट्रालाइट, स्काइिावकङ्ग, स्काइडाइधभङ्ग ि यस्तै प्रकािका अन्द्य
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

साहधसकखेल,

केबुलकािकोधनमााणगिीसिालनगनेउद्योग,

गसफकोसा, पोलो, पोनीटे «वकङ्ग, पदयात्रा, साइचनलङ्ग,

रामीणपयाटन, होमस्टे तथापयााििणीयपयाटन,कृवषपयाटन,
सांस्कृधतक, धाधमाक, सभासम्मेलनतथाखेलकुदपयाटन,
मनोिञ्जनपाका,िाटिपाका,
िन्द्यजन्द्तुआिक्ष,
सं रहालय।
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अनुसूची–७

(दफा१७कोउपदफा(२)कोखण्ड(छ)सुँगसम्बचन्द्धत)

सूचनाप्रविधध,सिािप्रविधध तथासूचना प्रसािणप्रविधधमाआधारितउद्योग

सूचनाप्रविधधउद्योग:
(१)

टे ननोलोजीपाका,

(३)

बायोटे कपाका,

(२)
(४)
(५)
(६)
(७)
(८)
(९)

(१०)

(११)
(१२)

खण्ड(क)

आई.टी.पाका,

सफ्टिेयिविकास,

कम््यूटितथासोसुँगसम्बचन्द्धतसेिाहरु,
त्याङ्कप्रशोधन,
साइबिनयाफे,

धडचजटलम्यावपङ्ग,

धबचजनेसप्रोसेसआउटसोधसाङ्ग(बी.पी.ओ.),नलेजप्रोसेसआउटसोधसाङ्ग(के.पी.ओ.)
डाटासेण्टि,डाटामाइधनङ्ग, नलाउडकम््यूवटङ्ग,
धडजीटलधसननेचिसवटाफाइङ्गएजेन्द्सी,

िेबपोटाल,िेबधडजाइनसेिा,िेबहोचस्टङ्ग,अनलाइनिगीकृतविज्ञापनसेिा।

सिािप्रविधधमाआधारितउद्योग:

खण्ड(ख)

(१)

इण्टिनेटसधभासप्रोभाइाडि(आइा.एस.पी.),

(३)

टे धलपोटासेिा,

(२)
(४)
(५)

(६)

टे धलफोन, मोिाइलफोन, मोबाइलस्याटलाइटफोन अपिे टिसेिा,
भू–उपरह(स्याटलाइट)स्थापनाएिंसिालन, भू–उपरहप्रसािणकेन्द्रस्थापना, धभस्याटसेिा,

ब्रोडब्याण्डपूिााधाि, टे धलकमटािि, अच्टकलनेटिका, स्याटलाइटनेटिका,
सामाचजकसञ्जाल,अनलाइनम्यासेज,धभधडयोकल,कन्द्फिे न्द्स।

प्रसािणप्रविधधमाआधारितउद्योग:

खण्ड(ग)

(१)

एफ.एम.िे धडयो, धडचजटलिे धडयोसेिा,

(३)

आइ.पी.टे धलधभजन, अनलाइनसेिा,

(२)
(४)
(५)
(६)
(७)

धडचजटलभू–सतहीटे धलधभजन, स्याटलाइटटे धलधभजन, केबुलटे धलधभजन,
धडचजटल केबुल टे धलधभजन, नेटिका, डाइिे नट–टू –होम (डी.टी.एच.) स्याटलाइट सेिा,
एम.एम.धड.एसनेटिका,धडचजटलटे धलधभजन(डी.टी.वटभी)नेटिका,
िे कधडाङ्गस्टु धडयो, प्रसािणस्टु धडयो,

छापा सिाि (वप्रण्ट धमधडया) उद्योग, श्रव्य-दृश्य (अधडयो धभजुअल) सामरी उत्पादन
उद्योग, विज्ञापनधनमााणउद्योग,

चलचचत्रिािृत्तचचत्रउत्पादन।
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अनुसूची–८

(दफा१७कोउपदफा(२)कोखण्ड(ज)सुँगसम्बचन्द्धत)
सेिामूलकउद्योग

1.

याचन्द्त्रककायाशाला(िकाशप),

3.

पेशागत अनुसन्द्धान तथा विकास, व्यिस्थापन, ईचन्द्जधनयरिङ्ग तथा धडजाइन, कानूनी,

2.

4.
5.
6.

छापाखानातथाछपाईसम्बन्द्धीसेिा,

लेखा, लेखापिीक्षण, चशक्षणप्रचशक्षण, शैचक्षकतथाप्राविधधकपिामशासेिाहरु,
चजधनङ्गतथाबेधलङ्गव्यिसाय,
प्रदशानीसेिा,

सांस्कृधतकतथामनोिञ्जनात्मकव्यिसाय,

7.

धनमााणव्यिसाय,

9.

फोटोराफी,

8.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.

सािाजधनकयातायातव्यिसाय,
अस्पताल,

नधसाङ्ग होम, चनलधनक, पोधलचनलधनक, पुनःस्थापना गृह सिालन, वफचजयोथेिापी
चनलधनक,आयुिेदतथाअन्द्यिैकचसपकअस्पताल,

शािीरिकव्यायाम,योग-ध्यानतथाअभ्यासकेन्द्रसिालन,
चशक्षणएिंप्रचशक्षणसं स्था,

पुस्तकालय, अधभलेखालयतथासं रहालयसेिा,
प्रयोगशाला,

हिाईयातायातसेिा,

खेलकुदसेिा, स्िीधमङ्गपुल,
शीतभण्डािसिालन,

हाउसिायरिङ्गइलेनट्रीकलवफवटङ्गिममात,

फोहोिमैलासङ्कलनतथासिसफाई, फोहिमैलापुनःप्रशोधन,

घिजनगाखरिदगिीभूधमविकासगिीधबक्रीगनेव्यिसाय,

22.

धनमााणसम्बन्द्धीभािीउपकिण(हेभीइनिीपमेण्ट)भाडा, ममाततथासिालन,

24.

ब्याट्रीरिचाचजाङ्ग,

23.
25.
26.

पशुचचवकत्सासेिा,

स्िास््यपिीक्षण(एनस–िे , धसटीस्नयान, एम.आि.आई, असट्रासाउण्डजस्तासेिाहरु)
तथास्िास््यपिीक्षणप्रयोगशाला,

धनमााणभइसकेकापूिााधािहरुकोसिालनगने(जस्तैःसभासम्मेलनभिन, खानेपानी
आपूधता, इन्द्धनतथाइन्द्धनजन्द्यनयासआपूधता सम्बन्द्धीपाइपलाइन, गोदामघितथा
भण्डािण, विमानस्थल, बसपाका, िङ्गशाला, स्पोट्सा कम््लेकस, िोपिे, सडक, धसुँचाइ,

विद्युत प्रशािण, विद्युत गृह, िे लिे सेिा, कागो कम््लेनस, इनसयाण्ड चनलयिे न्द्स धडपो
318

27.

28.
29.

30.
31.

32.
33.

(आई.सी.डी.)जस्तासेिासिालनगने)व्यिसायहरु,
खाद्यान्नकुटानी, वपसानी, पेलानीि्यावकङ्गगनेकाया,

कपडा तथा धागो िङ्गाई, साइचजङ्ग ि कपडा छपाई (कपडा बुन्ने उद्योगले आफ्नो
प्रयोजनकोलाधगगिे कोमाबाहे क),

ढु िानीतथाकागोव्यिसायिासेिा,
भन्द्सािएजेण्टसेिा,

्याकेचजङ्ग, रिवफधलङ्ग सेिा (एल.पी.जी. नयास रिवफधलङ्ग ि सिािी नयास रिवफधलङ्ग
गनेस्टे शनसमेत),
कुरियिसेिा,

ड्राइचनलधनङ्गव्यिसाय,

34.

ब्यूटीपालाि,

36.

सुिक्षासेिाप्रदानगनेव्यिसाय,

35.
37.

38.
39.

40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.

50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.

आन्द्तरिकसजािट(इण्टे रियिडेकोिे शन),
प्रकाशनसेिा,
विज्ञापनसेिा,

विज्ञापनसामरीतयािगनेसेिा,
आमसिािसेिा,

टे धलधभजनबाट प्रसािण गना बनाइएका कायाक्रम ि डकुमेचण्ट्र टे लीवफसम उत्पादन
तथाप्रसािण,

माटोपिीक्षण(स्िाइलटे वष्टङ्ग)सेिा,

पानीप्रशोधन,ढु िानीतथावितिणसेिा,
स्िास््य(हे सथ)नलि,

प्राणीशास्त्र सम्बन्द्धी (जुलोचजकल), भूशास्त्र सम्बन्द्धी (चजयोलोचजकल), जीिप्रविधध
(बायोटे क)सम्बन्द्धीबगैंचा(पाका)सिालन,

व्यिसायसम्िर्द्ानसेिा(धबचजनेसइन्द्नयूिेसनसधभास),

व्यापारिकपरिसि(ट्रेधडङ्गधबचजनेसकम््लेनस)सिालन,
िैदेचशकिोजगािसेिा,

धसनेमाहल(मचसट्लेनससमेत),
धथएटि(मचसट्लेनससमेत),

धसलाईबुनाई(बुवटकसमेत),
विद्युतसिेक्षण,

खधनजअध्ययनतथाअनुसन्द्धान,
अनुसन्द्धानतथाविकाससेिा,
सिसफाइसेिा,

थोकतथाखुराव्यिसायसेिा,
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57.

58.
59.

60.
61.

विद्युतीयव्यापाि(ई-कमशा),विद्युतीयमाध्यम(अनलाइलिासफ्टिेयििाए्सिा
यस्तैअन्द्यप्रकािकोमाध्यम)कोप्रयोगगिीसिासाधािणलाईसेिाउपलब्धगिाउने
उद्योगव्यिसाय,

मेचशनिीउपकिणभाडामाउपलब्धगिाउने(धलचजङ्ग)सेिा,

प्रशोधन िा प्रवक्रया नगण्य रुपमा हुने कट टु लेन्द्थ धसट, फोटो वफसम चस्लवटङ्ग,
फोटो,पेपिचस्लवटङ्ग,वटस्युपेपिचस्लवटङ्ग,बलवियरिङ्गएसेम्बलीतथािसकरुपमा
तयािीसामानआयातगिीरि्यावकङ्गगनेजस्तासेिाव्यिसायहरु,

कपडा तथा याना डाइङ्ग, याना साइचजङ ि कपडामा वप्रचण्टङ्ग गने व्यिसाय (कपडा
बुन्नेउद्योगलेआफ्नैप्रयोजनकोलाधगगिे कोमाबाहे क),
व्यिसावयकरुपमागरिनेपशुचचवकत्शासेिा,

62.

सधभासअपाटामेण्ट,

64.

उपकिणममाततथाजडान,िे डीधमनसकंवक्रट,धनयाातगृह,प्रविधधतथाआविष्काि

63.

फुडकोटा,नयाटरिङ्ग,घुम्तीखाद्यस्टल,

केन्द्र,सुविधायुक्तकायाालयस्थलप्रदानगनेसेिा।
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अनुसूची–९

(दफा१९सुँगसम्बचन्द्धत)

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

िावियप्राथधमकताप्राप्तउद्योग
घिे लु उद्योग,
ऊजाामूलकउद्योग,
कृवषतथािनपैदािािमाआधारितउद्योग,
पूिााधािउद्योग,
धनयाातमूलकउद्योग,
पूिााधािसवहतकोसाहधसकपयाटन, रामीणपयाटन, पयााििणीयपयाटन, गसफकोसा, पोलो,

पोनी टे «वकङ, पदयात्रा पयाटन, ¥याचफ्टङ्ग, सभा सम्मेलन पयाटन, खेलकुद पयाटन, धाधमाक
पयाटन, सांस्कृधतकपयाटन, मनोिञ्जनपाकाधनमााणतथासिालन, िन्द्यजन्द्तुआिक्ष,

खानीतथाखधनजजन्द्यउद्योग, पेट्रोधलयमतथाप्राकृधतकनयासतथाइन्द्धनअन्द्िेषणतथा
उत्पादन,

स्िदे शीच ुनढु ङ्गाप्रयोगगिीचनलं कितथाधसमेण्टउत्पादनगने उद्योग, लेदोिे शा(पसप)
तथा कागज, चचनी, िासायधनक मल (धमश्रण बाहेक), प्राङ्गारिक मल, जुत्ता च्पल, धागो
उत्पादन सम्बन्द्धी, पशुपालन, माछा पालन, कुखुिा पालन ि मौिी पालनसम्बन्द्धी, पुष्प
खेती (फ्लोरिकसचि), स्िदे शी कच्चा पदाथामा आधारित िबिको प्रािचम्भक प्रशोधन ि

िबिजन्द्य िस्तुको उत्पादन, धू लो दूध, औषधध उत्पादन, फोहोिमैला तथा खेि गएको

िस्तुको प्रशोधन, इन्द्धन बचत गने उपकिण उत्पादन गने उद्योग, प्रदूषण कम गने
उपकिण उत्पादन गने उद्योग ि अपाङ्गहरुले प्रयोग गने साधन तथा उपकिण उत्पादन

गने उद्योग, कृवषयन्द्त्रउपकिणतथाऔद्योधगकमेधसनिीबनाउने उद्योग, विद्युतबाटचसने
सिािीसाधनहरुउत्पादनगने उद्योग, सपादंशकोऔषधधबनाउने उद्योग,आुँखाकोकृधतम

9.

लेन्द्सउत्पादनगनेउद्योग,

काठमाडौं उपत्यका, महानगिपाधलका क्षेत्र ि तिाई क्षेत्रका उपमहानगिपाधलका

क्षेत्रबावहि स्थापना हुने अस्पताल, नधसाङ होम, पशु अस्पताल एिं चचवकत्सालय, स्िास््य
पिीक्षण सेिा, स्िास््य प्रयोगशाला, जैविक अनुसन्द्धानशाला ि चशक्षण एिं प्रचशक्षण

10.
11.

12.

13.
14.

सं स्थाहरु,

सूचनाप्रविधधउद्योग,
धनजी क्षेत्रबाट धनमााण ि सिालन हुने औद्योधगक क्षेत्र, विशेष आधथाक क्षेत्र ि उद्योग
राममास्थापनाभएकाउद्योग,

नेपाल सिकािले आिश्यक मापदण्ड बनाइ उच्च मूसय ि न्द्यून तौल/आयतन (हाइ
प्राइस लो िेट/भोसयुम) भएको पवहचान गिी नेपाल िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन गिी
तोवकददएकािस्तुउत्पादनगनेउद्योग,

नेपालसिकािले स्िीकृत गिे को िाविय एकीकृत व्यापाि िणनीधत(एन.टी.आई.एस.)ले
धनधाािणगिे कािस्तुिासेिाकोउत्पादनगनेउद्योग,
चलचचत्रधनमााण।
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अनुसूची–१०

औद्योधगकविकासकोआधािमाचजसलाहरुकोिगीकिण

(दफा२४कोउपदफा(२)कोखण्ड(ग)सुँगसम्बचन्द्धत)

(क)अधतअविकधसतक्षेत्र
1.
3.
5.
7.
9.

ुा ा
दाचल

2.

बझाङ्ग

4.

अछाम

6.

मुग ु

8.

हुम्ला

10.

11.

कालीकोट

12.

13.

िोसपा

14.

15.
17.
19.
21.
23.

पचिमरुकुम

16.

मनाङ्ग

18.

खोटाङ्ग

20.

ु
ता्लेजङ्ग

िैतडी

बाजुिा
डोटी

डोसपा

जुम्ला

जाजिकोट

पूिीरुकुम
मुस्ताङ्ग

सोलुखम्ु िु

ओखलढु ङ्गा

22.

भोजपुि

पाुँचथि

(ख)अविकधसतक्षेत्र
1.

डडे सधुिा

2.

्यूठान

3.

म्यानदी

4.

दै लेख

5.
7.

पिात

ससयान

9.

बानलुङ्ग

11.

दोलखा

13.
15.
17.

धसन्द्धुली
िसुिा

ु ासभा
सं खि

6.
8.


3.
5.
7.
9.
11.

किनपुि
िददाया
सुखेत

अघााखाुँची

कवपलिस्तु
नुिाकोट

गुसमी

10.

गोिखा

12.

िामेछाप

14.

धसन्द्धुपासचोक

16.

धनकुटा

18.

तेह्रथुम

2.

कैलाली

(ग)कमविकधसतक्षेत्र
1.

लमजुङ्ग

4.
6.
8.
10.
12.
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दाङ

पासपा

स्याङ्गजा
तनहुुँ

धाददङ्ग

13.
15.
17.


19.

काभ्रेपलािोक
सलााही
धसिहा

उदयपुि

14.
16.
18.
20.

िौतहट
महोत्तिी
सप्तिी

इलाम

संचक्षप्तविििण
- दतााधमधत:-२०७६/01/१०
- प्रधतधनधधसभाकोबैठकद्वािासंशोधनसवहतपारितधमधत:-२०७६/05/१८
- िावियसभाकोबैठकद्वािासंशोधनविनापारितधमधत:-२०७६/06/0१
- प्रमाणीकिणधमधत:-२०७६/10/२८
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