सूचना प्रविधिको सम्बन्िमा व्यिस्था गनन बनेको वििेयक
प्रस्तािना: सूचना प्रविधिको विकास, प्रबर्द्नन र धनयमन गनन, विद्युतीय अधिलेख तथा हस्ताक्षरको मान्यता,
सत्यता र विश्वसनीयतालाई धनयधमत गनन, विद्युतीय माध्यमबाट सािनजधनक सेिा प्रिाह गनन, साइबर सुरक्षाको
समुचचत व्यिस्था गरी साइबर अपरािलाई धनयन्रण गरी सिनसािारणको वहत कायम गनन तथा सामाचजक
सञ्जालको प्रयोगलाई व्यिचस्थत र मयानदित बनाउने सम्बन्िमा आिश्यक कानूनी व्यिस्था गनन प्रचधलत
कानूनलाई सं शोिन र एवककरण गनन िाञ्छनीय िएकोले ,
सं घीय सं सिले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे ि–१
प्रारचम्िक
१. सं चक्षप्त नाम, धबस्तार र प्रारम्ि: (१) यस ऐनको नाम “सूचना प्रविधि सम्बन्िी ऐन, २०७५” रहेको छ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्ि हुनेछ।
ु ै रहे
(३) यो ऐन नेपालिर लागू हुनेछ र यो ऐनको उल्लघंन गरी कसूर गने जहााँसक
बसेको व्यचि समेतलाई यो ऐन लागू हुनेछ ।
२. पररिाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “अिालत” िन्नाले िफा ११५ बमोचजम गठन िएको सूचना प्रविधि अिालत सम्झनु पछन।
(ख) “अनुसन्िान अधिकृत” िन्नाले िफा १०५ बमोचजम तोवकएको अनुसन्िान अधिकृत सम्झनु
पछन।
(ग)

“उत्पचिकतान” िन्नाले विद्युतीय अधिलेख उत्पन्न गने, िण्डारण गने िा सम्प्रेषण गने व्यचि
सम्झनु पछन ।

(घ)

“कम््युटर” िन्नाले विद्युतीय स्िरुपमा रहेको तथ्याङ्कलाई प्रशोिन तथा िण्डारण गनन सवकने
कुनै पधन विद्युतीय उपकरण सम्झनु पछन।

(ङ) “कम््युटर प्रणाली” िन्नाले आगत र धनगनत (इन्पुट र आउटपुट) सहायता सं यन्र लगायतका
कम््युटर कायनक्रम, विद्युतीय धनिे शन, आगत र धनगनत तथ्याङ्कहरु समाविष्ट िएको र तावकनक,
अङ्कगचणतीय, तथ्याङ्क सञ्चय तथा पुनः प्राधप्त, सञ्चार र धनयन्रण लगायतका कायनहरु सम्पािन
गने सं यन्र िा सं यन्रको समूह सम्झनु पछन।
(च) “केन्र” िन्नाले िफा १२० बमोचजमको राविय सूचना प्रविधि केन्र सम्झनु पछन।
(छ) “जोडी सााँचो” (की पीयर) िन्नाले धडचजटल हस्ताक्षर धसजनना गने धनजी सााँचो र सो हस्ताक्षर
सम्पुवष्ट गने गचणतीय रुपमा अन्तर आबर्द् सािनजधनक सााँचोको जोडी सम्झनु पछन।
(ज) “धडचजटल हस्ताक्षर” िन्नाले िफा १६ को उपिफा (१) बमोचजमको शतन पूरा गरी विद्युतीय
स्िरुपमा िएको हस्ताक्षर सम्झनु पछन।
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(झ) “तथ्याङ्क” िन्नाले कम््युटर, कम््युटर प्रणाली िा कम््युटर नेटिकनमा प्रयोग गने उद्देश्यले
अक्षर, अंक, छवि, ध्िधन िा श्रव्य दृश्यमा औपचाररक तिरले तयार पाररं िै गरे को िा तयार
गररएको िा कम््युटर, कम््युटर प्रणाली िा कम््युटर नेटिकनद्वारा उत्पािन गररएको सूचना,
ज्ञान तथा अििारणा िा धनिे शनको प्रस्तुतीकरण सम्झनु पछन।
(ञ) “धनजी सााँचो” (प्राईिेट की) िन्नाले धडचजटल हस्ताक्षर सृजना गनन प्रयोग गररएको जोडी सााँचो
ाँ मार रहने सााँचो सम्झनु पछन।
मध्ये सम्बचन्ित प्रयोगकतानसग
(ट) “धनयन्रक” िन्नाले िफा १९ बमोचजम धनयुि िएको िा तोवकएको धनयन्रक सम्झनु पछन।
ाँ ” (एक्सेस) िन्नाले कुनै कम््युटर, कम््युटर प्रणाली िा कम््युटर नेटिकनको तावकनक,
(ठ) “पहुच
अङ्कगचणतीय िा स्मरण कायन सम्पिाहरुमा प्रिेश प्राप्त गने, त्यस्ता सम्पिाहरुलाई धनिे शन दिने
िा त्यस्ता सम्पिाहरुसाँग सञ्चार सम्पकन गनन सक्ने अिसर सम्झनु पछन।
(ड) “प्रयोगकतान” िन्नाले धडचजटल हस्ताक्षर सम्बन्िी प्रमाणपर प्राप्त गरे को व्यचि सम्झनु पछन।
(ढ) “प्रमाणपर” िन्नाले िफा ३८ बमोचजम प्रमाणीकरण धनकायले जारी गरे को धडचजटल हस्ताक्षर
सम्बन्िी प्रमाणपर सम्झनु पछन।
(ण)

“प्रमाणीकरण धनकाय” िन्नाले धडचजटल हस्ताक्षर प्रमाणपर जारी गनन िफा २१ बमोचजम
इजाजतपर प्राप्त प्रमाणीकरण धनकाय सम्झनु पछन।

(त) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोचजम” िन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयममा तोवकएको िा
तोवकए बमोचजम सम्झनु पछन।
(थ) “मन्रालय” िन्नाले नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि सम्बन्िी विषय हेने मन्रालय सम्झनु
पछन ।
(ि) “व्यचि” िन्नाले प्राकृधतक व्यचि िा कानून बमोचजम ितान िएको कुनै कम्पनी, फमन िा सं स्था
सम्झनु पछन।
(ि) “वििाग” िन्नाले सूचना प्रविधि वििाग सम्झनु पछन।
(न) “विद्युतीय अधिलेख” िन्नाले कम्युटर तथा कम््युटर प्रणालीको प्रयोग गरी धडचजटल ढााँचामा
राचखने सबै वकधसमका अधिले ख सम्झनु पछन ।
(प) “विद्युतीय प्रणाली” िन्नाले अन्तरआिर्द् िा आपसमा सम्बचन्ित विद्युतीय उपकरण िा
उपकरणहरुको समूह सम्झनु पछन र सो शब्िले एक िा एक िन्िा बवढ उपकरण विद्युतीय
तथ्याङ्क िा धसग्नलको स्िचाधलत रुपमा प्रशोिन (अटोमेवटक प्रोसेधसड्ग) गने कायन र स्थायी,
अस्थायी िा अन्य त्यस्तै विद्युतीय िण्डारण माध्यमलाई समेत जनाउाँछ ।
(फ) “िैयचिक वििरण” िन्नाले कुनै पधन व्यचिको िे हायको विषयसाँग सम्बचन्ित सूचना िा वििरण
सम्झनु पछन:–
(१) धनजको जात, जाधत, जन्म, उत्पचि, िमन, िणन िा िैिावहक चस्थधत,
(२) धनजको चशक्षा िा शैचक्षक उपाधि,
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(३) धनजको ठे गाना, टे धलफोन िा विद्युतीयपर (इमेल) को ठे गाना,
(४) धनजको राहिानी, नागररकताको प्रमाणपर, रावष्टय पररचयपर नम्बर, सिारी चालक
अनुमधतपर,

मतिाता

पररचयपर

िा

सािनजधनक

धनकायबाट

जारी

िएका

पररचयपरको वििरण,
(५) िैयचिक सूचना उल्लेख गरी धनजले कसैलाई पठाएको िा धनजले प्राप्त गरे को पर,
ाँ ाको रे वटना, रगत समूह िा धनजको अन्य
(६) धनजको औलाको छाप, हस्तरे खा, आख
जैविक वििरण,
(७) धनजको आपराधिक पृष्ठिूधम िा धनजले फौजिारी कसूरमा सजाय पाएको िा कसूर
िुिान गरे को वििरण,
(८) कुनै धनणनय प्रवक्रयामा पेशागत िा विशेषज्ञ राय दिने व्यचिले त्यस्तो प्रवक्रयामा के,
कस्तो राय िा िारणा व्यि गरे को धथयो िन्ने विषय,
(ब) “सरकारी धनकाय” िन्नाले नेपाल सरकारको मन्रालय, सचचिालय िा सो अन्तगनतका कायानलय,
सं िैिाधनक धनकाय िा सो अन्तगनतका कायानलय, अिालत, प्रिे श सरकार िा सो अन्तगनतका
कायानलय, स्थानीय तह र सो अन्तगनतका कायानलय सम्झनु पछन र सो शब्िले त्यस्तै प्रकृधतका
अन्य कायानलय समेतलाई जनाउाँछ।
(ि) "साइबर सुरक्षा" िन्नाले कुनै पधन सूचना प्रविधिमा आिाररत प्रणाली ,नेटिकन र प्रोग्रामलाई
धडचजटल आक्रमणबाट सुरक्षा गने अभ्यास सम्झनु पछन।
(म) “सामाचजक सञ्जाल” िन्नाले कुनै व्यचि िा सं स्थालाई एक अकानसाँग अन्तरवक्रयात्मक सञ्चार
गनन सक्ने सुवििाक तथा प्रयोगकतानले धनमानण गरे का विषयिस्तु प्रसार गने सुवििा समेत प्रिान
गने इन्टरनेट िा सूचना प्रविधिमा आिाररत प्रणालीलाई सम्झनु पछन।
(य) “सािनजधनक सााँचो” (पचब्लक की)िन्नाले धडचजटल हस्ताक्षरको सम्पुवष्ट गनन प्रयोग गररएको कुनै
जोडी सााँचोको एक सााँचो सम्झनु पछन।
(र) “सािनजधनक सं स्था” िन्नाले िे हायका सं स्था सम्झनु पछन:–
(१) नेपाल सरकार, प्रिे श सरकार िा स्थानीय तहको पूणन िा आंचशक स्िाधमत्ि िा
धनयन्रणमा रहेको कम्पनी, बैङ्क िा सधमधत, सं स्था िा प्रचधलत कानून बमोचजम स्थावपत
आयोग, सं स्था, प्राधिकरण, धनगम, प्रधतष्ठान, बोडन, केन्र, पररषद् र यस्तै प्रकृधतका
अन्य सङ्गदठत सं स्था,
(२) नेपाल सरकार, प्रिे श सरकार िा स्थानीय तहद्वारा सञ्चाधलत िा नेपाल सरकार, प्रिे श
सरकार िा स्थानीय तहको पूणन िा आंचशक अनुिानप्राप्त विश्वविद्यालय, विद्यालय,
अनुसन्िान केन्र र अन्य त्यस्तै प्राचज्ञक िा शैचक्षक सं स्था,
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(३) नेपाल सरकार, प्रिे श सरकार िा स्थानीय तहको ऋण, अनुिान िा जमानतमा
सञ्चाधलत सं स्था,
(४) उपखण्ड (१), (२) िा (३) मा उचल्लचखत सं स्थाको पूणन िा आंचशक स्िाधमत्ि िएको
िा धनयन्रण रहेको िा त्यस्तो सं स्थाबाट अनुिानप्राप्त सं स्था,
(५) नेपाल सरकार, प्रिे श सरकार िा स्थानीय तहले राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी
सािनजधनक सं स्था िनी तोकेको अन्य सं स्था।
(ल) “सूचना” िन्नाले सरकारी धनकाय, सािनजधनक सं स्था िा कुनै व्यचि तथा सं स्थाबाट सम्पािन हुने
िा िएको महत्िपूणन काम, कारबाही िा धनणनयसाँग सम्बचन्ित कुनै तथ्याङ्क सम्झनु पछन।
(ि) “सूचना प्रविधि” िन्नाले कम्युटर तथा कम््युटर प्रणालीको प्रयोग गररएका सबै स्िरुपका सूचना,
सृजना गने, उत्पािन गने, सम्प्रेषण गने, प्राप्त गने िा सुरक्षण गने प्रविधि सम्झनु पछन ।
(श) “सूचना प्रविधि प्रणाली” िन्नाले सूचना सृजना गने, उत्पािन गने, सम्प्रेषण गने, प्राप्त गने, जम्मा
गने, प्रिशनन गने िा अन्य वकधसमबाट प्रशोिन गने प्रणाली सम्झनु पछन।
(ष) “सेिा प्रिायक” िन्नाले कुनै तेस्रो पक्षको सूचना आिान प्रिान िा िण्डारण गने कायन गने व्यचि
सम्झनु पछन।
(स) “सं िेिनशील पूिानिार” िन्नाले िफा ७९ बमोचजमको सं िेिनशील सूचना तथा सञ्चार पूिानिार
सम्झनु पछन।
पररच्छे ि–२
विद्युतीय अधिलेख सम्बन्िी व्यिस्था
३. विद्युतीय अधिलेखले कानूनी मान्यता पाउने: प्रचधलत कानूनमा कुनै सूचना, धलखत, अधिलेख, तथ्याङ्क,
धलचखत िा मुदरत िा अन्य कुनै स्िरुपमा हुन ु पने िनी उल्लेख गररएको रहेछ िने त्यस्तो विषय यो ऐन
िा यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयममा उचल्लचखत प्रवक्रया पूरा गरी विद्युतीय अधिलेखको रुपमा राचखएको
अधिलेखले कानूनी मान्यता प्राप्त गनेछ।
४. मूल िा सक्कल अधिलेखको रुपमा पेश गनन सवकने: (१) प्रचधलत कानूनमा मूल िा सक्कल अधिलेख नै
पेश गनुप
न ने िा सुरचक्षत राख्नु पने िनी उल्ले ख गररएको रहेछ िने िे हाय बमोचजमका शतन पूरा िएमा
त्यस्तो मूल िा सक्कल अधिलेखको विद्युतीय प्रधत पेश गनन सवकनेछ:(क) विद्युतीय स्िरुपमा सृजना गररएको समयिे चख सो अधिलेखमा कुनै पधन वकधसमबाट
पररितनन गररएको छै न िनी विश्वास गनन सवकने तोवकए बमोचजमको आिार विद्यमान
िएमा,
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(ख) त्यस्तो अधिलेखलाई कुनै व्यचि समक्ष पेश गनुन पने गरी अधनिायन गररएको अिस्थामा
सो अधिलेखलाई जसका समक्ष पेश गररनु पने हो, सो व्यचिलाई स्पष्ट रुपमा िे खाउन
सवकने प्रकृधतको िएमा।
(२) उपिफा (१) बमोचजम पेश गररएको अधिलेखले कानूनी मान्यता प्राप्त गनेछ ।
५. सुरचक्षत राख्नु पने : (१) प्रचधलत कानूनमा कुनै सूचना, धलखत, तथ्याङ्क िा अधिलेख कुनै खास अिधिसम्म
सुरचक्षत राख्नु पने िनी उल्लेख गररएको रहेछ िने िे हायका शतन पूरा हुने गरी त्यस्तो सूचना, धलखत,
तथ्याङ्क िा अधिलेख विद्युतीय स्िरुपमा सुरचक्षत राख्नु पनेछ र त्यस्तो सूचना, धलखत, तथ्याङ्क िा अधिलेखले
कानूनी मान्यता प्राप्त गनेछ:(क) पधछल्ला प्रसङ्गहरुमा प्रयोग गनन सवकने गरी पहुाँचयोग्य अिस्थामा राचखएको िएमा,
(ख) शुरुमा सृजना गरी सम्प्रेषण गररएको, प्राप्त गररएको िा जम्मा गररएको अिस्थाकै
रुपमा पुनः िुरुस्त रुपमा प्रस्तुत गने गरी प्रिशनन गनन सवकने ढााँचामा सुरचक्षत राचखएको
िएमा,
(ग) उत्पचि, गन्तव्य र सम्प्रेषण िा प्राधप्तको धमधत तथा समय पवहचान गनन सवकने वििरण
उपलब्ि हुने गरी राचखएको िएमा।
(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले चखएको िए तापधन कुनै अधिले ख सम्प्रेषण गने िा प्राप्त
गने प्रयोजनको लाधग स्िचाधलत रुपमा सृजना हुने सूचनाको सम्बन्िमा यस िफाको व्यिस्था लागू हुने
छै न।
६. सुरचक्षत विद्युतीय अधिलेख : तोवकए बमोचजमको सुरक्षण कायनविधि अपनाई सृजना गररएको विद्युतीय अधिले खमा
कुनै वकधसमको हेरफेर गररएको छ िा छै न िन्ने कुराको सम्बन्िमा तोवकए बमोचजम परीक्षण गररएको िए
त्यस्तो विद्युतीय अधिलेखलाई सुरचक्षत विद्युतीय अधिलेख माधननेछ।
पररच्छे ि–३
विद्युतीय अधिलेखको सम्प्रेषण, प्राधप्त तथा स्िीकार सम्बन्िी व्यिस्था

७. उत्पचिकतानको माधनने: (१) िे हायका अिस्थामा कुनै विद्युतीय अधिलेख उत्पचिकतानको माधननेछ :–
(क) उत्पचिकतान आफैले त्यस्तो विद्युतीय अधिलेख सम्प्रेषण गरे को िएमा,
(ख) त्यस्तो विद्युतीय अधिलेखको सम्बन्िमा आिश्यक कायन गनन उत्पचिकतानको तफनबाट
अचततयारी प्राप्त गरे को व्यचिले त्यस्तो विद्युतीय अधिलेख सम्प्रेषण गरे को िएमा,
(ग) उत्पचिकतानको धनयन्रणमा रहेको स्िचाधलत रुपमा सञ्चालन हुने गरी बनाइएको सूचना
प्रविधि प्रणालीबाट त्यस्तो विद्युतीय अधिलेख सम्प्रेषण गररएको िएमा।
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(२) उपिफा (१) बमोचजम सम्प्रेषण गररएको विद्युतीय अधिलेखको सम्बन्िमा तोवकए बमोचजमको
अिस्था विद्यमान िएमा प्रापकले त्यस्तो विद्युतीय अधिले ख उत्पचिकतानको हो िन्ने कुुरा मानी सोही
आिारमा तत्सम्बन्िी कायन गने अधिकार प्राप्त गनेछ।
८. विद्युतीय अधिलेखको प्राधप्त र स्िीकार तथा सोको जानकारी दिने प्रकृया: (१) उत्पचिकतानले विद्युतीय अधिलेख
पठाउाँिाका बखत िा पठाउनु िन्िा अगािै प्रापकलाई सो विद्युतीय अधिले ख प्राप्त िएको सूचना िा िरपाई
पठाउन अनुरोि गरे को िा त्यसरी सूचना िा िरपाई पठाउन प्रापक र उत्पचिकतानका बीचमा सहमधत
िएको अिस्थामा त्यस्तो विद्युतीय अधिलेखको प्राधप्त स्िीकार गने सम्बन्िमा उपिफा (२), (३) र (४)
का व्यिस्थाहरु लागू हुनछ
े न्।
(२) विद्युतीय अधिलेख प्राप्त िएको सूचना िा िरपाई कुनै खास ढााँचामा िा कुनै खास तररकाबाट
दिनु पने गरी उत्पचिकतान र प्रापकबीचमा कुनै सम्झौता निएको अिस्थामा त्यस्तो सूचना िा िरपाई
िे हाय बमोचजम दिन सवकनेछ:(क) प्रापकबाट स्िचाधलत िा अन्य कुनै वकधसमको सञ्चार माध्यमद्वारा,
(ख) विद्युतीय अधिलेख प्राप्त िएको कुरा उत्पचिकतानलाई सङ्केत गनन पयानप्त हुने वकधसमको
प्रापकको कुनै व्यिहारद्वारा।
(३) उत्पचिकतानले कुनै विद्युतीय अधिलेखको सम्बन्िमा त्यस्तो विद्युतीय अधिलेख प्राप्त िएको सूचना
िा िरपाई प्रापकबाट प्राप्त गरे पधछ मार धनजको हकमा त्यस्तो विद्युतीय अधिलेख बन्िनकारी हुने िनी
उल्लेख गरे को अिस्थामा प्रापकबाट त्यस्तो विद्युतीय अधिले ख प्राप्त िएको सूचना िा िरपाई प्राप्त निएसम्म
त्यस्तो विद्युतीय अधिलेख उत्पचिकतानले पठाएको माधनने छै न।
(४) उत्पचिकतानले कुनै विद्युतीय अधिलेखको सम्बन्िमा त्यस्तो विद्युतीय अधिलेख प्राप्त िएको सूचना
िा िरपाई प्रापकबाट प्राप्त गरे पधछ मार धनजको हकमा त्यस्तो विद्युतीय अधिलेख बन्िनकारी हुने िनी
उल्लेख नगरे को अिस्थामा त्यस्तो विद्युतीय अधिले ख प्राधप्तको सूचना िा िरपाईको सम्बन्िमा उत्पचिकतान
िा प्रापकबीच कुनै समय धनिानरण िा मञ्जुरी निएको िए तोवकए बमोचजमका समयधिर उत्पचिकतानले
प्रापकबाट त्यस्तो विद्युतीय अधिलेख प्राप्त िएको सूचना िा िरपाई प्राप्त गररसकेको हुन ु पनेछ। यसरी
प्रापकबाट विद्युतीय अधिलेख प्राप्त िएको सूचना िा िरपाई प्राप्त निएमा त्यस्तो विद्युतीय अधिलेख
उत्पचिकतानले पठाएको माधनने छै न।
(५) विद्युतीय अधिलेखको प्राधप्त, स्िीकार तथा सोको जानकारी दिने सम्बन्िी अन्य प्रवक्रया तोवकए
बमोचजम हुनेछ।
९. सम्प्रेषण र प्राधप्तको समय तथा स्थान: (१) उत्पचिकतान र प्रापकबीचमा अन्यथा सम्झौता िएकोमा बाहेक
कुनै विद्युतीय अधिले ख उत्पचिकतानको धनयन्रण बावहरको सूचना प्रणालीमा प्रिेश गरे पधछ त्यस्तो
विद्युतीय अधिले खको सम्प्रेषण िएको माधननेछ।
(२) उत्पचिकतान र प्रापकबीचमा अन्यथा सम्झौता िएकोमा बाहेक कुनै विद्युतीय अधिले खको
प्राधप्तको समय र स्थान तोवकए बमोचजम धनिानरण गररनेछ।
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१०. करारले कानूनी मान्यता पाउने : प्रचधलत कानून बमोचजम िएको करार यो ऐन िा यस ऐन अन्तरगत
बनेको धनयमको अिीनमा रवह विद्युतीय माध्यमबाट सम्पन्न िएको रहेछ िने त्यस्तो करारले कानूनी
मान्यता पाउनेछ।
११. सम्झौताद्वारा व्यिस्था गनन सक्ने: विद्युतीय अधिलेख सृजना गने, सम्प्रेषण गने, प्राप्त गने, सञ्चय गने िा
अन्य कुनै वकधसमबाट प्रशोिन गने कायनमा सं लग्न पक्षहरुले तत्सम्बन्िी आफ्ना काम कारबाहीका
सम्बन्िमा यस पररच्छे िका व्यिस्थाहरुको प्रधतकूल नहुने गरी सम्झौताद्वारा थप व्यिस्था गनन सक्नेछन्।
१२.सूचना प्रविष्ट गनन, हेरफेर गनन, मेटाउन िा लुकाउन धछपाउन नहुन:े कसैले कुनै अप्रमाचणक विद्युतीय
सूचनालाई प्रमाचणक हो िन्ने िे खाउन िा कानूनी प्रयोजनको लाधग प्रयोग गनन पढ्न िा बुझ्न सवकने िा
नसवकने जुनसुकै स्िरुपमा कुनै सूचना प्रविष्ट गनन, हेरफेर गनन, मेटाउन िा लुकाउन धछपाउन हुिैन ।
१३. आधथनक लाि पु-याउने धनयतले विद्युतीय प्रणालीको कायन सञ्चालनमा हस्तक्षेप गनन नहुन:े कसैले आफू
िा अरु कसैलाई आधथनक लाि पु-याउने धनयतले अनाधिकृत रुपमा विद्युतीय सूचना प्रविष्ट िा सम्प्रेषण
िा हेरफेर गरी िा मेटाई िा लुकाई-धछपाई गरी विद्युतीय प्रणालीको कायन सञ्चालनमा हस्तक्षेप गनन िा
कसै लाई आधथनक नोक्सानी हुने गरी धनजको सं िेिनशील वििीय सूचना प्राप्त गनन िा गराउन हुिैन।
१४. िुराशययुि प्रोग्राम संप्रष
े ण िा सञ्चालन गनन नहुन:े कसै ले विद्युतीय प्रणालीमा रहेको सूचना अनाधिकृत
रुपमा प्राप्त गने, पररितनन गने, मेटाउने िा धनचरक्रय पाने उद्देश्यले कुनै िुराशययुि प्रोग्राम सं प्रष
े ण गनन
िा सञ्चालन गनन हुिैन ।
१५. फरक मालसामान िा सेिा उपलब्ि गराउन नहुन:े कसैले विद्युतीय माध्यमबाट कुनै मालसामान िा
सेिाको खररि गरी मूल्य िुिान गररसकेको अिस्थामा उपिोिालाई विवक्रको अनलाईन करार
बमोचजमिन्िा फरक खालको मालसामान िा सेिा उपलब्ि (डे धलिरी) गराउन िा तोकेको समयिन्िा
पधछ पठाउन हुिैन।
पररच्छे ि–४
धडचजटल हस्ताक्षर सम्बन्िी व्यिस्था
१६. धडचजटल हस्ताक्षर: (१) धडचजटल हस्ताक्षर सृजना गनन िे हाय बमोचजमका शतन पूरा िएको हुन ु पनेछ:(क) हस्ताक्षरको धसजनना सम्बन्िी तथ्याङ्क र प्रमाणीकरण तथ्याङ्क हस्ताक्षरकतानसाँग
मार सम्बचन्ित िएको यवकन गनन सवकने िएमा,
(ख) हस्ताक्षरको धसजनना सम्बन्िी तथ्याङ्क हस्ताक्षर गिानको बखतमा हस्ताक्षरकतानको
मार धनयन्रणमा रहेको पुवष्ट गनन सवकने िएमा,
(ग) विद्युतीय

हस्ताक्षर गररसकेपधछ सम्बचन्ित अधिलेख तथा हस्ताक्षरमा गररएको

पररितनन िए निएको पिा लगाउन सवकने िएमा।
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(२) यस पररच्छे िमा िएका व्यिस्थाहरुको अधिनमा रही प्रयोगकतानले धनजको धडचजटल
हस्ताक्षर प्रयोग गरी विद्युतीय अधिले ख प्रमाचणत गनन सक्नेछ।
१७.धडचजटल हस्ताक्षरको कानूनी मान्यता : (१) प्रचधलत कानूनमा कुनै सूचना, धलखत, अधिलेख िा अन्य
कुनै कुरालाई हस्ताक्षरद्वारा प्रमाचणत गनुन पने िा कुनै धलखतमा कुनै व्यचिको हस्ताक्षर गररएको
हुन ु पने िनी उल्लेख गररएको रहेछ िने त्यस्ता सूचना, धलखत िा अधिले ख यो ऐन िा यस ऐन
अन्तगनत बनेको धनयममा उचल्लचखत प्रवक्रया पूरा गरी धडचजटल हस्ताक्षरद्वारा प्रमाचणत गररएको िए
त्यस्तो धडचजटल हस्ताक्षरले कानूनी मान्यता प्राप्त गनेछ।
(२) उपिफा (१) बमोचजमको धडचजटल हस्ताक्षर सम्बन्िी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम
हुनेछ।
१८. सुरचक्षत धडचजटल हस्ताक्षर माधनने: कुनै विद्युतीय अधिलेखमा गररएको धडचजटल हस्ताक्षरलाई तोवकए
बमोचजमको सुरक्षण कायनविधि अपनाई तोवकए बमोचजम परीक्षण र सम्पुवष्ट गररएको िए त्यस्तो धडचजटल
हस्ताक्षरलाई सुरचक्षत धडचजटल हस्ताक्षर माधननेछ।

पररच्छे ि–५
धनयन्रक र प्रमाणीकरण धनकाय सम्बन्िी व्यिस्था

१९.

धनयन्रक सम्बन्िी व्यिस्था : (१) प्रमाणीकरण धनकायलाई इजाजतपर दिने काम समेतको लाधग
मन्रालयले तोवकए बमोचजमको योग्यता र अनुिि प्राप्त गरे को व्यचिलाई धनयन्रक धनयुि गनन
सक्नेछ।
(२) उपिफा (१) बमोचजमको धनयन्रक धनयुि नगरे सम्म नेपाल सरकारले नेपाल सरकारको
राजपरावङ्कत प्रथम श्रे णीको अधिकृतलाई धनयन्रकको काम गनन तोक्न सक्नेछ।
(३) मन्रालयले कुनै धनकायलाई धनयन्रकको कायानलय तोक्न िा आिश्यकता अनुसार

धनयन्रकको छु ट्टै कायानलय खोल्न सक्नेछ।
२०. धनयन्रकको काम, कतनव्य र अधिकार: धनयन्रकको काम, कतनव्य र अधिकार िे हाय बमोचजम हुनेछ:–
(क) प्रमाणीकरण धनकायलाई इजाजतपर प्रिान गने,
(ख) प्रमाणीकरण धनकायको काम कारबाहीको सुपररिेक्षण र रे खिे ख गने,
(ग) प्रमाणीकरण धनकायले धडचजटल हस्ताक्षरको सम्पुवष्ट गने सम्बन्िमा कायम गनुन पने स्तर
धनिानरण गने,
(घ) प्रमाणीकरण धनकायले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गिान पालन गनुन पने शतन धनिानरण गने,
(ङ) प्रमाणपरको ढााँचा र त्यसधिर समाविष्ट हुन ु पने विषय िस्तुको धनिानरण गने,
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(च) प्रमाणीकरण धनकायले ग्राहकसाँग व्यिहार गिान अपनाउनु पने प्रवक्रया धनिानरण गने,
(छ) प्रमाणीकरण धनकायले यस पररच्छे ि बमोचजम प्रकट गरे का सूचनाहरुको अधिलेख खडा
गरी सािनजधनक रुपमा पहुाँचयोग्य हुने गरी तथ्याङ्कको व्यिस्था गने र सो तथ्याङ्कलाई
अद्यािधिक गने,
(ज) प्रमाणीकरण धनकायको िावषनक कायन सम्पािन परीक्षण गने, गराउने,
(झ) तोवकए बमोचजमको अन्य काम गने।
२१. प्रमाणीकरण धनकाय सम्बन्िी व्यिस्था: (१) धडचजटल हस्ताक्षर प्रमाणपर जारी गनन,

धनलम्बन गनन िा

रद्द गने काम समेतको लाधग प्रमाणीकरण धनकायले धनयन्रकबाट यस ऐन बमोचजम इजाजतपर प्राप्त
गनुन पनेछ।
(२) उपिफा (१) का अधतररि प्रमाणीकरण धनकायको काम, कतनव्य र अधिकार तोवकए बमोचजम
हुनेछ।
२२. इजाजतपरको लाधग धनिेिन दिनु पने: िफा २१ बमोचजम प्रमाणीकरण धनकायको रुपमा काम गनन
तोवकए बमोचजमको योग्यता पुगेका व्यचिले इजाजतपर प्राप्त गनन तोवकए बमोचजमको ढााँचामा तोवकए
बमोचजमको िस्तुर सवहत िे हाय बमोचजमका कागजात सवहत धनयन्रक समक्ष धनिेिन दिनु पनेछ :(क) प्रमाणीकरण सम्बन्िी वििरण,
(ख) धनिेिकको पवहचान तथा सनाखतको पुवष्ट हुने वकधसमका कागजात,
(ग) वििीय स्रोत, जनशचि तथा आिश्यक अन्य सुवििा खुल्ने कागजात,
(घ) तोवकए बमोचजमका अन्य कागजात।
२३. इजाजतपर दिनु पने: (१) धनयन्रकले िफा २२ बमोचजम इजाजतपरको लाधग आफू समक्ष प्राप्त िएको
धनिेिनको सम्बन्िमा तोवकए बमोचजमको योग्यता पुगे नपुगेको आिश्यक जााँचबुझ तथा धनक्यौल गरी
तोवकएको ढााँचामा ईजाजतपर दिनु पनेछ।
(२) उपिफा (१) बमोचजमको इजाजतपरको वििरण सािनजधनक रुपमा प्रकाचशत गनुप
न नेछ।
(३) इजाजतपर सम्बन्िी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनछ
े ।
२४. इजाजतपर निीकरण गनुन पने: (१) प्रमाणीकरण धनकायले प्राप्त गरे को इजाजतपर प्रत्येक िुई िषनमा
निीकरण गनुन पनेछ।
(२) उपिफा (१) बमोचजम इजाजतपरको निीकरण गनन चाहने प्रमाणीकरण धनकायले तोवकए
बमोचजमको ढााँचामा तोवकए बमोचजमको निीकरण िस्तुर सं लग्न गरी इजाजतपरको अिधि समाप्त
ु न्िा कम्तीमा छ मवहना अचघ धनयन्रक समक्ष धनिेिन दिनु पनेछ।
हुनि
(३) उपिफा (२) बमोचजम निीकरणको लाधग धनिेिन पनन आएमा धनयन्रकले इजाजतपर
निीकरण गने िा नगने िन्ने सम्बन्िमा तोवकए बमोचजमको प्रवक्रया पूरा गरी इजाजतपरको अिधि
ु न्िा एक मवहना अचघ धनणनय गररसक्नु पनेछ।
समाप्त हुनि
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(४) धनयन्रकले इजाजतपर निीकरण नगने धनणनय गनुन अचघ धनिेिकलाई आफ्नो सफाई पेश
गने मनाधसब मावफकको मौका दिनु पनेछ।
२५. इजाजतपर धनलम्बन गनन सक्ने: (१) प्रमाणीकरण धनकायले इजाजतपर प्राप्त गननको लाधग धनयन्रक
समक्ष पेश गरे को कागजात िा वििरण र वििीय तथा िौधतक स्रोत फरक िा झुट्टा िएमा िा कारोबार
सञ्चालन गिान पालन गनुन पने शतनको पालना नगरे मा िा यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयमको
उल्लं घन गरे को पाइएमा धनयन्रकले तत्सम्बन्िमा जााँचबुझ पूरा निएसम्मका लाधग प्रमाणीकरण
धनकायको इजाजतपर धनलम्बन गनन सक्नेछ।
तर त्यसरी इजाजतपर धनलम्बन गनुन अचघ प्रमाणीकरण धनकायलाई आफ्नो िनाई पेश गने
मनाधसब मावफकको मौका दिनु पनेछ।
(२) इजाजतपर धनलम्बन गने सम्बन्िी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनछ
े ।
२६. इजाजतपर रद्द गनन सक्ने: (१) प्रमाणीकरण धनकायको काम कारबाहीका सम्बन्िमा तोवकए बमोचजमको
रीत पुर ्याई िएको जााँचबुझबाट िे हायका कुनै कुरा हुन गएको िे चखएमा धनयन्रकले यस ऐन बमोचजम
जारी गरे को इजाजतपर जुनसुकै बखत रद्द गनन सक्नेछ :–
(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयम अन्तगनत पूरा गनुन पने िावयत्ि प्रमाणीकरण
धनकायले पूरा नगरे मा,
(ख) प्रमाणीकरण धनकायले इजाजतपर प्राप्त गननको लाधग धनिेिन दिं िाका बखत िा
इजाजतपर निीकरणको लाधग धनिेिन दिं िाका बखत झुट्टा िा गलत वििरण तथा
कागजात िाचखला गरे को िे चखएमा,
(ग) प्रमाणीकरण धनकायले सािनजधनक वहत िा राविय अथनतन्रलाई प्रधतकूल असर पने
वकधसमबाट कारोबार सञ्चालन गरे मा,
(घ) प्रमाणीकरण धनकायले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयम अन्तगनत कसूर
ठहररने कुनै काम गरे मा,
(ङ) धनयन्रकले दिएको धनिे शन पालना नगरे मा ।
(२) उपिफा (१) बमोचजम धनयन्रकले इजाजतपर रद्द गनुन अचघ प्रमाणीकरण धनकायलाई
िनाई पेश गने मनाधसब मौका दिनु पनेछ।
(३) इजाजतपर रद्द गने सम्बन्िी अन्य कायनविधि तोवकए बमोचजम हुनेछ।
२७. धनणनयको जानकारी दिनुपने: (१) धनयन्रकले िफा २५ िा २६ बमोचजम कुनै प्रमाणीकरण धनकायको
इजाजतपर धनलम्बन िा रद्द गने गरी गरे को धनणनयको जानकारी त्यस्तो प्रमाणीकरण धनकायलाई धलचखत
रुपमा दिनु पनेछ र त्यस्तो सूचना आफ्नो कम््युटर तथ्याङ्क आिारमा राखी विद्युतीय स्िरुपमा समेत
प्रकाशन गनुन पनेछ।
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(२) धनयन्रकले इजाजतपर धनलम्बन िा रद्द गरे को धनणनयको सूचना नेपाली र अंग्रज
े ी िाषाका
कम्तीमा िुईिटा राविय िै धनक पधरकामा प्रकाशन गनुन पनेछ।
ु को कानून
२८. वििे शी प्रमाणीकरण धनकायलाई मान्यता दिन सक्ने: (१) धनयन्रकले कुनै वििे शी मुलक
बमोचजम प्रमाणपर जारी गने इजाजतपर प्राप्त गरे को प्रमाणीकरण धनकायलाई नेपाल सरकारको पूि न
स्िीकृधत धलई नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी तोवकए बमोचजमको शतन पालना गने गरी मान्यता
दिन सक्नेछ। यसरी मान्यता प्राप्त गरे को वििे शी प्रमाणीकरण धनकायले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत
बनेको धनयम बमोचजम नेपालमा प्रमाणपर जारी गनन सक्नेछ।
(२) उपिफा (१) बमोचजम वििुेशी प्रमाणीकरण धनकायलाई मान्यता दिं िा अपनाउनु पने
कायनविधि तोवकए बमोचजम हुनेछ।
२९.

धनिे शन दिन सक्ने: (१) धनयन्रकले प्रमाणपर जारी गने सम्बन्िमा यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत
बनेको धनयम बमोचजम पूरा गनुन पने िावयत्ि पालन गनन लगाउन प्रमाणीकरण धनकायलाई समय
समयमा आिश्यक धनिे शन दिन सक्नेछ।
(२) उपिफा (१) बमोचजम दिएको धनिे शनको पालना गनुन सम्बचन्ित प्रमाणीकरण धनकायको
कतनव्य हुनेछ।

३०. अधिकार प्रत्यायोजन गनन सक्ने: धनयन्रकले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयम बमोचजम आफूले
गनुन पने काम गनन आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आफ्नो मातहतका कुनै अधिकृत
कमनचारीले प्रयोग गनन पाउने गरी प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ।
३१.

जााँचबुझ गनन सक्ने: (१) प्रमाणीकरण धनकाय िा अन्य सम्बन्िचुत व्यचिबाट यो ऐन िा यस ऐन
अन्तगनत बनेका धनयमको पालना निएको िन्ने कुरामा शंका गनुप
न ने मनाधसि कारण िएमा धनयन्रक
आफैले िा अन्य कुनै अधिकृत कमनचारीद्वारा तत् सम्बन्िमा आिश्यक जााँचबुझ गनन गराउन सक्नेछ।
(२) उपिफा (१) बमोचजमको जााँचबुझमा सहयोग पुर ्याउनु प्रमाणीकरण धनकायको कतनव्य
हुनेछ।
(३) उपिफा (१) बमोचजम गररने जााँचबुझको सम्बन्िमा धनयन्रक िा अन्य कुनै अधिकृत
कमनचारीले अपनाउनु पने कायनविधि तोवकए बमोचजम हुनछ
े ।

३२. कायन सम्पािन परीक्षण: (१) धनयन्रकले प्रत्येक िषन प्रमाणीकरण धनकायको कायन सम्पािनको परीक्षण
गनन गराउन सक्नेछ।
(२) उपिफा (१) बमोचजमको कायन सम्पािन परीक्षण गननको लाधग धनयन्रकले कम््युटर
सुरक्षणमा विशेषज्ञता हाधसल गरे का मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षक िा कम््युटर विशेषज्ञलाई धनयुि
गनन सक्नेछ।
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(३) उपिफा (१) बमोचजम गररएको कायन सम्पािन परीक्षणको प्रधतिेिन धनयन्रकले आफ्नो
कम््युटर तथ्याङ्क आिारमा राखी विद्युतीय स्िरुपमा प्रकाशन गनुन पनेछ।
(४) कायन सम्पािन परीक्षण गने परीक्षकको योग्यता, पाररश्रधमक र परीक्षणको कायनविधि
तोवकए बमोचजम हुनेछ।
(५) धनयन्रकले प्रमाणीकरण गने धनकायको सेिास्तर धनिानरण गरी सोको सूचना
सिनसािारणको जानकारीको लाधग सािनजधनक रुपमा प्रकाशन गनुन पनेछ।
ाँ पाउने: (१) कसै ले धडचजटल हस्ताक्षर सम्बन्िमा यो ऐन िा यस ऐन
३३. कम््युटर र तथ्याङ्कमा पहुच
अन्तगनत बनेको धनयमको उल्लं घन गरे को छ िन्ने शङ्का गनुन पने कारण तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट िे चखएमा
ाँ
कम््युटर प्रणाली, उपकरण, यन्र, तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली िा त्यस्तो कायनमा प्रयोग िएको प्रणालीसग
जोधडएको कुनै पधन सामग्रीमा पहुाँच पाउने अधिकार धनयन्रकलाई हुनेछ।
(२) उपिफा (१) को प्रयोजनको लाधग धनयन्रकले कुनै पधन कम््युटर प्रणाली, उपकरण,
ाँ जोधडएको कुनै पधन सामग्रीको िनी िा अन्य
यन्र, तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली िा त्यस्तो सूचना प्रणालीसग
चजम्मेिार व्यचिलाई धनजले आिश्यक ठानेको प्राविधिक िा अन्य सहायता उपलब्ि गराउन धनिे शन
दिन सक्नेछ।
(३) उपिफा (२) बमोचजम दिएको धनिे शनको पालना गनुन सम्बन्िचुत व्यचिको कतनव्य
हुनेछ।
३४. अधिलेख राख्नु पने: (१) यस ऐन बमोचजम जारी गररएका सम्पूणन प्रमाणपरको अधिलेख धनयन्रकले
राख्नु पनेछ।
(२) उपिफा (१) को प्रयोजनको लाधग धडचजटल हस्ताक्षरको गोपनीयता र सुरक्षालाई सुधनचित
गनन धनयन्रकले िे हाय बमोचजमका कायन गनेछ:–
(क) कम््युटर सुरक्षण प्रणाली उपयोग गने,
(ख) धडचजटल हस्ताक्षरको गोपनीयता र अखण्डतालाई सुधनचित गनन सुरक्षण कायनविधि
लागू गने,
(ग) तोवकए बमोचजमको स्तरको पालना गने।
(३) धनयन्रकले सबै सािनजधनक सााँचोहरुको वििरण एउटा कम््युटर प्रणालीमा आबर्द् कम््युटर
तथ्याङ्क आिार अद्यािधिक रुपमा कायम गरी राख्नु पनेछ।
(४) धडचजटल हस्ताक्षर सम्पुवष्ट गने प्रयोजनको लाधग सािनजधनक सााँचो उपलब्ि गराउन अनुरोि
गने कुनै पधन व्यचिलाई धनयन्रकले सािनजधनक सााँचो उपलब्ि गराउनु पनेछ।
३५. झुट्टा व्यहोराको सूचना दिन नहुन:े

कसैले यस ऐन बमोचजम प्राप्त गनुन पने इजाजतपर िा प्रमाणपर

प्राप्त गनन धनयन्रक िा प्रमाचणकरण धनकाय समक्ष पेश गनुप
न ने सूचना झुट्टा व्यहोराको पेश गनुन हुिैन।
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३६. इजाजतपर प्राप्त नगरी काम गनन नहुने : कसैले यस ऐन बमोचजम धनयन्रकले जारी गरे को इजाजतपर
प्राप्त नगरी प्रमाणीकरण धनकायको रुपमा कायन गनन िा गराउन हुिैन।
३७. तोवकएको वििरण िा कागजात िाचखला गनुन पने: (१) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेका धनयम
बमोचजम धनयन्रक िा प्रमाणीकरण धनकाय समक्ष कुनै वििरण, कागजात िा प्रधतिेिन िाचखला गनुन पने
चजम्मेिारी िएको व्यचिले तोवकएको म्यािधिर त्यस्तो वििरण, कागजात िा प्रधतिेिन िाचखला गनुन
पनेछ।
(२) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेका धनयम बमोचजम रीतपूिक
न सुरचक्षतसाथ राख्नु पने कुनै
वकताब, रचजष्टर, स्रे स्ता, ले खा आदि सुरचक्षत तथा रीतपूिक
न राख्नु पनेछ ।
पररच्छे ि-६
धडचजटल हस्ताक्षर सम्बन्िी प्रमाणपर

३८. प्रमाणपर जारी गनन सक्ने: यस ऐन बमोचजम इजाजतपर प्राप्त गरे को प्रमाणीकरण गने धनकायले मार
धडचजटल हस्ताक्षर सम्बन्िी प्रमाणपर जारी गनन सक्नेछ ।
३९. प्रमाणपरको लाधग धनिेिन दिनु पने : (१) धडचजटल हस्ताक्षर सम्बन्िी प्रमाणपर प्राप्त गनन चाहने
व्यचिले तोवकए बमोचजमको ढााँचामा तोवकए बमोचजमको शुल्क तथा वििरण समेत सं लग्न गरी
प्रमाणीकरण धनकाय समक्ष धनिेिन दिनु पनेछ।
(२) उपिफा (१) बमोचजमको धनिेिन पनन आएमा प्रमाणीकरण धनकायले तोवकए बमोचजमको
कायनविधि पूरा गरी धनिेिन प्राप्त िएको एक मवहनाधिर धनिेिकलाई प्रमाणपर जारी गने िा नगने िन्ने
सम्बन्िमा धनणनय गररसक्नु पनेछ।
(३) प्रमाणीकरण धनकायले उपिफा (२) बमोचजम प्रमाणपर जारी गने धनणनय गरे मा सात
दिनधिर आफ्नो हस्ताक्षर सवहत तोवकए बमोचजमको ढााँचामा तोवकए बमोचजमको वििरण समािेश िएको
प्रमाणपर जारी गनुन पनेछ र प्रमाणपर जारी नगने धनणनय गरे मा सोको कारण सवहतको सूचना सात
दिनधिर धनिेिकलाई दिनु पनेछ।
४०. प्रमाणपर धनलम्बन गनन सक्ने: (१) प्रमाणीकरण धनकायले िे हायका अिस्थामा प्रमाणपर धनलम्बन गनन
सक्नेछ :–
(क) प्रमाणपर प्राप्त गने प्रयोगकतान िा त्यस्तो प्रयोगकतानको तफनबाट अचततयारी पाएको
व्यचिले सो प्रमाणपरको धनलम्बनको लाधग अनुरोि गरे मा,
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(ख) तोवकए बमोचजम सािनजधनक वहत विपरीत हुने अिस्थामा प्रमाणपरलाई धनलम्बन गनन
आिश्यक िएमा,
(ग) प्रमाणपर जारी गिान यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयममा ले चखएको कुराको
पालना निएको कारणबाट त्यस्तो प्रमाणपर माधथ िर पने व्यचिहरुका लाधग
उल्लेखनीय हाधन नोक्सानी हुनसक्ने िे चखएमा सो कुराको कारण खुलाई त्यस्तो
प्रमाणपर धनलम्बन गनन धनयन्रकले धनिे शन दिएमा।
(२) प्रमाणपरको धनलम्बन र धनलम्बनको फुकुिा गने सम्बन्िी आिार र कायनविधि तोवकए
बमोचजम हुनेछ।
४१. प्रमाणपर रद्द गनन सक्नुे: (१) धनयन्रक िा प्रमाणीकरण धनकायले िे हायका अिस्थामा प्रमाणपर रद्द
गनन सक्नेछ :–
(क) प्रमाणपर प्राप्त गने प्रयोगकतान िा त्यस्तो प्रयोगकतानको तफनबाट अचततयारी पाएको
व्यचिले सो प्रमाणपर रद्द गरी पाउनको लाधग अनुरोि गरे मा,
(ख) तोवकए बमोचजम सािनजधनक वहत विपरीत हुनुे अिस्थामा प्रमाणपरलाई रद्द गनन
आिश्यक िएमा,
(ग) प्रयोगकतानको मृत्यु िएमा,
(घ) प्रयोगकतान कुनै कम्पनी िा सङ्गदठत सं स्था िए त्यस्तो सङ्गदठत सं स्था िा कम्पनी
प्रचधलत कानून बमोचजम िामासाहीमा परे मा, खारे जी िा विघटन िएमा,
(ङ) प्रमाणपर जारी गिान पूरा गनुन पने कुनै शतन पूरा निएको प्रमाचणत िएमा,
(च) प्रमाणपरमा स्पष्ट पाररएको कुनै आिारिूत तथ्य झुट्टा प्रमाचणत िएमा,
(छ) प्रमाणपरको विश्वसनीयतामा ताचत्िक रुपमा असर पने गरी जोडी सााँचो सृजना गनन
प्रयोग गररएको सााँचो िा सुरक्षण प्रणालीमा फेरबिल िा कााँटछााँट गररएमा।
(२) प्रमाणपर रद्द गिान धनयन्रक िा प्रमाणीकरण धनकायले पालना गनुन पने कायनविधि तोवकए
बमोचजम हुनेछ।
४२. प्रमाणपर धनलम्बन िा रद्द गररएको सूचना: (१) िफा ४० िा ४१ बमोचजम प्रमाणपरको धनलम्बन
िा रद्द गररएकोमा त्यसरी प्रमाणपर रद्द गने िा धनलम्बन गने प्रमाणीकरण धनकाय िा धनयन्रकले सोको
अधिलेख राखी त्यसको सूचना सािनजधनक रुपमा प्रकाशन गनुन पनेछ।
(२) उपिफा (१) बमोचजम धनलम्बन िा रद्द गररएको सूचना यथाशीघ्र प्रयोगकतानलाई दिनु पने
िावयत्ि प्रमाणीकरण धनकायको हुनेछ।
४३. झुट्टा प्रमाणपर पेश गनन नहुने : कसैले प्रमाणपरमा उल्लेख िएको प्रमाणीकरण धनकायले सो प्रमाणपर
जारी गरे को होइन िा सो प्रमाणपरमा सूचीकृत गररएको ग्राहकले सो प्रमाणपर स्िीकार गरे को छै न िा
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सो प्रमाणपर धनलम्बन िा रद्द िइसकेको छ िन्ने जानचु–जानचु त्यस्तो प्रमाणपरको प्रकाशन गरे मा
िा अन्य कसैलाई कुनै व्यहोराले उपलब्ि गनन िा गराउन हुिैन।
तर, धनलम्बन िा रद्द िइसकेको प्रमाणपरलाई त्यसरी रद्द िा धनलम्बन हुन ु अगाधड गररएको
धडचजटल हस्ताक्षरको सम्पुवष्ट गने प्रयोजनको लाधग प्रकाशन गररएको िा उपलब्ि गराइएकोमा यस
उपिफा बमोचजमको कसूर गरे को माधनने छै न ।
पररच्छे ि-७
प्रयोगकतानको काम, कतनव्य र अधिकार
४४. जोडी सााँचो सृजना गने: (१) प्रमाणीकरण धनकायबाट जारी गररएको र प्रयोगकतानद्वारा स्िीकार गररएको
प्रमाणपरमा सूचीकृत गररनु पने सािनजधनक सााँचो समािेश िएको जोडी सााँचो प्रयोगकतानले नै सृजना गनुन
पने िएमा प्रयोगकतानले त्यस्तो जोडी सााँचो सृजना गिान तोवकए बमोचजमको प्रविधि र प्रणाली प्रयोग गनुन
पनेछ।
(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले चखएको िए तापधन जोडी सााँचो सृजना गनन प्रयोग गनुन
पने सुरक्षण प्रणालीको सम्बन्िमा प्रयोगकतान र प्रमाणीकरण धनकायका बीचमा कुनै सम्झौता िएको िा
प्रमाणीकरण धनकायले कुनै खास प्रणालीलाई स्िीकृत गरे को अिस्थामा त्यसरी सम्झौता िएको िा
स्िीकृत गरे को सुरक्षण प्रणाली प्रयोग गनुन प्रयोगकतानको कतनव्य हुनछ
े ।
४५. प्रमाणपर स्िीकार गने : (१) िे हायका अिस्थामा प्रयोगकतानले प्रमाणपर स्िीकार गरे को माधननेछ:(क) धनजले सो प्रमाणपर प्रकाशन गरे मा िा प्रकाशनको लाधग एक िा एकिन्िा बढी
व्यचिलाई अचततयारी प्रिान गरे मा,
(ख) धनजले सो प्रमाणपरलाई स्िीकार गरे को छ िनी विश्वास गनन सवकने कुनै आिार
िएमा।
(२) उपिफा (१) बमोचजम प्रमाणपरलाई स्िीकार गरे को िएमा सो कारणबाट प्रयोगकतानले
सो प्रमाणपरमा उल्ले ख िएको कुनै सूचना माधथ िर पने व्यचिलाई िे हायका कुराहरुको प्रत्यािूधत
गरे को माधननेछ:(क) प्रयोगकतानले प्रमाणपरमा सूचीकृत गररएको सािनजधनक सााँचोसाँग सङ्गधत राख्ने धनजी
सााँचो िारण गने अचततयारी पाएको,
(ख) प्रमाणपर जारी गने धसलधसलामा प्रयोगकतानले प्रमाणीकरण धनकायलाई उपलब्ि
गराएको सम्पूणन सूचना तथा जानकारी सही र िुरुस्त िएको तथा प्रमाणपरमा समाविष्ट
िएका सूचनासाँग सम्बर्द् सबै तथ्यहरु सत्य िएको, र
ु ेसम्म प्रमाणपरमा उल्लेख िएका
(ग) प्रयोगकतानलाई जानकारी िएसम्म िा धनजले जानेबझ
सूचना सत्य र िुरुस्त िएको।
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४६. धनजी सााँचोलाई सुरचक्षत राख्नु पने: (१) प्रत्येक प्रयोगकतानले आफूले प्राप्त गरे को प्रमाणपरमा सूचीकृत
गररएको सािनजधनक सााँचोसाँग सम्बचन्ित धनजी सााँचोलाई सुरचक्षत राख्न आिश्यक उपाय अिलम्बन गनुन
पनेछ र धडचजटल हस्ताक्षर सृजना गने अचततयारी नपाएको कुनै पधन व्यचिलाई त्यस्तो सााँचो बारे
जानकारी हुन दिनबाट रोक्न आिश्यक सबै उपायहरु अिलम्बन गनुन पनेछ।
(२) प्रयोगकतानको धनजी सााँचो बारे कुनै कारणबाट कतै जानकारी गराएको िएमा िा सो
सााँचोमा कुनै कााँटछााँट हुन गएमा प्रयोगकतानले सोको सूचना यथाशीघ्र प्रमाणीकरण धनकायलाई दिनु
पनेछ र त्यस्तो सूचना प्राप्त हुन आएमा प्रमाणीकरण धनकायले यथाचशघ्र प्रमाणपर धनलम्बन गनुन पनेछ।
(३) यस ऐन बमोचजम प्रमाणपर धनलम्बन िएमा त्यस्तो धनलम्बन अिधििर यो िफा बमोचजम
धनजी सााँचो सुरचक्षत राख्नु प्रयोगकतानको कतनव्य हुनेछ।
४७. धनजी सााँचो धनयन्रक समक्ष िाचखला गनुन पने: (१) नेपालको सािनिौधमकता िा अखण्डताको रक्षा गनन
िा धमररािहरुसाँगको मैरीपूणन सम्बन्िलाई कायम राख्न, शाचन्त सुरक्षा कायम राख्न, प्रचधलत कानून
बमोचजम कसूर ठहने कुनै कायन हुनबाट रोक्न िा तोवकए बमोचजमको अन्य अिस्थामा धनयन्रकले कुनै
प्रयोगकतानलाई कारण खुलाई धनजी सााँचो आफू समक्ष िाचखला गनन आिश्यक ठानी धनिे शन दिएमा
त्यस्तो प्रयोगकतानले सो धनजी सााँचो तुरुन्त धनयन्रक समक्ष िाचखला गनुन पनेछ।
(२) उपिफा (१) बमोचजम िाचखला िएको धनजी सााँचो बारे धनयन्रकले अनधिकृत व्यचिलाई
ाँ ै न।
जानकारी गराउन हुि
४८. विद्युतीय माध्यममा रहेको व्यचि तथा संस्थाको पवहचानको िुरुपयोग गनन नहुन:े कसैले विद्युतीय
माध्यममा रहेको व्यचि तथा सं स्थाको धनचज सााँचो, पासिडन िा अन्य विद्युतीय स्िरुपमा रहेको पवहचानको
स्थानान्तरण, धनयन्रण िा प्रयोग विद्युतीय प्रणालीको उपयोग गरी प्रचधलत कानूनले अपरािको रुपमा
तोकेको कायन गने मनसायले कुनै कायन गनन िा कुनै गैरकानूनी कायनमा पवहचान िुरुपयोग गनुन हुिैन ।
४९. विद्युतीय प्रणालाीमा अिरोि गनन नहुने : कसैले िुराशय राखी कुनै विद्युतीय प्रणालीको कायन सञ्चालनमा
बािा पु-याउन िा कायन गनन अक्षम बनाउन िा हस्तक्षेप गनन िा विद्युतीय प्रणालीको सञ्चालनकतान िा
प्रयोगकतानलाई प्रणालीको सञ्चालन िा प्रयोगमा िािा पुयानउन, रोक लगाउन िा हस्तक्षेप गनन हुिैन ।
पररच्छे ि–८

विद्युतीय माध्यमबाट सेिा प्रिाह सम्बन्िी व्यिस्था
५०. विद्युतीय माध्यमबाट सािनजधनक सेिा प्रिान गनन सवकने : (१) सरकारी धनकाय तथा सािनजधनक सं स्थाले
आफूले प्रिान गने सािनजधनक सेिाहरु तोवकएको प्रकृया पूरा गरी विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ि
गराउन सक्नेछन्।
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(२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका सािनजधनक सेिाहरू
सम्बचन्ित धनकायले तोवकएको समयािधि धिर विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ि गराउनुु पनेछ ।
(३) उपिफा (२) बमोचजमका सेिाहरू नेपाल सरकारको केन्रीय िेबपोटनल माफनत एवककृत
रुपमा प्रिान गनन धमल्ने गरी व्यिस्था गनुन पनेछ।
(४) यस िफा बमोचजमका सािनजधनक सेिा तोवकएको विद्युतीय पवहचानको आिारमा
उपलब्ि गराउन सवकनेछ।
५१. विद्युतीय माध्यमबाट सेिा प्राप्त गने: (१) सेिाग्राहीले सरकारी धनकाय िा सािनजधनक सं स्थाबाट प्रिान
गररने सेिा प्राप्त

गननका लाधग सम्बचन्ित सरकारी धनकाय तथा सािनजधनक सं स्थामा विद्युतीय

माध्यमबाट धनिेिन दिन सक्नेछन्।
(२) उपिफा (१) बमोचजमको धनिेिनसाथ सं लग्न गनुन पने कागजात तथा अन्य वििरण
तोवकए बमोचजम हुनेछ।
(३) उपिफा (१) बमोचजम प्राप्त धनिेिन उपर सरकारी धनकाय िा सािनजधनक सं स्थाले आिश्यक
जााँचबुझ गरी माग बमोचजमको सेिा उपलब्ि गराउनु पनेछ।
(४) यस िफा बमोचजम उपलब्ि गराइने सेिा सम्बन्िी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ।
५२. सूचना विद्युतीय स्िरूपमा राख्नुपने :

(१) सरकारी धनकाय िा सािनजधनक सं स्थाले आफूले श्रृजना,

सं कलन तथा प्राप्त गरे का सूचना विद्युतीय स्िरुपमा राख्नुपनेछ।
(२) उपिफा (१) बमोचजमको सूचना विद्युतीय स्िरुपमा रातिा तोवकए बमोचजमको सुरक्षा तथा
गोपनीयता सम्बन्िी मापिण्ड पुरा गनुन पनेछ।
(३) उपिफा (१) बमोचजमका सूचना समयबर्द्रुपमा पुन: प्रयोग गनन धमल्ने गरी अधिले चखकरण
गननुु पनेछ।
५३. विद्युतीय स्िरुपमा प्रकाशन, अधिलेखीकरण तथा कारोबार गनन सवकने: (१) नेपाल सरकारले प्रचधलत
कानून बमोचजम नेपाल राजपरमा प्रकाशन गनुन पने अध्यािे श, ऐन, धनयम, गठन आिे श, सूचना िा
अन्य विषयलाई विद्युतीय स्िरुपमा प्रकाशन गनन सक्नेछ।
(२) सरकारी धनकाय िा सािनजधनक सं स्था िा नेपालधिर कारोबार गने बैङ्क िा वििीय सं स्थामा
प्रचधलत कानून बमोचजम राख्नु पने अधिलेख तथा गररने कारोबार विद्युतीय स्िरुप िा विद्युतीय सञ्चार
माध्यमको प्रयोगबाट गनन सवकनेछ ।
(३) उपिफा (१) र (२) बमोचजम विद्युतीय स्िरुप िा विद्युतीय सञ्चार माध्यमको प्रयोगबाट
िएको प्रकाशन‚ अधिले चखकरण िा कारोबारले कानूनी मान्यता प्राप्त गनेछ।
५४. सूचना प्रविधि प्रणाली प्रयोग गनुपन ने: (१) सरकारी धनकायले वििागको धसफाररसमा मन्रालयले स्िीकृत
गरे को मापिण्ड बमोचजमको सूचना प्रविधि प्रणालीको प्रयोग गनुन पनेछ।
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(२) सरकारी धनकायले सूचना प्रविधि प्रणाली माफनत सूचना खुला मानकमा सं रक्षण गरी राख्नु
पनेछ।
(३) उपिफा (१) बमोचजमको सूचना प्रविधि प्रणालीको सूचनामा सम्बचन्ित सरकारी धनकायको
स्िाधमत्ि हुन ु पनेछ।
(४) उपिफा (१) बमोचजमको सूचना प्रविधि प्रणालीले सरकारी धनकायका सूचना प्रविधि प्रणाली
बीच अन्तर सञ्चालन सुधनचित गनुन पनेछ ।
(५) सरकारी धनकायले सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालन गनुन पूि न उपिफा (१) बमोचजमको
मापिण्ड अनुरुप िए निएको परीक्षण तोवकए बमोचजम वििागबाट गराउनु पनेछ।
(६) उपिफा (१) बमोचजमको मापिण्ड अनुसार प्रणालीको प्रयोग नगरे मा वििागको धसफाररसमा
मन्रालयले सम्बचन्ित सरकारी धनकायको प्रमुखलाई प्रचधलत कानून बमोचजम वििागीय कारबाहीको
लाधग ले चख पठाउन सक्नेछ।
(७) उपिफा (१) बमोचजमको मापिण्ड प्रयोग गने सम्बन्िी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम
हुनेछ।
५५. धडचजटल हस्ताक्षर प्रयोग गनन सक्ने: सरकारी धनकाय र सािनजधनक सं स्थाले यस ऐन बमोचजमको
धडचजटल हस्ताक्षर प्रयोग गनन सक्नेछन्।
५६. िेबसाइट सञ्चालनमा ल्याउनुपने :(१) प्रत्येक सरकारी धनकाय र सािनजधनक सं स्थाले सेिा प्रिान गनन
आफ्नो िेबसाइट सञ्चालन गनुन पनेछ।
(२) उपिफा (१) बमोचजम सञ्चालन गरे को िेबसाइटको धडजाइन, विकास तथा सञ्चालन
सम्बन्िी मापिण्ड मन्रालयले तोके बमोचजम हुनछ
े ।
५७. पृष्ठपोषण धलन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले कानून तजुम
न ा िा नीधत धनमानण गिान आिश्यकता अनुसार
विद्युतीय माध्यमबाट सिनसािारणको पृष्ठपोषण धलन सक्नेछ।
(२) प्रिे श सरकार तथा स्थानीय तहले कुनै धनणनय िा कानून धनमानण गने प्रवक्रयामा सिनसािारणको
राय िा अधिमत धलन आिश्यक ठानेमा विद्युतीय माध्यमबाट धलन सक्नेछन्।

पररच्छे ि–९
डोमेन नाम ितान तथा व्यिस्थापन
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५८. डोमेन नाम ितान गनुन पने: (१) कुनै व्यचि िा सं स्थाले एन पी डोमेनमा नाम ितान गराउाँिा नेपाल
सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाचशत गरी तोकेको सं स्थामा तोवकए बमोचजमको िस्तुर बुझाई
ितान गनुन पनेछ।
(२) उपिफा (१) बमोचजम ितान िएको डोमेन नाम अरु कसैले प्रयोग गनन पाउने छै न ।
(३) उपिफा (१) बमोचजम ितान िएका डोमेन नामहरुसाँग झुदक्कने वकधसमले धमल्िोजुल्िो हुने
गरी डोमेन नाम ितान गनन िा गराउन हुाँिैन ।
(४) सरकारी धनकायले आफ्नो कायनुालयको डोमेन नाम गिमे न्ट डट एन पी अन्तगनत ितान
गनुप
न नेछ ।
(५) उपिफा (१) बमोचजम ितान िएको डोमेन नाम प्रत्येक िुई िषनमा तोवकए बमोचजमको
िस्तुर बुझाई नविकरण गनुन पनेछ।
(६) डोमेन नाम सञ्चालन सम्बन्िी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ।
५९. डोमेन नाम सुरचक्षत रहने :(१) िे हाय बमोचजमका नाम िोश्रो र तेश्रो तहका डोमेन नामको लाधग
सुरचक्षत रहनेछन्:–
(क) प्रचधलत कानून बमोचजम कुनै कम्पनीको नाममा ितान गररएको ट्रेडनाम,
(ख) िौगोधलक तथा पयनटकीय स्थलहरुको नाम,
(ग) पुरातचत्िक तथा िाधमनक महत्िका नाम,
(घ) रावियरुपमा तयाधत प्राप्त व्यचिका नाम,
(ङ) सरकारी सं स्थाहरुको नाम,
(च) अन्तराविय गैर सरकारी सं स्थाहरुको नाम,
(छ) नेपाल सरकारले तोकेका अन्य नाम।
(२) उपिफा (१) बमोचजमका डोमेन नामहरु खण्ड (क), (घ) र (ङ) बमोचजमका नामहरु
सम्बचन्ित सं स्थाको प्रयोगमा मार र अन्यको हकमा नेपाल सरकारले तोकेको धनकायको स्िीकृधत धलई
प्रयोग गनन पाईनेछ।
(३) उपिफा (१) बमोचजमका सुरचक्षत नामहरुसाँग बाचझने वकधसमले धमल्िोजुल्िो िा उि
नामको महत्िलाई अिमुल्यन गने वकधसमले डोमेन नाम ितान गनन िा गराउन हुाँिैन ।
६०. अन्य डोमेन नामको प्रयोग: यस पररच्छे िमा अन्यर जुनसुकै कुरा ले चखएको िए तापधन कुनै राि िाषामा
डोमेन नाम ितान तथा प्रयोग गनन बािा पुगेको माधनने छै न ।
६१. आिश्यक धनिे शन दिन सक्ने: डोमेन नामको सञ्चालनलाई िरपिो र सुरचक्षत बनाउनको लाधग मन्रालयले
डोमेन नाम प्रणाली सञ्चालकलाई आिश्यक धनिे शन दिन सक्नेछ।
६२. अनाधिकृत रुपमा डोमेन नाम प्रणाली सञ्चालन गनन नहुन:े कसैले यो ऐन िा यस ऐन अन्तरगत बनेको
धनयम विपररत अनाधिकृत रुपले डोमेन नाम प्रणाली सञ्चालन गनन िा गराउन हुिैन।
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पररच्छे ि–१०
सूचना प्रविधि सम्बन्िी उद्योग र व्यिसाय सम्बन्िी व्यिस्था
६३. सूचना प्रविधि सम्बन्िी उद्योग िा व्यिसायको ितानको जानकारी: प्रचधलत कानून बमोचजम सूचना प्रविधि
सम्बन्िी उद्योग िा व्यिसायको ितान िएपधछ ितान गने धनकायले सोको जानकारी वििागलाई दिनु पनेछ।
६४. स्िीकृत मापिण्डका उपकरण मार पैठारी एिं विवक्र वितरण गनुन पने: (१) सूचना प्रविधि सम्बन्िी
तोवकए बमोचजमका उपकरणहरु स्िीकृत मापिण्डका मार पैठारी एिं विवक्र वितरण गनन पाइनेछ।
(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको िए तापधन तोवकए बमोचजमका उपकरण अनुमधत
धलएर मार प्रयोग गनन सवकनेछ ।
(३) उपिफा (१) बमोचजमको मापिण्ड, उपकरणहरुको गुणस्तर, आयु र सुरक्षाको आिारमा
स्िीकृत गने प्रकृया र ई-िेष्ट व्यिस्थापन सम्बन्िी अन्य व्यबस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ।
६५. अनुमधत नधलई उपकरणको प्रयोग गनन नहुन:े कसैले यस पररच्छे ि बमोचजम अनुमधत नधलई िा अनुमधत
धलएको अिधि िन्िा बढी अिधि सूचना प्रविधि सम्बन्िी उपकरणको प्रयोग गनन िा प्रयोगको लाधग
अरु कसैलाई उपलव्ि गराउनु हुिैन।
६६. मापिण्ड बाहेकका उपकरण पैठारी एिं विवक्र वितरण गनन नहुन:े कसै ले यस पररच्छे ि बमोचजम
स्िीकृधत नधलई सूचना प्रविधि सम्बन्िी उपकरणहरु पैठारी एिं विवक्र वितरण गनुन हुिैन।

पररच्छे ि–११
सूचना सुरक्षा तथा गोपधनयता सम्बन्िी व्यिस्था
६७. िैयचिक वििरणको संकलन गनन नहुनःे (१) प्रचधलत कानून बमोचजम बाहेक कसैले पधन विद्युधतय
स्िरुपमा रहेको कसै को िैयचिक वििरण सं कलन गनन हुाँिैन ।
(२) कसै को िैयचिक वििरण सं कलन गनुन परे मा सो वििरण कुन प्रयोजनको लाधग आिश्यक
परे को हो सोको जानकारी सम्बचन्ित व्यचिलाई अधनिायन रुपमा गराउनु पनेछ।
(३) सूचना प्रविधि प्रणालीमा रहेका कुनै व्यचिको िैयचिक वििरण सं कलन गिान खुलाईएको
प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनका लाधग प्रयोग, प्रसार तथा आिान प्रिान गनन पाईने छै न।
तर, सम्बचन्ित व्यचिको स्िीकृधतमा िा प्रचधलत कानून बमोचजम अन्य प्रयोजनका लाधग
प्रयोग, प्रसार तथा आिान प्रिान गनन बािा पने छै न ।
(४) कुनै खास प्रयोजनका लाधग कानून बमोचजम सं कलन तथा सं चय गररएको िैयचिक सूचना
सं कलन तथा सं चयको प्रयोजन समाप्त िएको तीस दिनधिर सम्बचन्ित व्यचिलाई प्रत्यािूत हुने गरी नष्ट
गररसक्नु पनेछ ।
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६८. सूचना सुरक्षाको प्रत्यािुत गनुपन नेः

(१) विद्युतीय स्िरुपमा रहेका सूचनाको आिान प्रिान, प्रशोिन

तथा सं चय गिान प्रशोिनकतान, सं चयकतान र सेिा प्रिायकले गोपधनयता, र अक्षुण्णता कायम रहने गरी
गनुन पनेछ ।
(२) सरकारी, सािनजधनक, वििीय तथा स्िास्थ्य सम्बन्िी धनकायहरुले तोवकएको वििरण
अधनिायन रुपमा तोके अनुसार इचन्क्र्सन गरी सुरचक्षत राख्नु पनेछ।
(३) सरकारी, सािनजधनक, वििीय तथा स्िास्थ्य सम्बन्िी धनकायले तोवकएको वििरणहरु
प्रशोिन, सम्प्रेषण तथा िण्डारण गिान सूचना नेपाल बावहर नजाने गरी सुरचक्षत गनुन पनेछ ।
(४) सूचना सुरक्षा सम्बन्िी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ।
६९. सुरक्षा मापिण्ड अिलम्बन गनुप
न नेः सरकारी धनकायले कम््युटर तथा सूचना प्रणालीको प्रयोग गिान
मन्रालयले तोकेको सुरक्षा मापिण्ड अिलम्बन गनुन पनेछ ।
७०. सुरक्षुा परुीक्षण गनुपन नेः

सरकारी धनकाय, सािनजधनक सं स्था र वििीय तथा स्िास्थ्य सम्बन्िी सूचना

प्रयोग गने सं स्थाहरुले अधनिायन रुपमा आफूले प्रयोग गने सूचना प्रविधि प्रणालीको तोवकए बमोचजमको
अिधिमा सुरक्षा परुीक्षण गराउनु पनेछ ।
७१. तथ्याङ्क केन्र तथा क्लाउड सेिा सञ्चालन सम्बन्िी व्यिस्था: (१) नेपालधिर तथ्याङ्क केन्र तथा क्लाउड
सेिा सञ्चालन गनन चाहने सं स्थाले तोवकएको ढााँचामा तोवकए बमोचजमको िस्तुर बुझाई वििागमा धनिेिन
दिई इजाजतपर धलनु पनेछ।
तर, कुनै सं स्थाले आफ्नो धनजी प्रयोजनको लाधग मार सञ्चालन गने तथ्याङ्क केन्र तथा क्लाउड
सेिाको लाधग इजाजतपर धलनु पने छै न।
(२) उपिफा (१) बमोचजम इजाजत प्रिान गिान वििागले तथ्याङ्क केन्र तथा क्लाउड सेिा
प्रिायकले मन्रालयले तोकेको मापिण्ड पूरा गरे नगरे को परीक्षण गनुन पनेछ।
(३) उपिफा (१) बमोचजम इजाजतपर प्राप्त सं स्थाको अनुगमन िषनको कम्तीमा िुई पटक
वििागले गनुन पनेछ।
ाँ ाका बखत सञ्चालनमा रहेका तथ्याङ्क केन्र तथा क्लाउड सेिा
(४) यो ऐन प्रारम्ि हुि
प्रिायकहरुले यस ऐन लागू िएको एक िषनधिर यस िफा बमोचजमको इजाजत धलनु पनेछ।
(५) उपिफा (१) बमोचजमको इजाजतपर प्रत्येक बषन नविकरण गनुन पनेछ।
(६) उपिफा (१) बमोचजम इजाजतपर प्रिान गने तथा नविकरण गने सम्बन्िी अन्य व्यिस्था
तोवकए बमोचजम हुनेछ ।
७२. तथ्याङ्क केन्र िा क्लाउडमा कम््युटर प्रणाली राख्नु पने: (१) सरकारी धनकायले कम््युटर तथा सूचना
प्रणाली यस ऐनको िफा ७१ बमोचजम इजाजतपर प्राप्त तथ्याङ्क केन्र तथा क्लाउडमा राखी सञ्चालन
गनन सक्नेछ ।
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(२) तथ्याङ्क केन्र िा क्लाउडमा कम््युटर प्रणालीहरु राख्ने सम्बन्िी अन्य व्यिस्था तोवकए
बमोचजम हुनेछ।
७३.इजाजत नधलई तथ्याङ्क केन्र िा क्लाउड सेिा सञ्चालन गनन नहुन:े कसैले यस ऐन बमोचजम इजाजत
नधलई तथ्याङ्क केन्र िा क्लाउड सेिा सञ्चालन गनन हुिैन ।
७४. सूचना सुरक्षण अधिकृत तोक्नु पने (१) नेपाल सरकारको प्रत्येक मन्रालय, आयोग, सचचिालय र
वििागमा कम्तीमा एक जना सूचना सुरक्षण अधिकृतको व्यिस्था गरी चजम्मेिारी तोक्नु पनेछ।
(२) उपिफा (१) बमोचजमको सूचना सुरक्षण अधिकृत सम्बन्िी योग्यता तथा अन्य व्यिस्था
तोवकए बमोचजम हुनेछ ।
७५. विद्युतीय स्िरुपको सूचनालाई क्षधत पुर्याउन, अिरोि गनन नहुन:े (१) कसैले िुराशय राखी िा गलत
मनसाय राखी कसै को स्िाधमत्ि िा धनयन्रणमा रहेको विद्युतीय स्िरुपको सूचनालाई अनाधिकृत रुपमा
मेटाउन, नष्ट गनन, हेरफेर गनन, धबगानन, बुझ्न नसवकने गरी पररितनन गनन िा अथनवहन , प्रयोगवहन िा
धनरप्रिािी गराउन हुिैन।
(२) कसै ले िुराशय राखी िा गलत मनसाय राचख कसै को स्िाधमत्ि िा धनयन्रणमा रहेको विद्युतीय
स्िरुपको सूचनाको प्रयोगलाई अनाधिकृत रुपमा बािा पुयानउन, रोक लगाउन िा आधिकारीक व्यचिलाई
सूचनामा पहुाँच दिन ईन्कार गनन हुिैन।
७६.गोपनीयता

िङ्ग गनन नहुन:े (१) कसैले पधन कानून बमोचजम िाहेक विद्युतीय माध्यमबाट कसै को

व्यैयेचिक वििरण िा सूचना, जानकारी, पराचार अनधिकृत रूपमा प्राप्त गनन, त्यसको गोपनीयता िङ्ग गनन
ाँ ै न।
िा अनधिकृत रूपमा कसै लाई उपलब्ि गराउन हुि
(२) कसै ले पधन कुनै िुई िा िुईिन्िा बढी व्यचिहरूबीचमा विद्युतीय माध्यमबाट िएका

कुनै सं िाि िा कुराकानी सम्बचन्ित व्यचिहरूले मञ्जुरी दिएको िा कानून बमोचजम अधिकार प्राप्त
अधिकारीले आिे श दिएकोमा बाहेक कुनै याचन्रक उपकरणको प्रयोग गरी सुन्न िा त्यस्तो कुराको ध्िधन
अङ्कन िा रे कडन गनन िा गराउन हुाँिैन।
तर,
(१) सािनजधनक रूपमा गररएको िाषण िा ििव्यको हकमा यस उपिफाको व्यिस्था
लागू हुने छै न।

(२) प्रचधलत कानून बमोचजमको अिस्थामा कुनै पधन सूचना, जानकारी िा पराचार सुन्न,
ध्िधन अङ्कन िा रे कडन गनन िा गराउन सवकनेछ।

७७.विद्युतीय प्रणालीको श्रोत सङ्केतको नष्ट र पररितनन गनन िा चोरी गनन नहुन:े (१) कसै ले विद्युतीय प्रणालीमा
प्रयोग हुने श्रोत सङ्केत चोरी गनन, अनाधिकृत रुपमा नष्ट गनन िा पररितनन गनन हुिैन।
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स्पष्टीकरण: यस िफाको प्रयोजनका लाधग “श्रोत सङ्केत” िन्नाले कम््युटर कायनक्रमहरुको सूचीकरण,
कम््युटर धनिे शन, कम््युटर धडजाइन र कम््युटर ले आउट तथा कम््युटर सम्पिाको जुनसुकै स्िरुपमा
रहेको कायनक्रम विश्लेषणलाई सम्झनु पछन ।
(२) कसै ले विद्युतीय प्रणालीमा प्रयोग हुने श्रोत सङ्केत चोरीको हो िन्ने जानी जानी खररि तथा
विवक्र गनन हुिैन ।
७८. विद्युतीय प्रणालीमा रहेको सूचनाको चोरी गनन नहुन:े (१) कसैले विद्युतीय प्रणालीमा रहेको सूचना चोरी
गनन हुिैन ।
(२) कसैले विद्युतीय प्रणालीमा रहेको सूचना चोरीको हो िन्ने जानी जानी खररि तथा विवक्र गनन
हुिैन ।
पररच्छे ि-१२
साइबर सुरक्षा सम्बन्िी व्यिस्था
७९. सं िि
े नशील पूिानिार तोक्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले कुनै पधन राविय सुरक्षा, अथनव्यिस्था, अत्यािश्यक
सेिा, आकचस्मक सेिा, स्िास्थ्य िा सािनजधनक सुरक्षा समेतमा गचम्िर असर पुयानउन सक्ने सूचना तथा
सञ्चार पूिानिारहरुलाई नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी सं िेिनशील पूिानिार तोक्न सक्नेछ।
(२) उपिफा (१) बमोचजमको सं िेिनशील पूिानिार सम्बन्िी सुरक्षाको चजम्मेिार धनकाय र
अन्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ।
८०. नेपाल सूचना प्रविधि आकचस्मक सहायता समूहः (१) साइबर सुरक्षा सम्बन्िी घटनामा तत्काल सहायताका
लाधग मन्रालयमा तोवकए बमोचजमको एक नेपाल सूचना प्रविधि आकचस्मक सहायता समूह रहनेछ।
(२) नेपाल सूचना प्रविधि आकस्मचुक सहायता समूहको काम, कतनव्य र अधिकार िे हाय
बमोचजम हुनेछ:(क) राविय सुरक्षा, अथनव्यिस्था, अत्यािश्यक सेिा, आकचस्मक सेिा, स्िास्थ्य िा
सािनजधनक सुरक्षासाँग सम्बचन्ित सरकारी धनकाय तथा सािनजधनक सं स्थाको सूचना
प्रविधि प्रणाली मानिीय तथा िै िी कारणले हानी नोक्सानी पुगी सञ्चालन बन्ि िएमा
यथाचशध्र सो प्रणालीलाई पुन: सञ्चालनमा ल्याउन सहायता गने,
(ख) नेपालधिर रहेका कुनै सूचना प्रविधि प्रणालीमा हुन सक्ने सम्िावित क्षधत िा आक्रमण
सम्बन्िमा पूि न सूचना जारी गने,
(ग) समान प्रकृधतका काम गने राविय तथा अन्तराविय सं स्थाहरुको सम्पकन विन्िुको रुपमा
काम गने,
(घ) नेपाल सरकारले तोकेका अन्य काम गने।
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(३) उपिफा (१) बमोचजमको नेपाल सूचना प्रविधि आकस्मचुक सहायता समूहले उपिफा
(२) को खण्ड (क) को कायन गनन सािनजधनक धनकायको कम््युटर तथा सूचना प्रणालीमा पहुाँच पुयानउन
सक्नेछ।
(४) उपिफा (१) बमोचजमको नेपाल सूचना प्रविधि आकस्मचुक सहायता समूहलाई उपिफा
(२) को खण्ड (क) बमोचजमको कायन गनन असहयोग गने कमनचारीलाई मन्रालयले वििागीय सजायको
लाधग सम्बचन्ित धनकाय समक्ष धसफारीस गनन सक्नेछ र धनजी व्यचि तथा सं स्थाहरुको हकमा सम्बचन्ित
व्यचि तथा सं स्थाले प्रिान गरे को सेिा रोक्काको लाधग सम्बचन्ित धनकायमा धसफाररस गनन सक्नेछ।
(५) नेपाल सूचना प्रविधि आकस्मचुक सहायता समूह सम्बन्िी अन्य व्यिस्था तोकचुए
बमोचजम हुनेछ ।
८१. उपकरण प्रयोग गनुन पूि न अनुमधत धलनु पने: (१) कसै ले िे हाय बमोचजमका उपकरणहरु प्रयोग गनुन पूि न
मन्रालयबाट अनुमधत धलनु पनेछ:–
(क) विद्युतीय प्रणाली सं रक्षणको लाधग धडजाइन गररएको र कसूरजन्य कायनका लाधग प्रयोग
हुनसक्ने कुनै सफ्टिेयर, विद्युतीय प्रणाली िा विद्युतीय उपकरण‚
(ख) कुनै पधन विद्युतीय प्रणाली िा तथ्यांकमा पूणन िा आंचशक पहुाँच सम्िि तुल्याउने कुनै
पधन वकधसमको पासिडन, एक्सेस कोड िा त्यस्तै तथ्याङ्क।
(२) उपिफा (१) बमोचजमको अनुमधत धलन सम्बचन्ित व्यचिले कस्तो उपकरण, कुन
प्रयोजनको लाधग र कधत समयािधिसम्म प्रयोग गनन खोजेको हो सो विषय स्पष्ट खुलाई मन्रालयमा
धनिेिन दिनु पनेछ।
(३) उपिफा (१) बमोचजम अनुमधत प्रिान गने सम्बन्िी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम
हुनेछ।
८२. विद्युतीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सम्बन्िी व्यिस्था: (१) कुनै कसूरजन्य गधतविधिको अनुसन्िान तथा
प्रमाण सं कलनको लागी विद्युतीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सम्बन्िी कायन गनन धनयन्रकको कायानलयमा
एक प्रयोगशाला रहनेछ।
(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले चखएको िए तापधन विद्युतीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला
सञ्चालन गनन तोवकएको मापिण्ड पूरा गरे का सरकारी धनकायले मन्रालयको अनुमधत धलई सञ्चालन
गनन सक्नेछन्।
(३) विद्युतीय

विधि विज्ञान प्रयोगशाला सम्बन्िी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ।

८३.साइबर बुधलङ्ग गनन नहुन:े कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अको व्यचिलाई धनरन्तररुपमा है रानी
गने, चजस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहीत गने, अपमान गने िा ह्काउने जस्ता कायन गनन गराउन हुिैन।
८४.साइबर आतंक गनन नहुन:े कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी नेपालको राविय सुरक्षा, सािनिौमसिा,
िौगोधलक अखण्डता, रावियता िा राविय एकता, स्िािीनता, स्िाधिमान िा सङ्घीय इकाईधबचको सुसम्बन्ि
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ु को सुरक्षा िा तथ्यांक प्रणालीमा अिरोि सृजना गने िा प्रधतकूल असर पाने कुनै
खलल पाने िा मुलक
कायन गनन िा गराउन हुिैन ।
८५.यौनजन्य िुव्यनिहार गनन नहुन:े कसैले पधन विद्युतीय प्रणाली माफनत कसैलाई प्रचधलत कानून बमोचजम
यौनजन्य िुव्यनिहार माधनने कुनै कायन गनन िा सोको लाधग कसैलाई अनुचचत प्रलोिनमा पाने िा िम्की
दिने जस्ता कनै कायन गनन िा गराउन हुाँिैन ।
८६. अचश्लल सामाग्री उत्पािन, संकलन, वितरण, प्रकाशन, प्रिशनन, प्रसार िा खररि विवक्र गनन िा गराउन
नहुन:े कसैले विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट कुनै अचश्लल सामग्रीको उत्पािन, सं कलन गनन, उपलव्ि
रहेको जानकारी सं प्रष
े ण गनन, िे खाउन, वितरण गनन, प्रकाशन गनन, प्रिशनन गनन, प्रसार गनन िा विवक्र
गनन िा सं चय गनन हुिैन।
तर, कुनै व्यचिले कुनै अनुसन्िान, कानुन कायनन्ियन, अध्यापन िा चचवकत्सकीय प्रयोजनको
लाधग बाल यौनजन्य सामग्रीको सं प्रष
े ण, प्राधप्त, िा सं चय गरे को यथोचचत रुपमा पुवष्ट गरे मा र त्यस्तो
उद्देश्य पूरा हुनासाथ त्यस्ता सामग्री मेटाएमा यस िफा बमोचजमको कसूर माधनने छै न ।
८७. प्रलोिनमा पानन नहुन:े कसै ले विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट िा सो प्रणालीको उपयोग गरे र कसैलाई
यौन शोषण गने िा ठगी गने िा अरु कुनै गैरकानूनी कायन गने मनसाय राखी कुनै प्रस्ताि राख्न, प्रलोिन
पानन, िेट्न, िा कुनै गैरकानूनी गधतविधिमा लाग्न उक्साउन िा

सो को लाधग

अनलाईन सम्बन्ि

स्थावपत गनन प्रस्ताि गनन हुिैन।
८८. विद्युतीय प्रणालीको िुरुपयोग गनन नहुन:े (१) कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी नेपालको
सािनिौमसिा, िौगोधलक अखण्डता, रावियता िा राविय एकता, स्िािीनता, स्िाधिमान िा सङ्घीय
इकाईधबचको सुसम्बन्ि खलल पनन सक्ने गरी िगीय, जातीय, िाधमनक, क्षेरीय, साम्प्रिायीक र यस्तै अरु
कुनै आिारमा घृणा, द्वे ष िा अिहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गने िा धबधिन्न जात, जाती िा
सम्प्रिायविचको

सम्बन्ि खलल गनुन िा गराउनु हुिैन

(२) कसै ले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग जातीय िेििाि िा छु िाछु तलाई िुरुत्साहन दिनुे,श्रमपधत
अिहेलना गने, अपराि गनन िुरुत्साहन गने ,शाचन्त सुरक्षा िङ्ग हुने कायनलाई बढािा दिने िा प्रचधलत
कानून बमोचजम प्रकाशन िा प्रसारण गनन रोक लगाएको कुरा प्रशारण िा सं प्रष
े ण गने िा सािनजधनक
सिाचार र नैधतकताको प्रधतकुल हुने कुनै कायन गनन िा गराउन हुिैन।
(३) कसैले मानि बेचविखन तथा अपहरण िा लागू औषि विवक्र वितरण िा प्रचधलत कानूनले
अपरािको रुपमा धनषेि गरे को कायन गनन िा गराउन विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गनन हुाँिैन ।
(४) कसै ले प्रचधलत कानुनले विक्री तथा वितरण गनन धनषेि गरे को सामाग्री विक्री गनन िा सो
सम्बन्िमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण िा प्रिशनन गनन विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गनन हुाँिैन।
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पररच्छे ि–१३
सेिा प्रिायक सम्बन्िी व्यिस्था
८९.सेिा प्रिायकले िावयत्ि व्यहोनुन नपने: प्रचधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले चखएको िए तापधन िे हायको
ाँ उपलब्ि गराएको
अिस्थामा सेिा प्रिायकले कुनै तेस्रो पक्षको सूचना िा तथ्याङ्क िा धलं कमा पहुच
कारणबाट मार उि सूचना िा तथ्याङ्क िा धलं कमा उल्लेख िा समािेश िएको कुनै तथ्य िा वििरणको
सम्बन्िमा उत्पन्न हुने कुनै फौजिारी िावयत्ि व्यहोनुन पने छै न:(क) सेिा प्रिायक सूचना, तथ्याङ्क िा धलं कमा पहुाँच पुयानउने कायनमा मार धसधमत रहेको
िएमा,
(ख) सेिा प्रिायकले आफै प्रसारण नगरे को, प्रसारणको उपिोगकतान आफैं चयन नगरे को
र प्रसारणमा रहेको सूचना छनौट तथा पररितनन नगरे को िएमा,
(ग) सेिा प्रिायकले धनजको प्रणालीमा िण्डारण गरे को कुनै खास सूचना गैह्रकानूनी रहेको
िनी कुनै सािनजधनक धनकाय िा अिालतबाट त्यस्तो सूचना सामग्री हटाउन िा त्यस्ता
सूचनामा पहुाँच धनचरक्रय पानन प्राप्त आिे श बमोचजम सेिा प्रिायकले सूचना सामग्री
ाँ धनचरक्रय बनाएमा,
यथाचशघ्र हटाएमा िा पहुच
(घ) सेिा प्रिायकले धनयामक धनकायको सम्बचन्ित धनिे शनहरु पालना गरे को िएमा ।
तर, कुनै सूचना, तथ्याङ्क िा धलं कमा उल्लेख िा समािेश िएको कुनै तथ्य िा वििरणले
प्रचधलत कानूनको उल्लं घन गरे मा, जाधनजाधन िा कुनै गैरकानूनी कायन गनन सेिा प्रिायक आफैंले
िुरुत्साहन िा सहयोग गरे मा सेिा प्रिायक आफ्नो िावयत्िबाट मुि हुने छै न ।
९०. तथ्याङ्क सुरचक्षत राख्नु पने: सेिा प्रिायकले सेिा प्रयोग सम्बन्िी तोवकए बमोचजमका वििरणहरु तोवकएको
अिधिसम्म सुरचक्षत राख्नु पनेछ।
पररच्छे ि–१४
सामाचजक सञ्जाल सम्बन्िी व्यिस्था
९१. सामाचजक सञ्जाल ितान र धनयमन: (१) सामाचजक सञ्जाल सञ्चालन गनन चाहने व्यचिले यस ऐन बमोचजम
वििागमा ितान गनुन पनेछ।
ु चघ सञ्चालनमा रहेका सामाचजक सञ्जाल तोवकएको समयधिर वििागमा
(२) यो ऐन प्रारम्ि हुनअ
ितान हुन ु पनेछ।
(३) उपिफा (१) बमोचजम नेपालमा ितान निएको व्यचिले सञ्चालन गरे को सामाचजक सञ्जालको
प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ।
(४) सामाचजक सञ्जालको ितान तथा धनयमन सम्बन्िी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ ।
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९२. धनिे शन दिन सक्ने : कसै ले यस ऐन बमोचजमको कसूर ठहररने विषयिस्तु सामाचजक सञ्जालमा सम्प्रेषण
गरे को िा गनन लागेको विषयमा वििागले त्यस्तो विषयिस्तु िा सूचना हटाउन तत्काल सम्बचन्ित
सामाचजक सञ्जाल सञ्चालकलाई धनिे शन दिन सक्नेछ।
९३. सामाचजक सञ्जालको प्रयोग : (१) सरकारी धनकायले आफ्ना सूचना सामाचजक सञ्जाल माफनत प्रिान गनन
सक्नेछन्।
(२) उपिफा (१) बमोचजम सामाचजक सं जालको प्रयोग तोवकए बमोचजम गनुन पनेछ।
९४. सामाचजक सञ्जालमा सम्प्रेषण गनन नहुन:े (१) कसै ले पधन सामाचजक सञ्जालको प्रयोग गरी िे हायको कुनै
ाँ ै न:–
कायन गनन िा गनन लगाउन हुि
(क) नेपालको सािनिौमसिा, िौगोधलक अखण्डता, राविय सुरक्षा, राविय एकता, स्िािीनता,
स्िाधिमान िा राविय वहत िा सङ्घीय इकाईधबचको सुसम्बन्ि खलल पनन सक्ने गरी
िगीय, जातीय, िाधमनक, क्षेरीय, साम्प्रिायीक र यस्तै अरु कुनै आिारमा घृणा, द्वे ष िा
अिहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गनन िा गराउन िा त्यस्तो गने उद्योग गनन
िा िुरुत्साहन दिन िा त्यस्तो काम गने षडयन्र गनन िा विधिन्न जात, जाधत िा
सम्प्रिायधबचको सुसम्बन्िमा खलल पानेजस्ता विषय सम्प्रेषण गने,
(ख) जातीय

िेििाि िा छु िाछु तलाई िुरुत्साहन दिनुे,श्रमपधत अिहेलना गने, अपराि

गनन िुरुत्साहन गने ,शाचन्त सुरक्षा िङ्ग हुने कायनलाई बढािा दिने िा प्रचधलत कानून
बमोचजम प्रकाशन िा प्रसारण गनन रोक लगाएको कुरा प्रशारण िा सं प्रष
े ण गने िा
सािनजधनक सिाचार र नैधतकताको प्रधतकुल हुने कुनै कायन गनन िा गराउनुे,
(ग) कुनै व्यचिलाई चजस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहुी गने, ह्काउने, घृणा तथा
द्वे ष उत्पन्न गराउने िा प्रापकलाई भ्रमचुत पाने आशयले सन्िे श सम्प्रेषण गने,
(घ) प्रचधलत कानुनले विक्री तथा वितरण गनन धनषेि गरे को सामाग्री विक्री गनन िा सो
सम्बन्िमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण िा प्रिशनन गननु,े
(ङ) विना तथ्य िा आिार कसै को चररर हत्या गने उिे श्यले िा प्रचधलत कानून बमोचजम
गाधल बेईजधत माधनने कुनै कायन गने,
(च) यस ऐन विपररत अन्य कुनै कायन गने ।
(२) उपिफा (१) मा उल्ले चखत कायनसाँग सम्बचन्ित विषय सामाचजक सञ्जालमा सम्प्रेषण िएको
अिस्थामा त्यस्तो विषय तत्कालै हटाउन िा हटाउन लगाउनका लाधग वििागले सामाचजक सञ्जाल
सं चालकलाई धनिे शन दिनेछ।
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(३) उपिफा (२) बमोचजम धनिे शन प्राप्त िएमा सो बमोचजमको कायन गने गराउने चजम्मेिारी
सम्बचन्ित सामाचजक सञ्जाल सं चालकको हुनेछ ।
पररच्छे ि-१५
कसूर तथा सजाय
९५. कसूर गरे को माधनने:

कसैले िे हायको कुनै कायन गरे गराएमा यस ऐन अन्तगनतको कसूर गरे को

माधननेछ;(क) िफा १२ विपररतको कायन,
(ख) िफा १३ विपररतको कायन,
(ग) िफा १४ विपररतको कायन,
(घ) िफा १५ विपररतको कायन,
(ङ) िफा ३५ विपररतको कायन,
(च) िफा ३६ विपररतको कायन,
(छ) िफा ३७ धबपररतको कायन,
(ज) िफा ४३ विपररतको कायन,
(झ) िफा ४८ विपररतको कायन,
(ञ) िफा ४९ विपररतको कायन,
(ट) िफा ५९ को उपिफा (३) विपररतको कायन,
(ठ) िफा ६२ विपररतको कायन,
(ड) िफा ६५ विपररतको कायन,
(ढ) िफा ६६ विपररतको कायन,
(ण) िफा ६७ विपररतको कायन,
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(त) िफा ७३ विपररतको कायन,
(थ) िफा ७५ विपररतको कायन,
(ि) िफा ७६ विपररतको कायन,
(ि) िफा ७७ विपररतको कायन,
(न) िफा ७७ विपररतको कायन,
(प) िफा ७८ विपररतको कायन,
(फ) िफा ८३ विपररतको कायन,
(ब) िफा ८४ विपररतको कायन,
(ि) िफा ८५ विपररतको कायन,
(म) िफा ८६ विपररतको कायन,
(य) िफा ८७ विपररतको कायन,
(र) िफा ८८ विपररतको कायन,
(ल) िफा ९४ विपररतको कायन ।
९६. सजाय: िफा ९५ बमोचजमको कसूरमा िे हाय बमोचजमको सजाय हुनेछ;(१) िफा १२ को कसूरमा कसुरिारलाई कसूरको मारा हेरी पााँच लाख रुपैयााँसम्म जररिाना िा
तीन िषन सम्म कैि िा िुिै सजाय हुनेछ ।
तर विद्युधतय अधिलेख िा विद्युधतय धलखतको वकते गरे गराएको िएमा प्रचधलत कानून बमोचजम
वकते मा हुने सजाय हुनेछ ।
(२) िफा १३ को कसूरमा कसूरिारलाई कसूरको मारा हेरी पााँच लाख रुपैयााँसम्म जररिाना िा
तीन िषन सम्म कैि सजाय िा िुिै सजाय हुनेछ ।
(३) िफा १४ को कसूरमा कसुरिारलाई कसूरको मारा हेरी तीन लाख रुपैयााँसम्म जररिाना िा
एक िषनसम्म कैि िा िुिै सजाय हुनेछ ।
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(४) िफा १५ को कसूरमा कसुरिारलाई

कसूरको मारा हेरी एक लाख रुपैयााँसम्म जररिाना

हुनेछ ।
(५) िफा ३५ को कसूरमा

कसुरिारलाई कसूरको मारा हेरी तीन लाख रुपैयााँसम्मि जररिाना

िा िुई बषनसम्म कैि िा िुबै सजाय हुनेछ ।
(६) िफा ३६ को कसूरमा कसुरिारलाई कसूरको मारा हेरी पााँच लाख रुपैयााँसम्म जररिाना िा
िुई िषन सम्म कैि सजाय िा िुिै सजाय हुनछ
े ।
(७) िफा ३७ को कसूरमा कसूरिारलाई पचास हजार रुपैयााँसम्म जररबाना हुनेछ ।
(८) िफा ४३ को कसूरमा कसुिारलाई कसूरको मारा हेरी पााँच लाख रुपैयााँसम्म जररिाना िा
तीन िषन सम्म कैि सजाय िा िुिै सजाय हुनेछ ।
(९) िफा ४८ को कसूरमा कसूरिारलाई कसूरको मारा हेरी पााँच लाख रुपैयााँसम्म जररिाना िा
तीन िषन सम्म कैि सजाय िा िुिै सजाय हुनेछ ।
(१०) िफा ४९ को कसूरमा कसूरिारलाई कसूरको मारा हेरी तीन लाख रुपैयााँसम्म जररिाना िा
तीन िषनसम्म कैि सजाय िा िुिै सजाय हुनछ
े ।
(११) िफा ५९ को उपिफा (३) विपररतको कसूरमा कसूरिारलाई कसूरको मारा हेरी पााँच
लाखसम्म जररिाना हुनछ
े ।
(१२) िफा ६२ को कसूरमा कसूरिारलाई कसूरको मारा हेरी एक लाख रुपैयााँ सम्म जररिाना
िा छ मवहनासम्म कैि िा िुिै सजाय हुनछ
े ।
(१३) िफा ६५ को कसूरमा कसूरिारलाई कसूरको मारा हेरी एक लाख रुपैयााँ सम्म जररिाना
हुनेछ ।
(१४) िफा ६६ को कसूरमा कसूरिारलाई कसूरको मारा हेरी िश लाख रुपैंयासम्म जररिाना
गरी त्यस्ता उपकरणहरु जफत गररनेछ।
(१५) िफा ६७ को कसूरमा कसूरिारलाई कसूरको मारा हेरी पााँच लाख रुपैयााँसम्म जररिाना िा
तीन िषनसम्मको कैि िा िुिै सजाय हुनेछ।
(१६) िफा ७३ को कसूरमा कसूरिारलाई कसूरको मारा हेरी िश लाख रुपैयााँ सम्म जररिाना
हुनेछ ।
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(१७)

िफा ७५ को कसूरमा कसूरिारलाई कसूरको मारा हेरी िश लाख रुपैयााँ सम्म जररिाना

िा पााँच िषन सम्म कैि िा िुिै सजाय हुनछ
े ।
(१८)

िफा ७६ को कसूरमा कसूरिारलाई कसूरको मारा हेरी पााँच लाख रुपैयााँसम्म जररिाना

िा तीन िषनसम्म कैि िा िुिै सजाय हुनछ
े ।
(१९)

िफा ७७ को उपिफा (१) को कसूरमा कसूरिारलाई कसूरको मारा हेरी िश लाख

रुपैयााँसम्म जररिाना िा तीन िषनसम्म कैि िा िुिै सजाय हुनेछ।
(२०)

िफा ७७ को उपिफा (२) को कसूरमा कसूरिारलाई कसूरको मारा हेरी िश लाख

रुपैयााँसम्म जररिाना हुनेछ।
(२१)

िफा ७८ को उपिफा (१) को कसूरमा कसूरिारलाई कसूरको मारा हेरी िश लाख

रुपैयााँसम्म जररिाना िा धतन िषनसम्म कैि िा िुिै सजाय हुनेछ।
(२२)

िफा ७८ को उपिफा (२) को कसूरमा कसूरिारलाई कसूरको मारा हेरी पन्ध्र लाख

रुपैयााँसम्म जररिाना हुनेछ।
(२३)

िफा ८३ को कसूरमा कसूरिारलाई कसूरको मारा हेरी िश लाख रुपैयााँसम्म जररिाना

िा पााँच िषनसम्म कैि िा िुिै सजाय हुनछ
े ।
(२४)

िफा ८४ को कसूरमा कसूरिारलाई कसूरको मारा हेरी पााँच लाख रुपैयााँसम्म जररिाना

िा पााँच िषनसम्म कैि िा िुिै सजाय हुनछ
े ।
(२५)

िफा ८५ को कसूरमा कसूरिारलाई कसूरको मारा हेरी तीस हजार रुपैंयासम्म जररिाना

िा तीन िषनसम्म कैि िा िुिै सजाय हुनछ
े ।
तर बालबाधलका विरुद्द कसूर िएकोमा कसूरको मारा हेरी थप पच्चीस प्रधतशत सजाय हुनेछ।
(२६)

िफा ८६ को कसूरमा कसूरिारलाई

िश लाख रुपैयासम्म जररिाना िा धतन बषनसम्म

कैि िा िुबै सजाय हुनेछ।
(२७) िफा ८७ को कसूरमा कसूरिारलाई कसूरको मारा हेरी िश लाख रुपैंयासम्म जररिाना िा
तीन िषनसम्म कैि िा िुिै सजाय हुनेछ।
(२८)

िफा ८८ को उपिफा (१) को कसूरमा कसूरिारलाई प्रचधलत कानून बमोचजम राज्य

विरुद्दको अपरािमा हुने सजाय हुनेछ ।
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(२९)

िफा ८८ को उपिफा (२), (३)

िा

(४) को कसूरमा कसूरिारलाई पन्िलाख

रुपेयासम्म जररिाना िा पााँच बषनसम्म कैि िा िुबै सजाय हुनेछ।
तर यस उपिफामा उचल्लचखत सजाय िन्िा प्रचधलत कानूनमा बढी सजाय हुने रहेछ िने प्रचधलत
कानुन बमोचजम हुने सजाय हुनेछ ।
(३०)

िफा ९४ को उपिफा (१) को खण्ड (क) को कसूरमा कसूरिारलाई प्रचधलत कानून

बमोचजम राज्य विरुद्दको अपरािमा हुने सजाय हुनेछ ।
(३१)

िफा ९४ को उपिफा (१) को खण्ड (ख) (ग) (घ)िा (ङ) को कसूरमा कसूरिारलाई

िफा ९६ को उपिफा (२९) बमोचजमको सजाय हुनछ
े ।
(३२)

िफा ९४ को उपिफा (३) को

धनिे शन पालना नगने

ब्यचिलाई तीन िषनसम्म कैि

िा तीस हजार सम्म जररिाना िा िुिै सजाय हुनेछ ।
९७. कसूर गनन िुरुत्साहन: कसै ले यस ऐन बमोचजमको कुनै कसूर गनन कसै लाई िुरुत्साहन गरे मा िा त्यस्तो
कसूर गनन उद्योग गरे मा िा षडयन्रमा सं लग्न िएमा त्यस्तो व्यचिलाई मुतय कसूरिारलाई िए सरहको
सजाय बराबरको सजाय हुनछ
े ।
९८. मधतयारलाई सजाय: यस ऐन बमोचजमको कुनै कसूर गनन सघाउने िा अन्य कुनै व्यहोराले मधतयार िई
कायन गने व्यचिलाई मुतय कसूरिारलाई िएको सजायको आिा सजाय हुनेछ ।
९९. सङ्गदठत सं स्थाबाट िएको कसूर: कुनै फमन, कम्पनी िा सङ्गदठत सं स्थाले यस ऐन िा कानून बमोचजम कसूर
माधनने कुनै काम गरे को िा गराएकोमा जसले त्यस्तो काम गरे िा गराएको हो सोही व्यचि चजम्मेिार
हुनेछ र त्यस्तो व्यचि वकटान हुन नसकेमा फमनको हकमा त्यस्ता काम गने सम्बचन्ित िनी िा
वहस्सेिारहरु र कम्पनी िा सङ्गदठत सं स्था िए त्यस्तो काम गने िा गराउने सञ्चालक, प्रबन्ि सञ्चालक,
महाप्रबन्िक र त्यस्तो व्यचि पधन वकटान हुन नसकेमा त्यस्तो सं स्थाको कायनकारी प्रमुखले आपराधिक
िावयत्ि व्यहोनुन पनेछ ।
१००. प्रचधलत कानून बमोचजम सजाय गनन बािा नपने: यस ऐन अन्तगनत कसूर ठहररने कुनै काम अन्य कुनै
प्रचधलत कानून बमोचजम पधन कसूर ठहररने रहेछ िने त्यस्तो कसूर उपर छु टुै कारबाही चलाई सजाय
गनन यस ऐनले बािा पुर ्याएको माधनने छै न ।
तर एकै कसूरमा एक िन्िा बढी सजाय हुने छै न।
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१०१. क्षधतपूधतन िराउनु पने : यस ऐन बमोचजम कसूर गरे को कारणबाट कसै लाई कुनै वकधसमको हाधन,
नोक्सानी, है रानी िा क्षधत िएको रहेछ िने त्यस्तो हाधन, नोक्सानी, है रानी िा क्षधतको क्षधतपूधतन सम्बचन्ित
कसूरिारबाट िराई दिनु पनेछ ।
१०२. नेपाल सरकार िािी हुन:े

(१) यस ऐन बमोचजमको कसूरसाँग सम्बचन्ित मुद्दामा नेपाल सरकार िािी

हुनेछ।
ु ी फौजिारी कायनविधि (सं वहता) ऐन, २०७४ को
(२) उपिफा (१) बमोचजमको मुद्दा मुलक
अनुसूची–१ मा समािेश िएको माधननेछ।
ाँ सम्बचन्ित मुद्दाको कारिावह र वकनारा गने अधिकार
१०३. मुद्दा हेने अधिकारी: यस ऐन बमोचजमको कसूरसग
िफा ११५ बमोचजमको अिालतलाई हुनेछ ।
१०४. पुनरािेिन लाग्ने: (१) अिालतले गरे को धनणनय िा अचन्तम आिे श उपर चचि नबुझ्ने

पक्षले त्यस्तो

आिे श िा धनणनय िएको धमधतले पैंतीस दिनधिर सम्बचन्ित उच्च अिालतमा पुनरािेिन दिन सक्नेछ।
(२) उपिफा (१) बमोचजमको उच्च अिालतले पुनरािेिन सुन्नको लाधग सूचना प्रविधि सम्बन्िी
विशेष इजलास तोक्नु पनेछ।
पररच्छे ि-१६
अनुसन्िान तथा प्रमाण
१०५. अनुसन्िान अधिकृत: यस ऐन बमोचजमको कसूर सम्बन्िी मुद्दाको अनुसन्िान सूचना प्रविधि सम्बन्िी
ज्ञान िएको कम्तीमा प्रहरी धनररक्षकस्तरको अधिकारीले गनेछ।
१०६. विद्युतीय प्रमाणको ग्राह्यताः प्रचधलत कानून बमोचजम कुनै पधन कसूर विरुर्द्को कारबावहको क्रममा
विद्युतीय प्रणालीबाट धसजनना िएको विद्युतीय िा अन्य कुनै स्िरुपमा रहेको कुनै सूचना िा तथ्याङ्क
प्रमाणको रुपमा ग्राह्य हुनेछ ।
१०७ .खानतलासी तथा जफत: (१) अनुसन्िान अधिकृतले कुनै कसूर प्रमाचणत गनन प्रमाणमा लाग्न सक्ने
कुनै विद्युतीय उपकरण िा सूचना िा अन्य त्यस्तै िस्तु रहेको स्थानमा प्रिेश गरी खानतलासी धलन,
विद्युतीय उपकरण िा सूचना िा अन्य त्यस्तै िस्तु जफत गनुन परे मा अिालतको अनुमधत धलनु पनेछ।
(२) उपिफा (१) बमोचजमको खानतलासी तथा जफतका लाधग अनुमधत धलन अनुसन्िान अधिकृतले
त्यस्तो खानतलासी तथा जफत गनन आिश्यक रहेको पुवष्ट गने तत्काल प्राप्त प्रमाण िा विश्वसनीय आिार
सवहत अिालत समक्ष धनिेिन दिनु पनेछ।
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(३) उपिफा (२) बमोचजमको धनिेिनसाथ प्राप्त प्रमाण तथा आिारमा अिालत विश्वस्त िएमा
उपिफा (१) बमोचजमको खानतलासी तथा जफतको लाधग अनुसन्िान अधिकृतलाई अनुमधत दिन
सक्नेछ।
(४) अनुसन्िान अधिकृतले उपिफा (१) बमोचजम खानतलासी िा जफत गिान िे हाय बमोचजमको
कायन यथाचशघ्र गनुन पनेछ:–
(क) जफत गरे को धमधत र समय खुलाई कब्जामा धलएको िस्तुहरुको सूचच तयार गने,
(ख) खण्ड (क) बमोचजमको सूचचको एक प्रधत नक्कल उि िस्तुहरुको स्िाधमत्ि रहेको
व्यचिलाई दिने,
(ग) खानतलासी गररएको स्थान धनयन्रणमा राख्ने,
(घ) कब्जामा धलएको िस्तुहरुको सं रक्षणको प्रत्यािूधत गने।
(५) अिालतबाट आिे श िई आएमा विद्युतीय उपकरण धनयन्रण िा चजम्मामा रहेको व्यचि िा
धनजको अचततयारिाला कुनै व्यचिलाई उि विद्युतीय उपकरणमा रहेको कुनै विद्युतीय प्रणालीमा रहेको
सूचनामा पहुाँच प्राप्त गनन िा उि सूचनाको प्रधतधलपी दिनुपनेछ ।
(६) उपिफा (१) बमोचजम खानतलासी धलने अनुसन्िान अधिकृतलाई खानतलास गररएको सूचना
अको कुनै विद्युतीय प्रणालीमा रहेको िा त्यस्तो प्रणालीको कुनै अंश क्षेराधिकार धिरै रहेको अको कुनै
ाँ राख्न सवकने अको
प्रणालीमा रहेको िा त्यस्तो सूचना प्रारचम्िक प्रणालीबाट कानून बमोचजम पहुच
प्रणालीमा रहेको विश्वास लागेमा धनजले यथाचशघ्र त्यस्तो खानतलासी विस्तार गरी त्यस्तो प्रणालीमा पहुाँच
राख्न सक्नेछ ।
१०८. सहयोग गनुन पनेः अनुसन्िान अधिकृतले खानतलासीको क्रममा कुनै विद्युतीय उपकरण िा सूचना उि
मुद्दामा आरोवपत नरहेको व्यचिको कब्जा िा धनयन्रणमा रहेको पाएमा त्यस्तो व्यचिले अनुसन्िान
अधिकृतलाई विद्युतीय उपकरण िा विद्युतीय तथ्याङ्कसम्मको पहुाँच पु-याउन िा प्रयोग गनन िा प्रधतधलवप
उतार गनन, ईचन्क्र्ट गररएको सूचनालाई धडवक्र्ट गनन अनुमधत दिई अन्य आिश्यक सहयोग गनुन पनेछ।
१०९. चझकाउने आिे शः (१) कुनै कसूरको अनुसन्िान िा अधियोजन प्रयोजनको लाधग कुनै खास विद्युतीय
प्रणाली, सूचना िा उपकरण आिश्यक रहेको कुरामा अिालत समक्ष पेश िएको प्रमाणको आिारमा
अिालत विश्वस्त िएमा त्यस्तो विद्युतीय

प्रणाली, सूचना िा उपकरण धनयन्रणमा राखेको व्यचिलाई

उि विद्युतीय प्रणाली, सूचना िा उपकरण पेश गनन आिे श गनन सक्नेछ।
(२) उपिफा (१) बमोचजमको विद्युतीय प्रणाली, सूचना िा उपकरण अिालत समक्ष पेश गनुन
सम्बचन्ित व्यचिको कतनब्य हुनेछ।
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११०. रतु संरक्षणः (१) कुनै विद्युतीय उपकरणमा िण्डारण गररएको सूचना कुनै फौजिारी कसूरको

अनुसन्िानको लाधग आिश्यक रहेको र त्यस्तो सूचना नष्ट हुन सक्ने िा पहुाँचिाट हटाईन सक्ने
सम्िािना रहेको कुरामा अनुसन्िान अधिकृत विश्वस्त िएमा त्यस्तो विद्युतीय उपकरण िा सूचना
धनयन्रणमा रहेको व्यचिलाई धलचखत सूचना दिई बढीमा सात दिन सम्म उि सूचनामा उल्लेख िए
बमोचजमको सूचना सुरचक्षत रहने प्रत्यािूत गनन आिे श दिन िा त्यस्तो विद्युतीय

उपकरण र सूचना

यथाचस्थतमा रहने व्यिस्था गनन सक्नेछ।
(२) उपिफा (१) बमोचजमको आिे शको पालना गनुन सम्बचन्ित व्यचिको कतनव्य हुनेछ।
ाँ पु-याउन सक्ने: (१) कुनै खास सं चारसाँग सम्बर्द् ट्रावफक तथ्याङ्क कुनै कसूरको
१११.ट्रावफक तथ्याङ्कमा पहुच
अनुसन्िान प्रयोजनको लाधग अिालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणको आिारमा आिश्यक ठानेमा अनुसन्िान
ाँ राख्न अनुमधत दिन सक्नेछ।
अधिकृतलाई खास सं चार सम्बन्िी ट्रावफक तथ्याङ्कमा पहुच
(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले चखएको िए तापधन अनुसन्िानको क्रममा प्राप्त प्रमाण
तथा सूचनाको आिारमा कुनै विद्युतीय उपकरण िा विद्युतीय उपकरणको प्रणालीमा िण्डारण िएका
खास सूचना पीधडतको जीिन रक्षाको लागी आिश्यक रहेको िे चखएमा कम्तीमा प्रहरी धनरीक्षक िजानको
प्रहरी अधिकृतले आफूिन्िा एक तह माधथको अधिकृतको स्िीकृधतमा त्यस्तो प्रणालीसाँगको खास सं चारसाँग
सम्बचन्ित ट्रावफक तथ्याङ्कमा पहुाँच राख्न सक्नेछ।
११२. ट्रावफक तथ्याङ्कको संकलनः (१) कुनै खास सं चारसाँग सम्बर्द् ट्रावफक तथ्याङ्क कुनै कसूरको अनुसन्िान
प्रयोजनकोलाधग तत्काल प्राप्त प्रमाणको आिारमा अिालतले आिश्यक ठानेमा उि ट्रावफक तथ्याङ्कमा
धनयन्रण रहेको व्यचिलाई धलचखत सूचना दिई िे हाय बमोचजमको आिे श गनन सक्नेछःाँ ाहुाँिैको
(क) तोवकएको अिधिमा खास सञ्चारसाँग सम्बर्द् ट्रावफक तथ्याङ्कको सञ्चार हुि
अिस्थामा ररयल टाइम) सं कलन िा अधिले खन गनन,
ाँ ै को अिस्थामा सं कलन िा अधिलेखन गनन
(ख) सम्बर्द् ट्रावफक तथ्याङ्कको सञ्चार हुाँिाहुि
अनुसन्िान अधिकृतलाई अनुमधत प्रिान गनन िा सहयोग गनन।
(२) कुनै खास सं चारसाँग सम्बर्द् ट्रावफक तथ्याङ्क कुनै कसूरको अनुसन्िान प्रयोजनको लाधग तत्काल
प्राप्त प्रमाणको आिारमा अिालतले आिश्यक ठानेमा अनुसन्िान अधिकृतलाई प्रविधिको प्रयोग गरी
ाँ ै को अिस्थामा सं कलन िा
तोवकएको अिधिमा खास सञ्चारसाँग सम्बर्द् ट्रावफक तथ्याङ्कको सञ्चार हुाँिा हुि
अधिलेखन गनन अनुमधत प्रिान गनन सक्नेछ।
११३. विषयिस्तुको अन्तरिोहन (इन्टरसे्सन): (१) कुनै सं चारको विषयिस्तु कुनै कसूरको अनुसन्िान
प्रयोजनको लाधग तत्काल प्राप्त प्रमाणको आिारमा अिालतले आिश्यक ठानेमा सेिा प्रिायकलाई
ाँ ै को
प्रविधिको प्रयोग गरी विद्युतीय प्रणाली माफनत प्रसार िएको खास सञ्चारको विषयिस्तु प्रसार हुाँिाहुि
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अिस्थामा सं कलन िा अधिले ख गनन िा अचततयार प्राप्त अधिकारीलाई सोका लाधग अनुमधत दिन र
सहायता गनन आिे श गनन सक्नेछ।
(२) कुनै सञ्चारको विषयिस्तु कुनै कसूरको अनुसन्िान प्रयोजनको लाधग तत्काल प्राप्त प्रमाणको
आिारमा अिालतले आिश्यक ठानेमा सं चारको विषयिस्तु प्रसार हुाँिाहुाँिैको अिस्थामा सं कलन

िा

अधिलेख गनन अनुसन्िान अधिकृतलाई अचततयारी प्रिान गनन सक्नेछ।
११४. धडचजटल वििी विज्ञानको प्रयोग (१) कुनै कसूरको अनुसन्िानमा यस पररच्छे िमा अन्यन्र उल्ले चखत
विधिले मार आिश्यक प्रमाण सं कलन हुन सक्ने निे चखएको अिस्थामा अनुसन्िान अधिकृतको विश्वसनीय
आिार र अनुसन्िान गनुन पने िे हाय बमोचजमको व्यहोरा सवहतको धनिेिनको आिारमा अिालतले
धडचजटल विधि-विज्ञान उपकरण तथा प्रणालीको प्रयोग गरी प्रमाण सं कलन गनन अनुमधत दिन सक्नेछ।
(क) कसूरमा सं दिग्ि व्यचि र धनजको सेिा प्रिायकको नाम र ठे गाना,
(ख) परीक्षण गनुप
न ने विद्युतीय प्रणालीको वििरण,
(ग) परीक्षणको उपायको वििरण, औजार उपयोगको मारा र अिधि,
(घ) परीक्षण गनुन पनानका आिश्यकताहरु,
(ङ) परीक्षण गररने विद्युतीय प्रणाली र सोमा रहेको सूचना तथा तथ्याङ्कको सुरक्षाको
सुधनचितता हुने व्यहोरा।
(२) उपिफा (१) बमोचजमको अनुमधत एक पटकमा बढीमा धतन मवहनाको लाधग हुनेछ ।
पररच्छे ि–१७
सूचना प्रविधि अिालत सम्बन्िी व्यिस्था
११५. सूचना प्रविधि अिालतको गठनः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐन
बमोचजमका मुद्दाको शुरु कारबाही र वकनारा गनन िफा ११६ बमोचजमको योग्यता पुगेका
व्यचिहरुमध्येबाट प्रत्येक प्रिे शमा सूचना प्रविधि अिालत गठन गनेछ ।
(२) अिालतमा
िाचणज्य सिस्य

एक जना कानुन सद्सस्य, एक जना सूचना प्रविधि सिस्य

र एक जना

रहनेछन।

(३) कानून सिस्य अिालतको अध्यक्ष हुनेछ ।
(४) अिालतले आफ्नो अधिकारक्षेरको प्रयोग तोवकए बमोचजम गनेछ ।
(५) यस िफामा अन्यर जुनसुकै कुरा ले चखएको िए तापधन उपिफा (१) बमोचजम अिालत
गठन निएसम्मका लाधग यस ऐन बमोचजमको मुद्दाको शुरु कारबावह र वकनारा गने क्षेराधिकार
सम्बचन्ित चजल्ला अिालतलाई हुनेछ।
११६. अिालतका सिस्यको योग्यता: (१) चजल्ला अिालतको न्यायािीश िइरहेको, िइसकेको िा हुन योग्यता
पुगक
े ो व्यचि अिालतको कानून सिस्य हुन योग्य हुनछ
े ।
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(२) कम््युटर विज्ञान िा सूचना प्रविधि सम्बन्िी विषयमा कम्तीमा स्नातकोिर गरे को र
विद्युतीय कारोबार, सूचना प्रविधि िा विद्युतीय सञ्चारको क्षेरमा कम्तीमा आठ िषनको अनुिि प्राप्त नेपाली
नागररक अिालतको सूचना प्रविधि सिस्य हुन योग्य हुनछ
े ।
(३) व्यिस्थापन िा िाचणज्यशास्त्रमा कम्तीमा स्नातकोिर गरे को र विद्युतीय कारोबारको क्षेरमा
कम्तीमा आठ िषनको अनुिि प्राप्त नेपाली नागररक अिालतको िाचणज्य सिस्य हुन योग्य हुनेछ।
११७. अिालतका सिस्यहरुको पिािधि, पाररश्रधमक र सेिाका शतन: (१) अिालतमा धनयुि

अध्यक्ष्य तथा

सिस्यको पिािधि पााँच िषनको हुनेछ र धनज पुनः धनयुि हुन सक्नेछ ।
(२) अिालतका धनयुि अध्यक्ष्य तथा सिस्यको पाररश्रधमक, सुवििा र सेिाका अन्य शतनहरु
तोवकए बमोचजम हुनेछ ।
(३) अिालतका धनयुि अध्यक्ष्य तथा प्रत्येक सिस्यले आफू धनयुि िएपधछ कायनिार सम्हाल्नु
अचघ सम्बचन्ित उच्च अिालतको मूतय न्यायािीश समक्ष आफ्नो पि तथा गोपनीयताको शपथ तोवकए
बमोचजमको ढााँचामा धलनु पनेछ ।
११८. पि ररि हुने अिस्था र ररि पिको पूधतन: (१) अिालतको धनयुि अध्यक्ष्य तथा

सिस्यको पि

िे हायको कुनै अिस्थामा ररि हुनेछ :(क)

धनजको पिािधि समाप्त िएमा,

(ख) धनज धरसठ्ठी िषन उमेर पूरा िएमा,
(ग) धनजले राजीनामा दिएमा,
(घ) धनज नैधतक पतन िे चखने फौजिारी कसूरमा अिालतबाट िोषी ठहररएमा, िा
(ङ) धनजले आफ्नो पि अनुसारको आचरण नगरे को िा कतनव्य पालना गनन असक्षम िएको
आरोपमा नेपाल सरकारले छानधबन गिान खराब आचरण गरे को िा आफ्नो कतनव्य
पालना गनन असक्षम िएको प्रमाचणत िएमा ।
तर यस खण्ड बमोचजमको आरोप लगाइएको अिालतको सिस्यलाई सफाई पेश
गने मनाधसब मावफकको मौका दिनु पनेछ ।
(च) धनजको मृत्यु िएमा,
(२) उपिफा (१) को खण्ड (ङ) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको िए तापधन अिालतको कानून
सिस्य बहालिाला न्यायािीश िएमा प्रचधलत कानून बमोचजम हुनेछ ।
(३) उपिफा (१) को खण्ड (ङ) बमोचजमको प्रयोजनका लाधग छानधबन गने कायनविधि तोवकए
बमोचजम हुनेछ ।
(४) उपिफा (१) बमोचजम अिालतको कुनै सिस्यको पि ररि हुन आएमा नेपाल सरकारले
िफा ११६ बमोचजम योग्यता पुगेका व्यचिहरुमध्येबाट ररि पिको पूधतन गनेछ ।
११९. अिालतका कमनचारी: (१) अिालतलाई आफ्नो कायन सम्पािन गनन आिश्यक पने कमनचारी नेपाल
सरकारले उपलब्ि गराउनेछ ।
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(२) अिालतको कमनचारी सम्बन्िी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोचजम हुनेछ ।

पररच्छे ि-१८
राविय सूचना प्रविधि केन्र सम्बन्िी व्यिस्था
१२०.राविय सूचना प्रविधि केन्र: सरकारी डाटा केन्र, सरकारी नेटिकन, ईमेल प्रणाली तथा विद्युतीय िुिानी
प्रणालीको सञ्चालन गनन एक राविय सूचना प्रविधि केन्र रहनेछ।
१२१. केन्रको सञ्चालक सधमधतको व्यिस्था: (१) केन्रको नीधत धनमानण, समन्िय र धनिे शन गनन एक सञ्चालक
सधमधत रहनेछ।
(२) उपिफा (१) बमोचजमको सधमधतमा िे हाय बमोचजमका सिस्यहरु रहनेछन्:(क) सचचि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्रालय
(ख) सह-सचचि प्रिानमन्री तथा मचन्रपररषद्सको कायानलय

-

अध्यक्ष
सिस्य

(ग) सह-सचच, अथन मन्रालय

-

सिस्य

(घ) सह-सचचि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्रालय

-

सिस्य

(ङ) सूचना प्रविधिसाँग सम्बचन्ित सं घ, सं स्था िा सूचना प्रविधि सम्बन्िी
विशेषज्ञमध्येबाट प्रधतधनधित्ि हुने गरी नेपाल सरकारबाट मनोनीत
एक जना मवहला सवहत िुई जना
(च) कायनकारी धनिे शक

-

सिस्य

-

सिस्य-सचचि

(३) उपिफा (२) को खण्ड (ङ) बमोचजम मनोनीत सिस्यको पिािधि चार िषनको हुनेछ।
(४) सञ्चालक सधमधतको बैठक सम्बन्िी कायनविधि सञ्चालक सधमधतले धनिानरण गरे बमोचजम हुनेछ।
१२२. केन्रको काम, कतनब्य र अधिकार: राविय सूचना प्रविधि केन्रको काम, कतनब्य र अधिकार िे हाय
बमोचजम

हुनेछ:(क) सूचना प्रविधिको विकासको लाधग रावियस्तरमा सबै वकधसमका तथ्यांक सं कलन गरी
डाटा धडपोचजटरीको समेत काम गनन सूचना बैंकको रुपमा कायन गने,
(ख) सरकारी डाटा केन्रको सं चालन तथा व्यिस्थापन गने,
(ग) सरकारी नेटिकनको धबस्तार, सं चालन तथा व्यिस्थापन गने,
(घ) सरकारी ईमेल प्रणालीको सञ्चालन गने,
(ङ) राविय विद्युतीय िुिानी प्रणालीको सं चालन गने, गराउने,
(च) सूचना प्रविधि सम्बन्िी नीधत तथा योजनाको कायानन्ियन गनन गराउन सघाउ पुर्याउने,
(छ) सूचना प्रविधि पूिानिार, प्रणाली तथा विद्युतीय सेिाहरुको सुरक्षामा सघाउ
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पुर्याउने,

(ज) सूचना प्रविधिको विकास गननका लाधग नेपाल सरकारले तोकेका अन्य कायनहरु गने।
१२३. केन्रको कायनकारी धनिे शक: (१) नेपाल सरकारले सूचना प्रविधिका क्षेरमा कम्तीमा िश िषनको अनुिि
प्राप्त गरे का व्यचिहरुमध्येबाट मन्रालयको धसफाररसमा कायनकारी धनिे शक धनयुि गनेछ।
(२) केन्रको कायनकारी धनिे शकको पिािधि पााँच िषनको हुनेछ ।
(३) उपिफा( २) मा जुनसुकै कुरा लेचखएको िए तापधन नेपाल सरकारले धनजको कायनक्षमताको

अिाि िएमा, खराब आचरण िएमा िा धनजले सं तोषजनक कायनसम्पािन नगरे मा
बखत पिबाट हटाउन सक्नेछ।

धनजलाई जुनसुकै

तर त्यसरी हटाउनु अचघ धनजलाई आफ्नो सफाई पेश गने मौकािाट बंचचत गररनेछैन
(४) केन्रको कायनकारी धनिे शकको धनयुचि, योग्यता, सेिाको शतन तथा सुवििा तोवकए बमोचजम

हुनेछ।

(५) केन्रको कायनकारी धनिे शकको काम, कतनब्य र अधिकार िे हाय बमोचजम हुनछ
े :(क) केन्रको सं चालक सधमधतबाट चस्िकृत
गराउने,

योजना तथा कायनक्रमहरु

कायानन्ियन गने,

(ख) केन्रको

िीघनकालीन तथा अल्पकालीन योजना, िावषनक कायनक्रम तथा बजेट तयार

(ग) केन्रले

सं चालन गरे का योजना तथा कायनक्रमको धनयधमत प्रधतिेिन तयार गरी

गरी सं चालक सधमधत समक्ष पेश गने,
सं चालक सधमधत समक्ष पेश गने,

(घ) सं चालक सधमधतको धनणनय कायानन्ियन गने, गराउने,

(ङ) केन्रका कमनचारीको सुपररिेक्षण तथा धनयन्रण गने,

(च) केन्रको िै धनक प्रशासकीय काम कारबाही सञ्चालन गने
(छ) तोवकए बमोचजमका अन्य कायन गने।

१२४. केन्रको कोष: (१) केन्रको आफ्नो एउटा छु ट्टै कोष हुनेछ।
(२) उपिफा (१) बमोचजमको कोषमा िे हाय बमोचजमको रकम रहनेछ:(क) नेपाल सरकारबाट अनुिान स्िरुप प्राप्त रकम,
(ख) वििे शी सरकार, सं घ सं स्था िा व्यचि िा अन्तरानविय सं घसं स्थाबाट प्राप्त हुने
सहयोग, अनुिान िा ऋण रकम,
(ग) केन्रले प्रिान गरे को विधिन्न सेिाबाट प्राप्त रकम,
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(३) उपिफा (२) को खण्ड (ख) बमोचजम वििे शी सरकार, सं घसं स्था िा व्यचि िा
अन्तरानविय सं घसं स्थाबाट रकम प्राप्त गनुन अचघ सधमधतले नेपाल सरकार, अथन मन्रालयको पूि न
स्िीकृधत धलनुपनेछ।
(४) केन्रको कोषको सञ्चालन तोवकए बमोचजम हुनेछ।
१२५. केन्रको कमनचारी सम्बन्िी व्यिस्था: (१) केन्रमा आिश्यकता अनुसार प्राविधिक तथा प्रशासधनक
कमनचारीहरु रहनेछन।
(२) उपिफा (१) बमोचजमको कमनचारीको सेिा शतन र सुवििा तोवकए बमोचजम हुनेछ।

१२६. केन्रको लेखा र लेखा परीक्षण: (१) केन्रको कोषको आय व्ययको ले खा नेपाल सरकारको
प्रचधलत लेखा प्रणाली बमोचजम राख्नु पनेछ।

(२) केन्रको कोषको आन्तररक ले खापरीक्षण सम्बचन्ित कोष तथा ले खा धनयन्रक

कायानलयबाट र अचन्तम लेखापरीक्षण महाले खापरीक्षकको कायानलयबाट हुनेछ।
पररच्छे ि–१९
विविि

१२७. धनयम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कायानन्ियन गनन नेपाल सरकारले आिश्यक धनयम बनाउन
सक्नेछ ।
१२८. धनिे चशका बनाई लागू गने : यस ऐनको उद्देश्य पूधतन गननको लाधग मन्रालयले यो ऐन तथा यस ऐन
अन्तगनत बनेका धनयमहरुको अिीनमा रही आिश्यक धनिे चशका बनाई लागू गनन सक्नेछ ।
१२९. बािा अड्काउ फुकाउने अधिकारः यस ऐनको कायानन्ियन गनन कुनै बािा अड्काउ परे मा नेपाल
सरकारले सो बािा अड्काउ फुकाउनको लाधग नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी आिे श जारी गनन
सक्नेछ ।
१३०. मुद्दा हेन न बािा नपने : यो ऐन प्रारम्ि हुन ु अचघ विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोचजमका मुद्दा हेन न
नेपाल सरकारले तोकेको चजल्ला अिालतमा विचारािीन रहेका मुद्दा सोही चजल्ला अिालतले हेन न यस
ऐनले बािा पुयानएको माधनने छै न।
१३१. खारे जी र बचाऊ : (१) विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र राविय सूचना प्रविधि विकास सधमधत (गठन)
आिे श, २०५८ खारे ज गररएको छ ।
(२) विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र राविय सूचना प्रविधि विकास सधमधत (गठन) आिे श,
२०५८ अनुसार िए-गरे का काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोचजम िए गरे को माधननेछ ।
(३) राविय सूचना प्रविधि विकास सधमधत (गठन) आिे श, २०५८ बमोचजम धनयुि िएका
कायनकारी धनिे शक र कमनचारीहरु यसै ऐन बमोचजम धनयुि िएका माधननेछन्।
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