सं वत् २०७६ सालको ऐन नं. ११
राहदानी सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गनन बनेको ववधेयक
प्रस्तावना: ववदे श भ्रमणमा जाने नेपाली नागररकलाई जारी गररने राहदानी, यात्रा
अनुमततपत्र लगायत राहदानीसँग सम्बन्न्धत ववषयलाई तनयतमत र व्यवन्स्ित गरी राहदानी
सम्बन्धी प्रचतलत कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गनन वाञ्छनीय भएकोले,
सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द-१
प्रारन्म्भक
1=

सं न्िप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “राहदानी ऐन, २०७६” रहे को
छ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

2=

पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अिन नलागेमा यस ऐनमा,
(क)

“तोवकएको” वा “तोवकए बमोन्जम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत
बनेको तनयममा वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना
प्रकाशन गरी जारी गरे को आदे शमा तोवकएको वा तोवकए
बमोन्जम सम्झनु पछन।

(ख)

“तनयोग”

भन्नाले

कुनै

ववदे शी

ु न्स्ित
मुलक

नेपाली

राजदू तावास, स्िायी तनयोग, नेपाली महावान्णज्य दूतावास,
वान्णज्य दू तावास, ववशेष तनयोग सम्झनु पछन र सो शब्दले

कूटनीततक कायन गनन नेपाल सरकारले स्िापना गरे को
ववदे शन्स्ित कुनै कायानलय समेतलाई जनाउँ छ।
(ग)

“मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय सम्झनु
पछन।

(घ)

“यात्रा अनुमततपत्र” भन्नाले दफा १७ बमोन्जम जारी गररने
यात्रा अनुमततपत्र सम्झनु पछन।
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(ङ)

“राहदानी” भन्नाले ववदे श भ्रमणमा जाने नेपाली नागररकलाई
नेपाल सरकारबाट ददइने मेतसन ररडेबल, इलेक्ट्रोतनक वा
बायोमेवरक राहदानी सम्झनु पछन।

(च)

“ववभाग” भन्नाले राहदानी ववभाग सम्झनु पछन।

(छ)

“सरकारी कामको तसलतसलामा गररने भ्रमण” भन्नाले सं घीय
एवं प्रदे श सरकार र मातहतका तनकाय, स्िानीय तह,
सं घीय सं सद, प्रदे श सभा र सं वैधातनक तनकायहरुको तनणनय
बमोन्जम तोवकएका कामको लातग गररने भ्रमण तिा ववदे शी,
सरकारी,

अधनसरकारी

सं स्िाहरुको

औपचाररक

एवं

अन्तरानवष्ट्रय

तनमन्त्रणामा

गररने

मान्यताप्राप्त
भ्रमणलाई

सम्झनु पछन।
पररच्छे द–२
राहदानी सम्बन्धी
3=

राहदानी तलनु पने : (१) नेपाली नागररकले ववदे श भ्रमण गदान बहाल अवतध
बाँकी रहेको राहदानी सािमा तलएर भ्रमण गनुन पनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापतन नेपाल

सरकार र कुनै ववदे शी राज्य वा सरकारबीच भएको सन्न्ध, सम्झौता बमोन्जम

कुनै दे शमा जान नेपाली नागररकलाई राहदानी आवश्यक पने रहेनछ भने
त्यस्तो दे शमा राहदानी नतलई भ्रमण गनन सवकनेछ।
4=

राहदानी जारी: (१) राहदानी जारी गने अतधकार नेपाल सरकारको हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोन्जम नेपाल सरकारको तफनबाट राहदानी जारी
गने काम ववभागबाट हुनेछ।
(३) ववभागले राहदानी वा यात्रा अनुमततपत्र जारी गदान अन्तरानन््रय
नागररक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को प्रचतलत मापदण्ड बमोन्जम जारी गनुन
पनेछ।
2

5=

राहदानीको प्रकार: (१) दफा ४ बमोन्जम जारी हुने राहदानीको प्रकार दे हाय
बमोन्जम हुनेछन्:-

(क) कूटनीततक राहदानी,
(ख) ववशेष राहदानी,
(ग) सतभनस राहदानी,
(घ) साधारण राहदानी।
(२) उपदफा (१) बमोन्जम जारी गररने राहदानीको अवतध तोवकए
बमोन्जम हुनेछ।
6=

कुटनीततक राहदानी: सरकारी कामको तसलतसलामा वा ववशेष कामको लातग
ववदे श भ्रमणमा जाने तोवकए बमोन्जमका पदातधकारीलाई सम्बन्न्धत मन्त्रालय,
सं वैधातनक तनकाय वा सन्चवालयबाट तनणनय वा तसफाररस भई आएमा ववभागले
कूटनीततक राहदानी जारी गनेछ।

7=

ववशेष राहदानी: नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा कुनै सरकारी तनकायबाट
मनोनयन

भई

तसलतसलामा

सरकारी

ववदे श

काम,

भ्रमणमा

अध्ययन,
जाने

अध्ययन

भ्रमण

तोवकए बमोन्जमका

वा

तालीमको

पदातधकारी

तिा

कमनचारीलाई सम्बन्न्धत तनकायबाट तनणनय सवहत लेखी आएमा ववभागले ववशेष
राहदानी जारी गनेछ।
8=

सतभनस राहदानी: (१) तनयोगमा खवटई जाने राजदूत, स्िायी प्रतततनतध, ववशेष
प्रतततनतध, महावान्णज्यदूत तिा राजपत्रांवकत तहका कमनचारीका साि जाने
तनजी सहयोगी र श्रे णीवववहन कमनचारीलाई मन्त्रालयबाट लेखी आएमा ववभागले
सतभनस राहदानी जारी गनेछ।
(२)

तनयोगमा

स्िानीय

कमनचारीको

रूपमा

कायनरत

नेपाली

नागररकलाई मन्त्रालय वा तनयोगबाट लेखी आएमा ववभागले सतभनस राहदानी
जारी गनन सक्ट्नेछ।
9=

साधारण राहदानी: (१) ववभागले नेपाली नागररकलाई साधारण राहदानी जारी
गनन सक्ट्नेछ।
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(२) साधारण राहदानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्िा तोवकए बमोन्जम
हुनेछ।
10=

राहदानीको लातग तनवेदन ददनु पने: (१) राहदानी तलन चाहने नेपाली
नागररकले नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको सक्कल र सोको प्रतततलवप वा
नेपाल सरकारबाट जारी रावष्ट्रय पररचयपत्रको सक्कल र सोको प्रतततलवप तिा
तोवकए बमोन्जमका कागजात सं लग्न गरी तोवकए बमोन्जमको ढाँचामा ववभाग,
तनयोग वा तोवकएको तनकायमा तनवेदन ददनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापतन सोह्र
वषनभन्दा कम उमेरका नाबालक नेपाली नागररकको हकमा तनवेदक सवहत
तनजको बाबु, आमा, सं रिक वा मािवर व्यन्िमध्ये कसैले तोवकए बमोन्जमका
कागजात सं लग्न गरी तनवेदन ददनु पनेछ।

(३) नाबालकको नाममा राहदानी जारी गनन तनजको बाबु, आमा,
सं रिक वा मािवर व्यन्िमध्ये कसैले तनवेदन नददएको भए तापतन दे हायको
अवस्िामा ववभागले राहदानी जारी गनन सक्ट्नेछ:(क)

अदालतले त्यस्तो नाबालकको नाममा राहदानी
जारी गनन आदे श जारी गरे मा, वा

(ख)

तोवकए बमोन्जमको अन्य अवस्िामा।

(४) उपदफा (1) र (२) बमोन्जम राहदानीका लातग परे का
तनवेदनउपर ववभागले जाँचबुझ गदान राहदानी जारी गनन तमल्ने दे न्खएमा त्यसको
अतभलेख राखी राहदानी जारी गनेछ।
11=

राहदानीको ववतरण: (१) राहदानीको लातग जुन तनकायमा तनवेदन ददएको छ
सोही तनकायले अतभलेख राखी राहदानी ववतरण गनेछ।
(२) राहदानी ववतरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्िा तोवकए बमोन्जम
हुनेछ।

12=

राहदानी जारी नगने वा रोक्का राख्ने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा
लेन्खएको भए तापतन दे हायका व्यन्िको नाममा राहदानी जारी नगनन वा रोक्का
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राख्न सवकनेछ:(क)

राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पन्ि शुद्धीकरण,
मानव

बेचववखन,

अपहरण,

लागूऔषध,

हातहततयार

कारोवार,

सङ्गदठत

आतङ्कवाद

सम्बन्धी

कसूरको

अवैध

अपराध

वा

अतभयोगमा

अनुसन्धानको तसलतसलामा अनुसन्धान अतधकारीले
राहदानी जारी नगनन वा रोक्का राख्न लेखी पठाएको,
(ख)

राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पन्ि शुद्धीकरण,
मानव

बेचववखन,

हातहततयार

अपहरण,

कारोवार,

लागूऔषध,

सङ्गदठत

अवैध

अपराध

वा

आतङ्कवाद सम्बन्धी कसूरको अतभयोगमा अदालतमा
मुद्दा

चतलरहेको

अवस्िामा

अदालतको

आदे श

बमोन्जम त्यस्ता व्यन्िको राहदानी जारी नगनन वा
रोक्का राख्न अदालतले लेखी पठाएको,
(ग)

राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पन्ि शुद्धीकरण,
मानव

बेचववखन,

अपहरण,

लागूऔषध,

हातहततयार

कारोवार,

सङ्गदठत

आतङ्कवाद

सम्बन्धी

कसूरको

अवैध

अपराध

वा

अतभयोगमा

अदालतबाट कसूरदार ठहर भई सजाय भोतगरहे को,
(घ)

बैंक तिा वविीय सं स्िाको ऋण ततनन नसकी
प्रचतलत कानून बमोन्जम कालो सूचीमा परे को,

(ङ)

मनातसब मावफकको कारण सवहत नेपाल सरकार
वा

अदालतको

आदे शबाट

ववदे श

जान

रोक

लगाएको वा राहदानी जारी नगनन वा जारी भएको
राहदानी रोक्का राख्न आदे श भएको,
(च)

राहदानी जारी गने तनकायले आधार र कारण
खुलाई जारी नगने वा राहदानी रोक्का राख्ने भनी
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तनणनय गरे को,
(छ)

राहदानीबाहकको नाममा जारी भएको राहदानीको
बहाल अवतध एक वषनभन्दा बढी बाँकी रहेको ।

(२)

ववभागले

उपदफा

(१)

बमोन्जमको

कारणबाट

साधारण

राहदानी जारी गनन नसक्ट्ने भएमा सोको जानकारी सम्बन्न्धत तनवेदकलाई ददनु
पनेछ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोन्जमको अवस्िामा अदालतबाट
राहदानी जारी गनन वा राहदानी रोक्का नराख्न आदे श भएमा त्यस्तो व्यन्िको
नाममा राहदानी जारी गररनेछ ।
(४) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोन्जमको कसूरमा अदालतबाट
सफाई पाएमा वा खण्ड (घ) बमोन्जमको कसूरमा कानून बमोन्जम सजाय
भुिान गरे मा त्यस्तो व्यन्िको नाममा राहदानी जारी गररनेछ ।
(५) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ) वा (च) बमोन्जमको अवस्िा
ववद्यमान नरहेको भनी सम्बन्न्धत तनकायबाट लेन्ख आएमा त्यस्तो व्यन्िको
नाममा राहदानी जारी गनन सवकनेछ ।
13=

एकभन्दा बढी राहदानी जारी गनन सवकने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा
लेन्खएको भए तापतन राहदानीको बहाल रहने अवतध बाँकी रहँदै दे हायको
अवस्िामा नयाँ राहदानी जारी गनन सवकनेछः(क)

कूटनीततक वा ववशेष राहदानीबाहकले साधारण राहदानी
प्राप्त गनन तनवेदन ददएमा,

(ख)

साधारण राहदानीबाहकले प्रचतलत कानूनबमोन्जम कूटनीततक
वा ववशेष राहदानी प्राप्त गनन तनवेदन ददएमा।

14=

राहदानीको बहाल अवतध रहँदै राहदानी जारी गनन सवकने: दफा १२ को
उपदफा (१) को खण्ड (छ) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापतन

राहदानीवाहकको नाममा जारी भएको राहदानीको बहाल अवतध एक वषनभन्दा
बढी बाँकी रहे को भए तापतन दे हायको अवस्िामा नयाँ राहदानी जारी गनन
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सवकनेछ:(क)

राहदानी पुरानो भई पढ्न नसवकने भएमा, च्याततई,
झुत्रो भई वा वववरणमा त्रुवट भई प्रयोग गनन
नतमल्ने भएमा,

(ख)

राहदानीका पानाहरू भररई पयानप्त पाना नभएमा,

(ग)

िर पररवतनन भएमा,

(घ)

ववभागबाट तयार भइसकेको राहदानी सम्बन्न्धत

(ङ)

नाबालकको उमेर सोह्र वषन पुगी राहदानी तलन

व्यन्िलाई ववतरण नहुँदै हराएमा वा नातसएमा,
चाहेमा,

(च)

ववशेष अवस्िामा राहदानी जारी भएको अवस्िा
भएमा,

(छ)
15=

तोवकए बमोन्जमका अन्य अवस्िामा।

राहदानी रद्द गनन सवकने: (१) ववभागले दे हायको अवस्िामा राहदानी रद्द गनन
सक्ट्नेछः(क)

राहदानीवाहकले
राहदानी

हराएको

आफ्नो
कुरा

नाममा
ववभाग

जारी
वा

भएको

तनयोगलाई

जानकारी गराएमा,
(ख)

अदालतको आदे शबाट राहदानी रद्द वा खारे ज
भएमा,

(ग)

राहदानीवाहक नेपाली नागररक कायम नरहेमा,

(घ)

गैरनेपाली नागररकले राहदानी प्राप्त गरे को प्रमान्णत
भएमा,

(ङ)

झुट्टा वववरण पेश गरी राहदानी प्राप्त गरे मा,

(च)

राहदानीको लातग तनवेदन ददई तोवकएको समयतभत्र
7

तनवेदकले राहदानी नतलएमा।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) बमोन्जम
राहदानी रद्द गररएको जानकारी ववभागले नेपाल सरकारको सम्बन्न्धत तनकाय,
नेपालन्स्ित ववदे शी तनयोग र नेपालन्स्ित इन्टरपोलको कायानलयलाई ददनु
पनेछ।
(३)

कुनै

नेपाली

नागररकको

राहदानी

ववदे शमा

हराई

नयाँ

राहदानीका लातग तनयोगमा तनवेदन ददएमा तनयोगले राहदानीवाहकको सम्पूणन
वववरण र राहदानी नम्बर समेत खुलाई हराएको राहदानी रद्द गननको लातग
ववभागमा लेखी पठाउनु पनेछ र सोको जानकारी नेपालन्स्ित अध्यागमन

ु को ववदे श मातमला हेने मन्त्रालय र
कायानलय, सम्बन्न्धत तनयोग रहेको मुलक
ु मा रहेका ववदे शी तनयोगलाई समेत ददनु पनेछ।
उि मुलक
16=

राहदानी प्रयोग गने: (१) कूटनीततक तिा ववशेष राहदानी प्रयोग सम्बन्धी
व्यवस्िा तोवकए बमोन्जम हुनेछ।
(२) कूटनीततक वा ववशेष राहदानीवाहकले उपदफा (1) बमोन्जमको
प्रयोजन समाप्त भएपतछ त्यस्तो राहदानी ववभागमा बुझाउनु पनेछ।
तर

तोवकएको

सावनजतनक

पद

धारण

गरे को

व्यन्िले

तोवकए

बमोन्जमको अवतधसम्म कूटनीततक वा ववशेष राहदानी आफूसँग राख्न सक्ट्नेछ।
पररच्छे द–३
यात्रा अनुमततपत्र तिा तसम्यान्स अतभले ख वकताब सम्बन्धी
17=

यात्रा अनुमततपत्र: (१) ववभाग र तनयोगले यात्रा अनुमततपत्र जारी गनन
सक्ट्नेछन्।
(२) उपदफा (१) बमोन्जम जारी हुने यात्रा अनुमततपत्र प्राप्त गने

शतन र जारी गनुन पने अवस्िा तोवकए बमोन्जम हुनेछ।
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18=

तसम्यान्स अतभले ख वकताब (तसम्यान्स पासपोटन): (१) पानीजहाजमा काम गनन
जाने नेपाली नागररकलाई ववभाग वा तनयोगले तसम्यान्स अतभलेख वकताब
(तसम्यान्स पासपोटन) जारी गनन सक्ट्नेछ।
(२)

साधारण

राहदानीवाहकले

पानीजहाजमा

काम

गनन

जाने

प्रयोजनको लातग ववभाग वा तनयोगमा तसम्यान्स अतभलेख वकताब (तसम्यान्स
पासपोटन) को लातग तोवकए बमोन्जमका कागजात सं लग्न गरी तनवेदन ददएमा
तोवकएका शतनको अधीनमा रही ववभाग वा तनयोगले तसम्यान्स अतभलेख वकताब
(तसम्यान्स पासपोटन) जारी गनेछ।
पररच्छे द–४
अस्िायी तिा ववशेष अवस्िामा जारी गने राहदानी सम्बन्धी
19=

अस्िायी राहदानी जारी गनन सवकने: ववदे शमा रहेको नेपाली नागररकको राहदानी
बहाल रहने अवतध समाप्त भएमा, हराएमा, नातसएमा वा झुत्रो भएको कारणले
प्रयोग गनन नसवकने भई नयाँ राहदानी बनाउनको लातग तनयोगमा तनवेदन ददएमा
तनजलाई नयाँ राहदानी जारी नहुन्जेलसम्मका लातग बढीमा नौ मवहना अवतधको
लातग तनयोगले अस्िायी राहदानी जारी गनन सक्ट्नेछ।

20=

ववशेष अवस्िामा जारी गने राहदानी: (१) कुनै नेपाली नागररकको नाबालक
छोरा वा छोरी ववदे शमा गई बसेको र तनज सोह्र वषन उमेर पुगी नेपाली

ु को
नागररकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गररनसकेको अवस्िामा तनजले ववदे शी मुलक
नागररकता नतलएको तिा ववदे शी नागररकता प्रान्प्तको लातग तनवेदन नददएको

प्रमाण सवहत तोवकए बमोन्जमका कागजात सं लग्न गरी तनवेदन ददएमा
तनयोगले बढीमा दुई वषनको अवतध रहने गरी एक पटक तनजका नाममा
साधारण राहदानी जारी गनन सक्ट्नेछ।
तर

काबुबावहरको

पररन्स्ितत

परी

तनजले

नेपाली

नागररकताको

प्रमाणपत्र तलन नसकेको कारण खुलाई तनवेदन ददएमा तनयोगले तनजलाई िप
दुई वषनका लातग साधारण राहदानी जारी गनन सक्ट्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको अवतधतभत्र त्यस्तो राहदानीवाहकले
9

नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र तलई साधारण राहदानी तलइसक्ट्नु पनेछ।
पररच्छे द–५
कसुर र दण्ड सजाय सम्बन्धी
21=

कसुर: कसैले दे हायको कुनै कायन गरे मा, गनन लगाएमा वा गनन सहयोग गरे मा
यस ऐन बमोन्जमको कसुर गरे को मातननेछः(क)

झुट्टा वववरण ददई राहदानी वा यात्रा अनुमततपत्र तलएमा वा
तलन प्रयत्न गरे मा,

(ख)

यस ऐन बमोन्जम राहदानी वा यात्रा अनुमततपत्र नतलई
ववदे श भ्रमण गरे मा वा गने प्रयत्न गरे मा,

(ग)

नेपाल सरकारले ददएको आदे श वा तनदे शनको पालना
नगरे मा,

(घ)

जुन उद्देश्यको लातग राहदानी जारी गररएको हो सो बाहेक
अन्य उद्देश्यको लातग राहदानीको प्रयोग गरे मा,

(ङ)

आफ्नो राहदानी अरूलाई प्रयोग गनन ददएमा वा अकानको
नामको राहदानी प्रयोग गरे मा,

(च)

राहदानीमा भएको फोटो वा वववरण सच्याएमा,

(छ)

अन्य

व्यन्िको

राहदानी

तनजको

मञ्जुरी

नतलई

बदतनयतपूवक
न तनयन्त्रणमा राखेमा,
(ज)

22=

यो ऐन र यस ऐन अन्तगनत बनेको तनयमको बन्खनलाप हुने
गरी अन्य कुनै काम कारबाही गरे मा।

सजाय: (१) कसैले दफा २१ को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च)
वा (छ) बमोन्जमको कसुर गरे मा त्यस्तो कसुर गनेलाई दुई लाख रुपैयाँदेन्ख
पाँच लाख रुपैयाँसम्म जररवाना वा एक वषनदेन्ख तीन वषनसम्म कैद वा दुवै
सजाय हुनेछ।
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(२) कसैले उपदफा (१) मा लेन्खएदे न्ख बाहेक यो ऐन र यस ऐन

अन्तगनत बनेको तनयम ववपरीत कुनै काम गरे मा तनजलाई पचास हजार

रुपैयाँदेन्ख एक लाख रुपैयाँसम्म जररवाना वा छ मवहनादे न्ख एक वषनसम्म कैद
वा दुवै सजाय हुनेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा उन्ल्लन्खत सजाय हुने कुनै कसुर गनन

कसैले आदे श ददएमा वा दुरुत्साहन गरे मा कसुरदारलाई भएसरह र कसुर गनन
सहयोग गने मततयारलाई त्यस्तो कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय
हुनेछ।
23=

प्रचतलत कानून बमोन्जम कारबाही गनन बाधा नपने: यस ऐन अन्तगनत कसुर

मातनने कुनै कायन अन्य प्रचतलत कानून बमोन्जम समेत कसुर हुने रहेछ भने
त्यस्तो कसुरमा प्रचतलत कानून बमोन्जम मुद्दा चलाई कारबाही गनन यस ऐनमा
लेन्खएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मातनने छै न।
पररच्छे द–६
ववववध
24=

राहदानीको रङ, ढाँचा र आकार: दफा ५, १७, १८, १९ र २० बमोन्जम
जारी गररने राहदानीको रङ, ढाँचा र आकार तोवकए बमोन्जम हुनेछ।

25=

दस्तुर: (१) कूटनीततक, ववशेष र सतभनस राहदानी जारी गदान कुनै दस्तुर लाग्ने
छै न।
(२) साधारण राहदानी, यात्रा अनुमततपत्र, तसम्यान्स अतभलेख वकताब
(तसम्यान्स पासपोटन), अस्िायी राहदानी र ववशेष अवस्िामा जारी गररने
राहदानी जारी गदान तोवकए बमोन्जम दस्तुर लाग्नेछ।

26=

राहदानी वफतान ददन सवकने: (१) साधारण राहदानीवाहकले आफ्नो नाममा
जारी गररएको राहदानी आफूलाई आवश्यक नभएको वा अन्य कुनै कारणले
आफूसँग राख्न नसक्ट्ने भनी ववभागमा वफतान ददन सक्ट्नेछ।

(२) ववभागले उपदफा (१) बमोन्जम वफतान ददएको राहदानी रद्द
गनेछ।
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27=

ववद्युतीय अतभले ख तिा वैयिीकरण (पसननलाइजेसन): (१) राहदानीको लातग
तनवेदन साि सम्बन्न्धत तनकायबाट प्रमान्णत भई आएका तनवेदकका तनजी
वववरण ववभागले प्रववतध समेतको माध्यमबाट प्रशोधन गरी राहदानी वैयन्िक
अतभलेखीकरण (पसननलाइजेसन) सम्बन्धी कायन गनेछ।
(२) ववभागले राहदानी, यात्रा अनुमततपत्र तिा तसम्यान्स अतभलेख
वकताब (तसम्यान्स पासपोटन) को ववद्युतीय अतभलेख तोवकए बमोन्जमको ढाँचामा
तयार गरी सुरन्ित राख्नु पनेछ।
(३) तनयोगबाट जारी भएका यात्रा अनुमततपत्र तिा तसम्यान्स
अतभलेख वकताब (तसम्यान्स पासपोटन) को वववरण प्रत्येक तीन मवहनामा
ववभागमा पठाउनु पनेछ।

28=

कागजात सुरन्ित राख्नु पने: (१) राहदानीको लातग ददएका तनवेदन लगायत
सं लग्न कागजातहरू राहदानी जारी भएको तमततले बाह्र वषनसम्म सुरन्ित राख्नु
पनेछ।
(२) ववभागले यस ऐन बमोन्जम रद्द भएका राहदानी तोवकए बमोन्जम
धुल्याउनु पनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोन्जमका कागजातको धुल्याउने प्रविया प्रचतलत
कानून बमोन्जम हुनेछ।

29=

सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तगनत सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल
ु ी फौजदारी कायनववतध सं वहता,
सरकार वादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलक
२०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मातननेछ।

30=

पुनरावेदन: ववभागले राहदानी जारी गनन इन्कार गरे मा वा राहदानी रद्द गने
तनणनय गरे मा न्चि नबुझ्ने व्यन्िले सोको सूचना प्राप्त गरे को तमततले पैँ तीस
ददनतभत्र ववभाग रहेको प्रदे शको उच्च अदालतमा पुनरावेदन ददन सक्ट्नेछ।

31=

अतधकार प्रत्यायोजन: ववभागले यस ऐन बमोन्जम आफूलाई प्राप्त अतधकारमध्ये
केही अतधकार आवश्यकता अनुसार अन्य तनकाय वा अतधकारीलाई प्रत्यायोजन
गनन सक्ट्नेछ।
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असल तनयतले गरे को कामको बचाउ: यस ऐन बमोन्जम असल तनयतले गरे को

32=

कामको सम्बन्धमा कुनै पतन कमनचारी व्यन्िगत रूपमा उिरदायी हुने छै न।

तर लापरबाहीपूवक
न
गरे को कामबाट उत्पन्न पररणामको सम्बन्धमा

यस दफाको व्यवस्िाले कुनै कानूनी कारबाही गनन बाधा पुगेको मातनने छै न।

तनयम बनाउने सक्ट्ने: यस ऐन कायानन्वयन गनन नेपाल सरकारले आवश्यक

33=

तनयम बनाउन सक्ट्नेछ।
कायनववतध बनाउन सक्ट्ने: ऐनको उद्देश्य ववपररत नहुने गरी मन्त्रालयले

34=

आवश्यक कायनववतध बनाउन सक्ट्नेछ।

खारे जी र बचाउ: (१) राहदानी ऐन, २०२४ खारे ज गररएको छ।

35=

(२) राहदानी ऐन, २०२४ बमोन्जम भए गरे का काम कारबाही यसै
ऐन बमोन्जम भए गरे को मातननेछ।
आन्िन १०, २०७५ मा बसेको प्रतततनतध सभाको बैठकले सं शोधन सवहत पाररत गरी
रावष्ट्रय सभामा सन्दे श सवहत पठाएकोमा नेपालको सं ववधानको धारा १११ (5)
बमोन्जमको समयावतधतभत्र रावष्ट्रय सभाबाट वफतान नआएको हुनाले बैशाख २०, २०७६
मा बसेको प्रतततनतध सभाको बैठकले ववधेयक प्रमाणीकरणका लातग पेश गने तनणनय गरी
सम्माननीय राष्ट्रपततज्यू समि पेश गरे कोमा पुनववनचार हुन सन्दे श सवहत जेठ ६,
२०७६ मा प्रतततनतध सभामा वफतान भई आएको र भाद्र २६, २०७६ मा प्रतततनतध
सभाले प्रस्तुत रुपमा पुन: पाररत गरी रावष्ट्रय सभामा पठाएकोमा भाद्र ३१, २०७६ मा
रावष्ट्रय सभाले सं शोधन सवहत पाररत गरी वफतान पठाएको र आन्िन २, २०७६ मा
प्रतततनतध सभाको बैठकले उि सं शोधनलाई स्वीकार गरी प्रमाणीकरणका लातग पेश
गने तनणनय गरे को व्यहोरा नेपालको सं ववधानको धारा ११३ (1) बमोन्जम प्रमान्णत
गदनछु।

.........................
कृ्ण बहादुर महरा

प्रतततनतध सभाका सभामुखबाट प्रमान्णत यो ववधेयक
नेपालको सं ववधानको धारा ११३ को उपधारा (२)
बमोन्जम प्रमाणीकरण गदनछु।

सभामुख
प्रतततनतध सभा

(ववद्यादे वी भण्डारी)
तमततः 2067/06/27
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