प्रतितिति सभा
विकास िथा प्रविति सतिति
सूचिा प्रवितिको सम्बन्ििा व्यिस्था गिन ििेको वििेयकका सम्बन्ििा उपसतितिको प्रतििेदि
१. सूचिा प्रवितिको सम्बन्ििा व्यिस्था गिन ििेको वििेयक (यसपति “वििेयक” भतिएको) को दफा (1) को
उपदफा (1) िा रहेका "2075" भन्ने अंकहरुको सट्टा "2076" भन्ने अंकहरु राख्ने ।
2. वििेयकको दफा २ को,(1) खण्ड (ग) िा रहेको “सम्झिु पिन” भन्ने शव्दहरु पिातड “र सो शब्दले त्यस्िो कायन अन्य कुिै
व्यक्तिलाई गिन लगाउिे व्यक्ति सिेिलाई जिाउँि” भन्ने िाकयांश थप गिे।
(2) खण्ड (च)पति दे हायको खण्ड (ि)थपी खण्डक्रि तिलाउिे ।
"(ि) "कलाउड सेिा" भन्नाले िेब प्रवितिको िाध्यिबाट प्रयोगकिानको िाग बिोक्तजि कलाउड
कम््युवटङ्ग सेिा प्रदायकबाट प्राप्त हुिे सूचिा प्रवितिसँग सम्बक्तन्िि पूिानिार लगायिका
सबै प्रकारका सेिा सम्झिुपिन ।"
(3)

खण्ड (ि) पति दे हायको खण्ड (ज) थपी खण्डक्रि तिलाउिे ।
(ज)"डोिेि िाि" भन्नाले इन्टरिेटको िाध्यिबाट िेबसाईटिा पहुँच पुर्याउिको लातग
प्रदाि गररिे िेबसाईटको ठे गािा सम्झिु पिन।

(4) खण्ड (फ) को उपखण्ड (3) िा

रहेका "विद्युिीयपत्र (इिेल) को ठे गािा" भन्ने शव्दहरु पति

“अन्य कुिै विद्युिीय पवहचाि” भन्ने शव्दहरु थप गिे ।
(5) खण्ड (भ) िा रहेको "अभ्यास" भन्ने शव्दको सट्टा “कायन” भन्ने शव्द राख्ने ।
(6) खण्ड (ि) िा रहेको "सुवििाक" भन्ने शव्दको सट्टा “सुवििा” भन्ने शव्द राख्ने ।
3.

वििेयकको दफा 9 को उपदफा (1) िा रहेको "सूचिा प्रणाली" भन्ने शव्दहरुका सट्टा "सूचिा प्रविति
प्रणाली" भन्ने शव्दहरु राखी तिलाउिे ।

4.

वििेयकको दफा 14 को क्तशर्नक सवहि ठाउँ ठाउँिा रहेको "दुराशययुि" भन्ने शव्दको सट्टा "प्रतिकूल
प्रभाि पािे" भन्ने शव्द राख्ने ।

5.

वििेयकको दफा 1९ को सट्टा दे हायको दफा 19 राख्नेेः"१९. तियन्त्रक सम्बन्िी व्यिस्था : (१) प्रिाणीकरण तिकायलाई इजाजिपत्र ददिे काि सिेिको लातग
िेपाल सरकारले िान्यिा प्राप्त क्तशक्षण सं स्थाबाट सूचिा प्रविति िा सो सरहको कुिै विर्यिा
कम्िीिा स्िािकोत्तर उपाति हातसल गरी सूचिा प्रवितिको क्षेत्रिा कम्िीिा दश िर्नको अिुभि
भएको व्यक्तिलाई तियन्त्रक तियुि गिन सकिेि।
(२) उपदफा (१) बिोक्तजि तियुि भएको तियन्त्रकको पदािति तियुक्ति भएको तितिले चार
िर्नको हुिि
े ।
(३) उपदफा (१) बिोक्तजि तियन्त्रक तियुि िगरे सम्ि िेपाल सरकारले सम्बक्तन्िि सेिा /
सिूहको राजपत्राविि प्रथि श्रे णीको अतिकृिलाई तियन्त्रकको काि गिन िोकि सकिेि।
(४) िेपाल सरकारले तियन्त्रकको िु ट्टै कायानलय खोल्ि सकिेि।"

6.

वििेयकको दफा 24 को,(1)उपदफा (1) िा रहेको “दुई िर्न” भन्ने शव्दहरुका सट्टा “एक िर्न” भन्ने शव्दहरु राख्ने ।
(२)उपदफा (2) िा रहेको “ि िवहिा”

भन्ने शव्दहरुको सट्टा “दुई िवहिा” भन्ने शव्दहरु राख्ने ।

(3)उपदफा (3) पति दे हायको उपदफा (4) थप गरी त्यसपतिको उपदफाक्रि तिलाउिे ।
"(4) उपदफा (3) बिोक्तजि ििीकरणगिे िा िगिे सम्बन्िी तिणनय गदान दफा 32
बिोक्तजिको कायन सम्पादि परीक्षण प्रतििेदि सिेिलाई आिार तलि सवकिेि ।"
7.

वििेयकको दफा 26 को खण्ड (ङ) को सट्टा दे हायको खण्ड (ङ) राख्नेेः"(ङ) यस ऐि बिोक्तजि तियन्त्रकले ददएको तिदे शिको उल्लङ्घि गरे िा ।"

8.

वििेयकको दफा 31 को उपदफा (1) पति दे हायको उपदफा (2) थप गरी उपदफाको क्रि तिलाउिेेः"(2) उपदफा (1) बिोक्तजि जाँचिुझ गदान यो ऐि िा यस ऐि अन्िगनि ििेको तियिको पालिा
भएको िदे क्तखएिा तियन्त्रकले त्यस्िो प्रिाणीकरण तिकाय िा व्यक्तिलाई आिश्यक तिदे शि ददि
सकिेि।"

9.

वििेयकको दफा 39 को उपदफा (2) िा रहेका "एक िवहिा" भन्ने शव्दहरुको सट्टा "पन्र ददि" भन्ने
शव्दहरु राख्ने ।

10.

वििेयकको दफा 50 को,(१) उपदफा (२) पति दे हायको उपदफा (३) राखी त्यसपतिको उपदफाक्रि तिलाउिेेः"(३) प्रदे श सरकार िथा स्थािीय िहले प्रदाि गिे सािनजतिक सेिाहरु विद्युिीय िाध्यिको
प्रयोग गरी िेिपोटनल िाफनि प्रदाि गिन सकिेिि्।"
(2) उपदफा (३) लाई उपदफा (४) कायि गरी दे हाय बिोक्तजिको पररिाजनि गिेेः"(4) उपदफा (२) र (३)

बिोक्तजिका सेिाहरू िेपाल सरकारको केन्रीय िेबपोटनल

िाफनि एवककृि रुपिा प्रदाि गिन तिल्िे गरी व्यिस्था गिुन पिेि।"
(३) वििेयको उपदफा (४) लाई उपदफा (५) कायि गरी उपदफाक्रि तिलाउिे ।
11.

वििेयकको दफा 53 को,(१) उपदफा (2) पति दे हायको उपदफा (3) र (४) राखी त्यसपतिको उपदफाक्रि तिलाउिेेः"(3) सरकारी िा सािनजतिक सं स्था िा कुिै व्यक्तिले कुिै वकतसिको िस्िु िा सेिा खररद िथा
तबवक्र गरे िा विद्युिीय िाध्यिको प्रयोग गरी भुिािी गिन सकिेि ।
(4) उपदफा (3) बिोक्तजिको] भुिािी सम्बन्िी अन्य व्यिस्था िोवकए बिोक्तजि हुिेि ।"
(2) उपदफा (3) लाई उपदफा (५)कायि गरी दे हाय बिोक्तजिको पररिाजनि गिे ।
"(5) उपदफा (1), (2) र (3) बिोक्तजि विद्युिीय स्िरुप िा विद्युिीय सञ्चारिाध्यिको प्रयोग गरी
भएको विद्युिीय प्रकाशि, अतभलेक्तखकरण,

कारोिार िथा भुिािीले कािूिी िान्यिा प्राप्त

गिेि ।"
12.

वििेयकको दफा 56 को उपदफा (2) सट्टा दे हायको उपदफा (2) राख्नेेः"(2) उपदफा (1) बिोक्तजि सञ्चालि हुिे िेिसाइट सम्बन्िी न्यूििि िापदण्ड िथा सञ्चालि
विति िन्त्रालयले िोके बिोक्तजि हुिेि ।"

13.

वििेयकको दफा 5८ को उपदफा (5) पति दे हायको उपदफा (6) राखी त्यसपतिको उपदफाक्रि
तिलाउिेेः-

ँ ाका िखि सञ्चालििा रहेका डोिेि िािहरु यो ऐि प्रारम्भ भएको
"(6) यो ऐि जारी हुद
तितिले ि िवहिातभत्र यस ऐि बिोक्तजि दिान गिुन पिेि ।"
14.

वििेयकको दफा 64 को,(१) उपदफा (1) िा रहेका "स्िीकृि िापदण्डका" भन्ने शव्दहरुका सट्टा "िन्त्रालयले स्िीकृि
गरे को िापदण्डको आिारिा" भन्ने शव्दहरु राख्ने ।
(2)उपदफा (2) क्तझकी उपदफाक्रि तिलाउिे ।

15.

वििेयकको दफा 65को सट्टा दे हायको दफा 65 राख्नेेः"६५ अिुिति ितलई उपकरणको प्रयोग गिन िहुिेःे कसै ले िोवकए बिोक्तजिका सूचिा प्रविति सम्बन्िी
उपकरण अिुिति ितलई िा अिुिति तलएको अिति भन्दा िढी अिति प्रयोग गिन िा अरु कसैलाई
प्रयोगको लातग उपलब्ि गराउि हुँदैि ।"

16.

वििेयकको दफा 67 उपदफा (4) िा रहेको "िीस ददितभत्र" भन्ने शव्दहरुको सट्टा "पन्र ददितभत्र" भन्ने
शव्दहरु राख्ने ।

17.

वििेयकको दफा 75 को उपदफा (1) र (2) िा रहेको "िा गलि ििसाय राखी" भन्ने शव्दहरु क्तझकिे।

18.

वििेयकको दफा 80 उपदफा (2) को खण्ड (क) िा रहेको "िाििीय िथा दै िी" भन्ने शव्दहरुका सट्टा
"िाििीय, प्राकृतिक विपद् िा अन्य" भन्ने शव्दहरु राख्ने ।

19.

वििेयकको दफा 81 को उपदफा (1) को खण्ड (क)सट्टा दे हायको खण्ड (क) राख्नेेः"(क)

विद्युिीय प्रणाली सं रक्षण िथा प्रतिरक्षाको लातग यस ऐि बिोक्तजिको कसूर िातििे कायनिा प्रयोग
हुि सकिे कुिै सफ्टिेयर, विद्युिीय प्रणाली िा विद्युिीय उपकरणको सम्बन्ििा अध्ययि
अिुसन्िाि िा जािकारी ददिे प्रयोजिको लातग प्रयोग हुिे त्यस्िो कुिै सफ्टिेयर,विद्युिीय प्रणाली
िा उपकरण"

20.

वििेयकको दफा 82 को उपदफा (1) को सट्टा दे हायको उपदफा (1) राख्नेेः"(1)

विद्युिीय प्रणाली सम्बन्िी अध्ययि िथा परीक्षण गिे प्रयोजिको लातग तियन्त्रकको कायानलयिा
एक विद्युिीय विति विज्ञाि प्रयोगशाला रहिेि ।"

21.

वििेयकको दफा 88 को उपदफा (1) को सट्टा दे हायको उपदफा (1) राख्ने ।
"(1) कसै ले विद्युिीय िाध्यिको प्रयोग गरी िागररकहरुका िीच िगीय, जािीय, िातिनक,
क्षेत्रीय, साम्प्रदायीक र यस्िै अरु कुिै आिारिा घृणा, द्वे र् िा अिहेलिा उत्पन्न हुिे कुिै काि
कारबाही गिन िा तबतभन्न जाि, जािी िा सम्प्रदाय िीचको सम्बन्ि खलल गिुन िा गराउिु हुदैि ।"

22.

वििेयकको दफा 8९ को,(१) उपदफा (1)खण्ड (ग) िा रहेको "तिजको" भन्ने शब्दको सट्टा "आफ्िो सूचिा" भन्ने शव्दहरु
राख्ने र सोही उपदफािा रहेको "सािनजतिक तिकाय" भिे शब्दहरुको सट्टा "सम्बक्तन्िि
सािनजतिक तिकाय" भन्ने शव्दहरु थप गिे ।
(2) साविक प्रतििन्िात्िक िाकयांशको सट्टा दे हायको प्रतििन्िात्िक िाकयांश राख्नेेः"िर कुिै सूचिा, िथ्याि िा तलं किा उल्लेख िा सिािेश भएको कुिै िथ्य िा
वििरणले प्रचतलि कािूिको उल्लघंि गरे िा िा कुिै गैरकािूिी कायन गिन दुरुत्साहि िा
सहयोग गरे िा सेिा प्रदायक त्यस्िो दावयत्िबाट िुि हुिे िै ि ।"

23.

वििेयकको दफा 94 को उपदफा (1) को खण्ड (ग) िा रहेको "व्यक्तिलाई" भन्ने शव्द पति "तिरन्िर"
भन्ने शव्द थप गिे र सोही खण्डको "ह्काउिे" भन्ने शव्दपति "िम्काउिे" भन्ने शव्द थप गरी तिलाउिे।

24.

वििेयकको दफा 9५ को खण्ड (ि) क्तझवक खण्डक्रि तिलाउिे ।

25.

वििेयकको दफा 9६ को,(१)

उपदफा (3) िा रहेका "एक िर्नसम्ि" भन्ने शव्दहरुका सट्टा "िीि िर्नसम्ि" भन्ने शव्द थप गिे
।

(2)

उपदफा (4) को सट्टा दे हायको उपदफा 4 राख्नेेः"(4) दफा 15 को कसूरिा कसुरदारलाई विगो खुलेकोिा विगो बिोक्तजिको जररिािा र
विगो िखुलेकोिा कसूरको िात्रा हेरी एक लाख रुपैंयासम्ि जररिािा हुिेि ।"

(3)

उपदफा (12) िा रहेका "एक लाख रुपैयाँसम्ि" भन्ने शव्दहरुका सट्टा "िीि लाख रुपैयाँसम्ि "
भन्ने शव्दहरु राख्ने ।

(4)

उपदफा (13) िा रहेका "एक लाख रुपैयाँसम्ि जररिािा हुिेि" भन्ने शव्दहरुका सट्टा "एक
लाख रुपैयाँसम्ि जररिािा गरी त्यस्िा उपकरणहरु जफि गररिेि " भन्ने शव्दहरु राख्ने।

(5)

उपदफा (16) िा रहेका "दश लाख रुपैयाँसम्ि जररिािा" भन्ने शव्दहरु पति "िा एक िर्नसम्ि
कैद िा दुिै सजाय " भन्ने शव्दहरु थप गिे ।

(6)

उपदफा (23) िा रहेका "दशलाख रुपैयाँसम्ि जररिािा िा पाँच िर्नसम्ि कैद" भन्ने शव्दहरुका
सट्टा "पचास हजार रुपैयाँसम्ि जररिािा िा ि िवहिा सम्ि कैद" भन्ने शव्दहरु राख्ने ।

(7)

उपदफा (25) िा रहेका "िीस हजार रुपैयाँसम्ि" भन्ने शव्दहरुका सट्टा "दुई लाख रुपैयाँसम्ि"
भन्ने शव्दहरु राख्ने ।

(8)

उपदफा (28) को सट्टािा दे हायको उपदफा (28) राख्नेेः"(29) दफा 88 को उपदफा (1) को कसूरिा कसुरदारलाई पाँच बर्न सम्ि कैद र पन्र लाख
रुपैंयासम्ि जररिािा हुिेि ।"

(9)

उपदफा (30) को सट्टािा दे हायको उपदफा (30) राख्नेेः"(30) दफा 94 को उपदफा (1) को खण्ड (क) बिोक्तजिको कसूरिा कसुरदारलाई
पाँच बर्न सम्ि कैद र पन्र लाख रुपैंयासम्ि जररिािा हुिेि ।"

(10) उपदफा (31) िा रहे का "खण्ड (ख), (ग), (घ) िा (ङ)" भन्ने शव्दहरुका सट्टा " खण्ड (ख), (ग),
(घ), (ङ) िा (च)" भन्ने शव्दहरु राख्ने ।
(11) उपदफा (32) िा रहेका "उपदफा (3)" भन्ने शव्दहरुका सट्टा "उपदफा (2)" भन्ने शव्द राख्ने।
26.

वििेयकको दफा 9७ को दफा क्तशर्नकिा रहेको "कसूर गिन दुरुत्साहि" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दुरुत्साहि
गिन िहुि"े भन्ने शव्दहरु राख्ने।

27.

वििेयकको दफा 110 िा रहेको "यथाक्तस्थििा" भन्ने शव्दको सट्टा "यथाक्तस्थतििा" भन्ने शव्द राख्ने ।

28.

वििेयकको दफा 112 िा रहेको "ररयल टायि" भन्ने शव्दलाई कोष्ठतभत्र राख्ने।

29.

वििेयकको दफा 115 को सट्टा दे हायको दफा 115 राख्नेेः

"115. सूचिा प्रविति अदालिको गठिेः(१) यस ऐि बिोक्तजि िुद्दाको शुरु, कारिाही र वकिारा गिन
िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रिा सूचिा प्रकाशि गरी प्रत्येक प्रदे शिा सूचिा प्रविति अदालि गठि गिन
सकिेि।
(२) उपदफा (१) बिोक्तजिको सूचिा प्रविति अदालििा दे हाय बिोक्तजिका
अध्यक्ष र सदस्य रहिेिि्ेः–
(क)

िेपाल सरकारले िोकेको क्तजल्लाको क्तजल्ला न्यायािीश

(ख)

दफा 116 बिोक्तजिको योग्यिा पुगेका व्यक्तिहरु िध्येबाट सूचिा

–अध्यक्ष

प्रविति र िाक्तणज्य क्षेत्रको एक एक जिा प्रतितितित्ि हुिे गरी कम्िीिा
एक जिा िवहला सवहि िेपाल सरकारले िोकेका दुईजिा –सदस्य

(3) उपदफा (2) बिोक्तजि िेपाल सरकारले क्तजल्ला न्यायािीशलाई अदालिको अध्यक्ष
िोकिु अक्तघ न्याय पररर्द्को परािशन तलिु पिेि।"
(4) सूचिा प्रविति अदालिको अतिकारक्षेत्रको प्रयोग िीिै सदस्यले सािूवहक रूपले
गिेिि् ।
(5) उपदफा (4) िा जुिसुकै कुरा ले क्तखएको भए िापति अध्यक्ष र अको एक जिा

सदस्य उपक्तस्थति भएिा िुद्दाको कारिाई र वकिारा गिन सवकिेि । अध्यक्ष बाहेक अरू
दुईजिा सदस्यको उपक्तस्थतििा िुद्दाको फैसला गिन िा अक्तन्िि आदे श ददि बाहेक अरू
कारिाही गिन सवकिेि ।

(6) अदालिको अतिकार क्षेत्रको प्रयोग सम्बन्िी अन्य व्यिस्था िोवकए बिोक्तजि
हुिेि।
(7) यस दफािा अन्यत्र जुिसुकै कुरा ले क्तखएको भए िापति उपदफा (1) बिोक्तजिको

अदालिको गठि िभएसम्िको लातग यस ऐि बिोक्तजिको िुद्दाको शुरु कारिाही र वकिारा
गिे क्षेत्रातिकार सम्बक्तन्िि क्तजल्ला अदालिलाई हुिेि ।"
30.

वििेयकको दफा 116 को उपदफा (1) क्तझकी त्यसपतिको उपदफाक्रि तिलाउिे ।

31.

वििेयकको दफा 11७ को ठाउँ ठाउँिा रहेको "अध्यक्ष्य" भन्ने शब्दको सट्टा "अध्यक्ष" भन्ने शव्द राख्ने ।

32.

वििेयकको दफा 120 को सट्टा दे हायको दफा 120 राख्नेेः"120. राविय सूचिा प्रविति केन्रेः सरकारी डाटा केन्र, िेटिकन र इिेल सञ्चालि गिन एक राविय सूचिा
प्रविति केन्र रहिेि ।"

33.

वििेयकको दफा 121 को उपदफा (2) को,(१) खण्ड (ग) िा रहेको "सह-सक्तच" भन्ने शव्दको सट्टा "सह-सक्तचि" भन्ने शव्द राख्ने ।

(2) खण्ड (ङ) को सट्टा दे हायको खण्ड (ङ) राख्नेेः"(ङ)

िान्यिा प्राप्त क्तशक्षण सं स्थाबाट सूचिा प्रविति िा सो सरहको कुिै विर्यिा कम्िीिा
स्िािक

उपाति

हातसल

गरी

सूचिा

ँ
प्रवितिसग

सम्बक्तन्िि

क्षेत्रिा

कायनरि

विशेर्ज्ञहरुिध्येबाट िा सूचिा प्रवितिसँग सम्बक्तन्िि सं घ, सं स्थाबाट िेपाल सरकारले
ििोिीि गरे को कक्तम्ििा एक जिा िवहला सवहि दुई जिा
34.

वििेयकको दफा 122 को "खण्ड (ङ)" क्तझकी खण्डक्रि तिलाउिे।

35.

वििेयकको दफा 123 को,(१)

-सदस्य"

उपदफा (1) िा रहेको "सूचिा प्रवितिको क्षेत्रिा" भन्ने शब्दहरु पति "स्िािकोत्तर उपाति
प्राप्त गरे को र" भन्ने शव्दहरु थ्िे ।

(2) उपदफा (3) रहेको "खराि आचारण भएिा" भन्ने शब्दहरु पति ", पदीय क्तजम्िेिारी
अिुरुपको कायन िगरे िा" भन्ने शव्दहरु थ्िे।
(3) उपदफा (4) िा रहेको "योग्यिा" भन्ने शब्द क्तझकिे ।
36.

वििेयकको दफा 12४ को,(१)

उपदफा (1) को खण्ड (ख) र उपदफा (3) िा रहेको "िा व्यक्ति" भन्ने शब्द क्तझकिे।

(2) उपदफा (4) िा रहेको "कोर्को सञ्चालि" भन्ने शब्दहरु पति "सम्बन्िी अन्य व्यिस्था" भन्ने
शब्दहरु थप गिे ।

