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क्षतिपूतिि ऐन, २०१९

लालमोहर र प्रकाशन तमति
२०१९।१२।३०

सं शोधन गने ऐन

प्रमाणीकरण र प्रकाशन तमति

गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून
सं शोधन गने ऐन, २०६६

२०६६।१०।७

२०१९ सालको ऐन नं. ५६

..........

क्षतिपूतििको व्यवस्था गनि बनेको ऐन
प्रस्िावना M नेपाल कानून बमोजिम नेपाल सरकारले प्राप्ि गरे को वा प्राप्ि गररने सम्पजिको
क्षतिपूतिि दिन वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महारािातधराि महे न्त्र वीर ववक्रम शाहिे वबाट नेपालको सं ववधानको धारा ९३ अनुसार यो
ऐन बनाइबक्सेकोछ ।
१.
२.

संजक्षप्त नाम, र प्रारम्भ M (१) यो ऐनको नाम “क्षतिपूतिि ऐन, २०१९” रहे को छ ।
(२) यो ऐन िुरुन्त्ि प्रारम्भ हुनेछ ।

पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,(क)
(ख)

“सम्पजि” भन्त्नाले प्रचतलि नेपाल कानून बमोजिम प्राप्ि गरे को वा प्राप्ि
गररने िुनसुकै सम्पजिलाई सम्झनु पछि ।

“धनी” भन्त्नाले स्टक पाएको वा सो स्टकमा हक भएको व्यजिलाई
सम्झनु पछि ।

(ग)

“स्टक” भन्त्नाले यस ऐन अन्त्िगिि तनष्काजशि गररएको स्टकलाई सम्झनु
पछि ।

(घ)

“बैङ्क” भन्त्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सम्झनु पछि ।

(ङ)

“िोवकएको” वा “िोवकए बमोजिमको” भन्त्नाले यो ऐन अन्त्िगिि बनेको
तनयममा िोवकएको वा िोवकए बमोजिमको सम्झनु पछि ।

३.

कुनै सम्पजि प्राप्ि गनि सवकने M (१) साविितनक वहिको लातग कुनै सम्पजि प्राप्ि गनि
आवश्यक सम्झेमा नेपाल सरकारले सो सम्पजि प्राप्ि गनि सक्नेछ ।

(२) उपिफा (१) बमोजिम प्राप्ि गररएको सम्पजिको क्षतिपूतििको अङ्क नेपाल
सरकारबाट िोवकएको अतधकारीले तनधािरण गनि सक्नेछ ।



यो ऐन सं वि् २०६५ साल िेठ १५ गिे िे जख लागू भएको ।



गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा जझवकएको ।
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(३) उपिफा (२) बमोजिम तनधािरण गररएको क्षतिपूतििको अङ्कमा जचि नबुझ्ने
व्यजिले सो तनधािरणको सूचना पाएको तमतिले ३५ दिन तभर नेपाल सरकारमा उिूर गनि
सक्नेछ र नेपाल सरकारबाट भएको तनणिय अजन्त्िम हुनेछ ।

(४) मातथ िे सुकै ले जखएको भएिापतन कुनै सम्पजिको क्षतिपूतिि प्रचतलि कानून

बमोजिम िोकेको भए सोही बमोजिम तनधािरण भई यो ऐन अन्त्िगिि क्षतिपूतिि दिन
४.

सवकनेछ ।

क्षतिपूतिि दिने M कुनै नेपाल कानून बमोजिम उन्त्मूलन भएको, प्राप्ि गररएको वा प्राप्ि
गररने सम्पजिको क्षतिपूतिि यस ऐन अन्त्िगिि स्टकको रुपमा दिन सवकनेछ ।
िर नेपाल सरकारले चाहे मा क्षतिपूतिि पाउनेलाई नगिकै रुपमा पतन दिन

सक्नेछ।
५.

स्टक तनष्काजशि गने अतधकार M यस ऐन अन्त्िगिि दिइने क्षतिपूतििको लातग िोवकए
बमोजिमको ढााँचाको स्टक आवश्यकिा अनुसार नेपाल सरकार वा बैङ्कले तनष्काजशि गनि
सक्नेछ ।

६.

ु ै ले जखएको भए िापतन
स्टकको सााँवा र ब्यािको भ ुिानी M प्रचतलि नेपाल कानूनमा िेसक
धनी वा तनिले इच्छाएको व्यजिलाई नेपाल सरकारको िफिबाट बैङ्कले स्टकमा उल्लेख

७.

ु ानी िफा ७ को अधीनमा रही दिनेछ ।
भए बमोजिमको सााँवा र ब्यािको भि
भ ुिानी अवतध र ब्यािको िर M (१) स्टकको

ु ानी अवतध र ब्यािको िर िे हायमा
भि

िोवकएको मातथल्लो हिमा नबढाई नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाजशि
गरी िोवकदिन

सक्नेछ M-

ु ानी अवतध २० वषि,
(क) भि
(ख) ब्यािको िर ५ प्रतिशि ।

(२)

ु ै ले जखएको भएिापतन नेपाल सरकारले चाहे मा कुनै
उपिफा (१) मा िेसक

सम्पजि उन्त्मूलन वा अतधग्रहण गररएको तमतििे जख नै ब्यािको रकम दिन सवकनेछ ।
८.

स्टकको ट्रष्टी बैङ्क हुन सक्ने M (१) यस ऐन बमोजिम दिइएको स्टकको ट्रष्टी बैङ्क हुन
सक्नेछ ।
(२) बैङ्कले धनीको नाम आफनो खािामा ििाि गरी तनिलाई िोवकए बमोजिमको

तनस्सा दिनुपछि ।

(३) धनीले चाहेमा बैङ्कले तनिको स्टकलाई आफनो जिम्मामा तलई वषिमा िुई

ु ानी दिन सक्नेछ ।
पटकमा नबढाई िोवकए बमोजिमको ब्यािको भि
९.
१०.

ु ानीको रकम सजिि कोष प्रति
स्टकको व्ययभार M यस ऐन अन्त्िगिि दिइएको स्टकको भि
व्ययभार हुनेछ ।

ऋण मोचन कोष खडा गनि सक्ने M नेपाल सरकारले यो ऐनको प्रयोिनको लातग ऋण
मोचन कोष खडा गनि सक्नेछ ।
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११.

स्टक सम्बन्त्धी कारवाही M यस ऐन बमोजिम तनष्काजशि स्टक सम्बन्त्धी कारवाही बैङ्कले

मार गनि सक्नेछ र सो कारवाही गिाि नेपाल सरकारबाट स्वीकृि ढााँचामा स्टकको
आतथिक जस्थति बारे को प्रतिवेिन समय समयमा नेपाल सरकारमा दिनुपछि ।

१२.

स्टकको नामसारी M धनीले स्टकको नामसारीको लातग तलजखि अनुरोध गरे मा बैङ्कले

१३.

कुनै स्टकको धनीको सम्बन्त्धमा झैझगडा उत्पन्न भएमा M कुनै स्टकको धनीको सम्बन्त्धमा

१४.

िोकेबमोजिमको फीस ली सबै कुरा बुझी नामसारी गररदिन सक्नेछ ।

कुनै वकतसमको शङ्का झैझगडा उत्पन्न भएमा अिालिबाट ठहरे बमोजिम हुनेछ।
तबिाि उन्त्मूलन ऐन, २०१६ मा संशोधन

तबिाि उन्त्मूलन ऐन, २०१६ मा िे हाय बमोजिम

सं शोधन गररएको छ

(क) िफा ९ को उपिफा (१) मा रहे को “सोही अनुसूचीमा ले जखएको रीि
बमोजिम” भन्ने शब्िहरुलाई जझवकएको छ ।

(ख) भइरहे को अनुसूचीको “क्षतिपूतििको रीि” मा रहे का वाक्यहरुलाई जझवकएको
छ ।
१५.

तनयम बनाउने अतधकार M यो ऐनको उद्देश्य कायािजन्त्वि गनि नेपाल सरकारले बैङ्कको राय
तलई तनयमहरु बनाउन सक्नेछ ।1

1

रष्टव्याः- केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्त्िर भएका शब्िाः“श्री ५ को सरकार ” सट्टा “नेपाल सरकार ”
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