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सार्वजनिक सुरक्षा ऐि, २०४६

लालमोहर र प्रकाशि नमनि
२०४६।६।११

सं शोधि गिे ऐि
१.

सार्वजनिक सुरक्षा (पहहलो सं शोधि) ऐि, २०४७
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सार्वजनिक सुरक्षा (दोस्रो सं शोधि) ऐि, २०४८
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२०४९।१।८
प्रमाणीकरण र प्रकाशि नमनि

४.
५.
६.
७.

गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही िेपाल कािू ि
सं शोधि गिे ऐि, २०६६

२०६६।१०।७

केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०७२

२०७२।११।१३

सार्वजनिक सुरक्षा (िे स्रो सं शोधि) ऐि, २०७५

२०७५।६।२

िेपाल ऐिलाई सं शोधि गिे ऐि, २०७५

२०७५।११।१९

िेपालको सं हर्धाि अिुकूल बिाउि केही

..........

२०४६ सालको ऐि िं . ५

सार्वजनिक सुरक्षा कायम राख्िे सम्बन्त्धमा व्यर्स्था गिव बिेको ऐि
प्रस्िार्िा M िेपाल ........ को सार्वभौमसत्ता, भौगोनलक अखण्डिा र्ा सार्वजनिक
शान्न्त्ि र व्यर्स्था िथा सर्वसाधारण जििाको हहि र्ा हर्नभन्त्ि जाि, जानि र्ा
सम्प्रदायहरु बीचको सुसम्बन्त्ध कायम राख्ि कुिै व्यन्िलाई निर्ारक िजरबन्त्दमा राख्िे
र्ा स्थािहद गिे सम्बन्त्धमा समयोन्चि व्यर्स्था गिव बाञ्छिीय भएकोले ,
श्री ५ महाराजानधराज र्ीरे न्त्र र्ीर हर्क्रम शाहदे र्बाट राहिय पञ्चायिको सल्लाह
र सम्मनिले यो ऐि बिाइबक्से को छ ।
१.

सं न्क्षप्ि िाम र प्रारम्भ M
१.१

यस ऐिको िाम “सार्वजनिक सुरक्षा ऐि, २०४६” रहे को छ ।

१.२

यो ऐि िुरुन्त्ि प्रारम्भ हुिेछ ।



यो ऐि सं र्ि् २०६५ साल जेठ १५ गिे दे न्ख लागू भएको ।





गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही िेपाल कािूि सं शोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा न्िहकएको ।
दोस्रो सं शोधिद्वारा सं शोनधि ।
िेस्रो सं शोधिद्वारा थप।
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२.

पररभाषा M
२.१

हर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथव िलागेमा यस ऐिमा,–
२.१.१

“िजरबन्त्दको आदे श” भन्त्िाले उपदफा ३.१ बमोन्जमको
आदे श सम्ििु पछव ।

२.१.२

“स्थािहदको आदे श” भन्त्िाले उपदफा ३.२ ...... .........
बमोन्जमको आदे श सम्ििु पछव ।

२.१.३

“स्थािीय अनधकारी” भन्त्िाले प्रमुख न्जल्ला अनधकारी सम्ििु
पछव र सो शब्दले निजको अिुपन्स्थनिमा निजको निनमत्त भई
काम गिे अनधकारी समे िलाई जिाउँछ ।

३.

आदे श जारी गिे अनधकार M
३.१

िेपाल ........ को सार्वभौमसत्ता, भौगोनलक अखण्डिा र्ा सार्वजनिक
शान्न्त्ि र व्यर्स्थामा ित्काल खलल पिव सक्िे कुिै काम कुरा गिवबाट

कुिै व्यन्िलाई रोक्िु पिे उन्चि र पयावप्ि आधार भएमा स्थािीय

अनधकारीले निजलाई कुिै खास अर्नधसम्म कुिै खास ठाउँमा िजरबन्त्द
राख्िे आदे श जारी गिव सक्िेछ ।

३.१क. उपदफा ३.१ बमोन्जम कुिै व्यन्िलाई िजरबन्त्दमा रान्खएमा स्थािीय
अनधकारीले

त्यसरी

िजरबन्त्दमा

रान्खएको

चौनबस

घण्टानभर

त्यस्िो

व्यन्िको न्स्थनिको बारे मा निजको पररर्ारको सदस्य र्ा िन्जकको
िािे दारलाई जािकारी
३.२

ददिु पिेछ ।

िर शर ु दे शको िागररकको हकमा यो व्यर्स्था लागू हुिे छै ि ।

सर्वसाधारण जििाको हहि र्ा हर्नभन्त्ि जाि, जानि र्ा सम्प्रदायहरु बीचको

सुसम्बन्त्धमा खलल पिव सक्िे कुिै काम कुरा गिवबाट कुिै व्यन्िलाई
रोक्िु पिे उन्चि र पयावप्ि आधार भएमा स्थािीय अनधकारीले त्यस्िो

व्यन्िलाई स्थािहद गिवको लानग निजको िाममा दे हाय बमोन्जम कुिै
आदे श जारी गिव सक्िेछ M-

३.२.१ िेपाल .......को कुिै ठाउँमा िबस्िु भिी,

३.२.२ िेपाल .......को कुिै ठाउँमा प्रर्ेश िगिुव भिी,

३.२.३ िेपाल .......को कुिै ठाउँमा मार बस्िु भिी ।








दोस्रो सं शोधिद्वारा सं शोनधि ।
केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०४८ द्वारा न्िहकएको]

.

गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही िेपाल कािूि सं शोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा न्िहकएको ।
िेस्रो सं शोधिद्वारा थप।
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३.३ कुिै

व्यन्िलाई

िेपाल

.......

को

सुरक्षा, शान्न्त्ि

र

व्यर्स्था,

नमररािसँगको सुसम्बन्त्ध र्ा हर्नभन्त्ि र्गव र्ा क्षेरका जििाको बीचको
सुसम्बन्त्धमा प्रनिकूल असर पिव सक्िे कुिै काम कुरा गिवबाट रोक्िको
लानग िेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले त्यस्िा व्यन्िलाई िेपाल सरकारको

स्र्ीकृनि नबिा िेपाल ...... बाहहर जाि िपाउिे गरी आदे श जारी गिव
सक्िेछ ।
४.

आदे श सम्बन्त्धी कायवहर्नध M

४.१ उपदफा ३.१ र्ा ३.२ अन्त्िगवि कुिै आदे श जारी गदाव स्थािीय
अनधकारीले त्यस्िो आदे श जारी गिुव पिे कारण र आधार खुलाई सो
आदे श सम्बन्न्त्धि व्यन्िलाई ददिु पिेछ । स्थािीय अनधकारीले सो
आदे शको

प्रनिनलहप

सहहि

त्यसको

जािकारी

िेपाल सरकार, गृह

मन्त्रालय र प्रदे श सरकारको आन्त्िररक मानमला सम्बन्त्धी हर्षय हे िे
मन्त्रालयलाई पनि ददिु पिेछ ।
४.२

कुिै व्यन्िलाई िजरबन्त्द राख्िे गरी आदे श जारी भएकोमा जुि न्जल्लामा
िजरबन्त्द राख्िे आदे श भएको हो सो न्जल्लाको न्जल्ला अदालिलाई
चौबीस घण्टानभर आदे शको प्रनिनलहप सहहि स्थािीय अनधकारीले सू चिा

४.३

पठाउिु पिेछ ।
उपदफा ३.१ र्ा ३.२ बमोन्जमको आदे श जारी गिुव परे को कारण
हर्द्यमाि िरहे को चौबीस घण्टा नभर स्थािीय अनधकारीले त्यस्िो आदे श
खारे ज गिुव पिेछ ।

५.

िजरबन्त्दको आदे श लागू रहिे अर्नध M
५.१. उपदफा ३.१ बमोन्जम कसै लाई िजरबन्त्दमा राख्िे गरी जारी गररएको
आदे श अगार्ै खारे ज भएमा बाहे क जारी भएको नमनिले िब्बे ददिसम्म
कायम रहिेछ ।

५.२

उपदफा ५.१ मा जुिसुकै कुरा लेन्खएको भएिा पनि दे हायको अर्स्थामा
िजरबन्त्दको आदे शको अर्नध दे हाय बमोन्जम हुिेछ M-



पहहलो सं शोधिद्वारा थप।



गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही िेपाल कािूि सं शोधि गिे ऐि, २०६६ द्वारा न्िहकएको ।



दोस्रो सं शोधिद्वारा सं शोनधि ।



िेपालको सं हर्धाि अिुकूल बिाउि केही िेपाल ऐिलाई सं शोधि गिे ऐि, २०७५ द्धारा सं शोनधि ।



दोस्रो सं शोधिद्वारा थप।



पहहलो सं शोधिद्वारा सं शोनधि ।
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५.२.१

यस ऐि बमोन्जम िजरबन्त्द रहे को कुिै व्यन्िलाई िब्बे ददि
भन्त्दा बढी अर्नधको लानग िजरबन्त्द राख्ि आर्श्यक दे न्खएमा
त्यसको कारण र आधार सहहि स्थािीय अनधकारीले िेपाल
सरकार, गृह मन्त्रालयमा ले खी पठाउिु पिे छ।िेपाल सरकार,
गृह मन्त्रालयले स्थािीय अनधकारीको सुिार् उन्चि ठहर्याई
अिुमोदि गरे मा त्यस्िो आदे श जारी भएको नमनिले छ महहिा
सम्म कायम रहिेछ ।

५.२.२

यस ऐि बमोन्जम िजरबन्त्दमा रहे को कुिै व्यन्िलाई छ
महहिा

भन्त्दा

बढी

अर्नधको

लानग

िजरबन्त्द

राख्िु पिे

दे न्खएमा िेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले दफा ७ बमोन्जमको
सल्लाहकार सनमनिसँग राय नलिेछ । सल्लाहकार सनमनिले
िजरबन्त्दको

अर्नध

बढाउि

उन्चि

छ

भिी

राय

ददएमा

िजरबन्त्दको आदे शको अर्नध त्यस्िो आदे श जारी भएको
नमनिले बाह्र महहिासम्म कायम रहिेछ ।
६.

स्थािहदको आदे श लागू रहिे अर्नध M
६.१

कुिै व्यन्िको सम्बन्त्धमा जारी गररएको स्थािहदको आदे श अगार्ै खारे ज
गररएमा बाहे क सो आदे श जारी गररएको नमनिले िीस ददिसम्म कायम
रहिेछ ।

६.२

उपदफा ६.१ मा जुिसुकै कुरा लेन्खएको भएिा पनि यस ऐि बमोन्जम

जारी गररएको स्थािहदको आदे श िीस ददि भन्त्दा बढी अर्नधको लानग
कायम राख्ि आर्श्यक दे न्खएमा त्यसको कारण र आधार सहहि स्थािीय
अनधकारीले िेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमा ले खी पठाउिु पिेछ । िेपाल
सरकार, गृह मन्त्रालयले स्थािीय अनधकारीको सुिार् उन्चि ठहर्याई
अिुमोदि गरे मा त्यस्िो आदे श जारी भएको नमनिले िब्बे ददिसम्म कायम
रहिेछ ।
६क.

.......

.......... ...........

७.

सल्लाहकार सनमनिको गठि M यस ऐिको प्रयोजिको निनमत्त िेपाल सरकारले




पहहलो सं शोधिद्वारा सं शोनधि ।

प्रधाि न्त्यायाधीशसँग परामशव गरी सर्ोच्च अदालिका बहालर्ाला न्त्यायाधीशको

केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०४८ द्वारा न्िहकएको]
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अध्यक्षिामा सोही अदालिका बहालर्ाला र्ा अर्काश प्राप्ि अन्त्य दुई जिा
न्त्यायाधीश सदस्य रहे को सल्लाहकार सनमनि गठि गिव सक्िेछ ।
८.

सल्लाहकार सनमनिको कायवहर्नध M
८.१

िजरबन्त्दमा रहे को कुिै व्यन्िको िजरबन्त्दको आदे शको अर्नध

छ

महहिाभन्त्दा बढी समयसम्म कायम राख्ि आर्श्यक छ भन्त्िे लागेमा
िेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले त्यसको कारण र आधार िथा स्थािीय

अनधकारीले त्यस सम्बन्त्धमा कुिै सुिार् ददएको भए सो सुिार् र
िजरबन्त्दमा रहे को व्यन्िको िफवबाट िेपाल सरकार समक्ष कुिै उजूर
परे को भए सो उजूरी सहहिको प्रनिर्ेदि सल्लाहकार सनमनि समक्ष पेश
गिुव पछव ।
८.२

उपदफा ८.१ बमोन्जम प्राप्ि प्रनिर्ेदि िथा अन्त्य कागजाि र िजरबन्त्द

रान्खएको व्यन्िसँग उपदफा ८.३ बमोन्जम सोधपुछ गररएको र्ा
स्पष्टीकरण मानगएको भए निजको जर्ाफ र्ा स्पष्टीकरण समे ि उपर
हर्चार गरी सल्लाहकार सनमनिले िजरबन्त्दको अर्नध बढाउिु आर्श्यक
छ र्ा छै ि भन्त्िे राय िेपाल सरकारसमक्ष पठाउिेछ ।

८.३
९.

सल्लाहकार सनमनिले आर्श्यक दे खेमा िजरबन्त्दमा रहे को व्यन्िनसि
कुिै कुरा सोधपुछ गिव र्ा स्पष्टीकरण माग गिव सक्िेछ ।

आदे श खारे ज गिे अनधकार M
९.१

स्थािीय अनधकारीले आफूले जारी गरे को कुिै पनि आदे शलाई सो

ु ै पनि खारे ज गिव सक्िेछ
आदे शमा िोहकएको अर्नध अगार्ै जहहले सक
।

९.२
१०.

िेपाल

सरकारले

िजरबन्त्दको

आदे श, र

ु ै पनि खारे ज गिव सक्िेछ ।
जहहलेसक

स्थािहदको

आदे शलाई

दण्ड सजाय M
१०.१

उपदफा ३.२ बमोन्जमको आदे शको बन्खवलाप गिे व्यन्िलाई स्थािीय
अनधकारीले ... ... ... छ महहिासम्म कैद र्ा एकहजार रुपैयाँसम्म
जररर्ािा गिव सक्िेछ ।



पहहलो सं शोधिद्वारा सं शोनधि ।



केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०४८ द्वारा सं शोनधि ।



दोस्रो सं शोधिद्वारा सं शोनधि ।



केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०४८ द्वारा न्िहकएको]
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१०.२

उपदफा १०.१ बमोन्जमको सजायको आदे श उपर

न्जल्ला

अदालिमा

पुिरार्ेदि लाग्िेछ ।
१०.३

उपदफा
आदे शको

१०.२

बमोन्जम

बन्खवलाप

परे को

भएको

छ

पुिरार्ेदिमा
छै ि

भन्त्िे

न्जल्ला

हर्षयमा

अदालिले

सीनमि

रही

पुिरार्ेदिको हकिारा गिेछ ।
११.

कुिै अदालिमा प्रश्ि उठाउि िसहकिे M

१२.

छोड्ि पदाव अपिाउिु पिे कायवहर्नध M िजरबन्त्दमा रान्खएको कुिै व्यन्िलाई

यस

ऐि अन्त्िगवि जारी भएको आदे श

उपर कुिै अदालिमा प्रश्ि उठाउि सहकिे छै ि ।

छोड्िु पदाव सम्बन्न्त्धि न्जल्ला अदालिको न्त्यायाधीश र्ा निजको अिुपन्स्थनिमा
श्रे स्िे दार र सम्भर् भएसम्म िजरबन्त्दमा रहे को व्यन्िको पररर्ारको सदस्य,
िन्जकको िािे दार र्ा िजरबन्त्दमा रहे को व्यन्िले इच्छाएको व्यन्िको रोहबरमा
छोड्िु पछव ।

१२क. बदनियिपूर्क
व

िजरबन्त्दमा राखेकोमा क्षनिपूनिव पाउि सक्िे M

१२क.१. यस ऐि बमोन्जम िजरबन्त्दमा रान्खएको व्यन्िले आफूलाई यस
ऐिको हर्परीि र्ा बदनियिपूर्क
व
िजरबन्त्दमा राखे को लागेमा दफा

११ मा जुिसुकै कुरा लेन्खएको भए िापनि िजरबन्त्दमा छँदै र्ा

िजरबन्त्दबाट मुि भएको पैंिीस ददि नभर त्यस्िो िजरबन्त्दको आदे श
जारी गिे स्थािीय अनधकारीबाट क्षनिपूनिव भराई ददिको लानग न्जल्ला
अदालिमा उजुरी ददि सक्िेछ ।
१२क.२. उपदफा १२क.१ बमोन्जम गरे को उजूरीको व्यहोरा प्रमान्णि भएमा

न्जल्ला अदालिले िजरबन्त्द रान्खएको अर्नध, िजरबन्त्दमा रान्खएको
व्यन्िको उमे र, निजको सामान्जक प्रनिष्ठा, िजरबन्त्द रहे बाट निजलाई
परे को

आनथवक

सरकारबाट

हािी

इत्यादद

उजूरर्ालालाई

कुराहरुको

मिानसर्

क्षनिपूनिव

हर्चार
भराई

गरी

िेपाल

ददिे

निणवय

गिेछ।
१२क.३. उपदफा १२क. १ बमोन्जम परे को उजुरीको सम्बन्त्धमा प्रनिरक्षा गिव
स्थािीय अनधकारीले सरकारी र्हकलको कायावलयलाई अिुरोध गिव



केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा सं शोनधि ।



पहहलो सं शोधिद्वारा सं शोनधि ।



िेस्रो सं शोधिद्वारा सं शोनधि ।



दोस्रो सं शोधिद्वारा थप।

6

www.lawcommission.gov.np
सक्िेछ र त्यसरी अिुरोध गरे मा अदालिमा सरकारी र्हकलले निजको
प्रनिरक्षा गरी ददिु पिेछ ।
१३.

हर्भागीय कारबाही हुिे M यो ऐि अन्त्िगवि स्थािीय अनधकारीले जारी गरे को

आदे श बदनियि साथ जारी गरे को ठहररएमा र्ा दफा ३ को उपदफा ३.१क.
बमोन्जम िजरबन्त्दमा रहे को व्यन्िको न्स्थनिको बारे मा निजको पररर्ारको सदस्य
र्ा िन्जकको िािे दारलाई जािकारी िददएमा त्यस्िो अनधकारीलाई हर्भागीय
१४.

कारबाही भई सजाय हुिेछ ।

नियम बिाउिे अनधकार M यो ऐिको उद्देश्य कायावन्न्त्र्ि गिव िेपाल सरकारले
नियमहरु बिाउि सक्िेछ ।

१५.

खारे जी र बचाउ M
१५.१

सार्वजनिक सुरक्षा ऐि, २०१८ खारे ज गररएको छ ।

१५.२

सार्वजनिक सुरक्षा ऐि, २०१८ अन्त्िगवि जारी गररएको आदे शको
सम्बन्त्धमा यसै ऐिको व्यर्स्था लागू हुिेछ ।



िेस्रो सं शोधिद्वारा थप।

रष्टव्यः- केही िेपाल कािूि सं शोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रूपान्त्िर भएका शब्दहरू M“श्री ५ को सरकार” भन्ने शब्दको सट्टा “िेपाल सरकार

7

