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विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐि, २०६३

प्रमाणीकरण र प्रकाशि नमनत
२०६३।८।२२
सं शोधि गिे ऐि
१.

लै विक समािता कायम गिन तथा लै विक व ं सा अन्त्य
गिन के ी िेपाल ऐिलाई सं शोधि गिे ऐि, २०७२

२.

२०७२।६।१४

के ी िेपाल कािूिलाई संशोधि, एकीकरण, समायोजि र खारे ज
गिे ऐि, २०७२

२०७४।६।३०
२०६३ सालको ऐि ि. ि २७

विद्युतीय कारोबार सम्बन्तधमा व्यिस्था गिन बिेको ऐि
प्रस्ताििा : विद्युतीय तथ्याङ्क आदाि–प्रदािको माध्यमबाट िा अन्तय कुिै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट
ि
ु े कारोबारलाई भरपदो र सुरक्षित बिाई विद्युतीय अनभले खको सृजिा, उ्पादि, प्रशोधि, सञ्चय,
प्रिा

तथा सम्प्रेषण प्रणालीको मान्तयता, स्यता, अखण्डता र विश्वसिीयतालाई प्रमाणीकरण तथा

नियनमत गिे व्यिस्था गिन र विद्युतीय अनभले खलाई अिनधकृत तिरबाट प्रयोग गिन िा ्यस्तो
अनभलेखमा गैरकािूिी तिरबाट पररितनि गिे कायनलाई नियन्तरण गिनका लानग कािूिी व्यिस्था गिन
िाञ्छिीय भएकोले,
प्रनतनिनधसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पव लो िषनमा प्रनतनिनधसभाले यो ऐि बिाएको
छ ।
पररच्छे द–१
प्रारक्षम्भक


यो ऐि सं ित् २०७५ साल भाद« १ गतेदेक्षख लागू

ि
ु े ।

1

www.lawcommission.gov.np

१.

संक्षिप्त िाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐिको िाम “विद्युतीय (इले क्ट्रोनिक) कारोबार ऐि,
२०६३” र ेको छ ।
(२) यो ऐि सम्ित् २०६३ साल भाद्र २४ गते देक्षख प्रारम्भ भएको मानििेछ ।
(३) यो ऐि िेपाल राज्यभर लागू

ि
ु ेछ र यो ऐिको उल्लं घि गरी कसूर गिे

ु ै र े बसेको व्यक्षि समेतलाई यो ऐि लागू
ज ााँसक
२.

ि
ु ेछ ।

पररभाषा : विषय िा प्रसिले अको अथन िलागेमा यस ऐिमा,–
(क)

“एनसमेवरक विप्टो नसस्टम” भन्नाले नडक्षजटल
र नडक्षजटल

स्तािर सृजिा गिे निजी सााँचो

स्तािरको सम्पुवि गिे सािनजनिक सााँचो समािेश भएको एक

सुरक्षित जोडी सााँचो उ्पन्न गिे प्रणाली सम्झिु पछन ।
(ख)

“इजाजतपर” भन्नाले दफा १८ को उपदफा (३) बमोक्षजम प्राप्त गरे को
इजाजतपर सम्झिु पछन ।

(ग)

“उ्पक्षिकतान” भन्नाले विद्युतीय अनभले ख उ्पन्न गिे, जम्मा गिे िा सम्प्रेषण
गिे व्यक्षि सम्झिु पछन र सो शब्दले ्यस्तो कायन अन्तय कुिै व्यक्षिलाई गिन
लगाउिे व्यक्षि समेतलाई जिाउाँछ ।
तर सो शब्दले मध्यस्थकतान (इन्तटरनमनडयरी) लाई जिाउिे छै ि ।

(घ)

“कम्प्युटर” भन्नाले विद्युत–च ुम्बकीय िा दृश्यगत आिेग रु पररचालि गरे र
तावकनक, अङ्कगक्षणतीय र स्मरणगत कायन सम्पादि गिे विद्युत–च ुम्बकीय,
दृश्यगत िा अन्तय उच्च गनतको तथ्याङ्क प्रशोधि गिे सं यन्तर िा प्रणाली
सम्झिु पछन र सो शब्दले कुिै कम्प्युटर प्रणाली िा कम्प्युटर िेटिकनमा
कम्प्युटरसाँग जोनडएका िा सम्बद्ध र े का सम्पूण न आगत (इन्तपुट) निगनत
(आउटपुट), प्रशोधि, सञ्चय गिे कायन तथा कम्प्युटर सफ्टिेयर िा सञ्चार
सुविधा समेतलाई जिाउाँछ ।

(ङ)

“कम्प्युटर तथ्याङ्क आधार” (कम्प्युटर डाटािेस) भन्नाले कम्प्युटर, कम्प्युटर
प्रणाली िा कम्प्युटर िेटिकनमा प्रयोग गिे उद्देश्यले अिर, छवि, ध्िनि िा
श्रव्य दृश्यमा औपचाररक तिरले तयार पाररं दै गरे को िा तयार गररएको िा
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कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली िा कम्प्युटर िेटिकनद्वारा उ्पादि गररएको
सूचिा, ज्ञाि तथा अिधारणा िा निदे शिको प्रस्तुतीकरण सम्झिु पछन ।
(च)

“कम्प्युटर िेटिकन” भन्नाले एक अकानसाँग अन्ततर–आबद्ध िा सञ्चार सम्पकनमा
र ेका दुई िा दुईभन्तदा बढी कम्प्युटर रुको अन्ततर–सम्बद्धता सम्झिु पछन ।

(छ)

“कम्प्युटर प्रणाली” भन्नाले आगत र निगनत स ायता सं यन्तर रु लगायतको
कम्प्युटर कायनिम रु, विद्युतीय निदे शि रु, आगत र निगनत तथ्याङ्क रु
समाविि भएको र तावकनक, अङ्कगक्षणतीय, तथ्याङ्क सञ्चय तथा पुिः प्रानप्त, सञ्चार
र नियन्तरण लगायतका कायन रु सम्पादि गिे कुिै सं यन्तर िा सं यन्तरको
समू

(ज)

सम्झिु पछन ।

“कम्प्युटर सम्पदा” (कम्प्युटर ररसोसन) भन्नाले कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली,
कम्प्युटर िेटिकन, तथ्याङ्क, कम्प्युटर तथ्याङ्क आधार िा सफ्टिेयर सम्झिु
पछन।

(झ)

“ग्रा क” (सब्स्िाइिर) भन्नाले दफा ३१ को उपदफा (३) बमोक्षजम
प्रमाणपर प्राप्त गरे को व्यक्षि सम्झिु पछन ।

(ञ)

“जोडी सााँचो” (की पेयर) भन्नाले कुिै एनसमेवरक विप्टो नसस्टममा र े को
निजी सााँचो र ्यस्तो सााँचोले सृजिा गिे नडक्षजटल

स्तािरको जााँच

सािनजनिक सााँचोले गिन सक्ट्िे त्ि भएको सो निजी सााँचोको गक्षणतीय रुपमा
अन्ततर आबद्ध सािनजनिक सााँचोको जोडी सम्झिु पछन ।
(ट)

“तथ्याङ्क” भन्नाले औपचाररक तिरले तयार गरी कम्प्युटर प्रणाली िा कम्प्युटर
िेटिकनमा

प्रशोधि

गिे

उद्देश्यले

राक्षखएको

िा

प्रशोधि

गररएको

िा

कम्प्युटरको स्मरणमा जम्मा गररएको जुिसुकै स्िरुपमा र े का सूचिा, ज्ञाि,
तथ्य, अिधारणा िा निदे शिको प्रस्तुतीकरण सम्झिु पछन ।
(ठ)

“न्तयायानधकरण” भन्नाले दफा ६० बमोक्षजम गठि भएको सूचिा प्रविनध
न्तयायानधकरण सम्झिु पछन ।

(ड)

“निजी सााँचो” (प्राइभेट की) भन्नाले नडक्षजटल

स्तािर सृजिा गिन प्रयोग

गररएको कुिै जोडी सााँचोको एक सााँचो सम्झिु पछन ।
(ढ)

“नियन्तरक” भन्नाले दफा १३ बमोक्षजम नियुि भएको िा तोवकएको नियन्तरक
सम्झिु पछन ।
3

www.lawcommission.gov.np

(ण)

“नडक्षजटल

स्तािर” भन्नाले रुपान्ततर िभएको प्रारक्षम्भक विद्युतीय अनभले ख र

स्तािरकारीको सािनजनिक सााँचो भएको व्यक्षिले दे ायका कुरा दुरुस्तसाँग
निधानरण गिन सक्ट्िे वकनसमका एनसमेवरक विप्टो नसस्टम प्रयुि भएको
ि
ु े कुिै विद्युतीय स्िरुपमा

विद्युतीय अनभलेखको रुपान्ततरणमा समािेश
गररएको

स्तािर सम्झिु पछन:–
स्तािरकतानको सािनजनिक सााँचोसाँग सिनत राख्ने वकनसमको निजी

(१)

सााँचो प्रयोग गरे र विद्युतीय अनभले खको रुपान्ततरणको सृजिा गररएको
नथयो िा नथएि, र
(२)

विद्युतीय

अनभलेखको

रुपान्ततरण

गररएदे क्षख

प्रारक्षम्भक

विद्युतीय

अनभलेख पररितनि गररएको छ िा छै ि ।
(त)

“प ाँच
ु ” (एक्ट्सेस) भन्नाले कुिै कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली िा कम्प्युटर
िेटिकनको तावकनक, अङ्कगक्षणतीय िा स्मरण कायन सम्पदा रुमा प्रिेश प्राप्त गिे,
्यस्ता सम्पदा रुलाई निदे शि ददिे िा ्यस्ता सम्पदा रुसाँग सञ्चार सम्पकन
गिन सक्ट्िे अिसर सम्झिु पछन ।

(थ)

“पुिरािेदि न्तयायानधकरण” भन्नाले दफा ६६ बमोक्षजम गठि भएको सूचिा
प्रविनध पुिरािेदि न्तयायानधकरण सम्झिु पछन ।

(द)

“प्रमाणपर” भन्नाले दफा ३० बमोक्षजम प्रमाणीकरण गिे निकायले जारी गरे को
नडक्षजटल

(ध)

स्तािर प्रमाणपर सम्झिु पछन ।

“प्रमाणीकरण अभ्यास वििरणपर” (सवटनवफकेशि प्राक्षक्ट्टस स्टे टमेण्ट) भन्नाले
नडक्षजटल

स्तािर प्रमाणपर जारी गदान प्रमाणीकरण गिे निकायले लागू गिे

अभ्यास रु निक्ष त गिन प्रमाणीकरण गिे निकायद्वारा जारी गररएको कुिै
वििरणपर सम्झिु पछन ।
(ि)

“प्रमाणीकरण गिे निकाय” भन्नाले नडक्षजटल

स्तािर प्रमाणपर जारी गिन

दफा १८ को उपदफा (३) बमोक्षजम इजाजतपरप्राप्त प्रमाणीकरण गिे
निकाय सम्झिु पछन ।
(प)

“प्रापक” भन्नाले उ्पक्षिकतानको चा िा अिुरुप सम्प्रेषण गररएका विद्युतीय
अनभले ख प्राप्त गिे व्यक्षि सम्झिु पछन ।
तर सो शब्दले मध्यस्थकतान (इन्तटरनमडीयरी) लाई जिाउिे छै ि ।
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(फ)

“विद्युतीय अनभले ख” (इलेक्ट्रोनिक रे कडन) भन्नाले विद्युतीय स्िरुपको कुिै
माध्यमबाट सृजिा गरी सम्प्रेषण गररएका, प्राप्त गररएका िा जम्मा गररएका
तथ्याङ्क, अनभले ख, छवि िा ध्िनि सम्झिु पछन ।

(ब)

“विद्युतीय स्िरुप” (इले क्ट्रोनिक फमन) भन्नाले

कुिै च ुम्बकीय, दृश्यगत,

कम्प्युटर स्मरण िा अन्तय ्यस्तै प्रकारका कुिै सं यन्तरको माध्यमबाट सृजिा
गरी सम्प्रेषण गररएका, प्राप्त गररएका िा जम्मा गररएका सूचिाको स्िरुप
सम्झिु पछन ।
(भ)

“सािनजनिक सााँचो” (पक्षब्लक की) भन्नाले नडक्षजटल

स्तािरको सम्पुवि गिन

प्रयोग गररएको कुिै जोडी सााँचोको एक सााँचो सम्झिु पछन ।
(म)

“सूचिा” भन्नाले तथ्याङ्क, अिरमा नलवपबद्ध गररएको वििरण, छवि, ध्िनि, सङ्केत
क्षचन्त , कम्प्युटर कायनिम, सफ्टिेयर र कम्प्युटर तथ्याङ्क आधार सम्झिु
पछन।

(य)

“सूचिा प्रणाली” भन्नाले सूचिा सृजिा गिे, उ्पादि गिे, सम्प्रेषण गिे, प्राप्त
गिे, जम्मा गिे , प्रदशनि गिे िा अन्तय वकनसमबाट प्रशोधि गिे प्रणाली सम्झिु
पछन ।

(र)

“सफ्टिेयर” भन्नाले कम्प्युटर

ाडनिेयर सञ्चालि गिे िमता भएको नसस्टम

सफ्टिेयर र अक्षप्लकेशि सफ्टिेयर जस्ता कम्प्युटर प्रणालीको कुिै खास
अंश सम्झिु पछन ।
(ल)

“कम्प्युटर सामग्री” भन्नाले कम्प्युटर सम्पदा, कुिै सं स्थाले आफ्िो व्यिसायमा
प्रयोग गरे का सूचिा, ्यस्तो सं स्थाले तयार िा खररद गरे का सफ्टिेयर जस्ता
सामग्री, ाडनिेयर तथा कम्प्युटर िेटिकन जस्ता प्रविनध सम्झिु पछन ।

(ि)

“सरकारी निकाय” भन्नाले िेपाल सरकारको मन्तरालय, सक्षचिालय, विभाग िा
सो अन्ततगनतका कायानलय, सं िैधानिक निकाय िा सो अन्ततगनतका कायानलय,
अदालत िा न्तयायानधकरण िा िेपाली सेिाको कायानलय सम्झिु पछन र सो
शब्दले ्यस्तै प्रकृनतका अन्तय कायानलय समेतलाई जिाउाँछ ।

(श)

“सािनजनिक सं स्था” भन्नाले दे ायका सं स्था सम्झिु पछन:–
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(१)

िेपाल सरकारको पूण न िा आंक्षशक स्िानम्ि िा नियन्तरण भएको
कम्पिी, बैङ्क

िा

सनमनत

िा

प्रचनलत

कािूि

बमोक्षजम

िेपाल

सरकारद्वारा स्थावपत आयोग, सं स्था, प्रानधकरण, निगम, प्रनतष्ठाि, बोडन,
केन्तद्र, पररषद् र यस्तै प्रकृनतका अन्तय सिदठत सं स्था,
(२)

िेपाल सरकारद्वारा सञ्चानलत िा िेपाल सरकारको पूण न िा आंक्षशक
अिुदािप्राप्त विश्वविद्यालय, विद्यालय, अिुसन्तधाि केन्तद्र र अन्तय ्यस्तै
प्राक्षज्ञक िा शैक्षिक सं स्था,

(३)

स्थािीय स्िायि शासि ऐि, २०५५ बमोक्षजम गदठत स्थािीय निकाय,

(४)

िेपाल सरकारको ऋण, अिुदाि िा जमाितमा सञ्चानलत सं स्था,

(५)

उपखण्ड (१), (२), (३) िा (४) मा उक्षल्लक्षखत सं स्थाको पूण न िा
आंक्षशक स्िानम्ि भएको िा नियन्तरण र े को िा ्यस्तो सं स्थाबाट
अिुदािप्राप्त सं स्था,

(६)

िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकाशि गरी सािनजनिक
सं स्था भिी तोकेको अन्तय सं स्था ।

(ष)

“तोवकएको” िा “तोवकए बमोक्षजम” भन्नाले यस ऐि अन्ततगनत बिेको नियममा
तोवकएको िा तोवकए बमोक्षजम सम्झिु पछन ।
पररच्छे द–२
विद्युतीय अनभलेख तथा नडक्षजटल

३.

स्तािर सम्बन्तधी व्यिस्था

विद्युतीय अनभलेखको प्रामाक्षणकता : (१) यस दफाको अधीिमा र ी कुिै पनि ग्रा कले
आफ्िो नडक्षजटल

स्तािरद्वारा कुिै विद्युतीय अनभलेखलाई प्रामाक्षणकता प्रदाि गिन सक्ट्िेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम विद्युतीय अनभले खलाई प्रामाक्षणकता प्रदाि गिे कायन गदान
्यस्तो विद्युतीय अनभलेख अको विद्युतीय अनभले खमा
नसस्टम र ह्यास फङ्कशिको प्रयोगबाट भएको

स्तान्ततरण

ि
ु आिश्यक

ि
ु े कायन एनसमेवरक विप्टो

ि
ु ेछ ।

स्पिीकरण : यस दफाको प्रयोजिको लानग “ह्यास फङ्कशि” भन्नाले उ ी अनभलेखलाई
आगतको

रुपमा

प्रयोग

गरी

प्र्येक

पटक
6
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अनभलेखबाट उ ी रुपमा ह्यास पररणाम निस्किे, अलगोररदमबाट उ्पन्न ह्यास पररणामबाट
कुिै अनभलेख प्राप्त गिन िा पुिः सं रचिा गिन सवकिे भन्ने कुरा गणिाको दृविबाट सम्भि
ि ि
ु े र अलगोररदम प्रयोग गरी उ ी ह्यास पररणाम उ्पन्न गिे दुई अनभलेख रु प्राप्त गिन
गणिाको दृविबाट सम्भि ि ि
ु े गरी अलगोररदमको िक्ट्साङ्कि गिे िा नबट रुको एउटा
श्रृङ्खलाबद्ध िमलाई सामान्तयतया सािो अको समू मा रुपान्ततर गिे कायन सम्झिु पछन ।
(३) कुिै

पनि व्यक्षिले

ग्रा कको सािनजनिक सााँचोको प्रयोग गरी विद्युतीय

अनभलेखको सम्पुवि गिन सक्ट्िेछ ।
४.

विद्युतीय अनभलेखको कािूिी मान्तयता : प्रचनलत कािूिमा कुिै सूचिा, नलखत, अनभले ख िा
अन्तय कुिै कुरा नलक्षखत िा मुदद्रत रुपमा राक्षखएको िा टाइप गररएको

ि
ु ु पिे भिी उल्ले ख

गररएको भए तापनि ्यस्ता सूचिा, नलखत, अनभलेख िा कुरा यो ऐि िा यस ऐि अन्ततगनत
बिेको नियममा उक्षल्लक्षखत प्रविया पूरा गरी विद्युतीय अनभले खको रुपमा राक्षखएको भए
्यस्तो विद्युतीय अनभले खले पनि कािूिी मान्तयता प्राप्त गिेछ ।
५.

नडक्षजटल

स्तािरको कािूिी मान्तयता : प्रचनलत कािूिमा कुिै सूचिा, नलखत, अनभले ख िा

अन्तय कुिै कुरालाई
स्तािर गररएको

स्तािरद्वारा प्रमाक्षणत गिुन पिे िा कुिै नलखतमा कुिै व्यक्षिको

ि
ु ु पिे भिी उल्ले ख गररएको भए तापनि ्यस्ता सूचिा, नलखत, अनभले ख

िा कुरा यो ऐि िा यस ऐि अन्ततगनत बिेको नियममा उक्षल्लक्षखत प्रविया पूरा गरी नडक्षजटल
स्तािरद्वारा प्रमाक्षणत गररएको भए ्यस्तो नडक्षजटल

स्तािरले पनि कािूिी मान्तयता प्राप्त

गिेछ ।
६.

विद्युतीय अनभलेख सुरक्षित राख्नु पिे : प्रचनलत कािूिमा कुिै सूचिा, नलखत िा अनभले ख कुिै
खास अिनधसम्म सुरक्षित राख्नु पिे भिी उल्ले ख गररएको भए दे ायका शतन रु पूरा

ि
ु े गरी

्यस्तो सूचिा, नलखत िा अनभलेख विद्युतीय स्िरुपमा सुरक्षित राक्षखएमा ्यस्तो सूचिा, नलखत
िा अनभले खले कािूिी मान्तयता प्राप्त गिेछ :–
(क)

पनछल्ला प्रसि रुमा प्रयोग गिन सवकिे गरी प ाँच
ु योग्य अिस्थामा राक्षखएको
भएमा,
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(ख)

शुरुमा सृजिा गरी सम्प्रेषण गररएको, प्राप्त गररएको िा जम्मा गररएको
अिस्था कै रुपमा पुिः दुरुस्त रुपमा प्रस्तुत गिे गरी प्रदशनि गिन सवकिे
ढााँचामा सुरक्षित राक्षखएको भएमा,

(ग)

उ्पक्षि, गन्ततव्य र सम्प्रेषण िा प्रानप्तको नमनत तथा समय पव चाि गिन सवकिे
वििरण उपलब्ध

ि
ु े गरी राक्षखएको भएमा ।

तर कुिै अनभले ख सम्प्रेषण गिे िा प्राप्त गिे प्रयोजिको लानग
स्िचानलत रुपमा सृजिा
लागू
७.

ि
ु े कुिै सूचिाको सम्बन्तधमा यो खण्डको व्यिस्था

ि
ु े छै ि ।

कुिै अनभलेखको सक्कल पेश गिुन पिे आिश्यकता विद्युतीय अनभलेखले पूरा गिे : प्रचनलत
कािूिले कुिै अनभलेखलाई ्यसको मूल िा सक्कल रुपमा पेश गिुन पिे िा सुरक्षित राख्नु पिे
भिी तोकेको अिस्थामा दे ायका शतन पूरा भएमा ्यस्तो आिश्यकता विद्युतीय अनभले खबाट
पूनतन भएको मानििेछ :–
(क)

विद्युतीय स्िरुपमा पव लो पटक सृजिा गररएको समयदे क्षख सो अनभले खमा
कुिै पनि वकनसमबाट पररितनि गररएको छै ि भिी विश्वास गिन सवकिे तोवकए
बमोक्षजमको आधार विद्यमाि भएमा,

(ख)

्यस्तो अनभलेखलाई कुिै व्यक्षि समि पेश गिुन पिे गरी अनििायन गररएको
अिस्थामा सो अनभले खलाई जसका समि पेश गररिु पिे

ो सो व्यक्षिलाई

स्पि रुपमा दे खाउि सवकिे प्रकृनतको भएमा ।
८.

सुरक्षित विद्युतीय अनभलेख : तोवकए बमोक्षजमको सुरिण कायनविनध अपिाई सृजिा गररएको
विद्युतीय अनभले खमा कुिै वकनसमको

े रफेर गररएको छ िा छै ि भन्ने कुराको सम्बन्तधमा

तोवकए बमोक्षजम परीिण गररएको भए ्यस्तो विद्युतीय अनभले खलाई सुरक्षित विद्युतीय
अनभलेख मानििेछ ।
९.

सुरक्षित नडक्षजटल

स्तािर : कुिै विद्युतीय अनभले खमा गररएको नडक्षजटल

स्तािरलाई

तोवकए बमोक्षजमको सुरिण कायनविनध अपिाई तोवकए बमोक्षजम परीिण र सम्पुवि गररएको
भए ्यस्तो नडक्षजटल

स्तािरलाई सुरक्षित नडक्षजटल
8
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पररच्छे द–३
विद्युतीय अनभलेखको सम्प्रेषण, प्रानप्त र स्िीकार सम्बन्तधी व्यिस्था
१०. विद्युतीय अनभलेख उ्पक्षिकतानको मानििे :
विद्युतीय अनभलेख कुिै उ्पक्षिकतानको

(१)

दे ायका

कुिै

अिस्थामा

कुिै

खास

ो भिी मानििेछ :–

(क)

उ्पक्षिकतान आफैले ्यस्तो विद्युतीय अनभले ख सम्प्रेषण गरे को भएमा,

(ख)

्यस्तो

विद्युतीय

अनभलेखको

सम्बन्तधमा

आिश्यक

कायन

उ्पक्षिकतानको तफनबाट अक्षततयारी प्राप्त गरे को व्यक्षिले

गिन
्यस्तो

विद्युतीय अनभले ख सम्प्रेषण गरे को भएमा,
(ग)

उ्पक्षिकतान िा निजको तफनबाट स्िचानलत रुपमा सञ्चालि

ि
ु े गरी

कायनिम बिाइएको कुिै सूचिा प्रणालीबाट ्यस्तो विद्युतीय अनभलेख
सम्प्रेषण गररएको भएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम सम्प्रेषण गररएको विद्युतीय अनभले खको सम्बन्तधमा
तोवकए बमोक्षजमको अिस्था विद्यमाि भएमा प्रापकले ्यस्तो कुिै विद्युतीय अनभले ख कुिै
खास उ्पक्षिकतानको

ो भन्ने कुरा मािी सो ी आधारमा त्सम्बन्तधी कायन गिे अनधकार प्राप्त

गिेछ ।
११.

विद्युतीय अनभलेखको प्रानप्त स्िीकार गिे प्रविया : (१) उ्पक्षिकतानले विद्युतीय अनभले ख
पठाउाँदाका बखत िा पठाउिु भन्तदा अगािै प्रापकलाई सो विद्युतीय अनभले ख प्राप्त भएको
कुराको सूचिा िा भरपाई पठाउि अिुरोध गरे को िा ्यसरी सूचिा िा भरपाई पठाउि
प्रापक र उ्पक्षिकतानका बीचमा स मनत भएको अिस्थामा ्यस्तो विद्युतीय अनभले खको प्रानप्त
स्िीकार गिे सम्बन्तधमा उपदफा (२), (३) र (४) का व्यिस्था रु लागू

ि
ु ेछि् ।

(२) विद्युतीय अनभलेख प्राप्त भएको सूचिा िा भरपाई कुिै खास ढााँचामा िा कुिै
खास तररकाबाट ददिु पिे गरी उ्पक्षिकतान र प्रापक बीचमा कुिै सम्झौता िभएको
अिस्थामा ्यस्तो सूचिा िा भरपाई दे ाय बमोक्षजम ददि सवकिेछ :–
(क)

प्रापकबाट स्िचानलत िा अन्तय कुिै वकनसमको सञ्चार माध्यमद्वारा,
9
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विद्युतीय अनभले ख प्राप्त भएको कुरा उ्पक्षिकतानलाई सङ्केत गिन पयानप्त

(ख)

ि
ु े वकनसमको प्रापकको कुिै व्यि ारद्वारा ।
(३) उ्पक्षिकतानले कुिै विद्युतीय अनभले खको सम्बन्तधमा ्यस्तो विद्युतीय अनभले ख
प्राप्त भएको सूचिा िा भरपाई प्रापकबाट प्राप्त गरे पनछ मार निजको
अनभलेख बन्तधिकारी

कमा ्यस्तो विद्युतीय

ि
ु े भिी उल्ले ख गरे को अिस्थामा प्रापकबाट ्यस्तो विद्युतीय अनभलेख

प्राप्त भएको सूचिा िा भरपाई प्राप्त िभएसम्म ्यस्तो विद्युतीय अनभले ख उ्पक्षिकतानले
पठाएको मानििे छै ि ।
(४) उ्पक्षिकतानले कुिै विद्युतीय अनभले खको सम्बन्तधमा ्यस्तो विद्युतीय अनभले ख
प्राप्त भएको सूचिा िा भरपाई प्रापकबाट प्राप्त गरे पनछ मार निजको
अनभलेख बन्तधिकारी

कमा ्यस्तो विद्युतीय

ि
ु े भिी उल्ले ख िगरे को अिस्थामा ्यस्तो विद्युतीय अनभले ख प्रानप्तको

सूचिा िा भरपाईको सम्बन्तधमा उ्पक्षिकतान िा प्रापकबीच कुिै समय निधानरण िा मञ्जुरी
िभएको भए तोवकए बमोक्षजमको समयनभर उ्पक्षिकतानले प्रापकबाट ्यस्तो विद्युतीय
अनभलेख प्राप्त भएको सूचिा िा भरपाई प्राप्त गररसकेको

ि
ु ु पिेछ । यसरी प्रापकबाट

विद्युतीय अनभले ख प्राप्त भएको सूचिा िा भरपाई प्राप्त िभएमा ्यस्तो विद्युतीय अनभलेख
उ्पक्षिकतानले पठाएको मानििे छै ि ।
(५) विद्युतीय अनभलेखको प्रानप्त स्िीकार गिे अन्तय प्रविया तोवकए बमोक्षजम
१२.

ि
ु ेछ ।

विद्युतीय अनभलेखको सम्प्रेषण र प्रानप्तको समय तथा स्थाि : (१) उ्पक्षिकतान र प्रापकबीचमा
अन्तयथा सम्झौता भएकोमा बा े क कुिै विद्युतीय अनभले ख उ्पक्षिकतानको नियन्तरणबाव रको
सूचिा प्रणालीमा प्रिेश गरे पनछ ्यस्तो विद्युतीय अनभले खको सम्प्रेषण भएको मानििेछ ।
(२) उ्पक्षिकतान र प्रापकबीचमा अन्तयथा सम्झौता भएकोमा बा े क कुिै विद्युतीय
अनभलेखको प्रानप्तको समय तोवकए बमोक्षजम निधानरण गररिेछ ।
(३) उ्पक्षिकतान र प्रापकबीचमा अन्तयथा सम्झौता भएकोमा बा े क कुिै विद्युतीय
अनभलेखलाई उ्पक्षिकतानको व्यिसाय सञ्चालि
व्यिसाय सञ्चालि

ि
ु े स्थािमा प्राप्त

ि
ु े स्थािबाट सम्प्रेषण गिुन पिे र प्रापकको

ि
ु ु पिे भिी मानििेछ ।

स्पिीकरण : यस उपदफाको प्रयोजिको लानग “व्यिसाय सञ्चालि
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(क)

उ्पक्षिकतान िा प्रापकको एकभन्तदा बढी व्यिसाय सञ्चालि

ि
ु े स्थाि

र ेको अिस्थामा सम्बक्षन्तधत कारोबारसाँग सम्बद्ध र े को व्यिसाय
सञ्चालि
(ख)

ि
ु े स्थाि सम्झिु पछन ।

उ्पक्षिकतान िा प्रापकको कुिै व्यिसाय सञ्चालि

ि
ु े स्थाि िभएको

अिस्थामा निजको बसोबासको स्थािलाई िै निजको व्यिसाय सञ्चालि
ि
ु े स्थाि सम्झिु पछन ।

पररच्छे द–४
नियन्तरक तथा प्रमाणीकरण गिे निकाय सम्बन्तधी व्यिस्था
१३.

नियन्तरक तथा अन्तय कमनचारीको नियुक्षि : (१) िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा
प्रकाशि गरी िेपाल सरकारको कुिै अनधकृत कमनचारी िा तोवकए बमोक्षजम योग्यता पुगेको
कुिै व्यक्षिलाई नियन्तरकको पदमा तोक्ट्ि िा नियुक्षि गिन सक्ट्िेछ ।
(२) िेपाल सरकारले यस ऐि बमोक्षजम नियन्तरकले गिुन पिे काममा स योग पुयानउि
आिश्यकता अिुसार उप–नियन्तरक र अन्तय कमनचारी रु खटाउि िा नियुक्षि गिन सक्ट्िेछ ।
यसरी खटाइएका िा नियुक्षि भएका कमनचारी रुले नियन्तरकको निदे शि तथा नियन्तरणमा
र ी काम गिेछि् ।

१४.

नियन्तरकको काम, कतनव्य र अनधकार : नियन्तरकको काम, कतनव्य र अनधकार दे ाय
बमोक्षजम

ि
ु ेछ :–

(क)

प्रमाणीकरण गिे निकायलाई इजाजतपर प्रदाि गिे ,

(ख)

प्रमाणीकरण गिे निकायको काम कारबा ीको सुपररिेिण र रे खदे ख गिे ,

(ग)

प्रमाणीकरण गिे निकायले नडक्षजटल

स्तािरको सम्पुवि गिे सम्बन्तधमा

कायम गिुन पिे स्तर रु निधानरण गिे ,
(घ)

प्रमाणीकरण गिे निकायले आफ्िो कारोबार सञ्चालि गदान पालि गिुन पिे
शतन निधानरण गिे,
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ि
ु ु पिे विषय िस्तुको निधानरण गिे,

(ङ)

प्रमाणपरको ढााँचा र ्यसनभर समाविि

(च)

प्रमाणीकरण गिे निकायले ग्रा कसाँग व्यि ार गदान अपिाउिु पिे प्रविया
निधानरण गिे,

(छ)

प्रमाणीकरण गिे निकायले यस ऐि बमोक्षजम प्रकट गरे का सूचिा रुको
अनभले ख खडा गरी सािनजनिक रुपमा प ाँच
ु योग्य

ि
ु े गरी कम्प्युटर तथ्याङ्क

आधारको व्यिस्था गिे र सो तथ्याङ्क आधारलाई अद्यािनधक गिे ,
(ज)
१५.

तोवकए बमोक्षजमको अन्तय काम गिे ।

इजाजतपर प्राप्त गिुन पिे : कसै ले पनि यस ऐि बमोक्षजम इजाजतपर प्राप्त िगरी प्रमाणीकरण
गिे निकायको काम गिन िा गराउि

१६.

ाँद
ु ैि ।

इजाजतपर प्राप्त गिन नििेदि ददिु पिे : (१) यस ऐि बमोक्षजम प्रमाणपर जारी गरी
प्रमाणीकरण गिे निकायको काम गिन तोवकए बमोक्षजमको योग्यता पुगेको इच्छु क व्यक्षिले
प्रमाणीकरण गिे इजाजतपर प्राप्त गिनका लानग तोवकए बमोक्षजमको ढााँचामा तोवकए
बमोक्षजमको दस्तुर सं लग्ि गरी नियन्तरक समि नििेदि ददिु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम ददइिे नििेदि साथ नििेदकले दे ायका कागजात रु
समेत सं लग्ि गिुन पिेछ :–
(क)

प्रमाणीकरण सम्बन्तधी वििरण,

(ख)

नििेदकको

पव चाि

तथा

सिाखतको

पुवि

ि
ु े

वकनसमका

कागजात रु,
(ग)

वििीय

स्रोत, जिशक्षि

तथा

आिश्यक

अन्तय

सुविधा

खुल्िे

कागजात रु,
(घ)

तोवकए बमोक्षजमका अन्तय कागजात रु ।

(३) नियन्तरकले आिश्यक ठािेमा प्रमाणीकरण गिे निकायको रुपमा नििेदकले काम
गिन सक्ट्िे िा िसक्ट्िे सम्बन्तधमा नििेदकको उपयुिता जााँच गिन नििेदकसाँग आिश्यक थप
कागजात तथा वििरण माग गिन सक्ट्िेछ । यसरी आिश्यक थप कागजात तथा वििरण
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माग गररएमा नििेदकले ्यस्ता कागजात तथा वििरण दाक्षखला िगरे सम्म निजको नििेदि
उपर कुिै कारबा ी गररिे छै ि ।
१७.

प्रमाणीकरण गिे निकायको अन्तय काम तथा कतनव्य : प्रमाणपर जारी गिे, निलम्बि गिे िा
रद्द गिे काम बा ेक प्रमाणीकरण गिे निकायको अन्तय काम तथा कतनव्य तोवकए बमोक्षजम
ि
ु ेछ ।

१८.

इजाजतपर प्रदाि गिे कायनविनध : (१) दफा १६ बमोक्षजमको नििेदि प्राप्त

ि
ु आएमा

नियन्तरकले नििेदकको योग्यता र तोवकए बमोक्षजमको वििीय तथा भौनतक स्रोत, जिशक्षि
तथा अन्तय सुविधा रु नििेदकसाँग भए िभएको र नििेदकले पेश गरे का कागजात तथा
वििरण रु उपर समेत विचार गरी निजलाई इजाजतपर प्रदाि गिे िा िगिे सम्बन्तधमा
नििेदि दतान भएको दुई मव िानभर निणनय गरी सोको सूचिा निजलाई ददिु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम इजाजतपर प्रदाि गिे सम्बन्तधमा निणनय गदान नियन्तरकले
नििेदकसाँग भएको सुविधा, वििीय तथा भौनतक स्रोत रुको निरीिण गिन सक्ट्िेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोक्षजम नििेदकलाई इजाजतपर प्रदाि गिे गरी नियन्तरकले
निणनय गरे मा इजाजतपरको ब ाली अिनध र नििेदकले पालिा गिुन पिे शतन रु समेत
उल्लेख गरी तोवकए बमोक्षजमको ढााँचामा नििेदकलाई इजाजतपर प्रदाि गिुन पिेछ ।
(४) इजाजतपर प्रदाि गिे सम्बन्तधी अन्तय कायनविनध तोवकए बमोक्षजम
१९.

ि
ु ेछ ।

इजाजतपर ििीकरण गिुन पिे : (१) प्रमाणीकरण गिे निकायले प्राप्त गरे को इजाजतपर
प्र्येक िषन ििीकरण गिुन पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम इजाजतपरको ििीकरण गिन चा िे प्रमाणीकरण गिे
निकायले तोवकए बमोक्षजमको ढााँचामा तोवकए बमोक्षजमको ििीकरण दस्तुर सं लग्ि राखी
इजाजतपरको ब ाली अिनध समाप्त

ु न्तदा कम्तीमा दुई मव िा अक्षघ नियन्तरक समि
ि
ु भ

नििेदि ददिु पिेछ ।
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(३) उपदफा (२) बमोक्षजम ििीकरणको लानग नििेदि पिन आएमा नियन्तरकले
इजाजतपर ििीकरण गिे िा िगिे भन्ने सम्बन्तधमा तोवकए बमोक्षजमको प्रविया पूरा गरी
इजाजतपरको ब ाली अिनध समाप्त

ु न्तदा एक मव िा अगािै निणनय गररसक्ट्िु पिेछ ।
ि
ु भ

(४) नियन्तरकले इजाजतपर ििीकरण िगिे निणनय गदान नििेदकलाई त्सम्बन्तधमा
आफ्िो भिाई प्रस्तुत गिे मिानसब मौका ददिु पिेछ ।
२०.

इजाजतपर निलम्बि गिन सक्ट्िे : (१) प्रमाणीकरण गिे निकायले इजाजतपर प्राप्त गिनको
लानग नियन्तरक समि पेश गरे को कागजात िा वििरण र वििीय तथा भौनतक स्रोत फरक
िा झुट्टा भएमा िा कारोबार सञ्चालि गदान पालि गिुन पिे शतनको पालिा िगरे मा िा यो ऐि
िा यस ऐि अन्ततगनत बिेको नियमको उल्लं घि गरे को पाइएमा नियन्तरकले त्सम्बन्तधमा
जााँचबुझ पूरा िभएसम्मका लानग प्रमाणीकरण गिे निकायको इजाजतपर निलम्बि गिन
सक्ट्िेछ ।
तर ्यसरी इजाजतपर निलम्बि गिुन अक्षघ प्रमाणीकरण गिे निकायलाई आफ्िो
सफाई पेश गिे मिानसब मौका ददिु पिेछ ।
(२) इजाजतपर निलम्बि गिे सम्बन्तधी अन्तय कायनविनध र त्सम्बन्तधी व्यिस्था
तोवकए बमोक्षजम

२१.

ि
ु ेछ ।

इजाजतपर रद्द गिन सक्ट्िे : (१) प्रमाणीकरण गिे निकायको काम कारबा ीका सम्बन्तधमा
तोवकए बमोक्षजमको रीत पुयानई भएको जााँचबुझबाट दे ायका कुिै कुरा

ि
ु गएको दे क्षखएमा

नियन्तरकले यस ऐि बमोक्षजम जारी गरे को इजाजतपर जुिसुकै बखत रद्द गिन सक्ट्िेछ :–
(क)

यो ऐि िा यस ऐि अन्ततगनत बिेको नियम अन्ततगनत पालि गिुन पिे
दावय्ि प्रमाणीकरण गिे निकायले पालिा िगरे कोमा,

(ख)

प्रमाणीकरण गिे निकायले इजाजतपर प्राप्त गिनको लानग नििेदि
ददं दाका बखत िा इजाजतपर ििीकरणको लानग नििेदि ददं दाका
बखत

झुट्टा िा

गलत

दे क्षखएकोमा,
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(ग)

प्रमाणीकरण गिे निकायले सािनजनिक व त िा राविय अथनतन्तरलाई
प्रनतकूल असर पिे वकनसमबाट कारोबार सञ्चालि गरे कोमा,

(घ)

प्रमाणीकरण गिे निकायले यो ऐि िा यस ऐि अन्ततगनत बिेको नियम
अन्ततगनत कसूर ठ ररिे कुिै काम गरे कोमा,

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम नियन्तरकले इजाजतपर रद्द गिुन अक्षघ प्रमाणीकरण गिे
निकायलाई सफाई पेश गिे मिानसब मौका ददिु पिेछ ।
(३) इजाजतपर रद्द गिे सम्बन्तधी अन्तय कायनविनध तोवकए बमोक्षजम
२२.

ि
े ।
ु छ

इजाजतपर निलम्बि िा रद्द गररएको सूचिा : (१) नियन्तरकले दफा २० िा २१ बमोक्षजम
कुिै प्रमाणीकरण गिे निकायको इजाजतपर निलम्बि िा रद्द गिे गरी गरे को निणनयको
सूचिा ्यस्तो प्रमाणीकरण गिे निकायलाई नलक्षखत रुपमा ददिु पिेछ र ्यस्तो सूचिा
आफ्िो कम्प्युटर तथ्याङ्क आधारमा राखी विद्युतीय स्िरुपमा समेत प्रकाशि गिुन पिेछ ।
(२) नियन्तरकले इजाजतपर निलम्बि िा रद्द गरे को निणनयको सूचिा िेपाली र
अंग्रज
े ी भाषाका कम्तीमा दुईिटा राविय दै निक पनरकामा दुई पटकसम्म प्रकाशि गिुन
पिेछ।
तर ्यस्तो सूचिा प्रकाशि िभएको कारणबाट नियन्तरकले दफा २० िा २१
बमोक्षजम इजाजतपर निलम्बि िा रद्द गिे गरी गरे को निणनय उपर कुिै असर पिे छै ि ।

२३.

प्रमाणीकरण गिे विदे शी निकायलाई मान्तयता ददि सक्ट्िे : (१) नियन्तरकले कुिै विदे शी
ु को कािूि बमोक्षजम प्रमाणपर जारी गिे इजाजतपर प्राप्त गरे को प्रमाणीकरण गिे
मुलक
निकायलाई िेपाल सरकारको पूि न स्िीकृनत नलई िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकाशि गरी
तोवकए बमोक्षजमको शतन पालिा गिे गरी मान्तयता ददि सक्ट्िेछ । यसरी मान्तयता प्राप्त गरे को
प्रमाणीकरण गिे विदे शी निकायले यो ऐि िा यस ऐि अन्ततगनत बिेको नियम अन्ततगनत िेपाल
राज्यमा प्रमाणपर जारी गिन सक्ट्िेछ ।
(२) उपदफा (१) मा उल्ले ख भए बमोक्षजम प्रमाणीकरण गिे विदे शी निकायलाई
मान्तयता ददं दा अपिाउिु पिे कायनविनध तोवकए बमोक्षजम
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२४.

नियन्तरकले निदे शि जारी गिन सक्ट्िे : प्रमाणीकरण गिे निकायले प्रमाणपर जारी गिे
सम्बन्तधमा यो ऐि िा यस ऐि अन्ततगनत बिेको नियम बमोक्षजम पूरा गिुन पिे दावय्ि रु
पालि गिन लगाउि नियन्तरकले समय समयमा निदे शि जारी गिन सक्ट्िेछ । यसरी जारी
गररएको निदे शिको पालिा गिुन प्रमाणीकरण गिे निकायको कतनव्य

२५.

ि
ु ेछ ।

नियन्तरकले अनधकार प्र्यायोजि गिन सक्ट्िे : नियन्तरकले यो ऐि िा यस ऐि अन्ततगनत बिेको
नियम बमोक्षजम आफूले गिुन पिे काम गिन आफूलाई प्राप्त अनधकारमध्ये सबै िा के ी
अनधकार आफ्िो मात तका कुिै अनधकृत कमनचारीले प्रयोग गिन पाउिे गरी प्र्यायोजि गिन
सक्ट्िेछ ।

२६.

नियन्तरकले जााँचबुझ गिन सक्ट्िे : (१) प्रमाणीकरण गिे निकाय िा अन्तय सम्बक्षन्तधत
व्यक्षिबाट यो ऐि िा यस ऐि अन्ततगनत बिेका नियमको पालिा िभएको भन्ने कुरामा
नियन्तरक विश्वस्त भएमा नियन्तरक आफैले िा अन्तय कुिै अनधकृत कमनचारीद्वारा त्सम्बन्तधमा
आिश्यक जााँचबुझ गिन गराउि सक्ट्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको जााँचबुझमा स योग पुयानउिु प्रमाणीकरण गिे
निकायको कतनव्य

ि
ु ेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोक्षजम गररिे जााँचबुझको सम्बन्तधमा नियन्तरक िा अन्तय कुिै
अनधकृत कमनचारीले अपिाउिु पिे कायनविनध तोवकए बमोक्षजम
२७.

ि
ु ेछ ।

प्रमाणीकरण गिे निकायको कायन सम्पादि परीिण : (१) नियन्तरकले

प्र्येक िषन

प्रमाणीकरण गिे निकायको कायन सम्पादिको परीिण गिन गराउि सक्ट्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको कायन सम्पादि परीिण गिनको लानग नियन्तरकले
कम्प्युटर सुरिणमा विशेषज्ञता

ानसल गरे का मान्तयताप्राप्त ले खा परीिक िा कम्प्युटर

विशेषज्ञलाई नियुि गिन सक्ट्िेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोक्षजम गररएको कायन सम्पादि परीिणको प्रनतिेदि नियन्तरकले
आफ्िो कम्प्युटर तथ्याङ्क आधारमा राखी विद्युतीय स्िरुपमा प्रकाशि गिुन पिेछ ।
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(४) कायन सम्पादि परीिण गिे परीिकको योग्यता, पाररश्रनमक र परीिणको
कायनविनध तोवकए बमोक्षजम

ि
ु ेछ ।

(५) नियन्तरकले प्रमाणीकरण गिे निकायको सेिा स्तर निधानरण गरी सोको सूचिा
सिनसाधारणको जािकारीको लानग सािनजनिक रुपमा प्रकाशि गिुन पिेछ ।
२८.

ाँ ु पाउिे : (१) कसै ले यो ऐि िा यस ऐि अन्ततगनत
नियन्तरकले कम्प्युटर र तथ्याङ्कमा प च
बिेको नियमको उल्लं घि गरे को छ भन्ने शङ्का गिुन पिे मिानसब कारण भएमा कुिै पनि
कम्प्युटर प्रणाली, उपकरण, यन्तर, तथ्याङ्क, सूचिा प्रणाली िा ्यस्तो प्रणालीसाँग जोनडएको कुिै
पनि सामग्रीमा प ाँच
ु पाउिे अनधकार नियन्तरकलाई

ि
ु ेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजिको लानग नियन्तरकले कुिै पनि कम्प्युटर प्रणाली,
उपकरण, यन्तर, तथ्याङ्क, सूचिा प्रणाली िा ्यस्तो सूचिा प्रणालीसाँग जोनडएको कुिै पनि
सामग्रीको धिी िा अन्तय क्षजम्मेिार व्यक्षिलाई निजले आिश्यक ठािेको प्राविनधक िा अन्तय
स ायता उपलब्ध गराउि निदे शि ददि सक्ट्िेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोक्षजम ददएको निदे शि पालिा गिुन सम्बक्षन्तधत व्यक्षिको कतनव्य
ि
ु ेछ ।
२९.

अनभलेख राख्नु पिे : (१) यस ऐि बमोक्षजम जारी गररएका सम्पूण न प्रमाणपर रुको अनभले ख
नियन्तरकले राख्नु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजिको लानग नडक्षजटल

स्तािरको गोपिीयता र

सुरिालाई सुनिक्ष त गिन नियन्तरकले दे ायका कायन रु गिेछ:–
(क)

कम्प्युटर सुरिण प्रणाली उपयोग गिे ,

(ख)

नडक्षजटल

स्तािरको गोपिीयता र अखण्डतालाई सुनिक्ष त गिन

सुरिण कायनविनध लागू गिे,
(ग)

तोवकए बमोक्षजमको स्तरको पालिा गिे ।

(३) नियन्तरकले सबै सािनजनिक सााँचो रुको एउटा कम्प्युटर प्रणालीमा आबद्ध
कम्प्युटर तथ्याङ्क आधार अद्यािनधक रुपमा कायम गरी राख्नु पिेछ ।
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(४) नडक्षजटल

स्तािर सम्पुवि गिे प्रयोजिको लानग सािनजनिक सााँचो उपलब्ध

गराउि अिुरोध गिे कुिै पनि व्यक्षिलाई नियन्तरकले सािनजनिक सााँचो उपलब्ध गराउिु
पिेछ ।
पररच्छे द–५
नडक्षजटल
३०.

स्तािर तथा प्रमाणपर सम्बन्तधी व्यिस्था

प्रमाणीकरण गिे निकायले प्रमाणपर जारी गिन सक्ट्िे : यस ऐि बमोक्षजम इजाजतपर िा
मान्तयता प्राप्त गरे को प्रमाणीकरण गिे निकायले मार नडक्षजटल

स्तािर प्रमाणपर जारी गिन

सक्ट्िेछ ।
३१.

प्रमाणपर प्राप्त गिनको लानग नििेदि ददिु पिे : (१) प्रमाणपर प्राप्त गिन चा िे कुिै पनि
व्यक्षिले तोवकए बमोक्षजमको ढााँचामा तोवकए बमोक्षजमको शुल्क तथा वििरण रु समेत
सं लग्ि गरी प्रमाणीकरण गिे निकाय समि नििेदि ददिु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको नििेदि पिन आएमा प्रमाणीकरण गिे निकायले तोवकए
बमोक्षजमको कायनविनध पूरा गरी नििेदि प्राप्त भएको एक मव िानभर नििेदकलाई प्रमाणपर
जारी गिे िा िगिे भन्ने सम्बन्तधमा निणनय गररसक्ट्िु पिेछ ।
(३) प्रमाणीकरण गिे निकायले उपदफा (२) बमोक्षजम प्रमाणपर जारी गिे निणनय
गरे मा सात ददिनभर आफ्िो

स्तािर सव त तोवकए बमोक्षजमको ढााँचामा तोवकए बमोक्षजमको

वििरण समािेश भएको प्रमाणपर जारी गिुन पिेछ र प्रमाणपर जारी िगिे निणनय गरे मा
सोको कारण सव तको सूचिा सात ददिनभर नििेदकलाई ददिु पिेछ ।
३२.

प्रमाणपर निलम्बि गिन सक्ट्िे : (१) प्रमाणीकरण गिे निकायले दे ायका अिस्थामा
प्रमाणपर निलम्बि गिन सक्ट्िेछ :–
(क)

प्रमाणपर प्राप्त गिे ग्रा क िा ्यस्तो ग्रा कको तफनबाट अक्षततयारी
पाएको व्यक्षिले सो प्रमाणपरको निलम्बिको लानग अिुरोध गरे मा,

(ख)

तोवकए बमोक्षजम सािनजनिक व त विपरीत
निलम्बि गिन आिश्यक भएमा,
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(ग)

प्रमाणपर जारी गदान यो ऐि िा यस ऐि अन्ततगनत बिेको नियममा
ले क्षखएको कुराको पालिा िभएको कारणबाट ्यस्तो प्रमाणपर मानथ
भर पिे व्यक्षि रुका लानग उल्ले खिीय

ानि िोक्ट्सािी

ि
ु सक्ट्िे

दे क्षखएमा सो कुराको कारण खुलाई ्यस्तो प्रमाणपर निलम्बि गिन
नियन्तरकले निदे शि ददएमा ।
(२) प्रमाणपरको निलम्बि र निलम्बिको फुकुिा गिे सम्बन्तधी आधार र कायनविनध
तोवकए बमोक्षजम
३३.

ि
े ।
ु छ

प्रमाणपर रद्द गिन सक्ट्िे : (१) नियन्तरक िा प्रमाणीकरण गिे निकायले दे ायका अिस्थामा
प्रमाणपर रद्द गिन सक्ट्िेछ :–
(क)

प्रमाणपर प्राप्त गिे ग्रा क िा ्यस्तो ग्रा कको तफनबाट अक्षततयारी
पाएको व्यक्षिले सो प्रमाणपर रद्द गरी पाउिको लानग अिुरोध गरे मा,

(ख)

तोवकए बमोक्षजम सािनजनिक व त विपरीत

ि
ु े अिस्थामा प्रमाणपरलाई

रद्द गिन आिश्यक भएमा,
(ग)

ग्रा कको मृ्यु भएमा,

(घ)

ग्रा क कुिै कम्पिी िा सिदठत सं स्था भए ्यस्तो सिदठत सं स्था िा
कम्पिी प्रचनलत कािूि बमोक्षजम दामासा ीमा परे मा, खारे जी िा
विघटि भएमा,

(ङ)

प्रमाणपर जारी गदान पूरा गिुन पिे कुिै शतन पूरा िभएको प्रमाक्षणत
भएमा,

(च)

प्रमाणपरमा स्पि पाररएको कुिै आधारभूत तथ्य झुट्टा प्रमाक्षणत भएमा,

(छ)

प्रमाणपरको विश्वसिीयतामा ताक्ष्िक रुपमा असर पिे गरी जोडी
सााँचो सृजिा गिन प्रयोग गररएको सााँचो िा सुरिण प्रणालीमा फेरबदल
िा कााँटछााँट गररएमा ।

(२) प्रमाणपर रद्द गदान नियन्तरक िा प्रमाणीकरण गिे निकायले पालिा गिुन पिे
कायनविनध तोवकए बमोक्षजम

ि
ु ेछ ।
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३४.

निलम्बि िा रद्द गररएको सूचिा : (१) दफा ३२ िा ३३ बमोक्षजम प्रमाणपरको निलम्बि
िा रद्द गररएकोमा ्यसरी प्रमाणपर रद्द गिे िा निलम्बि गिे प्रमाणीकरण गिे निकाय िा
नियन्तरकले सोको अनभलेख राखी ्यसको सूचिा सािनजनिक रुपमा प्रकाशि गिुन पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम निलम्बि िा रद्द गररएको सूचिा यथाशीघ्र ग्रा कलाई
ददिु पिे दावय्ि प्रमाणीकरण गिे निकायको िा अिस्था अिुसार नियन्तरकको

ि
ु ेछ ।

पररच्छे द–६
ग्रा कको काम, कतनव्य र अनधकार
३५.

जोडी सााँचो सृजिा गिे : (१) प्रमाणीकरण गिे निकायबाट जारी गररएको र ग्रा कद्वारा
स्िीकार गररएको प्रमाणपरमा सूचीकृत गररिु पिे सािनजनिक सााँचो समािेश भएको जोडी
सााँचो ग्रा कले िै सृजिा गिुन पिे भएमा ग्रा कले ्यस्तो जोडी सााँचो सृजिा गदान सुरक्षित
एनसमेवरक विप्टो नसस्टमको प्रयोग गिुन पिेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापनि जोडी सााँचो सृजिा गिन
प्रयोग गिुन पिे सुरिण प्रणालीको सम्बन्तधमा ग्रा क र प्रमाणीकरण गिे निकायका बीचमा
कुिै सम्झौता भएको िा प्रमाणीकरण गिे निकायले कुिै खास प्रणालीलाई स्िीकृत गरे को
अिस्थामा ्यसरी सम्झौता भएको िा स्िीकृत गरे को सुरिण प्रणाली प्रयोग गिुन ग्रा कको
कतनव्य

३६.

ि
ु ेछ ।

प्रमाणपर स्िीकार गिे : (१) दे ायका अिस्थामा ग्रा कले प्रमाणपर स्िीकार गरे को
मानििेछ :–
(क)

निजले सो प्रमाणपर प्रकाशि गरे मा िा प्रकाशिको लानग एक िा
एकभन्तदा बढी व्यक्षि रुलाई अक्षततयारी प्रदाि गरे मा, िा

(ख)

निजले सो प्रमाणपरलाई स्िीकार गरे को छ भिी विश्वास गिन सवकिे
कुिै आधार भएमा ।
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(२) प्रमाणपरलाई स्िीकार गरे को भएमा सो कारणबाट ग्रा कले सो प्रमाणपरमा
उल्लेख भएको कुिै सूचिामानथ भर पिे व्यक्षिलाई दे ायका कुरा रुको प्र्याभूनत गरे को
मानििेछ:–
(क)

ग्रा कले प्रमाणपरमा सूचीकृत गररएको सािनजनिक सााँचोसाँग सिनत
राख्ने निजी सााँचो धारण गिे अक्षततयारी पाएको,

(ख)

प्रमाणपर

जारी

गिे

नसलनसलामा

ग्रा कले

प्रमाणीकरण

गिे

निकायलाई उपलब्ध गराएको सम्पूण न सूचिा तथा जािकारी स ी र
दुरुस्त भएको तथा प्रमाणपरमा समाविि भएका सूचिासाँग सम्बद्ध
सबै तथ्य रु स्य भएको, र
(ग)

ु ेसम्म प्रमाणपरमा
ग्रा कलाई जािकारी भएसम्म िा निजले जािेबझ
उल्ले ख भएका सूचिा स्य र दुरुस्त भएको ।

३७.

निजी सााँचोलाई सुरक्षित साथ राख्नु पिे : (१) प्र्येक ग्रा कले आपूmले प्राप्त गरे को
प्रमाणपरमा सूचीकृत गररएको सािनजनिक सााँचोसाँग सिनत राख्ने निजी सााँचोलाई सुरक्षित राख्ने
ोक्षशयारी अपिाउिु पिेछ र ग्रा कको नडक्षजटल
कुिै पनि व्यक्षिलाई ्यस्तो सााँचो बारे जािकारी

स्तािर सृजिा गिे अक्षततयारी िपाएको
ि
ु ददिबाट रोक्ट्ि आिश्यक सबै उपाय रु

अिलम्बि गिुन पिेछ ।
(२) ग्रा कको निजी सााँचो बारे कुिै कारणबाट कतै जािकारी गराएको भएमा िा सो
सााँचोमा कुिै कााँटछााँट

ि
ु गएमा ग्रा कले सोको सूचिा यथाशीघ्र प्रमाणीकरण गिे

निकायलाई ददिु पिेछ र ्यस्तो सूचिा प्राप्त

ि
ु आएमा प्रमाणीकरण गिे निकायले तुरुन्तत

सो प्रमाणपर निलम्बि गिुन पिेछ ।
(३) यस ऐि बमोक्षजम प्रमाणपर निलम्बि भएमा ्यस्तो निलम्बि अिनधभर यो दफा
बमोक्षजम निजी सााँचो सुरक्षित राख्नु ग्रा कको कतनव्य
३८.

ि
ु ेछ ।

निजी सााँचो नियन्तरक समि दाक्षखला गिुन पिे : (१) िेपाल राज्यको सािनभौनमकता िा
अखण्डताको रिा गिन िा नमरराि रुसाँगको मैरीपूण न सम्बन्तधलाई कायम राख्न, शाक्षन्तत सुरिा
कायम राख्न, प्रचनलत कािूि बमोक्षजम कसूर ठ िे कुिै कायन
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बमोक्षजमको अन्तय अिस्थामा नियन्तरकले कुिै ग्रा कलाई कारण खुलाई निजी सााँचो आपूm
समि दाक्षखला गिन आिश्यक ठािी निदे शि ददएमा ्यस्तो ग्रा कले सो निजी सााँचो तुरुन्तत
नियन्तरक समि दाक्षखला गिुन पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम दाक्षखला भएको निजी सााँचो बारे नियन्तरकले कुिै पनि
अिनधकृत व्यक्षिलाई जािकारी गराउि

ाँद
ु ैि ।

पररच्छे द–७
विद्युतीय अनभलेख र नडक्षजटल
३९.

स्तािरको सरकारी प्रयोग

विद्युतीय स्िरुपमा सरकारी कागजपर रु प्रकाशि गिन सवकिे : (१) िेपाल सरकारले
प्रचनलत कािूि बमोक्षजम िेपाल राजपरमा प्रकाशि गिुन पिे अध्यादे श, ऐि, नियम, विनियम,
गठि आदे श, सूचिा िा अन्तय विषयलाई विद्युतीय स्िरुपमा समेत प्रकाशि गिन सक्ट्िेछ ।
(२) सरकारी निकाय िा सािनजनिक सं स्था िा िेपाल राज्यनभर कारोबार गिे बैङ्क िा
वििीय सं स्थामा प्रचनलत कािूि बमोक्षजम फाइनलि गिुन पिे कुिै फाराम, नििेदि िा अन्तय
कुिै कागजात िा सृजिा गिुन पिे िा सुरक्षित राख्नु पिे िा सं रिण गिुन पिे कुिै अनभले ख िा
जारी गिुन पिे िा ददिु पिे कुिै इजाजतपर िा अिुमनतपर िा स्िीकृनत िा प्रमाणपर िा
भ ुिािी नलिु पिे कुिै रकमलाई विद्युतीय स्िरुपमा पनि फाइनलि गिन, सृजिा गिन, सुरक्षित
राख्न िा सं रिण गिन िा जारी गिन िा प्रदाि गिन िा विद्युतीय सञ्चार माध्यम मापनmत भ ुिािी
नलि ददि सवकिेछ र यसरी विद्युतीय स्िरुप िा विद्युतीय सञ्चार माध्यम प्रयोग भएको
कारणबाट ्यस्ता फाराम, नििेदि, कागजात, अनभलेख, इजाजतपर, अिुमनतपर िा स्िीकृनत,
प्रमाणपर िा भ ुिािीलाई कािूिी मान्तयता ददिबाट इन्तकार गररिे छै ि ।

४०.

विद्युतीय स्िरुपमा कागजपर रु स्िीकार गिे : (१) सरकारी निकाय िा सािनजनिक सं स्था
िा िेपाल राज्यनभर कारोबार गिे बैङ्क िा वििीय सं स्थाले आफू समि प्रचनलत कािूि
बमोक्षजम पेश िा दाक्षखला

ि
ु ु पिे कागजात र भ ुिािी

ि
ु ु पिे रकमलाई विद्युतीय स्िरुपमा

िा विद्युतीय सञ्चार माध्यम माफनत पनि स्िीकार गिन सक्ट्िेछि् र यसरी विद्युतीय स्िरुपमा िा
विद्युतीय सञ्चार माध्यम माफनत स्िीकार गररएको कारणबाट मार ्यस्तो कागजात िा
भ ुिािीलाई कािूिी मान्तयता ददिबाट इन्तकार गररिे छै ि ।
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(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा लेक्षखएको भए तापनि तोवकए बमोक्षजमको
अिस्थामा र तोवकएका सरकारी निकाय रु बा े क अन्तय सरकारी निकाय िा सािनजनिक
सं स्था िा िेपाल राज्यनभर कारोबार गिे बैङ्क िा वििीय सं स्थालाई कसै ले विद्युतीय स्िरुपमा
कागजात रु स्िीकार गिन िा विद्युतीय स्िरुपमा भ ुिािी नलि ददि र ्यस्तो निकाय िा
सं स्थाले कुिै व्यक्षिलाई विद्युतीय स्िरुपमा कागजात रु स्िीकार गिन िा विद्युतीय स्िरुपमा
भ ुिािी नलि ददि तोवकएको अिस्था र निकाय बा े क अरुलाई बाध्य गररिे छै ि ।
(३) उपदफा (१) को प्रयोजिको लानग अपिाउिु पिे कायनविनध, प्रविया तथा ढााँचा
सम्बन्तधी व्यिस्था तोवकए बमोक्षजम
४१.

सरकारी कायानलय रुमा नडक्षजटल

ि
ु ेछ ।
स्तािरको प्रयोग : (१) सरकारी निकाय िा सािनजनिक

सं स्था िा िेपाल राज्यनभर कारोबार गिे बैङ्क िा वििीय सं स्थाबाट सम्प्रेषण गररिे िा जारी
गररिे िा ्यस्तो निकाय िा सं स्थाबाट स्िीकार गररिे िा प्राप्त गररिे कुिै कागजात िा
अनभलेखको प्रामाक्षणकताको लानग सो कागजात िा अनभले खमा सम्बक्षन्तधत व्यक्षिको
ि
ु ु पिे भिी व्यिस्था भएकोमा िेपाल सरकारले उपयुि सम्झेमा ्यस्तो

भएको

सट्टा नडक्षजटल

स्तािर
स्तािरको

स्तािर गिन सक्ट्िे गरी व्यिस्था गिन सक्ट्िेछ ।

(२) यस ऐि मा अन्तयर जुिसुकै कुरा लेक्षखएको भए तापनि िेपाल सरकारले
उपदफा (१) को प्रयोजिको लानग ्यस्तो नडक्षजटल

स्तािरको प्रमाक्षणकता र स्यताको

लानग थप सुरिण कायनविनध तोक्ट्ि सक्ट्िेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोक्षजमका निकाय िा सं स्थाले प्रयोग गिे नडक्षजटल
सम्बन्तधमा प्रमाणीकरण गिे निकाय र नडक्षजटल
बमोक्षजम

स्तािरको

स्तािर प्रमाणपर सम्बन्तधी व्यिस्था तोवकए

ि
ु ेछ ।
पररच्छे द–८
िेटिकन सेिा सम्बन्तधी व्यिस्था

४२.

िेटिकन सेिा प्रदाि गिेको दावय्ि : िेटिकन सेिा प्रदाि गिेको रुपमा आफ्िो सेिा उपलब्ध
गराउिे मध्यस्थकतान रुले आफूले ्यसरी उपलब्ध गराएको से िाका सम्बन्तधमा दे ाय
बमोक्षजमको दावय्ि व्य ोिुन पिेछ:–
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(क)

सेिा प्रदाि गिे सम्बन्तधमा ग्रा कसाँग भएको सम्झौतामा उल्ले ख भएको
दावय्ि,

४३.

(ख)

िेटिकन सेिा प्रदाि गिेको इजाजतपरमा उल्लेख भएको दावय्ि, र

(ग)

तोवकए बमोक्षजमको अन्तय दावय्ि ।

िेटिकन सेिा प्रदाि गिेले दावय्ि व्य ोिुन िपिे : दफा ४२ मा जुिसुकै कुरा ले क्षखएको भए
तापनि िेटिकन सेिा प्रदाि गिेले विद्युतीय स्िरुपमा उपलब्ध गराएको ते स्रो पिको सूचिा िा
तथ्याङ्कको सम्बन्तधमा ्यस्तो सूचिा िा तथ्याङ्कमा प ाँच
ु उपलब्ध गराएको कारणबाट मार
सो सूचिा िा तथ्याङ्कमा उल्ले ख िा समािेश भएको कुिै तथ्य िा वििरणको सम्बन्तधमा
उ्पन्न

ि
ु े कुिै फौजदारी िा दे िािी दावय्ि व्य ोिुन पिे छै ि ।
तर सो सूचिा िा तथ्याङ्कमा उल्ले ख िा समािेश भएको कुिै तथ्य िा वििरणले यो

ऐि िा यस ऐि अन्ततगनत बिेको कुिै नियमको उल्लं घि गरे को छ भन्ने जािी–जािी ्यस्तो
सूचिा िा तथ्याङ्कमा प ाँच
ु उपलब्ध गराउिे िेटिकन सेिा प्रदाि गिे व्यक्षि िा सं स्था ्यस्तो
दावय्िबाट मुि

ि
ु े छै ि ।

स्पिीकरण : यस दफाको प्रयोजिको लानग “ते स्रो पि” भन्नाले िेटिकन से िा प्रदाि गिेले
मध्यस्थकतानको रुपमा सेिा उपलब्ध गराएको र िेटिकन सेिा प्रदाि गिेको कुिै नियन्तरण
िभएको व्यक्षि सम्झिु पछन ।
पररच्छे द–९
कम्प्युटर सम्बन्तधी कसूर
४४.

कम्प्युटर स्रोत सङ्केतको चोरी, िि िा पररितनि गिे : प्रचनलत कािूिले कम्प्युटर स्रोतको
सङ्केत (सोसन कोड) लाई यथाित् राख्ने गरी त्काल व्यिस्था गरे को अिस्थामा कुिै व्यक्षिले
कुिै कम्प्युटर, कम्प्युटर कायनिम, कम्प्युटर प्रणाली िा कम्प्युटर िेटिकनका लानग प्रयोग
ि
ु े कम्प्युटर स्रोतको सङ्केत (सोसन कोड) लाई जािी–जािी िा बदनियत राखी चोरी गरे मा,
िि गरे मा, पररितनि गरे मा िा ्यस्तो काम गिन लगाएमा निजलाई तीि िषनसम्म कैद िा दुई
लाख रुपैयााँसम्म जररबािा िा दुिै सजाय

ि
ु ेछ ।
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स्पिीकरण : यस दफाको प्रयोजिका लानग “कम्प्युटर स्रोत सङ्केत” (कम्प्युटर सोसन कोड)
भन्नाले कम्प्युटर कायनिम रुको सूचीकरण, कम्प्युटर निदे शि (कमान्तड), कम्प्युटर नडजाइि
र कम्प्युटर लेआउट तथा कम्प्युटर सम्पदाको जुिसुकै स्िरुपमा र े को कायनिम विश्लेषण
(प्रोग्राम एिानलनसस) लाई सम्झिु पछन ।
४५.

कम्प्युटर सामग्रीमा अिनधकृत प ाँच
ु : कुिै व्यक्षिले कुिै कम्प्युटरमा र े को कुिै कायनिम,
सूचिा िा तथ्याङ्कमा प ाँच
ु प्राप्त गिे मिसायबाट सो कम्प्युटरको धिी िा क्षजम्मेिार
व्यक्षिबाट कुिै अक्षततयारी िनलई सो कम्प्युटरको प्रयोग गरे मा िा अक्षततयारी नलएको
अिस्थामा पनि अक्षततयारी ददइएको भन्तदा नभन्न कुिै कायनिम, सूचिा िा तथ्याङ्कमा प ाँच
ु प्राप्त
गिे उद्देश्यले कुिै कायन गरे मा निजलाई कसूरको गम्भीरता
जररबािा िा तीि िषनसम्म कैद िा दुिै सजाय

४६.

े री दुई लाख रुपैयााँसम्म

ि
ु ेछ ।

कम्प्युटर र सूचिा प्रणालीमा िनत पुयानउिे : कुिै व्यक्षिले कुिै सं स्थालाई गलत तररकाले
ानि िोक्ट्सािी पुयानउिे मिसाय राखी जािी–जािी कम्प्युटर सम्पदामा र े को कुिै सूचिालाई
कुिै पनि व्य ोराबाट िि गरे मा, िनत पुयानएमा, मेटाएमा, ेरफेर गरे मा, काम िलाग्िे बिाएमा
िा ्यस्तो सूचिाको मूल्य र प्रयोगको म ्िलाई ह्रास गराएमा िा

ानिकारक प्रभाि पारे मा

िा कसै लाई ्यस्तो काम गिन लगाएमा निजलाई दुई लाख रुपैयााँसम्म जररबािा िा तीि
िषनसम्म कैद िा दुिै सजाय
४७.

ि
ु ेछ ।

विद्युतीय स्िरुपमा गैरकािूिी कुरा प्रकाशि गिे : (१) कम्प्युटर, इन्तटरिेट लगायतका
विद्युतीय सञ्चार माध्यम रुमा प्रचनलत कािूिले प्रकाशि तथा प्रदनशि गिन ि ि
ु े भिी रोक
लगाएका सामग्री रु िा सािनजनिक िैनतकता, क्षशिाचार विरुद्धका सामग्री िा कसै प्रनत घृणा िा
द्वे ष फैलाउिे िा विनभन्न जात जानत र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्तधलाई खलल पािे
वकनसमका सामग्री रु प्रकाशि िा प्रदशनि गिे ,



मव लालाई क्षजस्याउिे, ै रािी गिे, अपमाि

गिे िा यस्तै अन्तय कुिै वकनसमको अमयानददत कायन गिे िा गिन लगाउिे व्यक्षिलाई एक
लाख रुपैयााँसम्म जररबािा िा पााँच िषनसम्म कैद िा दुिै सजाय



ि
ु ेछ ।

लै विक समािता कायम गिन तथा लै विक व ं सा अन्त्य गिन के ी िेपाल ऐिलाई सं शोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा थप ।
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(२) कुिै व्यक्षिले उपदफा (१) बमोक्षजमको कसू र पटक पटक गरे मा ्यस्तो कसूर
िापत अक्षघल्लो पटक भएको सजायको डे ढी सजाय
४८.

ि
ु ेछ ।

गोपिीयता भि गिे : यो ऐि िा यस ऐि अन्ततगनत बिेका नियम रु िा प्रचनलत कािूिमा
अन्तयथा व्यिस्था भएकोमा बा े क यो ऐि िा यस ऐि अन्ततगनत बिेका नियम रु अन्ततगनत
प्रदाि गररएको कुिै अनधकार बमोक्षजम कुिै विद्युतीय अनभले ख, वकताब, रक्षजिर, परव्यि ार,
सूचिा, कागजात िा अन्तय सामग्री रुमा प ाँच
ु प्राप्त गरे को कुिै व्यक्षिले कुिै अिनधकृत
व्यक्षिलाई ्यस्तो अनभलेख, वकताब, रक्षजिर, पर व्यि ार, सूचिा, कागजात िा सामग्रीको
गोपिीयता भि गरे मा िा भि गिन लगाएमा निजलाई कसूरको मारा
रुपैयााँसम्म जररबािा िा दुई िषनसम्म कैद िा दुिै सजाय

४९.

े री एक लाख

ि
ु ेछ ।

झुट्टा व्य ोराको सूचिा ददिे : कुिै व्यक्षिले प्रमाणीकरण गिे निकायको इजाजतपर प्राप्त गिे
िा अन्तय कुिै मिसायले नियन्तरक समि िा नडक्षजटल

स्तािर प्रमाणपर प्राप्त गिे िा अन्तय

कुिै मिसायले प्रमाणीकरण गिे निकाय समि पेश गिे कुिै व्य ोरा जािीजािी लुकाएमा िा
ढााँटेमा िा जािाजािी झुट्टा व्य ोरा पेश िा दाक्षखला गरे मा निजलाई एक लाख रुपैयााँसम्म
जररबािा िा दुई िषनसम्म कैद िा दुिै सजाय
५०.

ि
ु ेछ ।

झुट्टा इजाजतपर िा प्रमाणपर पेश गिे िा दे खाउिे : (१) यो ऐि बमोक्षजम नियन्तरकले जारी
गरे को इजाजतपर प्राप्त िगरी प्रमाणीकरण गिे निकायको रुपमा कायन गिे कुिै पनि
व्यक्षिलाई कसूरको गम्भीरता
दुिै सजाय

े री एक लाख रुपैयााँसम्म जररबािा िा दुई िषनसम्म कैद िा

ि
ु ेछ ।

(२) कुिै व्यक्षिले आफूलाई प्रमाणीकरण गिे निकायको इजाजतपर प्राप्त िभई
्यस्तो इजाजतपर प्राप्त भएको छ भिी झुट्टा व्य ोरा िा झुट्टा इजाजतपर प्रकाशि गरे मा िा
कुिै व्यक्षिलाई अन्तय कुिै व्य ोराले उपलब्ध गराएमा निजलाई निजले उपदफा (१)
बमोक्षजमको कुिै कायन गररिसकेको अिस्थामा एक लाख रुपैयााँसम्म जररबािा

ि
ु ेछ ।

(३) कुिै व्यक्षिले प्रमाणपरमा उल्लेख भएको प्रमाणीकरण गिे निकायले सो
प्रमाणपर जारी गरे को

ोइि िा सो प्रमाणपरमा सूचीकृत गररएको ग्रा कले सो प्रमाणपर

स्िीकार गरे को छै ि िा सो प्रमाणपर निलम्बि िा रद्द भइसकेको छ भन्ने जािी–जािी ्यस्तो
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प्रमाणपरको प्रकाशि गरे मा िा अन्तय कुिै व्यक्षिलाई कुिै व्य ोराले उपलब्ध गराएमा
निजलाई एक लाख रुपैयााँसम्म जररबािा िा दुई िषनसम्म कैद िा दुिै सजाय

ि
ु ेछ ।

तर निलम्बि िा रद्द भइसकेको प्रमाणपरलाई ्यसरी रद्द िा निलम्बि
गररएको नडक्षजटल

ि
ु ु अगानड

स्तािरको सम्पुवि गिे प्रयोजिको लानग प्रकाशि गररएको िा उपलब्ध

गराइएकोमा यस उपदफा बमोक्षजमको कसूर गरे को मानििे छै ि ।
५१.

तोवकएको वििरण िा कागजात दाक्षखला िगिे : (१) यो ऐि िा यस ऐि अन्ततगनत बिेका
नियम रु बमोक्षजम नियन्तरक िा प्रमाणीकरण गिे निकाय समि कुिै वििरण, कागजात िा
प्रनतिेदि दाक्षखला गिुन पिे क्षजम्मेिारी भएको व्यक्षिले तोवकएको म्यादनभर ्यस्तो वििरण,
कागजात िा प्रनतिेदि दाक्षखला िगरे मा निजलाई पचास

जार रुपैयााँसम्म जररबािा

ि
ु ेछ ।

(२) यो ऐि िा यस ऐि अन्ततगनत बिेका नियम रु बमोक्षजम रीतपूिक
न सुरक्षितसाथ
राख्नु पिे कुिै वकताब, रक्षजिर, स्रे स्ता, ले खा आदद सुरक्षित तथा रीतपूिक
न िराख्ने व्यक्षिलाई
पचास
५२.

जार रुपैयााँसम्म जररबािा

ि
े ।
ु छ

कम्प्युटर जालसाजी गिे : कुिै व्यक्षिले कुिै जालसाजी गिे िा अन्तय कुिै गैरकािूिी कायन
गिे उद्देश्यले नडक्षजटल

स्तािर प्रमाणपर सृजिा गरे मा, प्रकाशि गरे मा िा अन्तय व्य ोराले

ु ािी रकम, कसै को खाताको बााँकी मौज्दात (ब्याले न्तस),
उपलब्ध गराएमा िा कुिै नबलको भि
ु ािी ददिे काडन (ए.टी.एम.काडन) मा
कुिै आपूनतन र भण्डार (इन्तभेण्टरी) िा जुिसुकै बखत भि
नमलोमतो गरी िा अन्तय कुिै तररकाले जालसाजी गरी लाभ उठाएमा ्यसरी उठाएको
आनथनक लाभको नबगो कायम गरी सम्बक्षन्तधत पिलाई कसूर गिेबाट भराई ्यस्ता
कसूरदारलाईन एक लाख रुपैयााँसम्म जररबािा िा दुई िषनसम्म कैद िा दुिै सजाय
५३.

ि
ु ेछ ।

कम्प्युटर सम्बन्तधी कसूर गिन दुरु्सा ि : यस ऐि बमोक्षजमको कुिै कसूर गिन कसैैैलाई
दुरु्सा ि गिे िा ्यस्तो कसूर गिन उद्योग गिे िा षड्यन्तरमा सामेल
कसूरको मारा

े री पचास

ि
ु े व्यक्षिलाई

जार रुपैयााँसम्म जररबािा िा छ मव िासम्म कैद िा दुिै सजाय

ि
ु ेछ ।
५४.

मनतयारलाई सजाय : यस ऐि बमोक्षजमका कुिै कसूर गिन सघाउिे िा अन्तय कुिै व्य ोराले
मनतयार भई कायन गिे व्यक्षिलाई मुतय कसूरदारलाई भएको सजायको आधा सजाय
27

ि
ु ेछ।

www.lawcommission.gov.np

५५.

िेपाल राज्यबाव र गरे को कसूरमा

ि
ु े सजाय : प्रचनलत कािूिमा जुिसुकै कुरा ले क्षखएको भए

तापनि कुिै व्यक्षिले यस ऐि बमोक्षजम कसूर

ि
ु े कुिै काम िेपाल राज्यबाव र र े र गरे को

भए तापनि ्यस्तो कसूर गररएको कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली िा कम्प्युटर िेटिकन प्रणाली
िेपालमा अिक्षस्थत भएमा ्यस्तो कसूर गिे व्यक्षिलाई यस ऐि बमोक्षजम मुद्दा चलाई सजाय
गिन सवकिेछ ।
५६.

जफत गिे : यस ऐि बमोक्षजम कम्प्युटर सम्बन्तधी कसूर ठ िे कुिै कसूर गिन प्रयोग
गररएको कुिै पनि कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली, फ्लपी, कम्प्याक्ट्ट नडक्ट्स, टे प ड्राइभ, सफ्टिेयर
िा अन्तय स ायक उपकरण रु जफत गररिेछ ।

५७.

सिदठत संस्थाले गरे को कसूर : (१) यस ऐि बमोक्षजम कसूर ठ िे कुिै कुरा सिदठत
सं स्थाले गरे मा सो कसूर गदानका बखत सो सिदठत सं स्थाको सञ्चालिको लानग प्रमुख रुपमा
क्षजम्मेिार व्यक्षिले सो कसूर गरे को मानििेछ ।
तर ्यस्तो सिदठत सं स्थाको सञ्चालिको लानग प्रमुख रुपमा क्षजम्मेिार व्यक्षिले
्यस्तो कसूर आफ्िो जािकारी नबिा भएको िा कसूर

ि
ु िददि निजले मिानसब मावफकका

सबै प्रयत्न रु गरे को नथयो भिी प्रमाक्षणत गिन सकेमा निजलाई सो कसूरको लानग दोषी
ठ यानइिे छै ि ।
(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापनि कुिै सिदठत सं स्थाले यस
ऐि बमोक्षजम गरे को कसूर सो सिदठत सं स्थाको सञ्चालक, व्यिस्थापक, सक्षचि िा अन्तय
क्षजम्मेिार व्यक्षिको स मनतमा िा जािकारीमा िा लापरबा ीका कारणबाट

ि
ु गएको भन्ने

प्रमाक्षणत भएमा सो सिदठत सं स्था र सो सिदठत सं स्थाको सञ्चालक, व्यिस्थापक, सक्षचि िा
अन्तय क्षजम्मेिार व्यक्षिले गरे को मानििेछ ।
५८.

अन्तय सजाय : यो ऐि िा यस ऐि अन्ततगनत बिेको नियमको उल्लं घि भएकोमा ्यस्तो
उल्लं घिका लानग कुिै सजायको व्यिस्था गररएको र े िछ भिे ्यस्तो उल्लं घिकतानलाई
्यस्तो उल्लं घिको मारा
दुिै सजाय

े री पचास

जार रुपैयााँसम्म जररबािा िा छ मव िासम्म कैद िा

ि
ु ेछ ।
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५८क.िनतपूनतन भराई ददिे : यस पररच्छे द बमोक्षजमको कसूरबाट पीनडत व्यक्षिलाई

ि
ु गएको

ािी िोक्ट्सािी विचार गरी न्तयायानधकरणले कसूरदारबाट मिानसि िनतपूनतन भराई ददि
सक्ट्िेछ ।
५९.

प्रचनलत कािूि बमोक्षजम सजाय गिन बाधा िपुग्िे : यस ऐि अन्ततगनत कसूर ठ ररिे कुिै काम
अन्तय कुिै प्रचनलत कािूि बमोक्षजम पनि कसूर ठ ररिे र े छ भिे ्यस्तो कसूर उपर छु ट्टै
कारबा ी चलाई सजाय गिन यस ऐिले बाधा पुयानएको मानििे छै ि ।
पररच्छे द–१०
सूचिा प्रविनध न्तयायानधकरण सम्बन्तधी व्यिस्था

६०.

न्तयायानधकरणको गठि : (१) िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकाशि गरी
पररच्छे द–९ मा उल्ले ख भए बमोक्षजमका कसूर रुको शुरु कारबा ी र वकिारा गिन दफा
६१ बमोक्षजमको योग्यता पुगेका व्यक्षि रुमध्येबाट कािूि सदस्य, सूचिा प्रविनध सदस्य र
िाक्षणज्य सदस्य भएको तीि सदस्यीय सूचिा प्रविनध न्तयायानधकरणको गठि गिेछ ।
(२) कािूि सदस्य न्तयायानधकरणको अध्यि

ि
ु ेछ ।

(३) न्तयायानधकरणले आफ्िो अनधकारिेरको प्रयोग तोवकए बमोक्षजम गिेछ ।
(४) न्तयायानधकरणले गरे को निणनय िा आदे श उपर क्षचि िबुझ्िे व्यक्षिले ्यस्तो
आदे श िा निणनय भएको नमनतले पैंतीस ददिनभर पुिरािेदि न्तयायानधकरणमा पुिरािेदि गिन
सक्ट्िेछ ।
(५) यस दफामा अन्तयर जुिसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापनि उपदफा (१) बमोक्षजम
न्तयायानधकरण गठि िभएसम्मकालानग पररच्छे द–९ मा उल्लेख भए बमोक्षजमका कसूर रुको
शुरु कारबा ी र वकिारा गिे िेरानधकार िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा प्रकाशि
गरी तोवकददएको क्षजल्ला अदालतलाई



ि
ु ेछ ।

लै विक समािता कायम गिन तथा लै विक व ं सा अन्त्य गिन के ी िेपाल ऐिलाई सं शोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा थप ।
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६१.

न्तयायानधकरणका सदस्यको योग्यता : (१) सूचिा प्रविनध सम्बन्तधी विषयमा ज्ञाि भई क्षजल्ला
अदालतको न्तयायाधीश भइर े को, भइसकेको िा
कािूि सदस्य

ि
ु योग्य

ि
ु योग्यता पुगेको व्यक्षि न्तयायानधकरणको

ि
ु ेछ ।

(२) कम्प्युटर विज्ञाि िा सूचिा प्रविनध सम्बन्तधी विषयमा कम्तीमा स्िातकोिर भई
विद्युतीय कारोबार, सूचिा प्रविनध िा विद्युतीय सञ्चारको िेरमा कम्तीमा तीि िषनको
अिुभिप्राप्त िेपाली िागररक न्तयायानधकरणको सूचिा प्रविनध सदस्य

ि
ु योग्य

ि
ु ेछ ।

(३) व्यिस्थापि िा िाक्षणज्यशास्त्रमा कम्तीमा स्िातकोिर भई विद्युतीय कारोबारको
िेरमा विशेषज्ञता

ानसल गरी सम्बक्षन्तधत िेरमा कम्तीमा तीि िषनको अिुभिप्राप्त िेपाली

िागररक न्तयायानधकरणको िाक्षणज्य सदस्य
६२.

ि
ु योग्य

ि
ु ेछ ।

न्तयायानधकरणका सदस्य रुको पदािनध, पाररश्रनमक र सेिाका शतन : (१) न्तयायानधकरणका
सदस्यको पदािनध पााँच िषनको

ि
ु ेछ र निज पुिः नियुि

ि
ु सक्ट्िेछ ।

(२) न्तयायानधकरणका सदस्यको पाररश्रनमक र सेिाका अन्तय शतन रु तोवकए बमोक्षजम
ि
ु ेछ ।
(३) न्तयायानधकरणका प्र्येक सदस्यले आफू नियुि भएपनछ कायनभार सम् ाल्िु अक्षघ
सम्बक्षन्तधत उच्च अदालतका मुतय न्तयायाधीश समि आफ्िो पद तथा गोपिीयताको तोवकए
बमोक्षजमको ढााँचामा शपथ नलिु पिेछ ।
६३.

पद ररि

ि
ु े अिस्था र ररि पदको पूनतन : (१) न्तयायानधकरणको सदस्यको पद दे ायको

कुिै अिस्थामा ररि

ि
ु ेछ :–

(क)

पदािनध समाप्त भएमा,

(ख)

नरसठ्ठी िषन उमेर पूरा भएमा,

(ग)

मृ्यु भएमा,

(घ)

राजीिामा ददएमा,

(ङ)

िैनतक पति दे क्षखिे फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठ ररएमा, िा

(च)

आफ्िो पद अिुसारको आचरण िगरे को िा कतनव्य पालिा गिन
असिम भएको आरोपमा िेपाल सरकारले छािनबि गदान खराब
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आचरण गरे को िा आफ्िो कतनव्य पालिा गिन असिम भएको
प्रमाक्षणत भएमा ।
तर यस खण्ड बमोक्षजमको आरोप लगाइएको न्तयायानधकरणको
सदस्यलाई सफाई पेश गिे मिानसब मावफकको मौका ददिु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (च) मा जुिसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापनि
न्तयायानधकरणको कािूि सदस्य ब ालिाला न्तयायाधीश भएमा ्यसरी छािनबि गदान निजको
सेिा शतन तथा सुविधा सम्बन्तधी प्रचनलत कािूि बमोक्षजम गररिेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोक्षजमको प्रयोजिका लानग छािनबि गिे
कायनविनध तोवकए बमोक्षजम

ि
ु ेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोक्षजम न्तयायानधकरणको कुिै सदस्यको पद ररि

ि
ु आएमा

िेपाल सरकारले दफा ६१ बमोक्षजम योग्यता पुगेका व्यक्षि रुमध्येबाट बााँकी अिनधका लानग
ररि पदको पूनतन गिेछ ।
६४.

न्तयायानधकरणका कमनचारी : (१) न्तयायानधकरणलाई आफ्िो कायन सम्पादि गिन आिश्यक पिे
कमनचारी िेपाल सरकारले उपलब्ध गराउिेछ ।
(२) न्तयायानधकरणको कमनचारी सम्बन्तधी अन्तय व्यिस्था तोवकए बमोक्षजम

६५.

ि
ु ेछ ।

न्तयायानधकरणले पालिा गिुन पिे कायनविनध : न्तयायानधकरणले दफा ६० बमोक्षजम मुद्दाको शुरु
कारबा ी र वकिारा गदान तोवकए बमोक्षजमको कायनविनध अपिाउिु पिेछ ।
पररच्छे द–११
सूचिा प्रविनध पुिरािेदि न्तयायानधकरण सम्बन्तधी व्यिस्था

६६.

पुिरािेदि न्तयायानधकरणको स्थापिा र गठि : (१) िेपाल सरकारले िेपाल राजपरमा सूचिा
प्रकाशि गरी न्तयायानधकरणले गरे को निणनय िा आदे श उपर पुिरािेदि सुन्न र यस ऐि
बमोक्षजम नियन्तरक िा प्रमाणीकरण गिे निकायले गरे को निणनय िा आदे श उपर पुिरािेदि
सुन्न दफा ६७ बमोक्षजमको योग्यता पुगेका व्यक्षि रुमध्येबाट कािूि सदस्य, सूचिा प्रविनध
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सदस्य र िाक्षणज्य सदस्य भएको तीि सदस्यीय सूचिा प्रविनध पुिरािेदि न्तयायानधकरणको
गठि गिेछ ।
(२) कािूि सदस्य पुिरािेदि न्तयायानधकरणको अध्यि

ि
ु ेछ ।

(३) पुिरािेदि न्तयायानधकरणको िेरानधकारको प्रयोग तोवकए बमोक्षजम
६७.

ि
ु ेछ ।

पुिरािेदि न्तयायानधकरणको सदस्यको योग्यता : (१) सूचिा प्रविनध सम्बन्तधी विषयमा ज्ञाि
भई उच्च अदालतको न्तयायाधीश भइर े को, भइसकेको िा
पुिरािेदि न्तयायानधकरणको कािूि सदस्य

ि
ु योग्य

ि
ु योग्यता पुगेको व्यक्षि

ि
ु ेछ ।

(२) कम्प्युटर विज्ञाि िा सूचिा प्रविनध सम्बन्तधी विषयमा कम्तीमा स्िातकोिर भई
विद्युतीय कारोबार, सूचिा प्रविनध िा विद्युतीय सञ्चारको िेरमा कम्तीमा पााँच िषनको
अिुभिप्राप्त िेपाली िागररक पुिरािेदि न्तयायानधकरणको सूचिा प्रविनध सदस्य

ि
ु योग्य

ि
ु ेछ ।
(३) व्यिस्थापि िा िाक्षणज्यशास्त्रमा कम्तीमा स्िातकोिर भई विद्युतीय कारोबारको
िेरमा विशेषज्ञता

ानसल गरी सम्बक्षन्तधत िेरमा कम्तीमा पााँच िषनको अिुभिप्राप्त िेपाली

िागररक पुिरािेदि न्तयायानधकरणको िाक्षणज्य सदस्य
६८.

ि
ु योग्य

ि
ु ेछ ।

पुिरािेदि न्तयायानधकरणको सदस्यको पदािनध, पाररश्रनमक र सेिाका शतन : (१) पुिरािेदि
न्तयायानधकरणको सदस्यको पदािनध पााँच िषनको

ि
ु ेछ र निज पुिः नियुि

ि
ु सक्ट्िेछ ।

(२) पुिरािेदि न्तयायानधकरणको सदस्यको पाररश्रनमक र सेिाका अन्तय शतन रु
तोवकए बमोक्षजम

ि
ु ेछि् ।

(३) पुिरािेदि न्तयायानधकरणको सदस्यले आफू नियुि भएपनछ कायनभार सम् ाल्िु
अक्षघ सिोच्च अदालतको प्रधाि न्तयायाधीश समि आफ्िो पद तथा गोपिीयताको तोवकए
बमोक्षजमको ढााँचामा शपथ नलिु पिेछ ।
६९.

पद ररि

ि
ु े अिस्था र ररि पदको पूनतन : (१) पुिरािेदि न्तयायानधकरणको सदस्यको पद

दे ायको कुिै अिस्थामा ररि

ि
ु ेछ :—

32

www.lawcommission.gov.np

(क)

पदािनध समाप्त भएमा,

(ख)

नरसठ्ठी िषन उमेर पूरा भएमा,

(ग)

मृ्यु भएमा,

(घ)

राजीिामा ददएमा,

(ङ)

िैनतक पति दे क्षखिे फौजदारी अपराधमा अदालतबाट दोषी प्रमाक्षणत
भएमा, िा

(च)

आफ्िो पद अिुसारको आचरण िगरे को िा कतनव्य पालिा गिन
असिम भएको आरोपमा िेपाल सरकारले छािनबि गदान खराब
आचरण गरे को िा आफ्िो कतनव्य पालिा गिन असिम भएको
प्रमाक्षणत भएमा ।
तर यस खण्ड बमोक्षजमको आरोप लगाइएको पुिरािेदि
न्तयायानधकरणको सदस्यलाई सफाई पेश गिे मिानसब मावफकको
मौका ददिु पिेछ ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (च) मा जुिसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापनि पुिरािेदि
न्तयायानधकरणको कािूि सदस्य ब ालिाला न्तयायाधीश भएमा ्यसरी छािनबि गदान निजको
सेिा शतन तथा सुविधा सम्बन्तधी प्रचनलत कािूि बमोक्षजम गररिेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोक्षजमको प्रयोजिको लानग छािनबि गिे
कायनविनध तोवकए बमोक्षजम

ि
ु ेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोक्षजम पुिरािेदि न्तयायानधकरणको सदस्यको पद ररि

ि
ु

आएमा िेपाल सरकारले दफा ६७ बमोक्षजम योग्यता पुगेका व्यक्षि रुमध्येबाट बााँकी
अिनधको लानग ररि पदको पूनतन गिेछ ।
७०.

पुिरािेदि न्तयायानधकरणका कमनचारी : (१) पुिरािेदि न्तयायानधकरणलाई आफ्िो कायन
सम्पादि गिन आिश्यक पिे कमनचारी िेपाल सरकारले उपलब्ध गराउिेछ ।
(२) पुिरािेदि न्तयायानधकरणको कमनचारी सम्बन्तधी अन्तय व्यिस्था तोवकए बमोक्षजम
ि
ु ेछ ।
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पुिरािेदि न्तयायानधकरणले अपिाउिु पिे कायनविनध : पुिरािेदि न्तयायानधकरणले आफू समि

७१.

परे को पुिरािेदि उपर कारबा ी र वकिारा गदान तोवकए बमोक्षजमको कायनविनध अपिाउिु
पिेछ ।
पररच्छे द–१२
विविध
७२.

सम्झौताद्वारा व्यिस्था गिन सवकिे : विद्युतीय अनभले ख सृजिा गिे, सम्प्रेषण गिे, प्राप्त गिे,
जम्मा गिे िा अन्तय कुिै वकनसमबाट प्रशोधि गिे कायनमा सं लग्ि पि रुले त्सम्बन्तधी
आफ्िा काम कारबा ीका सम्बन्तधमा पररच्छे द–३ का कुिै िा सबै व्यिस्था लागू ि ि
ु े गरी
िा सो पररच्छे दमा उक्षल्लक्षखत व्यिस्था रुमा के ी पररितनि गरी सो बमोक्षजम आफ्िा काम
कारबा ी व्यिक्षस्थत

७३.

ि
ु े गरी सम्झौताद्वारा व्यिस्था गिन सक्ट्िेछि् ।

िेपाल सरकारले निदे शि ददि सक्ट्िे : यो ऐिको कायानन्तियि गिे सम्बन्तधमा िेपाल सरकारले
नियन्तरक तथा प्रमाणीकरण गिे निकायलाई आिश्यक निदे शि ददि सक्ट्िेछ र ्यस्तो
निदे शिको पालिा गिुन नियन्तरक तथा प्रमाणीकरण गिे निकायको कतनव्य

७४.

उजुर गिे

ि
े ।
ु छ

दम्याद : यो ऐि िा यस ऐि अन्ततगनत बिेको नियमको उल्लं घि भएकोमा िा यो

ऐि बमोक्षजम कसूर ठ िे कुिै कुरा भएकोमा ्यस्तो उल्लं घि िा कसूर भए गरे को था ा
पाएको नमनतले पैंतीस ददिनभर उजुर गिुन पिेछ ।
७५.

िेपाल सरकार िादी

ि
ु े : (१) यस ऐि बमोक्षजम कसूर ठ िे मुद्दा िेपाल सरकार िादी भई

चल्िेछ र ्यस्तो मुद्दा



ु ी फौजदारी कायनविनध सं व ता, २०७४ को अिुसूची –१ मा
मुलक

समािेश भएको मानििेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको मुद्दामा अिुसन्तधाि गदान प्र रीले नियन्तरक िा अन्तय
सम्बक्षन्तधत विशेषज्ञको स योग नलिु पिेछ ।



ु ी
के ी िेपाल कािूिलाई सं शोधि, एकीकरण, समायोजि र खारे ज गिे ऐि, २०७४ द्वारा रुपान्ततर भई मुलक
सं नता

सम्बन्तधी के ी िेपाल ऐिलाई सं शोधि गिे ऐि, २०७५ द्वारा सं शोनधत ।
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७६.

िनतपूनतन भराउिु पिे : यस ऐि बमोक्षजम कसूर गरे को कारणबाट कसै लाई कुिै वकनसमको
ानि िोक्ट्सािी भएको र ेछ भिे ्यस्तो

ानि िोक्ट्सािीको िनतपूनतन समेत कसूरदारबाट भराई

ददिु पिेछ ।
७७.

यो ऐि लागू ि ि
ु े : (१) यस ऐिमा अन्तयर जुिसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापनि दे ायका
विषयमा यो ऐि लागू
(क)

ि
ु े छै ि :–
विनिमेय अनधकारपर ऐि, २०३४ मा उल्ले ख भए बमोक्षजमका
विनिमेय अनधकारपर रु,

(ख)

बकसपर, राजीिामा, बन्तधकी, कबुनलयतपर, बण्डापर
प्रकृनतका अचल सम्पक्षिको

क

िा

्यस्तै

स्तान्ततरण गिे नलखत रु,

क िा स्िानम्ि जिाउिे अन्तय कुिै नलखत रु,

(ग)

अचल सम्पक्षि उपर

(घ)

िारे सिामा, वफरादपर, प्रनतउिरपर िा ्यस्तै अन्तय प्रकारका अदालती
कारबा ीमा प्रयोग

(ङ)

ि
ु े नलखत रु,

दाबीपर, प्रनतदाबीपर, प्रनतिादपर िा मध्यस्थताको कारबा ीमा नलक्षखत
रुपमा पेश गिुप
न िे अन्तय ्यस्तै नलखत रु,

(च)

प्रचनलत

कािूिले

विद्युतीय

स्िरुपमा

राख्न

ि ि
ु े

भिी

तोकेका

नलखत रु ।
(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा ले क्षखएको भए तापनि िेपाल सरकारले िेपाल
राजपरमा सूचिा प्रकाशि गरी उपदफा (१) मा उक्षल्लक्षखत नलखत रुमा आिश्यकतािुसार
थपघट गिन सक्ट्िेछ ।
७८.

नियम बिाउिे अनधकार : यस ऐिको उद्देश्य पूनतनको लानग िेपाल सरकारले आिश्यक नियम
बिाउि सक्ट्िेछ ।

७९.

निदे क्षशका बिाई लागू गिे : यस ऐिको उद्देश्य पूनतन गिनको लानग िेपाल सरकारले यो ऐि
तथा यस ऐि अन्ततगनत बिेका नियम रुको अधीिमा र ी आिश्यक निदे क्षशका बिाई लागू
गिन सक्ट्िेछ ।
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८०.

विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार अध्यादे श, २०६२ निक्षरिय भएपनछ ्यसको पररणाम :
विद्युतीय (इले क्ट्रोनिक) कारोबार अध्यादे श, २०६२ निक्षरिय भएपनछ अको अनभप्राय
िदे क्षखएमा सो निक्षरियताले,–
(क)

सो अध्यादे श निक्षरिय

ाँद
ु ाका बखत चल्ती िभएको िा कायम िर े को कुिै

कुरा पनि जगाउिे छै ि,
(ख)

सो अध्यादे श बमोक्षजम चालू भएको कुरा िा सो बमोक्षजम रीत पु¥याई अक्षघ
िै गररएको कुिै काम िा भोनगसकेको कुिै कुरालाई असर पािे छै ि,

(ग)

सो अध्यादे श बमोक्षजम पाएको, ानसल गरे को िा भोगेको कुिै

क, सुविधा,

कतनव्य िा दावय्िमा असर पािे छै ि,
(घ)

सो अध्यादे श बमोक्षजम गररएको कुिै दण्ड सजाय िा जफतलाई असर पािे
छै ि,

(ङ)

मानथ लेक्षखएको कुिै ्यस्तो

क, सुविधा, कतनव्य, दावय्ि िा दण्ड सजायका

सम्बन्तधमा गररएको कुिै काम कारबा ी िा उपायलाई असर पािे छै ि र सो
अध्यादे श कायम र े सर

्यस्तो कुिै कािूिी कारबा ी िा उपायलाई पनि

शुरु गिन, चालू राख्न िा लागू गिन सवकिेछ ।



द्रिव्य : (१)

न्तयाय प्रशासि ऐि, २०७३ द्वारा रूपान्ततर भएका शब्द रूः–
“पुिरािेदि अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत” ।

(२)

के ी िेपाल कािूिलाई सं शोधि, एकीकरण, समायोजि र खारे ज गिे ऐि, २०७४ द्वारा रुपान्ततर भई
ु ी सं नता सम्बन्तधी के ी िेपाल ऐिलाई सं शोधि गिे ऐि, २०७५ द्वारा रुपान्ततर भएका शब्द रु :–
मुलक
ु ी
“सरकारी मुद्दा सम्बन्तधी ऐि, २०४९ को अिुसूची– १” भन्ने शब्द रुको सट्टा“ मुलक
फौजदारी कायनविनध सं व ता, २०७४ को अिुसूची –१ ” ।
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