वार्षिक प्रतिवद
े न
(आ.व. २०७७/२०७८)

नेपाल कानून आयोग
बानेश्वर, काठमाडौं
भदौ, २०७८

(नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा २२ बमोजिम ियार गररएको)

वार्षिक प्रतिवेदन
(आ.व. २०७७/२०७८)

नेपाल कानून आयोग
बानेश्वर, काठमाडौं
भदौ, २०७८
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र्वषयिः वार्षक
ि प्रतिवेदन ।

माननीय मन्त्रीज्यू,
कानून, न्त्याय िथा सं सदीय मातमला मन्त्रालय,
तसं हदरवार, काठमाडौं ।
नेपाल कानून आयोगले आतथिक वषि २०७७÷७८ (२०७७ श्रावण १ गिे दे जि २०७८
असार मसान्त्िसम्म) सम्पादन गरे का काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल कानून
आयोग ऐन, २०६३ को दफा २२ को प्रयोिनका लातग माननीय मन्त्रीज्यू माफिि नेपाल
सरकार समक्ष पेश गरे को छु ।

भवदीय
(िागेश्वर सुवेदी)
अध्यक्ष

सं क्षप
े ीकरण

आ.व.:

आतथिक वषि

आयोगिः

नेपाल कानून आयोग

ऐनिः

नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३

सं र्वधानिः

नेपालको सं र्वधान

र्वषय सूची

पररच्छे द -एक
नेपाल कानून आयोग
१.१ र्वषय प्रवेश

१

१.२ नेपाल कानून आयोगको र्वकासक्रम

२

१.३ आयोगको गठन र सं गठनात्मक सं रचना

५

१.३.१ आयोगको गठन

५

१.३.२ हाल कायिरि आयोगका पदातधकारीहरु

६

१.३.३ आयोगको सं गठनात्मक सं रचना

7

१.४ आयोगको काम, कििव्य र अतधकार

8

१.५ वार्षिक प्रतिवेदन

९

१.६ आयोगलाई उपलब्ध साधन श्रोि

९

१.६.१ मानव श्रोि

10

१.६.२ भौतिक साधन स्रोि

१०

(क) आयोगको भवन

१०

(ि) पुस्िकालय

१1

(ग) सवारी साधन

११

१.६.३ आयोगको र्वत्तीय जस्थति

११
पररच्छे द –दुई

कानून सुधारमा आयोगको भूतमका
२.१ र्वषय प्रवेश

१3

२.२ आयोगले र्वधेयक मसौदा गदाि र्वकास गरे को अभ्यास

१6

पररच्छे द –िीन
आतथिक वषि २०७७/०७८ को वार्षिक कायिक्रम र कायिप्रगति
३.१ र्वषय प्रवेश

१8

३.२ आयोगले सञ्चालन गरे का कायिक्रमहरु

१9

३.२.१ र्वधेयक मसौदा ििुम
ि ा

१9

३.२.२ ििुम
ि ाको क्रममा रहेका र्वधेयकहरु

२2

३.२.३ अन्त्िरर्क्रया िथा गोष्ठी

२२

३.२.४ प्रतितनतध सभा, मर्हला िथा सामाजिक सतमतिमा तलजिि राय पेश

२3

३.२.५ प्रोटोकलको पक्ष हुन नेपाल सरकारलाई तसफाररस ( Protocol
Relating to the Madrid Agreement Concerning the
International Registration of Marks, 1989)
3.2.6 कानूनको िानकारी गराउने िथा सचेिना सम्बन्त्धी कायिक्रम

२3
२3

(Legal Dissemination Program)
३.२.7 इन्त्टनितसप कायिक्रम सञ्चालन

२4

३.२.8 आयोगको वेबसाइट िथा एप्स (Apps.) सम्बन्त्धी

२4

पररच्छे द- चार
कानून र न्त्याय क्षेरमा नेपाल सरकारले गनुपि ने सुधारका लातग सुझाव िथा तसफाररस
४.१. कानून तनमािणको क्षेर (Areas of Law Making_

26

४. १.१. सं र्वधानको अनुसूचीमा उजललजिि साझा अतधकारको र्वषय

27

४. १.२. महातभयोग सम्बन्त्धी सं घीय कानूनको तनमािण

28

ु ाई सम्बन्त्धी कानूनको तनमािण
४. १.३. सं सदीय सुनव

29

४. १.४. नेपाल सजन्त्ध ऐन, २०४७ मा सं शोधन

33

४. १.५.

कर सम्बन्त्धी एकीकृि कानूनको तनमािण

४.२. कानूनी सचेिना िथा साक्षरिा (Legal Awareness and Literacy)

34
34

४.३. कानून ििुम
ि ाको आतधकाररक ददग्दशिन (Authentic Law Drafting Manual) 37
४.४.

आतधकारीक कानूनी शब्दकोषको तनमािण (Making of Authentic
37

Legal Dictionary)
४.५. प्रर्वतध मैरी आयोग िथा िनशजि र्वकास (Technology
Friendly Commission and Human Resources)

38

४.६. आयोगको र्वगिका तसफाररस िथा सुझावहरुको कायािन्त्वयन
(Implementation of Past recommendation and
39

suggestions of Commission)

पररच्छे द-पााँच
आयोगको अवसर र च ुनौिीहरु
५.१. अवसरहरु

४०

५.२. च ुनौिीहरु

४1

पररच्छे द–छ
नेपाल कानून आयोगको भूतमकाको प्रभावकाररिा
६.१. िनशजि व्यवस्थापन

४२

६.२. वृजत्तर्वकास र व्यवसार्यक र्वकास (Career Development

४२

and Professional Development)
६.३. भौतिक पूवािधार

४२

६.४. कानून सम्बन्त्धी अध्ययन, अनुसन्त्धान र प्रकाशनको व्यवस्था

४३

अनुसूचीहरु
अनुसूची–१

नेपाल कानून आयोगमा र्व.सं .२०१० सालदे जि हालसम्मका
अध्यक्षको नामावली

अनुसूची–२

४४

नेपाल कानून आयोगमा र्व.सं .२०१० सालदे जि हालसम्मका
उपाध्यक्षको नामावली

४५

अनुसूची–३

प्रशासतनक सं गठन सं रचना

४६

अनुसूची–४

कमिचारी दरबन्त्दी

४७

अनुसूची– ५ कायिरि कमिचारीको नामावली

४८

अनुसूची– ६ आयोगको वििमान भौतिक अवस्थाको र्ववरण

५०

अनुसूची– ७ आयोगको र्वत्तीय र्ववरण

५१

अनुसूची– ८ आतथिक वषि २०७7÷०७8 को वार्षिक कायिक्रम

५३

अनुसूची– ९ आतथिक वषि २०७7÷७8 मा आयोगबाट ियार भई सम्बजन्त्धि
मन्त्रालयमा पठाइएका र्वधेयकको सूची
(१)

५८

िेिाब िथा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको तनयमनका
सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनि बनेको र्वधेयक

(२)

फौिदारी कसूर िथा फौिदारी कायिर्वतध सम्बन्त्धी केही ऐन
सं शोधन गनि बनेको र्वधेयक

(३)

र्वद्युिीय व्यापारका सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनि बनेको र्वधेयक

(४)

गैरआवासीय नेपाली सम्बन्त्धी कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण
गनि बनेको र्वधेयक

(५)

नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ लाई सं शोधन गनि बनेको
र्वधेयक

(६)

ु ी अपराध सं र्हिा िथा त्यस सम्बन्त्धी कायिर्वतध कानूनलाई
मुलक
सं शोधन गनि बनेको र्वधेयक

(७)

केही फौिदारी कसूर सम्बन्त्धी केही ऐनलाई सं शोधन गनि बनेको
र्वधेयक

(८)

कृर्ष व्यवसायको प्रवर्द्िन िथा व्यवसायीकरणका सम्बन्त्धमा
व्यवस्था गनि बनेको र्वधेयक

अनुसूची–१० इन्त्टनितसप सम्पन्न गने र्वद्याथीहरुको नामावली

१७६

अनुसूची–११ आयोगको वेबसाइटमा रहे का कानूनहरुको र्ववरण

१७७

कायिकारी सारांश
१.

नेपालको सन्त्दभिमा

कानून सम्बन्त्धी र्वषयहरुको अध्ययन अनुसन्त्धान र नयााँ

कानूनको मसौदा ििुम
ि ा गने िथा भईरहे को कानूनलाई समय सापेक्ष सं शोधन,
पररमाििन,

पुनरावलोकन र सं र्हिाकरण सम्बन्त्धी कायि गनिको

लातग र्व.सं .

२०१० सालदे जि र्वतभन्न रुपमा कानून आयोगको गठन भएको पाइन्त्छ ।
२.

हाल नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम आयोगले कानूनको ििुम
ि ा,
सं र्हिाकरण िथा प्रचतलि कानूनको सं शोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गने िथा
कानून र न्त्याय सम्बन्त्धी र्वषयमा अध्ययन र अनुसन्त्धान गने कायि गरररहे को छ
।

३.

आयोगबाट सम्पादन हुने काम कारवाहीलाई व्यवजस्थि िथा प्रभावकारी रुपमा
सम्पादन गनि आयोगमा प्रशासन र ििुम
ि ा िथा अनुसन्त्धान गरी दुई महाशािा
रहेका छन् । आयोगमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बाहे क हालको सं गठन सं रचना
अनुसार कुल ३३ िनाको स्वीकृि दरबन्त्दी रहे को छ । यी दरबन्त्दीहरुमध्ये
नेपाल न्त्याय सेवा, कानून समूह-१९, प्रशासन सेवा, ले िा समूह-१, प्रशासन सेवा,
सामान्त्य प्रशासन समूह-३, र्वर्वध सेवा-२,

हलुका सवारी चालक-३, कायािलय

सहयोगी-४ र स्वीपर-१ गरी िम्मा ३३ पद रहे का छन् ।
४.

आ. व. २०७७/७८ मा आयोगका लातग बिेट उपशीषिक नं. ३११२१०११३
(चालू िचि) अन्त्िगिि रु. ३,८९,०५,०००।- (िीन करोड उनासी लाि पााँच
ाँ ीगि िचि) अन्त्िगिि रु.
हिार) र बिेट उपशीषिक नं. ३११२१०११४ (पूि
६३,४६,०००।- (तरसट्ठी लाि छयातलस हिार) वार्षिक बिेट तनकासा प्राप्त
भएको तथयो ।

५.

आ. व. २०७७÷७८ को वार्षिक कायिक्रममा आयोगलाई चारवटा र्वधेयक ििुम
ि ा
गनि बिेट र्वतनयोिन भएकोमा दे हायका आठवटा र्वधेयकहरु ििुम
ि ा गरी
आवश्यक कारवाहीका लातग सम्बजन्त्धि मन्त्रालयमा पठाइएको छिः
(क)

िेिाब िथा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको तनयमनका सम्बन्त्धमा
व्यवस्था गनि बनेको र्वधेयक

(ि)

फौिदारी कसूर िथा फौिदारी कायिर्वतध सम्बन्त्धी केही ऐन सं शोधन गनि
बनेको र्वधेयक

(ग)

र्वद्युिीय व्यापारका सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनि बनेको र्वधेयक

(घ)

गैरआवासीय नेपाली सम्बन्त्धी कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गनि बनेको
र्वधेयक

(ङ)

नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ लाई सं शोधन गनि बनेको र्वधेयक

(च)

ु ी अपराध सं र्हिा िथा त्यस सम्बन्त्धी कायिर्वतध कानूनलाई सं शोधन
मुलक
गनि बनेको र्वधेयक

(छ)

केही फौिदारी कसूर सम्बन्त्धी केही ऐनलाई सं शोधन गनि बनेको र्वधेयक

(ि)

कृर्ष व्यवसायको प्रवर्द्िन िथा व्यवसायीकरणका सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनि
बनेको र्वधेयक

६.

आ.व.

२०७७/०७८

को

स्वीकृि

वार्षिक

कायिक्रम

अन्त्िगिि

४

वटा

अन्त्िरर्क्रया िथा गोष्ठी सम्पन्न गने कायिक्रम रहे कोमा Covid-19 को कारणले
जिललास्िरमा गई कायिक्रम सञ्चालन गनि सम्भव नभएकोले िीन वटा र्वधेयक मसौदामा

Zoom माफिि िथा भौतिक दुरी कायम गरी अन्त्िरर्क्रया कायिक्रम सम्पन्न गररएको
छ ।
७.

आ.व. २०७७/०७८ मा िीन वटा कानूनी सचेिना सम्बन्त्धी कायिक्रम सञ्चालन
ु जिललामा मर्हलासाँग सम्बजन्त्धि र्वद्यमान
गने लक्ष्य रहेकोमा ईलाम र िाप्ले िङ

कानूनी व्यवस्था: (मुलक
ु ी दे वानी र मुलक
ु ी अपराध सं र्हिासाँग सम्बजन्त्धि कानून)
र्वषयमा एक एक वटा गरी दुई वटा कानूनी सचेिना सम्बन्त्धी कायिक्रम सञ्चालन
गररएको तथयो ।
८.

मृत्युदण्ड

उन्त्मूलन

गने

सम्बन्त्धमा

नेपालले

अन्त्िरािर् य

स्िरमा

गरे को

प्रतिवर्द्िालाई आरक्षणमा लै िान सर्कन्त्छ वा सर्कदै न भन्ने सन्त्दभिमा प्रतितनतध
सभा, मर्हला

िथा

सामाजिक

सतमतिवाट

राय

माग

भई

आएकोमा

तमति

२०७७।०७।१९ गिे सतमतिमा तलजिि राय पेश गरे को तथयो ।
९.

माकिको अन्त्िरार् य दिािका सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनि बनेको म्यातिट सम्झौिा
(Protocol Relating

to

the Madrid

Agreement

Concerning the

International Registration of Marks, 1989) साँग सम्बजन्त्धि प्रोटोकलको पक्ष
हुन नेपाल सरकारलाई तमति २०७७।१०।०९ मा तसफाररस गरे को तथयो ।
१०.

कानूनी शुजिहरु (लयार्टन, अं ग्रि
े ी िथा नेपाली) Legal Maxims (Latin Legal
Phraseology) (Latin, English and Nepali) नामक पुस्िक प्रकाशन गररएकोछ ।

११.

इन्त्टनितसप कायिक्रम अन्त्िगिि नेपालका र्वतभन्न कलेिका कानून सं कायमा स्नािक
िहमा अध्ययन गने पााँच िना र्वद्याथीलाई आयोगबाट सम्पादन हुने र्वतभन्न काम,
कारबाहीको अवलोकन र कायि सम्पादनमा समेि सं लग्न गराइएको छ ।

१२.

नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० बमोजिम आयोगले दे हायका
र्वषयमा नेपाल सरकार समक्ष तसफाररस िथा सुझावहरु पेश गरे को छ:क. कानून तनमािणको क्षेर (Areas of Law Making_
१. सं र्वधानको अनुसूचीमा उजललजिि साझा अतधकारको र्वषय
२. महातभयोग सम्बन्त्धी सं घीय कानूनको तनमािण
ु ाई सम्बन्त्धी कानूनको तनमािण
३. सं सदीय सुनव
४. नेपाल सजन्त्ध ऐन, २०४७ मा सं शोधन

५.

कर सम्बन्त्धी एकीकृि कानूनको तनमािण

ि.

कानूनी सचेिना िथा साक्षरिा (Legal Awareness and literacy )

ग.

कानून

ििुम
ि ाको

आतधकाररक

ददग्दशिन

(Authentic Law Drafting

Manual)
घ.

आतधकारीक कानूनी शब्दकोषको तनमािण (Making of Authentic Legal
Dictionary)

ङ.

प्रर्वतध मैरी आयोग िथा िनशजि र्वकास (Technology Friendly
Commission and Human Resources)

च.

आयोगको

र्वगिका

तसफाररस

िथा

सुझावहरुको

कायािन्त्वयन

(Implementation of Past recommendation and suggestions of
Commission)

पररच्छे द -एक
नेपाल कानून आयोग

१.१

र्वषय प्रवेश
राज्य सञ्चालनको लातग कानून अतनवायि ित्व हो । कानून समािको प्रतिर्वम्व
(Reflection of Society) हो । समाि गतिशील हुन्त्छ र समािको र्वकाससाँगै
मानवीय व्यवहार र सम्बन्त्धहरु पतन पररवििन हुाँदै िान्त्छन् । कानूनको
समयानुकूल पररवििनले नै नागररक अतधकारको रक्षा र राज्यको आतथिक िथा
सामाजिक सं रचनाको अग्रगामी पररवििन गनि सर्कन्त्छ । समािलाई सही ढं गले
पररचालन गनि असल कानूनको आवश्यकिा पदिछ । समािमा शाजन्त्ि सुव्यवस्था
र अमन चयन कायम गनि कानूनको महत्वपूण ि भूतमका रहने गदिछ। समिामूलक
समािको तसििना गनि, समािमा रहे का हरे क र्वभे दलाई अन्त्त्य गरी राज्यप्रतिको
अपनत्व र र्वश्वासलाई कायम राख्न समेि कानूनको महत्वपूण ि भूतमका रहने
गदिछ ।
राज्यमा कानूनको शासन कायम हुन कानून िकिपूण,ि यू जिसं गि र न्त्यायसम्मि
(Reasonable, Rational and Judicious) हुन ु पदिछ । यसको लातग समािको
पररवििनसाँगै पररवतििि व्यवहारहरुलाई सहिीकरण र तनयमन गनि र्वद्यमान
कानूनमा समसामर्यक सुधार एवं पररमाििन गनुप
ि ने हुन्त्छ भने कतिपय पुराना
कानून िारे ि गरी नयााँ कानून तनमािण गनुप
ि ने हुन्त्छ । र्वद्यमान कानूनमा
समायानुकूल सं शोधन, पररमाििन र सुधार गदै राज्यको आवश्यकिा अनुसार
ु मा
तनरन्त्िर रुपमा समय सापेक्ष कानून बनाउने उद्देश्यले र्वश्वका र्वतभन्न मुलक
कानून आयोग वा कानून सुधार आयोगको गठन गरे को पाइन्त्छ । कमन ल
ु हरुमा सामान्त्यििः कानूनको तनयतमि सुधार गनि र्वशेष
प्रणाली अपनाउने मुलक
कायिक्षेरगि शिि (Terms of Reference) सर्हि छु ट्टै आयोग गठन गने गरे को
ु हरुमध्ये भारि, पार्कस्िान, श्रीलं का र बंगलादे शमा कानून
दे जिन्त्छ । साकि मुलक
आयोगको गठन गररएको छ । त्यसैगरी

कमन ल प्रणाली अवलम्बन गने

बेलायि, क्यानडा, अमेररका, न्त्यू जिलै ण्ड, आयरलै ण्ड, िान्त्िातनया, केन्त्या, मररशस,
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ु हरुमा पतन कानून सुधार आयोग
युगाण्डा, दजक्षण अर्िका लगायिका मुलक
स्थापना गररएको दे जिन्त्छ ।
नेपालको सन्त्दभिमा, कानून सम्बन्त्धी र्वषयहरुको अध्ययन, अनुसन्त्धान र नयााँ
कानूनको ििुम
ि ा गने िथा भइरहे को कानूनलाई समय सापेक्ष सं शोधन, पररमाििन,
पुनरावलोकन र सं र्हिाकरण समेिको कायि गनिको लातग र्व.सं . २०१० सालदे जि
र्वतभन्न रुपमा कानून आयोगको गठन भई तनरन्त्िर रुपमा कायि गदै आइरहे को
छ ।
१.२

नेपाल कानून आयोगको र्वकासक्रम
नेपालमा औपचाररक रुपमा कानून तनमािण गने पर्द्तिको र्वकास हुन ु भन्त्दा अजघ
र्वतभन्न धातमिक ग्रन्त्थ र शास्त्रहरुका आधारमा शासन सञ्चालन गने गररएको
पाइन्त्छ । नेपालको इतिहासमा सबैभन्त्दा पर्हला र्करााँि कालमा दे शको शासन
र्वधान र्करााँि समुदायको पर्वर ग्रन्त्थ (िसलाई “र्करााँि मुन्त्धुम” भतनन्त्छ) द्वारा
सञ्चातलि तथयो । यसैगरी, तलच्छवी कालमा र्वतभन्न धमिशास्त्रहरु अनुसार न्त्याय
प्रशासन सञ्चालन गने गरे को र धमिशास्त्रले समेटन नसकेका र्वषयमा “रािाज्ञा” र
ु मािले धमिशास्त्रका र्वतभन्न
“सनद” िारी गने गरे को पाइन्त्छ । सोहीकालमा अं शव
र्वषयमा र्वद्वानहरुसाँग छलफल गरी “लोक व्यवहार” अनुसार कानून बनाउने
गरे को इतिहास रहेको छ ।
मलल कालमा ियजस्थति मललले ित्कालीन सामाजिक अवस्थालाई र्वचार गरी
नयााँ कानूनी व्यवस्था गनि “र्वद्वानहरुको सतमति” बनाएका तथए। कानूनका
र्वद्वानहरुको सहायिा तलई चार वटा कानूनहरु गृह तनणिय, क्षेर तनणिय, िाि तनणिय
र मानव न्त्याय शास्त्र बनाई िारी गरे को पाइन्त्छ । त्यसै गरी

शाहकालीन रािा

राम शाहले र्वतभन्न तथतिको व्यवस्था गरी ित्कालीन समयको न्त्याय व्यवस्था र
कानूनलाई उदार र समयानुकूल सुधार गरे का कारणले नै “न्त्याय नपाए गोरिा
िानु” भन्ने लोकोजि चलेको पाईन्त्छ। राणा शासन कालमा िंगबहादुर राणाले
ु ी ऐन” बनाउाँदा कानून मसौदा गने एक तनकाय
र्व.स. १९१० सालमा “मुलक
“कौशल अड्डा” गठन गरी २१० िना पदातधकारीलाई मसौदा बनाउन तनदे शन
गरे को इतिहासमा पढन पाईन्त्छ । राणा शासन कालमा नै र्व.स. १९९३ मा
कम्पनी कानून, पेटेण्ट, तडिाइन र ट्रेडमाकि कानून िथा र्व.स. १९९४ मा नेपाल
बैंक कानून बनेका दे जिन्त्छन् ।
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र्व.सं . २००७ सालको पररवििन पतछ नेपालको शासन व्यवस्थामा आधुतनकीकरण
शुरु भएसं गै कानून सुधारको क्षेरमा समेि र्वशेष प्रयास शुरु भएको दे जिन्त्छ ।
सोही क्रममा कुनै नयााँ कानून तनमािण गनि, कानूनको सं र्हिाकरण गनि िथा
भइरहे का कानूनहरुको पुनरावलोकन गरी आवश्यकिा अनुसार सं शोधन गने
लगायिका जिम्मेवारी कानून आयोगलाई सुजम्पने अभ्यासको शुरुवाि भई सोही
अनुरुप र्वतभन्न समयमा दे हाय बमोजिमका कानून आयोगहरु गठन भएको
पाइन्त्छिः(१)

र्व.सं २००९ को बुच कतमशनले सविप्रथम कानून आयोगको गठन गनि
नेपाल

सरकारलाई

तसफाररस

गरे कोले

तमति

२०१०÷९÷६

को

मजन्त्रमण्डल बैठकबाट "ल कतमसन" िडा गने तनणिय भएको तथयो।
मजन्त्रमण्डलको तनणिय बमोजिम एक िना चेयरम्यान र छ िना सदस्य
रहने िथा कतमशनको काम कारबाही सुचारु रुपले चलाउन दे हायका िीन
भाग (सेक्सन) मा र्वभािन गररएको तथयोिः(क)

दे वानी र्वषयक ऐन, सवाल, सनदको सेक्सन।

(ि)

फौिदारी र्वषयक ऐन, सवाल, सनदको सेक्सन।

(ग)

मालको सवाल, अड्डालाई भएका सवाल र श्रे स्िा अर्पल र्वषयक
सवाल, सनदको सेक्सन।

कतमशनले नेपालको अन्त्िररम शासन र्वधान, २००७ मा रहे का राज्यका
तनदे शक तसर्द्ान्त्िसाँग बाजझएका प्रचतलि नेपाल कानून, ऐन, सनद, सवाल
लगायि कानूनको अध्ययन गरी तनदे शक तसर्द्ान्त्िसाँग अनुकूल हुने गरी
कानून बनाउने, छररएर रहे का कानूनी दस्िावेिहरुलाई एकतरि गरी
सं र्हिाकरण गने र नयााँ ऐनका मसौदा ियार गरी सुझाव तसफाररस गने
गरी कतमशनको काम, कििव्य र अतधकार िोर्कएको पाइन्त्छ। उि
कतमशनले तमति २०१०/११/३ दे जि कायि प्रारम्भ गरे को र र्व.सं .
२०१२ सालमा “नेपाल दण्ड र्वधान” को मसौदा ियार गरी पेश गरे को
तथयो।
(२)

त्यसपश्चाि तमति २०१७÷६÷२७ मा पुनिः दुई वषिका लातग दोस्रो ल
कतमशन गठन भएको र तमति २०१७÷७÷१५ मा नेपाल रािपरमा सो
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सम्बन्त्धी सूचना प्रकाशन भएको पाइन्त्छ । ज्यादै छोटो अवतधमा पतन
ु ी ऐनको आधुतनकीकरणको काम थालनी गरे को र
यस कतमशनले मुलक
ु ी ऐनको मसौदा ियार गरी तसफाररस गरे को दे जिन्त्छ ।
नयााँ मुलक
(३)

िेस्रो

पटक,

तमति

२०२०/१०/८

को

तनणियबाट

तमति

२०२०/१२/१० मा नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी कानून
आयोगको गठन िथा स्थापना भएको र त्यसपतछ पतन पटक पटक म्याद
थप हुाँदै २०२७ सालसम्म उि आयोगलाई कानूनका क्षेरमा अध्ययन,
अनुसन्त्धान, कानून ििुम
ि ा, सं शोधन, सं र्हिाकरण लगायिको थप कायि
सम्पादन गने जिम्मेवारी िोर्कएको दे जिन्त्छ ।
(४)

प्रचतलि नेपाल कानूनमा र्वशेष गरी फौिदारी, दे वानी, वाजणज्य िथा प्रमाण
सम्बन्त्धी कानूनहरुमा र्वद्यमान रहे को कानूनी अभाव र रुटीहरु हटाइ
सकेसम्म सरल, वैज्ञातनक र व्यावहाररक रुप ददई छु ट्टाछु ट्टै ऐनहरुको
ििुम
ि ा

गने

कायािदेश

(Mandate)

सर्हि

चौथो

पटक

तमति

२०२९/२/१९ मा कानून आयोग गठन भएको दे जिन्त्छ।
(५)

तमति २०३६/८/२६ मा नेपाल कानून सुधार आयोगको िफिबाट
अपराध सं र्हिा र फौिदारी कायिर्वतध सं र्हिाको मसौदा मातथ पेश भएका
सललाह र सुझावहरु अध्ययन गरी सो कुराहरु मसौदामा तमलाई
अद्यावतधक गने िथा दण्ड सिाय सम्बन्त्धी नीति, हिािना, क्षतिपूतिि
लगायिका र्वषयमा कायि गनि पााँचौ पटक आयोग गठन भई तमति
२०४१/८/२० सम्म कायिरि रहे को दे जिन्त्छ।

(६)

ित्कातलन श्री ५ को सरकारको तमति २०४१/८/२१ को तनणियबाट
छै ठौँ पटक नेपाल कानून सुधार आयोग गठन भई तमति २०५७/१/१९
सम्म कायिरि रहे को दे जिन्त्छ । यसरी कायिकाररणीको तनणियबाट र्वतभन्न
तमतिमा र्वतभन्न नामबाट आयोगको गठन हुाँदै आए िापतन छु ट्टै कानून र
स्पष्ट अतधकार क्षेरको अभावमा पतन ित्कालीन आयोगहरुले] महत्वपूण ि
कायिसम्पादन गरी भूतमका तनवािह गरी आएको पाइन्त्छ ।

(७)

र्वगिको समयमा सरकारको कायिकारी आदे शबाट आयोगको गठन भई
कायि क्षेरगि शििहरु (TORs) िोर्कने अभ्यास रहे कोमा सम्वि २०६३
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सालमा नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ लागू भए पश्चाि ऐनको दफा
४ बमोजिम आयोगको गठन हुने र दफा १० र २१ बमोजिम आयोगको
काम, कििव्य, अतधकार सम्बन्त्धी व्यवस्था रहे को हुाँदा आयोगको कायिक्षेर
िथा अतधकारका सम्बन्त्धमा अजघलला आयोगहरू भन्त्दा हालको आयोग
स्पष्ट र अतधकार सम्पन्न तनकायको रुपमा स्थार्पि भएको छ । साथै
र्वगिका कायिकारी तनणिय वा आदे शबाट गठन हुने अभ्यासको अन्त्त्य भई
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम आयोग एक स्थायी कानूनी
तनकाय (Statutory Body) को रुपमा रहने व्यवस्था प्रारम्भ भएको छ ।
१.३

आयोगको गठन र संगठनात्मक सं रचना
१.३.१ आयोगको गठन
कानूनको ििुम
ि ा, सं र्हिाकरण िथा प्रचतलि कानूनको सं शोधन, एकीकरण
र पुनरावलोकन गने िथा कानून र न्त्याय सम्बन्त्धी र्वषयमा अध्ययन र
अनुसन्त्धान गने उद्देश्यका साथ नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ तमति
२०६३/९/३० मा िारी भई सोही तमतिदे जि प्रारम्भ भएको छ । ऐनको
दफा ४ मा उलले ि भए अनुसार आयोगको गठन दे हाय बमोजिम रहे को
छिः(क)

सवोच्च अदालिको न्त्यायाधीश भइसकेको वा हुने
योग्यिा पुगेका व्यजिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले
तनयुि गरे को व्यजि

(ि)

– अध्यक्ष

नेपाल न्त्याय सेवाको रािपरार्िि र्वजशष्ट
श्रे णीको पदमा रही काम गररसकेको वा वररष्ठ
अतधविा वा अतधविाको है तसयिले कम्िीमा
पन्त्र वषि कानून व्यवसायीको रूपमा काम गरे को
वा कानूनको अध्यापन, अनुसन्त्धान, ििुम
ि ा वा
कानून वा न्त्यायको क्षेरमा कम्िीमा पन्त्र वषिको
अनुभव तनयुि गरे को व्यजि

(ग)

– उपाध्यक्ष

िण्ड (ि) बमोजिमको योग्यिा पुगेका व्यजिहरू
मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीि गरे को कम्िीमा
एकिना मर्हला रहने गरी बढीमा िीनिना
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–सदस्य

(घ)

सजचव, कानून, न्त्याय िथा सं सदीय मातमला मन्त्रालय

(ङ)

सजचव (कानून), प्रधानमन्त्री िथा मजन्त्रपररषद्को
कायािलय

– सदस्य

– सदस्य

(च)

नायव महान्त्यायातधविा, महान्त्यायातधविाको कायािलय– सदस्य

(छ)

सजचव, नेपाल कानून आयोग

–सदस्य-सजचव।

र्व.सं . २०१० सालदे जि हालसम्म आयोगका अध्यक्षको नामावली अनुसूची-१ मा
र उपाध्यक्षको नामावली अनुसूची-२ मा उललेि गररएको छ ।
१.३.२. हाल कायिरि आयोगका पदातधकारीहरु
(क)

श्री िागेश्वर सुवेदी, नेपाल कानून आयोग

(ि)

प्रा. डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनाली, नेपाल कानून आयोग

(ग)

श्री शोभा बुढाथोकी, नेपाल कानून आयोग

(घ)

श्री नारायण नेपाल, नेपाल कानून आयोग

-सदस्य

(ङ)

श्री उद्बवचन्त्र जघतमरे , नेपाल कानून आयोग

-सदस्य

(च)

श्री उदय राि सापकोटा, सजचव, कानून न्त्याय िथा

-अध्यक्ष1

-सदस्य

सं सदीय मातमला मन्त्रालय
(छ)

– सदस्य

श्री लीला दे वी गडिौला, सजचव,
नेपाल कानून आयोग

1

–सदस्य

श्री पद्मप्रसाद पाण्डेय, नायव महान्त्यातधविा,
महान्त्यातधविाको कायािलय

(झ)

–सदस्य

श्री धनराि ज्ञवाली, सजचव (कानून), प्रधानमन्त्री
िथा मजन्त्रपररषदको कायािलय

(ि)

-उपाध्यक्ष

– सदस्य-सजचव ।

नेपाल कानून आयोगको अध्यक्षमा तमति २०७८।०३।२६ सम्म श्री माधव प्रसाद पौडे ल र तमति
२०७८।०५।१० दे जि श्री िागेश्वर सुवेदी ।
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१.३.३. आयोगको संगठनात्मक संरचना
आयोगबाट सम्पादन हुने काम कारवाहीलाई व्यवजस्थि िथा प्रभावकारी
रुपमा सम्पादन गनि आयोगमा प्रशासन र ििुम
ि ा िथा अनुसन्त्धान गरी दुई
महाशािा रहेका छन् । आयोगमा हालको सं गठन सं रचना अनुसार
नेपाल न्त्याय सेवा, नेपाल सामान्त्य प्रशासन सेवा र र्वर्वध सेवाका दे हाय
बमोजिमका कमिचारीहरु गरी कुल ३३ िनाको स्वीकृि दरबन्त्दी रहे को
छिः
(क)

सजचव (र्वजशष्ट श्रे णी), नेपाल न्त्याय सेवा

(ि)

सह-सजचव (रा. प. प्रथम श्रे णी ), नेपाल न्त्याय सेवा,
कानून समूह

(घ)

–२

उप-सजचव (रा. प. दद्विीय श्रे णी), नेपाल न्त्याय सेवा,
कानून समूह

(ङ)

–१

–२

शािा अतधकृि (रा. प.िृिीय श्रे णी), नेपाल न्त्याय सेवा,
कानून समूह

–५

(ङ)

ले िा अतधकृि (रा. प. िृिीय श्रे णी), प्रशासन सेवा,ले िा समूह

–१

(च)

कम्प्युटर ईजन्त्ितनयर (रा. प. िृिीय श्रे णी), र्वर्वध सेवा

–१

(छ) नायव सुब्बा (रा. प. अनं. प्रथम श्रे णी) नेपाल न्त्याय सेवा,
कानून समूह
(ि)

–५

नायव सुब्बा (रा. प. अनं. प्रथम श्रे णी) प्रशासन सेवा,
सामान्त्य प्रशासन समूह

–३

(झ) कम्प्युटर अपरे टर (रा. प. अनं. प्रथम श्रे णी), र्वर्वध सेवा
(ञ)

-१

िररदार (रा. प. अनं. दद्विीय श्रे णी) नेपाल न्त्याय सेवा,
कानून समूह

–४

(ट)

हलुका सवारी चालक

–३

(ठ)

कायािलय सहयोगी

–४

(ड)

स्वीपर

-१
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सं गठनात्मक सं रचना अनुसूची-३ मा उललेि गररएको छ ।
१.४

आयोगको काम, कििव्य र अतधकार
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० मा उललेि भए अनुसार
आयोगको काम, कििव्य र अतधकार दे हाय बमोजिम रहे को छिः(क)

नयााँ कानून बनाउने वा र्वद्यमान कानूनमा सं शोधन गने सम्बन्त्धमा वा
कानून

िथा

न्त्याय

सम्बन्त्धी

समसामर्यक

र्वषयमा

अध्ययन

िथा

अनुसन्त्धान गने, गराउने,
(ि)

कानूनको सं र्हिाकरणका लातग आवश्यक सं र्हिाको मसौदा ियार गरी
नेपाल सरकार समक्ष पेश गने,

(ग)

प्रचतलि कानूनमा एकीकरण वा पुनरावलोकन गने िथा सो सम्बन्त्धमा
नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव ददने,

(घ)

नयााँ कानून तनमािण गने र आवश्यकिा अनुसार प्रचतलि कानूनमा सं शोधन
गने सम्बन्त्धमा व्याख्यात्मक र्टप्पणी सर्हिको मसौदा नेपाल सरकार
समक्ष पेश गने,

(ङ)

हाल प्रयोग नभएका, एक आपसमा बाजझएका, असमान, र्वभेदिन्त्य, मानव
अतधकार र्वरूर्द्का िथा कायािन्त्वयन हुन नसकेका कानूनको बारे मा
अध्ययन गरी त्यस्िो कानून िारे ि, सं शोधन वा पुनरावलोकन गने
सम्बन्त्धमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गने ,

(च)

अन्त्िरािर् य सजन्त्ध, सम्झौिाका प्रावधानलाई आवश्यकिा अनुसार प्रचतलि
कानूनमा समावेश गनि नेपाल सरकारलाई मसौदा वा सुझाव ददने,

(छ)

कानूनको ििुम
ि ा, सं र्हिाकरण, एकीकरण, पुनरावलोकन, सुधार र र्वकास
गने सम्बन्त्धमा आवश्यकिा अनुसार सम्बजन्त्धि तनकाय वा सं स्थासाँग
परामशि, छलफल िथा अन्त्िरर्क्रया गने वा सो सम्बन्त्धमा सम्बजन्त्धि
तनकाय वा सं स्थासाँग सहकायि गने,

(ि)

र्वशेष र्कतसमका कानूनको अध्ययन र अनुसन्त्धान िथा मसौदा ििुम
ि ा
गनिको लातग र्वशेषज्ञको सेवा प्राप्त गने ,
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(झ)

कानून तनमािण प्रर्क्रयामा आवश्यकिा अनुसार िनधारणा र राय सुझाव
सं कलन गने,

(ञ)

कानूनको मसौदालाई पररमाििन गने तसलतसलामा आवश्यकिा अनुसार
गोष्ठी, सेतमनार िथा अन्त्िरर्क्रया िस्िा कायिक्रम सञ्चालन गने,

(ट)

ु का कानून आयोग िथा कानून ििुम
अन्त्य मुलक
ि ा गने तनकायहरूसाँग
सम्पकि गरी आवश्यक िानकारी िथा सूचनाहरू आदान प्रदान गने,

(ठ)

सवोच्च अदालिबाट प्रतिपाददि तसर्द्ान्त्ि अनुरूप कानून भए नभएको
र्वषयमा अध्ययन गने िथा सो अनुरूप भएको नदे जिएमा कानून ििुम
ि ा,
िारे ि िथा पुनरावलोकन गने सम्बन्त्धमा नेपाल सरकार समक्ष मसौदा
पेश गने,

(ड)

आयोगको वार्षिक कायिक्रम ियार गने,

(ढ)

नेपाल सरकारले िोकेको िथा आयोगले आवश्यक सम्झेको कानून िथा
न्त्यायसाँग सम्बजन्त्धि अन्त्य कामहरू गने ।

१.५

वार्षक
ि प्रतिवेदन
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा २२ बमोजिम आयोगले प्रत्येक
आतथिक वषि समाप्त भएको तमतिले साठी ददनतभर आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन
नेपाल सरकार समक्ष पेश गनुप
ि ने कानूनी व्यवस्था रहे को छ । सोही प्रयोिनका
लातग

आतथिक

वषि

२०७७/०७८

मा

यस

आयोगबाट

सम्पाददि

काम

कारवाहीको र्ववरण समावेश गरी प्रस्िुि वार्षिक प्रतिवेदन ियार गररएको छ ।
यस प्रतिवेदनमा मूलििः आयोगबाट सम्पादन भएका मुख्य मुख्य काम, आयोगको
गठन िथा सं गठनात्मक स्वरुप, िनशजि, भौतिक सं रचना, र्वत्तीय र्ववरण, भावी
कायिददशा, कानून र न्त्यायको क्षेरमा गनुप
ि ने सुधारका लातग सुझाव र तसफाररसका
अतिररि आयोगका र्वतभन्न गतिर्वधीहरु समेि समावेश गररएका छन् ।
१.६

आयोगलाई उपलब्ध साधन श्रोि
हाल आयोगमा उपलब्ध रहे को मानव िथा भौतिक साधन श्रोिको अवस्था दे हाय
बमोजिम रहेको छ :-
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१.६.१ मानव श्रोि
कुनै पतन सं गठनको उद्देश्य हातसल गने प्रमुि श्रोिको रुपमा मानव श्रोि
रहेको हुन्त्छ। मानव श्रोिको अभावमा कुनै पतन सं गठनले आशािीि
सफलिा हातसल गनि सक्दै न। स्वीकृि दरबन्त्दी अनुसार आयोगमा ३३
िना कमिचारीहरु रहने व्यवस्था छ। उजललजिि पद बाहे क हलुका
सवारी चालक दुई पद र कायािलय सहयोगी एक पदमा करार सेवामा
राजिएको छ । आयोगको प्रशासतनक सं गठन सं रचना अनुसूची-३ मा
उलले ि गररएको छ । हाल कायिरि रहे का कमिचारी र दरबन्त्दी सम्बन्त्धी
र्ववरण अनुसूची-४ मा समावेश गररएको छ । साथै, उि दरबन्त्दी
अनुरुप प्रतिवेदन अवतधमा आयोगमा कायिरि कमिचारीको नामावली
अनुसूची-५ मा समावेश गररएको छ ।
१.६.२ भौतिक साधन श्रोि
(क)

आयोगको भवन
तनयतमि

र

व्यवजस्थि

रुपमा

कायािलय

सञ्चालनमा

भौतिक

पूवािधारले समेि महत्वपूण ि भूतमका िेलदछ र कायिवािावरणको
तसििना गदिछ । हालसम्म नेपाल कानून आयोगको आफ्नो
स्वातमत्वमा िग्गा र भवन नभएकोले घर भाडामा तलई आयोगको
कामकारबाही सं चालन भईरहे को छ । र्व.सं . २०७२ साल अघी
आयोग तसं हदरबार पररषर हाल सं घीय मातमला िथा सामान्त्य
प्रशासन मन्त्रालय रहे को भवनमा रहे को तथयो । २०७२ बैशाि
ु म्प पश्चाि आयोग अन्त्िरािर् य सम्मेलन
१२ मा आएको महाभक
केन्त्रको पररसर (हाल सं घीय सं सद रहे को) मा रहे को अन्त्िरािर् य
सम्मेलन केन्त्र र्वकास सतमतिको र्प्र-फ्याव (Prefab) टहराहरुमा
मातसक रु. २,२६,६६६।- घरभाडा सम्झौिा गरी कायािलय
सञ्चालन गदै आईरहे को छ । आयोगमा रहे को भौतिक श्रोि
साधनहरुको र्ववरण अनुसूची-६ मा समावेश गररएको छ ।
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(ि)

पुस्िकालय
पुस्िकालयलाई

ज्ञान

आििनको

स्रोिको

रुपमा

तलइन्त्छ

।

आयोगको मुख्य काम अध्ययन अनुसन्त्धान गने र मसौदा ििुम
ि ा
गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव ददने भएकोले आयोगको लातग
पुस्िकालय अति आवश्यक रहे कोले आयोगमा र्व.स. २०३६
साल दे जि आफ्नै पुस्िकालय रहे को छ । ज्ञानको दायरालाई
कुनै भाषा वा र्वषयतभर मार तसतमि गनि नसर्कने हुनाले
आयोगको पुस्िकालयमा हरे क क्षेरलाई समेट्ने पुस्िकहरु राख्न
हरसम्भव प्रयास गररएको छ । आयोगलाई आवश्यक पने र
कानूनको अध्ययन अनुसन्त्धान गने व्यजि वा सं घ सं स्थालाई
आवश्यक

पने

अध्ययन

सामग्री

सर्हि

हाल

पुस्िकालयमा

आयोगले िररद गरे का, र्वतभन्न व्यजि, सरकारी िथा गैरसरकारी
तनकायहरूबाट प्राप्त भएका र्वतभन्न र्वषयसाँग सम्बजन्त्धि कररब
३१०० को सं ख्यामा पुस्िकहरू रहे का छन्।
(ग)

सवारी साधन
आयोगको सवारी साधनहरुको र्ववरण अनुसूची-६ मा समावेश
गररएको छ।

१.६.३ आयोगको र्वत्तीय जस्थति
नेपाल सरकारको र्वत्तीय श्रोिबाट आयोगले आफ्नो कायिक्रम सञ्चालन
गदै आइरहेको छ । आयोगको सम्पूण ि कायिक्रमको सञ्चालनको लातग
आतथिक रुपले नेपाल सरकार मातथ नै पूण ि रुपमा भर पनुि पने अवस्था
रहेको छ ।
गि आ.व. २०७७/७८ मा आयोगका लातग बिेट उपशीषिक नं.
३११२१०११३ (चालु िचि) अन्त्िगिि रु. ३,८९,०५,०००।- (िीन
करोड उनासी लाि पााँच हिार) र बिेट उपशीषिक नं. ३११२१०११४
ाँ ीगि िचि) अन्त्िगिि रु. ६३,४६,०००।- (तरसट्ठी लाि छयातलस
(पूि
हिार) वार्षिक बिेट प्राप्त भएको तथयो। आयोगको र्वत्तीय र्ववरण र यस
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२०७७/७८ आ. व. को प्रगिी र्ववरण अनुसूची-७ मा समावेश गररएको
छ ।
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पररच्छे द –दुई
कानून सुधारमा आयोगको भूतमका

२.१

र्वषय प्रवेश
कानूनको तनमािण गदाि समािको ित्कालीन आवश्यकिालाई सम्बोधन गनि सक्यो
वा सकेन भन्ने कुरालाई मध्यनिर गनुि पने हुन्त्छ । कानून समय सापेक्ष हुन ु पने
भएकोले समयको आवश्यकिा अनुसार यसले सुधार र सं शोधनको माग गदिछ ।
यसको

लातग

सं र्वधान, अन्त्िरािर् य

दार्यत्व,

र्वद्यमान

आतथिक,

सामाजिक,

ु का सवोत्तम
सााँस्कृतिक, रािनीतिक, वािावरणीय प्रभावको आधार र अन्त्य मुलक
अभ्यास (Best Practice) लाई मध्यनिर गरी समयानुकूल पररवििन हुन िरुरी
हुन्त्छ । एक पटक तनमािण भएको कानूनले सदासविदा समािको आवश्यकिालाई
सम्बोधन गदिछ भन्ने अपेक्षा राजिएको हुन्न । कानूनको प्रभावकारी कायािन्त्वयन
हुन नसकेमा कानूनको अवज्ञा बढ्ने िोजिम उत्पन्न हुन्त्छ र त्यस्िो िोजिमबाट
बच्न र्वद्यमान कानूनको तनरन्त्िर सुधार एवं पररमाििन गरी कानून बनाउनु पने
हुन्त्छ। िसथि, नयााँ कानून तनमािण वा र्वद्यमान कानूनमा सुधारका लातग अध्ययन
िथा अनुसन्त्धानको महत्वपूण ि भूतमका रहे को हुन्त्छ । उपयुि
ि
आवश्यकिा पूरा
ु हरुमा कानून सम्बन्त्धी अध्ययन र अनुसन्त्धान गरी नयााँ कानून
गनि र्वतभन्न मुलक
तनमािण गनि वा र्वद्यमान कानूनमा सुधार गनिको लातग कानून आयोग वा कानून
सुधार आयोगको गठन गने गरे को पाइन्त्छ।
नेपालको सन्त्दभिमा नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को प्रस्िावना र दफा ३
मा कानूनको ििुम
ि ा, सं र्हिाकरण िथा प्रचतलि कानूनमा सं शोधन, एकीकरण र
पुनरावलोकन गनि िथा कानून र न्त्याय सम्बन्त्धी र्वषयमा अध्ययन र अनुसन्त्धान
गने कायि समेि सम्पादन गनिका लातग नेपाल कानून आयोगको स्थापना गररएको
कुरा स्पष्ट उलले ि भएको छ ।
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कानूनको सुधारमा आयोगको भूतमकालाई सं जक्षप्त रुपमा दे हाय बमोजिम उलले ि
गनि सर्कन्त्छिः(क)

कानून ििुम
ि ा
नेपाल कानून आयोगले आवश्यक र उपयुि दे िेको कुनै र्वषयमा वा
नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालयको अनुरोधमा कुनै र्वषयमा नयााँ ऐनको
मसौदा (र्वधेयक) को ििुम
ि ा गने कायि गदिछ । त्यसरी र्वधेयक ियार
गने क्रममा आयोगले

कुनै र्वषयमा कानून तनमािण गदाि सं र्वधान,

अन्त्िरािर् य दार्यत्व, मापदण्ड र सवोत्तम अभ्यास, सवोच्च अदालिबाट
प्रतिपाददि तसद्दान्त्ि, सरोकारवालासाँग छलफल एवं

अन्त्िरर्क्रया गरी

नेपालको समसामर्यक पररजस्थति र सन्त्दभि अनुकूल हुने गरी नयााँ
कानूनको ििुम
ि ा गने गदिछ । आयोगले ऐनको नयााँ मसौदा वा सं शोधन
मसौदा ियार गदाि सरकारका प्रतितनतध िथा सरोकारवालासाँग परामशि र
पृष्ठपोषण समेि तलई मसौदा ियार गदै आएको छ । यसरी ियार गरे को
मसौदालाई आवश्यक कारबाहीको लातग नेपाल सरकारको सम्बजन्त्धि
मन्त्रालयमा प्रेर्षि गदिछ ।
(ि)

कानूनको पुनरावलोकन
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० बमोजिम नेपाल कानून
आयोगलाई कानूनको पुनरावलोकन गरी कानून सं शोधन वा एकीकरण
गनि जिम्मेवारी सुजम्पएको छ । आयोगले प्रचतलि कानूनको सुधार र
पररमाििन गरी प्रचतलि कानूनमा सं शोधन गनुप
ि ने दे जिएमा सं शोतधि
कानूनको मसौदा ििुम
ि ा गरी तसफाररस सर्हि नेपाल सरकारको सम्बजन्त्धि
मन्त्रालयमा प्रेर्षि गदिछ । त्यसैगरी आयोगले तनष्कृय रहेका र हाल
व्यावहाररक रुपमा प्रचलनमा नरहे का कानूनहरुको पर्हचान गरी िारे ि
गनिका लातग नेपाल सरकार समक्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन माफिि
तसफाररस गदै आइरहे को छ ।

(ग)

कानून तनमािणमा एकरुपिा
नेपाल सरकार (कायि र्वभािन) तनयमावली, २०७४ बमोजिम सं घीय
सं सदमा पेश हुने र्वधेयक, अध्यादे श िथा प्रचतलि कानून बमोजिम नेपाल
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सरकारले िारी गने तनयम, आदे श, तनदे जशका, कायिर्वतधको ििुम
ि ा सहमिी
गने कायिको जिम्मेवारी कानून, न्त्याय िथा सं सदीय मातमला मन्त्रालयलाई
िोर्कएको भए िापतन नेपाल सरकारका र्वतभन्न मन्त्रालय वा अन्त्य
तनकायबाट पतन कानूनको प्रारजम्भक मसौदा हुने गरे को छ । यसबाट
ऐनको र्वधेयक ििुम
ि ामा एकरुपिा नभई शैली र ढााँचा समेि फरक
फरक हुन सक्ने भई कानून व्याख्या र कायािन्त्वयनमा असहििा र
फरकपन उत्पन्न हुन सक्दछ । कानून तनमािणको प्रर्क्रयामा कानून
ििुम
ि ाको र्वज्ञको भूतमका र कानून ििूम
ि ा कायिमा एकरुपिा सुतनजश्चििा
कायम गनि आयोगले प्रयत्न गररआएको छ । यस प्रयोिनका लातग
आयोगले कानून ििुम
ि ाको ददग्दशिन ियार गरी प्रकाशन समेि गरे को
छ ।
(घ)

कानून संशोधनमा सरकारलाई सुझाव
कानून िथा न्त्यायको क्षेरमा कुनै पतन र्वषयमा अध्ययन, अनुसन्त्धान र
पुनरावलोकन गरी आयोगले आवश्यक सुझाव नेपाल सरकार समक्ष पेश
गने गदिछ ।

(ङ)

वेबसाइटमा कानूनको अतभलेि राख्ने कायि
नेपाल कानून आयोगले प्रचतलि नेपाल कानूनहरु, नेपाल पक्ष भएका
अन्त्िरािर् य महासजन्त्धहरु, िारे ि भइसकेका नेपाल कानूनहरु र कानून
सम्बन्त्धी

महत्वपूण ि

ऐतिहातसक

सामग्रीहरुको

अतभले ि

रािी

सबैले

उपयोग गनि सक्ने गरी आफ्नो वेबसाइट www.lawcommission.gov.np
मा राख्दै आएको छ । त्यसका अतिररि आयोगले कतिपय नेपाल
कानूनको अंग्रि
े ी भाषामा अनुवाद गरी आफ्नो वेबसाइटमा राख्दै आएको
छ भने "कानून आयोग" नामको आयोगको छु ट्टै मोबाइल एप्स (Apps.)
सञ्चालन गरी सो माफिि समेि र्वद्यमान कानूनहरु सविसाधारणलाई सहिै
उपलब्ध गराउदै आईरहे को छ ।
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(च)

ाँ परामशि, छलफल िथा अन्त्िरर्क्रया
सम्बजन्त्धि तनकाय वा सं स्थासग
आयोगले आवश्यकिा अनुसार सम्बजन्त्धि तनकाय वा सं स्थासाँग कानूनको
ििुम
ि ा, सं र्हिाकरण, एकीकरण, पुनरावलोकन, सुधार सम्बन्त्धी र्वषयमा
परामशि, छलफल िथा अन्त्िरर्क्रया गने कायि गदिछ ।

(छ)

सवोच्च अदालिबाट प्रतिपाददि तसर्द्ान्त्ि अनुरूप कानून भए वा नभएको
र्वषयमा अध्ययन
आयोगले सवोच्च अदालिबाट प्रतिपाददि तसर्द्ान्त्ि अनुरूप कानून भए वा
नभएको र्वषयमा अध्ययन गने र सो अनुरूप भएको नदे जिएमा कानून
ििुम
ि ा, िारे ि िथा पुनरावलोकन गने सम्बन्त्धमा नेपाल सरकार समक्ष
सुझाव पेश गने गदिछ ।

२.२

आयोगले र्वधेयक मसौदा गदाि र्वकास गरे को अभ्यास
नेपाल कानून आयोगले नयााँ कानूनको ििुम
ि ा, र्वद्यमान कानूनमा सं शोधन, पररमाििन,
पुनरावलोकन, एकीकरण िथा सं र्हिाकरण गने र कानून िथा न्त्याय सम्बन्त्धी
समसामर्यक र्वषयमा अध्ययन िथा अनुसन्त्धान गरी कानूनको मसौदा ििुम
ि ा गने
कायि गदै आएको छ ।
कुनै ऐनको वा र्वधेयक मसौदा ियार गनुि पूव ि आयोगले आवश्यक र उपयुि
दे िेको

र्वषयहरुमा

अवधारणापर

(Concept

Paper)

ियार

गदिछ

।

अवधारणापरको आधारमा मसौदा कायिदल गठन हुने गदिछ । मसौदा कायिदलमा
आयोगका पदातधकारी, नेपाल सरकारका उच्च अतधकृि, कमिचारी लगायि
सम्बजन्त्धि र्वषय र्वज्ञहरु रहने अभ्यास छ । आयोगले र्वधेयक मसौदा ियार
गदाि नेपालको सं र्वधान, नेपालले बहन गनुि पने अन्त्िरािर् य दार्यत्व, र्वतभन्न कानून
प्रणाली अपनाउने दे शले आत्मसाि् गरे का सवोत्तम अभ्यासहरुको अध्ययन,
सरोकारवाला र र्वज्ञहरुको राय सललाह िथा सुझावको आधारमा प्रारजम्भक
मसौदा ियार गदिछ । यसरी ियार पाररएको प्रारजम्भक मसौदा उपर नेपाल
सरकारका

प्रतितनतधहरु, िनप्रतितनतधहरु,

नागररक

समाि

र

र्वज्ञहरुसाँगको

सहभातगिामा आवश्यकिा अनुसार अन्त्िर्क्रिया कायिक्रम गरी राय सुझाव सं कलन
गररन्त्छ । उपयुि राय सुझावलाई कायिदलले र्वधेयकको मसौदामा आवश्यकिा
अनुसार समावेश गरी कायिदलले पररमाजििि मसौदा ियार गदिछ । व्यवस्थापनले
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उि मसौदालाई आयोगको बैठकमा पेश गने र आयोगको बैठकले मसौदालाई
आवश्यक कायािन्त्वयनको लातग सम्बजन्त्धि मन्त्रालय वा तनकायमा पठाउने
अभ्यासको थालनी गरे को छ ।
आयोगले थालनी गरे को यस प्रकारको अभ्यासबाट र्वधेयकको मसौदामा र्वतभन्न
सरोकारवाला समूह वा व्यजिहरुको राय सललाह र पृष्ठपोषण प्राप्त हुने,
र्वधेयकको मसौदा ियार गने काम पारदशी हुने र नागररक समािको भूतमका
रहने भएकोले त्यसरी तनमािण हुने कानूनप्रति नागररकले आफ्नो अपनत्व महसुस
गने भई कानून कायािन्त्वयनमा सहििा हुने अपेक्षा गनि सर्कन्त्छ ।
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पररच्छे द–िीन
आतथिक वषि २०७७/०७८ को वार्षिक कायिक्रम र कायिप्रगति

३.१

र्वषय प्रवेश
आयोगले सम्पादन गने र्वर्वध कायिहरुमध्ये र्वधेयकको मसौदा ििुम
ि ा गने पतन
एक हो । आयोगले र्वधेयकको मसौदाको ििुम
ि ा गदाि आवश्यकिा अनुसार
सम्बजन्त्धि सरोकारवाला व्यजि, तनकाय वा र्वज्ञहरुको सुझाव िथा पृष्ठपोषण तलने
उद्देश्यले गोष्ठी िथा अन्त्िरर्क्रया कायिक्रम सञ्चालन गने गदिछ । त्यस्िै , आयोगले
कायािन्त्वयनमा रहेका कानूनको बारे मा सविसाधारणमा िानकारी गराउने उद्देश्यले
कानूनी सचेिनामूलक कायिक्रम (Legal Dissemination Program) समेि सञ्चालन
गदै आइरहेको छ।
ु को
मुलक

कानून

अनुसन्त्धानको

प्रणालीलाई

महत्वपूण ि

सुदृढ

भूतमका

हुने

िथा

पररस्कृि

भएकोले

बनाउन

आयोगले

अध्ययन

नयााँ

र

कानूनको

आवश्यकिा पर्हचान िथा प्रचतलि कानूनको पुनरावलोकन गने सम्बन्त्धमा
अध्ययन िथा अनुसन्त्धान गरी अवधारणापर ियार गने , कानूनको सं शोधन िथा
एकीकरण लगायिका र्वषयमा अध्ययन प्रतिवेदन ियार गने, सवोच्च अदालिका
फैसला, अन्त्िरािर् य कानून र सजन्त्ध सम्झौिाको दार्यत्वको कायािन्त्वयन सम्बन्त्धी
र्वषयमा अध्ययन गने, र्वतधशास्त्रीय नवीनिम अवधारणाका सम्बन्त्धमा अध्ययन र
अनुसन्त्धान गने कायि सम्पादन गदै आएको छ । न्त्याय प्रशासनमा सूचना िथा
प्रर्वतधको प्रयोग र पहुाँचमा अतभवृर्र्द् गने उद्देश्यले नेपालको मौिुदा कानूनहरु,
नीतिहरु, नेपाल पक्ष भएका अन्त्िरािर् य महासजन्त्धहरु, िारे ि भएका कानूनहरु र
केही

नेपाल

कानूनहरुको

अं ग्रि
े ी

भाषामा

अनुवाद

िथा

केही

अन्त्िरािर् य

सजन्त्धहरुको नेपाली अनुवाद गरी आफ्नो वेबसाईट िथा मोबाइल एप्स (Apps.)
मा रािी वेबसाईट िथा मोबाइल एप्स (Apps.) को व्यवस्थापन सम्बन्त्धी कायि
गदै आएको छ।
आयोगले सम्पादन गने कायिहरु स्वीकृि वार्षिक कायिक्रम

र र्वतनयोजिि बिेट

बमोजिम सञ्चालन हुाँदै आएका छन् । आयोगको आ=व= २०७७÷०७८ को
स्वीकृि वार्षिक कायिक्रम अनुसूची- ८ मा समावेश गररएको छ।
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३.२

आयोगले सञ्चालन गरे का कायिक्रमहरु
३.२.१ र्वधेयक मसौदा ििुम
ि ा
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० बमोजिम आयोगले नयााँ
कानूनको ििुम
ि ा, र्वद्यमान कानूनमा सं शोधन, पररमाििन, पुनरावलोकन,
एकीकरण

िथा

सं र्हिाकरण

गने

र

कानून

िथा

न्त्याय

सम्बन्त्धी

समसामर्यक र्वषयमा अध्ययन िथा अनुसन्त्धान गरी कानूनको मसौदा
ििुम
ि ा गने लगायिका कायि सम्पादन गदै आएको छ ।
आतथिक वषि २०७७÷०७८ को वार्षिक कायिक्रममा आयोगलाई चार वटा
र्वधेयक ििुम
ि ा गनि बिेट र्वतनयोिन भए िापतन दे हायका आठ वटा
र्वधेयकहरुको मसौदा ििुम
ि ा गरी सम्बजन्त्धि मन्त्रालयमा पठाइएको छिः(क)

फौिदारी कसूर िथा फौिदारी कायिर्वतध सम्बन्त्धी केही ऐन
संशोधन गनि बनेको र्वधेयक
फौिदारी कसूर िथा फौिदारी कायिर्वतध सम्बन्त्धी केही ऐनलाई
सं शोधन

गने

उद्देश्यले

ििुम
ि ा

गररएको

र्वधे यकको

मसौदा

आयोगको तमति २०७७।०६।०२ को बैठकबाट पाररि भई
आवश्यक कारबाहीको लातग गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
(ि)

िेिाब िथा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको तनयमनका सम्बन्त्धमा
व्यवस्था गनि बनेको र्वधेयक
िेिाब िथा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको उत्पादन, तनकासी,
पैठारी, भण्डारण, ओसार पसार, प्रयोग, तबक्री र्विरण िथा त्यस्िो
पदाथिको

र्वसििन

गने

कायिलाई

तनयमन

गरी

मानव

िथा

िीविन्त्िुको स्वास््य र अन्त्य िैर्वक वा गैरिैर्वक वस्िुलाई पने
प्रतिकूल प्रभावलाई तनवारण गने सम्बन्त्धमा कानूनी व्यवस्था गनि
बनेको र्वधेयकको मसौदा आयोगको तमति २०७७।०६।०२
को बैठकबाट पाररि भई आवश्यक कारवाहीको लातग गृह
मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
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(ग)

र्वद्युिीय व्यापारका सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनि बनेको र्वधेयक
सूचना प्रर्वतधको महत्वलाई अं तगकार गरी त्यसको उपयोतगिालाई
व्यापाररक कारोबारमा र्वस्िार गनि, व्यापार प्रणालीलाई सरल,
प्रर्वतध मैरी, र्वश्वसनीय र सहि बनाउन िथा र्वद्युिीय माध्यम
माफिि वस्िु वा से वाको िररद वा तबक्रीका लातग सुरजक्षि
सं रचनाको व्यवस्था गनि बनेको र्वधेयकको मसौदा आयोगको
तमति २०७७।०९।०५ को बैठकबाट पाररि भई आवश्यक
कारवाहीको लातग उद्योग, वाजणज्य िथा आपूतिि मन्त्रालयमा
पठाइएको छ ।

(घ)

गैरआवासीय नेपाली सम्बन्त्धी कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गनि
बनेको र्वधेयक
गैरआवासीय नेपालीहरु बीच सामीप्यिा िथा सौहादििा अतभवृर्र्द्
गनि, नेपाल िथा नेपाली नागररक र गैरआवासीय नेपालीबीच रहाँदै
आएको बहुआयातमक भावनात्मक एकिा र सम्बन्त्ध सुदृण गनि,
ाँ ीलाई
गैरआवासीय नेपालीले आििन गरे को ज्ञान, शीप र पूि
नेपालमा आकषिण गनि र गैरआवासीय नेपालीको है तसयि, अतधकार
वा सुर्वधाका सम्बन्त्धमा गैरआवासीय नेपाली सम्बन्त्धी प्रचतलि
कानूनलाई

सं शोधन

र्वधेयकको

मसौदा

बैठकबाट

पाररि

र

एकीकरण

आयोगको
भई

गने

तमति

आवश्यक

सम्बन्त्धमा

बनेको

२०७७।१०।०९

कारवाहीको

लातग

को

पररा

मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
(ङ)

नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ लाई संशोधन गनि बनेको
र्वधेयक
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ लाई सं शोधन गने सम्बन्त्धमा
बनेको र्वधेयकको मसौदा आयोगको तमति २०७७।११।१७
को बैठकबाट पाररि भई आवश्यक कारवाहीको लातग कानून,
न्त्याय िथा सं सदीय मातमला मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
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(च)

ु ी अपराध सं र्हिा िथा त्यस सम्बन्त्धी कायिर्वतध कानूनलाइि
मुलक
संशोधन गनि बनेको र्वधेयक
ु ी अपराध सं र्हिा िथा त्यस सम्बन्त्धी कायिर्वतध कानूनलाई
मुलक
सं शोधन गने सम्बन्त्धमा बनेको र्वधेयकको मसौदा ििुम
ि ा गरी
आयोगको तमति २०७८।०२।२८ को बैठकबाट पाररि भई
आवश्यक कारवाहीको लातग कानून, न्त्याय िथा सं सदीय मातमला
मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

(छ)

केही फौिदारी कसूर सम्बन्त्धी केही ऐनलाई सं शोधन गनि बनेको
र्वधेयकिः
केही फौिदारी कसूर सम्बन्त्धी केही ऐनलाई सं शोधन गनि बनेको
र्वधेयकको

मसौदा

आयोगको

तमति

२०७८।०२।२८

को

बैठकबाट पाररि भई आवश्यक कारवाहीको लातग कानून, न्त्याय
िथा सं सदीय मातमला मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
(ि)

कृर्ष

व्यवसायको

प्रवर्द्िन

िथा

व्यवसायीकरणका

सम्बन्त्धमा

व्यवस्था गनि बनेको र्वधेयकिः
परम्परागि तनवािहमूिी कृर्ष व्यवसायलाई उत्पादनमूिी िथा
बिारमूिी व्यवसायमा रुपान्त्िरण गरी कृर्ष क्षेरको ददगो र्वकास
गनि, कृर्ष उत्पादनको प्रवर्द्िन, व्यवसायीकरण, र्वर्वतधकरण िथा
ु को
बिारीकरणवाट रोिगारीका अवसर तसििना गनि र मुलक
अथििन्त्रलाई टे वा पुर्याउन र कृर्ष कायिलाई आय आििनको
उपयुि माध्यम िथा मयािददि व्यवसायको रुपमा र्वकास गरी
सविसाधारणलाई कृर्ष व्यवसायमा अझ बढी आकषिण गनि बनेको
र्वधेयकको

मसौदा

आयोगको

तमति

२०७८।०३।१७

को

बैठकबाट पाररि भई आवश्यक कारवाहीको लातग कृर्ष िथा
पशुपन्त्छी र्वकास मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
आ=व= २०७७/०७८ मा आयोगबाट ििुम
ि ा भै सम्बजन्त्धि मन्त्रालयमा पठाइएका
र्वधेयकहरुको पूणि पाठ अनुसूची–९ मा समावेश गररएको छ ।
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३.२.२ कानूनी शुजिहरु (Latin Maxims) प्रकाशनिः
आ.व. २०७६/०७७ बाट शुरु गररएको कानूनी शुजिहरु (लयार्टन,
अंग्रि
े ी िथा नेपाली) Legal Maxims (Latin Legal Phraseology) (Latin,
English and Nepali) नामक पुस्िक प्रकाशन गररएको छ ।
३.२.३. अन्त्िरर्क्रया िथा गोष्ठी
आयोगले आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृि वार्षिक कायिक्रम अन्त्िगिि
४ वटा अन्त्िरर्क्रया िथा गोष्ठी सम्पन्न गने कायिक्रम रहे कोमा कोतभड१९ (Covid-19) को कारणले जिललास्िरमा गई कायिक्रम सञ्चालन गनि
सम्भव नभएकोले ३ वटा र्वधेयक मसौदामध्ये २ वटामा श्रव्य-दृश्य
(Virtual) माफिि र १ वटामा भौतिक दुरी कायम गरी अन्त्िरर्क्रया
कायिक्रम सम्पन्न गररएको तथयोिः
१.

कृर्ष

व्यवसायको

प्रवर्द्िन

िथा

व्यवसार्यकरणका सम्बन्त्धमा

व्यवस्था गनि बनेको र्वधेयकको मसौदा उपर नेपाल सरकार कृर्ष
िथा पशुपन्त्छी र्वकास मन्त्रालयका सजचवज्यू हरु लगायि उच्च
पदातधकारीसं ग

कृर्ष

मन्त्रालयको

सभाहलमा

तमति

२०७७।१२।०३ गिे भौतिक दुरी कायम गरी अन्त्िर्क्रिया
छलफल कायिक्रम सम्पन्न गररएको तथयो ।
२.

ु ी अपराध सं र्हिा िथा त्यस सम्बन्त्धी कायिर्वतध कानूनलाई
मुलक
सं शोधन गनि बनेको र्वधे यकको मसौदा उपर सरोकारवालाहरुको
राय, प्रतिर्क्रया िथा सुझाव तलने उद्देश्यले मा. महान्त्यायातधविा,
आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सजचव, सहसजचव, सहन्त्यायातधविा
िथा अन्त्य सरकारी वकीलसाँग तमति २०७८ िेठ १४ गिे का
ददन श्रव्य-दृश्य (Virtual) माध्यम माफिि छलफल गरी राय
सुझाव तलइएको तथयो । त्यसै गरी सोही मसौदामा आयोगका
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सजचव िथा सहसजचव र उच्च अदालि िथा
जिलला अदालिका केही माननीय न्त्यायाधीशहरुसाँग तमति २०७८
िेठ १७ गिे का ददन श्रव्य-दृश्य (Virtual) माध्यम माफिि नै
परामशि छलफल गरी राय सुझाव तलइएको तथयो ।
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३.

केही फौिदारी कसूर सम्बन्त्धी केही ऐनलाई सं शोधन गनि बनेको
र्वधेयकको मसौदा उपर सरोकारवालाहरुको राय, प्रतिर्क्रया िथा
सुझाव

तलने

उद्देश्यले

तमति

२०७८।०२।१४

र

तमति

२०७८।०२।१७ गिे श्रव्य-दृश्य (Virtual) माध्यम माफिि नै
अन्त्िरर्क्रया कायिक्रम सम्पन्न गररएको

तथयो । उि कायिक्रममा

जिलला

माननीय

िथा

उच्च

अदालिका

न्त्यायाधीश

र

महान्त्यायातधविा लगायि महान्त्यायातधविाको कायािलयका उच्च
पदातधकारीको उपजस्थति रहे को तथयो ।
३.२.४ प्रतितनतध सभाको मर्हला िथा सामाजिक सतमतिमा तलजिि राय पेश
मृत्युदण्ड उन्त्मूलन गने सम्बन्त्धमा नेपालले अन्त्िरािर् य स्िरमा गरे को
प्रतिवर्द्िालाई आरक्षणमा लै िान सर्कन्त्छ वा सर्कदै न भन्ने सन्त्दभिमा
प्रतितनतध सभा, मर्हला िथा सामाजिक सतमतिवाट राय माग भई आएकोमा
तमति २०७७।०७।१९ गिे सतमतिमा तलजिि राय पेश गरे को तथयो ।
३.२.५ प्रोटोकलको पक्ष हुन नेपाल सरकारलाई तसफाररस ( Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International
Registration of Marks, 1989)
माकिको अन्त्िरार् य दिािका सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनि बनेको म्यातिड
सम्झौिासाँग सम्बजन्त्धि प्रोटोकलको पक्ष हुन नेपाल सरकारलाई तमति
२०७७।१०।०९ मा तसफाररस गरे को तथयो ।
३.२.६ कानूनको िानकारी गराउने िथा सचेिना सम्बन्त्धी कायिक्रम (Legal
Dissemination Program)
कानूनका प्रयोगकिाि िथा अन्त्य सरोकारवालाहरुलाई नयााँ कानूनका
बारे मा समयमै िानकारी प्राप्त हुन नसक्दा र नयााँ कानूनका बारे मा
अभ्यस्ि नहुाँदा कानूनको प्रयोग र पालनामा एकरुपिा कायम गनि
कदठनाई पनि सक्ने िथा असहि हुने भएकोले आयोगले र्वतभन्न जिललामा
कानूनको िानकारी गराउने सम्बन्त्धी कायिक्रमहरु सञ्चालन गदै आइरहे को
छ ।
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यस आ.व.मा िीन वटा कानूनी सचेिना सम्बन्त्धी कायिक्रम सञ्चालन गने
ु
लक्ष्य रहेकोमा ईलाम र िाप्ले िङ
जिललामा मर्हलासाँग सम्बजन्त्धि
र्वद्यमान कानूनी व्यवस्था (मुलक
ु ी दे वानी र मुलक
ु ी अपराध सं र्हिासाँग
सम्बजन्त्धि कानून) र्वषयमा एक एक वटा गरी दुई वटा कानूनी सचेिना
सम्बन्त्धी कायिक्रम सञ्चालन गररएको तथयो ।
३.२.७ इन्त्टनितसप कायिक्रम सञ्चालन
इन्त्टनितसप कायिक्रम अन्त्िगिि कानून र्वषय अध्ययनरि र्वद्याथीहरुलाई
कानूनको सै र्द्ाजन्त्िक

ज्ञानका अतिररि

र्वषयमा

ज्ञान

व्यवहाररक

स्नािकिहमा

कानून

प्रदान

र्वषय

गने

अध्ययन

कानूनको ििुम
ि ा लगायिका
उद्देश्यले
गने

पााँच

र्वतभन्न
िना

कले िमा
र्वद्याथीलाई

आयोगबाट सम्पादन हुने र्वतभन्न काम, कारबाहीको अवलोकन र कायि
सम्पादनमा समेि सं लग्न गराइएको तथयो । आ.व. २०७७/०७८ को
पर्हलो सर (२०७७ साल भदौ मर्हनादे जि पुष मर्हनासम्म) मा नेपाल ल
क्याम्पसबाट एक िना िथा दोस्रो सर (२०७७ साल फागुन मर्हनादे जि
२०७८ साल असार मर्हनासम्म) मा काठमाडौं स्कूल अफ लबाट एक
िना,

नेशनल

ल

कलेिबाट

एक

िना, चक्रवतिि

हर्व

एिुकेशन

एकेडेमीबाट एकिना र नेपाल ल क्याम्पसबाट एकिनाले इन्त्टनितसप
सम्पन्न गरे का छन् ।
इन्त्टनितसप सम्पन्न गने र्वद्याथीहरुको नामावली अनुसूची–१० मा समावेश
गररएको छ ।
३.२.८ आयोगको वेबसाइट िथा मोबाइल एप्स (Apps.) सम्बन्त्धी
नेपाल कानून आयोगले र्व.सं . २०६५ सालदे जि नै आफनो वेबसाइट
ियार गरी वेबसाइटमा र्वद्युिीय ढााँचामा र्वतभन्न प्रचतलि नेपाल कानूनहरु
अपलोड

गदै

आएको

छ

।

उि

वेबसाइटमा

रहे का

कानूनहरु

अद्यावतधक गने कायि गदै सविसाधारण िथा सेवाग्राहीहरुलाई सरल एवं
सहि ढाँगले नेपाल कानून सम्बन्त्धी िानकारी प्रदान गरी र्वद्युिीय
माध्यमबाट त्यसको पहुाँच सुतनजश्चि गदै आएको छ।
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आयोगको वेबसाइटमा नेपालको सं र्वधान, प्रचतलि ऐन, तनयम िथा गठन
आदे शहरु अद्यावतधक गने र केही ऐन लगायिका अन्त्य सामग्री अं ग्रि
े ी
भाषामा अनुवाद गरी उपलब्ध गराउाँदै आएको छ । साथै, िारे ि भएका
ऐन, तनयम, गठन आदे श लगायिका नेपाल कानून िथा कानून सम्बन्त्धी
ऐतिहातसक दस्िावेिहरु समेि समावेश गने गरे को छ ।
आ.व.२०७७।०७८ मा आयोगको वेबसाईटलाई समयानुकूल बनाउन
पररमाििन गरी नयााँ स्वरुपमा उपयोगकिाि मैरी बनाईएको छ। स्वीकृि
वार्षिक कायिक्रम अनुसार मोबाइल (एन्त्िोइड िथा एप्पल) दुवैमा उपयोग
गनि सर्कने गरी मोबाइल एप्स (Mobile Apps.) तनमािण गरी र्वद्यमान
कानूनहरु मोबाइलबाटै हे न ि र पढ्न सर्कने व्यवस्था तमलाइएको छ ।
आयोगको वेबसाइटमा रहे का कानूनहरुको र्ववरण अनुसूची-११ मा
समावेश गररएको छ ।
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पररच्छे द-चार
सुझाव िथा तसफाररस
नेपालको सं र्वधानले शजि पृथकीकरण (Sepration of Power) को तसर्द्ान्त्िलाई स्वीकार
गरी कायिपातलका, व्यवस्थार्पका र न्त्यायपातलका सम्बन्त्धी व्यवस्था गरे को छ । त्यसै गरी
नेपालको सं र्वधानमा तनयन्त्रण र सन्त्िुलन (Check and Balance) को तसर्द्ान्त्ि पतन
अपनाएको पाइन्त्छ । शजि पृथकीकरण िथा तनयन्त्रण र सन्त्िुलनको तसर्द्ान्त्ि बमोजिम
राज्यका अङ्गहरुले आ-आफ्नो काम स्विन्त्रिापूवक
ि सम्पादन गदि छन् भन्ने मान्त्यिा रही
आएको छ । राज्यका िीनै अङ्गहरु एक अकोप्रति उत्तरदायी (Responsible) नभई
ु ा र
स्विन्त्र (Independent) रुपमा कायि गनि सक्षम (Competent) हुन्त्छन् । सम्प्रभत्त
राज्यशजिको स्रोि सं र्वधानििः िनिामा तनर्हि रहने भएकोले सरकार सदै व िनिाप्रति
उत्तरदायी र िवाफदे ही बन्नु पने र्वश्वव्यापी मान्त्यिा रहे बमोजिम नेपालले पतन यसको
अबलम्बन गदै आएको छ । राज्य सञ्चालनको काम कारवाहीलाई पारदशी िथा
िवाफदे ही बनाउनकोलातग उपयुि कानूनी व्यवस्था आवश्यक पदिछ । त्यस्िो कानूनी
व्यवस्थाको तनमािणमा महत्वपूण ि भूतमका तनवािह गदै आएको यस आयोगलाई अझ थप
र्क्रयाजशल बनाउनकोलातग िथा नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १०
बमोजिम कानून िथा न्त्यायका क्षेरमा र मुख्य गरी कानूनलाई आधुतनकीकरण िथा
सुधार गनुि पने कानूनी, नीतिगि िथा सं स्थागि सुधारकालातग नेपाल सरकार समक्ष
आयोगले दे हाय बमोजिमका सुझाव िथा तसफाररस पेश गरे को छिः—
४.१ कानून तनमािणको क्षेर (Area of Law Making_
कानून

तनमािणको

सन्त्दभिमा

र्वकतसि

नवीनिम\

अवधारणा

र

प्रर्क्रयाको

अवलम्बनबाट पतछलला चरणमा बनेका केही कानूनमा त्यसको प्रत्यक्ष िथा
सकारात्मक प्रभाव दे िा परे का छन् । कानून तनमािणको सन्त्दभिमा सं वैधातनक िथा
कानूनी मूलय मान्त्यिाको पालना गनुक
ि ो साथै यस क्षेरमा सं लग्न सबै पक्षहरुमा
यस्िा अवधारणा, सोच िथा सं स्कृतिको तनरन्त्िर र्वकास हुन सकेमा गुणस्िरीय
कानून तनमािण हुन सक्ने अपेक्षा गनि सर्कन्त्छ । िथार्प, सरकारी तनकायबाट र्वस्िृि
कुराहरु समावेश गरी कानून तनमािण प्रर्क्रयाको र्वषयमा मूलििः कानून ििुम
ि ा गदाि
कुनै प्रकारको दस्िावेिको तनमािण िथा र्वकास नभएको सन्त्दभिमा कानून ििुम
ि ा
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सम्बन्त्धी रार् य िथा अन्त्िरािर् य परम्परा, प्रचलन, अभ्यास र व्यवहार िथा
अवधारणालाई नै मुख्य रुपमा अं गीकार गनुि पने अवस्था छ । अििः दे हायका
र्वषयमा कानून तनमािण, सं शोधन र एर्ककरण गरी कानून तनमािण गनुि पने दे जिन्त्छिः४.१.१. संर्वधानको अनुसूचीमा उजललजिि साझा अतधकारको र्वषय
नेपालको सं र्वधानले सं घीय लोकिाजन्त्रक गणिन्त्र शासन व्यवस्था स्वीकार
गरे को छ । सं घीय लोकिाजन्त्रक गणिन्त्र नेपालको मूल सं रचना सं घ,
प्रदे श र स्थानीय िह गरी िीन िह हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरे को छ ।
नेपालको राज्यशजिको प्रयोग सं घ, प्रदे श र स्थानीय िहले सं र्वधान िथा
कानून बमोजिम गदै आएका छन् । नेपाल सं घीय राज्य भएकोले सं घ,
प्रदे श र स्थानीय िहले आफै कानून

तनमािण गनि सक्दछन् । नेपालको

सं र्वधानले सं घ, प्रदे श र स्थानीय िहले तनमािण गने कानूनहरुलाई एकल र
साझा अतधकारको रुपमा क्रमशिः अनुसूची-५,

अनुसूची- ६, अनुसूची-७,

अनुसूची-८ र अनुसूची-९ मा उल्लेख गरे को छ । संविधान बमोजिम सं घ,
प्रदे श र स्थानीय िहको अतधकारको सूची वा साझा सूचीमा नपरे को र्वषयमा
सं घलाई अिशिष्ट अधधकार दिएको छ ।
नेपालको सं र्वधान बमोजिम सं घ, प्रदे श र स्थानीय िहको साझा अतधकारको
र्वषय अनुसूची-९ मा उललेि भए बमोजिम रहे को छ । साझा अतधकारको
प्रयोग सं र्वधान र सं घीय कानून, प्रदे श कानून र गााँउसभा वा नगरसभाले
बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरे को छ । सं र्वधान िारी
भएको छै ठौं वषि पुग्न लाग्दा समेि अनुसूची-९ मा उजललजिि साझा
अतधकारका र्वषयमा िति कानून तनमािण हुन ु पने हो त्यति कानून तनमािण
भएको पाइदै न । साझा अतधकारका र्वषयमा कानून तनमािण गनिकोलातग
िीनै िहको सहकायि र समन्त्वयको आवश्यकिा रहने भए िापतन सं घको
भूतमका अतल बढी नै हुने गदिछ । नेपालको सं र्वधान बमोजिमका सं घीय
सं सद, प्रदे श सभा र गााँउसभा वा नगरसभाले कानून तनमािणको सम्बन्त्धमा
सं र्वधानले प्रदान गरे को अतधकार, सीमा -Limitation_ िथा सं र्वधानको
अनुसूचीमा उजललजिि साझा अतधकारका र्वषयहरु िस्िै जशक्षा, स्वास््य,
कृर्ष िस्िा र्वषयमा के कसरी कानून तनमािण प्रर्क्रया र बाटो िय गने हो
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सो र्वषयमा प्रष्ट हुन ु पने आवश्यकिा रहे को छ । साझा अतधकारका
र्वषयमा सं घले यथाशक्य चाडो कानून बनाउन आवश्यक भएको छ ।
४.१.२ महातभयोग सम्बन्त्धी संघीय कानूनको तनमािण
नेपालको सं र्वधानको धारा १०१ मा महातभयोग सम्बन्त्धी व्यवस्था रहेको
छ । सं र्वधान र कानू नको गम्भीर उललङ्घन गरे को आधारमा प्रतितनतध
सभामा ित्काल कायम रहे को सम्पूण ि सदस्य सं ख्याको एक चौथाई सदस्यले
रा पति र उपरा पति र्वरुर्द् महातभयोगको प्रस्िाव पेश गनि सक्ने र त्यस्िो
प्रस्िाव सं घीय सं सदको दुवै सदनको ित्काल कायम रहे का सम्पूण ि सदस्य
सं ख्याको कम्िीमा दुई तिहाई बहुमिबाट पाररि भएमा सम्बजन्त्धि व्यजि
पदबाट मुि हुनेछ भन्ने व्यवस्था सं र्वधानको धारा १०१ को उपधारा (१)
मा रहेको छ ।
त्यसै गरी सोही धाराको उपधारा (२) मा सं र्वधान र कानूनको गम्भीर
उललङ्घन गरे को, कायिक्षमिाको अभाव वा िराब आचरण भएको वा
इमानदारीपूवक
ि

आफ्नो

पदीय

कििव्यको

पालन

नगरे को

वा

आचार

सं र्हिाको गम्भीर उललङ्घन गरे को कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा
गनि नसकेको आधारमा प्रतितनतध सभामा ित्काल कायम रहे को सम्पूण ि
सदस्य सं ख्याको एक चौथाई सदस्यले नेपालको प्रधान न्त्यायाधीश वा
सवोच्च अदालिका न्त्यायाधीश, न्त्याय पररषदका सदस्य, सं वैधातनक तनकायका
प्रमुि वा पदातधकारीका र्वरुर्द् महातभयोगको प्रस्िाव पेश गनि सक्ने र
त्यसरी प्रस्िाव पेश गने आधार र कारण र्वद्यमान भए नभएको छानतबन
गरी

व्यवस्थार्पका-सं सदमा

प्रयोिनको

लातग

एघार

तसफाररस
सदस्यीय

सर्हिको

महातभयोग

प्रतिवेदन
तसफाररस

प्रस्िुि
सतमति

गने
रहने

सं वैधातनक व्यवस्था छ । त्यस्िो प्रस्िाव प्रतितनतध सभामा ित्काल कायम
रहेका सम्पूणि सदस्य सं ख्याको कम्िीमा दुई तिहाई बहुमिबाट पाररि भएमा
सम्बजन्त्धि व्यजि पदबाट मुि हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहे को छ ।
रा पति

र

उपरा पति

बाहे क

महातभयोगबाट

पदमुि

हुने

व्यजिले

सं र्वधानको गम्भीर उललङ्घन गरे को वा कायिक्षमिाको अभाव वा िराब
आचरण वा पदीय दार्यत्वको पालन इमानदारीपूवक
ि
नगरे को वा आचार
सं र्हिाको गम्भीर उललङ्घन गरे को भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, िानकारी वा
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उिुरी ग्राह्य रहे को भनी प्रतितनतध सभाका कम्िीमा िीन िना सदस्यले
प्रमाजणि गरी पेश गरे मा महातभयोग तसफाररस सतमतिले त्यस्िो उिुरीमातथ
सं घीय कानून बमोजिम छानतबन गरी महातभयोग सम्बन्त्धी कारबाहीका लातग
प्रतितनतध सभा समक्ष तसफाररस गरे मा महातभयोगको प्रस्िाव पेश हुन सक्ने
सं वैधातनक व्यवस्था समेि रहे को छ । उच्च पदमा तनयुि हुने व्यजि
ु मा पतन सं वैधातनक िथा
उपर महातभयोग लगाउने सम्बन्त्धमा अन्त्य मुलक
कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

अमेररका, बेलायि, भारि, पार्कस्िान,

र्फतलर्पन्त्स, दजक्षण कोररया, इरान, ब्राजिल, बुलगेररया, िमिनी, आयरलयाण्ड, नवे,
ु मा पतन महातभयोग सम्बन्त्धी
चेक ररपजब्लक, रुस लगायि अन्त्य मुलक
ु हरुमा सं सदको दुई तिहाई
व्यवस्था रहे को पाइन्त्छ। प्रायिः सबै मुलक
सदस्यहरुले महातभयोगको पक्षमा मि ददएमा त्यस्िो प्रस्िाव पाररि हुने
प्रचलन रहेको दे जिन्त्छ ।
नेपालको सं र्वधानको धारा १०१ को उपधारा (१०) मा महातभयोग
सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था सं घीय कानून बमोजिम हुने भन्ने उललेि भएको छ
। यस सम्बन्त्धमा सं घीय कानून हुनपु ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहे को छ ।
नेपालमा महातभयोग सम्बन्त्धमा महातभयोग (कायिर्वतध तनयतमि गने) ऐन,
२०५९ रहेको छ । यो ऐन नेपालको सं र्वधान आउनु अघी िारी भएको र
यसले सं वैधातनक पदातधकारीलाईमार महाअतभयोग लगाउन सक्ने दे जिएको
िथा

ु मान्त्यिा अनुरुप दे जिन
उि ऐन नेपालको सं र्वधानको मूलभि

नआएको सन्त्दभिमा यस ऐनलाई िारे ि गरी नेपालको सं र्वधानको भावना
अनुरुप महातभयोग सम्बन्त्धी ऐनको तनमािण गनि आवश्यक रहे को दे जिन्त्छ ।
ु ाई सम्बन्त्धी कानूनको तनमािण
४.१.३ संसदीय सुनव
शजि पृथकीकरणको तसर्द्ान्त्ि बमोजिम कायिपातलका, न्त्यायपातलका िथा
व्यवस्थार्पका राज्यका िीन अं गहरुको कायिप्रकृति तभन्न-तभन्न भए िापतन यी
िीनै अंगको अन्त्िरसम्बन्त्ध र त्यसबाट नागररकलाई पनि सक्ने प्रभावका
आधारमा यी अं गले आफू िुसी आ आफ्ना अतधकार क्षेरको प्रयोग गरे को
अवस्थामा शासन सञ्चालनमा िर्टलिा उत्पन्न हुन सक्दछ । राज्यका िीन
अंगहरुबीच समुजचि शजि सन्त्िुलनको अभावले त्यस्िा अंगहरु बीच शजि
र अतधकारकालातग द्वन्त्द्वात्मक अवस्थाको तसििना गने मार होइन र्क शजि
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पृथकीकरणको तसर्द्ान्त्िलाई नै धरासायी पनि सक्ने सम्भावना रहन्त्छ ।
राज्यका सबै तनकायहरु िवाफदे ही र उत्तरदायी हुन ु पदिछ भन्ने मान्त्यिामा
आधाररि रहे र तनयन्त्रण र सन्त्िुलनको तसर्द्ान्त्िको र्वकास हुन पुगेको हो ।
यस तनयन्त्रण र सन्त्िुलनलाई मुख्य रुपमा अमेररकाको सं र्वधान सन्
१७८७ मा िारी गदाि पर्हलो पटक स्वीकार गररएको तथयो । िसनुसार
व्यवस्थार्पकाको

अतधकार

कंग्रेसमा

तनर्हि

रहने, कायिकाररणी

शजि

रा पतिमा रहने र न्त्यार्यक अतधकार सं घीय सवोच्च अदालिमा तनर्हि रहने
व्यवस्था गररयो । यसलाई तनयन्त्रण र सन्त्िुलन (Check and Balance) को
तसर्द्ान्त्िको रुपमा स्वीकार गररएको छ । यो तसर्द्ान्त्िलाई अमेररकाले
सबैभन्त्दा प्रभावकारी रुपमा लागू गरे को छ । अमेररकी र्वधार्यका कंग्रेसले
तनमािण

गरे को

रा पतिले

तभटो

कानूनलाई
(तनषेधाज्ञा)

तनयन्त्रण

र

प्रयोग

गनि

सन्त्िुलनको
सक्दछ

तसर्द्ान्त्ि

भने

अनुसार

र्वधार्यकामातथ

न्त्यायपातलकाको तनयन्त्रण कायम गनि सं घीय सवोच्च अदालिलाई न्त्यार्यक
पुनरावलोकन (Judicial Review) को अतधकार प्राप्त छ । यसै गरी
रा पतिलाई महातभयोग लगाई पदच्यू ि गनि सक्ने अतधकार कंग्रेसलाई
रहेको छ । रा पतिले कायिकाररणी अतधकार प्रयोग गरी राज्यका र्वतभन्न
उच्च पदमा गरे को तनयुजिलाई तसनेटबाट अनुमोदन (Confirmation)
गराउनु पदिछ।साथै, रा पतिले गरे का कायिहरुलाई न्त्यायालयले न्त्यार्यक
पुनरावलोकन गरी िााँच गनि सक्ने व्यवस्था रहे को छ । त्यस्िै कंग्रेसले
सं घीय सवोच्च अदालिका न्त्यायाधीशहरुलाई महातभयोग लगाएर पदच्यूि
गनि सक्ने व्यवस्था गररएको दे जिन्त्छ ।
शजि तनयन्त्रण र सन्त्िुलनको तसर्द्ान्त्िलाई अंतगकार गदै यसको प्रतितनतधत्व
ु ाईको शुरुवाि भएको तथयो
गने प्रयोिनकोलातग अमेररकामा सं सदीय सुनव
।

अमेररकामा

रा पतिबाट

कुनै

साविितनक

महत्वका

उच्च

पदमा

तनयुजिकोलातग प्रस्िार्वि व्यजिका सम्बन्त्धमा वा त्यस्िो पदमा बसेका
पदातधकारीहरुले गरे का काम कारवाहीका सन्त्दभिमा अतधकार प्राप्त व्यजि
ाँ सम्बजन्त्धि व्यजिको
वा तनकाय वा साविभौम िनिाहरुले त्यस र्वषयसग
भनाइ वा स्पष्टीकरण सुनेर तनिहरुको योग्यिा, क्षमिा र नैतिकिा परीक्षण
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ु ाई भन्ने गररएको छ । सं सदीय सुनव
ु ाई गदाि
गने प्रर्क्रयालाई सुनव
सामान्त्यििः दुई प्रकारबाट गरे को दे जिन्त्छिः(क)

ु ाई,
िुला सं सदीय सुनव

(ि)

ु ाई ।
बन्त्द सं सदीय सुनव

ु ाई बन्त्द रुपमा गररने
अमेररकामा सन् १९२४ भन्त्दा अगातड सं सदीय सुनव
प्रचलन रहेकोमा हाल िुला रुपमा गरे को दे जिन्त्छ । नेपालमा सं सदीय
ु ाई गदाि सतमतिले सुनव
ु ाई गनुि पने प्रस्िार्वि व्यजि उपर आएका
सुनव
उिुरीलाई गोप्य राख्ने र उिुरकिािसाँग सतमतिमा गोप्य रुपमा छलफल गनि
सक्ने व्यवस्था रहे को छ ।
अमेररकामा

प्रचतलि

Confirmation

Hearing

को

प्रभावकाररिा

र

लोकर्प्रयिाबाट उत्प्रेररि भएर नै कायिकारी तनयुजिलाई समुजचि तनयन्त्रण
गरी िनभावना र िनइच्छालाई त्यस्िा तनयुजिमा मुिररि गदै त्यस्िा
तनयुजिलाई र्ववाद रर्हि र रािनीतिक हस्िक्षेपबाट मुि पाने उद्देश्यले
यस पद्दतिको प्रारम्भ गररएको दे जिन्त्छ ।
ु ाईको सन्त्दभिमा नयााँ अनुभव रहे को छ । नेपालमा
नेपालमा सं सदीय सुनव
नेपालको

अन्त्िररम

सं र्वधान, २०६३

(यसपतछ

"अन्त्िररम

सं र्वधान"

ु ाई गने व्यवस्था तथएन । अन्त्िररम
भतनएको) िारी हुन ु अजघ सं सदीय सुनव
सं र्वधानको

धारा

१५५

को

उपधारा

(१) मा

सं वैधातनक

पररषद्को

तसफाररसमा तनयुि हुने सं वैधातनक पद िथा सवोच्च अदालिका न्त्यायाधीश
र रािदुिको पदमा तनयुजि पूव ि तनिहरूको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम
ु ाई गने व्यवस्था भए बमोजिम सं सदीय सुनव
ु ाई शुरु भएको
सं सदीय सुनव
तथयो । अन्त्िररम सं र्वधानमा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सं सदीय
ु ाई गने भतनए िापतन यस सम्बन्त्धी छु ट्टै कानून बनेको तथएन। सं सदीय
सुनव
ु ाईकोलातग व्यवस्थार्पका-सं सद तनयमावली, २०६३ मा पर्हलो पटक
सुनव
ु ाईको प्रारम्भ गररएको
यस सम्बन्त्धी कानूनी व्यवस्था गरी सं सदीय सुनव
तथयो ।
नेपालको सं र्वधानको धारा २९२ मा सं वैधातनक पररषदको तसफाररसमा
तनयुि हुने प्रधान न्त्यायाधीश, सं वैधातनक तनकायको प्रमुि वा पदातधकारी र
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रािदू ि िथा न्त्याय पररषदको तसफाररसमा तनयुजि हुने सवोच्च अदालिका
न्त्यायाधीश, न्त्याय पररषदका सदस्य उि पदमा तनयुजि हुन ु अघी सं घीय
ु ाई हुने व्यवस्था रहे को छ । सोही धाराको
कानून बमोजिम सं सदीय सुनव
उपधारा (२) मा सं घीय सं सदका दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी सं घीय
ु
कानून बमोजिम पन्त्र सदस्यीय एक सं यि
सतमति गठन गररनेछ भन्ने
व्यवस्था रहे को छ । त्यसै गरी सोही धाराको उपधारा (१) मा सं घीय
ु ाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । िथापी
कानून बमोजिम सं सदीय सुनव
ु
ु
सं घीय सं सदको सं यि
बैठक र सं यि
सतमति (कायिसञ्चालन) तनयमावली,
ु ाई सम्बन्त्धी व्यवस्था गरी हालसम्म सोही
२०७५ मा सं सदीय सुनव
बमोजिम काम कारबाही हुाँदै आइरहे को छ ।
ु
ु
सं र्वधानििः सं घीय सं सदको सं यि
बैठक र सं यि
सतमति (कायिसञ्चालन)
तनयमावली, २०७५ सं घीय कानून हो वा होइन भन्ने यदाकदा प्रश्न उठने
गरे को पाइन्त्छ । यस तनयमावलीको तनमािण र्वतध र प्रयोग सम्बन्त्धमा
अध्ययन गदाि नेपालको सं र्वधानको धारा १०४ को उपधारा (२) ले
ु
ददएको अतधकार प्रयोग गरी सं घीय सं सदको दुवै सदनको सं यि
बैठकको
ु
कायिसञ्चालन र सं यि
सतमतिको गठन एवं कायिसञ्चालनको लातग बनाएको
ु सतमतिको कायिसञ्चालनको लातग बनाएको
दे जिन्त्छ । सं घीय सं सदको सं यि
तनयमावली सं घीय सं सदले बाहेक अन्त्य तनकायले प्रयोग गनि तमलने होइन र
गरे को पतन पाइदै न । सं र्वधान बमोजिम तनमािण भएको सं घीय कानून
राज्यका प्रत्येक तनकाय िथा सरोकारवालाले आवश्यकिानुसार प्रयोग गने
ु
ु
अतधकार राख्दछन् । िर सं घीय सं सदको सं यि
बैठक र सं यि
सतमति
(कायिसञ्चालन) तनयमावली, २०७५ सं घीय सं सदलेमार प्रयोग गनि सक्दछ
। त्यसै गरी सं घीय सं सदले बनाएको तनयमावलीमा सारवान कानूनको
र्वषय समावेश गनि तमलने हो वा कायिर्वतध कानूनको र्वषयमामार सीतमि
हुने हो भन्ने प्रश्न पतन उठ्ने गरे को छ । अििः नेपालको सं र्वधानको धारा
ु ाई सं घीय कानून बमोजिम हुने
२९२ को उपधारा (१) ले सं सदीय सुनव
उलले ि गरे को सन्त्दभिमा ित्सम्बन्त्धी ऐनको ििुम
ि ा गनुि पने आवश्यकिा
दे जिएको छ ।
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४.१.४ नेपाल सजन्त्ध ऐन, २०४७ मा संशोधन
नेपालको सं र्वधानको धारा २७९ ले नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष
हुने सजन्त्ध वा सम्झौिाको अनुमोदन, सजम्मलन, स्वीकृति वा समथिन सं घीय
कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरे को छ । साथै कानून बनाउाँदा दे हायका
र्वषयका सजन्त्ध वा सम्झौिाको अनुमोदन, सजम्मलन, स्वीकृति वा समथिन
सं घीय सं सदका दुबै सदनमा ित्काल कायम रहे का सम्पूण ि सदस्य सं ख्याको
दुई तिहाई बहुमिले गनुप
ि ने सं वैधातनक व्यवस्था रहे को छिः
(क)

शाजन्त्ि र मैरी,

(ि)

सुरक्षा एवं सामररक सम्बन्त्ध,

(ग)

नेपाल राज्यको सीमाना, र

(घ)

प्राकृतिक स्रोि िथा त्यसको उपयोगको बााँडफााँड ।

िर िण्ड (क) र (घ) मा उजललजिि र्वषयका सजन्त्ध वा सम्झौिा मध्ये
रा लाई व्यापक, गम्भीर वा दीघिकालीन असर नपने साधारण प्रकृतिका
सजन्त्ध वा सम्झौिाको अनुमोदन, सजम्मलन, स्वीकृति वा समथिन प्रतितनतध
सभाको बैठकमा उपजस्थि सदस्यहरूको साधारण बहुमिबाट हुन सक्ने
सं वैधातनक प्रावधान उलले ि भएको पाइन्त्छ । यसका साथै नेपाल वा नेपाल
सरकार पक्ष हुने सजन्त्ध वा सम्झौिाको हस्िाक्षर, अनुमोदन, सजम्मलन,
स्वीकृति वा समथिन सम्बन्त्धी कायिर्वतध िथा त्यस्िो सजन्त्ध वा सम्झौिाको
कायािन्त्वयनका सम्बन्त्धमा नेपाल सजन्त्ध ऐन, २०४७ ले व्यवस्था गरे को
दे जिन्त्छ । िर उि सजन्त्ध ऐनमा त्यस्िा सजन्त्ध वा सम्झौिा मध्ये के
कस्िा सजन्त्ध वा सम्झौिा रा लाई व्यापक, गम्भीर वा दीघिकालीन असर
नपने साधारण प्रकृतिका सजन्त्ध वा सम्झौिा हुन ् भन्ने कुरा उललेि
नभएकोले

के

कस्िा

सजन्त्ध

वा

सम्झौिा

प्रतितनतध

सभाको

साधारण

बहुमिबाट पाररि गने र के कस्िा सजन्त्ध वा सम्झौिा सं घीय सं सदको दुवै
सदनको दुई तिहाईबाट पाररि गने भन्ने दद्वर्वधा रहे को दे जिन्त्छ । यसथि,
उि सं वैधातनक व्यवस्थालाई कायािन्त्वयन गने अतभप्रायले उि व्यवस्था
समेि रहने गरी नेपाल सजन्त्ध ऐन, २०४७ मा समसामार्यक सुधार गनुि पने
दे जिएको छ ।
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४.१.५ कर सम्बन्त्धी एकीकृि कानूनको तनमािण
उस्िै प्रकृतिका र्वषयहरुलाई सम्बोधन गनि र्वतभन्न छु ट्टा-छु ट्टै ऐनको प्रयोग
हुाँदा र्वषयवस्िुको गाजम्भयििामा प्रभाव पुर्याउने र कायािन्त्वयनमा दद्वर्वधा
उत्पन्न हुने

गदिछ । छररएर रहे का ऐनहरुले उत्पन्न गराउने दोहोरोपना र

दद्वर्वधालाई अन्त्त्य गनि

र स्पष्ट क्षेरातधकारको व्यवस्था गनि समेि

र्वषयगि एकीकृि ऐनको तनमािण हुन सकेमा कानून कायािन्त्वयनमा सहििा
हुन िान्त्छ । हाल कर सम्बन्त्धी र्वषयलाई सम्बोधन गनिकालातग र्वतभन्न
ऐनहरुमा व्यवस्था भएको दे जिन्त्छ ।
कर सम्बन्त्धी कानूनले कुनै क्षेरलाई तनयमन गनुक
ि ा साथै राज्यको रािश्वको
स्रोि समेिको पर्हचान र तनयमन समेि गरररहे को हुन्त्छ । राज्यले कर
कानूनको अतधनमा रही उठाएको रािश्वको माध्यमबाट नै आफ्नो िचि िथा
लगानी धातनरहेको हुन्त्छ। िनप्रतितनतध र्वना कर लगाउनु हुाँदैन (No
taxation without representation) भन्ने कानूनको मान्त्य तसर्द्ान्त्िले समेि
कर कानूनको सम्वेदनशीलिालाई प्रतिर्वजम्वि गदिछ । यसका साथै कर
कानूनले राज्यको अन्त्िरािर् य सम्बन्त्धसाँग समेि प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ ।
भन्त्सार महसूल, अन्त्ि: शुलक लगायिका करले दुई दे श बीचको व्यापार िथा
व्यवसायसाँग प्रत्यक्ष सरोकार रािी वस्िु िथा बिारको पहुाँचको र्वषयलाई
समेि तनयमन गरररहेको हुन्त्छ । िसथि, कर कानूनलाई एकीकृि रुपमा
व्यवस्था गदाि छररएर रहे का र्वतभन्न क्षेर िथा उप-क्षेरको तनयमन िथा
तनयन्त्रणका साथै कर प्रशासनमा समेि सहििा हुन

िान्त्छ । मूलय

अतभवृर्र्द् कर, आयकर लगायिका करको पररपालनमा भएको िर्टलिालाई
समेि एकीकृि कर प्रणालीको माध्यमबाट समाधान सहि हुने अनुमान गनि
सर्कन्त्छ । स्वैजच्छक करको अनुपालना (Voluntary Tax Compliance) मा
भएका

र्वतभन्न

समस्या

र

िर्टलिालाई

समेि

एकीकृि

कर

बनाई

करदािालाई कर बुझाई राज्यप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गनि मद्दि
हुनेछ भने अकोिफि राज्यको रािश्वमा समेि वृर्र्द् हुनेछ ।
४.२

कानूनी सचेिना िथा साक्षरिा (Legal Awareness and literacy )
नेपाली समािको सबैभन्त्दा ठू लो च ुनौिीको र्वषय भनेको कानूनको कमिोर
कायािन्त्वयन हो । कानूनको अभाव जचन्त्िािनक हुन सक्छ िर कानूनको

34

कायािन्त्वयन कमिोर हुन ु वा कानूनको कायािन्त्वयनमा एकरुपिा नहुन ु पतन कम
ु ानिा एक िीर्वि
जचन्त्िाको र्वषय होइन । तनयमहरूको तनजश्चििा र पूवािनम
वास्िर्वकिा हुनको लातग कानूनको शासन अतनवायि पूवश
ि िि (Prerequisite) हो ।
कानूनको कमिोर कायािन्त्वयनका थुप्रै कारणहरू हुन सक्दछन् । कानूनमा कम
सिाय हुन,ु कानून कायािन्त्वयन गने तनकायहरूको कमिोरी िथा कानूनका
प्रयोगकिािहरूलाई कानूनी उपचार र अन्त्य सुर्वधा प्रातप्तमा िर्टल प्रर्क्रयागि
व्यवस्था, कानूनको िानकारी नहुन ु पतन कानूनको कायािन्त्वयन नहुन ु हो । राज्यले
आफ्नो र्वशेष अतधकार िथा सुर्वधाहरूको बारे मा कम वा शू न्त्य ज्ञान भएका
र्वशेष

प्रकारका

व्यजिहरूलाई

कानूनद्वारा

राम्रोसाँग

सं रक्षण

गनुप
ि दिछ

।

सविसाधारणलाई कानूनी भाषाको सं रचना, अन्त्िर-सन्त्दभिको व्यापक प्रयोग र
न्त्यार्यक भाषाको थप िर्टल बनावटले कानून बुझ्न कदठन हुन्त्छ । नेपालमा
िीन िहको शासन व्यवस्था भएको र िीनै िहले कानून बनाउन सक्ने सं वैधातनक
व्यवस्था हुाँदा कानून कायािन्त्वयनमा िर्टलिा उत्पन्न हुन सक्दछ । िसथि कानून
तनमािण र कानून कायािन्त्वयन गने तनकायको सं स्थागि र्वकासपतछ कानूनी
सचेिना सम्बन्त्धी नीति आवश्यक दे जिन्त्छ । कानूनी सचेिनाले कानूनी सं स्कृति,
कानून तनमािणमा सहभातगिा र कानूनको शासनलाई प्रवर्द्िन गनि सहयोग
गदिछ ।
दे श सं घीयिामा गइसकेको र िीन िहको सरकारले कानून बनाउन सक्ने
भएकोले कानूनको बारे मा सविसाधारण िथा सरोकारवालाको िानकारीको लातग
प्रचारप्रसारको आवश्यकिा र्वगिको भन्त्दा टड्कारो रहे को छ । नेपालमा कानूनी
सचेिनाको लातग र्वतभन्न सरकारी िथा गैरसरकारी तनकायहरुले आ–आफ्नै
र्कतसमले कायिक्रम गदै आइरहेका छन् । िथार्प यस्िा कायिक्रमले मार कानूनी
सचेिना र पहुाँच अतभवृर्र्द् हुन सकेको पाइदै न । समन्त्वयको अभावमा यस्िा
कायिक्रमहरुले बिेट िचि गनि औपचाररकिामार तनवािह गरे को दे जिन्त्छ ।
केही समयदे जि कानून, न्त्याय िथा सं सदीय मातमला मन्त्रालयले रे डीयो िथा
टे तलतभिनमाफिि र स्थलगि रुपमा गााँउपातलका िथा नगरपातलकामा कानूनी
सचेिना कायिक्रम सञ्चालन गदै आइरहे को छ भने अदालिहरुबाट न्त्यायमा पहुाँच
कायिक्रम सञ्चालन गदै आएको छ । त्यसैगरी महान्त्यायतधविाको कायािलयले
“समुदायमा सरकारी वकील” कायिक्रम सञ्चालनमा लयाएको छ भने नेपाल
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सरकारका र्वतभन्न मन्त्रालयहरुले आ–आफ्नै र्कसीमले कानूनी सचेिना कायिक्रम
सञ्चालन

गरररहेका

छन्

।

त्यसै

गरी

प्रादे जशक

सरकारका

र्वतभन्न

मन्त्रालयहरूबाट पतन आ–आफ्नो कायिक्षेरका कानून र नीतिहरू प्रचार प्रसार
गरररहे को पाइन्त्छ । यसरी सरकारी िथा गैरसरकारी तनकायहरुले कायिक्रम
गरे को भए िापतन सविसाधारणका लातग कानून के हो भन्ने बारे मा कानूनी सचेिना
फैलाउने सम्बन्त्धमा कायिर्वतध, सामग्री र सं स्थागि रूपरे िासर्हिको स्थायी नीति
बन्न सकेको छै न भने कानूनी सचेिनाको लातग आतधकाररक तनकाय रहे को
पाइदै न ।
सवोच्च अदालि अन्त्िगििको न्त्यायमा पहुाँच कायिक्रम अनुसार १५ प्रतिशि
िनिालेमार न्त्यायमा पहुाँच पाएका छन् । नेपाल प्रशासतनक प्रजशक्षण प्रतिष्ठान
(NASC) द्वारा गररएको एक अध्ययन अनुसार िम्मा ५९ प्रतिशि िनिाले दे शमा
नयााँ सं र्वधान िारी भएको कुरा थाहा भएको भतनएको छ । सोही अध्ययनका
अनुसार पुरुष ७०.४% र मर्हला ५०% बीच कानून र सं र्वधानको बुझाइमा
व्यापक लैं तगक अन्त्िर दे जिन्त्छ । केवल ५०% पुरुष र ४१% मर्हलालाईमार
समानिा र अर्वभेद सं वैधातनक हक हुन्त्छ भन्ने बारे मा िानकारी रहे को दे जियो ।
सो अध्ययनले सामाजिक-आतथिक जस्थति कमिोर भएका वगिमा ज्ञानको अन्त्िरको
स्िर उच्च रहे को ि्यिफि सं केि गरे को दे जिन्त्छ । सन् २०१६ मा रार् य
न्त्यार्यक प्रतिष्ठान (NJA) द्वारा गररएको एक अध्ययन अनुसार मर्हलाका लातग
कानूनी उपचार िोज्नका लातग कानूनी सचेिनाको अभावलाई प्रमुि समस्याको
रुपमा औ ंलयाइएको दे जिन्त्छ ।
यसै सन्त्दभिमा नेपाल कानून आयोगले कानूनी सचेिना िथा कानूनी साक्षरिाको
क्षेरलाई सुदृढ गनि एकीकृि नीतिको तनमािण गने िथा कानूनी सचेिना िथा
साक्षरिाको र्वषयलाई रार् य नीतिको रुपमा र्वकास गरी त्यस र्वषयलाई
सम्बोधन गनि कानून तनमािण गरी कायािन्त्वयनमा लयाउन, सं घ, प्रदे श र स्थानीय
िहमा कानूनी सचेिना िथा कानूनी साक्षरिा र्वषयका लातग सर्क्रय सं रचनाको
र्वकास गनि, बिेटको सुतनजश्चििा लगायिका र्वषयको सम्बन्त्धमा तसफाररस गरी
कानूनी

सचेिना

२०७८।०१।०३

िथा

कानूनी

मा कानून,

साक्षरिा
न्त्याय

अध्ययन

िथा

सं सदीय

प्रतिवेदन
मातमला

पठाइसर्कएको कुरा यहााँ स्मरण गराउन सान्त्दतभिक रहे को छ ।
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समेि

तमति

मन्त्रालयमा

नेपालमा कानूनी सहायिा सम्बन्त्धी ऐन, २०५४, कानूनी सहायिा सम्बन्त्धी
तनयमावली, २०५५ र नेपाल सरकारले स्वीकृि गरे को एकीकृि कानूनी सहायिा
नीति, २०७६ कायािन्त्वयनमा रहे को छ । िथार्प, यसले समयसापेक्ष रुपमा
कानूनी सचेिना र कानूनी साक्षरिाका र्वषयलाई यथोजचि रुपमा सम्बोधन गनि
सकेको पाइाँदैन ।
अििः यस आयोगबाट र्वगिमा कानूनी सचेिना िथा कानूनी साक्षरिा र्वषयका
लातग सर्क्रय सं रचनाको र्वकास गनि र सोको लातग बिेटको सुतनजश्चििा
लगायिका र्वषयको अध्ययन प्रतिवेदनमा गररएका तसफाररसको आधार र केही
दजक्षण एतसयाली दे शहरूको अनुभवको आधारमा समेि कानूनी सहायिा नीतिमा
कानूनी सचेिना र कानूनी साक्षरिा सम्बन्त्धी नीतिगि, सं स्थागि र सं रचनागि
कानूनी व्यवस्था गनुि पने आवश्यकिा दे जिएको छ ।
४.३

कानून ििुम
ि ाको आतधकाररक ददग्दशिन (Authentic Mannual of Law Drafting)
नेपालको सं र्वधान बमोजिम नेपालमा सं घ, प्रदे श र स्थानीय िहबाट कानून
तनमािण हुने भएकोले कानून तनमािण गने क्षेरको र्वस्िार भएको छ । िर
कतिपय प्रदे श िथा स्थानीय िहमा कानून तनमािणका आधारभूि कुराको समेि
िानकारी नभएको सन्त्दभिमा यसले भर्वष्यमा धेरै असहि जस्थति उत्पन्न नहोला
ु मा कानूनको शासन माफिि् सुशासन कायम गनुि
भन्न सर्कन्न । यसले गदाि मुलक
पने सं वैधातनक बाध्यिामा समेि गतिरोध हुन िाने अवस्था रहन्त्छ । र्वगिमा
कानून, न्त्याय िथा सं सदीय मातमला मन्त्रालयबाट प्रदे श र स्थानीय िहबाट
तनमािण गररएका कानूनको बारे मा गररएको एक अध्ययनमा समेि प्रदे श र
स्थानीय िहले कानून तनमािण गदाि पालना गनुि पने न्त्यू निम मूलय मान्त्यिा समेि
पालना नगररएको दे जिएको तथयो । यसथि, यसको तनराकरणको लातग कानून
तनमािणको

सन्त्दभिमा

कानूनको

र्वस्िृि

ददग्दशिन

(Comprehensive Drafting

Mannual) िथा आवश्यक अनुरुप हािे पुस्िक (Hand Book) कानून आयोगको
सं लग्निामा तनमािण गरी सबै प्रदे श िथा स्थानीय िहमा प्रचार प्रसार िथा र्विरण
गने व्यवस्था तमलाउनु पने िरुरी भएको छ ।
४.४ आतधकारीक

कानूनी

शब्दकोषको

तनमािण

Dictionary)
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(Making of Authentic Legal

कानूनले तनदे शन गने र्वषयवस्िु वा कानूनमा प्रयोग भएका शब्दको प्रयोग
वस्िुपरक र तनजश्चििा (Objective and Accuracy)

मा आधाररि हुने गदि छ ।

कानूनको शब्दमा व्याख्याको गुन्त्िायस रहे िापतन कानूनमा प्रयोग भएका शब्दको
प्रयोग र बुझाइमा एकरुपिा कायम गनिको लातग कानूनमा प्रयोग भएका शब्दहरु
कानूनका मान्त्य तसर्द्ान्त्िमा आधाररि भएको हुनपु दिछ । यसले गदाि कानून तनमािण
गने, प्रयोग गने, कानूनको अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्त्धान गने िथा व्याख्या गने
तनकाय वा पदातधकारीलाई सहि हुन पुग्दछ । हालसम्म नेपालमा सरकारी
िवरबाट आतधकाररक कानूनी शब्दकोष नभएको सन्त्दभिलाई समेि र्वचार गरी
आयोगको सं लग्निामा आतधकाररक कानूनी शब्दकोषको तनमािण गनि आवश्यक
दे जिएको छ ।
४.५

प्रर्वतध

मैरी

आयोग

िथा

िनशजि

र्वकास

(Technology

Friendly

Commission and Human Resources)
कुनै कानून तनमािण भइसके पतछ छोटो समयमा नै कानूनको सं शोधन गनुि पने
अवस्थालाई तनरुत्साह गनिको लातग कानून तनमािणको समयमा नै सोसाँग सम्बजन्त्धि
र्वषयमा अध्ययन, अनुसन्त्धान िथा सरोकारवालासाँग अन्त्िरर्क्रया िथा छलफल गने
पद्दतिलाई बढावा ददनको लातग िुनसुकै तनकायमा दक्ष िनशजिको आवश्यकिा
पदिछ । सो र्वषयमा आयोग पतन अलग रहन सक्दै न । साथै , अन्त्िरािर् यस्िरमा
कानून मसौदाको क्षेरमा भएको र्वकास अनुरुप नेपालमा पतन कानूनको मसौदालाई
समसामार्यक बनाउनको लातग आयोगमा कायिरि िनशजिलाई पतन सो अनुरुप
सक्षम बनाउनु पने आवश्यक दे जिएको

छ । यसथि, यी कायिको लातग नेपाल

सरकारको िफिबाट स्रोि साधन िथा स्वेदश र र्वदे शमा कानून ििुम
ि ासाँग
सम्बजन्त्धि र्वषयमा कमिचारीलाई उजचि प्रजशक्षणको व्यवस्था गनुप
ि ने दे जिन्त्छ ।
त्यस्िो कायि हुन सकेमा आयोगमा कायिरि कमिचारीको मनोबल उच्च हुने र
कानून िथा न्त्यायको क्षेरमा राम्रा कानून (Good Law) बन्न सक्ने हुाँदा प्रत्यक्ष वा
अप्रत्यक्ष रुपमा दे शमा सुशासनको लातग सहयोग पुग्न सक्ने अवस्था समेि
रहन्त्छ ।
र्वज्ञान र प्रार्वतधमा आएको पररवििनको साथ साथै सं सारभर फैतलएको कोतभड१९ को कारणले गदाि धेरै कायिहरु श्रव्य दृश्य (Virtual) माध्यमबाट सञ्चालन
हुने प्रचलन र्वकतसि भएको छ । युरोर्पयन युतनयनको व्यवस्थार्पकामा २६
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माचि, २०२० मा अनलाइन मिदानको प्रयोग गरी तनणिय तलने कायि गररएको
कुरा सवितबददिै छ । यस्िै प्रकारका कायिहरु अन्त्य दे शका सं सदमा पतन भएको
पाइन्त्छ । उदाहरणको लातग ब्राजिलमा ररमोट प्ले नरी सेसनको शुरुवाि गररयो
। माजलदभ्स, क्यानाडा, बेलायि आदद दे शले पतन यही र्वतधलाई अवलम्बन
गररसकेको अवस्था छ । मं गोतलया, लाटतभया िथा पोलयाण्डको सं सदले हाइतब्रड
सेसनको शुरुवाि गरे । यसै गरी िमिनी, तलथोतनया र नवेमा सं सदका सतमतिहरु
िुम, माइक्रोसफ्ट टीम, वेयम्याक्यस, स्काइप िस्िा व्यापाररक प्रार्वतधक साधनको
प्रयोग गरी तभतडयो कन्त्फरे न्त्सको माध्यमबाट समेि गररएको दे जिन्त्छ । र्वश्वमा
यस्िो

कायि

भइरहेको

अवस्थामा

अं ग्रि
े ी

भाषामा

नेपालका

कानूनहरुलाई

रुपान्त्िरण गरी आयोगको वेबसाइट अनलाइनमा राख्नु पने आवश्यकिा एकािफि
रहेको छ भने नेपालको प्राचीन कानूनी दस्िावेिलाई पतन वेबसाइटमा राख्नु पने
भएको छ । यसथि, यसको लातग उजचि बिेटको र्वतनयोिन गरी आयोगको काम
कारवाहीलाई प्रर्वतध मैरी बनाउनु पने भएकोले पयािप्त आतथिक, भौतिक िथा
मानवीय स्रोि साधनको व्यवस्था गनुि पने आवश्यकिा िडर्कएको छ ।
४.६

आयोगको र्वगिका तसफाररस िथा सुझावहरुको कायािन्त्वयन ( Implementation
of Past recommendation and suggestions of Commission)
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उलले ि गरे का र्वगिका तसफाररस िथा सुझावहरुको
कायािन्त्वयन नभएको सन्त्दभिमा उि तसफाररस िथा सुझावहरुको कायािन्त्वयनको
लातग उजचि सम्बोधन हुनपु ने आवश्यकिा िजड्कएको छ ।
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पररच्छे द-पााँच
अवसर र च ुनौिीहरु

कानूनको ििुम
ि ा, सं र्हिाकरण िथा प्रचतलि कानूनको सं शोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन
गने िथा कानून र न्त्याय सम्बन्त्धी र्वषयमा अध्ययन र अनुसन्त्धान गने उद्देश्यले नेपाल
कानून आयोगको स्थापना भएको हो । आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदे जि नेपालको
कानूनी प्रणालीको र्वकास र समृर्र्द्मा उललेख्य योगदान गरी आएको छ।
५.१

अवसरहरु ( Opportunities)
आयोगका लातग दे हायका अवसरहरु रहे का छन्:
(क)

नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ ले आयोगलाई स्वायत्त कानूनी
सं स्थाको रुपमा र्वकास गरी कानूनको ििुम
ि ा, सं र्हिाकरण िथा प्रचतलि
कानूनको सं शोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गने िथा कानून र न्त्याय
सम्बन्त्धी र्वषयमा अध्ययन र अनुसन्त्धान गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव
ु मा
ददने सरकारी तनकायको रुपमा स्थार्पि गरे को छ । आयोगले मुलक
सुशासन

कायम

गने

िुनसुकै

र्वषयमा

ऐनको

मसौदा

गरी

नेपाल

सरकारलाई सुझाव ददन सक्नेछ ।
(ि)

दशकौको लामो रािनीतिक प्रयासको प्रतिफल स्वरुप सं र्वधानसभाबाट
तनमािण भएको नेपालको सं र्वधान, कररब छ दशक लामो प्रयास पतछ
ु ी दे वानी
नवीनिम मूलय मान्त्यिालाई आत्मसाि गरी लागू भएको मुलक
सं र्हिा

र

ु ी
मुलक

अपराध

सं र्हिा,

अन्त्िरािर् य

सवोत्तम

अभ्यास

(International Best Practice), नेपाल पक्ष भएका अन्त्िरािर् य कानूनले
सृिना

गरे को

दार्यत्व

समेिलाई

दृर्ष्टगि

गदाि

मौिुदा

कानूनी

व्यवस्थाहरुमा समयानुकूल सुधार र सं शोधन गने उपयुि समय आएकोले
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आयोग माफिि मसौदा ियार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गनि
सक्दछ।
५.२

च ुनौिीहरु ( Challenges)
आयोगको लातग दे हायका च ुनौिीहरु रहे का छन् :
(क) आयोगको आफ्नै भवन नहुन,ु
(ि) कानून

र

न्त्यायको

क्षेरमा

अध्ययन

अनुसन्त्धानकोलातग

पयािप्त

बिेटको अभाव हुन,ु
(ग) आयोगको सं स्थागि स्मरण (Institutional Memory) लाई सं स्थागि
गनु,ि
(घ) दरबन्त्दी अनुसार

कमिचारी

पदपूतिि

नहुन ु

(उदाहरणको लातग

दरबन्त्दीमा उललेि भएको कम्प्यू टर ईजन्त्ितनयर लगायि अन्त्य पदमा
पदपूतििको लातग नेपाल सरकारसाँग पटक-पटक माग गदाि समेि
हालसम्म पूतिि हुन नसक्नु)
(ङ) सक्षम प्रार्वतधक कमिचारीको अभावले आयोगको वेब व्यवस्थापनमा
कदठनाई हुन,ु
(च) कमिचारीहरुको व्यवसार्यक र्वकास र वृजत्त र्वकास (Professional
and Career Development) गनिको लातग श्रोि र साधनको अपयािप्तिा
िथा समान अवसर प्राप्त हुन नसकेकोले कमिचारीमा उत्प्रेरणा
लयाउन नसक्नु ।
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पररच्छे द–छ
नेपाल कानून आयोगको भूतमकाको प्रभावकाररिा
आयोगलाई िोर्कएको कायिलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गने क्रममा अनुभव गररएका
दे हायका र्वषयहरुको उपयुि सम्बोधन भएमा आयोगले आफ्नो भूतमका थप प्रभावकारी
बनाउन सक्ने दे जिन्त्छ:६.१

िनशजि व्यवस्थापन
कुनै पतन सं गठनको उद्देश्य पूतिि गने मूख्य श्रोि मानव श्रोि (Human Resource)
हो । मानव श्रोिको अभावमा सं गठनले आशािीि सफलिा प्राप्त गनि सक्दै न ।
आयोगको सं गठन, सं रचना िथा व्यवस्थापनको दरबन्त्दी अनुरुपको पदपूतिि

हुन ु

पने दे जिन्त्छ ।
६.२

वृजत्तर्वकास र व्यवसार्यक र्वकास (Career Development and Professional
Development)
िातलमले कमिचारीको क्षमिालाई पुनिाििगी गदिछ । कमिचारीहरुमा

रहे को

क्षमिालाई समय समयमा पुनिािितग र अतभबृर्र्द् गनि िातलमको आवश्यक रहने
गदिछ । समयसापेक्ष क्षमिालाई तनिानि र्वतभन्न प्रकारका िातलमहरु प्रदान
गनुक
ि ा साथसाथ कानून ििुम
ि ा, अध्ययन अनुसन्त्धान एवं व्यवसार्यक तसपको लातग
कमिचारीहरुलाई लामो अवतधको िातलम (Long Term Training), छोटो अवतधको
िातलम (Short Term Training), स्थलगि अनुसन्त्धान (Field Research), वैदेजशक
अध्ययन िातलम (Study Tour in Abroad) िस्िा कायिक्रमबाट कमिचारीहरुको
क्षमिाको र्वकास गरी उनीहरुको मनोबल बृर्र्द् गनुि पने दे जिन्त्छ।
६.३

भौतिक पूवािधार
आयोगको आफ्नै भवन नहुाँदा सेतमनार कक्ष, बैठक कक्ष,

पुस्िकालय, सूचना

प्रर्वतध कक्ष, कमिचारी बस्ने कोठा िथा प्रजशक्षाथी कक्ष समेि व्यवजस्थि गनि
सर्कएको छै न । आयोगको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन
गनिको लातग उपयुि भवनको स्थायी व्यवस्था हुन ु पने आवश्यकिा टड्कारो
रुपमा िटर्कएको छ ।
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६.४

कानून सम्बन्त्धी अध्ययन, अनुसन्त्धान र प्रकाशनको व्यवस्था
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० को िण्ड (क) मा कानून िथा
न्त्याय सम्बन्त्धी समसामर्यक र्वषयमा अध्ययन िथा अनुसन्त्धान गने, गराउने काम
उलले ि गररएको छ भने सोही दफाको िण्ड (ि) िथा दफा १७ मा कानून
सम्बन्त्धी र्वषयमा अध्ययन अनुसन्त्धान गनि आयोगले र्वशेषज्ञको सेवा तलन सक्ने
प्रावधान उलले ि भए िापतन पयािप्त बिेटको अभावमा यी र्वषयहरुमा प्रभावकारी
रुपले कायि गनि सर्कएको छै न । अििः आयोगलाई कानूनको र्वषयमा अध्ययन
अनुसन्त्धान गनि र र्वशेषज्ञ सेवा तलनको लातग पयािप्त बिेट व्यवस्था हुनपु ने
दे जिन्त्छ।
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अनुसूची–१
नेपाल कानून आयोगमा र्व.सं . २०१० सालदे जि हालसम्मका अध्यक्षको नामावली
१.

वडाकािी श्री मजणकलाल रािभण्डारी, चेयरम्यान, ल कतमशन
(२०१०/०९/०६)

२.

श्री र्वनोद प्रसाद तधिाल, पदे न अध्यक्ष, कानून आयोग (२०२०/१०/०८)

३.

श्री नयन बहादुर िरी, अध्यक्ष, कानून आयोग (२०२९/२/२९)

४.

श्री नयन बहादुर िरी, अध्यक्ष, नेपाल कानून सुधार आयोग
(२०३६/८/२३–२०४८/१०/०२)

५.

श्री र्वश्वनाथ उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, नेपाल कानून सुधार आयोग (२०४१/०८/०२)

६.

श्री हरगोर्वन्त्द तसहं प्रधान, अध्यक्ष, नेपाल कानून सुधार आयोग
(२०५२/१/१९ – २०५७/०१/१८)

७.

श्री तनरञ्जन थापा, अध्यक्ष, नेपाल कानून सुधार आयोग
(२०५९/११/१६ – २०६२/०३/३१)

८.

श्री बाबुरािा िोशी, अध्यक्ष, नेपाल कानून आयोग
(२०६३/४/१५ – २०६८/४/१४)

९.

श्री उमेश चन्त्र झा, अध्यक्ष, नेपाल कानून आयोग
(२०६८/०९/१२ – २०७३/०३/०९)

१०.

श्री माधव प्रसाद पौडे ल, अध्यक्ष, नेपाल कानून आयोग
(२०७३/०३/२६ – २०७८८/०३/२६)

११.

श्री िागेश्वर सुवेदी, अध्यक्ष, नेपाल कानून आयोग
(२०७८/०५/१० दे जि)
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अनुसूची–२
नेपाल कानून आयोगमा र्व.सं .२०१० सालदे जि हालसम्मका उपाध्यक्षको नामावली

१.

श्री उदय नेपाली श्रे ष्ठ (२०६०/०४/१९)

२.

श्री हररप्रसाद न्त्यौपाने (२०६३/०५/२६)

३.

श्री प्रचण्डराि प्रधान (२०६८/०९/१२)

४.

श्री भेषराि शमाि (२०७२/१०/१३)

५.

प्रा. डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनाली (२०७७/१२/१२)
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अनुसूची–३
प्रशासतनक संगठन संरचना

;lrj
th'{df tyf cg';Gwfg dxfzfvf

k|zf;g dxfzfvf

;x–;lrj

;x–;lrj
cfGtl/s tyf cfly{s k|zf;g zfvf

th'{df tyf cg';Gwfg zfvf

pk–;lrj–! -Gofo÷sfg"g_

pk–;lrj–! -Gofo÷sfg"g_

cfly{s k|zf;g zfvf
n]vf clws[t–!

e08f/ OsfO
gfoa ;'Aaf–!
-k|=÷;f=k|=_

k':tsfno
OsfO
gfoa ;'Aaf–!
-k|=÷;f=k|=_

cfGtl/s k|zf;g zfvf
zfvf clws[t–!
-Gofo÷sfg"g_
sDKo"6/ OlGhlgo/– ! -ljljw_
gfoa ;'Aaf–! -k|=÷;f=k|=_
sDKo'6/ ck|]6/–! -ljljw_
xn'sf ;jf/L rfns–#
sfof{no ;xof]uL–$
:jLk/–!

;fdflhs ;]jf

zflGt ;'/Iff tyf

zfvf clws[t–!
vl/bf/–!
-b'j} Gofo÷sfg"g_

;'zf;g
zfvf clws[t–!
vl/bf/–!
-b'j} Gofo÷sfg"g_

lghL ;lrjfno
OsfO
gfoa ;'Aaf–%
-Gofo÷sfg"g_
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k"jf{wf/ ljsf; tyf

cy{, /fh:j, Jofkf/

lgdf{0f

Joj;fo tyf lghL If]q

zfvf clws[t–!
vl/bf/–!
-b'j} Gofo÷sfg"g_

zfvf clws[t–!
vl/bf/–!
-b'j} Gofo÷sfg"g_

अनुसूची– ४
कमिचारीको दरबन्त्दी

१.

सजचव (र्वजशष्ट श्रे णी), नेपाल न्त्याय सेवा

२.

सहसजचव (रा.प. प्रथम श्रे णी), नेपाल न्त्याय सेवा, कानून समूह

२ िना

३.

उपसजचव (रा.प. दद्विीय श्रे णी), नेपाल न्त्याय सेवा, कानून समूह

२ िना

४.

शािा अतधकृि (रा.प. िृिीय श्रे णी), नेपाल न्त्याय सेवा, कानून समूह

५ िना

५.

ले िा अतधकृि (रा.प. िृिीय श्रे णी), नेपाल प्रशासन सेवा, ले िा समूह

१ िना

६.

कम्प्यू टर इजन्त्ितनयर (रा.प. िृिीय श्रे णी), नेपाल र्वर्वध सेवा

१ िना

७.

नायव सुब्बा, नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्त्य प्रशासन समूह

३ िना

८.

नायव सुब्बा, नेपाल न्त्याय सेवा, कानून समूह

५ िना

९.

कम्प्यू टर अप्रेटर, नेपाल र्वर्वध सेवा

१ िना

१०.

िररदार, नेपाल न्त्याय सेवा, कानून समूह

४ िना

११.

हलुका सवारी चालक, इजन्त्ितनयररङ्ग सेवा

३ िना

१२.

कायािलय सहयोगी

४ िना

१३.

स्वीपर

१ िना

कूल दरबन्त्दी

१ िना

३३ िना

47

अनुसूची– ५
कायिरि कमिचारीको नामावली
१. श्री लीला दे वी गडिौला (तनरौला)

–सजचव

२. श्री अिुन
ि िड्का

–सह-सजचव

३. श्री लक्ष्मीप्रसाद गौिम

–सह-सजचव

४. श्री िंग बहादुर डांगी

–उप-सजचव

५. श्री तनमिला गुरुङ्ग

–उप-सजचव

६. श्री समिा शमाि गेलाल

–शािा अतधकृि

७. श्री आयाम शमाि

–शािा अतधकृि

८. श्री अतमिा िनाल

–शािा अतधकृि

९. श्री रक्षा ज्ञवाली

–शािा अतधकृि

१०. श्री पदम र्वनोद पोिरे ल

–ले िा अतधकृि

११. श्री िील कुमारी अतधकारी

–नायब सुब्बा

१२. श्री र्वरु रावि

–नायब सुब्बा

१३. श्री सं जिब गुरुङ्ग

–नायब सुब्बा

१४. श्री चण्डेश्वरी प्रिापति

–कम्प्यू टर अप्रेटर

१५. श्री वेद बहादुर जघतमरे

–िररदार

१६. श्री कृष्ण गोर्वन्त्द महििन

–हलुका सवारी चालक

१७. श्री जिलप्रसाद दाहाल

–हलुका सवारी चालक

१८. श्री बहादुर महििन

–हलुका सवारी चालक

१९. श्री धन बहादुर क्षेरी

–हलुका सवारी चालक
(सेवा करार)

48

२०. श्री राम प्रसाद रािबाहक

–हलुका सवारी चालक
(सेवा करार)

२१.श्री तमठे राना

–कायािलय सहयोगी

२२.श्री रामबहादुर रानामगर

–कायािलय सहयोगी

२३.श्री ददलशोभा पोडे

–जस्वपर

२४.श्री सर्विा राना

–कायािलय सहयोगी (सेवा करार)

२५. श्री सृिना लम्साल

–कायािलय सहयोगी (सेवा करार)

२६. श्री कणि बहादुर बस्नेि

–कायािलय सहयोगी (सेवा करार)
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अनुसूची– ६
आयोगको वििमान भौतिक अवस्थाको र्ववरण
(क)

आयोगको आफ्नो स्थायी भवन

(ि)

सवारी साधन र्ववरण

(ग)

– नभएको

कार

– ६ वटा

िीप

– २ वटा

मोटरसाइकल

– ७ वटा

स्कुटर

– ४ वटा

इले जक्ट्रक स्कुटर

– ३ वटा

अन्त्य भौतिक स्रोि साधन
डे क्सटप कम्प्युटर

– २६ सेट

र्प्रन्त्टर

– १८ थान

लयापटप कम्प्युटर

– २६ थान

फ्याक्स

– २ थान

फोटोकपी मेजशन

– २ थान

क्यामरा

– १ थान

प्रोिेक्टर

– २ थान

मजलटफङ्सन

– २ थान

स्क्यातनङ मेतसन

– ६ थान

टे लीतभिन

– १ थान

माइक र जस्पकर

– १/१ थान
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cg';"rL– &
cfof]usf] ljQLo ljj/0f
२०७८ सालको असार महिनाको खर्चको फााँटवारी पाँ जीगत
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२०७८ सालको असार महिनाको खर्चको फााँटवारी र्ालु
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cg';"rL– *
नेपाल सरकार

नेपाल कानून आयोग
आ.व.२०७७/०७८ को वार्षक
ि कायिक्रम
क्र.

र्ववरण

र्क्रयाकलाप

सं .
1

र्वधेयक ििुम
ि ा
क. आयोगले आवश्यक ठानेको
र्वषयमा र्वधेयक ििुम
ि ा

बिेट
प्रथम

दद्विीय

िृिीय

िम्मा

१२८०

१

२

१

४

 सं र्वधान कायािन्त्वयन गनि

 नेपालको सं र्वधान लागू भएपतछ

आवश्यक र्वधेयक ििुम
ि ा
र्वधेयक ििुम
ि ा
 अन्त्य र्वषयमा आवश्यक
र्वधेयक ििुम
ि ा

अनुरोध भई आएको र्वषयमा

आवश्यकिाका

सं र्वधानको कायािन्त्वयन गनुप
ि ने

आधारमा थप

भएकोले

र्वधेयक

वेवसाईट व्यवस्थापन

लक्ष्य तलइएको

भएकोले

छ ।

८००
 मौिुदा कानूनमा भएका

 सूचना प्रर्वतधको माध्यमबाट

सं शोधन अद्यावतधक गने

सविसाधारणलाई कानूनको

 नयााँ कानूनहरु अद्यावतधक गने

िानकारी प्रदान गनि
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ििुम
ि ा गने

र्वधेयक ििुम
ि ा गनुि पने

गनुप
ि ने भएकोले

र्वधेयक ििुम
ि ा

अद्यावतधक गने कायि

भएका र्वषयहरु सम्बोधन गरी

आए बमोजिम र्वधेयक ििुम
ि ा

ग. अन्त्य समसामर्यक र्वषयमा

स्रोिको
उपलव्धिा र

 अन्त्य तनकायबाट अनुरोध भई

र्वधयक ििुम
ि ा

कैर्फयि

शासकीय स्वरुपमा पररवििन

 अन्त्य समसामर्यक र्वषयमा

ि. अन्त्य तनकायबाट आयोगलाई

क. आयोगको वेवसाईट

पुष्याई

(हिारमा)

 सं घीयिा कायािन्त्वयन सम्बन्त्धी

2

चौमातसक

 मौिुदा कानूनको अं ग्रि
े ी अनुवाद

र अन्त्िरािर् य कानूनी दस्िावेिको
नेपाली अनुवाद अद्यावतधक गने

 र्वतभन्न कानूनी दस्िावेिहरु
वेवसाईटमा राख्ने
ि. अनुवाद

 नेपाल कानूनलाई अं ग्रि
े ीमा

 अन्त्िरािर् य स्िरमा नेपाली

 अन्त्िरािर् य कानूनी दस्िावेिलाई

 र्वतभन्न अन्त्िरािर् य कानूनी

अनुवाद गने

कानूनको िानकारी प्रदान गनि

नेपालीमा अनुवाद गने

दस्िावेिलाई नेपालीमा

 र्वतभन्न कानूनी दस्िावेिलाई

उपलव्ध गराउन

आवश्यकिानुसार अनुवाद गने
3

अन्त्िर्क्रिया/गोष्ठी
क. Legal Dissemination
Program

७००
नयााँ िथा महत्वपूणि कानून िथा िी

२

३

२

७

१

२

१

४

 कानूनको अज्ञानिा क्षम्य हुाँदैन

कानूनमा अन्त्िरतनर्हि प्रावधानहरुको

भन्ने कानूनी मान्त्यिालाई

वारे मा िानकारी प्रदान िथा

कायािन्त्वयन गनि

प्रचारप्रसार गने

 कानूनमा व्यवस्था गररएका
महत्वपूण,ि िर्टल िथा नयााँ
प्रावधानको वारे मा
सविसाधारणलाई िानकारी ददन

ि. गोष्ठी/अन्त्िर्क्रिया

 आयोगबाट ििुम
ि ा गररने/ भएका

१

र्वधेयकहरुका सम्बन्त्धमा

१

१

३

 ििुम
ि ाको क्रममा रहे का वा
ििुम
ि ा गनुप
ि ने र्वषयका

सरोकारवाला एवम् र्वज्ञहरुसाँग

सम्बन्त्धमा सरोकारवाला िथा

छलफल िथा अन्त्िर्क्रिया गरी राय

सम्बजन्त्धि र्वषयका र्वज्ञहरुसाँग

सुझाव सं कलन गने

राय सललाह एवम् सुझाव
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 आयोगको वार्षिक कायिक्रमको

सं कलन गनि

सतमक्षा िथा तनमािण सम्बन्त्धमा

 सं कतलि राय सुझावलाई

छलफल िथा अन्त्िर्क्रिया गने

पृष्ठपोषणका रुपमा ग्रहण गरी
मसौदा ििुम
ि ा गने वा
आवश्यक पररमाििन गनि
 आयोगले वषि भरी गरे का काम
कारबाहीको सतमक्षा एवम्
र्वश्लेषण गदै आगामी कायिक्रम
थप प्रभावकारी वनाउन
छलफल िथा अन्त्िर्क्रिया गनि

4

अध्ययन अनुसन्त्धान
अध्ययन अनुसन्त्धान गने/
गराउने

२००

१

 कुनै र्वषयका सम्बन्त्धमा अध्ययन

१
 नेपाल कानून आयोग ऐन,

अनुसन्त्धान गरी Research Paper

2063 को दफा 10

ियार गने

वमोजिम कानून िथा न्त्यायको

 कानून तनमािण गने सम्बन्त्धमा

क्षेरमा अध्ययन िथा

सवोच्च अदालिबाट भएका

अनुसन्त्धान गनि

तनदे शनात्मक आदे शहरुको अध्ययन

 ििुम
ि ाको क्रममा रहे का

गने

कानूनको वारे मा अवधारणा

 नेपाल सरकारबाट अनुरोध भए

स्पष्ट गनि

वमोजिम र्वतभन्न र्वषयमा अध्ययन

 सम्बजन्त्धि र्वषयमा सै द्वाजन्त्िक

िथा अनुसन्त्धान गने

िथा व्यवहाररक ज्ञानको
र्वश्लेषण गरी कानून ििुम
ि ा
कायिमा सहजिकरण गनि
 समय पररजस्थति एवं रार् य
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िथा अन्त्िरािर् य पररवेशका
आधारमा कस्िो कानून वनाउन
उपयुि हुन्त्छ सो को र्वश्लेषण
गनि
5

अवधारणापर ियार गने

१५०

४

४

२

१०

 आयोगले आवश्यक ठानेको कुनै

कानून ििुम
ि ा गनुि पूव ि सं जक्षप्त

पतन र्वषयमा कानून ििुम
ि ा गनिका

अवधारणा पर ियार गदाि

लातग अध्ययन गरी अवधारणापर

कानूनको मसौदा गनि सहि हुने

ियार गने
 मौिुदा कानूनको पुनरावलोकन गनि
अध्ययन िथा अनुसन्त्धान गरी
अवधारणापर ियार गने
6

प्रजशक्षाथी सेवा तलने

 प्रजशक्षाथीहरुलाई आयोगको काम

२२०

८

कारबाहीमा सं लग्न गराउने

िना

 प्रजशक्षाथीहरुको माध्यमबाट र्वतभन्न

 कानून र्वषयमा अध्ययनरि
र्वद्याथीलाई आयोगले गदै
आइरहेको कामकारवाहीका

र्वषयमा अध्ययन अनुसन्त्धान गने

वारे मा िानकारी ददन

गराउने

 आयोगको काम कारवाहीमा
सं लग्न गराई कानून ििुम
ि ाको
व्यवहाररक ज्ञान ददन
 प्रजशक्षाथीहरुको ज्ञानको
उपयोग गनि

7

कानूनको िारे िी, पररमाििन,

 सं र्वधान अनुकूल कानूनको

२००

१

१

र्वद्यमान कानूनमा रहेका कमी

सं शोधन र एकीकरण गने

पुनरावलोकन गने सम्बन्त्धमा

कमिोरी औ ंलयाउने र िारे िी,

सम्बन्त्धमा अध्ययन

पररमाििन, िारे िी र एकीकरण

पररमाििन, सं शोधन िथा
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गनि अध्ययन गने

एकीकरणका लातग अध्ययन गरी

 समय अनुकूल कानूनको

नेपाल सरकार समक्ष सुझाव ददने

तनमािण/पररमाििन/िारे िी/
एकीकरण गने र्वषयमा अध्ययन
गरी सुझाव पेश गने
8

9

आयोगको APPs अद्यावतधक

मोवाइल, याव वा ग्यािेटमा चलने

समय र प्रर्वतध अनुकूल

५००

आयोगको आतधकाररक APPs मा

सं र्वधान, ऐन, तनयम आददमा

ऐन, कानूनहरुलाई अद्यावतधक राख्ने

सविसाधारणको सहि र

आतधकाररक पहुाँच सुतनजश्चि गनि

कानूनी शव्दकोष (Legal

आतधकाररक कानूनी शव्दावली

६५०

आतधकाररक कानूनी शव्दावली

Glossary) तनमािण

(Legal Maxim) ियार गरी प्रकाशन

(Legal Maxim) को प्रकाशनबाट

गने

र्वद्यमान कानून एवं कानूनमा
प्रयुि शव्दावलीलाई
सरलिापूवक
ि बुझ्न, कानूनी
व्याख्या गनि सहि हुने
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अनुसूची– ९
आतथिक वषि २०७७/७८ मा आयोगबाट ियार भई सम्बजन्त्धि मन्त्रालयमा
पठाइएको र्वधेयकको सूची

(१) िेिाब िथा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको तनयमनका सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनि
बनेको र्वधेयक
प्रस्िावनािः िेिाब िथा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको उत्पादन, तनकासी, पैठारी,
भण्डारण, ओसार पसार, प्रयोग, तबक्री र्विरण िथा त्यस्िो पदाथिको र्वसििन गने कायिलाई
तनयमन गरी मानव िथा िीविन्त्िुको स्वास््य र अन्त्य िैर्वक वा गैरिैर्वक वस्िुलाई पने
प्रतिकूल प्रभावलाई तनवारण गने सम्बन्त्धमा कानूनी व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोले,
सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारजम्भक
१.

संजक्षप्त

नाम

र प्रारम्भिः (१) यस

ऐनको

नाम

“िे िाब िथा अन्त्य घािक

रासायतनक पदाथि (तनयमन) ऐन, २०७७” रहे को छ ।
(२) यो ऐन िुरुन्त्ि प्रारम्भ हुनेछ ।
२.

पररभाषािः र्वषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“अनुमतिपर” भन्नाले दफा ३ बमोजिम िारी गररएको अनुमतिपर
सम्झनु पछि ।

(ि)

“अनुमतिपर प्राप्त व्यजि” भन्नाले अनुमतिपर प्राप्त गरे को व्यजि
सम्झनु पछि ।

(ग)

“अनुमतिपर िारी गने अतधकारी” भन्नाले दफा ४ बमोजिमको
अतधकारी सम्झनु पछि ।

(घ)

“उत्पादन” भन्नाले िे िाब वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको कुनै
िररकाले उत्पादन, प्रशोधन, सं श्लष
े ण वा सृिना गने कायि सम्झनु पछि
र सो शब्दले त्यस्िा पदाथिको प्यार्कङ्ग वा पुनिः प्यार्कङ्ग गने
कायिलाई समेि िनाउाँछ ।

(ङ)

“घािक रासायतनक पदाथि” भन्नाले

िेिाब बाहे क मानव अं ग,

िीविन्त्िु वा िैर्वक वा गैरिैर्वक वस्िुलाई गंभीर हातन, नोक्सानी
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वा क्षति पुयािउन सक्ने नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना
प्रकाशन गरी िोकेको अन्त्य रासायतनक पदाथि सम्झनु पछि ।
(च)

“िेिाब” भन्नाले मानव अं ग, िीविन्त्िु वा अन्त्य िैर्वक वा गैरिैर्वक
वस्िुलाई िलाउने (बनि), घािके क्षति पुयािउने (कोरोतसभ) वा अन्त्य
कुनै

र्कतसमले

गंतभर

असर

पुयािउने

अकारबोतनक

िे िाव

(इनअगाितनक एतसड) िन्त्य रासायतनक पदाथि सम्झनु पछि र सो
शब्दले नाइर्ट्रक एतसड, सलफररक एतसड र हाइिोक्लोररक एतसड
िथा नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको
िेिाबिन्त्य

अन्त्य

घािक

िथा

ज्वलनशील

रासायतनक

पदाथि

समेिलाई िनाउछ ।
(छ)

“िोर्कएको” वा “िोर्कए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्त्िगिि बनेको
तनयममा िोर्कएको वा िोर्कए बमोजिम सम्झनु पछि ।

(ि)

“मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय सम्झनु पछि ।

(झ)

“सतमति” भन्नाले दफा १५ बमोजिमको िे िाब िथा अन्त्य घािक
रासायतनक पदाथि तनयन्त्रण रार् य अनुगमन सतमति सम्झनु पछि ।
पररच्छे द–२
अनुमतिपर सम्बन्त्धी व्यवस्था

३.

अनुमतिपर तलनु पने: (१) िे िाब वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको उत्पादन,
तनकासी, पैठारी वा तबर्क्र र्विरण गनि चाहने व्यजि िथा त्यस्िो पदाथिको
िोर्कएको भन्त्दा बढी पररमाणमा प्रयोग गने
अनुमतिपर तलनु

व्यजिले

यस ऐन बमोजिम

पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपर प्राप्त गनि चाहने व्यजिले दे हाय
बमोजिमको र्ववरण िथा कागिाि सं लग्न गरी िोर्कए बमोजिमको ढााँचामा
अनुमतिपर िारी गने अतधकारी समक्ष तनवेदन ददनु पनेछ:–
(क)

अनुमतिपर प्राप्त गनि चाहने व्यजिको नाम, ठे गाना िथा
सम्पकि नम्बर,

(ि)

अनुमतिपर प्राप्त गनि चाहने व्यजिको रार् य पररचयपर
वा नागररकिा वा राहदानीको प्रतितलर्प,

(ग)

कानून बमोजिम स्थार्पि उद्योग, व्यवसाय, फमि वा कम्पनी
दिािको प्रमाण र पतछललो आतथिक वषिको कर च ुिाको
प्रमाण,
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(घ)

अनुमतिपर प्राप्त गनि चाहे का िे िाब वा अन्त्य घािक
रासायतनक पदाथिको नाम,

(ङ)

ु ,
अनुमतिपर बमोजिम तनकासी वा पैठारी गने मुलक
उत्पादन वा र्वक्री र्विरण गने भए उत्पादन वा र्वक्री
र्विरण गने ठााँउ,

(च)

िे िाब वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको सतमश्रण,
मारा लगायिको प्रार्वतधक र्ववरण (स्पेजशर्फकेशन),

(छ)

िे िाब वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको उत्पादन गने
भएमा त्यसको अनुमातनि पररमाण, स्िर र प्रकार िथा
त्यसको लातग आवश्यक पूवािधार पूरा गरे को र्ववरण,

(ि)

िे िाब वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको पैठारी गने
भए त्यसको प्रयोिन र प्रयोग हुने क्षेर,

(झ)

उत्पादन, तनकासी

वा

पैठारी

गने

भए

सम्वजन्त्धि

मन्त्रालयको तसफाररसपर,
(ञ)

िोर्कए बमोजिमको अन्त्य र्ववरण ।

(३) उपदफा (२) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन घरायसी
प्रयोिनको लातग प्रयोग हुने िोर्कएको पररणाम सम्मको िे िाबको िुरा तबर्क्र गने
अनुमतिपर तलनको लातग सो उपदफाको िण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ि) र (ञ)
बमोजिमको र्ववरण िथा कागिाि आवश्यक पने छै न ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त तनवेदन उपर आवश्यक छानतबन गदाि
िोर्कएका शिि पूरा भएको पाइएमा दफा ४ बमोजिमको अतधकारीले तनवेदकलाई
िेिाब वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको उत्पादन, तनकासी, पैठारी, भण्डारण,
ओसार पसार वा तबर्क्र र्विरण गनि त्यस्िो कायिगदाि पालना गनुि पने शिि उलले ि
गरी तनवेदन ददएको पन्त्र ददन तभर िोर्कए बमोजिमको ढााँचामा अनुमतिपर प्रदान
गनुि पनेछ ।
(५) अनुमतिपर प्राप्त गनिका लातग लाग्ने दस्िुर िथा अनुमतिपर सम्बन्त्धी
अन्त्य व्यवस्था िोर्कए बमोजिम हुनेछ ।
४.

अनुमतिपर िारी गने अतधकारीिः (१) िे िाब वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको
उत्पादन, तनकासी, पैठारी वा तबर्क्र र्विरणको लातग दे हायको अतधकारीले दे हायको
अनुमतिपर िारी गनि सक्नेछ:
(क)

उत्पादन, पैठारी, तनकासी वा भण्डारणको लातग भए गृह
मन्त्रालय,
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(ि)

तबर्क्र र्विरणको लातग भए सम्बजन्त्धि जिललाको प्रमुि
जिलला

अतधकारी

वा

तनिले

िोकेको

जिलला

प्रशासन

कायािलय वा अन्त्िगििको अतधकृि ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त गरे को अनुमतिपर कायािन्त्वयन गदाि
िेिाव वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको ओसार पसार गनुि पने रहे छ भने सो
प्रयोिनका लातग भण्डारण गनि र अनुमति प्राप्त व्यजिले पैठारी, तनकासी, भण्डारण
वा र्वक्री र्विरण गने ठााँउसम्म ओसारपसार गनि सक्नेछ ।
५.

औद्योतगक प्रयोिनका लातग मार अनुमति ददन सर्कनेिः यस ऐनमा अन्त्यर िुनसुकै
कुरा लेजिएको भएिापतन मन्त्रालयले नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी
िोकेका िास र्कतसमका िे िाब वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथि औद्योतगक
प्रयोिनका लातग सम्बजन्त्धि उद्योगलाई मार अनुमतिपर ददने व्यवस्था गनि
सर्कनेछ ।

६.

अनुमतिपरको मान्त्य अवतध िथा नवीकरणिः (१) अनुमतिपरको मान्त्य अवतध पााँच
वषिको हुनेछ ।
ु न्त्दा पैं िीस ददन अगावै
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवतध समाप्त हुनभ
अनुमतिपर नवीकरणको लातग अनुमतिपर प्राप्त व्यजिले त्यस्िो अनुमतिपर िारी
गने तनकाय समक्ष तनवेदन ददनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको अवतधतभर तनवेदन ददन नसक्ने अनुमतिपर
प्राप्त व्यजिले उपदफा (२) बमोजिमको अवतध समाप्त भएको तमतिले पैिीस
ददनतभर दोब्बर दस्िुर सर्हि अनुमतिपर नवीकरणको लातग अनुमतिपर िारी गने
अतधकारी समक्ष तनवेदन ददन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम प्राप्त तनवेदनका सम्बन्त्धमा आवश्यक
िााँचबुझ गरी िोर्कएको अतधकारीले अको पााँच वषिको लातग अनुमतिपरको
नवीकरण गररददन सक्नेछ ।
(५)

अनुमतिपर

नवीकरण

गनिको

लातग

ददईने

तनवेदनको

ढााँचा,

नवीकरणको लातग लाग्ने दस्िुर िथा अनुमतिपर नवीकरण सम्बन्त्धी अन्त्य
व्यवस्था िोर्कए बमोजिम हुनेछ ।
७.

अनुमतिपर रद्द हुनिःे (१) दफा ६ बमोजिम अनुमतिपर नवीकरण नगराएमा
त्यस्िो अनुमतिपर स्वििः रद्द हुनछ
े ।
(२) दे हायको अवस्थामा अनुमतिपर िारी गने अतधकारीले अनुमतिपर रद्द
गनि सक्नेछ:–
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(क)

अनुमतिपर प्राप्त गनिको लातग पेश भएको कागिाि वा
र्ववरण झुट्टा दे जिएमा,

(ि)

अनुमतिपर प्राप्त व्यजिले यस ऐन िथा यस ऐन अन्र्िगि
बनेको तनयमावली बमोजिम पालना गनुि पने शििको उललङ्घन
गरे मा,

(ग)

अनुमतिपर प्राप्त व्यजिले अनुमतिपर रद्द गराउनको लातग
तनवेदन ददएमा, वा

(घ)

अनुमतिपरमा उजललजिि शििको उललङ्घन गरे को कारण यस
ऐन बमोजिम सिाय पाएमा ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपर रद्द गनुअ
ि जघ अनुमतिपर िारी गने
अतधकारीले सम्बजन्त्धि अनुमतिपर प्राप्त व्यजिलाई पन्त्र ददनको समय ददई
अनुमतिपर रद्द गनुि नपने कुनै मनातसब आधार र कारण भए सो पेश गनिका
लातग मौका ददनु पनेछ ।
िर उपदफा (२) को िण्ड (ग) बमोजिम अनुमतिपर रद्द गराउन तनवेदन
ददएकोमा त्यस्िो मौका ददईरहनु पने छै न ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको अवतधतभर कुनै िवाफ प्राप्त नभएमा वा
प्राप्त भएको िवाफको आधार र कारण मनातसब नदे जिएमा अनुमतिपर िारी गने
अतधकारीले

अनुमतिपर

रद्द

गने

तनणिय

गरी

सोको

िानकारी

सम्बजन्त्धि

अनुमतिपर प्राप्त व्यजिलाई ददनु पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको अनुमतिपर रद्द गने तनणियमा जचत्त नबुझेमा
सम्बजन्त्धि व्यजिले त्यस्िो तनणिय भएको तमतिले पैं िीस ददनतभर सतमति समक्ष
उिुरी ददन सक्नेछ र त्यस्िो उिुरीमा सतमतिले गरे को तनणिय अजन्त्िम हुनेछ ।
(६) उपदफा (३) बमोजिम कुनै अनुमतिपर िारे िीको प्रर्क्रया प्रारम्भ
भई उपदफा (४) बमोजिमको तनणिय नभएसम्मको अवतधमा त्यस्िो अनुमतिपर
स्वििः तनलम्बन भएको मातननेछ ।
पररच्छे द–३
अनुमतिपर प्राप्त व्यजिले पालना गनुि पने शििहरु
८.

अनुमतिपर प्राप्त व्यजिले पालना गनुि पने शििहरुिः (१) अनुमतिपर प्राप्त व्यजिले
िेिाब वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको उत्पादन, तनकासी, पैठारी, भण्डारण,
ओसार पसार, प्यार्कङ्ग वा पुनिः प्यार्कङ्ग गदाि दे हाय बमोजिमका शििहरुको पालना
गनुि पनेछ:
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(क)

उत्पादन, भण्डार, ओसार पसार िथा प्यार्कङ्ग, पुनिः प्यार्कङ्ग
सम्बन्त्धमा िोर्कए बमोजिमका प्रार्वतधक शिि र मापदण्ड
पूरा गनुि पने,

(ि)

उत्पादन गदाि ओसार पसार वा भण्डारको क्रममा टु टफुट
नहुन,े च ुहावट नहुने र राजिएको भााँडोबाट बार्हर नआउने
गरी सुरजक्षि र उपयुि बोत्तल, कन्त्टे नर वा प्याकेटमा बन्त्दी
गरी प्याकेजिङ गनुि पने,

(ग)

उत्पादन गदाि र्वक्री गररने भाडो, कन्त्टे नर, प्याकेटमा प्रयोग
र्वतध उलले ि गने,

(घ)

िुरा तबर्क्र र्विरण गदाि र्वक्री गररने भाडो, कन्त्टे नर वा
प्याकेट िोर्कए बमोजिमको गुणस्िर र आकारमा हुन ु पने,

(ङ)

िुरा रुपमा घरायसी प्रयोिनको लातग प्रयोग हुने िे िाबको
िोर्कएको पररमाण भन्त्दा बढी पररमाणमा प्याकेटमा राख्न वा
तसलबन्त्दी नगरी बोटतलङ गनि नहुने िथा िे िाब वा घािक
रासायतनक पदाथि िुरा र्वक्री गदाि यस ऐन बमोजिमको
मापदण्ड पूरा गनुप
ि ने,

(च)

भााँडोमा

सजिलै

िोलन

नसर्कने

गरी

सुरजक्षि

िवरले

जशलबन्त्दी गनुि पने,
(छ)

िोर्कएको भन्त्दा बढी पररमाणमा िथा िुलला वा जशलबन्त्दी
िोलेर िुरा तबर्क्र नगने,

(ि)

आफूले उत्पादन, तनकासी पैठारी, र्वर्क्र र्विरण गरे को िेिाब
वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको मौज्दाि िथा क्रेिाको
र्ववरण र पररमाण र प्रकार िुलने गरी अतभले ि राख्ने,

(झ)

िेिाब वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको िररद, तबर्क्र
िथा िि् सम्बन्त्धी कागिाि र अतभले ि अद्यावतधक राख्ने,

(ञ)

िेिाब वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको प्रार्वतधक
र्ववरण िुलने गरी कागिाि राख्नु पने,

(ट)

कुनै िे िाब वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको उत्पादन,
तनकासी पैठारी िथा ओसार पसार र र्वर्क्र गदाि प्रचतलि
कानूनबाट पालना गनुि पने गरी कुनै शिि तनधािरण गरे कोमा
त्यस्िो शििको पालना गने,
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(ठ)

औद्योतगक प्रयोिनका लातग प्राप्त गरे को िे िाब वा अन्त्य
घािक रासायतनक पदाथि भए िुन प्रयोिको लातग अनुमति
प्राप्त गरे को हो सोही प्रयोिनमा प्रयोग गने ,

(ड)

िोर्कए बमोजिमका अन्त्य शििहरु ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका शििको अतिररि िे िाब वा अन्त्य घािक
रासायतनक पदाथिको उत्पादन, तनकासी पैठारी िथा ओसार पसार र र्वर्क्रको लातग
फरक—फरक शिि िोक्न सर्कनेछ ।
(३) िोर्कएको िास र्कतसमका िे िाब वा अन्त्य घािक रासायतनक
पदाथिको िोर्कएको पररमाण भन्त्दा बढी पररमाणमा ढु वानी गदाि सुरक्षा तनकायसाँग
समन्त्वय गरी सुरक्षाका साथ ढु वानी गने व्यवस्था तमलाउनु पनेछ ।
(४) िेिाब वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको भण्डारण गदाि आग
लातग हुनबाट वा र्वष्फोट हुनबाट िोगाउन प्रार्वतधक रुपले आवश्यक पने सुरक्षा
व्यवस्थाको पालना गरी उपयुि र सुरजक्षि रुपमा भण्डारण गनुि पनेछ ।
(५) िेिाब वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथि राजिएको बोत्तल, कन्त्टे नर
वा प्याकेटको आकार प्रकार िथा रं ग आम रुपमा प्रयोग गररने र्पउने पानी, दुध
िथा दुधिन्त्य पदाथि, हलका पेय पदाथि, मददरािन्त्य पदाथिको लातग प्रयोग गररने
आकार र प्रकारको भााँडा, वोिल वा प्याकमा रहन नहुने र त्यस्िो पदाथि िस्िो
दे जिने गरी प्यार्कङ्ग गनि सर्कने छै न ।
९

चेिावनीमूलक सन्त्दे श िथा जचर उललेि गनुि पनेिः (१) िे िाब वा अन्त्य घािक
रासायतनक पदाथिको उत्पादकले त्यस्िो पदाथिको बट्टा, प्याकेट वा बोत्तलको
ु को बार्हरी भागमा ििराको सूचना िनाउने गरी सतमतिले
प्याकेजिङ्ग र ले बल
तनधािरण गरे बमोजिमको चेिावनीमूलक सन्त्दे श र ििरा िनाउने जचर प्रष्ट रुपमा
दे ख्ने र बुझ्ने गरी नेपाली भाषामा अर्िि गनुि पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्ड पूरा नभएको िे िाब वा अन्त्य
घािक रासायतनक पदाथिको तबर्क्र र्विरण गनि सर्कने छै न ।

१०.

र्ववरण पेश गनुि पने: (१) अनुमतिपर प्राप्त व्यजिले आफूले उत्पादन, पैठारी वा
तनकासी गरे को िे िाब वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको िोर्कए बमोजिमको
र्ववरण प्रत्येक छ मर्हनामा सम्बजन्त्धि प्रमुि जिलला अतधकारी माफिि वा सोझै
अनुमतिपर िारी गने अतधकारी समक्ष पठाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन पेश नगरे मा अनुमतिपर ददने
अतधकारीले पााँच हिारदे जि बीस हिार रुपैयााँसम्म िररवाना गनेछ ।
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११.

तबक्री र्विरण िथा प्रदशिनमा बन्त्देििः (१) अनुमतिपर प्राप्त व्यजि वा अन्त्य कुनै
र्वक्रेिाले अठार वषि उमेर पूरा नभएको व्यजिलाई िे िाब वा अन्त्य घािक
रासायतनक पदाथि तबक्री र्विरण गनि वा गनि लगाउन वा तनिःशुलक र्विरण गनि
वा गराउन सक्ने छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रयोिनको लातग र्वक्रेिाले कुनै क्रेिाको
उमेरको बारे मा यर्कन हुन चाहे मा तनिसाँग आवश्यक प्रमाण माग गनि सक्नेछ र
त्यसरी माग गरे को प्रमाण दे िाउन इन्त्कार गने वा नदे िाउने व्यजिलाई िेिाब
वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथि तबक्री र्विरण गनि सर्कने छै न ।
(३) अनुमतिपर प्राप्त व्यजिले िे िाब वा अन्त्य घािक रासायतनक
पदाथिको बट्टा, प्याकेट वा बोत्तल तसलबन्त्दी वा बन्त्दी रुपमा तबर्क्र गनुि पनेछ र
त्यसलाई फोडी वा िोली िुलला रुपमा वा अको वट्टा वा भााँडोमा िन्त्याई वा
रािी वा अन्त्य कुनै प्रकारले उत्पादन गदाि प्याकेजिङ गररएको भन्त्दा फरक
रुपमा तबर्क्र गनि सर्कने छै न ।
(४) अनुमतिपर प्राप्त व्यजिले तबर्क्र स्थलमा िेिाब वा अन्त्य घािक
रासायतनक पदाथि र्वर्क्रको लातग राख्दा िररद किाि वा अन्त्य व्यजिको सहि
पहुाँच नहुने गरी िथा त्यस्िो पदाथिको र्वशेष सं रक्षण गरी राख्नु पनेछ ।

१२.

र्वर्क्रको अतभलेि राख्नु पने: (१) अनुमतिपर प्राप्त व्यजिले िे िाब वा अन्त्य
घािक रासायतनक पदाथिको र्वर्क्र गदाि िररदकिािको नाम, थर ठे गाना, सम्पकि
नम्बर, तमति िररद गरे को त्यस्िो पदाथिको नाम िथा पररमाण र प्रयोिन िुलाई
िोर्कए बमोजिमको ढााँचामा तबर्क्रको अतभले ि राख्नु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा िोर्कएको पररमाण भन्त्दा बढी िे िाब वा अन्त्य
घािक रासायतनक पदाथिको प्रयोग हुने प्रयोगशाला, अनुसन्त्धानशाला, शैजक्षक सं स्था,
कायिशाला, वकिशप वा धािुका गहना बनाउने फमि, कम्पनी वा व्यजिको
प्रयोिनको लातग त्यस्िो पदाथि तबर्क्र गदाि सम्बजन्त्धि प्रयोगशाला वा शैजक्षक
सं स्था वा त्यस्िो फमि, कम्पनी वा व्यजिको परको आधारमा सो उपदफा
बमोजिम अतभले ि रािी तबर्क्र गनुि पनेछ ।
(३) उदफा (२) बमोजिमका अनुसन्त्धानशाला, प्रयोगशाला, शैजक्षक सं स्था,
व्यजि, फमि वा कम्पनीले िे िाब वा अन्त्य घािक रासायातनक पदाथिको दुरुपयोग
नहुने र त्यस्िो अनुसन्त्धानशाला, प्रयोगशाला, सं स्था, फमि वा कम्पनीमा कायिरि
कुनै पतन व्यजि िोजिममा नपने गरी भण्डारण गनुप
ि नेछ ।
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(४) उपदफा (२) बमोजिमका अनुसन्त्धानशाला, प्रयोगशाला वा सं स्थाले
िेिाब वा अन्त्य घािक रासायातनक पदाथिको प्रयोग भएको पररमाणको अतभले ि
राख्नु पनेछ ।
(५) यस दफा बमोजिमको तबर्क्रको अतभले ि र्वर्क्र भएको तमतिले एक
वषिसम्म राख्नु पनेछ ।
(६) यस दफा बमोजिमको अतभले ि, राख्नु पने र्ववरण नरािेको पाइएमा
सम्बजन्त्धि प्रमुि जिलला अतधकारीले दश हिार रुपैयााँसम्म िररवाना गनेछ ।
१३.

पैठारी गनुि अजघ स्वीकृति तलनु पने: (१) अनुमतिपर प्राप्त व्यजिले िे िाब वा
अन्त्य घािक रासायतनक पदाथि पैठारी गनुि अजघ दे हायको र्ववरण िुलाई
स्वीकृतिको लातग मन्त्रालयमा तनवेदन ददनु पनेछिः–
(क)

पैठारीकिािको नाम, ठे गाना िथा सम्पकि नम्बर,

(ि)

पैठारीकिािको अनुमतिपर नम्बर र बहाल रहने अवतध

(ग)

पैठारी गनि चाहे को िे िाब वा अन्त्य घािक रासायतनक
पदाथिको र्ववरण र पररमाण,

(घ)

पैठारीको प्रयोिन,

(ङ)

पैठारी हुने नाका वा भन्त्सार र्वन्त्दु ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तनवेदन परे को तमतिले साि ददनतभर सतमतिले
तनवेदकलाई िोर्कए बमोजिमको ढााँचामा स्वीकृति ददनेछ ।
(३) मन्त्रालयले यस दफा बमोजिम स्वीकृति प्राप्तको लातग तनवेदन ददने
िथा स्वीकृति ददने व्यवस्था र्वद्युतिय माध्यमबाट समेि गनि सर्कने गरी व्यवस्था
तमलाउनु पनेछ ।
१४.

िेिाव वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको नष्ट वा र्वसििन गनेिः (१) िे िाब वा
अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको नष्ट गदाि वा र्वसििन गदाि मानव, पशुपन्त्छी,
िलचर, बोट तबरुवा वा अन्त्य िैर्वक वा गैरिैर्वक वस्िु िथा वािावरणमा
प्रतिकूल असर नपने गरी गनुि पनेछ ।
(२) िेिाब वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको फोहोर िथा सोको
कन्त्टे नर नष्ट गनुि पदाि त्यस्िो पदाथिको प्रकृतिका आधारमा छु ट्टाछु ट्टै र्वसििन गनुि
पनेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा िुनसुकै कुरा लेजिएको भएिापतन यस
ऐनबमोजिम अनुमतिपर तलनु पने कुनै िे िाब वा अन्त्य घािक रासायतनक
पदाथििन्त्य फोहोरको र्वििन वा नष्ट गने सम्बन्त्धमा प्रचतलि कानूनमा व्यवस्था
भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ ।
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पररच्छे द–४
सतमति िथा उपसतमति सम्बन्त्धी व्यवस्था
१५.

केन्त्रीय िेिाब तनयन्त्रण सतमतििः (१) िे िाब वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको
तनयन्त्रण गनि वा गराउन रार् य स्िरमा एक िे िाब िथा अन्त्य घािक रासायतनक
पदाथि अनुगमन सतमति रहनेछ ।
(२) सतमतिमा दे हाय बमोजिमका सदस्यहरू रहनेछन्:(क)

मन्त्रालयको सहसजचव

(ि)

प्रतितनतध, (प्रार्वतधक) उद्योग, वाजणज्य

–अध्यक्ष

िथा आपूतिि मन्त्रालय
(ग)

–सदस्य

प्रतितनतध, (प्रार्वतधक) वन िथा
वािावरण मन्त्रालय

(घ)

–सदस्य

िे िाब वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथि सम्बन्त्धी
कम्िीमा स्नािकोत्तर उपातध प्राप्त गरी कम्िीमा पााँच
वषि वा सो भन्त्दा बढी सम्बजन्त्धि क्षेरमा काम गरे का
व्यजिहरुमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरे को एक
िना मर्हला

(ङ)

–सदस्य

मन्त्रालयको सम्वजन्त्धि शािाको उपसजचव –सदस्य सजचव

(३) उपदफा (२) को िण्ड (घ) बमोजिम मनोनीि सदस्यहरूको
पदावतध िीन वषिको हुनेछ ।
(४) उपदफा (३) मा िुनसुकै कुरा लेजिएको भए िापतन उपदफा (२)
को िण्ड (घ) बमोजिम मनोनीि कुनै सदस्यले सतमतिको र्हि र्वपरीि कुनै कायि
गरे मा वा सतमिको काम कारबाहीमा वेवास्िा गरे का तनिको पदावतध पूरा नहुाँदै
मन्त्रालयले तनिलाई हटाउन सक्नेछ ।
िर यसरी हटाउनु अजघ तनिलाई सफाई पेश गने मनातसब मार्फकको
मौका ददनु पनेछ ।
१६.

सतमतिको काम, कििव्य र अतधकारिः सतमतिको काम, कििव्य र अतधकार दे हाय
बमोजिम हुनेछिः–
(क)

िेिाब वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको व्यवस्थापनको
लातग

आवश्यक

पने

नीति

तनधािरण

सम्बन्त्धमा

नेपाल

सरकारलाई आवश्यक सुझाव उपलब्ध गराउने,
(ि)

िेिाब

वा

अन्त्य

घािक

रासायतनक

पदाथिको

सुरजक्षि

उपयोग, त्यस्िा पदाथिको प्रयोग गदाि अवनाउनु पने सावधातन
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िथा दुघट
ि ना भएको अवस्थामा क्षति कम गनि गनुि पने
उपायको

बारे मा

सचेिनमूलक

कायिक्रम

सञ्चालन

गने

गराउने,
(ग)

िेिाब वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथि नष्ट गने कायिर्वतध
र मापदण्ड बनाउने,

(घ)
१७.

िोर्कए बमोजिमका अन्त्य काम गने गराउने ।

सतमतिको बैठक: (१) सतमतिको बैठक आवश्यकिा अनुसार बस्नेछ ।
(२) सतमतिको बैठक सतमतिको अध्यक्षले िोकेको तमति, समय र स्थानमा
बस्नेछ ।
(३) सतमतिको कूल सदस्य सं ख्याको पचास प्रतिशिभन्त्दा बढी सदस्यहरू
उपजस्थि भएमा सतमतिको बैठकको लातग गणपूरक सं ख्या पुगेको मातननेछ ।
(४) सतमतिको बैठकको अध्यक्षिा सतमतिको अध्यक्षले गनेछ ।
(५) सतमतिको बैठकमा बहुमिको राय मान्त्य हुनछ
े र मि बराबर भएमा
सतमतिको अध्यक्षले तनणाियक मि ददनेछ ।
(६) सतमतिको तनणिय सतमतिको अध्यक्ष र सदस्य सजचवबाट प्रमाजणि
हुनेछ ।
(७) सतमतिले आवश्यकिा अनुसार सम्बजन्त्धि र्वषयको र्वशेषज्ञलाई
सतमतिको बैठकमा आमन्त्रण गनि सक्नेछ ।
(८) सतमतिको बैठक तभतडयो कन्त्िेतसङबाट समेि गनि सर्कनेछ ।
(९) सतमतिको बैठक सम्बन्त्धी अन्त्य कायिर्वतध सतमति आफैंले तनधािरण
गरे बमोजिम हुनेछ ।

१८.

र्वद्युतिय अतभलेि प्रणालीको र्वकास गने: (१) सतमतिले िे िाब वा अन्त्य घािक
रासायतनक पदाथिको उत्पादन, तनकासी पैठारी, भण्डारण, ओसार पसार िथा तबर्क्र
र्विरण सम्बन्त्धी अद्यावतधक र्ववरण अनलाईनमानै उपलब्ध गराउनको लातग
आवश्यक र्वद्युतिय प्रणलीको र्वकास गरी लागू गनि सक्नेछ ।
(२)
मन्त्रालयले

उपदफा

(१)

बमोजिम

र्वकास

गररएको

र्वद्युतिय

प्रणालीमा

अनुमतिपर िारी गने अतधकारी, अनुमतिपर प्राप्त व्यजि िथा

उपसतमतिलाई आवश्यकिा अनुसार पहुाँच ददनेछ ।
(३) अनुमतिपर प्राप्त व्यजिले उत्पादन, तनकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसार
पसार िथा तबर्क्र र्विरण गरे को िे िाब वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको
िोर्कए बमोजिमको र्ववरण उपदफा (१) बमोजिमको र्वद्युतिय प्रणालीमा उपलब्ध
गराउनु वा प्रर्वर्ष्ट गराउनु पनेछ ।
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१९.

जिलला िेिाब तनयन्त्रण सतमति: (१) प्रत्येक जिललामा िे िाब िथा अन्त्य घािक
रासायतनक पदाथिको तनयन्त्रण गनि जिलला िे िाब तनयन्त्रण सतमति

रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सतमतिमा दे हाय बमोजिमका सदस्यहरू
रहनेछन्:–
(क)

सम्बजन्त्धि प्रमुि जिलला अतधकारी वा तनिले िोकेको
जिलला प्रशासन कायािलयको अतधकृि

–सं योिक

(ि)

नेपाली सेनाका अतधकृि प्रतितनतध

–सदस्य

(ग)

जिलला प्रहरी कायािलयको अतधकृि प्रतितनतध

–सदस्य

(घ)

जिलला जस्थि घरे ल ु िथा साना उद्योग कायािलय सं ग
सम्बजन्त्धि प्रमुि

(ङ)
(३)

उपदफा

–सदस्य

आन्त्िररक रािस्व कायािलयका अतधकृि प्रतितनतध–सदस्य
(२)

बमोजिमको

सतमतिको

बैठक

िथा

ित्सम्बन्त्धी

कायिर्वतध सो सतमति आफैले तनधािरण गरे बमोजिम हुनछ
े ।
२०.

जिलला िेिाब तनयन्त्रण सतमतिको काम, कििव्य र अतधकारिः दफा १९ को
उपदफा (१) बमोजिमको सतमतिको काम, कििव्य र अतधकार दे हाय बमोजिम
हुनेछ :–
(क)

जिलला तभरका अनुमतिपर प्राप्त व्यजिले िे िाब वा अन्त्य
घािक रासायतनक पदाथिको उत्पादन, तनकासी, पैठारी,
भण्डारण, ओसार पसार वा तबर्क्र र्विरण गदाि यो ऐन िथा
यस ऐन अन्त्िगिि बनेको तनयमावलीको व्यवस्था िथा
अनुमतिपरको शििको पालना भए नभएको सम्बन्त्धमा
तनररक्षण िथा अनुगमन गरी सतमतिलाई प्रतिवेदन गने,

(ि)

र्वसििन गनुि पने िे िाब वा अन्त्य घािक रासायतनक
पदाथिको यस ऐन बमोजिमको प्रर्क्रया पूरा गराई र्वसििन
गने गराउने,

(ग)
२१.

िोर्कए बमोजिमका अन्त्य काम गने ।

प्रतिवेदन पेश गने: सतमतिले आतथिक वषि समाप्त भएको िीन मर्हना तभर िोर्कए
बमोजिमको र्ववरण िुलाई मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गनेछ ।
पररच्छे द–५
कसूर, सिाय र क्षतिपूतिि सम्बन्त्धी व्यवस्था

२२.

कसूर गरे को मातननेिः कसै ले दे हायका कुनै कायि गरे वा गराएमा यस ऐन
बमोजिमको कसूर गरे को मातननेछिः–
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(क)

दफा ३ बमोजिम अनुमतिपर नतलई िे िाब वा अन्त्य
घािक रासायतनक पदाथिको उत्पादन, तनकासी, पैठारी,
भण्डारण, ओसार पसार वा तबक्री र्विरण गरे मा, वा दफा
१३ बमोजिम स्वीकृति नतलई पैठारी गरे मा,

(ि)

अनुमतिपर प्राप्त व्यजि वा र्वक्रेिाले दफा ८ बमोजिम
तनधािरण गररएका शििको पालना नगरे मा,

(ग)

दफा ९ बमोजिम बट्टा, प्याकेट वा बोत्तलको प्याकेजिङ्ग
गदाि

ु को
ले बल

बार्हरी

भागमा

उलले ि

गनुि

पने

चेिावनीमूलक सन्त्दे श र ििरा िनाउने जचर उललेि
नगरे मा,

२३.

(घ)

दफा ११ र्वपरीि तबर्क्र र्विरण गरे मा,

(ङ)

दफा १४ र्वपररि र्वसििन वा नष्ट गरे मा,

(च)

यो ऐन र्वपरीि हुने गरी अन्त्य कुनै काम गरे मा ।

सिाय: दफा २२ बमोजिमको कुनै कसूर गरे मा दे हाय बमोजिमको सिाय
हुनेछिः–
(क)

िण्ड (क) बमोजिमको कुनै कसूर गरे मा पचास हिारदे जि
एक लाि रुपैयााँसम्म िररबाना वा छ मर्हनासम्म कैद वा
दुवै सिाय,

(ि)

िण्ड (ि) बमोजिमको कुनै कसूर गरे मा दश हिारदे जि
पचास हिार रुपैयााँसम्म िररबाना,

(ग)

िण्ड (ग) बमोजिमको कसूर गरे मा पचास हिारदे जि एक
लाि रुपैयााँसम्म िररबाना,

(घ)

िण्ड (घ), (ङ) वा (च) बमोजिम कसूर गरे मा पााँच
हिारदे जि बीस हिार रुपैयााँसम्म िररबाना ।

२४.

क्षतिपूतिि सम्बन्त्धी व्यवस्थािः (१) यस ऐन र्वपरीि िेिाब वा अन्त्य घािक
रासायतनक पदाथिको उत्पादन, तनकासी, पैठारी, ओसार पसार, भण्डारण, तबक्री
र्विरण वा र्वसििन गरे को वा यस ऐन बमोजिम पालना गनुप
ि ने शिि पालना
नगरे को कारणबाट कुनै दुघट
ि ना भई कसै को िीउ, ज्यान वा शारीररक अङ्ग वा
सम्पजत्तमा हानी, नोक्सानी वा क्षति भएमा सम्बजन्त्धि व्यजिले त्यस्िो कामबाट
पीतडिलाई वा तनिको मृत्यु भइसकेको भए तनिको हकवालालाई मनातसव
क्षतिपूतिि ददनु पनेछ ।
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(२)

उपदफा

(१)

बमोजिमको क्षतिपूतिि पीतडि वा नजिको मृत्यु

भइसकेको भए तनिको हकवालाको उिुरी बमोजिम सम्बजन्त्धि प्रमुि जिलला
अतधकारीले भराइददनु पनेछ ।
(३)

यस

दफामा

अन्त्यर

िुनसुकै

कुरा

ले जिएको

भएिापतन

कुनै

अदालिमा दायर भएको मुद्दाको क्षतिपूतििको हकमा सोही अदालिलको फैसला
बमोजिम
२५.

हुनेछ ।

िफि गररनेिः (१) दफा २२ को िण्ड (क) बमोजिम कसूरदारलाई सिाय भएमा
पैठारी गररएको िेिाब वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथि सम्बजन्त्धि प्रमुि जिलला
अतधकारीले िफि गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम िफि गररएको िेिाब वा अन्त्य घािक
रासायतनक पदाथि मुद्दा हे ने अतधकारीको आदे श बमोजिम अन्त्य अनुमतिप्राप्त
व्यजिलाई प्रचतलि बिार मूलयमा र्वक्री गरी मुद्दाको अजन्त्िम र्कनारा नलागेसम्म
धरौटीमा राख्न सर्कनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम र्वक्री हुन नसकेमा त्यसको सुरजक्षि रुपमा
भण्डारण वा र्वसििन गनि सर्कने भए र्वसििन गरी, र्वसििन गदाि लाग्ने िचि
सम्बजन्त्धि व्यजिबाट अशुल गनुि पनेछ ।
पररच्छे द–६
र्वर्वध

२६.

मुद्दा हेने अतधकारी: (१) दफा २२ को िण्ड (क) बमोजिम सिाय हुने मुद्दा
मध्ये तनकासी वा पैठारीको शुरु कारबाही र र्कनारा गने अतधकार सम्बजन्त्धि
भन्त्सार अतधकृिलाई हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा ले जिए दे जि बाहे का यस ऐन अन्त्िगििका अन्त्य
कसूर सम्बन्त्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र र्कनारा गने अतधकार सम्बजन्त्धि
जिललाको प्रमुि जिलला अतधकारीलाई हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम दायर हुने मुद्दाको अनुसन्त्धान सम्बजन्त्धि
भन्त्सार अतधकृिले िोकेको सम्बजन्त्धि कायािलयको कम्िीमा रािपर अनंर्कि
प्रथम श्रे णीको कमिचारीले गनेछ ।

२७.

पुनरावेदन: दफा २६ बमोजिम मुद्दा हे ने अतधकारीले गरे को तनणियमा जचत्त नबुझ्ने
व्यजिले पैंिीस ददनतभर सम्बजन्त्धि जिलला अदालिमा पुनरावेदन ददन सक्नेछ ।

२८.

प्रचतलि कानून बमोजिम सिाय हुन:े यस ऐन अन्त्िगििको कुनै कसूर वा कायि
प्रचतलि कानून बमोजिम दण्डनीय हुने रहे छ भने त्यस्िो कसूरमा कानून बमोजिम
कारबाही र सिाय गनि यस ऐनले बाधा पुयािएको मातनने छै न ।
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२९.

नेपाल सरकार वादी हुन:े यस ऐन अन्त्िगििको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र
ु ी फौिदारी कायिर्वतध सं र्हिा, २०७४ को अनुसूची १ मा
त्यस्िो मुद्दा मुलक
समावेश भएको मातननेछ ।

३०.

अनुगमन िथा तनररक्षण सम्बन्त्धी व्यवस्थािः (१) िे िाब वा अन्त्य घािक
रासायतनक पदाथिको उत्पादन, तनकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसार पसार वा तबर्क्र
र्विरण गदाि यो ऐन िथा यस ऐन अन्र्िगि पालन गनुि पने शिि िथा मापदण्डको
पालना

भए

नभएको, सुरजक्षि

िवरको

व्यवस्था

गररए

नगररए

सम्बन्त्धमा

आवश्यकिा अनुसार सतमतिले र जिललास्िरमा दफा १९ बमोजिमको सतमतिले
आवश्यक अनुगमन िथा तनरीक्षण गनुि वा गराउनु पनेछ ।
(२) िेिाब वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको उत्पादन, तनकासी, पैठारी,
भण्डारण, ओसार पसार वा तबर्क्र र्विरण सम्बन्त्धमा आफ्नो जिललातभर प्रमुि
जिलला अतधकारीले अनुगमन िथा तनरीक्षण गनि सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अनुगमन िथा तनरीक्षण गने
अतधकारीले िे िाब वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको उत्पादन, तनकासी, पैठारी,
भण्डारण, ओसार पसार वा तबर्क्र र्विरण सम्बन्त्धमा पालना गनुि पने शिि पालना
नगरे कोमा ित्काल त्यस्िो शिि पालना गनि लगाउनु पनेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अनुगमन िथा तनरीक्षण गदाि कसैले
यस ऐन बमोजिम कसूर हुने कायि गरे को पाइएमा त्यस्िो व्यजिलाई कारबाहीको
लातग अनुसन्त्धान गने अतधकारीलाई िानकारी ददनु पनेछ ।
३१.

सचेिनामूलक कायिक्रम सञ्चालन गने: नेपाल सरकारका सम्बजन्त्धि तनकाय, प्रदे श
सरकार, सतमति वा स्थानीय िहले िे िाब वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको
प्रयोग गदाि अबलम्बन गनुि पने सावधानी िथा सुरक्षा सिकििा, कुनै दुघट
ि ना
भएको अवस्थामा क्षति कम गनि गनुि पने प्राथतमक उपायहरु, िे िाब वा अन्त्य
घािक रासायतनक पदाथिको प्रयोगबाट हुनसक्ने क्षति

समेिको र्वषयमा

आवश्यक सचेिनामूलक कायिक्रम सञ्चालन वा प्रचार प्रसार गनि सक्नेछ ।
३२.

तनयम बनाउने अतधकारिः यस ऐनको कायािन्त्वयनका लातग नेपाल सरकारले
आवश्यक तनयमहरू बनाउन सक्नेछ ।

३३.

मापदण्ड बनाउनेिः मन्त्रालयले िेिाब वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथिको
उत्पादन, भण्डारण, ढु वानी, र्वक्री र्विरण वा र्वसििनका सम्बन्त्धमा यो ऐन वा यस
ऐन अन्त्िगिि बनेको तनयमावलीको अधीनमा रही आवश्यक मापदण्ड बनाउन
सक्नेछ ।
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३४.

संक्रमणकालीन व्यवस्थािः यस ऐनमा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भएिापतन यो
ऐन प्रारम्भ हुदााँका विि िे िाब वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथि पैठारी,
तनकासी, उत्पादन, ढु वानी वा र्वक्री र्विरण गरररहे का व्यजिले यो ऐन प्रारम्भ
भएको दुई मर्हनातभर त्यस्िो काम गरररहे को िानकारी दफा ४ बमोजिमको
अतधकारीलाई ददई िीन मर्हनातभर अनुमतिपर तलनु पनेछ ।
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(२)

फौिदारी कसूर िथा फौिदारी कायिर्वतध सम्बन्त्धी केही ऐन संशोधन गनि बनेको
र्वधेयक

प्रस्िावना : फौिदारी कसूर िथा फौिदारी कायिर्वतध सम्बन्त्धी केही ऐनलाई सं शोधन गनि
वाञ्छनीय भएकोले,
सं घीय सं सद्ले यो ऐन बनाएको छ ।
१.

संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "फौिदारी कसूर िथा फौिदारी कायिर्वतध
सम्बन्त्धी केही ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७७" रहे को छ।
(२) यो ऐन िुरुन्त्ि प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

प्रमाण ऐन, २०३१ मा संशोधन : प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ को िण्ड (छ) पतछ
दे हायको िण्ड (ि) थर्पएको छ:"(ि)

कुनै व्यजिले

अको व्यजिको शरीरमा िे िाब फ्याकेमा, छर्किएमा,

िन्त्याएमा वा अन्त्य कुनै र्कतसमले कसै को शारीररक क्षति हुने गरी प्रयोग
गरे मा वा कसै लाई सेवन गराएमा तनिले तनयिवस वा िानी िानी त्यस्िो
व्यजिको ज्यान तलने वा अङ्गभङ्ग गराउने काम गरे को अदालिले अनुमान
गनेछ।"
३.

न्त्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा संशोधन : न्त्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २८क.
को उपदफा (२) पतछ दे हायको प्रतिबन्त्धात्मक वाक्यांश थर्पएको छ :"िर िेिाब प्रयोग गरी ज्यान मारे को वा अङ्गभङ्ग गरे को वा शारीररक क्षति
पुयािएको मुद्दा भए िर्हले सुकै दिाि भएको भए िापतन पर्हलो प्राथतमकिा ददनु पनेछ।"

४.

ु ी अपराध संर्हिा, २०७४ मा सं शोधन : मुलक
ु ी अपराध सं र्हिा, २०७४ को,मुलक
(१)

दफा २ को उपदफा (३) को िण्ड (ग) पतछ दे हायको िण्ड (ग१) थर्पएको छ:"(ग१) दफा १९२क.

(२)

बमोजिमको कसूर,"

दफा ३८ को िण्ड (झ) पतछ दे हायको िण्ड (झ१) थर्पएको छ:"(झ१) िेिाब, अन्त्य घािक रासायतनक, वा ज्वलनशील पदाथि कसै मातथ प्रहार वा
प्रयोग गरी वा कसै लाई से वन गराई कसूर गरे को,"

(३)

दफा १२६ पतछ दे हायको १२६क. थर्पएको छ :"१२६क. कसूरपीतडिको नाममा सहयोग तलन नहुने : कसै ले कुनै व्यजि
कसूरपीतडि भएको कारण दे िाई तनिको िस्वीर रािी वा नरािी
साविितनक रुपमा वा सामाजिक सञ्जाल माफिि आव्हान
गरी वा नगरी तनिलाई औषधी उपचार गने , अन्त्य कुनै र्कतसमको
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राहि, सुर्वधा ददने वा अन्त्य कुनै प्रयोिनका लातग कसूर पीतडि
वा तनिका पररवारको सदस्यको िफिबाट कसै लाई चन्त्दा, सुर्वधा,
सहयोग, अनुदानको नाममा कुनै र्कतसमको नगद वा जिन्त्सी
माग्नु, तलनु वा प्राप्त गनुि हुदैन।
(२)

उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गने वा गराउने

व्यजिलाई िीन मर्हनासम्म कैद वा पााँच हिार रुपैयााँसम्म
िररवाना हुनेछ र त्यसरी प्राप्त गरे को नगदी वा जिन्त्सी िफि
हुनेछ।
(३)

यस दफामा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए

िापतन नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय िहबाट कुनै
सहयोग वा कुनै सुर्वधा प्राप्त गरे कोमा वा कुनै सामाजिक सं स्था
वा कुनै व्यजिले आफूिुसी ददएको सहयोग प्राप्त गरे कोमा यस
दफा बमोजिम कसूर गरे को मातनने छै न। "
(४)

दफा १९२ पतछ दे हायको १९२क. थर्पएको छ:"१९२क. िेिाब प्रयोग गरी अङ्गभङ्ग गनि नहुन:े (१) कसै ले कसैलाई
िेिाब फ्यााँकी, छर्किई, िन्त्याई वा प्रयोग गरी वा सेवन गराई
अङ्गभङ्ग गनुि वा गराउनु वा शारीररक क्षति पुयािउनु हुाँदैन।
स्पष्टीकरण :

यस सं र्हिाको प्रयोिनका लातग "िे िाब" भन्नाले

मानव अङ्ग, िीविन्त्िु वा िैर्वक वा गैरिैर्वक वस्िुलाई िलाउने
(बनि), घािक क्षति पुयािउने (कोरोतसभ) वा अन्त्य कुनै र्कतसमले
गंतभर असर पुयािउने

अकारबोतनक

(इनअगाितनक)

एतसडिन्त्य

रासायतनक पदाथि सम्झनुपछि र सो शव्दले नाइर्ट्रक एतसड,
सलफररक एतसड र हाइिोतलक एतसड िथा अन्त्य घािक िथा
ज्वलनशील रासायतनक पदाथि समेिलाई िनाउछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै काम गदाि वा त्यस्िो
ाँ ा िली वा क्षति भई
कामको पररणाम स्वरुप कसै को दुवै आि
पूणरु
ि पमा दृर्ष्ट नष्ट भएमा, दुवै कान िली वा क्षति भई सुन्ने
शजि पूण ि रुपमा नष्ट भएमा, नाक िली वा क्षति भई काम
नलाग्ने भएमा, अनुहार पूण ि रुपमा िली वा क्षति भई कुरुप
भएमा, मर्हला भए दुवै स्िन िली वा क्षिी भई काम नलाग्ने
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भएमा वा कसैको यौनाङ्ग िली वा क्षति भई नातसएमा त्यस्िो
कसूर गने वा गराउने व्यजिलाई वीस वषि कैद र दशलाि रुपैयााँ
िररवाना हुनेछ।
(३) उपदफा (२) मा ले जिएकोमा बाहे क उपदफा (१)
बमोजिमको कुनै काम गरी वा त्यसको पररणाम स्वरुप कसै को
ाँ ा, एउटा कान िली वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा,
एउटा आि
आंजशक रुपमा अनुहार िली वा क्षति भई कुरुप भएमा, मर्हला
भए एउटा स्िन िली वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, दुवै हाि
िली काम नलाग्ने भएमा वा दुवै गोडा पूणरु
ि पमा िली काम
नलाग्ने भएमा, टाउकोको कुनै भाग िली क्षति भएमा वा मेरुदण्ड
िली वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा दश वषि दे जि वीस
वषिसम्म कैद र साि लाि रुपैयााँदेजि

दश लाि रुपैयााँसम्म

िररवाना हुनेछ।
(४) उपदफा (२) वा (३) मा लेजिएकोमा बाहे क उपदफा
(१) बमोजिमको कुनै काम गदाि वा त्यसको पररणाम स्वरुप
कसै को शरीरको अन्त्य कुनै अङ्गभङ्ग वा शारीररक क्षति भएमा
कसूरको प्रकृति बमोजिम पााँच वषिदेजि दश वषिसम्म कैद र
एकलाि दे जि पााँच लाि रुपैयााँसम्म िररवाना हुनेछ।
(५) उपदफा (१) बमोजिम भएको कसूरबाट पीतडि
व्यजिको ित्काल मृत्यू नभई सोही कामको पररणाम स्वरुप पतछ
मृत्यू

भएमा ज्यान

मारे को र उपदफा

(२),

(३) र

(४)

बमोजिमको पररणाम तनस्केमा पतन सोही उपदफा बमोजिमको
कसूर भएको मातननेछ।
(६) कसै ले उपदफा (१) बमोजिमको काम गनि िोज्दा
सम्बजन्त्धि

व्यजिलाई

नलागेमा

वा

कोही

त्यस्िो

कामबाट

उजम्कएमा त्यस्िो काम गनि िोज्ने व्यजिले यस दफा बमोजिम
कसूर गनि उद्योग गरे को मातननेछ र सो वापि दश वषिसम्म कैद
र पााँचलाि रुपैयााँसम्म िररवाना हुनेछ।
(७) यस दफा बमोजिम िररवाना वापि प्राप्त पूरै रकम
पीतडिलाई क्षतिपूतिि बापि ददनु पनेछ।
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(८)

यस

दफा

बमोजिम

भएको

कसूरबाट

पीतडि

व्यजिलाई भएको शारीररक र मानतसक पीडा र अङ्गभङ्गको
गंतभरिा िथा िररवाना रकम समेि र्वचार गरी सिाय तनधािरण
गदाि मनातसव क्षतिपूतिि भराउनु पनेछ।”
(५)

दफा १९३ को,(क)

दफा जशषिकमा रहे को "िे िाब वा अन्त्य रासायतनक" भन्ने शब्दहरु
जझर्कएका छन्।

(ि)

उपदफा (१) मा रहे का "िे िाब वा त्यस्िै प्रकारका अन्त्य रासायतनक"
भन्ने शब्दहरु पतछ "वाहे कका अन्त्य" शब्दहरु राजिएका छन्।

५.

ु ी फौिदारी कायिर्वतध सं र्हिा, २०७४ मा सं शोधन : मुलक
ु ी फौिदारी कायिर्वतध
मुलक
सं र्हिा, २०७४ को,(१)

दफा ११६ को उपदफा (२) को िण्ड (ि) मा रहे का "पररच्छे द-१० को दफा
१६७." भन्ने शब्दहरु पतछ "पररच्छे द-१४ को दफा १९२क." भन्ने शब्दहरु
थर्पएका छन्।

(२)

दफा १५९ को उपदफा (४) को िण्ड (घ) पतछ दे हायको िण्ड (घ१) थर्पएको
छ:"(घ१)

िेिाब प्रयोग गरी ज्यान मारे को वा अङ्गभङ्ग गरे को वा शारीररक क्षति
पुयािएको,"

(३)

अनुसूची-१ को प्रकरण १ को िण्ड (क) को,(क)

उपिण्ड (४) मा रहे का "१२५ र १२६" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "१२५,
१२६ र १२६क." भन्ने शब्दहरु राजिएका छन्।

(ि)

उपिण्ड (१३) मा रहे का "दफा १९२" भन्ने शब्दहरु पतछ "१९२क."
भन्ने शब्दहरु थर्पएका छन्।

६.

फौिदारी कसूर (सिाय तनधािरण िथा कायािन्त्वयन) ऐन, २०७४ मा संशोधन : फौिदारी
कसूर (सिाय तनधािरण िथा कायािन्त्वयन) ऐन, २०७४ को,(१)

दफा १५ को उपदफा (१) को िण्ड (ि) पतछ दे हायको िण्ड (ि१) थर्पएको
छ:“(ि१)

ु ी फौिदारी सं र्हिा, २०७४ को दफा १९२क. वा २१९
मुलक
बमोजिमको कसूर भए त्यस्िो कसूरबाट पीतडिलाई पनि गएको शारीररक
वा मानतसक पीडा,"

77

www.lawcommission.gov.np

(२)

दफा २४ को उपदफा (३) को िण्ड (क) पतछ दे हायको िण्ड (क१) थर्पएको
छ:
"(क१) िेिाब प्रयोग गरी ज्यान मारे को वा अङ्गभङ्ग गरे को वा शारीररक क्षति
पुयािएको"

(३)

दफा २९ को उपदफा (१) को प्रतिबन्त्धात्मक वाक्यांश (ग) पतछ दे हायको
प्रतिबन्त्धात्मक वाक्यांश (ग१) थर्पएको छ:"(ग१)

िेिाब वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथि प्रयोग गरी ज्यान
मारे को वा अङ्गभङ्ग गरे को कसूरमा सिाय पाएको,"

(४)

दफा ३७ को िण्ड (क) पतछ दे हायको िण्ड (क१) थर्पएको छ:"(क१) िेिाब वा अन्त्य घािक रासायतनक पदाथि प्रयोग गरी ज्यान
मारे को, अङ्गभङ्ग गरे को वा शारीररक क्षति पुयािएको कसूरमा सिाय
पाएको,"

(५)

दफा ४८ को उपदफा (१) मा रहे का “कसूरबाट पीतडिलाई” भन्ने शब्दहरु
पतछ “औषधोपचार, अन्त्िररम क्षतिपूतिि िथा” भन्ने शब्दहरु थर्पएका छन्।
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(३) र्वद्युिीय व्यापारका सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनि बनेको र्वधेयक
प्रस्िावनािः सूचना प्रर्वतधको महत्वलाई अं तगकार गरी त्यसको उपयोतगिालाई व्यापाररक
कारोबारमा र्वस्िार गनि, व्यापार प्रणालीलाई सरल, प्रर्वतध मैरी, र्वश्वसनीय र सहि
बनाउन िथा र्वद्युिीय माध्यम माफिि वस्िु वा सेवाको िररद वा तबक्रीका लातग सुरजक्षि
सं रचनाको व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोले,
सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारजम्भक
१.

संजक्षप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यस ऐनको नाम “र्वद्युिीय व्यापार ऐन, २०७७”
रहेको छ ।
(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी
िोकेको तमति दे जि लागू हुनेछ ।
(३)

यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र र्वद्युिीय व्यापार गरी नेपालमा

उपलब्ध गराएको वस्िु वा सेवा र त्यस्िा वस्िु वा सेवा उपलब्ध गराउने नेपाल
बार्हर रहे बसेको व्यजि, फमि वा सं गठीि सं स्था समेिलाई लागू हुनेछ ।
२.

पररभाषािः र्वषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“अन्त्िवििी (इन्त्टरमेतडयरी) व्यवसायी” भन्नाले र्वद्युिीय माध्यमको
सञ्िालद्वारा र्वद्युिीय व्यापारमा अको व्यवसायीको िफिबाट क्रेिा
िथा तबक्रेिालाई सहजिकरण गने व्यवसायी सम्झनु पछि र सो
शब्दले र्वद्युिीय व्यापार गने थोक तबक्रेिा (होलशेलर), िुरा
तबक्रेिा

(ररटे लर),

व्यापाररक

प्रतितनतध

(कमजशियल

एिेन्त्ट),

दलाल (ब्रोकर) वा तबिरक (तडजस्ट्रव्यू टर) समेिलाई िनाउाँछ ।
(ि)

“कम्प्युटर” भन्नाले र्वद्युिीय, र्वद्युिीय-च ुम्बकीय वा च ुम्बकीय
सम्बेग

(इम्पलस) वा अन्त्य कुनै र्कतसमबाट सूचना, ि्याि,

अंक, सं केि, वा तलजििरुपमा हुने अन्त्य कुनै पतन अतभव्यजिलाई
गजणिीय वा अन्त्य कुनै र्कतसमले िार्किक रुपमा प्राप्त गने ,
अतभलेि गने, सम्प्रेषण गने, भण्डारण गने, प्रशोधन गने, िोि
िलाश गने, स्मरण गने वा उत्पादन गने क्षमिा भएको साधन वा
उपकरण सम्झनु

पछि ।
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(ग)

“क्रेिा” भन्नाले र्वद्युिीय माध्यम माफिि कुनै वस्िु वा से वा िररद
गने कुनै व्यजि वा सं स्था सम्झनु पछि ।

(घ)

“िोर्कए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्त्िगिि बनेको तनयममा
िोर्कएको वा िोर्कए बमोजिम सम्झनु पछि ।

(ङ)

“व्यवसायी” भन्नाले प्रचतलि कानून बमोजिम कुनै वस्िु वा सेवाको
व्यापार गने व्यजि, फमि, कम्पनी, सहकारी सं स्था वा अन्त्य कुनै
सं गदठि सं स्था सम्झनु पछि र सो शब्दले र्वद्युिीय व्यापार गने
अन्त्य

कुनै

सरकारी

वा

गैरसरकारी

सं स्था

वा

अन्त्िरविी

व्यवसायीलाई समेि िनाउाँछ ।
(च)

“तबक्रेिा”

भन्नाले

यस

ऐन

बमोजिम

र्वद्युिीय

व्यापार

गने

व्यवसायी सम्झनु पछि ।
(छ)

“र्वद्युिीय व्यापार (इ कमशि)” भन्नाले इन्त्टरनेट वा कम्प्यू टर
सञ्िालका अन्त्य र्वद्युिीय प्रणाली माफिि कुनै वस्िु वा सेवाको
िररद वा तबक्री गने प्रर्क्रया सम्झनु पछि र सो शब्दले व्यापाररक
कारोबारका शिि बमोजिम हुने र्वद्युिीय रकम हस्िान्त्िरण, बैर्िङ
सेवा, बीमा से वा, डे टा स्थानान्त्िरण, वस्िु वा सेवाको आपूतिि,
तलि, हायरपचे ि, सट्टापट्टा वा पेशागि से वा प्रदान गने काम
समेिलाई िनाउाँछ ।

(ि)

“र्वद्युिीय माध्यम” भन्नाले दफा ४ बमोजिम िडा गने र्वद्युिीय
माध्यम सम्झनु पछि ।

(झ)

“र्वभाग”

भन्नाले

नेपाल

सरकारको

वाजणज्य,

आपूतिि

िथा

उपभोिा सं रक्षण र्वभाग सम्झनु पछि ।
पररच्छे द–२
र्वद्युिीय व्यापार िथा त्यसको तनयमनकारी संरचना
३.

र्वद्युिीय व्यापार गनि सक्नेिः (१) प्रचतलि कानून बमोजिम वस्िु वा से वाको
व्यापार गनि पाउने कुनै पतन व्यवसायीले यस ऐनको अधीनमा रही र्वद्युिीय
व्यापार गनि सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम र्वद्युिीय व्यापार गनि चाहने व्यवसायीले
र्वभागले तनधािरण गरे को र्वद्युिीय पोटिलमा िोर्कए बमोजिम सूचीकरण हुन ु
पनेछ ।
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(३) यस दफामा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन यो ऐन
प्रारम्भ हुन ु भन्त्दा अजघ प्रचतलि कानून बमोजिम दिाि भई र्वद्युिीय व्यापार
सञ्चालन गरर आएका व्यवसायीले यो ऐन प्रारम्भ भएको तमतिले एक वषितभर
उपदफा (२) बमोजिमको र्वद्युिीय पोटिलमा सूचीकरण हुन ु पनेछ ।
(४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम र्वद्युिीय पोटिलमा सूचीकृि भएको
िानकारी र्वभागले

र्वद्युिीय माध्यम माफिि सम्बजन्त्धि व्यवसायीलाई ददनु

पनेछ ।
(५) यस ऐन बमोजिम कुनै व्यवसायीले र्वद्युिीय व्यापार गनि सक्ने
रहेछ भने त्यस्िो व्यवसायीको शािा, प्रशािा, भण्डार, आउटले ट वा तनिको
आतधकाररक एिेन्त्टले र्वद्युिीय व्यापार गने अनुमति स्वििः पाएको मातननेछ ।
४.

र्वद्युिीय माध्यम िडा गनुि पने: (१) र्वद्युिीय व्यापार गने प्रत्येक व्यवसायीले
आफ्नो व्यापार वा व्यवसायका सम्बन्त्धमा उपभोिा, ग्राहक वा क्रेिाले चाहेको
िुनसुकै बिि सुसूजचि तनणिय (इन्त्फमि तडतसिन) तलन सक्ने गरी िोर्कए
बमोजिमको वेवसाइट (वेवपेि) को रुपमा राजिएको इन्त्टरनेट वा कम्प्युटर
सञ्िाल िडान भएको र्वद्युिीय माध्यम (इले क्ट्रोतनक प्लाटफमि) िडा गनुि
पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम िडा गररएको र्वद्युिीय माध्यममा िोर्कए
बमोजिम सुरजक्षि र्वद्युिीय उपकरणको र्वद्युिीय प्रणाली (सेकुअडि सकेट ले यर
सर्टिर्फकेट) स्थार्पि गनुि पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको र्वद्युिीय माध्यममा अन्त्य कुराको अतिररि
दे हायका र्ववरणहरु स्पष्ट रुपमा बुझ्न सर्कने र सहि रुपमा उपलब्ध हुन सक्ने
गरी उलले ि गनुि पनेछिः(क)

व्यवसायीको नाम, ठे गाना िथा व्यवसाय दिाि प्रमाणपर,

(ि)

व्यवसाय दिाि गने तनकाय,

(ग)

व्यवसायीको रजिष्टडि कायािलय िथा सम्पूण ि शािा िथा
आउटले टहरु,

(घ)

कुनै

िास

र्कतसमको

व्यवसाय

सञ्चालन

गनि

छु ट्टै

अनुमतिपर प्राप्त गरे को भए सोको र्ववरण,
(ङ)

र्वद्युिीय व्यापार भण्डारण गने गोदाम भए सोको र्ववरण,

(च)

अन्त्िरविी व्यवसायी भए सोको र्ववरण ।
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(छ)

र्वद्युिीय माध्यमको नाम र िोर्कए बमोजिमको र्ववरण,

(ि)

स्थायी ले िा नम्बर,

(झ)

व्यवसायी मूलय अतभवृर्र्द् करमा दिाि भएको भए सोको
प्रमाणपर वा दिाि नम्बर,

(ञ)

व्यवसायीलाई सम्पकि गने इमेल, टे लीफोन, टे लीफ्याक्स,
मोबाइल नम्बर,

(ट)
५.

गुनासो सुन्ने अतधकारी र तनिको इमेल, टे तलफोन नम्बर ।

र्वद्युिीय व्यापारका लातग िुलाउनु पने र्वषय: र्वद्युिीय व्यापार गने प्रत्येक
व्यवसायीले दफा ४ बमोजिम िडा गरे को र्वद्युिीय माध्यम माफिि िुन वस्िु वा
सेवाको र्वद्युिीय व्यापार गने हो सोही वस्िु वा से वाको सम्बन्त्धमा दे हायका कुरा
स्पष्ट रुपमा िुलाउनु पनेछिः(क)

र्वद्युिीय व्यापारका लातग उपलब्ध हुने वस्िु वा सेवाको र्ववरण,

(ि)

कुनै वस्िु वा सेवा िररद गरे मा त्यस्िो वस्िु वा सेवा हस्िान्त्िरण
हुाँदा त्यसमा लाग्ने कर सर्हिको अजन्त्िम तबक्री मूलय,

(ग)

वस्िुको र्ववरण, आकृति, उत्पादन तमति, ब्राण्ड, उत्पादकको
र्ववरण,

(घ)

वस्िुको प्रकृति अनुसार अन्त्य थप र्ववरण (वस्िुको आकार, रं ग,
सतमश्रण, िौल, अन्त्िरतनर्हि ित्वहरु, उपभोग गरी सक्नुपने
अवतध आदद),

(ङ)

वस्िु वा सेवा प्रयोग गदाि अपनाउनु पने पूव ि सावधानी वा
सावधानीको र्ववरण,

(च)

वस्िु वा सेवा िररद भएमा र्वक्रेिाले क्रेिालाई बुझाउन सर्कने
ु ानी र्वतध,
समयावतध, वस्िु वा सेवाको मूलय भि

(छ)

वस्िु वा सेवाको वारे ण्टी वा ग्यारे ण्टी भए सोको अवतध र
शििहरु,

(ि)

पैठारी गररएको कुनै वस्िु भए उत्पादन वा प्रशोधन गररएको
ु ,
मुलक

(झ)

वस्िु वा सेवाको िररद तबक्री पश्चाि् पालना गनुि पने शिि भए
सोको र्ववरण,
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(ञ)

िररद गरे को कुनै वस्िु वा सेवा र्फिाि गनि सर्कने वा नसर्कने र
र्फिाि गनि सर्कने भए र्फिाि गदाि पालना गनुि पने शििहरु,

(ट)

सेवाको तबक्री भए सेवा प्राप्त गने वा सेवा र्वस्िार हुने ठाउाँ र
त्यसका शििहरु,

(ठ)

कुनै क्रेिाले कुनै वस्िु वा सेवा माग गरे कोमा त्यस्िो वस्िु चलान
(तडस्प्याच) हुन ु वा सेवा प्रारम्भ हुन ु अजघ नै त्यस्िो माग रद्द गनि
सर्कने वा नसर्कने सोको र्ववरण,

(ड)
६.

िोर्कए बमोजिमका अन्त्य शििहरु ।

र्वद्युिीय व्यापार सञ्चालन र्वतध: (१) र्वद्युिीय व्यापार गने प्रत्येक व्यवसायीले
दफा ४ बमोजिम कायम गरे को वेवसाइटमा र्वद्युिीय व्यापार सञ्चालन हुने
र्वद्युिीय प्रर्क्रया तनधािरण गरी दे हाय बमोजिम र्वद्युिीय माध्यमको सञ्िाल
कायम गनुि पनेछिः(क)

कुनै पतन क्रेिाले कुनै पतन समयमा वेवसाइट (वेवपेि)
अवलोकन (तभजिट) गरी व्यवसायीले रािेको कुनै पतन
वस्िु वा सेवा छनौट गरी िररदको लातग माग (अडिर)
गनि सक्ने,

(ि)

िण्ड (क) बमोजिमको माग प्राप्त हुनासाथ सोको सूचना
व्यवसायीको कम्प्युटरमा दे जिने र माग गरे को वस्िु वा
सेवा उपलब्ध गराउन सर्कने वा नसर्कने सो कुराको
िानकारी क्रेिालाई िुरुन्त्ि ददने,

(ग)

िण्ड (ि) बमोजिमको वस्िु वा से वा उपलब्ध गराउन
सर्कने भए कति समयतभर उपलब्ध गराउन सर्कने िथा
ु ानी गनुि पने
त्यस्िो वस्िु वा सेवा उपलब्ध गराउाँदा भि
मूलय र त्यस्िो वस्िु उपलब्ध गराउाँदा ढु वानी िचि, कुनै
र्कतसमको कर िथा सेवा (ह्याण्डतलङ्ग) शुलक समेिको
रकम

कुनै

भए

सो

समेि

र्वद्युिीय

प्रणाली

माफिि

क्रेिालाई िुरुन्त्ि िानकारी ददने,
(घ)

िण्ड (ि) र (ग) बमोजिमको सूचनामा सन्त्िुष्ट भई
क्रेिाले कुनै वस्िु वा सेवा िररद गरे बापि वस्िु चलान
हुन ु वा सेवा सुतनजश्चि हुन ु अजघ नै त्यसको मूलय वा सेवा
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ु ान गनुि पने
शुलक र्वद्युिीय प्रणाली माफिि वा नगदै भि
ु ानी गने हो
वा वस्िु वा सेवा प्राप्त गदािका बिि भि
सोको िानकारी,
(ङ)

वस्िु चलान हुन ु वा सेवा सुतनजश्चि हुन ु अजघ नै मूलय वा
सेवा शुलक भ ुिान गनुि पने भएमा र्वद्युिीय प्रणाली माफिि
ु ानी गरे को भए मूलय वा सेवा शुलक बुझेको रतसद वा
भि
िानकारी

र्वद्युिीय

माध्यम

माफिि

क्रेिालाई

िुरुन्त्ि

उपलब्ध गराउने पर्द्ति ।
(२) र्वद्युिीय व्यापार गने व्यवसायीले उपदफा (१) मा लेजिएको
अतिररि र्वद्युिीय व्यापार सञ्चालनलाई थप सरल, तछटो र व्यावहाररक बनाउन
अन्त्य उपयुि र्वतध सञ्चालनमा लयाउन सक्नेछ ।
(३) यस दफामा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन र्वद्युिीय
ु भ, र्वश्वसनीय, भरपदो र
व्यापारलाई अझ बढी सरल, र्कफायिी, सविसल
प्रर्वतधमैरी बनाउन व्यवसायीले अन्त्य उपयुि र्वद्युिीय व्यापार सञ्चालनको
वैकजलपक सफ्टवेयर र्वकास गरी कायािन्त्वयनमा लयाउन सक्नेछ ।
िर

त्यस्िो

सञ्चालन

र्वतधमा

उपदफा

(१)

बमोजिमका

न्त्यूनिम

प्रर्क्रयागि कुराहरु समावेश भएको हुन ु पनेछ ।
७.

करार भएको मातननेिः (१) कुनै क्रेिाले दफा ६ बमोजिमको र्वद्युिीय व्यापार
सञ्चालन र्वतध अपनाई कुनै वस्िु वा सेवा व्यवसायीबाट माग गदाि व्यवसायीले
त्यस्िो वस्िु वा से वा उपलब्ध गराउने स्वीकार गरे कोमा क्रेिा र तबक्रेिा बीच
र्वद्युिीय माध्यमबाट करार भएको र करार बमोजिम दार्यत्व तसििना भएको
मातननेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम करार भएकोमा करारका पक्षहरु बीच
अन्त्यथा सहमति भएकोमा बाहे क अन्त्य कुराको अतिररि दफा ५ का व्यवस्थाहरु
शििको रुपमा दुवै पक्षलाई मान्त्य भएको मातननेछ ।
(३) यस दफामा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन कुनै क्रेिाले
कुनै वस्िु वा सेवा उपलब्ध गराउन माग गरे कोमा त्यस्िो वस्िु वा सेवा चलान
नहुाँदै वा सेवा उपलब्ध गराउन प्रारम्भ नहुाँदै क्रेिाले त्यस्िो माग रद्द गनि
सक्नेछ ।
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(४) उपदफा (३) बमोजिम माग रद्द गरे कोमा क्रेिाले कुनै रकम भ ुिानी
ु ानी भइसकेको भए तबक्रेिाले शोधभनाि गनुि
गनुि पने छै न र कुनै रकम भि
पनेछ ।
(५) यस दफामा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन कुनै क्रेिाले
दफा ६ को उपदफा (१) को िण्ड (क) बमोजिम कुनै वस्िु वा सेवा िररद
गनि माग गरे कोमा सोही उपदफाको िण्ड (ि) बमोजिम कुनै िवाफ नभएकोमा
वा माग बमोजिमको वस्िु वा सेवा तबक्री गनि नसर्कने िवाफ प्राप्त भएकोमा
करार भएको मातनने छै न ।
८.

र्वद्युिीय व्यापारको भ ुिानी: (१) तबक्रेिा र क्रेिा बीच अन्त्यथा सहमति भएकोमा
बाहे क र्वद्युिीय व्यापार गदाि तबक्रेिाको माग बमोजिम वस्िु वा सेवा हस्िान्त्िरण
ु ानी
हुन ु अजघ वा हस्िान्त्िरण हुाँदाका बिि क्रेिाले वस्िु वा सेवाको मूलय भि
गनुि

पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम मूलय भ ुिानी गदाि नगद बुझाई वा बैर्िङ

काडि, बैर्िङ वा र्वद्युिीय प्रणाली माफिि रकम हस्िान्त्िरण, र्वद्युिीय रकम
हस्िान्त्िरण वा बैि चेक माफिि हुन सक्नेछ ।
ु ानी गदाि गुडफर पेमेन्त्ट चेक
िर िोर्कएको रकमभन्त्दा बढी मूलय भि
माफिि गनुि पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम नगद बुझाई वा रकम हस्िान्त्िरण क्रेिाले
आफूसाँग रहे को र्वद्युिीय उपकरण माफिि गरे मा रीिपूवक
ि
रकम हस्िान्त्िरण
भएको मातननेछ ।
(४) यस दफामा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन र्वदे शबाट
कुनै वस्िु वा सेवा िररद गदाि प्रिीिपर (ले टर अफ क्रेतडट) वा अन्त्य उपयुि
बैर्िङ प्रणाली माफिि भ ुिानी गनुि पनेछ ।
९.

वस्िु वा सेवाको हस्िान्त्िरणिः (१) व्यवसायीले क्रेिासाँग भएको करार बमोजिम
क्रेिाले करार गदािका बिि तनधािरण गरे को ठाउाँमा र करारमा उलले ि भएको
अवतध वा समयतभर माग भएको वस्िु वा सेवा पुर्याई तनि वा तनिको
प्रतितनतधलाई बुझाउनु वा उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम वस्िु वा सेवा बुझाएमा वा उपलब्ध गराएमा
वस्िु वा सेवा रीिपूवक
ि हस्िान्त्िरण भएको मातननेछ ।
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(३) उपदफा (२) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन क्रेिाले माग
गरे को वस्िु चलान हुन ु अजघ नै क्रेिाले वस्िु बुझाउने ठाउाँ वा व्यजि पररवििन
गरे को सूचना गरे मा तबक्रेिाले पररवतििि ठाउाँ वा व्यजिलाई बुझाउनु पनेछ ।
िर पररवतििि ठाउाँमा करार हुाँदाका बििको भन्त्दा दू री थपघट हुने भएमा
त्यस बापिको शुलक थपघट हुन सक्नेछ ।
१०.

अनुमतिपर तलनु पने: यस पररच्छे दमा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन
कुनै िास र्कतसमको वस्िु वा सेवा िररद गनि प्रचतलि कानून बमोजिम छु ट्टै
अनुमतिपर तलनु पने वा कुनै शिि वा कायिर्वतध पूरा गनि पने रहे छ भने त्यस्िो
अनुमतिपर प्राप्त नगरे को वा त्यस्िो शिि वा कायिर्वतध पूरा नगरे को क्रेिालाई
तबक्रेिाले त्यस्िो वस्िु वा सेवा तबक्री गनि सर्कने छै न ।
पररच्छे द–३
व्यवसायीको दार्यत्व

११.

व्यवसायीको दार्यत्व: (१) उपभोिा सं रक्षण सम्बन्त्धी प्रचतलि कानून बमोजिम
पूरा गनुि पने वा यस ऐनमा उलले जिि अन्त्य दार्यत्वको अतिररि व्यवसायीको
दार्यत्व दे हाय बमोजिम हुनेछ:(क) दफा ५ बमोजिम र्वद्युिीय माध्यममा िुन वस्िु वा
सेवाको

आकृति,

अन्त्िरतनर्हि

गुण,

ित्वहरु

ब्राण्ड,
दे िाइएको

सतमश्रण,
छ

िौल

क्रेिाको

वा
माग

बमोजिम सोही आकृति, गुण, ब्राण्ड, सतमश्रण, िौल वा
अन्त्िरतनर्हि वस्िु वा सेवाको व्यापार गने,
(ि)

कुनै वस्िु वा सेवा रुर्टपूण ि (तडफेजक्टभ) भएको कारणबाट
क्रेिाले र्फिाि गरे मा त्यसको िोर्कए बमोजिम प्रतिस्थापन
गने वा मूलय शोधभनाि गने,

(ग)

तबक्री भएका वस्िु वा सेवाको कुनै अवतधसम्म वारे ण्टी वा
ग्यारे ण्टी भएमा त्यस्िो अवतधसम्म वारे ण्टी वा ग्यारे ण्टी
बमोजिमको

कायि

सम्मादन

गने

वा

सम्पादन

गनि

सहजिकरण गने,
(घ)

तबक्री

भएको

वस्िु वा

सेवाको

अतभले ि

अवतधसम्म कायम राख्ने,
(ङ)

िोर्कए बमोजिमको अन्त्य दार्यत्व पूरा गने ।
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(२) कुनै वस्िु वा सेवा िररद गनि कुनै क्रेिाले आफ्नो पर्हचान िनाउने
वैयजिक र्ववरण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनु पने रहे छ भने त्यस्िो वैयजिक
र्ववरणको तनिले सं रक्षण गनुि पनेछ र त्यस्िो र्ववरण अन्त्य कुनै व्यजिलाई कुनै
पतन प्रयोिनका लातग ददन वा आफुले प्रयोग गनि हुाँदैन ।
(३) उपदफा (२) प्रतिकूल हुने गरी व्यवसायीले कुनै काम गरे मा
वैयजिक गोपतनयिा सं रक्षण सम्बन्त्धी प्रचतलि कानून बमोजिम तनि िवाफदे ही
हुनेछ ।
१२.

अन्त्िरविी व्यवसायीको दार्यत्व: (१) प्रचतलि कानून बमोजिम पूरा गनुि पने
दार्यत्वको अतिररि र्वद्युिीय व्यापार गने अन्त्िरविी व्यवसायीको दार्यत्व दे हाय
बमोजिम
(क)

हुनेछिःआफुले िडा गरे को र्वद्युिीय माध्यम माफिि र्वद्युिीय व्यापार गने
वस्िु वा से वाको उत्पादक वा तबक्रेिा वा से वा उपलब्ध गराउने
व्यजिसाँग सम्झौिा गरी क्रेिालाई त्यस्िो वस्िु वा सेवा तबक्री
गने वा उपलब्ध गराउने,

(ि)

आफुले तबक्री गरे को वस्िु वा उपलव्ध गराएको सेवा क्रेिालाई
स्वीकारयोग्य नभई कानून बमोजिम र्फिाि गरे मा त्यस्िो वस्िु वा
सेवा आफैंले उत्पादन गरे को वा प्रदान गरे को सरह र्फिाि तलने,
सट्टापट्टा गने वा रकम शोधभनाि गने,
िर

तनिले

सम्बजन्त्धि

व्यवसायीलाई

र्फिाि

गनि

वा

तनिबाट सट्टापट्टा वा शोधभनाि गनि सक्नेछ ।
(ग)

आफुले र्वद्युिीय व्यापार गरे को कुनै वस्िु वा सेवाको सम्बन्त्धमा
दफा २३ बमोजिम कुनै गुनासो आएमा त्यस्िो वस्िु वा सेवासाँग
सम्बजन्त्धि उत्पादक वा तबक्रेिा वा सेवाप्रदायकसाँग समन्त्वय गरी
गुनासो व्यवस्थापन गने र त्यस्िो वस्िु वा सेवा आफुले उत्पादन
नगरे को वा प्रदान नगरे को कारणले दार्यत्वबाट पजन्त्छन नहुने,

(घ)

आफूले र्वद्युिीय व्यापार गरे को वस्िु वा सेवाको सम्बन्त्धमा कुनै
ग्यारे ण्टी वा वारे ण्टीको व्यवस्था भएमा सम्बजन्त्धि क्रेिालाई
त्यस्िो ग्यारे ण्टी वा वारे ण्टीको शिि बमोजिम उपलब्ध गराउनु
पने।
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१३.

ढुवानी गने दार्यत्व व्यवसायीको हुन:े (१) क्रेिाले माग गरे को कुनै वस्िु वा सेवा
तनिले तनधािरण गरे को ठाउाँमा वा व्यजिलाई हस्िान्त्िरण गने गरी दफा ७
बमोजिम करार भएकोमा प्रचतलि कानूनमा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन
त्यस्िो वस्िु करार बमोजिम ढु वानी गने वा सेवा उपलब्ध गराउने दार्यत्व
तबक्रेिाको हुनेछ र त्यस्िो दार्यत्व पूरा गदाि तनिले ढु वानीकिािको है तसयिमा
दार्यत्व पूरा गनुि पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम त्यस्िो वस्िु वा से वा हस्िान्त्िरण गनिको
लातग सम्बजन्त्धि व्यवसायीले कुनै ढु वानीकिािसाँग सम्झौिा गरे को रहे छ भने
सम्झौिा बमोजिमको व्यवसायी प्रति दार्यत्व पूरा गनुि सम्बजन्त्धि ढु वानीकिािको
दार्यत्व हुनेछ ।

१४.

व्यवसायीले अनुजचि व्यापाररक अभ्यास गनि नहुनिःे (१) व्यवसायीले यस ऐन
बमोजिम र्वद्युिीय व्यापार गदाि, दफा ४ वा ५ बमोजिम र्वद्युिीय माध्यममा
िुलाउनु पने र्ववरण िुलाशा गदाि वा अन्त्य कुनै र्कतसमले कारोवार गदाि प्रचतलि
कानून बमोजिम अनुजचि व्यापाररक वा व्यावसार्यक र्क्रयाकलाप वा अभ्यास
मातनने काम गनि वा गराउनु हुाँदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै काम गरे कोमा प्रचतलि कानून
बमोजिम कुनै सिाय व्यवस्था भए सोही बमोजिम र त्यस्िो व्यवस्था नभएमा यसै
ऐन बमोजिम हुनेछ ।
पररच्छे द–४
वस्िु वा सेवाको तनयमन िथा उपभोिा सं रक्षण

१५.

वस्िु वा सेवाको तनयमन: (१) यस ऐन बमोजिम र्वद्युिीय व्यापार गररने वस्िु वा
सेवाको तनयमन उपभोिा सं रक्षण सम्बन्त्धी प्रचतलि कानून बमोजिम तनयमन गने
तनकाय वा अतधकारीले गनेछ ।
(२) उपदफा (१) को सविसामान्त्यिामा प्रतिकूल नहुने गरी कुनै वस्िु वा
सेवाको कानून बमोजिम छु ट्टै तनकाय वा अतधकारीले तनयमन गने व्यवस्था भएको
रहेछ भने त्यस्िो वस्िु वा सेवाको सोही बमोजिम तनयमन हुनेछ ।

१६.

र्वद्युिीय माध्यमको तनयमनिः (१) दफा ४ वा ५ बमोजिमको र्वद्युिीय माध्यम वा
त्यसको कायि सम्बन्त्धी

व्यवस्थाको अनुगमन िथा तनयमन र्वभागसाँग समन्त्वय

गरी सूचना प्रर्वतध र्वभागले गनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन गदाि र्वद्युिीय माध्यम वा त्यसको
कायि सम्बन्त्धमा कुनै र्कतसमको कैर्फयि दे जिएमा सो र्वभागले आवश्यक
तनदे शन ददन सक्नेछ र त्यस्िो तनदे शनको पालना गनुि सम्बजन्त्धि व्यवसायीको
कििव्य हुनेछ ।
(३) सूचना प्रर्वतध र्वभागले र्वद्युिीय माध्यमको सुधार िथा स्िरउन्त्नतिको
लातग समय समयमा आवश्यक तनदे जशका बनाई कायािन्त्वयन गराउन सक्नेछ ।
१७.

उपभोिा संरक्षण ऐन बमोजिम हुनिःे यस ऐनमा स्पष्ट रुपमा उलले ि भएकोमा
बाहे क वस्िु वा सेवाको गुणस्िर, तबक्री भएको वस्िु र्फिाि ददने प्रर्क्रया र
आधार, वस्िु वा सेवाको मूलय तनधािरण, तनरीक्षण िथा अनुगमन प्रर्क्रया,
उपभोिा सम्बन्त्धी र्ववादको समाधान, क्षतिपूतिि र क्षतिपूतिि तनधािरण गने आधार
िथा उपभोिाको हक, र्हि वा सं रक्षण, मुद्दा चलाउने, मुद्दाको कारबाही, सुनवाई
वा तनणिय गने क्षेरातधकार सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था उपभोिा सं रक्षण सम्बन्त्धी
प्रचतलि कानून बमोजिम हुनेछ र त्यस्िो कानूनका व्यवस्थाहरु यस ऐन अन्त्िगिि
तबक्री हुने वस्िु वा से वाका सम्बन्त्धमा यस ऐनमा नै परे सरह आवश्यक हे रफेर
सर्हि (मुटार्टस मुटाजण्डस) लागू हुनेछन् ।
पररच्छे द–५
कसूर िथा सिाय

१८.

कसूर गरे को मातननेिः (१) दे हायको कुनै काम भएमा यस ऐन बमोजिम कसूर
गरे को मातननेछिः(क)

दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम सूचीकरण नगरे मा,

(ि)

दफा

४

बमोजिम

र्वद्युिीय

माध्यम

(इलेक्ट्रोतनक

प्लाटफमि) िडा नगरी र्वद्युिीय व्यापार गरे मा,
(ग)

दफा ५ वा ६ बमोजिम र्वद्युिीय व्यापार सञ्चालन हुने
प्रर्क्रया र र्वद्युिीय माध्यमको सञ्िाल तनधािरण वा कायम
नगरे मा,

(घ)

दफा १४ को उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था र्वपररि
अनुजचि व्यापाररक अभ्यास मातनने काम गरे वा गराएमा।

(२) दे हाय बमोजिमको कसूरमा दफा २० बमोजिम मुद्दा हे ने अतधकारीले
दे हायको सिाय गनि सक्नेछिः-
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(क)

उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) वा (ग) बमोजिमको
कसूर भए एकलाि रुपैयााँसम्म िररवाना,

(ि)

िण्ड (घ) बमोजिमको कसूर भए दफा १४ को उपदफा
(२) को अतधनमा रही दुईलाि रुपैयााँसम्म िररवाना
हुनेछ ।

१९.

नेपाल सरकार वादी हुन:े यस ऐन अन्त्िगििको कसूरमा नेपाल सरकार वादी भई
मुद्दाको कारबाही हुनेछ ।

२०.

उिुरी, मुद्दाको कायिर्वतध िथा मुद्दा हेने अतधकारी: (१) दफा १८ बमोजिमको
कसूरमा कुनै पतन व्यजिले सम्बजन्त्धि जिलला प्रशासन कायािलयमा उिुर गनि
सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमाजिमको उिुरी प्राप्त भएमा सम्बजन्त्धि प्रमुि जिलला
अतधकारीले िोकेको अतधकृिले कसूरको अनुसन्त्धान गरी अतभयोिनका लातग
सम्बजन्त्धि सरकारी वर्कल समक्ष परामशिको लातग पेश गनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम सरकारी वर्कलको परामशि प्राप्त भएपतछ
सम्बजन्त्धि अतधकृि माफिि प्रमुि जिलला अतधकारी समक्ष मुद्दा दायर हुनेछ ।
(४) यस दफा बमोजिम मुद्दा हे ने अतधकारीले गरे को तनणिय वा आदे श
उपर जचत्त नबुझ्ने व्यजिले त्यस्िो तनणिय वा आदे श पाएको एक्काइस ददनतभर
सम्बजन्त्धि जिलला अदालिमा पुनरावेदन ददन सक्नेछ ।
ु ाईको कायिर्वतध
(५) यस दफा बमोजिम हुने मुद्दाको कारबाही िथा सुनव
िोर्कए बमोजिम हुनेछ ।

२१.

अन्त्य प्रचतलि कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन सर्कने: यस ऐन अन्त्िगिि कसूर हुने
काम अन्त्य प्रचतलि नेपाल कानून अन्त्िगिि पतन कसूर हुने रहे छ वा कसै ले यस
ऐन र्वपरीि गरे को कुनै कायिबाट अन्त्य कानूनको उललङ्घन हुने रहे छ भने त्यस्िो
कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन यो ऐनले बाधा पुर्याएको मातनने छै न ।
पररच्छे द–६
र्वर्वध

२२.

र्वभागले तनदे शन ददन सक्ने: (१) र्वभागले यस ऐन बमोजिम र्वद्युिीय व्यापारको
सञ्चालन सम्बन्त्धमा आवश्यक दे जिएको र्वषयमा व्यवसायीलाई समय समयमा
आवश्यक तनदे शन ददन सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोजिम र्वभागले ददएको तनदे शनको व्यवसायीले
पालना गनुि पनेछ ।
२३.

गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्त्धी कायिर्वतधिः (१) र्वद्युिीय व्यापार गने प्रत्येक
ु ाई गनि जिम्मेवार रहे को व्यजिको नाम र सम्पकि गनि
व्यवसायीले गुनासोको सुनव
सर्कने ठे गाना आफ्नो र्वद्युिीय माध्यममा उलले ि गनुि पनेछ ।
(२) क्रेिाले कुनै पतन व्यवसायीबाट िररद गरे को वस्िु वा सेवाको जचत्त
नबुझेको र्वषयमा व्यवसायीको गुनासो व्यवस्थापन (ह्याण्डतलङ्ग) गने व्यजिसाँग
त्यस्िो वस्िु वा सेवा िररद गरे को बहत्तर घन्त्टातभर र्वद्युिीय माध्यम माफिि वा
तलजिि सूचना ददई वा आफै उपजस्थि भई गुनासो गनि सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको गुनासो र्वद्युिीय माध्यम माफिि स्वचातलि
रुपमा सं कलन भई क्रेिाको कम्प्युटरमा दे जिने (तडस्प्ले) हुन ु पनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम गुनासो पनि आएकोमा त्यस उपर अध्ययन,
छानतबन वा र्वश्ले षण गरी गुनासो परे को पन्त्र ददनतभर गुनासो उपर उपचार ददने
वा नददने तनणिय गनेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोजिम गुनासोको अध्ययन, छानतबन वा र्वश्ले षण
गदाि क्रेिासाँग वा क्रेिाबाट थप िानकारी प्राप्त हुन आवश्यक भएमा गुनासो
व्यवस्थापन गने व्यजिले त्यस्िो िानकारी माग गनि सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम माग गरे को िानकारी ददनु सम्बजन्त्धि
क्रेिाको कििव्य हुनेछ ।
(७)

गुनासो

व्यवस्थापन

गने

व्यजिले

क्रेिाको

गुनासो

बमोजिम

व्यवसायीबाट भएको काम कारबाही सच्याई सम्बोधन गरे को भए सोही बमोजिम
र सम्बोधन गनि नसर्कने भए सोको कारण सर्हिको तलजिि िानकारी सम्बजन्त्धि
क्रेिालाई ददनु
२४.

पनेछ ।

व्यवसायी आफैले गरे को मातनने: यस ऐन बमोजिम र्वद्युिीय व्यापार गने
व्यवसायीको िफिबाट तनिको कमिचारी, कामदार वा प्रतितनतधले त्यस्िो व्यापार
गरे कोमा व्यवसायी आफैले गरे को मातननेछ ।

२५.

प्रचतलि कानून बमोजिम हुन:े यस ऐनमा ले जिएको िति र्वषयमा यसै ऐन
बमोजिम र अन्त्य र्वषयमा प्रचतलि कानून बमोजिम हुनेछ ।

२६.

तनयम बनाउने अतधकार: नेपाल सरकारले यस ऐन कायािन्त्वयनका लातग आवश्यक
तनयमहरु बनाउन सक्नेछ ।
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२७.

तनदे जशका बनाई लागू गनि सक्ने: उद्योग, वाजणज्य िथा आपूतिि मन्त्रालयले यस
ऐन िथा यस ऐन अन्त्िगिि बनेको तनयमको अधीनमा रही आवश्यक तनदे जशका
बनाई लागू गनि सक्नेछ ।
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(४)

गैरआवासीय नेपाली सम्बन्त्धी कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गनि बनेको र्वधेयक

प्रस्िावना : गैरआवासीय नेपालीहरु बीच नेपालप्रतिको सामीप्यिा िथा सौहादििा अतभवृर्र्द्
गनि, नेपाल िथा नेपाली नागररक र गैरआवासीय नेपालीबीच रहाँदै आएको बहुआयातमक
भावनात्मक एकिा र सम्बन्त्ध अझ बढी सुदृण गनि, गैरआवासीय नेपालीले आििन गरे को
ज्ञान, शीप र पूाँिीलाई नेपालमा आकषिण गनि र गैरआवासीय नेपालीको है तसयि, अतधकार
वा सुर्वधाका सम्बन्त्धमा गैरआवासीय नेपाली सम्बन्त्धी प्रचतलि कानूनलाई सं शोधन र
एकीकरण गनि वाञ्छनीय भएकोले,
सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द - १
प्रारजम्भक
१.

संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “गैरआवासीय नेपाली सम्बन्त्धी ऐन,
२०७७” रहेको छ।
(२) यो ऐन प्रमाजणकरण भएको एकानब्बेऔ ं ददनदे जि प्रारम्भ हुनेछ।
(३) यो ऐन नेपाल बार्हर रहे बसेको यस ऐन अन्त्िगििको सुर्वधा प्राप्त
गने गैरआवासीय नेपाली समेिलाई लागू हुनेछ ।

२.

पररभाषा : र्वषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,(क)

“गैरआवासीय नेपाली” भन्नाले दे हायको व्यजि सम्झनु
पछि:(१)

गैरआवासीय नेपाली नागररकिा प्राप्त व्यजि,

(२)

नेपाली मूलको र्वदे शी नागररक,

(३)

र्वदे शमा बस्ने नेपाली नागररक,

(४)

र्वदे शी नागररकबाट नेपालतभर नेपाली नागररकको
ु वा धमिपर
ु ीको रुपमा ग्रहण भई
है तसयिमा धमिपर
र्वदे शमा रहे का व्यजि ।

(ि)

“गैरआवासीय नेपाली नागररकिा प्राप्त व्यजि” भन्नाले
कानून

बमोजिम

गैरआवासीय

नेपाली

नागररकिाको

प्रमाणपर प्राप्त गरे को व्यजि सम्झनु पछि।
(ग)

“गैरआवासीय
नेपाली

नेपाली नागररकिाको

मूलको
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ददइएको

गैरआवासीय

नेपाली

नागररकिाको

प्रमाणपर

बमोजिम” भन्नाले

यस ऐन

सम्झनु पछि।
(घ)

“िोर्कएको” वा “िोर्कए

अन्त्िगिि बनेको तनयममा िोर्कएको वा िोर्कए बमोजिम
सम्झनु पछि।
(ङ)

“तनयोग”

भन्नाले

कुनै

र्वदे शी

ु जस्थि
मुलक

नेपाली

रािदू िावास, स्थायी तनयोग, नेपाली महावाजणज्य दूिावास,
वाजणज्य दू िावास, र्वशेष तनयोग सम्झनु पछि र सो शब्दले
कूटनीतिक कायि गनि नेपाल सरकारले स्थापना गरे को
र्वदे शजस्थि कुनै कायािलय समेिलाई िनाउाँछ ।
(च)

“नेपाली उत्पजत्तको व्यजि” भन्नाले नेपाली मूलको र्वदे शी
नागररक बाहे क नेपाली उत्पजत्तको अन्त्य र्वदे शी नागररक
सम्झनु पछि ।

(छ)

“नेपाली मूलको र्वदे शी नागररक” भन्नाले दजक्षण एजशयाली
क्षेरीय सहयोग सं गठनको सदस्य रा

बाहेकका दे शमा

बसोबास गरे को सातबकमा वंशिको वा िन्त्मको आधारमा
तनि वा तनिको बाबु वा आमा, बािे वा बज्यै नेपालको
ु को नागररकिा प्राप्त
नागररक रही पतछ र्वदे शी मुलक
गरे को व्यजि सम्झनु पछि।
(ि) “पररचयपर”

भन्नाले

दफा

५

बमोजिम

िारी

भएको

पररचयपर सम्झनु पछि ।
(झ)

“पररवारको सदस्य” भन्नाले गैरआवासीय नेपालीको एका
सगोलमा रहे को वा तनि आफैले पालन पोषण गनुि पने
नेपाली मूलको पति वा पत्नी, छोरा छोरी, बाबु आमा, बािे
बज्यै वा नाति नातिनी सम्झनु पछि ।

(ञ)

“मन्त्रालय”

भन्नाले

नेपाल

सरकार, पररा

मन्त्रालय

सम्झनु पछि ।
(ट)

“र्वदे शमा बस्ने नेपाली नागररक” भन्नाले दे हाय बाहे कका
कुनै पेशा, व्यवसाय वा रोिगारीमा रही कजम्िमा दुई वषि
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ु मा बसोबास गरररहे को नेपाली
दे जि अन्त्य र्वदे शी मुलक
नागररक सम्झनु पछि:(१)

दजक्षण एजशयाली क्षेरीय सहयोग सं गठनको सदस्य
रा मा बसोबास गरे को,

(२)

नेपाल सरकारबाट िर्टई कुनै तनयोगमा बहाल
रहे को,

(३)

र्वदे श

जस्थि

कुनै

जशक्षण

३५

बमोजिम

सं स्थामा

अध्ययन

गरररहे को ।
(ठ)

“सं घ”

भन्नाले

दफा

स्थापना

भएको

गैरआवासीय नेपाली सं घ सम्झनु पछि ।
पररच्छे द-२
गैरआवासीय नेपालीको अतभलेि, है तसयि िथा पररचयपर
३.

नाम दिाि गराउने : (१) कुनै गैरआवासीय नेपाली वा तनिको पररवारको सदस्यले
गैरआवासीय नेपालीको है तसयिमा नाम दिाि गराउन चाहे मा तनिले आफ्नो वा
आफ्नो पररवारको सदस्यको िोर्कएको र्ववरण िुलाई नेपालतभर भए िोर्कएको
तनकाय र नेपाल बार्हर भए सम्बजन्त्धि तनयोगमा तनवेदन ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन नेपालतभर भए
गैरआवासीय नेपाली सं घको केन्त्रीय कायािलय र नेपाल बार्हर भए सम्बजन्त्धि
ु
र्वदे शी मुलक
वा त्यसको कुनै शहर वा प्रान्त्िमा रहे को सं घको शािाले
िोर्कएको

र्ववरण

िुलाई

आतधकाररक

रुपमा

प्रमाजणि

गरी

गैरआवासीय

नेपालीको नाम दिाि गराउन तनवेदन ददन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको तनवेदन र्वद्युिीय माध्यम माफिि
ददन सर्कनेछ ।
(४) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिम तनवेदन ददएकोमा नेपालतभर
भए िोर्कएको अतधकारी र नेपाल बार्हर भए सम्बजन्त्धि तनयोग प्रमुिले आवश्यक
छानवीन गरी िोर्कएको ढााँचामा गैरआवासीय नेपालीको अतभलेि रािी त्यसको
िानकारी सम्बजन्त्धि तनवेदकलाई ददनु पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम रािेको अतभले िको एक एक प्रति सम्बजन्त्धि
तनयोग र िोर्कएको अतधकारीले मन्त्रालय र िोर्कएको तनकायमा पठाउनु पनेछ।
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(६) मन्त्रालय र िोर्कएको तनकायले उपदफा (५) बमोजिम प्राप्त
अतभले ि िोर्कएको ढााँचामा आफ्नो वेवसाइटमा प्रकाशन गनुि पनेछ ।
४.

गैरआवासीय नेपालीको है तसयि प्राप्त गने : (१) दफा ३ बमोजिम अतभलेिमा
नाम दिाि भएको व्यजिले यस ऐनको प्रयोिनकोलातग गैरआवासीय नेपालीको
है तसयि प्राप्त गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गैरआवासीय नेपालीको है तसयि प्राप्त गरे को
व्यजिको पररवारको सदस्यले स्वििः त्यस्िो है तसयि प्राप्त गरे को मातननेछ ।
(३) उपदफा (२) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन नेपालको
सं र्वधान बमोजिम गैर आवासीय नेपाली नागररकिा प्राप्त गनि नसक्ने व्यजिले
त्यस्िो पररवारको सदस्य भए िापतन तनिले त्यस्िो है तसयि प्राप्त गने छै न ।

५.

पररचयपर िारी गने : (१) दफा ३ बमोजिमको अतभले िमा नाम समावेश भएको
गैरआवासीय नेपालीले सो है तसयिको पररचयपर तलन चाहे मा िोर्कएको र्ववरण
िुलाई िोर्कएको अतधकारीसमक्ष िोर्कएको ढााँचामा तनवेदन ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको तनवेदन र्वद्युिीय माध्यम माफिि ददन
सर्कनेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम तनवेदन प्राप्त भएमा िोर्कएको
अतधकारीले आवश्यक छानवीन गरी तनवेदन र्ववरण मनातसव दे जिएमा िोर्कएको
दस्िूर तलई िोर्कएको ढााँचामा गैरआवासीय नेपाली पररचयपर िारी गनेछ ।
(४) यस दफामा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन प्रचतलि
कानून बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागररकिाको प्रमाणपर पाएको व्यजि भए
त्यस्िो प्रमाणपर नै तनिको लातग यस ऐन बमोजिम िारी भएको पररचयपर
मातननेछ ।
िर तनिले पररचयपर तलन चाहे मा यस दफा बमोजिम पररचयपर िारी
गनि बाधा पने छै न ।

६.

पररचयपर आतधकाररक प्रमाणपर हुने :
भएकोमा

बाहेक

प्रयोिनकालातग

दफा

५

गैरआवासीय

बमोजिम
नेपालीले

प्रचतलि कानूनमा अन्त्यथा व्यवस्था
िारी

भएको

नेपालतभर

पररचयपर
प्रयोग

गने

यस

ऐनको

आतधकाररक

प्रमाणपर हुनेछ र त्यसलाई िुनसुकै सरकारी वा गैरसरकारी कायािलयले मान्त्यिा
ददनु पनेछ ।
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७.

पररचयपरको मान्त्य अवतध : (१) दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम िारी
भएको पररचयपरको मान्त्य अवतध र्वदे शमा बस्ने नेपाली नागररक भए िारी
गररएको तमतिले िीन वषि र अन्त्य गैरआवासीय नेपाली भए दश वषिको हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवतध समाप्त हुन ु अगावै सम्बजन्त्धि
गैरआवासीय नेपालीले िोर्कएको नवीकरण दस्िूर सर्हि िोर्कएको अतधकारी
समक्ष पररचयपरको नवीकरणका लातग तनवेदन ददन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा िुनसुकै कुरा लेजिएको भए िापतन उपदफा (१)
बमोजिमको अवतध समाप्त भएको िीन मर्हनातभर भए उपदफा (२) बमोजिम
लाग्ने दस्िूरमा पचास प्रतिशि र िीन महीनादे जि एक वषिसम्म भए सि प्रतिशि
नवीकरण दस्िूर थप गरी नवीकरणका लातग तनवेदन ददन सर्कनेछ ।
(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिमको तनवेदन प्राप्त भएमा िोर्कएको
अतधकारीले पर्हलो पटकका लातग भए उपदफा (१) बमोजिमको अवतध बमोजिम
र त्यस पतछका प्रत्येक पटकका लातग र्वदे शमा बस्ने नेपाली नागररक भए दुई
वषि र अन्त्य गैरआवासीय नेपाली भए पााँच वषिका लातग िोर्कएको नवीकरण
दस्िूर तलई नवीकरण गनेछ ।
(५) यस दफा बमोजिम नवीकरण नगराएको पररचयपर स्वििः रद्द
हुनेछ ।

८.

नेपाल भ्रमण गनुप
ि ने : दफा ५ बमोजिम पररचयपर प्राप्त गरे को गैरआवासीय
नेपालीले प्रत्येक पााँच वषिको अवतधतभर कजम्िमा एक महीना नेपालमा नै तबिाउने
गरी कजम्िमा एक पटक नेपालको भ्रमण गनुि पनेछ ।
िर र्वदे शमा बस्ने नेपाली नागररकको हकमा यो व्यवस्था लागू हुनेछैन।

९.

पररचयपर रद्द हुने : (१) दे हायको अवस्थामा पररचयपर रद्द हुनेछ:(क)

सम्बजन्त्धि व्यजिले स्वेच्छाले पररचयपर र्फिाि गरे मा,

(ि)

दफा ७ को उपदफा (५) वा दफा ४४ बमोजिम रद्द
भएमा,

(ग)

दफा ८ बमोजिम नेपाल भ्रमण नगरे मा,

(घ)

पररचयपर प्राप्त गरे को सम्बजन्त्धि व्यजिको मृत्यु भएमा,

(ङ)

पररचयपर

प्राप्त

व्यजिले

कानून

बमोजिम

नेपालको

नागररकिा पुनिः प्राप्त गरी नेपालमा नै बसोबास गरे मा, वा
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(च)

र्वदे शमा बस्ने नेपाली नागररक भए तनि नेपालमा फर्किई
बसोबास गरे मा ।

(२)

उपदफा

(१)

बमोजिम

पररचयपर

रद्द

भएको

कारणबाट

गैरआवासीय नेपाली नागररकिा प्राप्त गरे को व्यजि भए तनिको त्यस्िो नागररकिा
उपर प्रतिकूल प्रभाव पने

छै न ।
पररच्छे द-३

गैरआवासीय नेपालीको आतथिक िथा सामाजिक अतधकार र सुर्वधा
१०.

सम्पजत्त प्रातप्त, भोग र व्यवस्थापन गनि सक्ने : (१) गैरआवासीय नेपाली
नागररकिा प्राप्त गरे को प्रत्येक व्यजिले यो ऐन वा प्रचतलि कानूनको अधीनमा
रही कुनै चल वा अचल सम्पजत्त प्राप्त गने, आििन, भोग वा धारण गने, बेचर्विन
गने, सम्पजत्तबाट

व्यावसार्यक

लाभ

प्राप्त

गने

वा

अन्त्य

कुनै

र्कतसमबाट

व्यवस्थापन गनि सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन नेपाली मूलको
र्वदे शी नागररकले नेपाल तभर बसोबास गनिका लातग आफ्नो वा आफ्नो
पररवारको सदस्यको लातग िग्गाको हकबन्त्दी सम्बन्त्धी प्रचतलि कानून िथा
िोर्कएको शििको अधीनमा रही घर घडे रीको प्रयोिनका लातग िोर्कएको
क्षेरफलसम्मको िग्गा वा अन्त्य अचल सम्पजत्त िररद गनि, त्यसको धारण गनि,
भोग गनि वा वेचर्विन गनि सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम चल वा अचल सम्पजत्त िररद, र्वक्री
वा अन्त्य िरीकाले व्यवस्थापन गदाि, दान वा वकस तलाँदा वा ददाँदा, नामसारी गदाि
वा तधिो वा बन्त्धक ददाँदा वा तलाँदा प्रचतलि कानूनमा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए
िापतन िररद वा र्वक्री गने वा तधिो बन्त्धक तलने वा ददने वा अन्त्य िरीकाले
व्यवस्थापन गने

व्यजिले

गैरआवासीय नेपाली नागररकिाको प्रमाणपर वा

पररचयरपरको प्रमाजणि प्रति सर्हि सक्कल प्रति पेश गरे मा नेपाली नागररक सरह
तनिको नाममा िररद, र्वक्री वा नामसारी गनि सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रमाणपर वा पररचयपर पेश भएकोमा
सम्बजन्त्धि सरकारी वा गैरसरकारी कायािलयले सोही उपदफा बमोजिमको कुनै
काम गदाि सोही व्यहोरा उललेि गरी तनिको पर्हचान िुलने गरी सम्बजन्त्धि
अतभले िमा िनाउनु पनेछ ।
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११.

अंश वा अपुिाली प्राप्त गनि सक्ने : (१) कुनै गैरआवासीय नेपालीले कानून
बमोजिम नेपालतभर कुनै अंश वा अपुिाली पाउने रहे छ भने नेपाली नागररक सरह
अंश वा अपुिाली प्राप्त गनि र भोग चलन गनि सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अंश वा अपुिाली प्राप्त गदाि अचल सम्पजत्त
प्राप्त भएको रहेछ भने गैरआवासीय नेपाली नागररकिा प्राप्त गरे को व्यजि भए
तनिले नेपाली नागररक सरह र नेपाली मूलको र्वदे शी नागररक भए दफा १०
को उपदफा (२) बमोजिमको क्षेरफलतभर सीतमि भए सोही दफा बमोजिम
भोगचलन गनि सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम अंश वा अपुिाली प्राप्त गदाि दफा १० को
उपदफा (२) बमोजिमको क्षेरफल भन्त्दा बढी हुने भएमा बढी भएको हदसम्म
तनिले कानून बमोजिम र्वक्री, र्विरण वा हक हस्िान्त्िरण गनुि पनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम अंश वा अपुिाली वापि प्राप्त अचल सम्पजत्त
उपदफा (३) बमोजिम तनिले र्वक्री, र्विरण वा अन्त्य कुनै र्कतसमले हक
हस्िान्त्िरण गनि नचाहे मा सोही व्यहोरा उललेि गरी बढी भएको हदसम्मको
अचल सम्पजत्त भोग चलन गनि स्वीकृतिको लातग नेपाल सरकार समक्ष तनवेदन
ददनु पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम तनवेदन प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले शिि
िोकी वा निोकी तनिलाई त्यस्िो सम्पजत्त धारण गनि र भोगचलन गने स्वीकृति
ददन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त भएकोमा सम्बजन्त्धि सरकारी
वा गैर सरकारी कायािलयले सोही व्यहोरा उललेि गरी अतभलेि राख्नु पनेछ ।
(७) यस दफामा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन नेपालको
सं र्वधान बमोजिम गैर आवासीय नेपाली नागररकिा प्राप्त गनि नसक्ने व्यजिको
चल वा अचल सम्पजत्तको अंश वा अपुिाली प्रचतलि कानून बमोजिम हुनेछ ।

१२.

सम्पजत्तको स्वामीत्व, हक, भोगमा असर नपने : प्रचतलि कानूनमा िुनसुकै कुरा
ु को
ले जिएको भए िापतन नेपाली मूलको कुनै र्वदे शी नागररकले र्वदे शी मुलक
नागररकिा प्राप्त गनुि अजघ तनिको नाममा कायम भइ सकेको चल वा अचल
सम्पजत्तउपर तनिले त्यस्िो नागररकिा प्राप्त गरे को कारणले मार कुनै असर पने
छै न र तनिले आफ्नो िीवनकालभर नेपाली नागररक सरह भोगचलन गनि
सक्नेछ ।
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िर तनिको मृत्यु भएमा अपुिाली सम्बन्त्धी प्रचतलि कानून बमोजिम
हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेजिएको भए िापतन यो ऐन प्रारम्भ
हुन ु अजघ नै गैरआवासीय नेपालीको है तसयि प्राप्त गरे को व्यजिले िररद
गररसकेको अचल सम्पजत्त ितिसुकै पररमाणमा भए िापतन यो ऐन प्रारम्भ भएपतछ
दुई वषितभर तनिले त्यस्िो सम्पजत्त िररद गरे को व्यहोरा उद्घोषण गरी सम्बजन्त्धि
कायािलयमा तनवेदन गरे मा तनिले िुनसुकै है तसयिमा िररद गरे को भए िापतन
एकपटकको लातग कानून सम्मि रुपमा नै िररद गरे को मातननेछ ।
१३.

सम्पजत्तको हस्िान्त्िरण र भोगमा असर नपने : (१) प्रचतलि कानूनमा िुनसुकै
कुरा लेजिएको भए िापतन गैरआवासीय नेपाली नागररकिा प्राप्त गरे को व्यजिको
चल वा अचल सम्पजत्त गैर आवासीय नेपाली नागररकिा प्राप्त गनि नसक्ने
हकवाला हुने भएमा त्यस्िो हकवालामा हस्िान्त्िरण हुन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको चल वा अचल सम्पजत्त प्राप्त गनि,
धारण गनि र भोगचलन गनि सक्नेछ ।
(३) यस दफा बमोजिम हस्िान्त्िरण हुने चल वा अचल सम्पजत्तको
भोगचलन सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था प्रचतलि कानून बमोजिम हुनेछ ।

१४.

िास उद्योग वा व्यवसाय िुला रहने : प्रचतलि कानूनमा िुनसुकै कुरा ले जिएको
भए िापतन गैरआवासीय नेपाली नागररकिा प्राप्त गरे को व्यजिले र्वदे शी लगानीका
लातग िुलला गररएको अन्त्य उद्योग वा व्यवसायका अतिररि पशुपन्त्छी पालन,
माछापालन, मौरीपालन, फलफूल िेिी, दलहन वा दूग्ध व्यवसायका क्षेरमा
िोर्कएको रकम भन्त्दा कम नहुने गरी लगानी गनि र व्यवसाय सं चालन गनि
सक्नेछ ।

१५.

पेशा वा व्यवसाय संचालन गनि सक्ने : (१) गैरआवासीय नेपाली नागररकिा प्राप्त
व्यजिले नेपाली नागररक सरह प्रचतलि कानूनको अधीनमा रही नेपालमा कुनै
पतन पेशा वा व्यवसाय सं चालन गरी सेवा प्रदान गनि सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै पेशा वा व्यवसाय सं चालन गरे कोमा
त्यसको तनयमन वा अनुगमन गने तनकायले त्यसको अतभलेि राख्नु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम पेशा वा व्यवसाय सं चालन गरे को कारणबाट
ु मा लै िान
प्राप्त हुने आयको िोर्कए बमोजिमको रकम आफू रहे बसेको मुलक
सक्नेछ ।
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१६.

र्वदे शी लगानी गनि र रकम र्फिाि लैिान सक्ने : (१) गैरआवासीय नेपालीले
र्वदे शी लगानीकिािको है तसयिमा नेपालमा र्वदे शी लगानी गनि र र्वदे शी लगानी
गरे को कारणले प्रचतलि कानून बमोजिम प्राप्त हुने अतधकार, सुर्वधा, सहुतलयि वा
छूट प्राप्त गनि, प्रयोग वा अभ्यास गनि सक्नेछ ।
(२) प्रचतलि कानूनमा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन र्वदे शमा बस्ने
नेपाली नागररकले उपदफा (१) बमोजिम बैर्कङ्ग प्रणाली माफिि पररवत्यि र्वदे शी
मुरामा नेपालमा लगानी गरे कोमा तनिले गरे को लगानी रकम र त्यसबाट आजििि
रकम प्रचतलि कानूनको अधीनमा रही र्फिाि लै िान सक्नेछ ।

१७.

बैंक िािा िोलन सक्ने : गैरआवासीय नेपालीले कानून बमोजिम कुनै पतन नेपाली
बैंक वा र्वत्तीय सं स्थामा नेपाली मुरामा वा बैर्कङ्ग प्रणाली माफिि नेपाल
तभत्र्याएको पररवत्यि र्वदे शी मुरा भए र्वदे शी मुरामा नेपाली नागररक सरह बैंक
िािा िोलन, सं चालन वा कारोबार गनि सक्नेछ।

१८.

रोिगारी प्राप्त गनि सक्ने : (१) गैरआवासीय नेपाली नागररकिा प्राप्त गरे को
व्यजिले नेपाली नागररक सरह सरकारी, गैरसरकारी, सं गदठि वा असं गदठि क्षेरमा
रोिगारी वा श्रमको समान शििमा रोिगारी प्राप्त गने िथा पाररश्रतमक र सुर्वधा
प्राप्त गनि सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेजिएको भए िापतन दे हायका
क्षेरमा वा सेवाको पदमा त्यस्िो व्यजिले रोिगारी प्राप्त गनि सक्ने छै न:(क)

सं वैधातनक पररषद वा न्त्याय पररषदको तसफाररसमा तनयुि
हुने कुनै पतन पद,

(ि)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय िहको तनिामिी
सेवा वा अन्त्य सरकारी से वाको पद,

(ग)

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, नेपाल
र्वशेष सेवा वा त्यस्िो सेवाको पद,

(घ)

कूटनैतिक सेवा वा त्यस्िो सेवाको कुनै पद ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यजिले रोिगारी प्राप्त गरे कोमा
सम्बजन्त्धि सं स्था वा व्यजिले त्यसको िानकारी सम्बजन्त्धि तनयमनकारी तनकाय र
श्रम र्वभागलाई ददनु पनेछ ।
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(५) उपदफा (३) बमोजिमको िानकारी प्राप्त भएकोमा सम्बजन्त्धि
तनयमनकारी तनकाय र श्रम र्वभागले त्यसको िोर्कए बमोजिमको ढााँचामा
अद्यावतधक र्ववरणको अतभले ि राख्नु पनेछ ।
(६) यस दफामा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन त्यस्िो
व्यजिलाई ट्रेड युतनयन िोलने, त्यसमा सहभागी हुने वा सौदावािी गने वा
बेरोिगार सहायिा प्राप्त गने हक हुने छै न ।
१९.

सामाजिक संरक्षण उपयोग गनि सक्ने : दफा १८ बमोजिम रोिगारी प्राप्त गरे को
व्यजिले नेपाली नागररक सरह कानून बमोजिम योगदानमा आधाररि तनवृत्तभरण,
उपदान, अशिवृजत्त, कमिचारी सं चय कोष सुर्वधा, पाररवाररक उपदान वा त्यस्िै
प्रकृतिका अन्त्य सामाजिक सं रक्षणको सुर्वधा उपयोग गनि सक्नेछ ।
िर कानून बमोजिम र्विरण हुने िेष्ठ नागररक भत्ता, एकल मर्हला,
अपांगिा भएका व्यजि वा नेपाली नागररकलाई मार प्राप्त हुने अन्त्य भत्ता
उपलब्ध गराउन सर्कने छै न ।

२०.

स्वास््य सेवा प्राप्त गनि सक्ने : (१) नेपालमा बसोबास गने गैरआवासीय नेपाली
वा तनिको पररवारको सदस्यले नेपाली नागररक सरह तनिःशुलक आधारभूि
स्वास््य सेवा प्राप्त गनि सक्नेछ ।
(२) गैरआवासीय नेपाली नागररकिा प्राप्त व्यजि वा तनिको पररवारको
सदस्यलाई नेपाली नागररक सरह स्वास््य सेवामा पहुाँच हुन,े आकजस्मक स्वास््य
सेवा वा स्वास््योपचार पाउने वा स्वास््य उपचारको सम्बन्त्धमा िानकारी पाउन
सक्नेछ ।

२१.

समान शुलक, महसूल वा दस्िूर भ ुिानी गने : (१) गैरआवासीय नेपाली
नागररकिा प्राप्त गरे को व्यजिले यस ऐन वा प्रचतलि कानून बमोजिम कुनै
सरकारी तनकायबाट कुनै सेवा वा वस्िु प्राप्त गदाि कुनै शुलक, दस्िूर वा महसूल
ु ानी गदाि नेपाली नागररक सरह समान रकम भि
ु ानी गनि सक्नेछ ।
भि
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन तनिी क्षेरबाट
प्रवाह हुने सेवा वा वस्िु वा कुनै र्वशेष प्रकृतिको सेवा बापि फरक शुलक, दस्िूर
वा महसूल िोक्न बाधा पने छै न ।
पररच्छे द - ४
सााँस्कृतिक अतधकार
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२२.

जशक्षा प्राप्त गने अतधकार : (१) गैरआवासीय नेपाली वा तनिको पररवारको
सदस्यलाई नेपालमा बसोबास गदाि नेपाली नागररक सरह प्रारजम्भक बाल र्वकास
जशक्षा, अतनवायि आधारभूि जशक्षा, माध्यतमक जशक्षा वा उच्च जशक्षामा पहुाँच हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको जशक्षा प्राप्त गनि गैरआवासीय नेपाली वा
तनिको पररवारको सदस्यलाई नेपाली नागररक सरह कानून बमोजिम र्वद्यालय वा
जशक्षण सं स्थामा प्रवेश पाउने, अध्ययन वा अनुसन्त्धान गने, वैज्ञातनक िोि वा
आर्वष्कार गने, परीक्षामा सहभागी हुने, शैजक्षक प्रमाणपर वा उपातध प्राप्त गनि
सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम आधारभूि जशक्षा सामुदार्यक र्वद्यालयबाट
प्राप्त गदाि कुनै गैरआवासीय नेपाली वा तनिको पररवारको सदस्यले कानून
बमोजिम नेपाली नागररक सरह तनिःशुलक प्राप्त गनि सक्नेछ ।
(४) गैरआवासीय नेपालीले यस दफा बमोजिम आधारभूि, माध्यतमक वा
ु ानी गनुि पने शुलक
उच्च जशक्षा प्राप्त गदाि कानून बमोजिम नेपाली नागररकले भि
वा दस्िूर भन्त्दा बढी शुलक वा दस्िूर बुझाउनु पने छै न ।
(५) यस दफामा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन नेपालमा वा
र्वदे शमा प्रार्वतधक वा व्यावसार्यक माध्यतमक जशक्षा वा उच्च जशक्षाको लातग
नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय िहले कानून बमोजिम िास लजक्षि
समूह वा व्यजिलाई उपलब्ध गराएको वा नेपाली नागररकलाई मार प्रदान गने
गरी उपलब्ध गराएको सहुतलयि, छूट वा छारवृजत्त गैरआवासीय नेपालीलाई
उपलब्ध हुने छै न ।

२३.

बौर्र्द्क सम्पजत्तको संरक्षण : (१) गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा कुनै पतन
सार्हजत्यक, कलात्मक कृति सृिना गरी प्रतितलर्प अतधकार वा औद्योतगक सम्पजत्त
मातनने कुनै पतन काम गरी कानून बमोजिम नेपाली नागररक सरह बौर्र्द्क
सम्पजत्तको अतधकार प्राप्त गनि सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बौर्र्द्क सम्पजत्तको अतधकार प्राप्त गनि सक्ने
शिि, त्यसको सं रक्षण अवतध वा त्यसबाट प्राप्त गने नैतिक वा आतथिक अतधकार
कानून बमोजिम सं रक्षण हुनेछ ।
पररच्छे द-५
प्रवेशाज्ञा िथा अध्यागमन सम्बन्त्धी कायिर्वतध
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२४.

प्रवेशाज्ञा आवश्यक नहुने : (१) गैरआवासीय नेपाली नागररकिा प्राप्त व्यजिले
नेपाल प्रवेश गदाि तनिलाई प्रवेशाज्ञा (तभसा) आवश्यक पने छै न ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोिनकालातग गैरआवासीय नेपाली नागररकिा
प्राप्त गरे को व्यजिले नेपाल प्रवेश गदािका बिि प्रत्येक प्रवेश र्वन्त्दुमा अध्यागमन
ु बाट िारी भएको राहदानीसाँगै
अतधकारीसमक्ष तनिको नाममा रहे को र्वदे शी मुलक
गैरआवासीय नेपाली नागररकिाको प्रमाणपर पेश गनुि पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रमाणपर पेश नभएको अवस्थामा तनिले
नेपाल प्रवेश गनिका लातग कानून बमोजिम प्रवेशाज्ञा तलनु पनेछ ।

२५.

नेपाली मूलको र्वदे शी नागररकले प्रवेशाज्ञा तलनुपने : (१) दफा २४ मा उलले ि
भएको व्यजि बाहे क नेपाली मूलको र्वदे शी नागररकले नेपाल प्रवेश गनुि अजघ
कानून

बमोजिम प्रवेशाज्ञा तलनु पनेछ र त्यस्िो प्रवेशाज्ञा

तनिले

चाहे मा

आगमनका बिि (अन एराइभल) तलन सर्कनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आगमनका बिि प्रवेशाज्ञा तलन चाहने
ु बाट िारी भएको राहदानीसाँगै
व्यजिले तनिको नाममा रहे को र्वदे शी मुलक
पररचयपर पेश गनुि पनेछ ।
(३) यस पररच्छे दमा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन नेपाली
उत्पजत्तको व्यजिले नेपाल भ्रमण गदाि प्रचतलि कानून बमोजिम नेपाली मूलका
र्वदे शी नागररक सरह प्रवेशाज्ञाको सुर्वधा प्रयोग गनि सक्नेछ ।
२६.

आगमन पूव ि प्रवेशाज्ञा तलनुपने : यस पररच्छे दमा अन्त्यर िुनसुकै कुरा लेजिएको
भए िापतन नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा
ु को राहदानी बाहक िो सुकैले
िोर्कएको कुनै िास अवतधको लातग र्वदे शी मुलक
नेपाल प्रवेश गनुि अजघ प्रवेशाज्ञा तलनु पने व्यवस्था गनि सक्नेछ।

२७.

आवासीय अनुमति : (१) गैरआवासीय नेपाली नागररकिा प्राप्त गरे को व्यजिलाई
नेपालमा बसोबास गदाि आवासीय अनुमति (रे जिडे जन्त्सयल तभसा) आवश्यक पने
छै न ।
(२) उपदफा (१) मा ले जिए बाहेक अन्त्य गैरआवासीय नेपालीले
नेपालमा कुनै उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वा पेशा सं चालन गरे कोमा वा अध्ययन,
अनुसन्त्धान गरे कोमा एकपटकमा दुई वषिमा नबढ्ने गरी तनि र तनिको
पररवारका सदस्यलाई त्यस्िो उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वा पेशा सं चालन रहे सम्म
नेपाल सरकारले कानून बमोजिम आवासीय अनुमतिपर ददन सक्नेछ ।
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(३) यस दफामा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन कुनै
गैरआवासीय नेपालीले र्वदे शी लगानी गरे को कारणले प्राप्त गनि सक्ने प्रवेशाज्ञा वा
आवासीय अनुमति सुर्वधा प्रचतलि कानून बमोजिम हुनेछ ।
२८.

गैरआवासीय नेपाली सम्बन्त्धी डेस्क : (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक अन्त्िरािर् य
र्वमानस्थलको आगमन कक्षमा गैर आवासीय नेपाली डे स्क रािी अध्यागमन
सम्बन्त्धी सेवा प्रदान गने व्यवस्था गनि सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सुर्वधा नेपाली उत्पजत्तको व्यजिले पतन
प्राप्त गनि सक्नेछ ।

२९.

आवििाविको सुर्वधा : (१) गैरआवासीय नेपाली नागररकिा प्राप्त गरे को
व्यजिले नेपाली नागररक सरह नेपालको कुनै पतन भागमा आवििावि गनि
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा उललेि भएको व्यजि बाहे क पररचयपर प्राप्त
गरे को गैरआवासीय नेपालीले नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन
गरी िोकेको तनषेध गरे को क्षेर बाहे क नेपालको अन्त्य कुनै पतन भागमा
आवाििावाि गनि सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) मा िुनसुकै कुरा लेजिएको भए िापतन नेपाल
सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै िास अवतधको लातग कुनै
िास क्षेर वा त्यसको कुनै भागमा िो सुकैलाई पतन आवाििावािमा तनषेध वा
तनयन्त्रण गनि सक्नेछ ।
पररच्छे द - ६
गैरआवासीय नेपालीको सााँस्कृतिक आबर्द्िा

३०.

सााँस्कृतिक आबर्द्िा कायम राख्ने : (१) गैरआवासीय नेपाली िथा गैरआवासीय
नेपालीका पररवारका सदस्य नेपाल र नेपालप्रतिको सदभाव र भावनात्मक एकिा
अक्षुण राख्न र नेपालको साँस्कृतिसाँग सदै व आबर्द् रहन प्रतिबर्द् हुन ु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको आबर्द्िालाई व्यवहारमा कायािन्त्वयन गनि
गैरआवासीय नेपालीले नेपालका र्वतभन्न सं गीि, कला, सार्हत्य, नाय कला, नृत्य,
चलजचर वा र्वतभन्न िातिका धरोहरका रुपमा रहे का अमूिि सााँस्कृतिक सम्पदालाई
गैरआवासीय नेपाली वा नेपाली उत्पजत्तका व्यजिहरु बीच पुर्याउन वा प्रदशिन
गनि समय समयमा नेपाल बार्हर आवश्यक कायिक्रम सं चालन गनि सक्नेछन् ।
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(३) उपदफा (२) बमोजिमको कायिक्रम सं चालन गदाि नेपाल सरकारको
सहयोग आवश्यक भएमा सम्बजन्त्धि तनयोग माफिि त्यस्िो सहयोगका लातग
तनवेदन ददन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम तनवेदन प्राप्त भएमा सम्बजन्त्धि तनयोगले
सहयोगको आवश्यकिा, स्रोि र उपलब्धिाको औजचत्यिा हेरी आवश्यक सहयोग
गनि सक्नेछ ।
(५) गैरआवासीय नेपाली, नेपाली उत्पजत्तका व्यजिहरु वा गैर रािनीतिक
प्रकृतिका सं घले तनयोग रहे को शहरमा आयोिना गरे का गैर रािनीतिक प्रकृतिका
ु मा तनयोग रहे को भए
सामाजिक वा सााँस्कृतिक कायिक्रममा सम्बजन्त्धि मुलक
तनयोगका कमिचारीले नेपाल सरकारको िफिबाट उपजस्थि भई भावनात्मक एकिा
िनाउाँनेछ ।
३१.

नेपालको पर्हचान गराउने : (१) गैरआवासीय नेपाली वा नेपाली उत्पजत्तका
व्यजिहरुले

आफू

रहे

बसेको

शहरमा

त्यस्िा

व्यजिहरुको

सामूर्हक

वा

ु को कानूनको अधीनमा रही कुनै
सामुदार्यक प्रयोिनका लातग सम्बजन्त्धि मुलक
भवन बनाउाँदा वा कुनै एपाटिमेन्त्ट वा कोठा भाडामा तलाँदा त्यस्िो भवन, एपाटिमेन्त्ट
वा कोठाको नेपाल वा नेपालका प्राकृतिक वा सााँस्कृतिक

सम्पदाको पर्हचान

गराउने वा त्यसको झलको ददने गरी नामकरण गनुि पनेछ ।
ु को
(२) उपदफा (१) बमोजिम भवन तनमािण गदाि सम्बजन्त्धि मुलक
कानूनको अधीनमा रही नेपाली वास्िुकला झलकाउने ढं गबाट तनमािण गनुि पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम नेपाली वास्िुकलाका सम्बन्त्धमा कुनै
र्कतसमको प्रार्वतधक सहयोग आवश्यक भएमा नेपाल सरकारले सम्बजन्त्धि तनयोग
माफिि त्यस्िो सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
३२.

पाठ्यपुस्िक

उपलब्ध

गराउने

:

(१)

गैरआवासीय

नेपालीले

आफ्ना

ु को
बालबातलकालाई नेपाली जशक्षा प्रणालीसाँग आबर्द् गराउन सम्बजन्त्धि मुलक
कानूनको अधीनमा रही िोर्कएको िहसम्मको र्वद्यालय स्थापना गरी सं चालन गनि
सक्नेछन् ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सं चालन भएको र्वद्यालयमा नेपाली पाठ्यक्रम
अनुसार पठन पाठन हुने भएमा त्यस सम्बन्त्धी आवश्यक पाठ्यपुस्िक नेपाल
सरकारले सम्बजन्त्धि तनयोग माफिि तनिःशुलक उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
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३३.

ाँ को सहकायि :
नेपाली उत्पजत्तका व्यजिसग

नेपाली उत्पजत्तका

व्यजिहरुको

ु को कानूनको अधीनमा रही त्यस्िो मुलक
ु मा रहे को
अनुरोधमा सम्बजन्त्धि मुलक
तनयोगले त्यस्िा व्यजिहरु वा त्यस्िो व्यजिहरुको सं स्था वा प्रतितनतधसाँग नेपाली
भाषा, सार्हत्य वा सं स्कृतिका र्वषयमा सहकायि वा त्यस्िा र्वषयमा नेपालको कुनै
सहयोग आवश्यक भएमा त्यस्िो सहयोगको सहजिकरण गनुि पनेछ ।
३४.

अनुदीि सार्हत्यको प्रवर्द्िन गने : गैरआवासीय नेपालीले नेपाली सार्हत्यका
महत्वपूणि कृतिलाई र्वतभन्न र्वदे शी भाषामा वा र्वतभन्न र्वदे शी भाषाका महत्वपूण ि
सार्हजत्यक कृतिहरुलाई नेपाली वा नेपालका र्वतभन्न भाषामा अनुवाद गनि नेपाल
सरकारको सहयोग आवश्यक भएमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले त्यसको सहजिकरण
गरी र्वश्वस्िरको उपयुि कृतिको प्रकाशन गनि वा गराउन प्रवन्त्ध गनि सक्नेछ ।
पररच्छे द - ७
गैरआवासीय नेपाली संघ िथा परोपकारी कोष

३५.

गैरआवासीय नेपाली संघ : (१) गैरआवासीय नेपालीबीच पारस्पररक एकिा,
सहयोग र सद्भाव अतभवृर्र्द् गनि, गैरआवासीय नेपालीको हक िथा र्हि सं रक्षण
गनि, गैरआवासीय नेपालीको नेपाल र नेपाली नागररक प्रतिको सद्भाव र सं स्थागि
ु मा रहे का कजम्िमा
रुपमा भावनात्मक एकिा प्रवध्दिन गनि कजम्िमा पच्चीस मुलक
पचास िना गैरआवासीय नेपालीले गैरआवासीय नेपाली सं घ नाम गररएको एक
सं स्था सं स्थापना गनि सक्नेछन् ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सं स्था सं स्थापना गनि सं घको र्वधान िथा
िोर्कएको र्ववरण सर्हि िोर्कएको अतधकारी समक्ष तनवेदन ददनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम तनवेदन प्राप्त भएमा िोर्कएको अतधकारीले
छानवीन गरी सं स्था दिाि गनि उपयुि दे जिएमा त्यस्िो सं स्थाको र्वधान स्वीकृति
गरी िोर्कएको ढााँचामा सं स्था दिाि भएको प्रमाणपर ददनेछ ।
(४) सं घ गैर नाफामूलक िथा गैर रािनीतिक प्रकृतिको सं स्था हुनेछ र
यसले कानूनी व्यजित्व प्राप्त गरी सो है तसयिमा अतधकारको प्रयोग, कििव्यको
पालना र दार्यत्व तनवािह गनेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम दिाि भएको सं स्था सम्पूण ि गैरआवासीय
नेपालीको साझा सं स्था हुनेछ र त्यस्िो सं स्था दिाि भए पतछ त्यस्िो सं स्था कायम
रहुञ्िेल त्यस्िै प्रकृतिको अको सं स्था दिाि हुन सक्ने छै न ।
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(६) यस दफामा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन यो ऐन
प्रारम्भ हुाँदाका बिि कायम रहे को गैर आवासीय नेपाली सं घ यस ऐन बमोजिम
दिाि भई सं चालन भएको मातननेछ ।
३६.

संघको नवीकरण : (१) यस ऐन बमोजिम दिाि भएको सं घ दश वषिको लातग
कायम रहनेछ र त्यसपतछ प्रत्येक दश वषिमा नवीकरण गराउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नवीकरण गनुि परे मा सं घ बहाल रहने अवतध
समाप्त हुन ु अगावै िोर्कए बमोजिमको नवीकरण दस्िूर सर्हि िोर्कएको अतधकारी
समक्ष िोर्कए बमोजिम तनवेदन ददनु पनेछ ।
(३) िोर्कएको अतधकारीले उपदफा (२) बमोजिम पनि आएको तनवेदन
िथा कागिािको छानवीन गरी सं घको नवीकरण गनेछ ।
(४) यस दफा बमोजिम नवीकरण नगराएमा बहाल रहने अवतध समाप्त
भएको तमतिबाट सं घ स्वििः र्वघटन भएको मातननेछ ।

३७.

संघको साधारणसभा : (१) सं घको साधारणसभा कम्िीमा दुई वषिमा एक पटक
बस्ने गरी सं घको र्वधानमा व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ ।
(२) साधारणसभा सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था सं घको र्वधानमा व्यवस्था भए
बमोजिम हुनेछ ।

३८.

संघको लेिा र लेिापरीक्षण : (१) सं घको आय व्ययको ले िा िोर्कए बमोजिम
राख्नु पनेछ ।
(२) संघको ले िाको लेिापरीक्षण सं घको साधारणसभाले तनयुि गरे को
ले िापरीक्षकबाट प्रत्येक वषि गराउनु पनेछ ।
(३) संघले उपदफा (२) बमोजिम भएको ले िापरीक्षणको एक एक प्रति
प्रतिवेदन प्रत्येक वषि आतथिक वषि समाप्त भएको तमतिले साि महीनातभर मन्त्रालय
र िोर्कएको तनकायमा पेश गनुि पनेछ ।

३९.

संघको र्वघटन : (१) सं घले र्वधान बमोजिमको कायि सञ्चालन गनि नसकेको
वा अन्त्य कुनै कारणबाट सं घ र्वघटन भएमा सं घको सम्पूण ि सम्पजत्त नेपाल
सरकारमा स्वििः हस्िान्त्िरण भएको मातननेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सं घ र्वघटन हुाँदाका बिि सं घको कुनै
दार्यत्व भए सं घको सम्पजत्तले िामेसम्मको दार्यत्व नेपाल सरकारले व्यहोनेछ ।

४०.

गैरआवासीय नेपाली परोपकारी कोष : (१) नेपाली नागररकका लातग र्वतभन्न
परोपकारी कायिक्रम सं चालन गनि वा त्यस्िा कायिक्रममा सहयोग गनि सं घले

108

www.lawcommission.gov.np

नेपाल

सरकारको

स्वीकृति

तलई

गैरआवासीय

नेपाली

परोपकारी

कोष

(एन.आर.एन.च्याररटे बल फण्ड) नामक एक कोष स्थापना गनि सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा िम्मा हुने गरी सं घले र्वतभन्न
ु मा रहेका आफ्ना शािा वा सदस्यबाट रकम सं कलन गनि वा गराउन
मुलक
सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकम “क” वगिको बैंक वा नेपाल
ु मा अनुमति प्राप्त बैंकमा िम्मा गनुि पनेछ ।
बार्हरको सम्बजन्त्धि मुलक
४१.

गैरआवासीय नेपाली परोपकारी कोषको सं चालन :

दफा ४० बमोजिम स्थापना

भएको कोषको सं चालन र व्यवस्थापन सं घले मनोनयन गरे को प्रतितनतधबाट
हुनेछ ।
(२) कोषको रकम दफा ४० को उपदफा (१) बमोजिम तनधािरण
भएको परोपकारी काममा िचि गनुि पनेछ ।
(३) सं घले प्रत्येक आतथिक वषि समाप्त भएको तमतिले छ महीनातभर
कोषको कायिक्रम र िचिको सम्बन्त्धमा मन्त्रालय र िोर्कएको तनकायमा प्रतिवेदन
पेश गनुि पनेछ ।
पररच्छे द-८
र्वर्वध
४२.

अतधकृि वारे सनामा प्रमाजणि गने : (१) कुनै गैरआवासीय नेपालीको हक र
स्वातमत्वको नेपालमा रहे को कुनै अचल सम्पजत्तको सम्बन्त्धमा दे हायको कुनै काम
गनि तनि आफै नेपालमा उपजस्थि भई त्यस्िो काम गनि नसकेको कारण िुलाई
तनिले गनुप
ि ने काम गनि अको कुनै व्यजिलाई अतधकृि वारे स तनयुि गरी
अतधकृि वारे सनामा प्रमाजणि गररपाउन तनिको नाममा नेपालमा अचल सम्पजत्त
रहेको प्रमाजणि गने िग्गाधनी प्रमाणपुिाि र तनिले र्वदे शी राज्यबाट प्राप्त गरे को
राहदानी गैर आवासीय नेपाली नागररकिाको प्रमाणपर वा पररचय परको
प्रतितलर्प संलग्न गरी र्वदे शजस्थि नेपाली रािदू ि वा महावाजणज्यदूि समक्ष
तनवेदन ददएमा प्रचतलि कानूनमा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन नेपाली
रािदू ि वा महावाजणज्यदू िले त्यस्िो वारे सनामा प्रमाजणि गनि सक्नेछ :(क)

त्यस्िो अचल सम्पजत्तको र्वक्री र्विरण वा सट्टा पट्टा गनि
वा हालै को वकसपर गररददन,

(ि)

कानून बमोजिम अं श छोडपर वा अं श बुजझतलन,
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(ग)

त्यस्िो सम्पजत्तका सम्बन्त्धमा मुद्दा र्कटान गरी र्फराद गनि
वा प्रतिउत्तर पर दिाि गनि,

(घ)

त्यस्िो

सम्पजत्तका

सम्बन्त्धमा

र्फराददावी

र्फिाि

गनि,

तमलापर गनि वा अन्त्य कुनै कानूनी कारवाही गनि ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाजणि भएको अतधकृि वारे सनामाबाट
तनयुजि भएको व्यजिले

त्यस्िो वारे सनामा बमोजिम गरे को काम त्यस्िो

गैरआवासीय नेपालीले नै गरे सरह मातननेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम अतधकृि वारे सनामा प्रमाजणि गदाि िण्ड (क),
(ि) वा (ग) बमोजिमको प्रयोिनका लातग भए िीनसय अमेररकी डलर र िण्ड
(घ) को प्रयोिनको लातग भए दुईसय अमेररकी डलर बराबरको दस्िुर लाग्नेछ।
(४) यस दफामा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन अतधकृि
वारे सनामा तनयुि गरी शेषपतछको वकसपर ददन वा पति पत्नीवीच सम्बन्त्ध
र्वच्छे द हुन सक्ने छै न ।
४३.

गैरआवासीय नेपाली ददवस : (१) तग्रगोररयन क्याले ण्डर बमोजिम प्रत्येक वषिको
अक्टु बर एघार िाररिका ददनलाई नेपालतभर र नेपाल बार्हर गैरआवासीय नेपाली
एकिा ददवसको रुपमा मनाइने छ ।
(२)

सं घले

गैरआवासीय

नेपाली

रहे का

नेपाल

बार्हरका

ु मा
मुलक

गैरआवासीय नेपाली एकिा ददवस मनाउन सहजिकरण गनुि पनेछ ।
४४.

िररवाना हुने : (१) कुनै गैरआवासीय नेपालीले झुट्टा र्ववरण ददई दफा ३
बमोजिम नाम दिाि गराएको वा दफा ५ बमोजिम पररचयपर प्राप्त गरे को प्रमाजणि
भएमा िोर्कएको अतधकारीले िोर्कएको कायिर्वतध पूरा गरी त्यसरी भएको नाम
दिाि वा प्राप्त गरे को पररचयपर रद्द गरी एक लाि रुपैयााँसम्म िररवाना गनि
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नाम दिाि वा पररचयपर रद्द भएमा त्यस्िो
गैरआवासीय नेपालीलाई पााँच वषिसम्म अको पररचयपर िारी हुन सक्ने छै न ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम नाम दिाि वा पररचयपर रद्द गररएको
तनणियमा जचत्त नबुझ्ने व्यजिले पैंिीस ददन तभर सम्बजन्त्धि जिलला अदालिमा
पुनरावेदन गनि सक्नेछ ।
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४५.

अतधकारमा असर नपने : यस ऐनमा लेजिएको कुनै पतन कुराले र्वदे शमा बस्ने
नेपाली नागररकले नेपालमा कानून बमोजिम प्रयोग गने वा गनि सक्ने अतधकार
उपर प्रतिकूल असर पने छै न ।

४६.

ाँ सम्पकि : सं घले नेपाल सरकारसाँग सम्पकि राख्दा मन्त्रालय
नेपाल सरकारसग
माफिि राख्नु पनेछ ।

४७.

तनयम बनाउने अतधकार : नेपाल सरकारले यस ऐन कायािन्त्वयन गनि आवश्यक
तनयमहरु बनाउन सक्नेछ ।

४८.

िारे िी र बचाऊ : (१) गैरआवासीय नेपाली सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ िारे ि
गररएको छ ।
(२) गैरआवासीय नेपाली सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ बमोजिम भए गरे का काम
कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरे को मातननेछ ।
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(५)

नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ लाई संशोधन गनि बनेको र्वधेयक
प्रस्िावनािः

नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ लाई सं शोधन गनि वाञ्छनीय

भएकोले,
सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।
१.

संजक्षप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यस ऐनको नाम “नेपाल कानून आयोग (पर्हलो
सं शोधन) ऐन, २०७७” रहे को छ ।
(२) यो ऐन िुरुन्त्ि प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा ३ मा संशोधनिः नेपाल कानून आयोग
ऐन, २०६३ (यसपतछ “मूल ऐन” भतनएको ) को दफा ३ मा रहे का "एकीकरण र
पुनरावलोकन गनि" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "एकीकरण र पुनरावलोकन गनि, सं घीय
कानूनको तनयतमि सुधारको लातग अध्ययन गनि" भन्ने शब्दहरु राजिएका छन् ।

३.

मूल ऐनमा दफा ३क. र ३ि. थप: मूल ऐनको दफा ३ पतछ दे हायका दफा ३क.
र ३ि. थर्पएका छन्:"३क. र्वशेषज्ञ समूहको रुपमा रहने: (१) आयोग नेपालको कानून प्रणाली, न्त्याय
प्रशासन िथा कानून सुधारका क्षेरमा नेपाल सरकारको एक र्वशेषज्ञ
समूह (तथि यांक) हुने छ र सोही है तसयिमा कायि सम्पादन गनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले उपदफा (१) मा उललेि भएका र्वषयमा
नयााँ नीति अवलम्बन गदाि आयोगको परामशि तलन सक्नेछ ।
३ि.आयोगले मसौदा गनुि पने: (१) नेपाल सरकारले कुनै र्वषयमा नयााँ र्वधेयकको
मसौदा ििुम
ि ा गदाि त्यसको सैर्द्ाजन्त्िक सहमति प्राप्त भएपतछ मसौदा गनि
आयोगलाई अनुरोध गनि सक्नेछ ।
(२) यस दफामा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन
दे हायको र्वषयमा आयोगलाई अनुरोध गनि आवश्यक हुने छै न:(क) सालवसाली रुपमा नेपाल सरकारले सं घीय सं सदमा पेश
गने अथि सम्बन्त्धी र्वधेयकको मसौदा,
(ि) मौिुदा

कुनै

ऐनलाई

प्रतिस्थापन

गनि

पेश

गने

र्वधेयकको मसौदा,
(ग) कुनै ऐन सं शोधन गने र्वधेयकको मसौदा ।"
४.

मूल ऐनको दफा ४ मा सं शोधनिः मूल ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) को सट्टा
दे हायको उपदफा (१) राजिएको छ:-
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" (१) आयोगको गठन दे हाय बमोजिम हुनेछ:(क)

सवोच्च अदालिको न्त्यायधीश भइसकेको वा हुने योग्यि पुगेका
व्यजिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तनयुि गरे को व्यजि
-अध्यक्ष

(ि)

नेपाल न्त्याय सेवाको रािपरार्िि र्वजशष्ट श्रे णीको पदमा बहाल
रहेको

वा त्यस्िो पदमा रही सेवा तनवृत्त भएको वा वररष्ठ

अतधविा वा अतधविाको है तसयिले कम्िीमा पन्त्र वषि कानून
व्यवसायीको

रुपमा

काम

गरे को

वा

कानूनको

अध्यापन,

अनुसन्त्धान, ििुम
ि ा वा कानून वा न्त्यायको क्षेरमा कम्िीमा पन्त्र
वषिको अनुभव हातसल गरे का व्यजिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले
तनयुि गरे को व्यजि

-उपाध्यक्ष

(ग)

सजचव, कानून, न्त्याय िथा सं सदीय मातमला मन्त्रालय -सदस्य

(घ)

सजचव (कानून), प्रधानमन्त्री िथा मजन्त्रपररषद्को कायािलय-सदस्य

(ङ)

नायव महान्त्यायातधविा, महान्त्यायातधविाको कायािलय -सदस्य

(च)

महासजचव, नेपाल बार एशोतसएसन

(छ)

नेपाल न्त्याय सेवाको रािपरार्िि र्वजशष्ट श्रे णीको पदमा बहाल

-सदस्य

रहेको वा त्यस्िो पदमा रही सेवा तनवृत्त भएको, सरकारी वा
गैरसरकारी क्षेरमा कानून वा न्त्यायको क्षेरमा

काम गरी

ख्यातिप्राप्त, लब्ध प्रतिर्ष्ठि कानूनर्वदको रुपमा पर्हचान भएका,
उच्च अदालिको न्त्यायाधीशको पदमा रही काम गररसकेका,
अतधविा वा वररष्ठ अतधविाको है तसयिमा कम्िीमा पन्त्र वषि
कानून व्यवसाय गरे का वा कानूनको क्षेरमा प्राध्यापक भइ काम
गररसकेका

व्यजिहरुमध्येबाट

उपदफा

(२)

बमोजिमको

तसफाररस सतमतिको तसफाररसमा नेपाल सरकार, मन्त्रीपररषदबाट
तनयुि भएको कम्िीमा एकिना मर्हला सर्हि दुईिना -सदस्य
(ि)
५.

सजचव

-सदस्य-सजचव ।"

मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ६ मा रहे का "अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष िथा

सदस्यमा तनयुि िथा मनोनयन हुनको लातग दफा ४ को

उपदफा (१) को िण्ड (क) वा (ि) मा उजललजिि" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"अध्यक्ष, उपाध्यक्ष िथा दफा ४ को उपदफा (१) को िण्ड (छ) बमोजिमको
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सदस्यमा तनयुि हुनको लातग दफा ४ को उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) वा
(छ) मा उजललजिि" भन्ने शब्दहरु राजि सोही दफाको िण्ड (ङ) को सट्टा
दे हायको िण्ड (ङ) राजिएको छ:"(ङ)
६.

होस ठे गानमा रहेको ।"

मूल ऐनको दफा ७ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) मा रहे का
"सदस्यको पदावतध" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा ४ को उपदफा (१) को िण्ड
(छ) बमोजिम तनयुि सदस्यको पदावतध" भन्ने शब्दहरु राजिएका छन् ।

७.

मूल ऐनको दफा ९ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ९ मा रहे का "अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष वा सदस्यले" भन्ने शब्दहरुको सट्टा " अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा दफा ४ को
उपदफा (१) को िण्ड (छ) बमोजिम तनयुि सदस्यले" भन्ने शब्दहरु राजिएका
छन् ।

८.

मूल ऐनको दफा १० मा संशोधन: मूल ऐनको दफा १० मा रहे का "आयोगको
काम, कििव्य र अतधकार" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा ३क. को सविसामन्त्यिामा
प्रतिकूल नहुने गरी आयोगको काम, कििव्य र अतधकार"

भन्ने शब्दहरु राजि

सोही दफाको,(१)

िण्ड (घ) जझर्कएको छ ।

(२)

िण्ड (ङ) मा रहे का "हाल प्रयोग नभएका" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "ित्काल
प्रचलनमा नरहेका" भन्ने शब्दहरु राख्ने र सोही िण्डमा रहे का "सुझाव"
भन्ने शब्दहरुको सट्टा "तसफाररस" भन्ने शब्द राजिएको छ ।

(३)

िण्ड (ङ) पतछ दे हायको िण्ड (ङ१) थर्पएको छ:"(ङ१) कुनै बहुपक्षीय सजन्त्धको नेपाल पक्ष हुन ु पने दे जिएमा त्यसको
अध्ययन प्रतिवेदन सर्हि नेपाल सरकार समक्ष तसफाररस गने,"

(४)

िण्ड (छ) पतछ दे हायको िण्ड (छ१) थर्पएको छ:"(छ१) कानूनी सं ग्रहको रुपमा नेपाल कानून र नेपाल कानून सम्बन्त्धी
तलििहरुलाई सूचना प्रर्वतध मैरी बनाउन आयोगको वेवसाइट
िथा एप्समा प्रकाशन गने र कानूनी सं ग्रहलाई अद्यावतधक गरी
तनयतमि, व्यवजस्थि र पहुाँचयोग्य बनाउने र त्यसको र्वश्वसनीयिा
अतभवृर्र्द् गने, "

(५)

िण्ड (झ) पतछ दे हायका िण्ड (झ१) र (झ२) थर्पएका छन्:"(झ१) कानूनी सचेिना कायिक्रम सञ्चालन गने वा गराउने,
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(झ२) नेपाल

कानूनको प्रयोगमा रहे का शब्दावली वा वाक्यांशको

आतधकाररक शब्दकोष वा वाक्यांश ियार गने ,"
(६)

िण्ड (ट) पतछ दे हायको िण्ड (ट१) थर्पएको छ:ु को तनकाय वा
"(ट१) कानूनको सुधार वा अध्ययन गने अन्त्य मुलक
अन्त्िरािर् य सं घ सं स्थासाँग सम्पकि राख्ने वा सहकायि गने,"

९.

मूल ऐनमा

दफा १०क. १०ि. र १०ग. थप:

मूल ऐनको दफा १० पतछ

दे हायका दफा १०क. १०ि. र १०ग. थर्पएका छन्:" १०क.आयोगलाई कुनै िास प्रकृतिको र्वधेयक ििुम
ि ा गनि संलग्न गराउन
सर्कने: (१) नेपाल सरकारले अध्ययन र अनुसन्त्धान गरी कुनै िास
प्रकृतिको र्वधेयकको मसौदा ििुम
ि ा गनि आयोगलाई अनुरोध गरे मा
आयोगले त्यस्िो र्वषयमा अध्ययन र अनुसन्त्धान गरी र्वधेयकको मसौदा
ििुम
ि ा गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको मसौदा नेपाल सरकारमा पेशगदाि
त्यस र्वषयमा भएको अध्ययन प्रतिवेदन समेि पेश गनुि पनेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन
कुनै प्रदे श सरकारले कुनै िास प्रकृतिको र्वधेयकको सम्बन्त्धमा अध्ययन
र अनुसन्त्धान गरी मसौदा ििुम
ि ा गनि नेपाल सरकार माफिि अनुरोध गनि
सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम अनुरोध भएमा आयोगले सम्बजन्त्धि
र्वषयमा अध्ययन र अनुसन्त्धान गरी मसौदा ियार गनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम ियार भएको मसौदा र अध्ययन
प्रतिवेदन आयोगले नेपाल सरकार माफिि सम्बजन्त्धि प्रदे श सरकारमा
कायािन्त्वयनको लातग तसफाररस गनेछ ।
१०ि. व्याख्यात्मक र्टप्पणी ियार गने: (१) आयोगले ियार गरे को प्रत्येक
मसौदाको आधार, कारण र औजचत्य पुर्ष्ट गने व्याख्यात्मक र्टप्पणी ियार
गरी मसौदाको साथ पठाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको व्याख्यात्मक र्टप्पणीमा मसौदाको
प्रस्िावनाका अतिररि प्रत्येक दफाको औजचत्य पुर्ष्ट गने आधार र कारण
उलले ि गनुि पनेछ ।
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(३) आयोगले पेश गरे को मसौदामा नेपाल सरकार वा सम्बजन्त्धि
मन्त्रालयले हे रफेर वा पररवििन गरे मा व्याख्यात्मक र्टप्पणीमा सोही
बमोजिम हे रफेर वा पररवििन गनुि पनेछ ।
(४) नेपाल सरकारले त्यस्िो र्वधेयकको मसौदा सं घीय सं सदमा
पेश गदाि त्यसको व्याख्यात्मक र्टप्पणी सं लग्न गनुि पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम र्वधेयक र व्याख्यात्मक र्टप्पणी पेश
भइसकेपतछ सविसाधारणको िानकारीको लातग र्वधेयक र व्याख्यात्मक
र्टप्पणी साविितनक गनुि पनेछ ।
१०ग. अनुसन्त्धान प्रतिवेदन ियार गने: आयोगले कुनै पतन र्वधेयकको मसौदा
गनुि अजघ वा कुनै र्वषयमा तसफाररस गनुि अजघ त्यस्िो र्वषयमा दे हायका
कुरा स्पष्ट हुने गरी अध्ययन िथा अनुसन्त्धान गनुि पनेछ:(क) र्वषय वस्िुको पृष्टभूतम,
(ि) सम्बजन्त्धि र्वषयमा अध्ययन िथा अनुसन्त्धान गनुि पने
कारण,
(ग) मौिुदा कानूनी व्यवस्था कुनै भए त्यसको सं जक्षप्त र्ववरण,
(घ) कुनै अदालिबाट सम्बजन्त्धि र्वषयमा कुनै आदे श भएकोमा
त्यसको सं जक्षप्त र्ववरण,
(ङ) अन्त्िरािर् य रुपमा कुनै कानूनी व्यवस्था भए त्यसको
सं जक्षप्त र्ववरण,
ु मा कानूनी व्यवस्था भएको भए त्यसको
(च) अन्त्य मुलक
सं जक्षप्त र्ववरण र अध्ययन,
(छ) अध्ययन िथा अनुसन्त्धानबाट प्राप्त तनष्कषि, र
(ि) अन्त्य आवश्यक र्वषय ।"
१०.

मूल ऐनको दफा ११ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा ११ को उपदफा (४) पतछ
दे हायको उपदफा (४क) थर्पएको छ:"(४क) र्वपद वा सं क्रामक रोगको महामारी फैतलएको वा अन्त्य कुनै कारणले
साविितनक

यािायाि

सञ्चालन

हुन

नसकेको

कारणबाट

आयोगका

सदस्यहरु उपजस्थि भई बैठक हुन नसर्कने वा उपयुि नहुने भएमा
आयोगको

अध्यक्षले

श्रव्यदृश्य

माध्यम

(तभतडयो

कन्त्िेतसङ)

बाट

आयोगको बैठक सन्त्चालन गनि सक्नेछ र त्यस्िो बैठकमा सहभागी
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भएको सदस्यले सोही व्यहोरा िनाई बैठक पतछ उपजस्थति िनाउनु पनेछ
।"
११.

मूल ऐनको दफा १७ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा १७ को उपदफा (२) मा
रहेको "भत्ता" भन्ने शब्दको सट्टा "भत्ता, पाररश्रतमक वा सुर्वधा" भन्ने शब्दहरु
राजिएका छन् ।

१२.

मूल ऐनको दफा २२ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २२ को सट्टा दे हायको दफा
२२ राजिएको छ:"२२. प्रतिवेदन पेश गनुि पने: (१) आयोगले वषि भरी गरे को काम कारबाहीको
वार्षिक प्रतिवेदन आतथिक वषि समाप्त भएको तमतिले साठी ददनतभर नेपाल
सरकार समक्ष पेश गनुि पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश हुने प्रतिवेदनमा अन्त्य कुराको
अतिररि एक आतथिक वषिमा भएका दे हायको र्ववरण र त्यसको लागि
उलले ि गनुप
ि नेछ:(क) आयोगले मसौदा गरी नेपाल सरकारमा पेश गरे को
र्वधेयकको मसौदा सं ख्या,
(ि) आयोगले

कानून

सुधार

वा

सजन्त्धको

पक्ष

हुन

अध्ययन प्रतिवेदन सर्हि नेपाल सरकारलाई गरे को
तसफाररस सं ख्या,
(ग) नेपाल कानून सुधार गनि नेपाल सरकारले अपनाउनु
पने नीति र मौिुदा कानूनमा ित्काल र भर्वष्यमा
गनुि पने सुधारको र्ववरण,
(घ) आयोगले गरे का अन्त्य अध्ययन वा अनुसन्त्धानको
र्ववरण,
(ङ) दफा १० को िण्ड (ञ) बमोजिम गरे का सेतमनार,
गोष्ठी, अन्त्िरर्क्रयाको र्ववरण,
(च) आयोगको मानव स्रोि, भौतिक स्रोि िथा आतथिक
स्रोि र िचिको र्ववरण,
(छ) आयोगले सञ्चालन गरे को कानूनी सचेिना कायिक्रम र
उपलब्धी,
(ि) अन्त्य आवश्यक र्ववरण ।
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(३) उपदफा (१) बमोजिम पेश गररएको प्रतिवेदनको अतिररि
आयोगले कानून सुधार सम्बन्त्धी अध्ययन वा अनुसन्त्धानको प्रतिवेदन वा
कानूनी क्षेरको अन्त्य कुनै र्वषयमा गरे को अध्ययन वा अनुसन्त्धानको
अध्ययन

प्रतिवेदन

िुनसुकै

बिि

नेपाल

सरकार समक्ष

पेश

गनि

सक्नेछ ।"
१३.

मूल ऐनको दफा २४ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा २४ मा रहे का "सहयोग गनुि
पनेछ" भन्ने शब्दहरुपतछ "र आयोगलाई यस ऐन बमोजिम कायिसम्पादन गनि
आवश्यक पने भौतिक, मानव र आतथिक स्रोि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु
पनेछ" भन्ने शब्दहरु थर्पएका

१४.

छन् ।

मूल ऐनको दफा २५ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २५ मा रहे को "सदस्यले"
भन्ने शब्दको सट्टा "दफा ४ को उपदफा (१) को िण्ड (च) र (छ) बमोजिमका
सदस्यले" भन्ने शब्दहरु राजिएका छन् ।

१५.

मूल ऐनमा दफा २७क. थप: मूल ऐनको दफा २७ पतछ दे हायको दफा २७क.
थर्पएको छ:"२७क. कायिर्वतध बनाउने अतधकार: यस ऐन िथा यस ऐन अन्त्िगिि बनेका
तनयमको कायािन्त्वयनका लातग आयोगले आवश्यक कायिर्वतध बनाई लागू गनि
सक्नेछ ।"

१६.

िारे िी र बचाउ: (१) दफा २१ िारे ि गररएको छ ।
(२) दफा ७ को उपदफा (२) मा िुनसुकै कुरा लेजिएको भए िापतन यो
ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बिि बहाल रहे का सदस्यको पदावतध तनि तनयुि हुाँदाका
बिि कायम रहे को अवतधसम्म कायम रहनेछ ।
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(६)

ु ी अपराध सं र्हिा िथा त्यस सम्बन्त्धी कायिर्वतध कानूनलाई संशोधन गनि
मुलक
बनेको र्वधेयक
प्रस्िावना :

ु ी अपराध सं र्हिा िथा त्यस सम्बन्त्धी कायिर्वतध कानूनलाई
मुलक

सं शोधन गनि वाञ्छनीय भएकोले,
सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
१.

ु ी अपराध सं र्हिा
संजक्षप्ि नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "मुलक
िथा त्यस सम्बन्त्धी कायिर्वतध ऐन, २०७८" रहे को छ ।
(२) यो ऐन िुरुन्त्ि प्रारम्भ हुनेछ।

२.

ु ी अपराध सं र्हिा, २०७४ मा सं शोधन : मुलक
ु ी अपराध सं र्हिा,
मुलक
२०७४ को,(१)

दफा २ को,(क)

उपदफा (१) को िण्ड (ग) मा रहे का "दफा १६७," भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "नेपाली नागररकका र्वरुर्द् भएको दफा,"
भन्ने शब्दहरु राजिएका छन्।

(ि)

उपदफा (३) पतछ दे हायको उपदफा (४) थर्पएको छ:"(४) यस दफामा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको
भए िापतन यस सं र्हिा वा कानून बमोजिम भ्रष्टाचार,
आिं कवादी र्क्रयाकलापमा र्वत्तीय लगानी, र्वमान अपहरण
वा नागररक उड्डयनका सुरक्षा र्वरुर्द्का कसूर, सम्पजत्त
शुर्द्ीकरण िथा आििवादी कृयाकलापमा र्वत्तीय लगानी,
अन्त्िरािजष्ट्रय रुपमा सं रजक्षि व्यजि र्वरुर्द्का र्हं सात्मक
कसूर, अपहरण, शरीर बन्त्धक, लागू औषधको कारोवार,
मानव बेचतबिन िथा ओसारपसार वा अन्त्य कुनै सं गदठि
अपराध

वा

यािना

सम्बन्त्धी

कसूर

उपदफा

(२)

बमोजिमको अवस्थामा रहे को वायुयान वा िलयानतभर वा
नेपाल

बार्हर

ु ै
िहााँसक

गरे को

भए

िापतन

दे हायको

अवस्थामा त्यस्िो कसूर नेपाल तभर नै भए वा गरे सरह
यस सं र्हिा वा प्रचतलि कानून बमोजिम सिाय
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(क)

नेपाली

नागररक

वा

नेपालमा

स्थायी

बसोबास गरे को व्यजिले कसूर गरे कोमा,
(ि)

नेपाल, नेपाली नागररक वा नेपालमा स्थायी
बसोबास गने व्यजि वा नेपालको कुनै पतन
सं गदठि सं स्था त्यस्िो कसूरबाट पीतडि
भएमा वा त्यस्िा व्यजिका र्वरुर्द् कसूर
भएमा,

(ग)

िण्ड (क) वा (ि) मा उललेि भएकोमा
बाहे क अन्त्य कुनै व्यजिले त्यस्िो कुनै
कसूर गरी नेपालमा प्रवेश गरे को

भएमा

।"
(२)

दफा ३१ को दफा जशषिकमा रहे का “सबै सदस्यलाई” भन्ने
शब्दहरुको सट्टा “सबै व्यजिलाई” भन्ने शब्दहरु राजि सोही
दफामा रहे का “समूहका सबै सदस्यलाई” भन्ने शब्दहरुको सट्टा
“सो समूहमा सं लग्न सबै व्यजिलाई” भन्ने शब्दहरु राजिएका
छन्।

(३)

दफा ३३ को उपदफा (३) मा रहे का "यस सं र्हिामा अन्त्यर छु ट्टै
सिायको व्यवस्था भएकोमा" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "यस सं र्हिा
वा प्रचतलि कानूनमा छु ट्टै व्यवस्था भएकोमा" भन्ने शब्दहरु
राजिएका छन्।

(४)

दफा ३४ को उपदफा (३) मा रहे का "यस सं र्हिामा अन्त्यथा
व्यवस्था भएकोमा" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "यस सं र्हिा वा प्रचतलि
कानूनमा छु ट्टै व्यवस्था भएकोमा" भन्ने शब्दहरु राजिएका छन्।

(५)

दफा ३५ को उपदफा (३) मा रहे का "यस सं र्हिामा छु ट्टै
सिायको व्यवस्था गररएकोमा" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "यस सं र्हिा
वा प्रचतलि कानूनमा छु ट्टै व्यवस्था गररएकोमा" भन्ने शब्दहरु
राजिएका छन्।

(६)

दफा ३८ को,(क)

िण्ड (छ) मा रहे का “पााँच वा पााँचभन्त्दा बढी व्यजिहरु”
भन्ने शब्दहरु जझर्कएका छन्।
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(ि)

िण्ड (ि) मा रहे का "दै वी प्रकोप भएको महामारी
फैतलएको,"

भन्ने

शब्दहरुको

सट्टा

"र्वपद

परे को वा

सं क्रामक रोग फैतलई महामारी भएको," भन्ने शब्दहरु
राजिएका छन्।
(ग)

िण्ड

(फ)

मा

रहे का

“वा

सङ्गदठि”

भन्ने

शब्दहरु

जझर्कएका छन्।
(घ)

िण्ड (ब) पतछ दे हायको िण्ड (ब१) थर्पएको छ:गभिविी मर्हला र्वरुर्द् कसूर गरे को,”

“(ब१)
(७)

दफा ४१ को िण्ड (ङ) मा रहे का "गरे को वा गने उद्देश्यले
कसूर गरे को वा" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "गरे को, वा" भन्ने शब्दहरु
राजिएका छन्।

(८)

दफा ४४ को,(क)

उपदफा (१) मा रहे का “सिायको दोब्बरसम्म” भन्ने
शब्दहरुको सट्टा “सिाय बराबर थप” भन्ने शब्दहरु
राजिएका छन्।

(ि)

ु ान गरे को" भन्ने शब्दहरुको
उपदफा (२) मा रहे का "भि
सट्टा "भएको" भन्ने शब्द रािी सोही उपदफामा रहे का
“सिायको दोब्बरसम्म” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “सिाय
बराबर थप” भन्ने शब्दहरु राजिएका छन्।

(९)

दफा ४७ को उपदफा (२) को िण्ड (ि) पतछ दे हायका िण्ड
(ि१) र िण्ड (ि२) थर्पएका छन्:"(ि१) िन्त्मकैद वा वीस वषि भन्त्दा बढी कैद सिाय हुने कसूर
गरे को,
(ि२) मर्हला वा अठार वषि भन्त्दा कम उमेरका बालबातलका
र्वरुर्द् कसूर गरे को,"

(१०) दफा ४८ को,(क)

उपदफा (१) पतछ दे हायको उपदफा (१क) थर्पएको छ:"(१क) उपदफा (१) बमोजिम आदे श भएकोमा
त्यस्िो

आदे श

बमोजिम

अतभयोग लागेको

व्यजिले

कसूरबाट पीतडि व्यजिलाई औषधी उपचार िचि वा
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अन्त्िररम क्षतिपूतिि वा राहि रकम उपलब्ध गराउन
सक्नेछ।
(ि)

उपदफा (२) मा रहे का "उपदफा (१) बमोजिमको आदे श
भएमा" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "उपदफा (१क) बमोजिम
अतभयोग लागेको व्यजिले त्यस्िो िचि, क्षतिपूतिि वा रकम
उपलब्ध

गराउन

ईन्त्कार

गरे मा

अदालिको

आदे श

बमोजिम" भन्ने शब्दहरु राजिएका छन्।"
(११) दफा ५४ पतछ दे हायको दफा ५४क. थर्पएको छ:“५४क. अन्त्िरािजष्ट्रय रुपमा सं रजक्षि व्यजि र्वरुर्द् र्हंसात्मक कसूर
गनि नहुने : (१) कसै ले अन्त्िरािजष्ट्रय रुपमा सं रजक्षि व्यजि
र्वरुर्द् र्हं सात्मक कायि गनि वा गराउन हुदैन ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोिनको लातग "अन्त्िरािजष्ट्रय
रुपमा सं रजक्षि व्यजि" भन्नाले सम्वि २०३० साल मं सीर
२९ गिे शुक्रबार िदनुसार १४ तडसेम्बर, १९७३ का
ददन

ु
सं यि

हस्िाक्षरको

राष्ट्र
लातग

सं घीय
िुला

महासभाबाट

भएको

पाररि

कूटनैतिक

भई

प्रतितनतध

लगायि अन्त्िरािजष्ट्रय रुपमा सं रजक्षि व्यजिहरु र्वरुर्द्का
अपराध तनवारण िथा सिायका सम्बन्त्धमा व्यवस्था भएको
महासजन्त्ध (कन्त्भेन्त्सन अन दद र्प्रभेन्त्सन एण्ड पतनशमेन्त्ट
अफ क्राईम्स एगेन्त्स्ट इन्त्टरनेशनलली प्रोटे क्टे ड पसिनस्
इन्त्क्लुतडङ्ग

तडप्लोमेर्टक

एिेन्त्ट्स)

बमोजिम

पररभार्षि

अन्त्िरािजष्ट्रय रुपमा सं रजक्षि व्यजि सम्झनु पछि।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रयोिनका लातग
कसै ले अन्त्िरािजष्ट्रय रुपमा सं रजक्षि व्यजि र्वरुर्द् दे हायको
कुनै काम गरे मा तनिले त्यस्िा व्यजि र्वरुर्द् र्हं सात्मक
कसूर गरे को मातननेछ:(क)

तनयिपूवक
ि ज्यान मारे मा,

(ि)

शारीररक अङ्गभङ्ग वा कुटर्पट गरे मा,

(ग)

अपहरण वा शरीर बन्त्धक तलएमा,
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(घ)

त्यस्िो

व्यजिको

वासस्थान

पररसर

कायािलय
वा

वा

सवारी

तनिी

साधनमा

आक्रमण गरे मा,
(ङ)

िण्ड (क), (ि), (ग) वा (घ) बमोजिमको
कुनै कसूर गने धम्की ददएमा।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको कसूर गने वा गराउने
व्यजिलाई दे हाय बमोजिम सिाय हुनेछ:(क)

िण्ड (क) बमोजिमको कसूर भए िन्त्मकैद,

(ि)

िण्ड (ि) बमोजिमको कसूर भए दश वषिसम्म
कैद र एकलाि रुपैयााँसम्म िररबाना,
िण्ड (ग) बमोजिमको कसूर भए साि वषिदेजि

(ग)

दश वषिसम्म कैद,
िर, अपहरण गरी शरीर बन्त्धक तलएको
भए दश वषिदेजि पन्त्र वषिसम्म कैद हुनेछ।
िण्ड (घ) बमोजिमको कसूर भए पााँच वषिसम्म

(घ)

कैद र पचास हिार रुपैयााँसम्म िररबाना,
िण्ड (ङ) बमोजिमको कसूर भए िीन वषिसम्म

(ङ)

कैद र िीस हिार रुपैयााँसम्म िररबाना।
(४) यस दफा बमोजिमको कसूर भएकोमा त्यस्िो कसूर
बापि यस सं र्हिा बमोजिम बढी सिाय हुने अवस्था रहे छ भने
यस दफामा अन्त्यर िुनसुकै कुरा लेजिएको भए िापतन त्यस्िो
अवस्थामा सोही बमोजिम सिाय हुनेछ।”
(१२) दफा ६२ को ठााँउ ठाउाँमा रहे का "सदस्यले" भन्ने शब्दहरुको
सट्टा "व्यजिले" भन्ने शब्द राजिएको छ ।
(१३) दफा ११० पतछ दे हायको दफा ११०क. थर्पएको छ:"११०क.

र्वपद वा महामारीको फाइदा तलई मूलय बृर्र्द् गनि

नहुन:े (१) कुनै सेवा वा वस्िु तबक्री गने व्यजिले र्वपद
परे को

वा

सं क्रामक

रोग

फैतलएको

कारणले

भएको

सं कटपूण ि अवस्था वा महामारीको फाइदा तलई अनुजचि
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ढं गबाट मुलयबृर्र्द् गरी त्यस्िो वस्िु वा सेवाको तबक्री
र्विरण गनुि वा गराउनु हुदैन।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गने वा
गराउने व्यजिलाई िीन वषिसम्म कैद र िीस हिार रुपैयााँ
वा बढी मुलय तलइ तबक्री र्विरण गरे को रकम मध्ये िुन
बढी हुन्त्छ सो बराबरको रकमसम्म िररबाना हुनेछ।"
(१४) दफा १२१ पतछ दे हायको दफा १२१क. थर्पएको छ:"१२१क.

सं वद
े नशील अंगको दृश्यावलोकन वा छायााँिन गनि

नहुन:े (१) कसै ले कुनै र्कशोरी वा मर्हलाले तनयतमि
ददनचयािको

तसलतसलामा

तभरी

पोशाक

िोलनु

पने

अवस्थामा तनिको िानकारी र्वना त्यस्िो र्कशोरी वा
मर्हलाको कुनै पतन सं वेदनशील अंगको दृश्यावलोकन
(भ्वायर)

गनि

वा

र्कशोरी

वा

मर्हलाले

प्रयोग

गने

शौचालय, स्नानकक्ष, शयनकक्ष वा पोशाक पररवििन कक्ष
(चेजन्त्िङ्ग रुम) मा जचयाई दृश्यावलोकन गनि वा क्यामेरा
िडान गरी अन्त्य कुनै र्कतसमले तनिको स्िन, गुप्िाङ्ग,
तनिम्व वा अन्त्य सं वेदनशील अंगको तनिको मं िरु ीर्वना
िस्वीर तलन वा छायााँिन गनि वा गराउन हुदैन।
(२)

उपदफा

(१)

बमोजिमको

कसूर

गने

व्यजिलाई दुई वषिसम्म कैद वा बीसहिार रुपैयााँसम्म
िररबाना हुनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम तलईएको िस्वीर वा
छायााँिनको

दृश्य

दे िाई

सम्बजन्त्धि

व्यजिबाट

कुनै

अनुजचि लाभ तलएमा वा त्यस्िो दृश्य िे स्रो पक्षलाई
र्विरण वा सं चार माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गरे वा
गराएमा िीन वषि सम्म कैद र िीसहिार रुपैयााँसम्म
िररबाना हुनेछ।
(४) यस दफामा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको
भए िापतन कुनै र्कशोरी वा मर्हलाको स्वीकृिी वा मं िरु ी
तलएर नै त्यस्िो िस्वीर तलएको वा छायााँिन गररएको भए
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िापतन त्यस्िो िस्वीर वा छायााँिन सं चार माध्यमबाट
प्रकाशन वा प्रसारण गरे वा गराएमा एक वषिसम्म कैद वा
दश हिार रुपैँ यासम्म िररबाना वा दुवै सिाय हुनेछ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोिनको लातग “र्कशोरी”
भन्नाले अठार वषि उमेर पूरा नभएकी बातलका सम्झनु
पछि।"
(१५) दफा १२७ मा रहे का "११८ र" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "११८,
१२१क. र" भन्ने शब्दहरु राजिएका छन्।
(१६) दफा १३२ को दफा जशषिक र उपदफा (१) मा रहे का
"हािहतियार" भन्ने शब्द पतछ "वा िरििाना" भन्ने शब्दहरु
थर्पएका छन्।
(१७) दफा १३३ को दफा जशषिकमा रहे का "हािहतियार िरििाना"
भन्ने शब्दहरुको सट्टा "हािहतियार वा िरििाना" भन्ने शब्दहरु
राजिएका छन्।
(१८) दफा १३८ को,(क)

उपदफा (१) को स्पष्टीकरणको िण्ड (क) को सट्टा
दे हायको िण्ड (क)
"(क)

राजिएको छ:-

"र्वष्फोटक पदाथि" भन्नाले आई. इ. डी., आर. डी.
एक्स., र्ट. एन. र्ट., पी. इ. र्ट. एन., डाईनामाईड,
जिले र्टन,

टी.

एन.

सी.,

नाईट्रोजग्लतसररन,

ु ोि (गनकटन), नाईट्रोतमथेन, एच. एम.
नाईट्रोसेलल
एक्स., टे ट्राईल, एन्त्फो, र्पकररक एतसड, तलड
अिाईड, मकिरी फजलमनेट िस्िा र्वष्फोटन हुन
सक्ने, गराउन सर्कने वा र्वष्फोटन भई क्षति
पुर्याउने कुनै पतन पदाथि वा अन्त्य कुनै धािुको
फजलमनेट, ब्लाजस्टङ्ग क्याप, डे ट कडि, बुस्टर,
बारुद (ब्लाक पाउडर/गन पाउडडर), पाईरोडे क्स,
फोटोफ्लास पाउडर, सेफ्टी फ्यूि, आिसबािी,
पटाका र सोही प्रकृतिको र्वष्फोटन हुने अन्त्य कुनै
पतन कडा वा नरम प्रकृतिको र्वष्फोटक पदाथि वा
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र्वष्फोटक पदाथिहरुको तमश्रण सम्झनु पछि र सो
शब्दले वम र र्वष्फोटक पदाथि बनाउन प्रयोग
हुने कुनै पतन पदाथि, उपकरण, मेतसन, सामग्री र
सं यन्त्र र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल
रािपरमा

सूचना

प्रकाशन

गरी

िोकेको

कुनै

पदाथिलाई समेि िनाउाँछ ।"
(ि)

उपदफा (२) को स्पष्टीकरणको िण्ड (१) र (२)
को सट्टा दे हायका िण्ड (१) र (२) राजिएका
छन्:"(१) "कडा र्वष्फोटक (हाई एक्सप्लोतसभ)
पदाथि भन्नाले " आर. डी. एक्स.,

र्ट. एन. र्ट., पी.

इ. र्ट. एन., डाईनामाईड, जिले र्टन, टी. एन. सी.,
नाईट्रोजग्लतसररन, नाईट्रोतमथेन, एच. एम. एक्स.,
टे ट्राईल, एन्त्फो, र्पकररक एतसड, तलड अिाईड,
मकिरी फजलमनेट वा अन्त्य कुनै धािुको फजलमनेट,
ब्लाजस्टङ्ग क्याप, डे ट कडि, बुस्टर वा उच्चकोटीको
र्वष्फोटक पदाथिहरुको तमश्रण वा उच्चकोटीको
र्वष्फोटक पदाथिहरु प्रयोग गरी बनाइएको आ. ई.
डी. र त्यस्िै प्रकृतिको अन्त्य र्वष्फोटक पदाथि
सम्झनु पछि।
(२) "नरम र्वष्फोटक (लो एक्सफ्लोतसभ)
ु न (गनकटन), वारुद
पदाथि" भन्नाले नाईट्रोसे लस
(ब्लाकपाउडर/गनपाउडर), पाईरोडे क्स, फोटोफ्लास
पाउडर,

सेफ्टी

फ्यूि,

प्रोपेलेंट,

तनम्नकोटीको

र्वष्फोटक पदाथिहरुको तमश्रण वा तनम्नकोटीको
र्वष्फोटक पदाथिहरु प्रयोग गरर बनाइएको आ. ई.
डी. र त्यस्िै प्रकृतिको अन्त्य र्वष्फोटक पदाथि
सम्झनुपछि। "
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(१९) दफा १६८ को उपदफा (४) मा रहे का "िीन मर्हनासम्म कैद
वा िीन हिार रुपैयााँसम्म" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "छ मर्हनासम्म
कैद वा छ हिार रुपैयााँसम्म" भन्ने शब्दहरु राजिएका छन्।
(२०) दफा १७३ को उपदफा (३) मा रहे का "कसूर गने" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "कसूर गने र गराउने" भन्ने शब्दहरु राजिएका
छन्।
(२१) दफा

१७७

को स्पष्टीकरणमा रहे का

"यस दफाको"

भन्ने

शब्दहरुको सट्टा "यस दफा र दफा १७८, १७९ वा १८० को"
भन्ने शब्दहरु राजिएका छन्।
(२२) दफा १८५ को उपदफा (१) मा रहे का "आत्महत्या गनि" भन्ने
शब्दहरु पतछ "उक्साउन, दवाव वा प्रभाव ददन वा" भन्ने शब्दहरु
थर्पएका छन्।
(२३) दफा १९२ को,(क)

उपदफा (२) को िण्ड (छ) को सट्टा दे हायको िण्ड (छ)
राजिएको छ:"(छ)

िण्ड (क), (ि), (ग), (घ), (ङ) र (च) मा ले जिए
बाहे क कसै को मेरुदण्ड, डडालनु, करङ्ग, हाि, गोडा
वा अन्त्य कुनै मानव अङ्गले स्वभार्वक रुपमा
गनुप
ि ने आफ्नो काम गनि वा अन्त्य पेशागि काम
गनि नसक्ने गरी काटी, भााँची, फोरी, जझकी,
िलाई, फुकाली वा अन्त्य कुनै र्कसीमले बेकम्मा
पाररददएमा।"

(ि)

उपदफा (४) पतछ दे हायको उपदफा (४क) थर्पएको छ:"(४क) उपदफा (४) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको
भए िापतन कसै ले उपदफा (२) को िण्ड (च) बमोजिमको
कसूर गरे मा, कसै को
बनाइददएमा

वा

दुवै

मर्हलाको

ाँ ा
आि
दुवै

फोरी

स्िन

दृजष्टर्वहीन

कार्ट

बेकम्मा

पाररददएमा पन्त्र वषिसम्म कैद र एकलाि पचास हिार
रुपैयााँसम्म िररबाना हुनेछ।"
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(२४) दफा २११ को उपदफा (२) पतछ दे हायको उपदफा (३)
थर्पएको छ :"(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गने वा गराउने
व्यजिलाई पााँच वषिसम्म कैद र पचास हिार रुपैयााँसम्म िररबाना
हुनेछ।"
(२५) दफा २१२ को उपदफा (३) पतछ दे हायको उपदफा (४)
थर्पएको छ :"(४) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गने वा गराउने
व्यजिलाई पााँच वषिसम्म कैद र पचास हिार रुपैयााँसम्म िररबाना
हुनेछ।"
(२६) दफा २१३ मा रहे का "िीन वषिदेजि पााँच वषिसम्म कैद र िीस
हिारदे जि

पचास

हिार

रुपैयााँसम्म

िररबाना

हुनेछ"

भन्ने

शब्दहरुको सट्टा "पााँच वषिदेजि साि वषिसम्म कैद र पचास
हिारदे जि सत्तरी हिार रुपैयााँसम्म िररबाना हुनेछ" भन्ने शब्दहरु
राजिएका छन्।
(२७) दफा २१४ को,(क)

दफा जशषिकमा रहे का "थप सिाय हुने" भन्ने शब्दहरुको
सट्टा "अपहरण गरी शरीर बन्त्धक तलएमा हुने सिाय" भन्ने
शब्दहरु राजिएका छन्।

(ि)

उपदफा (३) मा रहे का "सङ्गदठि रुपमा" भन्ने शब्दहरुको
सट्टा "िीन वा िीन भन्त्दा बढी व्यजिहरु तमली" भन्ने
शब्दहरु राजिएका छन्।

(२८) दफा २१६ पतछ दे हायको दफा २१६क. थर्पएको छ:"२१६क. कुनै र्कतसमको रकम, लाभ, सुर्वधा वा र्फरौिी र्फिाि
गनुि

पने: (१) यस पररच्छे द अन्त्िगििको कसूर गने वा

गराउने व्यजिले पीतडिबाट कुनै र्कतसमको रकम, लाभ,
सुर्वधा वा र्फरौिी तलएको रहे छ भने त्यस्िो रकम, लाभ,
सुर्वधा वा र्फरौिी पीतडिलाई र्फिाि गराई ददनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै र्कतसमको
रकम, लाभ, सुर्वधा वा र्फरौिी रकम र्फिाि गनुि अजघ
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पीतडिको मृत्यु भएको रहे छ भने तनिको एकासगोलको
पति वा पत्नी, छोराछोरी वा बाबुआमालाई ददनु पनेछ।"
(२९) भाग २ को पररच्छे द १८ को पररच्छे द जशषिकमा रहेको "करणी"
भन्ने शब्दको सट्टा "यौनिन्त्य आक्रमण" भन्ने शब्दहरु राजिएका
छन्।
(३०) दफा २१९ को,(क)

उपदफा

(२)

मा

रहे का

"कुनै

मर्हलालाई",

"कुनै

बातलकालाई" र "मर्हला वा बातलकालाई" भन्ने शब्दहरुको
सट्टा क्रमशिः "कुनै व्यजिलाई", "कुनै बालबातलकालाई" र
"कुनै व्यजि वा बालबातलकालाई" भन्ने शब्दहरु रािी
सोही उपदफाको स्पष्टीकरणको िण्ड (ग) मा रहे का
"कुनै वस्िु योनीमा प्रवेश गराएमा" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"कुनै वस्िु योनी वा गुदद्वारमा प्रवेश गराएमा" भन्ने
शब्दहरु राजिएका छन्।
(ि)

उपदफा (३) मा रहे को "मर्हलाको" भन्ने शब्दको सट्टा
"व्यजिको" भन्ने शब्द रािी सोही उपदफाको,(१)

िण्ड (क), (ि) र (ग) मा रहे का "उमेरकी
बातलका"

भन्ने

शब्दहरुको

सट्टा

"उमेरको

बालबातलका" भन्ने शब्दहरु राजिएका छन्।
(२)

िण्ड (घ) र (ङ) मा रहे का "उमेरकी मर्हला"
भन्ने

शब्दहरुको

सट्टा

"उमेरको

व्यजि"

भन्ने

शब्दहरु राजिएका छन् ।
(३१) दफा २२५ को,(क)

उपदफा (२) मा रहे का "कसै ले करणीका आशयले " भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "यस पररच्छे दमा ले जिएका अन्त्य कसूर
बाहे क कसै ले करणीका आशयले" भन्ने शब्दहरु राजिएका
छन्।

(ि)

उपदफा (३) मा रहे का "िीन वषिसम्म कैद र िीस हिार
रुपैयााँसम्म िररबाना" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "पााँच वषिसम्म
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कैद र पचास हिार रुपैयााँसम्म िररबाना" भन्ने शब्दहरु
राजिएका छन्।
(३२) दफा २२९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्त्धात्मक वाक्यांशको सट्टा
दे हायको प्रतिबन्त्धात्मक वाक्यांश राजिएको छ:"िर,(क)

थुनामा रहे को वा तनयन्त्रणमा तलएको वा अपहरण
गरे को वा शरीर बन्त्धक तलएको व्यजि र्वरुर्द्
कसूर भएकोमा थुना, तनयन्त्रण अपहरण वा शरीर
बन्त्धकबाट

मुि

भएको

तमतिले

िीन

मर्हना

नाघेपतछ उिुर लाग्ने छै न।
(ि)

िवििस्िी करणीबाट पीतडि बालबातलका अठार
वषि भन्त्दा कम उमेरको भए तनि वा अन्त्य कसैले
पर्हले

नै उिुरी गररसकेको अवस्थामा बाहे क

तनिको उमेर अठार वषि पूरा भएको एक वषि
नाघेपतछ उिुर लाग्ने छै न।"
(३३) दफा २३५ को उपदफा (२) को िण्ड (क) मा रहे का "ज्यान
मारे को सरह" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "िन्त्म कैद" भन्ने शब्दहरु
राजिएका छन्।
(३४) दफा २४४ को उपदफा (२) को िण्ड (घ) मा रहे का "चोरी
ु गरर चोरी गरे मा" भन्ने
गरे मा" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "िोरिुलम
शब्दहरु राजिएका छन्।
(३५) दफा २४५ पतछ दे हायको दफा २४५क. थर्पएको छ:"२४५क. चोरी गरे को सम्पजत्त प्राप्ि गनि नहुने : (१) चोरी गरी
प्राप्ि गरे को सम्पजत्त हो भन्ने िानी िानी वा र्वश्वास हुने
कुनै मनातसव कारण भई कसै ले कुनै सम्पजत्त तलन, राख्न
वा िररद गनि वा अन्त्य कुनै र्कसीमले प्राप्ि गनि वा
गराउन हुदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको काम गने वा
गराउने व्यजिलाई िीन वषिसम्म कैद र िीस हिार
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रुपैयााँसम्म

िररबाना

र

चोरीको

सम्पजत्त

िफि

गरी

सम्बजन्त्धि धनीलाई र्फिाि गनुि पनेछ।"
(३६) दफा २४६क. को,(क)

उपदफा (१) मा रहे का "सरकारी, साविितनक वा नीजि
वस्िु वा सम्पजत्त चोरी गने वा चोरी गरी प्राप्ि गरे को
वस्िु" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "वस्िु वा सम्पजत्त चोरी गने
वा चोरी गरी प्राप्ि गरे को त्यस्िो वस्िु" भन्ने शब्दहरु
राजिएका

(ि)

छन् ।

उपदफा (२) र (३) जझर्कएका छन्।

(३७) दफा २४७ को सट्टा दे हायको दफा २४७ राजिएको छ :"२४७. चोरी गरे को सम्पजत्तको र्वगो भराउनु पने: (१) यस
पररच्छे द बमोजिमको कसू र गने कसूरदारबाट चोरी गरे को
वस्िु वा सम्पजत्त बरामद भई वा कसूरदारले बुझाई िफि
गनि सर्कने भए िफि गरी सम्बजन्त्धि सम्पजत्त धनीलाई
र्फिाि गनुि पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम िफि गनुि पने वस्िु
वा सम्पजत्त कसूरदारले मातससकेको भए त्यस्िो वस्िु वा
सम्पजत्तको मूलय बराबरको रकम र्वगो कायम गरी त्यस्िो
र्वगो सम्पजत्त धनीलाई भराई ददनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम र्वगो भराउदा चोरी
गने तसलतसलामा कसै को अन्त्य कुनै सम्पजत्त हातननोक्सानी
भएको रहे छ भने त्यसरी भएको हातन नोक्सानी बापिको
क्षतिपूतिि समेि भराउनु पनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम िफि भएको वस्िु वा
सम्पजत्त र्फिाि गदाि वा र्वगो भराउदा त्यस्िो सम्पजत्तको
प्रकृति वा प्रमाणबाट सम्पजत्त धनी यर्कन हुन आएमा
तनिलाई र्फिाि गने वा र्वगो भराईददने र सम्पजत्त धनी
यर्कन हुन नसकेमा वा पत्ता नलागेमा त्यस्िो वस्िु वा
सम्पजत्त वा र्वगो रकम धरौट रािी िीन महीनातभर दावी
गनि साविितनक सूचना प्रकाशन गनुि पनेछ।
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(५) उपदफा (४) बमोजिमको सूचनाको अवतधतभर
वास्िर्वक सम्पजत्त धनीले त्यस्िो वस्िु वा सम्पजत्तको
प्रमाणसर्हि

दावी

गनि

आएमा

िाहे रीमा

ले जिएको

सम्पजत्तको र्ववरणसं ग तभडाई त्यस्िो र्ववरणसाँग तभडे मा
त्यस्िो वस्िु वा सम्पजत्त वा र्वगो रकम सम्बजन्त्धि सम्पजत्त
धनीलाई र्फिाि ददनु पनेछ।
(६) उपदफा (१) बमोजिम िफि भएको वस्िु वा
सम्पजत्त कसै ले दावी नगरे मा वा दावी गरे को भए िापतन
िाहे रीमा

ले जिएको

वस्िु

वा

सम्पजत्तको

र्ववरणसं ग

नतभडे मा त्यस्िो वस्िु वा सम्पजत्त तललाम गरी प्राप्ि रकम
वा र्वगो रकम सरकारी कोषमा दाजिला गनुि पनेछ।
(७) यस दफामा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको
भए िापतन दफा २४६क. बमोजिम आवश्यक वस्िु
मातनने वस्िु वा सम्पजत्त भए चोरी भएको वा हातन
नोक्सानी भएको र्वगो र र्वगो बमोजिमको क्षतिपूतिि
कसूरदारबाट सम्बजन्त्धि सम्पजत्त धनीलाई भराई ददनु पनेछ
।"
(३८) दफा २४८ मा दे हायको प्रतिबन्त्धात्मक वाक्यांश थर्पएको छ :"िर, चोरीको दशी सर्हि पक्राउ परे को अवस्थामा पक्राउ परे को
तमतिले साठी ददनतभर मुद्दा दिाि गररसक्नु पनेछ ।"
(३९) दफा २८७ को,(क)

उपदफा (१) मा रहे का "कुनै कसूर गरी प्राप्ि गरे को
सम्पजत्त" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "यस सं र्हिामा अन्त्यर छु ट्टै
व्यवस्था भएकोमा बाहे क कुनै कसूर गरी प्राप्ि गरे को
सम्पजत्त" भन्ने शब्दहरु राजिएका छन्।

(ि)

उपदफा (२) मा रहे का "पााँच वषि" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"पााँच वषिसम्म" भन्ने शब्दहरु राजिएका छन् ।

(४०) दफा ३०० पतछ दे हायको दफा ३००क. थर्पएको छ:-
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"३००क. अवाजञ्छि हैरानी ददन नहुन:े (१) कसै ले कुनै मर्हलालाई
दे हायको काम गरर अवाजञ्छि है रानी (स्टर्कङ्ग) गनि
हुाँदैन:(क)

त्यस्िो मर्हलाले आपजत्त िनाउदा िनाउदै
वैयजिक अन्त्िरर्क्रयाको लातग तनिलाई
पटक-पटक जचरि, पर ले ख्ने, टे तलफोन
गरी सिाउने,

(ि)

र्वद्युिीय सन्त्दे श पठाउने, ईमेल गने वा
सामाजिक सं िाल माफिि तनिलाई सिाउने,
तनिले अध्ययन वा अध्यापन गने जशक्षण

(ग)

सं स्था, आवि िावि गने बाटो, रोिगारी
गने कायािलय, प्रयोग गने सवारी साधन,
जचया पसल वा चमेनागृहमा ढु की तनिलाई
अन्त्िरर्क्रया गनि बाध्य गने वा तनिको
तनिी र्वषयमा अनावश्यक हस्िक्षेप गने वा
मनोवैज्ञातनक दवाव ददने।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गने वा गराउने
व्यजिलाई एक वषिसम्म कैद वा दशहिार रुपैयााँसम्म िररबाना
वा दुवै सिाय हुनेछ।"
३.

ु ी फौिदारी कायिर्वतध सं र्हिा, २०७४ मा सं शोधन : मुलक
ु ी
मुलक
फौिदारी कायिर्वतध सं र्हिा, २०७४ को,-

(१)

दफा २ को,(क)

िण्ड (ग) पतछ दे हायको िण्ड (ग१) थर्पएको छ:"(ग१) "अतभयुि" भन्नाले अदालिबाट कुनै कसूरमा दोषी
ठहर भई नसकेको अतभयोजिि व्यजि सम्झनु
पछि।"

(ि)

िण्ड (ि) मा रहे का "वा सहायक जिलला न्त्यायातधविा"
भन्ने शब्दहरुको सट्टा ", सहायक जिलला न्त्यायातधविा वा
सहायक न्त्यायातधविा" भन्ने शब्दहरु राजिएका छन्।
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(२)

दफा १६ को उपदफा (२) पतछ दे हायको उपदफा (२क)
थर्पएको छ:उपदफा

"(२क)

बमोजिम

(१)

वयान

तलनु

अजघ

अतभयुिलाई कसूर गनि अन्त्य व्यजि सं लग्न रहे वा नरहे को,
सं लग्न रहे को भए त्यसको प्रमाण िथा र्ववरण िुलाउन र तनिले
कसूर गरे को भए सो कुरा स्वीकार गरी प्रमाण िुटाउन र
अनुसन्त्धान गनि, अतभयोिन पक्षलाई सहयोग गरे मा अतभयोिन
पक्षले दफा ३३ बमोजिम सिाय छु ट ददई अतभयोिन गनि सक्ने
सूचना अनुसूची-१०क. को ढााँचामा तलजिि िानकारी गराउनु
पनेछ।"
(३)

दफा २० को उपदफा (७) को प्रतिवन्त्धात्मक वाक्यांशमा रहे का
"मृत्युको कारण पत्ता लगाउन सर्कने अवस्था भएमा" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "मृत्युको कारण पत्ता लगाउन वा अनुसन्त्धानलाई
सहिीकरण

हुने

अन्त्य

प्रमाण

सं कलन

गनि"

भन्ने

शब्दहरु

राजिएका छन्।
(४)

दफा २० पतछ दे हायको दफा २०क. थर्पएको छ:"२०क. शवोत्िनन गनि सर्कने: (१) कुनै व्यजि मृत्यु भएको वा
अन्त्य कुनै र्कतसमबाट तनिको हत्या भएकोमा दफा २०
बमोजिम लाश िााँच हुन नसकेको वा नभएको िर तनिको
शव कुनै ठाउाँमा गातडएको सूचना वा आशंका भएमा
त्यस्िो ठाउाँको उत्िनन् गरी मानव अवशेष वा अन्त्य
प्रमाण सं कलन गनि अनुसन्त्धान अतधकृिले शवोत्िनन गनि
सक्नेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोजिम

शवोत्िनन

गदाि

सरकारी जचर्कत्सक वा ईिाििप्राप्ि जचर्कत्सक, सम्भव
भएसम्म सम्बजन्त्धि र्वषयर्वज्ञ, सम्बजन्त्धि स्थानीय िहका
कम्िीमा एकिना प्रतितनतध, कम्िीमा दुईिना स्थानीय
व्यजि

र

उपलब्ध

भएसम्म

सम्बजन्त्धि

पररवारको कुनै सदस्यको रोहवरमा गनुि पनेछ।
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(३)

उपदफा

(२)

बमोजिम

शवोत्िनन

गदाि

यथासम्भव दे हायका र्ववरण िुलाई अनुसूची-१५क. को
ढााँचामा मुच ुलका ियार गनुि पनेछ :(क)

शिास्पद घटनास्थलको स्थलगि पर्हचान,
सीमािन िथा नक्सािन र्ववरण,

(ि)

शिास्पद

शवको

जस्थति

वा

शवको

सक्ने

कुनै

र्ववरण

अवशेषको र्ववरण,
शव

(ग)

पर्हचान

हुन

(कपडा, िुत्ता, घडी, तसक्री वा अन्त्य कुनै
भौतिक वस्िु),
(घ)

एक भन्त्दा बढी शव राजिएको आशंका
भए शवको अनुमातनि सं ख्या,
शव गातडएको, मरे वा माररएको अनुमातनि

(ङ)

समयावतध,
(च)

उत्िननबाट प्राप्ि अवशेषमा रहे का वा
दे जिएको कुनै चोट वा हतियारको दाग,

(छ)

उत्िननमा

कुनै

हािहतियार,

गोली,

र्वष्फोटक वा र्वषालु पदाथि वा त्यसको
कुनै अवशेष प्राप्ि भए त्यसको र्ववरण,
(झ)

अन्त्य कुनै भौतिकवस्िु, जस्थति वा र्ववरण
भए सोको र्ववरण।

(४) उपदफा (३) बमोजिम सं कलन गररएको शव,
शवको कुनै भाग, शवको अजस्थपञ्िर वा अवशेष वा
शवसाँग सम्बजन्त्धि अन्त्य कुनै भौतिक वस्िु सम्बजन्त्धि
र्वशेषज्ञको तनगरानीमा सुरजक्षि ढं गले नमूना सं कलन र
आवश्यकिा अनुसार तसलबन्त्दी पोका पारी परीक्षणको
लातग उपयुि अस्पिाल वा अनुमतिप्राप्त प्रयोगशालामा
पठाउनु पनेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्ि अवशेष वा अन्त्य
भौतिक

वस्िुको
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प्रयोगशालामा परीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन अनुसन्त्धान
अतधकारीलाई पठाउनु पनेछ।
(६)

उपदफा

(५)

बमोजिम

परीक्षण

गरे पतछ

त्यस्िो लाश, अवशेष वा अस्थीपञ्िर दफा २० बमोजिम
आफन्त्िलाई बुझाउनु पनेछ।"
(५)

दफा २१ को उपदफा (१) मा रहे का “तड. एन. ए. वा” भन्ने
शब्दहरु जझर्कएका छन्।

(६)

दफा २१ पतछ दे हायका दफा २१क.,२१ि. र २१ग. थर्पएका
छन्:"२१क. मानव तभरी अङ्ग (तभसेरा) परीक्षण गनुि पने : (१) दफा
२० बमोजिम शव परीक्षण गदाि मृत्युको कारण यर्कन
हुन

नसकेमा

वा

मृिकको

मृत्यु

र्वषादी

पदाथि,

अलकोहलिन्त्य, औषधीिन्य वा अन्त्य कुनै रासायतनक
पदाथिको

कारणबाट भएको हुन सक्ने पररजस्थतििन्त्य

सूचना वा शंका भएमा आवश्यकिा अनुसार मृिकको
शरीरबाट उपलब्ध भएसम्म रगि, र्पसाव, कुनै अंगको
िन्त्िु वा िरल पदाथिको स्वाब वा शरीरको तभरी अंग
(तभसेरा) नमूना सं कलन गरी परीक्षणको लातग नेपाल
सरकारको वा अनुमतिप्राप्ि प्रयोगशालामा पठाउनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नमूना सं कलन गदाि
त्यसको र्ववरण अनुसूची-१५ि. को ढााँचामा उलले ि
गनुप
ि नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम सं कलन गररएको
नमूना (तभसेरा) सरकारी जचर्कत्सक वा नेपाल सरकारले
िोकेको जचर्कत्सक वा स्वास््यकमीले त्यस्िो नमूनामा
अन्त्य पदाथि प्रवेश वा समावेश नहुने गरी सुरजक्षि िररकाले
सुरक्षण (र्प्रिरभेसन) गरी पठाउनु पनेछ।
(४)

उपदफा

(१)

बमोजिम

पठाएको

नमूना

प्रयोगशालामा सम्बजन्त्धि र्वशेषज्ञले परीक्षण गरी त्यसको
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अनुसूची-१५ग.

प्रतिवेदन

को

ढााँचामा

ियार

गरी

अनुसन्त्धान अतधकृिलाई पठाउनु पनेछ।''
२१ि.

आनुबााँजशक सूचना ददने कोषको रसायन तडओक्सीराइबो
न्त्यूजक्लक एतसड (तड. एन. ए.) परीक्षण गनुि पने : (१) कुनै
कसूरको

कसूरदार

पत्ता

लगाउन

अन्त्य

अनुसन्त्धान

र्वतधबाट सं भव नभएमा वा त्यस्िो कसूर सम्बन्त्धी कुनै
प्रमाण उपलब्ध हुन सक्दछ भन्ने अनुसन्त्धान अतधकृिलाई
लागेमा तनिले अनुसन्त्धानको क्रममा वा कुनै व्यजिको
पर्हचान यर्कन गनुि पने अन्त्य अवस्थामा पीतडि वा
आरोर्पि वा सम्बजन्त्धि व्यजिलाई िैर्वक नमूना ददन
अनुरोध गनुि पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुरोध भएकोमा
त्यस्िो नमूना सं कलन गनि मं िरु ी ददनु र त्यस सम्बन्त्धमा
आवश्यक

सहयोग

गनुि

सम्बजन्त्धि

व्यजिको

कििव्य

हुनेछ।
(३)

उपदफा

(२)

बमोजिम

मं िरु ी

ददएकोमा

त्यस्िो व्यजिको िैर्वक नमूना (बायोलोजिकल स्याम्पल)
सं कलन गरी मानव तडओक्सीराइबो न्त्यू जक्लक एतसड (तड.
एन. ए.) परीक्षण गराउनु पनेछ।
(४) कुनै कसूरसं ग सम्बजन्त्धि घटनास्थल वा अन्त्य
कुनै ठााँउमा पाईएका िैर्वक सं केिहरु वा तड. एन. ए.
परीक्षण गनि आवश्यक दे जिएमा अनुसन्त्धान अतधकृिले
आवश्यक नमूना सं कलन गरी परीक्षण गराउनु पनेछ।
(५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिमको िैर्वक
नमूना

सं कलन

गदाि

आवश्यकिा

अनुसार

सम्बजन्त्धि

व्यजिको र्याल वा र्यालको दाग, रगि वा रगिको दाग,
र्वयि वा र्वयिको दाग, थुक वा अन्त्य कुनै स्राव, रौं, दांि,
हड्डी वा अन्त्य कुनै पतन नमूना मानव िन्त्िु वा कोषबाट
सं कलन गनि सर्कनेछ।
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(६) उपदफा (३) बमोजिम परीक्षण गनि आवश्यक
पने व्यजिको र्याल वा र्यालको दाग, रगि वा रगिको
दाग, र्वयि वा र्वयिको दाग, थुक वा अन्त्य कुनै स्राव, रौं,
दांि, हड्डी वा अन्त्य कुनै पतन मानव िन्त्िु वा कोषबाट
िैर्वक नमूना उपलब्ध गराउन अनुसन्त्धान अतधकारीलाई
सम्बजन्त्धि व्यजिले सहयोग गरी नमूना सं कलन गदाि
तनिले अनुसूची-१५घ. बमोजिमको ढााँचामा मं िरु नामाको
तलिि गनुि पनेछ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम नमूना सं कलनगदाि
सरकारी जचर्कत्सक वा ईिाििप्राप्ि जचर्कत्सकले सं भव र
उपलब्ध भए सम्म सम्बजन्त्धि व्यजिको पररवारका सदस्य
िथा अन्त्य व्यजिको रोहवरमा र मर्हलाको शरीरबाट
िैर्वक नमूना सं कलन गदाि मर्हला जचर्कत्सक र त्यस्िो
जचर्कत्सक उपलब्ध नभएमा कजम्िमा दुईिना मर्हलाको
रोहवरमा पुरुष जचर्कत्सकले सं कलन गनुि पनेछ।
(८) यस दफा बमोजिम सं कलन गररएको नमूना
सरकारी

जचर्कत्सक

जचर्कत्सक

वा

वा

नेपाल

स्वास््यकमी

वा

सरकारले
अन्त्य

िोकेको

सं कलनकिािले

त्यस्िो नमूनामा अन्त्य पदाथि प्रवेश वा समावेश नहुने गरी
सुरजक्षि िररकाले सुरक्षण (र्प्रिरभेसन) गरी परीक्षणको
लातग नेपाल सरकारको वा अनुमतिप्राप्त प्रयोगशालामा
पठाउनु पनेछ।
(९)

उपदफा

(८)

बमोजिम

प्राप्ि

नमूना

प्रयोगशालाको सम्बजन्त्धि र्वषयको र्वज्ञले परीक्षण गरी
सोको प्रतिवेदन अनुसूची-१५ङ. को ढााँचामा ियार गनुि
पनेछ।"
"२१ग. र्वशेषज्ञ टोलीबाट परीक्षण गराउनु पने: (१) दफा २१क.
वा २१ि. बमोजिम भएको परीक्षणबाट प्राप्ि तनष्कषिको
आधारमा

थप

र्वषयमा

स्पष्ट

हुन

एक

भन्त्दा

बढी

जचर्कत्सक वा र्वशेषज्ञको टोलीबाट मानव तभरी अंग वा
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मानव तड.एन.ए. परीक्षण हुन उपयुि दे जिएमा त्यस्िो
टोली गठन गरी त्यस्िो अंग वा मानव तड. एन. ए. परीक्षण
गराउनु पनेछ।
उपदफा

(२)

बमोजिम

(१)

परीक्षण

गने

टोलीले

अनुसूची-१५ङ. बमोजिमको ढााँचामा प्रतिवेदन ददनु पनेछ
।"
(७)

दफा २२ को,(क)

उपदफा

(१) मा

रहे का

"सरकारी

जचर्कत्सक

वा

स्वास््यकमीले " भन्ने शब्दहरुको सट्टा "सरकारी जचर्कत्सक
वा

नेपाल

सरकारले

िोकेको

जचर्कत्सक

वा

स्वास््यकमीले " भन्ने शब्दहरु राजिएका छन्।
(ि)

उपदफा (६) को ठााँउ ठााँउमा रहे का "सरकारी जचर्कत्सक
वा स्वास््यकमीलाई" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "सरकारी
जचर्कत्सक वा नेपाल सरकारले िोकेको जचर्कत्सक वा
स्वास््यकमीलाई" भन्ने शब्दहरु राजिएका छन्।

(ग)

उपदफा (६) पतछ दे हायको उपदफा (७) थर्पएको छ:"(७) िवििस्िी करणी वा अन्त्य यौनिन्त्य र्हं सा
सम्बन्त्धी कसूर भए पीतडि वा पीडकको शारीररक िथा
मानतसक अवस्थाको परीक्षण गनुि पने भएमा सम्बजन्त्धि
र्वषयका र्वज्ञ जचर्कत्सक वा सो सम्बन्त्धी िालीम प्राप्ि
जचर्कत्सक

वा

िालीम

प्राप्ि

स्वास््यकमीले

सरकारी

अस्पिाल वा कानून बमोजिम अनुमतिप्राप्ि अस्पिालमा
परीक्षण गरी पीतडि मर्हला भए अनुसूची-१६क. र पुरुष
भए अनसूची-१६ि. बमोजिमको ढााँचामा प्रतिवेदन ियार
गरी बाटोको म्याद बाहेक िीन ददनतभर अनुसन्त्धान
अतधकारीलाई पठाउनु पनेछ।"
(८)

दफा ३२ को,(क)

उपदफा (१) को िण्ड (ञ१) मा रहे का "कुनै साविितनक
पद धारण गरे को व्यजि" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा
६५ को उपदफा (१) को िण्ड (क) बमोजिमको कुनै
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सं स्थामा बहाल रहे को पदातधकारी वा कमिचारी" भन्ने
शब्दहरु राजिएका छन्।
(ि)

उपदफा (१) को िण्ड (ञ२) पतछ दे हायका िण्ड (ञ३)
र (ञ४) थर्पएका छन्:"(ञ३) फरार भएको अतभयुिले तनवृतिभरणको सुर्वधा
पाएको भए सोको र्ववरण,
(ञ४) अतभयुिको एकल स्वातमत्वमा कुनै फमि कम्पनी
रहे को भए त्यसको र्ववरण,"

(ग)

उपदफा (४) पतछ दे हायको उपदफा (४क) थर्पएको छ:"(४क)

यस

दफा

बमोजिम

दायर

भएको

अतभयोगपरको प्रतितलर्प कसूरबाट पीतडि व्यजिले माग
गरे मा तनिलाई सम्बजन्त्धि सरकारी वकीलले तनिःशुलक
उपलब्ध गराउनु पनेछ।"
(९)

दफा ३३ को,(क)

उपदफा (१) मा रहे का "त्यस्िो अतभयुिलाई" भन्ने
शब्दहरु पतछ "अपराध सं र्हिाको दफा ४७ वा" भन्ने
शब्दहरु राजिएका छन्।

(ि)

उपदफा (२) मा रहे का "सहयोग पुर्याएको दे जिएमा" भन्ने
शब्दहरु पतछ "वा दफा १६ बमोजिम अतभयुिले आफूले
गरे को कसूर स्वीकार गरी प्रमाण िुटाउन सहयोग गरे को
र सिाय छु टको लातग माग गरे को दे जिएमा" भन्ने
शब्दहरु थर्पएका छन्।

(ग)

उपदफा (२) पतछ दे हायका उपदफा (२क), (२ि), (२ग)
र (२घ) थर्पएका छन्:"(२क) उपदफा (२) बमोजिम अतभयोगपर दायर
गनुि अघी सिाय छु ट सर्हिको अतभयोगपर पेश गनि,
अनुसन्त्धानमा सहयोग गनि अतभयुि मं िरु भएमा सिाय
छु ट पाउनका लातग अतभयुिले सम्बजन्त्धि सरकारी वकील
माफिि सम्बजन्त्धि अदालिमा अनुसूची-२०क. बमोजिमको
ढााँचामा तनवेदन ददनु पनेछ।

140

www.lawcommission.gov.np

(२ि) उपदफा (२क) बमोजिम तनवेदन प्राप्ि
भएमा

अदालिले

िारे ि

िोकी

सरकारी

वर्कल

र

तनिमाफिि अतभयुिलाई अदालिमा उपजस्थि हुन आदे श
ददनु पनेछ ।
(२ग) उपदफा
बमोजिम

उपजस्थि

(२ि)

भएको

बमोजिमको

अतभयुिले

आदे श

तनवेदन

माग

बमोजिमको सिाय छु टको सुर्वधा प्राप्ि गनि अदालिमा
उपजस्थि भई मञ्िुर गरे मा त्यसको अतभले ि रािी सिाय
छु टको दावी तलई अतभयोिन गनि आदे श ददन सक्नेछ।
(२घ) उपदफा (२ग) बमोजिम आदे श ददनु अजघ
अतभयुिले

तनिको

कानून

व्यवसायी

माफिि

सिाय

घटाउने मागका सम्बन्त्धमा आफ्नो कुरा अदालिसमक्ष
प्रस्िुि गनि चाहे मा अदालिले अनुमति ददनु पनेछ।"
(ग)

उपदफा (३) मा रहे का "उपदफा (२) बमोजिम" भन्ने
शब्दहरुको

सट्टा

"उपदफा

(२ग)

बमोजिम

आदे श

भएकोमा यस दफा बमोजिम" भन्ने शब्दहरु राजिएका
छन्।
(घ)

उपदफा (५) जझर्कएको छ।

(१०) दफा ३३ पतछ दे हायको दफा ३३क. थर्पएको छ:"३३क. रोक्का रहेको सम्पजत्त फुकुवा गनुि पने:
कसूरको

अनुसन्त्धानको

कुनै फौिदारी

तसलतसलामा

अनुसन्त्धान

अतधकारीले कुनै व्यजिको सम्पजत्त रोक्का रािेकोमा दफा
३१ बमोजिम अनुसन्त्धान प्रतिवेदन पेश भई दफा ३२
बमोजिम अतभयोगपर दायर भएकोमा त्यस्िो सम्पजत्त थप
रोक्का राख्न आवश्यक नभएमा सरकारी वकील वा
सम्बजन्त्धि

व्यजिको

तनवेदन

बमोजिम

सम्बजन्त्धि

अदालिले मनातसव दे जिएमा रोक्का फुकुवा गने आदे श
ददन सक्नेछ।"
(११) दफा ६५ को उपदफा (२) पतछ दे हायका उपदफा (३) र (४)
थर्पएका छन्:-
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"(३) उपदफा (२) बमोजिम सूचना प्राप्ि भएमा सम्बजन्त्धि
अतधकारी वा तनकायले ले जि आए बमोजिम कायािन्त्वयन गनुि
पनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम पक्राउ पूिी िारी भई पक्राउ
हुन नसकेको वा फरार रहे को अतभयुि अदालिमा उपजस्थि
भएमा उपदफा (३) बमोजिम कायािन्त्वयन भएको सूचना रद्द गनि
अदालिले सम्बजन्त्धि अतधकारी वा तनकायलाई ले जि पठाउनु
पनेछ ।"
(१२) दफा ६६ पतछ दे हायका दफा ६६क., ६६ि. र ६६ग. थर्पएका
छन् :६६क. बेरीिको म्याद बदर हुन:े (१) यस पररच्छे द बमोजिमको
कायिर्वतध पूरा गरी म्याद िामेल नभएको वा म्याद नै
िामेल नगरे को सम्बन्त्धमा मुद्दा र्कनारा हुन ु अजघ िर्हले
सुकै पतन मुद्दाको पक्षले अदालिमा तनवेदन ददन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम परे को तनवेदनको
व्यहोरा मनातसब रहे को अदालिबाट ठहर भएमा बेरीिसाँग
िामेल भएको म्याद बदर गरी पुनिः म्याद िामेल गनि वा
सम्बजन्त्धि

पक्षलाई

अदालिमा

नै

म्याद

बुजझतलन

अदालिले आदे श ददन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) मा िुनसुकै कुरा
ले जिएको भए िापतन यस पररच्छे द बमोजिम िामेल गरी
लयाएको म्याद अदालिले िााँच्दा रीि नपुर्याई िामेल गरी
लयाएको दे जिएमा त्यस्िो म्याद बदर गरी पुनिः रीि
पुर्याई िामेल गनि लगाउनु पनेछ ।
६६ि. फैसला

गनि

सर्कने: (१)

अदालिबाट

िारी

भएको

पक्राउपूिी, समाव्हान वा म्याद बमोजिमको अवतधतभर
अदालिका उपजस्थि नभई वा प्रतिवादी दाजिला नगरी
म्याद गुिारे को अतभयुि वा प्रतिवादीको हकमा कानून
बमोजिम फैसला गनि सर्कनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोजिम भएको फैसला उपर
पुनरावेदन गनि सर्कने छै न।
६६ग. प्रतिउत्तरपर सरहको पुनरावेदन ददन सक्ने : (१) दफा
६६ि. मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन यस
पररच्छे द बमोजिमको कायिर्वतध पूरा नगरी पक्राउपूिी,
समाव्हान वा म्याद बेरीिसाँग िामेल गरे को कारण मुद्दामा
प्रतिरक्षा गनि वा प्रतिउत्तरपर पेश गनि नपाई आफ्नो
र्वरुर्द्मा

िललो अदालिबाट एकिफी

व्यहोरा

उललेि

मर्हनातभरमा

गरी

थाहा

त्यस्िो

पाएको

फैसला भएको

फैसला

तमतिले

भएको

पैँ िीस

छ

ददनतभर

सम्बजन्त्धि अतभयुि वा प्रतिबादीले प्रतिउत्तरपर सरहको
पुनरावेदन सम्बजन्त्धि पुनरावेदन सुन्ने अदालिमा पेश गनि
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिउत्तरपर सरहको
पुनरावेदन प्राप्त भएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालिले त्यस्िो
ु ाई गनुि अजघ अतभयोग पर वा
पुनरावेदनपर उपर सुनव
र्फरादपरमा अतभयुि वा प्रतिबादी बनाइएका व्यजिलाई
पक्राउपूिी, समाव्हान वा म्याद रीिपूवक
ि िामेल भए वा
नभएको सम्बन्त्धमा ठहर गनुि पनेछ ।
ु ाई गदाि अतभयुि
(३) उपदफा (२) बमोजिम सुनव
वा प्रतिवादीलाई पक्राउपूिी, समाव्हान वा म्याद रीिपूवक
ि
िामेल नगरे को भन्ने पुनरावेदन सुन्ने अदालिबाट ठहर
भएमा त्यस्िो मुद्दामा िललो अदालिबाट भएको एकिफी
फैसला बदर गरी पुनरावेदनपरलाई नै प्रतिउत्तरपर कायम
ु ाई र
गरी कानून बमोजिम मुद्दाको पुनिः कारबाही, सुनव
र्कनारा गनि िललो अदालिलाई आदे श ददई मुद्दाको
तमतसल त्यस्िो अदालिमा पठाउनु पनेछ ।
(४)
अदालिबाट

उपदफा

(३)

बमोजिम

आदे श

सर्हिको

तमतसल

पुनरावेदन
प्राप्त

सुन्ने
भएमा

सम्बजन्त्धि अदालिले त्यस्िो तमतसल प्राप्त भएको िीन
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ददनतभर बाटोको म्याद बाहेक साि ददनको वादीका
नाममा म्याद िामेल गनुि

पनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम म्याद िामेल भएकोमा
म्यादतभर वादी हाजिर भए वा म्याद समाप्त भएपतछ
ु ाई र र्कनारा गनुि
कानून बमोजिम मुद्दाको कारबाही, सुनव
पनेछ ।"
(१३) दफा १३० को उपदफा (१) पतछ दे हायको उपदफा (१क)
थर्पएको छ:"(१क) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए
िापतन अदालिमा उपजस्थि भई बयान नददएको वा अनुसूची-४
बमोजिमको मुद्दा भए प्रतिउत्तरपर दाजिला नगरे को अतभयुि वा
प्रतिवादी वा बयान ददई वा प्रतिउत्तरपर दाजिला गररसकेपतछ
िारे ि गुिारे को अतभयुि वा प्रतिवादीले कानून व्यवसायी तनयुि
गरी आफ्नो िफिबाट बहस पैरवी गराउन सक्ने छै न ।
िर, िारे ि गुिानुि अघी नै आफु उपर लागेको आरोप
िण्डन गनि वा आफ्नो िफिबाट प्रतिरक्षा गनि अतभयुि वा
प्रतिवादीले कुनै कानून व्यवसायी तनयुि गररसकेको रहे छ भने
त्यसरी तनयुि भएको कानून व्यवसायीलाई तनिको िफिबाट बहस
पैरवी गनि अदालिले अनुमति ददन सक्नेछ । "
(१४) दफा १३४ को उपदफा (१) पतछ दे हायको उपदफा (१क)
थर्पएको छ:"(१क) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए
िापतन दफा ३३ बमोजिम सिाय कम गने गरी माग दावी तलई
अतभयोगपर दायर भएकोमा त्यस्िो अतभयोगपर बमोजिम भएको
सिाय हुने गरर भएको फैसला उपर पुनरावेदन लाग्ने छै न।
िर त्यस्िो फैसलामा कुनै कानूनी प्रश्न समावेश भएको
रहेछ भने त्यस्िो प्रश्नको तनवारणको लातग पुनरावेदन गनि
सर्कनेछ ।"
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(१५) दफा १३७ को उपदफा (६) मा रहे का "छ मर्हनातभर" भन्ने
शब्दहरुको

सट्टा

वषितभर"

"एक

भन्ने

शब्दहरु

राजि

सोही

उपदफामा दे हायको प्रतिबन्त्धात्मक वाक्यांश थर्पएको छ:"िर,

भ्रष्ट्राचार

सम्पजत्त

शुर्द्ीकरण,

मानव

बेचतबिन

िथा ओसार पसार र लागू औषधको कारोवार वा बैर्िङ्ग कसूरमा
िाररिमा छोड्न सर्कने छै न ।"
(१६) दफा १५४ पतछ दे हायको दफा १५४क. थर्पएको छ:"१५४क. कैद वा िररबाना छु ट हुन सक्ने: (१) दफा १५४ मा
िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन अदालिको फैसला
बमोजिम कसूरदार ठहर भएको व्यजिले फैसलाको सूचना
पाएको साठी ददनतभर स्वैच्छाले अदालिमा आफै उपजस्थि
भई फैसला बमोजिमको कैद वा िररबाना कायािन्त्वयन गनि
अदालिलाई सहयोग गरे मा त्यस्िो व्यजिले ठहर भएको
कैद वा िररबाना वा दुवै सिायको बीस प्रतिशि छु ट
पाउनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कसूरदार ठहर भएको
व्यजि उपजस्थि भएमा सम्बजन्त्धि अदालिले सोही ददन
कैदी

पूिी

िारी

गरी

त्यस्िो

व्यजिलाई

सम्बजन्त्धि

कारागारमा पठाउनु पनेछ।"
(१७) दफा १५५ को उपदफा (१) मा रहे का "सिाय भएको मुद्दामा"
भन्ने शब्दहरुको सट्टा "सिाय िोर्कएको मुद्दामा" भन्ने शब्दहरु
राजिएका छन् ।
(१८) दफा १६२ को उपदफा (४) मा रहे को “ित्काल” भन्ने शब्दको
सट्टा “फैसला अजन्त्िम भएपतछ ित्काल” भन्ने शब्दहरु राजिएका
छन्।
(१९) दफा १६४ को उपदफा (५) मा रहे का "साि वषिभन्त्दा" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "दश वषिभन्त्दा" भन्ने शब्दहरु राजिएका छन् ।
(२०) दफा १६५ को,(क)

उपदफा

(९)

शब्दहरुको

मा
सट्टा
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बमोजिमको अवधी भन्त्दा बढी" भन्ने शब्दहरु राजिएका
छन् ।
(ि)

उपदफा (११) पतछ दे हायको दफा (११क) थर्पएको छ:"(११क) यस दफा बमोजिम कुनै व्यजिको तबगो,
क्षतिपूतिि वा अन्त्य कुनै रकम भराईददए बापि अदालिले
त्यस्िो तबगो, क्षतिपूतिि वा रकमको िीन प्रतिशि रकम
अदालिी दस्िूर बापि सम्बजन्त्धि व्यजिबाट तलनु पनेछ
।"

(२१) दफा १९३क. को उपदफा (२) पतछ दे हायको उपदफा (३)
थर्पएको छ:"(३) यस दफामा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए
िापतन कसूर ठहर भई कैदमा रहे को कसूरदारले त्यस्िो कसूरको
सम्बन्त्धमा

कैदमा

रहे को

कायािलय

माफिि

उिुरी, तनवेदन,

र्फरादपर, प्रतिउत्तरपर र पुनरावेदनपर ददं दा कुनै दस्िुर लाग्ने
छै न।"
(२२) अनुसूची-१ को प्रकरण १. को िण्ड (क) को,(क)

उपिण्ड (२) पतछ दे हायको उपिण्ड (२क) थर्पएको
छ:“(२क) पररच्छे द-३ को दफा ८५”

(ि)

उपिण्ड (३) मा रहे का “९४ र १०२” भन्ने अिहरुको
सट्टा “९४, ९५, १०० र १०२” भन्ने अिहरु राजिएका
छन्।

(ग)

उपिण्ड (१७) मा रहे का “२१९, २२१” भन्ने अिहरुको
सट्टा “२१९, २२० को उपदफा (२) को िण्ड (क),
२२१” भन्ने अि र शब्दहरु राजिएका छन्।

(घ)

उपिण्ड (२२) मा रहे का “उपदफा (३) को िण्ड (क),
(ि)” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “उपदफा (३) को िण्ड (क),
(क१), (ि),” भन्ने शब्दहरु राजिएका छन्।
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(२३) अनुसूची-४ को प्रकरण १. को िण्ड (क) को उपिण्ड (३) मा
रहेका "दफा २२०" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा २२० को िण्ड
(ि), (ग) र (घ)" भन्ने शब्दहरु राजिएका छन्।
४.

फौिदारी कसूर (सिाय तनधािरण िथा कायािन्त्वयन) ऐन, २०७४ मा
संशोधन: फौिदारी कसूर (सिाय तनधािरण िथा कायािन्त्वयन) ऐन, २०७४
को,(१)

दफा ८ को उपदफा (१) को िण्ड (ि) पतछ दे हायको िण्ड
(ि१) थर्पएको छ:"(ि१) फौिदारी कायिर्वतध सं र्हिाको दफा ९८ को उपदफा (४)
वा (८)

बमोजिम मुद्दा िगाई कारवाही र र्कनारा

गनुि पने कसूर,"
(२)

दफा ९ को उपदफा (२) पतछ दे हायको उपदफा (३) थर्पएको
छ:"(३) यस दफामा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए
ु ाई भई सिाय तनधािरण
िापतन शुरु अदालिबाट एकपटक सुनव
भएकोमा

शुरु

अदालिबाट

भएको

ठहर

पुनरावेदन

सुन्ने

ु ाई गनुि पने
अदालिबाट सदर भएमा यस दफा बमोजिम सुनव
छै न।"
(३)

दफा १२ को उपदफा (६) मा रहे को "िोर्कएको" भन्ने शब्दको
सट्टा "निोर्कएको" भन्ने शब्द राजिएको छ।

(४)

दफा २९ को उपदफा (१) मा रहे का "दुई तिहाई" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "चालीस प्रतिशि" भन्ने शब्दहरु राजिएका छन्
।

(५)

दफा

४१

को

उपदफा

(७)

मा

रहे का

"तनिको

आजश्रि

हकवालालाई" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "तनिको एकासगोलको पति
वा पत्नी, छोरा छोरी वा बाबु आमालाई" भन्ने शब्दहरु राजिएका
छन्।
(६)

दफा ४८ को उपदफा (२) को सट्टा दे हायको उपदफा (२)
राजिएको छ:-
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"(२)

उपदफा

(१)

बमोजिम

िडा

भएको

कोषमा

अदालिको फैसला बमोजिम िररबाना बापि प्राप्ि हुने रकम र
अपराध सं र्हिा वा प्रचतलि कानून बमोजिम कैद बस्नु पने
कसूरदार फौिदारी कायिर्वतध सं र्हिा बमोजिम कैद नबसी कैद
बापि तिरे को रकमबाट प्राप्ि रकमको पचास प्रतिशि रकम
िम्मा गनुि पनेछ।"
५.

प्रचतलि ऐन बमोजिम हुने : यस ऐनमा अन्त्यर िुनसुकै कुरा लेजिएको
भए िापतन यो ऐन प्रारम्भ हुन ु भन्त्दा अजघ नै भइसकेका कसूरमा त्यस्िो
कसूर हुदाका बिि कायम रहे को कानून बमोजिम हुनेछ ।
िर, त्यस्िो कसूरमा यस ऐन बमोजिम कम सिाय हुने रहे छ भने
यसै ऐन बमोजिम हुनेछ ।
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(७)

केही फौिदारी कसूर सम्बन्त्धी केही ऐनलाई सं शोधन गनि बनेको र्वधेयक

प्रस्िावना : केही फौिदारी कसूर सम्बन्त्धी केही ऐनलाई सं शोधन गनि वाञ्छनीय
भएकोले,
सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
१.

संजक्षप्ि नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "केही फौिदारी कसूर सम्बन्त्धी
केही ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०७८" रहे को छ ।
(२) यो ऐन िुरुन्त्ि प्रारम्भ हुनेछ।

२.

प्रमाण ऐन, २०३१ मा संशोधन : प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७ को िण्ड (ि)
पतछ दे हायका िण्ड (ि१) र (ि२) थर्पएका छन्:"(ि१) कुनै वस्िु गैर कानूनी हो भन्ने थाहा पाई कसै को साथमा
रहे कोमा त्यस्िो वस्िु तनिले गैर कानूनी हो भन्ने िानी
िानी नै रािेको हो भनी अदालिले अनुमान गनि सक्नेछ।
(ि२) कुनै कसूरको अनुसन्त्धानको क्रममा कुनै प्रमाण प्राप्ि गने
वा कुनै व्यजिको पर्हचान यर्कन गनुप
ि ने अवस्थामा कुनै
व्यजिबाट मानव तडओक्सीराइबो न्त्यू जक्लक एतसड
(तड.एन.ए.) परीक्षणको लातग र्याल, रगि, र्वयि, थुक वा
अन्त्य कुनै स्वाव, रौ, दााँि वा अन्त्य कुनै मानव िन्त्िुको
िैर्वक नमूना उपलब्ध गराउन त्यस्िो व्यजिलाई अनुरोध
गररएकोमा तनिले त्यस्िो नमूना सं कलन गनि अनुमति ददन
इन्त्कार गरे मा त्यस्िो नमूनाको परीक्षणबाट प्राप्ि पररणाम
(तनष्कषि) तनिको र्वरुर्द् प्रमाण लाग्न सक्ने कुराको
अदालिले अनुमान गनि सक्नेछ।"

३.

ज्येष्ठ नागररक सम्बन्त्धी ऐन, २०६३ मा सं शोधन : ज्येष्ठ नागररक सम्बन्त्धी ऐन,
२०६३ को दफा १२ को उपदफा (१क) को सट्टा दे हायको उपदफा (१क)
राजिएको छ:"(१क) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन प्रचतलि
कानून बमोजिम भ्रष्टाचार, सम्पजत्त शुर्द्ीकरण िथा आििवादी र्क्रयाकलापमा
र्वत्तीय लगानी, लागू औषधको कारोवार, मानव बेचतबिन िथा ओसारपसार,
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सं गदठि अपराध, िवििस्िी करणी, िे िाव प्रयोग गरी ज्यान मारे को, अङ्गभङ्ग
गरे को वा शारीररक क्षति पुर्याएको कसूरमा त्यस्िो छु ट हुन सक्ने छै न।"
४.

मानव बेचतबिन िथा ओसारपसार (तनयन्त्रण) ऐन, २०६४ मा सं शोधन : मानव
बेचतबिन िथा ओसारपसार (तनयन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा
ु ी ऐनको हाडनािा करणीको महल" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
(४) मा रहेका "मुलक
"हाडनािा करणीमा प्रचतलि कानून" भन्ने शब्दहरु राजिएका छन् ।

५.

घरे ल ु र्हं सा (कसूर र सिाय) ऐन, २०६६ मा संशोधन : घरे ल ु र्हं सा (कसूर र
सिाय) ऐन, २०६६ को,(१)

दफा २ को िण्ड (ग) मा रहे का "िे िाव वा यस्िै
प्रकारका अन्त्य पदाथि" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "िे िाव
बाहे क अन्त्य रासायतनक पदाथि" भन्ने शब्दहरु राजिएका
छन्।

(२)

दफा ५क. को उपदफा (१) मा रहे का "िे िाव वा यस्िै
प्रकारका अन्त्य पदाथि" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "िे िाव
बाहे क अन्त्य रासायनीक पदाथि" भन्ने शब्दहरु राजिएका
छन्।

(३)

दफा १३ को उपदफा (१) मा रहे का "िे िाव वा यस्िै
प्रकारका अन्त्य पदाथि" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "िे िाव
बाहे क अन्त्य रासायतनक पदाथि" भन्ने शब्दहरु राजिएका
छन् ।

६.

कायिस्थलमा हुने यौनिन्त्य दुव्यिवहार (तनवारण) ऐन, २०७१ मा संशोधन :
कायिस्थलमा हुने यौनिन्त्य दुव्यिवहार (तनवारण) ऐन, २०७१ को दफा १२ को
उपदफा (१) मा रहेका "छ मर्हनासम्म" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "एक वषिसम्म"
भन्ने शब्दहरु राजिएका छन्।

७.

अपराध पीतडि संरक्षण ऐन, २०७५ मा संशोधन : अपराध पीतडि सं रक्षण ऐन,
२०७५ को,(१)

दफा २२ पतछ दे हायको दफा २२क. थर्पएको छ :-
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"२२क. छु ट्टै कक्षको व्यवस्था गनुि पने: कुनै कसूरको
अनुसन्त्धान अतभयोिन गने, मुद्दाको कारवाई,
ु ाई गने तनकायबाट त्यस्िो
र्कनारा वा सुनव
कसूरबाट पीतडि प्राकृतिक व्यजि भए तनिको
लातग कसूर सम्बन्त्धी िानकारी प्राप्ि गनि,
कसूरको सम्बन्त्धमा सम्बजन्त्धि अतधकारीबाट
मनोसामाजिक परामशि प्राप्ि गनि वा कसूरको
सम्बन्त्धमा छलफल गनि छु ट्टै कक्षको व्यवस्था गनुि
पनेछ ।"
(२)

दफा ३७ को सट्टा दे हायको दफा ३७ राजिएको छ:"३७. पीतडिको मृत्यु भएमा क्षतिपूतिि पाउने: यस ऐन
बमोजिम क्षतिपूतिि रकम प्राप्ि नगदै पीतडिको
मृत्यु भएमा त्यस्िो रकम तनिको एकासगोलको
पति वा पत्नी, छोरा छोरी वा बाबु आमाले
पाउनेछ।"

८.

सुरजक्षि मािृत्व िथा प्रिनन् स्वास््य अतधकार ऐन, २०७५ मा संशोधन: सुरजक्षि
मािृत्व िथा प्रिनन् स्वास््य अतधकार ऐन, २०७५ को,(१)

दफा १५ को,(क)

िण्ड (ि), (घ) र (ङ) मा रहे का "अिाईस
हप्िासम्मको" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "बाईस
हप्िासम्मको" भन्ने शब्दहरु राजिएका छन्।

(ि)

िण्ड (ग) मा रहे का "अिाईस हप्िासम्मको" भन्ने
शब्दहरुको सट्टा "अठार हप्िासम्मको" भन्ने
शब्दहरु राजिएका छन्।

(२)

दफा १८ पतछ दे हायको दफा १८क. थर्पएको छ:"१८क. तडओक्सीराइबो न्त्यूजक्लक एतसड (तड. एन. ए.)
परीक्षणको लातग नमूना संकलन गनुि पने: (१)
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िवििस्िी करणी वा हाडनािा करणीको कारणबाट
गभि रहेकोमा त्यस्िो काम बापि कानून बमोजिम
मुद्दा चले को र त्यसरी गभिधारण गरे की मर्हलाले
गभिपिन गराउन चाहे मा यस पररच्छे द बमोजिम
गभिपिन गराउदा गभिपिन गराईसके पतछ भ्रणबाट
ु
तड. एन. ए. परीक्षणको लातग कानून बमोजिम
आवश्यक नमूना सं कलन गनुि पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सं कलन
गररएको नमूना परीक्षणको लातग सम्बजन्त्धि
अस्पिाल वा अनुमतिप्राप्त प्रयोगशालामा पठाउनु
पनेछ।"
(३) दफा २६ को िण्ड (ग) मा रहे का
ु ी अपराध (सं र्हिा) ऐन, २०७४ को दफा
"मुलक
१८८ बमोजिमको सिाय" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"प्रचतलि कानूनमा िोर्कएको सिायमा थप िीन
वषि कैद सिाय" भन्ने शब्दहरु राजिएका छन्।
(४) दफा २९ मा रहे का "रुग्णिा
लगायिका मर्हनावारी" भन्ने शब्दहरुको सट्टा
"रुग्णिा वा मर्हनावारी भएको कारणबाट यस ऐन
बमोजिम" भन्ने शब्दहरु राजिएका छन् ।
९.

प्रचतलि ऐन बमोजिम हुने : यस ऐनमा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन
यो ऐन प्रारम्भ हुन ु भन्त्दा अजघ नै भइसकेका कसूरमा त्यस्िो कसूर हुदाका बिि
कायम रहेको कानून बमोजिम हुनेछ ।
िर, त्यस्िो कसूरमा यस ऐन बमोजिम कम सिाय हुने रहे छ भने यसै ऐन
बमोजिम हुनेछ ।
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(८) कृर्ष व्यवसायको प्रवर्द्िन िथा व्यवसायीकरणका सम्बन्त्धमा ब्यवस्था गनि वनेको
र्वधेयक
प्रस्िावनािः परम्परागि तनवािहमूिी कृर्ष व्यवसायलाई उत्पादनमूिी िथा बिारमूिी
व्यवसायमा रुपान्त्िरण गरी कृर्ष क्षेरको ददगो र्वकास गनि, कृर्ष उत्पादनको प्रवर्द्िन,
व्यवसायीकरण, र्वर्वतधकरण िथा बिारीकरणवाट रोिगारीका अवसर तसििना गनि र
ु को अथििन्त्रलाई टे वा पुर्याउन र कृर्ष कायिलाई आय आििनको उपयुि माध्यम
मुलक
िथा मयािददि व्यवसायको रुपमा र्वकास गरी सविसाधारणलाई कृर्ष व्यवसायमा अझ बढी
आकषिण गनि वाञ्छनीय भएकोले,
सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द – १
प्रारजम्भक
१.

संजक्षप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यस ऐनको नाम “कृर्ष व्यवसाय (प्रवर्द्िन र
व्यवसायीकरण) ऐन, २०७८” रहे को छ ।
(२) यो ऐनको दफा १४, १६, ३० र ४१ नेपाल सरकारले नेपाल
रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको तमतिदे जि सोही सूचनामा िोकेको स्थानीय
िहमा प्रारम्भ हुनेछ र अन्त्य दफाहरु प्रमाणीकरण भएको तमतिले एकानब्बेऔ ं
ददन दे जि प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषािः र्वषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“र्कसान” भन्नाले कृर्षलाई आफ्नो पेशा वा व्यवसाय बनाई
िीवन तनवािह गने व्यजि सम्झनु पदिछ र सो शब्दले कसै को
घर वा िग्गालाई भाडा वा अन्त्य कुनै र्कतसमले तलई कृर्ष
उत्पादन गने व्यजि, समूह वा व्यवसायीक सं स्था समेिलाई
िनाउछ ।

(ि)

“कृर्ष उत्पादन” भन्नाले र्कसान, कृर्ष उद्यमी वा कृर्ष
व्यवसायीले मानव श्रम उपयोग गरी िैर्वक वा

गैरिैर्वक

स्रोिबाट िैर्वक वा गैरिैर्वक रुपमा उत्पादन वा सं कलन
गरे को अप्रशोतधि, अधिप्रशोतधि वा प्रशोतधि पदाथि सम्झनु
पदिछ ।
(ग)

“कृर्ष उद्यमी” भन्नाले कृर्ष उत्पादन वा कृर्ष सामाग्रीको
प्रशोधन वा अधिप्रशोधन, ियारी, प्याकेजिङ्ग, भण्डारण, ढु वानी,
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बिारीकरण वा अन्त्य कुनै र्कतसमले कृर्ष व्यवसाय गने वा
कृर्ष उत्पादनको िररद िथा तबक्री गने व्यजि, समूह वा
व्यवसायीक सं स्था सम्झनु पदिछ ।
“कृर्ष सामाग्री” भन्नाले कृर्ष उत्पादनकालातग आवश्यक हुने

(घ)

स्रोि, साधन वा उपकरण सम्झनु पदिछ र सो शब्दले कृर्ष
उत्पादनकालातग आवश्यक तबउ, बेनाि, नश्ल, बीि, तसमेन, भ्रण,
ु
हामोन, मल, दाना, औषतध, र्वषादी, पोषण, पशुपंक्षी आहार,
औिार, उपकरण, सुर्वधा वा कृर्ष उत्पादनकोलातग आवश्यक
हुने भौतिक सं रचना समेिलाई िनाउछ ।
“कृर्ष व्यवसायी” भन्नाले कृर्षको व्यवसायीक उत्पादन गने

(ङ)

र्कसान सम्झनु पदिछ ।
“व्यवसायीक उत्पादन” भन्नाले बिारमा तबक्री गने उद्देश्यले

(च)

उत्पादन गरे को कृर्ष उत्पादन सम्झनु पदिछ ।
“व्यवसायीक करार” भन्नाले दफा १८ बमोजिम गररने कृर्ष

(छ)

करार सम्झनु पदिछ।
“व्यवसायीक सं स्था” भन्नाले दफा ४ बमोजिमको सं स्था

(ि)

सम्झनु पदिछ ।
“िोर्कएको” वा “िोर्कए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्त्िगिि

(झ)

बनेका तनयममा िोर्कएको वा िोर्कए बमोजिम सम्झनु पछि।
पररच्छे द- २
कृर्ष व्यवसायको प्रवर्द्िन
३.

व्यवसायीक उत्पादन गनि सक्नेिः (१)

र्कसानले

यस ऐन

बमोजिम

कृर्ष

व्यवसायबाट व्यवसायीक उत्पादन गनि सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम व्यवसायीक उत्पादन गने र्कसानले यस ऐन
बमोजिमको सुर्वधा र सहुतलयि प्राप्त गनि र उपभोग गनि सक्नेछ ।
४.

व्यवसायीक संस्था स्थापना गनि सक्नेिः (१) दफा ३ बमोजिम व्यवसायीक
उत्पादन वा त्यस्िो उत्पादनको ढु वानी वा बिारीकरण गनि चाहने र्कसानले एक्लै
वा अन्त्य कुनै व्यजिसाँग तमली दे हायको कुनै एक वा एक भन्त्दा बढी व्यवसायीक
सं स्था स्थापना वा समूह गठन गरी कानून बमोजिम दिाि गराउनु पनेछिः
(क)

एकल र्कसान भए आफ्नो नाममा प्राइभेट फमि,
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ु
दुई वा दुई भन्त्दा बढी र्कसान भए सं यि
रुपमा आफ्नो

(ि)

शेयरको र्हस्सा िुलाई साझेदारी फमि,
(ग)

एकल र्कसान वा एक भन्त्दा बढी र्कसानको शेयर रहने
गरी कम्पनी,

(घ)

र्कसानहरु सदस्य हुने गरी सहकारी सं स्था,

(ङ)

व्यवसायीक रुपमा कुनै िास र्कतसमको कृर्ष उत्पादन
गने वा सामूर्हक रुपमा त्यस्िो उत्पादन गने गरी बनाएका
र्कसानहरुको समूह,
कुनै िास र्कतसमको वस्िु उत्पादन गने वस्िुगि सं स्था

(च)

वा समूह ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना वा गठन हुने व्यवसायीक सं स्था दिाि
गराई त्यस्िा सं स्था माफिि भएमा सम्बजन्त्धि र्कसानले कृर्ष उत्पादन गरे मा
व्यवसायीक रुपमा कृर्ष उत्पादन गरे को मातननेछ ।
(३)

यस दफामा अन्त्यर िुनसकै कुरा ले जिएको भए िापतन कुनै

र्कसानले िोर्कएको अवतधसम्म तनरन्त्िर रुपमा दफा १८ बमोजिम करार गरी
कृर्ष उत्पादनको आपूतिि गरे मा वा अको र्कसानलाई तबक्री गरे मा त्यस्िो
र्कसानले व्यवसायीक रुपमा कृर्ष उत्पादन गरे को मातननेछ ।
(४)

यस पररच्छे द बमोजिम कृर्ष व्यवसायीले र्कसानले व्यवसायीक

रुपमा उत्पादन गरे को कृर्ष उत्पादनको मोटामोटी पररमाण सम्बजन्त्धि स्थानीय
िहले राख्नु पनेछ र त्यस्िो पररमाणको आधारमा यस ऐन बमोजिम सम्पादन गनुि
पने काम सम्पादन गनुि पनेछ ।
५.

व्यवसायीक उत्पादनका कायिक्रमको घोषणा गनेिः (१) नेपाल सरकारले समय
समयमा नेपालको कुनै िास क्षेरमा िास र्कतसमको कृर्षको व्यवसायीक
उत्पादन कायिक्रम घोषणा गरी कायािन्त्यवन गनि वा गराउन सक्नेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोजिमको

कायिक्रममा

प्रतिकूल

नहुने

गरी

प्रदे श सरकारले समय समयमा सम्बजन्त्धि प्रदे श तभरको कुनै िास क्षेरमा
िास

र्कतसमका

कृर्षको

व्यवसायीक

उत्पादनको

कायिक्रम

घोषणा

गरी

कायािन्त्वयन गनि वा गराउन सक्नेछ ।
(३)

उपदफा (१) र (२) बमोजिमका कायिक्रमको प्रतिकूल नहुने गरी

स्थानीय िहले आफ्नो क्षेर तभर समय समयमा िास र्कतसमको कृर्षको
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व्यवसायीक उत्पादनको कायिक्रम घोषणा गरी कायिक्रम कायािन्त्वयन गनि वा
गराउन सक्नेछ ।
(४)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय िहले व्यवसायीक

उत्पादन कायिक्रम कायािन्त्वयन गदाि वा गराउदा आवश्यकिा अनुसार तनिी
क्षेरसाँग सहकायि गरी साविितनक तनिी साझेदारी अन्त्िगिि कायािन्त्वयन गनि वा
गराउन सक्नेछ ।
(५)

यस दफा बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय

िहले कायिक्रम घोषणा गदाि दोहोरो नपने र कृर्षको उत्पादन बृर्र्द् भई र्कसानको
व्यवसाय प्रवर्द्िन हुने गरी गनुि पनेछ र त्यस्िो कायिक्रम कायािन्त्वयन गदाि वा
गराउदा र्कसानलाई प्रदान गररने सहुतलयि, सुर्वधा वा बिार पहू ाँच िथा त्यस्िो
सहुतलयि, सुर्वधा वा बिार पहू ाँच प्राप्त गनि पूरा गनुि पने शिि समेि साविितनक
गनुप
ि नेछ ।
६.

िास क्षेरमा िास र्कतसमको बाली लगाउन तसफाररश गनेिः (१) नेपाल सरकार,
ु को भौगोतलक अवस्था, भूतममा रहे को
प्रदे श सरकार वा स्थानीय िहले मुलक
माटोको

गुण,

भौगोतलक

वनावट

वा

व्यवसायीक

सम्भावनाको

आधारमा

व्यवसायीक कृर्ष उत्पादनकोलातग िास क्षेरमा िास र्कतसमको बाली लगाउन
वा अन्त्य कुनै कृर्ष उत्पादन गनि र्कसानलाई तसफाररस गनि सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तसफाररस गरे को बाली लगाई वा अन्त्य कुनै
कृर्षको व्यवसायीक उत्पादन गरे मा सम्बजन्त्धि स्थानीय िहले त्यस्िो बाली वा
उत्पादनकालातग चार्हने कृर्ष सामाग्री, प्रार्वतधक ज्ञान वा परामशि सेवा िोर्कए
बमोजिम सहुतलयि दरमा उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
७.

िास र्कतसमको बालीलाई आधारभूि बालीको रुपमा घोषणा गनेिः (१) कृर्ष
ु लाई आत्म तनभिर बनाई व्यवसायीक उत्पादन बृर्र्द् गनि र माग
उत्पादनमा मुलक
र आपूतििको सन्त्िुलन तमलाउन नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन
गरी िास र्कतसमको बाली वा कृर्ष उत्पादनलाई िास क्षेरमा आधारभूि बाली
वा आधारभूि कृर्ष उत्पादनको रुपमा घोषणा गनि सक्नेछ ।
(२)
सरकारले

उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन नेपाल
िाद्य

सुरक्षाको

दृर्ष्टकोणबाट

र

र्वदे शी

बिारमा

माग

भएका

तनकासीयोग्य बालीको रुपमा र्वकास हुने बाली, उच्च मूलयका बाली, औद्योतगक
उत्पादनकोलातग ठू लो मारामा कच्चा पदाथिको रुपमा प्रयोग हुने बाली वा अन्त्य
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कृर्ष उत्पादन वा िास र्कतसमको बालीलाई आधारभूि बाली वा आधारभूि कृर्ष
उत्पादनको रुपमा घोषणा गनि सक्नेछ ।
(३)

उपदफा (१) वा (२) बमोजिम घोषणा गररएका आधारभूि बाली

उत्पादन गनि आवश्यक पने कृर्ष सामाग्री नेपाल सरकारले सहुतलयि दरमा
उपलब्ध गराउन सक्नेछ र त्यस्िा बालीको बिार सुतनजश्चि गनि सक्नेछ ।
८.

रै थाने कृर्ष उपिलाई र्वशेष सहुतलयि िथा सुर्वधा ददन सक्नेिः परम्परागि रुपमा
सददयौ दे जि कृषकले िेति र सं रक्षण गदै आई रहे का कृर्ष उत्पादन वा त्यस्िो
उत्पादन गने शीपलाई नेपाल सरकारले िोर्कए बमोजिम तबशेष सहुतलयि िथा
सुर्वधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

९.

प्राकृतिक र्वपदको कारणले हुने हानी नोक्सानीको राहि सुर्वधा ददनु पने: (१) यस
ऐन बमोजिम व्यवसायीक रुपमा उत्पादन गने कृर्ष व्यवसायीले लगाएको कृर्ष
ाँ ी, अतिबृर्ष्ट वा आगिनी िस्िा प्राकृतिक र्वपदको
बाली अतसना, िडे री, आध
कारणवाट आंजशक वा पूणरु
ि पमा हानी वा नोक्सानी भएमा सम्बजन्त्धि स्थानीय
िहले

िोर्कएको

आधारमा

िोर्कए

बमोजिमको

राहि

सुर्वधा

सम्बजन्त्धि

र्कसानलाई ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम राहि सुर्वधा प्राकृतिक र्वपद व्यवस्थापन
गरी अको बाली लगाउन आवश्यक बीउ, र्विन, नश्ल, मल, प्रार्वतधक ज्ञान,
र्वषादी िथा श्रम वापिको िचि सं वोधन हुने गरी उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम ददइएको राहि मध्ये िीस प्रतिशि
सम्बजन्त्धि प्रदे श सरकारले र चालीस प्रतिशि नेपाल सरकारले सम्बजन्त्धि स्थानीय
िहलाई सोधभनाि गनि अनुदान उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
१०.

िलवायु पररवििनबाट हुन सक्ने प्रतिकूल प्रभावको व्यवस्थापन: (१) नेपाल
सरकारले िलवायु पररवििनवाट कृर्षको व्यवसायीक उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव
वा त्यसवाट हुने िोजिम न्त्यू नीकरणकालातग तनवाराणात्मक उपायहरु अवलम्वन
गनि आवश्यक ब्यवस्था गनेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोिनकोलातग नेपाल सरकारले तनरन्त्िर अध्ययन र
अनुसन्त्धान गरी त्यसबाट प्राप्त तनष्कषि र सूचना वा पूव ि सूचना र्कसानलाई ददनु
पनेछ ।

११.

र्वशेष प्रकृतिका छु ट र सुर्वधािः यस ऐनमा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन
नेपाल सरकारले व्यवसायीक रुपमा िोर्कए बमोजिमका नगदे बाली वा कृर्ष
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उत्पादन गने कृर्ष व्यवसायीलाई कृर्ष उत्पादन वा कृर्ष उत्पादनको तनकासी
वृर्र्द् गनि िोर्कए बमोजिम र्वषेश छु ट र सुर्वधा प्रदान गनि सक्नेछ ।
१२.

उत्पादनको ग्रेतडङ्ग गनुि पनेिः (१) कृर्ष व्यवसायीले व्यवसायीक रुपमा गरे को
आफ्नो कृर्ष उत्पादनको बिार प्रवर्द्िन गनि त्यसको आकार, गुण वा प्रकृति
अनुसार र्वतभन्न ग्रेतडङ्ग गरी त्यस्िो उत्पादनको व्यवस्थापन गनि सक्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोजिम ग्रेतडङ्ग गरे को व्यवसायीक उत्पादनको

फरक-फरक मूलय कायम हुन सक्नेछ ।
(३)

प्रदे श सरकार वा स्थानीय िहले यस दफा बमोजिम व्यवसायीक

उत्पादनको ग्रेतडङ्ग गनि त्यस्िो उत्पादन गने र्कसानलाई िोर्कए बमोजिम
आवश्यक प्रजशक्षण वा प्रार्वतधक सहायिा तनशुलक उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
१३.

िग्गा उपलब्ध गराउनु पनेिः (१) व्यवसायीक उत्पादन गने र्कसानलाई उत्पादन
र्वस्िार गनि वा उत्पादनको पररमाण बढाउन िुन स्थानीय िहको िुन वडामा
त्यस्िो उत्पादन गरे को हो सोही वडामा वा सोही स्थानीय िहको अन्त्य वडामा
िग्गा आवश्यक भएमा तनिले िग्गा उपलब्ध गराइददन सम्बजन्त्धि वडा कायािलय
माफिि सम्बजन्त्धि स्थानीय िहमा तनवेदन ददन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम िग्गा उपलब्ध गराउन तनवेदन दददा
आवश्यक भएको िग्गाको अनुमातनि क्षेरफल, उत्पादन गनि प्रस्िाव गररएको
कृर्ष उत्पदान, िग्गा प्रयोग गनि चाहे को न्त्यू निम मोटामोटी अवतध उलले ि गनुि
पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको तनवेदन प्राप्त भएमा स्थानीय िहले
प्रस्िार्वि उत्पादनको प्रकृति अनुसार सम्भार्वि िग्गाधनीसाँग परामशि गरी िोर्कए
बमोजिम अलपकालीन, मध्यकालीन वा दीघिकालीन अवतधकोलातग भाडामा िग्गा
उपलब्ध गराउन सहिीकरण गनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम सहिीकरणगदाि स्थानीय िहले सम्बजन्त्धि
िग्गाधनी र र्कसान बीच करारका शििहरु तनधािरण गनि र करार गनि सहयोग
गनुि पनेछ ।
(५)

यस दफा बमोजिम भाडामा उपलब्ध गराएको िग्गाको िोर्कए

बमोजिम सम्मको अवतधकालातग िोर्कए बमोजिम भाडाको आंजशक रकममा
स्थानीय िहले अनुदान ददन सक्नेछ ।
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(६)

यस दफामा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन कुनै

स्थानीय िहमा रहेको र ित्काल उपयोगमा नरहे को सरकारी िग्गा नेपाल
सरकारको स्वीकृति तलई सम्बजन्त्धि स्थानीय िहले व्यवसायीक उत्पादन गने
र्कसानलाई िोर्कएको अवतधसम्मकालातग भाडामा ददन सक्नेछ ।
(७)

उपदफा

(६)

बमोजिमको

अवतध

समाप्त

भएपतछ

सम्बजन्त्धि

व्यजिले त्यस्िो िग्गा नेपाल सरकारलाई र्फिाि गनुि पनेछ ।
िर त्यस्िो िग्गामा लगाएको बाली सं कलन गने वा कुनै सं रचना तनमािण
भएको भए र्फिाि तलन सूचना ददएको तमतिले छ मर्हना मध्ये िुन बढी हुन्त्छ
त्यस्िो अवतधसम्म र्फिाि तलन सर्कने छै न ।
१४. करारमा आधाररि कृर्ष उत्पादन गनेिः (१) प्रदे श सरकार वा स्थानीय िहले
ाँ करार गरी कुनै िास र्कतसमको कृर्ष उत्पादन करार
र्कसान वा कृर्ष उद्यमीसग
बमोजिम गराउन सक्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोजिम करारका शििको अतधनमा रही प्रदे श

सरकार वा स्थानीय िहले त्यस्िो उत्पादन आफै वा अन्त्य कुनै कृर्ष व्यवसायी
माफिि िररद गनुि वा गराउनु पनेछ ।
(३)

यस दफामा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन कुनै कृर्ष

उद्यमीले कुनै र्कसान वा अको कृर्ष उद्यमीसाँग करार गरी कुनै िास र्कतसमको
कृर्ष उत्पादन गराउन सक्नेछ र त्यसरी भएको उत्पादन करारको शििको
अधीनमा रही त्यस्िो उद्यमीले िररद गने िमानि ददनु पनेछ ।
१५.

रोिगारीको आधारमा अनुदान ददनेिः (१) नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना
प्रकाशन गरी िोकेको स्थानीय िहमा व्यवसायीक रुपमा कृर्ष उत्पादन गने कृर्ष
व्यवसायीलाई िोर्कएको सं ख्या भन्त्दा बढी रोिागारी ददए वापि त्यस्िो कृर्ष
व्यवसायी वा र्कसानको व्यवसायीक सं स्थालाई प्रत्येक रोिगारी वापि िोर्कए
बमोजिम अनुदान ददन सक्नेछ ।
िर

एकासगोलका

पररवारका

सदस्यले

कुनै

र्कसानको

व्यवसायीक

सं स्थामा काम गरे कोमा रोिगारी ददएको वा प्राप्त गरे को मातनने छै न ।
(२)

उपदफा (१) को अतिररि िोर्कएको क्षेरफल भन्त्दा बढी

िग्गाको चक्लावन्त्दी गरे को, कृर्ष उत्पादन वा उत्पादन सं कलनमा याजन्त्रकरणको
प्रयोग गरे को, कृर्ष पूवािधार, कृर्ष तसं चाई, डीप युबेल, कृर्ष बिार वा कृर्ष
सडक तनमािण वा र्वकास गरे को वा कृर्ष उत्पादनमा उत्पादकत्व बढाउन
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नर्वनिम प्रर्वतध र्वकास गरे को वा व्यवसायीक उत्पादनकालातग वा कृर्ष क्षेरमा
उलले ख्य लगानी गरे को आधारमा िोर्कए बमोजिम अनुदान ददन सक्नेछ ।
(३)

उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अनुदान प्राप्त गनि चाहने कृर्ष

व्यवसायीले व्यवसायीक सं स्थामा सं लग्न व्यजिहरुको र्ववरण िोर्कए बमोजिम
सम्बजन्त्धि स्थानीय िहमा दिाि गराउनु पनेछ ।
(४)

नेपाल सरकारले उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको अनुदान रकम

सम्बजन्त्धि स्थानीय िह माफिि उपलब्ध गराउने छ र सम्बजन्त्धि स्थानीय िहले
उपदफा (२) बमोजिमको र्ववरणको आधारमा अनुदान रकम र्विरण गनेछ ।
(५)

यस दफामा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन उद्योगको

रुपमा दिाि भई औद्योतगक व्यवसाय सम्बन्त्धी प्रचतलि कानून बमोजिम सुर्वधा
प्राप्त गरे को उद्योगले यस ऐन बमोजिम अनुदान प्राप्त गने छै न ।
१६.

शीि गृहको स्थापना र व्यवस्थापनिः (१) प्रदे श सरकार वा स्थानीय िहले िोर्कए
बमोजिमका कृर्ष उत्पादनको सञ्चय, भण्डारण वा सं रक्षणकालातग

आवश्यकिा

अनुसार शीि गृह, शीि कक्ष (कोलड च्याम्वर) वा तनरन्त्िर घुजम्ि शीि सुर्वधा
(कोलड चेन) स्थापना गनि सक्नेछन ।
(२)

उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको शीि गृह, शीि कक्ष वा

घुजम्ि शीि सुर्वधा र्कसान वा व्यवसायीले िोर्कए बमोजिमको शुलक तिरी कृर्ष
उत्पादन भण्डारण गनि सक्नेछ ।
(३)

उपदफा (१) मा िुन सुकै कुरा लेजिएको भए िापतन सहकारी

सं स्था कृर्ष उद्यमी वा तनिी क्षेरले शीि गृहको स्थापना गनि चाहे मा सम्बजन्त्धि
प्रदे श सरकारको अनुमति तलई िोर्कए बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरी शीि गृहको
स्थापना र सञ्चालन गनि सक्नेछ।
(४)

यस दफा बमोजिम स्थापना भएको शीि गृहको सञ्चालन र

ब्यवस्थापन सम्बन्त्धी सम्बजन्त्धि प्रदे श सरकार र स्थानीय िहको समन्त्वय र
सहकायिमा हुन सक्नेछ ।
पररच्छे द- ३
कृर्ष उत्पादनको व्यवसायीकरण िथा व्यवसायीक करार
१७.

ाँ ू चिः (१) व्यवसायीक रुपमा कृर्ष उत्पादन गने कृर्ष
कृर्ष उत्पादनको बिार पह
व्यवसायी वा र्कसान रहे का स्थानीय िहले त्यस्िो िहमा उत्पादन भएको कृर्ष
ाँ ू च उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गनि सक्नेछ ।
उत्पादनलाई बिार पह
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(२)

उपदफा (१) बमोजिम कृर्ष उत्पादनको बिार सुतनजश्चि गनि

सम्बजन्त्धि स्थानीय िहले एक्लै वा अन्त्य स्थानीय िहको व्यवस्थापनमा समन्त्वय
र सहकायि गरी दुई वा दुई भन्त्दा बढी स्थानीय िहको व्यवस्थापनमा आवश्यक
बिारको व्यवस्था गनि सक्नेछ ।
१८.

उत्पादनको तबक्रीकालातग कृर्ष करार गनेिः (१) बिारसम्म आफै कृर्ष उत्पादन
पुर्याउन नसक्ने वा आफ्नो कृर्ष उत्पादन आफैले बिारमा पुर्याउदा व्यवसायीक
रुपमा मुनाफा नहुने वा नोक्सानी पने भएमा त्यस्िो र्कसान वा

कृर्ष व्यवसायीले

बिार ब्यवस्थापनमा पहू ाँच भएको कृर्ष उद्यमी वा अको कृर्ष व्यवसायीसाँग करार
गरी त्यस्िो करार बमोजिम आफ्नो कृर्ष उत्पादन तनिलाई तबक्री गनि सक्नेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोजिम

व्यवसायीक

कृर्ष

करार

भएकोमा

सम्बजन्त्धि कृर्ष उद्यमी वा कृर्ष व्यवसायीले कृर्ष उत्पादन गने र्कसानको घर,
आगन वा त्यस्िो कृर्ष उत्पादन भएको ठााँउ वा दुवै पक्षलाई अनुकूल हुने गरी
व्यवसायीक कृर्ष करारमा तनधािरण भएको ठााँउबाट कृर्ष उत्पादन िररद गरी
सं कलन गनुि पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम कृर्ष व्यावसायीसाँग व्यवसायीक कृर्ष करार
भएकोमा करार बहाल रहने अवतध भर वा एक वषि मध्ये िुन बढी हुन्त्छ सो
अवतधभर त्यस्िो र्कसानले अको कृर्ष व्यावसायी वा िे स्रो पक्षसाँग सोही र्वषयमा
कृर्ष उत्पादन तबक्री गने गरी करार गनि सक्नेछैन ।
िर

र्कसानले

गरे को

कृर्ष

उत्पादन

त्यस्िो

व्यवासायीले

व्यवसायीक करारमा उलले ि भएको पररमाण भन्त्दा बढी भएमा बढी भएको कृर्ष
उत्पादन अको कृर्ष उद्यमी वा कृर्ष व्यवसायीलाई तबक्री गनि बाधा पने छै न ।
(४)

उपदफा (१) बमोजिम करार भएकोमा त्यस्िो करार सम्बजन्त्धि

स्थानीय िहको वडा कायािलयमा अतभले िकालातग दिाि गराउनु पनेछ ।
(५)

व्यवसायीक

करारका

शििहरु

त्यस्िो

करारमा

उलले ि

भए

बमाजिम हुनेछ ।
१९.

व्यवसायीक कृर्ष करार पालना गनुि पनेिः (१) व्यवसायीक कृर्ष करार भएकोमा
करारका प्रत्येक पक्षले करारका शििहरु पालना गनुि पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम करारका शिि पालना गने क्रममा करारको
कुनै पक्षले अको पक्षलाई हानी नोक्सानी हुने गरी कुनै काम गनुि वा गराउनु
हुदैन ।
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(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रतिकूल हुने गरी कुनै पक्षको काम
कारवाही भएमा मकाि पने पक्षले करारमा उलले ि भए बमोजिमको र करारमा
उलले ि नभएकोमा मनातसव क्षतिपूतिि अको पक्षवाट भराउन पाउनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको क्षतिपुतिि तनधािरण िोर्कए बमोजिम हुनेछ।
२०.

व्यवसायीक कृर्ष करार पालनाको अनुगमन गनेिः स्थानीय िहले सम्बजन्त्धि वडा
कायािलयमा दफा १८ को उपदफा (४) बमोजिम अतभले िकालातग दिाि गराएको
व्यवसायीक कृर्ष करार पालना भए वा नभएको अनुगमन गनेछ ।

२१.

फरक मूलयको लाभ र्कसानले प्राप्त गनेिः (१) कृर्ष व्यवसायीले दफा १८ को
उपदफा (२) बमोजिम िररद भएको ठााँउमा र्कसानबाट िररद गरे को कृर्ष
उत्पादनको मूलय र तनिले कृर्ष बिारमा तबक्री गरे को मूलय बीच िोर्कएको
अनुपािमा भन्त्दा बढी फरक भएमा त्यस्िो कृर्ष व्यवसायीले प्राप्त फरक मूलयको
लाभको र्हस्सा सम्बजन्त्धि र्कसानलाई ददनु पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) को प्रयोिनकालातग कृर्ष व्यवसायीले प्राप्त गरे को

फरक मूलयबाट िोर्कए बमोजिमको अनुपािमा सम्बजन्त्धि र्कसानलाई तनिले
िररद गरे को मूलयमा थप गनुि पनेछ ।
(३)

सम्बजन्त्धि स्थानीय िहले उपदफा (१) र (२) को फरक मूलय

अनुपाि, अनुगमन गरी लाभ बााँडफााँडको सं यन्त्र िडा गनेछ ।
२२.

मूलय सूजच साविितनक गनेिः (१) स्थानीय कृर्ष बिार वा तबक्री भएको कृर्ष
उत्पादनको मूलय प्रत्येक ददन सम्बजन्त्धि स्थानीय िहले साविितनक गनुि पनेछ ।
िर प्रदे शस्िरको कृर्ष बिार भए प्रदे श सरकारले साविितनक गनुि पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम साविितनक भएको मूलयको आधारमा दफा
२१ बमोजिमको फरक मूलय तनधािरण हुनेछ ।
पररच्छे द-४
कृर्ष उत्पादनको मूलयको सुतनजश्चििा

२३.

कृर्ष उत्पादनको न्त्यूनिम समथिन मूलय तनधािरण गने: (१) नेपाल सरकारले
प्रत्येक वषि नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा िोर्कएको कृर्ष
उत्पादनको िोर्कएको मापदण्डको आधारमा त्यस्िो कृर्ष उत्पादन प्रारम्भ गनुि
भन्त्दा अजघ नै न्त्यूनिम समथिन मूलय (तमतनमम सपोट प्राईस) तनधािरण गरी
साविितनक गनेछ ।
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(२)

उपदफा (१) बमोजिम न्त्यू निम समथिन मूलय िोर्कएकोमा त्यस्िो

कृर्ष उत्पादनको िररद तबक्री गदाि त्यस्िो मूलय भन्त्दा कम नहुने गरी िररद
तबक्री गनुि पनेछ ।
(३)

उपदफा (२) बमोजिमको कृर्ष उत्पादनको िररद तबक्री हुन

नसकेमा नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय िह आफैले वा आफ्नो
स्वातमत्वमा रहे का सं स्था माफिि िररद गनि वा गराउन सक्नेछ ।
२४.

कृर्ष उत्पादन तधिो रािी ऋण तलन सर्कनेिः (१) दफा २३ बमोजिम तनधािरण
भएको न्त्यू निम समथिन मूलयमा आफ्नो कृर्ष उत्पादन तबक्री हुन नसकेमा
र्कसानले त्यस्िो कृर्ष उत्पादनलाई आफ्नो घर पररसर वा सहकारी सं स्था वा
बैंक वा साविितनक सं स्थाको गोदाममा रािी त्यस्िो उत्पादनको तधिोमा बैंकबाट
ऋण तलन सक्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोजिम तलएको ऋणको िोर्कए बमोजिमसम्मको

व्याि सम्बजन्त्धि र्कसानले आफैले व्यहोने र बााँकी ब्यािमा िोर्कए बमोजिम
सम्बजन्त्धि स्थानीय िहले अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।
(३)

उपदफा (१) बमोजिम तधिोमा राजिएको कृर्ष उत्पादन र्कसानले

तबक्री गनि चाहे मा तधिो राजिएको छ मर्हना तभर िुनसुकै विि तबक्री गनि
ु ानी गनुि पने
सक्नेछ र त्यसरी तबक्री गदाि प्राप्त हुने मूलयबाट र्कसानले भि
ु ानी गरी बााँकी रकम सम्बजन्त्धि र्कसानले प्राप्त
बैंकको ऋण िथा व्याि भि
गनेछ ।
२५.

व्यवसायीक उत्पादनको तनजश्चि मूलय तनधािरण गने: (१) दफा २३ बमोजिम
तनधािरण भएको न्त्यूनिम समथिन मूलय बाहे क स्थानीय िहले साविितनक सूचना
प्रकाशन गरी व्यवसायीक रुपमा भएको कृर्ष उत्पादनको िोर्कए बमोजिम तनजश्चि
मूलय (र्फक्स्ड प्राईस) वा न्त्यू निम मूलय तनधािरण गनि सक्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोजिम िोर्कएको मूलयमा कसै ले िररद नगरे मा

वा तबक्री नभई बााँकी रहे मा वा तनजश्चि मूलय प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था भएमा
सम्बजन्त्धि र्कसानले आफ्नो कृर्ष उत्पादन तनजश्चि मूलयमा तबक्री गरीददन
सम्बजन्त्धि स्थानीय िहलाई अनुरोध गनि सक्नेछ ।
(३)

उपदफा (२) बमोजिम अनुरोध भई आएमा सम्बजन्त्धि स्थानीय

िहले कृर्ष उत्पादनको तबक्रीर्विरण, सञ्चय, प्राथतमक प्रशोधन वा अधिप्रशोधनको
सहिीकरण गनुि पनेछ ।
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(४)

यस पररच्छे दमा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन

स्थानीय िहले सम्बजन्त्धि स्थानीय िहमा रहे का रै थाने बाली वा िास र्कतसमका
कृर्ष उत्पादनको न्त्यू निम मूलय तनधािरण गनि सक्नेछ ।
२६.

कृर्ष उत्पादनको मूलय तनधािरणिः

यस पररच्छे दमा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको

भए िापतन रार् य िाद्य सुरक्षा कायिक्रममा प्रत्यक्ष रुपमा आबर्द् भएको बाली
बाहे क अन्त्य बाली वा कृर्ष उत्पादनको बिार मूलय कसै को हस्िक्षेप र्वना
बिारको आपुतिि र मागको आधारमा स्वच्छ प्रतिस्पधािद्वारा तनधािरण हुनेछ ।
२७.

असाधारण पररजस्थतिमा कृर्ष उत्पादनको तनयमनिः (१) यस पररच्छे दमा िुनसुकै
कुरा लेजिएको भए िापतन आन्त्िररक द्वन्त्द्व, भोकमरी, अतनकाल, प्राकृतिक र्वपद
िस्िा कारणवाट व्यवसायीक कृर्ष उत्पादन वा ढु वानीमा समस्या आई मूलयमा
अस्वाभार्वक बृर्र्द् वा कृतरम अभाव भएमा आधारभूि कृर्ष उत्पादन, ढु वानी,
तबक्री र्विरणका सम्वन्त्धमा नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन
गरी आवश्यक व्यवस्था गनि आदे श िारी गनि सक्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोजिम आदे श िारी भएकोमा त्यस्िो आदे शको

पालना गनुि वा गराउनु सम्बजन्त्धि सवैको कििव्य हुनेछ ।
पररच्छे द- ५
कृर्ष ऋण, तबमा र अनुदान
२८. कृर्ष ऋण प्रवाह गनेिः (१)

नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकारले

िोर्कएको

आधारमा कृर्षको व्यवसायीक उत्पादनका क्षेर पर्हचान गरी त्यस्िो कृर्ष
उत्पादनको प्राथतमकिा क्षेर तनधािरण गनि सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पर्हचान र प्राथतमकिा तनधािरण गररएको
कृर्ष क्षेरमा कुनै पतन बैंक वा र्वजत्तय सं स्थाले नेपाल सरकारले तनधािरण गरे
बमोजिम कृर्ष ऋण प्रवाह गराउनु पनेछ ।
(३)

बैंक वा र्वत्तीय सं स्थाले उपदफा (२) बमोजिम ऋण उपलब्ध

गराउदा िोर्कए बमोजिमको रकम भन्त्दा बढी रकम भए कृर्ष उत्पादन गने
व्यवसायीक सं स्था माफिि त्यस्िो सं स्था वा अरु कसै को िायिेथा, ित्काल
कायम रहेको वा कायम हुने व्यवसायीक कृर्ष उत्पादन वा सामूर्हक िमानि
तलनु

पनेछ ।
(४)

उपदफा (३)

मा िुनसुकै कुरा लेजिएको भए िापतन तधिो वा

िमानि ददन नसक्ने िोर्कए बमोजिमका आतथिक रुपमा र्वपन्न र्कसानलाई
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व्यवसायीक उत्पादनकालातग िोर्कए बमोजिमका आधारमा सम्बजन्त्धि स्थानीय
िहले िमानि ददन सक्नेछ ।
(५) यस दफामा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन पुष्प,
फलफूल, िरकारी, पशुधन, माछा, कुिुरा, अण्डा िस्िा ित्काल तबक्री हुने वा
सडीगली

कृर्ष

िाने

उत्पादन

गने

व्यवसायीक

र्कसानलाई

िोर्कएको

रकमसम्मको सञ्चालन िचि वापिको ऋण त्यस्िा कृर्ष उत्पादनको िमानिमा
ददनु पनेछ ।
(६)

यस

दफा

बमोजिम

प्रवाह

भएको

ऋणको

व्यािमा

नेपाल

सरकारले अनुदान ददन सक्नेछ ।
(७)

यस दफामा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन नेपाल

सरकारले िोर्कएको रकम भन्त्दा कम ऋण रकम र्वना तधिो प्रवाह गनि
आवश्यक नीतिगि व्यवस्था गरी कायािन्त्वयन गनि वा गराउन सक्नेछ ।
(८)

यस दफा बमोजिम प्रवाह गनुि पने ऋण प्रवाह भए वा नभएको वा

लजक्षि र्कसानलाई सहुतलयि उपलब्ध भए वा नभएको अनुगमन गनि नेपाल
सरकारले िोर्कए बमोजिम आवश्यक व्यवस्था गनि सक्नेछ ।
२९.

कृर्ष तबमा गनि सक्नेिः (१) व्यवसायीक रुपमा कृर्ष उत्पादन गने र्कसानले
आफ्नो उत्पादनको िोजिम र्वरुर्द् तबमा गनि चाहे मा तबमा कम्पनी माफिि तबमा
गनि सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तबमा गदाि भ ुिानी गनुप
ि ने तबमा शुलक मध्ये
िोर्कएको रकम नेपाल सरकारले शोधभनाि गनेछ ।
(३) कृर्ष तबमा सम्बन्त्धी कायिर्वतध िोर्कए बमोजिम हुनेछ ।

३०. अनुदान उपलब्ध गराउन सक्नेिः (१) नेपाल सरकारले व्यवसायीक रुपमा कृर्ष
उत्पादन गने व्यवसायीक सं स्थालाई स्थानीय िह माफिि कृर्ष अनुदान उपलब्ध
गराउन सक्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराउने उत्पादन पररणामको

आधारमा अनुदान िोर्कए बमोजिम र्विरण गनुि पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको अनुदान नगद, र्वउर्विन, कृर्ष औिार,
शीि

भण्डारण,

बिार

पहूाँचकालातग

ढु वानी

वा

िोर्कए

बमोजिमका

अन्त्य

प्रयोिनकालातग हुन सक्नेछ ।
३१.

दोहोरो अनुदान सुर्वधा तलन नहुनिःे (१) यस पररच्छे द बमोजिम अनुदान उपलब्ध
गराउदा नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय िहवाट उपलब्ध गराउने
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अनुदानमा दोहोरो नहुने गरी उपलब्ध गराउनु पनेछ र कुनै एक आतथिक वषिमा
कुनै सरकारी कोषवाट कुनै प्रयोिनकोलातग नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा
स्थानीय िह वा अन्त्य कुनै सरकारी वा र्वकास साझेदार सं स्थाबाट एक पटक
अनुदान प्राप्त गरे को व्यवसायीक सं स्था वा र्कसानले सोही आतथिक वषिमा सोही
प्रयोिनकोलातग अको कुनै र्कतसमको अनुदान प्राप्त गनि सक्नेछैन।
(२) अनुदान रकम प्राप्त गने र्कसान वा व्यवसायीक सं स्थाको बैंक िािा
माफिि अनुदान रकम उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(३) एकै प्रकृतिको व्यवसायीक उत्पादनकोलातग एक भन्त्दा बढी सरकारी
कोषबाट अनुदान प्राप्त गनि सर्कने छै न ।
(४)

अनुदान उपलब्ध गराईएका र्कसान वा व्यवसायीक सं स्थाको

अतभले ि, अनुदान तबिरण, अनुगमन वा मूलयािन सम्बन्त्धी कायिर्वतध िोर्कए
बमोजिम हुनेछ ।
३२.

अनुदानको

सीमािः

(१)

यस

पररच्छे द

बमोजिम

कृर्षको

व्यवसायीक

उत्पादनकोलातग नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय िहले प्रदान गने
अनुदानको सीमा कृर्ष उत्पादनको प्रकृति वा प्रयोिनको आधारमा िोर्कए
बमोजिमको रकम भन्त्दा बढी हुने छै न ।
(2) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन यो ऐन प्रारम्भ
हुन ु अजघ नै अनुदान प्रवाह हुने गरी स्वीकृि भएका कायिक्रम वा र्वकास साझेदार
सं स्थासाँग भएका सम्झौिा बमोजिम कायािन्त्वयन हुने कृर्षको व्यवसायीक उत्पादन
पररयोिनाको हकमा त्यस्िो सम्झौिा बमोजिम नै हुनेछ ।
पररच्छे द- ६
प्राङ्गाररक, िैर्वक िथा रासायतनक मल
३३.

प्राङ्गाररक वा िैर्वक मल तबक्री गनि स्वीकृति प्राप्त गनुि पनेिः (१) कसै ले प्राङ्गाररक
ु ) मल उत्पादन गरी साविितनक रुपमा तबक्री गनि चाहे मा
वा िैर्वक (जिवाणुयि
त्यसरी तबक्री गनुि अजघ प्रदे श सरकारको सम्बजन्त्धि तनकायबाट अनुमति प्राप्त गनुि
पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राङ्गाररक वा िैर्वक मल तबक्री गनि अनुमति
चाहने र्कसानले त्यस्िो मलको िोर्कए बमोजिमको नमूना त्यसको व्यवसायीक
नाम (ब्राण्ड नेम) सर्हि उपदफा (१) बमोजिमको तनकायमा तनवेदन ददनु पनेछ ।
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(३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रयोिनकालातग उत्पादन गररने प्राङ्गाररक
वा िैर्वक मलको िोर्कए बमोजिमको गुणस्िर पूरा गरी त्यस्िो मलले िोर्कए
बमोजिम मापदण्ड पूरा गरे को हुन ु पनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिमको तनवेदन प्राप्त भएमा प्रदे श सरकारको
सम्बजन्त्धि तनकायले िोर्कए बमोजिम प्रयोगशाला परीक्षण गरी उदफा (३)
बमोजिमको गुणस्िर र मापदण्ड पूरा गरे को दे जिएमा प्राङ्गाररक वा िैर्वक मल
साविितनक रुपमा तबक्री र्विरण गनि िोर्कए बमोजिमको ढााँचामा अनुमतिपर
ददनेछ ।
३४. प्राङ्गाररक वा िैर्वक मल ठोस वा िरल हुन सक्नेिः (१) र्कसानले उत्पादन गने वा
साविितनक रुपमा तबक्री र्विरण गने प्राङ्गाररक वा िैर्वक मल ठोस वा िरल
रुपमा हुन सक्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोजिम तबक्री र्विरण गने प्राङ्गाररक वा िैर्वक

मल िोर्कए बमोजिम प्याकेजिङ्ग गरी त्यसको वार्हरी भागमा दे हायको र्ववरण
स्पष्ट रुपमा हुने गरी नेपाली भाषामा ले जिएको हुन ु पनेछिः
(क)

उत्पादकको नाम, ठे गाना र सम्पकि सुर,

(ि)

मलको व्यवसायीक नाम (ब्राण्ड नेम),

(ग)

मलको पोषक ित्वको र्ववरण,

(घ)

उत्पादन तमति र प्रयोग गरर सक्नु पने अवतध,

(ङ)

मलको िौल,

(च)

अतधकिम तबक्री मूलय,

(छ)

िोर्कए बमोजिमको अन्त्य र्ववरण ।

३५. िैर्वक मल पैठारी गनि अनुमति तलनुपनेिः (१) व्यवसायीक कृर्ष उत्पादनकोलातग
िैर्वक मल पैठारी गनुि पने भएमा िोर्कए बमोजिमको र्ववरण सर्हि पैठारी गने
व्यजिले िोर्कएको तनकायमा तनवेदन ददनु पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोजिम तनवेदन प्राप्त भएमा िोर्कएको तनकायले

आवश्यक छानवीन गरी आवश्यक शिि िोर्क पैठारीको अनुमतिपर ददन
सक्नेछ ।
(३)

उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त अनुमतिपर बमोजिम िैर्वक मल

पैठारी गदाि मान्त्यिा प्राप्त सं स्थावाट िारी भएको गुणस्िरको प्रमाण पर र त्यस्िो
मल रे तडयोधमी मुि रहेको प्रमाणपर पेश गनुि पनेछ ।
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(४)

उपदफा

(३)

बमोजिमको

प्रमाणपर

नभएको

िैर्वक

मल

सम्बजन्त्धि भन्त्सार र्वन्त्दुमा नै रोकी भन्त्सार अतधकारीले िफि गरी िोर्कए
बमोजिम र्वसििन गनुि पनेछ ।
३६.

ु मा उत्पादन
रासायतनक मलको पैठारीिः (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक वषि मुलक
ु मा
गररने प्रमुि बाली लगाउने समय भन्त्दा कजम्िमा छ मर्हना अगातड नै मुलक
आवश्यक हुने रासायतनक मलको सं भार्वि पररमाण यर्कन गरी साविितनक
गनेछ ।
(२)

नेपाल

सरकारले

उपदफा

(१) बमोजिम

रासायतनक

मलको

सं भार्वि पररमाण यर्कन गदाि सम्बजन्त्धि स्थानीय िह वा व्यवसायीक रुपमा
उत्पादन गने र्कसान िथा अन्त्य र्कसानको माग िथा नेपाल सरकार वा प्रदे श
ु ानको आधारमा गनुि पनेछ ।
सरकारको पूवािनम
(३)

उपदफा (२) बमोजिम रासायतनक मलको पररमाण यर्कन गदाि

बालीमा प्रयोग हुन सक्ने र िोर्कए बमोजिमको पररमाण िगेडा रहन सक्ने गरी
गनुि पनेछ ।
(४)

यस दफा बमोजिम यर्कन भएको पररमाणको रासायतनक मल

बाली लगाउने समय भन्त्दा कजम्िमा दुई मर्हना अजघ नै नेपाल तभतरन सक्ने गरी
पैठारी गरी सक्नु पने व्यवस्था गराउनु पनेछ ।
३७.

रासायतनक मलको र्विरणिः (१) नेपाल सरकारले दफा ३६ बमोजिम नेपालमा
पैठारी भएको रासायतनक मल सम्बजन्त्धि स्थानीय िहमा हुने िपि िथा मागको
आधारमा सं भव भएसम्म स्थानीय िहमा उपलब्ध

हुनसक्ने गरी िोर्कए बमोजिम

नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकारका सम्वर्द् सं गदठि सं स्था, सहकारी सं स्था वा
अन्त्य व्यजि वा सं स्था माफिि तबक्री र्विरण गनुि पनेछ ।
(२) मुख्य बाली लगाउने समय भन्त्दा अगातड नै वा त्यस्िो बालीलाई
आवश्यक पदािका बिि उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले रासायतनक मल
उपलब्ध गराउन नसकेमा त्यस्िो बाली लगाउने र्कसानले तनिी क्षेरबाट पै ठारी
भएको रासायतनक मल िररद गरी प्रयोग गनि सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको रासायतनक मल िररद गदाि दफा ३९
ु ानी गनुप
बमोजिम तनधािरण भएको मूलय भन्त्दा बढी भि
ि रे मा नेपाल सरकारले
त्यसरी िररद गने र्कसानलाई नेपाल सरकारले रासायतनक मलमा उपलब्ध
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गराउने अनुदान रकमको सीमाको अतधनमा रही िररद गरे को बीलको आधारमा
ु ानी भएको फरक रकम स्थानीय िह माफिि शोधभनाि गनुि पनेछ ।
बढी भि
३८.

रासायतनक मलको सूचनािः (१) नेपाल सरकारले रासायतनक मलको बारे मा र्कसान
ु मा मौज्दाि रहे को वा
कृर्ष व्यवसायीलाई सुसूजचि गराउन समय समयमा मुलक
पैठारी हुन लागेको रासायतनक मलको र्ववरण साविितनक गनुि पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोजिम र्ववरण साविितनक गदाि सरकारी भण्डारमा

रहेको रासायतनक मल रहे को स्थान वा गोदाम िथा प्रचतलि मूलय समेि
साविितनक गनुि पनेछ ।
(३)

उपदफा (१) र (२) बमोजिमको र्ववरणको आधारमा स्थानीय

िहले समय समयमा स्थानीय सञ्चार माध्यम माफिि रासायतनक मलको सूचना
प्रवाह गनेछ ।
३९.

रासायतनक मलको मूलय तनधािरणिः (१) नेपाल

सरकारले

उपलब्ध

गराएको

अनुदानमा र्विरण गने रासायतनक मलको मूलय तनधािरण गरी सोको सूचना
साविितनक गनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोजिम सूचना साविितनक गदाि कुन स्थानीय िहमा

कुन रासायतनक मलको तबक्री मूलय के कति तनधािरण भएको छ सो कुरा िोर्कए
बमोजिम साविितनक गनुि पनेछ ।
(३)

नेपाल सरकारले दफा ३७ बमोजिम र्विरण गरे को रासायतनक

मलको मूलय स्थानीय िहले ढु वानी, सञ्चालन, भण्डारण र मनातसव मुनाफा
लागिको आधारमा आफै तनधािरण गनि सक्नेछ ।
४०.

मलको गुणस्िर तनयमनिः (१) नेपाल

सरकारले

रासायतनक

मलको

गुणस्िर

तनधािरण गरी नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी त्यसको साविितनक गनेछ ।
(२)

नेपाल

सरकारले

िोर्कएको

प्रकृया

अवलम्वनगरी

रासायतनक

मलको गुणस्िर पररक्षण गनेछ र उपदफा (१) बमोजिम गुणस्िर कायम भए वा
नभएको तनयमन गनेछ ।
(३)

प्रदे श सरकारले िोर्कएको प्रकृया अवलम्वनगरी प्राङ्गाररक वा

िैर्वक मलको गुणस्िर तनधािरण िथा पररक्षणगरी तनयमन गनेछ ।
(४)

उपदफा (२) वा (३) बमोजिम गुणस्िर पररक्षणगदाि कुनै मलको

गुणस्िर पूरा भएको नदे जिएमा त्यस्िो मलको तबक्री र्विरणमा रोक लगाउनेछ ।
पररच्छे द- ७
कृर्ष बिार व्यवस्थापन िथा सञ्चालन
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४१. स्थानीय कृर्ष बिारको व्यवस्थापन र सञ्चालनिः (१) र्कसान वा कृर्ष व्यवसायीले
व्यवसायीक रुपमा गरे को कृर्ष उत्पादनलाई बिारमा सहि ढं गवाट र्वक्री
र्विरण गनि स्थानीय िहमा भएको कृर्षको व्यवसायीक उत्पादन वा िपिको
पररमाणलाई र्वचारगरी सम्बजन्त्धि स्थानीय िहले उपयुि ठााँउमा स्थानीय कृर्ष
बिारको स्थापना गरी सञ्चालन गनुि वा गराउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन दुई वा दुई
भन्त्दा बढी स्थानीय िहले आपसमा समन्त्वय र सहकायि गरी सविसाधारणलाई
पायक पने उपयुि ठााँउमा स्थानीय कृर्ष बिार स्थापना गरी सञ्चालन गनुि वा
गराउनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम स्थापना वा सञ्चालन गरीने स्थानीय
कृर्ष बिारको पूवािधार सं रचना िथा सञ्चालनका शििहरु िोर्कए बमोजिम हुनेछ।
(४) स्थानीय कृर्ष बिारको

सञ्चालन र व्यवस्थापन गनि सम्बजन्त्धि

स्थानीय िहले एक स्थानीय कृर्ष बिार व्यवस्थापन सतमति गठन गनेछ ।
(५)

उपदफा (४) बमोजिमको व्यवस्थापन सतमतिमा अन्त्य कुराको

अतिररि कृर्ष उत्पादनसाँग सम्बजन्त्धि वा सरोकार रहे का कृर्ष व्यवसायी,
सहकारी सं स्था, र्कसान, कृर्ष बिार सञ्चालक वा उपभोिाका प्रतितनतध रहन
सक्नेछन ।
(६)

स्थानीय कृर्ष बिार सञ्चालन र व्यवस्थापन स्थानीय िहले

बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ ।
४२. प्रदे श स्िरको कृर्ष बिार व्यवस्थापन र सञ्चालनिः (१) दफा ४१ मा िुनसुकै
कुरा ले जिएको भए िापतन दे हायका अवस्थामा प्रदे श सरकारले दे हाय अवस्थामा
प्रदे श स्िरको कृर्ष बिार व्यवस्थापन र सञ्चालन गनेछिः(क) अन्त्िर–प्रदे श

स्िरका

कृर्ष

उत्पादनलाई

बिार

पहू ाँच

सुतनजश्चि गनि आवश्यक भएमा,
(ि) िोर्कएको पररमाण भन्त्दा बढी पररमाणको कृर्ष बिार
सञ्चालन गनि परे मा ।
(२)

उपदफा (१) बमोजिमको कृर्ष बिारको पूवािधार सञ्चालन र

व्यवस्थापनका शििहरु िथा व्यवस्थापन र सञ्चालन िोर्कए बमोजिम हुनेछ ।
४३. अनुमतिपर प्राप्त कृर्ष बिार सञ्चालन गनि सक्नेिः (१) यस पररच्छे दमा अन्त्यर
िुनसुकै कुरा ले जिएको भए िापतन अनुमतिपर प्राप्त गरी कुनै पतन व्यजिले
प्रदे शस्िर वा स्थानीयस्िरको कृर्ष बिार व्यवस्थापन र सञ्चालन गनि सक्नेछ ।
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(२)

उपदफा (१) बमोजिम कृर्ष बिार व्यवस्थापन र सञ्चालन गनि

चाहने व्यजिले स्थानीय कृर्ष बिारकोलातग सम्बजन्त्धि स्थानीय िहमा वा प्रदे श
स्िरकोलातग सम्बजन्त्धि प्रदे श सरकारवाट अनुमतिपर प्राप्त गनिकोलातग स्थानीय
िह वा प्रदे श सभाले बनाएको कानून बमोजिम तनवेदन ददनु पनेछ ।
(३)

उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त तनवेदन छानवीनगदाि उपयुि दे जिएमा

स्थानीय िह वा प्रदे श सरकारले कृर्ष बिार सञ्चालनका शिि िोकी कृर्ष बिार
सञ्चालनको अनुमतिपर िारी गनेछ ।
(४)

अनुमतिपर बहाल रहने अवतध बढीमा दश वषिको हुनेछ र

त्यसपतछ एक पटकमा प्रत्येक पााँच वषिकालातग नवीकरण हुन सक्नेछ ।
४४.

कृर्ष बिारको अनुगमनिः (१) स्थानीय िहले दफा ४१ बमोजिम िारी भएको
अनुमतिपर बमोजिम सञ्चालन भएको कृर्ष बिारको सम्बजन्त्धि स्थानीय िह वा
प्रदे श सरकारको सम्बजन्त्धि तनकायले अनुगमन गनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोजिम अनुगमनगदाि अनुमतिपर पालना भए वा

नभएको, पूवािधार सं रचना पूरा भए वा नभएको वा कृर्ष बिार सं चालन गदाि पूरा
गनुि पने शिि पालना भए वा नभएको अनुगमन गनेछ ।
(३)

उपदफा

(१)

बमोजिम

अनुगमनगदाि

कृर्ष

व्यवसायीले

अनुमतिपरको पालना नगरे को, कृर्ष बिार सञ्चालनका पूवािधार पूरा गरे वा
नगरे को वा कृर्ष बिार सञ्चालनगदाि पूरा गनुप
ि ने शिि पालना नगरे को दे जिएमा
सम्बजन्त्धि स्थानीय िह वा प्रदे श सरकारको सम्बजन्त्धि तनकायले तनजश्चि अवतध
िोकी आवश्यक तनदे शन सर्हि सुधार गनि लगाउनेछ ।
(४)

उपदफा (३) बमोजिमको अवतधतभर कृर्ष व्यवसायीले तनदे शन

पालना नगरे मा वा सुधार नगरे मा सम्बजन्त्धि स्थानीय िहले भए पचास हिार
रुपैयासम्म र प्रदे श सरकारको सम्बजन्त्धि तनकायले पााँच लाि रुपैयासम्म
िररवाना गरी उपदफा (३) बमोजिमको तनदे शन पालनागनि वा सुधारगनि समय
ददनेछ ।
(५)

उपदफा (४) बमोजिमको अवतधतभर पतन तनदे शन पालना नभएमा

वा सुधार नभएमा सम्बजन्त्धि स्थानीय िह वा प्रदे श सरकारको सम्बजन्त्धि
तनकायले त्यस्िो कृर्ष बिार अनुमति पर रद्द गनेछ ।
िर यसरी कृर्ष बिार अनुमति पर रद्दगनुि पने भएमा सम्बजन्त्धि कृर्ष
व्यवसायीलाई एक वषि अगातड नै सूचना ददनु पनेछ ।
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(६) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त िररवाना रकम कृर्ष बिारको सञ्चालन,
कृर्ष बिार, पूवािधार सं रचनाको व्यवस्थापन, मानवस्रोि व्यवस्थापन िचि गनुि
पनेछ ।
(७)

उपदफा (५)

बमोजिम अनुमतिपर रद्द भएमा सम्बजन्त्धि स्थानीय

िहले कृर्ष बिार आफ्नो तनयन्त्रणमा तलई आवश्यक व्यवस्थापन र सञ्चालनको
िोर्कए बमोजिमका वैकजलपक उपाय अवलम्वन गनेछ ।
४५.

कृर्ष बिारको पूवािधार संरचना िथा मापदण्डिः यस पररच्छे द बमोजिम सञ्चालन हुने
कृर्ष बिारको पूवािधार सं रचना िथा मापदण्ड िोर्कए बमोजिम हुनेछ ।

४६.

नेपाल सरकारले कृर्ष बिार सञ्चालन गनि सक्नेिः (१) यस पररच्छे दमा अन्त्यर
िुनसुकै कुरा लेजिएको भए िापतन िास प्रकारको प्रार्वतधक दक्षिा, रणनीतिक
महत्व वा ठू ला पूवािधार वा लगानी आवश्यक पने कृर्ष बिारको स्थापना र
सञ्चालन नेपाल सरकारले गनि सक्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोजिमको अवस्थामा बाहे क यो ऐन प्रारम्भ हुदाका

विि नेपाल सरकारले स्थापना गरी सञ्चालन गरे को कृर्ष बिार यो ऐन प्रारम्भ
भएको तमतिले दश वषि तभर सम्बजन्त्धि स्थानीय िहलाई क्रमशिः हस्िान्त्िरण गनुि
पनेछ ।
पररच्छे द- ८
कसूर िथा सिाय
४७.

कसूर गरे को मातननेिः

कसै ले दे हाय बमोजिमको कुनै कायि गरे वा गराएमा यस

ऐन बमोजिमको कसूर गरे को मातननेछिः(क)

दफा १३ को उपदफा (७) बमोजिम िग्गा र्फिाि नगरे मा,

(ि)

दफा २१ बमोजिम फरक मूलय सम्बजन्त्धि र्कसानलाई उपलब्ध
नगराएमा,

(ग)

दफा २७ बमोजिम िारी भएको आदे शको पालना नगरे मा.

(घ)

दफा ३१ र्वपररि अनुदानको र्हनातमना, दुरुपयोग गरे मा वा एकै
प्रयोिन वा कामकोलातग र्वतभन्न तनकायवाट दोहोरो पने गरी
अनुदान तलएमा,

(ङ)

दफा ३३ र्वपररि स्वीकृि र्वना प्राङ्गाररक वा िैवीक मल तबक्री
गरे मा,

(च)

दफा ४३ बमोजिम अनुमति नतलई कृर्ष बिारको स्थापना र
सञ्चालन गरे मा ।
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४८.

सिायिः दफा ४७ बमोजिमको कसूर गरे मा दे हायको सिाय हुनेछिः िण्ड (क) बमोजिमको कसूर गरे मा एक मर्हनासम्म कैद र एक

(क)

लाि रुपैयासम्म िररवाना,
िण्ड (ि) बमोजिमको कसूर गरे मा फरक मूलय बराबरको रकम

(ि)

िफि गरी िफि गररएको रकम बराबर िररवाना,
िण्ड (ग) बमोजिमको कसूर गरे मा एक मर्हनासम्म कैद र पचास

(ग)

हिार रुपैयााँसम्म िररवाना,
िण्ड (घ) बमोजिमको कसूर गरे मा र्वगो अशुली र र्वगो बमोजिम

(घ)

िररवाना,
िण्ड (ङ) बमोजिमको कसूर गरे मा दश लाि रुपैयााँसम्म िररवाना

(ङ)

गरी पैठारी भएको मल िफि गने,
िण्ड (च) बमोजिमको कुनै कसूर गरे मा पूवािधार सं रचनाका नगद

(च)

वा जिन्त्सी िफि गरी दश लाि रुपैया सम्म िररवाना ।
४९.

उिुरी वा मुद्दा हेने अतधकारिः

(१) दफा ४७ को िण्ड (घ) बमोजिम

कसूरमा

सम्बजन्त्धि जिलला अदालिमा र अन्त्य कसूरमा उिुरी वा मुद्दा हेने अतधकारी
सम्बजन्त्धि जिललाको प्रमुि जिलला अतधकारीलाई हुनेछ ।
(२)

दफा ४७ को िण्ड (घ) बमोजिमको कसूरको अनुसन्त्धान नेपाल

सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको अतधकृि स्िरको
कमिचारीले

गनेछ र अतभयोिनकालातग सम्बजन्त्धि जिलला सरकारी वर्कल

कायािलयमा पठाउनेछ ।
५०. पुनरावेदन : दफा ४९ बमोजिम प्रमुि जिलला अतधकारीले गरे को तनणिय उपर
जचत्त नबुझ्ने पक्षले तनणियको िानकारी पाएको तमतिले पैतिस ददनतभर सम्बजन्त्धि
जिलला अदालिमा पुनरावेदन गनि सक्नेछ ।
५१. प्रचतलि कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपने : यस पररच्छे मा अन्त्यर िुनसुकै
कुरा ले जिएको भए िापतन कसै ले यस ऐन र्वपरीि गरे को कुनै कायिबाट अन्त्य
कानूनको उललङ्घन हुने भएमा प्रचतलि कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा पने
छै न ।
पररच्छे द- ९
र्वर्वध

173

www.lawcommission.gov.np

५२.

प्रदे श वा स्थानीय िहले कानून बनाउन सक्नेिः (१)

प्रदे श

स्िरमा

कृर्ष

व्यवसायको प्रवर्द्िन िथा व्यवसायीकरण गनि प्रदे श सभाले दे हायका र्वषयका
आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछिः
(क)

करारमा आधाररि कृर्ष उत्पादन,

(ि)

कृर्ष उत्पादनको सञ्चय िथा भण्डारण सम्बन्त्धी शीि
गृहको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन वा तनयमन,

(ग)

कृर्ष व्यवसायीक उत्पादनकालातग ऋण प्रवाह,

(घ)

कृर्ष उत्पादन,

(ङ)

प्राङ्गाररक वा िैवीक मलको साविितनक र्वक्री वा गुणस्िर
तनयमन,
प्रदे शस्िरको कृर्ष बिार स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन वा

(च)

तनयमन ।
(२) स्थानीय स्िरमा कृर्ष व्यवसायको प्रवर्द्िन िथा व्यवसायीकरणकालातग
स्थानीय िहले दे हायका र्वषयमा आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछिः
स्थानीय स्िरका रै थाने कृर्ष बालीको सं रक्षण िथा त्यस्िो

(क)

बालीको र्वस्िार,
प्राकृतिक र्वपदको कारणले कृर्ष उत्पादनमा हुने हानी

(ि)

नोक्सानीको राहि,
व्यवसायीक रुपमा कृर्ष उत्पादनमा आवश्यक िग्गा

(ग)

व्यवस्थापन,
व्यवसायीक उत्पादनको बिार पहुाँच िथा स्थानीय कृर्ष

(घ)

बिारको व्यवस्थापन िथा तनयमन,
(ङ)

कृर्ष करारको पररपालन िथा अनुदान ।

(च)

स्थानीय स्िरका रै थाने कृर्ष उत्पादनको न्त्यू निम मूलय
तनधािरण ।

(३)

उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कानून नबनाएसम्म त्यस्िा

र्वषयमा यो ऐन वा यस ऐन अन्त्िगिि बनेको तनयमहरु लागू हुनेछन् ।
५३.

र्वद्युिीय

अतभलेि

कायम

व्यवसायीकरणकोलातग

नेपाल

गररनेिः

(१)

सरकार

कृर्ष

वा

प्रदे श

व्यवसायको
सरकारले

प्रवर्द्िन

िथा

िोर्कएबमोजिम

र्वद्युतिय प्रणालीको स्थापना िथा सञ्चालन गनि सक्नेछन् ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको र्वद्युिीय प्रणालीमा िोर्कए बमोजिमको
र्ववरण अतभले ि राजि साविितनक गनुि पनेछ ।
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(३) उपदफा (२) बमोजिमको अतभले िलाई िोर्कए बमोजिम अद्यावतधक
गनुि पनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको स्थापना भएको र्वद्युिीय प्रणाली माफिि
र्कसान, कृर्ष उद्यमी वा कृर्ष व्यवसायीले कृर्ष उत्पादन िररद तबक्री गनि सक्ने
छन् ।
५४.

समन्त्वय गनुि पनेिः नेपाल सरकारले यस ऐनको कायािन्त्वयनकोलातग सं घ, प्रदे श र
स्थानीय िह बीच िोर्कए बमोजिम समन्त्वय गनुि पनेछ ।

५५.

तनयम बनाउने अतधकारिः

यस

ऐनको

उद्देश्य

कायािजन्त्वि

गनिको

लातग

नेपाल सरकारले तनयम बनाउने सक्नेछ ।
५६.

तनदे जशका वा कायिर्वतध बनाउने अतधकारिः (१) मन्त्रालयले यस ऐन िथा ऐन
अन्त्िगिि बनेको तनयमावलीको अधीनमा रही आवश्यकिा अनुसार तनदे जशका वा
कायिर्वतध बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तनदे जशका वा कायिर्वतध बिारसाँग सम्बजन्त्धि
भएको अवस्थामा िारी गनुि अजघ स्थानीय िह वा प्रदे श सरकारको परामशि तलनु
पनेछ ।
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२०७७ साल भदौ मर्हनादे जि पुष मर्हनासम्म
क्र.सं.
१.

नाम
अरुण कुमार बास्िोला

र्वद्यालय
नेशनल ल कले ि

२०७७ साल फागुन मर्हनादे जि २०७८ साल असार मर्हनासम्म
क्र.सं.

नाम

र्वद्यालय

१.

र्प्रिम जघतमरे

नेशनल ल कले ि

२.

सजचना क्षेरी

नेपाल ल क्याम्पस

३.

भावना वणिमाला

काठमाडौं स्कूल अफ ल

४.

बषाि महरा

चक्रवतिि हर्व एिुकेशन एकेडेमी
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