
सूचना प्रविविको विकास तथा प्रिर्द्धनको सम्बन्धमा आिश्यक व्यिस्था गनध 

बनेको वििेयक 

प्रस्तािना:नेपालमा सूचना प्रविविको विकास तथा प्रिर्द्धनका लावि सूचना प्रविवि सम्बन्धी सिै 

विषयहरुलाई एवककृत िरि आिश्यक कानूनी व्यिस्था िनध िाञ्छनीय भएकोले,  

नेपालको संवििानको िािा २९६ को उपिािा (१) बमोविम व्यिस्थावपका-संसदले यो ऐन बनाएको 

छ। 

परिचे्छद–१ 

प्रािम्भिक 

१. संविप्त नाम ि प्रािि: (१) यस ऐनको नाम “सूचना  प्रविवि  ऐन, २०७४” िहेकोछ। 

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रािम्भ हुनेछ। 

२. परिभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथध नलािेमा यस ऐनमा,–  

(क) “एवसमेवरि क विप्टो वसस्टम” भन्नाले विविरल हस्ताक्षि सृिना िने वनिी सााँचो ि विविरल 

हस्ताक्षिको समु्पवि िने सािधिवनक सााँचो समािेश भएको एक सुिवक्षत िोिी सााँचो उत्पन्न 

िने प्रणाली सम्झनु पछध । 

(ख)  “उत्पविकताध” भन्नाले विद्युतीय अवभलेख उत्पन्न िने, िम्मा िने िा समे्प्रषण िने व्यक्ति 

सम्झनु पछध  ि सो शब्दले त्यस्तो कायध अन्य कुनै व्यक्तिलाई िनध लिाउने व्यक्ति समेतलाई 

िनाउाँछ। 

ति सो शब्दले सेिा प्रदायक (इन्टिवमवियिी) लाई िनाउने छैन। 

(ि) “िारा” भन्नाले कम्युरि, कम्युरि प्रणाली िा कम्युरि नेरिकध मा प्रयोि िने उदे्दश्यले अक्षि, 

छवि, ध्ववन िा श्रव्य दृश्यमा औपचारिक तििले तयाि पारिंदै ििेको िा तयाि िरिएको िा 

कम्युरि, कम्युरि प्रणाली िा कम्युरि नेरिकध द्वािा उत्पादन िरिएको सूचना, ज्ञान तथा 

अििािणा िा वनदेशनको प्रसु्ततीकिण सम्झनु पछध । 

(घ) “कम्युरि नेरिकध ” भन्नाले एक अकाधसाँि अन्ति–आबर्द् िा सञ्चाि सम्पकध मा िहेका दुई िा 

दुईभन्दा बढी कम्युरिहरुको अन्ति–सम्बर्द्ता सम्झनु पछध । 

(ङ) “कम्युरि प्रणाली” भन्नाले आित ि वनिधत सहायता संयन्त्रहरु लिायतको कम्युरि 

कायधिमहरु, विद्युतीय वनदेशनहरु, आित ि वनिधत िाराहरु समाविि भएको ि तावकध क, 

अङ्किवणतीय, िारा सञ्चय तथा पुनः प्राक्ति, सञ्चाि ि वनयन्त्रण लिायतका कायधहरु सम्पादन 

िने कुनै संयन्त्र िा संयन्त्रको समूह सम्झनु पछध । 

(च) “ग्राहक” भन्नाले दफा ३३ को उपदफा (३) बमोविम प्रमाणपत्र प्राि ििेको व्यक्ति सम्झनु 

पछध । 

(छ) “िोिी सााँचो” भन्नाले कुनै एवसमेवरि क विप्टो वसस्टममा िहेको वनिी सााँचो ि त्यस्तो सााँचोले 

सृिना िने विविरल हस्ताक्षिको िााँच सािधिवनक सााँचोले िनध सके्न तत्व भएको सो वनिी 

सााँचोको िवणतीय रुपमा अन्ति आबर्द् सािधिवनक सााँचोको िोिी सम्झनु पछध । 



(ि) “न्यायाविकिण” भन्नाले दफा १०६ बमोविम िठन भएको सूचना प्रविवि न्यायाविकिण सम्झनु 

पछध । 

(झ) “वनिी सााँचो” भन्नाले विविरल हस्ताक्षि सृिना िनध प्रयोि िरिएको कुनै िोिी सााँचोको एक 

सााँचो सम्झनु पछध । 

(ञ) “वनयन्त्रक” भन्नाले दफा १५ को उपदफा (१) बमोविम वनयुि भएको िा तोवकएको वनयन्त्रक 

सम्झनु पछध । 

(र) “विविरल हस्ताक्षि” भन्नाले रुपान्ति नभएको प्रािक्तम्भक विद्युतीय अवभलेख ि 

हस्ताक्षिकािीको सािधिवनक सााँचो भएको व्यक्तिले देहायका कुिा दुरुस्तसाँि वनिाधिण िनध 

सके्न वकवसमका एवसमेवरि क विप्टो वसस्टम प्रयुि भएको विद्युतीय अवभलेखको 

रुपान्तिणमा समािेश हुने कुनै विद्युतीय स्वरुपमा िरिएको हस्ताक्षि सम्झनु पछध  :–  

(१) हस्ताक्षिकताधको सािधिवनक सााँचोसाँि सङ्गवत िाखे्न वकवसमका वनिी सााँचो प्रयोि ििेि 

विद्युतीय अवभलेखको रुपान्तिणको सृिना िरिएको वथयो िा वथएन, ि   

(२) विद्युतीय अवभलेखको रुपान्तिण िरिएदेक्तख प्रािक्तम्भक विद्युतीय अवभलेख परिितधन 

िरिएको छ िा छैन। 

(ठ) “पहुाँच” (एके्सस) भन्नाले कुनै कम्युरि, कम्युरि प्रणाली िा कम्युरि नेरिकध को तावकध क, 

अङ्किवणतीय िा स्मिण कायध सम्पदाहरुमा प्रिेश प्राि िने, त्यस्ता सम्पदाहरुलाई वनदेशन 

वदने िा त्यस्ता सम्पदाहरुसाँि सञ्चाि सम्पकध  िनध सके्न अिसि सम्झनु पछध । 

(ि) “सेिा प्रदायक” (इन्टिवमवियिी) भन्नाले कुनै तेस्रो पक्षको सूचना आदान प्रदान िने कायध िने 

वनष्पक्ष व्यक्ति सम्झनु पछध । 

(ढ) “प्रमाणपत्र” भन्नाले दफा ३२ बमोविम प्रमाणीकिण िने वनकायले िािी ििेको विविरल 

हस्ताक्षि प्रमाणपत्र सम्झनु पछध । 

(ण) “प्रमाणीकिण अभ्यास विििण” (सवरधवफकेशन प्राक्तिस से्टरमेण्ट) भन्नाले विविरल हस्ताक्षि 

प्रमाणपत्र िािी िदाध प्रमाणीकिण िने वनकायले लािू िने अभ्यासहरु वनवित िनध 

प्रमाणीकिण िने वनकायद्वािा िािी िरिएको कुनै विििण सम्झनु पछध । 

(त) “प्रमाणीकिण िने वनकाय” भन्नाले विविरल हस्ताक्षि प्रमाणपत्र िािी िनध दफा २० को 

उपदफा (३) बमोविम इिाितपत्रप्राि प्रमाणीकिण िने वनकाय सम्झनु पछध । 

(थ) “सािधिवनक सााँचो” भन्नाले विविरल हस्ताक्षिको समु्पवि िनध प्रयोि िरिएको कुनै िोिी 

सााँचोको एक सााँचो सम्झनु पछध । 

(द) “सूचना प्रणाली” भन्नाले सूचना सृिना िने, उत्पादन िने, समे्प्रषण िने, प्राि िने, िम्मा िने, 

प्रदशधन िने िा अन्य वकवसमबार प्रशोिन िने प्रणाली सम्झनु पछध । 

(ि) “सफ्टिेयि” भन्नाले कम्युरि हािधिेयि सञ्चालन िने क्षमता भएको वसस्टम सफ्टिेयि ि 

अक्तिकेशन सफ्टिेयि िस्ता कम्युरि प्रणालीको कुनै खास अंश सम्झनु पछध । 

(न) “कम्युरि सामग्री” भन्नाले कम्युरि सम्पदा, कुनै संस्थाले आफ्नो व्यिसायमा प्रयोि ििेका 

सूचना, त्यस्तो संस्थाले तयाि िा खरिद ििेका सफ्टिेयि िस्ता सामग्री, हािधिेयि तथा 

कम्युरि नेरिकध  िस्ता प्रविवि सम्झनु पछध । 

(प) “सिकािी वनकाय” भन्नाले नेपाल सिकािको मन्त्रालय, सवचिालय, विभाि िा सो अन्तिधतका 

कायाधलय, संिैिावनक वनकाय िा सो अन्तिधतका कायाधलय, प्रादेश सिकाि िा सो 



अन्तिितका कायाधलय, अदालत िा न्यायाविकिण िा नेपाली सेनाको कायाधलय िा स्थावनय 

तह सम्झनु पछध  ि सो शब्दले त्यसै्त प्रकृवतका अन्य कायाधलय समेतलाई िनाउाँछ। 

(फ) “सािधिवनक संस्था” भन्नाले देहायका संस्था सम्झनु पछध :–  

(१) नेपाल सिकािको पूणध िा आंवशक स्वावमत्व िा वनयन्त्रण भएको कम्पनी, बैङ्क िा 

सवमवत िा प्रचवलत कानून बमोविम नेपाल सिकािद्वािा स्थावपत आयोि, संस्था, 

प्राविकिण, वनिम, प्रवतष्ठान, बोिध , केन्द्र, परिषद् ि यसै्त प्रकृवतका अन्य सङ्गवठत 

संस्था,  

(२) नेपाल सिकािद्वािा सञ्चावलत िा नेपाल सिकािको पूणध िा आंवशक अनुदानप्राि 

विश्वविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र ि अन्य त्यसै्त प्रावज्ञक िा शैवक्षक संस्था,  

(३) नेपाल सिकािको ऋण, अनुदान िा िमानतमा सञ्चावलत संस्था,  

(४) उपखण्ड (१), (२), (३) िा (४) मा उक्तिक्तखत संस्थाको पूणध िा आंवशक स्वावमत्व 

भएको िा वनयन्त्रण िहेको िा त्यस्तो संस्थाबार अनुदानप्राि संस्था,  

(५) नेपाल सिकािले नेपाल िािपत्रमा सूचना प्रकाशन ििी सािधिवनक संस्था भनी 

तोकेको अन्य संस्था।  

(ब)  “विभाि” भन्नाले सूचना प्रविवि विभाि सम्झनु पछध ।   

(भ) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोविम” भन्नाले यस ऐन अन्तिधत बनेको वनयममा तोवकएको िा 

तोवकए बमोविम सम्झनु पछध । 

परिचे्छद–२ 

विद्युतीय अवभलेखको कानूूनी मान्यता 

३. विद्युतीय अवभलेखको कानूनी मान्यता: प्रचवलत कानूनमा कुनै सूचना, वलखत, अवभलेख िा अन्य 

कुनै वलक्तखत िा मुवित रुपमा िाक्तखएको िा राइप िरिएको हुनु पने भनी उिेख िरिएको भए तापवन 

त्यस्ता सूचना, वलखत, अवभलेख िा यो ऐन िा यस ऐन अन्तिधत बनेको वनयममा उक्तिक्तखत प्रविया पूिा 

ििी विद्युतीय अवभलेखको रुपमा िाक्तखएको भए त्यस्तो विद्युतीय अवभलेखले पवन कानूनी मान्यता 

प्राि िनेछ। 

४. कुनै अवभलेखको सक्कल पेश गनुध पने आिश्यकता विद्युतीय अवभलेखले पूिा गने : प्रचवलत 

कानूनले कुनै अवभलेखलाई त्यसको मूल िा सक्कल रुपमा पेश िनुध पने िा सुिवक्षत िाख्नु पने भनी 

तोकेको अिस्थामा देहायका शतध पूिा भएमा त्यस्तो आिश्यकता विद्युतीय अवभलेखबार पूवतध भएको 

मावननेछ :–  

(क) विद्युतीय स्वरुपमा पवहलो परक सृिना िरिएको समयदेक्तख सो अवभलेखमा कुनै 

पवन वकवसमबार परिितधन िरिएको छैन भनी विश्वास िनध सवकने तोवकए बमोविमको 

आिाि विद्यमान भएमा,   

(ख) त्यस्तो अवभलेखलाई कुनै व्यक्ति समक्ष पेश िनुध पने ििी अवनिायध िरिएको अिस्थामा 

सो अवभलेखलाई िसका समक्ष पेश िरिनु पने हो, सो व्यक्तिलाई स्पि रुपमा 

देखाउन सवकने प्रकृवतको भएमा। 



५. विद्युतीय अवभलेख सुिवित िाख्नु पने : प्रचवलत कानूनमा कुनै सूचना, वलखत िा अवभलेख कुनै 

खास अिविसम्म सुिवक्षत िाख्नु पने भनी उिेख िरिएको भए देहायका शतधहरु पूिा हुने ििी त्यस्तो 

सूचना, वलखत िा अवभलेख विद्युतीय स्वरुपमा सुिवक्षत िाक्तखएमा त्यस्तो सूचना, वलखत िा अवभलेखले 

कानूनी मान्यता प्राि िनेछ :–  

(क) पवछिा प्रसङ्गहरुमा प्रयोि िनध सवकने ििी पहुाँचयोग्य अिस्थामा िाक्तखएको भएमा,   

(ख) शुरुमा सृिना ििी समे्प्रषण िरिएको, प्राि िरिएको िा िम्मा िरिएको अिस्था कै 

रुपमा पुनः दुरुस्त रुपमा प्रसु्तत िने ििी प्रदशधन िनध सवकने ढााँचामा सुिवक्षत 

िाक्तखएको भएमा,   

(ि) उत्पवि, िन्तव्य ि समे्प्रषण िा प्राक्तिको वमवत तथा समय पवहचान िनध सवकने विििण 

उपलब्ध हुने ििी िाक्तखएको भएमा। 

ति कुनै अवभलेख समे्प्रषण िने िा प्राि िने प्रयोिनको लावि स्वचावलत रुपमा सृिना हुने 

कुनै सूचनाको सम्बन्धमा यो खण्डको व्यिस्था लािू हुने छैन। 

६. सुिवित विद्युतीय अवभलेख : तोवकए बमोविमको सुिक्षण कायधविवि अपनाई सृिना िरिएको 

विद्युतीय अवभलेखमा कुनै वकवसमको हेिफेि िरिएको छ िा छैन भने्न कुिाको सम्बन्धमा तोवकए 

बमोविम पिीक्षण िरिएको भए त्यस्तो विद्युतीय अवभलेखलाई सुिवक्षत विद्युतीय अवभलेख मावननेछ। 

परिचे्छद–३ 

विविटल हस्तािि सम्बन्धी व्यिस्था 

७. विद्युवतय अवभलेखको प्रमाविकिि : (१) यस परिचे्छदमा उिेक्तखत प्राििानहरुको अविनमा िही 

ग्राहकले वनिको विविरल हस्ताक्षि प्रयोि ििी कुनै विद्युवतय अवभलेख प्रमावणत िनध सके्नछ। 

(२) उपदफा (१) बमोविम विद्युवतय अवभलेखलाई प्रमावणकता प्रदान िनधेे कायध िदाध 

एवसमेवरि क विप्टो वसस्टम ि ह्यास फङ्कशनको प्रयोि भएको हुनु आिश्यक हुनेछ। 

स्पष्टीकिि : यस दफाको प्रयोिनको लावि “ह्यासफङ्कशन” भन्नाले उही अवभलेखलाई आितको 

रुपमा प्रयोि ििी प्रते्यक परक अलिोरिदमलाई कायाधन्वयन िदाध कुन अवभलेखबार उही रुपमै ह्यास 

परिणाम वनस्कने, अलिोरिदमबार उत्पन्न ह्यास परिणामबार कुनै अवभलेख प्राि िनध िा पुनः संिचना 

िनध सवकने भने्न कुिा िणनाको दृविबार सम्भि नहुने ि अलिोरिदम प्रयोि ििी उही ह्यास परिणाम 

उत्पन्न िने दुई अवभलेखहरु प्राि िनध िणनाको दविबार सम्भि नहुने ििी अलिोरिदमको नक्साङ्कन 

िने िा वबरहरुको एउरा शृ्रङ्खलाबर्द् िमलाई सामान्यतया सानो अको समूहमा रुपान्ति िने कायध 

सम्झनु पछध । 

(३) कुनै पवन व्यक्तिले ग्राहकको सािधिवनक सााँचोको प्रयोि ििी विद्युतीय अवभलेखको 

समु्पवि िनधसके्नछ। 

(४) ग्राहकको िैयक्तिक सााँचो ि सािधिवनक सााँचो अवद्ववतय हुनेछ ि त्यसले िोवि सााँचोको 

रुपमा कायध िनेछ। 

८. विविटल हस्ताििको कानूनी मान्यता : प्रचवलत कानूनमा कुनै सूचना, वलखत, अवभलेख िा अन्य 

कुनै कुिालाई हस्ताक्षिद्वािा प्रमावणत िनुध पने िा कुनै वलखतमा कुनै व्यक्तिको हस्ताक्षि िरिएको हुनु 



पने भनी उिेख िरिएको भए तापवन त्यस्ता सूचना, वलखत, अवभलेख िा कुिा यो ऐन िा यस ऐन 

अन्तिधत बनेको वनयममा उक्तिक्तखत प्रविया पूिा ििी विविरल हस्ताक्षिद्वािा प्रमावणत िरिएको भए 

त्यस्तो विविरल हस्ताक्षिले पवन कानूनी मान्यता प्राि िनेछ। 

९. सुिवित विविटल हस्तािि: कुनै विद्युतीय अवभलेखमा िरिएको विविरल हस्ताक्षिलाई तोवकए 

बमोविमको सुिक्षण कायधविवि अपनाई तोवकए बमोविम पिीक्षण ि समु्पवि िरिएको भए त्यस्तो 

विविरल हस्ताक्षिलाई सुिवक्षत विविरल हस्ताक्षि मावननेछ। 

१०. विविटल हस्ताििको सिकािी काममा प्रयोग: सिकािी काममा यस ऐन बमोविमको विविरल 

हस्ताक्षि प्रोयोि िनध सवकनेछ।  

  ति, नेपाल सिकािले िािपत्रमा सूचना प्रकावशत ििी विविरल हस्ताक्षि प्रयोि िनध नसवकने 

कामहरु तोक्न सके्नछ।   

परिचे्छद–४ 

विद्युतीय अवभलेख समे्प्रषि, प्राम्भप्त तथा स्वीकाि सम्बन्धी व्यिस्था 

११. विद्युतीय अवभलेख उत्पविकताधको मावनने: (१) देहायका कुनै अिस्थामा कुनै खास विद्युतीय 

अवभलेख कुनै उत्पविकताधको हो भनी मावननेछ :–  

(क) उत्पविकताध आफैले त्यस्तो विद्युतीय अवभलेख समे्प्रषण ििेको भएमा,  

(ख) त्यस्तो विद्युतीय अवभलेखको सम्बन्धमा आिश्यक कायध िनध उत्पविकताधको तफध बार 

अक्तियािी प्राि ििेको व्यक्तिले त्यस्तो विद्युतीय अवभलेख समे्प्रषण ििेको भएमा,   

(ि) उत्पविकताध िा वनिको तफध बार स्वचावलत रुपमा सञ्चालन हुने ििी कायधिम 

बनाइएको कुनै सूचना प्रणालीबार त्यस्तो विद्युतीय अवभलेख समे्प्रषण िरिएको 

भएमा। 

(२) उपदफा (१) बमोविम समे्प्रषण िरिएको विद्युतीय अवभलेखको सम्बन्धमा तोवकए 

बमोविमको अिस्था विद्यमान भएमा प्रापकले त्यस्तो कुनै विद्युतीय अवभलेख कुनै खास 

उत्पविकताधको हो भने्न केुिा मानी सोही आिािमा तत्सम्बन्धी कायध िने अविकाि प्राि िनेछ। 

१२. विद्युतीय अवभलेखको प्राम्भप्त ि सो को िानकािी वदने प्रकृया: (१) उत्पविकताधले विद्युतीय 

अवभलेख पठाउाँदाका बखत िा पठाउनु भन्दा अिािै प्रापकलाई सो विद्युतीय अवभलेख प्राि भएको 

कुिाको सूचना िा भिपाई पठाउन अनुिोि ििेको िा त्यसिी सूचना िा भिपाई पठाउन प्रापक ि 

उत्पविकताधका बीचमा सहमवत भएको अिस्थामा त्यस्तो विद्युतीय अवभलेखको प्राक्ति स्वीकाि िने 

सम्बन्धमा उपदफा (२),  (३) ि (४) का व्यिस्थाहरु लािू हुनेछन्। 

(२) विद्युतीय अवभलेख प्राि भएको सूचना िा भिपाई कुनै खास ढााँचामा िा कुनै खास 

तरिकाबार वदनु पने ििी उत्पविकताध ि प्रापकबीचमा कुनै सम्झौता नभएको अिस्थामा त्यस्तो सूचना 

िा भिपाई देहाय बमोविम वदन सवकनेछ:-  

(क) प्रापकबार स्वचावलत िा अन्य कुनै वकवसमको सञ्चाि माध्यमद्वािा,   

(ख) विद्युतीय अवभलेख प्राि भएको कुिा उत्पविकताधलाई सङे्कत िनध पयाधि हुने 

वकवसमको प्रापकको कुनै व्यिहािद्वािा। 



(३) उत्पविकताधले कुनै विद्युतीय अवभलेखको सम्बन्धमा त्यस्तो विद्युतीय अवभलेख प्राि 

भएको सूचना िा भिपाई प्रापकबार प्राि ििेपवछ मात्र वनिको हकमा त्यस्तो विद्युतीय अवभलेख 

बन्धनकािी हुने भनी उिेख ििेको अिस्थामा प्रापकबार त्यस्तो विद्युतीय अवभलेख प्राि भएको 

सूचना िा भिपाई प्राि नभएसम्म त्यस्तो विद्युतीय अवभलेख उत्पविकताधले पठाएको मावनने छैन। 

(४) उत्पविकताधले कुनै विद्युतीय अवभलेखको सम्बन्धमा त्यस्तो विद्युतीय अवभलेख प्राि 

भएको सूचना िा भिपाई प्रापकबार प्राि ििेपवछ मात्र वनिको हकमा त्यस्तो विद्युतीय अवभलेख 

बन्धनकािी हुने भनी उिेख नििेको अिस्थामा त्यस्तो विद्युतीय अवभलेख प्राक्तिको सूचना िा 

भिपाईको सम्बन्धमा उत्पविकताध िा प्रापकबीच कुनै समय वनिाधिण िा मञ्िुिी नभएको भए तोवकए 

बमोविमका समयवभत्र उत्पविकताधले प्रापकबार त्यस्तो विद्युतीय अवभलेख प्राि भएको सूचना िा 

भिपाई प्राि िरिसकेको हुनु पनेछ। यसिी प्रापकबार विद्युतीय अवभलेख प्राि भएको सूचना िा 

भिपाई प्राि नभएमा त्यस्तो विद्युतीय अवभलेख उत्पविकताधले पठाएको मावनने छैन। 

(५) विद्युतीय अवभलेखको प्राक्तिको िानकािी वदने अन्य प्रविया तोवकए बमोविम हुनेछ। 

१३. विद्युतीय अवभलेखको समे्प्रषि ि प्राम्भप्तको समय तथा स्थान: (१) उत्पविकताध ि प्रापकबीचमा 

अन्यथा सम्झौता भएकोमा बाहेक कुनै विद्युतीय अवभलेख उत्पविकताधको वनयन्त्रणबावहिको सूचना 

प्रणालीमा प्रिेश ििेपवछ त्यस्तो विद्युतीय अवभलेखको समे्प्रषण भएको मावननेछ। 

(२) उत्पविकताध ि प्रापकबीचमा अन्यथा सम्झौता भएकोमा बाहेक कुनै विद्युतीय 

अवभलेखको प्राक्तिको समय तोवकए बमोविम वनिाधिण िरिनेछ। 

(३) उत्पविकताध ि प्रापकबीचमा अन्यथा सम्झौता भएकोमा बाहेक कुनै विद्युतीय 

अवभलेखलाई उत्पविकताधको व्यिसाय सञ्चालन हुने स्थानबार समे्प्रषण िनुध पने ि प्रापकको व्यिसाय 

सञ्चालन हुने स्थानमा प्राि हुनु पने भनी मावननेछ। 

स्पष्टीकिि: यस उपदफाको प्रयोिनको लावि “व्यिसाय सञ्चालन हुने स्थान”भन्नाले,–  

(क) उत्पविकताध िा प्रापकको एकभन्दा बढी व्यिसाय सञ्चालन हुने स्थान िहेको अिस्थामा 

सम्बन्धीत कािोबािसाँि सम्बर्द् िहेको व्यिसाय सञ्चालन हुने स्थान सम्झनु पछध ।   

(ख) उत्पविकताध िा प्रापकको कुनै व्यिसाय सञ्चालन हुने स्थान नभएको अिस्थामा वनिको 

बसोबासको स्थानलाई नै वनिको व्यिसाय सञ्चालन हुने स्थान सम्झनु पछध ।   

१४. विद्युतीय माध्यममा सम्पन्न किािको कानुनी मान्यता हुने : यस ऐनको तथा यस ऐन अन्तिित 

बनेका वनयकमा उिेक्तखत प्राििानहरुको अविनमा िवह विद्युतीय माध्यम प्रयोि भई सम्पन्न भएको 

किािलाई कानुनी मान्यता हुनेछ। 

परिचे्छद–५ 

वनयन्त्रक तथा प्रमािीकिि वनकाय सम्बन्धी व्यिस्था 

१५. वनयन्त्रक तथा अन्य कमधचािीको वनयुम्भि: (१) नेपाल सिकािले नेपाल िािपत्रमा सूचना प्रकाशन 

ििी तोवकए बमोविम योग्यता पुिेको नेपाल सिकािको सम्बक्तन्धत वबषयको  िािपत्रावङ्कत प्रथम 

शे्रणीको अविकृत कमधचािीलाई प्रमाणीकिण वनयन्त्रक तोक्न सके्नछ। 



(२) नेपाल सिकािले यस ऐन बमोविम वनयन्त्रकले िनुध पने काममा सहयोि पुि्याउन 

आिश्यकता अनुसाि उप–वनयन्त्रक ि अन्य कमधचािीहरु खराउन िा वनयुक्ति िनध सके्नछ। यसिी 

खराइएका िा वनयुक्ति भएका कमधचािीहरुले वनयन्त्रकको वनदेशन तथा वनयन्त्रणमा िही काम िनेछन्। 

१६. वनयन्त्रकको काम, कतधव्य ि अविकाि: वनयन्त्रकको काम, कतधव्य ि अविकाि देहाय बमोविम हुनेछ 

:–  

(क) प्रमाणीकिण िने वनकायलाई इिाितपत्र प्रदान िने,   

(ख) प्रमाणीकिण िने वनकायको काम कािबाहीको सुपरििेक्षण ि िेखदेख िने,  

(ि) प्रमाणीकिण िने वनकायले विविरल हस्ताक्षिको समु्पवि िने सम्बन्धमा कायम िनुध पने 

स्तिहरु वनिाधिण िने,   

(घ) प्रमाणीकिण िने वनकायले आफ्नो कािोबाि सञ्चालन िदाध पालन िनुध पने शतध वनिाधिण 

िने,   

(ङ) प्रमाणपत्रको ढााँचा ि त्यसवभत्र समाविि हुनु पने विषय िसु्तको वनिाधिण िने,   

(च) प्रमाणीकिण िने वनकायले ग्राहकसाँि व्यिहाि िदाध अपनाउनु पने प्रविया वनिाधिण 

िने,   

(छ) प्रमाणीकिण िने वनकायले यस ऐन बमोविम प्रकर ििेका सूचनाहरुको अवभलेख खिा 

ििी सािधिवनक रुपमा पहुाँचयोग्य हुने ििी कम्युरि तथ्याङ्क आिािको व्यिस्था िने ि 

सो तथ्याङ्क आिािलाई अद्यािविक िने,   

(ि) तोवकए बमोविमको अन्य काम िने।   

(झ) विद्युतीय माध्यममा िहेको प्रमाणको परिक्षण िरि प्रमावणत िने।  

१७. इिाितपत्र प्राप्त गनुध पने : कसैले पवन यस ऐन बमोविम इिाितपत्र प्राि नििी प्रमाणीकिण िने 

वनकायको काम िनध िा ििाउन हुाँदैन। 

१८. इिाितपत्र प्राप्त गनध वनिेदन वदनु पने: (१) यस ऐन बमोविम प्रमाणपत्र िािी ििी प्रमाणीकिण िने 

वनकायको काम िनध तोवकए बमोविमको योग्यता पुिेको इचु्छक व्यक्तिले प्रमाणीकिण िने इिाितपत्र 

प्राि िनधका लावि तोवकए बमोविमको ढााँचामा तोवकए बमोविमको दसु्ति संलग्न ििी वनयन्त्रक समक्ष 

वनिेदन वदनु पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोविम वदइने वनिेदन साथ वनिेदकले देहायका काििातहरु समेत संलग्न 

िनुध पनेछ:–  

(क) प्रमाणीकिण सम्बन्धी विििण,   

(ख) वनिेदकको पवहचान तथा सनाखतको पुवि हुने वकवसमका काििातहरु,   

(ि) वििीय स्रोत, िनशक्ति तथा आिश्यक अन्य सुवििा खुल्ने काििातहरु,   

(घ) तोवकए बमोविमका अन्य काििातहरु। 

(३) वनयन्त्रकले आिश्यक ठानेमा प्रमाणीकिण िने वनकायको रुपमा वनिेदकले काम िनध 

सके्न िा नसके्न सम्बन्धमा वनिेदकको उपयुिता िााँच िनध वनिेदकसाँि आिश्यक थप काििात तथा 

विििण माि िनध सके्नछ। यसिी आिश्यक थप काििात तथा विििण माि िरिएमा वनिेदकले त्यस्ता 

काििात तथा विििण दाक्तखला नििेसम्म वनिको वनिेदन उपि कुनै कािबाही िरिने छैन। 



१९. प्रमािीकिि गने वनकायको अन्य काम तथा कतधव्य: प्रमाणपत्र िािी िने, वनलम्बन िने िा िद्द िने 

काम बाहेक प्रमाणीकिण िने वनकायको अन्य काम तथा कतधव्य तोवकए बमोविम हुनेछ। 

२०. इिाितपत्र प्रदान गने कायधविवि: (१) दफा २१ बमोविमको वनिेदन प्राि हुन आएमा वनयन्त्रकले  

वनिेदकको योग्यता ि तोवकए बमोविमको वििीय तथा भौवतक स्रोत, िनशक्ति तथा अन्य सुवििाहरु 

वनिेदकसाँि भए नभएको ि वनिेदकले पेश ििेका काििात तथा विििणहरु उपि समेत विचाि ििी 

वनिलाई इिाितपत्र प्रदान िने िा निने सम्बन्धमा वनिेदन दताध भएको दुई मवहना (६० वदन) वभत्र 

वनणधय ििी सोको सूचना वनिलाई वदनु पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोविम इिाितपत्र प्रदान िने सम्बन्धमा वनणधय िदाध वनयन्त्रकले 

वनिेदकसाँि भएको सुवििा, वििीय तथा भौवतक स्रोतहरुको वनिीक्षण िनध सके्नछ। 

(३) उपदफा (१) बमोविम वनिेदकलाई इिाितपत्र प्रदान िने ििी वनयन्त्रकले वनणधय ििेमा 

इिाितपत्रको बहाली अिवि ि वनिेदकले पालना िनुध पने शतधहरु समेत उिेख ििी तोवकए 

बमोविमको ढााँचामा वनिेदकलाई इिाितपत्र प्रदान िनुध पनेछ। 

(४) इिाितपत्र प्रदान िने सम्बन्धी अन्य कायधविवि तोवकए बमोविम हुनेछ। 

२१. इिाितपत्र निीकिि गनुध पने: (१) प्रमाणीकिण िने वनकायले प्राि ििेको इिाितपत्र प्रते्यक िषध 

निीकिण िनुध पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोविम इिाितपत्रको निीकिण िनध चाहने प्रमाणीकिण िने वनकायले 

तोवकए बमोविमको ढााँचामा तोवकए बमोविमको निीकिण दसु्ति संलग्न िाखी इिाितपत्रको बहाली 

अिवि समाि हुनुभन्दा कम्तीमा दुई मवहना अवघ वनयन्त्रक समक्ष वनिेदन वदनु पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोविम निीकिणको लावि वनिेदन पनध आएमा वनयन्त्रकले इिाितपत्र 

निीकिण िने िा निने भने्न सम्बन्धमा तोवकए बमोविमको प्रविया पूिा ििी इिाितपत्रको बहाली 

अिवि समाि हुनुभन्दा एक मवहना अिािै वनणधय िरिसकु्न पनेछ। 

(४) वनयन्त्रकले इिाितपत्र निीकिण निने वनणधय िदाध वनिेदकलाई तत्सम्बन्धमा आफ्नो 

भनाई प्रसु्तत िने मनावसब मौका वदनु पनेछ। 

 

२२. इिाितपत्र वनलम्बन गनध सके्न: (१) प्रमाणीकिण िने वनकायले इिाितपत्र प्राि िनधको लावि 

वनयन्त्रक समक्ष पेश ििेको काििात िा विििण ि वििीय तथा भौवतक स्रोत फिक िा झुट्टा भएमा िा 

कािोबाि सञ्चालन िदाध पालन िनुध पने शतधको पालना नििेमा िा यो ऐन िा यस ऐन अन्तिधत बनेको 

वनयमको उिंघन ििेको पाइएमा वनयन्त्रकले तत्सम्बन्धमा िााँचबुझ पूिा नभएसम्मका लावि 

प्रमाणीकिण िने वनकायको इिाितपत्र वनलम्बन िनध सके्नछ। 

ति त्यसिी इिाितपत्र वनलम्बन िनुध अवघ प्रमाणीकिण िने वनकायलाई आफ्नो सफाई पेश 

िने मनावसब मौका वदनु पनेछ। 

(२) इिाितपत्र वनलम्बन िने सम्बन्धी अन्य कायधविवि ि तत्सम्बन्धी व्यिस्था तोवकए बमोविम 

हुनेछ। 

 



२३. इिाितपत्र िद्द गनध सके्न: (१) प्रमाणीकिण िने वनकायको काम कािबाहीका सम्बन्धमा तोवकए 

बमोविमको िीत पुि्याई भएको िााँचबुझबार देहायका कुनै कुिा हुन िएको देक्तखएमा वनयन्त्रकले यस 

ऐन बमोविम िािी ििेको इिाितपत्र िुनसुकै बखत िद्द िनध सके्नछ :–   

(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्तिधत बनेको वनयम अन्तिधत पालन िनुध पने दावयत्व 

प्रमाणीकिण िने वनकायले पालना नििेकोमा,   

(ख) प्रमाणीकिण िने वनकायले इिाितपत्र प्राि िनधको लावि वनिेदन वदंदाका बखत िा 

इिाितपत्र निीकिणको लावि वनिेदन वदंदाका बखत झुट्टा िा िलत विििण तथा 

काििात दाक्तखला ििेको देक्तखएकोमा,   

(ि) प्रमाणीकिण िने वनकायले सािधिवनक वहत िा िाविि य अथधतन्त्रलाई प्रवतकूल असि 

पने वकवसमबार कािोबाि सञ्चालन ििेकोमा,   

(घ) प्रमाणीकिण िने वनकायले यो ऐन िा यस ऐन अन्तिधत बनेको वनयम अन्तिधत कसूि 

ठहरिने कुनै काम ििेकोमा,  

(२) उपदफा (१) बमोविम वनयन्त्रकले इिाितपत्र िद्द िनुध अवघ प्रमाणीकिण िने वनकायलाई 

सफाई पेश िने मनावसब मौका वदनु पनेछ। 

(३) इिाितपत्र िद्द िने सम्बन्धी अन्य कायधविवि तोवकए बमोविम हुनेछ। 

२४. इिाितपत्र वनलम्बन िा िद्द गरिएको सूचना: (१) वनयन्त्रकले दफा २२ िा २३ बमोविम कुनै 

प्रमाणीकिण िने वनकायको इिाितपत्र वनलम्बन िा िद्द िने ििी ििेको वनणधयको सूचना त्यस्तो 

प्रमाणीकिण िने वनकायलाई वलक्तखत रुपमा वदनु पनेछ ि त्यस्तो सूचना आफ्नो कम्युरि तथ्याङ्क 

आिािमा िाखी विद्युतीय स्वरुपमा समेत प्रकाशन िनुध पनेछ। 

(२) वनयन्त्रकले इिाितपत्र वनलम्बन िा िद्द ििेको वनणधयको सूचना नेपाली ि अंगे्रिी भाषाका 

कम्तीमा दुईिरा िाविि य दैवनक पवत्रकामा दुई परकसम्म प्रकाशन िनुध पनेछ। 

ति त्यस्तो सूचना प्रकाशन नभएको कािणबार वनयन्त्रकले दफा २२ िा २३ बमोविम 

इिाितपत्र वनलम्बन िा िद्द िने ििी ििेको वनणधय उपि कुनै असि पने छैन। 

२५. प्रमािीकिि गने विदेशी वनकायलाई मान्यता वदन सके्न: (१) वनयन्त्रकले कुनै विदेशी मुलुकको 

कानून बमोविम प्रमाणपत्र िािी िने इिाितपत्र प्राि ििेको प्रमाणीकिण िने वनकायलाई नेपाल 

सिकािको पूिध स्वीकृवत वलई नेपाल िािपत्रमा सूचना प्रकाशन ििी तोवकए बमोविमको शतध पालना 

िने ििी मान्यता वदन सके्नछ। यसिी मान्यता प्राि ििेको प्रमाणीकिण िने विदेशी वनकायले यो ऐन िा 

यस ऐन अन्तिधत बनेको वनयम अन्तिधत नेपाल िाज्यमा प्रमाणपत्र िािी िनध सके्नछ। 

(२) उपदफा (१) मा उिेख भए बमोविम प्रमाणीकिण िने विदशी वनकायलाई मान्यता वदंदा 

अपनाउनु पने कायधविवि तोवकए बमोविम हुनेछ। 

२६.  वनयन्त्रकले वनदेशन िािी गनध सके्न: प्रमाणीकिण िने वनकायले प्रमाणपत्र िािी िने सम्बन्धमा यो 

ऐन िा यस ऐन अन्तिधत बनेको वनयम बमोविम पूिा िनुध पने दावयत्वहरु पालन िनध लिाउन वनयन्त्रकले 

समय समयमा वनदेशन िािी िनध सके्नछ। यसिी िािी िरिएको वनदेशनको पालना िनुध प्रमाणीकिण 

िने वनकायको कतधव्य हुनेछ। 



२७.  वनयन्त्रकले अविकाि प्रत्यायोिन गनध सके्न: वनयन्त्रकले यो ऐन िा यस ऐन अन्तिधत बनेको वनयम 

बमोविम आफुले िनुध पने काम िनध आफुलाई प्राि अविकािमधे्य सबै िा केही अविकाि आफ्नो 

मातहतका कुनै अविकृत कमधचािीले प्रयोि िनध पाउने ििी प्रत्यायोिन िनध सके्नछ। 

२८.  वनयन्त्रकले िााँचबुझ गनध सके्न: (१) प्रमाणीकिण िने वनकाय िा अन्य सम्बन्धीत व्यक्तिबार यो ऐन 

िा यस ऐन अन्तिधत बनेका वनयमको पालना नभएको भने्न कुिामा वनयन्त्रक विश्वस्त भएमा वनयन्त्रक 

आफैले िा अन्य कुनै अविकृत कमधचािीद्वािा तत्सम्बन्धमा आिश्यक िााँचबुझ िनध ििाउन सके्नछ। 

(२) उपदफा (१) बमोविमको िााँचबुझमा सहयोि पुि्याउनु प्रमाणीकिण िने वनकायको 

कतधव्य हुनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोविम िरिने िााँचबुझको सम्बन्धमा वनयन्त्रक िा अन्य कुनै अविकृत 

कमधचािीले अपनाउनु पने कायधविवि तोवकए बमोविम हुनेछ। 

२९.  प्रमािीकिि गने वनकायको कायध सम्पादन पिीिि: (१) वनयन्त्रकले प्रते्यक िषध प्रमाणीकिण िने 

वनकायको कायध सम्पादनको पिीक्षण िनध ििाउन सके्नछ। 

(२) उपदफा (१) बमोविमको कायध सम्पादन पिीक्षण िनधको लावि वनयन्त्रकले कम्युरि 

सुिक्षणमा विशेषज्ञता हावसल ििेका मान्यताप्राि लेखा पिीक्षक िा कम्युरि विशेषज्ञलाई वनयुि िनध 

सके्नछ। 

(३) उपदफा (१) बमोविम िरिएको कायध सम्पादन पिीक्षणको प्रवतिेदन वनयन्त्रकले आफ्नो 

कम्युरि तथ्याङ्क आिािमा िाखी विद्युतीय स्वरुपमा प्रकाशन िनुध पनेछ। 

(४) कायध सम्पादन पिीक्षण िने पिीक्षकको योग्यता, पारिश्रवमक ि पिीक्षणको कायधविवि 

तोवकए बमोविम हुनेछ। 

(५) वनयन्त्रकले प्रमाणीकिण िने वनकायको सेिा स्ति वनिाधिण ििी सोको सूचना 

सिधसािािणको िानकािीको लावि सािधिवनक रुपमा प्रकाशन िनुधपनेछ। 

३०. वनयन्त्रकले कम्प्युटि ि तथ्याङ्कमा पहुाँच पाउने: (१) कसैले यो ऐन िा यस ऐन अन्तिधत बनेको  

वनयमको उिंघन ििेको छ भने्न शङ्का िनुध पने मनावसब कािण भएमा कुनै पवन कम्युरि प्रणाली, 

उपकिण, यन्त्र, तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली िा त्यस्तो प्रणालीसाँि िोविएको कुनै पवन सामग्रीमा पहुाँच 

पाउने अविकाि वनयन्त्रकलाई हुनेछ। 

(२) उपदफा (१) को प्रयोिनको लावि वनयन्त्रकले कुनै पवन कम्युरि प्रणाली, उपकिण, यन्त्र, 

तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली िा त्यस्तो सूचना प्रणालीसाँि िोविएको कुनै पवन सामग्रीको िनी िा अन्य 

विमे्मिाि व्यक्तिलाई वनिले आिश्यक ठानेको प्राविविक िा अन्य सहायता उपलब्ध ििाउन वनदेशन 

वदन सके्नछ। 

(३) उपदफा (२) बमोविम वदएको वनदेशन पालना िनुध सम्बन्धीत व्यक्तिको कतधव्य हुनेछ। 

३१. अवभलेख िाख्नु पने: (१) यस ऐन बमोविम िािी िरिएका समू्पणध प्रमाणपत्रहरुको अवभलेख 

वनयन्त्रकले िाख्नु पनेछ। 

(२) उपदफा (१) को प्रयोिनको लावि विविरल हस्ताक्षिको िोपनीयता ि सुिक्षालाई सुवनवित 

िनध वनयन्त्रकले देहायका कायधहरु िनेछ:–  



(क) कम्युरि सुिक्षण प्रणाली उपयोि िने,   

(ख) विविरल हस्ताक्षिको िोपनीयता ि अखण्डतालाई सुवनवित िनध सुिक्षण कायधविवि 

लािू िने,   

(ि) तोवकए बमोविमको स्तिको पालना िने। 

(३) वनयन्त्रकले सबै सािधिवनक सााँचोहरुको एउरा कम्युरि प्रणालीमा आबर्द् कम्युरि िारा 

आिाि अद्यािविक रुपमा कायम ििी िाख्नु पनेछ। 

(४) विविरल हस्ताक्षि समु्पवि िने प्रयोिनको लावि सािधिवनक सााँचो उपलब्ध ििाउन 

अनुिोि िने कुनै पवन व्यक्तिलाई वनयन्त्रकले सािधिवनक सााँचो उपलब्ध ििाउनु पनेछ। 

३२. प्रमािीकिि गने वनकायले प्रमािपत्र िािी गनध सके्न: यस ऐन बमोविम इिाितपत्र िा मान्यता 

प्राि ििेको प्रमाणीकिण िने वनकायले मात्र विविरल हस्ताक्षि प्रमाणपत्र िािी िनध सके्नछ। 

३३. प्रमािपत्र प्राप्त गनधको लावग वनिेदन वदनु पने : (१) प्रमाणपत्र प्राि िनध चाहने कुनै पवन व्यक्तिले 

तोवकए बमोविमको ढााँचामा तोवकए बमोविमको शुल्क तथा विििणहरु समेत संलग्न ििी प्रमाणीकिण 

िने वनकाय समक्ष वनिेदन वदनु पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोविमको वनिेदन पनध आएमा प्रमाणीकिण िने वनकायले तोवकए 

बमोविमको कायधविवि पूिा ििी वनिेदन प्राि भएको एक मवहनावभत्र वनिेदकलाई प्रमाणपत्र िािी िने 

िा निने भने्न सम्बन्धमा वनणधय िरिसकु्न पनेछ। 

(३) प्रमाणीकिण िने वनकायले उपदफा (२) बमोविम प्रमाणपत्र िािी िने वनणधय ििेमा सात 

वदनवभत्र आफ्नो हस्ताक्षि सवहत तोवकए बमोविमको ढााँचामा तोवकए बमोविमको विििण समािेश 

भएको प्रमाणपत्र िािी िनुध पनेछ ि प्रमाणपत्र िािी निने वनणधय ििेमा सोको कािण सवहतको सूचना 

सात वदनवभत्र वनिेदकलाई वदनु पनेछ। 

३४. प्रमािपत्र वनलम्बन गनध सके्न: (१) प्रमाणीकिण िने वनकायले देहायका अिस्थामा प्रमाणपत्र 

वनलम्बन िनध सके्नछ :–  

(क) प्रमाणपत्र प्राि िने ग्राहक िा त्यस्तो ग्राहकको तफध बार अक्तियािी पाएको व्यक्तिले 

सो प्रमाणपत्रको वनलम्बनको लावि अनुिोि ििेमा,   

(ख) तोवकए बमोविम सािधिवनक वहत विपिीत हुने अिस्थामा प्रमाणपत्रलाई वनलम्बन िनध 

आिश्यक भएमा,   

(ि) प्रमाणपत्र िािी िदाध यो ऐन िा यस ऐन अन्तिधत बनेको वनयममा लेक्तखएको कुिाको 

पालना नभएको कािणबार त्यस्तो प्रमाणपत्र मावथ भि पने व्यक्तिहरुका लावि 

उिेखनीय हावन नोक्सानी हुनसके्न देक्तखएमा सो कुिाको कािण खुलाई त्यस्तो 

प्रमाणपत्र वनलम्बन िनध वनयन्त्रकले वनदेशन वदएमा। 

(२) प्रमाणपत्रको वनलम्बन ि वनलम्बनको फुकुिा िने सम्बन्धी आिाि ि कायधविवि तोवकए 

बमोविम हुनेछ। 

३५. प्रमािपत्र िद्द गनध सक्नूे: (१) वनयन्त्रक िा प्रमाणीकिण िने वनकायले देहायका अिस्थामा प्रमाणपत्र 

िद्द िनध सके्नछ :–   



(क) प्रमाणपत्र प्राि िने ग्राहक िा त्यस्तो ग्राहकको तफध बार अक्तियािी पाएको व्यक्तिले 

सो प्रमाणपत्र िद्द ििी पाउनको लावि अनुिोि ििेमा,   

(ख) तोवकए बमोविम सािधिवनक वहत विपिीत हुन अिस्थामा प्रमाणपत्रलाई िद्द िनध 

आिश्यक भएमा,   

(ि) ग्राहकको मृतु्य भएमा,   

(घ) ग्राहक कुनै कम्पनी िा सङ्गवठत संस्था भए त्यस्तो सङ्गवठत संस्था िा कम्पनी प्रचवलत 

कानून बमोविम दामासाहीमा पिेमा, खािेिी िा विघरन भएमा,   

(ङ) प्रमाणपत्र िािी िदाध पूिा िनुध पने कुनै शतध पूिा नभएको प्रमावणत भएमा,   

(च) प्रमाणपत्रमा स्पि पारिएको कुनै आिािभूत तथ्य झुट्टा प्रमावणत भएमा,   

(छ) प्रमाणपत्रको विश्वसनीयतामा ताक्तत्वक रुपमा असि पने ििी िोिी सााँचो सृिना िनध 

प्रयोि िरिएको सााँचो िा सुिक्षण प्रणालीमा फेिबदल िा कााँरछााँर िरिएमा। 

(२) प्रमाणपत्र िद्द िदाध वनयन्त्रक िा प्रमाणीकिण िने वनकायले पालना िनुध पने कायधविवि 

तोवकए बमोविम हुनेछ। 

३६. वनलम्बन िा िद्द गरिएको सूचना: (१) दफा ३४ िा ३५ बमोविम प्रमाणपत्रको वनलम्बन िा िद्द 

िरिएकोमा त्यसिी प्रमाणपत्र िद्द िने िा वनलम्बन िने प्रमाणीकिण िने वनकाय िा वनयन्त्रकले सोको 

अवभलेख िाखी त्यसको सूचना सािधिवनक रुपमा प्रकाशन िनुध पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोविम वनलम्बन िा िद्द िरिएको सूचना यथाशीघ्र ग्राहकलाई वदनु पने 

दावयत्व प्रमाणीकिण िने वनकायको िा अिस्था अनुसाि वनयन्त्रकको हुनेछ। 

 

परिचे्छद–६ 

ग्राहकको काम, कतधव्य ि अविकाि 

३७. िोिी सााँचो सृिना गने: (१) प्रमाणीकिण िने वनकायबार िािी िरिएको ि ग्राहकद्वािा स्वीकाि 

िरिएको प्रमाणपत्रमा सूचीकृत िरिनु पने सािधिवनक सााँचो समािेश भएको िोिी सााँचो ग्राहकले नै 

सृिना िनुध पने भएमा ग्राहकले त्यस्तो िोिी सााँचो सृिना िदाध सुिवक्षत एवसमेवरि क विप्टो वसस्टमको 

प्रयोि िनुध पनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुिा लेक्तखएको भए तापवन िोिी सााँचो सृिना िनध प्रयोि िनुध पने 

सुिक्षण प्रणालीको सम्बन्धमा ग्राहक ि प्रमाणीकिण िने वनकायका बीचमा कुनै सम्झौता भएको िा 

प्रमाणीकिण िने वनकायले कुनै खास प्रणालीलाई स्वीकृत ििेको अिस्थामा त्यसिी सम्झौता भएको िा 

स्वीकृत ििेको सुिक्षण प्रणाली प्रयोि िनुध ग्राहकको कतधव्य हुनेछ। 

३८. प्रमािपत्र स्वीकाि गने : (१) देहायका अिस्थामा ग्राहकले प्रमाणपत्र स्वीकाि ििेको मावननेछ :–  

(क) वनिले सो प्रमाणपत्र प्रकाशन ििेमा िा प्रकाशनको लावि एक िा एकभन्दा बढी 

व्यक्तिहरुलाई अक्तियािी प्रदान ििेमा, िा   

(ख) वनिले सो प्रमाणपत्रलाई स्वीकाि ििेको छ भनी विश्वास िन सवकने कुनै  आिाि 

भएमा। 



(२) प्रमाणपत्रलाई स्वीकाि ििेको भएमा सो कािणबार ग्राहकले सो प्रमाणपत्रमा उिेख 

भएको कुनै सूचनामावथ भि पने व्यक्तिलाई देहायका कुिाहरुको प्रत्याभूवत ििेको मावननेछ :–  

(क) ग्राहकले प्रमाणपत्रमा सूचीकृत िरिएको सािधिवनक सााँचोसाँि सङ्गवत िाखे्न वनिी 

सााँचो िािण िने अक्तियािी पाएको,   

(ख) प्रमाणपत्र िािी िने वसलवसलामा ग्राहकले प्रमाणीकिण िने वनकायलाई उपलब्ध 

ििाएको समू्पणध सूचना तथा िानकािी सही ि दुरुस्त भएको तथा प्रमाणपत्रमा 

समाविि भएका सूचनासाँि सम्बर्द् सबै तथ्यहरु सत्य भएको, ि   

(ि) ग्राहकलाई िानकािी भएसम्म िा वनिले िानेबुझेसम्म प्रमाणपत्रमा उिेख भएका 

सूचना सत्य ि दुरुस्त भएको। 

३९.  वनिी सााँचोलाई सुिवित साथ िाख्नु पने: (१) प्रते्यक ग्राहकले आफूले प्राि ििेको प्रमाणपत्रमा 

सूचीकृत िरिएको सािधिवनक सााँचोसाँि सङ्गवत िाखे्न वनिी सााँचोलाई सुिवक्षत िाखे्न होवशयािी अपनाउनु 

पनेछ ि ग्राहकको विविरल हस्ताक्षि सृिना िने अक्तियािी नपाएको कुनै पवन व्यक्तिलाई त्यस्तो 

सााँचो बािे िानकािी हुन वदनबार िोक्न आिश्यक सबै उपायहरु अिलम्बन िनुध पनेछ। 

(२) ग्राहकको वनिी सााँचो बािे कुनै कािणबार कतै िानकािी ििाएको भएमा िा सो सााँचोमा 

कुनै कााँरछााँर हुन िएमा ग्राहकले सोको सूचना यथाशीघ्र प्रमाणीकिण िने वनकायलाई वदनु पनेछ ि 

त्यस्तो सूचना प्राि हुन आएमा प्रमाणीकिण िने वनकायले तुरुन्त सो प्रमाणपत्र वनलम्बन िनुध पनेछ। 

(३) यस ऐन बमोविम प्रमाणपत्र वनलम्बन भएमा त्यस्तो वनलम्बन अिविभि यो दफा बमोविम 

वनिी सााँचो सुिवक्षत िाख्नु ग्राहकको कतधव्य हुनेछ। 

४०. वनिी सााँचो वनयन्त्रक समि दाम्भखला गनुध पने: (१) नेपाल िाज्यको सािधभौवमकता िा अखण्डताको 

िक्षा िनध िा वमत्रिािि हरुसाँिको मैत्रीपूणध सम्बन्धलाई कायम िाख्न, शाक्तन्त सुिक्षा कायम िाख्न, प्रचवलत 

कानून बमोविम कसूि ठहने कुनै कायध हुनबार िोक्न िा तोवकए बमोविमको अन्य अिस्थामा 

वनयन्त्रकले कुनै ग्राहकलाई कािण खुलाई वनिी सााँचो आफूसमक्ष दाक्तखला िनध आिश्यक ठानी 

वनदेशन वदएमा त्यस्तो ग्राहकले सो वनिी सााँचो तुरुन्त वनयन्त्रक समक्ष दाक्तखला िनुध पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोविम दाक्तखला भएको वनिी सााँचो बािे वनयन्त्रकले कुनै पवन अनविकृत 

व्यक्तिलाई िानकािी ििाउन हुाँदैन। 

 

परिचे्छद–७ 

विद्युतीय शासन  

४१. विद्युतीय माध्यमबाट सािधिवनक सेिा प्रदान गनध सवकने :  (१) सिकािी वनकायले आफूले प्रदान 

िने सािधिवनक सेिाहरु तोवकएको प्रकृया पूिा ििी विद्युतीय माध्यमबार उपलब्ध ििाउन सके्नछन्। 

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुिा लेक्तखएको भएतापवन यो ऐन लािू भएको एक िषध वभत्र नेपाल 

सिकािले िािपत्रमा सूचना प्रकाशन िरि तोकेका सािधिवनक सेिाहरू सम्बन्धीत वनकायहरूले 

तोवकएको समयािवि वभत्र विद्युतीय माध्यमबार उपलब्ध ििाउन सुरु िनुध पनेछ ।  



(३) उपदफा (२) बमोविमका सेिाहरू नेपाल सिकािको केन्द्रीय िेबपोरधल माफध त समेत 

प्रदान िनुध पनेछ। 

(३) सिकािी वनकायले अन्य सिकािी वनकाय, सािधिवनक वनकाय, नािरिक िा 

व्यिसायहरुसाँि कुनैपवन कािोबाि तथा कामकाििाही िदाध विद्युवतय माध्यमबार िनध सके्नछन्। 

(४) यस दफा बमोविमका सािधिवनक सेिाहरू उपलब्ध ििाउने प्रयोिनाथध नािरिकको 

पवहचान िाविि य परिचय पत्रको आिािमा िनध सवकनेछ। 

४२.सािधिवनक सेिाका लावग विद्युवतय माध्यमबाट आिेदन वदन सवकने :  (१) सिकािी वनकायमा 

सेिाग्राहीले आफूले चाहेको सेिा प्राि िनधका लावि विद्युवतय माध्यमबार आिेदन वदनसके्नछन्। 

(२) उपदफा (१) बमोविम आिेदन िदाध सेिाग्राहीले तोवकए बमोविमको प्रकृया पूिा िनुधपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोविम प्राि आिेदन बमोविमको सेिा सिकािी वनकायले सकभि 

विद्युवतय माध्यमबार नै उपलब्ध ििाउनु पनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोविम आिेदन प्राि भएपवछ सिकािी वनकायले सो आिेदनको प्राक्ति ि 

सो सेिा सम्बन्धी काििाहीको प्रकृया, लागे्न समय, सम्बन्धीत फााँर ि अविकािी सम्बन्धी िानकािी 

आिेदकलाई उपलब्ध ििाउनुपनेछ। 

४३.सूचनाहरू विविटल स्वरूपमा िाख्नुपने :  (१) प्रते्यक सिकािी वनकायले आफूसाँि सम्बन्धीत तथा 

आफूले उपलब्ध ििाउने सेिा तथा सम्बन्धीत वनकाय सम्बन्धी तोवकए बमोविमका सूचनाहरु विविरल 

स्वरुपमा िाख्नुपनेछ। 

(२) उपदफा १ बमोविमको सुचना विविरल स्वरुपमा िाख्दा तोवकए बमोविमको सुिक्षा 

प्रविया पुिा िनुधपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोविम तयाि िरिएका, सिकािी वनकायमा प्राि हुने तथा सिकािी 

वनकायमा िहेका व्यक्तिित प्रकृवतका विििणहरुलाई सिकािी वनकायले तोवकएको मापदण्ड अनुसाि 

िोपवनयता कायम िहने ििी संिक्षण िरि िाख्नुपनेछ। 

(४)  उपदफा (१) बमोविमका सूचनाहरु समयिर्द्रुपमा पुन: प्रयोि िनध वमल्ने ढाचााँमा 

प्रकाशन िने तथा अवभलेख िनधेु पनेछ। प्रकाशन तथा अवभलेखीकिण प्रकृया तोवकएबमोविम हुनेछ। 

४४.  विद्युतीय स्वरुपमा सिकािी कागतपत्रहरू प्रकाशन गनध सवकने: (१) नेपाल सिकािले प्रचवलत 

कानून बमोविम नेपाल िािपत्रमा प्रकाशन िनुध पने अध्यादेश, ऐन, वनयम, विवनयम, िठन आदेश, 

सूचना िा अन्य विषयलाई विद्युतीय स्वरुपमा प्रकाशन िनध सवकनेछ। 

(२) सिकािी वनकाय िा सािधिवनक संस्था िा नेपाल िाज्यवभत्र कािोबाि िने बैङ्क िा वििीय 

संस्थामा प्रचवलत कानून बमोविम फाइवलङ्ग िनुध पने कुनै फािाम, वनिेदन िा अन्य कुनै काििात िा 

सृिना िनुध पने िा सुिवक्षत िाख्नु पने िा संिक्षण िनुध पने कुनै अवभलेख िा िािी िनुध पने िा वदनु पने 

कुनै इिाितपत्र िा अनुमवतपत्र िा स्वीकृवत िा प्रमाणपत्र िा भुिानी वलनु पने कुनै िकमलाई 

विद्युतीय स्वरुपमा पवन फाइवलङ्ग िनध, सृिना िनध, सुिवक्षत िाख्न िा संिक्षण िनध िा िािी िनध िा प्रदान 

िनध िा विद्युतीय सञ्चाि माध्यम माफध त भुिानी वलन वदन सवकनेछ ।   



४५. मापदण्ड बमोविमको सूचना प्रविवि प्रिाली प्रयोग गनुधपने: (१) सिकािी वनकायले प्रयोि िने 

सूचना प्रविवि प्रणालीहरू तोवकए बमोविमको मापदण्ड अनुसाि हुनु पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोविमको मापदण्डले सिकािी वनकायका सूचना प्रविवि प्रणाली बीच 

अन्ति सञ्चालन सुवनवित िनुध पनेछ ।   

(३) उपदफा (१) बमोविमको सफ्टिेयि तथा एिीकेशन प्रयोि िदाध यस ऐनको परिचे्छद १० 

बमोविम सूचना सुिक्षाको प्रत्याभूत िनुधपनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोविम मापदण्ड अनुसािको प्रणालीको वबकास नििेमा विभािको 

वसफारिसमा मन्त्रालयले सम्वक्तन्धत सिकािी वनकायको केक्तन्द्रय वनकायमा लेक्तख पठाउन सके्नछ। 

४६. सिकािी वनकायले आफ्नो िेबसाइट संचालनमा ल्याउनुपने :(१) प्रते्यक सिकािी वनकायले 

सेिाग्रावहहरुलाई आफ्नो सेिा प्रदान िने उदे्दश्यले आफ्नो िेबसाइर सञ्चालनमा ल्याउनुपनेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोविम सञ्चालन िरिएको सिकािी िेबसाइरको वििाइन, विकास तथा 

सञ्चालनको मापदण्ड तोवकए बमोविम हुनेछ। 

४७. विद्युतीय माध्यमबाट सूचनाको हक हुने : प्रते्यक सिकािी वनकायले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, 

२०६३ अन्तिधत नािरिकलाई प्राि हुने सूचनाहरु नािरिकले विद्युवतय माध्यमबार माि ििेमा सोवह 

माध्यमबार उपलब्ध ििाउनुपनेछ। 

४८. विद्युवतय माध्यमबाट शासन प्रवियामा नागरिकको सहभागीता सुवनवित गनुधपने :(१) नेपाल 

सिकाि, संघीय संसद ि प्रादेवशक संसदले  कानुन तिुधमा, अन्तिाधविि य स्तिमा िरिने िाविि य महत्वका 

सक्तन्ध, महासक्तन्ध तथा सम्झौताहरुमा अक्तन्तम वनणधयमा पुगु्नअवघ नािरिक स्तिमा विद्युतीय माध्यमबार 

पृष्ठपोषण वलनु पनेछ। 

  ति, कुनै संिेदनशील विषयको हकमा नेपाल सिकािको वनणधय बमोविम हुनेछ। 

४९. सामाविक संिालको प्रयोग : (१) सिकािी वनकायले आफ्ना सेिा तथा सूचना सामाविक सञ्जाल 

माफध त प्रदान िनध सके्नछन्। 

(२) उपदफा (१) बमोविम सामाविक संिालको प्रयोि तोवकए बमोविम िनुध पनेछ। 

(३) सािधिवनक वनकायमा कायधित पदाविकािी िा कनधचािीले आफु कायधित वनकायको 

सामविक सञ्जालको प्रयोि ििी दुरुपयोि ििेको पाईएमा त्यस्तो पदाविकािी िा कनधचािीलाई प्रचवलत 

कानून बमोविम विभाविय सिाय हुनेछ ।  

५०. एकीकृत विद्युतीयसेिा केन्द्र स्थापना गनुधपने: (१) वबद्युवतय माध्यमबार प्रदान िरिने सािधिवनक 

सेिाहरू उपलब्ध ििाउन प्रते्यक स्थावनय तहमा कक्तम्तमा एक िरा विद्युवतय सेिा केन्द्र स्थापना िनुध 

पनेछ । 

(२) उपदफा (१) िमोविमको एकीकृत विद्युवतय सेिा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन तोवकए 

बमोविम हुनेछ। 

परिचे्छद–८ 



िोमेन नाम दताध तथा व्यिस्थापन  

५१. िोमेन नाम दताध गनुध पने: (१) कुनै व्यक्ति िा संस्थाले .np िोमेनमा नाम दताध ििाउदा नेपाल 

सिकािले िािपत्रमा सूचना प्रकावशत िरि तोकेको वनकायमा तोवकए बमोविमको दसु्ति िुझाई िनुध 

पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोविम दताध भएको िोमेन नाम अरु कसैले प्रयोि िदाध आफ्नो नाममा 

नामसािी ििाई िा प्रयोिको वनवमि वलक्तखत रुपमा स्वीकृवत लवेएिमात्र िनुध पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोविम दताध भएका िोमेन नामहरुसाँि झुक्तक्कने वकवसमले वमल्दोिुल्दो हुने 

ििी िोमेन नाम दताध िनध िा ििाउन हुाँदैन ।   

(४) सिकािी कायाधलयले आफ्नो कायधलयको िोमेन नेम .gov.np अन्तिित दताध िनुधपनेछ ।  

(५) उपदफा (१) बमोविम दताध भएको िोमेन नाम प्रते्यक दुई िषधमा तोवकए बमोविमको 

दसु्ति िुझाई नविकिण िनुध पनेछ। 

(६) िोमेन नाम सञ्चालन सम्बक्तन्ध अन्य व्यिस्था तोवकए बमोविम हुनेछ। 

५२ िोमेन नाम सुिवित िहने :(१) देहाय बमोविमका नामहरु दोश्रो ि तेश्रो तहका िोमेन नामहरुको 

लावि सुिवक्षत िहनेछन् : 

(क) प्रचवलत कानुन बमोविम कुनै कम्पनीको नाममा दताध िरिएको रि ेिनामहरु 

(ख) भौिोवलक तथा पयधरवकय स्थलहरुको नामहरु 

(ि) पुिातक्तत्वक तथा िावमधक महत्वका नामहरु 

(घ) िाविि यरुपमा ख्यावत प्राि नामहरु 

(ङ) सिकािी संस्थाहरुको नामहरु 

(च) अन्तिाविि य िैि सिकािी संस्थाहरुको नामहरु 

(छ) नेपाल सिकािले तोकेका अन्य नामहरु 

(२) उपदफा (१) बमोविमका िोमेन नामहरु खण्ड (क), (घ) ि (ङ) बमोविमका नामहरु 

सम्बन्धीत संस्थाको प्रयोिमा मात्र ि अन्यको हकमा नेपाल सिकािले तोकेको वनकायको स्वीकृवत वलई 

प्रयोि िनध पाईनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोविमकासुिवक्षत नामहरुसाँि झुक्तक्कने वकवसमले वमल्दोिुल्दो िा उि 

नामको महत्वलाई अिमुल्यन िने वकवसमले िोमेन नाम दताध िनध िा ििाउन हुाँदैन ।  

५३. अन्य िोमेन नामको प्रयोग: यस परिचे्छदमा अन्यत्र िुनसुकै कुिा लेक्तखएको भएता पवन तोवकए 

बवमविम कुनै िाविि य तथा िािि  भाषामा िोमेन नाम दताध तथा प्रयोि िनध बािा पुिेको मावनने छैन । 

५४. अिश्यक वनदेशन वदन सके्न: िोमेन नामको सञ्चालनलाई भिपदो ि सुिवक्षत बनाउनको लावि 

विभािले िोमेन नाम प्रणाली सञ्चालकलाई आिश्यक वनदेशन विन सके्नछ। 

परिचे्छद ९ 

सूचना प्रविवि सम्बन्धी व्यिसाय 

५५. सूचना प्रविवि सम्बन्धी व्यिसाय दताध गनुध पने:(१) सूचना प्रविवि सम्बन्धीतोवकए बमोविमका 

व्यिसाय िनध चाहने कुनै व्यक्ति िा संस्थाले व्यिसाय सञ्चालन िनध पूिध विभािमा दताध िनुध पनेछ। 



(२) यस ऐन लािु हुनु पुिध सञ्चालनमा िहेका सूचना प्रविवि सम्बन्धी व्यिसाय िरििहेका कुनै 

व्यक्ति िा संस्थाले यो ऐन लािु भएको वमवतले ६ मवहना वभत्र विभािमा दताध ििाउनु पनेछ । 

(३) उपदफा (१) ि (२) बमोविम दताध भएका व्यिसायहरुलाई विभािले तोवकए बमोविम दताध 

प्रमाणपत्र वदनेछ। 

(४) उपदफा (१) ि (२) बमोविम दताध भएका व्यक्ति तथा संस्थाले आफुले ििेका कामको 

बावषधक प्रवतिेदन ि लेखा परिक्षण प्रवतिेदन आवथधक बषध समाि भएको तीन मवहना वभत्र विभािमा पेश 

िनुध पनेछ। 

(५) उपदफा (३) बमोविमको समयािविवभत्र विििणपेश िनध नसके्न मनावसि कािण सवहत 

वनिेदन वदएमा विभािले वतन मवहनासम्मको म्याद थप िनध सके्नछ।  

(६) उपदफा (१) ि (२) बमोविम दताध भएको व्यिसाय प्रते्यक दुई िषधमा नविकिण िनुध पनेछ। 

(७) उपदफा (१) ि (२) बमोविम दताध नभएका कम्पनीले सािधिवनक वनकाय, बैक तथा वििय 

संस्था तथा वतवकएका अन्य संस्थाहरुमा कािोिाि िनध तथा  सेिा वदन पाउने छैनन्। 

(८) उपदफा (१) ि (२) बमोविम दताध सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोविम हुनेछ। 

५६. सूचना प्रविवि सम्बन्धी व्यिसायको िवगधकिि: (१) विभािले यस ऐन बमोविम दताध भएका सूचना 

प्रविवि सम्बन्धी व्यिसाय िने व्यक्ति िा संस्थाको िविधकिण िनध सके्नछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोविम िविधकिण िदाध विभािले अन्तिाविि य स्तिमा प्रचलनमा िहेको 

मापदण्ड िा मन्त्रालयले वनिाधिण ििेको मापदण्ड अनुसाि िनुध पनेछ । 

५७. सूचना प्रविवि िेत्रमा िैदेवशक लगानी:(१)नेपालमा सूचना प्रविवि सम्बन्धी व्यिसाय िने िरि दताध 

भैसकेका िा हुने कम्पनीमा पूणध िा आंवशक विदेशी लािानी िनध सवकनेछ। 

ति, नेपाल वभत्रको समेत काम िने कम्पनीमा कुल लािानीको पचास प्रवतशत सम्म मात्र 

विदेशी लिानी िनध सवकनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोविमको कम्पनीमा ऋण िा सेयि पूाँिीको रुपमा विदेशी मुिा लािानी 

भएमा अनुमवत प्राि व्यक्तिलाई त्यस्तो ऋणको सााँिा व्याि भुिानी िनध िा लिानी वफताध िनध 

आिश्यक विदेशी मुिा नेपाल सिकािले प्रचवलत दिभाउमा उपलब्ध ििाउनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोविमको कम्पनीमा विदेशी मुिामा आय भएमा, प्रते्यक आवथधक िषधमा 

भएको कूल विदेशी मुिामा भएको आयको एक वतहाई िकमको वसमा वभत्र पने िरि  सो आवथधक 

िषधकोप्रचवलत कानून बमोविम किकवट्ट िरि हुन आउने कुल नाफाको विदेशी लिानी बिाबिको 

प्रवतशतसम्मको िकम, वफताध लान आिश्यक विदेशी मुिा नेपाल सिकािले प्रचवलत दिभाउमा 

उपलब्ध ििाउनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोविमको कम्पनीले उि कम्पनीमा काम िने कूल िनशक्तिको १०% 

सम्म विदेशी िनशक्तििाख्न सके्नछ।  

(५) उपदफा (४) बमोविमको विदेशी िनशक्तिको हकमा विभािको वसफारिसको आिािमा 

प्रचवलत कानून बमोविम िकध  पवमधर वलनु पनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोविमको िकध  पवमधर वलएका विदेशी िनशक्तिलाई नेपाल सिकािले 

उपयुि (Working) प्रिेशाज्ञा प्रदान िनध सके्नछ।  

(७) उपदफा (१) बमोविमका कम्पनीको सम्बन्धमा अन्य व्यिस्था तोवकए बमोविम हुनेछ। 



५८. स्वीकृत सूचना प्रविवि सम्बम्भन्ध उपकिि मात्र पैठािी एिं विवि वितिि गनुध पने: (१) नेपाल 

िाज्यवभत्र सूचना प्रविवि सम्बक्तन्ध उपकिणहरुको पैठािी एिं विवि वितिण िदाध विभािबार स्वीकृत 

मोिेलको उपकिणहरुको मात्र िनुध पनेछ। 

   ति, यस ऐन लािु हुनु पुिध उत्पादन भईसकेका िा पैठािी भईसकेका उपकिणहरुको 

हकमा स्वीकृती वलई िहनु पने छैन। 

(२) उपदफा (१) बमोविमको मोिेलहरु स्वीकृत िदाध विभािले िुणस्ति, आयु ि सुिक्षाको 

प्रत्याभुवत हुने िरि िनुध पनेछ। 

(३) सूचना प्रविवि सम्बक्तन्ध उपकिणहरुको विवि वितिण सम्बक्तन्ध अन्य व्यबस्था तोवकए 

बमोविम हुनेछ।  

परिचे्छद १० 

सूचना सुििा सम्बन्धी व्यिस्था  

५९. विद्युतीय स्वरुपमा िहेको िैयम्भिक सूचनाको गोपवनयता भंग गनध नहुनेेः(१) कम्युरि, कम्युरि 

प्रणाली तथा कम्युरि नेरिकध मा िहेको कुनै पवन व्यक्तिको िैयक्तिक सूचना,सूचना संकलन िदाध 

खुलाईएको, प्रयोिन बाहेक अन्य प्रयोिनका लावि प्रयोि, प्रसाि तथा आदान प्रदान िनध पाईने छैन।  

   ति, सम्बन्धीत व्यक्तिको स्वीकृवतमा अन्य प्रयोिनका लावि प्रयोि, प्रसाि तथा आदान 

प्रदान िनध बािा पने छैन । 

(२) कुनै खास प्रयोिनकालावि कानुन बमोविम संकलन तथा संचय िरिएको िैयक्तिकसूचना 

संकलन तथा संचयको प्रयोिन समाि भएको ३० वदन वभत्र नि िरिसकु्नपनेछ ।  

स्प्रष्टीकििेःयस दफाको प्रयोिनकालावि िैयक्तिक सूचना भन्नाले कुनै व्यक्तिको परििाि, िमध, िावत, 

वशक्षा, विविय कािोबाि, व्यिसाय, स्वास्थ्य, अपिाि, िोििािी संि सम्बन्धी विििण तथा व्यक्तिको 

पवहचान िनाउने कुनैपवन िानकािी (िसै्तः औठा छाप, आिाि िा तश्वीि) बुझ्नुपछध  । 

६०. सूचना सुििाको प्रत्याभुत गनुधपनेेः  (१) विद्युवतय स्वरुपमा िहेका सूचना तथा िारा को आदान 

प्रदान, प्रशोिन तथा संचय िदाध िोपवनयता, िोयता, उपलव्िता ि अकु्षणताकायम िहने िरििनुध पनेछ । 

(२) सिकािी, सािधिवनक, विविय तथा स्वास्थ सम्बन्धी वनकायहरुले नेपाल सिकािले तोकेको  

विििणहरु अवनिायध रुपमा इक्तरिप्सन ििी सुिवक्षत िाख्नु पनेछ।  

(३) सिकािी, सािधिवनक, विविय तथा स्वास्थ सम्बन्धी वनकायहरुले नेपाल सिकािले तोकेको  

विििणहरु प्रशोिन, समे्प्रषण तथा भण्डािण िदाध नेपाल िाज्य बावहि निाने ििी िनुध पनेछ । 

६१. सुििा मापदण्ड अिलम्बन गनुधपनेेः (१) सिकािी वनकायले कम्युरि तथा सूचना प्रणालीको  प्रयोि 

िदाध तोवकएको सुिक्षा मापदण्ड अिलम्बन िनुधपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोविम अिलम्बन िनुधपने सुिक्षेा मापदण्ड समय समयमा नेपाल 

सिकािले तोकेबमोविम हुनेछ । यस्तो सुिक्षेा मापदण्ड सिैको िानकािीकालावि िािपत्रमा सूचना 

प्रकावशत िनुधपनेछ ।  

६२. बावषधक सुििूा पिूीिि गनुधपनेेः (१) सिकािी तथा सािधिवनक वनकायले प्रयोि िने कम्युरि 

प्रणाली, एिीकेशन, नेरिकध , िेबसाइर, िेबपोरधल लिायतका प्रणालीको बावषधक रुपमा सुिक्षा 

पिेीक्षण ििाउनुपनेछ ।  



(२) उपदफा (१) बमोविमको सुिक्षा पिेीक्षण विभािले िनेछ। 

(३) उपदफा (१) तथा (२) बमोविम ििेको सुिक्षेा पिेीक्षणकोिावषधक प्रवतिेदन विभािले 

मन्त्रालय माफध त महालेखा पिीक्षकको कायाधलयमा पठाउनु पनेछ। 

६३. िाटा केन्द्र तथा क्लाउि सेिा सञ्चालन गनध इिाितपत्र वलनु पने: (१) नेपाल िाज्य वभत्र िारा 

केन्द्र तथा क्लाउि सेिा सञ्चालनिनध चाहने संस्थाले तोवकएको ढााँचामा वनिेदन वदई विभाििार 

इिाितपत्र वलनु पनेछ। 

  ति, कुनै संस्थाले आफ्नो नीवि प्रयोिनको लावि मात्र सञ्चालन िने िारा केन्द्र तथा क्लाउि 

सेिाको लावि इिाितपत्र वलनु पने छैन। 

(२) उपदफा (१) बमोविम इिाितपत्र प्रदान िने सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोविम 

हुनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोविम इिाितपत्र प्राि संस्थाको अनुिमन िषधको कक्तम्तमा दुई परक 

विभािले िनुध पनेछ। 

६४. िाटा केन्द्र िा क्लाउिमा कम्प्युटि प्रिालीहरु िाख्नु पने:(१) सिकािी वनकायले कम्युरि तथा 

सूचना प्रणालीहरु यस ऐनको दफा (६२) बमोविम इिाितपत्र प्राि िारा केन्द्र क्लाउिमा िाक्तख 

सञ्चालन िनुध पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोविम कम्युरि तथा सूचना प्रणालीहरु इिाितपत्र प्राि िारा केन्द्रमा 

िाक्तख सञ्चालन निदाध हुन सके्न हावन-नोक्सानीको लावि सम्बन्धीत सिकािी वनकाय प्रमुख ििाफदेही 

हुनु पनेछ। 

६५. सूचना सुििि अविकृत तोकु्न पने: (१)नेपाल सिकािको प्रते्यक केक्तन्द्रय वनकायमा कक्तम्तमा एक 

िना सूचना सुिक्षण अविकृतको व्यिस्था िरि विमे्मिािी तोकु्न पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोविमको सूचना सुिक्षण अविकृत सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोविम 

हुनेछ।  

 

परिचे्छद ११ 

साइबि सुििा सम्बन्धी व्यिस्था 

६६. संिेदनशील सूचना तथा सञ्चाि पूिाधिाि सम्बन्धी व्यिस्था: (१) नेपाल सिकािले कुनै पवन, िाविि य 

सुिक्षा, अथधव्यिस्था, सािधिवनक सेिा,  स्वास्थ्य िा सुिक्षा आवदमा, िंवभि असि पुयाधउन सके्न सूचना 

तथा सञ्चाि पूिाधिािलाई संिेदनशील पूिाधिाि तोक्न सके्नछ। 

(२) उपदफा (१) बमोविमको संिेदनशील सूचना तथा सञ्चाि पूिाधिािहरुको सुिक्षाका लावि 

विमे्मिाि वनकाय तोवकए बवमविम हुनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोविमको संिेदनशीलसूचना तथा सञ्चाि पूिाधिाि सम्बन्धी अन्य व्यिस्था 

तोवकए बमोविम हुनेछ। 



६७. नेपाल सूचना प्रविवि आकस्मीक सहायता समुहेः (१) नेपाल सिकािले िािपत्रमा सूचना प्रकावशत 

िरि साइबि सेकु्यिीवर सम्बन्धी घरनामा तत्काल सहायताकालावि नेपाल सिकािको कुनै वनकायलाई 

"नेपाल सूचना प्रविवि आकस्मीक सहायता समूह" को रुपमा तोक्न सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोविमको "नेपाल सूचना प्रविवि आकस्मवेक सहायता समूह" को सम्पकध  

वनकायको रुपमा विभाि िहनेछ।  

(३) नेपाल सूचना प्रविवि आकस्मवेक सहायता समूहको विमे्मिािीदेहाय बमोविम हुनेछ:- 

(क) सािधिवनक वनकायको कम्युरि तथा सूचना प्रणाली मानविय तथा दैिी कािणले हानी 

नोक्सानी पुिी सञ्चालन िन्द भएमा यथावशध्र सो प्रणालीलाई पुन: सञ्चालनमा ल्याउने,  

(ख) नेपालवभत्र िहेका कुनै कम्युरि तथा सूचना प्रणालीहरुमा हुन सके्न सम्भावित क्षवत 

िा आिमणको िािे पूिध सूचना िािी िने, 

(ि) सामान प्रकृवतका काम िने िाविि य तथा अन्तिाविि य संस्थाहरुको सम्पकध  विरदुको 

रुपमा काम िने 

(घ) नेपाल सिकािले तोकेका अन्य वबषयहरु   

(४) उपदफा(१) बमोविमको सूचना प्रविवि आकस्मवेक सहायता समूहले उपदफा(३) को 

खण्ड (क) को कायध िनध सािधिवनक वनकायको कम्युरि तथा सूचना प्रणालीमा पहुाँच पुि् याउन 

सके्नछ।  

(५) उपदफा (१) बमोविमको "नेपाल सूचना प्रविवि आकस्मवेक सहायता समुह" लाई 

उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोविमको कायध िनध असहयोि िनेलाई विभािले मन्त्रालय माफध त 

विभािीय सिायको लािी वसफारिस िनध सके्नछ। 

(६) "नेपाल सूचना प्रविवि आकस्मीक सहायता समूह" सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोकवेए 

बमोविम हुनेछ ।  

 

  परिचे्छद–१२ 

सेिा प्रदायक सम्बन्धी व्यिस्था 

६८. सेिा प्रदायकले दावयत्व व्यहोनुध नपने: प्रचवलत कानूनमा िुनसुकै कुिा लेक्तखएको भए तापवन 

देहाएको अिस्थामा सेिा प्रदान िने सेिा प्रदायकले कुनै तेस्रो पक्षको सूचना िा िारा िा वलंकमा पहुाँच 

उपलब्ध ििाएको कािणबार मात्र उि सूचना िा िारा िा वलंकमा उिेख िा समािेश भएको कुनै 

तथ्य िा विििणको सम्बन्धमा उत्पन्न हुने कुनै फौिदािी िा देिानी दावयत्व व्यहोनुध पने छैन:-   

(क) सेिा प्रदायक सूचना, िारा िा वलंकमा पहुाँच  पुयाधउने कायधमा मात्र वसवमत िहेको 

भएमा,  

(ख) सेिा प्रदायकले आफै प्रसािण नििेको, प्रसािणको उपभोिकताध आफैं  चयन नििेको 

ि प्रसािणमा िहेको सूचना छनौर तथा परिितधन नििेको भएमा ,  

(ि) सेिा प्रदायकले वनयामक वनकायको सम्बक्तन्धत वनदेशनहरु पालना ििेको भएमा,  

 ति, कुनै सूचना, िारा िा वलंकमा उिेख िा समािेश भएको कुनै तथ्य िा विििणले प्रचवलत 

कानुनको उिंघन ििेको छ भने्न िानी–िानी िा कुनै िैि कानुनी कायध िनध सेिा प्रदायक आफैं ले 

दुरुत्साहन िा सहयोि ििेमा सेिा प्रदायक आफ्नो दावयत्वबार मुि हुने छैन ।   



६९. िाटा सुिवित िाख्नु पने: सेिा प्रदायकले सेिा प्रयोि सम्बन्धी तोवकए बमोविमका विििणहरु 

तोवकएको अिविसम्म सुिवक्षत िाख्नु पनेछ। 

 

 

परिचे्छद–१३ 

कसूि तथा सिाय 

७०. विद्युतीय माध्यममा िहेको व्यम्भि तथा संस्थाको पवहचान चोिी गिेमाेः (१) कुनै व्यक्तिले 

िालसािी िा बेइमानी िने मनशायले कुनै व्यक्ति तथा संस्थाकोनीवि सााँचो, पासििध िा अन्य 

विद्युवतय स्वरुपमा िहेको पवहचान चोिी ५० हिाि सम्म िरििाना िा १ मवहना सम्म िेल िा दुिै 

सिाय हुन सके्नछ । 

७१. सूचना प्रविवि प्रिालीमा अनाविकृत रुपले पहुाँच तथा हानी पुयाधउनेेः (१) कुनै व्यक्तिले कुनै 

सूचना प्रविवि प्रणालीमा ि त्यसमा िहेका िहेकेा प्रोग्राम, सूचना िा िारामा आविकारिक व्यक्तिबार 

कुनै अक्तियािी नवलई अनाविकृत पहुाँच पुयाधएमा िा अक्तियािी वलएको अिस्थामा पवन अक्तियािी 

वदइएको भन्दा वभन्न प्रयोिनको लािी पहेु ाेँ च पुयाधएमा १ लाख सम्म िरििाना िा ३ मवहना सम्म िेल 

िा दुिै सिाय हुन सके्नछ । 

(२) कुनै व्यक्तिले कुनै व्यक्ति िा संस्था िा सिकािी वनकायलाई िलत तरिकाले हावन नोक्सानी 

पुि्याउने मनसाय िाखी िानी–िानी वनि व्यक्ति, संस्था िा सिकािी वनकायको स्वावमत्वमा िहेको 

सूचना प्रविवि प्रणाली ि त्यसमा िहेका सूचनालाई नि ििेमा, क्षवत पुि्याएमा, मेराएमा, हेिफेि ििेमा, 

काम नलागे्न बनाएमा िा त्यस्तो सूचनाको मूल्य ि प्रयोिको महत्वलाई ह्रास आउने िरि कुनै कायध ििेमा 

िा त्यस्तो काम िनध लिाएमा २ लाख सम्म िरििाना िा ६ मवहना सम्म िेल िा दुिै सिाय हुन सके्नछ । 

(३)कुनै व्यक्तिले सूचना प्रविवि प्रणालीमा िहेको िारा अनाविकृत रुपमा  नि ििेमा, परिितधन 

ििेमा िा त्यस्तो काम िनध लिाएमा २ लाख सम्म िरििाना िा ६ मवहना सम्म िेल िा दुिै सिाय हुन 

सके्नछ ।  

(४) कुनै व्यक्तिले कुनै सूचना प्रविवि प्रणावलमा िहेको सूचना प्राि िने, परिितधन िने, मेराउने 

िा वनक्तिय पाने उदे्दश्यले कुनै दुिाशययुि प्रोग्राम संपे्रषण िा स्थापना ििेमा २ लाख सम्म िरििाना िा 

६ मवहना सम्म िेल िा दुिै सिाय हुन सके्नछ ।  

(५) कुनै व्यक्तिले कम्युरि प्रणालीमा प्रयोि हुने स्रोत सङे्कत अनाविकृत रुपमा  नि ििेमा, 

परिितधन ििेमा िा त्यस्तो काम िनध लिाएमा २ लाख सम्म िरििाना िा ६ मवहना सम्म िेल िा दुिै 

सिाय हुन सके्नछ । 

७२. कम्प्युटि श्रोतको चोिी : (१) कुनै व्यक्तिले सूचना प्रविवि प्रणालीमा प्रयोि हुने स्रोत सङे्कत चोिी 

ििेेमा िा त्यस्तो काम िनध लिाएमा १ लाख सम्म िरििाना िा ३ मवहना सम्म िेल िा दुिै सिाय हुन 

सके्नछ । 

    स्पष्टीकिि: यस परिचे्छदको प्रयोिनका लावि “स्रोत सङे्कत” (सोसध कोि) भन्नाले कम्युरि 

कायधिमहरुको सूचीकिण, कम्युरि वनदेशन, कम्युरि वििाइन ि कम्युरि लेआउर तथा कम्युरि 

सम्पदाको िुनसुकै स्वरुपमा िहेको कायधिम विशे्लषण लाई सम्झनु पछध  ।   



(२) कुनै व्यक्तिले सूचना प्रविवि प्रणालीमा िहेको िारा चोिी ििेेमा िा त्यस्तो काम िनध लिाएमा १ लाख 

सम्म िरििाना िा ३ मवहना सम्म िेल िा दुिै सिाय हुन सके्नछ । 

 (३) कुनै व्यक्तिले सूचना प्रविवि प्रणालीमा प्रयोि हुने स्रोत सङे्कतिा त्यस्तो प्रणालीमा िहने िारा चोिीको 

हो भने्न सहिै अनुमान िनध सवकने अिस्थामा खरिद  ििेेमा १ लाख सम्म िरििाना िा ३ मवहना सम्म 

िेल िा दुिै सिाय हुन सके्नछ । 

७३. सूचना प्रविवि को प्रयोग गिी वकते तथा िालसािी गनेेः(१) कुनै व्यक्तिले कुनै िालसािी िने िा 

अन्य कुनै िैि कानूनी कायध िने उदे्दश्यले विविरल प्रमाणपत्र सृिना ििेमा, प्रकाशन ििेमा  २ लाख 

सम्म िरििाना िा ६ मवहना सम्म िेल िा दुिै सिाय हुन सके्नछ । 

 (२) कुनै इ–कमशध संचालकले िसु्तको िकम भुिान भैसकेको अिस्थामा उपभोिालाई िसु्त 

विविको अनलाईन किाि बमोविमको िसु्त नपठाएमा िा विज्ञापन िरिएको भन्दा फिक िुणस्तिको 

उपलब्ध (िेवलभिी) ििाएमा िा तोकेको समय भन्दा पवछ पठाएमा ५० हिाि सम्म िरििाना हुन 

सके्नछ । 

(३) कुनै व्यक्तिले इन्टिनेर, इमेल लिायतका कम्युरि तथा कम्युरि नेरिकध  प्रयोि ििी कुनै 

व्यक्तिको संिेदनशील वििीय सूचनाहरु प्राि ििी त्यसबार लाभ वलने मनशायले कुनै झुट्टा िानकािी 

संपे्रषण ििेमा २ लाख सम्म िरििाना िा ६ मवहना सम्म िेल िा दुिै सिाय हुन सके्नछ । 

 (४) कुनै व्यक्तिले कम्युरिको प्रयोि ििी कुनै पवन सिकािी अवभलेख िा प्रमाणपत्र िा 

काििात अनविकृत रुपले वसिधना ििेमा २ लाख सम्म िरििाना िा ६ मवहना सम्म िेल िा दुिै सिाय 

हुन सके्नछ । 

७४. सूचना तथा संचाि प्रविविको गैिकानूनी कायधमा प्रयोग: (१) कुनै व्यक्तिले अको व्यक्ति िा 

संस्थालाई हैिानी िने आशयले विस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साह िने, हप्काउने, घृणा तथा 

दे्वश उत्पन्न ििाउने, असुवििामा पाने िा प्रापकलाई भ्रम पाने आशयले सूचना तथा सञ्चाि प्रविविको 

प्रयोि िरि सने्दश समे्प्रषण ििेमा ५० हिाि सम्म िरििाना िा १ मवहना सम्म िेल िा दुिै सिाय हुन 

सके्नछ । 

 (२) कुनै सूचना तथा सञ्चाि प्रवििीको प्रयोि िरि नेपालको सािधभौम सिा, अखण्डता िा 

विवभन्न िात, िावत, िमध िा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा िक्तम्भि खलल पने िा निसंहािलाई 

िढािा वदने कायध ििेेमा  २ लाख सम्म िरििाना िा ६ मवहना सम्म िेल िा दुिै सिाय हुन सके्नछ । 

(३) प्रचवलत कानुनले अपिाि भवन तोकेको कायध िनध दुरुत्साहन वदने विषयिसु्त, अक्तश्लल 

सामाग्री प्रकाशन, प्रसािण, प्रदशनध िा फैलाउने कायध ििेेमा िा िनध लिाएमा २ लाख सम्म िरििाना 

िा ६ मवहना सम्म िेल िा दुिै सिाय हुन सके्नछ । 

 (३) कुनै व्यक्तिले कम्युरि प्रणालीको प्रयोि ििी कुनै व्यक्तिलाई मानि िेचविखन तथा 

अपहिण िा लािू औषि विवि वितिण िा प्रचवलत कानूनले अपिािको रुपमा वनषेि ििेको कायध 

ििेमा २ लाख सम्म िरििाना िा ६ मवहना सम्म िेल िा दुिै सिाय हुन सके्नछ । 

 (४) कुनै व्यक्तिले कम्युरि प्रणालीको प्रयोि ििी प्रचवलत कानुनले वििी तथा वितिण िनध 

वनषेि ििेको वििी ििेमा िा सो सम्बन्धमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रशािण िा प्रदशधन ििेमा िा दुई िा दुई 



भन्दा बवढ व्यक्तिलाई त्यस सम्बन्धमा इमेल िा च्यार िा िेिसाइरको माध्यमबार सूचना आदान प्रदान 

ििेमा २ लाख सम्म िरििाना िा ६ मवहना सम्म िेल िा दुिै सिाय हुन सके्नछ । 

७५. विद्युतीय माध्यममा बाल यौनदुिाचाि सम्बन्धी सामग्री संकलन, संचय, प्रकाशन, प्रदशधन तथा 

प्रसाि गनेेः(१) कुनै व्यक्तिले कम्युरि, इन्टिनेर लिायतका विद्युतीय सञ्चाि माध्यमहरुमा बाल 

यौनदुिाचाि सम्बन्धी सामग्री संकलन, संचय, प्रकाशन, प्रदशधन तथा प्रसाि ििेमा २ लाख सम्म िरििाना 

िा ६ मवहना सम्म िेल िा दुिै सिाय हुन सके्नछ । 

 (२) कुनै व्यक्तिले कम्युरि, इन्टिनेर लिायतका विद्युतीय सञ्चाि माध्यमहरुको प्रयोि ििी 

बालबावलकालाई अक्तश्लल तथा अमयाधवदत रुपमा प्रसु्तत ििी कुनै विविरल तश्वीि वसिधना ििेमा िा 

बालबावलकालाई अक्तश्लल तथा अमयाधवदत रुपमा प्रसु्तत िरिएको कुनै सामग्री संपे्रषण ििेमा ३ देक्तख ५ 

लाख सम्म िरििाना ि १ िषध सम्म िेल सिाय हुन सके्नछ । 

 (३) कुनै व्यक्तिले कम्युरि, इन्टिनेर लिायतका विद्युतीय सञ्चाि माध्यमहरुको प्रयोि ििी 

बालबावलकालाई यौनिन्य िवतविविमा लाग्न िा अनलाईन सम्बन्ध स्थावपत िनध उक्साउने िा कसैलाई 

बालबावलका उपि यौनदुिाचाि िनध सहयोि िने वियाकलाप ििेमा २ लाख सम्म िरििाना िा ६ मवहना 

सम्म िेल िा दुिै सिाय हुन सके्नछ । 

 

प्रवष्टकििेःयस दफाको प्रयोिनको लावि बालबावलका भन्नाले १८ बषध नपुिेको व्यक्ति सम्झनुपछध  । 

७६. साइबि आतंकेः(१) कुनै व्यक्ति िा संस्थाले नेपालको िाविि य सुिक्षा, िाविि य अथधतन्त्र िा सािधिवनक 

सेिामा नकािात्मक असि पाने िरि कुनै कम्युरि प्रणाली िा सूचना प्रणालीमा हानी पुयाधएमा साइबि 

अपिाि ििेको ठहरिनेछ ि त्यस्तो कायध िने िा िनध लािाउनेलाई ५ देक्तख १० लाख िरििाना ि १५ िषध 

सम्म िेल सिाय हुन सके्नछ । 

(२) कुनै कायध उपदफा (१) बमोविमको साइबि अपिाि हो होइन भवन वसफारिस देहाय 

अनुसािको सवमवतले िनेछ:    

(क) सवचि, िृह मन्त्रालय   - संयोिक 

(ख)  सह-सवचि, िक्षा मन्त्रालय - सदस्य 

(ि)  सह- सवचि, अथध मन्त्रालय - सदस्य 

(घ)  महावनदेशक, सूचना प्रविवि विभाि - सदस्य 

(ङ)  अवतरिि महावनरिक्षक, नेपाल प्रहिी - सदस्य-सवचि   

७७. गोपनीयता भङ्ग गने: कुनै व्यक्ति िा संस्थाले आफ्नो स्वावमत्व िा वनयन्त्रणमा िहेको सूचना तथा 

िाराको िोपनीयता भंि ििेमा १ लाख सम्म िरििाना िा ३ मवहना सम्म िेल िा दुिै सिाय हुन सके्नछ 

। 

७८. ईिाित नवलई िाटा केन्द्र िा क्लाउि सेिा सञ्चालन गने: यस ऐन बमोविम ईिाित वलनु पनेमा 

ईिाित नवलई िारा केन्द्र िा क्लाउि सेिा सञ्चालन ििेमा १ लाख सम्म िरििाना िा ३ मवहना सम्म 

िेल िा दुिै सिाय हुन सके्नछ । 



७९. विना स्वीकृवत सूचना प्रविवि सम्बम्भन्ध उपकििहरु पैठािी एिं विवि वितिि गने: यस ऐन 

बमोविम स्वीकृवत वलएि मात्र पैठािी एिं विवि वितिण िनुध पने सूचना प्रविवि सम्बक्तन्ध उपकिणहरु 

विना स्वीकृवत पैठािी एिं विवि वितिण ििेमा १ लाख सम्म िरििाना हुन सके्नछ तथा त्यस्ता 

सामानहरु िफत हुनेछन्। 

८०. अनाविकृत रुपमा िोमेन नाम प्रिाली सञ्चालन गिेमा: यस ऐन िा यस ऐन अन्तिित बनेका 

वनयममा िहेका प्राििान विपरित िोमेन नाम प्रणाली सञ्चालन ििेमा कसुि ििेको मावननेछ। 

८१. संिेदनशील सूचना तथा सञ्चाि पूिाधिािमा हानी-नोक्सानी पुि् याएमा तथा सञ्चालन अिरुद्द 

गिेमा: यस ऐनको प्राििान िमोविम तोवकएका संिेदनवशल सूचना तथा सञ्चाि पूिाधिािमा हानी-

नोक्सानी पुि् याएमा िा सञ्चालन अिरुद्द ििेमा कसुि ििेको मावननेछ। 

८२. झुट्टा व्यहोिाको सूचना वदने िा प्रमािपत्र :  कुनै व्यक्तिले यस ऐन बवमविम प्राि िनुध पने 

इिाितपत्र प्राि िने िा अन्य कुनै मनसायले सम्बक्तन्धत वनकाय समक्ष पेश िने कुनै व्यहोिा िानीिानी 

लुकाएमा िा ढााँरेमा िा िानािानी झुट्टा व्यहोिा पेश िा दाक्तखला ििेमा वनिलाई एक लाख रुपैयााँसम्म 

िरिबाना िा दुई िषधसम्म कैद िा दुिै सिाय हुनेछ ।   

८३. झुट्टा इिाितपत्र िा प्रमािपत्र पेश गने िा देखाउने: (१) यो ऐन बमोविम वनयन्त्रकले िािी ििेको 

इिाितपत्र प्राि नििी प्रमाणीकिण िने वनकायको रुपमा कायध िने कुनै पवन व्यक्तिलाई कसूिको 

िम्भीिता हेिी एक लाख रुपैयााँसम्म िरिबाना िा दुई िषधसम्म कैद िा दुिै सिाय हुनेछ ।   

(२) कुनै व्यक्तिले आफूलाई प्रमाणीकिण िने वनकायको इिाितपत्र प्राि नभई त्यस्तो 

इिाितपत्र प्राि भएको छ भनी झुट्टा व्यहोिा िा झुट्टा इिाितपत्र प्रकाशन ििेमा िा कुनै व्यक्तिलाई 

अन्य कुनै व्यहोिाले उपलब्ध ििाएमा वनिलाई वनिले उपदफा (१) बमोविमको कुनै कायध 

िरिनसकेको अिस्थामा एक लाख रुपैयााँसम्म िरिबाना हुनेछ ।   

(३) कुनै व्यक्तिले प्रमाणपत्रमा उिेख भएको प्रमाणीकिण िने वनकायले सो प्रमाणपत्र िािी 

ििेको होइन िा सो प्रमाणपत्रमा सूचीकृत िरिएको ग्राहकले सो प्रमाणपत्र स्वीकाि ििेको छैन िा सो 

प्रमाणपत्र वनलम्बन िा िद्द भइसकेको छ भने्न िानी–िानी त्यस्तो प्रमाणपत्रको प्रकाशन ििेमा िा अन्य 

कुनै व्यक्तिलाई कुनै व्यहोिाले उपलब्ध ििाएमा वनिलाई एक लाख रुपैयााँसम्म िरिबाना िा दुई 

िषधसम्म कैद िा दुिै सिाय हुनेछ ।   

  ति, वनलम्बन िा िद्द भइसकेको प्रमाणपत्रलाई त्यसिी िद्द िा वनलम्बन हुनु अिावि 

िरिएको विविरल हस्ताक्षिको समु्पवि िने प्रयोिनको लावि प्रकाशन िरिएको िा उपलब्ध 

ििाइएकोमा यस उपदफा बमोविमको कसूि ििेको मावनने छैन ।   

८४. तोवकएको विििि िा कागिात दाम्भखला नगने: (१) यो ऐन िा यस ऐन अन्तिधत बनेका वनयमहरु 

बमोविम वनयन्त्रक िा प्रमाणीकिण िने वनकाय समक्ष कुनै विििण, काििात िा प्रवतिेदन दाक्तखला 

िनुध पने विमे्मिािी भएको व्यक्तिले तोवकएको म्यादवभत्र त्यस्तो विििण, काििात िा प्रवतिेदन 

दाक्तखला नििेमा वनिलाई पचास हिाि रुपैयााँसम्म िरिबाना हुनेछ ।   



(२) यो ऐन िा यस ऐन अन्तिधत बनेका वनयमहरु बमोविम िीतपूिधक सुिवक्षतसाथ िाख्नु पने 

कुनै वकताब, िवििि, से्रस्ता, लेखा आवद सुिवक्षत तथा िीतपूिधक निाखे्न व्यक्तिलाई पचास हिाि 

रुपैयााँसम्म िरिबाना हुनेछ । 

८५. कम्प्युटि सम्बन्धी कसूि गनध दुरुत्साहन: यस ऐन बमोविमको कुनै कसूि िनध कसलाई दुरुत्साहन 

िने िा त्यस्तो कसूि िनध उद्योि िने िा षड्यन्त्रमा सामेल हुने व्यक्तिलाई कसूिको मात्रा हेिी पचास 

हिाि रुपैयााँसम्म िरिबाना िा छ मवहनासम्म कैद िा दुिै सिाय हुनेछ ।   

८६. मवतयािलाई सिाय: यस ऐन बमोविमका कुनै कसूि िनध सघाउने िा अन्य कुनै व्यहोिाले मवतयाि 

भई कायध िने व्यक्तिलाई मुख्य कसूिदािलाई भएको सिायको आिा सिाय हुनेछ ।   

८७. नेपाल िाज्यबावहि गिेको कसूिमा हुने सिाय: प्रचवलत कानूनमा िुनसुकै कुिा लेक्तखएको भए 

तापवन कुनै व्यक्तिले यस ऐन बमोविम कसूि हुने कुनै काम नेपाल िाज्यबावहि िहेि ििेको भए तापवन 

त्यस्तो कसूि िरिएको कम्युरि, कम्युरि प्रणाली िा कम्युरि नेरिकध  प्रणाली नेपालमा अिक्तस्थत 

भएमा त्यस्तो कसूि िने व्यक्तिलाई यस ऐन बमोविम मुद्दा चलाई सिाय िनध सवकनेछ ।   

८८. िफत गने: यस ऐन बमोविम कम्युरि सम्बन्धी कसूि ठहने कुनै कसूि िनध प्रयाि िरिएको कुनै पवन 

कम्युरि, कम्युरि प्रणाली, फ्लपी, कम्याि विक्स, रेप िि ाइभ, सफ्टिेयि िा अन्य सहायक 

उपकिणहरु िफत िरिनेछ ।   

८९. सङ्गवठत संस्थाले गिेको कसूि:(१) यस ऐन बमोविम कसूि ठहने कुनै कुिा सङ्गवठत संस्थाले ििेमा 

सो कसूि िदाधका बखत सो सङ्गवठत संस्थाको सञ्चालनको लावि प्रमुख रुपमा विमे्मिाि व्यक्तिले सो 

कसूि ििेको मावननेछ ।   

ति, त्यस्तो सङ्गवठत संस्थाको सञ्चालनको लावि प्रमुख रुपमा विमे्मिाि व्यक्तिले त्यस्तो कसूि 

आफ्नो िानकािी वबना भएको िा कसूि हुन नवदन वनिले मनावसब मावफकका सबै प्रयत्नहरु ििेको 

वथयो भनी प्रमावणत िनध सकेमा वनिलाई सो कसूिको लावि दोषी ठहि्याइने छैन ।   

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुिा लेक्तखएको भए तापवन कुनै सङ्गवठत संस्थाले यस ऐन 

बमोविम ििेको कसूि सो सङ्गवठत संस्थाको सञ्चालक, व्यिस्थापक, सवचि िा अन्य विमे्मिाि 

व्यक्तिको सहमवतमा िा िानकािीमा िा लापिबाहीका कािणबार हुन िएको भने्न प्रमावणत भएमा सो 

सङ्गवठत संस्था ि सो सङ्गवठत संस्थाको सञ्चालक, व्यिस्थापक, सवचि िा अन्य विमे्मिाि व्यक्तिले 

ििेको मावननेछ ।   

९०. अन्य सिाय: यो ऐन िा यस ऐन अन्तिधत बनेको वनयमको उिंघन भएकोमा त्यस्तो उिंघनका लावि 

कुनै सिायको व्यिस्था िरिएको िहेनछ भने त्यस्तो उिंघनकताधलाई त्यस्तो उिंघनको मात्रा हेिी 

पचास हिाि रुपैयााँसम्म िरिबाना िा छ मवहनासम्म कैद िा दुिै सिाय हुनेछ ।  

९१. प्रचवलत कानून बमोविम सिाय गनध बािा नपुगे्न: यस ऐन अन्तिधत कसूि ठहरिने कुनै काम अन्य 

कुनै प्रचवलत कानून बमोविम पवन कसूि ठहरिने िहेछ भने त्यस्तो कसूि उपि छुरेै कािबाही चलाई 

सिाय िनध यस ऐनले बािा पुि्याएको मावनने छैन । 



 

९२. िाटा संचयकताधले िवतपूवतध प्रदान गनुधपनेेः कुनै व्यक्ति िा वनकायको वनयन्त्रण िहेको कम्युरि 

प्रणालीमा िहेको िारा िा संचालन िहेका कुनै संिेदनशील व्यक्तिित तथ्यांक िा सूचनाको प्रशोिन, 

आदानप्रदान, वितिण िा संचय िने वनकायले यस ऐन िा यस ऐन अन्तिित िारि वनयमािली तथा 

वनदेवशकाको पालना नििेकोले िा िाराको स्वावमत्व िहेको व्यक्ति िा वनकायसाँित ििेको सम्झौताका 

प्राििानहरु पुिा नििेकोले िाराकोचोिी ििेेमा, नि ििेमा, परिितधन ििेमा बमोविम ईिाित वलनु 

पने भएमा पवन नवलएमा, िा यस ऐन अन्तिित िहेि बना उवचत सुिक्षा अभ्यास ि कायधविविहरुको 

कायाधन्वयन िनध ि कायम िरि िाख्न लापििाही ििेको कािण कुनै व्यक्तिलाई िलत तरिकाबार नाफा 

िा घारा हुन िएमा, त्यस्तो वनकायले असि पिेको व्यक्तिलाई क्षवतपूवतध उपलव्ि ििाउनु पनेछ ।  

 

 

परिचे्छद–१४ 

सूचना प्रविवि न्यायाविकिि सम्बन्धी व्यिस्था 

 

९३. न्यायाविकििको गठनेः (१) नेपाल सिकािले नेपाल िािपत्रमा सूचना प्रकाशन ििी परिचे्छद–१३मा 

उिेख भए बमोविमका कसूिहरुको शुरु कािबाही ि वकनािा िनध दफा ९४ बमोविमको योग्यता 

पुिेका व्यक्तिहरुमधे्यबार प्रते्यक प्रदेशमा कानून सदस्य, सूचना प्रविवि सदस्य ि िावणज्य सदस्य 

भएको तीन सदस्यीय सूचना प्रविवि न्यायाविकिण िठन िनेछ ।   

(२) कानून सदस्य न्यायाविकिणको अध्यक्ष हुनेछ ।  

(३) न्यायाविकिणले आफ्नो अविकािके्षत्रको प्रयोि तोवकए बमाविम िनेछ ।  

(४) न्यायाविकिणले ििेको वनणधय िा आदेश उपि वचि नबुझे्न व्यक्तिले त्यस्तो आदेश िा 

वनणधय भएको वमवतले पैंतीस वदनवभत्र सूचना प्रविवि पुनिािेदन न्याविकिणमा िनध सके्नछ ।   

९४. न्यायाविकििका सदस्यको योग्यता:  (१) सूचना प्रविवि सम्बन्धी विषयमा ज्ञान भई वििा 

अदालतको न्यायािीश भइिहेको, भइसकेको िा हुन योग्यता पुिेको व्यक्ति न्यायाविकिणको कानून 

सदस्य हुन योग्य हुनेछ ।   

(२) कम्युरि विज्ञान िा सूचना प्रविवि सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोिि भई विद्युतीय 

कािोबाि, सूचना प्रविवि िा विद्युतीय सञ्चािको के्षत्रमा कम्तीमा दश िषधको अनुभिप्राि नेपाली 

नािरिक न्यायाविकिणको सूचना प्रविवि सदस्य हुन योग्य हुनेछ ।   

(३) व्यिस्थापन िा िावणज्यशास्त्रमा कम्तीमा स्नातकोिि भई विद्युतीय कािोबािको के्षत्रमा 

विशेषज्ञता हावसल ििी सम्बक्तन्धत के्षत्रमा कम्तीमा दश िषधको अनुभिप्राि नेपाली नािरिक 

न्यायाविकिणको िावणज्य सदस्य हुन योग्य हुनेछ ।   

 

९५. न्यायाविकििका सदस्यहरुको पदािवि, पारिश्रवमक ि सेिाका शतध: (१) न्यायाविकिणका 

सदस्यको पदािवि पााँच िषधको हुनेछ ि वनि पुनः वनयुि हुन सके्नछ ।   

(२) न्यायाविकिणका सदस्यको पारिश्रवमक ि सेिाका अन्य शतधहरु तोवकए बमोविम हुनेछ ।   



(३) न्यायाविकिणका प्रते्यक सदस्यले आफू वनयुि भएपवछ कायधभाि सम्हाल्नु अवघ प्रिान 

न्यायािीश समक्ष आफ्नो पद तथा िोपनीयताको शपथ तोवकए बमोविमको ढााँचामा वलनु पनेछ ।   

 

९६. पद रिि हुने अिस्था ि रिि पदको पूवतध: (१) न्यायाविकिणको सदस्यको पद देहायको कुनै 

अिस्थामा रिि हुनेछ :- 

(क) पदािवि समाि भएमा,   

(ख) वत्रसठ्ठी िषध उमेि पूिा भएमा,   

(ि) मृतु्य भएमा,   

(घ) िािीनामा वदएमा,   

(ङ) नैवतक पतन देक्तखने फौिदािी कसूिमा अदालतबार दोषी ठहरिएमा, िा   

(च) आफ्नो पद अनुसािको आचिण नििेको िा कतधव्य पालना िन असक्षम भएको 

आिोपमा नेपाल सिकािले छानवबन िदाध खिाब आचिण ििेको िा आफ्नो कतधव्य 

पालना िनध असक्षम भएको प्रमावणत भएमा । ति यस खण्ड बमोविमको आिोप 

लिाइएको न्यायाविकिणको सदस्यलाई सफाई पेश िने मनावसब मावफकको मौका 

वदनु पनेछ ।   

 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (च) मा िुनसुकै कुिा लेक्तखएको भए तापवन न्यायाविकिणको कानून 

सदस्य बहालिाला न्यायािीश भएमा त्यसिी छानवबन िदाध वनिको सेिा शतध तथा सुवििा सम्बन्धी 

प्रचवलत कानून बमोविम िरिनेछ ।   

(३) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोविमको प्रयोिनका लावि छानवबन िने कायधविवि तोवकए 

बमोविम हुनेछ ।   

(४) उपदफा (१) बमोविम न्यायाविकिणको कुनै सदस्यको पद रििहुन आएमा नेपाल 

सिकािले दफा ९४ बमोविम योग्यता पुिेका व्यक्तिहरुमधे्यबार बााँकी अिविका लावि रिि पदको 

पूवतध िनेछ ।   

 

९७. न्यायाविकििका कमधचािी: (१) न्यायाविकिणलाई आफ्नो कायध सम्पादन िनध आिश्यक पने 

कमधचािी नेपाल सिकािले उपलब्ध ििाउनेछ ।   

(२) न्यायाविकिणको कमधचािी सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोविम हुनेछ ।   

 

९८. न्यायाविकििले पालना गनुध पने कायधविवि: न्यायाविकिणले परिचे्छद १३ बमोविम मुद्दाको शुरु 

कािबाही ि वकनािा िदाध तोवकए बमोविमको कायधविवि अपनाउनु पनेछ ।   

 

 

परिचे्छद–१५ 

सूचना प्रविवि पुनिािेदन न्यायाविकिि सम्बन्धी व्यिस्था 

 

९९. पुनिािेदन न्यायाविकििको गठनेः (१) नेपाल सिकािले नेपाल िािपत्रमा सूचना प्रकाशन ििी 

न्यायाविकिणले ििेको वनणधय िा आदेश उपि पुनिािेदन सुन्न ि यस ऐन बमोविम वनयन्त्रक िा 



प्रमाणीकिण िने वनकायले ििेको वनणधय िा आदेश उपि पुनिािेदन सुन्न दफा १०० बमोविमको 

योग्यता पुिेका व्यक्तिहरुमधे्यबार कानून सदस्य, सूचना प्रविवि सदस्य ि िावणज्य सदस्य भएको तीन 

सदस्यीय सूचना प्रविवि पुनिािेदन न्यायाविकिणको िठन िनेछ ।   

(२) कानून सदस्य पुनिािेदन न्यायाविकिणको अध्यक्ष हुनेछ ।  

(३) पुनिािेदन न्यायाविकिणले आफ्नो अविकािके्षत्रको प्रयोि तोवकए बमाविम िनेछ ।  

(४) पुनिािेदन न्यायाविकिणले ििेको वनणधय िा आदेश उपि वचि नबुझे्न व्यक्तिले त्यस्तो 

आदेश िा वनणधय भएको वमवतले पैंतीस वदनवभत्र सिोच्च अदालतमा पुनिािेदन िनध सके्नछ ।   

१००. पुनिािेदन न्यायाविकििका सदस्यको योग्यता:  (१) सूचना प्रविवि सम्बन्धी विषयमा ज्ञान भई 

उच्च अदालतको न्यायािीश भइिहेको, भइसकेको िा हुन योग्यता पुिेको व्यक्ति न्यायाविकिणको 

कानून सदस्य हुन योग्य हुनेछ ।   

(२) कम्युरि विज्ञान िा सूचना प्रविवि सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोिि भई विद्युतीय 

कािोबाि, सूचना प्रविवि िा विद्युतीय सञ्चािको के्षत्रमा कम्तीमा पन्ध्र िषधको अनुभिप्राि नेपाली 

नािरिक न्यायाविकिणको सूचना प्रविवि सदस्य हुन योग्य हुनेछ ।   

(३) व्यिस्थापन िा िावणज्यशास्त्रमा कम्तीमा स्नातकोिि भई विद्युतीय कािोबािको के्षत्रमा 

विशेषज्ञता हावसल ििी सम्बक्तन्धत के्षत्रमा कम्तीमा पन्ध्र िषधको अनुभिप्राि नेपाली नािरिक 

न्यायाविकिणको िावणज्य सदस्य हुन योग्य हुनेछ ।   

 

१०१. पुनिािेदन न्यायाविकििका सदस्यहरुको पदािवि, पारिश्रवमक ि सेिाका शतध: (१) 

न्यायाविकिणका सदस्यको पदािवि पााँच िषधको हुनेछ ि वनि पुनः वनयुि हुन सके्नछ ।   

(२) न्यायाविकिणका सदस्यको पारिश्रवमक ि सेिाका अन्य शतधहरु तोवकए बमोविम हुनेछ ।   

(३) न्यायाविकिणका प्रते्यक सदस्यले आफू वनयुि भएपवछ कायधभाि सम्हाल्नु अवघ प्रिान 

न्यायािीश समक्ष आफ्नो पद तथा िोपनीयताको शपथ तोवकए बमोविमको ढााँचामा वलनु पनेछ ।   

 

१०२. पद रिि हुने अिस्था ि रिि पदको पूवतध: (१) न्यायाविकिणको सदस्यको पद देहायको कुनै 

अिस्थामा रिि हुनेछ :- 

(क) पदािवि समाि भएमा,   

(ख) वत्रसठ्ठी िषध उमेि पूिा भएमा,   

(ि) मृतु्य भएमा,   

(घ) िािीनामा वदएमा,   

(ङ) नैवतक पतन देक्तखने फौिदािी कसूिमा अदालतबार दोषी ठहरिएमा, िा   

(च) आफ्नो पद अनुसािको आचिण नििेको िा कतधव्य पालना िन असक्षम भएको 

आिोपमा नेपाल सिकािले छानवबन िदाध खिाब आचिण ििेको िा आफ्नो कतधव्य 

पालना िनध असक्षम भएको प्रमावणत भएमा । ति यस खण्ड बमोविमको आिोप 

लिाइएको न्यायाविकिणको सदस्यलाई सफाई पेश िने मनावसब मावफकको मौका 

वदनु पनेछ ।   

 



(२) उपदफा (१) को खण्ड (च) मा िुनसुकै कुिा लेक्तखएको भए तापवन न्यायाविकिणको कानून 

सदस्य बहालिाला न्यायािीश भएमा त्यसिी छानवबन िदाध वनिको सेिा शतध तथा सुवििा सम्बन्धी 

प्रचवलत कानून बमोविम िरिनेछ ।   

(३) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोविमको प्रयोिनका लावि छानवबन िने कायधविवि तोवकए 

बमोविम हुनेछ ।   

(४) उपदफा (१) बमोविम न्यायाविकिणको कुनै सदस्यको पद रििहुन आएमा नेपाल 

सिकािले दफा १०० बमोविम योग्यता पुिेका व्यक्तिहरुमधे्यबार बााँकी अिविका लावि रिि पदको 

पूवतध िनेछ ।   

 

१०३. पुनिािेदन न्यायाविकििका कमधचािी: (१) न्यायाविकिणलाई आफ्नो कायध सम्पादन िनध 

आिश्यक पने कमधचािी नेपाल सिकािले उपलब्ध ििाउनेछ ।   

(२) न्यायाविकिणको कमधचािी सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोविम हुनेछ ।   

 

१०४. पुनिािेदन न्यायाविकििले पालना गनुध पने कायधविवि: पुनिािेदन न्यायाविकिणले आफू समक्ष 

पिेको पुनिािेदन उपि कािबाही ि वकनािा िदाध तोवकए बमोविमको कायधविवि अपनाउनु पनेछ । 

 

परिचे्छद–१६ 

विविि 

 

१०५. सम्प्झौताद्वािा व्यिस्था गनध सवकने: विद्युतीय अवभलेख सृिना िने, समे्प्रषण िने, प्राि िने, संचय 

िने िा अन्य कुनै वकवसमबार प्रशोिन िने कायधमा संलग्न पक्षहरुले तत्सम्बन्धी आफ्ना काम 

कािबाहीका सम्बन्धमा परिचे्छद–४ मा उक्तिक्तखत व्यिस्थाहरुको प्रवतकूल नहुने िरि सम्झौताद्वािा थप 

व्यिस्था िनध सके्नछन् ।  

१०६. नेपाल सिकािले वनदेशन वदन सके्न: यो ऐनको कायाधन्वयन िने सम्बन्धमा नेपाल सिकािले 

विभाि, वनयन्त्रक तथा प्रमाणीकिण िने वनकायलाई आिश्यक वनदेशन वदन सके्नछ ि त्यस्तो 

वनदेशनको पालना िनुध विभाि, वनयन्त्रक तथा प्रमाणीकिण िने वनकायको कतधव्य हुनेछ ।   

 

१०७.  उिुि गने हदम्याद : यो ऐन िा यस ऐन अन्तिधत बनेको वनयमको उिंघन भएकोमा िा यो ऐन 

बमोविम कसूि ठहने कुनै कुिा भएकोमा त्यस्तो उिंघन िा कसूि भए ििेको थाहा पाएको वमवतले 

पैंतीस वदनवभत्र उिुि िनुध पनेछ ।  

 

१०८. नेपाल सिकाि िादी हुने: (१) यस ऐन बमोविम कसूि ठहने मुद्दा नेपाल सिकाि िादी भई चल्नेछ ि 

त्यस्तो मुद्दा सिकािी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ मा समािेश भएको मावननेछ ।   

(२) अन्य प्रचवलत कानूनमा िुन सुकै लेक्तखएको भएतापवन यस ऐन अन्तिधतको कसूिको 

अनुसन्धान िदाध कम्तीमा प्रहिी वनरिक्षक तहको अनुसन्धान अविकािी हुनुपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोविमको मुद्दामा अनुसन्धान िदाध प्रहिीले वनयन्त्रक िा अन्य सम्बक्तन्धत 

विशेषज्ञको सहयोि वलनु पनधछ । 



(४) यस दफामा अन्यत्र िुन सुकै कुिा लेक्तखएको भएता पवन तोवकए बवमविमका देिानी 

प्रकृवतका कसुि सम्बक्तन्ध मुद्दा व्यक्ति िादी भई सम्बक्तन्धत न्याविकिणमा दताध  िनध सवकनेछ। 

 

१०९. नेपाल सिकािले विशेषज्ञ तोके्नेः यस ऐन अन्तिधतको कुनै वििादको वनिोपण िने िममा विशेषज्ञ 

िाय उपलब्ध ििाउनुपिेमा नेपाल सिकािले नेपाल िािपत्रमा सूचना प्रकावशत ििी नेपाल सिकािको 

कुनै वनकाय िा कानून बमोविम स्थावपत कुनै फमध िा व्यक्तिलाई विशेषज्ञको रुपमा तोक्न सके्नछ ।  

 

११०. िवतपूवतध भिाउनु पने : यस ऐन बमोविम कसूि ििेको कािणबार कसैलाई कुनै वकवसमका हावन 

नोक्सानी भएको िहेछ भने त्यस्तो हावन नोक्सानीको क्षवतपूवतध समेत कसूिदािबार भिाई वदनु पनेछ ।  

 

१११. यसै ऐन बमोविम हुनेेः (१) यो ऐनमा लेक्तखए िवत कुिा यसै ऐन बमोविम हुनेछ । अन्य कुनै प्रचवलत 

ऐन िा वनयमको व्यिस्था यस ऐनसाँि बावझएमा बावझएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।  

 

११२. वनयम बनाउने अविकाि : यस ऐनको उदे्दश्य पूवतधको लावि नेपाल सिकािले आिश्यक वनयम 

बनाउन सके्नछ ।   

 

११३. वनदेवशका बनाई लागू गने : यस ऐनको उदे्दश्य पूवतध िनधको लावि नेपाल सिकािले यो ऐन तथा यस 

ऐन अन्तिधत बनेका वनयमहरुको अिीनमा िही आिश्यक वनदेवशका बनाई लािू िनध सके्नछ ।  

 

११४. बािा अि्काउ फुकाउने अविकािेः यस ऐनको कायाधन्वयन िनध कुनै बािा अि्काउ पिेमा नेपाल 

सिकािले सो बािा अि्काउ फुकाउनकोलावि नेपाल िािपत्रमा सूचना प्रकाशन ििी आदेश िािी िनध 

सके्नछ ।  

 

११५. खािेिी ि िचाऊ : विद्युतीय कािोबाि ऐन, २०६३ खािेि िरिएको छ । 

 (२) विद्युतीय कािोबाि ऐन, २०६३ अनुसाि भए-ििेका काम काििाहीहरु यसै ऐन बमोविम 

भए ििेको मावननेछ । 

 


