
 

 
 

 

 

 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 
फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ४) हेटौंडा, भकवानऩयु, साउन 13 गते, २०७७ सार (अततरयक्ताङ्क ११  

बाग 1 

प्रदेश सयकाय 

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम 
फागभती प्रदेश, हेटौंडा 

फागभती प्रदेशको प्रदेश सबारे फनाएको तर रेशखए फभोशजभको ऐन 
सववसाधायणको जानकायीको रातग प्रकाशन गरयएको छ। 

 

सॊवत ्2077 सारको ऐन नॊ. 6 



खण्ड ४) अततरयक्ताङ्क ११ प्रदेश याजऩत्र बाग 1 तभतत २०७७।०4।13 

2 

अन्तय प्रदेश फातसन्दाको सभान सयुऺा, व्मवहाय य सवुवधा सम्फन्धभा 
व्मवस्था गनव फनकेो ऐन 

 

प्रस्तावना: अन्म प्रदेशफाट मस प्रदेशभा आइ स्थामी य अस्थामी रुऩभा 
फसोफास गने फातसन्दाराई सभान सयुऺा, व्मवहाय य सवुवधा उऩरब्ध 
गयाउन कानूनी व्मवस्था गनव वाञ्छनीम बएकोरे, 

फागभती प्रदेशको प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ।  

1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (1) मस ऐनको नाभ "अन्तय प्रदेश 
 फातसन्दाको सभान सयुऺा, व्मवहाय य सवुवधा सम्फन्धी ऐन, 

 २०७७" यहेको छ। 

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ।  

2. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा,- 

(क) "अस्थामी फातसन्दा" बन्नारे स्थामी फातसन्दा 
फाहेकका फातसन्दाराई सम्झन ुऩछव। 

(ख) "प्रदेश" बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन ुऩछव। 

(ग) "फातसन्दा" बन्नारे नेऩारतबत्र स्थामी वा 
अस्थामी रुऩभा फसोफास गने नेऩारी 
नागरयकराई सम्झन ुऩछव। 

(घ) "सॊववधान" बन्नारे नेऩारको सॊववधान सम्झन ु
ऩछव। 

(ङ) "स्थामी फातसन्दा" बन्नारे फागभती प्रदेश 
अन्तगवतको कुनै ऩतन शजल्राफाट नेऩारी 
नागरयकता प्राप्त गयी मस प्रदेशभा स्थामी 
फसोफास गरययहेको व्मशक्त तथा तनजको 
ऩरयवायका सदस्म, अन्म कुनै ऩतन प्रदेशफाट 
मस प्रदेशभा स्थामी फसोफास गने गयी फसाइॉ 
सयाइ गयी आएको व्मशक्त वा मस प्रदेशभा 
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स्थामी फसोफास गयी सम्फशन्धत ऺते्रफाट 
भतदाता ऩरयचमऩत्र प्राप्त गयेको व्मशक्तराई 
सम्झन ुऩछव।  

3. फातसन्दाको सभान सयुऺा, व्मवहाय य सवुवधा: फातसन्दाराई देहाम 
 फभोशजभ सभान सयुऺा, व्मवहाय य सवुवधा प्रदान गरयनछेः- 

(क) अन्म प्रदेशफाट मस प्रदेशभा आइ फसोफास गने 
फातसन्दाराई सॊववधान य प्रचतरत सॊघीम तथा 
प्रदेश कानून फभोशजभ प्राप्त हनुे सफै प्रकायको 
सयुऺा प्रदान गरयनेछ। 

(ख) अन्म प्रदेशफाट मस प्रदेशभा आइ फसोफास गने 
फातसन्दाराई सॊववधान य प्रचतरत सॊघीम तथा 
प्रदेश कानून फभोशजभ प्रदेशका कुनै ऩतन 
व्मशक्त, साववजतनक वा तनजी ऺेत्रफाट 
बेदबावऩूणव वा असभान व्मवहाय गरयने छैन।  

(ग) अन्म प्रदेशफाट मस प्रदेशभा आइ फसोफास गने 
फातसन्दाराई सॊववधान य प्रचतरत सॊघीम तथा 
प्रदेश कानून फभोशजभ साववजतनक वा तनजी 
ऺेत्रफाट प्राप्त हनु ेसफै प्रकायका सवुवधाहरु प्राप्त 
हनुेछ। 

4. बेदबाव नगरयन:े मस प्रदेशतबत्रका य अन्म प्रदेशफाट मस प्रदेशभा 
 आएका फातसन्दाराई सॊववधान य प्रचतरत कानून फभोशजभ फाहेक 
 कुनै वकतसभको असभान तथा बेदबावजन्म व्मवहाय गरयने छैन। 

5. सजाम: कसैरे दपा ४ को ववऩयीत कामव गयेको प्रभाशणत बएभा 
 तनजराई दश हजाय रुऩैमाॉदेशख एक राख रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना 
 हनुेछ। 
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6. ऺततऩूततव सम्फन्धी व्मवस्था: मस ऐन ववऩयीतको कामवफाट कसैराई 
 कुनै नोक्सानी बएको देशखएभा नोक्सानी ऩरु् माउने ऩऺफाट भनुातसफ 
 भावपकको ऺततऩूततवसभेत ऩीतडत ऩऺराई बयाइ ददन सवकनेछ। 

7. हदम्माद: मस ऐन ववऩयीतको कामव बए गयेको तभततरे ऩैँतीस 
 ददनतबत्र भदु्दा दामय गयी सक्न ुऩनेछ। 

8. भदु्दा हेने अतधकायी य ऩनुयावेदन: (१) दपा ४, ५ य ६ 
 फभोशजभको भदु्दाको कायफाही य वकनाया सम्फशन्धत शजल्रा 
 अदारतरे गनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ शजल्रा अदारतरे गयेको 
तनणवम शचत्त नफझेुभा सो तनणवम उऩय ऩैंतीस ददनतबत्र सम्फशन्धत 
उच्च अदारतभा ऩनुयावेदन गनव सवकनेछ।  

9. ववशषे सवुवधा सम्फन्धी व्मवस्था: मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु कुया 
 रेशखएको बए ताऩतन मस प्रदेशभा फसोफास गने कुनै खास जातत, 
 वगव, तरङ्ग य सभदुाम वा स्थामी फातसन्दाराई सॊववधान, प्रचतरत 
 सॊघीम एवॊ प्रदेश कानून फभोशजभ थऩ सेवा सवुवधा प्रदान गनव 
 सक्नेछ। 

10. तनमभ फनाउन सक्न:े मस ऐनको कामावन्वमन गनवका रातग प्रदेश 
 सयकायरे आवश्मक तनमभ फनाई रागू गनव सक्नेछ। 
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 आऻारे, 

नायन प्रसाद ऩोखयेर 
  प्रदेश सयकायको तनतभत्त सशचव 

 

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भदुित। 

भूल्म रु.5।- 


