
1 
 

अन्तय प्रदेश फाससन्दाको सभान सयुऺा, व्मवहाय य सवुवधा सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनेको ववधेमक 

 
प्रस्तावना:  अन्म प्रदेशफाट मस प्रदेशभा आई स्थामी य अस्थामी रुऩभा फसोफास गने फाससन्दाराई सभान 
सयुऺा, व्मवहाय य सवुवधा उऩरब्ध गयाउन कानूनी व्मवस्था गनन वाञ्छनीम बएकोरे, 
प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ ।  

1. संक्षऺप्त नाभ य प्रायम्बः  (1) मस ऐनको नाभ "अन्तय प्रदेश फाससन्दाको सभान सयुऺा, व्मवहाय य 
सवुवधा सम्फन्धी ऐन, २०७६" यहेको छ । 

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ ।  

2. ऩरयबाषाः सफषम वा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा,- 
(क) "अस्थामी फाससन्दा" बन्नारे स्थामी फाससन्दा फाहेकका फाससन्दाराई सम्झन ुऩछन । 

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

(ग) "फाससन्दा" बन्नारे नेऩार सबत्र स्थामी वा अस्थामी रुऩभा फसोफास गने नेऩारी 
नागरयकराई सम्झन ुऩछन । 

(घ) "संववधान" बन्नारे नेऩारको संववधान सम्झन ुऩछन । 

(ङ) "स्थामी फाससन्दा" बन्नारे फागभती प्रदेश अन्तगनतको कुनै ऩसन क्षजल्राफाट नेऩारी 
नागरयकता प्राप्त गयी मस प्रदेशभा स्थामी फसोफास गरययहेको व्मक्षि तथा सनजको 
ऩरयवायका सदस्म, अन्म कुनै ऩसन प्रदेशफाट मस प्रदेशभा स्थामी फसोफास गने गयी फसाई 
सयाई गयी आएको व्मक्षि वा मस प्रदेशभा स्थामी फसोफास गयी सम्फक्षन्धत ऺेत्रफाट 
भतदाता ऩरयचम ऩत्र प्राप्त गयेको व्मक्षिराई सम्झन ुऩछन ।  

3. फाससन्दाको सभान सयुऺा, व्मवहाय य सवुवधा:  फाससन्दाराई देहाम फभोक्षजभ सभान सयुऺा, व्मवहाय 
य सवुवधा प्रदान गरयनेछः- 

(क) अन्म प्रदेशफाट मस प्रदेशभा आई फसोवास गने फाससन्दाराई संववधान य प्रचसरत संघीम 
तथा प्रदेश कानून फभोक्षजभ प्राप्त हनुे सफै प्रकायको सयुऺा प्रदान गरयनेछ । 

(ख) अन्म प्रदेशफाट मस प्रदेशभा आई फसोफास गने फाससन्दाराई संववधान य प्रचसरत संघीम 
तथा प्रदेश कानून फभोक्षजभ प्रदेशका कुनै ऩसन व्मक्षि, सावनजसनक वा सनजी ऺेत्रफाट 
बेदबावऩूर्न वा असभान व्मवहाय गरयने छैन ।  

(ग) अन्म प्रदेशफाट मस प्रदेशभा आई फसोफास गने फाससन्दाराई संववधान य प्रचसरत संघीम 
तथा प्रदेश कानून फभोक्षजभ सावनजसनक वा सनजी ऺेत्रफाट प्राप्त हनुे सफै प्रकायका सवुवधाहरु 
प्राप्त हनुेछ । 

4. बेदबाव नगरयनेः मस प्रदेश सबत्रका य अन्म प्रदेशफाट मस प्रदेशभा आएका फाससन्दाराई संववधान य 
प्रचसरत काननु फभोक्षजभ फाहेक कुनै वकससभको असभान तथा बेदबावजन्म व्मवहाय गरयने छैन । 

5. सजामः कसैरे दपा ४ को ववऩयीत कामन गयेको प्रभाक्षर्त बएभा सनजराई दश हजाय रुऩैँमा देक्षख 
एक राख रुऩैँमासम्भ जरयवाना हनुेछ। 

6. ऺसतऩूसतन सम्फन्धी व्मवस्थाः  मस ऐन ववऩयीतको कामनफाट कसैराई कुनै नोक्सानी बएको देक्षखएभा 
नोक्सानी ऩमुानजउने ऩऺफाट भनुाससफ भावपकको ऺसतऩूसतन सभेत ऩीसित ऩऺराई बयाईददन सवकनेछ। 
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7. हदम्मादः मस ऐन ववऩयीतको कामन बए गयेको सभसतरे ऩैँतीस ददनसबत्र भदु्दा दामय गरयसक्न ुऩनेछ। 

8. भदु्दा हेने असधकायी य ऩनुयावेदनः  (१) दपा ४ , ५ य ६ फभोक्षजभको भदु्दाको कायवाही य वकनाया 
सम्फक्षन्धत क्षजल्रा अदारतरे गनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ क्षजल्रा अदारतरे गयेको सनर्नम उऩय ऩैंतीस ददन सबत्र सम्फक्षन्धत 
उच्च अदारतभा ऩनुयावेदन गनन सवकनेछ।  

9. ववशेष सवुवधा सम्फन्धी व्मवस्थाः  मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेक्षखएको बए ताऩसन मस 
प्रदेशभा फसोफास गने कुनै खास जासत, वगन, सरङ्ग य सभदुाम वा फाससन्दाराई संववधान, प्रचसरत 
संघीम एवं प्रदेश कानूनभा बएको व्मवस्थाको असतरयि प्रदेश सयकायरे थऩ सेवा सवुवधा प्रदान गनन 
सक्नेछ ।  

10. सनमभ फनाउन सक्नेः मस ऐनको कामानन्वमन गननका रासग प्रदेश सयकायरे आवश्मक सनमभ फनाई 
रागू गनन सक्नेछ । 


