प्रदे श राजपत्र
प्रदे श नं. ५, प्रदे श सरकारद्वारा प्रकाशशत
खण्ड ३) बुटवल, रूपन्दे ही, बैशाख १९ गते, २०७६ साल (अततररक्ताङ्क 4
भाग १
प्रदे श सरकार
आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना
नेपालको सं ववधानको धारा १76 बमोशजम प्रदे श नं. ५ को प्रदे श सभाले

बनाएको तल ले शखए बमोशजमको ऐन सववसाधारणको जानकारीको लातग प्रकाशन
गररएको छ ।

सम्वत् २०७६ सालको ऐन नं. ४

प्रदे श नं. ५, अन्तर प्रदे श बातसन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुववधा सम्बन्धमा
व्यवस्था गनव बनेको ऐन
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प्रस्तावना : प्रदे श नं. ५ ले अन्य प्रदे शको बातसन्दालाई समान सुरक्षा, व्यवहार र
सुववधा उपलब्ध गराउनका लातग सं ववधानको धारा २३३ को उपधारा (३)
बमोशजम कानूनी व्यवस्था गनव वाञ्छनीय भएकोले ,
प्रदे श नं. ५ को प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१.

सं शक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “प्रदे श नं. ५, अन्तर
प्रदे श बातसन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुववधा सम्बन्धी ऐन,
२०७५” रहेको छ ।
(2)

२.

यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)
(ख)

“प्रदे श” भन्नाले प्रदे श नं. ५ सम्झनुपछव ।
“प्रदे श सरकार” भन्नाले प्रदे श नं. ५ को मशन्त्रपररषद्लाई
सम्झनुपछव ।

(ग)

“बातसन्दा” भन्नाले प्रदे श नं. ५ तभत्र स्थायी बसोबास
गरे का नेपाली नागररक र अन्य प्रदे शबाट अस्थायी
रुपमा यस प्रदे श तभत्र बसोबास गरी आएका नेपाली
नागररक सम्झनुपछव ।

(घ)

“व्यवहार’’ भन्नाले अन्य प्रदे शबाट यस प्रदे शमा आई
बसोबास गने बातसन्दालार्व प्रदे श नं. ५ मा बसोबास गने
बातसन्दा सरह गररने व्यवहारलाई सम्झनुपछव ।
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(ङ)

“सुववधा” भन्नाले प्रदे श नं. ५ मा स्थायी वा अस्थायी
बसोबास गने बातसन्दालाई प्राप्त हुने सेवा सुववधालाई
सम्झनुपछव ।

(च)

“सुरक्षा” भन्नाले यस प्रदे शमा स्थायी तथा अस्थायी
बसोबास गने बातसन्दको जीउज्यान, चलअचल सम्पशि,
मान सम्मान र प्रततष्ठाको सुरक्षालाई सम्झनुपछव ।

(छ)

“सं ववधान” भन्नाले नेपालको सं ववधानलाई सम्झनुपछव ।

(ज)

“स्थायी र अस्थायी बातसन्दा” भन्नाले प्रदे श नं. ५
अन्तगवतको कुनै पतन शजल्लाबाट नेपाली नागररकता प्राप्त
गरी यस प्रदे शमा स्थायी बसोबास गरररहेको व्यशक्त तथा
प्रचतलत कानून बमोशजम तनजको पररवारका सदस्य¸
अन्य कुनै पतन प्रदे शबाट प्रदे श नं. ५ मा स्थायी
बसोबास गने गरी बसाई सराई गरी आएका व्यशक्तलाई
स्थायी बातसन्दा सम्झनुपछव र त्यस्तो स्थायी बातसन्दा
बाहेकका बातसन्दालाई अस्थायी बातसन्दा सम्झनुपछव ।

३.

बातसन्दाको समान सुरक्षा¸ व्यवहार र सुववधा : बातसन्दालाई दे हाय
बमोशजम समान सुरक्षा¸ व्यवहार सुववधा प्रदान गररनेछ :(क)

प्रदे श नं. ५ मा स्थायी वा अस्थायी बसोबास गने
बातसन्दालाई सं ववधान र प्रचतलत सं घीय तथा प्रदे श
कानून बमोशजम प्राप्त हुने सबै प्रकारको सुरक्षा प्रदान
गररनेछ ।

(ख)

प्रदे श नं. ५ मा स्याथी वा अस्थायी बसोबास गने
बातसन्दालाई

सं ववधान
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प्रदे शका कुनै पतन व्यशक्त वा सं स्थाबाट भेदभावपूणव वा
असमान व्यवहार गनव पार्ने छै न ।
(ग)

प्रदे श नं. ५ मा बसोबास गने स्थायी वा अस्थायी
बातसन्दालाई

सं ववधान

र

प्रचतलत

कानून

बमोशजम

सरकारी, साववजतनक वा तनजी क्षेत्रबाट प्रदान गररने सबै
प्रकारका सुववधाहरु प्राप्त हुनछ
े ।
४.

भेदभाव नगररने : प्रदे श नं. ५ का स्थायी वा अस्थायी बातसन्दालाई
सं ववधान र प्रचतलत कानून बमोशजम बाहेक कुनै वकतसमको असमान तथा
भेदभाव जन्य व्यवहार गररने छै न ।

५.

जररवाना र क्षततपूततव : (१) कसै ले अको प्रदे शको बातसन्दा भएको कारण
सं ववधान र प्रचतलत कानूनको प्रततकूल हुनेगरी भेदभाव गरे मा त्यस्तो
कायवलाई कसूर मातनने छ ।
(२)

उपदफा (१) बमोशजम प्रततकूल हुनेगरी कसैले कसूर
गरे को

प्रमाशणत

भएमा

पच्चीस

हजार रुपैयााँ

दे शख

एकलाख रुपैयााँसम्म जररवाना हुनेछ ।
(३)

यस ऐन ववपररतको काम कारबाहीबाट कसै लाई हानी
वा नोक्सानी पुगेमा त्यस्तो हानी वा नोक्सानी पुग्ने
पक्षलाई मनातसव मावफकको क्षततपूततव भराई ददनु पने
छ।
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(४)

उपदफा (१) बमोशजमको कसूर गरे मा पीतडत व्यशक्तले
पैँ तीस ददनतभत्र कसूर गनेका ववरुद्ध सम्बशन्धत शजल्ला
अदालतमा मुद्दा दायर गनव सक्नेछ ।

(५)

उपदफा (१) र (३) बमोशजम मुद्दा दायर हुन आएमा
सम्बशन्धत शजल्ला अदालतले यस ऐनको अतधकारक्षेत्र
प्रयोग गरी प्रचतलत कानून बमोशजम मुद्दाको कारवाही र
वकनारा गनेछ ।

६.

ववशेष सुववधा प्रदान गनव सक्ने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा
ले शखएको भए तापतन नेपालको सं ववधानको धारा १८ को उपधारा (३)
बमोशजमको प्रततवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएको वगव वा समुदायका
प्रदे श नं. ५ का बातसन्दाहरुको सं रक्षण, सशशक्तकरण वा ववकासका लातग
प्रदे श कानून बमोशजम प्रदे श सरकारले थप सेवा सुववधा प्रदान गनव
सक्नेछ ।

प्रमाणीकरण तमततिः 207६/०१/१९
आज्ञाले,

केशवराज आचायव
प्रदे श सशचव
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प्रकाशनिः प्रदे श नं. ५, आन्तररक5 मातमला तथा कानून मन्त्रालय

