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४.

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि

गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल

कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६

२०६६।१०।७

केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२

२०७२।११।१३

२०४९ सालको ऐन नं . ३०

..........

अध्यागमन सम्बन्त्धी व्यवस्था गनन बनेको ऐन
प्रस्िावना

नेपाल ............मिर हवदे शीहरुको प्रवेश, उपस्स्थमि र प्रस्थानलाई मनयममि एवं

मनयन्त्रण गनन िथा नेपाली नागररकहरुको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्स्थि गनन वाञ्छनीय
िएकोले ,
श्री ५ महाराजामधराज वीरे न्त्र वीर हवक्रम शाहदे वको शासनकालको एक्काइसौं वर्नमा
सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
१.
२.

सं स्िप्ि नाम र प्रारम्ि M (१) यस ऐनको नाम “अध्यागमन ऐन, २०४९” रहे कोछ।
(२) यो ऐन िुरुन्त्ि प्रारम्ि हुनेछ।

पररिार्ा M हवर्य वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“अध्यागमन” िन्त्नाले नेपाल ............ मिर हवदे शीहरुको प्रवेश,
उपस्स्थमि र प्रस्थान गने प्रकृया सम्झनु पछन।

(ख)

“हवदे शी” िन्त्नाले ित्काल नेपालको नागररक निएको जुनसुकै ब्यस्ि
सम्झनु पछन।

(ग)

“राहदानी” िन्त्नाले

कुनै राष्ट्रको सरकारले हवदे श भ्रमणको लामग जारी

गरे को राहदानी, ट्रािल डकुमेण्ट वा यस्िै भ्रमण गने स्वीकृमि प्रदान
गररएको अनुममि पर सम्झनु पछन र सो शब्दले सं यि
ु
राष्टट्र सं घले जारी
(घ)

गरे को लेसेपेसे समेिलाई जनाउँ छ।

“मिसा” िन्त्नाले कुनै हवदे शीलाई नेपाल ............. मिर प्रवेश, िथा
उपस्स्थमिको लामग नेपाल सरकारबाट ददइने अनुममि पर सम्झनु पछन।





यो ऐन सं वि् २०६५ साल जेठ १५ गिे दे स्ख लागू िएको।

गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा स्झहकएको।
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(ङ)

“हविाग” िन्त्नाले नेपाल ............ मिर हवदे शीहरुको प्रवेश, उपस्स्थमि
र प्रस्थानलाई मनयममि गनन िथा नेपाली नागररकहरुको आगमन र
प्रस्थानलाई व्यवस्स्थि गनन नेपाल सरकारले स्थापना गरे को अध्यागमन
हविाग सम्झनु

(च)

पछन।

“कायानलय” िन्त्नाले हविाग अन्त्िगनिको अध्यागमन कायानलय सम्झनु
पछन।

(छ)

“महामनदे शक” िन्त्नाले हविागको प्रमुख सम्झनु पछन।

(ज)

“अध्यागमन अमधकृि” िन्त्नाले हविाग र कायानलयमा कायनरि अमधकृि
सम्झनु पछन र सो शब्दले कायानलय प्रमुखलाई समेि जनाउँ छ।

(झ)

“पदयारा” िन्त्नाले कुनै हवदे शीद्वारा राि मबिाउने गरी गररने पैदल भ्रमण
सम्झनु पछन र सो शब्दले हहम स्शखर आरोहण गनन जाने हवदे शीद्वारा
गररने आधार स्शहवर सम्मको पैदल भ्रमण समेिलाई जनाउँ छ।

(ञ)

“िोहकएको” वा “िोहकए बमोस्जम” िन्त्नाले यो ऐन वा यस ऐन अन्त्िगनि
बनेको मनयममा िोहकएको वा िोहकए बमोस्जम सम्झनु पछन।

३.

प्रवेश, उपस्स्थमि र प्रस्थान सम्बन्त्धी व्यवस्था M (१)

कुनै पमन हवदे शीले राहदानी र

मिसा नमलई नेपाल .......... मिर प्रवेश गनन र नेपालमा बस्न पाउने छै न।
हुनेछ।

(२)

मिसाको प्रकार, दस्िूर िथा मिसा सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था िोहकए बमोस्जम

(३)

नेपाल ........... को िोहकएको िेरमा पदयारा गनन चाहने हवदे शीले

मिसाको साथै िोहकए बमोस्जम अनुममि मलनु पनेछ।
(४)
(५)

पदयारा सम्बन्त्धी दस्िूर िथा अन्त्य व्यवस्था िोहकए बमोस्जम हुनेछ।

कुनै पमन हवदे शीले नेपाल ........... मिर प्रवेश गने र नेपाल

........... बाट प्रस्थान गने स्थल िोहकए बमोस्जम हुनेछ।
(६)

नेपाल ............बाट हवदे शी प्रस्थान गने वा नेपाल .......... मा

आउने नेपाली नागररक हरुको प्रस्थान िथा आगमन सम्बन्त्धी व्यवस्था िोहकए बमोस्जम
४.

हुनेछ।

हवदे शीले पालन गनुन पने शिनहरु M (१) नेपाल ............ मा बसोबास गने हवदे शीहरुले
पालन गनुन पने शिनहरु िोहकए बमोस्जम हुनेछ।

(२) हवदे शीलाई मिसा वा पदयाराको लामग से वा उपलब्ध गराउने ऐजन्त्सीले

पालन गनुन पने शिनहरु िोहकए बमोस्जम हुनेछ।

 गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा स्झहकएको।


पहहलो सं शोधनद्वारा थप।

2

www.lawcommission.gov.np
५.

जाली राहदानी वा मिसा प्रयोग गनन नहुने M (१) कसै ले आफ्नो नाम, उमेर, राहष्ट्रयिा वा
अन्त्य कुनै कुरा ढाँट्न, झुठ्ठा हववरण ददन वा जाली राहदानी वा मिसा प्रयोग गनन गराउन
हुँदैन।

(२) कसै ले जाली राहदानी वा मिसा पेश गरी नेपाल ............ मिर प्रवेश,

उपस्स्थमि र नेपाल ...........बाट प्रस्थान गनन हुँदैन।
(३)

हवदे शी राज्यको सरकारबाट वा त्यस्िो सरकारद्वारा अमधकार प्राप्ि

अमधकारीबाट जारी गररएको राहदानी र मिसा निएको कुनै पमन हवदे शीलाई कसै ले नेपाल
६.

.......... मिर प्रवेश, उपस्स्थमि र प्रस्थान गराउन हुँदैन।

मलखि जाँच गनन वा कब्जामा मलने सक्ने M हवदे शीको प्रवेश, उपस्स्थमि र प्रस्थानसँग
सम्बस्न्त्धि मलखि अध्यागमन अमधकृि वा महामनदे शकले िोकेको कमनचारीले जुनसुकै

स्थान र समयमा पमन जाँच गनन सक्नेछ र ित्सम्बन्त्धी कागजपर आफ्नो कब्जामा मलन
सक्नेछ।
७.

महामनदे शकको काम, किनब्य र अमधकार M महामनदे शकको काम, किनब्य र अमधकार दे हाय
बमोस्जम हुनेछ M(क)

नेपाल .......... मिर हवदे शीहरुको प्रवेश, उपस्स्थमि र प्रस्थानलाई
मनयममि, ब्यवस्स्थि र मनयन्त्रण गने , गराउने।

(ख)

हवदे शीहरुलाई पदयारा गनन अनुममि ददने।

(ग)

िोहकए बमोस्जमको मिसा जारी गने िथा मिसाको म्याद थप गने ।

(ग१) खण्ड (ख) बमोस्जम ददइएको पदयारा अनुममि वा खण्ड (ग) बमोस्जम
जारी गररएको वा म्याद थप गररएको मिसा िोहकए बमोस्जमको अवस्थामा
रद्द गने।
(घ)

नेपाली नागररकको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्स्थि गने।

(ङ)

नेपाल सरकारले समय समयमा ददएको मनदे शन अनुसार अन्त्य काम गने ,
गराउने।

८.

अध्यागमन सम्बन्त्धी अपराधको िहहककाि M

(१)

यो ऐन र यस ऐन अन्त्िरगि बनेको

मनयम हवपरीि कुनै अपराध िए गरे को वा हुन लागेको कुरा प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपमा
हविाग वा कायानलयलाई जानकारी हुन आएमा महामनदे शकले िोकेको अध्यागमन
अमधकृिले सो सम्बन्त्धी अपराधको िहहककाि र कारबाही गनेछ।
(२)

उपदफा (१) बमोस्जमको अपराधको िहहककाि गदान वा सबुि प्रमाण

सङ्कलन गदान अपराधमा सं लग्न व्यस्िलाई मगरफ्िार गने , अपराधको सम्बन्त्धमा जुनसुकै

स्थानको खानिलासी मलन, अपराधसँग सम्बस्न्त्धि कागजाि वा अन्त्य माल वस्िु आफ्नो





गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा स्झहकएको।
पहहलो सं शोधनद्वारा थप।

पहहलो सं शोधनद्वारा सं शोमधि।
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स्जम्मामा मलन िथा सजनममन मुच ुल्का ियार गनन समेि प्रचमलि कानून बमोस्जम प्रहरीले
पाए सरहको सबै अमधकार अध्यागमन अमधकृिलाई प्राप्ि हुनेछ। त्यसरी िहहककाि
गदान अध्यागन अमधकृिले

अमियुिलाई

राख्न, धरौट वा जमानि मलई छाड्न वा

बयान गराई मनामसब आधार िएमा िारे खमा
अदालिको अनुममि मलई पच्चीस ददन सम्म



थुनामा राख्न सक्नेछ।
िर अध्यागमन अमधकृिले

अपराधको िहहककाि शुरु गने हवस्िकै सोको

जानकारी महामनदे शकलाई ददनु पनेछ।

 (२क.) उपदफा (२) बमोस्जम धरौट वा जमानि ददनुपने अमियुिले धरौट

वा जमानि ददन नसकेमा मनजलाई थुनामा राख्न सहकनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोस्जम िहहककाि गदान अध्यागमन अमधकृिले आवश्यक

परे मा सरकारी वकीलको परामशन मलन सक्नेछ।
९.

मनष्टकाशन गनन सहकने M (१) यस ऐन बमोस्जम अध्यागमन अमधकृिले कुनै हवदे शीको
हकमा अपराधको िहहककाि पूरा गरी महामनदे शक समि प्रमिवेदन पेश गरे पमछ सो
प्रमिवेदनको आधारमा महामनदे शकले िोहकए बमोस्जम मनयममि गनुन पने कुराहरुको हकमा
मनयममि गरी त्यस्िो हवदे शीलाई श्री नेपाल सरकारको स्वीकृमि मलई अवमध िोहक वा
निोहक पुनः नेपाल ............ मा प्रवेश गनन नपाउने गरी नेपाल .......... बाट
मनष्टकाशन गनन सक्नेछ।
(१क) यो ऐन वा यस ऐन अन्त्िगनि बनेको मनयम वा प्रचमलि कानून हवपरीि

कायन गरे वापि दण्ड सजाय िोमगसकेका मिसा मलनु पने अवस्थाका हवदे शीलाई महा-

मनदे शकले श्री नेपाल सरकारको स्वीकृमि मलई अवमध िोकी वा निोकी नेपाल
.......... बाट मनष्टकाशन गने आदे श जारी गनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) र (१क) बमोस्जम मनष्टकाशन गररएको हवदे शीले मनष्टकाशन
गररएको अवमधसम्म नेपाल ...........
१०.

मिर पुनः प्रवेश गनन पाउने छै न।

(३) मनष्टकाशन सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था िोहकए बमोस्जम हुनेछ।

दण्ड सजाय M (१) कसै ले दफा ५ बमोस्जमको अपराध गरे गराएमा मनजलाई पचास
हजार रुपैयाँसम्म जररवाना वा पाँच बर्नसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।

(२) कसै ले दफा ९ को उपदफा (२) को उल्लङ्घन गरे गराएमा मनजलाई

पहहलो पटक पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जररवाना वा दुई बर्नसम्म कैद वा त्यसपमछ पुनः

उल्लङ्घन गरे मा मनजलाई पटकै हपच्छे पचास हजार रुपैयाँसम्म जररवाना वा पाँच
बर्नसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।






पहहलो सं शोधनद्वारा सं शोमधि।

केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०५३ द्वारा थप।
पहहलो सं शोधनद्वारा थप।

गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा स्झहकएको।
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(३) उपदफा (१) वा (२) अन्त्िगनि सजाय हुने अपराधको ममियारलाई त्यस्िो

अपराध गने व्यस्िलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।

(४) मामथका उपदफाहरुमा लेस्खए बाहे क यो ऐन वा यस ऐन अन्त्िगनि बनेको

मनयम हवपरीि कसै ले कुनै कायन गरे मा मनजले मिनुन पने िनी ठहर िएको मबगो रकम
समेि असू ल गरी मनजलाई महामनदे शकले

पचासहजार

रुपैयाँसम्म जररवाना गनन

सक्नेछ।
११.

पुनरावेदन ददन सक्ने M दफा १० को उपदफा (४) बमोस्जम सजाय िएकोमा स्चि
नबुझ्ने पिले पैंिीस ददन मिर

१२.

उच्च अदालिमा पुनरावेदन गनन सक्नेछ।



नेपाल सरकार वादी हुने M यस ऐन अन्त्िगनिको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ।

१३. मिसा दस्िूर नलाग्ने M यो ऐन वा प्रचमलि कानून बमोस्जम िहहककािको क्रममा थुनामा
परे को कुनै हवदे शीको हकमा थुनामा रहे को अवमधसम्म र मुद्दा दायर गररएको हवदे शीको
हकमा त्यस्िो मुद्दा दायर गररएको ददनदे स्ख मुद्दाको पैmसला िई कैदको सजाय िएकोमा
कैद िुिान िएको ददनसम्म र जररवाना मार िएकोमा जररवाना बुझाएको ददनसम्मको
मिसा दस्िूर लाग्ने छै न।
१४.

नेपाल सरकारको अमधकार M (१) नेपाल सरकारले यो ऐन वा यस ऐन अन्त्िगनि बनेको
मनयमको सबै वा केही प्रावधानहरु कुनै वगन, जाि, जािी वा राहष्ट्रयिाका हवदे शीहरुलाई
लागू नहुने वा िोहकएका शिनहरु बमोस्जम मार लागू हुने व्यवस्था गनन सक्नेछ।

(२) नेपाल सरकारलाई नेपाल ............ मिर कुनै पमन हवदे शीको प्रवेश,

उपस्स्थमि वा प्रस्थानबाट राहष्ट्रय हहि प्रमिकूल हुन सक्छ िन्त्ने लागेमा त्यस्िो हवदे शीको
प्रवेश, उपस्स्थमि वा प्रस्थान मनर्ेध गनन सक्नेछ।
१५.

अमधकार प्रत्यायोजन गनन सक्ने M यस ऐन बमोस्जम महामनदे शकले आफूलाई प्राप्ि
अमधकारमध्ये सबै वा केही अमधकार आफ्नो मािहिका अन्त्य अमधकृि वा कमनचारीलाई
सुम्पन सक्नेछ।

१६.

अन्त्य प्रचमलि कानून अनुसार कारबाही गनन बाधा नपने M यस ऐनमा लेस्खएको कुनै कुराले
कुनै व्यस्ि मामथ अन्त्य प्रचमलि कानून बमोस्जम अदालिमा मुद्दा चलाउन बाधा पुर्याएको
मामनने

१७.

छै न।

असल मनयिले गरे कोमा बचाउ M यो ऐन बमोस्जम असल मनयिले गरे को वा गनन खोजेको
कुनै कायनको मनममि िमिपूमिनको दावी गनन वा कुनै कमनचारी उपर मुद्दा चलाउन वा अन्त्य
कुनै कानूनी कारबाही चलाउन पाइने छै न।








पहहलो सं शोधनद्वारा थप।

पहहलो सं शोधनद्वारा सं शोमधि।

केही नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा सं शोमधि।

गणिन्त्र सुदृढीकरण िथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा स्झहकएको।
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१८.

मनयम बनाउने अमधकार M यो ऐनको उद्देश्य पूमिनको लामग श्री

नेपाल सरकारले मनयम

बनाउन सक्नेछ।
१९.

खारे जी र बचाउ M (१) हवदे शी सम्बन्त्धी ऐन, २०१५ खारे ज गररएको छ।
(२) हवदे शी सम्बन्त्धी ऐन, २०१५ र सो ऐन अन्त्िगनिका मनयमहरु बमोस्जम िए
गरे का काम कारबाही यसै ऐन बमोस्जम िए गरे को मामननेछ।1

1

रष्टब्यः(१)

(२)

केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्त्िर िएका शब्दहरूः“श्री ५ को सरकार” िन्त्ने शब्दको सट्टा “नेपाल सरकार”।

न्त्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्त्िर िएका शब्दहरुः“पुनरावेदन अदालि” को सट्टा “ उच्च अदालि”।
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