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आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अनिकार) ऐि,२०१७ 
लालमोहर र प्रकाशि नमनि 

    २०१७।११।६ 
संशोिि गिे ऐि 
१.  िेपाल ऐिहरु संशोिि गिे, खारेज गिे र पिुः व्यवस्थर्ि  
  गरी चालू राख् िे ऐि, २०१९  २०१९।१२।३० 
२. आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अनिकार)  
   (पहहलो संशोिि) ऐि, २०३०  २०३०।१२।११ 
३.  न्त्याय प्रशासि ऐि, २०४८  २०४८।२।१६ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशि नमनि 
४.  गणिन्त्र सदुृढीकरण िर्ा केही िेपाल  
  कािूि संशोिि गिे ऐि, २०६६                       २०६६।१०।७ 
५.  केही िेपाल ऐि संशोिि गिे ऐि, २०७२   २०७२।११।१३ 
६. िेपालको संविाि अिकूुल बिाउि केही िेपाल  

कािूिलाई संशोिि गिे ऐि, २०७५                           २०७५।११।१९ 
२०१७ सालको ऐि िं. २८ 

  ............. 

आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण अनिकारको व्यवथर्ा गिथ बिकेो ऐि 

प्रथिाविा : सवथसािारण जििाको सहुविा कायम राख् ि समाजको दैनिक चलि, व्यवहार र 
आहारको लानग चाहहिे खाद्यान्न, माल सामािको हविरण, नबक्री र व्यापारमा समय समयमा 
आवश्यकिािसुार कडा नियन्त्रण गिे अनिकारको व्यवथर्ा गिुथ वाञ्छिीय भएकोले, 

श्री ५ महाराजानिराजबाट िेपालको संहविािको िारा ९३ अिसुार यो ऐि 
बिाइबक्सेको छ । 

                                                 

   यो ऐि संवि ्२०६५ साल जेठ १५ गिे देस्ख लागू भएको । 
   गणिन्त्र सदुृढीकरण िर्ा केही िेपाल कािूि संशोिि गिे ऐि, २०६६ द्वारा स्िहकएको । 
     िेपाल ऐिहरु संशोिि गिे,खारेज गिे र पिुः व्यवस्थर्ि गरी चालू राख्न ेऐि,२०१९ द्वारा संशोनिि । 
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१. संस्िप्त िाम, हवथिार िर्ा प्रारम्भ : (१) यस ऐिको िाम “आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण 
(अनिकार) ऐि, २०१७” रहेको छ । 

(२) यो ऐि िेपाल ..... भर लागू हिेुछ । 
(३) यो ऐि िरुुन्त्ि प्रारम्भ हिेुछ । 

२. पररभाषा : हवषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ िलागेमा यस ऐिमा,– 
(क) “आवश्यक पदार्थ” भन्नाले देहायको कुिै पदार्थ सम्िि ुपछथ: - 

(१)  िाि र चामल, मकै, गहुुँ, कोदो, जौ र नििको पीठो, मैदा र 
त्यथिै हकनसमका अरु खाद्यान्न, 

(२) रहर, मगुी, मास, मसुरुो, चिा, केराउ, भटमास र नििको पीठो र 
त्यथिै हकनसमका अरु खाद्यान्न, 

(३) आलस, िोरी, सस्र्यू, निल र िेल निकाल्िको निनमत्त प्रयोग हिेु 
त्यथिै अन्त्य िेलहि र सबै हकनसमका िेल, 

(४) दूि र दूिबाट ियार हिेु खाद्य पदार्थ, 
(५) उखू र त्यसबाट पैदा हिेु गुंड, सखर स्चिी र अन्त्य त्यथिै पदार्थ, 
(६) सूिी वा ऊिी लत्ता कपडा, कपास िर्ा ऊि, 
(७) कच्चा जूट र त्यसबाट ियार भएका वथिहुरु, 
(८) मट्टििेल, पेट्रोल, नडजेल र सबै प्रकार लनुिकैण्ट, 
(९) फलाम र फलामबाट ियार भएका वथिहुरु, 
(१०)  नसमेण्ट, ईंट, जथिापािा आट्टद निमाथणको निनमत्त आवश्यक पिे 

वथिहुरु, 
(११) सवारीको साििहरु र त्यथिा साििहरुको निनमत्त आवश्यक टायर, 

टयूव, पाटथ पजुाथहरु, 
(१२) िूि, 
(१३) औषिी, 
(१४) िेपाल सरकारले समय समयमा सूस्चि आदेशद्वारा आवश्यक पदार्थ 

भिी िोकेको कुिै पदार्थ वा वथि ु। 
(ख) “सूस्चि आदेश” भन्नाले  िेपाल सरकारको हकमा िेपाल राजपरमा र 

प्रदेश सरकारको हकमा प्रदेश राजपरमा प्रकास्शि आदेश सम्िि ुपछथ । 

                                                 

   गणिन्त्र सदुृढीकरण िर्ा केही िेपाल कािूि संशोिि गिे ऐि, २०६६ द्वारा स्िहकएको । 

    पहहलो संशोििद्वारा संशोनिि । 
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३. आवश्यक पदार्थको उत्पादि वा हविरण नियन्त्रण गिे अनिकार : (१) कुिै आवश्यक 
पदार्थको हविरण बढाउि, कायम राख् ि वा समाि हविरण गराउि वा सपुर् मोलमा प्राप्त 
गराउि  िेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले आवश्यक वा उस्चि ठहराएमा सूस्चि 
आदेशद्वारा त्यथिो आवश्यक पदार्थको िोहकएको ठाउुँमा उत्पादि, हविरण वा 
व्यापारलाई नियनमि वा नियन्त्रण गिथ सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) ले ट्टदएको अनिकारको सवथसामान्त्यिामा प्रनिकूल प्रभाव िपारी 
त्यथिो आदेशले देहाय बमोस्जम गिथ सक्छ : 

(क)  कुिै आवश्यक पदार्थको सञ् चय, हविरण, पररवहि, उत्पादि, व्यापार 
उपभोगलाई अिमुनिपर जारी गरी वा अरु हकनसमबाट नियनमि वा 
नियन्त्रण गिथ, 

(ख) कुिै आवश्यक पदार्थको नबक्री गिे वा खररद गिे मोल नििाथरण गिथ 
वा सूस्चि आदेशद्वारा िोहकएको अनिकारीको थवीकृनि बेगर कुिै 
आवश्यक पदार्थको प्रचनलि मोलमा बहृि गिथ िपाउिे गरी नियन्त्रण 
गिथ,  

(ग) सामान्त्यिः नबक्रीको निनमत्त राखेको आवश्यक पदार्थलाई नबक्री 
गट्टदथि भिी अड्डी नलिेलाई सो गिथ िट्टदि, 

(घ) आवश्यक पदार्थ सञ् चय गरी राख् िे व्यस्िलाई त्यथिो सस्िि 
पदार्थको सम्पूणथ वा िोहकए बमोस्जमको हहथसा वा भाग िेपाल 
सरकार वा प्रदेश सरकार वा कुिै अनिकारी वा कुिै व्यस्ि वा 
वगथलाई िोहकएको इलाकामा िोहकएको अवथर्ामा नबक्री गिथ बाध्य 
गराउि, 

(ङ) सवथसािारणको हहिको निनमत्त आवश्यक देस्खएमा कुिै आवश्यक 
पदार्थ सम्बन्त्िी व्यापाररक वा आनर्थक कारोवारलाई नियनमि वा 
निषेि गिथ, 

(च) मानर् उस्ल्लस्खि कुिै वा सबै कुरालाई नियनमि वा निषेि गिे 
अनभप्रायले समाचार वा िथ्याङ्क सङ्कलि गिथ, 

                                                                                                                                                               

    िेपालको संविाि अिकूुल बिाउि केही िेपाल ऐिलाई संशोिि गिे ऐि, २०७५द्वारा संशोनिि । 

    पहहलो संशोििद्वारा संशोनिि । 

     िेपालको संविाि अिकूुल बिाउि केही िेपाल ऐिलाई संशोिि गिे ऐि, २०७५द्वारा संशोनिि । 
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(छ) कुिै आवश्यक पदार्थ सञ् चय गिे, हविरण गिे वा व्यापार गिे 
व्यस्िलाई ित्सम्बन्त्िी अनभलेख (रेकडथ) र बहहखािाहरु दरुुथि राख् ि 
र त्यस हकनसमका अनभलेख (रेकडथ) बहहखािाहरु जाुँचपडिालको 
निनमत्त पेश गिथ वा ित्सम्बन्त्िी समाचार हववरण दास्खल गिथ 
लगाउि, 

(ज) कुिै अिमुनिपर ट्टदुँदा लाग्िे दथिूर वा त्यथिो अिमुनिपरमा 
उस्ल्लस्खि शिथ बन्त्देज पालिाको लानग िोहकएबमोस्जम िरौटीको 
रकम दास्खला गराउिे र अिमुनि परको कुिै शिथ उल्लङ्घि भएमा 
िरौटी रहेको रकमको सम्पूणथ वा केही खण्ड जफि गिे र सो 
प्रयोजिको निनमत्त अनिकारी िोक्ि, 

(ि) कुिै प्रासहङ्गक र पूरक कुराहरुको निनमत्त खास गरी गोदाम, गाडी, 
डुङ्गा, वाययुािनभर प्रवेश गरी खाििलासी नलिे, त्यथिो खाििलासी 
नलुँदा भेहटएको कुिै वथि ुजसको सम्बन्त्िमा आदेश उल्लङ्घि भएको 
वा उल्लङ्घि हिु लागेकोछ भन्ने कुरा सो खाििलासी गिे व्यस्िलाई 
हवश्वास भएमा सो वथि ुजफि गिथ, 

(ञ) आदेश उल्लङ्घि गरे वापि सजाय गदाथ जफि गररिे पदार्थ िोक्ि, र 
(ट) यस दफासुँग सम्बस्न्त्िि आवश्यक अन्त्य कुरा । 

३क. आवश्यक पदार्थको उत्पादि, हविरण वा व्यापार नियन्त्रण सम्बन्त्िी मापदण्डः (१) 
िेपाल सरकारले आवश्यक पदार्थको उत्पादि, हविरण वा व्यापारलाई नियनमि वा 
नियन्त्रण गिे सम्बन्त्िमा आवश्यक मापदण्ड नििाथरण गिथ सक्िेछ । 

(२) प्रदेश सरकारले दफा ३ बमोस्जम आवश्यक पदार्थको उत्पादि, हविरण वा 
व्यापारलाई नियनमि वा नियन्त्रण गदाथ उपदफा (१) बमोस्जम नििाथररि मापदण्डको 
अिीिमा रही गिुथ पिेछ । 

४. आदेश हवरुि कुिै काम गिेलाई सजाय :  (१) कसैले दफा ३ अन्त्िगथि निकानलएको 
आदेश हवरुि कुिै काम गरेमा निजलाई पाुँच वषथसम्म कैद वा पन्त्र हजार रुपैयाुँसम्म वा 
कसूरनसि सम्बस्न्त्िि पदार्थको नबगोमा जिु बढी हनु्त्छ सोही अङ्कसम्म जररवािा वा दवैु 
सजाय हिेुछ । 

                                                 
   िेपालको संविाि अिकूुल बिाउि केही िेपाल ऐिलाई संशोिि गिे ऐि, २०७५ द्वारा र्प । 
    पहहलो संशोििद्वारा संशोनिि । 
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िर, दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (च) र (छ) बमोस्जमको आदेशले 
िोकेको म्यादनभर सो आदेशमा लेस्खए बमोस्जम समाचार, िथ्याङ्क अनभलेख (रेकडथ) वा 
हववरण सहहि आवश्यक पदार्थको पररमाणको लगि वा बहहखािा ियार िराख् िे, पेश 
िगिे वा आदेश भए बमोस्जम खबर िगिे व्यस्िलाई एक वषथभन्त्दा बढी कैद वा िीि 
हजार रुपैयाुँ भन्त्दा बढी जररबािा गिथ हुुँदैि । 

(२) दफा ३ बमोस्जमको आदेशको हवरुि गरेको कसूरनसि सम्बस्न्त्िि पदार्थ 
सोही दफा अन्त्िगथि निकानलएको आदेशमा जफि गररिे भिी िोहकएको भए सो पदार्थ 
समेि जफि   गररिेछ । 

५. उद्योग र प्ररेणा बारे : दफा ३ बमोस्जम गररएको आदेशको उल्लंघि गिथ प्रयत्न गरेमा 
वा सो गिथ दरुुत्साहि गरेमा सो आदेश उल्लंघि गरेको मानििेछ । 

६. ििुा बयाि ट्टदएमा सजाय : कसैले देहायको कसूर गरेमा दश हजार रुपैयाुँ जररवािा वा 
िीि वषथ सम्म कैद वा दवैु सजाय हिेुछ :- 

(क) कसैलाई दफा ३ बमोस्जम कुिै कुराको बयाि या खबर गिे आदेश 
भएकोमा जािी जािी वा जान्नु पिे मिानसब माहफकको कारण भैकि पनि 
ििुा कुराको बयाि, बकपर वा खबर ट्टदएमा, वा 

(ख) यो आदेश बमोस्जम राख्न ुपिे कुिै वही हहसाबको कागज, खािा, शे्रथिाका 
िमसकु, कबनुलयि, हहसाब वा अरु कागजाि राख्दा ििुावा फरेब गरेको 
देस्खएमा । 

६क. संगट्टठि संथर्ा वा कम्पिीले गरेको कसूरको सजाय :  (१) यस ऐि बमोस्जम कसूर गिे 
व्यस्ि कुिै संगट्टठि संथर्ा वा कम्पिी भएमा सो कसूर भएको कुरा आफूलाई र्ाहा 
नर्एि वा सो कसूर रोक्ि आफूले सकभर प्रयत् ि गरेको नर्यो भन्ने कुरा प्रमास्णि गिथ 
सकेमा बाहेक त्यथिो कसूरको लानग सम्बस्न्त्िि संगट्टठि संथर्ा वा कम्पिीको काम 
कारबाही उपर नियन्त्रण राख् िे निदेशक, मैिेजर, अन्त्य कुिै अनिकारी वा व्यस्िलाई 
सजाय हिेुछ । 

                                                 

     पहहलो संशोििद्वारा संशोनिि । 

    पहहलो संशोििद्वारा र्प । 
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(२) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेस्खएको भएिापनि कुिै संगट्टठि संथर्ा वा 
कम्पिीले गरेको कसूर त्यथिो संगट्टठि संथर्ा वा कम्पिीको निदेशक, मैिेजर वा अरु 
कुिै अनिकारीको जािाजाि वा लापरवाहीको कारण भएको हो भन्ने प्रमास्णि भएमा 
त्यथिो निदेशक, मैिेजर वा अनिकारी पनि यस ऐि बमोस्जम सजायको भागी हिेुछ । 

७. मदु्दा हेिे अनिकारी : (१) यस ऐि अन्त्िगथि सजाय हिेु कसूर सम्बन्त्िी मदु्दाको शरुु 
कारबाई र हकिारा गिे अनिकार  स्जल्ला अदालिलाई हिेुछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम  स्जल्ला अदालिले यस ऐि अन्त्िगथिको मदु्दाको 
कारबाही गदाथ हवशेष अदालि ऐेि, २०५९ बमोस्जमको कायथहवनि अपिाउिे र अनिकार 
प्रयोग गिेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोस्जमे  स्जल्ला अदालिले गरेको निणथय उपर उच्च 
अदालिमा पिुरावेदि लाग्िेछ । 

७क. िेपाल सरकार वादी हिु े :  यस ऐि अन्त्िगथि सजाय हिेु कसूर सम्बन्त्िी मदु्दा िेपाल 
सरकार वादी हिेुछ  र सो मदु्दा  मलुकुी फौजदारी कायथहवनि संहहिा, २०७४ को 
अिसूुची – १ मा परेको मानििेछ । 

८. अनिकार ट्टदिे : (१) िेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले  यस ऐि बमोस्जम आफूलाई 
प्राप्त हिेु कुिै वा सबै अनिकार सूस्चि आदेश जारी गरी कुिै अनिकृिलाई समु्पि सक्िेछ 
। 

(२) उपदफा (१) ले ट्टदएको अनिकारको सवथसामान्त्यिामा प्रनिकूल प्रभाव िपिे 
गरी त्यथिो आदेशद्वारा  िेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले निम्िनलस्खि अनिकार ट्टदि 
सक्छ :- 

                                                 

    पहहलो संशोििद्वारा संशोनिि । 
    केही िेपाल ऐि संशोिि गिे ऐि, २०७२ द्वारा संशोनिि । 
    पहहलो संशोििद्वारा र्प । 
    िेपालको संविाि अिकूुल बिाउि केही िेपाल ऐिलाई संशोिि गिे ऐि, २०७५द्वारा र्प । 
     मलुकुी संहहिा सम्बन्त्िी केही िेपला ऐिलाई संशोिि गिे ऐि, २०७५ द्वारा “मलुकुी फौजदारी कायथहवनि संहहिा, 

२०७४” कायम भएको । 
  िेपालको संविाि अिकूुल बिाउि केही िेपाल ऐिलाई संशोिि गिे ऐि, २०७५ द्वारा संशोनिि । 
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(क) कुिै घर, क्याम्पा, डुङ्गा, गाडा वा हवाई जहाजको खाििलासी नलिे, 

(ख) कुिै पदार्थका सम्बन्त्िमा यस ऐि बस्खथलाप कसूर गरेकोछ भन्ने हवश्वास 
गिुथपिे मिानसब महफकको कारण छ भन्ने सो अनिकृिले ठहर् याएमा निजले 
सो पदार्थ कब्जा गिे र दास्खल गिे गराउिे, 

(ग) कुिै व्यस्िले यस ऐि बस्खथलाप कसूर गरेकोछ भन्ने हवश्वास गिुथ पिे 
मिानसब माहफकको कारण छ भन्ने सो अनिकृिले ठहर् याएमा सो 
व्यस्िलाई नगरफ्िार गिे ।   

.......... 

९. सद्भाविाले गरेको कामको बचाउ : दफा ३ अन्त्िगथि ट्टदएको आदेश बमोस्जम सद्भाविाले 
गरेको काम वा गिथ आुँटेको कामको लानग कुिै व्यस्ि उपर कुिै मदु्दा वा अरु कािूिी 
कारबाही चलाइिे छैि । 

१०. जाहेरवालाले कनमशि पाउिे : यस ऐि बमोस्जम िेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट 
निकानलएको आदेश बस्खथलाप गरेकोमा उजूर परी दोषी साहवि भई अस्न्त्िम ठहर फैसला 
भएमा नबगो जफि भएकोमा नबगोको र जफि िभएकोमा असूल भएको दण्डको सयकडा 
२५ पच्चीस जाहेरवालाले कनमशि पाउिेछ । 

११. प्रचनलि िपेाल कािूिसंग बास्िएमा गिे : यस ऐिमा लेस्खएको जनि कुरा यसै ऐि 
बमोस्जम र यस ऐिमा िलेस्खएको कुरा जनि प्रचनलि िेपाल कािूि बमोस्जम हिेुछ । 

                                                 

     पहहलो संशोििद्वारा प्रनिबन्त्िात्मक वाक्यांश स्िहकएको । 
    िेपालको संविाि अिकूुल बिाउि केही िेपाल ऐिलाई संशोिि गिे ऐि, २०७५द्वारा संशोनिि । 
द्रष्टव्यः (१) हवशेष अदालि ऐि, २०५९ द्वारा रुपान्त्िर गररएका शब्दहरु :– 

“हवशेष अदालि ऐि, २०३१” को सिा “हवशेष अदालि ऐि, २०५९” । 

       (२) केही िेपाल कािूि संशोिि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रूपान्त्िर भएका शब्दहरू :–  
“श्री ५ को सरकार” को सिा “िेपाल सरकार” । 

       (३) न्त्याय प्रशासि ऐि, २०७३ द्वारा रुपान्त्िर भएका शब्दहरु :– 
“पिुरावेदि अदालि” को सिा “उच्च अदालि” । 

 
 


