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  २०१२ सालको ऐन नं. १३ 

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

आवश्यक वस्त ुसंरक्षण ऐन, २०१२ 

 सववसाधारण जनताको सवुवधा कायम राख्न जनउपयोगका आवश्यक वस्त ु
ववशेषको संरक्षण गनुव पने आवश्यक देिएककोले श्री ५ महाराजामधराजबाट यो ऐन बनाई 
जारी गरीबक्सेकोछ । 

                                                 

    यो ऐन संवत ्२०६५ साल जेठ १५ गते देिए लागू भकको । 

  गणतन्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा ििवककको । 

   केही नेपाल काननु (संशोधन र पनुः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोमधत । 

  



www.lawcommission.gov.np 

 2 

१.   संिक्षप्त नाम र ववस्तार : (क) यो ऐनको नाम “आवश्यक वस्त ु संरक्षण ऐन, 

२०१२” रहेकोछ । 

(ए) यो ऐन नेपाल राज्यभर लागू हनेुछ । 

 २.  पररभाषा : ववषय वा प्रसंगले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा “आवश्यक वस्त”ु 

भन्नाले देहायको वस्तहुरू र सो साथमा रहेको वा जडान भकको अन्य वस्तहुरू 

समेत सम्िन ुपछव,- 

(क) टेमलग्राफ, टेमलफोन, 

(ए) रोपवे, रेल्वे, 

(ग) राजमागव, मूल बाटो, पलु, 

(घ) ढल, मनकासको पाईप लाईन, 

(ङ) नेपाल सरकार वा कुनै संस्थाले वा नेपाल सरकार वा कुनै संस्थाको 

इजाजत मलई बनाइकको एानेपानीको महुान, 

(च) मबजलुी, ववद्यतु उत्पादन उपकरणहरू, 

(छ) मौसम तथा जलस्रोत सम्बन्धी स्टेशनहरू, 

(ज) हवाई अड्डा, हवाई अड्डाको क्षेर मभर वा बावहर रहेको सञ् चार 

केबलु लाईन, कन्टेना, रेमडयो सञ् चार स्टेशनहरू, पथ प्रदशवक, 

सरुक्षा, संकेत तथा यस्तै अन्य उपकरणहरू, 

(ि) पेट्रोल, पेट्रोल पम्प स्टेशनहरू, फ्यूल मडपोहरू, 

                                                 

   तेस्रो संशोधनद्वारा संशोमधत । 
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(ञ) सववसाधारणको उपयोगको पाटी, पौवा, सत्तलहरू, 

(ट) नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकािशत गरी तोवकददकको 

जनसुकैु वस्तहुरू । 

३.  अनमधकृत मामनसले गनव नपाउन े र गरेमा सजाय: कसैले कुनै आवश्यक वस्तमुा 

अरूलाई लगाई वा आफैले हात हाल्न, ििक्न, च ुंडाल्न र कुनै वकमसमले मबगानव, 

चोरीगनव, गनव लगाउन हुुँदैन । सो गरे गनव लगाक ऐन सवालले हनेु सजायको थप 
मबगो र मबगो बमोिजमको दण्ड, जररवाना वा दबैु हनेुछ । 

तर बनाउन मरमत गनवकोलामग धनीबाट अमधकार प्राप्त व्यििले चोरी 

बाहेक अरू मामथ लेिएकका काम गरेमा मनजलाई बात लाग्दैन भववतव्य पनव गै 

कुनै आवश्यक वस्तकुो नोक्सान हनु गकमा सो कुराको एबर मोफसलमा भक 

निजकको कुनै सरकारी अड्डामा र सदरमा भक िजल्ला प्रशासन कायावलयमा ददयो 

भने यस दफा अन्तगवतको कसूरदार हुुँदैन । नोक्सानी गरेको मबगो भने बिुाउनै 

पछव । 

४.   अनमधकृत मामनसलाई मद्दत ददन, दबाउन नपाउने र सो गरेमा सजाय :  कुनै 

स्थानका बामसन्दाहरूले उि चोरी बदमासी गनेहरूसुँग ममलेमतो गरेको वा 

मनजहरूलाई मद्दत गरेको वा त्यस्तालाई राएे पालेको अथवा ती चोर बदमासलाई 

लकुाई मछपाई राएेको वा कसूरबाट बचाउन एोजेको वा मनचमारी रोक्न नएोजेको 

वा जानी जानी एबर नददकको भक त्यस्ता मामनसलाई दफा ३ बमोिजम सजाय 

हनेुछ । 

                                                 

   दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधत . 
   गणतन्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा संशोमधत । 



www.lawcommission.gov.np 

 4 

५. स्थानीय तह वा प्रशासन अमधकृतको अमधकार : आवश्यक वस्तकुो सबैले 

हेरचाह गनुव पछव सो नगरी कुनै इलाकामा आवश्यक वस्त ु बराबर हराकमा, 

चोररकमा वा अरू कुनै वकमसमले हानी नोक्सानी प¥ुयाइकमा सबभन्दा निजकको  

गाउुँपामलका वा नगरपामलकाले वा प्रशासन अमधकृतले पालो पहराको व्यवस्था गरी 

सरुक्षा गने प्रबन्ध ममलाउन ुपछव  

६. कसूरदार उपर मनामसव मावफकको शिि प्रयोग गने अमधकार : कसूरदारलाई 

वारदात भकको ठाउुँमा पक्राउ गनव एोज्दा जबरजस्ती हलु हजु्जत गरी वा त्यसै 

भाग्न उम्कन एोज्यो भने त्यस्तालाई भाग्न उम्कन ददन ु हुुँदैन । सो गदाव 

हातहमतयार नचलाई नहनेु भकमा प्रहरी फोसवको हेडकन्सटेवल र सोभन्दा मामथका 

कुनै अमधकृतले वा नेपाली सेनाका पमत र सोभन्दा मामथका कुनै अमधकृतले अन्य 

फोसवका सो सरहका कुनै पमत वा अमधकृतले आफै वा आफ्ना मातहतका अरूलाई 

अडवर ददई भरसक घुुँडाममुन हातहमतयार चलाई वा गोली हानी पक्राउ गनुवपछव । 

लेिएक बमोिजम पक्राउ गनव एोज्दा मामनस मनव गकमा समेत सम्बिन्धत सरकारी 

कमवचारीलाई बात लाग्ने छैन । 

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको मनममत्त अन्य फोसव भन्नाले मममलमसया 

पाइमनयर,  ररजभव र ग्याररजनलाई समेत जनाउुँछ । 

                                                 

    दोस्रो संशोधनद्वारा संशोमधत . 
     केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधत ।  

   पवहलो संशोधनद्वारा संशोमधत । 
    गणतन्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा संशोमधत । 
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७. वकन्न े बेच्नलेाई सजाय : आवश्यक वस्त ु सम्बन्धी माल चोरीको हो भन्ने जानी 

जानी वकन्ने बेच्ने राख्नेलाई दफा ३ बमोिजम सजाय हनेुछ । 

८. काम हनु नपाउुँदै पवक्रनेलाई सजाय : आवश्यक वस्त ु चोनव वा नोक्सान गनव 

गकको ठाउुँमा पगुी काम गनव आुँटेको मौकामा वा गरररहेकै मौकामा काम हनु 

नपाउुँदै पक्राउमा पनेलाई अिघ त्यस्तै कसूरमा सजाय पाकको रहेनछ भने १ वषव 

कैद गनुव पछव ।.......... 

९. मदु्दा हेने अमधकार र पनुरावेदन : यो ऐन अन्तगवतको मदु्दा  प्रमएु िजल्ला 

अमधकारीले हेनेछ र त्यस उपरको पनुरावेदन  िजल्ला अदालतमा लाग्नेछ । 

१०. यस ऐनमा नलेिएककोमा गने काम : यस ऐनमा लेिएकको जमत यही ऐन बमोिजम 

र अरूमा भैरहेको ऐन सवाल बमोिजम गनुव पछव । 

 

 

                                                 

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा ििवककको । 
   न्याय प्रशासन सधुार (प्रथम संशोधन) ऐन, २०३३ द्वारा संशोमधत । 
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०४८ द्वारा संशोमधत । 
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधत ।  
 
 
 


