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चिठ्ठा ऐन, २०२५ 

लालमोहर र प्रकाशन मममि 

२०२५।७।९ 

संशोधन गने ऐन       प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल     

कानून संशोधन गने ऐन, २०६६        २०६६।१०।७ 
२०२५ सालको ऐन नं. २२ 

  ................ 
चिठ्ठा मनयन्त्रण गने व्यवस्थाको मनममत्त बनकेो ऐन 

प्रस्िावना M सववसाधारण जनिाको सदािार िथा आमथवक हहि कायम राख्न चिठ्ठाको मब्र 
हविरण र सञ् िालनमा मनयन्त्रण गनुव वाञ्छनीय भएकोले, 

श्री ५ महाराजामधराज महेन्त्र वीर हव्म शाहदेवबाट राहिय पञ्चायिको सल्लाह 
र सम्ममिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । 

१. संचिप्त नाम, हवस्िार र प्रारम्भ M (१) यस ऐनको नाम “चिठ्ठा ऐन, २०२५” 
रहेकोछ । 

(२) यो ऐन नेपाल ......... भर लागू हनेुछ । 

(३) यो ऐन िरुुन्त्ि प्रारम्भ हनेुछ । 

२. चिठ्ठा मब्र, हविरण गनव र खोल्न नपाउने M यो ऐनको दफा ३ मा व्यवस्था 
गररए बमोचजम नेपाल सरकारले अनमुमि ददएकोमा बाहेक कसैले देहायका कुनै 
काम गनव वा गराउन पाउने छैन M-  
(क) कुनै चिठ्ठा खोल्ने, छाप्ने वा प्रकाचशि गने, वा  
(ख) कुनै चिठ्ठा मब्र हविरण गने वा मब्र हविरण वा हवज्ञापनको लामग ददने, 

वा  
(ग) कुनै चिठ्ठा सम्बन्त्धी हवज्ञापन छाप्ने, प्रकाचशि वा मब्र हविरण गने वा सो 

कामको लामग आफू साथ राख्ने, वा  
(घ) नेपाल सरकारले िोकर छुट ददएकोमा बाहेक हवदेशी मलुकुबाट कुनै चिठ्ठा 

वा त्यस्िो हवज्ञापन नेपाल ...........मभर मब्र हविरणको लामग ल्याउने 
वा चिकाउने वा मब्र हविरण गने वा त्यसरी ल्याई मब्र हविरण 

                                              


    यो ऐन संवि ्२०६५ साल जेठ १५ गिे देचख लागू भएको । 
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भएको चिठ्ठाबाट प्राप् ि भएको आम्दानी वा त्यस्िो चिठ्ठाको मब्र हविरण 
सम्बन्त्धी कुनै लगि नेपाल ......... बाहहर पठाउने, वा  

(ङ) चिठ्ठा सम्बन्त्धी काम गनवको लामग कुनै घर जग्गा प्रयोग गने वा प्रयोग 
गनव ददने । 

३. नेपाल सरकारको स्वीकृमि मलएर चिठ्ठा खोल्ने M (१) कुनै व्यचि वा संस्थाले 
चिठ्ठा खोल्न िाहेमा खोल्न िाहेको चिठ्ठाको पूणव हववरण सहहिको मलचखि मनवेदन 
नेपाल सरकार समि ददएमा र नेपाल सरकारले सो काम मनामसब ठहर् याएमा 
अनमुमि ददन सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोचजम चिठ्ठा खोल्न अनमुमि प्राप् ि गने व्यचि वा 
संस्थाले देहायमा लेचखएको शिव बन्त्देजको अधीनमा रही चिठ्ठाको मब्र हविरण र 
सञ् िालन गनव समेि सक्नेछ M- 

(क) कुनै परोपकारी वा साववजमनक हहि सम्बन्त्धी कायवको 
सहायिाथव चिठ्ठा खोल्दा संस्थाले मार खोल्न पाउनेछ र 
त्यसरी चिठ्ठा खोल्दा चिठ्ठा मब्र भई प्राप् ि भएको कूल रकम 
मध्येबाट ६० प्रमिशि परुस्कार बााँमिनेछ । यस पमछ बााँकर 
हनु आएको रकमलाई सम्बचन्त्धि संस्थाले परोपकारी 
साववजमनक हहि सम्बन्त्धी र चिठ्ठा सञ् िालन सम्बन्त्धी काममा 
लगाउन सक्नेछ । 

(ख) परोपकारी वा साववजमनक हहि सम्बन्त्धी कायवको सहायिाथव 
खोमलएकोमा बाहेक अरु चिठ्ठाको परुस्कार नगदीमा हनेु छैन  
र चिठ्ठा खोल्दा चिठ्ठा मब्र भै प्राप् ि भएको कूल रकम 
मध्येबाट ७५ प्रमिशि मूल्य बराबरको चजन्त्सी सामान परुस्कार 
स्वरुप हविरण गररनेछ।यस पमछ बााँकर हनु आएको 
रकमलाई सम्बचन्त्धि चिठ्ठा सञ् िालन गने व्यचि वा संस्थाले 
मनुाफा स्वरुप र चिठ्ठा सञ् िालन सम्बन्त्धी कामको लामग मलन 
सक्नेछ । 

(ग) सबै चिठ्ठाको प्रमिमा मनम्न मलचखि कुराहरु खोमलएको हनु ुपछव 
M- 
१. चिठ्ठाको मूल्य, 
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२. परुस्कारको हववरण, 

३. चिठ्ठा खोमलने स्थान, 

४. चिठ्ठा मब्र हविरण र सञ् िालन गने संस्थाको नाम, 

५. चिठ्ठाको ्म संख्या, 
६. चिठ्ठा खलु्ने र बन्त्द हनेु मममि, र  
७. नेपाल सरकार वा अमधकार प्राप् ि अमधकारीबाट चिठ्ठा 

खलु्ने अनमुमि प्राप् ि भएको मममि । 

(घ) कुनै साववजमनक प्रदवशनी स्थल वा क्लव वा सोसाइटी जस्िो 
ठाउाँमा खोल्न वा सञ् िालन गनव अनमुमि पाएमा त्यस्िो 
ठाउाँमा बाहेक अन्त्यर चिठ्ठाको मब्र हविरण गनव र सञ् िालन 
गनव पाइने छैन । 

(ङ) प्रत्येक चिठ्ठाको मूल्य बराबर हनु ुपछव । 

(ि) चिठ्ठाको पूरा मूल्य भिुान नभई चिठ्ठा मब्र गनव पाउने छैन 
। 

(छ) एक पटक मब्र भइसकेको चिठ्ठा हफिाव हनेु छैन । 

(ज) यो ऐन अन्त्िगवि बनेका मनयममा िोहकएको कायवहवमध 
अपनाउन ुपनेछ । 

(३) चिठ्ठाको बढी से बढी कूल पूाँजी िोक्ने र प्रत्येक चिठ्ठाको मूल्य 
मनधावरण गने हकमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूिना प्रकाचशि गरी 
आदेश मनकाल्न सक्नेछ । 

४. परुस्कारमा हेरफेर गनव हनुे M चिठ्ठा बन्त्द हनेु मममिसम्ममा चिठ्ठामा िोहकएको कूल 
पूाँजी बमोचजम सबै चिठ्ठा मब्र हनु नसकेमा सम्बचन्त्धि व्यचि वा संस्थाले मब्र 
भए जमि चिठ्ठाको दामासाहीले परुस्कारमा हेरफेर गनव सक्नेछ । 

५. मगरफिार गने र खानिलासी मलन ेअमधकार M कसैले यो ऐनको बचखवलाप काम 
कारवाही गरेको वा गराएको वा सो काम गनव दरुुत्साहन ददएकोछ भन्ने मनुामसव 
माहफकको कारण देखेमा वा पत्ता लागेमा नायब मनरीिक वा सो भन्त्दा मामथल्लो 
दजावको प्रहरी अमधकृिबाट अमधकार पाएको प्रहरी कमविारीले सम्बचन्त्धि 
व्यचिलाई मगरफिार गनव घरजग्गामा प्रवेश गरी खानिलासी मलन र कसूर 
सम्बन्त्धी वस्िहुरु कब्जामा मलन सक्नेछ । 

६. अमधकार प्रत्यायोजन गने M नेपाल सरकारले दफा ३ बमोचजम आफूमा मनहहि 
रहेको अमधकार नेपाल राजपरमा प्रकाचशि आदेशद्वारा सोही आदेशमा िोहकएको 
अमधकृिले प्रयोग गनव पाउने गरी समु्पन सक्नेछ । 
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७. दण्ि सजाय M कसैले यो ऐन बचखवलाप कुनै काम गरेमा मनजलाई मबगो जफि 
भई मबगो बमोचजम जररवाना वा ६ महीनासम्म कैद वा दवैु सजाय हनेुछ । 

८. मनयमहरु बनाउन ेअमधकार M यो ऐनको उद्देश्य कायावचन्त्वि गनव नेपाल सरकारले 
मनयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

९. यो ऐन बमोचजम हनुे M यो ऐन र यस ऐन अन्त्िगवि बनेको मनयममा लेचखएको 
कुरामा सोही बमोचजम र अरुमा प्रिमलि नेपाल कानून बमोचजम हनेुछ । 

१०. खारेजी M परोपकार संस्थालाई चिठ्ठा खोल्न ददने सम्बन्त्धमा २००९ साल िैर ६ 
गिे रोज ५ मा भएको लालमोहर खारेज गररएको छ ।i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

रष्टव्य M- केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्त्िर भएका शब्दहरु M-  
     “श्री ५ को सरकार” भन्ने शब्दको सट्टा “नेपाल सरकार”  


