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तथ्याङ्क ऐन, २०१५ 

 

लालमोहर सदर मममत      नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मममत 

२०१५।८।१०       २०१५।८।१८ 

    

संिोधन गने ऐन       लालमोहर र प्रकािन मममत 

१. तथ्याङ्क (संिोधन) ऐन, २०१८      २०१८।९।१३ 

२. केही नेपाल कानून (संिोधन र पनुः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० २०२०।११।१६ 

३. संशिप्त काययववमध ऐन, २०२८      २०२८।१२।२० 

४. तथ्याङ्क (दोस्रो संिोधन) ऐन, २०३०     २०३०।१२।११ 

५. न्याय प्रिासन सधुार ऐन, २०३१     २०३१।४।१८ 

६. न्याय प्रिासन सधुार (चौथो संिोधन) ऐन, २०४३   २०४३।७।२४ 

७. न्याय प्रिासन ऐन, २०४८      २०४८।२।१६ 

         प्रमाणीकरण र प्रकािन मममत 

८. गणतन्त्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाल कानून  

संिोधन गने ऐन,२०६६             २०६६।१०।७ 

९. केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०७२          २०७२।११।१३ 

१०.  नेपालको संववधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई  

संिोधन गने ऐन, २०७५          २०७५।११।१९ 
  

२०१५ सालको ऐन नं. २० 

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

तथ्याङ्क सङ्कलन गने सवुवधा प्राप्त गनयको मनममत्त बनकेो ऐन 

                                                 


  यो ऐन २०६५ साल जेठ १५ गतेदेशि लागू भएको । 

 गणतन्त्र सदुृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संिोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शिवकएको । 
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 जनतालाई अमधक मात्रामा ठोस वहत हनुे नीमत मनधायरण गनय, सरकारी ववभागहरुको 
प्रिासकीय मनपणुता बढाउन र मलुकुको आमथयक गमतववमध बारे यथाथय ज्ञान प्राप्त गनय नेपाल 
सरकारलाई यथाथय आधार चावहएको र त्यस्तो आधार जटुाउन तथ्याङ्क सङ्कलन सम्बन्धी सवुवधाको 
व्यवस्था गनय र तथ्याङ्क सङ्कलन, सङ्ग्रह, प्रकािन र ववश्लषेण गने कामको मनममत्त एक केन्द्रीीय 
ववभागको स्थापना गरी िाशन्त र व्यवस्था एवं सवयसाधारण जनताको सवुवधा र आमथयक वहत 
कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले श्री ५ महाराजामधराजबाट मशन्त्रपररषद्का सल्लाह अनसुार यो ऐन 
बनाई जारी गररबक्सेको छ । 

 

१. संशिप्त नाम, ववस्तार र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “तथ्याङ्क ऐन, २०१५” रहेको  छ । 

(२) यो ऐन नेपाल भर मलुकुमा लागू हनुेछ । 

(३)  यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

 

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “अमधकार प्राप्त अमधकृत” भन्नाले यो ऐन अन्तगयत सङ्कलन गनुय पने तथ्याङ्क र 
िबरको वववरण सङ्कलन गनय सूशचत आदेिद्वारा अमधकार ददइएको अमधकृत 
सम्िन ुपछय । 

(ि)  “महा–मनदेिक” भन्नाले नेपाल सरकारबाट मनयकु्त केन्द्रीीय तथ्याङ्क ववभागको 
महामनदेिक सम्िन ुपछय । 

(ग) “सूशचत आदेि” भन्नाले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेि सम्िन ु  पछय । 

(घ) “ववभागको अमधकृत” भन्नाले तोवकए बमोशजम केन्द्रीीय तथ्याङ्क ववभागको 
अमधकृत भनी मनयकु्त भएको व्यशक्त सम्िन ुपछय । 

(ङ) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोशजमको” भन्नाले यो ऐन अन्तगयत बनेको 
मनयममा तोवकएको वा तोवकए  बमोशजमको सम्िन ुपछय । 

 

३. वववरण दाशिल गराउन े अमधकारः नपेाल सरकारले सूशचत आदेिद्वारा कुनै वगयको 
व्यशक्तहरुको भोग चलन वा मनयन्त्रणमा रहेको सोही आदेिमा तोवकएको कुरा सम्बन्धी 

                                                 

  केही नेपाल कानून (संिोधन र पनुः व्यवस्थापन) ऐन,२०२० द्वारा संिोमधत । 
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तोवकएको िबर, लगत र तथ्याङ्कको तोवकएको ढााँचाको वववरण तोवकएको समयमा महा–
मनदेिक छेउ दाशिल गनय त्यस्तो व्यशक्तलाई आदेि गनय सक्छ । 

 

४. तथ्याङ्क सङ्कलन गनय मनदेि गने अमधकारः (१) नेपाल सरकारले सूशचत आदेिद्वारा यस 
दफामा लेशिए बमोशजम कुनै कुराका सम्बन्धमा तथ्याङ्क सङ्कलन गनय मनदेि गनय सक्छ । 

(२) उपदफा (१) अन्तगयत मनकामलएको आदेिद्वारा देहाय बमोशजम गनय सवकन े
छः– 

(क) सङ्कलन गनुय पने िबरको लगत तोक्ने, 

(ि) त्यस्तो िबर सङ्कलन गने कामको मनममत्त अमधकार प्राप्त अमधकृतहरु 
मनयकु्त वा मनोनीत गने, मतनीहरुका काम, कतयव्य र अमधकारहरु 
तोक्ने र त्यस्तो काम, कतयव्य र अमधकारहरु प्रयोग तथा पालन गदाय 
मतनीहरुले अपनाउन ुपने काययववमध तोक्ने, र 

(ग) त्यस्तो आदेि अन्तगयत सङ्कलन गनय पने तथ्याङ्क सवुवधापूवयक सङ्कलन 
गनयको मनममत्त नेपाल सरकारको ववचारमा आवश्यक देशिएका वा 
आकशस्मक अरु सबै  कुराहरुको व्यवस्था । 

 

५. वववरण दाशिल गराउन े महा–मनदेिकको अमधकारः महा–मनदेिकले आफैँ  वा अरु कुनै 
अमधकृतद्वारा कुनै व्यशक्त छेउ मलशित सूचना पठाई तोवकएको कुरा सम्बन्धी तोवकएको 
िवर, लगत र तथ्याङ्कको तोवकएको ढााँचाको वववरण तोवकएको समयमा आफू छेउ दाशिल 
गनय त्यस्तो  व्यशक्तलाई आदेि गनय सक्छ । 

 

६. रेकर्य जााँच्न े अमधकारः महा–मनदेिक वा मनजको अमधकारिेत्र मभत्र रही काम गने कुनै 
अमधकार प्राप्त अमधकृत वा मनजद्वारा दफा ५ अन्तगयत मलशित रुपमा अमधकार पाएको कुनै 
अमधकृतले दफा ३ वा दफा ४ अन्तगयतको आदेि वा दफा ५ अन्तगयतको सूचनामा 
तोवकएको कुनै कुराको सम्बन्धमा तथ्याङ्क सङ्कलन गने प्रयोजनको मनममत्त वा त्यस्तो आदेि 
वा सूचना अन्तगयत दाशिल भएको कुनै लगत, वववरण वा िबर सााँचो हो होइन भने्न कुराको 
जााँचको मनममत्त देहाय बमोशजम गनय सक्छः– 

(क) कुनै िबर वा वववरण दाशिल गनुय पने कतयव्य भएका कुनै व्यशक्तको भोग 
चलन वा मनयन्त्रणमा रहेको कुनै घर ज्गामा पूवयसूचना ददई मनामसब 
मावफकको समयमा प्रवेि गने, 
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(ि) त्यस्तो व्यशक्तको भोग चलन वा मनयन्त्रणमा रहेको कुनै मलित वा चीज 
आफू छेउ पेि गने आदेि ददन र त्यसको जााँच गनय र, 

(ग) यो ऐन अन्तगयत सङ्कलन गनुय पने तथ्याङ्क सम्बन्धी कुनै िबर कुनै व्यशक्तलाई 
थाहा छ भने्न मनामसब मावफकको ववश्वास भएमा मनजसाँग कुनै प्रश्न सोध्ने । 

 

७. वववरण मा्न े अमधकारः महा–मनदेिकले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा सोही 
सूचनामा तोवकएको कुरा सम्बन्धी तोवकए बमोशजमको िबर वा तथ्याङ्कको तोवकएको 
ढााँचाको वववरण तोवकएको समयमा आफू छेउ दाशिल गनय कुनै वगयको व्यशक्तलाई अनरुोध 
गनय सक्छ । 

 

७क. तथ्याङ्क सङ्कलन गनय केन्द्रीीय तथ्याङ्क ववभागको स्वीकृमत प्राप्त गनुय पनेः (१) कुनै सरकारी 
कायायलय, सरकारी स्वाममत्व भएको वा यस उदे्दश्यको लामग सरकारी सहायता प्राप्त संस्था वा 
ववदेिी व्यशक्त वा संस्थाले व्यावसावयक उदे्दश्यले कुनै आमथयक कुराको लगत, िबर वा 
तथ्याङ्क सङ्कलन गनय चाहेमा केन्द्रीीय तथ्याङ्क ववभागबाट स्वीकृमत प्राप्त गनुय पछय । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम तथ्याङ्क सङ्कलन गनयको मनममत्त स्वीकृमत प्राप्त गनय चाहने 
व्यशक्त वा संस्थाले सम्बशन्धत तथ्याङ्क सङ्कलन गनुय परेको कारण सो सङ्कलन गररने इलाका 
सङ्कलन गदाय अपनाइने प्रणाली वा काययक्रमको सम्बन्धमा ववस्ततृ वववरण केन्द्रीीय तथ्याङ्क 
ववभागमा पेि गनुय  पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको तथ्याङ्क सङ्कलन गनय मनामसब देशिएमा केन्द्रीीय 
तथ्याङ्क ववभागले स्वीकृमत ददनेछ र त्यसरी स्वीकृमत ददंदा सो ववभागले तथ्याङ्क सङ्कलन गदाय 
अपनाउन ुपने प्रणाली र आवश्यक देशिएका अन्य ितय समेत तोवकददन सक्नछे । 

 

७ि. तथ्याङ्कलाई प्रयोग वा प्रकाशित गनुय अशघ प्रमाशणत गराउन ुपनेः (१) दफा ७ क. बमोशजम 
तथ्याङ्क सङ्कलन गनय स्वीकृमत प्राप्त गने व्यशक्त वा संस्थाले तथ्याङ्क सङ्कलन गरी त्यसलाई 
प्रयोगमा ल्याउन वा प्रकाशित गनुय अशघ केन्द्रीीय तथ्याङ्क ववभागबाट प्रमाशणत गराउन ुपछय । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम तथ्याङ्क प्रमाशणत गदाय केन्द्रीीय तथ्याङ्क ववभागले कुनै 
िचय व्यहोनुय पने भए त्यस्तो िचय समेत तथ्याङ्क प्रमाशणत गराउन चाहने व्यशक्त वा संस्थाले 
केन्द्रीीय तथ्याङ्क  ववभागलाई बिुाउन ुपनेछ । 

                                                 


  दोस्रो सिोधनद्वारा थप । 
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  (३) केन्द्रीीय तथ्याङ्क ववभागको स्वीकृमत प्राप्त नगरी कुनै तथ्याङ्क ववदेिी व्यशक्त, 

संस्था वा अन्तरायविय संस्थालाई उपलब्ध गराउन ुहुाँदैन । 

७ग. प्रदेि सरकार वा स्थानीय तहले वववरण वा तथ्याङ्क संकलन गनय सक्नःे (१) यस ऐनमा 
अन्यत्र  जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापमन प्रदेि सरकार वा स्थानीय तहले आफूलाई 
आवश्यक पने वववरण  वा तथ्याङ्क सङ्कलन, संरह, प्रकािन र ववश्लषेण गनय सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त वा तयार गररएको कुनै व्यशक्तगत  वा पररवार वा 
फमय वा कम्पनी सम्बन्धी वववरण वा तथ्याङ्क ददने व्यशक्तको वा मनजद्वारा अमधकार प्राप्त 
व्यशक्तको मलशित स्वीकृमत ववना अमधकार प्राप्त अमधकृत बाहेक अरु कसैलाई प्रत्यिरुपमा 
देिाउन वा प्रकािन गनय हुाँदैन । 

           (३) नेपाल सरकारले वववरण वा तथ्याङ्क संकलन गरेको वा राविय रूपमा वववरण 
वा तथ्याङ्क सङ्कलन हनुे ववषयमा प्रदेि वा स्थानीय तहले वववरण वा तथ्याङ्क सङ्कलन गने 
छैनन ्।   

           (४) प्रदेि वा स्थानीय तहले वववरण वा तथ्याङ्क सङ्कलन, संरह, प्रकािन र ववश्लषेण 
गने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेि वा स्थानीय तहले बनाएको कानून बमोशजम हनुेछ । 

 

८. िवर वा वववरणको प्रकािनमा प्रमतबन्धः (१) दफा ३ वा दफा ४ वा दफा ५ वा दफा ६ 
वा दफा ७ अन्तगयत दाशिल भएको वा प्राप्त गररएको वा तयार भएको कुनै व्यशक्तगत वा 
कुनै पररवार वा फमय वा कम्पनी सम्बन्धी वववरण वा िवर वा त्यसको कुनै अंि सो िबर 
वा वववरण ददने व्यशक्तको वा मनजद्वारा अमधकार प्राप्त प्रमतमनमधको मलशित स्वीकृमत ववना 
महा–मनदेिक वा ववभागको अमधकृत बाहेक अरु कसैलाई प्रत्यि रुपबाट देिाउन वा 
प्रकाशित गनय हुाँदैन । 

  (२) यो ऐन अन्तगयत मदु्दा चलाउने प्रयोजनको मनममत्त त्यस्तो वववरण अदालतमा 
पेि गनयमा उपदफा (१) ले बाधा पयुायउने छैन । 

 

९. सजायः (१) दफा ३ वा दफा ४ वा दफा ५ अन्तगयत कुनै िबर वा वववरण ददन ु पने 
कतयव्य भएका कुनै व्यशक्तले देहायको कसूर गरेमा मनजलाई त्यस्तो प्रत्येक कसूरको मनममत्त 
रु. २००।– दईुसयसम्म जररवाना वा दईु महीनासम्म कैद वा दवैु सजाय  हनुेछः– 

                                                 

       नेपालको संववधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संिोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।   
  पवहलो संिोधनद्वारा संिोमधत । 
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(क) जानी जानी त्यस्तो िबर वा वववरण तोवकएको म्यादमभत्र नददएमा वा 
ददन इन्कार गरेमा, वा 

(ि) जानी जानी कुनै िठु्ठा िबर वा वववरण ददएमा वा ददलाएमा, 

  तर यस उपदफा अन्तगयत सजाय हनुे कसूर कुनै कम्पनी वा सङ्गदठत संस्थाले 
गरेकोमा सो कसूर भएको कुरा आफूलाई थाहा मथएन वा सो कसूर रोक्न आपूmले सकभर 
उशचत प्रयत्न गरेको मथयो भने्न कुरा प्रमाशणत गनय सकेमा बाहेक सो कम्पनी वा संस्थाको 
प्रत्येक महामनदेिक, मैनेजर, सेके्रटरी वा अरु अमधकृत वा प्रमतमनमधलाई रु. ३००।– 
तीनसयसम्म जररवाना वा तीन महीनासम्म कैद वा दवैु सजाय हनुेछ ।  

(२) कुनै व्यशक्तले महामनदेिक वा मनजद्वारा दफा ६ अन्तगयत अमधकार प्राप्त कुनै 
अमधकृतलाई सो दफाको िण्र् (क) अन्तगयत कुनै घर ज्गामा प्रवेि गने अमधकारको 
प्रयोगमा वाधा प¥ुयाएमा वा सो दफाको िण्र्  (ि) अन्तगयत पेि गनय ददइएको कुनै मलित 
वा चीज जानी जानी पेि गनय इन्कार गरेमा वा सो दफाको िण्र् (ग) अन्तगयत सोमधएको 
कुनै प्रश्नको उत्तर ददन इन्कार गरेमा वा जानी जानी िठु्ठा उत्तर ददएमा मनजलाई रु. 
१००।– एकसयसम्म जररवाना वा एक महीनासम्म कैद वा दवैु  सजाय  हनुेछ । 

  (२क) दफा ७ क. बमोशजम स्वीकृमत प्राप्त गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गनुय पनेमा 
स्वीकृमत प्राप्त नगरी वा स्वीकृमत प्रदान गदाय तोवकएको प्रणाली वा ितय ववपरीत हनुे गरी 
तथ्याङ्क सङ्कलन गरेमा वा दफा ७ि. बमोशजम कुनै तथ्याङ्कलाई प्रयोगमा ल्याउन ु वा 
प्रकाशित गनुय अशघ प्रमाशणत गराउन ुपनेमा सो नगराई प्रयोगमा ल्याउने व्यशक्त वा संस्था र 
प्रकािन गने व्यशक्तलाई त्यस्तो प्रत्येक कसूर वापत पााँचहजार रुपैयााँसम्म जररवाना हनुेछ । 

  तर यस उपदफा अन्तगयत सजाय हनुे कसूर कुनै सङ्गदठत संस्थाबाट भएकोमा त्यस्तो 
कसूर आफ्नो जानकारी बेगर भएको हो भने्न कुरा प्रमाशणत गनय सकेमा बाहेक त्यस्तो कसूर 
वापतको सजाय सम्बशन्धत संस्थाको महाप्रबन्धक वा प्रबन्धक वा प्रमिुलाई हनुेछ । 

  (३) महाप्रबन्धक वा ववभागको अमधकृत वा कुनै अमधकार प्राप्त अमधकृतले 
देहायको कसूर गरेमा मनजलाई त्यस्तो प्रत्येक कसूरको मनममत्त रु. २००।– दईुसयसम्म 
जररवाना वा २ महीनासम्म कैद वा दवैु सजाय हनुेछः– 

                                                 

  दोस्रो संिोधनद्वारा संिोमधत । 

  पवहलो संिोधनद्वारा संिोमधत ।  

  दोस्रो सिोधनद्वारा थप ।  
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(क) दफा ८ उल्लंघन गरी कुनै िबर वा वववरण वा त्यसको कुनै अंि 
प्रकाि गरेमा, वा 

(ि) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगयत बनेका मनयम अन्तगयत ददइएको आदेि 
पालन नगरेमा वा पालन गनय इन्कार गरेमा वा आदेि पालन गदाय 
उशचत सावधानी वा तत्परता नदेिाएमा, वा 

(ग) आफ्नो शजम्मामा रहेका तथ्याङ्क सम्बन्धी रेकर्य लापरवाहीले वा जानी 
जानी नष्ट गरेमा वा अन्य वकमसमबाट त्यसमा नोक्सानी पयुायएमा वा 
गलत नमतजा मनस्कने गरी कुनै िबर कीते गरेमा वा अन्य 
तरीकाबाट प्रयोग गरेमा वा त्यस्तो रेकर्य आफ्नो व्यशक्तगत लाभ वा 
अनमधकृत कामको लामग प्रयोग गरेमा । 

(४) दफा ८ उल्लंघन गरी कुनै व्यशक्तले कुनै अमधकार प्राप्त अमधकृत वा ववभागको 
अमधकृतबाट कुनै िबर वा वववरण प्राप्त गरेमा मनजलाई रु. २००।– दईुसयसम्म जररवाना 
वा २ महीनासम्म कैद वा दवैु सजाय हनुेछ । 

तर त्यसरी प्राप्त गरेको िबर वा वववरण प्रकाशित समेत गरेमा मनजलाई रु. 
५००।– पााँचसयसम्म जररवाना वा ५ महीनासम्म कैद वा दवैु सजाय हनुेछ । 

(५) कुनै व्यशक्तले जनतालाई यो ऐन अन्तगयत ददइएको कुनै आदेिको पालन नगनुय 
भनी वा अमधकार पाएका कुनै अमधकृतद्वारा कानून बमोशजम मामगएको कुनै िबर वा वववरण 
वा सोमधएको कुनै प्रश्नको उत्तर नददन ु भनी प्रचार गरेमा मनजलाई रु. ५००।– पााँच 
सयसम्म जररवाना वा पााँच महीनासम्म कैद वा दवैु सजाय हनुेछ । 

 

१०. मदु्दा हेने अमधकार र पनुरावेदनः (१) यस ऐन अन्तगयत देहायको कसूरको सम्बन्धमा 
कारबाही र सजाय गने अमधकार देहायको अमधकारी वा अदालतलाई हनुेछः–  

(क) दफा ९ को उपदफा (१), (२) र (५) को कसूर सम्बन्धमा प्रमिु 
शजल्ला अमधकारी, 

(ि) दफा ९ को उपदफा (२क) को कसूरको सम्बन्धमा महामनदेिक, र 
 

                                                 
  पवहलो संिोधनद्वारा संिोमधत ।  


  दोस्रो संिोधनद्वारा संिोमधत । 
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(ग) दफा ९ को उपदफा (३) र (४) को कसूरको सम्बन्धमा शजल्ला  
अदालत । 

  (२) राजपत्रांवकत अमधकृतको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अनमुमत र केन्द्रीीय 
तथ्याङ्क ववभागका कमयचारीको सम्बन्धमा महा¬मनदेिकको अनमुमत नभई यो ऐन अन्तगयत 
सजाय हनुे कुनै कसूरको सम्बन्धमा कुनै उजूर ला्ने छैन ।  

  (३) उपदफा (१) बमोशजम प्रमिु शजल्ला अमधकारी वा महामनदेिकले गरेको 
मनणयय उपर उच्च अदालतमा पनुरावेदन ला्नेछ । 

 

१०क. अमधकार प्रत्यायोजन गनय सक्नःे दफा १० को उपदफा (१) को िण्र् (ि) बमोशजम 
महामनदेिकलाई भएको अमधकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी 
कुनै अमधकृतले प्रयोग गनय पाउने गरी प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

 

११. नपेाल सरकार वादी हनुःे यस ऐन अन्तगयतको मदु्दामा नेपाल सरकार वादी हनुेछ । 

 

१२.   आदेिमा प्रश्न उठ्न नसक्नःे यो ऐनद्वारा प्रदत्त अमधकारको प्रयोग गरी ददईएको कुनै 
आदेिका सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्ने छैन । 

 

१३. मनयम बनाउन ेअमधकारः यो ऐनको उदे्दश्य कायायशन्वत गनय नेपाल सरकारले मनयम बनाउन 
सक्छ । 

 

१४. िारेजीः जनगणना ऐन, २०१३ िारेज गररएको छ ।  
 

                                                 

 न्याय प्रिासन सधुार (चौथो संिोधन) ऐन, २०४३ द्वारा संिोमधत ।  

       न्याय प्रिासन सधुार ऐन, २०३१ द्धारा संिोमधत ।  

       केही नेपाल ऐन संिोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संिोमधत । 

       दोस्रो सिोधनद्वारा थप ।  

  दोस्रो संिोधनद्वारा संिोमधत । 

द्रीष्टव्यः केही नेपाल कानून संिोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर गररएको िब्दहरूः– 

            “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 


