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नेपाल पेट्रोललयम ऐन, २०४० 

लालमोहर र प्रकाशन लमलि 

             २०४०।६।२४ 

संशोधन गने ऐन 

१. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८      २०४८।२।१६ 

२. आयकर ऐन, २०५८       २०५८।१२।१९ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन लमलि 

३. गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून  

 संशोधन गने ऐन, २०६६        २०६६।१०।७ 

 

२०४० सालको ऐन नं. ७ 

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

पेट्रोललयम सम्बन्धी व्यवस्था गनन बनकेो ऐन 

प्रस्िावनााः सवनसाधारण जनिाको सवुवधा र आलथनक वहि कायम राख्ने र देशको द्रिुिर 
आलथनक ववकासको लालग देशमा भइरहेको पेट्रोललयमसम्बन्धी श्रोिहरुको ववकास गनन कानूनी 
व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले, 

 श्री ५ महाराजालधराज वीरेन्द्र वीर ववक्रम शाहदेवबाट राविय पञ्चायिको सल्लाह र 
सम्मलिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । 

 

१. संक्षिप्त नाम, र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “नेपाल पेट्रोललयम ऐन, २०४०” 
रहेकोछ । 

(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाक्षशि गरी िोकेको 
लमलिमा प्रारम्भ हनेुछ । 

 

                                              
   यो ऐन संवि ्२०६५ साल जेठ १५ गिे देक्षि लागू भएको । 

  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा क्षिवकएको । 

   यो ऐन लमलि २०४१।१२।१ गिेदेक्षि प्रारम्भ हनुे गरी िोवकएको (नेपाल राजपर लमलि २०४१।११।१४) । 



www.lawcommission.gov.np 
 

2 
 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “कच्चा िेल” भन्नाले इनारको महुान (बेलहेड) मा उत्पाददि िरल 
अवस्थामा रहेको पेट्रोललयम र आसफाल्ट, ओजोकराइट सम्िन ुपछन र 
सो शब्दले प्राकृलिक गयााँसबाट प्राप्त भएको लडस्टीलेट वा कन्डेनसेट 
भलनने िरल पेट्रोललयम समेिलाई जनाउाँछ । 

(ि) “ठेकेदार” भन्नाले दफा ८ बमोक्षजम नेपाल सरकारसंग पेट्रोललयम 
सम्िौिा गने स्वदेशी वा ववदेशी लगानीकिान सम्िन ुपछन । 

(ग) “िोवकएको” वा “िोवकएबमोक्षजम” भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको 
लनयममा िोवकएको वा िोवकएबमोक्षजम सम्िन ुपछन । 

(घ) “पेट्रोललयम” भन्नाले कच्चा िेल, प्राकृलिक गयााँस र प्राकृलिक अवस्थामा 
रहेको अन्य सम्पूणन िरल, गयााँसयकु्त िाँददलो वा अधन–िाँददलो 
हाईड्रोकावोन सम्िन ु पछन र सो शब्दले त्यस्िो हाईड्रोकावोनसंग 
संलगन रहेको गन्धक, हेललयम र त्यस्िै अन्य वस्ि ु समेिलाई   
जनाउाँछ । 

(ङ) “पेट्रोललयम कायन” भन्नाले पेट्रोललयमको अन्वेषण, ववकास वा उत्पादन 
सम्िन ु पछन र सो शब्दले त्यसरी उत्पाददि पेट्रोललयमको शदु्धीकरण, 

ढुवानी, सञ्चय वा लबक्री वविरण समेिलाई जनाउाँछ । 

(च) “पेट्रोललयम सम्िौिा” भन्नाले दफा ८ बमोक्षजम नेपाल सरकारले कुनै 
ठेकेदारसंग पेट्रोललयम कायन गननको लालग गरेको सम्िौिा सम्िन ु  
पछन । 

(छ) “प्राकृलिक गयााँस” भन्नाले आद्रर गयााँस, िेल वा गयााँसका इनारहरुबाट 
उत्पाददि गयााँसयकु्त पेट्रोललयम र आद्रर गयााँसबाट िरल पेट्रोललयम 
लनकाली बााँकी रहन आएको गयााँस समेि सम्िन ुपछन । 

(ज) “ववभाग” भन्नाले नेपाल सरकारको िानी िथा भगूभन ववभाग सम्िन ु
पछन । 

 

३. नेपाल सरकारको सम्पक्षि हनुेाः नेपाललभर लनजी वा सरकारी जनुसकैु जगगामा रहेको 
वा पाइएको सम्पूणन पेट्रोललयम नेपाल सरकारको सम्पक्षि हनेुछ । 
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४. पेट्रोललयम कायन गने अलधकाराः (१) पेट्रोललयम कायन सञ्चालन गने एकालधकार नेपाल  
सरकारलाई हनेुछ । 

(२) नेपाल सरकारले पेट्रोललयम कायनको सञ्चालन आफैले गनन वा कुनै 
ठेकेदारबाट गराउन सक्नेछ । 

(३) पेट्रोललयम सम्िौिा अन्िगनि सञ्चालन हनेु पेट्रोललयम कायनमा पूाँजी लगानी 
गरी वा अन्य कुनै प्रकारले वहस्सेदार बन्ने अलधकार नेपाल सरकारलाई हनेुछ । 

 

५. पेट्रोललयम कायनको सञ्चालनाः (१) पेट्रोललयम कायन सञ्चालन गदान यो ऐन र यस ऐन 
अन्िगनि बनेको लनयम िथा पेट्रोललयम सम्िौिाको अधीनमा रही देहाय बमोक्षजम गरी 
सञ्चालन गनुन पनेछाः– 

(क) पेट्रोललयम उद्योगमा अपनाइने स्वस्थ प्रणालीको अनसुरण गरी 
लगनशील, दि एवं लमिव्ययी िरीका अपनाउने । 

(ि) धनजनको सरुिाको उक्षचि ध्यान राख्नकुो साथै यथासम्भव वन 
जङ्गल र प्राकृलिक सम्पदा एवं वािावरणको प्रदूषण िथा िलि 
नहनेु गरी गने । 

(ग) दीघनकालीन दृविकोणबाट अलधकिम मारामा पेट्रोललयम 
उपलब्ध हनेु गरी सवोिम संरिण प्रणाली अपनाउने । 

(२) पेट्रोललयम कायन सञ्चालन गदान संकलन गररएको एवं प्राप्त भएको सम्पूणन 
नमूना आाँकडा र जानकारी िथा वववरणहरु नेपाल सरकारको सम्पक्षि हनेुछ । 

(३) पेट्रोललयमको उत्पादन शदु्धीकरण, ढुवानी वा सञ्चयको लनलमि लनमानण 
गररएको सम्पूणन बनोटहरु र स्थायी रुपमा जडान गररएको सम्पूणन वस्ि ु िथा 
उपकरणहरु नेपाल सरकारको सम्पक्षि हनेुछ । 

 

६. अनमुलि, सहमलि वा लसफाररशसम्बन्धी दरिास्िाः (१) पेट्रोललयम कायनको सन्दभनमा 
कुनै व्यक्षक्तलाई कुनै लनकायको अनमुलि, सहमलि वा लसफाररसको आवश्यकिा परेमा 
त्यसको कारण र आवश्यक वववरण िलुाई ववभागमा दरिास्ि ददन ुपनेछ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोक्षजम परेको दरिास्िमा ववभागले आवश्यक कारवाई 
गरी ददनेछ । 

 

७. पेट्रोललयम परामशन सलमलिाः (१) पेट्रोललयम कायन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई 
परामशन ददन िोवकए बमोक्षजम एक पेट्रोललयम परामशन सलमलि गठन हनेुछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोक्षजम गदठि सलमलिको काम, किनव्य, अलधकार िथा 
कायनववलध िोवकए बमोक्षजम हनेुछ । 

 

८. पेट्रोललयम सम्िौिााः (१) दफा ४ को उपदफा (२) बमोक्षजम नेपाल सरकार आफैले 
पेट्रोललयम कायन सञ्चालन नगररकन कुनै ठेकेदारबाट पेट्रोललयम कायन सञ्चालन 
गराउाँदा िोवकएबमोक्षजम पेट्रोललयम सम्िौिा गनुन पनेछ । 

  (२) पेट्रोललयम सम्िौिा गदान पेट्रोललयम कायनको लालग िोवकए बमोक्षजम पूाँजी, 
प्राववलधक लनपणुिा िथा पेशासम्बन्धी दििा हालसल गरेका योगय ठेकेदारहरुसाँग मार 
गनुन पनेछ । 

  (३) नेपाल सरकारको पूवन स्वीकृलि लबना पेट्रोललयम सम्िौिा अन्िगनि प्राप्त 
अलधकार िथा उिरदावयत्वहरु ठेकेदारले अरु कसैलाई िोक्ने वा हस्िान्िरण गनन 
पाउने छैन । 

 

९. ववशेष व्यवस्थााः (१) नेपाल सरकारले राविय सरुिा, सावनजलनक वहि, ऐलिहााँलसक 
महत्व वा पयनटन ववकासको दृविकोणबाट कुनै िेरलाई पेट्रोललयम कायनको लालग 
लनषेलधि िेर घोवषि गनन वा कुनै िास िेरको सम्बन्धमा ववशेष शिनहरु िोकी 
पेट्रोललयम कायन गनन ददन सक्नेछ । 

(२) नेपाल सरकारले पेट्रोललयम कायनमा कुनै बाधा अड्चन नपने गरी 
पेट्रोललयम सम्िौिा अन्िगनिको िेरलभर आफैले सबै प्रकारको भौगलभनक अन्वेषण गनन 
वा कुनै व्यक्षक्तलाई पेट्रोललयम बाहेक अन्य िलनज पदाथनको अन्वेषण वा उत्पादन गनन 
ददन सक्नेछ । 
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१०. आदेश जारी गनेाः नेपाल सरकारले पेट्रोललयम कायनबाट राविय सरुिा वा सावनजलनक 
वहि संरिण गनन पेट्रोललयमको भण्डारलाई हनु सक्ने िलि वा कसैको क्षजउ वा 
सम्पक्षिमा पनन सक्ने चोटपटक वा नोक्सानीको रोकथाम गनन र यो ऐन वा यस ऐन 
अन्िगनि बनेको लनयम िथा पेट्रोललयम सम्िौिा अन्िगनिका शिनहरु पालना गराउन 
आवश्यक देक्षिएका आदेश जारी गनन सक्नेछ । 

 

११. लनरीिण िथा जााँचबिुाः (१) यो ऐन र यस ऐन अन्िगनि बनेको लनयम िथा 
पेट्रोललयम सम्िौिा बमोक्षजम काम कारवाई भए नभएको लनरीिण िथा जााँचबिुगनन 
नेपाल सरकारले कुनै व्यक्षक्त अलधकारी वा लनकायलाई अलधकृि गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम अलधकृि व्यक्षक्त अलधकारी वा लनकायलाई 
लनरीिण िथा जााँचबिुको लसललसलामा पेट्रोललयम कायन भइरहेको वा हनेु जनुसकैु 
ठाउाँमा प्रवेश गनन ददन ु र लनजले मागेको कागजाि र वववरण उपलब्ध गराउन ु
ठेकेदार लगायि सम्बक्षन्धि सबै व्यक्षक्तको किनव्य हनेुछ । 

 

१२. पेट्रोललयमको लनयानिाः पेट्रोललयम सम्िौिामा व्यवस्था भए बमोक्षजम राविय सरुिा वा 
आन्िररक मागको आपूलिन गननको लालग नेपाल सरकारले आदेश जारी गरी लनयानि गनन 
नपाउने गरी अस्थायी बन्देज लगाएकोमा बाहेक पेट्रोललयम सम्िौिाको अधीनमा रही 
ठेकेदारले आफ्नो भागको पेट्रोललयम ववदेशमा लनयानि गनन पाउनेछ । 

 

१३. करसम्बन्धी सहलुलयिाः देहाय बमोक्षजमको कर, दस्िरु र शलु्क बाहेक पेट्रोललयम 
कायनमा ठेकेदारलाई प्रचललि कानून बमोक्षजम लागने कुनै पलन कर, दस्िरु महसलु वा 
शलु्क लागने छैनाः– 

(क) लबक्री गरेको वा िचन गरेको पेट्रोललयमको मूल्यमा िोवकएबमोक्षजम 
कम्िीमा १२.५ प्रलिशिका दरले रोयल्टी,  

त्यस्िो रोयल्टी नेपाल सरकारले िोके बमोक्षजम कच्चा िेल वा 
नगदमा वा केही कच्चा िेल र केही नगदमा बिुाउन ुपनेछ । 

(ि) िोवकएबमोक्षजम वावषनक भ–ूवहाल । 
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(ग) .................... 

(घ) नेपाल सरकारले कुनै सेवा उपलब्ध गराए वापि सवनसाधारण िवरले 
लागने रक्षजिे «शन दस्िरु वा अन्य सेवा शलु्क । 

(ङ) पेट्रोललयम सम्िौिा वा यस ऐन अन्िगनि बनेको लनयममा व्यवस्था भए 
बमोक्षजमको अन्य कर वा दस्िरु । 

 

१४. भन्सारसम्बन्धी सहलुलयिाः (१) पेट्रोललयम कायनका लालग आवश्यक पने भनी ववभागले 
प्रमाक्षणि गरे बमोक्षजमको सबै वस्ि ु िथा उपकरण नेपालमा आयाि गने अलधकार 
ठेकेदार एवं लनजको कटकेन्दार (सब कन्ट्राक्टर) लाई प्राप्त हनेुछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम ठेकेदार र कटकेन्दारले आयाि गरेको वस्ि ुिथा 
उपकरणमा सबै वकलसमको आयाि महसूल एवं करहरु छूट हनेुछ । 

(३) ठेकेदार र कटकेन्दारले उपदफा (१) अन्िगनि आयाि गरेको िर 
पेट्रोललयम कायनको लालग स्थायी रुपले जडान नगरेको सबै वस्ि ु िथा उपकरणहरु 
कुनै वकलसमको महसलु एवं करहरु नलिरी पनुाः लनयानि गनन पाउनेछ । 

 

१५. ववदेशी मदु्रासम्बन्धी सहलुलयिाः (१) प्रचललि कानूनमा जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए 
िापलन ठेकेदारले पेट्रोललयम कायनबाट प्राप्त रकम नेपालमा वा अन्य कुनै ववदेशी 
मलुकुमा राख्न िथा त्यस्िो रकम नेपाललभर वा बावहर वा एक मलुकुबाट अको 
मलुकुमा सानन सक्नेछ । िर ठेकेदारले त्यस प्रकारको प्रत्येक कारोबारको सम्बन्धमा 
नेपाल राि बैड्ढले िोके अनसुारको वववरण नेपाल राि बैङ्कलाई ददन ुपनेछ । 

(२) ठेकेदारले पेट्रोललयम कायनको लालग नेपाललभर ल्याएको रकम वा 
पेट्रोललयम कायनबाट प्राप्त गरेको रकममध्ये पेट्रोललयम सम्िौिा अनसुार लनजले पाउन 
सक्ने रकम प्रचललि कानून बमोक्षजम ववदेशी मदु्रामा सटही गरी नेपालबावहर लैजान 
सक्नेछ । 

 

                                              
    आयकर ऐन, २०५८ द्वारा क्षिवकएको । 
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१६. ववदेशीलाई काममा लगाउन सवकनेाः पेट्रोललयम कायन सञ्चालन गननको लालग योगय एवं 
दि नेपाली नागररक नपाइने भएमा ववभागको पूवन स्वीकृलि ललई ववदेशी नागररकलाई 
काममा लगाउन सवकनेछ । 

 

१७. जगगा प्राप्त गने वा जगगामा प्रवेश गने अलधकाराः (१) दफा ९ को उपदफा (१) 
बमोक्षजम पेट्रोललयम कायनको लालग लनषेलधि गरेको िेरमा बाहेक अन्य िेरमा रहेको 
कुनै जगगा पेट्रोललयम कायन सञ्चालन गननको लालग अस्थायी वा स्थायी िवरले 
आवश्यक पने भएमा देहायका कुराको अलधनमा रही उपयोग वा प्राप्त गनन 
सवकनेछाः– 

(क) त्यस्िो जगगा नेपाल सरकारको भए ठेकेदारले नेपाल 
सरकारलाई नेपाल  सरकारले िोवकददए बमोक्षजम मनुालसव 
मावफकको भ–ूबहाल बिुाई उपयोग गनन सक्नेछ । 

(ि) त्यस्िो जगगा कुनै व्यक्षक्तको भए नेपाल सरकारले प्रचललि 
कानून बमोक्षजम अस्थायी वा स्थायी िवरले ठेकेदारको िचनमा 
प्राप्त गरी ठेकेदारलाई उपयोग गनन ददन सक्नेछ । 

(२) पेट्रोललयम कायन सञ्चालन गननको लालग कुनै जगगामा केही समयको लालग 
कुनै उपकरण, औजार वा यन्र जडान गनन वा नाप नक्शा वा सोसम्बन्धी अन्य कुनै 
काम गनन आवश्यक भएमा उपदफा (३) को अधीनमा रही त्यस्िो जगगामा प्रवेश 
गरी त्यस्िो काम गनन सवकनेछ । 

(३) नेपाल सरकार वा ठेकेदारले पेट्रोललयम कायन सञ्चालन गदान कुनै 
जगगावालाले आफ्नो जगगा उपभोग गनन नपाएमा वा त्यस्िो जगगामा रहेको बाली, 
रुि, घर, वस्ि ु वा अन्य सम्पक्षिको नोक्सानी भएमा प्रचललि कानून बमोक्षजमको 
िलिपूलिन नेपाल सरकारले आफैले वा ठेकेदारबाट असूल गरी सम्बक्षन्धि 
जगगावालालाई ददनेछ । 

 

१८. सूचना िथा प्रलिवेदन ददन ुपनेाः ठेकेदारले िोवकए बमोक्षजमको सूचना िथा प्रलिवेदन 
ववभागमा ददन ुपनेछ । 
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१९. दण्ड सजायाः (१) कसैले यस ऐनबमोक्षजम पेट्रोललयम सम्िौिा गनुन पनेमा त्यस्िो 
सम्िौिा नगरी पेट्रोललयम कायन सञ्चालन गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्िो पेट्रोललयम 
कायन बन्द गनेछ र पेट्रोललयम कायनमा प्रयोग गररएका सामान र औजारहरु िथा 
अनलधकृि िवरले उत्पादन गररएको पेट्रोल समेि जफि गरी त्यस्िो व्यक्षक्तलाई एक 
लाि रुपैंयााँसम्म जररवाना गनन सक्नेछ । 

(२) ठेकेदारले दफा १० बमोक्षजमको आदेश पालना नगरेमा त्यस्िो आदेश 
पालना नगरेसम्म नेपाल सरकारले पेट्रोललयम कायन स्थलगि गनन सक्नेछ र त्यस्िो 
आदेश पालना नगरेको कारणबाट कसैको जीउ वा सम्पक्षिमा चोट पटक वा 
नोक्सानी पनन गएमा वा पेट्रोललयमको भण्डारमा िलि पगुन गएमा त्यसको मनुालसब 
मावफकको िलिपूलिन समेि नेपाल सरकारले ठेकेदारबाट भराउन सक्नेछ । 

(३) ठेकेदारले दफा १८ बमोक्षजम ववभागमा ददन ु पने सूचना वा प्रलिवेदन 
नददएमा त्यसरी सूचना वा प्रलिवेदन नददएसम्म नेपाल सरकारले यस ऐनबमोक्षजम 
ठेकेदारले पाउने सहलुलयिहरु लनलम्बन वा रोक्का गनन सक्नेछ । 

(४) ठेकेदारले यस ऐनको बक्षिनलाप कुनै काम कारवाई गरेमा नेपाल 
सरकारले लनजलाई एकलाि रुपैंयााँसम्म जररवाना गने वा कुनै िास अवलध िोकी यस 
ऐनबमोक्षजम ठेकेदारले पाउने सहलुलयि लनलम्बन वा रोक्का गनन सक्नेछ । 

(५) उपदफा (१), (२), (३) वा (४) अन्िगनि कारवाई गनुनभन्दा अगालड 
नेपाल सरकारले सम्बक्षन्धि व्यक्षक्तलाई स्पिीकरण पेश गनन मनालसब मौका ददनेछ । 

(६) यस ऐन बमोक्षजम कुनै ठेकेदारलाई पेट्रोललयम सम्िौिा अनसुार 
पेट्रोललयम कायन गदान वा अन्य अलधकृि काम गदान कसैले मनालसब कारणमा बाहेक 
त्यस्िो कायनमा बाधा पारेमा वा कुटवपट गरेमा वा रोकटोक गरेमा लनजलाई नेपाल 
सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाक्षशि गरी िोकेको अलधकारीको आदेशले ६ 
महीनासम्म कैद वा एक हजार रुपैंयााँसम्म जररवाना वा दबैु हनु सक्नेछ । 

(७) उपदफा (१), (२), (३), (४) वा (६) बमोक्षजम भएको सजायको 
आदेशमा क्षचि नबझु्ने व्यक्षिलले पैंिीस ददनलभर उच्च अदालिमा पनुरावेदन ददन 
सक्नेछ । 
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२०. मध्यस्थिााः दफा १९ मा उल्लेक्षिि कुरामा बाहेक नेपाल सरकार र ठेकेदारबीच 
पेट्रोललयम सम्िौिा अन्िगनि कुनै कुराको व्याख्या वा सम्िौिाका शिनको उल्लंघन वा 
सम्िौिा भङ्ग गरेको ववषयलाई ललएर कुनै िगडा वा वववाद उठेकोमा वा कुनै दाबी 
गनुन परेकोमा दवैु पिले आफनो सर–सल्लाहबाट त्यस्िो िगडा वववाद वा दाबी 
सलु्िाउन नसकेमा पेट्रोललयम सम्िौिामा उल्लेि भए बमोक्षजमको प्रवक्रया अपनाई 
मध्यस्थिाद्वारा समाधान गररनेछ । 

 

२१. पेट्रोललयम प्रशोधनसम्बन्धी व्यवस्थााः (१) पेट्रोललयम प्रशोधन सम्बन्धी कायन गनन 
चाहनेले ववभागबाट अनमुलि ललन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम अनमुलि ललन चाहनेले पेश गनुन पने वववरण 
अनमुलिको ढााँचा र पेट्रोललयम प्रशोधनसम्बन्धी कायन गदान पालन गनुन पने शिनहरु 
िोवकएबमोक्षजम हनेुछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा लेक्षिएदेक्षि बाहेक अन्य कुराहरु प्रचललि 
कानून बमोक्षजम  हनेुछ । 

 

२२. लनयम बनाउने अलधकाराः (१) यस ऐनको उद्देश्य कायानन्वयन गनन नेपाल सरकारले 
लनयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) ले ददएको अलधकारको सवनसामान्यिामा प्रलिकूल प्रभाव 
नपने गरी िासगरी देहायका ववषयहरुमा लनयमहरु बनाउन सक्नेछाः– 

(क) पेट्रोललयम सम्िौिामा रहने कुराहरुको सम्बन्धमा, 

(ि) पेट्रोललयम सम्िौिा अन्िगनिको िेरको सभेिण, नाप, नक्शा र 
पेट्रोललयम िेरको पररत्याग सम्बन्धमा, 

(ग) ठेकेदारहरुको छनौटको सम्बन्धमा, 

(घ) पेट्रोललयम कायन गदान अपनाउन ु पने सरुिा व्यवस्थाको 
सम्बन्धमा, 

(ङ) ठेकेदारले ददन ुपने सूचना िथा प्रलिवेदनको सम्बन्धमा, 

(च) लनरीिण र जााँचबिु गने प्रवक्रयाको सम्बन्धमा । 
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२३. अलधकार प्रत्यायोजनाः नेपाल सरकारले आवश्यक एवं उक्षचि ठह¥याएमा यो ऐन वा 
यस ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको लनयम बमोक्षजम आफूलाई प्राप्त अलधकार मध्ये 
सबै वा केही अलधकार कुनै लनकायलाई समु्पन सक्नेछ । 

 

२४. बचाउाः (१) ठेकेदार एवं कटकेन्दारका सम्बन्धमा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ र 
दफा १३ सम्बन्धी व्यवस्था लागू हनेु छैन । 

(२) ठेकेदार एवं कटकेन्दारको सम्बन्धमा ववदेशी लगानी र प्रववलध सम्बन्धी 
ऐन, २०३८ र औद्योलगक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्िगनिको कुनै पलन व्यवस्था लागू 
हनेु छैन । 

(३) प्रचललि कानूनमा जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए िापलन यो ऐन र यस ऐन 
अन्िगनि बनेको लनयमहरुमा लेक्षिए जलि कुरामा सोही बमोक्षजम हनेुछ । 

 

२५. संशोधनाः नेपाल िानी ऐन, २०२३ को– 

(१)  दफा २ को, 

(क) िण्ड (क) मा रहेको “र सो शब्दले प्राकृलिक अवस्थामा 
रहेको गयााँस वा िेलको कुवा वा इनार रहेको ठाउाँलाई समेि 
जनाउाँछ” भन्ने वाक्यााँश क्षिवकएकोछ । 

(ि) िण्ड (घ) को सट्टा देहायको िण्ड (घ) राक्षिएकोछाः– 

  “(घ) िलनज पदाथन भन्नाले जमीनबाट लनकाल्न सवकने 
पेट्रोललयम बाहेक सबै वकलसमको प्राकृलिक पदाथन सम्िन ु  
पछन ।” 

(२) दफा १६ को उपदफा (२) को िण्ड (च) क्षिवकएकोछ । 

                                              
  हाल ववदेशी लगानी र प्रववलध सम्बन्धी ऐन, २०३८ र औद्योलगक व्यवसाय ऐन, २०३८ को सट्टा ववदेशी लगानी 

िथा प्रलबलध हस्िान्िरण ऐन, २०४९ र औद्योलगक व्यवसाय ऐन, २०४९ लागू रहेको । 

द्रिव्याः (१) केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्िर भएका शब्दहरुाः– 

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

(२) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्िर भएका शब्दहरुाः– 

“पनुरावेदन अदालि” को सट्टा “उच्च अदालि” । 


