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अन्तर प्रदेश बासिन्दाको िमान िरुक्षा, व्यवहार र िवुवधा िम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनकेो ववधेयक, 

२०७५ 
 

प्रस्तावना : प्रदेश नं. १ ले अको प्रदेशको बासिन्दालाई िमान िरुक्षा, व्यवहार र  िवुवधा 
उपलब्ध गराउन नेपालको िंववधानको धारा २३३ को उपधारा (३) बमोजिम कानूनी 
व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले,  

नेपालको िंववधानको धारा १७५ बमोजिमको प्रदेश नं.१ को प्रदेश िभाले यो ऐन 
बनाएको छ । 

१. िंजक्षप्त नाम, ववस्तार र प्रारम्भ :  (१) यि ऐनको नाम “अन्तर प्रदेश बासिन्दाको िमान 
िरुक्षा, व्यवहार र िवुवधा िम्बन्धी ऐन, २०७५” रहेको छ । 

    (२) यो ऐन प्रदेश नं. १ को हकमा लागू हनुेछ । 

    (३) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुछे । 

२.  पररभाषा :  ववषय वा प्रिङ्गले अको अथन नलागेमा यि ऐनमा,– 
(क) “प्रदेश” भन्नाले नेपालको िंववधानको अनिूुची– ४ बमोजिमको प्रदेश नं. १ 

िम्झन ुपछन । 

(ख)  “प्रदेश िरकार”  भन्नाले प्रदेश नं.१ को मजन्िपररषद्लाई िम्झन ुपछन । 

(ग)  “बासिन्दा” भन्नाले प्रदेश नं. १ लगायत नपेाल सभिको अन्य कुनै प्रदेशमा 
स्थायी वा अस्थायी रुपमा बिोबाि गने नेपाली नागररकलाई िम्झन ुपदनछ र 
िो शब्दले प्रचसलत कानून बमोजिम नेपालसभि आई कुनै पसन प्रदेशमा 
अस्थायी रुपमा बिोबाि गने ववदेशी नागररकलाई िमेत िनाउँछ । 

(घ)  “व्यवहार’’ भन्नाले अन्य प्रदेशबाट यि प्रदेशमा आई बिोवाि गने 
बासिन्दालार्न प्रदेश नं.१ मा बिोवाि गने बासिन्दा िरह गररने व्यवहारलाई 
िम्झन ुपछन ।  

(ङ)  “िवुवधा” भन्नाले प्रदेश नं. १ मा स्थायी बिोबाि गने बासिन्दालाई प्राप्त हनुे 
िेवा िवुवधालाई िम्झन ुपछन र िो शब्दले अन्य प्रदेशबाट आउने बासिन्दा र 
ववदेशी नागररकलाई प्रदेश नं. १ का बासिन्दा िरह प्राप्त हनुे िेवा िवुवधा 
िमेतलाई िनाउँछ । 

(च)  “िरुक्षा” भन्नाले अन्य प्रदेशबाट यि प्रदेशमा आई बिोबाि गने नेपाली तथा 
ववदेशी नागररकलाई प्रदेश नं. १ का बासिन्दा िरह सनिको िीउज्यान, 

चलअचल िम्पजि, मान िम्मान र प्रसतष्ठाको िरुक्षा गरे िरह प्रदान गररन े
िरुक्षालाई िम्झन ुपछन । 
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(छ)  “िंववधान” भन्नाले नेपालको िंववधानलाई िम्झन ुपछन । 

(ि)  “स्थायी र अस्थायी बासिन्दा” भन्नाले प्रदेश नं. १ अन्तगनतको कुनै पसन 
जिल्लाबाट नेपाली नागररकता प्राप्त गरी यि प्रदेशमा स्थायी बिोबाि 
गरररहेको व्यजि तथा प्रचसलत कानून बमोजिम सनिको पररवारका िदस्य¸ 
अन्य कुनै पसन प्रदेशबाट प्रदेश नं. १ मा  स्थायी बिोबाि गने गरी बिाई 
िराई गरी आएको वा प्रदेश नं. १ मा स्थायी बिोबाि गरी िम्बजन्धत 
क्षेिबाट मतदाता पररचय पि प्राप्त गरेको व्यजिलाई स्थायी बासिन्दा िम्झन ु
पछन र त्यस्तो स्थायी बासिन्दा बाहेकका बासिन्दालाई अस्थायी बासिन्दा   
िम्झनपुछन । 

३. बासिन्दाको िमान िरुक्षा¸ व्यवहार र िवुवधा : (१) बासिन्दालाई देहाय बमोजिम िमान 
िरुक्षा¸ व्यवहार र िवुवधा प्रदान गररनेछ :-  

(क) नेपालको अन्य प्रदेशबाट प्रदेश नं. १ मा आर्न बिोबाि गने बासिन्दालाई 
िंववधान र प्रचसलत िंघीय तथा प्रदेश कानून बमोजिम प्राप्त हनुे िबै प्रकारको 
िरुक्षा प्रदान गररनेछ । 

(ख)  नेपालको अन्य प्रदेशबाट प्रदेश नं. १ मा आर्न बिोबाि गने बासिन्दालाई 
िंववधान र प्रचसलत िंघीय तथा प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशका कुनै पसन 
व्यजि, िावनिसनक वा सनिी क्षेिबाट भेदभावपूर्न वा अिमान व्यवहार गररने 
छैन । 

(ग)  नेपालको अन्य प्रदेशबाट प्रदेश नं. १ मा आई बिोबाि गने बासिन्दालाई 
िंववधान र प्रचसलत िंघीय तथा प्रदेश कानून बमोजिम िावनिसनक वा सनिी 
क्षेिबाट प्राप्त हनुे िबै प्रकारका िवुवधाहरु प्राप्त हनुेछ । 

(घ) यि दफामा भएको व्यवस्था प्रचसलत कानूनको असधनमा रही प्रदेश नं. १ मा 
बिोबाि गने ववदेशी नागररकको हकमा िमेत लागू हनुेछ ।  

४.  भेदभाव नगररने : (१) प्रदेश नं. १ सभिका र अन्य प्रदेशबाट प्रदेश नं. १ मा आएका 
बासिन्दालाई िंववधान र प्रचसलत कानून बमोजिम बाहेक कुनै वकसिमको अिमान तथा 
भेदभाविन्य व्यवहार गररने छैन । 

५.  िररवाना र क्षसतपूसतन : (१) किैले अको प्रदेशको बासिन्दा वा ववदेशी नागररक भएको कारर् 
िंववधान र प्रचसलत कानूनको प्रसतकूल हनुे गरी भेदभाव गरेमा त्यस्तो कायनलाई किूर मासनन े
छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रसतकूल हनु ेगरी किैले किूर गरेको प्रमाजर्त भएमा 
दश हिार रुपैयाँदेजख एकलाख रुपैयाँिम्म िररवाना हनुेछ र पीसितलार्न थप 
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नोक्िानी भएको अदालतले ठह¥याएमा मनुासिब मावफकको क्षसतपूसतन िमेत 
पीसित पक्षलार्न भरार्ददन िक्नेछ ।   

(३)  उपदफा (१) बमोजिमको किूर गरेमा त्यस्तो किूरबाट पीसित हनुे व्यजिले 
किूर गरेको पैँतीि ददनसभि किूर गनेका ववरुद्ध िम्बजन्धत जिल्ला 
अदालतमा मदु्दा दायर गनन िक्नेछ ।  

(४)  उपदफा (१) र (३) बमोजिम मदु्दा दायर हनु आएमा िम्बजन्धत जिल्ला 
अदालतले यि ऐनको असधकारक्षेि प्रयोग गरी प्रचसलत कानून बमोजिम 
मदु्दाको कारवाही र वकनारा गनेछ ।  

६.  ववशेष िवुवधा िम्बन्धी व्यवस्था : (१) यि ऐनमा अन्यि िनुिकैु कुरा लेजखएको भए 
तापसन प्रदेश नं. १ मा बिोबाि गने कुनै खाि िासत¸ वगन̧  सलङ्ग  र िमदुायका वा िबै 
बासिन्दालाई िंववधान, प्रचसलत िंघीय एवम ्प्रदेश कानूनमा भएको व्यवस्थाको असतररि यि 
ऐन बमोजिम प्रदेश िरकारले थप िेवा िवुवधा प्रदान गनन िक्नेछ । 

७.  सनयम बनाउन िक्ने : यि ऐनको कायानन्वयन गननको लासग प्रदेश िरकारले आवश्यक 
सनयम बनाई लागू गनन िक्नेछ । 


