
 

   प्रदेश राजपत्र  

प्रदेश नं. दईु, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 
खण्ड४) जनकपरुधाम, कार्तिक ४ गते,207७ साल (अर्तररक्ताङ्क ४(क) 

भाग 1 

प्रदेश सरकार  

आन्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालय  

सम्वत ्२०७७ साल ऐन नं १० 
प्रदेश अनसुन्धान व्यरुोको स्थापना, काम, कतिव्य र अर्धकार 

सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनकेो ऐन  

प्रस्तावनााः प्रदेशर्भत्र शाशन्त, सरुक्षा तथा सवु्यवस्था कायम राखी 
प्रदेशको आर्थिक हित तथा हवकास, औद्योगीकरण, व्यापार व्यवसाय 
प्रवद्र्धन गनिको लार्ग सो सम्बन्धी सूचना सङ्कलन गरी प्रशोधन 
समेत गनि वाञ्छनीय भएकोले, 

प्रदेश नं. दईुको प्रदेश सभाले देिायको ऐन बनाएको छाः- 
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१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “प्रदेश 
अनसुन्धान व्यरुो ऐन, २०७७” रिेको छ । 

  (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ िनुेछ । 

२. पररभाषााः हवषय वा प्रसंगले अको अथि नलागेमा यस 
ऐनमा,–  

(क) “तोहकएको” वा “तोहकए बमोशजम” भन्नाले 
यस ऐन अन्तगित बनेको र्नयममा तोहकएको 
वा तोहकए बमोशजम सम्झनपुछि । 

(ख) “प्रचर्लत कानून” भन्नाले प्रदेशमा तत्काल 
लाग ु रिेको कानून र सो नभएमा सो 
सम्बन्धी संघीय कानून सम्झनपुछि । 

(ग) “व्यरुो” भन्नाले दफा ४ बमोशजम स्थापना 
भएको प्रदेश अनसुन्धान व्यरुो सम्झनपुछि । 

(घ) “मन्त्रालय” भन्नाले प्रदेश सरकार, आन्तररक 
मार्मला तथा कानून मन्त्रालय सम्झनपुछि । 

(ङ) “प्रदेश सरकार” भन्नाले प्रदेश नं. दईुको 
सरकारलाई सम्झन ुपछि । 

(च) “सेवा” भन्नाले प्रदेश अनसुन्धान व्यरुो सेवा 
सम्झनपुछि ।  

३.  प्रदेश अनसुन्धान व्यरुोको स्थापनााः (१) “प्रदेश अनसुन्धान 
व्यरुो” नामको एक कायािलय स्थापना गररनेछ ।  

  (२) व्यरुोको केन्रीय कायािलय प्रदेश 
मशन्त्रपररषद्ले तोकेको स्थानमा रिनेछ । 

  (३) व्यरुो आन्तररक मार्मला तथा कानून 
मन्त्रालय अन्तगित रिनेछ । 

४.  प्रदेश अनसुन्धान व्यरुो सेवाको गठनाः (१) व्यरुोमा  प्रदेश 
अनसुन्धान व्यरुो सेवा रिनछे । 
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  (२) प्रदेश अनसुन्धान व्यरुो सेवाको गठन र 
तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोशजम िनुछे । 

  (३) सेवाका कमिचारी प्रदेश लोकसेवा 
आयोगबाट पूर्ति िनुेछ । 

५.  व्यरुोको काम, कतिव्य र अर्धकाराः व्यरुोको काम, कतिव्य र 
अर्धकार देिाय बमोशजम िनुछेाः 

(क) प्रदेशर्भत्र घटेको वा घट्न सक्ने अपराध 
वा अपराधजन्य जानकारी वा सूचना 
सङ्ककलन  गने, गराउन,े  

(ख) प्रदेशर्भत्रको शाशन्त सरुक्षा र सवु्यवस्था, 
प्रदेशको आर्थिक हित, आर्थिक हवकास, 

औद्योगीकरण, व्यापार व्यवसाय 
प्रवद्र्धनलाई प्रर्तकूल असर पाने वा पानि 
सक्ने सूचना वा जानकारी सङ्कलन गने, 

(ग) आफ्नो कतिव्य पालनाको र्सलर्सलामा 
नेपालको साविभौमसत्ता, राहिय सरुक्षा 
प्रर्तकूल िनुे वा सोलाई खलल पाने वा 
पानि सक्न े प्रकृर्तका सूचना वा जानकारी 
प्राप्त भएमा सोको जानकारी संघ 
सरकारलाई समेत ददन,े 

(घ) प्रदेश मशन्त्रपररषद्ले कुनै खास हवषयमा 
अनसुन्धान गनि आदेश ददएमा सो हवषयमा 
अनसुन्धान गरी  प्रर्तवेदन पेश गने र 

(ङ) प्रदेश मशन्त्रपररषद्ले तोहकददएका अन्य 
काम गने, गराउने । 

६. अनसुन्धान व्यरुो प्रमखुाः (१) व्यरुोको प्रमखुको रुपमा 
प्रदेश अनसुन्धान व्यरुो प्रमखु रिनेछ  । 
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  (२) व्यरुो प्रमखुको र्नयशुक्त मन्त्रालयको 
र्सफाररशमा प्रदेश मशन्त्रपररषद्ले गनेछ । 

  (३) सेवाको सबै भन्दा मार्थल्लो पदमा कायिरत 
अर्धकारी वा प्रदेश प्रिरीको नायव मिार्नरीक्षकको पदमा 
रिेको वा प्रदेश प्रिरीको नायव मिार्नरीक्षक पदबाट 
अवकाश प्राप्त व्यशक्त व्यरुो प्रमखुमा र्नयशुक्त िनु सक्नछे। 

  (४) व्यरुो प्रमखुको पदावर्ध तीन वषिको 
िनुेछ। कायिकाल समाप्त भएपर्छ पनुाः एक वषिका लार्ग 
म्याद थप गनि सहकनेछ । 

७. व्यरुो प्रमखु पदमकु्त िनुाेः (१) प्रदेश मशन्त्रपररषद्ले देिायको 
अवस्थामा व्यरुो प्रमखुलाई पदमकु्त गनि सक्नेछाः 

(क) र्नजले आफ्नो पद अनकूुलको आचरण 
नगरेमा, 

(ख) शजम्मेवारीपूविक आफ्नो कतिव्य पालन 
नगरेमा, 

(ग)  आफ्नो कतिव्य पालनको र्सलर्सलामा प्राप्त 
सूचना वा जानकारी व्यशक्तगत हित  वा 
फाइदाको लार्ग प्रयोग गरेमा वा दरुुपयोग 
गरेमा, 

(घ)   पदको दरुुपयोग गरेमा र 

(ङ)  तोहकए बमोशजमको अन्य अवस्थामा । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम पदमकु्त गनुिअशघ 
प्रदेश मशन्त्रपररषद्ले व्यरुो प्रमखुलाई सफाई पेश गने 
मनार्सब मौका ददन ुपनेछ । 

८. कसूर गनि निनुाेः (१) व्यरुो प्रमखु लगायत सेवाका 
कमिचारीले देिायको कुनै कायिका अर्तररक्त यस ऐन 
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अन्तगित बनेको र्नयमावलीमा गनि निनु े भनी लेशखएका 
कुनै कायि गनुि िुुँदैनाः 

(क) आफ्नो कतिव्य पालनको र्सलर्सलामा प्राप्त 
सूचना तथा जानकारी आफ्नो वा अरु 
कसैको व्यशक्तगत वा आर्थिक हित वा 
फाइदाको लार्ग प्रयोग गनि, 

(ख) आफ्नो कतिव्य पालनको र्सलर्सलामा प्राप्त 
सूचना तथा जानकारीको दरुुपयोग गनि, 

(ग) आफ्नो पदको दरुुपयोग गनि, 
(घ) आफ्नो काम तथा कतिव्य पालनाको 

र्सलर्सलामा प्राप्त सूचना वा जानकारीको 
गोपर्नयता सेवामा रिुँदा वा सेवाबाट 
अवकाश प्राप्त  गरेपर्छ पर्न भङ्ग गनि वा 
प्रकट गनि र 

(ङ) प्रदेश मशन्त्रपररषद्ले गनि निनुे भनी 
तोहकददएका कायििरु । 

  (२) व्यरुोको काममा लगाइएका कुनै पर्न 
व्यशक्तले देिायका कायि गनुि िुुँदैनाः— 

(क)  यस ऐन वा यो ऐन अन्तगित बनेको 
र्नयमावली बमोशजम आफ्नो काम तथा 
कतिव्य हवपरीत िनुे कुनै कायि गनि र 

(ख) आफूलाई सशुम्पएको कामसम्बन्धी 
गोपर्नयता व्यरुोको काम गदाि वा कामबाट 
अलग भएपर्छ पर्न कुनै व्यिोराले भङ्ग गनि 
वा प्रकट गनि । 

  (३) उपदफा (१) वा (२) बमोशजमको कसूर 
गने व्यशक्तले यस ऐन बमोशजमको कसूर गरेको मार्ननछे। 
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९.  दण्ड सजायाः (१) दफा ८ को उपदफा (१) बमोशजमको 
कसूर गने व्यशक्तलाई देिाय बमोशजमको सजाय िनुेछाः- 

(क) खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोशजमको 
कसूर गनेलाई कसूरको मात्रा अनसुार 
दश वषिदेशख बाह्र वषिसम्म  कैद र दईु 
लाखदेशख पाुँच लाख रुपैयाुँसम्म जररबाना 
र 

(ख)  खण्ड (घ) वा (ङ) बमोशजमको कसूर 
गनेलाई कसूरको मात्रा अनसुार तीन लाख 
रुपैयाुँसम्म जररबाना । 

  (२)  दफा ८ को उपदफा (२) बमोशजमको 
कसूर गनेलाई कसूरको मात्राअनसुार दश वषिदेशख बाह्र 
वषिसम्म कैद र दईु लाखदेशख पाुँच लाख रुपैयाुँसम्म 
जररबाना । 

१०.  क्षर्तपूर्ति र्तनुिपनेाः (१) दफा ८ बमोशजम कसूर गरेको 
कारणबाट प्रदेश सरकार वा कुनै व्यशक्तलाई िार्ननोक्सानी 
भएको रिेछ भने कसूरदारले प्रदेश सरकारलाई वा त्यस्तो 
व्यशक्तलाई मनार्सब माहफकको क्षर्तपूर्ति र्तनुि पनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको क्षर्तपूर्ति त्यस्तो 
कसूरदारको र्नजी घरघरानाबाट असलुउपर गररनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजमको कसूरदारबाट 
ठिरेको क्षर्तपूर्ति असलुउपर िनु नसकेमा र्नजलाई 
क्षर्तपूर्ति नर्तरे बापत प्रचर्लत कानून बमोशजम कैद 
िनुेछ। 

११. कसूरको अनसुन्धान, तिहककात र अर्भयोजनाः (१) यस ऐन 
अन्तगितको कसूरको अनसुन्धान तथा तिहककात प्रदेश 
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प्रिरी वा प्रदेश सरकारले तोहकददएको कुनै अर्धकारी वा 
र्नकायले  गनेछ । 

  (२)  यस ऐन अन्तगितको कसूरको अर्भयोजन प्रदेश 
मखु्य न्यायार्धवक्ता कायािलयले गनेछ । 

  (३) कसूरको अनसुन्धान, तिहककात र अर्भयोजन 
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोशजम िनुछे । 

१२.  मदु्दा िेने अर्धकारीाः यस ऐन अन्तगित सजाय िनु े कसूर 
सम्बन्धी मदु्दा िेने अर्धकार प्रदेश शस्थत उच्च अदालतलाई 
िनुेछ । 

१३. थनुामा राखी कारवािी गनुिपनेाः प्रचर्लत नेपाल कानूनमा 
जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तपार्न यस ऐन बमोशजमको 
कसूरको अर्भयोग लागेको व्यशक्तलाई थनुामा राखी मदु्दाको 
पपुिक्ष गनुिपने मनार्सब कारण भए त्यस्तो व्यशक्तलाई उच्च 
अदालतले थनुामा राखी मदु्दाको पपुिक्ष गनुिपनेछ । 

१४. अनमुर्त र्लनपुनेाः व्यरुोले आफ्नो कामको र्सलर्सलामा कुनै 
सञ्चार माध्यमको प्रयोग गनुि परेमा सोको स्वीकृर्त 
मन्त्रालयको सशचवबाट र्लनपुनेछ । 

१५. सूचना वा जानकारी प्रवाि गनुिपनेाः व्यरुोले अपराध वा 
अपराधजन्य सूचना वा जानकारी प्रदेश प्रिरीलाई तोहकए 
बमोशजम प्रवाि गराउन ुपनेछ । 

१६. संघीय सरकारलाई सूचना ददनपुनेाः राहिय सरुक्षा, शाशन्त  वा 
सवु्यवस्थासुँग सम्बशन्धत सूचना व्यरुोले प्राप्त गरेमा सोको 
जानकारी तत्काल संघीय सरकारलाई ददनपुनेछ । 

१७. बन्द इजलासमा कारवािी िनुाेः यस ऐन बमोशजम सजाय 
िनुे कसूर सम्बन्धी मदु्दाको पपुिक्ष गदाि र पनुरावेदनको 
कारवािी  र हकनारा गदाि बन्द इजलासमा गररनेछ । 
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१८. बचाउाः दफा ९ बमोशजम सजाय िनुे कसूर सम्बन्धी 
मदु्दामा बािेक सेवाका कमिचारी वा व्यरुोको काममा 
लगाइएका व्यशक्तले आफ्नो कतिव्य पालनाको र्सलर्सलामा 
सङ्कलन  गरेको सूचना वा  जानकारी  कहिले, कसलाई  
ददएको वा के कस्तो सूचना वा जानकारी सङ्कलन गरेको 
भने्न हवषयलाई र्लएर त्यस्तो कमिचारी वा व्यशक्तलाई  कुनै 
पर्न र्नकाय, अर्धकारी वा अदालत समक्ष प्रश्न गररन े र 
उपशस्थर्त गराइनछैेन । 

१९. सियोग गनुिपनेाः व्यरुोको पररचयपत्र र्लएर आउन े
कमिचारीलाई सरकारी कायािलय वा व्यशक्तले व्यरुोसम्बन्धी 
काममा आवश्यक सियोग गनुिपनेछ  

२०. र्नयम बनाउन े अर्धकाराः (१) यस ऐनको उद्दशे्य 
कायािन्वयन गनि प्रदेश सरकारले आवश्यक र्नयमिरु 
बनाउन सक्नछे । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम बनाएको र्नयम प्रदेश 
सरकारले साविजर्नक गनेछैन । 

    

प्रमाणीकरण र्मर्ताः- 207७/0७/०४ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

आज्ञाले, 
वीरेन्र कुमार यादव 

प्रदेश सरकारको सशचव 

 
 

 आन्तरिक माममला तथा कानून मन्रालय, प्रदेश नं. २ बाट प्रकामशत 

 


