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िंवत ्2077 िालको ऐन नं. 6 

अन्तर प्रदेश बासिन्दाको िमान िरुक्षा, व्यवहार र िवुवधा िम्बन्धमा 
व्यवस्था गनन बनेको ऐन 

 

प्रस्तावना: अन्य प्रदेशबाट यि प्रदेशमा आइ स्थायी र अस्थायी रूपमा 
बिोबाि गने बासिन्दालाई िमान िरुक्षा, व्यवहार र िवुवधा उपलब्ध गराउन 
कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले, 

बागमती प्रदेशको प्रदेश िभाले यो ऐन बनाएको छ।  

1. िंक्षक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (1) यि ऐनको नाम "अन्तर प्रदेश 
 बासिन्दाको िमान िरुक्षा, व्यवहार र िवुवधा िम्बन्धी ऐन, 
 २०७७" रहेको छ। 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनेुछ।  

2. पररभाषा: ववषय वा प्रिङ्गले अको अथन नलागेमा,- 
(क) "अस्थायी बासिन्दा" भन्नाले स्थायी बासिन्दा 

बाहेकका बासिन्दालाई िम्झन ुपछन। 
(ख) "प्रदेश" भन्नाले बागमती प्रदेश िम्झन ुपछन। 
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(ग) "बासिन्दा" भन्नाले नेपालसभर स्थायी वा अस्थायी 
रूपमा बिोबाि गने नेपाली नागररकलाई िम्झन ु
पछन। 

(घ) "िंववधान" भन्नाले नेपालको िंववधान िम्झन ु
पछन। 

(ङ) "स्थायी बासिन्दा" भन्नाले बागमती प्रदेश 
अन्तगनतको कुनै पसन क्षिल्लाबाट नेपाली 
नागररकता प्राप्त गरी यि प्रदेशमा स्थायी 
बिोबाि गरररहेको व्यक्षि तथा सनिको 
पररवारका िदस्य, अन्य कुनै पसन प्रदेशबाट यि 
प्रदेशमा स्थायी बिोबाि गने गरी बिाइँ िराइ 
गरी आएको व्यक्षि वा यि प्रदेशमा स्थायी 
बिोबाि गरी िम्बक्षन्धत क्षेरबाट मतदाता 
पररचयपर प्राप्त गरेको व्यक्षिलाई िम्झन ुपछन।  

3. बासिन्दाको िमान िरुक्षा, व्यवहार र िवुवधा: बासिन्दालाई देहाय 
 बमोक्षिम िमान िरुक्षा, व्यवहार र िवुवधा प्रदान गररनेछः- 

(क) अन्य प्रदेशबाट यि प्रदेशमा आइ बिोबाि गने 
बासिन्दालाई िंववधान र प्रचसलत िंघीय तथा 
प्रदेश कानून बमोक्षिम प्राप्त हनेु िब ै प्रकारको 
िरुक्षा प्रदान गररनेछ। 

(ख) अन्य प्रदेशबाट यि प्रदेशमा आइ बिोबाि गने 
बासिन्दालाई िंववधान र प्रचसलत िंघीय तथा 
प्रदेश कानून बमोक्षिम प्रदेशका कुनै पसन व्यक्षि, 
िावनिसनक वा सनिी क्षेरबाट भेदभावपूणन वा 
अिमान व्यवहार गररने छैन।  
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(ग) अन्य प्रदेशबाट यि प्रदेशमा आइ बिोबाि गने 
बासिन्दालाई िंववधान र प्रचसलत िंघीय तथा 
प्रदेश कानून बमोक्षिम िावनिसनक वा सनिी 
क्षेरबाट प्राप्त हनेु िबै प्रकारका िवुवधाहरु प्राप्त 
हनेुछ। 

4. भेदभाव नगररने: यि प्रदेशसभरका र अन्य प्रदेशबाट यि प्रदेशमा 
 आएका बासिन्दालाई िंववधान र प्रचसलत कानून बमोक्षिम बाहेक 
 कुनै वकसिमको अिमान तथा भेदभाविन्य व्यवहार गररने छैन। 
5. ििाय: किैले दफा ४ को ववपरीत कायन गरेको प्रमाक्षणत भएमा 
 सनिलाई दश हिार रूपैयाँदेक्षख एक लाख रूपैयाँिम्म िररबाना 
 हनेुछ। 
6. क्षसतपूसतन िम्बन्धी व्यवस्था: यि ऐन ववपरीतको कायनबाट किैलाई 
 कुनै नोक्िानी भएको देक्षखएमा नोक्िानी परु् याउने पक्षबाट मनुासिब 
 मावफकको क्षसतपूसतनिमेत पीसडत पक्षलाई भराइ ददन िवकनेछ। 
7. हदम्याद: यि ऐन ववपरीतको कायन भए गरेको समसतले पैँतीि 
 ददनसभर मदु्दा दायर गरी िक्न ुपनेछ। 
8. मदु्दा हेने असधकारी र पनुरावदेन: (१) दफा ४, ५ र ६ 
 बमोक्षिमको मदु्दाको कारबाही र वकनारा िम्बक्षन्धत क्षिल्ला 
 अदालतले गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम क्षिल्ला अदालतले गरेको सनणनय 
क्षचत्त नबझुेमा िो सनणनय उपर पैँतीि ददनसभर िम्बक्षन्धत उच्च 
अदालतमा पनुरावेदन गनन िवकनेछ।  

9. ववशेष िवुवधा िम्बन्धी व्यवस्था: यि ऐनमा अन्यर िनुिकैु कुरा 
लेक्षखएको भए तापसन यि प्रदेशमा बिोबाि गने कुनै खाि िासत, 
वगन, सलङ्ग र िमदुाय वा स्थायी बासिन्दालाई िंववधान, प्रचसलत 
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िंघीय एवं प्रदेश कानून बमोक्षिम थप िेवा िवुवधा प्रदान गनन 
िक्नेछ। 

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


