रे डियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तर्ा डियर्मि) ऐि, २०७७

प्रर्माणीकरण डर्मडत

सं वत् २०७७ सालको ऐि िं. ४

२०७७।०३।११

रे डियोधर्मी पदार्थको उपयोग तर्ा डियर्मि सम्बन्धर्मा व्यवस्र्ा गिथ बिेको ऐि
प्रस्ताविा: रे डियोधर्मी पदार्थ एवं प्रववडधको सुरक्षित तर्ा शाक्षन्तपूणथ उपयोग गिथ, अध्ययि
अिुसन्धाि

गिथ र

आयिीकरण

गिे

वववकरणबाट

पिथ सक्िे

प्रडतकूल

प्रभावबाट

सवथसाधारणको जीउधिको सुरिा तर्ा वातावरण सं रिण गिे सम्बन्धर्मा आवश्यक
कािूिी व्यवस्र्ा गिथ वाञ्छिीय भएकोले ,
सङ्घीय सं सदले यो ऐि बिाएको छ।

पररच्छे द-१
प्रारक्षम्भक
१.

सं क्षिप्त िार्म र प्रारम्भ: (१) यस ऐिको िार्म “रे डियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तर्ा
डियर्मि) ऐि, २०७७” रहेको छ।
(२) यो ऐि प्रर्माणीकरण भएको डर्मडतले एकतीसौं ददिदे क्षि प्रारम्भ
हुिेछ।

२.

पररभाषा: ववषय वा प्रसं गले अको अर्थ िलागेर्मा यस ऐिर्मा,(क)

“अभ्यास” भन्नाले रे डियोधर्मी पदार्थ र अन्य वववकरणका
स्रोतबाट र्प सं सगथ (एक्स्पोजर) गराउिे वा सम्भाववत सं सगथ
बढाउिे वा सं सगथका स्रोत वा र्मागथ वा र्मागथहरुको सञ्जाललाई
पररवतथि गिे र्मािवीय वियाकलाप सम्झिु पछथ।

(ि)

“आयिीकरण गिे वववकरण (आयोिाइक्षजङ रे डिएसि)” भन्नाले
जैववक पदार्थर्मा आयि पेयसथ उत्पादि गिथ सक्िे वववकरण
सम्झिु पछथ।
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(ग)

“इजाजतपत्र” भन्नाले कुिै अभ्यास, वियाकलाप वा सं यन्त्र
सम्बन्धर्मा डिक्षित कायथ गिथ दफा ११ बर्मोक्षजर्म जारी
इजाजतपत्र सम्झिु पछथ।

(घ)

“इजाजतपत्रवाला” भन्नाले दफा ११ बर्मोक्षजर्म इजाजतपत्र
प्राप्त सं स्र्ा सम्झिु पछथ।

(ङ)

“एजेन्सी” भन्नाले अन्तराथविय आणववक उजाथ एजेन्सी सम्झिु
पछथ।

(च)

“वियाकलाप” भन्नाले आयिीकरण गिे वववकरणका स्रोतको
उत्पादि, प्रयोग, डिकासी, पैठारी तर्ा रे डियोधर्मी पदार्थको
ढु वािी, सं यन्त्र (फेडसडलटी) को स्र्ाि डिधाथरण, डिर्माथण,
शुरूवात, सञ्चालि र सं यन्त्र िष्ट वा बन्द गिे, रे डियोधर्मी
फोहोरर्मै ला व्यवस्र्ापि र स्र्ाि (साइट) को पुिस्र्ाथपिा
सम्बन्धी कायथ सम्झिु पछथ।

(छ)

“ढु वािी” भन्नाले रे डियोधर्मी पदार्थ उत्पादि वा भण्िारण
गरे को स्र्ािबाट अको स्र्ािसम्र्म ओसारपसार गिे कायथ
सम्झिु पछथ र सो शब्दले त्यस्तो पदार्थ ढु वािी गिथ प्याकेज
तयार पािे , ढु वािीको साधिर्मा चढाउिे, पारवहिका िर्मर्मा
भण्िारण गिे र अक्षन्तर्म गन्तव्यर्मा ढु वािीको साधिबाट
ओराल्िे कायथलाई सर्मेत जिाउँछ।

(ज)

“तोवकएको” वा “तोवकए बर्मोक्षजर्म” भन्नाले यस ऐि अन्तगथत
बिेको डियर्मर्मा तोवकएको वा तोवकए बर्मोक्षजर्म सम्झिु पछथ।

(झ)

“डिकासी” भन्नाले रे डियोधर्मी पदार्थ र सो सम्बन्धी उपकरण
वा प्रववडध िेपालबाट बावहर डियाथत गिे कायथ सम्झिु पछथ।

(ञ)

“डियर्मिकारी

डिकाय”

भन्नाले

दफा

४

बर्मोक्षजर्मको

डियर्मिकारी डिकाय सम्झिु पछथ।
(ट)

“डिदे शक सडर्मडत” भन्नाले दफा ६ बर्मोक्षजर्मको डिदे शक
सडर्मडत सम्झिु पछथ।
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(ठ)

“डिरीिक” भन्नाले डियर्मिकारी डिकायबाट दफा 22 को
उपदफा (2) बर्मोक्षजर्म िटाएको व्यक्षि सम्झिु पछथ।

(ि)

“पैठारी” भन्नाले रे डियोधर्मी पदार्थ, सो सम्बन्धी उपकरण वा
प्रववडध िेपालडभत्र आयात गिे कायथ सम्झिु पछथ।

(ढ)

“र्मन्त्रालय” भन्नाले िेपाल सरकारको ववज्ञाि तर्ा प्रववडध
ववषय हेिे र्मन्त्रालय सम्झिु पछथ।

(ण)

“रे डियोधर्मी पदार्थ” भन्नाले अल्फा कण वा डबटा कण वा
गार्मा-रे जस्ता वववकरण पैदा गिथ सक्िे पदार्थ सम्झिु पछथ।

(त)

“रे डियोधर्मी फोहोरर्मैला” भन्नाले यर्ाक्षस्र्डतर्मा प्रयोग हुि
िसक्िे र तोवकएको भन्दा बढी र्मात्रार्मा आयिीकरण गिे
वववकरण

उत्सजथि

गिे

कुिै

अभ्यास,

वियापलाप

वा

सं यन्त्रबाट डिष्काडसत रे डियोधर्मी पदार्थ वा सोसँग सं िडर्मत
क्षचज वा वस्तुलाइथ सम्झिु पछथ ।
(र्)

“रे डियोधर्मी स्रोत” भन्नाले रे डियोधर्मी पदार्थ र आयिीकरण
गिे वववकरण उत्सजथि गिे वा फैलाउि सक्िे उपकरण
सम्झिु पछथ।

(द)

“ववपद्" भन्नाले कुिै पडि अभ्यास वा वियाकलापर्मा उत्पन्न
भएको आयिीकरण गिे वववकरणसँगको सं सगथको कारणले
उत्पन्न हुिे जोक्षिर्म वा ितरा सम्झिु पछथ।

(ध)

“ववसजथि (डिस्पोजल)” भन्नाले उपयोग गररएको इन्धि वा
रे डियोधर्मी फोहोरर्मैला पुि: उपयोग िगिे गरी सुरक्षित
ववसजथि वा ववस्र्ापि गिे कायथ सम्झिु पछथ।

(ि)

“सुरिा”

भन्नाले

र्माडिस

र

वातावरणलाई

वववकरणजन्य

जोक्षिर्मबाट सुरक्षित गिथ अपिाइिे उपाय सम्झिु पछथ।
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(प)

“स्रोत” भन्नाले आयिीकरण गिे वववकरण उत्सजथि गिे वा

फैलाउि सक्िे कुिै पडि वस्तु, पदार्थ वा उपकरण सम्झिु
पछथ।

(फ)

“सं यन्त्र” भन्नाले रे डियोधर्मी पदार्थको उत्पादि, प्रशोधि,
प्रयोग, भण्िारण वा ववसजथि गिे स्र्ाि सम्झिु पछथ र सो
शब्दले

आयिीकरण

गिे

वववकरणबाट

सुरिा

अवलम्बि गिुथ पिे पूवाथधार सर्मेतलाइथ जिाउँछ।
(ब)

उपाय

“सं स्र्ा” भन्नाले प्रचडलत कािू ि बर्मोक्षजर्म स्र्ापिा वा दताथ
भएको सं स्र्ा सम्झिु पछथ।

पररच्छे द-२
डियर्मिकारी डिकाय सम्बन्धी व्यवस्र्ा
३.

रे डियोधर्मी स्रोतको प्रयोग: रे डियोधर्मी स्रोत र सोसँग सम्बक्षन्धत प्रववडधको प्रयोग
र्मािव वहत र शाक्षन्तपूणथ प्रयोजिको लाडग र्मात्र गिुथ पिेछ।

४.

डियर्मिकारी डिकाय: (१) रे डियोधर्मी पदार्थ तर्ा सं यन्त्रको डियर्मिका लाडग
िेपाल सरकारले र्मन्त्रालय अन्तगथत रहिे गरी जिस्वास््य, कािूि, भौडतकशास्त्र,
परर्माणु ववज्ञाि र रे डियोग्राफी सम्बन्धी ववज्ञहरु सर्मेत रहे को एक डियर्मिकारी
डिकायको स्र्ापिा गिेछ।
(२) डियर्मिकारी डिकायको प्रशासकीय प्रर्मुिको रुपर्मा कायथ गिथ
डिजार्मती सेवाको कम्तीर्मा राजपत्रावित प्रर्र्म श्रे णीको अडधकृत रहिेछ।
(3) डियर्मिकारी डिकायको सं गठिात्र्मक सं रचिा र कर्मथचारीको
दरबन्दी िेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बर्मोक्षजर्म हुिेछ।
(4) डियर्मिकारी डिकायको स्र्ापिा िभएसम्र्म डियर्मिकारी डिकायले
गिे यस ऐि बर्मोक्षजर्मको कायथ र्मन्त्रालयले गिेछ।
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५.

डियर्मिकारी डिकायको कार्म, कतथव्य र अडधकार: यस ऐिर्मा अन्यत्र लेक्षिएका
कार्म, कतथव्य र अडधकारको अडतररि डियर्मिकारी डिकायको कार्म, कतथव्य र
अडधकार दे हाय बर्मोक्षजर्म हुिेछ:(क)

रे डियोधर्मी स्रोत सम्बन्धी अभ्यास, वियाकलाप वा सं यन्त्रको
डियर्मिका लाडग आवश्यक, योजिा र कायथिर्म तजुर्म
थ ा गिे,

(ि)

आयिीकरण

गिे

वववकरणको

सम्भाव्य

प्रडतकूल

वा

हाडिकारक असरबाट र्माडिस, जीवजन्तु, सम्पक्षिको सुरिा र
वातावरण सं रिण गिथको लाडग आवश्यक र्मापदण्ि तयार
गिे,
(ग)

कुिै

पडि

वियाकलाप

वा

अभ्यास

सञ्चालि

गिे

इजाजतपत्रवालाले पूरा गिुथ पिे शतथ, दावयत्व र क्षजम्र्मेवारी
डिधाथरण गिे,
(घ)

इजाजतप्राप्त सं स्र्ार्मा कार्म गिे प्राववडधकको योग्यता तोक्िे,

(ङ)

इजाजतपत्रवाला र वववकरणका स्रोतहरुको राविय अडभलेि
तयार गरी त्यस्तो अडभलेिलाई डियडर्मत रुपर्मा अद्यावडधक
गिे,

(च)

यस ऐिको अधीिर्मा रही रे डियोधर्मी स्रोत तर्ा सो सम्बन्धी
वियाकलाप, अभ्यास वा सं यन्त्र सञ्चालि गिथ इजाजतपत्र
जारी गिे, डिलम्बि वा िारे ज गिे,

(छ)

यो ऐि र यस ऐि अन्तगथत बिेको डियर्म, डिदे क्षशका र
र्मापदण्ि तर्ा इजाजतपत्रर्मा तोवकएको शतथ र अवस्र्ाको
पालिा गरे िगरे को अिुगर्मि र डिरीिण गिे,

(ज)

इजाजतपत्रवालाले सञ्चालि गरे को वियाकलाप, अभ्यास वा
सं यन्त्रको डिरीिण, अिुगर्मि र जाँचबुझ गिे,
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(झ)

िण्ि (छ) र (ज) बर्मोक्षजर्म डिरीिण, अिुगर्मि र जाँचबुझ
गदाथ यस ऐि र इजाजतपत्रर्मा तोवकएको शतथ पररपालिा
भएको िदे क्षिएर्मा यस ऐि बर्मोक्षजर्म कारबाही गिे,

(ञ)

ु का यस्तै प्रकृडतका सं स्र्ा
अन्तराथविय सं घ सं स्र्ा, अन्य र्मुलक
वा डिकायसँग सूचिा, अिुभव तर्ा सहयोग आदाि-प्रदाि
गिे,

(ट)

आयिीकरण गिे वववकरण र त्यसको प्रयोगबाट हुि सक्िे
दुघट
थ िाका

सम्बन्धर्मा

सवथसाधारण

र

सरोकारवालालाई

सचेतिा कायथिर्म सञ्चालि गिे,
(ठ)

रे डियोधर्मी स्रोत तर्ा सं यन्त्रको दुरुपयोग वा अिडधकृत
प्रयोग हुि िददि आवश्यक सुरिा उपायहरु अवलम्बि गिे,

(ि)

रे डियोधर्मी स्रोत तर्ा सोसँग सम्बक्षन्धत ववपद् व्यवस्र्ापिको
तयारी सम्बन्धी योजिा तजुर्म
थ ा र कायाथन्वयिर्मा सम्बद्ध

सरकारी डिकायहरु तर्ा सरोकारवालासँग सहयोग, सहकायथ
र सर्मन्वय गिे,
(ढ)

आयिीकरण गिे वववकरणको सुरिा र सं रिण सम्बन्धी
अध्ययि अिुसन्धाि गिे, गराउिे,

(ण)
६.

एजेन्सीसँग आवश्यक सर्मन्वय गिे।

डिदे शक सडर्मडत: (१) रे डियोधर्मी पदार्थको सम्बन्धर्मा डियर्मिकारी डिकाय र
पारर्माणववक अिुसन्धाि केन्रलाइथ आवश्यक डिदे शि ददि दे हाय बर्मोक्षजर्मको
एक डिदे शक सडर्मडत रहिेछ:(क)

र्मन्त्री, ववज्ञाि तर्ा प्रववडध हेिे

- अध्यि

(ि)

प्रधाि सेिापडत, िेपाली सेिा

- सदस्य

(ग)

सक्षचव, उद्योग, वाक्षणज्य तर्ा आपूडतथ र्मन्त्रालय

- सदस्य

(घ)

सक्षचव, कृवष तर्ा पशुपन्छी ववकास र्मन्त्रालय

(ङ)

सक्षचव, गृह र्मन्त्रालय

- सदस्य

(च)

सक्षचव, र्मन्त्रालय

- सदस्य
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- सदस्य

(छ)

सक्षचव, रिा र्मन्त्रालय

- सदस्य

(ज)

सक्षचव, स्वास््य तर्ा जिसं ख्या र्मन्त्रालय

- सदस्य

प्रज्ञा-प्रडतष्ठाि

- सदस्य

(ञ)

र्महाडिरीिक, िेपाल प्रहरी

- सदस्य

(ट)

र्महाडिरीिक, सशस्त्र प्रहरी बल, िेपाल

- सदस्य

(ठ)

र्मन्त्रालयबाट र्मिोिीत कम्तीर्मा एकजिा र्मवहला

(झ)

उप-कुलपडत, िेपाल ववज्ञाि तर्ा प्रववडध

सवहत तीिजिा ववज्ञ
(ि)

- सदस्य

सहसक्षचव, र्मन्त्रालय

- सदस्य-सक्षचव

(२) उपदफा (१) को िण्ि (ठ) बर्मोक्षजर्मका सदस्यको पदावडध
सार्मान्यत: दुइथ वषथको हुिेछ।
(३) उपदफा (२) र्मा जुिसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापडि कुिै
र्मिोिीत सदस्यले आफ्िो पदीय क्षजम्र्मेवारी पूरा िगरे र्मा डिजलाइथ जुिसुकै बित
पदबाट हटाउि सवकिेछ।
तर त्यसरी पदबाट हटाउिु अक्षघ डिजलाइथ सफाइको र्मौका ददइिेछ।
(४) डिदे शक सडर्मडतको सक्षचवालय र्मन्त्रालयर्मा रहिेछ।
7.

डिदे शक सडर्मडतको कार्म, कतथव्य र अडधकार: डिदे शक सडर्मडतको कार्म, कतथव्य
र अडधकार दे हाय बर्मोक्षजर्म हुिेछ:(क)

रे डियोधर्मी

पदार्थको

प्रयोग

एवं

पारर्माणववक

पदार्थको

अध्ययि, अिुसन्धाि कायथको सर्मग्र र्मूल्यािि तर्ा सर्मीिा
गिे,
(ि)

रे डियोधर्मी पदार्थ एवं सोको प्रयोग वा अभ्यास सम्बन्धी

कािूिको कायाथन्वयिर्मा कुिै वाधा, अड्काउ वा दिववधा
उत्पन्न भएर्मा त्यसको सर्माधािको लाडग सहजीकरण गिे,

(ग)

रे डियोधर्मी वववकरणबाट उत्पन्न हुि सक्िे प्रदूषण डियन्त्रण
सम्बन्धी कायथर्मा डियर्मिकारी डिकायलाइथ डिदे शि ददिे,
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(घ)

रे डियोधर्मी पदार्थको प्रयोग वा अभ्यास एवं पारर्माणववक
अिुसन्धाि

कायथबाट

दे शको

सर्मग्र

शाक्षन्त

र

सुरिा,

सवथसाधारणको जीउधि र वातावरणर्मा कुिै प्रडतकूल असर
पिथ सक्िे दे क्षिएर्मा त्यसको डियन्त्रण वा न्यूिीकरण गिे
सम्बन्धर्मा डियर्मिकारी डिकाय र पारर्माणववक अिुसन्धाि
(ङ)

केन्रलाई आवश्यक डिदे शि ददिे,

िेपाल पि भएको कुिै सक्षन्ध वा ऐजेन्सीसँग भएको सम्झौता
बर्मोक्षजर्मका सुरिाका उपाय प्रभावकारी रुपर्मा अवलम्बि गिे
सम्बन्धर्मा िेपाल सरकारलाइथ सुझाव ददिे,

(च)
8.

तोवकए बर्मोक्षजर्मका अन्य कायथहरु गिे।

डिदे शक सडर्मडतको बैठक: (१) डिदे शक सडर्मडतको बैठक वषथको कम्तीर्मा
दुइप
थ टक बस्िेछ।

(२) डिदे शक सडर्मडतको बैठक अध्यिले तोकेको डर्मडत, सर्मय र

स्र्ािर्मा बस्िेछ।

(३) डिदे शक सडर्मडतको बैठक बस्िुभन्दा कम्तीर्मा चौबीस घण्टा

अगाडि बैठकर्मा छलफल हुिे ववषयको कायथसूची सवहतको सूचिा डिदे शक
सडर्मडतको सदस्य-सक्षचवले सबै सदस्यहरुलाइथ ददिेछ।

(४) डिदे शक सडर्मडतर्मा पचास प्रडतशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपक्षस्र्त
भएर्मा बैठकको लाडग गणपूरक सं ख्या पुगेको र्माडििेछ।
(५) डिदे शक सडर्मडतको बैठकर्मा बहुर्मतको राय र्मान्य हुिेछ र र्मत
बराबर भएर्मा अध्यिले डिणाथयक र्मत ददिेछ।
(६) डिदे शक सडर्मडतको बैठकको डिणथय सदस्य-सक्षचवले अध्यिबाट
प्रर्माक्षणत गराइथ राख्नेछ।
(७) डिदे शक सडर्मडतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायथववडध डिदे शक
सडर्मडत आफैंले डिधाथरण गरे बर्मोक्षजर्म हुिेछ।
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पररच्छे द-३
इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्र्ा
९.

इजाजतपत्र डलिु पिे: (१) डियर्मिकारी डिकायबाट इजाजतपत्र प्राप्त िगरी कुिै
पडि सं स्र्ाले रे डियोधर्मी स्रोत र सोसँग सम्बक्षन्धत अभ्यास, वियाकलाप वा
सं यन्त्र सम्बन्धी कुिै पडि कायथ गिथ पाउिे छै ि।
(२)

शाक्षन्तपूणथ

प्रयोजिको

लाडग

रे डियोधर्मी

स्रोतसँग

सम्बक्षन्धत

अभ्यास, वियाकलाप वा सं यन्त्र सञ्चालि गिथ चाहिे तोवकए बर्मोक्षजर्मको
प्राववडधक र व्यवसावयक िर्मता भएको सं स्र्ाले तोवकए बर्मोक्षजर्मको ढाँचार्मा
डियर्मिकारी डिकायर्मा डिवेदि ददिु पिेछ।
(३) यस दफार्मा अन्यत्र जुिसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापडि यो ऐि

प्रारम्भ हुँदाका बित सम्बक्षन्धत डिकायबाट रे डियोधर्मी स्रोतसँग सम्बक्षन्धत
अभ्यास, वियाकलाप वा सं यन्त्र सञ्चालि गिथ अिुर्मडत डलइथ सञ्चालिर्मा रहेका
व्यक्षि वा सं स्र्ाले यो ऐि प्रारम्भ भएको डर्मडतले एक वषथडभत्र यस ऐि बर्मोक्षजर्म
इजाजतपत्र डलिु पिेछ।
१०.

डिवेदि उपर जाँचबुझ: (१) दफा ९ बर्मोक्षजर्म परे को डिवेदि उपर डियर्मिकारी
डिकायले आवश्यक जाँचबुझ गिेछ।
(२) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्म जाँचबुझ गदाथ स्र्लगत डिरीिण गरी र्प

जािकारी वा वववरण डलि आवश्यक दे िेर्मा डिवेदकसँग र्प जािकारी वा
वववरण र्माग गिथ सक्िेछ।
११.

इजाजतपत्र जारी: (१) दफा १० बर्मोक्षजर्म डियर्मिकारी डिकायले जाँचबुझ गदाथ
त्यस्तो अभ्यास, वियाकलाप वा सं यन्त्र सञ्चालि गिथ उपयुि हुिे दे क्षिएर्मा
सम्भाववत हाडि िोक्सािी वा जोक्षिर्म बहि गिथ सक्िे गरी तोवकए बर्मोक्षजर्मको
धरौटी तर्ा दस्तुर डलई तोवकए बर्मोक्षजर्मको ढाँचार्मा इजाजतपत्र जारी गिेछ।
(२) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्म इजाजतपत्र जारी गदाथ डियर्मिकारी
डिकायले

त्यस्तो

अभ्यास

वा

वियाकलापको

प्रकृडतलाई

इजाजतपत्रवालाले पूरा गिुथ पिे र्प शतथहरु सर्मेत तोक्ि सक्िेछ।
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ववचार

गरी

(३) दफा ९ बर्मोक्षजर्म प्राप्त डिवेदि उपर दफा १० बर्मोक्षजर्म जाँचबुझ
गदाथ इजाजतपत्र जारी गिथ डर्मल्िे िदे क्षिएर्मा डियर्मिकारी डिकायले सोको
डलक्षित जािकारी डिणथय भएको डर्मडतले सात ददिडभत्र डिवेदकलाई ददिु पिेछ।
१२.

इजाजतपत्र हस्तान्तरण गिथ िपाइिे: इजाजतपत्रवालाले यस ऐि बर्मोक्षजर्म प्राप्त
गरे को इजाजतपत्र बेचडबिि वा हस्तान्तरण गिथ पाउिे छै ि।

१३.

इजाजतपत्र पररत्याग गिथ सक्िे: (१) इजाजतपत्रवालाले यस ऐि बर्मोक्षजर्म कुिै
अभ्यास

वा

वियाकलाप

वा

सं यन्त्र

सञ्चालि

गिथ

डलएको

इजाजतपत्र

पररत्यागका लाडग डियर्मिकारी डिकायर्मा तोवकएको ढाँचार्मा डिवेदि ददि
सक्िेछ।
(२) इजाजतपत्रको पररत्यागबाट सवथसाधारणको जीउधि, जीवजन्तु वा
वातावरणको

प्रडतकूल

सं रिणर्मा

असर

पिे

िदे क्षिएर्मा

र

भववष्यर्मा

सो

इजाजतपत्रवालाको कार्म एवं कारणबाट सवथसाधारणको जीउधि र वातावरणर्मा
असर परे को यवकि भएर्मा सोको दावयत्व बहि गिे शतथर्मा डियर्मिकारी
डिकायले उपदफा (१) बर्मोक्षजर्मको इजाजतपत्र पररत्यागको स्वीकृडत ददिेछ।
१४.

इजाजतपत्रको

शतथर्मा

सं शोधि:

(१)

स्वास््य,

आवश्यक

दे िेर्मा

सुरिा

तर्ा

वातावरणको

सं रिणको लाडग यस ऐि बर्मोक्षजर्म जारी गररएको इजाजतपत्रर्मा तोवकएको कुिै
शतथर्मा

सं शोधि

गिथ

डियर्मिकारी

डिकायले

इजाजतपत्रवालालाई डलक्षित जािकारी गराई त्यस्तो शतथर्मा सं शोधि गिथ
सक्िेछ।
(२) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्म डियर्मिकारी डिकायले इजाजतपत्रर्मा

तोवकएको शतथर्मा सं शोधि गरे को कारणले इजाजतपत्रवालाले कुिै र्प व्यवस्र्ा
गिथ वा तयारी गिुथ पिे भएर्मा डियर्मिकारी डिकायले यस प्रयोजिको लाडग
सम्बक्षन्धत इजाजतपत्रवालालाई र्मिाडसब सर्मय ददिेछ।
१५.

इजाजतपत्रको अवडध र िवीकरण: (१) इजाजतपत्रको अवडध तोवकए बर्मोक्षजर्म
हुिेछ।
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ु न्दा अक्षघ तोवकए
(२) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्मको अवडध सर्माप्त हुिभ
बर्मोक्षजर्मको दस्तुर सवहत डियर्मिकारी डिकायबाट इजाजतपत्र िवीकरण गराउिु
पिेछ।
(३) इजाजतपत्र िवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्र्ा तोवकए बर्मोक्षजर्म
हुिेछ।
१६.

इजाजतपत्रको डिलम्बि: (१) डियर्मिकारी डिकायले दे हायको अवस्र्ार्मा अवडध
तोकेर इजाजतपत्र डिलम्बि गिथ सक्िेछः(क)

इजाजतपत्र प्राप्त गिे सं स्र्ाले पूरा गिुथ पिे शतथ, पालिा गिुथ
पिे र्मापदण्ि तर्ा दावयत्व पालिा िगरे को वा दफा २२ को
उपदफा (६) बर्मोक्षजर्म ददएको आदे श पालि िगरे र्मा, वा

(ि)

इजाजतपत्र प्राप्त गिे सं स्र्ाको वियाकलापबाट वातावरणर्मा

प्रडतकूल प्रभाव परी सवथसाधारणको जीउधिको सुरिा वा
वातावरण सं रिण सम्बन्धर्मा जोक्षिर्म उत्पन्न भएर्मा।

(२)

डियर्मिकारी

डिकायले

तोकेको

डिलम्बि

अवडधडभत्र

इजाजतपत्रवालाले उपदफा (१) को िण्ि (क) वा (ि) बर्मोक्षजर्मको अवस्र्ा

छै ि भिी डियर्मिकारी डिकायर्मा डिलम्बि फुकुवाको लाडग डिवेदि ददि
सक्िेछ।
(३) उपदफा (२) बर्मोक्षजर्म इजाजतपत्रवालाको डिवेदि पिथ आएर्मा
डियर्मिकारी डिकायले जाँचबुझ गदाथ उपदफा (१) को अवस्र्ा िभएर्मा
डिलम्बि फुकुवा गिथ सक्िेछ।
१७.

इजाजतपत्रको

िारे जी:

(१)

डियर्मिकारी

डिकायले

दे हायको

अवस्र्ार्मा

इजाजतपत्र िारे ज गिेछः(क)

यो

ऐि

वा

यस

ऐि

अन्तगथत

डिदे क्षशकाको ववपरीत कार्म गरे र्मा,

11

बिेको

डियर्मावली

वा

(ि)

डिलम्बिको

अवडधडभत्र

आवश्यक

सुधार

िगरे र्मा,

इजाजतपत्रर्मा तोवकएका शतथहरुको उल्लङ्घि गरे र्मा वा
त्यस्ता शतथहरु पूरा िगरे र्मा,
(ग)

तोवकएको अवडधर्मा इजाजतपत्र िवीकरण िगराएर्मा,

(घ)

इजाजतपत्रर्मा तोवकए बर्मोक्षजर्मको अवडधडभत्र वियाकलाप वा
अभ्यास शुरु िगरे र्मा वा गिथ िसकेर्मा, वा

(ङ)
(२)

इजाजतपत्र पररत्याग गरे र्मा।
उपदफा (१) को िण्ि (ग), (घ) र (ङ) को अवस्र्ार्मा बाहेक

अन्य अवस्र्ार्मा इजाजतपत्र िारे ज गिुथ अक्षघ डियर्मिकारी डिकायले सम्बक्षन्धत
इजाजतपत्रवालालाई आफ्िो सफाई पेश गिे र्मिाडसब सर्मय ददिु पिेछ।
१८.

उजुरी ददि सक्िे: (१) दफा ११ को उपदफा (३), दफा १६ को उपदफा
(१) वा दफा १७ को उपदफा (१) बर्मोक्षजर्म डियर्मिकारी डिकायले गरे को
डिणथयर्मा क्षचि िबुझ्िे सं स्र्ाले त्यस्तो डिणथय भएको डर्मडतले पैंतीस ददिडभत्र
र्मन्त्रालयर्मा उजुरी ददि सक्िेछ।
(२) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्म परे को उजुरीर्मा र्मन्त्रालयबाट भएको
डिणथय अक्षन्तर्म हुिेछ।
(३) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्म उजुरी ददएको आधारर्मा इजाजतपत्रवालाले
यस ऐि बर्मोक्षजर्म पूरा गिुथ पिे दावयत्वबाट उन्र्मुक्षि पाउिे छै ि।

१९.

इजाजतपत्रवालाको दावयत्व: (१) यस ऐिर्मा अन्यत्र लेक्षिएका कुराका अडतररि
इजाजतपत्रवालाको दावयत्व दे हाय बर्मोक्षजर्म हुिेछः(क)

इजाजतपत्र बर्मोक्षजर्मको अभ्यास, वियाकलाप वा सं यन्त्र

सुरक्षित, ववश्वसिीय र भरपदो तररकाले स्वीकृत र्मापदण्ि
अिुसार सञ्चालि गिे,

(ि)

यो ऐि वा यस ऐि अन्तगथत बिेको डियर्म, डिदे क्षशका,
र्मापदण्ि, इजाजतपत्रका शतथ तर्ा अवस्र्ाको पालिा गिे,
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(ग)

डियर्मिकारी डिकायले र्माग गरे को सूचिा, कागजात, वववरण
वा जािकारी तोवकएको अवडधडभत्र उपलब्ध गराउिे,

(घ)

अिुगर्मि

तर्ा

डिरीिण

गदाथ

डियर्मिकारी

डिकायलाई

आवश्यक सहयोग गिे,
(ङ)

वववकरणबाट सं रिण वा सुरिा गिे सम्बन्धर्मा तोवकएका शतथ
तर्ा र्मात्रा (िोज) को सीर्मा सम्बन्धी व्यवस्र्ाको पररपालिा
गिे,

(च)

वातावरणर्मा डिष्काडसत भएको वववकरणको र्मात्रा न्यूितर्म
तहर्मा रहेको सुडिक्षित गिे,

(छ)

सं यन्त्र िष्ट वा वविाश गिथ एवं फोहोरर्मैलाको ववसजथि गिथ
सुरक्षित प्रबन्ध गिे,

(ज)

इजाजतपत्र बर्मोक्षजर्मको अभ्यास, वियाकलाप वा सं यन्त्र बन्द
गिुथ पिे भएर्मा त्यस्तो अभ्यास, वियाकलाप वा सं यन्त्र बन्द
गिुथ पूव थ डियर्मिकारी डिकायबाट स्वीकृडत डलिे,

(झ)

डियर्मिकारी डिकायले सर्मय-सर्मयर्मा तोकेका अन्य दावयत्व
पूरा गिे।

(२) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्मका दावयत्वका अडतररि आयिीकरण गिे
वववकरणबाट डसक्षजत
थ घटिाको कारणले हाडि िोक्सािी भएर्मा त्यस्तो हाडि
िोक्सािीको लाडग इजाजतपत्रवाला क्षजम्र्मेवार हुिेछ।
(३) भरपदो सुरिाको प्रबन्ध िगरे को वा लापबाथहीपूवक
थ
भण्िारण
गरे को कारण चोरी भएको वा हराएको, फ्ाँवकएको वा पररत्याग गररएको
रे डियोधर्मी पदार्थको कारणबाट हाडि िोक्सािी भएर्मा त्यस्तो हाडि िोक्सािीको
लाडग इजाजतपत्रवाला क्षजम्र्मेवार हुिेछ।
(४) उपदफा (१) र (२) र्मा जुिसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापडि
युद्ध, वाह्य आिर्मण वा सशस्त्र ववरोहको कारणले दुघट
थ िाबाट उत्पन्न हाडि
िोक्सािीको लाडग इजाजतपत्रवाला क्षजम्र्मेवार हुिे छै ि।
(५) रे डियोधर्मी पदार्थको ढु वािी गदाथ आयिीकरण गिे वववकरणबाट
डसक्षजत
थ

घटिाको

कारणले

हाडि
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िोक्सािी

भएर्मा

इजाजतपत्रवाला

र

ढु वािीकताथबीच छु ट्टै डलक्षित सम्झौता भएकोर्मा सोही बर्मोक्षजर्म र सम्झौता
िभएको अवस्र्ार्मा हाडि िोक्सािीको लाडग इजाजतपत्रवाला क्षजम्र्मेवार हुिेछ।
२०.

पूवस्थ वीकृडत डलिु पिे:

इजाजतपत्रवालाले इजाजतपत्रर्मा उक्षल्लक्षित वियाकलाप

वा अभ्यास वा ठे गािार्मा केही पररवतथि गिुथ परे र्मा डियर्मिकारी डिकायको
पूवस्थ वीकृडत डलिु पिेछ।
२१.

सावथजडिक गिे: डियर्मिकारी डिकायले इजाजतपत्र जारी गिे सम्बन्धर्मा दे हाय

बर्मोक्षजर्मका कुरा उल्लेि गरी िेपाल राजपत्रर्मा सूचिा प्रकाशि गरी सावथजडिक
गिेछ:(क)

इजाजतपत्र डलिु पिे अभ्यास, वियाकलाप वा सं यन्त्र,

(ि)

इजाजतपत्रको लाडग डिवेदि ददिु पिे अवडध,

(ग)

इजाजतपत्रको लाडग डिवेदि ददिे, डिवेदि उपर जाँचबुझ गिे,
इजाजतपत्र जारी गिे प्रविया र डिवेदि सार् सं लग्ि गिुथ पिे
अन्य कागजात,

(घ)

इजाजतपत्र प्राप्त गिथ डिवेदकले पालिा गिुथ पिे शतथहरु तर्ा
योग्यता,

(ङ)

इजाजतपत्र प्राप्त गिे सं स्र्ाले पूरा गिुथ पिे शतथ तर्ा दावयत्व,
पालिा गिुथ पिे कायथववडध र सूचिा सं रिणको सुडिक्षितता,

(च)

डिवेदि र इजाजतपत्र दस्तुर,

(छ)

इजाजतपत्रको लाडग डिवेदि ददँदा डिवेदकले पेश गिुथ पिे
वववरण,

(ज)

तोवकए बर्मोक्षजर्म इजाजतपत्र िवीकरण, डिलम्बि, सं शोधि,
िारे ज र पररत्याग सम्बन्धी ववषय।
पररच्छे द-४
डियर्मि सम्बन्धी व्यवस्र्ा
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२२.

अिुगर्मि तर्ा डिरीिण: (१) यो ऐि वा यस ऐि अन्तगथत बिेको डियर्मावली र
डिदे क्षशका तर्ा इजाजतपत्रका शतथ र अवस्र्ाको पररपालिा भए िभएको
सम्बन्धर्मा डियर्मिकारी डिकायले डियडर्मत रुपर्मा अिुगर्मि तर्ा डिरीिण गिुथ
वा गराउिु पिेछ।
(२) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्म अिुगर्मि तर्ा डिरीिणको कायथ गिथ
डियर्मिकारी डिकायले आवश्यकतािुसार तोवकए बर्मोक्षजर्मको योग्यता भएका र
तालीर्म प्राप्त गरे का िेपाल सरकारका कर्मथचारी वा ववषयसँग सम्बक्षन्धत ववज्ञलाई
डिरीिकको रुपर्मा तोक्ि वा िटाउि सक्िेछ।
(३)

उपदफा

(२)

बर्मोक्षजर्म

तोकेका

वा

िवटएका

डिरीिकले

इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्षि वा सं स्र्ाको दे हायको ववषयर्मा डिरीिण गिथ सक्िेछ:(क)

रे डियोधर्मी स्रोत सम्बन्धी अभ्यास, वियाकलाप वा सं यन्त्र
सञ्चालि गरे को स्र्ाि वा भविर्मा जुिसुकै सर्मयर्मा प्रवेश
गरी वववकरणजन्य सुरिा र सं रिणको बारे र्मा जािकारी प्राप्त
गिथ,

(ि)

रे डियोधर्मी स्रोत सम्बन्धी सं यन्त्र, वियाकलाप वा अभ्यास
सञ्चालि

सम्भाविा

गरे को

स्र्ाि

दे क्षिएर्मा

वा

भविर्मा

पूवस
थ ावधािीको

दुघट
थ िा

लाडग

हुि

तयारी

सक्िे

बारे र्मा

जािकारी प्राप्त गिथ,
(ग)

वववकरणका स्रोत सं लग्ि कुिै अप्रत्याक्षशत घटिा वा दुघट
थ िा
भएर्मा सोको जाँचबुझ र अिुसन्धाि गिथ,

(घ)

आवश्यकतािुसार जुिसुकै सम्बद्ध व्यक्षिसँग सोधपुछ गिथ।

(४) यो ऐि वा यस ऐि अन्तगथत बिेको डियर्मर्मा तोवकएको शतथ तर्ा

र्मापदण्िको पालिा िभएको वा अिपेक्षित घटिा वा अिडधकृत वियाकलाप
भएको वा हुि सक्िे सम्भाविा भएको लागेर्मा वा कुिै ववश्वसिीय स्रोतबाट
जािकारी

प्राप्त

हुि

आएर्मा

डियर्मिकारी

डिकायले

ईजाजतपत्रप्राप्त सं स्र्ार्मा डिरीिक िटाउि सक्िेछ।
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अिुगर्मिको

लाडग

(५) यस ऐि बर्मोक्षजर्म अिुगर्मि तर्ा डिरीिणको लाडग िवटएको
डिरीिकलाई सहयोग गिुथ सम्बक्षन्धत इजाजतपत्रवालाको कतथव्य हुिेछ।
(६) यस दफा बर्मोक्षजर्म डिरीिण गदाथ यो ऐि र यस ऐि अन्तगथत
बिेको

डियर्मावली,

डिदे क्षशका,

र्मापदण्ि

वा

इजाजतपत्रका

शतथहरु

वा

डियर्मिकारी डिकायले डिधाथरण गरे का अन्य शतथहरुको उल्लं घि हुिे अभ्यास,

वियाकलाप वा सं यन्त्र वा सोको कारणबाट र्मािव स्वास््य वा जीवजन्तुलाई
हाडि िोक्सािी पुग्िे वा सम्पक्षि वा वातावरणर्मा िडत हुि सक्िे दे क्षिएर्मा
डिरीिकले त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई डिक्षित अवडध तोकी शतथहरुको पालिा
गिथ, त्यस्तो अभ्यास, वियाकलाप वा सं यन्त्र तत्काल रोक्ि वा स्र्गि गिथ वा
रोक लगाइएको अभ्यास, वियाकलाप वा सं यन्त्रबाट उत्पन्न भएको रे डियोधर्मी
पदार्थलाइथ सुरक्षित र भरपदो वकडसर्मबाट भण्िारण गिथ आदे श ददि सक्िेछ।
(७) उपदफा (६) बर्मोक्षजर्म डिरीिकले आदे श ददएकोर्मा त्यसको
जािकारी तुरुन्त डियर्मिकारी डिकायलाई गराउिु पिेछ।
(८) उपदफा (६) बर्मोक्षजर्म डिरीिकले आदे श ददएकोर्मा तोवकए
बर्मोक्षजर्म डिरीिण प्रडतवेदि डियर्मिकारी डिकायर्मा पेश गिुथ पिेछ।
(९) उपदफा (८) बर्मोक्षजर्म प्राप्त भएको प्रडतवेदिबाट जिस्वास््य वा
वातावरणर्मा गम्भीर िडत हुि सक्िे दे क्षिएर्मा डियर्मिकारी डिकायले त्यस्तो
पारर्माणववक पदार्थ वा रे डियोधर्मी पदार्थ र सं यन्त्र कब्जार्मा डलि सक्िेछ।
२३.

रे डियोधर्मी स्रोत उपर डियर्मि: (१) डियर्मिकारी डिकायले रे डियोधर्मी स्रोत,

पदार्थ तर्ा सोसँग सम्बक्षन्धत यन्त्र तर्ा उपकरणको डियर्मि गिे प्रयोजिको
लाडग आवश्यक र्मापदण्ि तोक्िेछ।
(२) डियर्मिकारी डिकायले स्रोतको सुरक्षित वकडसर्मले व्यवस्र्ापि वा
सं रिण िभएको कारणबाट सवथसाधारण र वातावरणर्मा पुग्ि सक्िे हाडि
िोक्सािीको आधारर्मा त्यस्ता स्रोतको तोवकए बर्मोक्षजर्म वगीकरण गिेछ |
(३) इजाजतपत्रवालाले कुिै रे डियोधर्मी स्रोतको प्रयोग गदाथ र्मािव
स्वास््य वा जीवजन्तुलाइथ वववकरणजन्य हाडि िोक्सािी पुग्ि सक्िे, सम्पक्षि वा
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वातावरणर्मा हाडि िोक्सािी हुि सक्िे जोक्षिर्म दे क्षिएर्मा सोको जािकारी
डियर्मिकारी डिकायलाई ददिु पिेछ।
२४.

रे डियोधर्मी स्रोतको अडभलेि: (१) डियर्मिकारी डिकायले रे डियोधर्मी स्रोतको
अडभलेि राख्नु पिेछ।
(२) रे डियोधर्मी स्रोतको अडभले ि राख्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्र्ा तोवकए
बर्मोक्षजर्म हुिेछ।

२५.

रे डियोधर्मी स्रोतको सुरिा र सं रिण: (१) रे डियोधर्मी स्रोतको सुरिा, सं रिण र
ववश्वसिीय रुपर्मा प्रयोग गिे क्षजम्र्मेवारी इजाजतपत्रवालाको हुिेछ।
(२) रे डियोधर्मी स्रोतको सुरिा र सं रिण सम्बन्धी अन्य व्यवस्र्ा
तोवकए बर्मोक्षजर्म हुिेछ।

२६.

रे डियोधर्मी स्रोतको डिकासी वा पैठारी: िेपाल सरकारले डियर्मिकारी डिकायको

डसफाररसर्मा रे डियोधर्मी स्रोत िेपालर्मा वा िेपालको भूभाग हुँदै डिकासी वा
पैठारी गिे प्रयोजिको लाडग इजाजतपत्र डलि पूरा गिुथ पिे शतथ र प्रविया
तोक्िेछ।

२७.

बेवाररसे स्रोतको व्यवस्र्ापि: कुिै बेवाररसे स्रोत फेला परे र्मा डियर्मिकारी

डिकायले त्यस्तो स्रोतलाई तत्काल डियन्त्रणर्मा डलई सोको उक्षचत व्यवस्र्ापि
गिुथ पिेछ।
पररच्छे द-५
वववकरणबाट सुरिा तर्ा सं रिण सम्बन्धी व्यवस्र्ा
२८.

वववकरणबाट सुरिा: (१) डियर्मिकारी डिकायले आयिीकरण गिे वववकरणको
सं सगथर्मा आएको कारणले हुि सक्िे हाडि िोक्सािीबाट र्मािव स्वास््य वा
जीवजन्तुको सुरिा वा वातावरणको सं रिण गिथ आवश्यक र्मापदण्ि र
उपायहरु तोक्िेछ।

(२) डियर्मिकारी डिकायले यस ऐि अन्तगथत कुिै पडि अभ्यास,

वियाकलाप वा सं यन्त्र सञ्चालि गदाथ व्यक्षिको लाडग वववकरणको र्मात्रा
(रे डिएसि िोज) को अडधकतर्म सीर्मा डिधाथरण गिेछ।
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(३) उपदफा (२) बर्मोक्षजर्मको सीर्मा डिधाथरण गदाथ डियर्मिकारी
डिकायले एजेन्सी लगायतका र्मान्यताप्राप्त अन्य अन्तराथविय सं स्र्ाका र्मापदण्िको
सर्मेत आधार डलि सक्िेछ।
(४) डियर्मिकारी डिकायले डियर्मि गिुथ िपिे स्रोत वा अभ्यासहरुको
पवहचाि दे हाय बर्मोक्षजर्मको आधारर्मा गिेछ:-

२९.

(क)

व्यक्षिको लाडग जोक्षिर्मको तह डियर्मि गिुथ पिेभन्दा ज्यादै

(ि)

वववकरणजन्य

न्यूि दे क्षिएको,

कूल

प्रभाव

डियन्त्रण आवश्यक िभएको।

ज्यादै

न्यूि

भई

डियर्मिकारी

वववकरणबाट सं रिण: (१) डियर्मिकारी डिकायले कुिै अभ्यास, वियाकलाप वा
सं यन्त्र सञ्चालि गिथ इजाजतपत्र ददिुभन्दा अक्षघ पूरा गिुथ पिे रे डियोधर्मी स्रोतको
सं रिण गिे सम्बन्धी शतथहरु डिधाथरण गिेछ।
(२)

कृवष,

पशु,

उद्योग

र

क्षचवकत्सा

सेवा

सम्बन्धी

अभ्यास,

वियाकलाप वा सं यन्त्र सञ्चालि गिथको लाडग उपदफा (१) बर्मोक्षजर्म रे डियोधर्मी
स्रोतको

सं रिण

गिे

सम्बन्धर्मा

डिधाथरण

गररएका

शतथहरूका

अडतररि

डियर्मिकारी डिकायले दे हायका शतथहरु सर्मेत तोक्िेछ:(क)

रे डियोधर्मी स्रोत प्रयोगकताथको आवश्यक योग्यता र तालीर्म,

(ि)

रे डियोधर्मी स्रोत प्रयोग गिे व्यक्षिहरुको सं रिणको लाडग
अपिाउिु पिे उपायहरु,

(ग)

अभ्यासको औक्षचत्यता र सं सगथको अप्टीर्माइजेसि लगायत
डबरार्मीको सं रिण गिथको लाडग अपिाउिु पिे उपायहरु,

(घ)

रे डियोधर्मी स्रोतको डिजाइि र सञ्चालि सम्बन्धी र्मापदण्िहरु,

(ङ)

रे डियोधर्मी स्रोतहरुको सुरिा र सं रिणको लाडग अपिाउिु पिे
उपायहरु,

(च)

क्षचवकत्सकले डसफाररस गरे कोर्मा बाहेक वववकरणका स्रोतको
प्रयोग गरी कुिै डबरार्मीको स्वास््य परीिण गिथ, डबरार्मीलाई
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क्षचवकत्सा सेवा प्रदाि गिथ वा रोगको डिदाि वा उपचारको
कार्म गिथ, गराउि िपाउिे सम्बन्धी व्यवस्र्ा।
(३) रे डियोधर्मी स्रोतको सं रिणका शतथ सम्बन्धी अन्य व्यवस्र्ा
तोवकए बर्मोक्षजर्म हुिेछ।
पररच्छे द-६
सं यन्त्र िष्ट गिे वा डिक्षष्िय बिाउिे सम्बन्धी व्यवस्र्ा
३०.

सं यन्त्र िष्ट गिे वा डिक्षष्िय बिाउिे: डियर्मिकारी डिकायले कुिै पडि सं यन्त्र
तर्ा रे डियोधर्मी पदार्थ िष्ट गिथ वा डिक्षष्िय बिाउि आवश्यक शतथहरु तर्ा
र्मापदण्ि तोक्िेछ।

३१.

सं यन्त्र िष्ट गिे वा डिक्षष्िय बिाउिे क्षजम्र्मेवारी: (१) कुिै सं यन्त्र वा रे डियोधर्मी
पदार्थ बन्द, िष्ट वा डिक्षष्िय बिाउँदा सुरिा र सं रिण गिे क्षजम्र्मेवारी
इजाजतपत्रवालाको हुिेछ।
(२) इजाजतपत्रवालाले कुिै सं यन्त्र स्र्ायी रुपर्मा बन्द, िष्ट वा
डिक्षष्िय गिुअ
थ क्षघ डियर्मिकारी डिकायको स्वीकृडत डलिु पिेछ।
(३) उपदफा (२) बर्मोक्षजर्म डियर्मिकारी डिकायले स्वीकृडत ददँदा
सं यन्त्र सुरक्षित वकडसर्मले बन्द, िष्ट वा डिक्षष्िय बिाउिे र त्यसबाट उत्पन्न
फोहोरर्मै लाको व्यवस्र्ापि गिुथ पिे लगायतका अन्य शतथहरु तोक्िेछ।
(४) उपदफा (२) बर्मोक्षजर्म सं यन्त्र

बन्द, िष्ट वा डिक्षष्िय बिाउि र

त्यसबाट उत्पन्न फोहोरर्मैलाको व्यवस्र्ापि गिथ लाग्िे िचथ इजाजतपत्रवालाले
व्यहोिुथ पिेछ।
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पररच्छे द-७
ववपद् पूवत
थ यारी तर्ा ववपद् व्यवस्र्ापि योजिा सम्बन्धी व्यवस्र्ा
३२.

ववपद्

पूवत
थ यारी

तर्ा

ववपद्

व्यवस्र्ापि

योजिा:

(१)

िेपाल

सरकारले

वववकरणसम्बद्ध ववपद्को पूवत
थ यारी तर्ा जोक्षिर्मको व्यवस्र्ापिको लाडग राविय
स्तरर्मा ववपद् पूवत
थ यारी तर्ा ववपद् व्यवस्र्ापि योजिा बिाउिु पिेछ।
(२) उपदफा (१) को अधीिर्मा रही कुिै वियाकलाप, अभ्यास वा
सं यन्त्र सञ्चालि गिे वा वववकरण स्रोत राख्ने वा प्रयोग गिे इजाजतपत्रवालाले
वववकरणसम्बद्ध ववपद्को पूवत
थ यारी तर्ा ववपद् व्यवस्र्ापि योजिा तयार गरी
डियर्मिकारी डिकायबाट स्वीकृत गराउिु पिेछ।
(३)

उपदफा

(२)

बर्मोक्षजर्मको

ववपद्को

पूवत
थ यारी

तर्ा

ववपद्

व्यवस्र्ापि योजिा तयार गदाथ सर्मावेश गिे कुराहरु डियर्मिकारी डिकायले
तोके बर्मोक्षजर्म हुिेछ।

(४) उपदफा (२) बर्मोक्षजर्म स्वीकृत ववपद्को पूवत
थ यारी तर्ा ववपद्
व्यवस्र्ापि योजिा सर्मय सर्मयर्मा डियर्मिकारी डिकायबाट पुिरावलोकि गरी
अध्यावडधक गराई राख्नु पिेछ।
(५) उपदफा (२) बर्मोक्षजर्म स्वीकृत ववपद्को पूवत
थ यारी तर्ा ववपद्
व्यवस्र्ापि योजिा कायाथन्वयि गिुथ पिेछ।
(६)

उपदफा

(१)

बर्मोक्षजर्मको

ववपद्को

पूवत
थ यारी

तर्ा

ववपद्

व्यवस्र्ापि योजिा कायाथन्वयि गिथ सहयोग गिुथ प्रदे श सरकार तर्ा स्र्ािीय
तहका सबै डिकाय तर्ा अडधकारीको कतथव्य हुिेछ।
(७)

अभ्यास

वा

वियाकलापबाट

हुिे

हाडि

िोक्सािी

सर्मेतको

िडतपूडतथका लाडग इजाजतपत्रवाला सर्मेतको सहभाडगतार्मा िेपाल सरकारले
कोषको व्यवस्र्ा गिथ सक्िेछ र उि कोषको व्यवस्र्ापि तर्ा सञ्चालि तोवकए
बर्मोक्षजर्म हुिेछ।
३३.

अन्तरसीर्मा ववपद् सम्बन्धी: (१) कुिै वववकरणसम्बद्ध ववपद् उत्पन्न भई
रे डियोधर्मी प्रदूषणको प्रभाव िेपाल राज्यबावहर सर्मेत फैडलि सक्िे सम्भाविा
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दे क्षिएर्मा िेपाल सरकारले एजेन्सी र त्यस्तो वववकरणबाट प्रभाववत भएको वा
ु को सम्बद्ध डिकायलाई सोको जािकारी ददिु पिेछ।
हुिसक्िे र्मुलक
(२) िेपाल राज्यबावहरबाट उत्पन्न हुिे कुिै वववकरणसम्बद्ध ववपद्

उत्पन्न भएर्मा वा हुि सक्िे अवस्र्ा भएर्मा िेपाल सरकारले एजेन्सी तर्ा

सम्बक्षन्धत रािसँग ववपद् व्यवस्र्ापि सम्बन्धर्मा तत्काल कुटिीडतक पहल
गिेछ।
(३) डियर्मिकारी डिकायले वववकरणसम्बद्ध ववपद् उत्पन्न भएर्मा सोको
जािकारी ददिे र सहायता उपलब्ध गराउिे सम्बन्धी सम्बद्ध सक्षन्धका ब्यवस्र्ा
अिुसार त्यस्तो ववपद् सम्बन्धी जािकारी र तत्सम्बन्धर्मा आवश्यक सहायता
उपलब्ध गराउिे सम्पकथ डबन्दुको रुपर्मा कार्म गिेछ।
पररच्छे द–८
रे डियोधर्मी पदार्थको ढु वािी सम्बन्धी व्यवस्र्ा
३४.

शतथ तर्ा र्मापदण्ि बिाउिे: (१) यस ऐिको अधीिर्मा रही डियर्मिकारी
डिकायले रे डियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित ढु वािीको लाडग पालिा गिुथ पिे शतथ
तर्ा र्मापदण्ि बिाई लागू गिेछ।
(२) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्मको शतथ र र्मापदण्िर्मा रे डियोधर्मी पदार्थको
वकडसर्म, पररर्माण र वियाकलापको तह अिुसार हुि सक्िे जोक्षिर्म वा हाडिलाई
आधार डलई त्यस्तो रे डियोधर्मी पदार्थको भौडतक सं रिणको लाडग अपिाउिु पिे
उपाय सर्मेत तोक्िु पिेछ।
(३) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्म शतथ र र्मापदण्ि डिधाथरण गदाथ रे डियोधर्मी
पदार्थ ढु वािीका सम्बन्धर्मा एजेन्सीले डिधाथरण गरे का तर्ा अन्तराथवियस्तरर्मा
ववकास र पालिा भएका प्राववडधक र्मापदण्िलाई सर्मेत आधार र्मान्नु पिेछ।

३५.

रे डियोधर्मी पदार्थको ढु वािी: (१) इजाजतपत्रवालाले रे डियोधर्मी पदार्थको ढु वािी
गदाथ त्यस्तो पदार्थबाट जिस्वास््य, पयाथवरण र राविय सुरिार्मा प्रडतकूल असर
िपिे गरी सुरक्षित रुपर्मा गिुथ पिेछ।
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(२)

इजाजतपत्रवालाले

रे डियोधर्मी

पदार्थको

ढु वािी

डियर्मिकारी

डिकायले डिधाथरण गरे को ढु वािीको र्माध्यर्म, साधि तर्ा प्राववडधक शतथ बर्मोक्षजर्म
गिुथ पिेछ।
(३) इजाजतपत्रवालाले रे डियोधर्मी पदार्थको ढु वािीर्मा सं लग्ि कार्मदार
र कर्मथचारीलाई रे डियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित उपयोग, सुरिा र भौडतक
सं रिणको ववषय तर्ा त्यस्ता पदार्थबाट हुि सक्िे जोक्षिर्म र त्यसबाट बच्िे
सम्भाववत उपायको बारे र्मा जािकारी गराउिु पिेछ।
पररच्छे द–९
रे डियोधर्मी फोहोरर्मैलाको व्यवस्र्ापि सम्बन्धी व्यवस्र्ा
३६.

पैठारी गिथ िपाइिे: यस ऐिर्मा अन्यत्र जुिसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापडि
रे डियोधर्मी फोहोरर्मै ला िेपाल सरहदडभत्र पैठारी गिथ पाइिे छै ि।

३७.

रे डियोधर्मी फोहोरर्मैलाको सुरिाको क्षजम्र्मेवारी: (१) रे डियोधर्मी फोहोरर्मैलाको
सुरिा व्यवस्र्ापि गिे क्षजम्र्मेवारी इजाजतपत्रवालाको हुिेछ।
(२) इजाजतपत्रवालाले रे डियोधर्मी फोहोरर्मैला सम्भव भएसम्र्म कर्म
डिष्कासि हुिे गरी आवश्यक व्यवस्र्ा डर्मलाउिु पिेछ।
(३) इजाजतपत्रवालाले रे डियोधर्मी फोहोरर्मै ला डियर्मिकारी डिकायले

स्वीकृडत ददएको ठाउँ वा सं यन्त्रर्मा तोवकए बर्मोक्षजर्म व्यवस्र्ापि वा ववसजथि
गिुथ पिेछ।
३८.

रे डियोधर्मी फोहोरर्मैला डिकासी: (१) िेपालर्मा उत्पादि भएको कुिै रे डियोधर्मी
फोहोरर्मै ला डियर्मिकारी डिकायबाट अिुर्मडत डलई िेपालबाट डिकासी गिथ
सवकिेछ।
(२) रे डियोधर्मी फोहरर्मैला डिकासी गिथ चाहिे व्यक्षि वा सं स्र्ाले
दे हायको वववरण िुलाई डिकासी गिे अिुर्मडतको लाडग डियर्मिकारी डिकायर्मा
डिवेदि ददिु पिेछ:(क)

रे डियोधर्मी

फोहोरर्मैला

पैठारीकताथ

ु र्मा
र्मुलक

रे डियोधर्मी

फोहरर्मैला व्यवस्र्ापि सम्बन्धी प्रशासडिक र प्राववडधक
22

िर्मता भएको एवं एजेन्सीले लागू गरे को र्मापदण्ि अिुरुप
हुिे गरी भरपदो र सुरक्षित डियर्मिकारी सं रचिा भएको,
(ि)

ु लाई
र्मुलक

रे डियोधर्मी

फोहोरर्मैला

पैठारी

गिे

रे डियोधर्मी

फोहोरर्मैला

पैठारी

हुिे

कुराको

त्यस्तो
जािकारी

ु ले त्यसका लाडग सहर्मडत प्रदाि
गराइएको र सो र्मुलक
गरे को,
(ग)

डिकासी

र्मागथर्मा

पिे

ु हरुर्मा
र्मुलक

सम्बक्षन्धत

अन्तराथविय

दावयत्व अिुकूल हुिे गरी ढु वािी गररिे कुराको सुडिक्षितता
गरे को।

(३)
डियर्मिकारी

उपदफा
डिकायले

(२)

बर्मोक्षजर्मको

डिवेदकलाई

प्रविया

रे डियोधर्मी

पूरा

भएको

फोहोरर्मै ला

दे क्षिएर्मा

डिकासी

गिथ

इजाजतपत्र ददि सक्िेछ।
३९.

सुरिा तर्ा सं रिण: रे डियोधर्मी फोहोरर्मैलाबाट र्मािव स्वास््य, जीवजन्तु तर्ा

वातावरणर्मा पिे प्रडतकूल असरबाट बचाउि डियर्मिकारी डिकायले आवश्यक
र्मापदण्ि बिाई लागू गिेछ।
पररच्छे द– १०
सुरिा उपाय सम्बन्धी व्यवस्र्ा

४०.

सुरिा उपाय लागू गिे: (१) डियर्मिकारी डिकायले िेपाल पि भएको कुिै

सक्षन्ध बर्मोक्षजर्म वा एजेन्सीसँग भएको कुिै सुरिा उपाय सम्बन्धी सम्झौता
बर्मोक्षजर्म सुरिा उपाय लागू गिेछ।
(२) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्मको सुरिा उपाय लागू गदाथ सम्झौता
बर्मोक्षजर्म दे हायका कायथ गिथ सक्िेछ:(क)

िेपालको दावयत्वको कायाथन्वयि जाँचबुझ गिे,

(ि)

िेपालडभत्र एजेन्सीले िटाएका डिरीिकहरुलाई सहजीकरण
गिे,
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(ग)

सम्झौता

बर्मोक्षजर्म

एजेन्सीसँग

सर्मन्वय

गरी

आवश्यक

जािकारी उपलब्ध गराउिे।
४१.

डिषेडधत कायथ:

िेपालडभत्र वववकरणसम्बद्ध हडतयार तर्ा ववष्फोटक उपकरणको

उत्पादि तर्ा डिर्माथण गिथ वा अन्य वकडसर्मले त्यस्ता हडतयार वा उपकरण प्राप्त
गिथ, त्यस्तो हडतयार वा उपकरणको डिर्माथणर्मा कुिै सहयोग स्वीकार गिथ वा
प्राप्त गिथ तर्ा त्यस्तो हडतयार वा उपकरण उत्पादिसँग सम्बक्षन्धत कुिै पडि
अिुसन्धाि तर्ा ववकास गिथ वा त्यस्तो कायथर्मा सहयोग पुग्िे गरी कुिै पडि
कायथ गिथ पाइिे छै ि।
४२.

डिरीिण गिथ सक्िे: डियर्मिकारी डिकाय वा एजेन्सीले डियर्मिकारी डिकायको
सर्मन्वयर्मा िटाएका डिरीिकलाई सुरिा उपाय सम्बन्धी सम्झौता बर्मोक्षजर्मको
कुिै पडि तोवकएका सं यन्त्रर्मा प्रवेश गरी डिरीिण र जाँचबुझ गिे अडधकार
हुिेछ।

४३.

अडभलेि र डियन्त्रण: डियर्मिकारी डिकायले तोवकएको रे डियोधर्मी पदार्थको
िापतौल वा र्मापि, िापतौल वा र्मापिको यर्ार्थता (एक्युरेसी) को र्मूल्यािि,

िापतौल वा र्मापिर्मा आएको अन्तरको पुिरावलोकि, क्षजन्सी राख्ने, िापतौल वा
र्मापि िगररएका क्षजन्सीको र्मूल्यािि, अडभलेिि तर्ा प्रडतवेदि, एजेन्सीलाई ददिे
प्रडतवेदि सम्बन्धी व्यवस्र्ा तोवकए बर्मोक्षजर्म हुिेछ।
४४.

रे डियोधर्मी पदार्थको डिकासी वा पैठारी: (१) कसै ले पडि प्रचडलत कािूि
बर्मोक्षजर्म

इजाजतपत्र

िडलई

रे डियोधर्मी

पदार्थ,

त्यस्तो

पदार्थसँग

सम्बद्ध

जािकारी, यन्त्र, उपकरण र प्रववडधको डिकासी वा पैठारी गिु,थ गराउिु हुँदैि।

(२) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्मको रे डियोधर्मी पदार्थ डिकासी वा पैठारी
गिथ इजाजतपत्र जारी गिे शतथ, प्रविया, र्मापदण्ि तर्ा अन्य व्यवस्र्ा प्रचडलत
कािूि बर्मोक्षजर्म हुिेछ।
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पररच्छे द–११
रे डियोधर्मी पदार्थको सुरिा र भौडतक सं रिण सम्बन्धी व्यवस्र्ा
४५.

भौडतक सं रिण गिे: (१) डियर्मिकारी डिकायले रे डियोधर्मी पदार्थ र सं यन्त्रको

भौडतक सं रिणका लाडग सुरिा सं वेदिशीलता र र्मापदण्ि बर्मोक्षजर्म रे डियोधर्मी
पदार्थको वगीकरण गिथ सक्िेछ।
(२) डियर्मिकारी डिकायले रे डियोधर्मी पदार्थको सुरिा र भौडतक
सं रिणको लाडग दे हायका ववषयर्मा शतथहरु तर्ा र्मापदण्ि डिधाथरण गरी लागू
गिेछ:(क)

ववडभन्न वकडसर्मका पदार्थको लाडग आवश्यक सं रिण सं यन्त्र
र प्रविया,

(ि)

डियन्त्रण तर्ा जवाफदे हीता सम्बन्धी,

(ग)

रे डियोधर्मी पदार्थको अडभलेिि र डियन्त्रण,

(घ)

डिरीिण तर्ा अिुगर्मि सम्बन्धी,

(ङ)

तोवकए बर्मोक्षजर्मका अन्य ववषयहरु।

(३) रे डियोधर्मी पदार्थ र सं यन्त्रको भौडतक सं रिणको प्रत्याभूडत गिे
दावयत्व इजाजतपत्रवालाको हुिेछ।
(४) रे डियोधर्मी पदार्थ वा सं यन्त्रको चोरी भएर्मा, चोरी वा अन्य कुिै
वकडसर्मबाट हाडि िोक्सािी भएर्मा वा हुिे सम्भाविा भएर्मा इजाजतपत्रवालाले
दे हाय बर्मोक्षजर्मको कायथ गिुथ पिेछ:(क)

त्यस्तो

घटिा

सोसँग

र

सम्बक्षन्धत

पररक्षस्र्डतको

बारे र्मा

तत्काल डियर्मिकारी डिकायलाई जािकारी ददिे,
(ि)

िण्ि (क) बर्मोक्षजर्मको जािकारी ददएपडछ तीि ददिडभत्र
ववस्तृत

वववरण

सवहतको

डिकायर्मा पेश गिे,
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डलक्षित

प्रडतवेदि

डियर्मिकारी

(ग)

डियर्मिकारी डिकायबाट र्माग भए बर्मोक्षजर्मका अन्य जािकारी
तोवकएको सर्मयडभत्र उपलब्ध गराउिे।

(५) उपदफा (4) बर्मोक्षजर्म प्राप्त सूचिा डियर्मिकारी डिकायले तत्काल
र्मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउिु पिेछ।
४६.

जािकारी ददिे: (१) रे डियोधर्मी पदार्थ वा सं यन्त्र चोरी, िकैती भएर्मा वा

अिडधकृत कब्जार्मा डलएर्मा वा चोरी, िकैती वा अिडधकृत कब्जाको आशिा गिे
ववश्वसिीय आधार भएर्मा डियर्मिकारी डिकायले र्मन्त्रालय, सुरिा डिकाय र
त्यस्तो कायथबाट प्रभाववत हुिसक्िे सं घ सं स्र्ालाई र र्मन्त्रालयले एजेन्सीलाई
यर्ाशक्य डछटो सो कुराको जािकारी ददिु पिेछ।
(२) रे डियोधर्मी पदार्थ वा सं यन्त्रको चोरी, िकैती वा अिडधकृत कब्जा
भएर्मा त्यसको पुि: प्राडप्त गिे, तत्सम्बन्धी अन्य कार्म, कारबाहीको सर्मन्वय गिे
र

रे डियोधर्मी

पदार्थको

भौडतक

सं रिण

गिे

क्षजम्र्मेवारी

इजाजतपत्रवाला,

डियर्मिकारी डिकाय र र्मन्त्रालयको हुिेछ।
(३) िेपाल सरकारले रे डियोधर्मी पदार्थ तर्ा सं यन्त्रको सुरिा र
सं रिणको लाडग एजेन्सीबाट प्राप्त सहयोग र सहायताको कायाथन्वयि गिथ तोवकए
बर्मोक्षजर्म व्यवस्र्ा गिुथ पिेछ।
पररच्छे द–१२
कसूर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्र्ा
४७.

कसूर गरे को र्माडििे: कसै ले दे हाय बर्मोक्षजर्मको कायथ गरे र्मा यस ऐि बर्मोक्षजर्मको
कसूर गरे को र्माडििेछ:(क)

यो

ऐि

बर्मोक्षजर्म

इजाजतपत्र

िडलइथ

वा

इजाजतपत्रर्मा

उक्षल्लक्षित शतथ वा यस ऐि ववपरीत आयिीकरण गिे
वववकरण उत्पन्न गिे, उपकरणको उत्पादि, सिलि, भण्िारण,
सञ्चय, डिकासी, पैठारी, ढु वािी, ओसारपसार, सञ्चालि, ववसजथि र
व्यवस्र्ापि गिे लगायतका वियाकलाप वा अभ्यास सञ्चालि
गिे, गराउिे,
26

(ि)

यो

ऐि

बर्मोक्षजर्म

इजाजतपत्र

िडलइथ

वा

इजाजतपत्रर्मा

उक्षल्लक्षित शतथ वा यस ऐि ववपरीत रे डियोधर्मी पदार्थ,
तत्सम्बन्धी उपकरणको उत्पादि, सिलि, भण्िारण, सञ्चय,
डिकासी, पैठारी, ढु वािी, ओसारपसार, ववसजथि वा फैलावट गिे,
कुिै सं यन्त्र ववकास वा सञ्चालि गिे, रे डियोधर्मी फोहोरर्मैला

डिकासी, पैठारी वा व्यवस्र्ापि गिे लगायतका वियाकलाप
वा अभ्यास सञ्चालि गिे, गराउिे,
(ग)

कसै को ज्याि डलिे वा शारीररक चोट पुर्याउिे वा सम्पक्षि
वा वातावरणर्मा िडत पुर्याउिे र्मिसायले वा त्यसरी ज्याि
डलिे, चोट वा िडत पुग्िे गरी रे डियोधर्मी पदार्थ प्राप्त गिे,
कब्जार्मा डलिे, प्रयोग गिे, हस्तान्तरण गिे , पररवतथि गिे,
ववसजथि गिे वा फैलावट गिे वा कुिै यन्त्र वा उपकरण
बिाउिे, प्रयोग गिे वा कब्जार्मा डलिे,

(घ)

कसै को ज्याि डलिे वा शारीररक चोट पुर्याउिे वा सम्पक्षि
वा वातावरणर्मा िडत पुर्याउिे र्मिसायले वा त्यसरी ज्याि
जािे वा चोट वा िडत पुग्ि सक्छ भन्ने जािी-जािी कुिै

सं यन्त्र प्रयोग गिे, त्यसको वहिाडर्मिा गिे वा त्यसर्मा हाडि वा
िोक्सािी पुर्याउिे वा त्यसको सञ्चालिर्मा अवरोध पुर्याउिे
वा सं यन्त्रको ववरुद्ध लक्षित गरी कुिै कायथ गिे,
(ङ)

रे डियोधर्मी पदार्थ चोरी, िकैती वा लुटपाट गिे,

(च)

ु वा जालसाजीपूणथ
रे डियोधर्मी पदार्थ प्राडप्तको लाडग जोरजुलर्म
कारोबार गिे,

(छ)

कुिै व्यक्षि वा सं स्र्ालाई कुिै कार्म गिथ वा िगिथ बाध्य पािे
उद्देश्यले िण्ि (ग) र (ङ) बर्मोक्षजर्मको कायथ गिे,

(ज)

िर, धाक वा धम्की ददई वा बल प्रयोग गरी वा कुिै

ु
जोरजुलर्म
गरी कसै सँगबाट रे डियोधर्मी पदार्थ वा सोसँग
सम्बक्षन्धत उपकरण, यन्त्र वा सं यन्त्र र्माग गिे,
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(झ)

रे डियोधर्मी पदार्थ वा सोसँग सम्बक्षन्धत उपकरणको उपयोग,
भौडतक सं रिण र सुरिार्मा िकारात्र्मक प्रभाव पिथ सक्िे गरी
रे डियोधर्मी पदार्थका सम्बन्धर्मा झुटो सूचिा प्रवाह गिे,
गराउिे,

(ञ)
४८.

यस ऐि बर्मोक्षजर्म गोप्य राख्नु पिे सूचिा प्रवाह गिे।

सजाय: (१) कसै ले यस ऐि बर्मोक्षजर्मको कसूर गरे र्मा दे हाय बर्मोक्षजर्म सजाय
हुिेछ:(क)

दफा

४७

को

िण्ि

(क)

बर्मोक्षजर्मको

कसूर

गरे र्मा

आयिीकरण गिे वववकरण उत्पन्न गिे उपकरणहरू जफत
गरी एक लाि रुपैयाँदेक्षि तीि लाि रुपैयाँसम्र्म जररबािा वा
एक वषथदेक्षि तीि वषथसम्र्म कैद वा दुवै,
(ि)

दफा

४७

को

िण्ि

(ि)

बर्मोक्षजर्मको

कसूर

गरे र्मा

रे डियोधर्मी पदार्थ जफत गरी सात लाि रुपैयाँदेक्षि बाह्र लाि
रूपैयाँसम्र्म जररबािा र पाँच वषथदेक्षि दश वषथसम्र्म कैद,
(ग)

दफा ४७ को िण्ि (ग) र (घ) बर्मोक्षजर्मको कसूर गरी
कसै को ज्याि गएको रहेछ भिे कसूरदारलाई जन्र्म कैद र
कसै लाई शरीरर्मा चोटपटक लागेको वा शारीररक िडत
पुगेको भएर्मा पाँच लाि रूपैयाँदेक्षि दश लाि रूपैयाँसम्र्म
जररबािा र पाँच वषथदेक्षि दश वषथसम्र्म कैद।

(घ)

दफा ४७ को िण्ि (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) र (ञ)
बर्मोक्षजर्मको कसूर गरे र्मा सो कसूरर्मा प्रयोग भएको उपकरण,
यन्त्र, अन्य पदार्थ तर्ा सार्मग्री जफत गरी तीि लाि
रूपैयाँदेक्षि दश लाि रुपैयाँसम्र्म जररबािा र तीि वषथदेक्षि
पाँच वषथसम्र्म कैद।

(२) दफा ४७ र्मा उक्षल्लक्षित कसूर गिथ कसै ले आदे श ददएर्मा वा

दुरूत्साहि गरे र्मा कसूरदारलाई भए सरह र कसूर गिथ सहयोग गिे र्मडतयारलाई
त्यस्तो कसूरदारलाई हुिे सजायको आधा सजाय हुिेछ।
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(३) आयिीकरण गिे वववकरणसँग सम्बक्षन्धत घटिाको कारणले कुिै
भौडतक सम्पक्षि वा वातावरणर्मा िडत पुगेकोर्मा त्यसबाट भएको वास्तववक
िडतको पवहचाि गरी िडत भएको डबगोको दोब्बर िडतपूडतथ इजाजतपत्रवालाबाट

ददलाई सो िडतको ववगो बराबरको जररबािा गरी पाँच वषथदेक्षि दश वषथसम्र्म

कैद गरी त्यस्तो कायथर्मा प्रयोग भएको उपकरण र अन्य पदार्थ तर्ा सार्मग्री
जफत हुिेछ।
(४) कुिै इजाजतपत्रवालाले यस दफा बर्मोक्षजर्म सजाय हुिे कसूर

गरे र्मा त्यस्तो कसूर गिे पदाडधकारी वा कर्मथचारीको पवहचाि भएकोर्मा त्यस्तो

पदाडधकारी वा कर्मथचारीलाई र त्यस्तो पदाडधकारी वा कर्मथचारी पवहचाि हुि
िसकेकोर्मा कसूर हुँदाका बित त्यस्तो सं स्र्ाको प्रर्मुि भई कार्म गिे
व्यक्षिलाई सजाय हुिेछ।
४९.

जररबािा

गिे:

यो

इजाजतपत्रवालालाई

ऐि

वा

इजाजतपत्रर्मा

डियर्मिकारी

डिकायले

उक्षल्लक्षित
पवहलोपटक

शतथ पालिा
भए

एक

िगिे
लाि

रुपैयाँसम्र्म र त्यसपडछको हकर्मा एक लाि रुपैयाँदेक्षि पाँच लाि रुपैयाँसम्र्म
जररबािा गिेछ।
५०.

िडतपूडतथ: (१) दफा ४७ बर्मोक्षजर्मको कसूरबाट कुिै व्यक्षिको र्मृत्यु भएर्मा

त्यस्तो व्यक्षिको प्रचडलत कािूि बर्मोक्षजर्मको हकवालालाई उक्षचत िडतपूडतथ र
शारीररक िडत वा चोटपटक लागेर्मा त्यस्तो शारीररक िडत वा चोटपटक लागे
बापत डिजलाई उक्षचत िडतपूडतथ वा उपचार िचथ कसूरदारबाट प्रचडलत कािूि
बर्मोक्षजर्म भराई ददिु पिेछ।
(२) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्म िडतपूडतथ वा उपचार िचथ व्यहोरे को
कारणबाट यस ऐि बर्मोक्षजर्म हुिे सजायर्मा कसूरदारलाई छु ट हुिे छै ि।
(३) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्मको िडतपूडतथ र्माग गिुथ परे र्मा कुिै
व्यक्षिको र्मृत्यु भएको वा शारीररक िडत वा चोटपटक लागेको अवस्र्ार्मा तीस

वषथडभत्र र अन्य कुिै हाडि िोक्सािी भएकोर्मा र्ाहा पाएको डर्मडतले एक वषथडभत्र
उजुरी ददिु पिेछ।
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५१.

पुिरावेदि: दफा ४९ बर्मोक्षजर्म डियर्मिकारी डिकायले गरे को जररबािा उपर

क्षचि िबुझ्िे इजाजतपत्रवालाले त्यस्तो डिणथयको जािकारी पाएको डर्मडतले पैं तीस
ददिडभत्र सम्बक्षन्धत उच्च अदालतर्मा पुिरावेदि गिथ सक्िेछ।

५२.

िेपाल सरकार वादी हुि:े यस ऐि बर्मोक्षजर्मको र्मुद्दा िेपाल सरकार वादी हुिेछ

ु ी फौजदारी कायथववडध सं वहता, २०७४ को अिुसूची-१ र्मा
र सो र्मुद्दा र्मुलक
परे को र्माडििेछ।

५३.

हदम्याद: यस ऐि बर्मोक्षजर्मको कसूरर्मा कसै को ज्याि गएको रहेछ भिे
ु ै र अन्य अवस्र्ार्मा र्ाहा पाएको डर्मडतले एक वषथडभत्रर्मा र्मुद्दा दायर
जवहलेसक
गिुथ पिेछ।
पररच्छे द–१३
ववववध

५४.

अिुसन्धाि केन्र सम्बन्धी व्यवस्र्ा : (१) िेपाल सरकारले पारर्माणववक पदार्थ
सम्बन्धी ववषयर्मा अध्ययि अिुसन्धाि गिे प्रयोजिको लाडग एक पारर्माणववक
अिुसन्धाि केन्र स्र्ापिा गिथ सक्िेछ।

(२) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्मको अिुसन्धाि केन्रको कार्म, कतथव्य र

अडधकार दे हाय बर्मोक्षजर्म हुिेछ:(क)
(ि)

रे डियोधर्मी तर्ा पारर्माणववक पदार्थ र प्रववडध सम्बन्धी ज्ञाि
अडभवृवद्धका लाडग आवश्यक दि जिशक्षिको ववकास गिे,

ववडभन्न प्रकारका वववकरणको प्रभावबाट हुि सक्िे सम्भाव्य
िकारात्र्मक

प्रभावको

डियन्त्रण

सम्बन्धर्मा

अध्ययि

अिुसन्धाि गरी िेपाल सरकारलाइथ सुझाव ददिे,
(ग)

िेपालर्मा प्राकृडतक रुपर्मा उपलब्ध हुि सक्िे रे डियोधर्मी एवं
पारर्माणववक पदार्थको सम्बन्धर्मा ववस्तृत अध्ययि, अिुसन्धाि
गिे,

(घ)

स्वास््य, कृवष, पशु, उद्योग, पुराताक्षत्वक वस्तुको सं रिण,
भूडर्मगत जलस्रोत एवं भौडतक पूवाथधार ववकास र िाद्य
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पदार्थको सुरक्षित भण्िारणको लाडग पारर्माणववक प्रववडधको
सम्बन्धर्मा अध्ययि अिुसन्धाि गिे,
(ङ)

साइक्लोटि प्रववडधको ववकास गरी सो प्रववडधबाट स्वदे शर्मा
िै रे डियो आइसोटप्स उत्पादि गिे,

(च)

आन्तररक तर्ा बाह्य कारणबाट िेपाल राज्यडभत्र वववकरणका
प्रभाव र्मूल्यािि गरी सोको

कारण तर्ा डियन्त्रण एवं

िडतपूडतथका सम्बन्धर्मा अध्ययि गरी डिदे शक सडर्मडतर्मा पेश
गिे।
५५.

िेपाल सरकारको स्वाडर्मत्व हुि:े िेपालडभत्र फेला परे को रे डियोधर्मी पदार्थ वा

५६.

ववशेष व्यवस्र्ा: िेपाल सरकारले राविय सुरिा तर्ा सावथजडिक वहतको

सोसँग सम्बक्षन्धत पदार्थ उपर िेपाल सरकारको स्वाडर्मत्व रहिेछ।

दृवष्टकोणबाट र्महत्वपूणथ रे डियोधर्मी पदार्थ वा सोसँग सम्बक्षन्धत अभ्यास वा
वियाकलाप िेपाल सरकारले र्मात्र गिे गरी तोक्ि सक्िेछ।

५७.

ववदे शर्मा भएको फैसला कायाथन्वयि: वववकरणसम्बद्ध हाडि िोक्सािी सम्बन्धी
र्मुद्दार्मा िडतपूडतथ भराउिे गरी िेपाल पि भएको वववकरणसम्बद्ध दावयत्व
सम्बन्धी डलित अिुसार सो घटिाका सम्बन्धर्मा िेत्राडधकार भएको कुिै
ववदे शी

अदालतको

अक्षन्तर्म

फैसलालाई

प्रचडलत

कािूिको

अधीिर्मा

रही

िेपालका अदालतको फैसला सरह र्मान्यता ददई कायाथन्वयि गररिेछ।
५८.

प्रचडलत कािूि बर्मोक्षजर्म हुि:े यो ऐिर्मा लेक्षिए जडत कुरार्मा यसै ऐि बर्मोक्षजर्म र

५९.

डियर्म बिाउिे अडधकार: यस ऐिको कायाथन्वयिका लाडग िेपाल सरकारले

६०.

र्मापदण्ि, डिदे क्षशका वा कायथववडध बिाउि सक्िे: (१) यो ऐि र यस ऐि

अन्यर्मा प्रचडलत कािूि बर्मोक्षजर्म हुिेछ।
आवश्यक डियर्महरु बिाउि सक्िेछ।

अन्तगथत बिेको डियर्मको अधीिर्मा रही र्मन्त्रालयले दे हायका ववषयहरुर्मा
आवश्यकता अिुसार र्मापदण्ि, डिदे क्षशका वा कायथववडध बिाउि सक्िेछः(क)

रे डियोधर्मी स्रोत र सोसँग सम्बक्षन्धत अभ्यास, वियाकलाप वा
सं यन्त्र सञ्चालि तर्ा व्यवस्र्ापि,
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(ि)

अभ्यास, वियाकलाप वा सं यन्त्र सञ्चालि तर्ा डियर्मि,

(ग)

रे डियोधर्मी स्रोतको डिजाइि तर्ा स्रोत सञ्चालि,

(घ)

रे डियोधर्मी स्रोत िष्ट गिे वा डिक्षष्िय गिे,

(ङ)

रे डियोधर्मी फोहरर्मैला व्यवस्र्ापि,

(च)

रे डियोधर्मी स्रोतको डिकासी, पैठारी तर्ा ढु वािी,

(छ)

रे डियोधर्मी स्रोतको सुरिा र सं रिण।

(२) उपदफा (१) बर्मोक्षजर्मका र्मापदण्ि, डिदे क्षशका वा कायथववडध
सवथसाधारणको जािकारीको लाडग िेपाल राजपत्रर्मा प्रकाशि गिुथ पिेछ।
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