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तथ्याङ्क ऐन, 207९ 

          प्रमाणिकरि मममत 
   2079।5।28 

संवत ्2079 सालको ऐन नम्बर 20 

तथ्याङ्क सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरि गनन बनेको 
ऐन 

प्रस्तावना: तथ्याङ्क उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारि, प्रकाशन र 
ववतरिलाई ववश्वसनीय, व्यवणस्ित र समय सापेक्ष बनाई 
सङ् घ, प्रदेश र स्िानीय तहको नीमत मनमानि, नीमत 
कायानन्वयन, स्रोत व्यवस्िापन र सेवा प्रवाहलाई िप 
प्रभावकारी बनाउन तथ्याङ्क सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र 
एकीकरि गनन वाञ्छनीय भएकोले,  

सङ् घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।  

पररच्छेद-१ 
प्रारणम्भक 

1. संणक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “तथ्याङ्क 
ऐन, 207९” रहेको छ। 

(२) यो ऐन प्रमािीकरि भएको मममतले एकतीसौं 
ददनदेणि प्रारम्भ हनुेछ। 

2. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अिन नलागेमा यस 
ऐनमा,- 
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(क) “आयोग” भन्नाले राविय योजना 
आयोग सम्झन ुपछन।  

(ि) “कम््यटुर डाटाबेस” भन्नाले कम््यटुर 
वा कम््यटुर नेटवकन  प्रिालीमा प्रयोग 
गने उद्देश्यले अङ्क, अक्षर, छवव, ध्वमन 
वा श्रव्य-दृश्यमा औपचाररक तवरले 
तयार गररएको सङ््यात्मक वववरि, 
तथ्याङ्क, सूचना, नक्सा वा अवधारिा 
सम्झन ु  पछन। 

(ग) "कायानलय" भन्नाले दफा 23 
बमोणजमको राविय तथ्याङ्क कायानलय 
सम्झन ुपछन।  

(घ) "गिना" भन्नाले कुनै पमन ववषयको 
तथ्यपूिन जानकारी प्राप्त गनन सम्बणन्धत 
एकाइको पूिन रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन 
गने ववमध वा प्रविया सम्झन ुपछन। 

(ङ) “तथ्याङ्क” भन्नाले आमिनक, सामाणजक, 
भौमतक, वातावरिीय लगायतका 
वववरि, लगत वा सूचना सम्झन ुपछन 
र सो शब्दले त्यस्ता वववरि, लगत 
वा सूचनाको व्यवणस्ित सङ्कलन, 
प्रस्ततुीकरि वा ववश्लषेि गरी तयार 
गररएको सङ््यात्मक प्रस्तमुतलाई 
समेत जनाउँछ।  



 3 

(च) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोणजम” 
भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको 
मनयममा तोवकएको वा तोवकए 
बमोणजम सम्झन ुपछन।   

(छ) “पररषद्” भन्नाले दफा 19 
बमोणजमको राविय तथ्याङ्क पररषद् 
सम्झन ुपछन। 

(ज) “प्रमिु तथ्याङ्क अमधकारी” भन्नाले 
दफा 25 बमोणजमको प्रमिु तथ्याङ्क 
अमधकारी सम्झन ुपछन। 

(झ) “राविय तथ्याङ्क प्रिाली” भन्नाले दफा 
३ बमोणजमको राविय तथ्याङ्क प्रिाली 
सम्झन ुपछन। 

(ञ) “ववद्यतुीय अमभलेि” भन्नाले ववद्यतुीय 
स्वरूपको कुनै माध्यमबाट मसजनना 
गरी सम्प्रषेि गररएका, प्राप्त वा जम्मा 
गररएका तथ्याङ्क, अमभलेि, छवव, 
ध्वमन वा श्रव्य-दृश्य सम्झन ुपछन। 

(ट) “सरकारी मनकाय” भन्नाले नेपाल 
सरकार, प्रदेश सरकार वा स्िानीय 
तह अन्तगनतका सरकारी मनकाय 
सम्झन ुपछन। 

(ठ) “सवेक्षि” भन्नाले कुनै ववषयको 
गमतववमध, प्रयोग र प्रवृणि सम्बन्धी 
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तथ्यपूिन जानकारीको लामग नमूना 
छनोट गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गररने 
ववमध वा प्रविया सम्झन ुपछन। 

(ड) “सावनजमनक संस्िा” भन्नाले देहायका 
संस्िा सम्झन ुपछन:- 
(1) प्रचमलत सङ् घीय कानून बमोणजम 

गदठत आयोग, संस्िान, 
प्रामधकरि, मनगम, प्रमतष्ठान, 
बोडन, केन्र, पररषद्, 

(2) नेपाल सरकारको पूिन वा 
आणंशक स्वाममत्व वा मनयन्रि 
भएको कम्पनी, बैङ्क, समममत वा 
यस्तै प्रकृमतका अन्य सङ्गदठत 
संस्िा, 

(3) नेपाल सरकारद्वारा सञ्चामलत वा 
नेपाल सरकारको पूिन वा 
आणंशक अनदुान प्राप्त 
ववश्वववद्यालय, महाववद्यालय, 
ववद्यालय, अनसुन्धान केन्र वा 
अन्य त्यस्तै प्राणिक वा शैणक्षक 
संस्िा, 

(4) नेपाल सरकारको ऋि, अनदुान 
वा जमानतमा सञ्चामलत संस्िा, 
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(5) उपिण्ड (१), (२), (३) वा 
(४) मा उणललणित संस्िाको 
पूिन वा आणंशक स्वाममत्व भएको 
वा मनयन्रि रहेको वा त्यस्तो 
संस्िाबाट अनदुानप्राप्त संस्िा, 

(6) नेपाल सरकारले नपेाल 
राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी 
सावनजमनक संस्िा भनी तोकेको 
अन्य संस्िा। 

(ढ) “सूणचत आदेश” भन्नाले कुनै िास 
तथ्याङ्क सम्बन्धी कायनका लामग नेपाल 
सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना 
प्रकाशन गरी जारी गरेको आदेश 
सम्झन ुपछन। 

(ि) "संस्िा" भन्नाले सावनजमनक, मनजी, 
गैरसरकारी वा सहकारी संस्िा सम्झन ु
पछन।  

 पररच्छेद-2 
राविय तथ्याङ्क प्रिाली, तथ्याङ्क सङ्कलन तिा प्रकाशन  

3. राविय तथ्याङ्क प्रिाली स्िापना गने: (१) यस ऐन तिा 
प्रचमलत कानून बमोणजम कायानलय, सरकारी मनकाय 
तिा सावनजमनक संस्िाले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कको 
एकीकृत प्रिालीको रूपमा राविय तथ्याङ्क प्रिालीको 
स्िापना गररनेछ।  
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(२) सरकारी मनकायबाट प्रदान गररने सेवा 
प्रवाहका लामग तयार गररन ेफाराम तिा अमभलेिलाई 
अन्तरप्रिाली आबद्धता गरी त्यस्तो फाराम वा 
अमभलेिबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई राविय तथ्याङ्क प्रिालीमा 
आबद्ध गनन सवकनेछ।  

(3) कायानलयले राविय तथ्याङ्क प्रिालीको 
व्यवस्िापन र सो प्रिालीमा आबद्ध मनकायबीच समन्वय 
कायम गनेछ।  

(४) राविय तथ्याङ्क प्रिालीको सञ्चालन तिा 
व्यवस्िापन सम्बन्धी ववमध, प्रविया र मापदण्ड तोवकए 
बमोणजम हनुेछ । 

4. तथ्याङ्क सम्बन्धी राविय मानक र गिुस्तर मनधानरि गने: 
(१) पररषद्ले तथ्याङ्क सम्बन्धी राविय मानक र 
गिुस्तर मनधानरि गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोणजम तथ्याङ्क सम्बन्धी 
राविय मानक र गिुस्तर मनधानरि गदान देहायका 
ववषयलाई आधार मानु्न पनेछः- 

(क) नेपाल कानून र प्रचमलत अभ्यास,  
(ि) संयकु्त राि संघ वा सोको ववणशष्टीकृत 

संस्िाले मनधानरि गरेको अवधारिा र 
पररभाषा, 

(ग) तथ्याङ्कको क्षरेगत वगीकरि, र 

(घ) तोवकए बमोणजमका अन्य आधार। 
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(३) उपदफा (१) र (२) बमोणजम मनधानरि 
गररने तथ्याङ्क सम्बन्धी राविय मानक र गिुस्तरमा 
देहायका ववषय समावेश गनुन पनेछः- 

(क) प्रशासमनक अमभलेिबाट प्राप्त 
वववरिको स्तरीकृत अमभलेि ढाँचा, 

(ि) तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, ववश्लषेि र 
नमतजा प्रकाशनको ववमध, 

(ग) नमूना छनोट प्रविया र ववमध, 
(घ) तथ्याङ्क वा सूचक आकँलन प्रविया 

(मेटाडाटा), 
(ङ) प्रदेश, णजलला तिा स्िानीय तहको 

भ-ूपवहचान सङ्कते नम्बर (णजयो कोड), 
र 

(च) तोवकए बमोणजमका अन्य ववषय। 

(४) यस ऐन बमोणजम तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, 
ववश्लषेि, प्रकाशन, ववतरि र भण्डारि गदान यस दफा 
बमोणजम मनधानरि भएको मानक र गिुस्तर बमोणजम 
गनुन पनेछ। 

5. तथ्याङ्क सङ्कलन गने: (१) नेपाल सरकारले कुनै ववषयमा 
तथ्याङ्क सङ्कलन गनन सूणचत आदेश जारी गनन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजमको सूणचत आदेश 
बमोणजम कायानलयले कुनै व्यणक्त, घर पररवार, संस्िा वा 
सरकारी मनकायसँग सम्बणन्धत तथ्याङ्क सङ्कलन गनेछ। 
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(३) कायानलयले कुनै व्यणक्त, घर पररवार, संस्िा 
वा सरकारी मनकायलाई मतनीहरूको भोगचलन वा 
मनयन्रिमा रहेको वस्तकुो तथ्याङ्क पेश गनन मलणित 
सूचना ददन सक्नछे। 

(४) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोणजमको 
आदेश वा सूचना बमोणजमको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन ु
सम्बणन्धत सबैको कतनव्य हनुेछ।  

(५) यस दफा बमोणजम सूणचत आदेश जारी 
भएपमछ त्यस्तो तथ्याङ्क सङ्कलन गनन प्रमिु तथ्याङ्क 
अमधकारीले आवश्यक सङ््यामा अमधकृत तिा 
कमनचारी िटाउन सक्नछे।   

(६) यस दफा बमोणजम गररने तथ्याङ्क सङ्कलन 
सम्बन्धी ववमध तिा प्रविया तोवकए बमोणजम हनुेछ । 

6. तथ्याङ्क परीक्षि गने अमधकार: (१) प्रमिु तथ्याङ्क 
अमधकारी वा मनजले िटाएको अमधकृतले दफा ५ 
बमोणजम सङ्कलन भएको तथ्याङ्कको सत्यताको परीक्षि 
गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोणजम परीक्षि गदान प्रमिु 
तथ्याङ्क अमधकारी वा सम्बणन्धत अमधकृतलाई देहाय 
बमोणजमको अमधकार हनुेछ:- 

(क) सङ्कलन भएको तथ्याङ्कको 
ववश्वसनीयताको लामग त्यस्तो तथ्याङ्क 
सम्बन्धी ववषयमा कुनै व्यणक्तलाई 
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िाहा छ भने्न मनामसब आधार भएमा 
मनजसँग प्रश्न सोध्न,े 

(ि) सङ्कलन भएको तथ्याङ्क अपूिन भएमा 
वा सोको ववश्वसनीयताको लामग िप 
तथ्याङ्क आवश्यक पने भएमा तथ्याङ्क 
पनुः उपलब्ध गराउन सूचना ददन,े 

(ग) तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन ुपने कतनव्य 
भएको व्यणक्त, संस्िा, घर पररवारको 
भोगचलन वा मनयन्रिमा रहेको 
भवन, जग्गा वा कम्पाउण्डमा 
पूवनसूचना ददई प्रवेश गने। 

7. सरकारी मनकाय वा सावनजमनक संस्िाले तथ्याङ्क सङ्कलन 
गनन सक्न:े (१) प्रचमलत कानूनमा कुनै सरकारी मनकाय 
वा सावनजमनक संस्िालाई तथ्याङ्क सङ्कलन सम्बन्धी कुनै 
कायन गने णजम्मेवारी तोवकएकोमा सो प्रयोजनको लामग 
त्यस्तो मनकाय वा संस्िाले तथ्याङ्क सङ्कलनको कायन 
गनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजमका मनकाय वा 
संस्िाले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क राविय तथ्याङ्क प्रिालीमा 
आबद्ध गररनेछ।  

8. अनमुमत सम्बन्धी व्यवस्िा: (१) रावियस्तरको 
प्रमतमनमधत्व हनु े गरी तथ्याङ्क सङ्कलन वा प्रकाशन गनन 
चाहने सरकारी मनकाय वा कुनै संस्िाले कायानलयबाट 
अनमुमत मलन ुपनेछ। 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणिएको 
भए तापमन देहाय बमोणजमको अवस्िामा यस दफा 
बमोणजमको अनमुमत मलन ुपने छैनः- 

(क) दफा ७ को उपदफा (१) 
बमोणजमको सरकारी मनकाय वा 
सावनजमनक संस्िाले प्रचमलत कानून 
बमोणजम तथ्याङ्क सङ्कलन वा प्रकाशन 
गनन, 

(ि) आन्तररक प्रयोजनको लामग तथ्याङ्क 
सङ्कलन वा प्रकाशन गनन, 

(ग) प्राणिक वा मनजी अध्ययन 
अनसुन्धानको लामग प्रचमलत कानून 
बमोणजम  तथ्याङ्क सङ्कलन वा 
प्रकाशन गनन, वा 

(घ) पाठ्यिममा आधाररत शोधकायनको 
लामग तथ्याङ्क सङ्कलन वा प्रकाशन 
गनन। 

(३) उपदफा (१) बमोणजम अनमुमतको लामग 
तथ्याङ्क सङ्कलनको उद्देश्य, कायनक्षेर, ववमध र अनमुामनत 
लागत सवहत तोवकएको ढाँचामा कायानलय समक्ष मनवेदन 
ददन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोणजम प्राप्त हनु आएको 
मनवेदन सवहतको कागजात जाँचबझु गदान त्यस्तो तथ्याङ्क 

सङ्कलन गनन मनामसब देणिएमा त्यस्तो सरकारी मनकाय वा 
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संस्िालाई कायानलयले तोवकए बमोणजमको ढाँचामा 
अनमुमत ददनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोणजम अनमुमत ददँदा 
कायानलयले तथ्याङ्क सङ्कलन गदान अपनाउन ु पने ववमध, 
प्रिाली वा अन्य आवश्यक शतनहरू तोक्न सक्नेछ । 

(६) यस दफामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेणिएको 
भए तापमन देहायको अवस्िा र ववषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन 
तिा प्रकाशन गनन कायानलयले अनमुमत ददन ेछैन:- 

(क) मलुकुको राविय वहत, शाणन्त सरुक्षा वा 
कुटनीमतक सम्बन्धमा प्रमतकूल असर 
पने देणिएको, 

(ि) कायानलयले आफैं  तथ्याङ्क सङ्कलन गने 
वा गराउने कायनिममा रहेको वा दफा 
७ बमोणजमका सरकारी मनकाय वा 
सावनजमनक संस्िालाई तथ्याङ्क सङ्कलन 
गने णजम्मेवारी तोवकएको, वा 

(ग) प्रचमलत कानूनले मनषेध गरेको। 
9. तथ्याङ्क प्रमाणित गराउन ुपने: दफा ८ बमोणजम अनमुमत 

प्राप्त गरी सङ्कलन गररएको तथ्याङ्क प्रयोगमा लयाउन ुवा 
त्यस्तो तथ्याङ्कबाट प्राप्त नमतजा प्रकाशन गनुन अणघ 
कायानलयबाट तोवकए बमोणजम प्रमाणित गराउन ुपनेछ। 

10. गोपनीयता सम्बन्धी व्यवस्िा: (१) यस ऐनको अधीनमा 
रही जनुसकैु स्रोत वा माध्यमबाट प्राप्त व्यणक्तगत 
तथ्याङ्कको गोपनीयता कायम गने प्रयोजनको लामग 
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त्यस्तो तथ्याङ्क प्रयोग गदान वा गराउँदा कायानलय, 

सरकारी मनकाय वा संस्िाले देहाय बमोणजम गनुन, 
गराउन ुपनेछ :- 

(क) त्यस्तो तथ्याङ्क तिा सोको कम््यटुर 
डाटाबेस, ववद्यतुीय अमभलेि वा कुनै 
अंश सामवुहक तथ्याङ्कीय प्रयोजनको 
लामग मार प्रयोग गने, र 

(ि) त्यस्तो तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने 
व्यणक्त वा मनजद्वारा अमधकारप्राप्त 
प्रमतमनमधको मलणित स्वीकृमत बेगर 
सम्बणन्धत अमधकारप्राप्त अमधकारी 
बाहेक अरू कसैलाई देिाउन,े 
प्रकाशन गने वा अन्य कुनै मनकायमा 
प्रमािको रूपमा पेश गने कायन 
नगने।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणिएको 
भए तापमन यस ऐन अन्तगनत चलन ेमदु्दाको अनसुन्धान 
वा सनुवुाइको िममा अनसुन्धान अमधकारी वा 
अदालतले माग गरेमा त्यस्तो तथ्याङ्क, कम््यटुर 
डाटाबेस वा ववद्यतुीय अमभलेि उपलब्ध गराउन सो 
उपदफाले बाधा परु् याएको मामनने छैन।  

11. तथ्याङ्क सम्बन्धी वववरि प्रकाशन गने: दफा ५ वा ७ 
बमोणजम कायानलय, सरकारी मनकाय वा सावनजमनक 
संस्िाले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क प्रकाशन गनुन पने भएमा 
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त्यस्तो तथ्याङ्क सङ्कलन गने सम्बणन्धत मनकायले 
प्रकाशन गनन सक्नेछ। 

12. तथ्याङ्क प्रशोधन, भण्डारि तिा ववतरि: (१) तथ्याङ्क 
सङ्कलन गने मनकाय वा संस्िाले मनणित समय सीमामा 
रही तथ्याङ्क प्रशोधन गनुन पनेछ। तथ्याङ्क प्रशोधन गदान 
गिना तिा सवेक्षिका पररभावषत ववमध, प्रविया र 
स्वचामलत वा नवीनतम प्रिालीको अवलम्बन गनुन 
पनेछ। 

(२) तथ्याङ्क उत्पादनकतानले तथ्याङ्क भण्डारि 
गदान मनणित मानक र समकालीन तररका अवलम्बन 
गरी सहजै प्रसारि गनन सवकन ेगरी र लामो समयसम्म 
नष्ट नहनु ेगरी भण्डारि गनुन पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोणजम तथ्याङ्क भण्डारि 
गदान तथ्याङ्कीय उद्देश्य प्राप्त भएपमछ व्यणक्तगत पवहचान 
िलुने वववरिहरू हटाई भण्डारि गनुन पनेछ। 

(४) यस ऐन बमोणजम सङ्कलन भएको तथ्याङ्क 
प्रयोग र ववतरि गदान देहाय बमोणजम गनुन पनेछः- 

(क) प्रचमलत कानूनमा उललेि गररएको 
बाहेक गिना, सवेक्षि वा प्रशासमनक 
अमभलेिबाट प्राप्त तथ्याङ्क पूिनरूपमा 
तथ्याङ्कीय कायनमा मार प्रयोग गररने, 

(ि) प्रयोगकतानले मलणितरूपमा माग 
गरेमा मार सकु्ष्म कोरा तथ्याङ्क 
उपलब्ध गराउन सवकन,े 
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स्पष्टीकरि: यस दफा र दफा १८ 
को उपदफा (१) को प्रयोजनको 
लामग "सकु्ष्म कोरा तथ्याङ्क" भन्नाले 
सूचनादाताको पवहचान निलुन े गरी 
तयार गररएको सूचनादाताबाट प्राप्त 
वववरि सम्झन ुपछन। 

(ग) िण्ड (ि) बमोणजम सकु्ष्म कोरा 
तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदा तोवकए 
बमोणजमको शतन पालना गने गरी 
उपलब्ध गराइन,े 

(घ) सबै प्रकारका तथ्याङ्क प्रयोगकतानलाई 
पहुँचयोग्य हनु ुपने, र 

(ङ) तथ्याङ्क प्रयोगकतानले तथ्याङ्कको स्रोत 
अमनवायनरूपमा उललेि गनुन पने। 

(५) उपदफा (४) को िण्ड (ि) र (ग) 
बमोणजम गिनाको सकु्ष्म कोरा तथ्याङ्क उपलब्ध 
गराउँदा आणंशकरूपमा मार उपलब्ध गराउन 
सवकनछे। 

(६) कायानलयले तथ्याङ्क प्रयोगकतानलाई तोवकए 
बमोणजमको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदा सोको लागतको 
आधारमा तोवकए बमोणजमको दस्तरु मलई उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ। 

13. तथ्याङ्क सङ्कलक, उत्पादक र प्रयोगकतानको दावयत्व: (१) 
यस ऐन बमोणजम तथ्याङ्क सङ्कलन गनुन अणघ तथ्याङ्क 
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सङ्कलकले उिरदातालाई तथ्याङ्क सङ्कलनको उद्दशे्य, 
प्रयोजन र गोपनीयता सम्बन्धी ववषयमा जानकारी 
गराउन ुपनेछ। 

(२) तथ्याङ्क सङ्कलकले तथ्याङ्क सङ्कलनको 
उद्देश्य ववपरीत वा आफूिशुी तथ्याङ्क उललेि गनन वा 
उिरदाताले ददएको तथ्याङ्कलाई तोडमरोड गरी सङ्कलन 
गनन हुँदैन।  

(३) तथ्याङ्क सङ्कलकले तथ्याङ्क सङ्कलन गदान 
प्राप्त गरेको कुनै पमन व्यणक्तगत वववरि जनु उद्दशे्यले 
तथ्याङ्क सङ्कलन गररएको हो, सो बाहेक अन्यर प्रयोग 
गनन वा कसैलाई उपलब्ध गराउन हुँदैन।  

(४) तथ्याङ्क उत्पादकले तथ्याङ्क उत्पादन वा 
प्रकाशन गदान र तथ्याङ्क प्रयोगकतानले तथ्याङ्क प्रयोग गदान 
सामाणजक तिा सांस्कृमतक सद्भाव र शाणन्त 
सवु्यवस्िामा िलल नपने गरी गनुन पनेछ।  

14. प्रमतमनमधत्व नहनु े िण्डीकृत तथ्याङ्कको उपयोग वा 
प्रकाशन गनन नहनु:े (१) यस ऐन बमोणजम कुनै स्िान 
वा क्षेर ववशेषमा गिना गरी सङ्कलन गररएको 
तथ्याङ्कको आधारमा तथ्याङ्कीय प्रमतमनमधत्व नभएको अन्य 
स्िान, क्षेर वा भौगोमलक वा प्रशासमनक एकाइको 
आमिनक, सामाणजक, सांस्कृमतक वा अन्य यस्तै अवस्िा 
देिाउन ेगरी िण्डीकृत तथ्याङ्कको उपयोग वा प्रकाशन 
गनन पाइने छैन। 
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(२) यस ऐन बमोणजम एकभन्दा बढी स्िान वा 
क्षेर ववशेषमा सवेक्षि गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गररएकोमा 
समग्र तथ्याङ्कको आधारमा नमतजा तयार गनन बाहेक 
सोको आधारमा कुनै िास स्िान वा क्षेरको मार 
आमिनक, सामाणजक, सांस्कृमतक वा अन्य यस्तै अवस्िा 
देिाउन ेगरी िण्डीकृत तथ्याङ्कको उपयोग वा प्रकाशन 
गनन पाइने छैन। 

पररच्छेद-३ 
प्रदेश सरकार र स्िानीय तहबाट हनु ेतथ्याङ्क सङ्कलन 

15. प्रदेश सरकार र स्िानीय तहले तथ्याङ्क सङ्कलन गनन 
सक्न:े (१) प्रदेश सरकार वा स्िानीय तहले प्रदेश वा 
स्िानीय कानून बमोणजम आफूलाई आवश्यक पने 
तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, ववश्लषेि, प्रकाशन, ववतरि वा 
भण्डारि गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोणजम प्रदेश सरकार वा 
स्िानीय तहले तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, ववश्लषेि, 

प्रकाशन, ववतरि वा भण्डारि गदान दफा ४ बमोणजमको 
तथ्याङ्क सम्बन्धी राविय मानक र गिुस्तरको पालना 
गनुन पनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोणजम प्रदेश सरकार वा 
स्िानीय तहले तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, ववश्लषेि, 

प्रकाशन, ववतरि वा भण्डारि गदान देहायको मापदण्ड 
समेतको आधारमा गनुन पनेछः- 
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(क) नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको वा 
राविय रूपमा सङ्कलन हनुे 
तथ्याङ्कलाई नै प्रयोग गनन सवकने 
भएमा त्यस्तो ववषयमा तथ्याङ्क 
सङ्कलन नगने, 

(ि) तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, ववश्लषेि, 

प्रकाशन, ववतरि वा भण्डारि गदान 
सङ् घ, प्रदेश र स्िानीय तहबीच 
आपसी समन्वय र सहकायनमा गनुन 
पने, र 

(ग) सङ्कमलत तथ्याङ्कको ववश्लषेिबाट प्राप्त 
नमतजा प्रकाशन वा ववतरि गदान 
प्रयोगकतानमैरी हनुे गरी गनुन पने। 

(४) प्रदेश सरकार वा स्िानीय तहले तथ्याङ्क 
सङ्कलन गदान यस ऐन बमोणजम कायानलयलाई भएको 
अमधकार र कतनव्यको प्रयोग र पालना गनेछ। 

(५) प्रदेश सरकार वा स्िानीय तहले तथ्याङ्क 
सङ्कलन, प्रशोधन, ववश्लषेि, प्रकाशन, ववतरि वा भण्डारि 
गदान दफा १०, १२, १३ र १४ को व्यवस्िा समेतको 
पालना गनुन पनेछ। 

(६) प्रदेश सरकार वा स्िानीय तहले सङ्कलन 
गरेको तथ्याङ्कलाई राविय तथ्याङ्क प्रिालीमा आबद्ध गनन 
सवकनछे। 
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16. तथ्याङ्क प्रयोग गनन सक्न:े प्रदेश सरकार वा स्िानीय 
तहले सङ्कलन गरेको कुनै ववषयको तथ्याङ्क प्रयोग गनन 
उपयकु्त वा आवश्यक देिेमा कायानलयले त्यस्तो तथ्याङ्क 
प्रयोग गनन सक्नछे। 

पररच्छेद-४ 
ववद्यतुीय अमभलेि, तथ्याङ्कको प्रयोग तिा पहुँच 

17. ववद्यतुीय अमभलेिको प्रयोग: (१) कायानलय, दफा ७ 
बमोणजमका सरकारी मनकाय वा सावनजमनक संस्िा, 
प्रदेश र स्िानीय तहले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कलाई 
ववद्यतुीय अमभलेिमा राख्न ेव्यवस्िा ममलाउन ुपनेछ।  

(२) दफा ८ बमोणजम अनमुमत मलई कुनै 
सरकारी मनकाय वा संस्िाले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कलाई 
ववद्यतुीय अमभलेिमा राख्न सवकनेछ। 

(3) उपदफा (१) वा (२) बमोणजम राणिएको 
अमभलेिलाई प्रचमलत कानून बमोणजम राणिएको 
अमभलेिसँग तोवकए बमोणजम आबद्ध गराउन सवकनेछ। 

(4) उपदफा (3) बमोणजम आबद्ध गराइएको 
अमभलेिको प्रयोग र आमधकाररकता सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्िा तोवकए बमोणजम हनुेछ।  

18. तथ्याङ्कमा पहुँच: (१) कायानलय वा दफा ७ बमोणजमका 
सरकारी मनकाय वा सावनजमनक संस्िाले सङ्कलन गरेको 
प्रशोमधत, अधनप्रशोमधत वा सकु्ष्म कोरा तथ्याङ्कमा यस 
ऐनको प्रमतकूल नहनु ेगरी ववद्यतुीय वा अन्य माध्यमबाट 
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पूरै वा आणंशक रूपमा पहुँच उपलब्ध गराउन 
सवकनछे। 

(२) सेवा प्रवाह गने मनकाय वा राविय तथ्याङ्क 
प्रिालीमा आबद्ध अन्य मनकायमा रहेको व्यवस्िापन 
सूचना प्रिालीमा कायानलयको पहुँच रहनेछ । 

(३) तथ्याङ्कमा पहुँच उपलब्ध गराउने ववमध 
तिा प्रविया तोवकए बमोणजम हनुेछ। 

पररच्छेद-५ 
राविय तथ्याङ्क पररषद् 

19. पररषद्को गठन: राविय तथ्याङ्क प्रिालीको समणुचत 
ववकास, व्यवस्िापन र अनसुन्धान सम्बन्धी कायनको 
रेिदेि, मनदेशन, मनयन्रि र मनयमन गने प्रयोजनका 
लामग देहाय बमोणजमको राविय तथ्याङ्क पररषद् रहनेछ:-  

(क) उपाध्यक्ष, राविय योजना  
आयोग     - अध्यक्ष 

(ि) सदस्य, राविय योजना  
आयोग (तथ्याङ्क ववषय हेने)   - सदस्य  

(ग) गभननर, नेपाल राि बैङ्क   - सदस्य 
(घ) नीमत अनसुन्धान प्रमतष्ठानको  

कायनकारी अध्यक्ष    - सदस्य 
(ङ) सणचव, प्रधानमन्री तिा  

मणन्रपररषद्को कायानलय   - सदस्य 
(च) सणचव, नेपाल सरकारको  

अिन मन्रालय      - सदस्य 



 20 

(छ) सणचव, नेपाल सरकारको  
उद्योग, वाणिज्य तिा  
आपूमतन मन्रालय    - सदस्य 

(ज) सणचव, नेपाल सरकारको  
कृवष तिा पशपुन्छी  
ववकास मन्रालय    - सदस्य 

(झ) सणचव, नेपाल सरकारको  
गहृ मन्रालय       - सदस्य 

(ञ) सणचव, नेपाल सरकारको  
भमूम व्यवस्िा, सहकारी तिा 
गररबी मनवारि मन्रालय   - सदस्य 

(ट) सणचव, नेपाल सरकारको  
मवहला, बालबामलका तिा  
ज्येष्ठ नागररक मन्रालय   - सदस्य 

(ठ) सणचव, नेपाल सरकारको णशक्षा, 
वविान तिा प्रववमध मन्रालय    - सदस्य 

(ड) सणचव, नेपाल सरकारको श्रम,  
रोजगार तिा सामाणजक  
सरुक्षा मन्रालय     - सदस्य 

(ढ) सणचव, नेपाल सरकारको  
सङ् घीय माममला तिा  
सामान्य प्रशासन मन्रालय   - सदस्य 

(ि) सणचव, नेपाल सरकारको  
स्वास्थ्य तिा जनसङ््या  
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मन्रालय     - सदस्य 
(त) सणचव, राविय प्राकृमतक  

स्रोत तिा ववि आयोग   - सदस्य 
(ि) सदस्य-सणचव, राविय  

योजना आयोग    - सदस्य 
(द) प्रदेश सरकारले तोकेको योजना 

वा तथ्याङ्क सम्बन्धी ववषय हेने  
प्रदेश मन्रालय वा मनकायका  
एक-एक प्रमतमनमध गरी सातजना - सदस्य                                 

(ध) प्रमिु, तथ्याङ्क केन्रीय ववभाग, 
मरभवुन ववश्वववद्यालय      - सदस्य 

(न) प्रमिु तथ्याङ्क अमधकारी   - सदस्य-सणचव 

20. पररषद्को बैठक र मनिनय: (१) पररषद्को बैठक 
पररषद्को अध्यक्षले तोकेको मममत, समय र स्िानमा 
बस्नेछ। 

(२) पररषद्को बैठक वषनको कम्तीमा दईु पटक 
बस्नेछ।  

(३) पररषद्को बैठक बस्नभुन्दा कम्तीमा 
अठ्चालीस घण्टा अणघ पररषद्को सदस्य-सणचवले 
बैठकमा छलफल हनुे ववषय सवहतको जानकारी 
पररषद्का सबै सदस्यलाई गराउन ुपनेछ । 
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(४) पररषद्को बैठकको अध्यक्षता पररषद्को 
अध्यक्षले गनेछ र मनजको अनपुणस्िमतमा बैठकमा 
उपणस्ित वररष्ठतम ्सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गनेछ। 

(५) पररषद्को बैठकमा आवश्यकता अनसुार 
सम्बणन्धत पदामधकारी वा वविलाई आमन्रि गनन 
सवकनछे। 

(६) कायानलयले पररषद्को सणचवालयको रूपमा 
कायन गनेछ। 

(७) पररषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववमध 
पररषद् आफैं ले मनधानरि गरे बमोणजम हनुेछ।  

21. पररषद्को काम, कतनव्य र अमधकार: यस ऐनमा अन्यर 
उणललणित काम, कतनव्य र अमधकारका अमतररक्त 
पररषद्को काम, कतनव्य र अमधकार देहाय बमोणजम 
हनुेछः- 

(क) तथ्याङ्क सम्बन्धी अलपकालीन, 
मध्यकालीन र दीघनकालीन योजना, 
नीमत तिा रिनीमत तजुनमा गने, 

(ि) कायानलयको वावषनक कायनयोजना 
स्वीकृत गने, 

(ग) सङ् घ, प्रदेश र स्िानीय तहको 
तथ्याङ्क व्यवस्िापनमा समन्वय र 
सहजीकरि गने, 
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(घ) तथ्याङ्क उत्पादकहरूबीच समन्वय 
कायम गने र आवश्यकता अनसुार 
मनदेशन ददन,े र 

(ङ) तथ्याङ्क सङ्कलन, भण्डारि, प्रशोधन 
तिा सोको नमतजा प्रकाशन सम्बन्धी 
ववगतका काम कारबाहीको समीक्षा 
गरी आवश्यकता अनसुार सम्बणन्धत 
मनकायलाई मनदेशन ददन।े 

22. अन्तरमनकाय तथ्याङ्क कायन समूह गठन गनन सक्न:े  (१) 
पररषद्ले ववषयगत तथ्याङ्क सङ्कलन ववमध, तथ्याङ्कमा 
पहुँच तिा तथ्याङ्क व्यवस्िापनमा समन्वय र एकरूपता 
कायम गनन आवश्यकता अनसुार अन्तरमनकाय तथ्याङ्क 
कायन समूहहरू गठन गनन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम गठन गररन े
अन्तरमनकाय तथ्याङ्क कायन समूहको काम, कतनव्य र 
अमधकार त्यस्तो कायन समूह गठन गदानका बित 
पररषद्ले तोके बमोणजम हनुछे। 

 

पररच्छेद-६ 
राविय तथ्याङ्क कायानलय र प्रमिु तथ्याङ्क अमधकारी 

23. कायानलयको स्िापना : (१) तथ्याङ्क सम्बन्धी काम गनन 
केन्रीय मनकायका रूपमा प्रधानमन्री तिा 
मणन्रपररषद्को कायानलय अन्तगनत रहन ेगरी एक राविय 
तथ्याङ्क कायानलय रहनछे।  
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(२) कायानलयको मातहतमा रहने गरी नेपाल 
सरकारले तोकेको सङ््या र स्िानमा तथ्याङ्क कायानलय 
रहनेछन।्   

24. कायानलयको काम, कतनव्य र अमधकार: कायानलयको 
काम, कतनव्य र अमधकार देहाय बमोणजम हनुेछ:- 

(क) तथ्याङ्क सम्बन्धी नीमत, योजना तिा 
रिनीमतको मस्यौदा तयार गरी पररषद् 
समक्ष पेश गने, 

(ि) राविय तथ्याङ्क प्रिालीको समणुचत 
ववकास, व्यवस्िापन, प्रवद्धनन तिा 
सोको लामग अन्तरमनकाय समन्वय 
गने, 

(ग) कायानलयले सङ्कलन गनुन पने 
तथ्याङ्कका लामग गिना, सवेक्षि 

लगायतका अन्य क्षेरगत तथ्याङ्क 
सम्बन्धी कायनसञ्चालन कायनयोजना 
तयार गरी कायानन्वयन गने, 

(घ) योजना तजुनमा तिा नीमत मनधानरिका 
लामग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार 
र स्िानीय तहलाई आवश्यक तथ्याङ्क 

उपलब्ध गराउने, 
(ङ) तथ्याङ्कको स्तर मनधानरि तिा 

प्रमािीकरि सम्बन्धी कायन गने, 
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(च) तथ्याङ्क सम्बन्धी अमभलेिको सरुक्षा 
गने, 

(छ) तथ्याङ्क सम्बन्धी वववरि प्रकाशन तिा 
ववतरिको व्यवस्िा गने, 

(ज) केन्रीय तथ्याङ्क (डाटा) बैङ्कको रूपमा 
कायन गने, 

(झ) प्रदेश र स्िानीय तहले सङ्कलन 
गरेको तथ्याङ्क प्राप्त गरी राविय 
तथ्याङ्क प्रिालीमा आबद्ध गने, 

(ञ) प्रदेश र स्िानीय तहको तथ्याङ्क 

प्रिालीको ववकासमा सहयोग गने,  

(ट) प्रचमलत कानून बमोणजम तथ्याङ्क 
सङ्कलन सम्बन्धी काम गने 
मनकायको तथ्याङ्क सम्बन्धी क्षमता 
अमभवृवद्धमा सहयोग गने, 

(ठ) यस ऐन बमोणजम हनुे तथ्याङ्क 
सङ्कलनसँग सम्बणन्धत ववषयको 
परीक्षि, अनगुमन,  मनरीक्षि तिा 
सपुररवेक्षि गने, 

(ड) तथ्याङ्क सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान 
तिा प्रणशक्षि सम्बन्धी काम गने, र 

(ढ) नेपाल सरकार वा आयोगले माग गरेको 
तथ्याङ्क सम्बन्धी वववरि वा सूचना 
उपलब्ध गराउने। 
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25. प्रमिु तथ्याङ्क अमधकारी: कायानलयको प्रशासकीय 
प्रमिुको रूपमा काम गनन सङ् घीय मनजामती सेवाको 
राजपरावङ्कत ववणशष्ट शे्रिीको एक प्रमिु तथ्याङ्क 
अमधकारी रहनछे। 

पररच्छेद-७ 
कसरु र सजाय 

26. कसरु र सजाय: (१) कसैले देहायको कुनै कायन गरेमा 
यस ऐन अन्तगनतको कसरु गरेको मामननेछः- 

(क) यस ऐन बमोणजम तथ्याङ्क सङ्कलन 
गने कायनमा अवरोध िडा गरेमा, 

(ि) दफा ५ को उपदफा (४) वा दफा 
६ को उपदफा (२) बमोणजम कुनै 
व्यणक्तगत तिा एकाइगत तथ्याङ्क 
सम्बन्धी जानकारी ददन ु पने कतनव्य 
भएको कुनै व्यणक्त वा संस्िाले 
जानी-जानी त्यस्तो जानकारी नददएमा 
वा ददन इन्कार गरेमा वा जानी-जानी 
कुनै तथ्याङ्क सम्बन्धी झटु्टा जानकारी 
ददएमा, 

(ग) दफा ८ को उपदफा (१) बमोणजम 
अनमुमतपर नमलई तथ्याङ्क सङ्कलन 
गरे वा गराएमा, 
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(घ) दफा ९ बमोणजम कायानलयबाट 
प्रमाणित नगराई तथ्याङ्कको प्रयोग वा 
सोको नमतजा प्रकाशन गरेमा, 

(ङ) आफ्नो णजम्मामा रहेको तथ्याङ्क, 
कम््यटुर डाटाबेस, ववद्यतुीय 
अमभलेि लापरबाही गरी वा जानी-
जानी नष्ट गरे वा गराएमा वा अन्य 
वकमसमबाट हामन नोक्सानी परु् याएमा 
वा हामन नोक्सानी परु् याउने प्रयत् न 
गरेमा, 

(च) उपलब्ध तथ्याङ्क, कम््यटुर डाटाबेस 
वा ववद्यतुीय अमभलेि दफा 10 
ववपरीत प्रयोग गरे वा गराएमा, 

(छ) तथ्याङ्क सङ्कलक, उत्पादक र 
प्रयोगकतानले दफा १३ को उपदफा 
(२), (३) वा (४) बमोणजमको 
दावयत्व पूरा नगरेमा, 

(ज) दफा १४ ववपरीत तथ्याङ्कको उपयोग 
वा प्रकाशन गरेमा, 

(झ) यस ऐनको अधीनमा रही कसैलाई 
कुनै आदेश वा सूचना जारी भएकोमा 
कसैले त्यस्तो सूचना वा आदेश 
पालना नगनुन भनी वा अमधकारप्राप्त 
अमधकारीबाट माग गररएको कुनै 
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तथ्याङ्क वा सूचना नददन ुवा उपलब्ध 
नगराउन ु भनी प्रचार प्रसार गरे वा 
गराएमा वा त्यस्तो तथ्याङ्क वा सूचना 
नददन दबाब ददएमा, वा 

(ञ) यस ऐन ववपरीत अन्य कुनै कायन 
गरेमा।  

(२) कसैले उपदफा (१) बमोणजमको कसरु 
गरेमा देहाय बमोणजम सजाय हनुेछः-  

(क) िण्ड (क) बमोणजमको कसरु गरेमा 
दश हजार रुपैयाँसम्म जररबाना, 

(ि) िण्ड (ि), (ज) वा (झ) 
बमोणजमको कसरु गरेमा प्रत्येक 
कसरुका लामग बीस हजार 
रुपैयाँसम्म जररबाना वा छ 
मवहनासम्म कैद वा दवैु सजाय, 

(ग) िण्ड (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) 
बमोणजमको कसरु गरेमा चालीस 
हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा एक 
वषनसम्म कैद वा दवैु सजाय, र 

(घ) िण्ड (ञ) बमोणजमको कसरु गरेमा 
पाँच हजार रुपैयाँसम्म जररबाना वा 
एक मवहनासम्म कैद वा दवैु 
सजाय। 
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(३) कुनै संस्िाले यस ऐन अन्तगनतको कसरु 
गरेकोमा त्यस्तो कसरु गने पदामधकारी वा कमनचारी 
पवहचान भएकोमा त्यस्तो पदामधकारी वा कमनचारीलाई र 
पवहचान हनु नसकेकोमा कसरु गरेको बित त्यस्तो 
संस्िाको प्रमिु भई काम गने व्यणक्तलाई सजाय 
हनुेछ।  

(४) यस ऐन बमोणजम सजाय हनुे कसरुको 
उद्योग गने, दरुुत्साहन गने वा त्यस्तो कसरुको 
ममतयारलाई सो कसरु गदान हनु ेसजायको आधा सजाय 
हनुेछ। 

(५) यस दफामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेणिएको 
भए तापमन उपदफा (१) बमोणजमको कायन अन्य 
प्रचमलत कानून बमोणजम समेत कसरु मामनने रहेछ भने 
त्यस्तो कसरुमा सो कानून बमोणजम छुटै्ट मदु्दा चलाई 
सजाय गनन बाधा पगेुको मामनन ेछैन। 

27. मदु्दा हेने अमधकारी र कायनववमध: (१) दफा २६ 
बमोणजमको कसरु सम्बन्धी मदु्दाको सरुु कारबाही र 
वकनारा गने अमधकार प्रमिु णजलला अमधकारीलाई 
हनुेछ। 

(२) यस ऐन अन्तगनत दायर भएको मदु्दाको 
कारबाही र वकनारा गदान संणक्षप्त कायनववमध ऐन, २०२८ 
बमोणजमको कायनववमध अवलम्बन गनुन पनेछ।  

28. नपेाल सरकार वादी हनु:े यस ऐन अन्तगनतको मदु्दा 
नेपाल सरकार वादी हनुेछ र त्यस्तो मदु्दा मलुकुी 
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फौजदारी कायनववमध संवहता, २०७४ को अनसूुची÷१ मा 
समावेश भएको मामननछे। 

29. पनुरावेदन: दफा २७ बमोणजम प्रमिु णजलला 
अमधकारीबाट भएको मनिनय वा आदेशमा णचि नबझु्न े
पक्षले सो मनिनय भएको मममतले तीस ददनमभर सम्बणन्धत 
णजलला अदालतमा पनुरावेदन गनन सक्नेछ। 

पररच्छेद-८ 
ववववध 

30. काममा लगाउन सवकन:े (१) कायानलयले यस ऐन 
बमोणजम गिना, सवेक्षि वा तथ्याङ्क सम्बन्धी अन्य 
कायनको लामग सङ् घ, प्रदेश वा स्िानीय तहका कमनचारी 
माग गनन सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोणजम कमनचारी माग भई 
आएमा सम्बणन्धत मनकायले कमनचारी िटाउन सक्नछे। 

(३) कायानलयले कुनै गिना, सवेक्षि वा तथ्याङ्क 
सम्बन्धी अन्य कायन तिा लगत प्रशोधनका लामग व्यणक्त 
वा संस्िासँग करार गरी सेवा मलन सक्नेछ।   

(४) उपदफा (१) बमोणजम िटाइएको 
कमनचारीलाइन ददइन ेसवुवधा तिा उपदफा (३) बमोणजम 
सेवा करारमा मलने प्रविया, सेवा करारमा मलइएका 
व्यणक्तको सेवाको शतन, पाररश्रममक तिा अन्य सवुवधा 
नेपाल सरकारले तोके बमोणजम हनुेछ।  
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31. समय तिा लागतप्रभावी वकमसमबाट गनुन पने:  
(१) कायानलय वा दफा ७ बमोणजमका सरकारी मनकाय 
वा सावनजमनक संस्िाले तथ्याङ्क उत्पादन, प्रशोधन, 
भण्डारि, प्रकाशन र ववतरि गदान वा गराउँदा समय 
तिा लागतप्रभावी वकमसमबाट गनुन पनेछ।  

(२) एकीकृत सूचना प्रिाली र ववद्यतुीय 
उपकरिको प्रयोग गरी उपलब्ध भएसम्म प्रशासमनक 
अमभलेि, नवीनतम स्रोत तिा अन्य प्रकाणशत स्रोतबाट 
प्राप्त तथ्याङ्कको उपयोगलाई प्रािममकता ददन ुपनेछ।  

32. अमधकार प्रत्यायोजन: प्रमिु तथ्याङ्क अमधकारीले यस ऐन 
बमोणजम आफूलाई प्राप्त अमधकारमध्ये केही अमधकार 
मातहतका अमधकृतलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ। 

33. प्रमतवेदन प्रकाशन: कायानलयले तथ्याङ्क सम्बन्धी कायनको 
वावषनक कायन वववरि सवहतको प्रमतवेदन आमिनक वषन 
समाप्त भएको चार मवहनामभर प्रकाशन गरी ववद्यतुीय 
माध्यमबाट समेत सावनजमनक गनुन पनेछ। 

34. प्रचमलत कानून बमोणजम हनु:े यस ऐनमा उणललणित 
कुराको हकमा यसै ऐन बमोणजम र अन्यमा प्रचमलत 
कानून बमोणजम हनुेछ।   

35. मनयम बनाउन ेअमधकार: यो ऐन कायानन्वयन गनन नेपाल 
सरकारले आवश्यक मनयम बनाउन सक्नेछ। 
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36. मनदेणशका वा कायनववमध बनाउन सक्न:े (१) यो ऐन वा 
यस ऐन अन्तगनत बनेका मनयमको अधीनमा रही नेपाल 
सरकारले देहायका ववषयमा मनदेणशका बनाई लागू गनन 
सक्नेछः- 

(क) रावियस्तरका गिना तिा सवेक्षि 
सञ्चालन सम्बन्धी, 

(ि) तथ्याङ्क प्रामप्त र तथ्याङ्कीय ववमध 
उपयोग सम्बन्धी, 

(ग) राविय तथ्याङ्क प्रिाली कायानन्वयन 
सम्बन्धी, र 

(घ) सवेक्षि अनमुमत सम्बन्धी। 
(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेका 

मनयमको अधीनमा रही तथ्याङ्क उत्पादन, प्रशोधन, 
भण्डारि, प्रकाशन र ववतरि सम्बन्धी काम 
कारबाहीलाई प्रवियागत ढङ्गबाट प्रभावकारी, व्यवणस्ित 
र ममतव्ययी तवरले सञ्चालन गनन कायानलयले देहायका 
ववषयमा कायनववमध बनाई लागू गनन सक्नेछः-  

(क) प्रशासमनक अमभलेि व्यवस्िापन 
सम्बन्धी,  

(ि) तथ्याङ्क सावनजमनक, सम्प्रषेि तिा 
ववतरि गने सम्बन्धी, र 

(ग) तथ्याङ्क सङ्कलन, नमूना छनोट, 
ववश्लषेि तिा सम्परीक्षि सम्बन्धी। 
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37. ऐन कायानन्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वषन 
पूरा भएको एक वषनमभर र त्यसपमछ प्रत्येक पाँच 
वषनपमछको एक वषनमभर प्रधानमन्री तिा मणन्रपररषद्को 
कायानलयले ऐन कायानन्वयनको मापन गनेछ र सोको 
प्रमतवेदन सङ् घीय संसदको दवैु सदनको सम्बणन्धत 
समममतमा पेश गनुन पनेछ । 

38. िारेजी र बचाउ: (१) तथ्याङ्क ऐन, २०१५ िारेज 
गररएको छ। 

(२) तथ्याङ्क ऐन, २०१५ बमोणजम भए गरेका 
काम कारबाही यसै ऐन बमोणजम भए गरेको  
मामननेछ।  

 

 

 
 

 

 

 


