आय�नकृत �वक�रणको सुरिक्षत तथा शािन्तूप णर् �सम्बन्धमा व्यवस्था गनर् बनेको �
�स्तावनाः पारमाण�व ��व�ध र आय �नकृत �व क�रणको सुरिक्षत र शािन्तूप णर्

, रे�डयोधम� �ोतहरुक

सुरक्षा रसंर , पारमाण�वक पदाथर, रे�डयोधम� पदाथर् तथ सं य� ् को अन�धकृत �योग हुनबाट बचाई

आय�नकृत �वक�रणबाट पनर् सक्ने ��त कूल �भावबाट सवर्साधारण जीउधनको सुरक्षा तथा वातावरणसंरक
गन� सम्बन्धमआवश्यक कानूनी व्यवस्था गवाञ्नीय भएकोले,
संघीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।
प�रच्छे-१
�ारिम्भ
१.

संिक्ष� नाम र �ार : (१) यस ऐनको नाम“पारमाण�वक ऐन, २०७5” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गर� तो

केको �म�त देिख �ारम्भ

हुनेछ ।
२.

प�रभाषा : �वषय वा �संगले अक� अथर् नलागेमा यस ऐनम,–
(क)

“अभ्या” भ�ाले आय�नकृत �व�करण र �ोतको �योग हुने कृयाकलाप सम्झनु पछर्
सो शब्दले मन्�ालयलेनेपाल राजप�मा सूचना �काशन गर�

प�न मानवजन्य कृयाकलालाई समेत जनाउँछ ।
(ख)

तोके बमोिजमको कुनै

“आय�नकृत �वक�रण”भ�ाले जै�वक पदाथर्मा आयन पेयसर् उत्पादन सक्न �वक�रण
सम्झनु पछर्

(ग)

“इजाजतप�” भ�ाले कुनै अभ्या, कृयाकलाप वा संयन्� सम्बन्धमा �नि�त कायर्
दफा ९ बमोिजम �दईएको इजाजतप� सम्झनु पछर्

(घ)

“इजाजतप�वाला” भ�ाले इजाजतप� �ा� व्यि� वा संस्था सम्झनु पछ

(ङ)

“एजेन्स” भ�ाले अन्तरार्��य आण�वक उजार् एजेन्सी सम्झनु 

(च)

“कृयाकलाप” भ�ाले आया�नकृत �वक�रणका �ोतको उत्पाद, �योग, �नकासी, पैठार�,
पारमाण�वक वा रे �डयोधम� पदाथर्को ढुवान , संयन्�(फे�स�लट�) को स्थान �नधार् ,

�नमार्, शुरूवा, सं चालन र सं यन्� न� वा बन्द ग

, रे �डयोधम� फोहोरमैला

व्यवस्थापन र स्थ(साइट) को पुन स्थार्प सम्बन्धी कायर् सम्झनु र सो शब्दले
मन्�ालयले नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गर� तोके बमोिजमको अन्
कृयाकलापलाई समेत जनाउँछ ।
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(छ)

“ढु वानी” भ�ाले पारमाण�वक पदाथर् तथा रे �डयोधम� पदाथर उत्पादन वा भण्डार
गरेको स्थानबाट अक� स्थानसम ओसार पसार गन� कायर सम्झनु पछर् र सो शब्द
त्यस्तो पदाथढु वानी गनर प्याकेज तयार पान, ढु वानीको साधनमा चढाउने, पारवाहनका
�ममा भण्डारण गन� र अिन्तम गन्तव्यमा ढुवानीको साधनबाट ओरा

कायरलाई

समेत जनाउँछ ।
(ज)

“तो�कएको” वा “तो�कए बमोिजम ” भ�ाले यस ऐन अन्तगर्त बनेको �न

मा

तो�कएको वा तो�कए बमोिजम सम्झनु पछर्
(झ)

“�नकासी” भ�ाले पारमाण�वक पदाथर , रे �डयोधम� पदाथर र सो स म्बन्धी उपकरण व
��व�ध नेपालबाट बा�हर �नकासी गन� काम सम्झनु पछर्

(ञ)

“�नर�क्” भ�ाले �नयमनकार� �नकायबाट दफा १९ बमोिजम

खटाएको व्यि�

सम्झनु पछर्
(ट)

“पारमाण�वक पदाथर ” भ�ाले युरे�नयम २३३ वा २३५ वा प�रमािजर्त ग�रएको
युरे�नयम, प्लुटो�नयम र यसका आईसोटोप्स  सम्झनु पछर् र सो शब्दले मन्�
नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गर� तोकेका अन्य पदाथर्लाई समेत जनाउँछ

(ठ)

(ड)

“�वपद" भ�ाले कुनै प�न अभ्यास वा कृयाकलापमा उत्प� भएको आया�नकृ

�व�करणसँगको सं सगर्को कारणले उत्प� हुने जोिखम वा खतरसम्झनु पछर्

“पैठार�” पारमाण�वक पदाथर , रे �डयोधम� पदाथर , सो स म्बन्धी उपकरण वा ��व�
नेपाल �भ� पैठार� गन� कायर्सम्झनु पछर्

(ढ)

“�वक�रणका �ोत” भ�ाले आय�नकृत �वक�रण सृजना गन� साधन (रे�डयसन जेनेरेटर),
रे �डयोधम� �ोत, पारमाण�वक वा रे �डयोधम� पदाथर् सम्झनु पछर

(ण)

“�नयमनकार� �नकाय ”

भ�ाले

आय�नकृत �व�करण र �ोतको �योग हुने

कृयाकलापलाई �नयमन गनर् नेपाल सरकारले तोकेको �नकाय सम्झ पछर् ।
(त)

“�वसजर्न(�डस्पोज) ” भ�ाले पुनः उपयोग नगन� गर� उपयोग ग�रएको

इन्धन वा

रे �डयोधम� फोहोरमैला सुरिक्ष�वसजर्न वा�वस्थापन गन� कायर् सम्झनु पछ
(थ)

“मन्�ाल” भ�ाले नेपाल सरकारको �वज्ञान तथा ��व �वषय हेन� मन्�ालय सम्झन
पछर् ।

(द)

“रे �डयोधम� पदाथर” भ�ाले अल्फा क, �बटा कण, एक्सर वा गामा-रे जस्ता �वक�रण
�सजर्ना गन सक्ने पदाथर् सम्झनु पछर् र सो शब्दले मन्�ालयले नेपाल राजप�मा
�काशन गर� तो�क�दएका अन्य पदाथर्लाई समेत जनाउँछ
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(ध)

“रे �डयोधम� फोहोरमैला ” भ�ाले यथािस्थ�तमा �योगमा आउन नसक्न

कुनै प�न

रे डीयोधम� पदाथर् सम्झनु पछर
(न)

“सं यन्” भ�ाले पारमाण�वक

अनुसन्धान भ� , �ज्ज्वलनसंय वा

युरे�नयम

खानीजस्ता खानीजन्य र कच्चा पदाथर्को �शोधनको ला�ग स्था�पत संय
रे �डयोधम� फोहोरमैला व्यवस्थापन गन�संयन्� सम्झनु पछर् र सो शब्दले रे�ड
पदाथर्को उत्पा, �शोधन, �योग, भण्डारण वा �वसजर्न गन� अन्य कुनै प�न ठाउँ
सं यन्�लाई समेत जनाउँछ 
(प)

“�ोत” भ�ाले आय�नकृत �वक�रण उत्पादन गन� व फैलाउन सक्न कुनै प�न िचज वा
वस्तु सम्झनु पछर्

(फ)

“सुरक्” भ�ाले मा�नस र वातावरणलाई �व

क�रणजन्य जोिखमबाट ग�रने संरक

सम्झनु पछ र सो शब्दल �व�करणजन्य जोिखम उत्प� वा �सजर्ना गन� संयन्

कृयाकलापलाई समेत जनाउँछ ।
(ब)

“सुरक्षा उपाय सम्बन्धी सम

” भ�ाले नेपाल र एजेन्सीबीच सम्प� भएक

पारमाण�वक हातह�तयारको अ�सार सम्बन्धी सिन्धसँग सम्बिन्धत सुरक्ष
सम्बन्धी सन्धी सम्झौता सम्झनु पछर् र सो शब्दले नेपालले स्वीकार गरेको
सम्झौतासँग सम्बिन्धत स्वेिच्छक �ोटोकल र अन्य �लखतलाई समेत ज|
(भ)

“पारमाण�वक इन्ध” भ�ाले पारमाण�वक �कृयाबाट उजार् उत्प� गनर् सक्ने कुनै
पदाथर् सम्झनु पछर

(म)

“पारमाण�वक भ�ी ” पारमाण�वक इन्धनबाट उजार् उत्पादन गन� कुनै प�न संरच
सम्झनु पछर्
प�रच्छे–२
�नयमनकार� �नकाय सम्बन्धी

३.

आय�नकृत �वक�रण तथा पारमाण�वक ��व�धको

�योग : आय�नकृत �व क�रण तथा पारमाण�वक

��व�धको �योग शािन्तपूणर् �योजनको ला�ग मा� गनुर् पन�
४.

�नयमनकार� �नकाय तोक्न : नेपाल सरकारले पारमाण�वक तथा रे �डयोधम�

पदाथर् �नयमन सम्बन्

काम गनर् कुनै मन्�ालय वा �नकायलाई �नयमनकार� �नकायको रुपमा तोक्न सक्न
५.

�नयमनकार� �नकायको काम , कतर्व्य र अ�धक

: यस ऐनमा अन्य� लेिखएका का , कतर्व्य

अ�धकारको अ�त�र� �नयमनकार� �नकायको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हुन :-
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(क)

कृयाकलाप र अभ्यासको

पारमाण�वक तथा रे �डयोधम� पदाथर् सम्बन्

�नयमनको ला�ग आवश्यक नी� , योजना र कायर्�म तजुर्मा र �नमार्ण
सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव �द,
(ख)

आय�नकृत �व क�रणको सम्भाव्य ��त कूल व

हानी कारक

असरबाट

सवर्साधार, सम्पि� र वातावरण संरक्षण गनर्को ला�ग आवश्यक म
तयार गन�,
(ग) आय�नकृत �व

क�रणमा संलग्न कृयाकलाप र अभ्याससंचालन गनर् इजाजत

जार� गन�, �नलम्वन वा खार ेज गन,
(घ) इजाजतप�वालाले सं चालन गरे को कृयाकलाप वा अभ्यासको �नर�क
अनुगमन र जाँचबुझ गन�

र त्यसर� �नर�क्, अनुगमन र

,

जाँचबुझ गदार्

प�रपालना भएको नदेिखएमा कानून बमोिजम कारवाह� गन�,
(ङ) यो ऐन र यस ऐन अन्तगर्त बनेको �न

, �नद� िशका तथा इजाजतप�मा

तो�कएको शतर् र अवस्थाको पालना गरे नगरेकअनुगमन र �न�रक्षण ग,
(च)

कुनै प�न कृयाकलाप वा अभ्यास संचालन गन� इजाजतप�वालालेपुरा गनुर् पन�
शतर् तोक्, दा�यत्व र िजम्मेवार� �नधार्रण ,

(छ) इजाजत �ा� संस्थामा काम गन� �ा�व�धकको योग्यता तोक,
(ज)

इजाजतप�वाला र �वक�रणका �ोतहर को रा��य अ�भलेख तयार गर� त्यस्त
अ�भलेखलाई �नय�मत रुपमा अ�ाव�धकगन�,

(झ)

अन्तरार्��यसंघसंस अन्य मुलुकका यस्तै �कृ�तकासंस्था वा �नकायस
सूचना, अनुभव तथा सहयोग आदान �दान गन�,

(ञ)

आया�नकृत �व�करण त्यसको �योगबाट हुन सक्न
सम्बन्धम सवर्साधारण तथा सरोकारवालालाई

दुघ र्टन र यसको
सचेतना मुलक कायर्�

स�ालन गन�,
(ट) पारमाण�वक पदाथर् वा र े�डयोधम� पदाथर् रसंय

को वद�नयत �योग गनर्

बाट रोक् आवश्यक उपायहरु अवलम्वन,
(ठ) पारमाण�वक पदाथर् वा र े�डयोधम� पदाथर्संलग्न �वपदको तयार� र व्यवस्
सम्बन्धी योजना तजुर्मा र कायार्न्वयनमा सम्ब� सरकार� �
सरोकारवालालाई सहयोग एवं सहकाय,र समन्वयगन�,
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तथा

(ड) आया�नकृत

�व�करण सुरक्षा रसंरक्षण सम्बन्धी अध्ययन अनुसन

,

गराउने,
(ढ) जोिखमको तह न्यून भएका आया�नकृत �व�करणका �ोतको इजाजतप� �लनु
नपन� सूची �काशन गन�
(ण)

एजेन्ससँग आवश्यकसमन्वयगन�,

(त) तो�कए बमोिजमका

अन्य कय र गन� ।
प�रच्छे–४

इजाजतप� सम्बन्ध
६.

इजाजतप� �लनु पन� : (१) पारमाण�वक पदाथर् वा र�डयोधम� पदाथर् रसंयन्� सम्बन्धी कृयाकला
अभ्यास संचालन गनर् चाहन तो�कए बमोिजमको �ा�व�धक र व्यवसा�यक क्षमता भएका कुनै ि� वा
सं स्थाल तोकेको ढाँचामा त्यस्तो कृयाकलाप वा अभ्यास गनर् चाहेको व्यहोरा स�हत �नयमन
�नकायले इजाजतप�को ला�ग तोकेको दस्तुर स�हत �नयमनकार� �नकायमा �नवेदन �दनु पन�छ 
(२) उपदफा (१) बमोिजम �नयमनकार� �नकायबाट इजाजतप� �ा� नगर� कुनै प�न
व्यि�लेपारमाण�वक पदाथर् वा र�डयोधम� पदाथर् रसंयन्� सम्ब कुनै प�न कृयाकलाप वा अभ्यास
गनर् पाउने छैन ।

७.

सावर्ज�न गन�

: �नयमनकार� �नकायले इजाजतप� जार� गन� सम्बन्धमा देहाय बमोिजमका कुर

उल्लेख गर� नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गनुर् पन�:
(क)

इजाजतप� �लनुपन� कृयाकलाप वा अभ्यासह,

(ख)

इजाजतप�को ला�ग �नवेदन �दनु पन� अव�ध,

(ग)

इजाजतप�को ला�ग �नवेदन �दने , �नवेदन उपर जाँचबुझ गन� , इजाजतप�
जार� गन� �कृया र �नवेदनसाथ संलग्न गनुर् पन� अन्य काग,

(घ)

इजाजतप� सम्बन्धी �नणर्य गदार् �लइने आध,

(ङ)

इजाजतप� �ा� गनर् �नवेदकले पालना गनुर् पन� शतर्हरु तथा यो,

(च) इजाजतप� �ा� गन� व्यि� वा संस्थाले पुरा गनुर् पन� शतर् तथा दा
पालना गनुर् पन� कायर्�व�ध र सूचनासंरक्षणको ,
(च) �नवेदन र इजाजतप� दस्तु ,
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,

(छ) इजाजतप�को ला�ग �नवेदन �दंदा �नवेदकले पेश गनुर् पन� �ववर ,
(ज) तो�कए बमोिजम

इजाजतप� नवीकरण, �नलम्व, संशोधन, खारे ज र प�रत्याग

सम्बन्धी कु,
(झ)
८.

तो�कए बमोिजमका अन्य कुराहरु

�नवेदन उपर छान�वन : (१) �नयमनकार� �नकायले दफा ६ बमोिजम परेको �नवेदन उपर आवश्यक
छान�वन गर� थप जानकार� वा �ववरण �लन आवश्यक देखेमा �नवेदकसँग थप जानकार� वा �ववरण
माग गनर् सक्न ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम छान�वन गदार् �नयमनकार� �नकायले �नवेदकलाई इजाजतप� �दन
उपयु� दे खेमा तो�कए बमोिजमको ढांचामा इजाजतप� �दनेछ |
(३) उपदफा (२) बमोिजम इजाजतप� �दंदा

�नयमनकार� �नकायले त्यस् कृयाकलाप वा

अभ्याको �कृ�तलाई �वचार गर� इजाजतप�वालाले पूरा गनुर्पन� शतर्हरु समेत तोक्न
(४) दफा ६ बमोिजम �ा� �नवेदन उपर कारवाह� गदार् �नवेदकलाई इजाजतप� �दन �मल्न
नदेिखएमा �नयमनकार� �नकायले त्यसको कारण स�हतको �लिखत जानकार� �नणर्य भएको �म�तले सा
�दन�भ� �नवेदकलाई �दनु पन�छ ।
९.

इजाजतप� जार� : (१) �नयमनकार� �नकायले दफा ८ बमोिजम �नवेदन उपर छान�वन गर� कुनै
अभ्यास वा कृयाकलापले जनताको जीउधन र वातावरणको संरक्षण पयार्� मा�ामा सु�नि�त हुने
सं चालन ग�रने र शािन्तपूणर् �योजनको ला�ग मा� त्यस्तो अभ्यास वा ��याकलाप उपयोगवा सं
ग�रने कुरा य�कन गर� त्यस्तो अभ्यास वा ��याकलाप संचालन गनर् इजाजतप� जार� ग|
(२) इजाजतप� जार� गन� �कृया तो�कए वमोिजम हुनेछ ।
(३) इजाजतप� जार� गदार् तो�कए बमोिजमको दस्तुर लाग्ने

१०.

इजाजतप� हस्तान्तरण गनर् नपा

: इजाजतप�वालाले यस ऐन बमोिजम

�ा� गरे को इजाजतप�

बेच�बखन वा हस्तान्तरण गनर् पाउने छै
११.

इजाजतप� प�रत्याग गनर् सक

: (१) इजाजतप�वालाले यस ऐन बमोिजम कुनै कृयाकलाप वा

अभ्यास संचालन गनर् �लएको इजाजतप� �नयमनकार� �नकायको स्वीक

�लई प�रत्याग गनर सक्नेछ

।
(२) �नयमनकार� �नकायले इजाजतप�को प�रत्याग गदार् जनताको जीउधन वा वातावरणक
सं रक्षणमा ��त कूल असर पन� नदेखेमा उपदफ (१) बमोिजमको इजाजतप�को प�रत्यागको स्वीकृ�
�दनेछ ।
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(३) इजाजतप� प�रत्याग गन� सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम हु
१२.

इजाजतप�को शतर्मा संशोध : (१) स्वास्, सुरक्षा तथा वातावरणकोसंरक्षणको ला�ग यस
बमोिजम जार� ग�रएको

इजाजतप�मा तो�कएको कुनै शत्
र मा संशोधन गनर् आवश्यक देखे

�नयमनकार� �नकायले इजाजतप�वालालाई �लिखत जानकार� गराई त्यस्तो शतर्मा संशोधन गन
सक्नेछ|
(२) �नयमनकार� �नकायले उपदफा (१) बमोिजम इजाजतप�मा तो�कएको शत्
र मा संशोधन
गरे को कारणले इजाजतप�वालाले कुनै थप व्यवस्था गनर् वा तयार� गनुर् पन� भएमा �नयमनक
�नकायले यस �योजनको ला�ग सम्बिन्धत इजाजतप�वालालाई मना�सब समय �दनेछ
१३.

इजाजतप�को अव�ध र नवीकरण : (१) इजाजतप�को अव�ध तो�कए बमोिजम हुनेछ ।
ु
(२) उपदफा (१) बमोिजमको अव�ध समा� हुनभन्दा अगाडी
तो�कए बमोिजमको दस्तुरस�हत
�नयमनकार� �नकायबाट इजाजतप� नवीकरण गराउनु पन�छ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम नवीकरण नगराएमा त्यस्तो इजाजतप� स्वतः र� हुने
(४) इजाजतप� न�वकरण सम्बिन्ध अन्य व्यवतो�कए बमोिजम हुनेछ ।

१४.

इजाजतप�को �नलम्व : �नयमनकार� �नकायले देहायको अवस्थामा इजाजतप� �नलम्वन गन
सक्नेछ(क) इजाजतप� �ा� गन� व्यि� वा संस्थाले पुरा गनुर् पन� शतर् तथा दा�
पालना नगरे को

भनी �नयमनकार� �नकायले सचेत गराई सुधार गनर्

तो�क�दएको समय�भ� समेत सुधार नगरेमा, वा
(ख) इजाजतप� �ा� गन� व्यि� वा संस्थाक
वातावरणमा ��तकूल �भाव पर�

कृयाकलापवाट

सवर्साधारणको जीउधनको

वातावरण सं रक्षण सम्बन्धमा जोिखम उत्मा ।
१५.

व्ि� वा
सुरक्षा व

इजाजतप�को खारेजी : (१) �नयमनकार� �नकायले देहायको अवस्थामा इजाजतप� खार ेज गन�छ(क)

यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्वनेको �नयमावल� वा �नद� िशकाको �वपर�त काम
गरेमा,

(ख) �नलम्वनको अव�ध�भ� आवश्यक सुधार नगरेम

इजाजतप�मा तो�कएका

शतर्हरुको उल्लंघन गरेमा वा त्यस्तहर पूरा नगरेमा,
(ग)

तो�कएको अव�धमा इजाजतप� नवीकरण नगराएमा,
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(घ)

इजाजतप�मा तो�कए बमोिजमको अव�ध�भ� कृयाकलाप वा अभ्यास शुर
नगरेमा वा गनर् नसकेम, वा

(ङ)
(२)

इजाजतप� प�रत्याग गर ेमा 
उपदफा (१) को खण्ड

(ग), (घ) र

(ङ) को अवस्थामा बाहेक अन्

अवस्थामा इजाजतप� खार ेज गनुर् अिघ �नयमनकार� �नकायले सम्बिन्धत इजाजतप�वालालाई आ
सफाई पेश गन� मना�सब समय �दनु पन�छ ।
१६.

उजुर� �दन सक्न : (१) दफा

८ को उपदफा

(४), दफा १ ४ वा दफा १ ५ को उपदफा (१)

बमोिजम �नयमनकार� �नकायले गरेको �नणर्यमा िच� नबुझ्न व्यि� वा संस्था त्यस्तो �नणर्य भए
�म�तले प�तीस �दन�भ� मन्�ालयमा उजुर� �दन सक्नेछ
(२) उपदफा (१) बमोिजम परेको उजुर�मा मन्�ालयबाट भएको �नणर्य अिन्तम हुन|
(३) उपदफा (१) बमोिजमको उजुर� �दएको आधारमा इजाजतप�वालाले यस ऐन बमोिजम
पूरा गनुर् पन� दा�यत्वबाट छुटकारा पाउने छैन
१७.

इजाजतप�वालाको दा�यत् : (१) यस ऐनमा अन्य� लेिखएका कुराका अ�त�र� इजाजतप�वालाको
दा�यत्व देहाय बमोिजम हुनेछ(क)

इजाजतप� बमोिजमको कृयाकलाप वा अभ्या सुरिक्, �व�स�नय र भरपद�
त�रकाले सं चालन गन�,

(ख)

इजाजतप�

�ा� कृयाकलाप वा अभ्यास

बन्द गनुर्पन� भएमा त्यस

कृयाकलाप वा अभ्यास बन्द गनुर् अगावै �नयमनकार� �नक बाट स्वीकृती
�लने,
(ग)

यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको �न , �नद� िशका , इजाजतप�का शतर्
तथा अवस्था र �नयमनकार� �नकायले समय समयमा तो�क�दएका अन्य श ,
अवस्था तथा मापदण्डकपालना गन�,

(घ)

�नयमनकार� �नकायले माग गरे बमोिजमको

�ववरण तथा कागजात उपलब्ध

गराउने,
(ङ)

�नयमनकार� �नकायले अनुगमन तथा �नर�क्षण गदार् आवश्यक सहयोग,

(च)

�नयमनकार� �नकायले माग गरेको सूचना वा जानकार� तोकेको अव�ध�भ�ै
उपलब्ध गराउन,
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(छ)

�वक�रणबाट संरक्षण वा सुरक्षा गन� �नयमनकार� �नकायबाट तो�कएका
तथा मा�ा (डोज) को सीमा सम्बन्धी व्यवस्थाको प�रपागनुर् पन,

(ज)

वातावरणमा �नष्का�सत भएको �वक�र

को मा�ा

न्यूनतम तहमा रहेको

सु�नि�त गनुर पन�,
(झ)

कामदार र सवर्साधार

सं सगर्मा आउन सक्ने �वक�रणज

सामािजक र

आ�थर् पक्न्यूनतम तहमा रहेको सु�नि�त गनु पन�,
(ञ)

सं यन्� न� वा �वनाश गनर् एवं फोहोरमैलाको �वसजर्न गनर् आवश्यक
गनुर पन�,

(ट)

�नयमनकार� �नकायले समय समयमा तोकेका अन्य दा�यत्व पुरा गन|

(२) उपदफा (१) बमोिजमका दा�यत्वका अ�त�र� आया�नकृत �व�करण घटनाको कारणले
हानी नोक्सानी भएमा त्यस्तो हानी नोक्सानीको ला�ग इजाजतप�वाला िजम्मेवार हु
(३) चोर� भएको, हराएको, फ्याँ�कएको वा प�रत्याग ग�रएको पारमाण�वक पदाथर्को कारणब
हानीनोक्सानी भएम त्यस्तो हानी नोक्सानीको ला�ग इजाजतप�वाला िजम्मेवार हुन
(४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप�न यु�, वा�य आ�मण वा
सश� �व�ोहको कारणले दुघ र्टनाबाट उत्प� हानी नोक्सानीको ला�ग इजाजतप�वाला िजम्मेवार ह
छै न ।
(५) रे �डयोधम� वा पारमाण�वक पदाथर्को ढुवानी गदार् आया�नकृत �व�करण घटनाको कारणल
हानी नोक्सानी भएमा इजाजतप�वाला र ढुवानीकतार्बीच छु�ै �लिखत सम्झौता भएकोमा सोह� बमोि
र सम्झौता नभएको अवस्थामा हानी नोक्सानीको ला�ग इजाजतप�वाला िजम्मेवार हुन
(६) पारमाण�वक इन्धनच� स�ालन गन� इजाजतप�वालाले देहाय बमोिजमको थप दा�यत्
पूरा गनुर् पन�छ:(क)

पारमाण�वक पदाथर्को अ�भलेख रा�,

(ख)

पारमाण�वक पदाथर् र पारमाण�वक इन्धन च�संग सम्बिन

पारमाण�वक

पदाथर, अनुसन्धान र �वकास सम्बन्धी कृयाकलाप सम्बन्धी ��त
�नयमनकार� �नकायलाई �दन,े
(ग)

पारमाण�वक पदाथर्को �नकासी वा पैठार�को जानकार� �नयमनकार�
�नकायलाई �दन,े

(घ)

�नयमनकार� �नकायले तोकेको सीमा भन्दा बढ� पारमाण�वक पदाथर्क
नोक्सानी भएमा सोको ��तवेदन �नयमनकार� �नकायलाई �दन,
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(ङ)

पारमाण�वक पदाथर् सम्बन्धी तो�कए बमोिजमका अन्य दा�यत्व वा कृया
सं चालन गन� ।

१८.

पूवर्स्वीकृ�त �लनु पन :

इजाजतप�वालाले इजाजतप� मा उल्लेख गर ेको ठेगाना प�रवतर्न गनुर् परे

वा इजाजतप� �लएको कृयाकलाप वा अभ्यासमा केह� प�रवतर्न गनुर् परेमा �नयमनकार� �नकायको पू
स्वीकृ�त �लनु पन�छ ।
प�रच्छे–५
अनुगमन तथा �नर�क्षण सम्बन
१९.

अनुगमन तथा �नर�क् : (१) यो ऐन

वा यस ऐन अन्तगर बनेको �नयमावल� र �नद� िशका तथा

इजाजतप�का शतर् र अवस् को प�रपालना भए नभएको सम्बन्धम �नयमनकार� �नकायले �नय�मत
रुपमा अनुगम तथा �नर�क्षगनुर् वा गराउनु पन�छ|
(२) उपदफा (१)

बमोिजम अनुगमन तथा �नर�क्षणको काम गनर्को �नयमनका

�नकायले आवश्यकतानुसारतो�कए बमोिजमको योग्यता भएका र ताल�म �ा� गर ेका नेपाल सरकारका
कमर्चार� वा आया�नकृत �व�करण �वषयसँग सम्बिन्धत  लाई �नर�क्षकको रुप तोक्न वा खटाउन
सक्नेछ 
(३) उपदफा (२) बमोिजम तोकेका वा ख�टएका �नर�क्ले इजाजतप� �ा� व्यि�
वा सं स्थाकोदेहायको �वषयमा �नर�क्षण ग सक्नेछ:
(क)

पारमाण�वक पदाथर् वा र�डयोधम� पदाथर् रसंयन्� सम्बन्धी कृयाकला
अभ्यास संचालन गरे को स्थान वा भवनमा

जुनसुकै समयमा �वेश

गर�

�वक�रणजन्य सुरक्षा र संरक्षणको अवसबारेमा जानकार� �ा� गन�,
(ख)

पारमाण�वक पदाथर् वा र�डयोधम� पदाथर् रसंयन्� सम्बन्धी कृयाकला
अभ्यास संचालन गरे को स्थान वा भवनमा

दुघ र्टन हुन सक्ने सम्भावन

देिखएमा पूवर् सावधानी अपनाउन इजाजतप�वालालाई तुरुन्त आदेश �,
(ग)

�वक�रणका �ोत संलग्न कुनै अ�त्या�सत घटना वा दुघर्

भएमा सो को

अध्ययनअनुसन्धा गन�,
(घ) आवश्यकतानुसार जुनसुकै सम्व�व्ि�सँग सोधपुछ गन� ।
(६) �नयमनकार� �नकायले उपदफा (१) बमोिजम अनुगमन को ला�ग �नर�क्षक खटाउनु अघ
इजाजतप�वालालाई जानकार� �दन सक्ने |
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(७) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप�न �वपदको अवस्थामा वा अनपेिक्
घटना वा अन�धकृत ��याकलाप भएको वा हुन सक्छ भ�े कुरा �नयमनकार� �नकायलाई लागेमा वा
कुनै �व�सनीय �ोतबाट जानकार� �ा� हुन आएमा �नयमनकार� �नकायले अनुगमनको ला�ग �नर�क्ष
खटाउनु अघी इजाजतप�वालालाई जानकार� �दन बाध्य हुने छैन ।
(८) यस ऐन बमोिजम अनुगमन

तथा

�नर�क्को �ममा

सहयोग गनुर्

सम्बिन्ध

इजाजतप�वालाको कतर्व्य हुनेछ
(९) यस दफा बमोिजम �नर�क्षण गदार् यो, यस ऐन अन्तगर्त बनेको �मावल�, �नद� िशका
वा इजाजतप�का शतर हर वा �नयमनकार� �नकायले �नधार्रण गर ेका अन्य शतर्हरुकोउल्लंघन
कृयाकलाप वा अभ्यास ग�ररहेको वा त्यसको कारणबाट हानीनोक्सानी पुग्ने वा सम्पि� वा वाताव
क्ष�त हुनसक्ने देिखएमा �नर�क्षकले त्यस्तो इजाजतप�व lglZrt अव�ध तोक� शतर हरको पालन
गनर, त्यस्तो कृयाकलाप वा अभ्यास तत्काल  वा स्थगन गनर वा रोक लगाईएको कृयाकलाप वा
अभ्याबाट उत्प� भएको पारमाण�वक पदाथर् वा रे�डयोधम� पदाथर्लाई सुरिक्षत र भरपद� �क�स
भण्डारण गन आदेश �दन सक्नेछ ।
(१०) �नर�क्षकले उपदफ(

९) बमोिजम आदेश �दएकोमा त्यसको जानकार�

तुरुन्

�नयमनकार� �नकायलाई गराउनु पन�छ।
(११) �नर�क्षक उपदफा (९) बमोिजम आदेश �दएकोमा तो�कए बमोिजम �नर�क्षण ��तवेद
�नयमनकार� �नकायमा पेश गनुर् पन�छ ।
(१२) उपदफा ( ११) बमोिजम �ा� भएको ��तवेदनबाट जनस्वास्थ्य वा वातावरणमा गिम
क्ष�त हुन सक्ने देिखएमा �नयमनकार� �नकायले त्यस्तो पारमाण�वक 

वा रे �डयोधम� पदाथर् र

संयन्� कब्जामा �लन सक्न|
(१३) अनुगमन तथा �नर�क्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम ह
प�रच्छे–६
�वक�रणबाट संरक्षण सम्बन
२०.

�वक�रणबाट सं रक्को �नयमन तथा �नयन्� : (१) �नयमनकार� �नकायले आय�नकृत �वक�रणको

सं सगर्मा आएको कारणले हुने हानी नोक्सानीबाट सवर्साधारणलाई संरक्षण गनर्को ला�ग आवश्

र उपायहरु तोक्नेछ
(२) �नयमनकार� �नकायले यस ऐन अन्तगर्त कुनै प�न कृयाकलापसंचालन गदार् व्यि
ला�ग मा�ा (डोज) को अ�धकतम सीमा �नधार्रण गन�छ ।
11

(३) �नयमनकार� �नकायले उपदफा (२) बमोिजमको सीमा �नधार्रण गदार् एजेन्सी लगायत
मान्यता �ा�अन्यअन्तरार्��यसंस्थाका �सफा�रसहरुलाई समेत आधार �लन सक्न
(४) �नयमनकार� �नकायले देहाय बमोिजमको मापदण्डको आधारमा �नयमनकार� �नयन्�णक
अ�धनमा नरहने �ोत वा अभ्यासहरुको प�हचान गन:(क) व्यि�को ला�ग �नयमनकार� जोिखम �नयमन गनुर्पन� तह भन्दा ज्यादै न
दे िखएको,
(ख) �वक�रणजन्य कूल �भाव ज्यादै न्यून भई �नयमनकार� �नयन्�ण आव
नभएको ।
२१.

�व�करणबाट सं रक् :

(१) �नयमनकार� �नकायले कुनै अभ्यास वा ��याकलाप संचालन गन�

ईजाजतप� �दनु भन्दा अिघ पूरा गनुर् पन� �वक�रणबाटसंरक्षण गन� सम्बन्धी शतर्हरु �नधार|
(२) िच�कत्सा सेवा सम्बन्धी कृयाकलाप वा अभ्

सं चालन गनर्को ला�ग उपदफा(१)

बमोिजम �व�करणबाट सं रक्षण गन� सम्बन्धी �नधार्रण ग�रएका शतर

अ�त�र� �नयमनकार�

�नकायले देहायका शतर्हसमेत तोक्नेछ:(क)

�वक�रण उत्पादन गन� उपकरण र र े�डयोन्यूल्का

का �योगकतार्को

आवश्यक योग्यता र ताल,
(ख)

�वक�रण उत्पादन गन� उपकरण र र े�डयोन्यूल्काइड्स �योग गन� व् को
सं रक्षणको ला�ग अपनाउनुपन� उपाय,

(ग)

अभ्यासको

औिचत्यता रसंसगर अप्ट�माइजेस लगायत �बरामीको संरक्ष

गनर्का ला�ग अपनाउनु पन� उपायह,
(घ)

�वक�रण उत्पादन गन� उपकरण र र े�डयोन्यूल्काइड्स स�हतको
(�डभाइस) को �डजाइन र सं चालन सम्बन्धी मापदण्,

(ङ)

रे �डयोधम� �ोतहरुको सुरक्षा र संरक्षणका ला�ग अपनाउनु पन� उ,

(च) िच�कत्सकले �सफा�रस गर ेकोमा बाहेक

�वक�रणका �ोतको �योग गर� कुनै

�बरामीको स्वास्थ्य पर�क्ष , �बरामीलाई िच�कत्सा सेवा �दान गनर् व
रोगको �नदान वा उपचारको काम गनर् गराउननपाउने,
(छ)

तो�कए बमोिजका अन्य उपायहरु

(२) �वक�रणबाट सं रक्षणका शतर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिज|
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प�रच्छे–७
रे �डयोधम� �ोत सम्बन्
२२.

रे �डयोधम� �ोत उपर �नयन्�

: (१) �नयमनकार� �नकायले रे�डयोधम� �ोत तथा त्यस्ता �ो

समा�व� यन्�(�डभाईस) को �नयन्�ण गनर् आवश्यक शतर्हरु तोक
(२) �नयमनकार� �नकायले �ोतको सुरिक्षत �क�समले व्यवस्थापन

सं रक् नभएको

कारणबाट सवर्साधारण र वातावरणमा पुग्न सक्ने हानी नोक्सानीको आधारमा त्यस्ता �ोतको
बमोिजम वग�करण गन�छ |
(३) इजाजतप�वालाले कुनै रे �डयोधम� �ोतको �योग गदार् सवर्साधारणलाई �वक�रणजन्य हा
नोक्सानी पुग्न सक , सम्पि� वा वातावरणमा हानी नोक्सानी हुन सक्ने जोिखम देिखएमा सो
जानकार� �नयमनकार� �नकायलाई �दनु पन�छ ।
(४) रे �डयोधम� �ोतको �नयन्�ण सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम ह
२३.

रे �डयोधम� �ोतको अ�भलेख : �नयमनकार� �नकायले रे�डयोधम� �ोतको अ�भलेख रा�ु पन�छ ।

२४.

रे �डयोधम� �ोतको सुरक्षा रसंर : रे �डयोधम� �ोतको सुरक् , सं रक्षण र �व�सनीय रुपमा �य
गन� िजम्मेवार� इजाजतप�वालाको हुनेछ ।

२५.

रे�डयोधम� �ोतको �नकासी वा पैठार�

: (१) नेपाल सरकारले �नयमनकार� �नकायको �सफा�रसमा

रे �डयोधम� �ोतको नेपालमा वा नेपालको भूभागहुँदै �नकासी वा पैठार� गन� इजाजतप� �लनको ला�ग
पूरा गनुर् पन� शतर् र ���या तोक्ने
(२) रे �डयोधम� �ोतको �नकासी वा पैठार� सम्बधी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम हुन

२६.

वेवा�रसे �ोतको व्यवस्था

: कुनै वेवा�रसे �ोत रहेको पाईएमा �नयमनकार� �नकायले त्यस्त

�ोतलाई तत्काल �नयन्�णमा �लई सो को उिचत व्यवस्थापन गन
प�रच्छे–८
पारमाण�वक अनुसन्धान भ�ीको सुरक्षा सम्ब
२७.

इजाजतप� �लनुपन� : कुनै व्यि� वा संस्थाले पारमाण�वक अनुसन्धान भ�ी �नमार्ण वा संचालन गनर
तत्सम्बन्धी कृयाकलाप गनर् चाहेमा �नयमनकार� �नकायबाट इजाजतप� �लनु पन�

२८.

पारमाण�वक अनुसन्धान भ�ी(�रसचर् �रयाक्) : (१) �नयमनकार� �नकायले पारमाण�वक अनुसन्धान
भ�ीको �नयन्�ण प��तको व्यवस्था गन�
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(२) उपदफा (१) बमोिजम पारमाण�वक अनुसन्धान भ�ीको �नयन्�ण प��तको व्यवस्था ग
दे हायका कुराहरु समावेश गनुर् पन�:
(क) पारमाण�वक
(ख)

अनुसन्धान भ�ी रहने स्थान �नधार्रण ,

अनुसन्धान भ�ीको �डजाइ , �नमार्, सं चालन, ममर्त सम्भार ग , त्यस्तो भ�
न� गन� वा �नष्कृय बनाउन,

(ग)

�नयमनकार� �नकायबाट मूल्या�न गन,

(घ)

इजाजतप�वालाबाट सुरक्षा रसंरक्षण,

(ङ)

अनुसन्धान भ�ीको सुरक्षा र संरक्

lglZrt

गनर् आवश्यक �व�ीय

मानव�ोतको व्यवस्था ग,
(च)

�वक�रणबाट सं रक्षण ग, �वपद पूवर् तयार� र व्यवस्थ,

(छ)

लामो समयसम्म बन्द रहेका अनुसन्धान भ�ीको सुरक्षा र संरक्षणको
तथा न� गन� वा �नष्कृय बनाउन,

२९.

(ज)

रे �डयोधम� फोहरमैला व्यवस्था,

(झ)

तो�कए बमोिजका अन्य कुराहरु

पारमाण�वक अनुसन्धान भ�ी बन्द भए : कुनै पारमाण�वक अनुसन्धान भ�ी लामो समयसम्म बन
भएमा इजाजतप�वालाले �नयमनकार� �नकायबाट तोके बमोिजमका शतर , ���या र मापदण्ड अनुकूल
हुने गर� सं रक्षण गनुर् प ।

3०.

पारमाण�वक अनुसन्धान भ�ी संचाल : पारमाण�वक अनुसन्धान भ�ी संचालन गनर् इजाजतप� �ल
चाहने व्यि� वा संस्थाको योग्यता तो�कए बमोिजम हुने

प�रच्छे-९
सं यन्� न� गन� वा �नष्कृय बनाउ
३१.

सं यन्� न� गन� वा �नष्क : �नयमनकार� �नकायले पारमाण�वक संयन्� तथा र े�डयो न्युक्लाइड्स
गनर् वा �नष्कृय बनाउन आवश्यक शतर्हरु तथा मापदण्ड तो

३२.

सं यन्� न� गन� वा �नष्कृय बनाउने िजम्मेव : (१) कुनै सं यन्� न� गदार् वा �नष्कृय बनाउँदा सुर
र सं रक्षण गन� िजम्मेवार� इजाजतप�वालाको हुने
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(२) इजाजतप�वालाले कुनै संयन्� स्थायी रुपमा बन्द गनुर् अघी �नयमनकार� �नक
स्वीकृ�त �लनु पन�छ 
(३) �नयमनकार� �नकायले उपदफा (२) बमोिजम स्वीकृ�त �ददा संयन्� सुरिक्षत �क�स
न� गनर् वा �नष्कृय बनाउन र त्यसबाट उत्प� फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गन� लगायतक
शतर्हरु तोक्नेछ
(४) उपदफा (३) बमोिजम संयन्� न� गनर् वा �नष्कृय बनाउन र त्यसबाट उत्प� फ
मैलाको व्यवस्थापन गनर् लाग्ने खचर् इजाजतप�वालाले व्यहोनुर्
प�रच्छे-१०
�वपद पूवर्तयार� तथा व्यवस्थापन यो
३३.

�वपद पूवर्तयार� तथा व्यवस्था योजना : (१) नेपाल सरकारले पारमाण�वक वा �वक�रण सम्ब�
�वपदको पूवर्तयार� तथा जोिखमको व्यवस्थाप

ला�ग रा��य स्तरमा

�वपद पूवर्तयार� तथा

व्यवस्थापयोजना बनाउनु पन�छ ।
(२) कुनै कृयाकलाप, अभ्यास वा संयन्�संचालन गन� वा पारमाण�वक वा �वक�रण �ोत रा�
वा �योग गन� इजाजतप� वालाले उपदफा (१) को अ�धनमा रह�

पारमाण�वक वा �वक�रण सम्व�

�वपद पूवर्तयार� तथा व्यवस्थापन योजना तयार गर� �नयमनकार� �नकायबाट स्वीगराउनु पन�छ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजमको �वपद पूवर्तयार� तथा व्यवस्थापन योजना तय गदार् समावेश
गन� कुराहर �नयमनकार� �नकायले तोके बमोिजम हुनेछ ।
(४) इजाजतप�वालाले उपदफा (२) बमोिजमको �वपद पूवर्तयार� तथा व्यवस्थापन योज
समय समयमा �नयमनकार� �नकायबाट पुनरावलोकन गर� अध्याव�धक गराई रा�ु पन�छ ।
(४) पारमाण�वक वा �वक�रण सम्ब� कुनै �वपद उत्प� भएमा इजाजतप�वालाले उपदफ
(२) बमोिजम �नयमनकार� �नकायबाट स्वीकृत पूवर्तयार� तथा �वपद व्यवस्थापन योजना कायार्
गनुर्पन�छ ।
(५) उपदफा (१) बमोिजमको

�वपद पूवर्तयार� तथा व्यवस्था योजना कायार्न्वयन गन

सहयोग गनुर् नेपाल सरका , �देश सरकार तथा स्थानीय तहका सबै �नकाय तथा अ�धकार�को कतर्व्
हुनेछ ।
३४.

अन्तरसीमा �वपद सम्बन : (१) कुनै पारमाण�वक वा �वक�रण सम्ब� �वपद उत्प� भई रे�डयोधम
�दुषणको �भाव नेपाल राज् बा�हर समेत फै�लन सक्ने स भावना दे िखएमा नेपाल सरकारले एजेन्सी र
त्यस्तो �वक�बाट �भा�वत भएको वा हुनसक्ने मुलुकको सम्व� �नकायला सो को जानकार� �दनु
पन�छ ।
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(२) �नयमनकार� �नकायले पारमाण�वक दुघ र्टना वा �वक�रण सम्व� �वपद उत्प� भए
सोको जानकार� �दने र सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्ब� सिन्धका ब्यवस्था अनुसार
�वपद सम्बन्धी जानकार� र तत्सम्बन्धमा आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउने सम्पकर् �वन्
काम गन�छ ।
प�रच्छे–११
रे�डयोधम� पदाथर्को ढुवान
३५.

शतर् तथा मापदण्ड बनाउ : (१) �नयमनकार� �नकायले रे�डयोधम� पदाथर्को सुरिक्षत वानीको ला�ग
पालना गनुर् पन�शतर्तथा मापदण्ड बनाई लागू गन�छ 
(२) उपदफा (१) बमोिजमको शतर् र मापदण्डमा रे�डयोधम� पदाथर्को �क

, प�रमाण र

कृयाकलापको तह अनुसार हुन सक्ने जोिखम वा हानीलाई आधार �लई त्यस्तो रे�डयोधम� पदाथर
भौ�तक सं रक्षणको ला�ग अपनाउनु पन� उपाय समेत तोक्नु पन�छ
(३) उपदफा (१) बमोिजमको शतर् र मापदण्ड रे�डयोधम� पदाथर्को ढुवानीका सम्बन
एजेन्सीले �नधार्रण गरेका तथा अन्तरार्��य स्तरमा �वकास र पालना भएका �ा�व�धक मापदण
समेत आधार मा�ु पन�छ ।
३६.

रे�डयोधम� पदाथर्को ढुवान : (१) इजाजतप�वालाले रे �डयोधम� पदाथर्को ढुवानी गदार् त्यस्तो दाथर
प
कुनै ��तकूल असर नपन� गर� सुरिक्षत रुपमा गनुर् पन
(२) इजाजतप�वालाले रे �डयोधम� पदाथर्को ढुवानी �नयमनकार� �नकायले �नधार्रण गरेको शत
तथा मापदण्ड बमोिजम ढुवानीको माध्, साधन तथा �ा�व�धक शतर् बमोिजम गनुर् पन�छ
(३) इजाजतप�वालाले रे�डयोधम� पदाथर्को ढुवानीमा संलग्न कामदार र कमर्चार�ल
रे �डयोधम� पदाथर्को सुरिक्षत उप , सुरक्षा र भौ�तकसंरक्षणको �वषय तथा त्यस्ता पदाथर्ब
सक्ने जोिखम र त्यसबाट बच्ने सम्भा�वत उपायको बारेमा जानकार� गराउनु पन
(४) रे �डयोधम� पदाथर्को ढुवानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम ह
प�रच्छे–१२
रे �डयोधम� फोहोरमैला तथा उपयोग ग�रएको इन्धनको(स्पेन्ट फ्) व्यवस्था

३७.

इजाजतप� �लनु पन� : (१) कुनै व्यि� वा संस्थाले रे�डयोधम� फोहोरमैला वा उपयोग ग�रएक
इन्धन व्यवस्थापन गन� संयन्� संचालन गनर् �नयमनकार� �नकायबाट इजाजतप� �लनु पन
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप�न रे �डयोधम� फोहोरमैला वा उपयोग
ग�रएको इन्धन नेपाल�भ� पैठार� गनर् पाइने छैन
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३८.

रे �डयोधम� फोहोरमैलाको सुरक्षाको िजम्मेव

: (१) रे �डयोधम� फोहोरमैलाको सुरक्षा वा उपयो

ग�रएको इन्धनको व्यवस्थापन गन� िजम्मेवार� इजाजतप�वालाको हुन
(२) इजाजतप�वालाले रे �डयोधम� फोहोरमैला वा उपयोग ग�रएको इन्धन संभव भएसम्म क
�नष्कासन हुने गर� आवश्यक व्यवस्था �मलाउनु पन
(३) इजाजतप�वालाले रे �डयोधम� फोहोरमैला वा उपयोग ग�रएको इन्धनको �नयमनकार�

�नकायले स्वीकृत �दएकोठाउँ वा सं यन्�म तो�कए बमोिजम व्यवस्थापन वा �वसजर्न गनुर् पन
३९.

रे �डयोधम� फोहोरमैला र उपयोग ग�रएको इन्धनको �नकास

: (१) नेपालमा उत्पादन भएको कुनै

रे�डयोधम� फोहोरमैला वा उपयोग ग�रएको इन्धन �नयमनकार� �नकायबाट अनुम�त �लई नेपालबाट
�नकासी गनर् स�कनेछ 
(२) रे �डयोधम� फोहरमैला वा उपयोग ग�रएको इन्धन �नकासी गनर् चाहने व्यि� वा संस्थ

देहायको �ववरण खुलाई �नकासी गन� अनुम�तको ला�ग �नयमनकार� �नकायमा �नवेदन �दनु पन�छ :(क) रे �डयोधम� फोहोरमैला वा उपयोग ग�रएको इन्धन पैठार�कतार् मुलुकम

रे�डयोधम� फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी �शास�नक र �ा�व�धक क
भएको एवं एजेन्सीले लागू गर ेको मापदण्ड अनुरुप हुने गर� भरपद� र सुरि
�नयमनकार� संरचना भएको,
(ख) रे �डयोधम� फोहोरमैला वा उपयोग ग�रएको इन्धन पैठार� गन� मुलुकलाई
त्यस्तो रे�डयोधम� फोहोरमैला वा उपयोग ग�रएको इन्धन पैठार� हुने कुरा
ु ले त्यसका ला�ग सहम�त �दान गर ेक,
जानकार� गराइएको र सो मुलक
(ग) �नकासी मागर्मा पन� मुलुकहरुमा सम्बिन्धत अन्तरार्��य दा�यत्व
हुनेगर� ढु वानी ग�रने कुराको सु�नि�तता गरे को ।
(३) उपदफा (२) बमोिजमको ���या पूरा भएको देिखएमा �नयमनकार� �नकायले �नवेदकलाई
रे �डयोधम� फोहोरमैला वा उपयोग ग�रएको इन्धन �नकासी गनर् इजाजतप� �दन सक्नेछ
४०.

रे �डयोधम� फोहोरमैला र उपयोग ग�रएको इन्धन �फतार् ल्याउने सम्बन्धी व

: �नकासीको ला�ग

इजाजतप� जार� भएको रे �डयोधम� फोहोरमैला वा उपयोग ग�रएको इन्धनको �नकासी ग�रएको तर
गन्तव्य मुलुकमा नपुगेमा वा गन्तव्य मुलुकमा व्यवस्थापन हुन नसकेमा र त्यसको वैकिल्पक
र भरपद� व्यवस्थापन गनर् नस�कएमा त्यस्तो रे�डयोधम� फोहेरमैला वा इन्धनलाई इजाजतप�व
नेपाल�भ� �फतार् ल्याउनु पन ।
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४१.

सुरक्षा तथासंर : रे �डयोधम� फोहोरमैला वा उपयोग ग�रएको इन्धनबाट सवर्साधारण व्यि� त
वातावरणमा पन� असरबाट सुरक् , सं रक्षण र बचाउन �नयमनकार� �नकायले मापदण्ड बनाई लागू
गन�छ ।
प�रच्छे–१३
पारमाण�वक दा�यत्व र सीमा सम्बन्धी व्य

४९.

दा�यत्वको रकम र आ�थर्क सुर :

कुनै प�न �वदेशी राज्यमा पारमाण�वक संचालनको िजम्मेवार

सम्बन्धमा नेपालसंग सम्बिन्धत पारमाण�वक दा�यत्व रहेको देिखएमा संचालक राज्यको कानून व

दा�यत्व वापतको रकम �नधार्रण हुनेछ साथै �व�ीय सुरक्षणको व्यवस्था सम्बिन्धत सिन्धमा व
बमोिजम हुनेछ ।

प�रच्छे– १४
सुरक्षा उपाय सम्ब
४२.

सुरक्षा उपाय लागू ग : (१) �नयमनकार� �नकायले पारमाण�वक �वषयमा नेपाल पक्ष भएको कुन

सिन्ध बमोिजम वा एजेन्सीसँग भएको कुनै सुरक्षा उपाय सम्बन्धी सम्झौता बमोिजम सुरक्षा उपाय ला
गन�छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको सुरक्षा उपाय लागू गदार् सम्झौता बमोिजमको देहाय बमोिज
कायर् गनर् सक्न:
(क) नेपालको दा�यत्वको कायार्न्वयन जाँचबुझ ,
(ख) त्यस्तो सम्झौता पूणर् रुपमा कायार्न्वयन गनर् आवश्यक का,
(ग) नेपाल�भ� एजेन्सीले खटाएका �नर�क्षकहरुलाई सहजीकरण
(घ) सम्झौता बमोिजम एजेन्सीसंग समन्वय गर� आवश्यक जानकार� उपलब्ध
गराउने ।
(३) उपदफा (१) बमोिजमका सुरक्षा उपाय सम्बन्धी सम्झौता नेपाल  , �देश सरकार
तथा स्थानीय तहका सबै �नकाय र इजाजतप�वालाले सम्झौता बमोिजमका सुरक्षा उपायहरु लागू
सहयोग गनुर् पन�छ ।
(४)

४३.

�नषे�धत कायर :

सुरक् उपायहरु सम्बन अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम हुने
नेपाल �भ� पारमाण�वक ह�तयार तथा पारमाण�वक �वष्फोटक उपकरणको उत्पाद

तथा �नमार्ण गनर् वा अन्य �क�समले त्यस्ता ह�तयार वा उपकरण �ा

, त्यस्तो ह�तयार व

उपकरणको �नमार्णमा कुनै सहयोग स्वीकार गनर् वा �ा� गनर् तथा त्यस्तो ह�तयार वा
उत्पादनसँग सम्बिन्धत कुनै प�न अनुसन्धान तथा �वकास गनर् वा त्यस्तो कायर्मा सहयोग पु
कुनै प�न कायर् गनर् पाइने छैन
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४४.

�नर�क्षण गनर् स : �नयमनकार� �नकाय वा एजेन्सीले �नयमनकार� �नकायको समन्वयमा खटाएक
�नर�क्षकलाई सुरक्षा उपाय सम्बन्धी सम्झौता बमोिजमको कुनै पारमाण�वक संयन्�मा �
�नर�क्षण र जाँचबुझ गन� अ�धकार हुनेछ
स्प��कर : यस प�रच्छेदको �योजनको ला�ग “संयन्” भ�ाले आण�वक भ�ी , ���टकल फे�स�ल�ट ,
कन्भसर्न प्ल, फे��केसन प्लान , पुनः �शोधन प्लान , आइसोटोप्, सेपरेसन प्लान , सेपेरेट स्टोर ेज
इन्सटलेसन वा �नय�मत रुपमा एक �भावकार� �कलो�ाम भन्दा बढ� प�रमाणमा पारमाण�वक पदाथर
�योग ग�रने कुनै प�न स्थान(लोकेसन) सम्झनु पछर्

४५.

अ�भलेख र �नयन्�ण : �नयमनकार� �नकायले पारमाण�वक पदाथर्को नापतौल वा माप , नापतौल वा
मापनको यथाथर्ता(एक्युर ेस) को मूल्यांक , नापतौल वा मापनमा आएको अन्तरको पुनरावलोक

,

िजन्सी रा� , नापतौल वा मापन नग�रएका िजन्सीको मूल्यां , पारमाण�वक पदाथर् सम्बन्धी िजन्स
सोको �वाह प�ा लगाउने अ�भलेखन तथा ��तवेदन

, एजेन्सीलाई �दने ��तवेदन सम्बन्धी व्यव

तो�कए बमोिजम हुनेछ ।
४६.

पारमाण�वक इन्धन च�को अनुसन्धान र �वकास सम्बन्धी कृयाकलापको ला�ग इजा

: (१)

कुनै व्यि� वा संस्थाले सै�ािन्तक वा आधारभूत बैज्ञा�नक अनुसन्धान वा रे�डयो आइसोट
औ�ो�गक, िच�कत्सक�, जलवायु सम्बन् , कृ�षजन्य �यो , स्वास्थ्य र वातावरणीय � , सम्बृ�
ममर्तसम्भार सम्बन्धी अध्ययन र �वकाससंग सम्बिन्धत कृयाकलाप बाहेक पारमाण�वक इन्
अनुसन्धान र �वकास सम्बन्धी कृयाकलाप गनर् चाहेमा �नयमनकार� �नकायबाट तो�कए बमो
इजाजतप� �लनु पन�छ
(२)

।

पारमाण�वक इन्धन च�सँग सम्बिन्धत अनुसन्धान र �वकास कृयाकलाप संचालन

सम्बन्धी व्यवस्था तो�कए बमोिजम हुन
४७.

�नयिन्�त वस्तुको �नकासी वा पैठा : (१) कसै ले प�न �च�लत कानून बमोिजम इजाजतप� न�लई
कुनै प�न �नयिन्�त वस्तु �नकासी वा पैठार� गनुर् हुँदैन
स्प��कर : यस दफाको �योजनको ला�ग

“�नयिन्�त वस् ” भ�ाले पारमाण�वक पदाथर , रे�डयोधम�

पदाथर, त्यस्तो पदाथर्सँग सम्ब� जान, यन्� उपकरण र ��व�ध सम्झनु पछर्
(२) नेपाल सरकारले �नयमनकार� �नकायसँग परामशर् गर� �च�लत कानूनको अ�धनमा रह�
�नकासी र पैठार� गनर् इजाजतप� �लनुपन� �नयिन्�त वस्तुको सूची सावर्ज�नक गन�
(३) �नयिन्�त वस्तु �नकासी  पैठार� गनर् इजाजतप� जार� गन� शत , �कृया, मापदण्ड तथा
अन्य व्यवस्था �च�लत कानून बमोिजम हुने
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प�रच्छे–१५
पारमाण�वक सुरक्षा र भौ�तकसंरक्षण सम
४८.

भौ�तक सं रक्षण ग: (१) �नयमनकार� �नकायले पारमाण�वक पदाथर , रे �डयोधम� पदाथर् तथा संयन्�क
भौ�तक सं रक्षणका ला� सुरक्षा सम्बेदनिशलता र मापदण्ड बमोिजम पारमाण�वक दाथ
प र् र रे�डय
पदाथर्को वग�करण गनर् सक्न
(२) �नयमनकार� �नकायले पारमाण�वक सुरक्षा र भौ�तकसंरक्षणको ला�ग देहायका �वष
शतर्हरु त मापदण् �नधार्रण गर� लागू गन�छ:
(क) �व�भ� �क�समका पदाथर्को ला�ग आवश्यकसंरक्षण संयन्� र  ,
(ख) �नयन्�ण तथा जवाफदेह�ता सम्बन

,

(ग) पारमाण�वक पदाथर् तथा र े�डयोधम� पदाथर्को अ�भलेखन र �नयन

,

(घ) �नर�क्षण तथा अनुगमन सम्ब , र
(ङ) तो�कए बमोिजमका अन्य �वषयहरु
(३) पारमाण�वक पदाथर, रे �डयोधम� पदाथर् र संयन्�को भौ�तकसंरक्षणको �त्याभू�त
दा�यत्व ईजाजतप�वालाको हुनेछ 
(४) पारमाण�वक पदाथर , रे �डयोधम� पदाथर् वा संयन्�को चोर� भए

, चोर� वा अन्य कुनै

�क�समबाट हानी नोक्सानी भएमा वा हुने सम्भावना भएमा ईजाजतप�वालाले देहाय बमोिजमको काय
गनुर् पन�:
(क) त्यस्तो घट्ना र सोसँग सम्बिन्धत प�रिस्थ�तको बारेमा यथासक्
�नयमनकार� �नकायलाई सूचना �दन,े
(ख) खण्ड(क) बमोिजमको सूचना �दएप�छ सात �दन�भ� �वस्तृत �ववरण स�हतको
�लिखत ��तवेदन �नयमनकार� �नकायमा पेश गन�, र
(ग) �नयमनकार� �नकायबाट माग भए बमोिजमका अन्य जानकार� तो�कएको
समय�भ� उपलब्ध गराउने 
(५) �नयमनकार� �नकायले उपदफा (4) बमोिजम �ा� सूचना तुरुन्त मन्�ालयलाई उपल
गराउनु पन�छ।
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४९.

जानकार� �दने : (१) पारमाण�वक पदाथर, रे �डयोधम� पदाथर् वा संयन्� चो, डकै�त भएमा वा अन�धकृत
कब्जामा �लएमा वा चोर , डकैती वा अन�धकृत कब्जाको आशंका गन� �व�सनीय आधार भएमा
�नयमक �नकायले मन्�ालय र त्यस्तो कायर्बाट �भा�वत हुनसक्ने संघ संस्थालाई र मन्
अन्तरार्��यसंस्थालाई यथासक्य �छटो सो कुराको जानकार� �दनु पन�
(२) पारमाण�वक पदाथर , रे �डयोधम� पदाथर् वा संयन्�को चो , डकै�त वा अन�धकृत कब्जा
भएमा त्यसको पु: �ा�� गन� , तत्सम्बन्धी अन्य कामकारबाह�को समन्वय गन� र पारमाण�वक पदाथ
रे�डयोधम� पदाथर्को भौ�तक संरक्षण गन� िजम्मेवार� �नयमनकार� �नकाय र मन्�ालयको हुन
(३) नेपाल सरकारले पारमाण�वक पदाथर, रे �डयोधम� पदाथर् तथा संयन्�को सुरक्षार संरक
ला�ग अन्तरार्��यसंस्थाबाट �ा� सहयोग र सहायताको कायार्न्वयन गनर् तो�कए बमोिजम व्यवस्
पन�छ ।
(४) पारमाण�वक सुरक्षा तथा भौ�तकसंरक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए
हुनेछ ।
प�रच्छे–१६
कसूर र सजाय

५०.

कसूर गरे को मा�नने : कसै ले दे हाय बमोिजमको कायर् गर ेमा यस ऐन बमोिजमको कसूर गर ेको
मा�ननेछ :–
(क) यस ऐन बमोिजम इजाजतप� न�लई वा इजाजतप�मा उिल्लिखत शतर् वा ऐ
वा �नयमावल� वा �नद� िशकाको �वप�रत पारमाण�वक पदाथर , रे �डयोधम� पदाथर,
�व�करणको �ोत तथा तत्सम्बन्धी उपकरणको उत्

, संकलन, भण्डार,

स�य, �नकासी, पैठार�, ढु वानी, ओसारपसार, �वसजर्न वा फैलावट गन , कुनै
सं यन्� �वकास वा संचालन गन , रे�डयोधम� फोहोरमैला �नकासी , पैठार� वा
ब्यवस्थापन गन� लगायतका कृयाकलाप वा अभ्यास संचालन ग गराउने,
(ख) कसै को ज्यान �लने वा गिम्भर शार��रक चोट 

यार्उने वा सम्पि� वा

वातावरणमा गम्भीर क्ष�त यार्िउने मनसायले वा त्यसर� ज्यान �ल , चोट वा
क्ष�त पुग्ने गर� पारमाण�वक पदाथर् वा रे�डयोधम� दाथर्
प
�ा

, कब्जामा

�लने, �योग गन� , हस्तान्तरण ग , प�रवतर्न गन, �वसजर्न गन� वा फैलावट गन�
वा कुनै यन्� वा उपकरण बनाउन, �योग गन� वा कव्जामा �लन,
(ग) कसै को ज्यान �लने वा गिम्भर शार��रक चोट 

यार्◌उने वा सम्पि� वा

वातावरणमा गम्भीर क्ष�त यार्◌
उने मनसायले वा त्यसर� ज्यान जाने वा चो
वा क्ष�त पुग्न सक्छ भ�े जानीजानी कुनै पारमाण�वक संयन्� �यो
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,

त्यसको �हना�मना गन� वा त्यसमा हानी वा नोक्सान ी

यार्उने वा त्यसको

संचालनमा अवरोध पुयार्उने वा संयन्�क �वरु� लिक्षत गर� कुनै कायर्,
(घ) पारमाण�वक पदाथर् वा र े�डयोधम� पदाथर् चो

, डकैती वा लुटपाट गन�,

(ङ) पारमाण�वक पदाथर् वा र े�डयोधम� पदाथर्को �ा��को ला�ग जोरजुलुम व
जालसाजीपूणर् कारोवार गन,
(च)

कुनै व्यि� वा संस्थालाई कुनै काम गनर् वा नगनर् वाध्य पान� उ�ेश्यल
(ख) र (घ) बमोिजमको कायर् गन,

(छ) डर , धाक वा धम्क� �दई वा बल �योग गर� वा कुनै जोरजुलुम गर�

कसै सँगबाट पारमाण�वक पदाथर् वा र े�डयोधम� पदाथर् वा सोसँग सम्बिन

उपकरण, यन्� वा पारमाण�वक संयन्� माग ग,
(ज) पारमाण�वक पदाथर् वा र े�डयोधम� पदाथर् वा सोसँग सम्बिन्धत उपकर
उपयोग, भौ�तक सं रक्षण र सुरक्षामा नकारात्मक �भाव पनर् सक्
पारमाण�वक पदाथर् वा र े�डयोधम� पदाथर्का सम्बन्धमा झुटो सूचना �वाह ,
गराउने,
(झ) यस ऐन बमोिजम

गोप्य रा�ु पन� सूचना �वाह गन,

(ञ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम वा �नद�िशका �वप�रत अन्य कु
कायर् गर ेमा 
५१.

सजाय : (१) कसै ले यस ऐन बमोिजमको कसूर गरेमा देहाय बमोिजम सजाय हुनेछ :–
(क) दफा ५० को खण्ड(क) बमोिजमको कसूर गरेमा पारमाण�वक तथा
रे �डयोधम� पदाथर् जफत गर� �वगो बमोिजम ज�रवाना र पाँच वषर्देिख द
वषर्सम्म कैद
(ख) दफा ५० को खण्ड(ख) र (ग) बमोिजमको कसूरमा कसै को ज्यान गएको
रहेछ भने सवर्स्व स�हत जन्म कैद तथा शार��रक चोट लागेको रहेछ भ
चोटको अवस्था समेतलाई �वचार गर� पी�डतलाई उपचार खचर् तथा उिच
क्ष�तपू�तर् समेत �दलाई पाँच वषर्देिख दश वषर्सम्म
(ग) दफा ५० को खण्ड(घ)

, (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) र

(ञ) बमोिजमको

कसूरमा सो कसूरमा �योग भएको उपकरण , यन्, अन्य पदाथर् तथा साम�
जफत गर� सो गन�लाई अवस्था हेर� तीन वषर्देिख पाँच वषर्सम्म कैद र प
लाखदे िख पन्� लाख रुपयाँसम्म ज�रवाना हुने
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(२) कुनै भौ�तक सम्पि� वा वातावरणमा क्ष�त पुगेकोमा त्यसबाट भएको वास्त�वक क
प�हचान गर� क्ष�त भएको �वगो तथा �वगोको दोब्बर क्ष�तपू�तर् �दलाई सो क्ष�तको �वगो
ज�रवाना गर� पाँचदे िख दश वषर्सम्म कैद गर� त्यस्तो कायर्मा �योग भएको उपकरण र अन्य
तथा साम�ी जफत हुनेछ ।
(३) कुनै कम्पनी संस्था वा इजाजतप�वालाले यस प�रच्छेद बमोिजम सजाय हुने कसूर गरे
त्यस्तो कसूर गन� पदा�धकार� वा कमर्चार�को प�हचान भएकोमा त्यस्तो पदा�धकार� वा कमर्चार�
त्यस्तो पदा�धकार� वा कमर्चार� प�हचान हुन नसकेकोमा कसूर हुँदाका बखत त्यस्तो कम्प
संस्थाको �मुख भई काम गन� व्यि�लाई सजाय हुनेछ
५२.

क्ष�तपू� :

(१) आया�नकृत �व�करण संलग्न घटनाको कारणले कुनै हानी वा नोक्सानी

एमा

इजाजतप�वालाले त्यस्तो हानी वा नोक्सानी भए बापतको क्ष�तपू�तर् व्यहोनुर
(२) उपदफा (१) बमोिजमको क्ष�तपू�तर् माग गनुर् परेमा कुनै व्यि�को मृत्यु भए
शार��रक चोटपटक लागेको अवस्थामा तीस वषर्�भ� र अन्य कुनै हानी नोक्सानी भएकोमा थाहा पा
�म�तले एक वषर्�भ� उजुर� �दनु पन�छ ।
(३)

पारमाण�वक हानी नोक्सानी बापतको यस ऐन बमोिजम क्ष�तपू�तर् उपलव्ध गरा

कुनै व्यि�को मृत्यु भएमा �नजको प�रवारलाई र शार��रक चोटपटक लागेको भएमा �नजलाई प�हल
�ाथ�मकता �दई क्ष�तपू�तर् �दनु पन�
स्प�ीकर: यस उपदफाको �योजनको ला�ग "प�रवार" भ�ाले मृत्यु भएको वा चोटपटक लागेको
व्यि�को प�, पि�, सगोलको छोरा छोर�, बाबु आमा सम्झनु पछर्
(४) क्ष�तपू�तर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम
५३.

नेपाल सरकार वाद� हुने : यस ऐन बमोिजमको मु�ा नेपाल सरकार वाद� हुनेछ र सो मु�ा सरकार�
मु�ा सम्बन्धी , २०४९ को अनुसूची–१ मा परेको मा�ननेछ |

५४.

हदम्या : यस ऐन बमोिजमको कसूरमा कसै को ज्यान गएको रहेछ भने ज�हले सुकै र अन्
अवस्थामा थाहा पाएको �म�तले एक वषर्�भ�मा मु�ा दायर गनुर् पन�
प�रच्छे–१७
�व�वध

५५.

नेपाल सरकारको स्वा�मत्व हु :

नेपाल�भ� फेला परे को रे �डयोधम�

पदाथर् वा ख�नज पदाथर् उपर

नेपाल सरकारको स्वा�मत्व रहने।
५६.

�वदेशमा भएको फैसला कायार्न्व : पारमाण�वक हानी नोक्सानी सम्बन्धी मु�ामा क्ष�तपू�तर् भ
गर� भएको नेपाल पक्ष भएको पारमाण�वक दा�यत्व सम्बन्धी �लखत अनुसार पारमाण�वक घट
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सम्बन्धमा क्षे�ा�धकार भएको कुनै �वदेशी अदालतको अिन्तम फैसलालाई �च�लत कानूनको अ�
रह� नेपालका अदालतको फैसला सरह मान्यता �दई र कायार्न्वयन ग�रने
५७.

�च�लत कानून बमोिजम हुने : यो ऐनमा लेिखए ज�त कुरामा यसै ऐन बमोिजम र अन्यमा �च�लत
कानून बमोिजम हुनेछ ।

५८.

�नयम बनाउने अ�धकार : यस ऐनको कायार्न्वयनका ला�ग नेपाल सरकार ले आवश्यक �नयम
बनाउन सक्नेछ ।

५९.

�नद� िशका तथा कायर्�व�ध बनाउन : यस ऐन तथा यो ऐन अन्तरगत बनेको �नयमावल�को अ�धनमा रह�

मन्�ालयल �नयमनकार� �नकायसँग परामशर् गर आवश्यक �नद�िशका बनाउन सक्नेछ
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