
सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको वारवाङ्झरका सम्वङ्ञधध ऐन, २०७६ 

स्वीकृत ङ्झभङ्झत : 2076/11/13 
प्रस्तावना   
वारवाङ्झरकाको अङ्झधकायको रुऩभा वार फचाउ, वार सॊयऺण, वार सहबाङ्झगताको ऩऺराई रङ्ञऺत गङ्चयएको वारभैत्री स्थानीम 
शासन भापफ त ङ्जवबेद यङ्जहत वारङ्झफकासको सवोतभ ङ्जहत  य सवाफङ्गीण ङ्जवकासका राङ्झग वारवाङ्झरकाको आवाजको सम्भान य 
सहबाङ्झगताको ङ्झसद्धाधतराई ऩङ्चयऩूङ्झतफ गनफ वाञ्छनीम बएकोरे सूमोदम नगयऩाङ्झरकारे नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया २२६तथा स्थानीम 
सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा १०२(१) रे ङ्छदएको अङ्झधकाय प्रमोग गयी मो ऐन फनाई रागू गङ्चयएको छ । 

ऩङ्चयच्छेद–१ 

प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब (्१) मस ऐनको नाभ “सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको वारवाङ्झरका सम्वङ्ञधध ऐन, २०७६”  यहेको छ।  

(२) मो ऐन सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन बएको ङ्झभङ्झतफाट रागू हङ्टनेछ।  

२. ऩङ्चयबाषा  ्ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथफ नरागभेा मस ऐनभा, 
(क) "नगयऩाङ्झरका" बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरका बङे्ङ सम्झनङ्ट ऩछफ । 

(ख) "नगय प्रभङ्टख" बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको नगय प्रभङ्टखराई सम्झनङ्ट ऩछफ। 

(ग)  "उऩ-प्रभङ्टख" बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको उऩ-प्रभङ्टखराई सम्झनङ्ट ऩछफ ।  

(घ) "वडा अध्मऺ" बङ्ङारे सम्वङ्ञधधत वडाका वडाअध्मऺराई सम्झनङ्ट ऩछफ । 

(ङ) “वारवाङ्झरका” बङ्ङारे १८ वषफ उभेय ऩूया नगयेको वारवाङ्झरका सम्झनङ्ट ऩछफ। 

(च) “अनाथ वारवाङ्झरका” बङ्ङारे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभका अनाथ वारवाङ्झरका सम्झनङ्ट ऩछफ । 

(छ) "वेवाङ्चयसे वारवाङ्झरका" बङ्ङारे फाफङ्ट आभाको ठेगान नबएको वा कोही वाङ्चयस नबएको वारवाङ्झरका सम्झनङ्ट ऩछफ । 

(ज) “ऩङ्चयवाय” बङ्ङारे वारवाङ्झरकाका फाफङ्ट आभा एका सगोरका दाजङ्ट-बाइ, ङ्छददी-फङ्जहनी, हजङ्टयफङ्टफा वा हजङ्टयआभा सम्झनङ्ट ऩछफ 
य सो शब्दरे एका सगोरभा फस्ने नङ्ञजकका अधम नातेदायराई सभेत जनाउॉछ । 

(झ) “वारवाङ्झरका ङ्जवरुद्धको ङ्जहॊसा” बङ्ङारे दपा ३२ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको कामफ सम्झनङ्ट ऩछफ ।  

(ञ) "वार कल्माण अङ्झधकायी" बङ्ङारे भङ्जहरा वारवाङ्झरका तथा सभाजकल्माण शाखा-प्रभङ्टखराई सम्झनङ्ट ऩनेछ। 

(ट) “वार गहृ” बङ्ङारे दपा २५ फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएको वार गहृ सम्झनङ्टऩछफ।  
(ठ) “वार मौन दङ्टब्मफवहाय” बङ्ङारे दपा ३२ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको कामफ सम्झनङ्ट ऩछफ।  

(ड) “शाखा ” बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको भङ्जहरा, वारवाङ्झरका तथा सभाज कल्माण शाखा  सम्झनङ्ट ऩछफ।  

(ढ) “ङ्जवशेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका वारवाङ्झरका” बङ्ङारे दपा २२ फभोङ्ञजभका वारवाङ्झरका सम्झनङ्ट ऩछफ। 

(ण) “सॊयऺक” बङ्ङारे वारवाङ्झरकाको हक , ङ्जहतको सॊयऺण गनफ मस ऐन वा प्रचङ्झरत कानून  फभोङ्ञजभ दाङ्जमत्व बएको वा 
ङ्झनमङ्टक्ती गङ्चयएका व्मङ्ञक्त वा सॊस्था सम्झनङ्ट ऩछफ य सो शब्दरे सॊयऺक नबएको अवस्थाभा भाथवयराई सभेत जनाउॉछ। 

ऩङ्चयच्छेद–२ 

वारवाङ्झरकाको अङ्झधकाय  
३. फाॉच्न ऩाउने अङ्झधकाय ्(१) प्रत्मेक वारवाङ्झरकाराई सम्भानऩूवफक फाॉच्न ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनेछ। 

(२) सूमोदम नगयऩाङ्झरकारे वारवाङ्झरकाको फाॉच्न ऩाउने अङ्झधकाय य वारवाङ्झरकाको ङ्जवकासको राङ्झग वारवाङ्झरका भाङ्झथ 
हङ्टन सक्ने दङ्ट घफटनाको योकथाभ , जोङ्ञखभको धमूनीकयण रगामतका प्रङ्झतयोधात्भक य  सङ्टयऺा सेवाका राङ्झग आवश्मक उऩाम 
अवरम्फन गङ्चयनेछ।  

४. नाभ य ऩङ्जहचानको अङ्झधकाय(्१) प्रत्मेक वारवाङ्झरकाराई आफ्नो ऩङ्जहचान सङ्जहत नाभाकयण य जधभदताफको हक हङ्टनेछ ।  

(२) वारवाङ्झरका जधभेऩङ्झछ ङ्झनजको फाफङ्ट वा आभारे वारवाङ्झरकाको नाभ याखी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ जधभ दताफ गनङ्टफ 
ऩनेछ । 

(३) नावारकको जधभदताफ गने सम्फधधभा फाफङ्टको ठेगान नरागकेो ना वारकको हकभा आभा सूचक बई जधभ दताफ गनफ 
सक्ने । 

(४) फेवाङ्चयसे वारवाङ्झरकाको जधभ दताफको हकभा सम्वङ्ञधधत वडाको वडा सदस्मको ङ्झसपाङ्चयसभा वडा अध्मऺ सूचक वसी 
जधभ दताफ गनफ सङ्जकने छ । 

(५) जवयजस्ती कयणी वा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टने हाडनाता कयणीफाट जङ्ञधभएका फारफाङ्झरको  आभारे चाहेभा 
आभाको नाभ भात्र उल्रेख गयी जधभदताफ गङ्चयङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 



(६) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ नाभ याख्दा फाफङ्ट वा आभा तत्कार उऩरब्ध नबएभा वा उऩरब्ध हङ्टन सक्ने सम्बावना नयहेभा 
त्मस्ता वारवाङ्झरकारे आपूराई हेयचाह गने ङ्झनजका ऩङ्चयवायका अधम सदस्म वा सॊयऺकरे याखे फभोङ्ञजभको नाभ ऩाउने 
छ। 

(७) प्रत्मेक वारवाङ्झरकारे जधभे ऩङ्झछ ङ्झनजको फाफङ्ट आभाको सहभङ्झतफाट याङ्ञखएको थय वा त्मस्तो सहभङ्झत हङ्टन नसकेभा 
ङ्झनजको फाफङ्टको थय आफ्नो नाभ ऩछाङ्झड प्रमोग गनफ ऩाउनेछ। 

(८) उऩदपा (५)भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन वारवाङ्झरकारे चाहेभा आफ्नो फाफङ्ट वा आभा वा  दङ्टवैको थय प्रमोग 
गनफ ऩाउने छ।  

५.  बेदबाव ङ्जवरुद्धको अङ्झधकाय ्(१) कङ्ट नै ऩङ्झन वारवाङ्झरकाराई ङ्झनज, ङ्झनजको ऩङ्चयवाय वा सॊयऺकको धभफ , वणफ, जात, जाङ्झत ,ङ्झरङ्ग, 

उत्ऩङ्ञि, बाषा, सॊस्कृङ्झत, वैचाङ्चयक आस्था, शायीङ्चयक वा भानङ्झसक अवस्था , अऩाङ्गता, वैवाङ्जहक ङ्ञस्थङ्झत, ऩाङ्चयवाङ्चयक हैङ्झसमत, ऩेशा, 
स्वास््म ङ्ञस्थङ्झत, आङ्झथफक वा साभाङ्ञजक ङ्ञस्थङ्झत, बौगोङ्झरक ऺेत्र वा अधम मस्तै कङ्ट नै आधायभा बेदबाव गङ्चयने छैन। 

(२) कसैरे ऩङ्झन आफ्नो छोया , छोयी य धभफऩ ङ्टत्र धभफऩ ङ्टत्री वा आफ्नो सॊयऺणभा यहेका वारवाङ्झरका फीच कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको 
बेदबाव गनफ ऩाइने छैन। 

६. फाफङ्ट आभासॉग फस्ने य बेटघाट गने अङ्झधकाय ्(१) कङ्ट नै ऩङ्झन वारवाङ्झरकाराई ङ्झनजको इच्छा ङ्जवऩयीत फाफङ्ट वा आभाफाट ङ्झबङ्ङ 
वा अरग गनङ्टफ हङ्टॉदैन। 

(२) धभफऩ ङ्टत्र वा धभफऩ ङ्टत्री याख्न ेव्मङ्ञक्तरे धभफऩ ङ्टत्र वा धभफऩ ङ्टत्री हङ्टने वारवाङ्झरकाराई आफ्नो जधभ ङ्छदने फाफङ्ट आभासॉग बेटघाट , 

सम्ऩकफ  तथा ऩत्राचाय गनफ ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(३) फैकङ्ञल्ऩक हेयचाह गने व्मङ्ञक्त वा सॊस्थारे आफ्नो हेयचाह वा सॊयऺणभा यहेका वारवाङ्झरकाराई ङ्झनजको जधभ ङ्छदने 
फाफङ्टआभा वा ऩङ्चयवायसॉग बेटघाट गनफ ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

७. सॊयऺणको अङ्झधकाय  ्(१) प्रत्मेक वारवाङ्झरकाराई आफ्नो फाफङ्ट, आभा, ऩङ्चयवायका अधम सदस्म वा सॊयऺकफाट उङ्ञचत हेयचाह, 

सॊयऺण, ऩारनऩोषण य भामा प्राप्त गने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।  

 (२) वारवाङ्झरकाको हेयचाह , सॊयऺण तथा ऩारनऩोषण गने सम्फधधभा फाफङ्टआभाको सभान दाङ्जमत्व हङ्टनेछ।  फाफङ्टआभाको 
सम्फधध ङ्जवच्छेद बएको वा अधम कङ्ट नै कायणरे अरग फसेको अवस्थाभा वारवाङ्झरकाको ऩारनऩोषणको खचफ आङ्झथफक ऺभता 
अनङ्टसाय फाफङ्टआभा दङ्टवैरे व्महोनङ्टफ ऩनेछ।  

 (३) कङ्ट नै ऩङ्झन फाफङ्ट , आभा, ऩङ्चयवायका अधम  सदस्म वा सॊयऺकरे आफ्नो छोया -छोयी वा सॊयऺकत्वभा यहेका 
वारवाङ्झरकाहरुराई फेवाङ्चयस छोड्न वा त्माग्न ऩाउने छैन।् 

 (४) अऩाङ्गता बएका , द्वधद्वऩीङ्झडत, ङ्जवस्थाङ्जऩत, जोङ्ञखभभा ऩयेका वा सडकभा फस्ने वारवाङ्झरकाराई सङ्टङ्झनङ्ञित बङ्जवष्मको राङ्झग 
याज्मफाट तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्जवशेष सॊयऺण ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।  

 (५) प्रत्मेक वारवाङ्झरकाराई ङ्झनजको फाफङ्ट , आभा, ऩङ्चयवायका अधम सदस्म वा सॊयऺक , ङ्ञशऺक तथा अधम व्मङ्ञक्तफाट हङ्टने 
हयेक ङ्जकङ्झसभका शायीङ्चयक वा भानङ्झसक ङ्जहॊसा य मातना, हेरा, अभानवीम व्मवहाय, रैङ्जङ्गक वा छङ्टवाछङ्टतजधम दङ्टव्मफवहाय, मौनजधम 
दङ्टव्मफवहाय य शोषण ङ्जवरुद्ध सॊयऺण प्राप्त गने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।  

 (६) कङ्ट नै ऩङ्झन वारवाङ्झरकाराई सेना , प्रहयी य सशस्त्र सभूहभा बनाफ गनफ य प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ  रुऩभा सशस्त्र द्वधद्व वा 
याजनैङ्झतक उद्देश्मको राङ्झग प्रमोग गनफ ऩाइने छैन। 

 (७) अठाह्र वषफ भङ्टङ्झनका वारवाङ्झरकाराई जोङ्ञखभऩूणफ काभभा रगाउन वा घयेरङ्ट काभदाय वा कभरयीको रुऩभा याख्नङ्ट हङ्टॉदैन। 

८. सहबाङ्झगताको अङ्झधकाय ्आफ्नो धायणा फनाउन सऺभ बएका वारवाङ्झरकाराई आपूराई असय गने ङ्जवषमभा ऩङ्चयवाय, सभङ्टदाम, 

ङ्जवद्यारम वा अधम सावफजङ्झनक ङ्झनकाम वा सॊस्था रगामतफाट गङ्चयने ङ्झनणफमभा सहबागी हङ्टन ेअङ्झधकाय हङ्टनेछ ।  

९. अङ्झबव्मङ्ञक्त स्वतधत्रता य सूचनाको अङ्झधकाय  ् (१) प्रत्मेक वारवाङ्झरकाराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ स्वतधत्र रुऩभा आफ्नो 
कङ्ट या याख्न ेअङ्झधकाय हङ्टनेछ ।  

 (२) प्रत्मेक वारवाङ्झरकाराई प्रचङ्झरत कानूनको अधीनभा यही आफ्नो हक , ङ्जहत य सयोकायको ङ्जवषमभा सूचना भाग्ने  य 
ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनेछ ।  

१०. सॊस्था खोल्ने य शाङ्ञधतऩूवफक बेरा हङ्टने अङ्झधकाय ्(१) प्रत्मेक वारवाङ्झरकाराई फार अङ्झधकायको सॊयऺण तथा प्रवद्धफनका राङ्झग 
वार-क्रफ वा सॊस्था खोल्ने वा शाङ्ञधतऩूवफक बेरा हङ्टने अङ्झधकाय हङ्टनेछ ।   

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ वार क्रफ वा सॊस्था खोल्ने सम्वङ्ञधध व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

११. गोऩनीमताको अङ्झधकाय ्(१) प्रत्मेक वारवाङ्झरकाराई ङ्झनजको जीउ, आवास, सम्ऩङ्ञि, ङ्झरखत, त्माङ्क, ऩत्राचाय य चङ्चयत्र सम्वङ्ञधध 
ङ्जवषमभा गोऩनीमताको अङ्झधकाय हङ्टनेछ ।  



 (२) कसैरे ऩङ्झन वारवाङ्झरकाको चङ्चयत्रभा आघात ऩाने वा ङ्झनजराई  राज, ग्रानी वा अऩहेरना हङ्टने ङ्जकङ्झसभको ङ्झनजको 
व्मङ्ञक्तगत सूचना , ङ्जववयण, पोटो, ङ्झबङ्झडमोको ङ्झसजफना , सूचना सङ्करन , प्रकाशन, भङ्टद्रण, प्रदशफन, ङ्झफक्री ङ्जवतयण वा कङ्ट नै ऩङ्झन 
भाध्मभफाट प्रवाह गनफ वा गयाउन हङ्टॉदैन । 

 (३) वार अदारत , प्रहयी कामाफरम , सॊयऺक, अङ्झबबावक वा अधम ङ्झन कामफाट कसूयजधम कामफको आयोऩ रागकेा वा ऩीङ्झडत 
वारवाङ्झरकाको नाभ थय , ठेगाना, उभेय, ङ्झरङ्ग, ऩाङ्चयवाङ्चयक ऩषृ्ठबङू्झभ , आङ्झथफक ङ्ञस्थङ्झत , कसूय तथा त्मस सम्फधधभा कङ्ट नै कायफाही 
बएको बए सो रगामत वारवाङ्झरकाको ङ्जववयण कानून फभोङ्ञजभ फाहेक अधमत्र प्रमोग गङ्चयनङ्ट हङ्टॉदैन। 

 तय कङ्ट नै अध्ममन वा शोध कामफका राङ्झग प्रकाङ्ञशत गनङ्टफ ऩयेभा वारवाङ्झरका य ङ्झनजको ऩङ्चयवायको नाभ, थय, ठेगाना तथा अधम 
ऩङ्जहचान नखङ्टल्ने गयी उभेय वा ङ्झरङ्ग भात्र उल्रेख गयी प्रकाशन गनफ सङ्जकनेछ।  

१२. अऩाङ्गता बएका वारवाङ्झरकाको ङ्जवशेष अङ्झधकाय् (१) अऩाङ्गता बएका वारवाङ्झरकाराई तो ङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्जवशेष सॊयऺणको 
व्मवस्था गङ्चयनेछ।  

 (२) अऩाङ्गता बएका प्रत्मेक वारवाङ्झरकाराई आफ्नो भान-प्रङ्झतष्ठा सङ्टङ्झनङ्ञित गने , आत्भङ्झनबफयता प्रवद्धफन गने, सभाजभा सङ्जक्रम 
रुऩरे सहबागी हङ्टने तथा सम्भानजनक रुऩभा फाॉच्न ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।  

 (३) अऩाङ्गता बएका वारवाङ्झरकाराई ङ्जवशेष हेयचाह ऩाउने य सभाजभा घङ्टरङ्झभर हङ्टन तथा आफ्नो व्मङ्ञक्तगत ङ्जवकासको 
राङ्झग ङ्ञशऺा, ताङ्झरभ, स्वास््म स्माहाय सेवा , ऩङ्टनस्थाफऩना सेवा, योजगायीको तमायी तथा भनोयञ्जनका अवसय प्राप्त गने अङ्झधकाय 
हङ्टनेछ।  

 (४) अऩाङ्गता बएका वारवाङ्झरकाराई सावफजङ्झनक सेवा, सङ्टङ्जवधाभा सभान ऩहङ्टॉच य उऩबोगको अङ्झधकाय हङ्टनेछ। 

१३. ऩोषण तथा स्वास््मको अङ्झधकाय्  (१) प्रत्मेक वारवाङ्झरकाराई उङ्ञचत ऩोषण , सपा खानेऩानी तथा दङ्टई वषफसम्भका 
वारवाङ्झरकाराई स्तनऩानको सभेत अङ्झधकाय हङ्टनेछ।  

 (२) गबफवती भङ्जहरा य वारवाङ्झरकाराई योगफाट फच्न आवश्मक खोऩहरु ङ्झरन ऩाउ ने य याङ्जष्डम भाऩदण्ड अनङ्टरुऩको 
शायीङ्चयक तथा भानङ्झसक स्वास््म सेवा उऩबोग गनफ ऩाउने , उभेय य ऩङ्चयऩक्वता अनङ्टसाय शयीय , प्रजनन ्तथा प्रजनन ्स्वास््म 
सम्वङ्ञधध जानकायी ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।  

 (३) प्रत्मेक वारवाङ्झरकाराई आधायबतू स्वास््म उऩचाय ङ्झन्शङ्टल्क रुऩभा प्राप्त गने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।  
१४. खेरकूद, भनोयञ्जन तथा साॉस्कृङ्झतक अङ्झधकाय  ्(१) प्रत्मेक वारवाङ्झरकाराई ङ्झनजको उभेय य रुची अनङ्टसायको खेर खेल्ने य 

खेरकूदभा सहबागी हङ्टने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।  

 (२) प्रत्मेक ङ्जवद्यारमरे ऩठन -ऩाठन फाहेकको सभमभा वारवाङ्झरकाराई खेरकूदभा सहबागी हङ्टन प्रोत्साहन गने य त्मसको 
राङ्झग आवश्मक उऩमङ्टक्त खेरकूद स्थर य खेरकूद साभग्रीको व्मवस्था गनङ्टफऩनेछ।  

 (३) प्रत्मेक वारवाङ्झरकाराई आफ्नो उभेय, रुची य आवश्मकता अनङ्टसाय फारभैत्री भनोयञ्जन गने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।  

 (४) प्रत्मेक वारवाङ्झरकाराई आफ्नो ङ्जहत प्र ङ्झतकूर नहङ्टने गयी आफ्नो धभफ , सॊस्कृङ्झत, चरन, यीङ्झतङ्चयवाज य आस्था अनङ्टरुऩ 
साॊस्कृङ्झतक ङ्जक्रमाकराऩभा बाग ङ्झरने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।  

१५. ङ्ञशऺाको अङ्झधकाय  ् (१) छ वषफ भङ्टङ्झनका वारवाङ्झरकाराई आफ्नो उभेय य ङ्जवकासको स्तय अनङ्टसाय उऩमङ्टक्त ढङ्गरे ङ्झसक्न 
ऩाउने तथा प्रायङ्ञम्बक वार ङ्जवकासको अङ्झधकाय हङ्टनेछ।  

 (२) प्रत्मेक वारवाङ्झरकाराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ आधायबतू तहसम्भको ङ्ञशऺा अङ्झनवामफ य ङ्झन्शङ्टल्क तथा भाध्मङ्झभक 
तहसम्भको ङ्ञशऺा ङ्झन्शङ्टल्क रुऩभा फारभैत्री वातावयणभा ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।  

 (३) प्रत्मेक वारवाङ्झरकाराई आफ्नो ङ्जवशेष शायीङ्चयक तथा भान ङ्झसक अवस्था अनङ्टसाय प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ उऩमङ्टक्त 
अध्ममन साभग्री तथा ङ्ञशऺण ङ्जवङ्झध भापफ त ङ्ञशऺा ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।  

 (४) दङ्झरत, अऩाङ्ग य रोऩो धभङ्टख वारवाङ्झरकाराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ छात्रवङृ्ञि सङ्जहतको ङ्झन्शङ्टल्क ङ्ञशऺा ऩाउने 
अङ्झधकाय हङ्टनेछ।  

ऩङ्चयच्छेद– ३ 

वारवाङ्झरकाप्रङ्झतको दाङ्जमत्व 

१६. वारवाङ्झरकाको सवोिभ ङ्जहतराई प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्ट ऩने्  (१) वारवाङ्झरकासॉग सम्वङ्ञधधत कामफ गने प्रत्मेक ङ्झनकाम तथा 
सॊस्थाका अङ्झधकायीरे हयेक काभ कायवाही गदाफ वारवाङ्झरकाको सवोिभ ङ्जहतराई प्राथङ्झभकता ङ्छदई आवश्मक फार भैत्री 
प्रङ्जक्रमा अऩनाउनङ्ट ऩनेछ। 

(२) जीवन जोङ्ञखभभा बएका वारवाङ्झरकाराई तत्कार सहमोग गनङ्टफ सवैको दाङ्जमत्व हङ्टनेछ।  

(३) वारवाङ्झरका यहने वा वारवाङ्झरकाराई सेवा प्रदान गने सावफजङ्झनक य नीङ्ञज साभाङ्ञजक सॊस्थारे बौङ्झतक सॊयचना ङ्झनभाफण 
वा भभफत सम्बाय गदाफ फारभैत्री हङ्टने गयी आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ। 



१७. ऩङ्चयवाय वा सॊयऺकको दाङ्जमत्व् (१) वारवाङ्झरकाको हेयचाह , ऩारनऩोषण य वङृ्ञि ङ्जवकासभा फाफङ्ट य आभा दङ्टवैको सभान 
दाङ्जमत्व हङ्टनेछ। 

(२) वारवाङ्झरकाराई हेयचाह , ऩारनऩोषण य सॊयऺण गनङ्टफ ङ्ञशऺा , स्वास््म उऩचाय रगामत व्मङ्ञक्तत्व ङ्जवकासका अवसयहरु 
उऩरब्ध गयाउनङ्ट , भामा भभताऩूणफ वातावयण उऩरब्ध गयाउनङ्ट य सङ्टङ्झनित बङ्जवष्मको राङ्झग उङ्ञचत भागफदशफन गनङ्टफ प्रत्मेक 
फाफङ्ट-आभा, ऩङ्चयवायका अधम सदस्म वा सॊयऺकको दाङ्जमत्व हङ्टनेछ। 

(३) फाफङ्ट-आभा, ऩङ्चयवायका अधम सदस्म वा सॊयऺकरे ङ्जवद्यारम जाने उभेयका प्रत्मेक वारवाङ्झरकाराई ङ्जवद्यारमभा बनाफ 
गयाई ङ्ञशऺा आजफनको राङ्झग सभङ्टङ्ञचत वातावयण उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

(४) फाफङ्ट-आभा, ऩङ्चयवायका अधम सदस्म वा सॊयऺकरे ६ वषफ उभेय नऩङ्टगकेा वारवाङ्झरकाराई ङ्झनवास वा अधम स्थानभा एक्रै 
छाड्न वा उभेय ऩङ्टगकेो व्मङ्ञक्तको साथभा नरगाई एक्रै अधमत्र ऩठाउन हङ्टॉदैन।  

१८. सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको दाङ्जमत्व  ्ङ्जवशेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका वारवाङ्झरकाको ऩारनऩोषण, सॊयऺण, स्वास््म य ङ्ञशऺा 
रगामतका आधायबतू आवश्मकताको व्मवस्था गनफ नगयऩाङ्झरकारे उऩरब्ध स्रोत साधनको आधायभा आवश्मक व्मवस्था 
ङ्झभराउनेछ। 

१९. सञ्चाय ऺेत्रको दाङ्जमत्व  ्फारअङ्झधकायको उल्रङ्घन य वारवाङ्झरकाको ङ्जहत प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी सूचना प्रकाशन वा प्रसायण गनङ्टफ 
सञ्चाय ऺेत्रको दाङ्जमत्व हङ्टनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद –४ 

वार धमाम सम्वङ्ञधध व्मवस्था 
२०. वार धमाम सम्ऩादन गदाफ ङ्जवचाय गनङ्टफ ऩने कङ्ट याह रु् (१) वार धमाम सम्ऩादन कामफभा सॊरग्न व्मङ्ञक्त , ऩदाङ्झधकायी य फार 

अदारतरे धमाम सम्ऩादनको ङ्झसरङ्झसराभा मस ऐनभा अधमत्र उङ्ञल्रङ्ञखत कङ्ट याका अङ्झतङ्चयक्त देहामका कङ्ट याहरु ङ्जवचाय गनङ्टफ 
ऩनेछ् 
(क) वारवाङ्झरकाराई असय ऩने कङ्ट नै ङ्झनणफम गनङ्टफ अङ्ञघ ङ्झनजको धायणा फङ्टझ्न,े  

(ख) वारवाङ्झरकाको ङ्जहत य स्वाथफ जोङ्झडएको कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जवषमभा ङ्झनणफम गनङ्टफ अङ्ञघ ङ्झनजको  फाफङ्ट-आभा, ऩङ्चयवायका अधम सदस्म 
वा सॊयऺकराई आफ्नो बनाई याख्न ेअवसय ङ्छदन,े  

(ग) वारवाङ्झरकाको उभेय, फौङ्जद्धक ङ्जवकासको स्तय , आस्था य साॉस्कृङ्झतक भूल्म भाधमता अनङ्टरुऩको फोरी , वचन य व्मवहाय 
गने , 

(घ) वारवाङ्झरकासॉग सम्वाद गदाफ ङ्झनजरे चाहेको बाषाभा गने य आवश्मकतानङ्टसाय दोबाषेको सहमोग ङ्झरने। 

२१. वारवाङ्झरकाराई ङ्झनमधत्रणभा ङ्झरने  ्(१) कसङ्टयजधम कामफको सूचना प्राप्त बएभा अनङ्टसधधान अङ्झधकायीरे मथाशीध्र सो कसूयको 
सम्फधधभा अनङ्टसधधान प्रायम्ब गनङ्टफ ऩनेछ।त्मसयी अनङ्टसधधान गदाफ कसूयजधम कामफको आयोऩ रागकेो वारवाङ्झरकाराई 
अनङ्टसधधानको राङ्झग ङ्झनमधत्रणभा नङ्झरई नहङ्टने दे ङ्ञखएभा अनङ्टसधधान अङ्झधकायीरे त्मस्तो वारवाङ्झरकाराई ङ्झनमधत्रणभा ङ्झरन 
सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनमधत्रणभा ङ्झरइएका वारवाङ्झरकाराई ङ्झनमधत्रणभा ङ्झरइयहन आवश्मक नदेङ्ञखएभा ङ्झनजको 
ऩङ्चयवायको सदस्म, सॊयऺक वा नङ्ञजकको नातेदायराई ङ्ञजम्भा रगाउनङ्ट ऩनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद –५ 

वारवाङ्झरकाको ङ्जवशेष सॊयऺण य ऩङ्टनस्थाफऩना 
२२. ङ्जवशेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका वारवाङ्झरका: (१) देहामका वारवाङ्झरका ङ्जवशेष सॊयऺणको आवश्म कता बएका 

वारवाङ्झरका भाङ्झननेछन्  

 (क) अनाथ वारवाङ्झरका, 
(ख) अस्ऩतार वा अधम कङ्ट नै सावफजङ्झनक स्थानभा अरऩत्र अवस्थाभा छाङ्झडएका वा पेरा ऩयेका, फाफङ्ट-आभाफाट अरङ्ञग्गएका 
वा फाफङ्ट-आभा ऩिा नराङ्झग फेवाङ्चयसे बएका वारवाङ्झरका, 
(ग) फाफङ्ट-आभाराई गम्बीय शायीङ्चयक वा भानङ्झसक अऩाङ्गता वा अशक्तता बएको कायण उङ्ञचत हेयचाह नऩाएका 
वारवाङ्झरका, 
(घ) कानूनी ङ्जववादभा ऩयेका वारवाङ्झरकाभध्मे ङ्छदशाधतय प्र ङ्जक्रमा अधतगफत वैकङ्ञल्ऩक  हेयचाहको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस बएका 
वारवाङ्झरका, 
(ङ) थङ्टनाभा यहेका वा फधदी फाफङ्ट वा आभासॉग आङ्ञित बई कायागायभा यहेका वारवाङ्झरका, 
(च) जफयजस्ती कयणी वा कानून फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टने हाडनाताफाट जङ्ञधभएको  ङ्ञशशङ्टराई आपूरे ऩारन -ऩोषण गनफ नसक्ने 
बनी वार कल्माण अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनवेदन ऩयेका वारवाङ्झरका, 



(छ) फाफङ्ट, आभा वा अङ्झबबावकफाट दङ्ट व्मफवहाय, ङ्जहॊसा वा फेवास्ता बएको कायणरे  वारवाङ्झरकाको उच्चतभ ङ्जहतको राङ्झग 
ऩङ्चयवायफाट अरग गङ्चयएका वारवाङ्झरका, 
(ज) जफयजस्ती वा फॉधङ्टवा प्राकृङ्झतक वा जोङ्ञखभऩूणफ वा ङ्झनकृष्ट प्रकृङ्झतको वा प्रचङ्झरत  कानून ङ्जवऩयीत िभभा सॊरग्न बई 
जीवनमाऩन गङ्चययहेका, धूभऩान, भद्यऩान एवभ ्अधम रागू औषधको कङ्ट रतभा पसेका, एच.आई.बी. सङ्क्क्रङ्झभत वारवाङ्झरका, 
(झ) गम्बीय शायीङ्चयक वा भानङ्झसक स्वास््म सभस्मा वा गम्बीय अऩाङ्गता बएको  कायण जीवन जोङ्ञखभभा यही फाफङ्ट-आभा वा 
ऩङ्चयवायफाट उऩचायको व्मवस्था हङ्टननसकेको वा साभाधम जीवनमाऩन गनफ कङ्छठनाई बएका वारवाङ्झरका, 
(ञ) वारवाङ्झरका ङ्जवरुद्धको कसूयफाट ऩीङ्झडत बएका वा त्मस्तो जोङ्ञखभभा यहेका वारवाङ्झरका, 
(ट) ङ्जवऩद् वा सशस्त्र द्वधद्वका कायणरे फाफङ्ट -आभा दङ्टवै वा आभा फाफङ्टभध्मे एक  गङ्टभाएका, फेऩिा बएका, आपू नै शायीङ्चयक 
वा भानङ्झसक रुऩभा घाइते बएका वा अऩाङ्गता बएका वारवाङ्झरका, 
(ठ) ङ्जवऩङ्ङ दङ्झरत सभङ्टदामका वारवाङ्झरका, 
(ड) भधत्रारमरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी ङ्जवशेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका वारवाङ्झरका बनी तोकेका अधम 
वारवाङ्झरका। 

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका वारवाङ्झरकाराई आवश्मकता अनङ्टसाय उद्धाय, अस्थामी सॊयऺण, स्वास््म उऩचाय, भनोसाभाङ्ञजक 
सहमोग, ऩाङ्चयवाङ्चयक ऩङ्टनङ्झभफरन, ऩङ्टनस्थाफऩना वैकङ्ञल्ऩक हेयचाह, ऩङ्चयवाय सहमोग, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा, साभाङ्ञजकीकयण रगामत अधम 
सेवा तथा सहमोग तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

२३. वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको व्मवस्था ्(१) दपा २२ को उऩदपा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) य (छ) फभोङ्ञजभका 
वारवाङ्झरकाराई वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको आवश्मकता बएका वारवाङ्झरका भाङ्झननेछ। 

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको वारवाङ्झरकाराई देहामको प्राथङ्झभकताको आधायभा फार कल्माण अङ्झधकायीरे वैकङ्ञल्ऩक 
हेयचाहको व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ् 

 (क) वारवाङ्झरकाको आभा वा फाफङ्टको तपफ का नातेदाय, 

 (ख) वारवाङ्झरकाराई हेयचाह गनफ इच्छङ्टक ऩङ्चयवाय वा व्मङ्ञक्त, 

 (ग) वारवाङ्झरकाराई ऩङ्चयवायभा आधाङ्चयत हेयचाह गने सॊस्था, 
 (घ) फारगहृ, 

 (३) वैकङ्ञल्ऩक हेयचाह सम्वङ्ञधध अधम व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

२४. वारवाङ्झरकाको सॊयऺण् (१) कङ्ट नै ठाउॉभा ङ्जवशेष सॊयऺणको आवश्म कता बएका वारवाङ्झरका यहे बएको थाहा ऩाउने 
व्मङ्ञक्तरे सो कङ्ट या सूचना फारकल्माण अङ्झधकायीराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जानकायी प्राप्त बएभा फारकल्माण अङ्झधकायीरे त्मस्तो वारवाङ्झरकाको तत्कार उद्धाय गनङ्टफ ऩने 
देखेभा उद्धाय गयी दपा ३४ फभोङ्ञजभको अस्थामी सॊयऺण सेवाभा याख्न सक्नेछ।  

 (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त सूचनाको आधायभा फारकल्माण अङ्झधकायीरे जाॉचफङ्टझ तथा छानङ्झफन गयी आवश्मक सेवाको 
व्मवस्था गनफ सक्नेछ ।  

 (४) फारकल्माण अङ्झधकायीरे उऩदपा  (३) फभोङ्ञजभको आवश्मक सेवा प्रदान गनफ तोङ्जकए फभोङ्ञजभको सभाजसेवीराई 
ङ्ञजम्भेवायी ङ्छदन सक्नेछ।  

 (५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझ तथा छानङ्झफन गदाफ ङ्जवशेष सॊयऺणको आवश्म कता बएका वारवाङ्झरकाको राङ्झग 
आवश्मक अधम सेवा सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टफ ऩनेछ।त्मसयी ङ्जवशेष सॊयऺण गनफ आवश्मक  नदेखीएभा य ङ्झनजको फाफङ्ट, आभा, ऩङ्चयवायको 
अधम सदस्म वा सॊयऺक पेरा ऩयेभा फारकल्माण अङ्झधकायीरे त्मस्तो वारवाङ्झरकाराई ङ्झनजको ङ्ञजम्भा रगाउनङ्ट ऩनेछ। 

 (६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ फारकल्माण अङ्झधकायीरे वारवाङ्झरकाराई ङ्झनजको फाफङ्ट , आभा, ऩङ्चयवायको अधम सदस्म वा 
सॊयऺकराई ङ्ञजम्भा रगा उनको राङ्झग कङ्ट नै सहमोग गनङ्टफ ऩने देखेभा सम्फद्ध ङ्झनकामसॉग सभधवम गयी सहमोग प्रामोजन वा 
ऩङ्चयवाय सहमोग जस्ता आवश्मक सेवाको व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ।  

 स्ऩष्टीकयण् मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग  
 (क) ‘सहमोग प्रामोजन’ बङ्ङारे कङ्ट नै व्मङ्ञक्त, सॊघ, सॊस्था वा ङ्झनकामद्वाया वारवाङ्झरकाराई आवश्मक ऩारन ऩोषण तथा ङ्ञशऺाको 

राङ्झग दीघफकारीन तथा अल्ऩकारीन रुऩभा आङ्झथफक सहमोग उऩरब्ध गयाउने कामफ सम्झनङ्ट ऩछफ। 

 (ख) ‘ऩङ्चयवाय सहमोग’ बङ्ङारे वारवाङ्झरकाको ऩङ्चयवायराई ङ्झफखण्डन तपफ  रैजाने आङ्झथफक तथा साभाङ्ञजक कायणको ऩङ्जहचान य 
ङ्झनयाकयण गयी त्मसफाट ऩङ्चयवायको एकता तथा सौहादफता कामभ गयाउॉदै सम्वङ्ञधधत ऩङ्चयवायङ्झबतै्रफाट वारवाङ्झरकाको सॊयऺण 
हङ्टने वातावयण ङ्झसजफना गनफ गङ्चयने सहमोग सम्झनङ्ट ऩछफ। 

 (७) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझ तथा छानङ्झफन गदाफ वैकङ्ञल्ऩ क हेयचाहको आवश्मकता बएको देखीएभा फार कल्माण 
अङ्झधकायीरे वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको व्मवस्था गनङ्टफ ऩनेछ। 



 (८) वारवाङ्झरका ऩीङ्झडत बएको भङ्टद्दाभा ऩीङ्झडत वारवाङ्झरकारे चाहेभा वा फाफङ्ट -आभा, अङ्झबबावक नै ऩीडक बएभा वा 
ऩीडकसॉग ङ्झभरी वारवाङ्झरका थऩ जोङ्ञखभभा ऩने सम्बावना देखीएभा वा घटनाको छानङ्झफन, कायवाही तथा सत्म त्म फङ्टझ्न 
फाधा ऩने देखीएभा फारकल्माण अङ्झधकायीरे त्मस्ता ऩीङ्झडत वारवाङ्झरकाराई फाफङ्टआभा वा ऩङ्चयवायफाट सभेत ङ्झनङ्ञित अवङ्झधका 
राङ्झग रगत गयाई अस्थामी सॊयऺण सेवाभा याख्न ेव्मवस्था गनङ्टफ ऩनेछ।  

 (९) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझ तथा छानङ्झफन गदाफ वारवाङ्झरकाको ङ्जऩततृ्व य भाततृ्वको ठेगान नरागकेो ऩाइएभा फार 
कल्माण अङ्झधकायीरे ङ्झनजको जधभ दताफ तथा ऩङ्जहचान खङ्टल्ने सयकायी ऩङ्चयचम-ऩत्रको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

२५. फार गहृको स्थाऩना तथा सञ्चारा् (१) ङ्जवशेष सॊयऺणको आवश्मता बएका वारवाङ्झरकाको सॊयऺण गने  प्रमोजनको राङ्झग 
नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहरे आवश्मकतानङ्टसाय फार गहृको स्थाऩना गनेछन।् 

 (२) फार गहृको स्थाऩना , सञ्चारनको मोग्मता , सञ्चारन अनङ्टभङ्झत , नवीकयण, वगीकयण, व्मवस्थाऩन, सञ्चारन भाऩदण्ड य 
अनङ्टगभन सम्वङ्ञधध व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

२६. फार सॊयऺण सम्वङ्ञधध भाऩदण्ड् (१) ङ्जवद्यारम, वारवाङ्झरकासॉग प्रत्मऺ काभ गने प्रत्मेक सावफजङ्झनक ङ्झनकाम तथा ङ्झनजी ऺेत्र 
एवभ ्साभाङ्ञजक सॊस्थाहरुरे वारवाङ्झरका ङ्जवरुद्धको ङ्जहॊसा वा फार मौन दङ्टव्मफवहायको योकथाभ गनफ , वारवाङ्झरकाको सॊयऺण 
सङ्टङ्झनङ्ञित गनफ य उजूयीको तत्कार कायवाही गनफको राङ्झग सॊस्थागत तहभा फारसॊयऺण भाऩदण्ड ङ्झनभाफण गयी रागू गनङ्टफ ऩनेछ 
।  

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनभाफण गङ्चयएको फार सॊयऺण भाऩदण्ड कामफधवमन गनङ्टफ ङ्जवद्यारम, प्रत्मेक सावफजङ्झनक ङ्झनकाम तथा 
ङ्झनजी ऺेत्र एवभ ्साभाङ्ञजक सॊस्थाका प्रभङ्टखको दाङ्जमत्व हङ्टनेछ । 

२७. अनङ्टगभन तथा प्रङ्झतवेदन  ्(१) मस ऐन फभोङ्ञजभ वारवाङ्झरकाको हेयचाह य ऩारन -ऩोषण गनफ ङ्ञजम्भा ङ्झरएका व्मङ्ञक्त , सॊयऺक 
वा सॊस्थारे वारवाङ्झरका सम्वङ्ञधध ङ्जववयण प्रत्मेक आङ्झथफक वषफ सभाप्त बएको तीन भङ्जहनाङ्झबत्र सम्वङ्ञधधत फार कल्माण 
अङ्झधकायी भापफ त ्स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश गनङ्टफ ऩनेछ ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्जववयणको आधायभा स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे प्रङ्झतवेदन तमाय गयी वाङ्जषफक रुऩभा 
प्रदेशस्तयको वार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत य स्थानीम तहको फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश गनङ्टफ ऩनेछ ।  

 (३) स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे स्थानीम तहङ्झबत्रका वारवाङ्झरकाको सभग्र ङ्ञस्थङ्झत य उऩरब्ध सेवाको गङ्टणस्तय तथा 
प्रबावकाङ्चयताका सम्फधधभा आवङ्झधक रुऩभा ङ्झनयीऺण य अनङ्टगभन गनेछ ।  

ऩङ्चयच्छेद –६ 

फार अङ्झधकाय तथा फार कल्माण सम्वङ्ञधध सॊस्थागत व्मवस्था 
२८. सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत्  (१) सूमोदम नगयऩाङ्झरकाभा नगयऩाङ्झरकाको उऩ -प्रभङ्टख वा उऩ -प्रभङ्टखरे 

तोकेको नगय कामफऩाङ्झरकाको सदस्मको अध्मऺताभा नगय वार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत यहनेछ।  

 (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतभा यहने सदस्म सॊख्मा य त्मस्तो सङ्झभङ्झतको 
काभ, कतफव्म य अङ्झधकाय तथा फैठक सम्वङ्ञधध कामफङ्जवङ्झध सूमोदम कामफऩाङ्झरकारे ङ्झनधाफयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

२९. फारकल्माण अङ्झधकायी (्१) वारवाङ्झरकाको अङ्झधकायको सम्भान , सॊयऺण य सम्फद्धफन तथा फारसॊयऺण कामफ सभेत गनफका 
राङ्झग सूमोदम नगयऩाङ्झरकाभा एक जना फार कल्माण अङ्झधकायी यहनेछ।  

३०. फार कोष  ्(१) वारवाङ्झरकाराई तत्कार उद्धाय, याहत य ऩङ्टनफस्थाऩना गनफ तथा ऺङ्झतऩूङ्झतफ प्रदान गने काभ सभेतका राङ्झग एक 
फार कोष यहनेछ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा देहाम फभोङ्ञजभका यकभहरु यहनछेन ्

 (क) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहफाट प्राप्त यकभ, 

 (ख) ङ्जवदेशी सयकाय, अधतयाङ्जष्डम सॊघ, सॊस्था वा व्मङ्ञक्तफाट प्राप्त यकभ, 

 (ग) स्वदेशी व्मङ्ञक्त, सॊघ वा सॊस्थाफाट प्राप्त यकभ, 

 (घ) फार अदारतफाट बएको जङ्चयवानाफाट प्राप्त यकभ, 

 (ङ) अधम कङ्ट नै स्रोतफाट प्राप्त हङ्टने यकभ। 

 (३) उऩदपा (२) को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभको यकभ प्राप्त गनङ्टफ अङ्ञघ नेऩार सयकाय, अथफ भधत्रारमको सहभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।  

 (४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषको व्मवस्थाऩन, सञ्चारन य प्रमोग सम्वङ्ञधध व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

 

ऩङ्चयच्छेद – ७ 

वारवाङ्झरकाको अङ्झधकाय तथा ङ्झनजप्रङ्झतको दाङ्जमत्वको सॊयऺ ण य प्रचरन 

३१. सूमोदम नगयऩाङ्झरकारे वारवाङ्झरकाको अङ्झधकाय प्रचरन गयाउने्  (१) कसैरे ऩङ्चयच्छेद २ फभोङ्ञजभको वारवाङ्झरकाको 
अङ्झधकाय उल्रङ्घन गयेभा वा ऩङ्चयच्छेद ३ फभोङ्ञजभ वारवाङ्झरकाप्रङ्झतको दाङ्जमत्व ऩूया नगयेभा सो अङ्झधकायको प्रचरन वा 



दाङ्जमत्व ऩूया गयाउनको राङ्झग सम्वङ्ञधधत वारवाङ्झरका वा सयोकायवारारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको धमाङ्जमक सङ्झभङ्झतभा ङ्झनवेदन 
ङ्छदन सक्नेछ ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन प्राप्त बएभा धमाङ्जमक सङ्झभङ्झतरे फाटोको म्माद फाहेक चौफीस घण्टाङ्झबत्र सम्वङ्ञधधत 
व्मङ्ञक्तराई ङ्ञझकाई आवश्मक जाॉचफङ्टझ गनङ्टफ ऩनेछ ।  

 (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझ गदाफ सम्वङ्ञधधत व्मङ्ञक्तरे वारवाङ्झरकाको अङ्झधकाय उल्र ङ्घन गयेको वा 
वारवाङ्झरकाप्रङ्झतको दाङ्जमत्व ऩूया गयेको न देखीएभा धमाङ्जमक सङ्झभङ्झतभा ङ्झनवेदन ऩयेको तीस ङ्छदनङ्झबत्र वारवाङ्झरकाको अङ्झधकाय 
प्रचरन गयाउन वा वारवाङ्झरकाप्रङ्झतको दाङ्जमत्व ऩूया गनफ नगयऩाङ्झरका  सम्वङ्ञधधत व्मङ्ञक्त, सॊस्था वा ङ्झनकामराई आदेश ङ्छदनेछ 
।  

 (४) मस दपा फभोङ्ञजभ वारवाङ्झरकाको अङ्झधकायको प्रचरन वा वारवाङ्झरका प्रङ्झतको दाङ्जमत्व ऩूया गयाउॉदा धमाङ्जमक सङ्झभङ्झतरे 
वारवाङ्झरका, सॊयऺक वा ऩङ्चयवायका व्मङ्ञक्तराई आवश्मक सङ्टझाव ङ्छदन वा सॊयऺक वा ऩङ्चयवायका व्मङ्ञक्तराई सचेत गयाउन 
सक्नेछ ।  

ऩङ्चयच्छेद -८ 

वारवाङ्झरका ङ्जवरुद्धको कसूय 
(३२) वारवाङ्झरका ङ्जवरुद्धको कसूय  ् (१) कसैरे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको ङ्जहॊसा वा उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको मौन दङ्ट व्मफवहाय 

हङ्टने कङ्ट नै कामफ गयेभा मसै ऐन अधतगफतको वारवाङ्झरका ङ्जवरुद्धको कसूय गयेको भाङ्झननेछ।  

 (२) कसैरे वारवाङ्झरका उऩय देहाम फभोङ्ञजभको कङ्ट नै कामफ गयेभा वारवाङ्झरका ङ्जवरुद्ध ङ्जहॊसा गयेको भाङ्झननछे् 
 (क) धूभऩान, भद्यऩान वा जङ्टवा, तास जस्ता कङ्ट रतभा सॊरग्न गयाउन,े 

(ख) फाङ्झरगहरुका राङ्झग खोङ्झरएका डाधस फाय, क्माङ्झसनो जस्ता भनोयञ्जन स्थरभा प्रवेश वा प्रमोग गयाउन,े 

 (ग) फाङ्झरगहरुका राङ्झग बनी तोङ्जकएका चरङ्ञचत्र, अधम िव्म दृष्म जस्ता साभग्री देखाउन,े 

 (घ) घय, ङ्जवद्यारम वा जङ्टनसङ्टकै स्थानभा शायीङ्चयक वा भानङ्झसक दण्ड ङ्छदने वा अभमाफङ्छदत व्मवहाय गने, 

(ङ) शायीङ्चयक चोट ऩटक वा असय ऩङ्टमाफउने, आतॊङ्जकत ऩाने वा धम्क्माउने , ङ्झतयस्काय, उऩेऺा, बेदबाव, फङ्जहष्काय वा घृणा गने, 

एक्ल्माउने वा भानङ्झसक ऩीडा ङ्छदन,े 

 (च) ङ्जवद्यङ्टतीम वा अधम भाध्मभ प्रमोग गयी सताउन,े कष्ट ङ्छदन,े 

 (छ) याजनैङ्झतक प्रमोजनका राङ्झग सॊगङ्छठत गने वा हड्तार, फधद, चक्काजाभ, धनाफ वा जङ्टरङ्टसभा प्रमोग गने, 

 (ज) गैयकानूनी थङ्टना, कैद, कायावास वा नजयफधदभा याख्न,े नेर, हतकडी रगाउन,े 

 (झ) कू्रय अभानवीम व्मवहाय गने वा मातना ङ्छदन,े 

(ञ) सनातन, ऩयम्ऩया वा कङ्ट नै धाङ्झभफक वा साॊस्कृङ्झतक कामफको राङ्झग फाहेक ङ्झबऺा  भाग्न रगाउने वा सधमासी , ङ्झबऺङ्ट, पकीय 
वा अधम कङ्ट नै बेष धायण गनफ रगाउन,े 

 (ट) जफयजस्ती अनाथ घोषणा गने वा अनाथको रुऩभा दताफ गयाउन,े 

(ठ) बाकर, धाङ्झभफक वा अधम कङ्ट नै अङ्झबप्रामरे कसैको नाउॉभा चढाउने वा सभऩफण गने  वा ऩयम्ऩया, सॊस्कृङ्झत, ङ्चयङ्झतङ्चयवाजको 
नाभभा कङ्ट नै प्रकायको ङ्जहॊसा, ङ्जवबेद, हेरा वा फङ्जहष्काय गने वा उऩहासको ऩात्र फनाउन,े  

 (ड) जादङ्ट वा सकफ सभा रगाउन,े 

 (ढ) कसूयजधम कामफ गनफ ङ्झसकाउन,े ताङ्झरभ ङ्छदने वा त्मस्तो कामफभा रगाउन,े 

 (ण) वारवाङ्झरकाको ङ्जववाह तम गने वा वारवाङ्झरकासॉग ङ्जववाह गने वा गयाउन,े 

 (त) प्रचङ्झरत कानून ङ्जवऩयीत वारवाङ्झरकाको अङ्ग ङ्ञझक्न,े 

 (थ) औषङ्झध वा अधम कङ्ट नै ऩयीऺणको राङ्झग वारवाङ्झरकाराई प्रमोग गने, 

 (द) कानून फभोङ्ञजभ फाहेक वार गहृभा याख्न े। 
(३) कसैरे वारवाङ्झरका उऩय देहाम फभोङ्ञजभको कङ्ट नै कामफ गयेभा फार मौन दङ्टव्मफफहाय गयेको भाङ्झननछे् 
(क) अश्लीर ङ्ञचत्र , िव्मदृष्म वा मस्तै ङ्जकङ्झसभका अधम साभग्री देखाउने वा देखाउन रगाउने वा अश्लीर तथा मौनजधम 
आचयण वा व्मवहाय झल्कने अङ्झबव्मङ्ञक्त वा हाउबाउ प्रदशफन गने वा फार अश्लीरता प्रदशफन गने वा गयाउन,े 

(ख) वारवाङ्झरकाको वास्तङ्जवक वा काल्ऩङ्झनक अश्लीर ङ्ञचत्र वा  िव्मदृष्म साभग्री  ङ्जवतयण गने , बण्डायण गने वा त्मस्ता 
साभग्री प्रमोग गने, 

 (ग) मौनजधम ङ्जक्रमाकराऩका राङ्झग प्रस्ताव गने, पकाउने, दफाफ ङ्छदने वा धम्काउन,े 

 (घ) अश्लीर कामफ तथा साभग्री ङ्झनभाफणभा प्रमोग गने, 



(ङ) मौनजधम भनसामरे शयीयको सॊवेदनशीर अॊगभा स्ऩशफ गने , च ङ्टम्फन गने , सभाउने, अङ्कभार गने वा आफ्नो वा अरु 
कसैको शयीयको सॊवेदनशीर अङ्ग छङ्टन वा सभाउन रगाउने वा मौनजधम भनसामरे फेहोस ऩाने वा मौनजधम अङ्ग प्रदशफन गने 
वा गनफ रगाउन,े 

 (च) काभवासना वा मौन उिेजना उत्ऩङ्ङ गनफ वारवाङ्झरकाराई प्रमोग गने वा गयाउन,े 

 (छ) मौन सधतङ्टङ्जष्ट प्राप्त गनफ वारवाङ्झरकाराई प्रमोग गने वा गयाउन,े 

 (ज) वार मौन शोषण गने वा गयाउन,े 

 (झ) मौनजधम सेवा उऩरब्ध गयाउने उदे्दश्मरे वारवाङ्झरकाको प्रमोग गने वा गयाउन,े 

 (ञ) मौन दङ्टव्मफवहाय गने उदे्दश्मरे वारवाङ्झरकाको प्रमोग गने वा गयाउन,े 

 (ट) वेश्मावङृ्ञि वा अधम मौनजधम कामफभा प्रमोग गने । 

 (४) उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सूचना तथा ङ्ञशऺा प्रदान गने उदे्दश्मरे अश्लीरता प्रकट नहङ्टने गयी 
मौन सम्वङ्ञधध ङ्जवषमभा शब्द , ङ्ञचत्र, िव्म, दृश्म साधन तथा वस्तङ्ट वा सा भग्रीका फायेभा रेखेय , फोरेय, इशाया वा प्रदशफनको 
भाध्मभफाट कङ्ट नै कङ्ट या प्रकट गयेभा वा स्वास््मोऩचाय वा वारवाङ्झरकाको ङ्जहतका राङ्झग दङ्टघफटना वा जोङ्ञखभफाट फचाउ गने 
क्रभभा असर ङ्झनमतरे गङ्चयएका कामफराई मौन दङ्टव्र्मवहाय गयेको भाङ्झनने छैन ्। 

३३. सूचना ङ्छदनङ्ट ऩने् (१) फाफङ्ट-आभा, सॊयऺक तथा वारवाङ्झरकाराई प्रत्मऺ सेवा ङ्छदने हेयचाहकताफ , ङ्ञशऺक, स्वास््मकभी रगामत 
अधम कसैरे कङ्ट नै वारवाङ्झरका उऩय ङ्जहॊसा वा फार मौन दङ्ट व्मफवहाय बएको, बइयहको वा हङ्टन रागकेो छ बङे्ङ थाहा ऩाएभा 
तङ्टरुधत नङ्ञजकको प्रहयी कामाफरमभा सूचना ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूचना तत्कार सम्वङ्ञधधत प्रहयी कामाफरमरे फारकल्माण अङ्झधकायीराई ङ्छदई आवश्मक 
सहमोग ङ्झरन सक्नेछन।् 

 (३) वारवाङ्झरकाको सॊयऺण गने भनसामरे सूचना ङ्छदॉदा सूचना ङ्छदने व्मङ्ञक्तराई सूचना ङ्छदएको आधायभा भात्र कङ्ट नै कानूनी 
कायवाही गङ्चयने छैन।् 

 (४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सूचना ङ्छदने व्मङ्ञक्तको ऩङ्जहचान ङ्झनजरे चाहेभा गोप्म याख्नङ्ट ऩनेछ। 

३४. अस्थामी सॊयऺण सेवा्तत्कार उद्धाय तथा सॊयऺण गनफ आवश्मक देखीएका वारवाङ्झरकाराई सङ्टयङ्ञऺत फसोवासको व्मवस्था 
ङ्झभराउन नगयऩाङ्झरकारे अस्थामी सॊयऺण सेवाको प्रवधध गनेछ। 

३५. उद्धाय, सॊयऺण य स्वास््म ऩयीऺण गनङ्टफ ऩने ्(१) वारवाङ्झरका ङ्जवरुद्ध बएको ङ्जहॊसा वा फार मौन दङ्टव्मफवहाय, सूचना, उजूयी वा 
जानकायी प्राप्त बएभा प्रहयी कभफचायीरे आवश्मक ङ्जववयण रेखी रेखाई, दताफ गयी, वारवाङ्झरकाराई उद्धाय गनङ्टफ ऩने बए तङ्टरुधत 
उद्धाय गयी ऩीङ्झडत वारवाङ्झरकाराई अस्थामी सॊयऺण सेवाभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।  

 (२) प्रहयी कभफचायीरे ऩीङ्झडत वारवाङ्झरकाराई शायीङ्चयक वा भानङ्झसक ऩीडा ऩयेको देखीएभा तत्कार उऩचायको राङ्झग 
नङ्ञजकको अस्ऩतार वा स्वास््म केधद्रभा ऩठाई ङ्झनजको स्वास््म ऩयीऺण य उऩचाय गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

 (३) प्रहयी कभफचायीरे ऩीङ्झडत वारवाङ्झरकाको फमान ङ्झरॉदा वारवाङ्झरकाको फाफङ्टआभा , ऩङ्चयवायका अधम सदस्म वा सॊयऺक 
उऩङ्ञस्थत हङ्टन सक्ने बएसम्भ उनीहरुको उऩङ्ञस्थङ्झतभा य उऩङ्ञस्थत हङ्टन नसकेभा साभाङ्ञजक सॊस्थाका भङ्जहरा प्रङ्झतङ्झनङ्झध वा 
सभाजसेवीको उऩङ्ञस्थङ्झतभा फमान ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।  

 तय फाफङ्टआभा, सॊयऺक वा ऩङ्चयवायका अधम सदस्मरे वारवाङ्झरका ङ्जवरुद्ध ङ्जहॊसा वा फार मौन दङ्टव्मफवहाय गयेकोभा फमान ङ्झरॉदा 
बने उनीहरुराई उऩङ्ञस्थत गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन। 

ऩङ्चयच्छेद – ९ 

ङ्जवङ्जवध 

३६. वारवाङ्झरकाको उभेय कामभ गने आधाय(्१)वारवाङ्झरकाको उभेय कामभ गदाफ देहामका कङ्ट याराई आधाय भाङ्झननछे् 
 (क) अस्ऩतारफाट जायी बएको वारवाङ्झरकाको जधभदताफभा उङ्ञल्रङ्ञखत जधभ ङ्झभङ्झत, 

(ख) खण्ड (क) फभोङ्ञजभको जधभ ङ्झभङ्झत नबएभा स्थानीम ऩङ्ञञ्जकाङ्झधकायीको कामाफरमफाट जायी बएको जधभदताफ प्रभाण -
ऩत्रभा उल्रेख बएको जधभ ङ्झभङ्झत, 

(ग) खण्ड (ख) फभोङ्ञजभको प्रभाण-ऩत्र नबए ङ्जवद्यारमको चाङ्चयङ्झत्रक प्रभाण-ऩत्रभा उङ्ञल्रङ्ञखत जधभ ङ्झभङ्झत वा ङ्जवद्यारमभा बनाफ 
हङ्टॉदाका फखत उल्रेख गयेको जधभ ङ्झभङ्झत, 

(घ) खण्ड (ग) फभोङ्ञजभको प्रभाण -ऩत्र वा जधभ ङ्झभङ्झत ऩङ्झन नबएभा अस्ऩतारफाट  प्रभाङ्ञणत उभेय सम्वङ्ञधध प्रभाण-ऩत्रभा 
उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्झभङ्झत, 

(ङ) खण्ड (घ) फभोङ्ञजभको प्रभाणऩत्र ऩङ्झन नबएभा जधभकङ्ट ण्डरी, ङ्ञचना, ङ्जटऩोट, वारवाङ्झरकाको फाफङ्ट , आभा, सॊयऺक वा 
ऩङ्चयवायका अधम सदस्मरे खङ्टराई ङ्छदएको उभेय वा मस्तै अधम सम्फद्ध प्रभाण । 



३७. ङ्झनदेङ्ञशका य कामफङ्जवङ्झध फनाउने अङ्झधकाय ्(१) मो ऐन य मस ऐन फभोङ्ञजभ फनेको ङ्झनमभावरीको अधीनभा यही आवश्मकता 
अनङ्टसाय सूमोदम नगयऩाङ्झरकारे ङ्झनदेङ्ञशका य कामफङ्जवङ्झध फनाउन सक्नेछ। 

(२) सूमोदम नगयऩाङ्झरकारे मस वारवाङ्झरका सम्वङ्ञधध ऐनराई सभम साऩेऺ आवश्मक सॊशोधन गने सक्नेछ । 

३८. खायेजी य फचाउ् मो ऐन प्रचङ्झरत नेऩार सयकायको  कानूनसॉग फाङ्ञझन गएभा फाङ्ञझएको हद सम्भ मो ऐनभा रेङ्ञखएका कङ्ट या 
अभाधम हङ्टनेछन ्य नेऩार सयकायको कानूनभा रेङ्ञखएका कङ्ट याहरु भाधम हङ्टनेछन।् 
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