सूमोदम याजऩत्र
सूमोदम नगयऩाङ्झरकाद्वाया प्रकाङ्ञित
खण्ड (३), ङ्जपक्कर, इराभ, १ नॊ. प्रदे ि, नेऩार, पाल्गङ्टण १३ गते २०७६ सार, सॊ ख्मा 1१

बाग-१
नेऩारको सॊ ङ्झफधानको धाया 223 को उऩधाया (१) फभोङ्ञजभ गठन बएको मस सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको
नगयसबारे फनाएको ऐन सफबसाधायणको जानकायीका राङ्झग प्रकािन गङ्चयएको छ ।

सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको सवायी तथा मातामातव्मवस्थाऩन ऐन, २०७६
प्रस्तावना
सूमोदम नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र सञ्चारन हङ्टने सवायी साधनहरुराई

व्मवस्थाऩन गयी सवबसाधायणको राङ्झग

ङ्ट ब, गङ्टणस्तयीम, ङ्जवश्वासनीम, वातावयणभैत्री, उऩबोक्ताभङ्टखी, सेवाभङ्टखी य सवबसाधायणको
सङ्टयङ्ञऺत,बयऩदो, सवबसर
राङ्झग सङ्टङ्जवधाजनक ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित गनब वान्छनीम बएकोरे नेऩारको सॊ ङ्जवधानको धाया २२६ य स्थानीम
सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा १०२(१) को अङ्झधकाय प्रमोग गयी सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको
नगयसबारे मो ऐन फनाएको छ।
ऩङ्चयच्छे द (१)
प्रायङ्ञभबक
१. सॊ ङ्ञऺप्त नाभ य प्रायभब् (१) मस ऐन को नाभ सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको सवायी तथा

मातामात

व्मवस्थाऩन ऐन २०७६ यहेको छ ।
(२)मो ऐन स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाङ्ञित बएको ङ्झभङ्झतफाट रागू हङ्टने छ ।

२. ऩङ्चयबाषा्ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथब नरागेभा मस ऐनभा
(क)

"व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत "

बङ्ङारे ऐन को दपा

११

फभोङ्ञजभ गङ्छठत

व्मवस्थाऩन

सङ्झभङ्झतराईसभझनङ्टऩदबछ।
(ख) "ऐन" बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको सवायी तथा मातामात ब्मफस्थाऩन ऐन

२०७६राई

सभझनङ्टऩदबछ
(ग) "प्रभङ्टख" बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको नगय प्रभङ्टखराई सभझनङ्टऩदबछ
(घ) "उऩप्रभङ्टख"बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको उऩ-प्रभङ्टखराई सभझनङ्टऩदबछ
(ङ) "कामबऩाङ्झरका" बङ्ङारे सूमोदम नगयकामबऩाङ्झरका सभझनङ्टऩदबछ ।

(च) "प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत" बङ्ङारे सूमोदम नगयकामबऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख प्रिासकीमअङ्झधकृतराई
सभझनङ्ट ऩदबछ ।
(छ) "वडाअध्मऺ" बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाका सभवङ्ञन्धत वडाका वडाअध्मऺ सभझनङ्टऩदबछ।
(ज) "स्थानीम तह"बङ्ङारे सूमोदम

नगयऩाङ्झरकाराई सभझनङ्ट ऩदबछ ।

(झ) "सवायी साधन"बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र (ङ्झनजी, सावबजङ्झनक तथा सयकायी) चल्ने फस,
ङ्झभङ्झनफस, भाइक्रोफस, जीऩ, ङ्जऩकअऩ, भ्मान,स्कङ्टरफस, टे भऩो अटोङ्चयक्सा , साभान फोक्ने ट्रक तथा
ङ्झभङ्झनट्रक

रगामत सफै ङ्जकङ्झसभका सवायीराई सभझनङ्ट ऩदबछ ।

(ञ) "ङ्जटकट" बङ्ङारे सावबजङ्झनक मातामात सेवा प्रमोग गने सेवाग्राहीराई प्रदान गङ्चयने ङ्जटकटसभझनङ्ट
ऩदबछ ।
(ठ) "ऩाङ्जकबङ्ग" स्थर"बङ्ङारे सवायी याख्न ङ्झनधाबयण गङ्चयएको स्थर सभझनङ्ट ऩदबछ ।

(ण) "प्रदङ्टषण" बङ्ङारे सवायीफाट ङ्झनस्कने ध्वङ्झन तथा धङ्टवाको प्रदूषण सभझनङ्ट ऩदबछ
(त) "ङ्जवद्यङ्टतीम सवायी साधन" बङ्ङारे ङ्जवद्यङ्टतीम प्रसायण राइन सोराय वा ब्माङ्जट्रफाट सॊ चारन

हङ्टने

सवायी साधनराई सभझनङ्ट ऩदबछ ।

(थ) "वातावयणभैत्री सवायी साधन" बङ्ङारे फैकङ्ञल्ऩक वा नवीकयणीम उजाबफाट सञ्चारन हङ्टने सूमोदम
नगयऩाङ्झरकारे वातावयणभैत्री बनी तोकेको सवायी साधनराई सभझनङ्ट ऩदबछ।

(द) "सॊ घीम कानून " बङ्ङारे सॊ घीम सॊ सदफाट जायी बएको मातामात व्मवस्थाऩन

सभवङ्ञन्ध

कानूनराई सभझनङ्ट ऩदबछ ।
(ध) "प्रदे ि कानून " बङ्ङारे प्रदे ि सबा प्रदे ि नभफय एकफाट जायी बएको मातामात व्मवस्था
सभवङ्ञन्ध कानूनराई सभझनङ्ट ऩदबछ ।
(न) "सॊ स्था वा कभऩनी"बङ्ङारे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सावबजङ्झनक मातामात सेवा सञ्चारन

गनब

गयाउन स्थाङ्जऩत सॊ स्था वा कभऩनीराई सभझनङ्ट ऩदबछ ।
(ऩ) "सावबजङ्झनक मातामात" बङ्ङारे सवबसाधायणको राङ्झग बाडा ङ्झरई मात्रा गयाउन तथा

साभान

ढङ्ट वानी गयाउन सञ्चाङ्झरत (ङ्झनजी, सावबजङ्झनक तथा सयकायी) फस, ङ्झभङ्झनफस, भाइक्रोफस, जीऩ, ङ्जऩकअऩ,
भ्मान, स्कङ्टरफस, टे भऩो, अटोङ्चयक्सा, साभान फोक्ने ट्रक तथा

ङ्झभङ्झनट्रक रगामत सावबजङ्झनक

मातामातको राङ्झग इजाजत प्राप्त गयी सञ्चारन गङ्चयएका मातामातका साधन सभझनङ्ट ऩदबछ ।
(प) "सभवङ्ञन्धत ऺेत्र" बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र मातामात व्मवस्थाऩन

सभफन्धभा

काभ कायवाही गने नेऩार सयकाय तथा प्रदे ि सयकाय भातहतका कामाबरम अन्म स्थानीम सयकाय
गैय सयकायी सॊ घ सॊ स्थाराई सभेत सभझनङ्टऩदबछ ।
ऩङ्चयच्छे द २
ङ्जटकट सभवङ्ञन्ध ब्मवस्था
३. ङ्जटकटको प्रमोग् (१) सावबजङ्झनक मातामातको सञ्चारनभा कागजी ङ्जटकटहरु प्रमोग गनब सङ्जकनेछ।
४. ङ्जटकट अङ्झनवामब ङ्छदनङ्टऩने् (१) सावबजङ्झनक मातामातका साधन चढनङ्ट

बन्दा ऩङ्जहरे वा चढे

मात्रीहरुसॉग तोङ्जकएको बाडा ङ्झरई अङ्झनवामब रुऩभा ङ्जटकट ङ्छदनङ्टऩने दाङ्जमत्व
हङ्टनेछ।

(२) मात्री ङ्जटकटको आकाय प्रकाय तथा ङ्जटकटभा उल्रेख गनङ्टऩ
ब ने कङ्टयाहरु तोङ्जकए
हङ्टनेछ।

रगत्तै

सभवङ्ञन्धत चारकको
फभोङ्ञजभ

(३) मात्री ङ्जटकटभा धङ्टम्रऩान, भद्यऩान, सङ्टतीजन्म ऩदाथब, अश्लीर साभग्री तथा सावबजङ्झनक ङ्जहत ङ्जवऩयीत
हङ्टने साभग्रीको ङ्जवऻाऩन गनब ऩाइने छै न ।

५. ङ्जटकट अङ्झनवामब ङ्झरनङ्टऩने्

नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र रुट कामभ बई सञ्चारन हङ्टने सावबजङ्झनक

मातामातका साधन प्रमोग गने मात्रीरे आपू चढ्ने फस ङ्झफसौनीभा वा सवायी साधन

चढे रगत्तै

ङ्झनधाबङ्चयत बाडा ङ्झतयी ङ्जटकट ङ्झरनङ्टऩनेछ ।
६. सहङ्टङ्झरमत भूल्मभा ङ्जटकट प्रदान गनङ्टऩ
ब ने्

(१) सेवा प्रदामकरे

वारवाङ्झरका, ज्मेष्ठ नागङ्चयक ,

अऩाङ्गगता बएका व्मङ्ञक्त , अिक्त, जनआन्दोरनका घाइते , सङ्जहद ऩङ्चयवायका सदस्म , ङ्जवद्याथी तथा
अन्म ङ्झनधाबङ्चयत व्मङ्ञक्तराई

कानूनरे ङ्झनधाबयण गये को सहङ्टङ्झरमत दयभा ङ्जटकट

उऩरब्ध गयाउनङ्ट

ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सहङ्टङ्झरमत दयभा ङ्जटकट प्राप्त गने मात्रीरे सभवङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट जायी
बएको ऩङ्चयचम-ऩत्र दे खाउनङ्ट ऩनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द–३
सावबजङ्झनक मातामात सञ्चारन गने सॊ स्था वा कभऩनीको दाङ्जमत्व
७. सॊ स्था वा कभऩनीको दाङ्जमत्व्(१) सावबजङ्झनक मातामात सञ्चारन गने सॊ स्था वा

कभऩनीको दाङ्जमत्व

दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछ
े ्

(क) मात्रीहरुराई ङ्झनधाबङ्चयत ङ्झफसौनीफाट भात्र चढाउने य ओरबने (ङ्जऩक एण्ड ड्रऩ) व्मवस्था गने।
(ख) मात्रङ्टवगब वा सवबसाधायणका राङ्झग गङ्टनासो तथा सङ्टझाव ङ्छदन ङ्झभल्ने व्मवस्था ङ्झभराउने।
(ग) चारकराई ङ्झनधाबङ्चयत ऩोिाकको व्मवस्था गने।
(घ) मातामातका साधनहरुको ङ्झनमङ्झभत चेकजाॉच गयी भभबत सभबाय तथा सयसपाई गने गयाउने।
(ङ) सवायी साधन कङ्टन रुटभा चल्ने हो सो सङ्ञजरै सॉग छङ्ट ट्याउन सङ्जकने ङ्जकङ्झसभरे रुट

-नभफयका

अङ्झतङ्चयक्त सवायी साधनभा पयक यङ्ग वा ङ्झनङ्ञित ङ्ञचन्हको प्रमोग गने।
(च) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त , भङ्जहरा, असक्त,

जेष्ठ नागङ्चयकहरुराई ङ्झनधाबङ्चयत

व्मवस्था गने , आयऺण गङ्चयएको ङ्झसट खारी बई अन्म कङ्टनै व्मङ्ञक्त

आयऺण ङ्झसटको

वसेको अवस्थाभा आयङ्ञऺत

व्मङ्ञक्त प्रवेि गये भा ङ्झनजराई तङ्टरुन्त ङ्झसटभा फस्ने व्मवस्था ङ्झभराउने।
(छ) चारकरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको कामब य आचयण गये नगये को

सङ्टऩयीवेऺण गने य

आवश्मक ङ्झनदे िन ङ्छदने ।
(ज) प्रत्मेक सवायी साधनभा प्राथङ्झभक उऩचाय साभग्री

(पस्ट एड ), अङ्ञनन ङ्झनमन्त्रण उऩकयण,

पोहय याख्ने बाॉडो अङ्झनवामब रुऩभा याख्ने।

(झ) सवायी साधनभा नगयऩाङ्झरकाको स्वीकृङ्झत फेगय ङ्जवऻाऩन नगने ।
(ञ) नगयऩाङ्झरकाफाट अनङ्टभङ्झत वा नवीकयण प्राप्त नगयी नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र सावबजङ्झनक मातामात
सेवा सञ्चारन नगने।

(ट) नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र सावबजङ्झनक मातामात सेवा सञ्चारन गदाब नगयऩाङ्झरकाफाट ङ्झनधाबयण
बएको बाडादय फभोङ्ञजभ बाडा ङ्झरने व्मवस्था ङ्झभराउने।
(ठ) सभवङ्ञन्धत ङ्झनकाम वा नगयऩाङ्झरकारे सभम –सभमभा तोकेको भाऩदण्ड

ऩूया नबएका सवायी

साधन नचराउने।

(ढ) सवायी साधनभा अङ्झनवामब रुऩभा वभन थैरी याख्ने।
(ण) नगयऩाङ्झरकाफाट अनङ्टभङ्झत प्राप्त सऺभ एवॊ मोनम वकबसऩफाट सवायी साधनको जाॉच गयाई
अद्यावङ्झधक याख्ने।
(त) नगयऩाङ्झरकाफाट हङ्टने ङ्झनमभन कामबभा सहमोग य सभन्वम गने।

(थ) नगयऩाङ्झरकाफाट सभम सभमभा तोकेका कामबहरु गने /गयाउने ।
ऩङ्चयच्छे द– ४

सवायी चारक तथा मात्री सभवङ्ञन्ध व्मवस्था
८. सवायी चारक् (१) दे हामको मोनमता ऩङ्टगक
े ो नेऩारी नागङ्चयक सावबजङ्झनक सवायी साधनको चारक
हङ्टन मोनम भाङ्झननेछ्

(क) प्रचङ्झरत कानूनरे ङ्झनङ्छदबष्ट गये फभोङ्ञजभको सवायी चारक इजाजत प्राप्त गये को
(ख) िायीङ्चयक तथा भानङ्झसक रुऩभा स्वस््म यहेको
(ग) कङ्टनै प्रचङ्झरत कानूनरे अमोनम नयहेको

९. चारक, तथा मात्रीराई प्रङ्ञिऺण् (१) नगयऩाङ्झरकारे सावबजङ्झनक मातामातसॉग सभवङ्ञन्धत चारक,
तथा मात्रीहरुराई सावबजङ्झनक मातामात

सभवङ्ञन्ध आधायबूत ऻान , सीऩ, प्रचङ्झरत कानङ्टनी व्मवस्था

तथा मात्रीसॉग गङ्चयने ङ्ञिष्ट व्मवहाय आङ्छद ङ्जवषमभा प्रङ्ञिऺण ङ्छदन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्छदइने प्रङ्ञिऺणभा सावबजङ्झनक मातामात सभवङ्ञन्ध सेवा प्रदामक सॊ स्था
वा कभऩनीरे आफ्ना चारकहरुराई अङ्झनवामब रुऩभा सहबागी गयाउनङ्ट ऩनेछ ।

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रङ्ञिऺणभा सहबागी बएका चारकहरुराई नगयऩाङ्झरकाफाट अनूसूची–
४ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ऩङ्चयचम-ऩत्र प्रदान गङ्चयनेछ ।
(४) सावबजङ्झनक सवायी साधन प्रमोग गने मात्री तथा ऩैदर मात्रीराई मात्री अनङ्टिासन तथा आचयण
सभफन्धभा सचेतना भूरक प्रङ्ञिऺण ङ्छदइनेछ।
१०. चारकको कतबव्म् (१) सावबजङ्झनक मातामात सेवा स ञ्चारन गने चारकरे मात्री

तथा अन्म

व्मङ्ञक्तसॉग ङ्ञिष्ट, िारीन य सभ्म व्मवहाय गनङ्टऩ
ब नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सावबजङ्झनक मातामात सेवा स ञ्चारन गने चारकरे दे हामका कामब गनङ्टब
हङ्टॉदैन:

(क) ङ्झनधाबङ्चयत ऩाङ्जकबङ्ग स्थर फाहेकका स्थानभा सवायी साधन योक्ने,

(ख) मात्रीसॉग अङ्ञिष्ट बाषाभा कङ्टया गने,
(ग) ङ्झनधाबङ्चयत ऩोिाक नरगाई सवायी साधन चराउने,
(घ) ङ्झफसौनीभा ङ्झनधाबङ्चयत सभम बन्दा फढी सभम सवायी साधन योक्ने,
(ङ) जेब्रा क्रङ्झसङ्गभा ऩैदर मात्रीराई प्राथङ्झभकता नङ्छदने,
(च) अत्मावश्मक अवस्थाभा फाहेक हनब फजाउने,
(छ) सवायी साधनभा अश्लीर पोटो टाॉस्ने, अश्लीर गीत फजाउने,
(ज) ङ्झनधाबङ्चयत सभमभा ङ्झनधाबङ्चयत रुटभा सवायी साधन चराउन इन्काय गने,
(झ) भङ्छदयाजन्म य सङ्टतीजन्म ऩदाथब सेवन गयी सवायी चराउने,
(ञ) मौनजन्म दङ्टयव्मवहाय गने,
(ट) कानूनरे ङ्झनषेध गये का अन्म कामबहरु गने ।
ऩङ्चयच्छे द ५
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत सभवङ्ञन्ध व्मवस्था
११. सवायी तथा मातामात व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन्(१) नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र सञ्चारन हङ्टने ङ्झनजी ,

ङ्ट ब य दङ्टघट
सावबजङ्झनक तथा सयकायी मातामातका साधनहरुको सञ्चारनराई सवबिर
ब ना यङ्जहत ढॊ ङ्गफाट
सेवा सङ्टचारु एवॊ सङ्टब्मवङ्ञस्थत य आवश्म क भागबदिबन गनब नगयऩाङ्झरकाभा दे हाम अनङ्टसायको सवायी
तथा मातामात व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत यहने छ्
सङ्टिासन तथा ऺभता ङ्जवकास सङ्झभङ्झतका सॊ मोजक

अध्मऺ

सीभा प्रिासन कामाबरमका प्रङ्झतङ्झनङ्झध

सदस्म

नगयऩाङ्झरकाको कानूनी सल्राहकाय

सदस्म

इराका प्रहयी कामाबरमका प्रङ्झतङ्झनङ्झध

सदस्म

ट्राङ्जपक प्रहयीको प्रङ्झतङ्झनङ्झध

सदस्म

नगय प्रहयीका इन्चाजब

सदस्म

मातामात

सदस्म

व्मवसामीहरुभध्मेफाट १ जना प्रङ्झतङ्झनङ्झध

प्रिासकीम अङ्झधकृत

सदस्म सङ्ञचव

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सदस्म कामबऩाङ्झरकारे तोके फभोङ्ञजभको सभमसभभ

वहार

यहनेछन्।

(३) दपा ११ फभोङ्ञजभ गङ्छठत सङ्झभङ्झतको फैठक आवश्मकता अनङ्टसाय फस्नेछ न् ।फैठक अध्मऺको
आदे िरे सदस्म सङ्ञचवरे फोराउनेछन् ।

१२. सङ्झभङ्झतको काभ, कतबव्म य अङ्झधकाय:(१) दपा ११ फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको काभ, कतबव्म य अङ्झधकाय
दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्

(क) नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्र सञ्चारन हङ्टने सवायी साधनराई व्मवङ्ञस्थत गनब आवश्मक भागबदिबन गने।
(ख) सवायी साधनको ऩाङ्जकबङ स्थर तोक्ने ।

(ग) दङ्टयी अनङ्टसाय सवायी साधनको बाडादय ङ्झनधाबयण गने ।
(घ) सेवा ऺेत्र ङ्झनधाबयण तथा क्रस्टय अनङ्टसाय सवायी साधनको सॊ ख्मा तोक्ने ।
(ङ) नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रको राङ्झग आवश्मकता

अनङ्टसायको तीन ऩाङग्रे सवायी

साधनको सॊ ख्मा

ङ्झनधाबयण गनबका राङ्झग कामबऩाङ्झरकाभा ङ्झसपाङ्चयस गने ।
(च) मातामात व्मवसामीहरुको व्मवस्थाऩन एवभ् मात्रङ्टहरु फीच बएको ङ्जववादको

सभाधान गनब

आवश्मक सहजीकयण गने ।
(छ) प्रङ्जक्रमा ऩूया गयी आएका तीनऩाङग्रे सवायी साधानराई रुट ऩयङ्झभट ङ्छदनसक्ने छ ।
(ज) तीनऩाङ्ग्ग्रे सवायी साधन खयीद गनङ्टब
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सङ्जहत अनङ्टभङ्झतका

ऩूफब सङ्झभङ्झत सभऺ खङ्चयदकताबरे आफ्नो

नागङ्चयकताको

राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्टऩने (छ) सङ्झभङ्झतको ऩूव ब स्वी कृङ्झत ङ्जवना खङ्चयद

गङ्चयएको तीनऩाङग्रे सवायीराई रुटऩयङ्झभट ङ्छदने छै न ।
(झ) मो ऐन रागू हङ्टन बन्दा अगावै खङ्चयद गयी स ञ्चारनभा आएका तीनऩाङग्रे सवायी साधनहरुको
हकभा सभेत मसै ऐन फभोङ्ञजभ हङ्टने छ ।

ऩङ्चयच्छे द६

तीनऩाङग्रे सवायी साधन सभवङ्ञन्ध व्मवस्था
१३. तीनऩाङ्ग्ग्रे सवायी साधनको दताब, नवीकयण तथा खायेजी् (१) प्रत्मेक तीनऩाङ्ग्ग्रे सवायी साधन सवायी
ऐन य ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ मातामात कामाबरमभा ङ्झनमभानङ्टसाय दताब एवॊ नवीकयण बई नगयऩाङ्झरकाभा
अनङ्टसूङ्ञच(१) को ढाॉचाभा ङ्झनवेदन ङ्छदई सूचीकयण बई रुट ऩयङ्झभट सभेत
नवीकयण

ङ्झरई ङ्झनमभानङ्टसाय

गनङ्टऩ
ब नेछ। तीन ऩाङग्रे सवायी साधन सूचीकयण गदाब दे हाम फभोङ्ञजभको कागजात ऩेि

गनङ्टऩ
ब नेछ

(क) अनङ्टसूङ्ञच (१) फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्झनवेदन ङ्छदने,
(ख) याजश्व ङ्झतये को यङ्झसद,
(ग) प्रदूषण भाऩदण्ड ङ्झबत्र ऩये को प्रभाङ्ञणत गङ्चयङ्छदएको ऩत्र,
(घ) बन्साय प्रऻाऩन ऩत्र य बन्साय भहसङ्टर ङ्झतये को यङ्झसद प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,
(ङ) सवायी धनीको नागङ्चयकता प्रभाण ऩत्र य सवायी चारक इजाजत ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,
(च) पभब वा कभऩनीभा दताब बएको प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,

(छ) आमकय दताबको कागजात य कय च ङ्टक्ता प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,

(ज) सवायी साधनको इङ्ञिन, च्माङ्झससको पोटो,
(झ) सवायी साधन कामाबरमभा ल्माई चेकजाॉच गये को प्रभाण,
(ञ) फीभाको कागजातको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,
(ट) सवायी कय, आमकय ङ्झतये को प्रभाण,
(ठ) ङ्जवत्तीम सॊ स्थाफाट ऋण रगानी बई दताब हङ्टनेहरुको हकभा ङ्जवत्तीम सॊ स्थाको दताब
आमकय (PAN) कय च ङ्टक्ता य व्मङ्ञक्त बए नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,

प्रभाण-ऩत्र,

(ड) सवायी धनी स्वमॊ उऩङ्ञस्थत हङ्टनऩङ्ट नेछ,

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सूचीकयण बएका ङ्झतन ऩाङग्रे सवायी साधनको नगयऩाङ्झरकारे अनङ्टसूङ्ञच
(३) फभोङ्ञजभ अङ्झबरेख खडा गयी सूचीकयण गनेछ ।
(३) नगयऩाङ्झरकाभा सूचीकयण य नवीकयण बई सञ्चारनभा आएका

तीन ऩाङ्ग्ग्रे सवायी साधनरे

वाङ्जषक
ब रुऩभा ङ्झनमभानङ्टसाय तोङ्जकएको कय फङ्टझाई सूचीकयण य नवीकयण गनङ्टब ऩनेछ।नवीकयण गदाब
ङ्झनभन कागजातहरु ऩेि गनङ्टऩ
ब नेछ्
(क) नगयऩाङ्झरकाफाट तोङ्जकएको ढाॉचाभा ङ्झनवेदन ऩेि गने,
(ख) प्रदूषण भाऩदण्ड ङ्झबत्र ऩये को प्रभाङ्ञणत गङ्चयङ्छदएको ऩत्र,
(ग) दताब गदाब वा अङ्ञघल्रो आ.फ.भा नवीकयण गदाब फङ्टझाएको सवायी कयको यङ्झसदको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,
(घ) फीभाको कागजातको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,
(ङ) सवायी चारकको सवायी चारक अनङ्टभङ्झत ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,
(च) सवायीधनी स्वमॊ उऩङ्ञस्थत हङ्टनऩङ्ट नेछ

। स्वमॊ उऩङ्ञस्थत हङ्टन नसक्ने बएभा

सवायी धनीरे

भिङ्टयीनाभा ङ्छदएको ऩत्र,
(४) नगयऩाङ्झरकारे मस दपा फभोङ्ञजभ

तीन ऩाङग्रे सवायीराई दताब, सूचीकयण गयी प्रभाण -ऩत्र

ङ्छदन सक्नेछ।

(५) प्रत्मेक सवायी साधनरे मस दपा फभोङ्ञजभ रुटऩयङ्झभट ङ्झरॉदा दे हाम फभोङ्ञजभको कागजात ऩेि
गनङ्टऩ
ब नेछ ।
(क) नगयऩाङ्झरकाभा सूचीकयण बएको प्रभाण-ऩत्र,
ङ्ट को प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,
(ख) नवीकयण बएको ब्रङ्टफक
(ग) जाॉचऩास प्रभाण-ऩत्र,
(घ) फीभा (सवायी, चारक, मात्रङ्ट य तेस्रो ऩऺ) बएको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,
(ङ) भाग बएको रुट खङ्टराउनङ्ट ऩने,
(च) चारकको राइसेन्सको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ य नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,
(छ) मस ऐन फभोङ्ञजभ दस्तङ्टय फङ्टझाएको नगदी यङ्झसद,

(ज) अको ऺेत्रफाट अनङ्टभङ्झत ङ्झरई आएकोभा सो कामाबरमको सहभङ्झत ऩत्र,
(झ) सवायी धनी स्वमॊ उऩङ्ञस्थत नबएभा भिङ्टयीनाभा ऩेि गनङ्टऩ
ब ने,
(६) तीन ऩाङग्रे सवायी सभवङ्ञन्ध अन्म व्मवस्था्
(क) रुट ऩयङ्झभटको अवङ्झध

६ भङ्जहनाको हङ्टनेछ । भमाद सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र

ङ्छदनसभभ

ऩयङ्झभट नवीकयण गया ई सक्नङ्ट ऩनेछ । ऩन्र ङ्छदनऩङ्झछ थऩ तीस ङ्छदनसभभ अथाबत सङ्टरु भमाद सभाप्त
बएको ऩैँताङ्झरस ङ्छदनङ्झबत्र दोब्फय दस्तङ्टय

ङ्झतयी नवीकयण गयाउन सङ्जकनेछ। सो भमाद

ऩङ्झन सभाप्त

बई गएभा प्रङ्झतङ्छदन १० रुऩैमाॉका दयरे दस्तङ्टय राननेछ।

(ख) नवीकयण गनब कङ्टनै ङ्झनकामफाट सवायी सञ्चारनभा योक्का नबएको हङ्टनऩङ्ट नेछ।
(ग) रुट ऩयङ्झभट नवीकयण गदाब फीभा वा जाॉचऩास

अवङ्झधरे नभ्माउने बएभा जङ्टन अवङ्झध

सङ्जकन्छ। सो उल्रेख गयी नवीकयण गङ्चयङ्छदने य ऩङ्झछ उक्त कागजात

ऩङ्जहरा

ल्माई आएभा फाॉकी यहेको

अवङ्झध सोही दस्तङ्टयको आधायभा नवीकयण गङ्चयङ्छदने ।
(घ) तोङ्जकएको ऺेत्रफाहेक अन्म ऺेत्रभा अनङ्टभङ्झत नङ्झरई सञ्चारन गनब ऩाइने छै न ।

(ङ) ऩङ्जहरो ऩटक ३० ङ्छदनङ्झबत्र रुट ऩयङ्झभट ङ्झरॉदा ङ्झफरभफ जङ्चयवाना रानने छै न। सो सभमभा ऩङ्झन
नवीकयण गनब नआएभा मसै दपा फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना राननेछ।
१४. जङ्चयवाना सभवङ्ञन्ध व्मवस्था् (१) दे हामको कसङ्टय गये भा मस ऐन फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना

सभवङ्ञन्ध

व्मवस्था सॊ घीम तथा प्रादे ङ्ञिक मातामात ऐन कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:
(क) ट्राङ्जपक सङ्केत वा इिाया उल्रङ्घन गयी चराएको ।

(ख) ऩाङ्जकबङ्ग ङ्झनषेध गङ्चयएको ठाउॉ वा सभमभा ऩाङ्जकबङ्ग गये भा।
(ग) सवायी भोड्न वा ध्वङ्झन सङ्गकेत ङ्झनषेध गङ्चयएको ठाउॉ भा भोडेभा वा ध्वङ्झन सङ्केत ङ्छदएभा।
(घ) गरत साइड तपब सवायी चराएभा।

(ङ) एकतपी सडकभा सो ङ्जवऩयीत चराएभा।
(च) अवस्था ठीक नबएको सवायी चराएभा।
(छ) ङ्झनधाबङ्चयत गङ्झतबन्दा फढी गङ्झतभा सवायी चराएभा।
(ज) याती फत्ती नफारी सवायी चराएभा।
(झ) भादक ऩदाथब सेवन गयी सवायी चराएभा।
(ञ) नभफय प्रेट नयाखी सवायी चराएभा।
(ट) ङ्झनधाबङ्चयत ङ्झसटबन्दा फढी मात्रङ्ट याखी सवायी चराएभा।
(ठ) सावबजङ्झनक सवायीको चारकरे मात्री ङ्झरन इन्काय गये भा।
(ड) ङ्झनधाबङ्चयत बाडा दयबन्दा फढी बाडा ङ्झरई सवायी चराएभा।
(ढ) राऩयफाही साथ सवायी चराएभा।

(ण) फाटो इजाजत-ऩत्र नङ्झरई सवायी चराएभा।
(त) चारक अनङ्टभङ्झत-ऩत्र साथभा नयाखी सवायी चराएभा।
(थ) प्रचङ्झरत कानूनभा उल्रेख बएका अन्म व्मवस्था उल्रङ्घन बएभा ।
ऩङ्चयच्छे द–६
ङ्जवङ्जवध
१५. मातामात प्रवर्द्बन कोष्

(१) नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रको मातामात सेवाराई प्रबावकायी फनाउन

नगयऩाङ्झरकारे एक छङ्ट ट्टै मातामात

प्रवर्द्बन कोष खडा गनेछ । मस कोषभा दे हाम फभोङ्ञजभका

यकभहरु जभभा हङ्टनेछन ।

(क) नगयऩाङ्झरकाको नगयसबाफाट ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभ।
(ख) नेऩार सयकाय, प्रदे ि सयकायफाट मातामात ऺेत्र प्रवर्द्बनका राङ्झग प्राप्त यकभ।
(ग) ऐन फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना फाऩत सङ्करन हङ्टने यकभ।

(घ) स्वदे िी तथा ङ्जवदे िी सॊ घ सॊ स्था , व्मङ्ञक्तफाट मातामात ऺेत्र प्र वर्द्बनका राङ्झग प्राप्त सहमोग
यकभ।
(ङ) अन्म।
(२) दपा (१) फभोङ्ञजभको कोषको सञ्चारन गनब दे हाम फभोङ्ञजभको एक सङ्झभङ्झत गठन हङ्टनेछ्
(क) दपा १२ फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको सॊ मोजक

–सॊ मोजक

(ख) प्रभङ्टखरे तोकेको नगय कामबऩाङ्झरकाको भङ्जहरा सदस्म

–सदस्म

(ग) रेखा प्रभङ्टख

–सदस्म

(घ) नगयप्रहयी प्रभङ्टख

–सदस्म

(ङ) प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत वा ङ्झनजरे तोकेको अङ्झधकृत

–सदस्म सङ्ञचव

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे कोषको सभङ्टङ्ञचत प्रमोग गयी मातामात

व्मवस्थाऩन

गनङ्टऩ
ब नेछ।
(४) उऩदपा

(१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे गये का काभ काय

वाहीको प्रङ्झतवेदन प्रभङ्टखभापबत

कामबऩाङ्झरकाभा ऩेि गनङ्टऩ
ब नेछ ।
(५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषको सञ्चारन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

१६. मात्री वीभा सभवङ्ञन्ध व्मवस्था् सेवा प्रदामक सॊ स्था वा कभऩनीरे प्रत्मेक मात्रीको प्रचङ्झरत कानूनरे
तोके फभोङ्ञजभ वीभा गनङ्टऩ
ब नेछ ।

१७. मातामात सञ्चारन सभवङ्ञन्ध ङ्जविेष व्मफस्था् नगयऩाङ्झरकारे नेऩार सयकाय , प्रदे ि सयकाय, अन्म
ङ्ट व्मवस्थाऩनभा मातामातको सञ्चारन
स्थानीम सयकाय, सभफर्द् सॊ घ सॊ स्थाहरुसॉग साझेदायी वा सॊ मक्त
तथा व्मवस्थाऩन गनब सक्नेछ ।

१८. कामबऩाङ्झरकाको अङ्झधकाय्

(१)

प्रचङ्झरत

कानून

फभोङ्ञजभका अन्म अङ्झधकायका

कामबऩाङ्झरकाराई दे हामको अङ्झधकाय हङ्टनछ
े ्

(क) मातामात व्म वस्थाऩन सभवङ्ञन्ध नीङ्झत तजङ्टभ
ब ा गने , आवश्मक भाऩदण्ड तथा

अङ्झतङ्चयक्त
मोजना फनाई

कामाबन्वमन गने गयाउने।
(ख) नगय ऺेत्रङ्झबत्र सावबजङ्झनक सवायी चल्ने रुट ङ्झनधाबयण गने , भूर सडक, सहामक सडक य ङ्झबत्री
सडकभा चल्ने मातामातका साधनको वगीकयण गने , एकतपी सडक ङ्झनधाबयण गने , सवायी साधन
ङ्झनषेङ्झधत ऺेत्र घोषणा गने , ऩाङ्जकबङ्ग ऺेत्र ङ्झनधाबयण गने ,

रुटभा सवायी चराउन अनङ्टभङ्झत प्रदान गने ,

नवीकयण गने , बाडा दय ङ्झनधाबयण गने य सोको ङ्झनमभन गने , सेवाको गङ्टणस्तय कामभ गयाउने तथा
गङ्टणस्तय कामभ नगने सॊ स्था वा कभऩनीराई प्रदान गङ्चयएको रुट चराउने अनङ्टभङ्झत खाये ज गने ।
(ग) वातावयण भैत्री, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतबन अनङ्टकूरन , ङ्जवऩद् जोङ्ञखभसॊ वेद्य, अऩाङ्गता य रै ङ्जङ्गक

भैत्री

मातामात प्रणारीको प्रवबधन गनब आवश्मक नीङ्झत तथा मोजना स्वीकृत गयी कामाबन्वमन गयाउने।
(घ) १ नॊ. प्रदे िका अन्म स्थानीम सयकायहरुसॉग सहकामब गयी मातामात
एकीकृत अवधायणा तजङ्टभ
ब ा गने, कामाबन्वमन गने गयाउने।

व्मवस्थाऩन सभफन्धभा

ङ्ट , सव–वे, जेब्रा– क्रस, फस, ट्याक्सी, साइकर ऩाङ्जकबङ्ग स्थरको
(ङ) पङ्टटऩाथ, साइकर रेन, आकािेऩर
भाऩदण्ड फनाउने, कामाबन्वमन गने गयाउने ।
(च) ट्राङ्जपक व्मवस्थाऩनराई प्रङ्जवङ्झधभैत्री फनाउने ।
(छ) वकबसऩ दताब तथा नवीकयणको व्मवस्था ङ्झभराउन रगाउने ।
(ज) सडक जोङ्ञखभ न्मङ्टनीकयण तथा सङ्टयऺा व्मवस्था ङ्झभराउने ।
(झ) सडक सङ्टयऺा प्रवर्द्बन तथा सङ्टिासन कामभ गयाउने ।
(ट) ङ्जवद्यङ्टतीम सवायी साधनको राङ्झग आवश्मक ऩने चाङ्ञजङ्ग
ब स्टे िन ङ्झनभाबण तथा व्मवस्थाऩन गनब
सहमोग तथा सभन्वम गने ।
(ठ) ङ्छदगो मातामात प्रणारीराई सॊ स्थागत गने ङ्जवद्यङ्टतीम सवायी साधन खङ्चयद गने व्मङ्ञक्त, सॊ स्था वा
कभऩनीराई सहङ्टङ्झरमत ङ्छदने तथा सहङ्टङ्झरमतको राङ्झग सभन्वम गने ।
(ड) सवायी तथा मातामत व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको

ङ्झसपाङ्चयसभा तीन ऩाङ्ग्ग्रे सवायी साधनको सॊ ख्मा

ङ्झनधाबयण गने।

(२) अनङ्टसूङ्ञच २ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा सवायी धनीराई सूङ्ञचकयण तथा रुट ऩयङ्झभट इजाजत ऩत्र
उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने छ ।
(३) कामबऩाङ्झरकारे मस दपा

फभोङ्ञजभ आपूराई प्राप्त अङ्झधकाय प्रभङ्टख वा उऩ

-प्रभङ्टख वा

कामबऩाङ्झरका अन्तगबतका सङ्झभङ्झत वा उऩ -सङ्झभङ्झत वा प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत वा अङ्झधकृतस्तयको
कभबचायीराई प्रत्मामोजन गनब सक्नेछ ।

१९. अन्म प्रकायका सवायी साधनराई सभेत रागू हङ्टने छ् मस ऐनभा उल्रेख बएका व्म वस्थाहरुभध्मे
दे हामभा उङ्ञल्रङ्ञखत कामबहरु सावबजङ्झनक सवायी साधनका अङ्झतङ्चयक्त अन्म सवायी साधन सभेतको
हकभा रागू हङ्टनछ
े ्

(क) अत्मावश्मक अवस्थाभा फाहेक हनब फजाउन नऩाउने ।
(ख) सवायी साधनफाट फाङ्जहय पोहय पाल्न नऩाइने ।
(ग) ङ्झनधाबङ्चयत स्थान फाहेक अन्म स्थानभा ऩाङ्जकबङ्ग गनब नऩाइने ।
(घ) ङ्झनधाबङ्चयत भाऩदण्डबन्दा फढी धङ्टवाॉ, धङ्टरो उत्सजबन गनब नऩाइने ।
(च) सवायी साधन सपा य तमायी हारतभा याखी चराउनङ्ट ऩने ।
(छ) ङ्झनधाबङ्चयत अङ्झधकतभ गङ्झत बन्दा तीब्र गङ्झतभा सवायी साधन नचराउने ।
(ज) ऩैदर मात्रीराई जेब्रा क्रङ्झसङ्गफाट फाटो काट्न प्राथङ्झभकता ङ्छदने ।

(झ) आकङ्ञस्भक सेवाभा स ञ्चाङ्झरत मातामातका साधनहरु दभकर , एभफङ्टरेन्स तथा मस्तै प्रकृङ्झतका
सवायी साधनहरु , ङ्जवङ्ञिष्ट व्मङ्ञक्तको सवायी , कङ्टटनीङ्झतक सवायी , अत्मावश्मक सेवाभा ऩङ्चयचाङ्झरत
मातामातका साधनहरुराई प्राथङ्झभकता ङ्छदने ।
(ञ) सवायी साधनभा अङ्झनवामब रुऩभा वभन थैरी याख्ने ।

(ट) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ऩारना गनङ्टब ऩने अन्म कङ्टया ।
२०. जनचेतना कामबक्रभ गनब सक्ने् नगयऩाङ्झरकारे सावबजङ्झनक मातामातसॉग सभवङ्ञन्धत ङ्जवङ्जवध ङ्जवषमभा
आभ नागङ्चयक , सावबजङ्झनक मातामातका साधन प्रमोगकताब तथा अन्म सफै सयोकायवाराहरुराई
सभेटेय जनचेतनाभूरक कामबक्रभ सञ्चारन गनब सक्नेछ ।

२१. घयऩारङ्टवा ऩिङ्टऩॊऺी छाड्न नहङ्टने् सावबजङ्झनक सडक तथा ङ्जकनायाको ऺेत्रभा घयऩारङ्टवा ऩिङ्टऩॊ

ऺी

छाड्न हङ्टॉदैन तय काफङ्टफाङ्जहयको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ऩये भा त्मस्ता ऩिङ्टऩॊ ऺीराई सवायीभा फाधा नऩङ्टनने गयी
सावबजङ्झनक स्थानफाट तङ्टरुन्त हटाउनङ्ट ऩछब ।

२२. फाधा–अड्काउ पङ्टकाउने अङ्झधकाय् मस ऐनको कामाबन्वमन गदाब तत्कार कङ्टनै फाधा–अड्काउ ऩये भा
कामबऩाङ्झरकारे त्मस्तो फाधा –अड्काउ पङ्टकाउन आ

वश्मक व्मवस्था गनब सक्नेछ

।

त्मसयी

कामबऩाङ्झरकाफाट बएको फाधा–अड्काउको व्मवस्था नगयसबाभा ऩेि गयी अनङ्टभोदन गयाउनङ्टऩनेछ।
२३. प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टने् मस ऐनभा उल्रेख नबएका
कानूनफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

ङ्जवषमभा प्रचङ्झरत सॊ घीम तथा प्रदे ि

२४. ङ्झनमभ, ङ्झनदे ङ्ञिका, कामबङ्जवङ्झध भाऩदण्ड फनाउने अङ्झधकाय् कामबऩाङ्झरकारे

मस ऐनको प्रबावकायी

कामाबन्वमनका राङ्झग आवश्मक ङ्झनमभ, ङ्झनदे ङ्ञिका कामबङ्जवङ्झध य भाऩदण्ड फनाउन सक्नेछ ।

अनङ्टसूङ्ञच(१)
दपा १३ सॊ ग सभवङ्ञन्धत
तीनऩाङग्रे सवायी साधन सूचीकयण गनबका राङ्झग ङ्छदने ङ्झनवेदनको ढाॉचा

श्रीभान् प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत ज्मू

सूमोदम नगयऩाङ्झरका नगयकामबऩाङ्झरकाको कामाबरम
ङ्जपक्कर इराभ ।

ङ्जवषम्-तीनऩाङ्ग्ग्रे सवायी साधन सूङ्ञचकृत गङ्चयऩाउॉ ।

उऩयोक्त सभफन्धभा भेयो /हाम्रो नाभभा यहेको ङ्झनभनानङ्टसाय
सञ्चारन गनब दे हामको ङ्जववयण

को सवायी साधन नगयऩाङ्झरका ऺेत्र

ङ्झबत्र

सङ्जहत रु .....को याजश्व दाङ्ञखरा बौचयको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सॊ रनन याखी ऩेि

गये को छङ्ट ।
तऩङ्झसर

(क) अनङ्टसूङ्ञच(१) फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्झनवेदन ङ्छदने,
(ख) याजश्व ङ्झतये को यङ्झसद,

(ग) प्रदूषण भाऩदण्डङ्झबत्र ऩये को प्रभाङ्ञणत गङ्चयङ्छदएको ऩत्र,
(घ) बन्साय प्रऻाऩन ऩत्र य बन्साय भहसङ्टर ङ्झतये को यङ्झसद प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,
(ङ) सवायी धनीको नागङ्चयकता प्रभाण ऩत्र य सवायी चारक इजाजत ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,
(च) पभब वा कभऩनीभा दताब बएको प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,

(छ) आमकय दताबको कागजात य कय च ङ्टक्ता प्रभाण ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,
(ज) सवायी साधनको इङ्ञिन, च्माङ्झससको पोटो,
(झ) सवायी साधन कामाबरमभा ल्माई चेकजाॉच गये को प्रभाण,
(ञ) फीभाको कागजातको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,
(ट) सवायी कय, आमकय ङ्झतये को प्रभाण,
(ठ) ङ्जवत्तीम सॊ स्थाफाट ऋण रगानी बई दताब हङ्टनेहरुको हकभा ङ्जवत्तीम सॊ स्थाको दताब प्रभाण
आमकय(PAN) कयच ङ्टक्ता य व्मङ्ञक्त बए नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,
(ड) सवायी धनी स्वमॊ उऩङ्ञस्थत हङ्टनऩङ्ट नेछ ।

ङ्झनवेदक
नाभथय्
सही्

ऩत्र,

अनङ्टसूङ्ञच-२
(दपा १८ सॉग सभवङ्ञन्धत)
सूमोदम नगयऩाङ्झरका
इराभ

सवायी दताब नॊ .
सवायी धनीको नाभ:
वतन:

सूचीकयण तथा रुट ऩयङ्झभट
इजाजत-ऩत्र

सवायी धनीको

दताब गने अङ्झधकायीको

दस्तखत

दस्तखत

इजाजत

सवायी साधनको ङ्जवस्तृत ङ्जववयण
१. कभऩनीको नाभ
२. सवायीको भोडे र
३. फनेको सार
४. ङ्झसङ्झरण्डय सॊ ख्मा
५. हषब ऩावय / ङ्झस.ङ्झस.
६. च्माङ्झसस नभफय
७. इङ्ञन्जन नॊ .
८. सवायीको यङ
९. चारक सङ्जहत ङ्झसट ऺभता
१०. ऩेट्रोर/ङ्झडजेर
११. ये ङ्झडमो छ/छै न
१२. खङ्चयद बई आएको भाङ्झनस वा कभऩनी
१३. प्रमोग
१४. चराउने इराका
१५-बन्साय ङ्झनस्सा

ऩत्र

ऩाएको
ऺेत्र

(रुट)

फहार

अवङ्झध

इजाजतऩत्र ङ्छदने वा
नवीकयण गने

अङ्झधकायीको नाभ

फहार

अनङ्टसूङ्ञच-३
दपा १३ को (२) सॊ ग सभवङ्ञन्धत
तीन ऩाङग्रे सवायी साधन सूचीकयण तथा रुट ऩयङ्झभट दताब ङ्जकताफ
दताब

सूचीकयण

सवायी

सवायीको

मातामात

मातामात

चेङ्झसस

इजाजत

रुटको

नॊ

तथा रुट

धनीको

ङ्जकङ्झसभ

कामाबरमभा

कामाबरमभा

नॊ.

प्राप्त

वहार

ऩयङ्झभट

नाभ

दताब नॊ.

दताब ङ्झभङ्झत

रुट

अवङ्झध

कैङ्जपमत

ङ्झभङ्झत

अनङ्टसूङ्ञच ४
ऐनको दपा ९ को ) ३ ( सॉग सभवङ्ञन्धत
सूमोदम नगयऩाङ्झरका

पोटो

सावबजङ्झनक मातामत चारक ऩङ्चयचम-ऩत्र

चारकको नाभ्

................................

ठे गाना्

..............................

चारक ऩङ्चयचम.ऩत्र नॊ-

...............................

राइसेन्स नॊ

..............................

सभऩकब नॊ.

..............
प्रभाङ्ञणत गनेको दस्तखत
...............................

प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत

सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको वारवाङ्झरका सभवङ्ञन्ध ऐन, २०७६
प्रस्तावना
वारवाङ्झरकाको अङ्झधकायको रुऩभा

वार फचाउ, वार सॊ यऺण, वार सहबाङ्झगताको ऩऺराई रङ्ञऺत

गङ्चयएको वारभैत्री स्थानीम िासन भापबत

ङ्जवबेद यङ्जहत वारङ्झफकासको सवोतभ ङ्जहत

य सवाबङ्गीण

ङ्जवकासका राङ्झग वारवाङ्झरकाको आवाजको सभभान य सहबाङ्झगताको ङ्झस र्द्ान्तराई ऩङ्चयऩूङ्झतब गनब वाञ्छनीम
बएकोरे सूमोदम नगयऩाङ्झरकारे नेऩारको सॊ ङ्जवधानको धाया

२२६तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन

२०७४ को दपा १०२(१) रे ङ्छदएको अङ्झधकाय प्रमोग गयी मो ऐन फनाई रागू गङ्चयएको छ ।
ऩङ्चयच्छे द–१
प्रायङ्ञभबक
१. सॊ ङ्ञऺप्त नाभ य प्रायभब्(१) मस ऐनको नाभ “सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको वारवाङ्झरका सभवङ्ञन्ध ऐन,
२०७६” यहेको छ।
(२) मो ऐन सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको स्थानीम याजऩत्रभा प्रकािन बएको ङ्झभङ्झतफाट रागू हङ्टनेछ।

२. ऩङ्चयबाषा् ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथब नरागेभा मस ऐनभा,

(क) "नगयऩाङ्झरका" बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरका बङ्ङे सभझनङ्ट ऩछब ।
(ख) "नगय प्रभङ्टख" बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको नगय प्रभङ्टखराई सभझनङ्ट ऩछब।
(ग) "उऩ-प्रभङ्टख" बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको उऩ-प्रभङ्टखराई सभझनङ्ट ऩछब ।
(घ) "वडा अध्मऺ" बङ्ङारे सभवङ्ञन्धत वडाका वडाअध्मऺराई सभझनङ्ट ऩछब ।

(ङ) “वारवाङ्झरका” बङ्ङारे १८ वषब उभेय ऩूया नगये को वारवाङ्झरका सभझनङ्ट ऩछब।
(च) “अनाथ वारवाङ्झरका” बङ्ङारे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभका अनाथ वारवाङ्झरका सभझनङ्ट ऩछब ।
(छ) "वेवाङ्चयसे वारवाङ्झरका" बङ्ङारे फाफङ्ट आभाको ठे गान नबएको वा कोही वाङ्चयस नबएको
वारवाङ्झरका सभझनङ्ट ऩछब ।
(ज) “ऩङ्चयवाय” बङ्ङारे वारवाङ्झरकाका फाफङ्ट आभा एका सगोरका दाजङ्ट-बाइ, ङ्छददी-फङ्जहनी, हजङ्टयफङ्टफा
वा हजङ्टयआभा सभझनङ्ट ऩछब य सो िब्दरे एका

सगोरभा फस्ने नङ्ञजकका अन्म नातेदायराई सभेत

जनाउॉ छ ।
(झ) “वारवाङ्झरका ङ्जवरुर्द्को ङ्जहॊसा” बङ्ङारे दपा ३२ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको कामब सभझनङ्ट
ऩछब ।
(ञ) "वार कल्माण अङ्झधकायी " बङ्ङारे भङ्जहरा वारवाङ्झरका तथा सभाजकल्माण िाखा- प्रभङ्टखराई
सभझनङ्ट ऩनेछ।
(ट) “वार गृह” बङ्ङारे दपा २५ फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएको वार गृह सभझनङ्टऩछब।
(ठ) “वार मौन दङ्टब्मबवहाय” बङ्ङारे दपा ३२ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको कामब सभझनङ्ट ऩछब।
(ड) “िाखा ” बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको भङ्जहरा , वारवाङ्झरका तथा सभाज कल्माण िाखा
सभझनङ्ट ऩछब।

(ढ) “ङ्जविेष सॊ यऺणको आवश्मकता बएका

वारवाङ्झरका”

बङ्ङारे दपा

२२

फभोङ्ञजभका

वारवाङ्झरका सभझनङ्ट ऩछब।
(ण) “सॊ यऺक” बङ्ङारे वारवाङ्झरकाको हक , ङ्जहतको सॊ यऺण गनब मस ऐन वा प्रचङ्झरत कानून
फभोङ्ञजभ दाङ्जमत्व बएको वा ङ्झनमङ्टक्ती गङ्चयएका व्मङ्ञक्त वा सॊ स्था सभझनङ्ट ऩछब य सो िब्दरे सॊ यऺक
नबएको अवस्थाभा भाथवयराई सभेत जनाउॉ छ।
ऩङ्चयच्छे द–२
वारवाङ्झरकाको अङ्झधकाय
३. फाॉच्न ऩाउने अङ्झधकाय् (१) प्रत्मेक वारवाङ्झरकाराई सभभानऩूवक
ब फाॉच्न ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।
(२) सूमोदम नगयऩाङ्झरकारे वारवाङ्झरकाको फाॉच्न ऩाउने अङ्झधकाय य
राङ्झग वारवाङ्झरका भाङ्झथ हङ्टन सक्ने दङ्ट

वारवाङ्झरकाको ङ्जवकासको

घबटनाको योकथाभ , जोङ्ञखभको न्मूनीकयण रगामतका

प्रङ्झतयोधात्भक य सङ्टयऺा सेवाका राङ्झग आवश्मक उऩाम अवरभफन गङ्चयनेछ।
४. नाभ य ऩङ्जहचानको अङ्झधकाय् (१) प्रत्मेक वारवाङ्झरकाराई आफ्नो ऩङ्जहचान सङ्जहत नाभा कयण य
जन्भदताबको हक हङ्टनेछ ।

(२) वारवाङ्झरका जन्भेऩङ्झछ ङ्झनजको फाफङ्ट वा आभारे

वारवाङ्झरकाको नाभ या खी प्रचङ्झरत कानून

फभोङ्ञजभ जन्भ दताब गनङ्टब ऩनेछ ।
(३) नावारकको जन्भदताब गने सभफन्धभा फाफङ्टको ठे गान नरागेको ना

वारकको हकभा आभा

सूचक बई जन्भ दताब गनब सक्ने ।

(४) फेवाङ्चयसे वारवाङ्झरकाको जन्भ दताबको हकभा सभवङ्ञन्धत वडाको वडा सदस्मको ङ्झसपाङ्चयसभा
वडा अध्मऺ सूचक वसी जन्भ दताब गनब सङ्जकने छ ।
(५) जवयजस्ती कयणी वा प्रचङ्झरत

कानून फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टने हाडनाता कयणीफाट जङ्ञन्भएका

फारफाङ्झरको आभारे चाहेभा आभाको नाभ भात्र उल्रेख गयी जन्भदताब गङ्चयङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।

(६) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ नाभ याख्दा फाफङ्ट वा आभा तत्कार उऩरब्ध नबएभा वा उऩरब्ध हङ्टन
सक्ने सभबावना नयहेभा त्मस्ता

वारवाङ्झरकारे आपूराई हेयचाह गने ङ्झनजका ऩङ्चयवायका अन्म

सदस्म वा सॊ यऺकरे याखे फभोङ्ञजभको नाभ ऩाउने छ।
(७) प्रत्मेक वारवाङ्झरकारे जन्भे ऩङ्झछ ङ्झनजको फाफङ्ट आभाको सहभङ्झतफाट याङ्ञखएको थय वा त्मस्तो
सहभङ्झत हङ्टन नसकेभा ङ्झनजको फाफङ्टको थय आफ्नो नाभ ऩछाङ्झड प्रमोग गनब ऩाउनेछ।
(८) उऩदपा (५)भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

वारवाङ्झरकारे चाहेभा आफ्नो फाफङ्ट वा

आभा वा दङ्टवैको थय प्रमोग गनब ऩाउने छ।

५. बेदबाव ङ्जवरुर्द्को अङ्झधकाय् (१) कङ्टनै ऩङ्झन वारवाङ्झरकाराई ङ्झनज, ङ्झनजको ऩङ्चयवाय वा सॊ यऺकको

धभब, वणब, जात, जाङ्झत ,ङ्झरङ्ग, उत्ऩङ्ञत्त, बाषा, सॊ स्कृङ्झत, वैचाङ्चयक आस्था, िायीङ्चयक वा भानङ्झसक अवस्था,
अऩाङ्गता, वैवाङ्जहक ङ्ञस्थङ्झत, ऩाङ्चयवाङ्चयक है ङ्झसमत, ऩेिा, स्वास््म ङ्ञस्थङ्झत, आङ्झथक
ब वा साभाङ्ञजक ङ्ञस्थङ्झत,
बौगोङ्झरक ऺेत्र वा अन्म मस्तै कङ्टनै आधायभा बेदबाव गङ्चयने छै न।

ङ्ट धभबऩत्र
ङ्ट ी वा आफ्नो सॊ यऺणभा यहेका वारवाङ्झरका
(२) कसैरे ऩङ्झन आफ्नो छोया , छोयी य धभबऩत्र
फीच कङ्टनै ङ्जकङ्झसभको बेदबाव गनब ऩाइने छै न।
६. फाफङ्ट आभासॉग फस्ने य बेटघाट गने अङ्झधकाय्

(१) कङ्टनै ऩङ्झन वारवाङ्झरकाराई ङ्झनजको इच्छा

ॉ ै न।
ङ्जवऩयीत फाफङ्ट वा आभाफाट ङ्झबङ्ङ वा अरग गनङ्टब हङ्टद

ङ्ट वा धभबऩत्र
ङ्ट ी याख्ने व्मङ्ञक्तरे धभबऩत्र
ङ्ट वा धभबऩत्र
ङ्ट ी हङ्टने वारवाङ्झरकाराई आफ्नो जन्भ ङ्छदने
(२) धभबऩत्र
फाफङ्ट आभासॉग बेटघाट, सभऩकब तथा ऩत्राचाय गनब ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।
(३)

फैकङ्ञल्ऩक हेयचाह गने व्मङ्ञक्त वा सॊ स्थारे आफ्नो हेयचाह वा सॊ यऺणभा यहेका

वारवाङ्झरकाराई ङ्झनजको जन्भ ङ्छदने फाफङ्टआभा वा ऩङ्चयवायसॉग बेटघाट गनब ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।
७. सॊ यऺणको अङ्झधकाय् (१) प्रत्मेक वारवाङ्झरकाराई आफ्नो फाफङ्ट, आभा, ऩङ्चयवायका अन्म सदस्म वा
सॊ यऺकफाट उङ्ञचत हेयचाह, सॊ यऺण, ऩारनऩोषण य भामा प्राप्त गने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।

(२) वारवाङ्झरकाको हेयचाह, सॊ यऺण तथा ऩारनऩोषण गने सभफन्धभा फाफङ्टआभाको सभान दाङ्जमत्व
हङ्टनेछ। फाफङ्टआभाको सभफन्ध ङ्जवच्छे द बएको वा अन्म कङ्टनै कायणरे अरग फसेको अवस्थाभा
वारवाङ्झरकाको ऩारनऩोषणको खचब आङ्झथक
ब ऺभता अनङ्टसाय फाफङ्टआभा दङ्टवैरे व्महोनङ्टब ऩनेछ।
(३) कङ्टनै ऩङ्झन फाफङ्ट , आभा, ऩङ्चयवायका अन्म सदस्म वा सॊ यऺकरे आफ्नो छोया
्
सॊ यऺकत्वभा यहेका वारवाङ्झरकाहरुराई फेवाङ्चयस छोड्न वा त्मानन ऩाउने छै न।

-छोयी वा

(४) अऩाङ्गता बएका, द्वन्द्वऩीङ्झडत, ङ्जवस्थाङ्जऩत, जोङ्ञखभभा ऩये का वा सडकभा फस्ने वारवाङ्झरकाराई
सङ्टङ्झनङ्ञित बङ्जवष्मको राङ्झग याज्मफाट तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्जविेष सॊ यऺण ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।

(५) प्रत्मेक वारवाङ्झरकाराई ङ्झनजको फाफङ्ट, आभा, ऩङ्चयवायका अन्म सदस्म वा सॊ यऺक, ङ्ञिऺक तथा
अन्म व्मङ्ञक्तफाट हङ्टने हये क ङ्जकङ्झसभका िायीङ्चयक वा भा नङ्झसक ङ्जहॊसा य मातना , हेरा, अभानवीम
व्मवहाय, रै ङ्जङ्गक वा छङ्ट वाछङ्ट तजन्म दङ्टव्मबवहाय, मौनजन्म दङ्टव्मबवहाय य िोषण ङ्जवरुर्द् सॊ यऺण प्राप्त गने
अङ्झधकाय हङ्टनेछ।

(६) कङ्टनै ऩङ्झन वारवाङ्झरकाराई सेना , प्रहयी य सिस्त्र सभूहभा बनाब गनब य प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ
रुऩभा सिस्त्र द्वन्द्व वा याजनैङ्झतक उद्देश्मको राङ्झग प्रमोग गनब ऩाइने छै न।
(७) अठाह्र वषब भङ्टङ्झनका

वारवाङ्झरकाराई जोङ्ञखभऩूण ब काभभा रगाउन वा घये र ङ्ट काभदाय वा

कभरयीको रुऩभा याख्नङ्ट हङ्टॉदैन।

८. सहबाङ्झगताको अङ्झधकाय् आफ्नो धायणा फनाउन सऺभ बएका वारवाङ्झरकाराई आपूराई असय गने
ङ्जवषमभा ऩङ्चयवाय , सभङ्टदाम, ङ्जवद्यारम वा अन्म सावबजङ्झनक ङ्झनकाम वा सॊ स्था रगामतफाट गङ्चयने
ङ्झनणबमभा सहबागी हङ्टने अङ्झधकाय हङ्टनेछ ।

९. अङ्झबव्मङ्ञक्त स्वतन्त्रता य सूचनाको अङ्झधकाय् (१) प्रत्मेक वारवाङ्झरकाराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ
स्वतन्त्र रुऩभा आफ्नो कङ्टया याख्ने अङ्झधकाय हङ्टनेछ ।

(२) प्रत्मेक वारवाङ्झरकाराई प्रचङ्झरत कानूनको अधीनभा यही आफ्नो हक
ङ्जवषमभा सूचना भानने य ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनेछ ।

, ङ्जहत य सयोकायको

१०. सॊ स्था खोल्ने य िाङ्ञन्तऩूवक
ब बेरा हङ्टने अङ्झधकाय्

(१) प्रत्मेक वारवाङ्झरकाराई फार अङ्झधकायको

सॊ यऺण तथा प्रवर्द्बनका राङ्झग वार-क्रफ वा सॊ स्था खोल्ने वा िाङ्ञन्तऩूवक
ब बेरा हङ्टने अङ्झधकाय
हङ्टनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ वार क्रफ वा सॊ स्था खोल्ने

सभवङ्ञन्ध व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ

हङ्टनेछ।

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

(२) कसैरे ऩङ्झन वारवाङ्झरकाको चङ्चयत्रभा आघात ऩाने वा ङ्झनजराई राज , नरानी वा अऩहेरना हङ्टने

ङ्जकङ्झसभको ङ्झनजको व्मङ्ञक्तगत सूचना , ङ्जववयण, पोटो, ङ्झबङ्झडमोको ङ्झसजबना , सूचना सङ्करन , प्रकािन,
भङ्टद्रण, प्रदिबन, ङ्झफक्री ङ्जवतयण वा कङ्टनै ऩङ्झन भाध्मभफाट प्रवाह गनब वा गयाउन हङ्टॉदैन ।

(३) वार अदारत, प्रहयी कामाबरम, सॊ यऺक, अङ्झबबावक वा अन्म ङ्झनकामफाट कसूयजन्म कामबको
आयोऩ रागेका वा ऩीङ्झडत वारवाङ्झरकाको नाभ थय, ठे गाना, उभेय, ङ्झरङ्ग, ऩाङ्चयवाङ्चयक ऩृष्ठबूङ्झभ, आङ्झथक
ब
ङ्ञस्थङ्झत, कसूय तथा त्मस सभफन्धभा कङ्टनै कायफा ही बएको बए सो रगामत वारवाङ्झरकाको ङ्जववयण
कानून फभोङ्ञजभ फाहेक अन्मत्र प्रमोग गङ्चयनङ्ट हङ्टॉदैन।

तय कङ्टनै अध्ममन वा िोध कामबका राङ्झग प्रकाङ्ञित गनङ्टब ऩये भा

वारवाङ्झरका य ङ्झनजको ऩङ्चयवायको

नाभ, थय, ठे गाना तथा अन्म ऩङ्जहचान नखङ्टल्ने गयी उभेय वा ङ्झरङ्ग भात्र उल्रेख गयी प्रकािन गनब
सङ्जकनेछ।

१२. अऩाङ्गता बएका वारवाङ्झरकाको ङ्जविेष अङ्झधकाय् (१) अऩाङ्गता बएका वारवाङ्झरकाराई तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ ङ्जविेष सॊ यऺणको व्मवस्था गङ्चयनेछ।
(२) अऩाङ्गता बएका प्रत्मेक

वारवाङ्झरकाराई आफ्नो भान-प्रङ्झतष्ठा सङ्टङ्झनङ्ञित गने , आत्भङ्झनबबयता

प्रवर्द्बन गने, सभाजभा सङ्जक्रम रुऩरे सहबागी हङ्टने तथा सभभानजनक रुऩभा फाॉच्न ऩाउने अङ्झधकाय
हङ्टनेछ।

(३) अऩाङ्गता बएका वारवाङ्झरकाराई ङ्जविेष हेयचाह ऩाउने य सभाजभा घङ्टरङ्झभर हङ्टन तथा आफ्नो
व्मङ्ञक्तगत ङ्जवकासको राङ्झग ङ्ञिऺा, ताङ्झरभ, स्वास््म स्माहाय सेवा, ऩङ्टनस्थाबऩना सेवा, योजगायीको तमायी
तथा भनोयिनका अवसय प्राप्त गने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।
(४) अऩाङ्गता बएका

वारवाङ्झरकाराई सावबजङ्झनक सेवा , सङ्टङ्जवधाभा सभान ऩहङ्टॉच य उऩबोगको

अङ्झधकाय हङ्टनेछ।

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

(२) गबबवती भङ्जहरा य वारवाङ्झरकाराई योगफाट फच्न आवश्मक खोऩहरु ङ्झरन ऩाउने य याङ्जष्डम
भाऩदण्ड अनङ्टरुऩको िायीङ्चयक तथा भानङ्झसक स्वास््म सेवा उऩबोग गनब ऩाउने , उभेय य ऩङ्चयऩक्वता
अनङ्टसाय ियीय, प्रजनन् तथा प्रजनन् स्वास््म सभवङ्ञन्ध जानकायी ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।

(३) प्रत्मेक वारवाङ्झरकाराई आधायबूत स्वास््म उऩचाय ङ्झन्िङ्टल्क रुऩभा प्राप्त गने अङ्झधकाय
हङ्टनेछ।

१४. खेरकूद, भनोयिन तथा साॉस्कृङ्झतक अङ्झधकाय् (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

गनङ्टऩ
ब नेछ।
(३) प्रत्मेक वारवाङ्झरकाराई आफ्नो उभेय , रुची य आवश्म कता अनङ्टसाय फारभैत्री भनोयिन गने
अङ्झधकाय हङ्टनेछ।

(४) प्रत्मेक वारवाङ्झरकाराई आफ्नो ङ्जहत प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी आफ्नो धभब

, सॊ स्कृङ्झत, चरन,

यीङ्झतङ्चयवाज य आस्था अनङ्टरुऩ साॊस्कृङ्झतक ङ्जक्रमाकराऩभा बाग ङ्झरने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।

१५. ङ्ञिऺाको अङ्झधकाय् (१) छ वषब भङ्टङ्झनका वारवाङ्झरकाराई आफ्नो उभेय य ङ्जवकासको स्तय अनङ्टसाय
उऩमङ्टक्त ढङ्गरे ङ्झसक्न ऩाउने तथा प्रायङ्ञभबक वार ङ्जवकासको अङ्झधकाय हङ्टनेछ।

(२) प्रत्मेक वारवाङ्झरकाराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ आधायबूत तहसभभको ङ्ञि

ऺा अङ्झनवामब य

ङ्झन्िङ्टल्क तथा भाध्मङ्झभक तहसभभको ङ्ञिऺा ङ्झन्िङ्टल्क रुऩभा फारभैत्री वातावयणभा ऩाउने अङ्झधकाय
हङ्टनेछ।

(३) प्रत्मेक वारवाङ्झरकाराई आफ्नो ङ्जविेष िायीङ्चयक तथा भानङ्झसक अवस्था अनङ्टसाय प्रचङ्झरत

कानून फभोङ्ञजभ उऩमङ्टक्त अध्ममन साभग्री तथा ङ्ञिऺण ङ्जवङ्झध भापबत ङ्ञिऺा ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।
(४) दङ्झरत, अऩाङ्ग य रोऩो न्भङ्टख वारवाङ्झरकाराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ छात्रवृङ्ञत्त सङ्जहतको
ङ्झन्िङ्टल्क ङ्ञिऺा ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।

ऩङ्चयच्छे द– ३

वारवाङ्झरकाप्रङ्झतको दाङ्जमत्व
१६. वारवाङ्झरकाको सवोत्तभ ङ्जहतराई प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्ट ऩने् (१) वारवाङ्झरकासॉग सभवङ्ञन्धत कामब गने
प्रत्मेक ङ्झनकाम तथा सॊ स्थाका अङ्झधकायीरे

हये क काभ कायवाही गदाब

वारवाङ्झरकाको सवोत्तभ

ङ्जहतराई प्राथङ्झभकता ङ्छदई आवश्मक फारभैत्री प्रङ्जक्रमा अऩनाउनङ्ट ऩनेछ।
(२) जीवन जोङ्ञखभभा बएका वारवाङ्झरकाराई तत्कार सहमोग गनङ्टब सवैको दाङ्जमत्व हङ्टनेछ।

(३) वारवाङ्झरका यहने वा वारवाङ्झरकाराई सेवा प्रदान गने सावबजङ्झनक य नीङ्ञज साभाङ्ञजक सॊ स्थारे
बौङ्झतक सॊ यचना ङ्झनभाबण वा भभबत सभबाय गदाब फारभैत्री हङ्टने गयी आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट
ऩनेछ।

१७. ऩङ्चयवाय वा सॊ यऺकको दाङ्जमत्व्(१) वारवाङ्झरकाको हेयचाह, ऩारनऩोषण य वृङ्ञत्त ङ्जवकास भा फाफङ्ट य
आभा दङ्टवैको सभान दाङ्जमत्व हङ्टनेछ।

(२) वारवाङ्झरकाराई हेयचाह , ऩारनऩोषण य सॊ यऺण गनङ्टब ङ्ञिऺा

, स्वास््म उऩचाय रगामत

व्मङ्ञक्तत्व ङ्जवकासका अवसयहरु उऩरब्ध गयाउनङ्ट , भामा भभताऩूण ब वातावयण उऩरब्ध गयाउनङ्ट य
सङ्टङ्झनित बङ्जवष्मको राङ्झग उङ्ञचत भागबदिबन गनङ्टब प्रत्मेक

फाफङ्ट-आभा, ऩङ्चयवायका अन्म सदस्म वा

सॊ यऺकको दाङ्जमत्व हङ्टनेछ।
(३)

फाफङ्ट-आभा,

ऩङ्चयवायका अन्म सदस्म वा सॊ यऺकरे ङ्जवद्यारम जाने उभेयका प्रत्मेक

वारवाङ्झरकाराई ङ्जवद्यारमभा बनाब गयाई ङ्ञिऺा आजबनको राङ्झग सभङ्टङ्ञचत वातावयण उऩरब्ध गयाउनङ्ट
ऩनेछ।
(४) फाफङ्ट-आभा, ऩङ्चयवायका अन्म सदस्म वा सॊ यऺकरे

६ वषब उभेय नऩङ्टगक
े ा

वारवाङ्झरकाराई

ङ्झनवास वा अन्म स्थानभा एक्रै छाड्न वा उभेय ऩङ्टगक
े ो व्मङ्ञक्तको साथभा नरगाई एक्रै अन्मत्र
ऩठाउन हङ्टॉदैन।

१८. सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको दाङ्जमत्व् ङ्जविेष सॊ यऺणको आवश्मकता बएका वारवाङ्झरकाको ऩारनऩोषण,
सॊ यऺण, स्वास््म य ङ्ञिऺा रगामतका आधायबूत आवश्मकताको व्मवस्था गनब नगयऩाङ्झरकारे
उऩरब्ध स्रोत साधनको आधायभा आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउनेछ।

१९. सञ्चाय ऺेत्रको दाङ्जमत्व् फारअङ्झधकायको उल्रङ्घन य वारवाङ्झरकाको ङ्जहत प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी सूचना
प्रकािन वा प्रसायण गनङ्टब सञ्चाय ऺेत्रको दाङ्जमत्व हङ्टनेछ।
ऩङ्चयच्छे द –४

वार न्माम सभवङ्ञन्ध व्मवस्था

२०. वार न्माम सभऩादन गदाब ङ्जवचाय गनङ्टब ऩने कङ्टयाह

रु् (१) वार न्माम सभऩादन कामबभा सॊ रनन

व्मङ्ञक्त, ऩदाङ्झधकायी य फार अदारतरे न्माम सभऩादनको ङ्झसरङ्झसराभा मस ऐनभा अन्मत्र उङ्ञल्रङ्ञखत
कङ्टयाका अङ्झतङ्चयक्त दे हामका कङ्टयाहरु ङ्जवचाय गनङ्टब ऩनेछ्

(क) वारवाङ्झरकाराई असय ऩने कङ्टनै ङ्झनणबम गनङ्टब अङ्ञघ ङ्झनजको धायणा फङ्टझ्ने,

(ख) वारवाङ्झरकाको ङ्जहत य स्वाथब जोङ्झडएको कङ्टनै ऩङ्झन ङ्जवषमभा ङ्झनणबम गनङ्टब अङ्ञघ ङ्झनजको फाफङ्ट
आभा, ऩङ्चयवायका अन्म सदस्म वा सॊ यऺकराई आफ्नो बनाई याख्ने अवसय ङ्छदने,

-

(ग) वारवाङ्झरकाको उभेय, फौङ्जर्द्क ङ्जवकासको स्तय, आस्था य साॉस्कृङ्झतक भूल्म भान्मता अनङ्टरुऩको
फोरी, वचन य व्मवहाय गने ,
(घ) वारवाङ्झरकासॉग सभवाद गदाब ङ्झनजरे चाहेको बाषाभा गने य आवश्मकतानङ्टसाय दोबाषेको
सहमोग ङ्झरने।
२१. वारवाङ्झरकाराई ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरने्

(१) कसङ्टयजन्म कामबको सूचना प्राप्त बएभा अनङ्टसन्धान

अङ्झधकायीरे मथािीर सो कसूयको सभफन्धभा अनङ्टसन्धान प्रायभब गनङ्टब ऩनेछ।त्मसयी अनङ्टसन्धान
गदाब कसूयजन्म कामबको आयोऩ रागेको

वारवाङ्झरकाराई अनङ्टसन्धानको राङ्झग ङ्झनमन्त्रणभा नङ्झरई

नहङ्टने दे ङ्ञखएभा अनङ्टसन्धान अङ्झधकायीरे त्मस्तो वारवाङ्झरकाराई ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरन सक्नेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरइएका वारवाङ्झरकाराई ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरइयहन आवश्मक
नदे ङ्ञखएभा ङ्झनजको ऩङ्चयवायको सदस्म, सॊ यऺक वा नङ्ञजकको नातेदायराई ङ्ञजभभा रगाउनङ्ट ऩनेछ।
ऩङ्चयच्छे द –५
वारवाङ्झरकाको ङ्जविेष सॊ यऺण य ऩङ्टनस्थाबऩना
२२. ङ्जविेष सॊ यऺणको आवश्मकता बएका वारवाङ्झरका: (१) दे हामका वारवाङ्झरका ङ्जविेष सॊ यऺणको
आवश्मकता बएका वारवाङ्झरका भाङ्झननेछन्
(क) अनाथ वारवाङ्झरका,

(ख) अस्ऩतार वा अन्म कङ्टनै सावबजङ्झनक स्थानभा अरऩत्र अवस्थाभा छाङ्झडएका वा
फाफङ्ट-आभाफाट अरङ्ञनगएका वा फाफङ्ट-आभा ऩत्ता नराङ्झग फेवाङ्चयसे बएका वारवाङ्झरका,

पेरा ऩये का,

(ग) फाफङ्ट-आभाराई गभबीय िायीङ्चयक वा भानङ्झसक अऩाङ्गता वा अिक्तता बएको कायण उङ्ञचत
हेयचाह नऩाएका वारवाङ्झरका,
(घ) कानूनी ङ्जववादभा ऩये का

वारवाङ्झरकाभध्मे ङ्छदिान्तय प्रङ्जक्रमा अन्तगबत वैकङ्ञल्ऩक

हेयचाहको

राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस बएका वारवाङ्झरका,
(ङ) थङ्टनाभा यहेका वा फन्दी फाफङ्ट वा आभासॉग आङ्ञश्रत बई कायागायभा यहेका वारवाङ्झरका,
(च) जफयजस्ती कयणी वा कानून फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टने हाडनाताफाट जङ्ञन्भएको

ङ्ञििङ्टराई आपूरे

ऩारन-ऩोषण गनब नसक्ने बनी वार कल्माण अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनवेदन ऩये का वारवाङ्झरका,
(छ) फाफङ्ट, आभा वा अङ्झबबावकफाट दङ्टव्मबवहाय, ङ्जहॊसा वा फेवास्ता बएको कायणरे वारवाङ्झरकाको
उच्चतभ ङ्जहतको राङ्झग ऩङ्चयवायफाट अरग गङ्चयएका वारवाङ्झरका,

ङ्ट ा प्राकृङ्झतक वा जोङ्ञखभऩूण ब वा ङ्झनकृष्ट प्रकृङ्झतको वा प्रचङ्झरत कानून ङ्जवऩयीत
(ज) जफयजस्ती वा फॉधव
श्रभभा सॊ रनन बई जीवनमाऩन गङ्चययहेका , धू भऩान, भद्यऩान एवभ् अन्म रागू औषधको कङ्टरतभा
पसेका, एच.आई.बी. सङ्ग्क्रङ्झभत वारवाङ्झरका,
(झ) गभबीय िायीङ्चयक वा भानङ्झसक स्वास््म सभस्मा वा गभबीय अऩाङ्गता बएको

कायण जीवन

जोङ्ञखभभा यही फाफङ्ट-आभा वा ऩङ्चयवायफाट उऩचायको व्मवस्था हङ्टननसकेको वा साभान्म जीवनमाऩन
गनब कङ्छठनाई बएका वारवाङ्झरका,

(ञ) वारवाङ्झरका ङ्जवरुर्द्को कसूयफाट ऩीङ्झडत बएका वा त्मस्तो जोङ्ञखभभा यहेका वारवाङ्झरका,
(ट) ङ्जवऩद् वा सिस्त्र द्वन्द्वका कायणरे फाफङ्ट -आभा दङ्टवै वा आभा फाफङ्टभध्मे एक

गङ्टभाएका, फेऩत्ता

बएका, आपू नै िायीङ्चयक वा भानङ्झसक रुऩभा घाइते बएका वा अऩाङ्गता बएका वारवाङ्झरका,
(ठ) ङ्जवऩङ्ङ दङ्झरत सभङ्टदामका वारवाङ्झरका,
(ड) भन्त्रारमरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकािन गयी ङ्जविेष सॊ यऺणको आवश्मकता

बएका

वारवाङ्झरका बनी तोकेका अन्म वारवाङ्झरका।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका वारवाङ्झरकाराई आवश्मकता अनङ्टसाय उर्द्ाय , अस्थामी सॊ यऺण ,
स्वास््म उऩचाय, भनोसाभाङ्ञजक सहमोग, ऩाङ्चयवाङ्चयक ऩङ्टनङ्झभर
ब न, ऩङ्टनस्थाबऩना वैकङ्ञल्ऩक हेयचाह, ऩङ्चयवाय

सहमोग, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा , साभाङ्ञजकीकयण रगामत अन्म से वा तथा सहमोग तोङ्जकए फभोङ्ञजभ
हङ्टनेछ।

२३. वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको व्मवस्था् (१) दपा २२ को उऩदपा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ),
(ङ), (च) य (छ) फभोङ्ञजभका वारवाङ्झरकाराई वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको आवश्म कता बएका
वारवाङ्झरका भाङ्झननेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको वारवाङ्झरकाराई दे हामको प्राथङ्झभकताको आधायभा फार कल्माण
अङ्झधकायीरे वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ्
(क) वारवाङ्झरकाको आभा वा फाफङ्टको तपबका नातेदाय,
(ख) वारवाङ्झरकाराई हेयचाह गनब इच्छङ्ट क ऩङ्चयवाय वा व्मङ्ञक्त,
(ग) वारवाङ्झरकाराई ऩङ्चयवायभा आधाङ्चयत हेयचाह गने सॊ स्था,
(घ) फारगृह,
(३) वैकङ्ञल्ऩक हेयचाह सभवङ्ञन्ध अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

२४. वारवाङ्झरकाको सॊ यऺण् (१) कङ्टनै ठाउॉ भा ङ्जविेष सॊ यऺणको आवश्म कता बएका वारवाङ्झरका यहे
बएको थाहा ऩाउने व्मङ्ञक्तरे सो कङ्टया सूचना फारकल्माण अङ्झधकायीराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जानकायी प्राप्त बएभा फारकल्माण अङ्झधकायीरे त्मस्तो वारवाङ्झरकाको
तत्कार उर्द्ाय गनङ्टब ऩने दे खेभा उर्द्ाय गयी दपा

३४ फभोङ्ञजभको अस्थामी सॊ यऺण सेवाभा याख्न

सक्नेछ।

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

(३) फभोङ्ञजभको आवश्मक सेवा प्रदान गनब तोङ्जकए

फभोङ्ञजभको सभाजसेवीराई ङ्ञजभभेवायी ङ्छदन सक्नेछ।
(५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझ तथा छानङ्झफन गदाब ङ्जविेष सॊ यऺणको आवश्म

कता बएका

वारवाङ्झरकाको राङ्झग आवश्मक अन्म सेवा सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टब ऩनेछ।त्मसयी ङ्जविेष सॊ यऺण गनब
आवश्मक न दे खीएभा य ङ्झनजको फाफङ्ट , आभा, ऩङ्चयवायको अन्म सदस्म वा सॊ यऺक पेरा ऩये भा
फारकल्माण अङ्झधकायीरे त्मस्तो वारवाङ्झरकाराई ङ्झनजको ङ्ञजभभा रगाउनङ्ट ऩनेछ।
(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ फारकल्माण अङ्झधकायीरे

वारवाङ्झरकाराई ङ्झनजको फाफङ्ट , आभा,

ऩङ्चयवायको अन्म सदस्म वा सॊ यऺकराई ङ्ञजभभा रगाउनको राङ्झग कङ्टनै सहमोग गनङ्टब ऩने दे खेभा
सभफर्द् ङ्झनकामसॉग सभन्वम गयी सहमोग प्रामोजन वा ऩङ्चयवाय सहमो
व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ।
स्ऩष्टीकयण् मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग

ग जस्ता आवश्मक सेवाको

(क) ‘सहमोग प्रामोजन’ बङ्ङारे कङ्टनै व्मङ्ञक्त , सॊ घ, सॊ स्था वा ङ्झनकामद्वाया वारवाङ्झरकाराई आवश्मक
ऩारन ऩोषण तथा ङ्ञिऺाको राङ्झग दीघबकारीन तथा अल्ऩकारीन रुऩभा आङ्झथक
ब सहमोग उऩरब्ध
गयाउने कामब सभझनङ्ट ऩछब।
(ख) ‘ऩङ्चयवाय सहमोग ’ बङ्ङारे वारवाङ्झरकाको ऩङ्चयवायराई ङ्झफखण्डन

तपब रै जाने आङ्झथक
ब तथा

साभाङ्ञजक कायणको ऩङ्जहचान य ङ्झनयाकयण गयी त्मसफाट ऩङ्चयवायको एकता तथा सौहादबता कामभ
गयाउॉ दै सभवङ्ञन्धत ऩङ्चयवायङ्झबत्रैफाट
सहमोग सभझनङ्ट ऩछब।

वारवाङ्झरकाको सॊ यऺण हङ्टने वातावयण ङ्झसजब

ना गनब गङ्चयने

(७) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझ तथा छानङ्झफन गदाब वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको आवश्म कता बएको
दे खीएभा फार कल्माण अङ्झधकायीरे वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको व्मवस्था गनङ्टब ऩनेछ।
(८) वारवाङ्झरका ऩीङ्झडत बएको भङ्टद्दाभा ऩीङ्झडत वारवाङ्झरकारे चाहेभा वा फाफङ्ट-आभा, अङ्झबबावक नै
ऩीडक बएभा वा ऩीडकसॉग ङ्झभरी वारवाङ्झरका थऩ जोङ्ञखभभा ऩने सभबावना दे खीएभा वा घटनाको
छानङ्झफन, कायवाही तथा सत्म त्म फङ्टझ्न फाधा ऩने

दे खीएभा फारकल्माण अङ्झधकायीरे त्मस्ता

ऩीङ्झडत वारवाङ्झरकाराई फाफङ्टआभा वा ऩङ्चयवायफाट सभेत ङ्झनङ्ञित अवङ्झधका राङ्झग रगत गयाई
अस्थामी सॊ यऺण सेवाभा याख्ने व्मवस्था गनङ्टब ऩनेछ।
(९) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझ तथा छानङ्झफन गदाब

वारवाङ्झरकाको ङ्जऩतृत्व य भातृत्वको

ठे गान नरागेको ऩाइएभा फार कल्माण अङ्झधकायीरे ङ्झनजको जन्भ दताब तथा ऩङ्जहचान खङ्टल्ने
सयकायी ऩङ्चयचम-ऩत्रको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयङ्छदनङ्ट ऩनेछ।

२५. फार गृहको स्थाऩना तथा सञ्चारा् (१) ङ्जविेष सॊ यऺणको आवश्मता बएका वारवाङ्झरकाको सॊ यऺण
गने प्रमोजनको राङ्झग नेऩार सयकाय , प्रदे ि सयकाय वा स्थानीम तहरे आवश्मकतानङ्टसाय फार
गृहको स्थाऩना गनेछन्।
(२) फार गृहको स्थाऩना, सञ्चारनको मोनमता, सञ्चारन अनङ्टभङ्झत, नवीकयण, वगीकयण, व्मवस्थाऩन,
सञ्चारन भाऩदण्ड य अनङ्टगभन सभवङ्ञन्ध व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।

२६. फार सॊ यऺण

सभवङ्ञन्ध भाऩदण्ड् (१) ङ्जवद्यारम, वारवाङ्झरकासॉग प्रत्मऺ काभ गने प्रत्मेक

सावबजङ्झनक ङ्झनकाम तथा ङ्झनजी ऺेत्र एवभ् साभाङ्ञजक सॊ स्थाहरुरे

वारवाङ्झरका ङ्जवरुर्द्को ङ्जहॊ सा वा

फार मौन दङ्टव्मबवहायको योकथाभ गनब , वारवाङ्झरकाको सॊ यऺण सङ्टङ्झनङ्ञित गनब य उजूयीको तत्कार
कायवाही गनबको राङ्झग सॊ स्थागत तहभा फारसॊ यऺण भाऩदण्ड ङ्झनभाबण गयी रागू गनङ्टब ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनभाबण गङ्चयएको फार सॊ यऺण भाऩदण्ड कामबन्वमन गनङ्टब ङ्जवद्या

रम,

प्रत्मेक सावबजङ्झनक ङ्झनकाम तथा ङ्झनजी ऺेत्र एवभ् साभाङ्ञजक सॊ स्थाका प्रभङ्टखको दाङ्जमत्व हङ्टनेछ ।

२७. अनङ्टगभन तथा प्रङ्झतवेदन् (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ वारवाङ्झरकाको हेयचाह य ऩारन-ऩोषण गनब ङ्ञजभभा
ङ्झरएका व्मङ्ञक्त , सॊ यऺक वा सॊ स्थारे

वारवाङ्झरका सभवङ्ञन्ध ङ्जववयण प्रत्मेक आङ्झथक
ब वषब सभाप्त

बएको तीन भङ्जहनाङ्झबत्र सभवङ्ञन्धत फार कल्माण अङ्झधकायी भापबत् स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत
सभऺ ऩेि गनङ्टब ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्जववयणको आधायभा स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे प्रङ्झतवेदन
तमाय गयी वाङ्जषक
ब रुऩभा प्रदे िस्त यको वार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत य स्थानीम तहको फार अङ्झधकाय
सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेि गनङ्टब ऩनेछ ।
(३) स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे स्थानीम तहङ्झबत्रका वारवाङ्झरकाको सभग्र ङ्ञस्थङ्झत य उऩरब्ध
सेवाको गङ्टणस्तय तथा प्रबावकाङ्चयताका सभफन्धभा आवङ्झधक रुऩभा ङ्झनयीऺण य अनङ्टगभन गनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द –६
फार अङ्झधकाय तथा फार कल्माण सभवङ्ञन्ध सॊ स्थागत व्मवस्था
२८. सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत् (१) सूमोदम नगयऩाङ्झरकाभा नगयऩाङ्झरकाको उऩ प्रभङ्टख वा उऩ -प्रभङ्टखरे तोकेको नगय कामबऩाङ्झरकाको सदस्मको अध्मऺताभा नगय

वार अङ्झधकाय

सङ्झभङ्झत यहनेछ।

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतभा यहने सदस्म
सॊ ख्मा य त्मस्तो सङ्झभङ्झतको काभ , कतबव्म य अङ्झधकाय तथा फैठक

सभवङ्ञन्ध कामबङ्जवङ्झध सूमोदम

कामबऩाङ्झरकारे ङ्झनधाबयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

२९. फारकल्माण अङ्झधकायी्(१) वारवाङ्झरकाको अङ्झधकायको सभभान , सॊ यऺण य

सभफर्द्बन

तथा

फारसॊ यऺण कामब सभेत गनबका राङ्झग सूमोदम नगयऩाङ्झरकाभा एक जना फार कल्माण अङ्झधकायी
यहनेछ।
३०. फार कोष् (१) वारवाङ्झरकाराई तत्कार उर्द्ाय, याहत य ऩङ्टनस्ब थाऩना गनब तथा ऺङ्झतऩूङ्झतब प्रदान गने
काभ सभेतका राङ्झग एक फार कोष यहनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा दे हाम फभोङ्ञजभका यकभहरु यहनेछन्
(क) नेऩार सयकाय, प्रदे ि सयकाय य स्थानीम तहफाट प्राप्त यकभ,
(ख) ङ्जवदे िी सयकाय, अन्तयाङ्जष्डम सॊ घ, सॊ स्था वा व्मङ्ञक्तफाट प्राप्त यकभ,
(ग) स्वदे िी व्मङ्ञक्त, सॊ घ वा सॊ स्थाफाट प्राप्त यकभ,
(घ) फार अदारतफाट बएको जङ्चयवानाफाट प्राप्त यकभ,
(ङ) अन्म कङ्टनै स्रोतफाट प्राप्त हङ्टने यकभ।
(३) उऩदपा (२) को खण्ड

(ख) फभोङ्ञजभको यकभ प्राप्त गनङ्टब अङ्ञघ नेऩार सयकाय

, अथब

भन्त्रारमको सहभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।
(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषको व्मवस्थाऩन , सञ्चारन य प्रमोग सभवङ्ञन्ध व्मवस्था तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।

ऩङ्चयच्छे द – ७
वारवाङ्झरकाको अङ्झधकाय तथा ङ्झनजप्रङ्झतको दाङ्जमत्वको सॊ यऺण य प्रचरन
३१. सूमोदम नगयऩाङ्झरकारे

वारवाङ्झरकाको अङ्झधकाय प्रचरन गयाउने्

(१) कसैरे ऩङ्चयच्छे द

२

फभोङ्ञजभको वारवाङ्झरकाको अङ्झधकाय उल्र ङ्घन गये भा वा ऩङ्चयच्छे द ३ फभोङ्ञजभ वारवाङ्झरकाप्रङ्झतको
दाङ्जमत्व ऩूया नगये भा सो अङ्झधकायको प्रचरन वा दाङ्जमत्व ऩूया गयाउनको राङ्झग

सभवङ्ञन्धत

वारवाङ्झरका वा सयोकायवारारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन प्राप्त बएभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे फाटोको भमाद फाहेक चौफीस
घण्टाङ्झबत्र सभवङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तराई ङ्ञझकाई आवश्मक जाॉचफङ्टझ गनङ्टब ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझ गदाब सभवङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तरे वारवाङ्झरकाको अङ्झधकाय उल्र ङ्घन
गये को वा वारवाङ्झरकाप्रङ्झतको दाङ्जमत्व ऩूया गये को नदे खीएभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा ङ्झनवेदन ऩये को तीस
ङ्छदनङ्झबत्र वारवाङ्झरकाको अङ्झधकाय प्रचरन गयाउन वा

वारवाङ्झरकाप्रङ्झतको दाङ्जमत्व ऩूया गनब

नगयऩाङ्झरका सभवङ्ञन्धत व्मङ्ञक्त, सॊ स्था वा ङ्झनकामराई आदे ि ङ्छदनेछ ।
(४) मस दपा फभोङ्ञजभ वारवाङ्झरकाको अङ्झधकायको प्रचरन वा वारवाङ्झरका प्रङ्झतको दाङ्जमत्व ऩूया
गयाउॉ दा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे वारवाङ्झरका, सॊ यऺक वा ऩङ्चयवाय का व्मङ्ञक्तराई आवश्मक सङ्टझाव ङ्छदन
वा सॊ यऺक वा ऩङ्चयवायका व्मङ्ञक्तराई सचेत गयाउन सक्नेछ ।
ऩङ्चयच्छे द -८
वारवाङ्झरका ङ्जवरुर्द्को कसूय

(३२) वारवाङ्झरका ङ्जवरुर्द्को कसूय् (१) कसैरे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको ङ्जहॊसा वा उऩदपा

(३)

फभोङ्ञजभको मौन दङ्टव्मबवहाय हङ्टने कङ्टनै कामब गये भा मसै ऐन अन्तगबतको वारवाङ्झरका ङ्जवरुर्द्को कसूय
गये को भाङ्झननेछ।

(२) कसैरे वारवाङ्झरका उऩय दे हाम फभोङ्ञजभको कङ्टनै कामब गये भा

वारवाङ्झरका ङ्जवरुर्द् ङ्जहॊसा

गये को भाङ्झननेछ्

(क) धू भऩान, भद्यऩान वा जङ्टवा, तास जस्ता कङ्टरतभा सॊ रनन गयाउने,
(ख) फाङ्झरगहरुका राङ्झग खोङ्झरएका डान्स फाय, क्माङ्झसनो जस्ता भनोयिन स्थरभा प्रवेि वा प्रमोग
गयाउने,
(ग) फाङ्झरगहरुका राङ्झग बनी तोङ्जकएका चरङ्ञचत्र, अन्म श्रव्म दृष्म जस्ता साभग्री दे खाउने,
(घ) घय, ङ्जवद्यारम वा जङ्टनसङ्टकै स्थानभा िायीङ्चयक वा भानङ्झसक दण्ड ङ्छदने वा अभमाबङ्छदत

व्मवहाय

गने,
(ङ) िायीङ्चयक चोट ऩटक वा असय

ऩङ्टमाबउने, आतॊ ङ्जकत ऩाने वा धभक्माउने , ङ्झतयस्काय, उऩेऺा,

बेदबाव, फङ्जहष्काय वा घृणा गने, एक्ल्माउने वा भानङ्झसक ऩीडा ङ्छदने,
(च) ङ्जवद्यङ्टतीम वा अन्म भाध्मभ प्रमोग गयी सताउने, कष्ट ङ्छदने,

ङ्ट भा प्रमोग
(छ) याजनैङ्झतक प्रमोजनका राङ्झग सॊ गङ्छठत गने वा हड्तार, फन्द, चक्काजाभ, धनाब वा जङ्टरस
गने,
(ज) गैयकानूनी थङ्टना, कैद, कायावास वा नजयफन्दभा याख्ने, नेर, हतकडी रगाउने,
(झ) क्रूय अभानवीम व्मवहाय गने वा मातना ङ्छदने,

(ञ) सनातन, ऩयभऩया वा कङ्टनै धाङ्झभक
ब वा साॊस्कृङ्झतक कामबको राङ्झग फाहेक ङ्झबऺा
वा सन्मासी, ङ्झबऺङ्ट, पकीय वा अन्म कङ्टनै बेष धायण गनब रगाउने,

भानन रगाउने

(ट) जफयजस्ती अनाथ घोषणा गने वा अनाथको रुऩभा दताब गयाउने,

(ठ) बाकर, धाङ्झभक
ब वा अन्म कङ्टनै अङ्झबप्रामरे कसैको नाउॉ भा चढाउने वा सभऩबण गने वा ऩयभऩया,
सॊ स्कृङ्झत, ङ्चयङ्झतङ्चयवाजको नाभभा कङ्टनै प्रकायको ङ्जहॊसा , ङ्जवबेद, हेरा वा फङ्जहष्काय गने वा उऩहासको
ऩात्र फनाउने,
(ड) जादङ्ट वा सकबसभा रगाउने,
(ढ) कसूयजन्म कामब गनब ङ्झसकाउने, ताङ्झरभ ङ्छदने वा त्मस्तो कामबभा रगाउने,
(ण) वारवाङ्झरकाको ङ्जववाह तम गने वा वारवाङ्झरकासॉग ङ्जववाह गने वा गयाउने,
(त) प्रचङ्झरत कानून ङ्जवऩयीत वारवाङ्झरकाको अङ्ग ङ्ञझक्ने,

(थ) औषङ्झध वा अन्म कङ्टनै ऩयीऺणको राङ्झग वारवाङ्झरकाराई प्रमोग गने,
(द) कानून फभोङ्ञजभ फाहेक वार गृहभा याख्ने ।

(३) कसैरे वारवाङ्झरका उऩय दे हाम फभोङ्ञजभको कङ्टनै कामब गये भा फार मौन दङ्ट
भाङ्झननेछ्

व्मबफहाय गये को

(क) अश्लीर ङ्ञचत्र, श्रव्मदृष्म वा मस्तै ङ्जकङ्झसभका अन्म साभग्री दे खाउने वा दे खाउन रगाउने वा
अश्लीर तथा मौनजन्म आचयण वा व्मवहाय झल्कने अङ्झबव्मङ्ञक्त वा हाउबाउ प्रदिबन गने वा फार
अश्लीरता प्रदिबन गने वा गयाउने,
(ख) वारवाङ्झरकाको वास्तङ्जवक वा काल्ऩङ्झनक अश्लीर ङ्ञचत्र वा श्रव्मदृष्म साभग्री

ङ्जवतयण गने ,

बण्डायण गने वा त्मस्ता साभग्री प्रमोग गने,
(ग) मौनजन्म ङ्जक्रमाकराऩका राङ्झग प्रस्ताव गने, पकाउने, दफाफ ङ्छदने वा धभकाउने,
(घ) अश्लीर कामब तथा साभग्री ङ्झनभाबणभा प्रमोग गने,

(ङ) मौनजन्म भनसामरे ियीयको सॊ वेदनिीर अॊ गभा स्ऩिब गने, च ङ्टभफन गने , सभाउने, अङ्कभार गने
वा आफ्नो वा अरु कसैको ियीयको सॊ वेदनिीर अङ्ग छङ्ट न वा सभाउन रगाउने वा मौनजन्म
भनसामरे फेहोस ऩाने वा मौनजन्म अङ्ग प्रदिबन गने वा गनब रगाउने,

(च) काभवासना वा मौन उत्तेजना उत्ऩङ्ङ गनब वारवाङ्झरकाराई प्रमोग गने वा गयाउने,
(छ) मौन सन्तङ्टङ्जष्ट प्राप्त गनब वारवाङ्झरकाराई प्रमोग गने वा गयाउने,
(ज) वार मौन िोषण गने वा गयाउने,
(झ) मौनजन्म सेवा उऩरब्ध गयाउने उद्देश्मरे वारवाङ्झरकाको प्रमोग गने वा गयाउने,

(ञ) मौन दङ्टव्मबवहाय गने उद्देश्मरे वारवाङ्झरकाको प्रमोग गने वा गयाउने,
(ट) वेश्मावृङ्ञत्त वा अन्म मौनजन्म कामबभा प्रमोग गने ।

(४) उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सूचना तथा ङ्ञिऺा प्रदान गने उद्देश्मरे
अश्लीरता प्रकट नहङ्टने गयी मौन सभवङ्ञन्ध ङ्जवषमभा िब्द, ङ्ञचत्र, श्रव्म, दृश्म साधन तथा वस्तङ्ट वा
साभग्रीका फाये भा रेखेय , फोरेय, इिाया वा प्रदिबनको भाध्मभफाट कङ्टनै कङ्टया प्रकट गये भा वा

स्वास््मोऩचाय वा वारवाङ्झरकाको ङ्जहतका राङ्झग दङ्टघट
ब ना वा जोङ्ञखभफाट फचाउ गने क्रभभा असर
ङ्झनमतरे गङ्चयएका कामबराई मौन दङ्टव्र्मवहाय गये को भाङ्झनने छै न ् ।

३३. सूचना ङ्छदनङ्ट ऩने् (१) फाफङ्ट-आभा, सॊ यऺक तथा वारवाङ्झरकाराई प्रत्मऺ सेवा ङ्छदने हेयचाहकताब ,

ङ्ञिऺक, स्वास््मकभी रगामत अन्म कसैरे कङ्टनै वारवाङ्झरका उऩय ङ्जहॊसा वा फार मौन दङ्ट व्मबवहाय
बएको, बइयहको वा हङ्टन रागेको छ बङ्ङे थाहा ऩाएभा तङ्टरुन्त नङ्ञजकको प्रहयी कामाबरमभा सूचना
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूचना तत्का र सभवङ्ञन्धत प्रहयी कामाबरमरे फारकल्माण
अङ्झधकायीराई ङ्छदई आवश्मक सहमोग ङ्झरन सक्नेछन्।

(३) वारवाङ्झरकाको सॊ यऺण गने भनसामरे सूचना ङ्छदॉदा सूचना ङ्छदने व्मङ्ञक्तराई सूचना ङ्छदएको
्
आधायभा भात्र कङ्टनै कानूनी कायवाही गङ्चयने छै न।

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सूचना ङ्छदने व्मङ्ञक्तको ऩङ्जहचान ङ्झनजरे चाहेभा गोप्म याख्नङ्ट ऩनेछ।
३४. अस्थामी सॊ यऺण सेवा् तत्कार उर्द्ाय तथा सॊ यऺण गनब आवश्मक

दे खीएका वारवाङ्झरकाराई

सङ्टयङ्ञऺत फसोवासको व्मवस्था ङ्झभराउन नगयऩाङ्झरकारे अस्थामी सॊ यऺण सेवाको प्रवन्ध गनेछ।

३५. उर्द्ाय, सॊ यऺण य स्वास््म ऩयीऺण गनङ्टब ऩने् (१) वारवाङ्झरका ङ्जवरुर्द् बएको ङ्जहॊसा वा फार मौन
दङ्टव्मबवहाय, सूचना, उजूयी वा जानकायी प्राप्त बएभा प्रहयी कभबचायीरे आवश्मक ङ्जववयण रेखी
रेखाई, दताब गयी, वारवाङ्झरकाराई उर्द्ाय गनङ्टब ऩने बए तङ्टरुन्त उर्द्ाय गयी ऩीङ्झडत वारवाङ्झरकाराई
अस्थामी सॊ यऺण सेवाभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।
(२) प्रहयी कभबचायीरे ऩीङ्झडत

वारवाङ्झरकाराई िायीङ्चयक वा भानङ्झसक ऩीडा ऩये को

दे खीएभा

तत्कार उऩचायको राङ्झग नङ्ञजकको अस्ऩतार वा स्वास््म केन्द्रभा ऩठाई ङ्झनजको स्वास््म ऩयीऺण
य उऩचाय गयाउनङ्ट ऩनेछ।

(३) प्रहयी कभबचायीरे ऩीङ्झडत

वारवाङ्झरकाको फमान ङ्झरॉदा

वारवाङ्झरकाको फाफङ्टआभा , ऩङ्चयवायका

अन्म सदस्म वा सॊ यऺक उऩङ्ञस्थ त हङ्टन सक्ने बएसभभ उनीहरुको उऩङ्ञस्थङ्झतभा य उऩङ्ञस्थत हङ्टन
नसकेभा साभाङ्ञजक सॊ स्थाका भङ्जहरा प्रङ्झतङ्झनङ्झध वा सभाजसेवीको उऩङ्ञस्थङ्झतभा फमान ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।
तय फाफङ्टआभा , सॊ यऺक वा ऩङ्चयवायका अन्म सदस्मरे

वारवाङ्झरका ङ्जवरुर्द् ङ्जहॊसा वा फार मौन

दङ्टव्मबवहाय गये कोभा फमान ङ्झरॉदा बने उनीहरुराई उऩङ्ञस्थत गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन।

ऩङ्चयच्छे द – ९
ङ्जवङ्जवध

३६. वारवाङ्झरकाको उभेय कामभ गने आधाय् (१)वारवाङ्झरकाको उभेय कामभ गदाब दे हामका कङ्टयाराई
आधाय भाङ्झननेछ्
(क) अस्ऩतारफाट जायी बएको वारवाङ्झरकाको जन्भदताबभा उङ्ञल्रङ्ञखत जन्भ ङ्झभङ्झत,
(ख) खण्ड (क) फभोङ्ञजभको जन्भ ङ्झभङ्झत नबएभा स्थानीम ऩङ्ञिकाङ्झधकायीको कामाबरमफाट जायी
बएको जन्भदताब प्रभाण-ऩत्रभा उल्रेख बएको जन्भ ङ्झभङ्झत,
(ग) खण्ड (ख) फभोङ्ञजभको प्रभाण-ऩत्र नबए ङ्जवद्यारमको चा ङ्चयङ्झत्रक प्रभाण-ऩत्रभा उङ्ञल्रङ्ञखत जन्भ
ङ्झभङ्झत वा ङ्जवद्यारमभा बनाब हङ्टॉदाका फखत उल्रेख गये को जन्भ ङ्झभङ्झत,

(घ) खण्ड (ग) फभोङ्ञजभको प्रभाण-ऩत्र वा जन्भ ङ्झभङ्झत ऩङ्झन नबएभा अस्ऩतारफाट

प्रभाङ्ञणत उभेय

सभवङ्ञन्ध प्रभाण-ऩत्रभा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्झभङ्झत,

(ङ) खण्ड (घ) फभोङ्ञजभको प्रभाणऩत्र ऩङ्झन नबएभा जन्भकङ्टण्डरी, ङ्ञचना, ङ्जटऩोट, वारवाङ्झरकाको फाफङ्ट,
आभा, सॊ यऺक वा ऩङ्चयवायका अन्म सदस्मरे खङ्टराई ङ्छदएको उभेय वा मस्तै अन्म सभफर्द् प्रभाण ।
३७. ङ्झनदे ङ्ञिका य कामबङ्जवङ्झध फनाउने अङ्झधकाय् (१) मो ऐन य मस ऐन फभोङ्ञजभ फनेको ङ्झनमभावरीको
अधीनभा यही आवश्मकता अनङ्टसाय सूमोदम नगयऩाङ्झरकारे ङ्झनदे

ङ्ञिका य कामबङ्जवङ्झध फनाउन

सक्नेछ।
(२) सूमोदम नगयऩाङ्झरकारे मस वारवाङ्झरका सभवङ्ञन्ध ऐनराई सभम साऩेऺ आवश्मक सॊ िोधन
गने सक्नेछ ।

३८. खाये जी य फचाउ् मो ऐन प्रचङ्झरत नेऩार सयकायको

कानूनसॉग फाङ्ञझन गएभा फाङ्ञझएको हद सभभ

मो ऐनभा रेङ्ञखएका कङ्टया अभान्म हङ्टनेछन् य नेऩार सयकायको कानूनभा रेङ्ञखएका
हङ्टनेछन्।

कङ्टयाहरु भान्म

सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको स्थानीम त्माङ्क सङ्करन तथा व्मवस्थाऩन ऐन२०७६
प्रस्तावना:
नगयफासीराई अङ्झधक भात्राभा ठोस ङ्जहत हङ्टने नीङ्झत ङ्झनधाबयण गनब , आमोजनाहरु तजङ्टभ
ब ा गनब , सङ्टिासनको
प्रत्माबूङ्झत ङ्छदन य नगयको आङ्झथक
ब गङ्झतङ्जवङ्झध फाये मथेष्ठ ऻान प्राप्त गनब नगयराई मथाथब आधाय चाङ्जहएको
य त्मस्तो आधाय जङ्टटाउन त्माङ्क सङ्करन

सभवङ्ञन्ध सङ्टङ्जवधाको व्मवस्था

अङ्झबरेखीकयण प्रकािन य ङ्जवश्लेषण गनबको ङ्झनङ्ञभत

गनब य त्माङ्क सङ्करन

आवश्मक कानूनी व्मवस्था गनब वान्छनीम बएकोरे

नेऩारको सॊ ङ्जवधानको धाया २२६ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा १०२ उऩदपा १
फभोङ्ञजभको अङ्झधकाय प्रमोग गयी मो ऐन फनाई रागू गङ्चयएको छ।
१. सङ्ञङ्ग्ऺप्त नाभ य प्रायभब:क. मो ऐनको नाभ

“सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको स्थानीम त्माङ्क सङ्करन तथा व्मवस्थाऩन ऐन

,

२०७६” यहेको छ।
ख. मो ऐन नगयसबाफाट ऩायीत बई स्थानीम याजऩत्रभा प्रकािन बएऩङ्झछ तङ्टरुन्त रागू हङ्टनेछ।

२. ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथब नरागेभा मस ऐनभा -

क. “अङ्झधकाय प्राप्त कभबचायी” बङ्ङारे मो ऐन अन्तगबत सङ्करन गनङ्टऩ
ब ने त्माङ्क य खफयको ङ्जववयण
सङ्करन गनब नगयऩाङ्झरकाद्वाया अङ्झधकाय ङ्छदइएको कभबचायी सभझनङ्ट ऩछब।
ख. “सूङ्ञचत आदे ि” बङ्ङारे नगयऩाङ्झरकाफाट सूचना प्रकािन गयी ङ्छदइएको आदे ि सभझनङ्ट ऩछब।
ग.

“नगय प्रभङ्टख” बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाका नगयप्रभङ्टख सभझनङ्ट ऩछब।

घ.

“उऩ-प्रभङ्टख” बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाका नगय उऩ-प्रभङ्टख सभझनङ्ट ऩछब।

ङ.

“प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत ” बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाका प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत
सभझनङ्ट ऩछब।

च.

“तोङ्जकएको वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ

” बङ्ङारे मस ऐन अन्तगबत फनेका ङ्झनमभ

, कामबङ्जवङ्झधभा

तोङ्जकएको वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको व्मवस्थाराई सभझनङ्ट ऩछब।
१.

ङ्जववयण दाङ्ञखरा गयाउने अङ्झधकाय

:- नगयऩाङ्झरकारे कङ्टनै वगबको व्मङ्ञक्तहरुको

बोगचरन वा

ङ्झनमन्त्रणभा यहेको तोङ्जकएको कङ्टया सभवङ्ञन्ध खफय रगत य त्माङ्कको तोङ्जकएको ढाॉचा ङ्जववयण य
तोङ्जकएको सभमभा नगयऩाङ्झरकाभा दाङ्ञखरा गनब त्मस्तो व्मङ्ञक्तराई आदे ि गनब सक्नेछ।

२.

त्माङ्क सङ्करन गनब ङ्झनदे िन गने अङ्झधकाय

:- नगयऩाङ्झरकारे मस दपाभा रेङ्ञखए फभोङ्ञजभ कङ्टनै

कङ्टयाको सभफन्धभा त्माङ्क सङ्करन गनब ङ्झनदे िन ङ्छदन सक्नेछ।

उऩदपा (१) अन्तगबत ङ्छदइएको ङ्झनदे िनभा दे हाम फभोङ्ञजभ गनब सङ्जकनेछ:क. सङ्करन गनङ्टऩ
ब ने खफयको रगत तोक्ने
ख. त्मस्तो खफय सङ्करन गनब काभको ङ्झनङ्झभत्त अङ्झधकाय प्राप्त कभबचायी सॊ घ सस्था

ङ्झनमङ्टक्त वा

भनोङ्झनत गनब , ङ्झतनीहरुको काभ कतबव्म य अङ्झधकायहरु तोक्ने य त्मस्तोकाभ कतबव्म य

अङ्झधकायहरु तोक्ने य त्मस्तो काभ कतबव्म य अङ्झधकायहरु प्रमोग तथा ऩारना गदाब ङ्झतनीहरुरे
अऩनाउनङ्ट ऩने कामबङ्जवङ्झध तोक्ने
ग.
३.

सङ्करन गनङ्टऩ
ब ने त्माङ्क सङ्टङ्जवधाजनक ढङ्गफाट सङ्करन गनबका ङ्झनङ्झभत्त आवश्मक
आकङ्ञस्भक सफै कङ्टयाहरुको व्मवस्था गनब सक्ने।

दे खीएका वा

ङ्जववयण दाङ्ञखरा गयाउने सभवङ्ञन्ध कभबचायीको अङ्झधकाय:- त्माङ्क सङ्करनको राङ्झग अङ्झधकाय प्राप्त

कभबचायीरे कङ्टनै व्मङ्ञक्त , सॊ घ, सॊ स्था सयकायी तथा गैय सयकायी कामाबरम , टोर ङ्जवकास सॊ स्था ,
आङ्छदराई सूचना ऩठाई तोङ्जकएको कङ्टया

सभवङ्ञन्ध तोङ्जकएको खफय , रगत य त्माङ्कको तोङ्जकएको

ढाॉचाको ङ्जववयण तोङ्जकएको सभमभा नगयऩाङ्झरका सभऺ दाङ्ञखरा गनब आदे ि गनब सक्छ।
४.

ये कडब जाॉच्ने अङ्झधकाय :- त्माङ्क सङ्करन गने अङ्झधकाय प्राप्त कभबचायीरे तोङ्जकएको कङ्टनै कङ्टयाको
सभफन्धभा त्माङ्क सङ्करन गने प्रमोजनका ङ्झनङ्ञभत

दाङ्ञखरा बएको कङ्टनै रगत , ङ्जववयण वा खफय

साॉचो हो होइन बङ्ङे कङ्टयाको जाॉच दे हाम फभोङ्ञजभ गनङ्टब ऩनेछ।

क. कङ्टनै खफय वा ङ्जववयण दाङ्ञखरा गनङ्टब ऩने कतबव्म बएका कङ्टनै व्मङ्ञक्तको बोग चरन वा

ङ्झनमन्त्रणभा कङ्टनै घय जनगाभा ऩूव ब सूचना ङ्छदई भनाङ्झसव भाङ्जपकको सभमभा प्रवेि गने।

ख. बोग चरन वा ङ्झनमन्त्रणभा यहेको कङ्टनै ङ्झरखत वा ङ्ञचज आपू छे उ ऩेि गने आदे ि ङ्छदन य
त्मस्तो जाॉच गनब।
ग.
५.

मस ऐन अन्तगबत सङ्करन गनङ्टऩ
ब ने त्माङ्क सभवङ्ञन्ध कङ्टनै खफय कङ्टनै व्मङ्ञक्तराई थाहा छ बङ्ङे
भनाङ्झसव भाङ्जपकको ङ्जवश्वास बएभा ङ्झनजसॉग कङ्टनै प्रश्नहरु सोध्ने।

त्माङ्कराई प्रमोग वा प्रकाङ्ञित गनङ्टब अङ्ञघ प्रभाङ्ञणत गयाउनङ्ट ऩने:-

१) त्माङ्क सङ्करन गनब स्वीकृङ्झत प्राप्त गने व्मङ्ञक्त वा सॊ स्थारे त्माङ्क सङ्करन गयी त्मसराई

प्रमोगभा ल्माउन वा प्रकाङ्ञित गनङ्टब अङ्ञघ नगय प्रभङ्टखको स्वीकृङ्झतभा प्रिासकीम अङ्झधकृतफाट
प्रभाङ्ञणत गयाउनङ्ट ऩनेछ।

२) सजाम: १) नगयऩाङ्झरकाको ङ्झनदे िन अनङ्टसाय कङ्टनै खफय वा ङ्जववयण ङ्छदनङ्ट ऩने कतबव्म , बएका कङ्टनै
व्मङ्ञक्तरे दे हामको कसङ्टय गये भा ङ्झनजराई त्मस्तो प्रत्मेक कसङ्टयको ङ्झनङ्झभत्त रु

२००।- सभभ

जङ्चयवाना गनब सङ्जकनेछ।
क. जानीजानी त्मस्तो खफय वा ङ्जववयण तोङ्जकएको भमादङ्झबत्र नङ्छदएभा वा ङ्छदन इन्काय गये भा
ख. जानीजानी कङ्टनै झङ्टट्टा खफय वा ङ्जववयण ङ्छदएभा वा ङ्छदराएभा

३) ङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय:- मस ऐनको उद्देश्म कामाबन्वमन गनब गयाउन नगयऩाङ्झरकारे आवश्मक
ङ्झनमभ कामबङ्जवङ्झध ङ्झनभाबण गनब सक्नेछ।
४) सॊ िोधन:- मस ऐनभा सभम साऩेऺ सॊ िोधन गनब आवश्मक ठानेभा नगयऩाङ्झरकारे आवश्मक
सॊ िोधन गनब सक्नेछ।

५) फचाउ:- मस ऐनभा याङ्ञखएको कङ्टनै ऩङ्झन व्मवस्था नेऩारको सॊ ङ्जवधान , अन्म प्रचङ्झरत सॊ घीम तथा
प्रादे ङ्ञिक कानूनसॉग फाङ्ञझएभा फाङ्ञझएको हद सभभ फदय बागी हङ्टनेछ।

आऻारे
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प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत

