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रेल्वे अध्यादेश, २०७8 

 

   प्रमाणीकरण मममि  

               २०७८।१।२2 
 

 

संवि ्२०७८ सालको अध्यादेश नं. ८ 

 

रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको अध्यादेश 
 

प्रस्िावना : नेपालमा रेल्वेको ववकास र ववस्िार गनन िथा सरुक्षिि,  
स्िरीय,  मनयममि र भरपदो रूपमा रेल्वे सेवाको सञ्चालन गने, गराउन े
सम्बन्धमा ित्काल कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएको र हाल संघीय 
संसदको अमधवेशन नभएकोले, 

नेपालको संववधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोक्षिम 
मक्षन्िपररषद्को मसफाररसमा राष्ट्रपमिबाट यो अध्यादेश िारी भएको छ ।  

पररच्छेद–१ 

प्रारक्षम्भक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:) १ (यस अध्यादेशको नाम ×रेल्वे 
अध्यादेश, २०७८" रहेको छ। 

(२) यो अध्यादेश िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२.  पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस  

अध्यादेशमा,- 

)क( ×अमधकारपि" भन्नाले दफा २३ को उपदफा 
(२) बमोक्षिम िारी गररएको यािा अमधकारपि 
सम्झन ुपछन। 
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(ख)  ×ढुवानी"  भन्नाले रेलद्वारा गररने यािीगणु्टा वा 
मालसामानको ढुवानी सम्झन ुपछन। 

(ग) ×ढुवानी शलु्क" भन्नाले यािीगणु्टा वा 
मालसामानको ढुवानीमा लगाइएको शलु्क 
सम्झन ु पछन र सो शब्दले मालसामान लोड, 
अनलोड वा स्थानान्िरण गदान कुनै शलु्क लाग्न े
भएमा सो शलु्कलाई समेि िनाउँछ।  

(घ) ×िोवकएको" वा ×िोवकए बमोक्षिम" भन्नाले यस 
अध्यादेश अन्िगनि बनकेो मनयम वा ववमनयममा 
िोवकएको वा िोवकए बमोक्षिम सम्झन ुपछन । 

(ङ)    ×प्रापक (कन्साइनी)" भन्नाले रेल्वे रमसदमा 
प्रापक भनी िमनएको व्यक्षि सम्झन ुपछन।  

(च)   ×प्रषेक (कन्साइनर)" भन्नाले रेल्वे रमसदमा प्रषेक 
भनी िमनएको व्यक्षि सम्झन ु पछन र सो 
शब्दले प्रषेकको रुपमा ढुवानीका लामग 
बोडनलाई मालसामान क्षिम्मा लगाउन े
व्यक्षिलाई समेि िनाउँछ । 

(छ) ×बोडन" भन्नाले दफा ३ बमोक्षिम स्थापना भएको 
नेपाल रेल्वे बोडन सम्झन ुपछन।  

(ि) ×भाडा" भन्नाले यािीलाई रेल्वे सेवा उपलब्ध 
गराए बापि मलइने भाडा रकम सम्झन ुपछन। 

(झ)  ×भाडा िथा शलु्क (ट्याररफ) वकिाब" भन्नाले 
दफा १४ बमोक्षिमको रेल्वेको भाडा िथा शलु्क 
(ट्याररफ) वकिाब सम्झन ुपछन । 
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(ञ) ×मन्िालय" भन्नाले भौमिक पूवानधार िथा 
यािायाि मन्िालय सम्झन ुपछन। 

(ट) ×मालसामान" भन्नाले कन्टेनर, प्यालेट, 
िीविन्ि ुवा अन्य कुनै मालवस्ि ुसम्झन ु पछन 
र सो शब्दले कुनै िीविन्ि ु वा मालवस्िलुाई 
एकमिि गरी ढुवानी गननको लामग प्रयोग गररन े
यस्िै प्रकारका साधन वा संयन्िलाई समेि 
िनाउँछ । 

(ठ)   ×यािी" भन्नाले वटकट वा अमधकारपि मलई 
रेलको माध्यमबाट यािा गने व्यक्षि सम्झन ु
पछन । 

(ड) ×यािीगणु्टा" भन्नाले यािाको मसलमसलामा 
यािीले आफैसँग लगेको मालसामान सम्झन ु
पछन र सो शब्दले दिान गरी बोडनलाई क्षिम्मा 
लगाइएको यािीगणु्टालाई समेि िनाउँछ। 

(ढ) ×रेल" भन्नाले यन्िको सहायिाबाट मलकमा 
चल्ने सावनिमनक सवारी साधन सम्झन ु पछन र 
सो शब्दले मेट्रो रेल िथा मोनो रेललाई समेि 
िनाउँछ। 

(ण) ×रेल्वे" भन्नाले यािीको आवििावि गनन वा 
यािीगणु्टा वा मालसामानको ढुवानी गने रेल वा 
त्यसको कुनै भाग सम्झन ु पछन र सो शब्दले 
देहायका वस्ि,ु संयन्ि, संरचना वा साधनलाई 
समेि िनाउँछ:- 
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(१) रेल्वेसँग सम्बक्षन्धि िममन, रुख, 
सीमाना िनाउने क्षचन्ह, पखानल, 

(२) मलक वा त्यस्िो मलकको कुनै वहस्सा र 
सो मलक मामथ चल्न े रेल, इक्षन्िन र 
ित्सम्बन्धी सबै सामान, 

(३) रेल्वेको प्रयोिनको लामग प्रयोग गररने 
साइमडङ्ग, याडन र शाखा, 

(४) रेल्वेको प्रयोिनको लामग प्रयोग गररने 
सबै वकमसमका ववद्यिु आपूमिन र 
वविरणको लामग मनमानण गररएको 
संयन्ि, 

(५) रेल्वेको प्रयोिनको लामग मनमानण 
गररएका रोमलङ्ग स्टक, स्टेशन, 
कायानलय, गोदाम, कायनशाला, 
अस्पिाल, सरुिा गहृ, कारखाना, यन्ि 
िथा औिार, सडक िथा गल्ली, 
मनरीिण कोठा, ववश्राम गहृ, पानीधारा, 
पानी आपूमिन यन्ि, कमनचारी आवास, 
याि ुभोिन गहृ, कमनचारीका पररवारका 
लामग स्थापना गररएका स्कूल र अन्य 
मनमानण संरचना, वा 

(६) कुनै सडकमा रेल्वेको प्रयोिनको लामग 
प्रयोगमा ल्याइएका सबै सवारी साधन। 

(ि) ×रेल्वे प्रशासक" भन्नाले दफा ५६ बमोक्षिम 
मनयिु भएको रेल्वे प्रशासक सम्झन ुपछन। 
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(थ) ×रेल्वे रमसद" भन्नाले बोडनले ढुवानीको लामग 
मालसामान स्वीकार गरेपमछ िारी गने रमसद 
सम्झन ुपछन । 

(द) ×रेल्वे स्टेशन" भन्नाले रेल रोवकएर याि ु िथा 
मालसामान ओराल्ने र चढाउने स्थान सम्झन ु
पछन। 

(ध) ×ववलम्ब शलु्क" भन्नाले रेल्वेमभिको कुनै 
ठाउँमा मालसामान राख्न ददइएको समय व्यमिि 
भए पमछ सो मालसामान राखे बापि लाग्न े
शलु्क सम्झन ुपछन। 

(न)  ×वववरणपि (फवामडनङ्गनोट)" भन्नाले 
मालसामानको ढुवानीको लामग दफा ३८ 
बमोक्षिम मनधानरण गररएको वववरणपि सम्झन ु
पछन । 

(प)  ×स्टेशन कायानलय" भन्नाले बोडनको स्टेशन 
कायानलय सम्झन ुपछन।                                                     

(फ)   ×स्टेशन प्रमखु" भन्नाले स्टेशन कायानलयको 
प्रमखु भई काम गनन िोवकएको बोडनको 
कमनचारी सम्झन ुपछन। 

पररच्छेद–२ 

बोडनको स्थापना िथा काम, किनव्य र अमधकार 

३. बोडनको स्थापना: (१) नेपालमा रेल्वेको ववकास र ववस्िार गरी 
सरुक्षिि, स्िरीय, मनयममि र भरपदो रुपमा रेल्वे सेवा सञ्चालन 
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गने, गराउने काम समेिको लामग नेपाल रेल्वे बोडन स्थापना 
गररएको छ। 

(२) बोडनको केन्रीय कायानलय काठमाडौं उपत्यकामा 
रहनेछ र बोडनले आवश्यकिा अनसुार नेपालमभि शाखा कायानलय 
वा स्टेशन कायानलय खोल्न सक्नेछ। 

४.  बोडन स्वशामसि र संगदठि संस्था हनुेेः (१) बोडन अववक्षच्छन्न 
उत्तरामधकारवाला एक स्वशामसि र सङ्गदठि संस्था हनुेछ र 
कानूनी व्यक्षित्व प्राप्त गनेछ । 

(२) बोडनले कानूनी व्यक्षिको हैमसयिले प्रचमलि कानून 
बमोक्षिम अमधकारको प्रयोग, किनव्यको पालना र दावयत्व मनवानह 
गनन सक्नेछ। 

 ५.  बोडनको सञ्चालक समममि: (१) बोडनको िफन बाट गनुन पने काम 
कारवाहीको लामग बोडनमा एक सञ्चालक समममि रहनेछ । 

(२) बोडनको सञ्चालक समममिको गठन देहाय बमोक्षिम 
हनुेछ:- 

(क)    नेपाल सरकारको भौमिक 
पूवानधार िथा यािायाि 
मन्िी वा राज्य मन्िी 

 

 

 

-अध्यि 

(ख)   मन्िालयको सक्षचव -सदस्य 

(ग)    सक्षचव वा मनिले िोकेको 
सहसक्षचव, अथन मन्िालय 

 

-सदस्य 

(घ)    सक्षचव वा मनिले िोकेको 
सहसक्षचव, गहृ मन्िालय 

 

-सदस्य 

(ङ)    मान्यिा प्राप्त क्षशिण 
संस्थाबाट चाटनडन 
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एकाउन्टेन्ट, बाक्षणज्य वा 
ब्यवस्थापन ववषयमा 
कम्िीमा स्नािकोत्तर िह 
उत्तीणन गरेका र 
सम्बक्षन्धि ििेमा 
कम्िीमा पाँच वषनको 
अनभुव हामसल गरेका 
ब्यक्षिहरुमध्येबाट 
मन्िालयले मनोनयन 
गरेको एक िना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- सदस्य 

(च)     मान्यिा प्राप्त क्षशिण 
संस्थाबाट इक्षन्िमनयररङ्ग 
ववषयमा कम्िीमा 
स्नािकोत्तर उत्तीणन गरेका 
र सम्बक्षन्धि िेिमा 
कम्िीमा पाँच वषनको 
अनभुव हाँमसल गरेका 
व्यक्षिहरुमध्येबाट 
मन्िालयले मनोनयन 
गरेका कम्िीमा एक िना 
मवहला सवहि दईुिना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-सदस्य 

(छ)     रेल्वे प्रशासक -सदस्य-सक्षचव  
 

  (३) देहायको कुनै व्यक्षि उपदफा (२) को खण्ड (ङ) 
वा (च) बमोक्षिमको सदस्यमा मनोनयन हनु योग्य हनुे छैन: - 

(क) गैर नेपाली नागररक, 
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(ख) पच्चीस वषन उमेर पूरा नभएको, 
(ग) बैंक िथा ववत्तीय संस्थाको ऋण मिनन 

नसकी प्रचमलि कानून बमोक्षिम कालो 
सूचीमा परेको, 

(घ)   भ्रष्टाचार, िबरिस्िी करणी, मानव 
बेचमबखन िथा ओसारपसार, लागू औषध 
मबक्री वविरण िथा ओसारपसार, सम्पक्षत्त 
शदु्धीकरण, राहदानी दरुुपयोग, अपहरण 
सम्बन्धी कसूर वा नैमिक पिन देक्षखन े
फौिदारी कसूरमा सिाय पाएको वा अन्य 
कुनै फौिदारी कसूरमा िीन वषन वा 
सोभन्दा बढी कैदको सिाय पाई त्यस्िो 
फैसला अक्षन्िम भएको, 

(ङ) कुनै ववदेशी मलुकुको स्थायी आवासीय 
अनमुमि प्राप्त गरेको, वा 

(च) कुनै लाभको पद धारण गरेको। 

स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोिनको लामग 
"लाभको पद" भन्नाले सरकारी कोषबाट 
पाररश्रममक वा सवुवधा पाउने पद सम्झन ु
पछन । 

(४) उपदफा (२) को खण्ड (ङ) वा (च) बमोक्षिम 
मनोमनि सदस्यको पदावमध चार वषनको हनुेछ। 

(५) उपदफा (४) मा िनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए 
िापमन मन्िालयले देहायको अवस्थामा उपदफा (२) को खण्ड 
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(ङ) वा (च) बमोक्षिम मनोनीि सदस्यलाई िनुसकैु बखि 
पदबाट हटाउन सक्नेछ:- 

(क)  आफ्नो पदीय क्षिम्मेवारी पूरा नगरेमा,  
(ख)  बोडनको वहि ववपरीि कुनै काम गरेमा,  
(ग)  खराब आचरणमा लागेमा, वा 
(घ)  मनिमा कायन िमिाको अभाव भएमा। 

(६) उपदफा (५) बमोक्षिम कुनै सदस्यलाई पदबाट 
हटाउन ुअक्षघ मनिलाई आफ्नो सफाइ पेश गने मनामसव मौका 
ददन ुपनेछ। 

(७) उपदफा (२) को खण्ड (ङ) वा (च) बमोक्षिम 
मनोमनि सदस्यको पद देहायको अवस्थामा ररि हनुछे:- 

(क)  मनिले आफ्नो पदबाट रािीनामा 
ददएमा, 

(ख)  मनिको पदावमध पूरा भएमा, 
(ग) मनिमा उपदफा (३) बमोक्षिमको 

अयोग्यिा भएमा, 
(घ)  मनिलाई उपदफा (५) बमोक्षिम सदस्य 

पदबाट हटाइएमा, वा 
(ङ)  मनिको मतृ्य ुभएमा। 

६. बोडनको काम, किनव्य र अमधकारेः यस अध्यादेशमा अन्यि 
उक्षल्लक्षखि काम, किनव्य र अमधकारका अमिररि बोडनको काम, 
किनव्य र अमधकार देहाय बमोक्षिम हनुेछेः- 

(क)   रेल्वे िथा रेल्वे सेवाको ववकास िथा 
ववस्िारको लामग अवलम्वन गनुन पने 
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नीमिको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई 
आवश्यक सझुाव ददने, 

(ख)   रेल्वे सेवा सञ्चालनको लामग आवश्यक 
संरचनाको मनमानण सम्बन्धी कायन गने, 
गराउने,  

(ग)   सरुक्षिि, स्िरीय, मनयममि र भरपदो 
रुपमा रेल्वे सेवाको सञ्चालन गने, 

गराउने, 
(घ)    रेल्वे सेवा ववस्िार िथा सञ्चालनको 

सम्बन्धमा प्रदेश सरकार िथा स्थानीय 
िहसँग आवश्यक समन्वय गने,  

(ङ)   रेल्वे सञ्चालनसँग सम्बक्षन्धि संरचनाको 
ममनि संभार सम्बन्धी कायन गने, 

गराउने, 
(च)   बोडनको बावषनक योिना, कायनक्रम िथा 

बिेट स्वीकृि गने,  
(छ)   बोडन अन्िगनि सञ्चामलि योिना िथा 

कायनक्रम अनगुमन र मूल्याङ्कन गने, 
गराउने, 

(ि)   िोवकए बमोक्षिमका अन्य काम गने, 

गराउने। 

७. बोडनको  बैठक र मनणनय : (१) बोडनको बैठक िीन मवहनामा 
कम्िीमा एक पटक बस्नेछ। 

(२) बोडनको बैठक अध्यिले िोकेको मममि, समय र 
स्थानमा बस्नेछ । 
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(३) बोडनको सदस्य-सक्षचवले बैठकमा छलफल हनु े
ववषयको सूची बैठक बस्न ु भन्दा कम्िीमा अठचालीस घण्टा 
अगावै सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

(४) बोडनको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रमिशि 
भन्दा बढी सदस्यहरु उपक्षस्थि भएमा बोडनको बैठकको लामग 
गणपूरक सङ्ख्या पगेुको मामननेछ । 

(५) बोडनको अध्यिले बोडनको बैठकको अध्यििा 
गनेछ। 

(६) बोडनको बैठकमा बहमुिको राय मान्य हनुछे र मि 
बराबर भएमा बोडनको बैठकको अध्यििा गने व्यक्षिले मनणानयक 
मि ददनेछ। 

(७) बोडनले बोडनको कामसगँ सम्बक्षन्धि कुनै ववज्ञलाई 
बोडनको बैठकमा भाग मलन आमन्िण गनन सक्नेछ । 

(८) बोडनको बैठकको मनणनय बोडनको बैठकको अध्यििा 
गने व्यक्षिबाट प्रमाक्षणि गरी सदस्य-सक्षचवले सरुक्षिि साथ राख्न ु
पनेछ । 

(९) बोडनको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववमध बोडन 
आफैले मनधानरण गरे बमोक्षिम हनुेछ। 

(१०) बोडनको अध्यि िथा सदस्यले बोडनको बैठकमा 
भाग मलए बापि िोवकए बमोक्षिमको बैठक भत्ता पाउने छन ्। 

८. बैठकमा भाग मलन नपाउन:े (१) बोडनको बैठकमा छलफल हनु े
कुनै ववषयमा मनिी स्वाथन भएको बोडनको अध्यि र सदस्यले सो 
ववषयमा हनु ेबैठकमा भाग मलन पाउने छैन । 

(२) दफा ७ मा िनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए िापमन 
उपदफा (१) बमोक्षिमको अवस्था परी बोडनको अध्यिले 
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बैठकमा भाग मलन नपाउने अवस्थामा मन्िालयको सक्षचवले 
बोडनको बैठकको अध्यििा गनेछ । 

पररच्छेद-३ 

नेपाल सरकारको अमधकार 

९. आदेश वा मनदेशन ददन सक्नेेः (१) नेपाल सरकारले रेल िथा 
रेल्वे सेवा सञ्चालन गने सम्बन्धमा बोडनलाई आवश्यक मनदेशन 
ददन सक्नेछ । 

  (२) रेल्वेको कुनै सम्पक्षत्त नोक्सान भएको, हनु लागेको 
वा त्यस्िो सम्पक्षत्त उपभोग गननमा अवरोध उत्पन्न भएको 
देक्षखएमा नेपाल सरकारले त्यस्िो कायन रोक्न बोडन, कुनै व्यक्षि, 
संस्था वा मनकायलाई आदेश ददन सक्नेछ । 

  (३) बोडनले यो अध्यादेश वा यस अध्यादेश अन्िगनि 
बनेको मनयम ववपरीि कुनै काम गरेमा वा गनन लागेमा नेपाल 
सरकारले त्यस्िो काम रोक्न आदेश ददन सक्नेछ । 

(४) नेपाल सरकारले नेपाल रािपिमा सूचना प्रकाशन 
गरी बोडनलाई मिनुन बझुाउन ु पने कुनै वा सबै भाडामध्ये 
िोवकएको अवस्थामा त्यस्िो भाडा कुनै खास व्यक्षि वा वगनले 
मिनुन बझुाउन ुनपने गरी छुट ददन सक्नेछ।  

१०. ववदेशी भमूममा रेल्वे सेवा सञ्चालन: (१) नेपाल सरकारले एक 
वा एक भन्दा बढी ववदेशी राष्ट्रको भमूमसम्म वा ववदेशी राष्ट्रले 
नेपालको भमूमसम्म वा नेपालको भमूम भएर अको ववदेशी राष्ट्रमा 
िाने गरी रेल्वे सेवा सञ्चालन गने वा गराउने सम्बन्धमा 
पारस्पररकिाको आधारमा आवश्यक व्यवस्था गनन सक्नेछ । 
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  (२) उपदफा (१) को प्रयोिनको लामग नेपाल सरकारले 
सम्बक्षन्धि ववदेशी राष्ट्रसँग सम्झौिा गरी रेल्वे सेवा सञ्चालनका 
आधार, शिन, िररका िथा कायनववमध मनधानरण गनन सक्नेछ। 

  (३) उपदफा (२) बमोक्षिम ववदेशी राष्ट्रसँग सम्झौिा भई 
ववदेशी राष्ट्रको रेल्वे सेवा नेपालमभि सञ्चालन हनु े भएमा सो 
रेल्वे सेवा नेपालमभि सञ्चालन हुँदाका बखि प्रचमलि नेपाल 
कानूनको व्यवस्था लागू हनुछे । 

११. सरुिा इकाई गठन गनन सक्नेेः (१) बोडनले अनरुोध गरेमा 
नेपाल सरकारले रेल्वेको सरुिाको लामग छुटै्ट सरुिा इकाई 
गठन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिमको सरुिा इकाई गठन 
नभएसम्म नेपाल सरकारले रेल्वेको सरुिाको व्यवस्था गनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोक्षिम गठन हनुे सरुिा इकाई 
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोक्षिम हनुछे । 

पररच्छेद-४ 

रेल्वेको िाचँ िथा भाडा मनधानरण 

१२. रेल्वे सञ्चालन गनन िाँचबझु गराउन ु पनेेः बोडनले रेल्वे सञ्चालन 
गनन प्राववमधक िथा सरुिाको दृवष्टकोणले उपयिु भए वा 
नभएको सम्बन्धमा ववशषेज्ञद्वारा समय समयमा आवश्यक 
िाँचबझु गराउन ुपनेछ। 

१३. भाडा िथा शलु्क िोक्नेेः (१) बोडनले यािीको भाडा र 
यािीगणु्टा, मालसामानको ढुवानी शलु्क िथा ववलम्ब शलु्क 
िोक्नेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोक्षिम बोडनले ववलम्ब शलु्क लाग्न े
अवस्था िोकी सो प्रयोिनको लामग वस्िकुो वगीकरण गनेछ । 
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  (३) उपदफा (१) बमोक्षिम िोवकने भाडा र शलु्क 
सम्बन्धी वववरण भाडा िथा शलु्क (ट्याररफ) वकिाबमा उल्लेख 
गनुन पनेछ। 

  (४) उपदफा (१) बमोक्षिम भाडा िथा शलु्क िोक्न े
आधार िोवकए बमोक्षिम हनुछे । 

१४. भाडा िथा शलु्क (ट्याररफ) वकिाबको व्यवस्थाेः बोडनले भाडा 
िथा शलु्क सम्बन्धी व्यवस्थालाई मनयममि र व्यवक्षस्थि गनन 
भाडा िथा शलु्क (ट्याररफ) वकिाबको व्यवस्था गनेछ । 

१५. समय िामलका र भाडाको दर सावनिमनक गनुन पने: बोडनले रेल 
आइपगु्ने िथा प्रस्थान गने समय िामलका र एउटा स्टेशनबाट 
अको स्टेशनसम्म पगु्न लाग्ने भाडा दर त्यस्िो भाडा दर लागू 
हनुे ददन भन्दा कम्िीमा साि ददनअक्षघ िानकारीको लामग 
सावनिमनक गनुन पनेछ। 

पररच्छेद-५ 

चालक अनमुमिपि सम्बन्धी 
१६. अनमुमिपि नमलई रेल चलाउन नहनुेेः कसैले रेल चालक वा 

सहचालक अनमुमिपि प्राप्त नगरी रेल चलाउन हुँदैन। 

१७. रेल चालक वा सहचालकको अनमुमिपिेः (१) रेल चालक वा 
सहचालकको अनमुमिपि मलन चाहन ेव्यक्षिले देहायका कागिाि 
संलग्न गरी िोवकए बमोक्षिमको ढाँचामा बोडनको कुनै कायानलय 
माफन ि रेल्वे प्रशासक समि मनवेदन ददन ुपनेछ:- 

(क)  नागररकिाको प्रमाणपि वा सम्बक्षन्धि 
देशले िारी गरेको पररचय खलु्न े 
प्रमाणपिको प्रमिमलवप,  
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(ख)  दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड 
(ख) बमोक्षिम प्राप्त प्रमाणपिको 
प्रमिमलवप, र 

(ग)  नेपाल सरकारद्वारा मान्यिाप्राप्त 
क्षचवकत्सकले दफा १८ को उपदफा 
(२) बमोक्षिमका ववषयमा मनिको 
स्वास््य परीिण गरी ददएको 
मनरोमगिाको प्रमाणपि । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम प्राप्त मनवेदन िाँचबझु गदान 
रेल चालक वा सहचालकको अनमुमिपि ददन उपयिु देखेमा 
रेल्वे प्रशासकले िोवकए बमोक्षिम रेल चालक वा सहचालकको 
अनमुमिपि ददनेछ। 

(३) रेल चालक वा सहचालकको अनमुमिपिको 
नवीकरण र खारेिी सम्बन्धी व्यवस्था िथा अनमुमिपि िारी 
गदान वा नवीकरण गदान लाग्ने दस्िरु िोवकए बमोक्षिम हनुेछ। 

१८.  रेल चालक वा सहचालकको योग्यिा: (१) देहायको योग्यिा 
पूरा गरेको व्यक्षि दफा १७ बमोक्षिम रेल चालक वा 
सहचालकको अनमुमिपि मलनको लामग योग्य हनुछे:- 

(क)  मान्यिा प्राप्त क्षशिण संस्थाबाट ववज्ञान 
ववषय मलई कम्िीमा माध्यममक िह 
(दश िोड दईु) उत्तीणन वा मेकामनकल 
वा अटोमोवाइल ववषयमा कम्िीमा 
मडप्लोमा िह उत्तीणन गरेको,  
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(ख)  मान्यिा प्राप्त प्रक्षशिण संस्थाबाट रेल 
चालकको िामलम मलई रेल चलाउन 
योग्य भएको प्रमाणपि प्राप्त गरेको,  

(ग)   पच्चीस वषन उमेर पूरा भई पचास वषन 
उमेर ननाघेको, र 

(घ)  रेल चालकको हकमा कम्िीमा िीन 
वषन रेल सहचालकको रुपमा काम 
गरेको। 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए 
िापमन देहायको व्यक्षिले रेल चालक वा सहचालकको 
अनमुमिपि प्राप्त गनन सक्न ेछैनेः- 

(क)  शारीररक वा मानमसक अस्वस्थिाको 
कारण रेल चलाउन योग्य नभएको,  

(ख)  आखँाको देख्न े शक्षि कमिोर भई 
चस्मा प्रयोग गदान पमन सामान्य िवरले 
देख्न ेशक्षि ठीक नभएको,  

(ग)  साधारण ध्वनी वा आवाि सनु्न वा 
संकेि देख्न र सनु्न नसक्ने अवस्था 
भएको, 

(घ)  रािो, हररयो, पहेलो िस्िा रङ्गहरु िरुुन्ि 
छुट्याउन नसक्ने गरी दृवष्टदोष (कलर 
ब्लाइन्डनेश) भएको,  

(ङ)  रिन्धो भएको,  
(च)  हाि वा खटु्टा शक्षिवहन भई काम ददन 

नसक्ने भएको। 
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१९.  ववदेशी चालक अनमुमिपिको मान्यिा: कसैले ववदेशी राष्ट्रबाट 
रेल चालक वा सहचालक अनमुमिपि प्राप्त गरेको रहेछ भन े
त्यस्िो व्यक्षिले नेपालमा रेल चलाउन दफा १७ बमोक्षिम 
मनवेदन ददएमा रेल्वे प्रशासकले रेल चालक वा सहचालकको 
अनमुमिपिको लामग लाग्ने दस्िूर मलई यस अध्यादेश बमोक्षिम 
रेल चालक वा सहचालकको अनमुमिपि ददन सक्नेछ । 

२०. अन्य व्यक्षिलाई अनमुमिपि ददन नहनुेेः रेल चालक वा 
सहचालकले रेल चलाउनको मनममत्त आफ्नो अनमुमिपि अन्य 
व्यक्षिलाई ददन ुहुँदैन । 

२१. मादक वा अन्य लागू पदाथन सेवन गरी रेल चलाउन नहनुेेः रेल 
चालक र सहचालकले मादक वा अन्य कुनै प्रकारको लागू 
पदाथन सेवन गरी रेल चलाउन ुहुँदैन। 

पररच्छेद-६ 

वटकट िथा अमधकारपि सम्बन्धी 
२२. वटकट वा अमधकारपि ववना यािा गनन नहनुेेः कसैले वटकट वा 

अमधकारपि नमलई रेल्वे प्लेट फमनमा प्रवेश गनन वा रेलबाट 
यािा गनुन हुदैँन । 

२३. वटकट वा अमधकारपि िारी गनेेः (१) रेलबाट यािा गनन चाहन े
व्यक्षिलाई यािा बापि लाग्ने भाडा रकम बझुाएपमछ बोडनले 
वटकट िारी गनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए 
िापमन बोडनले कुनै व्यक्षिले रेलबाट यािा गनन भाडा मिनुन नपने 
गरी िोवकए बमोक्षिम अमधकारपि िारी गनन सक्नछे। 
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(३) यािीले रेलबाट यािा गनन लाग्ने भाडा मिरी वटकट 
खरीद गनन वा सो प्रयोिनको लामग अमधकारपि प्राप्त गनुन 
पनेछ। 

(४) बोडनले यािीको सवुवधाको लामग रेल्वे स्टेशनमा 
अटोमेवटक वटकट भेक्षण्डङ मेमसन स्थापना गरेको भए यािीले 
गन्िव्य स्टेशनसम्मको लाग्ने भाडा मिरी त्यस्िो मेक्षशनबाट 
वटकट मलन सक्नेछ। 

(५) रेल्वे वटकटको ढाँचा, रेल्वे सवारीको स्िर वा शे्रणी 
बोडनले मनधानरण गरे बमोक्षिम हनुेछ। 

२४.  यािाको लामग इन्कार गनन सवकन:े (१) बोडनले देहायको 
अवस्थाका कुनै व्यक्षिलाई रेलबाट यािा गनन ददनको लामग 
इन्कार गनन सक्नछे:- 

(क) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले 
संक्रामक रोग सम्बन्धी प्रचमलि कानून 
बमोक्षिम यािा गनन रोक लगाएको कुनै 
रोग लागेको,  

(ख) रेलबाट यािा गदान मनिको स्वास््यमा 
प्रमिकूल असर पने भनी क्षचवकत्सकले 
मसफाररस गरेको, 

(ग) मादक पदाथन वा लाग ुऔषधको सेवन 
गरेको कारण मनिलाई यािामा 
समावेश गराउँदा मनिबाट रेलमा 
अशाक्षन्ि मक्षच्चन े वा अन्य यािलुाई 
हामन नोक्सानी वा असवुवधा उत्पन्न हनु 
सक्न ेसंभावना भएको, 
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(घ) रेलको सरुिाको लामग खवटएका 
सरुिाकमी बाहेक अन्य हािहमियार 
बोकेको, वा 

(ङ) रेल्वेको सम्पक्षत्त नोक्सानी गने वा 
यािामा अवरोध परु् याउन े शंकास्पद 
वक्रयाकलाप देक्षखएको । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा िनुसकैु 
कुरा लेक्षखएको भए िापमन बोडनले आवश्यकिा अनसुार सो 
खण्डमा उल्लेक्षखि व्यक्षिलाई अरु व्यक्षिबाट अलग्गै राखी 
यािा गनन अनमुमि ददन सक्नछे । 

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ग), (घ) वा (ङ) मा 
उक्षल्लक्षखि कुनै व्यक्षिले रेलमा यािा गरेको पाइएमा वटकट 
िाँचकीले मनिलाई िनुसकैु बखि नक्षिकको रेल्वे स्टेशनमा 
रेलबाट ओराल्न सक्नेछ । 

२५. मनधानररि बाटोबाट आवि िावि गनुन पनेेः यािीले रेल वा रेल्वे 
स्टेशनमा आवि िावि गदान सो प्रयोिनको लामग मनधानररि 
बाटोबाट माि आवि िावि गनुन पनेछ । 

२६. वटकट रद्द िथा रकम वफिान: रेलको वटकट रद्द गने िथा रद्द 
गररएको वटकटको भाडा बापिको रकम वफिान गने सम्बन्धी 
व्यवस्था भाडा िथा शलु्क (ट्याररफ) वकिाबमा उल्लेख गरे 
बमोक्षिम हनुेछ। 

२७. वटकट िथा अमधकारपि िाचँ गने: (१) बोडनले रेलमा यािा गने 
कुनै व्यक्षिले वटकट वा अमधकारपि प्रयोग गरी यािा गरे वा 
नगरेको सम्बन्धमा िाँच गनन वटकट िाचँकीको व्यवस्था 
गनेछ। 
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  (२) यािीले रेलबाट यािा शरुु भएदेक्षख अन्त्य 
नभएसम्म वटकट वा अमधकारपि आफ्नो साथमा राख्न ुपनेछ र 
वटकट िाँचकीले मागेको बखि त्यस्िो वटकट वा अमधकारपि 
िरुुन्ि देखाउन ुपनेछ। 

  (३) ववदेशीले रेलबाट यािा गदान वटकट वा 
अमधकारपिको अमिररि राहदानी वा यािा अनमुमिपि (ट्राभल 
डकुमेन्ट) समेि आफ्नो साथमा राख्न ुपनेछ। 

  (४) उपदफा (३) मा िनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए 
िापमन नेपालमा यािा गनन मभसा आवश्यक नपने ववदेशी 
नागररकको हकमा सम्बक्षन्धि मलुकुको सरकारी मनकायले िारी 
गरेको पररचयपि साथमा राखी रेलबाट यािा गनन सवकनेछ । 

२८. भाडा असलु गने: (१) वटकट िाचँकीले देहायको अवस्थामा 
रेलबाट यािा गने व्यक्षिसगँ भाडा बापि देहाय बमोक्षिमको 
रकम र वटकट वा अमधकारपि नमलए बापि लाग्ने भाडा 
बरावरको थप रकम ित्काल असलु गनेछ :- 

(क) कुनै व्यक्षिले वटकट वा अमधकारपि 
नमलई वा प्रयोग भइसकेको वटकट वा 
अमधकारपि प्रयोग गरी यािा गरेको 
देक्षखएमा मनिले यािा प्रारम्भ गरेको 
ठाउँदेक्षख मनिको गन्िव्यसम्मको लाग्न े
भाडा, 

(ख) कुनै व्यक्षिले वटकट वा अमधकारपिमा 
उक्षल्लक्षखि शे्रणीभन्दा मामथल्लो शे्रणीमा 
यािा गरेको देक्षखएमा मनिले मिनुन पने 
वास्िववक भाडा मध्ये मनिले मिरेको वा 



 

21 
 

अमधकारपि बमोक्षिम सवुवधा पाएको 
भाडा कटाई बाँकी भाडा। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम पूरा रकम नबझुाउने वा 
बझुाउन इन्कार गने यािलुाई वटकट िाँचकीले िनुसकैु बखि 
रेल्वे स्टेशनमा रेलबाट ओराल्न सक्नछे । 

(३) उपदफा (२) बमोक्षिम रेल्वे स्टेशनमा ओरामलएको 
यािीलाई वटकट िाँचकीले सरुिाकमीको क्षिम्मा लगाई सोको 
मलक्षखि िानकारी स्टेशन प्रमखुलाई ददन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोक्षिम प्राप्त भएको मलक्षखि 
िानकारी िाँचबझु गदान मनामसव देक्षखएमा स्टेशन प्रमखुले भाडा 
नमिने यािीलाई भाडा िथा सो बराबरको थप रकम बझुाउन 
आदेश गरी भाडा रकमको पाँच गणुा रकम िररबाना गनन 
सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोक्षिम स्टेशन प्रमखुले गरेको 
िररबानामा क्षचत्त नबझु्न ेव्यक्षिले सो मनणनय भएको मममिले पैिीस 
ददनमभि रेल्वे प्रशासक समि उिरुी ददन सक्नेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोक्षिम परेको उिरुीमा रेल्वे 
प्रशासकले गरेको मनणनय अक्षन्िम हनुेछ। 

पररच्छेद-७ 

यािी गणु्टाको ढुवानी र िमिपूमिन 
२९. यािीगणु्टाको ढुवानी: (१) कुनै यािीले भाडा िथा शलु्क 

(ट्याररफ) वकिावमा उल्लेख गररए बमोक्षिमको ढुवानी शलु्क 
मिरी बोडनमा यािीगणु्टा दिान गरी रेलबाट यािीगणु्टा ढुवानी 
गराउन सक्नछे। 
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  (२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए 
िापमन यािीले िोवकए बमोक्षिमको ढुवानी शलु्क नलाग्ने गरी 
छुट ददएका वस्ि ु ढुवानी शलु्क नमिरी यािीगणु्टाको रुपमा 
आफ्नो साथमा लैिान पाउनछे । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा िनुसकैु कुरा लेक्षखएको 
भए िापमन देहायको कुनै वस्ि ुयािीगणु्टाको रुपमा ढुवानी गनन 
सवकने छैनेः- 

(क)  ढुवानीको लामग प्रचमलि कानून 
बमोक्षिम प्रमिबन्ध लगाइएका 
मालसामान वा वस्ि,ु 

(ख)   बोडनले रेल्वेबाट यािीगणु्टाको रुपमा 
ढुवानीको लामग खिरापूणन भमन मनधानरण 
गरेको मालसामान वा वस्ि,ु 

(ग)  बोडनले मनधानरण गरेको आकार र 
िौलभन्दा बढीको मालसामान वा वस्ि,ु 

(घ)  प्रचमलि कानून बमोक्षिम भन्सार 
महसलु लाग्नेमा त्यस्िो महसलु 
नमिररएको कारण सम्बक्षन्धि मनकायले 
ढुवानी गनन रोक लगाएको मालसामान 
वा वस्ि,ु 

 (ङ)  िोवकए बमोक्षिमका िीविन्ि ु वा अन्य 
वस्ि।ु   

(४) उपदफा (१) बमोक्षिम यािीगणु्टा दिान गदान बोडनले 
मनधानरण गरे बमोक्षिमको ढाँचामा दिान रमसद िारी गनुन पनेछ । 
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(५) उपदफा (४) बमोक्षिम िारी गने दिान रमसदमा 
देहायका कुरा उल्लेख भएको हनु ुपनेछेः- 

(क)   यािीगणु्टाको संख्या र सोको िौल, 
(ख) ढुवानीको लामग यािीगणु्टा क्षिम्मा 

मलएको मममि र समय, 
(ग) यािीगणु्टा चलान भएको र परु् याउन े

स्थान वा स्टेशन, 
(घ)  यािीगणु्टा बझुाउनको लामग मनधानरण 

गररएको मममि, र 

(ङ) ढुवानी र शलु्क सम्बन्धी अन्य 
आवश्यक कुरा । 

(६) कुनै यािीले उपदफा (३) को खण्ड (क), (ख) वा 
(ङ) बमोक्षिमको कुनै बस्ि ुवा िीविन्ि ुलकुाई मछपाई रेलबाट 
ढुवानी गरेको पाइएमा रेल्वे कमनचारीले ित्कालै आउन े
अक्षघल्लो स्टेशनमा त्यस्िा यािी र वस्ि ुवा िीविन्ि ुओराली 
सो उपदफाको खण्ड (क) वा (ख) बमोक्षिमको त्यस्िो वस्ि ु
ढुवानी गने यािीलाई प्रचमलि कानून बमोक्षिम कारवाहीको 
लामग सम्बक्षन्धि अमधकारप्राप्त अमधकारीको क्षिम्मा लगाउन ु
पनेछ । 

३०. यािीगणु्टा ढुवानीको लामग इन्कार गनन सक्न:े दिान गरेको 
यािीगणु्टाको कुनै थानको प्यावकङ्ग िटुीपूणन भएको, राम्रोसँग 
प्यावकङ्ग नगररएको वा िमि भएको स्पष्ट देक्षखएमा बोडनले त्यस्िो 
यािीगणु्टा ढुवानीका लामग इन्कार गनन सक्नछे । 

३१. बोडन क्षिम्मेवार नहनुे: यािीले बोडन समि दिान नगरी आफ्नो 
साथमा लगेका यािीगणु्टा बोडनका कमनचारीको कारणबाट हामन 
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नोक्सानी भएको अवस्थामा बाहेक अन्य कारणले भएको हामन 
नोक्सानी उपर बोडन क्षिम्मेवार हनु ेछैन । 

३२. यािीगणु्टा सम्बन्धी दावयत्व: (१) दिान भएको यािीगणु्टा 
ढुवानीको लामग स्वीकार गररएको समयदेक्षख हस्िान्िरण 
नभएसम्म त्यस्िो यािीगणु्टा पूणन वा आकं्षशक रुपमा हराएको, 
िमि भएको वा हस्िान्िरणमा वढलाई भएको सम्बन्धमा बोडन 
िवाफदेही हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए 
िापमन देहायको कारणबाट यािीगणु्टा हराएमा, िमि भएमा वा 
हस्िान्िरणमा वढलाई भएमा बोडन िवाफदेही हनुे छैनेः 

(क) यािीको गल्िीको कारणले,  

(ख) बोडनको गल्िी भएकोमा बाहेक यािीले 
ददएको आदेशको कारणले,  

(ग) पूवन घोषणा नगररएका टुटफुट हनु 
सक्न ेयािीगणु्टा भएको कारणले,  

(घ) बोडनको काब ु बावहरको पररक्षस्थमि 
उत्पन् न भई त्यस्िो पररक्षस्थमिबाट 
बचाउ गनन नसक्ने कारणले। 

(३) उपदफा (२) मा उक्षल्लक्षखि कुनै कारणबाट 
यािीगणु्टा हराएको, िमि भएको वा हस्िान्िरण गननमा वढलाई 
भएको प्रमाण परु् याउन ेभार बोडनको हनुेछ । 

३३. यािीगणु्टाको हस्िान्िरणेः (१) यािीले दिान रमसद पेश गरी 
रकम बझुाउन बाकँी भए सो रकम बझुाए पमछ माि स्टेशन 
प्रमखुले त्यस्िो यािीलाई यािीगणु्टा हस्िान्िरण गनेछ । 
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(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए 
िापमन कुनै यािीले दिान रमसद प्रस्ििु गनन नसकेको अवस्थामा 
कुनै यािीगणु्टा मनिको हो भने्न कुरामा स्टेशन प्रमखु ववश्वस्ि 
भएमा मनिलाई त्यस्िो यािीगणु्टा हस्िान्िरण गनन सवकनेछ । 

३४. यािीगणु्टा हराएको मामननेेः (१)  कुनै यािीले दिान भएको 
आफ्नो यािीगणु्टा पाउनको लामग सम्बक्षन्धि स्टेशन प्रमखु 
समि अनरुोध गरेको मममिले साि ददन मभि त्यस्िो यािीगणु्टा 
मनिलाई हस्िान्िरण नगरेमा वा कुनै अमधकार प्राप्त अमधकारीको 
क्षिम्मा नलगाएमा त्यस्िो यािीगणु्टा हराएको मामननेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम हराएको पन्र ददनमभि 
यािीगणु्टा पाइएमा स्टेशन प्रमखुले सम्बक्षन्धि यािीलाई िरुुन्ि 
सूचना ददई त्यस्िो यािीगणु्टा बझुाउन ु पनेछ । त्यसरी 
यािीगणु्टा बझुाएकोमा सो यािीले यािीगणु्टा बापि कुनै 
िमिपूमिन मलएको भए सो रकम वफिान गनुनपनेछ। 

(३) यािा गरेको मममिले िीस ददनमभि सम्बक्षन्धि 
यािीले यािीगणु्टा माग गनन नआएमा िोवकएको प्रवक्रया पूरा 
गरी त्यस्िो यािीगणु्टामा बोडनको स्वाममत्व कायम गनन 
सवकनछे। 

३५.   यािीगणु्टा हराए, िमि भए वा हस्िान्िरण गनन वढलाई भए 
बापिको िमिपूमिनेः (१) कुनै यािीगणु्टा पूरै वा आकं्षशक रुपमा 
हराएमा वा िमि भएमा सो बापि बोडनले सम्बक्षन्धि व्यक्षिलाई 
मिनुन पने िमिपूमिन देहाय बमोक्षिम हनुेछ :- 

(क)  यािीगणु्टाको मूल्य घोषणा गरी ढुवानी 
गरेकोमा घोवषि मूल्यको आधारमा, 
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(ख)  खण्ड (क) बमोक्षिम मूल्य घोषणा 
नगररएकोमा त्यस्िो यािीगणु्टाको 
गन्िव्य स्थानको प्रचमलि बिार 
मूल्यको आधारमा, र 

(ग)  खण्ड (ख) बमोक्षिम गन्िव्य स्थानको 
प्रचमलि बिार मूल्य खलु्न नसकेमा 
त्यस्िो यािीगणु्टाको वास्िववक मूल्यको 
आधारमा । 

 (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) वा (ग) बमोक्षिम मूल्य 
मनधानरण गदान त्यस्िो यािीगणु्टा दिान गदानको अवस्थामा रहेको 
यािीगणु्टाको वकमसम र गणुस्िरलाई समेि आधार मामननेछ । 

(३) कुनै यािीगणु्टा हराई वा िमि भई बोडनले सोको 
िमिपूमिन मिनुन पने भएमा उपदफा (१) मा उक्षल्लक्षखि िमिपूमिन 
उपलब्ध गराई हराएको वा िमि भएको यािीगणु्टाको ढुवानी 
शलु्क र अन्य शलु्क मलएको भए सो समेि वफिान गनुन पनेछ । 

(४) कुनै यािीगणु्टाको हस्िान्िरण गननमा वढलाई भएको 
कारणले कुनै नोक्सानी वा िमि हनु गएमा बोडनले त्यस्िो 
यािीगणु्टाको िमि बरावरको रकम सम्बक्षन्धि व्यक्षिलाई मिनुन 
पनेछ। 

(५) कुनै यािीगणु्टाको आकं्षशक िमि भएको र 
हस्िान्िरणमा वढलाई समेि भएकोमा यािीगणु्टामा भएको िमि 
वा वढलाईको आधारमा िमिपूमिन दावी गनन सवकनेछ । 

(६) काब ुबावहरको पररक्षस्थमिमा बाहेक अन्य अवस्थामा 
यािीगणु्टा दिान रमसदमा उल्लेक्षखि मममिमभि सम्बक्षन्धि स्टेशन 
प्रमखुले यािीगणु्टा हस्िान्िरण नगरी वढलाई गरेमा यािीगणु्टाको 
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हस्िान्िरण गनन िमि ददन वढलाई भएको हो सो ददनदेक्षख 
यािीगणु्टाको प्रमिवकलो पचास रुपैयाँका दरले हनु आउने रकम 
िमिपूमिन बापि सम्बक्षन्धि व्यक्षिलाई ददन ुपनेछ। 

िर यािीगणु्टा दिान गने व्यक्षि यािीगणु्टा बझुाउनको 
लामग मनधानररि मममिमभि त्यस्िो यािीगणु्टा बझु्न नआएमा 
मनिलाई त्यस्िो िमिपूमिनको रकम बझुाउन ुपने छैन। 

३६. वास्िववक मूल्यको आधारमा िमिपूमिन ददन ु पनेेः (१) यस 
पररच्छेदमा अन्यन्ि िनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए िापमन दिान 
भएको कुनै यािीगणु्टा बोडनको कुनै अमधकारीको वदमनयि वा 
लापरवाहीबाट हराएमा, िमि भएमा वा हस्िान्िरणमा वढलाई 
भएमा बोडनले यािीगणु्टाको वास्िववक मूल्य बराबरको रकम 
िमिपूमिनको रुपमा सम्बक्षन्धि व्यक्षिलाई ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम ददइएको िमिपूमिन रकम 
बदमनयि वा लापरवाही गने अमधकारीबाट बोडनले असलु गनन 
सक्नेछ । 

३७. यािीगणु्टाको िमिपूमिनको लामग मनवेदन ददन ु पने : (१) यस 
पररच्छेद बमोक्षिम िमिपूमिन माग गने व्यक्षिले यािीगणु्टा दिान 
गरी ढुवानीको लामग बोडनलाई क्षिम्मा लगाएको मममिले पन्र 
ददनमभि देहायको कुनै स्थान माफन ि रेल्वे प्रशासक समि 
मनवेदन ददन ुपनेछेः- 

(क) यािीगणु्टा क्षिम्मा लगाइएको रेल्वे 
स्टेशन, 

(ख) यािीगणु्टा पगु्न ुपने रेल्वे स्टेशन, 

(ग) बोडनको केन्रीय कायानलय । 
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  (२) उपदफा (१) बमोक्षिम मनवेदन प्राप्त भएको मममिले 
पन्र ददनमभि रेल्वे प्रशासकले मनणनय गररसक्न ुपनेछ। 

  (३) उपदफा (२) बमोक्षिम रेल्वे प्रशासकले गरेको 
मनणनय उपर क्षचत्त नबझु्न े व्यक्षिले सो मनणनय भएको मममिले 
पैंिीस ददनमभि सम्बक्षन्धि क्षिल्ला अदालिमा पनुरावेदन ददन 
सक्नेछ। 

 

 

पररच्छेद-८ 

मालसामानको ढुवानी र िमिपूमिन 
३८. ढुवानी गररन े मालसामानको वववरणपि पेश गनुन पनेेः (१) 

रेलबाट मालसामान ढुवानी गनन चाहने प्रषेकले बोडनद्वारा 
मनधानररि ढाँचामा वववरणपि भरी सम्बक्षन्धि स्टेशन प्रमखुसमि 
पेश गनुन पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिमको वववरणपि प्रषेकले स्पष्ट 
रुपमा भनुन पनेछ र स्पष्ट रुपमा वववरणपि नभरेको कारणबाट 
उत्पन्न हनुे पररणामप्रमि बोडन िवाफदेही हनुे छैन। 

(३) उपदफा (१) बमोक्षिम वववरणपिमा उल्लेख गरेका 
मालसामान दरुुस्ि भए वा नभएको सम्बन्धमा स्टेशन प्रमखुले 
प्रषेकको रोहवरमा ित्काल िाँचबझु गनुन, गराउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३)  बमोक्षिम िाँचबझु गदान कुनै 
मालसामान मनषेमधि हो वा होइन भन् ने ववषयमा शंका उत्पन्न 
भएमा स्टेशन प्रमखुले त्यस्िो मालसामानको परीिण गननको 
लामग सम्बक्षन्धि मनकायमा पठाउन ुपनेछ र त्यसरी परीिण गदान 
लागेको खचन प्रषेकले व्यहोनुन पनेछ। 
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(५) उपदफा (४) बमोक्षिम परीिण गदान कुनै 
मालसामान मनषेमधि मालसामान भएको प्रमाक्षणि भएमा स्टेशन 
प्रमखुले सम्बक्षन्धि व्यक्षिलाई प्रचमलि कानून बमोक्षिम 
कारवाहीको लामग सो मालसामान सवहि सम्बक्षन्धि मनकायको 
क्षिम्मा लगाउन ुपनेछ। 

३९. ढुवानीको लामग मालसामान स्वीकार गनेेः (१) प्रचमलि कानून 
बमोक्षिम ढुवानीको लामग मनषेध गररएको बाहेकका अन्य 
मालसामान वा वस्ि ु स्टेशन प्रमखुले ढुवानीको लामग स्वीकार 
गनन सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोक्षिम ढुवानीको लामग 
मालसामान स्वीकार गरेपमछ बोडनद्वारा मनधानररि ढाँचामा रेल्वे 
रमसद ददन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोक्षिमको रेल्वे रमसदमा देहायका 
कुरा समेि उल्लेख गनुन पनेछेः- 

(क) प्रषेकको पूरा नाम, थर, ठेगाना र 
सम्पकन  नम्बर, 

(ख) मालसामानको वववरण, 

(ग) मालसामानको िौल र िौल खलु्न 
नसकेमा अन्य िानकारी, 

(घ) वागन लोड भन्दा घटी भएको 
मालसामानको हकमा प्याकेिको संख्या 
र प्यावकङ्गको वववरण, 

(ङ) वववरणपिसँग संलग्न गररएका 
कागिािको वफहररस्ि, 

(च) गन्िव्य स्टेशनको नाम, 
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(छ) प्रापकको पूरा नाम, थर, ठेगाना र 
सम्पकन  नम्बर, र 

(ि) अन्य आवश्यक कुराहरु । 
(४) मालसामानको ढुवानीका लामग आवश्यकिा 

अनसुार एउटै वा छुट्टाछुटै्ट रेल्वे रमसद िारी गनन सवकनछे। 

४०. रेल्वे रमसदमा िमिको संकेि गनुन पनेेः स्पष्ट रुपमा िमिग्रस्ि 
देक्षखने मालसामान ढुवानीको लामग स्वीकार गदान त्यस्िो 
मालसामानको अवस्था रेल्वे रमसदमा उल्लेख गनुन पनेछ। 

४१. वागनको एक्सल विन मनधानरण गनन सक्नेेः (१) बोडनले वागनको 
अमधकिम एक्सल विन मनधानरण गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१)  बमोक्षिम मनधानररि अमधकिम 
एक्सल विन भन्दा बढी हनु ेगरी बोडनले कुनै मालसामान रेलमा 
राखी ढुवानी गनुन हुँदैन। 

४२. मालसामानको मूल्य घोषणा गरी ढुवानी गनन सवकनेेः (१) कुनै 
मालसामानको मूल्य रेल्वे रमसदमा घोषणा गरी ढुवानी गनन 
सवकनछे। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम मालसामानको मूल्य घोषणा 
गरी ढुवानी गराएको अवस्थामा सो बापिको ढुवानी शलु्क भाडा 
िथा शलु्क (ट्याररफ) वकिाबमा उल्लेख भए बमोक्षिम हनुेछ। 

४३. ढुवानी िथा अन्य शलु्क बझुाउन ुपनेेः (१) प्रषेकले मालसामान 
ढुवानी गरे बापि लाग्ने ढुवानी शलु्क बोडनलाई बझुाउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम प्रषेकले बझुाउन ुपने ढुवानी 
शलु्क नबझुाई बाकँी रहेको अवस्थामा त्यस्िो ढुवानी शलु्क 
प्रापकले बझुाउन ुपनेछ । 
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(३) प्रापक क्षिम्मेवार हनु ुपने कारणबाट उत्पन्न ववलम्ब 
शलु्क िथा गोदाम बापि वा कुनै मालसामान िौल गदान लाग्न े
शलु्क प्रापकले बझुाउन ुपनेछ । 

४४. प्रषेक क्षिम्मेवार हनुेेः (१) बोडनको कुनै कमनचारीको गलि कायन 
वा िटुीले बाहेक कुनै कागिाि नभएको वा अपयानप्त भएको 
कारणबाट हनु िाने हामन नोक्सानी प्रमि प्रषेक स्वयं क्षिम्मेवार 
हनुेछ। 

(२) कुनै मालासामान प्यावकङ्ग नगररएको वा राम्रोसँग 
प्यावकङ्ग नगररएको कारणबाट उत्पन्न हनुे पररणामको लामग 
प्रषेक क्षिम्मेवार हनुेछ र सोको कारणबाट रेल्वेमा कुनै हानी 
नोक्सानी हनु गएमा त्यस्िो हानी नोक्सानीको िमिपूमिन समेि 
प्रषेकले व्यहोनुन पनेछ। 

४५. मालसामानको हस्िान्िरणेः (१) गन्िव्य स्थानमा मालसामान 
पगेुपमछ प्रापकले रेल्वे रमसद पेश गरी सम्बक्षन्धि स्टेशनबाट 
मालसामान मलन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए 
िापमन प्रापकले रेल्वे रमसद पेश गनन नसकेको अवस्थामा 
सम्बक्षन्धि स्टेशन प्रमखुले मनिको पररचयपि वा अन्य प्रमाणका 
आधारमा पमन मालसामान हस्िान्िरण गनन सक्नछे । 

(३) सम्बक्षन्धि स्टेशन प्रमखुले मालसामानको 
हस्िान्िरण गदान प्रापकबाट मालसामान बझेुको भरपाई गराई 
मनिबाट कुनै रकम प्राप्त गनुन पने भए सो समेि बकु्षझमलई 
मालसामान हस्िान्िरण गनेछ। 
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(४) उपदफा (१) र (३)  मा िनुसकैु कुरा लेक्षखएको 
भए िापमन प्रापकले आफ्नो मालसामान देहायको स्थानबाट 
बकु्षझमलन ुपनेछेः- 

(क) बोडनको सपुररवेिणमा रहन नपने 
अवस्थामा सम्बक्षन्धि अमधकारीलाई 
कानून बमोक्षिम मनिको स्थानमा वा 
गोदाममा बझुाएकोमा त्यस्िो 
स्थानबाट,र 

(ख) सखु्खा बन्दरगाह वा कन्टेनर फे्रट 
स्टेशन मभिको मनिी वा सरकारी 
गोदाम वा मनयानि प्रशोधन िेि 
(एक्सपोटन प्रोसेमसङ िोन) िस्िा िेिमा 
बझुाएकोमा त्यस्िो स्थानबाट। 

(५) गन्िव्य स्थानमा मालसामान आइपगेुको िीस ददन 
मभि सो मालसामान बकु्षझमलन प्रापक नआएमा त्यस्िो 
मालसामानको स्वाममत्व, हस्िान्िरण लगायिका अन्य व्यवस्था 
िोवकए बमोक्षिम हनुेछ। 

४६. मालसामान बझु्न इन्कार गनन सक्नेेः कुनै मालसामान िमि 
भएको कुरा शङ्का लागेमा प्रापकले त्यस्िो िमिको िाचँ 
नगरेसम्म मालसामान बझु्न इन्कार गनन सक्नछे । 

४७. मालसामान सम्बन्धी दावयत्वेः (१) रेल्वे रमसदमा उक्षल्लक्षखि 
मालसामान पूरै वा आकं्षशक रुपमा हराएको, िमि भएको वा 
हस्िान्िरण गननमा वढलाई भएको सम्बन्धमा बोडन क्षिम्मेवार 
हनुेछ। 
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(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए 
िापमन देहायको कारणबाट मालसामान हराएमा, िमि भएमा वा 
हस्िान्िरणमा वढलाई भएमा बोडन क्षिम्मेवार हनुे छैनेः- 

(क) प्यावकङ्ग गनुनपने प्रकृमिका मालसामान 
प्यावकङ्ग नगररएको वा राम्रोसँग 
प्यावकङ्ग नगररएको, 

(ख) दिान भए बमोक्षिमको मालसामान 
प्रषेकले लोड नगरेको वा प्रापकले 
अनलोड गरेको, 

(ग) गलि वा अपूणन वववरणपि भरी 
मालसामान पठाएको, 

(घ) प्रषेक वा प्रापकको अनरुोधमा खलु्ला 
वागनबाट मालसामान ढुवानी गराएको, 

(ङ) मालसामानको खराबीबाट वा कुनै 
मालसामानको प्रकृमिबाटै (िस्िै 
भाँक्षचएर, मबग्ररे, कुवहएर, सखु्खा भएर 
वा खेर गएर) पूणन वा आकं्षशक रुपमा 
िमि भएको, 

(च) काब ु बावहरको पररक्षस्थमि उत्पन्न भई 
बोडनले त्यस्िो पररक्षस्थमिबाट बचाउ गनन 
नसकेको, वा 

(छ) बोडनको अनमुमि ववना िीविन्िकुो 
ढुवानी गरेको । 
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(३) उपदफा (२) मा उक्षल्लक्षखि कुनै कारणबाट 
मालसामान हराएको, िमि भएको वा हस्िान्िरणमा वढलाई 
भएको हो भने्न कुरा प्रमाक्षणि गने भार बोडनको हनुछे । 

४८. मालसामान हराएको मामननेेः मालसामान हस्िान्िरण गने समय 
मनधानरण भएकोमा त्यसरी मनधानररि समय भिुान भएको पन्र 
ददन र समय मनधानरण नभएकोमा रेल्वे रमसद िारी भएको मममिले 
िीस ददनमभि मालसामान हस्िान्िरण नगरेमा मालसामान 
हराएको मामननेछ । 

४९. मालसमान हस्िान्िरणमा वढलाई भएको मामननेेः देहायको 
समयमभि प्रापकलाई मालसामान हस्िान्िरण गनन नसकेमा 
मालसामान हस्िान्िरणमा वढलाई भएको मामननछेेः- 

(क) मालसामान बझुाउनपुने समय मनधानरण भएकोमा 
त्यसरी मनधानररि समयमभि, 

(ख) खण्ड (क) बमोक्षिम समय मनधानरण नभएकोमा 
रेल्वे रमसद िारी भएको मममिले िीस ददनमभि। 

५०. मालसामान हराएमा वा िमि भएमा वा हस्िान्िरण गनन वढलाई 
भएमा सो बापिको िमिपूमिनेः मालसामान हराएमा वा िमि भएमा 
वा हस्िान्िरण गनन वढलाई भएमा सो बापिको िमिपूमिन सम्बन्धी 
व्यवस्था दफा ३५ मा उक्षल्लक्षखि यािीगणु्टा सम्बन्धमा भएको 
व्यवस्था बमोक्षिम हनुेछ।  

५१. मालसामानको िमिपूमिनको लामग मनवेदन ददन ु पने: (१) यस 
पररच्छेद बमोक्षिम िमिपूमिन माग गनन चाहने प्रषेक वा प्रापकले 
त्यस्िो मालसामान ढुवानीका लामग स्टेशन प्रमखुलाई क्षिम्मा 
लगाएको मममिले पैंिालीस ददनमभि देहायको कुनै स्थान माफन ि 
रेल्वे प्रशासक समि मनवेदन ददन ुपनेछेः- 
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(क) ढुवानीको लामग मालसामान क्षिम्मा 
लगाइएको रेल्वे स्टेशन, 

(ख) मालसामान पगु्न ुपने रेल्वे स्टेशन, 
(ग) बोडनको केन्रीय कायानलय । 

   (२) उपदफा (१) बमोक्षिम मनवेदन प्राप्त भएको मममिले 
एक्काइस ददनमभि रेल्वे प्रशासकले मनणनय गररसक्न ुपनेछ । 

   (३) उपदफा (२) बमोक्षिम रेल्वे प्रशासकले गरेको 
मनणनय उपर क्षचत्त नबझु्न े व्यक्षिले सो मनणनय भएको सूचना 
पाएको मममिले पैंिीस ददनमभि सम्बक्षन्धि क्षिल्ला अदालिमा 
पनुरावेदन ददन सक्नेछ। 

पररच्छेद-९ 

दघुनटनाको िाँच िथा दावयत्व 

५२. रेल दघुनटनाको सूचना ददन ु पनेेः (१) रेल सञ्चालनको 
मसलमसलामा दघुनटना भई कसैको मतृ्य ुभएमा, चोटपटक लागेमा, 
कुनै सम्पक्षत्तको िमि भएमा वा रेल िमिग्रस्ि भएमा रेल्वे 
कमनचारीले त्यस्िो दघुनटना भएको स्थानबाट सबैभन्दा नक्षिकको 
स्टेशन प्रमखु िथा रेल्वे सरुिा कायानलयमा र स्टेशन प्रमखु िथा 
रेल्वे सरुिा कायानलयले रेल्वे प्रशासक िथा सम्बक्षन्धि क्षिल्ला 
प्रशासन कायानलयमा वा नक्षिकको प्रहरी कायानलयमा िरुुन्िै 
सूचना ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम सूचना प्राप्त भएपमछ रेल्वे 
प्रशासक िथा क्षिल्ला प्रशासन कायानलयले सो दघुनटनाको बारेमा 
िरुुन्ि मन्िालयलाई सूचना ददन ुपनेछ। 

५३. नेपाल सरकारले िाँचबझु गनन वा गराउन सक्नेेः रेल दघुनटनाका 
सम्बन्धमा सूचना प्राप्त भएपमछ दघुनटनाको गाम्भीयनिालाई दृवष्टगि 
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गरी नेपाल सरकारले प्रचमलि कानून बमोक्षिम त्यस्िो दघुनटनाको 
िाँचबझु गनन वा गराउन सक्नेछ । 

५४. बोडन आफैले िाँचबझु गनन वा गराउन सक्नेेः दफा ५३ मा 
िनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए िापमन रेल्वे सञ्चालनको मसलमसलामा 
भएको सामान्य दघुनटनाका सम्बन्धमा बोडन आफैले त्यस्िो 
दघुनटनाको िाँचबझु गनन वा गराउन सक्नछे । 

५५. उपचार खचन, िमिपूमिन, वकररया खचन वा राहि उपलब्ध गराउन ु
पनेेः (१) रेल दघुनटनाबाट कुनै व्यक्षिलाई कुनै वकमसमको हामन 
वा नोक्सानी पगु्न गएमा बोडनले त्यस्िो व्यक्षि वा मनिको मतृ्य ु
भएकोमा मिृकको नक्षिकको हकवालालाई देहाय बमोक्षिमको 
रकम उपचार खचन, िमिपूमिन, वकररया खचन वा राहि बापि 
उपलब्ध गराउन ुपनेछेः- 

(क) कुनै व्यक्षिलाई चोटपटक लागेकोमा 
चोटपटकको क्षस्थमि ववचार गरी 
औषमधउपचार खचन बापि एकलाख 
रुपैयाँसम्म, 

(ख) कुनै व्यक्षिको अङ्गभङ्ग भएकोमा मनको 
नभई काम नलाग्न े भएमा सो अङ्गभङ्ग 
बापि प्रत्येक अङ्गको दईुलाख पचास 
हिार रुपैयाँ र त्यस्िो अङ्ग काम लाग्न े
भए घाउ खचन बापि एकलाख पचास 
हिार रुपैयाँसम्म, 

(ग)  दघुनटनाबाट कुनै व्यक्षिको मतृ्य ु
भएकोमा वकररया खचन िथा राहि 
बापि सािलाख रुपैयाँ। 
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(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए 
िापमन देहायको कुनै कारणबाट यािीको मतृ्य ुवा अङ्गभङ्ग भएमा 
वा यािी घाइिे भएमा त्यस्िो िमिपूमिन वा राहि बापि कुनै 
रकम ददइनछैेनेः- 

 (क) यािीले आत्महत्या गरेमा वा 
आत्महत्या गने प्रयास गरेको,  

 (ख) यािीको आफ्नै गल्िी वा हेलचेक्राँइ 
गरेको, 

 (ग) यािीको कुनै आपरामधक कायन गरेको, 
 (घ) यािीले मादक पदाथन वा लागू औषध 

सेवन गरेको, वा 
 (ङ)  प्राकृमिक कारण वा यािीलाई कुनै रोग 

लागेको वा कुनै औषमध सेवन गरेको 
। 

(३) रेल दघुनटनाबाट कुनै यािी वा अन्य िेस्रो पिको 
सम्पक्षत्त हामन नोक्सानी भएमा त्यस्िो हामन नोक्सानी भएको 
सम्पक्षत्तको वास्िववक िमिको आधारमा कायम हनु आउने रकम 
बोडनले सम्बक्षन्धि व्यक्षिलाई ददन ुपनेछ । 

(४) यस दफा बमोक्षिम बोडनले गरेको मनणनय उपर क्षचत्त 
नबझु्ने व्यक्षिले सो मनणनयको सूचना पाएको मममिले पैिीस 
ददनमभि सम्बक्षन्धि उच्च अदालिमा पनुरावेदन ददन सक्नेछ । 
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पररच्छेद-१० 
रेल्वे प्रशासक िथा कमनचारी सम्बन्धी 

५६. रेल्वे प्रशासकको मनयकु्षिेः (१) बोडनको प्रशासकीय प्रमखुको 
रुपमा काम गननको लामग बोडनमा एक रेल्वे प्रशासक रहनेछ ।  

(२) नेपाल सरकारले देहाय बमोक्षिमको योग्यिा पूरा 
भएका व्यक्षिहरु मध्येबाट रेल्वे प्रशासकको मनयकु्षि गनेछ: -  

(क)  नेपाली नागररक, 
(ख)  मान्यिाप्राप्त क्षशिण संस्थाबाट 

इक्षन्िमनयररङ्ग ववषयमा कम्िीमा 
स्नािकोत्तर उपामध हामसल गरेको, 

(ग)   सडक वा रेल्वे यािायािको िेिमा 
कम्िीमा आठ वषनको अनभुव हामसल 
गरेको, र 

(घ)  पैँिीस वषन उमेर पूरा भई साठी वषन 
उमेर ननाघेको। 

 (३) उपदफा (२) बमोक्षिम रेल्वे प्रशासकको मनयकु्षि 
नभएसम्मको लामग नेपाल सरकारले संघीय मनिामिी सेवा 
अन्िगनिको नेपाल इक्षन्िमनयररङ्ग सेवाको रािपिावङ्कि प्रथम 
शे्रणीको अमधकृिलाई रेल्वे प्रशासकको काम गने गरी िोक्न 
सक्नेछ। 

(४) रेल्वे प्रशासकको पदावमध बढीमा चार वषनको 
हनुेछ। 

(५) उपदफा (४) मा िनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए 
िापमन रेल्वे प्रशासकले आफ्नो पदीय क्षिम्मेवारी पूरा नगरेमा, 
बोडनको वहि ववपरीि कुनै काम कारवाही गरेमा, मनि कुनै खराब 
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आचरणमा लागेमा वा मनिमा कायनिमिाको अभाव भएमा नेपाल 
सरकारले िनुसकैु बखि रेल्वे प्रशासकको पदबाट हटाउन 
सक्नेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोक्षिम मनिलाई पदबाट हटाउन ु
अक्षघ सफाई पेश गने मनामसव मौका ददन ुपनेछ। 

(७) रेल्वे प्रशासकको पाररश्रममक, सवुवधा िथा सेवाका 
अन्य शिन िोवकए बमोक्षिम हनुेछ। 

५७.    रेल्वे प्रशासकको पदमा मनयकु्षिको लामग अयोग्यिा:  देहायको 
कुनै व्यक्षि रेल्वे प्रशासकको पदमा मनयकु्षि हनु योग्य हनुे छैन:- 

(क) बैंक िथा ववत्तीय संस्थाको ऋण मिनन नसकी 
प्रचमलि कानून बमोक्षिम कालो सूचीमा परेको, 

(ख)  भ्रष्टाचार, िबरिस्िी करणी, मानव बेचमबखन 
िथा ओसारपसार, लागू औषध मबक्री वविरण 
िथा ओसार पसार, सम्पक्षत्त शदु्धीकरण, राहदानी 
दरुुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैमिक 
पिन देक्षखन े फौिदारी कसूरमा सिाय पाएको 
वा अन्य कुनै फौिदारी कसूरमा िीन वषन वा 
सोभन्दा बढी कैदको सिाय पाई त्यस्िो फैसला 
अक्षन्िम भएको, 

(ग)  कुनै ववदेशी मलुकुको स्थायी आवासीय अनमुमि 
प्राप्त गरेको, 

(घ) दफा ५६ को उपदफा (२) बमोक्षिमको 
योग्यिा पूरा नभएको, र 

(ङ) कुनै लाभको पद धारण गरेको। 
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स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोिनको लामग ×लाभको 
पद" भन्नाले सरकारी कोषबाट पाररश्रममक वा 
सवुवधा पाउने पद सम्झन ुपछन । 

५८. रेल्वे प्रशासकको काम, किनव्य र अमधकारेः यस अध्यादेशमा 
अन्यि उल्लेक्षखि काम, किनव्य र अमधकारको अमिररि रेल्वे 
प्रशासकको काम, किनव्य र अमधकार देहाय बमोक्षिम हनुेछेः- 

(क)  रेल्वेको कामसँग सम्बक्षन्धि ववद्यिुयन्ि, ववद्यिु 
आपूमिन र वविरणको लामग कुनै संरचना मनमानण, 
सञ्चालन वा ममनि गने, गराउने, 

(ख) रेल्वेको प्रयोिनको लामग कुनै संरचना, टेमलफोन 
लाइन िथा अन्य सवुवधा मनमानण वा पररविनन 
गने िथा हटाउने वा प्रमिस्थापन गने, गराउने, 

(ग)  रेल्वे सञ्चालनसँग सम्बक्षन्धि मनमानण, ममनि 
सम्भार, सधुारको लामग आवश्यक पने अन्य 
कायन गने, गराउने, 

 (घ) बोडनको अल्पकालीन िथा दीघनकालीन योिना र 
वावषनक बिेट िथा कायनक्रम ियार गरी बोडन 
समि पेश गने, 

(ङ) बोडनबाट स्वीकृि योिना िथा कायनक्रम 
कायानन्वयन गने, गराउने र सोको अनगुमन गने, 
गराउने, 

(च) बोडनबाट स्वीकृि हनुपुने ववषयको प्रस्िाव ियार 
गरी पेश गने र बोडनबाट भएका मनणनय 
कायानन्वयन गने, गराउने, 
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(छ) रेल्वे सेवाको ववस्िार र रेल सञ्चालनको 
सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको सम्बक्षन्धि मनकाय 
र स्थानीय िहसँग आवश्यक समन्वय गने, 

(ि) िोवकए बमोक्षिमको अन्य काम गने ।  

५९. कमनचारी सम्बन्धी: (१) बोडनको कायन सम्पादनको लामग बोडनमा 
आवश्यक संख्यामा कमनचारी रहनछेन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिमका कमनचारीको मनयकु्षि, 
पाररश्रममक, सवुवधा िथा सेवाका शिनहरु ववमनयममा िोके 
बमोक्षिम हनुछे। 

(३) बोडनको अनरुोधमा मन्िालयले आवश्यक संख्यामा 
प्राववमधक कमनचारी बोडनमा काम गने गरी कािमा खटाउन 
सक्नेछ। 

(४) बोडनको संगठन संरचनाको स्वीकृमि मन्िालयको 
मसफाररसमा नेपाल सरकारले गनेछ। 

पररच्छेद-११ 

बोडनको कोष र लेखापरीिण 

६०. बोडनको कोषेः (१) बोडनको आफ्नो एउटा छुटै कोष हनुछे। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिमको कोषमा देहायका रकम 
रहनेछन:्- 

(क)  नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, 
(ख)  ववदेशी व्यक्षि, सरकार, अन्िरानवष्ट्रय संघ 

वा संस्थाबाट प्राप्त रकम,          
(ग)  यािी भाडा वा ढुवानी शलु्कबाट प्राप्त 

रकम, 
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(घ)  बोडनको िग्गा मलि वा भाडामा ददए 
बापि प्राप्त रकम, 

(ङ)   बोडनले आिनन गरेको अन्य रकम।   

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोक्षिमको रकम 
प्राप्त गनुन अक्षघ बोडनले नेपाल सरकार, अथन मन्िालयको स्वीकृमि 
मलन ुपनेछ । 

(४) बोडनको सम्पूणन खचन उपदफा (२) बमोक्षिम कोषमा 
िम्मा भएको रकमबाट व्यहोररनेछ। 

(५) उपदफा (१) बमोक्षिमको कोषमा रहने रकम 
बोडनले िोकेको बैङ्क िथा ववत्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचमलि कानून 
बमोक्षिम स्थावपि "क" वगनको कुनै बाक्षणज्य बैङ्कमा खािा खोली 
िम्मा गररनेछ। 

(६) बोडनको खािाको सञ्चालन िोवकए बमोक्षिम हनुेछ 
।  

६१. लेखा र लेखापरीिणेः (१) बोडनको आय व्ययको लेखा प्रचमलि 
कानून बमोक्षिम राक्षखनेछ। 

(२) बोडनले िोवकए बमोक्षिम आय व्ययको आन्िररक 
लेखापरीिण िथा आन्िररक मनयन्िण गनुन, गराउन ुपनेछ। 

(३) बोडनको आयव्ययको अक्षन्िम लेखापरीिण 
महालेखापरीिकबाट हनुछे। 

(४) मन्िालयले चाहेमा बोडनको आय व्ययको लेखा 
िथा सोसँग सम्बक्षन्धि कागिाि िनुसकैु बखि िाँच्न वा िाँच्न 
लगाउन सक्नेछ। 

पररच्छेद-१२ 

कसूर िथा सिाय 
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६२.  कसूर: कसैले देहायका कुनै कायन गरे गराएमा यस अध्यादेश 
बमोक्षिम कसूर गरे गराएको मामननेछ :-  

(क)  रेल वा रेल्वेमा आगो लगाउन े वा 
ववष्फोटक पदाथन ओछ्याउने, कुनै 
प्रज्वलनशील पदाथन वा ववद्यिुीय धराप 
(एम्बसु) बनाई वा अन्य कुनै प्रकारले 
रेल सञ्चालनमा बाधा परु् याउने,  

(ख)  रेल वा रेल्वे कब्िा गने वा अन्य कुनै 
वकमसमले रेल वा रेल्वेको सम्पक्षत्तमा 
हामन, नोक्सानी परु् याउन ेकायन गने, 

(ग)  रेल दघुनटना हनु सक्ने गरी रेल वा 
रेल्वेमा कुनै वस्ि ु फ्ाँक्ने, रेलको 
मलकमा ढुङ्गा, काठ वा अरु कुनै वस्ि ु
राख्न े वा अमधकार प्राप्त अमधकारी 
बाहेक कसैले रेलको मलक वा सो 
सम्बन्धी वकला, काँटा, क्षस्लपर आदद 
क्षझक्न,े ज्वाइन्टहरु खकुुलो पाने वा 
अरु कलपूिान चलाउने, हेरफेर गने वा 
बन्द गने कायन गने, 

(घ) रेल वा रेल्वेको कुनै मनशाना वा बत्ती 
लकुाउने, चलाउने, क्षझक्ने, फरक गरी 
देखाउने, बदल्ने, मेट्ने, हटाउने, खवुकन न े
लगायिका रेल दघुनटना हनु ेकुनै कायन 
गने, 
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(ङ)  अमधकारप्राप्त अमधकारी बाहेक अरु 
कसैले गमुडरहेको रेल ववना कारण 
रोक्न वा रेल चलाउन अटेर गनन वा 
रेल चलाउन नददन अवरोध मसिनना 
गने, 

(च) मादक पदाथन वा लागूपदाथन सेवन गरी 
रेल चलाउने, 

(छ) रेल्वेका कमनचारी वा यािसुँग झगडा 
गने, रेलमभि होहल्ला गने वा कसैलाई 
गाली गलौि वा अश्लील वा 
अपमानिनक शब्द प्रयोग गने, 

(ि) रेल्वेका कमनचारीलाई आफ्नो पदीय 
किनव्य पालना गनन रोक्ने वा बाधा 
अवरोध मसिनना गने,  

(झ) अमधकारप्राप्त व्यक्षि बाहेक अरु कसैले 
रेल्वेको प्रयोिनको लामग िडान 
गररएका कुनै सञ्चार उपकरणको प्रयोग 
वा हस्ििेप गने, 

(ञ) रेल चालक वा सहचालकको 
अनमुमिपि नमलई रेल चलाउने, 

(ट)  आफूले प्राप्त गरेको रेल चालक वा 
सहचालक अनमुमिपि रेल चलाउनको 
लामग प्रयोग गनन अन्य व्यक्षिलाई ददने, 
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(ठ) रेलमा यािा गने वा गराउन ेप्रयोिनको 
लामग अमधकारपि वा वटकटको अंक, 
अिर, मममि वा व्यहोरा सच्याउने,  

(ड) बोडनको अनमुमि बेगर वटकट मबक्री वा 
अमधकारपि वविरण गने,  

(ढ) यािीगणु्टा वा मालसामान हराएको, 
नामसएको, नोक्सानी भएको वा वफिान 
नभएको भनी बोडन समि झठुो 
मागदावी पेश गने वा सोको लामग झठुो 
वववरण ददने, 

(ण) रेलमा यािीलाई अनावश्यक झञ्झट 
ददन,े 

(ि) अमधकारप्राप्त व्यक्षि बाहेक अरु कसैले 
रेल्वे सञ्चालनको लामग िारी गररएका 
सावनिमनक सूचना उप्काउन, च्यात्न वा 
व्यहोरा केरमेट वा सच्याउन,े 

(थ) रेल वा रेल्वेमा धलुो वा फोहोर वा 
यािीमामथ फोहोर वा अन्य कुनै वस्ि ु
फाल्ने, 

(द) रेलको मनषेमधि स्थानमा बसी यािा 
गने, 

(ध)  यो अध्यादेश ववपरीिका अन्य कुनै 
कायन गने। 
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६३. सिाय: (१) कसैले देहायको कुनै कसूर गरे गराएमा त्यस्िो 
कसूर गने गराउने व्यक्षिलाई मदु्दा हेने अमधकारीले देहाय 
बमोक्षिमको सिाय गनेछ:-  

(क) दफा ६२ को खण्ड (क) वा (ख) 
बमोक्षिमको कसूर गने गराउनेलाई 
त्यस्िो कायनबाट कसैको मतृ्य ुभएकोमा 
प्रचमलि कानून बमोक्षिम ज्यान मारे 
सरह सिाय र ज्यान नमरेको भए दश 
वषनसम्म कैद र एकलाख रुपैयाँसम्म 
िररबाना,  

(ख)  दफा ६२ को खण्ड (ग) वा (घ) 
बमोक्षिमको कसूर गने गराउनेलाई 
साि वषनसम्म कैद र एक लाख 
रुपैयाँसम्म िररबाना, 

(ग)   दफा ६२ को खण्ड (ङ) वा (च) 
बमोक्षिमको कसूर गने गराउनेलाई एक 
वषनसम्म कैद र दईु लाख रुपैंयाँसम्म 
िररबाना, 

(घ)   दफा ६२ को खण्ड (छ) वा (ि) 
बमोक्षिमको कसूर गने गराउनेलाई एक 
वषनसम्म कैद वा दश हिार रुपैयाँसम्म 
िररबाना वा दवैु सिाय, 

(ङ) दफा ६२ को खण्ड (झ), (ञ) र (ट) 
बमोक्षिमको कसूर गने गराउनेलाई छ 
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मवहनासम्म कैद र पचास हिार 
रुपैयाँसम्म िररबाना । 

(२) कसैले देहायको कुनै कसूर गरेमा त्यस्िो कसूर 
गने व्यक्षिलाई बोडनको सम्बद्ध कमनचारीको प्रमिवेदनको 
आधारमा रेल्वे प्रशासकले देहाय बमोक्षिम िररबाना गनन 
सक्नेछ:-    

(क)   दफा ६२ को खण्ड (ठ) वा (ड) 
बमोक्षिमको कसूर गने गराउनेलाई दईु 
लाख रुपैयाँसम्म िररबाना, 

(ख) दफा ६२ को खण्ड (ढ) बमोक्षिमको 
कसूर गनेलाई पचास हिार रुपैयाँसम्म 
िररबाना । 

(३) कसैले देहायको कुनै कसूर गरेमा त्यस्िो कसूर 
गने गराउने व्यक्षिलाई बोडनको वटकट िाँचकी वा सम्बद्ध 
कमनचारीको प्रमिवेदनको आधारमा स्टेशन प्रमखुले ित्काल देहाय 
बमोक्षिम िररबाना गनन सक्नछे:-    

(क)  दफा ६२ को खण्ड (ण) बमोक्षिमको 
कसूर गने गराउनेलाई बीस हिार 
रुपैयाँसम्म िररबाना,  

(ख)   दफा ६२ को खण्ड (ि) वा (थ) 
बमोक्षिमको कसूर गने गराउनेलाई दश 
हिार रुपैयाँसम्म िररबाना । 

(ग)   दफा ६२ को खण्ड (द) वा (ध) 
बमोक्षिमको कसूर गने गराउनेलाई पाँच 
हिार रुपैंयाँसम्म िररबाना । 



 

48 
 

६४. थप सिाय हनु:े कसैले रेल्वेको सम्पक्षत्त चोरी गरेमा वा अन्य 
कुनै प्रकारले हामन वा नोक्सानी परु् याएमा प्रचमलि कानून 
बमोक्षिम हनु ेसिायमा थप िीन वषनसम्म कैदको सिाय हनुेछ।   

६५. उद्योग गने वा ममियारलाई सिाय: दफा ६३ को उपदफा (१) 
बमोक्षिम सिाय हनुे कसूरको उद्योग गने वा सो कसूरको 
ममियारलाई मखु्य कसूरदारलाई हनुे सिायको आधा सिाय 
हनुेछ। 

६६.   ववगो भराई ददन ु पने: दफा ६२ बमोक्षिमको कुनै कसूरबाट 
रेल्वे, याि ु वा अन्य कुनै व्यक्षिको सम्पक्षत्तमा हामन नोक्सानी 
भएकोमा मदु्दा हेने अमधकारीले त्यस्िो हामन नोक्सानीको ववगो 
सम्बक्षन्धि कसूरदारबाट भराई ददन ुपनेछ। 

६७. सिाय नहनुेेः यस अध्यादेश बमोक्षिम कसूर हनुे अवस्थामा 
बाहेक अन्य अवस्थामा रेल चालक वा सहचालकको काबू 
बावहरको पररक्षस्थमिबाट दघुनटना भई हामन नोक्सानी पगु्न गएको 
रहेछ भन ेत्यस्िो रेल चालक वा सहचालकलाई कुनै सिाय हनु े
छैन।  

६८. ित्काल मनयन्िणमा मलन सक्न:े (१) दफा ६२ बमोक्षिमको 
कसूर गने व्यक्षिलाई रेल्वेको सरुिाको लामग खवटएको 
सरुिाकमी, प्रचमलि कानून बमोक्षिम अमधकारप्राप्त अमधकारी वा 
रेल्वेको कमनचारीले ित्काल मनयन्िणमा मलन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम मनयन्िणमा मलइएको 
व्यक्षिमध्ये यस अध्यादेश बमोक्षिम रेल्वे प्रशासक वा स्टेशन 
प्रमखुले कारवाही गनुन पने व्यक्षिको हकमा मनिले यस 
अध्यादेश बमोक्षिम कारवाही र सिाय गनेछ र अन्य व्यक्षिको 
हकमा प्रचमलि कानून बमोक्षिम कारवाही गनन अमधकार प्राप्त 
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अमधकारी वा रेल्वे कमनचारीले सम्बक्षन्धि अमधकारी वा 
कायानलयमा बझुाउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोक्षिम बझुाइएको व्यक्षि उपर 
सम्बक्षन्धि अमधकारी वा कायानलयले यस अध्यादेश बमोक्षिमको 
कारवाही शरुु गनुन पनेछ । 

६९. मदु्दा हेने अमधकारी: दफा ६३ को उपदफा (१) बमोक्षिम सिाय 
हनुे कसूरको शरुु कारवाही र वकनारा गने अमधकार सम्बक्षन्धि 
क्षिल्ला अदालिलाई हनुछे। 

७०.  पनुरावेदनेः (१) दफा ६३ को उपदफा (२) बमोक्षिम रेल्वे 
प्रशासकले गरेको िररबानाको मनणनयमा क्षचत्त नबझु्न े व्यक्षिले 
त्यस्िो मनणनय भएको मममिले पैंमिस ददनमभि सम्बक्षन्धि क्षिल्ला 
अदालिमा पनुरावेदन ददन सक्नेछ ।  

(२) दफा ६३ को उपदफा (३) बमोक्षिम स्टेशन 
प्रमखुले गरेको िररबानाको मनणनय उपर क्षचत्त नबझु्न े व्यक्षिले 
त्यस्िो मनणनय भएको मममिले पैंमिस ददनमभि रेल्वे प्रशासक 
समि पनुरावेदन ददन सक्नछे । 

(३) दफा ६९ बमोक्षिमको मदु्दा हेने अमधकारीले गरेको 
मनणनय उपर क्षचत्त नबझु्ने व्यक्षिले त्यस्िो मनणनय भएको मममिले 
पैंमिस ददनमभि सम्बक्षन्धि उच्च अदालिमा पनुरावेदन ददन 
सक्नेछ।  

७१. नेपाल सरकार वादी हनुेेः दफा ६३ को उपदफा (१) बमोक्षिम 
सिाय हनु े कसूर सम्बन्धी मदु्दा  नेपाल सरकार वादी भई 
चल्नछे र त्यस्िो मदु्दा मलुकुी फौिदारी कायनववमध संवहिा, 
२०७४ को अनसूुची-१ मा समावेश भएको मामननछे । 
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७२.  हदम्यादेः (१) दफा ६२ को खण्ड (क) अन्िगनिको कसूरमा 
िवहलेसकैु उिूर लाग्नेछ। 

(२) दफा ६२ को खण्ड (ख),  (ग),  (घ) र (ङ) 
अन्िगनिको कसूरमा त्यस्िो कसूर भएको थाहा पाएको मममिले 
छ मवहना नाघेपमछ उिूर लाग्ने छैन।  

(३) उपदफा (१) र (२) अन्िगनिका कसूर बाहेक 
अन्य कसूरमा त्यस्िो कसूर भएको मममिले िीन मवहना नाघेपमछ 
उिूर लाग्ने छैन। 

पररच्छेद-१३ 

ववववध 

७३. रेल चालक वा सहचालक करारमा मलन सवकने: यस 
अध्यादेशमा अन्यि िनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए िापमन नेपाली 
नागररकबाट रेल चालक वा सहचालकको पदमा पदपूमिन हनु 
नसकेमा बोडनले योग्यिा पगेुका ववदेशी नागररकलाई मन्िालयले 
मनधानरण गरे बमोक्षिमको अवमधसम्मको लामग करारमा काममा 
लगाउन सक्नेछ। 

७४.  उपसमममि गठन गनन सक्नेेः (१) बोडनले यस अध्यादेश बमोक्षिम 
आफ्नो कायन सञ्चालनमा सहयोग परु् याउन आवश्यकिा अनसुार 
उपसमममि गठन गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम गदठि उपसमममिको 
कायनिेिगि शिन र कायानवमध बोडनले त्यस्िो उपसमममि गठन 
गदानको समयमा मनधानरण गरे बमोक्षिम हनुेछ । 

७५. संयिु लगानीमा रेल्वे सञ्चालन गनन सक्नेेः बोडनले नेपाल 
सरकारको पूवन स्वीकृमि मलई स्वदेशी वा ववदेशी 
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लगानीकिानसँगको संयिु लगानीमा रेल्वे मनमानण वा ववस्िार गनन 
वा रेल्वे सेवा सञ्चालन गनन सक्नेछ। 

७६. रेल्वेको मनमानण, ममनि, सञ्चालन वा व्यवस्थापनको क्षिम्मा ददन 
सक्नेेः (१) यस अध्यादेशमा अन्यि िनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए 
िापमन बोडनले नेपाल सरकारको पूवन स्वीकृमि मलई रेल्वेको 
मनमानण, ममनि, सञ्चालन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै वा सबै 
काम मनिी िेिको कुनै संस्थाद्वारा गराउन आवश्यक देखेमा 
प्रचमलि कानून बमोक्षिम त्यस्िो संस्थासँग सम्झौिा गरी सो काम 
त्यस संस्थालाई क्षिम्मा ददन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम काम गनन ददँदा सो कामसँग 
सम्बक्षन्धि बोडनको हक भोग, स्वाममत्व वा क्षिम्मामा रहेको कुनै 
संरचना, उपकरण िथा सम्पक्षत्त त्यस्िो संस्थाले प्रयोग गनन पाउन े
गरी ददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोक्षिम सम्झौिा गदान बोडनको हक, 
भोग, स्वाममत्व वा क्षिम्मामा रहेको संरचना, उपकरण िथा 
सम्पक्षत्तको प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था, सम्झौिा कायम रहन े
अवमध, सम्झौिा गने पिले पाउने प्रमिफल र ित्सम्बन्धी अन्य 
कुराहरु सम्झौिामा उल्लेख भए बमोक्षिम हनुछे। 

(४) उपदफा (१) बमोक्षिम सम्झौिा गने संस्थाले 
सम्झौिाको अवमध समाप्त भएपमछ आफूले प्रयोग गरेको बोडनको 
हक, भोग, स्वाममत्व वा क्षिम्मामा रहेको कुनै संरचना, उपकरण 
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िथा सम्पक्षत्त सम्झौिामा िोवकएको शिन बमोक्षिम बोडनलाई वफिान 
गनुन पनेछ । 

(५) रेल्वेको मनमानण, ममनि, सञ्चालन र व्यवस्थापन 
सम्बन्धी अन्य कुरा सम्झौिामा उल्लेख भए बमोक्षिम हनुछे । 

७७. िमिा भन्दा बढी यािी वा मालसामान राख्न नहनुेेः रेलको 
िमिा भन्दा बढी यािी िथा मालसामान राखी रेल चलाउन 
पाईने छैन। 

७८. मसट सरुक्षिि राख्न ु पनेेः बोडनले अमि ववक्षशष्ट वा ववक्षशष्ट व्यक्षि, 
िेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्यक्षि, बालबामलका, मवहला िथा 
अशि व्यक्षिको लामग िोवकए बमोक्षिमको मसट सरुक्षिि राख्न ु
पनेछ । 

७९.  स्वचामलि प्रववमधद्वारा रेल्वे सञ्चालन गनन सक्नेेः बोडनले रेल 
चालक िथा सहचालक मबना कम्प्यटुरकृि वा स्वचामलि 
प्रववमधको माध्यमबाट िोवकए बमोक्षिम रेल्वे सेवा सञ्चालन गनन 
वा गराउन सक्नछे। 

८०. वािावरण मैिी हनु ु पनेेः बोडनले वािावरण मैिी िवरले 
िोवकएको मापदण्ड पूरा गरी रेल्वे िथा रेल्वे सेवा सञ्चालन गनुन 
पनेछ । 

८१. सहयोग उपलब्ध गराउन ुपनेेः (१) यस अध्यादेशको कायानन्वयन 
गनन र रेल िथा रेल्वे सेवा सचुारू रूपले सञ्चालन गननको लामग 
बोडनले सरुिा प्रबन्ध लगायिका अन्य ववषयमा नेपाल सरकार 
वा सरकारका सम्बद्ध मनकायसँग सहयोग माग गनन सक्नेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोक्षिम बोडनले सहयोग माग गरेको 
ववषयमा सहयोग उपलव्ध गराउन ु नेपाल सरकार वा सम्बद्ध 
मनकायको किनव्य हनुेछ ।  

८२.  िग्गा प्रामप्त गने: (१) रेल्वेको लामग आवश्यक पने िग्गा 
प्रचमलि कानून बमोक्षिम प्रामप्तको लामग बोडनले नेपाल सरकार 
समि अनरुोध गनन सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम अनरुोध गदान रेल्वेको लामग 
आवश्यक पने िग्गाको सम्बन्धमा अध्ययन िथा मूल्याङ्कन गरी 
त्यस्िो िग्गाको िग्गा प्रामप्त योिना िथा िग्गा प्रामप्तको लामग 
प्रचमलि कानून बमोक्षिम आवश्यक पने सम्पूणन वववरण पेश गनुन 
पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोक्षिम अनरुोध भई आएमा नेपाल 
सरकारले प्रचमलि कानून बमोक्षिम बोडनलाई िग्गा प्रामप्त गराई 
ददन सक्नेछ। 

(४) यस दफामा अन्यि िनुसकैु कुरा लेक्षखएको भए 
िापमन नेपाल सरकारको स्वाममत्वमा रहेको कुनै िग्गा रेल्वेको 
लामग आवश्यक भएमा बोडनको अनरुोधमा नेपाल सरकारले 
त्यस्िो िग्गा बोडनलाई उपलव्ध गराई ददन सक्नेछ ।  

८३. बीमा गराउन ु पनेेः बोडनले रेल, रेलका चालक र सहचालक, 
यािी, यािीगणु्टा, मालसामान, रेल्वेका कमनचारी लगायि िेस्रो 
पिको िोवकए बमोक्षिम बीमा गराउन ुपनेछ । 
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८४. अमधकार प्रत्यायोिन: (१) बोडनले यो अध्यादेश वा यस 
अध्यादेश अन्िगनि बनकेो मनयमावली बमोक्षिम आफूलाई प्राप्त 
अमधकारमध्ये आवश्यकिा अनसुार केही अमधकार बोडनको कुनै 
सदस्य, दफा ७४ बमोक्षिमको उपसमममि वा रेल्वे प्रशासकलाई 
प्रत्यायोिन गनन सक्नेछ । 

(२) रेल्वे प्रशासकले यो अध्यादेश वा यस अध्यादेश 
अन्िगनि बनेको मनयमावली बमोक्षिम आफूलाई प्राप्त 
अमधकारमध्ये आवश्यकिा अनसुार केही अमधकार बोडनको कुनै 
अमधकृि कमनचारीलाई प्रत्यायोिन गनन सक्नछे । 

िर यस अध्यादेश बमोक्षिम रेल्वे प्रशासकको मदु्दा हेने 
अमधकार प्रत्यायोिन गनन सवकने छैन । 

८५. वावषनक प्रमिवेदन पेश गनुन पनेेः बोडनले प्रत्येक आमथनक वषन समाप्त 
भएको मममिले िीन मवहनामभि देहायका कुराहरु खलुाई 
मन्िालय समि वावषनक प्रमिवेदन पेश गनुन पनेछेः- 

(क)  आफूले वषनभरी सम्पादन गरेको कामको वववरण 
र सोको लामग भएको खचन, 

(ख)  बोडनको आगामी वषनको कायनयोिना र त्यसको 
लामग आवश्यक पने अनमुामनि बिेट िथा 
सोको स्रोि, 

(ग)  बोडनको आम्दानी र खचनको वववरण, 
(घ)  िोवकए बमोक्षिमका अन्य वववरण । 
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८६. प्रचमलि कानून बमोक्षिम हनुेेः यस अध्यादेशमा लेक्षखए िमि 
कुरामा यसै अध्यादेश बमोक्षिम र अन्यमा प्रचमलि कानून 
बमोक्षिम हनुेछ। 

८७. नेपाल सरकारसँग सम्पकन ेः बोडनले नेपाल सरकारसँग सम्पकन  
राख्दा मन्िालय माफन ि राख्न ुपनेछ। 

८८. मनयम बनाउने अमधकारेः नेपाल सरकारले यस अध्यादेशको 
कायानन्वयन गनन आवश्यक मनयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

८९.  ववमनयम, मनदेक्षशका, कायनववमध र मापदण्ड बनाउन सक्ने: (१) यो 
अध्यादेश र यस अध्यादेश अन्िगनि बनेका मनयमावलीको 
अधीनमा रही बोडनले देहायका ववषयमा ववमनयमावली बनाउन 
सक्नेछ:- 

(क) बोडनको कायनसञ्चालनको सम्बन्धमा, 
(ख) बोडनको कमनचारीको सेवाको शिन िथा 

सवुवधा सम्बन्धमा, 
(ग) बोडनको आमथनक प्रशासन सञ्चालन 

सम्बन्धमा । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम ववमनयमावली बनाउँदा 
नेपाल सरकारलाई थप व्ययभार पने ववषयमा बोडनले नेपाल 
सरकार, अथन मन्िालयको सहममि मलन ुपनेछ । 

(३) बोडनले यो अध्यादेश र यस अध्यादेश अन्िगनि 
बनेको मनयमावली प्रमिकूल नहनु े गरी रेल्वे सेवा सञ्चालनसँग 
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सम्बक्षन्धि प्राववमधक ववषयमा आवश्यकिा अनसुार मनदेक्षशका, 
कायनववमध र मापदण्ड बनाउन सक्नेछ । 

(४) यस दफा बमोक्षिम बोडनले बनाएको ववमनयमावली, 
मनदेक्षशका र कायनववमध मन्िालयबाट स्वीकृि भएपमछ लागू हनुेछ 
र त्यस्िो ववमनयमावली, मनदेक्षशका, कायनववमध र मापदण्ड 
सवनसाधारणको िानकारीको लामग प्रकाशन गनुन पनेछ । 

       

 

 

 

 


