ये ल्वे अध्मादे श, २०७८
प्रभाणीकयण मभमत
२०७८।१२।८

सॊ वत् २०७८ सारको अध्मादे श नॊ . २३

ये ल्वे सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनेको अध्मादे श
प्रस्तावना : नेऩारभा ये ल्वेको ववकास य ववस्ताय गनन तथा

सुयक्षऺत, स्तयीम,

मनममभत य बयऩदो रूऩभा ये ल्वे सेवाको सञ्चारन गने, गयाउने सम्फन्धभा तत्कार
कानूनी व्मवस्था गनन
नबएकोरे,

नेऩारको

वाञ्छनीम बएको य

सॊ ववधानको

धाया

११४

हार सॊ घीम सॊ सदको अमधवेशन
को

उऩधाया ( १)

भक्षन्िऩरयषद्को मसपारयसभा याष्डऩमतफाट मो अध्मादे श जायी बएको छ।

फभोक्षजभ

ऩरयच्छे द–१

१.

२.

प्रायक्षम्बक

सॊ क्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१)
२०७८" यहेको छ।

मस अध्मादे शको नाभ ×ये ल्वे अध्मादे श ,

(२) मो अध्मादे श तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।

ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस अध्मादे शभा,(क)

×अमधकायऩि" बन्नारे दपा २३ को उऩदपा (२)
फभोक्षजभ जायी गरयएको मािा अमधकायऩि
ऩछन।
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सम्झनु

(ख)

×ढु वानी"

बन्नारे

ये रद्वाया गरयने मािीगुण्टा वा

(ग)

×ढु वानी शुल्क" बन्नारे मािीगुण्टा वा भारसाभानको

भारसाभानको ढु वानी सम्झनु ऩछन।

ढु वानीभा रगाइएको शुल्क सम्झनु ऩछन य सो शब्दरे
भारसाभान रोड, अनरोड वा स्थानान्तयण गदान कुनै
शुल्क राग्ने बएभा सो शुल्कराई सभेत जनाउॉछ।

(घ)

×तोवकएको" वा

×तोवकए फभोक्षजभ"

बन्नारे

अध्मादे श अन्तगनत फनेको मनमभ वा ववमनमभ

मस

तोवकएको वा तोवकए फभोक्षजभ सम्झनु ऩछन ।
(ङ)

भा

×प्राऩक (कन्साइनी)" बन्नारे ये ल्वे यमसदभा प्राऩक
बनी जमनएको व्मक्षि सम्झनु ऩछन।

(च)

×प्रेषक (कन्साइनय)" बन्नारे ये ल्वे यमसदभा प्रेषक बनी
जमनएको व्मक्षि सम्झनु ऩछन य सो शब्दरे प्रेषकको
रुऩभा ढु वानीका रामग फोडनराई भारसाभान क्षजम्भा
रगाउने व्मक्षिराई सभेत जनाउॉछ ।

(छ)

×फोडन" बन्नारे दपा ३ फभोक्षजभ स्थाऩना बएको नेऩार
ये ल्वे फोडन सम्झनु ऩछन।

(ज)

×बाडा" बन्नारे मािीराई ये ल्वे सेवा उऩरब्ध गयाए
फाऩत मरइने बाडा यकभ सम्झनु ऩछन।

(झ)

×बाडा तथा शुल्क (ट्यारयप) वकताफ"

बन्नारे दपा

१४ फभोक्षजभको ये ल्वेको बाडा तथा शुल्क (ट्यारयप)
वकताफ सम्झनु ऩछन ।

(ञ)

×भन्िारम" बन्नारे बौमतक ऩूवानधाय तथा मातामात
भन्िारम सम्झनु ऩछन।
2

(ट)

×भारसाभान" बन्नारे कन्टे नय, प्मारे ट, जीवजन्तु वा
अन्म कुनै भारवस्तु सम्झनु ऩछन य सो शब्दरे कुनै

जीवजन्तु वा भारवस्तुराई एकमित गयी ढु वानी गननको
रामग प्रमोग गरयने मस्तै प्रकायका साधन वा
(ठ)
(ड)

सॊ मन्िराई सभेत जनाउॉछ।

×मािी" बन्नारे वटकट वा अमधकायऩि मरई ये रको

भाध्मभफाट मािा गने व्मक्षि सम्झनु ऩछन ।

×मािीगुण्टा" बन्नारे

मािाको मसरमसराभा मािीरे

आपैसॉग रगेको भारसाभान सम्झनु ऩछन य सो शब्दरे
दतान गयी फोडनराई क्षजम्भा रगाइएको मािीगुण्टाराई
सभेत जनाउॉछ।

(ढ)

×ये र" बन्नारे मन्िको सहामताफाट मरकभा चल्ने
सावनजमनक सवायी साधन

सम्झनु ऩछन य सो शब्दरे

भेट्रो ये र तथा भोनो ये रराई सभेत जनाउॉछ।

(ण)

×ये ल्वे" बन्नारे मािीको आवतजावत गनन वा मािीगुण्टा
वा भारसाभानको ढु वानी गने ये र वा त्मसको कुनै

बाग सम्झनु ऩछन य सो शब्दरे दे हामका वस्तु, सॊ मन्ि,
सॊ यचना वा साधनराई सभेत जनाउॉछ:(१)

ये ल्वेसॉग सम्फक्षन्धत जमभन, रुख, सी
जनाउने क्षचन्ह, ऩखानर,

(२)

भाना

मरक वा त्मस्तो मरकको कुनै वहस्सा य सो

मरक भामथ चल्ने ये र, इक्षन्जन य तत्सम्फन्धी
सफै साभान,
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(३)

ये ल्वेको प्रमोजनको रामग प्रमोग गरयने
साइमडङ्ग, माडन य शाखा,

(४)

ये ल्वेको प्रमोजनको रामग प्रमोग गरयने सफै

वकमसभका ववद्युत आऩूमतन य ववतयणको रामग
मनभानण गरयएको सॊ मन्ि,
(५)

ये ल्वेको प्रमोजनको रामग मनभानण गरयएका
योमरङ्ग स्टक, स्टे शन, कामानरम, गोदाभ,

कामनशारा, अस्ऩतार, सुयऺा गृह, कायखाना,
मन्ि तथा औजाय, सडक तथा गल्री,

मनयीऺण कोठा, ववश्राभ गृह, ऩानीधाया, ऩानी
आऩूमतन मन्ि, कभनचायी आवास, मािु बोजन
गृह, कभनचायीका ऩरयवायका रामग स्थाऩना

गरयएका स्कूर य अन्म मनभानण सॊ यचना, वा
(६)

कुनै सडकभा ये ल्वेको प्रमोजनको रामग
प्रमोगभा ल्माइएका सवायी साधन।

(त)

×ये ल्वे प्रशासक" बन्नारे दपा ५६ फभोक्षजभ मनमुि
बएको ये ल्वे प्रशासक सम्झनु ऩछन।

(थ)

×ये ल्वे यमसद"

बन्नारे फोडनरे ढु वानीको रामग

भारसाभान स्वीकाय गये ऩमछ जायी गने यमसद सम्झनु
ऩछन ।

(द)

×ये ल्वे स्टे शन"

बन्नारे ये र योवकएय मािु तथा

भारसाभान ओयाल्ने य चढाउने स्थान सम्झनु ऩछन।
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×ववरम्फ शुल्क"

(ध)

बन्नारे

ये ल्वेमबिको कुनै ठाउॉभा

भारसाभान याख्न ददइएको सभम व्ममतत बए ऩमछ सो
भारसाभान याखे फाऩत राग्ने शुल्क सम्झनु ऩछन।

×वववयणऩि

(न)

(पवामडनङ्गनोट)" बन्नारे भारसाभानको

ढु वानीको रामग दपा ३८ फभोक्षजभ मनधानयण गरयएको
वववयणऩि सम्झनु ऩछन ।

×स्टे शन कामानरम" बन्नारे फोडनको स्टे शन कामानरम

(ऩ)

सम्झनु ऩछन।

×स्टे शन प्रभुख" बन्नारे स्टे शन कामानरमको प्रभुख बई

(प)

काभ गनन तोवकएको फोडनको कभनचायी सम्झनु ऩछन।
ऩरयच्छे द–२

३.

फोडनको स्थाऩना तथा काभ, कतनव्म य अमधकाय

फोडनको स्थाऩना: (१) नेऩारभा ये ल्वेको ववकास य ववस्ताय गयी
सुयक्षऺत, स्तयीम, मनममभत य बयऩदो रुऩभा ये ल्वे सेवा सञ्चारन गने,
गयाउने काभ सभेतको रामग नेऩार ये ल्वे फोडन स्थाऩना गरयएको छ।

(२) फोडनको केन्रीम कामानरम काठभाडौं उऩत्मकाभा यहनेछ

य फोडनरे आवश्मकता अनुसाय नेऩारमबि शाखा कामानरम वा स्टे शन
४.

कामानरम खोल्न सक्नेछ।
फोडन

स्वशामसत

य

सॊ गदठत

सॊ स्था

हुने्

(१)

फोडन

अववक्षच्छन्न

उत्तयामधकायवारा एक स्वशामसत य सङ्गदठत सॊ स्था हुनेछ य कानूनी
व्मक्षित्व प्राप्त गनेछ ।
(२)

फोडनरे

कानूनी व्मक्षिको

है मसमतरे

प्रचमरत कानून

फभोक्षजभ अमधकायको प्रमोग, कतनव्मको ऩारना य दावमत्व मनवानह गनन
सक्नेछ।
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५.

फोडनको

सञ्चारक समभमत: (१)

फोडनको

तपनफाट गनुन ऩने

कायवाहीको रामग फोडनभा एक सञ्चारक समभमत यहनेछ ।

काभ

(२) फोडनको सञ्चारक समभमतको गठन दे हाम फभोक्षजभ हुनेछ:-

(क) नेऩार
(ख)
(ग)

(घ)
(ङ)

सयकायको

बौमतक ऩूवानधाय

तथा मातामात भन्िी वा याज्म भन्िी
भन्िारमको सक्षचव

सक्षचव वा मनजरे तोकेको सहसक्षचव,
अथन भन्िारम

सक्षचव वा मनजरे तोकेको सहसक्षचव,
गृह भन्िारम

-अध्मऺ
-सदस्म
-सदस्म
-सदस्म

भान्मता प्राप्त क्षशऺण सॊ स्थाफाट चाटनडन
एकाउन्टे न्ट, फाक्षणज्म वा ब्मवस्थाऩन
ववषमभा

कम्तीभा

स्नातकोत्तय

तह

उत्तीणन गये का य सम्फक्षन्धत ऺेिभा
कम्तीभा ऩाॉच वषनको अनुबव हामसर
गये का ब्मक्षिहरुभध्मेफाट भन्िारमरे
भनोनमन गये को एक जना
(च)

भान्मता

प्राप्त

क्षशऺण

सॊ स्थाफाट

मसमबर वा इरे क्षक्ट्रकर वा
भेकामनकार

इक्षन्जमनमरयङ्ग

ववषमभा

कम्तीभा स्नातकोत्तय उत्तीणन गये का य
सम्फक्षन्धत
वषनको

ऺेिभा

अनुबव

व्मक्षिहरुभध्मेफाट

कम्तीभा

हाॉमसर

ऩाॉच

गये का

भन्िारमरे
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-सदस्म

भनोनमन गये का कम्तीभा एक जना
(छ)
(

भवहरा सवहत दुई जना
ये ल्वे प्रशासक

-सदस्म
-सदस्म-सक्षचव

३) दे हामको कुनै व्मक्षि उऩदपा (२) को खण्ड (ङ) य (च)

फभोक्षजभको सदस्मभा भनोनमन हुन मोग्म हुने छै न: (क)

गैय नेऩारी नागरयक,

(ग)

फैंक तथा ववत्तीम सॊ स्थाको ऋण मतनन नसकी

(ख)

(घ)

ऩच्चीस वषन उभेय ऩूया नबएको,

प्रचमरत कानून फभोक्षजभ कारो सूचीभा ऩये को,

भ्रष्टाचाय, जफयजस्ती कयणी, भानव फेचमफखन तथा
ओसायऩसाय, रागू औषध मफक्री ववतयण तथा
ओसायऩसाय,

सम्ऩक्षत्त

शुद्धीकयण,

याहदानी

दुरुऩमोग, अऩहयण सम्फन्धी कसूय वा नैमतक
ऩतन दे क्षखने पौजदायी कसूयभा सजाम ऩाएको वा
अन्म

कुनै

पौजदायी

कसूयभा

तीन

वषन वा

सोबन्दा फढी कैदको सजाम ऩाई त्मस्तो पैसरा
(ङ)
(च)

अक्षन्तभ बएको,

ु को स्थामी आवासीम अनुभमत
कुनै ववदे शी भुरक
प्राप्त गये को, वा

कुनै राबको ऩद धायण गये को।
स्ऩष्टीकयण:
"राबको

मस

ऩद"

खण्डको

बन्नारे

प्रमोजनको

सयकायी

रामग

कोषफाट

ऩारयश्रमभक वा सुववधा ऩाउने ऩद सम्झनु ऩछन ।
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(४) उऩदपा ( २) को खण्ड ( ङ) य ( च) फभोक्षजभ भनोमनत

सदस्मको ऩदावमध चाय वषनको हुनेछ।

(५) उऩदपा ( ४) भा जुनसुकै कुया रे क्षखएको बए ताऩमन

भन्िारमरे दे हामको अवस्थाभा उऩदपा ( २) को खण्ड ( ङ) य ( च)
फभोक्षजभ भनोनीत सदस्मराई जुनसुकै फखत ऩदफाट हटाउन सक्नेछ:(क)

आफ्नो ऩदीम क्षजम्भेवायी ऩूया नगये भा,

(ग)

खयाफ आचयणभा रागेभा, वा

(ख)
(घ)

फोडनको वहत ववऩयीत कुनै काभ गये भा,
मनजभा कामन ऺभताको अबाव बएभा।

(६) उऩदपा (५) फभोक्षजभ कुनै सदस्मराई ऩदफाट

हटाउनु

अक्षघ मनजराई आफ्नो सपाइ ऩेश गनन भनामसव भौका ददनु ऩनेछ।

(७) उऩदपा ( २) को खण्ड ( ङ) य ( च) फभोक्षजभ भनोमनत

सदस्मको ऩद दे हामको अवस्थाभा रयि हुनेछ:(क)

मनजरे आफ्नो ऩदफाट याजीनाभा ददएभा,

(ग)

मनजभा उऩदपा ( ३) फभोक्षजभको अमोग्मता

(ख)

(घ)

६.

(ङ)

मनजको ऩदावमध ऩूया बएभा,
बएभा,

मनजराई

उऩदपा ( ५)

ऩदफाट हटाइएभा, वा

फभोक्षजभ

सदस्म

मनजको भृत्मु बएभा।

फोडनको काभ, कतनव्म य अमधकाय् मस अध्मादे शभा अन्मि उक्षल्रक्षखत
काभ, कतनव्म य अमधकायका अमतरयि फोडनको काभ, कतनव्म य अमधकाय
दे हाम फभोक्षजभ हुनेछ्-
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(क)

(ख)

गनुन

ऩने

नीमतको

सयकायराई आवश्मक सुझाव ददने,

सम्फन्धभा

नेऩार

ये ल्वे सेवा सञ्चारनको रामग आवश्मक सॊ यचनाको
मनभानण सम्फन्धी कामन गने, गयाउने,

सुयक्षऺत, स्तयीम, मनममभत य बयऩदो रुऩभा ये ल्वे सेवाको

(घ)

ये ल्वे सेवा ववस्ताय तथा सञ्चारनको सम्फन्धभा प्रदे श

(च)
(छ)

फोडनको

अवरम्वन

(ग)

(ङ)

७.

ये ल्वे तथा ये ल्वे सेवाको ववकास तथा ववस्तायको रामग

(ज)

सञ्चारन गने, गयाउने,

सयकाय तथा स्थानीम तहसॉग आवश्मक सभन्वम गने,

ये ल्वे सञ्चारनसॉग सम्फक्षन्धत सॊ यचनाको भभनत सॊ बाय
सम्फन्धी कामन गने, गयाउने,

फोडनको वावषनक मोजना, कामनक्रभ तथा फजेट स्वीकृत
गने,
फोडन

अन्तगनत

सञ्चामरत

मोजना

अनुगभन य भूल्माङ्कन गने, गयाउने,

तथा

कामनक्रभ

तोवकए फभोक्षजभका अन्म काभ गने, गयाउने।

फैठक य मनणनम : (१) फोडनको फैठक तीन भवहनाभा कम्तीभा

एक ऩटक फस्नेछ।

(२) फोडनको फैठक अध्मऺरे तोकेको मभमत, सभम य स्थानभा

फस्नेछ ।

(३) फोडनको सदस्म-सक्षचवरे फैठकभा छरपर हुने ववषमको

सूची फैठक फस्नु बन्दा कम्तीभा अठचारीस घण्टा अगावै सफै
सदस्मराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।

9

(४) फोडनको कुर सदस्म सङ्ख्माको ऩचास प्रमतशत बन्दा फढी

सदस्महरु उऩक्षस्थत बएभा फोडनको फैठकको रामग गणऩूयक सङ्ख्मा
ऩुगेको भामननेछ ।

(५) फोडनको अध्मऺरे फोडनको फैठकको अध्मऺता गनेछ।
(६) फोडनको फैठकभा फहुभतको याम भान्म हुनेछ य भत

फयाफय बएभा फोडनको फैठकको अध्मऺता गने व्मक्षिरे मनणानमक भत
ददनेछ।

(७) फोडनरे फोडनको काभसॉग सम्फक्षन्धत कुनै ववऻराई फोडनको

फैठकभा बाग मरन आभन्िण गनन सक्नेछ ।
(८) फोडनको फैठकको मनणनम फोडनको

फैठकको अध्मऺता गने

व्मक्षिफाट प्रभाक्षणत गयी सदस्म-सक्षचवरे सुयक्षऺत साथ याख्नु ऩनेछ ।
(९) फोडनको फैठक सम्फन्धी अन्म कामनववमध फोडन आपैरे

मनधानयण गये फभोक्षजभ हुनेछ।

(१०) फोडनको अध्मऺ तथा सदस्मरे फोडनको फैठकभा बाग

८.

मरए फाऩत तोवकए फभोक्षजभको फैठक बत्ता ऩाउने छन्।

फैठकभा बाग मरन नऩाउने : (१) फोडनको फैठकभा छरपर हुने कुनै
ववषमभा मनजी स्वाथन बएको फोडनको अध्मऺ य सदस्मरे सो ववषमभा
हुने फैठकभा बाग मरन ऩाउने छै न ।

(२) दपा ७ भा जुनसुकै कुया रे क्षखएको बए ताऩमन उऩदपा

(१) फभोक्षजभको अवस्था ऩयी फोडनको अध्मऺरे फैठकभा बाग मरन

नऩाउने अवस्थाभा भन्िारमको सक्षचवरे फोडनको फैठकको अध्मऺता
गनेछ।
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ऩरयच्छे द-३

९.

नेऩार सयकायको अमधकाय

आदे श वा मनदे शन ददन सक्ने्

(१) नेऩार सयकायरे ये र तथा ये ल्वे

सेवा सञ्चारन गने सम्फन्धभा फोडन
सक्नेछ।

राई आवश्मक मनदे शन ददन

(२) ये ल्वेको कुनै सम्ऩक्षत्त नोक्सान बएको, हुन रागेको वा

त्मस्तो सम्ऩक्षत्त उऩबोग गननभा अवयोध उत्ऩन्न बएको दे क्षखएभा नेऩार

सयकायरे त्मस्तो कामन योक्न फोडन, कुनै व्मक्षि, सॊ स्था वा मनकामराई
आदे श ददन सक्नेछ ।

(३) फोडनरे मो अध्मादे श वा मस अध्मादे श अन्तगनत फनेको

मनमभ ववऩयीत कुनै काभ गये भा वा गनन रागेभा
त्मस्तो काभ योक्न आदे श ददन सक्नेछ ।

नेऩार सयकायरे

(४) नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩिभा सूचना प्रकाशन गयी

फोडनराई मतनुन फुझाउनु ऩने कुनै वा सफै बाडाभध्मे तोवकएको अवस्थाभा
त्मस्तो बाडा कुनै खास व्मक्षि वा वगनरे मतनुन फुझाउनु नऩने गयी छु ट
१०.

ददन सक्नेछ।

ववदे शी बूमभभा ये ल्वे सेवा सञ्चारन : (१) नेऩार सयकायरे एक वा एक
बन्दा फढी ववदे शी याष्डको बूमभसम्भ वा ववदे शी याष्डरे नेऩारको

बूमभसम्भ वा नेऩारको बूमभ बएय अको ववदे शी याष्डभा जाने गयी ये ल्वे
सेवा सञ्चारन गने वा गयाउने सम्फन्धभा ऩायस्ऩरयकताको आधायभा
आवश्मक व्मवस्था गनन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा

(१) को प्रमोजनको रामग नेऩार सयकायरे

सम्फक्षन्धत ववदे शी याष्डसॉग सम्झौता गयी ये ल्वे सेवा सञ्चारनका आधाय,
शतन, तरयका तथा कामनववमध मनधानयण गनन सक्नेछ।
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(३) उऩदपा

(२) फभोक्षजभ ववदे शी याष्डसॉग सम्झौता बई

ववदे शी याष्डको ये ल्वे सेवा नेऩारमबि सञ्चारन हुने बएभा सो ये ल्वे सेवा
नेऩारमबि सञ्चारन हुॉदाका फखत प्रचमरत नेऩार कानूनको व्मवस्था
११.

रागू हुनेछ ।

सुयऺा इकाई गठन गनन सक्ने्

(१) फोडनरे अनुयोध गये भा नेऩार

सयकायरे ये ल्वेको सुयऺाको रामग छु ट्टै सुयऺा इकाई गठन गनन
सक्नेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभको सुयऺा इकाई गठन नबएसम्भ

नेऩार सयकायरे ये ल्वेको सुयऺाको व्मवस्था गनेछ।

(३) उऩदपा (१) फभोक्षजभ गठन हुने सुयऺा इकाई सम्फन्धी

अन्म व्मवस्था तोवकए फभोक्षजभ हुनेछ।
ऩरयच्छे द-४

१२.

ये ल्वेको जाॉच तथा बाडा मनधानयण

ये ल्वे सञ्चारन गनन जाॉचफुझ गयाउनु ऩने्

फोडनरे ये ल्वे सञ्चारन गनन

प्राववमधक तथा सुयऺाको दृवष्टकोणरे उऩमुि बए वा नबएको

सम्फन्धभा ववशेषऻद्वाया सभम सभमभा आवश्मक जाॉचफुझ गयाउनु
१३.

ऩनेछ।

बाडा तथा शुल्क तोक्ने्

( १) फोडनरे मािीको बाडा य मािीगुण्टा,

भारसाभानको ढु वानी शुल्क तथा ववरम्फ शुल्क तोक्नेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ फोडनरे ववरम्फ शुल्क राग्ने

अवस्था तोकी सो प्रमोजनको रामग वस्तुको वगीकयण गनेछ।

(३) उऩदपा (१) फभोक्षजभ तोवकने बाडा य शुल्क सम्फन्धी

वववयण बाडा तथा शुल्क (ट्यारयप) वकताफभा उल्रे ख गनुन ऩनेछ।
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(
१४.

१५.

४) उऩदपा (१) फभोक्षजभ बाडा तथा शुल्क तोक्ने आधाय

तोवकए फभोक्षजभ हुनेछ।

बाडा तथा शुल्क (ट्यारयप) वकताफको व्मवस्था्

फोडनरे बाडा तथा

शुल्क सम्फन्धी व्मवस्थाराई मनममभत य व्मवक्षस्थत गनन बाडा तथा
शुल्क (ट्यारयप) वकताफको व्मवस्था गनेछ।

सभम तामरका य बाडाको दय सावनजमनक गनुन ऩने: फोडनरे ये र आइऩुग्ने
तथा प्रस्थान गने सभम तामरका य एउटा स्टे शनफाट अको स्टे शनसम्भ
ऩुग्न राग्ने बाडा दय

त्मस्तो बाडा दय रागू हुने ददन बन्दा

सात ददनअक्षघ जानकायीको रामग सावनजमनक गनुन ऩनेछ।

कम्तीभा

ऩरयच्छे द-५

चारक अनुभमतऩि सम्फन्धी

१६.

अनुभमतऩि नमरई ये र चराउन नहुने्

१७.

ये र चारक वा सहचारकको अनुभमतऩि्

कसै रे ये र चारक वा

सहचारक अनुभमतऩि प्राप्त नगयी ये र चराउन हुॉदैन।

(१) ये र चारक वा

सहचारकको अनुभमतऩि मरन चाहने व्मक्षिरे दे हामका कागजात

सॊ रग्न गयी तोवकए फभोक्षजभको ढाॉचाभा फोडनको कुनै कामानरम भापनत
ये ल्वे प्रशासक सभऺ मनवेदन ददनु ऩनेछ:(क)

(ख)
(ग)

नागरयकताको प्रभाणऩि वा सम्फक्षन्धत दे शरे
जायी गये को ऩरयचम खुल्ने प्रभाणऩिको
प्रमतमरवऩ,

दपा १८ को उऩदपा (१) को खण्ड (ख)
फभोक्षजभ प्राप्त प्रभाणऩिको प्रमतमरवऩ, य

नेऩार सयकायद्वाया भान्मताप्राप्त क्षचवकत्सकरे
दपा १८ को उऩदपा (
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२) फभोक्षजभ का

ववषमभा मनजको स्वास््म ऩयीऺण गयी ददएको
मनयोमगताको प्रभाणऩि।

(२) उऩदपा ( १) फभोक्षजभ प्राप्त मनवेदन जाॉचफुझ गदान ये र

चारक वा सहचारकको अनुभमतऩि ददन उऩमुि दे खेभा ये ल्वे

प्रशासकरे तोवकए फभोक्षजभ ये र चारक वा सहचारकको अनुभमतऩि
ददनेछ।

(३) ये र चारक वा सहचारकको अनुभमतऩि को नवीकयण य

खाये जी सम्फन्धी व्मवस्था
१८.

तथा अनुभमतऩि जायी गदान वा नवीकयण

गदान राग्ने दस्तुय तोवकए फभोक्षजभ हुनेछ।

ये र चारक वा सहचारकको मोग्मता: ( १) दे हामको मोग्मता ऩूया

गये को व्मक्षि दपा १७ फभोक्षजभ सहचारकको अनुभमतऩि मरनको
रामग मोग्म हुनेछ:-

(क)

(ख)

(ग)
(घ)

भान्मता प्राप्त क्षशऺण सॊ स्थाफाट भेकामनकर,
इरे क्षक्ट्रकर, इरोक्ट्रोमनक्स वा

अटोभोवाइर

ववषमभा कम्तीभा मडप्रोभा तह उत्तीणन गये को,

भान्मता प्राप्त प्रक्षशऺण सॊ स्थाफाट ये र चारक
वा सहचारकको

तामरभ मरई ये र चराउन

मोग्म बएको प्रभाणऩि प्राप्त गये को,

एक्काइस वषन उभेय ऩूया बई चारीस वषन उभेय
ननाघेको, य

ये र चारकको हकभा कम्तीभा तीन वषन ये र
सहचारकको रुऩभा काभ गये को।
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(२) उऩदपा ( १) भा जुनसुकै कुया रे क्षखएको बए ताऩमन

दे हामको व्मक्षिरे ये र चारक वा सहचारकको अनुभमतऩि प्राप्त गनन
सक्ने छै न्-

(क)

शायीरयक वा भानमसक अस्वस्थताको कायण

(ख)

ॉ ाको दे ख्ने शक्षि कभजोय बई चस्भा
आख

(ग)
(घ)

(ङ)

(च)
१९.

ये र चराउन मोग्म नबएको,

प्रमोग गदान ऩमन साभान्म तवयरे दे ख्ने शक्षि
ठीक नबएको,

साधायण ध्वनी वा आवाज सुन्न वा सॊ केत दे ख्न
य सुन्न नसक्ने अवस्था बएको,
यातो, हरयमो, ऩहेरो
छु ट्याउन

नसक्ने

ब्राइन्डनेश) बएको,

जस्ता

गयी

यङ्गहरु

तुरुन्त

दृवष्टदोष ( करय

यतन्धो बएको,

हात वा खुट्टा शक्षिवहन बई काभ ददन नसक्ने
बएको।

ववदे शी चारक अनुभमतऩिको भान्मता: कसै रे ववदे शी याष्डफाट ये र

चारक वा सहचारक अनुभमतऩि प्राप्त गये को यहेछ बने त्मस्तो
व्मक्षिरे नेऩारभा ये र चराउन दपा १७ फभोक्षजभ मनवेदन ददएभा ये ल्वे
प्रशासकरे ये र चारक वा सहचारकको अनुभमतऩिको रामग राग्ने
दस्तूय मरई मस अध्मादे श फभोक्षजभ
अनुभमतऩि ददन सक्नेछ।
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ये र चारक वा सहचारकको

२०.

२१.

अन्म व्मक्षिराई अनुभमतऩि ददन नहुने्

ये र चराउनको मनमभत्त आफ्नो अनुभमतऩ
हुॉदैन।

२३.

ि अन्म व्मक्षिराई ददनु

भादक वा अन्म रागू ऩदाथन सेवन गयी ये र चराउन नहुने् ये र चारक
य सहचारकरे भादक वा अन्म कुनै प्रकायको रागू ऩदाथन सेवन गयी
ये र चराउनु हुॉदैन।

२२.

ये र चारक वा सहचारकरे

ऩरयच्छे द-६

वटकट तथा अमधकायऩि सम्फन्धी

वटकट वा अमधकायऩि ववना मािा गनन नहुने्

कसै रे वटकट वा

अमधकायऩि नमरई ये ल्वे प्रे ट पभनभा प्रवेश गनन वा ये रफाट मािा गनुन
हुॉदैन ।

वटकट वा अमधकायऩि जायी गने्

(१) ये रफाट मािा गनन चाहने

व्मक्षिराई मािा फाऩत राग्ने बाडा यकभ फुझाएऩमछ फोडनरे वटकट
जायी गनेछ ।

(२) उऩदपा

(१) भा जुनसुकै कुया रे क्षखएको बए ताऩमन

फोडनरे कुनै व्मक्षिरे ये रफाट मािा गनन बाडा मतनुन नऩने गयी तोवकए
फभोक्षजभ अमधकायऩि जायी गनन सक्नेछ।

(३) मािीरे ये रफाट मािा गनन राग्ने बाडा मतयी वटकट खयीद

गनन वा सो प्रमोजनको रामग अमधकायऩि प्राप्त गनुन ऩनेछ।

(४) फोडनरे मािीको सुववधाको रामग ये ल्वे स्टे शनभा अटोभेवटक

वटकट बेक्षण्डङ भेमसन स्थाऩना गये को बए मािीरे गन्तव्म

स्टे शनसम्भको राग्ने बाडा मतयी त्मस्तो भेक्षशनफाट वटकट मरन
सक्नेछ।
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(५) ये ल्वे वटकटको ढाॉचा, ये ल्वे सवायीको स्तय वा श्रे णी फोडनरे

२४.

मनधानयण गये फभोक्षजभ हुनेछ।

मािाको रामग इन्काय गनन सवकने: ( १) फोडनरे दे हामको अवस्थाका
कुनै व्मक्षिराई ये रफाट मािा गनन ददनको रामग इन्काय गनन सक्नेछ:(क)

(ख)

(ग)

नेऩार सयकाय वा प्रदे श सयकाय रे सॊ क्राभक
योग सम्फन्धी प्रचमरत कानून फभोक्षजभ मािा
गनन योक रगाएको कुनै योग रागेको,
ये रफाट

प्रमतकूर

मािा

असय

गदान

मसपारयस गये को,

ऩने

मनजको
बनी

स्वास््मभा

क्षचवकत्सकरे

भादक ऩदाथन वा रागु औषधको सेवन गये को

कायण मनजराई मािाभा सभावेश गयाउॉदा
मनजफाट ये रभा अशाक्षन्त भक्षच्चने वा अन्म

मािुराई हामन नोक्सानी वा असुववधा उत्ऩन्न
(घ)
(ङ)

हुन सक्ने सॊ बावना बएको,

ये रको सुयऺाको रामग खवटएका सुयऺाकभी
फाहेक अन्म हातहमतमाय फोकेको, वा

ये ल्वेको सम्ऩक्षत्त नोक्सानी गने वा मािाभा
अवयोध

्
ऩुयमाउने

दे क्षखएको ।

शॊकास्ऩद

वक्रमाकराऩ

(२) उऩदपा ( १) को खण्ड ( क) य ( ख) भा जुनसुकै कुया

रे क्षखएको बए ताऩमन फोडनरे आवश्मकता अनुसाय सो खण्डभा उल्रे क्षखत
व्मक्षिराई अरु व्मक्षिफाट अरग्गै याखी मािा गनन अनुभमत ददन
सक्नेछ।
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(३) उऩदपा (१) को खण्ड (ग), (घ) वा (ङ) भा उक्षल्रक्षखत

कुनै व्मक्षिरे ये रभा मािा गये को ऩाइएभा वटकट जाॉचकीरे मनजराई
२५.

२६.

२७.

जुनसुकै फखत नक्षजकको ये ल्वे स्टे शनभा ये रफाट ओयाल्न सक्नेछ ।
मनधानरयत फाटोफाट आवत जावत

गनुन ऩने् मािीरे

स्टे शनभा आवत जावत गदान सो प्रमोजनको रामग
भाि आवत जावत गनुन ऩनेछ ।

ये र वा ये ल्वे

मनधानरयत फाटोफाट

वटकट यद्द तथा यकभ वपतान : ये रको वटकट यद्द गने तथा यद्द गरयएको

वटकटको बाडा फाऩतको यकभ वपतान गने सम्फन्धी व्मवस्था बाडा तथा
शुल्क (ट्यारयप) वकताफभा उल्रे ख गये फभोक्षजभ हुनेछ।

वटकट तथा अमधकायऩि जाॉच गने : (१) फोडनरे ये रभा मािा गने कुनै
व्मक्षिरे वटकट वा अमधकायऩि प्रमोग गयी मािा गये वा नगये को
सम्फन्धभा जाॉच गनन वटकट जाॉचकीको व्मवस्था गनेछ।
(२) मािीरे

ये रफाट मािा शुरु बएदे क्षख अन्त्म नबएसम्भ

वटकट वा अमधकायऩि आफ्नो साथभा याख्नु ऩनेछ य वटकट जाॉचकीरे
भागेको फखत त्मस्तो वटकट वा अमधकायऩि तुरुन्त दे खाउनु ऩनेछ।
(३) ववदे शीरे ये रफाट मािा गदान वटकट वा अमधकायऩिको

अमतरयि याहदानी वा मािा अनुभमतऩि
आफ्नो साथभा याख्नु ऩनेछ।

(ट्राबर डकुभेन्ट ) सभेत

(४) उऩदपा (३) भा जुनसुकै कुया रे क्षखएको बए ताऩमन

नेऩारभा मािा गनन मबसा आवश्मक नऩने ववदे शी नागरयकको हकभा

ु को सयकायी मनकामरे जायी गये को ऩरयचमऩि साथभा
सम्फक्षन्धत भुर क
२८.

याखी ये रफाट मािा गनन सवकनेछ ।

बाडा असुर गने : (१) वटकट जाॉचकीरे दे हामको अवस्थाभा ये रफाट

मािा गने व्मक्षिसॉग बाडा फाऩत दे हाम फभोक्षजभको यकभ य वटकट वा
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अमधकायऩि नमरए फाऩत राग्ने बाडा फयावयको थऩ यकभ तत्कार
असुर गनेछ:-

(क)

कुनै व्मक्षिरे वटकट वा अमधकायऩि नमरई

वा प्रमोग बइसकेको वटकट वा अमधकायऩि

प्रमोग गयी मािा गये को दे क्षखएभा मनजरे मािा
प्रायम्ब गये को ठाउॉदेक्षख मनजको
गन्तव्मसम्भको राग्ने बाडा,
(ख)

कुनै व्मक्षिरे वटकट वा अमधकायऩिभा

उक्षल्रक्षखत श्रे णीबन्दा भामथल्रो श्रे णीभा मािा
गये को दे क्षखएभा मनजरे मतनुन ऩने वास्तववक
बाडा भध्मे मनजरे मतये को वा अमधकायऩि

फभोक्षजभ सुववधा ऩाएको बाडा कटाई फाॉकी
बाडा।

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ ऩूया यकभ नफुझाउने वा फुझाउन

इन्काय गने मािुराई वटकट जाॉचकीरे जुनसुकै फखत
ये रफाट ओयाल्न सक्नेछ ।
(३) उऩदपा

ये ल्वे स्टे शनभा

(२) फभोक्षजभ ये ल्वे स्टे शनभा ओयामरएको

मािीराई वटकट जाॉचकीरे सुयऺाकभीको क्षजम्भा रगाई सोको मरक्षखत
जानकायी स्टे शन प्रभुखराई ददनु ऩनेछ ।
(४) उऩदपा

(३) फभोक्षजभ प्राप्त बएको मरक्षखत जानकायी

जाॉचफुझ गदान भनामसव दे क्षखएभा स्टे शन प्रभुखरे बाडा नमतने

मािीराई

बाडा तथा सो फयाफयको थऩ यकभ फुझाउन आदे श गयी बाडा यकभको
ऩाॉच गुणा यकभ जरयफाना गनन सक्नेछ।
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(५) उऩदपा (४) फभोक्षजभ स्टे शन प्रभुखरे गये को जरयफानाभा

क्षचत्त नफुझ्ने व्मक्षिरे सो मनणनम बएको मभमतरे ऩैतीस ददनमबि ये ल्वे
प्रशासक सभऺ उजुयी ददन सक्नेछ ।

(६) उऩदपा (५) फभोक्षजभ ऩये को उजुयीभा ये ल्वे प्रशासकरे

गये को मनणनम अक्षन्तभ हुनेछ।

ऩरयच्छे द-७

२९.

(

मािी गुण्टाको ढु वानी य ऺमतऩूमतन

मािीगुण्टाको ढु वानी : ( १) कुनै मािीरे बाडा तथा शुल्क (ट्यारयप)
वकतावभा उल्रे ख गरयए फभोक्षजभको ढु वानी शुल्क मतयी फोडन

भा

मािीगुण्टा दतान गयी ये रफाट मािीगुण्टा ढु वानी गयाउन सक्नेछ।

२) उऩदपा ( १) भा जुनसुकै कुया रे क्षखएको बए ताऩमन

मािीरे तोवकए फभोक्षजभको ढु वानी शुल्क नराग्ने गयी छु ट ददएका

वस्तु ढु वानी शुल्क नमतयी मािीगुण्टाको रुऩभा आफ्नो साथभा रै जान
ऩाउनेछ ।

(३) उऩदपा ( १) य ( २) भा जुनसुकै कुया रे क्षखएको बए

ताऩमन दे हामको कुनै वस्तु मािीगुण्टाको रुऩभा ढु वानी गनन सवकने
छै न्-

(क)

ढु वानीको रामग प्रचमरत कानून फभोक्षजभ

(ख)

फोडनरे ये ल्वेफाट मािीगुण्टाको रुऩभा ढु वानीको

प्रमतफन्ध रगाइएका भारसाभान वा वस्तु,
रामग

(ग)

खतयाऩूणन

भारसाभान वा वस्तु,

बमन

मनधानयण

गये को

फोडनरे मनधानयण गये को आकाय य तौरबन्दा
फढीको भारसाभान वा वस्तु,
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(घ)

प्रचमरत

फभोक्षजभ

बन्साय

भहसुर

राग्नेभा त्मस्तो भहसुर नमतरयएको कायण
सम्फक्षन्धत

(ङ)

कानून

मनकामरे

ढु वानी

रगाएको भारसाभान वा वस्तु,

गनन

योक

तोवकए फभोक्षजभका जीवजन्तु वा अन्म वस्तु।

(४) उऩदपा ( १) फभोक्षजभ मािीगुण्टा दतान गदान फोडनरे

मनधानयण गये फभोक्षजभको ढाॉचाभा दतान यमसद जायी गनुन ऩनेछ।

(५) उऩदपा (४) फभोक्षजभ जायी गने दतान यमसदभा दे हामका

कुया उल्रे ख बएको हुन ु ऩनेछ्(क)
(ख)

मािीगुण्टाको सॊ ख्मा य सोको तौर,

ढु वानीको रामग मािीगुण्टा क्षजम्भा मरएको
मभमत य सभम,

(ग)
(घ)
(ङ)

मािीगुण्टा चरान बएको य ऩुर्माउने स्थान वा
स्टे शन,

मािीगुण्टा फुझाउनको रामग मनधानयण गरयएको
मभमत, य

ढु वानी य
कुया।

शुल्क सम्फन्धी अन्म आवश्मक

(६) कुनै मािीरे उऩदपा (३) को खण्ड (क), (ख) वा (ङ)

फभोक्षजभको कुनै फस्तु वा जीवजन्तु रुकाई मछऩाई ये रफाट ढु वानी

गये को ऩाइएभा ये ल्वे कभनचायीरे तत्कारै आउने अक्षघल्रो स्टे शनभा

त्मस्ता मािी य वस्तु वा जीवजन्तु ओयारी सो उऩदपाको खण्ड ( क)
वा ( ख) फभोक्षजभको त्मस्तो वस्तु ढु वानी गने मािीराई प्रचमरत
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कानून फभोक्षजभ कायवाहीको रामग सम्फक्षन्धत अमधकायप्राप्त
३०.

अमधकायीको क्षजम्भा रगाउनु ऩनेछ ।

मािीगुण्टा ढु वानीको रामग इन्काय गनन सक्ने: दतान गये को मािीगुण्टाको
कुनै थानको प्मावकङ्ग िुटीऩूणन बएको, याम्रोसॉग प्मावकङ्ग नगरयएको वा
ऺमत बएको स्ऩष्ट दे क्षखएभा फोडनरे त्मस्तो मािीगुण्टा ढु वानीका रामग

३१.

इन्काय गनन सक्नेछ ।

फोडन क्षजम्भेवाय नहुने : मािीरे फोडन सभऺ दतान नगयी आफ्नो साथभा
रगेका मािीगुण्टा फोडनका कभनचायीको कायणफाट हामन नोक्सानी

बएको अवस्थाभा फाहेक अन्म कायणरे बएको हामन नोक्सानी उऩय
३२.

फोडन क्षजम्भेवाय हुने छै न ।

मािीगुण्टा सम्फन्धी दावमत्व : ( १) दतान बएको मािीगुण्टा ढु वानीको
रामग स्वीकाय गरयएको सभमदे क्षख हस्तान्तयण नबएसम्भ त्मस्तो
मािीगुण्टा ऩूणन वा आॊक्षशक रुऩभा हयाएको

, ऺमत बएको वा

हस्तान्तयणभा वढराई बएको सम्फन्धभा फोडन जवापदे ही हुनेछ।
(२) उऩदपा ( १) भा जुनसुकै कुया रे क्षखएको बए

ताऩमन

दे हामको कायणफाट मािीगुण्टा हयाएभा , ऺमत बएभा वा हस्तान्तयणभा
वढराई बएभा फोडन जवापदे ही हुने छै न्(क)
(ख)
(ग)

मािीको गल्तीको कायणरे,

फोडनको गल्ती बएकोभा फाहेक मािीरे ददएको
आदे शको कायणरे,

ऩूव न घोषणा नगरयएका टु टपुट हुन सक्ने
मािीगुण्टा बएको कायणरे,
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(घ)

फोडनको काफु फावहयको ऩरयक्षस्थमत उत्ऩन्न बई
त्मस्तो ऩरयक्षस्थमतफाट फचाउ गनन नसक्ने
कायणरे ।

(३) उऩदपा (२) भा उक्षल्रक्षखत कुनै कायणफाट मािीगुण्टा

हयाएको, ऺमत बएको वा हस्तान्तयण गननभा वढराई बएको प्रभाण
३३.

ऩुर्माउने बाय फोडनको हुनेछ ।

मािीगुण्टाको हस्तान्तयण्

(१) मािीरे दतान यमसद ऩेश गयी यकभ

फुझाउन फाॉकी बए सो यकभ फुझाए ऩमछ भाि स्टे शन प्रभुखरे त्मस्तो
मािीराई मािीगुण्टा हस्तान्तयण गनेछ ।

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रे क्षखएको बए ताऩमन कुनै

मािीरे दतान यमसद प्रस्तुत गनन नसकेको अवस्थाभा कुनै मािीगुण्टा

मनजको हो बन्ने कुयाभा स्टे शन प्रभुख ववश्वस्त बएभा मनजराई त्मस्तो
३४.

मािीगुण्टा हस्तान्तयण गनन सवकनेछ ।
मािीगुण्टा हयाएको भामनने् ( १)

कुनै मािीरे दतान बएको आफ्नो

मािीगुण्टा ऩाउनको रामग सम्फक्षन्धत स्टे शन प्रभुख सभऺ अनुयोध

गये को मभमतरे सात ददन मबि त्मस्तो मािीगुण्टा मनजराई हस्तान्तयण
नगये भा वा कुनै अमधकाय प्राप्त अमधकायीको क्षजम्भा नरगाएभा त्मस्तो
मािीगुण्टा हयाएको भामननेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ हयाएको ऩन्र ददनमबि मािीगुण्टा

ऩाइएभा स्टे शन प्रभुखरे सम्फक्षन्धत मािीराई तुरुन्त सूचना ददई

त्मस्तो मािीगुण्टा फुझाउनु ऩनेछ । त्मसयी मािीगुण्टा फुझाएकोभा सो
मािीरे मािीगुण्टा फाऩत कुनै ऺमतऩूमतन मरएको बए सो यकभ वपतान
गनुऩ
न नेछ।
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(३) मािा गये को मभमतरे तीस ददनमबि सम्फक्षन्धत मािीरे

मािीगुण्टा भाग गनन नआएभा तोवकएको प्रवक्रमा ऩूया गयी त्मस्तो
३५.

मािीगुण्टाभा फोडनको स्वामभत्व कामभ गनन सवकनेछ।

मािीगुण्टा हयाए, ऺमत बए वा हस्तान्तयण गनन वढराई बए फाऩतको

ऺमतऩूमतन् (१) कुनै मािीगुण्टा ऩूयै वा आॊक्षशक रुऩभा हयाएभा वा ऺमत

बएभा सो फाऩत फोडनरे सम्फक्षन्धत व्मक्षिराई मतनुन ऩने ऺमतऩूमतन दे हाम
फभोक्षजभ हुनेछ:-

(क)

मािीगुण्टाको भूल्म घोषणा गयी ढु वानी
गये कोभा घोवषत भूल्मको आधायभा,

(ख)

खण्ड (क) फभोक्षजभ भूल्म घोषणा नगरयएकोभा

त्मस्तो मािीगुण्टाको गन्तव्म स्थानको प्रचमरत
फजाय भूल्मको आधायभा, य
(ग)

खण्ड (ख) फभोक्षजभ गन्तव्म स्थानको प्रचमरत
फजाय भूल्म खुल्न नसकेभा त्मस्तो

(२) उऩदपा

मािीगुण्टाको वास्तववक भूल्मको आधायभा ।

(१) को खण्ड

(ख) वा

(ग) फभोक्षजभ भूल्म

मनधानयण गदान त्मस्तो मािीगुण्टा दतान गदानको अवस्थाभा यहेको

मािीगुण्टाको वकमसभ य गुणस्तयराई सभेत आधाय भामननेछ ।

(३) कुनै मािीगुण्टा हयाई वा ऺमत बई फोडनरे सोको ऺमतऩूमतन

मतनुन ऩने बएभा उऩदपा

(१) भा उक्षल्रक्षखत ऺमतऩूमतन उऩरब्ध गयाई

हयाएको वा ऺमत बएको मािीगुण्टाको ढु वानी शुल्क य अन्म शुल्क
मरएको बए सो सभेत वपतान गनुन ऩनेछ ।
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(४) कुनै मािीगुण्टाको हस्तान्तयण गननभा वढराई बएको

कायणरे कुनै नोक्सानी वा ऺमत हुन गएभा फोडनरे त्मस्तो मािीगुण्टाको
ऺमत फयावयको यकभ सम्फक्षन्धत व्मक्षिराई मतनुन ऩनेछ।

(५) कुनै मािीगुण्टाको आॊक्षशक ऺमत बएको य हस्तान्तयणभा

वढराई सभेत बएकोभा मािीगुण्टाभा बएको ऺमत वा वढराईको
आधायभा ऺमतऩूमतन दावी गनन सवकनेछ ।
(६) काफु

फावहयको ऩरयक्षस्थमतभा फाहेक अन्म अवस्थाभा

मािीगुण्टा दतान यमसदभा उल्रे क्षखत मभमतमबि सम्फक्षन्धत स्टे शन प्रभुखरे
मािीगुण्टा हस्तान्तयण नगयी वढराई गये भा मािीगुण्टाको हस्तान्तयण

गनन जमत ददन वढराई बएको हो सो ददनदे क्षख मािीगुण्टाको प्रमतवकरो
ऩचास रुऩैमाॉका दयरे हुन आउने यकभ ऺमतऩूमतन
व्मक्षिराई ददनु ऩनेछ।

तय मािीगुण्टा दतान गने व्मक्षि

फाऩत सम्फक्षन्धत

मािीगुण्टा फुझाउनको रामग

मनधानरयत मभमतमबि त्मस्तो मािीगुण्टा फुझ्न नआएभा मनजराई त्मस्तो
३६.

ऺमतऩूमतनको यकभ फुझाउनु ऩने छै न।

वास्तववक भूल्मको आधायभा ऺमतऩूमतन ददनु ऩने्

(१) मस ऩरयच्छे दभा

अन्मन्ि जुनसुकै कुया रे क्षखएको बए ताऩमन दतान बएको कुनै मािीगुण्टा
फोडनको कुनै अमधकायीको वदमनमत वा राऩयवाहीफाट हयाएभा, ऺमत

बएभा वा हस्तान्तयणभा वढराई बएभा फोडनरे मािीगुण्टाको वास्तववक
भूल्म फयाफयको यकभ ऺमतऩूमतनको रुऩभा स
ऩनेछ।

म्फक्षन्धत व्मक्षिराई ददनु

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ ददइएको ऺमतऩूमतन यकभ वदमनमत

वा राऩयवाही गने अमधकायीफाट फोडनरे असुर गनन सक्नेछ ।
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३७.

मािीगुण्टाको ऺमतऩूमतनको रामग मनवेदन ददनु ऩने : (१) मस ऩरयच्छे द
फभोक्षजभ ऺमतऩूमतन भाग गने व्मक्षिरे मािीगुण्टा दतान गयी ढु वानीको
रामग फोडनराई क्षजम्भा रगाएको मभमतरे ऩन्र ददन

मबि दे हामको कुनै

स्थान भापनत ये ल्वे प्रशासक सभऺ मनवेदन ददनु ऩनेछ्(क)
(ख)
(ग)

मािीगुण्टा क्षजम्भा रगाइएको ये ल्वे स्टे शन,
मािीगुण्टा ऩुग्नु ऩने ये ल्वे स्टे शन,
फोडनको केन्रीम कामानरम ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ मनवेदन प्राप्त बएको मभमतरे ऩन्र

ददनमबि ये ल्वे प्रशासकरे मनणनम गरयसक्नु ऩनेछ।

(३) उऩदपा (२) फभोक्षजभ ये ल्वे प्रशासकरे गये को मनणनम उऩय

क्षचत्त नफुझ्ने व्मक्षिरे सो मनणनम बएको मभमतरे ऩैं

सम्फक्षन्धत क्षजल्रा अदारतभा ऩुनयावेदन ददन सक्नेछ।

तीस ददनमबि

ऩरयच्छे द-८

३८.

भारसाभानको ढु वानी य ऺमतऩूमतन

ढु वानी गरयने भारसाभानको वववयणऩि ऩेश गनुन ऩने्

( १) ये रफाट

भारसाभान ढु वानी गनन चाहने प्रेषकरे फोडनद्वाया मनधानरयत ढाॉचाभा
वववयणऩि बयी सम्फक्षन्धत स्टे शन प्रभुखसभऺ ऩेश गनुन ऩनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभको वववयणऩि प्रेषकरे स्ऩष्ट रुऩभा

बनुन ऩनेछ य स्ऩष्ट रुऩभा वववयणऩि नबये को कायणफाट उत्ऩन्न हुने
ऩरयणाभप्रमत फोडन जवापदे ही हुने छै न।
(३) उऩदपा

(१) फभोक्षजभ वववयणऩिभा उल्रे ख गये का

भारसाभान दुरुस्त बए वा नबएको सम्फन्धभा स्टे शन प्रभुखरे प्रेषकको
योहवयभा तत्कार जाॉचफुझ गनु,न गयाउनु ऩनेछ।
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फभोक्षजभ जाॉचफुझ गदान कुनै भारसाभान

(४) उऩदपा ( ३)

मनषेमधत हो वा होइन बन्ने ववषमभा शॊका उत्ऩन्न बएभा स्टे शन
प्रभुखरे त्मस्तो भारसाभानको ऩयीऺण गननको रामग सम्फक्षन्धत

मनकामभा ऩठाउनु ऩनेछ य त्मसयी ऩयीऺण गदान रागेको खचन प्रेषकरे
व्महोनुन ऩनेछ।

(५) उऩदपा

(४) फभोक्षजभ ऩयीऺण गदान कुनै

भारसाभान

मनषेमधत भारसाभान बएको प्रभाक्षणत बएभा स्टे शन प्रभुखरे सम्फक्षन्धत
व्मक्षिराई प्रचमरत कानून फभोक्षजभ कायवाहीको रामग सो
३९.

सवहत सम्फक्षन्धत मनकामको क्षजम्भा रगाउनु ऩनेछ।
ढु वानीको रामग भारसाभान स्वीकाय गने्

भारसाभान

(१) प्रचमरत कानून

फभोक्षजभ ढु वानीको रामग मनषेध गरयएको फाहेकका अन्म भारसाभान
वा वस्तु स्टे शन प्रभुखरे ढु वानीको रामग स्वीकाय गनन सक्नेछ।

(२) उऩदपा ( १) फभोक्षजभ ढु वानीको रामग भारसाभान

स्वीकाय गये ऩमछ फोडनद्वाया मनधानरयत ढाॉचाभा ये ल्वे यमसद ददनु ऩनेछ।

(३) उऩदपा ( २) फभोक्षजभको ये ल्वे यमसदभा दे हामका कुया

सभेत उल्रे ख गनुन ऩनेछ्(क)

प्रेषकको ऩूया नाभ , थय, ठे गाना य सम्ऩकन

(ख)

भारसाभानको वववयण,

(ग)

(घ)

नम्फय,

भारसाभानको तौर य तौर खुल्न नसकेभा
अन्म जानकायी,

वागन रोड बन्दा घटी बएको भारसाभानको

हकभा प्माकेजको सॊ ख्मा य प्मावकङ्गको वववयण,
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(ङ)

वववयणऩिसॉग सॊ रग्न गरयएका कागजातको

(च)

गन्तव्म स्टे शनको नाभ,

(छ)
(ज)

वपहरयस्त,

प्राऩकको ऩूया नाभ , थय, ठे गाना य सम्ऩकन
नम्फय, य

अन्म आवश्मक कुयाहरु ।

(४) भारसाभानको ढु वानीका रामग आवश्मकता अनुसाय एउटै

४०.

४१.

वा छु ट्टाछु ट्टै ये ल्वे यमसद जायी गनन सवकनेछ।

ये ल्वे यमसदभा ऺमतको सॊ केत गनुन ऩने्

स्ऩष्ट रुऩभा ऺमतग्रस्त दे क्षखने

भारसाभान ढु वानीको रामग स्वीकाय गदान त्मस्तो भारसाभानको अवस्था
ये ल्वे यमसदभा उल्रे ख गनुन ऩनेछ।

वागनको एक्सर वजन मनधानयण गनन सक्ने्

अमधकतभ एक्सर वजन मनधानयण गनन सक्नेछ।
(२) उऩदपा ( १)

( १) फोडनरे वागनको

फभोक्षजभ मनधानरयत अमधकतभ एक्सर

वजन बन्दा फढी हुने गयी फोडनरे कुनै भारसाभान ये रभा याखी ढु वानी
४२.

गनुन हुॉदैन।

भारसाभानको भूल्म घोषणा गयी ढु वानी गनन सवकने्

(१) कुनै

भारसाभानको भूल्म ये ल्वे यमसदभा घोषणा गयी ढु वानी गनन सवकनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ भारसाभानको भूल्म घोषणा गयी

ढु वानी गयाएको अवस्थाभा सो फाऩतको ढु वानी शुल्क बाडा तथा शुल्क
४३.

(टमारयप) वकताफभा उल्रे ख बए फभोक्षजभ हुनेछ।

ढु वानी तथा अन्म शुल्क फुझाउनु ऩने् (१) प्रेषकरे भारसाभान ढु वानी
गये फाऩत राग्ने ढु वानी शुल्क फोडनराई फुझाउनु ऩनेछ।
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(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ प्रेषकरे फुझाउनु ऩने ढु वानी शुल्क

नफुझाई फाॉकी यहेको अवस्थाभा त्मस्तो ढु वानी शुल्क प्राऩकरे फुझाउनु
ऩनेछ ।

(३) प्राऩक क्षजम्भेवाय हुन ु ऩने कायणफाट उत्ऩन्न ववरम्फ शुल्क

तथा गोदाभ फाऩत वा कुनै भारसाभान तौर गदान राग्ने शुल्क प्राऩकरे
४४.

फुझाउनु ऩनेछ ।

प्रेषक क्षजम्भेवाय हुने्

(१) फोडनको कुनै कभनचायीको गरत कामन वा

िुटीरे फाहेक कुनै कागजात नबएको वा अऩमानप्त बएको कायणफाट हुन
जाने हामन नोक्सानी प्रमत प्रेषक स्वमॊ क्षजम्भेवाय हुनेछ।

(२) कुनै भारासाभान प्मावकङ्ग नगरयएको वा याम्रोसॉग प्मावकङ्ग

नगरयएको कायणफाट उत्ऩन्न हुने ऩरयणाभको रामग प्रेषक क्षजम्भेवाय
हुनेछ य सोको कायणफाट ये
४५.

ल्वेभा कुनै हानी नोक्सानी हुन गएभा

त्मस्तो हानी नोक्सानीको ऺमतऩूमतन सभेत प्रेषकरे व्महोनुन ऩनेछ।

भारसाभानको हस्तान्तयण् (१) गन्तव्म स्थानभा भारसाभान ऩुगेऩमछ
प्राऩकरे ये ल्वे यमसद ऩेश गयी सम्फक्षन्धत स्टे शनफाट भारसाभान मरन
सक्नेछ ।

(२) उऩदपा ( १) भा जुनसुकै कुया रे क्षखएको बए ताऩमन

प्राऩकरे ये ल्वे यमसद ऩेश गनन नसकेको अवस्थाभा सम्फक्षन्धत स्टे शन
प्रभुखरे मनजको ऩरयचमऩि वा अन्म प्रभाणका आधायभा ऩमन
भारसाभान हस्तान्तयण गनन सक्नेछ ।

(३) सम्फक्षन्धत स्टे शन प्रभुखरे भारसाभानको हस्तान्तयण गदान

प्राऩकफाट भारसाभान फुझेको बयऩाई गयाई मनजफाट कुनै यकभ प्राप्त
गनुन ऩने बए सो सभेत फुक्षझमरई भारसाभान हस्तान्तयण गनेछ।

29

(४) उऩदपा ( १) य ( ३)

भा जुनसुकै कुया रे क्षखएको बए

ताऩमन प्राऩकरे आफ्नो भारसाभान दे हामको स्थानफाट फुक्षझमरनु
ऩनेछ्-

(क)

फोडनको सुऩरयवेऺणभा यहन नऩने अवस्थाभा
सम्फक्षन्धत अमधकायीराई कानून फभोक्षजभ

मनजको स्थानभा वा गोदाभभा फुझाएकोभा
(ख)

त्मस्तो स्थानफाट,य

सुख्खा फन्दयगाह वा कन्टे नय फ्रेट स्टे शन

मबिको मनजी वा सयकायी गोदाभ वा मनमानत

प्रशोधन ऺेि (एक्सऩोटन प्रोसेमसङ जोन ) जस्ता
ऺेिभा फुझाएकोभा त्मस्तो स्थानफाट।

(५) गन्तव्म स्थानभा भारसाभान आइऩुगेको तीस ददन मबि

सो भारसाभान फुक्षझमरन प्राऩक नआएभा त्मस्तो भारसाभानको

स्वामभत्व, हस्तान्तयण रगामतका अन्म व्मवस्था तोवकए फभोक्षजभ
४६.

४७.

हुनेछ।

भारसाभान फुझ्न इन्काय गनन सक्ने् कुनै भारसाभान ऺमत बएको कुया
शङ्का रागेभा प्राऩकरे त्मस्तो ऺमतको जाॉच नगये सम्भ भारसाभान फुझ्न
इन्काय गनन सक्नेछ ।

भारसाभान सम्फन्धी दावमत्व् (१) ये ल्वे यमसदभा उक्षल्रक्षखत भारसाभान
ऩूयै वा आॊक्षशक रुऩभा हयाएको, ऺमत बएको वा हस्तान्तयण गननभा
वढराई बएको सम्फन्धभा फोडन क्षजम्भेवाय हुनेछ।
(२) उऩदपा

(१) भा जुनसुकै कुया रे क्षखएको बए ताऩमन

दे हामको कायणफाट भारसाभान हयाएभा, ऺमत बएभा वा हस्तान्तयणभा
वढराई बएभा फोडन क्षजम्भेवाय हुने छै न्30

(क)

प्मावकङ्ग गनुऩ
न ने प्रकृमतका भारसाभान प्मावकङ्ग
नगरयएको वा याम्रोसॉग प्मावकङ्ग नगरयएको,

(ख)

दतान बए फभोक्षजभको भारसाभान प्रेषकरे रोड
नगये को वा प्राऩकरे अनरोड गये को,

(ग)

गरत वा अऩूणन वववयणऩि बयी भारसाभान
ऩठाएको,

(घ)

प्रेषक वा प्राऩकको अनुयोधभा खुल्रा

वागनफाट भारसाभान ढु वानी गयाएको,
(ङ)

भारसाभानको

खयाफीफाट वा कुनै

भारसाभानको प्रकृमतफाटै

(जस्तै बाॉक्षचएय,

मफग्रेय, कुवहएय, सुख्खा बएय वा खेय गएय

)

ऩूणन वा आॊक्षशक रुऩभा ऺमत बएको,
(च)

काफु फावहयको ऩरयक्षस्थमत उत्ऩन्न बई फोडनरे

त्मस्तो ऩरयक्षस्थमतफाट फचाउ गनन नसकेको, वा
(छ)

फोडनको अनुभमत ववना जीवजन्तुको ढु वानी
गये को ।

(३) उऩदपा (२) भा उक्षल्रक्षखत कुनै कायणफाट भारसाभान

हयाएको, ऺमत बएको वा हस्तान्तयणभा वढराई बएको हो बन्ने कुया
४८.

प्रभाक्षणत गने बाय फोडनको हुनेछ ।

भारसाभान हयाएको भामनने् भारसाभान हस्तान्तयण गने सभम मनधानयण
बएकोभा त्मसयी मनधानरयत सभम बुिान बएको ऩन्र ददन य सभम
मनधानयण नबएकोभा ये ल्वे यमसद जायी बएको मभमतरे तीस ददनमबि
भारसाभान हस्तान्तयण नगये भा भारसाभान हयाएको भामननेछ ।
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४९.

भारसाभान हस्तान्तयणभा वढराई बएको भामनने्

दे हामको सभममबि

प्राऩकराई भारसाभान हस्तान्तयण गनन नसकेभा भारसाभान
हस्तान्तयणभा वढराई बएको भामननेछ्(क)

भारसाभान फुझाउनुऩने सभम मनधानयण बएकोभा
त्मसयी मनधानरयत सभममबि,

(ख)
५०.

खण्ड (क) फभोक्षजभ सभम मनधानयण नबएकोभा ये ल्वे
यमसद जायी बएको मभमतरे तीस ददनमबि।

भारसाभान हयाएभा वा ऺमत बएभा वा हस्तान्तयण गनन वढराई बएभा
सो

फाऩतको ऺमतऩूमतन् भारसाभान हयाएभा वा ऺमत बएभा वा

हस्तान्तयण गनन वढराई बएभा सो फाऩतको ऺमतऩूमतन सम्फन्धी व्मवस्था
दपा ३५ भा उक्षल्रक्षखत मािीगुण्टा सम्फन्धभा बएको व्मवस्था
५१.

फभोक्षजभ हुनेछ।

भारसाभानको ऺमतऩूमतनको रामग मनवेदन ददनु ऩने : (१) मस ऩरयच्छे द
फभोक्षजभ ऺमतऩूमतन भाग गनन चाहने प्रेषक वा प्राऩकरे त्मस्तो

भारसाभान ढु वानीका रामग स्टे शन प्रभुखराई क्षजम्भा रगाएको मभमतरे
ऩैंतारीस ददनमबि दे हामको कुनै स्थान भापनत ये ल्वे प्रशासक सभऺ
मनवेदन ददनु ऩनेछ्-

(क)

ढु वानीको रामग भारसाभान क्षजम्भा रगाइएको
ये ल्वे स्टे शन,

(ख)
(ग)
(२) उऩदपा

भारसाभान ऩुग्नु ऩने ये ल्वे स्टे शन,
फोडनको केन्रीम कामानरम ।

(१) फभोक्षजभ मनवेदन प्राप्त बएको मभमतरे

एक्काइस ददनमबि ये ल्वे प्रशासकरे मनणनम गरयसक्नु ऩनेछ ।
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(३) उऩदपा (२) फभोक्षजभ ये ल्वे प्रशासकरे गये को मनणनम उऩय

क्षचत्त नफुझ्ने व्मक्षिरे सो मनणनम बएको सूचना ऩाएको मभमतरे ऩैं
ददनमबि सम्फक्षन्धत क्षजल्रा अदारतभा ऩुनयावेदन ददन सक्नेछ।

तीस

ऩरयच्छे द-९

५२.

दुघट
न नाको जाॉच तथा दावमत्व

ये र दुघट
न नाको सूचना ददनु ऩने्

( १) ये र सञ्चारनको मसरमसराभा

दुघट
न ना बई कसै को भृत्मु बएभा, चोटऩटक रागेभा, कुनै सम्ऩक्षत्तको

ऺमत बएभा वा ये र ऺमतग्रस्त बएभा ये ल्वे कभनचायीरे त्मस्तो दुघट
न ना
बएको स्थानफाट सफैबन्दा नक्षजकको स्टे शन प्रभुख तथा ये ल्वे सुयऺा
कामानरमभा य स्टे शन प्रभुख तथा ये ल्वे सुयऺा कामानरमरे ये ल्वे

प्रशासक तथा सम्फक्षन्धत क्षजल्रा प्रशासन कामानरमभा वा नक्षजकको
प्रहयी कामानरमभा तुरुन्तै सूचना ददनु ऩनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ सूचना प्राप्त बएऩमछ ये ल्वे प्रशासक

तथा क्षजल्रा प्रशासन कामानरमरे सो दुघट
न नाको फाये भा तुरुन्त
५३.

भन्िारमराई सूचना ददनु ऩनेछ।

नेऩार सयकायरे जाॉचफुझ गनन वा गयाउन सक्ने्

ये र दुघट
न नाका

सम्फन्धभा सूचना प्राप्त बएऩमछ दुघट
न नाको गाम्बी मनताराई दृवष्टगत गयी
नेऩार सयकायरे प्रचमरत कानून फभोक्षजभ त्मस्तो दुघट
न नाको जाॉचफुझ

५४.

गनन वा गयाउन सक्नेछ ।

फोडन आपैरे जाॉचफुझ गनन वा गयाउन सक्ने्

दपा ५३ भा जुनसुकै

कुया रे क्षखएको बए ताऩमन ये ल्वे सञ्चारनको मसरमसराभा बएको

साभान्म दुघट
न नाका सम्फन्धभा फोडन आपैरे त्मस्तो दुघट
न नाको जाॉचफुझ
गनन वा गयाउन सक्नेछ ।
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५५.

उऩचाय खचन, ऺमतऩूमतन, वकरयमा खचन

वा याहत उऩरब्ध गयाउनु ऩने्

(१) ये र दुघट
न नाफाट कुनै व्मक्षिराई कुनै वकमसभको हामन वा नोक्सानी
ऩुग्न गएभा फोडनरे त्मस्तो व्मक्षि वा मनजको भृत्मु बएकोभा भृतकको
नक्षजकको हकवाराराई दे हाम फभोक्षजभको यकभ उऩचाय खचन,

ऺमतऩूमतन, वकरयमा खचन वा याहत फाऩत उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ्(क)

कुनै व्मक्षिराई चोटऩटक रागेकोभा

चोटऩटकको क्षस्थमत ववचाय गयी औषमधउऩचाय
खचन फाऩत एकराख रुऩैमाॉसम्भ,
(ख)

कुनै व्मक्षिको अङ्गबङ्ग बएकोभा मनको नबई

काभ नराग्ने बएभा सो अङ्गबङ्ग फाऩत प्रत्मेक

अङ्गको दुईराख ऩचास हजाय रुऩैमाॉ य त्मस्तो
अङ्ग काभ राग्ने बए घाउ खचन फाऩत
(ग)

एकराख ऩचास हजाय रुऩैमाॉसम्भ,

दुघट
न नाफाट कुनै व्मक्षिको भृत्मु बएकोभा
वकरयमा खचन तथा याहत फाऩत सातराख
रुऩैमाॉ।

(२) उऩदपा ( १) भा जुनसुकै कुया रे क्षखएको बए ताऩमन

दे हामको कुनै कायणफाट मािीको भृत्मु वा अङ्गबङ्ग बएभा वा मािी

घाइते बएभा त्मस्तो ऺमतऩूमतन वा याहत फाऩत कुनै यकभ ददइनेछैन्(क)

मािीरे आत्भहत्मा गये भा वा आत्भहत्मा गने

(ख)

मािीको आफ्नै गल्ती वा हेरचेक्राॉइ गये को,

(ग)

प्रमास गये को,

मािीको कुनै आऩयामधक कामन गये को,
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(घ)

मािीरे भादक ऩदाथन वा रागू औषध सेवन

(ङ)

प्राकृमतक कायण वा

गये को, वा

मािीराई

कुनै योग

रागेको वा कुनै औषमध सेवन गये को ।

(३) ये र दुघट
न नाफाट कुनै मािी वा अन्म तेस्रो ऩऺको सम्ऩक्षत्त

हामन नोक्सानी बएभा त्मस्तो हामन नोक्सानी बएको सम्ऩक्षत्तको

वास्तववक ऺमतको आधायभा कामभ हुन आउने यकभ फोडनरे सम्फक्षन्धत
व्मक्षिराई ददनु ऩनेछ ।

(४) मस दपा फभोक्षजभ फोडनरे गये को मनणनम उऩय क्षचत्त

नफुझ्ने व्मक्षिरे सो मनणनमको सूचना ऩाएको मभमतरे ऩै
सम्फक्षन्धत उच्च अदारतभा ऩुनयावेदन ददन सक्नेछ।

तीस ददनमबि

ऩरयच्छे द-१०

५६.

ये ल्वे प्रशासक तथा कभनचायी सम्फन्धी

ये ल्वे प्रशासकको मनमुक्षि् (१) फोडनको प्रशासकीम प्रभुखको रुऩभा काभ
गननको रामग फोडनभा एक ये ल्वे प्रशासक यहनेछ ।

(२) नेऩार सयकायरे दे हाम फभोक्षजभको मोग्मता ऩूया बएका

व्मक्षिहरु भध्मेफाट ये ल्वे प्रशासकको मनमुक्षि गनेछ: (क)
(ख)

नेऩारी नागरयक,

भान्मताप्राप्त क्षशऺण सॊ स्थाफाट इक्षन्जमनमरयङ्ग

ववषमभा कम्तीभा स्नातकोत्तय उऩामध हामसर
गये को,

(ग)

ये ल्वे वा सडक मातामातको ऺेिभा कम्तीभा
आठ वषनको अनुबव हामसर गये को, य
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(घ)
(३) उऩदपा (

ऩैँ तीस वषन उभेय ऩूया बई साठी वषन उभेय
ननाघेको।

२) फभोक्षजभ ये ल्वे प्रशासकको मनमुक्षि

नबएसम्भको रामग नेऩार सयकायरे

नेऩार मनजाभती सेवा अन्तगनत को

नेऩार इक्षन्जमनमरयङ्ग सेवाको याजऩिावङ्कत प्रथभ श्रे णीको अमधकृतराई
ये ल्वे प्रशासकको काभ गने गयी तोक्न सक्नेछ।

(४) ये ल्वे प्रशासकको ऩदावमध फढीभा चाय वषनको हुनेछ।

(५) उऩदपा (४) भा जुनसुकै कुया रे क्षखएको बए ताऩमन ये ल्वे

प्रशासकरे आफ्नो ऩदीम क्षजम्भेवायी ऩूया नगये भा, फोडनको वहत ववऩयीत
कुनै काभ कायवाही गये भा,

मनज कुनै खयाफ आचयणभा रागेभा वा

मनजभा कामनऺभताको अबाव बएभा नेऩार सयकायरे जुनसुकै फखत
ये ल्वे प्रशासकको ऩदफाट हटाउन सक्नेछ।

(६) उऩदपा (५) फभोक्षजभ मनजराई ऩदफाट हटाउनु अक्षघ

सपाई ऩेश गने भनामसव भौका ददनु ऩनेछ।

(७) ये ल्वे प्रशासकको ऩारयश्रमभक, सुववधा तथा सेवाका अन्म

५७.

शतन तोवकए फभोक्षजभ हुनेछ।

ये ल्वे प्रशासकको ऩदभा मनमुक्षिको रामग अमोग्मता

: दे हामको कुनै

व्मक्षि ये ल्वे प्रशासकको ऩदभा मनमुक्षि हुन मोग्म हुने छै न:(क)
(ख)

फैंक तथा ववत्तीम सॊ स्थाको ऋण मतनन नसकी प्रचमरत
कानून फभोक्षजभ कारो सूचीभा ऩये को,

भ्रष्टाचाय, जफयजस्ती कयणी , भानव फेचमफखन तथा
ओसायऩसाय, रागू औषध मफक्री ववतयण तथा

ओसाय

ऩसाय, सम्ऩक्षत्त शुद्धीकयण , याहदानी दुरुऩमोग , अऩहयण
सम्फन्धी कसूय वा नैमतक ऩतन दे क्षखने
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पौजदायी

अन्म कुनै

कसूयभा सजाम ऩाएको वा

पौजदायी

कसूयभा तीन वषन वा सोबन्दा फढी कैदको सजाम ऩाई
(ग)
(घ)
(ङ)

त्मस्तो पैसरा अक्षन्तभ बएको,

ु को स्थामी आवासीम अनुभमत प्राप्त
कुनै ववदे शी भुरक
गये को,

दपा ५६ को उऩदपा ( २) फभोक्षजभको मोग्मता ऩूया
नबएको, य

कुनै राबको ऩद धायण गये को।

स्ऩष्टीकयण: मस खण्डको प्रमोजनको रामग ×राबको

ऩद" बन्नारे सयकायी कोषफाट ऩारयश्रमभक वा सुववधा
५८.

ऩाउने ऩद सम्झनु ऩछन ।

ये ल्वे प्रशासकको काभ, कतनव्म य अमधकाय्

मस अध्मादे शभा अन्मि

उल्रे क्षखत काभ, कतनव्म य अमधकायको अमतरयि ये ल्वे प्रशासकको
काभ, कतनव्म य अमधकाय दे हाम फभोक्षजभ हुनेछ्-

(क) ये ल्वेको काभसॉग सम्फक्षन्धत ववद्युतमन्ि,

य ववतयणको रामग कुनै सॊ यचना मनभानण,
भभनत गने, गयाउने,

(ख) ये ल्वेको प्रमोजनको रामग कुनै सॊ यचना,

ववद्युत आऩूमतन
सञ्चारन वा

टे मरपोन राइन

तथा अन्म सुववधा मनभानण वा ऩरयवतनन गने तथा
हटाउने वा प्रमतस्थाऩन गने, गयाउने,

(ग) ये ल्वे सञ्चारनसॉग सम्फक्षन्धत मनभानण

, भभनत सम्बाय,

सुधायको रामग आवश्मक ऩने अन्म कामन गने , गयाउने,
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(घ)

फोडनको अल्ऩकारीन तथा दीघनकारीन मोजना य

वावषनक फजेट तथा कामनक्रभ तमाय गयी फोडन सभऺ
ऩेश गने,
(ङ)

फोडनफाट स्वीकृत मोजना तथा कामनक्रभ कामानन्वमन
गने, गयाउने य सोको अनुगभन गने, गयाउने,

(च)

फोडनफाट स्वीकृत हुनऩु ने ववषमको प्रस्ताव तमाय गयी
ऩेश गने य फोडनफाट बएका मनणनम कामानन्वमन गने,

(छ)

गयाउने,

ये ल्वे सेवाको मफस्ताय य ये र सञ्चारनको सम्फन्धभा

प्रदे श सयकायको सम्फक्षन्धत मनकाम य स्थानीम तहसॉग
आवश्मक सभन्वम गने,

(ज)
५९.

तोवकए फभोक्षजभको अन्म काभ गने ।

कभनचायी सम्फन्धी : (१) फोडनको कामन सम्ऩादनको रामग फोडनभा
आवश्मक सॊ ख्माभा कभनचायी यहनेछन् ।
(२) उऩदपा

(१) फभोक्षजभका कभनचायीको मनमुक्षि,

(३) उऩदपा

(१) फभोक्षजभका कभनचायीको मनमुक्षि

ऩारयश्रमभक, सुववधा तथा सेवाका शतनहरु ववमनमभभा तोके फभोक्षजभ
हुनेछ।

नबएसम्भको रामग फोडनको अनुयोधभा भन्िारमरे आवश्मक कभनचायी
फोडनभा काभकाज गने गयी खटाउन सक्नेछ।

(४) फोडनको सॊ गठन सॊ यचनाको स्वीकृमत भन्िारमको

मसपारयसभा नेऩार सयकायरे गनेछ।
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ऩरयच्छे द-११

६०.

फोडनको कोष य रे खाऩयीऺण

फोडनको कोष् (१) फोडनको आफ्नो एउटा छु टै कोष हुनेछ।
(२)

यहनेछन्:-

उऩदपा ( १)
(क)
(ख)
(ग)

(घ)
(ङ)

फभोक्षजभको कोषभा दे हामका यकभ

नेऩार सयकायफाट प्राप्त यकभ,
ववदे शी व्मक्षि, सयकाय,
सॊ स्थाफाट प्राप्त यकभ,

अन्तयानवष्डम सॊ घ वा

मािी बाडा वा ढु वानी शुल्कफाट प्राप्त यकभ,
फोडनको जग्गा मरज वा बाडाभा ददए फाऩत
प्राप्त यकभ,

फोडनरे आजनन गये को अन्म यकभ।

(३) उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोक्षजभको यकभ प्राप्त गनुन

अक्षघ फोडनरे नेऩार सयकाय, अथन भन्िारमको स्वीकृमत मरनु ऩनेछ ।

(४) फोडनको सम्ऩूणन खचन उऩदपा (२) फभोक्षजभ कोषभा जम्भा

बएको यकभफाट व्महोरयनेछ।

(५) उऩदपा (१) फभोक्षजभको कोषभा यहने यकभ फोडनरे

तोकेको फैङ्क तथा ववत्तीम सॊ स्था सम्फन्धी प्रचमरत कानून फभोक्षजभ
स्थावऩत "क" वगनको कुनै फाक्षणज्म फैङ्कभा खाता खोरी जम्भा
गरयनेछ।
६१.

(६) फोडनको खाताको सञ्चारन तोवकए फभोक्षजभ हुनेछ ।

रे खा य रे खाऩयीऺण् (१) फोडनको आम व्ममको रे खा प्रचमरत कानून
फभोक्षजभ याक्षखनेछ।
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(२)

फोडनरे तोवकए फभोक्षजभ आम व्ममको आन्तरयक

रे खाऩयीऺण तथा आन्तरयक मनमन्िण गनु,न गयाउनु ऩनेछ।
(३) फोडनको आमव्ममको अक्षन्तभ रे खाऩयीऺण

भहारे खाऩयीऺकफाट हुनेछ।

(४) भन्िारमरे चाहेभा फोडनको आम व्ममको रे खा तथा

सोसॉग सम्फक्षन्धत कागजात जुनसुकै फखत जाॉच्न वा जाॉच्न रगाउन
सक्नेछ।

६२.

ऩरयच्छे द-१२

कसूय तथा सजाम

कसूय: कसै रे दे हामका कुनै कामन गये गयाएभा मस अध्मादे श फभोक्षजभ
कसूय गये गयाएको भामननेछ:(क)

ये र वा ये ल्वेभा आगो रगाउने वा ववष्पोटक
ऩदाथन ओछ्याउने, कुनै प्रज्वरनशीर ऩदाथन वा
ववद्युतीम धयाऩ ( एम्फुस) फनाई वा अन्म कुनै

(ख)

(ग)

्
प्रकायरे ये र सञ्चारनभा फाधा ऩुयमाउने
,
ये र वा ये ल्वे

कब्जा गने वा अन्म कुनै

वकमसभरे ये र वा

ये ल्वेको सम्ऩक्षत्तभा हामन,

्
नोक्सानी ऩुयमाउने
कामन गने,

ये र दुघट
न ना हुन सक्ने गयी ये र वा ये ल्वेभा

कुनै वस्तु फ्माॉक्ने, ये रको मरकभा ढु ङ्गा, काठ

वा अरु कुनै वस्तु याख्ने वा अमधकाय प्राप्त

अमधकायी फाहेक कसै रे ये रको मरक वा सो
सम्फन्धी वकरा, काॉटा, क्षस्रऩय आदद क्षझक्ने,
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ज्वाइन्टहरु खुकुरो ऩाने वा अरु करऩूजान
(घ)

चराउने, हेयपेय गने वा फन्द गने कामन गने,
ये र

वा ये ल्वेको

कुनै

मनशाना

वा

फत्ती

रुकाउने, चराउने, क्षझक्ने, पयक गयी दे खाउने,
फदल्ने, भेट्ने, हटाउने, खुवकनने रगामतका ये र

(ङ)

दुघट
न ना हुने कुनै कामन गने,

अमधकायप्राप्त अमधकायी फाहेक अरु कसै रे
गुमडयहेको ये र ववना कायण योक्न वा ये र

चराउन अटे य गनन वा ये र चराउन नददन
(च)
(छ)

अवयोध मसजनना गने,

भादक ऩदाथन वा रागूऩदाथन सेवन गयी ये र
चराउने,

ये ल्वेका कभनचायी वा मािुसॉग झगडा गने,
ये रमबि

होहल्रा

गने

वा

कसै राई

गारी

गरौज वा अश्लीर वा अऩभानजनक शब्द
(ज)

(झ)

प्रमोग गने,

ये ल्वेका कभनचायीराई आफ्नो ऩदीम कतनव्म
ऩारना गने योक्ने वा फाधा अवयोध मसजनना
गने,

अमधकायप्राप्त

व्मक्षि

फाहेक

अरु

कसै रे

ये ल्वेको प्रमोजनको रामग जडान गरयएका कुनै
सञ्चाय उऩकयणको प्रमोग वा हस्तऺेऩ गने,
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(ञ)

(ट)

(ठ)

(ड)
(ढ)

ये र

चारक

वा

सहचारकको

अध्मादे श फभोक्षजभ अनुभमतऩि
चराउने,

रामग मस

नमरई ये र

आपूरे प्राप्त गये को ये र चारक वा सहचारक
अनुभमतऩि ये र चराउनको रामग प्रमोग गनन
अन्म व्मक्षिराई ददने,

ये रभा मािा गने वा गयाउने प्रमोजनको रामग
अमधकायऩि वा वटकटको अङ्क, अऺय, मभमत वा
व्महोया सच्माउने,
फोडनको

अनुभमत

फेगय

अमधकायऩि ववतयण गने,

वटकट

मफक्री

वा

मािीगुण्टा वा भारसाभान हयाएको, नामसएको,

नोक्सानी बएको वा वपतान नबएको बनी फोडन
सभऺ झुठो भागदावी ऩेश गने वा सोको रामग

(ण)
(त)

झुठो वववयण ददने,

ये रभा मािीराई अनावश्मक झञ्झट ददने,

अमधकायप्राप्त व्मक्षि फाहेक अरु कसै रे ये ल्वे

सञ्चारनको रामग जायी गरयएका सावनजमनक
सूचना उप्काउन, च्माॉत्न वा व्महोया केयभेट वा

(थ)
(द)

सच्माउने,

ये र वा ये ल्वेभा धुरो वा पोहोय वा मािीभामथ
पोहोय वा अन्म कुनै वस्तु पाल्ने,

ये रको मनषेमधत स्थानभा फसी मािा गने,
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(ध)
६३.

मो अध्मादे श ववऩयीतका अन्म कुनै कामन
गने।

सजाम: (१) कसै रे दे हामको कुनै कसूय गये गयाएभा त्मस्तो कसूय गने
गयाउने व्मक्षिराई भुद्दा हेने अमधकायीरे
गनेछ:-

(क)

दपा

६२

दे हाम फभोक्षजभको सजाम

को

खण्ड ( क)

वा ( ख)

फभोक्षजभको कसूय गने गयाउनेराई त्मस्तो
कामनफाट

कसै को

भृत्मु

बएकोभा

प्रचमरत

कानून फभोक्षजभ ज्मान भाये सयह सजाम य
ज्मान नभये को बए दश
(ख)

(ग)

(घ)

एकराख रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना,

दपा ६२ को खण्ड (ग) वा (घ) फभोक्षजभको

कसूय गने गयाउनेराई सात वषनसम्भ कैद य
एक राख रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना,

दपा ६२ को खण्ड (ङ) वा (च) फभोक्षजभको

कसूय गने गयाउनेराई एक वषनसम्भ कैद य
दुई राख रुऩैंमाॉसम्भ जरयफाना,

दपा ६२ को खण्ड (छ) वा (ज) फभोक्षजभको
कसूय गने गयाउनेराई एक वषनसम्भ कैद वा
दश

(ङ)

वषनसम्भ कैद य

हजाय

सजाम,

रुऩैमाॉसम्भ

जरयफाना

वा

दुवै

दपा ६२ को खण्ड ( झ), ( ञ) य ( ट)
फभोक्षजभको
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कसूय

गने

गयाउनेराई

छ

भवहनासम्भ कैद य ऩचास हजाय रुऩैमाॉसम्भ
जरयफाना।

(२) कसै रे दे हामको कुनै कसूय गये भा त्मस्तो कसूय गने

व्मक्षिराई फोडनको सम्फद्ध कभनचायीको प्रमतवेदनको आधायभा ये ल्वे
प्रशासकरे दे हाम फभोक्षजभ जरयफाना गनन सक्नेछ:(क)

(ख)

दपा ६२ को खण्ड (ठ) वा (ड) फभोक्षजभको
कसूय गने गयाउनेराई दुई राख रुऩैमाॉसम्भ
जरयफाना,

दपा ६२ को खण्ड ( ढ) फभोक्षजभको कसूय
गनेराई ऩचास हजाय रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना ।

(३) कसै रे दे हामको कुनै कसूय गये भा त्मस्तो कसूय गने

गयाउने व्मक्षिराई फोडनको वटकट जाॉचकी वा सम्फद्ध कभनचायीको

प्रमतवेदनको आधायभा स्टे शन प्रभुखरे तत्कार दे हाम फभोक्षजभ जरयफाना
गनन सक्नेछ:-

(क)

(ख)

(ग)

दपा ६२ को खण्ड ( ण) फभोक्षजभको कसूय
गने

गयाउनेराई

जरयफाना,

फीस

हजाय

रुऩैमाॉसम्भ

दपा ६२ को खण्ड (त) वा (थ) फभोक्षजभको
कसूय गने गयाउनेराई दश हजाय रुऩैमाॉसम्भ
जरयफाना ।

दपा ६२ को खण्ड (द) वा (ध) फभोक्षजभको

कसूय गने गयाउनेराई ऩाॉच हजाय रुऩैंमाॉसम्भ
जरयफाना ।
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६४.

६५.

६६.

थऩ सजाम हुने: कसै रे ये ल्वेको सम्ऩक्षत्त चोयी गये भा वा अन्म कुनै
्
प्रकायरे हामन वा नोक्सानी ऩुयमाएभा
प्रचमरत कानून फभोक्षजभ हुने
सजामभा थऩ तीन वषनसम्भ कैदको सजाम हुनेछ।

उद्योग गने वा भमतमायराई सजाम: दपा ६३ को उऩदपा ( १)

फभोक्षजभ सजाम हुने कसूयको उद्योग गने वा सो कसूयको भमतमायराई
भुख्म कसूयदायराई हुने सजामको आधा सजाम हुनेछ।

ववगो बयाई ददनु ऩने: दपा ६२ फभोक्षजभको कुनै कसूयफाट ये ल्वे, मािु
वा अन्म कुनै व्मक्षिको सम्ऩक्षत्तभा हामन नोक्सानी बएकोभा भुद्दा हेने

अमधकायीरे त्मस्तो हामन नोक्सानीको ववगो सम्फक्षन्धत कसूयदायफाट
६७.

बयाई ददनु ऩनेछ।

सजाम नहुने् मस अध्मादे श फभोक्षजभ कसूय हुने अवस्थाभा फाहेक अन्म
अवस्थाभा ये र चारक वा सहचारक वा ये र सञ्चारनभा सॊ रग्न

व्मक्षिरे आफ्नो कतनव्म ऩारनाको मसरमसराभा असर मनमतरे गये को
कुनै काभ कायवाहीफाट कुनै व्मक्षि वा मनजको सम्ऩक्षत्त वा ये ल्वेको
सॊ यचनाभा कुनै हामन

नोक्सानी वा ऺमत

ऩुग्न गएभा सो कामन उऩय

त्मस्तो ये र चारक, सहचारक वा ये र सञ्चारनभा सॊ रग्न व्मक्षिराई
६८.

कुनै सजाम हुने छै न।

तत्कार मनमन्िणभा मरन सक्ने: (१) दपा ६२ फभोक्षजभको कसूय गने
व्मक्षिराई ये ल्वेको सुयऺाको रामग खवटएको सुयऺाकभी, प्रचमरत

कानून फभोक्षजभ अमधकायप्राप्त अमधकायी वा ये ल्वेको कभनचायीरे तत्कार
मनमन्िणभा मरन सक्नेछ ।

(२) उऩदपा ( १) फभोक्षजभ मनमन्िणभा मरइएको व्मक्षिभध्मे

मस अध्मादे श फभोक्षजभ ये ल्वे प्रशासक वा स्टे शन प्रभुखरे कायवाही गनुन
ऩने व्मक्षिको हकभा मनजरे मस अध्मादे श फभोक्षजभ कायवाही य सजाम
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गनेछ य अन्म व्मक्षिको हकभा प्रचमरत कानून फभोक्षजभ कायवाही गनन
अमधकाय प्राप्त अमधकायी वा ये ल्वे कभनचायीरे सम्फक्षन्धत अमधकायी वा
कामानरमभा फुझाउनु ऩनेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोक्षजभ फुझाइएको व्मक्षि उऩय सम्फक्षन्धत

अमधकायी वा कामानरमरे मस अध्मादे श फभोक्षजभको कायवाही शुरु गनुन
६९.

७०.

ऩनेछ ।

भुद्दा हेने अमधकायी: दपा ६३ को उऩदपा (१) फभोक्षजभ सजाम हुने

कसूयको शुरु कायवाही य वकनाया गने अमधकाय सम्फक्षन्धत क्षजल्रा
अदारतराई हुनेछ।

ऩुनयावेदन् (१) दपा ६३ को उऩदपा ( २) फभोक्षजभ ये ल्वे प्रशासकरे
गये को जरयफानाको मनणनमभा क्षचत्त नफुझ्ने व्मक्षिरे त्मस्तो मनणनम बएको
मभमतरे ऩैंमतस ददनमबि सम्फक्षन्धत क्षजल्रा अदारतभा ऩुनयावेदन ददन
सक्नेछ ।

(२) दपा ६३ को उऩदपा (

३) फभोक्षजभ स्टे शन प्रभुखरे

गये को जरयफानाको मनणनम उऩय क्षचत्त नफुझ्ने व्मक्षिरे त्मस्तो मनणनम
बएको मभमतरे ऩैंमतस ददनमबि ये ल्वे प्रशासक सभऺ
सक्नेछ ।

ऩुनयावेदन ददन

(३) दपा ६९ फभोक्षजभको भुद्दा हेने अमधकायीरे गये को मनणनम

उऩय क्षचत्त नफुझ्ने व्मक्षिरे त्मस्तो मनणनम बएको मभमतरे ऩैंमतस ददनमबि
७१.

सम्फक्षन्धत उच्च अदारतभा ऩुनयावेदन ददन सक्नेछ।

नेऩार सयकाय वादी हुने् दपा ६३ को उऩदपा (१) फभोक्षजभ सजाम
हुने कसूय सम्फन्धी भुद्दा

नेऩार सयकाय वादी बई चल्नेछ य त्मस्तो

ु ी पौजदायी कामनववमध सॊ वहता, २०७४ को अनुसूची-१ भा
भुद्दा भुरक
सभावेश बएको भामननेछ ।
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७२.

हदम्माद् ( १) दपा ६२ को
ु ै उजूय राग्नेछ।
जवहरे सक

खण्ड ( क) अन्तगनतको कसूयभा

(२) दपा ६२ को खण्ड ( ख),

( ग),

( घ) य ( ङ)

अन्तगनतको कसूयभा त्मस्तो कसूय बएको थाहा ऩाएको मभमतरे
भवहना नाघेऩमछ उजूय राग्ने छै न।

छ

(३) उऩदपा ( १) य ( २) अन्तगनतका कसूय फाहेक अन्म

कसूयभा त्मस्तो कसूय बएको मभमतरे तीन भवहना नाघेऩमछ उजूय राग्ने
छै न।

७३.

ऩरयच्छे द-१३

ये र चारक वा

ववववध

सहचारक कयायभा मरन सवकने : मस अध्मादे शभा

अन्मि जुनसुकै कुया रे क्षखएको बए ताऩमन नेऩारी नागरयकफाट ये र

चारक वा सहचारकको ऩदभा ऩदऩूमतन हुन नसकेभा फोडनरे मोग्मता

७४.

ऩुगेका ववदे शी नागरयकराई

भन्िारमरे मनधानयण गये फभोक्षजभको

उऩसमभमत गठन गनन सक्ने्

( १) फोडनरे मस अध्मादे श फभोक्षजभ

अवमधसम्भको रामग कयायभा काभभा रगाउन सक्नेछ।
आफ्नो कामन सञ्चारन

भा सहमोग ऩुर्

उऩसमभमत गठन गनन सक्नेछ।

माउन आवश्मकता अनुसाय

(२) उऩदपा ( १) फभोक्षजभ गदठत उऩसमभमतको कामनऺेिगत

शतन य कामान वमध फोडनरे त्मस्तो उऩसमभमत गठन गदानको सभमभा
७५.

मनधानयण गये फभोक्षजभ हुनेछ ।

ु रगानीभा ये ल्वे सञ्चारन गनन सक्ने् फोडनरे नेऩार सयकायको ऩूव न
सॊ मि
ु रगानीभा
स्वीकृमत मरई स्वदे शी वा ववदे शी रगानीकतानसॉगको सॊ मि
ये ल्वे मनभानण वा ववस्ताय गनन वा ये ल्वे सेवा सञ्चारन गनन सक्नेछ।
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७६.

ये ल्वेको मनभानण, भभनत, सञ्चारन वा व्मवस्थाऩनको क्षजम्भा ददन सक्ने्
(१) फोडनरे नेऩार सयकायको ऩूव न स्वीकृमत मरई ये ल्वेको मनभानण, भभनत,
सञ्चारन वा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कुनै वा सफै काभ मनजी ऺेिको कुनै
सॊ स्थाद्वाया गयाउन आवश्मक दे खेभा प्रचमरत कानून फभोक्षजभ त्मस्तो
सॊ स्थासॉग सम्झौता गयी सो काभ त्मस सॊ स्थाराई क्षजम्भा ददन सक्नेछ।
(२) उऩदपा

(१) फभोक्षजभ काभ गनन ददॉदा सो काभसॉग

सम्फक्षन्धत फोडनको हक बोग, स्वामभत्व वा क्षजम्भाभा यहेको कुनै
सॊ यचना, उऩकयण तथा सम्ऩक्षत्त त्मस्तो सॊ स्थारे प्र मोग गनन ऩाउने गयी
ददन सक्नेछ।
(३) उऩदपा (१) फभोक्षजभ सम्झौता गदान फोडनको हक, बोग,
स्वामभत्व वा क्षजम्भाभा यहेको सॊ यचना, उऩकयण तथा सम्ऩक्षत्तको प्रमोग
सम्फन्धी व्मवस्था, सम्झौता कामभ यहने अवमध, सम्झौता गने ऩऺरे
ऩाउने प्रमतपर य तत्सम्फन्धी अन्म कुयाहरु सम्झौताभा उल्रे ख बए
फभोक्षजभ हुनेछ।
(४) उऩदपा (१) फभोक्षजभ सम्झौता गने सॊ स्थारे सम्झौताको

अवमध सभाप्त बएऩमछ

आपूरे प्रमोग गये को फोडनको हक, बोग,

स्वामभत्व वा क्षजम्भाभा यहेको कुनै सॊ यचना, उऩकयण तथा सम्ऩक्षत्त
सम्झौताभा तोवकएको शतन फभोक्षजभ फोडनराई वपतान गनुन ऩनेछ ।

(५) ये ल्वेको मनभानण, भभनत, सञ्चारन य व्मवस्थाऩन सम्फन्धी

अन्म कुया सम्झौताभा उल्रे ख बए फभोक्षजभ हुनेछ ।
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७७.

ऺभता बन्दा फढी मािी वा भारसाभान याख्न नहुने् ये रको ऺभता बन्दा

७८.

मसट सुयक्षऺत याख्नु ऩने्

७९.

८०.
८१.

फढी मािी तथा भारसाभान याखी ये र चराउन ऩाईने छै न।

फोडनरे अमत ववक्षशष्ठ वा ववक्षशष्ठ व्मक्षि, जेष्ठ

नागरयक, अऩाङ्गता बएका व्मक्षि, फारफामरका, भवहरा तथा अशि
व्मक्षिको रामग तोवकए फभोक्षजभको मसट सुयक्षऺत याख्नु ऩनेछ ।

स्वचामरत प्रववमधद्वाया ये ल्वे सञ्चारन गनन सक्ने् फोडनरे ये र चारक तथा
सहचारक मफना कम्प्मुटयकृत वा स्वचामरत प्रववमधको भाध्मभफाट
तोवकए फभोक्षजभ ये ल्वे सेवा सञ्चारन गनन वा गयाउन सक्नेछ।
वातावयण भैिी हुन ु ऩने्

फोडनरे वातावयण भैिी तवयरे तोवकएको

भाऩदण्ड ऩूया गयी ये ल्वे तथा ये ल्वे सेवा सञ्चारन गनुन ऩनेछ ।

सहमोग उऩरब्ध गयाउनु ऩने् ( १) मस अध्मादे शको कामानन्वमन गनन
य ये र तथा ये ल्वे सेवा सुचारू रूऩरे सञ्चारन गननको रामग फोडनरे
सुयऺा प्रफन्ध रगामतका अन्म ववषमभा

नेऩार सयकाय वा सयकायका

सम्फद्ध मनकामसॉग सहमोग भाग गनन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा ( १) फभोक्षजभ फोडनरे

सहमोग भाग गये को

ववषमभा सहमोग उऩरव्ध गयाउनु नेऩार सयकाय वा सम्फद्ध मनकाम को
कतनव्म हुनेछ ।
८२.

जग्गा प्रामप्त गने: ( १) ये ल्वेको रामग आवश्मक ऩने जग्गा प्रचमरत
कानून फभोक्षजभ प्रामप्तको रामग फोडनरे नेऩार सयकाय सभऺ अनुयोध
गनन सक्नेछ।
(२) उऩदपा ( १) फभोक्षजभ अनुयोध गदान ये ल्वेको रामग
आवश्मक ऩने जग्गाको सम्फन्धभा अध्ममन तथा भूल्माङ्कन गयी त्मस्तो
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जग्गाको जग्गा प्रामप्त मोजना तथा जग्गा प्रामप्तको रामग प्रचमरत कानून
फभोक्षजभ आवश्मक ऩने सम्ऩूणन वववयण ऩेश गनुन ऩनेछ।
(३) उऩदपा ( १) फभोक्षजभ अनुयोध बई आएभा नेऩार
सयकायरे प्रचमरत कानून फभोक्षजभ फोडनराई जग्गा प्रामप्त गयाई ददन
सक्नेछ।
(४) मस दपाभा अन्मि जुनसुकै कुया रे क्षखएको बए ताऩमन
नेऩार

सयकायको

स्वामभत्वभा यहेको

कुनै

जग्गा

ये ल्वेको

रामग

आवश्मक बएभा फोडनको अनुयोधभा नेऩार सयकायरे त्मस्तो जग्गा
फोडनराई उऩरव्ध गयाई ददन सक्नेछ ।
८३.

फीभा गयाउनु ऩने् फोडनरे ये र, ये रका

चारक य सहचारक, मािी,

मािीगुण्टा, भारसाभान, ये ल्वेका कभनचायी रगामत तेस्रो ऩऺको तोवकए
फभोक्षजभ फीभा गयाउनु ऩनेछ ।
८४.

अमधकाय प्रत्मामोजन: ( १) फोडनरे मो अध्मादे श वा मस अध्मादे श
अन्तगनत फनेको मनमभावरी फभोक्षजभ आपूराई प्राप्त अमधकायभध्मे
आवश्मकता अनुसाय केही अमधकाय फोडनको कुनै सदस्म, दपा ७४
फभोक्षजभको उऩसमभमत, नेऩार सयकाय अन्तगनतको कुनै मनकाम वा ये ल्वे
प्रशासकराई प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ ।
(२) ये ल्वे प्रशासकरे मो अध्मादे श वा मस अध्मादे श अन्तगनत
फनेको मनमभावरी फभोक्षजभ आपूराई प्राप्त अमधकायभध्मे आवश्मकता
अनुसाय केही अमधकाय फोडनको कुनै अमधकृत कभनचायीराई प्रत्मामोजन
गनन सक्नेछ ।
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तय

मस

अध्मादे श फभोक्षजभ ये ल्वे प्रशासकको

भुद्दा हेने

अमधकाय प्रत्मामोजन गनन सवकने छै न ।
८५.

वावषनक प्रमतवेदन ऩेश गनुन ऩने्

फोडनरे प्रत्मेक आमथनक वषन सभाप्त

बएको मभमतरे तीन भवहनामबि दे हामका कुयाहरु खुराई भन्िारम
सभऺ वावषनक प्रमतवेदन ऩेश गनुन ऩनेछ्(क)

आपूरे वषनबयी सम्ऩादन गये को काभको वववयण य
सोको रामग बएको खचन,

(ख)

फोडनको आगाभी वषनको कामनमोजना य त्मसको रामग
आवश्मक ऩने अनुभामनत फजेट तथा सोको स्रोत,

८६.

(ग)

फोडनको आम्दानी य खचनको वववयण,

(घ)

तोवकए फभोक्षजभका अन्म वववयण ।

प्रचमरत कानून फभोक्षजभ हुने् मस अध्मादे शभा रे क्षखए जमत कुयाभा मसै
अध्मादे श फभोक्षजभ य अन्मभा प्रचमरत कानून फभोक्षजभ हुनेछ।

८७.

नेऩार सयकायसॉग सम्ऩकन्

फोडनरे नेऩार सयकायसॉग सम्ऩकन याख्दा

भन्िारम भापनत याख्नु ऩनेछ।
८८.

मनमभ फनाउने अमधकाय् नेऩार सयकायरे मस अध्मादे शको कामानन्वमन
गनन आवश्मक मनमभहरु फनाउन सक्नेछ ।

८९.

ववमनमभ, मनदे क्षशका, कामनववमध य भाऩदण्ड फनाउन सक्ने: ( १) मो
अध्मादे श य मस अध्मादे श अन्तगनत फनेका मनमभावरीको अधीनभा यही
फोडनरे दे हामका ववषमभा ववमनमभावरी फनाउन सक्नेछ:(क)

फोडनको कामन सञ्चारनको सम्फन्धभा,
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(ख)

फोडनको

कभनचायीको

सेवाको

शतन

तथा

सुववधा

सम्फन्धभा,
(ग)

फोडनको आमथनक प्रशासन सञ्चारन सम्फन्धभा ।

(२) उऩदपा ( १) फभोक्षजभ ववमनमभावरी फनाउॉदा नेऩार
सयकायराई थऩ व्ममबाय ऩने ववषमभा फोडनरे नेऩार सयकाय, अथन
भन्िारमको सहभमत मरनु ऩनेछ ।
(३) फोडनरे मो अध्मादे श य मस अध्मादे श अन्तगनत फनेको
मनमभावरी प्रमतकूर नहुने गयी ये ल्वे सेवा सञ्चारनसॉग सम्फक्षन्धत
प्राववमधक ववषमभा आवश्मकता अनुसाय मनदे क्षशका, कामनववमध य भाऩदण्ड
फनाउन सक्नेछ ।
(४)

मस

दपा

फभोक्षजभ

फोडनरे

फनाएको

ववमनमभावरी,

मनदे क्षशका य कामनववमध भन्िारमफाट स्वीकृत बएऩमछ रागू हुनेछ य
त्मस्तो ववमनमभावरी, मनदे क्षशका, कामनववमध य भाऩदण्ड सवनसाधायणको
जानकायीको रामग प्रकाशन गनुन ऩनेछ ।
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