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फारफाङ्झरका सम्फन्धी ङ्झनमभावरी, २०७८ 
 

   नेऩार याजऩर प्रकाङ्ञित ङ्झभङ्झत 
                                                      2079।02।05 

 
 

फारफाङ्झरका सम्फन्धी ऐन,  २०७५ को दपा ८५ रे ङ्छदएको अङ्झधकाय प्रमोग गयी नेऩार सयकायरे 
देहामका ङ्झनमभहरु फनाएको छ । 

ऩङ्चयच्छेद–१ 

प्रायङ्ञम्बक 

 १. सॊङ्ञऺद्ऱ नाभ य प्रायम्ब: (१) मी ङ्झनमभह रूको नाभ "फारफाङ्झरका सम्फन्धी ङ्झनमभावरी,  २०७८" यहेको 
छ। 

(२) मो ङ्झनमभावरी तङ्टरून्त प्रायम्ब हङ्टनेछ । 

२. ऩङ्चयबाषा: ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथथ नरागेभा मस ङ्झनमभावरीभा,- 

(क) "ऐन" बङ्ङारे फारफाङ्झरका सम्फन्धी ऐन, २०७५ सम्झनङ्ट ऩछथ ।  

(ख) "कोष" बङ्ङारे ऐनको दपा ६३ फभोङ्ञजभको फार कोष सम्झनङ्ट ऩछथ । 

(ग) "प्रोवेिन अङ्झधकायी" बङ्ङारे ऐनको दपा ७९ फभोङ्ञजभको प्रोवेिन अङ्झधकायी सम्झनङ्ट 
ऩछथ। 

(घ) "फार क्रफ वा सॊस्था" बङ्ङारे ङ्झनमभ ३ फभोङ्ञजभ दताथ बएका फार क्रफ वा सॊस्था 
सम्झनङ्ट ऩछथ । 

(ङ) "फारफाङ्झरकासॉग सम्फङ्ञन्धत सॊस्था" बङ्ङारे फारफाङ्झरकारे सेवा ङ्झरने सावथजङ्झनक 
ङ्झनकाम, ङ्जवद्यारम, स्वास््म सॊस्था, ङ्झनजी सॊस्था, गैय सयकायी सॊस्था वा 
फारफाङ्झरकासॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म जङ्टनसङ्टकै ङ्झनकाम वा सॊस्था सम्झनङ्ट ऩछथ । 

(च) "सङ्झभङ्झत" बङ्ङारे ङ्झनमभ ८४ को उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ गठन बएको कोष सञ्चारक 
सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछथ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-२  

फार क्रफ वा सॊस्था  
३. फार क्रफ वा सॊस्था खोल्ने: (१) फार अङ्झधकायको सॊयऺण य प्रवर्द्थनका राङ्झग फारफाङ्झरकारे फार 

क्रफ वा सॊस्था खोल्न सक्नेछन।्  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ   फार क्रफ वा सॊस्था खोल्दा उभेय , ङ्झरङ्ग, जातजाङ्झत, अऩाङ्गता 
रगामत स्थानीम सभाजको साभाङ्ञजक तथा साॊस्कृङ्झतक ङ्जवङ्जवधता सभावेि हङ्टने गयी खोल्नङ्ट ऩनेछ। 
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 (३) उऩङ्झनमभ (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन  अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकारे 
अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरका भार य फाङ्झरकारे फाङ्झरका भार सदस्म यहने गयी ङ्जवङ्ञिष्टीकृत फार 
क्रफ वा सॊस्था खोल्न सक्नछेन।्  

(४) मस ङ्झनमभफभोङ्ञजभ खोङ्झरएको फार क्रफ वा सॊस्था सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहभा दताथ गनङ्टथ 
ऩनेछ। 

(५) उऩङ्झनमभ (४) फभोङ्ञजभ फार क्रफ वा सॊस्था दताथ गनथको राङ्झग देहामका कागजातहरु 
सॊरग्न गयी सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहभा ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ:÷ 

(क) प्रस्ताङ्जवत फार क्रफ वा सॊस्थाको ङ्जवधान, 

 (ख) प्रस्ताङ्जवत फार क्रफ वा सॊस्था खोल्ने सम्फन्धभा बएको छरपर एवभ ्
ङ्झनणथमको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ। 

 (६) उऩङ्झनमभ (५) फभोङ्ञजभ प्राद्ऱ ङ्झनवेदनउऩय सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहरे आवश्मक जाॉचफङ्टझ 
गयी त्मस्तो फार क्रफ वा सॊस्था दताथ गयी दताथ प्रभाणऩर ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

४. फार क्रफ वा सॊस्थाको नवीकयण: (१) ङ्झनमभ ३ फभोङ्ञजभ दताथ बएका फार क्रफ वा सॊस्थारे प्रत्मेक 
आङ्झथथक वषथ सभाद्ऱ बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबर सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहभा देहामका ङ्जववयण खङ्टराई 
नवीकयणको राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ:- 

(क) आङ्झथथक वषथभा गयेको भङ्टख्म काभ वा ङ्जिमाकराऩको सॊङ्ञऺद्ऱ ङ्जववयण, 
(ख) कामथ सङ्झभङ्झत सदस्म हेयपेय बएको बए सो सम्फन्धी ङ्जववयण।  

(२) स्थानीम तहरे उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ प्राद्ऱ ङ्झनवेदन उऩय आवश्मक जाॉचफङ्टझ गयी फार 
क्रफ वा सॊस्थाको नवीकयण गङ्चयङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

५. फार क्रफ वा सॊस्थाको काभ य कतथव्म : फार क्रफ वा सॊस्थाको काभ य कतथव्म देहाम फभोङ्ञजभ  
हङ्टनेछ:- 

(क) फार क्रफ वा सॊस्थाको नेततृ्व य मसका ङ्जिमाकराऩभा अङ्झधकतभ फारफाङ्झरकारे 
अवसय ऩाउने गयी कामथिभ सञ्चारन गने, 

(ख) फारफाङ्झरकाको हक, ङ्जहत य अङ्झधकायको प्रव र्द्थन, ङ्झसजथनात्भक गङ्झतङ्जवङ्झध, खेरकङ्ट द 
तथा ऩठनऩाठनभा सहमोग ऩङ्टग्ने गयी कामथिभ सञ्चारन गने, 

(ग) ङ्जवद्यारमको ङ्झनमङ्झभत ऩठनऩाठनभा फाधा नऩने गयी आफ्ना कामथिभ सञ्चारन गने, 
(घ) स्थानीम तह वा ङ्जवद्यारमरे फनाउने कामथिभ तथा मोजनाभा फारफाङ्झरकाको तपथ फाट 

फार क्रफ वा सॊस्था भापथ त साभूङ्जहक धायणा याख्न,े 
(ङ) फार क्रफ वा सॊस्थाको सदस्मता ङ्झरन वा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गनथ कङ्ट नै फारक वा 

फाङ्झरकाराई फाध्म ऩानथ नहङ्टने, 
(च) फारफाङ्झरकाभा देि प्रभे य देि बङ्ञिको बावना जागतृ गयाउन,े 
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(छ) नेऩारको सावथबौभसत्ता , बौगोङ्झरक अखण्डता,  याङ्जष्डमता,  स्वाधीनता वा ङ्जवङ्झबङ्ङ जात,  

जाङ्झत, धभथ सम्प्रदामको फीचको सङ्ट-सम्फन्धभा खरर गने,  जातीम बेदबाव वा 
छङ्टवाछङ्टतको कामथ गनथ दङ्टरुत्साहन गने य सावथजङ्झनक ङ्ञिष्टाचाय वा नैङ्झतकताको प्रङ्झतकूर 
हङ्टने गयी कङ्ट नै कामथ नगने,  

(ज) कङ्ट नै याजनीङ्झतक दरसॉग आवर्द् हङ्टन वा दरीम याजनीङ्झतक कामथिभभा सहबागी हङ्टन 
वा सोको सभथथन य ङ्जवयोध गनथ नहङ्टने, 

(झ) स्थानीम कानूनरे तोकेका अन्म काभ य कतथव्मको ऩारना गने। 

६. फार क्रफ वा सॊस्थाको दताथ खायेज गने: स्थानीम तहरे देहामको अवस्थाभा फार क्रफ वा सॊस्थाको 
दताथ खायेज गनेछ:- 

(क)  दताथ गयेको तीन आङ्झथथक वषथसम्भ नवीकयण नगयाएभा,  

(ख)  फार क्रफ वा सॊस्थाका फहङ्टभत सदस्मरे दताथ खायेज गनथ ङ्झनवेदन ङ्छदएभा,  

(ग)  फार क्रफ वा सॊस्थाको नाभको प्रमोग गयी प्रचङ्झरत कानून ङ्जवऩयीतका 
ङ्जिमाकराऩभा फार क्रफ वा सॊस्था सॊरग्न बएको ऩाइएभा । 

७. फार क्रफ वा सॊस्था व्मवङ्ञस्थत गनङ्टथऩने : (१) स्थानीम तहरे फार क्रफ वा  सॊस्थाको ङ्जववयण 
अद्यावङ्झधक गयी याख्नङ्ट ऩनेछ । 

 (२) स्थानीम फारअङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहका फार क्रफ वा सॊस्थाको 
उऩरङ्ञधध तथा ङ्जिमाकराऩको प्रकािन य प्रसायण गने व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ । 

८. आङ्झथथक कायोफाय गनथ नऩाउन:े फार क्रफ वा सॊस्थारे कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको आङ्झथथक कायोफाय, चन्दा य 
रेनदेन सम्फन्धी व्मवहाय गनथ ऩाउने छैन । 

९. िङ्टल्क तथा दस्तङ्टय नराग्न:े मस ऩङ्चयच्छेद फभोङ्ञजभ फार क्रफ वा सॊस्थाको दताथ तथा नवीकयण गदाथ 
कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको िङ्टल्क तथा दस्तङ्टय राग्ने छैन। 

१०. स्थानीम तहरे आवश्मक व्मवस्था गनथ सक्ने :  फार क्रफ वा सॊस्थाको प्रबावकायी सञ्चारन तथा 
काभकायफाहीराई व्मवङ्ञस्थत गनथ स्थानीम तहरे आवश्मक व्मवस्था गनथ सक्नेछ। 

११. स्थानीम कानूनफभोङ्ञजभ हङ्टने : (१) मस ऩङ्चयच्छेदफभोङ्ञजभ दताथ हङ्टने फार क्रफ वा सॊस्थाको दताथ , 
नवीकयण य खायेजीसम्फन्धी प्रङ्जिमा सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहको कानूनफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ स्थानीम कानून नफनेसम्भको राङ्झग स्थानीम तहरे मस 
ऩङ्चयच्छेदफभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा अवरम्फन गयी फार क्रफ   वा सॊस्थाको दताथ , नवीकयण य खायेजी गनङ्टथ 
ऩनेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद-३ 

फारभैरी व्मवहाय य उच्चतभ ङ्जहत ङ्झनधाथयण  
१२. फारफाङ्झरकारे फङ्टझ्ने गयी सूचना ङ्छदनङ्ट ऩने : फारफाङ्झरकासॉग सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे फारफाङ्झरकाको हक 

ङ्जहत सम्फन्धी कङ्ट नै कामथ गयेभा वा गनथ रागेभा सो सम्फन्धभा फारफाङ्झरकाराई फङ्टझ्ने गयी सूचना ङ्छदनङ्ट  
ऩनेछ ।  

१३. धायणा व्मि गने अवसय : फारफाङ्झरकासॉग सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे आफ्नो कामथऺ ेरङ्झबरका 
फारफाङ्झरकाराई प्रत्मऺ य दीघथकारीन प्रबाव ऩाने ङ्झनणथम गनङ्टथ  ऩूवथ आफ्नो धायणा फनाउन सऺभ 
बएका फारफाङ्झरकाराई ङ्झनणथम गनथ रागेको ङ्जवषमभा आफ्नो धायणा व्मि गने अवसय प्रदान गनङ्टथ 
ऩनेछ ।   

तय फारफाङ्झरकारे व्मि गयेको धायणा सम्फङ्ञन्धत फारक , फाङ्झरका वा सम्ऩूणथ फारफाङ्झरकाको 
सवोत्तभ ङ्जहत वा ङ्झनजको बङ्जवष्मका राङ्झग उऩमङ्टि नदेङ्ञखएभा सोको आधाय य कायण खोरेको व्महोया 
उल्रेख गयी फारफाङ्झरकाराई जानकायी ङ्छदई आवश्मक ङ्झनणथम गनथ मस ङ्झनमभरे फाधा ऩङ्टमाथ एको 
भाङ्झनने छैन । 

१४. फारभैरी व्मवहाय: (१) फारफाङ्झरकासॉग सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाभा कामथयत व्मङ्ञिरे फारफाङ्झरकाराई सेवा 
प्रदान गदाथ फारभैरी फोरी य व्मवहाय गनङ्टथ ऩनेछ । 

(२) फारफाङ्झरकासॉग सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे सो ङ्झनकामका कभथचायीराई फार अङ्झधकाय, फारभैरी 
व्मवहाय य फार सॊयऺण सम्फन्धभा आवश्मक तारीभ प्रदान गनङ्टथ ऩनेछ ।  

(३) फारफाङ्झरकासॉग सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे फारफाङ्झरकाराई प्रदान गने सेवा य फारफाङ्झरकारे 
प्रमोग गने बौङ्झतक सॊयचना तथा साभग्री फारभैरी फनाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(४) भन्रारमरे फारफाङ्झरकारे ङ्झरने सेवा य प्रमोग गने बौङ्झतक सॊयचना सम्फन्धी भाऩदण्ड 
फनाई रागू गनेछ । 

१५. उच्चतभ ङ्जहत ङ्झनधाथयण गनङ्टथ ऩने : फारकल्माण अङ्झधकायी वा फार अदारतरे ऐनको दपा १६ को 
उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको ङ्झनणथम गदाथ उच्चतभ ङ्जहत ङ्झनधाथयण गने प्रङ्जिमाका आधाय देहाम फभोङ्ञजभ  
हङ्टनेछ:- 

(क)  ङ्झनजको जीवन यऺा सङ्टङ्झनङ्ञित हङ्टने व्मवस्था,  

(ख)  फारफाङ्झरकाराई उऩरधध अवसयभध्मे अङ्झधकतभ अवसय प्राद्ऱ हङ्टनसक्ने व्मवस्था,  
(ग)  फारफाङ्झरकाको धभथ, सॊस्कृङ्झत, बाषा, ऩङ्जहचान, सभङ्टदाम य ऩाङ्चयवाङ्चयक सङ्ञङ्ङदकटता 

कामभ यहने व्मवस्था, 
(घ)  फारफाङ्झरकाको धायणा य स्वेच्छाऩूणथ सहभङ्झत,  

(ङ)  फारकल्माण अङ्झधकायी वा फार अदारतरे फारफाङ्झरकाको आङ्झथथक, साभाङ्ञजक य 
ऩाङ्चयवाङ्चयक अवस्था हेयी ङ्झनधाथयण गयेका अन्म आधाय । 
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ऩङ्चयच्छेद–४ 
ङ्झनगयानी कऺ तथा फार सङ्टधाय गहृ  

१६.  ङ्झनगयानी कऺको सञ्चारन य व्म वस्थाऩन: (१) ङ्झनगयानी कऺको सञ्चारन  य व्मवस्थाऩन सम्फङ्ञन्धत 
ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाथरमफाट हङ्टनेछ ।  

(२) ङ्झनगयानी कऺभा देहाम फभोङ्ञजभको न्मूनतभ सेवा सङ्टङ्जवधा उऩरधध गयाउनङ्ट ऩनेछ्- 
(क) स्वच्छ ङ्जऩउने ऩानी तथा ऩोषणमङ्टि खाना,  

(ख) फारफाङ्झरकाराई फस्नको राङ्झग कङ्ट सॉ तथा सङ्टत्नको राङ्झग ओढ्ने, ओछ्याउने 
कऩडासङ्जहतको उऩमङ्टि व्मवस्था,  

(ग) झ्मार ढोकासङ्जहत ऩमाथद्ऱ हावा य प्रकािको राङ्झग उङ्ञचत व्मवस्था, 
(घ) िौचारम य सयसपाइको व्मवस्था, 
(ङ) बौगोङ्झरक अवस्था तथा भौसभ अनङ्टसायको अन्म उऩमङ्टि व्मवस्था, 
(च) सादा ऩोिाकका प्रहयी कभथचायीफाट सङ्टयऺा गने व्मवस्था,   

(छ) भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभिथ ङ्छदने व्मवस्था । 

 (३) ङ्ञजल्रा फार न्माम सङ्झभङ्झतरे सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्राको ङ्झनगयानी कऺको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन 
तथा ङ्झनयीऺण गनेछ ।  

(४) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभको सेवा सङ्टङ्जवधा उऩरधध बए नबएको सम्फन्धभा अदारत, 
भहान्मामाङ्झधविाको कामाथरम, गहृ भन्रारम, भन्रारम, ऩङ्चयषद्  य केन्रीम फार न्माम सङ्झभङ्झत रे 
कामथमोजना फनाई अनङ्टगभन तथा आकङ्ञस्भक ङ्झनयीऺण गनथ सक्नेछ । 

१७. फार सङ्टधाय गहृको स्थाऩना : नेऩार सयकायरे प्रदेि सयकायसॉगको सहकामथभा आवश्मकता अनङ्टसाय 
फार सङ्टधाय गहृको स्थाऩना य सञ्चारन गनेछ ।  

१८. फार सङ्टधाय गहृभा फारफाङ्झरकाको बनाथ: (१) फार सङ्टधाय गहृरे अदारतको आदेि फभोङ्ञजभ कानूनी 
ङ्जववादभा ऩयेका फारफाङ्झरकाराई बनाथ गनङ्टथ ऩनेछ ।   

  (२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ बनाथ बएका फारफाङ्झरकाको फार सङ्टधाय गहृको दताथ ङ्जकताफभा 
देहाम फभोङ्ञजभका व्मङ्ञिगत ङ्जववयण अङ्झबरेख गनङ्टथ ऩनेछ:- 

(क) फारफाङ्झरकाका फाफङ्टआभा, ऩङ्चयवायका सदस्म वा नातेदाय वा सॊयऺकको नाभ , 
ठेगाना य सम्ऩकथ  नम्फय, 

(ख) फार सङ्टधाय गहृभा बनाथ गनथ ल्माइएका वा ङ्झसपाङ्चयस बई आएका वा 
ऩठाइएका फारफाङ्झरकारे आफ्नो फायेभा ङ्छदएको जानकायी य कागजात, 

(ग) फारफाङ्झरकाको बनाथ गने सभमभा ङ्ञखङ्ञचएको तस्वीय, 
(घ) फारफाङ्झरकाको स्वास््म य ऩोषणको ङ्ञस्थङ्झत , स्वास््म ऩयीऺण  य िायीङ्चयक 

तथा भानङ्झसक अवस्थाको सम्फन्धभा उऩरधध गयाएको कागजात, 
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(ङ) फारफाङ्झरकाको साथभा यहेको कङ्ट नै नगद , गयगहना, कागजात वा अन्म कङ्ट नै 
वस्तङ्टको ङ्जववयण,  

(च) फार सङ्टधाय गहृभा फस्ने अवङ्झध य छङ्टट्ने ङ्झभङ्झत खङ्टरेको अदारत तथा न्माङ्जमक 
ङ्झनकामको आदेि तथा पैसराको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

(छ) फारफाङ्झरकाको िैङ्ञऺक  वा अन्म कङ्ट नै ङ्जववयण बए सो सॉग सम्फङ्ञन्धत  
कागजात, 

(ज) फारफाङ्झरकाको प्रङ्झतयऺा गने कानून व्मवसामी  बए ङ्झनजको  नाभ , ठेगाना य 
सम्ऩकथ  नम्फय, 

(झ) फारफाङ्झरकाको ङ्जविेष रुङ्ञच वा ऺभता सम्फन्धी ऩूवथ तारीभ यहेको बए सो 
सम्फन्धी ङ्जववयण । 

(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभको ङ्जववयण अङ्झबरेख गयी ङ्झनजरे ऩाउने सेवा सङ्टङ्जवधा  तथा देहाम 
फभोङ्ञजभको जानकायी फार सङ्टधाय गहृरे सम्फङ्ञन्धत फारफाङ्झरकाराई फारभैरी वातावयणभा ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ:- 

(क) ङ्झनजराई फार सङ्टधाय गहृभा याङ्ञखनङ्टको कायण,  

(ख) भङ्टद्दाको कानूनी प्रङ्जिमा तथा अवस्था, 
(ग) फार सङ्टधाय गहृभा यहने अवङ्झध , ङ्झनजको ऩाङ्चयवाङ्चयक ऩङ्टनङ्झभथरन सम्फन्धी 

व्मवस्था, 
(घ) फारफाङ्झरकाको अङ्झधकाय तथा दाङ्जमत्व, 
(ङ) अदारतको आदेिभा भार फार सङ्टधाय गहृभा याख्न य छोड्न सङ्जकने कङ्ट या, 
(च) फार सङ्टधाय गहृभा उऩरधध हङ्टने सेवा तथा सङ्टङ्जवधा, 
(छ) फार सङ्टधाय गहृको सम्ऩकथ  व्मङ्ञि तथा सूचना अङ्झधकायीको नाभ, 
(ज) फार सॊयऺण भाऩदण्ड य त्मसका ङ्जवषमवस्तङ्ट, 
(झ)  फार सङ्टधाय गहृको सभग्र व्मवस्थाऩन य सङ्टयऺा प्रफन्ध, 
(ञ) फार सङ्टधाय गहृभा ऩारना गनङ्टथ ऩने ङ्झनमभको ङ्झरङ्ञखत तथा भौङ्ञखक जानकायी, 
(ट) फार सङ्टधाय गहृफाट बाग्न नहङ्टने य फार सङ्टधाय गहृफाट बागेभा हङ्टने 

ऩङ्चयणाभको जानकायी, 
(ठ) फार सङ्टधाय गहृको उद्देश्म , सञ्चारन प्रङ्जिमा य मसफाट फारफाङ्झरकाराई हङ्टने 

पाइदा, 
(ड) फार सॊयऺण सम्फन्धी याङ्जष्डम तथा अन्तयाथङ्जष्डम कानूनी व्मवस्था। 

१९.  ङ्झफयाभी तथा अस्वस्थ फारफाङ्झरकाको बनाथ : (१) फार सङ्टधाय गहृरे ङ्झफयाभी तथा अस्वस्थ 
फारफाङ्झरकाराई बनाथ गदाथ देहामका अवस्थासभेत हेयी बनाथ गनङ्टथ ऩनेछ:-  

(क) फारफाङ्झरकाको व्मवहाय य अङ्झबव्मङ्ञि असाभान्म देङ्ञखएको वा नदेङ्ञखएको, 
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(ख) फारफाङ्झरकाको ियीयभा घाउचोट य नीरडाभ देङ्ञखएको वा नदेङ्ञखएको । 

(२) उऩङ्झनमभ (१) भा उङ्ञल्रङ्ञखत अवस्था देङ्ञखएभा ऩीङ्झडत फारफाङ्झरकाको अवस्थाका फायेभा 
प्रोवेिन अङ्झधकायी य फार अदारतराई जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(३) उऩङ्झनमभ (१) को अवस्था देङ्ञखएका फारफाङ्झरकाराई फार सङ्टधाय गहृरे तत्कार 
आवश्मक स्वास््म उऩचाय, कानूनी सहामता य भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभिथ सेवा प्रदान गनङ्टथ ऩनेछ। 

(४) उऩङ्झनमभ (३) फभोङ्ञजभका सेवा प्रदान गदाथ फारफाङ्झरकारे फङ्टझ्ने बाषाभा त्मस्तो सेवाको 
आवश्मकता य ऩङ्चयणाभ सभेतको जानकायी फारभैरी वातावयणभा ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

२०. अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाको ऩहङ्टॉच: (१) फार सङ्टधाय गहृरे प्रदान गने सेवा सङ्टङ्जवधा अऩाङ्गता बएका 
फारफाङ्झरकाको ऩहङ्टॉचभा हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।   

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको ऩहङ्टॉचको सङ्टङ्झनङ्ञितताको राङ्झग अऩाङ्गता बएका वा ङ्जविेष 
हेयचायको आवश्मकता बएका फारफाङ्झरकाराई आवश्मक उऩमङ्टि सहामक साभग्री वा उऩकयण 
उऩरधध गयाउने व्मवस्था फार सङ्टधाय गहृरे गनङ्टथ ऩनेछ । 

२१. फारफाङ्झरकाको राङ्झग आवास: फार सङ्टधाय गहृरे फारफाङ्झरकाराई ङ्झरङ्ग,  उभेय, अदारती प्रङ्जिमाको 
अवस्था  य भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभिथका आधायभा देहाम फभोङ्ञजभ आवासको व्मवस्था गनङ्टथ ऩनेछ:- 

(क) फारक य फाङ्झरकाराई अरग अरग बवनभा , सो सम्बव नबए अरग अरग 
तल्राभा य सो सम्बव नबए फीचभा प्रिस्त अन्तयार यहने गयी अरग अरग 
कऺभा याख्न ेव्मवस्था गनङ्टथऩने, 

(ख)  ऩङ्टऩथऺ भा यहेका फारफाङ्झरका य भङ्टद्दा पैसरा बई कामाथन्वमनको चयणभा 
यहेका फारफाङ्झरकाराई उभेय सभूह अनङ्टसाय चौध वषथबन्दा भङ्टङ्झनकाको राङ्झग 
अरग कऺभा, चौध देङ्ञख सर  वषथ उभेय सभूहका राङ्झग उभेय अनङ्टसाय अरग 
अरग कऺभा, अठाय वषथ उभेय  ऩङ्टगेकाको हकभा ऐनको दपा ४३ को 
उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ अन्म फारफाङ्झरकासॉग अरग हङ्टने गयी अरग बवन वा 
तल्राभा याख्न ेव्मवस्था गनङ्टथऩने, 

(ग)  ऩङ्टऩथऺ भा यहेका फारफाङ्झरका य भङ्टद्दा पैसरा बई कामाथन्वमनको चयणभा 
यहेका फारफाङ्झरकाराई अरग अरग त ल्रा वा कऺभा याख्न ेव्मवस्था 
गनङ्टथऩने, 

(घ)  ङ्जविेष हेयचाहको आवश्मकता बएका फारफाङ्झरकाराई फार भनोसाभाङ्ञजक 
ऩयाभिथकताथ वा सभाजसेवीको ङ्झसपाङ्चयसभा छङ्ट टै्ट कऺभा याख्न ेव्मवस्था 
गनङ्टथऩने। 

२२.  हेयचाहको व्मवस्था गनङ्टथऩने : फार सङ्टधाय गहृरे ङ्जविेष हेयचाहको आवश्मकता बएका तथा आफ्नो 
स्माहाय गनथ नसक्ने फारफाङ्झरकाको राङ्झग हेयचाह गनथ छङ्ट टै्ट व्मङ्ञिको व्मवस्था गनङ्टथ ऩनेछ । 
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२३. आहाय, सयसपाई तथा ऩोिाक: (१) फार सङ्टधाय गहृरे फारफाङ्झरकाराई खङ्टवाउने खानाको कम्तीभा 
छ भङ्जहनाभा एक ऩटक सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट गङ्टणस्तय ऩयीऺण गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको गङ्टणस्तय ऩयीऺणको प्रङ्झतवेदन फार  सङ्टधाय गहृभा अङ्झबरेख 
गयी त्मसको जानकायी ऩङ्चयषद् तथा ङ्ञजल्रा फार न्माम सङ्झभङ्झतराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(३) फार सङ्टधाय गहृरे फारफाङ्झरकाको सयसपाइको ङ्झनमङ्झभत जाॉच गनङ्टथ ऩनेछ ।  

(४) फार सङ्टधाय गहृरे फाङ्झरकाको राङ्झग स्माङ्झनटयी प्माडको व्मवस्था गनङ्टथ ऩनेछ । 

(५) फार सङ्टधाय गहृरे फारफाङ्झरकाराई जाडो य गभॉ भौसभभा हयेक भौसभको राङ्झग 
कम्तीभा दङ्टईजोय कऩडा य आवश्मकता अनङ्टसाय अन्म कऩडाहरू उऩरधध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

२४. फारफाङ्झरकाको ङ्ञिऺा: (१) फार सङ्टधाय गहृभा बनाथ बएका फारफाङ्झरकाको बनाथ हङ्टन ङ्ट अगाङ्झडको िैङ्ञऺक 
अवस्थाको जानकायी ङ्झरई फार सङ्टधाय गहृरे  फारफाङ्झरकाको रुङ्ञच अनङ्टसाय देहाम फभोङ्ञजभ औऩचाङ्चयक 
तथा अनौऩचाङ्चयक ङ्ञिऺाको व्मवस्था गनङ्टथ ऩनेछ:- 

(क) फार  सङ्टधाय गहृभा बनाथ हङ्टन ङ्ट अगाङ्झड फारफाङ्झरकारे ऩङ्जढयहेको तह वा 
कऺाराई सकेसम्भ ङ्झनयन्तयता ङ्छदने व्मवस्था, 

(ख) फारफाङ्झरकाराई उभेय य िैङ्ञऺकस्तय अनङ्टसाय अङ्झनवामथ रूऩभा ङ्जवद्यारमभा 
ऩढ्ने व्मवस्था, 

(ग) उभेय अनङ्टसायको कऺाभा ऩढ्न नसकेका फारफाङ्झरकाका राङ्झग िैङ्ञऺक 
ङ्ञस्थङ्झतको भूल्माङ्कन गयी िैङ्ञऺक ऩयाभिथ य आवश्मक थऩ ऩढाइको व्मवस्था, 

(घ) फारफाङ्झरकाको सङ्खख्मा   य ङ्झनजको आवश्मकता तथा औङ्ञचत्मताको आधायभा 
औऩचाङ्चयक ङ्ञिऺक तथा व्मावसाङ्जमक तारीभ प्रदामकको व्मवस्था, 

(ङ) फारफाङ्झरकाराई आवश्मकता अनङ्टसायको ङ्जवद्यारम ऩोिाक  य िैङ्ञऺक साभग्री 
उऩरधधता, 

(च) फारफाङ्झरकारे ऩयीऺा ङ्छदन सक्ने उङ्ञचत व्मवस्था ।  

(२) फार सङ्टधाय गहृङ्झबर तत्कार ङ्जवद्यारम सञ्चारन गनथ सम्बव नबए भा फार सङ्टधाय गहृ रे 
नङ्ञजकको साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमसॉग सभन्वम गयी त्मस्तो ङ्जवद्यारमभा ऩढ्न ऩाउने व्मवस्था गनङ्टथ ऩनेछ। 

(३) फार सङ्टधाय गहृ रे फारफाङ्झरकाराई अनौऩचाङ्चयक ङ्ञिऺाका अङ्झतङ्चयि उनीहरूको 
व्मावसाङ्जमक रुङ्ञच य ऺभताको आधायभा व्मावसाङ्जमक ङ्ञिऺा तथा सीऩ ङ्जवकास तारीभको व्मवस्था गनङ्टथ 
ऩनेछ ।  

(४) फार सङ्टधाय गहृरे अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाको ङ्झसकाई सङ्टङ्झनङ्ञितताका राङ्झग अऩाङ्गभैरी 
िैङ्ञऺक साभग्री तथा िैङ्ञऺक ङ्जिमाकराऩको व्मवस्था गनङ्टथ ऩनेछ । 

(५) फार सङ्टधाय गहृरे फारफाङ्झरकाराई साभाङ्ञजकीकयणका राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभको व्मवस्था 
गनङ्टथ ऩनेछ्- 

(क) फारअङ्झधकायसॉग सम्फङ्ञन्धत कानूनी व्मवस्थाका सम्फन्धभा जानकायी गयाउने,  
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(ख) फारफाङ्झरकाराई सभाजभा ऩङ्टनस्थाथऩना हङ्टॉदाको अवस्थाभा आइऩने च ङ्टनौती य 
अवसयको जानकायी गयाई आत्भङ्जवश्वास फढाउने प्रकृङ्झतको प्रङ्ञिऺण ङ्छदने, 

(ग) फारफाङ्झरकारे नागङ्चयक, नैङ्झतक तथा जीवनोऩमोगी ङ्ञिऺा  प्राद्ऱ गने व्मवस्था 
गने, 

(घ) फारफाङ्झरकाको रुची य उभेय अनङ्टसाय प्राङ्जवङ्झधक तारीभ तथा सीऩको 
व्मवस्था गने । 

२५. िैङ्ञऺक प्रगङ्झतको सभीऺा य सङ्टधाय: (१) फार सङ्टधाय गहृरे फारफाङ्झरकाको िैङ्ञऺक प्रगङ्झतको ङ्झनमङ्झभत 
सभीऺा गयी सो को ङ्जववयण याख्नङ्ट ऩनेछ ।  

  (२) उऩङ्झनमभ  (१) फभोङ्ञजभको सभीऺाभा आवश्मकता अनङ्टसाय फारफाङ्झरकाको 
अङ्झबबावकराई सभेत सहबागी गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(३) फारफाङ्झरकाको िैङ्ञऺक प्रगङ्झतभा सभस्मा देङ्ञखएभा सम्फङ्ञन्धत ङ्ञिऺक तथा आवश्मकता 
अनङ्टसाय भनोङ्जवभिथकताथको सल्राह ङ्झरई सोही फभोङ्ञजभ सभस्मा देङ्ञखएका फारफाङ्झरकाको ऩढाइभा 
ङ्जविेष सहमोग ऩङ्टग्ने गयी फार सङ्टधाय गहृरे आवश्मक व्मवस्था गनङ्टथ ऩनेछ । 

२६.  िैङ्ञऺक ङ्जववयण याख्नङ्ट ऩने: (१) फार सङ्टधाय गहृरे फारफाङ्झरकाको िैङ्ञऺक ङ्जववयण य प्रभाणऩर ङ्झनमङ्झभत 
रूऩभा अद्यावङ्झधक गयी ङ्झनजको व्मङ्ञिगत ङ्जववयणभा सभावेि गनङ्टथ ऩनेछ ।  

(२) फारफाङ्झरकारे फार सङ्टधाय गहृ छाडेय जाॉदा फार सङ्टधाय गहृरे त्मस्तो ङ्जववयण य 
प्रभाणऩरहरू ङ्झनजराई उऩरधध गयाई कम्तीभा ऩाॉच वषथसम्भ िैङ्ञऺक प्रभाणऩरका प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सङ्टयङ्ञऺत 
यहने व्मवस्था गनङ्टथ ऩनेछ। 

(३) फारफाङ्झरकाको कङ्ट नै ऩङ्झन िैङ्ञऺक प्रभाणऩरभा ङ्झनज फार सङ्टधाय गहृभा यहेको बनी जङ्झनन े
ङ्जकङ्झसभको ङ्जववयण उल्रेख गनङ्टथ हङ्टॉदैन । 

२७. ध्मान, मोग, खेरकङ्ट द तथा भनोयञ्जन: फार सङ्टधाय गहृरे फारफाङ्झरकाराई ङ्झनमङ्झभतरूऩभा ध्मान, मोग, 
खेरकङ्ट द, भनोयञ्जन रगामत िायीङ्चयक व्मामाभ य ङ्झसजथनात्भक अभ्मास हङ्टने ङ्जिमाकराऩभा सहबागी 
गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

२८. ङ्जवद्यङ्टतीम साभग्रीको प्रमोग: (१) फार सङ्टधाय गहृभा भनोयञ्जनका राङ्झग टेङ्झरङ्झबजन वा इन्टयनेट प्रमोग 
गदाथ फार सङ्टधाय गहृरे तोकेको सभम य स्थानभा भार प्रमोग गनथ ङ्छदने व्मवस्था गनङ्टथ ऩनेछ । 

(२) फार सङ्टधाय गहृरे उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको साभग्रीफाट वगॉकयण गङ्चयएका 
चेतनाभूरक, ऻानभूरक ङ्जवषम हेने तथा खेल्ने व्मवस्था गनङ्टथ ऩनेछ ।  

(३) फार सङ्टधाय गहृको ऩङ्चयसयङ्झबर नेऩार सयकायरे ङ्झनषेध गयेका य अङ्ञिर  साभग्री ङ्झनषेध 
गने प्राङ्जवङ्झधक व्मवस्था गनङ्टथ ऩनेछ । 

(४) फार सङ्टधाय गहृरे भनोयञ्जनका राङ्झग ङ्जवद्यङ्टतीम साभग्री प्रमोग गदाथ हङ्टनसक्ने िायीङ्चयक, 
भनोवैऻाङ्झनक य साभाङ्ञजक प्रबाव, जोङ्ञखभ य असयको सम्फन्धभा फारफाङ्झरकाराई जानकायी गयाउनङ्ट 
ऩनेछ। 
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२९. फारफाङ्झरकाको स्वास््म: (१) फार सङ्टधाय गहृरे फार सङ्टधाय गहृभा बनाथ बएको एक भङ्जहनाङ्झबर 
फारफाङ्झरकाको ऩूणथ स्वास््म ऩयीऺण गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩङ्झनमभ ( १) फभोङ्ञजभ स्वास््म ऩयीऺण गयाउॉदा ङ्ञचङ्जकत्सकरे उऩचायको ङ्झसपाङ्चयस 
गयेभा फार सङ्टधाय गहृरे ङ्ञचङ्जकत्सकरे ङ्झसपाङ्चयस गयेफभोङ्ञजभको उऩचायको व्मवस्था गयाउनङ्ट ऩनेछ ।   

(३) फार सङ्टधाय गहृरे फारफाङ्झरकाको उभेय य अवस्था अनङ्टसाय ङ्झनमङ्झभत स्वास््म ऩयीऺण 
गनङ्टथ ऩनेछ ।  

(४) फार सङ्टधाय गहृभा बनाथ हङ्टन ङ्ट अगाङ्झडको फारफाङ्झरकाको स्वास््म ङ्जववयण फार सङ्टधाय 
गहृराई उऩरधध बएभा सो ङ्जववयणभा उल्रेख बएफभोङ्ञजभ ङ्ञचङ्जकत्सक फाट स्वास््म ऩयीऺण गयाउनङ्ट  
ऩने बए ङ्ञचङ्जकत्सकराई देखाई फार सङ्टधाय गहृरे आवश्मक औषङ्झध उऩचाय गनङ्टथ ऩनेछ । 

(५) उऩङ्झनमभ (१), (२) , (३) य (४) फभोङ्ञजभ उऩचाय गयेको ङ्जववयण सम्फङ्ञन्धत 
फारफाङ्झरकाको व्मङ्ञिगत ङ्जववयणभा उल्रेख गनङ्टथ ऩनेछ । 

 (६) फार सङ्टधाय गहृभा कङ्ट नै सरुवा योगको स ङ्ख िभण बएको आिङ्ख का बएभा फार सङ्टधाय 
गहृरे नङ्ञजकैको सयकायी अस्ऩतार वा ङ्ञचङ्जकत्सकको सल्राह अनङ्टसाय उऩचायको व्मवस्था गनङ्टथ ऩनेछ। 

(७) फार सङ्टधाय गहृरे फारफाङ्झरकाराई अस्ऩतार बनाथ गनङ्टथऩने वा अस्ऩतार रैजान ऩने 
बएभा अस्ऩतार ऩङ्टमाथयउने य ल्माउने तथा ङ्झफयाभीसॉग फस्ने कङ्ट रुवाको व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ । 
मसयी कङ्ट रुवाको व्मवस्था गदाथ फाङ्झरकाको हकभा भङ्जहरा कङ्ट रुवाको व्मवस्था गनङ्टथ ऩनेछ । 

(८) कङ्ट नै फारफाङ्झरका एचआईबी  एड्स, हेऩाटाईङ्जटस जस्ता सरुवा योगफाट सङ्ख िङ्झभत बएभा 
अरू फारफाङ्झरकाराई त्मस्ता सङ्खिभणफाट जोगाउन फार सङ्टधाय गहृरे छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट कोठाभा याखी 
सङ्टयङ्ञऺत गयाउने व्मवस्था गनङ्टथ ऩनेछ । 

(९) कङ्ट नै फारफाङ्झरका राई उऩङ्झनमभ ( ८) फभोङ्ञजभका योग रागेको बनी ङ्ञचङ्जकत्सकफाट 
जानकायी प्राद्ऱ बएभा प्रोवेिन अङ्झधकायीभापथ त सम्फङ्ञन्धत फार अदारतराई जानकायी गयाई सङ्टयऺाका 
आवश्मक उऩाम अवरम्फन गने व्मवस्था गनङ्टथ ऩनेछ । 

३०. फारफाङ्झरकाको भानङ्झसक स्वास््म: (१) फार सङ्टधाय गहृरे भानङ्झसक स्वास््म को सभस्मा देङ्ञखएका 
फारफाङ्झरकाराई भानङ्झसक स्वास््मकभॉको ङ्झसपाङ्चयसभा भानङ्झसक स्वास््म सॊस्थाभा उऩचायको व्मवस्था 
गनङ्टथ ऩनेछ । 

(२) भानङ्झसक  स्वास््मको  उऩचाय गयाइयहेका फारफाङ्झरकाराई फार सङ्टधाय गहृफाट ङ्झफदा 
बएऩङ्झछ उऩचायराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदनङ्ट  ऩने बनी  स्वास््मकभॉरे ङ्झसपाङ्चयस  गयेभा  फार सङ्टधाय गहृरे 
ङ्झनजको फाफङ्टआभा, सॊयऺक वा सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहको फारकल्माण अङ्झधकायी सॉग सभन्वम गयी 
उऩचायको व्मवस्था गनङ्टथ ऩनेछ । 

३१. प्राथङ्झभक उऩचाय: फार सङ्टधाय गहृरे फारफाङ्झरकाको प्राथङ्झभक उऩचायका राङ्झग देहाम  फभोङ्ञजभको  
व्मवस्था गनङ्टथ ऩनेछ:-  
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(क) साभान्म ङ्जकङ्झसभको चोटऩटक वा अन्म साभान्म ङ्झफयाभी बएभा तङ्टरुन्त प्राथङ्झभक 
उऩचायको व्मवस्था, 

(ख) फाङ्झरकाको प्राथङ्झभक उऩचाय गनङ्टथ ऩयेभा उऩरधध बएसम्भ भङ्जहरा स्वास््मकभॉ य 
नबएभा भङ्जहरा साथीहरु याखी प्राथङ्झभक उऩचायको व्मवस्था, 

(ग) ऩमाथद्ऱ बेङ्ञन्टरेिन बएको उज्मारो, सपा  य सङ्टयङ्ञऺत प्राथङ्झभक उऩचाय कऺको 
व्मवस्था,   

(घ) फारफाङ्झरकाराई प्राथङ्झभक उऩचाय गयी चोटऩटक वा फारफाङ्झरका को स्वास््म 
अवस्था अनङ्टसाय थऩ ऩयीऺण य उऩचायका राङ्झग स्वास््म सॊस्थाभा रैजाने व्मवस्था, 

(ङ) खण्ड (घ) फभोङ्ञजभ स्वास््म सॊस्थाभा रैजानङ्ट ऩने अवस्थाभा एम्फङ्टरेन्सको व्मवस्था । 

३२. स्वास््म फीभा: (१) फार सङ्टधाय गहृरे नेऩार सयकायरे ङ्झन:िङ्टल्क बनी तोकेको आधायबतू स्वास््म 
सेवाफाहेकका अन्म स्वास््म सेवासभेत सभेट्ने गयी फार सङ्टधाय गहृका फारफाङ्झरकाको स्वास््म फीभा 
गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको स्वास््म फीभाको जानकायी फारफाङ्झरका य ङ्झनजको फाफङ्टआभा, 
अङ्झबबावक वा सॊयऺकराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

३३.  जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩने: (१) फार सङ्टधाय गहृरे फारफाङ्झरका ङ्झसङ्जकस्त ङ्झफयाभी बएभा वा ङ्झनजराई गम्बीय 
चोटऩटक रागेका  कायण अस्ऩतारभा अठ्चारीस घन्टाबन्दा फढी याख्नङ्ट ऩने बएभा वा फार सङ्टधाय 
गहृङ्झबरै कङ्ट रुवा फसी उऩचाय गनङ्टथ ऩने बएभा त्मस्ता फारफाङ्झरकाको  उऩचायको व्मवस्था गयी 
फाफङ्टआभा, सॊयऺक वा ऩङ्चयवायका अन्म सदस्मराई ङ्झछटो जानकायी ङ्छदने व्मवस्था गनङ्टथ ऩनेछ ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको जानकायी सम्फङ्ञन्धत फाफङ्टआभा , सॊयऺक वा ऩङ्चयवायका अन्म 
सदस्मराई ङ्छदन नसङ्जकएभा फार सङ्टधाय गहृरे सावथजङ्झनक सञ्चाय भाध्मभफाट सूचना ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(३) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको जानकायी य उऩङ्झनमभ  (२) फभोङ्ञजभको सूचना ङ्ञजल्रा फार 
न्माम सङ्झभङ्झतराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य सो जानकायीसभेत सम्फङ्ञन्धत फारफाङ्झरकाको व्मङ्ञिगत ङ्जववयणभा 
सभावेि गनङ्टथ ऩनेछ । 

३४. भनोसाभाङ्ञजक सेवा: (१) फार सङ्टधाय गहृरे फारफाङ्झरकाराई देहाम फभोङ्ञजभका आधायभा भनोसाभाङ्ञजक 
सेवा उऩरधध गयाउने व्मवस्था गनङ्टथ ऩनेछ:-  

(क) सभाजसेवी वा फारभनोङ्जवऻरे अदारतभा ऩेि गयेका प्रङ्झतवेदन,   

(ख) फारफाङ्झरकारे गयेको कसूयको ङ्जववयण य त्मसफाट ङ्झनजराई ऩयेको भानङ्झसक 
असय, ङ्झनजरे कसूय गनाथको कायण,   

(ग) फारफाङ्झरकाको सङ्टधायका सम्फन्धभा सभाजसेवी वा फारभनोङ्जवऻ वा 
अदारतरे गयेको ङ्झसपाङ्चयस,  

(घ) फाफङ्टआभा वा ऩङ्चयवायका सदस्म वा सॊयऺक सभेतसॉगको सभन्वम । 
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(२) फार सङ्टधाय गहृरे फारफाङ्झरकाराई सभाजसेवी वा फारभनोङ्जवऻरे भनोवैऻाङ्झनक वा 
भनोसाभाङ्ञजक सेवा उऩरधध गयाउॉदा ङ्झनजको गोऩनीमताको हकको सॊयऺण हङ्टने गयी गनङ्टथ ऩनेछ ।  

(३) फार सङ्टधाय गहृरे सभाजसेवी तथा फारभनोङ्जवऻरे गयेको भूल्मा ङ्कन, ङ्जविषेण य 
भनोसाभाङ्ञजक अवस्थाको ङ्जववयण फारफाङ्झरकाको व्मङ्ञिगत ङ्जववयणभा सभेत उल्रेख गनङ्टथ ऩनेछ । 

३५.  फारफाङ्झरका सङ्टधाय कामथमोजना: (१) फार सङ्टधाय गहृरे फारफाङ्झरकाराई ङ्झनजको फाफङ्टआभा, ऩङ्चयवाय वा 
सॊयऺकसॉग ऩङ्टनस्थाथऩना गयाउन फार सङ्टधाय गहृभा फारफाङ्झरका बनाथ बएऩङ्झछ फारफाङ्झरकाको िायीङ्चयक  
तथा भानङ्झसक अवस्थाको ङ्जविषेण गयी देहामका ङ्जवषम सभावेि बएको फारफाङ्झरका सङ्टधाय कामथमोजना 
फनाउनङ्ट ऩनेछ:- 

(क) ऩङ्चयवाय य सभङ्टदामप्रङ्झतको फारफाङ्झरकाको धायणा, 
(ख) फारफाङ्झरकाभा ऩङ्चयवाय तथा सभङ्टदामप्रङ्झत नकायात्भक धायणा बएभा त्मसराई 

ऩङ्चयवतथन गयाउन अवरम्फन गनङ्टथ ऩने साभाङ्ञजकीकयणका उऩाम, 
(ग) फारफाङ्झरकाराई जीवन य सभाजप्रङ्झत सकायात्भक बावको ङ्जवकास गयाउने  

ङ्जिमाकराऩ तथा कामथ, 
(घ) ऩङ्चयवाय फारफाङ्झरकाको भनोसाभाङ्ञजक सभस्माको कायण बएको देङ्ञखएभा 

ऩङ्चयवायका सदस्मराई सभेत भनोसाभाङ्ञजक सेवा । 

(२) उऩङ्झनमभ (१) को खण्ड (घ) फभोङ्ञजभको भनोसाभाङ्ञजक सेवा फार सङ्टधाय गहृरे प्रोवेिन 
अङ्झधकायीको सहमोग ङ्झरई उऩरधध गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

३६. फार सॊयऺण सम्फन्धी भाऩदण्ड : (१) फार सङ्टधाय गहृरे ऐनको दपा ५७ फभोङ्ञजभ फार  सॊयऺण 
भाऩदण्ड फनाई रागू गनङ्टथ ऩनेछ । 

(२) फार सङ्टधाय गहृरे उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको भाऩदण्ड कामाथन्वमन गनथ फार सङ्टधाय 
गहृका ऩदाङ्झधकायी, कभथचायी य स्वमॊसेवक तथा अन्म सयोकायवाराको आचायसॊङ्जहता फनाई रागू 
गनेछ।   

३७.  ऩाङ्चयवाङ्चयक सम्फन्धको सङ्टदृढीकयण : (१) फार सङ्टधाय गहृरे फारफाङ्झरकाराई ऩाङ्चयवाङ्चयक सम्फन्ध 
सङ्टदृढीकयणको राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभको व्मवस्था गनङ्टथ ऩनेछ:-  

(क) फारफाङ्झरकाराई फाफङ्टआभा , सॊयऺक , नातेदाय वा साथीबा ईसॉग प्रत्मऺ 
बेटघाटको व्मवस्था, 

(ख) आङ्झथथक कायणरे आफ्ना फारफाङ्झरकाराई बेटघाट गनथ आउन नसक्ने 
फारफाङ्झरकाका फाफङ्टआभा , सॊयऺक  वा  नातेदायराई सम्ऩकथ  गयी वषथको 
दङ्टईऩटक बेटघाटका ङ्झनङ्झभत्त आङ्झथथक सहामता उऩरधध गयाउने व्मवस्था,  

(ग) प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई कम्तीभा हद्ऱाको एक ऩटक टेङ्झरपोन रगामतका 
सञ्चायका भाध्मभभापथ त आफ्ना फाफङ्टआभा , सॊयऺक, नातेदाय वा साथीबा इसॉग 
कङ्ट या गने वा ऩराचाय गने व्मवस्था, 
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(घ) फारफाङ्झरकाराई ङ्झनजका ऩङ्चयवायका सदस्मरे फार सङ्टधाय गहृको अनङ्टभङ्झत 
ङ्झरई कङ्ट नै साभग्री वा उऩहाय ङ्छदन चाहेभा य त्मस्तो साभग्रीरे सम्फङ्ञन्धत 
फारफाङ्झरकाको ङ्जहत हङ्टने बएभा भार त्मस्ता साभग्री ग्रहण गने व्मवस्था ।  

(२) फार सङ्टधाय गहृरे फारफाङ्झरकाको ऩङ्चयवायका सदस्म वा नङ्ञजकका नातेदाय गम्बीय ङ्झफयाभी 
बएभा वा भतृ्मङ्ट बएभा फार अदारतको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई ङ्झफयाभी बएको अवस्थाभा बेटघाट गने तथा भतृ्मङ्ट 
बएको अवस्थाभा अन्त्मेङ्जष्ट सॊस्कायभा सहबागी हङ्टने अवसय ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ सहबागी हङ्टने अवसय ङ्छदॉ दा प्रोवेिन अङ्झधकायीको ङ्झसपाङ्चयसभा 
भाथवयको ङ्ञजम्भा रगाई प्रहयी सङ्टयऺाकभॉराई साथ रगाई ऩठाउने व्मवस्था गनङ्टथ ऩनेछ । 

(४) फार सङ्टधाय गहृरे कम्तीभा छ भङ्जहनासम्भको अवङ्झधका राङ्झग फार सङ्टधाय गहृभा यहेका 
वा त्मस्तो गहृभा यहनङ्ट ऩने बनी तोकेको अवङ्झधको एक ङ्झतहाई सभम फार सङ्टधाय गहृभा ङ्झफताइसकेका 
फारफाङ्झरकाराई प्रोवेिन अङ्झधकायीको ङ्झसपाङ्चयसभा अदारतको अनङ्टभङ्झतरे हद्ऱाको केही ङ्छदन वा केही 
सभमको राङ्झग फाफङ्टआभा वा घय ऩङ्चयवायभा जाने आउने व्मवस्था गनथ सक्नेछ।  

३८. फार सङ्टधाय गहृरे सहमोग ङ्झरन सक्ने : (१) कसैरे फार सङ्टधाय गहृका सफै फारफाङ्झरकाको ङ्जहतको 
राङ्झग प्रचङ्झरत कानूनरे ङ्झनषेङ्झधत नगयेका कङ्ट नै उऩहाय , साभग्री,  कामथिभ वा सेवा प्रदान गनथ चाहेभा 
फारसङ्टधाय गहृरे सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा को ङ्ञजल्रा फार न्माम सङ्झभङ्झतको स्वीकृङ्झत ङ्झरई सोही अनङ्टरुऩ 
उऩहाय, साभग्री, कामथिभ वा सेवा प्राद्ऱ गनथ सक्नेछ । 

  (२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ प्राद्ऱ गयेको  उऩहाय, साभग्री, कामथिभ वा सेवा तथा सेवा प्रदान 
गने व्मङ्ञि वा सॊस्थाको ङ्जववयण य ङ्ञजल्रा फार न्माम सङ्झभङ्झतको स्वीकृङ्झतसभेतको जानकायी 
भन्रारमराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।    

३९. सहबाङ्झगताको सङ्टङ्झनङ्ञितता् फार सङ्टधाय गहृरे फारफाङ्झरका भाङ्झथ प्रबाव ऩने देहाम फभोङ्ञजभको ङ्जवषमभा 
ङ्झनणथम गदाथ वा कामथिभ तजङ्टथभा गदाथ फारफाङ्झरकाको सहबाङ्झगता सङ्टङ्झनङ्ञित  गनङ्टथको साथै त्मस्ता 
फारफाङ्झरकाको धायणाराई नीङ्झत वा कामथिभभा सभावेि गने सभेत व्मवस्था गनङ्टथ ऩनेछ:-  

(क) फारसॊयऺण भाऩदण्डको तजङ्टथभा तथा अद्या वङ्झधक गदाथ य सो सम्फन्धी अन्म ङ्झनणथम 
गदाथ,  

(ख) फारफाङ्झरकाको ङ्जवकास  तथा ऩङ्टनस्थाथऩना सम्फन्धी मोजना फनाउॉदा य सोको  
कामाथन्वमन गदाथ, 

(ग) फार सङ्टधाय  गहृङ्झबर य फाङ्जहय सञ्चारन गङ्चयने आमोजना , खेरकङ्ट द य भनोयञ्जन  
सम्फन्धी कामथमोजना य कामथिभ ङ्झनभाथण गदाथ, 

(घ) फार सङ्टधाय गहृभा खानाको सूची ङ्झनभाथण गदाथ ।  

४०. फारफाङ्झरकाको उर्द्ाय य उऩचाय : (१) फार सङ्टधाय गहृरे फारफाङ्झरका ङ्जवरुर्द् कङ्ट नै प्रकायका ङ्जहॊसा 
बएभा त्मस्तो ङ्जहॊसाफाट ऩीङ्झडत फारफाङ्झरकाराई तत्कार उर्द्ाय गयी आवश्मक स्वास््म उऩचाय तथा 
भनोसाभाङ्ञजक सेवा उऩरधध गयाउनङ्ट ऩनेछ । 
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(२) फार सङ्टधाय गहृभा यहेका फारफाङ्झरका उऩय प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ कसूय ठहने  
ङ्जकङ्झसभको ङ्जहॊसा बएभा कायफाहीको ङ्झनङ्झभत्त सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।  

४१.  फार सङ्टधाय गहृको सङ्टयऺा : (१) फार सङ्टधाय गहृरे फारफाङ्झरका को आन्तङ्चयक सङ्टयऺा , हेयचाह तथा 
अनङ्टिासन ऩारनको सङ्टऩङ्चयवेऺण को राङ्झग  फार सङ्टधाय गहृ प्रभङ्टख वा गहृ व्मवस्थाऩक (वाडेन) को 
व्मवस्था गनङ्टथ ऩनेछ । 

(२) फार सङ्टधाय गहृरे सम्बव बएसम्भ फारक यहने खण्डभा ऩङ्टरुष य फाङ्झरका यहने खण्डभा 
भङ्जहरा गहृ प्रभङ्टख वा गहृ व्मवस्थाऩक, उऩ-व्मवस्थाऩक य सहामक व्मवस्थाऩक याख्नङ्ट ऩनेछ ।  

(३) आवास कऺ , िौचारम य स्नानकऺ फाहेकको फार सङ्टधाय गहृको खङ्टरा ऺेरभा 
सीसीटीबीजस्ता उऩमङ्टि उऩकयण जडान गयी ङ्झनगयानी याख्न सङ्जकनेछ ।  

(४) फार सङ्टधाय गहृका बवनको आन्तङ्चयक ऺेरको सङ्टयऺा सादा ऩोिाकभा यहने प्रहयी 
सङ्टयऺाकभॉफाट य फाङ्जहयी ऺेरको सङ्टयऺा  प्रहयी सङ्टयऺाकभॉफाट हङ्टने व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ। 

(५) फार सङ्टधाय गहृरे फाङ्जहयी ऺेरभा आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्झसङ्झसटीबी उऩकयण जडान गयी 
फाङ्जहयी गङ्झतङ्जवङ्झधको ङ्जवद्यङ्टतीम अङ्झबरेख यहने व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ । 

(६) फार सङ्टधाय गहृको फाङ्जहयी ऺेरका चायै कङ्ट नाभा प्रहयी कभथचायीराई वाच टावय वा अन्म 
सॊयचना फनाई सङ्टयऺा ङ्छदने व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ ।  

(७) फार सङ्टधाय गहृका कङ्ट नै कभथचायी, प्रहयी कभथचायी वा आगन्तङ्टकरे प्रचङ्झरत कानूनरे 
ङ्झनषेध गयेका साभग्री फार सङ्टधाय गहृङ्झबर ल्माएभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कायफाहीका राङ्झग 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

(८) फार सङ्टधाय गहृभा ङ्जवद्यङ्टतको उङ्ञचत व्मवस्था गनङ्टथ ऩनेछ य ङ्जवद्यङ्टत नबएको सभमभा सभेत 
ङ्जवद्यङ्टतको अन्म वैकङ्ञल्ऩक व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ । 

 (९) फार सङ्टधाय गहृको सङ्टयऺाको राङ्झग खङ्जटएका सङ्टयऺाकभॉका राङ्झग फार सङ्टधाय गहृको 
प्रवेिद्राय नङ्ञजकै अरग्गै बवनको व्मवस्था हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।  

 (१०) उऩङ्झनमभ ( ९) फभोङ्ञजभका सङ्टयऺाकभॉ देहाम  फभोङ्ञजभ को अवस्थाभा फाहेक 
फारफाङ्झरका फस्ने स्थान तथा फारफाङ्झरकाको आवास गहृङ्झबर प्रवेि गनङ्टथ हङ्टॉदैन:-  

(क)  फार सङ्टधाय गहृका फारफाङ्झरकाफीच कङ्ट टङ्जऩट य ङ्जहॊसात्भक कामथ बएभा,  

(ख)  फार सङ्टधाय गहृका फारफाङ्झरकाफाट कभथचायी वा अन्म व्मङ्ञिभाङ्झथ िायीङ्चयक 
आिभण बएभा, 

(ग) फार सङ्टधाय गहृका फारफाङ्झरका रे फार सङ्टधाय गहृको सम्ऩङ्ञत्तभा हानी, 
नोक्सानी य ऺङ्झत ऩङ्टमाथााएभा, 

(घ) ङ्जवऩद्को अवस्थाभा फारफाङ्झरकाको उर्द्ाय गनङ्टथ ऩयेभा,  

(ङ) फार सङ्टधाय गहृ प्रभङ्टखरे सङ्टयऺा गनङ्टथऩने आवश्मकता देखेभा ।  

(११) फार सङ्टधाय गहृरे उऩङ्झनमभ (१ ०) फभोङ्ञजभको अवस्थाभा खङ्जटएका सङ्टयऺाकभॉको 
प्रवेिराई अङ्झबरेख गनङ्टथ ऩनेछ ।  
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४२. फारफाङ्झरकाको गोऩनीमता: फार सङ्टधाय गहृरे फारफाङ्झरकाको गोऩनीमताको सॊयऺणको राङ्झग देहाम 
फभोङ्ञजभ गोऩनीमता कामभ गनङ्टथ ऩनेछ:-  

(क) फारफाङ्झरकाको ङ्जहत ङ्जवऩयीत ङ्झनजको तङ्ञस्फय सावथजङ्झनक वा प्रचाय प्रसाय नगने,  

(ख) कसैको व्मावसाङ्जमक राबका राङ्झग फारफाङ्झरकाको तङ्ञस्फय वा स्वय वा ङ्ञचरको प्रमोग 
हङ्टन नङ्छदने तथा नगने व्मवस्था ङ्झभराउने, 

(ग) फारफाङ्झरकाको व्मङ्ञिगत ङ्जववयणका कागजऩर गोप्म य सङ्टयङ्ञऺतरूऩभा याख्न ेव्मवस्था 
गने, 

(घ) फारफाङ्झरकाको व्मङ्ञिगत ऩङ्चयचम य ऩङ्जहचान सञ्चाय भाध्मभभा सावथजङ्झनक हङ्टन नङ्छदने,  

(ङ) अनङ्टगभन गने ङ्झनकाम वा ऩदाङ्झधकायीरे फारफाङ्झरकाको ऩङ्जहचान खङ्टल्ने ङ्जववयण वा 
सूचना फारफाङ्झरकाको ङ्जहत ङ्जवरूर्द् प्रमोग नगने।  

४३.  फार सङ्टधाय गहृभा यहने जनिङ्ञि: नेऩार सयकायरे सञ्चारन गयेका फार सङ्टधाय गहृभा त्मस्ता सङ्टधाय 
गहृको ऺभता तथा फारफाङ्झरकाको सङ्खख्माराई आधाय भानी नेऩार सयकायरे आवश्मक जनिङ्ञिको 
व्मवस्था गनेछ । 

४४. फार सङ्टधाय गहृको अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण : (१) ङ्ञजल्रा फार न्माम सङ्झभङ्झतरे फार सङ्टधाय गहृको  
ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण गनेछ। 

(२) फार अदारत, भहान्मामाङ्झधविाको कामाथरम , भन्रारम , गहृ भन्रारम , ऩङ्चयषद्  य  
केन्रीम फार न्माम सङ्झभङ्झतरे कामथमोजना फनाई फार सङ्टधाय गहृको आवश्मकता अनङ्टसाय अनङ्टगभन तथा 
आकङ्ञस्भक ङ्झनयीऺण गनथ सक्नेछन ्।  

 (३) फार सङ्टधाय गहृङ्झबर सञ्चारन बएका ङ्जवद्यारमको अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण ङ्ञिऺा , ङ्जवऻान 
तथा प्रङ्जवङ्झध भन्रारम य सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहरे सभेत गनथ सक्नेछन ्। 

(४) उऩङ्झनमभ (१) , (२) य (३)  फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण को िभभा फार सङ्टधाय 
गहृरे प्रचङ्झरत कानूनरे तोकेका भाऩदण्डको ऩारना गयेको नदेङ्ञखएभा ऩारना गनथको राङ्झग आवश्मक 
ङ्झनदेिन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य त्मस्ता फार सङ्टधाय गहृङ्झबर प्रचङ्झरत कानून ङ्जवऩयीतको कामथ बएको ऩाइएभा 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई कायफाहीको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टथ ऩनेछ । 

(५) उऩङ्झनमभ (४) फभोङ्ञजभको ङ्झनदेिन सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि तथा फार सङ्टधाय गहृरे ऩारना गनङ्टथ 
ऩनेछ । 

(६) फार सङ्टधाय गहृभा अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण गने अङ्झधकायीरे फार सङ्टधाय गहृरे रागू 
गयेको फार सॊयऺण भाऩदण्ड ऩारना गनङ्टथ ऩनेछ । 

(७) फार सङ्टधाय गहृभा अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण गने अङ्झधकायीरे अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण 
प्रङ्झतवेदन ङ्झनजराई खटाएको ङ्झनकामभा ऩेि गनङ्टथ ऩनेछ । 

(८) फार सङ्टधाय गहृरे ऐनको दपा ४३ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन तथा 
ङ्झनयीऺणको िभभा फार अदारतरे ङ्छदएको ङ्झनदेिनको ऩारना गनङ्टथ ऩनेछ। 
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४५. येखदेख तथा भागथदिथन: फार सङ्टधाय गहृ य फारफाङ्झरकाको सङ्टधायको सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्राको 
ङ्ञजल्रा फार न्माम सङ्झभङ्झतरे आवश्मक येखदेख तथा भागथदिथन गनथ सक्नेछ ।  

४६. प्रङ्झतवेदन ऩठाउनङ्ट ऩने: (१) फार सङ्टधाय गहृरे फारफाङ्झरकाको सङ्टधायका राङ्झग गयेका कामथिभ, त्मस्ता 
कामथिभरे फारफाङ्झरकाभा ऩयेको प्रबाव, त्मस्ता कामथिभका राङ्झग बएको खचथको ङ्जववयणसभेत 
सभावेि गयी सोको प्रङ्झतवेदन प्रत्मेक आङ्झथथक वषथ सभाद्ऱ बएको तीस ङ्छदनङ्झबर भन्रारमभा ऩठाउनङ्ट 
ऩनेछ । 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतवेदन भन्रारमरे अङ्जवरम्फ आफ्नो वेफसाइटभा याख्नङ्ट 
ऩनेछ । 

४७.  आऩतकारीन अवस्थाको व्मवस्था : (१) फार सङ्टधाय गहृभा आऩतकारीन अवस्थाको राङ्झग देहाम  

फभोङ्ञजभको व्मवस्था हङ्टन ङ्ट ऩनेछ:- 
(क) फार सङ्टधाय गहृका सफै कभथचायी य फारफाङ्झरकाराई ङ्झनजको उभेय अवस्था 

अनङ्टसाय आऩतकारीन अवस्थाभा हङ्टनसक्ने जोङ्ञखभ य सङ्टयङ्ञऺत यहनका राङ्झग 
अऩनाउनङ्ट ऩने सङ्टयऺा, सचेतना तथा सावधानीको उऩाम, 

(ख) आऩतकारीन अवस्थाभा अऩाङ्गता बएका , ङ्झफयाभी, अिि तथा कभ उभेयका 
फारफाङ्झरकाको सङ्टयऺाको व्मवस्था, 

(ग) आऩतकारीन अवस्थाको जनाउ घण्टीको व्मवस्था, 
(घ) अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाको सभेत सहज ऩहङ्टॉच हङ्टने गयी आऩतकारीन 

अवस्था जनाउने व्मवस्था । 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभका व्मवस्था को राङ्झग  फार सङ्टधाय गहृरे कामथ मोजना फनाई 
कामाथन्वमन गनङ्टथ ऩनेछ य सोको जानकायी भन्रारमराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

४८. फारफाङ्झरकाको भतृ्मङ्ट बएभा तत्कार सूचना ङ्छदन:े (१) फार सङ्टधाय गहृङ्झबर फारफाङ्झरकाको भतृ्मङ्ट बएभा 
फार सङ्टधाय गहृ रे त्मस्तो फारफाङ्झरकाको फाफङ्टआभा, सॊयऺक वा ऩङ्चयवायका अन्म सदस्म  वा फार 
कल्माण अङ्झधकायी, प्रहयी वा प्रोवेिन अङ्झधकायीराई ङ्झछटो य बयऩदो साधन प्रमोग गयी तत्कार सूचना 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ फारफाङ्झरकाको फाफङ्टआभा , सॊयऺक वा ऩङ्चयवायका अन्म 
सदस्मसॉग सम्ऩकथ  हङ्टन नसकेभा फार सङ्टधाय गहृ रे सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तह राई उऩमङ्टि भाध्मभफाट 
सूचना ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(३) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको फारफाङ्झरका ङ्जवदेिी बएभा फार सङ्टधाय गहृरे सम्फङ्ञन्धत 
देिको दूतावास वा ङ्झनमोग वा सॊमङ्टि याष्डस ङ्घीम फारकोषको नङ्ञजकको कामाथरमराई ङ्झरङ्ञखत रुऩभा 
सूचना ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

 (४) स्वास््म सॊस्थाफाट प्राद्ऱ हङ्टन आएको फारफाङ्झरकाको भतृ्मङ्टको प्रभाणऩर फार सङ्टधाय 
गहृरे फारफाङ्झरकाका फाफङ्टआभा वा सॊयऺक  य फार कल्माण अङ्झधकायीराई ङ्छदई एकप्रङ्झत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
अङ्झबरेख याखी सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहभा भतृ्मङ्ट दताथको राङ्झग रेखी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 
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४९. फार सङ्टधाय गहृ सञ्चारनको राङ्झग व्मवस्थाऩन सम्झौता गनथ सक्ने ्(१) भन्रारमरे नेऩार सयकाय को 
स्वीकृङ्झत ङ्झरई नेऩार सयकायरे स्थाऩना वा सञ्चारन गयेका फार सङ्टधाय गहृ को सञ्चारनको ङ्ञजम्भेवायी  
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ दताथ बएको कङ्ट नै सॊस्थाराई व्मवस्थाऩन कयाय गयी ङ्छदन सक्नेछ । 

  (२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ व्मवस्थाऩन कयाय गने सॊस्थाको मोग्मता य ितथ नेऩार 
सयकायरे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद-५ 

फारफाङ्झरकाको ङ्जविेष सॊयऺण  
५०.  ङ्जविेष सॊयऺण: नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय य स्थानीम तहरे आऩसी सभन्वमभा ऐनको दपा ७ को 

उऩदपा (४) भा उङ्ञल्रङ्ञखत फारफाङ्झरका य ऐनको दपा ४८ को उऩदपा (१) भा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जविेष 
सॊयऺणको आवश्मकता बएका फारफाङ्झरकाराई ऐनको दपा ४८ को उऩदपा (२) भा उङ्ञल्रङ्ञखत 
सेवाका अङ्झतङ्चयि देहाम फभोङ्ञजभको सेवा उऩरधध गयाई ङ्जविेष सॊयऺणको व्मवस्था गनङ्टथ ऩनेछ:-   

(क) आऩतकारीन उर्द्ाय तथा याहत, 
(ख) भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभिथ, 
(ग) ऩाङ्चयवाङ्चयक ऩयाभिथ, 
(घ) कानूनी ऩयाभिथ तथा सहामता, 
(ङ) िैङ्ञऺक सहामता, 
(च) ङ्झसऩभूरक तारीभ, 
(छ) साभाङ्ञजक सॊयऺण, 
(ज) फार हेल्ऩराइन सेवा सञ्चारन,  

(झ) खेरकङ्ट द, भनोयञ्जन तथा सजृनात्भक ङ्जिमाकराऩको सञ्चारन,  

(ञ) भन्रारमरे नेऩार याजऩरभा सूचना प्रकािन गयी तोकेका ङ्जविेष सॊयऺणका 
अन्म उऩाम। 

५१.  ङ्जविेष सॊयऺणको आवश्मकता सम्फन्धी प्रङ्झतवेदन: (१) स्थानीम तहरे ङ्जविेष सॊयऺणको आवश्मकता 
बएका फारफाङ्झरकाको फाफङ्टआभा य ऩङ्चयवायको ङ्ञस्थङ्झत, हेयचाह तथा ऩारनऩोषणको अवस्था य सम्बाव्म 
ङ्ञस्थङ्झतको आधायभा फारफाङ्झरकाको उङ्ञच त सहामता य व्मवस्थाऩनका राङ्झग प्रङ्झतवेदन ऩेि गनथ ऐनको 
दपा ६२ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टि सभाजसेवीराई रगाउन सक्नेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१)  फभोङ्ञजभ सभाजसेवीरे फङ्टझाएको प्रङ्झतवेदन राई फार कल्माण अङ्झधकायीरे 
देहाम फभोङ्ञजभ फारफाङ्झरकाको उच्चतभ ङ्जहत हङ्टने गयी कामाथन्वमन गनङ्टथ ऩनेछ:-    

(क) ङ्जविेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका फारफाङ्झरकाराई सहमोग उऩरधध 
गयाउॉदा फाफङ्टआभा दङ्टवैसॉग , आभा वा फाफङ्टभध्मे एकजना ङ्ञजङ्जवत बए ङ्झनजसॉग , 
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सो नबए ऩङ्चयवायका अन्म सदस्म वा सॊयऺकसॉग याखी हेयचाह तथा उऩचाय 
गने व्मवस्था ङ्झभराउने,  

(ख) ऐनको दपा ४८ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभका 
फारफाङ्झरकाका फाफङ्टआभाराई सहमोग उऩरधध गयाउॉदा आफ्ना फारफाङ्झरका 
आपैसॉग याख्न सम्बव बएभा फारफाङ्झरकाराई फाफङ्टआभा दङ्टवै वा फाफङ्टआभा 
भध्मे एकजनाको साथभा याखी फारफाङ्झरकाको हेयचाह गने व्मवस्था गने,   

(ग) ऐनको दपा ४८ को उऩदपा (१) को खण्ड (ङ) फभोङ्ञजभका 
फारफाङ्झरकाका फाफङ्ट वा आभा भध्मे एकजना कायागाय फाङ्जहय बएभा ङ्झनजसॉग 
याखेय फारफाङ्झरकाको हेयचाह गने व्मवस्था गने य सो सम्बव नबएभा भार 
वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको व्मवस्था गने, 

(घ) ऐनको दपा ७ को उऩदपा (४) , दपा ४८ को उऩदपा (१) को खण्ड 
(ज), (झ) य (ट) फभोङ्ञजभका फारफाङ्झरकाको राङ्झग नेऩार सयकाय , प्रदेि 
सयकाय तथा स्थानीम तहरे सञ्चारन गयेका वा मस ङ्झनमभावरीफभोङ्ञजभ 
सञ्चारन अनङ्टभङ्झत ङ्झरएका सॊस्थाको सभन्वमभा स्वास््मोऩचाय , भनोसाभाङ्ञजक 
ऩयाभिथ सहमोग , दङ्टव्मथसन उऩचाय केन्र रगामतका राबकायी कामथिभको 
फायेभा सम्फङ्ञन्धत फारफाङ्झरका य अङ्झबबावकराई जानकायी ङ्छदई त्मस्तो 
फारफाङ्झरकाको उऩचाय , ऩाङ्चयवाङ्चयक वा अन्म सहमोग सयोकायवारासॉग 
सभन्वम गयी उऩरधध गयाउने,  

(ङ) ऐनको दपा ४८ को उऩदपा (१) को खण्ड (ठ) फभोङ्ञजभका 
फारफाङ्झरकाराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभका साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामथिभभा 
आवर्द् गयाई ङ्झनजराई ऩङ्चयवायभा नै याखी आधायबतू तथा भाध्मङ्झभक ङ्ञिऺा , 
आधायबतू स्वास््म सेवा एवॊ ऩोषण रगामतका सङ्टङ्जवधाभा ऩहङ्टॉचको ङ्झनङ्झभत्त 
सहमोग गने।   

 (३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतवेदन कामाथन्वमन गदाथ फार कल्माण अङ्झधकायीरे 
फारफाङ्झरकाराई ङ्जहॊसा , दङ्टव्मथवहाय वा फेवास्ताफाट जोगाउने वा स्वास््म उऩचायका राङ्झग फाहेक 
फारफाङ्झरकाराई फाफङ्टआभा वा ऩङ्चयवायफाट छङ्टट्याउने गयी सहमोग गनथ वा सो प्रमोजनका ङ्झनङ्झभत्त कङ्ट नै 
ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको ङ्झसपाङ्चयस गनथ ऩाउने छैन । 

५२.  अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाको ङ्जविेष सॊयऺण: नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय य स्थानीम तहरे आऩसी 
सभन्वमभा अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाराई अऩाङ्गता सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्जविेष 
सॊयऺणको व्मवस्था गनेछन ्। 
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ऩङ्चयच्छेद-६ 

फारफाङ्झरकाको वैकङ्ञल्ऩक हेयचाह  
५३. वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको व्मवस्था: (१) वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको आवश्मकता बएका फारफाङ्झरकाराई ङ्झनजको 

ङ्ञिऺा, स्वास््म, ऩोषण, सॊयऺण तथा फारफाङ्झरकाको उच्चतभ ङ्जहत सङ्टङ्झनङ्ञित हङ्टने गयी फारकल्माण 
अङ्झधकायीको ङ्झसपाङ्चयसभा सम्फङ्ञन्धत स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको व्मवस्था 
ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको व्मवस्था ङ्झभराउॉदा ऐनको दपा ४९ को 
उऩदपा (२) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभका नातेदायराई प्राथङ्झभकता तोक्दा  फार कल्माण अङ्झधकायीरे 
देहाम फभोङ्ञजभको आधायभा ङ्जविषेण गयी नातेदाय तोक्नङ्ट ऩनेछ:- 

(क)  नातेदायको इच्छा,  

(ख)  आङ्झथथक ऺभता,  

(ग)  ऩाङ्चयवाङ्चयक सौहादथता,  

(घ)  ऩाङ्चयवाङ्चयक अवस्था ।  

(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ ङ्जविषेण गदाथ उऩमङ्टि देङ्ञखएभा फार कल्माण अङ्झधकायीरे 
फारफाङ्झरकाको इच्छा फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत नातेदाय सॉग याखी वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट  
ऩनेछ ।  

(४) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै नातेदाय नबएभा वा नातेदाय बए ताऩङ्झन त्मस्ता नातेदाय 
उऩमङ्टि नबएभा वा सम्फङ्ञन्धत फारफाङ्झरकारे त्मस्ता नातेदायको हेयचाहभा फस्न इच्छा नगयेभा फार 
कल्माण अङ्झधकायीरे ऐनको दपा ४९ को उऩदपा (२) को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभका ऩङ्चयवाय वा 
व्मङ्ञिसॉग याखी हेयचाहको व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ । 

(५) उऩङ्झनमभ (३) य (४) फभोङ्ञजभको नातेदाय, ऩङ्चयवायका सदस्म वा व्मङ्ञिको मोग्मता 
देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टन ङ्ट ऩनेछ:- 

(क) घयेरङ्ट ङ्जहॊसा , फारफाङ्झरका ङ्जवरूर्द्को कसूय तथा नैङ्झतकऩतन देङ्ञखने पौजदायी 
अङ्झबमोगभा अदारतफाट दोषी नठहङ्चयएको, 

(ख) भान्मता प्राद्ऱ ङ्ञचङ्जकत्सकफाट देहामको ङ्झसपाङ्चयस प्राद्ऱ गयेको:- 
(१) िायीङ्चयक य भानङ्झसक रूऩभा फारफाङ्झरकाराई हेयचाह गनथ सऺभ 

बएको, 
(२)  दीघथकारीन उऩचाय गनङ्टथऩने वा सरूवा योगफाट स ङ्ख िङ्झभत नबएको, 
(३)  रागू ऩदाथथ दङ्टव्मथसन वा अन्म कङ्ट नै कङ्ट रतभा नपसेको , 

(ग)  ऐनको दपा ६२ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टि सभाजसेवीको साभाङ्ञजक 
रेखाजोखा प्रङ्झतवेदनफाट उऩमङ्टि ठहमाथकएको ।  
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(६) उऩङ्झनमभ (४) फभोङ्ञजभका वैकङ्ञल्ऩक हेयचाह गनथ इच्छङ्टक ऩङ्चयवाय तथा व्मङ्ञि 
सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहभा स्थानीम कानूनफभोङ्ञजभ सूचीकृत हङ्टन ङ्ट ऩनेछ । 

(७) स्थानीम तहरे उऩङ्झनमभ (६) फभोङ्ञजभका ऩङ्चयवाय तथा व्मङ्ञिराई सूचीकृत गदाथ त्मस्ता 
ऩङ्चयवाय तथा व्मङ्ञिको उऩङ्झनमभ (२) भा उङ्ञल्रङ्ञखत आधाय को अङ्झतङ्चयि स्थानीम कानूनरे तोकेका 
अन्म आधायभासभेत भूल्माङ्कन गनथ सक्नेछ ।   

(८) स्थानीम तहभा सूचीकृत वैकङ्ञल्ऩक हेयचाह गने ऩङ्चयवाय  तथा व्मङ्ञिको छनौट गदाथ 
फारफाङ्झरकाको चाहना फभोङ्ञजभ गनङ्टथ ऩनेछ ।  

(९) सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहभा कङ्ट नै ऩङ्चयवाय तथा व्मङ्ञि सूचीकृत नबएको अवस्थाभा वा 
फारफाङ्झरकारे त्मस्तो ऩङ्चयवाय तथा व्मङ्ञिको हेयचाहभा फस्ने इच्छा नगयेभा फार कल्माण अङ्झधकायीरे 
सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहभा सूचीकृत ऩङ्चयषद्  फाट सञ्चारन अनङ्टभङ्झत प्राद्ऱ गयेको  ऩङ्चयवायभा आधाङ्चयत 
हेयचाह गने सॊस्थाभा त्मस्तो फारफाङ्झरकाको हेयचाहको व्मवस्था गनङ्टथ ऩनेछ । 

(१०) उऩङ्झनमभ (९) फभोङ्ञजभ ऩङ्चयवायभा आधाङ्चयत हेयचाह गने सॊस्था सूचीकृत हङ्टने सम्फन्धी 
अन्म व्मवस्था सम्फङ्ञन्धत स्थानीम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(११) सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहभा ऩङ्चयवायभा आधाङ्चयत हेयचाह गने सॊस्था सूचीकृत नबएको 
अवस्थाभा अको नङ्ञजकैको स्थानीम तहभा  ऩङ्चयवायभा आधाङ्चयत हेयचाह गने सॊस्था सूचीकृत बएभा सो 
स्थानीम तहभा सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहरे वैकङ्ञल्ऩक हेयचाह सम्फन्धी व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ । 

   (१२) फार कल्माण अङ्झधकायीरे ऐनको दपा ४९ को  उऩदपा (२) को खण्ड (क), (ख) य 
(ग) फभोङ्ञजभको प्राथङ्झभकताका आधायभा वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको व्मवस्था हङ्टन नसकेभा वैकङ्ञल्ऩक 
हेयचाहको आवश्मकता बएका फारफाङ्झरकाराई सम्बव बएसम्भ सफैबन्दा नङ्ञजकैको फार गहृभा 
हेयचाहको राङ्झग ऩठाउने व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ । 

  (१३) फार कल्माण अङ्झधकायीरे वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहभा याख्नङ्टऩूवथ सम्फङ्ञन्धत फारफाङ्झरकारे फङ्टझ्ने 
गयी ङ्झनजराई ऩङ्टमाथउइने सेवा ,  सङ्टङ्जवधा तथा हेयचाहको फायेभा  फारभैरी वातावयणभा  जानकायी ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ ।  

५४.  फार कल्माण अङ्झधकायीरे सभाजसेवीको याम ङ्झरनङ्ट ऩने: (१) फारकल्माण अङ्झधकायीरे फारफाङ्झरकाराई 
वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहभा याख्न ेङ्झनणथम गनङ्टथऩूवथ ऐनको दपा ६२  को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टि 
सभाजसेवीको याम ङ्झरनङ्ट ऩनेछ ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ सभाजसेवीरे याम ङ्छदॉदा वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको आवश्मकता बएका 
फारफाङ्झरकाको उच्चतभ ङ्जहत हङ्टने गयी याम ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।   

५५. ङ्जववयण अङ्झबरेख गनङ्टथ ऩने : (१) फार कल्माण अङ्झधकायीरे वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको आवश्मकता बएका 
फारफाङ्झरकासॉग सम्फङ्ञन्धत देहाम फभोङ्ञजभको कागजात तथा ङ्जववयण अङ्झबरेख गयी ङ्झनजको व्मङ्ञिगत 
पाइरभा याख्नङ्ट ऩनेछ:-  
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(क) ऐनको दपा ४८ को  उऩदपा (१) को  खण्ड (क) वा (ट) फभोङ्ञजभको 
अनाथ फारफाङ्झरकाको हकभा फाफङ्टआभा दङ्टवैको भतृ्मङ्ट बएको अवस्थाभा 
स्थानीम ऩञ्जीकाङ्झधकायीफाट जायी भतृ्मङ्ट दताथ प्रभाणऩर, 

(ख) ऐनको दपा ४८ को उऩदपा (१) को  खण्ड (ख) फभोङ्ञजभ अस्ऩतारभा  
फेवाङ्चयसे छाङ्झडएका फारफाङ्झरकाको हकभा अस्ऩतारको ऩर य 
फारफाङ्झरकाको फाफङ्टआभा खोजी गनथ जायी गङ्चयएको सावथजङ्झनक सूचना तथा 
सोही खण्ड फभोङ्ञजभ सावथजङ्झनक स्थानभा  अरऩर अवस्थाभा छाङ्झडएका वा 
पेरा ऩयेका फारफाङ्झरकाको हकभा सम्फङ्ञन्धत प्रहयी कामाथरमको ङ्झसपाङ्चयस 
ऩर य फारफाङ्झरकाको फाफङ्टआभा खोजतरास गनथ जायी गङ्चयएको सावथजङ्झनक 
सूचना, 

(ग) ऐनको दपा ४८ को उऩदपा (१) को  खण्ड (ग) फभोङ्ञजभ को 
फारफाङ्झरकाको हकभा स्थानीम तहको ङ्झसपाङ्चयस य गम्बीय अऩाङ्गता बएको 
प्रभाणऩर, 

(घ) ऐनको दपा ४८ को उऩदपा (१) को  खण्ड (घ) फभोङ्ञजभको 
फारफाङ्झरकाको हकभा सम्फङ्ञन्धत अदारतको आदेि, पैसरा वा ऩर, 

(ङ) ऐनको दपा ४८ को  उऩदपा (१) को  खण्ड (ङ) फभोङ्ञजभको 
फारफाङ्झरकाको हकभा सम्फङ्ञन्धत कायागायको ऩर य अङ्झबबावकको सहभङ्झत,  

(च) ऐनको दपा ४८ को उऩदपा (१) को  खण्ड (च) फभोङ्ञजभको 
फारफाङ्झरकाको हकभा सो सम्फन्धी उजङ्टयी वा सो व्महोया प्रभाङ्ञणत गने 
फारकल्माण अङ्झधकायीको ऩर य फारकल्माण अङ्झधकायी सभऺ ऩयेको 
ङ्झनवेदन,  

(छ) ऐनको दपा ४८ को उऩदपा (१) को  खण्ड (छ)  फभोङ्ञजभको 
फारफाङ्झरकाको हकभा ऐनको दपा ६२ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टि  
सभाजसेवीको प्रङ्झतवेदन य फारकल्माण अङ्झधकायी सभऺ ऩयेको ङ्झनवेदन, 

(ज) फारफाङ्झरकाको ऩाङ्चयवाङ्चयक ङ्जववयण , सम्ऩङ्ञत्तको ङ्जववयण , ङ्ञिऺा तथा 
स्वास््मसॉग सम्फङ्ञन्धत कागजात तथा प्रभाणऩर, 

(झ) वैकङ्ञल्ऩक हेयचाह गने ऐनको दपा ४९ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभका 
नातेदाय, ऩङ्चयवाय, व्मङ्ञि, ऩङ्चयवायभा आधाङ्चयत हेयचाय गने सॊस्था वा 
फारगहृको ङ्जववयण, 

(ञ) ङ्झनमभ ५४ फभोङ्ञजभको फार कल्माण अङ्झधकायीको ङ्झनणथम तथा सभाजसेवीको 
याम ।  
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(२) वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको व्मवस्था गदाथ फारकल्माण अङ्झधकायीरे फारफाङ्झरकाको जन्भदताथ 
नबएको बएभा ङ्झनजको जन्भदताथ गने व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ । 

(३) वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहका राङ्झग ऩठा इएका फारफाङ्झरकाको व्मङ्ञिगत पाइर सम्फङ्ञन्धत 
स्थानीम तहरे अङ्झबरेख गनङ्टथ ऩनेछ । 

५६. सॊयऺकराई हस्तान्तयण गने : (१) वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको आवश्मकता बएका फारफाङ्झरकाराई 
अदारतरे सॊयऺक तोकेभा अदारतरे तोकेको सॊयऺकराई फारकल्माण अङ्झधकायीरे फारफाङ्झरका 
हस्तान्तयण गनङ्टथ ऩनेछ ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ फारफाङ्झरका हस्तान्तयण गदाथ ङ्झनज फारफाङ्झरकासॉग सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनमभ ५ ५ फभोङ्ञजभका कागजात तथा ङ्जववयणको एकप्रङ्झत सोही उऩङ्झनमभ  फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको 
सॊयऺकराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

५७.  वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको राङ्झग ऩठाइएका फारफाङ्झरकाको अनङ्टगभन: (१) फार कल्माण अङ्झधकायीरे ऐनको 
दपा ४९ को उऩदपा (२) को खण्ड (क), (ख) य (ग) फभोङ्ञजभ वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहका राङ्झग 
ऩठाइएका फारफाङ्झरकाको अनङ्टगभन प्रत्मेक चाय चाय भङ्जहनाभा गयी फारफाङ्झरकाको हेयचाह, ङ्ञिऺा, 
स्वास््म, सॊयऺण रगामतका ङ्जवषम सङ्जहतको प्रङ्झतवेदन सम्फङ्ञन्धत स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत, प्रदेि 
फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत, ऩङ्चयषद् य भन्रारमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन गदाथ उङ्ञचत हेयचाह बएको नऩा इएभा फारफाङ्झरकाराई 
ऩङ्टन: ऐनको दपा ४९ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको प्राथङ्झभकताको आधायभा हेयचाहको व्मवस्था 
ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ । 

(३) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन गदाथ सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि, ऩङ्चयवाय वा सॊस्थारे प्रचङ्झरत 
कानून ङ्जवऩयीतको कामथ गयेको ऩाइएभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ काय फाहीको राङ्झग फार कल्माण 
अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ङ्झसपाङ्चयस गयी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

५८. फारफाङ्झरकाराई हेयचाह गनथ नसक्ने बएभा : वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको व्मवस्थाका राङ्झग ऩठाइएका 
फारफाङ्झरका वा ङ्झनजको सॊयऺण गने ऩङ्चयवाय वा सॊस्थारे फस्न वा याख्न नसक्ने कायणसङ्जहत 
फारकल्माण अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदएभा फारकल्माण अङ्झधकायीरे ऩङ्टन: ऐनको दपा ४९ को 
उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको प्राथङ्झभकताको आधायभा हेयचाहको व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ । 

५९.  ऩङ्चयवायभा आधाङ्चयत हेयचाह गने सॊस्था को अनङ्टभङ्झत : (१) ऩङ्चयवायभा आधाङ्चयत हेयचाह गने सॊस्थाको 
सञ्चारन अनङ्टभङ्झतको राङ्झग अनङ्टसूची- १ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा सोही अनङ्टसूचीभा उङ्ञल्रङ्ञखत कागजात 
सॊरग्न गयी ऩङ्चयषद्मााी ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩङ्झनमभ ( १) फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत ङ्झरन चाहने सॊस्थारे देहाम  फभोङ्ञजभको मोग्मता ऩूया 
गयेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ:- 

(क) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ नापायङ्जहत साभाङ्ञजक सॊस्थाको रुऩभा दताथ बएको , 
(ख) सॊस्थाको ङ्जवधानभा ऩङ्चयवायभा आधाङ्चयत हेयचाह गने उद्देश्म उल्रेख बएको, 
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(ग) ऩङ्चयवायभा आधाङ्चयत हेयचाह गने सॊस्था सम्फन्धी ऩङ्चयषद्रे तोकेका न्मूनतभ 
भाऩदण्ड तथा ितथहरू ऩूया बएको, 

(घ) सॊस्थाको सञ्चारकको  देहाम फभोङ्ञजभको मोग्मता ऩूया बएको:-  

(१) नेऩारी नागङ्चयक, 
(२) ऩच्चीस वषथ उभेय ऩूया बएको,   

(३) आधायबतू तहको ङ्ञिऺा हाङ्झसर गयेको,  

(४) फार अङ्झधकाय, फार सॊयऺण तथा फार कल्माण कामथभा कम्तीभा 
सातङ्छदन सम्भको अङ्झबभूखीकयण तारीभ प्राद्ऱ गयेको,  

(५) नैङ्झतकऩतन देङ्ञखने पौजदायी अङ्झबमोगभा अदारतफाट कसूयदाय 
नठहङ्चयएको, 

(६) उच्च नैङ्झतक चङ्चयर बएको,  

(७) आफ्नो ङ्ञजङ्जवकोऩाजथनका राङ्झग छङ्ट टै्ट आम आजथनको स्रोत बएको । 

(३) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ प्राद्ऱ ङ्झनवेदन जाॉच  गदाथ ऩङ्चयवायभा आधाङ्चयत हेयचाह गने सॊस्था 
सञ्चारनको अनङ्टभङ्झत ङ्छदन उऩमङ्टि देङ्ञखएभा ऩङ्चयषद्रे अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ।  

(४) ऩङ्चयषद्रे उऩङ्झनमभ (३) फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतप्राद्ऱ सॊस्थाराई अनङ्टसूची-२ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा 
ऩङ्चयवायभा आधाङ्चयत हेयचाह गने सॊस्था सञ्चारनको प्रभाणऩर उऩरधध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(५) ऩङ्चयवायभा आधाङ्चयत हेयचाह गने सॊस्था सञ्चारन गनथ अनङ्टभङ्झतप्राद्ऱ सॊस्थारे प्रत्मेक आङ्झथथक 
वषथ सभाद्ऱ बएको तीन भङ्जहनाङ्झबर नवीकयण गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(६) ऩङ्चयवायभा आधाङ्चयत हेयचाह गने सॊस्था सञ्चारन गनथ अनङ्टभङ्झत प्राद्ऱ सॊस्थारे नवीकयणका 
राङ्झग अनङ्टसूची-३ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा सोही अनङ्टसूचीभा उङ्ञल्रङ्ञखत कागजात सॊरग्न गयी ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ । 

(७) उऩङ्झनमभ ( ६) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदनको जाॉच  गयी ऩङ्चयषद्रे सञ्चारन अनङ्टभङ्झत प्रभाणऩरको 
नवीकयण गनेछ । 

(८) मो ङ्झनमभावरी  प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखत सञ्चारनभा यहेका ऩङ्चयवायभा आधाङ्चयत हेयचाह गने 
सॊस्थारे मो ङ्झनमभावरी प्रायम्ब बएको एक वषथङ्झबर ऩङ्चयषद्बाभट अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

(९) ऩङ्चयषद्रेा कामथमोजना फनाई मस ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ सञ्चारन अनङ्टभङ्झत ऩाएका ऩङ्चयवायभा 
आधाङ्चयत हेयचाह गने सॊस्थाको अनङ्टगभन तथा आकङ्ञस्भक ङ्झनयीऺण गनथ सक्नेछ । 

६०. फसाईसयाई गयेभा फारफाङ्झरकाको व्मङ्ञिगत ङ्जववयणसभेत ऩठाइ ङ्छदनङ्टऩने: (१) वैकङ्ञल्ऩक हेयचाह गने 
व्मङ्ञि वा ऩङ्चयवाय एक स्थानीम तहफाट अको स्थानीम तहभा फसाईसयाई गयी जाने बएभा सम्फङ्ञन्धत 
स्थानीम तहरे फारफाङ्झरकाको व्मङ्ञिगत पाइर फसाई सयी जाने स्थानीम तहभा ऩठाई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

  (२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ पाइर ऩठाएको अङ्झबरेख सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहरे याख्नङ्ट 
ऩनेछ। 
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६१. वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहभा याङ्ञखएका फारफाङ्झरका को ङ्ञस्थङ्झतको जानकायी : (१) स्थानीम फार अङ्झधकाय 
सङ्झभङ्झतरे वषथको कम्तीभा एकऩटक स्थानीम तहङ्झबर वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहभा याङ्ञखएका फारफाङ्झरकाको 
ङ्ञस्थङ्झतको फायेभा जानकायी ङ्झरनङ्ट ऩनेछ ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ  प्राद्ऱ जानकायीको  आधायभा फारफाङ्झरकाराई उङ्ञचत हेयचाह 
नगयेको ऩाइएभा स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे वैकङ्ञल्ऩक हेयचाह गने व्मङ्ञि वा सॊस्थाराई सचेत 
गयाउन वा  ऐन फभोङ्ञजभको कायफाहीका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ङ्झनवेदन ङ्छदन वा सॊयऺक 
ऩङ्चयवतथनका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत अदारतभा ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद-७ 

फार गहृको स्थाऩना तथा सञ्चारन  
६२. फार गहृको स्थाऩना तथा सञ्चारन: (१) ङ्जविेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका फारफाङ्झरकाको सॊयऺण 

गने प्रमोजनको राङ्झग आवश्मकता अनङ्टसाय नेऩार सयकाय , प्रदेि सयकाय वा स्थानीम तहरे फार  
गहृको स्थाऩना गनथ सक्नेछन ्।  

(२) कसैरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सॊस्था दताथ गयी ऩङ्चयषद्बायट अनङ्टभङ्झत ङ्झरएय फार  गहृ 
सञ्चारन गनथ सक्नेछ ।  

(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ फार  गहृ सञ्चारनको अनङ्टभङ्झतको राङ्झग अनङ्टसूची- १ फभोङ्ञजभको 
ढाॉचाभा सोही अनङ्टसूचीभा उङ्ञल्रङ्ञखत कागजात सॊरग्न गयी ऩङ्चयषद्मा  ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(४) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ फार  गहृ सञ्चारन अनङ्टभङ्झत ङ्झरन चाहने सॊस्थारे देहाम  
फभोङ्ञजभको मोग्मता ऩूया गयेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ:- 

(क) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ नापायङ्जहत साभाङ्ञजक सॊस्थाको रुऩभा दताथ बएको , 
(ख) सॊस्थाको ङ्जवधानभा फार गहृ सञ्चारन गने उद्देश्म बएको, 
(ग) कम्तीभा फीसजना फारफाङ्झरकाराई सॊयऺण तथा सेवा प्रदान गनथ सक्ने 

ऩङ्चयषद्रे तोके फभोङ्ञजभको फारभैरी बौङ्झतक ऩूवाथधाय य सॊयचना बएको,  

(घ)  ऩङ्चयषद्रे तोके फभोङ्ञजभको आङ्झथथक स्रोतको सङ्टङ्झनङ्ञि तता तथा आवश्मक 
जनिङ्ञिको व्मवस्था बएको,  

(ङ)  ऐनको दपा ५७ फभोङ्ञजभको  फार सॊयऺण भाऩदण्ड बएको । 

(५) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ फार  गहृ सञ्चारन गनथ चाहने सॊस्थाको सञ्चारकरे ङ्झनमभ ५९ 
को उऩङ्झनमभ (२) को खण्ड (घ) भा उङ्ञल्रङ्ञखत मोग्मता ऩूया गयेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ । 

(६) उऩङ्झनमभ (३) फभोङ्ञजभ प्राद्ऱ ङ्झनवेदन जाॉच  तथा स्थरगत अध्ममन गदाथ फार  गहृ 
सञ्चारनको अनङ्टभङ्झत ङ्छदन उऩमङ्टि देङ्ञखएभा ऩङ्चयषद्रे अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ ।  

(७) ऩङ्चयषद्रे उऩङ्झनमभ (६) फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतप्राद्ऱ सॊस्थाराई अनङ्टसूची-२ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा 
फार गहृ सञ्चारनको अनङ्टभङ्झतऩर उऩरधध गयाउनङ्ट ऩनेछ । 
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(८) फार  गहृ सञ्चारन गनथ अनङ्टभङ्झतप्राद्ऱ सॊस्थारे प्रत्मेक आङ्झथथक वषथ सभाद्ऱ बएको तीन 
भङ्जहनाङ्झबर नवीकयण गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(९) फार गहृ सञ्चारन गनथ अनङ्टभङ्झत प्राद्ऱ सॊस्थारे नवीकयणका राङ्झग अनङ्टसूची- ३ फभोङ्ञजभको 
ढाॉचाभा सोही अनङ्टसूचीभा उङ्ञल्रङ्ञखत कागजात सॊरग्न गयी ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(१०) उऩङ्झनमभ (९) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदनको जाॉच  गयी ऩङ्चयषद्रे सञ्चारन अनङ्टभङ्झत प्रभाणऩरको 
नवीकयण गनेछ । 

(११) मो ङ्झनमभावरी प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ कङ्ट नै सॊस्थारे सञ्चारन गयेका फार गहृरे मो 
ङ्झनमभावरी प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे एक वषथङ्झबर ऩङ्चयषद्बाघट अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

६३. फार गहृको वगॉकयण: (१) फार गहृराई अस्थामी सॊयऺण सेवा प्रदान गने फार गहृ य दीघथकारीन 
सॊयऺण सेवा प्रदान गने फार गहृको रुऩभा सञ्चारन गनथ सङ्जकनेछ ।  

(२) अस्थामी सॊयऺण सेवा प्रदा न गने  फार गहृरे अस्थामी सॊयऺण सेवा उऩरधध गयाउनङ्ट 
ऩनेछ ।  

(३) दीघथकारीन सॊयऺण सेवा प्रदा न गने फार गहृरे ङ्जविेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका 
फारफाङ्झरकाको अठाय वषथ उभेय ऩूया नहङ्टञ्जरेसम्भ फारफाङ्झरकाको ङ्जवकास , सॊयऺण तथा सहबाङ्झगता 
रगामतको सेवा उऩरधध गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

६४. फार गहृको न्मूनतभ भाऩदण्ड: (१) फार गहृ सञ्चारन गने सॊस्थारे अनङ्टसूची-४ फभोङ्ञजभको न्मूनतभ 
भाऩदण्ड ऩूया गयेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।  

(२) मस ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभको भाऩदण्ड नऩङ्टगेको ऩाइएभा ऩङ्चयषद्रे फढीभा तीन भङ्जहनाको 
सङ्टधायको म्माद ङ्छदन  सक्नेछ य सो अवङ्झधभा भाऩदण्ड ऩूया नबएभा सञ्चारन अनङ्टभङ्झत खायेज गयी सो 
फार गहृभा आङ्ञित फारफाङ्झरकाराई नङ्ञजकैको अको भाऩदण्ड ऩङ्टगेको फार गहृभा स्थानान्तयण गनथ 
सक्नेछ ।  

६५. फारफाङ्झरकाको साभाङ्ञजक ऩङ्टनस्थाथऩना तथा ऩाङ्चयवाङ्चयक ऩङ्टनङ्झभथरन: (१) फार  गहृरे फारफाङ्झरका अठाय 
वषथ उभेय ऩूया बइसके  ऩङ्झछ स्वतन्र रूऩभा फस्न सक्ने गयी त्मस्ता फारफाङ्झरकाराई  साभाङ्ञजक 
ऩङ्टनस्थाथऩना वा ऩाङ्चयवाङ्चयक ऩङ्टनङ्झभथरन गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(२) फार  गहृरे फारफाङ्झरकाको फाफङ्टआभा वा अङ्झबबावक ऩत्ता रागेभा य फारफाङ्झरकाको 
उच्चतभ ङ्जहत हङ्टने बएभा देहाम  फभोङ्ञजभको आधायभा सभाजसेवी तथा फार  भनोङ्जवऻरे ङ्छदएको 
प्रङ्झतवेदनको आधायभा ऩाङ्चयवाङ्चयक ऩङ्टनङ्झभथरन गयाउनङ्ट ऩनेछ:- 

(क) फारफाङ्झरकाको ऩाङ्चयवाङ्चयक सॊयचनाको रेखाजोखा , 
(ख) फारफाङ्झरकाको स्वास््म , ङ्ञिऺा, भनोसाभाङ्ञजक अवस्था, फारफाङ्झरकासॉग बएका 

ङ्झसऩ तथा ऺभता, 
(ग) फारफाङ्झरकाको इच्छा तथा तमायीको अवस्था , 
(घ) अङ्झबबावक तथा नङ्ञजकका नातेदायको ङ्जववयण सङ्करन तथा ऩङ्जहचान , 
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(ङ) फारफाङ्झरकारे फढी ङ्जवश्वास गने आपन्तको ऩङ्जहचान , 
(च) फारफाङ्झरका य ऩङ्चयवायफीचको सम्फन्ध , 
(छ) फारफाङ्झरका ऩङ्चयवायभा यहॉदाको सम्बाङ्जवत जोङ्ञखभ , 
(ज) फारफाङ्झरकाको सॊयऺणको सङ्टङ्झनङ्ञितता ,  

(झ)   फारफाङ्झरकाको ऩाङ्चयवाङ्चयक ऩङ्टनङ्झभथरन गदाथ आवश्मक सहामताको ङ्जववयण ।  

(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतवेदनको आधायभा फार  गहृरे ऩाङ्चयवाङ्चयक ऩङ्टनङ्झभथरन गदाथ 
सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहको प्रङ्झतङ्झनङ्झधको योहफयभा गनङ्टथ ऩनेछ ।  

(४) ऩाङ्चयवाङ्चयक ऩङ्टनङ्झभथरन गयाउॉदा फार  गहृरे सम्फङ्ञन्धत फाफङ्टआभा वा अङ्झबबावकसॉग 
फारफाङ्झरका फङ्टङ्ञझङ्झरएको कागज य ऩङ्टन् फार गहृभा नऩठाउने कफङ्टङ्झरमतनाभा सभेत गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(५) ऩाङ्चयवाङ्चयक ऩङ्टनङ्झभथरन हङ्टन नसकेभा वा ङ्झनजको भाध्मङ्झभक तहसम्भको ऩढाई ऩूया बएको 
अवस्थाभा फार गहृरे ङ्झनजको वैकङ्ञल्ऩक व्मवस्था गनङ्टथ ऩनेछ । 

(६) उऩङ्झनमभ (५) फभोङ्ञजभको वैकङ्ञल्ऩक व्मवस्थाको ढाॉचा य स्वरूऩ ऩङ्चयषद्रे ङ्झनधाथयण 
गनेछ । 

(७) फार गहृरे अठाय वषथ उभेय ऩङ्टगेका सोही फार गहृका फारफाङ्झरकाराई योजगायी ङ्छदएभा 
ङ्झनमङ्टङ्ञि य ऩाङ्चयिङ्झभक, सेवा य सङ्टङ्जवधा सभेतको प्रत्माबङू्झत हङ्टने गयी व्मवस्था गनङ्टथ ऩनेछ । 

(८) फार गहृभा यहेका फारफाङ्झरका अठाय वषथ उभेय ऩूया बइसकेऩङ्झछ स्वतन्र रुऩभा फस्न 
चाहेभा फार गहृरे स्वतन्र साभूङ्जहक फसोफासका राङ्झग सहमोग गनथ सक्नेछ । 

६६. फारफाङ्झरकाको सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण: फार कल्माण अङ्झधकायीरे फार गहृभा यहेका फारफाङ्झरकाको हक 
राग्ने ऩै तकृ तथा  अन्म सम्ऩङ्ञत्तको खोजी य सॊयऺण गने व्मवस्था सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहको 
सहकामथभा गनङ्टथ ऩनेछ। 

६७. फार गहृको अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण: (१)  स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे  स्थानीम तहङ्झबर यहेका 
फारगहृको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण गनेछ । 

(२) भन्रारम, ऩङ्चयषद् य सम्फङ्ञन्धत प्रदेिको प्रदेि फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे कामथमोजना फनाई 
आवश्मकता अनङ्टसाय फार गहृको अनङ्टगभन तथा आकङ्ञस्भक ङ्झनयीऺण गनथ सक्नेछन ्। 

(३) उऩङ्झनमभ (१) य (२) फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺणको िभभा सम्फङ्ञन्धत फार 
गहृरे प्रचङ्झरत कानूनरे तोकेको भाऩदण्ड ऩारना गयेको नदेङ्ञखएभा आवश्मक ङ्झनदेिन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य 
त्मस्ता फार गहृङ्झबर प्रचङ्झरत कानून ङ्जवऩयीतको कामथ बएको ऩाइएभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई 
कायफाहीको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टथ ऩनेछ । 

(४) उऩङ्झनमभ ( ३) फभोङ्ञजभको ङ्झनदेिनको ऩारना गनङ्टथ सम्फङ्ञन्धत फार गहृको कतथव्म 
हङ्टनेछ। 

(5) फार गहृ को अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण गने अङ्झधकायीरे अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण प्रङ्झतवेदन 
ङ्झनजराई खटाएको ङ्झनकामभा ऩेि गनङ्टथ ऩनेछ। 
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    ऩङ्चयच्छेद–८ 

अस्थामी सॊयऺण सेवा तथा ऩङ्टनस्थाथऩना केन्र  
६८. अस्थामी सॊयऺण सेवा् (१) तत्कार उर्द्ाय तथा सॊयऺण गनथ आवश्मक देङ्ञखएका फारफाङ्झरकाराई 

सङ्टयङ्ञऺत फसोफासको व्मवस्था ङ्झभराउन नेऩार सयकाय , प्रदेि  सयकाय  तथा स्थानीम तह रे आऩसी 
सभन्वमभा अस्थामी सॊयऺण सेवाको व्मवस्था गनेछ । 

(२) ऩङ्चयषद्रे फारफाङ्झरकाको तत्कार उर्द्ाय तथा सॊयऺण गनथ आवश्मक देङ्ञखएका 
फारफाङ्झरकाराई सङ्टयङ्ञऺत फसोफासको व्मवस्था ङ्झभराउन ऩङ्चयषद्बाकट अनङ्टभङ्झत ङ्झरएका अस्थामी सॊयऺण 
सेवा प्रदान गने सॊस्थाभा अस्थामी सॊयऺण सेवा प्रदान गने व्मवस्था ङ्झभराउन सक्नेछ ।   

(३) अस्थामी सॊयऺण सेवाङ्झबर सङ्टयङ्ञऺत फसोफासका अङ्झतङ्चयि आवश्मकता अनङ्टसाय 
देहामफभोङ्ञजभको सेवा उऩरधध हङ्टन सक्नेछ:- 

(क) फार भनोङ्जवभिथ तथा कानूनी ऩयाभिथ सेवा, 
(ख) फारफाङ्झरकाको सङ्टयऺा, सॊयऺण तथा नगद वा ङ्ञजन्सी याहत सेवा,  

(ग) स्वास््म उऩचाय सेवा,  

(घ) रागू ऩदाथथ दङ्टव्मथसनी उऩचाय तथा  ऩङ्टनस्थाथऩना सेवा, 
(ङ) ऩङ्चयवायको खोजी,  

(च) ऩाङ्चयवाङ्चयक ऩयाभिथ सेवा,  

(छ) साभाङ्ञजकीकयण सेवा, 
(ज) योजगायभूरक प्राङ्जवङ्झधक तथा व्मावसाङ्जमक सीऩ य ऺभता अङ्झबवृङ्जर्द् तारीभ, 
(झ) ऩाङ्चयवाङ्चयक आङ्झथथक ङ्जवकास सहमोग (आम-आजथन अङ्झबवृङ्जर्द् तथा स-साना 

व्मवसाम सञ्चारनका राङ्झग),  

(ञ) ऩाङ्चयवाङ्चयक ऩङ्टनङ्झभथरन तथा ऩङ्टनस्थाथऩना सेवा,  

(ट) सेवा प्राद्ऱ गयेका फारफाङ्झरकाको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन, सहजीकयण तथा 
ऩषृ्ठऩोषण। 

(४) आफ्नो ऺेर ङ्झबर पेरा ऩयेका फारफाङ्झरका जङ्टनसङ्टकै स्थानको बए ताऩङ्झन सम्फङ्ञन्धत 
स्थानीम तहरे अस्थामी सॊयऺण प्रदान गनङ्टथ ऩनेछ । 

(५) अस्थामी सॊयऺण सेवाभा यहेका ऩीङ्झडत फारफाङ्झरकाको सङ्टयऺा गनङ्टथऩने बएभा अस्थामी 
सॊयऺण सेवा प्रदान गने सॊस्थाको सभन्वमभा सम्फङ्ञन्धत प्रहयी कामाथरमरे सङ्टयऺा उऩरधध गयाउनङ्ट  
ऩनेछ । 

(६) अस्थामी सॊयऺण सेवा प्रदान गने सॊस्थाको ऺभता अङ्झबवृङ्जर्द् गनथको राङ्झग ऩङ्चयषद् तथा 
प्रदेि फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे आवश्मक कामथिभ सञ्चारन गनथ सक्नेछ । 
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६९. ऩङ्टनस्थाथऩना केन्र स्थाऩना गनथ सक्ने : (१) कङ्ट नै सॊस्थारे ऩङ्टनस्थाथऩना केन्र स्थाऩना गनथ चाहेभा  
अनङ्टसूची-५ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा सोही अनङ्टसूचीभा उङ्ञल्रङ्ञखत कागजात सॊरग्न गयी ऩङ्चयषद्माक ङ्झनवेदन 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ऩङ्टनस्थाथऩना केन्र स्थाऩना गनथ चाहने सॊस्थारे देहाम फभोङ्ञजभको 
मोग्मता ऩूया गयेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ:- 

(क) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ नापायङ्जहत साभाङ्ञजक सॊस्थाको रुऩभा दताथ बएको,  

(ख) सॊस्थाको ङ्जवधानभा ऩङ्टनस्थाथऩना केन्र सञ्चारन गने उद्देश्म बएको,  

(ग) ऩङ्चयषद्रे तोके फभोङ्ञजभको  कम्तीभा फीस जना फारफाङ्झरकाराई सेवा प्रदान 
गनथ सक्ने फारभैरी बौङ्झतक ऩूवाथधाय तथा सॊयचना बएको, 

(घ) ऩङ्टनस्थाथऩना केन्र सञ्चारनका राङ्झग न्मूनतभ तीन वषथको आङ्झथथक िोतको 
सङ्टङ्झनङ्ञितता बएको,   

(ङ) ऩङ्टनस्थाथऩना केन्रभा सेवा ङ्छदनका राङ्झग ऩङ्चयषद्रे तोके फभोङ्ञजभको जनिङ्ञि 
बएको, 

(च) ऐनको दपा ५७ फभोङ्ञजभको फार सॊयऺण भाऩदण्ड बएको ।  

(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभ ऩङ्टनस्थाथऩना केन्र स्थाऩना गनथ चाहने सॊस्थाको सञ्चारकरे ङ्झनमभ 
५९ को उऩङ्झनमभ (२) को खण्ड (घ) भा उङ्ञल्रङ्ञखत मोग्मता ऩूया गयेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ । 

(४) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदनसाथ सॊरग्न कागजात तथा ङ्जववयण जाॉच  गदाथ उऩमङ्टि 
देखेभा ऐनको दपा ७१ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ नेऩार सयकाय को स्वीकृङ्झतको राङ्झग ऩङ्चयषद्रे 
भन्रारमभा ङ्झसपाङ्चयस गनेछ । 

(५) उऩङ्झनमभ (४) फभोङ्ञजभको ङ्झसपाङ्चयस उऩमङ्टि देङ्ञखएभा भन्रारमरे नेऩार सयकायसभऺ 
ऩङ्टनस्थाथऩना केन्र स्थाऩना गने स्वीकृङ्झतको प्रस्ताव ऩेि गनेछ । 

(६) उऩङ्झनमभ ( ५) फभोङ्ञजभ  ऩेि बएको प्रस्तावको आधायभा  नेऩार सयकाय रे स्वीकृङ्झत 
ङ्छदएभा ऩङ्चयषद्रे अनङ्टसूची- ६ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ऩङ्टनस्थाथऩना केन्र स्थाऩना गयी सञ्चाभरन गने  
अनङ्टभङ्झतको प्रभाणऩर प्रदान गनेछ ।  

(७) ऩङ्टनस्थाथऩना केन्र  स्थाऩना गयी  सञ्चारन गनथ अनङ्टभङ्झत  प्राद्ऱ सॊस्थारे प्रत्मेक आङ्झथथक वषथ 
सभाद्ऱ बएको तीन भङ्जहनाङ्झबर नवीकयण गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(८) ऩङ्टनस्थाथऩना केन्र  स्थाऩना गयी  सञ्चारन गनथ अनङ्टभङ्झत प्राद्ऱ सॊस्थारे नवीकयणका राङ्झग 
अनङ्टसूची-७ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा सोही अनङ्टसूचीभा उङ्ञल्रङ्ञखत कागजात सॊरग्न गयी ऩङ्चयषद् भा ङ्झनवेदन 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(९) उऩङ्झनमभ (८) फभोङ्ञजभ प्राद्ऱ ङ्झनवेदनको जाॉच गयी ऩङ्चयषद्रे सञ्चारन अनङ्टभङ्झत नवीकयण 
गनेछ। 
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७०. प्रदेि सयकाय वा स्थानीम तहरे ऩङ्टनस्थाथऩना केन्र स्थाऩना गनथ सक्न:े (१) प्रदेि सयकाय  वा स्थानीम 
तहरे ऐन वा मस ङ्झनमभावरीको अधीनभा यही ऩङ्टनस्थाथऩना केन्र स्थाऩना य सञ्चारन गनथ सक्नेछन ्। 

(२) नेऩार सयकायरे आपूरे स्थाऩना य सञ्चारन गयेका ऩङ्टनथस्थाऩना केन्र प्रदेि सयकायरे 
सञ्चारन गनथ चाहेभा हस्तान्तयण गनथ सक्नेछ ।  

(३) प्रदेि सयकायरे सञ्चारन गयेका ऩङ्टनस्थाथऩना केन्र भा बौङ्झतक ऺभताका आधायभा अन्म 
प्रदेिफाट ऩठाइएका फारफाङ्झरकाराई सभेत याख्नङ्ट ऩनेछ ।  

७१. ऩङ्टनस्थाथऩना केन्रभा हङ्टन ङ्ट ऩने सङ्टङ्जवधा : (१) फारफाङ्झरका ङ्जवरूर्द्को कसूयफाट ऩीङ्झडत फारफाङ्झरकाराइथ 
िायीङ्चयक वा भानङ्झसक उऩचाय गयाउन वा साभाङ्ञजक ऩङ्टनस्थाथऩनाका राङ्झग ऩङ्टनस्थाथऩना केन्ररे देहाम 
फभोङ्ञजभका सेवाहरू उऩरधध गयाउनङ्ट ऩनेछ :- 

(क) आवङ्झधक आवास, खाना तथा  कऩडा य तत्कारीन याहत, 
(ख) स्वास््म उऩचाय, 
(ग) भनोङ्जवभिथ तथा भनोसाभाङ्ञजक ङ्जवभिथ, 
(घ) औऩचाङ्चयक तथा अनौऩचाङ्चयक ङ्ञिऺा तथा व्मावसाङ्जमक तारीभ, 
(ङ) ऩङ्चयवाय तथा अङ्झबबावकको खोजतरास,  

(च) ऩाङ्चयवाङ्चयक ऩयाभिथ,  

(छ) कानूनी ऩयाभिथ तथा सहामता, 
(ज) ऩाङ्चयवाङ्चयक ऩङ्टनङ्झभथरन तथा ऩङ्टन एकीकयण,   

(झ) साभाङ्ञजक दीघथकारीन ऩङ्टनस्थाथऩना । 

(२) फारफाङ्झरका ङ्जवरूर्द्को कसूयफाट ऩीङ्झडत फारफाङ्झरकाराइथ साभाङ्ञजक  तथा  ऩाङ्चयवाङ्चयक 
ऩङ्टनस्थाऩथना नबएसम्भ ऩङ्टनस्थाथऩना केन्रभा याख्न सङ्जकनेछ । 

७२. फारफाङ्झरकाको अङ्झबरेख याख्नङ्टऩने: ऩङ्टनस्थाथऩना केन्ररे ऩङ्टनस्थाथऩना बई गएका फारफाङ्झरकाको देहाम  
फभोङ्ञजभको ङ्जवषमसॉग सम्फङ्ञन्धत कागजात अङ्झबरेख गयी याख्नङ्ट ऩनेछ:-   

(क)  फारफाङ्झरकाको दताथ  य दैङ्झनक हाङ्ञजयी ङ्जकताफ,  

(ख)  फारफाङ्झरकाको व्मङ्ञिगत पाइर,  

(ग)  फारफाङ्झरकाराई गङ्चयएको उर्द्ायको ङ्जववयण,  

(घ)  ऩाङ्चयवाङ्चयक ऩङ्टनङ्झभथरनको प्रङ्जिमा,  

(ङ)  फारफाङ्झरकाको रूची, उऩरधध गयाएको ङ्ञिऺा तथा तारीभ,  

(च)  फारफाङ्झरकाराई उऩरधध गयाइएको स्वास््म उऩचाय,  भनोङ्जवभिथ तथा भनोङ्ञचङ्जकत्सा 
सेवा, कानूनी सहामता रगामतको ङ्जववयण,  

(छ) फारफाङ्झरकाभा आएको ऩङ्चयवतथन य उत्प्रयेणाको ङ्जवकासको ङ्जववयण, 
(ज)  फारफाङ्झरकको ऩङ्टनस्थाथऩनासॉग सम्फङ्ञन्धत ऩङ्टनस्थाथऩना केन्र व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको 

ङ्झनणथम । 
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७३. भाऩदण्डको ऩारना गनङ्टथऩने: ऩङ्टनस्थाथऩना केन्ररे अनङ्टसूची-८ फभोङ्ञजभको भाऩदण्डको ऩारना गनङ्टथ ऩनेछ। 

७४. ऩङ्टनस्थाथऩना केन्रको अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण: (१)  स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे  स्थानीम तहङ्झबर 
यहेका ऩङ्टनस्थाथऩना केन्रको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण गनेछ ।  

(२) भन्रारम, ऩङ्चयषद, सम्फङ्ञन्धत प्रदेिको प्रदेि फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत य ङ्ञजल्रा फार न्माम 
सङ्झभङ्झतरे कामथमोजना फनाई  आवश्मकता अनङ्टसाय ऩङ्टनस्थाथऩना केन्र को अनङ्टगभन  तथा आकङ्ञस्भक 
ङ्झनयीऺण गनथ सक्नेछन ्। 

 (३) उऩङ्झनमभ (१) य (२) फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺणको िभभा सम्फङ्ञन्धत 
ऩङ्टनस्थाथऩना केन्ररे प्रचङ्झरत कानूनरे तोकेको भाऩदण्ड ऩारना नगयेको देङ्ञखएभा आवश्मक ङ्झनदेिन 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य त्मस्ता ऩङ्टनस्थाथऩना केन्रङ्झबर प्रचङ्झरत कानून ङ्जवऩयीतको कामथ बएको ऩाइएभा सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामराई कायफाहीको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टथ ऩनेछ । 

(४) उऩङ्झनमभ ( ३) फभोङ्ञजभको ङ्झनदेिनको ऩारना गनङ्टथ सम्फङ्ञन्धत फार गहृको कतथव्म 
हङ्टनेछ। 

(५) ऩङ्टनस्थाथऩना केन्रको अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो ऩङ्टनस्थाथऩना केन्ररे 
रागू गयेको फार सॊयऺण भाऩदण्ड ऩारना गनङ्टथ ऩनेछ ।  

(६) ऩङ्टनस्थाथऩना केन्रको अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण गने अङ्झधकायीरे अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण 
प्रङ्झतवेदन ङ्झनजराई खटाएको ङ्झनकामभा ऩेि गनङ्टथ ऩनेछ ।  

 

ऩङ्चयच्छेद–९ 

याङ्जष्डम फार अङ्झधकाय ऩङ्चयषद्  
७५. ऩङ्चयषद: (१) ऩङ्चयषद् को गठन देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :-  

(क) भन्री, भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक भन्रारम -अध्मऺ 

(ख)  फार अङ्झधकाय, फार सॊयऺण, फार कल्माण वा फार 
न्मामका ऺेरभा कम्तीभा दि वषथ काभ गयेका व्मङ्ञि 
भध्मेफाट नेऩार सयकायरे भनोनमन गयेको व्मङ्ञि  

 

-उऩाध्मऺ  

(ग) सङ्ञचव, भन्रारम  -सदस्म 
(घ)  सहसङ्ञचव, अथथ भन्रारम  -सदस्म 

(ङ) सहसङ्ञचव, प्रधानभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामाथरम 
(फारफाङ्झरका सम्फन्धी ङ्जवषम हेने)  -सदस्म 

(च) सहसङ्ञचव, कानून, न्माम तथा सॊसदीम भाङ्झभरा भन्रारम -सदस्म 

(छ) सहसङ्ञचव, गहृ भन्रारम -सदस्म 

(ज) सहसङ्ञचव, ङ्ञिऺा, ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध भन्रारम -सदस्म 
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(झ) सहसङ्ञचव, सङ्घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रिासन भन्रारम 
(स्थानीम तह हेने) -सदस्म 

(ञ) सहसङ्ञचव, स्वास््म तथा जनसङ्खख्मा भन्रारम -सदस्म 

(ट) सहसङ्ञचव, िभ, योजगाय तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा भन्रारम -सदस्म 

(ठ) सहसङ्ञचव, याङ्जष्डम मोजना आमोग (फारफाङ्झरका सम्फन्धी 
ङ्जवषम हेने) -सदस्म 

(ड) भहािाखा प्रभङ्टख, भन्रारम (फारफाङ्झरका सम्फन्धी ङ्जवषम 
हेने) -सदस्म 

(ढ) 

 
सङ्ञचव, प्रत्मेक प्रदेिका फारफाङ्झरका सम्फन्धी ङ्जवषम हेने 
भन्रारम -सदस्म 

(ण) प्रहयी नामव भहाङ्झनयीऺक, प्रहयी प्रधान कामाथरम 
(फारफाङ्झरका सम्फन्धी ङ्जवषम हेने) -सदस्म 

(त) फार अङ्झधकाय, फार सॊयऺण, फार कल्माण वा फार 
न्मामका ऺेरभा कम्तीभा ऩाॉच वषथ काभ गयेका व्मङ्ञि 
भध्मेफाट नेऩार सयकायरे भनोनमन गयेका कम्तीभा 
तीनजना भङ्जहरा सङ्जहत सातजना -सदस्म 

(थ) नेऩार सयकायरे ङ्झनमङ्टि गयेको व्मङ्ञि -सदस्म-सङ्ञचव।   

(२) ऩङ्चयषद्को। उऩाध्मऺको कामथसभम य सेवा सङ्टङ्जवधा नेऩार सयकायरे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
(३) ऩङ्चयषद्को। उऩाध्मऺको काभ, कतथव्म य अङ्झधकाय ऩङ्चयषद्रे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
(४) ऩङ्चयषद्को। उऩाध्म ऺय खण्ड (त) फभोङ्ञजभको सदस्मको ऩदावङ्झध चाय वषथभा नफढ्ने गयी 

नेऩार सयकायरे भनोनमन गदाथ तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(५) ऩङ्चयषद्को उऩाध्मऺ वा सदस्मभा भनोनमन हङ्टनको राङ्झग देहामफभोङ्ञजभको मोग्मता ऩूया 
बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ :- 

(क) नेऩारी नागङ्चयक, 
(ख) ऩैँतीस वषथ उभेय ऩूया बएको,  

(ग) भान्मता प्राद्ऱ ङ्जवश्वङ्जवद्यारमफाट कम्तीभा स्नातक उऩाङ्झध हाङ्झसर गयेको, 
(घ) भ्रष्टाचाय, जफयजस्ती कयणी,  भानव फेचङ्झफखन तथा ओसायऩसाय,  रागू औषध 

ङ्झफिी, ङ्जवतयण तथा ओसायऩसाय,  सम्ऩङ्ञत्त िङ्टर्द्ीकयण,  याहदानी दङ्टरूऩमोग,  

अऩहयण सम्फन्धी कसूय, सङ्गङ्छठत अऩयाध, फारफाङ्झरका ङ्जवरूर्द्को कसूय, 
फार अङ्झधकाय हनन वा नैङ्झतकऩतन देङ्ञखने अन्म पौजदायी कसूयभा सजाम 
नऩाएको, 

(ङ) भनोङ्झनत हङ्टॉदाको फखत कङ्ट नै याजनीङ्झतक दरको सदस्म नयहेको । 



 

32 
 

(६) उऩङ्झनमभ (२) य (४) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन उऩङ्झनमभ (१) को खण्ड 
(ख) फभोङ्ञजभको उऩाध्मऺ वा खण्ड (त) फभोङ्ञजभको सदस्मरे देहामको कङ्ट नै कामथ गयेभा नेऩार 
सयकायरे जङ्टनसङ्टकै फखत हटाउन सक्नेछ:- 

(क) ऩङ्चयषद्राखई हाङ्झन नोक्सानी हङ्टने कङ्ट नै कामथ गयेभा, 
(ख)  ऐन य मस ङ्झनमभावरी ङ्जवऩयीत कामथ गयेभा, 
(ग) सावथजङ्झनक नीङ्झत तथा सदाचाय प्रङ्झतकूर कङ्ट नै कामथ गयेभा, 
(घ)  खयाफ आचयण गयेभा, 
(ङ) आफ्नो ऩदीम ङ्ञजम्भेवायी ऩूया नगयेभा  । 

  (७) उऩङ्झनमभ (६) फभोङ्ञजभ ऩदफाट हटाउनङ्ट अङ्ञघ ङ्झनजराई सपाई ऩेि गनथ भनाङ्झसफ भौका 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

७६. ऩङ्चयषद्को काभ, कतथव्म य अङ्झधकाय: (१) मस ङ्झनमभभा अन्मर उङ्ञल्रङ्ञखत काभ,  कतथव्म य अङ्झधकायको 
अङ्झतङ्चयि ऩङ्चयषद्को अन्म काभ, कतथव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) फारफाङ्झरकाको अङ्झधकायको सम्भान, सॊयऺण, प्रवर्द्थन य ऩङ्चयऩूङ्झतथको राङ्झग 
आवश्मक नीङ्झत, कानून, मोजना, कामथिभ य सॊस्थागत सॊमन्रको व्मवस्था 
गनथ नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय य स्थानीम तहराई सङ्टझाव ङ्छदने, 

(ख) फारफाङ्झरका सम्फन्धी याङ्जष्डम सूचना प्रणारीको ङ्जवकास, सञ्चारन, व्मवस्थाऩन 
तथा सङ्टदृढीकयण गने,  

(ग) ऩङ्चयषद्को दीघथकारीन नीङ्झत, मोजना य वाङ्जषथक कामथिभ तथा फजेट स्वीकृत 
गने,  

(घ) नेऩार सयकायरे जायी गयेका फारफाङ्झरकासॉग सम्फङ्ञन्धत नीङ्झत तथा कानूनको 
कामाथन्वमनको राङ्झग सभन्वम तथा सहकामथ गने तथा कामाथन्वमन ङ्ञस्थङ्झतको 
आवङ्झधक सभीऺा गयी भन्रारमसभऺ प्रङ्झतवेदन ऩेि गने,  

(ङ) नेऩार सयकायद्राया सञ्चाङ्झरत फारफाङ्झरका सम्फन्धी कामथिभको   भूल्माङ्कन 
तथा सभीऺा गयी सङ्टझाव ङ्छदने, 

(च) नेऩार ऩऺ यहेका फार अङ्झधकाय सम्फन्धी अन्तयाथङ्जष्डम सङ्ञन्ध अन्तगथत 
आवङ्झधक प्रङ्झतवेदन तमाय गनथ सहजीकयण गने, 

(छ) प्रदेि सयकाय य स्थानीम तहद्राया सञ्चाङ्झरत फारफाङ्झरका सम्फन्धी 
कामथिभको अनङ्टगभन, भूल्माङ्कन गने तथा सभीऺा सङ्जहतको वाङ्जषथक प्रङ्झतवेदन 
तमायीको राङ्झग प्रदेि य स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतसॉग सभन्वम य 
सहजीकयण गने, 

(ज) फार अङ्झधकाय सॊयऺण तथा प्रवर्द्थन गने सम्फन्धभा सयोकायवाराको ऺभता 
अङ्झबवृङ्जर्द् गने,   
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(झ) प्रदेि य स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतफाट प्राद्ऱ वाङ्जषथक प्रङ्झतवेदन तथा 
ङ्जववयण सभेतको आधायभा फारफाङ्झरका सम्फन्धी याङ्जष्डम ङ्ञस्थङ्झत प्रङ्झतवेदन 
वाङ्जषथक रूऩभा सावथजङ्झनक गने, 

(ञ) ऩङ्चयषद्को कामाथरम, कभथचायी दयफन्दी तथा जनिङ्ञि य आङ्झथथक स्रोत 
साधनको व्मवस्था ङ्झभराउने, ऩङ्चयचारन गने, तारीभ ङ्छदने तथा ऺभता 
अङ्झबवृङ्जर्द् गने, 

(ट) नेऩार सयकायको अथथ भन्रारमको स्वीकृङ्झत ङ्झरई फार सॊयऺण तथा फार 
अङ्झधकाय प्रवर्द्थनका राङ्झग ङ्छद्रऩऺीम तथा फहङ्टऩऺीम ङ्जवकास साझेदाय एवॊ 
अन्तयाथङ्जष्डम सङ्घ सॊस्थाफाट प्राद्ऱ सहामता ऩङ्चयचारन गयी आवश्मकता अनङ्टसाय 
कामथिभ सञ्चारन गने, 

(ठ) ङ्जवऩदका सभमभा फार सॊयऺणका राङ्झग आवश्मक सभन्वम,  सेवा प्रवाह 
अवस्थाको अनङ्टगभन, फारफाङ्झरकाको उर्द्ाय तथा सॊयऺणको कामथ गने, 

(ड) स्थानीम तह राई फारभैरी  फनाउन प्रवधथनात्भक तथा सहजीकयणका 
कामथिभ सञ्चारन गने,  

(ढ) भङ्टरङ्टकफाङ्जहय ओसायऩसाय,  फेचङ्झफखन, ङ्जहॊसा, िोषणको ङ्ञिकाय बएका तथा 
फेवाङ्चयसे बएका नेऩारी फारफाङ्झरकाको उर्द्ाय , स्वदेि ङ्जपतॉ, ऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान 
तथा ऩङ्टनङ्झभथरन य ऩङ्टनस्थाथऩनाको कामथ गने,   

(ण) नेऩार सयकायको स्वीकृत मोजना, वाङ्जषथक नीङ्झत तथा कामथिभ अनङ्टकूर 
प्राथङ्झभकता ङ्झनधाथयण गयी फार सॊयऺण तथा फार अङ्झधकाय प्रवर्द्थनका राङ्झग 
ङ्जविेष याङ्जष्डम अङ्झबमान सञ्चारन गने, 

(त) फार सङ्टधाय गहृको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩनका राङ्झग सभन्वम तथा 
सहजीकयण गने ।  

(२) ऩङ्चयषद्रे उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ आपूराई प्राद्ऱ अङ्झधकायभध्मे केही अङ्झधकाय 
आवश्मकता अनङ्टसाय ऩङ्चयषद्को१ उऩाध्मऺ वा सदस्म-सङ्ञचवराई प्रत्मामोजन गनथ सक्नेछ ।  

७७. ऩङ्चयषद्को फैठक: (१) ऩङ्चयषद्को फैठक छ भङ्जहनाभा कम्तीभा एक ऩटक ऩङ्चयषद्को अध्मऺरे तोकेको 
ङ्झभङ्झत, सभम य स्थानभा फस्नेछ ।   

(२) ऩङ्चयषद्को फैठक फस्ने सूचना य फैठकभा छरपर हङ्टने ङ्जवषम सूची  ऩङ्चयषद्कोाी सदस्म-
सङ्ञचवरे फैठक फस्नङ्ट बन्दा कम्तीभा अठ्चारीस घण्टा अगावै ऩङ्चयषद्का सदस्महरूराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(३) ऩङ्चयषद् को फैठकभा कम्तीभा एकाउङ्ङ प्रङ्झतित सदस्म उऩङ्ञस्थत बएभा ऩङ्चयषद्को 
फैठकको राङ्झग गणऩूयक सङ्खख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ । 

(४) ऩङ्चयषद्को फैठकको अध्मऺता ऩङ्चयषद्को अध्मऺरे गनेछ य ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा 
फैठकको अध्मऺता ऩङ्चयषद्को उऩाध्मऺरे गनेछ । 
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(५) ऩङ्चयषद्को फैठकभा फहङ्टभतको याम भान्म हङ्टनेछ य भत फयाफय बएभा फैठकको अध्मऺता 
गने व्मङ्ञिरे ङ्झनणाथमक भत ङ्छदनेछ । 

(६) ऩङ्चयषद्को ङ्झनणथम फैठकको अध्मऺता गने व्मङ्ञि य ऩङ्चयषद्कोथ सदस्म-सङ्ञचवफाट प्रभाङ्ञणत 
गयी सदस्म-सङ्ञचवरे अङ्झबरेख गयी याख्नङ्ट ऩनेछ । 

(७) ऩङ्चयषद्रे आवश्मकता अनङ्टसाय ऩङ्चयषद्को फैठकभा ङ्जवऻराई आभन्रण गनथ सक्नेछ । 

(८) ऩङ्चयषद्को फैठक सम्फन्धी अन्म कामथङ्जवङ्झध ऩङ्चयषद् आपैं रे ङ्झनधाथयण गयेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

७८. सदस्म-सङ्ञचव सम्फन्धी : (१)  नेऩार सयकायरे ऩङ्चयषद्को सदस्म-सङ्ञचवको रुऩभा काभकाज गनथ 
भान्मताप्राद्ऱ ङ्जवश्वङ्जवद्यारमफाट स्नातकोत्तय तह उत्तीणथ गयी फार सॊयऺण , फार सॊवर्द्थन य फारङ्जवकासको 
ऺेरभा कम्तीभा सात वषथको कामथ अनङ्टबव बएको व्मङ्ञिभध्मेफाट एकजना ङ्झनमङ्टि गनेछ। 

(२) ऩङ्चयषद्को् सदस्म-सङ्ञचवको ऩदावङ्झध  चाय वषथभा नफढ्ने गयी ङ्झनजराई ङ्झनमङ्टङ्ञि गदाथका 
फखत नेऩार सयकायरे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ य ङ्झनजको ऩाङ्चयिङ्झभक ङ्झनजाभती सेवाको याजऩराङ्जङ्कत प्रथभ 
िेणीको कभथचायी सयहको हङ्टनेछ। 

(३) ऩङ्चयषद्को् सदस्म-सङ्ञचवको काभ, कतथव्म य अङ्झधकाय देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) वाङ्जषथक कामथिभ य फजेट तजङ्टथभा गयी स्वीकृङ्झतको राङ्झग ऩङ्चयषद् सभऺ ऩेि गने, 
(ख)  ऩङ्चयषद्का कभथचायीउऩय आवश्मक येखदेख, ङ्झनमन्रण तथा ङ्झनदेिन ङ्छदने, 
(ग)  स्वीकृत वाङ्जषथक कामथिभ य ऩङ्चयषद्का ङ्झनणथम तथा ङ्झनदेिन कामाथन्वमन गने, 

गयाउने, 
(घ)  ऩङ्चयषद्बावट सञ्चारन हङ्टने मोजना तथा कामथिभको राङ्झग आवश्मक सभन्वम गने, 
(ङ)  ऩङ्चयषद्बावट गङ्चयने काभ काय फाहीको सङ्टऩङ्चयवेऺण , ङ्झनदेिन तथा अनङ्टगभन गने 

गयाउने, 
(च)  ऩङ्चयषद्बावट सम्ऩादन बएका कामथको प्रगङ्झत ङ्जववयण प्रकािन गने, 
(छ)  ऩङ्चयषद्बावट ङ्झनणथम हङ्टन ङ्टऩने ङ्जवषमको प्रस्ताव तमाय गयी ऩेि गने, 
(ज)  ऩङ्चयषद्को प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकायीको रूऩभा कामथ गने, 
(झ)  प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ रेखा उत्तयदामी अङ्झधकायीको रुऩभा काभ गने, 
(ञ) ऩङ्चयषद्को वाङ्जषथक रेखा ऩयीऺण गने, गयाउने, 
(ट)  ऩङ्चयषद्रे तोके फभोङ्ञजभका अन्म कामथ गने । 

७९. उऩसङ्झभङ्झत वा कामथटोरी गठन गनथ सक्ने : (१) ऩङ्चयषद्रे आपूरे गनङ्टथऩने कङ्ट नै काभ सूचारु  रूऩरे 
गनथका राङ्झग आवश्मक ऩयेभा सम्फङ्ञन्धत ङ्जविेषऻ तथा फारफाङ्झरकाको हक ङ्जहतभा कामथ गयेका फार 
अङ्झधकायकभॉ तथा सभाजसेवीराई सभेत सभावेि गयी आवश्मकता अनङ्टसाय उऩसङ्झभङ्झत वा कामथटोरी 
गठन गनथ सक्नेछ।  
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  (२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने उऩसङ्झभङ्झत वा कामथटोरीको काभ, कतथव्म य अङ्झधकाय 
तथा कामथङ्जवङ्झध त्मस्तो उऩसङ्झभङ्झत वा कामथटोरी गठन गदाथका फखत ऩङ्चयषद्रे ङ्झनधाथयण गये फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

८०. कभथचायी सम्फन्धी व्मवस्था: (१) ऩङ्चयषद्को स ङ्ख गठन सॊयचना, दय फन्दी य कभथचायी नेऩार सयकायरे 
स्वीकृत गयेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(२) भन्रारमरे ऩङ्चयषद्को दैङ्झनक प्रिासङ्झनक कामथ सञ्चारनको राङ्झग सङ्घीम ङ्झनजाभती सेवाका 
कभथचायी खटाउन सक्नेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद–१० 

फारकल्माण अङ्झधकायी, सभाजसेवी य फारभनोङ्जवऻ  
८१. फारकल्माण अङ्झधकायी: (१) प्रत्मेक स्थानीम तहरे फारफाङ्झरकाको अङ्झधकायको सम्भान, सॊयऺण य 

सॊवर्द्थन तथा फार सॊयऺणको कामथ गनथको राङ्झग एकजना फारकल्माण अङ्झधकायी ङ्झनमङ्टि गनेछ ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टि हङ्टने फारकल्माण अङ्झधकायीको मोग्मता देहामफभोङ्ञजभ 
हङ्टन ङ्ट ऩनेछ:-  

(क) नेऩारी नागङ्चयक,  

(ख) नगयऩाङ्झरकाको राङ्झग भान्मताप्राद्ऱ ङ्जवश्वङ्जवद्यारमफाट कम्तीभा कानून वा 
साभाङ्ञजक अध्ममन ङ्जवषमभा स्नातक वा सो सयहको उऩाङ्झध हाङ्झसर गयी 
फार अङ्झधकाय वा फार सॊयऺणको ऺेरभा काभ गयेको अनङ्टबव य 
गाउॉऩाङ्झरकाको राङ्झग कम्तीभा प्रङ्जवणता प्रभाणऩर तह वा सो सयहको उऩाङ्झध 
हाङ्झसर गयी फार अङ्झधकाय वा फार सॊयऺणको ऺेरभा काभ गयेको अनङ्टबव 
बएको, 

(ग) एक्काइस वषथ उभेय ऩूया बएको,  

(घ) नैङ्झतकऩतन देङ्ञखने पौजदायी अङ्झबमोगभा अदारतफाट कसूयदाय नठहङ्चयएको,  

(ङ) फार अङ्झधकाय हनन ्तथा भ्रष्टाचायको कसूयभा सजाम नऩाएको,  

(च) सयकायी तथा अधथसयकायी ङ्झनकामसॉग कङ्ट नै फाॉकी फक्मौता नयहेको, 
(छ) ङ्झनमङ्टि हङ्टॉदाको फखत याजनीङ्झतक दरको सदस्म नयहेको । 

(३) फारकल्माण अङ्झधकायीरे स्थानीम फारअङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको सदस्म-सङ्ञचवको रूऩभा काभ 
गनेछ । 

(४) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ फारकल्माण अङ्झधकायीको ङ्झनमङ्टङ्ञि नबएसम्भ वा कङ्ट नै कायणरे 
सो ऩद ङ्चयि बएको अवस्थाभा प्रत्मेक स्थानीम तहरे भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरका सम्फन्धी ङ्जवषम हेने 
कभथचायीराई फारकल्माण अङ्झधकायी तोक्न सक्नेछ ।  
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(५) नगयऩाङ्झरकाभा ङ्झनमङ्टि हङ्टने फार कल्माण अङ्झधकायीको ऩाङ्चयिङ्झभक, सेवाका ितथ य 
सङ्टङ्जवधा अङ्झधकृतस्तय छैठौं तह य गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्झनमङ्टङ्ञि हङ्टने फार कल्माण अङ्झधकायीको ऩाङ्चयिङ्झभक 
सेवाका ितथ य सङ्टङ्जवधा सहामकस्तय ऩाॉचौ तह सयह हङ्टनेछ । 

८२. फारकल्माण अङ्झधकायीको काभ, कतथव्म य अङ्झधकाय : ऐन तथा मस ङ्झनमभा वरीभा अन्मर उङ्ञल्रङ्ञखत 
काभ, कतथव्म य अङ्झधकायको अङ्झतङ्चयि फारकल्माण अङ्झधकायीको काभ,  कतथव्म य अङ्झधकाय देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) स्थानीम फारअङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको ङ्झनणथम एवॊ ङ्झनदेिन कामाथन्वमन गने वा गयाउने, 
(ख) नेऩार सयकाय,  प्रदेि सयकाय य स्थानीम तहफाट स्वीकृत नीङ्झत य मोजना अनङ्टरूऩ 

सङ्झभङ्झतको वाङ्जषथक कामथिभ य फजेट तजङ्टथभा तथा कामाथन्वमन गनथ स्थानीम तह य 
स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतराई आवश्मक सहमोग गने तथा कामथ सम्ऩादनको 
प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन सङ्झभङ्झतको फैठकभा ऩेि गने, 

(ग) स्थानीम तहङ्झबर स्थामी तथा अस्थामी रूऩभा फसोफास गने सफै फारफाङ्झरकारे प्राद्ऱ 
गनङ्टथऩने हेयचाह, स्वास््म, ङ्ञिऺा, सॊयऺण तथा सहबाङ्झगताको अवस्था सम्फन्धी त्माङ्क 
सङ्ख करन  य  ङ्जविषेण गयी अद्यावङ्झधक प्रङ्झतवेदन तमाय गने, 

(घ) स्थानीम तहका जोङ्ञखभभा ऩयेका,  ङ्जविेष सॊयऺण  य वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको 
आवश्मकता बएका तथा कसूयफाट ऩीङ्झडत फारफाङ्झरकाको तत्कार उर्द्ाय,  
भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभिथ,  उऩचाय, अस्थामी सॊयऺण,  फाफङ्टआभाराई ऩाङ्चयवाङ्चयक सहमोग,  

ऩाङ्चयवाङ्चयक ऩङ्टनङ्झभथरन तथा वैकङ्ञल्ऩक स्माहाय रगामतका कामथ गने, 
(ङ) खण्ड (घ) फभोङ्ञजभका कामथ गनथ कामथमोजना तमाय गयी स्थानीम फारअङ्झधकाय 

सङ्झभङ्झत सभऺ स्वीकृङ्झतका राङ्झग ऩेि गने य स्वीकृत कामथमोजना कामाथन्वमन गने, 
(च) फारफाङ्झरका ङ्जवरूर्द्को कसूयको अनङ्टसन्धान प्रङ्जिमाभा ऩीङ्झडत तथा कानूनको 

ङ्जववादभा ऩयेका फारफाङ्झरकाको अस्थामी तथा ऩाङ्चयवाङ्चयक सॊयऺणका राङ्झग प्रहयी 
कामाथरम तथा अदारतराई आवश्मक सहमोग उऩरधध गयाउने, 

(छ) स्थानीम तहङ्झबर बएको वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको व्मवस्था, ऩङ्टनस्थाथऩना केन्र,  अस्थामी 
सॊयऺण सेवा,  ङ्झनगयानी कऺ  तथा फारफाङ्झरकाराई िैङ्ञऺक प्रमोजनका राङ्झग 
याङ्ञखएका भठ,  गङ्टरूकूर, गङ्टम्फा, भदयसा, चचथ जस्ता आवासीम गहृको ङ्झनमङ्झभत 
अनङ्टगभन गयी सोको प्रङ्झतवेदन स्थानीम फारअङ्झधकाय सङ्झभङ्झत तथा अन्म सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामभा ऩेि गने, 

(ज) स्थानीम तहभा बएका फारअङ्झधकाय उल्र ङ्घन सम्फन्धी घटनाभा फारफाङ्झरकाको 
तत्कार उर्द्ाय, याहत, सॊयऺण सम्फन्धी कामथ गने,  

(झ) फारफाङ्झरकाको सॊयऺक ङ्झनमङ्टङ्ञिको राङ्झग प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ अदारतभा 
ङ्झनवेदन ङ्छदन,े 
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(ञ) फारफाङ्झरकाको राङ्झग वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको उऩरधधताको प्रङ्झतवेदन अदारतरे भाग 
गयेको अवस्थाभा ऩेि गने, 

(ट) वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहभा याङ्ञखएका फारफाङ्झरकाको जन्भदताथ गनथ,  नागङ्चयकता फनाउन य 
ङ्झनजको चर अचर सम्ऩङ्ञत्तको अङ्झबरेख याखी सॊयऺण  गनथ सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा 
सहजीकयण तथा ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(ठ) फारफाङ्झरकाको गोऩनीमताको हकको उल्र ङ्घन नहङ्टने गयी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
प्रकाङ्ञित गनङ्टथ ऩने सूचना  तथा  प्रङ्झतवेदन स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको 
स्वीकृङ्झतभा प्रकािन गने य सोको ङ्जववयण आङ्झथथक वषथ सभाद्ऱ बएको साठी ङ्छदनङ्झबर 
प्रदेि फारअङ्झधकाय सङ्झभङ्झत य ऩङ्चयषद् भा ऩेि गने, 

(ड) स्थानीम तहको मोजना तजङ्टथभा प्रङ्जिमाभा फारफाङ्झरकाका ङ्जवषमराई प्राथङ्झभकता ङ्छदन 
ऩहर गने, 

(ढ) स्थानीम तहभा फारिभ, फारङ्जववाह जस्ता सभस्माको अन्त्म गनथ फारभैरी 
ङ्जवद्यारम, फारभैरी स्थानीम िासन प्रवर्द्थन गनथ आवश्मक सभन्वम तथा 
सहजीकयण गने, 

(ण) स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतफाट प्रत्मामोङ्ञजत अन्म काभ गने। 

८३. सभाजसेवी तथा फारभनोङ्जवऻ सूचीकृ त य ङ्झनमङ्टि  गने : (१) ऐनको दपा ६२ को उऩदपा (२) 
फभोङ्ञजभ सभाजसेवी तथा फार भनोङ्जवऻराई सूचीकृत गनथको राङ्झग स्थानीम फारअङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे 
एक्काइस ङ्छदनको म्माद ङ्छदई स्थानीम तहभा सञ्चारनभा यहेका सावथजङ्झनक सञ्चाय भाध्मभद्राया सावथजङ्झनक 
सूचना जायी गनङ्टथ ऩनेछ य त्मस्तो सूचना स्थानीम तहको सूचनाऩाटी भा टाॉस गयी वेफसाइटभा सभेत 
याख्नङ्ट ऩनेछ ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ जायी बएको सूचना  अनङ्टसाय देहाम फभोङ्ञजभको मोग्मता बएका 
सभाजसेवी तथा फार भनोङ्जवऻरे सोही सूचनारे तोकेका कागजात तथा व्मङ्ञिगत ङ्जववयणसङ्जहत 
स्थानीम फारअङ्झधकाय सङ्झभङ्झतभा सूचीकृत हङ्टन ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ:- 

(क) नेऩारी नागङ्चयक, 
(ख) नैङ्झतकऩतन देङ्ञखने पौजदायी अङ्झबमोग वा फारफाङ्झरका ङ्जवरूर्द्को कसूयभा 

अदारतफाट कसूयदाय नठहङ्चयएको, 
(ग) असर चङ्चयर बएको, 
(घ) सभाजसेवीको रूऩभा सूचीकृत हङ्टनको राङ्झग भान्मता प्राद्ऱ िैङ्ञऺक सॊस्थाफाट 

सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमभा स्नातक गयेको वा कम्तीभा प्रङ्जवणता प्रभाण ऩर तह वा 
फाह्र कऺा उत्तीणथ गयेको य साभाङ्ञजक कामथ सम्फन्धी ङ्जवषमभा कम्तीभा एक 
भङ्जहना तारीभ प्राद्ऱ गयेको, 
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(ङ) फारभनोङ्जवऻको रूऩभा सूचीकृत हङ्टनको राङ्झग भान्मता प्राद्ऱ िैङ्ञऺक सॊस्थाफाट 
भनोङ्जवऻान वा सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमभा स्नातक गयेको वा कम्तीभा प्रङ्जवणता 
प्रभाण ऩर तह वा फाह्र कऺा उत्तीणथ गयी भान्मता प्राद्ऱ ङ्झनकाम वा तारीभ 
प्रदामक सॊस्थाफाट फारभनोङ्जवऻान सम्फन्धभा कम्तीभा एक भङ्जहनाको तारीभ 
प्राद्ऱ गयेको । 

(३) उऩङ्झनमभ (२) फभोङ्ञजभको ङ्झनवेदन  य कागजात जाॉच गदाथ मोग्मता ऩङ्टगेका ङ्झनवेदकराई 
सभाजसेवी वा फारभनोङ्जवऻका रूऩभा स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे सूचीकृत गनेछ। 

(४) उऩङ्झनमभ (३) फभोङ्ञजभ सूचीकृत सभाजसेवी वा फार  भनोङ्जवऻराई फार सॊयऺण 
सम्फन्धी कामथ य सेवा प्रवाहको कामथबायको आधायभा स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा 
स्थानीम तहरे आवश्मक सङ्खख्माकभा ङ्झनमङ्टि गनथ सक्नेछ । 

(५) उऩङ्झनमभ (४) फभोङ्ञजभ सभाजसेवी तथा फार भनोङ्जवऻको ङ्झनमङ्टङ्ञि प्रङ्जिमा य छनौटको 
आधाय स्थानीम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।   

(६) ऐन तथा मस ङ्झनमभावरीभा उङ्ञल्रङ्ञखत काभ, कतथव्मका अङ्झतङ्चयि फारफाङ्झरकाको 
हकङ्जहतसॉग सयोकाय याख्न ेस्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे तोकेको काभ सभाजसेवी तथा फार 
भनोङ्जवऻरे गनेछ ।  

(७) उऩङ्झनमभ (४) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टि हङ्टने सभाजसेवी तथा फारभनोङ्जवऻको सेवाका ितथ तथा 
सङ्टङ्जवधा स्थानीम तहरे ङ्झनधाथयण गयेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

  

ऩङ्चयच्छेद–११  

कोषको व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन  
८४. कोषको व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन: (१) कोषको व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारनको राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभको 

एक कोष सञ्चारक सङ्झभङ्झत यहनेछ :- 
(क) सङ्ञचव, भन्रारम                   -सॊमोजक 

(ख) सहसङ्ञचव,  अथथ भन्रारम      -सदस्म 

(ग) सहसङ्ञचव,  कानून, न्माम तथा सॊसङ्छदम भाङ्झभरा भन्रारम  -सदस्म 

(घ) सहसङ्ञचव,  िभ योजगाय तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा भन्रारम  -सदस्म 

(ङ) सदस्म-सङ्ञचव, ऩङ्चयषद्      -सदस्म 

(च) प्रहयी नामफ भहाङ्झनयीऺक, प्रहयी प्रधान कामाथरम  

(भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक सेवा ङ्झनदेिनारम) -सदस्म    

(छ) सहसङ्ञचव,  भन्रारम (फारफाङ्झरका सम्फन्धी ङ्जवषम हेने)  -सदस्म-सङ्ञचव।  
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(२) कोषको यकभ सङ्झभङ्झतरे फैङ्क  तथा ङ्जवत्तीम सॊस्था सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
स्थाऩना बएको वाङ्ञणज्म फैङ्कभा खाता खोरी जम्भा गनङ्टथ ऩनेछ। 

(३) कोषको खाता भन्रारमको सङ्ञचव वा ङ्झनजरे तोकेको कभथचायी य भन्रारमको आङ्झथथक 
प्रिासन िाखाको प्रभङ्टखको सॊमङ्टि दस्तखतफाट सञ्चारन हङ्टनेछ। 

(४) कोषको आमव्ममको रेखा नेऩार सयकायरे अऩनाएको रेखा प्रणारी फभोङ्ञजभ याख्नङ्ट 
ऩनेछ ।  

(५) कोषको रेखाको रेखाऩयीऺण भहारेखा ऩयीऺकफाट हङ्टनेछ । 

(६) कोषभा यहने यकभको प्रमोग देहामको काभभा हङ्टनेछ:- 
(क)  ङ्जविेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका फारफाङ्झरकाको उर्द्ाय गनथ, 
(ख) ङ्जविेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका फारफाङ्झरकाराई याहत ङ्छदन तथा 

ऩङ्टनस्थाथऩना गनथ, 
(ग) सङ्झभङ्झतफाट स्वीकृत कामथिभ सञ्चारन गनथ,  

(घ) सङ्झभङ्झतफाट गङ्चयने कामथिभको अनङ्टगभन गनथ,  

(ङ) सङ्झभङ्झतरे तोके फभोङ्ञजभको फारफाङ्झरकाको हक ङ्जहत सम्फन्धभा अन्म काभ 
गनथ, गयाउन । 

(७) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कोषको यकभ खचथ नबई आङ्झथथक 
वषथको अन्त्मभा फाॉकी यहेभा त्मस्तो यकभ ङ्जिज हङ्टन ेछैन । 

८५. सङ्झभङ्झतको काभ, कतथव्म य अङ्झधकाय: सङ्झभङ्झतको काभ, कतथव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 
(क) ङ्जविेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका फारफाङ्झरका राई कोषफाट प्रदान गङ्चयने सेवा, 

सहामता तथा कामथिभ तजङ्टथभा गने,  
(ख) कोषको यकभ वृङ्जर्द्का राङ्झग सयकायी तथा गैय सयकायी ङ्झनकामसॉग सभन्वम गने,  
(ग) ङ्जविेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका फारफाङ्झरकाराई याहत स्वरुऩ ङ्छद इने यकभको 

भाऩदण्ड फनाई रागू गने, 
(घ) स्वीकृत कामथिभ कामाथन्वमन बए, नबएको सम्फन्धभा अनङ्टगभन गने, 
(ङ) ऩङ्चयषद्को ङ्झसपाङ्चयस फभोङ्ञजभ कोषको ऩङ्चयचारन गने । 

८६. सङ्झभङ्झतको फैठक य ङ्झनणथम : (१) सङ्झभङ्झतको फैठक आवश्मकता अनङ्टसाय सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे तोकेको 
ङ्झभङ्झत, सभम य स्थानभा फस्नेछ ।   

(२) सङ्झभङ्झतको फैठक फस्ने सूचना य फैठकभा छरपर हङ्टने ङ्जवषमसूची सदस्म-सङ्ञचवरे फैठक 
फस्नङ्ट बन्दा कम्तीभा अठ्चारीस घण्टा अगावै सदस्महरूराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(३) सङ्झभङ्झतको फैठकभा एकाउङ्ङ प्रङ्झतित  सदस्म उऩङ्ञस्थत बएभा सङ्झभङ्झतको फैठकको राङ्झग 
गणऩूयक सङ्खख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ । 
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(४) सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता  सङ्झभङ्झतको  सॊमोजकरे गनेछ य ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा 
सङ्झभङ्झतका उऩङ्ञस्थत सदस्महरूरे आपूभध्मेफाट छानेको सदस्मरे फैठकको अध्मऺता गनेछ । 

(५) सङ्झभङ्झतको फैठकभा फहङ्टभतको याम भान्म हङ्टनेछ य भत फयाफय बएभा फैठकको अध्मऺता 
गने व्मङ्ञिरे ङ्झनणाथमक भत ङ्छदनेछ । 

(६) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणथम फैठकको अध्मऺता गने व्मङ्ञि य सङ्झभङ्झतको सदस्म-सङ्ञचवफाट प्रभाङ्ञणत 
गयी अङ्झबरेख गयी याख्नङ्ट ऩनेछ । 

(७) सङ्झभङ्झतरे आवश्मकता अनङ्टसाय नेऩार सयकायको कङ्ट नै कभथचायी, ऩदाङ्झधकायी वा अन्म कङ्ट नै 
व्मङ्ञिराई सङ्झभङ्झतको फैठकभा आभन्रण गनथ सक्नेछ । 

(८) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामथङ्जवङ्झध सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधाथयण गयेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

८७. यकभ हस्तान्तयण: मो ङ्झनमभावरी प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखत फार उर्द्ाय को प्रमोजनको राङ्झग स्थाऩना 
बएका देहामका कोषको यकभ मस ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभको कोषभा हस्तान्तयण गनङ्टथ ऩनेछ:- 

(क) ऩङ्चयषद्कोाा फार उर्द्ाय कोषको यकभ, 
(ख) साङ्जवक ङ्ञजल्रा फारकल्माण सङ्झभङ्झतभा यहेको फार उर्द्ाय कोषको यकभ । 

 

ऩङ्चयच्छेद–१२ 

ङ्जवङ्जवध 

८८. सेवा उऩरधध गयाउनङ्ट ऩने : फाफङ्टआभा वा ऩङ्चयवायका अन्म सदस्मसॉग यहेका फारफाङ्झरका ङ्जवरूर्द्को 
कसूयफाट ऩीङ्झडत फारफाङ्झरकाराई सभाजसेवी तथा फारभनोङ्जवऻको ऩयाभिथभा ऩीङ्झडत फारफाङ्झरकाको 
आवश्मकता अनङ्टसाय स्थानीम तहरे भनोसाभाङ्ञजक सहमोग तथा प्राथङ्झभक स्वास््म सेवा उऩरधध 
गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

८९.  फारफाङ्झरकाको खोजतरास सेवा: (१) नेऩार सयकायरे आवश्मकता अनङ्टसायको स ङ्खख्मा य स्थानभा 
देहाम फभोङ्ञजभको काभ गनथ फारफाङ्झरका खोजतरास सेवा सञ्चारन गनेछ:- 

(क)  हयाएका फारफाङ्झरकाको खोजी  गनथ, 
(ख)  पेरा ऩयेका फारफाङ्झरकाको ऩङ्चयवायको खोजी य ऩङ्जहचान गयी ऩङ्चयवायभा 

ऩङ्टनङ्झभथरन गयाउन, 
(ग)  जोङ्ञखभऩूणथ िभभा सॊरग्न , फेचङ्झफखन तथा ओसायऩसायभा ऩयेका तथा सडक 

फारफाङ्झरकाको उर्द्ाय तथा सॊयऺण गनथ । 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको काभ नेऩार सयकायरे प्रदेि सयकाय य स्थानीम तहको 
आऩसी सभन्वमभा गनङ्टथ ऩनेछ । 

९०.  फार हेल्ऩराइन सेवा : (१) फारफाङ्झरका ङ्जवरूर्द्को ङ्जहॊसाफाट ऩीङ्झडत तथा जोङ्ञखभभा यहेका 
फारफाङ्झरकाको उर्द्ाय तथा सॊयऺण य सहामताका राङ्झग भन्रारमरे आवश्मकता अनङ्टसायको सङ्खख्मा य 
स्थानभा फार हेल्ऩराइन सेवा सञ्चारन तथा ङ्जवस्ताय गनेछ ।  
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(२) ऩङ्चयषद्रे गैय सयकायी सॊस्थाको सभन्वमभा उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ फार हेल्ऩराइन सेवा 
सञ्चारन गनथ सक्नेछ।  

(३) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ फार हेल्ऩराइन सेवा सञ्चारनका राङ्झग ऩङ्चयषद् रे गैय सयकायी 
सॊस्थासॉग सम्झौता गनथ सक्नेछ ।  

(४) फार हेल्ऩराइन सेवा सञ्चारन गने सॊस्थाराई नेऩार सयकायरे ऩङ्चयषद्   भा पथ त 
आवश्मकता अनङ्टसाय कामथिभ अनङ्टदान सहमोग उऩरधध गयाउन सक्नेछ ।  

९१. वाङ्जषथक प्रङ्झतवेदन: (१) ऩङ्चयषद्रे फार अङ्झधकाय सम्फन्धी व्मवस्था, प्रदेि फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत य 
स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको वाङ्जषथक प्रङ्झतवेदन सभेतको आधायभा फारफाङ्झरका सम्फन्धी याङ्जष्डम 
प्रङ्झतवेदन भन्रारमको स्वीकृङ्झत ङ्झरई प्रत्मेक आङ्झथथक वषथ सभाद्ऱ बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबर 
सावथजङ्झनक गनङ्टथ ऩनेछ । 

  (२) प्रदेि फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे फार अङ्झधकाय सम्फन्धी व्मवस्था, सम्फङ्ञन्धत प्रदेिङ्झबरका 
स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको वाङ्जषथक प्रङ्झतवेदन सभेतको आधायभा फारफाङ्झरका सम्फन्धी 
प्रदेिस्तयीम वाङ्जषथक प्रङ्झतवेदन प्रदेिको फारफाङ्झरका सम्फन्धी ङ्जवषम हेने भन्रारमको स्वीकृङ्झत ङ्झरई 
प्रत्मेक आङ्झथथक वषथ सभाद्ऱ बएको ङ्झभङ्झतरे ऩैँताङ्झरस ङ्छदनङ्झबर सावथजङ्झनक गनङ्टथ ऩनेछ । 

  (३) स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहभा फारफाङ्झरका तथा फार 
अङ्झधकायको अवस्था सभेट्ने गयी फारफाङ्झरका सम्फन्धी स्थानीम प्रङ्झतवेदन सम्फङ्ञन्धत स्थानीम 
कामथऩाङ्झरकाको स्वीकृङ्झत ङ्झरई प्रत्मेक आङ्झथथक वषथ सभाद्ऱ बएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबर सावथजङ्झनक गनङ्टथ 
ऩनेछ। 

९२. अनङ्टसूचीभा हेयपेय तथा थऩघट गनथ सक्ने : भन्रारमरे नेऩार याजऩरभा सूचना प्रकािन गयी 
अनङ्टसूचीभा आवश्मकता अनङ्टसाय हेयपेय तथा थऩघट गनथ सक्नेछ । 

९३. खायेजी तथा फचाउ: (१) देहामका ङ्झनमभावरी खायेज गङ्चयएका छन:्- 
(क) फारफाङ्झरका सम्फन्धी ङ्झनमभावरी, २०५१ 

(ख) आऩतकारीन फार उर्द्ाय कोष (सञ्चारन) ङ्झनमभावरी, २०६७ 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभका ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ बए  गयेका काभ कायफाही मसै 
ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ बए गयेको भाङ्झननेछ । 

(३) उऩङ्झनमभ (१) को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभको फार  उर्द्ाय कोषको यकभ  मस ङ्झनमभावरी 
फभोङ्ञजभको कोषभा सनेछ ।  
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अनङ्टसूची-१ 

(ङ्झनमभ ५९ को उऩङ्झनमभ (१) य ङ्झनमभ ६२ को उऩङ्झनमभ (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

 

ऩङ्चयवायभा आधाङ्चयत हेयचाह गने सॊस्था/फारगहृको सञ्चारन अनङ्टभङ्झतको राङ्झग ङ्छदइन ेङ्झनवेदनको ढाॉचा 
  

                    ङ्झभङ्झत् 
िी याङ्जष्डम फार अङ्झधकाय ऩङ्चयषद्, 
   ..........................। 

 

ङ्जवषम्– फारगहृ/ऩङ्चयवायभा आधाङ्चयत हेयचाह गने सॊस्थाको सञ्चारन अनङ्टभङ्झत ऩाउॉ। 

 

............. प्रदेि .................. ङ्ञजल्रा ..................  गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ...... टोर  ........................   ङ्ञस्थत 
मस ......................................................... सॊस्था फारफाङ्झरकाको ऩारनऩोषण तथा सॊयऺण गनथ इच्छङ्टक बएकोरे  
वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको राङ्झग फारगहृ  (अस्थामी सॊयऺण सेवा प्रदान गने फारगहृ   वा दीघथकारीन सॊयऺण 
सेवा प्रदान गने फारगहृ  ) / ऩङ्चयवायभा आधाङ्चयत हेयचाह गने  सॊस्थाको सञ्चारन अनङ्टभङ्झत प्रदान 
गङ्चयङ्छदनङ्ट हङ्टन देहाम फभोङ्ञजभको कागजात सॊरग्न गयी अनङ्टयोध गदथछङ्ट ।  

सॊरग्न कागजात: 
१. सॊस्था दताथ प्रभाणऩर  (एक आङ्झथथक वषथ अङ्ञघको नवीकयण सङ्जहत) को प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
२. सॊस्थाको ङ्जवधानको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
३. सभाज कल्माण ऩङ्चयषद् भा आवर्द्ता गङ्चयएको आवर्द्ता प्रभाणऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
४.  स्थामी रेखा नम्फय दताथ प्रभाणऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
५. कय छङ्टट प्रभाणऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
६. सञ्चारकहरुको नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाणऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
७. फारफाङ्झरकाको ङ्ञिऺा, हेयचाह आङ्छदका राङ्झग सहमोग यहेको बए सहमोग गने व्मङ्ञि वा सॊस्था सॉग 

गयेको सम्झौताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
८. सॊस्थाको आफ्नैऩ बवन बए जग्गाधनी प्रभाणऩूजाथको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ वा बाडाभा बए घय बाडा सम्झौता ऩर,  
९. सञ्चारन अनङ्टभङ्झत भाग गने सम्फन्धभा सॊस्थाको कामथसङ्झभङ्झतफाट बएको फैठकको ङ्झनणथमको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ य 

अङ्ञख्तमायीऩर, 
१०. सॊस्थाफाट सञ्चारन बएका वा हङ्टन ेकामथको ङ्जववयण, सॊस्थाको ऺभता य  सङ्टङ्जवधा,  

११. स्थानीम तहको ङ्झसपाङ्चयस,  
१२. रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,  

१३. साभाङ्ञजक ऩयीऺण  प्रङ्झतवेदनको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
१४. फारफाङ्झरकाको व्मङ्ञिगत ङ्जववयण,  
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१५. फार सॊयऺण कामथमोजना /भाऩदण्ड,  

१६. ऩङ्चयषद्रे तोके फभोङ्ञजभको फैङ्क ग्मायेण्टीको ङ्जववयण, 
१७.  सॊस्थारे प्रदान गनङ्टथऩने सेवा , सङ्टङ्जवधा य सॊयऺणको प्रत्माबङू्झत सम्फन्धभा ऩङ्चयषद्रे तोकेका अन्म 

आवश्मक कागजात। 

 

 

सॊस्थाको छाऩ       ङ्झनवेदकको,-    

दस्तखत: 

नाभ: 

         ऩद: 

         सम्ऩकथ  नॊ. : 
 

 

नोट : फार गहृ वा ऩङ्चयवायभा आधाङ्चयत हेयचाह गने सॊस्थाभध्मे जसको सञ्चारन अनङ्टभङ्झत भाग गनथ खोङ्ञजएको 
हो त्मसैको कोठा ङ्झबर  येजा रगाउने । 
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अनङ्टसूची-२ 

(ङ्झनमभ ५९ को उऩङ्झनमभ (४) य ङ्झनमभ ६२ को उऩङ्झनमभ (७) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

 

ऩङ्चयवायभा आधाङ्चयत हेयचाह गने सॊस्था/ फारगहृको सञ्चारन अनङ्टभङ्झतऩरको ढाॉचा  

 

नेऩार सयकाय 

भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक भन्रारम 

याङ्जष्डम फार अङ्झधकाय ऩङ्चयषद् 

सॊस्था दताथ नॊ.       फार गहृ सञ्चारन अनङ्टभङ्झतऩर नॊ. 
 

फारगहृ/ऩङ्चयवायभा आधाङ्चयत हेयचाह गने सॊस्थाको सञ्चारन अनङ्टभङ्झतऩर 
............. प्रदेि ................ङ्ञजल्रा ................ गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ………… टोर ………….  ङ्ञस्थत कामाथरम 
यहेको िी ............................... सॊस्थाराई देहाम को ऩङ्चयवायभा आधाङ्चयत हेयचाय गने सॊस्था /फारगहृको 
सञ्चारन गनथको राङ्झग फारफाङ्झरका सम्फन्धी ङ्झनमभावरी, २०७८ फभोङ्ञजभ मो अनङ्टभङ्झतऩर प्रदान गङ्चयएको छ। 

वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको प्रकाय: 
१. ऩङ्चयवायभा आधाङ्चयत हेयचाह गने:  

२. फार गहृ सञ्चारन गने: (क) अस्थामी सॊयऺण सेवा प्रदान गने:  

(ख) दीघथकारीन सॊयऺण सेवा प्रदान गने:  

अनङ्टभङ्झत प्रदान गने अङ्झधकायीको,- 

        दस्तखत् 
नाभ् 
ऩद् 
ङ्झभङ्झत:-      

ऩङ्टनि् मो सञ्चारन अनङ्टभङ्झतऩर हयेक आङ्झथथक वषथभा ङ्झनमभ अनङ्टसाय नवीकयण गनङ्टथ ऩनेछ । 

अनङ्टभङ्झतऩरको ऩछाङ्झड 

नवीकयण गयेको ङ्झभङ्झत नवीकयण फहार यहने अवङ्झध नवीकयण गने अङ्झधकायीको दस्तखत 

 
 

  

 
 

  

 
 

नोट : वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको प्रकायभध्मे अनङ्टभङ्झत ङ्छदएको प्रकायराई भार उल्रेख गयी अनङ्टभङ्झतऩर प्रदान गने । 
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अनङ्टसूची-३ 

(ङ्झनमभ ५९ को उऩङ्झनमभ (६) य ङ्झनमभ ६२ को उऩङ्झनमभ (९) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

 ऩङ्चयवायभा आधाङ्चयत हेयचाह गने सॊस्था/फार गहृको अनङ्टभङ्झत नवीकयण ङ्झनवेदनको ढाॉचा 
 

िी याङ्जष्डम फार अङ्झधकाय ऩङ्चयषद्,        ङ्झभङ्झत : 
 ..........................। 

           ङ्जवषम : फारगहृ/ऩङ्चयवायभा आधाङ्चयत हेयचाह गने सॊस्थाको अनङ्टभङ्झत नवीकयण गयी ऩाउॉ । 

............ प्रदेि ............... ङ्ञजल्रा  ................  गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. …………  टोर ………….  ङ्ञस्थत 
कामाथरम यहेको मस .......... सॊस्थारे फार गहृ वा ऩङ्चयवायभा आधाङ्चयत हेयचाह गने सॊस्था ङ्जवगत  …… वषथ 
देङ्ञख सञ्चारन  गङ्चययहेकोरे  फारफाङ्झरका  सम्फन्धी ङ्झनमभावरी, २०७८ फभोङ्ञजभ नवीकयणको राङ्झग  देहाम 
फभोङ्ञजभका कागजात सॊरग्न गयी अनङ्टयोध गदथछङ्ट ।  

सॊरग्न कागजात: 
१. सॊस्थाको ङ्जवधानभा सॊिोधन बएभा सोको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
२. सॊस्था दताथ प्रभाणऩर  (एक आङ्झथथक वषथ अङ्ञघको नवीकयण सङ्जहत) को प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
३. सञ्चारकहरूको नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाणऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
४. फारफाङ्झरकाको ङ्ञिऺा, हेयचाह आङ्छदका राङ्झग सहमोग यहेको बए सहमोग गने व्मङ्ञि वा सॊस्था सॉग 

गयेको सम्झौताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
५. घय बाडाभा ङ्झरई सॊस्था सञ्चारन गयेको बए घय बाडा सम्झौता ऩर, 
६. सॊस्थाफाट सञ्चारन बएका वा  हङ्टन ेकामथहरुको ङ्जववयण, फार गहृको ऺभता, सङ्टङ्जवधा य फारफाङ्झरकाको 

िैङ्ञऺक प्रगङ्झत सम्फन्धी गङ्टणात्भक तथा सङ्ख ख्मात्भक ङ्जववयण सङ्जहतको फारफाङ्झरका सम्फन्धी वाङ्जषथक 
प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन, 

७. स्थानीम तह ऩङ्चयवतथन गयेको बएभा सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहको ङ्झसपाङ्चयस, 
८. अङ्ञघल्रो आङ्झथथक वषथको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
९. साभाङ्ञजक ऩयीऺण  प्रङ्झतवेदनको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
१०. फारफाङ्झरकाको व्मङ्ञिगत ङ्जववयण,  

११.  फार सॊयऺण कामथमोजना वा भाऩदण्ड,  

१२. ऩङ्चयषद्रे तोके फभोङ्ञजभको फैङ्क ग्मायेण्टीको ङ्जववयण, 
१३. सॊस्थारे प्रदान गनङ्टथ ऩने सेवा , सङ्टङ्जवधा य सॊयऺणको प्रत्माबङू्झत सम्फन्धभा ऩङ्चयषद्रे तोकेका अन्म 

आवश्मक कागजात। 
ङ्झनवेदकको,- 

दस्तखत: 

सॊस्थाको छाऩ      नाभ: 

         ऩद: 

         सम्ऩकथ  नॊ.  
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अनङ्टसूची-४ 

(ङ्झनमभ ६४ को उऩङ्झनमभ (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 

फार गहृरे ऩूया गनङ्टथऩने न्मूनतभ भाऩदण्ड 

1. कम्तीभा फीस जना फारफाङ्झरका याख्न सक्ने ऩङ्चयषद्रे तोके फभोङ्ञजभको फारभैरी बौङ्झतक ऩूवाथधाय तथा 
सॊयचना बएको, 

2. फारक, फाङ्झरका य रैङ्जङ्गक तथा मौङ्झनक अल्ऩस ङ्खख्मक फारफाङ्झरकाराई सङ्टयङ्ञऺतसॉग छङ्टट्टा-छङ्ट टै्ट याख्न 
सक्ने बौङ्झतक ऩूवाथधाय, भानवीम तथा आङ्झथथक स्रोत बएको,   

3. फारफाङ्झरकाराई आिम ङ्छदने , खानङ्जऩन, ऩारन ऩोषण गने,  स्वास््म उऩचाय गने , उङ्ञचत ङ्ञिऺा तथा 
व्मावसाङ्जमक तारीभ प्रदान गने ऺभता बएको,  

4. फारफाङ्झरकाको िायीङ्चयक , भानङ्झसक य फौङ्जर्द्क ङ्जवकासका राङ्झग ङ्झनमङ्झभत खेरकङ्ट द तथा भनोयञ्जनको 
सङ्टङ्जवधाहरू उऩरधध गयाउन सक्ने स्रोत तथा साधनको व्मवस्था बएको,  

5. आङ्ञित फारफाङ्झरकाको औऩचाङ्चयक ङ्ञिऺाको प्र फन्ध गनङ्टथका साथै आवश्मकता  अनङ्टसाय फार  गहृभा 
ऩढाउने ङ्ञिऺकको व्मवस्था गङ्चयएको य ङ्जविेष प्रकृङ्झतका य ङ्जवद्यारम जान नसक्ने फारफाङ्झरकाराई 
अनौऩचाङ्चयक ङ्ञिऺा तथा सीऩ ङ्जवकासको अवसय ङ्छदराउन सक्ने ऺभता बएको,  

6. आङ्ञित फारफाङ्झरकाको सवोत्तभ ङ्जहतको राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झसजथनात्भक साङ्जहङ्ञत्मक य साॊस्कृङ्झतक फार 
कामथिभभा सहबागी हङ्टने अवसयको ङ्झसजथना गयी अङ्झतङ्चयि ङ्जिमाकराऩको व्मवस्थाऩन गनथ सक्ने 
बएको,  

7. फार गहृभा फार क्रफको स्थाऩना गयी फार सहबाङ्झगताराई प्रवर्द्थन गयाएको वा गयाउने ऺभता 
बएको,  

8. फार गहृभा फारभैरी वातावयण कामभ गयी फार सॊवेदनिीरताराई अङ्झबवृङ्जर्द् गनथ सक्ने बएको,   

9. फार गहृका ऩदाङ्झधकायी , कभथचायीहरूराई फार अङ्झधकाय य फार सॊयऺणफाये तारीभ त था 
अङ्झबभूखीकयणको व्मवस्था गनथ सक्न ेबएको,  

10. ऩङ्चयषद्रे तोकेको वैमङ्ञिक ङ्जववयण पायाभ भा फारफाङ्झरकाको  ङ्जववयण  अङ्झनवामथ रूऩभा बयी 
व्मवस्थाऩक वा सञ्चारकफाट प्रभाङ्ञणत गयी सङ्टयङ्ञऺत याख्न सक्न ेव्मवस्था बएको,  

11. फारफाङ्झरकाको िैङ्ञऺक तथा स्वास््म सम्फन्धी प्रगङ्झत ङ्जववयण अद्यावङ्झधक गदै सङ्टयङ्ञऺत याख्न सक्ने  
व्मवस्था बएको,  

12. फारफाङ्झरकाको िायीङ्चयक य भानङ्झसक ङ्जवकासका राङ्झग उभेय अनङ्टसाय सॊयऺण , स्माहाय सङ्टसाय , सङ्टयऺा, 
उङ्ञचत हेयचाह तथा फारभैरी वातावयणभा हङ्टकथ न ऩाउने व्मवस्था बएको,  

13. असहाम, असि य अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाको राङ्झग ङ्जविेष व्मवस्था गङ्चयनङ्टको साथै उनीहरूको 
हेयचाह य स्माहाय सङ्टसाय गने उङ्ञचत व्मवस्था ङ्झभराउन सक्ने ऺभता बएको,  

14. फार गहृभा आङ्ञित फारफाङ्झरकाहरुको उच्चतभ ङ्जहतको राङ्झग ऩङ्चयवायको खोजी गयी ऩाङ्चयवाङ्चयक 
ऩङ्टनथङ्झभरन तथा ऩङ्टनथस्थाऩना सम्फन्धी कामथ गने ऺभता बएको, 

15. सॊस्थाको फारसॊयऺण भाऩदण्ड ङ्झनभाथण गयी रागू गयेको, 
16. फारगहृभा यहेका फारफाङ्झरकारे प्राद्ऱ गने सेवा, सङ्टङ्जवधा य ङ्झनजहरूको सॊयऺण  सम्फन्धभा ऩङ्चयषद्रे 

तोकेको अन्म आवश्मक भाऩदण्ड । 
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अनङ्टसूची-५ 

(ङ्झनमभ ६९ को उऩङ्झनमभ (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

ऩङ्टनस्थाथऩना केन्र स्थाऩना गयी सञ्चारन गने अनङ्टभङ्झतको राङ्झग ङ्छदने ङ्झनवेदनको ढाॉचा 
                                                                                                                                           ङ्झभङ्झत् 

िी याङ्जष्डम फार अङ्झधकाय ऩङ्चयषद्, 
   ..........................। 

 

ङ्जवषम् ऩङ्टनस्थाथऩना केन्र स्थाऩना गयी सञ्चारन गनथ अनङ्टभङ्झत ऩाउॉ। 

 

.......... प्रदेि .................. ङ्ञजल्राको  .................. गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका वडा नॊ.  ..... टोर 

........................ ङ्ञस्थत मस  ......................................................... सॊस्था फारफाङ्झरका ङ्जवरूर्द्को 
कसूयफाट ऩीङ्झडत फारफाङ्झरकाराइथ िायीङ्चयक वा भानङ्झसक उऩचाय गयाउन वा साभाङ्ञजक ऩङ्टनस्थाथऩनाका राङ्झग 
फारफाङ्झरकाको सॊयऺण गनथ  इच्छङ्टक बएकोरे  देहाम फभोङ्ञजभको कागजात सॊरग्न गयी ऩङ्टनस्थाथऩना केन्र 
स्थाऩना गयी सञ्चारन गने अनङ्टभङ्झत प्रदान गङ्चयङ्छदनङ्ट हङ्टन अनङ्टयोध गदथछङ्ट  । 

सॊरग्न कागजात: 
१. सॊस्थाको ङ्जवधानको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ , 
२. सॊस्थाको बौङ्झतक ऩूवाथधाय य सॊयचना , आङ्झथथक स्रोत तथा जनिङ्ञिको व्मवस्था सम्फन्धी ङ्जववयण, 
३. स्थानीम तहको ङ्झसपाङ्चयस ऩर ,  
४. सॊस्था दताथ तथा नवीकयण सम्फन्धी प्रभाणऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ , 
५. स्थामी रेखा नॊ. दताथ प्रभाणऩर य कय च ङ्टिा प्रभाणऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ , 
६. आमकय छङ्टट ऩाउने सॊस्था बए सोको दताथ प्रभाणऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ , 
७. वाङ्जषथक रेखा ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन (ऩङ्झछल्रो आङ्झथथक वषथको) प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ , 
८. सञ्चारकको नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाणऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ , 
९. फारफाङ्झरकाको ङ्ञिऺा , हेयचाह आङ्छदका राङ्झग सहमोग यहेको बए सहमोग गने व्मङ्ञि वा सॊस्थासॉग 

गयेको सम्झौताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
१०. ऩङ्टनस्थाथऩना केन्र सञ्चारनको सम्फन्धभा आफ्नै बवन बए जग्गाधनी प्रभाणऩूजाथको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ वा बाडाभा 

बए घय बाडा सम्झौता ऩर,  
११. ऩङ्टनस्थाथऩना केन्र सञ्चारन अनङ्टभङ्झत भाग गने सम्फन्धभा सॊस्थाको कामथसङ्झभङ्झतफाट बएको फैठकको 

ङ्झनणथमको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ य अङ्ञख्तमायीऩर, 
१२. ऩङ्टनस्थाथऩना केन्र सञ्चारन बएका वा हङ्टने कामथहरूको ङ्जववयण , ऺभता, सङ्टङ्जवधा,  

१३. साभाङ्ञजक ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,  
१४. फार सॊयऺण कामथमोजना/भाऩदण्ड ,  
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१५. ऩङ्चयषद्रे तोके फभोङ्ञजभको फैङ्क ग्मायेण्टीको ङ्जववयण, 
१६. ऩङ्टनस्थाथऩना केन्ररे प्रदान गनङ्टथऩने सेवा , सङ्टयऺा य सॊयऺणको प्रत्माबङू्झत सम्फन्धभा ऩङ्चयषद्रे तोकेका 

अन्म आवश्मक कागजात। 
  

 

 

ङ्झनवेदकको,- 

दस्तखत: 
सॊस्थाको छाऩ        नाभ:  

         ऩद:  

         सम्ऩकथ  नॊ.:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

49 
 

अनङ्टसूची-६ 

(ङ्झनमभ ६९ को उऩङ्झनमभ (६) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 

ऩङ्टनस्थाथऩना केन्र स्थाऩना गयी सञ्चारन गने अनङ्टभङ्झतको प्रभाणऩरको ढाॉचा 
 

नेऩार सयकाय 

भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक भन्रारम 

याङ्जष्डम फार अङ्झधकाय ऩङ्चयषद् 
 

सॊस्था दताथ नॊ.:                 फार गहृ सञ्चारन अनङ्टभङ्झत प्रभाणऩर नॊ.: 
 

ऩङ्टनस्थाथऩना केन्र स्थाऩना गयी सञ्चारन गने अनङ्टभङ्झतको प्रभाणऩर 
 

.......... प्रदेि ................ ङ्ञजल्रा ................ गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ..... टोर ..... ङ्ञस्थत 
कामाथरम यहेको िी .... ....... सॊस्थाराई  ऩङ्टनस्थाथऩना केन्र स्थाऩन गयी सञ्चारन गनथ फारफाङ्झरका सम्फन्धी 
ङ्झनमभावरी, २०७८ फभोङ्ञजभ मो अनङ्टभङ्झत प्रभाणऩर प्रदान गङ्चयएको छ । 
 

ऩङ्टनस्थाथऩना केन्र स्थाऩना गयी सञ्चारन गने सॊस्थाको नाभ्   

ठेगाना्  

अनङ्टभङ्झत प्रदान गने अङ्झधकायीको,- 
        दस्तखत्  

नाभ् 
ऩद् 
ङ्झभङ्झत:-    

      

ऩङ्टनि् मो अनङ्टभङ्झतको प्रभाणऩर हयेक आङ्झथथक वषथभा ङ्झनमभ अनङ्टसाय नवीकयण गनङ्टथ ऩनेछ । 
 

प्रभाण-ऩरको ऩछाङ्झड 

नवीकयण गयेको ङ्झभङ्झत नवीकयण फहार यहने अवङ्झध नवीकयण गने अङ्झधकायीको दस्तखत 
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अनङ्टसूची-७ 

(ङ्झनमभ ६९ को उऩङ्झनमभ (८) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

ऩङ्टनस्थाथऩना केन्र सञ्चारन अनङ्टभङ्झतऩर नवीकयणको राङ्झग ङ्छदइने ङ्झनवेदनको ढाॉचा 
 

िी याङ्जष्डम फार अङ्झधकाय ऩङ्चयषद्       ङ्झभङ्झत: 
 ..........................। 

ङ्जवषम: ऩङ्टनस्थाथऩना केन्र सञ्चारन अनङ्टभङ्झतऩर नवीकयण गयी ऩाऊॉ  । 

 

................  प्रदेि ................ ङ्ञजल्रा ................ गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ...... टोर...... 

................ ङ्ञस्थत कामाथरम यहेको िी .......... सॊस्था रे सञ्चारन गयेको  ऩङ्टनस्थाथऩना केन्र सञ्चारन 
अनङ्टभङ्झतऩर नवीकयणको राङ्झग आवश्मक कागजात सॊरग्न गयी अनङ्टयोध गदथछङ्ट  ।  

१. सॊस्थाको ङ्जवधानभा सॊिोधन बएभा सोको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ , 
२. सॊस्था दताथ प्रभाणऩर (एक आङ्झथथक वषथ अङ्ञघको नवीकयण सङ्जहत) को प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ , 
३. सञ्चारकहरुको नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाणऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ , 
४. फारफाङ्झरकाको ङ्ञिऺा , हेयचाह आङ्छदका राङ्झग सहमोग यहेको बए सहमोग गने व्मङ्ञि वा सॊस्थासॉग 

गयेको सम्झौताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
५. घय बाडाभा ङ्झरई सॊस्था सञ्चारन गयेको बए घय बाडा सम्झौता ऩर, 
६. सॊस्थाफाट सञ्चारन बएका वा हङ्टने कामथहरुको ङ्जववयण , ऺभता, सङ्टङ्जवधा य फारफाङ्झरकाको ऺभता ङ्जवकास 

सम्फन्धी गङ्टणात्भक तथा सङ्खख्मात्भक ङ्जववयण सङ्जहतको फारफाङ्झरका सम्फन्धी वाङ्जषथक प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन, 
७. स्थानीम तह ऩङ्चयवतथन गयेको बएभा सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहको ङ्झसपाङ्चयस , 
८. अङ्ञघल्रो आङ्झथथक वषथको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ , 
९. साभाङ्ञजक ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ , 
१०. फारफाङ्झरकाको व्मङ्ञिगत ङ्जववयण ,  
११. ऩङ्टनस्थाथऩना केन्रभा कामथयत कभथचायीको नाभ , ऩद, स्थामी ठेगाना , याङ्जष्डमता, िैङ्ञऺक मोग्मता य अनङ्टबव 

सङ्जहतको ङ्जववयण, 
१२.  फार सॊयऺण कामथमोजना वा भाऩदण्ड ,  
१३. ऩङ्चयषद्रे तोके फभोङ्ञजभको फै ङ्क ग्मायेण्टीको ङ्जववयण,  

१४. सॊस्थारे प्रदान गनङ्टथ ऩने सेवा , सङ्टङ्जवधा य सॊयऺणको प्रत्माबङू्झत सम्फन्धभा ऩङ्चयषद्रे तोकेका अन्म 
आवश्मक कागजात। 

         ङ्झनवेदकको,- 

दस्तखत: 
सॊस्थाको छाऩ        नाभ: 
         ऩद:  

         सम्ऩकथ  नॊ.:  
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अनङ्टसूची-८ 

(ङ्झनमभ ७३ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

 

ऩङ्टनस्थाथऩना केन्ररे ऩारना गनङ्टथऩने भाऩदण्ड 

 

१. फारफाङ्झरकाराई अन्त ङ्जिथ मा तथा अन्म भनोयञ्जनात्भक ङ्जिमाकराऩको राङ्झग कम्तीभा एउटा साझा 
कऺको व्मवस्था,   

२. फारफाङ्झरकाराई भनोङ्जवभिथ प्रदान गने , अन्तवाथताथ ङ्झरने , स्वास््म उऩचाय प्रदान गने प्रिासङ्झनक कामथ 
रगामत अन्म ङ्जिमाकराऩ गनथको राङ्झग छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट कऺको व्मवस्था, 

३. प्रत्मेक फारफाङ्झरकाको राङ्झग अरग अरग फेड सङ्जहतको सङ्टत्न ेकोठा  य  सो कोठाभा फारफाङ्झरकाको 
व्मङ्ञिगत साभानहरू साथैभा याख्न ेव्मवस्था,  

४. खाना खान य ऩकाउन ङ्झभल्ने छङ्ट टै्ट कोठाको व्मवस्था, 
५. व्मङ्ञिगत सयसपाई तथा दैङ्झनक प्रमोगको राङ्झग ऩमाथद्ऱ भाराभा फारक य फाङ्झरकाको राङ्झग छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट 

िौचारम तथा स्नान कोठाहरूको व्मवस्था, 
६. प्रकोऩफाट कभ जोङ्ञखभमङ्टि सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा यहने गयी ऩङ्टनस्थाथऩना केन्रको बौङ्झतक ऩूवाथधाय तथा 

सॊयचनाको व्मवस्था,  
७. आऩतकारीन सङ्टयऺाका राङ्झग आवश्मक आकङ्ञस्भक उऩकयणहरूको व्मवस्था, 
८. सङ्टयऺाकभॉहरू सङ्जहतको ऩमाथद्ऱ सङ्टयऺा व्मवस्था, 
९. फारक य फाङ्झरकाको राङ्झग सकेसम्भ छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट बवन य नबएभा छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट तराको व्मवस्था,  

१०. फारफाङ्झरका जन्भेको ऩङ्चयवायको ऩङ्जहचान य भूल्माङ्कन गयी ऩङ्टनङ्झभथरन , ऩङ्टनस्थाथऩना वा ऩङ्टनएकीकयण गनथ 
सम्बव नबएभा ऐन फभोङ्ञजभको वैकङ्ञल्ऩक हेयचाहको प्रफन्ध गनथ सक्ने ऺभता बएको हङ्टन ङ्टऩने, 

११. ऩङ्टनस्थाथऩना केन्रभा  फारफाङ्झरकारे प्राद्ऱ गने सेवा , सङ्टङ्जवधा य ङ्झनजहरूको सॊयऺण  तथा ऩङ्टनस्थाथऩनाको  
सम्फन्धभा ऩङ्चयषद्रे तोकेको अन्म आवश्मक भाऩदण्ड । 

 

 

 


