सॊ वत् २०७५ सारको ऐन नॊ. .......
फारफाङ्झरका सम्फन्धी कानूनराई सॊ शोधन य एकीकयण गनन फनेको
ङ्जवधेमक
प्रस्तावना : फारफाङ्झरकाको अङ्झधकायको सम्भान, सॊ यऺण, प्रवर्द्नन य
ऩङ्चयऩूङ्झतन गयी फारफाङ्झरकाको सवोत्तम भ ङ्जहत कामभ गनन फारफाङ्झरका
सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानूनराई सॊ शोधन य एकीकयण गनन वाञ्छनीम
बएकोरे ,
सॊ घीम सॊ सदरे मो ऐन फनाएको छ।
ऩङ्चयच्छे द–१
प्रायङ्ञम्बक
१.

सॊ ङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ “फारफाङ्झरका
सम्फन्धी ऐन, २०७५” यहेको छ।
(२) मो ऐन तङ्टरून्त प्रायम्ब हङ्टनेछ।

२.

ऩङ्चयबाषा: ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,–
(क)

“अनाथ

फारफाङ्झरका”

बन्नारे

प्रचङ्झरत

कानून

फभोङ्ञजभका अनाथ फारफाङ्झरका सम्झनङ्ट ऩछन।
(ख)

“अनङ्टसन्धान अङ्झधकायी” बन्नारे कसूयजन्म कामनको
अनङ्टसन्धान गनन प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अङ्झधकाय
प्राप्त अङ्झधकायी सम्झनङ्ट ऩछन।
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(ग)

“कसूयजन्म कामन” बन्नारे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ
हङ्टने पौजदायी कसूय सम्झनङ्ट ऩछन।

(घ)

“कानूनको ङ्जववादभा ऩये का फारफाङ्झरका” बन्नारे
कसूयजन्म
सम्झनङ्ट

कामनको

ऩछन

कसूयजन्म

य

आयोऩ

रागेका

सो

शब्दरे

कामनभा

दोषी

फार

फारफाङ्झरकाहरूराई सभेत जनाउॉछ।
(ङ)

फारफाङ्झरका
अदारतफाट

ठहय

बएका

“तोङ्जकएको” वा “तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बन्नारे मस ऐन
अन्तगनत

फनेको

ङ्झनमभभा

तोङ्जकएको

वा

तोङ्जकए

फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछन।
(च)

“ङ्छदशान्तय” बन्नारे कसूयजन्म कामनको आयोऩ रागेका
फारफाङ्झरकाराई
प्रङ्जिमा

दपा

अवरम्फन

२९ भा
गयी

उङ्ञलरङ्ञखत

औऩचाङ्चयक

कङ्टनै

न्माङ्जमक

प्रङ्जिमाबन्दा फाङ्जहय रै जाने कामन सम्झनङ्ट ऩछन।
(छ)

“ङ्झनगयानी कऺ” बन्नारे दपा २२ फभोङ्ञजभ स्थाऩना
बएको ङ्झनगयानी कऺ सम्झनङ्ट ऩछन।

(ज)

“ऩङ्चयवाय”

बन्नारे

फारफाङ्झरकाका

फाफङ्ट,

आभा,

एकासगोरका दाजङ्ट, बाइ, ङ्छददी, फङ्जहनी, हजङ्टयफङ्टफा वा
हजङ्टयआभा सम्झनङ्ट ऩछन य सो शब्दरे एकासगोरभा
फस्ने नङ्ञजकका अन्म नातेदायराई सभेत जनाउॉछ।
(झ)

“ऩङ्चयषद्” बन्नारे दपा ५९ फभोङ्ञजभको याङ्जष्डम फार
अङ्झधकाय ऩङ्चयषद् सम्झनङ्ट ऩछन।

(ञ)

“फारफाङ्झरका” बन्नारे अठाय वषन उभेय ऩूया नगये को
व्मङ्ञि सम्झनङ्ट ऩछन।

2

(ट)

“फारफाङ्झरका ङ्जवरूर्द्को ङ्जहॊसा” बन्नारे दपा ६६ को
उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको कामन सम्झनङ्ट ऩछन।

(ठ)

“फार अदारत” बन्नारे दपा ३० को उऩदपा (१)
फभोङ्ञजभ गठन बएको फार अदारत सम्झनङ्ट ऩछन य
सो शब्दरे सोही दपाको उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको
फार इजरासराई सभेत जनाउॉछ।

(ड)

‘‘फार अश्लीरता” बन्नारे फारफाङ्झरकाको मौन अङ्ग
दे ङ्ञखने

गयी

वा

ङ्झनजराई

कालऩङ्झनक

मौन

ङ्जिमाकराऩभा सॊ रग्न गयाई ङ्झबङ्झडमो वा तस्वीय
ङ्ञखच्ने वा उताने , ऩत्रऩङ्झत्रका, ऩोष्टय, छाऩा, चरङ्ञचत्र वा
अन्म सञ्चायभाध्मभफाट अङ्ञरर ङ्ञचत्र प्रदशनन गने
गयाउने कामन सम्झनङ्ट ऩछन य सो शब्दरे त्मस्ता
साभग्रीको उत्ऩादन, ङ्झफिी ङ्जवतयण, आमात ङ्झनमानत,
सङ्करन वा प्रचाय प्रसाय गने गयाउने कामनराई सभेत
जनाउॉछ।
(ढ)

“फार

कलमाण

अङ्झधकायी”

बन्नारे

दपा

६१

फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टि बएको वा तोङ्जकएको अङ्झधकायी
सम्झनङ्ट ऩछन।
(ण)

“फार गृह” बन्नारे दपा ५२ फभोङ्ञजभ स्थाऩना
बएको फार गृह सम्झनङ्ट ऩछन।

(त)

“फार मौन दङ्टव्मनवहाय” बन्नारे दपा ६६ को उऩदपा
(३) फभोङ्ञजभको कामन सम्झनङ्ट ऩछन।

(थ)

“फार

सङ्टधाय

गृह” बन्नारे

दपा

४३ फभोङ्ञजभ

स्थाऩना बएको फार सङ्टधाय गृह सम्झनङ्ट ऩछन।
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(द)

बन्नारे

“भन्त्रारम”

नेऩार

सयकायको

भङ्जहरा,

फारफाङ्झरका तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक भन्त्रारम सम्झनङ्ट
ऩछन।
(ध)

“ङ्जवशेष सॊ यऺणको आवमकता बएका फारफाङ्झरका”
बन्नारे दपा ४८ फभोङ्ञजभका फारफाङ्झरका सम्झनङ्ट
ऩछन।

(न)

“सॊ यऺक” बन्नारे

फारफाङ्झरकाको

हक, ङ्जहतको

सॊ यऺण गनन मस ऐन वा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ
दाङ्जमत्व बएको वा ङ्झनमङ्टि गङ्चयएको व्मङ्ञि वा सॊ स्था
सम्झनङ्ट

ऩछन

य

सो

शब्दरे

सॊ यऺक

अवस्थाभा भाथवयराई सभेत जनाउॉछ।
(ऩ)

नबएको

“सभाजसेवी” बन्नारे “दपा ६२ फभोङ्ञजभको व्मङ्ञि
सम्झनङ्ट ऩछन। ”

(प)

“स्थानीम तह” बन्नारे गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरका
सम्झनङ्ट ऩछन।
ऩङ्चयच्छे द–२
फारफाङ्झरकाको अङ्झधकाय

३.

फाॉच्न

ऩाउने

अङ्झधकाय्

(१)

प्रत्मेक

फारफाङ्झरकाराई

सम्भानऩूवक
न फाॉच्न ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।
(२) नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय य स्थानीम तहरे
फारफाङ्झरकाको फाॉच्न ऩाउने अङ्झधकाय य फारफाङ्झरकाको
ङ्जवकासको राङ्झग फारफाङ्झरका भाङ्झथ हङ्टन सक्ने दङ्टघट
न नाको
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योकथाभ, जोङ्ञखभको न्मूनीकयण रगामतका प्रङ्झतयोधात्भक य
सङ्टयऺा सेवाका राङ्झग आवमक उऩाम अवरम्फन गनेछन्।
४.

नाभ,

याङ्जष्डमता

फारफाङ्झरकाराई

य

ऩङ्जहचानको

आफ्नो

अङ्झधकाय्

ऩङ्जहचान

सङ्जहत

(१)

प्रत्मेक

नाभकयण

य

जन्भदतानको हक हङ्टनेछ।
(२) फारफाङ्झरका जन्भेऩङ्झछ ङ्झनजको फाफङ्ट वा आभारे
फारफाङ्झरकाको नाभ याखी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ जन्भ दतान
गनङ्टन ऩनेछ।
(३) जफयजस्ती कयणी वा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ
सजाम हङ्टने हाडनाता कयणीफाट जङ्ञन्भएका फारफाङ्झरकाको

आभारे चाहेभा आभाको नाभ भात्र उलरेख गयी जन्भदतान
गङ्चयङ्छदनङ्ट ऩनेछ।
(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ नाभ याख्दा फाफङ्ट वा
आभा तत्कार उऩरब्ध नबएभा वा उऩरब्ध हङ्टन सक्ने
सम्बावना नयहेभा त्मस्ता फारफाङ्झरकारे आपूराई हेयचाह

गने ङ्झनजका ऩङ्चयवायका अन्म सदस्म वा सॊ यऺकरे याखे
फभोङ्ञजभको नाभ ऩाउनेछ।
(५) प्रत्मेक फारफाङ्झरकारे जन्भेऩङ्झछ ङ्झनजको फाफङ्ट
आभाको सहभङ्झतफाट याङ्ञखएको थय वा त्मस्तो सहभङ्झत हङ्टन
नसकेभा ङ्झनजको फाफङ्टको थय आफ्नो नाभ ऩछाङ्झड प्रमोग गनन
ऩाउनेछ।

(६) उऩदपा (५) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए
ताऩङ्झन फारफाङ्झरकारे चाहेभा आफ्नो फाफङ्ट वा आभा वा दङ्टवैको
थय प्रमोग गनन ऩाउनेछ।
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(७)

ङ्जऩतृत्वको

ठे गान

नरागेका

फारफाङ्झरकारे

आफ्नो नाभ ऩछाङ्झड आभाको थय प्रमोग गनन ऩाउनेछ।
(८) कङ्टनै फारफाङ्झरकाको थयको सम्फन्धभा ङ्जववाद
उठे भा अन्मथा प्रभाङ्ञणत बएकोभा फाहेक ङ्झनजरे फाफङ्टको थय
प्रमोग गये को भाङ्झननेछ।
(९)

फाफङ्ट

य

आभा

दङ्टवैको

ठे गान

नरागेका

फारफाङ्झरकारे सॊ यऺकद्वाया ङ्छदइएको थय आफ्नो नाभ ऩछाङ्झड
प्रमोग गनन ऩाउनेछ।
(१०) उऩदपा (९) फभोङ्ञजभ सॊ यऺकरे नाभ थय

याङ्ञख ङ्छदॉदा फारकलमाण अङ्झधकायीराई जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।

(११) कङ्टनै औऩचाङ्चयक कानूनी काभ कायफाही वा
ङ्झरखतभा कानून फभोङ्ञजभ फाफङ्ट, आभा तथा फाजे, फजैको नाभ
उलरेख गनङ्टन ऩने बएभा त्मस्ता फारफाङ्झरकाको फाफङ्ट ऩत्तम ा
नरागेको अवस्थाभा ङ्झनजरे आभा य आभाको फाफङ्ट, आभाको
नाभ उलरेख गनन सक्नेछ य आभाको ऩङ्झन नाभ ऩत्तम ा
नरागेको बए सोही व्महोया उलरेख गये ऩङ्टग्नेछ।
(१२) आभा, फाफङ्ट वा सॊ यऺकरे अनङ्टङ्ञचत राब ङ्झरने
भनसामरे फारफाङ्झरकाको ऩङ्जहचान रङ्टकाउने गयी नाभ थय
ऩङ्चयवतनन गनन हङ्टॉदैन।
५.

बेदबाव ङ्जवरूर्द्को अङ्झधकाय: (१) कङ्टनै ऩङ्झन फारफाङ्झरकाराई

ङ्झनज, ङ्झनजको ऩङ्चयवाय वा सॊ यऺकको धभन, वणन, जात, जाङ्झत, ङ्झरङ्ग,

उत्ऩङ्ञत्तम , बाषा, सॊ स्कृङ्झत, वैचाङ्चयक आस्था, शायीङ्चयक वा भानङ्झसक
अवस्था, अऩाङ्गता, वैवाङ्जहक ङ्ञस्थङ्झत, ऩाङ्चयवाङ्चयक है ङ्झसमत, ऩेशा,
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स्वास््म ङ्ञस्थङ्झत, आङ्झथक
न वा साभाङ्ञजक ङ्ञस्थङ्झत, बौगोङ्झरक ऺेत्र
वा अन्म मस्तै कङ्टनै आधायभा बेदबाव गङ्चयने छै न।

(२) कसै रे ऩङ्झन फारफाङ्झरकाको ऩारनऩोषण, ङ्ञशऺा

वा स्वास््मोऩचायभा छोया छोयी, छोया, छोया वा छोयी, छोयी
वा अङ्ञघलरो ऩङ्झत वा ऩत्नी वा ऩङ्झछलरो ऩङ्झत वा ऩत्नीफाट
जन्भेको छोयाछोयीका फीच कङ्टनै बेदबाव गनङ्टन हङ्टॉदैन।

ङ्ट
(३) कसै रे ऩङ्झन आफ्नो छोया छोयी य धभनऩत्र

ङ्ट ी वा आफ्नो सॊ यऺणभा यहेका फारफाङ्झरका फीच कङ्टनै
धभनऩत्र
ङ्जकङ्झसभको बेदबाव गनन ऩाइने छै न।

(४) कङ्टनै भङ्जहरा य ऩङ्टरूषको वैवाङ्जहक सम्फन्ध

कामभ

हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ

य

वैवाङ्जहक

सम्फन्ध

कामभ

बएऩङ्झछ

ङ्झनजहरूफाट जन्भेका फारफाङ्झरकाको ऩारनऩोषण, ङ्ञशऺा वा
स्वास््मोऩचायभा कङ्टनै बेदबाव गनङ्टन हङ्टॉदैन।
६.

फाफङ्ट आभासॉग फस्ने य बेटघाट गने अङ्झधकाय: (१) कङ्टनै ऩङ्झन
फारफाङ्झरकाराई ङ्झनजको इच्छा ङ्जवऩयीत फाफङ्ट वा आभाफाट
ङ्झबङ्ङ वा अरग गनङ्टन हङ्टॉदैन।

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए
ताऩङ्झन फारफाङ्झरकाको सवोत्तम भ ङ्जहतको राङ्झग आवमक बएभा

फार अदारतरे कङ्टनै फारफाङ्झरकाराई फाफङ्ट वा आभाफाट अरग
गयी कङ्टनै सॊ यऺकको ङ्ञजम्भाभा यहने आदे श ङ्छदन सक्नेछ।

तय त्मसयी आदे श ङ्छदनङ्ट अङ्ञघ सम्फङ्ञन्धत ऩऺराई

आफ्नो सपाई ऩेश गने भनाङ्झसफ भौकाफाट वङ्ञित गनङ्टन हङ्टॉदैन।

(३) फारफाङ्झरकाको अङ्जहत हङ्टने बनी फार अदारतरे

योक रगाएको अवस्थाभा फाहे क फाफङ्ट वा आभा वा दङ्टवैसॉग
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ङ्झबङ्ङ

वा

अरग

फसेको

फाफङ्ट आभासॉग

फारफाङ्झरकाराई

व्मङ्ञिगत सम्फन्ध कामभ याख्न वा ङ्झनमङ्झभत रूऩभा प्रत्मऺ
सम्ऩकन वा बेटघाट गने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।
ङ्ट वा धभनऩत्र
ङ्ट ी याख्ने व्मङ्ञिरे धभनऩत्र
ङ्ट वा
(४) धभनऩत्र

ङ्ट ी हङ्टने फारफाङ्झरकाराई आफ्नो जन्भङ्छदने फाफङ्ट आभासॉग
धभनऩत्र
बेटघाट, सम्ऩकन तथा ऩत्राचाय गनन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।

(५) वैकङ्ञलऩक हेयचाह गने व्मङ्ञि वा सॊ स्थारे
आफ्नो हेयचाह वा सॊ यऺणभा यहेका फारफाङ्झरकाराई ङ्झनजको
जन्भ ङ्छदने फाफङ्टआभा वा ऩङ्चयवायसॉग बेटघाट गनन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।
७.

सॊ यऺणको अङ्झधकाय: (१) प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई आफ्नो
फाफङ्ट, आभा, ऩङ्चयवायका अन्म सदस्म वा सॊ यऺकफाट उङ्ञचत
हेयचाह, सॊ यऺण, ऩारनऩोषण य भामा प्राप्त गने अङ्झधकाय
हङ्टनेछ।
(२)
ऩारनऩोषण

फारफाङ्झरकाको
गने

सम्फन्धभा

हेयचाह,

फाफङ्टआभाको

सॊ यऺण
सभान

तथा
दाङ्जमत्व

हङ्टनेछ। फाफङ्टआभाको सम्फन्ध ङ्जवच्छे द बएको वा अन्म कङ्टनै
कायणरे

अरग

फसेको

अवस्थाभा

फारफाङ्झरकाको

ऩारनऩोषणको खचन आङ्झथक
न
ऺभता अनङ्टसाय फाफङ्टआभा दङ्टवैरे
व्महोनङ्टन ऩनेछ।

(३) कङ्टनै ऩङ्झन फाफङ्ट, आभा, ऩङ्चयवायका अन्म सदस्म

वा सॊ यऺकरे आफ्नो छोयाछोयी वा सॊ यऺकत्वभा यहेका
फारफाङ्झरकाराई फेवाङ्चयस छोड्न वा त्माग्न ऩाउने छै न।
(४) अऩाङ्गता बएका, द्वन्द्वऩीङ्झडत, ङ्जवस्थाङ्जऩत, जोङ्ञखभभा
ऩये का वा सडकभा फस्ने फारफाङ्झरकाराई सङ्टङ्झनङ्ञित बङ्जवष्मको
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राङ्झग

याज्मफाट

तोङ्जकए

फभोङ्ञजभ

ङ्जवशेष

सॊ यऺण

ऩाउने

अङ्झधकाय हङ्टनेछ।
(५) प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई ङ्झनजको फाफङ्ट, आभा,
ऩङ्चयवायका अन्म सदस्म वा सॊ यऺक, ङ्ञशऺक तथा अन्म
व्मङ्ञिफाट हङ्टने हये क ङ्जकङ्झसभका शायीङ्चयक वा भानङ्झसक ङ्जहॊसा
य मातना, हेरा, अभानवीम व्मवहाय, रै ङ्जङ्गक वा छङ्ट वाछूतजन्म
दङ्टव्मनवहाय, मौनजन्म दङ्टव्मनवहाय य शोषण ङ्जवरूर्द् सॊ यऺण प्राप्त
गने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।
(६) प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई आङ्झथक
न शोषण हङ्टनफाट
सॊ यऺण ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनेछ य फारफाङ्झरकाराई हाङ्झन हङ्टने

वा ङ्झतनीहरूको ङ्ञशऺाभा फाधा अड्चन ऩङ्टग्ने वा स्वास््म,
शायीङ्चयक, भानङ्झसक, नैङ्झतक, साभाङ्ञजक ङ्जवकासभा हाङ्झन ऩङ्टग्ने
कङ्टनै ऩङ्झन काभफाट सॊ यङ्ञऺत हङ्टन ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।

(७) कङ्टनै ऩङ्झन फारफाङ्झरकाराई सेना, प्रहयी य सशस्त्र
सभूहभा बनान गनन य प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रूऩभा सशस्त्र द्वन्द्व
वा याजनीङ्झतक उद्देमको राङ्झग प्रमोग गनन ऩाइने छै न।
(८) कसै रे ऩङ्झन सशस्त्र द्वन्द्व वा जस्तोसङ्टकै प्रङ्झतकूर

अवस्थाभा कङ्टनै ऩङ्झन फहानाभा फारफाङ्झरकाको ङ्जहतको राङ्झग

प्रमोग हङ्टने ङ्जवद्यारम रगामतका स्थान, सेवा वा सङ्टङ्जवधाभा

आिभण वा सोको सिारन एवॊ व्मवस्थाऩनभा अवयोध गनन
वा गयाउन हङ्टॉदैन।

(९) चौध वषन भङ्टङ्झनका फारफाङ्झरकाराई जोङ्ञखभऩूणन

काभभा रगाउन वा घये र ङ्ट काभदाय वा कभरयीको रुऩभा
याख्नङ्ट हङ्टॉदैन।
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(१०) नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय य स्थानीम
तहरे फारफाङ्झरकाको सॊ यऺणको राङ्झग आवमक उऩामहरूको
अवरम्फन गनन तथा भाऩदण्ड फनाई रागू गनन सक्नेछन्।
८.

सहबाङ्झगताको अङ्झधकाय: आफ्नो धायणा फनाउन सऺभ बएका
आपूराई

फारफाङ्झरकाराई

असय

ऩाने

ङ्जवषमभा

ऩङ्चयवाय,

सभङ्टदाम, ङ्जवद्यारम वा अन्म सावनजङ्झनक ङ्झनकाम वा सॊ स्था
रगामतफाट गङ्चयने ङ्झनणनमभा सहबागी हङ्टने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।
९.

अङ्झबव्मङ्ञि स्वतन्त्रता य सूचनाको अङ्झधकाय: (१) प्रत्मेक
फारफाङ्झरकाराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ स्वतन्त्र रूऩभा
आफ्नो कङ्टया याख्ने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।
(२)

प्रत्मेक

फारफाङ्झरकाराई

प्रचङ्झरत

कानूनको

अधीनभा यही आफ्नो हक, ङ्जहत य सयोकायको ङ्जवषमभा सूचना
भाग्ने य ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।
१०.

सॊ स्था खोलने य शाङ्ञन्तऩूवक
न बेरा हङ्टने अङ्झधकाय: (१) प्रत्मेक
फारफाङ्झरकाराई फार अङ्झधकायको सॊ यऺण तथा प्रवर्द्ननको

राङ्झग फार क्रफ वा सॊ स्था खोलने वा शाङ्ञन्तऩूवक
न बेरा हङ्टने
अङ्झधकाय हङ्टनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ फार क्रफ वा सॊ स्था
खोलने सम्फन्धी व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
११.

गोऩनीमताको अङ्झधकाय: (१) प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई ङ्झनजको
जीउ, आवास, सम्ऩङ्ञत्तम , ङ्झरखत, त्माॊक, ऩत्राचाय य चङ्चयत्र
सम्फन्धी ङ्जवषमभा गोऩनीमताको अङ्झधकाय हङ्टनेछ।
(२) कसै रे ऩङ्झन फारफाङ्झरकाको चङ्चयत्रभा आघात

ऩाने वा ङ्झनजराई राज, ग्रानी वा अऩहेरना हङ्टने ङ्जकङ्झसभको
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ङ्झनजको व्मङ्ञिगत सूचना, ङ्जववयण, पोटो, ङ्झबङ्झडमोको ङ्झसजनना,
सूचना सङ्करन, प्रकाशन, भङ्टद्रण, प्रदशनन, ङ्झफिी ङ्जवतयण वा कङ्टनै
ऩङ्झन भाध्मभफाट प्रवाह गनन वा गयाउन हङ्टॉदैन।
(३)

फार

अदारत, प्रहयी

कामानरम, सॊ यऺक,

अङ्झबबावक वा अन्म ङ्झनकामफाट कसूयजन्म कामनको आयोऩ
रागेका वा ऩीङ्झडत फारफाङ्झरकाको नाभ थय, ठे गाना, उभेय,
ङ्झरङ्ग, ऩाङ्चयवाङ्चयक ऩृष्ठबूङ्झभ, आङ्झथक
न
ङ्ञस्थङ्झत, कसूय तथा त्मस
कङ्टनै

सम्फन्धभा

कायफाही

बएको

बए

सो

रगामत

फारफाङ्झरकाको ऩङ्जहचान खङ्टलने ङ्जववयण गोप्म याख्नङ्ट ऩनेछ।
मसयी

गोप्म

याङ्ञखएको

फारफाङ्झरकाको

फभोङ्ञजभ फाहे क अन्मत्र प्रमोग गङ्चयनङ्ट हङ्टॉदैन।

ङ्जववयण

कानून

तय कङ्टनै अध्ममन वा शोध कामनका राङ्झग प्रकाङ्ञशत
गनङ्टन ऩये भा फारफाङ्झरका य ङ्झनजको ऩङ्चयवायको नाभ, थय, ठे गाना
तथा अन्म ऩङ्जहचान नखङ्टलने गयी उभेय वा ङ्झरङ्ग भात्र उलरेख
गयी प्रकाशन गनन सङ्जकनेछ।
१२.

अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाको ङ्जवशेष अङ्झधकाय: (१) अऩाङ्गता
बएका फारफङ्झरकाराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्जवशेष सॊ यऺणको
व्मवस्था गङ्चयनेछ।
(२)

अऩाङ्गता

बएका

प्रत्मेक

फारफाङ्झरकाराई

आफ्नो भान प्रङ्झतष्ठा सङ्टङ्झनङ्ञित गने, आत्भङ्झनबनयता प्रवर्द्नन गने,

सभाजभा सङ्जिमरूऩरे सहबागी हङ्टने तथा सम्भानजनक रूऩभा
फाॉच्न ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।

(३) अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाराई ङ्जवशेष हेयचाह
ऩाउने य सभाजभा घङ्टरङ्झभर हङ्टन तथा आफ्नो व्मङ्ञिगत
ङ्जवकासको

राङ्झग

ङ्ञशऺा, तारीभ, स्वास््म
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स्माहाय

सेवा,

ऩङ्टनस्थानऩना सेवा, योजगायीको तमायी तथा भनोयञ्जनका अवसय
प्राप्त गने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।
(४) अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाराई सावनजङ्झनक

सेवा, सङ्टङ्जवधाभा सभान ऩहङ्टॉच य उऩबोगको अङ्झधकाय हङ्टनेछ।
१३.

ऩोषण तथा स्वास््मको अङ्झधकाय: (१) प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई
उङ्ञचत

ऩोषण,

सपा

खानेऩानी

तथा

दङ्टई

वषनसम्भका

फारफाङ्झरकाराई स्तनऩानको सभेत अङ्झधकाय हङ्टनेछ।
(२) गबनवती भङ्जहरा य फारफाङ्झरकाराई योगफाट
फच्न आवमक खोऩहरू ङ्झरन ऩाउने य याङ्जष्डम भाऩदण्ड
अनङ्टरूऩको शायीङ्चयक तथा भानङ्झसक स्वास््म सेवा उऩबोग गनन
ऩाउने, उभेय य ऩङ्चयऩक्वता अनङ्टसाय शयीय, प्रजनन तथा प्रजनन
स्वास््म सम्फन्धी जानकायी ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।
(३) प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई

आधायबूत स्वास््म

उऩचाय ङ्झन्शङ्टलक रूऩभा प्राप्त गने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।
१४.

खेरकङ्टद, भनोयञ्जन तथा साॉस्कृङ्झतक अङ्झधकाय: (१) प्रत्मेक
फारफाङ्झरकाराई ङ्झनजको उभेय य रूची अनङ्टसायको खेर खेलने
य खेरकङ्टदभा सहबागी हङ्टने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।
(२)

प्रत्मेक

ङ्जवद्यारमरे

ऩठन

ऩाठन

फाहेकको

सभमभा फारफाङ्झरकाराई खेरकङ्टदभा सहबागी हङ्टन प्रोत्साहन

गने य त्मसको राङ्झग आवमक उऩमङ्टि खेरकङ्टद स्थर य
खेरकङ्टद साभग्रीको व्मवस्था गनङ्टन ऩनेछ।

(३) प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई आफ्नो उभेय, रूची य
आवमकता

अनङ्टसाय

फारभैत्री

हङ्टनेछ।
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भनोयञ्जन

गने

अङ्झधकाय

(४) प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई आफ्नो ङ्जहत प्रङ्झतकूर

नहङ्टने गयी आफ्नो धभन, सॊ स्कृङ्झत, चरन, यीङ्झतङ्चयवाज य आस्था
अनङ्टरूऩ

साॊस्कृङ्झतक

ङ्जिमाकराऩभा

बाग

ङ्झरने

अङ्झधकाय

हङ्टनेछ।
१५.

ङ्ञशऺाको अङ्झधकाय: (१) छ वषन भङ्टङ्झनका फारफाङ्झरकाराई
आफ्नो उभेय य ङ्जवकासको स्तय अनङ्टसाय उऩमङ्टि ढङ्गरे
ङ्झसक्न

ऩाउने

तथा

प्रायङ्ञम्बक

फार

ङ्जवकासको

अङ्झधकाय

हङ्टनेछ।
(२)

प्रत्मेक

फारफाङ्झरकाराई

प्रचङ्झरत

कानून

फभोङ्ञजभ आधायबूत तहसम्भको ङ्ञशऺा अङ्झनवामन य ङ्झन्शङ्टलक
तथा भाध्मङ्झभक तहसम्भको ङ्ञशऺा ङ्झन्शङ्टलक रूऩभा फारभैत्री
वातावयणभा ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।
(३)

प्रत्मेक

फारफाङ्झरकाराई

आफ्नो

ङ्जवशेष

शायीङ्चयक तथा भानङ्झसक अवस्था अनङ्टसाय प्रचङ्झरत कानून
फभोङ्ञजभ उऩमङ्टि अध्ममन साभग्री तथा ङ्ञशऺण ङ्जवङ्झध भापनत्
ङ्ञशऺा ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।
(४)

दङ्झरत

फारफाङ्झरकाराई

प्रचङ्झरत

कानून

फभोङ्ञजभ छात्रवृङ्ञत्तम  सङ्जहतको ङ्झन्शङ्टलक ङ्ञशऺा ऩाउने अङ्झधकाय
हङ्टनेछ।
ऩङ्चयच्छे द–३
फारफाङ्झरकाप्रङ्झतको दाङ्जमत्व
१६.

फारफाङ्झरकाको सवोत्तम भ ङ्जहतराई प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्ट ऩने् (१)
फारफाङ्झरकासॉग सम्फङ्ञन्धत कामन गने प्रत्मेक ङ्झनकाम तथा
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सॊ स्थाका

अङ्झधकायीरे

हये क

काभ

कायफाही

गदान

फारफाङ्झरकाको सवोत्तम भ ङ्जहतराई प्राथङ्झभकता ङ्छदई आवमक
फारभैत्री प्रङ्जिमा अऩनाउनङ्ट ऩनेछ।
जीवन

(२)

जोङ्ञखभभा

बएका

फारफाङ्झरकाराई

तत्कार सहमोग गनङ्टन सफैको दाङ्जमत्व हङ्टनेछ।
(३) मस ऐन फभोङ्ञजभ फारकलमाण अङ्झधकायी वा
फार अदारतरे फारफाङ्झरकाको वैकङ्ञलऩक हेयचाह सम्फन्धी
व्मवस्था गदान, फारफाङ्झरकाराई फाफङ्टआभा वा सॊ यऺकफाट
अरग

गनङ्टन

ऩदान, फाफङ्ट

आभाको

सम्फन्ध

ङ्जवच्छे द

बई

छोयाछोयीको हेयचाह य ऩारनऩोषण कसरे गने बङ्ङे ङ्झनणनम
गदान तोङ्जकए फभोङ्ञजभको उच्चतभ ङ्जहत ङ्झनधानयण प्रङ्जिमा
अवरम्फन गनङ्टन ऩनेछ।
(४) फारफाङ्झरका यहने वा फारफाङ्झरकाराई सेवा
प्रदान गने सावनजङ्झनक य नीङ्ञज साभाङ्ञजक सॊ स्थारे बौङ्झतक
सॊ यचना ङ्झनभानण वा भभनत सम्बाय गदान फारभैत्री हङ्टने गयी
आवमक व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ।
१७.

ऩङ्चयवाय वा सॊ यऺकको दाङ्जमत्व: (१) फारफाङ्झरकाको हेयचाह,
ऩारनऩोषण य वृङ्ञत्तम  ङ्जवकासभा फाफङ्ट य आभा दङ्टवैको सभान
दाङ्जमत्व हङ्टनेछ।
(२) फारफाङ्झरकाराई हेयचाह, ऩारनऩोषण य सॊ यऺण

गनङ्ट,न ङ्ञशऺा, स्वास््म उऩचाय रगामत व्मङ्ञित्व ङ्जवकासका
अवसयहरू

उऩरब्ध

गयाउनङ्ट, भामा भभताऩूणन

वातावयण

उऩरब्ध गयाउनङ्ट य सङ्टङ्झनङ्ञित बङ्जवष्मको राङ्झग उङ्ञचत भागनदशनन
गनङ्टन प्रत्मेक फाफङ्ट, आभा, ऩङ्चयवायका अन्म सदस्म वा सॊ यऺकको
दाङ्जमत्व हङ्टनेछ।
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(३)

फाफङ्ट, आभा, ऩङ्चयवायका

अन्म

सदस्म

वा

सॊ यऺकरे ङ्जवद्यारम जाने उभेयका प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई
ङ्जवद्यारमभा

बनान

गयाई

ङ्ञशऺा

आजननको

राङ्झग

सभङ्टङ्ञचत

वातावयण उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ।
(४)

फाफङ्ट, आभा, ऩङ्चयवायका

अन्म

सदस्म

वा

सॊ यऺकरे फारफाङ्झरकाको ङ्ञशऺा, स्वास््म तथा शायीङ्चयक वा
भानङ्झसक ङ्जवकासभा असय ऩने गयी श्रभ गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन।
(५)

फाफङ्ट, आभा, ऩङ्चयवायका

अन्म

सदस्म

वा

सॊ यऺकरे छ वषन उभेय नऩङ्टगेका फारफाङ्झरकाराई ङ्झनवास वा
अन्म स्थानभा एक्रै छाड्न वा उभेय ऩङ्टगेको व्मङ्ञिको साथभा
नरगाई एक्रै अन्मत्र ऩठाउन हङ्टॉदैन।
१८.

याज्मको

दाङ्जमत्व्

फारफाङ्झरकाको

ङ्जवशेष

सॊ यऺणको

आवमकता

ऩारनऩोषण, सॊ यऺण, स्वास््म

य

बएका
ङ्ञशऺा

रगामतका आधायबूत आवमकताको व्मवस्था गनन याज्मरे
उऩरब्ध

स्रोत

साधनको

आधायभा

आवमक

व्मवस्था

ङ्झभराउनेछ।
१९.

सिाय

ऺेत्रको

दाङ्जमत्व्

फारअङ्झधकायको

उलरङ्घन

य

फारफाङ्झरकाको ङ्जहत प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी सूचना प्रकाशन वा
प्रसायण गनङ्टन सिाय ऺेत्रको दाङ्जमत्व हङ्टनेछ।
ऩङ्चयच्छे द–४
फार न्माम सम्फन्धी

२०.

फार न्माम सम्ऩादन गदान ङ्जवचाय गनङ्टन ऩने कङ्टयाहरू: फार न्माम
सम्ऩादन कामनभा सॊ रग्न व्मङ्ञि, ऩदाङ्झधकायी य फार अदारतरे
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न्माम सम्ऩादनको ङ्झसरङ्झसराभा मस ऐनभा अन्मत्र उङ्ञलरङ्ञखत
कङ्टयाका अङ्झतङ्चयि दे हामका कङ्टयाहरू ङ्जवचाय गनङ्टन ऩनेछ :–

फारफाङ्झरकाराई असय ऩने कङ्टनै ङ्झनणनम गनङ्टन

(क)

अङ्ञघ ङ्झनजको धायणा फङ्टझ्ने,
फारफाङ्झरकाको ङ्जहत य स्वाथन जोङ्झडएको कङ्टनै

(ख)

ऩङ्झन ङ्जवषमभा ङ्झनणनम गनङ्टन अङ्ञघ ङ्झनजको फाफङ्ट,
आभा,

ऩङ्चयवायका

अन्म

सदस्म

वा

सॊ यऺकराई आफ्नो बनाई याख्ने अवसय
ङ्छदने,
(ग)

फारफाङ्झरकाको उभेय, फौङ्जर्द्क ङ्जवकासको

स्तय, आस्था य साॉस्कृङ्झतक भूलम भान्मता
अनङ्टरूऩको फोरी, वचन य व्मवहाय गने ,
फारफाङ्झरकासॉग

(घ)

सम्वाद

गदान

ङ्झनजरे

चाहेको बाषाभा गने य आवमकतानङ्टसाय
दोबाषेको सहमोग ङ्झरने।
२१.

फारफाङ्झरकाराई ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरने: (१) कसूयजन्म कामनको
सूचना

प्राप्त बएभा

अनङ्टसन्धान

अङ्झधकायीरे

मथाशीघ्र

सो

कसूयको सम्फन्धभा अनङ्टसन्धान प्रायम्ब गनङ्टन ऩनेछ। त्मसयी
अनङ्टसन्धान

गदान

कसूयजन्म

कामनको

आयोऩ

रागेको

फारफाङ्झरकाराई अनङ्टसन्धानको राङ्झग ङ्झनमन्त्रणभा नङ्झरई नहङ्टने
दे खेभा

अनङ्टसन्धान

अङ्झधकायीरे

त्मस्तो

फारफाङ्झरकाराई

ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरन सक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरइएका
फारफाङ्झरकाराई ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरइयहन आवमक नदे ङ्ञखएभा
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ङ्झनजको ऩङ्चयवायको सदस्म, सॊ यऺक वा नङ्ञजकको नातेदायराई
ङ्ञजम्भा रगाउनङ्ट ऩनेछ।
(३)
ङ्झनमन्त्रणभा

उऩदपा
ङ्झरएभा

(१)

अनङ्टसन्धान

फभोङ्ञजभ

फारफाङ्झरकाराई

अङ्झधकायीरे

सो

कङ्टयाको

जानकायी ङ्झनजको ऩङ्चयवायको सदस्म, सॊ यऺक वा नङ्ञजकको
नातेदायराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।
(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान अङ्झधकायीरे
फारफाङ्झरकाराई ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरॊदा फर प्रमोग गनन ऩाउने
छै न।
तय फारफाङ्झरकाराई ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरन आवमक ऩने
न्मूनतभ फर प्रमोग गनन फाधा ऩने छै न।
(५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरइएको
फारफाङ्झरकाराई सम्बव बएभा फार भनोङ्जवऻ वा फार ङ्जहत
सम्फन्धी

काभ

गने

व्मङ्ञिसॉग

सम्ऩकन

गयाई

आवमक

ऩयाभशन सेवा उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ।
(६) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरइएको
फारफाङ्झरकाराई दपा २७ फभोङ्ञजभ आपैंरे ङ्छदशान्तय गनन
सक्ने बएभा अनङ्टसन्धान अङ्झधकायीरे प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै
कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन त्मस्तो फारफाङ्झरकासॉग आपैंरे
फमान ङ्झरन सक्नेछ।
(७) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरइएको
फारफाङ्झरकाराई फार अदारतको अनङ्टभङ्झतरे एक ऩटकभा
ऩाॉच ङ्छदनभा नफढ्ने गयी एक्काईस ङ्छदनसम्भ ङ्झनगयानी कऺभा
याख्न सङ्जकनेछ।
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(८) उऩदपा (६) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए
ताऩङ्झन कसूयजन्म कामनको आयोऩ रागेको फारफाङ्झरकाको
शायीङ्चयक अवस्था, उभेय, कसूयजन्म कामन गदानको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत वा
ङ्झनगयानी

कऺको

अवस्थाराई

ध्मानभा

याख्दा

ङ्झनजराई

ङ्झनगयानी कऺभा याख्न उऩमङ्टि छै न बङ्ङे फार अदारतराई
रागेभा फार अदारतरे खोजेको फखत उऩङ्ञस्थत गयाउने
शतनभा त्मस्तो फारफाङ्झरकाराई ङ्झनजको फाफङ्ट, आभा, ऩङ्चयवायका
अन्म सदस्म वा सॊ यऺक य ङ्झनजहरू नबए फारफाङ्झरकाको
हक ङ्जहतको सॊ यऺण गने कामनभा सॊ रग्न साभाङ्ञजक सॊ स्था वा
फार सङ्टधाय गृहको ङ्ञजम्भा रगाई भङ्टद्दाको अनङ्टसन्धान गने
आदे श ङ्छदन सक्नेछ।
(९) अनङ्टसन्धान

अङ्झधकायीरे

ङ्झनमन्त्रणभा

ङ्झरएका

फारफाङ्झरकाराई सोधऩङ्टछ गदान ङ्झनजको फाफङ्ट आभा वा सॊ यऺक
वा फारकलमाण अङ्झधकायी वा कानून व्मवसामीको उऩङ्ञस्थङ्झतभा
फारभैत्री वातावयणभा गनङ्टन ऩनेछ।
२२.

ङ्झनगयानी कऺको स्थाऩना सम्फन्धी व्मवस्था् (१) कसूयजन्म
कामनको

आयोऩभा

ङ्झनमन्त्रणभा

ङ्झरईएका

फारफाङ्झरकाराई

अनङ्टसन्धान अवङ्झधबय याख्ने प्रमोजनको राङ्झग नेऩार सयकायरे
ङ्झनगयानी कऺ स्थाऩना गनन सक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनगयानी कऺ स्थाऩना

नबएसम्भको राङ्झग प्रत्मेक ङ्ञजलरा प्रहयी कामानरमभा अरग्गै
कऺको व्मवस्था गङ्चयनेछ।
(३)

अनङ्टसन्धानका

राङ्झग

ङ्झनमन्त्रणभा

ङ्झरइएका

फारफाङ्झरकाराई आवमकता अनङ्टसाय फारभनोङ्जवऻको ऩयाभशन
तथा भनोसाभाङ्ञजक सहमोग उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ।
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(४)
सहमोगका

ङ्झनगयानी

राङ्झग

कऺभा

त्मस्तो

याङ्ञखने

फारफाङ्झरकाको

फारफाङ्झरकाको
ऩङ्चयवायका

कङ्टनै

सदस्म सॉगै फस्न चाहेभा अनङ्टसन्धान अङ्झधकायीरे आवमकता
अनङ्टसाय सभम य शतन तोकी सॉगै फस्न अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ।

(५) ङ्झनगयानी कऺको स्थाऩना, सिारन, व्मवस्थाऩन
तथा अनङ्टगभन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ
हङ्टनेछ।
२३.

अनङ्टसन्धान तथा अङ्झबमोजन सम्फन्धी ङ्जवशेष व्मवस्था् (१)
प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन नेऩार
सयकायरे

फारफाङ्झरका

उऩय

आयोऩ

रागेको

कसूयजन्म

कामनको अनङ्टसन्धान गनन छङ्ट ट्टै एकाई गठन गनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ छङ्ट ट्टै

एकाई गठन

नबएसम्भ नेऩार सयकायरे ङ्ञजलरा प्रहयी कामानरमभा कामनयत
फार न्माम सम्फन्धी तारीभ प्राप्त कभनचायीराई सो कामन गनन
तोक्न सक्नेछ।
२४.

ऩङ्टऩऺ
न
सम्फन्धी व्मवस्था् (१) कङ्टनै ऩङ्झन फारफाङ्झरकाराई

भङ्टद्दाको ऩङ्टऩऺ
न को ङ्झसरङ्झसराभा थङ्टनाभा याङ्ञखने छै न य ङ्झनजसॉग
धयौटी वा जभानत भाङ्झगने छै न।
(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए
ताऩङ्झन दे हामको अवस्थाभा फार अदारतरे कसूयजन्म कामनको

अङ्झबमोग रागेको फारफाङ्झरकाराई कायण खङ्टराई ऩङ्टऩऺ
न को
राङ्झग फार सङ्टधाय गृहभा याख्न सक्नेछ्–
(क)

फारफाङ्झरकाको जीउज्मान जोङ्ञखभभा ऩने ,
्
ङ्झनजद्वाया कसै राई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टयमाउने
,
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त्मस्तो फारफाङ्झरका बागी जाने वा अन्म
कङ्टनै कायणरे अन्मत्र याख्न उऩमङ्टि नहङ्टने
ऩमानप्त आधाय बएभा,
(ख)

तीन वषन वा सोबन्दा फढी कैद सजाम गनङ्टन
ऩने कसूयजन्म कामनको अङ्झबमोग रागेका
फारफाङ्झरका

तत्कार

प्राप्त

प्रभाणफाट

कसूयदाय दे ङ्ञखने बएभा वा कसूयदाय हो
बङ्ङे ङ्जवश्वास गने भनाङ्झसफ आधाय बएभा।
(३) उऩदपा (२) को अवस्थाभा फाहेक कसूयजन्म
कामनको अङ्झबमोग रागेका अन्म फारफाङ्झरकाराई चाङ्जहएको
फखत उऩङ्ञस्थत गयाउने शतनभा फाफङ्ट, आभा, ऩङ्चयवायको अन्म
सदस्म

वा

सॊ यऺक

य

ङ्झनजहरू

नबए

फारफाङ्झरकाको

हकङ्जहतको सॊ यऺण गने सॊ स्था वा व्मङ्ञिको ङ्ञजम्भा रगाउन
सङ्जकनेछ।
तय

उऩदपा

(२)

फभोङ्ञजभको

अवस्थाको

फारफाङ्झरकाको शायीङ्चयक तथा भानङ्झसक अवस्था, उभेय, कसूय
गदानको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतराई ध्मानभा याख्दा ङ्झनजराई फार सङ्टधाय
गृहभा याख्न उऩमङ्टि नहङ्टने बङ्ङे कङ्टया फार अदारतराई रागेभा

शतनहरू तोकी मस उऩदपा फभोङ्ञजभ ङ्झनजको फाफङ्ट, आभा,
ऩङ्चयवायको

अन्म

सदस्म

वा

सॊ यऺक

य

ङ्झनजहरू

नबए

फारफाङ्झरकाको हकङ्जहतको सॊ यऺण गने सॊ स्था वा व्मङ्ञिको
ङ्ञजम्भा रगाउन फाधा ऩने छै न।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ फारफाङ्झरका ङ्ञजम्भा

रगाउॉदा ङ्ञजम्भा ङ्झरने व्मङ्ञि य फारफाङ्झरकाराई तोङ्जकएको
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शतनहरू

य

ङ्झतनको

ऩारना

नगये भा

ङ्झनजरे

व्महोनङ्टन ऩने

ऩङ्चयणाभको फाये भा जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ।
(५)

उऩदपा

(३)

फभोङ्ञजभ

कसै को

ङ्ञजम्भा

रगाइएका फारफाङ्झरकारे फार अदारतद्वाया तोङ्जकएका शतनको
ऩारना नगये भा ङ्झनजराई फार सङ्टधायगृहभा याखी भङ्टद्दाको ऩङ्टऩऺ
न
गनन सङ्जकनेछ।
२५.

ऩीङ्झडत

फारफाङ्झरकाका

अङ्झधकाय:

ऩीङ्झडत

फारफाङ्झरकाराई

अनङ्टसन्धान, अङ्झबमोजन य न्माङ्जमक प्रङ्जिमाको हये क चयणभा
दे हाम फभोङ्ञजभका फार अनङ्टकूर न्मामको अङ्झधकाय हङ्टनेछ :—
(क)

आपूरे फङ्टझ्ने बाषाभा जानकायी ऩाउने,

(ख)

सहबागी वा सॊ रग्न हङ्टने,

(ग)

व्मङ्ञिगत ऩङ्चयचमात्भक ङ्जववयण गोप्म याख्न
ऩाउने,

(घ)

ऩीडकफाट

भनाङ्झसफ

भाङ्जपकको

ऺङ्झतऩूङ्झतन

बयाई ऩाउने,
तय मस खण्डरे ऩीङ्झडतरे याज्मफाट
ऺङ्झतऩूङ्झतन ऩाउन सक्ने अवसयराई सीङ्झभत
ऩाये को भाङ्झनने छै न।
(ङ)

ङ्झन्शङ्टलक कानूनी सहामता तथा आवमकता
अनङ्टसाय भनोसाभाङ्ञजक ऩयाभशन सेवा ऩाउने
य चाहेभा अरग्गै कानून व्मवसामी याख्न
ऩाउने,
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(च)

अनङ्टसन्धान गने ङ्झनकाम वा फार अदारतरे
प्रमोग गने बाषा ऩीङ्झडतरे नफङ्टझ्ने बएभा
ङ्झन्शङ्टलक दोबाषे, साङ्केङ्झतक बाषा ङ्जवऻ वा
अनङ्टवादको सङ्टङ्जवधा ऩाउने,

(छ)

अनङ्टसन्धान गने ङ्झनकाम वा फार अदारतरे
गये का

ङ्झनणनम

तथा

आदे श

रगामतका

कागजातहरूको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्झन्शङ्टलक ऩाउने,
(ज)

ऩीडक

वा

ङ्झनजको

ऩऺफाट

हङ्टन

सक्ने

हाङ्झनफाट सङ्टयङ्ञऺत हङ्टन प्रहयी सॊ यऺण ऩाउने,
(झ)

ङ्ट ाइ
फन्द इजरासफाट आफ्नो भङ्टद्दाको सङ्टनव
हङ्टने,

(ञ)

कायफाहीका

फखत

आवमकतानङ्टसाय

प्रङ्झतवादीको

उऩङ्ञस्थङ्झतराई

अप्रत्मऺ

तङ्टलमाउन ऩाउने।
२६.

ङ्ट ाइको ङ्झसरङ्झसराभा फारफाङ्झरकाराई प्राप्त अङ्झधकाय् (१)
सङ्टनव
फारफाङ्झरकाराई कसूयजन्म कामनको अनङ्टसन्धान तथा भङ्टद्दाको

ङ्ट ाइको ङ्झसरङ्झसराभा प्रचङ्झरत कानून तथा मस ऐनभा
सङ्टनव
अन्मत्र उङ्ञलरङ्ञखत अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयि दे हामको अङ्झधकाय
प्राप्त हङ्टनेछ :–
(क)

आपूङ्जवरूर्द्

रागेको

आयोऩ, सो

उऩयको

ऩङ्चयवाय

सॊ यऺक

कायफाही, त्मसभा बएको आदे श वा ङ्झनणनमको
जानकायी

ङ्झसधै

भापनत् प्राप्त गने,
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वा

वा

(ख)

आपू ङ्जवरूर्द् रागेको आयोऩको प्रङ्झतयऺाको
राङ्झग तत्कार ङ्झन्शङ्टलक कानूनी सहामता य
अन्म आवमक सहमोग प्राप्त गने ,

(ग)

सऺभ

(घ)

फार

न्माङ्जमक

ङ्झनकामफाट

भङ्टद्दाको

ङ्ट ाइ य ङ्जकनाया गने,
कायफाही, सङ्टनव
न्माम

सम्ऩादनको

आवमकतानङ्टसाय

ऩङ्चयवाय

सफै

प्रङ्जिमाभा

वा

सॊ यऺकको

उऩङ्ञस्थङ्झत भाग गने ,
(ङ)

फार अदारतफाट ङ्झछटो य स्वच्छ न्माम प्राप्त
गने,

(च)

फार न्माम सम्ऩादनको प्रङ्जिमाभा गोऩनीमता
प्राप्त गने,

(छ)

सॊ वैधाङ्झनक

वा

कानूनी

हकको

फाये भा

जानकायी प्राप्त गने ,
(ज)

फारभैत्री वातावयणभा अनङ्टसन्धान, अङ्झबमोजन
ङ्ट ाइ हङ्टने,
तथा सङ्टनव

स्ऩष्टीकयण् मस खण्डको प्रमोजनको राङ्झग
“फारभैत्री वातावयण” बङ्ङारे फारफाङ्झरकाको
उभेय, ऩङ्चयऩक्वता

य

व्मवहाय

ऩदनछ।

सम्झनङ्ट

फारफाङ्झरकारे

फङ्टझ्ने

भनोङ्जवऻान
जस

बाषाको

सङ्टहाउॉदो

अन्तगनत

प्रमोग,

त्रासयङ्जहत वातावयणको ङ्झसजनना, आभा, फाफङ्ट
वा ऩङ्चयवायको अन्म सदस्म वा सॊ यऺकको
उऩङ्ञस्थङ्झत,

23

फारफाङ्झरकाको

वैमङ्ञिक

आवमकताको

सम्फोधन

य

आवमकता

अनङ्टसाय सहजकतानको उऩरब्धता रगामतको
अवस्था सम्झनङ्ट ऩछन।
(झ)

न्माङ्जमक प्रङ्जिमाका हये क चयणभा सहबागी
हङ्टने य आफ्नो बनाई स्वतन्त्र रूऩभा व्मि
गने अवसय प्राप्त गने,

(ञ)

ङ्ट ाइभा
सङ्टनव

भङ्टद्दाको

फारफाङ्झरकारे

चाहेभा

आपूसॉगै ङ्झनजका फाफङ्ट आभा, सॊ यऺकराई
सहबागी गयाउने,

(ट)

ऩीङ्झडत

फारफाङ्झरकाको

फाफङ्ट,

आभा,

अङ्झबबावक वा सॊ यऺक नै ऩीडक बएभा
फारफाङ्झरकारे

चाहेभा

ऩीडकफाट

अरग

यहन ऩाउने।
(२)

कसूयजन्म

कामनको

अङ्झबमोग

रागेका

फारफाङ्झरकाराई फार अदारतफाट अन्मथा ङ्झनणनम नहङ्टॉदासम्भ
ङ्झनदोष यहेको भाङ्झननेछ य त्मस्तो फारफाङ्झरकाराई आफ्नो
ङ्जवरुर्द् साऺी हङ्टन कय रगाइने छै न।
२७.

ङ्छदशान्तय गनन सक्ने: (१) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया
रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन फारफाङ्झरकाको सवोत्तम भ ङ्जहतको राङ्झग
ङ्छदशान्तय गनन भनाङ्झसफ दे ङ्ञखएभा दे हामको अवस्थाभा दे हामका
अङ्झधकायीरे

कसूयजन्म

कामनको

अङ्झबमोग

रागेका

फारफाङ्झरकाराई ङ्छदशान्तय गने ङ्झनणनम गनन सक्नेछ :–
(क)

ऩाॉच हजाय रूऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो बएको वा दङ्टई
हजाय

रुऩैमाॉसम्भ
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जङ्चयफाना

वा

एक

भङ्जहनासम्भ कैद हङ्टन सक्नेभा अनङ्टसन्धान
अङ्झधकायीरे ,
(ख)

दश हजाय रूऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो बएको वा ऩाॉच
हजाय

रूऩैमाॉसम्भ

वषनसम्भ

कैद

जङ्चयफाना

हङ्टन

वा

सक्नेभा

तीन

सयकायी

वकीररे ,
(ग)

जङ्झतसङ्टकै ङ्झफगो बएको वा जङ्झतसङ्टकै जङ्चयफाना
वा कैद हङ्टन सक्नेभा फार अदारतरे।

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (ग) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया
रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन तीन वषन वा सोबन्दा फढी कैद सजाम
हङ्टने भङ्टद्दाभा फारफाङ्झरकाराई ङ्छदशान्तय गनन सङ्जकने छै न।
(३)

ङ्छदशान्तयको

आदे शभा

ङ्ञचत्तम 

नफङ्टझेभा

फारफाङ्झरका वा सॊ यऺकरे उऩदपा (१) को खण्ड (क) य
(ख) को हकभा फार अदारतभा य खण्ड (ग) को हकभा
उच्च अदारतभा ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ।
२८.

ङ्छदशान्तय गदान ङ्जवचाय गनङ्टन ऩने: ङ्छदशान्तय गदान दे हामका कङ्टया
ङ्जवचाय गनङ्टन ऩनेछ :–
(क)

फारफाङ्झरकारे

कसूयजन्म

कामन

गये को

स्वीकाय गये को,
(ख)

सम्फङ्ञन्धत फारफाङ्झरका, ङ्झनजको फाफङ्ट, आभा
य फाफङ्ट आभा नबए ऩङ्चयवायका अन्म सदस्म
वा सॊ यऺकको सहभङ्झत,

(ग)

ऩीङ्झडत ऩऺको मथासम्बव ऩङ्टनस्थानऩना हङ्टने
गयी ङ्झनजको सहभङ्झत प्राप्त बएको,
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(घ)

कसूयजन्म कामनको
गदानको

प्रकृङ्झत

य

ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत, घटनाको

सो

कामन

गाम्बीमनता,

फारफाङ्झरकाको उभेय, ऩङ्चयऩक्वता य फौङ्जर्द्क
स्तय, ऩाङ्चयवाङ्चयक वातावयण तथा ऩीङ्झडतराई
ऩङ्टगेको

ऺङ्झत

य

ङ्झनजको

ऩङ्टनस्थानऩनाराई

आधाय ङ्झरनङ्ट ऩने।
२९.

ङ्छदशान्तय गदान अवरम्फन गङ्चयने प्रङ्जिमा: (१) ङ्छदशान्तय गदान
फारफाङ्झरकाको

इच्छा

सभेतराई

ङ्जवचाय

गयी

दे हाम

फभोङ्ञजभको एक वा एकबन्दा फढी उऩमङ्टि प्रङ्जिमा अवरम्फन
गङ्चयनेछ :–
(क)

फारफाङ्झरकाराई ऩीङ्झडतसॉग भेरङ्झभराऩ वा
सभझदायी कामभ गयाउने,

(ख)

फारफाङ्झरकाराई

गलती

भहसूस

गनन

रगाउने,
(ग)

फारफाङ्झरका

य

ङ्झनजको

ऩङ्चयवायराई

आवमक ऩयाभशन ङ्छदने,
(घ)

फारफाङ्झरकाराई कङ्टनै साभङ्टदाङ्जमक सेवाभा
ऩठाउने,

(ङ)

फारफाङ्झरकाको हेयचाह य सॊ यऺण गनन कङ्टनै
सॊ स्थाभा ऩठाउने,

(च)

फार कलमाण अङ्झधकायीको सङ्टऩङ्चयवेऺण य
ङ्झनदे शनभा
छाड्ने,
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यहने

गयी

फारफाङ्झरकाराई

(छ)

फारफाङ्झरकाराई फाफङ्ट, आभा, ऩङ्चयवायको अन्म
सदस्म वा सॊ यऺकको ङ्ञजम्भा रगाउने,

(ज)

फारफाङ्झरकाराई कङ्टनै तारीभ वा शैङ्ञऺक
कामनिभभा सहबागी गयाउने।

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) य

(ज) फभोङ्ञजभको कङ्टनै प्रङ्जिमा अवरम्फन गयी ङ्छदशान्तय गदान
अवङ्झध सभेत तोङ्जकनेछ।

(३) उऩदपा (१) को खण्ड (घ), (ङ) य (च)
फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा अवरम्फन गयी ङ्छदशान्तय गदान कसूयजन्म
कामन

गये

फाऩत

फारफाङ्झरकाराई

हङ्टन

सक्ने

अङ्झधकतभ

सजामबन्दा फढी अवङ्झध हङ्टने गयी ङ्छदशान्तय गङ्चयने छै न।
(४) अनङ्टसन्धान अङ्झधकायी वा सयकायी वकीररे
फारफाङ्झरकाराई ङ्छदशान्तय गनङ्टन अङ्ञघ फार भनोङ्जवऻ य फार
ङ्जवशेषऻफाट फारफाङ्झरकाको शायीङ्चयक तथा भानङ्झसक अवस्था

य सभाजसेवीफाट फारफाङ्झरकाको आङ्झथक
न , साॊस्कृङ्झतक अवस्था
तथा ऩङ्चयवेशको अध्ममन य ङ्जवश्लेषण गनन रगाई प्रङ्झतवेदन ङ्झरनङ्ट
ऩनेछ।
(५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान अङ्झधकायी,
सयकायी

वकीर

वा

फार

अदारतरे

फारफाङ्झरकाराई

ङ्छदशान्तय गये को जानकायी आफ्नो भाङ्झथलरो ङ्झनकाम य फार
अदारतराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।
(६)

कसूयजन्म

कामनको

आयोऩ

रागेका

फारफाङ्झरकाराई ङ्छदशान्तय गङ्चयएभा त्मस्तो ङ्जववादको अन्त्म
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हङ्टनेछ य सोको औऩचाङ्चयक न्माङ्जमक प्रङ्जिमा सभाप्त बएको
भाङ्झननेछ।

(७) ङ्छदशान्तय गने अनङ्टसन्धान अङ्झधकायी, सयकायी
वकीर वा फार अदारतरे ङ्छदशान्तय गङ्चयएको फारफाङ्झरका
ङ्छदशान्तय प्रङ्जिमाभा ङ्झनयन्तय रूऩभा सहबागी बए नबएको
कङ्टयाको अनङ्टगभन प्रोवेशन अङ्झधकायी भापनत् गने व्मवस्था
ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ।
(८)

फारफाङ्झरकाराई

ङ्छदशान्तय

गदान

ऩीङ्झडतराई

बएको हाङ्झन नोक्सानी फाऩत दे हाम फभोङ्ञजभ गनन सङ्जकनेछ्–
(क)

ऩीङ्झडतराई

ऺङ्झतऩूङ्झतन ङ्छदने

वा

वास्तङ्जवक

हाङ्झन नोक्सानी बयाई ङ्छदने,
(ख)

कसूयजन्म कामनफाट प्राप्त सम्ऩङ्ञत्तम , भङ्टनापा
वा साभग्री सम्फङ्ञन्धत धनीराई ङ्जपतान गनन
रगाउने।

(९)

ङ्छदशान्तय

सम्फन्धी

अन्म

व्मवस्था

तोङ्जकए

फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
३०.

फार अदारतको गठन: (१) फारफाङ्झरकारे गये को कसूयजन्म
कामनको

शङ्टरू

ङ्ट ाइ
कायफाही, सङ्टनव

य

ङ्जकनाया

गनन नेऩार

सयकायरे न्माम ऩङ्चयषद्को ङ्झसपाङ्चयसभा आवमक सॊ ख्माभा
फार अदारत गठन गनन सक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ फार अदारत गठन
गये को सूचना नेऩार याजऩत्रभा प्रकाशन गङ्चयनेछ य त्मस्तो
अदारतको प्रादे ङ्ञशक ऺेत्राङ्झधकाय तथा भङ्टकाभ सोही सूचनाभा
तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
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(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ फार अदारत गठन
नबएसम्भको राङ्झग फार अदारतफाट हेङ्चयने कसूयजन्म कामनको
ङ्ट ाइ य ङ्जकनाया गनन प्रत्मेक ङ्ञजलरा अदारतभा
कायफाही, सङ्टनव
फार इजरास गठन गङ्चयनेछ।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको फार इजरासभा
दे हामका सदस्महरू यहनेछन् :–
(क)

ङ्ञजलरा न्मामाधीश,

(ख)

सभाजसेवी,

(ग)

फारभनोङ्जवऻ वा फार ङ्जवशेषऻ।

(५)
फभोङ्ञजभका

उऩदपा

(४)

को

खण्ड

सभाजसेवी, फारभनोङ्जवऻ वा

(ख)
फार

य

(ग)

ङ्जवशेषऻको

मोग्मता, ङ्झनमङ्टङ्ञि, ऩाङ्चयश्रङ्झभक य सेवाका अन्म शतनहरू तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
(६) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए

ताऩङ्झन कङ्टनै कसूयजन्म कामनभा फारफाङ्झरका सङ्जहत उभेय
ऩङ्टगेका व्मङ्ञि सॊ रग्न बएभा फारफाङ्झरकाको हकभा फार

ङ्ट ाइ य ङ्जकनाया गनङ्टन ऩनेछ य उभेय
अदारतफाट कायफाही, सङ्टनव
ऩङ्टगेका व्मङ्ञिको हकभा छङ्ट ट्टै ङ्झभङ्झसर खडा गयी प्रचङ्झरत

ङ्ट ाइ य ङ्जकनाया गनङ्टन
कानून फभोङ्ञजभ भङ्टद्दाको कायफाही, सङ्टनव
ऩनेछ।
३१.

फार अदारतको अङ्झधकाय ऺेत्रको प्रमोग: फार अदारतको
अङ्झधकाय ऺेत्रको प्रमोग तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
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३२.

फार अदारतफाटै कायफाही हङ्टन:े भङ्टद्दाको कायफाहीको िभभा

फारफाङ्झरकाको उभेय अठाय वषन ऩूया बए ऩङ्झन त्मस्तो भङ्टद्दा
ङ्ट ाइ य ङ्जकनाया गनङ्टन ऩनेछ।
फार अदारतफाटै कायफाही, सङ्टनव
३३.

फार अदारतभा भङ्टद्दा सने: मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ कङ्टनै
फारफाङ्झरका उऩय कसूयजन्म कामनको आयोऩ रागी प्रचङ्झरत
कानून फभोङ्ञजभ ङ्ञजलरा अदारत वा अन्म ङ्झनकामभा शङ्टरू
कायफाहीको िभभा यहेका भङ्टद्दा मो ऐन प्रायम्ब बएऩङ्झछ
सम्फङ्ञन्धत फार अदारतभा सने छ।

३४.

ङ्ट ाइ
सङ्टनव

सम्फन्धी

व्मवस्था्

(१)

फार

अदारतरे

फारफाङ्झरकाको उभेय य ङ्झनजको ऩङ्चयऩक्वता सभेतराई ङ्जवचाय
ङ्ट ाइ गनङ्टऩ
गयी फारभैत्री वातावयणभा भङ्टद्दाको सङ्टनव
न नेछ।
(२)

फार

अदारतरे

भङ्टद्दाको

ङ्ट ाइ
सङ्टनव

गदान

फारफाङ्झरकाराई सहबागी फनाउनङ्ट ऩनेछ य ङ्झनजराई आफ्नो
बनाई स्वतन्त्र रूऩभा व्मि गने अवसय प्रदान गनङ्टन ऩनेछ।
३५.

फन्द इजरासको व्मवस्था् (१) कसूयजन्म कामनको आयोऩ
ङ्ट ाइ तथा कायफाही
रागेको फारफाङ्झरका उऩयको भङ्टद्दाको सङ्टनव
फार

अदारतरे

अन्मथा

आदे श

ङ्छदएकोभा

फाहे क

फन्द

इजरासभा गङ्चयनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ फन्द इजरासभा भङ्टद्दाको

ङ्ट ाइ तथा कायफाही हङ्टॉदा सम्फङ्ञन्धत फारफाङ्झरका, ङ्झनजका
सङ्टनव
ऩङ्चयवायका

सदस्म

सम्फङ्ञन्धत कानून

वा

सॊ यऺक, ऩीङ्झडत, सयकायी

व्मवसामी

य

फार

ङ्छदएका व्मङ्ञि भात्र प्रवेश गनन सक्नेछन्।
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अदारतरे

वकीर,

अनङ्टभङ्झत

(३) फन्द इजरासको कामनङ्जवङ्झध तोङ्जकए फभोङ्ञजभ
हङ्टनेछ।
३६.

सजाम

सम्फन्धी

व्मवस्था्

(१)

कसूयजन्म

कामन

गदान

फारफाङ्झरकाको उभेय दश वषनबन्दा कभ बए ङ्झनज उऩय कङ्टनै

प्रकायको भङ्टद्दा चराइने य ङ्झनजराई कङ्टनै ङ्जकङ्झसभको सजाम हङ्टने
छै न।

(२) दश वषन वा सोबन्दा भाङ्झथ य चौध वषनबन्दा
कभ उभेयको फारफाङ्झरकारे जङ्चयफाना हङ्टने कसूयजन्म कामन
गये को बए ङ्झनजराई सम्झाई फङ्टझाई छाङ्झडनेछ य कैद हङ्टने
कसूयजन्म

कामन

गये को

बए

कसूयको

प्रकृङ्झत

हेयी

छ

भङ्जहनासम्भ कैद सजाम गनन वा कैद नगयी फढीभा एक
वषनसम्भ फार सङ्टधाय गृहभा याङ्ञखने छ।
(३) चौध वषन वा सोबन्दा भाङ्झथ य सोह्र वषनबन्दा

कभ उभेयको फारफाङ्झरकारे कङ्टनै कसूयजन्म कामन गये को बए
ङ्झनजराई

कानून

फभोङ्ञजभ

उभेय

सजामको आधा सजाम हङ्टनेछ।

ऩङ्टगेको

व्मङ्ञिराई

हङ्टने

(४) सोह्र वषन वा सोबन्दा भाङ्झथ य अठाय वषन वा

सोबन्दा कभ उभेयको फारफाङ्झरकारे कङ्टनै कसूयजन्म कामन
गये को बए ङ्झनजराई कानून फभोङ्ञजभ उभेय ऩङ्टगेको व्मङ्ञिराई
हङ्टने सजामको दङ्टई ङ्झतहाई सजाम हङ्टनेछ।

(५) फार अदारतरे उऩदपा (२), (३) वा (४)
फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टने ठहय बएको फारफाङ्झरकाको उभेय, ङ्झरङ्ग,
ऩङ्चयऩक्वता, कसूयजन्म कामनको प्रकृङ्झत य त्मस्तो कामन गदानको

ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत सभेतराई ङ्जवचाय गयी शतन तोकी वा नतोकी
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ङ्झनजराई बएको सजाम स्थगन गनन वा सजाम स्वरूऩ दे हामका
कङ्टनै उऩमङ्टि ङ्झनणनम गनेछ:–
(क)

कङ्टनै

ऩङ्चयवायका
असर

सदस्म

भानवीम

वा

सॊ यऺकद्वाया

व्मवहायका

फारफाङ्झरकाराई सम्झाउन

सम्फन्धभा

तथा

फङ्टझाउन

रगाउने,
(ख)

सेवा

प्रदान

गने

फारफाङ्झरकाराई

सॊ स्था

वा

व्मङ्ञिफाट

अङ्झबभङ्टखीकयण

गयाउन

रगाउने,
(ग)

एकर,

साभूङ्जहक

भनोसाभाङ्ञजक

वा

ऩयाभशन

ऩाङ्चयवाङ्चयक
सेवा

उऩरब्ध

गयाउने,
(घ)

ऩङ्चयवायका कङ्टनै सदस्म, सॊ यऺक, ङ्जवद्यारम,
सेवा

प्रदान

गने

व्मङ्ञि

वा

सॊ स्थाको

ङ्झनगयानीभा ङ्झनधानङ्चयत शतनहरू ऩारन गने

गयी ङ्झनङ्ञित अवङ्झधका राङ्झग उनीहरूसॉगै
याख्न रगाउने,
(ङ)

प्रकृङ्झत

सेवाको

य

अवङ्झध

तोकी

फारफाङ्झरकाको उभेय सङ्टहाउॉदो साभङ्टदाङ्जमक
सेवाभा ऩठाउने,

(च)

ङ्झनजराई बएको सजामबन्दा फढी अवङ्झध
नहङ्टने

गयी

रगाउने।
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फार

सङ्टधाय

गृहभा

फस्न

(६) कसै रे फारफाङ्झरकाराई ङ्झसकाई, दफाफ ङ्छदई,

अह्राई, प्ररोबनभा ऩायी वा जङ्टनसङ्टकै तङ्चयकाफाट कसूयजन्म कामन
गनन रगाएको बए त्मसयी ङ्झसकाउने, दफाफ ङ्छदने, अह्राउने,
प्ररोबनभा ऩाने वा सो कामन गनन रगाउने व्मङ्ञिराई ङ्झनज
आपैंरे सो कसूय गये सयह कानून फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टनेछ।
(७) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको
बए ताऩङ्झन सोह्र वषन उभेय ऩूया नबएका फारफाङ्झरकाराई
सजाम गदान जघन्म कसूय, गङ्ञम्बय कसूय वा ऩटके रूऩभा
कसूय गये कोभा फाहे क कैदको सजाम गङ्चयने छै न।
३७.

भङ्टद्दा ङ्जकनाया गनङ्टन ऩने अवङ्झध् प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया
रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन फार अदारतरे भङ्टद्दा दामय बएको
ङ्झभङ्झतरे साभान्मतमा एक सम फीस ङ्छदनङ्झबत्र भङ्टद्दाको ङ्जकनाया
गनङ्टन ऩनेछ य मस्ता भङ्टद्दाको कायफाही य ङ्जकनाया गदान ङ्झनयन्तय
ङ्ट ाइको आधायभा गनङ्टन ऩनेछ।
सङ्टनव

३८.

सङ्टधाय अवङ्झध घटाउन वा छूट ङ्छदन सक्ने्

(१)

फार

अदारतको ङ्झनणनम फभोङ्ञजभ फार सङ्टधाय गृह, कङ्टनै सॊ स्था वा
व्मङ्ञिको

सॊ यऺण

व्मवहायभा

वा

ङ्झनगयानीभा

सन्तोषजनक

सङ्टधाय

फसेका
आएभा

फारफाङ्झरकाको
फार

कलमाण

अङ्झधकायीरे त्मस्तो फारफाङ्झरकाको सङ्टधाय अवङ्झध घटाउन वा
छङ्ट ट ङ्छदन फार अदारत सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनन सक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त बएको ङ्झसपाङ्चयस
जाॉचफङ्टझ गदान सङ्टधाय अवङ्झध घटाउन वा छङ्ट ट ङ्छदन भनाङ्झसफ
दे ङ्ञखएभा फार अदारतरे फारफाङ्झरकाको फाॉकी सङ्टधाय अवङ्झध
घटाउन वा छङ्ट ट ङ्छदन सक्नेछ।
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३९.

ऩङ्टनस्थानऩकीम

न्माम:

(१)

फार

न्माम

सम्ऩादन

गदान

ऩङ्टनस्थानऩकीम न्मामको भान्मता अनङ्टकूर हङ्टने गयी गनङ्टन ऩनेछ।

(२) ऩङ्टनस्थानऩकीम न्माम सम्फन्धी अन्म व्मवस्था
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
४०.

अमोग्म नभाङ्झनने् प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको

बए ताऩङ्झन कङ्टनै कसूयजन्म कामन गये को कायणफाट कङ्टनै ऩद

वा सङ्टङ्जवधा प्राप्त गनन कङ्टनै व्मङ्ञि कानून फभोङ्ञजभ अमोग्म हङ्टने
यहेछ बने फारफाङ्झरका हङ्टॉदाको अवस्थाभा ङ्झनजरे गये को

कसूयजन्म कामनको आधायभा ङ्झनज सो ऩद वा सङ्टङ्जवधा प्राप्त गनन
अमोग्म भाङ्झनने छै न।
४१.

सजाम गणना नगङ्चयने: (१) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया
रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सजाम गने प्रमोजनको राङ्झग मो ऐन वा
प्रचङ्झरत

कानून

फभोङ्ञजभ

ऩटके

कामभ

गदान

नाफाङ्झरग

अवस्थाभा गये को कसूयजन्म कामनको गणना गङ्चयने छै न।
(२) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए

ताऩङ्झन कङ्टनै फारफाङ्झरकारे ऩटक-ऩटक कसूयजन्म कामन गये
ऩङ्झन ऩटकेको आधायभा ङ्झनजराई थऩ सजाम गङ्चयने छै न।
४२.

नेर, हतकडी रगाउन वा एकान्त कायावासभा याख्न नहङ्टन:े
प्रचङ्झरत

कानूनभा

जङ्टनसङ्टकै

कङ्टया

रेङ्ञखएको

बए

ताऩङ्झन

कानूनको ङ्जववादभा ऩये का कङ्टनै फारफाङ्झरकाराई नेर वा
हतकडी रगाउन वा एकान्त कायाफास वा थङ्टना वा कैदभा
याख्न हङ्टॉदैन।
४३.

फार सङ्टधाय गृह सम्फन्धी व्मवस्था: (१) नेऩार सयकायरे
कानूनको ङ्जववादभा ऩये का फारफाङ्झरकाको सङ्टधाय य ऩङ्टनस्थानऩना
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नबएसम्भ फारफाङ्झरका याख्ने प्रमोजनको राङ्झग आवमकता
अनङ्टसाय फार सङ्टधायगृहको स्थाऩना गनेछ।
(२)

उऩदपा

(१)

को

प्रमोजनको

राङ्झग

कङ्टनै

सॊ स्थारे नेऩार सयकायफाट स्वीकृङ्झत ङ्झरई फार सङ्टधाय गृहको
स्थाऩना गनन सक्नेछ।
(३)

फार

अदारतरे

आफ्नो

प्रादे ङ्ञशक

ऺेत्राङ्झधकायङ्झबत्र स्थाऩना बएका फार सङ्टधाय गृहको अनङ्टगभन
तथा ङ्झनयीऺण गनन, त्मस्तो फार सङ्टधाय गृहराई आवमक
ङ्झनदे शन ङ्छदन य फार सङ्टधाय गृहभा यहेका फारफाङ्झरकाको
सङ्टधायको ङ्ञस्थङ्झतका सम्फन्धभा त्मस्तो फार सङ्टधाय गृहराई
प्रङ्झतवेदन ऩेश गनन रगाउन सक्नेछ।
(४) फार सङ्टधाय गृहभा यहे का फारफाङ्झरकाको सो

गृहभा यहनङ्ट ऩने अवङ्झध फाॉकी हङ्टॉदाको अवस्थाभा ङ्झनजको उभेय

अठाय वषन ऩङ्टगेभा ङ्झनजको फानी ब्महोयाभा आएको सङ्टधाय,

आजनन गङ्चययहे को सीऩ तथा ङ्ञशऺाको ङ्झनयन्तयता रगामतराई
ध्मानभा याखी फाॉकी अवङ्झधसम्भका राङ्झग फार सङ्टधाय गृहभा
अन्म फारफाङ्झरकासॉग अरग हङ्टने गयी याख्नङ्ट ऩनेछ।

(५) फार सङ्टधाय गृहको स्थाऩना, सञ्चारन, अनङ्टगभन
तथा अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
४४.

दीघन वा कडा योग रागेका फारफाङ्झरका अन्म ठाउॉभा साने्
(१) फार सङ्टधाय गृहभा यहेका कङ्टनै फारफाङ्झरकाराई कङ्टनै
दीघन वा कडा योग रागेको कायण ङ्झनयन्तय रूऩभा उऩचाय
गयाई याख्नङ्टऩने बएभा वा कङ्टनै फारफाङ्झरका भानङ्झसक वा

शायीङ्चयक रूऩभा अशि बई वा ङ्झनज नशारङ्ट ऩदाथनको
कङ्टरतभा रागेको कायण ङ्झनजराई अन्मत्र साननको राङ्झग
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सम्फङ्ञन्धत ङ्ञचङ्जकत्सकरे

ङ्झसपाङ्चयस

गये भा

फार अदारतरे

त्मस्तो फारफाङ्झरकाराई ङ्झनङ्ञित अवङ्झधको राङ्झग अन्म ठाउॉभा
साने गयी आदे श ङ्छदन सक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको आदे श अनङ्टसाय
फारफाङ्झरकाराई याख्ने सॊ स्था वा व्मङ्ञिरे प्रत्मेक छ भङ्जहनाभा
फारफाङ्झरकाको स्वास््म सम्फन्धी प्रङ्झतवेदन सम्फङ्ञन्धत फार
अदारतभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतवेदन सभेतका

आधायभा फारफाङ्झरका स्वस््म बएको वा कङ्टरतफाट भङ्टि

बइसकेको ऩाईएभा फार अदारतरे त्मस्तो फारफाङ्झरकाराई
ऩूवव
न त ङ्ञस्थङ्झतभा पकानउन आदे श ङ्छदन सक्नेछ।
४५.

भनोसाभाङ्ञजक तथा भनोवैऻाङ्झनक अध्ममन प्रङ्झतवेदन् (१)
कानूनको

ङ्जववादभा

ऩये का

फारफाङ्झरका

उऩय

रागेको

ङ्ट ाइ वा ङ्जकनाया
आयोऩको अनङ्टसन्धान, अङ्झबमोजन, कायफाही, सङ्टनव
गने

प्रमोजनको

राङ्झग

छङ्ट ट्टाछङ्ट ट्टै

भनोसाभाङ्ञजक

तथा

भनोवैऻाङ्झनक अध्ममन प्रङ्झतवेदन तमाय गङ्चयनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अध्ममन प्रङ्झतवेदन
तमाय गने सम्फन्धी व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
४६.

केन्द्रीम फार न्माम सङ्झभङ्झत् (१) फार न्मामसॉग सम्फङ्ञन्धत
काभ गने ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरू फीच सभन्वम गने काभ सभेतको

राङ्झग केन्द्रीमस्तयभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको एक केन्द्रीम फार
न्माम सङ्झभङ्झत यहनेछ।

(२) केन्द्रीम फार न्माम सङ्झभङ्झतको फैठक तथा

काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
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४७.

ङ्ञजलरा फारन्माम सङ्झभङ्झत: प्रत्मेक ङ्ञजलराभा एक फार न्माम
सङ्झभङ्झत यहनेछ य त्मस्तो फार न्माम सङ्झभङ्झतको गठन, काभ,
कतनव्म य अङ्झधकाय तथा फैठक सम्फन्धी कामनङ्जवङ्झध तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
ऩङ्चयच्छे द–५
फारफाङ्झरकाको ङ्जवशेष सॊ यऺण य ऩङ्टनस्थानऩना

४८.

ङ्जवशेष सॊ यऺणको

आवमकता

बएका

फारफाङ्झरका्

(१)

दे हामका फारफाङ्झरका ङ्जवशेष सॊ यऺणको आवमकता बएका
फारफाङ्झरका भाङ्झननेछन् :–
(क)

अनाथ फारफाङ्झरका,

(ख)

अस्ऩतार वा अन्म कङ्टनै सावनजङ्झनक स्थानभा
अरऩत्र

अवस्थाभा

ऩये का,

फाफङ्टआभाफाट

फाफङ्टआभा

ऩत्तम ा

छाङ्झडएका

वा

अरङ्ञग्गएका

नरागी

फेवाङ्चयसे

पेरा

वा

बएका

फारफाङ्झरका,
(ग)

फाफङ्टआभाराई

गम्बीय

शायीङ्चयक

भानङ्झसक अऩाङ्गता वा अशिता
कायण

उङ्ञचत

हेयचाह

वा
बएको

नऩाएका

फारफाङ्झरका,
(घ)

कानूनी ङ्जववादभा ऩये का फारफाङ्झरकाभध्मे
ङ्छदशान्तय

प्रङ्जिमा

हेयचाहको
फारफाङ्झरका,
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राङ्झग

अन्तगनत
ङ्झसपाङ्चयस

वैकङ्ञलऩक
बएका

(ङ)

थङ्टनाभा यहेका वा फन्दी फाफङ्ट वा आभासॉग
आङ्ञश्रत

बई

कायागायभा

कयणी

वा

यहेका

फारफाङ्झरका,
(च)

जफयजस्ती
सजाम

हङ्टने

कानू न

हाडनाताफाट

फभोङ्ञजभ
जङ्ञन्भएको

ङ्ञशशङ्टराई आपूरे ऩारनऩोषण गनन नसक्ने
बनी फार कलमाण अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनवेदन
ऩये का फारफाङ्झरका,
(छ)

फाफङ्ट, आभा वा अङ्झबबावकफाट दङ्टव्मनवहाय,
ङ्जहॊसा

वा

फेवास्ता

फारफाङ्झरकाको

बएको

उच्चतभ

कायणरे

ङ्जहतको

राङ्झग

ऩङ्चयवायफाट अरग गङ्चयएका फारफाङ्झरका,
(ज)

जफयजस्ती

वा

ङ्ट ा
फॉधव

प्रकृङ्झतका

वा

सॊ रग्न

बई

जोङ्ञखभऩूणन वा ङ्झनकृष्ट प्रकृङ्झतको वा प्रचङ्झरत
कानून

ङ्जवऩयीत

श्रभभा

जीवनमाऩन गङ्चययहे का, धू भऩान, भद्यऩान एवॊ
अन्म

कङ्टरतभा

रागूऔषधको

पसेका,

एच.आई.बी. सङ्िङ्झभत फारफाङ्झरका,
(झ)

गम्बीय शायीङ्चयक वा भानङ्झसक स्वास््म
सभस्मा वा गम्बीय अऩाङ्गता बएको कायण
जीवन

जोङ्ञखभभा

ऩङ्चयवायफाट

यही

उऩचायको

फाफङ्टआभा

व्मवस्था

वा

हङ्टन

नसकेको वा साभान्म जीवन माऩन गनन
कङ्छठनाइ बएका फारफाङ्झरका,
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(ञ)

फारफाङ्झरका
बएका

वा

ङ्जवरुर्द्को

कसूयफाट

ऩीङ्झडत

त्मस्तो

जोङ्ञखभभा

यहेका

सशस्त्र

द्वन्द्वका

फारफाङ्झरका,
(ट)

ङ्जवऩद्

वा

फाफङ्टआभा

दङ्टवै वा

गङ्टभाएका,

फेऩत्तम ा

कायणरे

आभा फाफङ्टभध्मे
बएका

वा

आपू

एक
नै

शायीङ्चयक वा भानङ्झसक रूऩभा घाइते बएका
वा अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरका,
(ठ)

ङ्जवऩङ्ङ

दङ्झरत

(ड)

भन्त्रारमरे

सभङ्टदामका
नेऩार

फारफाङ्झरका,

याजऩत्रभा

सूचना

प्रकाशन गयी ङ्जवशेष सॊ यऺणको आवमकता
बएका फारफाङ्झरका बनी तोकेका अन्म
फारफाङ्झरका।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका फारफाङ्झरकाराई
आवमकता अनङ्टसाय उर्द्ाय, अस्थामी सॊ यऺण, स्वास््म उऩचाय,
भनोसाभाङ्ञजक
वैकङ्ञलऩक

सहमोग, ऩाङ्चयवाङ्चयक

हेयचाह,

ऩङ्चयवाय

ऩङ्टनङ्झभर
न न, ऩङ्टनस्थानऩना,

सहमोग,

साभाङ्ञजक

सङ्टयऺा,

साभाङ्ञजकीकयण रगामत अन्म सेवा तथा सहमोग तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
४९.

वैकङ्ञलऩक हेयचाहको व्मवस्था: (१) दपा ४८ को उऩदपा
(१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) य (छ)
फभोङ्ञजभका

फारफाङ्झरकाराई

वैकङ्ञलऩक

आवमकता बएका फारफाङ्झरका भाङ्झननेछ।
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हेयचाहको

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको फारफाङ्झरकाराई
दे हामको प्राथङ्झभकताको आधायभा फार कलमाण अङ्झधकायीरे
वैकङ्ञलऩक हेयचाहको व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ्–
(क)

फारफाङ्झरकाको आभा वा फाफङ्टको तपनका
नातेदाय,

(ख)

फारफाङ्झरकाराई

हेयचाह

गनन

इच्छङ्ट क

ऩङ्चयवाय वा व्मङ्ञि,
(ग)

फारफाङ्झरकाराई

ऩङ्चयवायभा

आधाङ्चयत

हेयचाह गने सॊ स्था,
(घ)

फारगृह।

(३) वैकङ्ञलऩक हेयचाह सम्फन्धी अन्म व्मवस्था
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
५०.

फारफाङ्झरकाको सॊ यऺण् (१) कङ्टनै ठाउॉभा ङ्जवशेष सॊ यऺणको
आवमकता बएका फारफाङ्झरका यहे बएको थाहा ऩाउने

व्मङ्ञिरे सो कङ्टयाको सूचना फारकलमाण अङ्झधकायीराई ङ्छदनङ्ट
ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जानकायी प्राप्त बएभा
फारकलमाण

अङ्झधकायीरे

त्मस्तो

फारफाङ्झरकाको

तत्कार

उर्द्ाय गनङ्टन ऩने दे खेभा उर्द्ाय गयी दपा ६९ फभोङ्ञजभको
अस्थामी सॊ यऺण सेवाभा याख्न सक्नेछ।

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त सूचनाको आधायभा
फारकलमाण

अङ्झधकायीरे

जाॉचफङ्टझ

तथा

आवमक सेवाको व्मवस्था गनन सक्नेछ।
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छानङ्झफन

गयी

(४)

फारकलमाण

अङ्झधकायीरे

उऩदपा

(३)

फभोङ्ञजभको आवमक सेवा प्रदान गनन तोङ्जकए फभोङ्ञजभको
सभाजसेवीराई ङ्ञजम्भेवायी ङ्छदन सक्नेछ।
(५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझ तथा छानङ्झफन
गदान ङ्जवशेष सॊ यऺणको आवमकता बएका फारफाङ्झरकाको
राङ्झग आवमक अन्म सेवा सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टन ऩनेछ। त्मसयी
ङ्जवशेष सॊ यऺण गनन आवमक नदे ङ्ञखएभा य ङ्झनजको फाफङ्ट,
आभा, ऩङ्चयवायको अन्म सदस्म वा सॊ यऺक पेरा ऩये भा
फारकलमाण

अङ्झधकायीरे त्मस्तो फारफाङ्झरकाराई

ङ्झनजको

ङ्ञजम्भा रगाउनङ्ट ऩनेछ।
(६)

उऩदपा

(५)

फभोङ्ञजभ

फारकलमाण

अङ्झधकायीरे फारफाङ्झरकाराई ङ्झनजको फाफङ्ट, आभा, ऩङ्चयवायको
अन्म सदस्म वा सॊ यऺकराई ङ्ञजम्भा रगाउनको राङ्झग कङ्टनै

सहमोग गनङ्टन ऩने दे खेभा सम्फर्द् ङ्झनकामसॉग सभन्वम गयी
सहमोग प्रामोजन वा ऩङ्चयवाय सहमोग जस्ता आवमक सेवाको
व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ।
स्ऩष्टीकयण् मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग,–
(क)

“सहमोग प्रामोजन” बङ्ङारे कङ्टनै व्मङ्ञि, सॊ घ,
सॊ स्था

वा

आवमक

ङ्झनकामद्वाया
ऩारन

ऩोषण

फारफाङ्झरकाराई
तथा

ङ्ञशऺाको

राङ्झग दीघनकारीन तथा अलऩकारीन रूऩभा
आङ्झथक
न
सहमोग उऩरब्ध गयाउने कामन
सम्झनङ्ट ऩछन।
(ख)

“ऩङ्चयवाय सहमोग” बङ्ङारे फारफाङ्झरकाको
ऩङ्चयवायराई ङ्जवखण्डनतपन रै जाने आङ्झथक
न
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तथा

साभाङ्ञजक

कायणको

ऩङ्जहचान

य

ङ्झनयाकयण गयी त्मसफाट ऩङ्चयवायको एकता

तथा सौहादनता कामभ गयाउॉदै सम्फङ्ञन्धत
ऩङ्चयवायङ्झबत्रैफाट फारफाङ्झरकाको सॊ यऺण हङ्टने
वातावयण

ङ्झसजनना

गनन

गङ्चयने

सहमोग

सम्झनङ्ट ऩछन।
(७) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझ तथा छानङ्झफन
गदान वैकङ्ञलऩक हेयचाहको आवमकता बएको दे ङ्ञखएभा फार
कलमाण

अङ्झधकायीरे

फैकङ्ञलऩक

हेयचाहको

व्मवस्था

गनङ्टन

ऩनेछ।
(८)

फारफाङ्झरका

ऩीङ्झडत

बएको

भङ्टद्दाभा

ऩीङ्झडत

फारफाङ्झरकारे चाहेभा वा फाफङ्टआभा, अङ्झबबावक नै ऩीडक
बएभा वा ऩीडकसॉग ङ्झभरी फारफाङ्झरका थऩ जोङ्ञखभभा ऩने

सम्बावना दे ङ्ञखएभा वा घटनाको छानङ्झफन, कायफाही तथा सत्म
त्म फङ्टझ्न फाधा ऩने दे ङ्ञखएभा फारकलमाण अङ्झधकायीरे
त्मस्ता ऩीङ्झडत फारफाङ्झरकाराई फाफङ्टआभा वा ऩङ्चयवायफाट
सभेत ङ्झनङ्ञित अवङ्झधका राङ्झग अरग गयाई अस्थामी सॊ यऺण
सेवाभा याख्ने व्मवस्था गनङ्टन ऩनेछ।
(९) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझ तथा छानङ्झफन
गदान फारफाङ्झरकाको ङ्जऩतृत्व य भातृत्वको ठे गान नरागेको
ऩाइएभा फार कलमाण अङ्झधकायीरे ङ्झनजको जन्भ दतान तथा

ऩङ्जहचान खङ्टलने सयकायी ऩङ्चयचमऩत्रको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयङ्छदनङ्ट
ऩनेछ।
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५१.

सॊ यऺक ङ्झनमङ्टि गने वा तोक्ने् दपा ४९ फभोङ्ञजभ वैकङ्ञलऩक
हेयचाहको सेवा प्रदान गदान प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सॊ यऺक
ङ्झनमङ्टि गयी वा तोकी हेयचाहको व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ।

५२.

फार गृहको स्थाऩना तथा सिारन् (१) ङ्जवशेष सॊ यऺणको
आवमकता बएका फारफाङ्झरकाको सॊ यऺण गने प्रमोजनको
राङ्झग

नेऩार

सयकाय, प्रदे श

सयकाय

वा

स्थानीम

तहरे

आवमकतानङ्टसाय फार गृहको स्थाऩना गनेछन्।
(२) फार गृहको स्थाऩना, सिारकको मोग्मता,
सिारन अनङ्टभङ्झत, नङ्जवकयण, वगीकयण, व्मवस्थाऩन, सिारन
भाऩदण्ड य अनङ्टगभन सम्फन्धी व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ
हङ्टनेछ।
५३.

फार गृहभा यहने अवङ्झध् ङ्जवशेष सॊ यऺणको आवमकता बएका
फारफाङ्झरकाको उऩमङ्टि ऩङ्टनस्थानऩना नबएसम्भ वा त्मस्तो
फारफाङ्झरकाको उभेय अठाय वषन नऩङ्टगेसम्भ ङ्झनजराई फार
गृहभा याङ्ञखनेछ।

५४.

ऩङ्टनङ्झभर
न न गयाउनङ्ट ऩने: (१) फारगृहभा यहेका फारफाङ्झरकाको
फाफङ्टआभा वा अङ्झबबावक ऩत्तम ा रागेभा य फारफाङ्झरकाको
उच्चतभ

ङ्जहत

हङ्टने

बएभा

तोङ्जकए

फभोङ्ञजभ

ऩायीवाङ्चयक

ऩङ्टनङ्झभर
न न गयाउनङ्ट ऩनेछ।
(२) मो ऐन प्रायम्ब बएऩङ्झछ दपा ४९ य ६९

फभोङ्ञजभ फाहे क फारफाङ्झरकाराई फार गृहभा याख्न ऩाइने
छै न।
५५.

ऩङ्टनस्थानऩना तथा साभाङ्ञजक ऩङ्टनएनकीकयण सम्फन्धी दाङ्जमत्व:
फार गृह वा फार सङ्टधाय गृहभा यहे का फारफाङ्झरकाको
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ऩङ्टनस्थानऩना तथा साभाङ्ञजक ऩङ्टनएनकीकयण गने सम्फन्धभा फार
कलमाण अङ्झधकायीराई सहमोग गने दाङ्जमत्व सम्फङ्ञन्धत फार
गृह वा फार सङ्टधाय गृहको हङ्टनेछ।
५६.

सॊ स्थाको प्रभङ्टख ङ्ञजम्भेवाय हङ्टन:े (१) मस ऩङ्चयच्छे द फभोङ्ञजभ
कङ्टनै सॊ स्थारे सॊ यऺकको ङ्ञजम्भेवायी ऩाएको बएभा त्मस्तो
सॊ स्था प्रभङ्टख फारफाङ्झरकाको हेयचाह तथा ऩारनऩोषणको
राङ्झग अङ्ञन्तभ ङ्ञजम्भेवाय भाङ्झननेछ।
स्ऩष्टीकयण: मस दपाको प्रमोजनका राङ्झग “सॊ स्था प्रभङ्टख”
बन्नारे त्मस्तो सॊ स्थाको प्रभङ्टख कामनकायी अङ्झधकृत वा सो

है ङ्झसमतभा काभ गने अध्मऺ, प्रफन्ध ङ्झनदे शक वा सॊ स्थाको
ङ्झनमभानङ्टसाय तोङ्जकएका अन्म कङ्टनै अङ्झधकृत सम्झनङ्ट ऩछन।
(२)
तोङ्जकएको

शतन

सॊ यऺकको
य

प्रङ्जिमा

ङ्ञजम्भेवायी
ङ्जवऩयीत

ऩाएको

सॊ स्थारे

कामन गये भा

त्मस्तो

सॊ स्थाराई फार कलमाण अङ्झधकायीरे कङ्टन शतन उलरॊ घन

गये को हो सो सभेत खङ्टराई फारफाङ्झरकाको सॊ यऺण कामन गनन
योक रगाउन सक्नेछ।
(३)

उऩदपा

(२)

फभोङ्ञजभ

योक

रगाइएको

सॊ स्थारे अऩेङ्ञऺत सङ्टधाय गये को कङ्टया अनङ्टगभनफाट ऩङ्टङ्जष्ट बएभा
फार कलमाण अङ्झधकायीरे उि सॊ स्थाराई फार सॊ यऺण
कामनभा रगाइएको योक पङ्टकङ्टवा गनन सक्नेछ।
५७.

फार

सॊ यऺण

सम्फन्धी

भाऩदण्ड:

(१)

ङ्जवद्यारम,

फारफाङ्झरकासॉग प्रत्मऺ काभ गने प्रत्मेक सावनजङ्झनक ङ्झनकाम

तथा ङ्झनजी ऺेत्र एवॊ साभाङ्ञजक सॊ स्थाहरूरे फारफाङ्झरका
ङ्जवरूर्द्को ङ्जहॊसा वा फार मौन दङ्टव्मनवहायको योकथाभ गनन,
फारफाङ्झरकाको सॊ यऺण सङ्टङ्झनङ्ञित गनन य उजूयीको तत्कार
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कायफाही गननको राङ्झग सॊ स्थागत तहभा फारसॊ यऺण भाऩदण्ड
ङ्झनभानण गयी रागू गनङ्टन ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनभानण गङ्चयएको फार
सॊ यऺण भाऩदण्ड कामानन्वमन गनङ्टन ङ्जवद्यारम, प्रत्मेक सावनजङ्झनक
ङ्झनकाम तथा ङ्झनजी ऺेत्र एवॊ साभाङ्ञजक सॊ स्थाका प्रभङ्टखको
दाङ्जमत्व हङ्टनेछ।
५८.

अनङ्टगभन

तथा

प्रङ्झतवेदन:

(१)

मस

ऐन

फभोङ्ञजभ

फारफाङ्झरकाको हेयचाह य ऩारनऩोषण गनन ङ्ञजम्भा ङ्झरएका
व्मङ्ञि, सॊ यऺक वा सॊ स्थारे फारफाङ्झरका सम्फन्धी ङ्जववयण
प्रत्मेक आङ्झथक
न वषन सभाप्त बएको तीन भङ्जहनाङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत
फार कलमाण अङ्झधकायी भापनत् स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत
सभऺ ऩेश गनङ्टन ऩनेछ।
(२)

उऩदपा

(१)

फभोङ्ञजभ

प्राप्त

ङ्जववयणको

आधायभा स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे प्रङ्झतवेदन तमाय
गयी वाङ्जषक
न
रूऩभा प्रदे शस्तयको फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत य
स्थानीम तहको फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश गनङ्टन ऩनेछ।
(३) प्रदे श फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे प्रदे शङ्झबत्रका
तथा स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे स्थानीम तहङ्झबत्रका
फारफाङ्झरकाको सभग्र ङ्ञस्थङ्झत य उऩरब्ध सेवाको गङ्टणस्तय
तथा प्रबावकाङ्चयताका सम्फन्धभा आवङ्झधक रूऩभा ङ्झनयीऺण य
अनङ्टगभन गनेछ।
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ऩङ्चयच्छे द–६
फार अङ्झधकाय तथा फार कलमाण सम्फन्धी सॊ स्थागत व्मवस्था
५९.

याङ्जष्डम फारअङ्झधकाय ऩङ्चयषद्: (१) फारफाङ्झरकाको अङ्झधकाय
तथा हक ङ्जहतको सॊ यऺण य सम्वर्द्नन गनन नेऩार सयकाय,
भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक भन्त्रीको अध्मऺताभा
तोङ्जकए

फभोङ्ञजभको

एक

याङ्जष्डम

फार

अङ्झधकाय

ऩङ्चयषद्

यहनेछ।
(२)

ऩङ्चयषद्को

फैठक

तथा

काभ,

कतनव्म

य

अङ्झधकाय सम्फन्धी व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
६०.

प्रदे श य स्थानीम तहको फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत् (१) प्रत्मेक
प्रदे शभा प्रदे शको फारफाङ्झरका सम्फन्धी ङ्जवषम हेने भन्त्रीको
अध्मऺताभा प्रदे श फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत यहनेछ।
(२) प्रत्मेक स्थानीम तहभा गाउॉ कामनऩाङ्झरका वा
नगय कामनऩाङ्झरकाको उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टखरे तोकेको त्मस्तो
गाउॉ

कामनऩाङ्झरका

वा

नगय

कामनऩाङ्झरकाको

सदस्मको

अध्मऺताभा स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत यहनेछ।
(३) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभका प्रदे श फार
अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत य स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतभा यहने
सदस्म सॊ ख्मा य त्मस्तो सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय
तथा फैठक सम्फन्धी कामनङ्जवङ्झध प्रदे श य स्थानीम तहरे
ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
६१.

फारकलमाण

अङ्झधकायी:

(१)

फारफाङ्झरकाको

अङ्झधकायको

सम्भान, सॊ यऺण य सम्फर्द्नन गनन तथा फार सॊ यऺण कामन
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सभेत गननका राङ्झग स्थानीम तहभा एक जना फार कलमाण
अङ्झधकायी यहनेछ।
(२)

उऩदपा

(१)

फभोङ्ञजभ

फारकलमाण

अङ्झधकायीको ङ्झनमङ्टङ्ञि, काभ कतनव्म य अङ्झधकाय तथा सेवाको
शतन रगामत अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
६२.

सभाजसेवी

तथा

फार

फारभनोङ्जवऻको

भनोङ्जवऻ:

(१)

सभाजसेवी

तथा

रूऩभा काभ गनन चाहने व्मङ्ञिरे स्थानीम

फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत सभऺ तोङ्जकए फभोङ्ञजभ आफ्नो नाभ
सूचीकृत गयाउनङ्ट ऩनेछ।
(२)

उऩदपा

(१)

फभोङ्ञजभको

सूचीभा

यहेका

सभाजसेवी तथा फार भनोङ्जवऻभध्मेफाट स्थानीम तहभा फार
सॊ यऺण

सम्फन्धी

कामन

तथा

सेवा

प्रवाह

गननको

राङ्झग

आवमक सॊ ख्माभा सभाजसेवी तथा फार भनोङ्जवऻ ङ्झनमङ्टि गनन
सङ्जकनेछ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टि सभाजसेवी तथा
फार भनोङ्जवऻरे फार कलमाण अङ्झधकायीको प्रत्मऺ ङ्झनदे शन य
सङ्टऩङ्चयवेऺणभा काभ गनेछ।
(४) फार अदारतराई आवमक ऩने सभाजसेवी
तथा

फार

भनोङ्जवऻ उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको

सूचीकृत

सभाजसेवी तथा फार भनोङ्जवऻफाट ङ्झनमङ्टि गङ्चयनेछ।
(५)

सभाजसेवी

तथा

फारभनोङ्जवऻको

ङ्झनमङ्टङ्ञि

प्रङ्जिमा, मोग्मता, काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय तथा सेवाको शतन
रगामत अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
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६३.

फार कोष् (१) फारफाङ्झरकाराई तत्कार उर्द्ाय, याहत य
ऩङ्टनस्थानऩना गनन तथा ऺङ्झतऩूङ्झतन प्रदान गने काभ सभेतका राङ्झग
एक फार कोष यहनेछ।
(२)

उऩदपा

(१)

फभोङ्ञजभको

कोषभा

दे हाम

फभोङ्ञजभका यकभहरू यहनेछन् :–
(क)

नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय य स्थानीम
तहफाट प्राप्त यकभ,

(ख)

ङ्जवदे शी सयकाय, अन्तयानङ्जष्डम सॊ घ, सॊ स्था वा
व्मङ्ञिफाट प्राप्त यकभ,

(ग)

स्वदे शी व्मङ्ञि, सॊ घ वा सॊ स्थाफाट प्राप्त
यकभ,

(घ)

फार अदारतफाट बएको जङ्चयफानाफाट प्राप्त
यकभ,

(ङ)

अन्म कङ्टनै स्रोतफाट प्राप्त हङ्टने यकभ।

(३) उऩदपा (२) को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभको
यकभ प्राप्त गनङ्टन अङ्ञघ नेऩार सयकाय, अथन भन्त्रारमको सहभङ्झत
ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।
(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषको यकभ प्रदे श
तथा स्थानीम तहको कानून फभोङ्ञजभ स्थाऩना हङ्टने फार
कोषराई सभेत उऩरब्ध गयाउन सङ्जकनेछ।

(५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषको व्मवस्थाऩन,
सिारन य प्रमोग सम्फन्धी व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
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ऩङ्चयच्छे द–७
फारफाङ्झरकाको अङ्झधकाय तथा ङ्झनजप्रङ्झतको दाङ्जमत्वको सॊ यऺण य प्रचरन
६४.

स्थानीम तहरे फारफाङ्झरकाको अङ्झधकाय प्रचरन गयाउने: (१)
कसै रे

ऩङ्चयच्छे द–२

फभोङ्ञजभको

फारफाङ्झरकाको

अङ्झधकाय

उलरङ्घन गये भा वा ऩङ्चयच्छे द–३ फभोङ्ञजभ फारफाङ्झरकाप्रङ्झतको
दाङ्जमत्व ऩूया नगये भा सो अङ्झधकायको प्रचरन वा दाङ्जमत्व ऩूया
गयाउनको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत फारफाङ्झरका वा सयोकायवारारे
फारफाङ्झरका यहे फसेको स्थानीम तहको न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा
ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन प्राप्त बएभा
न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे फाटोको म्माद फाहे क चौफीस घण्टाङ्झबत्र
सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिराई ङ्ञझकाई आवमक जाॉचफङ्टझ गनङ्टन ऩनेछ।
(३)

उऩदपा

(२)

फभोङ्ञजभ

जाॉचफङ्टझ

गदान

सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिरे फारफाङ्झरकाको अङ्झधकाय उलरङ्घन गये को
वा फारफाङ्झरकाप्रङ्झतको दाङ्जमत्व ऩूया गये को नदे ङ्ञखएभा न्माङ्जमक
सङ्झभङ्झतभा

ङ्झनवेदन

ऩये को

तीस

ङ्छदनङ्झबत्र

फारफाङ्झरकाको

अङ्झधकाय प्रचरन गयाउन वा फारफाङ्झरकाप्रङ्झतको दाङ्जमत्व ऩूया
गनन स्थानीम तहका सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि, सॊ स्था वा ङ्झनकामराई
आदे श ङ्छदनेछ।
(४)

उऩदपा

(२)

फभोङ्ञजभ

जाॉचफङ्टझ

गदान

फारफाङ्झरकाको अङ्झधकायको प्रचरन वा फारफाङ्झरकाप्रङ्झतको
दाङ्जमत्व ऩूया गयाउने ङ्जवषम आफ्नो अङ्झधकाय ऺेत्रङ्झबत्र ऩने
नदे ङ्ञखएभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे फार अङ्झधकायको प्रचरन वा
फारफाङ्झरकाप्रङ्झतको दाङ्जमत्व ऩूया गयाउनका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत
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अन्म स्थानीम तहको न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतराई रे खी ऩठाउनङ्ट
ऩनेछ।
(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ रेखी आएभा सम्फङ्ञन्धत
स्थानीम तहको न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे ऩङ्झन उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ
फारफाङ्झरकाको अङ्झधकायको प्रचरन वा फारफाङ्झरकाप्रङ्झतको
दाङ्जमत्व ऩूया गयाउने व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ।
(६) मस दपा फभोङ्ञजभ फारफाङ्झरकाको अङ्झधकायको

प्रचरन वा फारफाङ्झरकाप्रङ्झतको दाङ्जमत्व ऩूया गयाउॉदा न्माङ्जमक
सङ्झभङ्झतरे

फारफाङ्झरका, सॊ यऺक

वा

ऩङ्चयवायका

व्मङ्ञिराई

आवमक सङ्टझाव ङ्छदन वा सॊ यऺक वा ऩङ्चयवायका व्मङ्ञिराई
सचेत गयाउन सक्नेछ।
६५.

फारफाङ्झरकाको अङ्झधकाय प्रचरन गयाउने् (१) दपा ६४ भा
जङ्टनसङ्टकै

कङ्टया

रेङ्ञखएको

बए

ताऩङ्झन

कसै रे

ऩङ्चयच्छे द–२

फभोङ्ञजभको फारफाङ्झरकाको अङ्झधकाय उलरङ्घन गये भा वा
ऩङ्चयच्छे द–३

फभोङ्ञजभको

फारफाङ्झरकाप्रङ्झतको

दाङ्जमत्व

ऩूया

नगये भा सो अङ्झधकायको प्रचरन वा दाङ्जमत्व ऩूया गयाउनको
राङ्झग सम्फङ्ञन्धत फारफाङ्झरका वा सयोकायवारारे सम्फङ्ञन्धत
उच्च अदारतभा सोझै ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ऩनन आएभा
उच्च अदारतरे सो सम्फन्धभा आवमक जाॉचफङ्टझ गयी
फारफाङ्झरकाको

अङ्झधकायको

प्रचरन

गयाउन

वा

फारफाङ्झरकाप्रङ्झतको दाङ्जमत्व ऩूया गयाउन सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि,

सॊ स्था वा ङ्झनकामका नाउॉभा उऩमङ्टि आदे श जायी गनन
सक्नेछ।
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(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त बएको ङ्झनवेदन
जाॉचफङ्टझ

गदान

सॊ यऺक

वा

कङ्टनै

ऩङ्चयवायका

सदस्मरे

फारफाङ्झरकाको अङ्झधकायको उलरङ्घन वा फारफाङ्झरकाप्रङ्झतको
दाङ्जमत्व

ऩूया

गये को

नदे ङ्ञखएभा

उच्च

अदारतरे

त्मस्तो

सॊ यऺक वा ऩङ्चयवायका सदस्मराई फारफाङ्झरकाको अङ्झधकायको
ङ्जवषमभा

आवमक जानकायी

गयाई

ऩङ्टन्

फारफाङ्झरकाको

अङ्झधकायको उलरङ्घन नहङ्टने वा ङ्झनजप्रङ्झतको दाङ्जमत्व ऩूया गने
प्रङ्झतफर्द्ता प्रकट गनन रगाउनङ्ट ऩनेछ।

(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ आदे श जायी गदान उच्च
अदारतरे

फारफाङ्झरकाको

अङ्झधकाय

उलरङ्घन

फारफाङ्झरकाप्रङ्झतको दाङ्जमत्व ऩूया नगने

गने

वा

व्मङ्ञि, सॊ स्था वा

ङ्झनकामका प्रभङ्टखराई सचेत गयाउन वा मस ऐन फभोङ्ञजभ
सजाम गनन य ङ्झनजफाट ऺङ्झतऩूङ्झतन बयाउने आदे श गनन सक्नेछ।
ऩङ्चयच्छे द—८
फारफाङ्झरका ङ्जवरूर्द्को कसूय
६६.

फारफाङ्झरका ङ्जवरूद्वको कसूय: (१) कसै रे उऩदपा (२)
फभोङ्ञजभको
दङ्टव्मनवहाय

ङ्जहॊसा

हङ्टने

वा

कङ्टनै

उऩदपा

कामन

गये भा

(३)

मस

फभोङ्ञजभको
ऐन

मौन

अन्तगनतको

फारफाङ्झरका ङ्जवरूर्द्को कसूय गये को भाङ्झननेछ।
(२) कसै रे फारफाङ्झरका उऩय दे हाम फभोङ्ञजभको

कङ्टनै कामन गये भा फारफाङ्झरका ङ्जवरुर्द् ङ्जहॊसा गये को भाङ्झननेछ:-
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(क)

धू भऩान,

भद्यऩान

वा

(ख)

फाङ्झरगहरूका राङ्झग खोङ्झरएका डान्स फाय,

कङ्टरतभा सॊ रग्न गयाउने,

जङ्टवा, तास

जस्ता

क्माङ्झसनो जस्ता भनोयञ्जनस्थरभा प्रवेश वा
प्रमोग गयाउने,
(ग)

फाङ्झरगहरूका

राङ्झग

बनी

तोङ्जकएका

चरङ्ञचत्र, अन्म श्रव्म दृष्म जस्ता साभग्री
दे खाउने,
(घ)

घय, ङ्जवद्यारम वा जङ्टनसङ्टकै स्थानभा शायीङ्चयक
वा

भानङ्झसक

दण्ड

ङ्छदने

वा

अभमानङ्छदत

व्मवहाय गने,
(ङ)

शायीङ्चयक चोट ऩटक वा असय ऩङ्टर्माउने,
आतॊ ङ्जकत ऩाने वा धम्क्माउने, ङ्झतयस्काय,
उऩेऺा, बेदबाव, फङ्जहष्काय वा घृणा गने,
एक्लमाउने वा भानङ्झसक ऩीडा ङ्छदने,

(च)

ङ्जवद्यङ्टतीम

वा

अन्म

भाध्मभ

प्रमोग

गयी

सताउने, कष्ट ङ्छदने,
(छ)

याजनीङ्झतक प्रमोजनका राङ्झग सॊ गङ्छठत गने
वा, हड्तार, फन्द, चक्काजाभ
ङ्ट भा प्रमोग गने,
जङ्टरस

(ज)

गैयकानूनी

थङ्टना,

कैद,

धनान

कायावास

वा
वा

नजयफन्दभा याख्ने, नेर, हतकडी रगाउने,
(झ)

िूय अभानवीम व्मवहाय गने वा मातना
ङ्छदने,
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(ञ)

सनातन,

ऩयम्ऩया

साॊस्कृङ्झतक कामनको

कङ्टनै

वा

राङ्झग

धाङ्झभक
न

वा

फाहेक ङ्झबऺा

भाग्न रगाउने वा सन्मासी, ङ्झबऺङ्ट, पकीय वा
अन्म कङ्टनै बेष धायण गनन रगाउने,
(ट)

जफयजस्ती अनाथ घोषणा गने वा अनाथको
रूऩभा दतान गयाउने,

(ठ)

बाकर, धाङ्झभक
न
वा अन्म कङ्टनै अङ्झबप्रामरे

कसै को नाउॉभा चढाउने वा सभऩनण गने वा
ऩयम्ऩया, सॊ स्कृङ्झत, ङ्चयङ्झतङ्चयवाजको नाभभा कङ्टनै
प्रकायको ङ्जहॊसा, ङ्जवबेद, हेराॉ वा फङ्जहष्काय
गने वा उऩहासको ऩात्र फनाउने,

(ड)

जादू वा सकनसभा रगाउने,

(ढ)

कसूयजन्म कामन गनन ङ्झसकाउने, तारीभ ङ्छदने
वा त्मस्तो कामनभा रगाउने,

(ण)

फारफाङ्झरकाको

ङ्जववाह

(त)

प्रचङ्झरत

ङ्जवऩयीत

तम

गने

फारफाङ्झरकासॉग ङ्जववाह गने वा गयाउने,
कानून

वा

फारफाङ्झरकाको

अङ्ग ङ्ञझक्ने,
(थ)

औषङ्झध वा अन्म कङ्टनै ऩयीऺणको राङ्झग
फारफाङ्झरकाराई प्रमोग गने,

(द)

कानून फभोङ्ञजभ फाहेक फार गृहभा याख्ने।
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(३)

कसै रे

फारफाङ्झरका

उऩय

दे हाम

फभोङ्ञजभको कङ्टनै कामन गये भा फार मौन दङ्टव्मनवहाय गये को
भाङ्झननेछ्(क)

अश्लीर ङ्ञचत्र, श्रव्मदृम वा मस्तै ङ्जकङ्झसभका
अन्म साभग्री दे खाउने वा दे खाउन रगाउने
वा अश्लीर

तथा मौनजन्म

आचयण वा

व्मवहाय झलकने अङ्झबव्मङ्ञि वा हाउबाउ
प्रदशनन गने वा फार अङ्ञश्लरता प्रदशनन गने
वा गयाउने,
(ख)

फारफाङ्झरकाको वास्तङ्जवक वा कालऩङ्झनक
अश्लीर ङ्ञचत्र वा श्रव्मदृम साभग्री ङ्जवतयण
गने, बण्डायण गने वा त्मस्ता साभग्री प्रमोग
गने,

(ग)

मौनजन्म ङ्जिमाकराऩका राङ्झग प्रस्ताव गने ,
पकाउने, दफाफ ङ्छदने वा धम्काउने,

(घ)

अङ्ञश्लर कामन तथा साभग्री ङ्झनभानणभा प्रमोग
गने,

(ङ)

मौनजन्म भनसामरे शयीयको सॊ वेदनशीर

अॊ गभा स्ऩशन गने, च ङ्टम्फन गने, सभाउने,
अङ्कभार गने वा आफ्नो वा अरू कसै को

शयीयको सॊ वेदनशीर अङ्ग छङ्ट न वा सभाउन
रगाउने वा मौनजन्म भनसामरे फेहोस ऩाने

वा मौनजन्म अॊ ग प्रदशनन गने वा गनन
रगाउने,
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(च)

काभवासना वा मौन उत्तम ेजना उत्ऩङ्ङ गनन
फारफङ्झरकाराई प्रमोग गने वा गयाउने,

(छ)

मौन सन्तङ्टङ्जष्ट प्राप्त गनन फारफाङ्झरकाराई
प्रमोग गने वा गयाउने,

(ज)

फार मौन शोषण गने वा गयाउने,

(झ)

मौनजन्म सेवा उऩरब्ध गयाउने उद्देमरे
फारफाङ्झरकाको प्रमोग गने वा गयाउने,

(ञ)

मौन दङ्टव्मनवहाय गने उद्देमरे फारफाङ्झरकाको
प्रमोग गने वा गयाउने,

(ट)

वेमावृङ्ञत्तम  वा अन्म मौनजन्म कामनभा प्रमोग
गने।

(४) उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए
ताऩङ्झन सूचना तथा ङ्ञशऺा प्रदान गने उद्देमरे अश्लीरता प्रकट
नहङ्टने गयी मौन सम्फन्धी ङ्जवषमभा शब्द,

ङ्ञचत्र,

श्रव्म, दृम

साधन तथा वस्तङ्ट वा साभग्रीका फाये भा रेखेय, फोरेय, इशाया वा

प्रदशननको भाध्मभफाट कङ्टनै कङ्टया प्रकट गये भा वा स्वास्थोऩचाय
वा फारफाङ्झरकाको ङ्जहतका राङ्झग दङ्टघट
न ना वा जोङ्ञखभफाट
फचाउ गने िभभा असर ङ्झनमतरे गङ्चयएका कामनराई मौन
दङ्टव्मनवहाय गये को भाङ्झनने छै न।
६७.

मोग्म नभाङ्झनने् (१) सावनजङ्झनक वा ङ्झनजी सॊ स्थाभा काभ गने

व्मङ्ञिरे फारफाङ्झरका ङ्जवरुर्द्को कसूय गये को ठहये भा ङ्झनजराई
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ वखानस्त गयी कसूयको गाम्बीमनता य

प्रकृङ्झतको आधायभा बङ्जवष्मभा फारफाङ्झरकासॉग प्रत्मऺ सम्फन्ध
याखी गनङ्टऩ
न ने कामनका राङ्झग वा त्मस्तो ङ्झनजी सॊ घ, सॊ स्थाभा
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ङ्झनमङ्टि, भनोङ्झनत वा ङ्झनवानङ्ञचत हङ्टन दश वषनसम्भ मोग्म भाङ्झनने
छै न।
(२) मस ऐन वा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ फार मौन
दङ्टव्मनवहायभा कसूयदाय ठहये को व्मङ्ञिरे नैङ्झतक ऩतन दे ङ्ञखने
पौजदायी कसूय गये को भाङ्झननेछ।
६८.

सूचना

ङ्छदनङ्ट

ऩने:

फारफाङ्झरकाराई

(१)

प्रत्मऺ

फाफङ्ट,
सेवा

आभा,

ङ्छदने

सॊ यऺक

तथा

हेयचाहकतान, ङ्ञशऺक,

स्वास््मकभी रगामत अन्म कसै रे कङ्टनै फारफाङ्झरका उऩय
ङ्जहॊसा वा फार मौन दङ्टव्मनवहाय बएको, बइयहेको वा हङ्टन
रागेको

छ

बङ्ङे

थाहा

ऩाएभा

तङ्टरून्त

नङ्ञजकको

प्रहयी

कामानरमभा सूचना ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।
(२)

उऩदपा

(१)

फभोङ्ञजभको

सूचना

तत्कार

सम्फङ्ञन्धत प्रहयी कामानरमरे फारकलमाण अङ्झधकायीराई ङ्छदई
आवमक सहमोग ङ्झरन सक्नेछ।
(३) फारफाङ्झरकाको सॊ यऺण गने भनसामरे सूचना

ङ्छदॉदा सूचना ङ्छदने व्मङ्ञिराई सूचना ङ्छदएको आधायभा भात्र
कङ्टनै कानूनी कायफाही गङ्चयने छै न।

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सूचना ङ्छदने व्मङ्ञिको
ऩङ्जहचान ङ्झनजरे चाहेभा गोप्म याख्नङ्ट ऩनेछ।
६९.

अस्थामी सॊ यऺण सेवा: तत्कार उर्द्ाय तथा सॊ यऺण गनन
आवमक दे ङ्ञखएका फारफाङ्झरकाराई सङ्टयङ्ञऺत फसोफासको

व्मवस्था ङ्झभराउन नेऩार सयकायरे अस्थामी सॊ यऺण सेवाको
प्रफन्ध गनेछ।
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७०.

उर्द्ाय, सॊ यऺण य स्वास््म ऩयीऺण गनङ्टन ऩने: (१) फारफाङ्झरका
ङ्जवरूर्द् बएको ङ्जहॊसा वा फार मौन दङ्टव्मनवहायको सूचना, उजूयी
वा जानकायी प्राप्त बएभा प्रहयी कभनचायीरे आवमक ङ्जववयण
रेखी रेखाई, दतान गयी, फारफाङ्झरकाराई उर्द्ाय गनङ्टन ऩने बए
तङ्टरून्त उर्द्ाय गयी ऩीङ्झडत फारफाङ्झरकाराई अस्थामी सॊ यऺण
सेवाभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।
(२)
शायीङ्चयक

वा

प्रहयी

कभनचायीरे

भानङ्झसक

ऩीडा

ऩीङ्झडत
ऩये को

फारफाङ्झरकाराई
दे ङ्ञखएभा

तत्कार

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

(३) प्रहयी कभनचायीरे ऩीङ्झडत फारफाङ्झरकाको फमान

ङ्झरॉदा फारफाङ्झरकाको फाफङ्टआभा, ऩङ्चयवायका अन्म सदस्म वा
सॊ यऺक उऩङ्ञस्थत हङ्टन सक्ने बएसम्भ उनीहरूको उऩङ्ञस्थङ्झतभा

य उऩङ्ञस्थत हङ्टन नसकेभा साभाङ्ञजक सॊ स्थाका भङ्जहरा प्रङ्झतङ्झनङ्झध
वा सभाजसेवीको उऩङ्ञस्थङ्झतभा फमान ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।

तय फाफङ्टआभा, सॊ यऺक वा ऩङ्चयवायका अन्म सदस्मरे
फारफाङ्झरका ङ्जवरूर्द् ङ्जहॊसा वा फार मौन दङ्टव्मनवहाय गये कोभा
फमान ङ्झरॉदा बने उनीहरूराई उऩङ्ञस्थत गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन।
७१.

ऩङ्टनस्थानऩना केन्द्र् (१) फारफाङ्झरका ङ्जवरूर्द्को कसूयफाट
ऩीङ्झडत

फारफाङ्झरकाराई

नेऩार

सयकायरे

शायीङ्चयक

वा

भानङ्झसक

उऩचाय

गयाउन वा साभाङ्ञजक रूऩभा ऩङ्टनस्थानऩना गयाउनको राङ्झग
आवमकता

स्थाऩना गनेछ।
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अनङ्टसाय

ऩङ्टनस्थानऩना

केन्द्र

(२)

उऩदपा

(१)

को

प्रमोजनको

राङ्झग

कङ्टनै

सॊ स्थारे नेऩार सयकायफाट तोङ्जकए फभोङ्ञजभ स्वीकृङ्झत ङ्झरई
ऩङ्टनस्थानऩना केन्द्र स्थाऩना गनन सक्नेछ।
(३) ऩङ्टनस्थानऩना केन्द्रभा उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने सेवा

सङ्टङ्जवधा तथा त्मस्तो केन्द्रको व्मवस्थाऩन, सिारन, अनङ्टगभन
रगामत अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
ऩङ्चयच्छे द–९
सजाम, ऺङ्झतऩूङ्झतन तथा भङ्टद्दा हेने अङ्झधकायी
७२.

सजाम् (१) कङ्टनै व्मङ्ञि, सॊ स्था वा ङ्झनकामरे ऩङ्चयच्छे द-२ भा
उङ्ञलरङ्ञखत

फारफाङ्झरकाको

अङ्झधकाय

उलरङ्घन

गये भा

वा

ऩङ्चयच्छे द-३ भा उङ्ञलरङ्ञखत फारफाङ्झरकाप्रङ्झतको दाङ्जमत्व ऩूया
नगये भा त्मस्तो व्मङ्ञि वा सॊ स्था वा ङ्झनकामको प्रभङ्टखराई
ऩचास हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना हङ्टनेछ।
(२) सॊ यऺक वा ऩङ्चयवायको कङ्टनै सदस्मरे आफ्नो
दाङ्जमत्व ऩूया नगये भा वा आभा, फाफङ्ट वा सॊ यऺकरे अनङ्टङ्ञचत
राब ङ्झरने भनसामरे फारफाङ्झरकाको ऩङ्जहचान रङ्टकाउने गयी
नाभ, थय

ऩङ्चयवतनन

गये भा

वा

फारफाङ्झरकाको

सम्ऩङ्ञत्तम को

दङ्टरूऩमोग गये भा त्मस्ता आभा, फाफङ्ट वा ऩङ्चयवायका सदस्म वा
सॊ यऺकराई एकराख रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना हङ्टनेछ।
(३) कसै रे फारफाङ्झरका ङ्जवरुर्द्को कसूय गये भा

कसूयको भात्रा अनङ्टसाय दे हाम फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टनेछ्–
(क)

दपा ६६ को उऩदपा (२) को खण्ड
(क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (द) वा
दपा ७८ को उऩदपा (१) वा (२)
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फभोङ्ञजभको कङ्टनै कामन गये भा ऩचास हजाय
रूऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना य एक वषनसम्भ कैद,
(ख)

दपा ६६ को उऩदपा (२) को खण्ड
(छ), (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ण) वा (थ)
वा उऩदपा (३) को खण्ड (क), (ख),
(ग), (ङ), (च) वा (ञ) फभोङ्ञजभको कङ्टनै
कामन गये भा ऩचहत्तम य हजाय रूऩैमाॉ सम्भ
जङ्चयफाना य तीन वषनसम्भ कैद,

(ग)

दपा ६६ को उऩदपा (३) को खण्ड (घ)
फभोङ्ञजभको

कामन

गये भा

असी

हजाय

रूऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना य चाय वषनसम्भ कैद,
(घ)

दपा ६६ को उऩदपा (२) को खण्ड
(ज) वा (झ) फभोङ्ञजभको कङ्टनै कामन गये भा

एक राख रूऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना य ऩाॉच
वषनसम्भ कैद,
(ङ)

दपा ६६ को उऩदपा (२) को खण्ड (ढ)
फभोङ्ञजभको कामन गये भा जङ्टन कसूयजन्म
कामन ङ्झसकाएको वा ताङ्झरभ ङ्छदएको हो
त्मस्तो कसूयभा कसूयदायराई हङ्टने सजामको
आधा सजाम,

(च)

दपा ६६ को उऩदपा (२) को खण्ड (त)
फभोङ्ञजभको

कामन

गये भा

ऩाॉच

राख

रूऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना य दश वषनसम्भ कैद,
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(छ)

दपा ६६ को उऩदपा (३) को खण्ड

(छ) वा (ज) फभोङ्ञजभको कङ्टनै कामन गये भा
प्रचङ्झरत

कानून

कयणीको

कसूयभा

फभोङ्ञजभ

जफयजस्ती

कसूयदायराई

सजाम।
(ज)

हङ्टने

दपा ६६ को उऩदपा (३) को खण्ड

(झ) वा (ट) फभोङ्ञजभको कङ्टनै कामन गये भा
एक

राख

ऩचास

हजाय

रूऩैमाॉसम्भ

जङ्चयफाना य ऩन्र वषनसम्भ कैद।
(४) उऩदपा (१), (२) य (३) भा उङ्ञलरङ्ञखत कामन
गनन दङ्टरूत्साहन गने, उद्योग गने वा भङ्झतमाय हङ्टने व्मङ्ञिराई

भङ्टख्म कसूयदायराई हङ्टने जङ्चयफाना य कैदको आधा सजाम
हङ्टनेछ।

(५) कसै रे मस दपाभा रेङ्ञखएदे ङ्ञख फाहेक मो ऐन

वा मस ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभ ङ्जवऩयीत अन्म कङ्टनै काभ
गये भा त्मस्तो व्मङ्ञिराई कसूयको भात्रा अनङ्टसाय ऩचास हजाय
रूऩैंमासम्भ जङ्चयफाना वा एक वषनसम्भ कैद वा दङ्टफै सजाम
हङ्टनेछ।
(६) मस ऐन फभोङ्ञजभ एक ऩटक सजाम ऩाएको
व्मङ्ञिरे ऩङ्टन् त्मस्तो कामन गये भा ङ्झनजराई मस दपा फभोङ्ञजभ
हङ्टने सजामभा ऩच्चीस प्रङ्झतशत थऩ सजाम सभेत हङ्टनेछ।

(७) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए
ताऩङ्झन उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको कामन अन्म प्रचङ्झरत कानून
फभोङ्ञजभ सभेत कसूय भाङ्झनने यहेछ बने त्मस्तो कसूयभा सो
कानून फभोङ्ञजभ छङ्ट ट्टै भङ्टद्दा चराई सजाम गनन मस दपाको
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व्मवस्थारे कङ्टनै फाधा ऩने छै न य कसै रे मस ऐन ङ्जवऩयीत कङ्टनै
कामन गये
दपाभा

वाऩत ङ्झनजराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ मस

रेङ्ञखएबन्दा

फढी

सजाम

फभोङ्ञजभको सजाम हङ्टनेछ।

हङ्टने

यहेछ

बने

सोही

(८) कसै रे मस ऐन फभोङ्ञजभ स्वीकृङ्झत नङ्झरई फार

गृह, फार सङ्टधाय गृह, ङ्झनगयानी कऺ, ऩङ्टनस्थानऩना केन्द्र वा

अस्थामी सॊ यऺण सेवा केन्द्रको स्थाऩना वा सिारन गये भा
भन्त्रारमरे त्मस्तो फार गृह, फार सङ्टधाय गृह, ङ्झनगयानी कऺ,
ऩङ्टनस्थानऩना केन्द्र वा अस्थामी सॊ यऺण सेवा केन्द्र फन्द गयी
सॊ रग्न व्मङ्ञि तथा सॊ स्थाराई एक राख रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना

गनन सक्नेछ य प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ थऩ अन्म कायफाही
गनन सक्नेछ।
७३.

ऺङ्झतऩूङ्झत:न (१) फार अदारतरे प्रचङ्झरत कानून य मस ऐन
फभोङ्ञजभको फारफाङ्झरका ङ्जवरुर्द्को कसूयको कसूयदायराई
बएको

जङ्चयफानाको

फारफाङ्झरकाको

यकभबन्दा

ङ्ञशऺा, शायीङ्चयक

कभ
तथा

नहङ्टने

गयी

भानङ्झसक

ऩीङ्झडत
स्वास््म,

ङ्जवकास य ऩङ्चयवायभा ऩङ्टगेको हानी सभेतको ङ्जवचाय गयी

भनाङ्झसफ ऺङ्झतऩूङ्झतन एकभङ्टष्ठ वा आवङ्झधक रूऩभा कसूयदायफाट
बयाइङ्छदनेछ।
(२)

उऩदपा

(१)

फभोङ्ञजभ

कसूयदायफाट

जङ्चयफानाको यकभ असूर हङ्टन नसक्ने अवस्था बएभा वा
त्मस्तो यकभ असूर बए ताऩङ्झन सो यकभ फारफाङ्झरका
ङ्जवरुर्द्को कसूयको तङ्टरनाभा न्मून वा अऩमानप्त रागेभा फार
अदारतरे त्मस्ता फारफाङ्झरकाराई दपा ६३ फभोङ्ञजभको
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फारकोषफाट व्महोने गयी भनाङ्झसफ भाङ्जपकको ऺङ्झतऩूङ्झतन बयाई
ङ्छदनेछ।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ऺङ्झतऩूङ्झतक
न ो यकभ

ङ्झरन नऩाउॉदै ऩीङ्झडत फारफाङ्झरकाको भृत्मङ्ट बएभा त्मस्तो यकभ
ङ्झनजको फाफङ्ट, आभा वा ङ्झनजहरू नबएभा ऩङ्चयवायको अन्म सदस्म
वा सॊ यऺकराई ङ्छदइनेछ।
(४)

फारफाङ्झरका

ङ्जवरूर्द्को

प्रचङ्झरत

कानून

फभोङ्ञजभको कसूय, फारफाङ्झरका ङ्जवरुर्द्को कसूयफाट ऩीङ्झडत
फारफाङ्झरकाराई तत्कार उऩचाय गयाउनङ्ट ऩने

बएभा वा

ऺङ्झतऩूङ्झतन वा कङ्टनै प्रकायको याहत यकभ ङ्छदनङ्ट ऩये भा प्रचङ्झरत
कानून फभोङ्ञजभ अन्तङ्चयभ ऺङ्झतऩूङ्झतन उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ।
७४.

हदम्माद् (१) दपा ६६ अन्तगनतको कसूयको सम्फन्धभा
प्रचङ्झरत

कानूनभा

कङ्टनै

हदम्माद

तोङ्जकएकोभा

त्मस्तो

हदम्मादङ्झबत्र य हदम्माद नतोङ्जकएकोभा सो कसूय बए गये को
ङ्झभङ्झतरे एक वषनङ्झबत्र भङ्टद्दा दामय गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ भङ्टद्दा दामय नगङ्चयएको

अवस्थाभा प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए
ताऩङ्झन फारफाङ्झरका ङ्जवरूर्द्को कसूयको सम्फन्धभा भङ्टद्दा दामय
गने हदम्माद त्मस्तो फारफाङ्झरका अठाय वषन ऩूया बएको
ङ्झभङ्झतरे एक वषनसम्भ कामभ यहनेछ।
७५.

भङ्टद्दा हेने अङ्झधकाय् दपा ७२ को उऩदपा (८) फाहेक सो
दपाको अन्म उऩदपा फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टने भङ्टद्दाको शङ्टरू
कायफाही य ङ्जकनाया गने अङ्झधकाय फार अदारतराई हङ्टनछ
े ।
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७६.

नेऩार सयकाय वादी हङ्टन्े

दपा ६६ अन्तगनतको भङ्टद्दा नेऩार

ङ्ट ी पौजदायी कामनङ्जवङ्झध
सयकाय वादी हङ्टनेछ य सो भङ्टद्दा भङ्टरक

(सॊ ङ्जहता) ऐन, २०७४ को अनङ्टसूची–१ भा सभावेश बएको
भाङ्झननेछ।
ऩङ्चयच्छे द–१०
ङ्जवङ्जवध
७७.

फारफाङ्झरकाको कतनव्म् फाफङ्ट, आभा, सॊ यऺक, ऩङ्चयवायका अन्म
सदस्म, ङ्ञशऺक तथा सभाजसे वीरे फारफाङ्झरकाको सवोत्तम भ
ङ्जहतराई ङ्जवचाय गयी ङ्छदएको सलराह, सङ्टझाव, भागनदशनन य
ङ्झनदे शन ऩारना गनङ्ट,न सफैराई सम्भान य आदय गनङ्टन प्रत्मेक
फारफाङ्झरकाको कतनव्म हङ्टनेछ।

७८.

गोऩनीमता कामभ याख्नङ्टऩने: (१) कसै रे ऩङ्झन फार अदारतभा

भङ्टद्दा ङ्जवचायाधीन यहेको अवस्थाभा त्मस्तो भङ्टद्दासॉग सम्फङ्ञन्धत
फारफाङ्झरकाको ऩङ्चयचम खङ्टलने कङ्टनै ऩङ्झन ङ्जववयण कङ्टनै छाऩा वा
ङ्जवद्यङ्टतीम सञ्चाय भाध्मभद्वाया प्रकाशन वा प्रसायण गनन हङ्टॉदैन।

(२) कसै रे ऩङ्झन फारफाङ्झरका ङ्जवरुर्द्को कसूयफाट

ऩीङ्झडत फारफाङ्झरकाको ऩङ्जहचान खङ्टलने गयी कङ्टनै ऩङ्झन सिाय
भाध्मभभा सूचना वा सभाचाय सम्प्रेषण गनङ्टन हङ्टॉदैन।

(३) प्रहयी, सयकायी वङ्जकर वा फार अदारतरे
फारफाङ्झरका

ङ्जवरुर्द्को

कसूयफाट

ऩीङ्झडत

फारफाङ्झरकाको

वास्तङ्जवक नाभ य ऩङ्जहचान नखङ्टलने गयी अङ्झबरेख याख्ने
व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ।
(४) अनङ्टसन्धान अङ्झधकायी, सयकायी वकीर तथा
फार

अदारतरे

कसूयजन्म
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कामनको

आयोऩ

रागेका

फारफाङ्झरकाको ऩङ्जहचान गोप्म याख्नङ्ट ऩनेछ। त्मस्तो आयोऩसॉग
सम्फङ्ञन्धत
सयकायी

कागजातको
वकीर

प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ

कामानरम,

सम्फङ्ञन्धत

फार

प्रहयी

अदारत,

तथा

सम्फङ्ञन्धत

फारफाङ्झरका, ङ्झनजका ऩङ्चयवायका सदस्म, सॊ यऺक, सम्फङ्ञन्धत
कानून व्मवसामी य केन्द्रीम तथा ङ्ञजलरा फार न्माम सङ्झभङ्झत
फाहेक अरूराई ङ्छदइने छै न।

(५) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको
बए ताऩङ्झन दे हामको अवस्थाभा दे हाम फभोङ्ञजभ फारफाङ्झरका
सम्फन्धी ङ्जववयण प्रकाशन वा प्रसायण गनन सङ्जकनेछ:–
(क)

कानूनको

ङ्जववादभा

ऩये का

फारफाङ्झरका

सम्फन्धी कङ्टनै ङ्जववयण प्रकाशन वा प्रसायण
गदान त्मस्तो फारफाङ्झरकाको ङ्जहत प्रङ्झतकूर
नहङ्टने बएभा फार अदारतको अनङ्टभङ्झतरे
त्मस्तो ङ्जववयण,

(ख)

कानूनको

ङ्जववादभा

सम्फन्धी

त्माॊक

शोधकामनको
अनङ्टभङ्झतरे

राङ्झग

ऩये का

कङ्टनै

फारफाङ्झरका
अध्ममन

सम्फङ्ञन्धत

फारफाङ्झरकाको

वा

ङ्झनकामको
नाभ,

थय,

व्मङ्ञिगत ङ्जववयण य ठे गाना उलरेख नगयी
उभेय वा ङ्झरङ्गको आधायभा प्रकाशन गनन।
७९.

प्रोवेशन अङ्झधकायी सम्फन्धी व्मवस्था् (१) कसूयजन्म कामनको

आयोऩ रागेका फारफाङ्झरकाको ङ्झनकट सम्ऩकनभा यही ङ्झनजसॉग
सम्फङ्ञन्धत भङ्टद्दाको अनङ्टसन्धान, ङ्झनगयानी कऺको ङ्झनयीऺण,
ङ्छदशान्तय, फार अदारतको आदे शको कामानन्वमनको ङ्ञस्थङ्झत
फाये प्रङ्झतवेदन तमाय गने सभेतका कामन गने गयी नेऩार
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सयकायरे प्रत्मेक ङ्ञजलराभा एक प्रोवेशन अङ्झधकायी ङ्झनमङ्टि
गनेछ।
(२)
ङ्झनमङ्टि

उऩदपा

नबएसम्भको

अङ्झधकायीको

रूऩभा

(१)

फभोङ्ञजभ

प्रोवेशन

राङ्झग

नेऩार

सयकायरे

कामन

गनन

नेऩार

अङ्झधकायी
प्रोवेशन

सयकायको

कङ्टनै

अङ्झधकायीराई तोक्न सक्नेछ।
(३) प्रोवेशन अङ्झधकायीको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय
तथा सेवाको शतन रगामत अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ
हङ्टनेछ।
८०.

कानून व्मवसामी नबएभा भङ्टद्दाको कायफाही य ङ्जकनाया नहङ्टन:े
(१) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

कङ्टनै फारफाङ्झरकाको ङ्जवरुर्द् रगाइएको कसूयजन्म कामनको
अङ्झबमोगभा ङ्झनजको प्रङ्झतयऺा गने कानून व्मवसामी ङ्झनमङ्टि
नबएसम्भ फार अदारतरे त्मस्तो भङ्टद्दाको कायफाही य ङ्जकनाया
गने छै न।
(२)

कसूयजन्म

कामनको

आयोऩ

रागेको

फारफाङ्झरकाको तपनफाट कानून व्मवसामी ङ्झनमङ्टि नबएको
अवस्थाभा

सम्फङ्ञन्धत

फार

अदारतरे

वैतङ्झनक

कानू न

व्मवसामी वा अन्म कङ्टनै इच्छङ्ट क कानून व्मवसामीको सेवा
उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था गनङ्टन ऩनेछ।
८१.

ऩङ्टनयावेदन: (१) फार अदारत तथा दपा ७२ को उऩदपा
(८) फभोङ्ञजभ भन्त्रारमरे गये को ङ्झनणनमभा ङ्ञचत्तम  नफङ्टझेभा
त्मस्तो

ङ्झनणनम

बएको

ऩैं तीस

ङ्छदनङ्झबत्र

अदारतभा ऩङ्टनयावेदन ङ्छदन सङ्जकनेछ।
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सम्फङ्ञन्धत

उच्च

(२) उऩदपा (१) य प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै

कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन फार अदारतफाट फारफाङ्झरकारे

सपाई ऩाउने गयी बएको पैसरा उऩय कानूनको व्माख्मा
सम्फन्धी त्रङ्टटी बएको, नजीयको गरत प्रमोग बएको वा फङ्टझ्नङ्ट
ऩने प्रभाण नफङ्टझेको वा फङ्टझ्न नहङ्टने प्रभाण फङ्टझेको कायणफाट

इन्सापभा पयक ऩये को अवस्थाभा फाहेक अन्म अवस्थाभा
ऩङ्टनयावेदन राग्ने छै न।
८२.

भङ्टद्दाको कायफाहीभा प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्ट ऩने: फार अदारत फाहेक
अन्म अदारतभा ऩये को

फारफाङ्झरका वादी वा प्रङ्झतवादी

ङ्ट ाइ य ङ्जकनाया गदान प्राथङ्झभकता
बएको भङ्टद्दाको कायफाही, सङ्टनव
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।
८३.

फारफाङ्झरकाको उभेय कामभ गने आधाय् फारफाङ्झरकाको उभेय
कामभ गदान दे हामका कङ्टयाराई आधाय भाङ्झननेछ :–
(क)

अस्ऩतारफाट जायी बएको फारफाङ्झरकाको
जन्भदतानभा उङ्ञलरङ्ञखत जन्भ ङ्झभङ्झत,

(ख)

खण्ड (क) फभोङ्ञजभको जन्भ ङ्झभङ्झत नबएभा
स्थानीम

ऩङ्ञञ्जकाङ्झधकायीको

कामानरमफाट

जायी बएको जन्भदतान प्रभाणऩत्रभा उलरेख
बएको जन्भ ङ्झभङ्झत,
(ग)

खण्ड (ख) फभोङ्ञजभको प्रभाणऩत्र नबएभा
ङ्जवद्यारमको

चाङ्चयङ्झत्रक

प्रभाणऩत्रभा

उङ्ञलरङ्ञखत जन्भ ङ्झभङ्झत वा ङ्जवद्यारमभा बनान
हङ्टॉदाका फखत उलरे ख गये को जन्भ ङ्झभङ्झत,
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(घ)

खण्ड (ग) फभोङ्ञजभको प्रभाणऩत्र वा जन्भ
ङ्झभङ्झत ऩङ्झन नबएभा अस्ऩतारफाट प्रभाङ्ञणत
उभेय

सम्फन्धी

प्रभाणऩत्रभा

उङ्ञलरङ्ञखत

ङ्झभङ्झत,
(ङ)

खण्ड

(घ)

फभोङ्ञजभको

जन्भकङ्टण्डरी,

नबएभा

फारफाङ्झरकाको

प्रभाणऩत्र
ङ्ञचना,

ऩङ्झन

ङ्जटऩोट,

फाफङ्ट आभा, सॊ यऺक

वा

ऩङ्चयवायका अन्म सदस्मरे खङ्टराई ङ्छदएको
उभेय वा मस्तै अन्म सम्फर्द् प्रभाण।
८४.

मसै ऐन फभोङ्ञजभ हङ्टन्े मस ऐनभा रेङ्ञखए जङ्झत कङ्टयाभा मसै
ऐन फभोङ्ञजभ य अरूभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।

८५.

ङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय् मस ऐनको उद्देम कामानन्वमन गनन
नेऩार सयकायरे आवमक ङ्झनमभहरू फनाउन सक्नेछ।
तय फार न्माम सम्ऩादन गने कामनङ्जवङ्झध सम्फन्धी
ङ्झनमभ सवोच्च अदारतरे फनाउनेछ।

८६.

ङ्झनदे ङ्ञशका य कामनङ्जवङ्झध फनाउने अङ्झधकाय: (१) मो ऐन य मस
ऐन फभोङ्ञजभ फनेको ङ्झनमभावरीको अधीनभा यही आवमकता
अनङ्टसाय भन्त्रारमरे ङ्झनदे ङ्ञशका य कामनङ्जवङ्झध फनाउन सक्नेछ।
(२)

मो

ऐन

वा

ङ्झनमभावरीको अधीनभा यही

मस

ऐन

फभोङ्ञजभ

फनेको

सवोच्च अदारतरे फार न्माम

कामनङ्जवङ्झध वा ङ्झनदे ङ्ञशका फनाउन सक्नेछ।
८७.

सॊ शोधन, खाये जी तथा फचाउ् (१) जन्भ, भृत्मङ्ट तथा व्मङ्ञिगत
घटना (दतान गने) ऐन, २०३३ को दपा ४ को उऩदपा (१)
को खण्ड (क) को सट्टा दे हामको खण्ड (क) याङ्ञखएको छ्–

67

“(क)

जन्भ

तथा

भृत्मङ्टको

सूचना

फाफङ्ट, आभा,

ऩङ्चयवायको कङ्टनै सदस्म वा सॊ यऺकरे ,”

(२) फारफाङ्झरका सम्फन्धी ऐन, २०४८ खाये ज
गङ्चयएको छ।
(३) फारफाङ्झरका सम्फन्धी ऐन, २०४८ फभोङ्ञजभ
बए गये का काभ कायफाही मसै ऐन फभोङ्ञजभ बए गये को
भाङ्झननेछ।
बाद्र ३०, २०७५ भा फसे को याङ्जष्डम सबाको फैठकरे सॊ शोधन सङ्जहत
ऩाङ्चयत गये को य बाद्र ३१, २०७५ भा फसेको प्रङ्झतङ्झनङ्झध सबाको
फैठकरे मो ङ्जवधेमकराई सॊ शोधन ङ्जवना ऩाङ्चयत गये को व्महोया नेऩारको
सॊ ङ्जवधानको धाया ११३ को उऩधाया (१) फभोङ्ञजभ प्रभाङ्ञणत गदनछङ्ट।

………………………………..
गणेश प्रसाद ङ्झतङ्झभङ्ञलसना
अध्मऺ
याङ्जष्डम सबा

याङ्जष्डम

सबा

अध्मऺफाट

प्रभाङ्ञणत

मो

ङ्जवधेमक

नेऩारको

सॊ ङ्जवधानको धाया ११३ को उऩधाया (२) फभोङ्ञजभ प्रभाणीकयण
गदनछङ्ट ।
……………………………..
(ङ्जवद्यादे वी बण्डायी)
ङ्झभङ्झत :२०७५/…./….
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