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सॊवत ्२०७६ सारको ऐन नॊ. २   

प्रदेश फारफाङ्झरकाको अङ्झधकाय सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनकेो ऐन  

प्रस्तावना् प्रदेशभा फारफाङ्झरकाको हक अङ्झधकायको सॊयऺण, सम्वर्द्नन एवॊ 
प्रवर्द्नन गदै सवोत्तभ ङ्जहत कामभ गनन फारफाङ्झरकाको शायीङ्चयक, भानङ्झसक, 

वौङ्जर्द्क, सॊवेगात्भक एवॊ बावनात्भक ङ्जवकासका राङ्झग कानूनी व्मवस्था 
गनन वाञ्छनीम बएकोरे, 

प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

ऩङ्चयच्छेद-१ 

प्रायङ्ञम्बक 

१.  सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ "प्रदेश फारफाङ्झरका 
सम्फन्धी ऐन, २०७६"  यहेको छ। 

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ। 

२. ऩङ्चयबाषा्  ङ्जवषम वा प्रसॊङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,- 
(क)  "अनाथ फारफाङ्झरका" बङ्ङारे फाफङ्ट आभा दङ्टफै 

नबएका य ऩङ्चयवायका अरु कसैरे ऩङ्झन हेयचाह 
नगयेका वा आभाफाफङ्टफाट त्माङ्झगएका वा 
ङ्जवछोङ्झडएका वा आभाफाफङ्ट ऩत्ता नरागेका वा 
वसोवासको स्थामी ठेगाना ऩत्ता नरागी याज्मरे 
सॊयऺण गनङ्टन ऩने अवस्थाका फारफाङ्झरका सम्झनङ्ट 
ऩछन।  



 

 
2 

 

(ख)  "अनङ्टसन्धान अङ्झधकायी" बङ्ङारे कसूयजन्म कामनको 
अनङ्टसन्धान गनन प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अङ्झधकाय 
प्राप्त अङ्झधकायी सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ग)  “अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरका” बङ्ङारे अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञिको अङ्झधकाय सम्फन्धी ऐन, २०७४ 
को दपा ३ रे अऩाङ्गताको वगॉकयण गये 
अनङ्टसायका अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरका सम्झनङ्ट 
ऩदनछ। 

(घ) "आवासीम फार सॊयऺण केन्र" बङ्ङारे दपा ३५ 
फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएको आवासीम फार सॊयऺण 
केन्र सम्झनङ्ट ऩछन। सो शब्दरे मो ऐन प्रायम्ब 
हङ्टन ङ्टबन्दा अगाङ्झड स्थाऩना बइन सॊस्थागत स्माहाय, 
आवासीम हेयचाह प्रदान गने फारगहृ, अनाथारम 
जस्ता जङ्टनसङ्टकै नाभभा सञ्चाङ्झरत गहृ सभेतराइन 
फङ्टझाउनेछ। 

(ङ)  "कसूयजन्म कामन" बङ्ङारे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
हङ्टने पौजदायी कसूय सम्झनङ्ट ऩदनछ। 

(च)  "केन्र प्रभङ्टख" बङ्ङारे त्मस्तो आवासीम फार 
सॊयऺण केन्रको प्रभङ्टख कामनकायी अङ्झधकृत वा सो 
हैङ्झसमतभा काभ गने अध्मऺ, प्रफन्ध ङ्झनदेशक वा 
केन्रको ङ्झनमभानङ्टसाय तोङ्जकएका अन्म कङ्ट नै अङ्झधकृत 
सम्झनङ्ट ऩछन। 
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(छ) "न्माङ्जमक ङ्झनकाम" बङ्ङारे प्रचङ्झरन कानून अनङ्टसाय 
न्माङ्जमक पैसरा गनन अङ्ञततमाय प्राप्त ङ्झनकाम सम्झनङ्ट 
ऩछन। 

(ज) "ऩङ्चयवाय" बङ्ङारे फारफाङ्झरकाका फाफङ्ट, आभा, दाजङ्ट, 
बाइ वा अङ्जववाङ्जहत ङ्छददी, फङ्जहनी, हजङ्टयफङ्टफा, 
हजङ्टयआभा सम्झनङ्ट ऩछन य सो शब्दरे एकासगोरभा 
फस्ने नङ्ञजकका अन्म नातेदायराई सभेत जनाउॉछ। 

(झ) "प्रदेश फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत" बङ्ङारे दपा ४३ 
फभोङ्ञजभ गठन बएको सङ्झभङ्झत  सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ञ)  "प्रदेश"  बङ्ङारे प्रदेश नॊ ३ सम्झनङ्ट ऩछन।  

(ट) "प्रोवेशन अङ्झधकायी" बङ्ङारे दपा ४९ फभोङ्ञजभ 
प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन 
गयी तोकेको अङ्झधकायी सम्झनङ्ट ऩछन।  

(ठ) "फारसॊयऺण कोष"  बङ्ङारे दपा ४८ फभोङ्ञजभ 
स्थाऩना बएको कोष सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ड) "फारफाङ्झरका"  बङ्ङारे अठाय वषन उभेय ऩूया 
नगयेका व्मङ्ञि सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ढ)  "फार सङ्टधाय गहृ"  बङ्ङारे दपा ४१ फभोङ्ञजभ 
स्थाऩना बएको फार सङ्टधाय गहृ सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ण)  "फैकङ्ञपऩक हेयचाहको आवश्मकता बएका 
फारफाङ्झरका" बङ्ङारे दपा ३४ फभोङ्ञजभ 
सॊयऺणको आवश्मकता बएका फारफाङ्झरका सम्झनङ्ट 
ऩछन।   
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(त)  "भन्त्रारम" बङ्ङारे साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्त्रारम 
सम्झनङ्ट ऩछन।   

(थ)  "स्थानीम तह"  बङ्ङारे प्रदेश ङ्झबत्र यहेका 
गाॉउऩाङ्झरका, नगयऩाङ्झरका, उऩभहानगयऩाङ्झरका वा 
भहानगयऩाङ्झरका सम्झनङ्ट ऩछन। 

(द)  "सॊयऺक" बङ्ङारे फारफाङ्झरकाको हक, ङ्जहतको 
सॊयऺण गनन मस ऐन वा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
दाङ्जमत्व बएको वा ङ्झनमङ्टि गङ्चयएको व्मङ्ञि वा 
केन्र सम्झनङ्ट ऩछन।  

ऩङ्चयच्छेद-२ 

फारफाङ्झरकाको अङ्झधकाय य कतनव्म 

३. फाॉच्न ऩाउन ेअङ्झधकाय: (१) प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई सम्भानऩूवनक 
फाॉच्न ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।     

(२) प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहरे फारफाङ्झरकाको फाॉच्न 
ऩाउने अङ्झधकाय य फारफाङ्झरकाको ङ्जवकासको राङ्झग 
फारफाङ्झरकाभाङ्झथ हङ्टन सक्ने दङ्टघनटनाको योकथाभ, जोङ्ञखभको 
न्मूनीकयण रगामतका प्रङ्झतयोधात्भक य सङ्टयऺा सेवाका राङ्झग 
आवश्मक उऩाम अफरम्वन गनेछन।् 

४.  नाभ य ऩङ्जहचानको अङ्झधकाय् (१) प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई 
जन्भनासाथ आफ्नो ऩङ्जहचान सङ्जहत नाभाकयणको अङ्झधकाय 
हङ्टनेछ। 
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(२) आभा, फाफङ्ट वा सॊयऺकरे फारफाङ्झरकाको आभा वा 
फाफङ्टको नागङ्चयकता नम्फय सङ्जहत प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
जन्भदतान गनङ्टन ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) भा जे सङ्टकै रेङ्ञखएता ऩङ्झन जफयजस्ती 
कयणी वा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन े हाडनाता 
कयणीफाट जङ्ञन्भएका वा फाफङ्टको ऩङ्जहचान नबएका फारफाङ्झरकाको 
हकभा आभारे चाहेभा आभाको नाभ भात्र उपरेख गयी जन्भदतान 
गयीङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(४) आभा य फाफङ्ट दङ्टफैको ठेगान नबएको प्रदेश ङ्झबत्र पेरा 
ऩयेको फारफाङ्झरकाको सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहको 
कामनऩाङ्झरकाको ङ्झनणनम फभोङ्ञजभ वडा अध्मऺरे नाभ याखी 
जन्भदतान गङ्चयङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(५) प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई आफ्नो नाभ, याङ्जष्डमता य 
ऩाङ्चयवाङ्चयक सम्फन्धको आधायभा ऩङ्जहचानको अङ्झधकाय हङ्टनेछ। 

५. उङ्ञचत स्माहाय, हेयचाह, ऩारनऩोषणको अङ्झधकाय: (१) कङ्ट नै ऩङ्झन 
फारफाङ्झरकाराई फाफङ्ट आभासॉगै फस्ने, फारभैत्री वातावयणभा हङ्टकन न े
य फाफङ्टआभाफाट उङ्ञचत स्माहाय, हेयचाह, ऩारनऩोषण, सॊयऺण तथा 
भामा भभता प्राप्त गने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।  

(२) कङ्ट नै ऩङ्झन फारफाङ्झरकाको स्माहाय, हेयचाह य 
ऩारनऩोषणभा फाफङ्टआभाको सभान दाङ्जमत्व हङ्टनेछ।  

६. ऩोषण एवॊ स्वास््म अङ्झधकाय्(१) प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई 
जन्भनासाथ स्तनऩान, उङ्ञचत ऩोषण, स्वच्छ खानेऩानी रगामत 
स्वास््म सम्फन्धी अङ्झधकाय हङ्टनेछ।   
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(२) प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई स्वच्छ वातावयणभा फाॉच्न 
ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनछे।         

(३) गबनवती भङ्जहरा, स्तनऩान गयाउने आभा य 
फारफाङ्झरकाराई योगफाट फच्न आवश्मक खोऩहरू ङ्झरन,े प्रचङ्झरत 
भाऩदण्ड अनङ्टरूऩको शायीङ्चयक तथा भानङ्झसक स्वास््म सेवा 
उऩबोग गने य उभेयको ऩङ्चयऩक्वता अनङ्टसाय प्रजनन ्तथा प्रजनन ्
स्वास््म सम्फन्धी जानकायी ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनछे।  

(४) प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई आधायबतू स्वास््म सेवा 
ङ्झन्शङ्टपक ऩाउन ेअङ्झधकाय हङ्टनेछ। 

७.  गोऩनीमताको अङ्झधकाय् (१) प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई ङ्झनजको 
व्मङ्ञिगत जीवन, आवास, ऩत्राचाय य सम्ऩङ्ञत्तभा गोऩनीमताको 
अङ्झधकाय हङ्टनेछ।    

(२) कसैरे ऩङ्झन फारफाङ्झरकाको चङ्चयत्रभा आघात ऩाने वा 
ङ्झनजराई राज, ग्रानी वा अऩहेरना हङ्टने ङ्जकङ्झसभको व्मङ्ञिगत 
सूचना, ङ्जववयण वा पोटो सजृना, सङ्करन, भङ्टरण, प्रकाशन, प्रदशनन 
वा ङ्झफक्री ङ्जवतयण गनङ्टन वा गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन।     

८. प्रायङ्ञम्बक फारङ्जवकासको अङ्झधकाय् छ वषन भङ्टङ्झनका कङ्ट नै ऩङ्झन 
फारफाङ्झरकाराई आफ्नो उभेय य ङ्जवकासको स्तय अनङ्टसाय खेरको 
भाध्मभ, वातावयणभा आधाङ्चयत अनङ्टबव य खोजभूरक ढङ्गरे ङ्झसक्न 
ऩाउने तथा प्रायङ्ञम्बक फार ङ्जवकासको अङ्झधकाय हङ्टनछे। 

९. ङ्ञशऺाको अङ्झधकाय् (१) प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ आधायबतू तहसम्भको ङ्ञशऺा अङ्झनवामन य ङ्झन्शङ्टपक तथा 



 

 
7 

 

भाध्मङ्झभक तहसम्भको ङ्ञशऺा ङ्झन्शङ्टपक रुऩभा फारभैत्री 
वातावयणभा ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनेछ। 

(२) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई 
आफ्नो ङ्जवशषे शायीङ्चयक तथा भानङ्झसक अवस्था अनङ्टसाय उऩमङ्टि 
अध्ममन साभाग्री तथा ङ्ञशऺण ङ्जवङ्झध भापन त ङ्ञशऺा ऩाउन ेअङ्झधकाय 
हङ्टनेछ।  

(३) प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई भातबृाषाभा आधायबतू ङ्ञशऺा 
ऩाउने अङ्झधकाय हङ्टनछे।    

१०. खेरकङ्ट द, भनोयञ्जन तथा साॊस्कृङ्झतक अङ्झधकाय् (१) प्रत्मेक 
फारफाङ्झरकाराई ङ्झनजको उभेय य रुची अनङ्टसायको खेर खेपने य 
खेरकङ्ट दभा सहबागी हङ्टने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।    

(२) प्रत्मेक अङ्झबबावक, ङ्जवद्यारम वा फारफाङ्झरकाको 
सॊयऺण गने सॊस्थाहरुरे ऩठन ऩाठन फाहेकको सभमभा 
खेरकङ्ट दभा सहबागी हङ्टन फारफाङ्झरकाराई प्रोत्साहन गने य 
त्मसको राङ्झग उऩमङ्टि खेरकङ्ट द स्थर य खेरकङ्ट द साभग्रीको 
व्मवस्था गनङ्टन ऩनेछ।     

(३) प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई आफ्नो उभेय, रुची य 
आवश्मकता अनङ्टसाय भनोयञ्जन गने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।   

(४) आफ्नो ङ्जहतभा प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी प्रत्मेक 
फारफाङ्झरकाराई आफ्नो धभन, सॊस्कृङ्झत, चरन, यीङ्झतङ्चयवाज य आस्था 
अनङ्टरूऩ साॉस्कृङ्झतक ङ्जक्रमाकराऩभा बाग ङ्झरन े अङ्झधकाय हङ्टनेछ य 
सो अङ्झधकायको ङ्जवऩङ्चयत हङ्टने गयी कङ्ट नै ऩङ्झन फारफाङ्झरकाराई 
प्रमोग गनन ऩाइने छैन।   
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११. सूचना तथा सहबाङ्झगताको अङ्झधकाय् (१) प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ स्वतन्त्र रुऩभा आफ्नो कङ्ट या अङ्झबव्मङ्ञि 
गने य सावनजङ्झनक सूचना सहज तङ्चयकारे प्राप्त गने अङ्झधकाय 
हङ्टनेछ।   

(२) फारफाङ्झरकाराई आपूसॉग सयोकाय बएको ङ्जवषमको 
ङ्झनणनमभा सहबागी हङ्टने अङ्झधकाय हङ्टनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको ङ्झनणनमभा सहबागी हङ्टॉदा 
फारफाङ्झरकारे व्मि गयेको ङ्जवचायराई उङ्ञचत स्थान ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

१२. न्माङ्जमक अङ्झधकाय् (१) फारफाङ्झरकारे गयेको कसूयजन्म कामनको 
सूचना प्राप्त बएभा अनङ्टसन्धान अङ्झधकायीरे प्रचङ्झरत कानूनको 
अङ्झधनभा यही सो कङ्ट याको जानकायी फारफाङ्झरकाको ऩङ्चयवायका 
सदस्म, नङ्ञजकको नातेदाय वा सॊयऺकराई ङ्छदई अनङ्टसन्धान गनन 
वा ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरन सक्नेछ।  

(२) फारफाङ्झरकाराई ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरॉदा उनीहरुको 
शायीङ्चयक, फौङ्जर्द्क, भानङ्झसक अवस्था य ऩङ्चयऩक्वताराई ङ्जवचाय गयी 
ङ्झनमन्त्रणभा नङ्झरइन नहङ्टने अवस्था बएभा भात्र ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरनङ्ट 
ऩनेछ।  

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान गनन वा 
ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरएका फारफाङ्झरकाराई आवश्मक कानूनी, ऩयाभशन 
सेवा उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

(४) कसूयजन्म कामनको आयोऩभा ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरएका 
फारफाङ्झरकाराई अनङ्टसन्धान अवङ्झधबय फारभैत्री ङ्झनगयानी कऺभा 
याख्नङ्ट ऩनेछ।  
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(५) साभान्मतमा कङ्ट नै ऩङ्झन फारफाङ्झरकाराई भङ्टद्दाको 
ऩङ्टऩनऺ को ङ्झसरङ्झसराभा थङ्टनाभा याङ्ञखन े छैन य जभानत भाङ्झगन े
छैन। 

तय न्माङ्जमक ङ्झनकामहरुफाट कसूयजन्म कामनको आयोऩ 
रागेका फारफाङ्झरकाराई कायण खङ्टराई ऩङ्टऩनऺ का राङ्झग फार 
सङ्टधाय गहृभा याख्न सङ्जकनछे। 

(6) कसूयजन्म कामनभा आयोङ्जऩत फारफाङ्झरकाराई फार 
अनङ्टकूर न्मामको अङ्झधकाय हङ्टनेछ।   

१३. फाफङ्टआभासॉग बेटघाट य सम्ऩकन  गने अङ्झधकाय् (१)  कङ्ट नै ऩङ्झन 
फारफाङ्झरकाराई ङ्झनजको ईच्छा ङ्जवऩङ्चयत फाफङ्ट वा आभाफाट ङ्झबङ्ङ 
वा अरग गनङ्टन हङ्टॉदैन।    

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
फारफाङ्झरकाको सवोत्तभ ङ्जहतका राङ्झग आवश्मक बएभा फार 
अदारतरे कङ्ट नै फारफाङ्झरकाराई आभा वा फाफङ्टफाट अरग गयी 
कङ्ट नै सॊयऺकको ङ्ञजम्भाभा यहने आदेश ङ्छदन सक्नछे।   

(३) फारफाङ्झरकाको ङ्जहत नहङ्टने बनी न्माङ्जमक ङ्झनकामरे 
योक रगाएको अवस्थाभा फाहेक फाफङ्ट वा आभा वा दङ्टवैसॉग ङ्झबङ्ङ 
वा अरग फसेको फारफाङ्झरकाराई फाफङ्ट आभासॉग व्मङ्ञिगत 
सम्फन्ध कामभ याख्न वा ङ्झनमङ्झभत रुऩभा प्रत्मऺ सम्ऩकन  वा 
बेटघाट गने, टेङ्झरपोन गने, ऩत्राचाय गने वा ङ्जवद्यङ्टतीम सञ्चाय 
भाध्मभफाट सम्ऩकन  गने अङ्झधकाय हङ्टनेछ।  

(४) कङ्ट नै फारफाङ्झरकाको आभा वा फाफङ्ट कानून फभोङ्ञजभ 
थङ्टना वा कैदभा यहेको कायण त्मस्तो फारफाङ्झरका आभा वा 
फाफङ्टफाट अरग बएभा सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे फारफाङ्झरकाको भाग 
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फभोङ्ञजभ त्मस्तो फारफाङ्झरकाराई ङ्झनजको आभा वा फाफङ्ट यहे 
फसेको स्थानको फायेभा जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।    

(५) धभनऩ ङ्टत्र वा धभनऩ ङ्टत्री याख्न ेव्मङ्ञिरे धभनऩ ङ्टत्र वा धभनऩ ङ्टत्री 
हङ्टनेराई आफ्नो जन्भङ्छदने फाफङ्ट आभासॉग बेटघाट, सम्ऩकन  तथा 
ऩत्राचाय गनन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।   

१४.  अङ्झबव्मङ्ञि स्वतन्त्रता, सॊस्था खोपन य शाङ्ञन्तऩूवनक बेरा हङ्टन े
अङ्झधकाय् (१) प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
स्वतन्त्र रुऩभा आफ्नो कङ्ट या याख्न ेअङ्झधकाय हङ्टनछे।  

(२) प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई फार सॊयऺण य फार 
अङ्झधकायको प्रचायप्रसाय य प्रवर्द्ननको राङ्झग फार क्रफ वा सॊस्था 
खोपने अङ्झधकाय हङ्टनेछ। 

(३) प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई फार सॊयऺण य फार 
अङ्झधकायको प्रचायप्रसाय य प्रवर्द्ननका राङ्झग शाङ्ञन्तऩूणन बेरा हङ्टन े
अङ्झधकाय हङ्टनेछ। 

१५. फारफाङ्झरकाको कतनव्म् फाफङ्ट, आभा, सॊयऺक, ऩङ्चयवायका अन्म 
सदस्म, ङ्ञशऺक तथा सभाजसेवीरे  फारफाङ्झरकाको सवोत्तभ 
ङ्जहतराई ङ्जवचाय गयी ङ्छदएको सपराह, सङ्टझाव, भागनदशनन य 
ङ्झनदेशनको ऩारना, सम्भान य आदय गनङ्टन प्रत्मेक फारफाङ्झरकाको 
कतनव्म हङ्टनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-३ 

फारफाङ्झरका सम्फन्धी दाङ्जमत्व 

१6. फारफाङ्झरकाको सवोत्तभ ङ्जहतराई प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्ट ऩने: (१) 
फारफाङ्झरकासॉग सम्फङ्ञन्धत कामन गने प्रत्मेक ङ्झनकाम तथा 
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सॊस्थाका अङ्झधकायीरे फारफाङ्झरकाको सवोत्तभ ङ्जहतराई 
प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।     

(२) जीवन जोङ्ञखभभा बएका फारफाङ्झरकाराई तत्कार 
सहमोग गनङ्टन सफैको दाङ्जमत्व हङ्टनेछ।  

(३) न्माङ्जमक ङ्झनकाम तथा अङ्ञततमायी प्राप्त व्मङ्ञिरे फार 
फाङ्झरकाको ङ्छदगो वैकङ्ञपऩक हेयचाह सम्फन्धी व्मवस्था गदान 
फारफाङ्झरकाराई फाफङ्ट आभा वा सॊयऺकफाट अरग गनङ्टन ऩदान, फाफङ्ट 
आभाको सम्फन्ध ङ्जवच्छेद बई छोयाछोयीको हेयचाह य ऩारनऩोषण 
कसरे गने बङे्ङ ङ्झनणनम गदान तोङ्जकए फभोङ्ञजभको औऩचाङ्चयक 
उच्चतभ ङ्जहत ङ्झनधानयण प्रङ्जक्रमा अवरम्फन गनङ्टन ऩनेछ।  

१7. ऩङ्चयवाय वा सॊयऺकको दाङ्जमत्व् (१) फारफाङ्झरकाको हेयचाह, 

ऩारनऩोषण य वृङ्ञत्त ङ्जवकासभा आभा य फाफङ्ट दङ्टफैको सभान दाङ्जमत्व 
हङ्टनेछ।  

(२) फारफाङ्झरकाराई हेयचाह, ऩारनऩोषण य सॊयऺण गनङ्टन, 
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 सॊयऺकको दाङ्जमत्व हङ्टनेछ।   

(३) फाफङ्ट, आभा, ऩङ्चयवायका अन्म सदस्म वा सॊयऺकरे 
ङ्जवद्यारम जाने उभेयका प्रत्मेक फारफाङ्झरकाराई ङ्जवद्यारमभा बनान 
गयाई ङ्ञशऺा आजननको राङ्झग सभङ्टङ्ञचत वातावयण उऩरब्ध गयाउनङ्ट  
ऩनेछ।  
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(४) फाफङ्ट, आभा, ऩङ्चयवायका अन्म सदस्म वा सॊयऺकरे 
फारफाङ्झरकाको ङ्ञशऺा, स्वास््म तथा शायीङ्चयक वा भानङ्झसक 
ङ्जवकासभा असय ऩने गयी श्रभ गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन।  

(५) फाफङ्ट, आभा, ऩङ्चयवायका अन्म सदस्म वा सॊयऺकरे आठ 
वषन उभेय नऩङ्टगेका फारफाङ्झरकाराई ङ्झनवास वा अन्म स्थानभा 
एक्रै छाड्न वा उभेय ऩङ्टगेको व्मङ्ञिको साथभा नरगाई एक्रै 
अन्मत्र ऩठाउन हङ्टॉदैन। 

(६) फार फाङ्झरकाको सॊयऺकत्व प्रदान गने कङ्ट नै ऩङ्झन फार 
सॊयऺण केन्र वा सॊयऺकरे सनातनदेङ्ञख भानी आएको ऩाङ्चयवाङ्चयक 
य भौङ्झरक धभन ऩङ्चयवतनन गने गयाउने वा अन्म स्वाथनऩूङ्झतन गने 
उद्देश्म वा ङ्झनमत याखी फारफाङ्झरकाको ऩारनऩोषण, सॊयऺण, 

स्वास््म, ङ्ञशऺा, जीवनमाऩन वा फैकङ्ञपऩक हेयचाहको व्मवस्था गनन 
हङ्टॉदैन। 

१8. सभाज तथा सभङ्टदामको दाङ्जमत्व: सभाजभा यहेका फारफाङ्झरकाको 
सॊयऺण, सम्वर्द्नन य ङ्जहत अङ्झबवृङ्जर्द् गदै मस ऐन प्रदत्त अङ्झधकाय 
प्राप्तीभा सकायात्भक ऩहर गयी स्वस्थ, सङ्टयङ्ञऺत य फारभैत्री 
सभाजको ङ्जवकास गनङ्टन सभाज य सभङ्टदामको दाङ्जमत्व हङ्टनेछ। 

१९. सञ्चाय ऺते्रको दाङ्जमत्व: (१) कसैरे ऩङ्झन न्माङ्जमक ङ्झनकामभा 
ङ्जवचायाधीन अवस्थाभा यहेको  भङ्टद्दासॉग सम्फङ्ञन्धत फारफाङ्झरकाको 
ऩङ्चयचम खङ्टपने कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जववयण कङ्ट नै छाऩा वा ङ्जवद्यङ्टतीम सञ्चाय 
भाध्मभद्वाया प्रकाशन वा प्रसायण गनन ऩाइने छैन।   

(२) फारफाङ्झरका ङ्जवरुर्द्का ङ्जहॊसा वा फार मौन 
दङ्टव्मनवहायफाट ऩीङ्झडत फारफाङ्झरकाको ऩङ्जहचान खङ्टपने गयी सूचना 
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वा सभाचाय कङ्ट नै ऩङ्झन सञ्चाय भाध्मभफाट सम्प्रषेण गनङ्टन गयाउनङ्ट 
हङ्टॉदैन।  

(३) उऩदपा (१) य (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ फारफाङ्झरका सम्फन्धी आवश्मक 
ङ्जववयण सकायात्भक प्रमोजनका राङ्झग प्रकाशन वा प्रसायण गनन 
सक्नेछ।  

(४) फार अङ्झधकायको उपरङ्घन य फारफाङ्झरकाको ङ्जहत 
प्रङ्झतकूर नहङ्टन ेगयी सूचना प्रकाशन वा प्रसायण गनङ्टन सञ्चाय ऺेत्रको 
दाङ्जमत्व हङ्टनछे।   

20. सयकायको दाङ्जमत्व् (१) ङ्जवशेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका 
फारफाङ्झरकाको ऩारनऩोषण, सॊयऺण, स्वास््म य ङ्ञशऺा रगामतका 
आधायबतू आवश्मकताको व्मवस्था गनङ्टन प्रदेश य स्थानीम तहको 
दाङ्जमत्व हङ्टनछे।  

(२) बौगोङ्झरक ङ्जवकटता, अऩाङ्गता, आङ्झथनक वा साभाङ्ञजक 
कायण वा अन्म कङ्ट नै कायणरे ऩछाङ्झड ऩयेका फारफाङ्झरकाको 
सभग्र ङ्जवकासको राङ्झग प्रदेश य स्थानीम तहरे ङ्जवशेष कामनक्रभ 
सञ्चारन गनङ्टन ऩनेछ।  

(३) फारफाङ्झरकाको हक ङ्जहतको सॊयऺण य प्रवर्द्नन गनन 
तथा फारफाङ्झरकाको अङ्झधकायको प्रबावकायी कामानन्वमनको राङ्झग 
प्रदेश य स्थानीम तहरे आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ।  

(४) तोङ्जकएका वगन, सभङ्टदाम तथा ऺेत्रका फारफाङ्झरकाको 
राङ्झग आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्जवशेष ङ्ञशऺा, दूय ङ्ञशऺा य व्मावसाङ्जमक 
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ङ्ञशऺा रगामतका ङ्ञशऺा सम्फन्धी अन्म उऩमङ्टि व्मवस्था प्रदेश य 
स्थानीम तहरे ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ।  

ऩङ्चयच्छेद-४ 

फार सॊयऺण, फैकङ्ञपऩक हेयचाह य ऩङ्टनस्थानऩना  

21. दङ्टव्मनवहाय गनन नहङ्टन:े (१) फारफाङ्झरकाराई कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको 
दङ्टव्मनवहायजन्म कामन गनङ्टन हङ्टॉदैन।  

(२) मौन तथा सॊवेदनशीर अङ्गभा छङ्टन,े मौन सम्फन्ध याख्न े
वा याख्न उद्योग गने, फरात्काय, अश्लीर ङ्ञचत्र देखाउने तथा अश्लीर 
ङ्ञचत्रको प्रकाशन प्रसायण कामन गनङ्टन गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन। 

२2.  मातना, ङ्जहॊसा तथा शोषण गनन नहङ्टन:े (१) कसैरे ऩङ्झन 
फारफाङ्झरकाराई सॊयऺण, ङ्ञशऺा वा अनङ्टशासनका नाभभा शायीङ्चयक 
वा भानङ्झसक मातना ङ्छदन े वा अभमानङ्छदत व्मवहाय गने, प्रत्मऺ 
ङ्जवद्यङ्टतीम वा अन्म भाध्मभफाट दङ््ट ख कष्ट ङ्छदन े (फङ्टङ्झरङ्ग) जस्ता 
कामन गनङ्टन गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन।   

(२) कसैरे ऩङ्झन फारफाङ्झरकाराई धाङ्झभनक, साॊस्कृङ्झतक तथा 
याजनैङ्झतक प्रमोजनका राङ्झग जङ्टरङ्टसभा सहबागी गयाउन,े फन्द, 
हडतार, चक्काजाभ, धनान जस्ता कामनभा प्रमोग गनङ्टन हङ्टॉदैन।   

(३) कङ्ट नै ऩङ्झन फारफाङ्झरकाराई गैयकानूनी थङ्टना, कैद, 

कायाफास वा नजयफन्दभा याख्न,े नेर, हतकडी रगाउने वा मातना 
ङ्छदन,े कू्रय व्मवहाय गने, शायीङ्चयक चोटऩटक वा असय ऩङ्टमानउन,े 

आतङ्जङ्कत ऩाने वा धम्क्माउन,े ङ्झतयष्काय, उऩेऺा, फङ्जहष्काय वा घृणा 
गने, एक्पमाउने वा भानङ्झसक ऩीडा ङ्छदने कामन गनङ्टन हङ्टॉदैन।  
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(४) फारफाङ्झरकाराई कसूयजन्म कामन गनन ताङ्झरभ ङ्छदन ेवा 
ङ्झसकाउने वा त्मस्तो कामनभा रगाउने जस्ता कामन गनङ्टन हङ्टॉदैन।  

२3. कङ्ट रतभा रगाउन नहङ्टन:े  फारफाङ्झरकाराई जङ्टवा, तास रगामतका 
कङ्ट रतभा राग्ने प्रकृङ्झतका खेरहरु खेराउन वा खेपन प्रोत्साहन 
गनन हङ्टॉदैन।  

२4. रागू ऩदाथन सेवन गनन तथा गयाउन नहङ्टने्  (१) फारफाङ्झरकाराई 
रागू औषध, धूभऩान,    भद्यऩान वा भनोद्दीऩक ऩदाथनको ङ्झफक्री 
ङ्जवतयण, उऩबोग वा ओसाय ऩसाय गने वा गनन रगाउने कामन गनन 
हङ्टॉदैन। 

(२) फारफाङ्झरकाराई रागू औषध, धूभऩान, भद्यऩान वा 
भनोद्दीऩक ऩदाथनको सेवन गनन रगाउन वा प्रोत्साहन गनन हङ्टॉदैन। 

२5. भनोयञ्जन ऺेत्रभा रैजान वा प्रमोग गनन गयाउन नहङ्टने्  (१) 
फारफाङ्झरकाराई डान्सफाय, क्माङ्झफन येष्टङ्ट येन्ट, भसाज ऩारनय, दोहोयी 
साॉझ, क्माङ्झसनो जस्ता भनोयञ्जनस्थरभा काभभा रगाउन य प्रवेश 
गयाउन हङ्टॉदैन।  

(२) फाङ्झरगहरुका राङ्झग भात्र बनी तोङ्जकएका चरङ्ञचत्र 
तथा श्रव्मदृश्म फारफाङ्झरकाराई देखाउने कामन गनङ्टन हङ्टॉदैन।  

(३) फारफाङ्झरकाराई जादङ्ट वा सकन सभा राग्न प्रोत्साहन 
गनन वा रगाउन हङ्टॉदैन।  

२6. अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाको सॊयऺण् अऩाङ्गता बएका 
फारफाङ्झरकाराई आफ्नो भान प्रङ्झतष्ठा सङ्टङ्झनङ्ञित गने, आत्भङ्झनबनयता 
प्रवर्द्नन गने, सभाजभा सङ्जक्रम रुऩरे सहबागी हङ्टने तथा 
सम्भानजनक रुऩभा फाॉच्न ऩाउने अङ्झधकाय सङ्टङ्झनङ्ञित गदै 
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उनीहरुराई ङ्जवशेष हेयचाह य सभाजभा घङ्टरङ्झभर हङ्टन तथा आफ्नो 
व्मङ्ञिगत ङ्जवकासको राङ्झग ङ्ञशऺा, ताङ्झरभ, स्वास््म, स्माहाय सेवा, 
ऩङ्टनस्थानऩना सेवा, योजगायीको तमायीको राङ्झग ङ्जवशेष सॊयऺण प्रदान 
गङ्चयनेछ।  

२7.  बेदबाव गनन नहङ्टन:े फारफाङ्झरकाराई फाफङ्ट आभा वा अङ्झबबावकको 
आङ्झथनक वा साभाङ्ञजक हैङ्झसमत (जातजाङ्झत, ङ्झरङ्ग, वगन, बाषा, धभन, 
याजनैङ्झतक आस्था वा अन्म ङ्जवचायहरु, जातीम वा साभाङ्ञजक 
उत्ऩङ्झत, सम्ऩङ्ञत्त, एच.आई.बी. सॊक्रङ्झभत, अशिता, जन्भ वा अन्म 
हैङ्झसमत रगामत) का आधायभा आत्भसम्भानभा आघात ऩङ्टग्ने गयी 
गबानवस्थादेङ्ञख नै बेदबाव गनन ऩाईने छैन। 

२8.  आङ्झथनक शोषण गनन तथा फारश्रभभा रगाउन नहङ्टन:े 
फारफाङ्झरकाको श्रभशोषण गनन, ङ्झनषेङ्झधत काभभा रगाउन, आङ्झथनक 
राब वा गैयकानङ्टनी रूऩभा भङ्टनापा कभाउने उद्दशे्मरे श्रभभा 
रगाउन य कभाउने साधनका रूऩभा दङ्टरूऩमोग गनन गयाउन 
हङ्टॉदैन। 

२9. ऩयम्ऩयागत हाङ्झनकायक कामनहरुभा रगाउन नहङ्टन:े फारफाङ्झरकाराई 
ङ्झबऺा भाग्न रगाउने वा सन्मासी, ङ्झबऺङ्ट, पकीय वा अन्म कङ्ट नै बेष 
धायण गनन रगाउन,े बाकर, धाङ्झभनक वा अन्म कङ्ट नै अङ्झबप्रामरे 
कसैको नाउॉभा चढाउने वा सभऩनण गने वा धभन, ऩयम्ऩया, सॊस्कृङ्झत, 

यीङ्झतङ्चयवाजको नाभभा कङ्ट नै ऩङ्झन प्रकायको ङ्जहॊसा, ङ्जवबेद, हेरा वा 
फङ्जहष्काय गने वा उऩहासको ऩात्र फनाउनङ्ट हङ्टॉदैन।  

30.  फार ङ्जववाह गनन गयाउन नहङ्टन:े कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिको फीस वषन 
बन्दा अगाङ्झड ङ्जववाह गनन वा गयाउन ऩाईने छैन।  
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31. वेवास्ता, उऩेऺा य हेरचेक्र्माइॉ गनन नहङ्टन:े (१) कङ्ट नै ऩङ्झन 
फारफाङ्झरकाको स्माहाय, हेयचाह य ऩारनऩोषणभा फाफङ्टआभा, 
अङ्झबबावक वा स्माहायकतानरे कङ्ट नै वेवास्ता, उऩेऺा य हेरचेक्र्माइॉ 
गनन हङ्टॉदैन।  

(२) फारफाङ्झरकाको जीवनभा तत्कारै वा दीघनकारभा 
सभेत सभस्माहरू आउन सक्ने अवस्थाभा उनीहरुफाट हङ्टन सक्ने 
सम्बाङ्जवत जोङ्ञखभऩूणन, गैयकानूनी वा गरत कामन गनन ङ्छदन हङ्टॉदैन।  

(३) फारफाङ्झरकाराई सम्बाङ्जवत जोङ्ञखभको आॉकरन गयेय 
सतकन ताका राङ्झग उङ्ञचत भागनदशनन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

३2. फेचङ्झफखन, ओसायऩसाय, शयीय फन्धक तथा अऩहयण रगामतका 
कामन गनन नहङ्टन:े (१) फारफाङ्झरकाको फेचङ्झफखन, ओसायऩसाय, 

शयीय फन्धक, अऩहयण, तस्कयी, अङ्ग तस्कयी रगामतका कामन गनन 
हङ्टॉदैन।  

(२) फारफाङ्झरकाराई प्रमोग गयी आङ्झथनक कायोफाय वा 
अनङ्टङ्ञचत पाइदाको राङ्झग धभनसन्तानको रुऩभा ङ्झरने वा ङ्छदने कामन 
गनन हङ्टॉदैन।   

(३) मस दपा फभोङ्ञजभको कामन गयी ङ्जपयौती भाग्न,े भाग्न 
रगाउने रगामतका कामन गनन हङ्टॉदैन।   

(४) फारफाङ्झरकाराई ङ्जहॊसा, मौनजन्म दङ्टव्मनवहाय तथा 
दङ्टयाचाय गनन गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन।  

३3. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा: ङ्जवशषे सॊयऺण गनङ्टन ऩने फारफाङ्झरकाका राङ्झग 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सङ्जहत सॊयऺणको व्मवस्था गङ्चयनछे।   
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३4.  फैकङ्ञपऩक हेयचाहको व्मवस्था् (१) ङ्जवशषे सॊयऺण गनङ्टन ऩने देहाम 
फभोङ्ञजभका फारफाङ्झरकाराई फैकङ्ञपऩक हेयचाहको आवश्मकता 
बएका फारफाङ्झरका भाङ्झननछे्-  

(क)  अनाथ फारफाङ्झरका,  
(ख)  अस्ऩतार वा अन्म कङ्ट नै सावनजङ्झनक स्थानभा 

अरऩत्र अवस्थाभा छाङ्झडएका वा पेरा ऩयेका, 
फाफङ्टआभाफाट अरङ्ञग्गएका वा फाफङ्टआभा ऩत्ता 
नरागी फेवाङ्चयस बएका फारफाङ्झरका, 

(ग)  आभाफाफङ्टराई गम्बीय शायीङ्चयक वा भानङ्झसक 
अऩाङ्गता वा अशिता बएको कायण उङ्ञचत हेयचाह 
नऩाएका फारफाङ्झरका, 

(घ) कानूनी ङ्जववादभा ऩयेका फारफाङ्झरकाभध्मे 
ङ्छदशान्तयण प्रङ्जक्रमा अन्तगनत वैकङ्ञपऩक हेयचाहको 
राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस बएका फारफाङ्झरका, 

(ङ) थङ्टनाभा यहेका वा फन्दी फाफङ्ट वा आभासॉग आङ्ञश्रत 
बई कायागायभा यहेका फारफाङ्झरका, 

(च) जफयजस्ती कयणीफाट जङ्ञन्भएको ङ्ञशशङ्टराई आपूरे 
ऩारनऩोषण गनन नसक्ने बनी प्रचङ्झरत कानूनरे 
तोङ्जकएको स्थानभा  ङ्झनवेदन ऩयेका फारफाङ्झरका, 

(छ) आभाफाफङ्ट वा अङ्झबबावकफाट दङ्टव्मनवहाय, ङ्जहॊसा वा 
फेवास्ता बएको कायणरे फारफाङ्झरकाको उच्चतभ 
ङ्जहतको राङ्झग ऩङ्चयवायफाट अरग गङ्चयएका 
फारफाङ्झरका, 
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(ज) जफयजस्ती वा फॉधङ्टवा प्रकृङ्झतका वा जोङ्ञखभऩूणन वा 
ङ्झनकृष्ट प्रकृङ्झतको वा प्रचङ्झरत कानून ङ्जवऩयीत श्रभभा 
सॊरग्न बई जीवनमाऩन गङ्चययहेका, धूभऩान, भद्यऩान 
एवॊ अन्म रागू औषधको कङ्ट रतभा पसेका, एच. 
आई.बी. सङ्क्क्रङ्झभत फारफाङ्झरका, 

(झ)  गम्बीय शायीङ्चयक वा भानङ्झसक स्वास््म सभस्मा वा 
गम्बीय अऩाङ्गता बएको कायण जीवन जोङ्ञखभभा 
यही फाफङ्टआभा वा ऩङ्चयवायफाट उऩचायको व्मवस्था 
हङ्टन नसकेको वा साभान्म जीवनमाऩन गनन कङ्छठनाइन 
बएका फारफाङ्झरका, 

(ञ)  फारफाङ्झरका ङ्जवरुर्द्को ङ्जहॊसा वा फार मौन 
दङ्टव्मनहायफाट ऩीङ्झडत बएका वा त्मस्तो जोङ्ञखभभा 
यहेका फारफाङ्झरका, 

(ट)  ङ्जवऩद् वा सशस्त्र द्वन्द्वका कायणरे फाफङ्टआभा दङ्टफै 
वा आभाफाफङ्टभध्मे एक गङ्टभाएका वा आपू नै 
शायीङ्चयक वा भानङ्झसक रूऩभा घाइते बएका वा 
अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरका। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका फैकङ्ञपऩक हेयचाहको 
आवश्मकता बएका फारफाङ्झरकाको सॊयऺणको  आवश्मक 
व्मवस्था प्रदेश सयकायरे गनेछ।   

३5. आवासीम फार सॊयऺण केन्र स्थाऩना य सञ्चारन: (१) फैकङ्ञपऩक 
हेयचाहको आवश्मकता बएका फारफाङ्झरकाको सयॊऺण गने 
प्रमोजनको राङ्झग प्रदेश सयकायरे आवश्मकतानङ्टसाय आवासीम 
फार सॊयऺण केन्रको स्थाऩना गनेछ।  
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(२) कङ्ट नै व्मङ्ञिरे उऩदपा (१) को प्रमोजनको राङ्झग 
फार सॊयऺण केन्र स्थाऩना गनन चाहेभा प्रदेश सयकायफाट 
स्वीकृङ्झत ङ्झरई स्थाऩना गनन सक्नेछ।  

तय फारफाङ्झरका ङ्जवरुर्द्को ङ्जहॊसा, मौनजन्म दङ्टव्मनवहाय, 
दङ्टयाचायको आयोऩ रागेका वा नैङ्झतक ऩतन देङ्ञखन े पौजदायी 
कसूयभा सजाम ऩाएका व्मङ्ञिरे फार सॊयऺण केन्र स्थाऩना य 
सञ्चारन  गनन ऩाउने छैन। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएको फार सॊयऺण 
केन्रराई प्रदेश सयकायरे आङ्झथनक रगामतका अन्म सहमोग 
उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ।  

(४) फारफाङ्झरकाको उऩमङ्टि ऩङ्टननस्थाऩना नबएसम्भ वा 
त्मस्तो फारफाङ्झरकाको उभेय अठाय वषन नऩङ्टगेसम्भ ङ्झनजराई 
आवासीम फार सॊयऺण केन्रभा याङ्ञखनछे।  

(५) फार सॊयऺण केन्रको स्थाऩना, सञ्चारन, वगॉकयण, 
व्मवस्थाऩन, भाऩदण्ड य अनङ्टगभन सम्फन्धी व्मवस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। अन्म कङ्ट या प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

३6. ऩङ्टनङ्झभनरनको व्मवस्था् आवासीम फार सॊयऺण केन्रभा यहेका 
फारफाङ्झरकाको फाफङ्ट, आभा वा सॊयऺक ऩङ्जहचान बई ऩङ्चयवायभा 
ऩङ्टनङ्झभनरन गयाउॉदा फारफाङ्झरकाको उच्चतभ ङ्जहत हङ्टन े देङ्ञखएभा 
स्थानीम तहसॉगको सभन्वम य सहकामनभा गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

३7. ऩङ्टनस्थानऩना तथा साभाङ्ञजक ऩङ्टन्एकीकयण सम्फन्धी व्मवस्था् 
आवासीम फार सॊयऺण केन्रभा यहेका फारफाङ्झरकाको ऩङ्टनस्थानऩना 
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तथा साभाङ्ञजक ऩङ्टन:एकीकयण गने दाङ्जमत्व सम्फङ्ञन्धत फार 
सॊयऺण केन्रको हङ्टनेछ। 

३८. भनोङ्जवभशन सम्फन्धी व्मवस्था: (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ भनोङ्जवभशन 
सेवा आवश्मकता बएका फारफाङ्झरकाराइन उि सेवा प्रदान गनन 
आवासीम फार सॊयऺण केन्र/पऩङ्टनस्थानऩना केन्र/पफार सङ्टधाय गहृरे 
भनोङ्जवभशनकतानको व्मवस्था गनङ्टन ऩनेछ।   

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको भनोङ्जवभशनकतानको मोग्मता 
कम्तीभा स्नातक तह उत्तीणन गयी न्मूनतभ छ भङ्जहनाको 
भनोङ्जवभशन सेवा सम्फन्धी ताङ्झरभ प्राप्त गयेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।  

३९. आवासीम फार सॊयऺण केन्र प्रभङ्टखको ङ्ञजम्भेवायी् (१) आवासीम 
फार सॊयऺण केन्रभा यहेका फारफाङ्झरकाको सॊयऺण, हेयचाह तथा 
ऩारनऩोषणको ङ्ञजम्भेवायी तथा दाङ्जमत्व आवासीम फार सॊयऺण 
केन्र प्रभङ्टखको हङ्टनेछ। 

(२) मस ऐन फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको शतन य प्रङ्जक्रमा ङ्जवऩयीत 
कामन गने केन्रराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको फारकपमाण 
अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्धत केन्रराई उपरॊघन गयेको शतन सभेत 
खङ्टराई त्मस्तो कामन गनन योक रगाउन सक्नेछ।   

(३) फार कपमाण अङ्झधकायीरे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको 
केन्रको अनङ्टगभन गदान सङ्टधाय गनङ्टन ऩने देखेभा सङ्टधाय गनन रगाउन 
सक्नेछ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन गदान सङ्टधाय बएको 
ऩाइएभा उि केन्रराई फार सॊयऺण कामन गननका राङ्झग उऩदपा 
(२) फभोङ्ञजभ योक रगाएकोभा  पङ्ट कङ्ट वा गनन सक्नेछ। 
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(५) फारकपमाण अङ्झधकायीरे आपूरे गयेको काभको 
प्रङ्झतवेदन प्रदेश फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

४०. फार सॊयऺण सम्फन्धी व्मवस्था् (१) फारफाङ्झरकासॉग प्रत्मऺ 
काभ गने प्रत्मेक सावनजङ्झनक ङ्झनकाम तथा ङ्झनजी ऺेत्र एवॊ 
साभाङ्ञजक सॊस्थाहरूरे फारफाङ्झरका ङ्जवरुर्द्को ङ्जहॊसा, शोषण वा 
फार मौन दङ्टव्मनवहायको योकथाभ गनन, फारफाङ्झरकाको सॊयऺण 
सङ्टङ्झनङ्ञित गनन य उजङ्टयीको तत्कार कायफाही गननका ङ्झनङ्झभत्त 
स्थानीम तहभा फार सॊयऺण सङ्झभङ्झत गठन गयी आवश्मक कामन 
गनन सक्नेछ।   

4१. फार सङ्टधाय गहृको स्थाऩना य सञ्चारन: (१) प्रदेश सयकायरे फार 
ङ्जवज्माॉइभा ऩयेका फारफाङ्झरकाको सङ्टधाय य सॊयऺणका राङ्झग 
आवश्मकता अनङ्टसाय फार सङ्टधाय गहृ स्थाऩना गयी सञ्चारन 
गनेछ।  

(२) उऩदपा (१) भा उङ्ञपरङ्ञखत प्रमोजनको राङ्झग कङ्ट नै 
सॊस्थारे प्रदेश सयकायफाट स्वीकृङ्झत ङ्झरई फार सङ्टधाय गहृको 
स्थाऩना गनन सक्नछे।   

(३) फार सङ्टधाय गहृको स्थाऩना, सञ्चारन, अनङ्टगभन तथा 
अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

4२. अनङ्टगभन तथा प्रङ्झतवेदन् (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ फारफाङ्झरकाको 
हेयचाह य ऩारनऩोषण गनन ङ्ञजम्भा ङ्झरएका व्मङ्ञि, सॊयऺक वा 
केन्ररे फारफाङ्झरका सम्फन्धी प्रङ्झतवेदन प्रत्मेक आङ्झथनक वषन 
सभाप्त बएको तीन भङ्जहनाङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत स्थानीम फार अङ्झधकाय 
सङ्झभङ्झतभा ऩेश गनङ्टन ऩनेछ।   
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्जववयणको आधायभा 
स्थानीम फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे फाङ्जषनक प्रङ्झतवेदन प्रदेश फार 
अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतभा ऩेश गनङ्टन ऩनेछ।  

(३) फारफाङ्झरकाराई अपऩकारीन सॊयऺण सेवा य 
वैकङ्ञपऩक हेयचाह गने व्मङ्ञि, ऩङ्चयवाय वा केन्र य उनीहरूरे 
प्रदान गयेको सेवाको गङ्टणस्तय सङ्टङ्झनङ्ञित गनन ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन य 
भूपमाङ्कन गने गयाउन ेतथा सेवाको सम्फन्धभा आवश्मक ङ्झनदेशन 
ङ्छदने ङ्ञजम्भेवायी भन्त्रारमको हङ्टनेछ।   

ऩङ्चयच्छेद -५ 

फार कपमाण सम्फन्धी सॊस्थागत व्मवस्था 

४३. प्रदेश फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत् (१) फारफाङ्झरकाको अङ्झधकाय तथा 
हक ङ्जहतको सॊयऺण य सम्वर्द्नन गने सम्फन्धभा आवश्मक नीङ्झत 
ङ्झनभानण गयी प्रदेश सयकायराई ङ्झसपाङ्चयस गने काभ सभेतको राङ्झग 
एक प्रदेश फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत यहनेछ। 

(२) प्रदेश फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको गठन देहाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ :- 

(क) भन्त्री, साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्त्रारम – अध्मऺ  

(ग)  सङ्ञचव, भङ्टतम भन्त्री तथा भन्त्रीऩङ्चयषद्को कामानरम
     – सदस्म   

(घ)  सङ्ञचव, आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रारम 
     – सदस्म  
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(ङ)  प्रभङ्टख, ३ नॊ. प्रदेश प्रहयी कामानरम – सदस्म  

(च)  फार गहृहरुको भहासॊघ, नऩेार प्रदेश नॊ.३ को 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध     – सदस्म 

(छ)  फार अङ्झधकायको ऺेत्रभा कामनयत सॊघ सॊस्थाहरु 
भध्मेफाट प्रदेश सयकायरे भनोनीत गयेको एकजना 
     –सदस्म 

 (ज) फारफाङ्झरकाको ऺेत्रभा मोगदान ऩङ्टमानएका ब्मङ्ञि 
वा ङ्जवशेषऻ भध्मेफाट कम्तीभा दङ्टई जना भङ्जहरा 
सङ्जहत प्रदेश सयकायरे भनोनमन गयेका चाय जना
     –सदस्म 

(झ) सङ्ञचव, साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्त्रारम – सदस्म सङ्ञचव 

(३) प्रदेश फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे आवश्मकता अनङ्टसाय 
कङ्ट नै ङ्जवशेषऻराई आभन्त्रण गनन सक्नेछ।  

(४) सङ्झभङ्झतको भनोङ्झनत सदस्महरूको ऩदावङ्झध चाय वषनको 
हङ्टनेछ।  

(५) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभका कङ्ट नै सदस्मको ऩदावङ्झध 
सभाप्त नहङ्टॉदै ऩदङ्चयि बएभा सोही प्रङ्जक्रमाफाट भनोङ्झनत गङ्चयनेछ।  

(६) सङ्झभङ्झतरे आवश्मकता अनङ्टसाय उऩसङ्झभङ्झत गठन गनन 
सक्नेछ।   
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(७) सङ्झभङ्झतराई आवश्मक ऩने कभनचायी प्रदेश सयकायरे 
उऩरब्ध गयाउनेछ।  

४४. सङ्झभङ्झतको फैठक्  (१) सङ्झभङ्झतको फैठक कम्तीभा तीन भङ्जहनाभा 
एक ऩटक य अन्म अवस्थाभा आवश्मकता अनङ्टसाय फस्नछे।   

(२) अध्मऺको ङ्झनदेशनभा सङ्झभङ्झतको फैठक सदस्म सङ्ञचवरे 
फोराउनेछ।  

(३) सङ्झभङ्झतभा तत्कार कामभ यहेका सदस्म सङ्क्तमाको 
ऩचास प्रङ्झतशत बन्दा फढी सदस्महरू उऩङ्ञस्थत बएभा सङ्झभङ्झतको 
फैठकको राङ्झग गणऩूयक सङ्क्तमा ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ।  

(४) सङ्झभङ्झतको फैठकको ङ्झनणनम सङ्झभङ्झतको सदस्म 
सङ्ञचवद्वाया प्रभाङ्ञणत गङ्चयनेछ।  

(५) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामनङ्जवङ्झध सङ्झभङ्झत 
आपैँ रे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

४५. प्रदेश फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको काभ कतनव्म य अङ्झधकाय् (१) 
फार अङ्झधकायको सम्भान, सॊयऺण य सॊवर्द्नन गने उद्देश्मरे 
सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) फारफाङ्झरकाको हकङ्जहतका ङ्झनङ्झभत्त प्रदेश य 
स्थानीम तहराई भागनदशनन गने, 

(ख) प्रदेश तथा स्थानीम तहको फारफाङ्झरका सम्फन्धी 
नीङ्झत तथा कामनक्रभको ङ्जवश्लषेण गयी आवश्मक 
ङ्झनदेशन ङ्छदन,े 
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(ग) फारफाङ्झरकाका ङ्जवषमभा प्रदेश य स्थानीम तहद्वाया 
सञ्चाङ्झरत कामनक्रभको अनङ्टगभन, भूपमाङ्कन तथा 
सभीऺा गने, 

(घ)  फारफाङ्झरका सम्फन्धी सभमानङ्टकूर प्राथङ्झभकता 
ङ्झनधानयण गयी ङ्जवशषे प्रादेङ्ञशक अङ्झबमान घोषणा गने,  

(ङ)  नेऩार ऩऺ यहेको फारफाङ्झरकाको हक 
अङ्झधकायसॉग सम्फङ्ञन्धत सन्धी तथा दस्तावेजहरुको 
कामानन्वमनका ङ्झनङ्झभत्त नेऩार सयकाय, प्रदेश य 
स्थानीम तहसॊग आवश्मक सभन्वम गने,  

(च) सङ्झभङ्झतराई ङ्झनदेशन ङ्छदने य सङ्झभङ्झतको वाङ्जषनक 
कामनक्रभ तथा फजेट अनङ्टभोदन गने, 

(छ) सङ्झभङ्झतको दीघनकाङ्झरन मोजना स्वीकृत गने तथा 
आन्तङ्चयक कामन सञ्चारन राङ्झग आवश्मक 
ङ्झनमभ ऩाङ्चयत गने, 

(ज)  फारफाङ्झरकाको हक अङ्झधकायसॉग सम्फङ्ञन्धत 
तोङ्जकएका अन्म कामन गने, 

(झ)  सङ्झभङ्झतको सेवा शतन तथा अन्म व्मवस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

(२) दपा ४८ फभोङ्ञजभको प्रोवेशन अङ्झधकायीफाट प्राप्त 
प्रङ्झतवेदनका आधायभा प्रदेश फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे देहामको 
काभ गनन आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ्– 

(क)  कसूयजन्म कामनको आयोऩ रागेका 
फारफाङ्झरकाराई ङ्झनजसॉग सम्फङ्ञन्धत भङ्टद्दाको 
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नङ्टसन्धान अवङ्झधबय आवश्मक सॊयऺण य भनोङ्जवभशन 
सेवा उऩरब्ध गयाउन,े  

(ख)  ङ्छदशान्तय कामनक्रभ भापन त फार ङ्झफज्माॉइनको 
सभाधान गनन आवश्मक ऩहर य प्रमास गने,  

(ग) ङ्झनगयानी कऺभा यहेका फारफाङ्झरका उऩय भानवीम 
व्मवहाय य उङ्ञचत हेयचाह तथा सॊयऺणको प्रफन्ध 
बए वा नबएको ङ्झनयीऺण गने य सो  नबएको 
देङ्ञखएभा गनन रगाउने। 

४६. स्थानीम तहको फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत: (१) प्रत्मेक स्थानीम तहभा 
गाॉउ कामनऩाङ्झरका वा नगय कामनऩाङ्झरका उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टखरे 
तोकेको गाॉउ कामनऩाङ्झरका वा नगय कामनऩाङ्झरकाको सदस्मको 
अध्मऺताभा भङ्जहरा सदस्म वा दङ्झरत भङ्जहरा सदस्म, ङ्ञचङ्जकत्सक, 

नङ्ञजकको प्रहयी कामानरमको प्रङ्झतङ्झनधी, ङ्ञशऺक, स्थानीम तहको 
फारफाङ्झरका भहाशाखा/पशाखा प्रभङ्टख, फार अङ्झधकायकभॉ, भङ्जहरा 
ङ्जवकास सङ्झभङ्झत/पसॊस्थाको प्रङ्झतङ्झनधी, साभाङ्ञजक कामनकतान, फारक्रफ 
प्रङ्झतङ्झनधी भध्मेफाट सदस्म यहने गयी एक स्थानीम तह फार 
अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत गठन गङ्चयनछे। 

(२) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको फारकपमाण 
अङ्झधकायीरे स्थानीम तह फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको सदस्म–सङ्ञचव 
बई काभ गनेछ।   

(३) स्थानीम तह फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे आवश्मकता 
अनङ्टसाय सङ्झभङ्झतको फैठकभा ङ्जवषमसॊग सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिराई 
आभन्त्रण गनन सक्नेछ। 
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(४) स्थानीम तह फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतका सदस्महरूको 
ऩदावङ्झध चाय वषनको हङ्टनेछ। 

(५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका कङ्ट नै सदस्मको ऩदावङ्झध 
सभाप्त नहङ्टॉदै ऩद ङ्चयि बएभा सोही प्रङ्जक्रमाफाट भनोङ्झनत गङ्चयनेछ।  

(६) स्थानीम तह फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य 
अङ्झधकाय तथा फैठक सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।   

४७.  वडा फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत्  (१) प्रत्मेक वडाभा वडा अध्मऺ वा 
ङ्झनजरे तोकेको वडा सदस्मको अध्मऺताभा भङ्जहरा सदस्म वा 
दङ्झरत भङ्जहरा सदस्म, स्वास्थकभॉ, ङ्ञशऺक, भङ्जहरा ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झत/पसॊस्थाको प्रङ्झतङ्झनधी, साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक, भङ्जहरा स्वास््म 
स्वमॊसेङ्जवका, भङ्जहरा साभाङ्ञजक कामनकतान, फारक्रव प्रङ्झतङ्झनधी 
भध्मेफाट सभेत सदस्म यहने गयी वडा फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झत 
गठन गङ्चयनेछ। 

(२) वडा फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे आवश्मकता अनङ्टसाय 
ङ्जवषमसॉग सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिराई आभन्त्रण गनन सक्नेछ।  

(३) वडा फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको भनोनीत सदस्महरूको 
ऩदावङ्झध चाय वषनको हङ्टनेछ।  

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका कङ्ट नै सदस्मको ऩदावधी 
सभाप्त नहङ्टॉदै ऩदङ्चयि बएभा सोही प्रङ्जक्रमाफाट भनोङ्झनत गङ्चयनेछ।  
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(५) वडा फार अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य 
अङ्झधकाय तथा फैठक सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।   

४८. फार सॊयऺण कोष् (१) फारफाङ्झरकाराई तत्कार उर्द्ाय, याहत य 
ऩङ्टनस्थानऩना गने काभका राङ्झग प्रदेश सयकायरे एक आऩत्काङ्झरन 
फार सॊयऺण कोष स्थाऩना गनेछ।     

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा देहाम फभोङ्ञजभका 
यकभहरु यहनेछन:्  

(क)  नेऩार सयकायफाट प्राप्त यकभ,   

(ख)  प्रदेश सयकायफाट प्राप्त यकभ,  

(ग)  स्थानीम तहफाट प्राप्त यकभ, 

(घ)  नेऩार सयकायको स्वीकृङ्झतभा ङ्जवदेशी सयकाय, 

ङ्जवकास साझेदाय, अन्तयानङ्जष्डम सॊघ, सॊस्था वा 
व्मङ्ञिफाट प्राप्त यकभ, 

(ङ) स्वदेशी सॊघसॊस्थावा व्मङ्ञिफाट प्राप्त यकभ  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषको व्मवस्थाऩन, 

सञ्चारन य प्रमोग सम्फन्धी व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

ऩङ्चयच्छेद -६ 

ङ्जवङ्जवध 

४९. प्रोवेशन अङ्झधकायी् (१) प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩत्रभा सूचना 
प्रकाशन गयी कसूयजन्म कामनको आयोऩ रागेका फारफाङ्झरकाको 
ङ्झनकट सम्ऩकन भा यही ङ्झनजसॉग सम्फङ्ञन्धत भङ्टद्दाको अनङ्टसन्धानभा 
सहमोग गनन, ङ्झनगयानी कऺको ङ्झनयीऺण, ङ्छदशान्तय, फार अदारतको 
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आदेशको कामानन्वमनको ङ्ञस्थङ्झत सम्फन्धी कामन गनन एक प्रोवेशन 
अङ्झधकायी तोक्न सक्नेछ। 

(२) प्रोवेशन अङ्झधकायीरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गयेको 
काभ कायफाहीको सम्फन्धभा प्रत्मेक चौभाङ्झसक रुऩभा प्रङ्झतवेदन 
तमाय गयी भन्त्रारमभा ऩेश गनङ्टन ऩनेछ।  

(३) प्रोवेशन अङ्झधकायीको अन्म काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

५०. कसूय, सजाम य ऺङ्झतऩूङ्झतन सम्फन्धी व्मवस्था: फार अङ्झधकाय 
सम्फन्धी कसूय, सजाम य ऺङ्झतऩूङ्झतन सम्फन्धी व्मवस्था फार 
अङ्झधकाय सम्फन्धी सॊघीम कानून तथा अन्म प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

5१. कानून व्मवसामीको व्मवस्था् कङ्ट नै फारफाङ्झरका ङ्जवरुर्द् रगाइएको 
कसूयजन्म कामनको अङ्झबमोगभा ङ्झनजको प्रङ्झतयऺा गने कानून 
व्मवसामी नबएभा त्मस्ता फारफाङ्झरकाको राङ्झग प्रदेश सयकायरे 
छङ्ट टै्ट कानून व्मवसामीको व्मवस्था गनेछ। 

5२. ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका य कामनङ्जवधी फनाउन ेअङ्झधकाय् (१) मस ऐनको 
उदेश्म कामानन्वमन गनन प्रदेश सयकायरे आवश्मक ङ्झनमभहरु 
फनाउन सक्नछे। 

(२) मो ऐन य मस ऐन फभोङ्ञजभ फनेको ङ्झनमभावरीको 
अङ्झधनभा यही भन्त्रारमरे आवश्मक  ङ्झनदेङ्ञशका य कामनङ्जवधी 
फनाउन सक्नछे।  

५३. प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टन:े मस ऐनभा रेङ्ञखएको कङ्ट याभा मसै 
ऐन फभोङ्ञजभ य अरुभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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५४.  फचाउ् मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट बन्दा ऩङ्जहरे फारफाङ्झरका सम्फन्धभा 
बए गयेका कामनहरू मसै ऐन फभोङ्ञजभ बए गयेका भाङ्झननछे। 

 

प्रदेश नम्फय तीनको प्रदेश सबाको सम्वत ्२०७६ सार फैशाख 
४ गते फसेको फैठकरे नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया १९९ फभोङ्ञजभ मो 
ङ्जवधेमक ऩाङ्चयत गयेको व्महोया सॊङ्जवधानको धाया २०१ फभोङ्ञजभ प्रभाङ्ञणत 
गदनछङ्ट।  

 

 

......... 
सानङ्ट कङ्ट भाय शे्रष्ठ 

सबाभङ्टख 

 
 

 

 

ऩाङ्चयत ङ्झभङ्झत : २०७६।१।४ 

प्रदेश नम्वय तीनको प्रदेश सबाको सबाभङ्टखफाट 
प्रभाङ्ञणत मो ङ्जवधेमक नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया 
२०१ को उऩधाया (२) फभोङ्ञजभ प्रभाणीकयण 
गदनछङ्ट।  

 (अनङ्टयाधा कोइयारा) 
   प्रदेश प्रभङ्टख  

ङ्झभङ्झत् २०७६÷२÷१३ 


