रे ल्वे सम्बन्धमा  ्यवव्था  र्न  ब्ेो ववधेयवो
प्र्ता व्ा  : रे ल्वेो ववोा स र वव्ता र र्न  तथा  सुरक्षित, न्यवनमत, भरपर्दो र प्रभा वोा री रूपमा  रे ल्वे
सेवा ो सञ्चा लन ् र्, ररा े्े सम्बन्धमा  आवश्यवो ्यवव्था  र्न  वा ञ्छ्ीयव भएो लन े,
सं घीयव सं सर्दलन े यव ऐ् ब्ा एो छ ।
पररच्छे र्द–१
प्रा रक्षम्भो
१.

सं क्षिप्त ्ा म र प्रा रम्भ: )१( यवस ऐ्ो ्ा म "रे ल्वे ऐ्, २०७६" रहेो छ।

२.

पररभा षा  :ववषयव वा  प्रसङ्गलन े अोो अथन  ्लन ा रेमा  यवस ऐ्मा -,

)२( यव ऐ् तुरुन्त प्रा रम्भ हु्ेछ।
)ो(

“अनधोा रपत्र” भन्ना लन े र्दफा  २८ ो ेपर्दफा  )२( बम क्षिम िा री रररएो यवा त्रा 
अनधोा रपत्र सम्झ्ु पछन ।

)ख(

“ोा यवन ोा री सनमनत” भन्ना लन े र्दफा  ९ बम क्षिमो ोा यवन ोा री सनमनत सम्झ्ु पछन  ।

)र(

“भा डा  तथा  शुल्ो )ट्या ररफ( वोता ब” भन्ना लन े र्दफा  १९ बम क्षिमो रे ल्वेो
भा डा  तथा  शुल्ो )ट्या ररफ( वोता ब सम्झ्ु पछन  ।

)घ(

“ढु वा ्ी” भन्ना लन े रे लन द्वा रा  ररर्े यवा त्रीरुण्टा  वा  मा लन सा मा ्ो

ढु वा ्ी सम्झ्ु

पछन ।
)ङ(

“ढु वा ्ी शुल्ो” भन्ना लन े यवा त्रीरुण्टा  वा  मा लन सा मा ्ो ढु वा ्ीमा  लन रा इएो शुल्ो
सम्झ्ु पछन  र स श्र्दलन े मा लन सा मा ्लन  ड, अ्लन  ड वा  ्था ्ा न्तरण रर्दा न  ोु्ै
शुल्ो लन ा ग््े भएमा  स शुल्ोलन ा ई समेत ि्ा ेँछ।

(च)

“त वोएो ” वा  “त वोए बम क्षिम” भन्ना लन े यवस ऐ् अन्तरन त ब्ेो न्यवम वा 
ववन्यवममा त वोएो वा  त वोए बम क्षिम सम्झ्ु पछन  ।

(छ)

“प्रा पो (ोन्सा इ्ी)” भन्ना लन े रे ल्वे रनसर्दमा  प्रा पो भ्ी िन्एो ्यवक्षि सम्झ्ु
पछन  ।

(ि)

“प्रेषो (ोन्सा इ्र)” भन्ना लन े रे ल्वे रनसर्दमा  प्रेषो भ्ी िन्एो ्यवक्षि सम्झ्ु
पछन र स श्र्दलन े प्रेषोो रुपमा  ढु वा ्ीोा  लन ा नर ब डन लन ा ई मा लन सा मा ् क्षिम्मा 
लन रा े्े ्यवक्षिलन ा ई समेत ि्ा ेँछ ।

(झ)

“ब डन ” भन्ना लन े र्दफा  ३ बम क्षिम ्था प्ा  भएो ्ेपा लन  रे ल्वे ब डन  सम्झ्ु पछन  ।

(ञ)

“भा डा ” भन्ना लन े यवा त्रीलन ा ई रे ल्वे सेवा  ेपलन ्ध ररा ए बा पत नलन इ्े भा डा  रोम
सम्झ्ुपछन  ।

(ट)

“मन्त्रा लन यव” भन्ना लन े भौनतो पूवा न धा र तथा  यवा ता यवा त मन्त्रा लन यव सम्झ्ु पछन ।
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(ठ)

“मा लन सा मा ्” भन्ना लन े ोन्टे ्र, प्यवा लन े ट, िीविन्तु वा  अन्यव ोु्ै मा लन व्तु सम्झ्ु
पछन  र स श्र्दलन े ोु्ै िीविन्तु वा  मा लन व्तुलन ा ई एोनत्रत ररी ढु वा ्ी र्न ो
लन ा नर प्रयव र ररर्े यव्तै प्रोा रोा  सा ध् वा  सं यवन्त्रलन ा ई समेत ि्ा ेँछ ।

)ड(

“यवा त्री” भन्ना लन े वटोट वा  अनधोा रपत्र नलन ई रे लन ो मा ध्यवमबा ट यवा त्रा  र् ्यवक्षि
सम्झ्ु पछन  ।

(ढ)

“यवा त्रीरुण्टा ” भन्ना लन े यवा त्रा ो नसलन नसलन ा मा  यवा त्रीलन े आफैसँर लन रेो मा लन सा मा ्
सम्झ्ु पछन  र स श्र्दलन े र्दता न  ररी ब डन लन ा ई क्षिम्मा  लन रा इएो यवा त्रीरुण्टा लन ा ई
समेत ि्ा ेँछ।

(ण)

“रे लन ” भन्ना लन े यवन्त्रो

सहा यवता बा ट नलन ोमा  चल््े सा वन िन्ो सवा री सा ध्

सम्झ्ु पछन  र स श्र्दलन े मेट्र रे लन  तथा म ् रे लन लन ा ई समेत ि्ा ेँछ।
(त)

“रे ल्वे” भन्ना लन े यवा त्रीो आवतिा वत र्न  वा  यवा त्रीरुण्टा  वा  मा लन सा मा ्ो ढु वा ्ी
र् रे लन  वा  त्यवसो ोु्ै भा र सम्झ्ुपछन  र स श्र्दलन े र्दे हा यवोा  व्तु, सं यवन्त्र,
सं रच्ा  वा  सा ध्लन ा ई समेत ि्ा ेँछ:(१)

रे ल्वेसँर सम्बक्षन्धत िनम्, रुख, नसमा ्ा  ि्ा े्े क्षचन्ह, पखा न लन ,

(२)

नलन ो वा  त्यव्त नलन ोो ोु्ै वह्सा  र स नलन ो मा नथ चल््े रे लन ,
इक्षन्ि् र तत्सम्बन्धी सबै सा मा ्,

(३)

रे ल्वेो प्रयव ि्ो लन ा नर प्रयव र ररर्े सा इनडङ्ग, यवा डन  र शा खा ,

(४)

रे ल्वेो प्रयव ि्ो लन ा नर प्रयव र ररर्े सबै वोनसमोा  ववद्युत आपूनतन  र
ववतरणो लन ा नर न्मा न ण रररएो सं यवन्त्र,

(५)

रे ल्वेो

प्रयव ि्ो

लन ा नर न्मा न ण रररएोा  र नलन ङ्ग ्टो, ्टे श्,

ोा यवा न लन यव, र र्दा म, ोा यवन शा लन ा , अ्पता लन , सुरिा  रृह, ोा रखा ्ा , यवन्त्र
तथा  औिा र, सडो तथा  रल्लन ी, न्रीिण ो ठा , ववश्रा म रृह, पा ्ीधा रा ,
पा ्ी आपूनतन  यवन्त्र, ोमन चा री आवा स, यवा त्रु भ ि् रृह, ोमन चा रीोा 
पररवा रोा  लन ा नर ्था प्ा  रररएोा  ्ोूलन  र अन्यव न्मा न ण सं रच्ा ,
(६)

ोु्ै सडोमा  रे ल्वेो प्रयव ि्ो लन ा नर प्रयव रमा  ल्यवा इएोा  सबै सवा री
सा ध् ।

(थ)

“रे ल्वे प्रशा सो”भन्ना लन े र्दफा  ६१ बम क्षिम न्यवुि भएो रे ल्वे प्रशा सो सम्झ्ु
पछन  ।

(र्द)

“रे ल्वे रनसर्द” भन्ना लन े ब डन लन े ढु वा ्ीो लन ा नर मा लन सा मा ् ्वीोा र ररे पनछ िा री
र् रनसर्द सम्झ्ुपछन  ।

(ध)

“रे ल्वे ्टे श्”भन्ना लन े रे लन  र वोएर यवा त्रु तथा  मा लन सा मा ् ओरा ल््े र चढा े्े
्था ् सम्झ्ु पछन  ।
2

“ववलन म्ब शुल्ो” भन्ना लन े रे ल्वेनभत्रो ोु्ै ठा ेँमा  मा लन सा मा ् रा ख्न दर्दइएो समयव

(्)

्यवनतत भए पनछ स मा लन सा मा ् रा खे बा पत लन ा ग््े शुल्ो सम्झ्ु पछन ।
“वववरणपत्र (फवा नडन ङ्ग् ट)” भन्ना लन े मा लन सा मा ्ो

(प)

ढु वा ्ीो

लन ा नर र्दफा  ४३

बम क्षिम न्धा न रण रररएो वववरणपत्र सम्झ्ु पछन  ।
“्टे श् प्रमुख” भन्ना लन े ्टे श्ो

(फ)

प्रमुख भई ोा म र्न  त वोएो

ब डन ो

ोमन चा री सम्झ्ु पछन  ।
पररच्छे र्द–२
ब डन ो ्था प्ा  तथा  ोा म, ोतन ्यव र अनधोा र
३.

ब डन ो ्था प्ा : (१) रे ल्वेो ववोा स र वव्ता र ररी सुरक्षित, न्यवनमत, भरपर्दो, ्तरीयव र
प्रभा वोा री रुपमा  रे ल्वे सेवा  सञ्चा लन ् र्, ररा े्े ोा म समेतो लन ा नर ्ेपा लन  रे ल्वे ब डन  ्था प्ा 
रररएो छ ।
(२) ब डन ो

ोेन्रीयव ोा यवा न लन यव ोा ठमा डौं ेपत्यवोा मा  रह्ेछ र ब डन लन े आवश्यवोता 

अ्ुसा र ्ेपा लन नभत्र शा खा  ोा यवा न लन यव वा  अन्यव ोा यवा न लन यव ख ल्् सक््ेछ ।
४.

ब डन  ्वशा नसत र सं रदठत सं ्था  हु्ेेः (१) ब डन  अववनछन्न ेत्तरा नधोा रवा लन ा  ्वशा नसत र सं रदठत
सं ्था  हु्ेछ ।
(२) ब डन ो ोा म ोा रवा हीो न्नमत्त यवसो एेटा  छु टटै छा प हु्छ
े ।
(३) ब डन लन े ्यवक्षि सरह चलन  अचलन  सम्पक्षत्त प्रा प्त र्न , ेपयव र र्न , बेचनबख् र्न  वा 
अन्यव ोु्ै वोनसमलन े ्यवव्था प् र्न  सक््ेछ ।
(४) ब डन लन े ्यवक्षि सरह आफ्् ्ा मबा ट ्ा नलन स ेिूर र्न  र ब डन  ेपर पन् स ही
्ा मबा ट ्ा नलन स ेिूर लन ा ग्् सक््ेछ ।
(५) ब डन लन े ्यवक्षि सरह ोरा र र्न , ोरा र बम क्षिमो अनधोा र प्रयव र र्न  तथा  र्दा वयवत्व
न्वा न ह र्न  सक््ेछ ।

५.ब डन ो रठ्: )१( ब डन मा  र्दे हा यव बम क्षिमोा  अध्यवि र सर्द्यव रह्ेछ््:)ो( भौनतो पूवा न धा र तथा  यवा ता यवा त मन्त्री वा  रा ज्यवमन्त्री-अध्यवि
(ख) सक्षचव, अथन  मन्त्रा लन यव

- सर्द्यव

(र) सक्षचव, ेद्य र,वा क्षणज्यव तथा  आपूनतन  मन्त्रा लन यव

- सर्द्यव

(घ) सक्षचव, ोा ्ू्, न्यवा यव तथा  सं सर्दीयव मा नमलन ा  मन्त्रा लन यव

- सर्द्यव

(ङ) सक्षचव, रृह मन्त्रा लन यव

- सर्द्यव

(च) सक्षचव, मन्त्रा लन यव

- सर्द्यव

(छ) सक्षचव, सं घीयव मा नमलन ा  तथा  सा मा न्यव प्रशा स् मन्त्रा लन यव-सर्द्यव
(ि)

ोम्तीमा  पा ँच बषन ो अ्ुभव भएोा  चा टन डन  एोा ेन्टे न्ट
वा  मा न्यवता प्रा प्त क्षशिण सं ्था बा ट बा क्षणज्यव वा  ्यवव्था प्
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ववषयवमा  ोम्तीमा  ््ा तो तह ेत्तीणन  ररे ोा र सम्बक्षन्धत
िेत्रमा  ोम्तीमा  र्दश बषन ो अ्ुभव हा नसलन  ररे ोा  ्यवक्षिहरु
मध्यवेबा ट ्ेपा लन  सरोा रलन े म् ्यव् ररे ो एो ि्ा 

- सर्द्यव

(झ) मा न्यवता  प्रा प्त क्षशिण सं ्था बा ट इक्षन्िन्यवररङ् ववषयवमा  ोम्तीमा 
््ा तो त्तर ेत्तीणन ररे ोा  र सम्बक्षन्धत िेत्रमा  ोम्तीमा  र्दश
वषन ो अ्ुभव हा नसलन  ररे ोा  इक्षन्िन्यवरहरु मध्यवेबा ट ्ेपा लन 
सरोा रलन े म् ्यव् ररे ोा  एो ि्ा  मवहलन ा  सवहत र्दुईि्ा 
(ञ) रे ल्वे प्रशा सो

- सर्द्यव
- सर्द्यव-सक्षचव

(३) ेपर्दफा  )२( ो खण्ड )ि( र )झ( बम क्षिमम् ्ीत सर्द्यवो पर्दा वनध चा र
वषन ो हु्छ
े ।
(४) ेपर्दफा  (३) मा  िु्सुोै ोुरा  लन े क्षखएो भए ता पन् ोु्ै म् ्ीत सर्द्यवलन े आफ््
पर्दीयव क्षिम्मेवा री पूरा  ्ररे मा , ब डन ो वहत ववपरीत ोु्ै ोा म ररे मा , खरा ब आचरणमा  लन ा रेमा 
वा  ोा यवन  िमता ो अभा व भएमा  ्ेपा लन  सरोा रलन े न्िलन ा ई िु्सुोै बखत सर्द्यवो पर्दबा ट
हटा े् सक््ेछ।
तर त्यवसरी हटा े्ु अक्षघ न्िलन ा ई आफ्् सफा इ पेश र् म्ा नसव मौोा बा ट वक्षञ्चत ररर्े
छै ्।
(५) ब डन ो म् ्ीत सर्द्यवो पर्द ोु्ै ोा रणबा ट ररि हु् आएमा  बा ँोी अवनधो
लन ा नर मा त्र म् ्यव् ररी ररि ्था ्ो पूनतन  ररर्ेछ।
६.

ब डन ो ोा म, ोतन ्यव र अनधोा रेः यवस ऐ्मा  अन्यवत्र ेक्षल्लन क्षखत ोा म, ोतन ्यव र अनधोा रोा 
अनतररि ब डन ो ोा म, ोतन ्यव र अनधोा र र्दे हा यव बम क्षिम हु्ेछेः-

(ो) रे ल्वे तथा  रे ल्वे सेवा  सम्बन्धी ्ीनत न्मा न ण ररी ोा यवा न न्वयव् र्, ररा े्े,
(ख) ब डन ो बा वषन ो यव ि्ा , ोा यवन क्रम तथा  बिेट ्वीोृत र्,
(र) ब डन  अन्तरन त सञ्चा नलन त यव ि्ा  तथा  ोा यवन क्रम अ्ुरम् र मूल्यवा ङ्क् र्, ररा े्े,
(घ) रे ल्वे सम्बन्धी ोा म ोा रवा हीलन ा ई न्यवनमत तथा  ्यववक्ष्थत र्,
(ङ) ोा यवन ोा री सनमनतबा ट पेश भएोा  प्र्ता व ेपर छलन फलन  ररी ्वीोृत र्,
(च) ब डन ो ववन्यवम ब्ा े्े,
)छ( ब डन ो न्र्दक्षशोा , ोा यवन ववनध र मा पर्दण्ड ब्ा ई लन ा रू र्,
(ि) त वोए बम क्षिमोा  अन्यव ोा म र्, ररा े्े।
७.

ब डन ो

बैठो र न्णन यव : (१) ब डन ो बैठो छ मवह्ा मा  ोम्तीमा  एो पटो ब््ेछ।
(२) ब डन ो बैठो अध्यविलन े त ोेो नमनत, समयव र ्था ्मा  ब््ेछ ।
(३) ब डन ो सर्द्यव-सक्षचवलन े बैठोमा  छलन फलन  हु्े ववषयवो सूची बैठो ब््ु भन्र्दा 

ोम्तीमा  चौवीस घण्टा  अरा वै सबैसर्द्यवलन ा ई ेपलन ्ध ररा े्ु प्छ।
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(४) ब डन ो ोुलन  सर्द्यव सङ्ख्यवा ो ोम्तीमा एोा ेन््प्रनतशत सर्द्यवहरु ेपक्ष्थत भएमा 
ब डन ो बैठोो लन ा नर रणपूरो सङ्ख्यवा  पुरेो मा न््ेछ ।
(५)

ब डन ो

बैठोो

अध्यविता 

ब डन ो

अध्यविलन े

र

न्िो

अ्ुपक्ष्थनतमा 

ब डन ोा सर्द्यवहरुलन े आफूहरुमध्यवेबा ट छा ्ेो सर्द्यवलन े र्छ ।
(६) ब डन ो

बैठोमा  बहुमतो

रा यव मा न्यव हु्ेछ र मत बरा बर भएमा  बैठोमा 

अध्यविता  र् ्यवक्षिलन े न्णा न यवो मत दर्द्ेछ।
(७) ब डन लन े ब डन ो

ँ सम्बक्षन्धत ोु्ै ववज्ञलन ा ई ब डन ो
ोा मसर

बैठोमा  भा र नलन ्

आमन्त्रण र्न  सक््ेछ ।
(८) ब डन ो न्णन यव ब डन ो अध्यविता  र् ्यवक्षिलन े प्रमा क्षणत ररी सर्द्यव-सक्षचवलन े सुरक्षित
सा थ रा ख्नु प्छ ।
(९) ब डन ो बैठो सम्बन्धी अन्यव ोा यवन ववनध ब डन  आफैलन े न्धा न रण ररे बम क्षिम हु्छ
े ।
(१०) ब डन ो

अध्यवि तथा  सर्द्यवलन े ब डन ो

बैठोमा  भा र नलन ए वा पत त वोए

बम क्षिमो बैठो भत्ता  पा े्े छ्् ।
८.

बैठोमा  भा र नलन ् ्पा े्े: ब डन ो बैठोमा  छलन फलन  हु्े ोु्ै ववषयवमा  न्िी ्वा थन  भएो
ब डन ो अध्यवि र सर्द्यवलन े स ववषयवमा  हु्े बैठोमा  भा र नलन ् पा े्े छै ् ।
पररच्छे र्द-३
ोा यवन ोा री सनमनतो रठ् तथा  ोा म, ोतन ्यव र अनधोा र

९.

ोा यवन ोा री सनमनत: (१) यवस ऐ्मा  अन्यवत्र ेल्लन ेक्षखत भएो मा  बा हेो ब डन ो तफन बा ट सम्पूणन 
ोा म र्न ो लन ा नर एो ोा यवन ोा री सनमनत रह्ेछ ।
(२) ोा यवन ोा री सनमनतमा  र्दे हा यव बम क्षिमोा  अध्यवि र सर्द्यव रह्ेछ््:(ो) सक्षचव, मन्त्रा लन यव

- अध्यवि

(ख) सह-सक्षचव, अथन  अन्त्रा लन यव

- सर्द्यव

(र) सह-सक्षचव, ेद्य र, वा क्षणज्यव तथा  आपूनतन  मन्त्रा लन यव

- सर्द्यव

(घ) सह-सक्षचव, ोा ्ू्, न्यवा यव तथा  सं सर्दीयव मा नमलन ा  मन्त्रा लन यव-सर्द्यव
(ङ) सह-सक्षचव, रृह मन्त्रा लन यव

- सर्द्यव

(च) सह-सक्षचव,सं घीयव मा नमलन ा  तथा  सा मा न्यव प्रशा स् मन्त्रा लन यव

- सर्द्यव

(छ) सहसक्षचव, मन्त्रा लन यव

- सर्द्यव

(ि) मा न्यवता  प्रा प्त क्षशिण सं ्था बा ट इक्षन्िन्यवररङ्ग ववषयवमा  ोम्तीमा 
््ा तो त्तर ेत्तीणन  ररे ोा  र सम्बक्षन्धत िेत्रमा  ोम्तीमा  पा ँच
वषन ो अ्ुभव हा नसलन  ररे ोा  इक्षन्िन्यवरहरु मध्यवेबा ट मन्त्रा लन यवलन े
म् ्यव् ररे ो एोि्ा 

- सर्द्यव

(झ) रे ल्वे प्रशा सो

-सर्द्यव-सक्षचव
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(३) र्दफा  )२( ो खण्ड )ि( बम क्षिमम् ्ीत सर्द्यवो पर्दा वनध चा र वषन ो हु्छ
े ।
(४) ेपर्दफा  (३) मा  िु्सुोै ोुरा  लन े क्षखएो भए ता पन् ोु्ै म् ्ीत सर्द्यवलन े आफ््
पर्दीयव क्षिम्मेवा री पूरा  ्ररे मा , ब डन ो वहत ववपरीत हु्े ोु्ै ोा म ररे मा , न्ि खरा ब आचरणमा 
लन ा रेमा  वा  न्िमा  ोा यवन  िमता ो अभा व भएमा  मन्त्रा लन यवलन े न्िलन ा ई िु्सुोै बखत सर्द्यवो
पर्दबा ट हटा े् सक््ेछ ।
तर त्यवसरी हटा े्ु अक्षघ न्िलन ा ई आफ्् सफा ई पेश र् म्ा नसव मौोा बा ट वक्षञ्चत
्
ररर्े छै ्।
(५) ोा यवन ोा री सनमनतमा  म् ्ीत सर्द्यवो पर्द ोु्ै ोा रणबा ट ररि हु् आएमा  बा ँोी
अवनधो लन ा नर म् ्यव् ररी ररि ्था ्ो पूनतन  ररर्ेछ ।
१०.

ोा यवन ोा री सनमनतो ोा म, ोतन ्यव र अनधोा रेः ोा यवन ोा री सनमनतो ोा म, ोतन ्यव र अनधोा र
र्दे हा यव बम क्षिम हु्ेछेः(ो) रे ल्वे तथा  रे ल्वे सेवा  सम्बन्धी ्ीनत तिुम
न  ा  ररी ्वीोृनतो लन ा नर ब डन  समि पेश
र्,
(ख( बा वषन ो यव ि्ा , ोा यवन क्रम तथा  बिेट तयवा र ररी ब डन समि पेश र्,
(र) ब डन ो ववन्यवमो म्यवौर्दा तिुम
न  ा  ररी ब डन  समि पेश र्,
(घ)

रे ल्वे प्रशा सोबा ट प्रा प्त भएोा  प्र्ता व मध्यवे ब डन मा  पेश र्ुप
न  ् प्र्ता व ्वीोृनतो
लन ा नर ब डन  समि पेश र्,

(ङ)

ब डन बा ट भएो न्णन यव ोा यवा न न्वयव् र्, ररा े्े,

)च( रे ल्वेो प्रयव ि्ो लन ा नर िनम्, िनम्मा नथ वा  िनम्मु्ी ोु्ै भव्, र र्दा म, यवा डन ,
्टे श्, ट्ेलन , ेपोरण, सडो, रे ल्वे लन ा इ् वा  आवश्यवो अन्यव सं रच्ा  ब्ा े्े वा 
न्मा न ण र्, ररा े्े,
)छ( रे ल्वेो प्रयव ि्ो लन ा नर ्र्दी, खहरे वा  अन्यव ोु्ै पा ्ीो प्रवा ह मा नथ वा  मु्ी
पुलन वा ट रे लन न्मा न ण वा  ममन त र् वा  रे ल्वेो तलन , मा थी वा  छे ेवा ट ोु्ै सडो,
रल्लन ी वा  बा ट लन ै िा ्ो लन ा नर त्यव्ता  ्र्दी, ख लन ा , खहरे वा  पा ्ीो प्रवा ह वा 
सडो, रल्लन ी वा  बा ट पररवतन ् र् वा  अोो तफन बा ट लन ै िा ्े सम्बन्धी ोा म र्,
ररा े्े,
)ि( रे ल्वेो

ोा मसँर सम्बक्षन्धत ववद्युतयवन्त्र, ववद्युत आपूनतन  र ववतरणो लन ा नर ोु्ै

सं रच्ा  न्मा न ण, सञ्चा लन ् वा  ममन त र्, ररा े्े,

)झ( रे ल्वेो प्रयव ि्ो लन ा नर ोु्ै सं रच्ा , टे नलन फ ् लन ा इ् तथा  अन्यव सुववधा  न्मा न ण
वा  पररवतन ् र् तथा  हटा े्े वा  प्रनत्था प् र्, ररा े्े,
)ञ( रे ल्वे सञ्चा लन ्सँर सम्बक्षन्धत न्मा न ण, ममन तसम्भा र, सुधा रो लन ा नर आवश्यवो प्
अन्यव ोा यवन  र्, ररा े्े,

(ट( ब डन बा ट प्रत्यवा यव क्षित वा  न्र्दक्षशत ोा म ोा रवा ही र्, ररा े्े,
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(ठ) त वोए बम क्षिमोा  अन्यव ोा म र्, ररा े्े।
११.

ोा यवन ोा री सनमनतो बैठो र न्णन यवेः (१) ोा यवन ोा री सनमनतो बैठो अध्यविलन े त ोेो नमनत,
समयव र ्था ्मा  आवश्यवोता  अ्ुसा र ब््ेछ ।
(२) ोा यवन ोा री सनमनतो सर्द्यव-सक्षचवलन े बैठोमा  छलन फलन  हु्े ववषयवो सूची बैठो
ब््ु भन्र्दा  ोम्तीमा  चौवीस घण्टा  अरा वै सर्द्यवहरुलन ा ई ेपलन ्ध ररा े्ु प्छ ।
(३) ोा यवन ोा री सनमनतो ोुलन  सर्द्यव सङ्ख्यवा ो ोम्तीमा  एोा ेन्् प्रनतशत सर्द्यवहरु
ेपक्ष्थत भएमा  बैठोो लन ा नर रणपूरो सङ्ख्यवा  पुरेो मा न््ेछ ।
(४) ोा यवन ोा री सनमनतो

बैठोो

अध्यविता  अध्यविलन े र न्िो

अ्ुपक्ष्थनतमा  स

सनमनतोा  सर्द्यवहरुलन े आफूहरुमध्यवेबा ट छा ्ेो सर्द्यवलन े र्छ ।
(५) ोा यवन ोा री सनमनतो बैठोमा  बहुमतो रा यव मा न्यव हु्छ
र मत बरा बर भएमा 
े
बैठोो अध्यविता  र् ्यवक्षिलन े न्णा न यवो मत दर्द्ेछ।
(६) ोा यवन ोा री सनमनतलन ेसम्बक्षन्धत ववषयवो ोु्ै ववज्ञलन ा ई बैठोमा  भा र नलन ् आमन्त्रण
र्न  सक््ेछ।
(७) ोा यवन ोा री सनमनतो न्णन यव अध्यविता  र् ्यवक्षिलन े प्रमा क्षणत ररी सर्द्यव-सक्षचवलन े
सुरक्षित सा थ अनभलन ेख ररी रा ख््ुप्छ।
(८) ोा यवन ोा री सनमनतो बैठो सम्बन्धी अन्यव ोा यवन ववनध सनमनत आफैलन े न्धा न रण ररे
बम क्षिम हु्ेछ।
(९) ोा यवन ोा री सनमनतो अध्यवि तथा  सर्द्यवहरुलन े बैठोमा  भा र नलन ए वा पत त वोए
बम क्षिमो बैठो भत्ता  पा े्े छ््।
१२.

बैठोमा  भा र नलन ् ्पा े्ेेः ोा यवन ोा री सनमनतो बैठोमा  छलन फलन  हु्े ोु्ै ववषयवमा  न्िी
्वा थन  भएो ोा यवन ोा री सनमनतो अध्यवि वा  सर्द्यवलन े स ववषयवमा  हु्े बैठोमा  भा र नलन ्
पा े्े छै ् ।

१३.

ेपसनमनत रठ् र्न  सक््ेेः )१( ोा यवन ोा री सनमनतलन े यवस ऐ् बम क्षिम आफ्् ोा यवन सञ्चा लन ्
र्न ो लन ा नर आवश्यवोता  अ्ुसा र ेपसनमनत रठ् र्न  सक््ेछ।
)२( ेपर्दफा  )१( बम क्षिम रदठत ेपसनमनतो

ोा म, ोतन ्यव, अनधोा र तथा  ोा यवन 

सञ्चा लन ् ोा यवन ववनध ोा यवन ोा री सनमनतलन े न्धा न रण ररे बम क्षिम हु्ेछ।
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पररच्छे र्द-४
्ेपा लन  सरोा रो अनधोा र
१४.

आर्दे श वा  न्र्दश् दर्द् सक््ेेः (१) ्ेपा लन  सरोा रलन े रे ल्वे तथा  रे ल्वे सेवा  सञ्चा लन ् र्
सम्बन्धमा  ब डन लन ा ई आवश्यवो न्र्दश् दर्द् सक््ेछ ।
(२) रे ल्वेो ोु्ै सम्पक्षत्त ् क्सा ् भएो , हु् लन ा रेो वा  त्यव्त सम्पक्षत्त ेपभ र र्न मा 
अवर ध ेत्पन्न भएो र्दे क्षखएमा  ्ेपा लन  सरोा रलन े त्यव्त ोा यवन  र क्् ब डन , ोु्ै ्यवक्षि, सं ्था  वा 
न्ोा यवलन ा ई आर्दे श दर्द्सक््ेछ ।
(३) ब डन लन े यव ऐ् वा  यवस ऐ् अन्तरन त ब्ेो न्यवम ववपरीत ोु्ै ोा म ररे मा  वा  र्न 
लन ा रेमा ्ेपा लन  सरोा रलन े त्यव्त ोा म र क्् आर्दे श दर्द् सक््ेछ ।
(४) ्ेपा लन  सरोा रलन े सा वन िन्ो वहतलन ा ई ध्यवा ्मा  रा खी आवश्यवो र्दे खेमा  यवस ऐ्
बम क्षिम ब डन लन े दर्दएो ोु्ै आर्दे श पूणन  वा  आंक्षशो रुपमा  बर्दर र्न  सक््ेछ ।
(५) ्ेपा लन  सरोा रलन े ्ेपा लन  रा िपत्रमा  सूच्ा  प्रोा श् ररी ब डन लन ा ई नत्ुन  बुझा े्ु प्
ोु्ै वा  सबै भा डा  मध्यवे त वोएो अव्था मा  त्यव्त भा डा  ोु्ै खा स ्यवक्षि वा  वरन लन े नत्ुन 
बुझा े्ु ्प् ररी छु ट दर्द् सक््ेछ ।

१५.

ववर्दे शी भूनममा  रे ल्वे सेवा  सञ्चा लन ्: (१) ्ेपा लन  सरोा रलन े एो वा  एो भन्र्दा  बढी ववर्दे शी रा ष्ट्रो
भूनमसम्म वा  ववर्दे शी रा ष्ट्रलन े ्ेपा लन ो भूनमसम्म वा  ्ेपा लन ो भूनम भएर अोो ववर्दे शी रा ष्ट्रमा  िा ्े
ररी रे ल्वे सेवा  सञ्चा लन ् र् वा  ररा े्े सम्बन्धमा  पा र्पररोता ो आधा रमा  आवश्यवो ्यवव्था 
र्न  सक््ेछ ।
(२) ेपर्दफा  (१) ो

लन ा नर ्ेपा लन  सरोा रलन े सम्बक्षन्धत ववर्दे शी रा ष्ट्रसँर

प्रयव ि्ो

सम्झौता  ररी रे ल्वे सेवा  सञ्चा लन ्ोा  आधा र, शतन , तररोा  तथा  ोा यवन ववनध न्धा न रण र्न  सक््ेछ ।
(३) ेपर्दफा  (२) बम क्षिम ववर्दे शी रा ष्ट्रसँर सम्झौता  भई ववर्दे शी रा ष्ट्रो

रे ल्वे सेवा 

्ेपा लन नभत्र सञ्चा लन ् हु्े भएमा  स रे ल्वे सेवा  ्ेपा लन नभत्र सञ्चा लन ् हुँर्दा ोा  बखत प्रचनलन त ्ेपा लन 
ोा ्ू्ो ्यवव्था  लन ा रू हु्छ
े ।
१६.

सुरिा  इोा ई रठ् र्न  सक््ेेः (१) ब डन लन े अ्ुर ध ररे मा  ्ेपा लन  सरोा रलन े रे ल्वेो सुरिा ो
लन ा नर छु ट्टै सुरिा  इोा ई रठ् र्न  सक््ेछ ।
(२) ेपर्दफा  (१) बम क्षिमो सुरिा  इोा ई रठ् ्भएसम्म ्ेपा लन  सरोा रलन े रे ल्वेो
सुरिा ो ्यवव्था  र्छ ।
(३) ेपर्दफा  (१) बम क्षिम रठ् हु्े सुरिा  इोा ई सम्बन्धी अन्यव ्यवव्था  त वोए
बम क्षिम हु्ेछ ।
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पररच्छे र्द-५
रे ल्वेो िा ँच तथा  भा डा  न्धा न रण
१७.

रे ल्वे सञ्चा लन ् र्न  िा ँचबुझ ररा े्ु प्ेः ब डन लन े रे ल्वे सञ्चा लन ् र्न  प्रा ववनधो तथा  सुरिा ो
दृविो णलन े ेपयवुि भए वा  ्भएो सम्बन्धमा  ववशेषज्ञद्वा रा  समयव समयवमा  आवश्यवो िा ँचबुझ
ररा े्ु प्छ।

१८.

भा डा  तथा  शुल्ो त क््ेेः )१( ब डन लन े यवा त्रीो भा डा  र यवा त्रीरुण्टा , मा लन सा मा ्ो ढु वा ्ी तथा 
ववलन म्ब शुल्ो त क््ेछ।
(२) ेपर्दफा  )१( बम क्षिम ब डन लन े ववलन म्ब शुल्ो लन ा ग््े अव्था  त ोी स प्रयव ि्ो
लन ा नर व्तुो वरीोरण र्छ ।
(३) ेपर्दफा  (१) बम क्षिम त वो्े भा डा  र शुल्ो सम्बन्धी वववरण भा डा  तथा  शुल्ो
)ट्या ररफ( वोता बमा  ेल्लन ेख र्ुन  प्छ।
)४( ेपर्दफा  )१( बम क्षिम भा डा  तथा  शुल्ो त क््े आधा र त वोए बम क्षिम हु्ेछ ।

१९.

भा डा  तथा  शुल्ो )ट्या ररफ( वोता बो ्यवव्था ेः ब डन लन े भा डा  तथा  शुल्ो सम्बन्धी ्यवव्था लन ा ई
न्यवनमत र ्यववक्ष्थत र्न  भा डा  तथा  शुल्ो )ट्या ररफ( वोता बो ्यवव्था  र्छ ।

२०.

समयव ता नलन ोा  र भा डा ो र्दर सा वन िन्ो र्ुन  प्: ब डन लन े रे लन  आइपुग््े तथा  प्र्था ् र् समयव
ता नलन ोा  र एेटा  ्टे श्बा ट अोो ्टे श्सम्म पुग्् लन ा ग््े भा डा  र्दर सम्बक्षन्धत यवा त्रीो
िा ्ोा रीो लन ा नर सा वन िन्ो र्ुन  प्छ।
पररच्छे र्द-६
चा लन ो अ्ुमनतपत्र सम्बन्धी

२१.

अ्ुमनतपत्र ्नलन ई रे लन  चलन ा े् ्हु्ेेः ोसैलन े रे लन  चा लन ो वा  सहचा लन ो अ्ुमनतपत्र प्रा प्त ्ररी
रे लन  चलन ा े् हुँर्दै्।

२२.

रे लन  चा लन ो वा  सहचा लन ोो अ्ुमनतपत्रेः (१) रे लन  चा लन ो वा  सहचा लन ोो अ्ुमनतपत्र नलन ्
चा ह्े ्यवक्षिलन े त वोएो वववरण खुलन ा ई रे ल्वे प्रशा सो समि न्वेर्द् दर्द्ु प्छ।
)२( ेपर्दफा  )१( बम क्षिम प्रा प्त भएो

न्वेर्द् िा ँचबुझ रर्दा न  रे लन  चा लन ो वा 

सहचा लन ोो अ्ुमनतपत्र दर्द् ेपयवुि र्दे खेमा  रे ल्वे प्रशा सोलन े त वोए बम क्षिम रे लन  चा लन ो वा 
सहचा लन ोो अ्ुमनतपत्र दर्द्ेछ।
)३( रे लन  चा लन ो वा  सहचा लन ोो अ्ुमनतपत्र तथा  ्वीोरण र्द्तुर, खा रे िी र अन्यव
्यवव्था  त वोए बम क्षिम हु्ेछ।
२३.

रे लन  चा लन ो वा  सहचा लन ोो यव ग्यवता ेः )१( रे लन  चा लन ो वा  सहचा लन ोो अ्ुमनतपत्र प्रा प्त र्न 
र्दे हा यव बम क्षिमो यव ग्यवता  पुरेो हु् ु प्छेः)ो(

ोम्तीमा  मा ध्यवनमो तह (र्दश ि ड र्दुई) वा  स सरह ेत्तीणन  ररे ो ,
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)ख(

ब डन बा ट मा न्यवता  प्रा प्त प्रक्षशिण सं ्था बा ट रे लन  चलन ा े् यव ग्यव भएो
प्रमा णपत्र प्रा प्त ररे ो ,

)र(

रे लन  चा लन ोो

होमा  ोम्तीमा  पा ँच वषन  सहचा लन ोो

रुपमा  ोा म

ररे ो ।
)२(

ेपर्दफा  )१( मा  िु्सुोै ोुरा  लन े क्षखएो भएता पन् र्दे हा यवो ोु्ै ्यवक्षिलन े रे लन 

चा लन ो वा  सहचा लन ोो अ्ुमनतपत्र प्रा प्त र्न  सक््ेछै्ेः)ो(

रे लन  चा लन ोो होमा  पच्चीस वषन  र सहचा लन ोो होमा  बीस वषन 
ेमेर ्पुरेो र पचा स वषन  ेमेर पूरा  भएो ,

)ख(

छा रे र र भएो , मा ्नसो असन्तुलन ् वा  ररङ्गटा  लन ा ग््े वा  अचा ्ो
मुछा न  हु्े वोनसमो र र लन ा रेो ,

)र(

ँ ा ो
आख

र्दे ख्ने शक्षि ोमि र भई च्मा  प्रयव र रर्दा न  पन् सा मा न्यव

तवरलन े र्दे ख्ने शक्षि ठीो ्भएो ,
)घ(

सा धा रण ध्व्ी, सं ोेत वा  आवा ि सुन्न ्सक््े ररी सु्ा ई सम्बन्धी
अपा ङ्गता  भएो ,

)ङ(

रा त , हररयव , पहेलन  ि्ता  रङ्गहरु तुरुन्त छु ट्या े् ्सक््े ररी दृविर्द ष
भएो ,

२४.

)च(

रतन्ध भएो ,

)छ(

हा त वा  खुट्टा  शक्षिवह् भई ोा म दर्द् ्सक््े भएो ।

रे लन  चा लन ो वा  सहचा लन ोो अ्ुमनतपत्र प्रा प्त र्न  पेश र्ुन  प् ोा रिा त: रे लन  चा लन ो

वा 

सहचा लन ोो अ्ुमनतपत्र प्रा प्त र्न  र्दे हा यव बम क्षिमोा  ोा रिा त पेश र्ुन  प्छ :)ो( ्ेपा लन ी ्ा रररोता ो प्रमा णपत्रो प्रनतनलन वप,
)ख( ब डन बा ट मा न्यवता  प्रा प्त प्रक्षशिण सं ्था बा ट रे लन  चलन ा े् यव ग्यव भएो प्रमा णपत्रो
प्रनतनलन वप,
)र( ्ेपा लन  सरोा रद्वा रा  मा न्यवता प्रा प्त क्षचवोत्सोलन े न्िो ्वा ््यव परीिण ररी दर्दएो
न्र नरता ो प्रमा णपत्र,
)घ( त वोए बम क्षिमोा  अन्यव ोा रिा त ।
२५.

अन्यव ्यवक्षिलन ा ई अ्ुमनतपत्र दर्द् ्हु्ेेः रे लन  चा लन ो वा  सहचा लन ोलन े रे लन  चलन ा े्ो न्नमत्त
आफ्् अ्ुमनतपत्र अन्यव ्यवक्षिलन ा ई दर्द्ु हुँर्दै् ।

२६.

मा र्दो वा  अन्यव लन ा रू पर्दा थन  सेव् ररी रे लन  चलन ा े् ्हु्ेेः रे लन  चा लन ो र सहचा लन ोलन े मा र्दो वा 
अन्यव ोु्ै प्रोा रो लन ा रू पर्दा थन  सेव् ररी रे लन  चलन ा े्ु हुँर्दै्।
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पररच्छे र्द-७
वटोट तथा  अनधोा रपत्र सम्बन्धी
२७.

वटोट वा  अनधोा रपत्र वव्ा  यवा त्रा  र्न  ्हु्ेेः ोसैलन े वटोट वा  अनधोा रपत्र ्नलन ई रे ल्वे प्लन ेट
ँ ै् ।
फमन मा  प्रवेश र्न  वा  रे लन बा ट यवा त्रा  र्ुन  हुर्द

२८.

वटोट वा  अनधोा रपत्र िा री र्ेः (१) रे लन बा ट यवा त्रा  र्न  चा ह्े ्यवक्षिलन ा ई यवा त्रा  बा पतो भा डा 
नतरे पनछ ब डन लन े त ोेो ढा ँचा मा  वटोट िा री ररर्ेछ ।
(२) ेपर्दफा  (१) मा  िु्सुोै ोुरा  लन ेक्षखएो भए ता पन् ब डन लन े ोु्ै ्यवक्षिलन े रे लन बा ट
यवा त्रा  र्न  भा डा  नत्ुन  ्प् ररी त वोए बम क्षिम अनधोा रपत्र िा री र्न  सक््ेछ।
(३) यवा त्रीलन े रे लन बा ट यवा त्रा  र्न  लन ा ग््े भा डा  नतरी वटोट खरीर्द र्न  वा  स प्रयव ि्ो
लन ा नर अनधोा रपत्र प्रा प्त र्ुन  प्छ ।
(४) ब डन लन े यवा त्रीो सुववधा ो लन ा नर रे ल्वे ्टे श्मा  अट मेवटो वटोट भेक्षण्डङ मेनस्
्था प्ा  ररे ो भए यवा त्रीलन े रन्त्यव ्टे श् सम्मो लन ा ग््े भा डा  नतरी त्यव्त मेक्षश्बा ट वटोट
नलन ् सक््ेछ ।

२९.

यवा त्रा ो लन ा नर इन्ोा र र्न  सवो्े: (१) ब डन लन े र्दे हा यवो अव्था ोा  ोु्ै ्यवक्षिलन ा ई रे लन बा ट यवा त्रा 
र्न ो लन ा नर इन्ोा र र्न  सक््ेछेः(ो)

सरुवा  र र लन ा रेो ,

(ख)

मा ्नसो सन्तुलन ् ठीो ्भएो ,

(र)

्सा  लन ा रेो अव्था मा  रहेो ,

(घ)

शंोा ्पर्द हनतयवा रधा री,

(ङ)

रे लन बा ट यवा त्रा  रर्दा न ्वा ््यवमा  प्रनतोूलन  असर प् भ्ी क्षचवोत्सोलन े
नसफा ररस ररे ो ,

(च)

रे ल्वेो सम्पक्षत्त ् क्सा ्ी र् वा  यवा त्रा मा  अवर ध पुर्यवा े्े शंोा ्पर्द
वक्रयवा ोलन ा प र्दे क्षखएो ।

(२) ेपर्दफा  (१) मा  िु्सुोै ोुरा  लन े क्षखएो भए ता पन् ब डन लन े आवश्यवोता  अ्ुसा र
सरुवा  र र लन ा रेो , मा ्नसो सन्तुलन ् ठीो ्भएो

वा  ्सा  लन ा रेो

्यवक्षिलन ा ई अरु

्यवक्षिबा ट अलन ग्रै रा खी यवा त्रा  र्न  अ्ुमनत दर्द् सक््ेछ ।
(३) ेपर्दफा  (१) मा  ेक्षल्लन क्षखत ोु्ै ्यवक्षिलन े ब डन लन ा ई झुक्या ई वटोट वा  अनधोा रपत्र
नलन एो , रे लन मा  प्रवेश ररे ो

वा  यवा त्रा  ररे ो

पा इएमा  वटोट िा ँचोीलन े न्िो

वटोट वा 

अनधोा रपत्र रद्द र्न  वा  न्िलन ा ई िु्सुोै बखत रे लन बा ट ओरा ल्् सक््ेछ ।
३०.

त वोएो बा ट प्रयव र र्ुन  प्ेः यवा त्रीलन े ब डन द्वा रा  त वोएो बा ट बा ट मा त्र आवत िा वत र्ुन 
प्छ ।
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३१.

वटोट रद्द तथा  रोम वफता न : वटोट रद्द र् तथा  रद्द रररएो वटोटो भा डा  वा पतो रोम
वफता न  र् सम्बन्धी ्यवव्था  भा डा  तथा  शुल्ो )ट्या ररफ( वोता बमा  ेल्लन े ख ररे बम क्षिम
हु्ेछ।

३२.

वटोट तथा  अनधोा रपत्र िा ँच र्: (१) ब डन लन े रे लन मा  यवा त्रा  र् ोु्ै ्यवक्षिलन े वटोट वा 
अनधोा रपत्र प्रयव र ररी यवा त्रा  ररे वा  ्ररे ो सम्बन्धमा  िा ँच र्न  वटोट िा ँचोीो ्यवव्था 
र्छ ।
(२) यवा त्रीलन े यवा त्रा  शुरु भएर्दे क्षख अन्त्यव ्भएसम्म वटोट वा  अनधोा रपत्र आफ्् सा थमा 
रा ख्नु प्छ र वटोट िा ँचोीलन े मा रेो बखत त्यव्त वटोट वा  अनधोा रपत्र तुरुन्त र्दे खा े्ु
प्छ ।
(३) ववर्दे शीलन े यवा त्रा  रर्दा न  वटोट वा  अनधोा रपत्रो

अनतररि रा हर्दा ्ी वा  यवा त्रा 

अ्ुमनतपत्र (ट्रा भलन  डोुमेन्ट) समेत आफ्् सा थमा  रा ख्नु प्छ ।
३३.

भा डा  असूलन  र्: (१) वटोट िा ँचोीलन े र्दे हा यवो अव्था मा  रे लन बा ट यवा त्रा  र् ्यवक्षिसँर भा डा 
बा पत र्दे हा यव बम क्षिमो रोम र वटोट वा  अनधोा रपत्र ्नलन ए बा पत लन ा ग््े भा डा  बरा वरो
थप रोम तत्ोा लन  असूलन  र्छ :(ो)

ोु्ै ्यवक्षिलन े वटोट वा  अनधोा रपत्र ्नलन ई वा  प्रयव र भइसोेो वटोट
वा  अनधोा रपत्र प्रयव र ररी यवा त्रा  ररे ो र्दे क्षखएमा  न्िलन े यवा त्रा  प्रा रम्भ
ररे ो ठा ेँर्देक्षख न्िो रन्त्यवसम्मो लन ा ग््े भा डा ,

(ख)

ोु्ै ्यवक्षिलन े वटोट वा  अनधोा रपत्रमा  ेक्षल्लन क्षखत श्रे णीभन्र्दा  मा नथल्लन 
श्रे णीमा  यवा त्रा  ररे ो र्दे क्षखएमा  न्िलन े नत्ुन  प् वा ्तववो भा डा  मध्यवे
न्िलन े नतरे ो वा  अनधोा रपत्र बम क्षिम सुववधा  पा एो भा डा  ोटा ई
बा ँोी भा डा ।

(२) ोु्ै यवा त्रीलन े ेपर्दफा  (१) बम क्षिम पूरा  रोम वटोट िा ँचोीलन ा ई बुझा े् ्सोेमा 
वटोट िा ँचोीलन े न्िलन ा ई िु्सुोै बखत रे लन बा ट ओरा ल्् सक््ेछ ।
(३) ोु्ै यवा त्रीलन े ेपर्दफा  (१) बम क्षिमो पूरा  रोम वटोट िा ँचोीलन ा ई ्बुझा एमा  वा 
बुझा े् इन्ोा र ररे मा  वटोट िा ँचोीलन े न्िलन ा ई ्टे श्मा  ओरा लन ी सुरिा ोमीो न्यवन्त्रणमा 
रा खी स ो नलन क्षखत िा ्ोा री ्टे श् प्रमुखलन ा ई दर्द्ु प्छ ।
(४) ेपर्दफा  (३) बम क्षिम प्रा प्त भएो

नलन क्षखत िा ्ोा री िा ँचबुझ रर्दा न  म्ा नसव

र्दे क्षखएमा  ्टे श् प्रमुखलन े भा डा  ्नत् ्यवक्षिलन ा ई भा डा  तथा  स बरा बरो थप रोम बुझा े्
आर्दे श ररी पच्चीस हिा र रुपैयवा ँसम्म िररबा ्ा  र्न  सक््ेछ ।
(५) ेपर्दफा  (४) बम क्षिम ्टे श् प्रमुखलन े ररे ो न्णन यव ेपर क्षचत्त ्बुझ््े ्यवक्षिलन े स
न्णन यव भएो नमनतलन े पैतीस दर्द्नभत्र सम्बक्षन्धत क्षिल्लन ा  अर्दा लन तमा  पु्रा वेर्द् दर्द् सक््ेछ ।
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पररच्छे र्द-८
यवा त्री रुण्टा ो ढु वा ्ी र िनतपूनतन 
३४.

यवा त्रीरुण्टा ो ढु वा ्ी: )१( ोु्ै यवा त्रीलन े भा डा  तथा  शुल्ो )ट्या ररफ( वोता वमा  ेल्लन ेख रररए
बम क्षिमो

ढु वा ्ी शुल्ो नतरी ब डन  समि यवा त्रीरुण्टा  र्दता न  ररी रे लन बा ट यवा त्रीरुण्टा  ढु वा ्ी

ररा े् सक््ेछ।
)२( ेपर्दफा  )१( मा  िु्सुोै ोुरा  लन े क्षखएो भएता पन् र्दे हा यवो व्तु यवा त्रीरुण्टा ो
रुपमा  ढु वा ्ी र्न  सवो्े छै ्ेः)ो( ढु वा ्ीो लन ा नर प्रचनलन त ोा ्ू् बम क्षिम प्रनतबन्ध लन रा इएोा  व्तु,
)ख( खतर्ा ो पर्दा थन  वा  हा न्ोा रो व्तु,
)र( ठू लन  आोा र भएो वा  अत्यवनधो रह्रौ व्तु,
)घ(

ु बा ट अोो मुलन ो
ु मा  भन्सा र महसुलन  लन ा ग््े मा लन सा मा ् वा  व्तु
एो मुलन ो
ढु वा ्ी रर्दा न  भन्सा र महसुलन  ्नतररएो मा लन सा मा ् वा  व्तु,

)ङ( त वोए बम क्षिमोा  िीविन्तु वा  अन्यवव्तु।
)३( ेपर्दफा  )१( मा  िु्सुोै ोुरा  लन े क्षखएो भए ता पन् यवा त्रीलन े त वोए बम क्षिमो
ढु वा ्ी शुल्ो ्लन ा ग््े ररी छु ट दर्दएोा  व्तु ढु वा ्ी शुल्ो ्नतरी यवा त्रीरुण्टा ो रुपमा  आफ््
सा थमा  लन ै िा ् पा े्ेछ ।
)४( ेपर्दफा  )१( बम क्षिमयवा त्रीरुण्टा  र्दता न  रर्दा न  ब डन लन े न्धा न रण ररे बम क्षिमो ढा ँचा मा 
र्दता न  रनसर्द िा री र्ुन  प्छ ।
(५) ेपर्दफा  (४) बम क्षिम िा री र् र्दता न  रनसर्दमा  र्दे हा यवोा  ोुरा  ेल्लन े ख भएो हु् ु
प्छेः)ो( यवा त्रीरुण्टा ो सं ख्यवा  र स ो तौलन ,
(ख) ढु वा ्ीो लन ा नर यवा त्रीरुण्टा  क्षिम्मा  नलन एो नमनत र समयव,
(र)

यवा त्रीरुण्टा  चलन ा ् भएो र पुर्यवा े्े ्था ् वा  ्टे श्,

(घ)

ढु वा ्ी र शुल्ो सम्बन्धी अन्यव आवश्यवो ोुरा  ।

(६) ोु्ै यवा त्रीलन े ेपर्दफा  (२) ो खण्ड (ो), (ख) र (ङ) बम क्षिमो ोु्ै ब्तु वा 
िीविन्तु लन ुोा ई नछपा ई रे लन बा ट ढु वा ्ी ररे ो

पा इएमा  रे ल्वे ोमन चा रीलन े तत्ोा लन ै आे्े

अक्षघल्लन  ्टे श्मा  त्यव्ता  यवा त्री र व्तु वा  िीविन्तु ओरा लन ी त्यव्त व्तु वा  िीविन्तु ढु वा ्ी
र् यवा त्रीलन ा ई प्रचनलन त ोा ्ू् बम क्षिम ोा रवा हीो लन ा नर सम्बक्षन्धत अनधोा रप्रा प्त अनधोा री
समि पठा े्ु प्छ ।
३५.

यवा त्रीरुण्टा  ढु वा ्ीो लन ा नर इन्ोा र र्न  सक््े: र्दता न  ररे ो यवा त्रीरुण्टा ो ोु्ै था ्ो प्यवा वोङ्ग
त्रुटीपूणन  भएो , रा म्र सँर प्यवा वोङ्ग ्रररएो

वा  िनत भएो

यवा त्रीरुण्टा  ढु वा ्ीोा  लन ा नर इन्ोा र र्न  सक््ेछ ।
13

्पि र्दे क्षखएमा  ब डन लन े त्यव्त

३६.

ब डन  क्षिम्मेवा र ्हु्े: यवा त्रीलन े ब डन  समि र्दता न  ्ररी आफ्् सा थमा  लन रेोा  यवा त्रीरुण्टा  ब डन ोा 
ोमन चा रीो

ोा रणबा ट हा न् ् क्सा ्ी भएो

अव्था मा  बा हेो अन्यव ोा रणलन े भएो

हा न्

् क्सा ्ी ेपर ब डन  क्षिम्मेवा र हु्े छै ् ।
३७.

यवा त्रीरुण्टा  सम्बन्धी र्दा वयवत्व: )१( र्दता न  भएो यवा त्रीरुण्टा  ढु वा ्ीो लन ा नर ्वीोा र रररएो
समयवर्दे क्षख ह्ता न्तरण ्भएसम्म त्यव्त यवा त्रीरुण्टा  पूणन  वा  आंक्षशो रुपमा  हरा एो , िनत भएो
वा  ह्ता न्तरणमा  वढलन ा ई भएो सम्बन्धमा  ब डन  िवा फर्दे ही हु्छ
े ।
)२( ेपर्दफा  )१( मा  िु्सुोै ोुरा  लन े क्षखएो भएता पन् र्दे हा यवो ोा रणबा ट यवा त्रीरुण्टा 
हरा एमा , िनत भएमा  वा  ह्ता न्तरणमा  वढलन ा ई भएमा  ब डन  िवा फर्दे ही हु्े छै ्ेः)ो(

यवा त्रीो रल्तीो ोा रणलन े,

)ख(

ब डन ो रल्ती भएो मा  बा हेो यवा त्रीलन े दर्दएो आर्दे शो ोा रणलन े,

)र(

पूव न  घ षणा  ्रररएोा  टु टफुट हु् सक््े यवा त्रीरुण्टा  भएो ोा रणलन े,

)घ(

प्यवा वोङ्ग र्ुन  प् यवा त्रीरुण्टा  प्यवा वोङ्ग ्रररएो

वा  रा म्र सँर प्यवा वोङ्ग

्रररएो ोा रणलन े,
)ङ(

ब डन ो ोा बु बा वहरो पररक्ष्थनत ेत्पन्् भई त्यव्त पररक्ष्थनतबा ट बचा े
र्न  ्सक््े ोा रणलन े।

(३) ेपर्दफा  (२) मा  ेक्षल्लन क्षखत ोु्ै ोा रणबा ट यवा त्रीरुण्टा  हरा एो , िनत भएो वा 
ह्ता न्तरण र्न मा  वढलन ा ई भएो प्रमा ण पुर्यवा े्े भा र ब डन ो हु्ेछ ।
३८.

यवा त्रीरुण्टा ो ह्ता न्तरणेः (१) यवा त्रीलन े र्दता न  रनसर्द पेश ररी रोम बुझा े् बा ँोी भए स बुझा ए
पनछ मा त्र ्टे श् प्रमुखलन े त्यव्त यवा त्रीलन ा ई यवा त्रीरुण्टा  ह्ता न्तरण र्छ ।
(२) ेपर्दफा  (१) मा  िु्सुोै ोुरा  लन े क्षखएो भए ता पन् ोु्ै यवा त्रीलन े र्दता न  रनसर्द प्र्तुत
र्न  ्सोेो अव्था मा  ोु्ै यवा त्रीरुण्टा  न्िो ह भन्ने ोुरा मा  ्टे श् प्रमुख ववश्व्त भएमा 
न्िलन ा ई त्यव्त यवा त्रीरुण्टा  ह्ता न्तरण र्न  सवो्ेछ ।

३९.

यवा त्रीरुण्टा  हरा एो मा न््ेेः )१(

ोु्ैयवा त्रीलन े र्दता न  भएो आफ्् यवा त्रीरुण्टा  पा े्ो लन ा नर

सम्बक्षन्धत ्टे श् प्रमुख समि अ्ुर ध ररे ो नमनतलन े पन्र दर्द् नभत्र त्यव्त यवा त्रीरुण्टा  न्िलन ा ई
ह्ता न्तरण ्ररे मा  वा  ोु्ै अनधोा र प्रा प्त अनधोा रीो क्षिम्मा  ्लन रा एमा  त्यव्त यवा त्रीरुण्टा 
हरा एो मा न््ेछ।
)२( ेपर्दफा  )१( बम क्षिम हरा एो तीस दर्द्नभत्र यवा त्रीरुण्टा  पा इएमा  ्टे श् प्रमुखलन े
सम्बक्षन्धत यवा त्रीलन ा ई तुरुन्त सूच्ा  दर्दई त्यव्त यवा त्रीरुण्टा  बुझा े्ु प्छ । त्यवसरी यवा त्रीरुण्टा 
बुझा एो मा  स यवा त्रीलन े यवा त्रीरुण्टा  बा पत ोु्ै िनतपूनतन  नलन एो भए स रोम वफता न  र्ुप
न  ्छ।
)३( यवा त्रा  ररे ो
्आएमा  त वोएो

नमनतलन े पैता लन ीस दर्द्नभत्र सम्बक्षन्धत यवा त्रीलन े यवा त्रीरुण्टा  मा र र्न 

प्रवक्रयवा  पूरा  ररी त्यव्त

सवो्ेछ।
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यवा त्रीरुण्टा मा  ब डन ो

्वा नमत्व ोा यवम र्न 

४०.

यवा त्रीरुण्टा  हरा ए, िनत भए वा  ह्ता न्तरण र्न  वढलन ा ई भए बा पतो
यवा त्रीरुण्टा  पूणन  वा  आंक्षशो रुपमा  हरा एमा  वा  िनत भएमा  स

िनतपूनतन ेः (१) ोु्ै

वा पत ब डन लन े सम्बक्षन्धत

्यवक्षिलन ा ई नत्ुन  प् िनतपूनतन  र्दे हा यव बम क्षिम हु्छ
े :(ो) यवा त्रीरुण्टा ो मूल्यव घ षणा  ररी ढु वा ्ी ररे ो मा  घ वषत मूल्यवो आधा रमा ,
(ख) खण्ड (ो) बम क्षिम मूल्यव घ षणा  ्रररएो मा  त्यव्त यवा त्रीरुण्टा ो
रन्त्यव ्था ्ो प्रचनलन त बिा र मूल्यवो आधा रमा ,
(र) खण्ड (ख) बम क्षिम रन्त्यव ्था ्ो प्रचनलन त बिा र मूल्यव खुल्् ्सोेमा 
त्यव्त यवा त्रीरुण्टा ो वा ्तववो मूल्यवो आधा रमा  ।
(२) ेपर्दफा  (१) ो खण्ड (ख) वा  (र) बम क्षिम मूल्यव न्धा न रण रर्दा न  त्यव्त यवा त्रीरुण्टा 
र्दता न  रर्दा न ो अव्था मा  रहेो यवा त्रीरुण्टा ो वोनसम र रुण्तरलन ा ई समेत आधा र मा न््ेछ ।
(३) ोु्ै यवा त्रीरुण्टा  हरा ई वा  िनत भई ब डन लन े स ो िनतपूनतन  नत्ुन  प् भएमा  ेपर्दफा 
(१) मा  ेक्षल्लन क्षखत िनतपूनतन  ेपलन ्ध ररा ई हरा एो वा  िनत भएो यवा त्रीरुण्टा ो ढु वा ्ी शुल्ो
र अन्यव शुल्ो नलन एो भए स समेत वफता न  र्ुन  प्छ ।
(४) ोु्ै यवा त्रीरुण्टा ो ह्ता न्तरण र्न मा  वढलन ा ई भएो ोा रणलन े ोु्ै ् क्सा ्ी वा  िनत
हु् रएमा  ब डन लन े त्यव्त यवा त्रीरुण्टा ो िनत बरा वरो रोम सम्बक्षन्धत ्यवक्षिलन ा ई नत्ुन  प्छ।
(५) ोु्ै यवा त्रीरुण्टा ो आंक्षशो िनत भएो र ह्ता न्तरणमा  वढलन ा ई समेत भएो मा 
यवा त्रीरुण्टा मा  भएो िनत वा  वढलन ा ईो आधा रमा  िनतपूनतन  र्दा वी र्न  सवो्ेछ ।
(६) यवा त्रीरुण्टा  ह्ता न्तरण र्न मा  वढलन ा ई भएमा  ब डन लन े यवा त्रीरुण्टा ो ह्ता न्तरण र्न 
िनत दर्द् वढलन ा ई भएो ह स दर्द्र्दे क्षख यवा त्रीरुण्टा ो प्रनतवोलन  पचा स रुपैयवा ँोा  र्दरलन े हु्
आे्े रोम िनतपूनतन  वा पत सम्बक्षन्धत ्यवक्षिलन ा ई बुझा े्ु प्छ ।
तर त्यव्त िनतपूनतन ो रोम बुझा े्ु प् दर्द् र्दश दर्द् भन्र्दा  बढी हु्े छै ् ।
४१.

वा ्तववो मूल्यवो आधा रमा  िनतपूनतन  दर्द्ु प्ेः यवस पररच्छे र्दमा  अन्यवन्त्र िु्सुोै ोुरा  लन े क्षखएो
भए ता पन् र्दता न  भएो ोु्ै यवा त्रीरुण्टा  ब डन ो ोु्ै अनधोा रीो वर्दन्यवत वा  लन ा परवा हीबा ट
हरा एमा , िनत भएमा  वा  ह्ता न्तरणमा  वढलन ा ई भएमा  ब डन लन े यवा त्रीरुण्टा ो

वा ्तववो मूल्यव

बरा बरो रोम िनतपूनतन ो रुपमा  सम्बक्षन्धत ्यवक्षिलन ा ई दर्द्ु प्छ ।
४२.

यवा त्रीरुण्टा ो िनतपूनतन ो लन ा नर न्वेर्द् दर्द्ु प् : (१) यवस पररच्छे र्द बम क्षिम िनतपूनतन  मा र
र् ्यवक्षिलन े यवा त्रीरुण्टा  र्दता न  ररी ढु वा ्ीो

लन ा नर ब डन लन ा ई क्षिम्मा  लन रा एो

नमनतलन े पन्र

दर्द्नभत्र र्दे हा यवो ोु्ै ्था ् मा फन त् रे ल्वे प्रशा सो समि न्वेर्द् दर्द्ु प्छेः(ो)

यवा त्रीरुण्टा  क्षिम्मा  लन रा इएो रे ल्वे ्टे श्,

(ख)

यवा त्रीरुण्टा  पुग््ु प् रे ल्वे ्टे श्।

(२) ेपर्दफा  (१) बम क्षिम न्वेर्द् प्रा प्त भएो नमनतलन े पन्र दर्द्नभत्र रे ल्वे प्रशा सोलन े
न्णन यव रररसक््ु प्छ।
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(३) ेपर्दफा  (२) बम क्षिम रे ल्वे प्रशा सोलन े ररे ो न्णन यव ेपर क्षचत्त ्बुझ््े ्यवक्षिलन े स
न्णन यव भएो नमनतलन े पैतीस दर्द्नभत्र सम्बक्षन्धत क्षिल्लन ा अर्दा लन त समि पु्रा वेर्द् दर्द् सक््ेछ।
पररच्छे र्द-९
मा लन सा मा ्ो ढु वा ्ी र िनतपूनतन 
४३.

ढु वा ्ी ररर्े मा लन सा मा ्ो वववरणपत्र पेश र्ुन  प्ेः )१( रे लन बा ट मा लन सा मा ् ढु वा ्ी र्न 
चा ह्े प्रेषोलन े ब डन द्वा रा  न्धा न ररत ढा ँचा मा  वववरणपत्र भरी सम्बक्षन्धत ्टे श् प्रमुखसमि पेश र्ुन 
प्छ।
)२( ेपर्दफा  )१( बम क्षिो वववरणपत्र प्रेषोलन े ्पि रुपमा  भ्ुन  प्छ र ्पि रुपमा 
वववरणपत्र ्भरे ो ोा रणबा ट ेत्पन्न हु्े पररणा मप्रनत ब डन  िवा फर्दे ही हु्े छै ्।
)३( ेपर्दफा  (१) बम क्षिम वववरणपत्रमा  ेल्लन े ख ररे ोा  मा लन सा मा ् र्दुरु्त भए वा 
्भएो सम्बन्धमा  ्टे श् प्रमुखलन े प्रेषोो र हवरमा  तत्ोा लन  िा ँचबुझ र्ु,न  ररा े्ुप्छ।
)४( ेपर्दफा  )३(

बम क्षिम िा ँचबुझ रर्दा न  ोु्ै मा लन सा मा ् न्षेनधत ह वा  ह इ् भन््े

ववषयवमा  शंोा  ेत्पन्न भएमा  ्टे श् प्रमुखलन े त्यव्त

मा लन सा मा ्ो

परीिण र्न ो

लन ा नर

सम्बक्षन्धत न्ोा यवमा  पठा े्ु प्छ र त्यवसरी परीिण रर्दा न  लन ा रेो खचन  प्रेषोलन े ्यवह ्ुन  प्छ।
(५) ेपर्दफा  (४) बम क्षिम परीिण रर्दा न  ोु्ै व्तु न्षेनधत भएो प्रमा क्षणत भएमा 
्टे श् प्रमुखलन े सम्बक्षन्धत ्यवक्षिलन ा ई प्रचनलन त ोा ्ू् बम क्षिम ोा रवा हीो लन ा नर स व्तु सवहत
सम्बक्षन्धत न्ोा यवमा  पठा े्ु प्छ ।
४४.

ढु वा ्ीो लन ा नर मा लन सा मा ् ्वीोा र र्ेः )१( मा लन सा मा ्ो आोा र, तौलन , प्रोृनत वा  त वोएो
अन्यव ोु्ै ोा रणलन े ढु वा ्ीमा  ववशेष ोदठ्ा ई ेत्पन्न हु्े अव्था मा  बा हेो ्टे श् प्रमुखलन े ोु्ै
मा लन सा मा ् ढु वा ्ीो लन ा नर ्वीोा र र्छ।
)२( ेपर्दफा  )१( बम क्षिम ढु वा ्ीो

लन ा नर मा लन सा मा ् ्वीोा र ररे पनछ ब डन द्वा रा 

न्धा न ररत ढा ँचा मा  रे ल्वे रनसर्द दर्द्ु प्छ।
)३( ेपर्दफा  )२( बम क्षिमो रे ल्वे रनसर्दमा  र्दे हा यवोा  ोुरा  समेत ेल्लन ेख र्ुन  प्छेः)ो(

प्रेषोो पूरा  ्ा म, थर, ठे रा ्ा  र सम्पोन  ्म्वर,

)ख(

मा लन सा मा ्ो वववरण,

)र(

मा लन सा मा ्ो तौलन  र तौलन  खुल्् ्सोेमा  अन्यव िा ्ोा री,

)घ(

वा र् लन  ड भन्र्दा  घटी भएो मा लन सा मा ्ो होमा  प्यवा ोेिो सं ख्यवा  र
प्यवा वोङ्गो वववरण,

)ङ(

वववरणपत्रसँर सं लन ग्् रररएोा  ोा रिा तो वफहरर्त,

)च(

रन्त्यव ्टे श्ो ्ा म,

)छ(

प्रा पोो पूरा  ्ा म, थर, ठे रा ्ा  र सम्पोन  ्म्वर,

(ि)

अन्यव आवश्यवो ोुरा हरु ।
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)४( मा लन सा मा ्ो ढु वा ्ीोा  लन ा नर आवश्यवोता  अ्ुसा र एेटै वा  छु ट्टा छु ट्टै रे ल्वे रनसर्द
िा री र्न  सवो्ेछ।
४५.

रे ल्वे रनसर्दमा  िनतो सं ोेत र्ुन  प्ेः ्पि रुपमा  िनतग्र्त र्दे क्षख्े मा लन सा मा ् ढु वा ्ीो लन ा नर
्वीोा र रर्दा न  त्यव्त मा लन सा मा ्ो अव्था  रे ल्वे रनसर्दमा  ेल्लन े ख र्ुन  प्छ।

४६.

वा र्ो एक्सलन  वि् न्धा न रण र्न  सक््ेेः

)१( ब डन लन े वा र्ो अनधोतम एक्सलन  वि्

न्धा न रण र्न  सक््ेछ।
)२( ेपर्दफा  )१(

बम क्षिम न्धा न ररत अनधोतम एक्सलन  वि् भन्र्दा  बढी हु्े ररी ब डन लन े

ोु्ैपन् मा लन सा मा ् रे लन मा  रा खी ढु वा ्ी र्ुन  हुँर्दै्।
४७.

मा लन सा मा ्ो मूल्यव घ षणा  ररी ढु वा ्ी र्न  सवो्ेेः (१) ोु्ै मा लन सा मा ्ो मूल्यव रे ल्वे रनसर्दमा 
घ षणा  ररी ढु वा ्ी र्न  सवो्ेछ ।
(२) ेपर्दफा  (१) बम क्षिम मा लन सा मा ्ो मूल्यव घ षणा  ररी ढु वा ्ी ररा एो अव्था मा 
स बा पतो ढु वा ्ी शुल्ो भा डा  तथा  शुल्ो )टयवा ररफ( वोता बमा  ेल्लन ेख भए बम क्षिम हु्ेछ।

४८.

ढु वा ्ी तथा  अन्यव शुल्ो बुझा े्ु प्ेः (१) प्रेषोलन े मा लन सा मा ् ढु वा ्ी ररे बा पत लन ा ग््े ढु वा ्ी
शुल्ो ब डन लन ा ई बुझा े्ु प्छ ।
(२) ेपर्दफा  (१) बम क्षिम प्रेषोलन े बुझा े्ु प् ढु वा ्ी शुल्ो ्बुझा ई बा ँोी रहेो
अव्था मा  त्यव्त ढु वा ्ी शुल्ो प्रा पोलन े बुझा े्ु प्छ ।
(३) प्रा पो क्षिम्मेवा र हु् ु प् ोा रणबा ट ेत्पन्न ववलन म्ब शुल्ो तथा  र र्दा म बा पत वा 
ोु्ै मा लन सा मा ् तौलन  रर्दा न  लन ा ग््े शुल्ो प्रा पोलन े बुझा े्ु प्छ ।

४९.

प्रेषो क्षिम्मेवा र हु्ेेः (१) ब डन ो ोु्ै ोमन चा रीो रलन त ोा यवन  वा  त्रुटीलन े बा हेो ोु्ै ोा रिा त
्भएो वा  अपयवा न प्त भएो ोा रणबा ट हु् िा ्े हा न् ् क्सा ्ी प्रनत प्रेषो ्वयवं क्षिम्मेवा र
हु्ेछ।
(२) ोु्ै मा लन ा सा मा ् प्यवा वोङ्ग ्रररएो वा  रा म्र सँर प्यवा वोङ्ग ्रररएो ोा रणबा ट
ेत्पन्न हु्े पररणा मो लन ा नर प्रेषो क्षिम्मेवा र हु्ेछ र स ो ोा रणबा ट रल्वेमा  ोु्ै हा ्ी
् क्सा ्ी हु् रएमा  त्यव्त हा ्ी ् क्सा ्ीो िनतपूनतन  समेत प्रेषोलन े ्यवह ्ुन  प्छ।

५०.

मा लन सा मा ्ो ह्ता न्तरणेः (१) रन्त्यव ्था ्मा  मा लन सा मा ् पुरेपनछ प्रा पोलन े रे ल्वे रनसर्द पेश
ररी सम्बक्षन्धत ्टे श्बा ट मा लन सा मा ् नलन ् सक््ेछ ।
तर प्रा पोलन े रे ल्वे रनसर्द पेश र्न  ्सोेो अव्था मा  सम्बक्षन्धत ्टे श् प्रमुखलन े न्िो
पररचयवपत्र वा  अन्यव प्रमा णोा  आधा रमा  पन् मा लन सा मा ् ह्ता न्तरण र्न  सक््ेछ ।
)२( सम्बक्षन्धत ्टे श् प्रमुखलन े मा लन सा मा ्ो ह्ता न्तरण रर्दा न  प्रा पोबा ट मा लन सा मा ्
बुझेो भरपा ई ररा ई न्िबा ट ोु्ै रोम प्रा प्त र्ुन  प् भए स समेत बुक्षझनलन ई मा लन सा मा ्
ह्ता न्तरण र्छ।
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)३( ेपर्दफा  )१र )२(

मा  िु्सुोै ोुरा  लन े क्षखएो भएता पन् प्रा पोलन े आफ्् मा लन सा मा ्

र्दे हा यवो ्था ्बा ट बुक्षझनलन ्ु प्छेः)ो(

ब डन ो सुपरीवेिणमा  रह् ्प् अव्था मा  सम्बक्षन्धत अनधोा रीलन ा ई
ोा ्ू् बम क्षिम न्िो

्था ्मा  वा  र र्दा ममा  बुझा एो मा  त्यव्त

्था ्बा ट,
)ख(

सुख्खा  बन्र्दररा ह वा  ोन्टे ्र फ्रेट ्टे श् नभत्रो न्िी वा  सरोा री
र र्दा म वा  न्यवा न त प्रश ध् िेत्र (एक्सप टन  प्र सेनसङ ि ्) ि्ता  िेत्रमा 
बुझा एो मा  त्यव्त ्था ्बा ट।

)४( रन्त्यव ्था ्मा  मा लन सा मा ् आइपुरेो पैंता लन ीस दर्द् नभत्र स मा लन सा मा ् बुक्षझनलन ्
प्रा पो ्आएमा  त्यव्त मा लन सा मा ्ो ्वा नमत्व, ह्ता न्तरण लन रा यवतोा  अन्यव ्यवव्था  त वोए
बम क्षिम हु्ेछ।
५१.

मा लन सा मा ् बुझ्् इन्ोा र र्न  सक््ेेः ोु्ै मा लन सा मा ् िनत भएो ोुरा  शङ्का  लन ा रेमा  प्रा पोलन े
त्यव्त िनतो िा ँच ्ररे सम्म मा लन सा मा ् बुझ्् इन्ोा र र्न  सक््ेछ ।

५२.

मा लन सा मा ् सम्बन्धी र्दा वयवत्वेः (१) रे ल्वे रनसर्दमा  ेक्षल्लन क्षखत मा लन सा मा ् पूरै वा  आंक्षशो रुपमा 
हरा एो , िनत भएो वा  ह्ता न्तरण र्न मा  वढलन ा ई भएो सम्बन्धमा  ब डन  क्षिम्मेवा र हु्ेछ ।
(२) ेपर्दफा  (१) मा  िु्सुोै ोुरा  लन े क्षखएो भए ता पन् र्दे हा यवो ोा रणबा ट मा लन सा मा ्
हरा एमा , िनत भएमा  वा  ह्ता न्तरणमा  वढलन ा ई भएमा  ब डन  क्षिम्मेवा र हु्े छै ्ेः(ो)

प्यवा वोङ्ग र्ुप
न  ् प्रोृनतोा  मा लन सा मा ् प्यवा वोङ्ग ्रररएो वा  रा म्र सँर
प्यवा वोङ्ग ्रररएो ,

(ख)

र्दता न  भए बम क्षिमो मा लन सा मा ् प्रेषोलन े लन  ड ्ररे ो वा  प्रा पोलन े
अ्लन  ड ररे ो ,

(र)

रलन त वा  अपूणन  वववरणपत्र भरी मा लन सा मा ् पठा एो ,

(घ)

प्रेषो वा  प्रा पोो

अ्ुर धमा  खुल्लन ा  वा र्बा ट मा लन सा मा ् ढु वा ्ी

ररा एो ,
(ङ)

मा लन सा मा ्ो

खरा वीबा ट वा  ोु्ै मा लन सा मा ्ो

प्रोृनतबा टै (ि्तै

भा ँक्षचएर, नबग्रेर, ोुवहएर, सुख्खा  भएर वा  खेर रएर) पूणन  वा  आंक्षशो
रुपमा  िनत भएो ,
(च)

ोा बू बा वहरो

पररक्ष्थनत ेत्पन्न भई ब डन लन े त्यव्त

पररक्ष्थनतबा ट

बचा े र्न  ्सोेो ,
(छ)

ब डन ो अ्ुमनत वव्ा  िीविन्तुो ढु वा ्ी ररे ो ।

(३) ेपर्दफा  (२) मा  ेक्षल्लन क्षखत ोु्ै ोा रणबा ट मा लन सा मा ् हरा एो , िनत भएो वा 
ह्ता न्तरणमा  वढलन ा ई भएो ह भन्ने ोुरा  प्रमा क्षणत र् भा र ब डन ो हु्ेछ ।
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५३.

मा लन सा मा ् हरा एो मा न््ेेः मा लन सा मा ् ह्ता न्तरण र् समयव न्धा न रण भएो मा  त्यवसरी न्धा न ररत
समयव भुिा ् भएो पन्र दर्द् र समयव न्धा न रण ्भएो मा  रे ल्वे रनसर्द िा री भएो नमनतलन े तीस
दर्द्नभत्र मा लन सा मा ् ह्ता न्तरण ्ररे मा  मा लन सा मा ् हरा एो मा न््ेछ ।

५४.

मा लन समा ् ह्ता न्तरणमा  वढलन ा ई भएो

मा न््ेेः र्दे हा यवो

समयवनभत्र प्रा पोलन ा ई मा लन सा मा ्

ह्ता न्तरण र्न  ्सोेमा  मा लन सा मा ् ह्ता न्तरणमा  वढलन ा ई भएो मा न््ेछेः(ो)

मा लन सा मा ् बुझा े्ुप् समयव न्धा न रण भएो मा  त्यवसरी न्धा न ररत समयवनभत्र,

(ख)

खण्ड (ो) बम क्षिम समयव न्धा न रण ्भएो मा  रे ल्वे रनसर्द िा री भएो नमनतलन े
तीस दर्द्नभत्र ।

५५.

मा लन सा मा ् हरा एमा  वा  िनत भएमा  वा  ह्ता न्तरण र्न  वढलन ा ई भएमा  स वा पतो िनतपूनतन ेः
मा लन सा मा ् हरा एमा  वा  िनत भएमा  वा  ह्ता न्तरण र्न  वढलन ा ई भएमा  स वा पतो िनतपूनतन 
सम्बन्धी ्यवव्था  र्दफा  ४० मा  ेक्षल्लन क्षखत यवा त्रीरुण्टा  सम्बन्धमा  भएो

्यवव्था  बम क्षिम

हु्ेछ।
५६.

मा लन सा मा ्ो िनतपूनतन ो लन ा नर न्वेर्द् दर्द्ु प्: (१) यवस पररच्छे र्द बम क्षिम िनतपूनतन  मा र र्न 
चा ह्े प्रेषो वा  प्रा पोलन े त्यव्त मा लन सा मा ् ढु वा ्ीोा  लन ा नर ्टे श् प्रमुखलन ा ई क्षिम्मा  लन रा एो
नमनतलन े पैता लन ीस दर्द्नभत्र र्दे हा यवो ोु्ै ्था ् मा फन त रे ल्वे प्रशा सो समि न्वेर्द् दर्द्ु प्छेः(ो)

ढु वा ्ीो लन ा नर मा लन सा मा ् क्षिम्मा  लन रा इएो रे ल्वे ्टे श्,

(ख)

मा लन सा मा ् पुग््ु प् रे ल्वे ्टे श् ।

(२) ेपर्दफा  (१) बम क्षिम न्वेर्द् प्रा प्त भएो नमनतलन े पैतीस दर्द्नभत्र रे ल्वे प्रशा सोलन े
न्णन यव रररसक््ु प्छ ।
(३) ेपर्दफा  (२) बम क्षिम रे ल्वे प्रशा सोलन े ररे ो न्णन यव ेपर क्षचत्त ्बुझ््े ्यवक्षिलन े स
न्णन यव भएो सूच्ा  पा एो नमनतलन े पैतीस दर्द्नभत्र सम्बक्षन्धत क्षिल्लन ा  अर्दा लन तमा  पु्रा वेर्द् दर्द्
सक््ेछ।
पररच्छे र्द-१०
र्दुघट
न  ्ा ो िा ँच तथा  र्दा वयवत्व
५७.

रे लन  र्दुघट
न  ्ा ो सूच्ा  दर्द्ु प्ेः )१( रे लन  सञ्चा लन ्ो नसलन नसलन ा मा  र्दुघट
न  ्ा  भई ोसै ो मृत्यवु
भएमा , च टपटो लन ा रेमा , ोु्ै सम्पक्षत्तो िनत भएमा  वा  रे लन  िनतग्र्त भएमा  रे ल्वे ोमन चा रीलन े
त्यव्त र्दुघट
न  ्ा  भएो ्था ्बा ट सबैभन्र्दा  ्क्षिोो ्टे श् प्रमुख तथा  रे ल्वे सुरिा  ोा यवा न लन यवमा 
र ्टे श् प्रमुख तथा  रे ल्वे सुरिा  ोा यवा न लन यवलन े रे ल्वे प्रशा सो तथा  सम्बक्षन्धत क्षिल्लन ा  प्रशा स्
ोा यवा न लन यवमा  वा  ्क्षिोो प्रहरी ोा यवा न लन यवमा  तुरुन्तै सूच्ा  दर्द्ु प्छ।
)२( ेपर्दफा  )१( बम क्षिम सूच्ा  प्रा प्त भएपनछ रे ल्वे प्रशा सो तथा  क्षिल्लन ा  प्रशा स् ोा यवा न लन यवलन े
स र्दुघट
न  ्ा ो बा रे मा  तुरुन्त मन्त्रा लन यवलन ा ई सूच्ा  दर्द्ु प्छ।
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५८.

्ेपा लन  सरोा रलन े िा ँचबुझ र्न  वा  ररा े् सक््ेेः रे लन  र्दुघट
न  ्ा ोा  सम्बन्धमा  सूच्ा  प्रा प्त भएपनछ
र्दुघट
न  ्ा ो

रा क्षम्भयवन ता लन ा ई दृविरत ररी ्ेपा लन  सरोा रलन े प्रचनलन त ोा ्ू् बम क्षिम त्यव्त

र्दुघट
न  ्ा ो िा ँचबुझ र्न  वा  ररा े् सक््ेछ ।
५९.

ब डन  आफैलन े िा ँचबुझ र्न  वा  ररा े् सक््ेेः र्दफा  ५८ मा  िु्सुोै ोुरा  लन े क्षखएो भए ता पन्
रे ल्वे सञ्चा लन ्ो

नसलन नसलन ा मा  भएो

सा मा न्यव र्दुघट
न  ्ा ोा  सम्बन्धमा  ब डन  आफैलन े त्यव्त

र्दुघट
न  ्ा ो िा ँचबुझ र्न  वा  ररा े् सक््ेछ ।
६०.

ेपचा र खचन , िनतपूनतन  वा  वोररयवा  खचन  ेपलन ्ध ररा े्ु प्ेः (१) रे लन  र्दुघट
न  ्ा बा ट ोु्ै
्यवक्षिलन ा ई ोु्ै वोनसमो हा न् वा  ् क्सा ्ी पुग्् रएमा  ब डन लन े न्ि वा  न्िो मृत्यवु भएो मा 
मृतोो ्क्षिोो होवा लन ा लन ा ई र्दे हा यव बम क्षिमो रोम ेपचा र खचन , िनतपूनतन  वा  वोररयवा  खचन 
बा पत ेपलन ्ध ररा े्ु प्छेः(ो)

ोु्ै ्यवक्षिलन ा ई च टपटो लन ा रेो मा  च टपटोो

क्ष्थनत ववचा र ररी

औषनधेपचा र खचन  वा पत एोलन ा ख रुपैयवा ँसम्म,
(ख)

ोु्ै ्यवक्षिो

अङ्गभङ्ग भएो मा  न्ो

्भई ोा म ्लन ा ग््े भएमा  स

अङ्गभङ्ग बा पत प्रत्यवेो अङ्गो र्दुईलन ा ख पचा स हिा र रुपैयवा ँ र त्यव्त अङ्ग
ोा म लन ा ग््े भए घा े खचन  बा पत एोलन ा ख पचा स हिा र रुपैयवा ँसम्म,
(र)

ोु्ै ्यवक्षिो

मृत्यवु भएो मा  वोररयवा  खचन  बा पत र्दुई लन ा ख रुपैयवा ँ र

िनतपूनतन  बा पत पा ँचलन ा ख रुपैयवा ँसम्म,
(घ)

र्दुघट
न  ्ा बा ट ोु्ै ्यवक्षिो

सम्पक्षत्त हा न् ् क्सा ्ी भएमा  त्यव्त

हा न्

् क्सा ्ी भए बा पत पा ँच लन ा ख रुपैयवा ँसम्म ।
(२) ेपर्दफा  )१( मा  िु्सुोै ोुरा  लन े क्षखएो

भएता पन् र्दे हा यवो

यवा त्रीो मृत्यवु वा  अङ्गभङ्ग भएमा  वा  यवा त्री घा इते भएमा  त्यव्त

ोु्ै ोा रणबा ट

िनतपूनतन  बा पत ोु्ै रोम

दर्दइ्ेछै्ेः)ो( यवा त्रीलन े आत्महत्यवा  ररे मा  वा  आत्महत्यवा  र् प्रयवा स ररे मा ,
)ख( यवा त्रीो आफ््ै रल्ती वा  हेलन चेक्रा इो ोा रणलन े,
)र( यवा त्रीो ोु्ै आपरा नधो ोा यवन बा ट,
)घ( यवा त्रीलन े मा र्दो पर्दा थन  वा  लन ा रू औषध सेव् ररी वा  बेह स भई ररे ो
ोु्ै ोा रणबा ट,
)ङ( ोु्ै यवा त्रीो प्रा ोृनतो ोा रण वा  ोु्ै र र वा  अन्यव ोु्ै औषध पचा रो
ोा रणबा ट।
(३) यवस र्दफा  बम क्षिम ब डन लन े ररे ो न्णन यव ेपर क्षचत्त ्बुझ््े ्यवक्षिलन े स न्णन यवो
सूच्ा  पा एो नमनतलन े पैतीस दर्द्नभत्र सम्बक्षन्धत ेच्च अर्दा लन तमा  पु्रा वेर्द् दर्द् सक््ेछ ।
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पररच्छे र्द-११
रे ल्वे प्रशा सो तथा  ोमन चा री सम्बन्धी
६१.

रे ल्वे प्रशा सोो न्यवुक्षिेः )१( ब डन ो प्रशा सोीयव प्रमुखो रुपमा  ोा म र्न  ्ेपा लन  सरोा रलन े
एोि्ा  रे ल्वे प्रशा सोो न्यवुक्षि र्छ ।
(२) ेपर्दफा  (१) बम क्षिम रे ल्वे प्रशा सोो पर्दमा  न्यवुि हु् र्दे हा यव बम क्षिमो यव ग्यवता 
पूरा  भएो हु् ु प्छ: (ो) मा न्यवता प्रा प्त क्षशिण सं ्था बा ट इक्षन्िन्यवररङ ववषयवमा  ोम्तीमा  ््ा तो त्तर
ेपा नध हा नसलन  ररे ो ,
(ख)

सडो वा  रे ल्वे यवा ता यवा तो िेत्रमा  ोम्तीमा  र्दश वषन ो अ्ुभव हा नसलन 
ररे ो ,

(र) पैंतीस वषन  ेमेर पूरा  भएो ।
)३( ेपर्दफा  )१( बम क्षिम रे ल्वे प्रशा सोो
सरोा रलन े सं घीयव न्िा मती सेवा  अन्तरन तो

न्यवुक्षि ्भएसम्मो

्ेपा लन  इक्षन्िन्यवररङ्ग सेवा ो

लन ा नर ्ेपा लन 

रा िपत्रा वङ्कत प्रथम

श्रे णीो अनधोृतलन ा ई रे ल्वे प्रशा सोो ोा म र् ररी त क्् सक््ेछ।
)४( रे ल्वे प्रशा सोो पर्दा वनध बढीमा  चा र वषन ो हु्छ
े ।
)५( ेपर्दफा  )४( मा  िु्सुोै ोुरा  लन े क्षखएो भएता पन् रे ल्वे प्रशा सोलन े आफ्् पर्दीयव
क्षिम्मेवा री पूरा  ्ररे मा , ब डन ो

वहत ववपरीत ोु्ै ोा म ोा रवा ही ररे मा , न्ि ोु्ै खरा ब

आचरणमा  लन ा रेमा  वा  न्िमा  ोा यवन िमता ो अभा व भएमा  ्ेपा लन  सरोा रलन े त वोए बम क्षिमो
प्रवक्रयवा  पूरा  ररी िु्सुोै बखत रे ल्वे प्रशा सोो पर्दबा ट हटा े् सक््ेछ।
)६( ेपर्दफा  )५( बम क्षिम न्िलन ा ई पर्दबा ट हटा े्ु अक्षघ सफा ई पेशर् म्ा नसव
मौोा  दर्द्ु प्छ।
)७( रे ल्वे प्रशा सोो

पा ररश्रनमो, सुववधा  तथा  सेवा ोा  अन्यव शतन  त वोए बम क्षिम

हु्ेछ््।
६२.

रे ल्वे प्रशा सोो पर्दमा  न्यवुक्षिो लन ा नर अयव ग्यवता :

र्दे हा यवो ोु्ै ्यवक्षि रे ल्वे प्रशा सोो

पर्दमा  न्यवुक्षि हु् यव ग्यव हु्े छै ् : (ो)

रैर ्ेपा लन ी ्ा रररो,

(ख)

सा ठी वषन  ेमेर पूरा  भएो ,

(र)

बैंो तथा  ववत्तीयव सं ्था ो ऋण नत्न  ्सोी ोा लन  सूचीमा  परे ो ,

(घ)

भ्रिा चा र, िबरि्ती ोरणी, मा ्व बेचनबख् तथा  ओसा रपसा र, लन ा रू औषध
नबक्री ववतरण तथा ओसा र पसा र, सम्पक्षत्त शुद्धीोरण, रा हर्दा ्ी र्दुरुपयव र, अपहरण
सम्बन्धी ोसूर वा  ्ैनतो पत् र्दे क्षख्ेअन्यव फौिर्दा री ोसूरमा  सिा यव पा ई वा 
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ोु्ै ोसूरमा  िन्म ोैर्द वा  बीस वषन  वा  स भन्र्दा  बढी ोैर्दो सिा यव पा ई
त्यव्त फैसलन ा  अक्षन्तम भएो ,
)ङ(

मा ्नसो सन्तुलन ् ठीो ्भएो ,

)च(

ु ो ्था यवी आवा सीयव अ्ुमनत प्रा प्त ररे ो ,
ोु्ै ववर्दे शी मुलन ो

)छ(

ोु्ै लन ा भो पर्दधा रण ररे ो ।
्पिीोरण: यवस खण्डो प्रयव ि्ो लन ा नर "लन ा भो पर्द" भन्ना लन े न्वा न च् वा 
म् ्यव्द्वा रा  पूनतन  ररर्े रा ि्ीनतो पर्द बा हेो सरोा री ो षबा ट पा ररश्रनमो वा 
सुववधा  पा े्े पर्द सम्झ्ु पछन  ।

६३.

रे ल्वे प्रशा सोो ोा म, ोतन ्यव र अनधोा रेः रे ल्वे प्रशा सोो ोा म, ोतन ्यव र अनधोा र र्दे हा यव
बम क्षिम हु्ेछेः(ो)

ब डन  तथा  ोा यवन ोा री सनमनतबा ट भएोा  न्णन यव ोा यवा न न्वयव् र् ररा े्े,

(ख)

ब डन ो बिेट, अल्पोा लन ी् तथा  र्दीघन ोा लन ी् यव ि्ा  र वा वषन ो ोा यवन क्रम तयवा र
ररी ोा यवन ोा री सनमनत समि पेश र्,

(र)

ब डन ो ्वीोृत यव ि्ा  तथा  ोा यवन क्रम ोा यवा न न्वयव् र्,

(घ)

ब डन ो लन ा नर आवश्यवो ोमन चा री न्यवुक्षिो लन ा नर नसफा ररस र्,

(ङ)

ब डन  तथा  ोा यवन ोा री सनमनतबा ट ्वीोृत हु्पु ् प्र्ता व तयवा र ररी पेश र्,

(च)

ब डन  अन्तरन त सञ्चा नलन त यव ि्ा  तथा  ोा यवन क्रमो ोा यवा न न्वयव्ो अ्ुरम् र्,
ररा े्े,

(छ)
६४.

त वोए बम क्षिमो अन्यव ोा म र् ।

ोमन चा री सम्बन्धी: (१) ब डन मा  आवश्यवो सं ख्यवा मा  ोमन चा री रह्ेछ्् ।
(२) ेपर्दफा  (१) बम क्षिमोा  ोमन चा रीो न्यवुक्षि, पा ररश्रनमो, सुववधा  तथा  सेवा ोा 
शतन हरु ववन्यवममा  त ोे बम क्षिम हु्ेछ।
(३) ब डन लन े यवस र्दफा  बम क्षिम ोमन चा रीो न्यवुक्षि ्ररे सम्मो लन ा नर ब डन ो अ्ुर धमा 
मन्त्रा लन यवलन े आवश्यवो सं ख्यवा मा  ोमन चा री ब डन मा  ोा म र् ररी ोा िमा  खटा े् सक््ेछ ।
(४) ब डन ो

सं रठ् सं रच्ा ो

्वीोृनत मन्त्रा लन यवो

नसफा ररसमा  ्ेपा लन  सरोा रलन े

र्छ।
पररच्छे र्द-१२
ब डन ो ो ष र लन े खा परीिण
६५.

ब डन ो ो षेः )१( ब डन ो आफ्् एेटा  छु टै ो ष हु्छ
े ।
)२( ेपर्दफा  )१( बम क्षिमो ो षमा  र्दे हा यवोा  रोम रह्ेछ्् :)ो( ्ेपा लन  सरोा रबा ट प्रा प्त रोम,
)ख( ववर्दे शी ्यवक्षि, सरोा र, अन्तरा न वष्ट्रयव सं घ वा  सं ्था बा ट प्रा प्त रोम,
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)र( यवा त्री भा डा  वा  ढु वा ्ी शुल्ोबा ट प्रा प्त रोम,
)घ( ब डन ो िग्रा  नलन ि वा  भा डा मा  दर्दए बा पत प्रा प्त रोम,
)ङ( ब डन लन े आिन ् ररे ो अन्यव रोम।
(३) ेपर्दफा  (१) ो

खण्ड (ख) बम क्षिमो

रोम प्रा प्त र्ुन  अक्षघ ब डन लन े ्ेपा लन 

सरोा र, अथन  मन्त्रा लन यवो ्वीोृनत नलन ्ु प्छ ।
(४) ब डन ो

सम्पूणन  खचन  ेपर्दफा  (२) बम क्षिम ो षमा  िम्मा  भएो

रोमबा ट

्यवह रर्ेछ ।
(५) ेपर्दफा  )१( बम क्षिमो ो षमा  रह्े रोम ब डन लन े त ोेो बैङ्क तथा  ववत्तीयव
सं ्था  सम्बन्धी प्रचनलन त ोा ्ू् बम क्षिम ्था वपत "ो" वरन ो ोु्ै बा क्षणज्यव बैङ्कमा  खा ता  ख लन ी
िम्मा  ररर्ेछ।
(६) ब डन ो खा ता ो सञ्चा लन ् त वोए बम क्षिम हु्ेछ ।
६६.

लन े खा  र लन ेखा परीिणेः )१( ब डन ो आयव ्यवयवो लन ेखा  प्रचनलन त ोा ्ू् बम क्षिम रा क्षख्ेछ।
)२( ब डन लन े त वोए बम क्षिम आयव ्यवयवो

आन्तररो लन ेखा परीिण तथा  आन्तररो

न्यवन्त्रण र्ु,न  ररा े्ु प्छ।
)३( ब डन ो आयव्यवयवो अक्षन्तम लन ेखा परीिण महा  लन ेखा परीिोबा ट हु्ेछ।
)४( मन्त्रा लन यवलन े चा हेमा  ब डन ो आयव ्यवयवो लन ेखा  तथा  स सँर सम्बक्षन्धत ोा रिा त
िु्सुोै बखत िा ँच्् वा  िा ँच्् लन रा े् सक््ेछ।
पररच्छे र्द-१३
ोसूर तथा  सिा यव
६७.

आरिा ्ी र्न  वा  भयव त्रा स र्दे खा े् ्हु्े: (१) ोसै लन े रे ल्वे वा  रे लन मा  आर लन रा े् वा 
ववष्फ टो पर्दा थन  ओछ्या े्, रा ख्न वा  ोु्ै प्रज्वलन ्शीलन  पर्दा थन  वा  ववद्युतीयव धरा प (एम्बुस) ब्ा ई
आवा रम्मा  वा  सा वन िन्ो ेपयव रोा  अन्यव ोु्ै ोुरा ो प्रयव रमा  अवर ध पुर्यवा े् वा  रे ल्वेो
सञ्चा लन ्मा  ोु्ै वोनसमो डर, त्रा स, भयव र्दे खा ई बन्र्द र्न  वा  ोु्ै वोनसमबा ट रे ल्वे अवरुद्ध
ररी वा  ररा ई यवा त्रीो आवा रम्मा  बा धा  पुर्यवा े् हुँर्दै् ।
(२) ेपर्दफा  (१) बम क्षिमो

ोसूर र् ्यवक्षिलन ा ई त्यव्त

ोा यवन बा ट ोसैो

मृत्यवु

भएो मा  प्रचनलन त ोा ्ू् बम क्षिम ज्यवा ् मा रे सरह सिा यव र ज्यवा ् ्मरे ो भएर्दश वषन सम्म ोैर्द
र र्दुई लन ा ख रुपैयवा ँसम्म िररबा ्ा  हु्ेछ ।
६८.

रे ल्वे ो्िा  र्न  ्हु्े: (१) ोसैलन े रे ल्वे वा  रे लन  ो्िा  ररी वा  प्रयव र हु् ्दर्दई वा  अन्यव ोु्ै
ँ ै् ।
वोनसमलन े हा न्, ् क्सा ्ी पुर्यवा े्े ोा यवन  र्न , ररा े् हुर्द
(२) ेपर्दफा  (१) बम क्षिमो

ोसूर र् ्यवक्षिलन ा ई र्दश वषन सम्म ोैर्द र र्दुईलन ा ख

रुपैयवा ँसम्म िररबा ्ा  हु्ेछ ।
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६९.

रे ल्वे सेवा लन ा ई िनत पुर्यवा े् ्हु्े: (१) ोसैलन े रे लन  र्दुघट
न  ्ा  हु् सक््े ररी रे ल्वे वा  रे लन मा  ोु्ै
व्तु फ्या क््े, रे लन ो नलन ोमा  ढुँ रा , ोा ठ वा  अरु ोु्ै व्तु रा ख्ने, रे लन ो नलन ो वा  स सम्बन्धी
वोलन ा , ोा ँटा , क्ष्लन पर आदर्द क्षझक््े, ज्वा इन्टहरु खुोुलन  पा ् वा  अरु ोलन पूिा न  चलन ा े्े, हेरफेर
र् वा  बन्र्द र् ोा यवन  र्न , ररा े् हुँर्दै् ।
(२) ेपर्दफा  (१) बम क्षिमो ोसूर र् ्यवक्षिलन ा ई सा त वषन सम्म ोैर्द र एो लन ा ख
रुपैयवा ँसम्म िररबा ्ा  हु्छ
े ।

७०.

बत्ती क्षझक्् तथा  न्सा ्ा  बर्दल्् ्हु्े: (१) ोसैलन े रे ल्वे वा  रे लन ो ोु्ै न्शा ्ा  वा  बत्ती
लन ुोा े्े, चलन ा े्े, क्षझक््े, फरो ररी र्दे खा े्े, बर्दल््े, मेट््े, हटा े्े, खुवोन ्े ि्ता  रे लन 
र्दुघट
न  ्ा  हु्े ोु्ै ोा यवन  र्न , ररा े् हुँर्दै् ।
(२) ेपर्दफा  (१) बम क्षिमो ोसूर र् ्यवक्षिलन ा ई सा त बषन सम्म ोैर्द र एो लन ा ख
रुपैयवा ँसम्म िररबा ्ा  हु्ेछ ।

७१.

सूच्ा  सं यवन्त्र प्रयव र र्न  ्हु्े: (१) ब डन ो अनधोा रप्रा प्त ्यवक्षि बा हेो ोसैलन े अत्यवा वश्यवो
ोा रण ्भई रे ल्वेो प्रयव ि्ो लन ा नर िडा ् रररएोा  ोु्ै सञ्चा र ेपोरणो प्रयव र वा  ह्तिेप
र्न , ररा े् हुँर्दै् ।
(२) ेपर्दफा  (१) बम क्षिमो ोसूर र् ्यवक्षिलन ा ई छ मवह्ा सम्म ोैर्द र पचा स हिा र
रुपैयवा ँसम्म िररबा ्ा  हु्ेछ ।

७२.

झरडा ,रा लन ी रलन ौि र्न  ्हु्:े (१) ोसैलन े रे ल्वेोा  ोमन चा री वा  यवा त्रुसँर झरडा  र्न , रे लन नभत्र
ह हल्लन ा  र्न  वा  ोसैलन ा ई रा लन ी रलन ौि र्न  वा  अश्लीलन  वा  अपमा ्ि्ो श्र्द प्रयव र र्न  हुँर्दै्।
(२) ेपर्दफा  (१) बम क्षिमो ोसूर र् ्यवक्षिलन ा ई छ मवह्ा सम्म ोैर्द र पचा सहिा र
रुपैयवा ँसम्म िररबा ्ा  हु्ेछ ।

७३.

बा धा  अवर ध र्न  ्हु्े: (१) ोसैलन े रे ल्वेोा  ोमन चा रीलन ा ई आफ्् पर्दीयव ोतन ्यव पा लन ्ा  र्न 
र क््े वा  बा धा  अवर ध नसिन ्ा  र् ोा यवन  र्न , ररा े् हुँर्दै् ।
(२) ेपर्दफा  (१) बम क्षिमो ोसूर र् ्यवक्षिलन ा ई छ मवह्ा सम्म ोैर्द र पचा सहिा र
रुपैयवा ँसम्म िररबा ्ा  हु्ेछ ।

७४.

अ्ुमनतपत्र ्नलन ई रे लन  चलन ा े् ्हु्:े (१) ोसैलन े रे लन  चा लन ो वा  सहचा लन ोो अ्ुमनतपत्र
ँ ै् ।
्नलन ई रे लन  चलन ा े् हुर्द
(२) ेपर्दफा  (१) बम क्षिमो ोसूर र् ्यवक्षिलन ा ई छ मवह्ा सम्म ोैर्द र पचा स हिा र
रुपैयवा ँसम्म िररबा ्ा  हु्ेछ।

७५.

अन्यव ्यवक्षिलन ा ई अ्ुमनतपत्र दर्द् ्हु्:े (१) ोसैलन े रे लन  चलन ा े्ो लन ा नर अन्यव ्यवक्षिलन ा ई
ँ ै् ।
आफुलन े प्रा प्त ररे ो रे लन  चा लन ो वा  सहचा लन ोो अ्ुमनतपत्र दर्द् हुर्द
(२) ेपर्दफा  (१) बम क्षिमो ोसूर र् ्यवक्षिलन ा ई छ मवह्ा सम्म ोैर्द र पचा स हिा र
रुपैयवा ँसम्म िररबा ्ा  हु्ेछ ।
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७६.

मा र्दो वा  अन्यव लन ा रू पर्दा थन  सेव् ररी रे लन  चलन ा े् ्हु्े: (१) ोसैलन े मा र्दो वा  अन्यव लन ा रू
पर्दा थन  सेव् ररी रे लन  चलन ा े् हुँर्दै् ।
(२) ेपर्दफा  (१) बम क्षिमो ोसूर र् ्यवक्षिलन ा ई एो बषन सम्म ोैर्द र पचा स हिा र
रुपैयवा ँसम्म िररबा ्ा  हु्ेछ।

७७.

अ्नधोृत रुपमा  वटोट नबक्री र्न  वा  अनधोा रपत्र ववतरण र्न  ्हु्:े (१) ोसै लन े ब डन ो
अ्ुमनत बेरर वटोट नबक्री वा  अनधोा रपत्र ववतरण र्न , ररा े् हुँर्दै् ।
(२) ेपर्दफा  (१) बम क्षिमो ोसूर र् ्यवक्षिलन ा ई र्दुई लन ा ख रुपैयवा ँसम्म िररबा ्ा 
हु्ेछ।

७८.

अनधोा रपत्र वा  वटोट सच्यवा े् ्हु्े: (१) ोसैलन े रे लन मा  यवा त्रा  र्, ररा े्े प्रयव ि्ो लन ा नर
अनधोा रपत्र वा  वटोटो अंो, अिर, नमनत वा  ्यवह रा  सच्यवा े्े ोा यवन  र्न ,ररा े् हुँर्दै् ।
(२) ेपर्दफा  (१) बम क्षिमो ोसूर र् ्यवक्षिलन ा ई पचा स हिा र रुपैयवा ँसम्म िररबा ्ा 
हु्ेछ ।

७९.

झुठ मा रर्दा वी र्न  वा  झुठ वववरण दर्द् ्हु्े: (१) ोसै लन े यवा त्रीरुण्टा  वा  मा लन सा मा ् हरा एो ,
्ा नसएो , ् क्सा ्ी भएो वा  वफता न  ्भएो भ्ी ब डन  समि झुठ मा रर्दा वी र्न  वा  स ो
लन ा नर झुठ वववरण दर्द् वा  दर्द् लन रा े् हुँर्दै् ।
(२) ेपर्दफा  (१) बम क्षिमो ोसूर र् ्यवक्षिलन ा ई एो लन ा ख रुपैयवा ँसम्म िररबा ्ा 
हु्ेछ।

८०.

न्षेनधत ्था ्मा  बसी यवा त्रा  र्न  ्हु्:े (१) ोसैलन े ब डन बा ट न्षेनधत ्था ्मा  बसी यवा त्रा  र्न 
हुँर्दै् ।
(२) ेपर्दफा  (१) बम क्षिमो ोसूर र् ्यवक्षिलन ा ई पचा स हिा र रुपैयवा ँसम्म िररबा ्ा 
हु्ेछ ।

८१.

यवा त्रीलन ा ई झञ्झट दर्द् ्हु्:े (१) ोसैलन े रे लन नभत्र पसी यवा त्रीलन ा ई अ्ा वश्यवो झञ्झट दर्द्
हुँर्दै्।
(२) ेपर्दफा  (१) बम क्षिमो ोसूर र् ्यवक्षिलन ा ई बीस हिा र रुपैयवा ँसम्म िररबा ्ा 
ँ ेछ ।
हु्

८२.

सा वन िन्ो सूच्ा  च्यवा त््, ेप्ोा े् ्हु्:े (१) ब डन ो ोमन चा री वा  अनधोा रप्रा प्त ्यवक्षि बा हेो
ोसै लन े रे ल्वे सञ्चा लन ्ो लन ा नर िा री रररएोा  सा वन िन्ो सूच्ा  ेप्ोा े्े, च्यवा त्ने वा  ्यवह रा 
ोेरमेट र् वा  सच्यवा े्े ोा यवन  र्न , ररा े् हुँर्दै् ।
(२) ेपर्दफा  (१) बम क्षिमो ोसूर र् ्यवक्षिलन ा ई पचा स हिा र रुपैयवा ँसम्म िररबा ्ा 
हु्ेछ ।

८३.

रे लन मा  फ ह र फ्या क्् ्हु्े: (१) ोसैलन े रे ल्वे वा  रे लन मा  धुलन  वा  फ ह र वा  यवा त्रीमा नथ फ ह र वा 
ँ ै् ।
अन्यव ोु्ै व्तु फा ल््े ोा यवन  र्न , ररा े् हुर्द
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(२) ेपर्दफा  (१) बम क्षिमो ोसूर र् ्यवक्षिलन ा ई पचा सहिा र रुपैयवा ँसम्म िररबा ्ा 
हु्ेछ ।
८४.

रे ल्वेो ोमन चा रीलन ा ई सिा यवेः (१) रे ल्वेो ोमन चा रीलन े र्दे हा यवो ोु्ै ोा यवन  र्न , ररा े् हुँर्दै्:
(ो) रुनडरहेो रे लन  वव्ा  ोा रण र क््े वा  रे लन  चलन ा े् अटे र र् वा  रे लन  चलन ा े्
्दर्द् अवर ध नसिन ्ा  र्,
(ख) लन ा परबा ही वा  हेलन चेक्र्यवा ई ररी यवा त्री वा  रे ल्वेो ोु्ै सम्पक्षत्तमा  हा न् ् क्सा ्ी
पुर्यवा े्े,
(र) रे ल्वेो तफन बा ट दर्द्ुप् ोु्ै ोा रिा त वा  वववरण झुठा  ब्ा ई दर्द्े,
(घ) ोा यवा न लन यव समयवमा  मा र्दो पर्दा थन  सेव् र् ।
(२) ेपर्दफा  (१) बम क्षिमो ोसूर र् रे ल्वेो ोमन चा रीलन ा ई र्दे हा यव बम क्षिमो सिा यव
हु्ेछेः(ो) खण्ड )ो( बम क्षिमो ोसूर ररे मा पा ँच वषन सम्म ोैर्द र र्दुई लन ा ख रुपैंयवा ँसम्म
िररबा ्ा ,
(ख) खण्ड )ख( बम क्षिमो ोसूर ररे मा नबर खुलन ेो होमा  नबर असुलन  ररी नबर
बम क्षिम िररबा ्ा र पा ँच वषन सम्म ोैर्द, नबर ्खुलन ेो होमा  पा ँच वषन सम्म ोैर्द र
पचा स हिा र रुपैंयवा ँसम्म िररबा ्ा ,
(र) खण्ड )र( बम क्षिमो

ोसूर ररे मा छ मवह्ा सम्म ोैर्द र पचा स हिा र

रुपैयवा ँसम्म िररबा ्ा ,
(घ) खण्ड )र( बम क्षिमो ोसूर ररे मा  पचा सहिा र रुपैयवा ँसम्म िररबा ्ा ।
(३) रे ल्वेो

ोमन चा रीलन े ेपर्दफा  (१) मा  ेक्षल्लन क्षखत ोसूर बा हेो यवस पररच्छे र्द

बम क्षिमो ोसूर मा न््े ोु्ै ोा यवन  ररे मा  त्यव्त ोमन चा रीलन ा ई यवस पररच्छे र्द बम क्षिम हु्े
सिा यवमा  बीस प्रनतशत थप सिा यव हु्ेछ ।
८५.

रे ल्वेो सम्पक्षत्त हा न् वा  ् क्सा ्ी पुर्यवा े्ेलन ा ई थप सिा यव : ोसैलन े रे ल्वेो सम्पक्षत्त च री ररे मा ,
ववरा रे मा  वा  अन्यव ोु्ै प्रोा रलन े हा न् वा  ् क्सा ्ी पुर्यवा एमा  प्रचनलन त ोा ्ू् बम क्षिम हु्े
सिा यवमा  पा ँच वषन सम्म थप ोैर्द र पचा स हिा र रुपैयवा ँसम्म थप िररबा ्ा  हु्ेछ।

८६.

अन्यव सिा यवेः यव ऐ्मा  अन्यवन्त्र लन े क्षखए र्दे क्षख बा हेो यव ऐ् वा  यवस ऐ् अन्तरन त ब्ेो न्यवम
ववपरीत ोु्ै ोसूर र् ्यवक्षिलन ा ई छ मवह्ा सम्म ोैर्द र एो लन ा ख रुपैयवा ँसम्म िररबा ्ा 
हु्ेछ।

८७.

ेद्य र र् वा  मनतयवा रलन ा ई सिा यव : यवस पररच्छे र्द बम क्षिमो ोसूरो ेद्य र र् वा  स
ोसूरो मनतयवा रलन ा ई मुख्यव ोसूरर्दा रलन ा ई हु्े सिा यवो आधा  सिा यव हु्ेछ।
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८८.

ववर भरा ई दर्द्ु प् : यवस पररच्छे र्द बम क्षिमो ोु्ै ोसूर रर्दा न  त्यव्त ोसूरबा ट रे ल्वे, यवा त्रु वा 
अन्यव ोु्ैं ्यवक्षिो

सम्पक्षत्तमा  हा न् ् क्सा ्ी भएो मा  मुद्दा  हे् अनधोा रीलन े त्यव्त

हा न्

् क्सा ्ीो ववर सम्बक्षन्धत ोसूरर्दा रबा ट भरा ई दर्द्ु प्छ।
८९.

सिा यव ्हु्ेेः यवस ऐ् बम क्षिम ोसूर हु्े अव्था मा  बा हेो अन्यव अव्था मा  रे लन  चा लन ो वा 
सहचा लन ोो ोा बू बा वहरो पररक्ष्थनतबा ट र्दुघट
न  ्ा  भई हा ्ी ् क्सा ्ी पुग्् रएो रहेछ भ्े
त्यव्त रे लन  चा लन ो वा  सहचा लन ोलन ा ई ोु्ै सिा यव हु्े छै ्।

९०.

तत्ोा लन  न्यवन्त्रणमा  नलन ् सक््े: (१) यवस पररच्छे र्द बम क्षिमो

ोसूर र् ्यवक्षिलन ा ई

अनधोा रप्रा प्त अनधोा री वा  रे ल्वेो ोमन चा रीलन े तत्ोा लन  न्यवन्त्रणमा  नलन ् सक््ेछ ।
(२) ेपर्दफा  (१) बम क्षिम न्यवन्त्रणमा  नलन इएो ्यवक्षिलन ा ई प्रचनलन त ोा ्ू् बम क्षिम
ोा रवा ही र्न  अनधोा र प्रा प्त अनधोा री वा  रे ल्वे ोमन चा रीलन े सम्बक्षन्धत अनधोा री वा  ोा यवा न लन यवमा 
बुझा े्ु प्छ ।
(३) ेपर्दफा  (२) बम क्षिम बुझा इएो ्यवक्षि ेपर सम्बक्षन्धत अनधोा री वा  ोा यवा न लन यवलन े
प्रचनलन त ोा ्ू् बम क्षिम मुद्दा ो ोा रवा ही शुरु र्ुन  प्छ ।
९१.

मुद्दा  हे् अनधोा री : (१) र्दफा  ६७, ६८, ६९, ७०, ८४ ो ेपर्दफा  (१) ो खण्ड )ो(
र)ख( र ८५ अन्तरन तोा  मुद्दा ो शुरु ोा रवा ही र वो्ा रा  र् अनधोा र सम्बक्षन्धत क्षिल्लन ा 
अर्दा लन तलन ा ई हु्ेछ।
(२) र्दफा  ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ८४ ो ेपर्दफा  (१) ो खण्ड )र( र
र्दफा  ८६ अन्तरन तोा  मुद्दा ो शुरु ोा रवा ही र वो्ा रा  र् अनधोा र सम्बक्षन्धत क्षिल्लन ा ो प्रमुख
क्षिल्लन ा  अनधोा रीलन ा ई हु्ेछ ।
(३) र्दफा  ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३ र र्दफा  ८४ ो ेपर्दफा  (१) ो
खण्ड )घ( अन्तरन तोा  मुद्दा ो शुरु ोा रवा ही र वो्ा रा  र् अनधोा र रे ल्वे प्रशा सोलन ा ई हु्छ
े
।

९२.

अ्ुसन्धा ् अनधोा रीेः र्दफा  र्दफा  ९१ ो ेपर्दफा  )३( अन्तरन तो ोसूरो अ्ुसन्धा ् र
तहवोोा त ्ेपा लन  सरोा रलन े ्ेपा लन  रा िपत्रमा  सूच्ा  प्रोा श् ररी त ोेो अनधोा रीलन े र्छ।

९३.

पु्रा वेर्द्ेः र्दफा  ९१ ो ेपर्दफा  )२( र )३( बम क्षिम मुद्दा  हे् अनधोा रीलन े ररे ो न्णन यव
ेपर क्षचत्त ्बुझ््े ्यवक्षिलन े स न्णन यव भएो सूच्ा  पा एो नमनतलन े पैतीस दर्द्नभत्र सम्बक्षन्धत
क्षिल्लन ा  अर्दा लन तमा  पु्रा वेर्द् दर्द् सक््ेछ ।

९४.

्ेपा लन  सरोा रवा र्दी हु्ेःे र्दफा  ९१ ो ेपर्दफा  )१( र )२( अन्तरन तोा  मुद्दा  ्ेपा लन  सरोा रवा र्दी
भई चल््ेछ र त्यव्त

ु ी फौिर्दा री ोा यवन ववनध सं वहता , २०७४ो
मुद्दा  मुलन ो

समा वेश भएो मा न््ेछ ।
९५.

हर्दम्यवा र्देः )१( र्दफा  ६७ अन्तरन तो ोसूरमा  िवहलन े सुोै पन् ेिूर लन ा ग््ेछ।
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अ्ुसूची-१ मा 

)२( र्दफा  ६८, ६९, ७०, ८४ ो ेपर्दफा  (१) ो खण्ड )ो( र )ख( र ८५
अन्तरन तो ोसूरमा  त्यव्त ोसूर भएो नमनतलन े छ मवह्ा  ्ा घेपनछ ेिुर लन ा ग््े छै ्।
)३(

ेपर्दफा  )१( र )२( अन्तरन तोा  ोसूर बा हेो अन्यव ोसूरमा  त्यव्त ोसूर

भएो नमनतलन े ती् मवह्ा  ्ा घेपनछ ेिुर लन ा ग््े छै ्।
पररच्छे र्द-१४
ववववध
९६.

ोरा रमा  नलन ् सवो्े: यवस ऐ्मा  अन्यवत्र िु्सुोै ोुरा  लन े क्षखएो भए ता पन् यवस ऐ् बम क्षिमो
यव ग्यवता  पुरेोा  ्ेपा लन ी ्ा रररोबा ट रे लन  चा लन ो तथा  सहचा लन ोो पर्दमा  पर्दपूनतन  हु् ्सोेमा 
ब डन लन े यव ग्यवता  पुरेोा  ववर्दे शी ्ा रररोलन ा ई प्रचनलन त ोा ्ू् बम क्षिम त वोए बम क्षिमो अवनध
सम्मो लन ा नर ोरा रमा  न्यवुक्षि ररी ोा ममा  लन रा े् सक््ेछ ।

९७.

ु
सं यवि
लन रा ्ीमा  रे ल्वे सञ्चा लन ् र्न  सक््ेेः ब डन लन े ्ेपा लन  सरोा रो पूव न  ्वीोृनत नलन ई ्वर्दे शी
ु
वा  ववर्दे शी लन रा ्ी ोता न सँरो सं यवि
लन रा ्ीमा  रे ल्वे न्मा न ण वा  वव्ता र र्न  वा  रे ल्वे सेवा 
सञ्चा लन ् र्न  सक््ेछ।

९८.

रे ल्वेो न्मा न ण, ममन त, सञ्चा लन ् वा  ्यवव्था प्ो क्षिम्मा  दर्द् सक््ेेः (१) यवस ऐ्मा  अन्यवत्र
िु्सुोै ोुरा  लन े क्षखएो भए ता पन् ब डन लन े ्ेपा लन  सरोा रो पूव न  ्वीोृनत नलन ई रे ल्वेो न्मा न ण,
ममन त, सञ्चा लन ् वा  ्यवव्था प् सम्बन्धी ोु्ै वा  सबै ोा म न्िी िेत्रो ोु्ै सं ्था द्वा रा  ररा े्
आवश्यवो र्दे खेमा  प्रचनलन त ोा ्ू् बम क्षिम त्यव्त

सं ्था सँर सम्झौता  ररी स

ोा म त्यवस

सं ्था लन ा ई क्षिम्मा  दर्द् सक््ेछ।
ँ सम्बक्षन्धत ब डन ो हो भ र,
(२) ेपर्दफा  (१) बम क्षिम ोा म र्न  दर्दँर्दा  स ोा मसर
्वा नमत्व वा  क्षिम्मा मा  रहेो ोु्ै सं रच्ा , ेपोरण तथा  सम्पक्षत्त त्यव्त सं ्था लन े प्रयव र र्न 
पा े्े ररी दर्द् सक््ेछ ।
(३) ेपर्दफा  (१) बम क्षिम सम्झौता  रर्दा न  ब डन ो हो, भ र, ्वा नमत्व वा  क्षिम्मा मा 
रहेो सं रच्ा , ेपोरण तथा  सम्पक्षत्तो प्रयव र सम्बन्धी ्यवव्था , सम्झौता  ोा यवम रह्े अवनध,
सम्झौता  र् पिलन े पा े्े प्रनतफलन  र तत्सम्बन्धी अन्यव ोुरा हरु सम्झौता मा  ेल्लन ेख भए
बम क्षिम हु्ेछ।
(४) ेपर्दफा  (१) बम क्षिम सम्झौता  र् सं ्था लन े सम्झौता ो अवनध समा प्त भएपनछ
आफूलन े प्रयव र ररे ो ब डन ो हो, भ र, ्वा नमत्व वा  क्षिम्मा मा  रहेो ोु्ै सं रच्ा , ेपोरण
तथा  सम्पक्षत्त सम्झौता मा  त वोएो शतन  बम क्षिम ब डन लन ा ई वफता न  र्ुन  प्छ ।
(५) रे ल्वेो न्मा न ण, ममन त, सञ्चा लन ् र ्यवव्था प् सम्बन्धी अन्यव ोुरा  सम्झौता मा 
ेल्लन ेख भए बम क्षिम हु्ेछ ।
९९.

िमता  भन्र्दा  बढी रा ख्न ्हु्ेेः रे लन ो

िमता  भन्र्दा  बढी यवा त्री तथा  मा लन सा मा ् रा खी रे लन 

ँ ै् ।
चलन ा े्ु हुर्द
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१००. नसट सुरक्षित रा ख्नु प्ेः ब डन लन े त वोए बम क्षिमोा  ेमेरोा  िेष्ठ ्ा रररो, अपा ङ्गता  भएोा 
्यवक्षि, बा लन बा नलन ोा , मवहलन ा  तथा  अशि ्यवक्षिो लन ा नर त वोए बम क्षिमो नसट सुरक्षित रा ख्नु
प्छ ।
१०१. ्वचा नलन त प्रववनधद्वा रा  रे ल्वे सञ्चा लन ् र्न  सक््ेेः ब डन लन े रे लन  चा लन ो तथा  सहचा लन ो नब्ा 
ोम्प्यवुटरोृत वा  ्वचा नलन त प्रववनधो मा ध्यवमबा ट त वोए बम क्षिम रे ल्वे सेवा  सञ्चा लन ् र्न  वा 
ररा े् सक््ेछ ।
१०२.

वा ता वरण मैत्री हु् ु प्ेः ब डन लन े वा ता वरण मैत्री तवरलन े त वोएो मा पर्दण्ड पूरा  ररी रे ल्वे तथा 
रे ल्वे सेवा  सञ्चा लन ् र्ुन  प्छ ।

१०३. सहयव र ेपलन ्ध ररा े्ु प्ेः यवस ऐ्ो ोा यवा न न्वयव् र्न  र रे ल्वे तथा  रे ल्वे सेवा  सुचा रू रूपलन े
सञ्चा लन ् र्न ो लन ा नर ब डन लन े सुरिा  प्रबन्ध लन रा यवतोा  अन्यव ववषयवमा  सहयव र मा र ररे मा  ्ेपा लन 
सरोा र वा  सम्बद्ध न्ोा यवलन े त्यव्त सहयव र ेपलन ्ध ररा े्ु प्छ ।
१०४. िग्रा  प्रा प्त ररा इ दर्द्ेेः रे ल्वेो लन ा नर आवश्यवो प् िग्रा  ोसै ो न्िी भ रचलन ्मा  रहेो भए
त्यवस बा पतो िनतपूनतन  ब डन लन े ्यवह ् ररी ्ेपा लन  सरोा रलन े प्रचनलन त ोा ्ू् बम क्षिम त्यव्त
िग्रा  ब डन लन ा ई ेपलन ्ध ररा ई दर्द् सक््ेछ ।
१०५. बीमा  ररा े्ु प्ेः ब डन लन े रे लन , चा लन ो, सहचा लन ो, यवा त्री, यवा त्रीरुण्टा , मा लन सा मा ्, रे ल्वेोा 
ोमन चा री लन रा यवत तेस्र पिो त वोए बम क्षिम बीमा  ररा े्ु प्छ ।
१०६. अनधोा र प्रत्यवा यव ि्ेः (१) ब डन लन े यव ऐ् वा  यवस ऐ् अन्तरन त ब्ेो न्यवम बम क्षिम आफूलन ा ई
प्रा प्त अनधोा रमध्यवे आवश्यवोता  अ्ुसा र ोेही अनधोा र ब डन ो अध्यवि, सर्द्यव तथा  ोा यवन ोा री
सनमनतलन ा ई प्रत्यवा यव ि् र्न  सक््ेछ ।
(२) ोा यवन ोा री सनमनतलन े यव ऐ् वा  यवस ऐ् अन्तरन त ब्ेो न्यवम बम क्षिम आफूलन ा ई
प्रा प्त अनधोा रमध्यवे आवश्यवोता  अ्ुसा र ोेही अनधोा र ोा यवन ोा री सनमनतो अध्यवि, सर्द्यव तथा 
रे ल्वे प्रशा सो वा  र्दफा  १३ बम क्षिमो

ेपसनमनत वा  ब डन ो

ोु्ै अनधोृत ोमन चा रीलन ा ई

प्रत्यवा यव ि् र्न  सक््ेछ ।
(३) रे ल्वे प्रशा सोलन े यव ऐ् वा  यवस ऐ् अन्तरन त ब्ेो न्यवम बम क्षिम आफूलन ा ई प्रा प्त
अनधोा रमध्यवे आवश्यवोता  अ्ुसा र ोेही अनधोा र ब डन ो ोु्ै अनधोृत ोमन चा रीलन ा ई प्रत्यवा यव ि्
र्न  सक््ेछ।
१०७. वा वषन ो प्रनतवेर्द् पेश र्ुन  प्ेः ब डन लन े प्रत्यवेो आनथन ो वषन  समा प्त भएो नमनतलन े ती् मवह्ा नभत्र
र्दे हा यवोा  ोुरा हरु खुलन ा ई मन्त्रा लन यव समि वा वषन ो प्रनतवेर्द् पेश र्ुन  प्छेः(ो) आफूलन े वषन भरी सम्पा र्द् ररे ो ोा मो वववरण र स ो लन ा नर भएो
खचन ,
(ख) ब डन ो

आरा मी वषन ो

ोा यवन यव ि्ा  र त्यवसो

अ्ुमा न्त बिेट तथा  स ो स्र त,
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लन ा नर आवश्यवो प्

(र) ब डन ो आम्र्दा ्ी र खचन ो वववरण,
(घ) त वोए बम क्षिमोा  अन्यव वववरण ।
१०८. प्रचनलन त ोा ्ू् बम क्षिम हु्ेेः यवस ऐ्मा  लन े क्षखए िनत ोुरा मा  यवसै ऐ् बम क्षिम र अन्यवमा 
प्रचनलन त ोा ्ू् बम क्षिमहु्छ
े ।
१०९. ्ेपा लन  सरोा रसँर सम्पोन ेः ब डन लन े ्ेपा लन  सरोा रसँर सम्पोन  रा ख्र्दा  मन्त्रा लन यव मा फन त रा ख्नु
प्छ।
११०. न्यवम ब्ा े्े अनधोा रेः ्ेपा लन  सरोा रलन े यवस ऐ्ो ोा यवा न न्वयव् र्न  आवश्यवो न्यवम ब्ा े्
सक््ेछ ।
१११. ववन्यवम ब्ा े्े अनधोा रेः )१( ब डन लन े यव ऐ् र यवस ऐ् अन्तरन त ब्ेोा  न्यवमो अधी्मा 
रही आवश्यवो ववन्यवम ब्ा े् सक््ेछ ।
)२( ेपर्दफा  )१( बम क्षिम आनथन ो ्यवयवभा र प् ववषयवमा  ववन्यवम ब्ा ेँर्दा  ब डन लन े

मन्त्रा लन यव मा फन त ्ेपा लन  सरोा र, अथन  मन्त्रा लन यवो ्वीोृनत नलन ्ु प्छ ।

)३( ेपर्दफा  )१( बम क्षिमो ववन्यवम मन्त्रा लन यवबा ट ्वीोृत भएपनछ लन ा रू हु्ेछ।
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