विधेयक सं खययाः
मिम ाः

प्रदे श घरे ल ु व ं सयको सम्िन्धिय ब्यिस्थय गर्न बर्ेको विधेयक, २०७५

प्रदे श सभय सचिियलय
प्रदे श र्ं. १

विरयटर्गर¸ र्ेपयल

प्रदे श घरे ल ु ह िं साको सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बर्ेको हवधेयक, २०७५

प्रस्तावर्ााः घरे ल ु ह िं साबाट पीडित तथा प्रभाहवत भई मयानदापूवक
न बााँच्र् पाउर्े अडधकारको

र्र््

भएका व्यक्ति रुको प्रभावकारी सिं रक्षण र पररपूरणको व्यवस्था गरी न्याय प्रदार् गर्े सम्बन्धमा
कार्ूर्ी व्यवस्था गर्न वाञ्छर्ीय भएकोले र्ेपालको सिं हवधार्को धारा १७५ बमोक्तिमको प्रदे श
र्िं.१ को प्रदे श सभाले यो ऐर् बर्ाएको छ ।
१. सिं क्तक्षप्त र्ाम, हवस्तार र प्रारम्भाः १) यस ऐर्को र्ाम ……प्रदे श घरे ल ु ह िं सा सम्बन्धी ऐर्,
२०७५” र ेको छ ।
२) यो ऐर् प्रदे श रािपत्रमा प्रकाक्तशत भएपडछ प्रारम्भ
३) यो ऐर् प्रदे श र्िं. १ भर लागु
२. पररभाषााः

र्
ु ेछ ।

र्
ु ेछ ।

हवषय वा प्रसङ्गले अको अथन र्लागेमा यस ऐर्मा,

क) ……ऐर्” भन्नाले ……प्रदे श घरे ल ु ह िं सा सम्वन्धी ऐर्, २०७५” सम्झर्ु पछन ।
ु वा धमनपत्र
ु ी भएको वा
ख) ……घरे ल ु सम्बन्ध” भन्नाले पडत, पक्ति, छोरा, बु ारी, छोरी, धमनपत्र
ु
सिं यि
पररवारको सदस्य, आक्तित वा घरे ल ु कामदारको रुपमा एकै पररवारमा बसेका
व्यक्ति रुका बीचमा भएको सम्बन्ध सम्झर्ु पछन ।
ग) ……घरे ल ु ह िं सा” भन्नाले कुर्ै व्यक्तिले घरे ल ु सम्बन्ध भएको अको कुर्ै व्यक्तिलाई ददएको
शारीररक, मार्डसक, यौर्िन्य वा आडथनक यातर्ा सम्झर्ु पछन र सो शब्दले गाली गर्े
तथा भावर्ात्मक चोट पु¥याउर्े अन्य कुर्ै कायनलाई समेत िर्ाउाँछ ।
घ) ……तोहकएको” वा ……तोहकए बमोक्तिम” भन्नाले यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको डर्यममा तोहकएको
वा तोहकए बमोक्तिम सम्झर्ु पछन ।
ङ) ……तोहकएको अडधकारी” भन्नाले यस ऐर् बमोक्तिम बर्ेको डर्यमावली बमोक्तिम तोहकएको
अडधकारीलाई सम्झर्ु पछन ।
च) ……पीिक” भन्नाले अन्यथा प्रमाक्तणत र्भएसम्म, घरे ल ु ह िं सा गरे को भर्ी पीडितले दाबी
गरे को व्यक्ति सम्झर्ु पछन र सो शब्दले घरे ल ु ह िं सा गर्े कायनमा सिं लग्र् र े को अन्य
व्यक्ति वा मडतयारलाई समेत िर्ाउाँछ ।
छ) ……‘ पीडित” भन्नाले पीिकसाँग घरे ल ु सम्बन्ध भई डर्िद्वारा गररएको घरे ल ु ह िं साबाट पीडित
भर्ी दाबी गर्े व्यक्ति वा पीिाको अवस्थामा र े को व्यक्ति सम्झर्ु पछन ।
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ि) ……प्रभाहवत” भन्नाले पीडितसाँग आक्तित वा घरे ल ु ह िं साबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा

ार्ी,

र्ोक्सार्ी वा असर पर्े व्यक्ति सम्झर्ु पछन ।
झ) ……प्र री” भन्नाले प्रदे श र्िं. १ को सरकारले गठर् गर्े प्रदे श प्र री सम्झर्ु पछन ।
ञ) ……प्रदे श” भन्नाले प्रदे श र्िं. १ लाई सम्झर्ु पछन ।
ट) ……बालबाडलका” भन्नाले १८ वषन मुडर्का व्यक्ति सम्झर्ु पछन ।
ठ) ……मन्त्रालय” भन्नाले प्रदे शको घरे ल ु ह िं सा सम्बन्धी कायन क्षेत्र भएको मन्त्रालय सम्झर्ु
पछन ।
ि) “स्थार्ीय त ” भन्नाले र्ेपालको सिं हवधार् बमोक्तिमको स्थार्ीय त

सम्झर्ुपछन ।

३. उिुरी र अडभले ख राख्ेाः १) घरे ल ु ह िं सा भएको भडर् कसै ले यस ऐर् बमोक्तिम उिुरी ददर्
आएमा सम्बक्तन्धत प्र री कायानलयले उिुरी दतान गर्ुन पर्ेछ ।
तर घरे ल ु ह िं सा कसूर र सिाय ऐर्को दफा ५ (क) बमोक्तिमको कसूरमा सो ी ऐर्
बमोक्तिम

र्
ु ेछ ।

२) उपदफा (१) बमोक्तिम उिुरी दतान भएपडछ अलग कक्षमा पीडितको घटर्ा हववरण
कागि तयार गरी तोहकएको ढााँचामा अडभले ख राख्ु पर्ेछ ।
३) उपदफा (१) बमोक्तिम उिुरी दतान भएपडछ यथाशीघ्र प्र रीको रो वरमा पीडितको
स्वास््य परीक्षण र उपचार गर्ुन पर्ेछ ।
४) उपदफा (३) बमोक्तिम स्वास््य पररक्षण गदान पीडितको मार्डसक अवस्था कमिोर
भएको लागेमा यथाशीघ्र हवशेषज्ञ क्तचहकत्सकबाट परीक्षण र उपचार गराउर्ु पर्ेछ ।
५) उपदफा (३) बमोक्तिम स्वास््य परीक्षण र उपचार गदान लागेको खचन कोषबाट
व्य ोररर्ेछ र त्यसरी खचन गररएको रकम पीिकबाट सरकारी बााँकी सर

असुल उपर

गररर्ेछ ।
६) यस दफामा भएको व्यवस्थाले घरे ल ु ह िं सा सम्बन्धी कायन गर्े कुर्ै सामाक्तिक सिं घ
सिं स्थालाई पीडितलाई स योग गर्न रोक लगाएको माडर्र्े छै र् ।
७) यस दफामा उल्लेख भए बमोक्तिमको प्र री कायानलयको स्थापर्ा र्भएसम्म तोहकएको
डर्कायले सिं घीय प्र री कायानलयसाँग समन्वय गरी आवश्यक कारवा ी गर्न सहकर्ेछ ।
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४. सिं रक्षण अडधकृतको व्यवस्थााः १) प्र रीको प्रत्येक ईकाइ कायानलयले तालीम प्राप्त एकिर्ा
अडधकृतलाई सिं रक्षण अडधकृत तोक्र्ुपर्ेछ ।
तर यस दफामा उल्ले ख भए बमोक्तिमको प्र री कायानलयको स्थापर्ा र्भएसम्म
तोहकएको डर्कायले सिंघीय प्र री कायानलयसाँग समन्वय गरी सिं रक्षण अडधकृतको व्यवस्था गर्न
वा मन्त्रालयले आफ्र्ो तफनबाट तोहकए बमोक्तिम सिं रक्षण अडधकृत तोक्र् सक्र्ेछ ।
२) सिं रक्षण अडधकृतको काम, कतनव्य र अडधकार दे ाय बमोक्तिम

र्
ु ेछाः

क) पीडितले ददएको उिुरी दतान गरी दफा (३) बमोक्तिम अडभले ख राख्े र पीडितलाई
कार्ूर्ी व्यवस्था बारे मा सामान्य िार्कारी ददर्े,
तर सिं रक्षण अडधकृतले उिुरी दतान गर्न इन्कार गरे मा तोहकएको माडथल्लो
पदाडधकारी वा डर्कायमा डर्वेदर् ददर् सहकर्ेछ ।
ख) पीडितलाई स्वास््य सेवा, मर्ोसामाक्तिक हवमशन, सुरक्षा आवास, कार्ूर्ी स ायता लगायत
तत्काल आवश्यक पर्े स ायताको प्रभावकारी व्यवस्था डमलाउर् प ल गर्े ,
ग) उिुरी दतान भएपडछ मेलडमलापको प ल गर्े वा मेलडमलाप

र्
ु र्सकेमा प्रचडलत

कार्ूर् बमोक्तिम वा तोहकए बमोक्तिमको कावान ी प्रहिया अक्तघ बढाउर्े,
घ) आफ्र्ो कायनक्षेत्रडभत्र वा बाह र कार्ूर्ी स ायता, सुरक्षा आवास, स्वास््य उपचार,
मर्ोसामाक्तिक हवमशन आदद कायन गर्े सेवा प्रदायक रुको लगत राख्े,
ङ) पीडित स्वयम् उपक्तस्थत् भई उिुरी ददर् असमथन भई टे डलफोर्, इमेल वा अन्य
माध्यमबाट घटर्ाको िार्कारी गराएमा अन्य सरकारी डर्काय वा सिं स्थाको मद्दत डलई
वा र्डलई आफैं घटर्ास्थलमा उपक्तस्थत भई यस ऐर् वा प्रचडलत कार्ूर् बमोक्तिम
कारवा ी प्रकृया अक्तघ बढाउर्े,
च) प्रारक्तम्भक छार्वीर्बाट पीडितलाई घरे ल ु ह िं सा भएको हवश्वसर्ीय आधार भएमा वा
घरे ल ु ह िं सा दो ोररर् सक्र्े हवश्वसर्ीय आधार भएमा सम्बक्तन्धत स्थार्ीय त को
कायानलय, र्क्तिकको प्र री चौकी र सामाक्तिक सिं घसिं स्थासाँग समन्वय गरी पीडितलाई
सुरक्तक्षत रुपमा आफ्र्ो घरमा बस्र्े वातावरण बर्ाउर् प ल गर्े,
छ) सम्बक्तन्धत स्थार्ीय त साँग समन्वय गरी सरकारी डर्काय, सिं घ सिं स्था, स्वास््यकमी,
पत्रकार, घरे ल ु ह िं साको िोक्तखममा र े का व्यक्ति, पीडित वा प्रभाहवत व्यक्ति समेतलाई
ताडलम ददर् स्थार्ीय पाठयिम तयार गर्े , ताडलमको योिर्ा बर्ाउर्े र कायानन्वयर्
गर्े कायनमा प ल गर्े,
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ि) अदालतको अन्तररम सिं रक्षणात्मक आदे श वा फैसला कायानन्वयर्का लाडग अदालत,
प्र री, स्थार्ीय त समेतसाँग समन्वय गर्े,
झ) पीडितको

क लाग्र्े सम्पक्ति उपभोग गर्नबाट बक्तित गर्े उद्देश्यले पीिक पक्षले

बेचहवखर् गर्े वा अन्य तररकाले मास्र्े सम्भावर्ा भएमा स्थार्ीय त , प्र री कायानलय
वा सम्बक्तन्धत कायानलय लगायतसाँग समन्वय गरी सम्पक्ति रक्षा गर्न प ल गर्े,
ञ) पीडित तथा प्रभाहवत रुको पुर्स्थापर्ा भएपडछको अवस्थाका सम्बन्धमा डर्यडमत
सूचर्ा सिं कलर् गर्े,
ट) एक आडथनक वषनमा भएका घरे ल ु ह िं साका घटर्ाको प्रडतवेदर् तोहकएको ढााँचामा तयार
गरी मन्त्रालयले तोकेको डर्कायमा र प्रदे श प्र री कायानलयमा पठाउर्े
ठ) पीडित, प्रभाहवत, साक्षी र पीडितका स योगीको प्रभावकारी सुरक्षाको प्रबन्ध डमलाउर्े,
ि) दफा ३ (छ) बमोक्तिम हपिकबाट उपचार खचन असुल गराउर् प्रबन्ध गर्े ।
ढ) तोहकए बमोक्तिम अन्य कायन गर्े ।
५. सुरक्षा आवासाः १) आफु बडसर े को स्थार्बाट पीडित वा प्रभाहवत व्यक्तिले तत्काल अलग्गै
बस्र्ुपर्े अवस्था भएमा सम्बन्धीत सिं घीय सरकार, प्रदे श सरकार, स्थार्ीय त

वा सामाक्तिक

सिं स्थाले सिालर् गरे को सुरक्षा आवासमा बस्र्े व्यवस्था डमलाउर्ु पर्ेछ ।
स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोिर्को लाडग “सुरक्षा आवास” भन्नाले स्थायी वा अस्थायी
आवास गृ , सेवा केन्र, पुर्स्थापर्ा गृ
२) प्रदे श सरकारले स्थार्ीय त

आदद समेतलाई िर्ाउाँछ ।

वा कार्ूर् बमोक्तिम गदठत सिं स्थासाँग साझेदारी गरी सुरक्षा

आवास स्थापर्ा गर्न सक्र्ेछ ।
३) अदालतमा मुद्दा दतान

ु क्तघ र्ै पीडितसाँग आक्तित वा प्रभाहवत व्यक्ति रुलाई सुरक्षा,
र्
ु अ

खार्ा, बालबाडलकाको क्तशक्षा वा अन्य स योगको आवश्यकता परे मा सोको व्यवस्था
प्रदे श सरकार, स्थार्ीय त

र सामाक्तिक सिं स्थासाँग स कायन गरी सिं रक्षण अडधकृतले

आवश्यक प्रबन्ध गर्ुन पर्ेछ ।
४) प्रदे श सरकारले प्रदे श र्म्बर १ मा दीघनकालीर् पुर्स्थापर्ा गृ

स्थापर्ा गर्न

सक्र्ेछ ।
५) उपदफा ४ बमोक्तिम स्थापर्ा

र्
ु े दीघनकालीर् पुर्स्थापर्ा गृ को शाखा आवश्यकता

अर्ुसार हवस्तार गर्न सहकर्ेछ ।
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६) दीघनकालीर् पुर्स्थापर्ा गृ
तोहकए वमोक्तिम

र सुरक्षा आवास सिालर् सम्बन्धी मापदण्ि र कायनहवडध

र्
ु ेछ ।

६. आडथनक स ायता सम्बन्धी ब्यवस्थााः १) घरे ल ु ह िं सासाँग सम्बन्धीत यस ऐर् र प्रचडलत ऐर्
बमोक्तिम अदालतमा मुद्दा दतान गर्े आडथनक अवस्था कमिोर भएका पीडितलाई आवश्यक
भएमा प्रदे श सरकारले आडथनक स ायता प्रदार् गर्न सक्र्ेछ ।
२) उपदफा (१) बमोक्तिम प्रदार् गर्े आडथनक स ायता मुद्धा दतान गर्न, साक्षी बकपत्र गर्न
अदालत आउाँदा–िााँदा खािा खचन र यातायात भािा व्य ोर्न लगायत तोहकएका अन्य
शीषनकमा खचन गर्न ददइर्ेछ ।
३) यस दफा बमोक्तिम प्रदार्

र्
ु े आडथनक स ायता प्राप्त गर्न सम्बक्तन्धत् स्थार्ीय त को

विा कायानलयको डसफाररश पेश गर्ुन पर्ेछ ।
४) यस दफा बमोक्तिमको आडथनक स ायताको रकम प्रदे श सरकारले स्थार्ीय त लाई
उपलव्ध गराउर् सक्र्ेछ ।
७. ताडलम सम्बन्धी व्यवस्थााः १) प्रदे श सरकारले दीघनकालीर् पुर्स्थापर्ा गृ मा र े का
पीडित रुलाई रोिगारमूलक डसप हवकास ताडलम प्रदार् गर्न सक्र्ेछ ।
२) डसप हवकास ताडलमको आवश्यकता पह चार्, हवषय, अवडध, प्रक्तशक्षाडथन छर्ौट लगायतका
मापदण्ि तोहकए बमोक्तिम

र्
ु ेछ ।

८. प्रदे श स्तरीय दीघनकालीर् पुर्स्थापर्ा गृ

सिालक सडमडताः १) दफा (५) बमोक्तिम स्थापर्ा

र्
ु े दीघनकालीर् पुर्स्थापर्ा गृ को व्यवस्थापर् गर्न एक सडमडतको गठर्
२) उपदफा (१) बमोक्तिम गठर्

र्
े ।
ु छ

र्
ु े व्यवस्थापर् सडमडतमा दे ायका अध्यक्ष र सदस्य रु

र र्े छर््ाः
क) मन्त्रालयले मर्ोडर्त गरे को व्यक्ति –

अध्यक्ष

ख) सम्बक्तन्धत स्थार्ीय त को उप–प्रमुख –

सदस्य

ग) आडथनक माडमला

े र्े मन्त्रालयका उपसक्तचव–

सदस्य

घ) भौडतक पूवानधार

े र्े मन्त्रालयका उपसक्तचव–

सदस्य

ङ) मन्त्रालयले कक्तम्तमा दुई मह ला सह त मर्ोडर्त गरे का तीर् िर्ा–

सदस्य

च) मन्त्रालयका सम्बक्तन्धत म ाशाखा प्रमुख–
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सदस्य सक्तचव

३) उपदफा (१) बमोक्तिम गठर् भएको सडमडतको बैठक, काम, कतनव्य र अडधकार तोहकए
बमोक्तिम

र्
ु ेछ ।

४) उपदफा २ (ङ) बमोक्तिम मर्ोडर्त सदस्यको कायनकाल तीर् वषनको
सदस्य एक पटक पुर्ाः डर्युि

र्
ु ेछ तर त्यस्तो

र्
ु सक्र्ेछ ।

५) दफा ५ (५) बमोक्तिम हवस्तार

र्
ु े शाखा सिालर्का लाडग दे ाय बमोक्तिमको सडमडत

र र्ेछ ।
क) सम्बक्तन्धत स्थार्ीय त का उप–प्रमुख वा उपाध्यक्ष – अध्यक्ष
ख) सम्बक्तन्धत स्थार्ीय त को सामाक्तिक हवकास कायनक्षेत्र भएको सडमडतका सदस्य–
सदस्य
ग) मन्त्रालयले मर्ोर्यर् गरे को स्थार्ीय समािसेवी वा अडधकारकमी मध्यबाट कक्तम्तमा एक
िर्ा मह ला सह त दुई िर्ा – सदस्य
घ) सम्बक्तन्धत स्थार्ीय त को सामाक्तिक हवकास कायन े र्े अडधकृत - सदस्य सक्तचव
ु ाई सम्बन्धी व्यवस्थााः १) सिं रक्षण अडधकृत वा क्तिम्मेवार सरकारी अडधकारीले
९. गुर्ासो सुर्व
आफ्र्ो कामकतनव्य इमान्दारीतापूवक
न
पालर्ा र्गरे को भर्ी पीडित÷प्रभाहवतलाई लागेमा
तोहकएको अडधकारी समक्ष गुर्ासो दतान गर्न सहकर्ेछ ।
२) उपदफा (१) बमोक्तिम गुर्ासो दतान भएमा तोहकएको अडधकारीले यथाशीघ्र आवश्यक
छार्हवर् गर्ुप
न र्ेछ ।
३) उपदफा (२) बमोक्तिम छार्हवर् गदान सिं रक्षण अडधकृत वा कुर्ै क्तिम्मेवार सरकारी
अडधकारी दोषी पाईएमा डर्िलाई तोहकएको अडधकारीले तोहकए बमोक्तिम हवभागीय
कारवा ी गर्न सक्र्ेछ ।
ु ाई र कारवा ी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोक्तिम
४) गुर्ासो सुर्व

र्
ु ेछ ।

१०. सिं रक्षण कोष सम्बन्धी व्यवस्थााः १) यस ऐर्को कायानन्वयर् गर्न प्रदे श सरकारले प्रत्येक
स्थार्ीय त मा एक सिं रक्षण कोष स्थापर्ा गर्ेछ । त्यस्तो कोषमा सम्बक्तन्धत स्थार्ीय
त ले रकम प्रदार् गर्न सक्र्ेछ ।
२) उपदफा (१) बमोक्तिमको कोषमा दे ाय बमोक्तिमका रकम र र्ेछर्् M
क) सिं घीय, प्रदे श र स्थार्ीय सरकारबाट प्राप्त रकम,
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ख) कुर्ै स्वदे शी वा हवदे शी सिं घ, सिं स्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम,
ग) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम,
११. कोष सिालर् सम्बन्धी व्यवस्थााः १) दफा १० बमोक्तिम स्थापर्ा

र्
ु े कोषका सिालर्को

लाडग दे ाय बमोक्तिमको सडमडत र र्ेछ ।
क) सम्बक्तन्धत स्थार्ीय त को न्याहयक सडमडतको सिं योिक – अध्यक्ष
ख) मन्त्रालयले मर्ोर्यर् गरे को स्थार्ीय समािसेवी वा अडधकारकमी एक िर्ा –सदस्य
ग) सम्बक्तन्धत स्थार्ीय त को ले खा प्रमुख – सदस्य–सक्तचव
२) उपदफा १ बमोक्तिम गठर्

र्
ु े सडमडतले प्रत्येक मह र्ा मन्त्रालयमा खचनको फााँटवारी

पठाउर्ु पर्ेछ ।
३) कोष सिं चालर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोक्तिम

र्
ु ेछ ।

१२. समन्वय सम्वन्धी व्यवस्थााः १) यस ऐर्को कायानन्वयर्का लाडग आवश्यकता अर्ुसार
ाँ समन्वय गर्न सहकर्ेछ ।
हवडभन्न सरकारी वा गैरसरकारी सिं स्थासग
२) घरे ल ु ह िं सा पीडित तथा प्रभाहवत व्यक्तिको प्रभावकारी सिं रक्षणका लाडग आवश्यक
डर्कायको स योग डलर् सहकर्ेछ र त्यस्तो स योग पुयानउर्ु सम्बक्तन्धत डर्कायको
कतनव्य

र्
ु ेछ ।

१३. प्रचडलत कार्ूर् बमोक्तिम मुद्दा चलाउर् बाधा र्पर्ेाः घरे ल ु ह िं साको कसूर माडर्र्े कुर्ै काम
कारवान ीमा प्रचडलत कार्ूर् बमोक्तिम मुद्दा चल्र्े तथा सिाय

र्
ु े र े छ भर्े त्यस्तो कार्ूर्

बमोक्तिम मुद्दा चलाउर् तथा सिाय गर्न यस ऐर्ले कुर्ै बाधा पुयानएको माडर्र्े छै र् ।
१४. कार्ूर् व्यवसायी, दोभाषे र मर्ोसामाक्तिक परामशनकतान सम्बन्धी व्यवस्थााः १) अदालतमा
ु ाइ
घरे ल ु ह िं सा अन्तगनतको मुद्दाको सुर्व

ाँद
ु ा पीडितले मााँग गरे मा प्रचडलत कार्ूर् बमोक्तिम

सम्बक्तन्धत डर्कायले उपलव्ध गराउर्े कार्ूर् व्यवसायीका अडतररि थप एकिर्ा कार्ूर्
व्यवसायी उपलव्ध गराउर् सहकर्ेछ ।
२) यस ऐर् अन्तगनतको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको काम कारबा ीमा प्रयोग

र्
ु े भाषा पीडितले

र्बुझ्र्े भएमा सम्बक्तन्धत अदालतको अर्ुमडत डलई डर्िले दोभाषे वा अर्ुवादक राख्
सक्र्ेछ ।
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३) उपदफा (१) बमोक्तिम डर्युि

र्
ु े थप कार्ूर् व्यवसायी र उपदफा (२) बमोक्तिम

राक्तखएको दोभाषेको पाररिडमक र अन्य खचन तोहकएको मापदण्िका आधारमा तोहकए
बमोक्तिमको डर्कायले व्य ोर्ेछ ।
१५. प्रचडलत कार्ूर् बमोक्तिम
प्रचडलतकार्ूर् बमोक्तिम

र्
ु ेाः यस ऐर्मा ले क्तखएको कुरामा यसै ऐर् बमोक्तिम र अरुमा
र्
ु ेछ ।

१६. डर्यम बर्ाउर्े अडधकाराः यस ऐर्को उद्देश्य कायानन्वयर् गर्न प्रदे श सरकारले आवश्यक
डर्यम बर्ाउर् सक्र्ेछ ।
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