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ऩससागढी नगयऩसङ्झरकसको ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथस व्मिस्थसऩन गना फनेको ऐन, २०७५ 
 

प्रभसङ्ञणकयण ङ्झभङ्झत्२०75/03/32 
 
प्रस्तसिनस : ऩससागढी नगयऩसङ्झरकस ऺेत्र ङ्झबत्र प्रसकृङ्झतक तथस गैयप्रसकृङ्झतक ङ्जिऩद् फसट सिाससधसयणको जीउज्मसन य 
ससिाजङ्झनक, ङ्झनजी तथस व्मङ्ञिगत सम्ऩङ्ञि, प्रसकृङ्झतक एिभ ् ससॉस्कृङ्झतक सम्ऩदस य बौङ्झतक सॊयचनसको सॊयऺण 
गनाकस रसङ्झग ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूङ्झनकयण तथस व्मिस्थसऩनकस सफै ङ्जिमसकरसऩको सभन्िमसत्भक य प्रबसिकसयी 
रूऩभस कसमसान्िमनकस रसङ्झग कसनून फनसउन िसञ्छनीम बएकोरे, 

नेऩसरको सॊङ्जिधसनको धसयस २२१ को उऩधसयस (१) को  ङ्झधकसय प्रमोग गयी ऩससागढी नगयसबसरे मो 
ऐन फनसएको छ । 
 

ऩङ्चयच्छेद – १ 
प्रसयङ्ञम्बक 

 
१. सॊङ्ञऺप्त नसभ य प्रसयम्ब: (१) मस ऐनको नसभ “ऩससागढी नगय ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथस 

व्मिस्थसऩन ऐन, २०७५” यहेको छ । 
(२) मो ऐन तङ्टरून्त प्रसयम्ब हङ्टनेछ । 
 

२.  ऩङ्चयबसषस: ङ्जिषम िस प्रसङ्गरे  को  था नरसगेभस मस ऐनभस,- 
(क) “कोष”  बङ्ङसरे दपस १२ फभोङ्ञजभको ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन कोष सम्झनङ्ट ऩछा । 
(ि) “ गैयप्रसकृङ्झतक ङ्जिऩद्”  बङ्ङसरे भहसभसयी,  ङ्झनकसर, डढेरो, कीट िस सूक्ष्भ जीिसणङ्ट 

आतङ्क, ऩशङ्ट तथस चयसच ङ्टरुङ्गीभस हङ्टने फ्रू, प्मसन्डसङ्झभक फ्रू, सऩादॊश, जनसिय आतङ्क, 
िसनी, हिसई, सडक, जर िस औद्योङ्झगक दङ्टर्ाटनस, आगरसगी, ङ्जिषसि गमसॉस, यससमन 
िस ङ्जिङ्जकयण च ङ्टहसिट, गमसॉस ङ्जिष्पोटन, ङ्जिषसि िसद्य सेिन, िसतसियणीम प्रदूषण, िन 
ङ्जिनसश िस बौङ्झतक सॊयचनसको ऺङ्झत तथस प्रकोऩ उद्धसय कसमाभस हङ्टने दङ्टर्ाटनस िस मस्तै 
 न्म गैयप्रसकृङ्झतक कसयणरे उत्ऩङ्ङ ङ्जिऩद् सम्झनङ्ट ऩछा । 

(ग) “ ङ्ञजल्रस ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सङ्झभङ्झत”  बङ्ङसरे सॊर्ीम ऐनको दपस १६ फभोङ्ञजभ ऩससा 
ङ्ञजल्रसभस गठन बएको ङ्ञजल्रस ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछा । 

(र्) “तोङ्जकएको" िस "तोङ्जकए फभोङ्ञजभ”  बङ्ङसरे मस ऐन  न्तगात फनकेो ङ्झनमभभस 
तोङ्जकएको िस तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछा । 

(ङ) “ प्रदेश ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सङ्झभङ्झत”  बङ्ङसरे सॊर्ीम ऐनको दपस १४ फभोङ्ञजभ प्रदेश नॊ. 
२ भस गठन बएको प्रदेश ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछा । 

(च) “ प्रभङ्टि”  बङ्ङसरे ऩससागढी नगयऩसङ्झरकसको प्रभङ्टि सम्झनङ्ट ऩछा । 
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(छ) “ प्रभङ्टि प्रशससकीम  ङ्झधकृत”  बङ्ङसरे ऩससागढी नगयऩसङ्झरकसको प्रभङ्टि प्रशससकीम 
 ङ्झधकृत सम्झनङ्ट ऩछा । 

(ज) “ प्रसकृङ्झतक ङ्जिऩद्”  बङ्ङसरे ङ्जहभऩसत,  ङ्झसनस, ङ्जहभऩङ्जहयो, ङ्जहभतसर ङ्जिस्पोटन,  ङ्झतिृङ्जि, 
 नसिृङ्जि, फसढी, ऩङ्जहयो तथस ब-ूस्िरन, डङ्टफसन, िडेयी, आॉधी, हङ्टयी फतसस, शीतरहय, 
तसतो हसिसको रहय, चट्यसङ्ग, बकूम्ऩ, ज्िसरसभङ्टिी ङ्झफस्पोट, डढेरो िस मस्तै  न्म 
प्रसकृङ्झतक कसयणरे उत्ऩङ्ङ जङ्टनसङ्टकै ङ्जिऩद् सम्झनङ्ट ऩछा । 

(झ) “ यसङ्जिम कसमाकसयी सङ्झभङ्झत”  बङ्ङसरे सॊर्ीम ऐनको दपस ६ फभोङ्ञजभको कसमाकसयी 
सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछा । 

(ञ) “ यसङ्जिम ऩङ्चयषद”  बङ्ङसरे सॊर्ीम ऐनको दपस ३ फभोङ्ञजभको ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण 
तथस व्मिस्थसऩन यसङ्जिम ऩङ्चयषद् सम्झनङ्ट ऩछा । 

(ट) “ यसङ्जिम प्रसङ्झधकयण”  बङ्ङसरे सॊर्ीम ऐनको दपस १० फभोङ्ञजभ गठन बएको यसङ्जिम 
ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथस व्मिस्थसऩन प्रसङ्झधकयण सम्झनङ्ट ऩछा । 

(ठ) “ ङ्जिऩद्”  बङ्ङसरे कङ्ट नै स्थसनभस आऩत ्कसरीन  िस्थस ङ्झसजानस बई जन िस धनको 
ऺङ्झतको ससथै जीिनमसऩन य िसतसियणभस प्रङ्झतकूर  सय ऩसने प्रसकृङ्झतक िस 
गैयप्रसकृङ्झतक ङ्जिऩद् सम्झनङ्ट ऩछा । 

(ड) “ ङ्जिऩद् िोज तथस उद्धसय सभूह”  बङ्ङसरे ङ्जिऩद्को  िस्थसभस िोजी तथस उद्धसय गना 
ङ्जिमसशीर िस ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩनको रसङ्झग ऩङ्चयचसरन गना तमसय गङ्चयएको ङ्जिङ्ञशिीकृत 
िोज तथस उद्धसय सभूह सम्झनङ्ट ऩछा य सो शब्दरे तसङ्झरभ प्रसप्त भसनिीम 
सहसमतसकभीरसई सभेत जनसउॉछ । 

(ढ) “ ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण”  बङ्ङसरे ङ्जिऩद्ऩूिा गङ्चयने जोङ्ञिभको ङ्जिश्लषेण तथस भूल्मसङ्कन, 
ङ्जिऩद् योकथसभ िस ङ्जिऩद् फसट हङ्टने ऺङ्झतको न्मूनीकयण तथस ङ्जिकससकस कसमाभस ङ्जिऩद् 
जोङ्ञिभरसई कभ गने सम्फन्धी कसमा सम्झनङ्ट ऩछा । 

(ण) “ ङ्जिऩद् ऩङ्टनरसाब”  बङ्ङसरे ङ्जिऩद्को र्टनसऩङ्झछ गङ्चयने ऩ ङ्टनङ्झनाभसाण एिभ ् ऩङ्टनस्थसाऩनससॉग 
सम्फङ्ञन्धत कसमा सम्झनङ्ट ऩछा । 

(त) “ ङ्जिऩद् प्रङ्झतकसमा”  बङ्ङसरे ङ्जिऩद्को र्टनस र्ट्नसससथ तत्कसरै गङ्चयने िोज, उद्धसय एिभ ्
यसहतसॉग सम्फङ्ञन्धत कसमा सम्झनङ्ट ऩछा य सो शब्दरे ङ्जिऩद् प्रङ्झतकसमाको ऩूिातमसयीरसई 
सभेत जनसउॉछ । 

(थ) “ ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन”  बङ्ङसरे ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण, ङ्जिऩद् प्रङ्झतकसमा य ङ्जिऩद् 
ऩङ्टनरसाबसॉग सम्फङ्ञन्धत सम्ऩूणा ङ्जिमसकरसऩ सम्झनङ्ट ऩछा । 

(द) “ व्मसिससङ्जमक प्रङ्झतष्ठसन”  बङ्ङसरे उद्योग, करकसयिसनस, ङ्झसनेभस र्य, सङ्जऩङ्ग भर, 
फहङ्टउद्देश्मीम व्मसऩसङ्चयक बिन जस्तस व्मसिससङ्जमक प्रङ्झतष्ठसन सम्झनङ्ट ऩछा । 

(ध) “सङ्झभङ्झत”  बङ्ङसरे दपस ३ फभोङ्ञजभको नगय ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछा । 
(न)  
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(ऩ) “सॊर्ीम ऐन”  बङ्ङसरे नेऩसर सयकसयको ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथस व्मिस्थसऩन 
ऐन, २०७४ सम्झनङ्ट ऩछा । 

(ऩ) “सॊर्ीम भन्त्रसरम”  बङ्ङसरे नेऩसर सयकसयको ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन हेने गयी तोङ्जकएको 
भन्त्रसरम सम्झनङ्ट ऩछा । 

(प) “ससिाजङ्झनक सॊस्थस”  बङ्ङसरे सयकसयी ङ्झनकसम, सयकसयको ऩूणा िस आॊङ्ञशक स्िसङ्झभत्ि 
बएको सॊस्थस, प्रचङ्झरत कसनून फभोङ्ञजभ स्थसऩनस बएकस सङ्गङ्छठत सॊस्थस िस सफै 
प्रकसयकस स्िसस््म तथस शैङ्ञऺक सॊस्थस सम्झनङ्ट ऩछा । 

(फ) नगयऩसङ्झरकस बङ्ङसरे ऩससागढी नगयऩसङ्झरकस, हयऩङ्टय, ऩससाको नगय कसमाऩसङ्झरकसको 
कसमसारम सम्झनङ्ट ऩछा । 

 
ऩङ्चयच्छेद – २ 

नगय ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सङ्झभङ्झतको गठन तथस कसभ, कताव्म य  ङ्झधकसय 
 
३. नगय ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सङ्झभङ्झत: (१) नगयऩसङ्झरकस ङ्झबत्रको ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सम्फन्धी कसमारसई 

प्रबसिकसयी रूऩभस सञ्चसरन गना एक नगय ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सङ्झभङ्झत यहनेछ । 
(२) सङ्झभङ्झतको गठन देहसम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) नगय प्रभङ्टि  -सॊमोजक   
(ि) नगय उऩप्रभङ्टि  -सदस्म 
(ग) प्रभङ्टि प्रशससकीम  ङ्झधकृत -सदस्म 
(र्) ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतकस सॊमोजकहरु  -सदस्म 
(ङ) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, ङ्ञजल्रस प्रशससन कसमसारम -सदसम् 
(च) ससभसङ्ञजक भहसशसिस/शसिस प्रभङ्टि -सदस्म 
(छ) ऩूिसाधसय ङ्जिकसस भहसशसिस/शसिस प्रभङ्टि -सदस्म 
(ज) नगयऩसङ्झरकसको बौगोङ्झरक ऺेत्र ङ्झबत्र यहेकस 

सॊर्ीम सङ्टयऺस ङ्झनकसमकस प्रभङ्टि िस प्रङ्झतङ्झनङ्झध -सदस्म 
(झ) नगयऩसङ्झरकसको बौगोङ्झरक ऺेत्र ङ्झबत्र यहेकस 

प्रदेश प्रहयी कसमसारमको प्रभङ्टि िस प्रङ्झतङ्झनङ्झध -सदस्म 
(ञ) नगय प्रहयी प्रभङ्टि -सदस्म 
(ट) यसङ्जिम भसन्मतस प्रसप्त दरकस नगयऩसङ्झरकसङ्ञस्थत  

प्रभङ्टि िस प्रङ्झतङ्झनङ्झध -सदस्म  
(ठ) नेऩसर येडिस सोससईटीकस स्थसनीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जनस) -सदस्म 
(ड) ङ्झनजी ऺेत्रको उद्योग िसङ्ञणज्म सम्फन्धी भसन्मतसप्रसप्त सॊस्थसको  

नगय तहको  ध्मऺ िस ङ्झनजरे तोकेको प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जनस) -सदस्म 
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(ढ) गैयसयकसयी सस्थस भहससॊर्कसकस स्थसनीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जनस) -सदस्म 
(ण) नेऩसर ऩत्रकसय भहससॊर्को स्थसनीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जनस) -सदस्म 
(त) ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन हेने गङ्चय तोङ्जकएको भहसशसिस/शसिस प्रभङ्टि  -सदस्म सङ्ञचि 

(३) उऩदपस (२) भस जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यस रेङ्ञिएको बएतसऩङ्झन िभ सॊ मस (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) 
य (ण) कस सदस्महरू उऩरब्ध नबएको  िस्थसभस ऩङ्झन सङ्झभङ्झत गठन एिभ ्कसभ कसयिसही गनाभस 
 सय ऩने छैन । 

(४) उऩदपस (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे सॊर्ीम ऐनको दपस १७ फभोङ्ञजभको स्थसनीम ङ्जिऩद् 
व्मिस्थसऩन सङ्झभङ्झतको रूऩभस सभेत कसभ गनेछ । 

 
४. सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी व्मिस्थस: (१) सॊमोजकरे तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम य स्थसनभस सङ्झभङ्झतको फैठक 

फस्नेछ । 
(२) सङ्झभङ्झतको सदस्म-सङ्ञचिरे सङ्झभङ्झतको फैठक फस्ने ङ्झभङ्झत, सभम य स्थसन तोकी फैठकभस 

छरपर हङ्टने ङ्जिषमसूची सङ्जहतको सूचनस फैठक फस्ने सभमबन्दस चौफीस र्ण्टस  गसिै सफै सदस्मरे 
ऩसउने गयी ऩठसउनङ्ट ऩनेछ । 

 (३) सङ्झभङ्झतकस ऩचसस प्रङ्झतशतबन्दस फढी सदस्म उऩङ्ञस्थत बएभस फैठकको रसङ्झग गणऩूयक 
सङ्ख मस ऩ ङ्टगेको भसङ्झननेछ । 

(४) उऩदपस (२) य (३) भस जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यस रेङ्ञिएको बएतसऩङ्झन सङ्झभङ्झतको फैठक तत्कसर 
फोरसउन आिश्मक बएभस  ध्मऺरे जङ्टनसङ्टकै फेरसऩङ्झन सङ्झभङ्झतको फैठक फोरसउन सक्नेछ य त्मस्तो 
 िस्थसभस  ध्मऺ य र्टीभस १ जनस सदस्म सङ्जहत सदस्म सङ्ञचि उऩङ्ञस्थत बएभस सङ्झभङ्झतको फैठक 
फस्न सक्नेछ। 

(५) सङ्झभङ्झतको फैठक सॊमोजकको  ध्मऺतसभस फस्नेछ । 
(६) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम फहङ्टभतद्वसयस हङ्टनेछ य भत फयसफय बएभस सॊमोजकरे ङ्झनणसामक भत ङ्छदनेछ। 
(७) सङ्झभङ्झतरे आिश्मकतस  नङ्टससय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकसम िस सङ्घ सॊस्थसकस प्रङ्झतङ्झनङ्झध य ङ्जिऻरसई 

फैठकभस आभन्त्रण गना सक्नेछ । 
(८) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी  न्म कसमाङ्जिङ्झध सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधसायण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
(९) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम सदस्म सङ्ञचिरे प्रभसङ्ञणत गयी यसख्नछे । 

 
५ . सङ्झभङ्झतको कसभ, कताव्म य  ङ्झधकसय: सङ्झभङ्झतको कसभ, कताव्म य  ङ्झधकसय देहसम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सम्फन्धी यसङ्जिम ऩङ्चयषद् फसट स्िीकृत यसङ्जिम नीङ्झत तथस मोजनस एिभ ्
यसङ्जिम कसमाकसयी सङ्झभङ्झत य प्रदेश ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सङ्झभङ्झतफसट स्िीकृत एकीकृत तथस 
ऺेत्रगत नीङ्झत मोजनस य कसमािभ  नङ्टरुऩ हङ्टने गयी नगय ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन नीङ्झत तथस 
मोजनस तजङ्टाभस गयी कसमाऩसङ्झरकस सभऺ ऩेश गने, 
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(ि) नगयसबसफसट स्िीकृत नीङ्झत तथस मोजनसको  धीनभस यही ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण, 
ङ्जिऩद् प्रङ्झतकसमा तथस ङ्जिऩद् ऩङ्टनरसाब सम्फन्धी एकीकृत तथस ऺेत्रगत नीङ्झत, मोजनस तथस 
कसमािभ स्िीकृत गयी रसगू गने, गयसउने, 

(ग) नगयऩसङ्झरकसफसट सञ्चसरन हङ्टने ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सम्फन्धी कसमािभ तथस फजेट प्रस्तसि 
तमसय गने, गयसउने, 

(र्) ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩनकस सम्फन्धभस नगयऩसङ्झरकसको सॊस्थसगत ऺभतस ङ्जिकसस गने, गयसउने, 
(ङ) नगयऩसङ्झरकसकस ऩदसङ्झधकसयी, कभाचसयी, स्िमॊसेिक, ससभसङ्ञजक ऩङ्चयचसरक तथस 

सभङ्टदसमरसई ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सम्फन्धभस प्रङ्ञशऺण ङ्छदने व्मिस्थस ङ्झभरसउने, 
(च) ङ्जिऩद्कस र्टनस हङ्टनसससथ िोज, उद्धसय य यसहत रगसमतकस प्रसथङ्झभक कसमाहरू तत्कसर 

गनाको रसङ्झग सॊस्थसगत सॊमन्त्र स्ित: ऩङ्चयचसङ्झरत हङ्टने गयी आिश्मक कसमाङ्जिङ्झध तथस 
भसऩदण्ड तजङ्टाभस गयी रसगू गने, गयसउने, 

(छ) ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩनकस सम्फन्धभस सॊर्ीम तथस प्रसदेङ्ञशक कसनूनको  ङ्झधनभस यङ्जह 
ससिाजङ्झनक, ङ्झनजी, गैयसयकसयी रगसमत सफै ङ्झनकसम तथस सॊस्थसरे ङ्झनिसाह गनङ्टा ऩने 
बङू्झभकस ङ्झनधसायण गने तथस त्मस्तस सॊस्थस िस ङ्झनकसमरसई आफ्नो नीङ्झत, मोजनस य 
कसमािभभस ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सम्फन्धी ङ्जिषम सभसिेश गना रगसउने, 

(ज) ङ्जिऩद्को सभमभस स्थसनीम आभसञ्चसयकस भसध्मभहरुको बङू्झभकस सम्फन्धी आिश्मक 
भसऩदण्ड तमसय गयी कसमसान्िमन गने, गयसउने, 

(झ) सयकसयी, ङ्झनजी एिभ ् गैयसयकसयी सॊस्थस, स्थसनीम स्िमॊसेिक, ससभसङ्ञजक ऩङ्चयचसरक 
रगसमत सम्फङ्ञन्धत सफै ऩऺको सभन्िम य सॊरगनतसभस ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सम्फन्धी 
कसमा गने, गयसउने, 

(ञ) बौङ्झतक सॊयचनस ङ्झनभसाण गदसा बिनसॊङ्जहतस रगसमत  न्म स्िीकृत ङ्झनदेङ्ञशकस िस 
भसऩदण्डको ऩसरनस गयसउने, 

(ट) स्थसनीम ससिाजङ्झनक ऩूिसाधसय सम्फन्धी सॊयचनसको ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ भूल्मसङ्कन गने, गयसउने, 
(ठ) नदी ङ्जकनसय, फगय, ऩङ्जहयो जसन सक्ने ङ्झबयसरो जङ्झभन य डङ्टफसन हङ्टने ऺेत्र िस ङ्जिऩद् 

जोङ्ञिभको सम्बसिनस बएकस  सङ्टयङ्ञऺत ऺेत्रभस फसोफसस गने व्मङ्ञि तथस सभङ्टदसमरसई 
सङ्टयङ्ञऺत स्थसनभस स्थसनसन्तयण गयसउन उऩमङ्टि स्थसनको िोजी कसमाभस सहमोग गने 
तथस सङ्टयङ्ञऺत स्थसनभस फसोफसस सम्फन्धी सचेतनस जगसउने, 

(ड) ङ्जिऩद्फसट स्थसनीम स्तयभस ङ्झनजी तथस ससिाजङ्झनक ऺेत्रफसट बइयहेको सेिस प्रिसहभस 
 ियोध आइऩयेभस सोको ऩ ङ्टन्सञ्चसरनकस रसङ्झग सेिस ङ्झनयन्तयतसको मोजनस तजङ्टाभस तथस 
कसमसान्िमन सम्फन्धी कसमा गने, गयसउने । 

(ढ) स्थसनीम सभङ्टदसमरसई ङ्जिऩद्प्रङ्झत जसगरुक फनसउन, ङ्जिऩद्सॉग सम्फङ्ञन्धत मोजनस तथस 
कसमािभ तजङ्टाभस गना तथस ङ्जिऩद्को र्टनस हङ्टनसससथ प्रङ्झतकसमाकस रसङ्झग ऩङ्चयचसङ्झरत हङ्टन 
िडस तथस सभङ्टदसमस्तयभस सभसिेशी ङ्जिऩद् ऩूिातमसयी तथस प्रङ्झतकसमा सङ्झभङ्झत गठन गने, 
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(ण) ङ्जिद्यसरम तहको शैङ्ञऺक ऩसठ्यिभभस ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सम्फन्धी ङ्जिषम सभसिेश गना 
ऩहर गने, 

(त) ङ्जिऩद् प्रङ्झतकसमाकस रसङ्झग नभूनस  भ्मसस गने, गयसउने, 
(थ) ङ्जिऩद्को सभमभस प्रमोग गना सङ्जकने गयी िसरुणमन्त्र रगसमतकस  न्म उऩकयणहरू 

तमसयी हसरतभस यसख्न रगसउने, 
(द) स्थसनीम स्तयभस आऩत ्कसरीन कसमासञ्चसरन केन्रको स्थसऩनस य सञ्चसरन गने, 
(ध) नगयऩसङ्झरकसभस ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सूचनस प्रणसरी तथस ऩूिाचेतसिनी प्रणसरीको ङ्जिकसस य 

सञ्चसरन गने, गयसउने, 
(न) ङ्जिऩद् प्रबसङ्जित ऺेत्रभस तत्कसर उद्धसय तथस यसहतको व्मिस्थस ङ्झभरसउने, 
(ऩ) ङ्जिऩद् भस ऩयी हयसएकस, ङ्झफग्रकेस िस नि बएकस कसगजसतको मङ्जकन त्मसङ्क  द्यसिङ्झधक 

गयी यसख्न रगसउने, 
(प) ङ्जिऩद् फसट प्रबसङ्जित र्यऩङ्चयिसयको ऩङ्जहचसन, स्तय ङ्झनधसायण तथस ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जितयण गने, 

गयसउने, 
(फ) ङ्जिऩद्को सभमभस जोङ्ञिभभस यहेको सभूह ङ्जिशेषगयी भङ्जहरस, फसरफसङ्झरकस, ङ्जकशोयी, 

 ऩसङ्गतस बएकस व्मङ्ञिउऩय हङ्टन सक्ने र्टनस (रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसस, फेचङ्जििन तथस  न्म कङ्ट नै 
ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभकस शोषण) योकथसभको रसङ्झग ङ्जिशेष सतका तस  ऩनसई सचेतनसभूरक 
कसमािभ सञ्चसरन गने, 

(ब) ङ्जिऩद् प्रबसङ्जितहरूको प्रत्मऺ य सङ्जिम सहबसङ्झगतसभस ङ्जिऩद् प्रबसङ्जित ऺेत्रभस आङ्झथाक 
ङ्जिमसकरसऩको ऩ ङ्टनस्थसाऩनस, योजगसयीकस  िसयको सृजनस तथस जीिनमसऩनकस रसङ्झग 
आम आजान कसमािभ सञ्चसरन गने, गयसउने, 

(भ) ङ्जिऩद्को जोङ्ञिभभस यहेकस भङ्जहरस, फसरफसङ्झरकस, जेष्ठ नसगङ्चयक, दङ्झरत, सीभसन्तकृत िगा 
तथस सभङ्टदसम,  शि तथस  ऩसङ्गतस बएकस व्मङ्ञिहरूको रसङ्झग ङ्जिशेष मोजनस तथस 
कसमािभ फनसई कसमसान्िमन गने, गयसउने, 

(म) ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सम्फन्धभस ससिाजङ्झनक सॊस्थस तथस व्मसिससङ्जमक प्रङ्झतष्ठसनरे प्रचङ्झरत 
ऐन फभोङ्ञजभ कसमा गये नगयेको  नङ्टगभन गने, 

(य)  ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सम्फन्धी यसङ्जिम कसमाकसयी सङ्झभङ्झत, प्रदेश ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सङ्झभङ्झत 
तथस ङ्ञजल्रस ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम  नङ्टससय ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सम्फन्धी 
 न्म कसमा गने, गयसउने, 

(र) ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩनकस सम्फन्धभस नेऩसर सयकसय तथस प्रदेश सयकसयकस भन्त्रसरम, ङ्जिबसग 
तथस  न्म ङ्झनकसमसॉग सहकसमा गने, 

(ि) ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सम्फन्धभस नेऩसर सयकसय, प्रदेश सयकसय िस नगयसबसरे तोकेकस 
 न्म कसमा गने, गयसउने,  
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(श)  ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सम्फन्धभस सॊर्ीम तथस प्रसदेङ्ञशक कसनूनको प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी नगय 
कसमाऩसङ्झरकसरे तोके फभोङ्ञजभकस  न्म कसमा गने, गयसउने, 

(ष)  ङ्जिङ्झबङ्ङ सॊर्सॊस्थस, व्मङ्ञिफसट प्रसप्त हङ्टने यसहत तथस ऩ ङ्टनङ्झनाभसाण य ऩ ङ्टनरसाबकस 
ङ्झफषमिस्तङ्टरसई स्थसनीम ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सङ्झभङ्झतरे तोकेको स्थसन य भसऩदण्ड  नङ्टससय 
गने, गयसउने । 

 
ऩङ्चयच्छेद – ३ 

िडस स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सङ्झभङ्झतको गठन तथस कसभ, कताव्म य  ङ्झधकसय 
 
६. िडस स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सङ्झभङ्झत: (१) नगयऩसङ्झरकसको प्रत्मेक िडसभस एक िडस स्तयीम ङ्जिऩद् 

व्मिस्थसऩन सङ्झभङ्झत यहनेछ । 
(२) िडस स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सङ्झभङ्झतको गठन देहसम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) िडस  ध्मऺ  -सॊमोजक  
(ि) िडस सदस्महरू   -सदस्म 
(ग) िडस ङ्झबत्र यहेकस ङ्जिषमगत शसिस ईकसई कसमसारम प्रभङ्टिहरू  -सदस्म 
(र्) िडस ङ्झबत्र यहेकस सङ्टयऺस ङ्झनकसमकस प्रभङ्टिहरू  -सदस्म 
(ङ) यसङ्जिम भसन्मतस प्रसप्त दरकस िडसङ्ञस्थत प्रभङ्टि िस प्रङ्झतङ्झनङ्झध  -सदस्म  
(च) स्थसनीम येडिस,   -सदस्म 
(छ) गैयसयकसयी तथस ससभङ्टदसमभस आधसङ्चयत सॊर्सॊस्थस तथस मङ्टिस क्रिफसट 

सॊमोजकरे तोकेफभोङ्ञजभ न्मूनतभ २ भङ्जहरस सङ्जहत ४ जनस  -सदस्म 
(ज) िडस सङ्ञचि - सदस्म सङ्ञचि 

(३) उऩदपस (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको फैठक सो सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम य 
स्थसनभस फस्नेछ । 

(४) सङ्झभङ्झतको सदस्म-सङ्ञचिरे सङ्झभङ्झतको फैठक फस्ने ङ्झभङ्झत, सभम य स्थसन तोकी फैठकभस 
छरपर हङ्टने ङ्जिषमसूची सङ्जहतको सूचनस फैठक फस्ने सभमबन्दस चौफीस र्ण्टस  गसिै सफै सदस्मरे 
ऩसउने गयी ऩठसउनङ्ट ऩनेछ । 

(५) सङ्झभङ्झतकस ऩचसस प्रङ्झतशतबन्दस फढी सदस्म उऩङ्ञस्थत बएभस फैठकको रसङ्झग गणऩूयक सङ्ख मस 
ऩ ङ्टगेको भसङ्झननेछ । 

(६) उऩदपस (४) य (५) भस जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यस रेङ्ञिएको बएतस ऩङ्झन सो सङ्झभङ्झतको फैठक तत्कसर 
फोरसउन आिश्मक बएभस सॊमोजकरे जङ्टनसङ्टकै फेरसऩङ्झन सङ्झभङ्झतको फैठक फोरसउन सक्नेछ य त्मस्तो 
 िस्थसभस सॊमोजक य र्टीभस १ जनस सदस्म सङ्जहत सदस्म सङ्ञचि उऩङ्ञस्थत बएभस सङ्झभङ्झतको फैठक 
फस्न सक्नेछ । 

(७) सङ्झभङ्झतको फैठकको  ध्मऺतस सो सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे गनेछ । 
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(८) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम फहङ्टभतद्वसयस हङ्टनेछ य भत फयसफय बएभस सॊमोजकरे ङ्झनणसामक भत ङ्छदनेछ। 
(९) सङ्झभङ्झतरे आिश्मकतस  नङ्टससय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकसम िस सङ्घ सॊस्थसकस प्रङ्झतङ्झनङ्झध य ङ्जिऻरसई 

फैठकभस आभन्त्रण गना सक्नेछ । 
(१०) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी  न्म कसमाङ्जिङ्झध सो सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधसायण गये फभोङ्ञजभ 

हङ्टनेछ । 
(११) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम सदस्म सङ्ञचिरे प्रभसङ्ञणत गयी यसख्नेछ । 

७ . िडस स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सङ्झभङ्झतको कसभ, कताव्म य  ङ्झधकसय् सङ्झभङ्झतको कसभ, कताव्म य 
 ङ्झधकसय देहसम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) िडस ङ्झबत्र ङ्जिऩद् प्रङ्झतकसमा तथस ङ्जिऩद् ऩङ्टनरसाब सम्फन्धी कसमािभ सञ्चसरनकस रसङ्झग 
नगय ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सङ्झभङ्झतभस ङ्झसपसङ्चयस गने तथस सो सङ्झभङ्झतफसट स्िीकृत नीङ्झत तथस 
मोजनस  नङ्टरूऩकस ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सम्फन्धी कसमािभ कसमसान्िमन,  नङ्टगभन य 
ऩङ्टनयसिरोकन गने, 

(ि) िडसभस ङ्जिकसस ङ्झनभसाणकस ङ्जिमसकरसऩहरू कसमसान्िमनभस ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ व्मसिस्थसऩनरसई 
भूरप्रिसहीकयण गने, सङ्टयङ्ञऺत ङ्जिद्यसरम तथस  स्ऩतसरकस रसङ्झग ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ 
न्मूनीकयणकस कसमािभहरू सञ्चसरन गने, 

(ग) ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩनकस सम्फन्धभस िडसको सॊस्थसगत ऺभतस ङ्जिकसस गने, 
(र्) ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन मोजनस, आऩत्कसरीन कसमामोजनस, ऩङ्टन्स्थसऩनस तथस ऩ ङ्टनङ्झनाभसाण 

मोजनस तजङ्टाभस तथस कसमसान्िमन गने, गयसउने, 
(ङ) सभङ्टदसमभस ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सम्फन्धी कसभ गने सभूहहरूको गठन तथस त्मस्तस 

सभूहहरूरसई ऩङ्चयचसरन गने गयसउने, 
(च) िडस सदस्महरू, कभाचसयी, स्िमॊसेिक, ससभसङ्ञजक ऩङ्चयचसरक तथस सभङ्टदसमभस आधसङ्चयत 

ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सङ्झभङ्झत सदस्म, नसगङ्चयक सभसजकस प्रङ्झतङ्झनङ्झधरसई ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन 
सम्फन्धी प्रङ्ञशऺणको व्मिस्थस ङ्झभरसउने, 

(छ) स्थसनीम सभङ्टदसमरसई ङ्जिऩद्प्रङ्झत जसगरुक फनसउने, ङ्जिऩद्सॉग सम्फङ्ञन्धत मोजनस तथस 
कसमािभ तजङ्टाभस गना तथस ङ्जिऩद्को र्टनस हङ्टनसससथ प्रङ्झतकसमाकस रसङ्झग तमसयी  िस्थसभस 
यसख्न,े 

(ज) ङ्जिऩद्कस र्टनस हङ्टनसससथ िोज, उद्धसय य यसहत रगसमतकस प्रसथङ्झभक कसमाहरू तत्कसर 
गनाको रसङ्झग सभन्िम गने,  

(झ) आऩत ्कसरीन नभूनस  भ्मसस गने, गयसउने, 
(ञ) ङ्जिऩद् फसट प्रबसङ्जित र्यऩङ्चयिसयको ऩङ्जहचसन, स्तय ङ्झनधसायण तथस ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जितयणभस 

नगय ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सङ्झभङ्झतरसई सहमोग गने, 
(ट) ङ्जिऩद्को सभमभस जोङ्ञिभभस यहेकस सभूह ङ्जिशेषगयी भङ्जहरस, फसरफसङ्झरकस, ङ्जकशोयी, 

 ऩसङ्गतस बएकस व्मङ्ञिउऩय हङ्टन सक्ने र्टनस (रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसस, फेचङ्जििन तथस  न्म कङ्ट नै 
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ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभकस शोषण) योकथसभको रसङ्झग ङ्जिशेष सतका तस  ऩनसई सचेतनसभूरक 
कसमािभ सञ्चसरन गने, 

(ठ) नगय ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम  नङ्टससय ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सम्फन्धी  न्म 
कसमा गने, गयसउने ।  

 
ऩङ्चयच्छेद – ४ 

सङ्टयऺस ङ्झनकसम तथस  न्म ङ्झनकसमको ऩङ्चयचसरन 
 
८ . सङ्टयऺस ङ्झनकसमको ऩङ्चयचसरन तथस सहमोग य सभन्िम: (१) नगयकसमाऩसङ्झरकसरे ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩनको 

कसभभस नेऩसर सयकसय तथस प्रदेश सयकसयरे ऩङ्चयचसरन गयेकस सॊर्ीम तथस प्रसदेङ्ञशक सङ्टयऺस 
ङ्झनकसमहरूरसई सहमोग य सभन्िम गनेछ । 

(२) सङ्टयऺस ङ्झनकसमरे ङ्जिऩद्को सभमभस िोज तथस उद्धसय कसमाकस रसङ्झग नगयकसमाऩसङ्झरकससॉग 
आिश्मक ससभग्री भसग गयेको  िस्थसभस नगयऩसङ्झरकसभस उऩरब्ध बएसम्भ त्मस्तो ससभसग्री तत्कसर 
उऩरब्ध गयसईनेछ । 

(३) ङ्जिऩद् प्रङ्झतकसमाकस रसङ्झग नगयऩसङ्झरकसरे आॉपूसॉग यहेको नगय प्रहयीरसई ऩङ्चयचसरन गनेछ ।   
 

९.  िसरुणमन्त्र तथस  न्म सेिस प्रदसमक ङ्झनकसमको कसभ, कताव्म य  ङ्झधकसय:  
(१) िसरूणमन्त्र, एम्फङ्टरेन्स तथस त्मस्तै  न्म सेिस प्रदसमकरे आऩत ्कसरीन िोज, उद्धसय तथस 

यसहत उऩरब्ध गयसउन सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएको ङ्झनदेशनको ऩसरनस गनङ्टा ऩनेछ । 
 (२) आऩत ्कसरीन कसमा सम्ऩसदन गदसा सङ्झभङ्झतको आदेश फभोङ्ञजभ कङ्ट नै ऩङ्झन स्थसनभस प्रिेश गने 

तथस जङ्टनसङ्टकै व्मङ्ञि िस सॊस्थसको ससधन य स्रोत उऩमोग गने  ङ्झधकसय िसरुणमन्त्र सेिस प्रदसमकरसई 
हङ्टनेछ । 

 
१०. ससिाजङ्झनक सॊस्थस तथस व्मसिससङ्जमक प्रङ्झतष्ठसनको दसङ्जमत्ि: (१) ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सम्फन्धभस 

नगयऩसङ्झरकस ङ्झबत्रकस सफै ससिाजङ्झनक सॊस्थस तथस व्मसिससङ्जमक प्रङ्झतष्ठसनको दसङ्जमत्ि देहसम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ:- 

(क) आफ्नो बिन, उद्योग, कसमसारम िस व्मसिससङ्जमक केन्रभस ङ्जिऩद्कस र्टनस हङ्टन नङ्छदन 
ङ्जिऩद् सङ्टयऺस औजसय, उऩकयण, ससभग्री, आऩत ्कसरीन ङ्झनकसस रगसमत तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभकस  न्म व्मिस्थस गने, 

(ि)  त्मसङ्क सङ्करन, ऺङ्झतको भूल्मसङ्कन, यसहत, ऩङ्टनस्थसाऩनस तथस ऩ ङ्टनङ्झनाभसाण सभेतकस 
सम्ऩूणा कसमाभस आिश्मक सहमोग गने, 

(ग)   आफ्नस कभाचसयी तथस कसभदसयरसई ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सम्फन्धभस आधसयबतू 
 ङ्झबभङ्टिीकयण गने गयसउने, 
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(र्) ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन कसमाभस उऩमोग हङ्टने स्रोत ससधनरसई तमसयी हसरतभस यसख्ने, 
(ङ) आफ्नस बिन रगसमत  न्म सॊयचनस आऩत ्कसरीन प्रमोजनकस रसङ्झग आिश्मक ऩयेभस 

आदेशसनङ्टससय उऩरब्ध गयसउने, 
(च) सम्फङ्ञन्धत  ङ्झधकसयीको सङ्टऩङ्चयिेऺणभस उद्धसय तथस यसहत ङ्जितयण कसमाभस सहमोग 

ऩङ्टर् मसउने, 
(छ) ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण सॊमन्त्रको व्मिस्थस गयी तमसयी  िस्थसभस यसख्न,े 
(ज)  पोहोयभैरस तथस प्रदङ्टषणको मथोङ्ञचत व्मिस्थसऩन गयी मसफसट िसतसियण य 

जनजीिनभस ऩना सक्ने नकसयसत्भक प्रबसिरसई न्मूनीकयण गने उऩसमहरू  ऩनसउने, 
(झ) ङ्जिऩद्को र्टनस र्टेभस तत्कसर नङ्ञजकको सङ्टयऺस ङ्झनकसम य स्थसनीम आऩत ्कसरीन 

कसमासञ्चसरन केन्ररसई िफय गने ।   
(२) नगयऩसङ्झरकस ङ्झबत्रकस ससिाजङ्झनक सॊस्थस तथस व्मसिससङ्जमक प्रङ्झतष्ठसनरे नगयऩसङ्झरकसको ङ्जिऩद् 

व्मिस्थसऩन सम्फन्धी मोजनसको  धीनभस यही ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन मोजनसको तजङ्टाभस गयी  ङ्झनिसमा रूऩभस 
रसगू गनङ्टा ऩनेछ । 

 
११. ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩनभस सहमोग गनङ्टा ऩने : नगयऩसङ्झरकस ङ्झबत्रकस सयकसयी कसमसारम, गैयसयकसयी सॊस्थस, 

स्थसनीम सङ्घ सॊस्थस, सभङ्टदसम, स्िमॊसेिक, नसगङ्चयक सभसज, ङ्झनजी ऺेत्र तथस व्मङ्ञिरे ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन 
कसमाभस नगयऩसङ्झरकसरसई देहसम फभोङ्ञजभ सहमोग गनङ्टा ऩनेछ:- 

(क)  त्मसङ्क सङ्करन, ऺङ्झतको भूल्मसङ्कन, यसहत, ऩङ्टनस्थसाऩनस तथस ऩ ङ्टन्ङ्झनाभसाण रगसमतकस 
ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सम्फन्धी कसमाभस सहमोग गने,  

(ि) ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सम्फन्धी जनचेतनस  ङ्झबिृङ्जद्ध गने, 
(ग) ऺभतस ङ्जिकसस, आऩत ्कसरीन नभूनस  भ्मसस तथस ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सम्फन्धी 

प्रङ्ञशऺण कसमािभभस सहमोग गने तथस बसग ङ्झरने,  
(र्) िोज, उद्धसय तथस यसहत ङ्जितयण सम्फन्धी कसमाभस सहमोग गने।  

 
ऩङ्चयच्छेद – ५  

ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन कोष सम्फन्धी व्मिस्थस 
 

१२. ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन कोष : (१) ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩनकस रसङ्झग नगयऩसङ्झरकसभस छङ्ट टै्ट एक आकङ्ञस्भक कोष 
यहनेछ । 

(२) कोषभस देहसम फभोङ्ञजभकस यकभहरू यहने छन:्- 
(क) नगयऩसङ्झरकसको िसङ्जषाक फजेटफसट ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन कोषभस जम्भस गने गयी स्िीकृत 

यकभ, 
 (ि) प्रदेश सयकसयफसट ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩनकस रसङ्झग प्रसप्त यकभ, 
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(ग)  नेऩसर सयकसयफसट ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩनकस रसङ्झग प्रसप्त यकभ, 
(र्) स्िदेशी कङ्ट नै सङ्घ सॊस्थस िस व्मङ्ञिफसट दसन, दसतव्म िस उऩहसय स्िरुऩ प्रसप्त यकभ, 
(ङ)   न्म कङ्ट नै स्रोतफसट प्रसप्त यकभ । 

(३) ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩनकस रसङ्झग नगयऩसङ्झरकसरे कसनून फभोङ्ञजभ ङ्जिशेष शङ्टल्क िस दस्तङ्टय सॊकरन 
गना सक्ने छ |  

(४) कोषको सञ्चसरन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
(५) कोषको यकभ ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सम्फन्धी कसभकस रसङ्झग प्रमोग गङ्चयनेछ । 
(६) उऩदपस (५) भस जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यस रेङ्ञिएको बए तसऩङ्झन कोषको यकभ ङ्झनमङ्झभत प्रशससङ्झनक 

कसमाको रसङ्झग िचा गङ्चयने छैन । 
(७) कोषको रेिसऩयीऺण भहसरेिस ऩयीऺकफसट हङ्टनेछ ।  
(८) सङ्झभङ्झतरे कोषको िसङ्जषाक आम व्ममको प्रङ्झतिदेन तमसय गयी कसमाऩसङ्झरकस भसपा त नगयसबस 

सभऺ ऩेश गनेछ । 
 

ऩङ्चयच्छेद – ६ 
कसूय तथस सजसम 

 
१३.  कसूय य सजसम : कसैरे ङ्जिऩद्को र्टनस र्ट्न सक्ने गयी रसऩयिसही गयेभस िस त्मस्तो र्टनस र्टसउन 

प्रत्मऺ सॊरगन बएभस िस र्ट्नस र्टेको  िस्थसभस नसजसमज पसईदस ङ्झरने गयी िस आपङ्ट रसई भसत्र 
पसईदस ऩ ङ्टगने ङ्जकङ्झसभको कङ्ट नै कसभ गयेभस िस मस सम्फन्धभस सॊर्ीम कसनून फभोङ्ञजभ कसङ्टयजन्म भसङ्झनने 
कङ्ट नै कसभ गयेभस तत ्सम्फन्धी कसयिसही प्रचङ्झरत सॊर्ीम कसनून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

 
ऩङ्चयच्छेद – ७ 

ङ्जिङ्जिध 
 

१४.  ङ्जिऩद् सङ्कटग्रस्त ऺते्र र्ोषणसको ऩसरनस य सभन्िम : (१) नेऩसर सयकसयरे नगयऩसङ्झरकस ङ्झबत्रको कङ्ट नै 
ठसउॉभस गम्बीय प्रकृङ्झतको ङ्जिऩद् उत्ऩङ्ङ बएफसट ङ्जिऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेत्र र्ोषणस गयी प्रचङ्झरत कसनून 
फभोङ्ञजभ कङ्ट नै कसभ गना गयसउन आदेश ङ्छदएभस सोको ऩसरनस गनङ्टा गयसउनङ्ट नगयऩसङ्झरकसको कताव्म 
हङ्टनेछ ।  

(२) उऩदपस (१) फभोङ्ञजभ र्ोषणस गङ्चयएको ऺेत्रभस नेऩसर सयकसयरे प्रचङ्झरत कसनून फभोङ्ञजभ 
कङ्ट नै कसभ गना गयसउन नगयऩसङ्झरकस ङ्झबत्रको कङ्ट नै व्मङ्ञि, सॊस्थस िस  ङ्झधकसयीरसई आदेश ङ्छदएभस सोको 
ऩसरनस गना गयसउनभस नगयऩसङ्झरकसरे आिश्मक सभन्िम गनेछ । 

(३) उऩदपस (१) फभोङ्ञजभ र्ोषणस गङ्चयएको ऺेत्र सम्फन्धी सूचनसको प्रससयणभस नगयऩसङ्झरकसरे 
सहमोग य सभन्िम गनेछ । 
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१५. नेऩसर सयकसयको स्िीकृतीभस भसत्र प्रिेश गनङ्टाऩने : (१) ङ्जिऩद् फसट  सय ऩयेको कङ्ट नै ऺेत्रभस ङ्जिदेशी 

नसगङ्चयक िस सॊस्थसरे प्रिेश गनङ्टा ऩयेभस नेऩसर सयकसयको स्िीकृङ्झत ङ्झरएको छ छैन बङ्झन नगय 
कसमाऩसङ्झरकसरे सोधिोज गना सक्नेछ । 

(२) उऩदपस (१) फभोङ्ञजभ सोधिोज गदसा त्मस्तो नसगङ्चयक िस सॊस्थसरे नेऩसर सयकसयको 
स्िीकृङ्झत ङ्झरएको नसदेङ्ञिएकोभस ङ्झनजको प्रिेशरसई योक रगसई तत ्सम्फन्धी सूचनस नेऩसर सयकसयरसई 
उऩरब्ध गयसईनेछ । 

 
१६. भसनिीम तथस  न्म सहसमतस य सभन्िम : (१) नगयऩसङ्झरकस ङ्झबत्र उत्ऩङ्ङ ङ्जिऩद्को  िस्थसरसई 

तत्कसर ससभनस गना आन्तङ्चयक स्रोत य ससधनफसट नभ्मसउने बएभस भसनिीम तथस  न्म सहसमतस य 
सभन्िमकस रसङ्झग ङ्ञजल्रस सभन्िम सङ्झभङ्झत, प्रदेश सयकसय तथस नेऩसर सयकसयरसई  नङ्टयोध गङ्चयनेछ ।  

 (२) ङ्जिऩद् फसट उत्ऩङ्ङ ङ्ञस्थङ्झत ङ्झनमन्त्रण गने िभभस नेऩसर सयकसयरे  न्तयसाङ्जिम भसनिीम तथस 
 न्म सहमोग ङ्झरई ऩङ्चयचसरन गयेको  िस्थसभस नेऩसर सयकसयको ङ्झनदेशनभस यङ्जह तत ्सम्फन्धी कसमाभस 
सहमोग य सभन्िम गङ्चयनेछ ।  

(३) ङ्झछभेकी स्थसनीम तहभस कङ्ट नै ङ्जिऩद् उत्ऩङ्ङ बई सो व्मिस्थसऩनकस रसङ्झग ङ्झछभेकी स्थसनीम 
तहरे सोझै, ङ्ञजल्रस सभन्िम सङ्झभङ्झत िस प्रदेश सयकसय भसपा त  नङ्टयोध गयेभस उऩरब्ध बएसम्भको 
सहमोग ऩङ्टमसाउनङ्ट नगयकसमाऩसङ्झरको दसङ्जमत्ि हङ्टनेछ । 

 
१७.  तत्कसर िङ्चयद तथस ङ्झनभसाण य प्रमोग गना सङ्जकने : (१) ङ्जिशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ऩयी ङ्जिऩद् फसट प्रबसङ्जित 

ऺेत्रभस िोज, उद्धसय तथस यसहत उऩरब्ध गयसउन तथस बइयहेको ङ्जिऩद् फसट थऩ ऺङ्झत हङ्टन नङ्छदनकस 
रसङ्झग तत्कसरै यसहत ससभग्री िङ्चयद िस ङ्झनभसाण कसमा गना आिश्मक बएभस ससिाजङ्झनक िङ्चयद सम्फन्धी 
प्रचङ्झरत कसनूनभस यहेको ङ्जिशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभस िङ्चयद गने सम्फन्धी व्मिस्थस फभोङ्ञजभ नगय 
कसमाऩसङ्झरकसरे िङ्चयद िस ङ्झनभसाण कसमा गना सङ्जकनेछ । 

(२) ङ्जिऩद् फसट प्रबसङ्जित ऺेत्रभस िोज, उद्धसय तथस यसहत उऩरब्ध गयसउन तथस बइयहेको 
ङ्जिऩद् फसट थऩ ऺङ्झत हङ्टन नङ्छदनकस रसङ्झग नगयऩसङ्झरकस ऺेत्र ङ्झबत्रको कङ्ट नै गैयसयकसयी कसमसारम िस  न्म 
सॊर् सॊस्थस य व्मङ्ञिको चर,  चर सम्ऩङ्ञि तथस सिसयी ससधन उऩमोग गना आिश्मक बएभस सोको 
 ङ्झबरेि यसिी तोङ्जकएको  िङ्झधबयको रसङ्झग  स्थसमी तियरे प्रसप्त गना सङ्जकनेछ । 

 (३) ङ्जिऩद् फसट प्रबसङ्जित ऺेत्रभस तत्कसर यसहत उऩरब्ध गयसउन नगयऩसङ्झरकस ऺेत्र ङ्झबत्रको कङ्ट नै 
गैयसयकसयी कसमसारम िस  न्म सॊर् सॊस्थस य व्मङ्ञिको िसद्यसङ्ङ, रिसकऩडस, औषधी िस  न्म िस्तङ्ट 
आिश्मक बएभस सोको  ङ्झबरेि यसिी ङ्झनमन्त्रणभस ङ्झरन य सम्फङ्ञन्धत प्रबसङ्जित ऩऺरसई ङ्जितयण गना 
सङ्जकनेछ । 
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(४) नगयऩसङ्झरकसरे उऩदपस (२) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सम्ऩङ्ञि  स्थसमी रूऩभस प्रसप्त गयेभस िस उऩदपस 
(३) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै िस्तङ्ट ङ्झनमन्त्रण य ङ्जितयण गयेभस त्मस्तो सम्ऩङ्ञि प्रमोग िस िस्तङ्ट उऩमोग फसऩत 
प्रचङ्झरत दय  नङ्टससयको यकभ सम्फङ्ञन्धत कसमसारम, सॊस्थस िस व्मङ्ञिरसई ङ्छदनेछ ।  

 
१८.  यसहतको न्मूनतभ भसऩदण्ड सम्फन्धी व्मिस्थस : (१) ङ्जिऩद् प्रबसङ्जित व्मङ्ञिरसई नेऩसर सयकसय तथस 

प्रदेश सयकसयरे उऩरव्ध गयसउने यसहतको  ङ्झतङ्चयि नगयऩसङ्झरकसरे आन्तङ्चयक स्रोतफसट थऩ यसहत 
उऩरब्ध गयसउन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपस (१) फभोङ्ञजभ नगयऩसङ्झरकसरे ङ्जिऩद् प्रबसङ्जित व्मङ्ञिरसई यसहत उऩरब्ध गयसउॉदस 
भसऩदण्ड फनसई सोको आधसयभस यसहसत उऩरब्ध गयसउनेछ । 

(३) उऩदपस (२) फभोङ्ञजभको यसहतको भसऩदण्डभस  न्म ङ्जिषमको  ङ्झतङ्चयि देहसमकस ङ्जिषम 
सभसिेश बएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ:- 

(क) ङ्जिऩद् फसट प्रबसङ्जित व्मङ्ञिरसई  स्थसमी आरयसमस्थरभस यस दस उऩरब्ध गयसउनङ्ट ऩने 
आिसस, िसद्यसङ्ङ, िसनेऩसनी, स्िसस््म तथस सयसपसइ सम्फन्धी, 

(ि) ङ्जिऩद् फसट भतृ्मङ्ट हङ्टनेको ऩङ्चयिसय तथस सम्ऩङ्ञिको ऺङ्झत हङ्टने व्मङ्ञिरसई उऩरब्ध 
गयसउनङ्ट ऩने न्मूनतभ यसहत सम्फन्धी,  

(ग) भङ्जहरस, फसरफसङ्झरकस, जेष्ठ नसगङ्चयक,  शि तथस  ऩसङ्गतस बएकस व्मङ्ञिको 
आिश्मकतस सॊिोधनकस रसङ्झग ङ्जिशेष यसहत प्मसकेजहरु (जस्तै ङ्झडङ्ञगनटी ङ्जकट य 
ङ्ञचल्रेन ङ्जकट) भङ्जहरसहरूको रसङ्झग सङ्टयङ्ञऺत भङ्जहरसभैत्री स्थर,  

(र्) व्मङ्ञिगत गोऩङ्झनमतस तथस सङ्टयऺस सम्फन्धी, 
(ङ) न्मूनतभ यसहत फसहेक स्ियोजगसय तथस योजगसयी व्मिस्थसऩनकस भसध्मभफसट 

ऩीङ्झडतको जीङ्जिकोऩसजान सम्फन्धी, 
(च) गैयसयकसयी िस व्मङ्ञिगत रूऩभस ङ्छदइने यसहतको ङ्जितयण सम्फन्धी, 
(छ) एकद्वसय प्रणसरी  नङ्टरुऩ यसहत ङ्जितयण गने सम्फन्धी, 
(ज) यसहतसॉग सम्फङ्ञन्धत  न्म उऩमङ्टि ङ्जिषम । 
 

१९.   ङ्जिऩद् भस ऩयी हयसएकस िस नि बएकस कसगजसत सम्फन्धभस : ङ्जिऩद् भस ऩयी हयसई पेरस ऩना नसकेकस 
तथस आॊङ्ञशक िस ऩूणा रूऩभस ऺङ्झत बएकस नगयऩसङ्झरकसकस भहत्िऩूणा कसगजसतहरुको प्रभसणीकयण तथस 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ उऩरब्ध गयसउने सम्फन्धी व्मिस्थस प्रचङ्झरत कसनूनरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 
२०. ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्न े : सङ्झभङ्झतरे मस ऐनको  धीनभस यही ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩनकस रसङ्झग कङ्ट नै व्मङ्ञि िस 

ङ्झनकसमरसई आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदेशनको ऩसरनस गनङ्टा सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि िस 
ङ्झनकसमको कताव्म हङ्टनेछ । 
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२१. उऩसङ्झभङ्झत गठन गना सक्न े: (१) सङ्झभङ्झतरे आिश्मकतस  नङ्टससय उऩसङ्झभङ्झत गठन गना सक्नेछ ।  
(२) उऩदपस (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने उऩसङ्झभङ्झतको कसभ, कताव्म,  ङ्झधकसय य कसमसािङ्झध 

उऩसङ्झभङ्झत गठन गदसाकस फित तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
 
२२.  ङ्झबरेि यसख्नङ्ट ऩने् (१) ङ्जिऩद्को सभमभस यसहत उऩरब्ध गयसउने व्मङ्ञि, ङ्झनकसम िस सॊस्थसको नसभ,  

य उऩरव्ध गयसईको यसहत तथस सोको ऩङ्चयभसण सङ्जहतको ङ्जिियणको  ङ्झबरेि यसख्न ेव्मिस्थस सङ्झभङ्झतरे 
ङ्झभरसउनङ्टऩने छ ।   

(२) उऩदपस (१) फभोङ्ञजभको ङ्जिियण यस दस ङ्जिऩद् भस ऩयेकस भङ्जहरस, फसरफसङ्झरकस तथस जेष्ठ 
नसगङ्चयक, ङ्जिऩद्कस कसयणरे स्थसनसन्तयण बएकस र्यऩङ्चयिसय रगसमतको सॊ मस एङ्जकन हङ्टने ङ्जिियण य 
उनीहरूरसई उऩरब्ध गयसइएको यसहसत स्ऩिरूऩभस यसख्नङ्टऩने छ । 

 
२३. ऩङ्टयस्कसय ङ्छदन सक्न े : स्थसनीम ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सम्फन्धभस ङ्जिशेष मोगदसन ऩङ्टर् मसउने उत्कृि व्मङ्ञि 

िस सॊस्थसरसई प्रोत्ससहन स्िरूऩ सङ्झभङ्झतको ङ्झसपसङ्चयसभस नगय कसमाऩसङ्झरकसरे सम्भसन तथस ऩ ङ्टयस्कसय ङ्छदन 
सक्नेछ ।  

 
२४. िसङ्जषाक प्रङ्झतिेदन : (१) सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक आङ्झथाक िषाभस गयेको कसभको ङ्जिियण सङ्जहतको िसङ्जषाक 

प्रङ्झतिेदन तमसय गयी कसमाऩसङ्झरकस भसपा त नगय सबस, ङ्ञजल्रस ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सङ्झभङ्झत तथस प्रदेश 
ङ्जिऩद् व्मिस्थसऩन सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश गनङ्टा ऩनेछ । 

(२) उऩदपस (१) फभोङ्ञजभको िसङ्जषाक प्रङ्झतिेदन ससिाजङ्झनक रूऩभस प्रकसशन गनङ्टा ऩनेछ । 
 

२५.  प्रशससङ्झनक िचा व्मिस्थसऩन: सङ्झभङ्झतको फैठक तथस प्रङ्झतिेदन तमसयी रगसमतकस कसमासॉग सम्फङ्ञन्धत 
न्मङ्टनतभ प्रशससङ्झनक िचा नगयकसमाऩसङ्झरकसरे व्मिस्थस गनेछ |  

 
२६.  ङ्झधकसय प्रत्मसमोजन : मो ऐन तथस मस ऐन  न्तगात फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतरसई प्रसप्त 

 ङ्झधकसयभध्मे आिश्मकतस  नङ्टससय केही  ङ्झधकसय सङ्झभङ्झतको सॊमोजक तथस तोङ्जकएको ऩदसङ्झधकसयीरसई 
प्रत्मसमोजन गना सक्नेछ । 

 
२७. ङ्झनमभ फनसउन े ङ्झधकसय : नगय कसमाऩसङ्झरकसरे मो ऐन कसमसान्िमनकस रसङ्झग आिश्मक ङ्झनमभ तथस 

कसमाङ्जिङ्झध  फनसउन सक्नेछ । 


