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यॊ गेरी नगयऩाङ्झरका भोयङ्गद्वाया प्राकाङ्ञित 
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बाग-१ 

यॊगरेी नगयऩाङ्झरका 
नेऩारको सॊङ्जिधानको धाया २२६ तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन,२०७४ 

को दपा १०२ फभोङ्ञजभ नगयसबारे फनाएको मो ऐन सिवसाधायणको राङ्झग प्रकािन गङ्चयएको छ । 
 

 नगयऩाङ्झरकाभा ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन गनव 
फनेको ऐन, २०७९ 

नगयसबा फाट स्िीकृत ङ्झभङ्झत्२०७९/०३/१० 
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नगयऩाङ्झरकाभा ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन गनव फनेको ऐन, २०७९ 

स्िीकृत ङ्झभङ्झत २०७९/०३/10 
प्रस्तािना :  यॊ गेरी नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र प्राकृङ्झतक तथा गैयप्राकृङ्झतक ङ्जिऩद्बाेेट सिवसाधायणको जीउ ज्मान य  
सािवजङ्झनक, ङ्झनजी तथा व्मङ्ञिगत सम्ऩङ्ञि , प्राकृङ्झतक एिभ ्साॉस्कृङ्झतक सम्ऩदा य बौङ्झतक सॊयचनाको सॊयऺण गनवका 
राङ्झग ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूङ्झनकयण तथा व्मिस्थाऩनका सफै ङ्जिमाकराऩको सभन्िमात्भक य प्रबािकायी रूऩभा 
कामावन्िमनका राङ्झग कानून फनाउन िाञ्छनीम बएकोरे , 

नेऩारको सॊङ्जिधानको धाया २२१ को उऩधाया (१) को अङ्झधकाय प्रमोग गयी नगयसबारे मो ऐन फनाएको 
छ । 

ऩङ्चयच्छेद – १ 
प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ “नगयङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन , 
२०७9” यहेको छ । 

(२) मो ऐन तङ्टरून्त प्रायम्ब हङ्टनेछ । 
२.  ऩङ्चयबाषा: ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस ऐनभा ,- 

(क)  “कोष”  बङ्ङारे दपा १२ फभोङ्ञजभको ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कोष सम्झनङ्ट ऩछव । 
(ि) “ गैयप्राकृङ्झतक ङ्जिऩद्”  बङ्ङारे भहाभायी, अङ्झनकार, डढेरो, कीट िा सूक्ष्भ जीिाणङ्ट आतङ्क , 

ऩिङ्ट तथा चयाच ङ्टरुङ्गीभा हङ्टने फ्रू , प्मान्डाङ्झभक फ्रू, सऩवदॊि, जनािय आतङ्क, िानी, हिाई, 
सडक, जर िा औद्योङ्झगक दङ्टर्वटना , आगरागी, ङ्जिषाि गमाॉस , यसामन िा ङ्जिङ्जकयण 
च ङ्टहािट, गमाॉस ङ्जिष्पोटन , ङ्जिषाि िाद्य सेिन , िाताियणीम प्रदूषण , िन ङ्जिनाि  िा 
बौङ्झतक सॊयचनाको ऺङ्झत तथा प्रकोऩ उद्धाय कामवभा हङ्टने दङ्टर्वटना िा मस्तै अन्म 
गैयप्राकृङ्झतक कायणरे उत्ऩङ्ङ ङ्जिऩद् सम्झनङ्ट ऩछव । 

(ग) “ ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत”  बङ्ङारे सॊर्ीम ऐनको दपा १६ फभोङ्ञजभ भोयङ्ग 
ङ्ञजल्राभा गठन बएको ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछव । 

(र्) “तोङ्जकएको" िा "तोङ्जकए फभोङ्ञजभ”  बङ्ङारे मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभभा तोङ्जकएको 
िा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछव । 

(ङ) “ प्रदेि ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत”  बङ्ङारे सॊर्ीम ऐनको दपा १४ फभोङ्ञजभ प्रदेि नॊ. १ 
भा गठन बएको प्रदेि ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछव । 

(च) “ प्रभङ्टि”  बङ्ङारे नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टि सम्झनङ्ट ऩछव । 
(छ) “ प्रभङ्टि प्रिासकीम अङ्झधकृत”  बङ्ङारे नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टि प्रिासकीम अङ्झधकृत सम्झनङ्ट 

ऩछव । 
(ज) “ प्राकृङ्झतक ङ्जिऩद् ”  बङ्ङारे ङ्जहभऩात , अङ्झसना, ङ्जहभऩङ्जहयो , ङ्जहभतार ङ्जिस्पोटन , अङ्झतिृङ्जि, 

अनािृङ्जि, फाढी, ऩङ्जहयो तथा बू -स्िरन, डङ्टफान , िडेयी, आॉधी , हङ्टयी फतास , िीतरहय, 
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तातो हािाको रहय , चट्याङ्ग, बकूम्ऩ, ज्िाराभङ्टिी ङ्झफस्पोट , डढेरो  िा मस्तै अन्म 
प्राकृङ्झतक कायणरे उत्ऩङ्ङ जङ्टनसङ्टकै ङ्जिऩद् सम्झनङ्ट ऩछव । 

(झ) “ याङ्जिम कामवकायी सङ्झभङ्झत”  बङ्ङारे सॊर्ीम ऐनको दपा ६ फभोङ्ञजभको कामवकायी सङ्झभङ्झत 
सम्झनङ्ट ऩछव । 

(ञ) “ याङ्जिम ऩङ्चयषद”  बङ्ङारे सॊर्ीम ऐनको दपा ३ फभोङ्ञजभको ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण 
तथा व्मिस्थाऩन याङ्जिम ऩङ्चयषद् सम्झनङ्ट ऩछव । 

(ट) “ याङ्जिम प्राङ्झधकयण”  बङ्ङारे सॊर्ीम ऐनको दपा १० फभोङ्ञजभ गठन बएको याङ्जिम ङ्जिऩद् 
जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन प्राङ्झधकयण सम्झनङ्ट ऩछव । 

(ठ) “ ङ्जिऩद्”  बङ्ङारे कङ्ट नै स्थानभा आऩत ्कारीन अिस्था ङ्झसजवना बई जन िा धनको ऺङ्झतको 
साथै जीिनमाऩन य िाताियणभा प्रङ्झतकूर असय ऩाने प्राकृङ्झतक िा गैयप्राकृङ्झतक ङ्जिऩद् 
सम्झनङ्ट ऩछव । 

(ड) “ ङ्जिऩद् िोज तथा उद्धाय सभूह ”  बङ्ङारे ङ्जिऩद्को अिस्थाभा िोजी तथा उद्धाय गनव 
ङ्जिमािीर िा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनको राङ्झग ऩङ्चयचारन गनव तमाय गङ्चयएको ङ्जिङ्ञििीकृत 
िोज तथा उद्धाय सभूह सम्झनङ्ट ऩछव य सो िब्दरे  ताङ्झरभ प्राप्त भानिीम 
सहामताकभीराई सभेत जनाउॉछ । 

(ढ) “ ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण ”  बङ्ङारे ङ्जिऩद्ऩूिव गङ्चयने जोङ्ञिभको ङ्जिश्लषेण तथा भूल्माङ्कन , 
ङ्जिऩद् योकथाभ िा  ङ्जिऩद्बाेूट हङ्टने ऺङ्झतको न्मूनीकयण तथा ङ्जिकासका कामवभा ङ्जिऩद् 
जोङ्ञिभराई कभ गने सम्फन्धी कामव सम्झनङ्ट ऩछव । 

(ण) “ ङ्जिऩद् ऩङ्टनरावब”  बङ्ङारे ङ्जिऩद्को र्टनाऩङ्झछ गङ्चयने ऩ ङ्टनङ्झनवभावण एिभ ्ऩङ्टनस्थावऩनासॉग 
सम्फङ्ञन्धत कामव सम्झनङ्ट ऩछव । 

(त) “ ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामव”  बङ्ङारे ङ्जिऩद्को र्टना र्ट्नासाथ तत्कारै गङ्चयने िोज, उद्धाय एिभ ्
याहतसॉग सम्फङ्ञन्धत कामव सम्झनङ्ट ऩछव य सो िब्दरे ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामवको ऩूिवतमायीराई 
सभेत जनाउॉछ । 

(थ) “ ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन ”  बङ्ङारे ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण , ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामव य ङ्जिऩद् 
ऩङ्टनरावबसॉग सम्फङ्ञन्धत सम्ऩूणव ङ्जिमाकराऩ सम्झनङ्ट ऩछव । 

(द) “ व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठान ”  बङ्ङारे उद्योग, करकायिाना, ङ्झसनेभा र्य , सङ्जऩङ्ग भर , 
फहङ्टउद्देश्मीम व्माऩाङ्चयक बिन जस्ता व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठान सम्झनङ्ट ऩछव । 

(ध) “सङ्झभङ्झत”  बङ्ङारे दपा ३ फभोङ्ञजभको नगयङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछव । 
(न)  

(ऩ) “सॊर्ीम ऐन”  बङ्ङारे नेऩार  सयकायको ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन, 
२०७४ सम्झनङ्ट ऩछव । 

(ऩ) “सॊर्ीम भन्त्रारम”  बङ्ङारे नेऩार सयकायको  ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन  हेने गयी तोङ्जकएको 
भन्त्रारम सम्झनङ्ट ऩछव । 



4 
 

(प) “सािवजङ्झनक सॊस्था”  बङ्ङारे सयकायी ङ्झनकाम , सयकायको ऩूणव िा आॊङ्ञिक स्िाङ्झभत्ि 
बएको सॊस्था, प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएका सङ्गङ्छठत सॊस्था िा सफै प्रकायका 
स्िास््म तथा िैङ्ञऺक सॊस्था सम्झनङ्ट ऩछव । 
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ऩङ्चयच्छेद – २ 
नगयङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन तथा काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय 

 
३. नगय ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत : (१) नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रको ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामवराई 

प्रबािकायी रूऩभा सञ्चारन गनव एक नगय ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत यहनेछ ।  
(२) सङ्झभङ्झतको गठन देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ: - 

(क) नगय प्रभङ्टि  -सॊमोजक   
(ि) नगय उऩप्रभङ्टि  -सदस्म 
(ग) प्रभङ्टि प्रिासकीम अङ्झधकृत -सदस्म 
(र्) ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतका सॊमोजकहरु  -सदस्म 
(ङ) प्रभङ्टि, ईराका प्रिासन कामावरम -सदस्म 
(च) साभाङ्ञजक िािा प्रभङ्टि -सदस्म 
(छ) ऩूिावधाय ङ्जिकास िािा प्रभङ्टि -सदस्म 
(ज) नगयऩाङ्झरकाको बौगोङ्झरक ऺेत्र ङ्झबत्र यहेका 

सॊर्ीम सङ्टयऺा ङ्झनकामका प्रभङ्टि िा प्रङ्झतङ्झनङ्झध -सदस्म 
(झ) नगयऩाङ्झरकाको बौगोङ्झरक ऺेत्र ङ्झबत्र यहेका 

प्रदेि प्रहयी कामावरमको प्रभङ्टि िा प्रङ्झतङ्झनङ्झध -सदस्म 
(ञ) याङ्जिम भान्मता प्राप्त दरका नगयऩाङ्झरकाङ्ञस्थत  

प्रभङ्टि िा प्रङ्झतङ्झनङ्झध -सदस्म  
(ट) नेऩार येडिस सोसाईटीका स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जना) -सदस्म 
(ठ) ङ्झनजी ऺेत्रको उद्योग िाङ्ञणज्म सम्फन्धी भान्मताप्राप्त सॊस्थाको  

नगय तहको अध्मऺ िा ङ्झनजरे तोकेको प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जना) -सदस्म 
(ड) गैयसयकायी सस्था भहासॊर्काका स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जना) -सदस्म 
(ढ) नेऩार ऩत्रकाय भहासॊर्को स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जना) -सदस्म 
(ण) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन हेने गङ्चय तोङ्जकएको िािा प्रभङ्टि  -सदस्म सङ्ञचि 

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन  िभ सॊख्मा (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) य 
(ण) का सदस्महरू उऩरब्ध नबएको अिस्थाभा ऩङ्झन सङ्झभङ्झत गठन एिभ ्काभ कायिाही  गनवभा असय ऩने 
छैन । 

(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे सॊर्ीम ऐनको दपा १७ फभोङ्ञजभ को स्थानीम ङ्जिऩद् 
व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको रूऩभा सभेत काभ गनेछ ।  
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४. सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी व्मिस्था: (१) सॊमोजकरे तोकेको ङ्झभङ्झत , सभम य स्थानभा सङ्झभङ्झतको फैठक 
फस्नेछ । 

(२) सङ्झभङ्झतको सदस्म-सङ्ञचिरे  सङ्झभङ्झतको फैठक फस्ने ङ्झभङ्झत, सभम य स्थान तोकी फैठकभा छरपर 
हङ्टने ङ्जिषमसूची  सङ्जहतको सूचना फैठक फस्ने सभमबन्दा चौफीस र्ण्टा अगािै सफै सदस्मरे ऩाउने गयी 
ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

 (३) सङ्झभङ्झतका ऩचास प्रङ्झतितबन्दा फढी सदस्म उऩङ्ञस्थत बएभा फैठकको राङ्झग गणऩूयक सङ्खख्मा 
ऩ ङ्टगेको भाङ्झननेछ । 

(४) उऩदपा (२) य (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन सङ्झभङ्झतको फैठक  तत्कार फोराउन 
आिश्मक बएभा अध्मऺरे जङ्टनसङ्टकै फेराऩङ्झन  सङ्झभङ्झतको फैठक फोराउन सक्नेछ य त्मस्तो अ िस्थाभा 
अध्मऺ य र्टीभा १ जना सदस्म सङ्जहत सदस्म सङ्ञच ि उऩङ्ञस्थत बएभा सङ्झभङ्झतको फैठक फस्न सक्नेछ।  

(५) सङ्झभङ्झतको फैठक सॊमोजकको अध्मऺताभा फस्नेछ ।  
(६) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणवम फहङ्टभतद्वाया हङ्टनेछ य भत फयाफय बएभा सॊमोजकरे ङ्झनणावमक भत ङ्छदनेछ।  
(७) सङ्झभङ्झतरे आिश्मकता अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम िा सङ्घ सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झध य ङ्जिऻराई 

फैठकभा आभन्त्रण गनव सक्नेछ ।  
(८) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामवङ्जिङ्झध  सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधावयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ  । 
(९) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणवम सदस्म सङ्ञचिरे प्रभाङ्ञणत गयी याख्नछे ।  

५ . सङ्झभङ्झतको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय: सङ्झभङ्झतको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :- 
(क) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी याङ्जिम ऩङ्चयषद्बाङ्ञेट स्िीकृत याङ्जिम नीङ्झत तथा मोजना एिभ ्

याङ्जिम कामवकायी सङ्झभङ्झत य प्रदेि ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतफाट स्िीकृत एकीकृत तथा 
ऺेत्रगत नीङ्झत मोजना य कामविभ अनङ्टरुऩ हङ्टने गयी नगयङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन नीङ्झत तथा 
मोजना तजङ्टवभा गयी कामवऩाङ्झरका सभऺ ऩेि गने , 

(ि) नगयसबाफाट स्िीकृत  नीङ्झत तथा मोजनाको अधीनभा यही ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण , ङ्जिऩद् 
प्रङ्झतकामव तथा ङ्जिऩद् ऩङ्टनरावब सम्फन्धी एकीकृत तथा ऺेत्रगत नीङ्झत , मोजना तथा कामविभ 
स्िीकृत गयी रागू गने, गयाउने , 

(ग) नगयऩाङ्झरका फाट सञ्चारन हङ्टने ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन  सम्फन्धी कामविभ तथा फजेट प्रस्ताि 
तमाय गन,े गयाउन,े 

(र्) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फन्धभा  नगयऩाङ्झरकाको सॊस्थागत ऺभता ङ्जिकास गने , गयाउने, 
(ङ) नगयऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायी , कभवचायी , स्िमॊसेिक, साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक तथा सभङ्टदामराई 

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा प्रङ्ञिऺण ङ्छदने व्मिस्था ङ्झभराउने , 
(च) ङ्जिऩद्का र्टना हङ्टनासाथ िोज , उद्धाय य याहत रगामतका प्राथङ्झभक कामवहरू तत्कार 

गनवको राङ्झग सॊस्थागत सॊमन्त्र स्ित : ऩङ्चयचाङ्झरत हङ्टने गयी आिश्मक कामवङ्जिङ्झध तथा 
भाऩदण्ड तजङ्टवभा गयी रागू गने , गयाउने, 

(छ) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फन्धभा सॊर्ीम  तथा प्रादेङ्ञिक कानूनको अङ्झधनभा यङ्जह सािवजङ्झनक, 
ङ्झनजी, गैयसयकायी रगामत सफै  ङ्झनकाम तथा सॊस्थारे ङ्झनिावह गनङ्टव ऩने बङू्झभका ङ्झनधावयण गने 
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तथा त्मस्ता सॊस्था िा ङ्झनकामराई आफ्नो नीङ्झत , मोजना य कामविभभा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन 
सम्फन्धी ङ्जिषम सभािेि गनव रगाउने , 

(ज) ङ्जिऩद्को सभमभा स्थानीम  आभसञ्चायका भाध्मभहरुको बङू्झभका  सम्फन्धी आिश्मक 
भाऩदण्ड तमाय गयी कामावन्िमन गने , गयाउने, 

(झ) सयकायी, ङ्झनजी एिभ ्गैयसयकायी सॊस्था , स्थानीम स्िमॊसेिक , साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक 
रगामत सम्फङ्ञन्धत सफै ऩऺको सभन्िम य सॊरगनताभा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामव 
गने, गयाउने, 

(ञ) बौङ्झतक सॊयचना ङ्झनभावण गदाव बिनसॊङ्जहता रगामत अन्म स्िीकृत ङ्झनदेङ्ञिका िा भाऩदण्डको 
ऩारना गयाउने, 

(ट) स्थानीम सािवजङ्झनक ऩूिावधाय सम्फन्धी सॊयचनाको ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ भूल्माङ्कन गने , गयाउने, 
(ठ) नदी ङ्जकनाय , फगय, ऩङ्जहयो जान सक्ने ङ्झबयारो जङ्झभन य डङ्टफान हङ्टने ऺेत्र िा ङ्जिऩद् 

जोङ्ञिभको सम्बािना बएका असङ्टयङ्ञऺत ऺेत्रभा फसोफास गने व्मङ्ञि तथा सभङ्टदामराई 
सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा स्थानान्तयण गयाउन उऩम ङ्टि स्थानको िोजी कामवभा सहमोग गने तथा 
स ङ्टयङ्ञऺत स्थानभा फसोफास सम्फन्धी सचेतना जगाउने, 

(ड) ङ्जिऩद्फाट स्थानीम स्तयभा ङ्झनजी तथा सा ि वजङ्झनक ऺेत्रफाट बइयहेको सेिा प्रिाहभा अ ियोध 
आइऩयेभा सोको ऩ ङ्ट न्सञ्चारनका राङ्झग सेिा ङ्झनयन्तयताको मोजना तजङ्टवभा तथा कामावन्िमन 
सम्फन्धी कामव गने, गयाउने । 

(ढ) स्थानीम सभङ्टदामराई ङ्जिऩद्प्रङ्झत जागरुक फनाउन , ङ्जिऩद्सॉग सम्फङ्ञन्धत मोजना तथा कामविभ 
तजङ्टवभा गनव तथा ङ्जिऩद्को र्टना हङ्टनासाथ प्रङ्झतकामवका राङ्झग ऩङ्चयचाङ्झरत हङ्टन िडा तथा 
सभङ्टदामस्तयभा सभािेिी ङ्जिऩद् ऩूिवतमायी तथा प्रङ्झतकामव सङ्झभङ्झत गठन गने , 

(ण) ङ्जिद्यारम तहको िैङ्ञऺक ऩाठ्यिभभा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी ङ्जिषम सभािेि गनव ऩहर 
गन,े 

(त) ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामवका राङ्झग नभूना अभ्मास गने , गयाउने, 
(थ) ङ्जिऩद्को सभमभा प्रमोग गनव सङ्जकने गयी िारुणमन्त्र रगामतका अन्म उऩकयणहरू तमायी 

हारतभा याख्न रगाउने , 
(द) स्थानीम स्तयभा आऩत ्कारीन कामवसञ्चारन केन्रको स्थाऩना य सञ्चारन गने , 
(ध) नगयऩाङ्झरकाभा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारी तथा ऩूिवचेतािनी प्रणारीको ङ्जिकास य 

सञ्चारन गने, गयाउने, 
(न) ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित ऺेत्रभा तत्कार उद्धाय  तथा याहतको व्मिस्था ङ्झभराउने , 
(ऩ) ङ्जिऩद्ा् ऩयी हयाएका , ङ्झफग्रकेा िा नि बएका कागजातको मङ्जकन त्माङ्क अद्यािङ्झधक गयी 

याख्न रगाउने, 
(प) ङ्जिऩद्बा्ट प्रबाङ्जित र्यऩङ्चयिायको ऩङ्जहचान , स्तय ङ्झनधावयण तथा ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जितयण गने , 

गयाउने, 
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(फ) ङ्जिऩद्को सभमभा जोङ्ञिभभा यहेको सभूह  ङ्जििेषगयी भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, ङ्जकिोयी, 
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिउऩय हङ्टन सक्ने र्टना (रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा , फचेङ्जििन तथा अन्म कङ्ट नै 
ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभका िोषण) योकथाभको राङ्झग ङ्जििेष स तकव ता अऩनाई सचेतनाभूरक  कामविभ 
सञ्चारन गने, 

(ब) ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित हरूको प्रत्मऺ य सङ्जिम सहबाङ्झगताभा ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित  ऺेत्रभा आङ्झथवक 
ङ्जिमाकराऩको ऩ ङ्टनस्थावऩना , योजगायीका अिसयको सजृना तथा जीिनमाऩनका राङ्झग आम  
आजवन कामविभ सञ्चारन गने , गयाउने, 

(भ) ङ्जिऩद्को जोङ्ञिभभा यहेका भङ्जहरा , फारफाङ्झरका, जेष्ठ नागङ्चयक , दङ्झरत, सीभान्तकृत िगव  
तथा सभङ्टदाम , अिि तथा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको राङ्झग ङ्जििेष मोजना तथा 
कामविभ फनाई कामावन्िमन गने , गयाउने, 

(म) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा सािवजङ्झनक सॊस्था तथा व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठानरे  प्रचङ्झरत ऐन 
फभोङ्ञजभ कामव गये नगयेको अनङ्टगभन गने , 

(य)  ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी याङ्जिम कामवकायी सङ्झभङ्झत , प्रदेि ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत तथा 
ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणवम अनङ्टसाय ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामव 
गने, गयाउने, 

(र) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फन्धभा नेऩार सयकाय  तथा प्रदेि सयकायका भन्त्रारम , ङ्जिबाग 
तथा अन्म ङ्झनकामसॉग सहकामव गने, 

(ि) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा नेऩार सयकाय , प्रदेि सयकाय िा नगयसबारे तोकेका अन्म 
कामव गने, गयाउने,  

(ि)  ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन  सम्फन्धभा सॊर्ीम तथा प्रादेङ्ञिक कानूनको प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी 
नगयकामवऩाङ्झरकारे तोके फभोङ्ञजभका अन्म कामव गने , गयाउने, 

(ष)  ङ्जिङ्झबङ्ङ सॊर्सॊस्था, व्मङ्ञिफाट प्राप्त हङ्टने याहत तथा ऩ ङ्टनङ्झनवभावण य ऩ ङ्टनरावबका ङ्झफषम िस्तङ्टराई 
स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे तोकेको स्थान य भाऩदण्ड अनङ्टसाय गने, गयाउने ।  
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ऩङ्चयच्छेद – ३ 
िडा स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन तथा काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय 

 
६. िडा स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत:  (१) नगयऩाङ्झरकाको प्रत्मेक िडाभा एक िडा स्तयीम ङ्जिऩद् 

व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत यहनेछ । 
(२) िडा स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ: - 

(क) िडा अध्मऺ  -सॊमोजक  
(ि) िडा सदस्महरू   -सदस्म 
(ग) िडा ङ्झबत्र यहेका ईकाई कामावरम प्रभङ्टिहरू  -सदस्म 
(र्) िडा ङ्झबत्र यहेका सङ्टयऺा ङ्झनकामका प्रभङ्टिहरू  -सदस्म 
(ङ) याङ्जिम भान्मता प्राप्त दरका िडाङ्ञस्थत प्रभङ्टि िा प्रङ्झतङ्झनङ्झध  -सदस्म  
(च) स्थानीम येडिस,   -सदस्म 
(छ) गैयसयकायी तथा साभङ्टदामभा आधाङ्चयत सॊर्सॊस्था तथा मङ्टिा क्रिफाट 

सॊमोजकरे तोकेफभोङ्ञजभ न्मूनतभ २ भङ्जहरा सङ्जहत ४ जना  -सदस्म 
(ज) िडा सङ्ञचि - सदस्म सङ्ञचि 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको फैठक सो सङ्झभङ्झतको सॊमोजक रे तोकेको ङ्झभङ्झत , सभम य 
स्थानभा फस्नेछ । 

(४) सङ्झभङ्झतको सदस्म-सङ्ञचिरे  सङ्झभङ्झतको फैठक फस्ने ङ्झभङ्झत, सभम य स्थान तोकी फैठकभा छरपर 
हङ्टने ङ्जिषमसूची  सङ्जहतको सूचना फैठक फस्ने सभमबन्दा चौफीस र्ण्टा अगािै सफै सदस्मरे ऩाउने गयी 
ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

(५) सङ्झभङ्झतका ऩचास प्रङ्झतितबन्दा फढी सदस्म उऩङ्ञस्थत बएभा फैठकको राङ्झग गणऩूयक सङ्खख्मा 
ऩ ङ्टगेको भाङ्झननेछ । 

(६) उऩदपा ( ४) य ( ५) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएता  ऩङ्झन सो सङ्झभङ्झतको फैठक  तत्कार 
फोराउन आिश्मक बएभा सॊमोजकरे जङ्टनसङ्टकै फेराऩङ्झन  सङ्झभङ्झतको फैठक फोराउन सक्नेछ य त्मस्तो 
अिस्थाभा सॊमोजक य र्टीभा १ जना सदस्म सङ्जहत सदस्म सङ्ञच ि उऩङ्ञस्थत बएभा सङ्झभङ्झतको फैठक फस्न 
सक्नेछ । 

(७) सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता सो सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे गनेछ । 
(८) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणवम फहङ्टभतद्वाया हङ्टनेछ  य भत फयाफय बएभा सॊमोजकरे ङ्झनणावमक भत ङ्छदनेछ। 
(९) सङ्झभङ्झतरे आिश्मकता अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम िा सङ्घ सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झध य ङ्जिऻराई 

फैठकभा आभन्त्रण गनव सक्नेछ ।  
(१०) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामवङ्जिङ्झध सो सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधावयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ  । 
(११) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणवम सदस्म सङ्ञचिरे प्रभाङ्ञणत गयी याख्नछे ।  
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७ . िडा स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय  ्सङ्झभङ्झतको काभ , कतवव्म य अङ्झधकाय 
देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :- 

(क) िडा ङ्झबत्र ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामव तथा ङ्जिऩद् ऩङ्टनरावब सम्फन्धी कामविभ सञ्चारनका राङ्झग 
नगयङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतभा ङ्झसपाङ्चयस गने तथा सो सङ्झभङ्झतफाट स्िीकृत नीङ्झत तथा 
मोजना अन ङ्टरूऩका ङ्जिऩ द् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामविभ कामावन्िमन, अन ङ्टगभन य 
ऩ ङ्टनयािरोकन गन,े 

(ि) िडाभा ङ्जिकास ङ्झनभावणका ङ्जिमाकराऩहरू कामावन्िमनभा ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ व्मािस्थाऩनराई 
भूरप्रिाहीकयण गने , सङ्टयङ्ञऺत ङ्जिद्यारम तथा अस्ऩतारका राङ्झग ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ 
न्मूनीकयणका कामविभहरू सञ्चारन गने, 

(ग) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फन्धभा िडाको सॊस्थागत ऺभता ङ्जिकास गने , 
(र्) ङ्जिऩद् व्म िस्थाऩन मोजना , आऩत्कारीन कामवमोजना , ऩङ्टन्स्थाऩना तथा ऩ ङ्टनङ्झनवभावण मोजना 

तजङ्टवभा तथा कामावन्िमन गने , गयाउने, 
(ङ) सभङ्टदामभा ङ्जिऩद् व्म िस्थाऩन सम्फन्धी काभ गने सभूहहरूको गठन तथा त्मस्ता 

सभूहहरूराई ऩङ्चयचारन गने गयाउन,े 
(च) िडा सदस्महरू , कभवचायी, स्िमॊसेिक, साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक तथा सभङ्टदामभा आधाङ्चयत 

ङ्जिऩद् व्म िस्थाऩन सङ्झभङ्झत सदस्म , नागङ्चयक सभाजका प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई ङ्जिऩद् व्म िस्थाऩन 
सम्फन्धी प्रङ्ञिऺणको व्मिस्था ङ्झभराउने , 

(छ) स्थानीम सभङ्टदामराई ङ्जिऩद्प्रङ्झत जागरुक फनाउ न,े ङ्जिऩद्सॉग सम्फङ्ञन्धत मोजना तथा 
कामविभ तजङ्टवभा गनव तथा ङ्जिऩद्को र्टना हङ्टनासाथ प्रङ्झतकामवका राङ्झग तमायी अिस्थाभा 
याख्न,े 

(ज) ङ्जिऩद्का र्टना हङ्टनासाथ िोज , उद्धाय य याहत रगामतका प्राथङ्झभक कामवहरू तत्कार 
गनवको राङ्झग सभन्िम गने,  

(झ) आऩत ्कारीन नभूना अभ्मास गने , गयाउने, 
(ञ) ङ्जिऩद्बा्ट प्रबाङ्जित र्यऩङ्चयिायको ऩङ्जहचान , स्तय ङ्झनधावयण तथा ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जितयण भा 

नगयङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतराई सहमोग गने, 
(ट) ङ्जिऩद्को सभमभा जोङ्ञिभभा यहेका सभूह  ङ्जििेषगयी भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, ङ्जकिोयी, 

अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिउऩय हङ्टन सक्ने र्टना (रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा , फचेङ्जििन तथा अन्म कङ्ट नै 
ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभका िोषण) योकथाभको राङ्झग ङ्जििेष स तकव ता अऩनाई सचेतनाभूरक  कामविभ 
सञ्चारन गने, 

(ठ) नगयङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन  सङ्झभङ्झतको ङ्झनणवम अनङ्टसाय ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामव 
गने, गयाउने ।  
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ऩङ्चयच्छेद – ४ 
सङ्टयऺा ङ्झनकाम तथा अन्म ङ्झनकामको ऩङ्चयचारन 

८ . सङ्टयऺा ङ्झनकामको ऩङ्चयचारन तथा सहमोग य सभन्िम : (१) नगयकामवऩाङ्झरकारे ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनको 
काभभा नेऩार सयकाय तथा प्रदेि सयकायरे ऩङ्चयचारन गयेका सॊर्ीम तथा प्रादेङ्ञिक सङ्टयऺा ङ्झनकामहरूराई 
सहमोग य सभन्िम गनेछ । 

(२) सङ्टयऺा ङ्झनकामरे ङ्जिऩद्को सभमभा िोज तथा उद्धाय कामवका राङ्झग  नगयकामवऩाङ्झरकासॉग 
आिश्मक साभग्री भाग गयेको अिस्थाभा नगयऩाङ्झरकाभा उऩरब्ध बएसम्भ त्मस्तो साभाग्री तत्कार 
उऩरब्ध गयाईनेछ । 

(३) ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामवका राङ्झग नगयऩाङ्झरकारे आॉपूसॉग यहेको नगय प्रहयीराई ऩङ्चयचारन गनेछ ।   
९.  िारुणमन्त्र तथा अन्म सेिा प्रदामक ङ्झनकामको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय:  

(१) िारूणमन्त्र, एम्फङ्टरेन्स तथा त्मस्तै अन्म सेिा प्रदामकरे आऩत ्कारीन िोज, उद्धाय तथा याहत 
उऩरब्ध गयाउन सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएको ङ्झनदेिनको ऩारना गनङ्टव ऩनेछ ।  

 (२) आऩत ्कारीन कामव सम्ऩादन गदाव  सङ्झभङ्झतको आदेि फभोङ्ञजभ कङ्ट नै ऩङ्झन स्थानभा प्रिेि गने 
तथा जङ्टनसङ्टकै व्मङ्ञि िा सॊस्थाको साधन य स्रोत उऩमोग गने अङ्झधकाय िारुणमन्त्र सेिा प्रदामकराई 
हङ्टनेछ । 

१०. सािवजङ्झनक सॊस्था तथा व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठानको दाङ्जमत्ि: (१) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा नगयऩाङ्झरका 
ङ्झबत्रका सफै सािवजङ्झनक सॊस्था  तथा व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठानको दाङ्जमत्ि  देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:-  

(क) आफ्नो बिन , उद्योग , कामावरम िा व्मािसाङ्जमक केन्रभा ङ्जिऩद्का र्टना हङ्टन नङ्छदन 
ङ्जिऩद् सङ्टयऺा औजाय , उऩकयण, साभग्री , आऩत ्कारीन ङ्झनकास रगामत तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभका अन्म व्मिस्था गने , 

(ि)  त्माङ्क सङ्करन , ऺङ्झतको भूल्माङ्कन , याहत , ऩङ्टनस्थावऩना तथा ऩ ङ्टनङ्झनवभावण सभेतका सम्ऩूणव 
कामवभा आिश्मक सहमोग गने , 

(ग)   आफ्ना कभवचायी तथा काभदायराई ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा  आधायबतू 
अङ्झबभङ्टिीकयण गने गयाउने , 

(र्) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कामवभा उऩमोग हङ्टने स्रोत साधनराई तमायी हारतभा याख्ने , 
(ङ) आफ्ना बिन रगामत अन्म सॊयचना आऩत ्कारीन प्रमोजनका राङ्झग आिश्मक ऩयेभा 

आदेिानङ्टसाय उऩरब्ध गयाउने , 
(च) सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीको सङ्टऩङ्चयिेऺणभा उद्धाय तथा याहत ङ्जितयण कामवभा सहमोग 

ऩङ्टमावसउने, 
(छ) ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण सॊमन्त्रको व्मिस्था गयी तमायी अिस्थाभा याख्ने , 
(ज)  पोहोयभैरा तथा प्रदङ्टषणको मथोङ्ञचत व्मिस्थाऩन गयी मसफाट िाताियण य जनजीिनभा 

ऩनव सक्ने नकायात्भक प्रबािराई न्मूनीकयण गने उऩामहरू अऩनाउने , 
(झ) ङ्जिऩद्को र्टना र्टेभा तत्कार नङ्ञजकको सङ्टयऺा ङ्झनकाम य स्थानीम आऩत ्कारीन 

कामवसञ्चारन केन्रराई िफय गने ।   
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(२) नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका  सािवजङ्झनक सॊस्था  तथा व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठानरे   नगयऩाङ्झरकाको ङ्जिऩद्  
व्मिस्थाऩन सम्फन्धी मोजनाको अधीनभा यही ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन मोजना को तजङ्टवभा गयी  अङ्झनिामव रूऩभा  
रागू गनङ्टव ऩनेछ । 

११. ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनभा सहमोग गनङ्टव  ऩने : नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका  सयकायी कामावरम , गैयसयकायी सॊस्था , 
स्थानीम सङ्घ  सॊस्था, सभङ्टदाम, स्िमॊसेिक, नागङ्चयक सभाज , ङ्झनजी ऺेत्र  तथा  व्मङ्ञिरे ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन 
कामवभा नगयऩाङ्झरकाराई देहाम फभोङ्ञजभ सहमोग गनङ्टव ऩनेछ:-  

(क)  त्माङ्क सङ्करन , ऺङ्झतको भूल्माङ्कन , याहत , ऩङ्टनस्थावऩना तथा ऩ ङ्ट न ङ््झनवभावण रगामतका 
ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामवभा सहमोग गने ,  

(ि) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी जनचेतना अङ्झबिङृ्जद्ध गने , 
(ग) ऺभता ङ्जिकास , आऩत ्कारीन नभूना अभ्मास तथा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी प्रङ्ञिऺण 

कामविभभा सहमोग गने तथा बाग ङ्झरने ,  
(र्) िोज, उद्धाय तथा याहत ङ्जितयण सम्फन्धी कामवभा सहमोग गने।  
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ऩङ्चयच्छेद – ५  
ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कोष सम्फन्धी व्मिस्था 

 
१२. ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कोष : (१) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका राङ्झग नगयऩाङ्झरकाभा छङ्ट टै्ट एक आकङ्ञस्भक कोष 

यहनेछ । 
(२) कोषभा देहाम फभोङ्ञजभका यकभहरू यहने  छन:्- 

(क) नगयऩाङ्झरकाको िाङ्जषवक फजेटफाट ङ्जिऩ द् व्मिस्थाऩन कोषभा जम्भा गने गयी स्िीकृत 
यकभ, 

 (ि) प्रदेि सयकायफाट ङ्जिऩ द् व्मिस्थाऩनका राङ्झग प्राप्त यकभ , 
(ग)  नेऩार सयकायफाट ङ्जिऩ द् व्मिस्थाऩनका राङ्झग प्राप्त यकभ , 
(र्) स्िदेिी कङ्ट नै सङ्घ सॊस्था िा व्मङ्ञिफाट दान , दातव्म िा उऩहाय स्िरुऩ प्राप्त यकभ , 
(ङ)  अन्म कङ्ट नै स्रोतफाट प्राप्त यकभ ।  

(३) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका राङ्झग नगयऩाङ्झरकारे कानून फभोङ्ञजभ ङ्जििेष िङ्टल्क िा दस्तङ्टय सॊकरन गनव 
सक्ने छ |  

(४) कोषको सञ्चारन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । ङ्झनमभािरी ङ्झनभावण नबएसम्भको राङ्झग 
कामवऩाङ्झरकाको ङ्झनणवमफाट कोषको सञ्चारन गनव फाधा ऩने छैन। 

(५) कोषको यकभ ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी काभका राङ्झग प्रमोग गङ्चयनेछ ।  
(६) उऩदपा (५) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन कोषको यकभ ङ्झनमङ्झभत प्रिासङ्झनक 

कामवको राङ्झग िचव गङ्चयने छैन ।  
(७) कोषको रेिाऩयीऺण भहारेिा ऩयीऺकफाट हङ्टनेछ ।  
(८) सङ्झभङ्झतरे कोषको िाङ्जषवक आम व्ममको प्रङ्झतिदेन तमाय गयी कामवऩाङ्झरका भापव त नगयसबा 

सभऺ ऩेि गनेछ । 
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ऩङ्चयच्छेद – ६ 
कसूय तथा सजाम 

 
१३.  कसूय य सजाम  : कसैरे ङ्जिऩद्को र्टना र्ट्न सक्ने गयी राऩयिाही गयेभा िा त्मस्तो र्टना र्टाउन 

प्रत्मऺ सॊरगन बएभा िा  र्ट्ना र्टेको अिस्थाभा नाजामज पाईदा ङ्झरने गयी  िा आपङ्ट राई भात्र पाईदा 
ऩ ङ्टगने ङ्जकङ्झसभको कङ्ट न ैकाभ गयेभा िा मस सम्फन्धभा सॊर्ीम कानून फभोङ्ञजभ कसङ्टयजन्म भाङ्झनने कङ्ट नै काभ 
गयेभा तत ्सम्फन्धी कायिाही प्रचङ्झरत सॊर्ीम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  
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ऩङ्चयच्छेद – ७ 
ङ्जिङ्जिध 

१४.  ङ्जिऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेत्र र्ोषणाको ऩारना य सभन्िम :  (१) नेऩार सयकायरे नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रको कङ्ट नै 
ठाउॉभा गम्बीय प्रकृङ्झतको ङ्जिऩद् उत्ऩङ्ङ बए फाट ङ्जिऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेत्र र्ोषणा गयी प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ कङ्ट नै काभ गनव गयाउन आदेि ङ्छदएभा सोको ऩारना गनङ्टव गयाउनङ्ट गाउॉऩाङ्झरका /नगयऩाङ्झरकाको 
कतवव्म हङ्टनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ र्ोषणा गङ्चयएको ऺेत्रभा नेऩार सयकायरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कङ्ट नै 
काभ गनव गयाउन  नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रको कङ्ट नै व्मङ्ञि , सॊस्था िा अङ्झधकायीराई आदेि ङ्छदएभा सोको ऩारना 
गनव गयाउनभा नगयऩाङ्झरकारे आिश्मक सभन्िम गनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ  र्ोषणा गङ्चयएको ऺेत्र सम्फन्धी सूचनाको प्रसायणभा नगयऩाङ्झरकारे 
सहमोग य सभन्िम गनेछ । 

१५. नेऩार सयकायको स्िीकृतीभा भात्र प्रिेि गनङ्टवऩने : (१) ङ्जिऩद्बाेाट असय ऩयेको कङ्ट नै ऺेत्रभा ङ्जिदेिी 
नागङ्चयक िा सॊस्थारे प्रिेि गनङ्टव  ऩयेभा  नेऩार सयकायको स्िीकृङ्झत ङ्झरएको छ छैन बङ्झन नगय  
कामवऩाङ्झरकारे सोधिोज गनव सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सोधिोज गदाव त्मस्तो नागङ्चयक िा सॊस्थारे नेऩार सयकायको स्िीकृङ्झत 
ङ्झरएको नादेङ्ञिएकोभा ङ्झनजको प्रिेिराई योक रगाई तत ्सम्फन्धी सूचना नेऩार सयकायराई उऩरब्ध 
गयाईनेछ । 

१६. भानिीम तथा अन्म सहामता य सभन्िम : (१) नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र उत्ऩङ्ङ ङ्जिऩ द्को अिस्थाराई तत्कार 
साभना गनव आन्तङ्चयक स्रोत य साधनफाट नभ्माउने बएभा भानिीम तथा अन्म सहामता  य सभन्िमका 
राङ्झग ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झत, प्रदेि सयकाय तथा नेऩार सयकायराई अनङ्टयोध गङ्चयनेछ ।  

 (२) ङ्जिऩद् फाट उत्ऩङ्ङ ङ्ञस्थङ्झत ङ्झनमन्त्रण गने िभभा नेऩार सयकायरे अन्तयावङ्जिम भानिीम तथा 
अन्म सहमोग ङ्झरई ऩङ्चयचारन गयेको अिस्थाभा नेऩार सयकायको ङ्झनदेिनभा यङ्जह तत ्सम्फन्धी कामवभा 
सहमोग य सभन्िम गङ्चयनेछ ।  

(३) ङ्झछभेकी स्थानीम तहभा कङ्ट नै ङ्जिऩद् उत्ऩङ्ङ बई सो व्मिस्थाऩनका राङ्झग ङ्झछभेकी स्थानीम तहरे 
सोझ,ै ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झत िा प्रदेि सयकाय भापव त अन ङ्टयोध गयेभा उऩरब्ध बएसम्भको सहमोग 
ऩ ङ्टमावउन ङ्ट नगयकामवऩाङ्झरको दाङ्जमत्ि हङ्टनेछ ।  

१७.  तत्कार िङ्चयद तथा ङ्झनभावण य प्रमोग गनव सङ्जकन े: (१) ङ्जििेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ऩयी ङ्जिऩद्बा्ट प्रबाङ्जित ऺेत्रभा 
िोज, उद्धाय तथा याहत उऩरब्ध गयाउन तथा बइयहेको ङ्जिऩद्बाहट थऩ ऺङ्झत हङ्टन नङ्छदनका राङ्झग तत्कारै 
याहत साभग्री िङ्चयद िा ङ्झनभावण कामव गनव आिश्मक बएभा सािवजङ्झनक िङ्चयद सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानूनभा 
यहेको ङ्जििेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा िङ्चयद गने सम्फन्धी व्मिस्था फभोङ्ञजभ नगय कामवऩाङ्झरकार ेिङ्चयद िा ङ्झनभावण 
कामव गनव सङ्जकनेछ । 

(२) ङ्जिऩद्बा।ट प्रबाङ्जित ऺेत्रभा िोज , उद्धाय तथा याहत उऩर ब्ध गयाउन तथा बइयहेको ङ्जिऩद्बाेाट 
थऩ ऺङ्झत हङ्टन नङ्छदनका राङ्झग नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्रको कङ्ट नै गैयसयकायी कामावरम िा अन्म सॊर् सॊस्था य 
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व्मङ्ञिको चर , अचर सम्ऩङ्ञि तथा सिायी साधन उऩमोग गनव आिश्मक बएभा सोको अङ्झबरेि यािी 
तोङ्जकएको अिङ्झधबयको राङ्झग अस्थामी तियरे प्राप्त गनव सङ्जकनेछ ।  

 (३) ङ्जिऩद्बामट प्रबाङ्जित ऺेत्रभा तत्कार याहत उऩर ब्ध गयाउन  नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्रको कङ्ट नै 
गैयसयकायी कामावरम िा अन्म सॊर् सॊस्था य व्मङ्ञिको िाद्याङ्ङ , रिाकऩडा, औषधी िा अन्म िस्तङ्ट 
आिश्मक बएभा सोको अङ्झबरेि यािी ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरन य सम्फङ्ञन्धत प्रबाङ्जित ऩऺराई ङ्जितयण गनव 
सङ्जकनेछ । 

(४) नगयऩाङ्झरकारे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सम्ऩङ्ञि अस्थामी रूऩभा प्राप्त गयेभा िा उऩदपा 
(३) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै िस्तङ्ट ङ्झनमन्त्रण य ङ्जितयण गयेभा त्मस्तो सम्ऩङ्ञि प्रमोग िा िस्तङ्ट उऩमोग फाऩत प्रचङ्झरत 
दय अनङ्टसायको यकभ सम्फङ्ञन्धत कामावरम , सॊस्था िा व्मङ्ञिराई ङ्छदनेछ ।  

१८.  याहतको न्मूनतभ भाऩदण्ड सम्फन्धी व्मिस्था : (१) ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित व्मङ्ञिराई नेऩार सयकाय तथा प्रदेि 
सयकायरे उऩरव्ध गया उने याहतको अङ्झतङ्चयि नगयऩाङ्झरकारे आन्तङ्चयक स्रोतफाट थऩ याहत उऩरब्ध 
गयाउन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ नगयऩाङ्झरकारे ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित व्मङ्ञिराई याहत उऩरब्ध गयाउॉदा  
भाऩदण्ड फनाई सोको आधायभा याहात उऩरब्ध गयाउनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको याहतको  भाऩदण्डभा अन्म ङ्जिषमको अङ्झतङ्चयि देहामका ङ्जिषम 
सभािेि बएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ:- 

(क) ङ्जिऩद्बा्ट प्रबाङ्जित व्मङ्ञिराई अस्थामी आश्रमस्थरभा याख्दा उऩर ब्ध गयाउनङ्ट ऩने 
आिास, िाद्याङ्ङ, िानेऩानी, स्िास््म तथा सयसपाइ सम्फन्धी , 

(ि) ङ्जिऩद्बा्ट भतृ्मङ्ट हङ्टनेको ऩङ्चयिाय तथा सम्ऩङ्ञिको ऺङ्झत हङ्टने व्मङ्ञिराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट 
ऩने न्मूनतभ याहत सम्फन्धी ,  

(ग) भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, जेष्ठ नागङ्चयक , अिि तथा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको 
आिश्मकता सॊिोधनका राङ्झग ङ्जििेष याहत प्माकेजहरु (जस्त ैङ्झडङ्ञगनटी ङ्जकट य ङ्ञचल्रेन 
ङ्जकट) भङ्जहराहरूको राङ्झग स ङ्टयङ्ञऺत भङ्जहराभैत्री स्थर ,  

(र्) व्मङ्ञिगत गोऩङ्झनमता तथा स ङ्टयऺा सम्फन्धी, 
(ङ) न्मूनतभ याहत फाहेक स्ियोजगाय तथा योजगायी व्मिस्थाऩनका भाध्मभफाट ऩीङ्झडतको 

जीङ्जिकोऩाजवन सम्फन्धी , 
(च) गैयसयकायी िा व्मङ्ञिगत रूऩभा ङ्छदइने याहत को ङ्जितयण सम्फन्धी , 
(छ) एकद्वाय प्रणारी अनङ्टरुऩ याहत ङ्जितयण गने सम्फन्धी , 
(ज) याहतसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म उऩमङ्टि ङ्जिषम ।  

१९.   ङ्जिऩद्ाङ्ञे ऩयी हयाएका िा नि बएका कागजात सम्फन्धभा : ङ्जिऩद् भा ऩयी हयाई पेरा ऩनव नसकेका तथा 
आॊङ्ञिक िा ऩूणव रूऩभा  ऺङ्झत बएका नगयऩाङ्झरकाका भहत्िऩूणव कागजातहरुको प्रभाणीकयण तथा प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धी व्मिस्था प्रचङ्झरत कानूनर ेतोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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२०. ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्ने  : सङ्झभङ्झतरे  मस ऐनको अधीनभा यही ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका राङ्झग कङ्ट नै व्मङ्ञि िा 
ङ्झनकामराई आिश्मक ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदेिनको ऩारना गनङ्टव सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि िा 
ङ्झनकामको कतवव्म हङ्टनेछ । 

२१. उऩसङ्झभङ्झत गठन गनव सक्न े: (१) सङ्झभङ्झतरे आिश्मकता अनङ्टसाय उऩसङ्झभङ्झत गठन गनव  सक्नेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने उऩसङ्झभङ्झतको काभ , कतवव्म, अङ्झधकाय य कामाव िङ्झध उऩसङ्झभङ्झत 

गठन गदावका फित तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  
 
२२. अङ्झबरेि याख्नङ्ट ऩने् (१) ङ्जिऩद्को सभमभा याहत उऩरब्ध गयाउने व्मङ्ञि , ङ्झनकाम िा सॊस्थाको नाभ ,  य 

उऩरव्ध गयाईको याहत  तथा सोको  ऩङ्चयभाण सङ्जहतको ङ्जिियणको अङ्झबरेि याख्न ेव्मिस्था सङ्झभङ्झतरे  
ङ्झभराउन ङ्टऩने छ ।   

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्जिियण याख्दा ङ्जिऩद्ाेा  ऩयेका भङ्जहरा , फारफाङ्झरका तथा जेष्ठ  
नागङ्चयक, ङ्जिऩद्का कायणरे स्थानान्तयण बएका र्यऩङ्चयिाय रगामतको सॊख्मा एङ्जकन हङ्टने ङ्जिियण य 
उनीहरूराई उऩरब्ध गयाइएको याहात स्ऩिरूऩभा याख्न ङ्टऩने छ । 

२३. ऩङ्टयस्काय ङ्छदन सक्न े : स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन  सम्फन्धभा ङ्जििेष मोगदान ऩङ्टमावरउने उत्कृि व्मङ्ञि िा 
सॊस्थाराई प्रोत्साहन स्िरूऩ  सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा नगय  कामवऩाङ्झरकारे सम्भान तथा ऩ ङ्टयस्काय ङ्छदन 
सक्नेछ ।  

२४. िाङ्जषवक प्रङ्झतिेदन : (१) सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक आङ्झथवक िषवभा गयेको काभको ङ्जिियण सङ्जहतको िाङ्जषवक प्रङ्झतिेदन 
तमाय गयी कामवऩाङ्झरका भापव त नगयसबा , ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत तथा  प्रदेि ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेि गनङ्टव ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको िाङ्जषवक प्रङ्झतिेदन सािवजङ्झनक रूऩभा प्रकािन गनङ्टव ऩनेछ ।  
२५.  प्रिासङ्झनक िचव व्मिस्थाऩन: सङ्झभङ्झतको फैठक तथा प्रङ्झतिदेन तमायी रगामतका कामवसॉग सम्फङ्ञन्धत न्मङ्टनतभ 

प्रिासङ्झनक िचव नगयकामवऩाङ्झरकारे व्मिस्था गनेछ |  
२६. अङ्झधकाय प्रत्मामोजन  :  मो ऐन तथा मस ऐन अन्तगवत  फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतराई प्राप्त 

अङ्झधकायभध्मे आिश्मकता अनङ्टसाय केही अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको सॊमोजक तथा तोङ्जकएको ऩदाङ्झधकायीराई  
प्रत्मामोजन गनव सक्नेछ । 

२७. ङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय  :  नगयकामवऩाङ्झरकारे मो ऐन कामावन्िमन का राङ्झग  आिश्मक ङ्झनमभ  तथा 
कामवङ्जिङ्झध  फनाउन सक्नेछ ।  
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