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उरलाफलयी नगयऩलङ्झरकलभल ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथल व्मिस्थलऩन 
गना फनेको ऐन, २०७५ 

सभाबाट स्वीकृत मममत: २०७५।०३।३१ 

 
प्रस्तलिनल : उरलाफलयी नगयऩलङ्झरकल ऺेत्र ङ्झबत्र प्रलकृङ्झतक तथल गैयप्रलकृङ्झतक ङ्जिऩद्बल!ट 
सिासलधलयणको जीउ ज्मलन य  सलिाजङ्झनक, ङ्झनजी तथल व्मङ्ञिगत सम्ऩङ्ञि , प्रलकृङ्झतक 
एिभ ्सलॉस्कृङ्झतक सम्ऩदल य बौङ्झतक सॊयचनलको सॊयऺण गनाकल रलङ्झग ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ 
न्मूनीकयण तथल व्मिस्थलऩनकल सफै ङ्जिमलकरलऩको सभन्िमलत्भक य प्रबलिकलयी 
रूऩभल कलमलान्िमनकल रलङ्झग कलनून फनलउन िलञ्छनीम बएकोरे, 

नेऩलरको सॊङ्जिधलनको धलयल २२१ को उऩधलयल (१) को अङ्झधकलय प्रमोग 
गयी उरलाफलयी नगयसबलरे मो ऐन फनलएको छ । 
 

ऩङ्चयच्छेद – १ 
प्रलयङ्ञम्बक 

 
१. सॊङ्ञऺप्त नलभ य प्रलयम्ब : (१) मस ऐनको नलभ “नगय ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ 

न्मूनीकयण तथल व्मिस्थलऩन ऐन, २०७५” यहेको छ । 
(२) मो ऐन तङ्टरून्त प्रलयम्ब हङ्टनेछ । 
 

२.  ऩङ्चयबलषल: ङ्जिषम िल प्रसङ्गरे अको अथा नरलगेभल मस ऐनभल,- 
(क)  “ प्रभङ्टि”  बङ्ङलरे नगयऩलङ्झरकलको प्रभङ्टि सम्झनङ्ट ऩछा । 
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(ि) “कोष”  बङ्ङलरे दपल १२ फभोङ्ञजभको  ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन 
कोष सम्झनङ्ट ऩछा । 

(ग) “ गैयप्रलकृङ्झतक ङ्जिऩद् ”  बङ्ङलरे भहलभलयी , अङ्झनकलर, डढेरो, 
कीट िल सूक्ष्भ जीिलणङ्ट आतङ्क , ऩशङ्ट तथल चयलच ङ्टरुङ्गीभल हङ्टने 
फ्रू, प्मलन्डलङ्झभक फ्रू , सऩादॊश, जनलिय आतङ्क , िलनी, 
हिलई, सडक, जर िल औद्योङ्झगक दङ्टर्ाटनल , आगरलगी, 
ङ्जिषलि गमलॉस , यसलमन िल ङ्जिङ्जकयण च ङ्टहलिट , गमलॉस 
ङ्जिष्पोटन, ङ्जिषलि िलद्य सेिन , िलतलियणीम प्रदूषण , िन 
ङ्जिनलश िल बौङ्झतक सॊयचनलको ऺङ्झत तथल प्रकोऩ उद्धलय 
कलमाभल हङ्टने दङ्टर्ाटनल िल मस्तै अन्म गैयप्रलकृङ्झतक कलयणरे 
उत्ऩङ्ङ ङ्जिऩद् सम्झनङ्ट ऩछा । 

(र्) “ ङ्ञजल्रल ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सङ्झभङ्झत”  बङ्ङलरे सॊर्ीम ऐनको 
दपल १६ फभोङ्ञजभ भोयङ ङ्ञजल्रलभल गठन बएको ङ्ञजल्रल 
ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछा । 

(ङ) “तोङ्जकएको" िल "तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ”  बङ्ङलरे मस ऐन 
अन्तगात फनेको ङ्झनमभभल तोङ्जकएको िल तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
सम्झनङ्ट ऩछा । 

(च) “ प्रदेश ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सङ्झभङ्झत”  बङ्ङलरे सॊर्ीम ऐनको 
दपल १४ फभोङ्ञजभ प्रदेश नॊ. 1 भल गठन बएको प्रदेश 
ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछा । 

(छ)  “ प्रभङ्टि प्रशलसकीम अङ्झधकृत”  बङ्ङलरे नगयऩलङ्झरकलको प्रभङ्टि 
प्रशलसकीम अङ्झधकृत सम्झनङ्ट ऩछा । 
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(ज) “ प्रलकृङ्झतक ङ्जिऩद् ”  बङ्ङलरे ङ्जहभऩलत , अङ्झसनल, ङ्जहभऩङ्जहयो , 
ङ्जहभतलर ङ्जिस्पोटन , अङ्झतिङृ्जि, अनलिङृ्जि, फलढी, ऩङ्जहयो तथल 
ब-ूस्िरन, डङ्टफलन , िडेयी, आॉधी , हङ्टयी फतलस , शीतरहय, 
तलतो हलिलको रहय , चट्यलङ्ग, बकूम्ऩ, ज्िलरलभङ्टिी ङ्झफस्पोट, 
डढेरो िल मस्तै अन्म प्रलकृङ्झतक कलयणरे उत्ऩङ्ङ जङ्टनसङ्टकै 
ङ्जिऩद् सम्झनङ्ट ऩछा । 

(झ) “ यलङ्जिम कलमाकलयी सङ्झभङ्झत”  बङ्ङलरे सॊर्ीम ऐनको दपल ६ 
फभोङ्ञजभको कलमाकलयी सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछा । 

(ञ) “ यलङ्जिम ऩङ्चयषद”  बङ्ङलरे सॊर्ीम ऐनको दपल ३ फभोङ्ञजभको 
ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथल व्मिस्थलऩन यलङ्जिम ऩङ्चयषद् 
सम्झनङ्ट ऩछा । 

(ट) “ यलङ्जिम प्रलङ्झधकयण”  बङ्ङलरे सॊर्ीम ऐनको दपल १० 
फभोङ्ञजभ गठन बएको यलङ्जिम ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथल 
व्मिस्थलऩन प्रलङ्झधकयण सम्झनङ्ट ऩछा । 

(ठ) “ ङ्जिऩद्”  बङ्ङलरे कङ्ट नै स्थलनभल आऩत ्कलरीन अिस्थल ङ्झसजानल 
बई जन िल धनको ऺङ्झतको सलथै जीिनमलऩन य िलतलियणभल 
प्रङ्झतकूर असय ऩलने प्रलकृङ्झतक िल गैयप्रलकृङ्झतक ङ्जिऩद् सम्झनङ्ट 
ऩछा । 

(ड) “ ङ्जिऩद् िोज तथल उद्धलय सभूह ”  बङ्ङलरे ङ्जिऩद्को अिस्थलभल 
िोजी तथल उद्धलय गना ङ्जिमलशीर िल ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩनको 
रलङ्झग ऩङ्चयचलरन गना तमलय गङ्चयएको ङ्जिङ्ञशिीकृत िोज तथल 
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उद्धलय सभूह सम्झनङ्ट ऩछा य सो शब्दरे  तलङ्झरभ प्रलप्त 
भलनिीम सहलमतलकभीरलई सभेत जनलउॉछ । 

(ढ) “ ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण ”  बङ्ङलरे ङ्जिऩद्ऩूिा गङ्चयने 
जोङ्ञिभको ङ्जिश्लषेण तथल भूल्मलङ्कन , ङ्जिऩद् योकथलभ िल  
ङ्जिऩद्बल ट हङ्टने ऺङ्झतको न्मूनीकयण तथल ङ्जिकलसकल कलमाभल 
ङ्जिऩद् जोङ्ञिभरलई कभ गने सम्फन्धी कलमा सम्झनङ्ट ऩछा । 

(ण) “ ङ्जिऩद् ऩङ्टनरलाब”  बङ्ङलरे ङ्जिऩद्को र्टनलऩङ्झछ गङ्चयने 
ऩ ङ्टनङ्झनाभलाण एिभ ्ऩङ्टनस्थलाऩनलसॉग सम्फङ्ञन्धत कलमा सम्झनङ्ट ऩछा 
। 

(त) “ ङ्जिऩद् प्रङ्झतकलमा”  बङ्ङलरे ङ्जिऩद्को र्टनल र्ट्नलसलथ तत्कलरै 
गङ्चयने िोज, उद्धलय एिभ ्यलहतसॉग सम्फङ्ञन्धत कलमा सम्झनङ्ट 
ऩछा य सो शब्दरे ङ्जिऩद् प्रङ्झतकलमाको ऩूिातमलयीरलई सभेत 
जनलउॉछ । 

(थ) “ ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन ”  बङ्ङलरे ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण , 
ङ्जिऩद् प्रङ्झतकलमा य ङ्जिऩद् ऩङ्टनरलाबसॉग सम्फङ्ञन्धत सम्ऩूणा 
ङ्जिमलकरलऩ सम्झनङ्ट ऩछा । 

(द) “ व्मलिसलङ्जमक प्रङ्झतष्ठलन ”  बङ्ङलरे उद्योग, करकलयिलनल, 
ङ्झसनेभल र्य, सङ्जऩङ्ग भर, फहङ्टउदे्दश्मीम व्मलऩलङ्चयक बिन जस्तल 
व्मलिसलङ्जमक प्रङ्झतष्ठलन सम्झनङ्ट ऩछा । 

(ध) “सङ्झभङ्झत”  बङ्ङलरे दपल ३ फभोङ्ञजभको  नगय ङ्जिऩद् 
व्मिस्थलऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछा । 

(न)  
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(ऩ) “सॊर्ीम ऐन”  बङ्ङलरे नेऩलर  सयकलयको ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ 
न्मूनीकयण तथल व्मिस्थलऩन ऐन, २०७४ सम्झनङ्ट ऩछा । 

(ऩ) “सॊर्ीम भन्त्रलरम”  बङ्ङलरे नेऩलर सयकलयको  ङ्जिऩद् 
व्मिस्थलऩन हेने गयी तोङ्जकएको भन्त्रलरम सम्झनङ्ट ऩछा । 

(प) “सलिाजङ्झनक सॊस्थल”  बङ्ङलरे सयकलयी ङ्झनकलम, सयकलयको ऩूणा 
िल आॊङ्ञशक स्िलङ्झभत्ि बएको सॊस्थल , प्रचङ्झरत कलनून 
फभोङ्ञजभ स्थलऩनल बएकल सङ्गङ्छठत सॊस्थल िल सफै प्रकलयकल 
स्िलस््म तथल शैङ्ञऺक सॊस्थल सम्झनङ्ट ऩछा । 

 
ऩङ्चयच्छेद – २ 

नगय ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सङ्झभङ्झतको गठन तथल कलभ, कताव्म य अङ्झधकलय 
 
३. नगय ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सङ्झभङ्झत : (१) नगयऩलङ्झरकल ङ्झबत्रको ङ्जिऩद् 

व्मिस्थलऩन सम्फन्धी कलमारलई प्रबलिकलयी रूऩभल सञ्चलरन  गना एक नगय 
ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सङ्झभङ्झत यहनेछ । 

(२) सङ्झभङ्झतको गठन देहलम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 
(क) नगय प्रभङ्टि                         -सॊमोजक   
(ख) नगय उऩप्रभङ्टि      -सदस्म 
(ग) प्रभङ्टि प्रशलसकीम अङ्झधकृत    -सदस्म 
(घ) ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतकल सॊमोजकहरु    -सदस्म 
(ङ) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, इरलकल प्रशलसन कलमलारम  -सदस्म 
(च) सलभलङ्ञजक भहलशलिल/शलिल प्रभङ्टि   -सदस्म 
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(छ) ऩूिलाधलय ङ्जिकलस भहलशलिल/शलिल प्रभङ्टि   -सदस्म 
(ज) उरलाफलयी नगयऩलङ्झरकलको बौगोङ्झरक ऺेत्र ङ्झबत्र यहेकल  

सशस्त्र प्रहयी फर कलमलारमको प्रभङ्टि      -सदस्म 
(झ) उरलाफलयी नगयऩलङ्झरकलको बौगोङ्झरक ऺेत्र ङ्झबत्र यहेकल 
 इरलकल प्रहयी कलमलारमको प्रभङ्टि  -सदस्म 

(ञ) नगय प्रहयी प्रभङ्टि  -सदस्म 
(ट) यलङ्जिम भलन्मतल प्रलप्त दरकल नगयऩलङ्झरकल ङ्ञस्थत  
प्रभङ्टि िल प्रङ्झतङ्झनङ्झध  -सदस्म 

(ठ) नेऩलर येडिस सोसलईटीकल स्थलनीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जनल)  -सदस्म 
(ड) ङ्झनजी ऺेत्रको उद्योग िलङ्ञणज्म सम्फन्धी भलन्मतल प्रलप्त सॊस्थलको  
नगय तहको अध्मऺ िल ङ्झनजरे तोकेको प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जनल) -सदस्म 

(ढ) गैयसयकलयी सस्थल भहलसॊर्कल स्थलनीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जनल) -सदस्म 
(ण) सञ्चलय क्रफ उरलाफलयीको अध्मऺ िल प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जनल)  -सदस्म 
(त) ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन हेने गङ्चय तोङ्जकएको भहलशलिल/शलिल प्रभङ्टि 
                                        -सदस्म सङ्ञचि 

(३) उऩदपल (२) भल जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यल रेङ्ञिएको बएतलऩङ्झन  िभ सॊख्मल 
(ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) य (ण) कल सदस्महरू उऩरब्ध नबएको 
अिस्थलभल ऩङ्झन सङ्झभङ्झत गठन एिभ ् कलभ कलयिलही गनाभल असय ऩने  
छैन । 

(४) उऩदपल (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे सॊर्ीम ऐनको दपल १७ 
फभोङ्ञजभको स्थलनीम ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सङ्झभङ्झतको रूऩभल सभेत कलभ  
गनेछ । 
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४. सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी व्मिस्थल: (१) सॊमोजकरे तोकेको ङ्झभङ्झत , सभम 

य स्थलनभल सङ्झभङ्झतको फैठक फस्नेछ । 
(२) सङ्झभङ्झतको सदस्म-सङ्ञचिरे सङ्झभङ्झतको फैठक फस्ने ङ्झभङ्झत, सभम य 

स्थलन तोकी फैठकभल छरपर हङ्टने ङ्जिषमसूची  सङ्जहतको सूचनल फैठक फस्ने 
सभमबन्दल चौफीस र्ण्टल अगलिै सफै सदस्मरे ऩलउने गयी ऩठलउनङ्ट  
ऩनेछ । 

 (३) सङ्झभङ्झतकल ऩचलस प्रङ्झतशतबन्दल फढी सदस्म उऩङ्ञस्थत बएभल 
फैठकको रलङ्झग गणऩूयक सङ्खख्मल ऩ ङ्टगेको भलङ्झननेछ । 

(४) उऩदपल (२) य (३) भल जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यल रेङ्ञिएको बएतल  ऩङ्झन 
सङ्झभङ्झतको फैठक  तत्कलर फोरलउन आिश्मक बएभल अध्मऺरे जङ्टनसङ्टकै 
फेरल ऩङ्झन सङ्झभङ्झतको फैठक फोरलउन सक्नेछ य त्मस्तो अिस्थलभल अध्मऺ 
य र्टीभल १ जनल सदस्म सङ्जहत सदस्म सङ्ञचि उऩङ्ञस्थत बएभल सङ्झभङ्झतको 
फैठक फस्न सक्नेछ। 

(५) सङ्झभङ्झतको फैठक सॊमोजकको अध्मऺतलभल फस्नेछ । 
(६) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम फहङ्टभतद्वलयल हङ्टनेछ य भत फयलफय बएभल 

सॊमोजकरे ङ्झनणलामक भत ङ्छदनेछ। 
(७) सङ्झभङ्झतरे आिश्मकतल अनङ्टसलय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकलम िल सङ्घ 

सॊस्थलकल प्रङ्झतङ्झनङ्झध य ङ्जिऻरलई फैठकभल आभन्त्रण गना सक्नेछ । 
(८) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी अन्म कलमाङ्जिङ्झध  सङ्झभङ्झत आपैरे 

ङ्झनधलायण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
(९) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम सदस्म सङ्ञचिरे प्रभलङ्ञणत गयी यलख्नछे । 
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५ . सङ्झभङ्झतको कलभ, कताव्म य अङ्झधकलय: सङ्झभङ्झतको कलभ, कताव्म य अङ्झधकलय 

देहलम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 
(क) ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सम्फन्धी यलङ्जिम ऩङ्चयषद्बल:ट स्िीकृत 

यलङ्जिम नीङ्झत तथल मोजनल एिभ ्यलङ्जिम कलमाकलयी सङ्झभङ्झत य 
प्रदेश ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सङ्झभङ्झतफलट स्िीकृत एकीकृत तथल 
ऺेत्रगत नीङ्झत मोजनल य कलमािभ अनङ्टरुऩ हङ्टने गयी नगय 
ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन नीङ्झत  तथल मोजनल तजङ्टाभल गयी 
कलमाऩलङ्झरकल सभऺ ऩेश गने, 

(ि) नगयसबलफलट स्िीकृत  नीङ्झत तथल मोजनलको अधीनभल यही 
ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण , ङ्जिऩद् प्रङ्झतकलमा तथल ङ्जिऩद् 
ऩङ्टनरलाब सम्फन्धी एकीकृत तथल ऺेत्रगत नीङ्झत , मोजनल तथल 
कलमािभ स्िीकृत गयी रलगू गने, गयलउने, 

(ग) नगयऩलङ्झरकलफलट  सञ्चलरन हङ्टने ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन  सम्फन्धी 
कलमािभ तथल फजेट प्रस्तलि तमलय गने, गयलउने, 

(र्) ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩनकल सम्फन्धभल  नगयऩलङ्झरकलको सॊस्थलगत 
ऺभतल ङ्जिकलस गने, गयलउने, 

(ङ) नगयऩलङ्झरकलकल ऩदलङ्झधकलयी , कभाचलयी , स्िमभ–्सेिक, 
सलभलङ्ञजक ऩङ्चयचलरक तथल सभङ्टदलमरलई ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन 
सम्फन्धभल प्रङ्ञशऺण ङ्छदने व्मिस्थल ङ्झभरलउने, 

(च) ङ्जिऩद्कल र्टनल हङ्टनलसलथ िोज , उद्धलय य यलहत रगलमतकल 
प्रलथङ्झभक कलमाहरू तत्कलर गनाको रलङ्झग सॊस्थलगत सॊमन्त्र 
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स्ित: ऩङ्चयचलङ्झरत हङ्टने गयी आिश्मक कलमाङ्जिङ्झध तथल 
भलऩदण्ड तजङ्टाभल गयी रलगू गने, गयलउने, 

(छ) ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩनकल सम्फन्धभल सॊर्ीम  तथल प्रलदेङ्ञशक 
कलनूनको अङ्झधनभल यही सलिाजङ्झनक, ङ्झनजी , गैयसयकलयी 
रगलमत सफै ङ्झनकलम तथल सॊस्थलरे ङ्झनिलाह गनङ्टा ऩने बङू्झभकल 
ङ्झनधलायण गने तथल त्मस्तल सॊस्थल िल ङ्झनकलमरलई आफ्नो 
नीङ्झत, मोजनल य कलमािभभल ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सम्फन्धी 
ङ्जिषम सभलिेश गना रगलउने, 

(ज) ङ्जिऩद्को सभमभल स्थलनीम  आभसञ्चलयकल भलध्मभहरुको 
बङू्झभकल सम्फन्धी आिश्मक भलऩदण्ड तमलय गयी कलमलान्िमन 
गने, गयलउने, 

(झ) सयकलयी, ङ्झनजी एिभ ्गैयसयकलयी सॊस्थल , स्थलनीम 
स्िमॊसेिक, सलभलङ्ञजक ऩङ्चयचलरक रगलमत सम्फङ्ञन्धत सफै 
ऩऺको सभन्िम य सॊरगनतलभल ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सम्फन्धी 
कलमा गने, गयलउने, 

(ञ) बौङ्झतक सॊयचनल ङ्झनभलाण गदला बिनसॊङ्जहतल रगलमत अन्म 
स्िीकृत ङ्झनदेङ्ञशकल िल भलऩदण्डको ऩलरनल गयलउने, 

(ट) स्थलनीम सलिाजङ्झनक ऩूिलाधलय सम्फन्धी सॊयचनलको ङ्जिऩद् 
जोङ्ञिभ भूल्मलङ्कन गने, गयलउने, 

(ठ) नदी ङ्जकनलय , फगय, ऩङ्जहयो जलन सक्ने ङ्झबयलरो जङ्झभन य 
डङ्टफलन हङ्टने ऺेत्र िल ङ्जिऩद् जोङ्ञिभको सम्बलिनल बएकल 
असङ्टयङ्ञऺत ऺेत्रभल फसोफलस गने व्मङ्ञि तथल सभङ्टदलमरलई 
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सङ्टयङ्ञऺत स्थलनभल स्थलनलन्तयण गयलउन  उऩमङ्टि स्थलनको 
िोजी कलमाभल सहमोग गने तथल सङ्टयङ्ञऺत स्थलनभल फसोफलस 
सम्फन्धी सचेतनल जगलउने, 

(ड) ङ्जिऩद्बलट स्थलनीम स्तयभल ङ्झनजी तथल सलिाजङ्झनक ऺेत्रफलट 
बइयहेको सेिल प्रिलहभल अियोध आइऩयेभल सोको 
ऩ ङ्टन्सञ्चलरनकल रलङ्झग सेिल ङ्झनयन्तयतलको मोजनल तजङ्टाभल तथल 
कलमलान्िमन सम्फन्धी कलमा गने, गयलउने । 

(ढ) स्थलनीम  सभङ्टदलमरलई ङ्जिऩद्प्रङ्झत जलगरुक फनलउन , ङ्जिऩद्सॉग 
सम्फङ्ञन्धत मोजनल तथल कलमािभ तजङ्टाभल गना तथल ङ्जिऩद्को 
र्टनल हङ्टनलसलथ प्रङ्झतकलमाकल रलङ्झग ऩङ्चयचलङ्झरत हङ्टन िडल तथल 
सभङ्टदलमस्तयभल सभलिेशी ङ्जिऩद् ऩूिातमलयी तथल प्रङ्झतकलमा 
सङ्झभङ्झत गठन गने, 

(ण) ङ्जिद्यलरम तहको शैङ्ञऺक ऩलठ्यिभभल ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन 
सम्फन्धी ङ्जिषम सभलिेश गना ऩहर गने, 

(त) ङ्जिऩद् प्रङ्झतकलमाकल रलङ्झग नभङ्टनल अभ्मलस गने, गयलउने, 
(थ) ङ्जिऩद्को सभमभल प्रमोग गना सङ्जकने गयी िलरुणमन्त्र 

रगलमतकल अन्म उऩकयणहरू तमलयी हलरतभल यलख्न 
रगलउने, 

(द) स्थलनीम स्तयभल आऩत ्कलरीन कलमासञ्चलरन केन्रको स्थलऩनल 
य सञ्चलरन गने, 

(ध) नगयऩलङ्झरकलभल ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सूचनल प्रणलरी तथल 
ऩूिाचेतलिनी प्रणलरीको ङ्जिकलस य सञ्चलरन गने, गयलउने, 
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(न) ङ्जिऩद् प्रबलङ्जित ऺेत्रभल तत्कलर उद्धलय  तथल यलहतको 
व्मिस्थल ङ्झभरलउने, 

(ऩ) ङ्जिऩद्ल् ऩयी हयलएकल , ङ्झफग्रकेल िल नि बएकल कलगजलतको 
मङ्जकन त्मलङ्क अद्यलिङ्झधक गयी यलख्न रगलउने, 

(प) ङ्जिऩद्बलिट प्रबलङ्जित र्यऩङ्चयिलयको ऩङ्जहचलन , स्तय ङ्झनधलायण 
तथल ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जितयण गने, गयलउने, 

(फ) ङ्जिऩद्को सभमभल जोङ्ञिभभल यहेको सभूह  ङ्जिशेष गयी 
भङ्जहरल, फलरफलङ्झरकल, ङ्जकशोयी, अऩलङ्गतल बएकल व्मङ्ञिउऩय 
हङ्टन सक्ने र्टनल (रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसल , फेचङ्जििन तथल अन्म कङ्ट नै 
ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभकल शोषण) योकथलभको रलङ्झग ङ्जिशेष सतका तल 
अऩनलई सचेतनलभूरक कलमािभ सञ्चलरन गने, 

(ब) ङ्जिऩद् प्रबलङ्जितहरूको  प्रत्मऺ य सङ्जिम सहबलङ्झगतलभल ङ्जिऩद् 
प्रबलङ्जित ऺेत्रभल आङ्झथाक ङ्जिमलकरलऩको ऩङ्टनस्थलाऩनल , 
योजगलयीकल अिसयको सजृनल तथल जीिनमलऩनकल रलङ्झग 
आम आजान कलमािभ सञ्चलरन गने, गयलउने, 

(भ) ङ्जिऩद्को जोङ्ञिभभल यहेकल भङ्जहरल , फलरफलङ्झरकल, जेष्ठ 
नलगङ्चयक, दङ्झरत, सीभलन्तकृत िगा  तथल सभङ्टदलम , अशि 
तथल अऩलङ्गतल बएकल व्मङ्ञिहरूको रलङ्झग ङ्जिशेष मोजनल तथल 
कलमािभ फनलई कलमलान्िमन गने, गयलउने, 

(म) ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सम्फन्धभल सलिाजङ्झनक सॊस्थल तथल 
व्मलिसलङ्जमक प्रङ्झतष्ठलनरे  प्रचङ्झरत ऐन फभोङ्ञजभ कलमा गये 
नगयेको अनङ्टगभन गने, 
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(य)  ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सम्फन्धी यलङ्जिम कलमाकलयी सङ्झभङ्झत , प्रदेश 
ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सङ्झभङ्झत तथल ङ्ञजल्रल ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन 
सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम अनङ्टसलय ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सम्फन्धी अन्म 
कलमा गने, गयलउने, 

(र) ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩनकल सम्फन्धभल नेऩलर सयकलय  तथल प्रदेश 
सयकलयकल भन्त्रलरम, ङ्जिबलग तथल अन्म ङ्झनकलमसॉग  सहकलमा 
गने, 

(ि) ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सम्फन्धभल नेऩलर सयकलय , प्रदेश सयकलय 
िल नगयसबलरे तोकेकल अन्म कलमा गने, गयलउने,  

(श)  ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन  सम्फन्धभल सॊर्ीम  तथल प्रलदेङ्ञशक 
कलनूनको प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी नगय कलमाऩलङ्झरकलरे तोके 
फभोङ्ञजभकल अन्म कलमा गने, गयलउने, 

(ष)  ङ्जिङ्झबङ्ङ सॊर्सॊस्थल, व्मङ्ञिफलट प्रलप्त हङ्टने यलहत तथल ऩ ङ्ट न् 
ङ्झनभलाण य ऩङ्टनरलाबकल ङ्जिषमिस्तङ्टरलई स्थलनीम ङ्जिऩद् 
व्मिस्थलऩन सङ्झभङ्झतरे तोकेको स्थलन य भलऩदण्ड अनङ्टसलय 
गने, गयलउने । 

 
ऩङ्चयच्छेद – ३ 

िडल स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सङ्झभङ्झतको गठन तथल कलभ, कताव्म य अङ्झधकलय 
 
६. िडल स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सङ्झभङ्झत:  (१) नगयऩलङ्झरकलको प्रत्मेक 

िडलभल एक िडल स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सङ्झभङ्झत यहनेछ । 
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(२) िडल स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सङ्झभङ्झतको गठन देहलम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ:- 

(क) िडल अध्मऺ                          - सॊमोजक  
(ि) िडल सदस्महरू                          -सदस्म 
(ग) िडल ङ्झबत्र यहेकल ङ्जिषमगत शलिल/ईकलई कलमलारम 

प्रभङ्टिहरू                               -सदस्म 
(र्) िडल ङ्झबत्र यहेकल सङ्टयऺल ङ्झनकलमकल प्रभङ्टिहरू    -सदस्म 
(ङ) यलङ्जिम भलन्मतल प्रलप्त दरकल िडलङ्ञस्थत प्रभङ्टि िल 

प्रङ्झतङ्झनङ्झध 
                                     -सदस्म  

(च) स्थलनीम येडिसकल प्रङ्झतङ्झनङ्झध               -सदस्म 
(छ) गैयसयकलयी तथल सलभङ्टदलमभल आधलङ्चयत सॊर्सॊस्थल तथल 

मङ्टिल क्रिफलट सॊमोजकरे तोके  फभोङ्ञजभ न्मूनतभ  २ 
भङ्जहरल सङ्जहत ४ जनल                     -सदस्म 

(ज) िडल सङ्ञचि                                            - सदस्म सङ्ञचि 
(३) उऩदपल  (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको फैठक सो सङ्झभङ्झतको 

सॊमोजकरे तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम य स्थलनभल फस्नेछ । 
(४) सङ्झभङ्झतको सदस्म-सङ्ञचिरे सङ्झभङ्झतको फैठक फस्ने ङ्झभङ्झत, सभम य 

स्थलन तोकी फैठकभल छरपर हङ्टने ङ्जिषमसूची  सङ्जहतको सूचनल फैठक फस्ने 
सभमबन्दल चौफीस र्ण्टल अगलिै सफै सदस्मरे ऩलउने गयी ऩठलउनङ्ट  
ऩनेछ । 
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(५) सङ्झभङ्झतकल ऩचलस प्रङ्झतशतबन्दल फढी सदस्म उऩङ्ञस्थत बएभल 
फैठकको रलङ्झग गणऩूयक सङ्खख्मल ऩ ङ्टगेको भलङ्झननेछ । 

(६) उऩदपल (४) य (५) भल जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यल रेङ्ञिएको बएतल  ऩङ्झन सो 
सङ्झभङ्झतको फैठक  तत्कलर फोरलउन आिश्मक बएभल सॊमोजकरे जङ्टनसङ्टकै 
फेरल ऩङ्झन सङ्झभङ्झतको फैठक फोरलउन सक्नेछ य त्मस्तो अिस्थलभल सॊमोजक 
य र्टीभल १ जनल सदस्म सङ्जहत सदस्म सङ्ञचि उऩङ्ञस्थत बएभल सङ्झभङ्झतको 
फैठक फस्न सक्नेछ । 

(७) सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺतल सो सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे गनेछ । 
(८) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम फहङ्टभतद्वलयल हङ्टनेछ  य भत फयलफय बएभल 

सॊमोजकरे ङ्झनणलामक भत ङ्छदनेछ। 
(९) सङ्झभङ्झतरे आिश्मकतल अनङ्टसलय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकलम िल सङ्घ 

सॊस्थलकल प्रङ्झतङ्झनङ्झध य ङ्जिऻरलई फैठकभल आभन्त्रण गना सक्नेछ । 
(१०) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी अन्म कलमाङ्जिङ्झध सो सङ्झभङ्झत आपैरे 

ङ्झनधलायण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
(११) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम सदस्म सङ्ञचिरे प्रभलङ्ञणत गयी यलख्नछे । 

 
७ . िडल स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सङ्झभङ्झतको कलभ, कताव्म य अङ्झधकलय  ्

सङ्झभङ्झतको कलभ, कताव्म य अङ्झधकलय देहलम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 
(क) िडल ङ्झबत्र ङ्जिऩद् प्रङ्झतकलमा तथल ङ्जिऩद् ऩङ्टनरलाब सम्फन्धी 

कलमािभ सञ्चलरनकल रलङ्झग नगय ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन 
सङ्झभङ्झतभल ङ्झसपलङ्चयस गने तथल सो सङ्झभङ्झतफलट स्िीकृत नीङ्झत 
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तथल मोजनल  अनङ्टरूऩकल ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सम्फन्धी 
कलमािभ कलमलान्िमन, अनङ्टगभन य ऩङ्टनयलिरोकन गने, 

(ि) िडलभल ङ्जिकलस ङ्झनभलाणकल ङ्जिमलकरलऩहरू कलमलान्िमनभल 
ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ व्मलिस्थलऩनरलई भूर  प्रिलहीकयण गने , 
सङ्टयङ्ञऺत ङ्जिद्यलरम तथल अस्ऩतलरकल रलङ्झग ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ 
न्मूनीकयणकल कलमािभहरू सञ्चलरन गने, 

(ग) ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩनकल सम्फन्धभल  िडलको सॊस्थलगत ऺभतल 
ङ्जिकलस गने, 

(र्) ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन मोजनल , आऩत्कलरीन कलमामोजनल , 
ऩङ्टन्स्थलऩनल तथल ऩ ङ्टनङ्झनाभलाण मोजनल तजङ्टाभल तथल कलमलान्िमन 
गने, गयलउने, 

(ङ) सभङ्टदलमभल ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सम्फन्धी  कलभ गने 
सभूहहरूको गठन तथल त्मस्तल सभूहहरूरलई ऩङ्चयचलरन गने 
गयलउने, 

(च) िडल सदस्महरू, कभाचलयी, स्िमॊसेिक, सलभलङ्ञजक ऩङ्चयचलरक 
तथल सभङ्टदलमभल आधलङ्चयत ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सङ्झभङ्झत सदस्म , 
नलगङ्चयक सभलजकल प्रङ्झतङ्झनङ्झधरलई ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सम्फन्धी 
प्रङ्ञशऺणको व्मिस्थल ङ्झभरलउने, 

(छ) स्थलनीम सभङ्टदलमरलई ङ्जिऩद्प्रङ्झत जलगरुक फनलउने , ङ्जिऩद्सॉग 
सम्फङ्ञन्धत मोजनल तथल कलमािभ तजङ्टाभल गना तथल ङ्जिऩद्को 
र्टनल हङ्टनलसलथ प्रङ्झतकलमाकल रलङ्झग तमलयी अिस्थलभल यलख्न,े 
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(ज) ङ्जिऩद्कल र्टनल हङ्टनलसलथ िोज , उद्धलय य यलहत रगलमतकल 
प्रलथङ्झभक कलमाहरू तत्कलर गनाको रलङ्झग सभन्िम गने,  

(झ) आऩत ्कलरीन नभूनल अभ्मलस गने, गयलउने, 
(ञ) ङ्जिऩद्बलतट प्रबलङ्जित र्यऩङ्चयिलयको ऩङ्जहचलन , स्तय ङ्झनधलायण 

तथल ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जितयणभल  नगय ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन 
सङ्झभङ्झतरलई सहमोग गने, 

(ट) ङ्जिऩद्को सभमभल जोङ्ञिभभल यहेकल सभूह  ङ्जिशेष गयी 
भङ्जहरल, फलरफलङ्झरकल, ङ्जकशोयी, अऩलङ्गतल बएकल व्मङ्ञिउऩय 
हङ्टन सक्ने र्टनल (रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसल , फेचङ्जििन तथल अन्म कङ्ट नै 
ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभकल शोषण) योकथलभको रलङ्झग ङ्जिशेष सतका तल 
अऩनलई सचेतनलभूरक कलमािभ सञ्चलरन गने, 

(ठ) नगय ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन  सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम अनङ्टसलय ङ्जिऩद् 
व्मिस्थलऩन सम्फन्धी अन्म कलमा गने, गयलउने ।  

 
 

ऩङ्चयच्छेद – ४ 
सङ्टयऺल ङ्झनकलम तथल अन्म ङ्झनकलमको ऩङ्चयचलरन 

 
८ . सङ्टयऺल ङ्झनकलमको ऩङ्चयचलरन तथल सहमोग य सभन्िम : (१) नगय 

कलमाऩलङ्झरकलरे ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩनको कलभभल नेऩलर सयकलय तथल प्रदेश 
सयकलयरे ऩङ्चयचलरन गयेकल सॊर्ीम तथल प्रलदेङ्ञशक सङ्टयऺल ङ्झनकलमहरूरलई 
सहमोग य सभन्िम गनेछ । 
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(२) सङ्टयऺल ङ्झनकलमरे ङ्जिऩद्को सभमभल िोज तथल उद्धलय कलमाकल 
रलङ्झग नगय कलमाऩलङ्झरकलसॉग आिश्मक सलभग्री भलग गयेको अिस्थलभल 
नगयऩलङ्झरकलभल उऩरब्ध बएसम्भ त्मस्तो सलभग्री तत्कलर उऩरब्ध 
गयलईनेछ । 

(३) ङ्जिऩद् प्रङ्झतकलमाकल रलङ्झग नगयऩलङ्झरकलरे  आपङ्ट सॉग यहेको नगय 
प्रहयीरलई ऩङ्चयचलरन गनेछ ।   

 
९.  िलरुणमन्त्र तथल अन्म सेिल प्रदलमक ङ्झनकलमको कलभ, कताव्म य अङ्झधकलय:  

(१) िलरूणमन्त्र, एम्फङ्टरेन्स तथल त्मस्तै अन्म सेिल प्रदलमकरे 
आऩत ्कलरीन िोज, उद्धलय तथल यलहत उऩरब्ध गयलउन  सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएको 
ङ्झनदेशनको ऩलरनल गनङ्टा ऩनेछ । 

 (२) आऩत ्कलरीन कलमा सम्ऩलदन गदला  सङ्झभङ्झतको आदेश फभोङ्ञजभ 
कङ्ट नै ऩङ्झन स्थलनभल प्रिेश गने तथल जङ्टनसङ्टकै व्मङ्ञि िल सॊस्थलको सलधन य 
स्रोत उऩमोग गने अङ्झधकलय िलरुणमन्त्र सेिल प्रदलमकरलई हङ्टनेछ । 

 
१०. सलिाजङ्झनक सॊस्थल  तथल व्मलिसलङ्जमक प्रङ्झतष्ठलनको दलङ्जमत्ि: (१) ङ्जिऩद् 

व्मिस्थलऩन सम्फन्धभल नगयऩलङ्झरकल ङ्झबत्रकल सफै सलिाजङ्झनक सॊस्थल  तथल 
व्मलिसलङ्जमक प्रङ्झतष्ठलनको दलङ्जमत्ि देहलम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) आफ्नो बिन , उद्योग, कलमलारम िल व्मलिसलङ्जमक केन्रभल 
ङ्जिऩद्कल र्टनल हङ्टन नङ्छदन ङ्जिऩद् सङ्टयऺल औजलय , 
उऩकयण, सलभग्री, आऩत ्कलरीन ङ्झनकलस रगलमत तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभकल अन्म व्मिस्थल गने, 
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(ि)  त्मलङ्क सङ्करन , ऺङ्झतको भूल्मलङ्कन , यलहत , ऩङ्टनस्थलाऩनल 
तथल ऩ ङ्टनङ्झनाभलाण सभेतकल सम्ऩूणा कलमाभल  आिश्मक 
सहमोग गने, 

(ग)   आफ्नल कभाचलयी तथल कलभदलयरलई ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन 
सम्फन्धभल आधलयबतू अङ्झबभङ्टिीकयण गने गयलउने, 

(र्) ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन कलमाभल उऩमोग हङ्टने स्रोत सलधनरलई 
तमलयी हलरतभल यलख्न,े 

(ङ) आफ्नल बिन रगलमत अन्म सॊयचनल आऩत ्कलरीन 
प्रमोजनकल रलङ्झग आिश्मक ऩयेभल आदेशलनङ्टसलय उऩरब्ध 
गयलउने, 

(च) सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकलयीको सङ्टऩङ्चयिेऺणभल उद्धलय तथल यलहत 
ङ्जितयण कलमाभल सहमोग ऩङ्टमलाालउने, 

(छ) ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण सॊमन्त्रको व्मिस्थल गयी तमलयी 
अिस्थलभल यलख्न,े 

(ज)  पोहोयभैरल तथल प्र दूषणको मथोङ्ञचत व्मिस्थलऩन गयी 
मसफलट िलतलियण य जनजीिनभल ऩना सक्ने नकलयलत्भक 
प्रबलिरलई न्मूनीकयण गने उऩलमहरू अऩनलउने, 

(झ) ङ्जिऩद्को र्टनल र्टेभल तत्कलर नङ्ञजकको सङ्टयऺल ङ्झनकलम 
य स्थलनीम आऩत ्कलरीन कलमासञ्चलरन केन्ररलई िफय 
गने ।   

(२) नगयऩलङ्झरकल ङ्झबत्रकल  सलिाजङ्झनक सॊस्थल  तथल व्मलिसलङ्जमक 
प्रङ्झतष्ठलनरे नगयऩलङ्झरकलको ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सम्फन्धी मोजनलको अधीनभल 
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यही ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन मोजनल को तजङ्टाभल गयी  अङ्झनिलमा रूऩभल  रलगू गनङ्टा 
ऩनेछ । 

 
११. ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩनभल सहमोग गनङ्टा  ऩने : नगयऩलङ्झरकल ङ्झबत्रकल  सयकलयी 

कलमलारम, गैयसयकलयी सॊस्थल , स्थलनीम सङ्घ  सॊस्थल, सभङ्टदलम, स्िमॊसेिक, 
नलगङ्चयक सभलज , ङ्झनजी ऺेत्र  तथल  व्मङ्ञिरे ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन कलमाभल 
नगयऩलङ्झरकलरलई देहलम फभोङ्ञजभ सहमोग गनङ्टा ऩनेछ:- 

(क)  त्मलङ्क सङ्करन , ऺङ्झतको भूल्मलङ्कन , यलहत , ऩङ्टनस्थलाऩनल 
तथल ऩ ङ्टन्ङ्झनाभलाण रगलमतकल ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सम्फन्धी 
कलमाभल सहमोग गने,  

(ि) ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सम्फन्धी जनचेतनल अङ्झबिङृ्जद्ध गने , 
(ग) ऺभतल ङ्जिकलस , आऩत ्कलरीन नभूनल अभ्मलस तथल ङ्जिऩद् 

व्मिस्थलऩन सम्फन्धी प्रङ्ञशऺण कलमािभभल सहमोग गने 
तथल बलग ङ्झरने,  

(र्) िोज, उद्धलय तथल यलहत ङ्जितयण सम्फन्धी कलमाभल 
सहमोग गने।  

 
ऩङ्चयच्छेद – ५  

ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन कोष सम्फन्धी व्मिस्थल 
 

१२. ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन कोष : (१) ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩनकल रलङ्झग नगयऩलङ्झरकलभल 
छङ्ट टै्ट एक आकङ्ञस्भक कोष यहनेछ । 
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(२) कोषभल देहलम फभोङ्ञजभकल यकभहरू यहने छन:्- 
(क) नगयऩलङ्झरकलको िलङ्जषाक फजेटफलट ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन 

कोषभल जम्भल गने गयी स्िीकृत यकभ, 
 (ि) प्रदेश सयकलयफलट ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩनकल रलङ्झग प्रलप्त यकभ, 
(ग)  नेऩलर सयकलयफलट ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩनकल रलङ्झग प्रलप्त 

यकभ, 
(र्) स्िदेशी कङ्ट नै सङ्घ सॊस्थल िल व्मङ्ञिफलट दलन , दलतव्म िल 

उऩहलय स्िरुऩ प्रलप्त यकभ, 
(ङ)  अन्म कङ्ट नै स्रोतफलट प्रलप्त यकभ । 

(३) ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩनकल रलङ्झग नगयऩलङ्झरकलरे कलनून फभोङ्ञजभ 
ङ्जिशेष शङ्टल्क िल दस्तङ्टय सॊकरन गना सक्ने छ |  

(४) कोषको सञ्चलरन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
(५) कोषको यकभ ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सम्फन्धी कलभकल रलङ्झग प्रमोग 

गङ्चयनेछ । 
(६) उऩदपल (५) भल जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यल रेङ्ञिएको बए तलऩङ्झन कोषको 

यकभ ङ्झनमङ्झभत प्रशलसङ्झनक कलमाको रलङ्झग िचा गङ्चयने छैन । 
(७) कोषको रेिलऩयीऺण भहलरेिल ऩयीऺकफलट हङ्टनेछ ।  
(८) सङ्झभङ्झतरे कोषको िलङ्जषाक आम व्ममको प्रङ्झतिदेन तमलय गयी 

कलमाऩलङ्झरकल भलपा त नगयसबल सभऺ ऩेश गनेछ । 
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ऩङ्चयच्छेद – ६ 
कसूय तथल सजलम 

 
१३.  कसूय य सजलम  :  कसैरे ङ्जिऩद्को र्टनल र्ट्न सक्ने गयी रलऩयिलही 

गयेभल िल त्मस्तो र्टनल र्टलउन प्रत्मऺ सॊरगन बएभल िल  र्ट्नल र्टेको 
अिस्थलभल नलजलमज पलईदल ङ्झरने गयी  िल आपङ्ट रलई भलत्र पलईदल ऩ ङ्टगने 
ङ्जकङ्झसभको कङ्ट नै कलभ गयेभल िल  मस सम्फन्धभल सॊर्ीम कलनून फभोङ्ञजभ 
कसङ्टयजन्म भलङ्झनने कङ्ट नै कलभ गयेभल तत ्सम्फन्धी कलयिलही प्रचङ्झरत सॊर्ीम 
कलनून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

 
ऩङ्चयच्छेद – ७ 

ङ्जिङ्जिध 
 

१४.  ङ्जिऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेत्र र्ोषणलको ऩलरनल य सभन्िम :  (१) नेऩलर 
सयकलयरे नगयऩलङ्झरकल ङ्झबत्रको कङ्ट नै ठलउॉभल गम्बीय प्रकृङ्झतको ङ्जिऩद् 
उत्ऩङ्ङ बएफलट ङ्जिऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेत्र र्ोषणल गयी प्रचङ्झरत कलनून फभोङ्ञजभ 
कङ्ट नै कलभ गना गयलउन आदेश ङ्छदएभल सोको ऩलरनल गनङ्टा गयलउनङ्ट 
नगयऩलङ्झरकलको कताव्म हङ्टनेछ ।  

(२) उऩदपल (१) फभोङ्ञजभ र्ोषणल गङ्चयएको ऺेत्रभल नेऩलर सयकलयरे 
प्रचङ्झरत कलनून फभोङ्ञजभ कङ्ट नै कलभ गना गयलउन  नगयऩलङ्झरकल ङ्झबत्रको कङ्ट नै 
व्मङ्ञि, सॊस्थल िल अङ्झधकलयीरलई आदेश ङ्छदएभल सोको ऩलरनल गना  
गयलउनभल नगयऩलङ्झरकलरे आिश्मक सभन्िम गनेछ । 
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(३) उऩदपल (१) फभोङ्ञजभ र्ोषणल गङ्चयएको ऺेत्र सम्फन्धी सूचनलको 
प्रसलयणभल नगयऩलङ्झरकलरे सहमोग य सभन्िम गनेछ । 

 
१५. नेऩलर सयकलयको स्िीकृतीभल भलत्र प्रिेश गनङ्टाऩने : (१) ङ्जिऩद्बलकट असय 

ऩयेको कङ्ट नै ऺेत्रभल ङ्जिदेशी नलगङ्चयक िल सॊस्थलरे प्रिेश ग नङ्टा ऩयेभल  नेऩलर 
सयकलयको स्िीकृङ्झत ङ्झरएको छ छैन ब नी नगय  कलमाऩलङ्झरकलरे सोधिोज 
गना सक्नेछ । 

(२) उऩदपल (१) फभोङ्ञजभ सोधिोज गदला त्मस्तो नलगङ्चयक िल 
सॊस्थलरे नेऩलर सयकलयको स्िीकृङ्झत ङ्झरएको नदेङ्ञिएकोभल ङ्झनजको 
प्रिेशरलई योक रगलई तत ्सम्फन्धी सूचनल नेऩलर सयकलयरलई उऩरब्ध 
गयलईनेछ । 

 
१६. भलनिीम तथल अन्म सहलमतल य सभन्िम : (१) नगयऩलङ्झरकल ङ्झबत्र उत्ऩङ्ङ 

ङ्जिऩद्को अिस्थलरलई तत्कलर सलभनल गना आन्तङ्चयक स्रोत य सलधनफलट 
नभ्मलउने बएभल भलनिीम तथल अन्म सहलमतल  य सभन्िमकल रलङ्झग ङ्ञजल्रल  
सभन्िम सङ्झभङ्झत, प्रदेश सयकलय तथल नेऩलर सयकलयरलई अनङ्टयोध  
गङ्चयनेछ ।  

 (२) ङ्जिऩद् फलट उत्ऩङ्ङ ङ्ञस्थङ्झत ङ्झनमन्त्रण गने िभभल नेऩलर सयकलयरे 
अन्तयलाङ्जिम भलनिीम तथल अन्म सहमोग ङ्झरई ऩङ्चयचलरन गयेको अिस्थलभल 
नेऩलर सयकलयको ङ्झनदेशनभल यही तत ्सम्फन्धी कलमाभल सहमोग य सभन्िम 
गङ्चयनेछ ।  
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(३) ङ्झछभेकी  स्थलनीम तहभल कङ्ट नै ङ्जिऩद् उत्ऩङ्ङ बई सो 
व्मिस्थलऩनकल रलङ्झग ङ्झछभेकी स्थलनीम तहरे सोझै, ङ्ञजल्रल सभन्िम सङ्झभङ्झत 
िल प्रदेश सयकलय भलपा त अनङ्टयोध गयेभल उऩरब्ध बएसम्भको सहमोग 
ऩङ्टमलाउनङ्ट नगय कलमाऩलङ्झरको दलङ्जमत्ि हङ्टनेछ । 

 
१७.  तत्कलर िङ्चयद तथल ङ्झनभलाण य प्रमोग गना सङ्जकने : (१) ङ्जिशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत 

ऩयी ङ्जिऩद्बलालट प्रबलङ्जित ऺेत्रभल िोज , उद्धलय तथल यलहत उऩर ब्ध गयलउन 
तथल बइयहेको ङ्जिऩद्बल ट थऩ ऺङ्झत हङ्टन नङ्छदनकल रलङ्झग तत्कलरै यलहत 
सलभग्री िङ्चयद िल ङ्झनभलाण कलमा गना आिश्मक बएभल सलिाजङ्झनक िङ्चयद 
सम्फन्धी प्रचङ्झरत कलनूनभल यहेको ङ्जिशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभल िङ्चयद गने सम्फन्धी 
व्मिस्थल फभोङ्ञजभ नगय  कलमाऩलङ्झरकलरे िङ्चयद िल ङ्झनभलाण कलमा गना 
सङ्जकनेछ । 

(२) ङ्जिऩद्बलालट प्रबलङ्जित ऺेत्रभल िोज , उद्धलय तथल यलहत उऩर ब्ध 
गयलउन तथल बइयहेको ङ्जिऩद्बल ट थऩ ऺङ्झत हङ्टन नङ्छदनकल रलङ्झग 
नगयऩलङ्झरकल ऺेत्र ङ्झबत्रको कङ्ट नै गैयसयकलयी कलमलारम िल अन्म सॊर् सॊस्थल 
य व्मङ्ञिको चर , अचर सम्ऩङ्ञि तथल सिलयी सलधन उऩमोग गना 
आिश्मक बएभल सोको अङ्झबरेि यलिी तोङ्जकएको अिङ्झधबयको रलङ्झग 
अस्थलमी तियरे प्रलप्त गना सङ्जकनेछ । 

 (३) ङ्जिऩद्बलसट प्रबलङ्जित ऺेत्रभल तत्कलर यलहत उऩर ब्ध गयलउन  
नगयऩलङ्झरकल ऺेत्र ङ्झबत्रको कङ्ट नै गैयसयकलयी कलमलारम िल अन्म सॊर् सॊस्थल 
य व्मङ्ञिको िलद्यलङ्ङ , रिलकऩडल, औषधी िल अन्म िस्तङ्ट आिश्मक बएभल 
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सोको अङ्झबरेि यलिी ङ्झनमन्त्रणभल ङ्झरन य सम्फङ्ञन्धत प्रबलङ्जित ऩऺरलई 
ङ्जितयण गना सङ्जकनेछ । 

(४) नगयऩलङ्झरकलरे उऩदपल (२) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सम्ऩङ्ञि अस्थलमी 
रूऩभल प्रलप्त गयेभल िल उऩदपल (३) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै िस्तङ्ट ङ्झनमन्त्रण य 
ङ्जितयण गयेभल त्मस्तो सम्ऩङ्ञि प्रमोग िल िस्तङ्ट उऩमोग फलऩत प्रचङ्झरत दय 
अनङ्टसलयको यकभ सम्फङ्ञन्धत कलमलारम, सॊस्थल िल व्मङ्ञिरलई ङ्छदनेछ ।  

 
१८.  यलहतको न्मूनतभ भलऩदण्ड सम्फन्धी व्मिस्थल  : (१) ङ्जिऩद् प्रबलङ्जित 

व्मङ्ञिरलई नेऩलर सयकलय तथल प्रदेश सयकलयरे  उऩरव्ध गयलउने यलहतको 
अङ्झतङ्चयि नगयऩलङ्झरकलरे आन्तङ्चयक स्रोतफलट थऩ यलहत उऩरब्ध गयलउन 
सक्नेछ ।  

(२) उऩदपल (१) फभोङ्ञजभ नगयऩलङ्झरकलरे ङ्जिऩद् प्रबलङ्जित व्मङ्ञिरलई 
यलहत उऩरब्ध गयलउॉदल  भलऩदण्ड फनलई सोको आधलयभल यलहत उऩरब्ध 
गयलउनेछ । 

(३) उऩदपल (२) फभोङ्ञजभको यलहतको  भलऩदण्डभल अन्म ङ्जिषमको 
अङ्झतङ्चयि देहलमकल ङ्जिषम सभलिेश बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ:- 

(क) ङ्जिऩद्बलषट प्रबलङ्जित व्मङ्ञिरलई अस्थलमी आश्रमस्थरभल 
यलख्दल उऩरब्ध गयलउनङ्ट ऩने आिलस , िलद्यलङ्ङ, िलनेऩलनी, 
स्िलस््म तथल सयसपलइ सम्फन्धी, 

(ि) ङ्जिऩद्बलइट भतृ्मङ्ट हङ्टनेको ऩङ्चयिलय तथल सम्ऩङ्ञिको ऺङ्झत हङ्टने 
व्मङ्ञिरलई उऩरब्ध गयलउनङ्ट ऩने न्मूनतभ यलहत 
सम्फन्धी,  
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(ग) भङ्जहरल, फलरफलङ्झरकल, जेष्ठ नलगङ्चयक , अशि तथल 
अऩलङ्गतल बएकल व्मङ्ञिको आिश्मकतल  सॊिोधनकल रलङ्झग 
ङ्जिशेष यलहत प्मलकेजहरु (जस्तै् ङ्झडङ्ञगनटी ङ्जकट य ङ्ञचल्रेन 
ङ्जकट) भङ्जहरलहरूको रलङ्झग सङ्टयङ्ञऺत भङ्जहरलभैत्री स्थर,  

(र्) व्मङ्ञिगत गोऩङ्झनमतल तथल सङ्टयऺल सम्फन्धी, 
(ङ) न्मूनतभ यलहत फलहेक स्ियोजगलय तथल योजगलयी 

व्मिस्थलऩनकल भलध्मभफलट ऩीङ्झडतको जीङ्जिकोऩलजान 
सम्फन्धी, 

(च) गैयसयकलयी िल व्मङ्ञिगत रूऩभल ङ्छदइने यलहतको ङ्जितयण 
सम्फन्धी, 

(छ) एकद्वलय प्रणलरी अनङ्टरुऩ यलहत ङ्जितयण गने सम्फन्धी, 
(ज) यलहतसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म उऩमङ्टि ङ्जिषम । 
 

१९.  ङ्जिऩद्लङ्ञा ऩयी हयलएकल िल नि बएकल कलगजलत सम्फन्धभल : ङ्जिऩद् भल ऩयी 
हयलई पेरल ऩना नसकेकल तथल आॊङ्ञशक िल ऩूणा रूऩभल  ऺङ्झत बएकल 
नगयऩलङ्झरकलकल भहत्िऩूणा कलगजलतहरुको प्रभलङ्ञणकयण तथल प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
उऩरब्ध गयलउने सम्फन्धी व्मिस्थल प्रचङ्झरत  कलनूनरे तोके फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

 
२०. ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्ने  : सङ्झभङ्झतरे  मस ऐनको अधीनभल यही ङ्जिऩद् 

व्मिस्थलऩनकल रलङ्झग कङ्ट नै व्मङ्ञि िल ङ्झनकलमरलई आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन 
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सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदेशनको ऩलरनल गनङ्टा सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि िल ङ्झनकलमको 
कताव्म हङ्टनेछ । 

 
२१. उऩसङ्झभङ्झत गठन गना सक्ने  : (१) सङ्झभङ्झतरे आिश्मकतल अनङ्टसलय 

उऩसङ्झभङ्झत गठन गना सक्नेछ ।  
(२) उऩदपल (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने उऩसङ्झभङ्झतको कलभ , कताव्म , 

अङ्झधकलय य कलमाङ्जिङ्झध उऩसङ्झभङ्झत गठन गदलाकल फित तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ । 

 
२२. अङ्झबरेि यलख्नङ्ट ऩने  ्(१) ङ्जिऩद्को सभमभल यलहत उऩरब्ध गयलउने व्मङ्ञि , 

ङ्झनकलम िल सॊस्थलको नलभ , य उऩरव्ध गयलई एको यलहत  तथल सोको 
ऩङ्चयभलण सङ्जहतको ङ्जिियणको अङ्झबरेि यलख्न ेव्मिस्थल सङ्झभङ्झतरे ङ्झभरलउनङ्टऩने 
छ ।   

(२) उऩदपल (१) फभोङ्ञजभको ङ्जिियण यलख्दल ङ्जिऩद्ल  ऩयेकल भङ्जहरल, 
फलरफलङ्झरकल तथल जेष्ठ नलगङ्चयक, ङ्जिऩद्कल कलयणरे स्थलनलन्तयण बएकल 
र्यऩङ्चयिलय रगलमतको सॊख्मल एङ्जकन हङ्टने ङ्जिियण य उनीहरूरलई उऩरब्ध 
गयलइएको यलहत स्ऩिरूऩभल यलख्नङ्टऩने छ । 

 
२३. ऩङ्टयस्कलय ङ्छदन सक्ने : स्थलनीम ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन  सम्फन्धभल ङ्जिशेष 

मोगदलन ऩङ्टमलााङ्टउने उत्कृि व्मङ्ञि िल सॊस्थलरलई प्रोत्सलहन स्िरूऩ  सङ्झभङ्झतको 
ङ्झसपलङ्चयसभल नगय कलमाऩलङ्झरकलरे सम्भलन तथल ऩ ङ्टयस्कलय ङ्छदन सक्नेछ ।  
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२४. िलङ्जषाक प्रङ्झतिेदन : (१) सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक आङ्झथाक िषाभल गयेको कलभको 
ङ्जिियण सङ्जहतको िलङ्जषाक प्रङ्झतिेदन तमलय गयी कलमाऩलङ्झरकल भलपा त नगय 
सबल, ङ्ञजल्रल ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन सङ्झभङ्झत तथल  प्रदेश ङ्जिऩद् व्मिस्थलऩन 
सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश गनङ्टा ऩनेछ । 

(२) उऩदपल (१) फभोङ्ञजभको िलङ्जषाक प्रङ्झतिेदन सलिाजङ्झनक रूऩभल 
प्रकलशन गनङ्टा ऩनेछ । 

 
२५.  प्रशलसङ्झनक िचा व्मिस्थलऩन : सङ्झभङ्झतको फैठक तथल प्रङ्झतिेदन तमलयी 

रगलमतकल कलमासॉग सम्फङ्ञन्धत न्मूनतभ प्रशलसङ्झनक िचा नगय  
कलमाऩलङ्झरकलरे व्मिस्थल गनेछ |  

 
२६. अङ्झधकलय प्रत्मलमोजन :  मो ऐन तथल मस ऐन अन्तगात  फनेको ङ्झनमभ 

फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत रलई प्रलप्त अङ्झधकलयभध्मे आिश्मकतल अनङ्टसलय केही 
अङ्झधकलय सङ्झभङ्झतको सॊमोजक तथल तोङ्जकएको ऩदलङ्झधकलयीरलई  प्रत्मलमोजन 
गना सक्नेछ । 

२७. ङ्झनमभ फनलउने अङ्झधकलय  :  नगय कलमाऩलङ्झरकलरे मो ऐन कलमलान्िमन कल 
रलङ्झग आिश्मक ङ्झनमभ तथल कलमाङ्जिङ्झध  फनलउन सक्नेछ । 
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