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प्रभाङ्ञणकयण ङ्झभङ्झत्२०७७/०३/11 
 

प्रस्तावना :  खाडाचक्र नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र प्राकृङ्झतक तथा गैयप्राकृङ्झतक ङ्जवऩद्बा/ट 
सववसाधायणको जीउ ज्मान य साववजङ्झनक,ङ्झनजी तथा व्मङ्ञिगत सम्ऩङ्ञि , प्राकृङ्झतक एवभ ्
साॉस्कृङ्झतक सम्ऩदा य बौङ्झतक सॊयचनाको सॊयऺण गनवका राङ्झग ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूङ्झनकयण 
तथा व्मवस्थाऩनका सफै ङ्जक्रमाकराऩको सभन्वमात्भक य प्रबावकायी रूऩभा 
कामावन्वमनका राङ्झग कानून फनाउन वाञ्छनीम बएकोरे ,नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया २२१ 
को उऩधाया (१)कोअङ्झधकायप्रमोगगयी नगयसबारे मो ऐन फनाएकोछ । 

 
ऩङ्चयच्छेद–१ 
प्रायङ्ञम्बक 

 
१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ “नगयऩाङ्झरका ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ 

न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७७” यहेको छ । 
(२) मो ऐन नगय सबावाट स्वीकृत बए ऩश्चात तङ्टरून्त प्रायम्ब हङ्टनेछ । 

 
२.  ऩङ्चयबाषा: ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस ऐनभा,- 

(क) “नगय प्रभङ्टख” बङ्ङारे नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख सम्झनङ्ट ऩछव । 
(ख) “कोष” बङ्ङारे दपा १२ फभोङ्ञजभकोङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोष सम्झनङ्ट 

ऩछव । 
(ग) “गैयप्राकृङ्झतक ङ्जवऩद् ” बङ्ङारे भहाभायी , अङ्झनकार, डढेरो, कीट वा सूक्ष्भ 

जीवाणङ्ट आतङ्क , ऩशङ्ट तथा चयाच ङ्टरुङ्गीभा हङ्टने फ्रू , प्मान्डाङ्झभक फ्रू , सऩवदॊश, 
जनावय आतङ्क , खानी, हवाई, सडक, जर वा औद्योङ्झगक दङ्टघवटना , 
आगरागी, ङ्जवषाि गमाॉस , यसामन वा ङ्जवङ्जकयण च ङ्टहावट , गमाॉस ङ्जवष्पोटन , 
ङ्जवषाि खाद्य सेवन , वातावयणीम प्रदूषण , वन ङ्जवनाशवा बौङ्झतक सॊयचनाको 
ऺङ्झत तथा प्रकोऩ उद्धाय कामवभा हङ्टने दङ्टघवटना वा मस्तै अन्म गैयप्राकृङ्झतक 
कायणरे उत्ऩङ्ङ ङ्जवऩद् सम्झनङ्ट ऩछव । 
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(घ) “ङ्ञजल्राङ्जवऩद्वव्मवस्थाऩनसङ्झभङ्झत” 
बङ्ङारेसॊघीमऐनकोदपा१६फभोङ्ञजभकाङ्झरकोट 
ङ्ञजल्राभागठनबएकोङ्ञजल्राङ्जवऩद्वव्मवस्थाऩनसङ्झभङ्झतसम्झनङ्टऩछव। 

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

(च) “प्रदेशङ्जवऩद्वव्मवस्थाऩनसङ्झभङ्झत” बङ्ङारेसॊघीमऐनकोदपा१४कणावरी 
प्रदेशभागठनबएकोप्रदेशङ्जवऩद्वव्मवस्थाऩनसङ्झभङ्झतसम्झनङ्टऩछव। 

(छ) “प्रभङ्टख” बङ्ङारे नगयऩाङ्झरकाकोप्रभङ्टख सम्झनङ्ट ऩछव । 
(ज) “प्रभङ्टखप्रशासकीमअङ्झधकृत” बङ्ङारेनगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टखप्रशासकीमअङ्झधकृत 

सम्झनङ्ट ऩछव । 
(झ) “प्राकृङ्झतक ङ्जवऩद्” बङ्ङारे ङ्जहभऩात , अङ्झसना, ङ्जहभऩङ्जहयो, ङ्जहभतार ङ्जवस्पोटन , 

अङ्झतवङृ्जि, अनावङृ्जि, फाढी, ऩङ्जहयो तथा बू-स्खरन, डङ्टफान, खडेयी, आॉधी, हङ्टयी 
फतास, शीतरहय, तातो हावाको रहय , चट्याङ्ग, बकूम्ऩ, ज्वाराभङ्टखी 
ङ्झफस्पोट, डढेरोवा मस्तै अन्म प्राकृङ्झतक कायणरे उत्ऩङ्ङ जङ्टनसङ्टकै ङ्जवऩद् 
सम्झनङ्ट ऩछव । 

(ञ) “याङ्जिमकामवकायीसङ्झभङ्झत” 
बङ्ङारेसॊघीमऐनकोदपा६फभोङ्ञजभकोकामवकायीसङ्झभङ्झतसम्झनङ्टऩछव। 

(ट) “याङ्जिमऩङ्चयषद” 
बङ्ङारेसॊघीमऐनकोदपा३फभोङ्ञजभकोङ्जवऩद्वजोङ्ञखभन्मूनीकयणतथाव्मवस्थाऩनया
ङ्जिमऩङ्चयषद्वसम्झनङ्टऩछव। 

(ठ) “याङ्जिमप्राङ्झधकयण” 
बङ्ङारेसॊघीमऐनकोदपा१०फभोङ्ञजभगठनबएकोयाङ्जिमङ्जवऩद्वजोङ्ञखभन्मूनीकयणत
थाव्मवस्थाऩनप्राङ्झधकयणसम्झनङ्टऩछव। 

(ड) “ङ्जवऩद्” बङ्ङारे कङ्ट नै स्थानभा आऩत ्कारीन अवस्था ङ्झसजवना बई जन वा 
धनको ऺङ्झतको साथै जीवनमाऩन य वातावयणभा प्रङ्झतकूर असय ऩाने 
प्राकृङ्झतक वा गैयप्राकृङ्झतक ङ्जवऩद् सम्झनङ्ट ऩछव । 

(ढ) “ङ्जवऩद् खोज तथा उद्धाय सभूह ” बङ्ङारे ङ्जवऩद्वको अवस्थाभा खोजी तथा 
उद्धाय गनव ङ्जक्रमाशीर वा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनको राङ्झग ऩङ्चयचारन गनव तमाय 
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गङ्चयएको ङ्जवङ्ञशिीकृत खोज तथा उद्धाय सभूह सम्झनङ्ट ऩछव य सो 
शब्दरेताङ्झरभ प्राप्त भानवीम सहामताकभीराई सभेत जनाउॉछ । 

(ण) “ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण” बङ्ङारे ङ्जवऩद्वऩूवव गङ्चयने जोङ्ञखभको ङ्जवश्लषेण तथा 
भूल्माङ्कन, ङ्जवऩद् योकथाभ वाङ्जवऩद्बानट हङ्टने ऺङ्झतको न्मूनीकयण तथा 
ङ्जवकासका कामवभा ङ्जवऩद् जोङ्ञखभराई कभ गने सम्फन्धी कामव सम्झनङ्ट 
ऩछव । 

(त) “ङ्जवऩद्वऩङ्टनरावब” बङ्ङारे ङ्जवऩद्वको घटनाऩङ्झछ गङ्चयने ऩङ्टनङ्झनवभावण एवभ ्
ऩङ्टनस्थावऩनासॉग सम्फङ्ञन्धत कामव सम्झनङ्ट ऩछव  

(थ) “ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामव” बङ्ङारे ङ्जवऩद्वको घटना घट्नासाथ तत्कारै गङ्चयने खोज, 
उद्धाय एवभ ्याहतसॉग सम्फङ्ञन्धत कामव सम्झनङ्ट ऩछव य सो शब्दरे ङ्जवऩद् 
प्रङ्झतकामवको ऩूववतमायीराई सभेत जनाउॉछ। 

(द) “ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन ” बङ्ङारे ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण , ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामव य 
ङ्जवऩद् ऩङ्टनरावबसॉग सम्फङ्ञन्धत सम्ऩूणव ङ्जक्रमाकराऩ सम्झनङ्ट ऩछव । 

(ध) “व्मावसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठान ”बङ्ङारे उद्योग, करकायखाना, ङ्झसनेभा घय ,सङ्जऩङ्ग 
भर, फहङ्टउद्देश्मीम व्माऩाङ्चयकबवन जस्ता व्मावसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठान सम्झनङ्टऩछव। 

(न) “सङ्झभङ्झत” बङ्ङारेदपा ३ फभोङ्ञजभकोनगयङ्जवऩद्वव्मवस्थाऩनसङ्झभङ्झत सम्झनङ्टऩछव 
। 

(ऩ) “सॊघीमऐन” बङ्ङारे 
नेऩारसयकायकोङ्जवऩद्वजोङ्ञखभन्मूनीकयणतथाव्मवस्थाऩनऐन , २०७४सम्झनङ्ट 
ऩछव । 

(ऩ) “सॊघीमभन्त्रारम” बङ्ङारे नेऩार सयकायकोङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनहेनेगयीतोङ्जकएको 
भन्त्रारम सम्झनङ्ट ऩछव । 

(प) “साववजङ्झनकसॊस्था” बङ्ङारे सयकायी ङ्झनकाम , सयकायको ऩूणव वा आॊङ्ञशक 
स्वाङ्झभत्व बएको सॊस्था , प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएका सङ्गङ्छठत 
सॊस्था वा सफै प्रकायका स्वास््म तथा शैङ्ञऺक सॊस्था सम्झनङ्ट ऩछव । 

 
ऩङ्चयच्छेद – २ 

नगय ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन तथा काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय 
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३. नगय ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत :(१) नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रको ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सम्फन्धी कामवराई प्रबावकायी रूऩभा सञ्चारनगनव एकनगय ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत यहनेछ । 
(२) सङ्झभङ्झतको गठन देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 
(क) नगयऩाङ्झरका नगयप्रभङ्टख -सॊमोजक   
(ख) नगरपालिका नगयउऩप्रभङ्टख -सदस्म 
(ग) प्रभङ्टखप्रशासकीमअङ्झधकृत -सदस्म 
(घ) ङ्जवषमगतसङ्झभङ्झतकासॊमोजकहरु  -सदस्म 
(ङ) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, ङ्ञजल्राप्रशासनकामावरम -सदस्म 
(च) स्वास््म तथा साभाङ्ञजकङ्जवकास शाखाप्रभङ्टख -सदस्म 
(छ) ऩूवावधायङ्जवकासतथा वातावयण ब्मवस्थाऩनशाखाप्रभङ्टख -सदस्म 
(ज) नगयप्रहयीप्रभङ्टख/ङ्ञजल्रा प्रहयी कामावरमप्रङ्झतङ्झनङ्झध -सदस्म 
(झ) याङ्जिमभान्मता प्राप्त दरका नगयऩाङ्झरका ङ्ञस्थत प्रभङ्टख वा  

प्रङ्झतङ्झनङ्झध  -सदस्म 
(ञ) नेऩारयेडक्रससोसाईटीकास्थानीमप्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जना) -सदस्म 
(ट) ङ्झनजी ऺेत्रको उद्योग वाङ्ञणज्म सम्फन्धी भान्मता प्राप्त सॊस्थाको 
नगय तहकोअध्मऺ वा ङ्झनजरे तोकेको प्रङ्झतङ्झनङ्झध(१ जना) -सदस्म 
(ठ) गैयसयकायीसस्था भहासॊघकाकास्थानीमप्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जना) -सदस्म 
(ड) नेऩार ऩत्रकायभहासॊघको स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जना) -सदस्म 
(ढ) ङ्जवऩद्वव्मवस्थाऩनहेनेगङ्चयतोङ्जकएकोशाखाप्रभङ्टख -सदस्म 

सङ्ञचव 
(३)  उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झनक्रभसॊख्मा( ज), (झ), 

(ञ), (ट), (ठ) य (ड) 
कासदस्महरूउऩरब्धनबएकोअवस्थाभाऩङ्झनसङ्झभङ्झतगठनएवम्काभकायवाहीगनवभा
असयऩनेछैन। 

(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे सॊघीम ऐनको दपा १७ 
फभोङ्ञजभकोस्थानीमङ्जवऩद्वव्मवस्थाऩनसङ्झभङ्झतको रूऩभा सभेत काभ गनेछ । 
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४. सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी व्मवस्था : ( १) सॊमोजकरे तोकेको ङ्झभङ्झत , सभम य 
स्थानभा सङ्झभङ्झतको फैठक फस्नेछ । 
(२) सङ्झभङ्झतको सदस्म-सङ्ञचवरेसङ्झभङ्झतको फैठक फस्ने ङ्झभङ्झत, सभम य स्थान तोकी 

फैठकभा छरपर हङ्टने ङ्जवषमसूचीसङ्जहतको सूचना फैठक फस्ने सभमबन्दा 
चौफीस घण्टा अगावै सफै सदस्मरे ऩाउने गयी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

(३)सङ्झभङ्झतका ऩचास प्रङ्झतशतबन्दा फढी सदस्म उऩङ्ञस्थत बएभा फैठकको राङ्झग 
गणऩूयक सङ्खख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ । 

(४)उऩदपा (२) य (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन सङ्झभङ्झतको 
फैठकतत्कार फोराउन आवश्मक बएभा सॊमोजकरे जङ्टनसङ्टकै 
फेराऩङ्झनसङ्झभङ्झतको फैठक फोराउन सक्नेछ य त्मस्तो अवस्थाभा सॊमोजक य 
घटीभा १ जना सदस्म सङ्जहत सदस्म सङ्ञचव 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 आवश्मकता अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम वा सङ्घ सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झध य 

ङ्जवऻराई फैठकभा आभन्त्रण गनव सक्नेछ । 
(८)सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामवङ्जवङ्झधसङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधावयण गये फभोङ्ञजभ 

हङ्टनेछ । 
(९) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणवम सदस्म सङ्ञचवरे प्रभाङ्ञणत गयी याख्नछे । 

 
५ . सङ्झभङ्झतको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय :सङ्झभङ्झतको काभ , कतवव्म य अङ्झधकाय देहाम 

फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 
(क) ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी याङ्जिम ऩङ्चयषद्बा:ट स्वीकृत याङ्जिम नीङ्झत तथा 

मोजना एवभ ्याङ्जिम कामवकायी सङ्झभङ्झत य प्रदेश ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतफाट स्वीकृत एकीकृत तथा ऺेत्रगत नीङ्झत मोजना य कामवक्रभ अनङ्टरुऩ 
हङ्टने गयी नगय ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन नीङ्झततथामोजनातजङ्टवभा गयी कामवऩाङ्झरका 
सभऺ ऩेश गने, 
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(ख) नगयसबाफाट स्वीकृतनीङ्झत तथा मोजनाको अधीनभा यही ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ 
न्मूनीकयण, ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामव तथा ङ्जवऩद् ऩङ्टनरावब सम्फन्धी एकीकृत तथा 
ऺेत्रगत नीङ्झत, मोजना तथा कामवक्रभ स्वीकृत गयी रागू गने, गयाउन,े 

(ग) नगयऩाङ्झरकाफाटसञ्चारनहङ्टनेङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩनसम्फन्धीकामवक्रभतथाफजेटप्रस्तावतमायगने , गयाउने, 

(घ) ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनका सम्फन्धभानगयऩाङ्झरकाको सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकास 
गने, गयाउन,े 

(ङ) नगयऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायी , कभवचायी , स्वमॊसेवक, साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक 
तथा सभङ्टदामराई ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा प्रङ्ञशऺण ङ्छदने व्मवस्था 
ङ्झभराउने, 

(च) ङ्जवऩद्वका घटना हङ्टनासाथ खोज , उद्धाय य याहत रगामतका प्राथङ्झभक 
कामवहरू तत्कार गनवको राङ्झग सॊस्थागत सॊमन्त्र स्वत : ऩङ्चयचाङ्झरत हङ्टने गयी 
आवश्मक कामवङ्जवङ्झध तथा भाऩदण्ड तजङ्टवभा गयी रागू गने, गयाउन,े 

(छ) ङ्जवऩद्वव्मवस्थाऩनका सम्फन्धभा 
सॊघीमतथाप्रादेङ्ञशककानूनकोअङ्झधनभायङ्जहसाववजङ्झनक, ङ्झनजी , गैयसयकायी 
रगामत सफैङ्झनकाम तथा सॊस्थारे ङ्झनवावह गनङ्टव ऩने बङू्झभका ङ्झनधावयण गने तथा 
त्मस्ता सॊस्था वा ङ्झनकामराई आफ्नो नीङ्झत , मोजना य कामवक्रभभा ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ङ्जवषम सभावेश गनव रगाउने, 

(ज) ङ्जवऩद्वको सभमभा स्थानीमआभसञ्चायका भाध्मभहरुको बङू्झभकासम्फन्धी 
आवश्मक भाऩदण्ड तमाय गयी कामावन्वमन गने, गयाउन,े 

(झ) सयकायी, ङ्झनजी एवभ ्गैयसयकायी सॊस्था , स्थानीम स्वमॊसेवक , साभाङ्ञजक 
ऩङ्चयचारक रगामत सम्फङ्ञन्धत सफै ऩऺको सभन्वम य सॊरगनताभा ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव गने, गयाउन,े 

(ञ) बौङ्झतक सॊयचना ङ्झनभावण गदाव बवनसॊङ्जहता रगामत अन्म स्वीकृत ङ्झनदेङ्ञशका 
वा भाऩदण्डको ऩारना गयाउने, 

(ट) स्थानीम साववजङ्झनक ऩूवावधाय सम्फन्धी सॊयचनाको ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ भूल्माङ्कन 
गने, गयाउन,े 

(ठ) नदी ङ्जकनाय, फगय, ऩङ्जहयो जान सक्ने ङ्झबयारो जङ्झभन य डङ्टफान हङ्टने ऺेत्र वा 
ङ्जवऩद् जोङ्ञखभको सम्बावना बएका असङ्टयङ्ञऺत ऺेत्रभा फसोफास गने व्मङ्ञि 
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तथा सभङ्टदामराई सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा स्थानान्तयण 
गयाउनउऩमङ्टिस्थानकोखोजीकामवभासहमोगगनेतथासङ्टयङ्ञऺतस्थानभाफसोफासस
म्फन्धीसचेतनाजगाउने, 

(ड) ङ्जवऩद्बाट स्थानीम स्तयभा ङ्झनजी तथा साववजङ्झनक ऺेत्रफाट बइयहेको सेवा 
प्रवाहभा अवयोध आइऩयेभा सोको ऩङ्टन्सञ्चारनका राङ्झग सेवा ङ्झनयन्तयताको 
मोजना तजङ्टवभा तथा कामावन्वमन सम्फन्धी कामव गने,गयाउने। 

(ढ) स्थानीमसभङ्टदामराई ङ्जवऩद्वप्रङ्झत जागरुक फनाउन , ङ्जवऩद्वसॉग सम्फङ्ञन्धत मोजना 
तथा कामवक्रभ तजङ्टवभा गनव तथा ङ्जवऩद्वको घटना हङ्टनासाथ प्रङ्झतकामवका राङ्झग 
ऩङ्चयचाङ्झरत हङ्टन वडा तथा सभङ्टदामस्तयभासभावेशीङ्जवऩद् ऩूववतमायी तथा 
प्रङ्झतकामव सङ्झभङ्झत गठन गने, 

(ण) ङ्जवद्यारमतहकोशैङ्ञऺक ऩाठ्यक्रभभा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ङ्जवषम 
सभावेश गनव ऩहरगने, 

(त) ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामवका राङ्झग नभूना अभ्मास गने, गयाउन,े 
(थ) ङ्जवऩद्वको सभमभा प्रमोग गनव सङ्जकने गयी वारुणमन्त्र रगामतका अन्म 

उऩकयणहरू तमायी हारतभा याख्न रगाउने, 
(द) स्थानीम स्तयभा आऩत ्कारीन कामवसञ्चारन केन्रको स्थाऩना य सञ्चारन 

गने, 
(ध) नगयऩाङ्झरकाभा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी तथा ऩूववचेतावनी प्रणारीको 

ङ्जवकास य सञ्चारन गने, गयाउन,े 
(न) ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवत ऺेत्रभा तत्कार उद्धायतथायाहतकोव्मवस्था ङ्झभराउने , 
(ऩ) ङ्जवऩद्ा् ऩयी हयाएका , ङ्झफग्रकेा वा नि बएका कागजातको मङ्जकन त्माङ्क 

अद्यावङ्झधक गयी याख्न रगाउने, 
(प) ङ्जवऩद्बा ट प्रबाङ्जवत घयऩङ्चयवायको ऩङ्जहचान , स्तय ङ्झनधावयण तथा ऩङ्चयचमऩत्र 

ङ्जवतयण गने, गयाउन,े 
(फ) ङ्जवऩद्को सभमभा जोङ्ञखभभा यहेको सभूहङ्जवशेषगयीभङ्जहरा , फारफाङ्झरका, 

ङ्जकशोयी, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिउऩय हङ्टन सक्ने घटना (रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा , 
फेचङ्जवखनतथाअन्मकङ्ट नैऩङ्झनङ्जकङ्झसभकाशोषण) योकथाभको राङ्झग ङ्जवशेष 
सतकव ता अऩनाई सचेतनाभूरककामवक्रभ सञ्चारन गने, 
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(ब) ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवतहरूकोप्रत्मऺयसङ्जक्रमसहबाङ्झगताभाङ्जवऩद्वप्रबाङ्जवत ऺेत्रभा आङ्झथवक 
ङ्जक्रमाकराऩको ऩङ्टनस्थावऩना , योजगायीका अवसयको सजृना तथा 
जीवनमाऩनका राङ्झग आमआजवन कामवक्रभ सञ्चारन गने, गयाउने, 

(भ) ङ्जवऩद्वको जोङ्ञखभभा यहेका भङ्जहरा , फारफाङ्झरका, जेष्ठ नागङ्चयक , दङ्झरत, 
सीभान्तकृत वगवतथा सभङ्टदाम , अशि तथा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको 
राङ्झग ङ्जवशेष मोजना तथा कामवक्रभ फनाई कामावन्वमन गने, गयाउन,े 

(म) ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा साववजङ्झनक सॊस्था तथा व्मावसाङ्जमक 
प्रङ्झतष्ठानरेप्रचङ्झरत ऐन फभोङ्ञजभ कामव गये नगयेको अनङ्टगभन गने, 

(य)ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी याङ्जिम कामवकायी सङ्झभङ्झत , प्रदेश ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत तथा ङ्ञजल्रा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणवम अनङ्टसाय ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामव गने, गयाउन,े 

(र) ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनका सम्फन्धभा नेऩार सयकायतथाप्रदेशसयकायका 
भन्त्रारम, ङ्जवबाग तथा अन्म ङ्झनकामसॉगसहकामवगने, 

(व) ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा नेऩार सयकाय , प्रदेशसयकाय वा 
नगयसबारेतोकेका अन्म कामव गने, गयाउन,े  

(श)  ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनसम्फन्धभा 
सॊघीमतथाप्रादेङ्ञशककानूनकोप्रङ्झतकूरनहङ्टनेगयीनगयकामवऩाङ्झरकारेतोकेफभोङ्ञजभ
का अन्म कामव गने, गयाउने, 

(ष)  ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघसॊस्था, व्मङ्ञिफाट प्राप्त हङ्टने याहत तथा ऩङ्टनङ्झनवभावण य ऩङ्टनरावबका 
ङ्झफषमवस्तङ्टराई स्थानीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे तोकेको स्थान य 
भाऩदण्ड अनङ्टसाय गने, गयाउने । 

 
ऩङ्चयच्छेद–३ 

वडास्तयीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन तथा काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय 
 
६. वडास्तयीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत: (१) नगयऩाङ्झरकाकोप्रत्मेकवडाभाएक 

वडास्तयीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत यहनेछ । 
(२) वडास्तयीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) वडाअध्मऺ -सॊमोजक  
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(ख) वडासदस्महरू -सदस्म 
(ग) वडाङ्झबत्रयहेकाङ्जवषमगतशाखा/ईकाईकामावरमप्रभङ्टखहरू -सदस्म 
(घ) वडाङ्झबत्रयहेकासङ्टयऺाङ्झनकामकाप्रभङ्टखहरू -सदस्म 
(ङ) याङ्जिमभान्मता प्राप्त दरका वडाङ्ञस्थतप्रभङ्टख वा प्रङ्झतङ्झनङ्झध -सदस्म 
(च) स्थानीमयेडक्रस, -सदस्म 
(छ) गैयसयकायीतथासाभङ्टदामभाआधाङ्चयतसॊघसॊस्थातथामङ्टवाक्रवफाट 
 सॊमोजकरे तोकेफभोङ्ञजभ न्मूनतभ२भङ्जहरासङ्जहत४जना -सदस्म 
(ज) वडासङ्ञचव - सदस्मसङ्ञचव 

(३)  उऩदपा (२) फभोङ्ञजभकोसङ्झभङ्झतकोफैठकसोसङ्झभङ्झतकोसॊमोजकरे तोकेको 
ङ्झभङ्झत, सभम य स्थानभाफस्नेछ । 

(४) सङ्झभङ्झतको सदस्म-सङ्ञचवरेसङ्झभङ्झतको फैठक फस्ने ङ्झभङ्झत, सभम य स्थान तोकी 
फैठकभा छरपर हङ्टने ङ्जवषमसूचीसङ्जहतको सूचना फैठक फस्ने सभमबन्दा 
चौफीस घण्टा अगावै सफै सदस्मरे ऩाउने गयी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

(५) सङ्झभङ्झतका ऩचास प्रङ्झतशतबन्दा फढी सदस्म उऩङ्ञस्थत बएभा फैठकको राङ्झग 
गणऩूयक सङ्खख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ । 

(६) उऩदपा (४) य ( ५) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन सोसङ्झभङ्झतको 
फैठकतत्कार फोराउन आवश्मक बएभा सॊमोजकरे जङ्टनसङ्टकै 
फेराऩङ्झनसङ्झभङ्झतको फैठक फोराउन सक्नेछ य त्मस्तो अवस्थाभा सॊमोजक य 
घटीभा १ जना सदस्म सङ्जहत सदस्म सङ्ञचव उऩङ्ञस्थत बएभा सङ्झभङ्झतको 
फैठक फस्न सक्नेछ। 

(७) सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता सो सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे गनेछ । 
(८)सङ्झभङ्झतको ङ्झनणवम फहङ्टभतद्वाया हङ्टनेछय भत फयाफय बएभा सॊमोजकरे ङ्झनणावमक 

भत ङ्छदनेछ। 
(९)सङ्झभङ्झतरे आवश्मकता अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम वा सङ्घ सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झध य 

ङ्जवऻराई फैठकभा आभन्त्रण गनव सक्नेछ । 
(१०)सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामवङ्जवङ्झध सो सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधावयण गये 

फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
(११) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणवम सदस्म सङ्ञचवरे प्रभाङ्ञणत गयी याख्नछे । 

 
७. वडास्तयीमङ्जवऩद्वव्मवस्थाऩनसङ्झभङ्झतकोकाभ, कतवव्मयअङ्झधकाय स्ङ्झभङ्झतको काभ , कतवव्म 

य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 
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(क) वडाङ्झबत्रङ्जवऩद्वप्रङ्झतकामव तथा ङ्जवऩद् ऩङ्टनरावब सम्फन्धी 
कामवक्रभसञ्चारनकाराङ्झगनगयङ्जवऩद्वव्मवस्थाऩनसङ्झभङ्झतभाङ्झसपाङ्चयसगनेतथासोसङ्झभ
ङ्झतफाटस्वीकृतनीङ्झत तथा 
मोजनाअनङ्टरूऩकाङ्जवऩद्वव्मवस्थाऩनसम्फन्धीकामवक्रभकामावन्वमन , 
अनङ्टगभनयऩङ्टनयावरोकनगने, 

(ख) वडाभा ङ्जवकास ङ्झनभावणका ङ्जक्रमाकराऩहरू कामावन्वमनभा ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ 
व्मावस्थाऩनराई भूरप्रवाहीकयण गने , सङ्टयङ्ञऺत ङ्जवद्यारम तथा अस्ऩतारका 
राङ्झग ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयणका कामवक्रभहरू सञ्चारन गने, 

(ग) ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनका सम्फन्धभावडाको सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकास गने, 
(घ) ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन मोजना , आऩत्कारीन कामवमोजना , ऩङ्टन्स्थाऩना तथा 

ऩङ्टनङ्झनवभावण मोजना तजङ्टवभा तथा कामावन्वमन गने, गयाउने, 
(ङ) सभङ्टदामभा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 

सम्फन्धीकाभगनेसभूहहरूकोगठनतथात्मस्तासभूहहरूराईऩङ्चयचारनगनेगयाउने , 
(च) वडासदस्महरू, कभवचायी, स्वमॊसेवक, साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक तथा सभङ्टदामभा 

आधाङ्चयत ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत सदस्म , नागङ्चयक सभाजका प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई 
ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी प्रङ्ञशऺणकोव्मवस्था ङ्झभराउने, 

(छ) स्थानीमसभङ्टदामराई ङ्जवऩद्वप्रङ्झत जागरुक फनाउने , ङ्जवऩद्वसॉग सम्फङ्ञन्धत मोजना 
तथा कामवक्रभ तजङ्टवभा गनव तथा ङ्जवऩद्वको घटना हङ्टनासाथ प्रङ्झतकामवका राङ्झग 
तमायीअवस्थाभायाख्ने, 

(ज) ङ्जवऩद्वका घटना हङ्टनासाथ खोज , उद्धाय य याहत रगामतका प्राथङ्झभक 
कामवहरू तत्कार गनवको राङ्झग सभन्वम गने,  

(झ) आऩत ्कारीन नभूना अभ्मास गने, गयाउन,े 
(ञ) ङ्जवऩद्बानट प्रबाङ्जवत घयऩङ्चयवायको ऩङ्जहचान , स्तय ङ्झनधावयण तथा ऩङ्चयचमऩत्र 

ङ्जवतयणभानगय ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतराईसहमोगगने, 
(ट) ङ्जवऩद्वको सभमभा जोङ्ञखभभा यहेका सभूहङ्जवशेषगयीभङ्जहरा , फारफाङ्झरका, 

ङ्जकशोयी, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिउऩय हङ्टन सक्ने घटना (रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा , 
फेचङ्जवखनतथाअन्मकङ्ट नैऩङ्झनङ्जकङ्झसभकाशोषण) योकथाभको राङ्झग ङ्जवशेष 
सतकव ता अऩनाई सचेतनाभूरककामवक्रभ सञ्चारन गने, 
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(ठ) नगय ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनसङ्झभङ्झतको ङ्झनणवम अनङ्टसाय ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी 
अन्म कामव गने, गयाउने। 

 
ऩङ्चयच्छेद – ४ 

सङ्टयऺा ङ्झनकाम तथा अन्म ङ्झनकामको ऩङ्चयचारन 
 
८ . सङ्टयऺा ङ्झनकामको ऩङ्चयचारन तथा सहमोग य सभन्वम :(१)नगयकामवऩाङ्झरकारे ङ्जवऩद् 

व्मवस्थाऩनको काभभा नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायरे ऩङ्चयचारन गयेका 
सॊघीम तथा प्रादेङ्ञशक सङ्टयऺा ङ्झनकामहरूराई सहमोग य सभन्वम गनेछ । 
(२) सङ्टयऺा ङ्झनकामरे ङ्जवऩद्वको सभमभा खोज तथा उद्धाय कामवका 

राङ्झगनगयकामवऩाङ्झरकासॉग आवश्मक साभग्री भाग गयेको अवस्थाभा 
नगयऩाङ्झरकाभा उऩरब्ध बएसम्भ त्मस्तो साभाग्री तत्कार उऩरब्ध 
गयाईनेछ । 

(३) ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामवका राङ्झग नगयऩाङ्झरकारेआ पङ्ट सॉग यहेको नगय प्रहयीराई 
ऩङ्चयचारन गनेछ ।   

 

९.  वारुणमन्त्रतथा अन्म सेवा प्रदामक ङ्झनकामको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय: 
(१) वारूणमन्त्र, एम्फङ्टरेन्स तथा त्मस्तै अन्म सेवा प्रदामकरे आऩत ्कारीन खोज, 

उद्धाय तथा याहत उऩरब्ध गयाउनसङ्झभङ्झतरे ङ्छदएको ङ्झनदेशनको ऩारना गनङ्टव 
ऩनेछ । 

(२) आऩत ्कारीन कामव सम्ऩादन गदावसङ्झभङ्झतको आदेश फभोङ्ञजभ कङ्ट नै ऩङ्झन 
स्थानभा प्रवेश गने तथा जङ्टनसङ्टकै व्मङ्ञि वा सॊस्थाको साधन य स्रोत 
उऩमोग गने अङ्झधकाय वारुणमन्त्र सेवा प्रदामकराई हङ्टनेछ । 

 

१०. साववजङ्झनक सॊस्था तथा व्मावसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठानको दाङ्जमत्व: (१) ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सम्फन्धभा नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका सफै साववजङ्झनक सॊस्था  तथा व्मावसाङ्जमक 
प्रङ्झतष्ठानको दाङ्जमत्व देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 
(क) आफ्नो बवन , उद्योग , कामावरम वा व्मावसाङ्जमक केन्रभा ङ्जवऩद्वका घटना 

हङ्टन नङ्छदन ङ्जवऩद् सङ्टयऺा औजाय , उऩकयण, साभग्री , आऩत ्कारीन ङ्झनकास 
रगामत तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म व्मवस्था गने, 

(ख)  त्माङ्क सङ्करन , ऺङ्झतको भूल्माङ्कन , याहत , ऩङ्टनस्थावऩना तथा ऩङ्टनङ्झनवभावण 
सभेतका सम्ऩूणव कामवभाआवश्मक सहमोग गने, 
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(ग)  आफ्ना कभवचायी तथा काभदायराई ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धभाआधायबतू 
अङ्झबभङ्टखीकयण गने गयाउने, 

(घ) ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कामवभा उऩमोग हङ्टने स्रोत साधनराई तमायी हारतभा 
याख्न,े 

(ङ) आफ्ना बवन रगामत अन्म सॊयचना आऩत ्कारीन प्रमोजनका राङ्झग 
आवश्मक ऩयेभा आदेशानङ्टसाय उऩरब्ध गयाउने, 

(च) सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीको सङ्टऩङ्चयवेऺणभा उद्धाय तथा याहत ङ्जवतयण कामवभा 
सहमोग ऩङ्टमावसउने, 

(छ) ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण सॊमन्त्रको व्मवस्था गयी तमायी अवस्थाभा याख्ने , 
(ज)  पोहोयभैरा तथा प्रदङ्टषणको मथोङ्ञचत व्मवस्थाऩन गयी मसफाट वातावयण य 

जनजीवनभा ऩनव सक्ने नकायात्भक प्रबावराई न्मूनीकयण गने उऩामहरू 
अऩनाउने, 

(झ) ङ्जवऩद्वको घटना घटेभा तत्कार नङ्ञजकको सङ्टयऺा ङ्झनकाम य स्थानीम 
आऩत ्कारीन कामवसञ्चारन केन्रराई खफय गने ।   

(२) नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका  साववजङ्झनक सॊस्था  तथा व्मावसाङ्जमक 
प्रङ्झतष्ठानरेनगयऩाङ्झरकाको ङ्जवऩद्वव्मवस्थाऩन सम्फन्धी मोजनाको अधीनभा यही 
ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन मोजनाको तजङ्टवभा गयीअङ्झनवामव रूऩभा रागू गनङ्टव ऩनेछ । 

 

११. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनभा सहमोग गनङ्टवऩने : नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका  सयकायी कामावरम , 
गैयसयकायी सॊस्था, स्थानीम सङ्घसॊस्था, सभङ्टदाम, स्वमॊसेवक, नागङ्चयक सभाज, ङ्झनजी 
ऺेत्र तथा  व्मङ्ञिरे ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कामवभा नगयऩाङ्झरकाराईदेहाम फभोङ्ञजभ 
सहमोग गनङ्टव ऩनेछ:- 
(क)  त्माङ्क सङ्करन , ऺङ्झतको भूल्माङ्कन , याहत , ऩङ्टनस्थावऩना तथा ऩङ्ट न्ङ्झनवभावण 

रगामतका ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामवभा सहमोग गने,  
(ख) ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी जनचेतना अङ्झबवङृ्जद्ध गने , 
(ग) ऺभता ङ्जवकास , आऩत ्कारीन नभूना अभ्मास तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 

सम्फन्धी प्रङ्ञशऺण कामवक्रभभा सहमोग गने तथा बाग ङ्झरने,  
(घ) खोज, उद्धाय तथा याहत ङ्जवतयण सम्फन्धी कामवभा सहमोग गने।  

 
ऩङ्चयच्छेद – ५  
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ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनकोष सम्फन्धी व्मवस्था 
 
 

१२. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोष  : (१) ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनका राङ्झग नगयऩाङ्झरकाभा छङ्ट टै्ट 
एकआकङ्ञस्भककोष यहनेछ । 
(२) कोषभा देहाम फभोङ्ञजभका यकभहरू यहनेछन:्- 

(क) नगयऩाङ्झरकाको वाङ्जषवक फजेटफाट ङ्जवऩ द् व्मवस्थाऩन कोषभा जम्भा 
गने गयी स्वीकृत यकभ, 

(ख) प्रदेश सयकायफाट ङ्जवऩ द् व्मवस्थाऩनका राङ्झग प्राप्त यकभ, 
(ग)  नेऩार सयकायफाट ङ्जवऩ द् व्मवस्थाऩनका राङ्झग प्राप्त यकभ, 
(घ) स्वदेशी कङ्ट नै सङ्घ सॊस्था वा व्मङ्ञिफाट दान , दातव्म वा उऩहाय 

स्वरुऩ प्राप्त यकभ, 
(ङ)  अन्म कङ्ट नै स्रोतफाट प्राप्त यकभ ।  

(३) ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनका राङ्झग नगयऩाङ्झरकारे कानून फभोङ्ञजभ ङ्जवशेष शङ्टल्क वा 
दस्तङ्टय सॊकरन गनव सक्ने छ |  

(४) कोषको सञ्चारन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
(५) कोषको यकभ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी काभका राङ्झग प्रमोग गङ्चयनेछ । 
(६) उऩदपा (५) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कोषको यकभ 

अत्मावश्मक प्रशासङ्झनक खचव वाहेक ङ्झनमङ्झभत प्रशासङ्झनक कामवको राङ्झग खचव 
गङ्चयने छैन । 

(७) कोषको रेखाऩयीऺण भहारेखा ऩयीऺकफाट हङ्टनेछ ।  
(८) सङ्झभङ्झतरे कोषको वाङ्जषवक आम व्ममको प्रङ्झतवदेन तमाय गयी कामवऩाङ्झरका 

भापव त नगयसबा सभऺ ऩेश गनेछ। 
 

ऩङ्चयच्छेद – ६ 
कसूय तथा सजाम 

 
 

१३.  कसूय य सजाम  : कसैरे ङ्जवऩद्वको घटना घट्न सक्ने गयी राऩयवाही गयेभा वा 
त्मस्तो घटना घटाउन प्रत्मऺ सॊरगन बएभा वाघट्ना घटेको अवस्थाभा नाजामज 
पाईदा ङ्झरने गयीवाआपङ्ट राई भात्र पाईदा ऩङ्टगने ङ्जकङ्झसभको कङ्ट नै काभ गयेभा वामस 
सम्फन्धभा सॊघीम कानून फभोङ्ञजभ कसङ्टयजन्म भाङ्झनने कङ्ट नै काभ गयेभा तत ्
सम्फन्धी कायवाही प्रचङ्झरत सॊघीम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  
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ऩङ्चयच्छेद – ७ 

ङ्जवङ्जवध 
 
 

१४.  ङ्जवऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेत्र घोषणाको ऩारना य सभन्वम :  (१) नेऩार सयकायरे 
नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रको कङ्ट नै ठाउॉभा गम्बीय प्रकृङ्झतको ङ्जवऩद् उत्ऩङ्ङ बएफाट ङ्जवऩद् 
सङ्कटग्रस्त ऺेत्र घोषणा गयी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कङ्ट नै काभ गनव गयाउन 
आदेश ङ्छदएभा सोको ऩारना गनङ्टव गयाउनङ्ट नगयऩाङ्झरकाको कतवव्म हङ्टनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभघोषणा गङ्चयएको ऺेत्रभा नेऩार सयकायरे प्रचङ्झरत 

कानून फभोङ्ञजभ कङ्ट नै काभ गनव गयाउननगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रको कङ्ट नै व्मङ्ञि , 
सॊस्था वा अङ्झधकायीराई आदेश ङ्छदएभा सोको ऩारना गनवगयाउनभा 
नगयऩाङ्झरकारे आवश्मक सभन्वम गनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभघोषणा गङ्चयएको ऺेत्र सम्फन्धी सूचनाको 
प्रसायणभानगयऩाङ्झरकारे सहमोग य सभन्वम गनेछ । 

 

१५. नेऩार सयकायको स्वीकृतीभा भात्र प्रवेश गनङ्टवऩने :(१) ङ्जवऩद्बासट असय ऩयेको कङ्ट नै 
ऺेत्रभा ङ्जवदेशी नागङ्चयक वा सॊस्थारे प्रवेश गनङ्टव  ऩयेभा  नेऩार सयकायको स्वीकृङ्झत 
ङ्झरएको छ छैन बङ्झन नगयकामवऩाङ्झरकारे सोधखोज गनव सक्नेछ । 
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सोधखोज गदाव त्मस्तो नागङ्चयक वा सॊस्थारे नेऩार 

सयकायको स्वीकृङ्झत ङ्झरएको नादेङ्ञखएकोभा ङ्झनजको प्रवेशराई योक रगाई 
तत ्सम्फन्धी सूचना नेऩार सयकायराई उऩरब्ध गयाईनेछ । 

 

१६. भानवीम तथा अन्म सहामताय सभन्वम  :  (१) नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र उत्ऩङ्ङ ङ्जवऩ द्को 
अवस्थाराई तत्कार साभना गनव आन्तङ्चयक स्रोत य साधनफाट नभ्माउने बएभा भानवीम 
तथा अन्म सहामतायसभन्वमका राङ्झग ङ्ञजल्रासभन्वमसङ्झभङ्झत , प्रदेश सयकाय तथा नेऩार 
सयकायराई अनङ्टयोध गङ्चयनेछ ।  
(२) ङ्जवऩद् फाट उत्ऩङ्ङ ङ्ञस्थङ्झत ङ्झनमन्त्रण गने क्रभभा नेऩार सयकायरे अन्तयावङ्जिम 

भानवीम तथा अन्म सहमोग ङ्झरई ऩङ्चयचारन गयेको अवस्थाभा नेऩार सयकायको 
ङ्झनदेशनभा यङ्जह तत ्सम्फन्धी कामवभा सहमोग य सभन्वम गङ्चयनेछ ।  
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(३) 
ङ्झछभेकीस्थानीमतहभाकङ्ट नैङ्जवऩद्उत्ऩङ्ङबईसोव्मवस्थाऩनकाराङ्झगङ्झछभेकीस्थानीमतहरे
सोझै, 
ङ्ञजल्रासभन्वमसङ्झभङ्झतवाप्रदेशसयकायभापव तअनङ्टयोधगयेभाउऩरब्धबएसम्भकोसहमोग
ऩङ्टमावउनङ्टनगयकामवऩाङ्झरकोदाङ्जमत्वहङ्टनेछ। 

 

१७.  तत्कार खङ्चयद तथा ङ्झनभावण य प्रमोग गनव सङ्जकने  : (१) ङ्जवशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ऩयी 
ङ्जवऩद्बानट प्रबाङ्जवत ऺेत्रभा खोज , उद्धाय तथा याहत उऩर ब्ध गयाउन तथा 
बइयहेको ङ्जवऩद्बा ट थऩ ऺङ्झत हङ्टन नङ्छदनका राङ्झग तत्कारै याहत साभग्री खङ्चयद वा 
ङ्झनभावण कामव गनव आवश्मक बएभा साववजङ्झनक खङ्चयद सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानूनभा 
यहेको ङ्जवशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा खङ्चयद गने सम्फन्धी व्मवस्था 
फभोङ्ञजभनगयकामवऩाङ्झरकारेखङ्चयद वा ङ्झनभावण कामव गनव सङ्जकनेछ । 
(२) ङ्जवऩद्बाथट प्रबाङ्जवत ऺेत्रभा खोज , उद्धाय तथा याहत उऩर ब्ध गयाउन तथा 

बइयहेको ङ्जवऩद्बाााट थऩ ऺङ्झत हङ्टन नङ्छदनका राङ्झग नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्रको 
कङ्ट नै गैयसयकायी कामावरम वा अन्म सॊघ सॊस्था य व्मङ्ञिको चर, अचर सम्ऩङ्ञि 
तथा सवायी साधन उऩमोग गनव आवश्मक बएभा सोको अङ्झबरेख याखी 
तोङ्जकएको अवङ्झधबयको राङ्झग अस्थामी तवयरे प्राप्त गनव सङ्जकनेछ । 

 (३) ङ्जवऩद्बामट प्रबाङ्जवत ऺेत्रभा तत्कार याहत उऩर ब्ध गयाउननगयऩाङ्झरका ऺेत्र 
ङ्झबत्रको कङ्ट नै गैयसयकायी कामावरम वा अन्म सॊघ सॊस्था य व्मङ्ञिको खाद्याङ्ङ , 
रिाकऩडा, औषधी वा अन्म वस्तङ्ट आवश्मक बएभा सोको अङ्झबरेख याखी 
ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरन य सम्फङ्ञन्धत प्रबाङ्जवत ऩऺराई ङ्जवतयण गनव सङ्जकनेछ । 

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

 

१८.  याहतको न्मूनतभभाऩदण्ड सम्फन्धी व्मवस्था: (१) ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवत व्मङ्ञिराई नेऩार 
सयकाय तथा प्रदेश सयकायरेउऩरव्ध गया उने याहतको अङ्झतङ्चयि नगयऩाङ्झरकारे 
आन्तङ्चयक स्रोतफाट थऩ याहत उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ नगयऩाङ्झरकारे ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवत व्मङ्ञिराई याहत 

उऩरब्ध गयाउॉदाभाऩदण्ड फनाई सोको आधायभा याहात उऩरब्ध गयाउनेछ 
। 
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(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको याहतकोभाऩदण्डभा अन्म ङ्जवषमको अङ्झतङ्चयि 
देहामका ङ्जवषम सभावेश बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ:- 
(क) ङ्जवऩद्बा ट प्रबाङ्जवत व्मङ्ञिराई अस्थामी आश्रमस्थरभा याख्दा 

उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने आवास , खाद्याङ्ङ, खानेऩानी, स्वास््म तथा 
सयसपाइ सम्फन्धी, 

(ख) ङ्जवऩद्बा ट भतृ्मङ्ट हङ्टनेको ऩङ्चयवाय तथा सम्ऩङ्ञिको ऺङ्झत हङ्टने व्मङ्ञिराई 
उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने न्मूनतभ याहत सम्फन्धी,  

(ग) भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, जेष्ठ नागङ्चयक , अशि तथा अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिको आवश्मकतासॊवोधनकाराङ्झगङ्जवशेषयाहतप्माकेजहरु(जस्तै 
ङ्झडङ्ञगनटी ङ्जकट य ङ्ञचल्रेन ङ्जकट) 
भङ्जहराहरूकोराङ्झगसङ्टयङ्ञऺतभङ्जहराभैत्रीस्थर,  

(घ) व्मङ्ञिगतगोऩङ्झनमतातथासङ्टयऺासम्फन्धी, 
(ङ) न्मूनतभ याहत फाहेक स्वयोजगाय तथा योजगायी व्मवस्थाऩनका 

भाध्मभफाट ऩीङ्झडतको जीङ्जवकोऩाजवन सम्फन्धी, 
(च) गैयसयकायी वा व्मङ्ञिगत रूऩभा ङ्छदइने याहतको ङ्जवतयण सम्फन्धी, 
(छ) एकद्वाय प्रणारी अनङ्टरुऩ याहत ङ्जवतयण गने सम्फन्धी, 
(ज) याहतसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म उऩमङ्टि ङ्जवषम । 

 
१९.  ङ्जवऩद्ाफ ऩयी हयाएका वा नि बएका कागजात सम्फन्धभा: ङ्जवऩद् भा ऩयी हयाई पेरा 

ऩनव नसकेका तथा आॊङ्ञशक वा ऩूणव रूऩभाऺङ्झत बएका नगयऩाङ्झरकाका भहत्वऩूणव 
कागजातहरुको प्रभाणीकयण तथा प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धी व्मवस्था 
प्रचङ्झरतकानूनरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 

२०. ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्ने: सङ्झभङ्झतरेमस ऐनको अधीनभा यही ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनका राङ्झग 
कङ्ट नै व्मङ्ञि वा ङ्झनकामराई आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदेशनको 
ऩारना गनङ्टव सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि वा ङ्झनकामको कतवव्म हङ्टनेछ । 

 

२१. उऩसङ्झभङ्झत गठन गनव सक्ने  :(१) सङ्झभङ्झतरे आवश्मकता अनङ्टसाय उऩसङ्झभङ्झत गठन 
गनवसक्नेछ ।  
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने उऩसङ्झभङ्झतको काभ , कतवव्म , अङ्झधकाय य 
कामववङ्झध उऩसङ्झभङ्झत गठन गदावका फखत तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

२२. अङ्झबरेख याख्नङ्ट ऩने (्१) ङ्जवऩद्वको सभमभा याहत उऩरब्ध गयाउने व्मङ्ञि , ङ्झनकामवा 
सॊस्थाको नाभयउऩरव्ध गयाईको 
याहततथासोकोऩङ्चयभाणसङ्जहतकोङ्जववयणकोअङ्झबरेखयाख्नवे्मवस्थासङ्झभङ्झतरेङ्झभराउनङ्टऩनेछ
। 
(२)  उऩदपा (१) फभोङ्ञजभकोङ्जववयणयाख्दाङ्जवऩद्ाऩयेकाभङ्जहरा , 

फारफाङ्झरकातथाजेष्ठनागङ्चयक, 
ङ्जवऩद्वकाकायणरेस्थानान्तयणबएकाघयऩङ्चयवायरगामतकोसॊख्माएङ्जकनहङ्टनेङ्जववयणय
उनीहरूराईउऩरब्धगयाइएकोयाहातस्ऩिरूऩभायाख्नङ्टऩनेछ। 

 

२३. ऩङ्टयस्काय ङ्छदन सक्न े : स्थानीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनसम्फन्ध भा ङ्जवशेष मोगदान 
ऩङ्टमावरउन ेउत्कृि व्मङ्ञि वा सॊस्थाराई प्रोत्साहन स्वरूऩसङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा 
नगयकामवऩाङ्झरकारे सम्भान तथा ऩङ्टयस्काय ङ्छदन सक्नेछ ।  

 
२४. वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदन  : (१)सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक आङ्झथवक वषवभा गयेको काभको 

ङ्जववयणसङ्जहतको वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदन तमाय गयी कामवऩाङ्झरका भापव त गाउॉ /नगय सबा, 
ङ्ञजल्रा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत तथा  प्रदेश ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश 
गनङ्टव ऩनेछ । 
(२)उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदन साववजङ्झनक रूऩभा प्रकाशन गनङ्टव 

ऩनेछ । 
 

२५.प्रशासङ्झनक खचव व्मवस्थाऩन :सङ्झभङ्झतको फैठक तथा प्रङ्झतवेदन तमायी रगामतका 
कामवसॉग सम्फङ्ञन्धत न्मङ्टनतभ प्रशासङ्झनक खचव नगयकामवऩाङ्झरकारे व्मवस्था गनेछ |  

 

२६. अङ्झधकाय प्रत्मामोजन  : मो ऐन तथा मस ऐन अन्तगवतफनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ 
सङ्झभङ्झतराई प्राप्त अङ्झधकायभध्मे आवश्मकता अनङ्टसाय केही अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको 
सॊमोजक तथा तोङ्जकएको ऩदाङ्झधकायीराईप्रत्मामोजन गनव सक्नेछ । 

 

२७. ङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय  :  नगय कामवऩाङ्झरकारे मो ऐन कामावन्वमन का राङ्झग  
आवश्मक ङ्झनमभतथा कामवङ्जवङ्झध फनाउन सक्नेछ । 
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