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तङ्टभमाखमॉद गमउॉऩमङ्झरकम 
स्थमनीम यमजऩत्र 

खण्ड् १          सॊखमम् ५         ङ्झभङ्झत् २०७६/०५/०५ 

बमग १ 

तङ्टभमाखमॉद गमउॉऩमङ्झरकम 
 

तङ्टभमाखमॉद गमउॉऩमङ्झरकमभम ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथम व्मिस्थमऩन गना 
फनेको ऐन, २०७५ 

 
प्रभमणीकयण ङ्झभङ्झत् २०७५/०३/११ 

 
प्रस्तमिनम : तङ्टभमाखमॉद गमउॉऩमङ्झरकम ऺेत्र ङ्झबत्र प्रमकृङ्झतक तथम गैयप्रमकृङ्झतक 
ङ्जिऩद् फमट सिासमधमयणको जीउज्ममन य समिाजङ्झनक, ङ्झनजी तथम व्मङ्ञिगत 
सम्ऩङ्ञि, प्रमकृङ्झतक एिभ ् समॉस्कृङ्झतक सम्ऩदम य बौङ्झतक सॊयचनमको सॊयऺण 
गनाकम रमङ्झग ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्मूङ्झनकयण तथम व्मिस्थमऩनकम सफै 
ङ्जिममकरमऩको सभन्िममत्भक य प्रबमिकमयी रूऩभम कमममान्िमनकम रमङ्झग 
कमनून फनमउन िमञ्छनीम बएकोरे, 

नेऩमरको सॊङ्जिधमनको धमयम २२१ को उऩधमयम (१) को  ङ्झधकमय 
प्रमोग गयी तङ्टभमाखमॉद गमउॉसबमरे मो ऐन फनमएको छ। 
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ऩङ्चयच्छेद – १ 
प्रमयङ्ञम्बक 

 
१. सॊङ्ञऺप्त नमभ य प्रमयम्ब: (१) मस ऐनको नमभ “गमउॉ ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ 

न्मूनीकयण तथम व्मिस्थमऩन ऐन, २०७५” यहेको छ । 
(२) मो ऐन तङ्टरून्त प्रमयम्ब हङ्टनेछ । 
 

२.  ऩङ्चयबमषम: ङ्जिषम िम प्रसङ्गरे  को  था नरमगेभम मस ऐनभम,- 
(क) “ ध्मऺ”  बङ्ङमरे गमउॉऩमङ्झरकमको  ध्मऺ सम्झनङ्ट 

ऩछा । 
(ख) “कोष”  बङ्ङमरे दपम १२ फभोङ्ञजभको ङ्जिऩद् 

व्मिस्थमऩन कोष सम्झनङ्ट ऩछा । 
(ग) “ गैयप्रमकृङ्झतक ङ्जिऩद्”  बङ्ङमरे भहमभमयी,  ङ्झनकमर, 

डढेरो, कीट िम सूक्ष्भ जीिमणङ्ट आतङ्क, ऩशङ्ट तथम 
चयमच ङ्टरुङ्गीभम हङ्टन े फ्रू, प्ममन्डमङ्झभक फ्रू, सऩादॊश, 
जनमिय आतङ्क, खमनी, हिमई, सडक, जर िम 
औद्योङ्झगक दङ्टघाटनम, आगरमगी, ङ्जिषमि गममॉस, 
यसममन िम ङ्जिङ्जकयण च ङ्टहमिट, गममॉस ङ्जिष्पोटन, 
ङ्जिषमि खमद्य सेिन, िमतमियणीम प्रदूषण, िन ङ्जिनमश 
िम बौङ्झतक सॊयचनमको ऺङ्झत तथम प्रकोऩ उद्धमय 
कममाभम हङ्टने दङ्टघाटनम िम मस्तै  न्म गैयप्रमकृङ्झतक 
कमयणरे उत्ऩङ्ङ ङ्जिऩद् सम्झनङ्ट ऩछा । 

(घ) “गमउॉ ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सङ्झभङ्झत”  बङ्ङमरे ऐनको 
दपम ३ फभोङ्ञजभ गठन बएको गमउॉ ङ्जिऩद् 
व्मिस्थमऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩदाछ । 

(ङ) “िडम ङ्जिऩद व्मिस्थमऩन सङ्झभङ्झत”  बङ्ङमरे दपम ६ 
फभोङ्ञजभ गठन बएको िडम ङ्जिऩद व्मिस्थमऩन 
सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩदाछ। 
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(च) “ ङ्ञजल्रम ङ्जिऩद व्मिस्थमऩन सङ्झभङ्झत”  बङ्ङमरे सॊघीम 
ऐनको दपम १६ फभोङ्ञजभ  छमभ ङ्ञजल्रमभम गठन 
बएको ङ्ञजल्रम ङ्जिऩद व्मिस्थमऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट 
ऩदाछ। 

(छ)  “तोङ्जकएको" िम "तोङ्जकए फभोङ्ञजभ”  बङ्ङमरे मस 
ऐन  न्तगात फनकेो ङ्झनमभभम तोङ्जकएको िम तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩदाछ । 

(ज) “ प्रदेश ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सङ्झभङ्झत”  बङ्ङमरे सॊघीम 
ऐनको दपम १४ फभोङ्ञजभ प्रदेश नॊ. ७ भम  गठन 
बएको प्रदेश ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट 
ऩदाछ। 

(झ)  “ प्रभङ्टख प्रशमसकीम  ङ्झधकृत”  बङ्ङमरे 
गमउॉऩमङ्झरकमको प्रशमसकीम  ङ्झधकृत सम्झनङ्ट ऩदाछ। 

(ञ) “ प्रमकृङ्झतक ङ्जिऩद्”  बङ्ङमरे ङ्जहभऩमत,  ङ्झसनम, 
ङ्जहभऩङ्जहयो, ङ्जहभतमर ङ्जिस्पोटन,  ङ्झतिृङ्जि,  नमिङृ्जि, 
फमढी, ऩङ्जहयो तथम ब-ूस्खरन, डङ्टफमन, खडेयी, आॉधी, 
हङ्टयी फतमस, शीतरहय, तमतो हमिमको रहय, चट्यमङ्ग, 
बकूम्ऩ, ज्िमरमभङ्टखी ङ्झफस्पोट, डढेरो िम मस्तै  न्म 
प्रमकृङ्झतक कमयणरे उत्ऩङ्ङ जङ्टनसङ्टकै ङ्जिऩद् सम्झनङ्ट 
ऩदाछ । 

(ट) “ यमङ्जिम कममाकमयी सङ्झभङ्झत”  बङ्ङमरे सॊघीम ऐनको 
दपम ६ फभोङ्ञजभको कममाकमयी सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट 
ऩदाछ। 

(ठ) “ यमङ्जिम ऩङ्चयषद”  बङ्ङमरे सॊघीम ऐनको दपम ३ 
फभोङ्ञजभको ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथम 
व्मिस्थमऩन यमङ्जिम ऩङ्चयषद् सम्झनङ्ट ऩदाछ । 

(ड) “ यमङ्जिम प्रमङ्झधकयण”  बङ्ङमरे सॊघीम ऐनको दपम १० 
फभोङ्ञजभ गठन बएको यमङ्जिम ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ 
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न्मूनीकयण तथम व्मिस्थमऩन प्रमङ्झधकयण सम्झनङ्ट 
ऩदाछ । 

(ढ) “ ङ्जिऩद्”  बङ्ङमरे कङ्ट नै स्थमनभम आऩत ्कमरीन  िस्थम 
ङ्झसजानम बई जन िम धनको ऺङ्झतको समथै जीिनममऩन 
य िमतमियणभम प्रङ्झतकूर  सय ऩमने प्रमकृङ्झतक िम 
गैयप्रमकृङ्झतक ङ्जिऩद् सम्झनङ्ट ऩदाछ । 

(ण) “ ङ्जिऩद् खोज तथम उद्धमय सभूह”  बङ्ङमरे ङ्जिऩद्को 
 िस्थमभम खोजी तथम उद्धमय गना ङ्जिममशीर िम 
ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩनको रमङ्झग ऩङ्चयचमरन गना तममय 
गङ्चयएको ङ्जिङ्ञशिीकृत खोज तथम उद्धमय सभूह सम्झनङ्ट 
ऩदाछ य सो शब्दरे तमङ्झरभ प्रमप्त भमनिीम 
सहममतमकभीरमई सभेत जनमउॉछ । 

(त) “ ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण”  बङ्ङमरे ङ्जिऩद्ऩूिा गङ्चयन े
जोङ्ञखभको ङ्जिश्लषेण तथम भूल्ममङ्कन, ङ्जिऩद् योकथमभ 
िम ङ्जिऩद् फमट हङ्टने ऺङ्झतको न्मूनीकयण तथम 
ङ्जिकमसकम कममाभम ङ्जिऩद् जोङ्ञखभरमई कभ गने 
सम्फन्धी कममा सम्झनङ्ट ऩदाछ । 

(थ) “ ङ्जिऩद् ऩङ्टनरमाब”  बङ्ङमरे ङ्जिऩद्को घटनमऩङ्झछ गङ्चयन े
ऩ ङ्टनङ्झनाभमाण एिभ ् ऩङ्टनस्थमाऩनमसॉग सम्फङ्ञन्धत कममा 
सम्झनङ्ट ऩदाछ । 

(द) “ ङ्जिऩद् प्रङ्झतकममा”  बङ्ङमरे ङ्जिऩद्को घटनम घट्नमसमथ 
तत्कमरै गङ्चयने खोज, उद्धमय एिभ ् यमहतसॉग 
सम्फङ्ञन्धत कममा सम्झनङ्ट ऩदाछ य सो शब्दरे ङ्जिऩद् 
प्रङ्झतकममाको ऩूिातममयीरमई सभेत जनमउॉछ । 

(ध) “ ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन”  बङ्ङमरे ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ 
न्मूनीकयण, ङ्जिऩद् प्रङ्झतकममा य ङ्जिऩद् ऩङ्टनरमाबसॉग 
सम्फङ्ञन्धत सम्ऩूणा ङ्जिममकरमऩ सम्झनङ्ट ऩदाछ । 
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(न) “ व्ममिसमङ्जमक प्रङ्झतष्ठमन”  बङ्ङमरे उद्योग, 
करकमयखमनम, ङ्झसनेभम घय, सङ्जऩङ्ग भर, फहङ्टउद्देश्मीम 
व्ममऩमङ्चयक बिन जस्तम व्ममिसमङ्जमक प्रङ्झतष्ठमन सम्झनङ्ट 
ऩदाछ । 

(ऩ) “सङ्झभङ्झत”  बङ्ङमरे दपम ३ फभोङ्ञजभको गमउॉ ङ्जिऩद् 
व्मिस्थमऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩदाछ । 
(ऩ)  

(प) “सॊघीम ऐन”  बङ्ङमरे नऩेमर सयकमयको ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ 
न्मूनीकयण तथम व्मिस्थमऩन ऐन, २०७४ सम्झनङ्ट 
ऩदाछ । 
 (फ) “सॊघीम भन्त्रमरम” बङ्ङमरे नेऩमर सयकमयको ङ्जिऩद् 
व्मिस्थमऩन हेने गयी तोङ्जकएको भन्त्रमरम सम्झनङ्ट ऩदाछ । 
(ब) “समिाजङ्झनक सॊस्थम” बङ्ङमरे सयकमयी ङ्झनकमम, सयकमयको 
ऩूणा िम आॊङ्ञशक स्िमङ्झभत्ि बएको सॊस्थम, प्रचङ्झरत कमनून 
फभोङ्ञजभ स्थमऩनम बएकम सङ्गङ्छठत सॊस्थम िम सफै प्रकमयकम 
स्िमस््म तथम शैङ्ञऺक सॊस्थम सम्झनङ्ट ऩदाछ । 

 
ऩङ्चयच्छेद – २ 

गमउॉ ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सङ्झभङ्झतको गठन तथम कमभ, कताव्म य  ङ्झधकमय 
 
३. गमउॉ ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सङ्झभङ्झत: (१) गमउॉऩमङ्झरकम ङ्झबत्रको ङ्जिऩद् 

व्मिस्थमऩन सम्फन्धी कममारमई प्रबमिकमयी रूऩभम सञ्चमरन गना एक 
गमउॉ ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सङ्झभङ्झत यहनेछ । 

(२) सङ्झभङ्झतको गठन देहमम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 
(क) गमउॉऩमङ्झरकम  ध्मऺ        -सॊमोजक   
(ख) गमउॉऩमङ्झरकम उऩमध्मऺ      -सदस्म 
(ग) प्रभङ्टख प्रशमसकीम  ङ्झधकृत   -सदस्म 
(घ) ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतकम सॊमोजकहरु  -सदस्म 
(ङ) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, ङ्ञजल्रम प्रशमसन कमममारम-सदस्म 
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(च) समभमङ्ञजक तथम आङ्झथाक ङ्जिकमस शमखम प्रभङ्टख-      
सदस्म 

(छ) ऩूिमाधमय ङ्जिकमस तथम िमतमियण व्मिस्थमऩन 
शमखम प्रभङ्टख -सदस्म 

(ज) तङ्टभमाखमॉद गमउॉऩमङ्झरकमको बौगोङ्झरक ऺेत्र ङ्झबत्र 
यहेकम सॊघीम सङ्टयऺम ङ्झनकममकम प्रभङ्टख िम 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध-सदस्म 

(झ) तङ्टभमाखमॉद गमउॉऩमङ्झरकमको बौगोङ्झरक ऺते्र ङ्झबत्र 
यहेकम प्रदेश प्रहयी कमममारमको प्रभङ्टख िम 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध -सदस्म 

(ञ) नगय प्रहयी प्रभङ्टख -सदस्म 
(ट) यमङ्जिम भमन्मतम प्रमप्त दरकम गमउॉऩमङ्झरकम ङ्ञस्थत  

प्रभङ्टख िम प्रङ्झतङ्झनङ्झध -सदस्म  
(ठ) नेऩमर येडिस सोसमईटीकम स्थमनीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध 

(१ जनम) -सदस्म 
(ड) ङ्झनजी ऺेत्रको उद्योग िमङ्ञणज्म सम्फन्धी 

भमन्मतमप्रमप्त सॊस्थमको गमउॉ तहको  ध्मऺ िम 
ङ्झनजरे तोकेको प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जनम) -सदस्म 

(ढ) गैयसयकमयी सॊस्थम भहमसॊघकम स्थमनीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध 
(१ जनम)  -सदस्म 

(ण) नेऩमर ऩत्रकमय भहमसॊघको स्थमनीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ 
जनम) -सदस्म 

(त) ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन हेने गङ्चय तोङ्जकएको इकमई 
प्रभङ्टख  -सदस्म सङ्ञचि 

(३) उऩदपम (२) भम जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यम रेङ्ञखएको बएतमऩङ्झन िभ 
सॊखमम (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) य (ण) कम सदस्महरू उऩरब्ध 
नबएको  िस्थमभम ऩङ्झन सङ्झभङ्झत गठन एिभ ्कमभ कमयिमही गनाभम 
 सय ऩने छैन । 
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(४) उऩदपम (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे सॊघीम ऐनको दपम 
१७ फभोङ्ञजभको स्थमनीम ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सङ्झभङ्झतको रूऩभम सभेत 
कमभ गनेछ । 

४. सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी व्मिस्थम: (१) सॊमोजकरे तोकेको ङ्झभङ्झत, 
सभम य स्थमनभम सङ्झभङ्झतको फैठक फस्नेछ। 

(२) सङ्झभङ्झतको सदस्म-सङ्ञचिरे सङ्झभङ्झतको फैठक फस्ने ङ्झभङ्झत, 
सभम य स्थमन तोकी फैठकभम छरपर हङ्टने ङ्जिषमसूची सङ्जहतको 
सूचनम फैठक फस्ने सभमबन्दम चौफीस घण्टम  गमिै सफै सदस्मरे 
ऩमउने गयी ऩठमउनङ्ट ऩनेछ । 

 (३) सङ्झभङ्झतकम ऩचमस प्रङ्झतशतबन्दम फढी सदस्म उऩङ्ञस्थत 
बएभम फैठकको रमङ्झग गणऩूयक सङ्खखमम ऩ ङ्टगेको भमङ्झननेछ । 

(४) उऩदपम (२) य (३) भम जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यम रेङ्ञखएको 
बएतमऩङ्झन सङ्झभङ्झतको फैठक तत्कमर फोरमउन आिश्मक बएभम 
 ध्मऺरे जङ्टनसङ्टकै फेरमऩङ्झन सङ्झभङ्झतको फैठक फोरमउन सक्नेछ य 
त्मस्तो  िस्थमभम  ध्मऺ य घटीभम १ जनम सदस्म सङ्जहत सदस्म 
सङ्ञचि उऩङ्ञस्थत बएभम सङ्झभङ्झतको फैठक फस्न सक्नेछ। 

(५) सङ्झभङ्झतको फैठक सॊमोजकको  ध्मऺतमभम फस्नेछ । 
(६) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम फहङ्टभतद्वमयम हङ्टनेछ य भत फयमफय बएभम 

सॊमोजकरे ङ्झनणमामक भत ङ्छदनेछ। 
(७) सङ्झभङ्झतरे आिश्मकतम  नङ्टसमय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकमम िम सङ्घ 

सॊस्थमकम प्रङ्झतङ्झनङ्झध य ङ्जिऻरमई फैठकभम आभन्त्रण गना सक्नेछ । 
(८) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी  न्म कममाङ्जिङ्झध सङ्झभङ्झत आपैरे 

ङ्झनधमायण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
(९) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम सदस्म सङ्ञचिरे प्रभमङ्ञणत गयी यमख्नछे । 

५ . सङ्झभङ्झतको कमभ, कताव्म य  ङ्झधकमय: सङ्झभङ्झतको कमभ, कताव्म य 
 ङ्झधकमय देहमम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सम्फन्धी यमङ्जिम ऩङ्चयषद् फमट 
स्िीकृत यमङ्जिम नीङ्झत तथम मोजनम एिभ ् यमङ्जिम 
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कममाकमयी सङ्झभङ्झत य प्रदेश ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन 
सङ्झभङ्झतफमट स्िीकृत एकीकृत तथम ऺेत्रगत नीङ्झत 
मोजनम य कममािभ  नङ्टरुऩ हङ्टने गयी गमउॉ ङ्जिऩद् 
व्मिस्थमऩन नीङ्झत तथम मोजनम तजङ्टाभम गयी 
कममाऩमङ्झरकम सभऺ ऩेश गने, 

(ख) गमउॉ सबमफमट स्िीकृत नीङ्झत तथम मोजनमको  धीनभम 
यही ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण, ङ्जिऩद् प्रङ्झतकममा तथम 
ङ्जिऩद् ऩङ्टनरमाब सम्फन्धी एकीकृत तथम ऺेत्रगत 
नीङ्झत, मोजनम तथम कममािभ स्िीकृत गयी रमगू 
गने, गयमउने, 

(ग) गमउॉऩमङ्झरकमफमट सञ्चमरन हङ्टने ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन 
सम्फन्धी कममािभ तथम फजेट प्रस्तमि तममय गने, 
गयमउने, 

(घ) ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩनकम सम्फन्धभम गमउॉऩमङ्झरकमको 
सॊस्थमगत ऺभतम ङ्जिकमस गने, गयमउने, 

(ङ) गमउॉऩमङ्झरकमकम ऩदमङ्झधकमयी, कभाचमयी, स्िमॊसेिक, 
समभमङ्ञजक ऩङ्चयचमरक तथम सभङ्टदममरमई ङ्जिऩद् 
व्मिस्थमऩन सम्फन्धभम प्रङ्ञशऺण ङ्छदने व्मिस्थम 
ङ्झभरमउने, 

(च) ङ्जिऩद्कम घटनम हङ्टनमसमथ खोज, उद्धमय य यमहत 
रगममतकम प्रमथङ्झभक कममाहरू तत्कमर गनाको रमङ्झग 
सॊस्थमगत सॊमन्त्र स्ित: ऩङ्चयचमङ्झरत हङ्टने गयी 
आिश्मक कममाङ्जिङ्झध तथम भमऩदण्ड तजङ्टाभम गयी 
रमगू गने, गयमउने, 

(छ) ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩनकम सम्फन्धभम सॊघीम तथम 
प्रमदेङ्ञशक कमनूनको  ङ्झधनभम यही समिाजङ्झनक, ङ्झनजी, 
गैयसयकमयी रगममत सफै ङ्झनकमम तथम सॊस्थमरे 
ङ्झनिमाह गनङ्टा ऩने बङू्झभकम ङ्झनधमायण गने तथम त्मस्तम 
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सॊस्थम िम ङ्झनकममरमई आफ्नो नीङ्झत, मोजनम य 
कममािभभम ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सम्फन्धी ङ्जिषम 
सभमिेश गना रगमउने, 

(ज) ङ्जिऩद्को सभमभम स्थमनीम आभसञ्चमयकम 
भमध्मभहरुको बङू्झभकम सम्फन्धी आिश्मक भमऩदण्ड 
तममय गयी कमममान्िमन गने, गयमउने, 

(झ) सयकमयी, ङ्झनजी एिभ ् गैयसयकमयी सॊस्थम, स्थमनीम 
स्िमॊसेिक, समभमङ्ञजक ऩङ्चयचमरक रगममत 
सम्फङ्ञन्धत सफै ऩऺको सभन्िम य सॊरगनतमभम 
ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सम्फन्धी कममा गने, गयमउने, 

(ञ) बौङ्झतक सॊयचनम ङ्झनभमाण गदमा बिनसॊङ्जहतम रगममत 
 न्म स्िीकृत ङ्झनदेङ्ञशकम िम भमऩदण्डको ऩमरनम 
गयमउने, 

(ट) स्थमनीम समिाजङ्झनक ऩूिमाधमय सम्फन्धी सॊयचनमको 
ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ भूल्ममङ्कन गने, गयमउने, 

(ठ) नदी ङ्जकनमय, फगय, ऩङ्जहयो जमन सक्ने ङ्झबयमरो 
जङ्झभन य डङ्टफमन हङ्टने ऺेत्र िम ङ्जिऩद् जोङ्ञखभको 
सम्बमिनम बएकम  सङ्टयङ्ञऺत ऺेत्रभम फसोफमस गने 
व्मङ्ञि तथम सभङ्टदममरमई सङ्टयङ्ञऺत स्थमनभम 
स्थमनमन्तयण गयमउन उऩमङ्टि स्थमनको खोजी 
कममाभम सहमोग गने तथम सङ्टयङ्ञऺत स्थमनभम फसोफमस 
सम्फन्धी सचेतनम जगमउने, 

(ड) ङ्जिऩद्फमट स्थमनीम स्तयभम ङ्झनजी तथम समिाजङ्झनक 
ऺेत्रफमट बइयहेको सेिम प्रिमहभम  ियोध आइऩयेभम 
सोको ऩ ङ्टन्सञ्चमरनकम रमङ्झग सेिम ङ्झनयन्तयतमको 
मोजनम तजङ्टाभम तथम कमममान्िमन सम्फन्धी कममा गने, 
गयमउने । 



 

खण्ड १) सॊखमम ५ तङ्टभमाखमॉद गमउॉऩमङ्झरकम, स्थमनीम यमजऩत्र  बमग १ ङ्झभङ्झत २०७6।०५।05 

 

10 
 

(ढ) स्थमनीम सभङ्टदममरमई ङ्जिऩद्प्रङ्झत जमगरुक फनमउन, 
ङ्जिऩद्सॉग सम्फङ्ञन्धत मोजनम तथम कममािभ तजङ्टाभम 
गना तथम ङ्जिऩद्को घटनम हङ्टनमसमथ प्रङ्झतकममाकम 
रमङ्झग ऩङ्चयचमङ्झरत हङ्टन िडम तथम सभङ्टदममस्तयभम 
सभमिेशी ङ्जिऩद् ऩूिातममयी तथम प्रङ्झतकममा सङ्झभङ्झत 
गठन गने, 

(ण) ङ्जिद्यमरम तहको शैङ्ञऺक ऩमठ्यिभभम ङ्जिऩद् 
व्मिस्थमऩन सम्फन्धी ङ्जिषम सभमिेश गना ऩहर गने, 

(त) ङ्जिऩद् प्रङ्झतकममाकम रमङ्झग नभूनम  भ्ममस गने, 
गयमउने, 

(थ) ङ्जिऩद्को सभमभम प्रमोग गना सङ्जकने गयी िमरुणमन्त्र 
रगममतकम  न्म उऩकयणहरू तममयी हमरतभम यमख्न 
रगमउने, 

(द) स्थमनीम स्तयभम आऩत ्कमरीन कममासञ्चमरन केन्रको 
स्थमऩनम य सञ्चमरन गने, 

(ध) गमउॉऩमङ्झरकमभम ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सूचनम प्रणमरी 
तथम ऩूिाचेतमिनी प्रणमरीको ङ्जिकमस य सञ्चमरन गने, 
गयमउने, 

(न) ङ्जिऩद् प्रबमङ्जित ऺेत्रभम तत्कमर उद्धमय तथम यमहतको 
व्मिस्थम ङ्झभरमउने, 

(ऩ) ङ्जिऩद् भम ऩयी हयमएकम, ङ्झफग्रकेम िम नि बएकम 
कमगजमतको मङ्जकन त्ममङ्क  द्यमिङ्झधक गयी यमख्न 
रगमउने, 

(प) ङ्जिऩद् फमट प्रबमङ्जित घयऩङ्चयिमयको ऩङ्जहचमन, स्तय 
ङ्झनधमायण तथम ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जितयण गने, गयमउने, 

(फ) ङ्जिऩद्को सभमभम जोङ्ञखभभम यहेको सभूह ङ्जिशेषगयी 
भङ्जहरम, फमरफमङ्झरकम, ङ्जकशोयी,  ऩमङ्गतम बएकम 
व्मङ्ञिउऩय हङ्टन सक्ने घटनम (रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसम, 
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फेचङ्जिखन तथम  न्म कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभकम शोषण) 
योकथमभको रमङ्झग ङ्जिशेष सतका तम  ऩनमई 
सचेतनमभूरक कममािभ सञ्चमरन गने, 

(ब) ङ्जिऩद् प्रबमङ्जितहरूको प्रत्मऺ य सङ्जिम सहबमङ्झगतमभम 
ङ्जिऩद् प्रबमङ्जित ऺेत्रभम आङ्झथाक ङ्जिममकरमऩको 
ऩ ङ्टनस्थमाऩनम, योजगमयीकम  िसयको सृजनम तथम 
जीिनममऩनकम रमङ्झग आम आजान कममािभ सञ्चमरन 
गने, गयमउने, 

(भ) ङ्जिऩद्को जोङ्ञखभभम यहेकम भङ्जहरम, फमरफमङ्झरकम, 
जेष्ठ नमगङ्चयक, दङ्झरत, सीभमन्तकृत िगा तथम 
सभङ्टदमम,  शि तथम  ऩमङ्गतम बएकम व्मङ्ञिहरूको 
रमङ्झग ङ्जिशेष मोजनम तथम कममािभ फनमई 
कमममान्िमन गने, गयमउने, 

(म) ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सम्फन्धभम समिाजङ्झनक सॊस्थम तथम 
व्ममिसमङ्जमक प्रङ्झतष्ठमनरे प्रचङ्झरत ऐन फभोङ्ञजभ कममा 
गये नगयेको  नङ्टगभन गने, 

(य)  ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सम्फन्धी यमङ्जिम कममाकमयी सङ्झभङ्झत, 
प्रदेश ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सङ्झभङ्झत तथम ङ्ञजल्रम ङ्जिऩद् 
व्मिस्थमऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम  नङ्टसमय ङ्जिऩद् 
व्मिस्थमऩन सम्फन्धी  न्म कममा गने, गयमउने, 

(र) ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩनकम सम्फन्धभम नेऩमर सयकमय 
तथम प्रदेश सयकमयकम भन्त्रमरम, ङ्जिबमग तथम  न्म 
ङ्झनकममसॉग सहकममा गने, 

(ि) ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सम्फन्धभम नेऩमर सयकमय, प्रदेश 
सयकमय िम गमउॉ सबमरे तोकेकम  न्म कममा गने, 
गयमउने,  
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(श)  ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सम्फन्धभम सॊघीम तथम प्रमदेङ्ञशक 
कमनूनको प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी गमउॉ कममाऩमङ्झरकमरे 
तोके फभोङ्ञजभकम  न्म कममा गने, गयमउने, 

(ष)  ङ्जिङ्झबङ्ङ सॊघसॊस्थम, व्मङ्ञिफमट प्रमप्त हङ्टने यमहत तथम 
ऩ ङ्टनङ्झनाभमाण य ऩ ङ्टनरमाबकम ङ्झफषमिस्तङ्टरमई स्थमनीम 
ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सङ्झभङ्झतरे तोकेको स्थमन य 
भमऩदण्ड  नङ्टसमय गने, गयमउने । 

 
ऩङ्चयच्छेद – ३ 

िडम स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सङ्झभङ्झतको गठन तथम कमभ, कताव्म य 
 ङ्झधकमय 

 
६. िडम स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सङ्झभङ्झत: (१) गमउॉऩमङ्झरकमको प्रत्मेक 

िडमभम एक िडम स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सङ्झभङ्झत यहनेछ । 
(२) िडम स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सङ्झभङ्झतको गठन देहमम 

फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 
(क) िडम  ध्मऺ          -सॊमोजक  
(ख) िडम सदस्महरू        -सदस्म 
(ग) िडम ङ्झबत्र यहेकम ङ्जिषमगत शमखम ईकमई 

कमममारम प्रभङ्टखहरू       -सदस्म 
(घ) िडम ङ्झबत्र यहेकम सङ्टयऺम ङ्झनकममकम प्रभङ्टखहरू-

सदस्म 
(ङ) यमङ्जिम भमन्मतम प्रमप्त दरकम िडमङ्ञस्थत प्रभङ्टख िम 

प्रङ्झतङ्झनङ्झध      -सदस्म  
(च) नेऩमर येडिस सोसमइटीकम स्थमनीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध-

सदस्म 
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(छ) गैयसयकमयी तथम सभङ्टदममभम आधमङ्चयत सॊघसॊस्थम 
तथम मङ्टिम क्रिफमट सॊमोजकरे तोकेफभोङ्ञजभ 
न्मूनतभ २ भङ्जहरम सङ्जहत ४ जनम   -सदस्म 

(ज) िडम सङ्ञचि     - सदस्म सङ्ञचि 
(३) उऩदपम (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको फैठक सो सङ्झभङ्झतको 

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

सभम य स्थमन तोकी फैठकभम छरपर हङ्टने ङ्जिषमसूची सङ्जहतको 
सूचनम फैठक फस्ने सभम बन्दम चौफीस घण्टम  गमिै सफै सदस्मरे 
ऩमउने गयी ऩठमउनङ्ट ऩनेछ । 

(५) सङ्झभङ्झतकम ऩचमस प्रङ्झतशत बन्दम फढी सदस्म उऩङ्ञस्थत 
बएभम फैठकको रमङ्झग गणऩूयक सङ्खखमम ऩ ङ्टगेको भमङ्झननेछ। 

(६) उऩदपम (४) य (५) भम जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यम रेङ्ञखएको बएतम 
ऩङ्झन सो सङ्झभङ्झतको फैठक तत्कमर फोरमउन आिश्मक बएभम 
सॊमोजकरे जङ्टनसङ्टकै फेरमऩङ्झन सङ्झभङ्झतको फैठक फोरमउन सक्नेछ य 
त्मस्तो  िस्थमभम सॊमोजक य घटीभम १ जनम सदस्म सङ्जहत सदस्म 
सङ्ञचि उऩङ्ञस्थत बएभम सङ्झभङ्झतको फैठक फस्न सक्नेछ। 

(७) सङ्झभङ्झतको फैठकको  ध्मऺतम सो सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे 
गनेछ । 

(८) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम फहङ्टभतद्वमयम हङ्टनेछ य भत फयमफय बएभम 
सॊमोजकरे ङ्झनणमामक भत ङ्छदनेछ। 

(९) सङ्झभङ्झतरे आिश्मकतम  नङ्टसमय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकमम िम सङ्घ 
सॊस्थमकम प्रङ्झतङ्झनङ्झध य ङ्जिऻरमई फैठकभम आभन्त्रण गना सक्नेछ । 

(१०) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी  न्म कममाङ्जिङ्झध सो सङ्झभङ्झत 
आपैरे ङ्झनधमायण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(११) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम सदस्म सङ्ञचिरे प्रभमङ्ञणत गयी 
यमख्नछे। 
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७ . िडम स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सङ्झभङ्झतको कमभ, कताव्म य  ङ्झधकमय् 
िडमस्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थऩमन सङ्झभङ्झतको कमभ, कताव्म य  ङ्झधकमय 
देहमम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) िडम ङ्झबत्र ङ्जिऩद् प्रङ्झतकममा तथम ङ्जिऩद् ऩङ्टनरमाब 
सम्फन्धी कममािभ सञ्चमरनकम रमङ्झग गमउॉ ङ्जिऩद् 
व्मिस्थमऩन सङ्झभङ्झतभम ङ्झसपमङ्चयस गने तथम सो 
सङ्झभङ्झतफमट स्िीकृत नीङ्झत तथम मोजनम  नङ्टरूऩकम 
ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सम्फन्धी कममािभ कमममान्िमन, 
 नङ्टगभन य ऩङ्टनयमिरोकन गने, 

(ख) िडमभम ङ्जिकमस ङ्झनभमाणकम ङ्जिममकरमऩहरू 
कमममान्िमनभम ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ व्मिस्थमऩनरमई 
भूरप्रिमहीकयण गने, सङ्टयङ्ञऺत ङ्जिद्यमरम तथम 
 स्ऩतमरकम रमङ्झग ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयणकम 
कममािभहरू सञ्चमरन गने, 

(ग) ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩनकम सम्फन्धभम िडमको सॊस्थमगत 
ऺभतम ङ्जिकमस गने, 

(घ) ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन मोजनम, आऩत्कमरीन 
कममामोजनम, ऩङ्टन्स्थमऩनम तथम ऩ ङ्टनङ्झनाभमाण मोजनम 
तजङ्टाभम तथम कमममान्िमन गने, गयमउने, 

(ङ) सभङ्टदममभम ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सम्फन्धी कमभ गने 
सभूहहरूको गठन तथम त्मस्तम सभूहहरूरमई 
ऩङ्चयचमरन गने गयमउने, 

(च) िडम सदस्महरू, कभाचमयी, स्िमॊसेिक, समभमङ्ञजक 
ऩङ्चयचमरक तथम सभङ्टदममभम आधमङ्चयत ङ्जिऩद् 
व्मिस्थमऩन सङ्झभङ्झत सदस्म, नमगङ्चयक सभमजकम 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधरमई ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सम्फन्धी 
प्रङ्ञशऺणको व्मिस्थम ङ्झभरमउने, 
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(छ) स्थमनीम सभङ्टदममरमई ङ्जिऩद्प्रङ्झत जमगरुक फनमउने, 
ङ्जिऩद्सॉग सम्फङ्ञन्धत मोजनम तथम कममािभ तजङ्टाभम 
गना तथम ङ्जिऩद्को घटनम हङ्टनमसमथ प्रङ्झतकममाकम 
रमङ्झग तममयी  िस्थमभम यमख्न,े 

(ज) ङ्जिऩद्कम घटनम हङ्टनमसमथ खोज, उद्धमय य यमहत 
रगममतकम प्रमथङ्झभक कममाहरू तत्कमर गनाको रमङ्झग 
सभन्िम गने,  

(झ) आऩत ्कमरीन नभूनम  भ्ममस गने, गयमउने, 
(ञ) ङ्जिऩद् फमट प्रबमङ्जित घयऩङ्चयिमयको ऩङ्जहचमन, स्तय 

ङ्झनधमायण तथम ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जितयणभम गमउॉ ङ्जिऩद् 
व्मिस्थमऩन सङ्झभङ्झतरमई सहमोग गने, 

(ट) ङ्जिऩद्को सभमभम जोङ्ञखभभम यहेकम सभूह ङ्जिशेषगयी 
भङ्जहरम, फमरफमङ्झरकम, ङ्जकशोयी,  ऩमङ्गतम बएकम 
व्मङ्ञिउऩय हङ्टन सक्ने घटनम (रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसम, 
फेचङ्जिखन तथम  न्म कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभकम शोषण) 
योकथमभको रमङ्झग ङ्जिशेष सतका तम  ऩनमई 
सचेतनमभूरक कममािभ सञ्चमरन गने, 

(ठ) गमउॉ ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम  नङ्टसमय 
ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सम्फन्धी  न्म कममा गने, 
गयमउने ।  

 
ऩङ्चयच्छेद – ४ 

सङ्टयऺम ङ्झनकमम तथम  न्म ङ्झनकममको ऩङ्चयचमरन 
 
८ . सङ्टयऺम ङ्झनकममको ऩङ्चयचमरन तथम सहमोग य सभन्िम: (१) गमउॉ 

कममाऩमङ्झरकमरे ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩनको कमभभम नेऩमर सयकमय तथम 
प्रदेश सयकमयरे ऩङ्चयचमरन गयेकम सॊघीम तथम प्रमदेङ्ञशक सङ्टयऺम 
ङ्झनकममहरूरमई सहमोग य सभन्िम गनेछ । 
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(२) सङ्टयऺम ङ्झनकममरे ङ्जिऩद्को सभमभम खोज तथम उद्धमय 
कममाकम रमङ्झग गमउॉ कममाऩमङ्झरकमसॉग आिश्मक समभग्री भमग गयेको 
 िस्थमभम गमउॉऩमङ्झरकमभम उऩरब्ध बएसम्भ त्मस्तो समभमग्री 
तत्कमर उऩरब्ध गयमईनेछ । 

(३) ङ्जिऩद् प्रङ्झतकममाकम रमङ्झग गमउॉऩमङ्झरकमरे आॉपूसॉग यहेको 
नगय प्रहयीरमई ऩङ्चयचमरन गनेछ ।   

 
९.  िमरुणमन्त्र तथम  न्म सेिम प्रदममक ङ्झनकममको कमभ, कताव्म य 

 ङ्झधकमय:  
(१) िमरूणमन्त्र, एम्फङ्टरेन्स तथम त्मस्तै  न्म सेिम प्रदममकरे 

आऩत ्कमरीन खोज, उद्धमय तथम यमहत उऩरब्ध गयमउन सङ्झभङ्झतरे 
ङ्छदएको ङ्झनदेशनको ऩमरनम गनङ्टा ऩनेछ । 

 (२) आऩत ्कमरीन कममा सम्ऩमदन गदमा सङ्झभङ्झतको आदेश 
फभोङ्ञजभ कङ्ट नै ऩङ्झन स्थमनभम प्रिेश गने तथम जङ्टनसङ्टकै व्मङ्ञि िम 
सॊस्थमको समधन य स्रोत उऩमोग गने  ङ्झधकमय िमरुणमन्त्र सेिम 
प्रदममकरमई हङ्टनेछ । 

 
१०. समिाजङ्झनक सॊस्थम तथम व्ममिसमङ्जमक प्रङ्झतष्ठमनको दमङ्जमत्ि: (१) 

ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सम्फन्धभम गमउॉऩमङ्झरकम ङ्झबत्रकम सफै समिाजङ्झनक 
सॊस्थम तथम व्ममिसमङ्जमक प्रङ्झतष्ठमनको दमङ्जमत्ि देहमम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ:- 

(क) आफ्नो बिन, उद्योग, कमममारम िम व्ममिसमङ्जमक 
केन्रभम ङ्जिऩद्कम घटनम हङ्टन नङ्छदन ङ्जिऩद् सङ्टयऺम 
औजमय, उऩकयण, समभग्री, आऩत ्कमरीन ङ्झनकमस 
रगममत तोङ्जकए फभोङ्ञजभकम  न्म व्मिस्थम गने, 

(ख)  त्ममङ्क सङ्करन, ऺङ्झतको भूल्ममङ्कन, यमहत, 
ऩङ्टनस्थमाऩनम तथम ऩ ङ्टनङ्झनाभमाण सभेतकम सम्ऩूणा 
कममाभम आिश्मक सहमोग गने, 
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(ग)   आफ्नम कभाचमयी तथम कमभदमयरमई ङ्जिऩद् 
व्मिस्थमऩन सम्फन्धभम आधमयबतू  ङ्झबभङ्टखीकयण 
गने गयमउने, 

(घ) ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन कममाभम उऩमोग हङ्टने स्रोत 
समधनरमई तममयी हमरतभम यमख्ने, 

(ङ) आफ्नम बिन रगममत  न्म सॊयचनम 
आऩत ्कमरीन प्रमोजनकम रमङ्झग आिश्मक ऩयेभम 
आदेशमनङ्टसमय उऩरब्ध गयमउने, 

(च) सम्फङ्ञन्धत  ङ्झधकमयीको सङ्टऩङ्चयिेऺणभम उद्धमय 
तथम यमहत ङ्जितयण कममाभम सहमोग ऩङ्टर् ममउने, 

(छ) ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण सॊमन्त्रको व्मिस्थम 
गयी तममयी  िस्थमभम यमख्ने, 

(ज)  पोहोयभैरम तथम प्रदङ्टषणको मथोङ्ञचत व्मिस्थमऩन 
गयी मसफमट िमतमियण य जनजीिनभम ऩना सक्ने 
नकमयमत्भक प्रबमिरमई न्मूनीकयण गने 
उऩममहरू  ऩनमउने, 

(झ) ङ्जिऩद्को घटनम घटेभम तत्कमर नङ्ञजकको सङ्टयऺम 
ङ्झनकमम य स्थमनीम आऩत ्कमरीन कममासञ्चमरन 
केन्ररमई खफय गने ।   

(२) गमउॉऩमङ्झरकम ङ्झबत्रकम समिाजङ्झनक सॊस्थम तथम व्ममिसमङ्जमक 
प्रङ्झतष्ठमनरे गमउॉऩमङ्झरकमको ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सम्फन्धी मोजनमको 
 धीनभम यही ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन मोजनमको तजङ्टाभम गयी  ङ्झनिममा 
रूऩभम रमगू गनङ्टा ऩनेछ । 

 
११. ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩनभम सहमोग गनङ्टा ऩने : गमउॉऩमङ्झरकम ङ्झबत्रकम 

सयकमयी कमममारम, गैयसयकमयी सॊस्थम, स्थमनीम सङ्घ सॊस्थम, 
सभङ्टदमम, स्िमॊसेिक, नमगङ्चयक सभमज, ङ्झनजी ऺेत्र तथम व्मङ्ञिरे 
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ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन कममाभम गमउॉऩमङ्झरकमरमई देहमम फभोङ्ञजभ सहमोग 
गनङ्टा ऩनेछ:- 

(क)  त्ममङ्क सङ्करन, ऺङ्झतको भूल्ममङ्कन, यमहत, 
ऩङ्टनस्थमाऩनम तथम ऩ ङ्टन्ङ्झनाभमाण रगममतकम ङ्जिऩद् 
व्मिस्थमऩन सम्फन्धी कममाभम सहमोग गने,  

(ख) ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सम्फन्धी जनचेतनम  ङ्झबिङृ्जद्ध 
गने, 

(ग) ऺभतम ङ्जिकमस, आऩत ्कमरीन नभूनम  भ्ममस 
तथम ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सम्फन्धी प्रङ्ञशऺण 
कममािभभम सहमोग गने तथम बमग ङ्झरने,  

(घ) खोज, उद्धमय तथम यमहत ङ्जितयण सम्फन्धी 
कममाभम सहमोग गने।  

 
ऩङ्चयच्छेद – ५  

ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन कोष सम्फन्धी व्मिस्थम 
 

१२. ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन कोष : (१) ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩनकम रमङ्झग 
गमउॉऩमङ्झरकमभम छङ्ट टै्ट एक आकङ्ञस्भक कोष यहनेछ । 

(२) कोषभम देहमम फभोङ्ञजभकम यकभहरू यहने छन:्- 
(क) गमउॉऩमङ्झरकमको िमङ्जषाक फजेटफमट ङ्जिऩद् 

व्मिस्थमऩन कोषभम जम्भम गने गयी स्िीकृत 
यकभ, 

 (ख) प्रदेश सयकमयफमट ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩनकम रमङ्झग 
प्रमप्त यकभ, 

(ग)  नेऩमर सयकमयफमट ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩनकम रमङ्झग 
प्रमप्त यकभ, 

(घ) स्िदेशी कङ्ट नै सङ्घ सॊस्थम िम व्मङ्ञिफमट दमन, 
दमतव्म िम उऩहमय स्िरुऩ प्रमप्त यकभ, 
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(ङ)   न्म कङ्ट नै स्रोतफमट प्रमप्त यकभ । 
(३) ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩनकम रमङ्झग गमउॉऩमङ्झरकमरे कमनून 

फभोङ्ञजभ ङ्जिशेष शङ्टल्क िम दस्तङ्टय सॊकरन गना सक्ने छ |  
(४) कोषको सञ्चमरन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
(५) कोषको यकभ ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सम्फन्धी कमभकम रमङ्झग 

प्रमोग गङ्चयनेछ । 
(६) उऩदपम (५) भम जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यम रेङ्ञखएको बए तमऩङ्झन 

कोषको यकभ ङ्झनमङ्झभत प्रशमसङ्झनक कममाको रमङ्झग खचा गङ्चयने छैन। 
(७) कोषको रेखमऩयीऺण भहमरेखम ऩयीऺकफमट हङ्टनेछ ।  
(८) सङ्झभङ्झतरे कोषको िमङ्जषाक आम व्ममको प्रङ्झतिदेन तममय 

गयी कममाऩमङ्झरकम भमपा त गमउॉसबम सभऺ ऩेश गनेछ । 
 

ऩङ्चयच्छेद – ६ 
कसूय तथम सजमम 

 
१३.  कसूय य सजमम : कसैरे ङ्जिऩद्को घटनम घट्न सक्ने गयी 

रमऩयिमही गयेभम िम त्मस्तो घटनम घटमउन प्रत्मऺ सॊरगन बएभम 
िम घटनम घटेको  िस्थमभम नमजममज पमईदम ङ्झरने गयी िम 
आपङ्ट रमई भमत्र पमईदम ऩ ङ्टगने ङ्जकङ्झसभको कङ्ट नै कमभ गयेभम िम मस 
सम्फन्धभम सॊघीम कमनून फभोङ्ञजभ कसङ्टयजन्म भमङ्झनने कङ्ट नै कमभ 
गयेभम तत ् सम्फन्धी कमयिमही प्रचङ्झरत सॊघीम कमनून फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ ।  
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ऩङ्चयच्छेद – ७ 
ङ्जिङ्जिध 

 
१४.  ङ्जिऩद् सङ्कटग्रस्त ऺते्र घोषणमको ऩमरनम य सभन्िम : (१) नेऩमर 

सयकमयरे गमउॉऩमङ्झरकम ङ्झबत्रको कङ्ट नै ठमउॉभम गम्बीय प्रकृङ्झतको ङ्जिऩद् 
उत्ऩङ्ङ बएफमट ङ्जिऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेत्र घोषणम गयी प्रचङ्झरत कमनून 
फभोङ्ञजभ कङ्ट नै कमभ गना गयमउन आदेश ङ्छदएभम सोको ऩमरनम गनङ्टा 
गयमउनङ्ट गमउॉऩमङ्झरकमको कताव्म हङ्टनेछ ।  

(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभ घोषणम गङ्चयएको ऺेत्रभम नेऩमर 
सयकमयरे प्रचङ्झरत कमनून फभोङ्ञजभ कङ्ट नै कमभ गना गयमउन 
गमउॉऩमङ्झरकम ङ्झबत्रको कङ्ट नै व्मङ्ञि, सॊस्थम िम  ङ्झधकमयीरमई आदेश 
ङ्छदएभम सोको ऩमरनम गना गयमउनभम गमउॉऩमङ्झरकमरे आिश्मक 
सभन्िम गनेछ । 

(३) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभ घोषणम गङ्चयएको ऺेत्र सम्फन्धी 
सूचनमको प्रसमयणभम गमउॉऩमङ्झरकमरे सहमोग य सभन्िम गनेछ । 

 
१५. नेऩमर सयकमयको स्िीकृङ्झतभम भमत्र प्रिेश गनङ्टाऩने : (१) ङ्जिऩद् फमट 

 सय ऩयेको कङ्ट नै ऺेत्रभम ङ्जिदेशी नमगङ्चयक िम सॊस्थमरे प्रिेश गनङ्टा 
ऩयेभम नेऩमर सयकमयको स्िीकृङ्झत ङ्झरएको छ छैन बनी गमउॉ 
कममाऩमङ्झरकमरे सोधखोज गना सक्नेछ । 

(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभ सोधखोज गदमा त्मस्तो नमगङ्चयक 
िम सॊस्थमरे नेऩमर सयकमयको स्िीकृङ्झत ङ्झरएको नदेङ्ञखएकोभम 
ङ्झनजको प्रिेशरमई योक रगमई तत ् सम्फन्धी सूचनम नेऩमर 
सयकमयरमई उऩरब्ध गयमईनेछ । 

 
१६. भमनिीम तथम  न्म सहममतम य सभन्िम : (१) गमउॉऩमङ्झरकम ङ्झबत्र 

उत्ऩङ्ङ ङ्जिऩद्को  िस्थमरमई तत्कमर समभनम गना आन्तङ्चयक स्रोत 
य समधनफमट नभ्ममउने बएभम भमनिीम तथम  न्म सहममतम य 
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सभन्िमकम रमङ्झग ङ्ञजल्रम सभन्िम सङ्झभङ्झत, प्रदेश सयकमय तथम 
नेऩमर सयकमयरमई  नङ्टयोध गङ्चयनेछ ।  

 (२) ङ्जिऩद् फमट उत्ऩङ्ङ ङ्ञस्थङ्झत ङ्झनमन्त्रण गने िभभम नेऩमर 
सयकमयरे  न्तयमाङ्जिम भमनिीम तथम  न्म सहमोग ङ्झरई ऩङ्चयचमरन 
गयेको  िस्थमभम नेऩमर सयकमयको ङ्झनदेशनभम यही तत ् सम्फन्धी 
कममाभम सहमोग य सभन्िम गङ्चयनेछ ।  

(३) ङ्झछभेकी स्थमनीम तहभम कङ्ट नै ङ्जिऩद् उत्ऩङ्ङ बई सो 
व्मिस्थमऩनकम रमङ्झग ङ्झछभेकी स्थमनीम तहरे सोझै, ङ्ञजल्रम सभन्िम 
सङ्झभङ्झत िम प्रदेश सयकमय भमपा त  नङ्टयोध गयेभम उऩरब्ध 
बएसम्भको सहमोग ऩङ्टर् ममउनङ्ट गमउॉ कममाऩमङ्झरकमको दमङ्जमत्ि हङ्टनेछ। 

१७.  तत्कमर खङ्चयद तथम ङ्झनभमाण य प्रमोग गना सङ्जकन े : (१) ङ्जिशेष 
ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ऩयी ङ्जिऩद् फमट प्रबमङ्जित ऺेत्रभम खोज, उद्धमय तथम यमहत 
उऩरब्ध गयमउन तथम बइयहेको ङ्जिऩद् फमट थऩ ऺङ्झत हङ्टन नङ्छदनकम 
रमङ्झग तत्कमरै यमहत समभग्री खङ्चयद िम ङ्झनभमाण कममा गना आिश्मक 
बएभम समिाजङ्झनक खङ्चयद सम्फन्धी प्रचङ्झरत कमनूनभम यहेको ङ्जिशेष 
ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभम खङ्चयद गने सम्फन्धी व्मिस्थम फभोङ्ञजभ गमउॉ 
कममाऩमङ्झरकमरे खङ्चयद िम ङ्झनभमाण कममा गना सङ्जकनेछ । 

(२) ङ्जिऩद् फमट प्रबमङ्जित ऺेत्रभम खोज, उद्धमय तथम यमहत 
उऩरब्ध गयमउन तथम बइयहेको ङ्जिऩद् फमट थऩ ऺङ्झत हङ्टन नङ्छदनकम 
रमङ्झग गमउॉऩमङ्झरकम ऺेत्र ङ्झबत्रको कङ्ट नै गैयसयकमयी कमममारम िम  न्म 
सॊघ सॊस्थम य व्मङ्ञिको चर,  चर सम्ऩङ्ञि तथम सिमयी समधन 
उऩमोग गना आिश्मक बएभम सोको  ङ्झबरेख यमखी तोङ्जकएको 
 िङ्झधबयको रमङ्झग  स्थममी तियरे प्रमप्त गना सङ्जकनेछ । 

 (३) ङ्जिऩद् फमट प्रबमङ्जित ऺेत्रभम तत्कमर यमहत उऩरब्ध 
गयमउन गमउॉऩमङ्झरकम ऺेत्र ङ्झबत्रको कङ्ट नै गैयसयकमयी कमममारम िम 
 न्म सॊघ सॊस्थम य व्मङ्ञिको खमद्यमङ्ङ, रिमकऩडम, औषधी िम  न्म 
िस्तङ्ट आिश्मक बएभम सोको  ङ्झबरेख यमखी ङ्झनमन्त्रणभम ङ्झरन य 
सम्फङ्ञन्धत प्रबमङ्जित ऩऺरमई ङ्जितयण गना सङ्जकनेछ । 
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(४) गमउॉऩमङ्झरकमरे उऩदपम (२) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सम्ऩङ्ञि 
 स्थममी रूऩभम प्रमप्त गयेभम िम उऩदपम (३) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै िस्तङ्ट 
ङ्झनमन्त्रण य ङ्जितयण गयेभम त्मस्तो सम्ऩङ्ञि प्रमोग िम िस्तङ्ट उऩमोग 
फमऩत प्रचङ्झरत दय  नङ्टसमयको यकभ सम्फङ्ञन्धत कमममारम, सॊस्थम िम 
व्मङ्ञिरमई ङ्छदनेछ ।  

 
१८.  यमहतको न्मूनतभ भमऩदण्ड सम्फन्धी व्मिस्थम : (१) ङ्जिऩद् प्रबमङ्जित 

व्मङ्ञिरमई नेऩमर सयकमय तथम प्रदेश सयकमयरे उऩरव्ध गयमउने 
यमहतको  ङ्झतङ्चयि गमउॉऩमङ्झरकमरे आन्तङ्चयक स्रोतफमट थऩ यमहत 
उऩरब्ध गयमउन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभ गमउॉऩमङ्झरकमरे ङ्जिऩद् प्रबमङ्जित 
व्मङ्ञिरमई यमहत उऩरब्ध गयमउॉदम भमऩदण्ड फनमई सोको आधमयभम 
यमहत उऩरब्ध गयमउनेछ । 

(३) उऩदपम (२) फभोङ्ञजभको यमहतको भमऩदण्डभम  न्म 
ङ्जिषमको  ङ्झतङ्चयि देहममकम ङ्जिषम सभमिेश बएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ:- 

(क) ङ्जिऩद् फमट प्रबमङ्जित व्मङ्ञिरमई  स्थममी 
आश्रमस्थरभम यमखदम उऩरब्ध गयमउनङ्ट ऩने 
आिमस, खमद्यमङ्ङ, खमनेऩमनी, स्िमस््म तथम 
सयसपमइ सम्फन्धी, 

(ख) ङ्जिऩद् फमट भतृ्मङ्ट हङ्टनेको ऩङ्चयिमय तथम सम्ऩङ्ञिको 
ऺङ्झत हङ्टने व्मङ्ञिरमई उऩरब्ध गयमउनङ्ट ऩने 
न्मूनतभ यमहत सम्फन्धी,  

(ग) भङ्जहरम, फमरफमङ्झरकम, जेष्ठ नमगङ्चयक,  शि 
तथम  ऩमङ्गतम बएकम व्मङ्ञिको आिश्मकतम 
सॊिोधनकम रमङ्झग ङ्जिशेष यमहत प्ममकेजहरु (जस्तै 
ङ्झडङ्ञगनटी ङ्जकट य ङ्ञचल्रेन ङ्जकट) भङ्जहरमहरूको 
रमङ्झग सङ्टयङ्ञऺत भङ्जहरमभैत्री स्थर,  

(घ) व्मङ्ञिगत गोऩङ्झनमतम तथम सङ्टयऺम सम्फन्धी, 
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(ङ) न्मूनतभ यमहत फमहेक स्ियोजगमय तथम योजगमयी 
व्मिस्थमऩनकम भमध्मभफमट ऩीङ्झडतको 
जीङ्जिकोऩमजान सम्फन्धी, 

(च) गैयसयकमयी िम व्मङ्ञिगत रूऩभम ङ्छदइने यमहतको 
ङ्जितयण सम्फन्धी, 

(छ) एकद्वमय प्रणमरी  नङ्टरुऩ यमहत ङ्जितयण गने 
सम्फन्धी, 

(ज) यमहतसॉग सम्फङ्ञन्धत  न्म उऩमङ्टि ङ्जिषम । 
१९.   ङ्जिऩद् भम ऩयी हयमएकम िम नि बएकम कमगजमत सम्फन्धभम : 

ङ्जिऩद् भम ऩयी हयमई पेरम ऩना नसकेकम तथम आॊङ्ञशक िम ऩूणा रूऩभम 
ऺङ्झत बएकम गमउॉऩमङ्झरकमकम भहत्िऩूणा कमगजमतहरुको प्रभमणीकयण 
तथम प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ उऩरब्ध गयमउने सम्फन्धी व्मिस्थम प्रचङ्झरत कमनूनरे 
तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

२०. ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्ने : सङ्झभङ्झतरे मस ऐनको  धीनभम यही ङ्जिऩद् 
व्मिस्थमऩनकम रमङ्झग कङ्ट नै व्मङ्ञि िम ङ्झनकममरमई आिश्मक ङ्झनदेशन 
ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदेशनको ऩमरनम गनङ्टा सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि िम 
ङ्झनकममको कताव्म हङ्टनेछ । 

२१. उऩसङ्झभङ्झत गठन गना सक्न े : (१) सङ्झभङ्झतरे आिश्मकतम  नङ्टसमय 
उऩसङ्झभङ्झत गठन गना सक्नेछ ।  

(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने उऩसङ्झभङ्झतको कमभ, 
कताव्म,  ङ्झधकमय य कमममािङ्झध उऩसङ्झभङ्झत गठन गदमाकम फखत 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

२२.  ङ्झबरेख यमख्नङ्ट ऩने् (१) ङ्जिऩद्को सभमभम यमहत उऩरब्ध गयमउने 
व्मङ्ञि, ङ्झनकमम िम सॊस्थमको नमभ,  य उऩरव्ध गयमइएको यमहत 
तथम सोको ऩङ्चयभमण सङ्जहतको ङ्जिियणको  ङ्झबरेख यमख्न े व्मिस्थम 
सङ्झभङ्झतरे ङ्झभरमउनङ्ट ऩनेछ ।   

(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभको ङ्जिियण यमखदम ङ्जिऩद् भम ऩयेकम 
भङ्जहरम, फमरफमङ्झरकम तथम जेष्ठ नमगङ्चयक, ङ्जिऩद्कम कमयणरे 
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स्थमनमन्तयण बएकम घयऩङ्चयिमय रगममतको सॊखमम एङ्जकन हङ्टने 
ङ्जिियण य उनीहरूरमई उऩरब्ध गयमइएको यमहत स्ऩि रूऩभम 
यमख्नङ्टऩने छ । 

२३. ऩङ्टयस्कमय ङ्छदन सक्न े: स्थमनीम ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सम्फन्धभम ङ्जिशेष 
मोगदमन ऩङ्टर् ममउने उत्कृि व्मङ्ञि िम सॊस्थमरमई प्रोत्समहन स्िरूऩ 
सङ्झभङ्झतको ङ्झसपमङ्चयसभम गमउॉ कममाऩमङ्झरकमरे सम्भमन तथम ऩ ङ्टयस्कमय 
ङ्छदन सक्नेछ ।  

२४. िमङ्जषाक प्रङ्झतिेदन : (१) सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक आङ्झथाक िषाभम गयेको 
कमभको ङ्जिियण सङ्जहतको िमङ्जषाक प्रङ्झतिेदन तममय गयी कममाऩमङ्झरकम 
भमपा त गमउॉ सबम, ङ्ञजल्रम ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सङ्झभङ्झत तथम प्रदेश 
ङ्जिऩद् व्मिस्थमऩन सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश गनङ्टा ऩनेछ । 

(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभको िमङ्जषाक प्रङ्झतिेदन समिाजङ्झनक 
रूऩभम प्रकमशन गनङ्टा ऩनेछ । 

२५.  प्रशमसङ्झनक खचा व्मिस्थमऩन: सङ्झभङ्झतको फैठक तथम प्रङ्झतिेदन तममयी 
रगममतकम कममासॉग सम्फङ्ञन्धत न्मूनतभ प्रशमसङ्झनक खचा गमउॉ 
कममाऩमङ्झरकमरे व्मिस्थम गनेछ |  

२६.  ङ्झधकमय प्रत्मममोजन : मो ऐन तथम मस ऐन  न्तगात फनेको ङ्झनमभ 
फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतरमई प्रमप्त  ङ्झधकमयभध्मे आिश्मकतम  नङ्टसमय केही 
 ङ्झधकमय सङ्झभङ्झतको सॊमोजक तथम तोङ्जकएको ऩदमङ्झधकमयीरमई 
प्रत्मममोजन गना सक्नेछ । 

२७. ङ्झनमभ फनमउन े  ङ्झधकमय : गमउॉ कममाऩमङ्झरकमरे मो ऐन 
कमममान्िमनकम रमङ्झग आिश्मक ङ्झनमभ तथम कममाङ्जिङ्झध  फनमउन 
सक्नेछ । 

 

                                             
आऻमरे, 

फमसङ्टदेि बण्डमयी 
                प्रभङ्टख प्रशमसकीम  ङ्झधकृत 


