भधङ्टवन नगयऩाङ्झरकाको ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मू नीकयण तथा व्मवस्थाऩन गनन फनेकोऐन , २०७५
प्रभाङ्ञणकयण ङ्झभङ्झत : २०७५/१२/०९

प्रस्तावना : भधङ्टवन नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र प्राकृङ्झतक तथा गैय प्राकृङ्झतक ङ्जवऩद्बानट सवनसाधायणको जीउ ज्मान य
सावनजङ्झनक, ङ्झनजी तथा व्मङ्ञिगत सम्ऩङ्ञि , प्राकृङ्झतक एवभ् साॉस्कृङ्झतक सम्ऩदा य बौङ्झतक सॊ यचनाको सॊ यऺण
गननका राङ्झग ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूङ्झनकयण तथा व्मवस्थाऩनका सफै ङ्जिमाकराऩको सभन्वमात्भक य प्रबावकायी
रूऩभा कामानन्वमनका राङ्झग कानून फनाउन वाञ्छनीम बएकोरे ,
नेऩारको सॊ ङ्जवधानको धाया २२१ को उऩधाया (१) को अङ्झध काय प्र मोग गयी भधङ्टवन नगयसबारे मो
ऐन फनाएको छ ।
ऩङ्चयच्छे द – १
प्रायङ्ञम्बक
१.

सॊ ङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ “भधङ्टवन नगय ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन
ऐन, २०७५” यहे को छ ।
(२) मो ऐन तङ्टरून्त प्रायम्ब हङ्टनेछ ।

२.

ऩङ्चयबाषा: ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा ,(क) “ प्रभङ्टि ” बङ्ङारे नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टि सम्झनङ्ट ऩछन ।
(ि) “ कोष” बङ्ङारे दपा १२ फभोङ्ञजभको ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोष सम्झनङ्ट ऩछन ।
(ग) “ गैयप्राकृङ्झतक ङ्जवऩद् ” बङ्ङारे भहाभायी , अङ्झनकार, डढे रो, कीट वा सूक्ष्भ जीवाणङ्ट
आतङ्क, ऩशङ्ट तथा चयाच ङ्टरुङ्गीभा हङ्टने फ्रू , प्मान्डाङ्झभक फ्रू , सऩनदॊश, जनावय आतङ्क ,
िानी, हवाई, सडक, जर वा औद्योङ्झगक दङ्टर्ट
न ना , आगरागी, ङ्जवषाि गमाॉस , यसामन
वा ङ्जवङ्जकयण च ङ्टहावट , गमाॉस ङ्जवष्पोटन, ङ्जवषाि िाद्य सेवन , वातावयणीम प्रदू षण, वन
ङ्जवनाश वा बौङ्झतक सॊ यचनाको ऺङ्झत तथा प्रकोऩ उद्धाय कामनभा हङ्टने दङ्टर्ट
न ना वा मस्तै
अन्म गैयप्राकृङ्झतक कायणरे उत्ऩङ्ङ ङ्जवऩद् सम्झनङ्ट ऩछन ।
(र्) “ ङ्ञजल्रा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे सॊ र्ीम ऐनको दपा १६ फभोङ्ञजभ फङ्छदनमा
ङ्ञजल्राभा गठन बएको ङ्ञजल्रा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछन ।

1

(ङ) “ तोङ्जकएको" वा

"तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ”

बङ्ङारे मस ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभभा

तोङ्जकएको वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछन ।
(च) “ प्रदे श ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे सॊ र्ीम ऐनको दपा १४ फभोङ्ञजभ प्रदे श नॊ.
५ भा गठन बएको प्रदे श ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछन ।
(छ) “ प्रभङ्टि” बङ्ङारे नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टि सम्झनङ्ट ऩछन ।
(ज) “ प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत”

बङ्ङारे नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टि

प्रशासकीम अङ्झधकृत

सम्झनङ्ट ऩछन ।
(झ) “ प्राकृङ्झतक ङ्जवऩद्” बङ्ङारे ङ्जहभऩात, अङ्झसना, ङ्जहभऩङ्जहयो, ङ्जहभतार ङ्जवस्पोटन, अङ्झतवृङ्जि,
ॉ ी, हङ्टयी फतास, शीतरहय,
अनावृङ्जि, फाढी, ऩङ्जहयो तथा बू -स्िरन, डङ्टफान, िडे यी, आध
तातो हावाको रहय , चट्याङ्ग, बूकम्ऩ, ज्वाराभङ्टिी ङ्झफस्पोट , डढे रो वा मस्तै अन्म
प्राकृङ्झतक कायणरे उत्ऩङ्ङ जङ्टनसङ्टकै ङ्जवऩद् सम्झनङ्ट ऩछन ।
(ञ) “ याङ्जिम कामनकायी सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे सॊ र्ीम ऐनको दपा ६ फभोङ्ञजभको कामनकायी
सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछन ।
(ट) “ याङ्जिम ऩङ्चयषद” बङ्ङारे सॊ र्ीम ऐनको दपा ३ फभोङ्ञजभको ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण
तथा व्मवस्थाऩन याङ्जिम ऩङ्चयषद् सम्झनङ्ट ऩछन ।
(ठ) “ याङ्जिम प्राङ्झधकयण” बङ्ङारे सॊ र्ीम ऐनको दपा १० फभोङ्ञजभ गठन बएको याङ्जिम
ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन प्राङ्झधकयण सम्झनङ्ट ऩछन ।
(ड) “ ङ्जवऩद्” बङ्ङारे कङ्टनै स्थानभा आऩत्कारीन अवस्था ङ्झसजनना बई जन वा धनको
ऺङ्झतको साथै जीवनमाऩन य वातावयणभा प्रङ्झतकूर असय ऩाने प्राकृङ्झतक वा
गैयप्राकृङ्झतक ङ्जवऩद् सम्झनङ्ट ऩछन ।
(ढ) “ ङ्जवऩद् िोज तथा उद्धाय सभूह ” बङ्ङारे ङ्जवऩद्को अवस्थाभा िोजी तथा उद्धाय गनन
ङ्जिमाशीर वा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनको राङ्झग ऩङ्चयचारन गनन तमाय गङ्चयएको ङ्जवङ्ञशिीकृत
िोज तथा उद्धाय सभूह सम्झनङ्ट ऩछन य सो शब्दरे

ताङ्झरभ प्राप्त भानवीम

सहामताकभीराई सभेत जनाउॉछ ।
(ण) “ ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण” बङ्ङारे ङ्जवऩद्ऩूव न गङ्चयने जोङ्ञिभको ङ्जवश्लेषण तथा भूल्माङ्कन,
ङ्जवऩद् योकथाभ वा ङ्जवऩद्बाूूट हङ्टने ऺङ्झतको न्मूनीकयण तथा ङ्जवकासका कामनभा ङ्जवऩद्
जोङ्ञिभराई कभ गने सम्फन्धी कामन सम्झनङ्ट ऩछन ।
(त)

“ ङ्जवऩद् ऩङ्टनरानब” बङ्ङारे ङ्जवऩद्को र्टनाऩङ्झछ गङ्चयने ऩङ्टनङ्झनभ
न ानण एवभ् ऩङ्टनस्थानऩनासॉग
सम्फङ्ञन्धत कामन सम्झनङ्ट ऩछन ।

(थ) “ ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामन” बङ्ङारे ङ्जवऩद्को र्टना र्ट्नासाथ तत्कारै गङ्चयने िोज, उद्धाय एवभ्
याहतसॉग सम्फङ्ञन्धत कामन सम्झनङ्ट ऩछन य सो शब्दरे ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामनको ऩूवत
न मायीराई
सभेत जनाउॉछ ।
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(द)

“ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन ” बङ्ङारे ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण , ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामन य ङ्जवऩद्
ऩङ्टनरानबसॉग सम्फङ्ञन्धत सम्ऩूणन ङ्जिमाकराऩ सम्झनङ्ट ऩछन ।

(ध) “ व्मावसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठान ” बङ्ङारे उद्योग, करकायिाना, ङ्झसनेभा र्य

, सङ्जऩङ्ग भर ,

फहङ्टउद्देश्मीम व्माऩाङ्चयक बवन जस्ता व्मावसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठान सम्झनङ्ट ऩछन ।
(न)

“ सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे दपा ३ फभोङ्ञजभको नगय ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछन ।

(ऩ)

(ऩ)

“ सॊ र्ीम ऐन” बङ्ङारे नेऩार

सयकायको ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन

ऐन, २०७४ सम्झनङ्ट ऩछन ।
(प) “ सॊ र्ीम भन्त्रारम” बङ्ङारे नेऩार सयकायको ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन हेने गयी तोङ्जकएको
भन्त्रारम सम्झनङ्ट ऩछन ।
(फ) “ सावनजङ्झनक सॊ स्था” बङ्ङारे सयकायी ङ्झनकाम , सयकायको ऩूणन वा आॊङ्ञशक स्वाङ्झभत्व
बएको सॊ स्था , प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएका सङ्गङ्छठत सॊ स्था वा सफै
प्रकायका स्वास््म तथा शैङ्ञऺक सॊ स्था सम्झनङ्ट ऩछन ।
ऩङ्चयच्छे द – २
नगय ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन तथा काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय
३.

नगय ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत : (१) नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रको ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामनराई
प्रबावकायी रूऩभा सञ्चारन गनन एक नगय ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत यहनेछ ।
(२) सङ्झभङ्झतको गठन दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ: (क)

नगय प्रभङ्टि

-सॊ मोजक

(ि)

नगय उऩप्रभङ्टि

-सदस्म

(ग)

प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत

-सदस्म

(र्)

ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतका सॊ मोजकहरु

-सदस्म

(ङ)

प्रङ्झतङ्झनङ्झध, ङ्ञजल्रा प्रशासन कामानरम

-सदस्म

(च)

साभाङ्ञजक भहाशािा/शािा प्रभङ्टि

-सदस्म

(छ)

ऩूवानधाय ङ्जवकास भहाशािा/शािा प्रभङ्टि

-सदस्म

(ज)

भधङ्टवन नगयऩाङ्झरकाको बौगोङ्झरक ऺेत्र ङ्झबत्र यहेका
सॊ र्ीम सङ्टयऺा ङ्झनकामका प्रभङ्टि वा प्रङ्झतङ्झनङ्झध

(झ)

-सदस्म

भधङ्टवन नगयऩाङ्झरकाको बौगोङ्झरक ऺेत्र ङ्झबत्र यहे का
प्रदे श प्रहयी कामानरमको प्रभङ्टि वा प्रङ्झतङ्झनङ्झध

-सदस्म

(ञ)

नगय प्रहयी प्रभङ्टि

-सदस्म

(ट)

याङ्जिम भान्मता प्राप्त दरका नगयऩाङ्झरकाङ्ञस्थत
प्रभङ्टि वा प्रङ्झतङ्झनङ्झध

-सदस्म
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(ठ)

नेऩार ये डिस सोसाईटीका स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जना)

(ड)

ङ्झनजी ऺेत्रको उद्योग वाङ्ञणज्म सम्फन्धी भान्मताप्राप्त सॊ स्थाको

-सदस्म

नगय तहको अध्मऺ वा ङ्झनजरे तोकेको प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जना)

-सदस्म

(ढ)

गैयसयकायी सस्था भहासॊ र्काका स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जना)

-सदस्म

(ण)

नेऩार ऩत्रकाय भहासॊ र्को स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जना)

-सदस्म

(त)

ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन हेने गङ्चय तोङ्जकएको भहाशािा/शािा प्रभङ्टि

-सदस्म सङ्ञचव

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन िभ सॊ ख् मा (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ)
य (ण) का सदस्महरू उऩरब्ध नब एको अवस्थाभा ऩङ्झन सङ्झभ ङ्झत गठन एवभ् काभ कायवाही

गननभा

असय ऩने छै न ।
(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे सॊ र्ीम ऐनको दपा १७ फभोङ्ञजभ

को स्थानीम ङ्जव ऩद्

व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको रूऩभा सभेत काभ गनेछ ।
४.

सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी व्मवस्था: (१) सॊ मोजकरे तोकेको ङ्झभङ्झत , सभम य स्थानभा सङ्झभङ्झतको फैठक
फस्नेछ ।
(२) सङ्झभङ्झतको सदस्म-सङ्ञचवरे
छरपर हङ्टने ङ्जवषमसूची

सङ्झभङ्झतको फैठक फस्ने ङ्झभङ्झत, सभम य स्थान तोकी फैठकभा

सङ्जहतको सूचना फैठक फस्ने सभमबन्दा चौफीस र्ण्टा 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 कङ्टया रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन सङ्झभङ्झतको फैठक
फोराउन आवश्मक बएभा अध्मऺरे जङ्टनसङ्टकै फेराऩङ्झन

तत्कार

सङ्झभङ्झतको फैठक फोराउन सक्नेछ य त्मस्तो

अवस्थाभा अध्मऺ य र्टीभा १ जना सदस्म सङ्जहत सदस्म सङ्ञच

व उऩङ्ञस्थत बएभा सङ्झभङ्झतको फैठक

फस्न सक्नेछ।
(५) सङ्झभङ्झतको फैठक सॊ मोजकको अध्मऺताभा फस्नेछ ।
(६) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणनम फहङ्टभतद्वाया हङ्टनेछ य भत फयाफय बएभा सॊ मोजकरे ङ्झनणानमक भत ङ्छदनेछ।
(७) सङ्झभङ्झतरे आवश्मकता अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम वा सङ्घ सॊ स्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झध य ङ्जवऻराई
फैठकभा आभन्त्रण गनन सक्नेछ ।
(८) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामनङ्जवङ्झध सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
(९) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणनम सदस्म सङ्ञचवरे प्रभाङ्ञणत गयी याख्नेछ ।
५ .

सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय: सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :(क) ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी याङ्जिम ऩङ्चयषद्बाकट स्वीकृत याङ्जिम नीङ्झत तथा मोजना एवभ्
याङ्जिम कामनकायी सङ्झभङ्झत य प्रदे श ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतफाट स्वीकृत एकीकृत तथा
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ऺेत्रगत नीङ्झत मोजना य कामनिभ अनङ्टरुऩ हङ्टने गयी

नगय ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन नीङ्झत तथा

मोजना तजङ्टभ
न ा गयी कामनऩ ाङ्झर का सभऺ ऩेश गने ,
(ि) नगयसबाफाट स्वीकृत नीङ्झत तथा मोजनाको अधीनभा यही ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण

,

ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामन तथा ङ्जवऩद् ऩङ्टनरानब सम्फन्धी एकीकृत तथा ऺेत्रगत नीङ्झत , मोजना तथा
कामनिभ स्वीकृत गयी रागू गने, गयाउने ,
(ग) नगयऩाङ्झरका फाट सञ्चारन हङ्टन े ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामनि भ तथा फजेट प्रस्ताव
तमाय गने, गयाउने,
(र्) ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनका सम्फन्धभा
(ङ)

नगयऩाङ्झर काको सॊ स्थागत ऺभता ङ्जवकास गने , गयाउने ,

नगयऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायी , कभनचायी ,

स्वमॊ सेवक,

साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक तथा

सभङ्टदामराई ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा प्रङ्ञशऺण ङ्छदने व्मवस्था ङ्झभराउने ,
(च) ङ्जवऩद्का र्टना हङ्टनासाथ िोज

, उद्धाय य याहत रगामतका प्राथङ्झभक कामनहरू तत्कार

गननको राङ्झग सॊ स्थागत सॊ मन्त्र स्वत : ऩङ्चयचाङ्झरत हङ्टने गयी आवश्मक कामनङ्जवङ्झध तथा
भाऩदण्ड तजङ्टभ
न ा गयी रागू गने , गयाउने ,
(छ)

ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनका सम्फन्धभा सॊ र्ीम

तथा प्रादे ङ्ञशक कानूनको अङ्झधनभा यङ्जह

सावनजङ्झनक, ङ्झनजी , गैयसयकायी रगामत सफै

ङ्झनकाम तथा सॊ स्थारे ङ्झनवानह गनङ्टन ऩने

बूङ्झभका ङ्झनधानयण गने तथा त्मस्ता सॊ स्था वा ङ्झनकामराई आफ्नो नीङ्झत

, मोजना य

कामनिभभा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ङ्जवषम सभावेश गनन रगाउने ,
(ज)

ङ्जवऩद्को सभमभा स्थानीम

आभसञ्चायका भाध्मभहरुको बूङ्झभका

सम्फन्धी आवश्मक

भाऩदण्ड तमाय गयी कामानन्वमन गने , गयाउने ,
(झ)

सयकायी, ङ्झनजी एवभ् गैयसयकायी सॊ स्था , स्थानीम स्वमॊ सेवक , साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक
रगामत सम्फङ्ञन्धत सफै ऩऺको सभन्वम य सॊ रगनताभा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी
कामन गने , गयाउने ,

(ञ)

बौङ्झतक सॊ यचना ङ्झनभानण गदान बवनसॊ ङ्जहता रगामत अन्म स्वीकृत ङ्झनदे ङ्ञशका वा
भाऩदण्डको ऩारना गयाउने ,

(ट)

स्थानीम सावनजङ्झनक ऩूवानधाय सम्फन्धी सॊ यचनाको ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ भूल्माङ्कन गने , गयाउने ,

(ठ)

नदी ङ्जकनाय , फगय, ऩङ्जहयो जान सक्ने ङ्झबयारो जङ्झभन य डङ्टफान हङ्टने ऺेत्र वा ङ्जवऩद्
जोङ्ञिभको सम्बावना बएका असङ्टयङ्ञऺत ऺेत्रभा फसोफास गने व्मङ्ञि तथा सभङ्टदामराई
सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा स्थानान्तयण

गयाउन उऩमङ्टि स्थानको िोजी कामनभ ा सहमोग गने

तथा सङ्टयङ्ञऺ त स्थानभा फसोफास सम्फन्धी सचेत ना जगाउने ,
(ड)

ङ्जवऩद्फाट स्थानीम

स्तयभा ङ्झनजी तथा सा वनजङ्झनक ऺेत्रफाट बइयहे को सेवा प्रवाहभा

अवयोध आइऩये भा सोको ऩङ्ट न्सञ्चारनका राङ्झग सेवा ङ्झनयन्तयताको मोजना तजङ्टभ
न ा तथा
कामानन्वमन सम्फन्धी कामन गने, गयाउने ।
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(ढ) स्थानीम

सभङ्टदामराई ङ्जवऩद्प्रङ्झत जागरुक फनाउन

, ङ्जवऩद्सॉग सम्फङ्ञन्धत मोजना तथा

कामनिभ तजङ्टभ
न ा गनन तथा ङ्जवऩद्को र्टना हङ्टनासाथ प्रङ्झतकामनका राङ्झग ऩङ्चयचाङ्झरत हङ्टन
वडा तथा सभङ्टदामस्तयभा सभावेश ी ङ्जवऩद् ऩूवत
न मायी तथा प्रङ्झतकामन सङ्झभङ्झत गठन गने ,
(ण)

ङ्जवद्यारम तहको शैङ्ञऺक ऩाठ्यिभभा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ङ्जवषम सभावेश गनन
ऩहर गने,

(त)

ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामनका राङ्झग नभूना अभ्मास गने , गयाउने ,

(थ) ङ्जवऩद्को सभमभा प्रमोग गनन सङ्जकने गयी वारुणमन्त्र रगामतका अन्म उऩकयणहरू
तमायी हारतभा याख्न रगाउने ,
(द) स्थानीम स्तयभा आऩत्कारीन कामनसञ्चारन केन्रको स्थाऩना य सञ्चारन गने

,

(ध) नगयऩाङ्झरकाभा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी तथा ऩूवच
न ेतावनी प्रणारीको ङ्जवकास य
सञ्चारन गने , गयाउने ,
(न)

ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवत ऺेत्रभा तत्कार उद्धाय तथा याहतको व्मवस्था ङ्झभराउने ,

(ऩ) ङ्जवऩद्ा् ऩयी हयाएका

, ङ्झफग्रेका वा नि बएका कागजातको मङ्जकन त्माङ्क अद्यावङ्झधक

गयी याख्न रगाउने ,
(प) ङ्जवऩद्बाूाट प्रबाङ्जवत र्यऩङ्चयवायको ऩङ्जहचान , स्तय ङ्झनधानयण तथा ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जवतयण गने ,
गयाउने ,
(फ)

ङ्जवऩद्को सभमभा जोङ्ञिभभा यहे को सभूह

ङ्जव शेष गयी भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, ङ्जकशोयी,

अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिउऩय हङ्टन सक्ने र्टना (रै ङ्जङ्गक ङ्जहॊसा, फेचङ्जविन तथा अन्म कङ्ट नै
ऩङ्झन ङ्जक ङ्झस भका शोषण ) योकथाभको राङ्झग ङ्जवशेष स

तकनता अऩनाई सचेतनाभूरक

कामनिभ सञ्चारन गने ,
(ब)

ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवत हरूको प्रत्मऺ य सङ्जि म सहबाङ्झग ताभा ङ्जव ऩद् प्रबाङ्जव त

ऺेत्रभा आङ्झथक
न

ङ्जिमाकराऩको ऩङ्टनस्थानऩना , योजगायीका अवसयको सृजना तथा जीवनमाऩनका राङ्झग
आम आजनन कामनिभ सञ्चारन गने , गयाउने ,
(भ)

ङ्जवऩद्को जोङ्ञिभभा यहे का भङ्जहरा , फारफाङ्झरका, जेष्ठ नागङ्चयक , दङ्झरत, सीभान्तकृत वगन
तथा सभङ्टदाम , अशि तथा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको राङ्झग ङ्जवशेष मोजना तथा
कामनिभ फनाई कामानन्वमन गने , गयाउने ,

(म) ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा सावनजङ्झनक सॊ स्था तथा व्मावसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठानरे

प्रचङ्झरत

ऐन फभोङ्ञजभ कामन गये नगये को अनङ्टगभन गने ,
(य)

ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी याङ्जिम कामनकायी सङ्झभङ्झत , प्रदे श ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत
तथा ङ्ञजल्रा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणनम अनङ्टसाय ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी
अन्म कामन गने , गयाउने ,

(र) ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनका सम्फन्धभा नेऩार सयकाय
तथा अन्म ङ्झनकामसॉग सहकामन गने ,
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तथा प्रदे श सयकायका भन्त्रारम, ङ्जवबाग

(व) ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा नेऩार सयकाय

, प्रदे श सयकाय वा नगयसबारे तोकेका

अन्म कामन गने , गयाउने ,
(श)

ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा सॊ र् ीम तथा प्रादे ङ्ञश क कानून को प्रङ्झत कू र नहङ्टन े गयी नगय
कामनऩ ाङ्झर कारे तोके फभोङ्ञजभका अन्म कामन गने , गयाउने,

(ष)

ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊ र्सॊ स्था, व्मङ्ञिफाट प्राप्त हङ्टने याहत तथा ऩङ्टनङ्झनभ
न ानण य ऩङ्टनरानबका
ङ्झफषमवस्तङ्टराई स्थानीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे तोकेको स्थान य भाऩदण्ड अनङ्टसाय
गने, गयाउने ।
ऩङ्चयच्छे द – ३

वडा स्तयीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन तथा काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय
६.

वडा स्तयीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत : (१) नगयऩाङ्झर काको प्रत्मेक वडाभा एक वडा स्तयीम ङ्जवऩद्
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत यहनेछ ।
(२) वडा स्तयीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ: (क)

वडा अध्मऺ

-सॊ मोजक

(ि)

वडा सदस्महरू

-सदस्म

(ग)

वडा ङ्झबत्र यहेका ङ्जवषमगत शािा/ईकाई कामानरम प्रभङ्टिहरू

-सदस्म

(र्)

वडा ङ्झबत्र यहेका सङ्टयऺा ङ्झनकामका प्रभङ्टिहरू

-सदस्म

(ङ)

याङ्जिम भान्मता प्राप्त दरका वडाङ्ञस्थत प्रभङ्टि वा प्रङ्झतङ्झनङ्झध

-सदस्म

(च)

स्थानीम ये डिस,

-सदस्म

(छ)

गैयसयकायी तथा साभङ्टदामभा आधाङ्चयत सॊ र्सॊ स्था तथा मङ्टवा क्रवफाट
सॊ मोजकरे तोकेफभोङ्ञजभ न्मू नतभ २ भङ्जहरा सङ्जहत ४ जना

(ज)

वडा सङ्ञचव

-सदस्म
- सदस्म सङ्ञचव

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञज भको सङ्झभ ङ्झत को फैठ क सो सङ्झभ ङ्झत को सॊ म ोजक रे तोकेको ङ्झभङ्झत , सभम य
स्थानभा फस्नेछ ।
(४) सङ्झभङ्झतको सदस्म-सङ्ञचवरे
छरपर हङ्टने ङ्जवषमसूची

सङ्झभङ्झतको फैठक फस्ने ङ्झभङ्झत, सभम य स्थान तोकी फैठकभा

सङ्जहतको सूचना फैठक फस्ने सभमबन्दा चौफीस र्ण्टा 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 कङ्टया रेङ्ञिएको बएता

ऩङ्झन सो सङ्झभङ्झतको फैठक तत्कार

फोराउन आवश्मक बएभा सॊ म ोजकरे जङ्टनसङ्टकै फेराऩङ्झन सङ्झभङ्झतको फैठक फोराउन सक्नेछ य त्मस्तो
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अवस्थाभा सॊ म ोजक य र्टीभा १ जना सदस्म सङ्जहत सदस्म सङ्ञच

व उऩङ्ञस्थत बएभा सङ्झभङ्झतको फैठक

फस्न सक्नेछ ।
(७) सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता सो सङ्झभङ्झतको सॊ म ोजकरे गनेछ ।
(८) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणनम फहङ्टभतद्वाया हङ्टनेछ य भत फयाफय बएभा सॊ म ोजकरे ङ्झनणानमक भत ङ्छदनेछ।
(९) सङ्झभङ्झतरे आवश्मकता अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम वा सङ्घ सॊ स्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झध य ङ्जवऻराई
फैठकभा आभन्त्रण गनन सक्नेछ ।
(१०) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामनङ्जवङ्झध सो सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ
हङ्टनेछ ।
(११) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणनम सदस्म सङ्ञचवरे प्रभाङ्ञणत गयी याख्नेछ ।
७ .

वडा स्तयीम ङ्जव ऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभ ङ्झत को काभ , कतनव्म य अङ्झध काय् सङ्झभङ्झतको काभ , कतनव्म य
अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :(क) वडा ङ्झब त्र ङ्जव ऩद् प्रङ्झतकामन तथा ङ्जवऩद् ऩङ्टनरानब सम्फन्धी

कामनि भ सञ्चारनका राङ्झग

नगय ङ्जव ऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभ ङ्झत भा ङ्झस पाङ्चयस गने तथा सो सङ्झभ ङ्झत फाट स्वीकृत नीङ्झत तथा
मोजना अनङ्टरू ऩका ङ्जव ऩ द् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी

कामनि भ कामानन्वमन, अनङ्टग भन य

ऩ नङ्ट यावरोकन गने,
(ि)

वडाभा ङ्जवकास ङ्झनभानणका ङ्जिमाकराऩहरू कामानन्वमनभा ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ व्मावस्थाऩनराई
भूरप्रवाहीकयण गने , सङ्टयङ्ञऺत ङ्जवद्यारम तथा अस्ऩतारका राङ्झग ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ
न्मूनीकयणका कामनिभहरू सञ्चारन गने ,

(ग)

ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनका सम्फन्धभा वडाको सॊ स्थागत ऺभता ङ्जवकास गने ,

(र्)

ङ्जवऩद् व्म वस्थाऩन मोजना , आऩत्कारीन कामनमोजना , ऩङ्टन्स्थाऩना तथा ऩङ्टनङ्झनभ
न ानण
मोजना तजङ्टभ
न ा तथा कामानन्वमन गने , गयाउने,

(ङ)

सभङ्टदामभा ङ्जवऩद् व्म वस्थाऩन सम्फन्धी काभ गने सभूह हरूको

गठन तथा त्मस्ता

सभूह हरूराई ऩङ्चयचारन गने गयाउने,
(च)

वडा सदस्महरू, कभनचायी, स्वमॊ सेवक, साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक तथा सभङ्टदामभा आधाङ्चयत
ङ्जवऩद् व्म वस्थाऩन सङ्झभङ्झत सदस्म , नागङ्चयक सभाजका प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई ङ्जवऩद् व्म वस्थाऩन
सम्फन्धी प्रङ्ञशऺणको व्मवस्था ङ्झभराउने ,

(छ)

स्थानीम सभङ्टदामराई ङ्जवऩद्प्रङ्झत जागरुक फनाउ ने, ङ्जवऩद्सॉग सम्फङ्ञन्धत मोजना तथा
कामनिभ तजङ्टभ
न ा गनन तथा ङ्जवऩद्को र्टना हङ्टनासाथ प्रङ्झतकामनका राङ्झग

तमायी अवस्थाभा

याख्ने,
(ज)

ङ्जवऩद्का र्टना हङ्टनासाथ िोज , उद्धाय य याहत रगामतका प्राथङ्झभक कामनहरू तत्कार
गननको राङ्झग सभन्वम गने ,

(झ)

आऩत्कारीन नभूना अभ्मास गने , गयाउने ,
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(ञ)

ङ्जवऩद्बा्ट प्रबाङ्जवत र्यऩङ्चयवायको ऩङ्जहचान

, स्तय ङ्झनधानयण तथा ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जवतयण

भा

नगय ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभ ङ्झत राई सहमोग गने ,
(ट)

ङ्जवऩद्को सभमभा जोङ्ञिभभा यहे का सभूह

ङ्जव शेष गयी भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, ङ्जकशोयी,

अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिउऩय हङ्टन सक्ने र्टना (रै ङ्जङ्गक ङ्जहॊसा, फेचङ्जविन तथा अन्म कङ्ट नै
ऩङ्झन ङ्जक ङ्झस भका शोषण ) योकथाभको राङ्झग ङ्जवशेष स

तकनता अऩनाई सचेतनाभूरक

कामनिभ सञ्चारन गने ,
(ठ)

नगय ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन

सङ्झभङ्झतको ङ्झनणनम अनङ्टसाय ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म

कामन गने , गयाउने ।
ऩङ्चयच्छे द – ४
सङ्टयऺा ङ्झनकाम तथा अन्म ङ्झनकामको ऩङ्चयचारन
८ .

सङ्टयऺा ङ्झनकामको ऩङ्चयचारन तथा सहमोग य सभन्वम : (१) नगयकामनऩ ाङ्झर कारे ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनको
काभभा नेऩार सयकाय तथा प्रदे श सयकायरे ऩङ्चयचारन गये का सॊ र्ीम तथा प्रादे ङ्ञशक सङ्टयऺा
ङ्झनकामहरूराई सहमोग य सभन्वम गनेछ ।
(२) सङ्टयऺा ङ्झनकामरे ङ्जवऩद्को सभमभा िोज तथा उद्धाय कामनका राङ्झग
आवश्मक साभग्री भाग गये को अवस्थाभा

नगयकामनऩ ाङ्झर कासॉग

नगयऩाङ्झर काभा उऩरब्ध बएसम्भ त्मस्तो साभाग्री तत्कार

उऩरब्ध गयाईनेछ ।
ॉ ू सॉग यहे को नगय प्रहयीराई ऩङ्चयचारन गनेछ ।
(३) ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामनका राङ्झग नगयऩाङ्झर कारे आप
९.

वारुणमन्त्र तथा अन्म से वा प्रदामक ङ्झनकामको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय:
(१) वारूणमन्त्र, एम्फङ्टरेन्स तथा त्मस्तै अन्म सेवा प्रदामकरे आऩत्कारीन िोज, उद्धाय तथा
याहत उऩरब्ध गयाउन सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएको ङ्झनदे शनको ऩारना गनङ्टन ऩनेछ ।
(२) आऩत्कारीन कामन सम्ऩादन गदान सङ्झभङ्झतको आदे श फभोङ्ञजभ कङ्टनै ऩङ्झन स्थानभा प्रवेश गने
तथा जङ्टनसङ्टकै व्मङ्ञि वा सॊ स्थाको साधन य स्रोत उऩमोग गने अङ्झधकाय वारुणमन्त्र सेवा प्रदामकराई
हङ्टनेछ ।

१०.

सावनजङ्झनक सॊ स्था तथा व्मावसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठानको
नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका सफै सावनजङ्झनक सॊ स्था

दाङ्जमत्व: (१) ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा

तथा व्मावसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठानको दाङ्जमत्व

दे हाम फभोङ्ञजभ

हङ्टनेछ:(क) आफ्नो बवन , उद्योग, कामानरम वा व्मावसाङ्जमक केन्रभा ङ्जवऩद्का र्टना हङ्टन नङ्छदन
ङ्जवऩद् सङ्टयऺा औजाय , उऩकयण, साभग्री , आऩत्कारीन ङ्झनकास रगामत तोङ्जकए
फभोङ्ञजभका अन्म व्मवस्था गने ,
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(ि) त्माङ्क सङ्करन , ऺङ्झतको भूल्माङ्कन , याहत , ऩङ्टनस्थानऩना तथा ऩङ्टनङ्झनभ
न ानण सभेतका
सम्ऩूणन कामनभा आवश्मक सहमोग गने ,
(ग)

आफ्ना कभनचायी तथा काभदायराई ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा

आधायबूत

अङ्झबभङ्टिीकयण गने गयाउने ,
(र्) ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कामनभा उऩमोग हङ्टने स्रोत साधनराई तमायी हारतभा याख्ने ,
(ङ)

आफ्ना बवन रगामत अन्म सॊ यचना आऩत्कारीन प्रमोजनका राङ्झग आवश्मक ऩये भा
आदे शानङ्टसाय उऩरब्ध गयाउने ,

(च) सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीको सङ्टऩङ्चयवेऺणभा उद्धाय तथा याहत ङ्जवतयण कामनभा सहमोग
ऩङ्टमानसउने,
(छ) ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण सॊ मन्त्रको व्मवस्था गयी तमायी अवस्थाभा याख्ने ,
(ज) पोहोयभैरा तथा प्रदङ्टषणको मथोङ्ञचत व्मवस्थाऩन गयी मसफाट वातावयण य
जनजीवनभा ऩनन सक्ने नकायात्भक प्रबावराई न्मूनीकयण गने उऩामहरू अऩनाउने ,
(झ) ङ्जवऩद्को र्टना र्टे भा तत्कार नङ्ञजकको सङ्टयऺा ङ्झनकाम य स्थानीम आऩत्कारीन
कामनसञ्चारन केन्रराई िफय गने ।
(२) नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका सावनजङ्झनक सॊ स्था तथा व्मावसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठानरे

नगयऩाङ्झरकाको ङ्जवऩद्

व्मवस्थाऩन सम्फन्धी मोजनाको अधीनभा यही ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन मोजना को तजङ्टभ
न ा गयी अङ्झनवामन रूऩभा
रागू गनङ्टन ऩनेछ ।
११.

ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनभा सहमोग गनङ्टन ऩने : नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका सयकायी कामानरम , गैयसयकायी सॊ स्था ,
स्थानीम सङ्घ सॊ स्था, सभङ्टदाम, स्वमॊ सेवक, नागङ्चयक सभाज , ङ्झनजी ऺेत्र तथा व्मङ्ञिरे ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन
कामनभा नगयऩाङ्झर काराई दे हाम फभोङ्ञजभ सहमोग गनङ्टन ऩनेछ:(क) त्माङ्क सङ्करन , ऺङ्झतको भूल्माङ्कन , याहत , ऩङ्टनस्थानऩना तथा ऩङ्ट न्ङ्झनभ
न ानण रगामतका
ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामनभा सहमोग गने ,
(ि) ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी जनचेतना अङ्झबवृङ्जद्ध गने ,
(ग) ऺभता ङ्जवकास

, आऩत्कारीन नभूना अभ्मास तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी

प्रङ्ञशऺण कामनिभभा सहमोग गने तथा बाग ङ्झरने ,
(र्) िोज, उद्धाय तथा याहत ङ्जवतयण सम्फन्धी कामनभा सहमोग गने।
ऩङ्चयच्छे द – ५
ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोष सम्फन्धी व्मवस्था
१२.

ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोष : (१) ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनका राङ्झग नगयऩाङ्झरकाभा छङ्ट ट्टै
यहनेछ ।
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एक आकङ्ञस्भक कोष

(२) ङ्झफऩदफाट ङ्जऩङ्झडतराई याहत यकभ सम्फङ्ञन्ध व्मवस्था : भधङ्टवन नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र कङ्टनै
ङ्जवऩदको र्टना र्टे भा ङ्जऩङ्झडत फमि पभन , सॊ र् सस्थाराई फढीभा रु. २५,०००/- (अऺरूऩी ऩच्चीस
हजाय रुऩैमा) सम्भ भात्र याहत यकभ उऩरब्ध गयाउन सङ्जकनेछ |
(३) दपा १२(२) फभोङ्ञजभ उऩरब्ध गयाइने याहत यकभ भधङ्टवन नगयऩाङ्झरका ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन
साङ्झभङ्झतको ङ्झनणनम फभोङ्ञजभ भात्र उऩरब्ध गयाउनङ्टऩनेछ | तय मस्तो याहत उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩूव न
सङ्झभङ्झतको फैठक फस्न सम्बफ नबएभा नगय प्रभङ्टिरे सङ्झभङ्झतको फैठकफाट अनङ्टभोदन हङ्टने गङ्चय याहत
उऩरब्ध गयाउने ङ्झनणनम ङ्झरन सक्नेछन |
(४) याहत ङ्झरनङ्टऩने ङ्जऩङ्झडत व्मङ्ञिरे याहतको राङ्झग आफ्नो स्थामी फासस्थान बएको वडा
कामानरमफाट याहत ऩाउॉन ङ्झसपाङ्चयस ङ्झरनङ्टऩनेछ | तय मस दपा फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत वडा कामनरमफाट
ङ्झसपाङ्चयस ङ्झरन नसङ्जकने अवस्थाभा नगय प्रभङ्टि वा उऩप्रभङ्टि फाट ङ्झसपाङ्चयस ङ्झरन सक्नेछन |
(५) ङ्झसपाङ्चयस गनन नहङ्टने : मस ऐनको दपा २ ि य झ फभोङ्ञजभको र्टना नर्टी कङ्टनै व्मङ्ञि
वा सॊ र्राई मस ऐन फभोङ्ञजभ याहत उऩरब्ध गयाउन ङ्झसपाङ्चयस गनन ऩाइने छै न |
(६) उऩदपा (१२)५ ङ्झफऩङ्चयत कसै रे ङ्झसपाङ्चयस गये गयाएभा ङ्झसपाङ्चयस गने ऩदाङ्झधकायीफाट
ङ्झसपाङ्चयस गये फभोङ्ञजभको यकभ सयकायी फाॉकी सयह असङ्टर उऩय गङ्चय भधङ्टवन नगयऩाङ्झरकाको िाताभा
जम्भा गनन रगाइनेछ |
(७) कोषभा दे हाम फभोङ्ञजभका यकभहरू यहने छन्:(क) नगयऩाङ्झरकाको वाङ्जषक
न फजेटफाट ङ्जवऩ द् व्मवस्थाऩन कोषभा जम्भा गने गयी स्वीकृत
यकभ,
(ि) प्रदे श सयकायफाट ङ्जवऩ द् व्मवस्थाऩनका राङ्झग प्राप्त यकभ ,
(ग) नेऩार सयकायफाट ङ्जवऩ द् व्मवस्थाऩनका राङ्झग प्राप्त यकभ ,
(र्) स्वदे शी कङ्टनै सङ्घ सॊ स्था वा व्मङ्ञिफाट दान , दातव्म वा उऩहाय स्वरुऩ प्राप्त यकभ ,
(ङ) अन्म कङ्टनै स्रोतफाट प्राप्त यकभ ।
(8) ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनका राङ्झग नगयऩाङ्झरकारे कानून फभोङ्ञजभ

ङ्जवशेष शङ्टल्क वा दस्तङ्टय सॊ करन

गनन सक्ने छ |
(9) कोषको सञ्चारन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
(10) कोषको यकभ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी काभका राङ्झग प्रमोग गङ्चयनेछ ।
(11) भाङ्झथ जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन कोषको यकभ ङ्झनमङ्झभत प्रशासङ्झनक कामनको राङ्झग
िचन गङ्चयने छै न ।
(12) कोषको रेिाऩयीऺण भहारेिा ऩयीऺकफाट हङ्टनेछ ।
(13) सङ्झभङ्झतरे कोषको वाङ्जषक
न आम व्ममको प्रङ्झतवदे न तमाय गयी कामनऩाङ्झरका भापनत
सभऺ ऩेश गनेछ ।
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नगयसबा

ऩङ्चयच्छे द – ६
कसू य तथा सजाम
१३.

कसू य य सजाम : कसै रे ङ्जवऩद्को र्टना र्ट्न सक्ने गयी राऩयवाही गये भा वा त्मस्तो र्टना र्टाउन
प्रत्मऺ सॊ रगन बएभा वा

र्ट्ना र्टे को अवस्थाभा नाजामज पाईदा ङ्झरने गयी

वा आपङ्टराई भात्र

पाईदा ऩङ्टगने ङ्जकङ्झसभको कङ्ट नै काभ गये भा वा मस सम्फन्धभा सॊ र्ीम कानून फभोङ्ञजभ कसङ्टयजन्म भाङ्झनने
कङ्टनै काभ गये भा तत् सम्फन्धी कायवाही प्रचङ्झरत सॊ र्ीम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द – ७
ङ्जवङ्जवध
१४.

ङ्जवऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेत्र र्ोषणाको ऩारना य सभन्वम : (१) नेऩार सयकायरे नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रको कङ्टनै
ठाउॉभा गम्बीय प्रकृङ्झतको ङ्जवऩद् उत्ऩङ्ङ बए

फाट ङ्जवऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेत्र र्ोषणा गयी प्रचङ्झरत कानून

फभोङ्ञजभ कङ्टनै काभ गनन गयाउन आदे श ङ्छदएभा सोको ऩारना गनङ्टन गयाउनङ्ट नगयऩाङ्झरकाको कतनव्म
हङ्टनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ र्ोषणा गङ्चयएको ऺेत्रभा नेऩार सयकायरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ
कङ्टनै काभ गनन गयाउन नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रको कङ्टनै व्मङ्ञि , सॊ स्था वा अङ्झधकायीराई आदे श ङ्छदएभा सोको
ऩारना गनन गयाउनभा नगयऩाङ्झरकारे आवश्मक सभन्वम गनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ र्ोषणा गङ्चयएको ऺेत्र सम्फन्धी सूचनाको प्रसायणभा नगयऩाङ्झरकारे
सहमोग य सभन्वम गनेछ ।
१५.

नेऩार सयकायको स्वीकृतीभा भात्र प्रवेश गनङ्टऩन ने : (१) ङ्जवऩद्बाूाट असय ऩये को कङ्टनै ऺेत्रभा ङ्जवदे शी
नागङ्चयक वा सॊ स्थारे प्रवेश गनङ्टन

ऩये भा नेऩार सयकायको स्वीकृङ्झत ङ्झरएको छ छै न बङ्झन नगय

कामनऩाङ्झरकारे सोधिोज गनन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सोधिोज गदान त्मस्तो नागङ्चयक वा सॊ स्थारे नेऩार सयकायको
स्वीकृङ्झत ङ्झरएको नादे ङ्ञिएकोभा ङ्झनजको प्रवेशराई योक रगाई तत् सम्फन्धी सूचना नेऩार सयकायराई
उऩरब्ध गयाईनेछ ।
१६.

भानवीम तथा अन्म सहामता

य सभन्वम : (१) नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र उत्ऩङ्ङ ङ्जवऩ

द्को अवस्थाराई

तत्कार साभना गनन आन्तङ्चयक स्रोत य साधनफाट नभ्माउने बएभा भानवीम तथा अन्म सहामता
सभन्वमका राङ्झग ङ्ञज ल्रा सभन्वम सङ्झभ ङ्झत, प्रदे श सयकाय तथा नेऩार सयकायराई अनङ्टयोध गङ्चयनेछ ।
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(२) ङ्जवऩद्फाट उत्ऩङ्ङ ङ्ञस्थङ्झत ङ्झनमन्त्रण गने िभभा नेऩार सयकायरे अन्तयानङ्जिम भानवीम तथा
अन्म सहमोग ङ्झरई ऩङ्चयचारन गये को अवस्थाभा नेऩार सयकायको ङ्झनदे शनभा यङ्जह तत् सम्फन्धी कामनभा
सहमोग य सभन्वम गङ्चयनेछ ।
(३) ङ्झछभे की स्थानीम तहभा कङ्ट नै ङ्जव ऩद् उत्ऩङ्ङ बई सो व्मवस्थाऩनका राङ्झग ङ्झछ भेक ी स्थानीम
तहरे सोझै , ङ्ञज ल्रा सभन्वम सङ्झभ ङ्झत वा प्रदे श सयकाय भापन त अनङ्टयोध गये भ ा

उऩरब्ध बएसम्भको

ङ्ट ानउ नङ्ट नगयकामनऩ ाङ्झर को दाङ्जम त्व हङ्टन छ
सहमोग ऩ म
े ।
१७.

तत्कार िङ्चयद तथा ङ्झनभानण य प्रमोग गनन सङ्जकने

: (१) ङ्जवशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ऩयी ङ्जवऩद्बा्ट प्रबाङ्जवत

ऺेत्रभा िोज , उद्धाय तथा याहत उऩर ब्ध गयाउन तथा बइयहे को ङ्जवऩद्बाथट थऩ ऺङ्झत हङ्टन नङ्छदनका
राङ्झग तत्कारै याहत साभग्री िङ्चयद वा ङ्झनभानण कामन गनन आवश्मक बएभा सावनजङ्झनक िङ्चयद सम्फन्धी
प्रचङ्झरत कानूनभा यहे को ङ्जवशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा िङ्चयद गने सम्फन्धी व्मवस्था फभोङ्ञजभ

नगय

कामनऩ ाङ्झर कारे िङ्चयद वा ङ्झनभानण कामन गनन सङ्जकनेछ ।
(२) ङ्जवऩद्बाङ्ञूट प्रबाङ्जवत ऺेत्रभा िोज , उद्धाय तथा याहत उऩर ब्ध गयाउन तथा बइयहे को
ङ्जवऩद्बारट थऩ ऺङ्झत हङ्टन नङ्छदनका राङ्झग नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्रको कङ्टनै गैयसयकायी कामानरम वा अन्म
सॊ र् सॊ स्था य व्मङ्ञिको चर , अचर सम्ऩङ्ञि तथा सवायी साधन उऩमोग गनन आवश्मक बएभा सोको
अङ्झबरेि यािी तोङ्जकएको अवङ्झधबयको राङ्झग अस्थामी तवयरे प्राप्त गनन सङ्जकनेछ ।
(३) ङ्जवऩद्बाूोट प्रबाङ्जवत ऺेत्रभा तत्कार याहत उऩर ब्ध गयाउन नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्रको कङ्टनै
गैयसयकायी कामानरम वा अन्म सॊ र् सॊ स्था य व्मङ्ञिको िाद्याङ्ङ

, रिाकऩडा, औषधी वा अन्म वस्तङ्ट

आवश्मक बएभा सोको अङ्झबरेि यािी ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरन य सम्फङ्ञन्धत प्रबाङ्जवत ऩऺराई ङ्जवतयण गनन
सङ्जकनेछ ।
(४) नगयऩाङ्झरकारे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ कङ्टनै सम्ऩङ्ञि अस्थामी रूऩभा प्राप्त गये भा वा उऩदपा
(३) फभोङ्ञजभ कङ्टनै वस्तङ्ट ङ्झनमन्त्रण य ङ्जवतयण गये भा त्मस्तो सम्ऩङ्ञि प्रमोग वा वस्तङ्ट उऩमोग फाऩत
प्रचङ्झरत दय अनङ्टसायको यकभ सम्फङ्ञन्धत कामानरम , सॊ स्था वा व्मङ्ञिराई ङ्छदनेछ ।
१८.

याहतको न्मू नतभ भाऩदण्ड सम्फन्धी व्मवस्था : (१) ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवत व्मङ्ञिराई नेऩार सयकाय तथा
प्रदे श सयकायरे उऩरव्ध गया उने याहतको अङ्झतङ्चयि नगयऩाङ्झरकारे आन्तङ्चयक स्रोतफाट थऩ याहत
उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ नगयऩाङ्झरकारे ङ्जवऩद् प्रबाङ्जवत व्मङ्ञिराई याहत उऩरब्ध गयाउॉदा
भाऩदण्ड फनाई सोको आधायभा याहात उऩरब्ध गयाउनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको याहतको

भाऩदण्डभा अन्म ङ्जवषमको अङ्झतङ्चयि दे हामका ङ्जवषम

सभावेश बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ:(क) ङ्जवऩद्बा्ट प्रबाङ्जवत व्मङ्ञिराई अस्थामी आश्रमस्थरभा याख्दा उऩर
आवास, िाद्याङ्ङ, िानेऩानी, स्वास््म तथा सयसपाइ सम्फन्धी ,
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ब्ध गयाउनङ्ट ऩने

(ि)

ङ्जवऩद्बा्ट भृत्मङ्ट हङ्टनेको ऩङ्चयवाय तथा सम्ऩङ्ञिको ऺङ्झत हङ्टने व्मङ्ञिराई उऩरब्ध
गयाउनङ्ट ऩने न्मूनतभ याहत सम्फन्धी ,

(ग)

भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, जेष्ठ नागङ्चयक , अशि तथा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको
आवश्मकता सॊ व ोधनका राङ्झग ङ्जव शेष याहत प्माके ज हरु (जस्तै ङ्झडङ्ञगनटी ङ्जकट य
ङ्ञचल्रे न ङ्जकट) भङ्जह राहरूको राङ्झग सङ्टयङ्ञऺ त भङ्जह राभैत्र ी स्थर,

(र्)

व्मङ्ञिगत गोऩङ्झन मता तथा सङ्टयऺा सम्फन्धी,

(ङ)

न्मूनतभ याहत फाहे क स्वयोजगाय तथा योजगायी व्मवस्थाऩनका भाध्मभफाट
ऩीङ्झडतको जीङ्जवकोऩाजनन सम्फन्धी ,

१९.

(च)

गैयसयकायी वा व्मङ्ञिगत रूऩभा ङ्छदइने याहत को ङ्जवतयण सम्फन्धी ,

(छ)

एकद्वाय प्रणारी अनङ्टरुऩ याहत ङ्जवतयण गने सम्फन्धी ,

(ज)

याहतसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म उऩमङ्टि ङ्जवषम ।

ङ्जवऩद्ाङ्ञू ऩयी हयाएका वा नि बएका कागजात सम्फन्धभा : ङ्जवऩद्भा ऩयी हयाई पेरा ऩनन नसकेका
तथा आॊङ्ञशक वा ऩूणन रूऩभा ऺङ्झत बएका नगयऩाङ्झरकाका भहत्वऩूणन कागजातहरुको प्रभाणीकयण तथा
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धी व्मवस्था प्रचङ्झर त कानून रे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।

२०.

ङ्झनदे शन ङ्छदन सक्ने : सङ्झभङ्झतरे मस ऐनको अधीनभा यही ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनका राङ्झग कङ्टनै व्मङ्ञि वा
ङ्झनकामराई आवश्मक ङ्झनदे शन ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदे शनको ऩारना गनङ्टन सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि वा
ङ्झनकामको कतनव्म हङ्टनेछ ।

२१.

उऩसङ्झभङ्झत गठन गनन सक्ने : (१) सङ्झभङ्झतरे आवश्मकता अनङ्टसाय उऩसङ्झभङ्झत गठन गनन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा

(१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने उऩसङ्झभङ्झतको काभ

, कतनव्म , अङ्झधकाय य कामान वङ्झध

उऩसङ्झभङ्झत गठन गदानका फित तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
२२.

अङ्झबरे ि याख्नङ्ट ऩने् (१) ङ्जवऩद्को सभमभा याहत उऩरब्ध गयाउने व्मङ्ञि , ङ्झनकाम वा सॊ स्थाको नाभ ,
य उऩरव्ध गयाईको याहत तथा सोको ऩङ्चयभाण सङ्जह तको ङ्जव वयणको अङ्झब रेि याख्ने व्मवस्था सङ्झभ ङ्झत रे
ङ्झभ राउनङ्टऩ ने छ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञज भको ङ्जव वयण याख्दा ङ्जव ऩद्ाङ्ञू ऩये क ा भङ्जह रा, फारफाङ्झरका तथा जेष्ठ
नागङ्चयक, ङ्जव ऩद्का कायणरे स्थानान्तयण बएका र्यऩङ्चयवाय रगामतको सॊ ख् मा एङ्जक न हङ्टन े ङ्जव वयण य
उनीहरूराई उऩरब्ध गयाइएको याहात स्ऩिरूऩभा याख्नङ्टऩ ने छ ।
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२३.

ऩङ्टयस्काय ङ्छदन सक्ने : स्थानीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा ङ्जवशेष मोगदान ऩङ्टमानरउने उत्कृि व्मङ्ञि
वा सॊ स्थाराई प्रोत्साहन स्वरूऩ सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा नगय कामनऩाङ्झरकारे सम्भान तथा ऩङ्टयस्काय ङ्छदन
सक्नेछ ।

२४.

वाङ्जषक
न प्रङ्झतवेदन : (१) सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक आङ्झथक
न वषनभा
प्रङ्झतवेदन तमाय गयी कामनऩाङ्झरका भापनत नगय सबा

गये को काभको ङ्जववयण सङ्जहतको वाङ्जषक
न

, ङ्ञजल्रा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत तथा

प्रदे श

ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश गनङ्टन ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको वाङ्जषक
न प्रङ्झतवेदन सावनजङ्झनक रूऩभा प्रकाशन गनङ्टन ऩनेछ ।
२५.

ॉ सम्फङ्ञन्धत
प्रशासङ्झनक िचन व्मवस्थाऩन: सङ्झभङ्झतको फैठक तथा प्रङ्झत वेदन तमायी रगामतका कामन सग
न्मङ्टनतभ प्रशासङ्झनक िचन नगयकामनऩाङ्झरकारे व्मवस्था गनेछ |

२६.

अङ्झधकाय प्रत्मामोजन :

मो ऐन तथा मस ऐन अन्तगनत

फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ

सङ्झभ ङ्झतराई प्राप्त

अङ्झधकायभध्मे आवश्मकता अनङ्टसाय केही अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको सॊ मोजक तथा तोङ्जकएको ऩदाङ्झधकायीराई
प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ ।
२७.

ङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय : नगय कामनऩाङ्झरकारे मो ऐन कामानन्वमन का राङ्झग आवश्मक ङ्झनमभ
कामनङ्जवङ्झध फनाउन सक्नेछ ।
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तथा

