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प्रस्तवर्नव : हङ्चयऩङ्टर्वा नगयऩवङ्झरकव ऺेत्र ङ्झबत्र प्रवकृङ्झतक तथव गैयप्रवकृङ्झतक ङ्जर्ऩद् फवट सर्ासवधवयणको जीउज्मवन य 
सवर्ाजङ्झनक, ङ्झनजी तथव व्मङ्ञिगत सम्ऩङ्ञि, प्रवकृङ्झतक एर्भ ् सवॉस्कृङ्झतक सम्ऩदव य बौङ्झतक सॊयचनवको सॊयऺण 
गनाकव रवङ्झग ङ्जर्ऩद् जोङ्ञिभ न्मूङ्झनकयण तथव व्मर्स्थवऩनकव सफै ङ्जिमवकरवऩको सभन्र्मवत्भक य प्रबवर्कवयी 
रूऩभव कवमवान्र्मनकव रवङ्झग कवनून फनवउन र्वञ्छनीम बएकोरे,नेऩवरको सॊङ्जर्धवनको धवयव २२१ को उऩधवयव 
(१) को अङ्झधकवय प्रमोग गयी हङ्चयऩ ङ्टर्वा नगयसबवरे मो ऐन फनवएको छ । 
 

ऩङ्चयच्छेद – १ 
प्रवयङ्ञम्बक 

 
१. सॊङ्ञऺप्त नवभ य प्रवयम्ब: (१) मस ऐनको नवभ “ हङ्चयऩ ङ्टर्वा नगयऩवङ्झरकव ङ्जर्ऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथव 
व्मर्स्थवऩन ऐन, २०७९” यहेको छ । 
(२) मो ऐन तङ्टरून्त प्रवयम्ब हङ्टनेछ । 
 
२.  ऩङ्चयबवषव: ङ्जर्षम र्व प्रसङ्गरे अको अथा नरवगेभव मस ऐनभव,- 

(क) “प्रभङ्टि” बङ्ङवरे नगयऩवङ्झरकवको प्रभङ्टि सम्झनङ्ट ऩछा । 
(ि) “कोष” बङ्ङवरे दपव १२ फभोङ्ञजभको ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन कोष सम्झनङ्ट ऩछा । 
(ग) “गैयप्रवकृङ्झतक ङ्जर्ऩद्” बङ्ङवरे भहवभवयी, अङ्झनकवर, डढेरो, कीट र्व सूक्ष्भ जीर्वणङ्ट 

आतङ्क, ऩशङ्ट तथव चयवच ङ्टरुङ्गीभव हङ्टने फ्रू, प्मवन्डवङ्झभक फ्रू, सऩादॊश, जनवर्य आतङ्क, 
िवनी, हर्वई, सडक, जर र्व औद्योङ्झगक दङ्टर्ाटनव, आगरवगी, ङ्जर्षवि गमवॉस, यसवमन 
र्व ङ्जर्ङ्जकयण च ङ्टहवर्ट, गमवॉस ङ्जर्ष्पोटन, ङ्जर्षवि िवद्य सेर्न, र्वतवर्यणीम प्रदूषण, र्न 
ङ्जर्नवश र्व बौङ्झतक सॊयचनवको ऺङ्झत तथव प्रकोऩ उद्धवय कवमाभव हङ्टने दङ्टर्ाटनव र्व मस्तै 
अन्म गैयप्रवकृङ्झतक कवयणरे उत्ऩङ्ङ ङ्जर्ऩद् सम्झनङ्ट ऩछा । 

(र्) “ङ्ञजल्रव ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सङ्झभङ्झत” बङ्ङवरे सॊर्ीम ऐनको दपव १६ फभोङ्ञजभ सरवाही 
ङ्ञजल्रवभव गठन बएको ङ्ञजल्रव ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछा । 

(ङ) “तोङ्जकएको" र्व "तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङवरे मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभभव 
तोङ्जकएको र्व तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछा । 

(च) “प्रदेश ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सङ्झभङ्झत” बङ्ङवरे सॊर्ीम ऐनको दपव १४ फभोङ्ञजभ भधेस 
प्रदेश भव गठन बएको प्रदेश ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछा । 

(छ) “प्रभङ्टि” बङ्ङवरे नगयऩवङ्झरकवको प्रभङ्टि सम्झनङ्ट ऩछा । 
(ज) “प्रभङ्टि प्रशवसकीम अङ्झधकृत” नगयऩवङ्झरकवको प्रभङ्टि प्रशवसकीम अङ्झधकृत सम्झनङ्ट ऩछा 

। 



(झ) “प्रवकृङ्झतक ङ्जर्ऩद्” बङ्ङवरे ङ्जहभऩवत, अङ्झसनव, ङ्जहभऩङ्जहयो, ङ्जहभतवर ङ्जर्स्पोटन, अङ्झतर्ृङ्जि, 
अनवर्ृङ्जि, फवढी, ऩङ्जहयो तथव ब-ूस्िरन, डङ्टफवन, िडेयी, आॉधी, हङ्टयी फतवस, शीतरहय, 
तवतो हवर्वको रहय, चट्यवङ्ग, बकूम्ऩ, ज्र्वरवभङ्टिी ङ्झफस्पोट, डढेरो र्व मस्तै अन्म 
प्रवकृङ्झतक कवयणरे उत्ऩङ्ङ जङ्टनसङ्टकै ङ्जर्ऩद् सम्झनङ्ट ऩछा । 

(ञ) “यवङ्जिम कवमाकवयी सङ्झभङ्झत” बङ्ङवरे सॊर्ीम ऐनको दपव ६ फभोङ्ञजभको कवमाकवयी 
सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछा । 

 
 
 

(ट) “यवङ्जिम ऩङ्चयषद” बङ्ङवरे सॊर्ीम ऐनको दपव ३ फभोङ्ञजभको ङ्जर्ऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण 
तथव व्मर्स्थवऩन यवङ्जिम ऩङ्चयषद् सम्झनङ्ट ऩछा । 

(ठ) “यवङ्जिम प्रवङ्झधकयण” बङ्ङवरे सॊर्ीम ऐनको दपव १० फभोङ्ञजभ गठन बएको यवङ्जिम 
ङ्जर्ऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथव व्मर्स्थवऩन प्रवङ्झधकयण सम्झनङ्ट ऩछा । 

(ड) “ङ्जर्ऩद्” बङ्ङवरे कङ्ट नै स्थवनभव आऩत ्कवरीन अर्स्थव ङ्झसजानव बई जन र्व धनको 
ऺङ्झतको सवथै जीर्नमवऩन य र्वतवर्यणभव प्रङ्झतकूर असय ऩवने प्रवकृङ्झतक र्व 
गैयप्रवकृङ्झतक ङ्जर्ऩद् सम्झनङ्ट ऩछा । 

(ढ) “ङ्जर्ऩद् िोज तथव उद्धवय सभूह” बङ्ङवरे ङ्जर्ऩद्को अर्स्थवभव िोजी तथव उद्धवय गना 
ङ्जिमवशीर र्व ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩनको रवङ्झग ऩङ्चयचवरन गना तमवय गङ्चयएको ङ्जर्ङ्ञशिीकृत 
िोज तथव उद्धवय सभूह सम्झनङ्ट ऩछा य सो शब्दरे तवङ्झरभ प्रवप्त भवनर्ीम 
सहवमतवकभीरवई सभेत जनवउॉछ । 

(ण) “ङ्जर्ऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण” बङ्ङवरे ङ्जर्ऩद्ऩूर्ा गङ्चयने जोङ्ञिभको ङ्जर्श्लषेण तथव भूल्मवङ्कन, 
ङ्जर्ऩद् योकथवभ र्व ङ्जर्ऩद् फवट हङ्टने ऺङ्झतको न्मूनीकयण तथव ङ्जर्कवसकव कवमाभव ङ्जर्ऩद् 
जोङ्ञिभरवई कभ गने सम्फन्धी कवमा सम्झनङ्ट ऩछा । 

(त) “ङ्जर्ऩद् ऩङ्टनरवाब” बङ्ङवरे ङ्जर्ऩद्को र्टनवऩङ्झछ गङ्चयने ऩ ङ्टनङ्झनाभवाण एर्भ ्ऩङ्टनस्थवाऩनवसॉग 
सम्फङ्ञन्धत कवमा सम्झनङ्ट ऩछा । 

(थ) “ङ्जर्ऩद् प्रङ्झतकवमा” बङ्ङवरे ङ्जर्ऩद्को र्टनव र्ट्नवसवथ तत्कवरै गङ्चयने िोज, उद्धवय एर्भ ्
यवहतसॉग सम्फङ्ञन्धत कवमा सम्झनङ्ट ऩछा य सो शब्दरे ङ्जर्ऩद् प्रङ्झतकवमाको ऩूर्ातमवयीरवई 
सभेत जनवउॉछ । 

(द) “ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन” बङ्ङवरे ङ्जर्ऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण, ङ्जर्ऩद् प्रङ्झतकवमा य ङ्जर्ऩद् 
ऩङ्टनरवाबसॉग सम्फङ्ञन्धत सम्ऩूणा ङ्जिमवकरवऩ सम्झनङ्ट ऩछा । 

(ध) “व्मवर्सवङ्जमक प्रङ्झतष्ठवन” बङ्ङवरे उद्योग, करकवयिवनव, ङ्झसनेभव र्य, सङ्जऩङ्ग भर, 
फहङ्टउद्देश्मीम व्मवऩवङ्चयक बर्न जस्तव व्मवर्सवङ्जमक प्रङ्झतष्ठवन सम्झनङ्ट ऩछा । 



(न) “सङ्झभङ्झत” बङ्ङवरे दपव ३ फभोङ्ञजभको गवउॉ/नगय ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट 
ऩछा । 

(ऩ)  

(ऩ) “सॊर्ीम ऐन” बङ्ङवरे नेऩवर सयकवयको ङ्जर्ऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथव व्मर्स्थवऩन 
ऐन, २०७४ सम्झनङ्ट ऩछा । 

(प) “सॊर्ीम भन्त्रवरम” बङ्ङवरे नऩेवर सयकवयको ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन हेने गयी तोङ्जकएको 
भन्त्रवरम सम्झनङ्ट ऩछा । 

(फ) “सवर्ाजङ्झनक सॊस्थव” बङ्ङवरे सयकवयी ङ्झनकवम, सयकवयको ऩूणा र्व आॊङ्ञशक स्र्वङ्झभत्र् 
बएको सॊस्थव, प्रचङ्झरत कवनून फभोङ्ञजभ स्थवऩनव बएकव सङ्गङ्छठत सॊस्थव र्व सफै 
प्रकवयकव स्र्वस््म तथव शैङ्ञऺक सॊस्थव सम्झनङ्ट ऩछा । 

 
ऩङ्चयच्छेद – २ 
नगय ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सङ्झभङ्झतको गठन तथव कवभ, कताव्म य अङ्झधकवय 
 
३. नगय ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सङ्झभङ्झत: (१) नगयऩवङ्झरकव ङ्झबत्रको ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सम्फन्धी कवमारवई 
प्रबवर्कवयी रूऩभव सञ्चवरन गना एक नगय ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सङ्झभङ्झत यहनेछ । 
(२) सङ्झभङ्झतको गठन देहवम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) नगय प्रभङ्टि  -सॊमोजक   
(ि) नगय उऩप्रभङ्टि  -सदस्म 
(ग) प्रभङ्टि प्रशवसकीम अङ्झधकृत -सदस्म 

 
(र्) ङ्जर्षमगत सङ्झभङ्झतकव सॊमोजकहरु  -सदस्म 
(ङ) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, ङ्ञजल्रव प्रशवसन कवमवारम -सदस्म 
(च) सवभवङ्ञजक भहवशविव/शविव प्रभङ्टि -सदस्म 
(छ) ऩूर्वाधवय ङ्जर्कवस भहवशविव/शविव प्रभङ्टि -सदस्म 
(ज) हङ्चयऩङ्टर्वा नगयऩवङ्झरकवको बौगोङ्झरक ऺेत्र ङ्झबत्र यहेकव 

सॊर्ीम सङ्टयऺव ङ्झनकवमकव प्रभङ्टि र्व प्रङ्झतङ्झनङ्झध -सदस्म 
(झ) हङ्चयऩङ्टर्वा नगयऩवङ्झरकवको बौगोङ्झरक ऺेत्र ङ्झबत्र यहेकव 

प्रदेश प्रहयी कवमवारमको प्रभङ्टि र्व प्रङ्झतङ्झनङ्झध -सदस्म 
(ञ) नगय प्रहयी प्रभङ्टि -सदस्म 
(ट) यवङ्जिम भवन्मतव प्रवप्त दरकव गवउॉऩवङ्झरकव/नगयऩवङ्झरकवङ्ञस्थत  

प्रभङ्टि र्व प्रङ्झतङ्झनङ्झध -सदस्म  
(ठ) नेऩवर येडिस सोसवईटीकव स्थवनीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जनव) -सदस्म 



(ड) ङ्झनजी ऺेत्रको उद्योग र्वङ्ञणज्म सम्फन्धी भवन्मतवप्रवप्त सॊस्थवको  
     नगय तहको अध्मऺ र्व ङ्झनजरे तोकेको प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जनव) -सदस्म 

(ढ) गैयसयकवयी सस्थव भहवसॊर्कवकव स्थवनीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जनव) -सदस्म 
(ण) नेऩवर ऩत्रकवय भहवसॊर्को स्थवनीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जनव) -सदस्म 
(त) ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन हेने गङ्चय तोङ्जकएको भहवशविव/शविव प्रभङ्टि  -सदस्म सङ्ञचर् 

(३) उऩदपव (२) भव जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यव रेङ्ञिएको बएतवऩङ्झन िभ सॊखमव (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) य (ण) कव 
सदस्महरू उऩरब्ध नबएको अर्स्थवभव ऩङ्झन सङ्झभङ्झत गठन एर्भ ्कवभ कवयर्वही गनाभव असय ऩने छैन । 
(४) उऩदपव (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे सॊर्ीम ऐनको दपव १७ फभोङ्ञजभको स्थवनीम ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन 
सङ्झभङ्झतको रूऩभव सभेत कवभ गनेछ । 
 
४. सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी व्मर्स्थव: (१) सॊमोजकरे तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम य स्थवनभव सङ्झभङ्झतको फैठक 
फस्नेछ । 
(२) सङ्झभङ्झतको सदस्म-सङ्ञचर्रे सङ्झभङ्झतको फैठक फस्ने ङ्झभङ्झत, सभम य स्थवन तोकी फैठकभव छरपर हङ्टने 
ङ्जर्षमसूची सङ्जहतको सूचनव फैठक फस्ने सभमबन्दव चौफीस र्ण्टव अगवरै् सफै सदस्मरे ऩवउने गयी ऩठवउनङ्ट ऩनेछ 
। 
 (३) सङ्झभङ्झतकव ऩचवस प्रङ्झतशतबन्दव फढी सदस्म उऩङ्ञस्थत बएभव फैठकको रवङ्झग गणऩूयक सङ्खखमव ऩ ङ्टगेको 
भवङ्झननेछ । 
(४) उऩदपव (२) य (३) भव जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यव रेङ्ञिएको बएतवऩङ्झन सङ्झभङ्झतको फैठक तत्कवर फोरवउन आर्श्मक 
बएभव अध्मऺरे जङ्टनसङ्टकै फेरवऩङ्झन सङ्झभङ्झतको फैठक फोरवउन सक्नेछ य त्मस्तो अर्स्थवभव अध्मऺ य र्टीभव १ 
जनव सदस्म सङ्जहत सदस्म सङ्ञचर् उऩङ्ञस्थत बएभव सङ्झभङ्झतको फैठक फस्न सक्नेछ। 
(५) सङ्झभङ्झतको फैठक सॊमोजकको अध्मऺतवभव फस्नेछ । 
(६) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम फहङ्टभतद्ववयव हङ्टनेछ य भत फयवफय बएभव सॊमोजकरे ङ्झनणवामक भत ङ्छदनेछ। 
(७) सङ्झभङ्झतरे आर्श्मकतव अनङ्टसवय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकवम र्व सङ्घ सॊस्थवकव प्रङ्झतङ्झनङ्झध य ङ्जर्ऻरवई फैठकभव आभन्त्रण 
गना सक्नेछ । 
(८) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी अन्म कवमाङ्जर्ङ्झध सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधवायण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
(९) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम सदस्म सङ्ञचर्रे प्रभवङ्ञणत गयी यवख्नछे । 
 
 
 
 
 
 



 
    ५ . सङ्झभङ्झतको कवभ, कताव्म य अङ्झधकवय: सङ्झभङ्झतको कवभ, कताव्म य अङ्झधकवय देहवम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ:- 
(क) ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सम्फन्धी यवङ्जिम ऩङ्चयषद् फवट स्र्ीकृत यवङ्जिम नीङ्झत तथव मोजनव एर्भ ्यवङ्जिम कवमाकवयी 
सङ्झभङ्झत य प्रदेश ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सङ्झभङ्झतफवट स्र्ीकृत एकीकृत तथव ऺेत्रगत नीङ्झत मोजनव य कवमािभ अनङ्टरुऩ 
हङ्टने गयी नगय ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन नीङ्झत तथव मोजनव तजङ्टाभव गयी कवमाऩवङ्झरकव सभऺ ऩेश गने, 
(ि) नगयसबवफवट स्र्ीकृत नीङ्झत तथव मोजनवको अधीनभव यही ङ्जर्ऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण, ङ्जर्ऩद् प्रङ्झतकवमा तथव 
ङ्जर्ऩद् ऩङ्टनरवाब सम्फन्धी एकीकृत तथव ऺेत्रगत नीङ्झत, मोजनव तथव कवमािभ स्र्ीकृत गयी रवगू गने, गयवउने, 
(ग) नगयऩवङ्झरकवफवट सञ्चवरन हङ्टने ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सम्फन्धी कवमािभ तथव फजेट प्रस्तवर् तमवय गने, 
गयवउने, 
(र्) ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩनकव सम्फन्धभव नगयऩवङ्झरकवको सॊस्थवगत ऺभतव ङ्जर्कवस गने, गयवउने, 
(ङ) नगयऩवङ्झरकवकव ऩदवङ्झधकवयी, कभाचवयी, स्र्मॊसेर्क, सवभवङ्ञजक ऩङ्चयचवरक तथव सभङ्टदवमरवई ङ्जर्ऩद् 
व्मर्स्थवऩन सम्फन्धभव प्रङ्ञशऺण ङ्छदने व्मर्स्थव ङ्झभरवउने, 
(च) ङ्जर्ऩद्कव र्टनव हङ्टनवसवथ िोज, उद्धवय य यवहत रगवमतकव प्रवथङ्झभक कवमाहरू तत्कवर गनाको रवङ्झग 
सॊस्थवगत सॊमन्त्र स्र्त: ऩङ्चयचवङ्झरत हङ्टने गयी आर्श्मक कवमाङ्जर्ङ्झध तथव भवऩदण्ड तजङ्टाभव गयी रवगू गने, गयवउने, 
(छ) ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩनकव सम्फन्धभव सॊर्ीम तथव प्रवदेङ्ञशक कवनूनको अङ्झधनभव यङ्जह सवर्ाजङ्झनक, ङ्झनजी, 
गैयसयकवयी रगवमत सफै ङ्झनकवम तथव सॊस्थवरे ङ्झनर्वाह गनङ्टा ऩने बङू्झभकव ङ्झनधवायण गने तथव त्मस्तव सॊस्थव र्व 
ङ्झनकवमरवई आफ्नो नीङ्झत, मोजनव य कवमािभभव ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सम्फन्धी ङ्जर्षम सभवरे्श गना रगवउने, 
(ज) ङ्जर्ऩद्को सभमभव स्थवनीम आभसञ्चवयकव भवध्मभहरुको बङू्झभकव सम्फन्धी आर्श्मक भवऩदण्ड तमवय गयी 
कवमवान्र्मन गने, गयवउने, 
(झ) सयकवयी, ङ्झनजी एर्भ ्गैयसयकवयी सॊस्थव, स्थवनीम स्र्मॊसेर्क, सवभवङ्ञजक ऩङ्चयचवरक रगवमत सम्फङ्ञन्धत 
सफै ऩऺको सभन्र्म य सॊरगनतवभव ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सम्फन्धी कवमा गने, गयवउने, 
(ञ) बौङ्झतक सॊयचनव ङ्झनभवाण गदवा बर्नसॊङ्जहतव रगवमत अन्म स्र्ीकृत ङ्झनदेङ्ञशकव र्व भवऩदण्डको ऩवरनव 
गयवउने, 
(ट) स्थवनीम सवर्ाजङ्झनक ऩूर्वाधवय सम्फन्धी सॊयचनवको ङ्जर्ऩद् जोङ्ञिभ भूल्मवङ्कन गने, गयवउने, 
(ठ) नदी ङ्जकनवय, फगय, ऩङ्जहयो जवन सक्ने ङ्झबयवरो जङ्झभन य डङ्टफवन हङ्टने ऺेत्र र्व ङ्जर्ऩद् जोङ्ञिभको सम्बवर्नव 
बएकव असङ्टयङ्ञऺत ऺेत्रभव फसोफवस गने व्मङ्ञि तथव सभङ्टदवमरवई सङ्टयङ्ञऺत स्थवनभव स्थवनवन्तयण गयवउन उऩमङ्टि 
स्थवनको िोजी कवमाभव सहमोग गने तथव सङ्टयङ्ञऺत स्थवनभव फसोफवस सम्फन्धी सचेतनव जगवउने, 
(ड) ङ्जर्ऩद्बवट स्थवनीम स्तयभव ङ्झनजी तथव सवर्ाजङ्झनक ऺेत्रफवट बइयहेको सेर्व प्रर्वहभव अर्योध आइऩयेभव 
सोको ऩ ङ्टन्सञ्चवरनकव रवङ्झग सेर्व ङ्झनयन्तयतवको मोजनव तजङ्टाभव तथव कवमवान्र्मन सम्फन्धी कवमा गने, गयवउने । 



(ढ) स्थवनीम सभङ्टदवमरवई ङ्जर्ऩद्प्रङ्झत जवगरुक फनवउन, ङ्जर्ऩद्सॉग सम्फङ्ञन्धत मोजनव तथव कवमािभ तजङ्टाभव गना 
तथव ङ्जर्ऩद्को र्टनव हङ्टनवसवथ प्रङ्झतकवमाकव रवङ्झग ऩङ्चयचवङ्झरत हङ्टन र्डव तथव सभङ्टदवमस्तयभव सभवरे्शी ङ्जर्ऩद् 
ऩूर्ातमवयी तथव प्रङ्झतकवमा सङ्झभङ्झत गठन गने, 
(ण) ङ्जर्द्यवरम तहको शैङ्ञऺक ऩवठ्यिभभव ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सम्फन्धी ङ्जर्षम सभवरे्श गना ऩहर गने, 
(त) ङ्जर्ऩद् प्रङ्झतकवमाकव रवङ्झग नभूनव अभ्मवस गने, गयवउने, 
(थ) ङ्जर्ऩद्को सभमभव प्रमोग गना सङ्जकने गयी र्वरुणमन्त्र रगवमतकव अन्म उऩकयणहरू तमवयी हवरतभव 
यवख्न रगवउने, 
(द) स्थवनीम स्तयभव आऩत ्कवरीन कवमासञ्चवरन केन्रको स्थवऩनव य सञ्चवरन गने, 
(ध) नगयऩवङ्झरकवभव ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सूचनव प्रणवरी तथव ऩूर्ाचेतवर्नी प्रणवरीको ङ्जर्कवस य सञ्चवरन गने, 
गयवउने, 
 
(न) ङ्जर्ऩद् प्रबवङ्जर्त ऺेत्रभव तत्कवर उद्धवय तथव यवहतको व्मर्स्थव ङ्झभरवउने, 
(ऩ) ङ्जर्ऩद् भव ऩयी हयवएकव, ङ्झफग्रकेव र्व नि बएकव कवगजवतको मङ्जकन त्मवङ्क अद्यवर्ङ्झधक गयी यवख्न 
रगवउने, 
(प) ङ्जर्ऩद् फवट प्रबवङ्जर्त र्यऩङ्चयर्वयको ऩङ्जहचवन, स्तय ङ्झनधवायण तथव ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जर्तयण गने, गयवउने, 
(फ) ङ्जर्ऩद्को सभमभव जोङ्ञिभभव यहेको सभूह ङ्जर्शेषगयी भङ्जहरव, फवरफवङ्झरकव, ङ्जकशोयी, अऩवङ्गतव बएकव 
व्मङ्ञिउऩय हङ्टन सक्ने र्टनव (रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसव, फेचङ्जर्िन तथव अन्म कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभकव शोषण) योकथवभको 
रवङ्झग ङ्जर्शेष सतका तव अऩनवई सचेतनवभूरक कवमािभ सञ्चवरन गने, 
(ब) ङ्जर्ऩद् प्रबवङ्जर्तहरूको प्रत्मऺ य सङ्जिम सहबवङ्झगतवभव ङ्जर्ऩद् प्रबवङ्जर्त ऺेत्रभव आङ्झथाक ङ्जिमवकरवऩको 
ऩ ङ्टनस्थवाऩनव, योजगवयीकव अर्सयको सृजनव तथव जीर्नमवऩनकव रवङ्झग आम आजान कवमािभ सञ्चवरन गने, 
गयवउने, 
(भ) ङ्जर्ऩद्को जोङ्ञिभभव यहेकव भङ्जहरव, फवरफवङ्झरकव, जेष्ठ नवगङ्चयक, दङ्झरत, सीभवन्तकृत र्गा तथव सभङ्टदवम, 
अशि तथव अऩवङ्गतव बएकव व्मङ्ञिहरूको रवङ्झग ङ्जर्शेष मोजनव तथव कवमािभ फनवई कवमवान्र्मन गने, गयवउने, 
(म) ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सम्फन्धभव सवर्ाजङ्झनक सॊस्थव तथव व्मवर्सवङ्जमक प्रङ्झतष्ठवनरे प्रचङ्झरत ऐन फभोङ्ञजभ 
कवमा गये नगयेको अनङ्टगभन गने, 
(य)  ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सम्फन्धी यवङ्जिम कवमाकवयी सङ्झभङ्झत, प्रदेश ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सङ्झभङ्झत तथव ङ्ञजल्रव ङ्जर्ऩद् 
व्मर्स्थवऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम अनङ्टसवय ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सम्फन्धी अन्म कवमा गने, गयवउने, 
(र) ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩनकव सम्फन्धभव नेऩवर सयकवय तथव प्रदेश सयकवयकव भन्त्रवरम, ङ्जर्बवग तथव अन्म 
ङ्झनकवमसॉग सहकवमा गने, 
(र्) ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सम्फन्धभव नेऩवर सयकवय, प्रदेश सयकवय र्व नगयसबवरे तोकेकव अन्म कवमा गने, 
गयवउने,  



(श)  ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सम्फन्धभव सॊर्ीम तथव प्रवदेङ्ञशक कवनूनको प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी नगय कवमाऩवङ्झरकवरे 
तोके फभोङ्ञजभकव अन्म कवमा गने, गयवउने, 
(ष)  ङ्जर्ङ्झबङ्ङ सॊर्सॊस्थव, व्मङ्ञिफवट प्रवप्त हङ्टने यवहत तथव ऩ ङ्टनङ्झनाभवाण य ऩ ङ्टनरवाबकव ङ्झफषमर्स्तङ्टरवई स्थवनीम 
ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सङ्झभङ्झतरे तोकेको स्थवन य भवऩदण्ड अनङ्टसवय गने, गयवउने । 
 
                                   ऩङ्चयच्छेद – ३ 
र्डव स्तयीम ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सङ्झभङ्झतको गठन तथव कवभ, कताव्म य अङ्झधकवय 
 
६. र्डव स्तयीम ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सङ्झभङ्झत: (१) नगयऩवङ्झरकवको प्रत्मेक र्डवभव एक र्डव स्तयीम ङ्जर्ऩद् 
व्मर्स्थवऩन सङ्झभङ्झत यहनेछ । 
(२) र्डव स्तयीम ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सङ्झभङ्झतको गठन देहवम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) र्डव अध्मऺ  -सॊमोजक  
(ि) र्डव सदस्महरू   -सदस्म 
(ग) र्डव ङ्झबत्र यहेकव ङ्जर्षमगत शविव/ईकवई कवमवारम प्रभङ्टिहरू  -सदस्म 
(र्) र्डव ङ्झबत्र यहेकव सङ्टयऺव ङ्झनकवमकव प्रभङ्टिहरू  -सदस्म 
(ङ) यवङ्जिम भवन्मतव प्रवप्त दरकव र्डवङ्ञस्थत प्रभङ्टि र्व प्रङ्झतङ्झनङ्झध  -सदस्म  
(च) स्थवनीम येडिस,   -सदस्म 
(छ) गैयसयकवयी तथव सवभङ्टदवमभव आधवङ्चयत सॊर्सॊस्थव तथव मङ्टर्व क्रर्फवट 

सॊमोजकरे तोकेफभोङ्ञजभ न्मूनतभ २ भङ्जहरव सङ्जहत ४ जनव  -सदस्म 
(ज) र्डव सङ्ञचर् - सदस्म सङ्ञचर् 

(३) उऩदपव (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको फैठक सो सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम य स्थवनभव 
फस्नेछ । 
 
 
(४) सङ्झभङ्झतको सदस्म-सङ्ञचर्रे सङ्झभङ्झतको फैठक फस्ने ङ्झभङ्झत, सभम य स्थवन तोकी फैठकभव छरपर हङ्टने 
ङ्जर्षमसूची सङ्जहतको सूचनव फैठक फस्ने सभमबन्दव चौफीस र्ण्टव अगवरै् सफै सदस्मरे ऩवउने गयी ऩठवउनङ्ट ऩनेछ 
। 
(५) सङ्झभङ्झतकव ऩचवस प्रङ्झतशतबन्दव फढी सदस्म उऩङ्ञस्थत बएभव फैठकको रवङ्झग गणऩूयक सङ्खखमव ऩ ङ्टगेको 
भवङ्झननेछ । 
(६) उऩदपव (४) य (५) भव जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यव रेङ्ञिएको बएतव ऩङ्झन सो सङ्झभङ्झतको फैठक तत्कवर फोरवउन 
आर्श्मक बएभव सॊमोजकरे जङ्टनसङ्टकै फेरवऩङ्झन सङ्झभङ्झतको फैठक फोरवउन सक्नेछ य त्मस्तो अर्स्थवभव सॊमोजक 
य र्टीभव १ जनव सदस्म सङ्जहत सदस्म सङ्ञचर् उऩङ्ञस्थत बएभव सङ्झभङ्झतको फैठक फस्न सक्नेछ । 



(७) सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺतव सो सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे गनेछ । 
(८) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम फहङ्टभतद्ववयव हङ्टनेछ य भत फयवफय बएभव सॊमोजकरे ङ्झनणवामक भत ङ्छदनेछ। 
(९) सङ्झभङ्झतरे आर्श्मकतव अनङ्टसवय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकवम र्व सङ्घ सॊस्थवकव प्रङ्झतङ्झनङ्झध य ङ्जर्ऻरवई फैठकभव आभन्त्रण 
गना सक्नेछ । 
(१०) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी अन्म कवमाङ्जर्ङ्झध सो सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधवायण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
(११) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम सदस्म सङ्ञचर्रे प्रभवङ्ञणत गयी यवख्नेछ । 
 
७ . र्डव स्तयीम ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सङ्झभङ्झतको कवभ, कताव्म य अङ्झधकवय् सङ्झभङ्झतको कवभ, कताव्म य 
अङ्झधकवय देहवम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) र्डव ङ्झबत्र ङ्जर्ऩद् प्रङ्झतकवमा तथव ङ्जर्ऩद् ऩङ्टनरवाब सम्फन्धी कवमािभ सञ्चवरनकव रवङ्झग 
नगय ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सङ्झभङ्झतभव ङ्झसपवङ्चयस गने तथव सो सङ्झभङ्झतफवट स्र्ीकृत नीङ्झत तथव 
मोजनव अनङ्टरूऩकव ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सम्फन्धी कवमािभ कवमवान्र्मन, अनङ्टगभन य 
ऩङ्टनयवर्रोकन गने, 

(ि) र्डवभव ङ्जर्कवस ङ्झनभवाणकव ङ्जिमवकरवऩहरू कवमवान्र्मनभव ङ्जर्ऩद् जोङ्ञिभ व्मवर्स्थवऩनरवई 
भूरप्रर्वहीकयण गने, सङ्टयङ्ञऺत ङ्जर्द्यवरम तथव अस्ऩतवरकव रवङ्झग ङ्जर्ऩद् जोङ्ञिभ 
न्मूनीकयणकव कवमािभहरू सञ्चवरन गने, 

(ग) ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩनकव सम्फन्धभव र्डवको सॊस्थवगत ऺभतव ङ्जर्कवस गने, 
(र्) ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन मोजनव, आऩत्कवरीन कवमामोजनव, ऩङ्टन्स्थवऩनव तथव ऩ ङ्टनङ्झनाभवाण 

मोजनव तजङ्टाभव तथव कवमवान्र्मन गने, गयवउने, 
(ङ) सभङ्टदवमभव ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सम्फन्धी कवभ गने सभूहहरूको गठन तथव त्मस्तव 

सभूहहरूरवई ऩङ्चयचवरन गने गयवउने, 
(च) र्डव सदस्महरू, कभाचवयी, स्र्मॊसेर्क, सवभवङ्ञजक ऩङ्चयचवरक तथव सभङ्टदवमभव आधवङ्चयत 

ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सङ्झभङ्झत सदस्म, नवगङ्चयक सभवजकव प्रङ्झतङ्झनङ्झधरवई ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन 
सम्फन्धी प्रङ्ञशऺणको व्मर्स्थव ङ्झभरवउने, 

(छ) स्थवनीम सभङ्टदवमरवई ङ्जर्ऩद्प्रङ्झत जवगरुक फनवउने, ङ्जर्ऩद्सॉग सम्फङ्ञन्धत मोजनव तथव 
कवमािभ तजङ्टाभव गना तथव ङ्जर्ऩद्को र्टनव हङ्टनवसवथ प्रङ्झतकवमाकव रवङ्झग तमवयी अर्स्थवभव 
यवख्न,े 

(ज) ङ्जर्ऩद्कव र्टनव हङ्टनवसवथ िोज, उद्धवय य यवहत रगवमतकव प्रवथङ्झभक कवमाहरू तत्कवर 
गनाको रवङ्झग सभन्र्म गने,  

(झ) आऩत ्कवरीन नभूनव अभ्मवस गने, गयवउने, 
(ञ) ङ्जर्ऩद् फवट प्रबवङ्जर्त र्यऩङ्चयर्वयको ऩङ्जहचवन, स्तय ङ्झनधवायण तथव ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जर्तयणभव 

नगय ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सङ्झभङ्झतरवई सहमोग गने, 



(ट) ङ्जर्ऩद्को सभमभव जोङ्ञिभभव यहेकव सभूह ङ्जर्शेषगयी भङ्जहरव, फवरफवङ्झरकव, ङ्जकशोयी, 
अऩवङ्गतव बएकव व्मङ्ञिउऩय हङ्टन सक्ने र्टनव (रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसव, फेचङ्जर्िन तथव अन्म कङ्ट नै 
ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभकव शोषण) योकथवभको रवङ्झग ङ्जर्शेष सतका तव अऩनवई सचेतनवभूरक 
कवमािभ सञ्चवरन गने, 

(ठ) नगय ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम अनङ्टसवय ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सम्फन्धी अन्म 
कवमा गने, गयवउने ।  

 
ऩङ्चयच्छेद – ४ 
सङ्टयऺव ङ्झनकवम तथव अन्म ङ्झनकवमको ऩङ्चयचवरन 
 
८ . सङ्टयऺव ङ्झनकवमको ऩङ्चयचवरन तथव सहमोग य सभन्र्म: (१) नगयकवमाऩवङ्झरकवरे ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩनको 
कवभभव नेऩवर सयकवय तथव प्रदेश सयकवयरे ऩङ्चयचवरन गयेकव सॊर्ीम तथव प्रवदेङ्ञशक सङ्टयऺव ङ्झनकवमहरूरवई 
सहमोग य सभन्र्म गनेछ । 
(२) सङ्टयऺव ङ्झनकवमरे ङ्जर्ऩद्को सभमभव िोज तथव उद्धवय कवमाकव रवङ्झग  नगयकवमाऩवङ्झरकवसॉग आर्श्मक 
सवभग्री भवग गयेको अर्स्थवभव नगयऩवङ्झरकवभव उऩरब्ध बएसम्भ त्मस्तो सवभवग्री तत्कवर उऩरब्ध गयवईनेछ । 
(३) ङ्जर्ऩद् प्रङ्झतकवमाकव रवङ्झग नगयऩवङ्झरकवरे आॉपूसॉग यहेको नगय प्रहयीरवई ऩङ्चयचवरन गनेछ ।   
 
९.  र्वरुणमन्त्र तथव अन्म सेर्व प्रदवमक ङ्झनकवमको कवभ, कताव्म य अङ्झधकवय:  
(१) र्वरूणमन्त्र, एम्फङ्टरेन्स तथव त्मस्तै अन्म सेर्व प्रदवमकरे आऩत ्कवरीन िोज, उद्धवय तथव यवहत उऩरब्ध 
गयवउन सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएको ङ्झनदेशनको ऩवरनव गनङ्टा ऩनेछ । 
 (२) आऩत ्कवरीन कवमा सम्ऩवदन गदवा सङ्झभङ्झतको आदेश फभोङ्ञजभ कङ्ट नै ऩङ्झन स्थवनभव प्ररे्श गने तथव जङ्टनसङ्टकै 
व्मङ्ञि र्व सॊस्थवको सवधन य स्रोत उऩमोग गने अङ्झधकवय र्वरुणमन्त्र सेर्व प्रदवमकरवई हङ्टनेछ । 
 
१०. सवर्ाजङ्झनक सॊस्थव तथव व्मवर्सवङ्जमक प्रङ्झतष्ठवनको दवङ्जमत्र्: (१) ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सम्फन्धभव 
नगयऩवङ्झरकव ङ्झबत्रकव सफै सवर्ाजङ्झनक सॊस्थव तथव व्मवर्सवङ्जमक प्रङ्झतष्ठवनको दवङ्जमत्र् देहवम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 
(क) आफ्नो बर्न, उद्योग, कवमवारम र्व व्मवर्सवङ्जमक केन्रभव ङ्जर्ऩद्कव र्टनव हङ्टन नङ्छदन ङ्जर्ऩद् सङ्टयऺव 
औजवय, उऩकयण, सवभग्री, आऩत ्कवरीन ङ्झनकवस रगवमत तोङ्जकए फभोङ्ञजभकव अन्म व्मर्स्थव गने, 
(ि)  त्मवङ्क सङ्करन, ऺङ्झतको भूल्मवङ्कन, यवहत, ऩङ्टनस्थवाऩनव तथव ऩ ङ्टनङ्झनाभवाण सभेतकव सम्ऩूणा कवमाभव 
आर्श्मक सहमोग गने, 
(ग)   आफ्नव कभाचवयी तथव कवभदवयरवई ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सम्फन्धभव आधवयबतू अङ्झबभङ्टिीकयण गने 
गयवउने, 
(र्) ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन कवमाभव उऩमोग हङ्टने स्रोत सवधनरवई तमवयी हवरतभव यवख्ने, 



(ङ) आफ्नव बर्न रगवमत अन्म सॊयचनव आऩत ्कवरीन प्रमोजनकव रवङ्झग आर्श्मक ऩयेभव आदेशवनङ्टसवय 
उऩरब्ध गयवउने, 
(च) सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकवयीको सङ्टऩङ्चयरे्ऺणभव उद्धवय तथव यवहत ङ्जर्तयण कवमाभव सहमोग ऩङ्टर् मवउने, 
(छ) ङ्जर्ऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण सॊमन्त्रको व्मर्स्थव गयी तमवयी अर्स्थवभव यवख्न,े 
(ज)  पोहोयभैरव तथव प्रदङ्टषणको मथोङ्ञचत व्मर्स्थवऩन गयी मसफवट र्वतवर्यण य जनजीर्नभव ऩना सक्ने 
नकवयवत्भक प्रबवर्रवई न्मूनीकयण गने उऩवमहरू अऩनवउने, 
(झ) ङ्जर्ऩद्को र्टनव र्टेभव तत्कवर नङ्ञजकको सङ्टयऺव ङ्झनकवम य स्थवनीम आऩत ्कवरीन कवमासञ्चवरन 
केन्ररवई िफय गने ।   
(२) नगयऩवङ्झरकव ङ्झबत्रकव सवर्ाजङ्झनक सॊस्थव तथव व्मवर्सवङ्जमक प्रङ्झतष्ठवनरे नगयऩवङ्झरकवको ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन 
सम्फन्धी मोजनवको अधीनभव यही ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन मोजनवको तजङ्टाभव गयी अङ्झनर्वमा रूऩभव रवगू गनङ्टा ऩनेछ । 
 
११. ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩनभव सहमोग गनङ्टा ऩने : नगयऩवङ्झरकव ङ्झबत्रकव सयकवयी कवमवारम, गैयसयकवयी सॊस्थव, 
स्थवनीम सङ्घ सॊस्थव, सभङ्टदवम, स्र्मॊसेर्क, नवगङ्चयक सभवज, ङ्झनजी ऺेत्र तथव व्मङ्ञिरे ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन कवमाभव 
नगयऩवङ्झरकवरवई देहवम फभोङ्ञजभ सहमोग गनङ्टा ऩनेछ:- 
(क)  त्मवङ्क सङ्करन, ऺङ्झतको भूल्मवङ्कन, यवहत, ऩङ्टनस्थवाऩनव तथव ऩ ङ्टन्ङ्झनाभवाण रगवमतकव ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन 
सम्फन्धी कवमाभव सहमोग गने,  
(ि) ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सम्फन्धी जनचेतनव अङ्झबर्ृङ्जद्ध गने, 
(ग) ऺभतव ङ्जर्कवस, आऩत ्कवरीन नभूनव अभ्मवस तथव ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सम्फन्धी प्रङ्ञशऺण कवमािभभव 
सहमोग गने तथव बवग ङ्झरने,  
(र्) िोज, उद्धवय तथव यवहत ङ्जर्तयण सम्फन्धी कवमाभव सहमोग गने।  
 
ऩङ्चयच्छेद – ५  
ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन कोष सम्फन्धी व्मर्स्थव 
 
१२. ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन कोष : (१) ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩनकव रवङ्झग नगयऩवङ्झरकवभव छङ्ट टै्ट एक आकङ्ञस्भक कोष 
यहनेछ । 
(२) कोषभव देहवम फभोङ्ञजभकव यकभहरू यहने छन:्- 
(क) नगयऩवङ्झरकवको र्वङ्जषाक फजेटफवट ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन कोषभव जम्भव गने गयी स्र्ीकृत यकभ, 
 (ि) प्रदेश सयकवयफवट ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩनकव रवङ्झग प्रवप्त यकभ, 
(ग)  नेऩवर सयकवयफवट ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩनकव रवङ्झग प्रवप्त यकभ, 
(र्) स्र्देशी कङ्ट नै सङ्घ सॊस्थव र्व व्मङ्ञिफवट दवन, दवतव्म र्व उऩहवय स्र्रुऩ प्रवप्त यकभ, 
(ङ)  अन्म कङ्ट नै स्रोतफवट प्रवप्त यकभ । 



(३) ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩनकव रवङ्झग नगयऩवङ्झरकवरे कवनून फभोङ्ञजभ ङ्जर्शेष शङ्टल्क र्व दस्तङ्टय सॊकरन गना सक्ने छ 
|  
(४) कोषको सञ्चवरन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
(५) कोषको यकभ ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सम्फन्धी कवभकव रवङ्झग प्रमोग गङ्चयनेछ । 
(६) उऩदपव (५) भव जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यव रेङ्ञिएको बए तवऩङ्झन कोषको यकभ ङ्झनमङ्झभत प्रशवसङ्झनक कवमाको रवङ्झग 
िचा गङ्चयने छैन । 
(७) कोषको रेिवऩयीऺण भहवरेिव ऩयीऺकफवट हङ्टनेछ ।  
(८) सङ्झभङ्झतरे कोषको र्वङ्जषाक आम व्ममको प्रङ्झतर्देन तमवय गयी कवमाऩवङ्झरकव भवपा त गवउॉ/नगयसबव सभऺ 
ऩेश गनेछ । 
 
ऩङ्चयच्छेद – ६ 
कसूय तथव सजवम 
 
१३.  कसूय य सजवम : कसैरे ङ्जर्ऩद्को र्टनव र्ट्न सक्ने गयी रवऩयर्वही गयेभव र्व त्मस्तो र्टनव र्टवउन 
प्रत्मऺ सॊरगन बएभव र्व र्ट्नव र्टेको अर्स्थवभव नवजवमज पवईदव ङ्झरने गयी र्व आपङ्ट रवई भवत्र पवईदव ऩ ङ्टगने 
ङ्जकङ्झसभको कङ्ट नै कवभ गयेभव र्व मस सम्फन्धभव सॊर्ीम कवनून फभोङ्ञजभ कसङ्टयजन्म भवङ्झनने कङ्ट नै कवभ गयेभव तत ्
सम्फन्धी कवयर्वही प्रचङ्झरत सॊर्ीम कवनून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  
 
                           ऩङ्चयच्छेद – ७ 
 ङ्जर्ङ्जर्ध 
 
१४.  ङ्जर्ऩद् सङ्कटग्रस्त ऺते्र र्ोषणवको ऩवरनव य सभन्र्म : (१) नेऩवर सयकवयरे नगयऩवङ्झरकव ङ्झबत्रको कङ्ट नै 
ठवउॉभव गम्बीय प्रकृङ्झतको ङ्जर्ऩद् उत्ऩङ्ङ बएफवट ङ्जर्ऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेत्र र्ोषणव गयी प्रचङ्झरत कवनून फभोङ्ञजभ कङ्ट नै 
कवभ गना गयवउन आदेश ङ्छदएभव सोको ऩवरनव गनङ्टा गयवउनङ्ट नगयऩवङ्झरकवको कताव्म हङ्टनेछ ।  
(२) उऩदपव (१) फभोङ्ञजभ र्ोषणव गङ्चयएको ऺेत्रभव नेऩवर सयकवयरे प्रचङ्झरत कवनून फभोङ्ञजभ कङ्ट नै कवभ गना 
गयवउन नगयऩवङ्झरकव ङ्झबत्रको कङ्ट नै व्मङ्ञि, सॊस्थव र्व अङ्झधकवयीरवई आदेश ङ्छदएभव सोको ऩवरनव गना गयवउनभव 
गवउॉऩवङ्झरकव/नगयऩवङ्झरकवरे आर्श्मक सभन्र्म गनेछ । 
 
 
 
(३) उऩदपव (१) फभोङ्ञजभ र्ोषणव गङ्चयएको ऺेत्र सम्फन्धी सूचनवको प्रसवयणभव गवउॉऩवङ्झरकव/नगयऩवङ्झरकवरे 
सहमोग य सभन्र्म गनेछ । 



 
१५. नेऩवर सयकवयको स्र्ीकृतीभव भवत्र प्ररे्श गनङ्टाऩने : (१) ङ्जर्ऩद् फवट असय ऩयेको कङ्ट नै ऺेत्रभव ङ्जर्देशी 
नवगङ्चयक र्व सॊस्थवरे प्ररे्श गनङ्टा ऩयेभव नेऩवर सयकवयको स्र्ीकृङ्झत ङ्झरएको छ छैन बङ्झन नगय कवमाऩवङ्झरकवरे 
सोधिोज गना सक्नेछ । 
(२) उऩदपव (१) फभोङ्ञजभ सोधिोज गदवा त्मस्तो नवगङ्चयक र्व सॊस्थवरे नेऩवर सयकवयको स्र्ीकृङ्झत ङ्झरएको 
नवदेङ्ञिएकोभव ङ्झनजको प्ररे्शरवई योक रगवई तत ्सम्फन्धी सूचनव नेऩवर सयकवयरवई उऩरब्ध गयवईनेछ । 
 
१६. भवनर्ीम तथव अन्म सहवमतव य सभन्र्म : (१) नगयऩवङ्झरकव ङ्झबत्र उत्ऩङ्ङ ङ्जर्ऩद्को अर्स्थवरवई 
तत्कवर सवभनव गना आन्तङ्चयक स्रोत य सवधनफवट नभ्मवउने बएभव भवनर्ीम तथव अन्म सहवमतव य सभन्र्मकव 
रवङ्झग ङ्ञजल्रव सभन्र्म सङ्झभङ्झत, प्रदेश सयकवय तथव नेऩवर सयकवयरवई अनङ्टयोध गङ्चयनेछ ।  
 (२) ङ्जर्ऩद् फवट उत्ऩङ्ङ ङ्ञस्थङ्झत ङ्झनमन्त्रण गने िभभव नेऩवर सयकवयरे अन्तयवाङ्जिम भवनर्ीम तथव अन्म सहमोग 
ङ्झरई ऩङ्चयचवरन गयेको अर्स्थवभव नेऩवर सयकवयको ङ्झनदेशनभव यङ्जह तत ्सम्फन्धी कवमाभव सहमोग य सभन्र्म 
गङ्चयनेछ ।  
(३) ङ्झछभेकी स्थवनीम तहभव कङ्ट नै ङ्जर्ऩद् उत्ऩङ्ङ बई सो व्मर्स्थवऩनकव रवङ्झग ङ्झछभेकी स्थवनीम तहरे सोझै, 
ङ्ञजल्रव सभन्र्म सङ्झभङ्झत र्व प्रदेश सयकवय भवपा त अनङ्टयोध गयेभव उऩरब्ध बएसम्भको सहमोग ऩङ्टमवाउनङ्ट 
गवउॉ/नगयकवमाऩवङ्झरको दवङ्जमत्र् हङ्टनेछ । 
 
१७.  तत्कवर िङ्चयद तथव ङ्झनभवाण य प्रमोग गना सङ्जकन े: (१) ङ्जर्शेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ऩयी ङ्जर्ऩद् फवट प्रबवङ्जर्त 
ऺेत्रभव िोज, उद्धवय तथव यवहत उऩरब्ध गयवउन तथव बइयहेको ङ्जर्ऩद् फवट थऩ ऺङ्झत हङ्टन नङ्छदनकव रवङ्झग 
तत्कवरै यवहत सवभग्री िङ्चयद र्व ङ्झनभवाण कवमा गना आर्श्मक बएभव सवर्ाजङ्झनक िङ्चयद सम्फन्धी प्रचङ्झरत 
कवनूनभव यहेको ङ्जर्शेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभव िङ्चयद गने सम्फन्धी व्मर्स्थव फभोङ्ञजभ गवउॉ कवमाऩवङ्झरकव/नगय 
कवमाऩवङ्झरकवरे िङ्चयद र्व ङ्झनभवाण कवमा गना सङ्जकनेछ । 
(२) ङ्जर्ऩद् फवट प्रबवङ्जर्त ऺेत्रभव िोज, उद्धवय तथव यवहत उऩरब्ध गयवउन तथव बइयहेको ङ्जर्ऩद् फवट थऩ ऺङ्झत 
हङ्टन नङ्छदनकव रवङ्झग नगयऩवङ्झरकव ऺेत्र ङ्झबत्रको कङ्ट नै गैयसयकवयी कवमवारम र्व अन्म सॊर् सॊस्थव य व्मङ्ञिको चर, 
अचर सम्ऩङ्ञि तथव सर्वयी सवधन उऩमोग गना आर्श्मक बएभव सोको अङ्झबरेि यविी तोङ्जकएको अर्ङ्झधबयको 
रवङ्झग अस्थवमी तर्यरे प्रवप्त गना सङ्जकनेछ । 
 (३) ङ्जर्ऩद् फवट प्रबवङ्जर्त ऺेत्रभव तत्कवर यवहत उऩरब्ध गयवउन नगयऩवङ्झरकव ऺेत्र ङ्झबत्रको कङ्ट नै गैयसयकवयी 
कवमवारम र्व अन्म सॊर् सॊस्थव य व्मङ्ञिको िवद्यवङ्ङ, रिवकऩडव, औषधी र्व अन्म र्स्तङ्ट आर्श्मक बएभव सोको 
अङ्झबरेि यविी ङ्झनमन्त्रणभव ङ्झरन य सम्फङ्ञन्धत प्रबवङ्जर्त ऩऺरवई ङ्जर्तयण गना सङ्जकनेछ । 
(४) नगयऩवङ्झरकवरे उऩदपव (२) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सम्ऩङ्ञि अस्थवमी रूऩभव प्रवप्त गयेभव र्व उऩदपव (३) फभोङ्ञजभ 
कङ्ट नै र्स्तङ्ट ङ्झनमन्त्रण य ङ्जर्तयण गयेभव त्मस्तो सम्ऩङ्ञि प्रमोग र्व र्स्तङ्ट उऩमोग फवऩत प्रचङ्झरत दय अनङ्टसवयको 
यकभ सम्फङ्ञन्धत कवमवारम, सॊस्थव र्व व्मङ्ञिरवई ङ्छदनेछ ।  



 
१८.  यवहतको न्मूनतभ भवऩदण्ड सम्फन्धी व्मर्स्थव : (१) ङ्जर्ऩद् प्रबवङ्जर्त व्मङ्ञिरवई नेऩवर सयकवय तथव 
प्रदेश सयकवयरे उऩरव्ध गयवउने यवहतको अङ्झतङ्चयि नगयऩवङ्झरकवरे आन्तङ्चयक स्रोतफवट थऩ यवहत उऩरब्ध 
गयवउन सक्नेछ ।  
(२) उऩदपव (१) फभोङ्ञजभ नगयऩवङ्झरकवरे ङ्जर्ऩद् प्रबवङ्जर्त व्मङ्ञिरवई यवहत उऩरब्ध गयवउॉदव भवऩदण्ड फनवई 
सोको आधवयभव यवहवत उऩरब्ध गयवउनेछ । 
(३) उऩदपव (२) फभोङ्ञजभको यवहतको भवऩदण्डभव अन्म ङ्जर्षमको अङ्झतङ्चयि देहवमकव ङ्जर्षम सभवरे्श बएको 
हङ्टनङ्ट ऩनेछ:- 
 
 

(क) ङ्जर्ऩद् फवट प्रबवङ्जर्त व्मङ्ञिरवई अस्थवमी आरयसमस्थरभव यवखदव उऩरब्ध गयवउनङ्ट ऩने 
आर्वस, िवद्यवङ्ङ, िवनेऩवनी, स्र्वस््म तथव सयसपवइ सम्फन्धी, 

(ि) ङ्जर्ऩद् फवट भतृ्मङ्ट हङ्टनेको ऩङ्चयर्वय तथव सम्ऩङ्ञिको ऺङ्झत हङ्टने व्मङ्ञिरवई उऩरब्ध 
गयवउनङ्ट ऩने न्मूनतभ यवहत सम्फन्धी,  

(ग) भङ्जहरव, फवरफवङ्झरकव, जेष्ठ नवगङ्चयक, अशि तथव अऩवङ्गतव बएकव व्मङ्ञिको 
आर्श्मकतव सॊर्ोधनकव रवङ्झग ङ्जर्शेष यवहत प्मवकेजहरु (जस्तै ङ्झडङ्ञगनटी ङ्जकट य 
ङ्ञचल्रेन ङ्जकट) भङ्जहरवहरूको रवङ्झग सङ्टयङ्ञऺत भङ्जहरवभैत्री स्थर,  

(र्) व्मङ्ञिगत गोऩङ्झनमतव तथव सङ्टयऺव सम्फन्धी, 
(ङ) न्मूनतभ यवहत फवहेक स्र्योजगवय तथव योजगवयी व्मर्स्थवऩनकव भवध्मभफवट 

ऩीङ्झडतको जीङ्जर्कोऩवजान सम्फन्धी, 
(च) गैयसयकवयी र्व व्मङ्ञिगत रूऩभव ङ्छदइने यवहतको ङ्जर्तयण सम्फन्धी, 
(छ) एकद्ववय प्रणवरी अनङ्टरुऩ यवहत ङ्जर्तयण गने सम्फन्धी, 
(ज) यवहतसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म उऩमङ्टि ङ्जर्षम । 

 
१९.   ङ्जर्ऩद् भव ऩयी हयवएकव र्व नि बएकव कवगजवत सम्फन्धभव : ङ्जर्ऩद् भव ऩयी हयवई पेरव ऩना नसकेकव 
तथव आॊङ्ञशक र्व ऩूणा रूऩभव ऺङ्झत बएकव गवउॉऩवङ्झरकव/नगयऩवङ्झरकवकव भहत्र्ऩूणा कवगजवतहरुको प्रभवणीकयण 
तथव प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ उऩरब्ध गयवउने सम्फन्धी व्मर्स्थव प्रचङ्झरत कवनूनरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
 
२०. ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्ने : सङ्झभङ्झतरे मस ऐनको अधीनभव यही ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩनकव रवङ्झग कङ्ट नै व्मङ्ञि र्व 
ङ्झनकवमरवई आर्श्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदेशनको ऩवरनव गनङ्टा सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि र्व ङ्झनकवमको 
कताव्म हङ्टनेछ । 
 



२१. उऩसङ्झभङ्झत गठन गना सक्न े: (१) सङ्झभङ्झतरे आर्श्मकतव अनङ्टसवय उऩसङ्झभङ्झत गठन गना सक्नेछ ।  
(२) उऩदपव (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने उऩसङ्झभङ्झतको कवभ, कताव्म, अङ्झधकवय य कवमवार्ङ्झध उऩसङ्झभङ्झत गठन 
गदवाकव फित तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
 
२२. अङ्झबरेि यवख्नङ्ट ऩने् (१) ङ्जर्ऩद्को सभमभव यवहत उऩरब्ध गयवउने व्मङ्ञि, ङ्झनकवम र्व सॊस्थवको नवभ,  
य उऩरव्ध गयवईको यवहत तथव सोको ऩङ्चयभवण सङ्जहतको ङ्जर्र्यणको अङ्झबरेि यवख्न ेव्मर्स्थव सङ्झभङ्झतरे 
ङ्झभरवउनङ्टऩने छ ।   
(२) उऩदपव (१) फभोङ्ञजभको ङ्जर्र्यण यवखदव ङ्जर्ऩद् भव ऩयेकव भङ्जहरव, फवरफवङ्झरकव तथव जेष्ठ नवगङ्चयक, ङ्जर्ऩद्कव 
कवयणरे स्थवनवन्तयण बएकव र्यऩङ्चयर्वय रगवमतको सॊखमव एङ्जकन हङ्टने ङ्जर्र्यण य उनीहरूरवई उऩरब्ध 
गयवइएको यवहवत स्ऩिरूऩभव यवख्नङ्टऩने छ । 
 
२३. ऩङ्टयस्कवय ङ्छदन सक्ने : स्थवनीम ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सम्फन्धभव ङ्जर्शेष मोगदवन ऩङ्टर् मवउने उत्कृि व्मङ्ञि 
र्व सॊस्थवरवई प्रोत्सवहन स्र्रूऩ सङ्झभङ्झतको ङ्झसपवङ्चयसभव नगय कवमाऩवङ्झरकवरे सम्भवन तथव ऩ ङ्टयस्कवय ङ्छदन सक्नेछ 
।  
 
२४. र्वङ्जषाक प्रङ्झतरे्दन : (१) सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक आङ्झथाक र्षाभव गयेको कवभको ङ्जर्र्यण सङ्जहतको र्वङ्जषाक 
प्रङ्झतरे्दन तमवय गयी कवमाऩवङ्झरकव भवपा त नगय सबव, ङ्ञजल्रव ङ्जर्ऩद् व्मर्स्थवऩन सङ्झभङ्झत तथव प्रदेश ङ्जर्ऩद् 
व्मर्स्थवऩन सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश गनङ्टा ऩनेछ । 
(२) उऩदपव (१) फभोङ्ञजभको र्वङ्जषाक प्रङ्झतरे्दन सवर्ाजङ्झनक रूऩभव प्रकवशन गनङ्टा ऩनेछ । 
 
२५.  प्रशवसङ्झनक िचा व्मर्स्थवऩन: सङ्झभङ्झतको फैठक तथव प्रङ्झतरे्दन तमवयी रगवमतकव कवमासॉग सम्फङ्ञन्धत 
न्मङ्टनतभ प्रशवसङ्झनक िचा नगयकवमाऩवङ्झरकवरे व्मर्स्थव गनेछ |  
 
 
२६. अङ्झधकवय प्रत्मवमोजन : मो ऐन तथव मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतरवई प्रवप्त 
अङ्झधकवयभध्मे आर्श्मकतव अनङ्टसवय केही अङ्झधकवय सङ्झभङ्झतको सॊमोजक तथव तोङ्जकएको ऩदवङ्झधकवयीरवई 
प्रत्मवमोजन गना सक्नेछ । 
 
२७. ङ्झनमभ फनवउन ेअङ्झधकवय : नगय कवमाऩवङ्झरकवरे मो ऐन कवमवान्र्मनकव रवङ्झग आर्श्मक ङ्झनमभ तथव 
कवमाङ्जर्ङ्झध  फनवउन सक्नेछ । 

आऻवरे 

फसन्त न्मौऩवन े

प्रभङ्टि प्रशवसकीम अङ्झधकृत 


