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ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कानूनराई सॊ शोधन य एकीकयण गनन
फनेको ङ्जिधेमक
प्रस्तािना : ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका सफै ङ्जिमाकराऩको सभन्िमात्भक य प्रबािकायी रूऩभा

व्मिस्थाऩन गयी प्राकृङ्झतक तथा गैयप्राकृङ्झतक ङ्जिऩद्फाट सिनसाधायणको जीउज्मान य
सािनजङ्झनक, ङ्झनजी तथा व्मङ्ञिगत सम्ऩङ्ञि, प्राकृङ्झतक एिभ् साॉस्कृङ्झतक सम्ऩदा य बौङ्झतक

सॊ यचनाको सॊ यऺण गनन ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩनसॉग सम्फङ्ञन्धत प्रचङ्झरत
कानूनराई सॊ शोधन य एकीकयण गनन िाञ्छनीम बएकोरे,

नेऩारको सॊ ङ्जिधानको धाया २९६ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको व्मिस्थाङ्जऩकासॊ सदरे मो ऐन फनाएको छ ।
ऩङ्चयच्छे द – १
प्रायङ्ञम्बक
१.

सॊ ङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ “ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा
व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४” यहेको छ ।
(२) मो ऐन तङ्टरून्त प्रायम्ब हङ्टनेछ ।

२.

ऩङ्चयबाषा : ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,(क)

“कामनकायी प्रभङ्टि” बङ्ङारे प्राङ्झधकयणको कामनकायी प्रभङ्टि
सम्झनङ्ट ऩछन ।

(ि)

“कामनकायी

सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे

दपा

६

फभोङ्ञजभको

कामनकायी सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछन ।
(ग )

“कोष” बङ्ङारे दपा २२ फभोङ्ञजभको ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन
कोष सम्झनङ्ट ऩछन ।

( घ)

“गैयप्राकृङ्झतक ङ्जिऩद्” बङ्ङारे भहाभायी, अङ्झनकार, डढे रो,
कीट िा सूक्ष्भ जीिाणङ्ट आतङ्क, ऩशङ्ट तथा चयाच ङ्टरुङ्गीभा

हङ्टने फ्रू, प्मान्डाङ्झभक फ्रू, सऩनदॊश, जनािय आतङ्क,
िानी, हिाई, सडक, जर िा औद्योङ्झगक दङ्टघट
न ना,
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आगरागी, ङ्जिषाि गमाॉस, यसामन िा ङ्जिङ्जकयण च ङ्टहािट,

गमाॉस ङ्जिष्पोटन, ङ्जिषाि िाद्य सेिन, िाताियणीम
प्रदूषण, िन ङ्जिनाश िा बौङ्झतक सॊ यचनाको ऺङ्झत तथा
प्रकोऩ उद्धाय कामनभा हङ्टने दङ्टघट
न ना िा मस्तै अन्म
गैयप्राकृङ्झतक ङ्जिऩद्फाट उत्ऩङ्ङ ङ्जिऩद् सम्झनङ्ट ऩछन ।
(ङ)

"ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत" बङ्ङारे दपा १६
फभोङ्ञजभको ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट
ऩछन ।

(च )

“तोङ्जकएको" िा "तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङारे मस ऐन
अन्तगनत फनेको ङ्झनमभभा तोङ्जकएको िा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ
सम्झनङ्ट ऩछन ।

(छ )

“ऩङ्चयषद्” बङ्ङारे दपा ३ फभोङ्ञजभको ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ
न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन याङ्जिम ऩङ्चयषद् सम्झनङ्ट
ऩछन ।

( ज)

"प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत" बङ्ङारे दपा १४
फभोङ्ञजभको प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट
ऩछन ।

(झ)

“प्राकृङ्झतक ङ्जिऩद्” बङ्ङारे ङ्जहभऩात, अङ्झसना, ङ्जहभऩङ्जहयो,
ङ्जहभतार ङ्जिस्पोटन, अङ्झतिृङ्जि, अनािृङ्जि, फाढी, ऩङ्जहयो

ॉ ी, हङ्टयी फतास,
तथा बू–स्िरन, डङ्टफान, िडे यी, आध
शीतरहय,

तातो

हािाको

रहय,

चट्याङ्ग,

बूकम्ऩ,

ज्िाराभङ्टिी ङ्झफस्पोट, डढे रो िा मस्तै अन्म प्राकृङ्झतक
ङ्जिऩद्फाट उत्ऩङ्ङ जङ्टनसङ्टकै ङ्जिऩद् सम्झनङ्ट ऩछन ।
(ञ)

“प्राङ्झधकयण” बङ्ङारे दपा १० फभोङ्ञजभको याङ्जिम ङ्जिऩद्
जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन प्राङ्झधकयण सम्झनङ्ट
ऩछन ।

(ट)

“भन्रारम” बङ्ङारे नेऩार सयकायको गृह भन्रारम
सम्झनङ्ट ऩछन ।
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(ठ)

“ङ्जिऩद्” बङ्ङारे कङ्टनै स्थानभा आऩत्कारीन अिस्था
ङ्झसजनना बई जन िा धनको ऺङ्झतको साथै जीिनमाऩन य
िाताियणभा

प्रङ्झतकूर

असय

गैयप्राकृङ्झतक ङ्जिऩद् सम्झनङ्ट ऩछन ।
(ड)

ऩाने

प्राकृङ्झतक

िा

“ङ्जिऩद् िोज तथा उद्धाय सभूह” बङ्ङारे ङ्जिऩद्को
अिस्थाभा िोजी तथा उद्धाय गनन ङ्जिमाशीर िा ङ्जिऩद्

व्मिस्थाऩनको राङ्झग ऩङ्चयचारन गनन तमाय गङ्चयएको

ङ्जिङ्ञशिीकृत िोज तथा उद्धाय सभूह सम्झनङ्ट ऩछन य सो
शब्दरे ताङ्झरभ प्राप्त भानिीम सहामताकभीराई सभेत
जनाउॉछ ।
(ढ)

“ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण” बङ्ङारे ङ्जिऩद्ऩूि न गङ्चयने
जोङ्ञिभको ङ्जिश्लेषण तथा भूल्माङ्कन, ङ्जिऩद् योकथाभ िा
ङ्जिऩद्फाट हङ्टने ऺङ्झतको न्मूनीकयण तथा ङ्जिकासका

कामनभा ङ्जिऩद् जोङ्ञिभराई कभ गने सम्फन्धी कामन
सम्झनङ्ट ऩछन ।
(ण)

“ङ्जिऩद् ऩङ्टनरानब” बङ्ङारे ङ्जिऩद्को घटनाऩङ्झछ गङ्चयने

ऩङ्टनङ्झनभ
न ानण एिभ् ऩङ्टनस्थानऩनासॉग सम्फङ्ञन्धत कामन सम्झनङ्ट
ऩछन ।

(त)

“ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामन” बङ्ङारे ङ्जिऩद्को घटना घट्नासाथ

तत्कारै गङ्चयने िोज, उद्धाय एिभ् याहतसॉग सम्फङ्ञन्धत
कामन सम्झनङ्ट ऩछन य सो शब्दरे ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामनको
ऩूित
न मायीराई सभेत जनाउॉछ ।

(थ)

“ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन” बङ्ङारे ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण,

ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामन य ङ्जिऩद् ऩङ्टनरानबसॉग सम्फङ्ञन्धत सम्ऩूणन
ङ्जिमाकराऩ सम्झनङ्ट ऩछन ।

(द)

“व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठान” बङ्ङारे उद्योग, करकायिाना,

ङ्झसनेभा घय, सङ्जऩङ्ग भर, फहङ्टउद्देश्मीम व्माऩाङ्चयक बिन
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जस्ता तोङ्जकए फभोङ्ञजभका व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठान सम्झनङ्ट
ऩछन ।
(ध)

“सािनजङ्झनक सॊ स्था” बङ्ङारे सयकायी ङ्झनकाम, सयकायको

ऩूणन िा आॊङ्ञशक स्िाङ्झभत्ि बएको सॊ स्था, प्रचङ्झरत कानून
फभोङ्ञजभ

स्थाऩना

बएका

सङ्गङ्छठत

सॊ स्था

िा

सफै

प्रकायका स्िास््म तथा शैङ्ञऺक सॊ स्था सम्झनङ्ट ऩछन ।
(न)

“सङ्टयऺा ङ्झनकाम” बङ्ङारे नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी,
सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩार, याङ्जिम अनङ्टसन्धान ङ्जिबाग
तथा प्रदे श प्रहयी सम्झनङ्ट ऩछन ।

(ऩ)

“स्थानीम तह” बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरका, नगयऩाङ्झरका य
ङ्ञजल्रा सबा सम्झनङ्ट ऩछन ।

(प)

“स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे दपा १७
फभोङ्ञजभको स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट
ऩछन ।

ऩङ्चयच्छे द – २
ऩङ्चयषद्को गठन तथा काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय
३.

ऩङ्चयषद्को गठन : (१) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामनराई प्रबािकायी रूऩभा
सञ्चारन गनन एक ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन याङ्जिम ऩङ्चयषद्
यहनेछ ।

(२) ऩङ्चयषद्को गठन दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :(क)

प्रधानभन्री

-अध्मऺ

(ि)

नेऩार सयकायका सयोकायिारा भन्रीहरू

-सदस्म

(ग)

प्रङ्झतङ्झनङ्झध सबाको ङ्जिऩऺी दरको नेता

-सदस्म

(घ)

सफै प्रदे शका भङ्टख्मभन्री

-सदस्म
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(ङ)

याङ्जिम मोजना आमोगको उऩाध्मऺ

-सदस्म

(च)

नेऩार सयकायको भङ्टख्म सङ्ञचि

-सदस्म

(छ)

प्रधान सेनाऩङ्झत, नेऩारी सेना

-सदस्म

(ज)

भन्रारमको सङ्ञचि

-सदस्म

(झ)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनको ऺेरभा ङ्जिऻता हाङ्झसर
गये का व्मङ्ञिहरूभध्मेफाट कम्तीभा एक जना
भङ्जहरा सङ्जहत ऩङ्चयषद्फाट भनोनीत तीन जना

(ञ)

कामनकायी प्रभङ्टि

-सदस्म
-सदस्म सङ्ञचि

(३) उऩदपा (२) को िण्ड (झ) फभोङ्ञजभ भनोनीत सदस्मको ऩदािङ्झध
ऩाॉच िषनको हङ्टनेछ ।
(४) उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन भनोनीत
सदस्मको काभ सन्तोषजनक नबएभा ऩङ्चयषद्रे ङ्झनजराई जङ्टनसङ्टकै फित सदस्मको
ऩदफाट हटाउन सक्नेछ ।

तय त्मसयी सदस्मफाट हटाउनङ्ट अङ्ञघ ङ्झनजराई सपाइ ऩेश गनन भनाङ्झसफ

भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
४.

ऩङ्चयषद्को फैठक सम्फन्धी व्मिस्था : (१) ऩङ्चयषद्को फैठक िषनको कम्तीभा दङ्टइन
ऩटक अध्मऺरे तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम य स्थानभा फस्नेछ ।

(२) ऩङ्चयषद्को सदस्म-सङ्ञचिरे ऩङ्चयषद्को फैठक फस्ने ङ्झभङ्झत, सभम य
स्थान तोकी फैठकभा छरपर हङ्टने ङ्जिषमसूची सङ्जहतको सूचना फैठक फस्ने
सभमबन्दा
ऩनेछ ।

अठ्चारीस

घण्टा

अगािै

सफै

सदस्मरे

ऩाउने

गयी

ऩठाउनङ्ट

तय तत्कार ऩङ्चयषद्को फैठक फोराउन आिश्मक बएभा अध्मऺरे

अठ्चारीस घण्टा अगािै ऩङ्चयषद्को फैठक फोराउन सक्नेछ ।
(३) ऩङ्चयषद्का

ऩचास

प्रङ्झतशतबन्दा

फढी

सदस्म

ऩङ्चयषद्को फैठकको राङ्झग गणऩूयक सङ्खख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ ।
5

उऩङ्ञस्थत

बएभा

(४) ऩङ्चयषद्को फैठकको अध्मऺता ऩङ्चयषद्को अध्मऺरे गनेछ ।
(५) ऩङ्चयषद्को ङ्झनणनम फहङ्टभतद्वाया हङ्टनेछ य भत फयाफय बएभा अध्मऺरे
ङ्झनणानमक भत ङ्छदनेछ ।
(६) ऩङ्चयषद्रे आिश्मकता अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम िा सङ्घ सॊ स्थाका
प्रङ्झतङ्झनङ्झध य ङ्जिऻराई फैठकभा आभन्रण गनन सक्नेछ ।
(७) ऩङ्चयषद्को फैठक सम्फन्धी अन्म कामनङ्जिङ्झध ऩङ्चयषद् आपैरे ङ्झनधानयण
गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
(८) ऩङ्चयषद्को ङ्झनणनम ऩङ्चयषद्को सदस्म-सङ्ञचिरे प्रभाङ्ञणत गयी याख्नेछ ।
५.

ऩङ्चयषद्को काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय : ऩङ्चयषद्को काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय दे हाम
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:(क)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी याङ्जिम नीङ्झत तथा मोजना

(ि)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा अङ्गीकाय गनङ्टन ऩने नीङ्झत

स्िीकृत गने,
तथा

मोजनाका

सम्फन्धभा

कामनकायी

सङ्झभङ्झत

प्राङ्झधकयणराई आिश्मक ङ्झनदे शन ङ्छदने,
(ग)

ङ्जिऩद्

(घ)

ङ्जिऩद्

व्मिस्थाऩन

सम्फन्धी

कामनभा

प्रदे श

य
तथा

स्थानीम तहराई आिश्मक नीङ्झतगत भागनदशनन गने ,
व्मिस्थाऩनका

राङ्झग

आङ्झथक
न

स्रोतको

व्मिस्थाऩन गने सम्फन्धभा कामनकायी सङ्झभङ्झत तथा
प्राङ्झधकयणराई ङ्झनदे शन ङ्छदने य सोको राङ्झग आिश्मक
सहजीकयण गने,
(ङ)

ङ्जिऩद्

व्मिस्थाऩन

गने ।
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सम्फन्धी

कामनहरुको

भूल्माङ्कन

ऩङ्चयच्छे द – ३
कामनकायी सङ्झभङ्झतको गठन तथा काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय
६.

कामनकायी सङ्झभङ्झतको गठन : (१) ऩङ्चयषद्फाट स्िीकृत नीङ्झत तथा मोजनाको
कामानन्िमन गने, गयाउने काभ सभेतका राङ्झग एक कामनकायी सङ्झभङ्झत यहनेछ ।
(२) कामनकायी सङ्झभङ्झतको गठन दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछ
े :(क)

नेऩार सयकायको गृह भन्री

(ि)

नेऩार सयकायको सहयी ङ्जिकास, स्िास््म,
सङ्घीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास
सम्फन्धी ङ्जिषम हे ने भन्रीहरु

(ग)

-अध्मऺ

-सदस्म

नेऩार सयकायका सयोकायिारा
भन्रारमहरूका सङ्ञचिहरू

-सदस्म

(घ)

नेऩार सयकाय, प्रधानभन्री तथा

भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामानरमको सङ्ञचि

-सदस्म

(ङ)

यथी, नेऩारी सेना

-सदस्म

(च)

नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩार
तथा याङ्जिम अनङ्टसन्धान ङ्जिबागका
प्रभङ्टिहरु

-सदस्म

(छ)

कामनकायी ङ्झनदे शक, नेऩार याि फैङ्क

-सदस्म

(ज)

अध्मऺ, नेऩार दूयसञ्चाय प्राङ्झधकयण

-सदस्म

(झ)

सदस्म-सङ्ञचि, सभाजकल्माण ऩङ्चयषद्

-सदस्म

(ञ)

अध्मऺ, नेऩार चेम्फय अप कभसन

-सदस्म

(ट)

अध्मऺ, नेऩार ये डिस सोसाइटी

-सदस्म
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७.

(ठ)

अध्मऺ, नेऩार उद्योग िाङ्ञणज्म

(ड)

कामनकायी प्रभङ्टि

भहासङ्घ

-सदस्म
-सदस्म सङ्ञचि

कामनकायी सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी व्मिस्था : (१) कामनकायी सङ्झभङ्झतको फैठक
अध्मऺरे तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम य स्थानभा फस्नेछ ।

(२) कामनकायी सङ्झभङ्झतको सदस्म-सङ्ञचिरे कामनकायी सङ्झभङ्झतको फैठक
फस्ने ङ्झभङ्झत, सभम य स्थान तोकी फैठकभा छरपर हङ्टने ङ्जिषमसूचीसङ्जहतको सूचना

फैठक फस्ने सभमबन्दा चौफीस घण्टा अगािै सफै सदस्मरे ऩाउने गयी ऩठाउनङ्ट
ऩनेछ ।
तय तत्कार कामनकायी सङ्झभङ्झतको फैठक फोराउन आिश्मक बएभा
अध्मऺरे चौफीस घण्टा अगािै कामनकायी सङ्झभङ्झतको फैठक फोराउन सक्नेछ ।
(३) कामनकायी सङ्झभङ्झतका ऩचास प्रङ्झतशतबन्दा फढी सदस्म उऩङ्ञस्थत
बएभा फैठकको राङ्झग गणऩूयक सङ्खख्मा ऩङ्टगक
े ो भाङ्झननेछ ।
(४) कामनकायी सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता सो सङ्झभङ्झतको अध्मऺरे
गनेछ ।
(५) कामनकायी सङ्झभङ्झतको ङ्झनणनम फहङ्टभतद्वाया हङ्टनछ
े य भत फयाफय बएभा
अध्मऺरे ङ्झनणानमक भत ङ्छदनेछ ।
(६) कामनकायी सङ्झभङ्झतरे आिश्मकता अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम िा सङ्घ
सॊ स्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झध य ङ्जिऻराई फैठकभा आभन्रण गनन सक्नेछ ।
(७) कामनकायी सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामनङ्जिङ्झध सो सङ्झभङ्झत
आपैरे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
(८) कामनकायी सङ्झभङ्झतको ङ्झनणनम सो सङ्झभङ्झतको सदस्म सङ्ञचिरे प्रभाङ्ञणत
गयी याख्नेछ ।
८.

कामनकायी सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय : कामनकायी सङ्झभङ्झतको काभ,
कतनव्म य अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :(क)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी याङ्जिम नीङ्झत तथा मोजना
तमाय गयी ऩङ्चयषद् सभऺ ऩेश गने,
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(ि)

ऩङ्चयषद्फाट

स्िीकृत

याङ्जिम

नीङ्झत

तथा

मोजनाको

अधीनभा यही ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण, ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामन
तथा ङ्जिऩद् ऩङ्टनरानब सम्फन्धी एकीकृत तथा ऺेरगत

नीङ्झत, मोजना तथा कामनिभ स्िीकृत गयी रागू गने,
गयाउने,
(ग)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी यणनीङ्झतक मोजना तथा

(घ)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फन्धभा सािनजङ्झनक, ङ्झनजी,

कामनिभ स्िीकृत गयी रागू गने, गयाउने,

गैयसयकायी रगामत सफै ङ्झनकाम तथा सॊ स्थारे ङ्झनिानह
गनङ्टन ऩने बूङ्झभका ङ्झनधानयण गने तथा त्मस्ता सॊ स्था िा

ङ्झनकामराई आफ्नो नीङ्झत, मोजना य कामनिभभा ङ्जिऩद्
व्मिस्थाऩन सम्फन्धी ङ्जिषम सभािेश गनन रगाउने,
(ङ)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका

सम्फन्धभा नेऩार सयकायका

भन्रारम, ङ्जिबाग तथा अन्म ङ्झनकामको बूङ्झभका तथा
ङ्ञजम्भेिायी ङ्झनधानयण गने,

(च)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फन्धभा सङ्घ, प्रदे श, ङ्ञजल्रा

तथा स्थानीम तहको सॊ स्थागत ऺभता ङ्जिकास गने ,
गयाउने,

(छ)

ङ्जिद्यारमतहदे ङ्ञि उच्चस्तयसम्भको शैङ्ञऺक ऩाठ्यिभभा
ङ्जिऩद्

व्मिस्थाऩन

रगाउने,
(ज)

सम्फन्धी

ङ्जिषम

सभािेश

गनन

ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयणका राङ्झग ङ्जिषमगत ऺेर
अनङ्टरुऩ आऩत्कारीन मोजना तजङ्टभ
न ा गयी कामानन्िमन
गने, गयाउने,

(झ)

प्राकृङ्झतक ङ्जिऩद्को सम्बाङ्जित असयराई न्मूनीकयण गनन
जोङ्ञिभमङ्टि स्थानको ऩङ्जहचान गने य त्मस्ता स्थरको
जोङ्ञिभ तथा सङ्कट सम्फन्धी नक्साङ्कन गने, गयाउने,
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(ञ)

जोङ्ञिभ सॊ िेदनशीर ङ्जिकास तथा बू–उऩमोग मोजना
तमाय गयी कामानन्िमन गने, गयाउने,

(ट)

सािनजङ्झनक ऩूिानधाय सम्फन्धी सॊ यचनाको ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ
भूल्माङ्कन गने, गयाउने,

(ठ)

नदी ङ्जकनाय, फगय, ऩङ्जहयो जान सक्ने ङ्झबयारो जङ्झभन य
डङ्टफान हङ्टने ऺेर िा ङ्जिऩद् जोङ्ञिभको सम्बािना बएका
असङ्टयङ्ञऺत

सभङ्टदामराई

ऺेरभा

सङ्टयङ्ञऺत

फसोफास

स्थानभा

गने

व्मङ्ञि

स्थानान्तयण

तथा

गने ,

गयाउने,
(ड)

ङ्जिऩद्को जोङ्ञिभभा यहे का भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, जेष्ठ

नागङ्चयक, दङ्झरत, सीभान्तकृत िगन तथा सभङ्टदाम,
अशि तथा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको राङ्झग ङ्जिशेष
मोजना तथा कामनिभ फनाई कामानन्िमन गने, गयाउने,

(ढ)

उच्च सङ्कटको अिस्थाभा यहेका सभङ्टदामको ऩङ्जहचान
गयी जोङ्ञिभ न्मूनीकयण सञ्चारन गने, गयाउने,

(ण)

याङ्जिम ऩूिच
न ेतािनी प्रणारीको ङ्जिकास य सञ्चारन
गने, गयाउने,

(त)

ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामनका राङ्झग याङ्जिम ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामनको
कामन ढाॉचा तजङ्टभ
न ा गयी कामानन्िमन गने, गयाउने,

(थ)

ङ्जिऩद् प्रबाङ्जितहरुराई तत्कार याहत उऩरब्ध गयाउने
व्मिस्था ङ्झभराउने,

(द)

ङ्जिऩद्का

घटना

हङ्टनासाथ

िोज, उद्धाय

य

याहत

रगामतका प्राथङ्झभक कामनहरू तत्कार गननको राङ्झग
सॊ स्थागत सॊ मन्र स्ित: ऩङ्चयचाङ्झरत हङ्टने गयी आिश्मक
कामनङ्जिङ्झध

तथा

भाऩदण्ड तजङ्टभ
न ा गयी

रागू

गने,

गयाउने,
(ध)

आऩत्कारीन उऩचायका राङ्झग सािनजङ्झनक तथा ङ्झनजी
अस्ऩतार िा स्िास््म सॊ स्थाभा ऩमानप्त ऩूिानधाय तथा
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सङ्टङ्जिधाको व्मिस्था गयी ङ्जिऩद् प्रबाङ्जितराई तत्कार
स्िास््म उऩचाय हङ्टने व्मिस्था ङ्झभराउने,
(न)

ङ्जिऩद्को

सभमभा

आभसञ्चायका

भाध्मभहरुको

बूङ्झभका सम्फन्धी आिश्मक भाऩदण्ड तमाय गयी
कामानन्िमन गने, गयाउने,
(ऩ)

ङ्जिऩद्को सभमभा अऩनाउने अध्मागभन, बन्साय तथा
क्िाये न्टाइन सम्फन्धी याङ्जिम नीङ्झतको ङ्जिषमभा नेऩार
सयकायराई सङ्टझाि ङ्छदने,

(प)

ङ्जिऩद्

प्रबाङ्जित

ऩङ्टनस्थानऩना,

ऺेरभा

योजगायीका

आङ्झथक
न

अिसयको

ङ्जिमाकराऩको
सृजना

तथा

जीिनमाऩनका राङ्झग आमआजननका कामनिभ सञ्चारन
गने, गयाउने,
(फ)

ङ्जिऩद्

प्रबाङ्जित

ऺेरभा

ङ्जिऩद्

ऩङ्टनरानब

सम्फन्धी

कामनिभ सञ्चारन गने, गयाउने,
(ब)

प्रचङ्झरत कानूनको अधीनभा यही ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनको

ऺेरभा प्राप्त हङ्टने अन्तयानङ्जिम, ङ्छद्वऩऺीम एिभ् फहङ्टऩऺीम
सहामता ऩङ्चयचारन गने , गयाउने,

(भ)

ङ्जिऩद्

व्मिस्थाऩन

सम्फन्धभा

नेऩार

सयकाय

िा

ऩङ्चयषद्रे तोकेका अन्म कामन गने, गयाउने,
(म)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म
कामन गने गयाउने ।

९.

ङ्जिशेषऻ सङ्झभङ्झत गठन गनन सक्ने : (१) भन्रारमरे ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी

नीङ्झत, मोजना तथा कामनिभ तजङ्टभ
न ा गनन तथा ङ्जिऩद् सम्फन्धी अध्ममन अनङ्टसन्धान

कामनभा सल्राह सङ्टझाि उऩरब्ध गयाउन बूगबन ङ्जिऻ, ङ्जिशेषऻ ङ्ञचङ्जकत्सक, ङ्जिऩद्
व्मिस्थाऩन ङ्जिऻ, िाताियण ङ्जिऻ िा ऩूिानधाय ङ्जिऻ यहे को फढीभा ऩाॉच सदस्मीम
ङ्जिशेषऻ सङ्झभङ्झत गठन गनन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतका सदस्मको मोगमता, काभ,
कतनव्म तथा ङ्झनजहरुरे ऩाउने सङ्टङ्जिधा सम्फन्धी व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनछ
े ।
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ऩङ्चयच्छे द – ४
प्राङ्झधकयणको स्थाऩना तथा काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय
१०.

प्राङ्झधकयणको

स्थाऩना

:

(१)

ङ्जिऩद्

व्मिस्थाऩन

सम्फन्धी

ङ्जिमाकराऩको

प्रबािकायी रूऩभा सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन गननको राङ्झग भन्रारम अन्तगनत एक
याङ्जिम ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन प्राङ्झधकयण यहनेछ ।

(२) प्राङ्झधकयणरे कामनकायी सङ्झभङ्झतको प्रत्मऺ ये िदे ि य ङ्झनमन्रणभा यही
काभ गनेछ ।
(३) प्राङ्झधकयणको केन्रीम कामानरम काठभाडौं उऩत्मकाभा यहनेछ य
आिश्मकता अनङ्टसाय अन्म स्थानभा कामानरम स्थाऩना गनन सक्नेछ ।
(४) प्राङ्झधकयणरे ऩङ्चयषद् य कामनकायी सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिारमको रूऩभा
कामन गनेछ ।
(५) प्राङ्झधकयण सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञज भ हङ्टनेछ ।
११.

प्राङ्झधकयणको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय : (१) प्राङ्झधकयणको काभ, कतनव्म य
अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :(क)

ऩङ्चयषद् तथा कामनकायी सङ्झभङ्झतफाट स्िीकृत मोजना,
कामनिभ तथा ङ्झनणनम कामानन्िमन गने , गयाउने,

(ि)

ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन सम्फन्धी
केन्रीम स्रोत ङ्झनकामको रूऩभा कामन गने,

(ग)

नदी ङ्झनमन्रण, फाढी, ऩङ्जहयो, बूकम्ऩ, बूभण्डरीम
ताऩभान िृङ्जद्ध, जरिामङ्ट ऩङ्चयितनन, बूउऩमोग य ङ्जिङ्झबङ्ङ
प्रकोऩ

तथा

ङ्जिऩद्का

सम्बाङ्जित

कायक

य

न्मूनीकयणका उऩामको ङ्जिषमभा अध्ममन, अनङ्टसन्धान
गने, गयाउने,
(घ)

प्रदे श

तथा

स्थानीम

तहराई

ङ्जिऩद्

व्मिस्थाऩन

सम्फन्धी आिङ्झधक मोजना ङ्झनभानण गनन आिश्मकता

12

अनङ्टसाय आङ्झथक
न
तथा प्राङ्जिङ्झधक सहमोग उऩरब्ध
गयाउने,
(ङ)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामनभा गैयसयकायी सॊ स्था,
ङ्झनजी ऺेर एिभ् स्थानीम सभङ्टदामराई सॊ रगन गने,
गयाउने

तथा

सहजीकयण गने,
(च)

ङ्झतनीहरुको

कामनभा

सभन्िम

एिभ्

सङ्घ, प्रदे श तथा स्थानीम तहभा िोज तथा उद्धाय
सभूहको गठन तथा ऺभता ङ्जिकास गयी प्रबािकायी
िोज, उद्धाय तथा याहत प्रदान गने, गयाउने,

(छ)

ङ्जिऩद्को घटना हङ्टनासाथ त्मस्ता घटनाफाट असय ऩनन
सक्ने ऺेरभा यहेका व्मङ्ञिराई उद्धाय गने, गयाउने य

ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित फाङ्झसन्दाको जीउधनको बयऩदो सङ्टयऺा
व्मिस्था ङ्झभराउन सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामसॉग सभन्िम गने,
(ज)

ङ्जिऩद् प्रबाङ्जितको िोज तथा उद्धायका राङ्झग सङ्टयऺा

ङ्झनकाम, िोज तथा उद्धाय सभूह, फ्राइङ्ग स्क्िाड,
स्थानीम सभङ्टदाम, नेऩार ये डिस सोसाइटी, नेऩार
स्काउट,

स्िमॊसेिक,

प्राङ्जिङ्झधऻ

रगामतका

सयोकायिारा सॊ स्थाराई ऩङ्चयचारन गने, गयाउने,
(झ)

ङ्जिऩद्का घटना ऩचातात भानिीम सहामताका राङ्झग

आउने याङ्जिम तथा अन्तयानङ्जिम िोज, उद्धाय सभूह
एिभ् प्राप्त हङ्टने नगद तथा याहत साभग्रीको व्मिस्थाऩन
गने, गयाउने,

(ञ)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनको ऺेरभा प्राप्त हङ्टने अन्तयानङ्जिम,
ङ्छद्वऩऺीम एिभ् फहङ्टऩऺीम सहामताको एकीकृत अङ्झबरेि
याख्ने,

(ट)

याङ्जिम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारीको ङ्जिकास
तथा सञ्चारन गयी ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी सूचना
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तथा

त्माङ्कको

सङ्करन,

ङ्जिश्लेषण, बण्डायण तथा

सम्प्रेषण गने, गयाउने,
(ठ)

नेऩार

सयकायका

सॊ स्थाराई

ङ्जिङ्झबङ्ङ

ङ्जिऩद्

ङ्झनकाम

जोङ्ञिभ

रगामत

अन्म

न्मूनीकयण

तथा

व्मिस्थाऩनसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमभा सल्राह सङ्टझाि
ङ्छदने,
(ड)

सािनजङ्झनक सॊ स्था तथा व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठानरे आफ्ना
कभनचायी तथा काभदायराई ङ्छदनङ्ट ऩने ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन

सम्फन्धी आधायबूत अङ्झबभङ्टिीकयण ताङ्झरभको ङ्जिषम य
भाऩदण्ड तोक्ने,
(ढ)

ङ्जिऩद्

व्मिस्थाऩनका

सम्फन्धभा

सङ्घ,

प्रदे श

य

स्थानीमस्तयका प्रशासङ्झनक तथा सङ्टयऺा सॊ मन्र तत्कार
ऩङ्चयचारन हङ्टने गयी दङ्टरूस्त याख्न रगाउने,
(ण)

ङ्जिऩद्

जोङ्ञिभ

न्मूनीकयण

सम्फन्धभा

जनचेतना

अङ्झबिृङ्जद्ध गने, गयाउने,
(त)

ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयणको राङ्झग बूङ्जिऻान, बूकम्ऩ
ङ्जिऻान, जर तथा भौसभ ङ्जिऻान, बौगोङ्झरक सूचना
प्रणारी,

दूय

ऩूिच
न ेतािनी

सॊ िेदन

प्रणारी

(ङ्चयभोट

रगामतका

सेङ्ञन्सङ्ग)

आधङ्टङ्झनक

प्रणारी,
तथा

ऩयम्ऩयागत प्रङ्जिङ्झधहरुको अध्ममन, अनङ्टसन्धान गने,
गयाउने य उऩमङ्टि प्रङ्जिङ्झधको उऩमोग गने, गयाउने,
(थ)

ङ्जिऩद्का सम्बाङ्जित घटनाको फाये भा सम्फङ्ञन्धत सफैराई
ऩूिज
न ानकायी गयाउन, तत्कार सूचना सङ्करन, ङ्जिश्लेषण
तथा सम्प्रेषण गनन य िोज, उद्धाय तथा याहत सम्फन्धी
कामनको

सभन्िम

तथा

ऩङ्चयचारन

गनन

याङ्जिम

आऩत्कारीन कामन सञ्चारन केन्रको सञ्चारन तथा
व्मिस्थाऩन गने,
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(द)

ङ्जिऩद्को सभमभा तत्कार ऩङ्चयचारन हङ्टने गयी फ्राइङ्ग

(ध)

ङ्जिऩद्को सभमभा िोज, उद्धाय तथा याहत कामनका

स्क्िाड गठन गने,

राङ्झग तत्कार ऩङ्चयचारन गनन स्िमॊसेिक ब्मूयो गठन
गने,
(न)

ङ्जिऩद्

प्रबाङ्जित

ऺेरका

नागङ्चयकहरुराई

अस्थामी

ऩङ्टनस्थानऩना तथा ङ्झसकाइ केन्रको ङ्झनभानणभा स्थानीम
सभङ्टदाम एिभ् स्िमॊसेिकहरू ऩङ्चयचारन गने, गयाउने,
(ऩ)

ङ्जिऩद्

प्रङ्झतकामनभा

ङ्झनजी

सभङ्टदाम

तथा

स्थानीम

तथा

गैयसयकायी

अन्म

सॊ स्था,

सयोकायिाराराई

सभन्िमात्भक रूऩभा ऩङ्चयचारन गने, गयाउने,
(प)

ङ्जिऩद्का राङ्झग आऩत्कारीन गोदाभ घय सञ्चारन गने

(फ)

ङ्जिऩद्फाट

तथा प्राप्त याहत साभग्रीको व्मिस्थाऩन गने,
प्रबाङ्जित

व्मङ्ञिका

राङ्झग

भनोसाभाङ्ञजक

ऩयाभशन सेिा उऩरब्ध गने, गयाउने,
(ब)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फन्धभा नेऩार सयकायका

भन्रारम, ङ्जिबाग तथा अन्म ङ्झनकामरे कामनकायी
सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधानयण गये को बूङ्झभका तथा ङ्ञजम्भेिायी
ङ्झनिानह गये नगये को ङ्जिषमभा अनङ्टगभन गयी कामनकायी
सङ्झभङ्झत सभऺ प्रङ्झतिेदन ऩेश गने,

(भ)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म
कामन गने, गयाउने।

(२) प्राङ्झधकयणरे ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामन ऩङ्चयषद्, कामनकायी
सङ्झभङ्झत तथा नेऩार सयकायका सम्फङ्ञन्धत भन्रारम तथा अन्म ङ्झनकामको
सभन्िमभा यही गनङ्टन ऩनेछ ।
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ऩङ्चयच्छे द – ५
कामनकायी प्रभङ्टि य कभनचायी सम्फन्धी व्मिस्था
१२.

कामनकायी प्रभङ्टि

:

(१) नेऩार सयकायरे

भान्मता

प्राप्त ङ्जिश्वङ्जिद्यारमफाट

स्नातकोिय उऩाङ्झध हाङ्झसर गये को य सम्फङ्ञन्धत ऺेरभा दश िषनको अनङ्टबि बएको

व्मङ्ञिराइन प्राङ्झधकयणको कामनकायी प्रभङ्टिको रूऩभा कामन गनन ङ्झनमङ्टि गनन
सक्नेछ ।
(२) कामनकायी प्रभङ्टि प्राङ्झधकयणको प्रशासकीम प्रभङ्टि हङ्टनेछ ।
(३) कामनकायी सङ्झभङ्झतको प्रत्मऺ ङ्झनमन्रणभा यही कामनकायी प्रभङ्टि
आफ्नो कामन सम्ऩादनका राङ्झग ऩङ्चयषद् य नेऩार सयकाय प्रङ्झत जिापदे ही हङ्टनेछ ।
(४) कामनकायी प्रभङ्टिरे ङ्जिऩद्को सभमभा ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामन ङ्झनमन्रकको
रूऩभा कामन गनेछ ।
१३.

कभनचायी भाग गयी काभ रगाउन सक्ने : (१) ङ्जिऩद्को सभमभा प्राङ्झधकयणको
ङ्जिशेष काभको राङ्झग ङ्झनजाभती सेिा, सङ्टयऺा ङ्झनकाम िा सािनजङ्झनक सॊ स्थाफाट कङ्टनै
कभनचायी भाग गयी काभ रगाउन आिश्मक बएभा प्राङ्झधकयणरे सम्फङ्ञन्धत सॊ स्था
िा ङ्झनकामभा रेिी ऩठाउन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ रेिी आएभा सम्फङ्ञन्धत सॊ स्था िा ङ्झनकामरे
भाग फभोङ्ञजभ कभनचायीराई प्राङ्झधकयणभा काजभा िटाउनङ्ट ऩनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द – ६
प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत सम्फन्धी व्मिस्था

१४.

प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत : (१) प्रदे शस्तयभा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन गनन प्रत्मेक

प्रदे शभा भङ्टख्मभन्रीको अध्मऺताभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन
सङ्झभङ्झत यहनेछ ।
(२) प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय दे हाम
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:(क)

ऩङ्चयषद्फाट

स्िीकृत

याङ्जिम

नीङ्झत

तथा

मोजनाको

अधीनभा यही प्रदे शस्तयभा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी
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भध्मकारीन तथा अल्ऩकारीन नीङ्झत, मोजना तथा
कामनिभ तजङ्टभ
न ा गयी रागू गने, गयाउने,
(ि)

ङ्जिऩद् ऩूित
न मायीको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम तथा
स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको कामनसञ्चारनभा
प्रबािकाङ्चयता

सभन्िम गने,
(ग)

ल्माउन

आिश्मक

सहजीकयण

य

िोज, उद्धाय तथा याहत ङ्जितयण कामनभा प्रबािकाङ्चयता

ल्माउन सङ्घ, प्रदे श य स्थानीम तह रगामत अन्म
सयोकायिारासॉग सभन्िम तथा सहकामन गने,

(घ)

याहत साभग्रीको व्मिस्थाऩनका राङ्झग भाऩदण्ड फनाई
रागू गने, गयाउने,

(ङ)

आऩत्कारीन

अिस्थाभा

ङ्जिऩद्

प्रबाङ्जितका

राङ्झग

अस्थामी आश्रम गृह तथा अन्म अस्थामी सॊ यचनाको
ङ्झनभानण गने, गयाउने,
(च)

ङ्जिऩद्

प्रबाङ्जित

ऺेरभा

ङ्जऩउने

ऩानी,

िाद्याङ्ङ,

रिाकऩडा तथा औषङ्झध उऩचाय जस्ता अत्मािश्मक
िस्तङ्टको प्रफन्ध गने,
(छ)

ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित ऺेरभा स्िमॊ सेिक ऩङ्चयचारन गने,
गयाउने,

(ज)

नेऩार सयकायफाट ङ्जिऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेर

घोषणा

बएको अिस्थाभा स्थानीमस्तयका सयकायी, गैयसयकायी

एिभ् ङ्झनजी सिायी साधन, मन्र, उऩकयण, सयसाभान,
िाद्याङ्ङ आङ्छदको अङ्झबरेि यािी कानून फभोङ्ञजभ
ङ्झनमन्रणभा ङ्झरई प्रमोग गने िा गनन रगाउने,
(झ)

नेऩार सयकायफाट ङ्जिऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेर
बएको

ऺेरभा

यहे का

असङ्टयङ्ञऺत

बिन

घोषणा
बत्काउन

रगाउने य त्मस्तो कामनभा स्थानीम तहराई सहमोग
गने,
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(ञ)

असङ्टयङ्ञऺत स्थानभा यहेका ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित व्मङ्ञिराई
सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा स्थानान्तयण गने, गयाउने,

(ट)

प्रचङ्झरत कानूनको अधीनभा यही याङ्जिम िा अन्तयानङ्जिम
गैयसयकायी

सॊ स्थाफाट

सहमोगराई

प्राप्त

सभन्िमात्भक

उऩमोग गने, गयाउने,
(ठ)

याहत

रूऩभा

साभग्री

ङ्जितयण

िा

एिभ्

प्रदे शस्तयको ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारी तथा
ऩूिच
न ेतािनी प्रणारीको ङ्जिकास य सञ्चारन गने,
गयाउने,

(ड)

प्रदे शस्तयभा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी सूचना तथा

त्माङ्कको सङ्करन, ङ्जिश्लेषण, बण्डायण तथा सम्प्रेषण
गने, गयाउने,

(ढ)

ङ्जिऩद्का सभमभा गङ्चयएका िोज, उद्धाय तथा याहत
कामन सम्फन्धी ङ्जिियण प्राङ्झधकयणभा ऩठाउने,

(ण)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा सािनजङ्झनक सॊ स्था तथा
व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठानरे
ङ्जिमाकराऩहरुका

मस ऐन फभोङ्ञजभ गये का

सम्फन्धभा

आिश्मकता

अनङ्टसाय

अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन गयी सम्फङ्ञन्धत सॊ स्था तथा
प्रङ्झतष्ठानराई आिश्मक ङ्झनदे शन ङ्छदने,
(त)

ङ्जिऩद्को सभमभा फजाय भूल्म, कृङ्झरभ अबाि तथा
गङ्टणस्तय

ङ्झनमन्रण

तथा

ङ्झनमभन

सम्फन्धभा

आिश्मक कामन गने,
(थ)

प्रदे शस्तयभा ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामन, ऩङ्टनरानब, ऩङ्टनस्थानऩना तथा
ऩङ्टनङ्झनभ
न ानण य स्थानान्तयण सम्फन्धभा आिश्मक ऩने
अन्म कामनहरू गने, गयाउने,

(द)

ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित ऺेरभा सङ्कटग्रस्त ऺेर घोषणा गनङ्टन ऩने
अिस्था यहे भा नेऩार सयकाय सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गने,
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(ध)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म
कामन गने, गयाउने।

(३) प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कामनऺेर अन्तगनतका ङ्जिऩद्
व्मिस्थाऩन सम्फन्धी सम्ऩूणन कामनको अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन गयी सोको िाङ्जषक
न
प्रङ्झतिेदन प्राङ्झधकयण भापनत ऩङ्चयषद्भा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।
(४) प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिारम, फैठक सम्फन्धी
कामनङ्जिङ्झध तथा अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
१५.

प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी ङ्जिशेष व्मिस्था : मस ऐनभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै

कङ्टया रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन प्रदे श सबाको ङ्झनिानचन बई प्रदे श कामनऩाङ्झरका गठन
नबएसम्भ प्रदे श तहको ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी व्मिस्था नेऩार सयकायरे
नेऩार याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी तोङ्जकङ्छदए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द – ७
ङ्ञजल्रा तथा स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत सम्फन्धी व्मिस्था

१६.

ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत : (१) ङ्ञजल्रास्तयभा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी
कामनको राङ्झग दे हाम फभोङ्ञजभको ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत यहनेछ :(क)

प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी

(ि)

ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतङ्झनङ्झध

(ग)

ङ्ञजल्रा ङ्झबरका स्थानीम तहका अध्मऺ
तथा प्रभङ्टि

(घ)

-अध्मऺ
-सदस्म
-सदस्म

स्िास््म सम्फन्धी ङ्जिषम हेने ङ्ञजल्राङ्ञस्थत
कामानरमको प्रभङ्टि

-सदस्म

(ङ)

ङ्ञजल्राङ्ञस्थत सङ्टयऺा ङ्झनकामका प्रभङ्टिहरु

-सदस्म

(च)

ङ्ञजल्राङ्ञस्थत ऩूिानधाय तथा साभाङ्ञजक
ङ्जिकाससॉग सम्फङ्ञन्धत कामानरमका
प्रभङ्टिहरू
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-सदस्म

(छ)

याङ्जिम भान्मता प्राप्त दरका ङ्ञजल्राङ्ञस्थत
प्रभङ्टि िा प्रङ्झतङ्झनङ्झध

(ज)

-सदस्म

नेऩार ये डिस सोसाइटीको ङ्ञजल्राङ्ञस्थत
प्रभङ्टि

-सदस्म

(झ)

गैयसयकायी भहासङ्घको ङ्ञजल्राङ्ञस्थत प्रभङ्टि

-सदस्म

(ञ)

नेऩार ऩरकाय भहासङ्घको ङ्ञजल्राङ्ञस्थत
प्रभङ्टि

(ट)

-सदस्म

उद्योग िाङ्ञणज्म भहासङ्घको ङ्ञजल्राङ्ञस्थत
प्रभङ्टि

(ठ)

-सदस्म

प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीरे तोकेको
अङ्झधकृत

-सदस्म सङ्ञचि

(२) ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय

दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछ
े :(क)

ऩङ्चयषद्, कामनकायी

सङ्झभङ्झत तथा

प्रदे श सङ्झभङ्झतफाट

स्िीकृत नीङ्झत, मोजना तथा कामनिभ कामानन्िमन गनन
सहमोग गने, गयाउने,

(ि)

ङ्ञजल्राको ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामन मोजना तमाय गयी रागू गने,
गयाउने,

(ग)

ङ्ञजल्रास्तयभा

यहेका

आऩत्कारीन

कामनसञ्चारन

केन्रको सञ्चारन गने,
(घ)

उऩरब्ध स्रोतको उच्चतभ प्रमोग तथा प्रिाह गयी
ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित ऺेरभा िोजी तथा उद्धाय गने ,

(ङ)

नेऩार सयकायफाट स्िीकृत भाऩदण्ड अनङ्टसाय याहत
ङ्जितयण गने, गयाउने तथा ङ्ञजल्राङ्ञस्थत सयकायी तथा

गैयसयकायी कामानरमराई सोही अनङ्टसाय याहत ङ्जितयण
गनन रगाउने,
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(च)

ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित ऺेरभा आिश्मकता अनङ्टसाय मातामात
तथा भाङ्झनसको आित जाितभा ङ्झनमन्रण गने,

(छ)

ङ्जिऩद्का कायण ङ्झसङ्ञजत
न पोहोय तथा अन्म अनािश्मक
िस्तङ्ट हटाउने िा हटाउन रगाउने,

(ज)

ङ्जिऩद्को सभमभा भृत्मङ्ट बएका भाङ्झनसको शि तथा
जनाियको व्मिस्थाऩन गने, गयाउने,

(झ)

आऩत्कारीन अिस्थाभा ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित व्मङ्ञिहरुको
राङ्झग आश्रम गृहको व्मिस्था गने,

(ञ)

ङ्जिऩद्को सभमभा तत्कार ऩङ्चयचारन हङ्टन सक्ने गयी
सङ्टयऺा ङ्झनकामराई दङ्टरुस्त याख्न रगाउने,

(ट)

ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित ऺेरभा िानेऩानी, िाद्याङ्ङ, रिाकऩडा
तथा औषङ्झध उऩचाय जस्ता अत्मािश्मक िस्तङ्टको
प्रफन्ध गने,

(ठ)

ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित ऺेरभा तत्कार आिश्मक ऩने अस्थामी
बौङ्झतक सॊ यचनाहरूको ङ्झनभानण गनन रगाउने,

(ड)

ङ्जिऩद्को अिस्थाभा स्थानीमस्तयभा उऩरब्ध सयकायी,
गैयसयकायी
सयसाभान,

एिॊ

िाद्य

ङ्झनजी

मातामातका

साभान

आङ्छद

साधन,

कानून

मन्र,

फभोङ्ञजभ

ङ्झनमन्रणभा ङ्झरई प्रमोग गने िा गनन रगाउने,
(ढ)

ङ्जिऩद्को जोङ्ञिभभा यहे का िा ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित ऺेरभा
यहेका असङ्टयङ्ञऺत बिनहरू बत्काउन रगाउने,

(ण)

असङ्टयङ्ञऺत बिन तथा स्थानभा यहे का ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित
व्मङ्ञिहरूराई सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा स्थानान्तयण गने,

(त)

ङ्जिऩद्

प्रबाङ्जित

ऺेरभा

स्िमॊसेिक,

ङ्जिशेषऻ

तथा

ऩयाभशनदाताराई ऩङ्चयचारन गने य सोको सङ्टऩङ्चयिेऺण
गने,
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(थ)

याङ्जिम िा अन्तयानङ्जिम गैयसयकायी सॊ स्थाहरूफाट गङ्चयने
उद्धाय तथा याहत एिॊ सहमोग आङ्छद ङ्जिमाकराऩको
सभन्िम गने,

(द)

ङ्जिऩद्को सभमभा िोज, उद्धाय तथा याहत य ऩङ्टनरानब
सम्फन्धी

कामनको

राङ्झग

स्थानीम

तह

सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरुसॉग सभन्िम गने,
(ध)

ङ्जिऩद्

ऩचातात

आउन

सक्ने

सहामक

रगामत

प्रकोऩहरुको

न्मूनीकयणका राङ्झग आिश्मक कामनहरू गने,
(न)

ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित ऺेरभा सङ्कटग्रस्त ऺेर घोषणा गनङ्टन ऩने
अिस्था यहे भा नेऩार सयकाय सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गने,

(ऩ)

ङ्जिऩद् सम्फन्धी सूचना प्रिाह गने,

(प)

उद्धाय

तथा

याहत

कामनिभको

प्रगङ्झत

ङ्जिियण

प्राङ्झधकयणभा ऩठाउने,
(फ)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म
काभ गने, गयाउने ।

(३) ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिारम, फैठक सम्फन्धी
कामनङ्जिङ्झध य अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
१७.

स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत : (१) गाउॉ कामनऩाङ्झरकाको अध्मऺ िा नगय
कामनऩाङ्झरकाको प्रभङ्टिको अध्मऺताभा प्रत्मेक गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाभा
तोङ्जकए फभोङ्ञजभको स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत यहनेछ ।
(२) स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय
दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :–
(क)

ऩङ्चयषद्फाट स्िीकृत याङ्जिम नीङ्झत तथा मोजना एिभ्
कामनकायी

सङ्झभङ्झत

य

प्रदे श

ङ्जिऩद्

व्मिस्थाऩन

सङ्झभङ्झतफाट स्िीकृत एकीकृत तथा ऺेरगत नीङ्झत मोजना
य

कामनिभ

अनङ्टरुऩ

हङ्टने

गयी

स्थानीम

व्मिस्थाऩन मोजना तजङ्टभ
न ा गयी कामानन्िमन गने,
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ङ्जिऩद्

(ि)

स्थानीम तहराई ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका राङ्झग फजेट
ङ्जिङ्झनमोजन गनन रगाउने,

(ग)

सयकायी, ङ्झनजी एिभ् गैयसयकायी सॊ स्था, स्थानीम
स्िमॊसेिक, साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक रगामत सम्फङ्ञन्धत

सफै ऩऺको सभन्िम य सॊ रगनताभा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन
सम्फन्धी कामन गने, गयाउने,
(घ)

स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायी, कभनचायी, स्िमॊसेिक,
साभाङ्ञजक

व्मिस्थाऩन

ऩङ्चयचारक

ङ्झभराउने,

सम्फन्धभा

तथा

सभङ्टदामराई

प्रङ्ञशऺण

ङ्छदने

ङ्जिऩद्

व्मिस्था

(ङ)

बौङ्झतक सॊ यचना ङ्झनभानण गदान बिनसॊ ङ्जहता रगामत अन्म

(च)

स्थानीम

स्िीकृत ङ्झनदे ङ्ञशका िा भाऩदण्डको ऩारना गयाउने,
सभङ्टदामराई

ङ्जिऩद्प्रङ्झत

जागरुक

फनाउन,

ङ्जिऩद्सॉग सम्फङ्ञन्धत मोजना तथा कामनिभ तजङ्टभ
न ा गनन
तथा

ङ्जिऩद्को

घटना

हङ्टनासाथ

प्रङ्झतकामनका

राङ्झग

ऩङ्चयचाङ्झरत हङ्टन िडा िा सभङ्टदामस्तयभा ङ्जिऩद् ऩूित
न मायी
तथा प्रङ्झतकामन सङ्झभङ्झत गठन गने,
(छ)

ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामनका राङ्झग आऩत्कारीन नभूना अभ्मास
गने, गयाउने,

(ज)

ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित ऺेरभा उद्धाय तथा याहतको व्मिस्था
गने,

(झ)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा सािनजङ्झनक सॊ स्था तथा
व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठानरे मस ऐन फभोङ्ञजभ कामन गये
नगये को अनङ्टगभन गने,

(ञ)

स्थानीम तहभा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारी
तथा ऩूिच
न ेतािनी प्रणारीको ङ्जिकास य सञ्चारन गने,
गयाउने,

23

(ट)

स्थानीम स्तयभा आऩत्कारीन कामनसञ्चारन केन्रको
स्थाऩना य सञ्चारन गने,

(ठ)

ङ्जिऩद्भा ऩयी हयाएका, ङ्झफग्रेका िा नि

बएका

कागजातको मङ्जकन त्माङ्क अद्यािङ्झधक गयी याख्न
रगाउने,
(ड)

ङ्जिऩद्फाट

प्रबाङ्जित

घयऩङ्चयिायको

ऩङ्जहचान, स्तय

ङ्झनधानयण तथा ऩङ्चयचमऩर ङ्जितयण गने, गयाउने,
(ढ)

ङ्जिऩद्को सभमभा प्रमोग गनन सङ्जकने गयी िारुणमन्र
रगामतका अन्म उऩकयणहरू तमायी हारतभा याख्न
रगाउने,

(ण)

कामनकायी सङ्झभङ्झत, प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत
तथा

ङ्ञजल्रा

ङ्जिऩद्

व्मिस्थाऩन

सङ्झभङ्झतको

ङ्झनणनम

अनङ्टसाय ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामन गने,
गयाउने,
(त)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म
कामन गने, गयाउने ।

(३) स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिारम, फैठक सम्फन्धी
कामनङ्जिङ्झध य अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

ऩङ्चयच्छे द – ८
सङ्टयऺा ङ्झनकाम तथा अन्म ङ्झनकामको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय
१८.

सङ्टयऺा ङ्झनकामको ऩङ्चयचारन तथा काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय : (१) ङ्जिऩद्
व्मिस्थाऩनको काभभा आिश्मकता अनङ्टसाय सङ्टयऺा ङ्झनकाम ऩङ्चयचाङ्झरत हङ्टन ङ्ट
ऩनेछ ।
(२) ङ्जिऩद्को सभमभा िोज, उद्धाय तथा याहतको कामनको राङ्झग नेऩार
सयकायरे नेऩारी सेना ऩङ्चयचारन गनन सक्नेछ ।
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(३) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा सङ्टयऺा ङ्झनकामरे कामनकायी सङ्झभङ्झत,

प्राङ्झधकयण, प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको अध्मऺ तथा ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद्
व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको अध्मऺको ङ्झनदे शन तथा सङ्टऩङ्चयिेऺण अन्तगनत यही दे हाम
फभोङ्ञजभको कामन सम्ऩादन गनङ्टन ऩनेछ :(क)

सम्बाङ्जित ङ्जिऩद्को सम्फन्धभा ऩूिच
न ेतािनी ङ्छदने तथा
ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयणका राङ्झग सभङ्टदामराई सजग
फनाउने,

(ि)

कङ्टनै ऩङ्झन स्थानभा ङ्जिऩद्का घटनाहरू बएको जानकायी
प्राप्त

हङ्टनासाथ

तत्कार

ऩङ्चयचाङ्झरत

हङ्टने

य

सोको

जानकायी सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायी िा ङ्झनकामराई गयाउने,
(ग)

आऩत्कारीन िोज, उद्धाय तथा याहत ङ्जितयण गने
कामन प्रबािकायी रूऩभा सम्ऩङ्ङ गने,

(घ)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी ङ्जिषमभा िोज तथा उद्धाय
सम्फन्धी

ताङ्झरभ

एिभ्

जनचेतनाभूरक

कामनिभ

सञ्चारन गने ।
(४) ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामनका राङ्झग प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीको आदे श फभोङ्ञजभ

कङ्टनै ऩङ्झन स्थानभा प्रिेश गने तथा उऩरब्ध जङ्टनसङ्टकै व्मङ्ञि िा सॊ स्थाको साधन य
स्रोत उऩमोग गने अङ्झधकाय सङ्टयऺा ङ्झनकामराई हङ्टनछ
े ।

(५) सङ्टयऺा ङ्झनकामरे ङ्जिऩद्को सभमभा िोज तथा उद्धाय कामनका राङ्झग

प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत तथा स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतसॉग
आिश्मक साभग्री भाग गनन सक्नेछ।
१९.

िारुणमन्र तथा अन्म सेिा प्रदामक ङ्झनकामको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय: (१)
कङ्टनै स्थानभा ङ्जिऩद् ऩये भा िारूणमन्र तथा अन्म सेिा प्रदामक ङ्झनकामरे सम्फङ्ञन्धत
स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतराई तत्कार सूचना ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
(२) िारूणमन्र तथा अन्म सेिा प्रदामक ङ्झनकामरे आऩत्कारीन िोज,
उद्धाय तथा याहत उऩरब्ध गयाउन ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत तथा स्थानीम
ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएको ङ्झनदे शनको ऩारना गनङ्टन ऩनेछ ।
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(३) आऩत्कारीन कामन सम्ऩादन गदान स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन
सङ्झभङ्झतको आदे श फभोङ्ञजभ कङ्टनै ऩङ्झन स्थानभा प्रिेश गने तथा जङ्टनसङ्टकै व्मङ्ञि िा
सॊ स्थाको साधन य स्रोत उऩमोग गने अङ्झधकाय िारुणमन्र सेिा प्रदामक
ङ्झनकामराई हङ्टनेछ ।
२०.

सािनजङ्झनक सॊ स्था तथा व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठानको दाङ्जमत्ि : (१) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन

सम्फन्धभा सािनजङ्झनक सॊ स्था तथा व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठानको दाङ्जमत्ि दे हाम फभोङ्ञजभ
हङ्टनेछ :(क)

आफ्नो बिन, उद्योग, कामानरम िा व्मािसाङ्जमक
केन्रभा ङ्जिऩद्का घटना हङ्टन नङ्छदन ङ्जिऩद् सङ्टयऺा
औजाय,

उऩकयण,

साभग्री,

आऩत्कारीन

ङ्झनकास

रगामत तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म व्मिस्था गने,
(ि)

त्माङ्क सङ्करन, ऺङ्झतको भूल्माङ्कन, याहत, ऩङ्टनस्थानऩना
तथा ऩङ्टनङ्झनभ
न ानण सभेतका सम्ऩूणन कामनभा कामनकायी
सङ्झभङ्झत, ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी अन्म सङ्झभङ्झत तथा
प्राङ्झधकयणराई आिश्मक सहमोग गने,

(ग)

आफ्ना कभनचायी तथा काभदायराई ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन
सम्फन्धभा प्राङ्झधकयणरे तोके फभोङ्ञजभका आधायबूत
अङ्झबभङ्टिीकयण ताङ्झरभ ङ्छदने,

(घ)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कामनभा उऩमोग हङ्टने स्रोत साधनराई
तमायी हारतभा याख्ने,

(ङ)

नेऩार सयकाय, प्राङ्झधकयण, प्रदे श सयकाय, स्थानीम तह
य प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीको आदे श अनङ्टसाय आफ्ना
बिन रगामत अन्म सॊ यचना आऩत्कारीन प्रमोजनका
राङ्झग आिश्मक ऩये भा उऩरब्ध गयाउने,

(च)

सम्फङ्ञन्धत

अङ्झधकायीको

सङ्टऩङ्चयिेऺणभा

उद्धाय

तथा

याहत ङ्जितयण कामनभा सहमोग ऩङ्टर्माउने,
(छ)

ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण सॊ मन्रको व्मिस्था गयी
तमायी अिस्थाभा याख्ने,
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(ज)

पोहोयभैरा तथा प्रदङ्टषणको मथोङ्ञचत व्मिस्थाऩन गयी
मसफाट

िाताियण

नकायात्भक
अऩनाउने,
(झ)

य

प्रबािराई

जनजीिनभा

न्मूनीकयण

गने

ऩनन

सक्ने

उऩामहरू

ङ्जिऩद्को घटना घटे भा तत्कार नङ्ञजकको सङ्टयऺा
ङ्झनकाम

य

स्थानीम

आऩत्कारीन

कामनसञ्चारन

केन्रराई िफय गने ।
(२) सािनजङ्झनक सॊ स्था तथा व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठानरे नेऩार सयकाय, प्रदे श
सयकाय तथा स्थानीम तहको ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी मोजनाको अधीनभा यही
ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन मोजनाको तजङ्टभ
न ा गयी अङ्झनिामन रूऩभा रागू गनङ्टन ऩनेछ ।
२१.

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनभा सहमोग गनङ्टन ऩने : सयकायी कामानरम, गैयसयकायी सॊ स्था,
स्थानीम सङ्घ सॊ स्था, सभङ्टदाम, स्िमॊसेिक, नागङ्चयक सभाज, ङ्झनजी ऺेर तथा
व्मङ्ञिरे ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कामनभा दे हाम फभोङ्ञजभ सहमोग गनङ्टन ऩनेछ :(क)

त्माङ्क सङ्करन, ऺङ्झतको भूल्माङ्कन, याहत, ऩङ्टनस्थानऩना
तथा ऩङ्टनङ्झनभ
न ानण रगामतका ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी
कामनभा सहमोग गने,

(ि)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी जनचेतना अङ्झबिृङ्जद्ध गने,

(ग)

ऺभता ङ्जिकास, आऩत्कारीन नभूना अभ्मास तथा
ङ्जिऩद्

व्मिस्थाऩन

सम्फन्धी

सहमोग गने तथा बाग ङ्झरने,
(घ)

प्रङ्ञशऺण

कामनिभभा

िोज, उद्धाय तथा याहत ङ्जितयण सम्फन्धी कामनभा
सहमोग गने।
ऩङ्चयच्छे द – ९

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कोष सम्फन्धी व्मिस्था
२२.

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कोष : (१) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका राङ्झग केन्रीमस्तयभा एउटा
छङ्ट ट्टै ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कोष यहनेछ ।
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(२) कोषभा दे हाम फभोङ्ञजभका यकभहरू यहने छन्:(क)

नेऩार सयकायफाट प्राप्त यकभ,

(ि)

कङ्टनै सङ्घ सॊ स्था िा व्मङ्ञिफाट दान, दातव्म िा उऩहाय
स्िरुऩ प्राप्त यकभ,

(ग)

ङ्जिदे शी सयकाय, व्मङ्ञि िा अन्तयानङ्जिम सङ्घ सॊ स्थाफाट
सहमोग, अनङ्टदान िा ऋण स्िरुऩ प्राप्त यकभ,

(घ)

अन्म कङ्टनै स्रोतफाट प्राप्त यकभ ।

(३) उऩदपा (२) को िण्ड (ग) फभोङ्ञजभको यकभ प्राप्त गनङ्टअ
न ङ्ञघ नेऩार

सयकाय, अथन भन्रारमको स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ ।

(४) कोषको सञ्चारन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
(५) कोषको यकभ ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी काभका राङ्झग प्रमोग
गङ्चयनेछ ।
(६) उऩदपा (५) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन कोषको यकभ
ङ्झनमङ्झभत प्रशासङ्झनक कामनको राङ्झग िचन गङ्चयने छै न ।
(७) कोषको रेिाऩयीऺण भहारेिा ऩयीऺकफाट हङ्टनेछ ।
(८) प्राङ्झधकयणरे कोषको िाङ्जषक
न आम व्ममको प्रङ्झतिदे न तमाय गयी
कामनकायी सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश गनेछ ।
२३.

अन्म कोष सम्फन्धी व्मिस्था : (१) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका राङ्झग प्रत्मेक प्रदे श तथा
स्थानीम तहभा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कोष यहनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा यहने यकभ तथा त्मस्तो कोषको
सञ्चारन सम्फन्धी व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द – १०
कसूय तथा सजाम

२४.

कसूय य सजाम : (१) कसैरे ङ्जिऩद्को घटना घट्न सक्ने गयी राऩयफाही गये भा
िा त्मस्तो घटना घटाउन प्रत्मऺ सॊ रगन बएभा त्मस्तो व्मङ्ञिराई कसूयको भारा
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अनङ्टसाय ऩाॉच राि रूऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना िा दङ्टई िषनसम्भ कैद िा दङ्टिै सजाम
हङ्टनेछ ।
(२) कसै रे दे हाम फभोङ्ञजभको कङ्टनै कामन गये भा त्मस्तो व्मङ्ञिराई
कसूयको भारा अनङ्टसाय एक राि रूऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना िा छ भङ्जहनासम्भ कैद िा
दङ्टिै सजाम हङ्टनछ
े :-

(क)

कङ्टनै ङ्जिऩद्को घटना घट्न सक्ने अपिाह पैराई
सािनजङ्झनक रूऩभा रास सृजना गये भा,

(ि)

अनङ्टभङ्झत ङ्झरई िा नङ्झरई ङ्जिऩद्का नाभभा चन्दा, याहत
िा सहमोग सङ्करन गये भा, आपूिङ्टशी ङ्जितयण गये भा
िा व्मङ्ञिगत राबभा प्रमोग गये भा,

(ग)

ङ्जिऩद्को सभमभा अप्राकृङ्झतक रूऩभा फजाय भूल्म िृङ्जद्ध
गये भा

िा

कृङ्झरभ

अबाि

ङ्झसजनना

गये भा

िा

गङ्टणस्तयहीन िस्तङ्ट तथा सेिाको कायोफाय गये भा ।
(३) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन सो उऩदपा
फभोङ्ञजभको कसूय गये को कायण कसैको ज्मान गएभा, अङ्गबङ्ग बएभा िा चोटऩटक
रागेभा त्मस्तो कामन गने व्मङ्ञिराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टनेछ ।
(४) कसै रे दे हाम फभोङ्ञजभको कामन गये भा त्मस्तो व्मङ्ञिराई ऩचास

हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना हङ्टनेछ :(क)

मस ऐन अन्तगनतको कङ्टनै कामन गनन नेऩार सयकाय,
ऩङ्चयषद्, प्राङ्झधकयण िा मस ऐन फभोङ्ञजभ गङ्छठत कङ्टनै
सङ्झभङ्झत िा त्मस्तो कामनको राङ्झग अङ्ञख्तमायी प्राप्त
व्मङ्ञिराई आफ्नो कतनव्म ऩारना गनन फाधा ऩङ्टर्माएभा,

(ि)

मस ऐन कामानन्िमन गने सम्फन्धभा जायी बएका
आदे श िा ङ्झनदे शन ऩारना नगये भा,

(ग)

याहत साभग्री ङ्जितयणभा अियोध गये भा िा याहत
साभग्रीको दङ्टरुऩमोग गये भा,
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(घ)

उऩदपा (१), (२) य (३) भा उल्रेि गङ्चयएका
फाहेक मो ऐन तथा मस ऐन अन्तगनतको ङ्झनमभ
ङ्जिऩयीतको कङ्टनै कामन गये भा ।

(५) मस ऐन ङ्जिऩयीतको कामन कङ्टनै सङ्गङ्छठत सॊ स्थारे गये भा त्मस्तो
कामनभा सॊ रगन त्मस्तो सॊ स्थाको व्मङ्ञिराई य त्मस्तो व्मङ्ञि मङ्जकन नबएभा सो
सॊ स्थाको प्रभङ्टि बई कामन गने व्मङ्ञिराई मस दपा फभोङ्ञजभको सजाम हङ्टनेछ ।
२५.

ऺङ्झतऩूङ्झतन बयाई ङ्छदनङ्ट ऩने : कसैरे मस ऐन ङ्जिऩयीतको कङ्टनै कसूय गये को कायणफाट

कसै राई हाङ्झन, नोक्सानी ऩङ्टगन गएभा त्मस्तो व्मङ्ञिफाट हाङ्झन, नोक्सानी ऩङ्टगने
ऩऺराई भनाङ्झसफ ऺङ्झतऩूङ्झतन बयाई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।

२६.

हदम्माद : मस ऐन अन्तगनतको कसूयभा कसूय बए गये को ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबर
भङ्टद्दा हे ने अङ्झधकायी सभऺ भङ्टद्दा दामय गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ ।

२७.

नेऩार सयकाय फादी हङ्टने : (१) मस ऐन अन्तगनतको भङ्टद्दा नेऩार सयकाय फादी
हङ्टनेछ ।
(२) दपा २४ को उऩदपा (१), (२) य (३) फभोङ्ञजभको कसूय

सम्फन्धी भङ्टद्दा सयकायी भङ्टद्दा सम्फन्धी ऐन, २०४९ को अनङ्टसूची-१ भा सभािेश
बएको भाङ्झननेछ ।
२८.

भङ्टद्दा हे ने अङ्झधकायी य ऩङ्टनयािेदन : (१) दपा २४ को उऩदपा (४) सॉग
सम्फङ्ञन्धत भङ्टद्दाको कायफाही य ङ्जकनाया प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीरे गनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीरे गये को ङ्झनणनम
उऩय ऩैँ तीस ङ्छदनङ्झबर सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा अदारतभा ऩङ्टनयािेदन गनन सङ्जकनेछ ।

२९.

भङ्टद्दाको अनङ्टसन्धान य दामयी : (१) दपा २४ को उऩदपा (४) सॉग सम्फङ्ञन्धत
भङ्टद्दाको अनङ्टसन्धान तोङ्जकएको अङ्झधकायीरे गनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतरे अनङ्टसन्धानको काभ

ऩूया बएऩङ्झछ भङ्टद्दा चल्ने िा नचल्ने ङ्झनणनमको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत सयकायी िङ्जकर
सभऺ ऩठाउनङ्ट ऩनेछ य सयकायी िङ्जकरफाट भङ्टद्दा चल्ने ङ्झनणनम बएभा अनङ्टसन्धान
अङ्झधकृतरे भङ्टद्दा दामय गनेछ ।
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३०.

प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ भङ्टद्दा चराउन फाधा नऩने : मस ऩङ्चयच्छे दभा अन्मर
जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन कसै रे मस ऐन ङ्जिऩयीत गये को कङ्टनै कामनफाट

अन्म कानूनको सभेत उल्रङ्घन हङ्टने बएभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ भङ्टद्दा चराउन
फाधा ऩने छै न।
३१.

असर ङ्झनमतरे गये को काभभा सजाम नहङ्टने : मस ऐन फभोङ्ञजभ असर ङ्झनमतरे

गये को िा गनन प्रमत्न गये को कङ्टनै काभको सम्फन्धभा कङ्टनै यािसेिक िा कभनचायी
उऩय भङ्टद्दा चराइने िा अन्म कङ्टनै कानूनी कायफाही गङ्चयने छै न ।
ऩङ्चयच्छे द – ११
ङ्जिङ्जिध
३२.

ङ्जिऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेरको घोषणा : (१) नेऩारको कङ्टनै ठाउॉभा गम्बीय प्रकृङ्झतको

ङ्जिऩद् उत्ऩङ्ङ बएकोरे ङ्जिऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेर घोषणा गनन आिश्मक दे ङ्ञिएभा नेऩार
सयकायरे नेऩार याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी त्मस्तो ऺेरको ङ्झसभाना य अिङ्झध
तोकी ङ्जिऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेर घोषणा गनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अिङ्झधङ्झबर ङ्जिऩद्फाट उत्ऩङ्ङ ङ्ञस्थङ्झत
ङ्झनमन्रण हङ्टन नसकेभा नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी
त्मस्तो घोषणाको अिङ्झध फढाउन सक्नेछ ।

(३) उऩदपा (१) िा (२) फभोङ्ञजभ ङ्जिऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेर घोषणा
गङ्चयएको सूचना याङ्जिमस्तयको सञ्चाय भाध्मभफाट प्रकाशन य प्रसायण सभेत गनङ्ट,न
गयाउनङ्ट ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (१) य (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन

उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अिस्था नयहे भा नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩरभा सूचना
प्रकाशन गयी जङ्टनसङ्टकै फित त्मस्तो घोषणा ङ्जपतान ङ्झरन सक्नेछ ।
३३.

नेऩार सयकायरे आदे श ङ्छदन सक्ने : (१) नेऩार सयकायरे दपा ३२ फभोङ्ञजभ
घोषणा गये को ङ्जिऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेरभा कङ्टनै व्मङ्ञि, सॊ स्था िा अङ्झधकायीराई
आिश्मकता अनङ्टसाय दे हामको कङ्टनै िा सफै काभ गने आदे श ङ्छदन सक्नेछ :-
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(क)

त्मस्तो

ऺेरभा

गैयसयकायी

आिश्मकता

कामानरम,

अनङ्टसाय

ङ्ञशऺण

सॊ स्था

सयकायी
िा

िा

अन्म

सॊ स्थाराई केही अिङ्झधको राङ्झग फन्द गने,
(ि)

त्मस्तो ऺेरभा उद्धाय कामनभा प्रङ्झतकूर असय ऩनन सक्ने

(ग)

सयकायी िा गैयसयकायी कामानरम, ङ्ञशऺण सॊ स्था िा

कङ्टनै काभ कायफाही गनन नङ्छदने,

अन्म सॊ स्थाका कभनचायीराई काजभा िटाउने,
(घ)

ङ्जिऩद् उद्धाय कामनको प्रमोजनको राङ्झग गैयसयकायी

कामानरम, ङ्ञशऺण सॊ स्था, अन्म सॊ स्था िा व्मङ्ञिको
चर, अचर सम्ऩङ्ञि उऩमोग गनन आिश्मक बएभा

अङ्झबरेि यािी तोङ्जकएको अिङ्झधबयको राङ्झग अस्थामी
तियरे प्राप्त गने,
(ङ)

सयकायी स्रोत तथा साधनराई उऩमोग तथा ऩङ्चयचारन
गने,

(च)

सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्राङ्झबरका गैयसयकायी कामानरम, ङ्ञशऺण
सॊ स्था, अन्म सॊ स्था िा व्मङ्ञिको सिायी साधनराई
कङ्टनै

ङ्झनङ्ञचातत

अिङ्झधसम्भको

ङ्झनमन्रणभा ङ्झरने य प्रमोग गने,
(छ)

राङ्झग

अङ्झबरेि

यािी

सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्राङ्झबरको गैयसयकायी कामानरम, ङ्ञशऺण

सॊ स्था, अन्म सॊ स्था िा व्मङ्ञिको िाद्याङ्ङ, रिाकऩडा,
औषङ्झध, ङ्झनभानण साभग्री तथा अन्म िस्तङ्ट अङ्झबरेि यािी
ङ्झनमन्रणभा ङ्झरने य ङ्जिऩद्फाट प्रबाङ्जित व्मङ्ञिराई
ङ्जितयण गने,

(ज)

त्मस्तो

ऺेरभा

ऩने

जगगा,

घय,

करकायिाना,

दे िदे िारम तथा धाङ्झभक
न स्थर य अन्म मस्तै भहत्िऩूणन
िस्तङ्ट िा स्थानराई ङ्जिनाश हङ्टनफाट फचाउन आिश्मक
उऩाम अऩनाउने,
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(झ)

सहमोग टोरी गठन गयी ङ्जिऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेरभा
ऩठाउने,

(ञ)

ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित ऺेरभा मातामात तथा भाङ्झनसको आित
जाितभा फन्दे ज रगाउने,

(ट)

सिनसाधायण जनताको जीउधनको यऺाको राङ्झग अन्म
आिश्मक सङ्टयऺात्भक उऩामको व्मिस्था गने,

(ठ)

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनको राङ्झग आिश्मक दे ङ्ञिएका अन्म
काभ गने ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको आदे श ऩारना गनङ्टन सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि,
सॊ स्था िा अङ्झधकायीको कतनव्म हङ्टनेछ ।
३४.

जङ्टनसङ्टकै स्थानभा प्रिेश गनन सक्ने : ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनको सभमभा िोज, उद्धाय
तथा याहत ङ्जितयण कामनभा सॊ रगन सम्फद्ध ङ्झनकामको ऩदाङ्झधकायी ङ्जिऩद् सम्बाव्म
ऺेर िा ङ्जिऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेरङ्झबरको जङ्टनसङ्टकै स्थान, बिन आङ्छदभा सूचना ङ्छदई
आिश्मकता अनङ्टसाय प्रिेश गनन सक्नेछ ।

३५.

नेऩार सयकायको स्िीकृत ङ्झरनङ्ट ऩने : ङ्जिऩद्फाट असय ऩये को कङ्टनै ऺेरभा ङ्जिदे शी

३६.

अन्तयानङ्जिम भानिीम तथा अन्म सहामता ङ्झरन सक्ने : (१) नेऩार सयकायरे

नागङ्चयक िा सॊ स्थारे प्रिेश गनङ्टन ऩये भा नेऩार सयकायको स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ ।

ङ्ट भा बएको ङ्जिऩद्को अिस्थाराई तत्कार साभना गनन आन्तङ्चयक स्रोत य
भङ्टरक

साधनफाट नभ्माउने बई अन्तयानङ्जिम सहमोग आिश्मक छ बङ्ङे रागेभा अन्तयानङ्जिम
भानिीम तथा अन्म सहमोग ङ्झरन सक्नेछ ।
(२) ङ्जिऩद्फाट उत्ऩङ्ङ ङ्ञस्थङ्झत ङ्झनमन्रण बई थऩ अन्तयानङ्जिम सहमोग

आिश्मक नऩने बएभा नेऩार सयकायरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सहमोग
आिश्मक नबएको घोषणा गनन सक्नेछ ।
३७.

तत्कार िङ्चयद तथा ङ्झनभानण गनन सङ्जकने : ङ्जिशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ऩयी ङ्जिऩद्फाट प्रबाङ्जित

ऺेरभा िोज, उद्धाय तथा याहत उऩरब्ध गयाउन तथा बइयहेको ङ्जिऩद्फाट थऩ
ऺङ्झत हङ्टन नङ्छदनका राङ्झग तत्कारै याहत साभग्री िङ्चयद िा ङ्झनभानण कामन गनन
आिश्मक बएभा सािनजङ्झनक िङ्चयद सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानूनभा यहेको ङ्जिशेष
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ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा िङ्चयद गने सम्फन्धी व्मिस्था फभोङ्ञजभ िङ्चयद िा ङ्झनभानण कामन गनन
सङ्जकनेछ ।
३८.

यकभ ङ्छदइने : (१) दपा ३३ को उऩदपा (१) को िण्ड (घ) िा (च) फभोङ्ञजभ
गैयसयकायी कामानरम, ङ्ञशऺण सॊ स्था, अन्म सॊ स्था िा व्मङ्ञिको सम्ऩङ्ञि अस्थामी

रूऩभा प्राप्त गये भा िा सिायी साधन प्रमोग गङ्चयएभा त्मसयी प्राप्त गङ्चयएको अङ्झबरेि
अनङ्टसायको सम्ऩङ्ञि िा प्रमोग गये को सिायी साधनको बाडा फाऩत प्रचङ्झरत दय
अनङ्टसायको यकभ प्राङ्झधकयणरे तोकेको ऩदाङ्झधकायी, सॊ स्था िा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन
सङ्झभङ्झतरे सम्फङ्ञन्धत कामानरम, सॊ स्था िा व्मङ्ञिराई ङ्छदनेछ ।

तय अचर सम्ऩङ्ञि प्राप्त गदान फारी रागेको िा रागने जगगा ऩङ्झन ऩये को

यहेछ बने नोक्सानी बएको िा हङ्टने फारीको राङ्झग सभेत आिश्मक ऺङ्झतऩूङ्झतन
ङ्छदइनेछ ।

(२) दपा ३३ को उऩदपा (१) को िण्ड (छ) फभोङ्ञजभ गैयसयकायी

कामानरम, ङ्ञशऺण सॊ स्था, अन्म सॊ स्था िा व्मङ्ञिफाट िाद्याङ्ङ, रिाकऩडा, औषङ्झध,
ङ्झनभानण साभग्री तथा अन्म िस्तङ्ट प्राप्त गङ्चयएभा त्मस्तो िस्तङ्टको प्रचङ्झरत दयफाट हङ्टन
आउने भूल्म फयाफयको यकभ प्राङ्झधकयणरे तोकेको ऩदाङ्झधकायी, सॊ स्था िा ङ्जिऩद्
व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे सम्फङ्ञन्धत कामानरम, सॊ स्था िा व्मङ्ञिराई ङ्छदनेछ ।
३९.

याहतको न्मूनतभ भाऩदण्ड सम्फन्धी व्मिस्था : (१) नेऩार सयकायरे कामनकायी

सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित व्मङ्ञिराई उऩरव्ध गयाउने याहतको
न्मूनतभ भाऩदण्ड फनाई रागू गनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको याहतको न्मूनतभ भाऩदण्डभा अन्म
ङ्जिषमको अङ्झतङ्चयि दे हामका ङ्जिषम सभािेश बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ :(क)

ङ्जिऩद्फाट प्रबाङ्जित व्मङ्ञिराई अस्थामी आश्रमस्थरभा
याख्दा

उऩरव्ध

गयाउनङ्ट

ऩने

आिास,

िाद्याङ्ङ,

िानेऩानी, स्िास््म तथा सयसपाइ सम्फन्धी,
(ि)

ङ्जिऩद्फाट भृत्मङ्ट हङ्टनक
े ो ऩङ्चयिाय तथा सम्ऩङ्ञिको ऺङ्झत
हङ्टने व्मङ्ञिराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने न्मूनतभ याहत
सम्फन्धी,
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(ग)

भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, जेष्ठ नागङ्चयक, अशि तथा
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको ङ्जहत सम्फन्धी,

(घ)

न्मूनतभ

याहत

व्मिस्थाऩनका
सम्फन्धी,
(ङ)

फाहेक

स्ियोजगाय

भाध्मभफाट

ऩीङ्झडतको

तथा

योजगायी

जीङ्जिकोऩाजनन

गैयसयकायी िा व्मङ्ञिगत रूऩभा ङ्छदइने याहतराई
ङ्जितयण सम्फन्धी,

(च)

एकद्वाय प्रणारी अनङ्टरुऩ याहत ङ्जितयण गने सम्फन्धी,

(छ)

याहतसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म उऩमङ्टि ङ्जिषम ।

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको याहतको न्मूनतभ भाऩदण्ड ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित
व्मङ्ञिराई याहत उऩरब्ध गयाउने सफै ङ्झनकाम, व्मङ्ञि िा सॊ स्थारे ऩारना गनङ्टन
ऩनेछ ।
४०.

ङ्जिऩद्भा ऩयी हयाएका िा नि बएका कागजात सम्फन्धभा : ङ्जिऩद्भा ऩयी हयाई
पेरा ऩनन नसकेका आॊङ्ञशक िा ऩूणन रूऩभा ऺङ्झत बएका भहत्िऩूणन कागजातहरुको

प्रभाणीकयण तथा प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धी व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ
हङ्टनेछ।
४१.

ङ्झभनाहा ङ्छदने : ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कामनको राङ्झग सयकायी कामानरम िा सॊ स्थाफाट

िचन बएका साभग्री तथा स्रोत साधन प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ नेऩार सयकायरे
ङ्झभनाहा ङ्छदन सक्नेछ ।

४२.

ङ्झनदे शन ङ्छदन सक्ने : कामनकायी सङ्झभङ्झतरे मस ऐनको अधीनभा यही ङ्जिऩद्
व्मिस्थाऩनका राङ्झग कङ्टनै व्मङ्ञि िा ङ्झनकामराई आिश्मक ङ्झनदे शन ङ्छदन सक्नेछ य
त्मस्तो ङ्झनदे शनको ऩारना गनङ्टन सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि िा ङ्झनकामको कतनव्म हङ्टनेछ ।

४३.

उऩसङ्झभङ्झत गठन गनन सक्ने : (१) कामनकायी सङ्झभङ्झत, प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन

सङ्झभङ्झत, ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत तथा स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे
आिश्मकता अनङ्टसाय उऩसङ्झभङ्झत गठन गनन सक्नेछ ।
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने उऩसङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म,
अङ्झधकाय

य

कामानिङ्झध

उऩसङ्झभङ्झत

गठन

गदानका

फित

तोङ्जकए

फभोङ्ञजभ

हङ्टनेछ ।
४४.

ऩङ्टयस्काय ङ्छदन सक्ने : प्राङ्झधकयणरे ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा ङ्जिशेष मोगदान
ऩङ्टर्माउने उत्कृि व्मङ्ञि िा सॊ स्थाराई प्रोत्साहन स्िरूऩ तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्भान
तथा ऩङ्टयस्काय ङ्छदने व्मिस्था ङ्झभराउनेछ ।

४५.

िाङ्जषक
न प्रङ्झतिेदन : (१) स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक आङ्झथक
न िषनभा
गये को काभको ङ्जिियण सङ्जहतको िाङ्जषक
न
प्रङ्झतिेदन तमाय गयी ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद्
व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत तथा प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश गनङ्टन ऩनेछ ।
(२) ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक आङ्झथक
न िषनभा गये को
काभको ङ्जिियण सङ्जहतको िाङ्जषक
न प्रङ्झतिेदन तमाय गयी प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन
सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश गनङ्टन ऩनेछ ।
(३) प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक आङ्झथक
न
िषनभा गये को
काभको ङ्जिियण सङ्जहतको िाङ्जषक
न प्रङ्झतिेदन तमाय गयी प्राङ्झधकयण भापनत् ऩङ्चयषद्
सभऺ ऩेश गनङ्टन ऩनेछ ।
(४) प्राङ्झधकयणरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको िाङ्जषक
न प्रङ्झतिेदन सािनजङ्झनक
रूऩभा प्रकाशन गनङ्टन ऩनेछ ।

४६.

अङ्झधकाय प्रत्मामोजन : (१) कामनकायी सङ्झभङ्झतरे मो ऐन तथा मस ऐन अन्तगनत
फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ आपूराई प्राप्त अङ्झधकायभध्मे आिश्मकता अनङ्टसाय केही
अङ्झधकाय प्राङ्झधकयण तथा कामनकायी प्रभङ्टिराई प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ ।

(२) प्रदे श ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत, ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत
तथा स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे मो ऐन तथा मस ऐन अन्तगनत फनेको
ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ आपूराई प्राप्त अङ्झधकायभध्मे आिश्मकता अनङ्टसाय केही अङ्झधकाय

सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतको अध्मऺ तथा अन्म अङ्झधकृत कभनचायीराई प्रत्मामोजन गनन
सक्नेछ ।
४७.

ङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय : नेऩार सयकायरे मो ऐन कामानन्िमनका राङ्झग आिश्मक
ङ्झनमभ फनाउन सक्नेछ ।
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४८.

कामनङ्जिङ्झध तथा भाऩदण्ड फनाउन सक्ने : कामनकायी सङ्झभङ्झतरे मो ऐन य मस ऐन

अन्तगनत फनेको ङ्झनमभको अधीनभा यही आिश्मक कामनङ्जिङ्झध तथा भाऩदण्ड फनाउन
सक्नेछ ।

४९.

िाये जी य फचाउ : (१) दै िी प्रकोऩ (उद्धाय) ऐन, २०३९ िाये ज गङ्चयएको छ ।
(२) दै िी प्रकोऩ (उद्धाय) ऐन, २०३९ फभोङ्ञजभ बए गये का काभ
कायफाही मसै ऐन फभोङ्ञजभ बए गये को भाङ्झननेछ ।

Joj:yflksf–;+;bsf] ;Djt\ @)&$ ;fn c;f]h ( ut] a;]sf] a}7sn] g]kfnsf]
;+ljwfgsf] wf/f !!! adf]lhd of] ljw]os kfl/t u/]sf] Joxf]/f ;+ljwfgsf] wf/f
!!# adf]lhd k|dfl0ft ub{5' .
===================
cf]g;/L 3tL{
;efd'v
Joj:yflksf–;+;b

Joj:yflksf–;+;bsf ;efd'vaf6 k|dfl0ft of] ljw]os
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f !!# sf] pkwf/f -@_ adf]lhd
k|df0fLs/0f ub{5' .
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