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गङ्टरङ्चयम  नगरपालिकाको लिपद व्यिस्थापन कार्यलिलध पलििो सशंोधन-२०७९ 

 
प्रभ ङ्ञणकयण ङ्झभङ्झत्२०७५/०३/३२ 

     प्रथम संशोधन ङ्झभङ्झत्२०७९/०३/३१ 
प्रस्त िन  : गङ्टरङ्चयम  नगयऩ ङ्झरक  ऺेत्र ङ्झबत्र प्र कृङ्झतक तथ  गैयप्र कृङ्झतक ङ्जिऩद् फ ट सियस ध यणको जीउज्म न 
य स ियजङ्झनक, ङ्झनजी तथ  व्मङ्ञिगत सम्ऩङ्ञि, प्र कृङ्झतक एिभ ् स ॉस्कृङ्झतक सम्ऩद  य बौङ्झतक सॊयचन को 
सॊयऺण गनयक  र ङ्झग ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूङ्झनकयण तथ  व्मिस्थ ऩनक  सफै ङ्जिम कर ऩको सभन्िम त्भक य 
प्रब िक यी रूऩभ  क म यन्िमनक  र ङ्झग क नून फन उन ि ञ्छनीम बएकोरे, 

नेऩ रको सॊङ्जिध नको ध य  २२१ को उऩध य  (१) को अङ्झधक य प्रमोग गयी नगयसब रे मो 
क मयङ्जिङ्झध फन एको छ । 

ऩङ्चयच्छेद – १ 
प्र यङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺप्त न भ य प्र यम्ब: (१) मस क मयङ्जिङ्झधको न भ “नगय ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथ  व्मिस्थ ऩन 
क मयङ्जिङ्झध, २०७५” यहेको छ । 

(२) मो क मयङ्जिङ्झध तङ्टरून्त प्र यम्ब हङ्टनेछ । 
 

२.  ऩङ्चयब ष : ङ्जिषम ि  प्रसङ्गरे अको अथय नर गेभ  मस क मयङ्जिङ्झधभ ,- 
(क)  “ कोष”  बङ्ङ रे दप  १२ फभोङ्ञजभको ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन कोष सम्झनङ्ट ऩछय । 
(ि) “ गैयप्र कृङ्झतक ङ्जिऩद्”  बङ्ङ रे भह भ यी, अङ्झनक र, डढेरो, कीट ि  सूक्ष्भ जीि णङ्ट आतङ्क, 

ऩशङ्ट तथ  चय च ङ्टरुङ्गीभ  हङ्टने फ्रू, प्म न्ड ङ्झभक फ्रू, सऩयदॊश, जन िय आतङ्क, ि नी, हि ई, 
सडक, जर ि  औद्योङ्झगक दङ्टर्यटन , आगर गी, ङ्जिष ि गम ॉस, यस मन ि  ङ्जिङ्जकयण 
च ङ्टह िट, गम ॉस ङ्जिष्पोटन, ङ्जिष ि ि द्य सेिन, ि त ियणीम प्रदूषण, िन ङ्जिन श ि  
बौङ्झतक सॊयचन को ऺङ्झत तथ  प्रकोऩ उद्ध य क मयभ  हङ्टने दङ्टर्यटन  ि  मस्तै अन्म 
गैयप्र कृङ्झतक क यणरे उत्ऩङ्ङ ङ्जिऩद् सम्झनङ्ट ऩछय । 

(ग) “ ङ्ञजल्र  ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सङ्झभङ्झत”  बङ्ङ रे सॊर्ीम क मयङ्जिङ्झधको दप  १६ फभोङ्ञजभ  
(फङ्छदयम  ) ङ्ञजल्र भ  गठन बएको ङ्ञजल्र  ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछय । 

(र्) “ तोङ्जकएको" ि  "तोङ्जकए फभोङ्ञजभ”  बङ्ङ रे मस क मयङ्जिङ्झध अन्तगयत फनेको ङ्झनमभभ  
तोङ्जकएको ि  तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछय । 

(ङ) “ प्रदेश ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सङ्झभङ्झत”  बङ्ङ रे सॊर्ीम क मयङ्जिङ्झधको दप  १४ फभोङ्ञजभ प्रदेश 
नॊ. ५ भ  गठन बएको प्रदेश ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछय । 

(च) “ प्रभङ्टि”  बङ्ङ रे नगयऩ ङ्झरक को प्रभङ्टि सम्झनङ्ट ऩछय । 



(छ) “ प्रभङ्टि प्रश सकीम अङ्झधकृत”  बङ्ङ रे नगयऩ ङ्झरक को प्रभङ्टि प्रश सकीम अङ्झधकृत सम्झनङ्ट 
ऩछय । 

(ज) “ प्र कृङ्झतक ङ्जिऩद्”  बङ्ङ रे ङ्जहभऩ त, अङ्झसन , ङ्जहभऩङ्जहयो, ङ्जहभत र ङ्जिस्पोटन, अङ्झतिृङ्जि, 
अन िृङ्जि, फ ढी, ऩङ्जहयो तथ  ब-ूस्िरन, डङ्टफ न, िडेयी, आॉधी, हङ्टयी फत स, शीतरहय, 
त तो ह ि को रहय, चट्य ङ्ग, बकूम्ऩ, ज्ि र भङ्टिी ङ्झफस्पोट, डढेरो ि  मस्तै अन्म 
प्र कृङ्झतक क यणरे उत्ऩङ्ङ जङ्टनसङ्टकै ङ्जिऩद् सम्झनङ्ट ऩछय । 

(झ) “ य ङ्जिम क मयक यी सङ्झभङ्झत”  बङ्ङ रे सॊर्ीम क मयङ्जिङ्झधको दप  ६ फभोङ्ञजभको क मयक यी 
सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछय । 

(ञ) “ य ङ्जिम ऩङ्चयषद”  बङ्ङ रे सॊर्ीम क मयङ्जिङ्झधको दप  ३ फभोङ्ञजभको ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ 
न्मूनीकयण तथ  व्मिस्थ ऩन य ङ्जिम ऩङ्चयषद् सम्झनङ्ट ऩछय । 

(ट) “ य ङ्जिम प्र ङ्झधकयण”  बङ्ङ रे सॊर्ीम क मयङ्जिङ्झधको दप  १० फभोङ्ञजभ गठन बएको य ङ्जिम 
ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथ  व्मिस्थ ऩन प्र ङ्झधकयण सम्झनङ्ट ऩछय । 

(ठ) “ ङ्जिऩद्”  बङ्ङ रे कङ्ट नै स्थ नभ  आऩत ्क रीन अिस्थ  ङ्झसजयन  बई जन ि  धनको ऺङ्झतको 
स थै जीिनम ऩन य ि त ियणभ  प्रङ्झतकूर असय ऩ ने प्र कृङ्झतक ि  गैयप्र कृङ्झतक ङ्जिऩद् 
सम्झनङ्ट ऩछय । 

(ड) “ ङ्जिऩद् िोज तथ  उद्ध य सभूह”  बङ्ङ रे ङ्जिऩद्को अिस्थ भ  िोजी तथ  उद्ध य गनय 
ङ्जिम शीर ि  ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩनको र ङ्झग ऩङ्चयच रन गनय तम य गङ्चयएको ङ्जिङ्ञशिीकृत िोज 
तथ  उद्ध य सभूह सम्झनङ्ट ऩछय य सो शब्दरे त ङ्झरभ प्र प्त भ निीम सह मत कभीर ई सभेत 
जन उॉछ । 

(ढ) “ ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण”  बङ्ङ रे ङ्जिऩद्ऩूिय गङ्चयने जोङ्ञिभको ङ्जिश्लषेण तथ  भूल्म ङ्कन, 
ङ्जिऩद् योकथ भ ि  ङ्जिऩद् फ ट हङ्टने ऺङ्झतको न्मूनीकयण तथ  ङ्जिक सक  क मयभ  ङ्जिऩद् 
जोङ्ञिभर ई कभ गने सम्फन्धी क मय सम्झनङ्ट ऩछय । 

(ण) “ ङ्जिऩद् ऩङ्टनर यब”  बङ्ङ रे ङ्जिऩद्को र्टन ऩङ्झछ गङ्चयन े ऩ ङ्टनङ्झनयभ यण एिभ ् ऩङ्टनस्थ यऩन सॉग 
सम्फङ्ञन्धत क मय सम्झनङ्ट ऩछय । 

(त) “ ङ्जिऩद् प्रङ्झतक मय”  बङ्ङ रे ङ्जिऩद्को र्टन  र्ट्न स थ तत्क रै गङ्चयन े िोज, उद्ध य एिभ ्
य हतसॉग सम्फङ्ञन्धत क मय सम्झनङ्ट ऩछय य सो शब्दरे ङ्जिऩद् प्रङ्झतक मयको ऩूियतम यीर ई 
सभेत जन उॉछ । 

(थ) “ ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन”  बङ्ङ रे ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण, ङ्जिऩद् प्रङ्झतक मय य ङ्जिऩद् 
ऩङ्टनर यबसॉग सम्फङ्ञन्धत सम्ऩूणय ङ्जिम कर ऩ सम्झनङ्ट ऩछय । 

(द) “ व्म िस ङ्जमक प्रङ्झतष्ठ न”  बङ्ङ रे उद्योग, करक यि न , ङ्झसनेभ  र्य, सङ्जऩङ्ग भर, 
फहङ्टउद्देश्मीम व्म ऩ ङ्चयक बिन जस्त  व्म िस ङ्जमक प्रङ्झतष्ठ न सम्झनङ्ट ऩछय । 

(ध) “ सङ्झभङ्झत”  बङ्ङ रे दप  ३ फभोङ्ञजभको नगय ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछय । 



(न)  

(ऩ) “ सॊर्ीम क मयङ्जिङ्झध”  बङ्ङ रे नेऩ र सयक यको ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथ  व्मिस्थ ऩन 
क मयङ्जिङ्झध, २०७४ सम्झनङ्ट ऩछय । 

(ऩ) “ सॊर्ीम भन्त्र रम”  बङ्ङ रे नेऩ र सयक यको ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन हेने गयी तोङ्जकएको 
भन्त्र रम सम्झनङ्ट ऩछय । 

(प) “ स ियजङ्झनक सॊस्थ ”  बङ्ङ रे सयक यी ङ्झनक म, सयक यको ऩूणय ि  आॊङ्ञशक स्ि ङ्झभत्ि बएको 
सॊस्थ , प्रचङ्झरत क नून फभोङ्ञजभ स्थ ऩन  बएक  सङ्गङ्छठत सॊस्थ  ि  सफै प्रक यक  स्ि स््म 
तथ  शैङ्ञऺक सॊस्थ  सम्झनङ्ट ऩछय । 

ऩङ्चयच्छेद – २ 
नगय ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सङ्झभङ्झतको गठन तथ  क भ, कतयव्म य अङ्झधक य 

 
३. नगय ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सङ्झभङ्झत: (१) नगयऩ ङ्झरक  ङ्झबत्रको ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सम्फन्धी क मयर ई 

प्रब िक यी रूऩभ  सञ्च रन गनय एक नगय ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सङ्झभङ्झत यहनेछ । 
(२) सङ्झभङ्झतको गठन देह म फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) नगय प्रभङ्टि  -सॊमोजक   
(ि) नगय उऩप्रभङ्टि  -सदस्म 
(ग) प्रभङ्टि प्रश सकीम अङ्झधकृत -सदस्म 
(र्) ि त ियण तथ  ङ्जिऩद व्मिस्थ ऩन सङ्झभङ्झतको सॊमोजक  -सदस्म 
(ङ) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, ङ्ञजल्र  प्रश सन क म यरम -सदस्म 
(च) स भ ङ्ञजक श ि  प्रभङ्टि/पोकर ऩसयन -सदस्म 
(छ)  नेऩ र ऩत्रक य भह सॊर्को स्थ नीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध -सदस्म 
(ज) ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन हेने गङ्चय तोङ्जकएको  श ि  प्रभङ्टि  -सदस्म सङ्ञचि 

(३) उऩदप  (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे सॊर्ीम क मयङ्जिङ्झधको दप  १७ फभोङ्ञजभको स्थ नीम ङ्जिऩद् 
व्मिस्थ ऩन सङ्झभङ्झतको रूऩभ  सभेत क भ गनेछ । 

(४) सङ्झभङ्झतरे फैठकभ  आिस्मक ऩयेभ  सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिहरुर ई आभङ्ञन्त्रत गनय सक्नेछ| 
 

४. सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी व्मिस्थ : (१) सॊमोजकरे तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम य स्थ नभ  सङ्झभङ्झतको फैठक फस्नेछ 
। 

(२) सङ्झभङ्झतको सदस्म-सङ्ञचिरे सङ्झभङ्झतको फैठक फस्ने ङ्झभङ्झत, सभम य स्थ न तोकी फैठकभ  छरपर 
हङ्टने ङ्जिषमसूची सङ्जहतको सूचन  फैठक फस्ने सभमबन्द  चौफीस र्ण्ट  अग िै सफै सदस्मरे ऩ उने गयी 
ऩठ उनङ्ट ऩनेछ । 

 (३) सङ्झभङ्झतक  ऩच स प्रङ्झतशतबन्द  फढी सदस्म उऩङ्ञस्थत बएभ  फैठकको र ङ्झग गणऩूयक सङ्ख्म  
ऩ ङ्टगेको भ ङ्झननेछ । 



(४) उऩदप  (२) य (३) भ  जङ्टनसङ्टकै कङ्ट य  रेङ्ञिएको बएत ऩङ्झन सङ्झभङ्झतको फैठक तत्काि फोर उन 
आिश्मक बएभ  अध्मऺरे जङ्टनसङ्टकै फेर ऩङ्झन सङ्झभङ्झतको फैठक फोर उन सक्नेछ य त्मस्तो अिस्थ भ  
अध्मऺ य र्टीभ  १ जन  सदस्म सङ्जहत सदस्म सङ्ञचि उऩङ्ञस्थत बएभ  सङ्झभङ्झतको फैठक फस्न सक्नेछ। 

(५) सङ्झभङ्झतको फैठक सॊमोजकको अध्मऺत भ  फस्नेछ । 
(६) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम फहङ्टभतद्व य  हङ्टनेछ य भत फय फय बएभ  सॊमोजकरे ङ्झनण यमक भत ङ्छदनेछ। 
(७) सङ्झभङ्झतरे आिश्मकत  अनङ्टस य सम्फङ्ञन्धत ङ्झनक म ि  सङ्घ सॊस्थ क  प्रङ्झतङ्झनङ्झध य ङ्जिऻर ई फैठकभ  

आभन्त्रण गनय सक्नेछ । 
(८) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी अन्म क मयङ्जिङ्झध सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनध ययण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
(९) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम सदस्म सङ्ञचिरे प्रभ ङ्ञणत गयी य ख्नछे । 

 
५ . सङ्झभङ्झतको क भ, कतयव्म य अङ्झधक य: सङ्झभङ्झतको क भ, कतयव्म य अङ्झधक य देह म फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सम्फन्धी य ङ्जिम ऩङ्चयषद् फ ट स्िीकृत य ङ्जिम नीङ्झत तथ  मोजन  एिभ ्
य ङ्जिम क मयक यी सङ्झभङ्झत य प्रदेश ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सङ्झभङ्झतफ ट स्िीकृत एकीकृत तथ  
ऺेत्रगत नीङ्झत मोजन  य क मयिभ अनङ्टरुऩ हङ्टने गयी नगय ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन नीङ्झत तथ  
मोजन  तजङ्टयभ  गयी क मयऩ ङ्झरक  सभऺ ऩेश गने, 

(ि) नगरसब फ ट स्िीकृत नीङ्झत तथ  मोजन को अधीनभ  यही ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण, ङ्जिऩद् 
प्रङ्झतक मय तथ  ङ्जिऩद् ऩङ्टनर यब सम्फन्धी एकीकृत तथ  ऺेत्रगत नीङ्झत, मोजन  तथ  क मयिभ 
स्िीकृत गयी र गू गने, गय उने, 

(ग) नगयऩ ङ्झरक  फ ट सञ्च रन हङ्टने ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सम्फन्धी क मयिभ तथ  फजेट प्रस्त ि तम य 

गने, गय उने, 

(र्) ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩनक  सम्फन्धभ  नगरपालिकाको सॊस्थ गत ऺभत  ङ्जिक स गने, 
गय उने, 

(ङ) नगयऩ ङ्झरक क  ऩद ङ्झधक यी, कभयच यी, स्िमॊसेिक, स भ ङ्ञजक ऩङ्चयच रक तथ  

सभङ्टद मर ई ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सम्फन्धभ  प्रङ्ञशऺण ङ्छदने व्मिस्थ  ङ्झभर उने, 
(च) ङ्जिऩद्क  र्टन  हङ्टन स थ िोज, उद्ध य य य हत रग मतक  प्र थङ्झभक क मयहरू 

तत्क र गनयको र ङ्झग सॊस्थ गत सॊमन्त्र स्ित: ऩङ्चयच ङ्झरत हङ्टने गयी आिश्मक 

क मयङ्जिङ्झध तथ  भ ऩदण्ड तजङ्टयभ  गयी र गू गने, गय उने, 
(छ) ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩनक  सम्फन्धभ  सॊर्ीम तथ  प्र देङ्ञशक क नूनको अङ्झधनभ  यङ्जह 

स ियजङ्झनक, ङ्झनजी, गैयसयक यी रग मत सफै ङ्झनक म तथ  सॊस्थ रे ङ्झनि यह गनङ्टय ऩने 



बङू्झभक  ङ्झनध ययण गने तथ  त्मस्त  सॊस्थ  ि  ङ्झनक मर ई आफ्नो नीङ्झत, मोजन  य 

क मयिभभ  ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सम्फन्धी ङ्जिषम सभ िेश गनय रग उने, 
(ज) ङ्जिऩद्को सभमभ  स्थ नीम आभसञ्च यक  भ ध्मभहरुको बङू्झभक  सम्फन्धी आिश्मक 

भ ऩदण्ड तम य गयी क म यन्िमन गने, गय उने, 
(झ) सयक यी, ङ्झनजी एिभ ्गैयसयक यी सॊस्थ , स्थ नीम स्िमॊसेिक, स भ ङ्ञजक ऩङ्चयच रक 

रग मत सम्फङ्ञन्धत सफै ऩऺको सभन्िम य सॊरगनत भ  ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सम्फन्धी 
क मय गने, गय उने, 

(ञ) बौङ्झतक सॊयचन  ङ्झनभ यण गद य बिनसॊङ्जहत  रग मत अन्म स्िीकृत ङ्झनदेङ्ञशक  ि  

भ ऩदण्डको ऩ रन  गय उने, 
(ट) स्थ नीम स ियजङ्झनक ऩूि यध य सम्फन्धी सॊयचन को ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ भूल्म ङ्कन गने, 

गय उने, 
(ठ) नदी ङ्जकन य, फगय, ऩङ्जहयो ज न सक्ने ङ्झबय रो जङ्झभन य डङ्टफ न हङ्टने ऺेत्र ि  ङ्जिऩद् 

जोङ्ञिभको सम्ब िन  बएक  असङ्टयङ्ञऺत ऺेत्रभ  फसोफ स गने व्मङ्ञि तथ  
सभङ्टद मर ई सङ्टयङ्ञऺत स्थ नभ  स्थ न न्तयण गय उन उऩमङ्टि स्थ नको िोजी 
क मयभ  सहमोग गने तथ  सङ्टयङ्ञऺत स्थ नभ  फसोफ स सम्फन्धी सचेतन  
जग उने, 

(ड) ङ्जिऩद्फ ट स्थ नीम स्तयभ  ङ्झनजी तथ  स ियजङ्झनक ऺेत्रफ ट बइयहेको सेि  प्रि हभ  

अियोध आइऩयेभ  सोको ऩ ङ्टन्सञ्च रनक  र ङ्झग सेि  ङ्झनयन्तयत को मोजन  तजङ्टयभ  

तथ  क म यन्िमन सम्फन्धी क मय गने, गय उने । 
(ढ) स्थ नीम सभङ्टद मर ई ङ्जिऩद्प्रङ्झत ज गरुक फन उन, ङ्जिऩद्सॉग सम्फङ्ञन्धत मोजन  तथ  

क मयिभ तजङ्टयभ  गनय तथ  ङ्जिऩद्को र्टन  हङ्टन स थ प्रङ्झतक मयक  र ङ्झग ऩङ्चयच ङ्झरत 
हङ्टन िड  तथ  सभङ्टद मस्तयभ  सभ िेशी ङ्जिऩद् ऩूियतम यी तथ  प्रङ्झतक मय सङ्झभङ्झत 

गठन गने, 
(ण) ङ्जिद्य रम तहको शैङ्ञऺक ऩ ठ्यिभभ  ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सम्फन्धी ङ्जिषम सभ िेश 

गनय ऩहर गने, 
(त) ङ्जिऩद् प्रङ्झतक मयक  र ङ्झग नभून  अभ्म स गने, गय उने, 
(थ) ङ्जिऩद्को सभमभ  प्रमोग गनय सङ्जकने गयी ि रुणमन्त्र रग मतक  अन्म उऩकयणहरू 

तम यी ह रतभ  य ख्न रग उने, 



(द) स्थ नीम स्तयभ  आऩत ्क रीन क मयसञ्च रन केन्रको स्थ ऩन  य सञ्च रन गने, 
(ध) नगयऩ ङ्झरक भ  ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सूचन  प्रण री तथ  ऩूियचेत िनी प्रण रीको ङ्जिक स 

य सञ्च रन गने, गय उने, 
(न) ङ्जिऩद् प्रब ङ्जित ऺेत्रभ  तत्क र उद्ध य तथ  य हतको व्मिस्थ  ङ्झभर उने, 
(ऩ) ङ्जिऩद् भ  ऩयी हय एक , ङ्झफग्रके  ि  नि बएक  क गज तको मङ्जकन त्म ङ्क 

अद्य िङ्झधक गयी य ख्न रग उने, 
(प) ङ्जिऩद् फ ट प्रब ङ्जित र्यऩङ्चयि यको ऩङ्जहच न, स्तय ङ्झनध ययण तथ  ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जितयण 

गने, गय उने, 
(फ) ङ्जिऩद्को सभमभ  जोङ्ञिभभ  यहेको सभूह ङ्जिशेषगयी भङ्जहर , फ रफ ङ्झरक , 

ङ्जकशोयी, अऩ ङ्गत  बएक  व्मङ्ञिउऩय हङ्टन सक्ने र्टन  (रैङ्जङ्गक ङ्जहॊस , फेचङ्जििन 
तथ  अन्म कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभक  शोषण) योकथ भको र ङ्झग ङ्जिशेष सतकय त  

अऩन ई सचेतन भूरक क मयिभ सञ्च रन गने, 
(ब) ङ्जिऩद् प्रब ङ्जितहरूको प्रत्मऺ य सङ्जिम सहब ङ्झगत भ  ङ्जिऩद् प्रब ङ्जित ऺेत्रभ  आङ्झथयक 

ङ्जिम कर ऩको ऩङ्टनस्थ यऩन , योजग यीक  अिसयको सजृन  तथ  जीिनम ऩनक  र ङ्झग 

आम आजयन क मयिभ सञ्च रन गने, गय उने, 
(भ) ङ्जिऩद्को जोङ्ञिभभ  यहेक  भङ्जहर , फ रफ ङ्झरक , जेष्ठ न गङ्चयक, दङ्झरत, सीभ न्तकृत 

िगय तथ  सभङ्टद म, अशि तथ  अऩ ङ्गत  बएक  व्मङ्ञिहरूको र ङ्झग ङ्जिशेष मोजन  

तथ  क मयिभ फन ई क म यन्िमन गने, गय उने, 
(म) ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सम्फन्धभ  स ियजङ्झनक सॊस्थ  तथ  व्म िस ङ्जमक प्रङ्झतष्ठ नरे 

प्रचङ्झरत क मयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ क मय गये नगयेको अनङ्टगभन गने, 
(य)  ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सम्फन्धी य ङ्जिम क मयक यी सङ्झभङ्झत, प्रदेश ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन 

सङ्झभङ्झत तथ  ङ्ञजल्र  ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम अनङ्टस य ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन 
सम्फन्धी अन्म क मय गने, गय उने, 

(र) ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩनक  सम्फन्धभ  नेऩ र सयक य तथ  प्रदेश सयक यक  भन्त्र रम, 
ङ्जिब ग तथ  अन्म ङ्झनक मसॉग सहक मय गने, 

(ि) ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सम्फन्धभ  नेऩ र सयक य, प्रदेश सयक य ि  नगयसब रे 
तोकेक  अन्म क मय गने, गय उने,  



(श)  ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सम्फन्धभ  सॊर्ीम तथ  प्र देङ्ञशक क नूनको प्रङ्झतकूर नहङ्टने 
गयी नगय क मयऩ ङ्झरक रे तोके फभोङ्ञजभक  अन्म क मय गने, गय उने, 

(ष)  ङ्जिङ्झबङ्ङ सॊर्सॊस्थ , व्मङ्ञिफ ट प्र प्त हङ्टने य हत तथ  ऩ ङ्टनङ्झनयभ यण य ऩङ्टनर यबक  

ङ्झफषमिस्त ङ्टर ई स्थ नीम ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सङ्झभङ्झतरे तोकेको स्थ न य भ ऩदण्ड 
अनङ्टस य गने, गय उने । 

ऩङ्चयच्छेद – ३ 
िड  स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सङ्झभङ्झतको गठन तथ  क भ, कतयव्म य अङ्झधक य 

 
६. िड  स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सङ्झभङ्झत: (१) नगयऩ ङ्झरक को प्रत्मेक िड भ  एक िड  स्तयीम ङ्जिऩद् 

व्मिस्थ ऩन सङ्झभङ्झत यहनेछ । 
(२) िड  स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सङ्झभङ्झतको गठन देह म फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) िड  अध्मऺ  -सॊमोजक  
(ि) िड  सदस्महरू   -सदस्म 
(ग) स्थ नीम येडिस प्रङ्झतङ्झनङ्झध   -सदस्म 
(र्) िड  सङ्ञचि - सदस्म सङ्ञचि 

(३) उऩदप  (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको फैठक सो सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम 
य स्थ नभ  फस्नेछ । 

(४) सङ्झभङ्झतको सदस्म-सङ्ञचिरे सङ्झभङ्झतको फैठक फस्ने ङ्झभङ्झत, सभम य स्थ न तोकी फैठकभ  छरपर 
हङ्टने ङ्जिषमसूची सङ्जहतको सूचन  फैठक फस्ने सभमबन्द  चौफीस र्ण्ट  अग िै सफै सदस्मरे ऩ उने गयी 
ऩठ उनङ्ट ऩनेछ । 

(५) सङ्झभङ्झतक  ऩच स प्रङ्झतशतबन्द  फढी सदस्म उऩङ्ञस्थत बएभ  फैठकको र ङ्झग गणऩूयक सङ्ख्म  
ऩ ङ्टगेको भ ङ्झननेछ । 

(६) उऩदप  (४) य (५) भ  जङ्टनसङ्टकै कङ्ट य  रेङ्ञिएको बएत  ऩङ्झन सो सङ्झभङ्झतको फैठक तत्क र 
फोर उन आिश्मक बएभ  सॊमोजकरे जङ्टनसङ्टकै फेर ऩङ्झन सङ्झभङ्झतको फैठक फोर उन सक्नेछ य त्मस्तो 
अिस्थ भ  सॊमोजक य र्टीभ  १ जन  सदस्म सङ्जहत सदस्म सङ्ञचि उऩङ्ञस्थत बएभ  सङ्झभङ्झतको फैठक फस्न 
सक्नेछ । 

(७) सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺत  सो सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे गनेछ । 
(८) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम फहङ्टभतद्व य  हङ्टनेछ य भत फय फय बएभ  सॊमोजकरे ङ्झनण यमक भत ङ्छदनेछ। 
(९) सङ्झभङ्झतरे आिश्मकत  अनङ्टस य सम्फङ्ञन्धत ङ्झनक म ि  सङ्घ सॊस्थ क  प्रङ्झतङ्झनङ्झध य ङ्जिऻर ई फैठकभ  

आभन्त्रण गनय सक्नेछ । 
(१०) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी अन्म क मयङ्जिङ्झध सो सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनध ययण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
(११) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम सदस्म सङ्ञचिरे प्रभ ङ्ञणत गयी य ख्नेछ । 



 
७ . िड  स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सङ्झभङ्झतको क भ, कतयव्म य अङ्झधक य् सङ्झभङ्झतको क भ, कतयव्म य अङ्झधक य 

देह म फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 
(क) िड  ङ्झबत्र ङ्जिऩद् प्रङ्झतक मय तथ  ङ्जिऩद् ऩङ्टनर यब सम्फन्धी क मयिभ सञ्च रनक  र ङ्झग 

नगय ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सङ्झभङ्झतभ  ङ्झसप ङ्चयस गने तथ  सो सङ्झभङ्झतफ ट स्िीकृत नीङ्झत 
तथ  मोजन  अनङ्टरूऩक  ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सम्फन्धी क मयिभ क म यन्िमन, अनङ्टगभन 
य ऩङ्टनय िरोकन गने, 

(ि) िड भ  ङ्जिक स ङ्झनभ यणक  ङ्जिम कर ऩहरू क म यन्िमनभ  ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ व्म िस्थ ऩनर ई 
भूरप्रि हीकयण गने, सङ्टयङ्ञऺत ङ्जिद्य रम तथ  अस्ऩत रक  र ङ्झग ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयणक  
क मयिभहरू सञ्च रन गने, 

(ग) ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩनक  सम्फन्धभ  िड को सॊस्थ गत ऺभत  ङ्जिक स गने, 
(र्) ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन मोजन , आऩत्क रीन क मयमोजन , ऩङ्टन्स्थ ऩन  तथ  ऩ ङ्टनङ्झनयभ यण मोजन  

तजङ्टयभ  तथ  क म यन्िमन गने, गय उने, 
(ङ) सभङ्टद मभ  ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सम्फन्धी क भ गने सभूहहरूको गठन तथ  त्मस्त  

सभूहहरूर ई ऩङ्चयच रन गने गय उने, 
(च) िड  सदस्महरू, कभयच यी, स्िमॊसेिक, स भ ङ्ञजक ऩङ्चयच रक तथ  सभङ्टद मभ  आध ङ्चयत 

ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सङ्झभङ्झत सदस्म, न गङ्चयक सभ जक  प्रङ्झतङ्झनङ्झधर ई ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन 

सम्फन्धी प्रङ्ञशऺणको व्मिस्थ  ङ्झभर उने, 
(छ) स्थ नीम सभङ्टद मर ई ङ्जिऩद्प्रङ्झत ज गरुक फन उने, ङ्जिऩद्सॉग सम्फङ्ञन्धत मोजन  तथ  

क मयिभ तजङ्टयभ  गनय तथ  ङ्जिऩद्को र्टन  हङ्टन स थ प्रङ्झतक मयक  र ङ्झग तम यी अिस्थ भ  
य ख्न,े 

(ज) ङ्जिऩद्क  र्टन  हङ्टन स थ िोज, उद्ध य य य हत रग मतक  प्र थङ्झभक क मयहरू तत्क र 
गनयको र ङ्झग सभन्िम गने,  

(झ) आऩत ्क रीन नभून  अभ्म स गने, गय उने, 
(ञ) ङ्जिऩद् फ ट प्रब ङ्जित र्यऩङ्चयि यको ऩङ्जहच न, स्तय ङ्झनध ययण तथ  ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जितयणभ  नगय 

ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सङ्झभङ्झतर ई सहमोग गने, 
(ट) ङ्जिऩद्को सभमभ  जोङ्ञिभभ  यहेक  सभूह ङ्जिशेषगयी भङ्जहर , फ रफ ङ्झरक , ङ्जकशोयी, 

अऩ ङ्गत  बएक  व्मङ्ञिउऩय हङ्टन सक्ने र्टन  (रैङ्जङ्गक ङ्जहॊस , फेचङ्जििन तथ  अन्म कङ्ट नै 
ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभक  शोषण) योकथ भको र ङ्झग ङ्जिशेष सतकय त  अऩन ई सचेतन भूरक 
क मयिभ सञ्च रन गने, 



(ठ) नगय ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम अनङ्टस य ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सम्फन्धी अन्म क मय 
गने, गय उने ।  

 
ऩङ्चयच्छेद – ४ 

सङ्टयऺ  ङ्झनक म तथ  अन्म ङ्झनक मको ऩङ्चयच रन 
 
८ . सङ्टयऺ  ङ्झनक मको ऩङ्चयच रन तथ  सहमोग य सभन्िम: (१) नगयक मयऩ ङ्झरक रे ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩनको क भभ  

नेऩ र सयक य तथ  प्रदेश सयक यरे ऩङ्चयच रन गयेक  सॊर्ीम तथ  प्र देङ्ञशक सङ्टयऺ  ङ्झनक महरूर ई सहमोग 
य सभन्िम गनेछ । 

(२) सङ्टयऺ  ङ्झनक मरे ङ्जिऩद्को सभमभ  िोज तथ  उद्ध य क मयक  र ङ्झग  नगयक मयऩ ङ्झरक सॉग 
आिश्मक स भग्री भ ग गयेको अिस्थ भ  नगयऩ ङ्झरक भ  उऩरब्ध बएसम्भ त्मस्तो स भ ग्री तत्क र 
उऩरब्ध गय ईनेछ । 

(३) ङ्जिऩद् प्रङ्झतक मयक  र ङ्झग नगयऩ ङ्झरक रे आॉपूसॉग यहेको नगय प्रहयीर ई ऩङ्चयच रन गनेछ ।   
 

९.  ि रुणमन्त्र तथ  अन्म सेि  प्रद मक ङ्झनक मको क भ, कतयव्म य अङ्झधक य:  
(१) ि रूणमन्त्र, एम्फङ्टरेन्स तथ  त्मस्तै अन्म सेि  प्रद मकरे आऩत ्क रीन िोज, उद्ध य तथ  य हत 

उऩरब्ध गय उन सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएको ङ्झनदेशनको ऩ रन  गनङ्टय ऩनेछ । 
 (२) आऩत ्क रीन क मय सम्ऩ दन गद य सङ्झभङ्झतको आदेश फभोङ्ञजभ कङ्ट नै ऩङ्झन स्थ नभ  प्रिेश गने तथ  

जङ्टनसङ्टकै व्मङ्ञि ि  सॊस्थ को स धन य स्रोत उऩमोग गने अङ्झधक य ि रुणमन्त्र सेि  प्रद मकर ई हङ्टनेछ । 
 

१०. स ियजङ्झनक सॊस्थ  तथ  व्म िस ङ्जमक प्रङ्झतष्ठ नको द ङ्जमत्ि: (१) ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सम्फन्धभ  नगयऩ ङ्झरक  ङ्झबत्रक  
सफै स ियजङ्झनक सॊस्थ  तथ  व्म िस ङ्जमक प्रङ्झतष्ठ नको द ङ्जमत्ि देह म फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) आफ्नो बिन, उद्योग, क म यरम ि  व्म िस ङ्जमक केन्रभ  ङ्जिऩद्क  र्टन  हङ्टन नङ्छदन 
ङ्जिऩद् सङ्टयऺ  औज य, उऩकयण, स भग्री, आऩत ्क रीन ङ्झनक स रग मत तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभक  अन्म व्मिस्थ  गने, 

(ि)  त्म ङ्क सङ्करन, ऺङ्झतको भूल्म ङ्कन, य हत, ऩङ्टनस्थ यऩन  तथ  ऩ ङ्टनङ्झनयभ यण सभेतक  सम्ऩूणय 
क मयभ  आिश्मक सहमोग गने, 

(ग)   आफ्न  कभयच यी तथ  क भद यर ई ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सम्फन्धभ  आध यबतू 
अङ्झबभङ्टिीकयण गने गय उने, 

(र्) ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन क मयभ  उऩमोग हङ्टने स्रोत स धनर ई तम यी ह रतभ  य ख्ने, 
(ङ) आफ्न  बिन रग मत अन्म सॊयचन  आऩत ्क रीन प्रमोजनक  र ङ्झग आिश्मक ऩयेभ  

आदेश नङ्टस य उऩरब्ध गय उने, 



(च) सम्फङ्ञन्धत अङ्झधक यीको सङ्टऩङ्चयिेऺणभ  उद्ध य तथ  य हत ङ्जितयण क मयभ  सहमोग 
ऩङ्टर् म उने, 

(छ) ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण सॊमन्त्रको व्मिस्थ  गयी तम यी अिस्थ भ  य ख्न,े 
(ज)  पोहोयभैर  तथ  प्रदङ्टषणको मथोङ्ञचत व्मिस्थ ऩन गयी मसफ ट ि त ियण य जनजीिनभ  

ऩनय सक्ने नक य त्भक प्रब िर ई न्मूनीकयण गने उऩ महरू अऩन उने, 
(झ) ङ्जिऩद्को र्टन  र्टेभ  तत्क र नङ्ञजकको सङ्टयऺ  ङ्झनक म य स्थ नीम आऩत ्क रीन 

क मयसञ्च रन केन्रर ई िफय गने ।   
(२) नगयऩ ङ्झरक  ङ्झबत्रक  स ियजङ्झनक सॊस्थ  तथ  व्म िस ङ्जमक प्रङ्झतष्ठ नरे  नगयऩ ङ्झरक को ङ्जिऩद् 

व्मिस्थ ऩन सम्फन्धी मोजन को अधीनभ  यही ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन मोजन को तजङ्टयभ  गयी अङ्झनि मय रूऩभ  
र गू गनङ्टय ऩनेछ । 

 
११. ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩनभ  सहमोग गनङ्टय ऩने : नगयऩ ङ्झरक  ङ्झबत्रक  सयक यी क म यरम, गैयसयक यी सॊस्थ , 

स्थ नीम सङ्घ सॊस्थ , सभङ्टद म, स्िमॊसेिक, न गङ्चयक सभ ज, ङ्झनजी ऺेत्र तथ  व्मङ्ञिरे ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन 
क मयभ  नगयऩ ङ्झरक र ई देह म फभोङ्ञजभ सहमोग गनङ्टय ऩनेछ:- 

(क)  त्म ङ्क सङ्करन, ऺङ्झतको भूल्म ङ्कन, य हत, ऩङ्टनस्थ यऩन  तथ  ऩ ङ्टन्ङ्झनयभ यण रग मतक  ङ्जिऩद् 
व्मिस्थ ऩन सम्फन्धी क मयभ  सहमोग गने,  

(ि) ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सम्फन्धी जनचेतन  अङ्झबिृङ्जद्ध गने, 
(ग) ऺभत  ङ्जिक स, आऩत ्क रीन नभून  अभ्म स तथ  ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सम्फन्धी प्रङ्ञशऺण 

क मयिभभ  सहमोग गने तथ  ब ग ङ्झरने,  
(र्) िोज, उद्ध य तथ  य हत ङ्जितयण सम्फन्धी क मयभ  सहमोग गने।  

 
ऩङ्चयच्छेद – ५  

ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन कोष सम्फन्धी व्मिस्थ  
 

१२. ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन कोष : (१) ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩनक  र ङ्झग नगयऩ ङ्झरक भ  छङ्ट टै्ट एक आकङ्ञस्भक कोष 
यहनेछ । 

(२) कोषभ  देह म फभोङ्ञजभक  यकभहरू यहने छन:्- 
(क) नगयऩ ङ्झरक को ि ङ्जषयक फजेटफ ट ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन कोषभ  जम्भ  गने गयी स्िीकृत 

यकभ, 
 (ि) प्रदेश सयक यफ ट ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩनक  र ङ्झग प्र प्त यकभ, 
(ग)  नेऩ र सयक यफ ट ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩनक  र ङ्झग प्र प्त यकभ, 
(र्) स्िदेशी कङ्ट नै सङ्घ सॊस्थ  ि  व्मङ्ञिफ ट द न, द तव्म ि  उऩह य स्िरुऩ प्र प्त यकभ, 
(ङ)  अन्म कङ्ट नै स्रोतफ ट प्र प्त यकभ । 



(३) ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩनक  र ङ्झग नगयऩ ङ्झरक रे क नून फभोङ्ञजभ ङ्जिशेष शङ्टल्क ि  दस्तङ्टय सॊकरन गनय 
सक्ने छ |  

(४) कोषको सञ्च रन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
(५) कोषको यकभ ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सम्फन्धी क भक  र ङ्झग प्रमोग गङ्चयनेछ । 
(६) उऩदप  (५) भ  जङ्टनसङ्टकै कङ्ट य  रेङ्ञिएको बए त ऩङ्झन कोषको यकभ ङ्झनमङ्झभत प्रश सङ्झनक क मयको 

र ङ्झग िचय गङ्चयने छैन । 
(७) कोषको रेि ऩयीऺण भह रेि  ऩयीऺकफ ट हङ्टनेछ ।  
(८) सङ्झभङ्झतरे कोषको ि ङ्जषयक आम व्ममको प्रङ्झतिदेन तम य गयी क मयऩ ङ्झरक  भ पय त नगयसब  

सभऺ ऩेश गनेछ । 
 

ऩङ्चयच्छेद – ६ 
कसूय तथ  सज म 

 
१३.  कसूय य सज म : कसैरे ङ्जिऩद्को र्टन  र्ट्न सक्ने गयी र ऩयि ही गयेभ  ि  त्मस्तो र्टन  र्ट उन 

प्रत्मऺ सॊरगन बएभ  ि  र्ट्न  र्टेको अिस्थ भ  न ज मज प ईद  ङ्झरने गयी ि  आपङ्ट र ई भ त्र प ईद  
ऩ ङ्टगने ङ्जकङ्झसभको कङ्ट नै क भ गयेभ  ि  मस सम्फन्धभ  सॊर्ीम क नून फभोङ्ञजभ कसङ्टयजन्म भ ङ्झनने कङ्ट नै क भ 
गयेभ  तत ्सम्फन्धी क यि ही प्रचङ्झरत सॊर्ीम क नून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

 
ऩङ्चयच्छेद – ७ 

ङ्जिङ्जिध 
 

१४.  ङ्जिऩद् सङ्कटग्रस्त ऺते्र र्ोषण को ऩ रन  य सभन्िम : (१) नेऩ र सयक यरे नगयऩ ङ्झरक  ङ्झबत्रको कङ्ट नै 
ठ उॉभ  गम्बीय प्रकृङ्झतको ङ्जिऩद् उत्ऩङ्ङ बएफ ट ङ्जिऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेत्र र्ोषण  गयी प्रचङ्झरत क नून फभोङ्ञजभ 
कङ्ट नै क भ गनय गय उन आदेश ङ्छदएभ  सोको ऩ रन  गनङ्टय गय उनङ्ट नगयऩ ङ्झरक को कतयव्म हङ्टनेछ ।  

(२) उऩदप  (१) फभोङ्ञजभ र्ोषण  गङ्चयएको ऺेत्रभ  नेऩ र सयक यरे प्रचङ्झरत क नून फभोङ्ञजभ कङ्ट नै 
क भ गनय गय उन नगयऩ ङ्झरक  ङ्झबत्रको कङ्ट नै व्मङ्ञि, सॊस्थ  ि  अङ्झधक यीर ई आदेश ङ्छदएभ  सोको ऩ रन  
गनय गय उनभ  नगयऩ ङ्झरक रे आिश्मक सभन्िम गनेछ । 

(३) उऩदप  (१) फभोङ्ञजभ र्ोषण  गङ्चयएको ऺेत्र सम्फन्धी सूचन को प्रस यणभ  नगयऩ ङ्झरक रे 
सहमोग य सभन्िम गनेछ । 

 
१५. नेऩ र सयक यको स्िीकृतीभ  भ त्र प्रिेश गनङ्टयऩने : (१) ङ्जिऩद् फ ट असय ऩयेको कङ्ट नै ऺेत्रभ  ङ्जिदेशी 

न गङ्चयक ि  सॊस्थ रे प्रिेश गनङ्टय ऩयेभ  नेऩ र सयक यको स्िीकृङ्झत ङ्झरएको छ छैन बङ्झन ग उॉ 
क मयऩ ङ्झरक /नगय क मयऩ ङ्झरक रे सोधिोज गनय सक्नेछ । 



(२) उऩदप  (१) फभोङ्ञजभ सोधिोज गद य त्मस्तो न गङ्चयक ि  सॊस्थ रे नेऩ र सयक यको स्िीकृङ्झत 
ङ्झरएको न देङ्ञिएकोभ  ङ्झनजको प्रिेशर ई योक रग ई तत ् सम्फन्धी सूचन  नेऩ र सयक यर ई उऩरब्ध 
गय ईनेछ । 

 
१६. भ निीम तथ  अन्म सह मत  य सभन्िम : (१) नगयऩ ङ्झरक  ङ्झबत्र उत्ऩङ्ङ ङ्जिऩद्को अिस्थ र ई तत्क र 

स भन  गनय आन्तङ्चयक स्रोत य स धनफ ट नभ्म उने बएभ  भ निीम तथ  अन्म सह मत  य सभन्िमक  
र ङ्झग ङ्ञजल्र  सभन्िम सङ्झभङ्झत, प्रदेश सयक य तथ  नेऩ र सयक यर ई अनङ्टयोध गङ्चयनेछ ।  

 (२) ङ्जिऩद् फ ट उत्ऩङ्ङ ङ्ञस्थङ्झत ङ्झनमन्त्रण गने िभभ  नेऩ र सयक यरे अन्तय यङ्जिम भ निीम तथ  अन्म 
सहमोग ङ्झरई ऩङ्चयच रन गयेको अिस्थ भ  नेऩ र सयक यको ङ्झनदेशनभ  यङ्जह तत ्सम्फन्धी क मयभ  सहमोग य 
सभन्िम गङ्चयनेछ ।  

(३) ङ्झछभेकी स्थ नीम तहभ  कङ्ट नै ङ्जिऩद् उत्ऩङ्ङ बई सो व्मिस्थ ऩनक  र ङ्झग ङ्झछभेकी स्थ नीम 
तहरे सोझै, ङ्ञजल्र  सभन्िम सङ्झभङ्झत ि  प्रदेश सयक य भ पय त अनङ्टयोध गयेभ  उऩरब्ध बएसम्भको 
सहमोग ऩङ्टम यउनङ्ट नगयक मयऩ ङ्झरको द ङ्जमत्ि हङ्टनेछ । 

 
१७.  तत्क र िङ्चयद तथ  ङ्झनभ यण य प्रमोग गनय सङ्जकने : (१) ङ्जिशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ऩयी ङ्जिऩद् फ ट प्रब ङ्जित ऺेत्रभ  

िोज, उद्ध य तथ  य हत उऩरब्ध गय उन तथ  बइयहेको ङ्जिऩद् फ ट थऩ ऺङ्झत हङ्टन नङ्छदनक  र ङ्झग तत्क रै 
य हत स भग्री िङ्चयद ि  ङ्झनभ यण क मय गनय आिश्मक बएभ  स ियजङ्झनक िङ्चयद सम्फन्धी प्रचङ्झरत क नूनभ  
यहेको ङ्जिशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभ  िङ्चयद गने सम्फन्धी व्मिस्थ  फभोङ्ञजभ ग उॉ क मयऩ ङ्झरक /नगय 
क मयऩ ङ्झरक रे िङ्चयद ि  ङ्झनभ यण क मय गनय सङ्जकनेछ । 

(२) ङ्जिऩद् फ ट प्रब ङ्जित ऺेत्रभ  िोज, उद्ध य तथ  य हत उऩरब्ध गय उन तथ  बइयहेको ङ्जिऩद् फ ट 
थऩ ऺङ्झत हङ्टन नङ्छदनक  र ङ्झग नगयऩ ङ्झरक  ऺेत्र ङ्झबत्रको कङ्ट नै गैयसयक यी क म यरम ि  अन्म सॊर् सॊस्थ  य 
व्मङ्ञिको चर, अचर सम्ऩङ्ञि तथ  सि यी स धन उऩमोग गनय आिश्मक बएभ  सोको अङ्झबरेि य िी 
तोङ्जकएको अिङ्झधबयको र ङ्झग अस्थ मी तियरे प्र प्त गनय सङ्जकनेछ । 

 (३) ङ्जिऩद् फ ट प्रब ङ्जित ऺेत्रभ  तत्क र य हत उऩरब्ध गय उन नगयऩ ङ्झरक  ऺेत्र ङ्झबत्रको कङ्ट नै 
गैयसयक यी क म यरम ि  अन्म सॊर् सॊस्थ  य व्मङ्ञिको ि द्य ङ्ङ, रि कऩड , औषधी ि  अन्म िस्तङ्ट 
आिश्मक बएभ  सोको अङ्झबरेि य िी ङ्झनमन्त्रणभ  ङ्झरन य सम्फङ्ञन्धत प्रब ङ्जित ऩऺर ई ङ्जितयण गनय 
सङ्जकनेछ । 

(४) नगयऩ ङ्झरक रे उऩदप  (२) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सम्ऩङ्ञि अस्थ मी रूऩभ  प्र प्त गयेभ  ि  उऩदप  
(३) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै िस्तङ्ट ङ्झनमन्त्रण य ङ्जितयण गयेभ  त्मस्तो सम्ऩङ्ञि प्रमोग ि  िस्तङ्ट उऩमोग फ ऩत प्रचङ्झरत 
दय अनङ्टस यको यकभ सम्फङ्ञन्धत क म यरम, सॊस्थ  ि  व्मङ्ञिर ई ङ्छदनेछ । 

१८.  य हतको न्मूनतभ भ ऩदण्ड सम्फन्धी व्मिस्थ  : (१) ङ्जिऩद् प्रब ङ्जित व्मङ्ञिर ई नेऩ र सयक य तथ  प्रदेश 
सयक यरे उऩरव्ध गय उने य हतको अङ्झतङ्चयि नगयऩ ङ्झरक रे आन्तङ्चयक स्रोतफ ट थऩ य हत उऩरब्ध गय उन 
सक्नेछ ।  



(२) उऩदप  (१) फभोङ्ञजभ नगयऩ ङ्झरक रे ङ्जिऩद् प्रब ङ्जित व्मङ्ञिर ई य हत उऩरब्ध गय उॉद  
भ ऩदण्ड फन ई सोको आध यभ  य ह त उऩरब्ध गय उनेछ । 

(३) उऩदप  (२) फभोङ्ञजभको य हतको भ ऩदण्डभ  अन्म ङ्जिषमको अङ्झतङ्चयि देह मक  ङ्जिषम सभ िेश 
बएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ:- 

(क) ङ्जिऩद् फ ट प्रब ङ्जित व्मङ्ञिर ई अस्थ मी आरयसमस्थरभ  य ्द  उऩरब्ध गय उनङ्ट ऩने 

आि स, ि द्य ङ्ङ, ि नेऩ नी, स्ि स््म तथ  सयसप इ सम्फन्धी, 
(ि) ङ्जिऩद् फ ट भतृ्मङ्ट हङ्टनेको ऩङ्चयि य तथ  सम्ऩङ्ञिको ऺङ्झत हङ्टने व्मङ्ञिर ई उऩरब्ध गय उनङ्ट 

ऩने न्मूनतभ य हत सम्फन्धी,  
(ग) भङ्जहर , फ रफ ङ्झरक , जेष्ठ न गङ्चयक, अशि तथ  अऩ ङ्गत  बएक  व्मङ्ञिको 

आिश्मकत  सॊिोधनक  र ङ्झग ङ्जिशेष य हत प्म केजहरु (जस्तै ङ्झडङ्ञगनटी ङ्जकट य 

ङ्ञचल्रेन ङ्जकट) भङ्जहर हरूको र ङ्झग सङ्टयङ्ञऺत भङ्जहर भैत्री स्थर,  
(र्) व्मङ्ञिगत गोऩङ्झनमत  तथ  सङ्टयऺ  सम्फन्धी, 
(ङ) न्मूनतभ य हत फ हेक स्ियोजग य तथ  योजग यी व्मिस्थ ऩनक  भ ध्मभफ ट ऩीङ्झडतको 

जीङ्जिकोऩ जयन सम्फन्धी, 
(च) गैयसयक यी ि  व्मङ्ञिगत रूऩभ  ङ्छदइने य हतको ङ्जितयण सम्फन्धी, 
(छ) एकद्व य प्रण री अनङ्टरुऩ य हत ङ्जितयण गने सम्फन्धी, 
(ज) य हतसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म उऩमङ्टि ङ्जिषम । 

१९.   ङ्जिऩद् भ  ऩयी हय एक  ि  नि बएक  क गज त सम्फन्धभ  : ङ्जिऩद् भ  ऩयी हय ई पेर  ऩनय नसकेक  तथ  
आॊङ्ञशक ि  ऩूणय रूऩभ  ऺङ्झत बएक  नगयऩ ङ्झरक क  भहत्िऩूणय क गज तहरुको प्रभ णीकयण तथ  प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
उऩरब्ध गय उने सम्फन्धी व्मिस्थ  प्रचङ्झरत क नूनरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

२०. ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्न े: सङ्झभङ्झतरे मस क मयङ्जिङ्झधको अधीनभ  यही ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩनक  र ङ्झग कङ्ट नै व्मङ्ञि ि  
ङ्झनक मर ई आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदेशनको ऩ रन  गनङ्टय सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि ि  
ङ्झनक मको कतयव्म हङ्टनेछ । 

 
२१. उऩसङ्झभङ्झत गठन गनय सक्न े: (१) सङ्झभङ्झतरे आिश्मकत  अनङ्टस य उऩसङ्झभङ्झत गठन गनय सक्नेछ ।  

(२) उऩदप  (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने उऩसङ्झभङ्झतको क भ, कतयव्म, अङ्झधक य य क म यिङ्झध उऩसङ्झभङ्झत 
गठन गद यक  फित तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

२२. अङ्झबरेि य ख्नङ्ट ऩने् (१) ङ्जिऩद्को सभमभ  य हत उऩरब्ध गय उने व्मङ्ञि, ङ्झनक म ि  सॊस्थ को न भ,  य 
उऩरव्ध गय ईको य हत तथ  सोको ऩङ्चयभ ण सङ्जहतको ङ्जिियणको अङ्झबरेि य ख्न ेव्मिस्थ  सङ्झभङ्झतरे 
ङ्झभर उनङ्टऩने छ ।   



(२) उऩदप  (१) फभोङ्ञजभको ङ्जिियण य ्द  ङ्जिऩद्भ  ऩयेक  भङ्जहर , फ रफ ङ्झरक  तथ  जेष्ठ 
न गङ्चयक, ङ्जिऩद्क  क यणरे स्थ न न्तयण बएक  र्यऩङ्चयि य रग मतको सॊ्म  एङ्जकन हङ्टने ङ्जिियण 
य उनीहरूर ई उऩरब्ध गय इएको य ह त स्ऩिरूऩभ  य ख्नङ्टऩने छ । 

 
२३. ऩङ्टयस्क य ङ्छदन सक्न े: स्थ नीम ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सम्फन्धभ  ङ्जिशेष मोगद न ऩङ्टर् म उने उत्कृि व्मङ्ञि 

ि  सॊस्थ र ई प्रोत्स हन स्िरूऩ सङ्झभङ्झतको ङ्झसप ङ्चयसभ  ग उॉ क मयऩ ङ्झरक /नगय क मयऩ ङ्झरक रे 
सम्भ न तथ  ऩ ङ्टयस्क य ङ्छदन सक्नेछ ।  

 
२४. ि ङ्जषयक प्रङ्झतिेदन : (१) सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक आङ्झथयक िषयभ  गयेको क भको ङ्जिियण सङ्जहतको ि ङ्जषयक 

प्रङ्झतिेदन तम य गयी क मयऩ ङ्झरक  भ पय त नगय सब , ङ्ञजल्र  ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सङ्झभङ्झत तथ  प्रदेश 
ङ्जिऩद् व्मिस्थ ऩन सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश गनङ्टय ऩनेछ । 

(२) उऩदप  (१) फभोङ्ञजभको ि ङ्जषयक प्रङ्झतिेदन स ियजङ्झनक रूऩभ  प्रक शन गनङ्टय ऩनेछ । 
 

२५.  प्रश सङ्झनक िचय व्मिस्थ ऩन: सङ्झभङ्झतको फैठक तथ  प्रङ्झतिेदन तम यी रग मतक  क मयसॉग सम्फङ्ञन्धत 
न्मङ्टनतभ प्रश सङ्झनक िचय नगयक मयऩ ङ्झरक रे व्मिस्थ  गनेछ |  

 
२६. अङ्झधक य प्रत्म मोजन : मो क मयङ्जिङ्झध तथ  मस क मयङ्जिङ्झध अन्तगयत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतर ई 

प्र प्त अङ्झधक यभध्मे आिश्मकत  अनङ्टस य केही अङ्झधक य सङ्झभङ्झतको सॊमोजक तथ  तोङ्जकएको 
ऩद ङ्झधक यीर ई प्रत्म मोजन गनय सक्नेछ । 

 
२७. ङ्झनमभ फन उने अङ्झधक य : नगय क मयऩ ङ्झरक रे मो क मयङ्जिङ्झध क म यन्िमनक  र ङ्झग आिश्मक ङ्झनमभ 

तथ  क मयङ्जिङ्झध  फन उन सक्नेछ । 
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