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प्रदेश विऩद व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा व्मिस्था गनन फनेको विधेमक 
 
प्रस्तािना: प्रदेश भबत्र प्राकृभतक तथा गैयप्राकृभतक विऩदफाट सिनसाधायणको जीउज्मान य सािनजभनक, भनजी तथा 
व्मक्तिगत सम्ऩक्ति, प्राकृभतक एिॊ साॉस्कृभतक सम्ऩदा य बौभतक सॊयचनाको सॊयऺण गननका राभग विऩद ऩूिनको तमायी, 
विऩद जोक्तिभ न्मूभनकयण,ऩीभडतको उद्धाय, याहत वितयण, ऩनुनस्थाऩना य ऩूनरानब तथा व्मिस्थाऩनका सफै 
विमाकराऩको सभन्िमात्भक य प्रबािकायी रूऩभा कामानन्िमनका राभग कानून फनाउन िाञ्छनीम बएकोरे, 

प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएकोछ । 
 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायम्ब य ऩरयबाषा 
 

१. सॊक्तऺप्त नाभ य प्रायम्ब्  (१) मो ऐनको नाभ "प्रदेश विऩद व्मिस्थाऩन ऐन, २०७५"यहेको  छ । 

  (२) मो ऐन  तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

 २. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसॊगरे अको अथन नरागेभा, - 
(क) "कामनकायी सभभभत" बन्नारे दपा ६ फभोक्तजभको कामनकायी सभभभत  सम्झन ु

 ऩछन । 

(ि) "कोष" बन्नारे दपा १० फभोक्तजभको प्रदेश विऩद व्मिस्थाऩन कोष सम्झन ु
 ऩछन। 

(ग)  "कोष सञ्चारन सभभभत" बन्नारे दपा १३ फभोक्तजभको कोष सञ्चारन 
 सभभभत सम्झन ुऩछन । 

(घ)  "गैयप्राकृभतक विऩद" बन्नारे भहाभायी, अभनकार, डढेरो, कीट िा  सूक्ष्भ 
 जीिाण ुआतङ्क, ऩश ुतथा चयाचरुुङ्गीभा हनुे फ्रू, प्मान्डाभभक फ्रू, सऩनदॊश, 
 जनािय आतङ्क, िानी, हिाई, सडक, जर िा औद्योभगक दघुनटना,आगरागी, 
 विषाि गमाॉस, यसामन िा विवकयण चहुािट, गमाॉस विष्पोटन, विषाि िाद्य 
 सेिन, िाताियणीम प्रदूषण, िन विनाश िा बौभतक सॊयचनाको ऺभत तथा 
 प्रकोऩ उद्धाय कामनभा हनु े दघुनटना िा मस्तै अन्म गैयप्राकृभतक कायणरे 
 उत्ऩन्न विऩद सम्झन ुऩछन । 

(ङ)  "क्तजल्रा विऩद व्मिस्थाऩन सभभभत" बन्नारे सॊघीम ऐनको दपा १7 
 फभोक्तजभ क्तजल्राभा गठन बएको क्तजल्रा विऩद व्मिस्थाऩन सभभभत  सम्झन ु
 ऩछन। 
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(च)  "तोवकएको" िा "तोवकए फभोक्तजभ” बन्नारे मस ऐन अन्तगनत फनेको 
 भनमभभा तोवकएको िा तोवकए फभोक्तजभ सम्झन ुऩछन । 

(छ) "प्राकृभतक विऩद" बन्नारे वहभऩात, अभसना, वहभऩवहयो, वहभतार विस्पोटन, 
 अभतिवृि, अनािृवि, फाढी, ऩवहयो तथा ब-ूस्िरन, डुफान, िडेयी, आॉधी, 
 हयुी फतास, शीतरहय, तातो हािाको रहय, चट्याङ्ग, बकूम्ऩ, ज्िाराभिुी 
 भफस्पोट, डढेरो िा मस्तै अन्म प्राकृभतक कायणरे उत्ऩन्न  जनुसकैु विऩद 
 सम्झन ुऩछन । 
(ज) "भन्त्रारम" बन्नारे आन्तरयक भाभभरा तथा कानून भन्त्रारमराई सम्झन ु
 ऩछन । 
(झ) “याविम कामनकायी सभभभत" बन्नारे सॊघीम ऐनको दपा ६ फभोक्तजभको 
 कामनकायी सभभभत सम्झन ुऩछन। 
(ञ) "याविम ऩरयषद" बन्नारे सॊघीम ऐनको दपा ३ फभोक्तजभको विऩद जोक्तिभ 
 न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन याविम ऩरयषद  सम्झन ुऩछन। 
(ट) "याविम प्राभधकयण" बन्नारे सॊघीम ऐनको दपा १० फभोक्तजभ गठन बएको 
 याविम विऩद जोक्तिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन प्राभधकयण सम्झन ुऩछन। 
(ठ) "विऩद" बन्नारे कुनै स्थानभा आऩत  कारीन अिस्था भसजनना बई जन 
 िा धनको ऺभतको साथै जीिनमाऩन य िाताियणभा प्रभतकूर असय  ऩाने 
 प्राकृभतक िा गैयप्राकृभतक विऩद सम्झन ुऩछन । 
(ड) "विऩद िोज तथा उद्धाय सभूह" बन्नारे विऩदको अिस्थाभा िोजी 
 तथा  उद्धाय गनन विमाशीर िा विऩद व्मिस्थाऩनको राभग ऩरयचारन गनन 
तमाय  गरयएको विक्तशिीकृत िोज तथा उद्धाय सभूह सम्झन ुऩछन  य सो शब्दरे 
 ताभरभ प्राप्त भानिीम सहामताकभीराई सभेत जनाउॉछ । 
(ढ) "विऩद जोक्तिभ न्मूनीकयण" बन्नारे विऩद्ऩूिन गरयन े जोक्तिभको विश्लषेण 
 तथा भूल्माङ्कन, विऩद योकथाभ िा विऩदफाट हनु े ऺभतको न्मूनीकयण 
 तथा विकासका कामनभा विऩद जोक्तिभराई कभ गने सम्फन्धी कामन  सम्झन ु
 ऩछन । 
(ण) "विऩद ऩनुरानब" बन्नारे विऩदको घटनाऩभछ गरयने ऩनुभननभानण एिभ  
 ऩनुस्थानऩनासॉग सम्फक्तन्धत कामन सम्झन ुऩछन । 



 

3 
 

(त) "विऩद प्रभतकामन" बन्नारे विऩदको घटना घट्नासाथ तत्कारै गरयने  िोज, 
 उद्धाय एिभ  याहतसॉग सम्फक्तन्धत कामन सम्झन ुऩछन य सो  शब्दरे विऩद 
 प्रभतकामनको ऩूिनतमायीराई सभेत जनाउॉछ। 
(थ) "विऩद व्मिस्थाऩन" बन्नारे विऩद जोक्तिभ न्मूनीकयण, विऩद प्रभतकामन 
 य विऩद ऩनुरानबसॉग सम्फक्तन्धत सम्ऩूणन विमाकराऩ सम्झन ुऩछन । 

   (द) "व्मािसावमक प्रभतष्ठान" बन्नारे उद्योग, करकायिाना, भसनेभा घय,  सवऩङ्ग  
    भर, फहउुद्देश्मीम व्माऩारयक बिन जस्ता व्मािसावमक प्रभतष्ठान सम्झनऩुछन। 

(ध) "सभभभत" बन्नारे मस ऐनको दपा 3 फभोक्तजभ गठन बएको प्रदेश विऩद 
 व्मिस्थाऩन भनदेशक सभभभत सम्झन ुऩछन। 
(न) "सॊघीम ऐन" बन्नारे नेऩार सयकायको विऩद जोक्तिभ न्मूनीकयण तथा 
 व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ सम्झन ुऩछन । 
(ऩ) "सॊघीम भन्त्रारम" बन्नारे नेऩार सयकायको विऩद व्मिस्थाऩन हेने 
 गयी तोवकएको भन्त्रारम सम्झन ुऩछन । 
(प) "सािनजभनक सॊस्था" बन्नारे सयकायी भनकाम, सयकायको ऩूणन िा आॊक्तशक 
 स्िाभभत्ि बएको सॊस्था, प्रचभरत कानून फभोक्तजभ स्थाऩना  बएका सङ्गठठत 
 सॊस्था िा सफै प्रकायका स्िास््म तथा शैक्तऺक सॊस्था सम्झन ुऩछन । 

 

ऩरयच्छेद – २ 

सभभभत गठन य काभ, कतनव्म, अभधकाय सम्फन्धी व्मिस्था 
 

३. प्रदेश विऩद व्मिस्थाऩन भनदेशक सभभभत: (१) विऩद व्मस्थाऩन सम्फन्धी विमाकराऩको प्रबािकायी 
रूऩभा सञ्चारन, व्मस्थाऩन य भनमभन गनन प्रदेशभा एक विऩद व्मिस्थाऩन भनदेशक सभभभत यहनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभ गठन बएको विऩद व्मिस्थाऩन भनदेशक सभभभतभा देहाम 
फभोक्तजभका सदस्महरु यहनछेन ् - 

(क) भखु्मभन्त्री   - अध्मऺ 

(ि) आन्तरयक भाभभरा तथा कानून भन्त्री   - उऩाध्मऺ 

(ग)  आभथनक भाभभरा तथा मोजना भन्त्री   - सदस्म 

(घ) बौभतक ऩूिानधाय विकास भन्त्री   - सदस्म 

(ङ)  बभूभ व्मिस्था,कृवष तथा सहकायी भन्त्री        - सदस्म 

(च)  उद्योग, ऩमनटन, िन तथा िाताियण भन्त्री        - सदस्म 
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(छ)  साभाक्तजक विकास भन्त्री                     - सदस्म 

(ङ)  प्रदेश सबाभा विऩऺी दरको नेता                - सदस्म 

(च)  उऩाध्मऺ, प्रदेश नीभत तथा मोजना आमोग         - सदस्म 

(छ)  प्रदेश प्रभिु सक्तचि                           - सदस्म  

(ज)   विऩदका ऺेत्रभा विऻता हाभसर गयेका व्मक्तिहरु भध्मेफाट सभभभतरे भनोनमन 
गयेका एक जना भवहरा सवहत दईु जना         - सदस्म 

(झ)  सक्तचि, आन्तरयक भाभभरा तथा कानून भन्त्रारम   -सदस्म सक्तचि 

  (३) सभभभतराई विऩदको प्रबािकायी व्मिस्थाऩन गननको राभग मस ऐनको सीभाभा यहेय 
 नीभतहरु फनाउन,े मोजना तथा भनदेक्तशकाहरु फनाउने अभधकाय हनुेछ ।  

४. सभभभतको फैठक सम्फन्धी व्मिस्था: (१) अध्मऺरे तोकेको भभभत, सभम य स्थानभा सभभभतको 
 फैठक फस्नछे । 

(२) सभभभतको सदस्म-सक्तचिरे सभभभतको फैठक फस्ने भभभत, सभम य स्थान तोकी फैठकभा 
छरपर हनु ेविषम सूची सवहतको सूचना फैठक फस्न ेसभम बन्दा चौफीस घण्टा अगािै सफै सदस्मरे 
ऩाउने गयी ऩठाउन ुऩनेछ । 

(३) सभभभतका ऩचास प्रभतशतबन्दा फढी सदस्म उऩक्तस्थत बएभा फैठकको राभग गणऩूयक 
सङ्खख्मा ऩगेुको भाभननछे । 

(४) उऩदपा (२) य (३) भा जनुसकैु कुया रेक्तिएको बएताऩभन सभभभतको फैठक तत्कार 
फोराउन आिश्मक बएभा अध्मऺरे जनुसकैु फेरा ऩभन सभभभतको फैठक फोराउन सक्नेछ य त्मस्तो 
अिस्थाभा अध्मऺ य घटीभा १ जना सदस्म सवहत सदस्म सक्तचि उऩक्तस्थत बएभा सभभभतको फैठक 
फस्न सक्नेछ। 

(५) फैठकको अध्मऺता सभभभतको अध्मऺरे गनेछ । 

(६) अध्मऺको अनऩुक्तस्थभतभा उऩाध्मऺरे अध्मऺरे गने सम्ऩूणन कामन गनेछ । 

(७) सभभभतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामनविभध सभभभत आपैरे भनधानयण गये फभोक्तजभ  
हनुेछ। 

(८) सभभभतको भनणनम सदस्म सक्तचिरे प्रभाक्तणत गयी याख्नछे । 

५. सभभभतको काभ, कतनव्म य अभधकाय  (१) सभभभतको काभ, कतनव्म य अभधकाय देहाम फभोक्तजभ 
 हनुेछ्- 

(क) प्रदेशस्तयभा विऩद व्मस्थाऩन सभफन्धी नीभत तथा मोजना स्िीकृत गने, 

(ि) िण्ड (क) फभोक्तजभ स्िीकृत नीभत तथा मोजना कामानन्िमनको अनगुभन गने, 
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(ग) विऩद ऩूिन तमायीको राभग सम्फक्तन्धत भनकाम तथा स्थानीम विऩद व्मिस्थाऩन 
 सभभभतको कामनसञ्चरनभा प्रबािकारयता ल्माउन आिश्मक सहजीकयण य सभन्िम 
 गने, 
(घ) िोज, उद्धाय तथा याहत वितयण कामनभा प्रबािकारयता ल्माउन सघ, प्रदेश य स्थानीम 
 तह रगामत अन्म सयोकायिारासॉग सभन्िम तथा सहकामन गने, 
(ङ) याहत साभग्री वितयणका राभग भाऩदण्ड स्िीकृत गने , 

(च) नेऩार सयकाय िा प्रदेश सयकायफाट विऩद सङ्कटग्रस्त ऺते्र घोषणा  गयेको अिस्थाभा 
  स्थानीमस्तयका सयकायी, गैयसयकायी एिभ  भनजी सिायी साधन, मन्त्र, उऩकयण,  
  सयसाभान, िाद्यान्न आठदको अभबरेि यािी भनमन्त्रणभा भरई प्रमोग गने िा गनन  
  रगाउने, 
 (छ) जोक्तिभमिु असयुक्तऺत बिन बत्काउने िा बत्काउन रगाउने,  

 (ज) असयुक्तऺत स्थानभा यहेको विऩद प्रबावित व्मक्तिराई सयुक्तऺत स्थानभा स्थानान्तयण  
  गने, गयाउने, 
 (झ) प्रचभरत कानूनको अधीनभा यही याविम तथा अन्तयानविम गैयसयकायी सॊस्थाफाट प्राप्त  

   याहत साभाग्री िा सहमोगराई सभन्िमात्भक रुऩभा वितयण एिभ  उऩमोग गने,  
   गयाउने, 

 (ञ) प्रदेशस्तयको विऩद व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारी तथा ऩूिन चेतािनी प्रणारीको विकास  
   य विस्ताय गने । 

 (ट) विऩदका सभमभा गरयएका िोज, उद्धाय तथा याहत कामन सम्फन्धी  विियण  
   प्राभधकयणभा ऩठाउने, 

 (ठ) प्रदेशस्तयभा विऩद प्रभतकामन, ऩनुरानब, ऩनुस्थानऩना तथा ऩनुभनभानण य स्थानान्तयण  
   सम्फन्धभा आिश्मक ऩने अन्म कामनहरु गने, गयाउने, 
  (ड) विऩद व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा तोवकए फभोक्तजभका अन्म कामन गने, गयाउने, 

(ढ) प्रदेश अन्तगनतका विऩद व्मिस्थाऩन सम्फन्धी सम्ऩूणन कामनको अनगुभन य  
 भूल्माङकन गयी भनदेशन ठदने, 

 (ण) क्तजल्रा तथा स्थानीम तहराई विऩद व्मिस्थाऩनसम्फन्धी आभथनक तथा प्राविभधक 
  सहमोग उऩरब्ध गयाउने, 

(त) विऩद व्मस्थाऩनको ऺेत्रभा प्राप्त हनुे अन्तयानविम, वद्धऩऺीम एिॊ फहऩुऺीम सहामताको 
 एकीकृत अभबरेि याख्न,े    

  (२) सभभभतको अन्म काभ, कतनव्म य अभधकाय तोवकए फभोक्तजभ हनुेछ। 
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ऩरयच्छेद – ३ 

कामनकायी सभभभतको गठन तथा काभ, कतनव्म य अभधकाय 

 

६. कामनकायी सभभभत: (१) प्रदेश विऩद व्मिस्थाऩन सभभभतको भनदेशन कामानन्िमन तथा विऩद 
व्मिस्थाऩन कामनराई प्रबािकायी रुऩभा सञ्चारन गनन देहाम फभोक्तजभको सदस्म यहने गयी एक 
सभभभत यहनेछ ।  

(क) आन्तरयक भाभभरा तथा कानूनभन्त्री    - अध्मऺ  

(ि) सक्तचि,भखु्मभन्त्री तथा भक्तन्त्रऩरयषको कामानरम   - सदस्म 

(ग) सक्तचि,आन्तरयक भाभभरा तथा कानून भन्त्रारम   - सदस्म 

(घ) सक्तचि,आभथनक भाभभरा तथा मोजना भन्त्रारम   - सदस्म 

(ङ)  सक्तचि,बौभतक ऩूिानधाय विकास भन्त्रारम               - सदस्म 

(च) सक्तचि,बभूभ व्मिस्था ,कृवष तथा  सहकायी भन्त्रराम   - सदस्म 

(छ)  सक्तचि,उद्योग, ऩमनटन, िन तथा िाताियण भन्त्रराम  - सदस्म 

(ज)  सक्तचि, साभाक्तजक विकास भन्त्रराम     - सदस्म 

(झ)  प्रदेश प्रहयी प्रभिु      - सदस्म 

(ञ) प्रदेश अध्मऺ, नेऩार येडिस सोसाइटी          - सदस्म  
(ट)  सम्फक्तन्धत भहाशािा प्रभिु, आन्तरयक भाभभरा  

 तथा कानून भन्त्रारम                            -सदस्म सक्तचि 

(२) उऩदापा (५) फभोक्तजभको सभभभतभा नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी फर, 
नेऩार य याविम अनसुन्धान विबागका प्रदेशस्तयीम प्रभिुराई आभन्त्रण गरयनेछ । 

(३) सभभभतरे आिश्मकतानसुाय सयोकायिारा भनकाम य सॊघ सॊस्थाहरुराई आभन्त्रण गनन 
सवकनछे । 

७. कामनकायी सभभभतको काभ, कतनव्म य अभधकाय: कामनकायी सभभभतको काभ, कतनव्म य अभधकाय देहाम 
फभोक्तजभ हनुेछ- 

(क)  आऩतकारीन अिस्थाभा विऩद प्रबावितका राभग अस्थामी आश्रम गहृ तथा अन्म 
अस्थामी सॊयचनाको भनभाणन गने, गयाउने, 

(ि)  विऩद प्रबावित ऺेत्रभा स्िमॊसेिक ऩरयचारन गने, गयाउन,े 

(ग)  विऩद व्मिस्थाऩन सम्फन्धी प्रादेक्तशक नीभत तथा मोजना य भाऩदण्ड तमाय गयी 
सभभभत सभऺ ऩेश गने, 
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(घ) सभभभतफाट स्िीकृत प्रादेक्तशक नीभत, मोजना तथा भाऩदण्डको अधीनभा यही विऩद 
जोक्तिभ न्मूनीकयण, विऩद प्रभतकामन तथा विऩद ऩनुरानब  सम्फन्धी एकीकृत तथा 
ऺेत्रगत नीभत, मोजना तथा कामनिभ रागू गने, गयाउने, 

(ङ)  विऩद व्मिस्थाऩनका सम्फन्धभा प्रदेश, क्तजल्रा तथा स्थानीम तहको सॊस्थागत ऺभता 
विकास गनन आिश्मक सभन्िम य सहजीकयण गने, 

(च)  विऩद जोक्तिभ न्मूनीकयणका राभग विषमगत ऺेत्रअनरुुऩ आऩत काभरन मोजना तजूनभा 
गयी कामानन्िमन गने, गयाउन,े 

(छ)  प्राकृभतक विऩदको सॊबावित असयराई न्मूभनकयण गनन जोक्तिभमिु स्थानको ऩवहचान 
गने य त्मस्ता स्थरको जोक्तिभ तथा सङ्कट सम्फन्धी नक्साङ्कन गने गयाउन,े 

(ज)  सािनजभनक ऩूिानधाय सम्फन्धी सॊयचनाको विऩद जोक्तिभ भूल्माङ्कन गने,गयाउन,े 

(झ)  नदी वकनाय, फगय, ऩवहयो जान सक्न े भबयारो जभीन य डुफान हनुे ऺेत्र िा विऩद 
जोक्तिभको सम्बािना बएका असयुक्तऺत ऺेत्रभा फसोफास गने व्मक्ति तथा सभदुामराई 
सयुक्तऺत स्थानभा स्थानान्तयण गने, गयाउने, 

(ञ)  विऩद जोक्तिभभा यहेका भवहरा, फारफाभरका, जेष्ठ नागरयक, दभरत, सीभान्तकृत िगन 
तथा सभदुाम, अशि तथा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिहरुको राभग विशेष मोजना तथा 
कामनिभ फनाई कामानन्िमन गने, गयाउने, 

(ट)  उच्च विऩद तथा सङ्कटको अिस्थाभा यहेका सभदुामको ऩवहचान गयी जोक्तिभ 
न्मूनीकयण कामन सञ्चारन गने, गयाउने, 

(ठ)  विऩद ऩूिनचेतािनी प्रणारीको विभबन्न भनकामसॊग सभन्िम गयी सञ्चारन गने, गयाउने, 
(ड)  विऩद प्रबावितहरुराई तत्कार याहत उऩरब्ध गयाउन आिश्मक सम्ऩूणन व्मिस्था 

भभराउने, 
(ढ)  विऩद घटना हनुा साथ िोज, उद्धाय य याहत रगामतका प्राथभभक कामनहरु तत्कार 

गननको राभग सॊस्थागत सॊमन्त्र स्ित् ऩरयचाभरत हनु ेगयी आिश्मक कामनविभध तथा 
भाऩदण्ड तजुनभा गयी रागू गने, गयाउने, 

(ण)  विऩद प्रबावित ऺते्रभा आभथनक विमाकराऩको ऩनुनस्थाऩना, योजगायीका अिसयको 
सजृना तथा जीिनमाऩनका राभग आम आजननका कामनिभ सञ्चारन गने, गयाउन,े 

(त)  विऩद प्रबावित ऺते्रभा विऩद ऩनुरानब सम्फन्धी कामनिभ सञ्चारन गने, गयाउने, 
(थ)  स्थानीम िोज उद्धाय सभूह गठन सम्फन्धी आिश्मक कामन गने, गयाउने, 
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(द) नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी, शसस्त्र प्रहयी फर, नेऩार, क्तजल्रा विऩद व्मिस्थाऩन 
सभभभत ,स्थानीम विऩद व्मिस्थाऩन सभभभत य अन्म सम्फक्तन्धत सॊघ सॊस्थासॊग सभन्िम 
गने, 

(ध)  प्रदेश भातहतका सयुऺा भनकाम रगामत सम्ऩूणन सॊमन्त्र ऩरयचारन गने, 
(न)  मस दपा फभोक्तजभको काभ¸ कतनव्म य अभधकायको प्रमोग गदान सॊघ, स्थानीम तहसॉग 

आिश्मक सभन्िम गने,  

(ऩ) विऩद प्रबावित ऺेत्रभा वऩउने ऩानी, िाद्यान्न, रिाकऩडा, अस्थामी फसोिास तथा 
औषधी उऩचाय जस्ता अत्मािश्मक िस्तकुो प्रफन्ध गने, 

(प) प्रदेशस्तयभा विऩद व्मिस्थाऩन सम्फन्धी सूचना तथा त्माङ्कको सङ्करन, विश्लशेण, 
बण्डायण तथा सम्प्रषेण गने, गयाउने, 

(फ) विऩद व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा सािनजभनक सॊस्था तथा व्मािसावमक प्रभतष्ठानरे मस ऐन 
फभोक्तजभ गयेका विमाकराऩहरुका सम्फन्धभा आिश्मकता अनसुाय अनगुभन तथा 
भूल्माङ्कन गयी सम्फक्तन्धत सॊस्था तथा प्रभतष्ठानराई आिश्मक भनदेशन ठदने, 

(भ)  विऩदको सभमभा फजाय भूल्म, कृभत्रभ अबाि तथा गणुस्तय भनमन्त्रण तथा भनमभन 
सम्फन्धभा आिश्मक कामन गने, 

(ब) विऩद्का सम्बावित घटनाको फायेभा सम्फक्तन्धत सफैराई ऩूिन जानकायी  गयाउन, 

सूचना सङ्करन, विश् रेषण तथा सम्प्रषेण गनन, िोजी उद्धाय तथा याहत सम्फन्धी 
कामनको सभन्िम तथा ऩरयचारन गनन प्रादेक्तशक आऩतकारीन कामन सञ्चारन केन्रको 
स्थाऩना, सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन गने, 

(भ)  विऩद व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा सभभभतरे तोकेको अन्म कामन गने¸गयाउने, 
(म)  विऩद व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा तोवकए फभोक्तजभका अन्म कामन गने¸ गयाउने, 

८. कामनकायी सभभभतको फैठक सम्फन्धी व्मिस्था: (१) कामनकायी सभभभतको सदस्म–सक्तचिरे अध्मऺको 
 ऩयाभशनभा कामनकायी सभभभतको फैठक फस्ने भभभत, सभम य स्थान तोकी फैठकभा छरपर हनुे 
 भफषम सूची सवहतको सूचना फैठक फस्ने सभम बन्दा चौफीस घण्टा अगािै सफै सदस्मरे ऩाउन े
 गयी ऩठाउन ुऩने छ । 

तय तत्कार कामनकयी सभभभतको फैठक फोराउन आिश्मक बएभा अध्मऺरे भनक्तित सभम 
ठदई तत्कारै कामनकायी सभभभतको फैठक फोराउन सक्नछे । 

(२) कामनकायी सभभभतका ऩचास प्रभतशतबन्दा फढी सदस्म उऩक्तस्थत बएभा फैठकको राभग 
गणऩूयक सङ्ख्मा ऩगेुको भाभननेछ । 

(३) कामनकायी सभभभतको फैठकको अध्मऺता सभभभतको अध्मऺरे गनेछ । 
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(४) कामनकायी सभभभतको भनणनम फहभुतद्वाया हनुछे  य भत फयाफय बएभा अध्मऺरे भनणानमक 
भत ठदनेछ । 

(५) कामनकायी सभभभतको अध्मऺरे आिश्मकतानसुाय सम्फक्तन्धत भनकाम िा सॊघ सॊस्थाका 
प्रभतभनभध य विऻराई फैठकभा आभन्त्रण गनन सक्नेछ । 

(६) कामनकायी सभभभतको फैठकसम्फन्धी अन्म कामनविभध सभभभत आपैरे भनधानयण गये 
फभोक्तजभ हनुेछ । 

(७) कामनकायी सभभभतको भनणनम सभभभतको सदस्म सक्तचिरे प्रभाक्तणत गयी याख्नछे । 

९. विशषेऻ सभभभत गठन गनन सक्ने्  (१) भन्त्रारमरे विऩद व्मिस्थाऩन सम्फन्धी नीभत, मोजना  
 तथा कामनिभ तजुनभा गनन तथा विऩद सम्फन्धी अध्ममन अनसुन्धान कामनभा सल्राह सझुाि  
 उऩरब्ध गयाउन बगूबन विऻ, विशेषऻ क्तचवकत्सक, विऩद व्मिस्थाऩन विऻ, िाताियण विऻ िा  
 ऩूिानधाय विऻ यहेको फढीभा ऩाॉच सदस्मीम विशषेऻ सभभभत गठन गनन सक्नेछ । 

(२) उऩदप (१) फभोक्तजभको सभभभतका सदस्मको मोगमता, काभ, कतनव्म तथा भनजहरुरे 
ऩाउने सवुिधा सम्फन्धी व्मिस्था तोवकए फभोक्तजभ हनुेछ । 

 

ऩरयच्छेद -४ 

विऩद व्मिस्थाऩन कोष सम्फन्धी व्मिस्था 
 

१०. प्रदेश विऩद व्मिस्थाऩन कोषको स्थाऩना् (१) प्रदेश विऩद व्मिस्थाऩनका राभग एक विऩद 
व्मिस्थाऩन कोष िडा गरयनछे ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोक्तजभको कोषभा देहामका यकभहरु जम्भा गरयनछे्–  

(क) नेऩार सयकाय िा प्रदेश सयकायफाट कोषराई प्रदान बएको यकभ । 

(ि) याविम िा अन्तयानविम विकास साझेदाय,याविम िा अन्तयानविम गैयसयकायी 
सॊस्था, भनजीऺेत्रफाट प्रचभरत कानून फभोक्तजभ प्राप्त बएको यकभ, 

(ग)  व्मािसावमक सॊघ सॊस्थारे आफ्नो व्मािसावमक साभाक्तजक उियदावमत्ि 
अन्तगनत प्रदान गने यकभ।   

(घ)  प्रदेश भक्तन्त्रऩरयषदका सदस्म, सबासद, भनजाभती कभनचायी, जॊगी तथा प्रहयी 
कभनचायीरे प्रदान गयेको यकभ,  

(ङ)  िण्ड (घ) भा रेक्तिएदेक्ति फाहेक अन्म सयकायी तथा गैयसयकायी सॊस्था िा 
त्मस्ता सॊस्थाका कभनचायी, प्राध्माऩक, क्तशऺक, उद्यभी, व्माऩायी, विभबन्न ऩेशागत 
सॊघ सॊस्था, याजनीभतक दर, टे्रड मभुनमन, नागरयक सभाज , भनजी ऺेत्र िा 
सिनसाधायणरे स्िेच्छारे प्रदान गयेको यकभ । 
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(च)  कोषराई अन्म कुनै स्रोतफाट प्राप्त यकभ । 

(३) उऩदपा (१) फभोक्तजभको कोष आिती कोष (रयबक्तल्बङ पण्ड)को रुऩभा सञ्चारन 
गरयनेछ। 

११. कोषको प्रमोग् (१) कोषभा जम्भा बएको यकभ देहामको कामनको राभग िचन गरयनेछ्–  

(क) विऩदफाट असय ऩयेको िा ऩनन सक्ने व्मक्तिको उद्धाय य सम्ऩक्तिको सॊयऺण गने,  

(ि) विऩदफाट ऩीभडत व्मक्तिको तत्कारीन याहतका राभग अस्थामी क्तशविय िडा  गने,  

(ग) विऩदफाट ऩीभडत व्मक्तिको बयण ऩोषण तथा जीिन भनिानहका राभग तत्कार 
आिश्मक ऩने िाद्यान्न, रिा कऩडा, औषधी तथा स्िास््म सेिा,शैक्तऺक साभग्री जस्ता 
अत्मािश्मक िस्त ुवितयण गने,  

(घ) विऩदको कायणफाट घाइते िा भफयाभी बएको व्मक्तिको औषधी उऩचाय गने,  

(ङ) विऩदको कायणफाट देहािसान बएका व्मक्तिको काजविमा िा सदगतका राभग 
 भतृकका आपन्तराई आभथनक सहामता प्रदान गने,  

(च)  विऩदको कायणफाट बएको पोहोय भैरा तथा प्रदषुणको विसजनन (भडस्ऩोजर) गने,  

(छ) विऩदफाट ऩीभडत व्मक्तिको अस्थामी रुऩभा आश्रमस्थर फनाउने िा ऩनुस्थानऩना गने,  

(ज) विऩदफाट ऩीभडत व्मक्तिको आिासीम घय िा भनजको ऩेशासॉग सम्फक्तन्धत  औजाय, 

 िकन शऩ भभनतका राभग आभथनक सहामता प्रदान गने,  विद्यारम रगामत अन्म 
 सािनजभनक भहत्िका सॊघ सॊस्था को सॊयऺण गने, 
(झ) विऩद योकथाभका राभग सचेतनाभूरक कामनिभ सॊचारन गने, ऩूिन सािधानी 
 अऩनाउने िा ऩूिन तमायी (वप्रऩेमडननशे) गने गयाउने, 
(२) िोज, उद्धाय य याहत वितयणभा रागने प्रशासभनक िचन सभभभतफाट स्िीकृत गयी िचन 

गनन सवकनेछ । 

१२. कोषको यकभ प्रमोग हनु नसक्ने् - मस ऐनको अन्म दपाभा जनुसकैु कुया रेक्तिएको बए ताऩभन 
 देहामको प्रमोजनका राभग कोषको यकभ िचन गनन सवकन ेछैन्–  

(क) कुनै सयकायी िा गैयसयकायी कभनचायीराई ऩारयश्रभभक, तरफ, बिा िा सवुिधा 
  उऩरब्ध गयाउन,  

(ि)  कुनै सयकायी िा गैयसयकायी कभनचायीराई भ्रभण िचन िा अन्म त्मस्तै प्रकायको िचन 
  उऩरब्ध गयाउन,  

(ग)  कसैराई चन्दा, ऩयुस्काय, उऩहाय िा अनदुान प्रदान गनन,  
(घ)  विऩद सॉग सम्फक्तन्धत विषमभा िचन गने फाहेक कसैराई आभथनक सहामता  

  उऩरब्ध गयाउन । 
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१३.  कोष सञ्चारन सभभभत् (१) दपा १० फभोक्तजभको कोष सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन गननको राभग 
 देहाम फभोक्तजभको एक कोष सञ्चारन सभभभत यहनेछ्- 

(क)  सक्तचि, आन्तरयक भाभभरा तथा कानून भन्त्रारम   - सॊमोजक 

(ि)  सक्तचि, भखु्मभन्त्री तथा भक्तन्त्रऩरयषदको कामानरम   - सदस्म 

(ग)   सक्तचि, आभथनक भाभभरा तथा मोजना भन्त्रारम   - सदस्म 

(घ)   प्रभिु, प्रदेश रेिा भनमन्त्रक कामानरम  - सदस्म 

(ङ)   सम्फक्तन्धत भहाशािा प्रभिु,आन्तरयक भाभभरा तथा कानून भन्त्रारम  - सदस्म सक्तचि 

(२) कोष सॊचारन सभभभतको फैठकको कामनविभध य अन्म व्मिस्था तोवकए फभोक्तजभ हनुेछ।  

१४. कोषको व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन् (१) कोषको यकभ सभभभतफाट नेऩार याि फैंक िा नेऩार 
 भबत्रका अन्म कुनै िाक्तणज्म फैंकभा िाता िोरी जम्भा गरयनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभको िाता सभभभतको सदस्म-सक्तचि य भन्त्रारमको रेिा प्रभिुको 
सॊमिु हस्ताऺयफाट सञ्चारन हनुेछ । 

१५. रेिा तथा रेिाऩयीऺण् (१) कोषको आम्दानी िचनको रेिा प्रदेश सयकायरे अऩनाएको रेिा 
 प्रणारी फभोक्तजभ याक्तिनछे । 

  (२) कोषको रेिा ऩयीऺण भहारेिा ऩयीऺकफाट हनुेछ । 

१६. कोषको यकभ वितयण गने कामनविभध् (१) कोषको यकभ दपा ११ फभोक्तजभको प्रमोजनका  राभग 
 तोवकएको भाऩदण्ड फभोक्तजभ िचन गने गयी आिश्मकतानसुाय उऩरब्ध गयाइनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभ कोषको यकभ उऩरब्ध गयाउॉदा विऩदको सघनता य व्माऩकता, 
कोषभा उऩरब्ध बएको यकभ य िचनको औक्तचत्म सभेतराई दृविगत गयी सभभभतरे उक्तचत ठहयाए 
फभोक्तजभ यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ । 

(३) उऩदपा (१) िा (२) फभोक्तजभ यकभ उऩरब्ध गयाउॉदा क्तजल्रा विऩद व्मिस्थाऩन 
सभभभत य स्थानीम विऩद व्मिस्थाऩन सभभभतसॉग आिश्मकतानसुाय सभन्िम  गरयनछे । 

 

 

ऩरयच्छेद –५ 

क्तजल्रा तथा स्थानीम विऩद व्मिस्थाऩन सम्फन्धी व्मिस्था 
 

१७. क्तजल्रा विऩद व्मिस्थाऩन सभभभत् (१) सॊघीम ऐन फभोक्तजभ क्तजल्रास्तयभा विऩद व्मिस्थाऩन  सम्फन्धी 
 कामनको राभग प्रभिु क्तजल्रा अभधकायीको अध्मऺताभा क्तजल्रा विऩद व्मिस्थाऩन सभभभत यहनेछ । 

(२) क्तजल्रा विऩद व्मिस्थाऩन सभभभतरे प्रदेश सभभभतफाट स्िीकृत नीभत, मोजना तथा 
कामनिभ कामनन्िमन गनन सहमोग गनुनऩनेछ । 
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(३) उऩदपा (1) फभोक्तजभको सभभभतरे प्रत्मेक आभथनक िषनभा गयेको काभको विियण 
सवहतको िावषनक प्रभतिेदन तमाय गयी दपा ३ फभोक्तजभको सभभभत सभऺ ऩेश गनुन ऩनेछ । 

१८. स्थानीम विऩद व्मिस्थाऩन सभभभत: (१) सॊघीम ऐन फभोक्तजभ प्रत्मेक गाउॉऩाभरका तथा नगयऩाभरकाभा 
 गाउॉ कामनऩाभरकाको अध्मऺ िा नगयकामनऩाभरकाको प्रभिु को अध्मऺताभा स्थानीम विऩद 
 व्मिस्थाऩन सभभभत यहनेछ । 

(२) स्थानीम विऩद व्मिस्थाऩन सभभभतरे प्रदेश सभभभतफाट स्िीकृत एकीकृत तथा  ऺेत्रगत 
नीभत, मोजना य कामनिभ अनरुुऩ हनुे गयी  स्थानीम विऩद व्मिस्थाऩन मोजना तजुनभा गयी 
कामनन्िमन गनुनऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (1) फभोक्तजभको सभभभतरे प्रत्मेक आभथनक िषनभा गयेको काभको विियण 
सवहतको िावषनक प्रभतिेदन तमाय गयी दपा ३ फभोक्तजभको सभभभत सभऺ ऩेश गनुन ऩनेछ । 

(४) िडास्तयभा िडाअध्मऺको अध्मऺताभा िडा विऩद व्मिस्थाऩन सभभभत यहनेछ  । 

 

ऩरयच्छेद-६ 

सयुऺा भनकाम तथा अन्म भनकामको ऩरयचारन 
 
१९ . सयुऺा भनकामको ऩरयचारन तथा सहमोग य सभन्िम: (१) प्रदेश सयकायरे विऩद व्मिस्थाऩनको काभभा 

आपू भातहतका सयुऺा भनकामहरू रगामत अन्म भनकामहरुराई ऩरयचारन गनेछ । 
(२) नेऩार सयकायरे विऩदको सभमभा िोज, उद्धाय य याहत कामनका राभग प्रदेश सयकायसॊग 

आिश्मक सहमोग भाग गयेको अिस्थाभा प्रदेश सयकायरे त्मस्तो सहमोग उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 
20. स्िास््म सेिा प्रिाह गने: (१) विऩदको अिस्थाभा स्िास््म सॊस्था तथा स्िास््मकभीहरुरे अभनिामन 
 रुऩभा स्िास््म सेिा प्रिाह गनुन ऩनेछ । 

(२) स्िास््म सॊस्थारे विऩदग्रस्त ऺेत्रभा आिश्मकतानसुाय अस्थामी स्िास््म क्तशविय सॊचारन गयी 
स्िास््म सेिा प्रिाह गनुन ऩनेछ । 

(३) विऩदको अिस्थाभा स्िास््मकभीहरु आफ्नो कामन ऺेत्र बन्दा फावहय यहेको अिस्था बएभा 
जनु स्थानभा यहेको छ सोही स्थानभा सेिा प्रिाह गने गयी भनजराई िटाउन सवकनेछ । 

२१.  अन्तय प्रदेश सहमोग : विऩद व्मिस्थाऩनका कामनभा अन्म प्रदेशसॉग सहमोगको आदान-प्रदान गनन 
 सवकनेछ। 
२२. िारुणमन्त्र तथा अन्म सेिा प्रदामक भनकामको काभ, कतनव्म य अभधकाय: 

(१) िारूणमन्त्र, एम्फरेुन्स तथा त्मस्तै अन्म सेिा प्रदामकरे आऩत  कारीन िोज, उद्धाय तथा 
याहत उऩरब्ध गयाउन सभभभतरे ठदएको भनदेशनको ऩारना गनुन ऩनेछ । 
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  (२) आऩत  कारीन कामन सम्ऩादन गदान सभभभतको आदेश फभोक्तजभ कुनै ऩभन स्थानभा प्रिेश गने 
तथा जनुसकैु व्मक्ति िा सॊस्थाको साधन य स्रोत उऩमोग गने अभधकाय िारुणमन्त्र सेिा प्रदामकराई हनेुछ 
। 

(३) प्रदेश सयकायरे जनसॊख्मा, बौगोभरक ऺेत्र, जोक्तिभको ऺेत्र सभेत विचाय गयी स्थानीम 
तहराई िारूणमन्त्र य अन्म सेिाको व्मिस्थाऩन गननको राभग  भाऩदण्ड सवहत भनदेशन गनन सक्नेछ य 
त्मस्तो भनदेशन ऩारना गनुन सम्फक्तन्धत स्थानीम तहको कतनव्म हनेुछ । 

२३. सािनजभनक सॊस्था तथा व्मािसावमक प्रभतष्ठानको दावमत्ि: (१) विऩद व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा प्रदेश भबत्रका 
सफै सािनजभनक सॊस्था तथा व्मािसावमक प्रभतष्ठानको दावमत्ि देहाम फभोक्तजभ हनेुछ:- 

(क) आफ्नो बिन, उद्योग, कामानरम िा व्मािसावमक केन्रभा विऩद्का घटना हनु नठदन 
विऩद सयुऺा औजाय, उऩकयण, साभग्री, आऩत  कारीन भनकास रगामत तोवकए 
फभोक्तजभका अन्म व्मिस्था गने, 

(ि)  त्माङ्क सङ्करन, ऺभतको भूल्माङ्कन, याहत, ऩनुस्थानऩना तथा ऩनुभननभानण सभेतका सम्ऩूणन 
कामनभा आिश्मक सहमोग गने, 

(ग)  आफ्ना कभनचायी तथा काभदायराई विऩद व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा आधायबतू 
अभबभिुीकयण गने गयाउने, 

(घ) विऩद व्मिस्थाऩन कामनभा उऩमोग हनेु स्रोत साधनराई तमायी हारतभा याख्ने, 
(ङ) आफ्ना बिन रगामत अन्म सॊयचना आऩत  कारीन प्रमोजनका राभग आिश्मक ऩयेभा 

आदेशानसुाय उऩरब्ध गयाउने, 
(च) सम्फक्तन्धत अभधकायीको सऩुरयिेऺणभा उद्धाय तथा याहत वितयण कामनभा सहमोग 

ऩरु् माउने, 
(छ) विऩद जोक्तिभ न्मूनीकयण सॊमन्त्रको व्मिस्था गयी तमायी अिस्थाभा याख्न,े 
(ज)  पोहोयभैरा तथा प्रदषुणको मथोक्तचत व्मिस्थाऩन गयी मसफाट िाताियण य जनजीिनभा 

ऩनन सक्ने नकायात्भक प्रबािराई न्मूनीकयण गने उऩामहरू अऩनाउने, 
(झ) विऩदको घटना घटेभा तत्कार नक्तजकको सयुऺा भनकाम य स्थानीम आऩत  कारीन 

कामनसञ्चारन केन्रराई िफय गने ।   
(२) प्रदेश भबत्रका सािनजभनक सॊस्था तथा व्मािसावमक प्रभतष्ठानरे प्रदेश विऩद व्मिस्थाऩन 

सम्फन्धी मोजनाको अधीनभा यही विऩद व्मिस्थाऩन मोजनाको तजुनभा गयी अभनिामन रूऩभा रागू गनुन ऩनेछ 
। 

(३) विऩदको सभमभा स्िास््म सॊस्था, दयुसञ्चाय, ब्रड फैङ्क, िानेऩानी सप्रामसन, भफजरुी, ईन्धन, 
ढुिानीका साधान, गमाॉस, इन्टयनेट, फैंवकङ्क, आभसञ्चाय भाध्मभ, भडऩाटनभेण्ट स्टोसन, सऩुयस्टोय तथा औषभध 
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ऩसर, िाद्यन्न ऩसर, टेण्ट रगामत याहत साभाग्री भफिी गने ऩसर जस्ता अत्मािश्मक सेिा प्रदान गने 
सयकायी, गैयसयकायी तथा भनजी ऺेत्रका सेिा प्रदामकरे अभनिामन रुऩभा सेिा प्रदान गनुनऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोक्तजभको सेिा प्रदान नगने सेिाप्रदामक सॊस्थाका सञ्चारक एिॊ कभनचायीराई 
भनमन्त्रण भरई प्रचभरत कानून फभोक्तजभ कायफाही गयी त्मस्तो सेिा प्रदामकको  साभाग्री भनमन्त्रण भरई 
िैकक्तल्ऩक व्मिस्थाफाट साभाग्री िा सेिा भफिी वितयण िा उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 

२४. विऩद व्मिस्थाऩनभा सहमोग गनुनऩने: प्रदेश भबत्रका सयकायी कामानरम, गैयसयकायी सॊस्था, स्थानीम 
सघसॊस्था, सभदुाम, स्िमॊसेिक, नागरयक सभाज, भनजी ऺेत्र तथा व्मक्तिरे विऩद व्मिस्थाऩन कामनभा प्रदेश 
सयकायराई  देहाम फभोक्तजभ सहमोग गनुन ऩनेछ:- 

(क)  त्माङ्क सङ्करन, ऺभतको भूल्माङ्कन, याहत, ऩनुस्थानऩना तथा ऩनु्भननभानण रगामतका विऩद 
व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामनभा सहमोग गने,  

(ि) विऩद व्मिस्थाऩन सम्फन्धी जनचेतना अभबिृवद्ध गने, 
(ग) ऺभता विकास, आऩत  कारीन नभूना अभ्मास तथा विऩद व्मिस्थाऩन सम्फन्धी प्रक्तशऺण 

कामनिभभा सहमोग गने तथा बाग भरने,  
(घ) िोज, उद्धाय तथा याहत वितयण सम्फन्धी कामनभा सहमोग गने। 

   

ऩरयच्छेद – ७ 

कसूय य सजाम 

 

२५. कसूय तथा सजाम्  (१) कसैरे विऩदको घटना घट्न सक्नेगयी राऩयफाही गयी कुनै कामन गयेभा िा 
 त्मस्तो घटना घटाउन प्रत्मऺ सॊरगन बएभा त्मस्तो कसूयको भात्रा अनसुाय ऩाॉच राि रुऩैमाॉसम्भ 
 जरयफाना िा दईु िषनसम्भ कैद िा दिैु सजाम हनुेछ ।  

(२) कसैरे देहाम फभोक्तजभको कुनै कामन गयेभा त्मस्तो व्मक्तिराईन कसूयको भात्रा अनसुाय 
एक राि  रूऩैमाॉसम्भ जरयिाना छ भवहनासम्भ कैद िा दिैु सजाम हनुछे्- 

(क) कुनै विऩदको घटना घट्न सक्ने अपिाह पैराई सािनजभनक रूऩभा त्रास 
 सजृना गयेभा,  
(ि) अनभुभत भरई िा नभरई विऩद्का नाभभा चन्दा, याहत िा सहमोग सङ्करन 
 गयी, आपूिशुी  वितयण गयेभा िा व्मक्तिगत राबभा प्रमोग गयेभा, 
(ग) विऩदको सभमभा अप्राकृभतक रूऩभा फजाय भूल्मिृवद्ध गयेभा िा कृभत्रभ  
 अबाि भसजनना गयेभा िा गणुस्तयहीन िस्त ुतथा सेिाको कायोफाय गयेभा  । 
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(३) उऩदपा (१) भा जनसुकैु कुया रेक्तिएको बए ताऩभन सो उऩदपा फभोक्तजभको कसूय 
गयेको कायण कसैको ज्मान गएभा, अङ्गबङ्ग बएभा िा  चोटऩटक रागेभा त्मस्तो कामन गने व्मक्तिराई    
प्रचभरत कानून फभोक्तजभ सजाम हनुेछ । 

(४) कसैरे देहाम फभोक्तजभको कामन गयेभा त्मस्तो व्मक्तिराई ऩचास हजाय रुऩैमाॉसम्भ 
जरयफाना हनुेछ्- 

(क) मस ऐन अन्तगनतको कुनै कामन गनन  कुनै सयकायी भनकाम िा  मस ऐन 
फभोक्तजभ गठठत कुनै सभभभत िा त्मस्तो कामनको राभग अक्तख्तमायी प्राप्त 
व्मक्तिराई आफ्नो कतनव्म ऩारना गनन फाधा ऩरु् माएभा,  

(ि) मस ऐन कामानन्िमन गने सम्फन्धभा जायी बएका आदेश िा भनदेशन ऩारना 
नगयेभा, 

(ग) याहत साभग्री वितयणभा अियोध गयेभा िा याहत साभग्रीको दरुुऩमोग गयेभा,  
(घ) उऩदपा (१), (२) य (३) भा उल्रेि गरयएको फाहेक मो ऐन तथा मस ऐन 

अन्तगनतको भनमभ विऩयीतको कुनैकामन गयेभा । 

(५) मस ऐन विऩयीतको कामन कुनै सङ्गठठत सॊस्थारे गयेभा त्मस्तो कामनभा सॊरगन त्मस्तो 
सॊस्थाको व्मक्तिराई य त्मस्तो व्मक्ति मवकन नबएभा सो सॊस्थाको प्रभिु बई कामन गने व्मक्तिराई  
मस दपा फभोक्तजभको सजाम हनुेछ।  

२६. हदम्माद: मस ऐन अन्तगनतको कसूयभा कसूय बए गयेको भभभतरे तीस ठदन भबत्र भदु्धा हेने अभधकायी 
सभऺ भदु्धा दामय गरयसक्न ुऩनेछ । 

२७. भदु्धा हेने अभधकायी य ऩनुयािेदन: (१) दपा २५ को उऩदपा (१), (२), (३) फभोक्तजभको 
भदु्धाको कायफाही य वकनाया क्तजल्रा अदारतरे गनेछ ।  

   (२) दपा 25 को उऩदपा (४) फभोक्तजभको भदु्धाको कायफाही य वकनाया प्रभिु क्तजल्रा 
अभधकायीरे गनेछ । 

             (3) उऩदपा (2) फभोक्तजभ प्रभिु क्तजल्रा अभधकायीरे गयेको भनणनम उऩय ऩैंतीस ठदन 
भबत्र सम्फक्तन्धत क्तजल्रा अदारतभा ऩनुयािेदन गनन सवकनछे ।  

२८. भदु्धाको अनसुन्धान य दामयी : दपा २५ को उऩदपा (४) सॉग सम्फक्तन्धत भदु्धाको अनसुन्धान 
 तोवकएको अभधकायीरे गनेछ । 

२९. प्रचभरत कानून फभोक्तजभ भदु्धा चराउन फाधा नऩने: मस ऩरयच्छेदभा जनुसकैु कुया रेक्तिएको बए 
ताऩभन कसैरे मस ऐन विऩरयत गयेको कुनै कामनफाट अन्म कानूनको सभेत उल्रघन हनुे बएभा 
प्रचभरत कानून फभोक्तजभ भदु्धा चराउन फाधा ऩनेछैन । 
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3०. ऺभतऩूभतन  बयाई ठदनऩुने्  कसैरे मस ऐन विऩयीतको कुनै कसूय गयेको कायणफाट कसैराई  हाभन, 

 नोक्सानी ऩगुन गएभा त्मस्तो व्मक्तिफाट हाभन, नोक्सानी ऩगुने ऩऺराई भनाभसफ ऺभतऩूभतन बयाई 
 ठदनऩुनेछ ।  

3१.  असर भनमतरे गयेको काभभा सजाम नहनुे्   मस ऐन फभोक्तजभ असर भनमतरे गयेको िा गनन प्रमत्न 
 गयेको कुनै काभको सम्फन्धभा कुनै यािसेिक िा कभनचायी उऩय भदु्दा चराइने िा अन्म कुनै कानूनी 
 कायफाही गरयने छैन । 

 ऩरयच्छेद -८ 

विविध 

 

3२. प्रदेश गोदाभ घय सञ्चारन : (१) प्रदेशभा बएका िा हनु सक्ने प्राकृभतक तथा गैयप्राकृभतक विऩद 
ऩूिनको तमायी ,ऩीभडतको उद्धाय, याहत वितयण, ऩनुनस्थाऩना य ऩूनरानब य मसको व्मिस्थाऩन जस्ता सफै 
विमाकराऩका राभग आिश्मक ऩने याहत साभाग्रीको बण्डायणको राभग एक गोदाभ घय सञ्चारनभा 
ल्माईनेछ । 

(२) उऩधाया (१) फभोक्तजभको गोदाभ घयभा नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय, नेऩार सयकायको 
अनभुभतभा िैदेक्तशक दात ृयाि िा भनकाम य अन्म सॊघ सॊस्थारे ठदएका याहत साभाग्रीको बण्डायण गरयनेछ 
। 

(३) उऩधाया (१) फभोक्तजभको गोदाभ घयको सञ्चारन, व्मिस्थाऩन य सऩुयीिेऺेण भन्त्रारमरे 
गनेछ । 

(४) गोदाभ घय सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोवकए फभोक्तजभ हनेुछ । 
3३. विऩद सङ्कटग्रस्त ऺते्र घोषणा गनन सक्ने : दपा ३ फभोक्तजभ गठन बएको सभभभतरे  प्रदेश भबत्रको कुनै 

ठाॉउभा गम्बीय प्रकृभतको विऩद उत्ऩन्न बएभा विऩद सङ्कटग्रस्त ऺेत्र घोषणा गनन प्रदेश सयकाय सभऺ 
भसपारयस गनन सक्नेछ । 

(२) उऩधाया (१) फभोक्तजभ घोषणा गयेको ऺेत्रभा सम्फक्तन्धत स्थानीम तह, व्मक्ति, सॊस्था िा 
अभधकायीरे त्मस्तो ऺेत्रभा सञ्चारन गने कामनिभराई सहमोग य सभन्िम गनुन भनजहरुको कतनव्म हनेुछ । 

३४. तत्कार िरयद तथा भनभानण य प्रमोग गनन सवकने: (1) विशेष ऩरयक्तस्थभत ऩयी विऩदफाट प्रबावित 
ऺेत्रभािोज, उद्धाय तथा याहत उऩरब्ध गयाउन तथा बइयहेको विऩदफाट थऩ ऺभत हनु नठदनका राभग 
तत्कारै याहत साभग्री िरयद िा भनभानण कामन गनन आिश्मक बएभा सािनजभनक िरयद सम्फन्धी प्रचभरत 
कानूनभा यहेको विशेष ऩरयक्तस्थभतभा िरयद गने सम्फन्धी व्मिस्था फभोक्तजभ भन्त्रारमरे सभभभतको भनणनमभा 
िरयद िा भनभानण कामन गनन सक्नेछ । 
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(२) विऩदफाट प्रबावित ऺेत्रभा िोज, उद्धाय तथा याहत उऩरब्ध गयाउन तथा बइयहेको 
विऩदफाट थऩ ऺभत हनु नठदनका राभग प्रदेश ऺेत्र भबत्रको कुनै गैयसयकायी कामानरम िा अन्म सॊघ सॊस्था 
य व्मक्तिको चर, अचर सम्ऩक्ति तथा सिायी साधन उऩमोग गनन आिश्मक बएभा सोको अभबरेि यािी 
तोवकएको अिभधबयको राभग अस्थामी तियरे प्राप्त गनन सवकनेछ । 

(३) भन्त्रारमरे उऩदपा (२) फभोक्तजभ कुनै सम्ऩक्ति अस्थामी रूऩभा प्राप्त गयेभा त्मस्तो सम्ऩक्ति 
प्रमोग िा िस्त ुउऩमोग फाऩत प्रचभरत दय अनसुायको यकभ सम्फक्तन्धत कामानरम, सॊस्था िा व्मक्तिराई 
ठदनेछ । 

३५. याहतको न्मूनत भाऩदण्ड सम्फन्धी व्मिस्था: (१) विऩद प्रबावित व्मक्तिराई नेऩार सयकाय य स्थानीम 
तहरे उऩरव्ध गयाएको याहतभा दोहोयो नऩने गयी मस ऐन फभोक्तजभ तोवकएको भाऩदण्डका आधायभा 
याहत उऩरब्ध गयाईनेछ । 

  तय उऩदपा (१) फभोक्तजभ नेऩार सयकाय य स्थानीम तहरे उऩरब्ध गयाएको याहत अऩगु बएको 
बने्न कुया सभभभतराई रागेभा अभतरयि याहत उऩरब्ध गयाउन फाधा ऩने छैन । 

 (२) उऩदपा (१) फभोक्तजभको याहतको भाऩदण्डभा अन्म विषमको अभतरयि देहामका विषम 
सभािेश बएको हनुऩुनेछ:- 

(क) विऩदफाट प्रबावित व्मक्तिराई अस्थामी आश्रमस्थरभा याख्दा उऩरब्ध गयाउन ु ऩने 
आिास, िाद्यान्न, िानेऩानी, स्िास््म तथा सयसपाइ सम्फन्धी, 

(ि) विऩदफाट भतृ्म ुहनेुको ऩरयिाय तथा सम्ऩक्तिको ऺभत हनेु व्मक्तिराई उऩरब्ध गयाउन ु
ऩने न्मूनतभ याहत सम्फन्धी,  

(ग) भवहरा, फारफाभरका, जेष्ठ नागरयक, अशि तथा अऩाङ्गता बएका व्मक्तिको 
आिश्मकता सम्िोधनका राभग विशेष याहत प्माकेजहरु (जस्तै भडक्तगनटी वकट य क्तचल्रेन 
वकट) भवहराहरूको राभग सयुक्तऺत भवहरा भैत्रीस्थर,  

(घ) व्मक्तिगत गोऩनीमता तथा सयुऺा सम्फन्धी, 
(ङ) न्मूनतभ याहत फाहेक स्ियोजगाय तथा योजगायी व्मिस्थाऩनका भाध्मभफाट ऩीभडतको 

जीविकोऩाजनन सम्फन्धी, 
(च) गैयसयकायी िा व्मक्तिगत रूऩभा ठदइने याहतको वितयण सम्फन्धी, 
(छ) एकद्वाय प्रणारी अनरुुऩ याहत वितयण गने सम्फन्धी, 
(ज) याहतसॉग सम्फक्तन्धत अन्म उऩमिु विषम । 

३६. भनदेशन ठदन सक्न:े कामनकायी सभभभतरे मस ऐनको अधीनभा यही विऩद व्मिस्थाऩनका राभग कुनै व्मक्ति 
िा भनकामराई आिश्मक भनदेशन ठदन सक्नेछ य त्मस्तो भनदेशनको ऩारना गनुन सम्फक्तन्धत व्मक्ति िा 
भनकामको कतनव्म हनेुछ । 
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३७. अभधकाय प्रत्मामोजन् सभभभतरे आिश्मकता अनसुाय आपूभा यहेको केही िा सफै अभधकाय कामनकायी 
 सभभभतराई प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ । 
३८. उऩसभभभत गठन गनन सक्न े: (१) दपा ६ फभोक्तजभ गठन बएको कामनकायी सभभभतरे आिश्मकता अनसुाय 

उऩसभभभत गठन गनन सक्नेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभ गठन हनेु उऩसभभभतको काभ, कतनव्म, अभधकाय य कामनविभध उऩसभभभत 

गठन गदानका फित तोवकए फभोक्तजभ हनेुछ । 
३९. अभबरेि याख्न ुऩने् (१) विऩदको सभमभा याहत उऩरब्ध गयाउने व्मक्ति, भनकाम िा सॊस्थाको नाभ,  य 

उऩरव्ध गयाईएको याहत तथा सोको ऩरयभाण सवहतको विियणको अभबरेि याख्न े व्मिस्था कामनकायी 
सभभभतरे भभराउन ुऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभको विियण याख्दा विऩद्भा ऩयेका भवहरा, फारफाभरका तथा 
जेष्ठनागरयक, विऩद्का कायणरे स्थानान्तयण बएका घयऩरयिाय रगामतको सॊख्मा एवकन हनेु विियण य 
उनीहरूराई उऩरब्ध गयाइएको याहात स्ऩि रूऩभा याख्न ुऩनेछ। 

४०.  याहत वितयण य सेिा प्रिाहभा एकद्वाय प्रणारी स्थाऩना गने: (१) कसैरे ऩभन प्रदेश सयकायरे तोवकठदएको 
 विऩद व्मिस्थाऩन हेने भनकामको स्िीकृभत भरएय भात्र याहत साभाग्रीको सॊकरन य वितयण गनुनऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) विऩरयत याहत साभाग्रीको सॊकरन य वितयण गयेको ऩाइभा त्मस्तो साभाग्री 
जपत गयी सॊरगन व्मक्ति य सॊस्थाराई प्रचभरत कानून फभोक्तजभ सजाम हनेुछ । 

4१. ऩयुस्काय ठदन सक्ने : प्रदेशको विऩद व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा विशेष मोगदान ऩरु् माउने यािसेिक,स्थानीम 
तह, व्मक्ति िा सॊस्थाराई प्रोत्साहन स्िरूऩ सभभभतको भसपारयसभा प्रदेश सयकायरे सम्भान तथा ऩयुस्काय 
ठदन सक्नेछ ।  

4२. िावषनक प्रभतिेदन : (१) दपा ६ फभोक्तजको कामनकायी सभभभतरे प्रत्मेक आभथनक िषनभा गयेको काभको 
विियण सवहतको िावषनक प्रभतिेदन तमाय गयी सभभभत सभऺ ऩेश गनुन ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभको िावषनक प्रभतिेदन सािनजभनक रूऩभा प्रकाशन गनुन ऩनेछ । 
4३. प्रदेश सयकायरे भनदेशन ठदन सक्ने्  (१)  प्रदेश सयकायरे मस ऐन फभोक्तजभ सभभभतराई 
 आिश्मक भनदेशन ठदन सक्नछे य त्मस्तो भनदेशन ऩारना गनुन सभभभतको कतनव्म हनुछे । 

४४. प्रशासभनक िचन व्मिस्थाऩन: सभभभत \कामनकायी सभभत\ कोष सञ्चारन सभभभतको फैठक तथा प्रभतिेदन 
तमायी रगामतका कामन सॉग सम्फक्तन्धत प्रशासभनक िचन भन्त्रारमरे व्मिस्था गनेछ |  

४५. भनमभ, भनदेक्तशका तथा कामनविभध फनाउन सक्ने्  मस ऐनको कामानन्िमनका राभग प्रदेश सयकायरे 
आिश्मकता अनसुाय भनमभािरी, भनदेक्तशका तथा कामनविभध फनाउन सक्नेछ । 

४६. फचाउ : मो ऐन प्रायॊब हुॉदाका फित विऩद व्मिस्थाऩनका सम्फन्धभा प्रदेश सयकायफाट बए गयेका 
कामन मसै ऐन फभोक्तजभ बए गयेको भाभनने छ। 
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ऩारयत भभभत : २०७५।०५।१८ 

प्रभाक्तणकयण भभभत : २०७५।०६।०४ 


