राष्ट्रिय सरु क्षा पररषदक
् ो काम, कर्तव्य र अष्ट्िकार सम्बन्िमा व्यवस्था गर्त बर्ेको ष्ट्विेयक
प्रस्र्ावर्ा : राष्ट्रिय सरु क्षा पररषदक
् ो काम, कर्तव्य र अष्ट्िकार सम्बन्िमा व्यवस्था गर्त वाञ्छर्ीय भएकोले,
;+3Lo ससं दले यो ऐर् बर्ाएको छ ।
१.
२.

सष्ट्ं क्षप्त र्ाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐर्को र्ाम “राष्ट्रिय सरु क्षा पररषद् ऐर्, २०७%” रहेको छ ।
(२) यो ऐर् र्रुु न्र् प्रारम्भ हुर्छ
े ।
पररभाषा : ष्ट्वषय वा प्रसङ्गले अको अथत र्लागेमा यस ऐर्मा,(क) “अध्यक्ष” भन्र्ाले पररषदक
् ो अध्यक्ष सम्झर्ु पछत ।
(ख) “पररषद”् भन्र्ाले सष्ट्ं विार्को िारा २६६ बमोष्ट्िमको राष्ट्रिय सरु क्षा पररषद् सम्झर्ु पछत ।
(ग) “सष्ट्ं विार्” भन्र्ाले र्ेपालको सष्ट्ं विार् सम्झर्ु पछत ।
(घ) “सष्ट्िवालय” भन्र्ाले दफा ७ बमोष्ट्िमको पररषदक
् ो सष्ट्िवालय सम्झर्ु पछत ।
(ङ) “सदस्य” भन्र्ाले पररषदक
् ो सदस्य सम्झर्ु पछत र सो शव्दले अध्यक्ष र सदस्य-सष्ट्िवलाई
समेर् िर्ाउँछ ।
(ि) “सदस्य-सष्ट्िव” भन्र्ाले पररषदक
् ो सदस्य-सष्ट्िव सम्झर्ु पछत ।
(छ) “सरु क्षा ष्ट्र्काय” भन्र्ाले र्ेपाली सेर्ा, र्ेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, र्ेपाल र राष्ट्रिय
अर्सु न्िार् ष्ट्वभाग सम्झर्ु पछत ।

३.

पररषदक
े :् ो काम, कर्तव्य र अष्ट्िकार : पररषदक
् ो काम, कर्तव्य र अष्ट्िकार देहाय बमोष्ट्िम हुर्छ
(क) मल
ु क
ु को समग्र राष्ट्रिय ष्ट्हर्, सरु क्षा र प्रष्ट्र्रक्षा सम्बन्िी र्ीष्ट्र् र्ितमु ा गरी र्ेपाल सरकार
समक्ष ष्ट्सफाररस गर्े,
(ख) ष्ट्वकास ष्ट्र्मातण, ष्ट्वपद व्यवस्थापर्, मल
ु क
ु को समग्र राष्ट्रिय ष्ट्हर् र सरु क्षा लगायर्का अन्य
कायतमा र्ेपाली सेर्ाको उपयोग र पररिालर्का सम्बन्िमा र्ीष्ट्र् र्ितमु ा गरी र्ेपाल सरकार
समक्ष ष्ट्सफाररस गर्े,
(ग) सष्ट्ं विार् र्था प्रिष्ट्लर् सघं ीय कार्र्ू बमोष्ट्िम र्ेपाली सेर्ाको पररिालर् वा ष्ट्र्यन्रण
सम्बन्िमा र्ेपाल सरकार समक्ष ष्ट्सफाररस गर्े,
(घ) मल
ु क
ु को समग्र राष्ट्रिय ष्ट्हर् सरु क्षा र प्रष्ट्र्रक्षाका दृष्ट्िले आवश्यक देष्ट्खएमा र्ेपाली सेर्ाको
पररिालर् गर्त र्ेपाल सरकार समक्ष ष्ट्सफाररस गर्े,
(ङ) र्ेपाली सेर्ालार्त राष्ट्रिय महत्वका कुर्ै स्थार्, पररयोिर्ा वा सम्पदाको सरु क्षाको लाष्ट्ग
आवश्यकर्ा अर्सु ार पररिालर् गर्त र्ेपाल सरकार समक्ष ष्ट्सफाररस गर्े,
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(ि) राष्ट्रिय सरु क्षा सम्बन्िी र्ीष्ट्र् र्ितमु ा गर्त सरु क्षा ष्ट्र्काय लगायर् सम्बद्ध ष्ट्र्कायबाट राष्ट्रिय
सरु क्षा सम्बन्िी सिू र्ा प्राप्त गर्े,
(छ) सरु क्षा ष्ट्र्काय लगायर् सम्बद्ध ष्ट्र्कायवाट प्राप्त राष्ट्रिय सरु क्षा सम्बन्िी सिू र्ाको आिारमा
अल्पकालीर्, मध्यकालीर् र दीघतकालीर् राष्ट्रिय सरु क्षा रणर्ीष्ट्र् र्था कायतयोिर्ा र्यार गरी
स्वीकृ ष्ट्र्को लाष्ट्ग र्ेपाल सरकार समक्ष ष्ट्सफाररस गर्े,
(ि) र्ेपालको समग्र राष्ट्रिय ष्ट्हर् र सरु क्षा सदृु ढ गर्त आवश्यक रक्षा कुटर्ीष्ट्र् सञ्िालर् गर्त र्ेपाल
सरकारलाई राय सझु ाव ष्ट्दर्े,
(झ) र्ेपाली सेर्ाको सदृु ढीकरण एवम् आिष्ट्ु र्कीकरण गर्त आवश्यक कायतयोिर्ा र्यार गरी
स्वीकृ ष्ट्र्को लाष्ट्ग र्ेपाल सरकार समक्ष ष्ट्सफाररस गर्े,
(ञ) र्ेपाली सेर्ा पररिालर् भएको समय र स्थार्मा अन्य सरु क्षा ष्ट्र्कायहरुको समन्वयात्मक
पररिालर् सम्वन्िी कायतयोिर्ा बर्ाई लागू गर्े,
(ट) राष्ट्रिय ष्ट्वपदक
् ो समयमा र्ेपाल सरकारको अर्रु ोि र आह्वार्मा मार्वीय खोि र्था उद्धारमा
आउर्े ष्ट्वदेशी सैन्य र्था सोसँग आवद्ध अन्य स्रोर्को समन्वयात्मक रुपमा सञ्िालर् र प्रयोग
सम्वन्िी आवश्यक मापदण्ड र्यार गरी स्वीकृ ष्ट्र्को लाष्ट्ग र्ेपाल सरकार समक्ष ष्ट्सफाररस गर्े,
(ठ) सरु क्षा ष्ट्र्कायको लाष्ट्ग िाष्ट्हर्े हार्हष्ट्र्यार, उपकरण र ष्ट्र्र्ीहरुको मापदण्ड सम्बन्िी र्ीष्ट्र्
र्ितमु ा गरी स्वीकृ र्ीको लाष्ट्ग र्ेपाल सरकार समक्ष ष्ट्सफाररस गर्े,
(ड) राष्ट्रिय सरु क्षा र प्रष्ट्र्रक्षा सम्बन्िमा आवश्यक अध्ययर्, अर्सु न्िार् गर्े गराउर्े,
(ढ) मल
ु क
ु को समग्र शाष्ट्न्र् सरु क्षा सम्बन्िमा देष्ट्खएका िर्ु ौर्ीको समािार्का लाष्ट्ग आवश्यक
रणर्ीष्ट्र् र्ितमु ा गरी र्ेपाल सरकार समक्ष ष्ट्सफाररस गर्े,
(ण) र्ेपाल सरकारवाट स्वीकृ र् सरु क्षा रणर्ीष्ट्र् योिर्ा र्था मापदण्ड कायातन्वयर्को मल्ू याङ्कर्
र्था अर्गु मर् गरी सोको प्रष्ट्र्वेदर् र्ेपाल सरकार समक्ष पेश गर्े,
(र्) र्ेपाली सेर्ाको दईु पक्षीय र्था बहुपक्षीय सहयोग प्राष्ट्प्त र्था पररिालर् सम्बन्िमा र्ेपाल
सरकारलाई आवश्यक ष्ट्सफाररस गर्े,
(थ) मल
ु क
ु को समग्र राष्ट्रिय ष्ट्हर्, सरु क्षा र प्रष्ट्र्रक्षा सम्बन्िमा र्ेपाल सरकारलाई राय सल्लाह
ष्ट्दर्े ।
४. ष्ट्ववरण माग गर्त सक्र्े : (१) पररषदल
् े राष्ट्रिय ष्ट्हर्, सरु क्षा र प्रष्ट्र्रक्षासँग सम्बन्िी कुर्ै पष्ट्र् ष्ट्वषयमा
सरु क्षा ष्ट्र्काय लगायर् र्ेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका ष्ट्वष्ट्भन्र् मन्रालय वा ष्ट्र्कायसँग आवश्यक
सझु ाव, ष्ट्ववरण र्था िार्कारी माग गर्त सक्र्ेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोष्ट्िम माग भएको ष्ट्वषयमा ष्ट्ववरण र्था िार्कारी उपलव्ि गराउर्ु सम्बष्ट्न्िर्
मन्रालय र्था ष्ट्र्कायको कर्तव्य हुर्छ
े ।
(३) मल
ु क
ु को समग्र राष्ट्रिय ष्ट्हर् र सरु क्षाको ष्ट्वषयमा प्रदेश सरकार र स्थार्ीय र्हले पररषदलार्त
आवश्यक सझु ाव ष्ट्दर् सक्र्ेछन् ।
(४) र्ेपाली सेर्ाको पररिालर् भएको समयमा र्ेपाली सेर्ाको काम कारवाहीलार्त सहि र
प्रभावकारी बर्ाउर् प्रदेश सरकार, स्थार्ीय र्ह लगायर् सवै सरकारी र सावतिष्ट्र्क ष्ट्र्कायले
आवश्यक सहयोग गर्तु पर्ेछ ।
५. पररषदक
् ो बैठक : (१) पररषदक
् ो बैठक आवश्यकर्ा अर्सु ार अध्यक्षले र्ोके को ष्ट्मष्ट्र्, समय र स्थार्मा
बस्र्ेछ ।
(२) सदस्य−सष्ट्िवले पररषदक
् ो बैठक बस्र्े ष्ट्मष्ट्र्, समय र स्थार् र्था बैठकको कायतसिू ी सष्ट्हर्को
सिू र्ा पररषदक
् ा सबै सदस्यहरुलाई उपलव्ि गराउर्ु पर्ेछ ।
(३) कुर्ै सदस्यले पररषदक
् ो बैठकको लाष्ट्ग ष्ट्र्िातररर् कायतसिू ीमा समावेश गररएका ष्ट्वषयको
अष्ट्र्ररक्त अन्य कुर्ै ष्ट्वषयमा छलफल गराउर् िाहेमा अध्यक्षको अर्मु ष्ट्र् ष्ट्लई त्यस्र्ो ष्ट्वषय
बैठकमा पेश गर्त सक्र्ेछ ।
(४) अध्यक्ष सष्ट्हर् पाँि िर्ा सदस्य उपष्ट्स्थर् भएमा पररषदक
् ो वैठकको गणपरु क सङ््या पगु ेको
माष्ट्र्र्ेछ ।
(५) पररषदक
् ो बैठकको अध्यक्षर्ा अध्यक्षले गर्ेछ ।
(६) पररषदक
ु र्था सम्वष्ट्न्िर् अन्य
् ो बैठकमा आवश्यकर्ा अर्सु ार सरु क्षा ष्ट्र्कायका प्रमख
पदाष्ट्िकारी वा ष्ट्वशेषज्ञहरुलाई आमन्रण गर्त सष्ट्कर्ेछ ।
(७) पररषदक
् ो बैठकको ष्ट्र्णतय सदस्य-सष्ट्िवद्धारा प्रमाष्ट्णर् गररर्ेछ ।
(८) पररषदक
े ।
् ो बैठक सम्बन्िी अन्य कायतष्ट्वष्ट्ि पररषद् आफै ले ष्ट्र्िातरण गरे बमोष्ट्िम हुर्छ
६.

र्ेपाली सेर्ाको उपयोग र पररिालर् : (१) र्ेपाल सरकारले र्ेपाली सेर्ालार्त ष्ट्वकास ष्ट्र्मातण, ष्ट्वपद
व्यवस्थापर्, मल
ु क
ु को समग्र राष्ट्रिय ष्ट्हर् र सरु क्षा लगायर्का कायतमा उपयोग र पररिालर् गर्त
सक्र्ेछ ।
(२) र्ेपालको सावतभौमसत्ता, भौगोष्ट्लक अखण्डर्ा वा कुर्ै भागको सरु क्षामा यद्ध
ु , बाह्य आक्रमण,
सशस्त्र ष्ट्वद्रोह वा िरम आष्ट्थतक ष्ट्वश्रृङ्खलर्ाको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्र् भर्त र्ेपाली
सेर्ाको पररिालर् गर्त आवश्यक देष्ट्खएमा पररषदक
् ो ष्ट्सफाररसमा र्ेपाल सरकार,
मष्ट्न्रपररषदक
् ो ष्ट्र्णतय बमोष्ट्िम रारिपष्ट्र्बाट र्ेपाली सेर्ा पररिालर्को घोषणा हुर्छे ।
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(३) उपदफा (२) मा िर्ु सक
ु ै कुरा लेष्ट्खएको भए र्ापष्ट्र् गम्भीर राष्ट्रिय सङ्कट उत्पन्र् भएमा वा
र्त्काल सेर्ा पररिालर् र्गरे त्यस्र्ो सङ्कट उत्पन्र् हुर्े देष्ट्खएमा र र्त्काल पररषदक
् ो बैठक
बस्र् सम्भव र्भएमा अध्यक्षले सेर्ा पररिालर्को लाष्ट्ग र्ेपाल सरकार समक्ष ष्ट्सफाररस गर्त
सक्र्ेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोष्ट्िम प्राप्त ष्ट्सफाररस र्ेपाल सरकारले रारिपष्ट्र् समक्ष पेश गर्तु पर्ेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोष्ट्िम सेर्ा पररिालर् गर्े ष्ट्सफाररस गरे को अवस्थामा अध्यक्षले सेर्ा
पररिालर्को त्यस्र्ो घोषणा प्रष्ट्र्ष्ट्र्ष्ट्ि सभं ामा पेश गर्तु अष्ट्घ पररषदक
् ो बैठक बोलाई त्यस्र्ो
ष्ट्सफाररसलाई अर्मु ोदर् गराउर्ु पर्ेछ ।
७.

सष्ट्िवालय : (१) पररषदक
् ो प्रशासष्ट्र्क काम कारबाही गर्त एक सष्ट्िवालय रहर्ेछ ।
(२) पररषदक
् ो सष्ट्िवालय काठमाडौं उपत्यकामा रहर्ेछ ।
(३) पररषदक
् ो सष्ट्िवालयलाई आवश्यक पर्े कमतिारी र बिेट र्ेपाल सरकारले उपलव्ि
गराउर्ेछ ।
(४) पररषदक
् ो सष्ट्िवालयको सङ्गठर्ात्मक ढाँिा पररषदक
् ो ष्ट्सफाररसमा र्ेपाल सरकारले स्वीकृ र्
गरे बमोष्ट्िम हुर्छ
े ।
(५) सदस्य-सष्ट्िवले सष्ट्िवालयको प्रशासकीय प्रमख
ु को रुपमा काम गर्ेछ ।

८. सदस्य-सष्ट्िवको काम, कर्तव्य र अष्ट्िकार : यस ऐर्मा अन्यर लेष्ट्खएका काम, कर्तव्य र अष्ट्िकारका
अष्ट्र्ररक्त सदस्य-सष्ट्िवको अन्य काम, कर्तव्य र अष्ट्िकार देहाय बमोष्ट्िम हुर्छ
े :(क) पररषदक
् ो ष्ट्र्णतय कायातन्वयर् गर्े, गराउर्े,
(ख) पररषदक
् ो ष्ट्र्णतयहरुको कायातन्वयर्को ष्ट्स्थर्ीका सम्बन्िमा अर्गु मर् गर्े,
(ग) पररषदक
् ो काम, कारबाही सम्वन्िी अष्ट्भलेख सरु ष्ट्क्षर् साथ रा्र्े,
(घ) पररषदल
् े र्ोके को कायत गर्े, गराउर्े ।
९. सष्ट्मष्ट्र् गठर् गर्त सष्ट्कर्े : (१) पररषदक
् ो कायतलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादर् गर्त र्ोष्ट्कए बमोष्ट्िम
सष्ट्मष्ट्र् गठर् गर्त सष्ट्कर्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोष्ट्िम गष्ट्ठर् सष्ट्मष्ट्र्को काम, कर्तव्य र अष्ट्िकार र्ोष्ट्कए बमोष्ट्िम हुर्छ
े ।
(३) उपदफा (१) बमोष्ट्िम गष्ट्ठर् सष्ट्मष्ट्र्ले आफ्र्ो काम कारवाही सिं ालर् गर्त आवश्यकर्ा
अर्सु ार उपसष्ट्मष्ट्र् गठर् गर्त सक्र्ेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोष्ट्िम गष्ट्ठर् उपसष्ट्मष्ट्र्को काम, कर्तव्य र अष्ट्िकार र्था कायतष्ट्वष्ट्ि सष्ट्मष्ट्र्ले
र्ोके बमोष्ट्िम हुर्छ
े ।
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१०.

११.

वाष्ट्षक
त प्रष्ट्र्वेदर् पेश गर्े : पररषदल
त प्रष्ट्र्वेदर् प्रत्येक आष्ट्थतक वषत समाप्त भएको
् े आफ्र्ो वाष्ट्षक
ष्ट्मष्ट्र्ले र्ीर् मष्ट्हर्ाष्ट्भर रारिपष्ट्र् समक्ष पेश गर्ेछ र त्यस्र्ो प्रष्ट्र्वेदर् प्रिार्मन्री माफत र् सङ्घीय
ससं द समक्ष पेश गररर्ेछ ।
र्ेपाल सरकारसँग सम्पकत : पररषदल
् े र्ेपाल सरकारसँग सम्पकत रा्दा रक्षा मन्रालय माफत र् रा्र्ु
पर्ेछ ।

१२.

ष्ट्र्यम बर्ाउर्े अष्ट्िकार : यस ऐर्को कायातन्वयर्का लाष्ट्ग र्ेपाल सरकारले आवश्यक ष्ट्र्यम
बर्ाउर् सक्र्ेछ ।

१३.

खारे िी र बिाउ : (१) सैष्ट्र्क ऐर्, २०६३ को दफा ६ खारे ि गररएको छ ।
(२) सैष्ट्र्क ऐर्, २०६३ को दफा ६ बमोष्ट्िम भए गररएका काम कारवाही यसै ऐर् बमोष्ट्िम भए
गरे को माष्ट्र्र्ेछ ।
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