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स्थानीय राजपत्र 
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भाग–१  

 
वारागङु मकु्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा ववपद् जोक्तिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गनन बनेको ऐन, २०७७ 

       गाउँ सभाबाट पाररत लमलतिः २०७७/१२/१६ 
प्रमाक्तणकरण लमलतिः२०77/12/1७ 

 
प्रस्तावना : वारागङु मकु्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका क्षेत्र लभत्र प्राकृलतक तथा गैरप्राकृलतक ववपद् बाट सवनसाधारणको जीउज्यान र 
सावनजलनक, लनजी तथा व्यक्तिगत सम्पक्ति, प्राकृलतक एवम ्साँस्कृलतक सम्पदा र भौलतक संरचनाको संरक्षण गननका िालग ववपद् 
जोक्तिम न्यूलनकरण तथा व्यवस्थापनका सबै वियाकिापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा कायानन्वयनका िालग कानून 
बनाउन वाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संववधानको धारा २२१ को उपधारा (१) को अलधकार प्रयोग गरी वारागङु मकु्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका 
गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ । 
 

पररच्छेद – १ 
प्रारक्तम्भक 
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१. संक्तक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “गाउँ ववपद् जोक्तिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७७” रहेको छ 
। 

(२) यो ऐन तरुून्त प्रारम्भ हनेुछ । 
 

२.  पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथन निागेमा यस ऐनमा,- 
(क) “अध्यक्ष” भन्नािे गाउँपालिकाको अध्यक्ष सम्झन ुपछन । 
(ि) “कोष” भन्नािे दफा १२ बमोक्तजमको ववपद् व्यवस्थापन कोष सम्झन ुपछन । 
(ग) “गैरप्राकृलतक ववपद्” भन्नािे महामारी, अलनकाि, डढेिो, कीट वा सूक्ष्म जीवाण ुआतङ्क, पश ुतथा 

चराचरुुङ्गीमा हनुे फ्िू, प्यान्डालमक फ्िू, सपनदंश, जनावर आतङ्क, िानी, हवाई, सडक, जि वा 
औद्योलगक दरु्नटना, आगिागी, ववषाि गयाँस, रसायन वा वववकरण चहुावट, गयाँस ववष्फोटन, ववषाि 

िाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वन ववनाश वा भौलतक संरचनाको क्षलत तथा प्रकोप उद्धार कायनमा 
हनुे दरु्नटना वा यस्तै अन्य गैरप्राकृलतक कारणिे उत्पन्न ववपद् सम्झन ुपछन । 

(र्) “क्तजल्िा ववपद् व्यवस्थापन सलमलत” भन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १६ बमोक्तजम मसु्ताङ क्तजल्िामा 
गठन भएको क्तजल्िा ववपद् व्यवस्थापन सलमलत सम्झन ुपछन । 

(ङ) “तोवकएको" वा "तोवकए बमोक्तजम” भन्नािे यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयममा तोवकएको वा तोवकए 
बमोक्तजम सम्झन ुपछन । 

(च) “प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन सलमलत” भन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १४ बमोक्तजम गण्डकी प्रदेश (गा.पा. 
रहेको प्रदेशको नम्बर वा नाम) मा गठन भएको प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन सलमलत सम्झन ुपछन । 

(छ) “प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत” भन्नािे गाउँपालिकाको प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत सम्झन ुपछन । 
(ज) “प्राकृलतक ववपद्” भन्नािे वहमपात, अलसना, वहमपवहरो, वहमताि ववस्फोटन, अलतवृवि, अनावृवि, बाढी, 

पवहरो तथा भ-ूस्ििन, डुबान, िडेरी, आधँी, हरुी बतास, शीतिहर, तातो हावाको िहर, चट्याङ्ग, 
भकूम्प, ज्वािामिुी लबस्फोट, डढेिो वा यस्तै अन्य प्राकृलतक कारणिे उत्पन्न जनुसकैु ववपद् सम्झन ु
पछन । 

(झ) “राविय कायनकारी सलमलत” भन्नािे संर्ीय ऐनको दफा ६ बमोक्तजमको कायनकारी सलमलत सम्झन ुपछन 
। 

(ञ) “राविय पररषद” भन्नािे संर्ीय ऐनको दफा ३ बमोक्तजमको ववपद् जोक्तिम न्यूनीकरण तथा 
व्यवस्थापन राविय पररषद् सम्झन ुपछन । 

(ट) “राविय प्रालधकरण” भन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १० बमोक्तजम गठन भएको राविय ववपद् जोक्तिम 
न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्रालधकरण सम्झन ुपछन । 

(ठ) “ववपद्” भन्नािे कुनै स्थानमा आपत ्कािीन अवस्था लसजनना भई जन वा धनको क्षलतको साथै 
जीवनयापन र वातावरणमा प्रलतकूि असर पाने प्राकृलतक वा गैरप्राकृलतक ववपद् सम्झन ुपछन । 
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(ड) “ववपद् िोज तथा उद्धार समूह” भन्नािे ववपद्को अवस्थामा िोजी तथा उद्धार गनन वियाशीि वा 
ववपद् व्यवस्थापनको िालग पररचािन गनन तयार गररएको ववक्तशिीकृत िोज तथा उद्धार समूह सम्झन ु
पछन र सो शब्दिे तालिम प्राप्त मानवीय सहायताकमीिाई समेत जनाउँछ । 

(ढ) “ववपद् जोक्तिम न्यूनीकरण” भन्नािे ववपद्पूवन गररने जोक्तिमको ववश्लषेण तथा मूल्याङ्कन, ववपद् रोकथाम 
वा ववपद् बाट हनुे क्षलतको न्यूनीकरण तथा ववकासका कायनमा ववपद् जोक्तिमिाई कम गने सम्बन्धी 
कायन सम्झन ुपछन । 

(ण) “ववपद् पनुिानभ” भन्नािे ववपद्को र्टना पलछ गररने पनुलननमानण एवम ्पनुस्थानपनासँग सम्बक्तन्धत कायन 
सम्झन ुपछन । 

(त) “ववपद् प्रलतकायन” भन्नािे ववपद्को र्टना र्ट्नासाथ तत्कािै गररने िोज, उद्धार एवम ् राहतसँग 
सम्बक्तन्धत कायन सम्झन ुपछन र सो शब्दिे ववपद् प्रलतकायनको पूवनतयारीिाई समेत जनाउँछ । 

(थ) “ववपद् व्यवस्थापन” भन्नािे ववपद् जोक्तिम न्यूनीकरण, ववपद् प्रलतकायन र ववपद् पनुिानभसँग सम्बक्तन्धत 
सम्पूणन वियाकिाप सम्झन ुपछन । 

(द) “व्यावसावयक प्रलतष्ठान” भन्नािे उद्योग, किकारिाना, लसनेमा र्र, सवपङ्ग मि, बहउुद्दशे्यीय व्यापाररक 
भवन जस्ता व्यावसावयक प्रलतष्ठान सम्झन ुपछन । 

(ध) “सलमलत” भन्नािे दफा ३ बमोक्तजमको गाउँ ववपद् व्यवस्थापन सलमलत सम्झन ुपछन । 
(न)  

(ऩ) “संर्ीय ऐन” भन्नािे नेपाि सरकारको ववपद् जोक्तिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 
सम्झन ुपछन । 

(प) “संर्ीय मन्त्रािय” भन्नािे नेपाि सरकारको ववपद् व्यवस्थापन हेने गरी तोवकएको मन्त्रािय सम्झन ु
पछन । 

(फ) “सावनजलनक संस्था” भन्नािे सरकारी लनकाय, सरकारको पूणन वा आंक्तशक स्वालमत्व भएको संस्था, 
प्रचलित कानून बमोक्तजम स्थापना भएका सङ्गठठत संस्था वा सबै प्रकारका स्वास््य तथा शैक्तक्षक संस्था 
सम्झन ुपछन । 

 
पररच्छेद – २ 

गाउँ ववपद व्यवस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतनव्य र अलधकार 
 
३. गाउँ ववपद् व्यवस्थापन सलमलत: (१) गाउँपालिका लभत्रको ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायनिाई प्रभावकारी रूपमा 

सञ्चािन गनन एक गाउँ ववपद् व्यवस्थापन सलमलत रहनेछ । 
(२) सलमलतको गठन देहाय बमोक्तजम हनेुछ:- 

(क) गाउँपालिका अध्यक्ष -संयोजक   
(ि) गाउँपालिका उपाध्यक्ष -सदस्य 
(ग) प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत -सदस्य 
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(र्) ववषयगत सलमलतका संयोजकहरु  -सदस्य 
(ङ) प्रलतलनलध, क्तजल्िा प्रशासन कायानिय -सदस्य 
(च) सामाक्तजक महाशािा/शािा प्रमिु -सदस्य 
(छ) पूवानधार ववकास महाशािा/शािा प्रमिु -सदस्य 
(ज)  गाउँपालिका भौगोलिक क्षेत्र लभत्र रहेका 

संर्ीय सरुक्षा लनकायका प्रमिु वा प्रलतलनलध -सदस्य 
(झ) गाउँपालिकाको भौगोलिक क्षते्र लभत्र रहेका 

प्रदेश प्रहरी कायानियको प्रमिु वा प्रलतलनलध -सदस्य 
(ञ) गाउँ प्रहरी प्रमिु -सदस्य 
(ट) राविय मान्यता प्राप्त दिका गाउँपालिका  

प्रमिु वा प्रलतलनलध -सदस्य  
(ठ) नेपाि रेडिस सोसाईटीका स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्य 
(ड) लनजी क्षेत्रको उद्योग वाक्तणज्य सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको  

गाउँ तहको अध्यक्ष वा लनजिे तोकेको प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्य 
(ढ) गैरसरकारी सस्था महासंर्काका स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्य 
(ण) नेपाि पत्रकार महासंर्को स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्य 
(त) ववपद् व्यवस्थापन हेने गरर तोवकएको महाशािा/शािा प्रमिु  -सदस्य सक्तचव 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेक्तिएको भएतापलन िम संख्या (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) र (ण) का 
सदस्यहरू उपिब्ध नभएको अवस्थामा पलन सलमलत गठन एवम ्काम कारवाही गननमा असर पने छैन । 

(४) उपदफा (२) बमोक्तजमको सलमलतिे संर्ीय ऐनको दफा १७ बमोक्तजमको स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन 
सलमलतको रूपमा समेत काम गनेछ । 

 
४. सलमलतको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) संयोजकिे तोकेको लमलत, समय र स्थानमा सलमलतको बैठक बस्नेछ । 

(२) सलमलतको सदस्य-सक्तचविे सलमलतको बैठक बस्ने लमलत, समय र स्थान तोकी बैठकमा छिफि हुने 
ववषयसूची सवहतको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउन ुपनेछ । 

 (३) सलमलतका पचास प्रलतशतभन्दा बढी सदस्य उपक्तस्थत भएमा बैठकको िालग गणपूरक सङ्खख्या पगेुको 
मालननेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा िेक्तिएको भएतापलन सलमलतको बैठक तत्काि बोिाउन आवश्यक 

भएमा अध्यक्षिे जनुसकैु बेिापलन सलमलतको बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष र र्टीमा १ जना 

सदस्य सवहत सदस्य सक्तचव उपक्तस्थत भएमा सलमलतको बैठक बस्न सक्नेछ। 
(५) सलमलतको बैठक संयोजकको अध्यक्षतामा बस्नेछ । 
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(६) सलमलतको लनणनय बहमुतद्वारा हनेुछ र मत बराबर भएमा संयोजकिे लनणानयक मत ठदनेछ। 
(७) सलमलतिे आवश्यकता अनसुार सम्बक्तन्धत लनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रलतलनलध र ववज्ञिाई बैठकमा आमन्त्रण 

गनन सक्नेछ । 
(८) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववलध सलमलत आफैिे लनधानरण गरे बमोक्तजम हनेुछ । 
(९) सलमलतको लनणनय सदस्य सक्तचविे प्रमाक्तणत गरी राख्नेछ । 

 
५ . सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार: सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार देहाय बमोक्तजम हनेुछ:- 

(क) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राविय पररषद् बाट स्वीकृत राविय नीलत तथा योजना एवम ्राविय कायनकारी 
सलमलत र प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन सलमलतबाट स्वीकृत एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीलत योजना र कायनिम 
अनरुुप हनेु गरी गाउँ ववपद् व्यवस्थापन नीलत तथा योजना तजुनमा गरी कायनपालिका समक्ष पेश गने, 

(ि) गाउँसभाबाट स्वीकृत नीलत तथा योजनाको अधीनमा रही ववपद् जोक्तिम न्यूनीकरण, ववपद् प्रलतकायन तथा 

ववपद् पनुिानभ सम्बन्धी एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीलत, योजना तथा कायनिम स्वीकृत गरी िागू गने, 

गराउने, 
(ग) गाउँपालिकाबाट सञ्चािन हनुे ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायनिम तथा बजेट प्रस्ताव तयार 

गने, गराउने, 
(र्) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गाउँपालिकाको संस्थागत क्षमता ववकास गने, गराउने, 
(ङ) गाउँपालिकाका पदालधकारी, कमनचारी, स्वयंसेवक, सामाक्तजक पररचािक तथा समदुायिाई ववपद् 

व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रक्तशक्षण ठदने व्यवस्था लमिाउने, 
(च) ववपद्का र्टना हनुासाथ िोज, उद्धार र राहत िगायतका प्राथलमक कायनहरू तत्काि गननको िालग 

संस्थागत संयन्त्र स्वत: पररचालित हनेु गरी आवश्यक कायनववलध तथा मापदण्ड तजुनमा गरी िागू गने, 
गराउने, 

(छ) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संर्ीय तथा प्रादेक्तशक कानूनको अलधनमा रवह सावनजलनक, लनजी, 
गैरसरकारी िगायत सबै लनकाय तथा संस्थािे लनवानह गनुन पने भूलमका लनधानरण गने तथा त्यस्ता संस्था 
वा लनकायिाई आफ्नो नीलत, योजना र कायनिममा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ववषय समावेश गनन 

िगाउने, 
(ज) ववपद्को समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यमहरुको भलूमका सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड तयार गरी 

कायानन्वयन गने, गराउने, 
(झ) सरकारी, लनजी एवम ्गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सामाक्तजक पररचािक िगायत सम्बक्तन्धत 

सबै पक्षको समन्वय र संिगनतामा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायन गने, गराउने, 
(ञ) भौलतक संरचना लनमानण गदान भवनसंवहता िगायत अन्य स्वीकृत लनदेक्तशका वा मापदण्डको पािना 

गराउने, 
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(ट) स्थानीय सावनजलनक पूवानधार सम्बन्धी संरचनाको ववपद् जोक्तिम मूल्याङ्कन गने, गराउने, 
(ठ) नदी वकनार, बगर, पवहरो जान सक्ने लभरािो जलमन र डुबान हनेु क्षेत्र वा ववपद् जोक्तिमको सम्भावना 

भएका असरुक्तक्षत क्षेत्रमा बसोबास गने व्यक्ति तथा समदुायिाई सरुक्तक्षत स्थानमा स्थानान्तरण गराउन 
उपयिु स्थानको िोजी कायनमा सहयोग गने तथा सरुक्तक्षत स्थानमा बसोबास सम्बन्धी 
सचेतना जगाउने, 

(ड) ववपद्बाट स्थानीय स्तरमा लनजी तथा सावनजलनक क्षेत्रबाट भइरहेको सेवा प्रवाहमा अवरोध आइपरेमा 

सोको पनुिःसञ्चािनका िालग सेवा लनरन्तरताको योजना तजुनमा तथा कायानन्वयन सम्बन्धी कायन गने, 
गराउने । 

(ढ) स्थानीय समदुायिाई ववपद्प्रलत जागरुक बनाउन, ववपद्सँग सम्बक्तन्धत योजना तथा कायनिम तजुनमा गनन 

तथा ववपद्को र्टना हनुासाथ प्रलतकायनका िालग पररचालित हनु वडा तथा समदुायस्तरमा समावेशी 
ववपद् पूवनतयारी तथा प्रलतकायन सलमलत गठन गने, 

(ण) ववद्यािय तहको शैक्तक्षक पाठ्यिममा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ववषय समावेश गनन पहि गने, 
(त) ववपद् प्रलतकायनका िालग नमूना अभ्यास गने, गराउने, 
(थ) ववपद्को समयमा प्रयोग गनन सवकने गरी वारुणयन्त्र िगायतका अन्य उपकरणहरू तयारी हाितमा 

राख्न िगाउने, 
(द) स्थानीय स्तरमा आपत ्कािीन कायनसञ्चािन केन्रको स्थापना र सञ्चािन गने, 
(ध) गाउँपालिकामा ववपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणािी तथा पूवनचेतावनी प्रणािीको ववकास र सञ्चािन गने, 

गराउने, 
(न) ववपद् प्रभाववत क्षेत्रमा तत्काि उद्धार तथा राहतको व्यवस्था लमिाउने, 
(प) ववपद् मा परी हराएका, लबग्रेका वा नि भएका कागजातको यवकन त्याङ्क अद्यावलधक गरी राख्न 

िगाउने, 
(फ) ववपद् बाट प्रभाववत र्रपररवारको पवहचान, स्तर लनधानरण तथा पररचयपत्र ववतरण गने, गराउने, 
(ब) ववपद्को समयमा जोक्तिममा रहेको समूह ववशेषगरी मवहिा, बािबालिका, वकशोरी, अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिउपर हनु सक्ने र्टना (िैवङ्गक वहंसा, बेचवविन तथा अन्य कुनै पलन वकलसमका शोषण) 

रोकथामको िालग ववशेष सतकन ता अपनाई सचेतनामूिक कायनिम सञ्चािन गने, 
(भ) ववपद् प्रभाववतहरूको प्रत्यक्ष र सविय सहभालगतामा ववपद् प्रभाववत क्षेत्रमा आलथनक 

वियाकिापको पनुस्थानपना, रोजगारीका अवसरको सृजना तथा जीवनयापनका िालग आय आजनन 
कायनिम सञ्चािन गने, गराउने, 

(म) ववपद्को जोक्तिममा रहेका मवहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, दलित, सीमान्तकृत वगन तथा समदुाय, 
अशि तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको िालग ववशेष योजना तथा कायनिम बनाई कायानन्वयन गने, 
गराउने, 
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(य) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सावनजलनक संस्था तथा व्यावसावयक प्रलतष्ठानिे प्रचलित ऐन बमोक्तजम 

कायन गरे नगरेको अनगुमन गने, 
(र)  ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राविय कायनकारी सलमलत, प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन सलमलत तथा क्तजल्िा ववपद् 

व्यवस्थापन सलमलतको लनणनय अनसुार ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायन गने, गराउने, 
(ि) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रािय, ववभाग तथा अन्य 

लनकायसँग सहकायन गने, 
(व) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार वा गाउँसभािे तोकेका अन्य कायन गने, 

गराउने,  
(श)  ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा संर्ीय तथा प्रादेक्तशक कानूनको प्रलतकूि नहनुे गरी गाउँ 

कायनपालिकािे तोके बमोक्तजमका अन्य कायन गने, गराउने, 
(ष)  ववलभन्न संर्संस्था, व्यक्तिबाट प्राप्त हनेु राहत तथा पनुलननमानण र पनुिानभका लबषयवस्तिुाई स्थानीय 

ववपद् व्यवस्थापन सलमलतिे तोकेको स्थान र मापदण्ड अनसुार गने, गराउने । 
 

पररच्छेद – ३ 
वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतनव्य र अलधकार 

 
६. वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सलमलत: (१) गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा एक वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन 

सलमलत रहनेछ । 
(२) वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सलमलतको गठन देहाय बमोक्तजम हनेुछ:- 

(क) वडा अध्यक्ष  -संयोजक  
(ि) वडा सदस्यहरू   -सदस्य 
(ग) वडा लभत्र रहेका ववषयगत शािा/ईकाई कायानिय प्रमिुहरू  -सदस्य 
(र्) वडा लभत्र रहेका सरुक्षा लनकायका प्रमिुहरू  -सदस्य 
(ङ) राविय मान्यता प्राप्त दिका वडाक्तस्थत प्रमिु वा प्रलतलनलध  -सदस्य  
(च) स्थानीय रेडिस,   -सदस्य 
(छ) गैरसरकारी तथा सामदुायमा आधाररत संर्संस्था तथा यवुा क्िवबाट 

संयोजकिे तोकेबमोक्तजम न्यूनतम २ मवहिा सवहत ४ जना  -सदस्य 
(ज) वडा सक्तचव - सदस्य सक्तचव 

(३) उपदफा (२) बमोक्तजमको सलमलतको बैठक सो सलमलतको संयोजकिे तोकेको लमलत, समय र स्थानमा 
बस्नेछ । 



खण्ड : १  कागबनेी, मसु्ताङ, सखं्या :५  क्तमक्तत : २०७७ साि चतै्र १९ 

 

8 

 

(४) सलमलतको सदस्य-सक्तचविे सलमलतको बैठक बस्ने लमलत, समय र स्थान तोकी बैठकमा छिफि हनेु 
ववषयसूची सवहतको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउन ुपनेछ । 

(५) सलमलतका पचास प्रलतशतभन्दा बढी सदस्य उपक्तस्थत भएमा बैठकको िालग गणपूरक सङ्खख्या पगेुको मालननेछ 
। 

(६) उपदफा (४) र (५) मा जनुसकैु कुरा िेक्तिएको भएता पलन सो सलमलतको बैठक तत्काि बोिाउन 

आवश्यक भएमा संयोजकिे जनुसकैु बेिापलन सलमलतको बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्यस्तो अवस्थामा संयोजक र 

र्टीमा १ जना सदस्य सवहत सदस्य सक्तचव उपक्तस्थत भएमा सलमलतको बैठक बस्न सक्नेछ । 
(७) सलमलतको बैठकको अध्यक्षता सो सलमलतको संयोजकिे गनेछ । 
(८) सलमलतको लनणनय बहमुतद्वारा हनेुछ र मत बराबर भएमा संयोजकिे लनणानयक मत ठदनेछ। 
(९) सलमलतिे आवश्यकता अनसुार सम्बक्तन्धत लनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रलतलनलध र ववज्ञिाई बैठकमा आमन्त्रण 

गनन सक्नेछ । 
(१०) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववलध सो सलमलत आफैिे लनधानरण गरे बमोक्तजम हनेुछ । 
(११) सलमलतको लनणनय सदस्य सक्तचविे प्रमाक्तणत गरी राख्नेछ । 

 
७ . वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकारिः सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार देहाय 

बमोक्तजम हनेुछ:- 
(क) वडा लभत्र ववपद् प्रलतकायन तथा ववपद् पनुिानभ सम्बन्धी कायनिम सञ्चािनका िालग गाउँ ववपद् 

व्यवस्थापन सलमलतमा लसफाररस गने तथा सो सलमलतबाट स्वीकृत नीलत तथा योजना अनरुूपका 
ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायनिम कायानन्वयन, अनगुमन र पनुराविोकन गने, 

(ि) वडामा ववकास लनमानणका वियाकिापहरू कायानन्वयनमा ववपद् जोक्तिम व्यावस्थापनिाई मूिप्रवाहीकरण 
गने, सरुक्तक्षत ववद्यािय तथा अस्पतािका िालग ववपद् जोक्तिम न्यूनीकरणका कायनिमहरू सञ्चािन 
गने, 

(ग) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा वडाको संस्थागत क्षमता ववकास गने, 
(र्) ववपद् व्यवस्थापन योजना, आपत्कािीन कायनयोजना, पनुिःस्थापना तथा पनुलननमानण योजना तजुनमा तथा 

कायानन्वयन गने, गराउने, 
(ङ) समदुायमा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गने समूहहरूको गठन तथा त्यस्ता समूहहरूिाई 

पररचािन गने गराउने, 
(च) वडा सदस्यहरू, कमनचारी, स्वयंसेवक, सामाक्तजक पररचािक तथा समदुायमा आधाररत ववपद् 

व्यवस्थापन सलमलत सदस्य, नागररक समाजका प्रलतलनलधिाई ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रक्तशक्षणको 
व्यवस्था लमिाउने, 
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(छ) स्थानीय समदुायिाई ववपद्प्रलत जागरुक बनाउने, ववपद्सँग सम्बक्तन्धत योजना तथा कायनिम तजुनमा 

गनन तथा ववपद्को र्टना हनुासाथ प्रलतकायनका िालग तयारी अवस्थामा राख्न,े 
(ज) ववपद्का र्टना हनुासाथ िोज, उद्धार र राहत िगायतका प्राथलमक कायनहरू तत्काि गननको िालग 

समन्वय गने,  
(झ) आपत ्कािीन नमूना अभ्यास गने, गराउने, 
(ञ) ववपद् बाट प्रभाववत र्रपररवारको पवहचान, स्तर लनधानरण तथा पररचयपत्र ववतरणमा गाउँ ववपद् 

व्यवस्थापन सलमलतिाई सहयोग गने, 
(ट) ववपद्को समयमा जोक्तिममा रहेका समूह ववशेषगरी मवहिा, बािबालिका, वकशोरी, अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिउपर हनु सक्ने र्टना (िैवङ्गक वहंसा, बेचवविन तथा अन्य कुनै पलन वकलसमका शोषण) 

रोकथामको िालग ववशेष सतकन ता अपनाई सचेतनामूिक कायनिम सञ्चािन गने, 
(ठ) गाउँ ववपद् व्यवस्थापन सलमलतको लनणनय अनसुार ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायन गने, गराउने 

।  
 

पररच्छेद – ४ 
सरुक्षा लनकाय तथा अन्य लनकायको पररचािन 

 
८ . सरुक्षा लनकायको पररचािन तथा सहयोग र समन्वय: (१) गाउँकायनपालिकािे ववपद् व्यवस्थापनको काममा नेपाि 

सरकार तथा प्रदेश सरकारिे पररचािन गरेका संर्ीय तथा प्रादेक्तशक सरुक्षा लनकायहरूिाई सहयोग र समन्वय गनेछ । 
(२) सरुक्षा लनकायिे ववपद्को समयमा िोज तथा उद्धार कायनका िालग गाउँकायनपालिकासँग आवश्यक सामग्री 

माग गरेको अवस्थामा गाउँपालिकामा उपिब्ध भएसम्म त्यस्तो सामाग्री तत्काि उपिब्ध गराईनेछ । 
(३) ववपद् प्रलतकायनका िालग गाउँपालिकािे आफूँसँग रहेको नगर प्रहरीिाई पररचािन गनेछ ।   
 

९.  वारुणयन्त्र तथा अन्य सेवा प्रदायक लनकायको काम, कतनव्य र अलधकार:  
(१) वारूणयन्त्र, एम्बिेुन्स तथा त्यस्तै अन्य सेवा प्रदायकिे आपत ्कािीन िोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध 

गराउन सलमलतिे ठदएको लनदेशनको पािना गनुन पनेछ । 
 (२) आपत ्कािीन कायन सम्पादन गदान सलमलतको आदेश बमोक्तजम कुनै पलन स्थानमा प्रवेश गने तथा जनुसकैु 

व्यक्ति वा संस्थाको साधन र स्रोत उपयोग गने अलधकार वारुणयन्त्र सेवा प्रदायकिाई हनेुछ । 
 

१०. सावनजलनक संस्था तथा व्यावसावयक प्रलतष्ठानको दावयत्व: (१) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा गाउँपालिका लभत्रका सबै 
सावनजलनक संस्था तथा व्यावसावयक प्रलतष्ठानको दावयत्व देहाय बमोक्तजम हनेुछ:- 
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(क) आफ्नो भवन, उद्योग, कायानिय वा व्यावसावयक केन्रमा ववपद्का र्टना हनु नठदन ववपद् सरुक्षा 

औजार, उपकरण, सामग्री, आपत ्कािीन लनकास िगायत तोवकए बमोक्तजमका अन्य व्यवस्था गने, 
(ि)  त्याङ्क सङ्किन, क्षलतको मूल्याङ्कन, राहत, पनुस्थानपना तथा पनुलननमानण समेतका सम्पूणन कायनमा 

आवश्यक सहयोग गने, 
(ग)   आफ्ना कमनचारी तथा कामदारिाई ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा आधारभूत अलभमिुीकरण गने 

गराउने, 
(र्) ववपद् व्यवस्थापन कायनमा उपयोग हनेु स्रोत साधनिाई तयारी हाितमा राख्न,े 
(ङ) आफ्ना भवन िगायत अन्य संरचना आपत ्कािीन प्रयोजनका िालग आवश्यक परेमा आदेशानसुार 

उपिब्ध गराउने, 
(च) सम्बक्तन्धत अलधकारीको सपुररवेक्षणमा उद्धार तथा राहत ववतरण कायनमा सहयोग परु् याउने, 
(छ) ववपद् जोक्तिम न्यूनीकरण संयन्त्रको व्यवस्था गरी तयारी अवस्थामा राख्न,े 
(ज)  फोहोरमैिा तथा प्रदषुणको यथोक्तचत व्यवस्थापन गरी यसबाट वातावरण र जनजीवनमा पनन सक्ने 

नकारात्मक प्रभाविाई न्यूनीकरण गने उपायहरू अपनाउने, 
(झ) ववपद्को र्टना र्टेमा तत्काि नक्तजकको सरुक्षा लनकाय र स्थानीय आपत ्कािीन कायनसञ्चािन 

केन्रिाई िबर गने ।   
(२) गाउँपालिका लभत्रका सावनजलनक संस्था तथा व्यावसावयक प्रलतष्ठानिे  गाउँपालिकाको ववपद् व्यवस्थापन 

सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रही ववपद् व्यवस्थापन योजनाको तजुनमा गरी अलनवायन रूपमा िागू गनुन पनेछ । 
 

११. ववपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गनुन पने : गाउँपालिकाका लभत्रका सरकारी कायानिय, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय सङ्घ 
संस्था, समदुाय, स्वयंसेवक, नागररक समाज, लनजी क्षेत्र तथा व्यक्तििे ववपद् व्यवस्थापन कायनमा गाउँपालिकािाई 
देहाय बमोक्तजम सहयोग गनुन पनेछ:- 

(क)  त्याङ्क सङ्किन, क्षलतको मूल्याङ्कन, राहत, पनुस्थानपना तथा पनुिःलननमानण िगायतका ववपद् 

व्यवस्थापन सम्बन्धी कायनमा सहयोग गने,  
(ि) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अलभवृवद्ध गने, 
(ग) क्षमता ववकास, आपत ्कािीन नमूना अभ्यास तथा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रक्तशक्षण कायनिममा 

सहयोग गने तथा भाग लिने,  
(र्) िोज, उद्धार तथा राहत ववतरण सम्बन्धी कायनमा सहयोग गने।  

 
पररच्छेद – ५  

ववपद् व्यवस्थापन कोष सम्बन्धी व्यवस्था 
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१२. ववपद् व्यवस्थापन कोष : (१) ववपद् व्यवस्थापनका िालग गाउँपालिकामा छुटै्ट एक आकक्तस्मक कोष रहनेछ । 
(२) कोषमा देहाय बमोक्तजमका रकमहरू रहने छन:्- 

(क) गाउँपालिकाको वावषनक बजेटबाट ववपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी स्वीकृत रकम, 
 (ि) प्रदेश सरकारबाट ववपद् व्यवस्थापनका िालग प्राप्त रकम, 
(ग)  नेपाि सरकारबाट ववपद् व्यवस्थापनका िालग प्राप्त रकम, 
(र्) स्वदेशी कुनै सङ्घ संस्था वा व्यक्तिबाट दान, दातव्य वा उपहार स्वरुप प्राप्त रकम, 
(ङ)  अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) ववपद् व्यवस्थापनका िालग गाउँपालिकािे कानून बमोक्तजम ववशेष शलु्क वा दस्तरु संकिन गनन सक्ने छ |  
(४) कोषको सञ्चािन तोवकए बमोक्तजम हनेुछ । 
(५) कोषको रकम ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कामका िालग प्रयोग गररनेछ । 
(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा िेक्तिएको भए तापलन कोषको रकम लनयलमत प्रशासलनक कायनको िालग िचन 

गररने छैन । 
(७) कोषको िेिापरीक्षण महािेिा परीक्षकबाट हनेुछ ।  
(८) सलमलतिे कोषको वावषनक आय व्ययको प्रलतवदेन तयार गरी कायनपालिका माफन त गाउँसभा समक्ष पेश गनेछ 

। 
 

पररच्छेद – ६ 
कसूर तथा सजाय 

 
१३.  कसूर र सजाय : कसैिे ववपद्को र्टना र्ट्न सक्ने गरी िापरवाही गरेमा वा त्यस्तो र्टना र्टाउन प्रत्यक्ष संिगन 

भएमा वा र्ट्ना र्टेको अवस्थामा नाजायज फाईदा लिने गरी वा आफुिाई मात्र फाईदा पगुने वकलसमको कुनै काम 

गरेमा वा यस सम्बन्धमा संर्ीय कानून बमोक्तजम कसरुजन्य मालनने कुनै काम गरेमा तत ्सम्बन्धी कारवाही प्रचलित 
संर्ीय कानून बमोक्तजम हनेुछ ।  

 
पररच्छेद – ७ 

ववववध 
 

१४.  ववपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र र्ोषणाको पािना र समन्वय : (१) नेपाि सरकारिे गाउँपालिका लभत्रको कुनै ठाउँमा गम्भीर 
प्रकृलतको ववपद् उत्पन्न भएबाट ववपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र र्ोषणा गरी प्रचलित कानून बमोक्तजम कुनै काम गनन गराउन 
आदेश ठदएमा सोको पािना गनुन गराउन ुगाउँपालिकाको कतनव्य हनेुछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोक्तजम र्ोषणा गररएको क्षेत्रमा नेपाि सरकारिे प्रचलित कानून बमोक्तजम कुनै काम गनन 

गराउन गाउँपालिका लभत्रको कुनै व्यक्ति, संस्था वा अलधकारीिाई आदेश ठदएमा सोको पािना गनन गराउनमा 
गाउँपालिकािे आवश्यक समन्वय गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोक्तजम र्ोषणा गररएको क्षेत्र सम्बन्धी सूचनाको प्रसारणमा गाउँपालिकािे सहयोग र समन्वय 
गनेछ । 

 
१५. नेपाि सरकारको स्वीकृतीमा मात्र प्रवेश गनुनपने : (१) ववपद् बाट असर परेको कुनै क्षेत्रमा ववदेशी नागररक वा संस्थािे 

प्रवेश गननु ु परेमा नेपाि सरकारको स्वीकृलत लिएको छ छैन भलन गाउँ कायनपालिकािे सोधिोज गनन सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम सोधिोज गदान त्यस्तो नागररक वा संस्थािे नेपाि सरकारको स्वीकृलत लिएको 

नदेक्तिएकोमा लनजको प्रवेशिाई रोक िगाई तत ्सम्बन्धी सूचना नेपाि सरकारिाई उपिब्ध गराईनेछ । 
 

१६. मानवीय तथा अन्य सहायता र समन्वय : (१) गाउँपालिका लभत्र उत्पन्न ववपद्को अवस्थािाई तत्काि सामना गनन 

आन्तररक स्रोत र साधनबाट नभ्याउने भएमा मानवीय तथा अन्य सहायता र समन्वयका िालग क्तजल्िा समन्वय 
सलमलत, प्रदेश सरकार तथा नेपाि सरकारिाई अनरुोध गररनेछ ।  

 (२) ववपद् बाट उत्पन्न क्तस्थलत लनयन्त्रण गने िममा नेपाि सरकारिे अन्तरानविय मानवीय तथा अन्य सहयोग 
लिई पररचािन गरेको अवस्थामा नेपाि सरकारको लनदेशनमा रवह तत ्सम्बन्धी कायनमा सहयोग र समन्वय गररनेछ ।  

(३) लछमेकी स्थानीय तहमा कुनै ववपद् उत्पन्न भई सो व्यवस्थापनका िालग लछमेकी स्थानीय तहिे 
सोझै, क्तजल्िा समन्वय सलमलत वा प्रदेश सरकार माफन त अनरुोध गरेमा उपिब्ध भएसम्मको सहयोग पयुानउन ु
गाउँकायनपालिको दावयत्व हनुेछ । 

 
१७.  तत्काि िरक्तुद तथा लनमानण र प्रयोग गनन सवकने : (१) ववशेष पररक्तस्थलत परी ववपद् बाट प्रभाववत क्षेत्रमा िोज, उद्धार 

तथा राहत उपिब्ध गराउन तथा भइरहेको ववपद् बाट थप क्षलत हनु नठदनका िालग तत्कािै राहत सामग्री िररद वा 
लनमानण कायन गनन आवश्यक भएमा सावनजलनक िररद सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा रहेको ववशेष पररक्तस्थलतमा िररद गने 
सम्बन्धी व्यवस्था बमोक्तजम गाउँ कार्यपालिकािे िररद वा लनमानण कायन गनन सवकनेछ । 

(२) ववपद् बाट प्रभाववत क्षेत्रमा िोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध गराउन तथा भइरहेको ववपद् बाट थप क्षलत हनु 

नठदनका िालग गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रको कुनै गैरसरकारी कायानिय वा अन्य संर् संस्था र व्यक्तिको चि, अचि 
सम्पक्ति तथा सवारी साधन उपयोग गनन आवश्यक भएमा सोको अलभिेि रािी तोवकएको अवलधभरको िालग अस्थायी 
तवरिे प्राप्त गनन सवकनेछ । 

 (३) ववपद् बाट प्रभाववत क्षेत्रमा तत्काि राहत उपिब्ध गराउन गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रको कुनै गैरसरकारी 

कायानिय वा अन्य संर् संस्था र व्यक्तिको िाद्यान्न, ििाकपडा, औषधी वा अन्य वस्त ुआवश्यक भएमा सोको अलभिेि 
रािी लनयन्त्रणमा लिन र सम्बक्तन्धत प्रभाववत पक्षिाई ववतरण गनन सवकनेछ । 
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(४) गाउँपालिकािे उपदफा (२) बमोक्तजम कुनै सम्पक्ति अस्थायी रूपमा प्राप्त गरेमा वा उपदफा (३) बमोक्तजम 
कुनै वस्त ु लनयन्त्रण र ववतरण गरेमा त्यस्तो सम्पक्ति प्रयोग वा वस्त ु उपयोग बापत प्रचलित दर अनसुारको रकम 
सम्बक्तन्धत कायानिय, संस्था वा व्यक्तििाई ठदनेछ ।  

 
१८.  राहतको न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था : (१) ववपद् प्रभाववत व्यक्तििाई नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारिे 

उपिव्ध गराउने राहतको अलतररि गाउँपालिकािे आन्तररक स्रोतबाट थप राहत उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम गाउँपालिकािे ववपद् प्रभाववत व्यक्तििाई राहत उपिब्ध गराउँदा मापदण्ड बनाई 

सोको आधारमा राहात उपिब्ध गराउनेछ । 
(३) उपदफा (२) बमोक्तजमको राहतको मापदण्डमा अन्य ववषयको अलतररि देहायका ववषय समावेश भएको हनु ु

पनेछ:- 
(क) ववपद् बाट प्रभाववत व्यक्तििाई अस्थायी आश्रयस्थिमा राख्दा उपिब्ध गराउन ु पने आवास, 

िाद्यान्न, िानेपानी, स्वास््य तथा सरसफाइ सम्बन्धी, 
(ि) ववपद् बाट मृत्य ुहनेुको पररवार तथा सम्पक्तिको क्षलत हनेु व्यक्तििाई उपिब्ध गराउन ुपने न्यूनतम 

राहत सम्बन्धी,  
(ग) मवहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, अशि तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकता 

संवोधनका िालग ववशेष राहत प्याकेजहरु (जस्तै लडक्तगनटी वकट र क्तचल्रेन वकट) 

मवहिाहरूको िालग सरुक्तक्षत मवहिामैत्री स्थि,  
(र्) व्यक्तिगत गोपलनयता तथा सरुक्षा सम्बन्धी, 
(ङ) न्यूनतम राहत बाहेक स्वरोजगार तथा रोजगारी व्यवस्थापनका माध्यमबाट पीलडतको जीववकोपाजनन 

सम्बन्धी, 
(च) गैरसरकारी वा व्यक्तिगत रूपमा ठदइने राहतको ववतरण सम्बन्धी, 
(छ) एकद्वार प्रणािी अनरुुप राहत ववतरण गने सम्बन्धी, 
(ज) राहतसँग सम्बक्तन्धत अन्य उपयिु ववषय । 
 

१९.   ववपद् मा परी हराएका वा नि भएका कागजात सम्बन्धमा : ववपद् मा परी हराई फेिा पनन नसकेका तथा आंक्तशक वा 
पूणन रूपमा क्षलत भएका गाउँपालिकाका महत्वपूणन कागजातहरुको प्रमाणीकरण तथा प्रलतलिवप उपिब्ध गराउने सम्बन्धी 
व्यवस्था प्रचलित कानूनिे तोके बमोक्तजम हनेुछ। 

 
२०. लनदेशन ठदन सक्ने : सलमलतिे यस ऐनको अधीनमा रही ववपद् व्यवस्थापनका िालग कुनै व्यक्ति वा लनकायिाई 

आवश्यक लनदेशन ठदन सक्नेछ र त्यस्तो लनदेशनको पािना गनुन सम्बक्तन्धत व्यक्ति वा लनकायको कतनव्य हनेुछ । 
 
२१. उपसलमलत गठन गनन सक्ने : (१) सलमलतिे आवश्यकता अनसुार उपसलमलत गठन गनन सक्नेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोक्तजम गठन हनेु उपसलमलतको काम, कतनव्य, अलधकार र कायनववलध उपसलमलत गठन गदानका 
बित तोवकए बमोक्तजम हनेुछ । 

 
२२. अलभिेि राख्न ु पनेिः (१) ववपद्को समयमा राहत उपिब्ध गराउने व्यक्ति, लनकाय वा संस्थाको नाम,  र उपिव्ध 

गराईको राहत तथा सोको पररमाण सवहतको वववरणको अलभिेि राख्ने व्यवस्था सलमलतिे लमिाउनपुने छ ।   
(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको वववरण राख्दा ववपद् मा परेका मवहिा, बािबालिका तथा जेष्ठ नागररक, 

ववपद्का कारणिे स्थानान्तरण भएका र्रपररवार िगायतको संख्या एवकन हनुे वववरण र उनीहरूिाई 
उपिब्ध गराइएको राहात स्पिरूपमा राख्नपुने छ । 

 
२३. परुस्कार ठदन सक्न े : स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा ववशेष योगदान परु् याउने उत्कृि व्यक्ति वा संस्थािाई 

प्रोत्साहन स्वरूप सलमलतको लसफाररसमा गाउँ कायनपालिकािे सम्मान तथा परुस्कार ठदन सक्नेछ ।  
 
२४. वावषनक प्रलतवेदन : (१) सलमलतिे प्रत्येक आलथनक वषनमा गरेको कामको वववरण सवहतको वावषनक प्रलतवेदन तयार गरी 

कायनपालिका माफन त गाउँ सभा, क्तजल्िा ववपद् व्यवस्थापन सलमलत तथा प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन सलमलत समक्ष पेश गनुन 
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको वावषनक प्रलतवेदन सावनजलनक रूपमा प्रकाशन गनुन पनेछ । 
 

२५.  प्रशासलनक िचन व्यवस्थापन: सलमलतको बैठक तथा प्रलतवेदन तयारी िगायतका कायनसँग सम्बक्तन्धत न्यनुतम प्रशासलनक 
िचन गाउँकायनपालिकािे व्यवस्था गनेछ |  

 
२६. अलधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयम बमोक्तजम सलमलतिाई प्राप्त अलधकारमध्ये 

आवश्यकता अनसुार केही अलधकार सलमलतको संयोजक तथा तोवकएको पदालधकारीिाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 
 
२७. लनयम बनाउन ेअलधकार : गाउँ कायनपालिकािे यो ऐन कायानन्वयनका िालग आवश्यक लनयम तथा कायनववलध  बनाउन 

सक्नेछ । 
 

 

आज्ञािे , 

ज्ञानेन्द्र शमाा 

प्रमुख प्रशासकीय अक्तिकृत  

 


