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किस्पाङ गाउँपालििा किपद् जोखिम न्यूनीिरण तथा व्यिस्थापन गनन बनेिो ऐन, 
20७५ 

 
गाउँ सभाबाट स्िीिृत लमलतिः२०७5।०३।२५ 

प्रमाखणिरण लमलत: २०७५।०३।२५ 

 
प्रस्तािना : किस्पाङ गाउँपालििा क्षेत्र लभत्र प्रािृलति तथा गैरप्रािृलति किपद् बाट सिनसाधारणिो 
जीउज्यान र सािनजलनि, लनजी तथा व्यखिगत सम्पखि, प्रािृलति एिम ्साँस्िृलति सम्पदा र भौलति 
संरचनािो संरक्षण गननिा िालग किपद् जोखिम न्यूलनिरण तथा व्यिस्थापनिा सबै कियाििापिो 
समन्ियात्मि र प्रभाििारी रूपमा िायानन्ियनिा िालग िानून बनाउन िाञ्छनीय भएिोिे, 

नेपाििो संकिधानिो धारा २२१ िो उपधारा (१)  किस्पाङ गाउँसभािे यो ऐन बनाएिो छ 
। 
 

 



 

 

पररच्छेद – १ 
प्रारखम्भि 

 
१. संखक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनिो नाम “ किस्पाङ गाउँपालििा किपद् जोखिम न्यूनीिरण 

तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७5” रहेिो छ । 
(२) यो ऐन तरुून्त प्रारम्भ हनेुछ । 
 

२.  पररभाषा: किषय िा प्रसङ्गिे अिो अथन निागेमा यस ऐनमा,- 
(ि) “अध्यक्ष”  भन्नािे गाउँपालििािो अध्यक्ष सम्झन ुपछन । 
(ि) “िोष”  भन्नािे दफा १२ बमोखजमिो किपद् व्यिस्थापन िोष सम्झन ुपछन । 
(ग) “ गैरप्रािृलति किपद्”  भन्नािे महामारी, अलनिाि, डढेिो, िीट िा सूक्ष्म 

जीिाण ु आतङ्क, पश ु तथा चराचरुुङ्गीमा हनुे फ्िू, प्यान्डालमि फ्िू, सपनदंश, 
जनािर आतङ्क, िानी, हिाई, सडि, जि िा औद्योलगि दरु्नटना, आगिागी, 
किषाि गयाँस, रसायन िा किकिरण चहुािट, गयासँ किष्फोटन, किषाि िाद्य 
सेिन, िातािरणीय प्रदूषण, िन किनाश िा भौलति संरचनािो क्षलत तथा प्रिोप 
उद्धार िायनमा हनुे दरु्नटना िा यस्तै अन्य गैरप्रािृलति िारणिे उत्पन्न किपद् 
सम्झन ुपछन । 

(र्) “ खजल्िा किपद् व्यिस्थापन सलमलत”  भन्नािे संर्ीय ऐनिो दफा १६ बमोखजम 
निुािोट खजल्िामा गठन भएिो खजल्िा किपद् व्यिस्थापन सलमलत सम्झन ुपछन 
। 

(ङ) “तोकिएिो" िा "तोकिए बमोखजम”  भन्नािे यस ऐन अन्तगनत बनेिो लनयममा 
तोकिएिो िा तोकिए बमोखजम सम्झन ुपछन । 

(च) “ प्रदेश किपद् व्यिस्थापन सलमलत”  भन्नािे संर्ीय ऐनिो दफा १४ बमोखजम 
प्रदेश नं. ३ मा गठन भएिो प्रदेश किपद् व्यिस्थापन सलमलत सम्झन ुपछन । 

(छ) “ प्रमिु”  भन्नािे गाँउपालििािो अध्यक्ष सम्झन ुपछन । 
(ज) “ प्रमिु प्रशासिीय अलधिृत”  भन्नािे गाउँपालििािो प्रमिु प्रशासिीय अलधिृत 

सम्झन ुपछन । 
(झ) “ प्रािृलति किपद्”  भन्नािे कहमपात, अलसना, कहमपकहरो, कहमताि किस्फोटन, 

अलतिकृि, अनािकृि, बाढी, पकहरो तथा भ-ूस्ििन, डुबान, िडेरी, आधँी, हरुी 



 

 

बतास, शीतिहर, तातो हािािो िहर, चट्याङ्ग, भिूम्प, ज्िािामिुी लबस्फोट, 
डढेिो िा यस्तै अन्य प्रािृलति िारणिे उत्पन्न जनुसिैु किपद् सम्झन ुपछन । 

(ञ) “ राकिय िायनिारी सलमलत”  भन्नािे संर्ीय ऐनिो दफा ६ बमोखजमिो 
िायनिारी सलमलत सम्झन ुपछन । 

(ट) “ राकिय पररषद”  भन्नािे संर्ीय ऐनिो दफा ३ बमोखजमिो किपद् जोखिम 
न्यूनीिरण तथा व्यिस्थापन राकिय पररषद् सम्झन ुपछन । 

(ठ) “ राकिय प्रालधिरण”  भन्नािे संर्ीय ऐनिो दफा १० बमोखजम गठन भएिो 
राकिय किपद् जोखिम न्यूनीिरण तथा व्यिस्थापन प्रालधिरण सम्झन ुपछन । 

(ड) “ किपद्”  भन्नािे िुनै स्थानमा आपत ्िािीन अिस्था लसजनना भई जन िा धनिो 
क्षलतिो साथै जीिनयापन र िातािरणमा प्रलतिूि असर पाने प्रािृलति िा 
गैरप्रािृलति किपद् सम्झन ुपछन । 

(ढ) “ किपद् िोज तथा उद्धार समूह”  भन्नािे किपद्िो अिस्थामा िोजी तथा उद्धार 
गनन कियाशीि िा किपद् व्यिस्थापनिो िालग पररचािन गनन तयार गररएिो 
किखशिीिृत िोज तथा उद्धार समूह सम्झन ु पछन र सो शब्दिे तालिम प्राप्त 
मानिीय सहायतािमीिाई समेत जनाउँछ । 

(ण) “ किपद् जोखिम न्यूनीिरण”  भन्नािे किपद्पूिन गररने जोखिमिो कि्षेण तथा 
मूल्याङ्कन, किपद् रोिथाम िा किपद् बाट हनुे क्षलतिो न्यूनीिरण तथा कििासिा 
िायनमा किपद् जोखिमिाई िम गने सम्बन्धी िायन सम्झन ुपछन । 

(त) “ किपद् पनुिानभ”  भन्नािे किपद्िो र्टनापलछ गररने पनुलननमानण एिम ्
पनुस्थानपनासँग सम्बखन्धत िायन सम्झन ुपछन । 

(थ) “ किपद् प्रलतिायन”  भन्नािे किपद्िो र्टना र्ट्नासाथ तत्िािै गररने िोज, 
उद्धार एिम ् राहतसँग सम्बखन्धत िायन सम्झन ु पछन र सो शब्दिे किपद् 
प्रलतिायनिो पूिनतयारीिाई समेत जनाउँछ । 

(द) “ किपद् व्यिस्थापन”  भन्नािे किपद् जोखिम न्यूनीिरण, किपद् प्रलतिायन र किपद् 
पनुिानभसँग सम्बखन्धत सम्पूणन कियाििाप सम्झन ुपछन । 

(ध) “ व्यािसाकयि प्रलतष्ठान”  भन्नािे उद्योग, िििारिाना, लसनेमा र्र, सकपङ्ग मि, 
बहउुदे्दश्यीय व्यापाररि भिन जस्ता व्यािसाकयि प्रलतष्ठान सम्झन ुपछन । 

(न) “सलमलत”  भन्नािे दफा ३ बमोखजमिो गाउँ किपद् व्यिस्थापन सलमलत सम्झन ु
पछन । 

(ऩ)  



 

 

(प) “ संर्ीय ऐन”  भन्नािे नेपाि सरिारिो किपद् जोखिम न्यूनीिरण तथा 
व्यिस्थापन ऐन, २०७४ सम्झन ुपछन । 

(फ) “ संर्ीय मन्त्रािय”  भन्नािे नेपाि सरिारिो किपद् व्यिस्थापन हेने गरी 
तोकिएिो मन्त्रािय सम्झन ुपछन । 

(ब) “सािनजलनि संस्था”  भन्नािे सरिारी लनिाय, सरिारिो पूणन िा आंखशि 
स्िालमत्ि भएिो संस्था, प्रचलित िानून बमोखजम स्थापना भएिा सङ्गठठत 
संस्था िा सबै प्रिारिा स्िास््य तथा शैखक्षि संस्था सम्झन ुपछन । 

 
पररच्छेद – २ 

गाउँ किपद् व्यिस्थापन सलमलतिो गठन तथा िाम, ितनव्य र अलधिार 
 
३. गाउँ किपद् व्यिस्थापन सलमलत: (१) किस्पाङ गाउँपालििा लभत्रिो किपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी 

िायनिाई प्रभाििारी रूपमा सञ्चािन गनन एि किस्पाङ गाउँपालििा किपद् व्यिस्थापन सलमलत 
रहनेछ । 

(२) सलमलतिो गठन देहाय बमोखजम हनेुछ:- 
(ि) गाउँपालििा अध्यक्ष -संयोजि   
(ि) गाउँपालििा उपाध्यक्ष -सदस्य 
(ग) प्रमिु प्रशासिीय अलधिृत -सदस्य 
(र्) किषयगत सलमलतिा संयोजिहरु  -सदस्य 
(ङ) प्रलतलनलध, खजल्िा प्रशासन िायानिय -सदस्य 
(च) सामाखजि शािा प्रमिु -सदस्य 
(छ) पूिानधार कििास शािा प्रमिु -सदस्य 
(ज) किस्पाङ गाउँपालििािो भौगोलिि क्षेत्र लभत्र रहेिा 

संर्ीय सरुक्षा लनिायिा प्रमिु िा प्रलतलनलध -सदस्य 
(झ) किस्पाङ गाउँपालििािो भौगोलिि क्षेत्र लभत्र रहेिा 

प्रदेश प्रहरी िायानियिो प्रमिु िा प्रलतलनलध -सदस्य 
(ञ) गाँउ प्रहरी प्रमिु -सदस्य 
(ट) राकिय मान्यता प्राप्त दििा गाउँपालििाखस्थत  

प्रमिु िा प्रलतलनलध -सदस्य  
(ठ) नेपाि रेडिस सोसाईटीिा स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्य 



 

 

(ड) लनजी क्षेत्रिो उद्योग िाखणज्य सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थािो  
गाउँ तहिो अध्यक्ष िा लनजिे तोिेिो प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्य 

(ढ) गैरसरिारी सस्था महासंर्िािा स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्य 
(ण) नेपाि पत्रिार महासंर्िो स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्य 
(त) किपद् व्यिस्थापन हेने गरर तोकिएिो शािा प्रमिु  -सदस्य सखचि 

(३) उपदफा (२) मा जनुसिैु िुरा िेखिएिो भएतापलन िम संख्या (ञ), (ट), (ठ), 
(ड), (ढ) र (ण) िा सदस्यहरू उपिब्ध नभएिो अिस्थामा पलन सलमलत गठन एिम ्िाम 
िारिाही गननमा असर पने छैन । 

(४) उपदफा (२) बमोखजमिो सलमलतिे संर्ीय ऐनिो दफा १७ बमोखजमिो स्थानीय 
किपद् व्यिस्थापन सलमलतिो रूपमा समेत िाम गनेछ । 

 
४. सलमलतिो बैठि सम्बन्धी व्यिस्था: (१) संयोजििे तोिेिो लमलत, समय र स्थानमा 

सलमलतिो बैठि बस्नेछ । 
(२) सलमलतिो सदस्य-सखचििे सलमलतिो बैठि बस्ने लमलत, समय र स्थान तोिी 

बैठिमा छिफि हनेु किषयसूची सकहतिो सूचना बैठि बस्ने समयभन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै 
सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउन ुपनेछ । 

 (३) सलमलतिा पचास प्रलतशतभन्दा बढी सदस्य उपखस्थत भएमा बैठििो िालग 
गणपूरि सङ्खख्या पगुेिो मालननेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) मा जनुसिैु िुरा िेखिएिो भएतापलन सलमलतिो बैठि 
तत्िाि बोिाउन आिश्यि भएमा अध्यक्षिे जनुसिैु बेिापलन सलमलतिो बैठि बोिाउन 
सक्नेछ र त्यस्तो अिस्थामा अध्यक्ष र र्टीमा १ जना सदस्य सकहत सदस्य सखचि उपखस्थत 
भएमा सलमलतिो बैठि बस्न सक्नेछ। 

(५) सलमलतिो बैठि संयोजििो अध्यक्षतामा बस्नेछ । 
(६) सलमलतिो लनणनय बहमुतद्वारा हनेुछ र मत बराबर भएमा संयोजििे लनणानयि मत 

ठदनेछ। 
(७) सलमलतिे आिश्यिता अनसुार सम्बखन्धत लनिाय िा सङ्घ संस्थािा प्रलतलनलध र 

किज्ञिाई बैठिमा आमन्त्रण गनन सक्नेछ । 
(८) सलमलतिो बैठि सम्बन्धी अन्य िायनकिलध सलमलत आफैिे लनधानरण गरे बमोखजम 

हनेुछ । 
(९) सलमलतिो लनणनय सदस्य सखचििे प्रमाखणत गरी राख्नछे । 



 

 

 
५ . सलमलतिो िाम, ितनव्य र अलधिार: सलमलतिो िाम, ितनव्य र अलधिार देहाय बमोखजम 

हनेुछ:- 
(ि) किपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी राकिय पररषद् बाट स्िीिृत राकिय नीलत तथा योजना 

एिम ् राकिय िायनिारी सलमलत र प्रदेश किपद् व्यिस्थापन सलमलतबाट स्िीिृत 
एिीिृत तथा के्षत्रगत नीलत योजना र िायनिम अनरुुप हनेु गरी गाउँ किपद् 
व्यिस्थापन नीलत तथा योजना तजुनमा गरी िायनपालििा समक्ष पेश गने, 

(ि) गाउँसभाबाट स्िीिृत नीलत तथा योजनािो अधीनमा रही किपद् जोखिम 
न्यूनीिरण, किपद् प्रलतिायन तथा किपद् पनुिानभ सम्बन्धी एिीिृत तथा के्षत्रगत 
नीलत, योजना तथा िायनिम स्िीिृत गरी िागू गने, गराउने, 

(ग) गाउँपालििाबाट सञ्चािन हनेु किपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी िायनिम तथा बजेट 
प्रस्ताि तयार गने, गराउने, 

(र्) किपद् व्यिस्थापनिा सम्बन्धमा गाउँपालििािो संस्थागत क्षमता कििास गने, 
गराउने, 

(ङ) गाउँपालििािा पदालधिारी, िमनचारी, स्ियंसेिि, सामाखजि पररचािि तथा 
समदुायिाई किपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा प्रखशक्षण ठदने व्यिस्था लमिाउने, 

(च) किपद्िा र्टना हनुासाथ िोज, उद्धार र राहत िगायतिा प्राथलमि िायनहरू 
तत्िाि गननिो िालग संस्थागत संयन्त्र स्ित: पररचालित हनेु गरी आिश्यि 
िायनकिलध तथा मापदण्ड तजुनमा गरी िागू गने, गराउने, 

(छ) किपद् व्यिस्थापनिा सम्बन्धमा संर्ीय तथा प्रादेखशि िानूनिो अलधनमा रकह 
सािनजलनि, लनजी, गैरसरिारी िगायत सबै लनिाय तथा संस्थािे लनिानह गनुन 
पने भलूमिा लनधानरण गने तथा त्यस्ता संस्था िा लनिायिाई आफ्नो नीलत, 
योजना र िायनिममा किपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी किषय समािेश गनन िगाउने, 

(ज) किपद्िो समयमा स्थानीय आमसञ्चारिा माध्यमहरुिो भलूमिा सम्बन्धी 
आिश्यि मापदण्ड तयार गरी िायानन्ियन गने, गराउने, 

(झ) सरिारी, लनजी एिम ् गैरसरिारी संस्था, स्थानीय स्ियंसेिि, सामाखजि 
पररचािि िगायत सम्बखन्धत सबै पक्षिो समन्िय र संिगनतामा किपद् 
व्यिस्थापन सम्बन्धी िायन गने, गराउने, 

(ञ) भौलति संरचना लनमानण गदान भिनसंकहता िगायत अन्य स्िीिृत लनदेखशिा िा 
मापदण्डिो पािना गराउने, 



 

 

(ट) स्थानीय सािनजलनि पूिानधार सम्बन्धी संरचनािो किपद् जोखिम मूल्याङ्कन गने, 
गराउने, 

(ठ) नदी किनार, बगर, पकहरो जान सक्ने लभरािो जलमन र डबुान हनेु के्षत्र िा 
किपद् जोखिमिो सम्भािना भएिा असरुखक्षत के्षत्रमा बसोबास गने व्यखि तथा 
समदुायिाई सरुखक्षत स्थानमा स्थानान्तरण गराउन उपयिु स्थानिो िोजी 
िायनमा सहयोग गने तथा सरुखक्षत स्थानमा बसोबास सम्बन्धी सचेतना जगाउने, 

(ड) किपद्बाट स्थानीय स्तरमा लनजी तथा सािनजलनि के्षत्रबाट भइरहेिो सेिा 
प्रिाहमा अिरोध आइपरेमा सोिो पनुिःसञ्चािनिा िालग सेिा लनरन्तरतािो 
योजना तजुनमा तथा िायानन्ियन सम्बन्धी िायन गने, गराउने । 

(ढ) स्थानीय समदुायिाई किपद्प्रलत जागरुि बनाउन, किपद्सँग सम्बखन्धत योजना 
तथा िायनिम तजुनमा गनन तथा किपद्िो र्टना हनुासाथ प्रलतिायनिा िालग 
पररचालित हनु िडा तथा समदुायस्तरमा समािेशी किपद् पूिनतयारी तथा प्रलतिायन 
सलमलत गठन गने, 

(ण) किद्यािय तहिो शैखक्षि पाठ्यिममा किपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी किषय समािेश 
गनन पहि गने, 

(त) किपद् प्रलतिायनिा िालग नमूना अभ्यास गने, गराउने, 
(थ) किपद्िो समयमा प्रयोग गनन सकिने गरी िारुणयन्त्र िगायतिा अन्य 

उपिरणहरू तयारी हाितमा राख्न िगाउने, 
(द) स्थानीय स्तरमा आपत ्िािीन िायनसञ्चािन िेन्रिो स्थापना र सञ्चािन गने, 
(ध) गाउँपालििामा किपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणािी तथा पूिनचेतािनी प्रणािीिो 

कििास र सञ्चािन गने, गराउने, 
(न) किपद् प्रभाकित के्षत्रमा तत्िाि उद्धार तथा राहतिो व्यिस्था लमिाउने, 
(प) किपद् मा परी हराएिा, लबग्रिेा िा नि भएिा िागजातिो यकिन त्याङ्क 

अद्यािलधि गरी राख्न िगाउने, 
(फ) किपद् बाट प्रभाकित र्रपररिारिो पकहचान, स्तर लनधानरण तथा पररचयपत्र कितरण 

गने, गराउने, 
(ब) किपद्िो समयमा जोखिममा रहेिो समूह किशेषगरी मकहिा, बािबालििा, 

किशोरी, अपाङ्गता भएिा व्यखिउपर हनु सक्ने र्टना (िैकङ्गि कहंसा, बेचकििन 
तथा अन्य िुनै पलन किलसमिा शोषण) रोिथामिो िालग किशेष सतिन ता 
अपनाई सचेतनामूिि िायनिम सञ्चािन गने, 



 

 

(भ) किपद् प्रभाकितहरूिो प्रत्यक्ष र सकिय सहभालगतामा किपद् प्रभाकित क्षेत्रमा 
आलथनि कियाििापिो पनुस्थानपना, रोजगारीिा अिसरिो सजृना तथा 
जीिनयापनिा िालग आय आजनन िायनिम सञ्चािन गने, गराउने, 

(म) किपद्िो जोखिममा रहेिा मकहिा, बािबालििा, जेष्ठ नागररि, दलित, 
सीमान्तिृत िगन तथा समदुाय, अशि तथा अपाङ्गता भएिा व्यखिहरूिो िालग 
किशेष योजना तथा िायनिम बनाई िायानन्ियन गने, गराउने, 

(य) किपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा सािनजलनि संस्था तथा व्यािसाकयि प्रलतष्ठानिे 
प्रचलित ऐन बमोखजम िायन गरे नगरेिो अनगुमन गने, 

(र)  किपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी राकिय िायनिारी सलमलत, प्रदेश किपद् व्यिस्थापन 
सलमलत तथा खजल्िा किपद् व्यिस्थापन सलमलतिो लनणनय अनसुार किपद् 
व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य िायन गने, गराउने, 

(ि) किपद् व्यिस्थापनिा सम्बन्धमा नेपाि सरिार तथा प्रदेश सरिारिा मन्त्रािय, 
किभाग तथा अन्य लनिायसँग सहिायन गने, 

(ि) किपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा नेपाि सरिार, प्रदेश सरिार िा गाउँसभािे 
तोिेिा अन्य िायन गने, गराउने,  

(श)  किपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा संर्ीय तथा प्रादेखशि िानूनिो प्रलतिूि नहनेु गरी 
गाउँिायनपालििािे तोिे बमोखजमिा अन्य िायन गने, गराउने, 

(ष)  किलभन्न संर्संस्था, व्यखिबाट प्राप्त हनेु राहत तथा पनुलननमानण र पनुिानभिा 
लबषयिस्तिुाई स्थानीय किपद् व्यिस्थापन सलमलतिे तोिेिो स्थान र मापदण्ड 
अनसुार गने, गराउने । 

 
पररच्छेद – ३ 

िडा स्तरीय किपद् व्यिस्थापन सलमलतिो गठन तथा िाम, ितनव्य र अलधिार 
 
६. िडा स्तरीय किपद् व्यिस्थापन सलमलत: (१) किस्पाङ गाउँपालििािो प्रत्येि िडामा एि िडा 

स्तरीय किपद् व्यिस्थापन सलमलत रहनेछ । 
(२) िडा स्तरीय किपद् व्यिस्थापन सलमलतिो गठन देहाय बमोखजम हनेुछ:- 

(ि) िडा अध्यक्ष  -संयोजि  
(ि) िडा सदस्यहरू   -सदस्य 



 

 

(ग) िडा लभत्र रहेिा किषयगत शािा/ईिाई िायानिय प्रमिुहरू  -
सदस्य 

(र्) िडा लभत्र रहेिा सरुक्षा लनिायिा प्रमिुहरू  -सदस्य 
(ङ) राकिय मान्यता प्राप्त दििा िडाखस्थत प्रमिु िा प्रलतलनलध  -सदस्य  
(च) स्थानीय रेडिस,   -सदस्य 
(छ) गैरसरिारी तथा समदुायमा आधाररत संर्संस्था तथा यिुा क्ििबाट 

संयोजििे तोिेबमोखजम न्यूनतम २ मकहिा सकहत ४ जना  -सदस्य 
(ज) िडा सखचि - सदस्य सखचि 

(३) उपदफा (२) बमोखजमिो सलमलतिो बैठि सो सलमलतिो संयोजििे तोिेिो लमलत, 
समय र स्थानमा बस्नेछ । 

(४) सलमलतिो सदस्य-सखचििे सलमलतिो बैठि बस्ने लमलत, समय र स्थान तोिी 
बैठिमा छिफि हनेु किषयसूची सकहतिो सूचना बैठि बस्ने समयभन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै 
सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउन ुपनेछ । 

(५) सलमलतिा पचास प्रलतशतभन्दा बढी सदस्य उपखस्थत भएमा बैठििो िालग गणपूरि 
सङ्खख्या पगुेिो मालननेछ । 

(६) उपदफा (४) र (५) मा जनुसिैु िुरा िेखिएिो भएता पलन सो सलमलतिो बैठि 
तत्िाि बोिाउन आिश्यि भएमा संयोजििे जनुसिैु बेिापलन सलमलतिो बैठि बोिाउन 
सक्नेछ र त्यस्तो अिस्थामा संयोजि र र्टीमा १ जना सदस्य सकहत सदस्य सखचि उपखस्थत 
भएमा सलमलतिो बैठि बस्न सक्नेछ । 

(७) सलमलतिो बैठििो अध्यक्षता सो सलमलतिो संयोजििे गनेछ । 
(८) सलमलतिो लनणनय बहमुतद्वारा हनेुछ र मत बराबर भएमा संयोजििे लनणानयि मत 

ठदनेछ। 
(९) सलमलतिे आिश्यिता अनसुार सम्बखन्धत लनिाय िा सङ्घ संस्थािा प्रलतलनलध र 

किज्ञिाई बैठिमा आमन्त्रण गनन सक्नेछ । 
(१०) सलमलतिो बैठि सम्बन्धी अन्य िायनकिलध सो सलमलत आफैिे लनधानरण गरे 

बमोखजम हनेुछ । 
(११) सलमलतिो लनणनय सदस्य सखचििे प्रमाखणत गरी राख्नछे । 

 
७ . िडा स्तरीय किपद् व्यिस्थापन सलमलतिो िाम, ितनव्य र अलधिारिः सलमलतिो िाम, ितनव्य 

र अलधिार देहाय बमोखजम हनेुछ:- 



 

 

(ि) िडा लभत्र किपद् प्रलतिायन तथा किपद् पनुिानभ सम्बन्धी िायनिम सञ्चािनिा 
िालग गाउँ किपद् व्यिस्थापन सलमलतमा लसफाररस गने तथा सो सलमलतबाट 
स्िीिृत नीलत तथा योजना अनरुूपिा किपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी िायनिम 
िायानन्ियन, अनगुमन र पनुराििोिन गने, 

(ि) िडामा कििास लनमानणिा कियाििापहरू िायानन्ियनमा किपद् जोखिम 
व्यािस्थापनिाई मूिप्रिाहीिरण गने, सरुखक्षत किद्यािय तथा अस्पताििा िालग 
किपद् जोखिम न्यूनीिरणिा िायनिमहरू सञ्चािन गने, 

(ग) किपद् व्यिस्थापनिा सम्बन्धमा िडािो संस्थागत क्षमता कििास गने, 
(र्) किपद् व्यिस्थापन योजना, आपत्िािीन िायनयोजना, पनुिःस्थापना तथा पनुलननमानण 

योजना तजुनमा तथा िायानन्ियन गने, गराउने, 
(ङ) समदुायमा किपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी िाम गने समूहहरूिो गठन तथा त्यस्ता 

समूहहरूिाई पररचािन गने गराउने, 
(च) िडा सदस्यहरू, िमनचारी, स्ियंसेिि, सामाखजि पररचािि तथा समदुायमा 

आधाररत किपद् व्यिस्थापन सलमलत सदस्य, नागररि समाजिा प्रलतलनलधिाई 
किपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रखशक्षणिो व्यिस्था लमिाउने, 

(छ) स्थानीय समदुायिाई किपद्प्रलत जागरुि बनाउने, किपद्सँग सम्बखन्धत योजना 
तथा िायनिम तजुनमा गनन तथा किपद्िो र्टना हनुासाथ प्रलतिायनिा िालग 
तयारी अिस्थामा राख्न,े 

(ज) किपद्िा र्टना हनुासाथ िोज, उद्धार र राहत िगायतिा प्राथलमि िायनहरू 
तत्िाि गननिो िालग समन्िय गने,  

(झ) आपत ्िािीन नमूना अभ्यास गने, गराउने, 
(ञ) किपद् बाट प्रभाकित र्रपररिारिो पकहचान, स्तर लनधानरण तथा पररचयपत्र 

कितरणमा गाउँ किपद् व्यिस्थापन सलमलतिाई सहयोग गने, 
(ट) किपद्िो समयमा जोखिममा रहेिा समूह किशेषगरी मकहिा, बािबालििा, 

किशोरी, अपाङ्गता भएिा व्यखिउपर हनु सक्ने र्टना (िैकङ्गि कहंसा, बेचकििन 
तथा अन्य िुनै पलन किलसमिा शोषण) रोिथामिो िालग किशेष सतिन ता 
अपनाई सचेतनामूिि िायनिम सञ्चािन गने, 

(ठ) गाउँ किपद् व्यिस्थापन सलमलतिो लनणनय अनसुार किपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी 
अन्य िायन गने, गराउने ।  

 



 

 

पररच्छेद – ४ 
सरुक्षा लनिाय तथा अन्य लनिायिो पररचािन 

 
८ . सरुक्षा लनिायिो पररचािन तथा सहयोग र समन्िय: (१) गाउँिायनपालििािे किपद् 

व्यिस्थापनिो िाममा नेपाि सरिार तथा प्रदेश सरिारिे पररचािन गरेिा संर्ीय तथा 
प्रादेखशि सरुक्षा लनिायहरूिाई सहयोग र समन्िय गनेछ । 

(२) सरुक्षा लनिायिे किपद्िो समयमा िोज तथा उद्धार िायनिा िालग 
गाउँिायनपालििासँग आिश्यि सामग्री माग गरेिो अिस्थामा गाउँपालििामा उपिब्ध 
भएसम्म त्यस्तो सामाग्री तत्िाि उपिब्ध गराईनेछ । 

(३) किपद् प्रलतिायनिा िालग गाउँपालििािे आफूँसँग रहेिो नगर प्रहरीिाई पररचािन 
गनेछ ।   

 
९.  िारुणयन्त्र तथा अन्य सेिा प्रदायि लनिायिो िाम, ितनव्य र अलधिार:  

(१) िारूणयन्त्र, एम्बिेुन्स तथा त्यस्तै अन्य सेिा प्रदायििे आपत ्िािीन िोज, उद्धार 
तथा राहत उपिब्ध गराउन सलमलतिे ठदएिो लनदेशनिो पािना गनुन पनेछ । 

 (२) आपत ्िािीन िायन सम्पादन गदान सलमलतिो आदेश बमोखजम िुनै पलन स्थानमा 
प्रिेश गने तथा जनुसिैु व्यखि िा संस्थािो साधन र स्रोत उपयोग गने अलधिार िारुणयन्त्र 
सेिा प्रदायििाई हनेुछ । 

 
१०. सािनजलनि संस्था तथा व्यािसाकयि प्रलतष्ठानिो दाकयत्ि: (१) किपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा 

गाउँपालििा लभत्रिा सबै सािनजलनि संस्था तथा व्यािसाकयि प्रलतष्ठानिो दाकयत्ि देहाय 
बमोखजम हनेुछ:- 

(ि) आफ्नो भिन, उद्योग, िायानिय िा व्यािसाकयि िेन्रमा किपद्िा र्टना हनु 
नठदन किपद् सरुक्षा औजार, उपिरण, सामग्री, आपत ्िािीन लनिास िगायत 
तोकिए बमोखजमिा अन्य व्यिस्था गने, 

(ि)  त्याङ्क सङ्किन, क्षलतिो मूल्याङ्कन, राहत, पनुस्थानपना तथा पनुलननमानण 
समेतिा सम्पूणन िायनमा आिश्यि सहयोग गने, 

(ग)   आफ्ना िमनचारी तथा िामदारिाई किपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा आधारभतू 
अलभमिुीिरण गने गराउने, 



 

 

(र्) किपद् व्यिस्थापन िायनमा उपयोग हनेु स्रोत साधनिाई तयारी हाितमा 
राख्न,े 

(ङ) आफ्ना भिन िगायत अन्य संरचना आपत ्िािीन प्रयोजनिा िालग 
आिश्यि परेमा आदेशानसुार उपिब्ध गराउने, 

(च) सम्बखन्धत अलधिारीिो सपुररिेक्षणमा उद्धार तथा राहत कितरण िायनमा 
सहयोग परु् याउने, 

(छ) किपद् जोखिम न्यूनीिरण संयन्त्रिो व्यिस्था गरी तयारी अिस्थामा राख्न,े 
(ज)  फोहोरमैिा तथा प्रदषुणिो यथोखचत व्यिस्थापन गरी यसबाट िातािरण र 

जनजीिनमा पनन सक्ने निारात्मि प्रभाििाई न्यूनीिरण गने उपायहरू 
अपनाउने, 

(झ) किपद्िो र्टना र्टेमा तत्िाि नखजििो सरुक्षा लनिाय र स्थानीय 
आपत ्िािीन िायनसञ्चािन िेन्रिाई िबर गने ।   

(२) गाउँपालििा लभत्रिा सािनजलनि संस्था तथा व्यािसाकयि प्रलतष्ठानिे गाउँपालििािो 
किपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी योजनािो अधीनमा रही किपद् व्यिस्थापन योजनािो तजुनमा गरी 
अलनिायन रूपमा िागू गनुन पनेछ । 

 
११. किपद् व्यिस्थापनमा सहयोग गनुन पने : गाउँपालििा लभत्रिा सरिारी िायानिय, गैरसरिारी 

संस्था, स्थानीय सङ्घ संस्था, समदुाय, स्ियंसेिि, नागररि समाज, लनजी क्षेत्र तथा व्यखििे 
किपद् व्यिस्थापन िायनमा गाउँपालििािाई देहाय बमोखजम सहयोग गनुन पनेछ:- 

(ि)  त्याङ्क सङ्किन, क्षलतिो मूल्याङ्कन, राहत, पनुस्थानपना तथा पनुिःलननमानण 
िगायतिा किपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी िायनमा सहयोग गने,  

(ि) किपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अलभिकृद्ध गने, 
(ग) क्षमता कििास, आपत ्िािीन नमूना अभ्यास तथा किपद् व्यिस्थापन 

सम्बन्धी प्रखशक्षण िायनिममा सहयोग गने तथा भाग लिने,  
(र्) िोज, उद्धार तथा राहत कितरण सम्बन्धी िायनमा सहयोग गने।  

 
 
 
 
 



 

 

पररच्छेद – ५  
किपद् व्यिस्थापन िोष सम्बन्धी व्यिस्था 

 
१२. किपद् व्यिस्थापन िोष : (१) किपद् व्यिस्थापनिा िालग गाउँपालििामा छुटै्ट एि 

आिखस्मि िोष रहनेछ । 
(२) िोषमा देहाय बमोखजमिा रिमहरू रहने छन:्- 

(ि) गाउँपालििािो िाकषनि बजेटबाट किपद् व्यिस्थापन िोषमा जम्मा गने गरी 
स्िीिृत रिम, 

 (ि) प्रदेश सरिारबाट किपद् व्यिस्थापनिा िालग प्राप्त रिम, 
(ग)  नेपाि सरिारबाट किपद् व्यिस्थापनिा िालग प्राप्त रिम, 
(र्) स्िदेशी िुनै सङ्घ संस्था िा व्यखिबाट दान, दातव्य िा उपहार स्िरुप प्राप्त 

रिम, 
(ङ)  अन्य िुनै स्रोतबाट प्राप्त रिम । 

(३) किपद् व्यिस्थापनिा िालग किस्पाङ गाउँपालििािे िानून बमोखजम किशेष शलु्ि िा 
दस्तरु संििन गनन सक्ने छ |  

(४) िोषिो सञ्चािन तोकिए बमोखजम हनेुछ । 
(५) िोषिो रिम किपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी िामिा िालग प्रयोग गररनेछ । 
(६) उपदफा (५) मा जनुसिैु िुरा िेखिएिो भए तापलन िोषिो रिम लनयलमत 

प्रशासलनि िायनिो िालग िचन गररने छैन । 
(७) िोषिो िेिापरीक्षण महािेिा परीक्षिबाट हनेुछ ।  
(८) सलमलतिे िोषिो िाकषनि आय व्ययिो प्रलतिदेन तयार गरी िायनपालििा माफन त 

गाउँसभा समक्ष पेश गनेछ । 
 

पररच्छेद – ६ 
िसूर तथा सजाय 

 
१३.  िसूर र सजाय : िसैिे किपद्िो र्टना र्ट्न सक्ने गरी िापरिाही गरेमा िा त्यस्तो र्टना 

र्टाउन प्रत्यक्ष संिगन भएमा िा र्ट्ना र्टेिो अिस्थामा नाजायज फाईदा लिने गरी िा 
आफुिाई मात्र फाईदा पगुने किलसमिो िुनै िाम गरेमा िा यस सम्बन्धमा संर्ीय िानून 



 

 

बमोखजम िसरुजन्य मालनने िुनै िाम गरेमा तत ्सम्बन्धी िारिाही प्रचलित संर्ीय िानून 
बमोखजम हनेुछ ।  

 
पररच्छेद – ७ 

किकिध 
 

१४.  किपद् सङ्कटग्रस्त क्षते्र र्ोषणािो पािना र समन्िय : (१) नेपाि सरिारिे गाउँपालििा 
लभत्रिो िुनै ठाउँमा गम्भीर प्रिृलतिो किपद् उत्पन्न भएबाट किपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र र्ोषणा गरी 
प्रचलित िानून बमोखजम िुनै िाम गनन गराउन आदेश ठदएमा सोिो पािना गनुन गराउन ु
गाउँपालििािो ितनव्य हनेुछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोखजम र्ोषणा गररएिो के्षत्रमा नेपाि सरिारिे प्रचलित िानून 
बमोखजम िुनै िाम गनन गराउन गाउँपालििा लभत्रिो िुनै व्यखि, संस्था िा अलधिारीिाई 
आदेश ठदएमा सोिो पािना गनन गराउनमा गाउँपालििािे आिश्यि समन्िय गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोखजम र्ोषणा गररएिो क्षेत्र सम्बन्धी सूचनािो प्रसारणमा 
गाउँपालििािे सहयोग र समन्िय गनेछ । 

 
१५. नेपाि सरिारिो स्िीिृतीमा मात्र प्रिेश गनुनपने : (१) किपद् बाट असर परेिो िुनै के्षत्रमा 

किदेशी नागररि िा संस्थािे प्रिेश गनुन परेमा नेपाि सरिारिो स्िीिृलत लिएिो छ छैन भलन 
गाउँ िायनपालििािे सोधिोज गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम सोधिोज गदान त्यस्तो नागररि िा संस्थािे नेपाि सरिारिो 
स्िीिृलत लिएिो नादेखिएिोमा लनजिो प्रिेशिाई रोि िगाई तत ् सम्बन्धी सूचना नेपाि 
सरिारिाई उपिब्ध गराईनेछ । 

 
१६. मानिीय तथा अन्य सहायता र समन्िय : (१) गाउँपालििा लभत्र उत्पन्न किपद्िो अिस्थािाई 

तत्िाि सामना गनन आन्तररि स्रोत र साधनबाट नभ्याउने भएमा मानिीय तथा अन्य सहायता 
र समन्ियिा िालग खजल्िा समन्िय सलमलत, प्रदेश सरिार तथा नेपाि सरिारिाई अनरुोध 
गररनेछ ।  

 (२) किपद् बाट उत्पन्न खस्थलत लनयन्त्रण गने िममा नेपाि सरिारिे अन्तरानकिय 
मानिीय तथा अन्य सहयोग लिई पररचािन गरेिो अिस्थामा नेपाि सरिारिो लनदेशनमा रकह 
तत ्सम्बन्धी िायनमा सहयोग र समन्िय गररनेछ ।  



 

 

(३) लछमेिी स्थानीय तहमा िुनै किपद् उत्पन्न भई सो व्यिस्थापनिा िालग लछमेिी 
स्थानीय तहिे सोझै, खजल्िा समन्िय सलमलत िा प्रदेश सरिार माफन त अनरुोध गरेमा उपिब्ध 
भएसम्मिो सहयोग पयुानउन ुगाउँिायनपालििो दाकयत्ि हनेुछ । 

 
१७.  तत्िाि िररद तथा लनमानण र प्रयोग गनन सकिने : (१) किशेष पररखस्थलत परी किपद् बाट 

प्रभाकित क्षेत्रमा िोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध गराउन तथा भइरहेिो किपद् बाट थप क्षलत 
हनु नठदनिा िालग तत्िािै राहत सामग्री िररद िा लनमानण िायन गनन आिश्यि भएमा 
सािनजलनि िररद सम्बन्धी प्रचलित िानूनमा रहेिो किशेष पररखस्थलतमा िररद गने सम्बन्धी 
व्यिस्था बमोखजम गाउँ िायनपालििा िे िररद िा लनमानण िायन गनन सकिनेछ । 

(२) किपद् बाट प्रभाकित क्षेत्रमा िोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध गराउन तथा भइरहेिो 
किपद् बाट थप क्षलत हनु नठदनिा िालग गाउँपालििा क्षेत्र लभत्रिो िुनै गैरसरिारी िायानिय 
िा अन्य संर् संस्था र व्यखििो चि, अचि सम्पखि तथा सिारी साधन उपयोग गनन 
आिश्यि भएमा सोिो अलभिेि रािी तोकिएिो अिलधभरिो िालग अस्थायी तिरिे प्राप्त गनन 
सकिनेछ । 

 (३) किपद् बाट प्रभाकित क्षेत्रमा तत्िाि राहत उपिब्ध गराउन गाउँपालििा के्षत्र 
लभत्रिो िुनै गैरसरिारी िायानिय िा अन्य संर् संस्था र व्यखििो िाद्यान्न, ििािपडा, 
औषधी िा अन्य िस्त ुआिश्यि भएमा सोिो अलभिेि रािी लनयन्त्रणमा लिन र सम्बखन्धत 
प्रभाकित पक्षिाई कितरण गनन सकिनेछ । 

(४) गाउँपालििािे उपदफा (२) बमोखजम िुनै सम्पखि अस्थायी रूपमा प्राप्त गरेमा िा 
उपदफा (३) बमोखजम िुनै िस्त ुलनयन्त्रण र कितरण गरेमा त्यस्तो सम्पखि प्रयोग िा िस्त ु
उपयोग बापत प्रचलित दर अनसुारिो रिम सम्बखन्धत िायानिय, संस्था िा व्यखििाई ठदनेछ 
।  

 
१८.  राहतिो न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यिस्था : (१) किपद् प्रभाकित व्यखििाई नेपाि सरिार 

तथा प्रदेश सरिारिे उपिव्ध गराउने राहतिो अलतररि गाउँपालििािे आन्तररि स्रोतबाट 
थप राहत उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोखजम गाउँपालििािे किपद् प्रभाकित व्यखििाई राहत उपिब्ध 
गराउँदा मापदण्ड बनाई सोिो आधारमा राहात उपिब्ध गराउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोखजमिो राहतिो मापदण्डमा अन्य किषयिो अलतररि देहायिा 
किषय समािेश भएिो हनु ुपनेछ:- 



 

 

(ि) किपद् बाट प्रभाकित व्यखििाई अस्थायी आरयसयस्थिमा राख्दा उपिब्ध 
गराउन ुपने आिास, िाद्यान्न, िानेपानी, स्िास््य तथा सरसफाइ सम्बन्धी, 

(ि) किपद् बाट मतृ्य ुहनेुिो पररिार तथा सम्पखििो क्षलत हनेु व्यखििाई उपिब्ध 
गराउन ुपने न्यूनतम राहत सम्बन्धी,  

(ग) मकहिा, बािबालििा, जेष्ठ नागररि, अशि तथा अपाङ्गता भएिा व्यखििो 
आिश्यिता संिोधनिा िालग किशेष राहत प्यािेजहरु (जस्तै लडखगनटी किट 
र खचल्रेन किट) मकहिाहरूिो िालग सरुखक्षत मकहिामैत्री स्थि,  

(र्) व्यखिगत गोपलनयता तथा सरुक्षा सम्बन्धी, 
(ङ) न्यूनतम राहत बाहेि स्िरोजगार तथा रोजगारी व्यिस्थापनिा माध्यमबाट 

पीलडतिो जीकििोपाजनन सम्बन्धी, 
(च) गैरसरिारी िा व्यखिगत रूपमा ठदइने राहतिो कितरण सम्बन्धी, 
(छ) एिद्वार प्रणािी अनरुुप राहत कितरण गने सम्बन्धी, 
(ज) राहतसँग सम्बखन्धत अन्य उपयिु किषय । 
 

१९.  किपद् मा परी हराएिा िा नि भएिा िागजात सम्बन्धमा : किपद् मा परी हराई फेिा पनन 
नसिेिा तथा आंखशि िा पूणन रूपमा क्षलत भएिा गाउँपालििािा महत्िपूणन िागजातहरुिो 
प्रमाणीिरण तथा प्रलतलिकप उपिब्ध गराउने सम्बन्धी व्यिस्था प्रचलित िानूनिे तोिे 
बमोखजम हनेुछ। 

 
२०. लनदेशन ठदन सक्ने : सलमलतिे यस ऐनिो अधीनमा रही किपद् व्यिस्थापनिा िालग िुनै 

व्यखि िा लनिायिाई आिश्यि लनदेशन ठदन सक्नेछ र त्यस्तो लनदेशनिो पािना गनुन 
सम्बखन्धत व्यखि िा लनिायिो ितनव्य हनेुछ । 

 
२१. उपसलमलत गठन गनन सक्ने : (१) सलमलतिे आिश्यिता अनसुार उपसलमलत गठन गनन सक्नेछ 

।  
(२) उपदफा (१) बमोखजम गठन हनेु उपसलमलतिो िाम, ितनव्य, अलधिार र िायानिलध 

उपसलमलत गठन गदानिा बित तोकिए बमोखजम हनेुछ । 
 



 

 

२२. अलभिेि राख्न ु पनेिः (१) किपद्िो समयमा राहत उपिब्ध गराउने व्यखि, लनिाय िा 
संस्थािो नाम,  र उपिव्ध गराईिो राहत तथा सोिो पररमाण सकहतिो कििरणिो अलभिेि 
राख्न ेव्यिस्था सलमलतिे लमिाउनपुने छ ।   

(२) उपदफा (१) बमोखजमिो कििरण राख्दा किपद् मा परेिा मकहिा, बािबालििा तथा 
जेष्ठ नागररि, किपद्िा िारणिे स्थानान्तरण भएिा र्रपररिार िगायतिो संख्या एकिन हनेु 
कििरण र उनीहरूिाई उपिब्ध गराइएिो राहात स्पिरूपमा राख्नपुने छ । 

 
२३. परुस्िार ठदन सक्ने : स्थानीय किपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा किशेष योगदान परु् याउने उत्िृि 

व्यखि िा संस्थािाई प्रोत्साहन स्िरूप सलमलतिो लसफाररसमा गाउँ िायनपालििािे सम्मान तथा 
परुस्िार ठदन सक्नेछ ।  

 
२४. िाकषनि प्रलतिेदन : (१) सलमलतिे प्रत्येि आलथनि िषनमा गरेिो िामिो कििरण सकहतिो 

िाकषनि प्रलतिेदन तयार गरी िायनपालििा माफन त गाउँसभा, खजल्िा किपद् व्यिस्थापन सलमलत 
तथा प्रदेश किपद् व्यिस्थापन सलमलत समक्ष पेश गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजमिो िाकषनि प्रलतिेदन सािनजलनि रूपमा प्रिाशन गनुन पनेछ । 
२५.  प्रशासलनि िचन व्यिस्थापन: सलमलतिो बैठि तथा प्रलतिेदन तयारी िगायतिा िायनसँग 

सम्बखन्धत न्यनुतम प्रशासलनि िचन गाउँिायनपालििािे व्यिस्था गनेछ |  
२६. अलधिार प्रत्यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेिो लनयम बमोखजम सलमलतिाई प्राप्त 

अलधिारमध्ये आिश्यिता अनसुार िेही अलधिार सलमलतिो संयोजि तथा तोकिएिो 
पदालधिारीिाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

२७. लनयम बनाउने अलधिार : गाउँ िायनपालििािे यो ऐन िायानन्ियनिा िालग आिश्यि लनयम 
तथा िायनकिलध  बनाउन सक्नेछ । 

आज्ञािे, 

गरुु प्रसाद ढिाि 

प्रमिु प्रशासिीय अलधिृत 


