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च ुलाच ुली गाउँपाललकाको, विपद् जोखिम न्यूलिकरण तथा
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प्रस्ताििा : च ुलाच ुली गाउँपाललका क्षेत्र लित्र प्राकृलतक तथा गैरप्राकृलतक विपदबाट सिवसाधारणको
जीउज्याि र सािवजलिक, लिजी तथा व्यखिगत सम्पखि, प्राकृलतक एिम् साँस्कृलतक सम्पदा र िौलतक
सं रचिाको सं रक्षण गिवका लालग विपद् जोखिम न्यूलिकरण तथा व्यिस्थापिका सबै वियाकलापको

समन्ियात्मक र प्रिािकारी रूपमा कायावन्ियिका लालग कािूि बिाउि िाञ्छिीय िएकोले, िेपालको
सं विधािको धारा २२१ को उपधारा (१)

/ wf/f @@^ tyf :yflgo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf]
bkmf !)@ -!_ adf]lhdsf] clwsf/ k|of]u u/L r'nfr'nL ufpFkflnsfn] of] r'nfr'nL ufpFkflnsfsf],
ljkb\ hf]lvd Go"lgs/0f tyf Joj:yfkg ;DaGwL P]g, @)&% ufpF ;efaf6 kfl/t u/L hf/L u/]sf] 5 .

पररच्छे द – १
१.

प्रारखम्िक

सं खक्षप्त िाम र प्रारम्ि: (१) यस ऐिको िाम “r'nfr'nL

Joj:yfkg ;DaGwL P]g, @)&%”
२.

ufpFkflnsfsf], ljkb\ hf]lvd Go"lgs/0f tyf

रहेको छ

(२) यो ऐि तुरून्त प्रारम्ि हुिेछ ।

पररिाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथव िलागेमा यस ऐिमा,-

r'nfr'nL गाउँपाललकाको अध्यक्ष सम्झिु पछव ।
“pkfWoIf” िन्नाले r'nfr'nL गाउँपाललकाको pkfWoIfnfO{ सम्झिु पछव

(क) “अध्यक्ष” िन्नाले
(ि)

(ग) “प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत” िन्नाले च ुलाच ुली गाउँपाललकाको
सम्झिु पछव ।

।

प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत

(घ) “;+/Ifs

;ldlt” िन्नाले o; P]gsf] bkmf # adf]lhd ufpFkflnsfsf] cWoIf, pkfWoIf /
k|d"v k|zf;lso clws[t ;d]tsf] ljkb\ hf]lvd Go"lgs/0f ;ldltsf] ;+/Ifs ;ldltnfO{
सम्झिु पछव ।

(ङ) “;ldlt” िन्नाले
(च)

r'nfr'nL

गाउँपाललकाको

;ldltnfO{ सम्झिु पछव ।
“;+of]hs” िन्नाले r'nfr'nL
;+of]hsnfO{ सम्झिु पछव ।

ljkb\ hf]lvd Go"lgs/0f tyf Joj:yfkg

गाउँपाललकाको

ljkb\ hf]lvd Go"lgs/0f ;ldltsf]

(छ) “कोष” िन्नाले दफा १२ बमोखजमको विपद् व्यिस्थापि कोष सम्झिु पछव ।

(ज) “गैरप्राकृलतक विपद्” िन्नाले महामारी, अलिकाल, डढे लो, कीट िा सूक्ष्म जीिाणु आतङ्क, पशु
तथा चराच ुरुङ्गीमा हुिे फ्लू, प्यान्डालमक फ्लू, सपवदंश, जिािर आतङ्क, िािी, हिाई, सडक,
जल िा औद्योलगक दुघट
व िा, आगलागी, विषाि गयाँस, रसायि िा विवकरण च ुहािट, गयाँस
विष्फोटि, विषाि िाद्य सेिि, िातािरणीय प्रदू षण, िि वििाश िा िौलतक सं रचिाको क्षलत

तथा प्रकोप उद्धार कायवमा हुिे दुघट
व िा िा कुिै पलि जङ्गली जििारहरुको आिमणबाट हुिे
क्षलत र अन्य गैरप्राकृलतक कारणले उत्पन्न विपद् सम्झिु पछव ।

(झ) “खजल्ला विपद् व्यिस्थापि सलमलत” िन्नाले सं घीय ऐिको दफा १६ बमोखजम इलाम
खजल्लामा गठि िएको खजल्ला विपद् व्यिस्थापि सलमलत सम्झिु पछव ।

(ञ) “तोवकएको" िा "तोवकए बमोखजम” िन्नाले यस ऐि अन्तगवत बिेको लियममा तोवकएको िा
तोवकए बमोखजम सम्झिु पछव ।

(ट) “प्रदे श विपद् व्यिस्थापि सलमलत” िन्नाले सं घीय ऐिको दफा १४ बमोखजम प्रदे श िं. १ मा
गठि िएको प्रदे श विपद् व्यिस्थापि सलमलत सम्झिु पछव ।

(ठ) “प्राकृलतक विपद्” िन्नाले अलसिा, अलतिृवि, अिािृवि, बाढी, पवहरो तथा िू-स्िलि, डुबाि,
ँ ी, हुरी बतास, शीतलहर, तातो हािाको लहर, चट्याङ्ग, िूकम्प, ज्िालामुिी
िडे री, आध
लबस्फोट, डढे लो र अन्य प्राकृलतक कारणले उत्पन्न जुिसुकै विपद् सम्झिु पछव ।

(ड) “राविय कायवकारी सलमलत” िन्नाले सं घीय ऐिको दफा ६ बमोखजमको कायवकारी सलमलत सम्झिु
पछव ।

(ढ) “राविय पररषद” िन्नाले सं घीय ऐिको दफा ३ बमोखजमको विपद् जोखिम न्यूिीकरण तथा
व्यिस्थापि राविय पररषद् सम्झिु पछव ।

(ण) “राविय प्रालधकरण” िन्नाले सं घीय ऐिको दफा १० बमोखजम गठि िएको राविय विपद्
जोखिम न्यूिीकरण तथा व्यिस्थापि प्रालधकरण सम्झिु पछव ।

(त) “विपद्” िन्नाले कुिै स्थािमा आपत्कालीि अिस्था लसजविा िई जि िा धिको क्षलतको साथै
जीिियापि र िातािरणमा प्रलतकूल असर पािे प्राकृलतक िा गैरप्राकृलतक विपद् सम्झिु पछव ।

(थ) “विपद् िोज तथा उद्धार समूह” िन्नाले विपदको अिस्थामा िोजी तथा उद्धार गिव वियाशील

िा विपद् व्यिस्थापिको लालग पररचालि गिव तयार गररएको विखशिीकृत िोज तथा उद्धार
समूह सम्झिु पछव र सो शब्दले ताललम प्राप्त माििीय सहायताकमीलाई समेत जिाउँछ ।

(द) “विपद् जोखिम न्यूिीकरण” िन्नाले विपदपूि व गररिे जोखिमको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कि, विपद्
रोकथाम िा विपदबाट हुिे क्षलतको न्यूिीकरण तथा विकासका कायवमा विपद् जोखिमलाई
कम गिे सम्बन्धी कायव सम्झिु पछव ।

(ध) “विपद् पुिलावि” िन्नाले विपदको घटिापलछ गररिे पुिलिवमावण एिम् पुिस्थावपिासँग सम्बखन्धत
कायव सम्झिु पछव ।

(ि) “विपद् प्रलतकायव” िन्नाले विपदको घटिा घट्िासाथ तत्कालै गररिे िोज, उद्धार एिम् राहतसँग
सम्बखन्धत कायव सम्झिु पछव र सो शब्दले विपद् प्रलतकायवको पूित
व यारीलाई समेत जिाउँछ ।

(ऩ) “विपद् व्यिस्थापि” िन्नाले विपद् जोखिम न्यूिीकरण, विपद् प्रलतकायव र विपद् पुिलाविसँग
सम्बखन्धत सम्पूणव वियाकलाप सम्झिु पछव ।

(प) “व्यािसावयक प्रलतष्ठाि” िन्नाले कम्पिी, उद्योग, कलकारिािा, बहुउद्देश्यीय व्यापाररक ििि
जस्ता व्यािसावयक प्रलतष्ठाि सम्झिु पछव ।

(फ) सं घीय ऐि” िन्नाले िेपाल सरकारको विपद् जोखिम न्यूिीकरण तथा व्यिस्थापि ऐि,
२०७४ सम्झिु पछव ।

(ब) “ सं घीय मन्त्रालय” िन्नाले िेपाल सरकारको विपद् व्यिस्थापि हेिे गरी तोवकएको मन्त्रालय
सम्झिु पछव ।

(ि) “सािवजलिक सं स्था” िन्नाले सरकारी लिकाय, सरकारको पूणव िा आंखशक स्िालमत्ि िएको
सं स्था, प्रचललत कािूि बमोखजम स्थापिा िएका सङ्गठठत सं स्था िा सबै प्रकारका स्िास््य
तथा शैखक्षक सं स्था सम्झिु पछव ।
(म)

पररच्छे द – २

च ुलाच ुली गाउँपाललका विपद् व्यिस्थापि सलमलतको गठि तथा काम, कतवव्य र अलधकार

#=

४.

r'nfr'nL ufpFkflnsfdf ufpFkflnsfsf] cWoIf, pkfWoIf / k|d"v k|zf;lso clws[t ;d]tsf]
Ps 5'6\6} ljkb hf]lvd Go"lgs/0f tyf Joj:yfkg ;+/If0f tyf lgb]{zg ;DaGwL af]8{ /xg]5
. jf]8{n] cfjZoStf cg';f/ ljkb\ hf]lvd Go"lgs/0f tyf Joj:yfkg ;ldltnfO{ lgb]{zg lbg
;Sg]5 .

च ुलाच ुली गाउँपाललका विपद् व्यिस्थापि सलमलत: (१) च ुलाच ुली गाउँपाललका लित्रको विपद्

व्यिस्थापि सम्बन्धी कायवलाई प्रिािकारी रूपमा सञ्चालि गिव एक च ुलाच ुली गाउँपाललका विपद्
व्यिस्थापि सलमलत रहिेछ ।

(२) सलमलतको गठि दे हाय बमोखजम हुिेछ:-

(क) गाउँपाललकाsf]
(ि)

–सं योजक

jg jftfj/0f tyf ljkb Joj:yfkg ;ldltsf] ;+of]hs
विषयगत सलमलतका सं योजक tyf j8f cWoIfहरु

–सदस्य

(ग) प्रलतलिलध, खजल्ला प्रशासि कायावलय
(घ) सामाखजक विकास शािा प्रमुि
(ङ) पूिावधार

–सदस्य
–सदस्य

विकास

शािा

प्रमुि

–सदस्य
(च) च ुलाच ुली गाउँपाललकाको िौगोललक क्षेत्र लित्र

रहेका सं घीय सुरक्षा लिकायका प्रमुि िा प्रलतलिलध

-सदस्य

(छ) च ुलाच ुली गाउँपाललका को िौगोललक क्षेत्र लित्र
रहेका

-सदस्य

प्रदे श

प्रहरी

कायावलयको

(ज) िगर

प्रमुि

िा

प्रलतलिलध

प्रहरी

-सदस्य

प्रमुि

(झ) च ुलाच ुली गाउँपाललका खस्थत राविय मान्यता प्राप्त दलका प्रमुि िा प्रलतलिलध
सदस्य

(ञ) िेपाल

रे डिस

-सदस्य

सोसाईटीका

स्थािीय

-

प्रलतलिलध

(१जिा)

(ट) लिजी क्षेत्रको उद्योग िाखणज्य सम्बन्धी मान्यताप्राप्त

सं स्थाको च ुलाच ुली गाउँपाललका तहको अध्यक्ष िा लिजले
तोकेको प्रलतलिलध (१ जिा)

(ठ) गैरसरकारी

सस्था

-सदस्य

महासं घकाका

स्थािीय

प्रलतलिलध

(ड) िेपाल पत्रकार महासं घको स्थािीय प्रलतलिलध िए (१ जिा)
(ढ) विपद्

व्यिस्थापि

-सदस्य सखचि

हेिे

गरर

तोवकएको

िए

शािा

(१

-सदस्य

जिा)

-सदस्य

प्रमुि

(३) उपदफा (२) मा जुिसुकै कुरा ले खिएको िएतापलि िम सं ख्या (ञ), (ट), (ठ), र (ड), का
सदस्यहरू उपलब्ध ििएको अिस्थामा पलि सलमलत गठि एिम् काम कारिाही गिवमा असर पिे
छै ि ।

(४) उपदफा (२) बमोखजमको सलमलतले सं घीय ऐिको दफा १७ बमोखजमको स्थािीय विपद्
४.

व्यिस्थापि सलमलतको रूपमा समेत काम गिेछ ।

सलमलतको बैठक सम्बन्धी व्यिस्था: (१) आिश्यिा अिुसार सं योजकले तोकेको लमलत, समय र
स्थािमा सलमलतको बैठक बस्िेछ।

(२) सलमलतको सदस्य-सखचिले सलमलतको बैठक बस्िे लमलत, समय र स्थाि तोकी बैठकमा छलफल

हुिे विषयसूची सवहतको सूचिा बैठक बस्िे समयिन्दा चौबीस घण्टा अगािै सबै सदस्यले पाउिे
गरी पठाउिु पिेछ ।

(३) सलमलतका पचास प्रलतशतिन्दा बढी सदस्य उपखस्थत िएमा बैठकको लालग गणपूरक सङ्खख्या
पुगेको मालििेछ ।

(४) उपदफा (२) र (३) मा जुिसुकै कुरा ले खिएको िएतापलि सलमलतको बैठक तत्काल बोलाउि

आिश्यक िएमा अध्यक्षले जुिसुकै बेलापलि सलमलतको बैठक बोलाउि सक्िेछ र त्यस्तो
अिस्थामा

;+of]hs

र घटीमा १ जिा सदस्य सवहत सदस्य सखचि उपखस्थत िएमा सलमलतको

बैठक बस्ि सक्िेछ।

(५) सलमलतको बैठक सं योजकको अध्यक्षतामा बस्िेछ ।

(६) सलमलतको लिणवय बहुमतद्वारा हुिेछ र मत बराबर िएमा सं योजकले लिणावयक मत ठदिेछ।

(७) सलमलतले आिश्यकता अिुसार सम्बखन्धत लिकाय िा सङ्घ सं स्थाका प्रलतलिलध र विज्ञलाई बैठकमा
आमन्त्रण गिव सक्िेछ ।

(८) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवविलध सलमलत आफैले लिधावरण गरे बमोखजम हुिेछ ।
(९) सलमलतको लिणवय

;+of]hsn]

प्रमाखणत गरी राख्नेछ ।

५. सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार: सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार दे हाय बमोखजम हुिेछ:-

(क) विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धी राविय पररषदबाट स्िीकृत राविय िीलत तथा योजिा एिम् राविय
कायवकारी सलमलत र प्रदे श विपद् व्यिस्थापि सलमलतबाट स्िीकृत एकीकृत तथा क्षेत्रगत िीलत

योजिा र कायविम अिुरुप हुिे गरी च ुलाच ुली गाउँपाललका विपद् व्यिस्थापि िीलत तथा योजिा
तजुम
व ा गरी कायवपाललका समक्ष पेश गिे,

(ि) गाउँसिाबाट स्िीकृत िीलत तथा योजिाको अधीिमा रही विपद् जोखिम न्यूिीकरण, विपद्
प्रलतकायव तथा विपद् पुिलावि सम्बन्धी एकीकृत तथा क्षेत्रगत िीलत, योजिा तथा कायविम
स्िीकृत गरी लागू गिे, गराउिे,

(ग) गाउँपाललकाबाट सञ्चालि हुिे विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धी कायविम तथा बजेट प्रस्ताि तयार
गिे, गराउिे,

(घ) विपद् व्यिस्थापिका सम्बन्धमा गाउँपाललकाको सं स्थागत क्षमता विकास गिे, गराउिे,

(ङ) गाउँपाललकाका पदालधकारी, कमवचारी, स्ियंसेिक, सामाखजक पररचालक तथा समुदायलाई विपद्
व्यिस्थापि सम्बन्धमा प्रखशक्षण ठदिे व्यिस्था लमलाउिे,

(च) विपदका घटिा हुिासाथ िोज, उद्धार र राहत लगायतका प्राथलमक कायवहरू तत्काल गिवको

लालग सं स्थागत सं यन्त्र स्ित: पररचाललत हुिे गरी आिश्यक कायवविलध तथा मापदण्ड तजुम
व ा गरी
लागू गिे, गराउिे,

(छ) विपद् व्यिस्थापिका सम्बन्धमा सं घीय तथा प्रादे खशक कािूिको अलधिमा रवह सािवजलिक, लिजी,
गैरसरकारी लगायत सबै लिकाय तथा सं स्थाले लििावह गिुव पिे िूलमका लिधावरण गिे तथा त्यस्ता
सं स्था िा लिकायलाई आफ्िो िीलत, योजिा र कायविममा विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धी विषय
समािेश गिव लगाउिे,

(ज) विपदको समयमा च ुलाच ुली गाउँपाललका र लछमेकी स्थालिय तहमा रहेका आमसञ्चारका
माध्यमहरुको िूलमका सम्बन्धी आिश्यक मापदण्ड तयार गरी कायावन्ियि गिे, गराउिे,

(झ) सरकारी, लिजी एिम् गैरसरकारी सं स्था, स्थािीय स्ियं सेिक, सामाखजक पररचालक लगायत
सम्बखन्धत सबै पक्षको समन्िय र सं लगितामा विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धी कायव गिे, गराउिे,

(ञ) िौलतक सं रचिा लिमावण गदाव िििसं वहता लगायत अन्य स्िीकृत लिदे खशका िा मापदण्डको पालिा
गराउिे,

(ट) स्थािीय सािवजलिक पूिावधार सम्बन्धी सं रचिाको विपद् जोखिम मूल्याङ्कि गिे, गराउिे,

(ठ) िदी वकिार, बगर, पवहरो जाि सक्िे लिरालो जलमि र डुबाि हुिे क्षेत्र िा विपद् जोखिमको
सम्िाििा िएका असुरखक्षत क्षेत्रमा बसोबास गिे व्यखि तथा समुदायलाई सुरखक्षत स्थािमा

स्थािान्तरण गराउि उपयुि स्थािको िोजी कायवमा सहयोग गिे तथा सुरखक्षत स्थािमा
बसोबास सम्बन्धी सचेतिा जगाउिे,

(ड) विपद्बाट स्थािीय स्तरमा लिजी तथा सािवजलिक क्षेत्रबाट िइरहेको सेिा प्रिाहमा अिरोध

आइपरे मा सोको पुिःसञ्चालिका लालग सेिा लिरन्तरताको योजिा तजुम
व ा तथा कायावन्ियि
सम्बन्धी कायव गिे, गराउिे ।

(ढ) स्थािीय समुदायलाई विपदप्रलत जागरुक बिाउि, विपदसँग सम्बखन्धत योजिा तथा कायविम
तजुम
व ा गिव तथा विपदको घटिा हुिासाथ प्रलतकायवका लालग पररचाललत हुि िडा तथा
समुदायस्तरमा समािेशी विपद् पूित
व यारी तथा प्रलतकायव सलमलत गठि गिे,

(ण) विद्यालय तहको शैखक्षक पाठ्यिममा विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धी विषय समािेश गिव पहल गिे,
(त) विपद् तथा तथा िन्यजन्तु आतं क समेतको प्रलतकायवका लालग िमूिा अभ्यास गिे, गराउिे,
(थ) विपदको समयमा प्रयोग गिव सवकिे गरी
अन्य उपकरणहरू
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िारुणयन्त्र लगायतका

(द) स्थािीय स्तरमा आपत्कालीि कायवसञ्चालि केन्रको स्थापिा र सञ्चालि गिे,

(ध) गाउँपाललकामा विपद् व्यिस्थापि सूचिा प्रणाली तथा पूिच
व ेताििी प्रणालीको विकास र सञ्चालि
गिे, गराउिे,

(ि) विपद् प्रिावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार तथा राहतको व्यिस्था लमलाउिे,
(प) विपदमा परी हराएका, लबग्रेका िा िि िएका
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अद्यािलधक गरी राख्न लगाउिे,

कागजातको यवकि त्याङ्क

(फ) विपदबाट प्रिावित घरपररिारको पवहचाि, स्तर लिधावरण तथा पररचयपत्र वितरण गिे, गराउिे,

(ब) विपदको समयमा जोखिममा रहेको समूह विशेषगरी मवहला, बालबाललका, वकशोरी, अपाङ्गता

िएका व्यखिउपर हुि सक्िे घटिा (लै वङ्गक वहं सा, बेचवििि तथा अन्य कुिै पलि वकलसमका
शोषण) रोकथामको लालग विशेष सतकवता अपिाई सचेतिामूलक कायविम सञ्चालि गिे,

(ि) विपद्

प्रिावितहरूको

प्रत्यक्ष

र

सविय

सहिालगतामा

विपद्

प्रिावित

क्षेत्रमा

आलथवक

वियाकलापको पुिस्थावपिा, रोजगारीका अिसरको सृजिा तथा जीिियापिका लालग आय आजवि
कायविम सञ्चालि गिे, गराउिे,

(म) विपदको जोखिममा रहेका मवहला, बालबाललका, जेष्ठ िागररक, दललत, सीमान्तकृत िगव तथा
समुदाय, अशि तथा अपाङ्गता िएका व्यखिहरूको लालग विशेष योजिा तथा कायविम बिाई
कायावन्ियि गिे, गराउिे,

(य) विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धमा सािवजलिक सं स्था तथा व्यािसावयक प्रलतष्ठािले प्रचललत ऐि
बमोखजम कायव गरे िगरे को अिुगमि गिे,

(र)

विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धी राविय कायवकारी सलमलत, प्रदे श विपद् व्यिस्थापि सलमलत तथा

खजल्ला विपद् व्यिस्थापि सलमलतको लिणवय अिुसार विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धी अन्य कायव गिे,
गराउिे,

(ल) विपद् व्यिस्थापिका सम्बन्धमा िेपाल सरकार तथा प्रदे श सरकारका मन्त्रालय, वििाग तथा
अन्य लिकायसँग सहकायव गिे,

(ि) विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धमा िेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा गाउँसिाले तोकेका अन्य कायव
गिे, गराउिे,

(श) विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धमा सं घीय तथा प्रादे खशक कािूिको प्रलतकूल िहुिे गरी
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गाउँ कायवपाललकाले तोके बमोखजमका अन्य कायव गिे, गराउिे,

(ष) विलिन्न सं घसं स्था, व्यखिबाट प्राप्त हुिे राहत तथा पुिलिवमावण र पुिलाविका लबषयिस्तुलाई
स्थािीय विपद् व्यिस्थापि सलमलतले तोकेको स्थाि र मापदण्ड अिुसार गिे, गराउिे ।
पररच्छे द – ३

६.

िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापि सलमलतको गठि तथा काम, कतवव्य र अलधकार

िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापि सलमलत: (१) च ुलाच ुली गाउँपाललकाको प्रत्येक िडामा
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एक िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापि सलमलत रहिेछ

(२) िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापि सलमलतको गठि दे हाय बमोखजम हुिेछ:(क) िडा अध्यक्ष

jf ;b:o

(ि) िडा सदस्यहरू

(ग) िडा लित्र रहेका विषयगत शािा कायावलय प्रमुिहरू
(घ) िडा लित्र रहेका सुरक्षा लिकायका प्रमुिहरू

(ङ) राविय मान्यता प्राप्त दलका िडाखस्थत प्रमुि िा प्रलतलिलध
(च) स्थािीय रे डिस,

j8f cWoIf jf

-सं योजक
-सदस्य
-सदस्य

-सदस्य
–सदस्य

-सदस्य

(छ) गैरसरकारी तथा सामुदायमा आधाररत सं घसं स्था तथा युिा क्लिबाट सं योजकले तोकेबमोखजम
न्यूितम २ मवहला सवहत ४ जिा
-सदस्य

(ज) िडा सखचि
सखचि

-

सदस्य

(३) उपदफा (२) बमोखजमको सलमलतको बैठक सो सलमलतको सं योजकले तोकेको लमलत, समय र
स्थािमा बस्िेछ ।

(४) सलमलतको सदस्य-सखचिले सलमलतको बैठक बस्िे लमलत, समय र स्थाि तोकी बैठकमा छलफल
हुिे विषयसूची सवहतको सूचिा बैठक बस्िे समयिन्दा चौबीस घण्टा अगािै सबै सदस्यले
पाउिे गरी पठाउिु पिेछ ।

(५) सलमलतका पचास प्रलतशतिन्दा बढी सदस्य उपखस्थत िएमा बैठकको लालग गणपूरक सङ्खख्या
पुगेको मालििेछ ।

(६) उपदफा (४) र (५) मा जुिसुकै कुरा ले खिएको िएता पलि सो सलमलतको बैठक तत्काल

बोलाउि आिश्यक िएमा सं योजकले जुिसुकै बेलापलि सलमलतको बैठक बोलाउि सक्िेछ र

त्यस्तो अिस्थामा सं योजक र घटीमा १ जिा सदस्य सवहत सदस्य सखचि उपखस्थत िएमा
सलमलतको बैठक बस्ि सक्िेछ ।

(७) सलमलतको बैठकको अध्यक्षता सो सलमलतको सं योजकले गिेछ ।

(८) सलमलतको लिणवय बहुमतद्वारा हुिेछ र मत बराबर िएमा सं योजकले लिणावयक मत ठदिेछ।

(९) सलमलतले आिश्यकता अिुसार सम्बखन्धत लिकाय िा सङ्घ सं स्थाका प्रलतलिलध र विज्ञलाई बैठकमा
आमन्त्रण गिव सक्िेछ ।

(१०) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवविलध सो सलमलत आफैले लिधावरण गरे बमोखजम हुिेछ ।
७ .

(११) सलमलतको लिणवय सदस्य सखचिले प्रमाखणत गरी राख्नेछ ।

िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापि सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकारः सलमलतको काम, कतवव्य र
अलधकार दे हाय बमोखजम हुिछ
े :-

(क) िडा लित्र विपद् प्रलतकायव तथा विपद् पुिलावि सम्बन्धी कायविम सञ्चालिका लालग गाउँ
विपद् व्यिस्थापि सलमलतमा लसफाररस गिे तथा सो सलमलतबाट स्िीकृत िीलत तथा योजिा

अिुरूपका विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धी कायविम कायावन्ियि, अिुगमि र पुिरािलोकि
गिे,

(ि) िडामा विकास लिमावणका वियाकलापहरू कायावन्ियिमा विपद् जोखिम व्यािस्थापिलाई
मूलप्रिाहीकरण

गिे,

सुरखक्षत

विद्यालय

न्यूिीकरणका कायविमहरू सञ्चालि गिे,

तथा

अस्पतालका

लालग

विपद्

जोखिम

(ग) विपद् व्यिस्थापिका सम्बन्धमा िडाको सं स्थागत क्षमता विकास गिे,

(घ) विपद् व्यिस्थापि योजिा, आपत्कालीि कायवयोजिा, पुिःस्थापिा तथा पुिलिवमावण योजिा
तजुम
व ा तथा कायावन्ियि गिे, गराउिे,

(ङ) समुदायमा विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धी काम गिे
समूहहरूलाई पररचालि गिे गराउिे,

समूहहरूको गठि तथा त्यस्ता

(च) िडा सदस्यहरू, कमवचारी, स्ियंसेिक, सामाखजक पररचालक तथा समुदायमा आधाररत
विपद् व्यिस्थापि सलमलत सदस्य, िागररक समाजका प्रलतलिलधलाई विपद् व्यिस्थापि
सम्बन्धी प्रखशक्षणको व्यिस्था लमलाउिे,

ँ सम्बखन्धत योजिा तथा कायविम
(छ) स्थािीय समुदायलाई विपदप्रलत जागरुक बिाउिे, विपदसग
तजुम
व ा गिव तथा विपदको घटिा हुिासाथ प्रलतकायवका लालग तयारी अिस्थामा राख्ने,

(ज) विपदका घटिा हुिासाथ िोज, उद्धार र राहत लगायतका प्राथलमक कायवहरू तत्काल
गिवको लालग समन्िय गिे,

(झ) आपत्कालीि िमूिा अभ्यास गिे, गराउिे,

(ञ) विपदबाट प्रिावित घरपररिारको पवहचाि, स्तर लिधावरण तथा पररचयपत्र वितरणमा गाउँ
विपद् व्यिस्थापि सलमलतलाई सहयोग गिे,

(ट) विपदको समयमा जोखिममा रहेका समूह विशेषगरी मवहला, बालबाललका, वकशोरी,
अपाङ्गता िएका व्यखिउपर हुि सक्िे घटिा (लै वङ्गक वहं सा, बेचवििि तथा अन्य कुिै

पलि वकलसमका शोषण) रोकथामको लालग विशेष सतकवता अपिाई सचेतिामूलक कायविम
सञ्चालि गिे,

(ठ) गाउँ विपद् व्यिस्थापि सलमलतको लिणवय अिुसार विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धी अन्य कायव
गिे, गराउिे ।

पररच्छे द – ४

८.

सुरक्षा

लिकायको

सुरक्षा लिकाय तथा अन्य लिकायको पररचालि

पररचालि

तथा

सहयोग

र

समन्िय:

(१)

गाउँकायवपाललकाले

विपद्

व्यिस्थापिको काममा िेपाल सरकार तथा प्रदे श सरकारले पररचालि गरे का सं घीय तथा
प्रादे खशक सुरक्षा लिकायहरूलाई सहयोग र समन्िय गिेछ ।

ँ
(२) सुरक्षा लिकायले विपदको समयमा िोज तथा उद्धार कायवका लालग गाउँकायवपाललकासग
आिश्यक सामग्री माग गरे को अिस्थामा गाउँपाललकामा उपलब्ध िएसम्म त्यस्तो सामाग्री
तत्काल उपलब्ध गराईिेछ ।

९.

ँ ू सँग रहेको िगर प्रहरीलाई पररचालि गिेछ ।
(३) विपद् प्रलतकायवका लालग गाउँपाललकाले आफ
िारुणयन्त्र तथा अन्य सेिा प्रदायक लिकायको काम, कतवव्य र अलधकार:

(१) िारूणयन्त्र, एम्बुलेन्स तथा त्यस्तै अन्य सेिा प्रदायकले आपत्कालीि िोज, उद्धार तथा राहत
उपलब्ध गराउि सलमलतले ठदएको लिदे शिको पालिा गिुव पिेछ ।

(२) आपत्कालीि कायव सम्पादि गदाव सलमलतको आदे श बमोखजम कुिै पलि स्थािमा प्रिेश गिे तथा
जुिसुकै व्यखि िा सं स्थाको साधि र स्रोत उपयोग गिे अलधकार िारुणयन्त्र सेिा प्रदायकलाई

१०.

हुिेछ।

सािवजलिक संस्था तथा व्यािसावयक प्रलतष्ठािको दावयत्ि: (१) विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धमा

गाउँपाललका लित्रका सबै सािवजलिक सं स्था तथा व्यािसावयक प्रलतष्ठािको दावयत्ि दे हाय बमोखजम
हुिेछ:-

(क) आफ्िो ििि, उद्योग, कायावलय िा व्यािसावयक केन्रमा विपदका घटिा हुि िठदि विपद्
सुरक्षा औजार, उपकरण, सामग्री, आपत्कालीि लिकास लगायत तोवकए बमोखजमका
अन्य व्यिस्था गिे,

(ि) त्याङ्क सङ्कलि, क्षलतको मूल्याङ्कि, राहत, पुिस्थावपिा तथा पुिलिवमावण समेतका सम्पूणव
(ग)
(घ)
(ङ)

(च)

कायवमा आिश्यक सहयोग गिे,
आफ्िा

कमवचारी

तथा

अलिमुिीकरण गिे गराउिे,

कामदारलाई

विपद्

व्यिस्थापि

सम्बन्धमा

आधारिूत

विपद् व्यिस्थापि कायवमा उपयोग हुिे स्रोत साधिलाई तयारी हालतमा राख्ने,

आफ्िा ििि लगायत अन्य सं रचिा आपत्कालीि प्रयोजिका लालग आिश्यक परे मा
आदे शािुसार उपलब्ध गराउिे,

सम्बखन्धत अलधकारीको सुपररिेक्षणमा उद्धार तथा राहत वितरण कायवमा सहयोग
पुरयाउिे,

(छ) विपद् जोखिम न्यूिीकरण सं यन्त्रको व्यिस्था गरी तयारी अिस्थामा राख्ने,
(ज)

फोहोरमैला तथा प्रदुषणको यथोखचत व्यिस्थापि गरी यसबाट िातािरण र जिजीििमा
पिव सक्िे िकारात्मक प्रिािलाई न्यूिीकरण गिे उपायहरू अपिाउिे,

(झ) विपदको घटिा घटे मा तत्काल िखजकको सुरक्षा लिकाय र स्थािीय आपत्कालीि
कायवसञ्चालि केन्रलाई िबर गिे ।

(२) गाउँपाललका लित्रका सािवजलिक सं स्था तथा व्यािसावयक प्रलतष्ठािले गाउँपाललकाको विपद्
व्यिस्थापि सम्बन्धी योजिाको अधीिमा रही विपद् व्यिस्थापि योजिाको तजुम
व ा गरी
अलििायव रूपमा लागू गिुव पिेछ ।

११. विपद् व्यिस्थापिमा सहयोग गिुव पिे : गाउँपाललका लित्रका सरकारी कायावलय, गैरसरकारी सं स्था,

स्थािीय सङ्घ सं स्था, समुदाय, स्ियंसेिक, िागररक समाज, लिजी क्षेत्र तथा व्यखिले विपद्
व्यिस्थापि कायवमा गाउँपाललकालाई दे हाय बमोखजम सहयोग गिुव पिेछ:-

(क) त्याङ्क सङ्कलि, क्षलतको मूल्याङ्कि, राहत, पुिस्थावपिा तथा पुिःलिवमावण लगायतका विपद्
व्यिस्थापि सम्बन्धी कायवमा सहयोग गिे,

(ि) विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धी जिचेतिा अलििृवद्ध गिे,

(ग) क्षमता विकास, आपत्कालीि िमूिा अभ्यास तथा विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धी प्रखशक्षण
कायविममा सहयोग गिे तथा िाग ललिे,

(घ) िोज, उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी कायवमा सहयोग गिे।
पररच्छे द – ५

विपद् व्यिस्थापि कोष सम्बन्धी व्यिस्था

१२. विपद् व्यिस्थापि कोष : (१) विपद् व्यिस्थापिका लालग गाउँपाललकामा छु ट्टै एक आकखस्मक कोष
रहिेछ ।

(२) कोषमा दे हाय बमोखजमका रकमहरू रहिे छि्:-

(क) गाउँपाललकाको िावषवक बजेटबाट विपद् व्यिस्थापि कोषमा जम्मा गिे गरी स्िीकृत
रकम,

(ि) प्रदे श सरकारबाट विपद् व्यिस्थापिका लालग प्राप्त रकम,
(ग)

िेपाल सरकारबाट विपद् व्यिस्थापिका लालग प्राप्त रकम,

(ङ)

अन्य कुिै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(घ)

स्िदे शी कुिै सङ्घ सं स्था िा व्यखिबाट दाि, दातव्य िा उपहार स्िरुप प्राप्त रकम,

(३) विपद् व्यिस्थापिका लालग गाउँपाललकाले कािूि बमोखजम विशेष शुल्क िा दस्तुर सं कलि गिव
सक्िे छ |

(४) कोषको सञ्चालि तोवकए बमोखजम हुिेछ ।

(५) कोषको रकम विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धी कामका लालग प्रयोग गररिेछ ।

(६) उपदफा (५) मा जुिसुकै कुरा ले खिएको िए तापलि कोषको रकम लियलमत प्रशासलिक
कायवको लालग िचव गररिे छै ि ।

(७) कोषको ले िापरीक्षण महाले िा परीक्षकबाट हुिछ
े ।

(८) सलमलतले कोषको िावषवक आय व्ययको प्रलतिदे ि तयार गरी कायवपाललका माफवत गाउँसिा
समक्ष पेश गिेछ ।

पररच्छे द – ६

कसूर तथा सजाय

१३. कसूर र सजाय : कसै ले विपदको घटिा घट्ि सक्िे गरी लापरिाही गरे मा िा त्यस्तो घटिा

घटाउि प्रत्यक्ष सं लगि िएमा िा घट्िा घटे को अिस्थामा िाजायज फाईदा ललिे गरी िा आफुलाई
मात्र फाईदा पुगिे वकलसमको कुिै काम गरे मा िा यस सम्बन्धमा सं घीय कािूि बमोखजम कसुरजन्य
मालििे कुिै काम गरे मा तत् सम्बन्धी कारिाही प्रचललत सं घीय कािूि बमोखजम हुिेछ ।
पररच्छे द – ७

विविध

१४. विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको पालिा र समन्िय : (१) िेपाल सरकारले गाउँपाललका लित्रको
कुिै ठाउँमा गम्िीर प्रकृलतको विपद् उत्पन्न िएबाट विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी प्रचललत
कािूि बमोखजम कुिै काम गिव गराउि आदे श ठदएमा सोको पालिा गिुव गराउिु गाउँपाललकाको
कतवव्य हुिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोखजम घोषणा गररएको क्षेत्रमा िेपाल सरकारले प्रचललत कािूि बमोखजम कुिै

काम गिव गराउि गाउँपाललका लित्रको कुिै व्यखि, सं स्था िा अलधकारीलाई आदे श ठदएमा
सोको पालिा गिव गराउिमा गाउँपाललकाले आिश्यक समन्िय गिेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोखजम घोषणा गररएको क्षेत्र सम्बन्धी सूचिाको प्रसारणमा गाउँपाललकाले
सहयोग र समन्िय गिेछ ।

१५. िेपाल सरकारको स्िीकृतीमा मात्र प्रिेश गिुपव िे : (१) विपदबाट असर परे को कुिै क्षेत्रमा विदे शी

िागररक िा सं स्थाले प्रिेश गिुव परे मा िेपाल सरकारको स्िीकृलत ललएको छ छै ि िलि गाउँ
कायवपाललकाले सोधिोज गिव सक्िेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोखजम सोधिोज गदाव त्यस्तो िागररक िा सं स्थाले िेपाल सरकारको स्िीकृलत

ललएको िादे खिएकोमा लिजको प्रिेशलाई रोक लगाई तत् सम्बन्धी सूचिा िेपाल सरकारलाई
उपलब्ध गराईिेछ ।

१६. माििीय तथा अन्य सहायता र समन्िय : (१) गाउँपाललका लित्र उत्पन्न विपदको अिस्थालाई

तत्काल सामिा गिव आन्तररक स्रोत र साधिबाट िभ्याउिे िएमा माििीय तथा अन्य सहायता र
समन्ियका लालग खजल्ला समन्िय सलमलत, प्रदे श सरकार तथा िेपाल सरकारलाई अिुरोध गररिेछ
।

(२) विपद्बाट उत्पन्न खस्थलत लियन्त्रण गिे िममा िेपाल सरकारले अन्तरावविय माििीय तथा अन्य

सहयोग ललई पररचालि गरे को अिस्थामा िेपाल सरकारको लिदे शिमा रवह तत् सम्बन्धी
कायवमा सहयोग र समन्िय गररिेछ ।

(३) लछमेकी स्थािीय तहमा कुिै विपद् उत्पन्न िई सो व्यिस्थापिका लालग लछमेकी स्थािीय तहले

सोझै, खजल्ला समन्िय सलमलत िा प्रदे श सरकार माफवत अिुरोध गरे मा उपलब्ध िएसम्मको
सहयोग पुयावउिु गाउँकायवपाललको दावयत्ि हुिेछ ।

१७. तत्काल िररद तथा लिमावण र प्रयोग गिव सवकिे : (१) विशेष पररखस्थलत परी विपदबाट प्रिावित
क्षेत्रमा िोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउि तथा िइरहेको विपदबाट थप क्षलत हुि िठदिका
लालग तत्कालै राहत सामग्री िररद िा लिमावण कायव गिव आिश्यक िएमा सािवजलिक िररद

सम्बन्धी प्रचललत कािूिमा रहेको विशेष पररखस्थलतमा िररद गिे सम्बन्धी व्यिस्था बमोखजम गाउँ
कायवपाललकाले िररद िा लिमावण कायव गिव सवकिेछ ।

(२) विपदबाट प्रिावित क्षेत्रमा िोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउि तथा िइरहेको विपदबाट
थप क्षलत हुि िठदिका लालग गाउँपाललका क्षेत्र लित्रको कुिै गैरसरकारी कायावलय िा अन्य

सं घ सं स्था र व्यखिको चल, अचल सम्पखि तथा सिारी साधि उपयोग गिव आिश्यक िएमा
सोको अलिलेि रािी तोवकएको अिलधिरको लालग अस्थायी तिरले प्राप्त गिव सवकिेछ ।

(३) विपदबाट प्रिावित क्षेत्रमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउि गाउँपाललका क्षेत्र लित्रको कुिै

गैरसरकारी कायावलय िा अन्य सं घ सं स्था र व्यखिको िाद्यान्न, लिाकपडा, औषधी िा अन्य

िस्तु आिश्यक िएमा सोको अलिलेि रािी लियन्त्रणमा ललि र सम्बखन्धत प्रिावित पक्षलाई
वितरण गिव सवकिेछ ।

४) गाउँपाललकाले उपदफा (२) बमोखजम कुिै सम्पखि अस्थायी रूपमा प्राप्त गरे मा िा उपदफा

(३) बमोखजम कुिै िस्तु लियन्त्रण र वितरण गरे मा त्यस्तो सम्पखि प्रयोग िा िस्तु उपयोग
बापत प्रचललत दर अिुसारको रकम सम्बखन्धत कायावलय, सं स्था िा व्यखिलाई ठदिेछ ।

१८. राहतको न्यूितम मापदण्ड सम्बन्धी व्यिस्था : (१) विपद् प्रिावित व्यखिलाई िेपाल सरकार तथा
प्रदे श सरकारले उपलव्ध गराउिे राहतको अलतररि गाउँपाललकाले आन्तररक स्रोतबाट थप राहत
उपलब्ध गराउि सक्िेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोखजम गाउँपाललकाले विपद् प्रिावित व्यखिलाई राहत उपलब्ध गराउँदा
मापदण्ड बिाई सोको आधारमा राहात उपलब्ध गराउिेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोखजमको राहतको मापदण्डमा अन्य विषयको अलतररि दे हायका विषय
समािेश िएको हुि ु पिेछ:-

(क) विपदबाट प्रिावित व्यखिलाई अस्थायी आरयसयस्थलमा राख्दा उपलब्ध गराउिु पिे आिास,
िाद्यान्न, िािेपािी, स्िास््य तथा सरसफाइ सम्बन्धी,

(ि) विपदबाट मृत्यु हुिक
े ो पररिार तथा सम्पखिको क्षलत हुिे व्यखिलाई उपलब्ध गराउिु पिे
न्यूितम राहत सम्बन्धी,

(ग) मवहला, बालबाललका, जेष्ठ िागररक, अशि तथा अपाङ्गता िएका व्यखिको आिश्यकता

सं िोधिका लालग विशेष राहत प्याकेजहरु (जस्तै लडखगिटी वकट र खचल्रे ि वकट) मवहलाहरूको
लालग सुरखक्षत मवहलामैत्री स्थल,

(घ) व्यखिगत गोपलियता तथा सुरक्षा सम्बन्धी,
(ङ) न्यूितम

राहत

बाहेक

जीविकोपाजवि सम्बन्धी,

स्िरोजगार

तथा रोजगारी व्यिस्थापिका

माध्यमबाट पीलडतको

(च) गैरसरकारी िा व्यखिगत रूपमा ठदइिे राहतको वितरण सम्बन्धी,
(छ) एकद्वार प्रणाली अिुरुप राहत वितरण गिे सम्बन्धी,
१९.

(ज) राहतसँग सम्बखन्धत अन्य उपयुि विषय ।

विपदमा परी हराएका िा िि िएका कागजात सम्बन्धमा : विपद्मा परी हराई फेला पिव िसकेका

तथा आंखशक िा पूणव रूपमा क्षलत िएका गाउँपाललका महत्िपूणव कागजातहरुको प्रमाणीकरण तथा
प्रलतललवप उपलब्ध गराउिे सम्बन्धी व्यिस्था प्रचललत कािूिले तोके बमोखजम हुिेछ।

२०. लिदे शि ठदि सक्िे :
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यस ऐिको अधीिमा रही विपद् व्यिस्थापिका लालग कुिै व्यखि

िा लिकायलाई आिश्यक लिदे शि ठदि सक्िेछ र त्यस्तो लिदे शिको पालिा गिुव सम्बखन्धत व्यखि
िा लिकायको कतवव्य हुिछ
े ।

२१. उपसलमलत गठि गिव सक्िे : (१) सलमलतले आिश्यकता अिुसार उपसलमलत गठि गिव सक्िेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोखजम गठि हुिे उपसलमलतको काम, कतवव्य, अलधकार र कायाविलध
उपसलमलत गठि गदावका बित तोवकए बमोखजम हुिछ
े ।

२२. अलिलेि राख्नु पिेः (१) विपदको समयमा राहत उपलब्ध गराउिे व्यखि, लिकाय िा सं स्थाको
िाम,

र उपलव्ध गराईको राहत तथा सोको पररमाण सवहतको वििरणको अलिले ि राख्ने व्यिस्था

सलमलतले लमलाउिुपिे छ ।

(२) उपदफा (१) बमोखजमको वििरण राख्दा विपद्मा परे का मवहला, बालबाललका तथा जेष्ठ
िागररक, विपदका कारणले स्थािान्तरण िएका घरपररिार लगायतको सं ख्या एवकि हुिे
वििरण र उिीहरूलाई उपलब्ध गराइएको राहात स्पिरूपमा राख्नुपिे छ।

२३. पुरस्कार ठदि सक्िे : स्थािीय विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धमा विशेष योगदाि पुरयाउिे उत्कृि व्यखि

िा सं स्थालाई प्रोत्साहि स्िरूप सलमलतको लसफाररसमा गाउँकायवपाललकाले सम्माि तथा पुरस्कार
ठदि सक्िेछ ।

२४. िावषवक प्रलतिेदि : (१) सलमलतले प्रत्येक आलथवक िषवमा गरे को कामको वििरण सवहतको िावषवक

प्रलतिेदि तयार गरी कायवपाललका माफवत गाउँसिा, खजल्ला विपद् व्यिस्थापि सलमलत तथा प्रदे श
विपद् व्यिस्थापि सलमलत समक्ष पेश गिुव पिेछ ।

२५.

(२) उपदफा (१) बमोखजमको िावषवक प्रलतिेदि सािवजलिक रूपमा प्रकाशि गिुव पिेछ ।

प्रशासलिक िचव व्यिस्थापि: सलमलतको बैठक तथा प्रलतिेदि तयारी लगायतका कायवसँग सम्बखन्धत

न्युितम प्रशासलिक िचव गाउँकायवपाललकाले व्यिस्था गिेछ |

२६. अलधकार प्रत्यायोजि : यो ऐि तथा यस ऐि अन्तगवत
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लियम बमोखजम सलमलतलाई प्राप्त

अलधकारमध्ये आिश्यकता अिुसार केही तोवकएको पदालधकारीलाई प्रत्यायोजि गिव सक्िेछ ।

२७. लियम बिाउिे अलधकार : च ुलाच ुली गाउँकायवपाललकाले यो ऐि कायावन्ियिका लालग आिश्यक लियम
तथा कायवविलध बिाउि सक्िेछ।

