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प्रस्तावना : जानकी गाउॉ ऩालरका ऺेत्र लबत्र प्राकृततक तथा गैयप्राकृततक 
विऩद् फाट सिवसाधायणको जीउज्मान य सािवजतनक, तनजी तथा व्मक्ततगत 
सम्ऩवि, प्राकृततक एिभ ् साॉस्कृततक सम्ऩदा य बौततक सॊयचनाको सॊयऺण 
गनवका रागग विऩद् जोखिभ न्मूतनकयण तथा व्मिस्थाऩनका सफै 
क्रिमाकराऩको सभन्िमात्भक य प्रबािकायी रूऩभा कामावन्िमनका रागग ऐन 
फनाउन िाञ्छनीम बएकोरे, 
नेऩारको सॊविधानको धाया २२१ को उऩधाया (१) को अगधकाय प्रमोग गयी  
गाउॉ  सबारे मो ऐन फनाईएको छ । 
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ऩररच्छेद – १ 
प्रारम्भिक 

१. सॊक्षऺप्त नाम र प्रारभि:  
(१) मस ऐनको नाभ “गाउॉ  विऩद् जोखिभ न्मूनीकयण  तथा व्मिस्थाऩन 
 ऐन, २०७७” यहेको छ । 
(२) मो ऐन तुरून्त प्रायम्ब हुनेछ । 
२.  ऩररिाषा: विषम िा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस ऐनभा,- 
(क) “अध्मऺ” बन्नारे गाउॉ ऩालरकाको अध्मऺ सम्झनु ऩछव । 
(ि) “कोष” बन्नारे दपा १२ फभोक्जभको विऩद् व्मिस्थाऩन कोष सम्झनु 
 ऩछव । 
(ग) “गैयप्राकृततक विऩद्” बन्नारे भहाभायी, अतनकार, डढेरो, कीट िा 
 सूक्ष्भ  जीिाणु आतङ्क, ऩशु तथा चयाचुरुङ्गीभा हुने फ्रू, प्मान्डालभक 
 फ्रू, सऩवदॊश, जनािय आतङ्क, िानी, हिाई, सडक, जर िा औद्मोगगक 
 दरु्वटना, आगरागी, विषातत गमाॉस, यसामन िा विक्रकयण चुहािट, गमाॉस 
 विष्पोटन, विषातत िाद्म सेिन, िाताियणीम प्रदषूण, िन विनाश िा 
 बौततक सॊयचनाको ऺतत तथा प्रकोऩ उद्धाय कामवभा हुने दरु्वटना िा मस्तै 
 अन्म गैयप्राकृततक कायणरे उत्ऩन्न विऩद् सम्झनु ऩछव । 
(र्) “क्जल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन सलभतत” बन्नारे सॊर्ीम ऐनको दपा १६ 
 फभोक्जभ कैरारी  क्जल्राभा गठन बएको क्जल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन 
 सलभतत सम्झनु ऩछव । 
(ङ) “तोक्रकएको" िा "तोक्रकए फभोक्जभ” बन्नारे मस ऐन अन्तगवत फनेको 
 तनमभभा तोक्रकएको िा तोक्रकए फभोक्जभ सम्झनु ऩछव । 
(च) “प्रदेश विऩद् व्मिस्थाऩन सलभतत” बन्नारे सॊर्ीम ऐनको दपा १४ 
 फभोक्जभ सूदयुऩक्चचभ प्रदेश भा गठन बएको प्रदेश विऩद् व्मिस्थाऩन 
 सलभतत सम्झनु ऩछव । 
(छ)  “प्रभुि प्रशासकीम अगधकृत” बन्नारे गाउॉ ऩालरकाको प्रभुि 
 प्रशासकीम अगधकृत सम्झनु ऩछव । 
(ज) “प्राकृततक विऩद्” बन्नारे हहभऩात, अलसना, हहभऩहहयो, हहभतार 
 विस्पोटन, अततिकृ्ष्ट, अनािकृ्ष्ट, फाढी, ऩहहयो तथा बू-स्िरन, डुफान, 
 िडयेी, आॉधी, हुयी फतास, शीतरहय, तातो हािाको रहय, चट्माङ्ग, 
 बूकम्ऩ, ज्िाराभुिी बफस्पोट, डढेरो िा मस्तै अन्म प्राकृततक कायणरे 
 उत्ऩन्न जुनसुकै विऩद् सम्झनु ऩछव । 
(झ) “याक्ष्िम कामवकायी सलभतत” बन्नारे सॊर्ीम ऐनको दपा ६ फभोक्जभको 
  कामवकायी सलभतत सम्झनु ऩछव । 
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(ञ) “याक्ष्िम ऩरयषद” बन्नारे सॊर्ीम ऐनको दपा ३ फभोक्जभको विऩद् 
 जोखिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन याक्ष्िम ऩरयषद् सम्झनु ऩछव । 
(ट) “याक्ष्िम प्रागधकयण” बन्नारे सॊर्ीम ऐनको दपा १० फभोक्जभ गठन 
 बएको याक्ष्िम विऩद् जोखिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन प्रागधकयण 
 सम्झनु ऩछव । 
(ठ) “विऩद्” बन्नारे कुनै स्थानभा आऩत ्कारीन अिस्था लसजवना बई जन 
 िा  धनको ऺततको साथै जीिनमाऩन य िाताियणभा प्रततकूर असय ऩाने 
 प्राकृततक िा गैयप्राकृततक विऩद् सम्झनु ऩछव । 
(ड) “विऩद् िोज तथा उद्धाय सभूह” बन्नारे विऩद्को अिस्थाभा िोजी 
 तथा द्धाय गनव क्रिमाशीर िा विऩद् व्मिस्थाऩनको रागग ऩरयचारन गनव 
 तमाय गरयएको विलशष्टीकृत िोज तथा उद्धाय सभूह सम्झनु ऩछव य सो 
 शब्दरे तालरभ प्राप्त भानिीम सहामताकभीराई सभेत जनाउॉछ । 
(ढ) “विऩद् जोखिभ न्मूनीकयण” बन्नारे विऩद्ऩूिव गरयने जोखिभको  विचरेषण 
 तथा भूल्माङ्कन, विऩद् योकथाभ िा विऩद् फाट हुने ऺततको  न्मूनीकयण 
तथा  विकासका कामवभा विऩद् जोखिभराई कभ गने सम्फन्धी  कामव सम्झनु 
ऩछव । 
(ण) “विऩद् ऩुनरावब” बन्नारे विऩद्को र्टनाऩतछ गरयने ऩुनतनवभावण एिभ ्
 ऩुनस्थावऩनासॉग सम्फक्न्धत कामव सम्झनु ऩछव । 
(त) “विऩद् प्रततकामव” बन्नारे विऩद्को र्टना र्ट्नासाथ तत्कारै गरयने 
 िोज, उद्धाय एिभ ्याहतसॉग सम्फक्न्धत कामव सम्झनु ऩछव य सो शब्दरे 
 विऩद्  प्रततकामवको ऩूिवतमायीराई सभेत जनाउॉछ । 
(थ) “विऩद् व्मिस्थाऩन” बन्नारे विऩद् जोखिभ न्मूनीकयण, विऩद् 
 प्रततकामव  य विऩद् ऩुनरावबसॉग सम्फक्न्धत सम्ऩूणव क्रिमाकराऩ सम्झनु 
 ऩछव । 
(द) “व्मािसातमक प्रततष्ठान” बन्नारे उद्मोग, करकायिाना, लसनेभा र्य, 
 सवऩङ्ग भर, फहुउद्देचमीम व्माऩारयक बिन जस्ता व्मािसातमक 
प्रततष्ठान  सम्झनु ऩछव । 
(थ) “सलभतत” बन्नारे दपा ३ फभोक्जभको गाउॉ विऩद् व्मिस्थाऩन सलभतत 
 सम्झनु ऩछव । 
(ध) “सॊर्ीम ऐन” बन्नारे नेऩार सयकायको विऩद् जोखिभ न्मूनीकयण 
 तथा व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ सम्झनु ऩछव । 
(न) “सॊर्ीम भन्त्रारम” बन्नारे नेऩार सयकायको विऩद् व्मिस्थाऩन हेने 
 गयी तोक्रकएको भन्त्रारम सम्झनु ऩछव । 
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(ऩ) “सािवजतनक सॊस्था” बन्नारे सयकायी तनकाम, सयकायको ऩूणव िा 
 आॊलशक स्िालभत्ि बएको सॊस्था, प्रचलरत कानून फभोक्जभ स्थाऩना 
 बएका सङ्गहठत सॊस्था िा सफै प्रकायका स्िास््म तथा शैक्षऺक सॊस्था 
 सम्झनु ऩछव । 

ऩररच्छेद – २ 
गाउॉ  ववऩद् व्यवस्थाऩन सममततको गठन तथा काम, कततव्य र अधधकार 

 
३. गाउॉ  ववऩद् व्यवस्थाऩन सममतत:  
(१) गाउॉ ऩालरका लबत्रको विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामवराई प्रबािकायी 
 रूऩभा सञ्चारन गनव एक गाउॉ  विऩद् व्मिस्थाऩन सलभतत यहनेछ । 
(२) सलभततको गठन देहाम फभोक्जभ हुनेछ:- 
(क) गाउॉ ऩालरका अध्मऺ           -सॊमोजक   
(ि) गाउॉ ऩालरका उऩाध्मऺ          -सदस्म 
(ग)  प्रभुि प्रशासकीम अगधकृत         -सदस्म 
(र्)  विषमगत सलभततका सॊमोजकहरु        -सदस्म 
(ङ)  प्रतततनगध, ईराका प्रशासन कामावरम      -सदस्म 
(च)  साभाक्जक शािा प्रभुि          -सदस्म 
(छ) ऩूिावधाय विकास शािा प्रभुि        -सदस्म 
(ज) गाउॉ ऩालरकाको बौगोलरक ऺेत्र लबत्र यहेका सॊर्ीम सुयऺा तनकामका 
 प्रभुि िा प्रतततनगध           -सदस्म 
(झ) गाउॉ ऩालरकाको बौगोलरक ऺेत्र लबत्र यहेका प्रदेश प्रहयी कामावरमको 
 प्रभुि िा प्रतततनगध           -सदस्म 
(ञ) नगय प्रहयी प्रभुि            -सदस्म 
(ट) याक्ष्िम भान्मता प्राप्त दरका गाउॉ ऩालरका क्स्थत प्रभुि िा प्रतततनगध  
                 -सदस्म  
(ठ)  नेऩार येडिस सोसाईटीका स्थानीम प्रतततनगध (१ जना) -सदस्म 
(ड)  तनजी ऺेत्रको उद्मोग िाखणज्म सम्फन्धी भान्मताप्राप्त सॊस्थाको  
 गाउॉ  तहको अध्मऺ िा तनजरे तोकेको प्रतततनगध (१ जना) -सदस्म 
(ढ)  गैयसयकायी सस्था भहासॊर्काका स्थानीम प्रतततनगध (१ जना)-सदस्म 
(ण) नेऩार ऩत्रकाय भहासॊर्को स्थानीम प्रतततनगध (१ जना) -सदस्म 
(त)  विऩद् व्मिस्थाऩन हेने गरय तोक्रकएको शािा प्रभुि  -सदस्म सगचि 
(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेखिएको बएताऩतन िभ सॊख्मा (ञ), (ट), 
(ठ), (ड), (ढ) य (ण) का   सदस्महरू उऩरब्ध नबएको अिस्थाभा ऩतन 
 सलभतत गठन एिभ ्काभ कायिाही गनवभा असय ऩने छैन । 
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(४) उऩदपा (२) फभोक्जभको सलभततरे सॊर्ीम ऐनको दपा १७ फभोक्जभको 
 स्थानीम विऩद् व्मिस्थाऩन सलभततको रूऩभा सभेत काभ गनेछ । 
४. सममततको बैठक सभबन्धी व्यवस्था: (१) सॊमोजकरे तोकेको लभतत, सभम 
य  स्थानभा सलभततको फैठक फस्नेछ । 
(२) सलभततको सदस्म-सगचिरे सलभततको फैठक फस्ने लभतत, सभम य स्थान 
 तोकी  फैठकभा छरपर हुने विषमसूची सहहतको सूचना फैठक फस्ने 
 सभमबन्दा चौफीस र्ण्टा अगािै सफै सदस्मरे ऩाउने गयी ऩठाउनु ऩनेछ। 
 (३) सलभततका ऩचास प्रततशतबन्दा फढी सदस्म उऩक्स्थत बएभा फैठकको 
 रागग  गणऩूयक सङ्ख्मा ऩुगेको भातननेछ । 
(४) उऩदपा (२) य (३) भा जुनसुकै कुया रेखिएको बएताऩतन सलभततको 
 फैठक  तत्कार फोराउन आिचमक बएभा अध्मऺरे जुनसुकै फेराऩतन 
 सलभततको  फैठक फोराउन सतनेछ य त्मस्तो अिस्थाभा अध्मऺ य र्टीभा 
 १ जना सदस्म  सहहत सदस्म सगचि उऩक्स्थत बएभा सलभततको फैठक 
 फस्न सतनेछ। 
(५) सलभततको फैठक सॊमोजकको अध्मऺताभा फस्नेछ । 
(६) सलभततको तनणवम फहुभतद्िाया हुनेछ य भत फयाफय बएभा सॊमोजकरे 
 तनणावमक भत हदनेछ। 
(७) सलभततरे आिचमकता अनुसाय सम्फक्न्धत तनकाम िा सङ्र् सॊस्थाका 
 प्रतततनगध य विऻराई फैठकभा आभन्त्रण गनव सतनेछ । 
(८) सलभततको फैठक सम्फन्धी अन्म कामवविगध सलभतत आपैरे तनधावयण गये 
 फभोक्जभ हुनेछ । 
(९) सलभततको तनणवम सदस्म सगचिरे प्रभाखणत गयी याख्नछे । 
५ . सममततको काम, कततव्य र अधधकार: सलभततको काभ, कतवव्म य अगधकाय 
 देहाम फभोक्जभ हुनेछ:- 
(क) विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी याक्ष्िम ऩरयषद् फाट स्िीकृत याक्ष्िम नीतत 
 तथा मोजना एिभ ्याक्ष्िम कामवकायी सलभतत य प्रदेश विऩद् व्मिस्थाऩन 
 सलभततफाट स्िीकृत एकीकृत तथा ऺेत्रगत नीतत मोजना य कामविभ 
 अनुरुऩ हुने गयी गाउॉ  विऩद् व्मिस्थाऩन नीतत तथा मोजना तजुवभा गयी 
 कामवऩालरका सभऺ ऩेश गने, 
(ि) गाउॉ  सबाफाट स्िीकृत नीतत तथा मोजनाको अधीनभा यही विऩद् 
 जोखिभ न्मूनीकयण, विऩद् प्रततकामव तथा विऩद् ऩुनरावब सम्फन्धी 
 एकीकृत तथा  ऺ ेत्रगत नीतत, मोजना तथा कामविभ स्िीकृत गयी राग ू
 गने, गयाउने, 
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(ग)  गाउॉ ऩालरका फाट सञ्चारन हुने विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामविभ 
 तथा फजेट प्रस्ताि तमाय गने, गयाउने, 
(र्)  विऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फन्धभा गाउॉ ऩालरकाको सॊस्थागत ऺभता 
 विकास गने, गयाउने, 
(ङ)  गाउॉ ऩालरकाका ऩदागधकायी, कभवचायी, स्िमॊसेिक, साभाक्जक ऩरयचारक 
 तथा सभुदामराई विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा प्रलशऺण हदने व्मिस्था 
 लभराउने, 
(च) विऩद्का र्टना हुनासाथ िोज, उद्धाय य याहत रगामतका प्राथलभक 
 कामवहरू तत्कार गनवको रागग सॊस्थागत सॊमन्त्र स्ित: ऩरयचालरत हुने 
 गयी आिचमक कामवविगध तथा भाऩदण्ड तजुवभा गयी रागू गने, गयाउने, 
(छ) विऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फन्धभा सॊर्ीम तथा प्रादेलशक कानूनको 
 अगधनभा यहह सािवजतनक, तनजी, गैयसयकायी रगामत सफै तनकाम तथा 
 सॊस्थारे तनिावह गनुव ऩने बूलभका तनधावयण गने तथा त्मस्ता सॊस्था िा 
 तनकामराई आफ्नो नीतत, मोजना य कामविभभा विऩद् व्मिस्थाऩन 
 सम्फन्धी  विषम सभािेश गनव रगाउने, 
(ज) विऩद्को सभमभा स्थानीम आभसञ्चायका भाध्मभहरुको बूलभका 
 सम्फन्धी  आिचमक भाऩदण्ड तमाय गयी कामावन्िमन गने, गयाउने, 
(झ) सयकायी, तनजी एिभ ् गैयसयकायी सॊस्था, स्थानीम स्िमॊसेिक, 
 साभाक्जक ऩरयचारक रगामत सम्फक्न्धत सफै ऩऺको सभन्िम य 
 सॊरगनताभा विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामव गने, गयाउने, 
(ञ) बौततक सॊयचना तनभावण गदाव बिनसॊहहता रगामत अन्म स्िीकृत 
 तनदेलशका िा भाऩदण्डको ऩारना गयाउने, 
(ट)  स्थानीम सािवजतनक ऩूिावधाय सम्फन्धी सॊयचनाको विऩद् जोखिभ 
 भूल्माङ्कन गने, गयाउने, 
(ठ) नदी क्रकनाय, फगय, ऩहहयो जान सतने लबयारो जलभन य डुफान हुने ऺेत्र 
 िा  विऩद् जोखिभको सम्बािना बएका असुयक्षऺत ऺेत्रभा फसोफास गने 
 व्मक्तत तथा सभुदामराई सुयक्षऺत स्थानभा स्थानान्तयण गयाउन उऩमुतत 
 स्थानको िोजी कामवभा सहमोग गने तथा सुयक्षऺत स्थानभा फसोफास 
 सम्फन्धी सचतेना जगाउने, 
(ड) विऩदफाट स्थानीम स्तयभा तनजी तथा सािवजतनक ऺेत्रफाट बइयहेको सेिा 
 प्रिाहभा अियोध आइऩयेभा सोको ऩुन्सञ्चारनका रागग सेिा 
 तनयन्तयताको  मोजना तजुवभा तथा कामावन्िमन सम्फन्धी कामव गने, 
 गयाउने । 
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(ढ) स्थानीम सभुदामराई विऩद्प्रतत जागरुक फनाउन, विऩद्सॉग सम्फक्न्धत 
 मोजना तथा कामविभ तजुवभा गनव तथा विऩद्को र्टना हुनासाथ 
 प्रततकामवका रागग ऩरयचालरत हुन िडा तथा सभुदामस्तयभा सभािेशी 
 विऩद् ऩूिवतमायी  तथा प्रततकामव सलभतत गठन गने, 
(ण) विद्मारम तहको शैक्षऺक ऩाठ्मिभभा विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी 
 विषम  सभािेश गनव ऩहर गने, 
(त)  विऩद् प्रततकामवका रागग नभनूा अभ्मास गने, गयाउने, 
(थ)  विऩद्को सभमभा प्रमोग गनव सक्रकने गयी िारुणमन्त्र रगामतका अन्म 
 उऩकयणहरू तमायी हारतभा याख्न रगाउने, 
(द) स्थानीम स्तयभा आऩत ्कारीन कामवसञ्चारन केन्रको स्थाऩना य 
 सञ्चारन  गने, 
(ध)  गाउॉ ऩालरकाभा विऩद् व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारी तथा ऩूिवचतेािनी 
 प्रणारीको विकास य सञ्चारन गने, गयाउने, 
(न) विऩद् प्रबावित ऺते्रभा तत्कार उद्धाय तथा याहतको व्मिस्था लभराउने, 
(ऩ) विऩद् भा ऩयी हयाएका, बफगे्रका िा नष्ट बएका कागजातको एक्रकन 
 त्माङ्क  अद्मािगधक गयी याख्न रगाउने, 
(प) विऩद् फाट प्रबावित र्यऩरयिायको ऩहहचान, स्तय तनधावयण तथा 
 ऩरयचमऩत्र वितयण गने, गयाउने, 
(फ) विऩद्को सभमभा जोखिभभा यहेको सभूह विशेषगयी भहहरा, फारफालरका, 
 क्रकशोयी, अऩाङ्गता बएका व्मक्ततउऩय हुन सतने र्टना (रैङ्गगक हहॊसा, 
 फेचवििन तथा अन्म कुनै ऩतन क्रकलसभका शोषण) योकथाभको रागग 
 विशेष  सतकव ता अऩनाई सचतेनाभूरक कामविभ सञ्चारन गने, 
(ब) विऩद् प्रबावितहरूको प्रत्मऺ य सक्रिम सहबागगताभा विऩद् प्रबावित 
 ऺेत्रभा आगथवक क्रिमाकराऩको ऩुनस्थावऩना, योजगायीका अिसयको सजृना 
 तथा जीिनमाऩनका रागग आम आजवन कामविभ सञ्चारन गने, गयाउने, 
(भ) विऩद्को जोखिभभा यहेका भहहरा, फारफालरका, जेष्ठ नागरयक, दलरत, 
 सीभान्तकृत िगव तथा सभुदाम, अशतत तथा अऩाङ्गता बएका 
 व्मक्ततहरूको  रागग विशेष मोजना तथा कामविभ फनाई कामावन्िमन गने, 
 गयाउने, 
(म)  विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा सािवजतनक सॊस्था तथा व्मािसातमक 
 प्रततष्ठानरे प्रचलरत ऐन फभोक्जभ कामव गये नगयेको अनुगभन गने, 
(य)  विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी याक्ष्िम कामवकायी सलभतत, प्रदेश विऩद् 
 व्मिस्थाऩन सलभतत तथा क्जल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन सलभततको तनणवम 
 अनुसाय विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामव गने, गयाउने, 
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(र) विऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फन्धभा नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायका 
 भन्त्रारम, विबाग तथा अन्म तनकामसॉग सहकामव गने, 
(ि)  विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय िा गाउॉ  
 सबारे तोकेका अन्म कामव गने, गयाउने,  
(श) विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा सॊर्ीम तथा प्रादेलशक कानूनको प्रततकूर 
 नहुने गयी गाउॉ कामवऩालरकारे तोके फभोक्जभका अन्म कामव गने, गयाउने, 
(ष) विलबन्न सॊर्सॊस्था, व्मक्ततफाट प्राप्त हुने याहत तथा ऩुनतनवभावण य 
 ऩुनरावबका बफषमिस्तुराई स्थानीम विऩद् व्मिस्थाऩन सलभततरे तोकेको 
 स्थान य भाऩदण्ड अनुसाय गने, गयाउने । 
 

ऩररच्छेद – ३ 
वडा स्तरीय ववऩद् व्यवस्थाऩन सममततको गठन तथा काम, कततव्य र 

अधधकार 
 
६. वडा स्तरीय ववऩद् व्यवस्थाऩन सममतत: (१) गाउॉ ऩालरकाको प्रत्मेक िडाभा 
 एक िडा स्तयीम विऩद् व्मिस्थाऩन सलभतत यहनेछ । 
(२) िडा स्तयीम विऩद् व्मिस्थाऩन सलभततको गठन देहाम फभोक्जभ हुनेछ:- 
(क) िडा अध्मऺ             -सॊमोजक  
(ि) िडा सदस्महरू             -सदस्म 
(ग)  िडा लबत्र यहेका विषमगत शािा/ईकाई कामावरम प्रभुिहरू -सदस्म 
(र्)  िडा लबत्र यहेका सुयऺा तनकामका प्रभुिहरू      -सदस्म 
(ङ)  याक्ष्िम भान्मता प्राप्त दरका िडाक्स्थत प्रभुि िा प्रतततनगध  -सदस्म  
(च)  स्थानीम येडिस,             -सदस्म 
(छ) गैयसयकायी तथा साभुदामभा आधारयत सॊर्सॊस्था तथा मुिा तरिफाट 
 सॊमोजकरे तोकेफभोक्जभ न्मूनतभ २ भहहरा सहहत ४ जना  -सदस्म 
(ज) िडा सगचि           - सदस्म सगचि 
(३) उऩदपा (२) फभोक्जभको सलभततको फैठक सो सलभततको सॊमोजकरे 
 तोकेको लभतत, सभम य स्थानभा फस्नेछ । 
(४) सलभततको सदस्म-सगचिरे सलभततको फैठक फस्ने लभतत, सभम य स्थान 
 तोकी  फैठकभा छरपर हुने विषमसूची सहहतको सूचना फैठक फस्ने 
 सभमबन्दा  चौफीस र्ण्टा अगािै सफै सदस्मरे ऩाउने गयी ऩठाउनु 
 ऩनेछ । 
(५) सलभततका ऩचास प्रततशतबन्दा फढी सदस्म उऩक्स्थत बएभा फैठकको 
 रागग  गणऩूयक सङ्ख्मा ऩुगेको भातननेछ । 
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(६) उऩदपा (४) य (५) भा जुनसुकै कुया रेखिएको बएता ऩतन सो सलभततको 
 फैठक तत्कार फोराउन आिचमक बएभा सॊमोजकरे जुनसुकै फेराऩतन 
 सलभततको फैठक फोराउन सतनेछ य त्मस्तो अिस्थाभा सॊमोजक य र्टीभा 
 १ जना सदस्म सहहत सदस्म सगचि उऩक्स्थत बएभा सलभततको फैठक 
 फस्न  सतनेछ । 
(७) सलभततको फैठकको अध्मऺता सो सलभततको सॊमोजकरे गनेछ । 
(८) सलभततको तनणवम फहुभतद्िाया हुनेछ य भत फयाफय बएभा सॊमोजकरे 
 तनणावमक भत हदनेछ। 
(९) सलभततरे आिचमकता अनुसाय सम्फक्न्धत तनकाम िा सङ्र् सॊस्थाका 
 प्रतततनगध य विऻराई फैठकभा आभन्त्रण गनव सतनेछ । 
(१०) सलभततको फैठक सम्फन्धी अन्म कामवविगध सो सलभतत आपैरे तनधावयण 
 गये फभोक्जभ हुनेछ । 
(११) सलभततको तनणवम सदस्म सगचिरे प्रभाखणत गयी याख्नछे । 
७ . वडा स्तरीय ववऩद् व्यवस्थाऩन सममततको काम, कततव्य र अधधकारः 
 सलभततको काभ, कतवव्म य अगधकाय देहाम फभोक्जभ हुनेछ:- 
(क) िडा लबत्र विऩद् प्रततकामव तथा विऩद् ऩुनरावब सम्फन्धी कामविभ 
 सञ्चारनका रागग गाउॉ विऩद् व्मिस्थाऩन सलभततभा लसपारयस गने तथा 
 सो सलभततफाट स्िीकृत नीतत तथा मोजना अनुरूऩका विऩद् व्मिस्थाऩन 
 सम्फन्धी कामविभ कामावन्िमन, अनुगभन य ऩुनयािरोकन गने, 
(ि) िडाभा विकास तनभावणका क्रिमाकराऩहरू कामावन्िमनभा विऩद् जोखिभ 
 व्मािस्थाऩनराई भूरप्रिाहीकयण गने, सुयक्षऺत विद्मारम तथा 
 अस्ऩतारका रागग विऩद् जोखिभ न्मूनीकयणका कामविभहरू सञ्चारन 
 गने, 
(ग)  विऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फन्धभा िडाको सॊस्थागत ऺभता विकास गने, 
(र्)  विऩद् व्मिस्थाऩन मोजना, आऩत्कारीन कामवमोजना, ऩुन्स्थाऩना तथा 
 ऩुनतनवभावण मोजना तजुवभा तथा कामावन्िमन गने, गयाउने, 
(ङ)  सभुदामभा विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी काभ गने सभूहहरूको गठन तथा 
 त्मस्ता सभूहहरूराई ऩरयचारन गने गयाउने, 
(च) िडा सदस्महरू, कभवचायी, स्िमॊसेिक, साभाक्जक ऩरयचारक तथा 
 सभुदामभा आधारयत विऩद् व्मिस्थाऩन सलभतत सदस्म, नागरयक 
 सभाजका  प्रतततनगधराई विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी प्रलशऺणको व्मिस्था 
 लभराउने, 



10 

(छ) स्थानीम सभुदामराई विऩद्प्रतत जागरुक फनाउने, विऩद्सॉग 
 सम्फक्न्धत मोजना तथा कामविभ तजुवभा गनव तथा विऩद्को र्टना 
 हुनासाथ प्रततकामवका  रागग तमायी अिस्थाभा याख्ने, 
(ज) विऩद्का र्टना हुनासाथ िोज, उद्धाय य याहत रगामतका प्राथलभक 
 कामवहरू तत्कार गनवको रागग सभन्िम गने,  
(झ) आऩत ्कारीन नभूना अभ्मास गने, गयाउने, 
(ञ)  विऩद् फाट प्रबावित र्यऩरयिायको ऩहहचान, स्तय तनधावयण तथा 
 ऩरयचमऩत्र वितयणभा गाउॉ  विऩद् व्मिस्थाऩन सलभततराई सहमोग गने, 
(ट) विऩद्को सभमभा जोखिभभा यहेका सभूह विशेषगयी भहहरा, फारफालरका, 
 क्रकशोयी, अऩाङ्गता बएका व्मक्ततउऩय हुन सतने र्टना (रैङ्गगक हहॊसा, 
 फेचवििन तथा अन्म कुनै ऩतन क्रकलसभका शोषण) योकथाभको रागग 
 विशेष  सतकव ता अऩनाई सचतेनाभूरक कामविभ सञ्चारन गने, 
(ठ)  गाउॉ  विऩद् व्मिस्थाऩन सलभततको तनणवम अनुसाय विऩद् व्मिस्थाऩन 
 सम्फन्धी अन्म कामव गने, गयाउने ।  
 

ऩररच्छेद – ४ 
सुरऺा तनकाय तथा अन्य तनकायको ऩररचाऱन 

८ . सुरऺा तनकायको ऩररचाऱन तथा सहयोग र समन्वय: (१) 
 गाउॉकामवऩालरकारे विऩद् व्मिस्थाऩनको काभभा नेऩार सयकाय तथा प्रदेश 
 सयकायरे ऩरयचारन गयेका सॊर्ीम तथा प्रादेलशक सुयऺा तनकामहरूराई 
 सहमोग य सभन्िम गनेछ । 
(२) सुयऺा तनकामरे विऩद्को सभमभा िोज तथा उद्धाय कामवका रागग 
 गाउॉकामवऩालरका सॉग आिचमक साभग्री भाग गयेको अिस्थाभा 
 गाउॉ ऩालरकाभा उऩरब्ध बएसम्भ त्मस्तो साभाग्री तत्कार उऩरब्ध  
 गयाईनेछ । 
(३) विऩद् प्रततकामवका रागग गाउॉ ऩालरकारे आॉपूसॉग यहेको नगय प्रहयीराई 
 ऩरयचारन गनेछ ।   
९.  वारुणयन्र तथा अन्य सेवा प्रदायक तनकायको काम, कततव्य र अधधकार:  
(१) िारूणमन्त्र, एम्फुरेन्स तथा त्मस्तै अन्म सेिा प्रदामकरे आऩत ्कारीन 
 िोज,  उद्धाय तथा याहत उऩरब्ध गयाउन सलभततरे हदएको तनदेशनको 
 ऩारना गनुव ऩनेछ । 
 (२) आऩत ्कारीन कामव सम्ऩादन गदाव सलभततको आदेश फभोक्जभ कुनै ऩतन 
 स्थानभा प्रिेश गने तथा जनुसुकै व्मक्तत िा सॊस्थाको साधन य स्रोत 
 उऩमोग गने अगधकाय िारुणमन्त्र सेिा प्रदामकराई हुनेछ । 
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१०. सावतजतनक सॊस्था तथा व्यावसातयक प्रततष्ठानको दातयत्व: (१) विऩद् 
 व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा गाउॉ ऩालरका लबत्रका सफ ैसािवजतनक सॊस्था तथा 
 व्मािसातमक प्रततष्ठानको दातमत्ि देहाम फभोक्जभ हुनेछ:- 
(क) आफ्नो बिन, उद्मोग, कामावरम िा व्मािसातमक केन्रभा विऩद्का 
 र्टना  हुन नहदन विऩद् सुयऺा औजाय, उऩकयण, साभग्री, आऩत ्कारीन 
 तनकास रगामत तोक्रकए फभोक्जभका अन्म व्मिस्था गने, 
(ि)  त्माङ्क सङ्करन, ऺततको भूल्माङ्कन, याहत, ऩुनस्थावऩना तथा 
 ऩुनतनवभावण सभेतका सम्ऩूणव कामवभा आिचमक सहमोग गने, 
(ग) आफ्ना कभवचायी तथा काभदायराई विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा 
 आधायबूत अलबभुिीकयण गने गयाउने, 
(र्) विऩद् व्मिस्थाऩन कामवभा उऩमोग हुने स्रोत साधनराई तमायी हारतभा 
 याख्न,े 
(ङ)  आफ्ना बिन रगामत अन्म सॊयचना आऩत ्कारीन प्रमोजनका रागग 
 आिचमक ऩयेभा आदेशानुसाय उऩरब्ध गयाउने, 
(च)  सम्फक्न्धत अगधकायीको सऩुरयिेऺणभा उद्धाय तथा याहत वितयण 
 कामवभा सहमोग ऩुर् माउने, 
(छ) विऩद् जोखिभ न्मूनीकयण सॊमन्त्रको व्मिस्था गयी तमायी अिस्थाभा 
 याख्न,े 
(ज)  पोहोयभैरा तथा प्रदषुणको मथोगचत व्मिस्थाऩन गयी मसफाट 
 िाताियण य जनजीिनभा ऩनव सतने नकायात्भक प्रबािराई न्मूनीकयण 
 गने उऩामहरू अऩनाउने, 
(झ) विऩद्को र्टना र्टेभा तत्कार नक्जकको सुयऺा तनकाम य स्थानीम 
 आऩत ्कारीन कामवसञ्चारन केन्रराई िफय गने ।   
(२) गाउॉ ऩालरका लबत्रका सािवजतनक सॊस्था तथा व्मािसातमक प्रततष्ठानरे  
 गाउॉ ऩालरकाको विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी मोजनाको अधीनभा यही विऩद् 
 व्मिस्थाऩन मोजनाको तजुवभा गयी अतनिामव रूऩभा रागू गनुव ऩनेछ । 
११. ववऩद् व्यवस्थाऩनमा सहयोग गनुत ऩने : गाउॉ ऩालरका लबत्रका सयकायी 
 कामावरम, गैयसयकायी सॊस्था, स्थानीम सङ्र् सॊस्था, सभुदाम, स्िमॊसेिक, 
 नागरयक सभाज, तनजी ऺेत्र तथा व्मक्ततरे विऩद् व्मिस्थाऩन कामवभा 
 गाउॉ ऩालरका राई देहाम फभोक्जभ सहमोग गनुव ऩनेछ:- 
(क) त्माङ्क सङ्करन, ऺततको भूल्माङ्कन, याहत, ऩुनस्थावऩना तथा 
 ऩुन्तनवभावण रगामतका विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामवभा सहमोग गने,  
(ि) विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी जनचेतना अलबिदृ्गध गने, 
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(ग) ऺभता विकास, आऩत ्कारीन नभूना अभ्मास तथा विऩद् व्मिस्थाऩन 
 सम्फन्धी प्रलशऺण कामविभभा सहमोग गने तथा बाग लरने,  
(र्)  िोज, उद्धाय तथा याहत वितयण सम्फन्धी कामवभा सहमोग गने।  
 

ऩररच्छेद – ५ 
ववऩद् व्यवस्थाऩन कोष सभबन्धी व्यवस्था 

१२. ववऩद् व्यवस्थाऩन कोष : (१) विऩद् व्मिस्थाऩनका रागग 
 गाउॉ ऩालरकाभा छुट्टै एक आकक्स्भक कोष यहनेछ । 
(२) कोषभा देहाम फभोक्जभका यकभहरू यहने छन:्- 
(क) गाउॉ ऩालरकाको िावषवक फजेटफाट विऩद् व्मिस्थाऩन कोषभा जम्भा गने 
 गयी स्िीकृत यकभ, 
 (ि) प्रदेश सयकायफाट विऩद् व्मिस्थाऩनका रागग प्राप्त यकभ, 
(ग)  नेऩार सयकायफाट विऩद् व्मिस्थाऩनका रागग प्राप्त यकभ, 
(र्)  स्िदेशी कुनै सङ्र् सॊस्था िा व्मक्ततफाट दान, दातव्म िा उऩहाय स्िरुऩ 
 प्राप्त  यकभ, 
(ङ)  अन्म कुनै स्रोतफाट प्राप्त यकभ । 
(३) विऩद् व्मिस्थाऩनका रागग गाउॉ ऩालरकारे कानून फभोक्जभ विशेष शुल्क 
 िा  दस्तुय सॊकरन गनव सतने छ |  
(४) कोषको सञ्चारन तोक्रकए फभोक्जभ हुनेछ । 
(५) कोषको यकभ विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी काभका रागग प्रमोग गरयनेछ। 
(६) उऩदपा (५) भा जुनसकैु कुया रेखिएको बए ताऩतन कोषको यकभ 
 तनमलभत  प्रशासतनक कामवको रागग   िचव गरयने छैन । 
(७) कोषको रेिाऩयीऺण भहारेिा ऩयीऺकफाट हुनेछ ।  
(८) सलभततरे कोषको िावषवक आम व्ममको प्रततिदेन तमाय गयी कामवऩालरका 
 भापव त गाउॉ  सबा सभऺ ऩेश गनेछ । 
 

ऩररच्छेद – ६ 
कसूर तथा सजाय 

१३.  कसूर र सजाय : कसैरे विऩद्को र्टना र्ट्न सतने गयी राऩयिाही 
 गयेभा  िा त्मस्तो र्टना र्टाउन प्रत्मऺ सॊरगन बएभा िा र्ट्ना र्टेको 
 अिस्थाभा नाजामज पाईदा लरने गयी िा आपुराई भात्र पाईदा ऩुगने 
 क्रकलसभको कुनै  काभ गयेभा िा मस सम्फन्धभा सॊर्ीम कानून फभोक्जभ 
 कसुयजन्म भातनने कुनै  काभ गयेभा तत ् सम्फन्धी कायिाही प्रचलरत 
 सॊर्ीम कानून फभोक्जभ हुनेछ ।  
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ऩररच्छेद – ७ 
ववववध 

१४.  ववऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेर घोषणाको ऩाऱना र समन्वय : (१) नेऩार 
 यकायरे गाउॉ ऩालरका लबत्रको कुनै ठाउॉभा गम्बीय प्रकृततको विऩद् उत्ऩन्न 
 बएफाट विऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेत्र र्ोषणा गयी प्रचलरत कानून फभोक्जभ 
 कुनै काभ गनव गयाउन आदेश हदएभा सोको ऩारना गनुव गयाउनु 
 गाउॉ ऩालरकाको कतवव्म हुनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोक्जभ र्ोषणा गरयएको ऺेत्रभा नेऩार सयकायरे प्रचलरत 
 कानून फभोक्जभ कुनै काभ गनव गयाउन गाउॉ ऩालरका लबत्रको कुनै व्मक्तत, 
 सॊस्था िा अगधकायीराई आदेश हदएभा सोको ऩारना गनव गयाउनभा 
 गाउॉ ऩालरकारे आिचमक सभन्िम गनेछ । 
(३) उऩदपा (१) फभोक्जभ र्ोषणा गरयएको ऺेत्र सम्फन्धी सूचनाको प्रसायणभा 
 गाउॉ ऩालरकारे सहमोग य सभन्िम गनेछ । 
१५. नेऩाऱ सरकारको स्वीकृतीमा मार प्रवेश गनुतऩने : (१) विऩद् फाट असय 
 ऩयेको कुनै ऺेत्रभा विदेशी नागरयक िा सॊस्थारे प्रिेश गनुव ऩयेभा नेऩार 
 सयकायको स्िीकृतत लरएको छ छैन बतन गाउॉ कामवऩालरकारे सोधिोज 
 गनव सतनेछ । 
(२) उऩदपा (१) फभोक्जभ सोधिोज गदाव त्मस्तो नागरयक िा सॊस्थारे नेऩार 
 सयकायको स्िीकृतत लरएको नदेखिएकोभा तनजको प्रिेशराई योक रगाई 
 तत ्सम्फन्धी सूचना नेऩार सयकायराई उऩरब्ध गयाईनेछ । 
१६. मानवीय तथा अन्य सहायता र समन्वय : (१) गाउॉ ऩालरका लबत्र उत्ऩन्न 
 विऩद्को अिस्थाराई तत्कार साभना गनव आन्तरयक स्रोत य साधनफाट 
 नभ्माउने बएभा भानिीम तथा अन्म सहामता य सभन्िमका रागग 
 क्जल्रा सभन्िम सलभतत, प्रदेश सयकाय तथा नेऩार सयकायराई अनुयोध 
 गरयनेछ ।  
 (२) विऩद् फाट उत्ऩन्न क्स्थतत तनमन्त्रण गने िभभा नेऩार सयकायरे 
 अन्तयावक्ष्िम  भानिीम तथा अन्म सहमोग लरई ऩरयचारन गयेको 
 अिस्थाभा नेऩार  सयकायको तनदेशनभा यहह तत ् सम्फन्धी कामवभा 
 सहमोग य सभन्िम गरयनेछ ।  
(३) तछभेकी स्थानीम तहभा कुनै विऩद् उत्ऩन्न बई सो व्मिस्थाऩनका रागग 
 तछभेकी स्थानीम तहरे सोझै, क्जल्रा सभन्िम सलभतत िा प्रदेश सयकाय 
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 भापव त अनुयोध गयेभा उऩरब्ध बएसम्भको सहमोग ऩुमावउनु गाउॉ  
 कामवऩालरको दातमत्ि हुनेछ । 
१७.  तत्काऱ खररद तथा तनमातण र प्रयोग गनत सककने :  
(१) विशेष ऩरयक्स्थतत ऩयी विऩद् फाट प्रबावित ऺेत्रभा िोज, उद्धाय तथा 
याहत  उऩरब्ध गयाउन तथा बइयहेको विऩद् फाट थऩ ऺतत हुन नहदनका 
रागग  तत्कारै याहत साभग्री िरयद िा तनभावण कामव गनव आिचमक बएभा 
 सािवजतनक िरयद सम्फन्धी प्रचलरत कानूनभा यहेको विशेष ऩरयक्स्थततभा 
 िरयद गने सम्फन्धी  व्मिस्था फभोक्जभ गाउॉ कामवऩालरकारे िरयद िा 
 तनभावण कामव गनव सक्रकनेछ । 
(२) विऩद् फाट प्रबावित ऺेत्रभा िोज, उद्धाय तथा याहत उऩरब्ध गयाउन तथा 
 बइयहेको विऩद् फाट थऩ ऺतत हुन नहदनका रागग गाउॉ ऩालरका ऺेत्र लबत्रको 
 कुनै गैयसयकायी कामावरम िा अन्म सॊर् सॊस्था य व्मक्ततको चर, अचर 
 सम्ऩवि तथा सिायी साधन उऩमोग गनव आिचमक बएभा सोको  अलबरेि 
 यािी तोक्रकएको अिगधबयको रागग अस्थामी तियरे प्राप्त गनव  सक्रकनेछ 
। 
 (३) विऩद् फाट प्रबावित ऺेत्रभा तत्कार याहत उऩरब्ध गयाउन गाउॉ ऩालरका 
 ऺेत्र लबत्रको कुनै गैयसयकायी कामावरम िा अन्म सॊर् सॊस्था य व्मक्ततको 
 िाद्मान्न, रिाकऩडा, औषधी िा अन्म िस्तु आिचमक बएभा सोको 
 अलबरेि  यािी तनमन्त्रणभा लरन य सम्फक्न्धत प्रबावित ऩऺराई वितयण 
 गनव सक्रकनेछ । 
(४) गाउॉ ऩालरकारे उऩदपा (२) फभोक्जभ कुनै सम्ऩवि अस्थामी रूऩभा प्राप्त 
 गयेभा िा उऩदपा (३) फभोक्जभ कुनै िस्तु तनमन्त्रण य वितयण गयेभा 
 त्मस्तो सम्ऩवि प्रमोग िा िस्तु उऩमोग फाऩत प्रचलरत दय अनुसायको 
 यकभ सम्फक्न्धत कामावरम, सॊस्था िा व्मक्ततराई हदनेछ ।  
१८.  राहतको न्यूनतम माऩदण्ड सभबन्धी व्यवस्था : (१) विऩद् प्रबावित 
 व्मक्ततराई नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायरे उऩरव्ध गयाउने याहतको 
 अततरयतत गाउॉ ऩालरकारे आन्तरयक स्रोतफाट थऩ याहत उऩरब्ध गयाउन 
 सतनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोक्जभ गाउॉ ऩालरकारे विऩद् प्रबावित व्मक्ततराई याहत 
 उऩरब्ध गयाउॉ दा भाऩदण्ड फनाई सोको आधायभा याहात उऩरब्ध  
 गयाउनेछ । 
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(३) उऩदपा (२) फभोक्जभको याहतको भाऩदण्डभा अन्म विषमको अततरयतत 
 देहामका विषम सभािेश बएको हुनु ऩनेछ:- 
(क) विऩद् फाट प्रबावित व्मक्ततराई अस्थामी आरयसमस्थरभा याख्दा उऩरब्ध 
 गयाउनु ऩने आिास, िाद्मान्न, िानऩेानी, स्िास््म तथा सयसपाइ 
 सम्फन्धी, 
(ि) विऩद् फाट भतृ्मु हुनेको ऩरयिाय तथा सम्ऩविको ऺतत हुने व्मक्ततराई 
 उऩरब्ध गयाउनु ऩने न्मूनतभ याहत सम्फन्धी,  
(ग) भहहरा, फारफालरका, जेष्ठ नागरयक, अशतत तथा अऩाङ्गता बएका 
 व्मक्ततको आिचमकता सॊिोधनका रागग विशेष याहत प्माकेजहरु (जस्तै 
 डडक्गनटी क्रकट य गचल्रने क्रकट) भहहराहरूको रागग सुयक्षऺत भहहराभैत्री 
 स्थर,  
(र्) व्मक्ततगत गोऩतनमता तथा सुयऺा सम्फन्धी, 
(ङ) न्मूनतभ याहत फाहेक स्ियोजगाय तथा योजगायी व्मिस्थाऩनका 
 भाध्मभफाट ऩीडडतको जीविकोऩाजवन सम्फन्धी, 
(च) गैयसयकायी िा व्मक्ततगत रूऩभा हदइने याहतको वितयण सम्फन्धी, 
(छ) एकद्िाय प्रणारी अनुरुऩ याहत वितयण गने सम्फन्धी, 
(ज) याहतसॉग सम्फक्न्धत अन्म उऩमुतत विषम । 
 
१९.   ववऩद् मा ऩरी हरााका वा नष्ट िाका कागजात सभबन्धमा : विऩद् भा 
 ऩयी हयाई पेरा ऩनव नसकेका तथा आॊलशक िा ऩूणव रूऩभा ऺतत बएका 
 गाउॉ ऩालरकाका भहत्िऩूणव कागजातहरुको प्रभाणीकयण तथा प्रततलरवऩ 
 उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धी व्मिस्था प्रचलरत कानूनरे तोके फभोक्जभ 
 हुनेछ। 
२०. तनदेशन ददन सक्ने : सलभततरे मस ऐनको अधीनभा यही विऩद् 
 व्मिस्थाऩनका रागग कुनै व्मक्तत िा तनकामराई आिचमक तनदेशन हदन 
 सतनेछ य त्मस्तो तनदेशनको ऩारना गनुव सम्फक्न्धत व्मक्तत िा 
 तनकामको  कतवव्म हुनेछ । 
२१. उऩसममतत गठन गनत सक्ने : (१) सलभततरे आिचमकता अनुसाय 
 उऩसलभतत गठन गनव सतनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोक्जभ गठन हुने उऩसलभततको काभ, कतवव्म, अगधकाय य 
 कामाविगध उऩसलभतत गठन गदावका फित तोक्रकए फभोक्जभ हुनेछ । 
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२२. अमिऱेख राखु्न ऩनेः (१) विऩद्को सभमभा याहत उऩरब्ध गयाउने 
 व्मक्तत,  तनकाम िा सॊस्थाको नाभ,  य उऩरव्ध गयाईको याहत तथा 
 सोको ऩरयभाण  सहहतको विियणको अलबरेि याख्ने व्मिस्था सलभततरे 
 लभराउनुऩने छ ।   
(२) उऩदपा (१) फभोक्जभको विियण याख्दा विऩद्भा ऩयेका भहहरा, 
 फारफालरका तथा जेष्ठ नागरयक, विऩद्का कायणरे स्थानान्तयण बएका 
 र्यऩरयिाय रगामतको सॊख्मा एक्रकन हुने विियण य उनीहरूराई उऩरब्ध 
 गयाइएको याहात स्ऩष्टरूऩभा याखु्नऩने छ । 
२३. ऩुरस्कार ददन सक्ने : स्थानीम विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा विशेष 
 मोगदान ऩुर् माउने उत्कृष्ट व्मक्तत िा सॊस्थाराई प्रोत्साहन स्िरूऩ 
 सलभततको  लसपारयसभा गाउॉ कामवऩालरकारे सम्भान तथा ऩुयस्काय हदन 
 सतनेछ ।  
२४. वावषतक प्रततवेदन : (१) सलभततरे प्रत्मेक आगथवक िषवभा गयेको काभको 
 विियण सहहतको िावषवक प्रततिेदन तमाय गयी कामवऩालरका भापव त गाउॉ  
 सबा, क्जल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन सलभतत तथा प्रदेश विऩद् व्मिस्थाऩन 
 सलभतत सभऺ ऩेश गनुव ऩनेछ । 
(२) उऩदपा (१) फभोक्जभको िावषवक प्रततिेदन सािवजतनक रूऩभा प्रकाशन 
 गनुव ऩनेछ । 
२५.  प्रशासतनक खचत व्यवस्थाऩन: सलभततको फैठक तथा प्रततिेदन तमायी 
 रगामतका कामवसॉग सम्फक्न्धत न्मुनतभ प्रशासतनक िचव गाउॉ  
 कामवऩालरकारे व्मिस्था गनेछ |  
२६. अधधकार प्रत्यायोजन : मो ऐन तथा मस ऐन अन्तगवत फनेको तनमभ 
 फभोक्जभ सलभततराई प्राप्त अगधकायभध्मे आिचमकता अनुसाय केही 
 अगधकाय सलभततको सॊमोजक तथा तोक्रकएको ऩदागधकायीराई प्रत्मामोजन 
 गनव सतनेछ । 
२७. तनयम बनाउने अधधकार : गाउॉ  कामवऩालरकारे मो ऐन कामावन्िमनका 
 रागग आिचमक तनमभ तथा कामवविगध  फनाउन सतनेछ । 
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