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प्रस्तावनता : शिवपरुी गाउँपाशिका क्षेत्र शित्र प्ाकृशिक िथा गैरप्ाकृशिक 
शवपद ्बाट सव्वसाधारणको जीउज्ान र साव्वजशनक, शनजी िथा व्शतिगि 
समपशति, प्ाकृशिक एवम ् साँसकृशिक समपदा र िौशिक संरचनाको 
संरक्ण गन्वका िाशग शवपद ् जोशिम न्यूशनकरण िथा व्वसथापनका सबै 
शरि्ाकिापको समनव्ातमक र प्िावकारी रूपमा का्ा्वनव्नका िाशग 
कानयून बनाउन वाञ्छनी् िएकोिषे,

नषेपािको संशवधानको धारा २२१ को उपधारा (१) को अशधकार प््ोग गरी 
शिवपरुी गाउँसिािषे ्ो ऐन बनाएको ्छ ।
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परिच छ्ेद – १

प्रतािम्भिक

१. समंषिप्त नताम ि प्रताि्भि: (१) ्स ऐनको नाम “गाउँ शवपद ्जोशिम 
न्यूनीकरण िथा व्वसथापन ऐन, २०७४” रहषेको ्छ ।

   (२) ्ो ऐन िरुूनि प्ारमि हुनषे्छ ।

२.  परिभिताषता: शवष् वा प्सङ्गिषे अकको अथ्व निागषेमा ्स ऐनमा,-

(१) “अध्क्” िननािषे गाउँपाशिकाको अध्क् सम्झन ुप्छ्व ।

(२) “कोष” िननािषे दफा १२ बमोशजमको शवपद ्व्वसथापन कोष 
सम्झन ुप्छ्व ।

(३) “गैरप्ाकृशिक शवपद”् िननािषे महामारी, अशनकाि, डढषेिो, 
कीट वा सयूक्म जीवाण ु आिङ्क, पि ु िथा चराचरुुङ्गीमा 
हुनषे फियू, प्ानडाशमक फियू, सप्वदिं, जनावर आिङ्क, िानी, 
हवाई, सडक, जि वा औद्ोशगक दरु्वटना, आगिागी, शवषाति 
ग्ाँस, रसा्न वा शवशकरण चहुावट, ग्ाँस शवषफोटन, शवषाति 
िाद् सषेवन, वािावरणी् प्दयूषण, वन शवनाि वा िौशिक 
संरचनाको क्शि िथा प्कोप उद्ार का ््वमा हुनषे दरु्वटना वा 
्सिै अन् गैरप्ाकृशिक कारणिषे उतपनन शवपद ्सम्झन ुप्छ्व ।

(४) “शजलिा शवपद ् व्वसथापन सशमशि” िननािषे संरी् ऐनको 
दफा १६ बमोशजम नवुाकोट शजलिामा गठन िएको शजलिा 
शवपद ्व्वसथापन सशमशि सम्झन ुप्छ्व ।

(५) “िोशकएको" वा "िोशकए बमोशजम” िननािषे ् स ऐन अनिग्वि 
बनषेको शन्ममा िोशकएको वा िोशकए बमोशजम सम्झन ुप्छ्व ।

(6) “प्दषेि शवपद ् व्वसथापन सशमशि” िननािषे संरी् ऐनको 
दफा १४ बमोशजम प्दषेि नं. ३ मा गठन िएको प्दषेि शवपद ्
व्वसथापन सशमशि सम्झन ुप्छ्व ।
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(7) “प्मिु” िननािषे गाउँपाशिकाको प्मिु सम्झन ुप्छ्व ।

(8) “प्मिु प्िासकी् अशधकृि” िननािषे गाउँपाशिकाको प्मिु 
प्िासकी् अशधकृि सम्झन ुप्छ्व ।

(9) “प्ाकृशिक शवपद”् िननािषे शहमपाि, अशसना, शहमपशहरो, 
शहमिाि शवसफोटन, अशिवशृटि, अनावशृटि, बाढी, पशहरो िथा 
ियू-सििन, डुबान, िडषेरी, आधँी, हुरी बिास, िीििहर, 
िािो हावाको िहर, चट््ाङ्ग, ियूकमप, जवािामिुी 
शबसफोट, डढषेिो वा ्सिै अन् प्ाकृशिक कारणिषे उतपनन 
जनुसकैु शवपद ्सम्झन ुप्छ्व ।

(10) “राशषरि् का ््वकारी सशमशि” िननािषे संरी् ऐनको दफा ६ 
बमोशजमको का ््वकारी सशमशि सम्झन ुप्छ्व ।

(11) “राशषरि् पररषद” िननािषे संरी् ऐनको दफा ३ बमोशजमको 
शवपद ् जोशिम न्यूनीकरण िथा व्वसथापन राशषरि् पररषद ्
सम्झन ुप्छ्व ।

(12) “राशषरि् प्ाशधकरण” िननािषे संरी् ऐनको दफा १० 
बमोशजम गठन िएको राशषरि् शवपद ्जोशिम न्यूनीकरण िथा 
व्वसथापन प्ाशधकरण सम्झन ुप्छ्व ।

(13) “शवपद”् िननािषे कुनै सथानमा आपतकािीन अवसथा शसज्वना 
िई जन वा धनको क्शिको साथै जीवन्ापन र वािावरणमा 
प्शिकयू ि असर पानने प्ाकृशिक वा गैरप्ाकृशिक शवपद ्सम्झन ु
प्छ्व ।

(14) “शवपद ्िोज िथा उद्ार समयूह” िननािषे शवपदक्ो अवसथामा 
िोजी िथा उद्ार गन्व शरि्ािीि वा शवपद ् व्वसथापनको 
िाशग पररचािन गन्व ि्ार गररएको शवशिटिीकृि िोज िथा 
उद्ार समयूह सम्झन ुप्छ्व र सो िबदिषे िाशिम प्ाप्त मानवी् 
सहा्िाकममीिाई समषेि जनाउँ्छ ।
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(15) “शवपद ् जोशिम न्यूनीकरण” िननािषे शवपदप्यूव्व गररनषे 
जोशिमको शवश्षेषण िथा मयूल्ाङ्कन, शवपद ् रोकथाम वा 
शवपद ्बाट हुनषे क्शिको न्यूनीकरण िथा शवकासका का ््वमा 
शवपद ्जोशिमिाई कम गनने समबनधी का ््व सम्झन ुप्छ्व ।

(16) “शवपद ्पनुिा्वि” िननािषे शवपदक्ो रटनापश्छ गररनषे पनुशन्वमा्वण 
एवम ्पनुसथा्वपनासँग समबनधीि का ््व सम्झन ुप्छ्व ।

(17) “शवपद ्प्शिका ््व” िननािषे शवपदक्ो रटना रट्नासाथ ितकािै 
गररनषे िोज, उद्ार एवम ्राहिसँग समबनधीि का ््व सम्झन ुप्छ्व 
र सो िबदिषे शवपद ्प्शिका््वको पयूव्वि्ारीिाई समषेि जनाउँ्छ ।

(18) “शवपद ्व्वसथापन” िननािषे शवपद ्जोशिम न्यूनीकरण, शवपद ्
प्शिका््व र शवपद ्पनुिा्विसँग समबनधीि समपयूण्व शरि्ाकिाप 
सम्झन ुप्छ्व ।

(19) “व्ावसाश्क प्शिष्ान” िननािषे उद्ोग, किकारिाना, 
शसनषेमा रर, सशपङ्ग मि, बहुउद्षेश्ी् व्ापाररक िवन जसिा 
व्ावसाश्क प्शिष्ान सम्झन ुप्छ्व ।

(20) “सशमशि” िननािषे दफा ३ बमोशजमको गाउँ शवपद ्व्वसथापन 
सशमशि सम्झन ुप्छ्व ।

(22) “संरी् ऐन” िननािषे नषेपाि सरकारको शवपद ् जोशिम 
न्यूनीकरण िथा व्वसथापन ऐन, २०७४ सम्झन ुप्छ्व ।

(23) “संरी् मनत्राि्” िननािषे नषेपाि सरकारको शवपद ्
व्वसथापन हषेनने गरी िोशकएको मनत्राि् सम्झन ुप्छ्व ।

(24) “साव्वजशनक संसथा” िननािषे सरकारी शनका्, सरकारको 
पयूण्व वा आशंिक सवाशमतव िएको संसथा, प्चशिि कानयून 
बमोशजम सथापना िएका सङ्गशठि संसथा वा सबै प्कारका 
सवास्थ् िथा िशैक्क संसथा सम्झन ुप्छ्व ।
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परिच छ्ेद – २

गताउँ मवपद् व्यवस्तापन सममम्को गठन ््ता कताम, 
क ््तव्य ि अमिकताि

३. गताउँ मवपद् व्यवस्तापन सममम्: (१) गाउँपाशिका शित्रको शवपद ्
व्वसथापन समबनधी का ््विाई प्िावकारी रूपमा सञचािन गन्व एक 
गाउँ शवपद ्व्वसथापन सशमशि रहनषे्छ ।

   (२) सशमशिको गठन दषेहा् बमोशजम हुनषे्छ:-

(1) गाउँपाशिका अध्क् - सं्ोजक  

(2) गाउँपाशिका उपाध्क्  - सदस्

(3) प्मिु प्िासकी् अशधकृि - सदस्

(4) शवष्गि सशमशिका सं्ोजकहरु  - सदस्

(5) सामाशजक महािािा/िािा प्मिु - सदस्

(6) पयूवा्वधार शवकास महािािा/िािा प्मिु - सदस्

(7) शिवपरुी गाउँपाशिकाको िौगोशिक क्षेत्र शित्र रहषेका संरी् 
सरुक्ा शनका्का प्मिु वा प्शिशनशध - सदस्

(8) शिवपरुी गाउँपाशिकाको िौगोशिक क्षेत्र शित्र रहषेका प्दषेि 
प्हरी का्ा्वि्को प्मिु वा प्शिशनशध -सदस्

(9) नगर प्हरी प्मिु - सदस्

(10) राशषरि् मान्िा प्ाप्त दिका गाउँपाशिकाशसथि प्मिु वा 
प्शिशनशध - सदस् 

(11) नषेपाि रषेडरिस सोसाईटीका सथानी् प्शिशनशध (१ जना) 
- सदस्

(12) शनजी क्षेत्रको उद्ोग वाशणज् समबनधी मान्िाप्ाप्त संसथाको  
गाउँ िहको अध्क् वा शनजिषे िोकषे को प्शिशनशध (१ जना) 
- सदस्
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(13) गैरसरकारी ससथा महासंरकाका सथानी् प्शिशनशध (१ जना) 
- सदस्

(14) नषेपाि पत्रकार महासंरको सथानी् प्शिशनशध (१ जना) 
- सदस्

(15) शवपद ् व्वसथापन हषेनने गरर िोशकएको 
महािािा/ िािा प्मिु - सदस् 
सशचव

   (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िषेशिएको िएिापशन 
रिम संख्ा (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) र (ण) का सदस्हरू उपिबध 
निएको अवसथामा पशन सशमशि गठन एवम ्काम कारवाही गन्वमा 
असर पनने ्ैछन ।

   (४) उपदफा (२) बमोशजमको सशमशििषे संरी् ऐनको 
दफा १७ बमोशजमको सथानी् शवपद ्व्वसथापन सशमशिको रूपमा 
समषेि काम गनने्छ ।

४. सममम्को बैठक स्बनिधी व्यवस्ता: (१) सं्ोजकिषे िोकषे को 
शमशि, सम् र सथानमा सशमशिको बैठक बसनषे्छ ।

   (२) सशमशिको सदस्-सशचविषे सशमशिको बैठक बसनषे 
शमशि, सम् र सथान िोकी बैठकमा ्छिफि हुनषे शवष्सयूची सशहिको 
सयूचना बैठक बसनषे सम्िनदा चौबीस रणटा अगावै सबै सदस्िषे 
पाउनषे गरी पठाउन ुपनने्छ ।

   (३) सशमशिका पचास प्शििििनदा बढी सदस् उपशसथि 
िएमा बैठकको िाशग गणपयूरक सङ्ख्ा पगुषेको माशननषे्छ ।

   (४) उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा िषेशिएको 
िएिापशन सशमशिको बैठक ितकाि बोिाउन आवश्क िएमा 
अध्क्िषे जनुसकैु बषेिापशन सशमशिको बैठक बोिाउन सकनषे्छ र 
त्सिो अवसथामा अध्क् र रटीमा १ जना सदस् सशहि सदस् 
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सशचव उपशसथि िएमा सशमशिको बैठक बसन सकनषे्छ।

   (५) सशमशिको बैठक सं्ोजकको अध्क्िामा बसनषे्छ ।

   (६) सशमशिको शनण््व  बहुमिद्ारा हुनषे्छ र मि बराबर 
िएमा सं्ोजकिषे शनणा्व्क मि शदनषे्छ।

   (७) सशमशििषे आवश्किा अनसुार समबनधीि शनका् वा 
सङ्र संसथाका प्शिशनशध र शवज्ञिाई बैठकमा आमनत्रण गन्व सकनषे्छ ।

   (८) सशमशिको बैठक समबनधी अन् का ््वशवशध सशमशि 
आफैिषे शनधा्वरण गरषे बमोशजम हुनषे्छ ।

   (९) सशमशिको शनण््व  सदस् सशचविषे प्माशणि गरी 
राखनषे्छ ।

५ . सममम्को कताम, क ््तव्य ि अमिकताि: सशमशिको काम, कि्वव् र 
अशधकार दषेहा् बमोशजम हुनषे्छ:-

(क) शवपद ् व्वसथापन समबनधी राशषरि् पररषद्ाट सवीकृि 
राशषरि् नीशि िथा ्ोजना एवम ्राशषरि् का ््वकारी सशमशि र 
प्दषेि शवपद ् व्वसथापन सशमशिबाट सवीकृि एकीकृि िथा 
क्षेत्रगि नीशि ्ोजना र का ््वरिम अनरुुप हुनषे गरी गाउँ शवपद ्
व्वसथापन नीशि िथा ् ोजना िजु्वमा गरी का ््वपाशिका समक् 
पषेि गनने,

(ि) गाउँसिाबाट सवीकृि नीशि िथा ्ोजनाको अधीनमा रही 
शवपद ्जोशिम न्यूनीकरण, शवपद ्प्शिका््व िथा शवपद ्पनुिा्वि 
समबनधी एकीकृि िथा क्षेत्रगि नीशि, ्ोजना िथा का ््वरिम 
सवीकृि गरी िागयू गनने, गराउनषे,

(ग) गाउँपाशिकाबाट सञचािन हुनषे शवपद ् व्वसथापन समबनधी 
का ््वरिम िथा बजषेट प्सिाव ि्ार गनने, गराउनषे,

(र) शवपद ् व्वसथापनका समबनधमा गाउँपाशिकाको संसथागि 
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क्मिा शवकास गनने, गराउनषे,

(ङ) गाउँपाशिकाका पदाशधकारी, कम्वचारी, सव्ंसषेवक, सामाशजक 
पररचािक िथा समदुा्िाई शवपद ् व्वसथापन समबनधमा 
प्शिक्ण शदनषे व्वसथा शमिाउनषे,

(च) शवपदक्ा रटना हुनासाथ िोज, उद्ार र राहि िगा्िका 
प्ाथशमक का ््वहरू ितकाि गन्वको िाशग संसथागि सं्नत्र 
सवि: पररचाशिि हुनषे गरी आवश्क का ््वशवशध िथा मापदणड 
िजु्वमा गरी िागयू गनने, गराउनषे,

(्छ) शवपद ् व्वसथापनका समबनधमा संरी् िथा प्ादषेशिक 
कानयूनको अशधनमा रशह साव्वजशनक, शनजी, गैरसरकारी 
िगा्ि सबै शनका् िथा संसथािषे शनवा्वह गनु्व पनने ियूशमका 
शनधा्वरण गनने िथा त्सिा संसथा वा शनका्िाई आफनो नीशि, 
्ोजना र का ््वरिममा शवपद ् व्वसथापन समबनधी शवष् 
समावषेि गन्व िगाउनषे,

(ज) शवपदक्ो सम्मा सथानी् आमसञचारका माध्महरुको 
ियूशमका समबनधी आवश्क मापदणड ि्ार गरी का्ा्वनव्न 
गनने, गराउनषे,

(्झ) सरकारी, शनजी एवम ्गैरसरकारी संसथा, सथानी् सव्ंसषेवक, 
सामाशजक पररचािक िगा्ि समबनधीि सबै पक्को समनव् 
र संिगनिामा शवपद ्व्वसथापन समबनधी का ््व गनने, गराउनषे,

(ञ) िौशिक संरचना शनमा्वण गदा्व िवनसंशहिा िगा्ि अन् 
सवीकृि शनदनेशिका वा मापदणडको पािना गराउनषे,

(ट) सथानी् साव्वजशनक पयूवा्वधार समबनधी संरचनाको शवपद ्
जोशिम मयूल्ाङ्कन गनने, गराउनषे,

(ठ) नदी शकनार, बगर, पशहरो जान सकनषे शिरािो जशमन र डुबान 
हुनषे क्षेत्र वा शवपद ् जोशिमको समिावना िएका असरुशक्ि 
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क्षेत्रमा बसोबास गनने व्शति िथा समदुा्िाई सरुशक्ि सथानमा 
सथानानिरण गराउन उप्तुि सथानको िोजी का ््वमा सह्ोग 
गनने िथा सरुशक्ि सथानमा बसोबास समबनधी सचषेिना जगाउनषे,

(ड) शवपद ्बाट सथानी् सिरमा शनजी िथा साव्वजशनक क्षेत्रबाट 
िइरहषेको सषेवा प्वाहमा अवरोध आइपरषेमा सोको 
पनुःसञचािनका िाशग सषेवा शनरनिरिाको ्ोजना िजु्वमा 
िथा का्ा्वनव्न समबनधी का ््व गनने, गराउनषे ।

(ढ) सथानी् समदुा्िाई शवपदप््शि जागरुक बनाउन, शवपदस्ँग 
समबनधीि ्ोजना िथा का ््वरिम िजु्वमा गन्व िथा शवपदक्ो 
रटना हुनासाथ प्शिका््वका िाशग पररचाशिि हुन वडा िथा 
समदुा्सिरमा समावषेिी शवपद ् पयूव्वि्ारी िथा प्शिका््व 
सशमशि गठन गनने,

(ण) शवद्ाि् िहको िशैक्क पाठ््रिममा शवपद ् व्वसथापन 
समबनधी शवष् समावषेि गन्व पहि गनने,

(ि) शवपद ्प्शिका््वका िाशग नमयूना अभ्ास गनने, गराउनषे,

(थ) शवपदक्ो सम्मा प््ोग गन्व सशकनषे गरी वारुण्नत्र िगा्िका 
अन् उपकरणहरू ि्ारी हाििमा राखन िगाउनषे,

(द) सथानी् सिरमा आपतकािीन का ््वसञचािन कषे नद्रको 
सथापना र सञचािन गनने,

(ध) गाउँपाशिकामा शवपद ् व्वसथापन सयूचना प्णािी िथा 
पयूव्वचषेिावनी प्णािीको शवकास र सञचािन गनने, गराउनषे,

(न) शवपद ्प्िाशवि क्षेत्रमा ितकाि उद्ार िथा राहिको व्वसथा 
शमिाउनषे,

(प) शवपद्ा परी हराएका, शबग्षेका वा नटि िएका कागजािको 
्शकन ि्थ्ाङ्क अद्ावशधक गरी राखन िगाउनषे,
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(फ) शवपद ्बाट प्िाशवि ररपररवारको पशहचान, सिर शनधा्वरण िथा 
पररच्पत्र शविरण गनने, गराउनषे,

(ब) शवपदक्ो सम्मा जोशिममा रहषेको समयूह शविषेषगरी मशहिा, 
बािबाशिका, शकिोरी, अपाङ्गिा िएका व्शतिउपर हुन 
सकनषे रटना (िैङ्शगक शहसंा, बषेचशविन िथा अन् कुनै पशन 
शकशसमका िोषण) रोकथामको िाशग शविषेष सिक्व िा अपनाई 
सचषेिनामयूिक का ््वरिम सञचािन गनने,

(ि) शवपद ्प्िाशविहरूको प्त्क् र सशरि् सहिाशगिामा शवपद ्
प्िाशवि क्षेत्रमा आशथ्वक शरि्ाकिापको पनुसथा्वपना, 
रोजगारीका अवसरको सजृना िथा जीवन्ापनका िाशग 
आ् आज्वन का ््वरिम सञचािन गनने, गराउनषे,

(म) शवपदक्ो जोशिममा रहषेका मशहिा, बािबाशिका, जषेष् 
नागररक, दशिि, सीमानिकृि वग्व िथा समदुा्, अिति िथा 
अपाङ्गिा िएका व्शतिहरूको िाशग शविषेष ्ोजना िथा 
का ््वरिम बनाई का्ा्वनव्न गनने, गराउनषे,

(्) शवपद ् व्वसथापन समबनधमा साव्वजशनक संसथा िथा 
व्ावसाश्क प्शिष्ानिषे प्चशिि ऐन बमोशजम का ््व गरषे 
नगरषेको अनगुमन गनने,

(र) शवपद ्व्वसथापन समबनधी राशषरि् का ््वकारी सशमशि, प्दषेि 
शवपद ् व्वसथापन सशमशि िथा शजलिा शवपद ् व्वसथापन 
सशमशिको शनण््व  अनसुार शवपद ्व्वसथापन समबनधी अन् 
का ््व गनने, गराउनषे,

(ि) शवपद ् व्वसथापनका समबनधमा नषेपाि सरकार िथा प्दषेि 
सरकारका मनत्राि्, शविाग िथा अन् शनका्सँग सहका ््व 
गनने,

(व) शवपद ्व्वसथापन समबनधमा नषेपाि सरकार, प्दषेि सरकार वा 
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गाउँसिािषे िोकषे का अन् का््व गनने, गराउनषे, 

(ि)  शवपद ्व्वसथापन समबनधमा संरी् िथा प्ादषेशिक कानयूनको 
प्शिकयू ि नहुनषे गरी गाउँ का ््वपाशिकािषे िोकषे  बमोशजमका 
अन् का ््व गनने, गराउनषे,

(ष)  शवशिनन संरसंसथा, व्शतिबाट प्ाप्त हुनषे राहि िथा पनुशन्वमा्वण 
र पनुिा्विका शबष्वसििुाई सथानी् शवपद ् व्वसथापन 
सशमशििषे िोकषे को सथान र मापदणड अनसुार गनने, गराउनषे ।

परिच छ्ेद – ३

वडता स्िधी्य मवपद् व्यवस्तापन सममम्को गठन ््ता कताम, 
क ््तव्य ि अमिकताि

६. वडता स्िधी्य मवपद् व्यवस्तापन सममम्: (१) गाउँपाशिकाको 
प्त ष्ेक वडामा एक वडा सिरी् शवपद ्व्वसथापन सशमशि रहनषे्छ ।

   (२) वडा सिरी् शवपद ्व्वसथापन सशमशिको गठन दषेहा् 
बमोशजम हुनषे्छ:-

(1) वडा अध्क् - सं्ोजक 

(2) वडा सदस्हरू  - सदस्

(3) वडा शित्र रहषेका शवष्गि िािा/ईकाई का्ा्वि् प्मिुहरू 
 - सदस्

(4) वडा शित्र रहषेका सरुक्ा शनका्का प्मिुहरू - सदस्

(5) राशषरि् मान्िा प्ाप्त दिका वडाशसथि प्मिु वा प्शिशनशध 
 - सदस् 

(6) सथानी् रषेडरिस,  - सदस्
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(7) गैरसरकारी िथा सामदुा्मा आधाररि संरसंसथा िथा ्वुा 
किवबाट सं्ोजकिषे िोकषे बमोशजम न्यूनिम २ मशहिा सशहि 
४ जना - सदस्

(8) वडा सशचव - सदस् सशचव

   (३) उपदफा (२) बमोशजमको सशमशिको बैठक सो 
सशमशिको सं्ोजकिषे िोकषे को शमशि, सम् र सथानमा बसनषे्छ ।

   (४) सशमशिको सदस्-सशचविषे सशमशिको बैठक बसनषे 
शमशि, सम् र सथान िोकी बैठकमा ्छिफि हुनषे शवष्सयूची सशहिको 
सयूचना बैठक बसनषे सम्िनदा चौबीस रणटा अगावै सबै सदस्िषे 
पाउनषे गरी पठाउन ुपनने्छ ।

   (५) सशमशिका पचास प्शििििनदा बढी सदस् उपशसथि 
िएमा बैठकको िाशग गणपयूरक सङ्ख्ा पगुषेको माशननषे्छ ।

   (६) उपदफा (४) र (५) मा जनुसकैु कुरा िषेशिएको 
िएिा पशन सो सशमशिको बैठक ितकाि बोिाउन आवश्क िएमा 
सं्ोजकिषे जनुसकैु बषेिापशन सशमशिको बैठक बोिाउन सकनषे्छ र 
त्सिो अवसथामा सं्ोजक र रटीमा १ जना सदस् सशहि सदस् 
सशचव उपशसथि िएमा सशमशिको बैठक बसन सकनषे्छ ।

   (७) सशमशिको बैठकको अध्क्िा सो सशमशिको 
सं्ोजकिषे गनने्छ ।

   (८) सशमशिको शनण््व  बहुमिद्ारा हुनषे्छ र मि बराबर 
िएमा सं्ोजकिषे शनणा्व्क मि शदनषे्छ।

   (९) सशमशििषे आवश्किा अनसुार समबनधीि शनका् वा 
सङ्र संसथाका प्शिशनशध र शवज्ञिाई बैठकमा आमनत्रण गन्व सकनषे्छ ।

   (१०) सशमशिको बैठक समबनधी अन् का ््वशवशध सो 
सशमशि आफैिषे शनधा्वरण गरषे बमोशजम हुनषे्छ ।
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   (११) सशमशिको शनण््व  सदस् सशचविषे प्माशणि गरी 
राखनषे्छ ।

वडता स्िधी्य मवपद् व्यवस्तापन सममम्को कताम, क ््तव्य ि अमिकतािः 
सशमशिको काम, कि्वव् र अशधकार दषेहा् बमोशजम हुनषे्छ:-

(1) वडा शित्र शवपद ् प्शिका््व िथा शवपद ् पनुिा्वि समबनधी 
का ््वरिम सञचािनका िाशग गाउँ शवपद ् व्वसथापन 
सशमशिमा शसफाररस गनने िथा सो सशमशिबाट सवीकृि नीशि 
िथा ्ोजना अनरुूपका शवपद ्व्वसथापन समबनधी का ््वरिम 
का्ा्वनव्न, अनगुमन र पनुराविोकन गनने,

(2) वडामा शवकास शनमा्वणका शरि्ाकिापहरू का्ा्वनव्नमा 
शवपद ् जोशिम व्ावसथापनिाई मयूिप्वाहीकरण गनने, 
सरुशक्ि शवद्ाि् िथा असपिािका िाशग शवपद ् जोशिम 
न्यूनीकरणका का ््वरिमहरू सञचािन गनने,

(3) शवपद ् व्वसथापनका समबनधमा वडाको संसथागि क्मिा 
शवकास गनने,

(4) शवपद ् व्वसथापन ्ोजना, आपतकािीन का ््व्ोजना, 
पनुःसथापना िथा पनुशन्वमा्वण ्ोजना िजु्वमा िथा का्ा्वनव्न 
गनने, गराउनषे,

(5) समदुा्मा शवपद ्व्वसथापन समबनधी काम गनने समयूहहरूको 
गठन िथा त्सिा समयूहहरूिाई पररचािन गनने गराउनषे,

(6) वडा सदस्हरू, कम्वचारी, सव्ंसषेवक, सामाशजक पररचािक 
िथा समदुा्मा आधाररि शवपद ्व्वसथापन सशमशि सदस्, 
नागररक समाजका प्शिशनशधिाई शवपद ्व्वसथापन समबनधी 
प्शिक्णको व्वसथा शमिाउनषे,

(7) सथानी् समदुा्िाई शवपदप््शि जागरुक बनाउनषे, शवपदस्ँग 
समबनधीि ्ोजना िथा का ््वरिम िजु्वमा गन्व िथा शवपदक्ो 
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रटना हुनासाथ प्शिका््वका िाशग ि्ारी अवसथामा राखनषे,

(8) शवपदक्ा रटना हुनासाथ िोज, उद्ार र राहि िगा्िका 
प्ाथशमक का ््वहरू ितकाि गन्वको िाशग समनव् गनने, 

(9) आपतकािीन नमयूना अभ्ास गनने, गराउनषे,

(10) शवपद ्बाट प्िाशवि ररपररवारको पशहचान, सिर शनधा्वरण िथा 
पररच्पत्र शविरणमा गाउँ शवपद ् व्वसथापन सशमशििाई 
सह्ोग गनने,

(11) शवपदक्ो सम्मा जोशिममा रहषेका समयूह शविषेषगरी मशहिा, 
बािबाशिका, शकिोरी, अपाङ्गिा िएका व्शतिउपर हुन 
सकनषे रटना (िैङ्शगक शहसंा, बषेचशविन िथा अन् कुनै पशन 
शकशसमका िोषण) रोकथामको िाशग शविषेष सिक्व िा अपनाई 
सचषेिनामयूिक का ््वरिम सञचािन गनने,

(12) गाउँ शवपद ् व्वसथापन सशमशिको शनण््व  अनसुार शवपद ्
व्वसथापन समबनधी अन् का ््व गनने, गराउनषे । 

परिच छ्ेद – ४

सिुषिता मनकता्य ््ता अन्य मनकता्यको परिचतालन

८ . सिुषिता मनकता्यको परिचतालन ््ता सह्योग ि समनव्य: (१) 
गाउँका ््वपाशिकािषे शवपद ् व्वसथापनको काममा नषेपाि सरकार 
िथा प्दषेि सरकारिषे पररचािन गरषेका संरी् िथा प्ादषेशिक सरुक्ा 
शनका्हरूिाई सह्ोग र समनव् गनने्छ ।

   (२) सरुक्ा शनका्िषे शवपदक्ो सम्मा िोज िथा उद्ार 
का ््वका िाशग गाउँका ््वपाशिकासँग आवश्क सामग्ी माग गरषेको 
अवसथामा गाउँपाशिकामा उपिबध िएसमम त्सिो सामाग्ी ितकाि 
उपिबध गराईनषे्छ ।
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   (३) शवपद ् प्शिका््वका िाशग गाउँपाशिकािषे आफँयू सँग 
रहषेको नगर प्हरीिाई पररचािन गनने्छ ।  

९.  वतारुण्यनत्र ््ता अन्य सछेवता प्रदता्यक मनकता्यको कताम, क ््तव्य ि 
अमिकताि: 

(१) वारूण्नत्र, एमबिुषेनस िथा त्सिै अन् सषेवा प्दा्किषे 
आपतकािीन िोज, उद्ार िथा राहि उपिबध गराउन 
सशमशििषे शदएको शनदनेिनको पािना गनु्व पनने्छ ।

 (२) आपतकािीन का ््व समपादन गदा्व सशमशिको आदषेि बमोशजम 
कुनै पशन सथानमा प्वषेि गनने िथा जनुसकैु व्शति वा संसथाको 
साधन र स्ोि उप्ोग गनने अशधकार वारुण्नत्र सषेवा 
प्दा्किाई हुनषे्छ ।

१०. सताव्तजमनक ससं्ता ् ्ता व्यतावसताम्यक प्रम्ष्तानको दताम्यतव: (१) 
शवपद ्व्वसथापन समबनधमा गाउँपाशिका शित्रका सबै साव्वजशनक 
संसथा िथा व्ावसाश्क प्शिष्ानको दाश्तव दषेहा् बमोशजम हुनषे्छ:-

(क) आफनो िवन, उद्ोग, का्ा्वि् वा व्ावसाश्क कषे नद्रमा 
शवपदक्ा रटना हुन नशदन शवपद ् सरुक्ा औजार, उपकरण, 
सामग्ी, आपतकािीन शनकास िगा्ि िोशकए बमोशजमका 
अन् व्वसथा गनने,

(ि)  ि्थ्ाङ्क सङ्किन, क्शिको मयूल्ाङ्कन, राहि, पनुसथा्वपना 
िथा पनुशन्वमा्वण समषेिका समपयूण्व का ््वमा आवश्क सह्ोग 
गनने,

(ग)   आफना कम्वचारी िथा कामदारिाई शवपद ् व्वसथापन 
समबनधमा आधारियूि अशिमिुीकरण गनने गराउनषे,

(र) शवपद ्व्वसथापन का ््वमा उप्ोग हुनषे स्ोि साधनिाई ि्ारी 
हाििमा राखनषे,
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(ङ) आफना िवन िगा्ि अन् संरचना आपतकािीन प््ोजनका 
िाशग आवश्क परषेमा आदषेिानसुार उपिबध गराउनषे,

(च) समबनधीि अशधकारीको सपुररवषेक्णमा उद्ार िथा राहि 
शविरण का ््वमा सह्ोग पु् ा्वउनषे,

(्छ) शवपद ् जोशिम न्यूनीकरण सं्नत्रको व्वसथा गरी ि्ारी 
अवसथामा राखनषे,

(ज)  फोहोरमैिा िथा प्दषुणको ् थोशचि व्वसथापन गरी ् सबाट 
वािावरण र जनजीवनमा पन्व सकनषे नकारातमक प्िाविाई 
न्यूनीकरण गनने उपा्हरू अपनाउनषे,

(्झ) शवपदक्ो रटना रटषेमा ितकाि नशजकको सरुक्ा शनका् र 
सथानी् आपतकािीन का ््वसञचािन कषे नद्रिाई िबर गनने ।  

   (२) गाउँपाशिका शित्रका साव्वजशनक संसथा िथा 
व्ावसाश्क प्शिष्ानिषे  गाउँपाशिकाको शवपद ्व्वसथापन समबनधी 
्ोजनाको अधीनमा रही शवपद ् व्वसथापन ्ोजनाको िजु्वमा गरी 
अशनवा ््व रूपमा िागयू गनु्व पनने्छ ।

११. मवपद् व्यवस्तापनमता सह्योग गनु्तपनने : गाउँपाशिका शित्रका 
सरकारी का्ा्वि्, गैरसरकारी संसथा, सथानी् सङ्र संसथा, 
समदुा्, सव्ंसषेवक, नागररक समाज, शनजी क्षेत्र िथा व्शतििषे शवपद ्
व्वसथापन का ््वमा गाउँपाशिकािाई दषेहा् बमोशजम सह्ोग गनु्व 
पनने्छ:-

(क)  ि्थ्ाङ्क सङ्किन, क्शिको मयूल्ाङ्कन, राहि, पनुसथा्वपना 
िथा पनुःशन्वमा्वण िगा्िका शवपद ् व्वसथापन समबनधी 
का ््वमा सह्ोग गनने, 

(ि) शवपद ्व्वसथापन समबनधी जनचषेिना अशिवशृद् गनने,

(ग) क्मिा शवकास, आपतकािीन नमयूना अभ्ास िथा शवपद ्
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व्वसथापन समबनधी प्शिक्ण का ््वरिममा सह्ोग गनने िथा 
िाग शिनषे, 

(र) िोज, उद्ार िथा राहि शविरण समबनधी का ््वमा सह्ोग गनने। 

परिच छ्ेद – ५ 

मवपद् व्यवस्तापन कोष स्बनिधी व्यवस्ता

१२. मवपद् व्यवस्तापन कोष : (१) शवपद ् व्वसथापनका िाशग 
गाउँपाशिकामा ्ुछटै् एक आकशसमक कोष रहनषे्छ ।

   (२) कोषमा दषेहा् बमोशजमका रकमहरू रहनषे ्छन:्-

(क) गाउँपाशिकाको वाशष्वक बजषेटबाट शवपद ्व्वसथापन कोषमा 
जममा गनने गरी सवीकृि रकम,

(ि) प्दषेि सरकारबाट शवपद ्व्वसथापनका िाशग प्ाप्त रकम,

(ग)  नषेपाि सरकारबाट शवपद ्व्वसथापनका िाशग प्ाप्त रकम,

(र) सवदषेिी कुनै सङ्र संसथा वा व्शतिबाट दान, दािव् वा 
उपहार सवरुप प्ाप्त रकम,

(ङ) अन् कुनै स्ोिबाट प्ाप्त रकम ।

   (३) शवपद ् व्वसथापनका िाशग गाउँपाशिकािषे 
कानयून बमोशजम शविषेष िलुक वा दसिरु संकिन गन्व सकनषे ्छ | 

   (४) कोषको सञचािन िोशकए बमोशजम हुनषे्छ ।

   (५) कोषको रकम शवपद ् व्वसथापन समबनधी 
कामका िाशग प््ोग गररनषे्छ ।

   (६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा िषेशिएको िए 
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िापशन कोषको रकम शन्शमि प्िासशनक का ््वको िाशग िच्व गररनषे 
्ैछन ।

   (७) कोषको िषेिापरीक्ण महािषेिा परीक्कबाट 
हुनषे्छ । 

   (८) सशमशििषे कोषको वाशष्वक आ् व््को प्शिवदषेन 
ि्ार गरी का ््वपाशिका माफ्व ि गाउँसिा समक् पषेि गनने्छ ।

परिच छ्ेद – ६

कसिू ््ता सजता्य

१३.  कसिू ि सजता्य : कसैिषे शवपदक्ो रटना रट्न सकनषे गरी िापरवाही 
गरषेमा वा त्सिो रटना रटाउन प्त्क् संिगन िएमा वा रट्ना रटषेको 
अवसथामा नाजा्ज फाईदा शिनषे गरी वा आफुिाई मात्र फाईदा पगुनषे 
शकशसमको कुनै काम गरषेमा वा ्स समबनधमा संरी् कानयून बमोशजम 
कसरुजन् माशननषे कुनै काम गरषेमा िि ्समबनधी कारवाही प्चशिि 
संरी् कानयून बमोशजम हुनषे्छ । 

परिच छ्ेद – ७

मवमवि

१४. मवपद् सङ्कटग्रस् षिछेत्र घोषणताको पतालनता ि समनव्य : (१) 
नषेपाि सरकारिषे गाउँपाशिका शित्रको कुनै ठाउँमा गमिीर प्कृशिको 
शवपद ्उतपनन िएबाट शवपद ्सङ्कटग्सि क्षेत्र रोषणा गरी प्चशिि 
कानयून बमोशजम कुनै काम गन्व गराउन आदषेि शदएमा सोको पािना 
गनु्व गराउन ुगाउँपाशिकाको कि्वव् हुनषे्छ । 

   (२) उपदफा (१) बमोशजम रोषणा गररएको क्षेत्रमा नषेपाि 
सरकारिषे प्चशिि कानयून बमोशजम कुनै काम गन्व गराउन गाउँपाशिका 
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शित्रको कुनै व्शति, संसथा वा अशधकारीिाई आदषेि शदएमा सोको 
पािना गन्व गराउनमा गाउँपाशिकािषे आवश्क समनव् गनने्छ ।

   (३) उपदफा (१) बमोशजम रोषणा गररएको क्षेत्र समबनधी 
सयूचनाको प्सारणमा गाउँपाशिकािषे सह्ोग र समनव् गनने्छ ।

१५. नछेपताल सिकतािको सवधीकृ्धीमता मतात्र प्रवछेश गनु्तपनने : (१) शवपद ्बाट 
असर परषेको कुनै क्षेत्रमा शवदषेिी नागररक वा संसथािषे प्वषेि गनु्व परषेमा 
नषेपाि सरकारको सवीकृिी शिएको ्छ ्ैछन िशन गाउँ का ््वपाशिकािषे 
सोधिोज गन्व सकनषे्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोशजम सोधिोज गदा्व त्सिो नागररक 
वा संसथािषे नषेपाि सरकारको सवीकृिी शिएको नादषेशिएकोमा 
शनजको प्वषेििाई रोक िगाई िि ्समबनधी सयूचना नषेपाि सरकारिाई 
उपिबध गराईनषे्छ ।

१६. मतानवधी्य ््ता अन्य सहता्य्ता ि समनव्य : (१) गाउँपाशिका शित्र 
उतपनन शवपदक्ो अवसथािाई ितकाि सामना गन्व आनिररक स्ोि र 
साधनबाट नभ्ाउनषे िएमा मानवी् िथा अन् सहा्िा र समनव्का 
िाशग शजलिा समनव् सशमशि, प्दषेि सरकार िथा नषेपाि सरकारिाई 
अनरुोध गररनषे्छ । 

    (२) शवपद ्बाट उतपनन शसथशि शन्नत्रण गनने रिममा नषेपाि 
सरकारिषे अनिरा्वशषरि् मानवी् िथा अन् सह्ोग शिई पररचािन 
गरषेको अवसथामा नषेपाि सरकारको शनदनेिनमा रशह िि ् समबनधी 
का ््वमा सह्ोग र समनव् गररनषे्छ । 

   (३) श्छमषेकी सथानी् िहमा कुनै शवपद ् उतपनन िई सो 
व्वसथापनका िाशग श्छमषेकी सथानी् िहिषे सो्झ,ै शजलिा समनव् 
सशमशि वा प्दषेि सरकार माफ्व ि अनरुोध गरषेमा उपिबध िएसममको 
सह्ोग पु् ा्वउन ुगाउँका ््वपाशिको दाश्तव हुनषे्छ ।

१७.  ्तकताल खरिद ््ता मनमता्तण ि प्र्योग गन्त समकनछे : (१) शविषेष 
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पररशसथशि परी शवपद ्बाट प्िाशवि क्षेत्रमा िोज, उद्ार िथा राहि 
उपिबध गराउन िथा िइरहषेको शवपद ्बाट थप क्शि हुन नशदनका 
िाशग ितकािै राहि सामग्ी िररद वा शनमा्वण का ््व गन्व आवश्क 
िएमा साव्वजशनक िररद समबनधी प्चशिि कानयूनमा रहषेको 
शविषेष पररशसथशिमा िररद गनने समबनधी व्वसथा बमोशजम गाउँ 
का ््वपाशिकािषे िररद वा शनमा्वण का ््व गन्व सशकनषे्छ ।

   (२) शवपद ्बाट प्िाशवि क्षेत्रमा िोज, उद्ार िथा राहि 
उपिबध गराउन िथा िइरहषेको शवपद ्बाट थप क्शि हुन नशदनका िाशग 
गाउँपाशिका क्षेत्र शित्रको कुनै गैरसरकारी का्ा्वि् वा अन् संर 
संसथा र व्शतिको चि, अचि समपशति िथा सवारी साधन उप्ोग 
गन्व आवश्क िएमा सोको अशििषेि रािी िोशकएको अवशधिरको 
िाशग असथा्ी िवरिषे प्ाप्त गन्व सशकनषे्छ ।

    (३) शवपद ्बाट प्िाशवि क्षेत्रमा ितकाि राहि उपिबध 
गराउन गाउँपाशिका क्षेत्र शित्रको कुनै गैरसरकारी का्ा्वि् वा अन् 
संर संसथा र व्शतिको िाद्ानन, ितिाकपडा, औषधी वा अन् 
वसि ु आवश्क िएमा सोको अशििषेि रािी शन्नत्रणमा शिन र 
समबनधीि प्िाशवि पक्िाई शविरण गन्व सशकनषे्छ ।

   (४) गाउँपाशिकािषे उपदफा (२) बमोशजम कुनै समपशति 
असथा्ी रूपमा प्ाप्त गरषेमा वा उपदफा (३) बमोशजम कुनै वसि ु
शन्नत्रण र शविरण गरषेमा त्सिो समपशति प््ोग वा वसि ु उप्ोग 
बापि प्चशिि दर अनसुारको रकम समबनधीि का्ा्वि्, संसथा वा 
व्शतििाई शदनषे्छ । 

१८.  िताह्को न्ूयन्म मतापदणड स्बनिधी व्यवस्ता : (१) शवपद ्
प्िाशवि व्शतििाई नषेपाि सरकार िथा प्दषेि सरकारिषे उपिवध 
गराउनषे राहिको अशिररति गाउँपाशिकािषे आनिररक स्ोिबाट थप 
राहि उपिबध गराउन सकनषे्छ । 

   (२) उपदफा (१) बमोशजम गाउँपाशिकािषे शवपद ्प्िाशवि 
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व्शतििाई राहि उपिबध गराउँदा मापदणड बनाई सोको आधारमा 
राहाि उपिबध गराउनषे्छ ।

   (३) उपदफा (२) बमोशजमको राहिको मापदणडमा अन् 
शवष्को अशिररति दषेहा्का शवष् समावषेि िएको हुन ुपनने्छ:-

(1) शवपद ्बाट प्िाशवि व्शतििाई असथा्ी आश्र्सथिमा 
राखदा उपिबध गराउन ु पनने आवास, िाद्ानन, िानषेपानी, 
सवास्थ् िथा सरसफाइ समबनधी,

(2) शवपद ्बाट मतृ् ु हुनषेको पररवार िथा समपशतिको क्शि हुनषे 
व्शतििाई उपिबध गराउन ुपनने न्यूनिम राहि समबनधी, 

(3) मशहिा, बािबाशिका, जषेष् नागररक, अिति िथा अपाङ्गिा 
िएका व्शतिको आवश्किा संवोधनका िाशग शविषेष राहि 
प्ाकषे जहरु (जसिै शडशगनटी शकट र शचलड्षेन शकट) मशहिाहरूको 
िाशग सरुशक्ि मशहिामतै्री सथि, 

(4) व्शतिगि गोपशन्िा िथा सरुक्ा समबनधी,

(5) न्यूनिम राहि बाहषेक सवरोजगार िथा रोजगारी व्वसथापनका 
माध्मबाट पीशडिको जीशवकोपाज्वन समबनधी,

(6) गैरसरकारी वा व्शतिगि रूपमा शदइनषे राहिको शविरण 
समबनधी,

(7) एकद्ार प्णािी अनरुुप राहि शविरण गनने समबनधी,

(8) राहिसँग समबनधीि अन् उप्तुि शवष् ।

१९.   मवपद्ता पिधी हिताएकता वता नष्ट भिएकता कतागजता् स्बनिमता : 
शवपद्ा परी हराई फषे िा पन्व नसकषे का िथा आशंिक वा पयूण्व रूपमा 
क्शि िएका गाउँपाशिकाका महतवपयूण्व कागजािहरुको प्माणीकरण 
िथा प्शिशिशप उपिबध गराउनषे समबनधी व्वसथा प्चशिि कानयूनिषे 
िोकषे  बमोशजम हुनषे्छ ।
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२०. मनदनेशन मदनसकनछे : सशमशििषे ्स ऐनको अधीनमा रही शवपद ्
व्वसथापनका िाशग कुनै व्शति वा शनका्िाई आवश्क शनदनेिन 
शदन सकनषे्छ र त्सिो शनदनेिनको पािना गनु्व समबनधीि व्शति वा 
शनका्को कि्वव् हुनषे्छ ।

२१. उपसममम् गठन गन्तसकनछे : (१) सशमशििषे आवश्किा अनसुार 
उपसशमशि गठन गन्व सकनषे्छ । 

   (२) उपदफा (१) बमोशजम गठन हुनषे उपसशमशिको काम, 
कि्वव्, अशधकार र का्ा्ववशध उपसशमशि गठन गदा्वका बिि िोशकए 
बमोशजम हुनषे्छ ।

२२. अमभिलछेख िताखनुपननेः (१) शवपदक्ो सम्मा राहि उपिबध गराउनषे 
व्शति, शनका् वा संसथाको नाम,  र उपिवध गराईको राहि िथा 
सोको पररमाण सशहिको शववरणको अशििषेि राखनषे व्वसथा 
सशमशििषे शमिाउनपुनने ्छ ।  

   (२) उपदफा (१) बमोशजमको शववरण राखदा शवपद्ा 
परषेका मशहिा, बािबाशिका िथा जषेष् नागररक, शवपदक्ा कारणिषे 
सथानानिरण िएका ररपररवार िगा्िको संख्ा एशकन हुनषे शववरण 
र उनीहरूिाई उपिबध गराइएको राहाि सपटिरूपमा राखनपुनने ्छ ।

२३. पुिसकताि मदन सकनछे : सथानी् शवपद ्व्वसथापन समबनधमा शविषेष 
्ोगदान पु् ा्वउनषे उतकृटि व्शति वा संसथािाई प्ोतसाहन सवरूप 
सशमशिको शसफाररसमा गाउँ का ््वपाशिकािषे सममान िथा परुसकार 
शदन सकनषे्छ । 

२४. वतामष्तक प्रम्वछेदन : (१) सशमशििषे प्त ष्ेक आशथ्वक वष्वमा गरषेको 
कामको शववरण सशहिको वाशष्वक प्शिवषेदन ि्ार गरी का ््वपाशिका 
माफ्व ि गाउँ सिा, शजलिा शवपद ्व्वसथापन सशमशि िथा प्दषेि शवपद ्
व्वसथापन सशमशि समक् पषेि गनु्व पनने्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोशजमको वाशष्वक प्शिवषेदन साव्वजशनक 
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रूपमा प्कािन गनु्वपनने्छ ।

२५.  प्रशतासमनक खच्त व्यवस्तापन: सशमशिको बैठक िथा प्शिवषेदन 
ि्ारी िगा्िका का ््वसँग समबनधीि न्नुिम प्िासशनक िच्व 
गाउँका ््वपाशिकािषे व्वसथा गनने्छ | 

२६. अमिकताि प्रत्यता्योजन : ्ो ऐन िथा ्स ऐन अनिग्वि बनषेको शन्म 
बमोशजम सशमशििाई प्ाप्त अशधकारमध ष्े आवश्किा अनसुार 
कषे ही अशधकार सशमशिको सं्ोजक िथा िोशकएको पदाशधकारीिाई 
प्त्ा्ोजन गन्व सकनषे्छ ।

२७. मन्यम बनताउनछे अमिकताि : गाउँ का ््वपाशिकािषे ् ो ऐन का्ा्वनव्नका 
िाशग आवश्क शन्म िथा का ््वशवशध  बनाउन सकनषे्छ ।
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