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प्रस्तावनता : 
घिरिङ गाउँपाघिका क्षेत्र घित्र प्ाकृघिक िथा गैिप्ाकृघिक घिपद्ाट सि्वसाधािणको जीउज्ान ि 
साि्वजघनक, घनजी िथा व्घतिगि समपघति, प्ाकृघिक एिम ्साँसकृघिक समपदा ि िौघिक संिचनाको 
संिक्ण गन्वका िाघग घिपद ् जोघिम न्यूघनकिण िथा व्िसथापनका सबै घरि्ाकिापको 
समनि्ातमक ि प्िािकािी रूपमा का्ा्वनि्नका िाघग कानयून बनाउन िाञ्छनी् िएकोिषे,
नषेपािको संघिधानको धािा २२१ को उपधािा (१) िथा सथानी् सिकाि संचािन P]g bkmf 
!)@ को अघधकाि प््ोग गिी घिरिङ गाउँसिािषे ्ो ऐन बनाएको ्छ ।

परिच छ्ेद – १
प्रतािम्भिक

१. समंषिप्त नताम ि प्रताि्भि: 
(१) ्स ऐनको नाम “घिरिङ गाउँपाघिका घिपद ्जोघिम न्यूनीकिण िथा व्िसथापन 

ऐन, २०७८” िहषेको ्छ ।
(२) ्ो ऐन िरुूनि प्ािमि हुनषे्छ ।

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

(1) “अध्क्” िननािषे गाउँपाघिकाको अध्क् सम्झन ुप्छ्व ।
(2) “कोष” िननािषे दफा १२ बमोघजमको घिपद ्व्िसथापन कोष सम्झन ुप्छ्व ।
(3) “गैिप्ाकृघिक घिपद”् िननािषे महामािी, अघनकाि, डढषेिो, कीट िा सयूक्म 

जीिाण ु आिङ्क, पश ु िथा चिाचरुुङ्गीमा हुनषे फियू, प्ानडाघमक फियू, 
सप्वदशं, जनािि आिङ्क, िानी, हिाई, सडक, जि िा औद्ोघगक दिु्वटना, 
आगिागी, घिषाति ग्ाँस, िसा्न िा घिघकिण चहुािट, ग्ाँस घिषफोटन, 
घिषाति िाद् सषेिन, िािाििणी् प्दयूषण, िन घिनाश िा िौघिक संिचनाको 
क्घि िथा प्कोप उद्ाि का ््वमा हुनषे दिु्वटना िा ्सिै अन् गैिप्ाकृघिक 
कािणिषे उतपनन घिपद ्सम्झन ुप्छ्व ।

(4) “घजलिा घिपद ्व्िसथापन सघमघि” िननािषे संिी् ऐनको दफा १६ बमोघजम 
...... (गा.पा. िहषेको घजलिाको नाम) घजलिामा गठन िएको घजलिा घिपद ्
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व्िसथापन सघमघि सम्झन ुप्छ्व ।
(5) “िोघकएको" िा "िोघकए बमोघजम” िननािषे ् स ऐन अनिग्वि बनषेको घन्ममा 

िोघकएको िा िोघकए बमोघजम सम्झन ुप्छ्व ।
(6) “प्दषेश घिपद ्व्िसथापन सघमघि” िननािषे संिी् ऐनको दफा १४ बमोघजम 

प्दषेश नं. ...... (गा.पा. िहषेको प्दषेशको नमबि िा नाम) मा गठन िएको प्दषेश 
घिपद ्व्िसथापन सघमघि सम्झन ुप्छ्व ।

(7) “प्मिु” िननािषे गाउँपाघिकाको प्मिु सम्झन ुप्छ्व ।
(8) “प्मिु प्शासकी् अघधकृि” िननािषे गाउँपाघिकाको प्मिु प्शासकी् 

अघधकृि सम्झन ुप्छ्व ।
(9) “प्ाकृघिक घिपद”् िननािषे घहमपाि, अघसना, घहमपघहिो, घहमिाि घिसफोटन, 

अघििघृटि, अनािघृटि, बाढी, पघहिो िथा ियू-सििन, डुबान, िडषेिी, आधँी, 
हुिी बिास, शीििहि, िािो हािाको िहि, चट््ाङ्ग, ियूकमप, जिािामिुी 
घबसफोट, डढषेिो िा ्सिै अन् प्ाकृघिक कािणिषे उतपनन जनुसकैु घिपद ्
सम्झन ुप्छ्व ।

(10) “िाघषरि् का ््वकािी सघमघि” िननािषे संिी् ऐनको दफा ६ बमोघजमको 
का ््वकािी सघमघि सम्झन ुप्छ्व ।

(11) “िाघषरि् परिषद” िननािषे संिी् ऐनको दफा ३ बमोघजमको घिपद ्जोघिम 
न्यूनीकिण िथा व्िसथापन िाघषरि् परिषद ्सम्झन ुप्छ्व ।

(12) “िाघषरि् प्ाघधकिण” िननािषे संिी् ऐनको दफा १० बमोघजम गठन िएको 
िाघषरि् घिपद ्जोघिम न्यूनीकिण िथा व्िसथापन प्ाघधकिण सम्झन ुप्छ्व ।

(13) “घिपद”् िननािषे कुनै सथानमा आपतकािीन अिसथा घसज्वना िई जन िा 
धनको क्घिको साथै जीिन्ापन ि िािाििणमा प्घिकयू ि असि पानने प्ाकृघिक 
िा गैिप्ाकृघिक घिपद ्सम्झन ुप्छ्व ।

(14) “घिपद ् िोज िथा उद्ाि समयूह” िननािषे घिपदक्ो अिसथामा िोजी िथा 
उद्ाि गन्व घरि्ाशीि िा घिपद ् व्िसथापनको िाघग परिचािन गन्व ि्ाि 
गरिएको घिघशटिीकृि िोज िथा उद्ाि समयूह सम्झन ुप्छ्व ि सो शबदिषे िाघिम 
प्ाप्त मानिी् सहा्िाकममीिाई समषेि जनाउँ्छ ।

(15) “घिपद ् जोघिम न्यूनीकिण” िननािषे घिपदप्यूि्व गरिनषे जोघिमको घिश्षेषण 
िथा मयूल्ाङ्कन, घिपद ् िोकथाम िा घिपद्ाट हुनषे क्घिको न्यूनीकिण िथा 
घिकासका का ््वमा घिपद ्जोघिमिाई कम गनने समबनधी का ््व सम्झन ुप्छ्व ।

(16) “घिपद ् पनुिा्वि” िननािषे घिपदक्ो िटनापघ्छ गरिनषे पनुघन्वमा्वण एिम ्
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पनुसथा्वपनासँग समबघनधि का ््व सम्झन ुप्छ्व ।
(17) “घिपद ्प्घिका््व” िननािषे घिपदक्ो िटना िट्नासाथ ितकािै गरिनषे िोज, 

उद्ाि एिम ् िाहिसँग समबघनधि का ््व सम्झन ु प्छ्व ि सो शबदिषे घिपद ्
प्घिका््वको पयूि्वि्ािीिाई समषेि जनाउँ्छ ।

(18) “घिपद ् व्िसथापन” िननािषे घिपद ् जोघिम न्यूनीकिण, घिपद ् प्घिका््व ि 
घिपद ्पनुिा्विसँग समबघनधि समपयूण्व घरि्ाकिाप सम्झन ुप्छ्व ।

(19) “व्ािसाघ्क प्घिष्ान” िननािषे उद्ोग, किकाििाना, घसनषेमा िि, सघपङ्ग 
मि, बहुउद्षेश्ी् व्ापारिक ििन जसिा व्ािसाघ्क प्घिष्ान सम्झन ुप्छ्व ।

(20) “सघमघि” िननािषे दफा ३ बमोघजमको गाउँ/नगि घिपद ्व्िसथापन सघमघि 
सम्झन ुप्छ्व ।

(21) “संिी् ऐन” िननािषे नषेपाि सिकािको घिपद ् जोघिम न्यूनीकिण िथा 
व्िसथापन ऐन, २०७४ सम्झन ुप्छ्व ।

(22) “संिी् मनत्राि्” िननािषे नषेपाि सिकािको घिपद ् व्िसथापन हषेनने गिी 
िोघकएको मनत्राि् सम्झन ुप्छ्व ।

(23) “साि्वजघनक संसथा” िननािषे सिकािी घनका्, सिकािको पयूण्व िा आघंशक 
सिाघमति िएको संसथा, प्चघिि कानयून बमोघजम सथापना िएका सङ्गघठि 
संसथा िा सबै प्कािका सिास्थ् िथा शघैक्क संसथा सम्झन ुप्छ्व ।

परिच छ्ेद – २
मिरिङ गताउँपतामिकता मवपद् व्यवस्तापन सममम्को 

गठन ््ता कताम, क ््तव्य ि अमिकताि
३. मिरिङ गताउँपतामिकता मवपद् व्यवस्तापन सममम्: 

(१) गाउँपाघिका घित्रको घिपद ् व्िसथापन समबनधी का ््विाई प्िािकािी रूपमा 
सञचािन गन्व एक गाउँ/नगि घिपद ्व्िसथापन सघमघि िहनषे्छ ।

(२) सघमघिको गठन दषेहा् बमोघजम हुनषे्छ:-
(1) गाउँपाघिका अध्क् -सं्ोजक  
(2) गाउँपाघिका उपाध्क् -सदस्
(3) प्मिु प्शासकी् अघधकृि -सदस्
(4) घिष्गि सघमघिका सं्ोजकहरु  -सदस्
(5) प्घिघनघध, घजलिा प्शासन का्ा्वि् -सदस्
(6) सामाघजक महाशािा/शािा प्मिु -सदस्



l3l/ª ufpFkflnsf :yfgLo /fhkq v08 $, ;+Vof ( ldltM @)&*÷)#÷!^

5

(7) पयूिा्वधाि घिकास महाशािा/शािा प्मिु -सदस्
(8) घिरिङ गाउँपाघिकाको िौगोघिक क्षेत्र घित्र िहषेका

संिी् सिुक्ा घनका्का प्मिु िा प्घिघनघध -सदस्
(9) घिरिङ गाउँपाघिकाको िौगोघिक क्षेत्र घित्र िहषेका

प्दषेश प्हिी का्ा्वि्को प्मिु िा प्घिघनघध -सदस्
(10) नगि प्हिी प्मिु -सदस्
(11) िाघषरि् मान्िा प्ाप्त दिका गाउँपाघिका घसथि 

प्मिु िा प्घिघनघध -सदस् 
(12) नषेपाि िषेडरिस सोसाईटीका सथानी् प्घिघनघध (१ जना) -सदस्
(13) घनजी क्षेत्रको उद्ोग िाघणज् समबनधी मान्िाप्ाप्त संसथाको 

गाउँ/नगि िहको अध्क् िा घनजिषे िोकषे को प्घिघनघध (१ जना) 
-सदस्

(14) गैिसिकािी ससथा महासंिकाका सथानी् प्घिघनघध (१ जना) 
-सदस्

(15) नषेपाि पत्रकाि महासंिको सथानी् प्घिघनघध (१ जना) -सदस्
(16) घिपद ्व्िसथापन हषेनने गरि िोघकएको महाशािा/शािा प्मिु  

-सदस् सघचि
(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुिा िषेघिएको िएिापघन रिम संख्ा (ञ), (ट), (ठ), (ड), 

(ढ) ि (ण) का सदस्हरू उपिबध निएको अिसथामा पघन सघमघि गठन एिम ्काम 
काििाही गन्वमा असि पनने ्ैछन ।

(४) उपदफा (२) बमोघजमको सघमघििषे संिी् ऐनको दफा १७ बमोघजमको सथानी् 
घिपद ्व्िसथापन सघमघिको रूपमा समषेि काम गनने्छ ।

४. सममम्को बैठक स्बनिधी व्यवस्ता:
(१) सं्ोजकिषे िोकषे को घमघि, सम् ि सथानमा सघमघिको बैठक बसनषे्छ ।
(२) सघमघिको सदस्-सघचििषे सघमघिको बैठक बसनषे घमघि, सम् ि सथान िोकी 

बैठकमा ्छिफि हुनषे घिष्सयूची सघहिको सयूचना बैठक बसनषे सम्िनदा चौबीस 
िणटा अगािै सबै सदस्िषे पाउनषे गिी पठाउन ुपनने्छ ।

(३) सघमघिका पचास प्घिशििनदा बढी सदस् उपघसथि िएमा बैठकको िाघग 
गणपयूिक सङ्ख्ा पगुषेको माघननषे्छ ।

(४) उपदफा (२) ि (३) मा जनुसकैु कुिा िषेघिएको िएिापघन सघमघिको बैठक ितकाि 
बोिाउन आिश्क िएमा अध्क्िषे जनुसकैु बषेिापघन सघमघिको बैठक बोिाउन 
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सकनषे्छ ि त्सिो अिसथामा अध्क् ि िटीमा १ जना सदस् सघहि सदस् सघचि 
उपघसथि िएमा सघमघिको बैठक बसन सकनषे्छ।

(५) सघमघिको बैठक सं्ोजकको अध्क्िामा बसनषे्छ ।
(६) सघमघिको घनण््व  बहुमिद्ािा हुनषे्छ ि मि बिाबि िएमा सं्ोजकिषे घनणा्व्क मि 

घदनषे्छ।
(७) सघमघििषे आिश्किा अनसुाि समबघनधि घनका् िा सङ्ि संसथाका प्घिघनघध ि 

घिज्ञिाई बैठकमा आमनत्रण गन्व सकनषे्छ ।
(८) सघमघिको बैठक समबनधी अन् का ््वघिघध सघमघि आफैिषे घनधा्विण गिषे बमोघजम 

हुनषे्छ ।
(९) सघमघिको घनण््व  सदस् सघचििषे प्माघणि गिी िाखनषे्छ ।

५ . सममम्को कताम, क ््तव्य ि अमिकताि:
सघमघिको काम, कि्वव् ि अघधकाि दषेहा् बमोघजम हुनषे्छ:-

(क) घिपद ् व्िसथापन समबनधी िाघषरि् परिषद्ाट सिीकृि िाघषरि् नीघि िथा ्ोजना 
एिम ् िाघषरि् का ््वकािी सघमघि ि प्दषेश घिपद ् व्िसथापन सघमघिबाट सिीकृि 
एकीकृि िथा क्षेत्रगि नीघि ्ोजना ि का ््वरिम अनरुुप हुनषे गिी गाउँ/नगि घिपद ्
व्िसथापन नीघि िथा ्ोजना िजु्वमा गिी का ््वपाघिका समक् पषेश गनने,

(ि) गाउँसिाबाट सिीकृि नीघि िथा ्ोजनाको अधीनमा िही घिपद ्जोघिम न्यूनीकिण, 
घिपद ्प्घिका ््व िथा घिपद ्पनुिा्वि समबनधी एकीकृि िथा क्षेत्रगि नीघि, ्ोजना 
िथा का ््वरिम सिीकृि गिी िागयू गनने, गिाउनषे,

(ग) गाउँपाघिकाबाट सञचािन हुनषे घिपद ् व्िसथापन समबनधी का ््वरिम िथा बजषेट 
प्सिाि ि्ाि गनने, गिाउनषे,

(ि) घिपद ् व्िसथापनका समबनधमा गाउँपाघिकाको संसथागि क्मिा घिकास गनने, 
गिाउनषे,

(ङ) गाउँपाघिका पदाघधकािी, कम्वचािी, सि्ंसषेिक, सामाघजक परिचािक िथा 
समदुा्िाई घिपद ्व्िसथापन समबनधमा प्घशक्ण घदनषे व्िसथा घमिाउनषे,

(च) घिपदक्ा िटना हुनासाथ िोज, उद्ाि ि िाहि िगा्िका प्ाथघमक का ््वहरू ितकाि 
गन्वको िाघग संसथागि सं्नत्र सिि: परिचाघिि हुनषे गिी आिश्क का ््वघिघध िथा 
मापदणड िजु्वमा गिी िागयू गनने, गिाउनषे,

(्छ) घिपद ् व्िसथापनका समबनधमा संिी् िथा प्ादषेघशक कानयूनको अघधनमा िघह 
साि्वजघनक, घनजी, गैिसिकािी िगा्ि सबै घनका् िथा संसथािषे घनिा्वह गनु्व पनने 
ियूघमका घनधा्विण गनने िथा त्सिा संसथा िा घनका्िाई आफनो नीघि, ्ोजना ि 
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का ््वरिममा घिपद ्व्िसथापन समबनधी घिष् समािषेश गन्व िगाउनषे,
(ज) घिपदक्ो सम्मा सथानी् आमसञचािका माध्महरुको ियूघमका समबनधी 

आिश्क मापदणड ि्ाि गिी का्ा्वनि्न गनने, गिाउनषे,
(्झ) सिकािी, घनजी एिम ्गैिसिकािी संसथा, सथानी् सि्ंसषेिक, सामाघजक परिचािक 

िगा्ि समबघनधि सबै पक्को समनि् ि संिगनिामा घिपद ्व्िसथापन समबनधी 
का ््व गनने, गिाउनषे,

(ञ) िौघिक संिचना घनमा्वण गदा्व ििनसंघहिा िगा्ि अन् सिीकृि घनदनेघशका िा 
मापदणडको पािना गिाउनषे,

(ट) सथानी् साि्वजघनक पयूिा्वधाि समबनधी संिचनाको घिपद ्जोघिम मयूल्ाङ्कन गनने, 
गिाउनषे,

(ठ) नदी घकनाि, बगि, पघहिो जान सकनषे घििािो जघमन ि डुबान हुनषे क्षेत्र िा घिपद ्
जोघिमको समिािना िएका असिुघक्ि क्षेत्रमा बसोबास गनने व्घति िथा 
समदुा्िाई सिुघक्ि सथानमा सथानानििण गिाउन उप्तुि सथानको िोजी का ््वमा 
सह्ोग गनने िथा सिुघक्ि सथानमा बसोबास समबनधी सचषेिना जगाउनषे,

(ड) घिपद्ाट सथानी् सििमा घनजी िथा साि्वजघनक क्षेत्रबाट िइिहषेको सषेिा प्िाहमा 
अििोध आइपिषेमा सोको पनुःसञचािनका िाघग सषेिा घनिनिििाको ्ोजना िजु्वमा 
िथा का्ा्वनि्न समबनधी का ््व गनने, गिाउनषे ।

(ढ) सथानी् समदुा्िाई घिपदप््घि जागरुक बनाउन, घिपदस्ँग समबघनधि ्ोजना िथा 
का ््वरिम िजु्वमा गन्व िथा घिपदक्ो िटना हुनासाथ प्घिका ््वका िाघग परिचाघिि 
हुन िडा िथा समदुा्सििमा समािषेशी घिपद ्पयूि्वि्ािी िथा प्घिका ््व सघमघि गठन 
गनने,

(ण) घिद्ाि् िहको शघैक्क पाठ््रिममा घिपद ्व्िसथापन समबनधी घिष् समािषेश 
गन्व पहि गनने,

(ि) घिपद ्प्घिका ््वका िाघग नमयूना अभ्ास गनने, गिाउनषे,
(थ) घिपदक्ो सम्मा प््ोग गन्व सघकनषे गिी िारुण्नत्र िगा्िका अन् उपकिणहरू 

ि्ािी हाििमा िाखन िगाउनषे,
(द) सथानी् सििमा आपतकािीन का ््वसञचािन कषे नद्रको सथापना ि सञचािन गनने,
(ध) गाउँपाघिकामा घिपद ् व्िसथापन सयूचना प्णािी िथा पयूि्वचषेिािनी प्णािीको 

घिकास ि सञचािन गनने, गिाउनषे,
(न) घिपद ्प्िाघिि क्षेत्रमा ितकाि उद्ाि िथा िाहिको व्िसथा घमिाउनषे,
(प) घिपद्ा पिी हिाएका, घबग्षेका िा नटि िएका कागजािको ्घकन ि्थ्ाङ्क 
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अद्ािघधक गिी िाखन िगाउनषे,
(फ) घिपद्ाट प्िाघिि ििपरििािको पघहचान, सिि घनधा्विण िथा परिच्पत्र घिििण गनने, 

गिाउनषे,
(ब) घिपदक्ो सम्मा जोघिममा िहषेको समयूह घिशषेषगिी मघहिा, बािबाघिका, 

घकशोिी, अपाङ्गिा िएका व्घतिउपि हुन सकनषे िटना (िैङ्घगक घहसंा, बषेचघििन 
िथा अन् कुनै पघन घकघसमका शोषण) िोकथामको िाघग घिशषेष सिक्व िा अपनाई 
सचषेिनामयूिक का ््वरिम सञचािन गनने,

(ि) घिपद ्प्िाघििहरूको प्त्क् ि सघरि् सहिाघगिामा घिपद ्प्िाघिि क्षेत्रमा आघथ्वक 
घरि्ाकिापको पनुसथा्वपना, िोजगािीका अिसिको सजृना िथा जीिन्ापनका 
िाघग आ् आज्वन का ््वरिम सञचािन गनने, गिाउनषे,

(म) घिपदक्ो जोघिममा िहषेका मघहिा, बािबाघिका, जषेष् नागरिक, दघिि, सीमानिकृि 
िग्व िथा समदुा्, अशति िथा अपाङ्गिा िएका व्घतिहरूको िाघग घिशषेष ् ोजना 
िथा का ््वरिम बनाई का्ा्वनि्न गनने, गिाउनषे,

(्) घिपद ् व्िसथापन समबनधमा साि्वजघनक संसथा िथा व्ािसाघ्क प्घिष्ानिषे 
प्चघिि ऐन बमोघजम का ््व गिषे नगिषेको अनगुमन गनने,

(ि)  घिपद ् व्िसथापन समबनधी िाघषरि् का ््वकािी सघमघि, प्दषेश घिपद ् व्िसथापन 
सघमघि िथा घजलिा घिपद ्व्िसथापन सघमघिको घनण््व  अनसुाि घिपद ्व्िसथापन 
समबनधी अन् का ््व गनने, गिाउनषे,

(ि) घिपद ् व्िसथापनका समबनधमा नषेपाि सिकाि िथा प्दषेश सिकािका मनत्राि्, 
घििाग िथा अन् घनका्सँग सहका ््व गनने,

(ि) घिपद ्व्िसथापन समबनधमा नषेपाि सिकाि, प्दषेश सिकाि िा गाउँसिािषे िोकषे का 
अन् का ््व गनने, गिाउनषे, 

(श)  घिपद ्व्िसथापन समबनधमा संिी् िथा प्ादषेघशक कानयूनको प्घिकयू ि नहुनषे गिी 
गाउँका ््वपाघिकािषे िोकषे  बमोघजमका अन् का ््व गनने, गिाउनषे,

(ष)  घिघिनन संिसंसथा, व्घतिबाट प्ाप्त हुनषे िाहि िथा पनुघन्वमा्वण ि पनुिा्विका 
घबष्िसििुाई सथानी् घिपद ् व्िसथापन सघमघििषे िोकषे को सथान ि मापदणड 
अनसुाि गनने, गिाउनषे ।
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परिच छ्ेद – ३
वडता स्िधी्य मवपद् व्यवस्तापन सममम्को गठन ््ता कताम, क ््तव्य ि 

अमिकताि
६. वडता स्िधी्य मवपद् व्यवस्तापन सममम्: 

(१) गाउँपाघिकाको प्त ष्ेक िडामा एक िडा सििी् घिपद ्व्िसथापन सघमघि िहनषे्छ ।
(२) िडा सििी् घिपद ्व्िसथापन सघमघिको गठन दषेहा् बमोघजम हुनषे्छ:-

1) िडा अध्क्  -सं्ोजक 
2) िडा सदस्हरू -सदस्
3) िडा घित्र िहषेका घिष्गि शािा/ईकाई का्ा्वि् प्मिुहरू -सदस्
4) िडा घित्र िहषेका सिुक्ा घनका्का प्मिुहरू -सदस्
5) िाघषरि् मान्िा प्ाप्त दिका िडाघसथि प्मिु िा प्घिघनघध -सदस् 
6) सथानी् िषेडरिस,  -सदस्
7) गैिसिकािी िथा सामदुा्मा आधारिि संिसंसथा िथा ्िुा कििबाट
8) सं्ोजकिषे िोकषे बमोघजम न्यूनिम २ मघहिा सघहि ४ जना -सदस्
9) िडा सघचि - सदस् सघचि

(३) उपदफा (२) बमोघजमको सघमघिको बैठक सो सघमघिको सं्ोजकिषे िोकषे को घमघि, 
सम् ि सथानमा बसनषे्छ ।

(४) सघमघिको सदस्-सघचििषे सघमघिको बैठक बसनषे घमघि, सम् ि सथान िोकी 
बैठकमा ्छिफि हुनषे घिष्सयूची सघहिको सयूचना बैठक बसनषे सम्िनदा चौबीस 
िणटा अगािै सबै सदस्िषे पाउनषे गिी पठाउन ुपनने्छ ।

(५) सघमघिका पचास प्घिशििनदा बढी सदस् उपघसथि िएमा बैठकको िाघग 
गणपयूिक सङ्ख्ा पगुषेको माघननषे्छ ।

(६) उपदफा (४) ि (५) मा जनुसकैु कुिा िषेघिएको िएिा पघन सो सघमघिको बैठक 
ितकाि बोिाउन आिश्क िएमा सं्ोजकिषे जनुसकैु बषेिापघन सघमघिको बैठक 
बोिाउन सकनषे्छ ि त्सिो अिसथामा सं्ोजक ि िटीमा १ जना सदस् सघहि 
सदस् सघचि उपघसथि िएमा सघमघिको बैठक बसन सकनषे्छ ।

(७) सघमघिको बैठकको अध्क्िा सो सघमघिको सं्ोजकिषे गनने्छ ।
(८) सघमघिको घनण््व  बहुमिद्ािा हुनषे्छ ि मि बिाबि िएमा सं्ोजकिषे घनणा्व्क मि 

घदनषे्छ।
(९) सघमघििषे आिश्किा अनसुाि समबघनधि घनका् िा सङ्ि संसथाका प्घिघनघध ि 

घिज्ञिाई बैठकमा आमनत्रण गन्व सकनषे्छ ।



l3l/ª ufpFkflnsf :yfgLo /fhkq v08 $, ;+Vof ( ldltM @)&*÷)#÷!^

10

(१०) सघमघिको बैठक समबनधी अन् का ््वघिघध सो सघमघि आफैिषे घनधा्विण गिषे बमोघजम 
हुनषे्छ ।

(११) सघमघिको घनण््व  सदस् सघचििषे प्माघणि गिी िाखनषे्छ ।
७ . वडता स्िधी्य मवपद् व्यवस्तापन सममम्को कताम, क ््तव्य ि अमिकतािः

सघमघिको काम, कि्वव् ि अघधकाि दषेहा् बमोघजम हुनषे्छ:-
1) िडा घित्र घिपद ्प्घिका ््व िथा घिपद ्पनुिा्वि समबनधी का ््वरिम सञचािनका 

िाघग गाउँ घिपद ् व्िसथापन सघमघिमा घसफारिस गनने िथा सो सघमघिबाट 
सिीकृि नीघि िथा ्ोजना अनरुूपका घिपद ् व्िसथापन समबनधी का ््वरिम 
का्ा्वनि्न, अनगुमन ि पनुिाििोकन गनने,

2) िडामा घिकास घनमा्वणका घरि्ाकिापहरू का्ा्वनि्नमा घिपद ् जोघिम 
व्ािसथापनिाई मयूिप्िाहीकिण गनने, सिुघक्ि घिद्ाि् िथा असपिािका 
िाघग घिपद ्जोघिम न्यूनीकिणका का ््वरिमहरू सञचािन गनने,

3) घिपद ्व्िसथापनका समबनधमा िडाको संसथागि क्मिा घिकास गनने,
4) घिपद ् व्िसथापन ्ोजना, आपतकािीन का ््व्ोजना, पनुःसथापना िथा 

पनुघन्वमा्वण ्ोजना िजु्वमा िथा का्ा्वनि्न गनने, गिाउनषे,
5) समदुा्मा घिपद ्व्िसथापन समबनधी काम गनने समयूहहरूको गठन िथा त्सिा 

समयूहहरूिाई परिचािन गनने गिाउनषे,
6) िडा सदस्हरू, कम्वचािी, सि्ंसषेिक, सामाघजक परिचािक िथा समदुा्मा 

आधारिि घिपद ्व्िसथापन सघमघि सदस्, नागरिक समाजका प्घिघनघधिाई 
घिपद ्व्िसथापन समबनधी प्घशक्णको व्िसथा घमिाउनषे,

7) सथानी् समदुा्िाई घिपदप््घि जागरुक बनाउनषे, घिपदस्ँग समबघनधि ्ोजना 
िथा का ््वरिम िजु्वमा गन्व िथा घिपदक्ो िटना हुनासाथ प्घिका््वका िाघग 
ि्ािी अिसथामा िाखनषे,

8) घिपदक्ा िटना हुनासाथ िोज, उद्ाि ि िाहि िगा्िका प्ाथघमक का ््वहरू 
ितकाि गन्वको िाघग समनि् गनने, 

9) आपतकािीन नमयूना अभ्ास गनने, गिाउनषे,
10) घिपद्ाट प्िाघिि ििपरििािको पघहचान, सिि घनधा्विण िथा परिच्पत्र 

घिििणमा गाउँपाघिका घिपद ्व्िसथापन सघमघििाई सह्ोग गनने,
11) घिपदक्ो सम्मा जोघिममा िहषेका समयूह घिशषेषगिी मघहिा, बािबाघिका, 

घकशोिी, अपाङ्गिा िएका व्घतिउपि हुन सकनषे िटना (िैङ्घगक घहसंा, 
बषेचघििन िथा अन् कुनै पघन घकघसमका शोषण) िोकथामको िाघग घिशषेष 
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सिक्व िा अपनाई सचषेिनामयूिक का ््वरिम सञचािन गनने,
12) गाउँपाघिका घिपद ्व्िसथापन सघमघिको घनण््व  अनसुाि घिपद ्व्िसथापन 

समबनधी अन् का ््व गनने, गिाउनषे । 

परिच छ्ेद – ४
सिुषिता मनकता्य ््ता अन्य मनकता्यको परिचतािन

८ . सिुषिता मनकता्यको परिचतािन ््ता सह्योग ि समनव्य:
(१) गाउँका ््वपाघिकािषे घिपद ् व्िसथापनको काममा नषेपाि सिकाि िथा प्दषेश 

सिकाििषे परिचािन गिषेका संिी् िथा प्ादषेघशक सिुक्ा घनका्हरूिाई सह्ोग ि 
समनि् गनने्छ ।

(२) सिुक्ा घनका्िषे घिपदक्ो सम्मा िोज िथा उद्ाि का ््वका िाघग 
गाउँका ््वपाघिकासँग आिश्क सामग्ी माग गिषेको अिसथामा गाउँपाघिकामा 
उपिबध िएसमम त्सिो सामाग्ी ितकाि उपिबध गिाईनषे्छ ।

(३) घिपद ्प्घिका ््वका िाघग गाउँपाघिकािषे आफँयू सँग िहषेको नगि प्हिीिाई परिचािन 
गनने्छ ।  

९. वतारुण्यनत्र ््ता अन्य सछेवता प्रदता्यक मनकता्यको कताम, क ््तव्य ि अमिकताि: 
(१) िारूण्नत्र, एमबिुषेनस िथा त्सिै अन् सषेिा प्दा्किषे आपतकािीन िोज, उद्ाि 

िथा िाहि उपिबध गिाउन सघमघििषे घदएको घनदनेशनको पािना गनु्व पनने्छ ।
 (२) आपतकािीन का ््व समपादन गदा्व सघमघिको आदषेश बमोघजम कुनै पघन सथानमा 

प्िषेश गनने िथा जनुसकैु व्घति िा संसथाको साधन ि स्ोि उप्ोग गनने अघधकाि 
िारुण्नत्र सषेिा प्दा्किाई हुनषे्छ ।

१०. सताव्तजमनक ससं्ता ््ता व्यतावसताम्यक प्रम्ष्तानको दताम्यतव:
(१) घिपद ् व्िसथापन समबनधमा गाउँपाघिका घित्रका सबै साि्वजघनक संसथा िथा 

व्ािसाघ्क प्घिष्ानको दाघ्ति दषेहा् बमोघजम हुनषे्छ:-
(क) आफनो ििन, उद्ोग, का्ा्वि् िा व्ािसाघ्क कषे नद्रमा घिपदक्ा िटना 

हुन नघदन घिपद ् सिुक्ा औजाि, उपकिण, सामग्ी, आपतकािीन घनकास 
िगा्ि िोघकए बमोघजमका अन् व्िसथा गनने,

(ि)  ि्थ्ाङ्क सङ्किन, क्घिको मयूल्ाङ्कन, िाहि, पनुसथा्वपना िथा पनुघन्वमा्वण 
समषेिका समपयूण्व का ््वमा आिश्क सह्ोग गनने,

(ग)   आफना कम्वचािी िथा कामदाििाई घिपद ्व्िसथापन समबनधमा आधािियूि 
अघिमिुीकिण गनने गिाउनषे,

(ि) घिपद ्व्िसथापन का ््वमा उप्ोग हुनषे स्ोि साधनिाई ि्ािी हाििमा िाखनषे,
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(ङ) आफना ििन िगा्ि अन् संिचना आपतकािीन प््ोजनका िाघग 
आिश्क पिषेमा आदषेशानसुाि उपिबध गिाउनषे,

(च) समबघनधि अघधकािीको सपुरििषेक्णमा उद्ाि िथा िाहि घिििण का ््वमा 
सह्ोग पु् ा्वउनषे,

(्छ) घिपद ्जोघिम न्यूनीकिण सं्नत्रको व्िसथा गिी ि्ािी अिसथामा िाखनषे,
(ज)  फोहोिमिैा िथा प्दषुणको ्थोघचि व्िसथापन गिी ्सबाट िािाििण 

ि जनजीिनमा पन्व सकनषे नकािातमक प्िाििाई न्यूनीकिण गनने उपा्हरू 
अपनाउनषे,

(्झ) घिपदक्ो िटना िटषेमा ितकाि नघजकको सिुक्ा घनका् ि सथानी् 
आपतकािीन का ््वसञचािन कषे नद्रिाई िबि गनने ।  

(२) गाउँपाघिका घित्रका साि्वजघनक संसथा िथा व्ािसाघ्क प्घिष्ानिषे  
गाउँपाघिकाको घिपद ् व्िसथापन समबनधी ्ोजनाको अधीनमा िही घिपद ्
व्िसथापन ्ोजनाको िजु्वमा गिी अघनिा ््व रूपमा िागयू गनु्व पनने्छ ।

११. मवपद् व्यवस्तापनमता सह्योग गनु्त पनने :
गाउँपाघिका घित्रका सिकािी का्ा्वि्, गैिसिकािी संसथा, सथानी् सङ्ि संसथा, समदुा्, 
सि्ंसषेिक, नागरिक समाज, घनजी क्षेत्र िथा व्घतििषे घिपद ्व्िसथापन का ््वमा गाउँपाघिकािाई 
दषेहा् बमोघजम सह्ोग गनु्व पनने्छ:-

(क) ि्थ्ाङ्क सङ्किन, क्घिको मयूल्ाङ्कन, िाहि, पनुसथा्वपना िथा पनुःघन्वमा्वण 
िगा्िका घिपद ्व्िसथापन समबनधी का ््वमा सह्ोग गनने, 

(ि) घिपद ्व्िसथापन समबनधी जनचषेिना अघििघृद् गनने,
(ग) क्मिा घिकास, आपतकािीन नमयूना अभ्ास िथा घिपद ् व्िसथापन समबनधी 

प्घशक्ण का ््वरिममा सह्ोग गनने िथा िाग घिनषे, 
(ि) िोज, उद्ाि िथा िाहि घिििण समबनधी का ््वमा सह्ोग गनने। 

परिच छ्ेद – ५ 
मवपद् व्यवस्तापन कोष स्बनिधी व्यवस्ता

१२. मवपद् व्यवस्तापन कोष :
(१) घिपद ्व्िसथापनका िाघग गाउँपाघिकामा ्ुछटै् एक आकघसमक कोष िहनषे्छ ।
(२) कोषमा दषेहा् बमोघजमका िकमहरू िहनषे ्छन:्-

(क) गाउँपाघिकाको िाघष्वक बजषेटबाट घिपद ्व्िसथापन कोषमा जममा गनने गिी 
सिीकृि िकम,

(ि) प्दषेश सिकािबाट घिपद ्व्िसथापनका िाघग प्ाप्त िकम,
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(ग)  नषेपाि सिकािबाट घिपद ्व्िसथापनका िाघग प्ाप्त िकम,
(ि) सिदषेशी कुनै सङ्ि संसथा िा व्घतिबाट दान, दािव् िा उपहाि सिरुप प्ाप्त 

िकम,
(ङ)  अन् कुनै स्ोिबाट प्ाप्त िकम ।

(३) घिपद ्व्िसथापनका िाघग गाउँपाघिकािषे कानयून बमोघजम घिशषेष शलुक िा दसििु 
संकिन गन्व सकनषे ्छ | 

(४) कोषको सञचािन िोघकए बमोघजम हुनषे्छ ।
(५) कोषको िकम घिपद ्व्िसथापन समबनधी कामका िाघग प््ोग गरिनषे्छ ।
(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुिा िषेघिएको िए िापघन कोषको िकम घन्घमि 

प्शासघनक का ््वको िाघग िच्व गरिनषे ्ैछन ।
(७) कोषको िषेिापिीक्ण महािषेिा पिीक्कबाट हुनषे्छ । 
(८) सघमघििषे कोषको िाघष्वक आ् व््को प्घििदषेन ि्ाि गिी का ््वपाघिका माफ्व ि 

गाउँसिा समक् पषेश गनने्छ ।

परिच छ्ेद – ६
कसिू ््ता सजता्य

१३. कसिू ि सजता्य :
कसैिषे घिपदक्ो िटना िट्न सकनषे गिी िापििाही गिषेमा िा त्सिो िटना िटाउन प्त्क् संिगन 
िएमा िा िट्ना िटषेको अिसथामा नाजा्ज फाईदा घिनषे गिी िा आफुिाई मात्र फाईदा पगुनषे 
घकघसमको कुनै काम गिषेमा िा ्स समबनधमा संिी् कानयून बमोघजम कसिुजन् माघननषे कुनै 
काम गिषेमा िि ्समबनधी काििाही प्चघिि संिी् कानयून बमोघजम हुनषे्छ । 

परिच छ्ेद – ७
मवमवि

१४. मवपद् सङ्कटग्रस् षिछेत्र िोषणताको पतािनता ि समनव्य :
(१) नषेपाि सिकाििषे गाउँपाघिका घित्रको कुनै ठाउँमा गमिीि प्कृघिको घिपद ्उतपनन 

िएबाट घिपद ्सङ्कटग्सि क्षेत्र िोषणा गिी प्चघिि कानयून बमोघजम कुनै काम गन्व 
गिाउन आदषेश घदएमा सोको पािना गनु्व गिाउन ुगाउँपाघिकाको कि्वव् हुनषे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोघजम िोषणा गरिएको क्षेत्रमा नषेपाि सिकाििषे प्चघिि कानयून बमोघजम 
कुनै काम गन्व गिाउन गाउँपाघिका घित्रको कुनै व्घति, संसथा िा अघधकािीिाई 
आदषेश घदएमा सोको पािना गन्व गिाउनमा गाउँपाघिकािषे आिश्क समनि् गनने्छ ।

(३) उपदफा (१) बमोघजम िोषणा गरिएको क्षेत्र समबनधी सयूचनाको प्सािणमा 
गाउँपाघिकािषे सह्ोग ि समनि् गनने्छ ।
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१५. नछेपताि सिकतािको सवधीकृ्धीमता मतात्र प्रवछेश गनु्तपनने :
(१) घिपद्ाट असि पिषेको कुनै क्षेत्रमा घिदषेशी नागरिक िा संसथािषे प्िषेश गनु्व पिषेमा 

नषेपाि सिकािको सिीकृघि घिएको ्छ ्ैछन िघन गाउँ का ््वपाघिका का ््वपाघिकािषे 
सोधिोज गन्व सकनषे्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोघजम सोधिोज गदा्व त्सिो नागरिक िा संसथािषे नषेपाि सिकािको 
सिीकृघि घिएको नादषेघिएकोमा घनजको प्िषेशिाई िोक िगाई िि ्समबनधी सयूचना 
नषेपाि सिकाििाई उपिबध गिाईनषे्छ ।

१६. मतानवधी्य ््ता अन्य सहता्य्ता ि समनव्य :
(१) गाउँपाघिका घित्र उतपनन घिपदक्ो अिसथािाई ितकाि सामना गन्व आनिरिक 

स्ोि ि साधनबाट नभ्ाउनषे िएमा मानिी् िथा अन् सहा्िा ि समनि्का िाघग 
घजलिा समनि् सघमघि, प्दषेश सिकाि िथा नषेपाि सिकाििाई अनिुोध गरिनषे्छ । 

 (२) घिपद्ाट उतपनन घसथघि घन्नत्रण गनने रिममा नषेपाि सिकाििषे अनििा्वघषरि् मानिी् 
िथा अन् सह्ोग घिई परिचािन गिषेको अिसथामा नषेपाि सिकािको घनदनेशनमा 
िघह िि ्समबनधी का ््वमा सह्ोग ि समनि् गरिनषे्छ । 

(३) घ्छमषेकी सथानी् िहमा कुनै घिपद ्उतपनन िई सो व्िसथापनका िाघग घ्छमषेकी 
सथानी् िहिषे सो्झ,ै घजलिा समनि् सघमघि िा प्दषेश सिकाि माफ्व ि अनिुोध 
गिषेमा उपिबध िएसममको सह्ोग पु् ा्वउन ुगाउँ/का ््वपाघिको दाघ्ति हुनषे्छ ।

१७.  ्तकताि खरिद ््ता मनमता्तण ि प्र्योग गन्त समकनछे :
(१) घिशषेष परिघसथघि पिी घिपद्ाट प्िाघिि क्षेत्रमा िोज, उद्ाि िथा िाहि उपिबध 

गिाउन िथा िइिहषेको घिपद्ाट थप क्घि हुन नघदनका िाघग ितकािै िाहि सामग्ी 
िरिद िा घनमा्वण का ््व गन्व आिश्क िएमा साि्वजघनक िरिद समबनधी प्चघिि 
कानयूनमा िहषेको घिशषेष परिघसथघिमा िरिद गनने समबनधी व्िसथा बमोघजम गाउँ 
का ््वपाघिका, का ््वपाघिकािषे िरिद िा घनमा्वण का ््व गन्व सघकनषे्छ ।

(२) घिपद्ाट प्िाघिि क्षेत्रमा िोज, उद्ाि िथा िाहि उपिबध गिाउन िथा िइिहषेको 
घिपद्ाट थप क्घि हुन नघदनका िाघग गाउँपाघिका/नगिपाघिका क्षेत्र घित्रको कुनै 
गैिसिकािी का्ा्वि् िा अन् संि संसथा ि व्घतिको चि, अचि समपघति िथा 
सिािी साधन उप्ोग गन्व आिश्क िएमा सोको अघििषेि िािी िोघकएको 
अिघधििको िाघग असथा्ी ििििषे प्ाप्त गन्व सघकनषे्छ ।

 (३) घिपद्ाट प्िाघिि क्षेत्रमा ितकाि िाहि उपिबध गिाउन गाउँपाघिका क्षेत्र घित्रको 
कुनै गैिसिकािी का्ा्वि् िा अन् संि संसथा ि व्घतिको िाद्ानन, ितिाकपडा, 
औषधी िा अन् िसि ुआिश्क िएमा सोको अघििषेि िािी घन्नत्रणमा घिन ि 



l3l/ª ufpFkflnsf :yfgLo /fhkq v08 $, ;+Vof ( ldltM @)&*÷)#÷!^

15

समबघनधि प्िाघिि पक्िाई घिििण गन्व सघकनषे्छ ।
(४) गाउँपाघिकािषे उपदफा (२) बमोघजम कुनै समपघति असथा्ी रूपमा प्ाप्त गिषेमा िा 

उपदफा (३) बमोघजम कुनै िसि ुघन्नत्रण ि घिििण गिषेमा त्सिो समपघति प््ोग िा 
िसि ुउप्ोग बापि प्चघिि दि अनसुािको िकम समबघनधि का्ा्वि्, संसथा िा 
व्घतििाई घदनषे्छ । 

१८.  िताह्को न्ूयन्म मतापदणड स्बनिधी व्यवस्ता :
(१) घिपद ् प्िाघिि व्घतििाई नषेपाि सिकाि िथा प्दषेश सिकाििषे उपिवध गिाउनषे 

िाहिको अघिरिति गाउँपाघिकािषे आनिरिक स्ोिबाट थप िाहि उपिबध गिाउन 
सकनषे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोघजम गाउँपाघिकािषे घिपद ् प्िाघिि व्घतििाई िाहि उपिबध 
गिाउँदा मापदणड बनाई सोको आधािमा िाहाि उपिबध गिाउनषे्छ ।

(३) उपदफा (२) बमोघजमको िाहिको मापदणडमा अन् घिष्को अघिरिति दषेहा्का 
घिष् समािषेश िएको हुन ुपनने्छ:-
1) घिपद्ाट प्िाघिि व्घतििाई असथा्ी आश्र्सथिमा िाखदा उपिबध 

गिाउन ुपनने आिास, िाद्ानन, िानषेपानी, सिास्थ् िथा सिसफाइ समबनधी,
2) घिपद्ाट मतृ् ु हुनषेको परििाि िथा समपघतिको क्घि हुनषे व्घतििाई 

उपिबध गिाउन ुपनने न्यूनिम िाहि समबनधी, 
3) मघहिा, बािबाघिका, जषेष् नागरिक, अशति िथा अपाङ्गिा िएका व्घतिको 

आिश्किा संिोधनका िाघग घिशषेष िाहि प्ाकषे जहरु (जसिै घडघगनटी घकट ि 
घचलड्षेन घकट) मघहिाहरूको िाघग सिुघक्ि मघहिामतै्री सथि, 

4) व्घतिगि गोपघन्िा िथा सिुक्ा समबनधी,
5) न्यूनिम िाहि बाहषेक सििोजगाि िथा िोजगािी व्िसथापनका 

माध्मबाट पीघडिको जीघिकोपाज्वन समबनधी,
6) गैिसिकािी िा व्घतिगि रूपमा घदइनषे िाहिको घिििण समबनधी,
7) एकद्ाि प्णािी अनरुुप िाहि घिििण गनने समबनधी,
8) िाहिसँग समबघनधि अन् उप्तुि घिष् ।

१९. मवपद्ता पिधी हिताएकता वता नष्ट भिएकता कतागजता् स्बनिमता : घिपद्ा पिी हिाई फषे िा पन्व 
नसकषे का िथा आघंशक िा पयूण्व रूपमा क्घि िएका गाउँपाघिका महतिपयूण्व कागजािहरुको 
प्माणीकिण िथा प्घिघिघप उपिबध गिाउनषे समबनधी व्िसथा प्चघिि कानयूनिषे िोकषे  
बमोघजम हुनषे्छ।

२०. मनदनेशन मदन सकनछे : सघमघििषे ्स ऐनको अधीनमा िही घिपद ्व्िसथापनका िाघग कुनै 
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व्घति िा घनका्िाई आिश्क घनदनेशन घदन सकनषे्छ ि त्सिो घनदनेशनको पािना गनु्व 
समबघनधि व्घति िा घनका्को कि्वव् हुनषे्छ ।

२१. उपसममम् गठन गन्त सकनछे :
(१) सघमघििषे आिश्किा अनसुाि उपसघमघि गठन गन्व सकनषे्छ । 
(२) उपदफा (१) बमोघजम गठन हुनषे उपसघमघिको काम, कि्वव्, अघधकाि ि का्ा्विघध 

उपसघमघि गठन गदा्वका बिि िोघकए बमोघजम हुनषे्छ ।
२२. अमभििछेख िताखनु पननेः 

(१) घिपदक्ो सम्मा िाहि उपिबध गिाउनषे व्घति, घनका् िा संसथाको नाम,  ि 
उपिवध गिाईको िाहि िथा सोको परिमाण सघहिको घिििणको अघििषेि िाखनषे 
व्िसथा सघमघििषे घमिाउनपुनने ्छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोघजमको घिििण िाखदा घिपद्ा पिषेका मघहिा, बािबाघिका िथा 
जषेष् नागरिक, घिपदक्ा कािणिषे सथानानििण िएका ििपरििाि िगा्िको संख्ा 
एघकन हुनषे घिििण ि उनीहरूिाई उपिबध गिाइएको िाहाि सपटिरूपमा िाखनपुनने ्छ ।

२३. पुिसकताि मदन सकनछे : सथानी् घिपद ् व्िसथापन समबनधमा घिशषेष ्ोगदान पु् ा्वउनषे 
उतकृटि व्घति िा संसथािाई प्ोतसाहन सिरूप सघमघिको घसफारिसमा गाउँ का ््वपाघिका, 
का ््वपाघिकािषे सममान िथा पिुसकाि घदन सकनषे्छ । 

२४. वतामष्तक प्रम्वछेदन :
(१) सघमघििषे प्त ष्ेक आघथ्वक िष्वमा गिषेको कामको घिििण सघहिको िाघष्वक प्घििषेदन 

ि्ाि गिी का ््वपाघिका माफ्व ि गाउँसिा, घजलिा घिपद ्व्िसथापन सघमघि िथा 
प्दषेश घिपद ्व्िसथापन सघमघि समक् पषेश गनु्व पनने्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोघजमको िाघष्वक प्घििषेदन साि्वजघनक रूपमा प्काशन गनु्व पनने्छ ।
२५. प्रशतासमनक खच्त व्यवस्तापन: सघमघिको बैठक िथा प्घििषेदन ि्ािी िगा्िका 

का ््वसँग समबघनधि न्नुिम प्शासघनक िच्व गाउँका ््वपाघिकािषे व्िसथा गनने्छ | 
२६. अमिकताि प्रत्यता्योजन : ् ो ऐन िथा ् स ऐन अनिग्वि बनषेको घन्म बमोघजम सघमघििाई 

प्ाप्त अघधकािमध ष्े आिश्किा अनसुाि कषे ही अघधकाि सघमघिको सं्ोजक िथा 
िोघकएको पदाघधकािीिाई प्त्ा्ोजन गन्व सकनषे्छ ।

२७. मन्यम कता्य्तमवमि ,मनदनेमशकता, मतापदणड बनताउनछे अमिकताि : गाउँ का ््वपाघिकािषे ्ो 
ऐन का्ा्वनि्नका िाघग आिश्क घन्म, घनदनेघशका िथा का ््वघिघध ि मापदणड  बनाउन 
सकनषे्छ ।
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