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@)&^ ;fnsf] P]g g+= ! 

ससङ्गङ्गस्स्तताा  गगााउउॉॉऩऩाा��ररककााभभाा  ��ििऩऩद्द्  जजोोििििभभ  न्न्ममूूननीीककययणण  ततथथाा  व्व्ममििस्स्थथााऩऩनन  गगनननन  फफननेकेकोो  
ऐऐनन,,  २२००७७६६  

                                                                      गगााउउॉॉ  ससबबााफफााटट  स्स्ििीीककृृतत  ��भभ��तत::  २२००७७६६||११११||२२५५     
प्रप्रस्स्ततााििननाा  :: 

सङ्गस्ता गाउॉऩा�रका ऺेत्र �बत्र प्राकृ�तक तथा गैय प्राकृ�तक �िऩद् फाट 
सिनसाधायणको जीउज्मान य सािनज�नक, �नजी तथा व्मि�गत सम्ऩि�, 
प्राकृ�तक एिभ ्साॉस्कृ�तक सम्ऩदा य बौ�तक सॊयचनाको सॊयऺण गननका रा�ग 
�िऩद् जोििभ न्मू�नकयण तथा व्मिस्थाऩनका सफै �िमाकराऩको 
सभन्िमात्भक य प्रबािकायी रूऩभा कामानन्िमनका रा�ग कानून फनाउन 
िाञ्छनीम बएकोरे, 

नेऩारको सॊ�िधानको धाया २२१ को उऩधाया (१) को अ�धकाय 
प्रमोग गयी छैठौ गाउॉसबारे मो ऐन फनाएको छ । 

ऩऩ��ययच्च्छछेेदद  ––  ११  
प्रप्रााययििम्म्बबकक  

१. ससॊॊििऺऺऺऺ  ननााभभ  यय  प्रप्रााययम्म्बब:: (१) मस ऐनको नाभ “गाउॉ �िऩद् जोििभ 
न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन, २०७६”  यहेको छ । 

(२) मो ऐन तङ्गरून्त प्रायम्ब हङ्गनेछ । 
२.  ऩऩ��ययबबाााााा:: �िाम िा प्रस�रे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,- 

(क) “अध्मऺ” ब�ारे गाउॉऩा�रकाको अध्मऺ सम्झनङ्ग ऩछन । 
(ि) “कोा”  ब�ारे दपा १२ फभोिजभको �िऩद् व्मिस्थाऩन 

कोा सम्झनङ्ग ऩछन । 
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ससु्ता गताउँपतालिकतामता विपद् जोखिम न य्ूनीकरण ्थता व्िसथतापन गन्न बनेको ऐन, २०७६

(ग) “ गैयप्राकृ�तक �िऩद्”  ब�ारे भहाभायी, अ�नकार, 
डढेरो, कीट िा सूक्ष्भ जीिाणङ्ग आतङ्क, ऩशङ्ग तथा 
चयाच ङ्गरु�ीभा हङ्गने फ्रू, प्मान्डा�भक फ्रू, सऩनदॊश, जनािय 
आतङ्क, हिाई, सडक, जर िा औद्यो�गक दङ्गर्नटना, 
आगरागी, �िषाि ग्माॉस, यसामन िा �ि�कयण च ङ्गहािट, 
ग्माॉस �िष्पोटन, �िषाि िाद्य सेिन, िाताियणीम 
प्रदूषण, िन �िनाश िा बौ�तक सॊयचनाको क्ष�त तथा 
प्रकोऩ उद्दाय कामनभा हङ्गने दङ्गर्नटना िा मस्तै अन्म 
गैयप्राकृ�तक कायणरे उत्ऩ� �िऩद् सम्झनङ्ग ऩछन । 

(र्) “ िजल्रा �िऩद् व्मिस्थाऩन स�भ�त”  ब�ारे सॊर्ीम 
ऐनको दपा १६ फभोिजभ निरऩयासी(फ.सङ्ग.ऩ.) 
िजल्राभा गठन बएको िजल्रा �िऩद् व्मिस्थाऩन स�भ�त 
सम्झनङ्ग ऩछन । 

(ङ) “तो�कएको" िा "तो�कए फभोिजभ”  ब�ारे मस ऐन 
अन्तगनत फनेको �नमभभा तो�कएको िा तो�कए फभोिजभ 
सम्झनङ्ग ऩछन । 

(च) “ प्रदेश �िऩद् व्मिस्थाऩन स�भ�त”  ब�ारे सॊर्ीम ऐनको 
दपा १४ फभोिजभ प्रदेश नॊ. ५ भा गठन बएको प्रदेश 
�िऩद् व्मिस्थाऩन स�भ�त सम्झनङ्ग ऩछन । 

(छ) “ प्रभङ्गि”  ब�ारे नगयऩा�रकाको प्रभङ्गि सम्झनङ्ग ऩछन । 
(ज) “ प्रभङ्गि प्रशासकीम अ�धकृत”  ब�ारे गाउॉऩा�रकाको 

प्रभङ्गि प्रशासकीम अ�धकृत सम्झनङ्ग ऩछन । 
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(ग) “ गैयप्राकृ�तक �िऩद्”  ब�ारे भहाभायी, अ�नकार, 
डढेरो, कीट िा सूक्ष्भ जीिाणङ्ग आतङ्क, ऩशङ्ग तथा 
चयाच ङ्गरु�ीभा हङ्गने फ्रू, प्मान्डा�भक फ्रू, सऩनदॊश, जनािय 
आतङ्क, हिाई, सडक, जर िा औद्यो�गक दङ्गर्नटना, 
आगरागी, �िषाि ग्माॉस, यसामन िा �ि�कयण च ङ्गहािट, 
ग्माॉस �िष्पोटन, �िषाि िाद्य सेिन, िाताियणीम 
प्रदूषण, िन �िनाश िा बौ�तक सॊयचनाको क्ष�त तथा 
प्रकोऩ उद्दाय कामनभा हङ्गने दङ्गर्नटना िा मस्तै अन्म 
गैयप्राकृ�तक कायणरे उत्ऩ� �िऩद् सम्झनङ्ग ऩछन । 

(र्) “ िजल्रा �िऩद् व्मिस्थाऩन स�भ�त”  ब�ारे सॊर्ीम 
ऐनको दपा १६ फभोिजभ निरऩयासी(फ.सङ्ग.ऩ.) 
िजल्राभा गठन बएको िजल्रा �िऩद् व्मिस्थाऩन स�भ�त 
सम्झनङ्ग ऩछन । 

(ङ) “तो�कएको" िा "तो�कए फभोिजभ”  ब�ारे मस ऐन 
अन्तगनत फनेको �नमभभा तो�कएको िा तो�कए फभोिजभ 
सम्झनङ्ग ऩछन । 

(च) “ प्रदेश �िऩद् व्मिस्थाऩन स�भ�त”  ब�ारे सॊर्ीम ऐनको 
दपा १४ फभोिजभ प्रदेश नॊ. ५ भा गठन बएको प्रदेश 
�िऩद् व्मिस्थाऩन स�भ�त सम्झनङ्ग ऩछन । 

(छ) “ प्रभङ्गि”  ब�ारे नगयऩा�रकाको प्रभङ्गि सम्झनङ्ग ऩछन । 
(ज) “ प्रभङ्गि प्रशासकीम अ�धकृत”  ब�ारे गाउॉऩा�रकाको 

प्रभङ्गि प्रशासकीम अ�धकृत सम्झनङ्ग ऩछन । 

(झ) “ प्राकृ�तक �िऩद्”  ब�ारे अ�सना, अ�ति�ृि, अनाि�ृि, 
फाढी, ऩ�हयो तथा ब-ूस्िरन, डङ्गफान, िडेयी, आॉधी, हङ्गयी 
फतास, शीतरहय, तातो हािाको रहय, च�ा�, बकूम्ऩ, 
डढेरो िा मस्तै अन्म प्राकृ�तक कायणरे उत्ऩ� जङ्गनसङ्गकै 
�िऩद् सम्झनङ्ग ऩछन । 

(ञ) “ या��म कामनकायी स�भ�त”  ब�ारे सॊर्ीम ऐनको दपा 
६ फभोिजभको कामनकायी स�भ�त सम्झनङ्ग ऩछन । 

(ट) “ या��म ऩ�यषद”  ब�ारे सॊर्ीम ऐनको दपा ३ 
फभोिजभको �िऩद् जोििभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन 
या��म ऩ�यषद् सम्झनङ्ग ऩछन । 

(ठ) “ या��म प्रा�धकयण”  ब�ारे सॊर्ीम ऐनको दपा १० 
फभोिजभ गठन बएको या��म �िऩद् जोििभ न्मूनीकयण 
तथा व्मिस्थाऩन प्रा�धकयण सम्झनङ्ग ऩछन । 

(ड) “ �िऩद्”  ब�ारे कङ्ग नै स्थानभा आऩत ्कारीन अिस्था 
�सजनना बई जन िा धनको क्ष�तको साथै जीिनमाऩन य 
िाताियणभा प्र�तकूर असय ऩाने प्राकृ�तक िा 
गैयप्राकृ�तक �िऩद् सम्झनङ्ग ऩछन । 

(ढ) “ �िऩद् िोज तथा उद्दाय सभूह”  ब�ारे �िऩद्को 
अिस्थाभा िोजी तथा उद्दाय गनन ��माशीर िा �िऩद् 
व्मिस्थाऩनको रा�ग ऩ�यचारन गनन तमाय ग�यएको 
�ििशिीकृत िोज तथा उद्दाय सभूह सम्झनङ्ग ऩछन य सो 
शब्दरे ता�रभ प्राप्त भानिीम सहामताकभीराई सभेत 
जनाउॉछ । 
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(ण) “ �िऩद् जोििभ न्मूनीकयण”  ब�ारे �िऩद्ऩूिन ग�यने 
जोििभको �िश्लषेण तथा भूल्माङ्कन, �िऩद् योकथाभ िा 
�िऩद् फाट हङ्गने ऺ�तको न्मूनीकयण तथा �िकासका 
कामनभा �िऩद् जोििभराई कभ गन� सम्फन्धी कामन 
सम्झनङ्ग ऩछन । 

(त) “ �िऩद् ऩङ्गनरानब”  ब�ारे �िऩद्को र्टनाऩ�छ ग�यने 
ऩङ्गन�ननभानण एिभ ्ऩङ्गनस्थानऩनासॉग सम्फिन्धत कामन सम्झनङ्ग 
ऩछन । 

(थ) “ �िऩद् प्र�तकामन”  ब�ारे �िऩद्को र्टना र्ट्नासाथ 
तत्कारै ग�यने िोज, उद्दाय एिभ ् याहतसॉग सम्फिन्धत 
कामन सम्झनङ्ग ऩछन य सो शब्दरे �िऩद् प्र�तकामनको 
ऩूिनतमायीराई सभेत जनाउॉछ । 

(द) “ �िऩद् व्मिस्थाऩन”  ब�ारे �िऩद् जोििभ न्मूनीकयण, 
�िऩद् प्र�तकामन य �िऩद् ऩङ्गनरानबसॉग सम्फिन्धत सम्ऩूणन 
�िमाकराऩ सम्झनङ्ग ऩछन । 

(ध) “ व्मािसा�मक प्र�तष्ठान”  ब�ारे उद्योग, करकायिाना, 
�सनेभा र्य, स�ऩ� भर, फहङ्गउ�ेश्मीम व्माऩा�यक बिन 
जस्ता व्मािसा�मक प्र�तष्ठान सम्झनङ्ग ऩछन । 

(न) “स�भ�त”  ब�ारे दपा ३ फभोिजभको गाउॉ �िऩद् 
व्मिस्थाऩन स�भ�त सम्झनङ्ग ऩछन । 

(ऩ)  
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(ण) “ �िऩद् जोििभ न्मूनीकयण”  ब�ारे �िऩद्ऩूिन ग�यने 
जोििभको �िश्लषेण तथा भूल्माङ्कन, �िऩद् योकथाभ िा 
�िऩद् फाट हङ्गने ऺ�तको न्मूनीकयण तथा �िकासका 
कामनभा �िऩद् जोििभराई कभ गन� सम्फन्धी कामन 
सम्झनङ्ग ऩछन । 

(त) “ �िऩद् ऩङ्गनरानब”  ब�ारे �िऩद्को र्टनाऩ�छ ग�यने 
ऩङ्गन�ननभानण एिभ ्ऩङ्गनस्थानऩनासॉग सम्फिन्धत कामन सम्झनङ्ग 
ऩछन । 

(थ) “ �िऩद् प्र�तकामन”  ब�ारे �िऩद्को र्टना र्ट्नासाथ 
तत्कारै ग�यने िोज, उद्दाय एिभ ् याहतसॉग सम्फिन्धत 
कामन सम्झनङ्ग ऩछन य सो शब्दरे �िऩद् प्र�तकामनको 
ऩूिनतमायीराई सभेत जनाउॉछ । 

(द) “ �िऩद् व्मिस्थाऩन”  ब�ारे �िऩद् जोििभ न्मूनीकयण, 
�िऩद् प्र�तकामन य �िऩद् ऩङ्गनरानबसॉग सम्फिन्धत सम्ऩूणन 
�िमाकराऩ सम्झनङ्ग ऩछन । 

(ध) “ व्मािसा�मक प्र�तष्ठान”  ब�ारे उद्योग, करकायिाना, 
�सनेभा र्य, स�ऩ� भर, फहङ्गउ�ेश्मीम व्माऩा�यक बिन 
जस्ता व्मािसा�मक प्र�तष्ठान सम्झनङ्ग ऩछन । 

(न) “स�भ�त”  ब�ारे दपा ३ फभोिजभको गाउॉ �िऩद् 
व्मिस्थाऩन स�भ�त सम्झनङ्ग ऩछन । 

(ऩ)  

(ऩ) “सॊर्ीम ऐन”  ब�ारे नेऩार सयकायको �िऩद् जोििभ 
न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ सम्झनङ्ग 
ऩछन । 

(प) “सॊर्ीम भन्त्रारम”  ब�ारे नेऩार सयकायको �िऩद् 
व्मिस्थाऩन हेने गयी तो�कएको भन्त्रारम सम्झनङ्ग ऩछन । 

(फ) “सािनजभनक सॊस्था”  ब�ारे सयकायी भनकाम, सयकायको 
ऩूणन िा आॊिशक स्िाभभत्ि बएको सॊस्था, प्रचभरत कानून 
फभोिजभ स्थाऩना बएका स�� त सॊस्था िा सफै 
प्रकायका स्िास््म तथा शैिऺक सॊस्था सम्झनङ्ग ऩछन । 

 
ऩऩ��ययच्च्छछेेदद  – २२ 

गगााउउॉॉ  ��ििऩऩद्द्  व्व्ममििस्स्थथााऩऩनन  ससभभभभभभततककोो  गग  नन  ततथथाा  ककााभभ,,  ककततननव्व्मम  यय  अअभभधधककाायय  
३. गगााउउॉॉ  ��ििऩऩद्द्  व्व्ममििस्स्थथााऩऩनन  ससभभभभभभतत:: (१) गाउॉऩाभरका भबत्रको �िऩद् 

व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामनराई प्रबािकायी रूऩभा सञ्चारन गनन एक 
गाउॉ �िऩद् व्मिस्थाऩन सभभभत यहनेछ । 

(२) सभभभतको ग न देहाम फभोिजभ हङ्गनेछ:- 
(क) गाउॉऩाभरका अध्मऺ  -सॊमोजक   
(ि) गाउॉऩाभरका उऩाध्मऺ  -सदस्म 
(ग) प्रभङ्गि प्रशासकीम अभधकृत -सदस्म 
(र्) �िषमगत सभभभतका सॊमोजकहरु  -सदस्म 
(ङ) साभािजक शािा प्रभङ्गि -सदस्म 
(च) ऩूिानधाय �िकास शािा प्रभङ्गि -सदस्म 



-6_

ससु्ता गताउँपतालिकतामता विपद् जोखिम न य्ूनीकरण ्थता व्िसथतापन गन्न बनेको ऐन, २०७६

(छ) सङ्गस्ता गाउॉऩा�रकाको बौगो�रक ऺेत्र �बत्र यहेका 
सॊर्ीम सङ्गयऺा �नकामका प्रभङ्गि िा प्र�त�न�ध -सदस्म 

(ज) नगय प्रहयी प्रभङ्गि -सदस्म 
(झ) या��म भान्मता प्राप्त दरका गाउॉऩा�रका िस्थत  

प्रभङ्गि िा प्र�त�न�ध -सदस्म  
(ञ) नेऩार येडिस सोसाईटीका स्थानीम प्र�त�न�ध (१ 

जना) -सदस्म 
(ट) �नजी ऺेत्रको उ�ोग िािणज्म सम्फन्धी भान्मता प्राप्त 

सॊस्थाको  
गाउॉ तहको अध्मऺ िा �नजरे तोकेको प्र�त�न�ध 
(१ जना) -सदस्म 

(ठ) गैयसयकायी सस्था भहासॊर्काका स्थानीम प्र�त�न�ध 
(१ जना) -सदस्म 

(ड) नेऩार ऩत्रकाय भहासॊर्को स्थानीम प्र�त�न�ध (१ 
जना) -सदस्म 

(ढ) �िऩद् व्मिस्थाऩन हेने ग�य तो�कएको शािा प्रभङ्गि  -सदस्म सिचि 
(३) उऩदपा (२) भा जङ्गनसङ्गकै कङ्ग या रेििएको बएताऩ�न िभ 

सॊख्मा (ञ), (ट), (ठ) य (ड)  का सदस्महरू उऩरब्ध नबएको 
अिस्थाभा ऩ�न स�भ�त गठन एिभ ्काभ कायिाही गननभा असय ऩने 
छैन । 

(४) उऩदपा (२) फभोिजभको स�भ�तरे सॊर्ीम ऐनको दपा 
१७ फभोिजभको स्थानीम �िऩद् व्मिस्थाऩन स�भ�तको रूऩभा सभेत 
काभ गनेछ । 
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(छ) सङ्गस्ता गाउॉऩा�रकाको बौगो�रक ऺेत्र �बत्र यहेका 
सॊर्ीम सङ्गयऺा �नकामका प्रभङ्गि िा प्र�त�न�ध -सदस्म 

(ज) नगय प्रहयी प्रभङ्गि -सदस्म 
(झ) या��म भान्मता प्राप्त दरका गाउॉऩा�रका िस्थत  

प्रभङ्गि िा प्र�त�न�ध -सदस्म  
(ञ) नेऩार येडिस सोसाईटीका स्थानीम प्र�त�न�ध (१ 

जना) -सदस्म 
(ट) �नजी ऺेत्रको उ�ोग िािणज्म सम्फन्धी भान्मता प्राप्त 

सॊस्थाको  
गाउॉ तहको अध्मऺ िा �नजरे तोकेको प्र�त�न�ध 
(१ जना) -सदस्म 

(ठ) गैयसयकायी सस्था भहासॊर्काका स्थानीम प्र�त�न�ध 
(१ जना) -सदस्म 

(ड) नेऩार ऩत्रकाय भहासॊर्को स्थानीम प्र�त�न�ध (१ 
जना) -सदस्म 

(ढ) �िऩद् व्मिस्थाऩन हेने ग�य तो�कएको शािा प्रभङ्गि  -सदस्म सिचि 
(३) उऩदपा (२) भा जङ्गनसङ्गकै कङ्ग या रेििएको बएताऩ�न िभ 

सॊख्मा (ञ), (ट), (ठ) य (ड)  का सदस्महरू उऩरब्ध नबएको 
अिस्थाभा ऩ�न स�भ�त गठन एिभ ्काभ कायिाही गननभा असय ऩने 
छैन । 

(४) उऩदपा (२) फभोिजभको स�भ�तरे सॊर्ीम ऐनको दपा 
१७ फभोिजभको स्थानीम �िऩद् व्मिस्थाऩन स�भ�तको रूऩभा सभेत 
काभ गनेछ । 

 

४. ससभभभभभभततैैतत  ोो  फफैै  सस  ोोम्म्फफन्न्  ीी  व्व्ममििस्स्:: (१) सॊ तजैरे ततैेैत भभभत, 
सभ  य मिस्नभस् सभभभतैत ो फै ोमनेछ । 

(२) सभभभतैत सदम -सिचव्रे सभभभतैत ो फै ोमने भभभत, 
सभ  य मिस्न ततैी ो फैभस् छरपर हङ्गने �व्ष सूचन् स�हतैत 
सूचनस् ो फै ोमन े सभ बम्दस् चौोन्स र्ण्टस् अगस्व्  सो  सदम रे 
ऩस्उने गयी ऩफस्उनङ्ग ऩनेछ । 

 (३) सभभभतैस् ऩचस्स प्रभतशतबम्दस् ोढी सदम  उऩिमित 
बएभस् ो फैैत रस्भग गणऩूयै सङ्खख् स् ऩङ्गगेैत भस्भननेछ । 

(४) उऩदपस् (२) य (३) भस् जङ्गनसङै्ग   ङै्ग यस् रेििएैत 
बएतस्ऩभन सभभभतैत ो फै तत्ैस्र ोतरस्उन आव्श् ै बएभस् 
सॊ तजैरे जङ्गनसङै्ग   ोेरस्ऩभन सभभभतैत ो फै ोतरस्उन सक्नेछ य 
त् मतत अव्मिस्भस् सॊ तजै य र्टीभस् १ जनस् सदम  स�हत सदम  
सिचव् उऩिमित बएभस् सभभभतैत ो फै ोमन सक्नेछ। 

(५) सभभभतैत ो फै सॊ तजैैत अध् ऺतस्भस् ोमनेछ । 
(६) सभभभतैत भनणन  ोहङ्गभतद्वस्यस् हङ्गनेछ य भत ोयस्ोय बएभस् 

सॊ तजैरे भनणस्न ै भत �दनेछ। 
(७) सभभभतरे आव्श् ैतस् अनङ्गसस्य स ोिम्फत भनैस्  व्स् स� 

सॊमिस्ैस् प्रभतभनभफ य �व्ऻरस्ई ो फैभस् आभम्त्रण गनन सक्नेछ । 
(८) सभभभतैत ो फै स ोम्फन् अम्  ैस् न�व्भफ सभभभत आप रे 

भनफस्नयण गये ोभतिजभ हङ्गनेछ । 
(९) सभभभतैत भनणन  सदम  सिचव्रे प्रभस्िणत गयी यस्ख्नछे । 

 
५ . ससभभभभभभततैैतत  ैैस्स्भभ,,  ैैततननीी    यय  अअभभफफैैस्स्यय:: सभभभतैत ैस्भ, ैतनी  य 

अभफैस्य देहस्  ोभतिजभ हङ्गनेछ:- 
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(क) �िऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी या�िम ऩ�यषद् फाट 
स्िीकृत या�िम नी�त तथा मोजना एिभ ् या�िम 
कामनकायी स�भ�त य प्रदेश �िऩद् व्मिस्थाऩन 
स�भ�तफाट स्िीकृत एकीकृत तथा ऺेत्रगत नी�त 
मोजना य कामनिभ अनङ्गरुऩ हङ्गने गयी गाउॉ �िऩद् 
व्मिस्थाऩन नी�त तथा मोजना तजङ्गनभा गयी 
कामनऩा�रका सभऺ ऩेश गने, 

(ि)  गाउॉसबाफाट स्िीकृत नी�त तथा मोजनाको अधीनभा 
यही �िऩद् जोििभ न्मूनीकयण, �िऩद् प्र�तकामन तथा 
�िऩद् ऩङ्गनरानब सम्फन्धी एकीकृत तथा ऺेत्रगत नी�त, 
मोजना तथा कामनिभ स्िीकृत गयी रागू गने, 
गयाउन,े 

(ग) गाउॉऩा�रकाफाट सञ्चारन हङ्गने �िऩद् व्मिस्थाऩन 
सम्फन्धी कामनिभ तथा फजेट प्रस्ताि तमाय गने, 
गयाउन,े 

(र्) �िऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फन्धभा गाउॉऩा�रकाको 
सॊस्थागत ऺभता �िकास गने, गयाउन,े 

(ङ) गाउॉऩा�रका ऩदा�धकायी, कभनचायी, स्िमॊसेिक, 
साभािजक ऩ�यचारक तथा सभङ्गदामराई �िऩद् 
व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा प्रिशऺण �दने व्मिस्था 
�भराउने, 

(च) �िऩद्का र्टना हङ्गनासाथ िोज, उद्दाय य याहत 
रगामतका प्राथ�भक कामनहरू तत्कार गननको रा�ग 
सॊस्थागत सॊमन्त्र स्ित: ऩ�यचा�रत हङ्गने गयी 
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(क) �िऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी या�िम ऩ�यषद् फाट 
स्िीकृत या�िम नी�त तथा मोजना एिभ ् या�िम 
कामनकायी स�भ�त य प्रदेश �िऩद् व्मिस्थाऩन 
स�भ�तफाट स्िीकृत एकीकृत तथा ऺेत्रगत नी�त 
मोजना य कामनिभ अनङ्गरुऩ हङ्गने गयी गाउॉ �िऩद् 
व्मिस्थाऩन नी�त तथा मोजना तजङ्गनभा गयी 
कामनऩा�रका सभऺ ऩेश गने, 

(ि)  गाउॉसबाफाट स्िीकृत नी�त तथा मोजनाको अधीनभा 
यही �िऩद् जोििभ न्मूनीकयण, �िऩद् प्र�तकामन तथा 
�िऩद् ऩङ्गनरानब सम्फन्धी एकीकृत तथा ऺेत्रगत नी�त, 
मोजना तथा कामनिभ स्िीकृत गयी रागू गने, 
गयाउन,े 

(ग) गाउॉऩा�रकाफाट सञ्चारन हङ्गने �िऩद् व्मिस्थाऩन 
सम्फन्धी कामनिभ तथा फजेट प्रस्ताि तमाय गने, 
गयाउन,े 

(र्) �िऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फन्धभा गाउॉऩा�रकाको 
सॊस्थागत ऺभता �िकास गने, गयाउन,े 

(ङ) गाउॉऩा�रका ऩदा�धकायी, कभनचायी, स्िमॊसेिक, 
साभािजक ऩ�यचारक तथा सभङ्गदामराई �िऩद् 
व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा प्रिशऺण �दने व्मिस्था 
�भराउने, 

(च) �िऩद्का र्टना हङ्गनासाथ िोज, उद्दाय य याहत 
रगामतका प्राथ�भक कामनहरू तत्कार गननको रा�ग 
सॊस्थागत सॊमन्त्र स्ित: ऩ�यचा�रत हङ्गने गयी 

आिश्मक कामन�ि�ध तथा भाऩदण्ड तजङ्गनभा गयी रागू 
गने, गयाउन,े 

(छ) �िऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फन्धभा सॊर्ीम तथा 
प्रादेिशक कानूनको अ�धनभा य�ह सािनज�नक, �नजी, 
गैयसयकायी रगामत सफै �नकाम तथा सॊस्थारे �निानह 
गनङ्गन ऩने ब�ूभका �नधानयण गने तथा त्मस्ता सॊस्था िा 
�नकामराई आफ्नो नी�त, मोजना य कामनिभभा 
�िऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी �िषम सभािेश गनन 
रगाउन,े 

(ज) �िऩद्को सभमभा स्थानीम आभसञ्चायका 
भाध्मभहरुको ब�ूभका सम्फन्धी आिश्मक भाऩदण्ड 
तमाय गयी कामानन्िमन गने, गयाउने, 

(झ) सयकायी, �नजी एिभ ् गैयसयकायी सॊस्था, स्थानीम 
स्िमॊसेिक, साभािजक ऩ�यचारक रगामत सम्फिन्धत 
सफै ऩऺको सभन्िम य सॊरगनताभा �िऩद् 
व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामन गने, गयाउन,े 

(ञ) बौ�तक सॊयचना �नभानण गदान बिनसॊ�हता रगामत 
अन्म स्िीकृत �नदेिशका िा भाऩदण्डको ऩारना 
गयाउन,े 

(ट) स्थानीम सािनज�नक ऩूिानधाय सम्फन्धी सॊयचनाको 
�िऩद् जोििभ भूल्माङ्कन गने, गयाउने, 

(ठ) नदी �कनाय, फगय, ऩ�हयो जान सक्ने �बयारो ज�भन 
य डङ्गफान हङ्गने ऺेत्र िा �िऩद् जोििभको सम्बािना 
बएका असङ्गयिऺत ऺेत्रभा फसोफास गने व्मिि तथा 
सभङ्गदामराई सङ्गयिऺत स्थानभा स्थानान्तयण गयाउन 
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उऩमङ्गि स्थानको िोजी कामनभा सहमोग गने तथा 
सङ्गयिऺत स्थानभा फसोफास सम्फन्धी सचेतना जगाउने, 

(ड) �िऩद्बाट स्थानीम स्तयभा �नजी तथा सािनज�नक 
ऺेत्रफाट बइयहेको सेिा प्रिाहभा अियोध आइऩयेभा 
सोको ऩङ्गन्सञ्चारनका रा�ग सेिा �नयन्तयताको 
मोजना तजङ्गनभा तथा कामानन्िमन सम्फन्धी कामन गने, 
गयाउन े। 

(ढ) स्थानीम सभङ्गदामराई �िऩद्प्र�त जागरुक फनाउन, 
�िऩद्सॉग सम्फिन्धत मोजना तथा कामनिभ तजङ्गनभा 
गनन तथा �िऩद्को र्टना हङ्गनासाथ प्र�तकामनका रा�ग 
ऩ�यचा�रत हङ्गन िडा तथा सभङ्गदामस्तयभा सभािेशी 
�िऩद् ऩूिनतमायी तथा प्र�तकामन स�भ�त गठन गने, 

(ण) �ि�ारम तहको शैिऺक ऩा�िभभा �िऩद् 
व्मिस्थाऩन सम्फन्धी �िषम सभािेश गनन ऩहर गने, 

(त) �िऩद् प्र�तकामनका रा�ग नभूना अभ्मास गने, गयाउन,े 
(थ) �िऩद्को सभमभा प्रमोग गनन स�कने गयी िारुणमन्त्र 

रगामतका अन्म उऩकयणहरू तमायी हारतभा याख्न 
रगाउन,े 

(द) स्थानीम स्तयभा आऩत ्कारीन कामनसञ्चारन केन्रको 
स्थाऩना य सञ्चारन गने, 

(ध) गाउॉऩा�रकाभा �िऩद् व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारी तथा 
ऩूिनचेतािनी प्रणारीको �िकास य सञ्चारन गने, 
गयाउन,े 

(न) �िऩद् प्रबा�ित ऺेत्रभा तत्कार उ�ाय तथा याहतको 
व्मिस्था �भराउने, 
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उऩमङ्गि स्थानको िोजी कामनभा सहमोग गने तथा 
सङ्गयिऺत स्थानभा फसोफास सम्फन्धी सचेतना जगाउने, 

(ड) �िऩद्बाट स्थानीम स्तयभा �नजी तथा सािनज�नक 
ऺेत्रफाट बइयहेको सेिा प्रिाहभा अियोध आइऩयेभा 
सोको ऩङ्गन्सञ्चारनका रा�ग सेिा �नयन्तयताको 
मोजना तजङ्गनभा तथा कामानन्िमन सम्फन्धी कामन गने, 
गयाउन े। 

(ढ) स्थानीम सभङ्गदामराई �िऩद्प्र�त जागरुक फनाउन, 
�िऩद्सॉग सम्फिन्धत मोजना तथा कामनिभ तजङ्गनभा 
गनन तथा �िऩद्को र्टना हङ्गनासाथ प्र�तकामनका रा�ग 
ऩ�यचा�रत हङ्गन िडा तथा सभङ्गदामस्तयभा सभािेशी 
�िऩद् ऩूिनतमायी तथा प्र�तकामन स�भ�त गठन गने, 

(ण) �ि�ारम तहको शैिऺक ऩा�िभभा �िऩद् 
व्मिस्थाऩन सम्फन्धी �िषम सभािेश गनन ऩहर गने, 

(त) �िऩद् प्र�तकामनका रा�ग नभूना अभ्मास गने, गयाउन,े 
(थ) �िऩद्को सभमभा प्रमोग गनन स�कने गयी िारुणमन्त्र 

रगामतका अन्म उऩकयणहरू तमायी हारतभा याख्न 
रगाउन,े 

(द) स्थानीम स्तयभा आऩत ्कारीन कामनसञ्चारन केन्रको 
स्थाऩना य सञ्चारन गने, 

(ध) गाउॉऩा�रकाभा �िऩद् व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारी तथा 
ऩूिनचेतािनी प्रणारीको �िकास य सञ्चारन गने, 
गयाउन,े 

(न) �िऩद् प्रबा�ित ऺेत्रभा तत्कार उ�ाय तथा याहतको 
व्मिस्था �भराउने, 

(ऩ) �िऩद् भा ऩयी हयाएका, �फग्रकेा िा नि बएका 
कागजातको म�कन तथ्मा� अ�ाि�धक गयी या� 
रगाउन,े 

(प) �िऩद् फाट प्रबा�ित र्यऩ�यिायको ऩ�हचान, स्तय 
�नधानयण तथा ऩ�यचमऩ� �ितयण गने, गयाउन,े 

(फ) �िऩद्को सभमभा जोििभभा यहेको सभूह �िशेषगयी 
भ�हरा, फारफा�रका, �कशोयी, अऩा�ता बएका 
व्मििउऩय हङ्गन सक्ने र्टना (रै��क �हंसा, 
फेच�ििन तथा अन्म कङ्ग नै ऩ�न �क�सभका शोषण) 
योकथाभको रा�ग �िशेष सतकन ता अऩनाई 
सचेतनाभूरक कामनिभ सञ्चारन गने, 

(ब) �िऩद् प्रबा�ितहरूको प्रत्मऺ य स�िम सहबा�गताभा 
�िऩद् प्रबा�ित ऺे�भा आ�थनक �िमाकराऩको 
ऩङ्गनस्थानऩना, योजगायीका अिसयको सजृना तथा 
जीिनमाऩनका रा�ग आम आजनन कामनिभ सञ्चारन 
गने, गयाउन,े 

(भ) �िऩद्को जोििभभा यहेका भ�हरा, फारफा�रका, जेष्ठ 
नाग�यक, द�रत, सीभान्तकृत िगन तथा सभङ्गदाम, 
अशि तथा अऩा�ता बएका व्मििहरूको रा�ग 
�िशेष मोजना तथा कामनिभ फनाई कामानन्िमन गने, 
गयाउन,े 

(म) �िऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा सािनज�नक संस्था तथा 
व्मािसा�मक प्र�तष्ठानरे प्रच�रत ऐन फभोिजभ कामन 
गये नगयेको अनङ्गगभन गने, 
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(य)  �िऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी या��म कामनकायी ससभसत, 
प्रदेश �िऩद् व्मिस्थाऩन ससभसत तथा िजल्रा �िऩद् 
व्मिस्थाऩन ससभसतको सनणनम अनङ्गसाय �िऩद् 
व्मिस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामन गने, गयाउन,े 

(र) �िऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फन्धभा नेऩार सयकाय तथा 
प्रदेश सयकायका भन्त्रारम, �िबाग तथा अन्म 
सनकामसॉग सहकामन गने, 

(ि) �िऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा नेऩार सयकाय, प्रदेश 
सयकाय िा गाउॉ/नगयसबारे तोकेका अन्म कामन 
गने, गयाउन,े  

(श)  �िऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा सॊर्ीम तथा प्रादेिशक 
कानूनको प्रसतकूर नहङ्गने गयी गाउॉ कामनऩासरकारे 
तोके फभोिजभका अन्म कामन गने, गयाउन,े 

(ष)  �िसब� सॊर्सॊस्था, व्मििफाट प्राप्त हङ्गने याहत तथा 
ऩङ्गनसननभानण य ऩङ्गनरानबका सफषमिस्तङ्गराई स्थानीम 
�िऩद् व्मिस्थाऩन ससभसतरे तोकेको स्थान य 
भाऩदण्ड अनङ्गसाय गने, गयाउन े। 

 
ऩऩ��ययच्च्छछेेदद  – ३३ 

ििडडाा  स्स्ततययीीमम  ��ििऩऩद्द्  व्व्ममििस्स्थथााऩऩनन  ससससभभससततककोो  गगोोनन  ततथथाा  ककााभभ,,  ककततननव्व्मम  यय  अअससधधककाायय  
६. ििडडाा  स्स्ततययीीमम  ��ििऩऩद्द्  व्व्ममििस्स्थथााऩऩनन  ससससभभससतत:: (१) गाउॉऩासरकाको प्रत्मेक 

िडाभ एक िडा स्तयीम �िऩद् व्मिस्थाऩन ससभसत यहनेछ । 
(२) िडा स्तयीम �िऩद् व्मिस्थाऩन ससभसतको गोन देहाम 

फभोिजभ हङ्गनेछ:- 
(क) िडा अध्मऺ  -सॊमोजक  
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(य)  �िऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी या��म कामनकायी ससभसत, 
प्रदेश �िऩद् व्मिस्थाऩन ससभसत तथा िजल्रा �िऩद् 
व्मिस्थाऩन ससभसतको सनणनम अनङ्गसाय �िऩद् 
व्मिस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामन गने, गयाउन,े 

(र) �िऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फन्धभा नेऩार सयकाय तथा 
प्रदेश सयकायका भन्त्रारम, �िबाग तथा अन्म 
सनकामसॉग सहकामन गने, 

(ि) �िऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा नेऩार सयकाय, प्रदेश 
सयकाय िा गाउॉ/नगयसबारे तोकेका अन्म कामन 
गने, गयाउन,े  

(श)  �िऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा सॊर्ीम तथा प्रादेिशक 
कानूनको प्रसतकूर नहङ्गने गयी गाउॉ कामनऩासरकारे 
तोके फभोिजभका अन्म कामन गने, गयाउन,े 

(ष)  �िसब� सॊर्सॊस्था, व्मििफाट प्राप्त हङ्गने याहत तथा 
ऩङ्गनसननभानण य ऩङ्गनरानबका सफषमिस्तङ्गराई स्थानीम 
�िऩद् व्मिस्थाऩन ससभसतरे तोकेको स्थान य 
भाऩदण्ड अनङ्गसाय गने, गयाउन े। 

 
ऩऩ��ययच्च्छछेेदद  – ३३ 

ििडडाा  स्स्ततययीीमम  ��ििऩऩद्द्  व्व्ममििस्स्थथााऩऩनन  ससससभभससततककोो  गगोोनन  ततथथाा  ककााभभ,,  ककततननव्व्मम  यय  अअससधधककाायय  
६. ििडडाा  स्स्ततययीीमम  ��ििऩऩद्द्  व्व्ममििस्स्थथााऩऩनन  ससससभभससतत:: (१) गाउॉऩासरकाको प्रत्मेक 

िडाभ एक िडा स्तयीम �िऩद् व्मिस्थाऩन ससभसत यहनेछ । 
(२) िडा स्तयीम �िऩद् व्मिस्थाऩन ससभसतको गोन देहाम 

फभोिजभ हङ्गनेछ:- 
(क) िडा अध्मऺ  -सॊमोजक  

(ि) िडा सदस्महरू   -सदस्म 
(ग) िडा �ब� यहेका �िषमगत कामानरम प्रभङ्गिहरू  -सदस्म 
(र्) िडा �ब� यहेका सङ्गयऺा �नकामका प्रभङ्गिहरू  -सदस्म 
(ङ) या��म भान्मता प्राप्त दरका िडािस्थत प्रभङ्गि िा 

प्र�त�न�ध  -सदस्म  
(च) स्थानीम येडिस,   -सदस्म 
(छ) गैयसयकायी तथा साभङ्गदामभा आधा�यत सॊर्सॊस्था 

तथा मङ्गिा क्रिफाट 
सॊमोजकरे तोकेफभोिजभ न्मूनतभ २ भ�हरा स�हत 
४ जना  -सदस्म 

(ज) िडा सिचि - सदस्म सिचि 
(३) उऩदपा (२) फभोिजभको स�भ�तको फैठक सो स�भ�तको 

सॊमोजकरे तोकेको �भ�त, सभम य स्थानभा फस्नेछ । 
(४) स�भ�तको सदस्म-सिचिरे स�भ�तको फैठक फस्ने �भ�त, 

सभम य स्थान तोकी फैठकभा छरपर हङ्गने �िषमसूची स�हतको 
सूचना फैठक फस्न े सभमबन्दा चौफीस र्ण्टा अगािै सफै सदस्मरे 
ऩाउने गयी ऩठाउनङ्ग ऩनेछ । 

(५) स�भ�तका ऩचास प्र�तशतबन्दा फढी सदस्म उऩिस्थत बएभा 
फैठकको रा�ग गणऩूयक सङ्खख्मा ऩङ्गगेको भा�ननेछ । 

(६) उऩदपा (४) य (५) भा जङ्गनसङ्गकै कङ्ग या रेििएको बएता 
ऩ�न सो स�भ�तको फैठक तत्कार फोराउन आिश्मक बएभा 
सॊमोजकरे जङ्गनसङ्गकै फेराऩ�न स�भ�तको फैठक फोराउन सक्नेछ य 
त्मस्तो अिस्थाभा सॊमोजक य र्टीभा १ जना सदस्म स�हत सदस्म 
सिचि उऩिस्थत बएभा स�भ�तको फैठक फस्न सक्नेछ । 
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(७) सभभभतको फैठकको अध्मऺता सो सभभभतको सॊमोजकरे 
गनेछ । 

(८) सभभभतको भनणनम फहङ्गभतद्वाया हङ्गनेछ य भत फयाफय बएभा 
सॊमोजकरे भनणानमक भत �दनेछ। 

(९) सभभभतरे आिश्मकता अनङ्गसाय सम्फिन्धत भनकाम िा स� 
सॊस्थाका प्रभतभनभध य �िऻराई फैठकभा आभन्त्रण गनन सक्नेछ । 

(१०) सभभभतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामन�िभध सो सभभभत 
आपैरे भनधानयण गये फभोिजभ हङ्गनेछ । 

(११) सभभभतको भनणनम सदस्म सिचिरे प्रभािणत गयी याख्नछे । 
 
७ . ििडडाा  स्स्ततययीीमम  ��ििििऩऩ  व्व्ममििस्स्थथााििनन  ससभभभभभभततककोो  ककााभभ,,  ककततननव्व्मम  यय  अअभभधधककाायययय 

सभभभतको काभ, कतनव्म य अभधकाय देहाम फभोिजभ हङ्गनेछ:- 
(क) िडा भबत्र �ििऩ प्रभतकामन तथा �ििऩ िङ्गनरानब 

सम्फन्धी कामनिभ सञ्चारनका राभग गाउॉ �ििऩ 
व्मिस्थािन सभभभतभा भसपा�यस गने तथा सो 
सभभभतफाट स्िीकृत नीभत तथा मोजना अनङ्गरूिका 
�ििऩ व्मिस्थािन सम्फन्धी कामनिभ कामानन्िमन, 
अनङ्गगभन य िङ्गनयािरोकन गने, 

(ि) िडाभा �िकास भनभानणका �िमाकरािहरू 
कामानन्िमनभा �ििऩ जोििभ व्मािस्थािनराई 
भूरप्रिाहीकयण गने, सङ्गयिऺत �िद्यारम तथा 
अस्ितारका राभग �ििऩ जोििभ न्मूनीकयणका 
कामनिभहरू सञ्चारन गने, 
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(७) सभभभतको फैठकको अध्मऺता सो सभभभतको सॊमोजकरे 
गनेछ । 

(८) सभभभतको भनणनम फहङ्गभतद्वाया हङ्गनेछ य भत फयाफय बएभा 
सॊमोजकरे भनणानमक भत �दनेछ। 

(९) सभभभतरे आिश्मकता अनङ्गसाय सम्फिन्धत भनकाम िा स� 
सॊस्थाका प्रभतभनभध य �िऻराई फैठकभा आभन्त्रण गनन सक्नेछ । 

(१०) सभभभतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामन�िभध सो सभभभत 
आपैरे भनधानयण गये फभोिजभ हङ्गनेछ । 

(११) सभभभतको भनणनम सदस्म सिचिरे प्रभािणत गयी याख्नछे । 
 
७ . ििडडाा  स्स्ततययीीमम  ��ििििऩऩ  व्व्ममििस्स्थथााििनन  ससभभभभभभततककोो  ककााभभ,,  ककततननव्व्मम  यय  अअभभधधककाायययय 

सभभभतको काभ, कतनव्म य अभधकाय देहाम फभोिजभ हङ्गनेछ:- 
(क) िडा भबत्र �ििऩ प्रभतकामन तथा �ििऩ िङ्गनरानब 

सम्फन्धी कामनिभ सञ्चारनका राभग गाउॉ �ििऩ 
व्मिस्थािन सभभभतभा भसपा�यस गने तथा सो 
सभभभतफाट स्िीकृत नीभत तथा मोजना अनङ्गरूिका 
�ििऩ व्मिस्थािन सम्फन्धी कामनिभ कामानन्िमन, 
अनङ्गगभन य िङ्गनयािरोकन गने, 

(ि) िडाभा �िकास भनभानणका �िमाकरािहरू 
कामानन्िमनभा �ििऩ जोििभ व्मािस्थािनराई 
भूरप्रिाहीकयण गने, सङ्गयिऺत �िद्यारम तथा 
अस्ितारका राभग �ििऩ जोििभ न्मूनीकयणका 
कामनिभहरू सञ्चारन गने, 

(ग) �िऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फन्धभा िडाको सॊस्थागत 
क्षभता �िकास गने, 

(र्) �िऩद् व्मिस्थाऩन मोजना, आऩत्कारीन कामनमोजना, 
ऩङ्गन्स्थाऩना तथा ऩङ्गन�ननभानण मोजना तजङ्गनभा तथा 
कामानन्िमन गने, गयाउने, 

(ङ) सभङ्गदामभा �िऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी काभ गने 
सभूहहरूको गठन तथा त्मस्ता सभूहहरूराई 
ऩ�यचारन गने गयाउन,े 

(च) िडा सदस्महरू, कभनचायी, स्िमॊसेिक, साभािजक 
ऩ�यचारक तथा सभङ्गदामभा आधा�यत �िऩद् 
व्मिस्थाऩन स�भ�त सदस्म, नाग�यक सभाजका 
प्र�त�न�धराई �िऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी प्रिशक्षणको 
व्मिस्था �भराउने, 

(छ) स्थानीम सभङ्गदामराई �िऩद्प्र�त जागरुक फनाउने, 
�िऩद्सॉग सम्फिन्धत मोजना तथा कामनिभ तजङ्गनभा 
गनन तथा �िऩद्को र्टना हङ्गनासाथ प्र�तकामनका रा�ग 
तमायी अिस्थाभा याख्न,े 

(ज) �िऩद्का र्टना हङ्गनासाथ िोज, उद्दाय य याहत 
रगामतका प्राथ�भक कामनहरू तत्कार गननको रा�ग 
सभन्िम गने,  

(झ) आऩत ्कारीन नभूना अभ्मास गने, गयाउने, 
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(ञ) �िऩद् फाट प्रबा�ित र्यऩ�यिायको ऩ�हचान, स्तय 
�नधानयण तथा ऩ�यचमऩ� �ितयणभा गाउॉ �िऩद् 
व्मिस्थाऩन स�भ�तराई सहमोग गने, 

(ट) �िऩद्को सभमभा जोििभभा यहेका सभूह �िशेषगयी 
भ�हरा, फारफा�रका, �कशोयी, अऩा�ता बएका 
व्मििउऩय हङ्गन सक्ने र्टना (रै��क �हॊसा, 
फेच�ििन तथा अन्म कङ्ग नै ऩ�न �क�सभका शोषण) 
योकथाभको रा�ग �िशेष सतकन ता अऩनाई 
सचेतनाभूरक कामनिभ सञ्चारन गने, 

(ठ) गाउॉ �िऩद् व्मिस्थाऩन स�भ�तको �नणनम अनङ्गसाय 
�िऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामन गने, गयाउन े।  
 

ऩऩ��ययच्च्छछेेदद  – ४४ 
ससङ्गङ्गययऺऺाा  ��ननककाामम  ततथथाा  अअन्न्मम  ��ननककााममककोो  ऩऩ��ययचचााररनन  
८. ससङ्गङ्गययऺऺाा  ��ननककााममककोो  ऩऩ��ययचचााररनन  ततथथाा  ससहहममोोगग  यय  ससभभन्न्ििमम::  

(१) गाउॉकामनऩा�रकारे �िऩद् व्मिस्थाऩनको काभभा नेऩार 
सयकाय तथा प्रदेश सयकायरे ऩ�यचारन गयेका सॊर्ीम तथा प्रादेिशक 
सङ्गयऺा �नकामहरूराई सहमोग य सभन्िम गनेछ । 

(२) सङ्गयऺा �नकामरे �िऩद्को सभमभा िोज तथा उद्दाय 
कामनका रा�ग गाउॉकामनऩा�रका सॉग आिश्मक साभग्री भाग गयेको 
अिस्थाभा गाउॉऩा�रकाभा उऩरब्ध बएसम्भ त्मस्तो साभाग्री तत्कार 
उऩरब्ध गयाईनेछ । 

(३) �िऩद् प्र�तकामनका रा�ग गाउॉऩा�रकारे आॉपूसॉग यहेको 
नगय प्रहयीराई ऩ�यचारन गनेछ ।   
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(ञ) �िऩद् फाट प्रबा�ित र्यऩ�यिायको ऩ�हचान, स्तय 
�नधानयण तथा ऩ�यचमऩ� �ितयणभा गाउॉ �िऩद् 
व्मिस्थाऩन स�भ�तराई सहमोग गने, 

(ट) �िऩद्को सभमभा जोििभभा यहेका सभूह �िशेषगयी 
भ�हरा, फारफा�रका, �कशोयी, अऩा�ता बएका 
व्मििउऩय हङ्गन सक्ने र्टना (रै��क �हॊसा, 
फेच�ििन तथा अन्म कङ्ग नै ऩ�न �क�सभका शोषण) 
योकथाभको रा�ग �िशेष सतकन ता अऩनाई 
सचेतनाभूरक कामनिभ सञ्चारन गने, 

(ठ) गाउॉ �िऩद् व्मिस्थाऩन स�भ�तको �नणनम अनङ्गसाय 
�िऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामन गने, गयाउन े।  
 

ऩऩ��ययच्च्छछेेदद  – ४४ 
ससङ्गङ्गययऺऺाा  ��ननककाामम  ततथथाा  अअन्न्मम  ��ननककााममककोो  ऩऩ��ययचचााररनन  
८. ससङ्गङ्गययऺऺाा  ��ननककााममककोो  ऩऩ��ययचचााररनन  ततथथाा  ससहहममोोगग  यय  ससभभन्न्ििमम::  

(१) गाउॉकामनऩा�रकारे �िऩद् व्मिस्थाऩनको काभभा नेऩार 
सयकाय तथा प्रदेश सयकायरे ऩ�यचारन गयेका सॊर्ीम तथा प्रादेिशक 
सङ्गयऺा �नकामहरूराई सहमोग य सभन्िम गनेछ । 

(२) सङ्गयऺा �नकामरे �िऩद्को सभमभा िोज तथा उद्दाय 
कामनका रा�ग गाउॉकामनऩा�रका सॉग आिश्मक साभग्री भाग गयेको 
अिस्थाभा गाउॉऩा�रकाभा उऩरब्ध बएसम्भ त्मस्तो साभाग्री तत्कार 
उऩरब्ध गयाईनेछ । 

(३) �िऩद् प्र�तकामनका रा�ग गाउॉऩा�रकारे आॉपूसॉग यहेको 
नगय प्रहयीराई ऩ�यचारन गनेछ ।   

९.  ििाारुरुणणममन्न्त्रत्र  ततथथाा  अअन्न्मम  ससेेििाा  प्रप्रददााममकक  प्रप्रननककााममककोो  ककााभभ,,  ककततननव्व्मम  यय  
अअप्रप्रधधककाायययय    

(१) िारूणमन्त्र, एम्फङ्गरेन्स तथा त्मस्तै अन्म सेिा प्रदामकरे 
आऩत ्कारीन िोज, उद्दाय तथा याहत उऩरब्ध गयाउन सप्रभप्रतरे 
�दएको प्रनदेशनको ऩारना गनङ्गन ऩनेछ । 

 (२) आऩत ्कारीन कामन सम्ऩादन गदान सप्रभप्रतको आदेश 
फभोिजभ कङ्ग नै ऩप्रन स्थानभा प्रिेश गने तथा जङ्गनसङ्गकै व्मिि िा 
सॊस्थाको साधन य स्रोत उऩमोग गने अप्रधकाय िारुणमन्त्र सेिा 
प्रदामकराई हङ्गनेछ । 

१०. ससााििननजजप्रप्रननकक  ससॊॊस्स्थथाा  ततथथाा  व्व्ममााििससाा��ममकक  प्रप्रप्रप्रतत��ााननककोो  ददाा��ममत्त्िियय  (१) �िऩद् 
व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा गाउॉऩाप्ररका प्रबत्रका सफै सािनजप्रनक सॊस्था 
तथा व्मािसा�मक प्रप्रत�ानको दा�मत्ि देहाम फभोिजभ हङ्गनेछय- 

(क) आफ्नो बिन, उद्योग, कामानरम िा व्मािसा�मक 
केन्रभा �िऩद्का र्टना हङ्गन न�दन �िऩद् सङ्गयऺा 
औजाय, उऩकयण, साभग्री, आऩत ्कारीन प्रनकास 
रगामत तो�कए फभोिजभका अन्म व्मिस्था गने, 

(ि)  त्माङ्क सङ्करन, ऺप्रतको भूल्माङ्कन, याहत, 
ऩङ्गनस्थानऩना तथा ऩङ्गनप्रननभानण सभेतका सम्ऩूणन 
कामनभा आिश्मक सहमोग गने, 

(ग)   आफ्ना कभनचायी तथा काभदायराई �िऩद् 
व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा आधायबतू अप्रबभङ्गिीकयण 
गने गयाउन,े 

(र्) �िऩद् व्मिस्थाऩन कामनभा उऩमोग हङ्गने स्रोत 
साधनराई तमायी हारतभा याख्न,े 
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(ङ) आफ्ना बिन रगामत अन्म सॊयचना 
आऩत ्कारीन प्रमोजनका रा�ग आिश्मक ऩयेभा 
आदेशानङ्गसाय उऩरब्ध गयाउने, 

(च) सम्फिन्धत अ�धकायीको सङ्गऩ�यिेऺणभा उद्दाय तथा 
याहत �ितयण कामनभा सहमोग ऩङ्गर् माउने, 

(छ) �िऩद् जोििभ न्मूनीकयण सॊमन्त्रको व्मिस्था गयी 
तमायी अिस्थाभा याख्न,े 

(ज)  पोहोयभैरा तथा प्रदङ्गषणको मथोिचत व्मिस्थाऩन 
गयी मसफाट िाताियण य जनजीिनभा ऩनन सक्ने 
नकायात्भक प्रबािराई न्मूनीकयण गने उऩामहरू 
अऩनाउने, 

(झ) �िऩद्को र्टना र्टेभा तत्कार निजकको सङ्गयऺा 
�नकाम य स्थानीम आऩत ्कारीन कामनसञ्चारन 
केन्रराई िफय गने ।   

(२) गाउॉऩा�रका �बत्रका सािनज�नक सॊस्था तथा व्मािसा�मक 
प्र�तष्ठानरे गाउॉऩा�रकाको �िऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी मोजनाको 
अधीनभा यही �िऩद् व्मिस्थाऩन मोजनाको तजङ्गनभा गयी अ�निामन 
रूऩभा रागू गनङ्गन ऩनेछ । 

११. ��ििऩऩद्द्  व्व्ममििस्स्थथााऩऩननभभाा  ससहहममोोगग  गगननङ्गङ्गनन  ऩऩननेे  ::  गाउॉऩा�रका �बत्रका सयकायी 
कामानरम, गैयसयकायी सॊस्था, स्थानीम स� सॊस्था, सभङ्गदाम, स्िमॊसेिक, 
नाग�यक सभाज, �नजी ऺेत्र तथा व्मििरे �िऩद् व्मिस्थाऩन कामनभा 
गाउॉऩा�रकाराई देहाम फभोिजभ सहमोग गनङ्गन ऩनेछ:- 

(क)  त्माङ्क सङ्करन, ऺ�तको भूल्माङ्कन, याहत, 
ऩङ्गनस्थानऩना तथा ऩङ्गन्�ननभानण रगामतका �िऩद् 
व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामनभा सहमोग गने,  
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(ङ) आफ्ना बिन रगामत अन्म सॊयचना 
आऩत ्कारीन प्रमोजनका रा�ग आिश्मक ऩयेभा 
आदेशानङ्गसाय उऩरब्ध गयाउने, 

(च) सम्फिन्धत अ�धकायीको सङ्गऩ�यिेऺणभा उद्दाय तथा 
याहत �ितयण कामनभा सहमोग ऩङ्गर् माउने, 

(छ) �िऩद् जोििभ न्मूनीकयण सॊमन्त्रको व्मिस्था गयी 
तमायी अिस्थाभा याख्न,े 

(ज)  पोहोयभैरा तथा प्रदङ्गषणको मथोिचत व्मिस्थाऩन 
गयी मसफाट िाताियण य जनजीिनभा ऩनन सक्ने 
नकायात्भक प्रबािराई न्मूनीकयण गने उऩामहरू 
अऩनाउने, 

(झ) �िऩद्को र्टना र्टेभा तत्कार निजकको सङ्गयऺा 
�नकाम य स्थानीम आऩत ्कारीन कामनसञ्चारन 
केन्रराई िफय गने ।   

(२) गाउॉऩा�रका �बत्रका सािनज�नक सॊस्था तथा व्मािसा�मक 
प्र�तष्ठानरे गाउॉऩा�रकाको �िऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी मोजनाको 
अधीनभा यही �िऩद् व्मिस्थाऩन मोजनाको तजङ्गनभा गयी अ�निामन 
रूऩभा रागू गनङ्गन ऩनेछ । 

११. ��ििऩऩद्द्  व्व्ममििस्स्थथााऩऩननभभाा  ससहहममोोगग  गगननङ्गङ्गनन  ऩऩननेे  ::  गाउॉऩा�रका �बत्रका सयकायी 
कामानरम, गैयसयकायी सॊस्था, स्थानीम स� सॊस्था, सभङ्गदाम, स्िमॊसेिक, 
नाग�यक सभाज, �नजी ऺेत्र तथा व्मििरे �िऩद् व्मिस्थाऩन कामनभा 
गाउॉऩा�रकाराई देहाम फभोिजभ सहमोग गनङ्गन ऩनेछ:- 

(क)  त्माङ्क सङ्करन, ऺ�तको भूल्माङ्कन, याहत, 
ऩङ्गनस्थानऩना तथा ऩङ्गन्�ननभानण रगामतका �िऩद् 
व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामनभा सहमोग गने,  

(ि) �िऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी जनचेतना अ�बि�ृद्द 
गने, 

(ग) क्षभता �िकास, आऩत ्कारीन नभूना अभ्मास तथा 
�िऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी प्रिशक्षण कामन�भभा 
सहमोग गने तथा बाग �रने,  

(र्) िोज, उद्दाय तथा याहत �ितयण सम्फन्धी कामनभा 
सहमोग गने।  

 
ऩऩ��ययच्च्छछेेदद  – ५५ 

��ििऩऩद्द्  व्व्ममििस्स्थथााऩऩनन  ककोोषष  ससम्म्फफन्न्धधीी  व्व्ममििस्स्थथाा  
१२. ��ििऩऩद्द्  व्व्ममििस्स्थथााऩऩनन  ककोोषष  ::  (१) �िऩद् व्मिस्थाऩनका रा�ग 

गाउॉऩा�रकाभा छङ्ग टै्ट एक आकिस्भक कोष यहनेछ । 
(२) कोषभा देहाम फभोिजभका यकभहरू यहने छन:्- 

(क) गाउॉऩा�रकाको िा�षनक फजेटफाट �िऩद् 
व्मिस्थाऩन कोषभा जम्भा गने गयी स्िीकृत 
यकभ, 

(ि) प्रदेश सयकायफाट �िऩद् व्मिस्थाऩनका रा�ग 
प्राप्त यकभ, 

(ग)  नेऩार सयकायफाट �िऩद् व्मिस्थाऩनका रा�ग 
प्राप्त यकभ, 

(र्) स्िदेशी कङ्ग नै स� सॊस्था िा व्मििफाट दान, 
दातव्म िा उऩहाय स्िरुऩ प्राप्त यकभ, 

(ङ)  अन्म कङ्ग नै स्रोतफाट प्राप्त यकभ । 
(३) �िऩद् व्मिस्थाऩनका रा�ग गाउॉऩा�रकारे कानून फभोिजभ 

�िशेष शङ्गल्क िा दस्तङ्गय सॊकरन गनन सक्ने छ |  
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(४) कोषको सञ्चारन तोिकए फभोिजभ हङ्गनेछ । 
(५) कोषको यकभ ििऩऩ व्मिस्थाऩन सम्फन्धी काभका रा�ग 

प्रमोग ग�यनेछ । 
(६) उऩदपा (५) भा जङ्गनसङ्गकै कङ्ग या रेििएको बए ताऩ�न 

कोषको यकभ �नम�भत प्रशास�नक कामनको रा�ग िचन ग�यने छैन । 
(७) कोषको रेिाऩयीऺण भहारेिा ऩयीऺकफाट हङ्गनेछ ।  
(८) स�भ�तरे कोषको िािषनक आम व्ममको प्र�तिदेन तमाय 

गयी कामनऩा�रका भापन त गाउॉसबा सभऺ ऩेश गनेछ । 
 

ऩऩ��ययच्च्छछेेदद  ––  ६६  
ककससूूयय  ततथथाा  ससजजाामम  
१३.  ककससूूयय  यय  ससजजाामम  :: कसैरे ििऩद्को र्टना र्ट्न सक्न ेगयी राऩयिाही 

गयेभा िा त्मस्तो र्टना र्टाउन प्रत्मऺ सॊरगन बएभा िा र्ट्ना 
र्टेको अिस्थाभा नाजामज पाईदा �रने गयी िा आपङ्ग राई भात्र 
पाईदा ऩङ्गगने िक�सभको कङ्ग नै काभ गयेभा िा मस सम्फन्धभा सॊर्ीम 
कानून फभोिजभ कसङ्गयजन्म भा�नने कङ्ग नै काभ गयेभा तत ् सम्फन्धी 
कायिाही प्रच�रत सॊर्ीम कानून फभोिजभ हङ्गनेछ । 

  
ऩऩ��ययच्च्छछेेदद  – ७७ 

ििििििििधध 
१४.  ििििऩऩऩऩ  ससससटटटटस्स्तत  ऺेेऺत्रत्र  र्र्ोोषषणणााककोो  ऩऩााररननाा  यय  ससभभन्न्ििमम  :: (१) नेऩार 

सयकायरे गाउॉऩा�रका �बत्रको कङ्ग नै ठाउॉभा गम्बीय प्रकृ�तको ििऩऩ 
उत्ऩ� बएफाट ििऩऩ ससटटस्त ऺेत्र र्ोषणा गयी प्रच�रत कानून 
फभोिजभ कङ्ग नै काभ गनन गयाउन आदेश �दएभा सोको ऩारना गनङ्गन 
गयाउनङ्ग गाउॉऩा�रकाको कतनव्म हङ्गनेछ ।  
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(४) कोषको सञ्चारन तोिकए फभोिजभ हङ्गनेछ । 
(५) कोषको यकभ ििऩऩ व्मिस्थाऩन सम्फन्धी काभका रा�ग 

प्रमोग ग�यनेछ । 
(६) उऩदपा (५) भा जङ्गनसङ्गकै कङ्ग या रेििएको बए ताऩ�न 

कोषको यकभ �नम�भत प्रशास�नक कामनको रा�ग िचन ग�यने छैन । 
(७) कोषको रेिाऩयीऺण भहारेिा ऩयीऺकफाट हङ्गनेछ ।  
(८) स�भ�तरे कोषको िािषनक आम व्ममको प्र�तिदेन तमाय 

गयी कामनऩा�रका भापन त गाउॉसबा सभऺ ऩेश गनेछ । 
 

ऩऩ��ययच्च्छछेेदद  ––  ६६  
ककससूूयय  ततथथाा  ससजजाामम  
१३.  ककससूूयय  यय  ससजजाामम  :: कसैरे ििऩद्को र्टना र्ट्न सक्न ेगयी राऩयिाही 

गयेभा िा त्मस्तो र्टना र्टाउन प्रत्मऺ सॊरगन बएभा िा र्ट्ना 
र्टेको अिस्थाभा नाजामज पाईदा �रने गयी िा आपङ्ग राई भात्र 
पाईदा ऩङ्गगने िक�सभको कङ्ग नै काभ गयेभा िा मस सम्फन्धभा सॊर्ीम 
कानून फभोिजभ कसङ्गयजन्म भा�नने कङ्ग नै काभ गयेभा तत ् सम्फन्धी 
कायिाही प्रच�रत सॊर्ीम कानून फभोिजभ हङ्गनेछ । 

  
ऩऩ��ययच्च्छछेेदद  – ७७ 

ििििििििधध 
१४.  ििििऩऩऩऩ  ससससटटटटस्स्तत  ऺऺेते्रत्र  र्र्ोोषषणणााककोो  ऩऩााररननाा  यय  ससभभन्न्ििमम  :: (१) नेऩार 

सयकायरे गाउॉऩा�रका �बत्रको कङ्ग नै ठाउॉभा गम्बीय प्रकृ�तको ििऩऩ 
उत्ऩ� बएफाट ििऩऩ ससटटस्त ऺेत्र र्ोषणा गयी प्रच�रत कानून 
फभोिजभ कङ्ग नै काभ गनन गयाउन आदेश �दएभा सोको ऩारना गनङ्गन 
गयाउनङ्ग गाउॉऩा�रकाको कतनव्म हङ्गनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोिजभ र्ोषणा ग�यएको ऺेत्रभा नेऩार 
सयकायरे प्रच�रत कानून फभोिजभ कङ्ग नै काभ गनन गयाउन 
गाउॉऩा�रका �बत्रको कङ्ग नै व्मिि, सॊस्था िा अ�धकायीराई आदेश 
�दएभा सोको ऩारना गनन गयाउनभा गाउॉऩा�रकारे आिश्मक 
सभन्िम गनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोिजभ र्ोषणा ग�यएको ऺेत्र सम्फन्धी 
सूचनाको प्रसायणभा गाउॉऩा�रका/नगयऩा�रकारे सहमोग य सभन्िम 
गनेछ । 

 
१५. ननेऩेऩाारर  ससययककााययककोो  स्स्ििीीककृृततीीभभाा  भभाात्रत्र  प्रप्रििेेशश  गगननङ्गङ्गननऩऩननेे  :: (१) �िऩद् फाट 

असय ऩयेको कङ्ग नै ऺेत्रभा �िदेशी नाग�यक िा सॊस्थारे प्रिेश गनङ्गन 
ऩयेभा नेऩार सयकायको स्िीकृ�त �रएको छ छैन ब�न गाउॉ 
कामनऩा�रकारे सोधिोज गनन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोिजभ सोधिोज गदान त्मस्तो नाग�यक िा 
सॊस्थारे नेऩार सयकायको स्िीकृ�त �रएको नादेििएकोभा �नजको 
प्रिेशराई योक रगाई तत ् सम्फन्धी सूचना नेऩार सयकायराई 
उऩरब्ध गयाईनेछ । 

 
१६. भभााननििीीमम  ततथथाा  अअन्न्मम  ससहहााममतताा  यय  ससभभन्न्ििमम  :: (१) गाउॉऩा�रका �बत्र 

उत्ऩ� �िऩद्को अिस्थाराई तत्कार साभना गनन आन्त�यक �ोत य 
साधनफाट नभ्माउने बएभा भानिीम तथा अन्म सहामता य 
सभन्िमका रा�ग िजल्रा सभन्िम स�भ�त, प्रदेश सयकाय तथा नेऩार 
सयकायराई अनङ्गयोध ग�यनेछ ।  

 (२) �िऩद् फाट उत्ऩ� िस्थ�त �नमन्त्रण गने िभभा नेऩार 
सयकायरे अन्तयान�िम भानिीम तथा अन्म सहमोग �रई ऩ�यचारन 
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गयेको अिस्थाभा नेऩार सयकायको �नदेशनभा य�ह तत ् सम्फन्धी 
कामनभा सहमोग य सभन्िम ग�यनेछ ।  

(३) �छभेकी स्थानीम तहभा कङ्ग नै �िऩद् उत्ऩ� बई सो 
व्मिस्थाऩनका रा�ग �छभेकी स्थानीम तहरे सोझै, िजल्रा सभन्िम 
स�भ�त िा प्रदेश सयकाय भापन त अनङ्गयोध गयेभा उऩरब्ध बएसम्भको 
सहमोग ऩङ्गमानउनङ्ग गाउॉको दा�मत्ि हङ्गनेछ । 

 
१७.  ततत्त्ककाारर  िि��ययदद  ततथथाा  ��ननभभााननणण  यय  प्रप्रममोोगग  गगनननन  सस��ककनने े :: (१) �िशेष 

ऩ�यिस्थ�त ऩयी �िऩद् फाट प्रबा�ित ऺेत्रभा िोज, उद्दाय तथा याहत 
उऩरब्ध गयाउन तथा बइयहेको �िऩद् फाट थऩ ऺ�त हङ्गन न�दनका 
रा�ग तत्कारै याहत साभ�ी ि�यद िा �नभानण कामन गनन आिश्मक 
बएभा सािनज�नक ि�यद सम्फन्धी प्रच�रत कानूनभा यहेको �िशेष 
ऩ�यिस्थ�तभा ि�यद गने सम्फन्धी व्मिस्था फभोिजभ गाउॉ 
कामनऩा�रकारे ि�यद िा �नभानण कामन गनन स�कनेछ । 

(२) �िऩद् फाट प्रबा�ित ऺेत्रभा िोज, उद्दाय तथा याहत 
उऩरब्ध गयाउन तथा बइयहेको �िऩद् फाट थऩ ऺ�त हङ्गन न�दनका 
रा�ग गाउॉऩा�रका ऺेत्र �बत्रको कङ्ग नै गैयसयकायी कामानरम िा अन्म 
संघ संस्था य व्मि�को चर, अचर सम्ऩिि तथा सिायी साधन 
उऩमोग गनन आिश्मक बएभा सोको अ�बरेि यािी तो�कएको 
अि�धबयको रा�ग अस्थामी तियरे प्राप्त गनन स�कनेछ । 

 (३) �िऩद् फाट प्रबा�ित ऺेत्रभा तत्कार याहत उऩरब्ध 
गयाउन गाउॉऩा�रका ऺेत्र �बत्रको कङ्ग नै गैयसयकायी कामानरम िा 
अन्म संघ संस्था य व्मि�को िा�ा�, रिाकऩडा, औषधी िा अन्म 
िस्तङ्ग आिश्मक बएभा सोको अ�बरेि यािी �नमन्त्रणभा �रन य 
सम्फिन्धत प्रबा�ित ऩऺराई �ितयण गनन स�कनेछ । 
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गयेको अिस्थाभा नेऩार सयकायको �नदेशनभा य�ह तत ् सम्फन्धी 
कामनभा सहमोग य सभन्िम ग�यनेछ ।  

(३) �छभेकी स्थानीम तहभा कङ्ग नै �िऩद् उत्ऩ� बई सो 
व्मिस्थाऩनका रा�ग �छभेकी स्थानीम तहरे सोझै, िजल्रा सभन्िम 
स�भ�त िा प्रदेश सयकाय भापन त अनङ्गयोध गयेभा उऩरब्ध बएसम्भको 
सहमोग ऩङ्गमानउनङ्ग गाउॉको दा�मत्ि हङ्गनेछ । 

 
१७.  ततत्त्ककाारर  िि��ययदद  ततथथाा  ��ननभभााननणण  यय  प्रप्रममोोगग  गगनननन  सस��ककनने े :: (१) �िशेष 

ऩ�यिस्थ�त ऩयी �िऩद् फाट प्रबा�ित ऺेत्रभा िोज, उद्दाय तथा याहत 
उऩरब्ध गयाउन तथा बइयहेको �िऩद् फाट थऩ ऺ�त हङ्गन न�दनका 
रा�ग तत्कारै याहत साभ�ी ि�यद िा �नभानण कामन गनन आिश्मक 
बएभा सािनज�नक ि�यद सम्फन्धी प्रच�रत कानूनभा यहेको �िशेष 
ऩ�यिस्थ�तभा ि�यद गने सम्फन्धी व्मिस्था फभोिजभ गाउॉ 
कामनऩा�रकारे ि�यद िा �नभानण कामन गनन स�कनेछ । 

(२) �िऩद् फाट प्रबा�ित ऺेत्रभा िोज, उद्दाय तथा याहत 
उऩरब्ध गयाउन तथा बइयहेको �िऩद् फाट थऩ ऺ�त हङ्गन न�दनका 
रा�ग गाउॉऩा�रका ऺेत्र �बत्रको कङ्ग नै गैयसयकायी कामानरम िा अन्म 
संघ संस्था य व्मि�को चर, अचर सम्ऩिि तथा सिायी साधन 
उऩमोग गनन आिश्मक बएभा सोको अ�बरेि यािी तो�कएको 
अि�धबयको रा�ग अस्थामी तियरे प्राप्त गनन स�कनेछ । 

 (३) �िऩद् फाट प्रबा�ित ऺेत्रभा तत्कार याहत उऩरब्ध 
गयाउन गाउॉऩा�रका ऺेत्र �बत्रको कङ्ग नै गैयसयकायी कामानरम िा 
अन्म संघ संस्था य व्मि�को िा�ा�, रिाकऩडा, औषधी िा अन्म 
िस्तङ्ग आिश्मक बएभा सोको अ�बरेि यािी �नमन्त्रणभा �रन य 
सम्फिन्धत प्रबा�ित ऩऺराई �ितयण गनन स�कनेछ । 

(४) गाउॉऩा�रकारे उऩदपा (२) फभोिजभ कङ्ग नै सम्ऩिि 
अस्थामी रूऩभा प्राप्त गयेभा िा उऩदपा (३) फभोिजभ कङ्ग नै िस्तङ्ग 
�नमन्त्रण य �ितयण गयेभा त्मस्तो सम्ऩिि प्रमोग िा िस्तङ्ग उऩमोग 
फाऩत प्रच�रत दय अनङ्गसायको यकभ सम्फिन्धत कामानरम, सॊस्था िा 
व्मििराई �दनेछ ।  

 
१८.  ययााहहततककोो  न्न्ममूूननततभभ  भभााऩऩददण्ण्डड  ससम्म्फफन्न्धधीी  व्व्ममििस्स्थथाा  :: (१) �िऩद् प्रबा�ित 

व्मििराई नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायरे उऩरव्ध गयाउने 
याहतको अ�त�यि गाउॉऩा�रकारे आन्त�यक स्रोतफाट थऩ याहत 
उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोिजभ गाउॉऩा�रकारे �िऩद् प्रबा�ित 
व्मििराई याहत उऩरब्ध गयाउॉदा भाऩदण्ड फनाई सोको आधायभा 
याहात उऩरब्ध गयाउनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोिजभको याहतको भाऩदण्डभा अन्म 
�िषमको अ�त�यि देहामका �िषम सभािेश बएको हङ्गनङ्ग ऩनेछ:- 

(क) �िऩद् फाट प्रबा�ित व्मििराई अस्थामी 
आश्रमस्थरभा याख्दा उऩरब्ध गयाउनङ्ग ऩने 
आिास, िा�ा�, िानेऩानी, स्िास््म तथा 
सयसपाइ सम्फन्धी, 

(ि) �िऩद् फाट भतृ्मङ्ग हङ्गनेको ऩ�यिाय तथा सम्ऩििको 
ऺ�त हङ्गने व्मििराई उऩरब्ध गयाउनङ्ग ऩने 
न्मूनतभ याहत सम्फन्धी,  

(ग) भ�हरा, फारफा�रका, जेष्ठ नाग�यक, अशि तथा 
अऩा�ता बएका व्मििको आिश्मकता 
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सॊिोधनका रा�ग �िशेष याहत प्माकेजहरु (जस्तै 
�डिगनटी �कट य िचल्रेन �कट) भ�हराहरूको 
रा�ग सङ्गयिऺत भ�हराभै�ी स्थर,  

(र्) व्मििगत गोऩ�नमता तथा सङ्गयऺा सम्फन्धी, 
(ङ) न्मूनतभ याहत फाहेक स्ियोजगाय तथा योजगायी 

व्मिस्थाऩनका भाध्मभफाट ऩी�डतको 
जी�िकोऩाजनन सम्फन्धी, 

(च) गैयसयकायी िा व्मििगत रूऩभा �दइने याहतको 
�ितयण सम्फन्धी, 

(छ) एकद्वाय प्रणारी अनङ्गरुऩ याहत �ितयण गने 
सम्फन्धी, 

(ज) याहतसॉग सम्फिन्धत अन्म उऩमङ्गि �िषम । 
 

१९.   ��ििऩऩऩऩ  भभाा  ऩऩययीी  हहययााएएककाा  ििाा  ननिि  बबएएककाा  ककाागगजजाातत  ससम्म्फफन्न्धधभभाा  :: �िऩद् भा 
ऩयी हयाई पेरा ऩनन नसकेका तथा आॊिशक िा ऩूणन रूऩभा ऺ�त 
बएका गाउॉऩा�रकाका भहत्िऩूणन कागजातहरुको प्रभाणीकयण तथा 
प्र�त�र�ऩ उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धी व्मिस्था प्रच�रत कानूनरे तोके 
फभोिजभ हङ्गनेछ। 

 
२०. ��ननददेेशशनन  ��ददनन  ससक्क्नने े :: स�भ�तरे मस ऐनको अधीनभा यही �िऩद् 

व्मिस्थाऩनका रा�ग कङ्ग नै व्मिि िा �नकामराई आिश्मक �नदेशन 
�दन सक्नेछ य त्मस्तो �नदेशनको ऩारना गनङ्गन सम्फिन्धत व्मिि िा 
�नकामको कतनव्म हङ्गनेछ । 
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सॊिोधनका रा�ग �िशेष याहत प्माकेजहरु (जस्तै 
�डिगनटी �कट य िचल्रेन �कट) भ�हराहरूको 
रा�ग सङ्गयिऺत भ�हराभै�ी स्थर,  

(र्) व्मििगत गोऩ�नमता तथा सङ्गयऺा सम्फन्धी, 
(ङ) न्मूनतभ याहत फाहेक स्ियोजगाय तथा योजगायी 

व्मिस्थाऩनका भाध्मभफाट ऩी�डतको 
जी�िकोऩाजनन सम्फन्धी, 

(च) गैयसयकायी िा व्मििगत रूऩभा �दइने याहतको 
�ितयण सम्फन्धी, 

(छ) एकद्वाय प्रणारी अनङ्गरुऩ याहत �ितयण गने 
सम्फन्धी, 

(ज) याहतसॉग सम्फिन्धत अन्म उऩमङ्गि �िषम । 
 

१९.   ��ििऩऩऩऩ  भभाा  ऩऩययीी  हहययााएएककाा  ििाा  ननिि  बबएएककाा  ककाागगजजाातत  ससम्म्फफन्न्धधभभाा  :: �िऩद् भा 
ऩयी हयाई पेरा ऩनन नसकेका तथा आॊिशक िा ऩूणन रूऩभा ऺ�त 
बएका गाउॉऩा�रकाका भहत्िऩूणन कागजातहरुको प्रभाणीकयण तथा 
प्र�त�र�ऩ उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धी व्मिस्था प्रच�रत कानूनरे तोके 
फभोिजभ हङ्गनेछ। 

 
२०. ��ननददेेशशनन  ��ददनन  ससक्क्नने े :: स�भ�तरे मस ऐनको अधीनभा यही �िऩद् 

व्मिस्थाऩनका रा�ग कङ्ग नै व्मिि िा �नकामराई आिश्मक �नदेशन 
�दन सक्नेछ य त्मस्तो �नदेशनको ऩारना गनङ्गन सम्फिन्धत व्मिि िा 
�नकामको कतनव्म हङ्गनेछ । 

 

२१. उउऩऩसस��भभ��तत  गगठठनन  गगनननन  ससक्क्नने े :: (१) स�भ�तरे आिश्मकता अनङ्गसाय 
उऩस�भ�त गठन गनन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोिजभ गठन हङ्गने उऩस�भ�तको काभ, 
कतनव्म, अ�धकाय य कामानि�ध उऩस�भ�त गठन गदानका फित तो�कए 
फभोिजभ हङ्गनेछ । 

 
२२. अअ��बबररेेिि  ययााख्नख्नङ्गङ्ग  ऩऩननेे्् (१) �िऩद्को सभमभा याहत उऩरब्ध गयाउन े

व्मिि, �नकाम िा सॊस्थाको नाभ,  य उऩरव्ध गयाईको याहत तथा 
सोको ऩ�यभाण स�हतको �िियणको अ�बरेि याख्न ेव्मिस्था स�भ�तरे 
�भराउनङ्गऩने छ ।   

(२) उऩदपा (१) फभोिजभको �िियण याख्दा �िऩद्भा ऩयेका 
भ�हरा, फारफा�रका तथा जेष्ठ नाग�यक, �िऩद्का कायणरे 
स्थानान्तयण बएका घयऩ�यिाय रगामतको सॊख्मा ए�कन हङ्गने �िियण 
य उनीहरूराई उऩरब्ध गयाइएको याहात स्ऩिरूऩभा याख्नङ्गऩने छ । 

 
२३. ऩऩङ्गङ्गययस्स्ककाायय  ��ददनन  ससक्क्नने े :: स्थानीम �िऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा �िशेष 

मोगदान ऩङ्गर् माउने उत्कृि व्मिि िा सॊस्थाराई प्रोत्साहन स्िरूऩ 
स�भ�तको �सपा�यसभा गाउॉ कामनऩा�रकारे सम्भान तथा ऩङ्गयस्काय 
�दन सक्नेछ ।  

 
२४. ििाा��षषननकक  प्रप्र��ततििेेददनन  :: (१) स�भ�तरे प्रत्मेक आ�थनक िषनभा गयेको 

काभको �िियण स�हतको िा�षनक प्र�तिेदन तमाय गयी कामनऩा�रका 
भापन त गाउॉ सबा, िजल्रा �िऩद् व्मिस्थाऩन स�भ�त तथा प्रदेश �िऩद् 
व्मिस्थाऩन स�भ�त सभक्ष ऩेश गनङ्गन ऩनेछ । 
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(२) उऩदपा (१) फभोिजभको िा�षनक प्र�तिेदन सािनज�नक 
रूऩभा प्रकाशन गनङ्गन ऩनेछ । 

 
२५.  प्रप्रशशाासस��ननकक    ििनन  व्व्ममििस्स्थथााऩऩनन: स�भ�तको फैठक तथा प्र�तिेदन तमायी 

रगामतका कामनसॉग सम्फिन्धत न्मङ्गनतभ प्रशास�नक  िन 
गाउॉकामनऩा�रकारे व्मिस्था गनेछ |  

 
२६. अअ��धधककाायय  प्रप्रप्रप्रममााममोोजजनन  :: मो ऐन तथा मस ऐन अन्तगनत फनेको �नमभ 

फभोिजभ स�भ�तराई प्राप्त अ�धकायभध्मे आिश्मकता अनङ्गसाय केही 
अ�धकाय स�भ�तको संमोजक तथा तो�कएको ऩदा�धकायीराई 
प्रप्रमामोजन गनन सक्नेछ । 

 
२७. ��ननममभभ  फफननााउउनने े अअ��धधककाायय  :: गाउॉकामनऩा�रकारे मो ऐन कामानन्िमनका 

रा�ग आिश्मक �नमभ तथा कामन�ि�ध फनाउन सक्नेछ । 
 

cf1fn], 

 

;'/]Gb| k|;fb a:ofn 
k|d'v k|zf;sLo clws[t 

k|dfl0fs/0f ldltM @)&&.)!.@*                                       


