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बर्दगोरिया  गाउँपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकिण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७७ 
 

 
बर्दगोरिया  गाउँपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकिण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७७ 

प्रस्तािना : बर्दगोरिया  गाउँपालिका क्षेत्र लित्र प्राकृलतक तथा गैिप्राकृलतक विपद् बाट सिदसाधािणको जीउज्यान 
ि सािदजलनक, लनजी तथा व्यखिगत सम्पखि, प्राकृलतक एिम ्साँस्कृलतक सम्पर्ा ि िौलतक संिचनाको संिक्षण 
गनदका िालग विपद् जोखिम न्यूलनकिण तथा व्यिस्थापनका सबै वियाकिापको समन्ियात्मक ि प्रिािकािी रूपमा 
कायादन्ियनका िालग कानून बनाउन िाञ्छनीय िएकोिे, 

नेपािको संविधानको धािा २२१ को उपधािा (१) को अलधकाि प्रयोग गिी बर्दगोरिया  गाउँ ७औ गाउँ 
सिािे यो ऐन बनाएको छ । 

 
 



3 
 

परिच्छेर् – १ 
प्रािखम्िक 

 
१. संखक्षप्त नाम ि प्रािम्ि: (१) यस ऐनको नाम “ बर्दगोरिया गाउँपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकिण तथा 

व्यिस्थापन ऐन, २०७७” िहेको छ । 
(२) यो ऐन तरुून्त प्रािम्ि हनेुछ । 

२.  परििाषा: विषय िा प्रसङ्गिे अको अथद निागेमा यस ऐनमा,- 
(क) “अध्यक्ष” िन्नािे गाउँपालिकाको अध्यक्ष सम्झन ुपछद । 
(ि) “कोष” िन्नािे र्फा १२ बमोखजमको विपद् व्यिस्थापन कोष सम्झन ुपछद । 
(ग) “गैिप्राकृलतक विपद्” िन्नािे महामािी, अलनकाि, डढेिो, कीट िा सूक्ष्म जीिाण ुआतङ्क, 

पश ुतथा चिाचरुुङ्गीमा हनेु फ्िू, प्यान्डालमक फ्िू, सपदरं्श, जनािि आतङ्क, िानी, हिाई, 
सडक, जि िा औद्योलगक र्रु्दटना, आगिागी, विषाि गयाँस, िसायन िा विवकिण 
चहुािट, गयाँस विष्फोटन, विषाि िाद्य सेिन, िाताििणीय प्ररू्षण, िन विनाश िा 
िौलतक संिचनाको क्षलत तथा प्रकोप उद्धाि कायदमा हनेु र्रु्दटना िा यस्तै अन्य 
गैिप्राकृलतक कािणिे उत्पन्न विपद् सम्झन ुपछद । 

(र्) “खजल्िा विपद् व्यिस्थापन सलमलत” िन्नािे संर्ीय ऐनको र्फा १६ बमोखजम कैिािी 
खजल्िामा गठन िएको खजल्िा विपद् व्यिस्थापन सलमलत सम्झन ुपछद । 

(ङ) “तोवकएको" िा "तोवकए बमोखजम” िन्नािे यस ऐन अन्तगदत बनेको लनयममा तोवकएको 
िा तोवकए बमोखजम सम्झन ुपछद । 

(च) “प्ररे्श विपद् व्यिस्थापन सलमलत” िन्नािे संर्ीय ऐनको र्फा १४ बमोखजम सरु्िु पखिम 
प्ररे्शमा गठन िएको प्ररे्श विपद् व्यिस्थापन सलमलत सम्झन ुपछद । 

(छ) “प्रमिु” िन्नािे गाउँपालिकाको प्रमिु सम्झन ुपछद । 
(ज) “प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत” िन्नािे गाउँपालिकाको प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत सम्झन ु

पछद । 
(झ) “प्राकृलतक विपद्” िन्नािे वहमपात, अलसना, वहमपवहिो, वहमताि विस्फोटन, अलतिृवि, 

अनािवृि, बाढी, पवहिो तथा ि-ूस्ििन, डबुान, िडेिी, आधँी, हिुी बतास, शीतिहि, 
तातो हािाको िहि, चट्याङ्ग, िकूम्प, ज्िािामिुी लबस्फोट, डढेिो िा यस्तै अन्य 
प्राकृलतक कािणिे उत्पन्न जनुसकैु विपद् सम्झन ुपछद । 

(ञ) “िाविय कायदकािी सलमलत” िन्नािे संर्ीय ऐनको र्फा ६ बमोखजमको कायदकािी सलमलत 
सम्झन ुपछद । 

(ट) “िाविय परिषर्” िन्नािे संर्ीय ऐनको र्फा ३ बमोखजमको विपद् जोखिम न्यूनीकिण 
तथा व्यिस्थापन िाविय परिषद् सम्झन ुपछद । 
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(ठ) “िाविय प्रालधकिण” िन्नािे संर्ीय ऐनको र्फा १० बमोखजम गठन िएको िाविय विपद् 
जोखिम न्यूनीकिण तथा व्यिस्थापन प्रालधकिण सम्झन ुपछद । 

(ड) “विपद्” िन्नािे कुनै स्थानमा आपत ्कािीन अिस्था लसजदना िई जन िा धनको क्षलतको 
साथै जीिनयापन ि िाताििणमा प्रलतकूि असि पाने प्राकृलतक िा गैिप्राकृलतक विपद् 
सम्झन ुपछद । 

(ढ) “विपद् िोज तथा उद्धाि समूह” िन्नािे विपद्को अिस्थामा िोजी तथा उद्धाि गनद 
वियाशीि िा विपद् व्यिस्थापनको िालग परिचािन गनद तयाि गरिएको विखशिीकृत 
िोज तथा उद्धाि समूह सम्झन ुपछद ि सो शब्र्िे तालिम प्राप्त मानिीय सहायताकमीिाई 
समेत जनाउँछ । 

(ण) “विपद् जोखिम न्यूनीकिण” िन्नािे विपद्पूिद गरिने जोखिमको विश्लषेण तथा मूल्याङ्कन, 
विपद् िोकथाम िा विपद् बाट हनेु क्षलतको न्यूनीकिण तथा विकासका कायदमा विपद् 
जोखिमिाई कम गने सम्बन्धी कायद सम्झन ुपछद । 

(त) “विपद् पनुिादि” िन्नािे विपद्को र्टनापलछ गरिने पनुलनदमादण एिम ् पनुस्थादपनासँग 
सम्बखन्धत कायद सम्झन ुपछद । 

(थ) “विपद् प्रलतकायद” िन्नािे विपद्को र्टना र्ट्नासाथ तत्कािै गरिने िोज, उद्धाि एिम ्
िाहतसँग सम्बखन्धत कायद सम्झन ुपछद ि सो शब्र्िे विपद् प्रलतकायदको पूिदतयािीिाई 
समेत जनाउँछ । 

(र्) “विपद् व्यिस्थापन” िन्नािे विपद् जोखिम न्यूनीकिण, विपद् प्रलतकायद ि विपद् 
पनुिादिसँग सम्बखन्धत सम्पूणद वियाकिाप सम्झन ुपछद । 

(ध) “व्यािसावयक प्रलतष्ठान” िन्नािे उद्योग, किकाििाना, लसनेमा र्ि, सवपङ्ग मि, 
बहउुदे्दश्यीय व्यापारिक ििन जस्ता व्यािसावयक प्रलतष्ठान सम्झन ुपछद । 

(न) “सलमलत” िन्नािे र्फा ३ बमोखजमको बर्दगोरिया  गाउँपािीका विपद् व्यिस्थापन सलमलत 
सम्झन ुपछद । 

(ऩ)  

(प) “संर्ीय ऐन” िन्नािे नेपाि सिकािको विपद् जोखिम न्यूनीकिण तथा व्यिस्थापन ऐन, 
२०७४ सम्झन ुपछद । 

(फ) “संर्ीय मन्त्रािय” िन्नािे नेपाि सिकािको विपद् व्यिस्थापन हेने गिी तोवकएको 
मन्त्रािय सम्झन ुपछद । 

(ब) “सािदजलनक संस्था” िन्नािे सिकािी लनकाय, सिकािको पूणद िा आंखशक स्िालमत्ि 
िएको संस्था, प्रचलित कानून बमोखजम स्थापना िएका सङ्गठठत संस्था िा सबै प्रकािका 
स्िास््य तथा शैखक्षक संस्था सम्झन ुपछद । 
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परिच्छेर् – २ 
बर्दगोरिया  गाउँपािीका विपद् व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतदव्य ि अलधकाि 

 
३. बर्दगोरिया  गाउँपािीका विपद् व्यिस्थापन सलमलत: (१) गाउँपालिका लित्रको विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी 

कायदिाई प्रिािकािी रूपमा सञ्चािन गनद एक बर्दगोरिया  गाउँपािीका विपद् व्यिस्थापन सलमलत िहनेछ। 
(२) सलमलतको गठन रे्हाय बमोखजम हनेुछ: - 

(क) गाउँपालिका अध्यक्ष  -संयोजक   
(ि) गाउँपालिका उपाध्यक्ष   -सर्स्य 
(ग) प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत -सर्स्य 
(र्) विषयगत सलमलतका संयोजकहरु  -सर्स्य 
(ङ) प्रलतलनलध, खजल्िा/इिाका प्रशासन कायादिय -सर्स्य 
(च) सामाखजक महाशािा/शािा प्रमिु -सर्स्य 
(छ) पूिादधाि विकास महाशािा/शािा प्रमिु -सर्स्य 
(ज) बर्दगोरिया  गाउँपालिकाको िौगोलिक क्षेत्र लित्र िहेका 

संर्ीय सिुक्षा लनकायका प्रमिु िा प्रलतलनलध -सर्स्य 
(झ) बर्दगोरिया  गाउँपालिकाको िौगोलिक क्षेत्र लित्र िहेका 

प्ररे्श प्रहिी कायादियको प्रमिु िा प्रलतलनलध -सर्स्य 
(ञ) नगि प्रहिी प्रमिु -सर्स्य 
(ट) िाविय मान्यता प्राप्त र्िका गाउँपालिकाखस्थत  

प्रमिु िा प्रलतलनलध -सर्स्य  
(ठ) नेपाि िेडिस सोसाईटीका स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना) -सर्स्य 
(ड) लनजी क्षेत्रको उद्योग िाखणज्य सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको  

बर्दगोरिया  गाउँ तहको अध्यक्ष िा लनजिे तोकेको प्रलतलनलध (१ जना) -सर्स्य 
(ढ) गैिसिकािी सस्था महासंर्काका स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना) -सर्स्य 
(ण) नेपाि पत्रकाि महासंर्को स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना) -सर्स्य 
(त) विपद् व्यिस्थापन हेने गरि तोवकएको शािा प्रमिु  -सर्स्य सखचि 

(३) उपर्फा (२) मा जनुसकैु कुिा िेखिएको िएतापलन िम संख्या (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) 
ि (ण) का सर्स्यहरू उपिब्ध निएको अिस्थामा पलन सलमलत गठन एिम ्काम काििाही गनदमा असि 
पने छैन । 

(४) उपर्फा (२) बमोखजमको सलमलतिे संर्ीय ऐनको र्फा १७ बमोखजमको यस विपद् व्यिस्थापन 
सलमलतको रूपमा समेत काम गनेछ । 

४. सलमलतको बैठक सम्बन्धी व्यिस्था: (१) संयोजकिे तोकेको लमलत, समय ि स्थानमा सलमलतको बैठक 
बस्नेछ । 
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(२) सलमलतको सर्स्य-सखचििे सलमलतको बैठक बस्ने लमलत, समय ि स्थान तोकी बैठकमा छिफि 
हनेु विषयसूची सवहतको सूचना बैठक बस्ने समयिन्र्ा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सर्स्यिे पाउने गिी 
पठाउन ुपनेछ । 

 (३) सलमलतका पचास प्रलतशतिन्र्ा बढी सर्स्य उपखस्थत िएमा बैठकको िालग गणपूिक सङ्खख्या 
पगेुको मालननेछ । 

(४) उपर्फा (२) ि (३) मा जनुसकैु कुिा िेखिएको िएतापलन सलमलतको बैठक तत्काि बोिाउन 
आिश्यक िएमा अध्यक्षिे जनुसकैु बेिापलन सलमलतको बैठक बोिाउन सक्नेछ ि त्यस्तो अिस्थामा 
अध्यक्ष ि र्टीमा १ जना सर्स्य सवहत सर्स्य सखचि उपखस्थत िएमा सलमलतको बैठक बस्न सक्नेछ। 

(५) सलमलतको बैठक संयोजकको अध्यक्षतामा बस्नेछ । 
(६) सलमलतको लनणदय बहमुतद्वािा हनेुछ ि मत बिाबि िएमा संयोजकिे लनणादयक मत ठर्नेछ। 
(७) सलमलतिे आिश्यकता अनसुाि सम्बखन्धत लनकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रलतलनलध ि विज्ञिाई 

बैठकमा आमन्त्रण गनद सक्नेछ । 
(८) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायदविलध सलमलत आफैिे लनधादिण गिे बमोखजम हनेुछ । 
(९) सलमलतको लनणदय सर्स्य सखचििे प्रमाखणत गिी िाख्नछे । 

५ . सलमलतको काम, कतदव्य ि अलधकाि: सलमलतको काम, कतदव्य ि अलधकाि रे्हाय बमोखजम हनेुछ:- 
(क) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी िाविय परिषद् बाट स्िीकृत िाविय नीलत तथा योजना एिम ्

िाविय कायदकािी सलमलत ि प्ररे्श विपद् व्यिस्थापन सलमलतबाट स्िीकृत एकीकृत तथा 
के्षत्रगत नीलत योजना ि कायदिम अनरुुप हनेु गिी बर्दगोरिया  गाउँपािीका विपद् 
व्यिस्थापन नीलत तथा योजना तजुदमा गिी कायदपालिका समक्ष पेश गने, 

(ि) बर्दगोरिया  गाउँसिाबाट स्िीकृत नीलत तथा योजनाको अधीनमा िही विपद् जोखिम 
न्यूनीकिण, विपद् प्रलतकायद तथा विपद् पनुिादि सम्बन्धी एकीकृत तथा के्षत्रगत नीलत, 
योजना तथा कायदिम स्िीकृत गिी िागू गने, गिाउने, 

(ग) गाउँपालिकाबाट सञ्चािन हनेु विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायदिम तथा बजेट प्रस्ताि 
तयाि गने, गिाउने, 

(र्) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा गाउँपालिकाको संस्थागत क्षमता विकास गने, गिाउने, 
(ङ) गाउँपालिकाका पर्ालधकािी, कमदचािी, स्ियंसेिक, सामाखजक परिचािक तथा समरु्ायिाई 

विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा प्रखशक्षण ठर्ने व्यिस्था लमिाउने, 
(च) विपद्का र्टना हनुासाथ िोज, उद्धाि ि िाहत िगायतका प्राथलमक कायदहरू तत्काि 

गनदको िालग संस्थागत संयन्त्र स्ित: परिचालित हनेु गिी आिश्यक कायदविलध तथा 
मापर्ण्ड तजुदमा गिी िागू गने, गिाउने, 

(छ) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा संर्ीय तथा प्रारे्खशक कानूनको अलधनमा िवह सािदजलनक, 
लनजी, गैिसिकािी िगायत सबै लनकाय तथा संस्थािे लनिादह गनुद पने िलूमका लनधादिण 



7 
 

गने तथा त्यस्ता संस्था िा लनकायिाई आफ्नो नीलत, योजना ि कायदिममा विपद् 
व्यिस्थापन सम्बन्धी विषय समािेश गनद िगाउने, 

(ज) विपद्को समयमा स्थानीय आमसञ्चािका माध्यमहरुको िलूमका सम्बन्धी आिश्यक 
मापर्ण्ड तयाि गिी कायादन्ियन गने, गिाउने, 

(झ) सिकािी, लनजी एिम ् गैिसिकािी संस्था, स्थानीय स्ियंसेिक, सामाखजक परिचािक 
िगायत सम्बखन्धत सबै पक्षको समन्िय ि संिगनतामा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायद 
गने, गिाउने, 

(ञ) िौलतक संिचना लनमादण गर्ाद ििनसंवहता िगायत अन्य स्िीकृत लनरे्खशका िा मापर्ण्डको 
पािना गिाउने, 

(ट) स्थानीय सािदजलनक पूिादधाि सम्बन्धी संिचनाको विपद् जोखिम मूल्याङ्कन गने, गिाउने, 
(ठ) नर्ी वकनाि, बगि, पवहिो जान सक्ने लििािो जलमन ि डबुान हनेु के्षत्र िा विपद् 

जोखिमको सम्िािना िएका असिुखक्षत के्षत्रमा बसोबास गने व्यखि तथा समरु्ायिाई 
सिुखक्षत स्थानमा स्थानान्तिण गिाउन उपयिु स्थानको िोजी कायदमा सहयोग गने तथा 
सिुखक्षत स्थानमा बसोबास सम्बन्धी सचेतना जगाउने, 

(ड) विपद्बाट स्थानीय स्तिमा लनजी तथा सािदजलनक के्षत्रबाट िइिहेको सेिा प्रिाहमा अििोध 
आइपिेमा सोको पनुःसञ्चािनका िालग सेिा लनिन्तिताको योजना तजुदमा तथा कायादन्ियन 
सम्बन्धी कायद गने, गिाउने । 

(ढ) स्थानीय समरु्ायिाई विपद्प्रलत जागरुक बनाउन, विपद्सँग सम्बखन्धत योजना तथा कायदिम 
तजुदमा गनद तथा विपद्को र्टना हनुासाथ प्रलतकायदका िालग परिचालित हनु िडा तथा 
समरु्ायस्तिमा समािेशी विपद् पूिदतयािी तथा प्रलतकायद सलमलत गठन गने, 

(ण) विद्यािय तहको शैखक्षक पाठ्यिममा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी विषय समािेश गनद 
पहि गने, 

(त) विपद् प्रलतकायदका िालग नमूना अभ्यास गने, गिाउने, 
(थ) विपद्को समयमा प्रयोग गनद सवकने गिी िारुणयन्त्र िगायतका अन्य उपकिणहरू तयािी 

हाितमा िाख्न िगाउने, 
(र्) स्थानीय स्तिमा आपत ्कािीन कायदसञ्चािन केन्रको स्थापना ि सञ्चािन गने, 
(ध) गाउँपालिकामा विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणािी तथा पूिदचेतािनी प्रणािीको विकास ि 

सञ्चािन गने, गिाउने, 
(न) विपद् प्रिावित क्षेत्रमा तत्काि उद्धाि तथा िाहतको व्यिस्था लमिाउने, 
(प) विपद् मा पिी हिाएका, लबग्रकेा िा नि िएका कागजातको यवकन त्याङ्क अद्यािलधक 

गिी िाख्न िगाउने, 
(फ) विपद् बाट प्रिावित र्िपरििािको पवहचान, स्ति लनधादिण तथा परिचयपत्र वितिण गने, 

गिाउने, 
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(ब) विपद्को समयमा जोखिममा िहेको समूह विशेषगिी मवहिा, बािबालिका, वकशोिी, 

अपाङ्गता िएका व्यखिउपि हनु सक्ने र्टना (िैवङ्गक वहंसा, बेचवििन तथा अन्य कुनै 

पलन वकलसमका शोषण) िोकथामको िालग विशेष सतकद ता अपनाई सचेतनामूिक कायदिम 

सञ्चािन गने, 

(ि) विपद् प्रिावितहरूको प्रत्यक्ष ि सविय सहिालगतामा विपद् प्रिावित क्षेत्रमा आलथदक 

वियाकिापको पनुस्थादपना, िोजगािीका अिसिको सजृना तथा जीिनयापनका िालग आय 

आजदन कायदिम सञ्चािन गने, गिाउने, 

(म) विपद्को जोखिममा िहेका मवहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागरिक, र्लित, सीमान्तकृत िगद 

तथा समरु्ाय, अशि तथा अपाङ्गता िएका व्यखिहरूको िालग विशेष योजना तथा 

कायदिम बनाई कायादन्ियन गने, गिाउने, 

(य) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा सािदजलनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रलतष्ठानिे प्रचलित ऐन 

बमोखजम कायद गिे नगिेको अनगुमन गने, 

(ि)  विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी िाविय कायदकािी सलमलत, प्ररे्श विपद् व्यिस्थापन सलमलत तथा 

खजल्िा विपद् व्यिस्थापन सलमलतको लनणदय अनसुाि विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य 

कायद गने, गिाउने, 

(ि) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा नेपाि सिकाि तथा प्ररे्श सिकािका मन्त्रािय, वििाग 

तथा अन्य लनकायसँग सहकायद गने, 

(ि) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा नेपाि सिकाि, प्ररे्श सिकाि िा बर्दगोरिया  गाउँसिािे 

तोकेका अन्य कायद गने, गिाउने,  

(श)  विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा संर्ीय तथा प्रारे्खशक कानूनको प्रलतकूि नहनेु गिी 

बर्दगोरिया  गाउँ कायदपालिकािे तोके बमोखजमका अन्य कायद गने, गिाउने, 

(ष)  विलिन्न संर्संस्था, व्यखिबाट प्राप्त हनेु िाहत तथा पनुलनदमादण ि पनुिादिका लबषयिस्तिुाई 

स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलमलतिे तोकेको स्थान ि मापर्ण्ड अनसुाि गने, गिाउने । 
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परिच्छेर् – ३ 
िडा स्तिीय विपद् व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतदव्य ि अलधकाि 

 
६. िडा स्तिीय विपद् व्यिस्थापन सलमलत: (१) गाउँपालिकाको प्रत्येक िडामा एक िडा स्तिीय विपद् 

व्यिस्थापन सलमलत िहन सक्ने छ । 
(२) िडा स्तिीय विपद् व्यिस्थापन सलमलतको गठन रे्हाय बमोखजम हनेुछ: - 

(क) िडा अध्यक्ष  -संयोजक  
(ि) िडा सर्स्यहरू   -सर्स्य 
(ग) िडा लित्र िहेका विषयगत शािा/ईकाई कायादिय प्रमिुहरू  -सर्स्य 
(र्) िडा लित्र िहेका सिुक्षा लनकायका प्रमिुहरू  -सर्स्य 
(ङ) िाविय मान्यता प्राप्त र्िका िडाखस्थत प्रमिु िा प्रलतलनलध  -सर्स्य  
(च) स्थानीय िेडिस,   -सर्स्य 
(छ) गैिसिकािी तथा सामरु्ायमा आधारित संर्संस्था तथा यिुा क्ििबाट 

संयोजकिे तोकेबमोखजम न्यूनतम २ मवहिा सवहत ४ जना  -सर्स्य 
(ज) िडा सखचि - सर्स्य सखचि 

(३) उपर्फा (२) बमोखजमको सलमलतको बैठक सो सलमलतको संयोजकिे तोकेको लमलत, समय ि 
स्थानमा बस्नेछ । 

(४) सलमलतको सर्स्य-सखचििे सलमलतको बैठक बस्ने लमलत, समय ि स्थान तोकी बैठकमा छिफि 
हनेु विषयसूची सवहतको सूचना बैठक बस्ने समयिन्र्ा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सर्स्यिे पाउने गिी 
पठाउन ुपनेछ । 

(५) सलमलतका पचास प्रलतशतिन्र्ा बढी सर्स्य उपखस्थत िएमा बैठकको िालग गणपूिक सङ्खख्या 
पगेुको मालननेछ । 

(६) उपर्फा (४) ि (५) मा जनुसकैु कुिा िेखिएको िएता पलन सो सलमलतको बैठक तत्काि 
बोिाउन आिश्यक िएमा संयोजकिे जनुसकैु बेिापलन सलमलतको बैठक बोिाउन सक्नेछ ि त्यस्तो 
अिस्थामा संयोजक ि र्टीमा १ जना सर्स्य सवहत सर्स्य सखचि उपखस्थत िएमा सलमलतको बैठक बस्न 
सक्नेछ । 

(७) सलमलतको बैठकको अध्यक्षता सो सलमलतको संयोजकिे गनेछ । 
(८) सलमलतको लनणदय बहमुतद्वािा हनेुछ ि मत बिाबि िएमा संयोजकिे लनणादयक मत ठर्नेछ। 
(९) सलमलतिे आिश्यकता अनसुाि सम्बखन्धत लनकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रलतलनलध ि विज्ञिाई 

बैठकमा आमन्त्रण गनद सक्नेछ । 
(१०) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायदविलध सो सलमलत आफैिे लनधादिण गिे बमोखजम हनेुछ । 
(११) सलमलतको लनणदय सर्स्य सखचििे प्रमाखणत गिी िाख्नछे । 
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७ . िडा स्तिीय विपद् व्यिस्थापन सलमलतको काम, कतदव्य ि अलधकािः सलमलतको काम, कतदव्य ि अलधकाि 
रे्हाय बमोखजम हनेुछ: - 

(क) िडा लित्र विपद् प्रलतकायद तथा विपद् पनुिादि सम्बन्धी कायदिम सञ्चािनका िालग 
बर्दगोरिया  गाउँपािीका विपद् व्यिस्थापन सलमलतमा लसफारिस गने तथा सो सलमलतबाट 
स्िीकृत नीलत तथा योजना अनरुूपका विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायदिम कायादन्ियन, 
अनगुमन ि पनुिाििोकन गने, 

(ि) िडामा विकास लनमादणका वियाकिापहरू कायादन्ियनमा विपद् जोखिम व्यािस्थापनिाई 
मूिप्रिाहीकिण गने, सिुखक्षत विद्यािय तथा अस्पतािका िालग विपद् जोखिम 
न्यूनीकिणका कायदिमहरू सञ्चािन गने, 

(ग) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा िडाको संस्थागत क्षमता विकास गने, 
(र्) विपद् व्यिस्थापन योजना, आपत्कािीन कायदयोजना, पनुःस्थापना तथा पनुलनदमादण योजना 

तजुदमा तथा कायादन्ियन गने, गिाउने, 
(ङ) समरु्ायमा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी काम गने समूहहरूको गठन तथा त्यस्ता 

समूहहरूिाई परिचािन गने गिाउने, 
(च) िडा सर्स्यहरू, कमदचािी, स्ियंसेिक, सामाखजक परिचािक तथा समरु्ायमा आधारित 

विपद् व्यिस्थापन सलमलत सर्स्य, नागरिक समाजका प्रलतलनलधिाई विपद् व्यिस्थापन 
सम्बन्धी प्रखशक्षणको व्यिस्था लमिाउने, 

(छ) स्थानीय समरु्ायिाई विपद्प्रलत जागरुक बनाउने, विपद्सँग सम्बखन्धत योजना तथा 
कायदिम तजुदमा गनद तथा विपद्को र्टना हनुासाथ प्रलतकायदका िालग तयािी अिस्थामा 
राख्न,े 

(ज) विपद्का र्टना हनुासाथ िोज, उद्धाि ि िाहत िगायतका प्राथलमक कायदहरू तत्काि 
गनदको िालग समन्िय गने,  

(झ) आपत ्कािीन नमूना अभ्यास गने, गिाउने, 
(ञ) विपद् बाट प्रिावित र्िपरििािको पवहचान, स्ति लनधादिण तथा परिचयपत्र वितिणमा 

बर्दगोरिया  गाउँपािीका विपद् व्यिस्थापन सलमलतिाई सहयोग गने, 
(ट) विपद्को समयमा जोखिममा िहेका समूह विशेषगिी मवहिा, बािबालिका, वकशोिी, 

अपाङ्गता िएका व्यखि उपि हनु सक्ने र्टना (िैवङ्गक वहंसा, बेचवििन तथा अन्य कुनै 
पलन वकलसमका शोषण) िोकथामको िालग विशेष सतकद ता अपनाई सचेतनामूिक कायदिम 
सञ्चािन गने, 

(ठ) बर्दगोरिया  गाउँपािीका विपद् व्यिस्थापन सलमलतको लनणदय अनसुाि विपद् व्यिस्थापन 
सम्बन्धी अन्य कायद गने, गिाउने ।  
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परिच्छेर् – ४ 
सिुक्षा लनकाय तथा अन्य लनकायको परिचािन 

 
८ . सिुक्षा लनकायको परिचािन तथा सहयोग ि समन्िय: (१) गाउँकायदपालिकािे विपद् व्यिस्थापनको 

काममा नेपाि सिकाि तथा प्ररे्श सिकाििे परिचािन गिेका संर्ीय तथा प्रारे्खशक सिुक्षा लनकायहरूिाई 
सहयोग ि समन्िय गनेछ । 

(२) सिुक्षा लनकायिे विपद्को समयमा िोज तथा उद्धाि कायदका िालग गाउँकायदपालिकासँग 
आिश्यक सामग्री माग गिेको अिस्थामा गाउँपालिकामा उपिब्ध िएसम्म त्यस्तो सामाग्री तत्काि 
उपिब्ध गिाईनेछ । 

(३) विपद् प्रलतकायदका िालग गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लित्र िहेको प्रहिीिाई परिचािन गनेछ।   
 

९.  िारुणयन्त्र तथा अन्य सेिा प्रर्ायक लनकायको काम, कतदव्य ि अलधकाि:  
(१) िारूणयन्त्र, एम्बिेुन्स तथा त्यस्तै अन्य सेिा प्रर्ायकिे आपत ्कािीन िोज, उद्धाि तथा िाहत 

उपिब्ध गिाउन सलमलतिे ठर्एको लनरे्शनको पािना गनुद पनेछ । 
 (२) आपत ्कािीन कायद सम्पार्न गर्ाद सलमलतको आरे्श बमोखजम कुनै पलन स्थानमा प्रिेश गने 

तथा जनुसकैु व्यखि िा संस्थाको साधन ि स्रोत उपयोग गने अलधकाि िारुणयन्त्र सेिा प्रर्ायकिाई 
हनेुछ । 

 
१०. सािदजलनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रलतष्ठानको र्ावयत्ि: (१) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा गाउँपालिका 

लित्रका सबै सािदजलनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रलतष्ठानको र्ावयत्ि रे्हाय बमोखजम हनेुछ:- 
(क) आफ्नो ििन, उद्योग, कायादिय िा व्यािसावयक केन्रमा विपद्का र्टना हनु नठर्न 

विपद् सिुक्षा औजाि, उपकिण, सामग्री, आपत ्कािीन लनकास िगायत तोवकए 
बमोखजमका अन्य व्यिस्था गने, 

(ि)  त्याङ्क सङ्किन, क्षलतको मूल्याङ्कन, िाहत, पनुस्थादपना तथा पनुलनदमादण समेतका सम्पूणद 
कायदमा आिश्यक सहयोग गने, 

(ग)   आफ्ना कमदचािी तथा कामर्ाििाई विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा आधािितू 
अलिमिुीकिण गने गिाउने, 

(र्) विपद् व्यिस्थापन कायदमा उपयोग हनेु स्रोत साधनिाई तयािी हाितमा िाख्न,े 
(ङ) आफ्ना ििन िगायत अन्य संिचना आपत ्कािीन प्रयोजनका िालग आिश्यक पिेमा 

आरे्शानसुाि उपिब्ध गिाउने, 
(च) सम्बखन्धत अलधकािीको सपुरििेक्षणमा उद्धाि तथा िाहत वितिण कायदमा सहयोग 

परु् याउने, 
(छ) विपद् जोखिम न्यूनीकिण संयन्त्रको व्यिस्था गिी तयािी अिस्थामा िाख्न,े 
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(ज)  फोहोिमैिा तथा प्रर्षुणको यथोखचत व्यिस्थापन गिी यसबाट िाताििण ि जनजीिनमा 
पनद सक्ने नकािात्मक प्रिाििाई न्यूनीकिण गने उपायहरू अपनाउने, 

(झ) विपद्को र्टना र्टेमा तत्काि नखजकको सिुक्षा लनकाय ि स्थानीय आपत ्कािीन 
कायदसञ्चािन केन्रिाई िबि गने ।   

(२) गाउँपालिका लित्रका सािदजलनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रलतष्ठानिे गाउँपालिकाको विपद् 
व्यिस्थापन सम्बन्धी योजनाको अधीनमा िही विपद् व्यिस्थापन योजनाको तजुदमा गिी अलनिायद रूपमा 
िागू गनुद पनेछ । 

११. विपद् व्यिस्थापनमा सहयोग गनुद पने : गाउँपालिका लित्रका सिकािी कायादिय, गैिसिकािी संस्था, 
स्थानीय सङ्घ संस्था, समरु्ाय, स्ियंसेिक, नागरिक समाज, लनजी क्षेत्र तथा व्यखििे विपद् व्यिस्थापन 
कायदमा गाउँपालिकािाई रे्हाय बमोखजम सहयोग गनुद पनेछ:- 

(क)  त्याङ्क सङ्किन, क्षलतको मूल्याङ्कन, िाहत, पनुस्थादपना तथा पनुःलनदमादण िगायतका 
विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायदमा सहयोग गने,  

(ि) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अलििवृद्ध गने, 
(ग) क्षमता विकास, आपत ्कािीन नमूना अभ्यास तथा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रखशक्षण 

कायदिममा सहयोग गने तथा िाग लिने,  
(र्) िोज, उद्धाि तथा िाहत वितिण सम्बन्धी कायदमा सहयोग गने।  

 
परिच्छेर् – ५  

विपद् व्यिस्थापन कोष सम्बन्धी व्यिस्था 
 

१२. विपद् व्यिस्थापन कोष : (१) विपद् व्यिस्थापनका िालग गाउँपालिकामा छुटै्ट एक आकखस्मक कोष 
िहनेछ । 

(२) कोषमा रे्हाय बमोखजमका िकमहरू िहने छन:् - 
(क) गाउँपालिकाको िावषदक बजेटबाट विपद् व्यिस्थापन कोषमा जम्मा गने गिी स्िीकृत 

िकम, 
 (ि) प्ररे्श सिकािबाट विपद् व्यिस्थापनका िालग प्राप्त िकम, 
(ग)  नेपाि सिकािबाट विपद् व्यिस्थापनका िालग प्राप्त िकम, 
(र्) स्िरे्शी कुनै सङ्घ संस्था िा व्यखिबाट र्ान, र्ातव्य िा उपहाि स्िरुप प्राप्त िकम, 
(ङ)  अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त िकम । 

(३) विपद् व्यिस्थापनका िालग गाउँपालिकािे कानून बमोखजम विशेष शलु्क िा र्स्तिु संकिन 
गनद सक्ने छ |  

(४) कोषको सञ्चािन तोवकए बमोखजम हनेुछ । 
(५) कोषको िकम विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कामका िालग प्रयोग गरिनेछ । 
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(६) उपर्फा (५) मा जनुसकैु कुिा िेखिएको िए तापलन कोषको िकम लनयलमत प्रशासलनक 
कायदको िालग िचद गरिने छैन । 

(७) कोषको िेिापिीक्षण महािेिा पिीक्षकबाट हनेुछ ।  
(८) सलमलतिे कोषको िावषदक आय व्ययको प्रलतिरे्न तयाि गिी कायदपालिका माफद त बर्दगोरिया  

गाउँसिा समक्ष पेश गनेछ । 
 

परिच्छेर् – ६ 
कसूि तथा सजाय 

 
१३.  कसूि ि सजाय : कसैिे विपद्को र्टना र्ट्न सक्ने गिी िापििाही गिेमा िा त्यस्तो र्टना र्टाउन 

प्रत्यक्ष संिगन िएमा िा र्ट्ना र्टेको अिस्थामा नाजायज फाईर्ा लिने गिी िा आफुिाई मात्र फाईर्ा 
पगुने वकलसमको कुनै काम गिेमा िा यस सम्बन्धमा संर्ीय कानून बमोखजम कसिुजन्य मालनने कुनै काम 
गिेमा तत ्सम्बन्धी काििाही प्रचलित संर्ीय कानून बमोखजम हनेुछ ।  

 
परिच्छेर् – ७ 

विविध 
 

१४.  विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र र्ोषणाको पािना ि समन्िय : (१) नेपाि सिकाििे गाउँपालिका लित्रको कुनै 
ठाउँमा गम्िीि प्रकृलतको विपद् उत्पन्न िएबाट विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र र्ोषणा गिी प्रचलित कानून बमोखजम 
कुनै काम गनद गिाउन आरे्श ठर्एमा सोको पािना गनुद गिाउन ुगाउँपालिकाको कतदव्य हनेुछ ।  

(२) उपर्फा (१) बमोखजम र्ोषणा गरिएको के्षत्रमा नेपाि सिकाििे प्रचलित कानून बमोखजम कुनै 
काम गनद गिाउन गाउँपालिका लित्रको कुनै व्यखि, संस्था िा अलधकािीिाई आरे्श ठर्एमा सोको पािना 
गनद गिाउनमा गाउँपालिकािे आिश्यक समन्िय गनेछ । 

(३) उपर्फा (१) बमोखजम र्ोषणा गरिएको क्षेत्र सम्बन्धी सूचनाको प्रसािणमा गाउँपालिकािे 
सहयोग ि समन्िय गनेछ । 

१५. नेपाि सिकािको स्िीकृतीमा मात्र प्रिेश गनुदपने : (१) विपद् बाट असि पिेको कुनै के्षत्रमा विरे्शी 
नागरिक िा संस्थािे प्रिेश गर्न ुपिेमा नेपाि सिकािको स्िीकृलत लिएको छ छैन िलन गाउँ कायदपालिकािे 
सोधिोज गनद सक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोखजम सोधिोज गर्ाद त्यस्तो नागरिक िा संस्थािे नेपाि सिकािको स्िीकृलत 
लिएको नारे्खिएकोमा लनजको प्रिेशिाई िोक िगाई तत ्सम्बन्धी सूचना नेपाि सिकाििाई उपिब्ध 
गिाईनेछ । 
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१६. मानिीय तथा अन्य सहायता ि समन्िय : (१) गाउँपालिका लित्र उत्पन्न विपद्को अिस्थािाई तत्काि 
सामना गनद आन्तरिक स्रोत ि साधनबाट नभ्याउने िएमा मानिीय तथा अन्य सहायता ि समन्ियका 
िालग खजल्िा समन्िय सलमलत, प्ररे्श सिकाि तथा नेपाि सिकाििाई अनिुोध गरिनेछ ।  

 (२) विपद् बाट उत्पन्न खस्थलत लनयन्त्रण गने िममा नेपाि सिकाििे अन्तिादविय मानिीय तथा 
अन्य सहयोग लिई परिचािन गिेको अिस्थामा नेपाि सिकािको लनरे्शनमा िवह तत ्सम्बन्धी कायदमा 
सहयोग ि समन्िय गरिनेछ ।  

(३) लछमेकी स्थानीय तहमा कुनै विपद् उत्पन्न िई सो व्यिस्थापनका िालग लछमेकी स्थानीय तहिे 
सोझै, खजल्िा समन्िय सलमलत िा प्ररे्श सिकाि माफद त अनिुोध गिेमा उपिब्ध िएसम्मको सहयोग 
पयुादउन ुबर्दगोरिया  गाउँकायदपालिको र्ावयत्ि हनेुछ । 

१७.  तत्काि िरिर् तथा लनमादण ि प्रयोग गनद सवकने : (१) विशेष परिखस्थलत पिी विपद् बाट प्रिावित क्षेत्रमा 
िोज, उद्धाि तथा िाहत उपिब्ध गिाउन तथा िइिहेको विपद् बाट थप क्षलत हनु नठर्नका िालग तत्कािै 
िाहत सामग्री िरिर् िा लनमादण कायद गनद आिश्यक िएमा सािदजलनक िरिर् सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा 
िहेको विशेष परिखस्थलतमा िरिर् गने सम्बन्धी व्यिस्था बमोखजम गाउँकायदपालिकािे िरिर् िा लनमादण 
कायद गनद सवकनेछ । 

(२) विपद् बाट प्रिावित क्षेत्रमा िोज, उद्धाि तथा िाहत उपिब्ध गिाउन तथा िइिहेको विपद् बाट 
थप क्षलत हनु नठर्नका िालग गाउँपालिका क्षेत्र लित्रको कुनै गैिसिकािी कायादिय िा अन्य संर् संस्था 
ि व्यखिको चि, अचि सम्पखि तथा सिािी साधन उपयोग गनद आिश्यक िएमा सोको अलििेि िािी 
तोवकएको अिलधििको िालग अस्थायी तिििे प्राप्त गनद सवकनेछ । 

 (३) विपद् बाट प्रिावित क्षेत्रमा तत्काि िाहत उपिब्ध गिाउन गाउँपालिका क्षेत्र लित्रको कुनै 
गैिसिकािी कायादिय िा अन्य संर् संस्था ि व्यखिको िाद्यान्न, ििाकपडा, औषधी िा अन्य िस्त ु
आिश्यक िएमा सोको अलििेि िािी लनयन्त्रणमा लिन ि सम्बखन्धत प्रिावित पक्षिाई वितिण गनद 
सवकनेछ । 

(४) गाउँपालिकािे उपर्फा (२) बमोखजम कुनै सम्पखि अस्थायी रूपमा प्राप्त गिेमा िा उपर्फा 
(३) बमोखजम कुनै िस्त ुलनयन्त्रण ि वितिण गिेमा त्यस्तो सम्पखि प्रयोग िा िस्त ुउपयोग बापत प्रचलित 
र्ि अनसुािको िकम सम्बखन्धत कायादिय, संस्था िा व्यखििाई ठर्नेछ ।  

 
१८.  िाहतको न्यूनतम मापर्ण्ड सम्बन्धी व्यिस्था : (१) विपद् प्रिावित व्यखििाई नेपाि सिकाि तथा 

प्ररे्श सिकाििे उपिव्ध गिाउने िाहतको अलतरिि गाउँपालिकािे आन्तरिक स्रोतबाट थप िाहत 
उपिब्ध गिाउन सक्नेछ ।  

(२) उपर्फा (१) बमोखजम गाउँपालिकािे विपद् प्रिावित व्यखििाई िाहत उपिब्ध गिाउँर्ा 
मापर्ण्ड बनाई सोको आधािमा िाहात उपिब्ध गिाउनेछ । 

(३) उपर्फा (२) बमोखजमको िाहतको मापर्ण्डमा अन्य विषयको अलतरिि रे्हायका विषय 
समािेश िएको हनु ुपनेछ: - 
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(क) विपद् बाट प्रिावित व्यखििाई अस्थायी आश्रयस्थिमा िाख्र्ा उपिब्ध गिाउन ुपने 
आिास, िाद्यान्न, िानेपानी, स्िास््य तथा सिसफाइ सम्बन्धी, 

(ि) विपद् बाट मतृ्य ुहनेुको परििाि तथा सम्पखिको क्षलत हनेु व्यखििाई उपिब्ध गिाउन ु
पने न्यूनतम िाहत सम्बन्धी,  

(ग) मवहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागरिक, अशि तथा अपाङ्गता िएका व्यखिको 
आिश्यकता संिोधनका िालग विशेष िाहत प्याकेजहरु (जस्तै लडखगनटी वकट ि खचल्रेन 
वकट) मवहिाहरूको िालग सिुखक्षत मवहिामैत्री स्थि,  

(र्) व्यखिगत गोपलनयता तथा सिुक्षा सम्बन्धी, 
(ङ) न्यूनतम िाहत बाहेक स्ििोजगाि तथा िोजगािी व्यिस्थापनका माध्यमबाट पीलडतको 

जीविकोपाजदन सम्बन्धी, 
(च) गैिसिकािी िा व्यखिगत रूपमा ठर्इने िाहतको वितिण सम्बन्धी, 
(छ) एकद्वाि प्रणािी अनरुुप िाहत वितिण गने सम्बन्धी, 
(ज) िाहतसँग सम्बखन्धत अन्य उपयिु विषय । 

१९.   विपद् मा पिी हिाएका िा नि िएका कागजात सम्बन्धमा : विपद् मा पिी हिाई फेिा पनद नसकेका तथा 
आखंशक िा पूणद रूपमा क्षलत िएका गाउँपालिकाका महत्िपूणद कागजातहरुको प्रमाणीकिण तथा प्रलतलिवप 
उपिब्ध गिाउने सम्बन्धी व्यिस्था प्रचलित कानूनिे तोके बमोखजम हनेुछ। 

२०. लनरे्शन ठर्न सक्ने : सलमलतिे यस ऐनको अधीनमा िही विपद् व्यिस्थापनका िालग कुनै व्यखि िा 
लनकायिाई आिश्यक लनरे्शन ठर्न सक्नेछ ि त्यस्तो लनरे्शनको पािना गनुद सम्बखन्धत व्यखि िा 
लनकायको कतदव्य हनेुछ । 

२१. उपसलमलत गठन गनद सक्ने : (१) सलमलतिे आिश्यकता अनसुाि उपसलमलत गठन गनद सक्नेछ ।  
(२) उपर्फा (१) बमोखजम गठन हनेु उपसलमलतको काम, कतदव्य, अलधकाि ि कायदाािलध उपसलमलत 

गठन गर्ादका बित तोवकए बमोखजम हनेुछ । 
२२. अलििेि िाख्न ुपनेः (१) विपद्को समयमा िाहत उपिब्ध गिाउने व्यखि, लनकाय िा संस्थाको नाम,  ि 

उपिव्ध गिाईको िाहत तथा सोको परिमाण सवहतको विििणको अलििेि िाख्न े व्यिस्था सलमलतिे 
लमिाउनपुने छ ।   

(२) उपर्फा (१) बमोखजमको विििण िाख्र्ा विपद् मा पिेका मवहिा, बािबालिका तथा जेष्ठ 
नागरिक, विपद्का कािणिे स्थानान्तिण िएका र्िपरििाि िगायतको संख्या एवकन हनेु विििण ि 
उनीहरूिाई उपिब्ध गिाइएको िाहात स्पिरूपमा िाख्नपुने छ । 

२३. पिुस्काि ठर्न सक्ने : स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा विशेष योगर्ान परु् याउने उत्कृि व्यखि िा 
संस्थािाई प्रोत्साहन स्िरूप सलमलतको लसफारिसमा गाउँ कायदपालिका/नगि कायदपालिकािे सम्मान तथा 
पिुस्काि ठर्न सक्नेछ ।  
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२४. िावषदक प्रलतिेर्न : (१) सलमलतिे प्रत्येक आलथदक िषदमा गिेको कामको विििण सवहतको िावषदक प्रलतिेर्न 
तयाि गिी कायदपालिका माफद त बर्दगोरिया  गाउँ सिा, खजल्िा विपद् व्यिस्थापन सलमलत तथा प्ररे्श 
विपद् व्यिस्थापन सलमलत समक्ष पेश गनुद पनेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोखजमको िावषदक प्रलतिेर्न सािदजलनक रूपमा प्रकाशन गनुद पनेछ । 
२५.  प्रशासलनक िचद व्यिस्थापन: सलमलतको बैठक तथा प्रलतिेर्न तयािी िगायतका कायदसँग सम्बखन्धत न्यनुतम 

प्रशासलनक िचद बर्दगोरिया  गाउँकायदपालिकािे व्यिस्था गनेछ |  
२६. अलधकाि प्रत्यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगदत बनेको लनयम बमोखजम सलमलतिाई प्राप्त अलधकािमध्ये 

आिश्यकता अनसुाि केही अलधकाि सलमलतको संयोजक तथा तोवकएको पर्ालधकािीिाई प्रत्यायोजन गनद 
सक्नेछ । 

२७. लनयम बनाउने अलधकाि : बर्दगोरिया  गाउँकायदपालिकािे यो ऐन कायादन्ियनका िालग आिश्यक लनयम 
तथा कायदविलध  बनाउन सक्नेछ । 

 

अजुदन लसह काकी 
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