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स्थानीय राजपत्र 
झापा, १ नं प्रदेश नेपाल 

कचनकवल गाउँपाललकाद्वारा प्रकालित 

खण्ड १) झापा, १ नं प्रदिे, नेपाल, फाल्गुन २६ गते २०७५ साल ( संख्या ७ 

भाग १  

कचनकवल गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

कचनकवल गाउँ कार्यपाललकाले वनाएको तल लेलिए वमोलिमको कानुन सवयसाधारणको िानकारीको लालग 

प्रकाशन गररएको छ । 

संवत ्२०७५ को कचनकवल गाउँपाललकाको लवपद् िोलिम न्रू्नीकरण तथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७५   
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कचनकवल गाउँपाललकाको लवपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यव्थापन ऐन, २०७५ 

 

प्रमाणिकरि णमण िः- २०७५-११-२६  

 

प्रस्तावना : कचनकवल गाउँपाणलका के्षत्र णित्र प्राकृण क  था गैरप्राकृण क णवपद  बाट सववसाधारिको जीउज्यान र साववजणनक, णनजी 

 था व्यक्तिग  सम्पणि, प्राकृण क एवम  साँसृ्कण क सम्पदा र िौण क संरचनाको संरक्षि गनवका लाणग णवपद  जोक्तिम नू्यणनकरि  था 

व्यवस्थापनका सबै णियाकलापको समन्वयात्मक र प्रिावकारी रूपमा कायावन्वयनका लाणग कानून बनाउन वाञ्छनीय िएकोले, 

नेपालको संणवधानको धारा २२१ को उपधारा (१) को अधिकार प्रयोग गरी कचनकवल गाउँसिाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररचे्छद – १ 

प्रारखिक 

 

१. संलिप्त नाम र प्रारि: (१) यस ऐनको नाम “कचनकवल गाउँपाणलकाको णवपद  जोक्तिम नू्यनीकरि  था व्यवस्थापन 

ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन  ुरून्त प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२.  पररभाषा: णवषय वा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “अध्यक्ष” िन्नाले गाउँपाणलकाको अध्यक्ष सम्झनु पछव । 

(ख) “कोष” िन्नाले दफा १२ बमोणजमको णवपद  व्यवस्थापन कोष सम्झनु पछव । 

(ग) “गैरप्राकृण क णवपद ” िन्नाले महामारी, अणनकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवािु आ ङ्क, पशु  था चराचुरुङ्गीमा 

हुने फू्ल, प्यान्डाणमक फू्ल, सपवदंश, जनावर आ ङ्क, िानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योणगक दुर्वटना, आगलागी, 

णवषाि ग्ाँस, रसायन वा णवणकरि चुहावट, ग्ाँस णवष्फोटन, णवषाि िाद्य सेवन, वा ावरिीय प्रदूषि, वन 

णवनाश वा िौण क संरचनाको क्षण   था प्रकोप उद्धार कायवमा हुने दुर्वटना वा यसै्त अन्य गैरप्राकृण क 

कारिले उत्पन्न णवपद  सम्झनु पछव । 

(घ) “णजल्ला णवपद  व्यवस्थापन सणमण ” िन्नाले संर्ीय ऐनको दफा १६ बमोणजम झापा णजल्लामा गठन िएको णजल्ला 

णवपद  व्यवस्थापन सणमण  सम्झनु पछव  । 

(ङ) “ ोणकएको " वा " ोणकए बमोणजम” िन्नाले यस ऐन अन्तगव  बनेको णनयममा  ोणकएको वा  ोणकए बमोणजम 

सम्झनु पछव । 

(च) “प्रदेश णवपद  व्यवस्थापन सणमण ” िन्नाले संर्ीय ऐनको दफा १४ बमोणजम प्रदेश नं. १ मा गठन िएको प्रदेश 

णवपद  व्यवस्थापन सणमण  सम्झनु पछव  । 

(छ)  “प्रमुि प्रशासकीय अणधकृ ” िन्नाले गाउँपाणलकाको प्रमुि प्रशासकीय अणधकृ  सम्झनु पछव । 

(ज) “प्राकृण क णवपद ” िन्नाले णहमपा , अणसना, णहमपणहरो, णहम ाल णवस्फोटन, अण वृणि, अनावृणि, बाढी, पणहरो 

 था िू-स्खलन, डुबान, िडेरी, आँधी, हुरी ब ास, शी लहर,  ा ो हावाको लहर, चट्याङ्ग, िूकम्प, ज्वालामुिी 

णबस्फोट, डढेलो वा यसै्त अन्य प्राकृण क कारिले उत्पन्न जुनसुकै णवपद  सम्झनु पछव । 

(झ) “राणिि य कायवकारी सणमण ” िन्नाले संर्ीय ऐनको दफा ६ बमोणजमको कायवकारी सणमण  सम्झनु पछव  । 

(ञ) “राणिि य पररषद” िन्नाले संर्ीय ऐनको दफा ३ बमोणजमको णवपद  जोक्तिम नू्यनीकरि  था व्यवस्थापन राणिि य 

पररषद  सम्झनु पछव  । 

(ट) “राणिि य प्राणधकरि” िन्नाले संर्ीय ऐनको दफा १० बमोणजम गठन िएको राणिि य णवपद  जोक्तिम नू्यनीकरि  था 

व्यवस्थापन प्राणधकरि सम्झनु पछव  । 

(ठ) “णवपद ” िन्नाले कुनै स्थानमा आप  कालीन अवस्था णसजवना िई जन वा धनको क्षण को साथै जीवनयापन 

र वा ावरिमा प्रण कूल असर पाने प्राकृण क वा गैरप्राकृण क णवपद  सम्झनु पछव । 
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(ड) “णवपद  िोज  था उद्धार समूह” िन्नाले णवपद को अवस्थामा िोजी  था उद्धार गनव णियाशील वा णवपद  

व्यवस्थापनको लाणग पररचालन गनव  यार गररएको णवणशिीकृ  िोज  था उद्धार समूह सम्झनु पछव र सो 

शब्दले  ाणलम प्राप्त मानवीय सहाय ाकमीलाई समे  जनाउँछ । 

(ढ) “णवपद  जोक्तिम नू्यनीकरि” िन्नाले णवपद पूवव गररने जोक्तिमको णवशे्लषि  था मूल्याङ्कन, णवपद  रोकथाम वा 

णवपद  बाट हुने क्षण को नू्यनीकरि  था णवकासका कायवमा णवपद  जोक्तिमलाई कम गने सम्बन्धी कायव सम्झनु 

पछव । 

(ण) “णवपद  पुनलावि” िन्नाले णवपद को र्टनापणछ गररने पुनणनवमावि एवम  पुनस्थावपनासँग सम्बक्तन्ध  कायव सम्झनु 

पछव । 

(त) “णवपद  प्रण कायव” िन्नाले णवपद को र्टना र्ट नासाथ  त्कालै गररने िोज, उद्धार एवम  राह सँग सम्बक्तन्ध  

कायव सम्झनु पछव र सो शब्दले णवपद  प्रण कायवको पूवव यारीलाई समे  जनाउँछ । 

(थ) “णवपद  व्यवस्थापन” िन्नाले णवपद  जोक्तिम नू्यनीकरि, णवपद  प्रण कायव र णवपद  पुनलाविसँग सम्बक्तन्ध  समू्पिव 

णियाकलाप सम्झनु पछव । 

(द) “व्यावसाणयक प्रण ष्ठान” िन्नाले उद्योग, कलकारिाना, णसनेमा र्र, सणपङ्ग मल, बहुउदे्दश्यीय व्यापाररक 

िवन जस्ता व्यावसाणयक प्रण ष्ठान सम्झनु पछव  । 

(ध) “सणमण ” िन्नाले दफा ३ बमोणजमको गाउँ णवपद  व्यवस्थापन सणमण  सम्झनु पछव । 
(न)  

(ऩ) “संर्ीय ऐन” िन्नाले नेपाल सरकारको णवपद  जोक्तिम नू्यनीकरि  था व्यवस्थापन ऐन, २०७४ सम्झनु पछव । 

(प) “संर्ीय मन्त्रालय” िन्नाले नेपाल सरकारको णवपद  व्यवस्थापन हेने गरी  ोणकएको मन्त्रालय सम्झनु पछव । 

(फ) “साववजणनक संस्था” िन्नाले सरकारी णनकाय, सरकारको पूिव वा आंणशक स्वाणमत्व िएको संस्था, प्रचणल  

कानून बमोणजम स्थापना िएका सङ्गणठ  संस्था वा सबै प्रकारका स्वास्थ्य  था शैणक्षक संस्था सम्झनु पछव 

। 

 

पररचे्छद – २ 

गाउँ लवपद् व्यव्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कततव्य र अलिकार 

 

३. गाउँ लवपद् व्यव्थापन सलमलत: (१) गाउँपाणलका णित्रको णवपद  व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवलाई प्रिावकारी रूपमा सञ्चालन 

गनव एक गाउँ णवपद  व्यवस्थापन सणमण  रहनेछ । 

(२) सणमण को गठन देहाय बमोणजम हुनेछ:- 

(क) गाउँपाधिका अध्यक्ष -संयोजक   

(ख) गाउँपाधिका उपाध्यक्ष  -सदस्य 

(ग) प्रमुि प्रशासकीय अणधकृ  -सदस्य 

(घ) णवषयग  सणमण का संयोजकहरु  -सदस्य 

(ङ) प्रधिधिधि, धिल्िा प्रशासि कायाािय -सदस्य 

(च) सामाणजक महाशािा/शािा प्रमुि -सदस्य 

(छ) पूवावधार णवकास महाशािा/शािा प्रमुि -सदस्य 

(ज) कचनकवल गाउँपाधिकाको भौगोणलक के्षत्र धभत्र रहकेा 

संर्ीय सुरक्षा धिकायका प्रमुि वा प्रधिधिधि -सदस्य 

(झ) कचनकवल गाउँपाधिकाको भौगोणलक के्षत्र धभत्र रहकेा 

प्रदेश प्रहरी कायााियको प्रमुि वा प्रधिधिधि -सदस्य 

(ञ) नगर प्रहरी प्रमुि -सदस्य 

(ट) राणिि य मान्य ा प्राप्त दलका गाउँपाधिकाक्तस्थ   
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प्रमुि वा प्रण णनणध -सदस्य  

(ठ) नेपाल रेडिस सोसाईटीका स्थानीय प्रण णनणध (१ जना) -सदस्य 

(ड) णनजी के्षत्रको उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी मान्य ाप्राप्त संस्थाको  

गाउँ  हको अध्यक्ष वा णनजले  ोकेको प्रण णनणध (१ जना) -सदस्य 

(ढ) गैरसरकारी सस्था महासंर्काका स्थानीय प्रण णनणध (१ जना) -सदस्य 

(ण) नेपाल पत्रकार महासंर्को स्थािीय प्रण णनणध (१ जना) -सदस्य 

(त) णवपद  व्यवस्थापन हेने गरर  ोणकएको महाशािा/शािा प्रमुि  -सदस्य सणचव 

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेक्तिएको िए ापणन क्रम संख्या (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) र (ि) का सदस्यहरू उपिब्ि 

िभएको अवस्थामा पधि सधमधि गठि एवम ्काम कारवाही गिामा असर पिे छैि । 

(४) उपदफा (२) बमोणजमको सणमण ले संर्ीय ऐनको दफा १७ बमोणजमको स्थािीय धवपद ्व्यवस्थापि सणमण को रूपमा समे  

काम गनेछ । 

 

४. सलमलतको बैठक सम्बन्धी व्यव्था: (१) संयोजकले  ोकेको णमण , समय र स्थानमा सणमण को बैठक बसे्नछ । 

(२) सणमण को सदस्य-सणचवले सणमण को बैठक बसे्न णमण , समय र स्थान  ोकी बैठकमा छलफल हुने णवषयसूची 

सणह को सूचना बैठक बसे्न समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पनेछ । 

 (३) सणमण का पचास प्रण श िन्दा बढी सदस्य उपक्तस्थ  िएमा बैठकको लाणग गिपूरक सङ्ख या पुगेको माणननेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेक्तिएको िए ापणन सणमण को बैठक ित्काि बोलाउन आवश्यक िएमा 

अध्यक्षले जुनसुकै बेलापणन सणमण को बैठक बोलाउन सके्नछ र त्यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष र र्टीमा १ जना सदस्य सणह  

सदस्य सणचव उपक्तस्थ  िएमा सणमण को बैठक बस्न सके्नछ। 

(५) सणमण को बैठक संयोजकको अध्यक्ष ामा बसे्नछ । 

(६) सणमण को णनिवय बहुम द्वारा हुनेछ र म  बराबर िएमा संयोजकले णनिावयक म  णदनेछ। 

(७) सणमण ले आवश्यक ा अनुसार सम्बक्तन्ध  णनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रण णनणध र णवज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रि गनव 

सके्नछ । 

(८) सणमण को बैठक सम्बन्धी अन्य कायवणवणध सणमण  आफैले णनधावरि गरे बमोणजम हुनेछ । 

(९) सणमण को णनिवय सदस्य सणचवले प्रमाणि  गरी राखे्नछ । 

 

५ . सलमलतको काम, कततव्य र अलिकार: सणमण को काम, क वव्य र अणधकार देहाय बमोणजम हुनेछ:- 

(क) णवपद  व्यवस्थापन सम्बन्धी राणिि य पररषद  बाट स्वीकृ  राणिि य नीण   था योजना एवम  राणिि य कायवकारी सणमण  

र प्रदेश णवपद  व्यवस्थापन सणमण बाट स्वीकृ  एकीकृ   था के्षत्रग  नीण  योजना र कायविम अनुरुप हुने 

गरी गाउँ णवपद  व्यवस्थापन िीधि िथा योजना  जुवमा गरी कायापाधिका समक्ष पेश गने, 

(ि) गाउँ सिाबाट स्वीकृ  नीण   था योजनाको अधीनमा रही णवपद  जोक्तिम नू्यनीकरि, णवपद  प्रण कायव  था णवपद  

पुनलावि सम्बन्धी एकीकृ   था के्षत्रग  नीण , योजना  था कायविम स्वीकृ  गरी लागू गने, गराउने, 

(ग) गाउँपाणलकाबाट सञ्चािि हुिे णवपद  व्यवस्थापन सम्बन्िी कायाक्रम िथा बिेट प्रस्िाव ियार गिे, गराउिे, 

(र्) णवपद  व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गाउँपाधिकाको संस्थाग  क्षम ा णवकास गने, गराउने, 

(ङ्ख) गाउँपाणलकाका पदाणधकारी, कमवचारी, स्वयंसेवक, सामाणजक पररचालक  था समुदायलाई णवपद  व्यवस्थापन 

सम्बन्धमा प्रणशक्षि णदने व्यवस्था णमलाउने, 

(च) णवपद का र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राह  लगाय का प्राथणमक कायवहरू  त्काल गनवको लाणग संस्थाग  

संयन्त्र स्व : पररचाणल  हुने गरी आवश्यक कायवणवणध  था मापदण्ड  जुवमा गरी लागू गने, गराउने, 
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(छ) णवपद  व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संर्ीय  था प्रादेणशक कानूनको अणधनमा रणह साववजणनक, णनजी, गैरसरकारी 

लगाय  सबै णनकाय  था संस्थाले णनवावह गनुव पने िूणमका णनधावरि गने  था त्यस्ता संस्था वा णनकायलाई 

आफ्नो नीण , योजना र कायविममा णवपद  व्यवस्थापन सम्बन्धी णवषय समावेश गनव लगाउने, 

(ज) णवपद को समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यमहरुको िूणमका सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड  यार गरी 

कायावन्वयन गने, गराउने, 

(झ) सरकारी, णनजी एवम  गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सामाणजक पररचालक लगाय  सम्बक्तन्ध  सबै 

पक्षको समन्वय र संलग्न ामा णवपद  व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने, गराउने, 

(ञ) िौण क संरचना णनमावि गदाव िवनसंणह ा लगाय  अन्य स्वीकृ  णनदेणशका वा मापदण्डको पालना गराउने, 

(ट) स्थानीय साववजणनक पूवावधार सम्बन्धी संरचनाको णवपद  जोक्तिम मूल्याङ्कन गने, गराउने, 

(ठ) नदी णकनार, बगर, पणहरो जान सके्न णिरालो जणमन र डुबान हुने के्षत्र वा णवपद  जोक्तिमको सम्भावना िएका 

असुरणक्ष  के्षत्रमा बसोबास गने व्यक्ति  था समुदायलाई सुरणक्ष  स्थानमा स्थानान्तरि गराउि उपयकु्त स्थािको खोिी 

कायामा सहयोग गिे िथा सरुधक्षि स्थािमा बसोबास सम्बन्िी सचिेिा िगाउिे, 

(ड) धवपद बाट स्थानीय स्िरमा णनजी  था सावाजणनक के्षत्रबाट िइरहेको सेवा प्रवाहमा अवरोध आइपरेमा सोको 

पुिःसञ्चालनका लाणग सेवा णनरन्तर ाको योजना  जुवमा  था कायावन्वयन सम्बन्धी कायव गने, गराउने । 

(ढ) स्थानीय समुदायलाई णवपद प्रण  जागरुक बनाउन, णवपद सँग सम्बक्तन्ध  योजना  था कायविम  जुवमा गनव  था 

णवपद को र्टना हुनासाथ प्रण कायवका लाणग पररचाणल  हुन वडा िथा समुदायस्तरमा समावेशी णवपद  पूवव यारी 

 था प्रण कायव सणमण  गठन गने, 

(ि) णवद्यालय  हको शैणक्षक पाठ्यिममा णवपद  व्यवस्थापन सम्बन्धी णवषय समावेश गनव पहि गिे, 

( ) णवपद  प्रण कायवका लाणग नमूना अभ्यास गने, गराउने, 

(थ) णवपद को समयमा प्रयोग गनव सणकने गरी वारुियन्त्र लगाय का अन्य उपकरिहरू  यारी हाल मा राख्न 

लगाउने, 

(द) स्थानीय स्तरमा आप  कालीन कायवसञ्चालन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गने, 

(ध) गाउँपाणलकामा णवपद  व्यवस्थापन सूचना प्रिाली  था पूववचे ावनी प्रिालीको णवकास र सञ्चालन गने, गराउने, 

(न) णवपद  प्रिाणव  के्षत्रमा  त्काल उद्धार िथा राहिको व्यवस्था णमलाउने, 

(प) णवपद  मा परी हराएका, णबगे्रका वा नि िएका कागजा को यणकन  थ्याङ्क अद्यावणधक गरी राख्न लगाउने, 

(फ) णवपद  बाट प्रिाणव  र्रपररवारको पणहचान, स्तर णनधावरि  था पररचयपत्र णव रि गने, गराउने, 

(ब) णवपदक्ो समयमा जोक्तिममा रहेको समूह धवशषेगरी मणहला, बालबाधिका, णकशोरी, अपाङ्ग ा िएका व्यक्तिउपर 

हुन सके्न र्टना (लैणङ्गक णहंसा, बेचणविन िथा अन्य कुिै पधि धकधसमका शोषण) रोकथामको लाणग णवशेष सिका ा 

अपनाई सचे नामूलक कायविम सञ्चालन गने, 

(ि) णवपद  प्रिाणव हरूको प्रत्यक्ष र सधक्रय सहभाधगिामा धवपद ्प्रभाधवि के्षत्रमा आणथवक णियाकलापको पुनस्थावपना, रोजगारीका 

अवसरको सृजना  था जीवनयापनका लाणग आय आिाि कायविम सञ्चालन गने, गराउने, 

(म) णवपद को जोक्तिममा रहेका मणहला, बालबाणलका, जेष्ठ नागररक, दणल , सीमान्तकृ  वगव  था समुदाय, अशि 

 था अपाङ्ग ा िएका व्यक्तिहरूको लाणग णवशेष योजना  था कायविम बनाई कायावन्वयन गने, गराउने, 

(य) णवपद  व्यवस्थापन सम्बन्धमा साववजणनक संस्था  था व्यावसाणयक प्रण ष्ठानले प्रचणल  ऐन बमोणजम कायव गरे 

नगरेको अनुगमन गने, 

(र)  णवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी राणिि य कायवकारी सणमण , प्रदेश णवपद  व्यवस्थापन सणमण   था णजल्ला णवपद  

व्यवस्थापन सणमण को णनिवय अनुसार णवपद  व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव गने, गराउने, 

(ि) णवपद  व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार  था प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, णविाग  था अन्य णनकायसँग 

सहकायव गने, 



खण्ड १, सखं्या ७, स्थानीय राजपत्र, भाग १, लिलत २०७५/११/२६ 

 

 

PAGE 6 

 

(व) णवपद  व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा गाउँसिाले  ोकेका अन्य कायव गने, गराउने,  

(श)  णवपद  व्यवस्थापन सम्बन्धमा संघीय िथा प्रादधेशक काििूको प्रधिकूि िहुिे गरी गाउँ कायापाधिकािे िोके बमोणजमका अन्य कायव 

गने, गराउने, 

(ष)  धवणिन्न संर्संस्था, व्यक्तिबाट प्राप्त हुने राह   था पुनणनवमावि र पुनलाविका णबषयवसु्तलाई स्थानीय धवपद  

व्यवस्थापन सणमण ले  ोकेको स्थान र मापदण्ड अनुसार गने, गराउने । 

 

पररचे्छद – ३ 

वडा स्तरीय लवपद् व्यव्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कततव्य र अलिकार 

 

६. वडा स्तरीय लवपद् व्यव्थापन सलमलत: (१) गाउँपाधिकाको प्रत्येक वडामा एक वडा स्िरीय णवपद  व्यवस्थापन सणमण  रहनेछ । 

(२) वडा स्िरीय णवपद  व्यवस्थापन सणमण को गठन देहाय बमोणजम हुनेछ:- 

(क) वडा अध्यक्ष  -संयोजक  

(ख) वडा सदस्यहरू   -सदस्य 

(ग) वडा धभत्र रहकेा धवषयगि शाखा/ईकाई कायाािय प्रमखुहरू  -सदस्य 

(घ) वडा धभत्र रहकेा सुरक्षा धिकायका प्रमखुहरू  -सदस्य 

(ङ) राणिि य मान्य ा प्राप्त दलका वडाक्तस्थ  प्रमुि वा प्रण णनणध  -सदस्य  

(च) स्थािीय रेडक्रस,   -सदस्य 

(छ) गैरसरकारी िथा सामदुायमा आिाररि संघसंस्था िथा युवा क्िवबाट 

संयोजकले  ोकेबमोणजम न्यूििम २ मधहिा सधहि ४ ििा  -सदस्य 

(ज) वडा सधचव - सदस्य सधचव 

(३) उपदफा (२) बमोधिमको सधमधिको बैठक सो सधमधिको संयोिकले  ोकेको णमण , समय र स्थानमा बसे्नछ । 

(४) सणमण को सदस्य-सणचवले सणमण को बैठक बसे्न णमण , समय र स्थान  ोकी बैठकमा छलफल हुने णवषयसूची 

सणह को सूचना बैठक बसे्न समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पनेछ । 

(५) सणमण का पचास प्रण श िन्दा बढी सदस्य उपक्तस्थ  िएमा बैठकको लाणग गिपूरक सङ्ख या पुगेको माणननेछ । 

(६) उपदफा (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेक्तिएको िए ा पणन सो सणमण को बैठक ित्काि बोलाउन आवश्यक िएमा 

संयोिकले जुनसुकै बेलापणन सणमण को बैठक बोलाउन सके्नछ र त्यस्तो अवस्थामा संयोिक र र्टीमा १ जना सदस्य सणह  

सदस्य सणचव उपक्तस्थ  िएमा सणमण को बैठक बस्न सके्नछ । 

(७) सणमण को बैठकको अध्यक्ष ा सो सणमण को संयोिकले गनेछ । 

(८) सणमण को णनिवय बहुम द्वारा हुनेछ र म  बराबर िएमा संयोिकले णनिावयक म  णदनेछ। 

(९) सणमण ले आवश्यक ा अनुसार सम्बक्तन्ध  णनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रण णनणध र णवज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रि गनव 

सके्नछ । 

(१०) सणमण को बैठक सम्बन्धी अन्य कायवणवणध सो सणमण  आफैले णनधावरि गरे बमोणजम हुनेछ । 

(११) सणमण को णनिवय सदस्य सणचवले प्रमाणि  गरी राखे्नछ । 

 

७ . वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सविवतको काि, कततव्य र अविकारः सणमण को काम, क वव्य र अणधकार देहाय बमोणजम हुनेछ:- 

(क) वडा धभत्र धवपद ्प्रण कायव  था णवपद  पुनलावि सम्बन्धी कायाक्रम सञ्चाििका िाधग गाउँ धवपद ्व्यवस्थापि सधमधिमा धसफाररस गिे 

िथा सो सधमधिबाट स्वीकृ  नीण   था योजना अिुरूपका धवपद ्व्यवस्थापि सम्बन्िी कायाक्रम कायाान्वयि, अिगुमि र पिुराविोकि गिे, 
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(ख) वडामा णवकास णनमाविका णियाकलापहरू कायावन्वयनमा णवपद  जोक्तिम व्यावस्थापनलाई मूलप्रवाहीकरि गने, 

सुरणक्ष  णवद्यालय  था अस्प ालका लाणग णवपद  जोक्तिम नू्यनीकरिका कायविमहरू सञ्चािि गने, 

(ग) णवपद  व्यवस्थापनका सम्बन्धमा वडाको संस्थाग  क्षम ा णवकास गने, 

(घ) णवपद  व्यवस्थापन योजना, आपत्कालीन कायवयोजना, पुनिःस्थापना  था पुनणनवमावि योजना  जुवमा  था कायावन्वयन 

गने, गराउने, 

(ङ) समुदायमा णवपद  व्यवस्थापन सम्बन्िी काम गिे समहूहरूको गठन िथा त्यस्िा समहूहरूिाई पररचािि गिे गराउिे, 

(च) वडा सदस्यहरू, कमवचारी, स्वयंसेवक, सामाणजक पररचालक  था समुदायमा आधारर  णवपद  व्यवस्थापन सणमण  

सदस्य, नागररक समाजका प्रण णनणधलाई णवपद  व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रणशक्षिको व्यवस्था णमलाउने, 

(छ) स्थानीय समुदायलाई णवपद प्रण  जागरुक बनाउिे, णवपद सँग सम्बक्तन्ध  योजना  था कायविम  जुवमा गनव  था 

णवपद को र्टना हुनासाथ प्रण कायवका लाणग ियारी अवस्थामा राख्िे, 

(ज) णवपद का र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राह  लगाय का प्राथणमक कायवहरू  त्काल गनवको लाणग समन्वय 

गने,  

(झ) आप  कालीन नमूना अभ्यास गने, गराउने, 

(ञ) णवपद  बाट प्रिाणव  र्रपररवारको पणहचान, स्तर णनधावरि  था पररचयपत्र णव रिमा गाउँ णवपद  व्यवस्थापन 

सधमधििाई सहयोग गने, 

(ट) णवपदक्ो समयमा जोक्तिममा रहेका समूह धवशषेगरी मणहला, बालबाधिका, णकशोरी, अपाङ्ग ा िएका व्यक्तिउपर 

हुन सके्न र्टना (लैणङ्गक णहंसा, बेचणविन िथा अन्य कुिै पधि धकधसमका शोषण) रोकथामको लाणग णवशेष सिका ा 

अपनाई सचे नामूलक कायविम सञ्चालन गने, 

(ठ) गाउँ णवपद  व्यवस्थापन सणमण को णनिवय अनुसार णवपद  व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव गने, गराउने ।  

 

पररचे्छद – ४ 

सुरिा लनकाय तथा अन्य लनकायको पररचालन 

 

८ . सुरिा लनकायको पररचालन तथा सहयोग र समन्वय: (१) गाउँकायवपाधिकाले णवपद  व्यवस्थापनको काममा नेपाल सरकार 

 था प्रदेश सरकारले पररचालन गरेका संर्ीय  था प्रादेणशक सुरक्षा णनकायहरूलाई सहयोग र समन्वय गनेछ । 

(२) सुरक्षा णनकायले णवपद को समयमा िोज  था उद्धार कायवका लाणग गाउँकायवपाधिकासँग आवश्यक सामग्री माग गरेको 

अवस्थामा गाउँपाधिकामा उपलब्ध िएसम्म त्यस्तो सामाग्री  त्काल उपलब्ध गराईनेछ । 

(३) णवपद  प्रण कायवका लाणग गाउँपाधिकािे आँफूसँग रहेको नगर प्रहरीलाई पररचालन गनेछ ।   

 

९.  वारुणयन्त्र तथा अन्य सेवा प्रदायक लनकायको काम, कततव्य र अलिकार:  

(१) वारूियन्त्र, एमु्बलेन्स  था त्यसै्त अन्य सेवा प्रदायकले आप  कालीन िोज, उद्धार  था राह  उपलब्ध गराउन 

सणमण ले णदएको णनदेशनको पालना गनुव पनेछ । 

 (२) आप  कालीन कायव सम्पादन गदाव सणमण को आदेश बमोणजम कुनै पणन स्थानमा प्रवेश गने  था जुनसुकै व्यक्ति 

वा संस्थाको साधन र स्रो  उपयोग गने अणधकार वारुियन्त्र सेवा प्रदायकलाई हुनेछ । 

 

१०. सावतजलनक सं्था तथा व्यावसालयक प्रलतष्ठानको दालयत्व: (१) णवपद  व्यवस्थापन सम्बन्धमा गाउँपाणलका णित्रका सबै 

साववजणनक संस्था  था व्यावसाणयक प्रण ष्ठानको दाणयत्व देहाय बमोणजम हुनेछ:- 

(क) आफ्नो िवन, उद्योग, कायावलय वा व्यावसाणयक केन्द्रमा णवपद का र्टना हुन नणदन णवपद  सुरक्षा औजार, 

उपकरि, सामग्री, आप  कालीन णनकास लगाय   ोणकए बमोणजमका अन्य व्यवस्था गने, 
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(ि)   थ्याङ्क सङ्कलन, क्षण को मूल्याङ्कन, राह , पुनस्थावपना  था पुनणनवमावि समे का समू्पिव कायवमा आवश्यक 

सहयोग गने, 

(ग)   आफ्ना कमवचारी  था कामदारलाई णवपद  व्यवस्थापन सम्बन्धमा आधारिू  अणिमुिीकरि गने गराउने, 

(र्) णवपद  व्यवस्थापन कायवमा उपयोग हुने स्रो  साधनलाई  यारी हाल मा राखे्न, 

(ङ्ख) आफ्ना िवन लगाय  अन्य संरचना आप  कालीन प्रयोजनका लाणग आवश्यक परेमा आदेशानुसार उपलब्ध 

गराउने, 

(च) सम्बक्तन्ध  अणधकारीको सुपररवेक्षिमा उद्धार  था राह  णव रि कायवमा सहयोग पुर याउने, 

(छ) णवपद  जोक्तिम नू्यनीकरि संयन्त्रको व्यवस्था गरी  यारी अवस्थामा राखे्न, 

(ज)  फोहोरमैला  था प्रदुषिको यथोणच  व्यवस्थापन गरी यसबाट वा ावरि र जनजीवनमा पनव सके्न 

नकारात्मक प्रिावलाई नू्यनीकरि गने उपायहरू अपनाउने, 

(झ) णवपद को र्टना र्टेमा  त्काल नणजकको सुरक्षा णनकाय र स्थानीय आप  कालीन कायवसञ्चालन केन्द्रलाई 

िबर गने ।   

(२) गाउँपाणलका णित्रका साववजणनक संस्था  था व्यावसाणयक प्रण ष्ठानले  गाउँपाणलकाको णवपद  व्यवस्थापन सम्बन्धी 

योजनाको अधीनमा रही णवपद  व्यवस्थापन योजनाको  जुवमा गरी अणनवायव रूपमा लागू गनुव पनेछ । 

 

११. लवपद् व्यव्थापनमा सहयोग गनुत पने : गाउँपाणलका णित्रका सरकारी कायावलय, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय सङ्घ संस्था, 

समुदाय, स्वयंसेवक, नागररक समाज, णनजी के्षत्र  था व्यक्तिले णवपद  व्यवस्थापन कायवमा गाउँपाधिकािाई देहाय बमोणजम सहयोग 

गनुव पनेछ:- 

(क)   थ्याङ्क सङ्कलन, क्षण को मूल्याङ्कन, राह , पुनस्थावपना  था पुिःणनवमावि लगाय का णवपद  व्यवस्थापन 

सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने,  

(ि) णवपद  व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचे ना अणिवृक्तद्ध गने, 

(ग) क्षम ा णवकास, आप  कालीन नमूना अभ्यास  था णवपद  व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रणशक्षि कायविममा सहयोग 

गने  था िाग णलने,  

(र्) िोज, उद्धार  था राह  णव रि सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने।  

 

पररचे्छद –५  

लवपद् व्यव्थापन कोष सम्बन्धी व्यव्था 

 

१२. लवपद् व्यव्थापन कोष : (१) णवपद  व्यवस्थापनका लाणग गाउँपाणलकामा छुटै्ट एक आकधस्मक कोष रहनेछ । 

(२) कोषमा देहाय बमोणजमका रकमहरू रहने छन :- 

(क) गाउँपाणलकाको वाणषवक बजेटबाट णवपद ्व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी स्वीकृ  रकम, 

 (ि) प्रदेश सरकारबाट णवपद ्व्यवस्थापनका लाणग प्राप्त रकम, 

(ग)  नेपाल सरकारबाट णवपद ्व्यवस्थापनका लाणग प्राप्त रकम, 

(र्) स्वदेशी कुनै सङ्घ संस्था वा व्यक्तिबाट दान, दा व्य वा उपहार स्वरुप प्राप्त रकम, 

(ङ)  अन्य कुनै स्रो बाट प्राप्त रकम । 

(३) णवपद  व्यवस्थापनका लाणग गाउँपाणलकाले कानून बमोणजम धवशेष शुल्क वा दसु्तर संकलन गनव सके्न छ |  

(४) कोषको सञ्चालन  ोणकए बमोणजम हुनेछ । 

(५) कोषको रकम णवपद  व्यवस्थापन सम्बन्धी कामका लाणग प्रयोग गररनेछ । 

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेक्तिएको िए  ापणन कोषको रकम णनयणम  प्रशासणनक कायवको लाणग िचव 

गररने छैन । 
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(७) कोषको लेिापरीक्षि महालेिा परीक्षकबाट हुनेछ ।  

(८) सणमण ले कोषको वाणषवक आय व्ययको प्रण वदेन  यार गरी कायवपाणलका माफव   गाउँसिा समक्ष पेश गनेछ । 

 

पररचे्छद – ६ 

कसूर तथा सजाय 

 

१३.  कसूर र सजाय : कसैले णवपद को र्टना र्ट न सके्न गरी लापरवाही गरेमा वा त्यस्तो र्टना र्टाउन प्रत्यक्ष संलग्न िएमा 

वा र्ट ना र्टेको अवस्थामा नाजायज फाईदा णलने गरी वा आफुलाई मात्र फाईदा पुगे्न णकणसमको कुिै काम गरेमा वा यस 

सम्बन्धमा संर्ीय कानून बमोणजम कसुरजन्य माणनने कुनै काम गरेमा     सम्बन्धी कारवाही प्रचणल  संर्ीय कानून बमोणजम 

हुनेछ ।  

 

पररचे्छद – ७ 

लवलवि 

 

१४.  लवपद् सङ्कटग्रस्त िेत्र घोषणाको पालना र समन्वय : (१) नेपाल सरकारले गाउँपाणलका णित्रको कुनै ठाउँमा गम्भीर 

प्रकृण को णवपद  उत्पन्न िएबाट णवपद  सङ्कटग्रस्त के्षत्र र्ोषिा गरी प्रचणल  कानून बमोणजम कुनै काम गनव गराउन आदेश 

णदएमा सोको पालना गनुव गराउनु गाउँपाणलकाको क वव्य हुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम र्ोषिा गररएको के्षत्रमा नेपाल सरकारले प्रचणल  कानून बमोणजम कुनै काम गनव गराउन 

गाउँपाणलका णित्रको कुनै व्यक्ति, संस्था वा अणधकारीलाई आदेश णदएमा सोको पालना गिा गराउनमा गाउँपाणलकाले आवश्यक 

समन्वय गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोणजम र्ोषिा गररएको के्षत्र सम्बन्धी सूचनाको प्रसारिमा गाउँपाणलकाले सहयोग र समन्वय गनेछ 

। 

 

१५. नेपाल सरकारको स्वीकृतीमा मात्र प्रवेश गनुतपने : (१) णवपद  बाट असर परेको कुनै के्षत्रमा णवदेशी नागररक वा संस्थाले 

प्रवेश गनुव परेमा नेपाल सरकारको स्वीकृण  णलएको छ छैन िणन गाउँ कायापाणलकाले सोधिोज गनव सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम सोधिोज गदाव त्यस्तो नागररक वा संस्थाले नेपाल सरकारको स्वीकृण  णलएको नादेक्तिएकोमा 

णनजको प्रवेशलाई रोक लगाई     सम्बन्धी सूचना नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराईनेछ । 

 

१६. मानवीय तथा अन्य सहायता र समन्वय : (१) गाउँपाणलका णित्र उत्पन्न णवपदक्ो अवस्थालाई  त्काल सामना गनव आन्तररक 

स्रो  र साधनबाट नभ्याउने िएमा मानवीय  था अन्य सहाय ा र समन्वयका लाणग धिल्िा समन्वय सधमधि, प्रदेश सरकार  था नेपाल 

सरकारलाई अनुरोध गररनेछ ।  

 (२) णवपद बाट उत्पन्न क्तस्थण  णनयन्त्रि गने िममा नेपाल सरकारले अन्तरावणिि य मानवीय  था अन्य सहयोग णलई 

पररचालन गरेको अवस्थामा नेपाल सरकारको णनदेशनमा रणह     सम्बन्धी कायवमा सहयोग र समन्वय गररनेछ ।  

(३) णछमेकी स्थािीय िहमा कुिै धवपद ्उत्पन्ि भई सो व्यवस्थापिका िाधग धछमेकी स्थािीय िहिे सोझै, धिल्िा समन्वय सधमधि वा प्रदशे सरकार माफा ि 

अिरुोि गरेमा उपिब्ि भएसम्मको सहयोग पयुााउि ुगाउँ कायापाधिकाको दाधयत्व हुिेछ । 

 

१७.  तत्काल िररद तथा लनमातण र प्रयोग गनत सलकने : (१) णवशेष पररक्तस्थण  परी णवपद  बाट प्रिाणव  के्षत्रमा िोज, उद्धार 

 था राह  उपलब्ध गराउन  था िइरहेको णवपद  बाट थप क्षण  हुन नणदनका लाणग  त्कालै राह  सामग्री िररद वा णनमावि 

कायव गनव आवश्यक िएमा साववजणनक िररद सम्बन्धी प्रचणल  कानूनमा रहेको णवशेष पररक्तस्थण मा िररद गने सम्बन्धी 

व्यवस्था बमोणजम गाउँ कायापाधिकािे िररद वा णनमावि कायव गनव सणकनेछ । 
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(२) णवपद  बाट प्रिाणव  के्षत्रमा िोज, उद्धार  था राह  उपलब्ध गराउन  था िइरहेको णवपद  बाट थप क्षण  हुन नणदनका 

लाणग गाउँपाणलका के्षत्र णित्रको कुनै गैरसरकारी कायावलय वा अन्य संर् संस्था र व्यक्तिको चल, अचल सम्पणि  था सवारी 

साधन उपयोग गनव आवश्यक िएमा सोको अणिलेि रािी  ोणकएको अवणधिरको लाणग अस्थायी  वरले प्राप्त गनव सणकनेछ 

। 

 (३) णवपद  बाट प्रिाणव  के्षत्रमा  त्काल राह  उपलब्ध गराउन गाउँपाणलका के्षत्र णित्रको कुनै गैरसरकारी कायावलय वा 

अन्य संर् संस्था र व्यक्तिको िाद्यान्न, लिाकपडा, औषधी वा अन्य वसु्त आवश्यक िएमा सोको अणिलेि रािी णनयन्त्रिमा 

णलन र सम्बक्तन्ध  प्रिाणव  पक्षलाई णव रि गनव सणकनेछ । 

(४) गाउँपाणलकाले उपदफा (२) बमोणजम कुनै सम्पणि अस्थायी रूपमा प्राप्त गरेमा वा उपदफा (३) बमोणजम कुनै 

वसु्त णनयन्त्रि र णव रि गरेमा त्यस्तो सम्पणि प्रयोग वा वसु्त उपयोग बाप  प्रचणल  दर अनुसारको रकम सम्बक्तन्ध  

कायावलय, संस्था वा व्यक्तिलाई णदनेछ ।  

 

१८.  राहतको नू्यनतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यव्था : (१) णवपद  प्रिाणव  व्यक्तिलाई नेपाल सरकार  था प्रदेश सरकारले 

उपलव्ध गराउने राह को अण ररि गाउँपाणलकाले आन्तररक स्रो बाट थप राह  उपलब्ध गराउन सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम गाउँपाणलकाले णवपद  प्रिाणव  व्यक्तिलाई राह  उपलब्ध गराउँदा मापदण्ड बनाई सोको 

आधारमा राहा  उपलब्ध गराउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोणजमको राह को मापदण्डमा अन्य णवषयको अण ररि देहायका णवषय समावेश िएको हुनु 

पनेछ:- 

(क) णवपद  बाट प्रिाणव  व्यक्तिलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा राख्दा उपलब्ि गराउनु पने आवास, िाद्यान्न, 

िानेपानी, स्वास्थ्य  था सरसफाइ सम्बन्धी, 

(ख) णवपद  बाट मृतु्य हुनेको पररवार  था सम्पणिको क्षण  हुने व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनु पने नू्यन म राह  

सम्बन्धी,  

(ग) मणहला, बालबाणलका, जेष्ठ नागररक, अशि  था अपाङ्ग ा िएका व्यक्तिको आवश्यक ा संवोििका िाधग धवशषे 

राहि प्याकेिहरु (िस्िै णडणग्नटी णकट र णचल्ड्ि ेन णकट) मधहिाहरूको िाधग सरुधक्षि मधहिामैत्री स्थि,  

(घ) व्यधक्तगि गोपधियिा िथा सरुक्षा सम्बन्िी, 

(ङ) नू्यन म राह  बाहेक स्वरोजगार  था रोजगारी व्यवस्थापनका माध्यमबाट पीणड को जीणवकोपाजवन सम्बन्धी, 

(च) गैरसरकारी वा व्यक्तिग  रूपमा णदइने राह को णव रि सम्बन्धी, 

(छ) एकद्वार प्रिाली अनुरुप राह  णव रि गने सम्बन्धी, 

(ज) राह सँग सम्बक्तन्ध  अन्य उपयुि णवषय । 

 

१९.   लवपद््मा परी हराएका वा नष्ट भएका कागजात सम्बन्धमा : णवपद मा परी हराई फेला पनव नसकेका  था आंणशक वा 

पूिव रूपमा क्षण  िएका गाउँपाणलकाका महत्वपूिव कागजा हरुको प्रमािीकरि  था प्रण णलणप उपलब्ध गराउने सम्बन्धी 

व्यवस्था प्रचधिि काििूिे  ोके बमोणजम हुनेछ। 

 

२०. लनदेशन लदन सके्न : सणमण ले यस ऐनको अधीनमा रही णवपद  व्यवस्थापनका लाणग कुनै व्यक्ति वा णनकायलाई आवश्यक 

णनदेशन णदन सके्नछ र त्यस्तो णनदेशनको पालना गनुव सम्बक्तन्ध  व्यक्ति वा णनकायको क वव्य हुनेछ । 

 

२१. उपसलमलत गठन गनत सके्न : (१) सणमण ले आवश्यक ा अनुसार उपसणमण  गठन गनव सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम गठन हुने उपसणमण को काम, क वव्य, अणधकार र कायाववणध उपसणमण  गठन गदावका 

बि   ोणकए बमोणजम हुनेछ । 
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२२. अलभलेि राख्नु पनेेः (१) णवपदक्ो समयमा राह  उपलब्ध गराउने व्यक्ति, णनकाय वा संस्थाको नाम,  र उपलव्ि गराईको 

राह  िथा सोको पररमाि सधहिको धववरणको अधभिेख राख्िे व्यवस्था सधमधििे धमिाउिपुिे छ ।   

(२) उपदफा (१) बमोधिमको धववरण राख्दा धवपदम्ा परेका मधहिा, बािबाधिका िथा िेष्ठ िागररक, धवपदक्ा कारणिे स्थािान्िरण भएका घरपररवार िगायिको 

संख्या एधकि हुिे धववरण र उिीहरूिाई उपिब्ि गराइएको राहाि स्पष्टरूपमा राख्िपुिे छ । 

 

२३. पुरस्कार लदन सके्न : स्थानीय णवपद  व्यवस्थापन सम्बन्धमा णवशेष योगदान पुर याउने उतृ्कि व्यक्ति वा संस्थालाई प्रोत्साहन 

स्वरूप सणमण को णसफाररसमा गाउँ कायापाणलकाले सम्मान  था पुरस्कार णदन सके्नछ ।  

 

२४. वालषतक प्रलतवेदन : (१) सणमण ले प्रते्यक आणथवक वषवमा गरेको कामको णववरि सणह को वाणषवक प्रण वेदन  यार गरी 

कायवपाणलका माफव   गाउँ सिा, णजल्ला णवपद  व्यवस्थापन सणमण   था प्रदेश णवपद  व्यवस्थापन सणमण  समक्ष पेश गनुव पनेछ 

। 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको वाणषवक प्रण वेदन साववजणनक रूपमा प्रकाशन गनुव पनेछ । 

 

२५.  प्रशासलनक िचत व्यव्थापन: सणमण को बैठक  था प्रण वेदन  यारी लगाय का कायवसँग सम्बक्तन्ध  नु्यन म प्रशासणनक िचव 

गाउँ कायवपाणलकाले व्यवस्था गनेछ |  

 

२६. अलिकार प्रत्यायोजन : यो ऐन  था यस ऐन अन्तगव  बनेको णनयम बमोणजम सधमधिलाई प्राप्त अणधकारमधे्य आवश्यक ा 

अनुसार केही अणधकार सणमण को संयोजक  था  ोणकएको पदाणधकारीलाई प्रत्यायोजन गनव सके्नछ । 

 

२७. लनयम बनाउने अलिकार : गाउँ कायवपाणलकाले यो ऐन कायावन्वयनका लाणग आवश्यक णनयम  था कायवणवणध  बनाउन 

सके्नछ । 

 

 

आज्ञाले, 

तुलराज थापा मगर 

प्रमुि प्रशासकीय अलिकृत 

 

 


