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प्रस्तािना :  

आरुघाट गाउँपालिकाको क्षेत्र लित्र प्राकृलिक िथा गैरप्राकृलिक लिपद ्बाट 

सिवसाधारणको जीउज्यान र सािवजलनक, लनजी िथा व्यलिगि सम्पलि, 

प्राकृलिक एिम ्साँस्कृलिक सम्पदा र िौलिक सरंचनाको सरंक्षण गनवका 

िालग लिपद ्जोलिम न्यूलनकरण िथा व्यिस्थापनका सबै लियाकिापको 

समन्ियात्मक र प्रिािकारी रूपमा कायावन्ियनका िालग कानून बनाउन 

िाञ्छनीय िएकोिे,नेपािको संलिधानको धारा २२१ को उपधारा (१) 

                   आरुघाट गाउँसिािे यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद – १ 

प्रारमभभक 

१. संमिप्त नाम र प्रारभभ:  

(१) यस ऐनको नाम “गाउँ मिपद् जोमखम न्यूनीकरण तथा 

व्यिस्थापन ऐन, २०७५” रहकेो छ । 

(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२.  पररभाषा: लिषय िा प्रसङ्गिे ऄको ऄथथ निागेमा यस 

ऐनमा,- 

(क) “ऄध्यि” भन्नािे गाईँपालिकाको ऄध्यक्ष 

सम्झन ुपछथ । 

(ख) “कोष” भन्नािे दफा १२ बमोलजमको लिपद ्

व्यिस्थापन कोष सम्झन ुपछथ । 
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(ग)     “गैरप्राकृमतक मिपद्” भन्नािे महामारी, 

ऄलनकाि, डढेिो, कीट िा सकू्ष्म जीिाण ु

अतङ्क, पश ु तथा चराचरुुङ्गीमा हुने फ्िू, 

प्यान्डालमक फ्ि,ू सपथदशं, जनािर अतङ्क, 

खानी, हिाइ, सडक, जि िा औद्योलगक 

दघुथटना, अगिागी, लिषाक्त गयाँस, रसायन िा 

लिलकरण चहुािट, गयाँस लिष्फोटन, लिषाक्त 

खाद्य सेिन, िातािरणीय प्रदषूण, िन लिनाश 

िा भौलतक संरचनाको क्षलत तथा प्रकोप ईद्धार 

कायथमा हुने दघुथटना िा यस्तै ऄन्य गरैप्राकृलतक 

कारणिे ईत्पन्न लिपद ्सम्झन ुपछथ । 

(घ)  “मजल्ला मिपद् व्यिस्थापन समममत” भन्नािे 

संघीय ऐनको दफा १६ बमोलजम गोरखा 

लजल्िामा गठन भएको लजल्िा लिपद ्

व्यिस्थापन सलमलत सम्झन ुपछथ । 

(ङ) “तोमकएको" िा "तोमकए बमोमजम” 

भन्नािे यस ऐन ऄन्तगथत बनेको लनयममा 

तोलकएको िा तोलकए बमोलजम सम्झन ुपछथ । 

(च) “प्रदेश मिपद् व्यिस्थापन समममत” भन्नािे 

संघीय ऐनको दफा १४ बमोलजम गण्डकी 

प्रदशेमा गठन भएको प्रदशे लिपद ् व्यिस्थापन 

सलमलत सम्झन ुपछथ । 
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(छ) “प्रमुख” भन्नािे नगरपालिकाको प्रमखु 

सम्झन ुपछथ । 

(ज) “प्रमुख प्रशासकीय ऄमधकृत” भन्नािे 

गाईँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत 

सम्झन ुपछथ । 

(झ) “प्राकृमतक मिपद्” भन्नािे लहमपात, ऄलसना, 

लहमपलहरो, लहमताि लिस्फोटन, ऄलतिलृि, 

ऄनािलृि, बाढी, पलहरो तथा भ-ूस्खिन, डुबान, 

खडेरी, अधँी, हुरी बतास, शीतिहर, तातो 

हािाको िहर, चट्याङ्ग, भकूम्प, ज्िािामखुी 

लबस्फोट, डढेिो िा यस्तै ऄन्य प्राकृलतक 

कारणिे ईत्पन्न जनुसकैु लिपद ्सम्झन ुपछथ । 

(ञ) “रामरिय काययकारी समममत” भन्नािे संघीय 

ऐनको दफा ६ बमोलजमको कायथकारी सलमलत 

सम्झन ुपछथ । 

(ट)    “रामरिय पररषद” भन्नािे संघीय ऐनको दफा ३ 

बमोलजमको लिपद ् जोलखम न्यनूीकरण तथा 

व्यिस्थापन रालष्िय पररषद ्सम्झन ुपछथ । 

(ठ)    “रामरिय प्रामधकरण” भन्नािे संघीय ऐनको 

दफा १० बमोलजम गठन भएको रालष्िय लिपद ्

जोलखम न्यनूीकरण तथा व्यिस्थापन प्रालधकरण 

सम्झन ुपछथ । 
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(ड)    “मिपद्” भन्नािे कुनै स्थानमा अपत ्कािीन 

ऄिस्था लसजथना भइ जन िा धनको क्षलतको 

साथै जीिनयापन र िातािरणमा प्रलतकूि ऄसर 

पाने प्राकृलतक िा गरैप्राकृलतक लिपद ् सम्झन ु

पछथ । 

(ढ)   “मिपद् खोज तथा उद्धार समूह” भन्नािे 

लिपदक्ो ऄिस्थामा खोजी तथा ईद्धार गनथ 

लियाशीि िा लिपद ् व्यिस्थापनको िालग 

पररचािन गनथ तयार गररएको लिलशिीकृत खोज 

तथा ईद्धार समहू सम्झन ु पछथ र सो शब्दिे 

तालिम प्राप्त मानिीय सहायताकमीिाइ समते 

जनाईँछ । 

(ण) “मिपद् जोमखम न्यूनीकरण” भन्नािे 

लिपदप्िूथ गररने जोलखमको लिशे्लषण तथा 

मलू्याङ्कन, लिपद ् रोकथाम िा लिपद ्बाट हुने 

क्षलतको न्यनूीकरण तथा लिकासका कायथमा 

लिपद ् जोलखमिाइ कम गने सम्बन्धी कायथ 

सम्झन ुपछथ । 

(त)  “मिपद् पुनलायभ” भन्नािे लिपदक्ो घटनापलछ 

गररने पनुलनथमाथण एिम ्पनुस्थाथपनासँग सम्बलन्धत 

कायथ सम्झन ुपछथ । 
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(थ)   “मिपद् प्रमतकायय” भन्नािे लिपदक्ो घटना 

घट्नासाथ तत्कािै गररने खोज, ईद्धार एिम ्

राहतसँग सम्बलन्धत कायथ सम्झन ु पछथ र सो 

शब्दिे लिपद ् प्रलतकायथको पिूथतयारीिाइ समते 

जनाईँछ । 

(द)   “मिपद् व्यिस्थापन” भन्नािे लिपद ् जोलखम 

न्यनूीकरण, लिपद ्प्रलतकायथ र लिपद ्पनुिाथभसँग 

सम्बलन्धत सम्पणूथ लियाकिाप सम्झन ुपछथ । 

(ध)   “व्यािसामयक प्रमतष्ठान” भन्नािे ईद्योग, 

किकारखाना, लसनेमा घर, सलपङ्ग मि, 

बहुईद्दशे्यीय व्यापाररक भिन जस्ता 

व्यािसालयक प्रलतष्ठान सम्झनु पछथ । 

(न)    “समममत” भन्नािे दफा ३ बमोलजमको      

लिपद ्व्यिस्थापन सलमलत सम्झन ुपछथ । 

(ऩ)   “संघीय ऐन” भन्नािे नेपाि सरकारको लिपद ्

जोलखम न्यनूीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, 

२०७४ सम्झन ुपछथ । 

(प)    “संघीय मन्रालय” भन्नािे नेपाि सरकारको 

लिपद ्व्यिस्थापन हनेे गरी तोलकएको मन्रािय 

सम्झन ुपछथ । 

(फ) “साियजमनक संस्था” भन्नािे सरकारी 

लनकाय, सरकारको पणूथ िा अलंशक स्िालमत्ि 
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भएको संस्था, प्रचलित काननू बमोलजम 

स्थापना भएका सङ्गलठत संस्था िा सब ै

प्रकारका स्िास््य तथा शलैक्षक संस्था सम्झन ु

पछथ । 

 

 

 

 

पररच्छेद – २ 

     मिप   व्यिस्थापन समममतको गठन तथा काम, कतयव्य र 

ऄमधकार 

 

३. गाउँ मिपद् व्यिस्थापन समममत: (१) 

गाईँपालिका/नगरपालिका लभरको लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धी 

कायथिाइ प्रभािकारी रूपमा सञ्चािन गनथ एक गाईँ/नगर लिपद ्

व्यिस्थापन सलमलत रहनेछ । 

(२) सलमलतको गठन दहेाय बमोलजम हुनेछ:- 

(क)         क  ऄध्यक्ष -संयोजक   

(ख)         क  ईपाध्यक्ष -सदस्य 

(ग) प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत -सदस्य 

(घ) लिषयगत सलमलतका संयोजकहरु  -सदस्य 

(ङ)   त न ध            न क       - द   
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(च) सामालजक शाखा प्रमखु -सदस्य 

(छ) पिूाथधार लिकास शाखा प्रमखु -सदस्य 

(ज) अरुघाट         क क      लिक     

       क  

संघीय सरुक्षा  नक  क  प्रमखु    

  त न ध -सदस्य 

(झ) अरुघाट          क क      लिक     

       क  

प्रदशे प्रहरी क      क  प्रमखु    

  त न ध -सदस्य 

(ञ) रालष्िय मान्यता प्राप्त दिका 

        क लस्थत  

प्रमखु िा प्रलतलनलध -सदस्य  

(ट) नेपाि रेडिस सोसाइटीका स्थानीय 

प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्य 

(ठ) लनजी क्षेरको ईद्योग िालणज्य सम्बन्धी 

मान्यताप्राप्त संस्थाको  

गाईँ तहको ऄध्यक्ष िा लनजिे तोकेको 

प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्य 

(ड) गरैसरकारी सस्था महासंघकाका स्थानीय 

प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्य 
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(ढ) नेपाि   क   महासंघको  थ न   

प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्य 

(ण) लिपद ् व्यिस्थापन हनेे गरर तोलकएको 

शाखा प्रमखु  -सदस्य सलचि 

 

(३) ईपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन 

         (ञ), (ट)  (ठ)  (ड), (ढ)   (ण) क  

 द         ध न एक     थ      न     त  ठन 

ए    क   क        न         न    न   

(४) ईपदफा (२) बमोलजमको सलमलति े संघीय ऐनको 

दफा १७ बमोलजमक   थ न      द      थ  न 

 सलमलतको रूपमा समते काम गनेछ । 

 

 

 

४. समममतको बैठक सभबन्धी व्यिस्था:  

(१)  संयोजकिे तोकेको लमलत, समय र स्थानमा 

सलमलतको बैठक बस्नेछ । 

(२) सलमलतको सदस्य-सलचििे सलमलतको बैठक बस्ने 

लमलत, समय र स्थान तोकी बैठकमा  छिफि हुने लिषयसचूी 

सलहतको सचूना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस घण्टा ऄगािै 

सबै सदस्यिे  पाईने गरी पठाईनु पनेछ । 



efu–!            v08–@              ;+Vof–! 

 

गाउँ मिपद् जोमखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७६ 10 

 (३) सलमलतका पचास प्रलतशतभन्दा बढी सदस्य ईपलस्थत 

भएमा बैठकको िालग गणपरूक  सङ््या पगेुको मालननेछ 

। 

(४) ईपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको 

भएतापलन सलमलतको बैठक त क    बोिाईन  अिश्यक 

भएमा ऄध्यक्षिे जनुसकैु बेिापलन सलमलतको बैठक बोिाईन 

सक्नेछ र त्यस्तो  ऄ स्थामा ऄध्यक्ष र घटीमा १ जना सदस्य 

सलहत सदस्य सलच  ईपलस्थत भएमा सलमलतको  बैठक 

बस्न सक्नेछ । 

(५) सलमलतको बैठक संयोजकको ऄध्यक्षतामा बस्नेछ । 

(६) सलमलतको लनणथय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर 

भएमा संयोजकिे लनणाथयक मत लदनेछ। 

(७) सलमलतिे अिश्यकता ऄनुसार सम्बलन्धत लनकाय िा 

सङ्घ संस्थाका प्रलतलनलध र लिज्ञिाइ  बैठकमा अमन्रण गनथ 

सक्नेछ । 

(८) सलमलतको बैठक सम्बन्धी ऄन्य कायथलिलध सलमलत 

अफैिे लनधाथरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

(९) सलमलतको लनणथय सदस्य सलचििे प्रमालणत गरी 

रा्नेछ । 

 

५ . समममतको काम, कतयव्य र ऄमधकार: सलमलतको काम, 

कतथव्य र ऄलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ:- 
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(क) लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी रालष्िय पररषद ्बाट 

स्िीकृत रालष्िय नीलत तथा योजना एिम ्

रालष्िय कायथकारी सलमलत र प्रदेश लिपद ्

व्यिस्थापन सलमलतबाट स्िीकृत एकीकृत तथा 

क्षरेगत नीलत योजना र कायथिम ऄनरुुप हुने 

गरी      लिपद ्व्यिस्थापन न  त तथ  योजना 

तजुथमा गरी क       क  समक्ष पेश गने, 

(ख)     सभाबाट स्िीकृत नीलत तथा योजनाको 

ऄधीनमा रही लिपद ्जोलखम न्यूनीकरण, लिपद ्

प्रलतकायथ तथा लिपद ् पनुिाथभ सम्बन्धी 

एकीकृत तथा क्षरेगत नीलत, योजना तथा 

कायथिम स्िीकृत गरी िागू गने, गराईने, 

(ग) गाईँपालिका  ट      न   न  लिपद ्

व्यिस्थापन     ध  क      तथ     ट 

  त   त     न       न   

(घ) लिपद ् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा 

        क को संस्थागत क्षमता लिकास गने, 

गराईने, 

(ङ) गाईँपालिकाका पदालधकारी, कमथचारी, 

स्ियंसेिक, सामालजक पररचािक तथा 

समदुायिाइ लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धमा 

प्रलशक्षण लदने व्यिस्था लमिाईने, 
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(च) लिपदक्ा घटना हुनासाथ खोज, ईद्धार र राहत 

िगायतका प्राथलमक कायथहरू तत्काि गनथको 

िालग संस्थागत संयन्र स्ित: पररचालित हुने 

गरी अिश्यक कायथलिलध तथा मापदण्ड तजुथमा 

गरी िाग ूगने, गराईने, 

(छ) लिपद ् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा सघंीय तथा 

प्रादेलशक काननूको ऄलधनमा रलह सािथजलनक, 

लनजी, गैरसरकारी िगायत सबै लनकाय तथा 

संस्थािे लनिाथह गनुथ पने भलूमका लनधाथरण गने 

तथा त्यस्ता ससं्था िा लनकायिाइ अफ्नो 

नीलत, योजना र कायथिममा लिपद ्व्यिस्थापन 

सम्बन्धी लिषय समािेश गनथ िगाईने, 

(ज) लिपदक्ो समयमा स्थानीय अमसञ्चारका 

माध्यमहरुको भलूमका सम्बन्धी अिश्यक 

मापदण्ड तयार गरी कायाथन्ियन गने, गराईने, 

(झ) सरकारी, लनजी एिम ् गैरसरकारी ससं्था, 

स्थानीय स्ियंसेिक, सामालजक पररचािक 

िगायत सम्बलन्धत सब ै पक्षको समन्िय र 

संिगनतामा लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायथ 

गने, गराईने, 
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(ञ) भौलतक संरचना लनमाथण गदाथ भिनसंलहता 

िगायत ऄन्य स्िीकृत लनदेलशका िा 

मापदण्डको पािना गराईने, 

(ट) स्थानीय सािथजलनक पिूाथधार सम्बन्धी 

सरंचनाको लिपद ् जोलखम मलू्याङ्कन गने, 

गराईने, 

(ठ) नदी लकनार, बगर, पलहरो जान सक्ने लभरािो 

जलमन र डुबान हुने क्षरे िा लिपद ् जोलखमको 

सम्भािना भएका ऄसरुलक्षत क्षेरमा बसोबास 

गने व्यलक्त तथा समदुायिाइ सरुलक्षत स्थानमा 

स्थानान्तरण     न        थ नक       

क             न  तथ       त  थ न   

           ध     तन      न   

(ड)   पद ् ट स्थानीय  त    लनजी तथा 

सा  जलनक क्षरेबाट भआरहकेो सिेा प्रिाहमा 

ऄ रोध अआपरेमा सोको पनु स   िनका 

िालग सिेा लनरन्तरताको योजना तजुथमा तथा 

कायाथन्ियन सम्बन्धी कायथ गने, गराईने   

(ढ) स्थानीय समदुायिाइ लिपदप््रलत जागरुक बनाईन, 

लिपदस्गँ सम्बलन्धत योजना तथा कायथिम 

तजुथमा गनथ तथा लिपदक्ो घटना हुनासाथ 

प्रलतकायथका िालग पररचालित हुन िडा तथ  



efu–!            v08–@              ;+Vof–! 

 

गाउँ मिपद् जोमखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७६ 14 

समदुायस्तरमा         लिपद ्पिूथतयारी तथा 

प्रलतकायथ सलमलत गठन गने, 

(ण) लिद्यािय तहको शैलक्षक पाठ्यिममा लिपद ्

व्यिस्थापन सम्बन्धी लिषय समािेश गनथ     

 न , 

(त) लिपद ् प्रलतकायथका िालग नमनूा ऄभ्यास गने, 

गराईने, 

(थ) लिपदक्ो समयमा प्रयोग गनथ सलकने गरी 

िारुणयन्र िगायतका ऄन्य ईपकरणहरू 

तयारी हाितमा रा्न िगाईने, 

(द) स्थानीय स्तरमा अपत ्कािीन कायथसञ्चािन 

केन्रको स्थापना र सञ्चािन गने, 

(ध) गाईँपालिकामा लिपद ् व्यिस्थापन सचूना 

प्रणािी तथा पिूथचेतािनी प्रणािीको लिकास र 

सञ्चािन गने, गराईने, 

(न) लिपद ् प्रभालित क्षरेमा तत्काि ईद्धार तथ  

   तक  व्यिस्था लमिाईने, 

(प) लिपद ्मा परी हराएका, लबग्रेका िा नि भएका 

कागजातको यलकन त्याङ्क ऄद्यािलधक गरी 

रा्न िगाईने, 
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(फ) लिपद ्बाट प्रभालित घरपररिारको पलहचान, 

स्तर लनधाथरण तथा पररचयपर लितरण गने, 

गराईने, 

(ब) लिपद को समयमा जोलखममा रहकेो समहू 

         मलहिा    िबा  का, लकशोरी, 

ऄपाङ्गता भएका व्यलक्तईपर हुन सक्ने घटना 

(िैङ्लगक लहसंा    चलिखन तथ      क न  

  न  क   क     ण) रोकथामको िालग 

लिशेष सतक ता ऄपनाइ सचेतनामिूक 

कायथिम सञ्चािन गने, 

(भ) लिपद ् प्रभालित  क              

      त       द       त क्षरेमा अलथथक 

लियाकिापको पनुस्थाथपना, रोजगारीका 

ऄिसरको सजृना तथा जीिनयापनका िालग 

अय अ  न कायथिम सञ्चािन गने, गराईने, 

(म) लिपदक्ो जोलखममा रहकेा मलहिा, 

बािबालिका, जेष्ठ नागररक, दलित, 

सीमान्तकृत िगथ तथा समदुाय, ऄशक्त तथा 

ऄपाङ्गता भएका व्यलक्तहरूको िालग लिशेष 

योजना तथा कायथिम बनाइ कायाथन्ियन गने, 

गराईने, 
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(य) लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धमा सािथजलनक 

संस्था तथा व्यािसालयक प्रलतष्ठानिे प्रचलित 

ऐन बमोलजम कायथ गरे नगरेको ऄनगुमन गने, 

( )  लिपद  व्यिस्थापन सम्बन्धी रालष्िय कायथकारी 

सलमलत, प्रदेश लिपद ् व्यिस्थापन सलमलत तथा 

लजल्िा लिपद ् व्यिस्थापन सलमलतको लनणथय 

ऄनुसार लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धी ऄन्य 

कायथ गने, गराईने, 

( ) लिपद ्व्यिस्थापनका सम्बन्धमा नेपाि सरकार 

तथा प्रदेश सरकारका मन्रािय, लिभाग तथा 

ऄन्य लनकायसँग सहकायथ गने, 

( ) लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धमा नेपाि सरकार, 

प्रदेश सरकार िा      न  सभािे तोकेका 

ऄन्य कायथ गने, गराईने,  

(श)  लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धमा       तथ  

  द   क क न नक    तक   न  न           

क       क    त क  बमोलजमका ऄन्य कायथ 

गने, गराईने, 

(ष)    लभन्न संघसंस्था, व्यलक्तबाट प्राप्त हुने राहत 

तथा पनुलनथमाथण र पनुिाथभका लबषय स्तुिाइ 

स्थानीय   पद ्     थ पन सलमलतिे तोकेको 

स्थान र मापदण्ड ऄनुसार गने, गराईने । 
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पररच्छेद – ३ 

          मिपद् व्यिस्थापन समममतको गठन तथा काम, कतयव्य 

र ऄमधकार 

 

६.           मिपद् व्यिस्थापन समममत: ( ) 

        क क      क  ड    एक  ड   त    लिपद ्

व्यिस्थापन सलमलत रहनेछ । 

(२)  ड   त    लिपद ्व्यिस्थापन सलमलतको गठन देहाय 

बमोलजम हुनेछ:- 

(क)  ड  ऄध्यक्ष  -संयोजक  

(ख)  ड   द       -सदस्य 

(ग)  ड         क       त       क   क       

        -सदस्य 

(घ)  ड         क         नक  क          -सदस्य 

(ङ) रालष्िय मान्यता प्राप्त दिका  ड लस्थत प्रमखु िा 

प्रलतलनलध  -सदस्य  

(च)  थ न     ड      -सदस्य 

(छ)      क    तथ      द      ध   त       थ  तथ  

     क     ट 

संयोजकिे तोकेबमोलजम    नत             त    न   -सदस्य 

(ज)  ड       -  द        
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(३)   द   ( )       क      तक    ठक    

    तक       किे तोकेको लमलत, समय र स्थानमा 

 बस्नेछ । 

( ) सलमलतको सदस्य-सलचििे सलमलतको बैठक बस्ने 

लमलत, समय र स्थान तोकी बैठकमा  छिफि हुने लिषयसचूी 

 सलहतको सचूना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस घण्टा 

ऄगािै सबै  सदस्यिे पाईने गरी पठाईन ुपनेछ । 

(५) सलमलतका पचास प्रलतशतभन्दा बढी सदस्य ईपलस्थत 

भएमा बैठकको िालग गणपरूक सङ््या पगेुको  मालननेछ । 

(६) ईपदफा ( ) र (५) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएता 

पलन    सलमलतको बैठक त क   बोिाईन  अिश्यक 

भएमा       किे जनुसकैु बेिापलन सलमलतको बैठक 

बोिाईन सक्नेछ र त्यस्तो  ऄ स्थामा      क र घटीमा १ 

जना  सदस्य सलहत सदस्य सलच  ईपलस्थत भएमा 

सलमलतको बैठक  बस्न सक्नेछ । 

(७) सलमलतको बैठकको ऄध्यक्षता सो सलमलतको 

     किे गनेछ । 

(८) सलमलतको लनणथय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर 

भएमा      किे लनणाथयक मत लदनेछ। 

(९) सलमलतिे अिश्यकता ऄनुसार सम्बलन्धत लनकाय िा 

सङ्घ संस्थाका प्रलतलनलध र लिज्ञिाइ बैठकमा  अमन्रण गनथ 

सक्नेछ । 
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(१०) सलमलतको बैठक सम्बन्धी ऄन्य कायथलिलध सो 

सलमलत अफैिे लनधाथरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

(११) सलमलतको लनणथय सदस्य सलचििे प्रमालणत गरी 

रा्नेछ । 

 

७ .                                               

        सलमलतको काम, कतथव्य र ऄलधकार देहाय 

बमोलजम हुनेछ:- 

(क)  ड         द  प्रलतकायथ तथा लिपद ्पनुिाथभ 

सम्बन्धी क           नक            

   द      थ  न     त            न  

तथ         त  ट स्िीकृत नीलत तथा योजना 

 न   क     द      थ  न     ध  

क      क       न,  न   न   

  न     कन  न   

(ख) िडामा लिकास लनमाथणका लियाकिापहरू 

कायाथन्ियनमा लिपद ्जोलखम व्यािस्थापनिाइ 

मिूप्रिाहीकरण गने, सरुलक्षत लिद्यािय तथा 

ऄस्पतािका िालग लिपद ् जोलखम 

न्यनूीकरणका कायथिमहरू      न गने, 

(ग) लिपद ् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा  ड को 

संस्थागत क्षमता लिकास गने, 
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(घ) लिपद ् व्य स्थापन योजना, अपत्कािीन 

कायथयोजना, पनुःस्थापना तथा पनुलनथमाथण 

योजना तजुथमा तथा कायाथन्ियन गने, गराईने, 

(ङ) समदुायमा लिपद ् व्य स्थापन     ध  क   

 न        क  गठन तथ     त  

                न  न      न   

(च)  ड   द      कमथचारी, स्ियंसेिक, 

सामालजक पररचािक तथा समदुायमा 

अधाररत लिपद ् व्य स्थापन सलमलत सदस्य, 

नागररक समाजका प्रलतलनलधिाइ लिपद ्

व्य स्थापन सम्बन्धी प्रलशक्षणक  व्यिस्था 

लमिाईने, 

(छ) स्थानीय समदुायिाइ लिपदप््रलत जागरुक 

बनाईन   लिपदस्गँ सम्बलन्धत योजना तथा 

कायथिम तजुथमा गनथ तथा लिपदक्ो घटना 

हुनासाथ प्रलतकायथका िालग त        थ    

   न   

(ज) लिपदक्ा घटना हुनासाथ खोज, ईद्धार र राहत 

िगायतका प्राथलमक कायथहरू तत्काि गनथको 

िालग       गने,  

(झ) अपत ्कािीन नमनूा ऄभ्यास गने, गराईने, 
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(ञ) लिपद ्बाट प्रभालित घरपररिारको पलहचान, 

स्तर लनधाथरण तथा पररचयपर लितरण   गाईँ 

लिपद ्   स्थापन     त          गने, 

(ट) लिपद को समयमा जोलखममा रहकेा समहू 

         मलहिा    िबा  का, लकशोरी, 

ऄपाङ्गता भएका व्यलक्तईपर हुन सक्ने घटना 

(िैङ्लगक लहसंा    चलिखन तथ      क न  

  न  क   क     ण) रोकथामको िालग 

लिशेष सतक ता ऄपनाइ सचेतनामिूक 

कायथिम सञ्चािन गने, 

(ठ) गाईँ लिपद ् व्यिस्थापन सलमलतको लनणथय 

ऄनुसार लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धी ऄन्य 

कायथ गने, गराईने    

 

पररच्छेद –   

सुरिा मनकाय तथा ऄन्य मनकायको पररचालन 

 

८ . सुरिा मनकायको पररचालन तथा सहयोग र समन्िय:  

(१)     कायथ    क िे लिपद ् व्यिस्थापनको काममा 

नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारिे पररचािन  गरेका सघंीय 

तथा प्रादेलशक सरुक्षा लनकायहरूिाइ सहयोग र समन्िय गनेछ । 
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(२) सरुक्षा लनकायिे लिपदक्ो समयमा खोज तथा ईद्धार 

कायथका िालग     कायथ    क सँग अिश्यक  सामग्री माग 

गरेको ऄिस्थामा         कामा ईपिब्ध भएसम्म त्यस्तो 

सामाग्री तत्काि ईपिब्ध  गराइनेछ । 

(३) लिपद ् प्रलतकायथका िालग         क    अफूँसँग 

रहकेो नगर प्रहरीिाइ पररचािन गनेछ ।   

 

९.  िारुणयन्र तथा ऄन्य सेिा प्रदायक मनकायको काम, 

कतयव्य र ऄमधकार:  

(१) िारूणयन्र, एम्बिेुन्स तथा त्यस्तै ऄन्य सिेा 

प्रदायकिे अपत ्कािीन खोज, ईद्धार तथा राहत 

 ईपिब्ध गराईन सलमलतिे लदएको लनदेशनको पािना 

गनुथ पनेछ । 

 (२) अपत ्कािीन कायथ सम्पादन गदाथ सलमलतको अदेश 

बमोलजम कुनै पलन स्थानमा प्रिेश गने तथा  जनुसकैु व्यलक्त 

िा संस्थाको साधन र स्रोत ईपयोग गने ऄलधकार िारुणयन्र 

सिेा प्रदायकिाइ हुनेछ । 

 

१०. साियजमनक संस्था तथा व्यािसामयक प्रमतष्ठानको 

दामयत्ि: (१) लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धमा गाईँपालिका 

लभरका सबै सािथजलनक ससं्था तथा व्यािसालयक प्रलतष्ठानको 

दालयत्ि दहेाय बमोलजम हुनेछ:- 
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(क) अफ्नो भिन, ईद्योग, कायाथिय िा 

व्यािसालयक केन्रमा लिपदक्ा घटना हुन 

नलदन लिपद ् सरुक्षा औजार, ईपकरण, 

सामग्री, अपत ्कािीन लनकास िगायत 

तोलकए बमोलजमका ऄन्य व्यिस्था गने, 

(ख)  त्याङ्क सङ्किन, क्षलतको मलू्याङ्कन, 

राहत, पनुस्थाथपना तथा पनुलनथमाथण समेतका 

सम्पणूथ कायथमा अिश्यक सहयोग गने, 

(ग)   अफ्ना कमथचारी तथा कामदारिाइ लिपद ्

व्यिस्थापन सम्बन्धमा अधारभतू 

ऄलभमखुीकरण गने गराईने, 

(घ) लिपद ् व्यिस्थापन कायथमा ईपयोग हुने 

स्रोत साधनिाइ तयारी हाितमा रा्ने, 

(ङ) अफ्ना भिन िगायत ऄन्य सरंचना 

अपत ्कािीन प्रयोजनका िालग अिश्यक 

परेमा अदेशानुसार ईपिब्ध गराईने, 

(च) सम्बलन्धत ऄलधकारीको सपुररिेक्षणमा 

ईद्धार तथा राहत लितरण कायथमा सहयोग 

परु् याईने, 

(छ) लिपद ् जोलखम न्यनूीकरण संयन्रको 

व्यिस्था गरी तयारी ऄिस्थामा रा्ने, 
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(ज)  फोहोरमैिा तथा प्रदषुणको यथोलचत 

व्यिस्थापन गरी यसबाट िातािरण र 

जनजीिनमा पनथ सक्ने नकारात्मक 

प्रभाििाइ न्यनूीकरण गने ईपायहरू 

ऄपनाईने, 

(झ) लिपदक्ो घटना घटेमा तत्काि नलजकको 

सरुक्षा लनकाय र स्थानीय अपत ्कािीन 

कायथसञ्चािन केन्रिाइ खबर गने ।   

 

(२) गाईँपालिका लभरका सािथजलनक ससं्था तथा 

व्यािसालयक प्रलतष्ठानिे गाईँपालिकाको लिपद ् व्यिस्थापन 

सम्बन्धी योजनाको ऄधीनमा रही लिपद ्व्यिस्थापन योजनाको 

तजुथमा गरी ऄलनिायथ  रूपमा िाग ूगनुथ पनेछ । 

 

११. मिपद् व्यिस्थापनमा सहयोग गनुय पने : गाईँपालिका 

लभरका सरकारी कायाथिय, गैरसरकारी ससं्था, स्थानीय सङ्घ 

संस्था, समदुाय, स्ियंसेिक, नागररक समाज, लनजी क्षेर तथा 

व्यलक्तिे लिपद ् व्यिस्थापन कायथमा         क     दहेाय 

बमोलजम सहयोग गनुथ पनेछ:- 

(क)  त्याङ्क सङ्किन, क्षलतको मलू्याङ्कन, 

राहत, पनुस्थाथपना तथा पनु लनथमाथण 

िगायतका लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धी 

कायथमा सहयोग गने,  
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(ख) लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धी जनचतेना 

ऄलभिलृद्ध गने, 

(ग) क्षमता लिकास, अपत ्कािीन नमनूा 

ऄभ्यास तथा लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धी 

प्रलशक्षण कायथिममा सहयोग गने तथा 

भाग लिने,  

(घ) खोज, ईद्धार तथा राहत लितरण सम्बन्धी 

कायथमा सहयोग गने।  

 

पररच्छेद – ५  

मिपद् व्यिस्थापन कोष सभबन्धी व्यिस्था 

 

१२. मिपद् व्यिस्थापन कोष : (१) लिपद ् व्यिस्थापनका िालग 

गाईँपालिकामा छुटै्ट एक  क   क कोष रहनेछ । 

(२) कोषमा देहाय बमोलजमका रकमहरू रहने छन:्- 

(क) गाईँपालिकाको िालषथक बजेटबाट लिपद  

व्यिस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी स्िीकृत 

रकम, 

 (ख) प्रदेश सरकारबाट लिपद  व्यिस्थापनका 

िालग प्राप्त रकम, 

(ग)  नेपाि सरकारबाट लिपद  व्यिस्थापनका 

िालग प्राप्त रकम, 
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(घ) स्िदेशी कुनै सङ्घ संस्था िा व्यलक्तबाट 

दान, दातव्य िा ईपहार स्िरुप प्राप्त रकम, 

(ङ)  ऄन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) लिपद ्    स्थापनका िालग गाईँपालिकािे काननू 

बमोलजम   शेष शलु्क िा दस्तरु संकिन गनथ  सक्ने छ ।  

(४) कोषको सञ्चािन तोलकए बमोलजम हुनेछ । 

(५) कोषको रकम लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धी कामका 

िालग प्रयोग गररनेछ । 

(६) ईपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन 

कोषको रकम लनयलमत प्रशासलनक कायथको  िालग खचथ 

गररने छैन । 

(७) कोषको िेखापरीक्षण महािेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।  

(८) सलमलतिे कोषको िालषथक अय व्ययको प्रलतिदेन 

तयार गरी कायथपालिका माफथ त     सभा समक्ष  पेश गनेछ । 

 

पररच्छेद – ६ 

कसूर तथा सजाय 

 

१३.  कसूर र सजाय : कसैिे लिपदक्ो घटना घट्न सक्ने गरी 

िापरिाही गरेमा िा त्यस्तो घटना घटाईन प्रत्यक्ष संिगन भएमा 

िा घट्ना घटेको ऄिस्थामा नाजायज फाइदा लिने गरी    

अफुिाइ मार फाइदा पगुने लकलसमको क न  काम गरेमा    यस 
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सम्बन्धमा सघंीय कानून बमोलजम कसरुजन्य मालनने कुनै काम 

गरेमा तत् सम्बन्धी कारिाही प्रचलित सघंीय कानून बमोलजम 

हुनेछ ।  

 

पररच्छेद – ७ 

मिमिध 

 

१४.  मिपद् सङ्कटग्रस्त िेर घोषणाको पालना र समन्िय : 

  (१)  नेपाि सरकारिे गाईँपालिका लभरको कुनै ठाईँमा 

गम्भीर प्रकृलतको लिपद ्ईत्पन्न भए  ट लिपद ् सङ्कटग्रस्त 

क्षरे घोषणा गरी प्रचलित काननू बमोलजम कुनै काम गनथ गराईन 

अदेश लदएमा सोको  पािना गनुथ गराईनु गाईँपालिकाको 

कतथव्य हुनेछ ।  

(२)  ईपदफा (१) बमोलजम घोषणा गररएको क्षेरमा नेपाि 

सरकारिे प्रचलित काननू बमोलजम कुनै काम  गनथ गराईन 

गाईँपालिका लभरको कुनै व्यलक्त, ससं्था िा ऄलधकारीिाइ 

अदेश लदएमा सोको पािना   न  गराईन   

गाईँपालिकािे अिश्यक समन्िय गनछे । 

(३)  ईपदफा (१) बमोलजम घोषणा गररएको क्षेर सम्बन्धी 

सचूनाको प्रसारणमा गाईँपालिकािे सहयोग र  समन्िय गनेछ । 

 

१५. नेपाल सरकारको स्िीकृतीमा मार प्रिेश गनुयपने : 
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(१)  लिपद ्बाट ऄसर परेको कुनै क्षेरमा लिदेशी नागररक 

िा संस्थािे प्रिेश गनुथ परेमा नेपाि सरकारको  स्िीकृलत 

लिएको छ छैन भलन गाईँ क   पालिकािे सोधखोज गनथ सक्नेछ 

। 

(२)  ईपदफा (१) बमोलजम सोधखोज गदाथ त्यस्तो नागररक 

िा संस्थािे नेपाि सरकारको स्िीकृलत  लिएको 

 नदेलखएकोमा लनजको प्रिेशिाइ रोक िगाइ तत् 

सम्बन्धी सचूना नेपाि सरकारिाइ  ईपिब्ध  गराइनेछ । 

 

१६. मानिीय तथा ऄन्य सहायता र समन्िय :  

 (१)  गाईँपालिका लभर ईत्पन्न लिपद को ऄिस्थािाइ 

तत्काि सामना गनथ अन्तररक स्रोत र साधनबाट 

 नभ्याईने भएमा मानिीय तथा ऄन्य सहायता   

     का िालग                 त  प्रदेश 

 सरकार तथा नेपाि सरकारिाइ ऄनरुोध गररनेछ ।  

 (२)  लिपद ्बाट ईत्पन्न लस्थलत लनयन्रण गने िममा नेपाि 

सरकारिे ऄन्तराथलष्िय मानिीय तथा ऄन्य  सहयोग लिइ 

पररचािन गरेको ऄिस्थामा नेपाि सरकारको लनदेशनमा रलह 

तत् सम्बन्धी कायथमा  सहयोग र समन्िय गररनेछ ।  

(३)  लछमेक   थ न   त    क न     द      न       

    थ  नक           क   थ न   त          

                 त     द     क       त 



efu–!            v08–@              ;+Vof–! 

 

गाउँ मिपद् जोमखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७६ 29 

 न   ध           ध  ए   क              न  

     क       क  द        न     

 

१७.  तत्काल खररद तथा मनमायण र प्रयोग गनय समकने :  

 (१)  लिशेष पररलस्थलत परी लिपद ्बाट प्रभालित क्षेरमा 

खोज, ईद्धार तथा राहत ईपिब्ध गराईन तथा  भआरहकेो 

लिपद ्बाट थप क्षलत हुन नलदनका िालग तत्कािै राहत सामग्री 

खररद िा लनमाथण कायथ गनथ  अिश्यक भएमा सािथजलनक 

खररद सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा रहकेो लिशषे पररलस्थलतमा 

खररद गने  सम्बन्धी व्यिस्था बमोलजम 

    क       क    खररद िा लनमाथण कायथ गनथ सलकनेछ । 

(२)  लिपद ्बाट प्रभालित क्षरेमा खोज, ईद्धार तथा राहत 

ईपिब्ध गराईन तथा भआरहकेो लिपद ्बाट थप  क्षलत हुन 

नलदनका िालग गाईँपालिका क्षरे लभरको कुनै गैरसरकारी 

कायाथिय िा ऄन्य संघ संस्था र  व्यलक्तको चि, ऄचि 

सम्पलि तथा सिारी साधन ईपयोग गनथ अिश्यक भएमा सोको 

ऄलभिेख  राखी तोलकएको ऄिलधभरको िालग 

ऄस्थायी तिरिे प्राप्त गनथ सलकनेछ । 

 (३)  लिपद ्बाट प्रभालित क्षेरमा तत्काि राहत ईपिब्ध 

गराईन गाईँपालिका क्षरे लभरको कुनै गैरसरकारी 

 कायाथिय िा ऄन्य सघं संस्था र व्यलक्तको खाद्यान्न, 

ििाकपडा, औषधी िा ऄन्य िस्तु अिश्यक  भएमा सोको 
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ऄलभिेख राखी लनयन्रणमा लिन र सम्बलन्धत प्रभालित 

पक्षिाइ लितरण गनथ सलकनेछ । 

(४)  गाईँपालिकािे ईपदफा (२) बमोलजम कुनै सम्पलि 

ऄस्थायी रूपमा प्राप्त गरेमा िा ईपदफा (३)  बमोलजम कुनै 

िस्त ु लनयन्रण र लितरण गरेमा त्यस्तो सम्पलि प्रयोग िा िस्तु 

ईपयोग बापत प्रचलित  दर ऄनुसारको रकम सम्बलन्धत 

कायाथिय, ससं्था िा व्यलक्तिाइ लदनेछ ।  

 

१८.  राहतको न्यूनतम मापदण्ड सभबन्धी व्यिस्था :  

 (१)  लिपद ् प्रभालित व्यलक्तिाइ नेपाि सरकार तथा प्रदेश 

सरकारिे ईपिव्ध गराईने राहतको ऄलतररक्त  गाईँपालिकािे 

अन्तररक स्रोतबाट थप राहत ईपिब्ध गराईन सक्नेछ ।  

(२)  ईपदफा (१) बमोलजम गाईँपालिकािे लिपद ्प्रभालित 

व्यलक्तिाइ राहत ईपिब्ध गराईँदा मापदण्ड  बनाइ सोको 

अधारमा राहात ईपिब्ध गराईनेछ । 

(३)  ईपदफा (२) बमोलजमको राहतको मापदण्डमा ऄन्य 

लिषयको ऄलतररक्त देहायका लिषय समािेश  भएको हुनु 

पनेछ:- 

(क) लिपद ्बाट प्रभालित व्यलक्तिाइ ऄस्थायी 

अश्रयस्थिमा रा्दा ईपि ध गराईन ुपने 

अिास, खाद्यान्न, खानेपानी, स्िास््य 

तथा सरसफाआ सम्बन्धी, 



efu–!            v08–@              ;+Vof–! 

 

गाउँ मिपद् जोमखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७६ 31 

(ख) लिपद ्बाट मतृ्य ु हुनेको पररिार तथा 

सम्पलिको क्षलत हुने व्यलक्तिाइ ईपिब्ध 

गराईन ुपने न्यनूतम राहत सम्बन्धी,  

(ग) मलहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, 

ऄशक्त तथा ऄपाङ्गता भएका व्यलक्तको 

अ   कता     धनक             

   त    क  हरु (  त  लडलगनटी लकट र 

लचल्रेन लकट)        क       

     त            थ    

(घ)      त     न त  तथ            ध , 

(ङ) न्यनूतम राहत बाहके स्िरोजगार तथा 

रोजगारी व्यिस्थापनका माध्यमबाट 

पीलडतको जीलिकोपाजथन सम्बन्धी, 

(च) गैरसरकारी िा व्यलक्तगत रूपमा लदआने 

राहतक  लितरण सम्बन्धी, 

(छ) एकद्वार प्रणािी ऄनुरुप राहत लितरण गने 

सम्बन्धी, 

(ज) राहतसगँ सम्बलन्धत ऄन्य ईपयकु्त लिषय । 

 

१९.   मिपद् मा परी हराएका िा नट भ भएका कागजात सभबन्धमा 

: लिपद ्मा परी हराइ फेिा पनथ नसकेका तथा अलंशक िा पणूथ 

रूपमा क्षलत भएका गाईँपालिकाका महत्िपणूथ कागजातहरुको 
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प्रमाणीकरण तथा प्रलतलिलप ईपिब्ध गराईने सम्बन्धी व्यिस्था 

    त क न न   तोके बमोलजम हुनेछ। 

 

२०. मनदेशन मदन सक्ने : सलमलतिे यस ऐनको ऄधीनमा रही लिपद ्

व्यिस्थापनका िालग कुनै व्यलक्त िा लनकायिाइ अिश्यक 

लनदेशन लदन सक्नेछ र त्यस्तो लनदेशनको पािना गनुथ सम्बलन्धत 

व्यलक्त िा लनकायको कतथव्य हुनेछ । 

 

२१. उपसमममत गठन गनय सक्ने : (१) सलमलतिे अिश्यकता 

ऄनुसार ईपसलमलत गठन गनथ सक्नेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम गठन हुने ईपसलमलतको काम, 

कतथव्य, ऄलधकार र कायाथिलध ईपसलमलत गठन गदाथका बखत 

तोलकए बमोलजम हुनेछ । 

 

२२. ऄमभलेख राख्नु पनेः  

(१)  लिपद को समयमा राहत ईपिब्ध गराईने व्यलक्त, 

लनकाय िा संस्थाको नाम     ईपि ध गराइको राहत  तथ  

  क  प  माण    तक      णक            न      थ  

    त        न  न        

( )    द   ( )       क      ण    द     द     

   क                क  तथ      न    क  

    द क  क  ण    थ न  त ण  एक           



efu–!            v08–@              ;+Vof–! 

 

गाउँ मिपद् जोमखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७६ 33 

    तक        ए कन   न      ण    न       

     ध गराआएक      त            न  न      

 

२३. पुरस्कार मदन सक्ने : स्थानीय लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धमा 

लिशेष योगदान परु् याईने ईत्कृि व्यलक्त िा संस्थािाइ प्रोत्साहन 

स्िरूप सलमलतको लसफाररसमा गाईँ क   पालिकािे सम्मान 

तथा परुस्कार लदन सक्नेछ ।  

 

२४. िामषयक प्रमतिेदन :  

(१)  सलमलतिे प्रत्येक अलथथक िषथमा गरेको कामको 

लििरण सलहतको िालषथक प्रलतिेदन तयार गरी  कायथपालिका 

माफथ त गाईँ सभा, लजल्िा लिपद ्व्यिस्थापन सलमलत तथा प्रदेश 

लिपद ्व्यिस्थापन  सलमलत समक्ष पेश गनुथ पनेछ । 

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजमको िालषथक प्रलतिेदन 

सािथजलनक रूपमा प्रकाशन गनुथ पनेछ । 

 

२५.  प्रशासमनक खचय    स्थापन: सलमलतको बैठक तथा प्रलत  दन 

तयारी िगायतका कायथ  ग सम्बलन्धत न्यनुतम प्रशासलनक खचथ 

गा  कायथपालिकािे व्यिस्था गनेछ    

 

२६. ऄमधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन ऄन्तगथत बनेको 

लनयम बमोलजम     तिाइ प्राप्त ऄलधकारमध्ये अिश्यकता 
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ऄनुसार केही ऄलधकार सलमलतको संयोजक तथा तोलकएको 

पदालधकारीिाइ प्रत्यायोजन गनथ सक्नेछ । 

 

२७. मनयम बनाउने ऄमधकार : गाईँकायथपालिकािे यो ऐन 

कायाथन्ियनका िालग अिश्यक लनयम तथा कायथलिलध  बनाईन 

सक्नेछ । 

 

 

 

अज्ञािे , 

एकदिे खनाि 

प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत 

 

 

 


