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सिमकोट गाउँपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन गनन बनेक बीधेयक, २०७८ 
 

प्रमाखणकरण लमलतिः२०७८/११/२५ 
 
प्रस्तािना : लिमकोट गाउँपालिका के्षत्र लित्र प्राकृलतक तथा गैरप्राकृलतक विपद् बाट ििनिाधारणको जीउज्यान र 
िािनजलनक, लनजी तथा व्यखिगत िम्पखि, प्राकृलतक एिम ् िाँस्कृलतक िम्पदा र िौलतक िंरचनाको िंरक्षण 
गननका िालग विपद् जोखिम न्यूलनकरण तथा व्यिस्थापनका िबै वियाकिापको िमन्ियात्मक र प्रिािकारी 
रूपमा कायानन्ियनका िालग कानून बनाउन िाञ्छनीय िएकोिे, 

नेपािको िंविधानको धारा २२१ को उपधारा (१) को अधिकार प्रयोग गरी लिमकोट  
गाउँपालिका गाउँ ििािे यो ऐन बनाएको छ । 

 
पररच्छेद – १ 

प्रारखम्िक 
 

१. िंखक्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यि ऐनको नाम “गाउँपालीका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन 
ऐन, २०७८” रहेको छ । 
(२) यो ऐन तरुून्त प्रारम्ि हनेुछ । 
 

२.  पररिाषा: विषय िा प्रिङ्गिे अको अथन निागेमा यि ऐनमा,- 
(क) “अध्यक्ष”  िन्नािे गाउँपालिकाको अध्यक्ष िम्झन ुपछन । 
(ि) “कोष”  िन्नािे दफा १२ बमोखजमको विपद् व्यिस्थापन कोष िम्झन ुपछन । 
(ग) “ गैरप्राकृलतक विपद्”  िन्नािे महामारी, अलनकाि, डढेिो, कीट िा िूक्ष्म जीिाण ु

आतङ्क, पश ु तथा चराचरुुङ्गीमा हनुे फ्िू, प्यान्डालमक फ्िू, िपनदंश, जनािर आतङ्क, 
िानी, हिाई, िडक, जि िा औद्योलगक दरु्नटना, आगिागी, विषाि गयाँि, रिायन 
िा विवकरण चहुािट, गयािँ विष्फोटन, विषाि िाद्य िेिन, िातािरणीय प्रदूषण, िन 
विनाश िा िौलतक िंरचनाको क्षलत तथा प्रकोप उद्धार कायनमा हनुे दरु्नटना िा यस्तै 
अन्य गैरप्राकृलतक कारणिे उत्पन्न विपद् िम्झन ुपछन । 

(र्) “ufFpkflnsf विपद् व्यिस्थापन िलमलत”  िन्नािे िंर्ीय ऐनको दफा १६ बमोखजम 
लिमकोट गाउँपालिका रहेको  ufFpkflnsfमा गठन िएको ufFpkflnsf विपद् 
व्यिस्थापन िलमलत िम्झन ुपछन । 
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(ङ) “तोवकएको" िा "तोवकए बमोखजम”  िन्नािे यि ऐन अन्तगनत बनकेो लनयममा 
तोवकएको िा तोवकए बमोखजम िम्झन ुपछन । 

(च) “ :yfgLo विपद् व्यिस्थापन िलमलत”  िन्नािे िंर्ीय ऐनको दफा १४ बमोखजम 
कणानिी प्रदेश लिमकोट गाउँपालिकामा गठन िएको स्थानीय विपद् व्यिस्थापन िलमलत 
िम्झन ुपछन । 

(छ) “ प्रमिु”  िन्नािे नगरपालिकाको प्रमिु िम्झन ुपछन । 
(ज) “ प्रमिु प्रशािकीय अलधकृत”  िन्नािे गाउँपालिका/नगरपालिकाको प्रमिु प्रशािकीय 

अलधकृत िम्झन ुपछन । 
(झ) “ प्राकृलतक विपद्”  िन्नािे वहमपात, अलिना, वहमपवहरो, वहमताि विस्फोटन, अलतिृवि, 

अनािृवि, बाढी, पवहरो तथा ि-ूस्ििन, डुबान, िडेरी, आधँी, हरुी बताि, शीतिहर, 
तातो हािाको िहर, चट्याङ्ग, िकूम्प, ज्िािामिुी लबस्फोट, डढेिो िा यस्तै अन्य 
प्राकृलतक कारणिे उत्पन्न जनुिकैु विपद् िम्झन ुपछन । 

(ञ) “ राविय कायनकारी िलमलत”  िन्नािे िंर्ीय ऐनको दफा ६ बमोखजमको कायनकारी 
िलमलत िम्झन ुपछन । 

(ट) “ राविय पररषद”  िन्नािे िंर्ीय ऐनको दफा ३ बमोखजमको विपद् जोखिम न्यूनीकरण 
तथा व्यिस्थापन राविय पररषद् िम्झन ुपछन । 

(ठ) “ राविय प्रालधकरण”  िन्नािे िंर्ीय ऐनको दफा १० बमोखजम गठन िएको राविय 
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्रालधकरण िम्झन ुपछन । 

(ड) “ विपद्”  िन्नािे कुनै स्थानमा आपत ्कािीन अिस्था लिजनना िई जन िा धनको 
क्षलतको िाथै जीिनयापन र िातािरणमा प्रलतकूि अिर पाने प्राकृलतक िा 
गैरप्राकृलतक विपद् िम्झन ुपछन । 

(ढ) “ विपद् िोज तथा उद्धार िमूह”  िन्नािे विपद्को अिस्थामा िोजी तथा उद्धार गनन 
वियाशीि िा विपद् व्यिस्थापनको िालग पररचािन गनन तयार गररएको विखशिीकृत 
िोज तथा उद्धार िमूह िम्झन ु पछन र िो शब्दिे तालिम प्राप्त मानिीय 
िहायताकमीिाई िमेत जनाउँछ । 

(ण) “ विपद् जोखिम न्यूनीकरण”  िन्नािे विपद्पूिन गररने जोखिमको विश्लषेण तथा मूल्याङ्कन, 
विपद् रोकथाम िा विपद् बाट हनुे क्षलतको न्यूनीकरण तथा विकािका कायनमा विपद् 
जोखिमिाई कम गने िम्बन्धी कायन िम्झन ुपछन । 

(त) “ विपद् पनुिानि”  िन्नािे विपद्को र्टनापलछ गररने पनुलननमानण एिम ् पनुस्थानपनािगँ 
िम्बखन्धत कायन िम्झन ुपछन । 

(थ) “ विपद् प्रलतकायन”  िन्नािे विपद्को र्टना र्ट्नािाथ तत्कािै गररने िोज, उद्धार एिम ्
राहतिँग िम्बखन्धत कायन िम्झन ुपछन र िो शब्दिे विपद् प्रलतकायनको पूिनतयारीिाई 
िमेत जनाउँछ । 
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(द) “ विपद् व्यिस्थापन”  िन्नािे विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रलतकायन र विपद् 
पनुिानििँग िम्बखन्धत िम्पूणन वियाकिाप िम्झन ुपछन । 

(ध) “ व्याििावयक प्रलतष्ठान”  िन्नािे उद्योग, किकारिाना, लिनेमा र्र, िवपङ्ग मि, 
बहउुद्देश्यीय व्यापाररक ििन जस्ता व्याििावयक प्रलतष्ठान िम्झन ुपछन । 

(न) “िलमलत”  िन्नािे दफा ३ बमोखजमको ufFpkflnsf विपद् व्यिस्थापन िलमलत िम्झन ु
पछन । 

(ऩ)  

(प) “ िंर्ीय ऐन”  िन्नािे नेपाि िरकारको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन 
ऐन, २०७४ िम्झन ुपछन । 

(फ) “ िंर्ीय मन्त्रािय”  िन्नािे नेपाि िरकारको विपद् व्यिस्थापन हेने गरी तोवकएको 
मन्त्रािय िम्झन ुपछन । 

(ब) “िािनजलनक िंस्था”  िन्नािे िरकारी लनकाय, िरकारको पूणन िा आखंशक स्िालमत्ि 
िएको िंस्था, प्रचलित कानून बमोखजम स्थापना िएका िङ्गठठत िंस्था िा िबै 
प्रकारका स्िास््य तथा शैखक्षक िंस्था िम्झन ुपछन । 

 
पररच्छेद – २ 

ufFpkflnsf विपt व्यिस्थापन िलमलतको गठन तथा काम, कतनव्य र अलधकार 
 
३. गाउँ/नगर विपद् व्यिस्थापन िलमलत: (१) गाउँपालिका लित्रको विपद् व्यिस्थापन िम्बन्धी कायनिाई 

प्रिािकारी रूपमा िञ्चािन गनन Ps गाउँ विपद् व्यिस्थापन िलमलत रहनेछ । 
(२) िलमलतको गठन देहाय बमोखजम हनेुछ:- 

(क) गाउँपालिका अध्यक्ष   -िंयोजक   
(ि) गाउँपालिका उपाध्यक्ष  -िदस्य 
(ग) प्रमिु प्रशािकीय अलधकृत -िदस्य 
(र्) विषयगत िलमलतका िंयोजकहरु  -िदस्य 
(ङ) प्रतितिधि, जिल्िा प्रशासि कायाािय -सदस्य 
(च) िामाखजक शािा प्रमिु -िदस्य 
(छ) पूिानधार विकाि शािा प्रमिु -िदस्य 
(ज) लिमकोट गाउँपालिकाकाको भौगोलिक क्षते्र लभत्र रहेका 

िंर्ीय िरुक्षा तिकायका प्रमिु वा प्रतितिधि -िदस्य 
(झ) लिमकोट गाउँपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र लभत्र रहेका 

खजल्िा प्रहरी कायााियको प्रमिु वा प्रतितिधि -िदस्य 
(ञ) नगर प्रहरी प्रमिु -िदस्य 
(ट) राविय मान्यता प्राप्त दिका गाउँपालिकाखस्थत  
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प्रमिु िा प्रलतलनलध -िदस्य  
(ठ) नेपाि रेडिि िोिाईटीका स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना) -िदस्य 
(ड) लनजी क्षेत्रको उद्योग िाखणज्य िम्बन्धी मान्यताप्राप्त िंस्थाको  

गाउँ तहको अध्यक्ष िा लनजिे तोकेको प्रलतलनलध (१ जना) -िदस्य 
(ढ) गैरिरकारी िस्था महािंर्काका स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना) -िदस्य 
(ण) नेपाि पत्रकार महािंर्को स्थािीय प्रलतलनलध (१ जना) -िदस्य 
(त) विपद् व्यिस्थापन हेने गरर तोवकएको शािा प्रमिु  -िदस्य िखचि 

(३) उपदफा (२) मा जनुिकैु कुरा िेखिएको िएतापलन क्रम संख्या (ञ), (ट), (ठ), 
(ड), (ढ) र (ण) का सदस्यहरू उपिब्ि िभएको अवस्थामा पति सलमति गठि एवम ्काम 

कारवाही गिामा असर पिे छैि । 
(४) उपदफा (२) बमोखजमको िलमलतिे िंर्ीय ऐनको दफा १७ बमोखजमको स्थािीय ववपद् 

व्यवस्थापि िलमलतको रूपमा िमेत काम गनेछ । 
 

४. िलमलतको बैठक िम्बन्धी व्यिस्था: (१) िंयोजकिे तोकेको लमलत, िमय र स्थानमा िलमलतको बैठक 
बस्नेछ । 

(२) िलमलतको िदस्य-िखचििे िलमलतको बैठक बस्ने लमलत, िमय र स्थान तोकी बैठकमा 
छिफि हनेु विषयिूची िवहतको िूचना बैठक बस्ने िमयिन्दा चौबीि र्ण्टा अगािै िबै िदस्यिे 
पाउने गरी पठाउन ुपनेछ । 

 (३) िलमलतका पचाि प्रलतशतिन्दा बढी िदस्य उपखस्थत िएमा बैठकको िालग गणपूरक 
िङ्ख्या पगेुको मालननेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) मा जनुिकैु कुरा िेखिएको िएतापलन िलमलतको बैठक ित्काि 
बोिाउन आिश्यक िएमा अध्यक्षिे जनुिकैु बेिापलन िलमलतको बैठक बोिाउन िक्नेछ र त्यस्तो 

अिस्थामा अध्यक्ष र र्टीमा १ जना िदस्य िवहत िदस्य िखचि उपखस्थत िएमा िलमलतको बैठक 
बस्न िक्नेछ। 

(५) िलमलतको बैठक िंयोजकको अध्यक्षतामा बस्नेछ । 
(६) िलमलतको लनणनय बहमुतद्वारा हनेुछ र मत बराबर िएमा िंयोजकिे लनणानयक मत ठदनेछ। 
(७) िलमलतिे आिश्यकता अनिुार िम्बखन्धत लनकाय िा िङ्घ िंस्थाका प्रलतलनलध र विज्ञिाई 

बैठकमा आमन्त्रण गनन िक्नेछ । 
(८) िलमलतको बैठक िम्बन्धी अन्य कायनविलध िलमलत आफैिे लनधानरण गरे बमोखजम हनेुछ । 
(९) िलमलतको लनणनय िदस्य िखचििे प्रमाखणत गरी राख्नछे । 
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५ . िलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार: िलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार देहाय बमोखजम हनेुछ:- 
(क) विपद् व्यिस्थापन िम्बन्धी राविय पररषद् बाट स्िीकृत राविय नीलत तथा योजना एिम ्

राविय कायनकारी िलमलत र प्रदेश विपद् व्यिस्थापन िलमलतबाट स्िीकृत एकीकृत तथा 
के्षत्रगत नीलत योजना र कायनिम अनरुुप हनेु गरी गाउँ विपद् व्यिस्थापन िीति िथा 
योजना तजुनमा गरी कायापालिका िमक्ष पेश गने, 

(ि) गाउँ ििाबाट स्िीकृत नीलत तथा योजनाको अधीनमा रही विपद् जोखिम न्यूनीकरण, 
विपद् प्रलतकायन तथा विपद् पनुिानि िम्बन्धी एकीकृत तथा के्षत्रगत नीलत, योजना तथा 
कायनिम स्िीकृत गरी िागू गने, गराउने, 

(ग) गाउँपालिकाबाट सञ्चािि हुि े विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी कायाक्रम िथा बिेट 
प्रस्िाव ियार गि,े गराउि,े 

(र्) विपद् व्यिस्थापनका िम्बन्धमा गाउँपालिकाको िंस्थागत क्षमता विकाि गने, गराउने, 
(ङ) गाउँपालिकाका पदालधकारी, कमनचारी, स्ियंिेिक, िामाखजक पररचािक तथा 

िमदुायिाई विपद् व्यिस्थापन िम्बन्धमा प्रखशक्षण ठदने व्यिस्था लमिाउने, 
(च) विपद्का र्टना हनुािाथ िोज, उद्धार र राहत िगायतका प्राथलमक कायनहरू तत्काि 

गननको िालग िंस्थागत िंयन्त्र स्ित: पररचालित हनेु गरी आिश्यक कायनविलध तथा 
मापदण्ड तजुनमा गरी िागू गने, गराउने, 

(छ) विपद् व्यिस्थापनका िम्बन्धमा िंर्ीय तथा प्रादेखशक कानूनको अलधनमा रवह 
िािनजलनक, लनजी, गैरिरकारी िगायत िबै लनकाय तथा िंस्थािे लनिानह गनुन पने 
िलूमका लनधानरण गने तथा त्यस्ता िंस्था िा लनकायिाई आफ्नो नीलत, योजना र 
कायनिममा विपद् व्यिस्थापन िम्बन्धी विषय िमािेश गनन िगाउने, 

(ज) विपद्को िमयमा स्थानीय आमिञ्चारका माध्यमहरुको िलूमका िम्बन्धी आिश्यक 
मापदण्ड तयार गरी कायानन्ियन गने, गराउने, 

(झ) िरकारी, लनजी एिम ् गैरिरकारी िंस्था, स्थानीय स्ियंिेिक, िामाखजक पररचािक 
िगायत िम्बखन्धत िबै पक्षको िमन्िय र िंिगनतामा विपद् व्यिस्थापन िम्बन्धी 
कायन गने, गराउने, 

(ञ) िौलतक िंरचना लनमानण गदान ििनिंवहता िगायत अन्य स्िीकृत लनदेखशका िा 
मापदण्डको पािना गराउने, 

(ट) स्थानीय िािनजलनक पूिानधार िम्बन्धी िंरचनाको विपद् जोखिम मूल्याङ्कन गने, गराउने, 
(ठ) नदी वकनार, बगर, पवहरो जान िक्ने लिरािो जलमन र डुबान हनेु के्षत्र िा विपद् 

जोखिमको िम्िािना िएका अिरुखक्षत के्षत्रमा बिोबाि गने व्यखि तथा िमदुायिाई 
िरुखक्षत स्थानमा स्थानान्तरण गराउि उपयकु्ि स्थािको खोिी कायामा सहयोग गि े
िथा सुरक्षक्षि स्थािमा बसोबास सम्बन्िी सचेििा िगाउिे, 
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(ड) ववपद्बाट स्थानीय स्िरमा लनजी तथा िावाजलनक के्षत्रबाट िइरहेको िेिा प्रिाहमा 
अिरोध आइपरेमा िोको पिुःिञ्चािनका िालग िेिा लनरन्तरताको योजना तजुनमा तथा 
कायानन्ियन िम्बन्धी कायन गने, गराउने । 

(ढ) स्थानीय िमदुायिाई विपद्प्रलत जागरुक बनाउन, विपद्िँग िम्बखन्धत योजना तथा 
कायनिम तजुनमा गनन तथा विपद्को र्टना हनुािाथ प्रलतकायनका िालग पररचालित हनु 
िडा िथा िमदुायस्तरमा समावेशी विपद् पूिनतयारी तथा प्रलतकायन िलमलत गठन गने, 

(ण) विद्यािय तहको शैखक्षक पाठ्यिममा विपद् व्यिस्थापन िम्बन्धी विषय िमािेश गनन 
पहि गि,े 

(त) विपद् प्रलतकायनका िालग नमूना अभ्याि गने, गराउने, 
(थ) विपद्को िमयमा प्रयोग गनन िवकने गरी िारुणयन्त्र िगायतका अन्य उपकरणहरू 

तयारी हाितमा राख्न िगाउने, 
(द) स्थानीय स्तरमा आपत ्कािीन कायनिञ्चािन केन्रको स्थापना र िञ्चािन गने, 
(ध) गाउँपालिकामा विपद् व्यिस्थापन िूचना प्रणािी तथा पूिनचेतािनी प्रणािीको विकाि र 

िञ्चािन गने, गराउने, 
(न) विपद् प्रिावित के्षत्रमा तत्काि उद्धार िथा राहिको व्यिस्था लमिाउने, 
(प) विपद् मा परी हराएका, लबग्रकेा िा नि िएका कागजातको यवकन त्याङ्क अद्यािलधक 

गरी राख्न िगाउने, 
(फ) विपद् बाट प्रिावित र्रपररिारको पवहचान, स्तर लनधानरण तथा पररचयपत्र वितरण गने, 

गराउने, 
(ब) विपद्को िमयमा जोखिममा रहेको िमूह ववशषेगरी मवहिा, बालबालिका, वकशोरी, 

अपाङ्गता िएका व्यखिउपर हनु िक्ने र्टना (िैवङ्गक वहंिा, बेचविखन िथा अन्य 
कुिै पति ककलसमका शोषण) रोकथामको िालग विशेष सिका ता अपनाई सचेतनामलूक 
कार्यक्रम सञ्चालन गन,े 

(भ) विपद् प्रभावितहरूको प्रत्यक्ष र सकक्रय सहभाधगिामा ववपद् प्रभाववि के्षत्रमा आर्थयक 
क्रक्रर्ाकलापको पुनर्सथायपना, रोजगारीका अिसरको सजृना तथा जीिनर्ापनका लार्ग 
आर् आिाि कायनिम िञ्चािन गने, गराउने, 

(म) विपद्को जोखिममा रहेका मवहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, दलित, िीमान्तकृत िगन 
तथा िमदुाय, अशि तथा अपाङ्गता िएका व्यखिहरूको िालग विशेष योजना तथा 
कायनिम बनाई कायानन्ियन गने, गराउने, 

(य) विपद् व्र्िर्सथापन सम्बन्धमा साियजननक संर्सथा तथा व्र्ािसानर्क प्रनतष्ठानले 
प्रचललत ऐन बमोजजम कार्य गरे नगरेको अनुगमन गन,े 
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(र)  विपद् व्र्िर्सथापन सम्बन्धी राजष्िर् कार्यकारी सलमनत, प्रदेश विपद् व्र्िर्सथापन 
सलमनत तथा जजल्ला विपद् व्र्िर्सथापन सलमनतको ननर्यर् अनुसार विपद् 
व्र्िर्सथापन सम्बन्धी अन्र् कार्य गन,े गराउन,े 

(ि) विपद् व्र्िर्सथापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रालर्, 
विभाग तथा अन्र् ननकार्सँग सहकार्य गन,े 

(व) विपद् व्र्िर्सथापन सम्बन्धमा नपेाल सरकार, प्रदेश सरकार िा गाउँ/िगरसभाले 
तोकेका अन्र् कार्य गन,े गराउन,े  

(श)  विपद् व्र्िर्सथापन सम्बन्धमा संघीय िथा प्रादेलशक कािूिको प्रतिकूि िहुि ेगरी 
गाउँ कायापालिकािे िोके बमोजजमका अन्र् कार्य गन,े गराउन,े 

(ष)  ववलभन्न संघसंर्सथा, व्र्जततबाट प्राप्त हुने राहत तथा पुनननयमायर् र पुनलायभका 
बबषर्वर्सतलुाई र्सथानीर् ववपद् व्यवस्थापन सलमनतले तोकेको र्सथान र मापदण्ड 
अनुसार गन,े गराउने । 

 
परिच्छेद – ३ 

वडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन िसमतिको गठन िथा काम, कितव्य ि अधिकाि 
 
६. वडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन िसमति: (१) गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा एक वडा स्िरीय विपद् 

व्र्िर्सथापन सलमनत रहनेछ । 
(२) वडा स्िरीय विपद् व्र्िर्सथापन सलमनतको गठन देहार् बमोजजम हुनेछ:- 

(क) वडा अध्र्क्ष  -सरं्ोजक  
(ख) वडा सदस्यहरू   -सदर्सर् 
(ग) वडा लभत्र रहेका ववषयगि शाखा/ईकाई कायाािय प्रमखुहरू  -सदर्सर् 
(घ) वडा लभत्र रहेका सरुक्षा तिकायका प्रमखुहरू  -सदर्सर् 
(ङ) राजष्िर् मान्र्ता प्राप्त दलका वडाजर्सथत प्रमखु िा प्रनतननर्ध  -सदर्सर्  
(च) स्थािीय रेडक्रस,   -सदर्सर् 
(छ) गरैसरकारी िथा सामदुायमा आिाररि सघंससं्था िथा यवुा क्िवबाट 

सरं्ोजकले तोकेबमोजजम न्यिूिम २ महहिा सहहि ४ ििा  -सदर्सर् 
(ज) वडा सधचव - सदस्य सधचव 

(३) उपदफा (२) बमोजिमको सलमतिको बैठक सो सलमतिको संयोिकले तोकेको लमनत, समर् 
र र्सथानमा बर्सनेछ । 

(४) सलमनतको सदर्सर्-सर्चिले सलमनतको बैठक बर्सने लमनत, समर् र र्सथान तोकी बैठकमा 
छलफल हुने विषर्सचूी सहहतको सचूना बैठक बर्सने समर्भन्दा चौबीस घण्टा अगािै सबै सदर्सर्ले 
पाउन ेगरी पठाउनु पनेछ । 
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(५) सलमनतका पचास प्रनतशतभन्दा बढी सदर्सर् उपजर्सथत भएमा बैठकको लार्ग गर्पूरक 
सङ्ख्र्ा पुगेको मानननेछ । 

(६) उपदफा (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेखखएको भएता पनन सो सलमनतको बैठक ित्काि 
बोलाउन आिश्र्क भएमा संयोिकले जुनसुकै बेलापनन सलमनतको बैठक बोलाउन सतनेछ र त्र्र्सतो 
अवर्सथामा संयोिक र घटीमा १ जना सदर्सर् सहहत सदर्सर् सर्चव उपजर्सथत भएमा सलमनतको 
बैठक बर्सन सतनेछ । 

(७) सलमनतको बैठकको अध्र्क्षता सो सलमनतको संयोिकले गनेछ । 
(८) सलमनतको ननर्यर् बहुमतद्िारा हुनेछ र मत बराबर भएमा संयोिकले ननर्ायर्क मत 

हदनेछ। 
(९) सलमनतले आिश्र्कता अनुसार सम्बजन्धत ननकार् िा सङ्खघ संर्सथाका प्रनतननर्ध र 

विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रर् गनय सतनेछ । 
(१०) सलमनतको बैठक सम्बन्धी अन्र् कार्यविर्ध सो सलमनत आफैले ननधायरर् गरे बमोजजम 

हुनेछ । 
(११) सलमनतको ननर्यर् सदर्सर् सर्चिले प्रमाखर्त गरी राख्नेछ । 

 
७ . वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन समिततको काि, कततव्य र अधिकारः सलमनतको काम, कतयव्र् र 

अर्धकार देहार् बमोजजम हुनेछ:- 
(क) वडा लभत्र ववपद् प्रनतकार्य तथा विपद् पुनलायभ सम्बन्धी कायाक्रम सञ्चाििका िाधग 

गाउँ ववपद् व्यवस्थापि सलमतिमा लसफाररस गिे िथा सो सलमतिबाट र्सिीकृत नीनत 
तथा र्ोजना अिुरूपका ववपद् व्यवस्थापि सम्बन्िी कायाक्रम कायाान्वयि, अिुगमि 
र पुिराविोकि गि,े 

(ख) िडामा विकास ननमायर्का क्रक्रर्ाकलापहरू कार्ायन्िर्नमा विपद् जोखखम 
व्र्ािर्सथापनलाई मूलप्रिाहीकरर् गन,े सुरक्षक्षत विद्र्ालर् तथा अर्सपतालका लार्ग 
विपद् जोखखम न्र्ूनीकरर्का कार्यक्रमहरू सञ्चािि गन,े 

(ग) विपद् व्र्िर्सथापनका सम्बन्धमा वडाको संर्सथागत क्षमता विकास गन,े 
(घ) विपद् व्र्वर्सथापन र्ोजना, आपत्कालीन कार्यर्ोजना, पुनःर्सथापना तथा पुनननयमायर् 

र्ोजना तजुयमा तथा कार्ायन्िर्न गन,े गराउन,े 
(ङ) समुदार्मा विपद् व्र्वर्सथापन सम्बन्िी काम गि ेसमूहहरूको गठन िथा त्यस्िा 

समूहहरूिाई पररचािि गि ेगराउि,े 
(च) वडा सदस्यहरू, कमयचारी, र्सिर्सेंिक, सामाजजक पररचालक तथा समुदार्मा 

आधाररत विपद् व्र्वर्सथापन सलमनत सदर्सर्, नागररक समाजका प्रनतननर्धलाई विपद् 
व्र्वर्सथापन सम्बन्धी प्रलशक्षर्को व्र्िर्सथा लमलाउन,े 
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(छ) र्सथानीर् समुदार्लाई विपद्प्रनत जागरुक बनाउि,े विपद्सँग सम्बजन्धत र्ोजना तथा 
कार्यक्रम तजुयमा गनय तथा विपद्को घटना हुनासाथ प्रनतकार्यका लार्ग ियारी 
अवस्थामा राख्न,े 

(ज) विपद्का घटना हुनासाथ खोज, उद्धार र राहत लगार्तका प्राथलमक कार्यहरू 
तत्काल गनयको लार्ग समन्वय गन,े  

(झ) आपत   कालीन नमूना अभ्र्ास गन,े गराउन,े 
(ञ) विपद् बाट प्रभावित घरपररिारको पहहचान, र्सतर ननधायरर् तथा पररचर्पत्र वितरर्मा 

गाउँ विपद् व्यवर्सथापन सलमतििाई सहयोग गन,े 
(ट) विपद्को समर्मा जोखखममा रहेका समूह ववशेषगरी महहला, बालबालिका, क्रकशोरी, 

अपाङ्खगता भएका व्र्जततउपर हुन सतन े घटना (लैङ्खर्गक हहसंा, बेचविखन िथा 
अन्य कुि ै पति ककलसमका शोषण) रोकथामको लार्ग विशषे सिका ता अपनाई 
सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गन,े 

(ठ) गाउँ विपद् व्र्िर्सथापन सलमनतको ननर्यर् अनसुार विपद् व्र्िर्सथापन सम्बन्धी 
अन्र् कार्य गन,े गराउन े।  

 
परिच्छेद – ४ 

िुिक्षा तनकाय िथा अन्य तनकायको परिचालन 
 
८ . िुिक्षा तनकायको परिचालन िथा िहयोग ि िमन्िय: (१) गाउँकार्यपालिका कार्यपालिकाले विपद् 

व्र्िर्सथापनको काममा नपेाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले पररचालन गरेका संघीर् तथा प्रादेलशक 
सरुक्षा ननकार्हरूलाई सहर्ोग र समन्िर् गनेछ । 

(२) सुरक्षा ननकार्ले विपद्को समर्मा खोज तथा उद्धार कार्यका लार्ग गाउँकार्यपालिका 
िगरकार्यपालिकासँग आिश्र्क सामग्री माग गरेको अिर्सथामा गाउँपालिकामा उपलब्ध भएसम्म 
त्र्र्सतो सामाग्री तत्काल उपलब्ध गराईनेछ । 

(३) विपद् प्रनतकार्यका लार्ग गाउँपालिकािे आफूँसँग रहेको नगर प्रहरीलाई पररचालन गनेछ ।   
 

९.  िारुणयन्र िथा अन्य िेिा प्रदायक तनकायको काम, कितव्य ि अधिकाि:  
(१) िारूर्र्न्त्र, एम्बुलेन्स तथा त्र्र्सतै अन्र् सेिा प्रदार्कले आपत   कालीन खोज, उद्धार तथा 

राहत उपलब्ध गराउन सलमनतले हदएको ननदेशनको पालना गनुय पनेछ । 
 (२) आपत   कालीन कार्य सम्पादन गदाय सलमनतको आदेश बमोजजम कुनै पनन र्सथानमा प्रिेश 

गन े तथा जुनसुकै व्र्जतत िा संर्सथाको साधन र स्रोत उपर्ोग गन े अर्धकार िारुर्र्न्त्र सेिा 
प्रदार्कलाई हुनेछ । 
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१०. िाितजतनक िंस्था िथा व्याििातयक प्रतिष्ठानको दातयत्ि: (१) विपद् व्र्िर्सथापन सम्बन्धमा 
गाउँपाललका लभत्रका सबै साियजननक संर्सथा तथा व्र्ािसानर्क प्रनतष्ठानको दानर्त्ि देहार् बमोजजम 
हुनेछ:- 

(क) आफ्नो भिन, उद्र्ोग, कार्ायलर् िा व्र्ािसानर्क केन्रमा विपद्का घटना हुन 
नहदन विपद् सुरक्षा औजार, उपकरर्, सामग्री, आपत   कालीन ननकास लगार्त 
तोक्रकए बमोजजमका अन्र् व्र्िर्सथा गन,े 

(ख)  तथ्र्ाङ्खक सङ्खकलन, क्षनतको मूल्र्ाङ्खकन, राहत, पुनर्सथायपना तथा पुनननयमायर् 
समेतका सम्पूर्य कार्यमा आिश्र्क सहर्ोग गन,े 

(ग)   आफ्ना कमयचारी तथा कामदारलाई विपद् व्र्िर्सथापन सम्बन्धमा आधारभूत 
अलभमखुीकरर् गन ेगराउन,े 

(घ) विपद् व्र्िर्सथापन कार्यमा उपर्ोग हुन ेस्रोत साधनलाई तर्ारी हालतमा राख्न,े 
(ङ) आफ्ना भिन लगार्त अन्र् सरंचना आपत   कालीन प्रर्ोजनका लार्ग आिश्र्क 

परेमा आदेशानुसार उपलब्ध गराउन,े 
(च) सम्बजन्धत अर्धकारीको सुपररिेक्षर्मा उद्धार तथा राहत वितरर् कार्यमा 

सहर्ोग पुर् र्ाउन,े 
(छ) विपद् जोखखम न्र्नूीकरर् संर्न्त्रको व्र्िर्सथा गरी तर्ारी अिर्सथामा राख्ने, 
(ज)  फोहोरमलैा तथा प्रदषुर्को र्थोर्चत व्र्िर्सथापन गरी र्सबाट िातािरर् र 

जनजीिनमा पनय सतने नकारात्मक प्रभािलाई न्र्ूनीकरर् गने उपार्हरू 
अपनाउन,े 

(झ) विपद्को घटना घटेमा तत्काल नजजकको सुरक्षा ननकार् र र्सथानीर् आपत   कालीन 
कार्यसञ्चालन केन्रलाई खबर गने ।   

(२) गाउँपाललका लभत्रका साियजननक संर्सथा तथा व्र्ािसानर्क प्रनतष्ठानले  गाउँपाललकाको 
विपद् व्र्िर्सथापन सम्बन्धी र्ोजनाको अधीनमा रही विपद् व्र्िर्सथापन र्ोजनाको तजुयमा गरी 
अननिार्य रूपमा लागू गनुय पनेछ । 

 
११. विपद् व्यिस्थापनमा िहयोग गनुत पने : गाउँपाललका लभत्रका सरकारी कार्ायलर्, गैरसरकारी संर्सथा, 

र्सथानीर् सङ्खघ संर्सथा, समुदार्, र्सिर्ंसेिक, नागररक समाज, ननजी के्षत्र तथा व्र्जततले विपद् 
व्र्िर्सथापन कार्यमा गाउँपालिकािाई देहार् बमोजजम सहर्ोग गनुय पनेछ:- 

(क)  तथ्र्ाङ्खक सङ्खकलन, क्षनतको मूल्र्ाङ्खकन, राहत, पुनर्सथायपना तथा पुिःननयमायर् 
लगार्तका विपद् व्र्िर्सथापन सम्बन्धी कार्यमा सहर्ोग गन,े  

(ख) विपद् व्र्िर्सथापन सम्बन्धी जनचेतना अलभिदृ्र्ध गन,े 
(ग) क्षमता विकास, आपत   कालीन नमूना अभ्र्ास तथा विपद् व्र्िर्सथापन सम्बन्धी 

प्रलशक्षर् कार्यक्रममा सहर्ोग गने तथा भाग ललन,े  
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(घ) खोज, उद्धार तथा राहत वितरर् सम्बन्धी कार्यमा सहर्ोग गन।े  
 

परिच्छेद – ५  
विपद् व्यिस्थापन कोष िम्बन्िी व्यिस्था 

 
१२. विपद् व्यिस्थापन कोष : (१) विपद् व्र्िर्सथापनका लार्ग गाउँपाललका/नगरपाललकामा छुट्टै एक 

आकजस्मक कोष रहनेछ । 
(२) कोषमा देहार् बमोजजमका रकमहरू रहने छन  :- 

(क) गाउँपाललकाको िावषयक बजेटबाट विपद् व्र्िर्सथापन कोषमा जम्मा गन े गरी 
र्सिीकृत रकम, 

 (ख) प्रदेश सरकारबाट विपद् व्र्िर्सथापनका लार्ग प्राप्त रकम, 
(ग)  नपेाल सरकारबाट विपद् व्र्िर्सथापनका लार्ग प्राप्त रकम, 
(घ) र्सिदेशी कुन ैसङ्खघ संर्सथा िा व्र्जततबाट दान, दातव्र् िा उपहार र्सिरुप प्राप्त 

रकम, 
(ङ)  अन्र् कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) विपद् व्यवर्सथापनका लार्ग गाउँपाललकाले कानून बमोजजम ववशषे शुल्क िा दर्सतुर 
संकलन गनय सतने छ |  

(४) कोषको सञ्चालन तोक्रकए बमोजजम हुनेछ । 
(५) कोषको रकम विपद् व्र्िर्सथापन सम्बन्धी कामका लार्ग प्रर्ोग गररनेछ । 
(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापनन कोषको रकम ननर्लमत प्रशासननक 

कार्यको लार्ग खचय गररन ेछैन । 
(७) कोषको लेखापरीक्षर् महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।  
(८) सलमनतले कोषको िावषयक आर् व्र्र्को प्रनतिदेन तर्ार गरी कार्यपाललका माफय त गाउँ 

सभा समक्ष पेश गनेछ । 
 

परिच्छेद – ६ 
किूि िथा िजाय 

 
१३.  किूि ि िजाय : कसैले विपद्को घटना घट्न सतने गरी लापरिाही गरेमा िा त्र्र्सतो घटना 

घटाउन प्रत्र्क्ष संलग्न भएमा िा घट्ना घटेको अिर्सथामा नाजार्ज फाईदा ललने गरी वा आफुलाई 
मात्र फाईदा पुग्ने क्रकलसमको कुि ै काम गरेमा वा र्स सम्बन्धमा संघीर् कानून बमोजजम 
कसुरजन्र् माननन ेकुनै काम गरेमा तत   सम्बन्धी कारिाही प्रचललत संघीर् कानून बमोजजम हुनेछ 
।  
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परिच्छेद – ७ 

विविि 
 

१४.  विपद् िङ्कटग्रस्ि क्षेर घोषणाको पालना ि िमन्िय : (१) नपेाल सरकारले गाउँपाललका लभत्रको 
कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृनतको विपद् उत्पन्न भएबाट विपद् सङ्खकटग्रर्सत के्षत्र घोषर्ा गरी प्रचललत 
कानून बमोजजम कुनै काम गनय गराउन आदेश हदएमा सोको पालना गनुय गराउन ुगाउँपाललकाको 
कतयव्र् हुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम घोषर्ा गररएको के्षत्रमा नपेाल सरकारले प्रचललत कानून बमोजजम 
कुनै काम गनय गराउन गाउँपाललका लभत्रको कुनै व्र्जतत, संर्सथा िा अर्धकारीलाई आदेश हदएमा 
सोको पालना गिा गराउनमा गाउँपाललकाले आिश्र्क समन्िर् गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजजम घोषर्ा गररएको के्षत्र सम्बन्धी सचूनाको प्रसारर्मा गाउँपाललकाले 
सहर्ोग र समन्िर् गनेछ । 

 
१५. नेपाल ििकािको स्िीकृिीमा मार प्रिेश गनुतपने : (१) विपद् बाट असर परेको कुनै के्षत्रमा विदेशी 

नागररक िा संर्सथाले प्रिेश गनयुु परेमा नपेाल सरकारको र्सिीकृनत ललएको छ छैन भनन गाउँ 
कायापाललकाले सोधखोज गनय सतनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम सोधखोज गदाय त्र्र्सतो नागररक िा संर्सथाले नेपाल सरकारको 
र्सिीकृनत ललएको नादेखखएकोमा ननजको प्रिेशलाई रोक लगाई तत   सम्बन्धी सचूना नपेाल 
सरकारलाई उपलब्ध गराईनेछ । 

 
१६. मानिीय िथा अन्य िहायिा ि िमन्िय : (१) गाउँपाललका लभत्र उत्पन्न विपद्को अिर्सथालाई 

तत्काल सामना गनय आन्तररक स्रोत र साधनबाट नभ्र्ाउन ेभएमा मानिीर् तथा अन्र् सहार्ता र 
समन्वयका लार्ग जिल्िा समन्वय सलमति, प्रदेश सरकार तथा नपेाल सरकारलाई अनुरोध गररनेछ 
।  

 (२) विपद् बाट उत्पन्न जर्सथनत ननर्न्त्रर् गन ेक्रममा नेपाल सरकारले अन्तरायजष्िर् मानिीर् 
तथा अन्र् सहर्ोग ललई पररचालन गरेको अिर्सथामा नपेाल सरकारको ननदेशनमा रहह तत   
सम्बन्धी कार्यमा सहर्ोग र समन्िर् गररनेछ ।  

(३) नछमेकी स्थािीय िहमा कुि ैववपद् उत्पन्ि भई सो व्यवस्थापिका िाधग तछमेकी स्थािीय 
िहिे सोझ,ै जिल्िा समन्वय सलमति वा प्रदेश सरकार माफा ि अिुरोि गरेमा उपिब्ि भएसम्मको 
सहयोग पुयााउि ुगाउँ कायापालिको दातयत्व हुिेछ । 
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१७.  ित्काल खिि द िथा तनमातण ि प्रयोग गनत िककने : (१) विशषे पररजर्सथनत परी विपद् बाट प्रभावित 
के्षत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन तथा भइरहेको विपद् बाट थप क्षनत हुन नहदनका 
लार्ग तत्कालै राहत सामग्री खरजुद िा ननमायर् कार्य गनय आिश्र्क भएमा साियजननक खररद 
सम्बन्धी प्रचललत कानूनमा रहेको विशषे पररजर्सथनतमा खररद गन ेसम्बन्धी व्र्िर्सथा बमोजजम गाउँ 
कायापालिका कायापालिकािे खरजुद िा ननमायर् कार्य गनय सक्रकनेछ । 

(२) विपद् बाट प्रभावित के्षत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन तथा भइरहेको 
विपद् बाट थप क्षनत हुन नहदनका लार्ग गाउँपाललका के्षत्र लभत्रको कुन ै गैरसरकारी कार्ायलर् िा 
अन्र् संघ संर्सथा र व्र्जततको चल, अचल सम्पवि तथा सिारी साधन उपर्ोग गनय आिश्र्क 
भएमा सोको अलभलेख राखी तोक्रकएको अिर्धभरको लार्ग अर्सथार्ी तिरले प्राप्त गनय सक्रकनेछ । 

 (३) विपद् बाट प्रभावित के्षत्रमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउन गाउँपाललका के्षत्र लभत्रको कुनै 
गैरसरकारी कार्ायलर् िा अन्र् संघ संर्सथा र व्र्जततको खाद्र्ान्न, लिाकपडा, औषधी िा अन्र् 
िर्सतु आिश्र्क भएमा सोको अलभलेख राखी ननर्न्त्रर्मा ललन र सम्बजन्धत प्रभावित पक्षलाई 
वितरर् गनय सक्रकनेछ । 

(४) गाउँपाललकाले उपदफा (२) बमोजजम कुन ैसम्पवि अर्सथार्ी रूपमा प्राप्त गरेमा िा उपदफा 
(३) बमोजजम कुन ैिर्सतु ननर्न्त्रर् र वितरर् गरेमा त्र्र्सतो सम्पवि प्रर्ोग िा िर्सत ुउपर्ोग बापत 
प्रचललत दर अनुसारको रकम सम्बजन्धत कार्ायलर्, संर्सथा िा व्र्जततलाई हदनेछ ।  

 
१८.  िाहिको न्यूनिम मापदण्ड िम्बन्िी व्यिस्था : (१) विपद् प्रभावित व्र्जततलाई नपेाल सरकार 

तथा प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराउने राहतको अनतररतत गाउँपाललकाले आन्तररक स्रोतबाट थप 
राहत उपलब्ध गराउन सतनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम गाउँपाललकाले विपद् प्रभावित व्र्जततलाई राहत उपलब्ध गराउँदा 
मापदण्ड बनाई सोको आधारमा राहात उपलब्ध गराउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजमको राहतको मापदण्डमा अन्र् विषर्को अनतररतत देहार्का विषर् 
समािेश भएको हुन ुपनेछ:- 

(क) विपद् बाट प्रभावित व्र्जततलाई अर्सथार्ी आश्रर्र्सथलमा रा्दा उपलब्ि गराउन ु
पने आिास, खाद्र्ान्न, खानेपानी, र्सिार्सथ्र् तथा सरसफाइ सम्बन्धी, 

(ख) विपद् बाट मतृ्र्ु हुनेको पररिार तथा सम्पविको क्षनत हुने व्र्जततलाई उपलब्ध 
गराउनु पन ेन्र्ूनतम राहत सम्बन्धी,  

(ग) महहला, बालबाललका, जषे्ठ नागररक, अशतत तथा अपाङ्खगता भएका व्र्जततको 
आवश्यकता सवंोििका िाधग ववशषे राहि प्याकेिहरु (िस्ि ै डडजग्नटी क्रकट र 
र्चल्रने क्रकट) महहिाहरूको िाधग सुरक्षक्षि महहिामैत्री स्थि,  

(घ) व्यजक्िगि गोपतियिा िथा सरुक्षा सम्बन्िी, 
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(ङ) न्र्ूनतम राहत बाहेक र्सिरोजगार तथा रोजगारी व्र्िर्सथापनका माध्र्मबाट 
पीडडतको जीविकोपाजयन सम्बन्धी, 

(च) गैरसरकारी िा व्र्जततगत रूपमा हदइन ेराहतको वितरर् सम्बन्धी, 
(छ) एकद्िार प्रर्ाली अनुरुप राहत वितरर् गने सम्बन्धी, 
(ज) राहतसँग सम्बजन्धत अन्र् उपर्ुतत विषर् । 
 

१९.   विपद् मा पिी हिाएका िा नष्ट भएका कागजाि िम्बन्िमा : विपद् मा परी हराई फेला पनय नसकेका 
तथा आलंशक िा पूर्य रूपमा क्षनत भएका गाउँपाललका महत्िपूर्य कागजातहरुको प्रमार्ीकरर् तथा 
प्रनतललवप उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्र्िर्सथा प्रचलिि कािूििे तोके बमोजजम हुनेछ। 

 
२०. तनदेशन ददन िक्न े: सलमनतले र्स ऐनको अधीनमा रही विपद् व्र्िर्सथापनका लार्ग कुन ैव्र्जतत 

िा ननकार्लाई आिश्र्क ननदेशन हदन सतनेछ र त्र्र्सतो ननदेशनको पालना गनुय सम्बजन्धत 
व्र्जतत िा ननकार्को कतयव्र् हुनेछ । 

 
२१. उपिसमति गठन गनत िक्ने : (१) सलमनतले आिश्र्कता अनुसार उपसलमनत गठन गनय सतनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम गठन हुने उपसलमनतको काम, कतयव्र्, अर्धकार र कार्यु ािर्ध 
उपसलमनत गठन गदायका बखत तोक्रकए बमोजजम हुनेछ । 

 
२२. असभलेख िाख्न ु पनेेः (१) विपद्को समर्मा राहत उपलब्ध गराउन े व्र्जतत, ननकार् िा संर्सथाको 

नाम,  र उपलव्ि गराईको राहत िथा सोको पररमार् सहहिको वववरणको अलभिेख राख्ने व्यवस्था 
सलमतििे लमिाउिपुि ेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोजिमको वववरण राख्दा ववपद् मा परेका महहिा, बािबालिका िथा िेष्ठ 
िागररक, ववपद्का कारणिे स्थािान्िरण भएका घरपररवार िगायिको संख्या एककि हुिे वववरण र 
उिीहरूिाई उपिब्ि गराइएको राहाि स्पष्टरूपमा राख्नपुिे छ । 

 
२३. पुिस्काि ददन िक्ने : र्सथानीर् विपद् व्र्िर्सथापन सम्बन्धमा विशषे र्ोगदान पुर् र्ाउन े उत्कृष्ट 

व्र्जतत िा संर्सथालाई प्रोत्साहन र्सिरूप सलमनतको लसफाररसमा गाउँ कायापाललका कायापाललकाले 
सम्मान तथा पुरर्सकार हदन सतनेछ ।  

 
२४. िावषतक प्रतििेदन : (१) सलमनतले प्रत्रे्क आर्थयक िषयमा गरेको कामको वििरर् सहहतको िावषयक 

प्रनतिेदन तर्ार गरी कार्यपाललका माफय त गाउँ सभा, जजल्ला विपद् व्र्िर्सथापन सलमनत तथा प्रदेश 
विपद् व्र्िर्सथापन सलमनत समक्ष पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको िावषयक प्रनतिेदन साियजननक रूपमा प्रकाशन गनुय पनेछ । 
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२५.  प्रशाितनक खचत व्यवस्थापन: सलमनतको बैठक तथा प्रनतवेदन तर्ारी लगार्तका कार्यसँग सम्बजन्धत 

न्र्ुनतम प्रशासननक खचय गाउँ कार्यपाललकाले व्र्िर्सथा गनेछ |  
 
२६. अधिकाि प्रत्यायोजन : र्ो ऐन तथा र्स ऐन अन्तगयत बनेको ननर्म बमोजजम सलमतिलाई प्राप्त 

अर्धकारमध्रे् आिश्र्कता अनुसार केही अर्धकार सलमनतको संर्ोजक तथा तोक्रकएको 
पदार्धकारीलाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सतनेछ । 

 
२७. तनयम बनाउने अधिकाि : गाउँ कार्यपाललकाले र्ो ऐन कार्ायन्िर्नका लार्ग आिश्र्क ननर्म तथा 

कार्यविर्ध  बनाउन सतनेछ । 


