
1 
 

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलत : २०७५/१२/१५ 

गंगाजिनुा गाउँपालिकाको ववपद् जोखिि न्रू्नीकरण तथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७५ 

प्रस्तावना  
गाउँपालिका क्षेत्र लित्र प्राकृलतक तथा गैरप्राकृलतक ववपद् बाट सवयसाधारणको जीउज्र्ान र सावयजलनक, लनजी 
तथा व्र्खिगत सम्पखि, प्राकृलतक एवि ्साँस्कृलतक सम्पदा र िौलतक संरचनाको संरक्षण गनयका िालग ववपद् 
जोखिि न्रू्लनकरण तथा व्र्वस्थापनका सबै विर्ाकिापको सिन्वर्ात्िक र प्रिावकारी रूपिा कार्ायन्वर्नका 
िालग कानून बनाउन वाञ्छनीर् िएकोिे, 

नेपािको संववधानको धारा २२१ को उपधारा (१) को अलधकार प्रर्ोग गरी गंगाजिनुा गाउँ सिािे 
र्ो ऐन बनाएको छ । 
 

पररच्छेद – १ 
प्रारखम्िक 

 
१. संखक्षप्त नाि र प्रारम्ि: (१) र्स ऐनको नाि “गाउँ ववपद् जोखिि न्रू्नीकरण तथा व्र्वस्थापन ऐन, 

२०७५” रहेको छ । 
(२) र्ो ऐन तरुून्त प्रारम्ि हनुेछ । 
 

२.  पररिाषा: ववषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स ऐनिा,- 
(क) “अध्र्क्ष” िन्नािे गाउँपालिकाको अध्र्क्ष सम्झन ुपछय । 
(ि) “कोष” िन्नािे दफा १२ बिोखजिको ववपद् व्र्वस्थापन कोष सम्झन ुपछय । 
(ग) “गैरप्राकृलतक ववपद्” िन्नािे िहािारी, अलनकाि, डढेिो, कीट वा सूक्ष्ि जीवाण ु

आतङ्क, पश ु तथा चराचरुुङ्गीिा हनुे फ्िू, प्र्ान्डालिक फ्िू, सपयदंश, जनावर आतङ्क, 
िानी, हवाई, सडक, जि वा औद्योलगक दरु्यटना, आगिागी, ववषाि गर्ाँस, रसार्न 
वा वववकरण चहुावट, गर्ासँ ववष्फोटन, ववषाि िाद्य सेवन, वातावरणीर् प्रदूषण, वन 
ववनाश वा िौलतक संरचनाको क्षलत तथा प्रकोप उद्धार कार्यिा हनुे दरु्यटना वा र्स्तै 
अन्र् गैरप्राकृलतक कारणिे उत्पन्न ववपद् सम्झन ुपछय । 

(र्) “खजल्िा ववपद् व्र्वस्थापन सलिलत” िन्नािे संर्ीर् ऐनको दफा १६ बिोखजि धाददंग 
खजल्िािा गठन िएको खजल्िा ववपद् व्र्वस्थापन सलिलत सम्झन ुपछय । 

(ङ) “तोवकएको" वा "तोवकए बिोखजि” िन्नािे र्स ऐन अन्तगयत बनेको लनर्ििा 
तोवकएको वा तोवकए बिोखजि सम्झन ुपछय । 

(च) “प्रदेश ववपद् व्र्वस्थापन सलिलत” िन्नािे संर्ीर् ऐनको दफा १४ बिोखजि प्रदेश नं. 
३ िा गठन िएको प्रदेश ववपद् व्र्वस्थापन सलिलत सम्झन ुपछय । 

(छ) “अध्र्क्ष” िन्नािे नगरपालिकाको प्रििु सम्झन ुपछय । 
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(ज) “प्रििु प्रशासकीर् अलधकृत” िन्नािे गाउँपालिकाको प्रििु प्रशासकीर् अलधकृत सम्झन ु
पछय । 

(झ) “प्राकृलतक ववपद्” िन्नािे वहिपात, अलसना, वहिपवहरो, वहिताि ववस्फोटन, अलतवृवि, 
अनावृवि, बाढी, पवहरो तथा ि-ूस्ििन, डुबान, िडेरी, आधँी, हरुी बतास, शीतिहर, 
तातो हावाको िहर, चट्याङ्ग, िकूम्प, ज्वािाििुी लबस्फोट, डढेिो वा र्स्तै अन्र् 
प्राकृलतक कारणिे उत्पन्न जनुसकैु ववपद् सम्झन ुपछय । 

(ञ) “राविर् कार्यकारी सलिलत” िन्नािे संर्ीर् ऐनको दफा ६ बिोखजिको कार्यकारी सलिलत 
सम्झन ुपछय । 

(ट) “राविर् पररषद” िन्नािे संर्ीर् ऐनको दफा ३ बिोखजिको ववपद् जोखिि न्रू्नीकरण 
तथा व्र्वस्थापन राविर् पररषद् सम्झन ुपछय । 

(ठ) “राविर् प्रालधकरण” िन्नािे संर्ीर् ऐनको दफा १० बिोखजि गठन िएको राविर् 
ववपद् जोखिि न्रू्नीकरण तथा व्र्वस्थापन प्रालधकरण सम्झन ुपछय । 

(ड) “ववपद्” िन्नािे कुनै स्थानिा आपत ्कािीन अवस्था लसजयना िई जन वा धनको 
क्षलतको साथै जीवनर्ापन र वातावरणिा प्रलतकूि असर पाने प्राकृलतक वा 
गैरप्राकृलतक ववपद् सम्झन ुपछय । 

(ढ) “ववपद् िोज तथा उद्धार सिूह” िन्नािे ववपद्को अवस्थािा िोजी तथा उद्धार गनय 
विर्ाशीि वा ववपद् व्र्वस्थापनको िालग पररचािन गनय तर्ार गररएको ववखशिीकृत 
िोज तथा उद्धार सिूह सम्झन ु पछय र सो शब्दिे तालिि प्राप्त िानवीर् 
सहार्ताकिीिाई सिते जनाउँछ । 

(ण) “ववपद् जोखिि न्रू्नीकरण” िन्नािे ववपद्पूवय गररने जोखििको ववश्लषेण तथा िूल्र्ाङ्कन, 
ववपद् रोकथाि वा ववपद् बाट हनुे क्षलतको न्रू्नीकरण तथा ववकासका कार्यिा ववपद् 
जोखिििाई कि गने सम्बन्धी कार्य सम्झन ुपछय । 

(त) “ववपद् पनुिाि” िन्नािे ववपद्को र्टनापलछ गररन े पनुलनयिायण एवि ् पनुस्थायपनासगँ 
सम्बखन्धत कार्य सम्झन ुपछय । 

(थ) “ववपद् प्रलतकार्य” िन्नािे ववपद्को र्टना र्ट्नासाथ तत्कािै गररने िोज, उद्धार एवि ्
राहतसँग सम्बखन्धत कार्य सम्झन ुपछय र सो शब्दिे ववपद् प्रलतकार्यको पूवयतर्ारीिाई 
सिेत जनाउँछ । 

(द) “ववपद् व्र्वस्थापन” िन्नािे ववपद् जोखिि न्रू्नीकरण, ववपद् प्रलतकार्य र ववपद् 
पनुिायिसँग सम्बखन्धत सम्पूणय विर्ाकिाप सम्झन ुपछय । 

(ध) “व्र्ावसावर्क प्रलतष्ठान” िन्नािे उद्योग, किकारिाना, लसनेिा र्र, सवपङ्ग िि, 
बहउुद्देश्र्ीर् व्र्ापाररक िवन जस्ता व्र्ावसावर्क प्रलतष्ठान सम्झन ुपछय । 

(न) “सलिलत” िन्नािे दफा ३ बिोखजिको गाउँ ववपद् व्र्वस्थापन सलिलत सम्झन ुपछय । 
(ऩ)  

(प) “संर्ीर् ऐन” िन्नािे नेपाि सरकारको ववपद् जोखिि न्रू्नीकरण तथा व्र्वस्थापन ऐन, 
२०७४ सम्झन ुपछय । 
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(फ) “संर्ीर् िन्त्रािर्” िन्नािे नेपाि सरकारको ववपद् व्र्वस्थापन हेने गरी तोवकएको 
िन्त्रािर् सम्झन ुपछय । 

(ब) “सावयजलनक संस्था” िन्नािे सरकारी लनकार्, सरकारको पूणय वा आंखशक स्वालित्व 
िएको संस्था, प्रचलित कानून बिोखजि स्थापना िएका सङ्गदठत संस्था वा सबै 
प्रकारका स्वास््र् तथा शैखक्षक संस्था सम्झन ुपछय । 

 
पररच्छेद – २ 

गाउँ ववपद् व्र्वस्थापन सलिलतको गठन तथा काि, कतयव्र् र अलधकार 
 
३. गाउँ ववपद् व्र्वस्थापन सलिलत: (१) गाउँपालिका लित्रको ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यिाई 

प्रिावकारी रूपिा सञ्चािन गनय एक गाउँ ववपद् व्र्वस्थापन सलिलत रहनेछ । 
(२) सलिलतको गठन देहार् बिोखजि हनुेछ:- 

(क) गाउँपालिका अध्र्क्ष  -संर्ोजक   
(ि) गाउँपालिका उपाध्र्क्ष -सदस्र् 
(ग) प्रििु प्रशासकीर् अलधकृत -सदस्र् 
(र्) ववषर्गत सलिलतका संर्ोजकहरु  -सदस्र् 
(ङ) प्रलतलनलध, खजल्िा प्रशासन कार्ायिर् -सदस्र् 
(च) सािाखजक शािा प्रििु -सदस्र् 
(छ) पूवायधार ववकास तथा बाताबरण ब्र्वस्थापन शािा प्रििु -सदस्र् 
(ज) गाउँपालिकाको िौगोलिक क्षते्र लित्र रहेका 

संर्ीर् सरुक्षा लनकार्का प्रििु वा प्रलतलनलध -सदस्र् 
(झ) गाउँपालिकाको िौगोलिक के्षत्र लित्र रहेका 

प्रदेश प्रहरी कार्ायिर्को प्रििु वा प्रलतलनलध -सदस्र् 
(ञ) नगर प्रहरी प्रििु -सदस्र् 
(ट) राविर् िान्र्ता प्राप्त दिका गाउँपालिका खस्थत  

प्रििु वा प्रलतलनलध -सदस्र्  
(ठ) नेपाि रेडिस सोसाईटीका स्थानीर् प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्र् 
(ड) लनजी क्षेत्रको उद्योग वाखणज्र् सम्बन्धी िान्र्ताप्राप्त संस्थाको  

गाउँ तहको अध्र्क्ष वा लनजिे तोकेको प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्र् 
(ढ) गैरसरकारी सस्था िहासंर्काका स्थानीर् प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्र् 
(ण) नेपाि पत्रकार िहासंर्को स्थानीर् प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्र् 
(त) ववपद् व्र्वस्थापन हेने गरर तोवकएको शािा प्रििु  -सदस्र् सखचव 
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(३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेखिएको िएतापलन िि संख्र्ा (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) 
र (ण) का सदस्र्हरू उपिब्ध निएको अवस्थािा पलन सलिलत गठन एवि ्काि कारवाही गनयिा 
असर पने छैन । 

(४) उपदफा (२) बिोखजिको सलिलतिे संर्ीर् ऐनको दफा १७ बिोखजिको स्थानीर् ववपद् 
व्र्वस्थापन सलिलतको रूपिा सिेत काि गनेछ । 

 
४. सलिलतको बैठक सम्बन्धी व्र्वस्था: (१) संर्ोजकिे तोकेको लिलत, सिर् र स्थानिा सलिलतको बैठक 

बस्नेछ । 
(२) सलिलतको सदस्र्-सखचविे सलिलतको बैठक बस्ने लिलत, सिर् र स्थान तोकी बैठकिा 

छिफि हनुे ववषर्सूची सवहतको सूचना बैठक बस्ने सिर्िन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै सबै सदस्र्िे 
पाउने गरी पठाउन ुपनेछ । 

 (३) सलिलतका पचास प्रलतशतिन्दा बढी सदस्र् उपखस्थत िएिा बैठकको िालग गणपूरक 
सङ्खख्र्ा पगुेको िालननेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) िा जनुसकैु कुरा िेखिएको िएतापलन सलिलतको बैठक तत्काि 
बोिाउन आवश्र्क िएिा अध्र्क्षिे जनुसकैु बेिापलन सलिलतको बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्र्स्तो 
अवस्थािा अध्र्क्ष र र्टीिा १ जना सदस्र् सवहत सदस्र् सखचव उपखस्थत िएिा सलिलतको बैठक 
बस्न सक्नेछ। 

(५) सलिलतको बैठक संर्ोजकको अध्र्क्षतािा बस्नेछ । 
(६) सलिलतको लनणयर् बहिुतद्वारा हनुेछ र ित बराबर िएिा संर्ोजकिे लनणायर्क ित ददनेछ। 
(७) सलिलतिे आवश्र्कता अनसुार सम्बखन्धत लनकार् वा सङ्घ संस्थाका प्रलतलनलध र ववज्ञिाई 

बैठकिा आिन्त्रण गनय सक्नेछ । 
(८) सलिलतको बैठक सम्बन्धी अन्र् कार्यववलध सलिलत आफैिे लनधायरण गरे बिोखजि हनुेछ । 
(९) सलिलतको लनणयर् सदस्र् सखचविे प्रिाखणत गरी राख्नेछ । 

 
५ . सलिलतको काि, कतयव्र् र अलधकार: सलिलतको काि, कतयव्र् र अलधकार देहार् बिोखजि हनुेछ:- 

(क) ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी राविर् पररषद् बाट स्वीकृत राविर् नीलत तथा र्ोजना एवि ्
राविर् कार्यकारी सलिलत र प्रदेश ववपद् व्र्वस्थापन सलिलतबाट स्वीकृत एकीकृत तथा 
क्षेत्रगत नीलत र्ोजना र कार्यिि अनरुुप हनुे गरी गाउँ ववपद् व्र्वस्थापन नीलत तथा 
र्ोजना तजुयिा गरी कार्यपालिका सिक्ष पेश गने, 

(ि) गाउँ सिाबाट स्वीकृत नीलत तथा र्ोजनाको अधीनिा रही ववपद् जोखिि न्रू्नीकरण, 
ववपद् प्रलतकार्य तथा ववपद् पनुिायि सम्बन्धी एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीलत, र्ोजना तथा 
कार्यिि स्वीकृत गरी िागू गने, गराउने, 

(ग) गाउँपालिकाबाट सञ्चािन हनुे ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यिि तथा बजेट प्रस्ताव 
तर्ार गने, गराउने, 
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(र्) ववपद् व्र्वस्थापनका सम्बन्धिा गाउँपालिकाको संस्थागत क्षिता ववकास गने, गराउने, 
(ङ) गाउँपालिकाका पदालधकारी, कियचारी, स्वरं्सेवक, सािाखजक पररचािक तथा 

सिदुार्िाई ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धिा प्रखशक्षण ददने व्र्वस्था लििाउन,े 
(च) ववपद्का र्टना हनुासाथ िोज, उद्धार र राहत िगार्तका प्राथलिक कार्यहरू तत्काि 

गनयको िालग संस्थागत संर्न्त्र स्वत: पररचालित हनुे गरी आवश्र्क कार्यववलध तथा 
िापदण्ड तजुयिा गरी िागू गने, गराउने, 

(छ) ववपद् व्र्वस्थापनका सम्बन्धिा संर्ीर् तथा प्रादेखशक कानूनको अलधनिा रवह 
सावयजलनक, लनजी, गैरसरकारी िगार्त सबै लनकार् तथा संस्थािे लनवायह गनुय पने 
िलूिका लनधायरण गने तथा त्र्स्ता संस्था वा लनकार्िाई आफ्नो नीलत, र्ोजना र 
कार्यिििा ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी ववषर् सिावेश गनय िगाउने, 

(ज) ववपद्को सिर्िा स्थानीर् आिसञ्चारका िाध्र्िहरुको िलूिका सम्बन्धी आवश्र्क 
िापदण्ड तर्ार गरी कार्ायन्वर्न गने, गराउने, 

(झ) सरकारी, लनजी एवि ् गैरसरकारी संस्था, स्थानीर् स्वरं्सेवक, सािाखजक पररचािक 
िगार्त सम्बखन्धत सबै पक्षको सिन्वर् र संिगनतािा ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी 
कार्य गने, गराउने, 

(ञ) िौलतक संरचना लनिायण गदाय िवनसंवहता िगार्त अन्र् स्वीकृत लनदेखशका वा 
िापदण्डको पािना गराउने, 

(ट) स्थानीर् सावयजलनक पूवायधार सम्बन्धी संरचनाको ववपद् जोखिि िूल्र्ाङ्कन गने, गराउन,े 
(ठ) नदी वकनार, बगर, पवहरो जान सक्ने लिरािो जलिन र डुबान हनुे क्षेत्र वा ववपद् 

जोखििको सम्िावना िएका असरुखक्षत क्षेत्रिा बसोबास गने व्र्खि तथा सिदुार्िाई 
सरुखक्षत स्थानिा स्थानान्तरण गराउन उपर्िु स्थानको िोजी कार्यिा सहर्ोग गने 
तथा सरुखक्षत स्थानिा बसोबास सम्बन्धी सचेतना जगाउने, 

(ड) ववपद्बाट स्थानीर् स्तरिा लनजी तथा सावयजलनक क्षेत्रबाट िइरहेको सेवा प्रवाहिा 
अवरोध आइपरेिा सोको पनुःसञ्चािनका िालग सेवा लनरन्तरताको र्ोजना तजुयिा तथा 
कार्ायन्वर्न सम्बन्धी कार्य गने, गराउने । 

(ढ) स्थानीर् सिदुार्िाई ववपद्प्रलत जागरुक बनाउन, ववपद्सँग सम्बखन्धत र्ोजना तथा 
कार्यिि तजुयिा गनय तथा ववपद्को र्टना हनुासाथ प्रलतकार्यका िालग पररचालित हनु 
वडा तथा सिदुार्स्तरिा सिावेशी ववपद् पूवयतर्ारी तथा प्रलतकार्य सलिलत गठन गने, 

(ण) ववद्यािर् तहको शैखक्षक पाठ्यिििा ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी ववषर् सिावेश गनय 
पहि गने, 

(त) ववपद् प्रलतकार्यका िालग निूना अभ्र्ास गने, गराउने, 
(थ) ववपद्को सिर्िा प्रर्ोग गनय सवकने गरी वारुणर्न्त्र िगार्तका अन्र् उपकरणहरू 

तर्ारी हाितिा राख्न िगाउने, 
(द) स्थानीर् स्तरिा आपत ्कािीन कार्यसञ्चािन केन्रको स्थापना र सञ्चािन गने, 
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(ध) गाउँपालिकािा ववपद् व्र्वस्थापन सूचना प्रणािी तथा पूवयचेतावनी प्रणािीको ववकास र 
सञ्चािन गने, गराउने, 

(न) ववपद् प्रिाववत क्षेत्रिा तत्काि उद्धार तथा राहतको व्र्वस्था लििाउने, 
(प) ववपद् िा परी हराएका, लबग्रकेा वा नि िएका कागजातको र्वकन त्र्ाङ्क अद्यावलधक 

गरी राख्न िगाउने, 
(फ) ववपद् बाट प्रिाववत र्रपररवारको पवहचान, स्तर लनधायरण तथा पररचर्पत्र ववतरण गने, 

गराउने, 
(ब) ववपद्को सिर्िा जोखिििा रहेको सिूह ववशेषगरी िवहिा, बािबालिका, वकशोरी, 

अपाङ्गता िएका व्र्खिउपर हनु सक्ने र्टना (िैवङ्गक वहंसा, बेचवविन तथा अन्र् कुनै 
पलन वकलसिका शोषण) रोकथािको िालग ववशेष सतकय ता अपनाई सचेतनािूिक 
कार्यिि सञ्चािन गने, 

(ि) ववपद् प्रिाववतहरूको प्रत्र्क्ष र सविर् सहिालगतािा ववपद् प्रिाववत क्षेत्रिा आलथयक 
विर्ाकिापको पनुस्थायपना, रोजगारीका अवसरको सजृना तथा जीवनर्ापनका िालग 
आर् आजयन कार्यिि सञ्चािन गने, गराउने, 

(ि) ववपद्को जोखिििा रहेका िवहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, दलित, सीिान्तकृत वगय 
तथा सिदुार्, अशि तथा अपाङ्गता िएका व्र्खिहरूको िालग ववशेष र्ोजना तथा 
कार्यिि बनाई कार्ायन्वर्न गने, गराउने, 

(र्) ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धिा सावयजलनक संस्था तथा व्र्ावसावर्क प्रलतष्ठानिे प्रचलित 
ऐन बिोखजि कार्य गरे नगरेको अनगुिन गने, 

(र)  ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी राविर् कार्यकारी सलिलत, प्रदेश ववपद् व्र्वस्थापन सलिलत 
तथा खजल्िा ववपद् व्र्वस्थापन सलिलतको लनणयर् अनसुार ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी 
अन्र् कार्य गने, गराउने, 

(ि) ववपद् व्र्वस्थापनका सम्बन्धिा नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारका िन्त्रािर्, वविाग 
तथा अन्र् लनकार्सँग सहकार्य गने, 

(व) ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धिा नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार वा गाउँ सिािे तोकेका 
अन्र् कार्य गने, गराउने,  

(श)  ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धिा संर्ीर् तथा प्रादेखशक कानूनको प्रलतकूि नहनुे गरी गाउँ 
कार्यपालिकािे तोके बिोखजिका अन्र् कार्य गने, गराउने, 

(ष)  ववलिन्न संर्संस्था, व्र्खिबाट प्राप्त हनुे राहत तथा पनुलनयिायण र पनुिायिका 
लबषर्वस्तिुाई स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन सलिलतिे तोकेको स्थान र िापदण्ड अनसुार 
गने, गराउने । 

 
पररच्छेद – ३ 

वडा स्तरीर् ववपद् व्र्वस्थापन सलिलतको गठन तथा काि, कतयव्र् र अलधकार 
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६. वडा स्तरीर् ववपद् व्र्वस्थापन सलिलत: (१) गाउँपालिकाको प्रत्रे्क वडािा एक वडा स्तरीर् ववपद् 

व्र्वस्थापन सलिलत रहनेछ । 
(२) वडा स्तरीर् ववपद् व्र्वस्थापन सलिलतको गठन देहार् बिोखजि हनुेछ:- 

(क) वडा अध्र्क्ष  -संर्ोजक  
(ि) वडा सदस्र्हरू   -सदस्र् 
(ग) वडा लित्र रहेका ववषर्गत शािा/ईकाई कार्ायिर् प्रििुहरू  -सदस्र् 
(र्) वडा लित्र रहेका सरुक्षा लनकार्का प्रििुहरू  -सदस्र् 
(ङ) राविर् िान्र्ता प्राप्त दिका वडाखस्थत प्रििु वा प्रलतलनलध  -सदस्र्  
(च) स्थानीर् रेडिस,   -सदस्र् 
(छ) गैरसरकारी तथा सािदुार्िा आधाररत संर्संस्था तथा र्वुा क्िवबाट 

संर्ोजकिे तोकेबिोखजि न्रू्नति २ िवहिा सवहत ४ जना  -सदस्र् 
(ज) वडा सखचव - सदस्र् सखचव 

(३) उपदफा (२) बिोखजिको सलिलतको बैठक सो सलिलतको संर्ोजकिे तोकेको लिलत, सिर् र 
स्थानिा बस्नेछ । 

(४) सलिलतको सदस्र्-सखचविे सलिलतको बैठक बस्ने लिलत, सिर् र स्थान तोकी बैठकिा 
छिफि हनुे ववषर्सूची सवहतको सूचना बैठक बस्ने सिर्िन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै सबै सदस्र्िे 
पाउने गरी पठाउन ुपनेछ । 

(५) सलिलतका पचास प्रलतशतिन्दा बढी सदस्र् उपखस्थत िएिा बैठकको िालग गणपूरक सङ्खख्र्ा 
पगुेको िालननेछ । 

(६) उपदफा (४) र (५) िा जनुसकैु कुरा िेखिएको िएता पलन सो सलिलतको बैठक तत्काि 
बोिाउन आवश्र्क िएिा संर्ोजकिे जनुसकैु बेिापलन सलिलतको बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्र्स्तो 
अवस्थािा संर्ोजक र र्टीिा १ जना सदस्र् सवहत सदस्र् सखचव उपखस्थत िएिा सलिलतको बैठक 
बस्न सक्नेछ । 

(७) सलिलतको बैठकको अध्र्क्षता सो सलिलतको संर्ोजकिे गनेछ । 
(८) सलिलतको लनणयर् बहिुतद्वारा हनुेछ र ित बराबर िएिा संर्ोजकिे लनणायर्क ित ददनेछ। 
(९) सलिलतिे आवश्र्कता अनसुार सम्बखन्धत लनकार् वा सङ्घ संस्थाका प्रलतलनलध र ववज्ञिाई 

बैठकिा आिन्त्रण गनय सक्नेछ । 
(१०) सलिलतको बैठक सम्बन्धी अन्र् कार्यववलध सो सलिलत आफैिे लनधायरण गरे बिोखजि 

हनुेछ । 
(११) सलिलतको लनणयर् सदस्र् सखचविे प्रिाखणत गरी राख्नेछ । 

 
७ . वडा स्तरीर् ववपद् व्र्वस्थापन सलिलतको काि, कतयव्र् र अलधकारः सलिलतको काि, कतयव्र् र 

अलधकार देहार् बिोखजि हनुेछ:- 
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(क) वडा लित्र ववपद् प्रलतकार्य तथा ववपद् पनुिायि सम्बन्धी कार्यिि सञ्चािनका िालग 
गाउँ ववपद् व्र्वस्थापन सलिलतिा लसफाररस गने तथा सो सलिलतबाट स्वीकृत नीलत तथा 
र्ोजना अनरुूपका ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यिि कार्ायन्वर्न, अनगुिन र 
पनुराविोकन गने, 

(ि) वडािा ववकास लनिायणका विर्ाकिापहरू कार्ायन्वर्निा ववपद् जोखिि व्र्ावस्थापनिाई 
िूिप्रवाहीकरण गने, सरुखक्षत ववद्यािर् तथा अस्पतािका िालग ववपद् जोखिि 
न्रू्नीकरणका कार्यििहरू सञ्चािन गने, 

(ग) ववपद् व्र्वस्थापनका सम्बन्धिा वडाको संस्थागत क्षिता ववकास गने, 
(र्) ववपद् व्र्वस्थापन र्ोजना, आपत्कािीन कार्यर्ोजना, पनुःस्थापना तथा पनुलनयिायण 

र्ोजना तजुयिा तथा कार्ायन्वर्न गने, गराउने, 
(ङ) सिदुार्िा ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी काि गने सिूहहरूको गठन तथा त्र्स्ता 

सिूहहरूिाई पररचािन गने गराउने, 
(च) वडा सदस्र्हरू, कियचारी, स्वरं्सेवक, सािाखजक पररचािक तथा सिदुार्िा आधाररत 

ववपद् व्र्वस्थापन सलिलत सदस्र्, नागररक सिाजका प्रलतलनलधिाई ववपद् व्र्वस्थापन 
सम्बन्धी प्रखशक्षणको व्र्वस्था लििाउने, 

(छ) स्थानीर् सिदुार्िाई ववपद्प्रलत जागरुक बनाउने, ववपद्सँग सम्बखन्धत र्ोजना तथा 
कार्यिि तजुयिा गनय तथा ववपद्को र्टना हनुासाथ प्रलतकार्यका िालग तर्ारी अवस्थािा 
राख्न,े 

(ज) ववपद्का र्टना हनुासाथ िोज, उद्धार र राहत िगार्तका प्राथलिक कार्यहरू तत्काि 
गनयको िालग सिन्वर् गने,  

(झ) आपत ्कािीन निूना अभ्र्ास गने, गराउने, 
(ञ) ववपद् बाट प्रिाववत र्रपररवारको पवहचान, स्तर लनधायरण तथा पररचर्पत्र ववतरणिा 

गाउँ ववपद् व्र्वस्थापन सलिलतिाई सहर्ोग गने, 
(ट) ववपद्को सिर्िा जोखिििा रहेका सिूह ववशेषगरी िवहिा, बािबालिका, वकशोरी, 

अपाङ्गता िएका व्र्खि उपर हनु सक्ने र्टना (िैवङ्गक वहंसा, बेचवविन तथा अन्र् कुनै 
पलन वकलसिका शोषण) रोकथािको िालग ववशेष सतकय ता अपनाई सचेतनािूिक 
कार्यिि सञ्चािन गने, 

(ठ) गाउँ ववपद् व्र्वस्थापन सलिलतको लनणयर् अनसुार ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी अन्र् 
कार्य गने, गराउने ।  

 
पररच्छेद – ४ 

सरुक्षा लनकार् तथा अन्र् लनकार्को पररचािन 
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८ . सरुक्षा लनकार्को पररचािन तथा सहर्ोग र सिन्वर्: (१) गाउँकार्यपालिकािे ववपद् व्र्वस्थापनको 
काििा नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारिे पररचािन गरेका संर्ीर् तथा प्रादेखशक सरुक्षा 
लनकार्हरूिाई सहर्ोग र सिन्वर् गनेछ । 

(२) सरुक्षा लनकार्िे ववपद्को सिर्िा िोज तथा उद्धार कार्यका िालग गाउँ कार्यपालिकासँग 
आवश्र्क सािग्री िाग गरेको अवस्थािा गाउँपालिकािा उपिब्ध िएसम्ि त्र्स्तो सािाग्री तत्काि 
उपिब्ध गराईनेछ । 

(३) ववपद् प्रलतकार्यका िालग गाउँपालिकािे आफूँसँग रहेको नगर प्रहरीिाई पररचािन गनेछ ।   
 

९.  वारुणर्न्त्र तथा अन्र् सेवा प्रदार्क लनकार्को काि, कतयव्र् र अलधकार:  
(१) वारूणर्न्त्र, एम्बिेुन्स तथा त्र्स्तै अन्र् सेवा प्रदार्किे आपत ्कािीन िोज, उद्धार तथा 

राहत उपिब्ध गराउन सलिलतिे ददएको लनदेशनको पािना गनुय पनेछ । 
 (२) आपत ्कािीन कार्य सम्पादन गदाय सलिलतको आदेश बिोखजि कुनै पलन स्थानिा प्रवेश गने 

तथा जनुसकैु व्र्खि वा संस्थाको साधन र स्रोत उपर्ोग गने अलधकार वारुणर्न्त्र सेवा प्रदार्किाई 
हनुेछ । 

 
१०. सावयजलनक संस्था तथा व्र्ावसावर्क प्रलतष्ठानको दावर्त्व: (१) ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धिा 

गाउँपालिका लित्रका सबै सावयजलनक संस्था तथा व्र्ावसावर्क प्रलतष्ठानको दावर्त्व देहार् बिोखजि 
हनुेछ:- 

(क) आफ्नो िवन, उद्योग, कार्ायिर् वा व्र्ावसावर्क केन्रिा ववपद्का र्टना हनु नददन 
ववपद् सरुक्षा औजार, उपकरण, सािग्री, आपत ्कािीन लनकास िगार्त तोवकए 
बिोखजिका अन्र् व्र्वस्था गने, 

(ि)  त्र्ाङ्क सङ्किन, क्षलतको िूल्र्ाङ्कन, राहत, पनुस्थायपना तथा पनुलनयिायण सिेतका 
सम्पूणय कार्यिा आवश्र्क सहर्ोग गने, 

(ग)   आफ्ना कियचारी तथा कािदारिाई ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धिा आधारिूत 
अलिििुीकरण गने गराउने, 

(र्) ववपद् व्र्वस्थापन कार्यिा उपर्ोग हनुे स्रोत साधनिाई तर्ारी हाितिा राख्न,े 
(ङ) आफ्ना िवन िगार्त अन्र् संरचना आपत ्कािीन प्रर्ोजनका िालग आवश्र्क परेिा 

आदेशानसुार उपिब्ध गराउने, 
(च) सम्बखन्धत अलधकारीको सपुररवेक्षणिा उद्धार तथा राहत ववतरण कार्यिा सहर्ोग 

परु् र्ाउन,े 
(छ) ववपद् जोखिि न्रू्नीकरण संर्न्त्रको व्र्वस्था गरी तर्ारी अवस्थािा राख्न,े 
(ज)  फोहोरिैिा तथा प्रदषुणको र्थोखचत व्र्वस्थापन गरी र्सबाट वातावरण र 

जनजीवनिा पनय सक्ने नकारात्िक प्रिाविाई न्रू्नीकरण गने उपार्हरू अपनाउन,े 
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(झ) ववपद्को र्टना र्टेिा तत्काि नखजकको सरुक्षा लनकार् र स्थानीर् आपत ्कािीन 
कार्यसञ्चािन केन्रिाई िबर गने ।   

(२) गाउँपालिका लित्रका सावयजलनक संस्था तथा व्र्ावसावर्क प्रलतष्ठानिे  गाउँपालिकाको ववपद् 
व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्ोजनाको अधीनिा रही ववपद् व्र्वस्थापन र्ोजनाको तजुयिा गरी अलनवार्य रूपिा 
िागू गनुय पनेछ । 

 
११. ववपद् व्र्वस्थापनिा सहर्ोग गनुय पने : गाउँपालिका लित्रका सरकारी कार्ायिर्, गैरसरकारी संस्था, 

स्थानीर् सङ्घ संस्था, सिदुार्, स्वरं्सेवक, नागररक सिाज, लनजी क्षेत्र तथा व्र्खििे ववपद् व्र्वस्थापन 
कार्यिा गाउँपालिकािाई देहार् बिोखजि सहर्ोग गनुय पनेछ:- 

(क)  त्र्ाङ्क सङ्किन, क्षलतको िूल्र्ाङ्कन, राहत, पनुस्थायपना तथा पनुःलनिायण िगार्तका 
ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यिा सहर्ोग गने,  

(ि) ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अलिवृवद्ध गने, 
(ग) क्षिता ववकास, आपत ्कािीन निूना अभ्र्ास तथा ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी 

प्रखशक्षण कार्यिििा सहर्ोग गने तथा िाग लिन,े  
(र्) िोज, उद्धार तथा राहत ववतरण सम्बन्धी कार्यिा सहर्ोग गने।  

 
पररच्छेद – ५  

ववपद् व्र्वस्थापन कोष सम्बन्धी व्र्वस्था 
 

१२. ववपद् व्र्वस्थापन कोष : (१) ववपद् व्र्वस्थापनका िालग गाउँपालिकािा छुटै्ट एक आकखस्िक कोष 
रहनेछ । 

(२) कोषिा देहार् बिोखजिका रकिहरू रहने छन:्- 
(क) गाउँपालिकाको वावषयक बजेटबाट ववपद् व्र्वस्थापन कोषिा जम्िा गने गरी स्वीकृत 

रकि, 
 (ि) प्रदेश सरकारबाट ववपद् व्र्वस्थापनका िालग प्राप्त रकि, 
(ग)  नेपाि सरकारबाट ववपद् व्र्वस्थापनका िालग प्राप्त रकि, 
(र्) स्वदेशी कुनै सङ्घ संस्था वा व्र्खिबाट दान, दातव्र् वा उपहार स्वरुप प्राप्त रकि, 
(ङ)  अन्र् कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकि । 

(३) ववपद् व्र्वस्थापनका िालग गाउँपालिकािे कानून बिोखजि ववशेष शलु्क वा दस्तरु संकिन 
गनय सक्ने छ |  

(४) कोषको सञ्चािन तोवकए बिोखजि हनुेछ । 
(५) कोषको रकि ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कािका िालग प्रर्ोग गररनेछ । 
(६) उपदफा (५) िा जनुसकैु कुरा िेखिएको िए तापलन कोषको रकि लनर्लित प्रशासलनक 

कार्यको िालग िचय गररने छैन । 
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(७) कोषको िेिापरीक्षण िहािेिा परीक्षकबाट हनुेछ ।  
(८) सलिलतिे कोषको वावषयक आर् व्र्र्को प्रलतवदेन तर्ार गरी कार्यपालिका िाफय त गाउँ सिा 

सिक्ष पेश गनेछ । 
 

पररच्छेद – ६ 
कसूर तथा सजार् 

 
१३.  कसूर र सजार् : कसैिे ववपद्को र्टना र्ट्न सक्ने गरी िापरवाही गरेिा वा त्र्स्तो र्टना र्टाउन 

प्रत्र्क्ष संिगन िएिा वा र्ट्ना र्टेको अवस्थािा नाजार्ज फाईदा लिने गरी वा आफुिाई िात्र 
फाईदा पगुने वकलसिको कुनै काि गरेिा वा र्स सम्बन्धिा संर्ीर् कानून बिोखजि कसरुजन्र् िालनने 
कुनै काि गरेिा तत ्सम्बन्धी कारवाही प्रचलित संर्ीर् कानून बिोखजि हनुेछ ।  

 
पररच्छेद – ७ 

ववववध 
 

१४.  ववपद् सङ्कटग्रस्त क्षते्र र्ोषणाको पािना र सिन्वर् : (१) नेपाि सरकारिे गाउँपालिका लित्रको कुनै 
ठाउँिा गम्िीर प्रकृलतको ववपद् उत्पन्न िएबाट ववपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र र्ोषणा गरी प्रचलित कानून 
बिोखजि कुनै काि गनय गराउन आदेश ददएिा सोको पािना गनुय गराउन ु गाउँपालिकाको कतयव्र् 
हनुेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोखजि र्ोषणा गररएको क्षेत्रिा नेपाि सरकारिे प्रचलित कानून बिोखजि 
कुनै काि गनय गराउन गाउँपालिका लित्रको कुनै व्र्खि, संस्था वा अलधकारीिाई आदेश ददएिा सोको 
पािना गनय गराउनिा गाउँपालिकािे आवश्र्क सिन्वर् गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोखजि र्ोषणा गररएको क्षेत्र सम्बन्धी सूचनाको प्रसारणिा गाउँपालिकािे 
सहर्ोग र सिन्वर् गनेछ । 

 
१५. नेपाि सरकारको स्वीकृतीिा िात्र प्रवेश गनुयपने : (१) ववपद् बाट असर परेको कुनै क्षेत्रिा ववदेशी 

नागररक वा संस्थािे प्रवेश गनुय परेिा नेपाि सरकारको स्वीकृलत लिएको छ छैन िलन गाउँ 
कार्यपालिकािे सोधिोज गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोखजि सोधिोज गदाय त्र्स्तो नागररक वा संस्थािे नेपाि सरकारको 
स्वीकृलत लिएको नादेखिएकोिा लनजको प्रवेशिाई रोक िगाई तत ्सम्बन्धी सूचना नेपाि सरकारिाई 
उपिब्ध गराईनेछ । 
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१६. िानवीर् तथा अन्र् सहार्ता र सिन्वर् : (१) गाउँपालिका लित्र उत्पन्न ववपद्को अवस्थािाई तत्काि 
सािना गनय आन्तररक स्रोत र साधनबाट नभ्र्ाउने िएिा िानवीर् तथा अन्र् सहार्ता र सिन्वर्का 
िालग खजल्िा सिन्वर् सलिलत, प्रदेश सरकार तथा नेपाि सरकारिाई अनरुोध गररनेछ ।  

 (२) ववपद् बाट उत्पन्न खस्थलत लनर्न्त्रण गने िििा नेपाि सरकारिे अन्तरायविर् िानवीर् तथा 
अन्र् सहर्ोग लिई पररचािन गरेको अवस्थािा नेपाि सरकारको लनदेशनिा रवह तत ्सम्बन्धी कार्यिा 
सहर्ोग र सिन्वर् गररनेछ ।  

(३) लछिेकी स्थानीर् तहिा कुनै ववपद् उत्पन्न िई सो व्र्वस्थापनका िालग लछिेकी स्थानीर् 
तहिे सोझै, खजल्िा सिन्वर् सलिलत वा प्रदेश सरकार िाफय त अनरुोध गरेिा उपिब्ध िएसम्िको 
सहर्ोग परु्ायउन ुगाउँ कार्यपालिको दावर्त्व हनुेछ । 

 
१७.  तत्काि िरख द तथा लनिायण र प्रर्ोग गनय सवकने : (१) ववशेष पररखस्थलत परी ववपद् बाट प्रिाववत 

क्षेत्रिा िोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध गराउन तथा िइरहेको ववपद् बाट थप क्षलत हनु नददनका 
िालग तत्कािै राहत सािग्री िरख द वा लनिायण कार्य गनय आवश्र्क िएिा सावयजलनक िररद सम्बन्धी 
प्रचलित कानूनिा रहेको ववशेष पररखस्थलतिा िररद गने सम्बन्धी व्र्वस्था बिोखजि गाउँ कार्यपालिका 
कार्यपालिकािे िरख द वा लनिायण कार्य गनय सवकनेछ । 

(२) ववपद् बाट प्रिाववत क्षेत्रिा िोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध गराउन तथा िइरहेको 
ववपद् बाट थप क्षलत हनु नददनका िालग गाउँपालिका क्षेत्र लित्रको कुनै गैरसरकारी कार्ायिर् वा अन्र् 
संर् संस्था र व्र्खिको चि, अचि सम्पखि तथा सवारी साधन उपर्ोग गनय आवश्र्क िएिा सोको 
अलििेि रािी तोवकएको अवलधिरको िालग अस्थार्ी तवरिे प्राप्त गनय सवकनेछ । 

 (३) ववपद् बाट प्रिाववत क्षेत्रिा तत्काि राहत उपिब्ध गराउन गाउँपालिका क्षेत्र लित्रको कुनै 
गैरसरकारी कार्ायिर् वा अन्र् संर् संस्था र व्र्खिको िाद्यान्न, ििाकपडा, औषधी वा अन्र् वस्त ु
आवश्र्क िएिा सोको अलििेि रािी लनर्न्त्रणिा लिन र सम्बखन्धत प्रिाववत पक्षिाई ववतरण गनय 
सवकनेछ । 

(४) गाउँपालिकािे उपदफा (२) बिोखजि कुनै सम्पखि अस्थार्ी रूपिा प्राप्त गरेिा वा उपदफा 
(३) बिोखजि कुनै वस्त ु लनर्न्त्रण र ववतरण गरेिा त्र्स्तो सम्पखि प्रर्ोग वा वस्त ुउपर्ोग बापत 
प्रचलित दर अनसुारको रकि सम्बखन्धत कार्ायिर्, संस्था वा व्र्खििाई ददनेछ ।  

 
१८.  राहतको न्र्ूनति िापदण्ड सम्बन्धी व्र्वस्था : (१) ववपद् प्रिाववत व्र्खििाई नेपाि सरकार तथा 

प्रदेश सरकारिे उपिव्ध गराउने राहतको अलतररि गाउँपालिकािे आन्तररक स्रोतबाट थप राहत 
उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोखजि गाउँपालिकािे ववपद् प्रिाववत व्र्खििाई राहत उपिब्ध गराउँदा 
िापदण्ड बनाई सोको आधारिा राहात उपिब्ध गराउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोखजिको राहतको िापदण्डिा अन्र् ववषर्को अलतररि देहार्का ववषर् 
सिावेश िएको हनु ुपनेछ:- 
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(क) ववपद् बाट प्रिाववत व्र्खििाई अस्थार्ी आश्रर्स्थििा राख्दा उपिब्ध गराउन ुपने 
आवास, िाद्यान्न, िानेपानी, स्वास््र् तथा सरसफाइ सम्बन्धी, 

(ि) ववपद् बाट ितृ्र् ु हनुेको पररवार तथा सम्पखिको क्षलत हनुे व्र्खििाई उपिब्ध 
गराउन ुपने न्रू्नति राहत सम्बन्धी,  

(ग) िवहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, अशि तथा अपाङ्गता िएका व्र्खिको 
आवश्र्कता संवोधनका िालग ववशेष राहत प्र्ाकेजहरु (जस्तै लडखगनटी वकट र 
खचल्रेन वकट) िवहिाहरूको िालग सरुखक्षत िवहिािैत्री स्थि,  

(र्) व्र्खिगत गोपलनर्ता तथा सरुक्षा सम्बन्धी, 
(ङ) न्रू्नति राहत बाहेक स्वरोजगार तथा रोजगारी व्र्वस्थापनका िाध्र्िबाट 

पीलडतको जीववकोपाजयन सम्बन्धी, 
(च) गैरसरकारी वा व्र्खिगत रूपिा ददइने राहतको ववतरण सम्बन्धी, 
(छ) एकद्वार प्रणािी अनरुुप राहत ववतरण गने सम्बन्धी, 
(ज) राहतसँग सम्बखन्धत अन्र् उपर्िु ववषर् । 
 

१९.   ववपद् िा परी हराएका वा नि िएका कागजात सम्बन्धिा : ववपद् िा परी हराई फेिा पनय नसकेका 
तथा आंखशक वा पूणय रूपिा क्षलत िएका गाउँपालिका िहत्वपूणय कागजातहरुको प्रिाणीकरण तथा 
प्रलतलिवप उपिब्ध गराउने सम्बन्धी व्र्वस्था प्रचलित कानूनिे तोके बिोखजि हनुेछ। 

 
२०. लनदेशन ददन सक्ने : सलिलतिे र्स ऐनको अधीनिा रही ववपद् व्र्वस्थापनका िालग कुनै व्र्खि वा 

लनकार्िाई आवश्र्क लनदेशन ददन सक्नेछ र त्र्स्तो लनदेशनको पािना गनुय सम्बखन्धत व्र्खि वा 
लनकार्को कतयव्र् हनुेछ । 

 
२१. उपसलिलत गठन गनय सक्ने : (१) सलिलतिे आवश्र्कता अनसुार उपसलिलत गठन गनय सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोखजि गठन हनुे उपसलिलतको काि, कतयव्र्, अलधकार र कार्य ावलध 
उपसलिलत गठन गदायका बित तोवकए बिोखजि हनुेछ । 

 
२२. अलििेि राख्न ुपनेः (१) ववपद्को सिर्िा राहत उपिब्ध गराउने व्र्खि, लनकार् वा संस्थाको नाि,  

र उपिव्ध गराईको राहत तथा सोको पररिाण सवहतको वववरणको अलििेि राख्न ेव्र्वस्था सलिलतिे 
लििाउनपुने छ ।   

(२) उपदफा (१) बिोखजिको वववरण राख्दा ववपद् िा परेका िवहिा, बािबालिका तथा जेष्ठ 
नागररक, ववपद्का कारणिे स्थानान्तरण िएका र्रपररवार िगार्तको संख्र्ा एवकन हनुे वववरण र 
उनीहरूिाई उपिब्ध गराइएको राहात स्पिरूपिा राख्नपुने छ । 
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२३. परुस्कार ददन सक्न े : स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धिा ववशेष र्ोगदान परु् र्ाउन ेउत्कृि व्र्खि 
वा संस्थािाई प्रोत्साहन स्वरूप सलिलतको लसफाररसिा गाउँ कार्यपालिका कार्यपालिकािे सम्िान तथा 
परुस्कार ददन सक्नेछ ।  

 
२४. वावषयक प्रलतवेदन : (१) सलिलतिे प्रत्रे्क आलथयक वषयिा गरेको कािको वववरण सवहतको वावषयक 

प्रलतवेदन तर्ार गरी कार्यपालिका िाफय त गाउँ सिा, खजल्िा ववपद् व्र्वस्थापन सलिलत तथा प्रदेश 
ववपद् व्र्वस्थापन सलिलत सिक्ष पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोखजिको वावषयक प्रलतवेदन सावयजलनक रूपिा प्रकाशन गनुय पनेछ । 
 

२५.  प्रशासलनक िचय व्र्वस्थापन: सलिलतको बैठक तथा प्रलतवेदन तर्ारी िगार्तका कार्यसँग सम्बखन्धत 
न्र्नुति प्रशासलनक िचय गाउँ कार्यपालिकािे व्र्वस्था गनेछ |  

 
२६. अलधकार प्रत्र्ार्ोजन : र्ो ऐन तथा र्स ऐन अन्तगयत बनेको लनर्ि बिोखजि सलिलतिाई प्राप्त 

अलधकारिध्रे् आवश्र्कता अनसुार केही अलधकार सलिलतको संर्ोजक तथा तोवकएको पदालधकारीिाई 
प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ । 

 
२७. लनर्ि बनाउन े अलधकार : गाउँ कार्यपालिकािे र्ो ऐन कार्ायन्वर्नका िालग आवश्र्क लनर्ि तथा 

कार्यववलध  बनाउन सक्नेछ । 


