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माईजोगमाई गाउँपालिकामा लिपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापन गनन बनेको ऐन, २०७५ 

 

प्रमाणि कर  िमाि िः२०७५/३/११ 

 

प्रस्तािना : माणईजोगमाणई गणउँपणििकण के्षत्र िित्र प्रणकृि क  थण गैरप्रणकृि क ििपद् बणट सिवसणधणर को जीउज्यणन र 

सणिवजिनक, िनजी  थण व्यक्तिग  सम्पिि, प्रणकृि क एिम्ा सणँसृ्कि क सम्पदण र िौि क संरचनणको संरक्ष  गनवकण 

िणिग ििपद् जोक्तिमा नू्यिनकर   थण व्यिस्थणपनकण सबै िियणकिणपको समान्वयणत्मक र प्रिणिकणरी रूपमाण 

कणयणवन्वयनकण िणिग कणनून बनणउन िणञ्छनीय िएकोिे, 

नेपणिको संििधणनको धणरण २२१ को उपधणरण (१) को अधिकार  थण स्थणनीय सरकणर सञ्चणिन ऐन २०७४ को 

दफण १०२ प्रयोग गरी  माणईजोगमाणई गणउँपणििकणको गणउँसिणिे यो ऐन बनणएको छ । 

 

पररचे्छद – १ 

प्रारखिक 

 

१. संलिप्त नाम र प्रारि: (१) यस ऐनको नणमा “गणउँ ििपद् जोक्तिमा नू्यनीकर   थण व्यिस्थणपन ऐन, २०७५” 

रहेको छ । 

(२) यो ऐन  ुरून्त प्रणरम्भ हुनेछ । 

२.  पररभाषा: ििषय िण प्रसङ्गिे अको अथव निणगेमाण यस ऐनमाण,- 

(क) “अध्यक्ष” िन्नणिे गणउँपणििकणको अध्यक्ष सम्झनु पछव  । 

(ि) “कोष” िन्नणिे दफण १२ बमाोिजमाको ििपद् व्यिस्थणपन कोष सम्झनु पछव  । 

(ग) “गैर प्रणकृि क ििपद्” िन्नणिे माहणमाणरी, अिनकणि, डढेिो, कीट िण सूक्ष्म जीिण ु आ ङ्क, पशु 

 थण चरणचुरुङ्गीमाण हुने फू्ल, प्यणन्डणिमाक फू्ल, सपवदंश, जनणिर आ ङ्क, िणनी, हिणई, सडक, 

जि िण औद्योिगक दुर्वटनण, आगिणगी, ििषणि ग्णँस, रसणयन िण िििकर  चुहणिट, ग्णँस 

ििष्फोटन, ििषणि िणद्य सेिन, िण णिर ीय प्रदूष , िन ििनणश िण िौि क संरचनणको क्षि  

 थण प्रकोप उद्धणर कणयवमाण हुने दुर्वटनण िण यसै्त अन्य गैरप्रणकृि क कणर िे उत्पन्न ििपद् 

सम्झनु पछव  । 

(र्) “िजल्लण ििपद् व्यिस्थणपन सिमाि ” िन्नणिे संर्ीय ऐनको दफण १६ बमाोिजमा इिणमा (गण.पण. माण 

रहेको िजल्लणको नणमा) िजल्लणमाण गठन िएको िजल्लण ििपद् व्यिस्थणपन सिमाि  सम्झनु पछव  । 

(ङ) “ ोिकएको" िण " ोिकए बमाोिजमा” िन्नणिे यस ऐन अन्तगव  बनेको िनयमामाण  ोिकएको िण 

 ोिकए बमाोिजमा सम्झनु पछव  । 
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(च) “प्रदेश ििपद् व्यिस्थणपन सिमाि ” िन्नणिे संर्ीय ऐनको दफण १४ बमाोिजमा प्रदेश नं. १ (गण.पण. 

रहेको प्रदेशको नम्बर िण नणमा) माण गठन िएको प्रदेश ििपद् व्यिस्थणपन सिमाि  सम्झनु पछव  । 

(छ) “प्रमुाि प्रशणसकीय अिधकृ ” िन्नणिे गणउँपणििकणको प्रमुाि प्रशणसकीय अिधकृ  सम्झनु पछव   

(ज) “प्रणकृि क ििपद्” िन्नणिे िहमापण , अिसनण, िहमापिहरो, िहमा णि ििस्फोटन, अि िृिि, 

अनणिृिि, बणढी, पिहरो  थण िू-स्खिन, डुबणन, िडेरी, आँधी, हुरी ब णस, शी िहर,  ण ो 

हणिणको िहर, चट्यणङ्ग, िूकम्प, ज्वणिणमुािी िबस्फोट, डढेिो िण यसै्त अन्य प्रणकृि क कणर िे 

उत्पन्न जुनसुकै ििपद् सम्झनु पछव  । 

(झ) “रणििि य कणयवकणरी सिमाि ” िन्नणिे संर्ीय ऐनको दफण ६ बमाोिजमाको कणयवकणरी सिमाि  सम्झनु 

पछव  । 

(ञ) “रणििि य पररषद” िन्नणिे संर्ीय ऐनको दफण ३ बमाोिजमाको ििपद् जोक्तिमा नू्यनीकर   थण 

व्यिस्थणपन रणििि य पररषद् सम्झनु पछव  । 

(ट) “रणििि य प्रणिधकर ” िन्नणिे संर्ीय ऐनको दफण १० बमाोिजमा गठन िएको रणििि य ििपद् जोक्तिमा 

नू्यनीकर   थण व्यिस्थणपन प्रणिधकर  सम्झनु पछव  । 

(ठ) “ििपद्” िन्नणिे कुनै स्थणनमाण आप ् कणिीन अिस्थण िसजवनण िई जन िण धनको क्षि को सणथै 

जीिनयणपन र िण णिर माण प्रि कूि असर पणने प्रणकृि क िण गैरप्रणकृि क ििपद् सम्झनु पछव  । 

(ड) “ििपद् िोज  थण उद्धणर समूाह” िन्नणिे ििपद्को अिस्थणमाण िोजी  थण उद्धणर गनव िियणशीि 

िण ििपद् व्यिस्थणपनको िणिग पररचणिन गनव  यणर गररएको िििशिीकृ  िोज  थण उद्धणर 

समूाह सम्झनु पछव  र सो शब्दिे  णििमा प्रणप्त माणनिीय सहणय णकमाीिणई समेा  जनणउँछ । 

(ढ) “ििपद् जोक्तिमा नू्यनीकर ” िन्नणिे ििपद्पूिव गररने जोक्तिमाको ििशे्लष   थण मूाल्यणङ्कन, ििपद् 

रोकथणमा िण ििपद् बणट हुने क्षि को नू्यनीकर   थण ििकणसकण कणयवमाण ििपद् जोक्तिमािणई कमा 

गने सम्बन्धी कणयव सम्झनु पछव  । 

( ) “ििपद् पुनिणवि” िन्नणिे ििपद्को र्टनणपिछ गररने पुनिनवमाणव  एिम्ा पुनस्थणवपनणसँग सम्बक्तन्ध  

कणयव सम्झनु पछव  । 

( ) “ििपद् प्रि कणयव” िन्नणिे ििपद्को र्टनण र्ट्नणसणथ  त्कणिै गररने िोज, उद्धणर एिम्ा 

रणह सँग सम्बक्तन्ध  कणयव सम्झनु पछव  र सो शब्दिे ििपद् प्रि कणयवको पूिव यणरीिणई समेा  

जनणउँछ । 

(थ) “ििपद् व्यिस्थणपन” िन्नणिे ििपद् जोक्तिमा नू्यनीकर , ििपद् प्रि कणयव र ििपद् पुनिणविसँग 

सम्बक्तन्ध  समू्प व िियणकिणप सम्झनु पछव  । 

(द) “व्यणिसणियक प्रि ष्ठणन” िन्नणिे उद्योग, किकणरिणनण, िसनेमाण र्र, सिपङ्ग माि, बहुउदे्दश्यीय 

व्यणपणररक ििन जस्तण व्यणिसणियक प्रि ष्ठणन सम्झनु पछव  । 
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(ध) “सिमाि ” िन्नणिे दफण ३ बमाोिजमाको गाउँ ििपद् व्यिस्थणपन सिमाि  सम्झनु पछव  । 
(न )  

(ऩ) “संर्ीय ऐन” िन्नणिे नेपणि सरकणरको ििपद् जोक्तिमा नू्यनीकर   थण व्यिस्थणपन ऐन, २०७४ 

सम्झनु पछव  । 

(प) “संर्ीय मान्त्रणिय” िन्नणिे नेपणि सरकणरको ििपद् व्यिस्थणपन हेने गरी  ोिकएको मान्त्रणिय 

सम्झनु पछव  । 

(फ) “सणिवजिनक संस्थण” िन्नणिे सरकणरी िनकणय, सरकणरको पू व िण आंिशक स्वणिमात्व िएको 

संस्थण, प्रचिि  कणनून बमाोिजमा स्थणपनण िएकण सङ्गिठ  संस्थण िण सबै प्रकणरकण स्वणस्थ्य  थण 

शैिक्षक संस्थण सम्झनु पछव  । 

 

पररचे्छद – २ 

गाउँ लिपद् व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतनव्य र अलिकार 

 

३. गाउँ लिपद् व्यिस्थापन सलमलत: (१) गणउँपणििकण िित्रको ििपद् व्यिस्थणपन सम्बन्धी कणयविणई प्रिणिकणरी 

रूपमाण सञ्चणिन गनव एक गणउँ ििपद् व्यिस्थणपन सिमाि  रहनेछ । 

(२) सिमाि को गठन देहणय बमाोिजमा हुनेछ:- 

(क) गाउँपाधिका अध्यक्ष  -संयोजक   

(ि) गाउँपाधिका उपणध्यक्ष -सदस्य 

(ग) प्रमुाि प्रशणसकीय अिधकृ  -सदस्य 

(र्) ििषयग  सिमाि कण संयोजकहरु  -सदस्य 

(ङ) प्रधिधिधि, धिल्ला प्रशासि कायाािय -सदस्य 

(च) सणमाणिजक माहणशणिण/शणिण प्रमुाि -सदस्य 

(छ) पूिणवधणर ििकणस माहणशणिण/शणिण प्रमुाि -सदस्य 

(ज) माणईजोगमाणई गाउँपाधिकाको भौगोििक के्षत्र धभत्र रहेका 

संर्ीय सुरक्षण धिकायका प्रमुाि वा प्रधिधिधि -सदस्य 

(झ) माणईजोगमाणई गाउँपाधिकाको भौगोििक के्षत्र धभत्र रहेका 

प्रदेश प्रहरी कायााियको प्रमुाि वा प्रधिधिधि -सदस्य 

(ञ) गणउँ प्रहरी प्रमुाि -सदस्य 

(ट) रणििि य माणन्य ण प्रणप्त दिकण गाउँपाधिकाक्तस्थ   

प्रमुाि िण प्रि िनिध -सदस्य  

(ठ) नेपणि रेडिस सोसणईटीकण स्थणनीय प्रि िनिध (१ जनण) -सदस्य 

(ड) िनजी के्षत्रको उद्योग िणि ज्य सम्बन्धी माणन्य णप्रणप्त संस्थणको  
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गणउँ  हको अध्यक्ष िण िनजिे  ोकेको प्रि िनिध (१ जनण) -सदस्य 

(ढ) गैरसरकणरी सस्थण माहणसंर्कणकण स्थणनीय प्रि िनिध (१ जनण) -सदस्य 

( ) नेपणि पत्रकार माहणसंर्को स्थािीय प्रि िनिध (१ जनण) -सदस्य 

( ) ििपद् व्यिस्थणपन हेने गरर  ोिकएको माहणशणिण/शणिण प्रमुाि  -सदस्य सिचि 

(३) उपदफण (२) माण जुनसुकै कुरण िेक्तिएको िए णपिन क्रम संख्या (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) र ( ) का 

सदस्यहरू उपिब्ध िभएको अवस्थामा पधि सधमधि गठि एवम् काम कारवाही गिामा असर पिे छैि । 

(४) उपदफण (२) बमाोिजमाको सिमाि िे संर्ीय ऐनको दफण १७ बमाोिजमाको स्थािीय धवपद् व्यवस्थापि 

सिमाि को रूपमाण समेा  कणमा गनेछ । 

४. सलमलतको बैठक सम्बन्धी व्यिस्था: (१) संयोजकिे  ोकेको िमाि , समाय र स्थणनमाण सिमाि को बैठक 

बसे्नछ । 

(२) सिमाि को सदस्य-सिचििे सिमाि को बैठक बसे्न िमाि , समाय र स्थणन  ोकी बैठकमाण छिफि हुने 

ििषयसूची सिह को सूचनण बैठक बसे्न समायिन्दण चौबीस र्ण्टण अगणिै सबै सदस्यिे पणउने गरी पठणउनु 

पनेछ । 

 (३) सिमाि कण पचणस प्रि श िन्दण बढी सदस्य उपक्तस्थ  िएमाण बैठकको िणिग ग पूरक सङ््ण 

पुगेको माणिननेछ । 

(४) उपदफण (२) र (३) माण जुनसुकै कुरण िेक्तिएको िए णपिन सिमाि को बैठक ित्काि बोिणउन 

आिश्यक िएमाण अध्यक्षिे जुनसुकै बेिणपिन सिमाि को बैठक बोिणउन सके्नछ र त्यस्तो अवस्थणमाण अध्यक्ष र 

र्टीमाण १ जनण सदस्य सिह  सदस्य सिचव उपक्तस्थ  िएमाण सिमाि को बैठक बस्न सके्नछ। 

(५) सिमाि को बैठक संयोजकको अध्यक्ष णमाण बसे्नछ । 

(६) सिमाि को िन वय बहुमा द्वणरण हुनेछ र मा  बरणबर िएमाण संयोजकिे िन णवयक मा  िदनेछ। 

(७) सिमाि िे आिश्यक ण अनुसणर सम्बक्तन्ध  िनकणय िण सङ्घ संस्थणकण प्रि िनिध र ििज्ञिणई बैठकमाण 

आमान्त्र  गनव सके्नछ । 

(८) सिमाि को बैठक सम्बन्धी अन्य कणयविििध सिमाि  आफैिे िनधणवर  गरे बमाोिजमा हुनेछ । 

(९) सिमाि को िन वय सदस्य सिचििे प्रमाणि   गरी रणखे्नछ । 

५ . सलमलतको काम, कतनव्य र अलिकार: सिमाि को कणमा, क वव्य र अिधकणर देहणय बमाोिजमा हुनेछ:- 

(क) ििपद् व्यिस्थणपन सम्बन्धी रणििि य पररषद् बणट स्वीकृ  रणििि य नीि   थण योजनण एिम्ा रणििि य 

कणयवकणरी सिमाि  र प्रदेश ििपद् व्यिस्थणपन सिमाि बणट स्वीकृ  एकीकृ   थण के्षत्रग  नीि  योजनण 

र कणयविमा अनुरुप हुने गरी गाउँ ििपद् व्यिस्थणपन िीधि िथा योजनण  जुवमाण गरी कायापाधिका 

समाक्ष पेश गने, 

(ि)  गाउँसिणबणट स्वीकृ  नीि   थण योजनणको अधीनमाण रही ििपद् जोक्तिमा नू्यनीकर , ििपद् प्रि कणयव 

 थण ििपद् पुनिणवि सम्बन्धी एकीकृ   थण के्षत्रग  नीि , योजनण  थण कणयविमा स्वीकृ  गरी िणगू 

गने, गरणउने, 
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(ग) गणउँपणििकणबाट सञ्चािि हुिे ििपद् व्यिस्थणपन सम्बन्धी कायाक्रम िथा बिेट प्रस्ताव ियार गिे, 

गराउिे, 

(र्) ििपद् व्यिस्थणपनकण सम्बन्धमाण गाउँपाधिकाको संस्थणग  क्षमा ण ििकणस गने, गरणउने, 

(ङ) गणउँपणििकणकण पदणिधकणरी, कमावचणरी, स्वयंसेिक, सणमाणिजक पररचणिक  थण समुादणयिणई ििपद् 

व्यिस्थणपन सम्बन्धमाण प्रिशक्ष  िदने व्यिस्थण िमािणउने, 

(च) ििपद्कण र्टनण हुनणसणथ िोज, उद्धणर र रणह  िगणय कण प्रणथिमाक कणयवहरू  त्कणि गनवको िणिग 

संस्थणग  संयन्त्र स्व : पररचणिि  हुने गरी आिश्यक कणयविििध  थण माणपदण्ड  जुवमाण गरी िणगू गने, 

गरणउने, 

(छ) ििपद् व्यिस्थणपनकण सम्बन्धमाण संर्ीय  थण प्रणदेिशक कणनूनको अिधनमाण रिह सणिवजिनक, िनजी, 

गैरसरकणरी िगणय  सबै िनकणय  थण संस्थणिे िनिणवह गनुव पने िूिमाकण िनधणवर  गने  थण त्यस्तण 

संस्थण िण िनकणयिणई आफ्नो नीि , योजनण र कणयविमामाण ििपद् व्यिस्थणपन सम्बन्धी ििषय समाणिेश 

गनव िगणउने, 

(ज) ििपद्को समायमाण स्थणनीय आमासञ्चणरकण माणध्यमाहरुको िूिमाकण सम्बन्धी आिश्यक माणपदण्ड  यणर 

गरी कणयणवन्वयन गने, गरणउने, 

(झ) सरकणरी, िनजी एिम्ा गैरसरकणरी संस्थण, स्थणनीय स्वयंसेिक, सणमाणिजक पररचणिक िगणय  

सम्बक्तन्ध  सबै पक्षको समान्वय र संिग्न णमाण ििपद् व्यिस्थणपन सम्बन्धी कणयव गने, गरणउने, 

(ञ) िौि क संरचनण िनमाणव  गदणव ििनसंिह ण िगणय  अन्य स्वीकृ  िनदेिशकण िण माणपदण्डको पणिनण 

गरणउने, 

(ट) स्थणनीय सणिवजिनक पूिणवधणर सम्बन्धी संरचनणको ििपद् जोक्तिमा मूाल्यणङ्कन गने, गरणउने, 

(ठ) नदी िकनणर, बगर, पिहरो जणन सके्न ििरणिो जिमान र डुबणन हुने के्षत्र िण ििपद् जोक्तिमाको 

सम्भणिनण िएकण असुरिक्ष  के्षत्रमाण बसोबणस गने व्यक्ति  थण समुादणयिणई सुरिक्ष  स्थणनमाण 

स्थणनणन्तर  गराउि उपयुक्त स्थािको खोिी कायामा सहयोग गिे िथा सुरधक्षि स्थािमा बसोबास 

सम्बन्धी सचेििा िगाउिे, 

(ड) धवपद्बाट स्थणनीय स्तरमा िनजी  थण सणवाजिनक के्षत्रबणट िइरहेको सेिण प्रिणहमाण अवरोध 

आइपरेमाण सोको पुिःसञ्चािनकण िणिग सेिण िनरन्तर णको योजनण  जुवमाण  थण कणयणवन्वयन सम्बन्धी 

कणयव गने, गरणउने । 

(ढ)  स्थणनीय समुादणयिणई ििपद्प्रि  जणगरुक बनणउन, ििपद्सँग सम्बक्तन्ध  योजनण  थण कणयविमा  जुवमाण 

गनव  थण ििपद्को र्टनण हुनणसणथ प्रि कणयवकण िणिग पररचणिि  हुन िडण िथा समुादणयस्तरमाण 

समावेशी ििपद् पूिव यणरी  थण प्रि कणयव सिमाि  गठन गने, 

( ) ििद्यणिय  हको शैिक्षक पणठ्यिमामाण ििपद् व्यिस्थणपन सम्बन्धी ििषय समाणिेश गनव पहि गिे, 

( ) ििपद् प्रि कणयवकण िणिग नमूानण अभ्यणस गने, गरणउने, 
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(थ) ििपद्को समायमाण प्रयोग गनव सिकने गरी िणरु यन्त्र िगणय कण अन्य उपकर हरू  यणरी हणि माण 

रणख्न िगणउने, 

(द) स्थणनीय स्तरमाण आप ् कणिीन कणयवसञ्चणिन केन्द्रको स्थणपनण र सञ्चणिन गने, 

(ध) गणउँपणििकणमाण ििपद् व्यिस्थणपन सूचनण प्र णिी  थण पूिवचे णिनी प्र णिीको ििकणस र सञ्चणिन 

गने, गरणउने, 

(न) ििपद् प्रिणिि  के्षत्रमाण  त्कणि उद्धणर िथा राहिको व्यिस्थण िमािणउने, 

(प) ििपद् माण परी हरणएकण, िबगे्रकण िण नि िएकण कणगजण को यिकन  थ्यणङ्क अद्यणििधक गरी रणख्न 

िगणउने, 

(फ) ििपद् बणट प्रिणिि  र्रपररिणरको पिहचणन, स्तर िनधणवर   थण पररचयपत्र िि र  गने, गरणउने, 

(ब) ििपद्को समायमाण जोक्तिमामाण रहेको समूाह धवशेषगरी मािहिण, बािबणधिकण, िकशोरी, अपणङ्ग ण 

िएकण व्यक्तिउपर हुन सके्न र्टनण (िैिङ्गक िहंसण, बेचिििन िथा अन्य कुिै पधि धकधसमका 

शोषण) रोकथणमाको िणिग ििशेष सिका  ण अपनणई सचे नणमूािक कणयविमा सञ्चणिन गने, 

(ि) ििपद् प्रिणिि हरूको प्रत्यक्ष र सधक्रय सहभाधगिामा धवपद् प्रभाधवि के्षत्रमाण आिथवक 

िियणकिणपको पुनस्थणवपनण, रोजगणरीकण अिसरको सृजनण  थण जीिनयणपनकण िणिग आय आिाि 

कणयविमा सञ्चणिन गने, गरणउने, 

(मा) ििपद्को जोक्तिमामाण रहेकण मािहिण, बणिबणििकण, जेष्ठ नणगररक, दिि , सीमाणन्तकृ  िगव  थण 

समुादणय, अशि  थण अपणङ्ग ण िएकण व्यक्तिहरूको िणिग ििशेष योजनण  थण कणयविमा बनणई 

कणयणवन्वयन गने, गरणउने, 

(य) ििपद् व्यिस्थणपन सम्बन्धमाण सणिवजिनक संस्थण  थण व्यणिसणियक प्रि ष्ठणनिे प्रचिि  ऐन बमाोिजमा 

कणयव गरे नगरेको अनुगमान गने, 

(र)  ििपद् व्यिस्थणपन सम्बन्धी रणििि य कणयवकणरी सिमाि , प्रदेश ििपद् व्यिस्थणपन सिमाि   थण िजल्लण ििपद् 

व्यिस्थणपन सिमाि को िन वय अनुसणर ििपद् व्यिस्थणपन सम्बन्धी अन्य कणयव गने, गरणउने, 

(ि) ििपद् व्यिस्थणपनकण सम्बन्धमाण नेपणि सरकणर  थण प्रदेश सरकणरकण मान्त्रणिय, िििणग  थण अन्य 

िनकणयसँग सहकणयव गने, 

(व) ििपद् व्यिस्थणपन सम्बन्धमाण नेपणि सरकणर, प्रदेश सरकणर िण गाउँसिणिे  ोकेकण अन्य कणयव गने, 

गरणउने,  

(श)  ििपद् व्यिस्थणपन सम्बन्धमाण संघीय िथा प्रादेधशक कािूिको प्रधिकूि िहुिे गरी गाउँ 

कायापाधिकािे िोके बमाोिजमाकण अन्य कणयव गने, गरणउने, 

(ष)  धवििन्न संर्संस्थण, व्यक्तिबणट प्रणप्त हुने रणह   थण पुनिनवमाणव  र पुनिणविकण िबषयवसु्तिणई स्थणनीय 

धवपद् व्यवस्थापन सिमाि िे  ोकेको स्थणन र माणपदण्ड अनुसणर गने, गरणउने । 
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पररचे्छद – ३ 

वडा स्तरीय लिपद् व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतनव्य र अलिकार 

 

६. वडा स्तरीय लिपद् व्यिस्थापन सलमलत: (१) गाउँपाधिकाको प्रते्यक वडामा एक वडा स्तरीय ििपद् 

व्यिस्थणपन सिमाि  रहनेछ । 

(२) वडा स्तरीय ििपद् व्यिस्थणपन सिमाि को गठन देहणय बमाोिजमा हुनेछ:- 

(क) वडा अध्यक्ष  -संयोजक  

(ि) वडा सदस्यहरू   -सदस्य 

(ग) वडा धभत्र रहेका धवषयगि शाखा/ईकाई कायाािय प्रमुखहरू  -सदस्य 

(र्) वडा धभत्र रहेका सुरक्षा धिकायका प्रमुखहरू  -सदस्य 

(ङ) रणििि य माणन्य ण प्रणप्त दिकण वडाक्तस्थ  प्रमुाि िण प्रि िनिध  -सदस्य  

(च) स्थािीय रेडक्रस,   -सदस्य 

(छ) गैरसरकारी िथा सामुदायमा आिाररि संघसंस्था िथा युवा क्लवबाट 

संयोजकिे  ोकेबमाोिजमा नू्यििम २ मधहिा सधहि ४ ििा  -सदस्य 

(ज) वडा सधचव - सदस्य सधचव 

(३) उपदफा (२) बमोधिमको सधमधिको बैठक सो सधमधिको संयोिकिे  ोकेको िमाि , समाय र 

स्थणनमाण बसे्नछ । 

(४) सिमाि को सदस्य-सिचििे सिमाि को बैठक बसे्न िमाि , समाय र स्थणन  ोकी बैठकमाण छिफि हुने 

ििषयसूची सिह को सूचनण बैठक बसे्न समायिन्दण चौबीस र्ण्टण अगणिै सबै सदस्यिे पणउने गरी पठणउनु 

पनेछ । 

(५) सिमाि कण पचणस प्रि श िन्दण बढी सदस्य उपक्तस्थ  िएमाण बैठकको िणिग ग पूरक सङ््ण 

पुगेको माणिननेछ । 

(६) उपदफण (४) र (५) माण जुनसुकै कुरण िेक्तिएको िए ण पिन सो सिमाि को बैठक ित्काि बोिणउन 

आिश्यक िएमाण संयोिकिे जुनसुकै बेिणपिन सिमाि को बैठक बोिणउन सके्नछ र त्यस्तो अवस्थणमाण 

संयोिक र र्टीमाण १ जनण सदस्य सिह  सदस्य सिचव उपक्तस्थ  िएमाण सिमाि को बैठक बस्न सके्नछ । 

(७) सिमाि को बैठकको अध्यक्ष ण सो सिमाि को संयोिकिे गनेछ । 

(८) सिमाि को िन वय बहुमा द्वणरण हुनेछ र मा  बरणबर िएमाण संयोिकिे िन णवयक मा  िदनेछ। 

(९) सिमाि िे आिश्यक ण अनुसणर सम्बक्तन्ध  िनकणय िण सङ्घ संस्थणकण प्रि िनिध र ििज्ञिणई बैठकमाण 

आमान्त्र  गनव सके्नछ । 

(१०) सिमाि को बैठक सम्बन्धी अन्य कणयविििध सो सिमाि  आफैिे िनधणवर  गरे बमाोिजमा हुनेछ । 

(११) सिमाि को िन वय सदस्य सिचििे प्रमाणि   गरी रणखे्नछ । 
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७. वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सविविको काि, कितव्य र अविकारः सिमाि को कणमा, क वव्य र 

अिधकणर देहणय बमाोिजमा हुनेछ:- 

(क) वडा धभत्र धवपद् प्रि कणयव  थण ििपद् पुनिणवि सम्बन्धी कायाक्रम सञ्चाििका िाधग गाउँ धवपद् 

व्यवस्थापि सधमधिमा धसफाररस गिे िथा सो सधमधिबाट स्वीकृ  नीि   थण योजनण अिुरूपका 

धवपद् व्यवस्थापि सम्बन्धी कायाक्रम कायाान्वयि, अिुगमि र पुिराविोकि गिे, 

(ि) िडणमाण ििकणस िनमाणव कण िियणकिणपहरू कणयणवन्वयनमाण ििपद् जोक्तिमा व्यणिस्थणपनिणई 

मूािप्रिणहीकर  गने, सुरिक्ष  ििद्यणिय  थण अस्प णिकण िणिग ििपद् जोक्तिमा नू्यनीकर कण 

कणयविमाहरू सञ्चािि गने, 

(ग) ििपद् व्यिस्थणपनकण सम्बन्धमाण वडाको संस्थणग  क्षमा ण ििकणस गने, 

(र्) ििपद् व्यवस्थणपन योजनण, आपत्कणिीन कणयवयोजनण, पुनिःस्थणपनण  थण पुनिनवमाणव  योजनण  जुवमाण 

 थण कणयणवन्वयन गने, गरणउने, 

(ङ) समुादणयमाण ििपद् व्यवस्थणपन सम्बन्धी काम गिे समूहहरूको गठन िथा त्यस्ता समूहहरूिाई 

पररचािि गिे गराउिे, 

(च) वडा सदस्यहरू, कमावचणरी, स्वयंसेिक, सणमाणिजक पररचणिक  थण समुादणयमाण आधणरर  ििपद् 

व्यवस्थणपन सिमाि  सदस्य, नणगररक समाणजकण प्रि िनिधिणई ििपद् व्यवस्थणपन सम्बन्धी 

प्रिशक्ष को व्यिस्थण िमािणउने, 

(छ) स्थणनीय समुादणयिणई ििपद्प्रि  जणगरुक बनणउिे, ििपद्सँग सम्बक्तन्ध  योजनण  थण कणयविमा  जुवमाण 

गनव  थण ििपद्को र्टनण हुनणसणथ प्रि कणयवकण िणिग ियारी अवस्थामा राखे्न, 

(ज) ििपद्कण र्टनण हुनणसणथ िोज, उद्धणर र रणह  िगणय कण प्रणथिमाक कणयवहरू  त्कणि गनवको िणिग 

समन्वय गने,  

(झ) आप ् कणिीन नमूानण अभ्यणस गने, गरणउने, 

(ञ) ििपद् बणट प्रिणिि  र्रपररिणरको पिहचणन, स्तर िनधणवर   थण पररचयपत्र िि र मा गणउँ ििपद् 

व्यवस्थणपन सधमधििाई सहयोग गने, 

(ट) ििपद्को समायमाण जोक्तिमामाण रहेकण समूाह धवशेषगरी मािहिण, बािबणधिकण, िकशोरी, अपणङ्ग ण 

िएकण व्यक्तिउपर हुन सके्न र्टनण (िैिङ्गक िहंसण, बेचिििन िथा अन्य कुिै पधि धकधसमका 

शोषण) रोकथणमाको िणिग ििशेष सिका  ण अपनणई सचे नणमूािक कणयविमा सञ्चणिन गने, 

(ठ) गणउँ ििपद् व्यिस्थणपन सिमाि को िन वय अनुसणर ििपद् व्यिस्थणपन सम्बन्धी अन्य कणयव गने, 

गरणउने । 
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पररचे्छद – ४ 

सुरिा लनकार् तथा अन्य लनकार्को पररचािन 

 

८ . सुरिा लनकार्को पररचािन तथा सहर्ोग र समन्वर्: (१) गाउँकणयवपाधिकािे ििपद् व्यिस्थणपनको 

कणमामाण नेपणि सरकणर  थण प्रदेश सरकणरिे पररचणिन गरेकण संर्ीय  थण प्रणदेिशक सुरक्षण िनकणयहरूिणई 

सहयोग र समान्वय गनेछ । 

(२) सुरक्षण िनकणयिे ििपद्को समायमाण िोज  थण उद्धणर कणयवकण िणिग गाउँकणयवपाधिकासँग आिश्यक 

सणमाग्री माणग गरेको अिस्थणमाण गाउँपाधिकामाण उपिब्ध िएसम्म त्यस्तो सणमाणग्री  त्कणि उपिब्ध गरणईनेछ । 

(३) ििपद् प्रि कणयवकण िणिग गाउँपाधिकािे आँफूसँग रहेको गणउँ प्रहरीिणई पररचणिन गनेछ ।   

९.  िारुणर्न्त्र तथा अन्य सेिा प्रदार्क लनकार्को काम, कतनव्य र अलिकार:  

(१) िणरू यन्त्र, एमु्बिेन्स  थण त्यसै्त अन्य सेिण प्रदणयकिे आप ् कणिीन िोज, उद्धणर  थण रणह  

उपिब्ध गरणउन सिमाि िे िदएको िनदेशनको पणिनण गनुव पनेछ । 

 (२) आप ् कणिीन कणयव सम्पणदन गदणव सिमाि को आदेश बमाोिजमा कुनै पिन स्थणनमाण प्रिेश गने  थण 

जुनसुकै व्यक्ति िण संस्थणको सणधन र स्रो  उपयोग गने अिधकणर िणरु यन्त्र सेिण प्रदणयकिणई हुनेछ । 

१०. सािनजलनक संस्था तथा व्यािसालर्क प्रलतष्ठानको दालर्त्व: (१) ििपद् व्यिस्थणपन सम्बन्धमाण गणउँपणििकण 

िित्रकण सबै सणिवजिनक संस्थण  थण व्यणिसणियक प्रि ष्ठणनको दणियत्व देहणय बमाोिजमा हुनेछ:- 

(क) आफ्नो ििन, उद्योग, कणयणविय िण व्यणिसणियक केन्द्रमाण ििपद्कण र्टनण हुन निदन ििपद् सुरक्षण 

औजणर, उपकर , सणमाग्री, आप ् कणिीन िनकणस िगणय   ोिकए बमाोिजमाकण अन्य व्यिस्थण गने, 

(ि)   थ्यणङ्क सङ्किन, क्षि को मूाल्यणङ्कन, रणह , पुनस्थणवपनण  थण पुनिनवमाणव  समेा कण समू्प व कणयवमाण 

आिश्यक सहयोग गने, 

(ग)   आफ्नण कमावचणरी  थण कणमादणरिणई ििपद् व्यिस्थणपन सम्बन्धमाण आधणरिू  अििमुािीकर  गने 

गरणउने, 

(र्) ििपद् व्यिस्थणपन कणयवमाण उपयोग हुने स्रो  सणधनिणई  यणरी हणि माण रणखे्न, 

(ङ) आफ्नण ििन िगणय  अन्य संरचनण आप ् कणिीन प्रयोजनकण िणिग आिश्यक परेमाण आदेशणनुसणर 

उपिब्ध गरणउने, 

(च) सम्बक्तन्ध  अिधकणरीको सुपररिेक्ष माण उद्धणर  थण रणह  िि र  कणयवमाण सहयोग पुर् यणउने, 

(छ) ििपद् जोक्तिमा नू्यनीकर  संयन्त्रको व्यिस्थण गरी  यणरी अिस्थणमाण रणखे्न, 

(ज)  फोहोरमैािण  थण प्रदुष को यथोिच  व्यिस्थणपन गरी यसबणट िण णिर  र जनजीिनमाण पनव सके्न 

नकणरणत्मक प्रिणििणई नू्यनीकर  गने उपणयहरू अपनणउने, 

(झ) ििपद्को र्टनण र्टेमाण  त्कणि निजकको सुरक्षण िनकणय र स्थणनीय आप ् कणिीन कणयवसञ्चणिन 

केन्द्रिणई िबर गने ।   
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(२) गणउँपणििकण िित्रकण सणिवजिनक संस्थण  थण व्यणिसणियक प्रि ष्ठणनिे गणउँपणििकणको ििपद् 

व्यिस्थणपन सम्बन्धी योजनणको अधीनमाण रही ििपद् व्यिस्थणपन योजनणको  जुवमाण गरी अिनिणयव रूपमाण िणगू 

गनुव पनेछ । 

११. लिपद् व्यिस्थापनमा सहर्ोग गनुन पने : गणउँपणििकण िित्रकण सरकणरी कणयणविय, गैरसरकणरी संस्थण, 

स्थणनीय सङ्घ संस्थण, समुादणय, स्वयंसेिक, नणगररक समाणज, िनजी के्षत्र  थण व्यक्तििे ििपद् व्यिस्थणपन कणयवमाण 

गाउँपाधिकािाई देहणय बमाोिजमा सहयोग गनुव पनेछ:- 

(क)   थ्यणङ्क सङ्किन, क्षि को मूाल्यणङ्कन, रणह , पुनस्थणवपनण  थण पुिःिनवमाणव  िगणय कण ििपद् 

व्यिस्थणपन सम्बन्धी कणयवमाण सहयोग गने,  

(ि) ििपद् व्यिस्थणपन सम्बन्धी जनचे नण अिििृक्तद्ध गने, 

(ग) क्षमा ण ििकणस, आप ् कणिीन नमूानण अभ्यणस  थण ििपद् व्यिस्थणपन सम्बन्धी प्रिशक्ष  कणयविमामाण 

सहयोग गने  थण िणग ििने,  

(र्) िोज, उद्धणर  थण रणह  िि र  सम्बन्धी कणयवमाण सहयोग गने।  

 

पररचे्छद – ५  

लिपद् व्यिस्थापन कोष सम्बन्धी व्यिस्था 

 

१२. लिपद् व्यिस्थापन कोष : (१) ििपद् व्यिस्थणपनकण िणिग गणउँपणििकणमाण छुटै्ट एक आकस्मिक कोष रहनेछ  

(२) कोषमाण देहणय बमाोिजमाकण रकमाहरू रहने छन्:- 

(क) गणउँपणििकणको िणिषवक बजेटबणट ििपद् व्यिस्थणपन कोषमाण जम्मण गने गरी स्वीकृ  

रकमा, 

(ि) प्रदेश सरकणरबणट ििपद् व्यिस्थणपनकण िणिग प्रणप्त रकमा, 

(ग)  नेपणि सरकणरबणट ििपद् व्यिस्थणपनकण िणिग प्रणप्त रकमा, 

(र्) स्वदेशी कुनै सङ्घ संस्थण िण व्यक्तिबणट दणन, दण व्य िण उपहणर स्वरुप प्रणप्त रकमा, 

(ङ)  अन्य कुनै स्रो बणट प्रणप्त रकमा । 

(३) ििपद् व्यवस्थणपनकण िणिग गणउँपणििकणिे कणनून बमाोिजमा धवशेष शुल्क िण दसु्तर संकिन गनव 

सके्न छ |  

(४) कोषको सञ्चणिन  ोिकए बमाोिजमा हुनेछ । 

(५) कोषको रकमा ििपद् व्यिस्थणपन सम्बन्धी कणमाकण िणिग प्रयोग गररनेछ । 

(६) उपदफण (५) माण जुनसुकै कुरण िेक्तिएको िए  णपिन कोषको रकमा िनयिमा  प्रशणसिनक कणयवको 

िणिग िचव गररने छैन । 

(७) कोषको िेिणपरीक्ष  माहणिेिण परीक्षकबणट हुनेछ ।  
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(८) सिमाि िे कोषको िणिषवक आय व्ययको प्रि िदेन  यणर गरी कणयवपणििकण माणफव   गाउँसिण समाक्ष 

पेश गनेछ । 

 

पररचे्छद – ६ 

कसूर तथा सजार् 

 

१३.  कसूर र सजार् : कसैिे ििपद्को र्टनण र्ट्न सके्न गरी िणपरिणही गरेमाण िण त्यस्तो र्टनण र्टणउन प्रत्यक्ष 

संिग्न िएमाण िण र्ट्नण र्टेको अिस्थणमाण नणजणयज फणईदण ििने गरी वा आफुिणई माणत्र फणईदण पुगे्न िकिसमाको 

कुिै कणमा गरेमाण वा यस सम्बन्धमाण संर्ीय कणनून बमाोिजमा कसुरजन्य माणिनने कुनै कणमा गरेमाण   ् सम्बन्धी 

कणरिणही प्रचिि  संर्ीय कणनून बमाोिजमा हुनेछ ।  

 

पररचे्छद – ७ 

लिलिि 

 

१४.  लिपद् सङ्कटग्रस्त िेत्र घोषणाको पािना र समन्वर् : (१) नेपणि सरकणरिे गणउँपणििकण िित्रको कुनै 

ठणउँमाण गम्भीर प्रकृि को ििपद् उत्पन्न िएबाट ििपद् सङ्कटग्रस्त के्षत्र र्ोष ण गरी प्रचिि  कणनून बमाोिजमा 

कुनै कणमा गनव गरणउन आदेश िदएमाण सोको पणिनण गनुव गरणउनु गणउँपणििकणको क वव्य हुनेछ ।  

(२) उपदफण (१) बमाोिजमा र्ोष ण गररएको के्षत्रमाण नेपणि सरकणरिे प्रचिि  कणनून बमाोिजमा कुनै कणमा 

गनव गरणउन गणउँपणििकण िित्रको कुनै व्यक्ति, संस्थण िण अिधकणरीिणई आदेश िदएमाण सोको पणिनण गिा 

गरणउनमा गणउँपणििकणिे आिश्यक समान्वय गनेछ । 

(३) उपदफण (१) बमाोिजमा र्ोष ण गररएको के्षत्र सम्बन्धी सूचनणको प्रसणर माण गणउँपणििकणिे सहयोग र 

समान्वय गनेछ । 

१५. नेपाि सरकारको स्वीकृतीमा मात्र प्रिेश गनुनपने : (१) ििपद् बणट असर परेको कुनै के्षत्रमाण ििदेशी 

नणगररक िण संस्थणिे प्रिेश गनुव परेमाण नेपणि सरकणरको स्वीकृि  ििएको छ छैन ििन गणउँ कायापणििकणिे 

सोधिोज गनव सके्नछ । 

(२) उपदफण (१) बमाोिजमा सोधिोज गदणव त्यस्तो नणगररक िण संस्थणिे नेपणि सरकणरको स्वीकृि  ििएको 

नणदेक्तिएकोमाण िनजको प्रिेशिणई रोक िगणई   ् सम्बन्धी सूचनण नेपणि सरकणरिणई उपिब्ध गरणईनेछ । 

१६. मानिीर् तथा अन्य सहार्ता र समन्वर् : (१) गणउँपणििकण िित्र उत्पन्न ििपद्को अिस्थणिणई  त्कणि 

सणमानण गनव आन्तररक स्रो  र सणधनबणट नभ्यणउने िएमाण माणनिीय  थण अन्य सहणय ण र समन्वयकण िणिग 

धिल्ला समन्वय सधमधि, प्रदेश सरकणर  थण नेपणि सरकणरिणई अनुरोध गररनेछ ।  
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 (२) ििपद् बणट उत्पन्न क्तस्थि  िनयन्त्र  गने िमामाण नेपणि सरकणरिे अन्तरणवििि य माणनिीय  थण अन्य 

सहयोग ििई पररचणिन गरेको अिस्थणमाण नेपणि सरकणरको िनदेशनमाण रिह   ् सम्बन्धी कणयवमाण सहयोग र 

समान्वय गररनेछ ।  

(३) िछमेाकी स्थािीय िहमा कुिै धवपद् उत्पन्न भई सो व्यवस्थापिका िाधग धछमेकी स्थािीय िहिे सोझै, 

धिल्ला समन्वय सधमधि वा प्रदेश सरकार माफा ि अिुरोि गरेमा उपिब्ध भएसम्मको सहयोग पुयााउिु 

गाउँकायापाधिको दाधयत्व हुिेछ । 

१७.  तत्काि िररद तथा लनमानण र प्रर्ोग गनन सलकने : (१) ििशेष पररक्तस्थि  परी ििपद् बणट प्रिणिि  के्षत्रमाण 

िोज, उद्धणर  थण रणह  उपिब्ध गरणउन  थण िइरहेको ििपद् बणट थप क्षि  हुन निदनकण िणिग  त्कणिै 

रणह  सणमाग्री िररद िण िनमाणव  कणयव गनव आिश्यक िएमाण सणिवजिनक िररद सम्बन्धी प्रचिि  कणनूनमाण 

रहेको ििशेष पररक्तस्थि माण िररद गने सम्बन्धी व्यिस्थण बमाोिजमा गाउँ कायापाधिकािे िररद िण िनमाणव  कणयव 

गनव सिकनेछ । 

(२) ििपद् बणट प्रिणिि  के्षत्रमाण िोज, उद्धणर  थण रणह  उपिब्ध गरणउन  थण िइरहेको ििपद् बणट थप 

क्षि  हुन निदनकण िणिग गणउँपणििकण के्षत्र िित्रको कुनै गैरसरकणरी कणयणविय िण अन्य संर् संस्थण र व्यक्तिको 

चि, अचि सम्पिि  थण सिणरी सणधन उपयोग गनव आिश्यक िएमाण सोको अिििेि रणिी  ोिकएको 

अििधिरको िणिग अस्थणयी  िरिे प्रणप्त गनव सिकनेछ । 

 (३) ििपद् बणट प्रिणिि  के्षत्रमाण  त्कणि रणह  उपिब्ध गरणउन गणउँपणििकण के्षत्र िित्रको कुनै 

गैरसरकणरी कणयणविय िण अन्य संर् संस्थण र व्यक्तिको िणद्यणन्न, ििणकपडण, औषधी िण अन्य िसु्त आिश्यक 

िएमाण सोको अिििेि रणिी िनयन्त्र माण ििन र सम्बक्तन्ध  प्रिणिि  पक्षिणई िि र  गनव सिकनेछ । 

(४) गणउँपणििकणिे उपदफण (२) बमाोिजमा कुनै सम्पिि अस्थणयी रूपमाण प्रणप्त गरेमाण िण उपदफण (३) 

बमाोिजमा कुनै िसु्त िनयन्त्र  र िि र  गरेमाण त्यस्तो सम्पिि प्रयोग िण िसु्त उपयोग बणप  प्रचिि  दर 

अनुसणरको रकमा सम्बक्तन्ध  कणयणविय, संस्थण िण व्यक्तििणई िदनेछ ।  

१८.  राहतको नू्यनतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यिस्था : (१) ििपद् प्रिणिि  व्यक्तििणई नेपणि सरकणर  थण प्रदेश 

सरकणरिे उपिव्ध गरणउने रणह को अि ररि गणउँपणििकणिे आन्तररक स्रो बणट थप रणह  उपिब्ध 

गरणउन सके्नछ ।  

(२) उपदफण (१) बमाोिजमा गणउँपणििकणिे ििपद् प्रिणिि  व्यक्तििणई रणह  उपिब्ध गरणउँदण माणपदण्ड 

बनणई सोको आधणरमाण रणहण  उपिब्ध गरणउनेछ । 

(३) उपदफण (२) बमाोिजमाको रणह को माणपदण्डमाण अन्य ििषयको अि ररि देहणयकण ििषय समाणिेश 

िएको हुनु पनेछ:- 

(क) ििपद् बणट प्रिणिि  व्यक्तििणई अस्थणयी आरयसयस्थिमाण रणदादण उपिब्ध गरणउनु पने 

आिणस, िणद्यणन्न, िणनेपणनी, स्वणस्थ्य  थण सरसफणइ सम्बन्धी, 
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(ि) ििपद् बणट मृातु्य हुनेको पररिणर  थण सम्पििको क्षि  हुने व्यक्तििणई उपिब्ध गरणउनु पने 

नू्यन मा रणह  सम्बन्धी,  

(ग) मािहिण, बणिबणििकण, जेष्ठ नणगररक, अशि  थण अपणङ्ग ण िएकण व्यक्तिको 

आवश्यक ण संवोििका िाधग धवशेष राहि प्याकेिहरु (िसै्त िडिग्नटी िकट र िचल्ड्ि ेन 

िकट) मधहिाहरूको िाधग सुरधक्षि मधहिामैत्री स्थि,  

(र्) व्यस्मक्तगि गोपधियिा िथा सुरक्षा सम्बन्धी, 

(ङ) नू्यन मा रणह  बणहेक स्वरोजगणर  थण रोजगणरी व्यिस्थणपनकण माणध्यमाबणट पीिड को 

जीििकोपणजवन सम्बन्धी, 

(च) गैरसरकणरी िण व्यक्तिग  रूपमाण िदइने रणह को िि र  सम्बन्धी, 

(छ) एकद्वणर प्र णिी अनुरुप रणह  िि र  गने सम्बन्धी, 

(ज) रणह सँग सम्बक्तन्ध  अन्य उपयुि ििषय । 

१९.   लिपद् मा परी हरााका िा नट भ भाका कागजात सम्बन्धमा : ििपद् माण परी हरणई फेिण पनव नसकेकण  थण 

आंिशक िण पू व रूपमाण क्षि  िएकण गणउँपणििकणकण माहत्वपू व कणगजण हरुको प्रमाण ीकर   थण प्रि िििप 

उपिब्ध गरणउने सम्बन्धी व्यिस्थण प्रचधिि कािूििे  ोके बमाोिजमा हुनेछ। 

२०. लनदेशन लदन सके्न : सिमाि िे यस ऐनको अधीनमाण रही ििपद् व्यिस्थणपनकण िणिग कुनै व्यक्ति िण 

िनकणयिणई आिश्यक िनदेशन िदन सके्नछ र त्यस्तो िनदेशनको पणिनण गनुव सम्बक्तन्ध  व्यक्ति िण िनकणयको 

क वव्य हुनेछ । 

२१. उपसलमलत गठन गनन सके्न : (१) सिमाि िे आिश्यक ण अनुसणर उपसिमाि  गठन गनव सके्नछ ।  

(२) उपदफण (१) बमाोिजमा गठन हुने उपसिमाि को कणमा, क वव्य, अिधकणर र कणयणवििध उपसिमाि  

गठन गदणवकण बि   ोिकए बमाोिजमा हुनेछ । 

२२. अलभिेि राख्नु पनेेः (१) ििपद्को समायमाण रणह  उपिब्ध गरणउने व्यक्ति, िनकणय िण संस्थणको नणमा,  र 

उपिव्ि गरणईको रणह  िथा सोको पररमाण  सधहिको धववरणको अधभिेख राखे्न व्यवस्था सधमधििे 

धमिाउिुपिे छ ।   

(२) उपदफा (१) बमोधिमको धववरण राख्दा धवपद् मा परेका मधहिा, बािबाधिका िथा िेष्ठ िागररक, 

धवपद्का कारणिे स्थािातरणरण भएका घरपररवार िगायिको संख्या एधकि हुिे धववरण र उिीहरूिाई 

उपिब्ध गरणइएको राहाि स्पष्टरूपमा राख्िुपिे छ । 

२३. पुरस्कार लदन सके्न : स्थणनीय ििपद् व्यिस्थणपन सम्बन्धमाण ििशेष योगदणन पुर् यणउने उतृ्कि व्यक्ति िण 

संस्थणिणई प्रोत्सणहन स्वरूप सिमाि को िसफणररसमाण गणउँ कायापणििकण कायापणििकणिे सम्मणन  थण पुरस्कणर 

िदन सके्नछ ।  
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२४. िालषनक प्रलतिेदन : (१) सिमाि िे प्रते्यक आिथवक िषवमाण गरेको कणमाको िििर  सिह को िणिषवक प्रि िेदन 

 यणर गरी कणयवपणििकण माणफव   गणउँ सिण, िजल्लण ििपद् व्यिस्थणपन सिमाि   थण प्रदेश ििपद् व्यिस्थणपन 

सिमाि  समाक्ष पेश गनुव पनेछ । 

(२) उपदफण (१) बमाोिजमाको िणिषवक प्रि िेदन सणिवजिनक रूपमाण प्रकणशन गनुव पनेछ । 

२५.   प्रशासलनक िचन व्यवस्थापन: सिमाि को बैठक  थण प्रि वेदन  यणरी िगणय कण कणयवसँग सम्बक्तन्ध  

नु्यन मा प्रशणसिनक िचव गणउँकणयवपणििकणिे व्यिस्थण गनेछ |  

२६. अलिकार प्रत्यार्ोजन : यो ऐन  थण यस ऐन अन्तगव  बनेको िनयमा बमाोिजमा सधमधििणई प्रणप्त 

अिधकणरमाधे्य आिश्यक ण अनुसणर केही अिधकणर सिमाि को संयोजक  थण  ोिकएको पदणिधकणरीिणई 

प्रत्यणयोजन गनव सके्नछ । 

२७. लनर्म बनाउने अलिकार : गणउँ कणयवपणििकणिे यो ऐन कणयणवन्वयनकण िणिग आिश्यक िनयमा  थण 

कणयविििध  बनणउन सके्नछ ।यो ऐन आउनु अगणबै कुनै िनयमाणििी िण कणयविििध जणरी िएको िए यसै ऐन 

अन्तगव  िएको माणिनने छ । यो ऐन सँग िणिझएको हद सम्म बदर हुनेछ ।   

 


