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जोरायल गाउँपाललकाको सूचना 

स्थानीय सरकार सचंालन ऐन २०७४ को दफा १०२ 

उपदफा (३) बमोजिम सर्वसाधारण िनताको 

िानकारीका लाजि  प्रकाशन िररएको छ: 

जर्पद् िोजिम न्यूनीकरण तथा व्यर्स्थापन ऐन , 

२०७५ 

 

प्रस्तार्ना : जोरायल गाउँपाललका क्षेत्र लित्र प्राकृलिक 

िथा गैरप्राकृलिक लिपद ्बाट सिवसाधारणको जीउज्यान र 

सािवजलनक, लनजी िथा व्यलिगि सम्पलि, प्राकृलिक एिम ्
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साँस्कृलिक सम्पदा र िौलिक सरंचनाको सरंक्षण गनवका 

लालग लिपद ् जोलिम न्यलूनकरण िथा व्यिस्थापनका सब ै

लियाकलापको समन्ियात्मक र प्रिािकारी रूपमा 

कायावन्ियनका लालग कानून बनाउन िाञ्छनीय िएकोले, 

नेपालको संलिधानको धारा २२१ को उपधारा (१) 

जोरायल गाउँपाललकाको गाउँसिाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद – १ 

प्रारजभिक 

 

१. संजिप्त नाम र प्रारभि: (१) यस ऐनको नाम 

“गाउँ लिपद ्जोलिम न्यनूीकरण िथा व्यिस्थापन 

ऐन, २०७५” रहकेो छ । 

(२) यो ऐन िुरून्ि प्रारम्ि हुनेछ । 

 

२.  पररिाषा: लिषय िा प्रसङ्गले अको अथव 

नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “अध्यक्ष” िन्नाले 

गाउँपाललकाको अध्यक्ष 

सम्झन ुपछव । 

(ि) “कोष” िन्नाले दफा १२ 

बमोलजमको लिपद ्
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व्यिस्थापन कोष सम्झनु 

पछव । 

(ग) “गरैप्राकृलिक लिपद”् िन्नाल े

महामारी, अलनकाल, डढेलो, 

कीट िा सकू्ष्म जीिाण ु

आिङ्क, पश ु िथा 

चराचरुुङ्गीमा हुने फ्ल,ू 

प्यान्डालमक फ्ल,ू सपवदशं, 

जनािर आिङ्क, िानी, 

हिाई, सडक, जल िा 

औद्योलगक दरु्वटना, 

आगलागी, लिषाि गयाँस, 

रसायन िा लिलकरण चहुािट, 

गयाँस लिष्फोटन, लिषाि 

िाद्य सेिन, िािािरणीय 

प्रदषूण, िन लिनाश िा 

िौलिक संरचनाको क्षलि िथा 

प्रकोप उद्धार कायवमा हुने 

दरु्वटना िा यस्िै अन्य 

गरैप्राकृलिक कारणले उत्पन्न 

लिपद ्सम्झन ुपछव । 
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(र्) “लजल्ला लिपद ् व्यिस्थापन 

सलमलि” िन्नाले संर्ीय 

ऐनको दफा १६ बमोलजम 

डोटी लजल्लामा गठन िएको 

लजल्ला लिपद ् व्यिस्थापन 

सलमलि सम्झन ुपछव । 

(ङ) “िोलकएको" िा "िोलकए 

बमोलजम” िन्नाले यस ऐन 

अन्िगवि बनेको लनयममा 

िोलकएको िा िोलकए 

बमोलजम सम्झन ुपछव । 

(च) “प्रदशे लिपद ् व्यिस्थापन 

सलमलि” िन्नाले संर्ीय 

ऐनको दफा १४ बमोलजम 

सदुरूपलिम प्रदशेमा गठन 

िएको प्रदशे लिपद ्

व्यिस्थापन सलमलि सम्झन ु

पछव । 

(छ) “अध्यक्ष” िन्नाले 

गाउँपाललकाको अध्यक्ष 

सम्झन ुपछव । 
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(ज) “प्रमिु प्रशासकीय 

अलधकृि” िन्नाले 

गाउँपाललकाको प्रमिु 

प्रशासकीय अलधकृि सम्झनु 

पछव । 

(झ) “प्राकृलिक लिपद”् िन्नाल े

लहमपाि, अलसना, लहमपलहरो, 

लहमिाल लिस्फोटन, 

अलििलृि, अनािलृि, बाढी, 

पलहरो िथा ि-ूस्िलन, 

डुबान, िडेरी, आधँी, हुरी 

बिास, शीिलहर, िािो 

हािाको लहर, चट्याङ्ग, 

िकूम्प, ज्िालामिुी 

लबस्फोट, डढेलो िा यस्ि ै

अन्य प्राकृलिक कारणले 

उत्पन्न जनुसकैु लिपद ्सम्झन ु

पछव । 

(ञ) “रालष्िय कायवकारी सलमलि” 

िन्नाले संर्ीय ऐनको दफा ६ 
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बमोलजमको कायवकारी 

सलमलि सम्झन ुपछव । 

(ट) “रालष्िय पररषद” िन्नाले 

संर्ीय ऐनको दफा ३ 

बमोलजमको लिपद ् जोलिम 

न्यनूीकरण िथा व्यिस्थापन 

रालष्िय पररषद ्सम्झन ुपछव । 

(ठ) “रालष्िय प्रालधकरण” िन्नाले 

संर्ीय ऐनको दफा १० 

बमोलजम गठन िएको रालष्िय 

लिपद ् जोलिम न्यनूीकरण 

िथा व्यिस्थापन प्रालधकरण 

सम्झन ुपछव । 

(ड) “लिपद”् िन्नाले कुन ै

स्थानमा आपि ्कालीन 

अिस्था लसजवना िई जन िा 

धनको क्षलिको साथै 

जीिनयापन र िािािरणमा 

प्रलिकूल असर पान े

प्राकृलिक िा गरैप्राकृलिक 

लिपद ्सम्झन ुपछव । 
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(ढ) “लिपद ् िोज िथा उद्धार 

समहू” िन्नाले लिपदक्ो 

अिस्थामा िोजी िथा उद्धार 

गनव लियाशील िा लिपद ्

व्यिस्थापनको लालग 

पररचालन गनव ियार गररएको 

लिलशिीकृि िोज िथा उद्धार 

समहू सम्झन ु पछव र सो 

शब्दले िाललम प्राप्त मानिीय 

सहायिाकमीलाई समिे 

जनाउँछ । 

(ण) “लिपद ् जोलिम न्यनूीकरण” 

िन्नाले लिपदप्िूव गररने 

जोलिमको लिशे्लषण िथा 

मलू्याङ्कन, लिपद ् रोकथाम 

िा लिपद ्बाट हुने क्षलिको 

न्यनूीकरण िथा लिकासका 

कायवमा लिपद ् जोलिमलाई 

कम गने सम्बन्धी कायव 

सम्झन ुपछव । 
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(ि) “लिपद ् पनुलावि” िन्नाले 

लिपदक्ो र्टनापलछ गररन े

पनुलनवमावण एिम ्

पनुस्थावपनासँग सम्बलन्धि 

कायव सम्झन ुपछव । 

(थ) “लिपद ् प्रलिकायव” िन्नाले 

लिपदक्ो र्टना र्ट्नासाथ 

ित्कालै गररने िोज, उद्धार 

एिम ् राहिसँग सम्बलन्धि 

कायव सम्झन ु पछव र सो 

शब्दले लिपद ् प्रलिकायवको 

पिूवियारीलाई समिे जनाउँछ 

। 

(द) “लिपद ्व्यिस्थापन” िन्नाल े

लिपद ् जोलिम न्यनूीकरण, 

लिपद ् प्रलिकायव र लिपद ्

पनुलाविसँग सम्बलन्धि 

सम्पणूव लियाकलाप सम्झन ु

पछव । 

(ध) “व्यािसालयक प्रलिष्ठान” 

िन्नाले उद्योग, 
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कलकारिाना, लसनेमा र्र, 

सलपङ्ग मल, बहुउद्दशे्यीय 

व्यापाररक ििन जस्िा 

व्यािसालयक प्रलिष्ठान सम्झन ु

पछव । 

(न) “सलमलि” िन्नाले दफा ३ 

बमोलजमको गाउँ लिपद ्

व्यिस्थापन सलमलि सम्झन ु

पछव । 

(ऩ)  

(प) “संर्ीय ऐन” िन्नाले नेपाल 

सरकारको लिपद ् जोलिम 

न्यनूीकरण िथा व्यिस्थापन 

ऐन, २०७४ सम्झन ुपछव । 

(फ) “संर्ीय मन्त्रालय” िन्नाले 

नेपाल सरकारको लिपद ्

व्यिस्थापन हनेे गरी 

िोलकएको मन्त्रालय सम्झनु 

पछव । 

(ब) “सािवजलनक संस्था” िन्नाले 

सरकारी लनकाय, सरकारको 
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पणूव िा आलंशक स्िालमत्ि 

िएको संस्था, प्रचललि 

काननू बमोलजम स्थापना 

िएका सङ्गलठि संस्था िा 

सबै प्रकारका स्िास््य िथा 

शलैक्षक संस्था सम्झन ुपछव । 

 

पररच्छेद – २ 

गाउँ जर्पद् व्यर्स्थापन सजमजतको िठन तथा काम, 

कतवव्य र अजधकार 

 

३. िाउँ जर्पद् व्यर्स्थापन सजमजत: (१) 

गाउँपाललका लित्रको लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धी 

कायवलाई प्रिािकारी रूपमा सञ्चालन गनव एक 

गाउँ लिपद ्व्यिस्थापन सलमलि रहनेछ । 

(२) सलमलिको गठन दहेाय बमोलजम 

हुनेछ:- 

(क) गाउँपालिका अध्यक्ष -संयोजक   

(ि) गाउँपालिका उपाध्यक्ष -सदस्य 

(ग) प्रमिु प्रशासकीय अलधकृि -सदस्य 

(र्) लिषयगि सलमलिका 

संयोजकहरु  -सदस्य 
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(ङ) प्रलिलिलि, लिल्िा प्रशासि 

कार्ाािर् -सदस्र् 

(च) सामालजक शािा प्रमिु -सदस्य 

पिूावधार लिकास शािा प्रमिु -सदस्य 

(छ) जोरायल गाउँपालिकाको 

भौगोललक क्षेत्र लभत्र रहकेा 

संर्ीय सरुक्षा लिकार्का प्रमिु 

वा प्रलिलिलि -सदस्य 

(ज) जोरायल गाउँपालिकाको 

भौगोललक क्षेत्र लभत्र रहकेा 

प्रदशे प्रहरी कार्ाािर्को 

प्रमिु वा प्रलिलिलि -सदस्य 

नगर प्रहरी प्रमिु -सदस्य 

(झ) रालष्िय मान्यिा प्राप्त दलका 

गाउँपालिकालस्थि  

प्रमिु िा प्रलिलनलध -सदस्य  

(ञ) नेपाल रेडिस सोसाईटीका 

स्थानीय प्रलिलनलध (१ जना) -सदस्य 

(ट) लनजी क्षेत्रको उद्योग िालणज्य 

सम्बन्धी मान्यिाप्राप्त संस्थाको  
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गाउँ िहको अध्यक्ष िा लनजले 

िोकेको प्रलिलनलध (१ जना) -सदस्य 

(ठ) गरैसरकारी सस्था 

महासंर्काका स्थानीय 

प्रलिलनलध (१ जना) -सदस्य 

(ड) नेपाल पत्रकार महासंर्को 

स्थािीर् प्रलिलनलध (१ जना) -सदस्य 

 

(ढ) लिपद ् व्यिस्थापन हनेे गरर 

िोलकएको शािा प्रमिु  -सदस्य सलचि 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा 

लेलिएको िएिापलन क्रम संख्र्ा (ञ), (ट), (ठ), 

(ड), (ढ) र (ण) का सदस्र्हरू उपिब्ि िभएको 

अवस्थामा पलि सलमलि गठि एवम ्काम कारवाही 

गिामा असर पिे छैि । 

(४) उपदफा (२) बमोलजमको सलमलिले 

संर्ीय ऐनको दफा १७ बमोलजमको स्थािीर् 

लवपद ् व्र्वस्थापि सलमलिको रूपमा समेि काम 

गनेछ । 
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४. सजमजतको बैठक सभबन्धी व्यर्स्था: (१) 

संयोजकले िोकेको लमलि, समय र स्थानमा 

सलमलिको बैठक बस्नेछ । 

(२) सलमलिको सदस्य-सलचिले सलमलिको 

बैठक बस्ने लमलि, समय र स्थान िोकी बैठकमा 

छलफल हुने लिषयसचूी सलहिको सचूना बैठक 

बस्ने समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै 

सदस्यले पाउने गरी पठाउन ुपनेछ । 

 (३) सलमलिका पचास प्रलिशििन्दा बढी 

सदस्य उपलस्थि िएमा बैठकको लालग गणपरूक 

सङ््या पगेुको मालननेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा 

लेलिएको िएिापलन सलमलिको बैठक ित्काि 

बोलाउन आिश्यक िएमा अध्यक्षले जनुसकैु 

बेलापलन सलमलिको बैठक बोलाउन सक्नेछ र 

त्यस्िो अवस्थामा अध्यक्ष र र्टीमा १ जना 

सदस्य सलहि सदस्य सलचव उपलस्थि िएमा 

सलमलिको बैठक बस्न सक्नेछ। 

(५) सलमलिको बैठक संयोजकको 

अध्यक्षिामा बस्नेछ । 
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(६) सलमलिको लनणवय बहुमिद्वारा हुनेछ र 

मि बराबर िएमा संयोजकले लनणावयक मि 

लदनेछ। 

(७) सलमलिले आिश्यकिा अनुसार 

सम्बलन्धि लनकाय िा सङ्र् ससं्थाका प्रलिलनलध र 

लिज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गनव सक्नेछ । 

(८) सलमलिको बैठक सम्बन्धी अन्य 

कायवलिलध सलमलि आफैले लनधावरण गरे बमोलजम 

हुनेछ । 

(९) सलमलिको लनणवय सदस्य सलचिले 

प्रमालणि गरी रा्नेछ । 

 

५ . सजमजतको काम, कतवव्य र अजधकार: 

सलमलिको काम, किवव्य र अलधकार देहाय 

बमोलजम हुनेछ:- 

(क) लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धी 

रालष्िय पररषद ्बाट स्िीकृि 

रालष्िय नीलि िथा योजना एिम ्

रालष्िय कायवकारी सलमलि र 

प्रदेश लिपद ् व्यिस्थापन 

सलमलिबाट स्िीकृि एकीकृि 

िथा क्षते्रगि नीलि योजना र 
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कायविम अनुरुप हुने गरी गाउँ 

लिपद ् व्यिस्थापन िीलि िथा 

योजना िजुवमा गरी 

कार्ापालिका समक्ष पेश गने, 

(ि) गाउँसिाबाट स्िीकृि नीलि िथा 

योजनाको अधीनमा रही लिपद ्

जोलिम न्यनूीकरण, लिपद ्

प्रलिकायव िथा लिपद ् पनुलावि 

सम्बन्धी एकीकृि िथा क्षते्रगि 

नीलि, योजना िथा कायविम 

स्िीकृि गरी लाग ूगने, गराउने, 

(ग) गाउँपाललकाबाट सञ्चािि 

हुिे लिपद ् व्यिस्थापन 

सम्बन्िी कार्ाक्रम िथा बिटे 

प्रस्िाव िर्ार गि,े गराउिे, 

(र्) लिपद ् व्यिस्थापनका 

सम्बन्धमा गाउँपालिकाको 

संस्थागि क्षमिा लिकास गने, 

गराउने, 

(ङ) गाउँपाललकाका पदालधकारी, 

कमवचारी, स्ियंसेिक, 

सामालजक पररचालक िथा 
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समदुायलाई लिपद ्व्यिस्थापन 

सम्बन्धमा प्रलशक्षण लदने 

व्यिस्था लमलाउने, 

(च) लिपदक्ा र्टना हुनासाथ 

िोज, उद्धार र राहि 

लगायिका प्राथलमक कायवहरू 

ित्काल गनवको लालग 

संस्थागि संयन्त्र स्िि: 

पररचाललि हुने गरी आिश्यक 

कायवलिलध िथा मापदण्ड 

िजुवमा गरी लागू गने, गराउने, 

(छ) लिपद ् व्यिस्थापनका 

सम्बन्धमा संर्ीय िथा 

प्रादेलशक कानूनको अलधनमा 

रलह सािवजलनक, लनजी, 

गैरसरकारी लगायि सबै 

लनकाय िथा संस्थाले लनिावह 

गनुव पने िलूमका लनधावरण गने 

िथा त्यस्िा संस्था िा 

लनकायलाई आफ्नो नीलि, 

योजना र कायविममा लिपद ्
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व्यिस्थापन सम्बन्धी लिषय 

समािेश गनव लगाउने, 

(ज) लिपदक्ो समयमा स्थानीय 

आमसञ्चारका माध्यमहरुको 

िलूमका सम्बन्धी आिश्यक 

मापदण्ड ियार गरी 

कायावन्ियन गने, गराउने, 

(झ) सरकारी, लनजी एिम ्

गैरसरकारी संस्था, स्थानीय 

स्ियंसेिक, सामालजक 

पररचालक लगायि सम्बलन्धि 

सब ै पक्षको समन्िय र 

संलगनिामा लिपद ् व्यिस्थापन 

सम्बन्धी कायव गने, गराउने, 

(ञ) िौलिक सरंचना लनमावण गदाव 

ििनसंलहिा लगायि अन्य 

स्िीकृि लनदेलशका िा 

मापदण्डको पालना गराउने, 

(ट) स्थानीय सािवजलनक पिूावधार 

सम्बन्धी सरंचनाको लिपद ्

जोलिम मलू्याङ्कन गने, 

गराउने, 
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(ठ) नदी लकनार, बगर, पलहरो जान 

सक्ने लिरालो जलमन र डुबान 

हुने क्षते्र िा लिपद ् जोलिमको 

सम्िािना िएका असरुलक्षि 

क्षते्रमा बसोबास गने व्यलि 

िथा समदुायलाई सरुलक्षि 

स्थानमा स्थानान्िरण गराउि 

उपर्कु्त स्थािको खोिी 

कार्ामा सहर्ोग गिे िथा 

सरुलक्षि स्थािमा बसोबास 

सम्बन्िी सचेििा िगाउिे, 

(ड) लवपदब्ाट स्थानीय स्िरमा 

लनजी िथा सावाजलनक क्षते्रबाट 

िइरहकेो सिेा प्रिाहमा 

अवरोध आइपरेमा सोको 

पिुःसञ्चालनका लालग सेिा 

लनरन्िरिाको योजना िजुवमा 

िथा कायावन्ियन सम्बन्धी 

कायव गने, गराउने । 

(ढ) स्थानीय समदुायलाई लिपदप््रलि 

जागरुक बनाउन, लिपदस्गँ 

सम्बलन्धि योजना िथा 
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कायविम िजुवमा गनव िथा 

लिपदक्ो र्टना हुनासाथ 

प्रलिकायवका लालग पररचाललि 

हुन िडा िथा समदुायस्िरमा 

समावेशी लिपद ्पिूवियारी िथा 

प्रलिकायव सलमलि गठन गने, 

(ण) लिद्यालय िहको शैलक्षक 

पाठ्यिममा लिपद ्व्यिस्थापन 

सम्बन्धी लिषय समािेश गनव 

पहि गिे, 

(ि) लिपद ्प्रलिकायवका लालग नमनूा 

अभ्यास गने, गराउने, 

(थ) लिपदक्ो समयमा प्रयोग गनव 

सलकने गरी िारुणयन्त्र 

लगायिका अन्य उपकरणहरू 

ियारी हालिमा रा्न लगाउने, 

(द) स्थानीय स्िरमा आपि ्कालीन 

कायवसञ्चालन केन्रको 

स्थापना र सञ्चालन गने, 

(ध) गाउँपाललकामा लिपद ्

व्यिस्थापन सचूना प्रणाली 

िथा पिूवचेिािनी प्रणालीको 
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लिकास र सञ्चालन गने, 

गराउने, 

(न) लिपद ्प्रिालिि क्षते्रमा ित्काल 

उद्धार िथा राहिको व्यिस्था 

लमलाउने, 

(प) लिपद ्मा परी हराएका, लबग्रेका 

िा नि िएका कागजािको 

यलकन ि्याङ्क अद्यािलधक 

गरी रा्न लगाउने, 

(फ) लिपद ्बाट प्रिालिि 

र्रपररिारको पलहचान, स्िर 

लनधावरण िथा पररचयपत्र 

लििरण गने, गराउने, 

(ब) लिपदक्ो समयमा जोलिममा 

रहकेो समहू लवशेषगरी मलहला, 

बालबालिका, लकशोरी, 

अपाङ्गिा िएका व्यलिउपर 

हुन सक्ने र्टना (लैङ्लगक 

लहसंा, बेचलििन िथा अन्र् 

कुिै पलि लकलसमका शोषण) 

रोकथामको लालग लिशेष 

सिका िा अपनाई 
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सचेिनामलूक कायविम 

सञ्चालन गने, 

(ि) लिपद ्प्रिालििहरूको प्रत्र्क्ष र 

सलक्रर् सहभालगिामा लवपद ्

प्रभालवि क्षते्रमा आलथवक 

लियाकलापको पनुस्थावपना, 

रोजगारीका अिसरको सजृना 

िथा जीिनयापनका लालग 

आय आिाि कायविम 

सञ्चालन गने, गराउने, 

(म) लिपदक्ो जोलिममा रहकेा 

मलहला, बालबाललका, जेष्ठ 

नागररक, दललि, सीमान्िकृि 

िगव िथा समदुाय, अशि िथा 

अपाङ्गिा िएका 

व्यलिहरूको लालग लिशेष 

योजना िथा कायविम बनाई 

कायावन्ियन गने, गराउने, 

(य) लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धमा 

सािवजलनक संस्था िथा 

व्यािसालयक प्रलिष्ठानले 
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प्रचललि ऐन बमोलजम कायव गरे 

नगरेको अनुगमन गने, 

(र)  लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी रालष्िय 

कायवकारी सलमलि, प्रदेश लिपद ्

व्यिस्थापन सलमलि िथा 

लजल्ला लिपद ् व्यिस्थापन 

सलमलिको लनणवय अनुसार 

लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धी 

अन्य कायव गने, गराउने, 

(ि) लिपद ् व्यिस्थापनका 

सम्बन्धमा नेपाल सरकार िथा 

प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, 

लििाग िथा अन्य लनकायसगँ 

सहकायव गने, 

(व) लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धमा 

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार 

िा गाउँसिाल े िोकेका अन्य 

कायव गने, गराउने,  

(श)  लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धमा 

संघीर् िथा प्रादेलशक 

काििूको प्रलिकूि िहुिे गरी 

गाउँ कार्ापालिकािे िोके 
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बमोलजमका अन्य कायव गने, 

गराउने, 

(ष)  लवलिन्न सरं्संस्था, व्यलिबाट 

प्राप्त हुने राहि िथा पनुलनवमावण 

र पनुलाविका लबषयवस्िुलाई 

स्थानीय लवपद ् व्र्वस्थापन 

सलमलिले िोकेको स्थान र 

मापदण्ड अनुसार गने, गराउने । 

 

पररच्छेद – ३ 

वडा स्तरीय जर्पद् व्यर्स्थापन सजमजतको िठन तथा 

काम, कतवव्य र अजधकार 

 

६. वडा स्तरीय जर्पद् व्यर्स्थापन सजमजत: (१) 

गाउँपालिकाको प्रत्र्ेक वडामा एक वडा स्िरीर् 

लिपद ्व्यिस्थापन सलमलि रहनेछ । 

(२) वडा स्िरीर् लिपद ् व्यिस्थापन 

सलमलिको गठन देहाय बमोलजम हुनेछ:- 

(क) वडा अध्यक्ष  -संयोजक  

(ि) वडा सदस्र्हरू   -सदस्य 
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(ग) वडा लभत्र रहकेा लवषर्गि 

शाखा/ईकाई कार्ाािर् 

प्रमखुहरू  -सदस्य 

(र्) वडा लभत्र रहकेा सरुक्षा 

लिकार्का प्रमखुहरू  -सदस्य 

(ङ) रालष्िय मान्यिा प्राप्त दलका 

वडालस्थि प्रमिु िा 

प्रलिलनलध  -सदस्य  

(च) स्थािीर् रेडक्रस,   -सदस्य 

(छ) गरैसरकारी िथा सामदुार्मा 

आिाररि संघसंस्था िथा 

र्वुा क्िवबाट 

संयोजकले िोकेबमोलजम 

न्र्िूिम २ मलहिा सलहि ४ 

ििा  -सदस्य 

(ज) वडा सलचव - सदस्र् सलचव 

(३) उपदफा (२) बमोलिमको सलमलिको 

बैठक सो सलमलिको संर्ोिकले िोकेको लमलि, 

समय र स्थानमा बस्नेछ । 

(४) सलमलिको सदस्य-सलचिले 

सलमलिको बैठक बस्ने लमलि, समय र स्थान िोकी 



 

= 

25 
 

बैठकमा छलफल हुने लिषयसचूी सलहिको सचूना 

बैठक बस्ने समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै 

सदस्यले पाउने गरी पठाउन ुपनेछ । 

(५) सलमलिका पचास प्रलिशििन्दा बढी 

सदस्य उपलस्थि िएमा बैठकको लालग गणपरूक 

सङ््या पगेुको मालननेछ । 

(६) उपदफा (४) र (५) मा जनुसकैु कुरा 

लेलिएको िएिा पलन सो सलमलिको बैठक 

ित्काि बोलाउन आिश्यक िएमा संर्ोिकले 

जनुसकैु बेलापलन सलमलिको बैठक बोलाउन 

सक्नेछ र त्यस्िो अवस्थामा संर्ोिक र र्टीमा १ 

जना सदस्य सलहि सदस्य सलचव उपलस्थि िएमा 

सलमलिको बैठक बस्न सक्नेछ । 

(७) सलमलिको बैठकको अध्यक्षिा सो 

सलमलिको संर्ोिकले गनेछ । 

(८) सलमलिको लनणवय बहुमिद्वारा हुनेछ 

र मि बराबर िएमा संर्ोिकले लनणावयक मि 

लदनेछ। 

(९) सलमलिले आिश्यकिा अनुसार 

सम्बलन्धि लनकाय िा सङ्र् ससं्थाका प्रलिलनलध र 

लिज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गनव सक्नेछ । 
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(१०) सलमलिको बैठक सम्बन्धी अन्य 

कायवलिलध सो सलमलि आफैले लनधावरण गरे 

बमोलजम हुनेछ । 

(११) सलमलिको लनणवय सदस्य सलचिले 

प्रमालणि गरी रा्नेछ । 

 

७ . वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सविवतको 

काि, कततव्य र अविकारः सलमलिको काम, 

किवव्य र अलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ:- 

(क) वडा लभत्र लवपद ्प्रलिकायव िथा 

लिपद ् पनुलावि सम्बन्धी 

कार्ाक्रम सञ्चाििका िालग 

गाउँ लवपद ् व्र्वस्थापि 

सलमलिमा लसफाररस गिे िथा 

सो सलमलिबाट स्िीकृि नीलि 

िथा योजना अिुरूपका लवपद ्

व्र्वस्थापि सम्बन्िी कार्ाक्रम 

कार्ाान्वर्ि, अिुगमि र 

पिुराविोकि गि,े 

(ि) िडामा लिकास लनमावणका 

लियाकलापहरू कायावन्ियनमा 
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लिपद ् जोलिम 

व्यािस्थापनलाई 

मलूप्रिाहीकरण गने, सरुलक्षि 

लिद्यालय िथा अस्पिालका 

लालग लिपद ् जोलिम 

न्यनूीकरणका कायविमहरू 

सञ्चािि गने, 

(ग) लिपद ् व्यिस्थापनका 

सम्बन्धमा वडाको संस्थागि 

क्षमिा लिकास गने, 

(र्) लिपद ् व्यवस्थापन योजना, 

आपत्कालीन कायवयोजना, 

पनुःस्थापना िथा पनुलनवमावण 

योजना िजुवमा िथा 

कायावन्ियन गने, गराउने, 

(ङ) समदुायमा लिपद ् व्यवस्थापन 

सम्बन्िी काम गि ेसमहूहरूको 

गठन िथा त्र्स्िा 

समहूहरूिाई पररचािि गिे 

गराउिे, 
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(च) वडा सदस्र्हरू, कमवचारी, 

स्ियंसेिक, सामालजक 

पररचालक िथा समदुायमा 

आधाररि लिपद ् व्यवस्थापन 

सलमलि सदस्य, नागररक 

समाजका प्रलिलनलधलाई लिपद ्

व्यवस्थापन सम्बन्धी 

प्रलशक्षणको व्यिस्था 

लमलाउने, 

(छ) स्थानीय समदुायलाई 

लिपदप््रलि जागरुक बनाउिे, 

लिपदस्गँ सम्बलन्धि योजना 

िथा कायविम िजुवमा गनव िथा 

लिपदक्ो र्टना हुनासाथ 

प्रलिकायवका लालग िर्ारी 

अवस्थामा राख्िे, 

(ज) लिपदक्ा र्टना हुनासाथ 

िोज, उद्धार र राहि 

लगायिका प्राथलमक कायवहरू 

ित्काल गनवको लालग समन्वर् 

गने,  
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(झ) आपि ्कालीन नमनूा अभ्यास 

गने, गराउने, 

(ञ) लिपद ्बाट प्रिालिि 

र्रपररिारको पलहचान, स्िर 

लनधावरण िथा पररचयपत्र 

लििरणमा गाउँ लिपद ्

व्र्वस्थापन सलमलििाई 

सहर्ोग गन,े 

(ट) लिपदक्ो समयमा जोलिममा 

रहकेा समहू लवशेषगरी मलहला, 

बालबालिका, लकशोरी, 

अपाङ्गिा िएका व्यलिउपर 

हुन सक्ने र्टना (लैङ्लगक 

लहसंा, बेचलििन िथा अन्र् 

कुिै पलि लकलसमका शोषण) 

रोकथामको लालग लिशेष 

सिका िा अपनाई 

सचेिनामलूक कायविम 

सञ्चालन गने, 

(ठ) गाउँ लिपद ् व्यिस्थापन 

सलमलिको लनणवय अनुसार 
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लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धी 

अन्य कायव गने, गराउने ।  

 

पररच्छेद – ४ 

सुरिा जनकाय तथा अन्य जनकायको पररचालन 

८ . सुरिा जनकायको पररचालन तथा सहयोि र 

समन्र्य: (१) गाउँकायवपालिकाकायवपालिकाले 

लिपद ्व्यिस्थापनको काममा नेपाल सरकार िथा 

प्रदेश सरकारले पररचालन गरेका संर्ीय िथा 

प्रादेलशक सरुक्षा लनकायहरूलाई सहयोग र 

समन्िय गनेछ । 

(२) सरुक्षा लनकायले लिपदक्ो समयमा िोज 

िथा उद्धार कायवका लालग गाउँकायवपालिका/ 

िगरकायवपालिकासगँ आिश्यक सामग्री माग 

गरेको अिस्थामा गाउँपालिकामा उपलब्ध 

िएसम्म त्यस्िो सामाग्री ित्काल उपलब्ध 

गराईनेछ । 

(३) लिपद ्प्रलिकायवका लालग गाउँपालिकािे 

आफूँसँग रहकेो नगर प्रहरीलाई पररचालन गनेछ ।   

 

९.  र्ारुणयन्र तथा अन्य सेर्ा प्रदायक 

जनकायको काम, कतवव्य र अजधकार:  
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(१) िारूणयन्त्र, एम्बलेुन्स िथा त्यस्िै अन्य 

सिेा प्रदायकले आपि ्कालीन िोज, उद्धार िथा 

राहि उपलब्ध गराउन सलमलिले लदएको 

लनदेशनको पालना गनुव पनेछ । 

 (२) आपि ्कालीन कायव सम्पादन गदाव 

सलमलिको आदेश बमोलजम कुनै पलन स्थानमा 

प्रिेश गने िथा जनुसकैु व्यलि िा संस्थाको साधन 

र स्रोि उपयोग गने अलधकार िारुणयन्त्र सेिा 

प्रदायकलाई हुनेछ । 

 

१०. सार्विजनक संस्था तथा व्यार्साजयक 

प्रजतष्ठानको दाजयत्र्: (१) लिपद ् व्यिस्थापन 

सम्बन्धमा गाउँपाललका लित्रका सब ै सािवजलनक 

संस्था िथा व्यािसालयक प्रलिष्ठानको दालयत्ि 

दहेाय बमोलजम हुनेछ:- 

(क) आफ्नो ििन, उद्योग, 

कायावलय िा व्यािसालयक 

केन्रमा लिपदक्ा र्टना हुन 

नलदन लिपद ् सरुक्षा औजार, 

उपकरण, सामग्री, 

आपि ्कालीन लनकास लगायि 
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िोलकए बमोलजमका अन्य 

व्यिस्था गने, 

(ि)  ि्याङ्क सङ्कलन, क्षलिको 

मलू्याङ्कन, राहि, पनुस्थावपना 

िथा पनुलनवमावण समिेका 

सम्पणूव कायवमा आिश्यक 

सहयोग गने, 

(ग)   आफ्ना कमवचारी िथा 

कामदारलाई लिपद ्

व्यिस्थापन सम्बन्धमा 

आधारििू अलिमिुीकरण गने 

गराउने, 

(र्) लिपद ् व्यिस्थापन कायवमा 

उपयोग हुने स्रोि साधनलाई 

ियारी हालिमा रा्ने, 

(ङ) आफ्ना ििन लगायि अन्य 

सरंचना आपि ्कालीन 

प्रयोजनका लालग आिश्यक 

परेमा आदेशानुसार उपलब्ध 

गराउने, 

(च) सम्बलन्धि अलधकारीको 

सपुररिेक्षणमा उद्धार िथा 
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राहि लििरण कायवमा सहयोग 

परु् याउने, 

(छ) लिपद ् जोलिम न्यनूीकरण 

संयन्त्रको व्यिस्था गरी ियारी 

अिस्थामा रा्ने, 

(ज)  फोहोरमैला िथा प्रदषुणको 

यथोलचि व्यिस्थापन गरी 

यसबाट िािािरण र 

जनजीिनमा पनव सक्ने 

नकारात्मक प्रिािलाई 

न्यनूीकरण गने उपायहरू 

अपनाउने, 

(झ) लिपदक्ो र्टना र्टेमा ित्काल 

नलजकको सरुक्षा लनकाय र 

स्थानीय आपि ्कालीन 

कायवसञ्चालन केन्रलाई िबर 

गने ।   

(२) गाउँपाललका लित्रका सािवजलनक ससं्था 

िथा व्यािसालयक प्रलिष्ठानले  गाउँपाललकाको 

लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धी योजनाको अधीनमा 

रही लिपद ् व्यिस्थापन योजनाको िजुवमा गरी 

अलनिायव रूपमा लागू गनुव पनेछ । 
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११. जर्पद् व्यर्स्थापनमा सहयोि िनुव पने : 

गाउँपाललका लित्रका सरकारी कायावलय, 

गैरसरकारी ससं्था, स्थानीय सङ्र् ससं्था, समदुाय, 

स्ियंसेिक, नागररक समाज, लनजी क्षते्र िथा 

व्यलिले लिपद ् व्यिस्थापन कायवमा 

गाउँपालिकािाई देहाय बमोलजम सहयोग गनुव 

पनेछ:- 

(क)  ि्याङ्क सङ्कलन, क्षलिको 

मलू्याङ्कन, राहि, पनुस्थावपना 

िथा पिुःलनवमावण लगायिका 

लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धी 

कायवमा सहयोग गने,  

(ि) लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धी 

जनचिेना अलििलृद्ध गने, 

(ग) क्षमिा लिकास, आपि ्कालीन 

नमनूा अभ्यास िथा लिपद ्

व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रलशक्षण 

कायविममा सहयोग गने िथा 

िाग ललने,  
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(र्) िोज, उद्धार िथा राहि 

लििरण सम्बन्धी कायवमा 

सहयोग गने।  

 

पररच्छेद – ५  

जर्पद् व्यर्स्थापन कोष सभबन्धी व्यर्स्था 

 

१२. जर्पद् व्यर्स्थापन कोष : (१) लिपद ्

व्यिस्थापनका लालग गाउँपाललकामा छुटै्ट एक 

आकलस्मक कोष रहनेछ । 

(२) कोषमा दहेाय बमोलजमका रकमहरू 

रहने छन:्- 

(क) गाउँपाललकाको िालषवक 

बजेटबाट लिपद ् व्यिस्थापन 

कोषमा जम्मा गने गरी स्िीकृि 

रकम, 

 (ि) प्रदेश सरकारबाट लिपद ्

व्यिस्थापनका लालग प्राप्त 

रकम, 

(ग)  नेपाल सरकारबाट लिपद ्

व्यिस्थापनका लालग प्राप्त 

रकम, 
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(र्) स्िदेशी कुनै सङ्र् ससं्था िा 

व्यलिबाट दान, दािव्य िा 

उपहार स्िरुप प्राप्त रकम, 

(ङ)  अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकम 

। 

(३) लिपद ् व्र्वस्थापनका लालग 

गाउँपाललकाले काननू बमोलजम लवशेष शलु्क िा 

दस्िुर संकलन गनव सक्ने छ |  

(४) कोषको सञ्चालन िोलकए बमोलजम 

हुनेछ । 

(५) कोषको रकम लिपद ् व्यिस्थापन 

सम्बन्धी कामका लालग प्रयोग गररनेछ । 

(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा लेलिएको 

िए िापलन कोषको रकम लनयलमि प्रशासलनक 

कायवको लालग िचव गररने छैन । 

(७) कोषको लेिापरीक्षण महालेिा 

परीक्षकबाट हुनेछ ।  

(८) सलमलिले कोषको िालषवक आय व्ययको 

प्रलििदेन ियार गरी कायवपाललका माफव ि गाउँसिा 

समक्ष पेश गनेछ । 

 

पररच्छेद – ६ 
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कसूर तथा सिाय 

 

१३.  कसूर र सिाय : कसैले लिपदक्ो र्टना र्ट्न 

सक्ने गरी लापरिाही गरेमा िा त्यस्िो र्टना 

र्टाउन प्रत्यक्ष सलंगन िएमा िा र्ट्ना र्टेको 

अिस्थामा नाजायज फाईदा ललने गरी वा 

आफुलाई मात्र फाईदा पगुने लकलसमको कुिै काम 

गरेमा वा यस सम्बन्धमा सरं्ीय कानून बमोलजम 

कसरुजन्य मालनने कुनै काम गरेमा िि् सम्बन्धी 

कारिाही प्रचललि सरं्ीय कानून बमोलजम हुनेछ ।  

 

पररच्छेद – ७ 

जर्जर्ध 

 

१४.  जर्पद् सङ्कटग्रस्त िेर घोषणाको पालना र 

समन्र्य : (१) नेपाल सरकारले गाउँपाललका 

लित्रको कुनै ठाउँमा गम्िीर प्रकृलिको लिपद ्

उत्पन्न िएबाट लिपद ् सङ्कटग्रस्ि क्षेत्र र्ोषणा 

गरी प्रचललि कानून बमोलजम कुनै काम गनव 

गराउन आदेश लदएमा सोको पालना गनुव गराउनु 

गाउँपाललकाको किवव्य हुनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोलजम र्ोषणा गररएको 

क्षते्रमा नेपाल सरकारले प्रचललि कानून बमोलजम 

कुनै काम गनव गराउन गाउँपाललका लित्रको कुनै 

व्यलि, ससं्था िा अलधकारीलाई आदेश लदएमा 

सोको पालना गिा गराउनमा गाउँपाललकाले 

आिश्यक समन्िय गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोलजम र्ोषणा गररएको 

क्षते्र सम्बन्धी सचूनाको प्रसारणमा गाउँपाललकाले 

सहयोग र समन्िय गनेछ । 

 

१५. नेपाल सरकारको स्र्ीकृतीमा मार प्ररे्श 

िनुवपने : (१) लिपद ्बाट असर परेको कुनै क्षते्रमा 

लिदेशी नागररक िा ससं्थाले प्रिेश गनुव परेमा 

नेपाल सरकारको स्िीकृलि ललएको छ छैन िलन 

गाउँ कार्ापाललका कार्ापाललकाले सोधिोज गनव 

सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम सोधिोज गदाव 

त्यस्िो नागररक िा ससं्थाले नेपाल सरकारको 

स्िीकृलि ललएको नादेलिएकोमा लनजको 

प्रिेशलाई रोक लगाई िि ्सम्बन्धी सचूना नेपाल 

सरकारलाई उपलब्ध गराईनेछ । 
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१६. मानर्ीय तथा अन्य सहायता र समन्र्य : (१) 

गाउँपाललका लित्र उत्पन्न लिपदक्ो अिस्थालाई 

ित्काल सामना गनव आन्िररक स्रोि र साधनबाट 

नभ्याउने िएमा मानिीय िथा अन्य सहायिा र 

समन्वर्का लालग लिल्िा समन्वर् सलमलि, प्रदेश 

सरकार िथा नेपाल सरकारलाई अनरुोध गररनेछ ।  

 (२) लिपद ्बाट उत्पन्न लस्थलि लनयन्त्रण गने 

िममा नेपाल सरकारले अन्िरावलष्िय मानिीय 

िथा अन्य सहयोग ललई पररचालन गरेको 

अिस्थामा नेपाल सरकारको लनदेशनमा रलह िि् 

सम्बन्धी कायवमा सहयोग र समन्िय गररनेछ ।  

(३) लछमेकी स्थािीर् िहमा कुिै लवपद ्

उत्पन्ि भई सो व्र्वस्थापिका िालग लछमेकी 

स्थािीर् िहि ेसोझ,ै लिल्िा समन्वर् सलमलि वा 

प्रदेश सरकार माफा ि अिरुोि गरेमा उपिब्ि 

भएसम्मको सहर्ोग परु्ााउिु गाउँकार्ापालिको 

दालर्त्व हुिेछ । 

 

१७.  तत्काल िरज द तथा जनमावण र प्रयोि िनव 

सजकने : (१) लिशेष पररलस्थलि परी लिपद ्बाट 

प्रिालिि क्षेत्रमा िोज, उद्धार िथा राहि उपलब्ध 

गराउन िथा िइरहकेो लिपद ्बाट थप क्षलि हुन 
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नलदनका लालग ित्कालै राहि सामग्री िरल द िा 

लनमावण कायव गनव आिश्यक िएमा सािवजलनक 

िररद सम्बन्धी प्रचललि कानूनमा रहकेो लिशेष 

पररलस्थलिमा िररद गने सम्बन्धी व्यिस्था 

बमोलजम गाउँ कार्ापालिका कार्ापालिकािे 

िरल द िा लनमावण कायव गनव सलकनेछ । 

(२) लिपद ्बाट प्रिालिि क्षते्रमा िोज, उद्धार 

िथा राहि उपलब्ध गराउन िथा िइरहकेो 

लिपद ्बाट थप क्षलि हुन नलदनका लालग 

गाउँपाललका क्षेत्र लित्रको कुनै गैरसरकारी 

कायावलय िा अन्य सरं् ससं्था र व्यलिको चल, 

अचल सम्पलि िथा सिारी साधन उपयोग गनव 

आिश्यक िएमा सोको अलिलेि रािी 

िोलकएको अिलधिरको लालग अस्थायी ििरले 

प्राप्त गनव सलकनेछ । 

 (३) लिपद ्बाट प्रिालिि क्षते्रमा ित्काल 

राहि उपलब्ध गराउन गाउँपाललका क्षेत्र लित्रको 

कुनै गैरसरकारी कायावलय िा अन्य संर् ससं्था र 

व्यलिको िाद्यान्न, लिाकपडा, औषधी िा अन्य 

िस्ि ु आिश्यक िएमा सोको अलिलेि रािी 

लनयन्त्रणमा ललन र सम्बलन्धि प्रिालिि पक्षलाई 

लििरण गनव सलकनेछ । 
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(४) गाउँपाललकाले उपदफा (२) बमोलजम 

कुनै सम्पलि अस्थायी रूपमा प्राप्त गरेमा िा 

उपदफा (३) बमोलजम कुनै िस्ि ु लनयन्त्रण र 

लििरण गरेमा त्यस्िो सम्पलि प्रयोग िा िस्ि ु

उपयोग बापि प्रचललि दर अनुसारको रकम 

सम्बलन्धि कायावलय, ससं्था िा व्यलिलाई लदनेछ 

।  

 

१८.  राहतको न्यूनतम मापदण्ड सभबन्धी व्यर्स्था 

: (१) लिपद ् प्रिालिि व्यलिलाई नेपाल सरकार 

िथा प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराउने राहिको 

अलिररि गाउँपाललकाले आन्िररक स्रोिबाट थप 

राहि उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम गाउँपाललकाले 

लिपद ्प्रिालिि व्यलिलाई राहि उपलब्ध गराउँदा 

मापदण्ड बनाई सोको आधारमा राहाि उपलब्ध 

गराउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोलजमको राहिको 

मापदण्डमा अन्य लिषयको अलिररि देहायका 

लिषय समािेश िएको हुनु पनेछ:- 

(क) लिपद ्बाट प्रिालिि व्यलिलाई 

अस्थायी आश्रयस्थलमा 



 

= 

42 
 

रा्दा उपलब्ि गराउनु पने 

आिास, िाद्यान्न, िानेपानी, 

स्िास््य िथा सरसफाइ 

सम्बन्धी, 

(ि) लिपद ्बाट मतृ्य ु हुनेको पररिार 

िथा सम्पलिको क्षलि हुने 

व्यलिलाई उपलब्ध गराउनु पने 

न्यनूिम राहि सम्बन्धी,  

(ग) मलहला, बालबाललका, जेष्ठ 

नागररक, अशि िथा 

अपाङ्गिा िएका व्यलिको 

आवश्र्किा संवोििका िालग 

लवशेष राहि प्र्ाकेिहरु (िस्िै 

लडलगनटी लकट र लचल्रेन लकट) 

मलहिाहरूको िालग सरुलक्षि 

मलहिामतै्री स्थि,  

(र्) व्र्लक्तगि गोपलिर्िा िथा 

सरुक्षा सम्बन्िी, 

(ङ) न्यनूिम राहि बाहके 

स्िरोजगार िथा रोजगारी 

व्यिस्थापनका माध्यमबाट 
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पीलडिको जीलिकोपाजवन 

सम्बन्धी, 

(च) गैरसरकारी िा व्यलिगि 

रूपमा लदइने राहिको लििरण 

सम्बन्धी, 

(छ) एकद्वार प्रणाली अनुरुप राहि 

लििरण गने सम्बन्धी, 

(ज) राहिसगँ सम्बलन्धि अन्य 

उपयिु लिषय । 

 

१९.   जर्पद् मा परी हराएका र्ा नष्ट िएका 

काििात सभबन्धमा : लिपद ्मा परी हराई फेला 

पनव नसकेका िथा आलंशक िा पणूव रूपमा क्षलि 

िएका गाउँपाललकाका महत्िपूणव कागजािहरुको 

प्रमाणीकरण िथा प्रलिलललप उपलब्ध गराउने 

सम्बन्धी व्यिस्था प्रचलिि काििूिे िोके 

बमोलजम हुनेछ। 

 

२०. जनदेशन जदन सक्ने : सलमलिले यस ऐनको 

अधीनमा रही लिपद ् व्यिस्थापनका लालग कुनै 

व्यलि िा लनकायलाई आिश्यक लनदेशन लदन 
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सक्नेछ र त्यस्िो लनदेशनको पालना गनुव सम्बलन्धि 

व्यलि िा लनकायको किवव्य हुनेछ । 

 

२१. उपसजमजत िठन िनव सक्ने : (१) सलमलिले 

आिश्यकिा अनुसार उपसलमलि गठन गनव सक्नेछ 

।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम गठन हुने 

उपसलमलिको काम, किवव्य, अलधकार र 

कायव ािलध उपसलमलि गठन गदावका बिि 

िोलकए बमोलजम हुनेछ । 

 

२२. अजिलेि राख्नु पनेेः (१) लिपदक्ो समयमा 

राहि उपलब्ध गराउने व्यलि, लनकाय िा 

संस्थाको नाम,  र उपलव्ि गराईको राहि िथा 

सोको पररमाण सलहिको लववरणको अलभिेख 

राख्िे व्र्वस्था सलमलििे लमिाउिुपिे छ ।   

(२) उपदफा (१) बमोलिमको लववरण राख्दा 

लवपदम्ा परेका मलहिा, बािबालिका िथा िेष्ठ 

िागररक, लवपदक्ा कारणिे स्थािान्िरण भएका 

घरपररवार िगार्िको सखं्र्ा एलकि हुिे लववरण र 

उिीहरूिाई उपिब्ि गराइएको राहाि स्पष्टरूपमा 

राख्िुपिे छ । 
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२३. पुरस्कार जदन सक्ने : स्थानीय लिपद ्व्यिस्थापन 

सम्बन्धमा लिशेष योगदान परु् याउने उत्कृि व्यलि 

िा संस्थालाई प्रोत्साहन स्िरूप सलमलिको 

लसफाररसमा गाउँ कार्ापाललका कार्ापाललकाले 

सम्मान िथा परुस्कार लदन सक्नेछ ।  

 

२४. र्ाजषवक प्रजतरे्दन : (१) सलमलिले प्रत्येक 

आलथवक िषवमा गरेको कामको लििरण सलहिको 

िालषवक प्रलििेदन ियार गरी कायवपाललका माफव ि 

गाउँ सिा, लजल्ला लिपद ्व्यिस्थापन सलमलि िथा 

प्रदेश लिपद ् व्यिस्थापन सलमलि समक्ष पेश गनुव 

पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको िालषवक 

प्रलििेदन सािवजलनक रूपमा प्रकाशन गनुव पनेछ । 

 

२५.  प्रशासजनक िचव व्यवस्थापन: सलमलिको बैठक 

िथा प्रलिवेदन ियारी लगायिका कायवसँग 

सम्बलन्धि न्यनुिम प्रशासलनक िचव 

गाउँकायवपाललकाले व्यिस्था गनेछ |  
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२६. अजधकार प्रत्यायोिन : यो ऐन िथा यस ऐन 

अन्िगवि बनेको लनयम बमोलजम सलमलिलाई प्राप्त 

अलधकारमध्ये आिश्यकिा अनुसार केही 

अलधकार सलमलिको संयोजक िथा िोलकएको 

पदालधकारीलाई प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ । 

 

२७. जनयम बनाउने अजधकार : गाउँ कायवपाललकाले 

यो ऐन कायावन्ियनका लालग आिश्यक लनयम 

िथा कायवलिलध  बनाउन सक्नेछ । 

 

आज्ञाले  

सजमर िण्डारी  

प्रमुि प्रशासकीय अजधकृत  

 

 

 

 

 


