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मल्लरानी गाउँपावलकामा विपद् जोविम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन 

गनन बनेको विधेयक, २०७५  

                        गाउँ कार्यपालिकाका बैठकबाट पारित लिलतिः२०७५/११/१३  
गाउँ सभािा पेश गिेको लिलतिः २०७५ २०७५/११/१४ 

 

प्रस्तावना : िल्ििानी गाउँपालिका के्षत्र लभत्र प्राकृलतक तथा गैिप्राकृलतक ववपद् बाट सवयसाधािणको जीउज्र्ान ि सावयजलनक, 
लनजी तथा व्र्क्तिगत सम्पक्ति, प्राकृलतक एवि ्साँस्कृलतक सम्पदा ि भौलतक संिचनाको संिक्षण गनयका िालग ववपद् 
जोक्तिि न्रू्लनकिण तथा व्र्वस्थापनका सबै विर्ाकिापको सिन्वर्ात्िक ि प्रभावकािी रूपिा कार्ायन्वर्नका िालग 
कानून बनाउन वाञ्छनीर् भएकोिे, नेपािको संववधानको धािा २२१ को उपधािा (१) को अधिकार प्रयोग गरी  
गाउँसभािे र्ो ऐन बनाएको छ । 

परिच्छेद – १ 
प्रािक्तम्भक 

१. संक्तक्षप्त नाि ि प्रािम्भ:(१) र्स ऐनको नाि “गाउँ ववपद् जोक्तिि न्रू्नीकिण तथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७” िहेको छ । 
(२) र्ो ऐन तरुून्त प्रािम्भ हनेुछ । 

२.  परिभाषा: ववषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स ऐनिा,- 
(क) “अध्र्क्ष” भन्नािे गाउँपालिकाको अध्र्क्ष सम्झन ुपछय । 
(ख) “कोष” भन्नािे दफा १२ बिोक्तजिको ववपद् व्र्वस्थापन कोष सम्झन ुपछय । 
(ग) “गैिप्राकृलतक ववपद्” भन्नािे िहािािी, अलनकाि, डढेिो, कीट वा सूक्ष्ि जीवाण ुआतङ्क, पश ुतथा चिाचरुुङ्गीिा 

हनुे फ्िू, प्र्ान्डालिक फ्िू, सपयदंश, जनावि आतङ्क, िानी, हवाई, सडक, जि वा औद्योलगक दरु्यटना, आगिागी, 
ववषाि गर्ासँ, िसार्न वा वववकिण चहुावट, गर्ाँस ववष्फोटन, ववषाि िाद्य सेवन, वाताविणीर् प्रदूषण, वन ववनाश 
वा भौलतक संिचनाको क्षलत तथा प्रकोप उद्धाि कार्यिा हनुे दरु्यटना वा र्स्तै अन्र् गैिप्राकृलतक कािणिे उत्पन्न 
ववपद् सम्झन ुपछय । 

(घ) “क्तजल्िा ववपद् व्र्वस्थापन सलिलत” भन्नािे संर्ीर् ऐनको दफा १६ बिोक्तजि  (गा.पा. िहेको क्तजल्िाको नाि) 
क्तजल्िािा गठन भएको क्तजल्िा ववपद् व्र्वस्थापन सलिलत सम्झन ुपछय । 

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

(च) “प्रदेश ववपद् व्र्वस्थापन सलिलत” भन्नािे संर्ीर् ऐनको दफा १४ बिोक्तजि प्रदेश नं.  (गा.पा. िहेको प्रदेशको 
नम्बि वा नाि) िा गठन भएको प्रदेश ववपद् व्र्वस्थापन सलिलत सम्झन ुपछय । 

(छ) “प्रििु” भन्नािे नगिपालिकाको प्रििु सम्झन ुपछय । 
(ज) “प्रििु प्रशासकीर् अलधकृत” भन्नािे िल्ििानी गाउँपालिकाको प्रििु प्रशासकीर् अलधकृत सम्झन ुपछय । 
(झ) “प्राकृलतक ववपद्” भन्नािे वहिपात, अलसना, वहिपवहिो, वहिताि ववस्फोटन, अलतववृि, अनावृवि, बाढी, पवहिो तथा 

भ-ूस्ििन, डुबान, िडेिी, आधँी, हिुी बतास, शीतिहि, तातो हावाको िहि, चट्याङ्ग, भकूम्प, ज्वािाििुी लबस्फोट, 
डढेिो वा र्स्तै अन्र् प्राकृलतक कािणिे उत्पन्न जनुसकैु ववपद् सम्झन ुपछय । 

(ञ) “िाविर् कार्यकािी सलिलत” भन्नािे संर्ीर् ऐनको दफा ६ बिोक्तजिको कार्यकािी सलिलत सम्झन ुपछय । 
(ट) “िाविर् परिषद” भन्नािे संर्ीर् ऐनको दफा ३ बिोक्तजिको ववपद् जोक्तिि न्रू्नीकिण तथा व्र्वस्थापन िाविर् 

परिषद् सम्झन ुपछय । 
(ठ) “िाविर् प्रालधकिण” भन्नािे संर्ीर् ऐनको दफा १० बिोक्तजि गठन भएको िाविर् ववपद् जोक्तिि न्रू्नीकिण तथा 

व्र्वस्थापन प्रालधकिण सम्झन ुपछय । 
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(ड) “ववपद्” भन्नािे कुनै स्थानिा आपत ्कािीन अवस्था लसजयना भई जन वा धनको क्षलतको साथै जीवनर्ापन ि 
वाताविणिा प्रलतकूि असि पाने प्राकृलतक वा गैिप्राकृलतक ववपद् सम्झन ुपछय । 

(ढ) “ववपद् िोज तथा उद्धाि सिूह” भन्नािे ववपद्को अवस्थािा िोजी तथा उद्धाि गनय विर्ाशीि वा ववपद् 
व्र्वस्थापनको िालग परिचािन गनय तर्ाि गरिएको ववक्तशिीकृत िोज तथा उद्धाि सिूह सम्झन ुपछय ि सो शब्दिे 
तालिि प्राप्त िानवीर् सहार्ताकिीिाई सिेत जनाउँछ । 

(ण) “ववपद् जोक्तिि न्रू्नीकिण” भन्नािे ववपद्पूवय गरिने जोक्तििको ववश्लषेण तथा िूल्र्ाङ्कन, ववपद् िोकथाि वा ववपद् बाट 
हनुे क्षलतको न्रू्नीकिण तथा ववकासका कार्यिा ववपद् जोक्तिििाई कि गने सम्बन्धी कार्य सम्झन ुपछय । 

(त) “ववपद् पनुिायभ” भन्नािे ववपद्को र्टनापलछ गरिने पनुलनयिायण एवि ्पनुस्थायपनासँग सम्बक्तन्धत कार्य सम्झन ुपछय । 
(थ) “ववपद् प्रलतकार्य” भन्नािे ववपद्को र्टना र्ट्नासाथ तत्कािै गरिने िोज, उद्धाि एवि ्िाहतसँग सम्बक्तन्धत कार्य 

सम्झन ुपछय ि सो शब्दिे ववपद् प्रलतकार्यको पूवयतर्ािीिाई सिेत जनाउँछ । 
(द) “ववपद् व्र्वस्थापन” भन्नािे ववपद् जोक्तिि न्रू्नीकिण, ववपद् प्रलतकार्य ि ववपद् पनुिायभसँग सम्बक्तन्धत सम्पूणय 

विर्ाकिाप सम्झन ुपछय । 
(ि) “व्र्ावसावर्क प्रलतष्ठान” भन्नािे उद्योग, किकाििाना, लसनेिा र्ि, सवपङ्ग िि, बहउुद्दशे्र्ीर् व्र्ापारिक भवन जस्ता 

व्र्ावसावर्क प्रलतष्ठान सम्झन ुपछय । 
(न) “सलिलत” भन्नािे दफा ३ बिोक्तजिको गाउँ ववपद् व्र्वस्थापन सलिलत सम्झन ुपछय । 
(ऩ)  

(प) “संर्ीर् ऐन” भन्नािे नेपाि सिकािको ववपद् जोक्तिि न्रू्नीकिण तथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ सम्झन ुपछय । 
(फ) “संर्ीर् िन्त्रािर्” भन्नािे नपेाि सिकािको ववपद् व्र्वस्थापन हेने गिी तोवकएको िन्त्रािर् सम्झन ुपछय । 
(ब) “सावयजलनक संस्था” भन्नािे सिकािी लनकार्, सिकािको पूणय वा आकं्तशक स्वालित्व भएको संस्था, प्रचलित कानून 

बिोक्तजि स्थापना भएका सङ्गठठत संस्था वा सबै प्रकािका स्वास््र् तथा शैक्तक्षक संस्था सम्झन ुपछय । 
 

परिच्छेद – २ 
गाउँ ववपद् व्र्वस्थापन सलिलतको गठन तथा काि, कतयव्र् ि अलधकाि 

३. गाउँ ववपद् व्र्वस्थापन सलिलत: (१) िल्ििानी गाउँपालिका लभत्रको ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यिाई प्रभावकािी 
रूपिा सञ्चािन गनय एक गाउँ ववपद् व्र्वस्थापन सलिलत िहनेछ । 

(२) सलिलतको गठन देहार् बिोक्तजि हनेुछ:- 
(क) गाउँपालिका अध्र्क्ष -संर्ोजक   
(ि) गाउँपालिका उपाध्र्क्ष -सदस्र् 
(ग) प्रििु प्रशासकीर् अलधकृत -सदस्र् 
(र्) ववषर्गत सलिलतका संर्ोजकहरु  -सदस्र् 
(ङ) प्रलतलनलध, क्तजल्िा प्रशासन कार्ायिर् -सदस्र् 
(च) सािाक्तजक ववकास शािा प्रििु -सदस्र् 
(छ) पूवायधाि ववकास शािा प्रििु -सदस्र् 
(ज) िल्ििानी गाउँपालिकाको भौगोलिक के्षत्र लभत्र िहेका 

संर्ीर् सिुक्षा लनकार्का प्रििु वा प्रलतलनलध -सदस्र् 
(झ) िल्ििानी गाउँपालिकाको भौगोलिक के्षत्र लभत्र िहेका 

प्रदेश प्रहिी कार्ायिर्को प्रििु वा प्रलतलनलध -सदस्र् 
(ञ) नगि प्रहिी प्रििु -सदस्र् 
(ट) िल्ििानी गाउँपालिका क्तस्थत स्थानीर् स्तििा विर्ाशीि  

िाजनीलतक दिका प्रििु वा प्रलतलनलध  -सदस्र्  
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(ठ) नेपाि िेडिस सोसाईटीका स्थानीर् प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्र् 
(ड) लनजी के्षत्रको उद्योग वाक्तणज्र् सम्बन्धी िान्र्ताप्राप्त संस्थाको  

गाउँ तहको अध्र्क्ष वा लनजिे तोकेको प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्र् 
(ढ) गैिसिकािी सस्था िहासंर्काका स्थानीर् प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्र् 
(ण) नेपाि पत्रकाि िहासंर्को स्थानीर् प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्र् 
(त) ववपद् व्र्वस्थापन हेने गरि तोवकएको शािा प्रििु  -सदस्र् सक्तचव 

(३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुिा िेक्तिएको भएतापलन िि संख्र्ा (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) ि (ण) का 
सदस्र्हरू उपिब्ध नभएको अवस्थािा पलन सलिलत गठन एवि ्काि कािवाही गनयिा असि पने छैन । 

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

४. सलिलतको बैठक सम्बन्धी व्र्वस्था: (१) संर्ोजकिे तोकेको लिलत, सिर् ि स्थानिा सलिलतको बैठक बस्नेछ । 
(२) सलिलतको सदस्र्-सक्तचविे सलिलतको बैठक बस्ने लिलत, सिर् ि स्थान तोकी बैठकिा छिफि हनेु ववषर्सूची 

सवहतको सूचना बैठक बस्ने सिर्भन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै सबै सदस्र्िे पाउने गिी पठाउन ुपनेछ । 
 (३) सलिलतका पचास प्रलतशतभन्दा बढी सदस्र् उपक्तस्थत भएिा बैठकको िालग गणपूिक सङ्खख्र्ा पगेुको िालननेछ । 

(४) उपदफा (२) ि (३) िा जनुसकैु कुिा िेक्तिएको भएतापलन सलिलतको बैठक तत्काि बोिाउन आवश्र्क 
भएिा अध्र्क्षिे जनुसकैु बेिापलन सलिलतको बैठक बोिाउन सक्नेछ ि त्र्स्तो अवस्थािा अध्र्क्ष ि र्टीिा १ जना 
सदस्र् सवहत सदस्र् सक्तचव उपक्तस्थत भएिा सलिलतको बैठक बस्न सक्नेछ। 

(५) सलिलतको बैठक संर्ोजकको अध्र्क्षतािा बस्नेछ । 
(६) सलिलतको लनणयर् बहिुतद्वािा हनेुछ ि ित बिाबि भएिा संर्ोजकिे लनणायर्क ित ठदनेछ। 
(७) सलिलतिे आवश्र्कता अनसुाि सम्बक्तन्धत लनकार् वा सङ्घ संस्थाका प्रलतलनलध ि ववज्ञिाई बैठकिा आिन्त्रण 

गनय सक्नेछ । 
(८) सलिलतको बैठक सम्बन्धी अन्र् कार्यववलध सलिलत आफैिे लनधायिण गिे बिोक्तजि हनेुछ । 
(९) सलिलतको लनणयर् सदस्र् सक्तचविे प्रिाक्तणत गिी िाख्नछे । 

५ . सलिलतको काि, कतयव्र् ि अलधकाि: सलिलतको काि, कतयव्र् ि अलधकाि देहार् बिोक्तजि हनेुछ:- 
(क) ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी िाविर् परिषद् बाट स्वीकृत िाविर् नीलत तथा र्ोजना एवि ्िाविर् कार्यकािी सलिलत ि प्रदेश 

ववपद् व्र्वस्थापन सलिलतबाट स्वीकृत एकीकृत तथा के्षत्रगत नीलत र्ोजना ि कार्यिि अनरुुप हनेु गिी गाउँ ववपद् 
व्र्वस्थापन नीलत तथा र्ोजना तजुयिा गिी कार्यपालिका सिक्ष पेश गने, 

(ि) गाउँसभाबाट स्वीकृत नीलत तथा र्ोजनाको अधीनिा िही ववपद् जोक्तिि न्रू्नीकिण, ववपद् प्रलतकार्य तथा ववपद् पनुिायभ 
सम्बन्धी एकीकृत तथा के्षत्रगत नीलत, र्ोजना तथा कार्यिि स्वीकृत गिी िागू गने, गिाउने, 

(ग) िल्ििानी गाउँपालिकाबाट सञ्चािन हनेु ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यिि तथा बजेट प्रस्ताव तर्ाि गने, गिाउने, 
(र्) ववपद् व्र्वस्थापनका सम्बन्धिा िल्ििानी गाउँपालिकाको संस्थागत क्षिता ववकास गने, गिाउने, 
(ङ) िल्ििानी गाउँपालिकाका पदालधकािी, कियचािी, स्वरं्सेवक, सािाक्तजक परिचािक तथा सिदुार्िाई ववपद् व्र्वस्थापन 

सम्बन्धिा प्रक्तशक्षण ठदने व्र्वस्था लििाउने, 
(च) ववपद्का र्टना हनुासाथ िोज, उद्धाि ि िाहत िगार्तका प्राथलिक कार्यहरू तत्काि गनयको िालग संस्थागत संर्न्त्र 

स्वत: परिचालित हनेु गिी आवश्र्क कार्यववलध तथा िापदण्ड तजुयिा गिी िागू गने, गिाउने, 
(छ) ववपद् व्र्वस्थापनका सम्बन्धिा संर्ीर् तथा प्रादेक्तशक कानूनको अलधनिा िवह सावयजलनक, लनजी, गैिसिकािी िगार्त 

सबै लनकार् तथा संस्थािे लनवायह गनुय पने भलूिका लनधायिण गने तथा त्र्स्ता संस्था वा लनकार्िाई आफ्नो नीलत, र्ोजना 
ि कार्यिििा ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी ववषर् सिावेश गनय िगाउने, 
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(ज) ववपद्को सिर्िा स्थानीर् आिसञ्चािका िाध्र्िहरुको भलूिका सम्बन्धी आवश्र्क िापदण्ड तर्ाि गिी कार्ायन्वर्न गने, 
गिाउने, 

(झ) सिकािी, लनजी एवि ् गैिसिकािी संस्था, स्थानीर् स्वरं्सेवक, सािाक्तजक परिचािक िगार्त सम्बक्तन्धत सबै पक्षको 
सिन्वर् ि संिगनतािा ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्य गने, गिाउने, 

(ञ) भौलतक संिचना लनिायण गदाय भवनसंवहता िगार्त अन्र् स्वीकृत लनदेक्तशका वा िापदण्डको पािना गिाउने, 
(ट) स्थानीर् सावयजलनक पूवायधाि सम्बन्धी संिचनाको ववपद् जोक्तिि िूल्र्ाङ्कन गने, गिाउने, 
(ठ) नदी वकनाि, बगि, पवहिो जान सक्ने लभिािो जलिन ि डुबान हनेु के्षत्र वा ववपद् जोक्तििको सम्भावना भएका असिुक्तक्षत 

के्षत्रिा बसोबास गने व्र्क्ति तथा सिदुार्िाई सिुक्तक्षत स्थानिा स्थानान्तिण गिाउन उपर्िु स्थानको िोजी कार्यिा 
सहर्ोग गने तथा सिुक्तक्षत स्थानिा बसोबास सम्बन्धी सचेतना जगाउने, 

(ड) ववपद्बाट स्थानीर् स्तििा लनजी तथा सावयजलनक के्षत्रबाट भइिहेको सेवा प्रवाहिा अविोध आइपिेिा सोको पनुिःसञ्चािनका 
िालग सेवा लनिन्तिताको र्ोजना तजुयिा तथा कार्ायन्वर्न सम्बन्धी कार्य गने, गिाउने । 

(ढ) स्थानीर् सिदुार्िाई ववपद्प्रलत जागरुक बनाउन, ववपद्सँग सम्बक्तन्धत र्ोजना तथा कार्यिि तजुयिा गनय तथा ववपद्को 
र्टना हनुासाथ प्रलतकार्यका िालग परिचालित हनु वडा तथा सिदुार्स्तििा सिावेशी ववपद् पूवयतर्ािी तथा प्रलतकार्य सलिलत 
गठन गने, 

(ण) ववद्यािर् तहको शैक्तक्षक पाठ्यिििा ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी ववषर् सिावेश गनय पहि गने, 
(त) ववपद् प्रलतकार्यका िालग निूना अभ्र्ास गने, गिाउने, 
(थ) ववपद्को सिर्िा प्रर्ोग गनय सवकने गिी वारुणर्न्त्र िगार्तका अन्र् उपकिणहरू तर्ािी हाितिा िाख्न िगाउने, 
(द) स्थानीर् स्तििा आपत ्कािीन कार्यसञ्चािन केन्रको स्थापना ि सञ्चािन गने, 
(ध) िल्ििानी गाउँपालिकािा ववपद् व्र्वस्थापन सूचना प्रणािी तथा पूवयचेतावनी प्रणािीको ववकास ि सञ्चािन गने, गिाउने, 
(न) ववपद् प्रभाववत के्षत्रिा तत्काि उद्धाि तथा िाहतको व्र्वस्था लििाउने, 
(प) ववपद् िा पिी हिाएका, लबग्रकेा वा नि भएका कागजातको र्वकन त्र्ाङ्क अद्यावलधक गिी िाख्न िगाउने, 
(फ) ववपद् बाट प्रभाववत र्िपरिवािको पवहचान, स्ति लनधायिण तथा परिचर्पत्र ववतिण गने, गिाउने, 
(ब) ववपद्को सिर्िा जोक्तिििा िहेको सिूह ववशेषगिी िवहिा, बािबालिका, वकशोिी, अपाङ्गता भएका व्र्क्तिउपि हनु सक्ने 

र्टना (िैवङ्गक वहंसा, बेचवविन तथा अन्र् कुनै पलन वकलसिका शोषण) िोकथािको िालग ववशेष सतकय ता अपनाई 
सचेतनािूिक कार्यिि सञ्चािन गने, 

(भ) ववपद् प्रभाववतहरूको प्रत्र्क्ष ि सविर् सहभालगतािा ववपद् प्रभाववत के्षत्रिा आलथयक विर्ाकिापको पनुस्थायपना, िोजगािीका 
अवसिको सृजना तथा जीवनर्ापनका िालग आर् आजयन कार्यिि सञ्चािन गने, गिाउने, 

(ि) ववपद्को जोक्तिििा िहेका िवहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागरिक, दलित, सीिान्तकृत वगय तथा सिदुार्, अशि तथा 
अपाङ्गता भएका व्र्क्तिहरूको िालग ववशेष र्ोजना तथा कार्यिि बनाई कार्ायन्वर्न गने, गिाउने, 

(र्) ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धिा सावयजलनक संस्था तथा व्र्ावसावर्क प्रलतष्ठानिे प्रचलित ऐन बिोक्तजि कार्य गिे नगिेको 
अनगुिन गने, 

(ि)  ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी िाविर् कार्यकािी सलिलत, प्रदेश ववपद् व्र्वस्थापन सलिलत तथा क्तजल्िा ववपद् व्र्वस्थापन 
सलिलतको लनणयर् अनसुाि ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी अन्र् कार्य गने, गिाउने, 

(ि) ववपद् व्र्वस्थापनका सम्बन्धिा नेपाि सिकाि तथा प्रदेश सिकािका िन्त्रािर्, ववभाग तथा अन्र् लनकार्सँग सहकार्य 
गने, 

(व) ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धिा नेपाि सिकाि, प्रदेश सिकाि वा गाउँसभािे तोकेका अन्र् कार्य गने, गिाउने,  
(श)  ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धिा संर्ीर् तथा प्रादेक्तशक कानूनको प्रलतकूि नहनेु गिी गाउँ कार्यपालिकािे तोके बिोक्तजिका 

अन्र् कार्य गने, गिाउने, 
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(ष)  ववलभन्न संर्संस्था, व्र्क्तिबाट प्राप्त हनेु िाहत तथा पनुलनयिायण ि पनुिायभका लबषर्वस्तिुाई स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन 
सलिलतिे तोकेको स्थान ि िापदण्ड अनसुाि गने, गिाउने । 
 

परिच्छेद – ३ 
वडा स्तरीय ववपद् व्र्वस्थापन सलिलतको गठन तथा काि, कतयव्र् ि अलधकाि 

 
६. वडा स्तिीर् ववपद् व्र्वस्थापन सलिलत: (१) मल्िरानी गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा एक वडा स्तरीय ववपद् व्र्वस्थापन 

सलिलत िहनेछ । 
(२) वडा स्तरीय ववपद् व्र्वस्थापन सलिलतको गठन देहार् बिोक्तजि हनेुछ:- 

(क) वडा अध्र्क्ष      -संर्ोजक  
(ि) वडा सदस्र्हरू   -सदस्र् 
(ग) वडा लभत्र िहेका ववषर्गत शािा/ईकाई कार्ायिर् प्रििुहरू  -सदस्र् 
(र्) वडा लभत्र िहेका सिुक्षा लनकार्का प्रििुहरू  -सदस्र् 
(ङ) वडाक्तस्थत विर्ाशीि िाजनीलतक दिका प्रििु वा प्रलतलनलध  -सदस्र्  
(च) स्थानीर् िेडिस,   -सदस्र् 
(छ) गैिसिकािी तथा सािदुार्िा आधारित संर्संस्था तथा र्वुा क्िवबाट 

संर्ोजकिे तोकेबिोक्तजि न्रू्नति २ िवहिा सवहत ४ जना  -सदस्र् 
(ज) वडा सक्तचव   - सदस्र् सक्तचव 

(३) उपदफा (२) बिोक्तजिको सलिलतको बैठक सो सलिलतको संर्ोजकिे तोकेको लिलत, सिर् ि स्थानिा बस्नेछ । 
(४) सलिलतको सदस्र्-सक्तचविे सलिलतको बैठक बस्ने लिलत, सिर् ि स्थान तोकी बैठकिा छिफि हनेु ववषर्सूची 

सवहतको सूचना बैठक बस्ने सिर्भन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै सबै सदस्र्िे पाउने गिी पठाउन ुपनेछ । 
(५) सलिलतका पचास प्रलतशतभन्दा बढी सदस्र् उपक्तस्थत भएिा बैठकको िालग गणपूिक सङ्खख्र्ा पगेुको िालननेछ । 

(६) उपदफा (४) ि (५) िा जनुसकैु कुिा िेक्तिएको भएता पलन सो सलिलतको बैठक तत्काि बोिाउन आवश्र्क 
भएिा संर्ोजकिे जनुसकैु बेिापलन सलिलतको बैठक बोिाउन सक्नेछ ि त्र्स्तो अवस्थािा संर्ोजक ि र्टीिा १ जना 
सदस्र् सवहत सदस्र् सक्तचव उपक्तस्थत भएिा सलिलतको बैठक बस्न सक्नेछ । 

(७) सलिलतको बैठकको अध्र्क्षता सो सलिलतको संर्ोजकिे गनेछ । 
(८) सलिलतको लनणयर् बहिुतद्वािा हनेुछ ि ित बिाबि भएिा संर्ोजकिे लनणायर्क ित ठदनेछ। 
(९) सलिलतिे आवश्र्कता अनसुाि सम्बक्तन्धत लनकार् वा सङ्घ संस्थाका प्रलतलनलध ि ववज्ञिाई बैठकिा आिन्त्रण 

गनय सक्नेछ । 
(१०) सलिलतको बैठक सम्बन्धी अन्र् कार्यववलध सो सलिलत आफैिे लनधायिण गिे बिोक्तजि हनेुछ । 
(११) सलिलतको लनणयर् सदस्र् सक्तचविे प्रिाक्तणत गिी िाख्नेछ । 

७ . वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन समिततको काि, कततव्य र अधिकारः सलिलतको काि, कतयव्र् ि अलधकाि देहार् 
बिोक्तजि हनेुछ:- 

(क) वडा लभत्र ववपद् प्रलतकार्य तथा ववपद् पनुिायभ सम्बन्धी कार्यिि सञ्चािनका िालग गाउँ ववपद् व्र्वस्थापन सलिलतिा 
लसफारिस गने तथा सो सलिलतबाट स्वीकृत नीलत तथा र्ोजना अनरुूपका ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यिि कार्ायन्वर्न, 
अनगुिन ि पनुिाविोकन गने, 

(ि) वडािा ववकास लनिायणका विर्ाकिापहरू कार्ायन्वर्निा ववपद् जोक्तिि व्र्ावस्थापनिाई िूिप्रवाहीकिण गने, सिुक्तक्षत 
ववद्यािर् तथा अस्पतािका िालग ववपद् जोक्तिि न्रू्नीकिणका कार्यििहरू सञ्चािन गने, 

(ग) ववपद् व्र्वस्थापनका सम्बन्धिा वडाको संस्थागत क्षिता ववकास गने, 



7 
 

(र्) ववपद् व्र्वस्थापन र्ोजना, आपत्कािीन कार्यर्ोजना, पनुिःस्थापना तथा पनुलनयिायण र्ोजना तजुयिा तथा कार्ायन्वर्न गने, 
गिाउने, 

(ङ) सिदुार्िा ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी काि गने सिूहहरूको गठन तथा त्र्स्ता सिूहहरूिाई परिचािन गने गिाउने, 
(च) वडा सदस्र्हरू, कियचािी, स्वरं्सेवक, सािाक्तजक परिचािक तथा सिदुार्िा आधारित ववपद् व्र्वस्थापन सलिलत सदस्र्, 

नागरिक सिाजका प्रलतलनलधिाई ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी प्रक्तशक्षणको व्र्वस्था लििाउने, 
(छ) स्थानीर् सिदुार्िाई ववपद्प्रलत जागरुक बनाउने, ववपद्सँग सम्बक्तन्धत र्ोजना तथा कार्यिि तजुयिा गनय तथा ववपद्को 

र्टना हनुासाथ प्रलतकार्यका िालग तर्ािी अवस्थािा िाख्न,े 
(ज) ववपद्का र्टना हनुासाथ िोज, उद्धाि ि िाहत िगार्तका प्राथलिक कार्यहरू तत्काि गनयको िालग सिन्वर् गने,  
(झ) आपत ्कािीन निूना अभ्र्ास गने, गिाउने, 
(ञ) ववपद् बाट प्रभाववत र्िपरिवािको पवहचान, स्ति लनधायिण तथा परिचर्पत्र ववतिणिा गाउँ ववपद् व्र्वस्थापन सलिलतिाई 

सहर्ोग गने, 
(ट) ववपद्को सिर्िा जोक्तिििा िहेका सिूह ववशेषगिी िवहिा, बािबालिका, वकशोिी, अपाङ्गता भएका व्र्क्तिउपि हनु सक्ने 

र्टना (िैवङ्गक वहंसा, बेचवविन तथा अन्र् कुनै पलन वकलसिका शोषण) िोकथािको िालग ववशेष सतकय ता अपनाई 
सचेतनािूिक कार्यिि सञ्चािन गने, 

(ठ) गाउँ ववपद् व्र्वस्थापन सलिलतको लनणयर् अनसुाि ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी अन्र् कार्य गने, गिाउने ।  
 

परिच्छेद – ४ 
सिुक्षा लनकार् तथा अन्र् लनकार्को परिचािन 

 
८ . सिुक्षा लनकार्को परिचािन तथा सहर्ोग ि सिन्वर्: (१) गाउँ कार्यपालिकािे ववपद् व्र्वस्थापनको काििा नेपाि सिकाि 

तथा प्रदेश सिकाििे परिचािन गिेका संर्ीर् तथा प्रादेक्तशक सिुक्षा लनकार्हरूिाई सहर्ोग ि सिन्वर् गनेछ । 
(२) सिुक्षा लनकार्िे ववपद्को सिर्िा िोज तथा उद्धाि कार्यका िालग गाउँकार्यपालिका सँग आवश्र्क सािग्री 

िाग गिेको अवस्थािा िल्ििानी गाउँपालिकािा उपिब्ध भएसम्ि त्र्स्तो सािाग्री तत्काि उपिब्ध गिाईनेछ । 
(३) ववपद् प्रलतकार्यका िालग िल्ििानी गाउँपालिकािे आफूँसँग िहेको नगि प्रहिीिाई परिचािन गनेछ ।   

९.  वारुणर्न्त्र तथा अन्र् सेवा प्रदार्क लनकार्को काि, कतयव्र् ि अलधकाि:  
(१) वारूणर्न्त्र, एम्बिेुन्स तथा त्र्स्तै अन्र् सेवा प्रदार्किे आपत ्कािीन िोज, उद्धाि तथा िाहत उपिब्ध 

गिाउन सलिलतिे ठदएको लनदेशनको पािना गनुय पनेछ । 
 (२) आपत ्कािीन कार्य सम्पादन गदाय सलिलतको आदेश बिोक्तजि कुनै पलन स्थानिा प्रवेश गने तथा जनुसकैु 

व्र्क्ति वा संस्थाको साधन ि स्रोत उपर्ोग गने अलधकाि वारुणर्न्त्र सेवा प्रदार्किाई हनेुछ । 
१०. सावयजलनक संस्था तथा व्र्ावसावर्क प्रलतष्ठानको दावर्त्व: (१) ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धिा िल्ििानी गाउँपालिका 

लभत्रका सबै सावयजलनक संस्था तथा व्र्ावसावर्क प्रलतष्ठानको दावर्त्व देहार् बिोक्तजि हनेुछ:- 
(क) आफ्नो भवन, उद्योग, कार्ायिर् वा व्र्ावसावर्क केन्रिा ववपद्का र्टना हनु नठदन ववपद् सिुक्षा औजाि, उपकिण, 

सािग्री, आपत ्कािीन लनकास िगार्त तोवकए बिोक्तजिका अन्र् व्र्वस्था गने, 
(ि)  त्र्ाङ्क सङ्किन, क्षलतको िूल्र्ाङ्कन, िाहत, पनुस्थायपना तथा पनुलनयिायण सिेतका सम्पूणय कार्यिा आवश्र्क सहर्ोग गने, 
(ग)   आफ्ना कियचािी तथा कािदाििाई ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धिा आधािभतू अलभििुीकिण गने गिाउने, 
(र्) ववपद् व्र्वस्थापन कार्यिा उपर्ोग हनेु स्रोत साधनिाई तर्ािी हाितिा िाख्ने, 
(ङ) आफ्ना भवन िगार्त अन्र् संिचना आपत ्कािीन प्रर्ोजनका िालग आवश्र्क पिेिा आदेशानसुाि उपिब्ध गिाउने, 
(च) सम्बक्तन्धत अलधकािीको सपुरिवेक्षणिा उद्धाि तथा िाहत ववतिण कार्यिा सहर्ोग परु् र्ाउने, 
(छ) ववपद् जोक्तिि न्रू्नीकिण संर्न्त्रको व्र्वस्था गिी तर्ािी अवस्थािा िाख्न,े 
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(ज)  फोहोििैिा तथा प्रदषुणको र्थोक्तचत व्र्वस्थापन गिी र्सबाट वाताविण ि जनजीवनिा पनय सक्ने नकािात्िक प्रभाविाई 
न्रू्नीकिण गने उपार्हरू अपनाउने, 

(झ) ववपद्को र्टना र्टेिा तत्काि नक्तजकको सिुक्षा लनकार् ि स्थानीर् आपत ्कािीन कार्यसञ्चािन केन्रिाई िबि गने ।   
(२) िल्ििानी गाउँपालिका लभत्रका सावयजलनक संस्था तथा व्र्ावसावर्क प्रलतष्ठानिे  िल्ििानी गाउँपालिकाको ववपद् 
व्र्वस्थापन सम्बन्धी र्ोजनाको अधीनिा िही ववपद् व्र्वस्थापन र्ोजनाको तजुयिा गिी अलनवार्य रूपिा िागू गनुय पनेछ । 

११. ववपद् व्र्वस्थापनिा सहर्ोग गनुय पने : िल्ििानी गाउँपालिका लभत्रका सिकािी कार्ायिर्, गैिसिकािी संस्था, स्थानीर् 
सङ्घ संस्था, सिदुार्, स्वरं्सेवक, नागरिक सिाज, लनजी के्षत्र तथा व्र्क्तििे ववपद् व्र्वस्थापन कार्यिा मल्िरानी 
गाउँपालिकािाई देहार् बिोक्तजि सहर्ोग गनुय पनेछ:- 

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

(ि) ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अलभवृवद्ध गने, 
(ग) क्षिता ववकास, आपत ्कािीन निूना अभ्र्ास तथा ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी प्रक्तशक्षण कार्यिििा सहर्ोग गने तथा 

भाग लिने,  
(र्) िोज, उद्धाि तथा िाहत ववतिण सम्बन्धी कार्यिा सहर्ोग गने।  

 

परिच्छेद – ५  
ववपद् व्र्वस्थापन कोष सम्बन्धी व्र्वस्था 

 
१२. ववपद् व्र्वस्थापन कोष :(१) ववपद् व्र्वस्थापनका िालग िल्ििानी गाउँपालिकािा छुटै्ट एक आकक्तस्िक कोष िहनेछ । 

(२) कोषिा देहार् बिोक्तजिका िकिहरू िहने छन:्- 
(क) िल्ििानी गाउँपालिकाको वावषयक बजेटबाट ववपद् व्र्वस्थापन कोषिा जम्िा गने गिी स्वीकृत िकि, 
 (ि) प्रदेश सिकािबाट ववपद् व्र्वस्थापनका िालग प्राप्त िकि, 
(ग)  नेपाि सिकािबाट ववपद् व्र्वस्थापनका िालग प्राप्त िकि, 
(र्) स्वदेशी कुनै सङ्घ संस्था वा व्र्क्तिबाट दान, दातव्र् वा उपहाि स्वरुप प्राप्त िकि, 
(ङ)  अन्र् कुनै स्रोतबाट प्राप्त िकि । 

(३) ववपद् व्र्वस्थापनका िालग िल्ििानी गाउँपालिकािे कानून बिोक्तजि ववशेष शलु्क वा दस्तिु संकिन गनय 
सक्ने छ |  

(४) कोषको सञ्चािन तोवकए बिोक्तजि हनेुछ । 
(५) कोषको िकि ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कािका िालग प्रर्ोग गरिनेछ । 
(६) उपदफा (५) िा जनुसकैु कुिा िेक्तिएको भए तापलन कोषको िकि लनर्लित प्रशासलनक कार्यको िालग िचय 

गरिने छैन । 
(७) कोषको िेिापिीक्षण िहािेिा पिीक्षकबाट हनेुछ ।  
(८) सलिलतिे कोषको वावषयक आर् व्र्र्को प्रलतवदेन तर्ाि गिी कार्यपालिका िाफय त गाउँसभा सिक्ष पेश गनेछ । 

 

परिच्छेद – ६ 
कसूि तथा सजार् 

१३.  कसूि ि सजार् : कसैिे ववपद्को र्टना र्ट्न सक्ने गिी िापिवाही गिेिा वा त्र्स्तो र्टना र्टाउन प्रत्र्क्ष संिगन 
भएिा वा र्ट्ना र्टेको अवस्थािा नाजार्ज फाईदा लिने गिी वा आफुिाई िात्र फाईदा पगुने वकलसिको कुनै काि 
गिेिा वा र्स सम्बन्धिा संर्ीर् कानून बिोक्तजि कसिुजन्र् िालनने कुनै काि गिेिा तत ्सम्बन्धी कािवाही प्रचलित 
संर्ीर् कानून बिोक्तजि हनेुछ ।  
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परिच्छेद – ७ 
ववववध 

१४.  ववपद् सङ्कटग्रस्त क्षते्र र्ोषणाको पािना ि सिन्वर् : (१) नेपाि सिकाििे िल्ििानी गाउँपालिका लभत्रको कुनै ठाउँिा 
गम्भीि प्रकृलतको ववपद् उत्पन्न भएबाट ववपद् सङ्कटग्रस्त के्षत्र र्ोषणा गिी प्रचलित कानून बिोक्तजि कुनै काि गनय गिाउन 
आदेश ठदएिा सोको पािना गनुय गिाउन ुिल्ििानी गाउँपालिकाको कतयव्र् हनेुछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोक्तजि र्ोषणा गरिएको के्षत्रिा नेपाि सिकाििे प्रचलित कानून बिोक्तजि कुनै काि गनय 
गिाउन िल्ििानी गाउँपालिका लभत्रको कुनै व्र्क्ति, संस्था वा अलधकािीिाई आदेश ठदएिा सोको पािना गनय गिाउनिा 
िल्ििानी गाउँपालिकािे आवश्र्क सिन्वर् गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोक्तजि र्ोषणा गरिएको के्षत्र सम्बन्धी सूचनाको प्रसािणिा िल्ििानी गाउँपालिकािे सहर्ोग 
ि सिन्वर् गनेछ । 

१५. नेपाि सिकािको स्वीकृतीिा िात्र प्रवेश गनुयपने :(१) ववपद् बाट असि पिेको कुनै के्षत्रिा ववदेशी नागरिक वा संस्थािे प्रवेश 
गनुय पिेिा नेपाि सिकािको स्वीकृलत लिएको छ छैन भलन गाउँ कार्यपालिका कार्यपालिकािे सोधिोज गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोक्तजि सोधिोज गदाय त्र्स्तो नागरिक वा संस्थािे नेपाि सिकािको स्वीकृलत लिएको 
नादेक्तिएकोिा लनजको प्रवेशिाई िोक िगाई तत ्सम्बन्धी सूचना नेपाि सिकाििाई उपिब्ध गिाईनेछ । 

१६. िानवीर् तथा अन्र् सहार्ता ि सिन्वर् : (१) िल्ििानी गाउँपालिका लभत्र उत्पन्न ववपद्को अवस्थािाई तत्काि सािना 
गनय आन्तरिक स्रोत ि साधनबाट नभ्र्ाउने भएिा िानवीर् तथा अन्र् सहार्ता ि सिन्वर्का िालग क्तजल्िा सिन्वर् 
सलिलत, प्रदेश सिकाि तथा नेपाि सिकाििाई अनिुोध गरिनेछ ।  

 (२) ववपद् बाट उत्पन्न क्तस्थलत लनर्न्त्रण गने िििा नेपाि सिकाििे अन्तिायविर् िानवीर् तथा अन्र् सहर्ोग लिई 
परिचािन गिेको अवस्थािा नेपाि सिकािको लनदेशनिा िवह तत ्सम्बन्धी कार्यिा सहर्ोग ि सिन्वर् गरिनेछ ।  

(३) लछिेकी स्थानीर् तहिा कुनै ववपद् उत्पन्न भई सो व्र्वस्थापनका िालग लछिेकी स्थानीर् तहिे सोझै, क्तजल्िा 
सिन्वर् सलिलत वा प्रदेश सिकाि िाफय त अनिुोध गिेिा उपिब्ध भएसम्िको सहर्ोग परु्ायउन ुगाउँकार्यपालिको दावर्त्व 
हनेुछ । 

१७.  तत्काि िरिद तथा लनिायण ि प्रर्ोग गनय सवकने : (१) ववशेष परिक्तस्थलत पिी ववपद् बाट प्रभाववत के्षत्रिा िोज, उद्धाि 
तथा िाहत उपिब्ध गिाउन तथा भइिहेको ववपद् बाट थप क्षलत हनु नठदनका िालग तत्कािै िाहत सािग्री िरिद वा 
लनिायण कार्य गनय आवश्र्क भएिा सावयजलनक िरिद सम्बन्धी प्रचलित कानूनिा िहेको ववशेष परिक्तस्थलतिा िरिद गने 
सम्बन्धी व्र्वस्था बिोक्तजि गाउँ काययपालिका काययपालिकािे िरिद वा लनिायण कार्य गनय सवकनेछ । 

(२) ववपद् बाट प्रभाववत के्षत्रिा िोज, उद्धाि तथा िाहत उपिब्ध गिाउन तथा भइिहेको ववपद् बाट थप क्षलत हनु 
नठदनका िालग िल्ििानी गाउँपालिका के्षत्र लभत्रको कुनै गैिसिकािी कार्ायिर् वा अन्र् संर् संस्था ि व्र्क्तिको चि, 
अचि सम्पक्ति तथा सवािी साधन उपर्ोग गनय आवश्र्क भएिा सोको अलभिेि िािी तोवकएको अवलधभिको िालग 
अस्थार्ी तवििे प्राप्त गनय सवकनेछ । 

  (३) ववपद् बाट प्रभाववत के्षत्रिा तत्काि िाहत उपिब्ध गिाउन िल्ििानी गाउँपालिका के्षत्र लभत्रको कुनै 
गैिसिकािी कार्ायिर् वा अन्र् संर् संस्था ि व्र्क्तिको िाद्यान्न, ििाकपडा, औषधी वा अन्र् वस्त ुआवश्र्क भएिा सोको 
अलभिेि िािी लनर्न्त्रणिा लिन ि सम्बक्तन्धत प्रभाववत पक्षिाई ववतिण गनय सवकनेछ । 

(४) िल्ििानी गाउँपालिकािे उपदफा (२) बिोक्तजि कुनै सम्पक्ति अस्थार्ी रूपिा प्राप्त गिेिा वा उपदफा (३) 
बिोक्तजि कुनै वस्त ुलनर्न्त्रण ि ववतिण गिेिा त्र्स्तो सम्पक्ति प्रर्ोग वा वस्त ुउपर्ोग बापत प्रचलित दि अनसुािको 
िकि सम्बक्तन्धत कार्ायिर्, संस्था वा व्र्क्तििाई ठदनेछ ।  

१८.  िाहतको न्रू्नति िापदण्ड सम्बन्धी व्र्वस्था : (१) ववपद् प्रभाववत व्र्क्तििाई नेपाि सिकाि तथा प्रदेश सिकाििे 
उपिव्ध गिाउने िाहतको अलतरिि िल्ििानी गाउँपालिकािे आन्तरिक स्रोतबाट थप िाहत उपिब्ध गिाउन सक्नेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बिोक्तजि िल्ििानी गाउँपालिकािे ववपद् प्रभाववत व्र्क्तििाई िाहत उपिब्ध गिाउँदा िापदण्ड 
बनाई सोको आधाििा िाहात उपिब्ध गिाउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोक्तजिको िाहतको िापदण्डिा अन्र् ववषर्को अलतरिि देहार्का ववषर् सिावेश भएको हनु ु
पनेछ:- 

(क) ववपद् बाट प्रभाववत व्र्क्तििाई अस्थार्ी आरयसर्स्थििा िाख्दा उपिब्ध गिाउन ुपने आवास, िाद्यान्न, िानेपानी, स्वास््र् 
तथा सिसफाइ सम्बन्धी, 

(ख) ववपद् बाट ितृ्र् ुहनेुको परिवाि तथा सम्पक्तिको क्षलत हनेु व्र्क्तििाई उपिब्ध गिाउन ुपने न्रू्नति िाहत सम्बन्धी,  
(ग) िवहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागरिक, अशि तथा अपाङ्गता भएका व्र्क्तिको आवश्र्कता संवोधनका िालग ववशेष िाहत 

प्र्ाकेजहरु (जस्तै लडक्तगनटी वकट ि क्तचल्रेन वकट) िवहिाहरूको िालग सिुक्तक्षत िवहिािैत्री स्थि,  
(घ) व्र्क्तिगत गोपलनर्ता तथा सिुक्षा सम्बन्धी, 
(ङ) न्रू्नति िाहत बाहेक स्विोजगाि तथा िोजगािी व्र्वस्थापनका िाध्र्िबाट पीलडतको जीववकोपाजयन सम्बन्धी, 
(च) गैिसिकािी वा व्र्क्तिगत रूपिा ठदइने िाहतको ववतिण सम्बन्धी, 
(छ) एकद्वाि प्रणािी अनरुुप िाहत ववतिण गने सम्बन्धी, 
(ज) िाहतसँग सम्बक्तन्धत अन्र् उपर्िु ववषर् । 
१९.   ववपद् िा पिी हिाएका वा नि भएका कागजात सम्बन्धिा : ववपद् िा पिी हिाई फेिा पनय नसकेका तथा आंक्तशक वा 

पूणय रूपिा क्षलत भएका िल्ििानी गाउँपालिकाका िहत्वपूणय कागजातहरुको प्रिाणीकिण तथा प्रलतलिवप उपिब्ध गिाउने 
सम्बन्धी व्र्वस्था प्रचलित कानूनिे तोके बिोक्तजि हनेुछ। 

२०. लनदेशन ठदन सक्न े: सलिलतिे र्स ऐनको अधीनिा िही ववपद् व्र्वस्थापनका िालग कुनै व्र्क्ति वा लनकार्िाई आवश्र्क 
लनदेशन ठदन सक्नेछ ि त्र्स्तो लनदेशनको पािना गनुय सम्बक्तन्धत व्र्क्ति वा लनकार्को कतयव्र् हनेुछ । 

२१. उपसलिलत गठन गनय सक्न े: (१) सलिलतिे आवश्र्कता अनसुाि उपसलिलत गठन गनय सक्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बिोक्तजि गठन हनेु उपसलिलतको काि, कतयव्र्, अलधकाि ि कार्ायवलध उपसलिलत गठन गदायका 

बित तोवकए बिोक्तजि हनेुछ । 
२२. अलभिेि िाख्न ुपनेिः (१) ववपद्को सिर्िा िाहत उपिब्ध गिाउने व्र्क्ति, लनकार् वा संस्थाको नाि,  ि उपिव्ध 

गिाईको िाहत तथा सोको परििाण सवहतको ववविणको अलभिेि िाख्न ेव्र्वस्था सलिलतिे लमिाउनपुन ेछ ।   
(२) उपदफा (१) बिोक्तजिको ववविण िाख्दा ववपद् िा पिेका िवहिा, बािबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, ववपद्का 

कािणिे स्थानान्तिण भएका र्िपरिवाि िगार्तको संख्र्ा एवकन हनेु ववविण ि उनीहरूिाई उपिब्ध गिाइएको िाहात 
स्पिरूपिा िाख्नपुने छ । 

२३. पिुस्काि ठदन सक्न े : स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धिा ववशेष र्ोगदान परु् र्ाउने उत्कृि व्र्क्ति वा संस्थािाई 
प्रोत्साहन स्वरूप सलिलतको लसफारिसिा गाउँ कार्यपालिका कार्यपालिकािे सम्िान तथा पिुस्काि ठदन सक्नेछ ।  

२४. वावषयक प्रलतवेदन : (१) सलिलतिे प्रत्रे्क आलथयक वषयिा गिेको कािको ववविण सवहतको वावषयक प्रलतवेदन तर्ाि गिी 
कार्यपालिका िाफय त गाउँ सभा, क्तजल्िा ववपद् व्र्वस्थापन सलिलत तथा प्रदेश ववपद् व्र्वस्थापन सलिलत सिक्ष पेश गनुय 
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोक्तजिको वावषयक प्रलतवेदन सावयजलनक रूपिा प्रकाशन गनुय पनेछ । 
२५.  प्रशासलनक िचय व्र्वस्थापन: सलिलतको बैठक तथा प्रलतवेदन तर्ािी िगार्तका कार्यसँग सम्बक्तन्धत न्र्नुति प्रशासलनक 

िचय गाउँकार्यपालिकािे व्र्वस्था गनेछ |  
२६. अलधकाि प्रत्र्ार्ोजन : र्ो ऐन तथा र्स ऐन अन्तगयत बनेको लनर्ि बिोक्तजि सलमततिाई प्राप्त अलधकाििध्रे् आवश्र्कता 

अनसुाि केही अलधकाि सलिलतको संर्ोजक तथा तोवकएको पदालधकािीिाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ । 
२७. लनर्ि बनाउने अलधकाि : गाउँ कार्यपालिकािे र्ो ऐन कार्ायन्वर्नका िालग आवश्र्क लनर्ि तथा कार्यववलध  बनाउन 

सक्नेछ । 


