
 

 

 

कालीमाटी गाईँपाललकाद्वारा प्रकालित 

स्थानीय राजपत्र 
   खण्ड १, कालीमाटी, विैाख मलहना १० गत े२०७६, सखं्या 

३ 

भाग -१ 

नपेालको संलवधानको ऄनसुचूी ८ मा ईल्लखे भए बमोलजमको ऄलधकार ऄन्तगगत रही कालीमाटी 

गाईँपाललकाको लविषे गाईँ सभाबाट लमलत २०७६।०१।०५ मा पाररत भएको ऐन स्थानीय सरकार सचंालन 

ऐन २०७४ को दफा १०२ (३) बमोलजम सवगसाधारणको जानकारीको लालग प्रकािन गररएको छ। 

 

२०७६ सालको ऐन सखं्याः ३ 

 
 

 

                                                         गाईँसभाबाट लस्वकृत 

लमलतः२०७६।०१।०५ 

                                                             प्रमालणकरण 

लमलतः२०७६।०१।०६ 

 

प्रस्तावना : कालीमाटी गाईँपाललका क्षेत्र लभत्र प्राकृलतक तथा गैरप्राकृलतक लवपद्बाट सवगसाधारणको 

जीईज्यान र सावगजलनक, लनजी तथा व्यलिगत सम्पलि, प्राकृलतक एवम् साँस्कृलतक सम्पदा र भौलतक 

संरचनाको संरक्षण गनगका लालग लवपद ् जोलखम न्यूलनकरण तथा व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको 

समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा कायागन्वयनका लालग कानून बनाईन वाञ्छनीय भएकोले, 

  नेपालको संलवधानको धारा २२१ को ईपधारा (१) को ऄलधकार प्रयोग गरी कालीमाटी गाईँ सभाले 

यो ऐन बनाएको छ । 

 

कालीमाटी गाईँपाललकाको लवपद ्जोलखम न्यनूीकरण तथा व्यवस्थापन गनग बनकेो ऐन, २०७६ 

िरण गाईँपाललकाको लवपद ्जोलखम न्यनूीकरण तथा व्यवस्थापन गनग बनकेो लवधयेक, 

२०७५ 
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पररच्छेद – १ 

प्रारलम्भक 
 

१. सलंक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “कालीमाटी गाईँपाललकाको लवपद ् जोलखम 

न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२.  पररभाषा: लवषय वा प्रसङ्गले ऄको ऄथग नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “ऄध्यक्ष” भन्नाले गाईँपाललकाको ऄध्यक्ष सम्झनु पछग । 

(ख) “कोष” भन्नाले दफा १२ बमोलजमको लवपद ्व्यवस्थापन कोष सम्झनु पछग । 

(ग) “गैरप्राकृलतक लवपद”् भन्नाले महामारी, ऄलनकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म 

जीवाणु अतङ्क, पिु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लू, प्यान्डालमक फ्लू, सपगदिं, 

जनावर अतङ्क, खानी, हवाइ, सडक, जल वा औद्योलगक दघुगटना, 

अगलागी, लवषाि गयाँस, रसायन वा लवक्रकरण चुहावट, गयाँस लवष्फोटन, 

लवषाि खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदषूण, वन लवनाि वा भौलतक संरचनाको 

क्षलत तथा प्रकोप ईद्धार कायगमा हुने दघुगटना वा यस्तै ऄन्य गैरप्राकृलतक कारणले 

ईत्पन्न लवपद ्सम्झनु पछग । 

(घ) “लजल्ला लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत” भन्नाले संघीय ऐनको दफा १६ बमोलजम 

सल्यान लजल्लामा गठन भएको लजल्ला लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत सम्झन ुपछग । 

(ङ) “तोक्रकएको" वा "तोक्रकए बमोलजम” भन्नाले यस ऐन ऄन्तगगत बनेको लनयममा 

तोक्रकएको वा तोक्रकए बमोलजम सम्झनु पछग । 

(च) “प्रदिे लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत” भन्नाले संघीय ऐनको दफा १४ बमोलजम 

प्रदिे नं. ५ मा गठन भएको प्रदिे लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत सम्झन ुपछग । 

(छ)  “प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृत” भन्नाले गाईँपाललकाको प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृत 

सम्झनु पछग । 

(ज) “प्राकृलतक लवपद”् भन्नाले लहमपात, ऄलसना, लहमपलहरो, लहमताल लवस्फोटन, 

ऄलतवृलि, ऄनावृलि, बाढी, पलहरो तथा भू-स्खलन, डुबान, खडरेी, अँधी, 

हुरी बतास, िीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ्ग, भूकम्प, ज्वालामुखी 

लबस्फोट, डढेलो वा यस्तै ऄन्य प्राकृलतक कारणले ईत्पन्न जुनसुकै लवपद ्सम्झन ु

पछग । 

(झ) “रालिय कायगकारी सलमलत” भन्नाले संघीय ऐनको दफा ६ बमोलजमको कायगकारी 

सलमलत सम्झन ुपछग । 

(ञ) “रालिय पररषद” भन्नाले संघीय ऐनको दफा ३ बमोलजमको लवपद ् जोलखम 

न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन रालिय पररषद ्सम्झन ुपछग । 
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(ट) “रालिय प्रालधकरण” भन्नाले संघीय ऐनको दफा १० बमोलजम गठन भएको 

रालिय लवपद ्जोलखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्रालधकरण सम्झन ुपछग । 

(ठ) “लवपद”् भन्नाले कुनै स्थानमा अपत्कालीन ऄवस्था लसजगना भइ जन वा धनको 

क्षलतको साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रलतकूल ऄसर पाने प्राकृलतक वा 

गैरप्राकृलतक लवपद ्सम्झन ुपछग । 

(ड) “लवपद ्खोज तथा ईद्धार समूह” भन्नाले लवपद्को ऄवस्थामा खोजी तथा ईद्धार 

गनग क्रियािील वा लवपद ्व्यवस्थापनको लालग पररचालन गनग तयार गररएको 

लवलििीकृत खोज तथा ईद्धार समूह सम्झनु पछग र सो िब्दले ताललम प्राप्त 

मानवीय सहायताकमीलाइ समेत जनाईँछ । 

(ढ) “लवपद ् जोलखम न्यूनीकरण” भन्नाले लवपद्पूवग गररने जोलखमको लवशे्लषण तथा 

मूल्याङ्कन, लवपद ्रोकथाम वा लवपद्बाट हुने क्षलतको न्यूनीकरण तथा लवकासका 

कायगमा लवपद ्जोलखमलाइ कम गने सम्बन्धी कायग सम्झनु पछग । 

(ण) “लवपद ् पुनलागभ” भन्नाले लवपद्को घटनापलछ गररने पुनर्ननमागण एवम् 

पुनस्थागपनासँग सम्बलन्धत कायग सम्झनु पछग । 

(त) “लवपद ्प्रलतकायग” भन्नाले लवपद्को घटना घट्नासाथ तत्काल ैगररने खोज, ईद्धार 

एवम् राहतसँग सम्बलन्धत कायग सम्झनु पछग र सो िब्दल े लवपद ् प्रलतकायगको 

पूवगतयारीलाइ समेत जनाईँछ । 

(थ) “लवपद ्व्यवस्थापन” भन्नाले लवपद ्जोलखम न्यूनीकरण, लवपद ्प्रलतकायग र लवपद ्

पुनलागभसँग सम्बलन्धत सम्पूणग क्रियाकलाप सम्झनु पछग । 

(द) “व्यावसालयक प्रलतष्ठान” भन्नाले ईद्योग, कलकारखाना, लसनेमा घर, सलपङ्ग 

मल, बहुईद्दशे्यीय व्यापाररक भवन जस्ता व्यावसालयक प्रलतष्ठान सम्झन ुपछग । 

(ध) “सलमलत” भन्नाले दफा ३ बमोलजमको गाईँ लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत सम्झन ु

पछग । 

(न)  

(ऩ) “संघीय ऐन” भन्नाले नेपाल सरकारको लवपद ् जोलखम न्यूनीकरण तथा 

व्यवस्थापन ऐन, २०७४ सम्झनु पछग । 

(प) “संघीय मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको लवपद ् व्यवस्थापन हनेे गरी 

तोक्रकएको मन्त्रालय सम्झन ुपछग । 

(फ) “सावगजलनक संस्था” भन्नाले सरकारी लनकाय, सरकारको पूणग वा अंलिक 

स्वालमत्व भएको संस्था, प्रचललत काननू बमोलजम स्थापना भएका सङ्गरठत 

संस्था वा सब ैप्रकारका स्वास््य तथा िैलक्षक संस्था सम्झनु पछग । 
 

पररच्छेद – २ 

गाईँ लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतगव्य र ऄलधकार 
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३. गाईँ लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत: (१) गाईँपाललका लभत्रको लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी कायगलाइ 

प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गनग एक गाईँ लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत रहनेछ । 

(२) सलमलतको गठन दहेाय बमोलजम हुनेछ:- 

(क) गाईँपाललका ऄध्यक्ष -संयोजक   

(ख) गाईँपाललका ईपाध्यक्ष -सदस्य 

(ग) प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृत -सदस्य 

(घ) लवषयगत सलमलतका संयोजकहरु  -सदस्य 

(ङ) प्रलतलनलध, लजल्ला प्रिासन कायागलय -सदस्य 

(च) सामालजक िाखा प्रमुख -सदस्य 

(छ) पूवागधार लवकास िाखा प्रमुख -सदस्य 

(ज) कालीमाटी गाईँपाललकाको भौगोललक क्षेत्र लभत्र रहकेा 

संघीय सुरक्षा लनकायका प्रमुख वा प्रलतलनलध -सदस्य 

(झ) कालीमाटी गाईँपाललकाको भौगोललक क्षेत्र लभत्र रहकेा 

प्रदिे प्रहरी कायागलयको प्रमुख वा प्रलतलनलध -सदस्य 

(ञ) नगर प्रहरी प्रमुख -सदस्य 

(ट) रालिय मान्यता प्राप्त दलका गाईँपाललका लस्थत  

प्रमुख वा प्रलतलनलध -सदस्य  

(ठ) नेपाल रेडिस सोसाइटीका स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्य 

(ड) लनजी क्षेत्रको ईद्योग वालणज्य सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको  

गाईँ तहको ऄध्यक्ष वा लनजले तोकेको प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्य 

(ढ) गैरसरकारी सस्था महासंघकाका स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्य 

(ण) नेपाल पत्रकार महासंघको स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्य 

(त) लवपद ्व्यवस्थापन हने ेगरर तोक्रकएको िाखा प्रमुख  -सदस्य सलचव 

(३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भएतापलन िम संख्या (ञ), (ट), 

(ठ), (ड), (ढ) र (ण) का सदस्यहरू ईपलब्ध नभएको ऄवस्थामा पलन सलमलत गठन 

एवम् काम कारवाही गनगमा ऄसर पने छैन । 

(४) ईपदफा (२) बमोलजमको सलमलतले संघीय ऐनको दफा १७ बमोलजमको स्थानीय 

लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतको रूपमा समेत काम गनेछ । 

 

४. सलमलतको बठैक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) संयोजकले तोकेको लमलत, समय र स्थानमा सलमलतको 

बैठक बस्नेछ । 

(२) सलमलतको सदस्य-सलचवले सलमलतको बैठक बस्ने लमलत, समय र स्थान तोकी बैठकमा 

छलफल हुने लवषयसूची सलहतको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस घण्टा ऄगावै सबै सदस्यले 

पाईने गरी पठाईनु पनेछ । 
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 (३) सलमलतका पचास प्रलतितभन्दा बढी सदस्य ईपलस्थत भएमा बैठकको लालग गणपूरक 

सङ्ख्या पुगेको मालननेछ । 

(४) ईपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भएतापलन सलमलतको बैठक तत्काल 

बोलाईन अवश्यक भएमा ऄध्यक्षले जुनसुकै बेलापलन सलमलतको बैठक बोलाईन सके्नछ र त्यस्तो 

ऄवस्थामा ऄध्यक्ष र घटीमा १ जना सदस्य सलहत सदस्य सलचव ईपलस्थत भएमा सलमलतको 

बैठक बस्न सके्नछ। 

(५) सलमलतको बैठक संयोजकको ऄध्यक्षतामा बस्नेछ । 

(६) सलमलतको लनणगय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा संयोजकले लनणागयक मत 

क्रदनेछ। 

(७) सलमलतले अवश्यकता ऄनुसार सम्बलन्धत लनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रलतलनलध र 

लवज्ञलाइ बैठकमा अमन्त्रण गनग सके्नछ । 

(८) सलमलतको बैठक सम्बन्धी ऄन्य कायगलवलध सलमलत अफैले लनधागरण गरे बमोलजम 

हुनेछ । 

(९) सलमलतको लनणगय सदस्य सलचवले प्रमालणत गरी राख्नेछ । 

 

५ . सलमलतको काम, कतगव्य र ऄलधकार: सलमलतको काम, कतगव्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम 

हुनेछ:- 

(क) लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी रालिय पररषद्बाट स्वीकृत रालिय नीलत तथा योजना 

एवम् रालिय कायगकारी सलमलत र प्रदिे लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतबाट स्वीकृत 

एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीलत योजना र कायगिम ऄनुरुप हुने गरी गाईँ लवपद ्

व्यवस्थापन नीलत तथा योजना तजुगमा गरी कायगपाललका समक्ष पेि गने, 

(ख) गाईँ सभाबाट स्वीकृत नीलत तथा योजनाको ऄधीनमा रही लवपद ् जोलखम 

न्यूनीकरण, लवपद ् प्रलतकायग तथा लवपद ् पुनलागभ सम्बन्धी एकीकृत तथा क्षेत्रगत 

नीलत, योजना तथा कायगिम स्वीकृत गरी लागू गने, गराईने, 

(ग) गाईँपाललकापाललकाबाट सञ्चालन हुने लवपद ् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायगिम तथा 

बजेट प्रस्ताव तयार गने, गराईने, 

(घ) लवपद ् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गाईँपाललकाको संस्थागत क्षमता लवकास गने, 

गराईने, 

(ङ) गाईँपाललकाका पदालधकारी, कमगचारी, स्वयंसेवक, सामालजक पररचालक तथा 

समुदायलाइ लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रलिक्षण क्रदने व्यवस्था लमलाईने, 

(च) लवपद्का घटना हुनासाथ खोज, ईद्धार र राहत लगायतका प्राथलमक कायगहरू 

तत्काल गनगको लालग संस्थागत संयन्त्र स्वत: पररचाललत हुने गरी अवश्यक 

कायगलवलध तथा मापदण्ड तजुगमा गरी लागू गने, गराईने, 
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(छ) लवपद ् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संघीय तथा प्रादलेिक कानूनको ऄलधनमा रलह 

सावगजलनक, लनजी, गैरसरकारी लगायत सबै लनकाय तथा संस्थाले लनवागह गनुग 

पने भूलमका लनधागरण गने तथा त्यस्ता संस्था वा लनकायलाइ अफ्नो नीलत, 

योजना र कायगिममा लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी लवषय समावेि गनग लगाईने, 

(ज) लवपद्को समयमा स्थानीय अमसञ्चारका माध्यमहरुको भूलमका सम्बन्धी अवश्यक 

मापदण्ड तयार गरी कायागन्वयन गने, गराईने, 

(झ) सरकारी, लनजी एवम् गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सामालजक 

पररचालक लगायत सम्बलन्धत सबै पक्षको समन्वय र संलग्नतामा लवपद ्व्यवस्थापन 

सम्बन्धी कायग गने, गराईने, 

(ञ) भौलतक संरचना लनमागण गदाग भवनसंलहता लगायत ऄन्य स्वीकृत लनदलेिका वा 

मापदण्डको पालना गराईने, 

(ट) स्थानीय सावगजलनक पूवागधार सम्बन्धी संरचनाको लवपद ्जोलखम मूल्याङ्कन गने, 

गराईने, 

(ठ) नदी क्रकनार, बगर, पलहरो जान सके्न लभरालो जलमन र डुबान हुने क्षेत्र वा 

लवपद ् जोलखमको सम्भावना भएका ऄसुरलक्षत क्षेत्रमा बसोबास गने व्यलि तथा 

समुदायलाइ सुरलक्षत स्थानमा स्थानान्तरण गराईन ईपयुि स्थानको खोजी कायगमा 

सहयोग गने तथा सुरलक्षत स्थानमा बसोबास सम्बन्धी सचेतना जगाईने, 

(ड) लवपद्बाट स्थानीय स्तरमा लनजी तथा सावगजलनक क्षेत्रबाट भआरहेको सेवा प्रवाहमा 

ऄवरोध अआपरेमा सोको पुनःसञ्चालनका लालग सेवा लनरन्तरताको योजना तजुगमा 

तथा कायागन्वयन सम्बन्धी कायग गने, गराईने । 

(ढ) स्थानीय समुदायलाइ लवपद्प्रलत जागरुक बनाईन, लवपद्सँग सम्बलन्धत योजना तथा 

कायगिम तजुगमा गनग तथा लवपद्को घटना हुनासाथ प्रलतकायगका लालग पररचाललत 

हुन वडा तथा समुदायस्तरमा समावेिी लवपद ् पूवगतयारी तथा प्रलतकायग सलमलत 

गठन गने, 

(ण) लवद्यालय तहको िैलक्षक पाठ्यिममा लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी लवषय समावेि 

गनग पहल गने, 

(त) लवपद ्प्रलतकायगका लालग नमूना ऄभ्यास गने, गराईने, 

(थ) लवपद्को समयमा प्रयोग गनग सक्रकने गरी वारुणयन्त्र लगायतका ऄन्य ईपकरणहरू 

तयारी हालतमा राख्न लगाईने, 

(द) स्थानीय स्तरमा अपत्कालीन कायगसञ्चालन केन्रको स्थापना र सञ्चालन गने, 

(ध) गाईँपाललकामा लवपद ् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूवगचेतावनी प्रणालीको 

लवकास र सञ्चालन गने, गराईने, 

(न) लवपद ्प्रभालवत क्षेत्रमा तत्काल ईद्धार तथा राहतको व्यवस्था लमलाईने, 
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(प) लवपद्मा परी हराएका, लबग्रेका वा नि भएका कागजातको यक्रकन त्याङ्क 

ऄद्यावलधक गरी राख्न लगाईने, 

(फ) लवपद्बाट प्रभालवत घरपररवारको पलहचान, स्तर लनधागरण तथा पररचयपत्र 

लवतरण गने, गराईने, 

(ब) लवपद्को समयमा जोलखममा रहेको समूह लविेषगरी मलहला, बालबाललका, 

क्रकिोरी, ऄपाङ्गता भएका व्यलिईपर हुन सके्न घटना (लैलङ्गक हहसा, 

बेचलवखन तथा ऄन्य कुनै पलन क्रकलसमका िोषण) रोकथामको लालग लविेष 

सतकग ता ऄपनाइ सचेतनामूलक कायगिम सञ्चालन गने, 

(भ) लवपद ् प्रभालवतहरूको प्रत्यक्ष र सक्रिय सहभालगतामा लवपद ् प्रभालवत क्षेत्रमा 

अर्नथक क्रियाकलापको पुनस्थागपना, रोजगारीका ऄवसरको सृजना तथा 

जीवनयापनका लालग अय अजगन कायगिम सञ्चालन गने, गराईने, 

(म) लवपद्को जोलखममा रहेका मलहला, बालबाललका, जेष्ठ नागररक, दललत, 

सीमान्तकृत वगग तथा समुदाय, ऄिि तथा ऄपाङ्गता भएका व्यलिहरूको लालग 

लविेष योजना तथा कायगिम बनाइ कायागन्वयन गने, गराईने, 

(य) लवपद ् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सावगजलनक संस्था तथा व्यावसालयक प्रलतष्ठानले 

प्रचललत ऐन बमोलजम कायग गरे नगरेको ऄनुगमन गने, 

(र)  लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी रालिय कायगकारी सलमलत, प्रदिे लवपद ्व्यवस्थापन 

सलमलत तथा लजल्ला लवपद ् व्यवस्थापन सलमलतको लनणगय ऄनुसार लवपद ्

व्यवस्थापन सम्बन्धी ऄन्य कायग गने, गराईने, 

(ल) लवपद ्व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदिे सरकारका मन्त्रालय, 

लवभाग तथा ऄन्य लनकायसँग सहकायग गने, 

(व) लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदिे सरकार वा गाईँसभाले तोकेका 

ऄन्य कायग गने, गराईने,  

(ि)  लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धमा संघीय तथा प्रादलेिक कानूनको प्रलतकूल नहुने गरी 

गाईँ कायगपाललकाले तोके बमोलजमका ऄन्य कायग गने, गराईने, 

(ष)  लवलभन्न संघसंस्था, व्यलिबाट प्राप्त हुने राहत तथा पुनर्ननमागण र पुनलागभका 

लबषयवस्तुलाइ स्थानीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतले तोकेको स्थान र मापदण्ड 

ऄनुसार गने, गराईने । 

 

 

 

 

 

पररच्छेद – ३ 

वडा स्तरीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतगव्य र ऄलधकार 
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६. वडा स्तरीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत: (१) गाईँपाललकाको प्रत्येक वडामा एक वडा स्तरीय 

लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत रहनेछ । 

(२) वडा स्तरीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतको गठन दहेाय बमोलजम हुनेछ:- 

(क) वडा ऄध्यक्ष  -संयोजक  

(ख) वडा सदस्यहरू   -सदस्य 

(ग) वडा लभत्र रहकेा लवषयगत िाखा/इकाइ कायागलय प्रमुखहरू -सदस्य 

(घ) वडा लभत्र रहकेा सुरक्षा लनकायका प्रमुखहरू  -सदस्य 

(ङ) रालिय मान्यता प्राप्त दलका वडालस्थत प्रमुख वा प्रलतलनलध  -सदस्य  

(च) स्थानीय रेडिस,   -सदस्य 

(छ) गैरसरकारी तथा सामुदायमा अधाररत संघसंस्था तथा युवा क्लवबाट 

संयोजकले तोकेबमोलजम न्यूनतम २ मलहला सलहत ४ जना  -सदस्य 

(ज) वडा सलचव    - सदस्य 

सलचव 

(३) ईपदफा (२) बमोलजमको सलमलतको बैठक सो सलमलतको संयोजकले तोकेको लमलत, 

समय र स्थानमा बस्नेछ । 

(४) सलमलतको सदस्य-सलचवले सलमलतको बैठक बस्ने लमलत, समय र स्थान तोकी बैठकमा 

छलफल हुने लवषयसूची सलहतको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस घण्टा ऄगावै सबै सदस्यले 

पाईने गरी पठाईनु पनेछ । 

(५) सलमलतका पचास प्रलतितभन्दा बढी सदस्य ईपलस्थत भएमा बैठकको लालग गणपूरक 

सङ्ख्या पुगेको मालननेछ । 

(६) ईपदफा (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भएता पलन सो सलमलतको बैठक 

तत्काल बोलाईन अवश्यक भएमा संयोजकले जुनसुकै बेलापलन सलमलतको बैठक बोलाईन सके्नछ र 

त्यस्तो ऄवस्थामा संयोजक र घटीमा १ जना सदस्य सलहत सदस्य सलचव ईपलस्थत भएमा 

सलमलतको बैठक बस्न सके्नछ । 

(७) सलमलतको बैठकको ऄध्यक्षता सो सलमलतको संयोजकले गनेछ । 

(८) सलमलतको लनणगय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा संयोजकले लनणागयक मत 

क्रदनेछ। 

(९) सलमलतले अवश्यकता ऄनुसार सम्बलन्धत लनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रलतलनलध र 

लवज्ञलाइ बैठकमा अमन्त्रण गनग सके्नछ । 

(१०) सलमलतको बैठक सम्बन्धी ऄन्य कायगलवलध सो सलमलत अफैले लनधागरण गरे बमोलजम 

हुनेछ । 

(११) सलमलतको लनणगय सदस्य सलचवले प्रमालणत गरी राख्नेछ । 
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७ . वडा स्तरीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतगव्य र ऄलधकारः सलमलतको काम, कतगव्य र 

ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछ:- 

(क) वडा लभत्र लवपद ्प्रलतकायग तथा लवपद ्पुनलागभ सम्बन्धी कायगिम सञ्चालनका लालग 

गाईँ लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतमा लसफाररस गने तथा सो सलमलतबाट स्वीकृत 

नीलत तथा योजना ऄनुरूपका लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी कायगिम कायागन्वयन, 

ऄनुगमन र पुनरावलोकन गने, 

(ख) वडामा लवकास लनमागणका क्रियाकलापहरू कायागन्वयनमा लवपद ् जोलखम 

व्यावस्थापनलाइ मूलप्रवाहीकरण गने, सुरलक्षत लवद्यालय तथा ऄस्पतालका लालग 

लवपद ्जोलखम न्यूनीकरणका कायगिमहरू सञ्चालन गने, 

(ग) लवपद ्व्यवस्थापनका सम्बन्धमा वडाको संस्थागत क्षमता लवकास गने, 

(घ) लवपद ्व्यवस्थापन योजना, अपत्कालीन कायगयोजना, पुनःस्थापना तथा पुनर्ननमागण 

योजना तजुगमा तथा कायागन्वयन गने, गराईने, 

(ङ) समुदायमा लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गने समूहहरूको गठन तथा त्यस्ता 

समूहहरूलाइ पररचालन गने गराईने, 

(च) वडा सदस्यहरू, कमगचारी, स्वयंसेवक, सामालजक पररचालक तथा समुदायमा 

अधाररत लवपद ् व्यवस्थापन सलमलत सदस्य, नागररक समाजका प्रलतलनलधलाइ 

लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रलिक्षणको व्यवस्था लमलाईने, 

(छ) स्थानीय समुदायलाइ लवपद्प्रलत जागरुक बनाईने, लवपद्सँग सम्बलन्धत योजना तथा 

कायगिम तजुगमा गनग तथा लवपद्को घटना हुनासाथ प्रलतकायगका लालग तयारी 

ऄवस्थामा राख्ने, 

(ज) लवपद्का घटना हुनासाथ खोज, ईद्धार र राहत लगायतका प्राथलमक कायगहरू 

तत्काल गनगको लालग समन्वय गने,  

(झ) अपत्कालीन नमूना ऄभ्यास गने, गराईने, 

(ञ) लवपद्बाट प्रभालवत घरपररवारको पलहचान, स्तर लनधागरण तथा पररचयपत्र 

लवतरणमा गाईँ लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतलाइ सहयोग गने, 

(ट) लवपद्को समयमा जोलखममा रहेका समूह लविेषगरी मलहला, बालबाललका, 

क्रकिोरी, ऄपाङ्गता भएका व्यलिईपर हुन सके्न घटना (लैलङ्गक हहसा, 

बेचलवखन तथा ऄन्य कुनै पलन क्रकलसमका िोषण) रोकथामको लालग लविेष 

सतकग ता ऄपनाइ सचेतनामूलक कायगिम सञ्चालन गने, 

(ठ) गाईँ लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतको लनणगय ऄनुसार लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी ऄन्य 

कायग गने, गराईने ।  

 

पररच्छेद – ४ 

सरुक्षा लनकाय तथा ऄन्य लनकायको पररचालन 
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८ . सरुक्षा लनकायको पररचालन तथा सहयोग र समन्वय: (१) गाईँ कायगपाललकाले लवपद ्

व्यवस्थापनको काममा नेपाल सरकार तथा प्रदिे सरकारले पररचालन गरेका संघीय तथा 

प्रादलेिक सुरक्षा लनकायहरूलाइ सहयोग र समन्वय गनेछ । 

(२) सुरक्षा लनकायले लवपद्को समयमा खोज तथा ईद्धार कायगका लालग गाईँकायगपाललकासँग 

अवश्यक सामग्री माग गरेको ऄवस्थामा गाईँपाललकामा ईपलब्ध भएसम्म त्यस्तो सामाग्री तत्काल 

ईपलब्ध गराइनेछ । 

(३) लवपद ् प्रलतकायगका लालग गाईँपाललकाले अँफूसँग रहेको नगर प्रहरीलाइ पररचालन 

गनेछ ।   

 

९.  वारुणयन्त्र तथा ऄन्य सवेा प्रदायक लनकायको काम, कतगव्य र ऄलधकार:  

(१) वारूणयन्त्र, एम्बुलेन्स तथा त्यस्तै ऄन्य सेवा प्रदायकले अपत्कालीन खोज, ईद्धार 

तथा राहत ईपलब्ध गराईन सलमलतले क्रदएको लनदिेनको पालना गनुग पनेछ । 

 (२) अपत्कालीन कायग सम्पादन गदाग सलमलतको अदिे बमोलजम कुनै पलन स्थानमा प्रवेि 

गने तथा जुनसुकै व्यलि वा संस्थाको साधन र स्रोत ईपयोग गने ऄलधकार वारुणयन्त्र सेवा 

प्रदायकलाइ हुनेछ । 

 

१०. सावगजलनक ससं्था तथा व्यावसालयक प्रलतष्ठानको दालयत्व: (१) लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धमा 

गाईँपाललका लभत्रका सबै सावगजलनक संस्था तथा व्यावसालयक प्रलतष्ठानको दालयत्व दहेाय बमोलजम 

हुनेछ:- 

(क) अफ्नो भवन, ईद्योग, कायागलय वा व्यावसालयक केन्रमा लवपद्का घटना हुन 

नक्रदन लवपद ्सुरक्षा औजार, ईपकरण, सामग्री, अपत्कालीन लनकास लगायत 

तोक्रकए बमोलजमका ऄन्य व्यवस्था गने, 

(ख)  त्याङ्क सङ्कलन, क्षलतको मूल्याङ्कन, राहत, पुनस्थागपना तथा 

पुनर्ननमागण समेतका सम्पूणग कायगमा अवश्यक सहयोग गने, 

(ग)   अफ्ना कमगचारी तथा कामदारलाइ लवपद ् व्यवस्थापन सम्बन्धमा 

अधारभूत ऄलभमुखीकरण गने गराईने, 

(घ) लवपद ्व्यवस्थापन कायगमा ईपयोग हुने स्रोत साधनलाइ तयारी हालतमा राख्ने, 

(ङ) अफ्ना भवन लगायत ऄन्य संरचना अपत्कालीन प्रयोजनका लालग अवश्यक 

परेमा अदिेानुसार ईपलब्ध गराईने, 

(च) सम्बलन्धत ऄलधकारीको सुपररवेक्षणमा ईद्धार तथा राहत लवतरण कायगमा 

सहयोग पुर्याईने, 

(छ) लवपद ्जोलखम न्यूनीकरण संयन्त्रको व्यवस्था गरी तयारी ऄवस्थामा राख्ने, 
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(ज)  फोहोरमैला तथा प्रदषुणको यथोलचत व्यवस्थापन गरी यसबाट वातावरण 

र जनजीवनमा पनग सके्न नकारात्मक प्रभावलाइ न्यूनीकरण गने ईपायहरू 

ऄपनाईने, 

(झ) लवपद्को घटना घटेमा तत्काल नलजकको सुरक्षा लनकाय र स्थानीय अपत्कालीन 

कायगसञ्चालन केन्रलाइ खबर गने ।   

(२) गाईँपाललका लभत्रका सावगजलनक संस्था तथा व्यावसालयक प्रलतष्ठानले  गाईँपाललकाको 

लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी योजनाको ऄधीनमा रही लवपद ्व्यवस्थापन योजनाको तजुगमा गरी 

ऄलनवायग रूपमा लागू गनुग पनेछ । 

 

११. लवपद ्व्यवस्थापनमा सहयोग गनुग पन े : गाईँपाललकालभत्रका सरकारी कायागलय, गैरसरकारी 

संस्था, स्थानीय सङ्घ संस्था, समुदाय, स्वयंसेवक, नागररक समाज, लनजी क्षेत्र तथा व्यलिले 

लवपद ्व्यवस्थापन कायगमा गाईँपाललकालाइ दहेाय बमोलजम सहयोग गनुग पनेछ:- 

(क)  त्याङ्क सङ्कलन, क्षलतको मूल्याङ्कन, राहत, पुनस्थागपना तथा पुनःर्ननमागण 

लगायतका लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी कायगमा सहयोग गने,  

(ख) लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना ऄलभवृलद्ध गने, 

(ग) क्षमता लवकास, अपत्कालीन नमूना ऄभ्यास तथा लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी 

प्रलिक्षण कायगिममा सहयोग गने तथा भाग ललने,  

(घ) खोज, ईद्धार तथा राहत लवतरण सम्बन्धी कायगमा सहयोग गने।  

 

पररच्छेद – ५  

लवपद ्व्यवस्थापन कोष सम्बन्धी व्यवस्था 
 

१२. लवपद ्व्यवस्थापन कोष : (१) लवपद ्व्यवस्थापनका लालग गाईँपाललकामा छुटै्ट एक अकलस्मक 

कोष रहनेछ । 

(२) कोषमा दहेाय बमोलजमका रकमहरू रहने छन्:- 

(क) गाईँपाललकाको वार्नषक बजेटबाट लवपद ्व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी 

स्वीकृत रकम, 

 (ख) प्रदिे सरकारबाट लवपद ्व्यवस्थापनका लालग प्राप्त रकम, 

(ग)  नेपाल सरकारबाट लवपद ्व्यवस्थापनका लालग प्राप्त रकम, 

(घ) स्वदिेी कुनै सङ्घ संस्था वा व्यलिबाट दान, दातव्य वा ईपहार स्वरुप प्राप्त 

रकम, 

(ङ)  ऄन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) लवपद ्व्यवस्थापनका लालग गाईँपाललकाले कानून बमोलजम लविेष िुल्क वा दस्तुर 

संकलन गनग सके्न छ |  
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(४) कोषको सञ्चालन तोक्रकए बमोलजम हुनेछ । 

(५) कोषको रकम लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी कामका लालग प्रयोग गररनेछ । 

(६) ईपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन कोषको रकम लनयलमत 

प्रिासलनक कायगको लालग खचग गररने छैन । 

(७) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।  

(८) सलमलतले कोषको वार्नषक अय व्ययको प्रलतवदेन तयार गरी कायगपाललका माफग त गाईँ 

सभा समक्ष पेि गनेछ । 

 

पररच्छेद – ६ 

कसरू तथा सजाय 
 

१३.  कसरू र सजाय : कसैले लवपद्को घटना घट्न सके्न गरी लापरवाही गरेमा वा त्यस्तो घटना 

घटाईन प्रत्यक्ष संलग्न भएमा वा घट्ना घटेको ऄवस्थामा नाजायज फाइदा ललने गरी वा 

अफुलाइ मात्र फाइदा पुगे्न क्रकलसमको कुनै काम गरेमा वा यस सम्बन्धमा संघीय कानून बमोलजम 

कसुरजन्य मालनने कुनै काम गरेमा तत् सम्बन्धी कारवाही प्रचललत संघीय कानून बमोलजम हुनेछ 

।  

                                     पररच्छेद – ७ 

लवलवध 

 

१४.  लवपद ् सङ्कटग्रस्त क्षते्र घोषणाको पालना र समन्वय : (१) नेपाल सरकारले गाईँपाललका 

लभत्रको कुनै ठाईँमा गम्भीर प्रकृलतको लवपद ्ईत्पन्न भएबाट लवपद ्सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी 

प्रचललत कानून बमोलजम कुनै काम गनग गराईन अदिे क्रदएमा सोको पालना गनुग गराईनु 

गाईँपाललकाको कतगव्य हुनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम घोषणा गररएको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले प्रचललत कानून 

बमोलजम कुनै काम गनग गराईन गाईँपाललका लभत्रको कुनै व्यलि, संस्था वा ऄलधकारीलाइ 

अदिे क्रदएमा सोको पालना गनग गराईनमा गाईँपाललकाले अवश्यक समन्वय गनेछ । 

(३) ईपदफा (१) बमोलजम घोषणा गररएको क्षेत्र सम्बन्धी सूचनाको प्रसारणमा 

गाईँपाललकाले सहयोग र समन्वय गनेछ । 

 

१५. नपेाल सरकारको स्वीकृतीमा मात्र प्रविे गनुगपने : (१) लवपद्बाट ऄसर परेको कुनै क्षेत्रमा 

लवदिेी नागररक वा संस्थाले प्रवेि गनुग परेमा नेपाल सरकारको स्वीकृलत ललएको छ छैन भलन 

गाईँ कायगपाललकाले सोधखोज गनग सके्नछ । 
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(२) ईपदफा (१) बमोलजम सोधखोज गदाग त्यस्तो नागररक वा संस्थाले नेपाल सरकारको 

स्वीकृलत ललएको नादलेखएकोमा लनजको प्रवेिलाइ रोक लगाइ तत् सम्बन्धी सूचना नेपाल 

सरकारलाइ ईपलब्ध गराइनेछ । 

 

१६. मानवीय तथा ऄन्य सहायता र समन्वय : (१) गाईँपाललका लभत्र ईत्पन्न लवपद्को ऄवस्थालाइ 

तत्काल सामना गनग अन्तररक स्रोत र साधनबाट नभ्याईने भएमा मानवीय तथा ऄन्य सहायता 

र समन्वयका लालग लजल्ला समन्वय सलमलत, प्रदिे सरकार तथा नेपाल सरकारलाइ ऄनुरोध 

गररनेछ ।  

 (२) लवपद्बाट ईत्पन्न लस्थलत लनयन्त्रण गने िममा नेपाल सरकारले ऄन्तरागलिय मानवीय 

तथा ऄन्य सहयोग ललइ पररचालन गरेको ऄवस्थामा नेपाल सरकारको लनदिेनमा रलह तत् 

सम्बन्धी कायगमा सहयोग र समन्वय गररनेछ ।  

(३) लछमेकी स्थानीय तहमा कुनै लवपद ् ईत्पन्न भइ सो व्यवस्थापनका लालग लछमेकी 

स्थानीय तहले सोझै, लजल्ला समन्वय सलमलत वा प्रदिे सरकार माफग त ऄनुरोध गरेमा ईपलब्ध 

भएसम्मको सहयोग पुयागईनु गाईँ कायगपाललको दालयत्व हुनेछ । 

 

१७.  तत्काल खररद तथा लनमागण र प्रयोग गनग सक्रकने : (१) लविेष पररलस्थलत परी लवपद्बाट 

प्रभालवत क्षेत्रमा खोज, ईद्धार तथा राहत ईपलब्ध गराईन तथा भआरहेको लवपद्बाट थप क्षलत 

हुन नक्रदनका लालग तत्कालै राहत सामग्री खररद वा लनमागण कायग गनग अवश्यक भएमा 

सावगजलनक खररद सम्बन्धी प्रचललत कानूनमा रहेको लविेष पररलस्थलतमा खररद गने सम्बन्धी 

व्यवस्था बमोलजम गाईँ कायगपाललकाले खररद वा लनमागण कायग गनग सक्रकनेछ । 

(२) लवपद्बाट प्रभालवत क्षेत्रमा खोज, ईद्धार तथा राहत ईपलब्ध गराईन तथा भआरहेको 

लवपद्बाट थप क्षलत हुन नक्रदनका लालग गाईँपाललका क्षेत्र लभत्रको कुनै गैरसरकारी कायागलय वा 

ऄन्य संघ संस्था र व्यलिको चल, ऄचल सम्पलि तथा सवारी साधन ईपयोग गनग अवश्यक 

भएमा सोको ऄलभलेख राखी तोक्रकएको ऄवलधभरको लालग ऄस्थायी तवरले प्राप्त गनग सक्रकनेछ । 

 (३) लवपद्बाट प्रभालवत क्षेत्रमा तत्काल राहत ईपलब्ध गराईन गाईँपाललका क्षेत्र लभत्रको 

कुनै गैरसरकारी कायागलय वा ऄन्य संघ संस्था र व्यलिको खाद्यान्न, लिाकपडा, औषधी वा 

ऄन्य वस्तु अवश्यक भएमा सोको ऄलभलेख राखी लनयन्त्रणमा ललन र सम्बलन्धत प्रभालवत 

पक्षलाइ लवतरण गनग सक्रकनेछ । 

(४) गाईँपाललकाले ईपदफा (२) बमोलजम कुनै सम्पलि ऄस्थायी रूपमा प्राप्त गरेमा वा 

ईपदफा (३) बमोलजम कुनै वस्तु लनयन्त्रण र लवतरण गरेमा त्यस्तो सम्पलि प्रयोग वा वस्तु 

ईपयोग बापत प्रचललत दर ऄनुसारको रकम सम्बलन्धत कायागलय, संस्था वा व्यलिलाइ क्रदनेछ ।  

 

१८.  राहतको न्यनूतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था : (१) लवपद ्प्रभालवत व्यलिलाइ नेपाल सरकार 

तथा प्रदिे सरकारले ईपलव्ध गराईने राहतको ऄलतररि गाईँपाललकाले अन्तररक स्रोतबाट थप 

राहत ईपलब्ध गराईन सके्नछ ।  
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(२) ईपदफा (१) बमोलजम गाईँपाललकाले लवपद ् प्रभालवत व्यलिलाइ राहत ईपलब्ध 

गराईँदा मापदण्ड बनाइ सोको अधारमा राहात ईपलब्ध गराईनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोलजमको राहतको मापदण्डमा ऄन्य लवषयको ऄलतररि दहेायका 

लवषय समावेि भएको हुनु पनेछ:- 

(क) लवपद्बाट प्रभालवत व्यलिलाइ ऄस्थायी अश्रयस्थलमा राख्दा ईपलब्ध गराईनु 

पने अवास, खाद्यान्न, खानेपानी, स्वास््य तथा सरसफाआ सम्बन्धी, 

(ख) लवपद्बाट मृत्यु हुनेको पररवार तथा सम्पलिको क्षलत हुने व्यलिलाइ ईपलब्ध 

गराईनु पने न्यूनतम राहत सम्बन्धी,  

(ग) मलहला, बालबाललका, जेष्ठ नागररक, ऄिि तथा ऄपाङ्गता भएका व्यलिको 

अवश्यकता संवोधनका लालग लविेष राहत प्याकेजहरु (जस्तै लडलग्नटी क्रकट र 

लचल्रेन क्रकट) मलहलाहरूको लालग सुरलक्षत मलहलामैत्री स्थल,  

(घ) व्यलिगत गोपलनयता तथा सुरक्षा सम्बन्धी, 

(ङ) न्यूनतम राहत बाहेक स्वरोजगार तथा रोजगारी व्यवस्थापनका माध्यमबाट 

पीलडतको जीलवकोपाजगन सम्बन्धी, 

(च) गैरसरकारी वा व्यलिगत रूपमा क्रदआने राहतको लवतरण सम्बन्धी, 

(छ) एकद्वार प्रणाली ऄनुरुप राहत लवतरण गने सम्बन्धी, 

(ज) राहतसँग सम्बलन्धत ऄन्य ईपयुि लवषय । 

 

१९.   लवपद्मा परी हराएका वा नि भएका कागजात सम्बन्धमा : लवपद्मा परी हराइ फेला 

पनग नसकेका तथा अंलिक वा पूणग रूपमा क्षलत भएका गाईँपाललकाका महत्वपूणग कागजातहरुको 

प्रमाणीकरण तथा प्रलतलललप ईपलब्ध गराईने सम्बन्धी व्यवस्था प्रचललत कानूनले तोके बमोलजम 

हुनेछ। 

 

२०. लनदिेन क्रदन सके्न : सलमलतले यस ऐनको ऄधीनमा रही लवपद ्व्यवस्थापनका लालग कुनै व्यलि 

वा लनकायलाइ अवश्यक लनदिेन क्रदन सके्नछ र त्यस्तो लनदिेनको पालना गनुग सम्बलन्धत व्यलि 

वा लनकायको कतगव्य हुनेछ । 

 

२१. ईपसलमलत गठन गनग सके्न : (१) सलमलतले अवश्यकता ऄनुसार ईपसलमलत गठन गनग सके्नछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम गठन हुने ईपसलमलतको काम, कतगव्य, ऄलधकार र कायागवलध 

ईपसलमलत गठन गदागका बखत तोक्रकए बमोलजम हुनेछ । 

२२. ऄलभलखे राख्नु पनःे (१) लवपद्को समयमा राहत ईपलब्ध गराईने व्यलि, लनकाय वा संस्थाको 

नाम,  र ईपलव्ध गराइको राहत तथा सोको पररमाण सलहतको लववरणको ऄलभलेख राख्ने 

व्यवस्था सलमलतले लमलाईनुपने छ ।   
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(२) ईपदफा (१) बमोलजमको लववरण राख्दा लवपदम्ा परेका मलहला, बालबाललका तथा 

जेष्ठ नागररक, लवपद्का कारणले स्थानान्तरण भएका घरपररवार लगायतको संख्या एक्रकन हुने 

लववरण र ईनीहरूलाइ ईपलब्ध गराआएको राहात स्पिरूपमा राख्नुपने छ । 

 

२३. परुस्कार क्रदन सके्न : स्थानीय लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धमा लविेष योगदान पुर्याईने ईत्कृि 

व्यलि वा संस्थालाइ प्रोत्साहन स्वरूप सलमलतको लसफाररसमा गाईँ कायगपाललकाले सम्मान तथा 

पुरस्कार क्रदन सके्नछ ।  

 

२४. वार्नषक प्रलतवदेन : (१) सलमलतले प्रत्येक अर्नथक वषगमा गरेको कामको लववरण सलहतको 

वार्नषक प्रलतवेदन तयार गरी कायगपाललका माफग त गाईँ सभा, लजल्ला लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

तथा प्रदिे लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत समक्ष पेि गनुग पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको वार्नषक प्रलतवेदन सावगजलनक रूपमा प्रकािन गनुग पनेछ । 

 

२५.  प्रिासलनक खचग व्यवस्थापन: सलमलतको बैठक तथा प्रलतवेदन तयारी लगायतका कायगसँग 

सम्बलन्धत न्युनतम प्रिासलनक खचग गाईँ कायगपाललकाले व्यवस्था गनेछ |  

 

२६. ऄलधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन ऄन्तगगत बनेको लनयम बमोलजम सलमलतलाइ प्राप्त 

ऄलधकारमध्ये अवश्यकता ऄनुसार केही ऄलधकार सलमलतको संयोजक तथा तोक्रकएको 

पदालधकारीलाइ प्रत्यायोजन गनग सके्नछ । 

 

२७. लनयम बनाईने ऄलधकार : गाईँ कायगपाललकाले यो ऐन कायागन्वयनका लालग अवश्यक लनयम 

तथा कायगलवलध  बनाईन सके्नछ । 

                                                                         

अज्ञाले  

                                                              

मािगल कुमार ओली 

        प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृत 

 


