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मिक्वाखोला गाउँ ववपद् जोखखि न्रू्नीकरण तथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७९ 
 

प्रिाणीकरण मिमतिः२०७९/०३/1१ 
 
प्रस्तावना : मिक्वाखोला गाउँपामलका क्षेत्र मित्र प्राकृमतक तथा गैरप्राकृमतक ववपद् बाट सवासाधारणको जीउज्र्ान र सावाजमनक, 
मनजी तथा व्र्खिगत सम्पखि, प्राकृमतक एवि ्साँस्कृमतक सम्पदा र िौमतक संरचनाको संरक्षण गनाका लामग ववपद् जोखखि 
न्रू्मनकरण तथा व्र्वस्थापनका सबै विर्ाकलापको सिन्वर्ात्िक र प्रिावकारी रूपिा कार्ाान्वर्नका लामग कानून बनाउन 
वाञ्छनीर् िएकोले, 

नेपालको संववधानको धारा २२१ को उपधारा (१) को अमधकार प्रर्ोग गरी मिक्वाखोला गाउँपामलकाको गाउँसिाले 
र्ो ऐन बनाएको छ । 
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पररच्छेद – १ 
प्रारखम्िक 

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

२०७९” रहेको छ । 
(२) र्ो ऐन तरुून्त प्रारम्ि हनेुछ । 
 

२.  पररिाषा: ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा र्स ऐनिा,- 
(क) “अध्र्क्ष”  िन्नाले गाउँपामलकाको अध्र्क्ष सम्झन ुपछा । 
(ख) “कोष”  िन्नाले दफा १२ बिोखजिको ववपद् व्र्वस्थापन कोष सम्झन ुपछा । 
(ग) “ गैरप्राकृमतक ववपद्”  िन्नाले िहािारी, अमनकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्ि जीवाण ुआतङ्क, पश ुतथा 

चराचरुुङ्गीिा हनुे फ्लू, प्र्ान्डामिक फ्लू, सपादंश, जनावर आतङ्क, खानी, हवाई, सडक, जल वा 
औद्योमगक दरु्ाटना, आगलागी, ववषाि गर्ाँस, रसार्न वा वववकरण चहुावट, गर्ाँस ववष्फोटन, ववषाि 

खाद्य सेवन, वातावरणीर् प्रदूषण, वन ववनाश वा िौमतक संरचनाको क्षमत तथा प्रकोप उद्धार कार्ािा 
हनुे दरु्ाटना वा र्स्तै अन्र् गैरप्राकृमतक कारणले उत्पन्न ववपद् सम्झन ुपछा । 

(र्) “ खजल्ला ववपद् व्र्वस्थापन समिमत”  िन्नाले संर्ीर् ऐनको दफा १६ बिोखजि ताप्लेजङु  खजल्लािा 
गठन िएको खजल्ला ववपद् व्र्वस्थापन समिमत सम्झन ुपछा । 

(ङ) “ तोवकएको" वा "तोवकए बिोखजि”  िन्नाले र्स ऐन अन्तगात बनेको मनर्ििा तोवकएको वा तोवकए 
बिोखजि सम्झन ुपछा । 

(च) “ प्रदेश ववपद् व्र्वस्थापन समिमत”  िन्नाले संर्ीर् ऐनको दफा १४ बिोखजि प्रदेश नं. १ िा गठन 
िएको प्रदेश ववपद् व्र्वस्थापन समिमत सम्झन ुपछा । 

(छ) “ प्रिखु प्रशासकीर् अमधकृत”  िन्नाले गाउँपामलकाको प्रिखु प्रशासकीर् अमधकृत सम्झन ुपछा । 
(ज) “ प्राकृमतक ववपद्”  िन्नाले वहिपात, अमसना, वहिपवहरो, वहिताल ववस्फोटन, अमतववृि, अनाववृि, 

बाढी, पवहरो तथा ि-ूस्खलन, डबुान, खडेरी, आधँी, हरुी बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, 
चट्याङ्ग, िकूम्प, ज्वालािखुी मबस्फोट, डढेलो वा र्स्तै अन्र् प्राकृमतक कारणले उत्पन्न जनुसकैु 
ववपद् सम्झन ुपछा । 

(झ) “ राविर् कार्ाकारी समिमत”  िन्नाले संर्ीर् ऐनको दफा ६ बिोखजिको कार्ाकारी समिमत सम्झन ु
पछा । 

(ञ) “ राविर् पररषद”  िन्नाले संर्ीर् ऐनको दफा ३ बिोखजिको ववपद् जोखखि न्रू्नीकरण तथा 
व्र्वस्थापन राविर् पररषद् सम्झन ुपछा । 
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(ट) “ राविर् प्रामधकरण”  िन्नाले संर्ीर् ऐनको दफा १० बिोखजि गठन िएको राविर् ववपद् जोखखि 
न्रू्नीकरण तथा व्र्वस्थापन प्रामधकरण सम्झन ुपछा । 

(ठ) “ ववपद्”  िन्नाले कुनै स्थानिा आपत ्कालीन अवस्था मसजाना िई जन वा धनको क्षमतको साथै 
जीवनर्ापन र वातावरणिा प्रमतकूल असर पाने प्राकृमतक वा गैरप्राकृमतक ववपद् सम्झन ुपछा । 

(ड) “ ववपद् खोज तथा उद्धार सिूह”  िन्नाले ववपद्को अवस्थािा खोजी तथा उद्धार गना विर्ाशील वा 
ववपद् व्र्वस्थापनको लामग पररचालन गना तर्ार गररएको ववखशिीकृत खोज तथा उद्धार सिूह सम्झन ु
पछा र सो शब्दले तामलि प्राप्त िानवीर् सहार्ताकिीलाई सिेत जनाउँछ । 

(ढ) “ ववपद् जोखखि न्रू्नीकरण”  िन्नाले ववपद्पूवा गररने जोखखिको ववश्लषेण तथा िूल्र्ाङ्कन, ववपद् रोकथाि 
वा ववपद् बाट हनुे क्षमतको न्रू्नीकरण तथा ववकासका कार्ािा ववपद् जोखखिलाई कि गने सम्बन्धी 
कार्ा सम्झन ुपछा । 

(ण) “ ववपद् पनुलााि”  िन्नाले ववपद्को र्टनापमछ गररने पनुमनािााण एवि ्पनुस्थाापनासँग सम्बखन्धत कार्ा 
सम्झन ुपछा । 

(त) “ ववपद् प्रमतकार्ा”  िन्नाले ववपद्को र्टना र्ट्नासाथ तत्कालै गररने खोज, उद्धार एवि ्राहतसँग 
सम्बखन्धत कार्ा सम्झन ुपछा र सो शब्दले ववपद् प्रमतकार्ाको पूवातर्ारीलाई सिेत जनाउँछ । 

(थ) “ ववपद् व्र्वस्थापन”  िन्नाले ववपद् जोखखि न्रू्नीकरण, ववपद् प्रमतकार्ा र ववपद् पनुलाािसँग सम्बखन्धत 
सम्पूणा विर्ाकलाप सम्झन ुपछा । 

(द) “ व्र्ावसावर्क प्रमतष्ठान”  िन्नाले उद्योग, कलकारखाना, मसनेिा र्र, सवपङ्ग िल, बहउुद्देश्र्ीर् 
व्र्ापाररक िवन जस्ता व्र्ावसावर्क प्रमतष्ठान सम्झन ुपछा । 

(ध) “समिमत”  िन्नाले दफा ३ बिोखजिको गाउँ ववपद् व्र्वस्थापन समिमत सम्झन ुपछा । 
(न)  

(ऩ) “ संर्ीर् ऐन”  िन्नाले नेपाल सरकारको ववपद् जोखखि न्रू्नीकरण तथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ 
सम्झन ुपछा । 

(प) “ संर्ीर् िन्त्रालर्”  िन्नाले नेपाल सरकारको ववपद् व्र्वस्थापन हेने गरी तोवकएको िन्त्रालर् सम्झन ु
पछा । 

(फ) “सावाजमनक संस्था”  िन्नाले सरकारी मनकार्, सरकारको पूणा वा आंखशक स्वामित्व िएको संस्था, 
प्रचमलत कानून बिोखजि स्थापना िएका सङ्गठठत संस्था वा सबै प्रकारका स्वास््र् तथा शैखक्षक संस्था 
सम्झन ुपछा । 

 
 

पररच्छेद – २ 
मिक्वाखोला गाउँ ववपद् व्र्वस्थापन समिमतको गठन तथा काि, कताव्र् र अमधकार 
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३. गाउँ ववपद् व्र्वस्थापन समिमत: (१) गाउँपामलका मित्रको ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ालाई प्रिावकारी रूपिा 

सञ्चालन गना एक गाउँ ववपद् व्र्वस्थापन समिमत रहनेछ । 
(२) समिमतको गठन देहार् बिोखजि हनेुछ:- 

(क) गाउँपामलका अध्र्क्ष -संर्ोजक   
(ख) गाउँपामलका उपाध्र्क्ष  -सदस्र् 
(ग) प्रिखु प्रशासकीर् अमधकृत -सदस्र् 
(र्) ववषर्गत समिमतका संर्ोजकहरु  -सदस्र् 
(ङ) प्रमतमनमध, खजल्ला प्रशासन कार्ाालर् -सदस्र् 
(च) सािाखजक िहाशाखा/शाखा प्रिखु -सदस्र् 
(छ) पूवााधार ववकास िहाशाखा/शाखा प्रिखु -सदस्र् 
(ज) मिक्वाखोला गाउँपामलकाको िौगोमलक क्षेत्र मित्र रहेका 

संर्ीर् सरुक्षा मनकार्का प्रिखु वा प्रमतमनमध -सदस्र् 
(झ) मिक्वाखोला गाउँपामलकाको िौगोमलक क्षेत्र मित्र रहेका 

प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्को प्रिखु वा प्रमतमनमध -सदस्र् 
(ञ) नगर प्रहरी प्रिखु -सदस्र् 
(ट) राविर् िान्र्ता प्राप्त दलका गाउँपामलकाखस्थत  

प्रिखु वा प्रमतमनमध -सदस्र्  
(ठ) नेपाल रेडिस सोसाईटीका स्थानीर् प्रमतमनमध (१ जना) -सदस्र् 
(ड) मनजी क्षेत्रको उद्योग वाखणज्र् सम्बन्धी िान्र्ताप्राप्त संस्थाको  

गाउँ तहको अध्र्क्ष वा मनजले तोकेको प्रमतमनमध (१ जना) -सदस्र् 
(ढ) गैरसरकारी सस्था िहासंर्काका स्थानीर् प्रमतमनमध (१ जना) -सदस्र् 
(ण) नेपाल पत्रकार िहासंर्को स्थानीर् प्रमतमनमध (१ जना) -सदस्र् 
(त) ववपद् व्र्वस्थापन हेने गरर तोवकएको िहाशाखा/शाखा प्रिखु  - सदस्र् सखचव 

(३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा लेखखएको िएतापमन िि संख्र्ा (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) र (ण) का 
सदस्र्हरू उपलब्ध निएको अवस्थािा पमन समिमत गठन एवि ्काि कारवाही गनािा असर पने छैन । 

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

 
४. समिमतको बैठक सम्बन्धी व्र्वस्था: (१) संर्ोजकले तोकेको मिमत, सिर् र स्थानिा समिमतको बैठक बस्नेछ । 
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(२) समिमतको सदस्र्-सखचवले समिमतको बैठक बस्ने मिमत, सिर् र स्थान तोकी बैठकिा छलफल हनेु ववषर्सूची 
सवहतको सूचना बैठक बस्ने सिर्िन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै सबै सदस्र्ले पाउने गरी पठाउन ुपनेछ । 

 (३) समिमतका पचास प्रमतशतिन्दा बढी सदस्र् उपखस्थत िएिा बैठकको लामग गणपूरक सङ्खख्र्ा पगेुको 
िामननेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) िा जनुसकैु कुरा लेखखएको िएतापमन समिमतको बैठक तत्काल बोलाउन आवश्र्क 
िएिा अध्र्क्षले जनुसकैु बेलापमन समिमतको बैठक बोलाउन सक्नेछ र त्र्स्तो अवस्थािा अध्र्क्ष र र्टीिा १ जना 
सदस्र् सवहत सदस्र् सखचव उपखस्थत िएिा समिमतको बैठक बस्न सक्नेछ। 

(५) समिमतको बैठक संर्ोजकको अध्र्क्षतािा बस्नेछ । 
(६) समिमतको मनणार् बहिुतद्वारा हनेुछ र ित बराबर िएिा संर्ोजकले मनणाार्क ित ठदनेछ। 
(७) समिमतले आवश्र्कता अनसुार सम्बखन्धत मनकार् वा सङ्घ संस्थाका प्रमतमनमध र ववज्ञलाई बैठकिा आिन्त्रण 

गना सक्नेछ । 
(८) समिमतको बैठक सम्बन्धी अन्र् कार्ाववमध समिमत आफैले मनधाारण गरे बिोखजि हनेुछ । 
(९) समिमतको मनणार् सदस्र् सखचवले प्रिाखणत गरी राख्नछे । 

 
५ . समिमतको काि, कताव्र् र अमधकार: समिमतको काि, कताव्र् र अमधकार देहार् बिोखजि हनेुछ:- 

(क) ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी राविर् पररषद् बाट स्वीकृत राविर् नीमत तथा र्ोजना एवि ्राविर् कार्ाकारी 
समिमत र प्रदेश ववपद् व्र्वस्थापन समिमतबाट स्वीकृत एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीमत र्ोजना र कार्ािि 
अनरुुप हनेु गरी गाउँ ववपद् व्र्वस्थापन नीमत तथा र्ोजना तजुािा गरी कार्ापामलका सिक्ष पेश 
गने, 

(ख) गाउँसिाबाट स्वीकृत नीमत तथा र्ोजनाको अधीनिा रही ववपद् जोखखि न्रू्नीकरण, ववपद् प्रमतकार्ा तथा 
ववपद् पनुलााि सम्बन्धी एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीमत, र्ोजना तथा कार्ािि स्वीकृत गरी लागू गने, 
गराउने, 

(ग) गाउँपामलकाबाट सञ्चालन हनेु ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ािि तथा बजेट प्रस्ताव तर्ार 
गने, गराउने, 

(र्) ववपद् व्र्वस्थापनका सम्बन्धिा गाउँपामलकाको संस्थागत क्षिता ववकास गने, गराउने, 
(ङ) गाउँपामलकाका पदामधकारी, किाचारी, स्वरं्सेवक, सािाखजक पररचालक तथा सिदुार्लाई ववपद् 

व्र्वस्थापन सम्बन्धिा प्रखशक्षण ठदने व्र्वस्था मिलाउने, 
(च) ववपद्का र्टना हनुासाथ खोज, उद्धार र राहत लगार्तका प्राथमिक कार्ाहरू तत्काल गनाको लामग 

संस्थागत संर्न्त्र स्वत: पररचामलत हनेु गरी आवश्र्क कार्ाववमध तथा िापदण्ड तजुािा गरी लागू गने, 
गराउने, 
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(छ) ववपद् व्र्वस्थापनका सम्बन्धिा संर्ीर् तथा प्रादेखशक कानूनको अमधनिा रवह सावाजमनक, मनजी, 
गैरसरकारी लगार्त सबै मनकार् तथा संस्थाले मनवााह गनुा पने िमूिका मनधाारण गने तथा त्र्स्ता संस्था 
वा मनकार्लाई आफ्नो नीमत, र्ोजना र कार्ािििा ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी ववषर् सिावेश गना 
लगाउने, 

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

(झ) सरकारी, मनजी एवि ्गैरसरकारी संस्था, स्थानीर् स्वरं्सेवक, सािाखजक पररचालक लगार्त सम्बखन्धत 
सबै पक्षको सिन्वर् र संलगनतािा ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ा गने, गराउने, 

(ञ) िौमतक संरचना मनिााण गदाा िवनसंवहता लगार्त अन्र् स्वीकृत मनदेखशका वा िापदण्डको पालना 
गराउने, 

(ट) स्थानीर् सावाजमनक पूवााधार सम्बन्धी संरचनाको ववपद् जोखखि िूल्र्ाङ्कन गने, गराउने, 
(ठ) नदी वकनार, बगर, पवहरो जान सक्ने मिरालो जमिन र डुबान हनेु क्षेत्र वा ववपद् जोखखिको सम्िावना 

िएका असरुखक्षत क्षेत्रिा बसोबास गने व्र्खि तथा सिदुार्लाई सरुखक्षत स्थानिा स्थानान्तरण गराउन 
उपर्िु स्थानको खोजी कार्ािा सहर्ोग गने तथा सरुखक्षत स्थानिा बसोबास सम्बन्धी सचेतना 
जगाउने, 

(ड) ववपद्बाट स्थानीर् स्तरिा मनजी तथा सावाजमनक क्षेत्रबाट िइरहेको सेवा प्रवाहिा अवरोध आइपरेिा 
सोको पनुिःसञ्चालनका लामग सेवा मनरन्तरताको र्ोजना तजुािा तथा कार्ाान्वर्न सम्बन्धी कार्ा गने, 
गराउने । 

(ढ) स्थानीर् सिदुार्लाई ववपद्प्रमत जागरुक बनाउन, ववपद्सँग सम्बखन्धत र्ोजना तथा कार्ािि तजुािा गना 
तथा ववपद्को र्टना हनुासाथ प्रमतकार्ाका लामग पररचामलत हनु वडा तथा सिदुार्स्तरिा सिावेशी 
ववपद् पूवातर्ारी तथा प्रमतकार्ा समिमत गठन गने, 

(ण) ववद्यालर् तहको शैखक्षक पाठ्यिििा ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी ववषर् सिावेश गना पहल गने, 
(त) ववपद् प्रमतकार्ाका लामग निूना अभ्र्ास गने, गराउने, 
(थ) ववपद्को सिर्िा प्रर्ोग गना सवकने गरी वारुणर्न्त्र लगार्तका अन्र् उपकरणहरू तर्ारी हालतिा 

राख्न लगाउने, 
(द) स्थानीर् स्तरिा आपत ्कालीन कार्ासञ्चालन केन्रको स्थापना र सञ्चालन गने, 
(ध) गाउँपामलकािा ववपद् व्र्वस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूवाचेतावनी प्रणालीको ववकास र सञ्चालन गने, 

गराउने, 
(न) ववपद् प्रिाववत क्षेत्रिा तत्काल उद्धार तथा राहतको व्र्वस्था मिलाउने, 
(प) ववपद् िा परी हराएका, मबग्रेका वा नि िएका कागजातको र्वकन त्र्ाङ्क अद्यावमधक गरी राख्न 

लगाउने, 
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(फ) ववपद् बाट प्रिाववत र्रपररवारको पवहचान, स्तर मनधाारण तथा पररचर्पत्र ववतरण गने, गराउने, 
(ब) ववपद्को सिर्िा जोखखििा रहेको सिूह ववशेषगरी िवहला, बालबामलका, वकशोरी, अपाङ्गता िएका 

व्र्खिउपर हनु सक्ने र्टना (लैवङ्गक वहंसा, बेचववखन तथा अन्र् कुनै पमन वकमसिका शोषण) 
रोकथािको लामग ववशेष सतका ता अपनाई सचेतनािूलक कार्ािि सञ्चालन गने, 

(ि) ववपद् प्रिाववतहरूको प्रत्र्क्ष र सविर् सहिामगतािा ववपद् प्रिाववत क्षेत्रिा आमथाक विर्ाकलापको 
पनुस्थाापना, रोजगारीका अवसरको सृजना तथा जीवनर्ापनका लामग आर् आजान कार्ािि सञ्चालन 
गने, गराउने, 

(ि) ववपद्को जोखखििा रहेका िवहला, बालबामलका, जेष्ठ नागररक, दमलत, सीिान्तकृत वगा तथा सिदुार्, 
अशि तथा अपाङ्गता िएका व्र्खिहरूको लामग ववशेष र्ोजना तथा कार्ािि बनाई कार्ाान्वर्न गने, 
गराउने, 

(र्) ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धिा सावाजमनक संस्था तथा व्र्ावसावर्क प्रमतष्ठानले प्रचमलत ऐन बिोखजि 
कार्ा गरे नगरेको अनगुिन गने, 

(र)  ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी राविर् कार्ाकारी समिमत, प्रदेश ववपद् व्र्वस्थापन समिमत तथा खजल्ला 
ववपद् व्र्वस्थापन समिमतको मनणार् अनसुार ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी अन्र् कार्ा गने, गराउने, 

(ल) ववपद् व्र्वस्थापनका सम्बन्धिा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका िन्त्रालर्, वविाग तथा अन्र् 
मनकार्सँग सहकार्ा गने, 

(व) ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धिा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा गाउँसिाले तोकेका अन्र् कार्ा गने, 
गराउने,  

(श)  ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धिा संर्ीर् तथा प्रादेखशक कानूनको प्रमतकूल नहनेु गरी 
गाउँकार्ापामलकाले तोके बिोखजिका अन्र् कार्ा गने, गराउने, 

(ष)  ववमिन्न संर्संस्था, व्र्खिबाट प्राप्त हनेु राहत तथा पनुमनािााण र पनुलाािका मबषर्वस्तलुाई स्थानीर् 
ववपद् व्र्वस्थापन समिमतले तोकेको स्थान र िापदण्ड अनसुार गने, गराउने । 

 
पररच्छेद – ३ 

वडा स्तरीर् ववपद् व्र्वस्थापन समिमतको गठन तथा काि, कताव्र् र अमधकार 
 
६. वडा स्तरीर् ववपद् व्र्वस्थापन समिमत: (१) गाउँपामलकाको प्रत्रे्क वडािा एक वडा स्तरीर् ववपद् व्र्वस्थापन 

समिमत रहनेछ । 
(२) वडा स्तरीर् ववपद् व्र्वस्थापन समिमतको गठन देहार् बिोखजि हनेुछ:- 

(क) वडा अध्र्क्ष  -संर्ोजक  
(ख) वडा सदस्र्हरू   -सदस्र् 
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(ग) वडा मित्र रहेका ववषर्गत शाखा/ईकाई कार्ाालर् प्रिखुहरू  -सदस्र् 
(र्) वडा मित्र रहेका सरुक्षा मनकार्का प्रिखुहरू  -सदस्र् 
(ङ) राविर् िान्र्ता प्राप्त दलका वडाखस्थत प्रिखु वा प्रमतमनमध  -सदस्र्  
(च) स्थानीर् रेडिस,   -सदस्र् 
(छ) गैरसरकारी तथा सािदुार्िा आधाररत संर्संस्था तथा र्वुा क्लवबाट 

संर्ोजकले तोकेबिोखजि न्रू्नति २ िवहला सवहत ४ जना  -सदस्र् 
(ज) वडा सखचव - सदस्र् सखचव 

(३) उपदफा (२) बिोखजिको समिमतको बैठक सो समिमतको संर्ोजकले तोकेको मिमत, सिर् र स्थानिा 
बस्नेछ । 

(४) समिमतको सदस्र्-सखचवले समिमतको बैठक बस्ने मिमत, सिर् र स्थान तोकी बैठकिा छलफल हनेु ववषर्सूची 
सवहतको सूचना बैठक बस्ने सिर्िन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै सबै सदस्र्ले पाउने गरी पठाउन ुपनेछ । 

(५) समिमतका पचास प्रमतशतिन्दा बढी सदस्र् उपखस्थत िएिा बैठकको लामग गणपूरक सङ्खख्र्ा पगेुको िामननेछ 
। 

(६) उपदफा (४) र (५) िा जनुसकैु कुरा लेखखएको िएता पमन सो समिमतको बैठक तत्काल बोलाउन 
आवश्र्क िएिा संर्ोजकले जनुसकैु बेलापमन समिमतको बैठक बोलाउन सक्नेछ र त्र्स्तो अवस्थािा संर्ोजक र 
र्टीिा १ जना सदस्र् सवहत सदस्र् सखचव उपखस्थत िएिा समिमतको बैठक बस्न सक्नेछ । 

(७) समिमतको बैठकको अध्र्क्षता सो समिमतको संर्ोजकले गनेछ । 
(८) समिमतको मनणार् बहिुतद्वारा हनेुछ र ित बराबर िएिा संर्ोजकले मनणाार्क ित ठदनेछ। 
(९) समिमतले आवश्र्कता अनसुार सम्बखन्धत मनकार् वा सङ्घ संस्थाका प्रमतमनमध र ववज्ञलाई बैठकिा आिन्त्रण 

गना सक्नेछ । 
(१०) समिमतको बैठक सम्बन्धी अन्र् कार्ाववमध सो समिमत आफैले मनधाारण गरे बिोखजि हनेुछ । 
(११) समिमतको मनणार् सदस्र् सखचवले प्रिाखणत गरी राख्नछे । 

 
७ . वडा स्तरीर् ववपद् व्र्वस्थापन समिमतको काि, कताव्र् र अमधकारिः समिमतको काि, कताव्र् र अमधकार देहार् 

बिोखजि हनेुछ:- 
(क) वडा मित्र ववपद् प्रमतकार्ा तथा ववपद् पनुलााि सम्बन्धी कार्ािि सञ्चालनका लामग गाउँ ववपद् 

व्र्वस्थापन समिमतिा मसफाररस गने तथा सो समिमतबाट स्वीकृत नीमत तथा र्ोजना अनरुूपका 
ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ािि कार्ाान्वर्न, अनगुिन र पनुरावलोकन गने, 

(ख) वडािा ववकास मनिााणका विर्ाकलापहरू कार्ाान्वर्निा ववपद् जोखखि व्र्ावस्थापनलाई िूलप्रवाहीकरण 
गने, सरुखक्षत ववद्यालर् तथा अस्पतालका लामग ववपद् जोखखि न्रू्नीकरणका कार्ाििहरू सञ्चालन 
गने, 
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(ग) ववपद् व्र्वस्थापनका सम्बन्धिा वडाको संस्थागत क्षिता ववकास गने, 
(र्) ववपद् व्र्वस्थापन र्ोजना, आपत्कालीन कार्ार्ोजना, पनुिःस्थापना तथा पनुमनािााण र्ोजना तजुािा तथा 

कार्ाान्वर्न गने, गराउने, 
(ङ) सिदुार्िा ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी काि गने सिूहहरूको गठन तथा त्र्स्ता सिूहहरूलाई 

पररचालन गने गराउने, 
(च) वडा सदस्र्हरू, किाचारी, स्वरं्सेवक, सािाखजक पररचालक तथा सिदुार्िा आधाररत ववपद् 

व्र्वस्थापन समिमत सदस्र्, नागररक सिाजका प्रमतमनमधलाई ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी प्रखशक्षणको 
व्र्वस्था मिलाउने, 

(छ) स्थानीर् सिदुार्लाई ववपद्प्रमत जागरुक बनाउने, ववपद्सँग सम्बखन्धत र्ोजना तथा कार्ािि तजुािा 

गना तथा ववपद्को र्टना हनुासाथ प्रमतकार्ाका लामग तर्ारी अवस्थािा राख्ने, 
(ज) ववपद्का र्टना हनुासाथ खोज, उद्धार र राहत लगार्तका प्राथमिक कार्ाहरू तत्काल गनाको लामग 

सिन्वर् गने,  
(झ) आपत ्कालीन निूना अभ्र्ास गने, गराउने, 
(ञ) ववपद् बाट प्रिाववत र्रपररवारको पवहचान, स्तर मनधाारण तथा पररचर्पत्र ववतरणिा गाउँ ववपद् 

व्र्वस्थापन समिमतलाई सहर्ोग गने, 
(ट) ववपद्को सिर्िा जोखखििा रहेका सिूह ववशेषगरी िवहला, बालबामलका, वकशोरी, अपाङ्गता िएका 

व्र्खिउपर हनु सक्ने र्टना (लैवङ्गक वहंसा, बेचववखन तथा अन्र् कुनै पमन वकमसिका शोषण) 

रोकथािको लामग ववशेष सतका ता अपनाई सचेतनािूलक कार्ािि सञ्चालन गने, 
(ठ) गाउँ ववपद् व्र्वस्थापन समिमतको मनणार् अनसुार ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी अन्र् कार्ा गने, गराउने 

।  
 

पररच्छेद – ४ 
सरुक्षा मनकार् तथा अन्र् मनकार्को पररचालन 

 
८ . सरुक्षा मनकार्को पररचालन तथा सहर्ोग र सिन्वर्: (१) गाउँकार्ापामलकाले ववपद् व्र्वस्थापनको काििा नेपाल 

सरकार तथा प्रदेश सरकारले पररचालन गरेका संर्ीर् तथा प्रादेखशक सरुक्षा मनकार्हरूलाई सहर्ोग र सिन्वर् गनेछ 
। 

(२) सरुक्षा मनकार्ले ववपद्को सिर्िा खोज तथा उद्धार कार्ाका लामग गाउँ कार्ापामलकासँग आवश्र्क सािग्री 
िाग गरेको अवस्थािा गाउँपामलकािा उपलब्ध िएसम्ि त्र्स्तो सािाग्री तत्काल उपलब्ध गराईनेछ । 

(३) ववपद् प्रमतकार्ाका लामग गाउँपामलकाले आफूँसँग रहेको नगर प्रहरीलाई पररचालन गनेछ ।   
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९.  वारुणर्न्त्र तथा अन्र् सेवा प्रदार्क मनकार्को काि, कताव्र् र अमधकार:  

(१) वारूणर्न्त्र, एम्बलेुन्स तथा त्र्स्तै अन्र् सेवा प्रदार्कले आपत ्कालीन खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध 
गराउन समिमतले ठदएको मनदेशनको पालना गनुा पनेछ । 

 (२) आपत ्कालीन कार्ा सम्पादन गदाा समिमतको आदेश बिोखजि कुनै पमन स्थानिा प्रवेश गने तथा जनुसकैु 
व्र्खि वा संस्थाको साधन र स्रोत उपर्ोग गने अमधकार वारुणर्न्त्र सेवा प्रदार्कलाई हनेुछ । 

 
१०. सावाजमनक संस्था तथा व्र्ावसावर्क प्रमतष्ठानको दावर्त्व: (१) ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धिा गाउँपामलका मित्रका सबै 

सावाजमनक संस्था तथा व्र्ावसावर्क प्रमतष्ठानको दावर्त्व देहार् बिोखजि हनेुछ:- 
(क) आफ्नो िवन, उद्योग, कार्ाालर् वा व्र्ावसावर्क केन्रिा ववपद्का र्टना हनु नठदन ववपद् सरुक्षा 

औजार, उपकरण, सािग्री, आपत ्कालीन मनकास लगार्त तोवकए बिोखजिका अन्र् व्र्वस्था गने, 
(ख)  त्र्ाङ्क सङ्कलन, क्षमतको िूल्र्ाङ्कन, राहत, पनुस्थाापना तथा पनुमनािााण सिेतका सम्पूणा कार्ािा 

आवश्र्क सहर्ोग गने, 
(ग)   आफ्ना किाचारी तथा कािदारलाई ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धिा आधारितू अमििखुीकरण गने 

गराउने, 
(र्) ववपद् व्र्वस्थापन कार्ािा उपर्ोग हनेु स्रोत साधनलाई तर्ारी हालतिा राख्न,े 
(ङ) आफ्ना िवन लगार्त अन्र् संरचना आपत ्कालीन प्रर्ोजनका लामग आवश्र्क परेिा आदेशानसुार 

उपलब्ध गराउने, 
(च) सम्बखन्धत अमधकारीको सपुररवेक्षणिा उद्धार तथा राहत ववतरण कार्ािा सहर्ोग परु् र्ाउने, 
(छ) ववपद् जोखखि न्रू्नीकरण संर्न्त्रको व्र्वस्था गरी तर्ारी अवस्थािा राख्न,े 
(ज)  फोहोरिैला तथा प्रदषुणको र्थोखचत व्र्वस्थापन गरी र्सबाट वातावरण र जनजीवनिा पना सक्ने 

नकारात्िक प्रिावलाई न्रू्नीकरण गने उपार्हरू अपनाउने, 
(झ) ववपद्को र्टना र्टेिा तत्काल नखजकको सरुक्षा मनकार् र स्थानीर् आपत ्कालीन कार्ासञ्चालन 

केन्रलाई खबर गने ।   
(२) गाउँपामलका मित्रका सावाजमनक संस्था तथा व्र्ावसावर्क प्रमतष्ठानले गाउँपामलकाको ववपद् व्र्वस्थापन 

सम्बन्धी र्ोजनाको अधीनिा रही ववपद् व्र्वस्थापन र्ोजनाको तजुािा गरी अमनवार्ा रूपिा लागू गनुा पनेछ । 
 

११. ववपद् व्र्वस्थापनिा सहर्ोग गनुा पने : गाउँपामलका मित्रका सरकारी कार्ाालर्, गैरसरकारी संस्था, स्थानीर् सङ्घ संस्था, 
सिदुार्, स्वरं्सेवक, नागररक सिाज, मनजी क्षेत्र तथा व्र्खिले ववपद् व्र्वस्थापन कार्ािा गाउँपामलकालाई देहार् 
बिोखजि सहर्ोग गनुा पनेछ:- 

(क)  त्र्ाङ्क सङ्कलन, क्षमतको िूल्र्ाङ्कन, राहत, पनुस्थाापना तथा पनुिःमनािााण लगार्तका ववपद् 
व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ािा सहर्ोग गने,  
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(ख) ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अमिववृद्ध गने, 
(ग) क्षिता ववकास, आपत ्कालीन निूना अभ्र्ास तथा ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी प्रखशक्षण कार्ािििा 

सहर्ोग गने तथा िाग मलने,  
(र्) खोज, उद्धार तथा राहत ववतरण सम्बन्धी कार्ािा सहर्ोग गने।  

 
पररच्छेद – ५  

ववपद् व्र्वस्थापन कोष सम्बन्धी व्र्वस्था 
 

१२. ववपद् व्र्वस्थापन कोष : (१) ववपद् व्र्वस्थापनका लामग गाउँपामलकािा छुटै्ट एक आकखस्िक कोष रहनेछ । 
(२) कोषिा देहार् बिोखजिका रकिहरू रहने छन:्- 

(क) गाउँपामलकाको वावषाक बजेटबाट ववपद् व्र्वस्थापन कोषिा जम्िा गने गरी स्वीकृत रकि, 
 (ख) प्रदेश सरकारबाट ववपद् व्र्वस्थापनका लामग प्राप्त रकि, 
(ग)  नेपाल सरकारबाट ववपद् व्र्वस्थापनका लामग प्राप्त रकि, 
(र्) स्वदेशी कुनै सङ्घ संस्था वा व्र्खिबाट दान, दातव्र् वा उपहार स्वरुप प्राप्त रकि, 
(ङ)  अन्र् कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकि । 

(३) ववपद् व्र्वस्थापनका लामग गाउँपामलकाले कानून बिोखजि ववशेष शलु्क वा दस्तरु संकलन गना सक्ने छ |  
(४) कोषको सञ्चालन तोवकए बिोखजि हनेुछ । 
(५) कोषको रकि ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कािका लामग प्रर्ोग गररनेछ । 
(६) उपदफा (५) िा जनुसकैु कुरा लेखखएको िए तापमन कोषको रकि मनर्मित प्रशासमनक कार्ाको लामग खचा 

गररने छैन । 
(७) कोषको लेखापरीक्षण िहालेखा परीक्षकबाट हनेुछ ।  
(८) समिमतले कोषको वावषाक आर् व्र्र्को प्रमतवदेन तर्ार गरी कार्ापामलका िाफा त गाउँसिा   सिक्ष पेश 

गनेछ । 
 

पररच्छेद – ६ 
कसूर तथा सजार् 

 
१३.  कसूर र सजार् : कसैले ववपद्को र्टना र्ट्न सक्ने गरी लापरवाही गरेिा वा त्र्स्तो र्टना र्टाउन प्रत्र्क्ष संलगन 

िएिा वा र्ट्ना र्टेको अवस्थािा नाजार्ज फाईदा मलने गरी वा आफुलाई िात्र फाईदा पगुने वकमसिको कुनै काि 
गरेिा वा र्स सम्बन्धिा संर्ीर् कानून बिोखजि कसरुजन्र् िामनने कुनै काि गरेिा तत ्सम्बन्धी कारवाही प्रचमलत 
संर्ीर् कानून बिोखजि हनेुछ ।  
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पररच्छेद – ७ 
ववववध 

 
१४.  ववपद् सङ्कटग्रस्त क्षते्र र्ोषणाको पालना र सिन्वर् : (१) नेपाल सरकारले गाउँपामलका मित्रको कुनै ठाउँिा गम्िीर 

प्रकृमतको ववपद् उत्पन्न िएबाट ववपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र र्ोषणा गरी प्रचमलत कानून बिोखजि कुनै काि गना गराउन 
आदेश ठदएिा सोको पालना गनुा गराउन ुगाउँपामलकाको कताव्र् हनेुछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोखजि र्ोषणा गररएको क्षेत्रिा नेपाल सरकारले प्रचमलत कानून बिोखजि कुनै काि गना 
गराउन गाउँपामलका मित्रको कुनै व्र्खि, संस्था वा अमधकारीलाई आदेश ठदएिा सोको पालना गना गराउनिा 
गाउँपामलकाले आवश्र्क सिन्वर् गनेछ । 

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

 
१५. नेपाल सरकारको स्वीकृतीिा िात्र प्रवेश गनुापने : (१) ववपद् बाट असर परेको कुनै क्षेत्रिा ववदेशी नागररक वा संस्थाले 

प्रवेश गनुा परेिा नेपाल सरकारको स्वीकृमत मलएको छ छैन िमन गाउँ कार्ापामलकाले सोधखोज गना सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बिोखजि सोधखोज गदाा त्र्स्तो नागररक वा संस्थाले नेपाल सरकारको स्वीकृमत मलएको 

नादेखखएकोिा मनजको प्रवेशलाई रोक लगाई तत ्सम्बन्धी सूचना नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराईनेछ । 
 

१६. िानवीर् तथा अन्र् सहार्ता र सिन्वर् : (१) गाउँपामलका मित्र उत्पन्न ववपद्को अवस्थालाई तत्काल सािना गना 
आन्तररक स्रोत र साधनबाट नभ्र्ाउने िएिा िानवीर् तथा अन्र् सहार्ता र सिन्वर्का लामग खजल्ला सिन्वर् 
समिमत, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारलाई अनरुोध गररनेछ ।  

 (२) ववपद् बाट उत्पन्न खस्थमत मनर्न्त्रण गने िििा नेपाल सरकारले अन्तरााविर् िानवीर् तथा अन्र् सहर्ोग 
मलई पररचालन गरेको अवस्थािा नेपाल सरकारको मनदेशनिा रवह तत ्सम्बन्धी कार्ािा सहर्ोग र सिन्वर् गररनेछ 
।  

(३) मछिेकी स्थानीर् तहिा कुनै ववपद् उत्पन्न िई सो व्र्वस्थापनका लामग मछिेकी स्थानीर् तहले 
सोझै, खजल्ला सिन्वर् समिमत वा प्रदेश सरकार िाफा त अनरुोध गरेिा उपलब्ध िएसम्िको सहर्ोग परु्ााउन ु
गाउँकार्ापामलको दावर्त्व हनेुछ । 

 
१७.  तत्काल खररद तथा मनिााण र प्रर्ोग गना सवकने : (१) ववशेष पररखस्थमत परी ववपद् बाट प्रिाववत क्षेत्रिा खोज, उद्धार 

तथा राहत उपलब्ध गराउन तथा िइरहेको ववपद् बाट थप क्षमत हनु नठदनका लामग तत्कालै राहत सािग्री खररद वा 
मनिााण कार्ा गना आवश्र्क िएिा सावाजमनक खररद सम्बन्धी प्रचमलत कानूनिा रहेको ववशेष पररखस्थमतिा खररद गने 
सम्बन्धी व्र्वस्था बिोखजि गाउँ कार्ापामलकाले खररद वा मनिााण कार्ा गना सवकनेछ । 
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(२) ववपद् बाट प्रिाववत क्षेत्रिा खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन तथा िइरहेको ववपद् बाट थप क्षमत हनु 
नठदनका लामग गाउँपामलका क्षेत्र मित्रको कुनै गैरसरकारी कार्ाालर् वा अन्र् संर् संस्था र व्र्खिको चल, अचल 
सम्पखि तथा सवारी साधन उपर्ोग गना आवश्र्क िएिा सोको अमिलेख राखी तोवकएको अवमधिरको लामग अस्थार्ी 
तवरले प्राप्त गना सवकनेछ । 

 (३) ववपद् बाट प्रिाववत क्षेत्रिा तत्काल राहत उपलब्ध गराउन गाउँपामलका क्षेत्र मित्रको कुनै गैरसरकारी 
कार्ाालर् वा अन्र् संर् संस्था र व्र्खिको खाद्यान्न, लिाकपडा, औषधी वा अन्र् वस्त ुआवश्र्क िएिा सोको अमिलेख 
राखी मनर्न्त्रणिा मलन र सम्बखन्धत प्रिाववत पक्षलाई ववतरण गना सवकनेछ । 

(४) गाउँपामलकाले उपदफा (२) बिोखजि कुनै सम्पखि अस्थार्ी रूपिा प्राप्त गरेिा वा उपदफा (३) बिोखजि 
कुनै वस्त ु मनर्न्त्रण र ववतरण गरेिा त्र्स्तो सम्पखि प्रर्ोग वा वस्त ुउपर्ोग बापत प्रचमलत दर अनसुारको रकि 
सम्बखन्धत कार्ाालर्, संस्था वा व्र्खिलाई ठदनेछ ।  

 
१८.  राहतको न्रू्नति िापदण्ड सम्बन्धी व्र्वस्था : (१) ववपद् प्रिाववत व्र्खिलाई नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले 

उपलव्ध गराउने राहतको अमतररि गाउँपामलकाले आन्तररक स्रोतबाट थप राहत उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बिोखजि गाउँपामलकाले ववपद् प्रिाववत व्र्खिलाई राहत उपलब्ध गराउँदा िापदण्ड बनाई 

सोको आधारिा राहात उपलब्ध गराउनेछ । 
(३) उपदफा (२) बिोखजिको राहतको िापदण्डिा अन्र् ववषर्को अमतररि देहार्का ववषर् सिावेश िएको हनु ु

पनेछ:- 
(क) ववपद् बाट प्रिाववत व्र्खिलाई अस्थार्ी आरयसर्स्थलिा राख्दा उपलब्ध गराउन ुपने आवास, खाद्यान्न, 

खानेपानी, स्वास््र् तथा सरसफाइ सम्बन्धी, 
(ख) ववपद् बाट ितृ्र् ुहनेुको पररवार तथा सम्पखिको क्षमत हनेु व्र्खिलाई उपलब्ध गराउन ुपने न्रू्नति 

राहत सम्बन्धी,  
(ग) िवहला, बालबामलका, जेष्ठ नागररक, अशि तथा अपाङ्गता िएका व्र्खिको आवश्र्कता 

संवोधनका लामग ववशेष राहत प्र्ाकेजहरु (जस्तै मडखगनटी वकट र खचल्रेन वकट) िवहलाहरूको 
लामग सरुखक्षत िवहलािैत्री स्थल,  

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

सम्बन्धी, 
(च) गैरसरकारी वा व्र्खिगत रूपिा ठदइने राहतको ववतरण सम्बन्धी, 
(छ) एकद्वार प्रणाली अनरुुप राहत ववतरण गने सम्बन्धी, 
(ज) राहतसँग सम्बखन्धत अन्र् उपर्िु ववषर् । 
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१९.   ववपद् िा परी हराएका वा नि िएका कागजात सम्बन्धिा : ववपद् िा परी हराई फेला पना नसकेका तथा आंखशक वा 
पूणा रूपिा क्षमत िएका गाउँपामलकाका िहत्वपूणा कागजातहरुको प्रिाणीकरण तथा प्रमतमलवप उपलब्ध गराउने सम्बन्धी 
व्र्वस्था प्रचमलत कानूनले तोके बिोखजि हनेुछ। 

 
२०. मनदेशन ठदन सक्ने : समिमतले र्स ऐनको अधीनिा रही ववपद् व्र्वस्थापनका लामग कुनै व्र्खि वा मनकार्लाई 

आवश्र्क मनदेशन ठदन सक्नेछ र त्र्स्तो मनदेशनको पालना गनुा सम्बखन्धत व्र्खि वा मनकार्को कताव्र् हनेुछ । 
 
२१. उपसमिमत गठन गना सक्ने : (१) समिमतले आवश्र्कता अनसुार उपसमिमत गठन गना सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोखजि गठन हनेु उपसमिमतको काि, कताव्र्, अमधकार र कार्ाावमध उपसमिमत गठन गदााका 
बखत तोवकए बिोखजि हनेुछ । 

 
२२. अमिलेख राख्न ुपनेिः (१) ववपद् को सिर्िा राहत उपलब्ध गराउने व्र्खि, मनकार् वा संस्थाको नाि,  र उपलव्ध 

गराईको राहत तथा सोको पररिाण सवहतको वववरणको अमिलेख राख्न ेव्र्वस्था समिमतले मिलाउनपुने छ ।   
(२) उपदफा (१) बिोखजिको वववरण राख्दा ववपद्िा परेका िवहला, बालबामलका तथा जेष्ठ नागररक, 

ववपद्का कारणले स्थानान्तरण िएका र्रपररवार लगार्तको संख्र्ा एवकन हनेु वववरण र उनीहरूलाई 
उपलब्ध गराइएको राहात स्पिरूपिा राख्नपुने छ । 

 
२३. परुस्कार ठदन सक्ने : स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धिा ववशेष र्ोगदान परु् र्ाउने उत्कृि व्र्खि वा संस्थालाई 

प्रोत्साहन स्वरूप समिमतको मसफाररसिा गाउँ कार्ापामलकाले सम्िान तथा परुस्कार ठदन सक्नेछ ।  
 
२४. वावषाक प्रमतवेदन : (१) समिमतले प्रत्रे्क आमथाक वषािा गरेको कािको वववरण सवहतको वावषाक प्रमतवेदन तर्ार गरी 

कार्ापामलका िाफा त गाउँसिा, खजल्ला ववपद् व्र्वस्थापन समिमत तथा प्रदेश ववपद् व्र्वस्थापन समिमत सिक्ष पेश गनुा 
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोखजिको वावषाक प्रमतवेदन सावाजमनक रूपिा प्रकाशन गनुा पनेछ । 
 

२५.  प्रशासमनक खचा व्र्वस्थापन: समिमतको बैठक तथा प्रमतवेदन तर्ारी लगार्तका कार्ासँग सम्बखन्धत न्र्नुति प्रशासमनक 
खचा गाउँ कार्ापामलकाले व्र्वस्था गनेछ |  

 
२६. अमधकार प्रत्र्ार्ोजन : र्ो ऐन तथा र्स ऐन अन्तगात बनेको मनर्ि बिोखजि समिमतलाई प्राप्त अमधकारिध्रे् आवश्र्कता 

अनसुार केही अमधकार समिमतको संर्ोजक तथा तोवकएको पदामधकारीलाई प्रत्र्ार्ोजन गना सक्नेछ । 
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२७. मनर्ि बनाउने अमधकार : गाउँ कार्ापामलकाले र्ो ऐन कार्ाान्वर्नका लामग आवश्र्क मनर्ि तथा कार्ाववमध  बनाउन 
सक्नेछ । 
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