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प्रस्तावना 
आधँिखोला गाउँपाधलकाका के्षत्र धित्र प्राकृधतक तथा गैरप्राकृधतक ववपद् बाट सववसािारणको जीउज्यान र 
साववजधनक, धनजी तथा व्यक्तिगत सम्पक्ति, प्राकृधतक एवम ्साँस्कृधतक सम्पदा र िौधतक संरचनाको 
संरक्षण गनवका लाधग ववपद् जोक्तखम न्यूधनकरण तथा व्यवस्थापनका सबै वियाकलापको समन्वयात्मक 
र प्रिावकारी रूपमा कायावन्वयनका लाधग कानून बनाउन वाञ्छनीय िएकोले, नेपालको संवविानको िारा 
२२१ को उपिारा (१) को अधिकार प्रयोग गरी अनसुचुी ८ को ि.स. २० बमोक्तजम आधँिखोला 
गाँउपाधलकाको चौथो गाउँसिाले यो ऐन बनाएको छ । 
 

पररच्छेद – १ 
प्रारक्तम्िक 

१. संक्तक्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यस ऐनको नाम “ववपद् जोक्तखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, 
२०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुून्त प्रारम्ि हनेुछ । 

२.  पररिाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा: 
(क) “अध्यक्ष” िन्नाले गाउँपाधलकाको अध्यक्ष सम्झन ुपछव । 
(ख) “कोष” िन्नाले दफा १२ बमोक्तजमको ववपद् व्यवस्थापन कोष सम्झन ुपछव । 
(ग) “गैरप्राकृधतक ववपद्” िन्नाले महामारी, अधनकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाण ु

आतङ्क, पश ुतथा चराचरुुङ्गीमा हनुे फ्लू, प्यान्डाधमक फ्लू, सपवदंश, जनावर आतङ्क, 
खानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योधगक दरु्वटना, आगलागी, ववषाि गयाँस, 
रसायन वा वववकरण चहुावट, गयाँस ववष्फोटन, ववषाि खाद्य सेवन, वातावरणीय 
प्रदूषण, वन ववनाश वा िौधतक संरचनाको क्षधत तथा प्रकोप उद्धार कायवमा हनु े
दरु्वटना वा यस्तै अन्य गैरप्राकृधतक कारणले उत्पन्न ववपद् सम्झन ुपछव । 

(र्) “धबपद ब्यबस्थापन सधमधत” िन्नाले नेपालको संवविानको िारा २२१ को उपिारा 
(१) को अधिकार प्रयोग गरी अनसुचुी ८ को ि.स. २० बमोक्तजम आधँिखोला 
गाँउपाधलकामा गठित सधमधत सम्झनपुदवछ । 

(ङ) “क्तजल्ला ववपद् व्यवस्थापन सधमधत” िन्नाले संर्ीय ऐनको दफा १६ बमोक्तजम 
स्याङजा क्तजल्लामा गिन िएको क्तजल्ला ववपद् व्यवस्थापन सधमधत सम्झन ुपछव 
। 

(च) “तोवकएको" वा "तोवकए बमोक्तजम” िन्नाले यस ऐन अन्तगवत बनेको धनयममा 
तोवकएको वा तोवकए बमोक्तजम सम्झन ुपछव । 

(छ) “प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन सधमधत” िन्नाले संर्ीय ऐनको दफा १४ बमोक्तजम 
गण्डकी प्रदेशमा गिन िएको प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन सधमधत सम्झन ुपछव । 

(ज) “प्रमखु” िन्नाले गाँउपाधलकाको प्रमखु सम्झन ुपछव । 
(झ) “प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत” िन्नाले गाउँपाधलकाको प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 

सम्झन ुपछव । 
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(ञ) “प्राकृधतक ववपद्” िन्नाले वहमपात, अधसना, वहमपवहरो, वहमताल ववस्फोटन, 
अधतववृि, अनाववृि, बाढी, पवहरो तथा ि-ूस्खलन, डुबान, खडेरी, आिँी, हरुी 
बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ्ग, िकूम्प, ज्वालामखुी धबस्फोट, 
डढेलो वा यस्तै अन्य प्राकृधतक कारणले उत्पन्न जनुसकैु ववपद् सम्झन ुपछव । 

(ट) “राविय कायवकारी सधमधत” िन्नाले संर्ीय ऐनको दफा ६ बमोक्तजमको कायवकारी 
सधमधत सम्झन ुपछव । 

(ि) “राविय पररषद” िन्नाले संर्ीय ऐनको दफा ३ बमोक्तजमको ववपद् जोक्तखम 
न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राविय पररषद् सम्झन ुपछव । 

(ड) “राविय प्राधिकरण” िन्नाले संर्ीय ऐनको दफा १० बमोक्तजम गिन िएको राविय 
ववपद् जोक्तखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सम्झन ुपछव । 

(ढ) “ववपद्” िन्नाले कुनै स्थानमा आपत ्कालीन अवस्था धसजवना िई जन वा िनको 
क्षधतको साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रधतकूल असर पाने प्राकृधतक वा 
गैरप्राकृधतक ववपद् सम्झन ुपछव । 

(ण) “ववपद् खोज तथा उद्धार समूह” िन्नाले ववपद्को अवस्थामा खोजी तथा उद्धार 
गनव वियाशील वा ववपद् व्यवस्थापनको लाधग पररचालन गनव तयार गररएको 
ववक्तशिीकृत खोज तथा उद्धार समूह सम्झन ु पछव र सो शब्दले ताधलम प्राप्त 
मानवीय सहायताकमीलाई समेत जनाउँछ । 

(त) “ववपद् जोक्तखम न्यूनीकरण” िन्नाले ववपद्पूवव गररने जोक्तखमको ववश्लषेण तथा 
मूल्याङ्कन, ववपद् रोकथाम वा ववपद् बाट हनुे क्षधतको न्यूनीकरण तथा ववकासका 
कायवमा ववपद् जोक्तखमलाई कम गने सम्बन्िी कायव सम्झन ुपछव । 

(थ) “ववपद् पनुलावि” िन्नाले ववपद्को र्टनापधछ गररने पनुधनवमावण एवम ्पनुस्थावपनासँग 
सम्बक्तन्ित कायव सम्झन ुपछव । 

(द) “ववपद् प्रधतकायव” िन्नाले ववपद्को र्टना र्ट्नासाथ तत्कालै गररने खोज, उद्धार 
एवम ्राहतसँग सम्बक्तन्ित कायव सम्झन ुपछव र सो शब्दले ववपद् प्रधतकायवको 
पूववतयारीलाई समेत जनाउँछ । 

(ि) “ववपद् व्यवस्थापन” िन्नाले ववपद् जोक्तखम न्यूनीकरण, ववपद् प्रधतकायव र ववपद् 
पनुलाविसँग सम्बक्तन्ित सम्पूणव वियाकलाप सम्झन ुपछव । 

(न) “व्यावसावयक प्रधतष्ठान” िन्नाले उद्योग, कलकारखाना, धसनेमा र्र, सवपङ्ग मल, 
बहउुदे्दश्यीय व्यापाररक िवन जस्ता व्यावसावयक प्रधतष्ठान सम्झन ुपछव । 

(ऩ) “सधमधत” िन्नाले दफा ३ बमोक्तजमको ववपद् व्यवस्थापन सधमधत सम्झन ुपछव । 
(प)  

(फ) “संर्ीय ऐन” िन्नाले नेपाल सरकारको ववपद् जोक्तखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन 
ऐन, २०७४ सम्झन ुपछव । 

(ब) “संर्ीय मन्त्रालय” िन्नाले नेपाल सरकारको ववपद् व्यवस्थापन हेने गरी तोवकएको 
मन्त्रालय सम्झन ुपछव । 
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(ि) “साववजधनक संस्था” िन्नाले सरकारी धनकाय, सरकारको पूणव वा आंक्तशक स्वाधमत्व 
िएको संस्था, प्रचधलत कानून बमोक्तजम स्थापना िएका सङ्गठित संस्था वा सबै 
प्रकारका स्वास््य तथा शैक्तक्षक संस्था सम्झन ुपछव । 

 
पररच्छेद – २ 

ववपद् व्यवस्थापन सधमधतको गिन तथा काम, कतवव्य र अधिकार 
३. ववपद् व्यवस्थापन सधमधत: (१) आधँिखोला गाउँपाधलका धित्रको ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी 

कायवलाई प्रिावकारी रूपमा सञ्चालन गनव एक ववपद् व्यवस्थापन सधमधत रहनेछ । 
(२) सधमधतको गिन देहाय बमोक्तजम हनेुछ:- 

(क) गाउँपाधलका अध्यक्ष  -संयोजक   
(ख) गाउँपाधलका उपाध्यक्ष  -सदस्य 
(ग) प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत -सदस्य 
(र्) ववषयगत सधमधतका संयोजकहरु  -सदस्य 
(ङ) प्रधतधनधि, क्तजल्ला प्रशासन कायावलय -सदस्य 
(च) सामाक्तजक शाखा प्रमखु -सदस्य 
(छ) पूवाविार ववकास शाखा प्रमखु -सदस्य 
(ज) आधँिखोला गाउँपाधलकाको िौगोधलक क्षेत्र धित्र रहेका 

संर्ीय सरुक्षा धनकायका प्रमखु वा प्रधतधनधि -सदस्य 
(झ) आधँिखोला गाउँपाधलकाको िौगोधलक क्षेत्र धित्र रहेका 

प्रदेश प्रहरी कायावलयको प्रमखु वा प्रधतधनधि -सदस्य 
(ञ) गाँउ प्रहरी प्रमखु -सदस्य 
(ट) राविय मान्यता प्राप्त दलका गाउँपाधलकाक्तस्थत  

प्रमखु वा प्रधतधनधि -सदस्य  
(ि) नेपाल रेडिस सोसाईटीका स्थानीय प्रधतधनधि (१ जना) -सदस्य 
(ड) धनजी क्षेत्रको उद्योग वाक्तणज्य सम्बन्िी मान्यताप्राप्त संस्थाको  

गाउँ तहको अध्यक्ष वा धनजले तोकेको प्रधतधनधि (१ जना) -सदस्य 
(ढ) गैरसरकारी सस्था महासंर्का स्थानीय प्रधतधनधि (१ जना) -सदस्य 
(ण) नेपाल पत्रकार महासंर्को स्थानीय प्रधतधनधि (१ जना) -सदस्य 
(त) ववपद् व्यवस्थापन हेने गरर तोवकएको शाखा प्रमखु  -सदस्य सक्तचव 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको िएतापधन िम संख्या (ञ), (ट), (ि), 
(ड), (ढ) र (ण) का सदस्यहरू उपलब्ि निएको अवस्थामा पधन सधमधत गिन एवम ्काम 
कारवाही गनवमा असर पने छैन । 

(४) उपदफा (२) बमोक्तजमको सधमधतले संर्ीय ऐनको दफा १७ बमोक्तजमको स्थानीय 
ववपद् व्यवस्थापन सधमधतको रूपमा समेत काम गनेछ । 
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४. सधमधतको बैिक सम्बन्िी व्यवस्था: (१) संयोजकले तोकेको धमधत, समय र स्थानमा सधमधतको 
बैिक बस्नेछ । 

(२) सधमधतको सदस्य-सक्तचवले सधमधतको बैिक बस्ने धमधत, समय र स्थान तोकी बैिकमा 
छलफल हनेु ववषयसूची सवहतको सूचना बैिक बस्ने समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै सबै 
सदस्यले पाउने गरी पिाउन ुपनेछ । 

 (३) सधमधतका पचास प्रधतशतिन्दा बढी सदस्य उपक्तस्थत िएमा बैिकको लाधग गणपूरक 
सङ्खख्या पगुेको माधननेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको िएतापधन सधमधतको बैिक तत्काल 
बोलाउन आवश्यक िएमा अध्यक्षले जनुसकैु बेलापधन सधमधतको बैिक बोलाउन सक्नेछ र 
त्यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष र र्टीमा १ जना सदस्य सवहत सदस्य सक्तचव उपक्तस्थत िएमा 
सधमधतको बैिक बस्न सक्नेछ। 

(५) सधमधतको बैिक संयोजकको अध्यक्षतामा बस्नेछ । 
(६) सधमधतको धनणवय बहमुतद्वारा हनेुछ र मत बराबर िएमा संयोजकले धनणावयक मत 

ठदनेछ। 
(७) सधमधतले आवश्यकता अनसुार सम्बक्तन्ित धनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रधतधनधि र ववज्ञलाई 

बैिकमा आमन्त्रण गनव सक्नेछ । 
(८) सधमधतको बैिक सम्बन्िी अन्य कायवववधि सधमधत आफैले धनिावरण गरे बमोक्तजम 

हनेुछ । 
(९) सधमधतको धनणवय सदस्य सक्तचवले प्रमाक्तणत गरी राख्नछे । 

५. सधमधतको काम, कतवव्य र अधिकार: सधमधतको काम, कतवव्य र अधिकार देहाय बमोक्तजम 
हनेुछ:- 

(क) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी राविय पररषद् बाट स्वीकृत राविय नीधत तथा योजना 
एवम ् राविय कायवकारी सधमधत र प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन सधमधतबाट स्वीकृत 
एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीधत योजना र कायविम अनरुुप हनेु गरी ववपद् व्यवस्थापन 
नीधत तथा योजना तजुवमा गरी कायवपाधलका समक्ष पेश गने, 

(ख) गाउँसिाबाट स्वीकृत नीधत तथा योजनाको अिीनमा रही ववपद् जोक्तखम न्यूनीकरण, 
ववपद् प्रधतकायव तथा ववपद् पनुलावि सम्बन्िी एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीधत, योजना 
तथा कायविम स्वीकृत गरी लागू गने, गराउने, 

(ग) गाउँपाधलकाबाट सञ्चालन हनेु ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी कायविम तथा बजेट 
प्रस्ताव तयार गने, गराउने, 

(र्) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्िमा गाउँपाधलकाको संस्थागत क्षमता ववकास गने, 
गराउने, 

(ङ) गाउँपाधलकाका पदाधिकारी, कमवचारी, स्वयंसेवक, सामाक्तजक पररचालक तथा 
समदुायलाई ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िमा प्रक्तशक्षण ठदने व्यवस्था धमलाउने, 
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(च) ववपद्का र्टना हनुासाथ खोज, उद्धार र राहत लगायतका प्राथधमक कायवहरू 
तत्काल गनवको लाधग संस्थागत संयन्त्र स्वत: पररचाधलत हनेु गरी आवश्यक 
कायवववधि तथा मापदण्ड तजुवमा गरी लागू गने, गराउने, 

(छ) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्िमा संर्ीय तथा प्रादेक्तशक कानूनको अधिनमा रवह 
साववजधनक, धनजी, गैरसरकारी लगायत सबै धनकाय तथा संस्थाले धनवावह गनुव पने 
िधूमका धनिावरण गने तथा त्यस्ता संस्था वा धनकायलाई आफ्नो नीधत, योजना र 
कायविममा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी ववषय समावेश गनव लगाउने, 

(ज) ववपद्को समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यमहरुको िधूमका सम्बन्िी आवश्यक 
मापदण्ड तयार गरी कायावन्वयन गने, गराउने, 

(झ) सरकारी, धनजी एवम ्गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सामाक्तजक पररचालक 
लगायत सम्बक्तन्ित सबै पक्षको समन्वय र संलगनतामा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी 
कायव गने, गराउने, 

(ञ) िौधतक संरचना धनमावण गदाव िवनसंवहता लगायत अन्य स्वीकृत धनदेक्तशका वा 
मापदण्डको पालना गराउने, 

(ट) स्थानीय साववजधनक पूवाविार सम्बन्िी संरचनाको ववपद् जोक्तखम मूल्याङ्कन गने, 
गराउने, 

(ि) नदी वकनार, बगर, पवहरो जान सक्ने धिरालो जधमन र डुबान हनेु क्षेत्र वा ववपद् 
जोक्तखमको सम्िावना िएका असरुक्तक्षत के्षत्रमा बसोबास गने व्यक्ति तथा 
समदुायलाई सरुक्तक्षत स्थानमा स्थानान्तरण गराउन उपयिु स्थानको खोजी कायवमा 
सहयोग गने तथा सरुक्तक्षत स्थानमा बसोबास सम्बन्िी सचेतना जगाउने, 

(ड) ववपद्बाट स्थानीय स्तरमा धनजी तथा साववजधनक के्षत्रबाट िइरहेको सेवा प्रवाहमा 
अवरोि आइपरेमा सोको पनुःसञ्चालनका लाधग सेवा धनरन्तरताको योजना तजुवमा 
तथा कायावन्वयन सम्बन्िी कायव गने, गराउने । 

(ढ) स्थानीय समदुायलाई ववपद्प्रधत जागरुक बनाउन, ववपद्सँग सम्बक्तन्ित योजना तथा 
कायविम तजुवमा गनव तथा ववपद्को र्टना हनुासाथ प्रधतकायवका लाधग पररचाधलत 
हनु वडा तथा समदुायस्तरमा समावेशी ववपद् पूववतयारी तथा प्रधतकायव सधमधत 
गिन गने, 

(ण) ववद्यालय तहको शैक्तक्षक पाठ्यिममा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी ववषय समावेश 
गनव पहल गने, 

(त) ववपद् प्रधतकायवका लाधग नमूना अभ्यास गने, गराउने, 
(थ) ववपद्को समयमा प्रयोग गनव सवकने गरी वारुणयन्त्र लगायतका अन्य उपकरणहरू 

तयारी हालतमा राख्न लगाउने, 
(द) स्थानीय स्तरमा आपत ्कालीन कायवसञ्चालन केन्रको स्थापना र सञ्चालन गने, 
(ि) गाउँपाधलकामा ववपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूववचेतावनी प्रणालीको 

ववकास र सञ्चालन गने, गराउने, 



6 
 

(न) ववपद् प्रिाववत के्षत्रमा तत्काल उद्धार तथा राहतको व्यवस्था धमलाउने, 
(प) ववपद् मा परी हराएका, धबग्रकेा वा नि िएका कागजातको यवकन त्याङ्क 

अद्यावधिक गरी राख्न लगाउने, 
(फ) ववपद् बाट प्रिाववत र्रपररवारको पवहचान, स्तर धनिावरण तथा पररचयपत्र ववतरण 

गने, गराउने, 
(ब) ववपद्को समयमा जोक्तखममा रहेको समूह ववशेषगरी मवहला, बालबाधलका, वकशोरी, 

अपाङ्गता िएका व्यक्तिउपर हनु सक्ने र्टना (लैवङ्गक वहंसा, बेचववखन तथा अन्य 
कुनै पधन वकधसमका शोषण) रोकथामको लाधग ववशेष सतकव ता अपनाई 
सचेतनामूलक कायविम सञ्चालन गने, 

(ि) ववपद् प्रिाववतहरूको प्रत्यक्ष र सविय सहिाधगतामा ववपद् प्रिाववत क्षेत्रमा आधथवक 
वियाकलापको पनुस्थावपना, रोजगारीका अवसरको सजृना तथा जीवनयापनका 
लाधग आय आजवन कायविम सञ्चालन गने, गराउने, 

(म) ववपद्को जोक्तखममा रहेका मवहला, बालबाधलका, जेष्ठ नागररक, दधलत, सीमान्तकृत 
वगव तथा समदुाय, अशि तथा अपाङ्गता िएका व्यक्तिहरूको लाधग ववशेष योजना 
तथा कायविम बनाई कायावन्वयन गने, गराउने, 

(य) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िमा साववजधनक संस्था तथा व्यावसावयक प्रधतष्ठानले 
प्रचधलत ऐन बमोक्तजम कायव गरे नगरेको अनगुमन गने, 

(र)  ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी राविय कायवकारी सधमधत, प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन 
सधमधत तथा क्तजल्ला ववपद् व्यवस्थापन सधमधतको धनणवय अनसुार ववपद् व्यवस्थापन 
सम्बन्िी अन्य कायव गने, गराउने, 

(ल) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्िमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, 
वविाग तथा अन्य धनकायसँग सहकायव गने, 

(व) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा गाउँसिाले तोकेका 
अन्य कायव गने, गराउने,  

(श)  ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िमा संर्ीय तथा प्रादेक्तशक कानूनको प्रधतकूल नहनेु गरी 
गाउँकायवपाधलकाले तोके बमोक्तजमका अन्य कायव गने, गराउने, 

(ष)  ववधिन्न संर्संस्था, व्यक्तिबाट प्राप्त हनेु राहत तथा पनुधनवमावण र पनुलाविका 
धबषयवस्तलुाई स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सधमधतले तोकेको स्थान र मापदण्ड 
अनसुार गने, गराउने । 

 
पररच्छेद – ३ 

वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सधमधतको गिन तथा काम, कतवव्य र अधिकार 
६. वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सधमधत: (१) गाउँपाधलकाको प्रत्येक वडामा एक वडा स्तरीय 

ववपद् व्यवस्थापन सधमधत रहनेछ । 
(२) वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सधमधतको गिन देहाय बमोक्तजम हनेुछ:- 
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(क) वडा अध्यक्ष  -संयोजक  
(ख) वडा सदस्यहरू   -सदस्य 
(ग) वडा धित्र रहेका ववषयगत शाखा/ईकाई कायावलय प्रमखुहरू -सदस्य 
(र्) वडा धित्र रहेका सरुक्षा धनकायका प्रमखुहरू  -सदस्य 
(ङ) राविय मान्यता प्राप्त दलका वडाक्तस्थत प्रमखु वा प्रधतधनधि  -सदस्य  
(च) स्थानीय रेडिस,   -सदस्य 
(छ) गैरसरकारी तथा सामदुायमा आिाररत संर्संस्था तथा यवुा क्लवबाट 

संयोजकले तोकेबमोक्तजम न्यूनतम २ मवहला सवहत ४ जना  -सदस्य 
(ज) वडा सक्तचव - सदस्य सक्तचव 

(३) उपदफा (२) बमोक्तजमको सधमधतको बैिक सो सधमधतको संयोजकले तोकेको धमधत, 
समय र स्थानमा बस्नेछ । 

(४) सधमधतको सदस्य-सक्तचवले सधमधतको बैिक बस्ने धमधत, समय र स्थान तोकी बैिकमा 
छलफल हनेु ववषयसूची सवहतको सूचना बैिक बस्ने समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै सबै 
सदस्यले पाउने गरी पिाउन ुपनेछ । 

(५) सधमधतका पचास प्रधतशतिन्दा बढी सदस्य उपक्तस्थत िएमा बैिकको लाधग गणपूरक 
सङ्खख्या पगुेको माधननेछ । 

(६) उपदफा (४) र (५) मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको िएता पधन सो सधमधतको बैिक 
तत्काल बोलाउन आवश्यक िएमा संयोजकले जनुसकैु बेलापधन सधमधतको बैिक बोलाउन 
सक्नेछ र त्यस्तो अवस्थामा संयोजक र र्टीमा १ जना सदस्य सवहत सदस्य सक्तचव उपक्तस्थत 
िएमा सधमधतको बैिक बस्न सक्नेछ । 

(७) सधमधतको बैिकको अध्यक्षता सो सधमधतको संयोजकले गनेछ । 
(८) सधमधतको धनणवय बहमुतद्वारा हनेुछ र मत बराबर िएमा संयोजकले धनणावयक मत 

ठदनेछ। 
(९) सधमधतले आवश्यकता अनसुार सम्बक्तन्ित धनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रधतधनधि र ववज्ञलाई 

बैिकमा आमन्त्रण गनव सक्नेछ । 
(१०) सधमधतको बैिक सम्बन्िी अन्य कायवववधि सो सधमधत आफैले धनिावरण गरे बमोक्तजम 

हनेुछ । 
(११) सधमधतको धनणवय सदस्य सक्तचवले प्रमाक्तणत गरी राख्नछे । 

७. वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सधमधतको काम, कतवव्य र अधिकारः सधमधतको काम, कतवव्य र 
अधिकार देहाय बमोक्तजम हनेुछ:- 

(क) वडा धित्र ववपद् प्रधतकायव तथा ववपद् पनुलावि सम्बन्िी कायविम सञ्चालनका लाधग 
ववपद् व्यवस्थापन सधमधतमा धसफाररस गने तथा सो सधमधतबाट स्वीकृत नीधत तथा 
योजना अनरुूपका ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी कायविम कायावन्वयन, अनगुमन र 
पनुरावलोकन गने, 
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(ख) वडामा ववकास धनमावणका वियाकलापहरू कायावन्वयनमा ववपद् जोक्तखम 
व्यावस्थापनलाई मूलप्रवाहीकरण गने, सरुक्तक्षत ववद्यालय तथा अस्पतालका लाधग 
ववपद् जोक्तखम न्यूनीकरणका कायविमहरू सञ्चालन गने, 

(ग) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्िमा वडाको संस्थागत क्षमता ववकास गने, 
(र्) ववपद् व्यवस्थापन योजना, आपत्कालीन कायवयोजना, पनुःस्थापना तथा पनुधनवमावण 

योजना तजुवमा तथा कायावन्वयन गने, गराउने, 
(ङ) समदुायमा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी काम गने समूहहरूको गिन तथा त्यस्ता 

समूहहरूलाई पररचालन गने गराउने, 
(च) वडा सदस्यहरू, कमवचारी, स्वयंसेवक, सामाक्तजक पररचालक तथा समदुायमा 

आिाररत ववपद् व्यवस्थापन सधमधत सदस्य, नागररक समाजका प्रधतधनधिलाई ववपद् 
व्यवस्थापन सम्बन्िी प्रक्तशक्षणको व्यवस्था धमलाउने, 

(छ) स्थानीय समदुायलाई ववपद्प्रधत जागरुक बनाउने, ववपद्सँग सम्बक्तन्ित योजना 
तथा कायविम तजुवमा गनव तथा ववपद्को र्टना हनुासाथ प्रधतकायवका लाधग तयारी 
अवस्थामा राख्न,े 

(ज) ववपद्का र्टना हनुासाथ खोज, उद्धार र राहत लगायतका प्राथधमक कायवहरू 
तत्काल गनवको लाधग समन्वय गने,  

(झ) आपत ्कालीन नमूना अभ्यास गने, गराउने, 
(ञ) ववपद् बाट प्रिाववत र्रपररवारको पवहचान, स्तर धनिावरण तथा पररचयपत्र ववतरणमा 

ववपद् व्यवस्थापन सधमधतलाई सहयोग गने, 
(ट) ववपद्को समयमा जोक्तखममा रहेका समूह ववशेषगरी मवहला, बालबाधलका, वकशोरी, 

अपाङ्गता िएका व्यक्तिउपर हनु सक्ने र्टना (लैवङ्गक वहंसा, बेचववखन तथा अन्य 
कुनै पधन वकधसमका शोषण) रोकथामको लाधग ववशेष सतकव ता अपनाई 
सचेतनामूलक कायविम सञ्चालन गने, 

(ि)  ववपद् व्यवस्थापन सधमधतको धनणवय अनसुार ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी अन्य 
कायव गने, गराउने ।  

 
पररच्छेद – ४ 

सरुक्षा धनकाय तथा अन्य धनकायको पररचालन 
८. सरुक्षा धनकायको पररचालन तथा सहयोग र समन्वय: (१) गाउँकायवपाधलकाले ववपद् 

व्यवस्थापनको काममा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले पररचालन गरेका संर्ीय तथा 
प्रादेक्तशक सरुक्षा धनकायहरूलाई सहयोग र समन्वय गनेछ । 

(२) सरुक्षा धनकायले ववपद्को समयमा खोज तथा उद्धार कायवका लाधग गाउँकायवपाधलकासँग 
आवश्यक सामग्री माग गरेको अवस्थामा गाउँपाधलकामा उपलब्ि िएसम्म त्यस्तो सामाग्री 
तत्काल उपलब्ि गराईनेछ । 
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(३) ववपद् प्रधतकायवका लाधग गाउँपाधलकाले आफूँसँग रहेको गाँउ प्रहरीलाई पररचालन 
गनेछ ।   

९.  वारुणयन्त्र तथा अन्य सेवा प्रदायक धनकायको काम, कतवव्य र अधिकार:  
(१) वारूणयन्त्र, एम्बलेुन्स तथा त्यस्तै अन्य सेवा प्रदायकले आपत ्कालीन खोज, उद्धार 

तथा राहत उपलब्ि गराउन सधमधतले ठदएको धनदेशनको पालना गनुव पनेछ । 
 (२) आपत ्कालीन कायव सम्पादन गदाव सधमधतको आदेश बमोक्तजम कुनै पधन स्थानमा प्रवेश 

गने तथा जनुसकैु व्यक्ति वा संस्थाको सािन र स्रोत उपयोग गने अधिकार वारुणयन्त्र सेवा 
प्रदायकलाई हनेुछ । 

१०. साववजधनक संस्था तथा व्यावसावयक प्रधतष्ठानको दावयत्व: (१) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िमा 
गाउँपाधलका धित्रका सबै साववजधनक संस्था तथा व्यावसावयक प्रधतष्ठानको दावयत्व देहाय बमोक्तजम 
हनेुछ:- 

(क) आफ्नो िवन, उद्योग, कायावलय वा व्यावसावयक केन्रमा ववपद्का र्टना हनु 
नठदन ववपद् सरुक्षा औजार, उपकरण, सामग्री, आपत ्कालीन धनकास लगायत 
तोवकए बमोक्तजमका अन्य व्यवस्था गने, 

(ख)  त्याङ्क सङ्कलन, क्षधतको मूल्याङ्कन, राहत, पनुस्थावपना तथा पनुधनवमावण समेतका 
सम्पूणव कायवमा आवश्यक सहयोग गने, 

(ग)   आफ्ना कमवचारी तथा कामदारलाई ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िमा आिारितू 
अधिमखुीकरण गने गराउने, 

(र्) ववपद् व्यवस्थापन कायवमा उपयोग हनेु स्रोत सािनलाई तयारी हालतमा राख्न,े 
(ङ) आफ्ना िवन लगायत अन्य संरचना आपत ्कालीन प्रयोजनका लाधग आवश्यक 

परेमा आदेशानसुार उपलब्ि गराउने, 
(च) सम्बक्तन्ित अधिकारीको सपुररवेक्षणमा उद्धार तथा राहत ववतरण कायवमा 

सहयोग परु् याउने, 
(छ) ववपद् जोक्तखम न्यूनीकरण संयन्त्रको व्यवस्था गरी तयारी अवस्थामा राख्न,े 
(ज)  फोहोरमैला तथा प्रदषुणको यथोक्तचत व्यवस्थापन गरी यसबाट वातावरण र 

जनजीवनमा पनव सक्ने नकारात्मक प्रिावलाई न्यूनीकरण गने उपायहरू 
अपनाउने, 

(झ) ववपद्को र्टना र्टेमा तत्काल नक्तजकको सरुक्षा धनकाय र स्थानीय 
आपत ्कालीन कायवसञ्चालन केन्रलाई खबर गने ।   

(२) गाउँपाधलका धित्रका साववजधनक संस्था तथा व्यावसावयक प्रधतष्ठानले गाउँपाधलकाको 
ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी योजनाको अिीनमा रही ववपद् व्यवस्थापन योजनाको तजुवमा गरी 
अधनवायव रूपमा लागू गनुव पनेछ । 

११. ववपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गनुव पने: गाउँपाधलका धित्रका सरकारी कायावलय, गैरसरकारी 
संस्था, स्थानीय सङ्घ संस्था, समदुाय, स्वयंसेवक, नागररक समाज, धनजी क्षेत्र तथा व्यक्तिले 
ववपद् व्यवस्थापन कायवमा गाउँपाधलकालाई देहाय बमोक्तजम सहयोग गनुव पनेछ:- 
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(क)  त्याङ्क सङ्कलन, क्षधतको मूल्याङ्कन, राहत, पनुस्थावपना तथा पनुःधनवमावण 
लगायतका ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी कायवमा सहयोग गने,  

(ख) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी जनचेतना अधिववृद्ध गने, 
(ग) क्षमता ववकास, आपत ्कालीन नमूना अभ्यास तथा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी 

प्रक्तशक्षण कायविममा सहयोग गने तथा िाग धलने,  
(र्) खोज, उद्धार तथा राहत ववतरण सम्बन्िी कायवमा सहयोग गने।  

 
पररच्छेद – ५  

ववपद् व्यवस्थापन कोष सम्बन्िी व्यवस्था 
१२. ववपद् व्यवस्थापन कोष: (१) ववपद् व्यवस्थापनका लाधग गाउँपाधलकामा छुटै्ट एक आकक्तस्मक 

कोष रहनेछ । 
(२) कोषमा देहाय बमोक्तजमका रकमहरू रहने छन:्- 

(क) गाउँपाधलकाको वावषवक बजेटबाट ववपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी 
स्वीकृत रकम, 

(ख) प्रदेश सरकारबाट ववपद् व्यवस्थापनका लाधग प्राप्त रकम, 
(ग)  नेपाल सरकारबाट ववपद् व्यवस्थापनका लाधग प्राप्त रकम, 
(र्) स्वदेशी कुनै सङ्घ संस्था वा व्यक्तिबाट दान, दातव्य वा उपहार स्वरुप प्राप्त 

रकम, 
(ङ)  अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) ववपद् व्यवस्थापनका लाधग गाउँपाधलकाले कानून बमोक्तजम ववशेष शलु्क वा दस्तरु 
संकलन गनव सक्ने छ |  

(४) कोषको सञ्चालन तोवकए बमोक्तजम हनेुछ । 
(५) कोषको रकम ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी कामका लाधग प्रयोग गररनेछ । 
(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको िए तापधन कोषको रकम धनयधमत प्रशासधनक 

कायवको लाधग खचव गररने छैन । 
(७) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हनेुछ ।  
(८) सधमधतले कोषको वावषवक आय व्ययको प्रधतवदेन तयार गरी कायवपाधलका माफव त 

गाउँसिा समक्ष पेश गनेछ । 
 

पररच्छेद – ६ 
कसूर तथा सजाय 

१३.  कसूर र सजाय: कसैले ववपद्को र्टना र्ट्न सक्ने गरी लापरवाही गरेमा वा त्यस्तो र्टना 
र्टाउन प्रत्यक्ष संलगन िएमा वा र्ट्ना र्टेको अवस्थामा नाजायज फाईदा धलने गरी वा 
आफुलाई मात्र फाईदा पगुने वकधसमको कुनै काम गरेमा वा यस सम्बन्िमा संर्ीय कानून 
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बमोक्तजम कसरुजन्य माधनने कुनै काम गरेमा तत ्सम्बन्िी कारवाही प्रचधलत संर्ीय कानून 
बमोक्तजम हनेुछ ।  

 
पररच्छेद – ७ 

ववववि 
१४.  ववपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र र्ोषणाको पालना र समन्वय: (१) नेपाल सरकारले गाउँपाधलका धित्रको 

कुनै िाउँमा गम्िीर प्रकृधतको ववपद् उत्पन्न िएबाट ववपद् सङ्कटग्रस्त के्षत्र र्ोषणा गरी प्रचधलत 
कानून बमोक्तजम कुनै काम गनव गराउन आदेश ठदएमा सोको पालना गनुव गराउन ुगाउँपाधलकाको 
कतवव्य हनेुछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम र्ोषणा गररएको के्षत्रमा नेपाल सरकारले प्रचधलत कानून 
बमोक्तजम कुनै काम गनव गराउन गाउँपाधलका धित्रको कुनै व्यक्ति, संस्था वा अधिकारीलाई 
आदेश ठदएमा सोको पालना गनव गराउनमा गाउँपाधलकााले आवश्यक समन्वय गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोक्तजम र्ोषणा गररएको क्षेत्र सम्बन्िी सूचनाको प्रसारणमा 
गाउँपाधलकाले सहयोग र समन्वय गनेछ । 

१५. नेपाल सरकारको स्वीकृतीमा मात्र प्रवेश गनुवपने: (१) ववपद् बाट असर परेको कुनै के्षत्रमा ववदेशी 
नागररक वा संस्थाले प्रवेश गनवाु परेमा नेपाल सरकारको स्वीकृधत धलएको छ छैन िधन गाउँ 
कायवपाधलकाले सोिखोज गनव सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम सोिखोज गदाव त्यस्तो नागररक वा संस्थाले नेपाल सरकारको 
स्वीकृधत धलएको नदेक्तखएकोमा धनजको प्रवेशलाई रोक लगाई तत ् सम्बन्िी सूचना नेपाल 
सरकारलाई उपलब्ि गराईनेछ । 

१६. मानवीय तथा अन्य सहायता र समन्वय: (१) गाउँपाधलका धित्र उत्पन्न ववपद्को अवस्थालाई 
तत्काल सामना गनव आन्तररक स्रोत र सािनबाट नभ्याउने िएमा मानवीय तथा अन्य सहायता 
र समन्वयका लाधग क्तजल्ला समन्वय सधमधत, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारलाई अनरुोि 
गररनेछ ।  

 (२) ववपद् बाट उत्पन्न क्तस्थधत धनयन्त्रण गने िममा नेपाल सरकारले अन्तरावविय मानवीय 
तथा अन्य सहयोग धलई पररचालन गरेको अवस्थामा नेपाल सरकारको धनदेशनमा रवह तत ्
सम्बन्िी कायवमा सहयोग र समन्वय गररनेछ ।  

(३) धछमेकी स्थानीय तहमा कुनै ववपद् उत्पन्न िई सो व्यवस्थापनका लाधग धछमेकी 
स्थानीय तहले सोझै, क्तजल्ला समन्वय सधमधत वा प्रदेश सरकार माफव त अनरुोि गरेमा उपलब्ि 
िएसम्मको सहयोग पयुावउन ुगाउँकायवपाधलको दावयत्व हनेुछ । 

१७.  तत्काल खररद तथा धनमावण र प्रयोग गनव सवकने: (१) ववशेष पररक्तस्थधत परी ववपद् बाट प्रिाववत 
क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ि गराउन तथा िइरहेको ववपद् बाट थप क्षधत हनु 
नठदनका लाधग तत्कालै राहत सामग्री खरक्ताद वा धनमावण कायव गनव आवश्यक िएमा साववजधनक 
खररद सम्बन्िी प्रचधलत कानूनमा रहेको ववशेष पररक्तस्थधतमा खररद गने सम्बन्िी व्यवस्था 
बमोक्तजम गाउँ कायवपाधलकाले खरक्ताद वा धनमावण कायव गनव सवकनेछ । 
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(२) ववपद् बाट प्रिाववत क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ि गराउन तथा िइरहेको 
ववपद् बाट थप क्षधत हनु नठदनका लाधग गाउँपाधलका क्षेत्र धित्रको कुनै गैरसरकारी कायावलय वा 
अन्य संर् संस्था र व्यक्तिको चल, अचल सम्पक्ति तथा सवारी सािन उपयोग गनव आवश्यक 
िएमा सोको अधिलेख राखी तोवकएको अवधििरको लाधग अस्थायी तवरले प्राप्त गनव सवकनेछ 
। 

 (३) ववपद् बाट प्रिाववत क्षेत्रमा तत्काल राहत उपलब्ि गराउन गाउँपाधलका के्षत्र धित्रको 
कुनै गैरसरकारी कायावलय वा अन्य संर् संस्था र व्यक्तिको खाद्यान्न, लिाकपडा, औषिी वा 
अन्य वस्त ुआवश्यक िएमा सोको अधिलेख राखी धनयन्त्रणमा धलन र सम्बक्तन्ित प्रिाववत 
पक्षलाई ववतरण गनव सवकनेछ । 

(४) गाउँपाधलकाले उपदफा (२) बमोक्तजम कुनै सम्पक्ति अस्थायी रूपमा प्राप्त गरेमा वा 
उपदफा (३) बमोक्तजम कुनै वस्त ुधनयन्त्रण र ववतरण गरेमा त्यस्तो सम्पक्ति प्रयोग वा वस्त ु
उपयोग बापत प्रचधलत दर अनसुारको रकम सम्बक्तन्ित कायावलय, संस्था वा व्यक्तिलाई ठदनेछ 
।  

१८.  राहतको न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्िी व्यवस्था: (१) ववपद् प्रिाववत व्यक्तिलाई नेपाल सरकार 
तथा प्रदेश सरकारले उपलव्ि गराउने राहतको अधतररि गाउँपाधलकाले आन्तररक स्रोतबाट 
थप राहत उपलब्ि गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम गाउँपाधलकाले ववपद् प्रिाववत व्यक्तिलाई राहत उपलब्ि 
गराउँदा मापदण्ड बनाई सोको आिारमा राहात उपलब्ि गराउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोक्तजमको राहतको मापदण्डमा अन्य ववषयको अधतररि देहायका 
ववषय समावेश िएको हनु ुपनेछ:- 

(क) ववपद् बाट प्रिाववत व्यक्तिलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा राख्दा उपलब्ि गराउन ु
पने आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, स्वास््य तथा सरसफाइ सम्बन्िी, 

(ख) ववपद् बाट मतृ्य ुहनेुको पररवार तथा सम्पक्तिको क्षधत हनेु व्यक्तिलाई उपलब्ि 
गराउन ुपने न्यूनतम राहत सम्बन्िी,  

(ग) मवहला, बालबाधलका, जेष्ठ नागररक, अशि तथा अपाङ्गता िएका व्यक्तिको 
आवश्यकता संवोिनका लाधग ववशेष राहत प्याकेजहरु (जस्तै धडक्तगनटी वकट 
र क्तचल्रेन वकट) मवहलाहरूको लाधग सरुक्तक्षत मवहलामैत्री स्थल,  

(र्) व्यक्तिगत गोपधनयता तथा सरुक्षा सम्बन्िी, 
(ङ) न्यूनतम राहत बाहेक स्वरोजगार तथा रोजगारी व्यवस्थापनका माध्यमबाट 

पीधडतको जीववकोपाजवन सम्बन्िी, 
(च) गैरसरकारी वा व्यक्तिगत रूपमा ठदइने राहतको ववतरण सम्बन्िी, 
(छ) एकद्वार प्रणाली अनरुुप राहत ववतरण गने सम्बन्िी, 
(ज) राहतसँग सम्बक्तन्ित अन्य उपयिु ववषय । 
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१९.  ववपद् मा परी हराएका वा नि िएका कागजात सम्बन्िमा: ववपद् मा परी हराई फेला पनव नसकेका 
तथा आंक्तशक वा पूणव रूपमा क्षधत िएका गाउँपाधलकाका महत्वपूणव कागजातहरुको प्रमाणीकरण 
तथा प्रधतधलवप उपलब्ि गराउने सम्बन्िी व्यवस्था प्रचधलत कानूनले तोके बमोक्तजम हनेुछ। 

२०. धनदेशन ठदन सक्ने: सधमधतले यस ऐनको अिीनमा रही ववपद् व्यवस्थापनका लाधग कुनै व्यक्ति 
वा धनकायलाई आवश्यक धनदेशन ठदन सक्नेछ र त्यस्तो धनदेशनको पालना गनुव सम्बक्तन्ित 
व्यक्ति वा धनकायको कतवव्य हनेुछ । 

२१. उपसधमधत गिन गनव सक्ने: (१) सधमधतले आवश्यकता अनसुार उपसधमधत गिन गनव सक्नेछ 
।  

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम गिन हनेु उपसधमधतको काम, कतवव्य, अधिकार र कायाववधि 
उपसधमधत गिन गदावका बखत तोवकए बमोक्तजम हनेुछ । 

२२. अधिलेख राख्न ुपनेः (१) ववपद्को समयमा राहत उपलब्ि गराउने व्यक्ति, धनकाय वा संस्थाको 
नाम,  र उपलव्ि गराईको राहत तथा सोको पररमाण सवहतको वववरणको अधिलेख राख्न े
व्यवस्था सधमधतले धमलाउनपुने छ ।   

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको वववरण राख्दा ववपद् मा परेका मवहला, बालबाधलका तथा 
जेष्ठ नागररक, ववपद्का कारणले स्थानान्तरण िएका र्रपररवार लगायतको संख्या एवकन हनेु 
वववरण र उनीहरूलाई उपलब्ि गराइएको राहात स्पिरूपमा राख्नपुने छ । 

२३. परुस्कार ठदन सक्ने: स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िमा ववशेष योगदान परु् याउने उत्कृि 
व्यक्ति वा संस्थालाई प्रोत्साहन स्वरूप सधमधतको धसफाररसमा गाउँ कायवपाधलकाले सम्मान तथा 
परुस्कार ठदन सक्नेछ ।  

२४. वावषवक प्रधतवेदन: (१) सधमधतले प्रत्येक आधथवक वषवमा गरेको कामको वववरण सवहतको वावषवक 
प्रधतवेदन तयार गरी कायवपाधलका माफव त गाउँसिा, क्तजल्ला ववपद् व्यवस्थापन सधमधत तथा प्रदेश 
ववपद् व्यवस्थापन सधमधत समक्ष पेश गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको वावषवक प्रधतवेदन साववजधनक रूपमा प्रकाशन गनुव पनेछ । 
२५.   प्रशासधनक खचव व्यवस्थापन: सधमधतको बैिक तथा प्रधतवेदन तयारी लगायतका कायवसँग 

सम्बक्तन्ित न्यनुतम प्रशासधनक खचव गाउँकायवपाधलकाले व्यवस्था गनेछ |  
२६. अधिकार प्रत्यायोजन: यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगवत बनेको धनयम बमोक्तजम सधमधतलाई प्राप्त 

अधिकारमध्ये आवश्यकता अनसुार केही अधिकार सधमधतको संयोजक तथा तोवकएको 
पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ । 

२७ धनयम बनाउने अधिकार: गाउँकायवपाधलकाले यो ऐन कायावन्वयनका लाधग आवश्यक धनयम तथा 
कायवववधि  बनाउन सक्नेछ।साथै तत्काल गाँउकायवपाधलकाको बैिक बस्न नसक्ने अबस्था 
आईपरेमा दफा ३ बमोक्तजम गठित सधमधतले यो ऐन कायावन्वयनका लाधग आवश्यक धनयम तथा 
कायवववधि बनाउन बािा पगुेको माधननेछैन यसरी बनेका धनयम र कायावधबिी ६ मवहनाधित्र 
गाउँकायवपाधलका बैिकमा पेश गरी अनमुोदन गनुवपनेछ।   

28.   बािा अडकाउ फुकाउः यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगवत बनेको धनयम बमोक्तजम बािा अडकाउ 
परेमा गाँउकायवपाधलकाले त्यस्तो बािा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी गनव सक्नेछ र त्यस्तो 
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आदेश ऐन सरह िएको माधननेछ ।तर यस्तो आदेश गाँउकायवपाधलकाले ६ मवहनाधित्र अनमुोदन 
नगरेमा स्वतः धनष्कृय िएको माधननेछ । 

३०.    बचाउ र खारेजीः (१) यस ऐन वा ऐनअन्तगवत बनेका धनयममा लेक्तखए जधत कुरामा यसै बमोजीम 
र नलेक्तखएको कुरामा प्रचधलत नेपाल काननु बमोक्तजम हनेुछ । 

 (२) संधबिानसँग बाक्तझएको यस ऐनका दफा तथा उपदफा हरु बाक्तझएको हदसम्म अमान्य 
हनेुछन । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रमाक्तणकरण धमधतः २०७५।११।१० 

सधुिर कुमार पौडेल 

अध्यक्ष 


