
 
iस्थानिय राजपत्र 

गन्यापधुरा गाउँपानिकाद्वारा प्रकानित 

खण्डः२) गन्यापधुरा‚ डडेल्धुरा‚असाढ ३० गते २०७५ साि (संखयाः६ 
भाग-१ 

गन्यापधुरा गाउँपानिका गणेिपुर‚ डडेल्धराको सूचिा 
 

गन्यापधरुा गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट लिलि २०७५।०३।३० िा लिर्णय भई प्रिालर्ि भएको गन्यापधुरा गाउँपानिकामा 

निपद् जोनखम न्युिीकरण तथा व्यिस्थापि गिन बिेको ऐि‚ २०७५ सर्णसाधारर्को जािकारीकोिागी यो सचूिा प्रकाशि 

गररएको छ ।  

 
 

 

गन्यापधुरा गाउँपानिकामा निपद् जोनखम न्यूिीकरण तथा व्यिस्थापि गिन बिेको ऐि, २०७५ 

 

प्रिालर्करर् लिलििः२०७५/३/30 

 

प्रस्ताििा : गन्यापधरुा गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र प्राकृलिक िथा गरैप्राकृलिक लर्पद ्बाट सर्णसाधारर्को जीउज्याि र सार्णजलिक, लिजी िथा व्यलिगि सम्पलि, प्राकृलिक एर्ि ्साँस्कृलिक सम्पदा र 

भौलिक संरचिाको संरक्षर् गिणका िालग लर्पद ्जोलिि न्यलूिकरर् िथा व्यर्स्थापिका सबै लियाकिापको सिन्र्यात्िक र प्रभार्कारी रूपिा कायाणन्र्यिका िालग काििू बिाउि र्ाञ्छिीय 

भएकोिे, 

िेपािको संलर्धािको धारा २२१ को उपधारा (१) को अलधकार प्रयोग गरी गन्यापधुरा गाउँसभािे यो ऐि बिाएको छ । 

 

पररच्छेद – १ 

प्रारनभभक 

 

१. संनिप्त िाम र प्रारभभ: (१) यस ऐिको िाि “गाउँ लर्पद ्जोलिि न्यिूीकरर् िथा व्यर्स्थापि ऐि, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐि िरुून्ि प्रारम्भ हुिेछ । 

 

२.  पररभाषा: लर्षय र्ा प्रसङ्गिे अको अथण ििागिेा यस ऐििा,- 

(क) “अध्यक्ष” भन्िािे गाउँपालिकाको अध्यक्ष सम्झि ुपछण । 

(ि) “कोष” भन्िािे दफा १२ बिोलजिको लर्पद ्व्यर्स्थापि कोष सम्झि ुपछण । 

(ग) “गैरप्राकृलिक लर्पद”् भन्िािे िहािारी, अलिकाि, डढेिो, कीट र्ा सूक्ष्ि जीर्ार् ुआिङ्क, पश ुिथा चराचरुुङ्गीिा हुिे फ्ि,ू प्यान्डालिक फ्ि,ू सपणदंश, जिार्र 

आिङ्क, िािी, हर्ाई, सडक, जि र्ा औद्योलगक दरु्णटिा, आगिागी, लर्षाि गयाँस, रसायि र्ा लर्लकरर् चहुार्ट, गयाँस लर्ष्फोटि, लर्षाि िाद्य सेर्ि, 

र्ािार्रर्ीय प्रदषूर्, र्ि लर्िाश र्ा भौलिक संरचिाको क्षलि िथा प्रकोप उद्धार कायणिा हुिे दरु्णटिा र्ा यस्िै अन्य गैरप्राकृलिक कारर्िे उत्पन्ि लर्पद ्

सम्झि ुपछण । 

(र्) “लजल्िा लर्पद ्व्यर्स्थापि सलिलि” भन्िािे संर्ीय ऐिको दफा १६ बिोलजि डडेल्धरुा  लजल्िािा गठि भएको लजल्िा लर्पद ्व्यर्स्थापि सलिलि सम्झि ु

पछण । 

(ङ) “िोलकएको" र्ा "िोलकए बिोलजि” भन्िािे यस ऐि अन्िगणि बिेको लियििा िोलकएको र्ा िोलकए बिोलजि सम्झि ुपछण । 

(च) “प्रदेश लर्पद ्व्यर्स्थापि सलिलि” भन्िािे संर्ीय ऐिको दफा १४ बिोलजि प्रदेश िं. ७ िा गठि भएको प्रदेश लर्पद ्व्यर्स्थापि सलिलि सम्झि ुपछण । 

(छ) “प्रििु प्रशासकीय अलधकृि” भन्िािे गाउँपालिकाको प्रििु प्रशासकीय अलधकृि सम्झि ुपछण । 
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(ज) “प्राकृलिक लर्पद”् भन्िािे लहिपाि, अलसिा, लहिपलहरो, लहििाि लर्स्फोटि, अलिर्लृि, अिार्लृि, बाढी, पलहरो िथा भ-ूस्ििि, डुबाि, िडेरी, आँधी, 

हुरी बिास, शीििहर, िािो हार्ाको िहर, चट्याङ्ग, भकूम्प, ज्र्ािाििुी लबस्फोट, डढेिो र्ा यस्िै अन्य प्राकृलिक कारर्िे उत्पन्ि जुिसुकै लर्पद ्

सम्झि ुपछण । 

(झ) “रालष्िय कायणकारी सलिलि” भन्िािे संर्ीय ऐिको दफा ६ बिोलजिको कायणकारी सलिलि सम्झि ुपछण । 

(ञ) “रालष्िय पररषद” भन्िािे संर्ीय ऐिको दफा ३ बिोलजिको लर्पद ्जोलिि न्यूिीकरर् िथा व्यर्स्थापि रालष्िय पररषद ्सम्झि ुपछण । 

(ट) “रालष्िय प्रालधकरर्” भन्िािे संर्ीय ऐिको दफा १० बिोलजि गठि भएको रालष्िय लर्पद ्जोलिि न्यूिीकरर् िथा व्यर्स्थापि प्रालधकरर् सम्झि ुपछण । 

(ठ) “लर्पद”् भन्िािे कुिै स्थाििा आपि ्कािीि अर्स्था लसजणिा भई जि र्ा धिको क्षलिको साथै जीर्ियापि र र्ािार्रर्िा प्रलिकूि असर पािे प्राकृलिक र्ा 

गैरप्राकृलिक लर्पद ्सम्झि ुपछण । 

(ड) “लर्पद ् िोज िथा उद्धार सिहू” भन्िािे लर्पदक्ो अर्स्थािा िोजी िथा उद्धार गिण लियाशीि र्ा लर्पद ् व्यर्स्थापिको िालग पररचािि गिण ियार 

गररएको लर्लशिीकृि िोज िथा उद्धार सिहू सम्झि ुपछण र सो शब्दिे िालिि प्राप्त िािर्ीय सहायिाकिीिाई सिेि जिाउँछ । 

(ढ) “लर्पद ्जोलिि न्यूिीकरर्” भन्िािे लर्पदप्रू्ण गररिे जोलििको लर्शे्लषर् िथा िलू्याङ्कि, लर्पद ्रोकथाि र्ा लर्पद ्बाट हुिे क्षलिको न्यूिीकरर् िथा लर्कासका 

कायणिा लर्पद ्जोलिििाई कि गिे सम्बन्धी कायण सम्झि ुपछण । 

(र्) “लर्पद ्पिुिाणभ” भन्िािे लर्पदक्ो र्टिापलछ गररिे पिुलिणिाणर् एर्ि ्पिुस्थाणपिासँग सम्बलन्धि कायण सम्झि ुपछण । 

(ि) “लर्पद ्प्रलिकायण” भन्िािे लर्पदक्ो र्टिा र्ट्िासाथ ित्कािै गररिे िोज, उद्धार एर्ि ्राहिसँग सम्बलन्धि कायण सम्झि ुपछण र सो शब्दिे लर्पद ्प्रलिकायणको 

परू्णियारीिाई सिेि जिाउँछ । 

(थ) “लर्पद ्व्यर्स्थापि” भन्िािे लर्पद ्जोलिि न्यूिीकरर्, लर्पद ्प्रलिकायण र लर्पद ्पिुिाणभसँग सम्बलन्धि सम्परू्ण लियाकिाप सम्झि ुपछण । 

(द) “व्यार्सालयक प्रलिष्ठाि” भन्िािे उद्योग, किकारिािा, लसिेिा र्र, सलपङ्ग िि, बहुउद्देश्यीय व्यापाररक भर्ि जस्िा व्यार्सालयक प्रलिष्ठाि सम्झि ुपछण । 

(ध) “सलिलि” भन्िािे दफा ३ बिोलजिको गाउँ लर्पद ्व्यर्स्थापि सलिलि सम्झि ुपछण । 
(ि)  

(ऩ) “संर्ीय ऐि” भन्िािे िेपाि सरकारको लर्पद ्जोलिि न्यूिीकरर् िथा व्यर्स्थापि ऐि, २०७४ सम्झि ुपछण । 

(प) “संर्ीय िन्त्रािय” भन्िािे िेपाि सरकारको लर्पद ्व्यर्स्थापि हिे ेगरी िोलकएको िन्त्रािय सम्झि ुपछण । 

(फ) “सार्णजलिक संस्था” भन्िािे सरकारी लिकाय, सरकारको परू्ण र्ा आंलशक स्र्ालित्र् भएको संस्था, प्रचलिि काििू बिोलजि स्थापिा भएका सङ्गलठि 

संस्था र्ा सबै प्रकारका स्र्ास््य िथा शैलक्षक संस्था सम्झि ुपछण । 

 

पररच्छेद – २ 

गाउँ निपद् व्यिस्थापि सनमनतको गठि तथा काम, कतनव्य र अनधकार 

३. गाउँ निपद् व्यिस्थापि सनमनत: (१) गाउँपालिका लभत्रको लर्पद ्व्यर्स्थापि सम्बन्धी कायणिाई प्रभार्कारी रूपिा सञ्चािि गिण एक गाउँ लर्पद ्व्यर्स्थापि सलिलि रहिेछ । 

(२) सलिलिको गठि दहेाय बिोलजि हुिेछ:- 

(क) गाउँपालिका अध्यक्ष -संयोजक   

(ि) गाउँपालिका उपाध्यक्ष  -सदस्य 

(ग) प्रििु प्रशासकीय अलधकृि -सदस्य 

(र्) लर्षयगि सलिलिका संयोजकहरु  -सदस्य 

(ङ) प्रलिलिलध‚ लजल्िा प्रशासाि कायाणिय -सदस्य 

(च) सािालजक िहाशािा/शािा प्रििु -सदस्य 

(छ) परू्ाणधार लर्कास िहाशािा/शािा प्रििु -सदस्य 

(ज) गन्यापधरुा गाउँपालिकाको भौगोलिक क्षेउत्र लभत्र रहकेा  

 संर्ीय सुरक्षा लिकाय प्रििु प्रलिलिलध -सदस्य 

(झ) गन्यापधरुा गाउँपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र रहकेा 

(ञ) प्रदेश प्रहरी कायाणियको प्रििु र्ा प्रलिलिलध -सदस्य 

(ट) िगर प्रहरी प्रििु -सदस्य 

(ठ) रालष्िय िान्यिा प्राप्त दिका गाउँपालिकालस्थि  

प्रििु र्ा प्रलिलिलध -सदस्य  

(ड) िेपाि रेडिस सोसाईटीका स्थािीय प्रलिलिलध (१ जिा) -सदस्य 

(ढ) लिजी के्षत्रको उद्योग र्ालर्ज्य सम्बन्धी िान्यिाप्राप्त संस्थाको  
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गाउँिहको अध्यक्ष र्ा लिजिे िोकेको प्रलिलिलध (१ जिा) -सदस्य 

(र्) गैरसरकारी सस्था िहासंर्काका स्थािीय प्रलिलिलध (१ जिा) -सदस्य 

(ि) िेपाि पत्रकार िहासंर्को स्थालिय प्रलिलिलध (१ जिा) -सदस्य 

(थ) लर्पद ्व्यर्स्थापि हिे ेगरर िोलकएको िहाशािा/शािा प्रििु  -सदस्य सलचर् 

(३) उपदफा (२) िा जिुसुकै कुरा िेलिएको भएिापलि िि संख्या (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) र (र्) का सदस्यहरु उपिब्ध िभएको अर्स्थािा पलि सलिलि गठि एर्ि ्काि 

कारर्ाही गिणिा असर पिे छैि ।  

(४) उपदफा (२) बिोलजिको सलिलििे संर्ीय ऐिको दफा १७ बिोलजिको स्थािीय लर्पद ्व्यर्स्थापि सलिलिको रुपिा सिेि काि गिेछ ।  

 

४. सनमनतको बैठक सभबन्धी व्यिस्था: (१) संयोजकिे िोकेको लिलि, सिय र स्थाििा सलिलिको बैठक बस्िेछ । 

(२) सलिलिको सदस्य-सलचर्िे सलिलिको बैठक बस्िे लिलि, सिय र स्थाि िोकी बैठकिा छिफि हुिे लर्षयसूची सलहिको सूचिा बैठक बस्िे सियभन्दा चौबीस र्टटा 

अगारै् सबै सदस्यिे पाउिे गरी पठाउि ुपिेछ । 

 (३) सलिलिका पचास प्रलिशिभन्दा बढी सदस्य उपलस्थि भएिा बैठकको िालग गर्परूक सङ्ख्या पगुेको िालििेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) िा जिुसकैु कुरा िेलिएको भएिापलि सलिलिको बैठक ित्काि बोिाउि आर्श्यक भएिा अध्यक्षिे जिुसुकै बेिापलि सलिलिको बैठक बोिाउि 

सक्िेछ र त्यस्िो अवस्थािा अध्यक्ष र र्टीिा १ जिा सदस्य सलहि सदस्य सलचव उपलस्थि भएिा सलिलिको बैठक बस्ि सक्िेछ। 

(५) सलिलिको बैठक संयोजकको अध्यक्षिािा बस्िेछ । 

(६) सलिलिको लिर्णय बहुििद्वारा हुिेछ र िि बराबर भएिा संयोजकिे लिर्ाणयक िि लदिेछ। 

(७) सलिलििे आर्श्यकिा अिसुार सम्बलन्धि लिकाय र्ा सङ्र् संस्थाका प्रलिलिलध र लर्ज्ञिाई बैठकिा आिन्त्रर् गिण सक्िेछ । 

(८) सलिलिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायणलर्लध सलिलि आफैिे लिधाणरर् गरे बिोलजि हुिेछ । 

(९) सलिलिको लिर्णय सदस्य सलचर्िे प्रिालर्ि गरी राख्िेछ । 

 

५ . सनमनतको काम, कतनव्य र अनधकार: सलिलिको काि, किणव्य र अलधकार दहेाय बिोलजि हुिेछ:- 

(क) लर्पद ् व्यर्स्थापि सम्बन्धी रालष्िय पररषद ्बाट स्र्ीकृि रालष्िय िीलि िथा योजिा एर्ि ् रालष्िय कायणकारी सलिलि र प्रदशे लर्पद ् व्यर्स्थापि सलिलिबाट 

स्र्ीकृि एकीकृि िथा क्षेत्रगि िीलि योजिा र कायणिि अिुरुप हुिे गरी गाउँ लर्पद ्व्यर्स्थापि िीलि िथा योजिा िजुणिा गरी कायणपालिका सिक्ष पेश गिे, 

(ि) गाउँसभाबाट स्र्ीकृि िीलि िथा योजिाको अधीििा रही लर्पद ्जोलिि न्यिूीकरर्, लर्पद ्प्रलिकायण िथा लर्पद ्पिुिाणभ सम्बन्धी एकीकृि िथा क्षेत्रगि िीलि, 

योजिा िथा कायणिि स्र्ीकृि गरी िाग ूगिे, गराउिे, 

(ग) गाउँपालिकाबाट सञ्चािि हुिे लर्पद ्व्यर्स्थापि सम्बन्धी कायणिि िथा बजेट प्रस्िार् ियार गिे‚ गराउिे । 

(र्) लर्पद ्व्यर्स्थापिका सम्बन्धिा गाउँपालिकाको संस्थागि क्षििा लर्कास गिे, गराउिे, 

(ङ) गाउँपालिकाका पदालधकारी, किणचारी, स्र्यसेंर्क, सािालजक पररचािक िथा सिदुायिाई लर्पद ्व्यर्स्थापि सम्बन्धिा प्रलशक्षर् लदिे व्यर्स्था लििाउिे, 

(च) लर्पदक्ा र्टिा हुिासाथ िोज, उद्धार र राहि िगायिका प्राथलिक कायणहरू ित्काि गिणको िालग संस्थागि संयन्त्र स्र्ि: पररचालिि हुिे गरी आर्श्यक 

कायणलर्लध िथा िापदटड िजुणिा गरी िाग ूगिे, गराउिे, 

(छ) लर्पद ्व्यर्स्थापिका सम्बन्धिा संर्ीय िथा प्रादलेशक कािूिको अलधििा रलह सार्णजलिक, लिजी, गरैसरकारी िगायि सबै लिकाय िथा संस्थािे लिर्ाणह गिुण 

पिे भलूिका लिधाणरर् गिे िथा त्यस्िा संस्था र्ा लिकायिाई आफ्िो िीलि, योजिा र कायणिििा लर्पद ्व्यर्स्थापि सम्बन्धी लर्षय सिारे्श गिण िगाउिे, 

(ज) लर्पदक्ो सियिा स्थािीय आिसञ्चारका िाध्यिहरुको भलूिका सम्बन्धी आर्श्यक िापदटड ियार गरी कायाणन्र्यि गिे, गराउिे, 

(झ) सरकारी, लिजी एर्ि ्गरैसरकारी संस्था, स्थािीय स्र्यंसेर्क, सािालजक पररचािक िगायि सम्बलन्धि सबै पक्षको सिन्र्य र संिगििािा लर्पद ्व्यर्स्थापि 

सम्बन्धी कायण गिे, गराउिे, 

(ञ) भौलिक संरचिा लििाणर् गदाण भर्िसंलहिा िगायि अन्य स्र्ीकृि लिदलेशका र्ा िापदटडको पाििा गराउिे, 

(ट) स्थािीय सार्णजलिक परू्ाणधार सम्बन्धी संरचिाको लर्पद ्जोलिि िलू्याङ्कि गिे, गराउिे, 

(ठ) िदी लकिार, बगर, पलहरो जाि सक्िे लभरािो जलिि र डुबाि हुिे क्षेत्र र्ा लर्पद ्जोलििको सम्भार्िा भएका असुरलक्षि क्षेत्रिा बसोबास गिे व्यलि िथा 

सिदुायिाई सरुलक्षि स्थाििा स्थािान्िरर् गराउन उपयकु्त स्थानको खोजी काययमा सहयोग गने तथा सरुक्षित स्थानमा बसोबास सम्बन्धी सचतेना जगाउने, 

(ड) क्षवपदब्ाट स्थािीय स्तरमा लिजी िथा सावयजलिक क्षते्रबाट भइरहकेो सेर्ा प्रर्ाहिा अवरोध आइपरेिा सोको पनुःसञ्चाििका िालग सेर्ा लिरन्िरिाको योजिा 

िजुणिा िथा कायाणन्र्यि सम्बन्धी कायण गिे, गराउिे । 

(ढ)  स्थािीय सिदुायिाई लर्पदप््रलि जागरुक बिाउि, लर्पदसँ्ग सम्बलन्धि योजिा िथा कायणिि िजुणिा गिण िथा लर्पदक्ो र्टिा हुिासाथ प्रलिकायणका िालग 

पररचालिि हुि र्डा तथा सिदुायस्िरिा समावेशी लर्पद ्परू्णियारी िथा प्रलिकायण सलिलि गठि गिे, 

(र्) लर्द्यािय िहको शलैक्षक पाठ्यिििा लर्पद ्व्यर्स्थापि सम्बन्धी लर्षय सिारे्श गिण पहल गने, 

(ि) लर्पद ्प्रलिकायणका िालग ििूिा अभ्यास गिे, गराउिे, 

(थ) लर्पदक्ो सियिा प्रयोग गिण सलकिे गरी र्ारुर्यन्त्र िगायिका अन्य उपकरर्हरू ियारी हािििा राख्ि िगाउिे, 

(द) स्थािीय स्िरिा आपि ्कािीि कायणसञ्चािि केन्रको स्थापिा र सञ्चािि गिे, 

(ध) गाउँपालिकािा लर्पद ्व्यर्स्थापि सचूिा प्रर्ािी िथा पूर्णचेिार्िी प्रर्ािीको लर्कास र सञ्चािि गिे, गराउिे, 

(ि) लर्पद ्प्रभालर्ि क्षेत्रिा ित्काि उद्धार तथा राहतको व्यर्स्था लििाउिे, 
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(प) लर्पद ्िा परी हराएका, लबग्रकेा र्ा िि भएका कागजािको यलकि ि्याङ्क अद्यार्लधक गरी राख्ि िगाउिे, 

(फ) लर्पद ्बाट प्रभालर्ि र्रपररर्ारको पलहचाि, स्िर लिधाणरर् िथा पररचयपत्र लर्िरर् गिे, गराउिे, 

(ब) लर्पदक्ो सियिा जोलिििा रहकेो सिहू क्षवशषेगरी िलहिा, बािबाक्षलका, लकशोरी, अपाङ्गिा भएका व्यलिउपर हुि सक्िे र्टिा (िैङ्लगक लहसंा, 

बेचलर्िि तथा अन्य कुनै पक्षन क्षकक्षसमका शोषण) रोकथािको िालग लर्शेष सतकय िा अपिाई सचिेिाििूक कायणिि सञ्चािि गिे, 

(भ) लर्पद ् प्रभालर्िहरूको प्रत्यि र सक्षिय सहभाक्षगतामा क्षवपद ् प्रभाक्षवत क्षेत्रिा आलथणक लियाकिापको पिुस्थाणपिा, रोजगारीका अर्सरको सजृिा िथा 

जीर्ियापिका िालग आय आजयन कायणिि सञ्चािि गिे, गराउिे, 

(ि) लर्पदक्ो जोलिििा रहेका िलहिा, बािबालिका, जेष्ठ िागररक, दलिि, सीिान्िकृि र्गण िथा सिदुाय, अशि िथा अपाङ्गिा भएका व्यलिहरूको िालग 

लर्शषे योजिा िथा कायणिि बिाई कायाणन्र्यि गिे, गराउिे, 

(य) लर्पद ्व्यर्स्थापि सम्बन्धिा सार्णजलिक संस्था िथा व्यार्सालयक प्रलिष्ठाििे प्रचलिि ऐि बिोलजि कायण गरे िगरेको अिुगिि गिे, 

(र)  लर्पद ्व्यर्स्थापि सम्बन्धी रालष्िय कायणकारी सलिलि, प्रदशे लर्पद ्व्यर्स्थापि सलिलि िथा लजल्िा लर्पद ्व्यर्स्थापि सलिलिको लिर्णय अिुसार लर्पद ्

व्यर्स्थापि सम्बन्धी अन्य कायण गिे, गराउिे, 

(ल) लर्पद ्व्यर्स्थापिका सम्बन्धिा िेपाि सरकार िथा प्रदशे सरकारका िन्त्रािय, लर्भाग िथा अन्य लिकायसँग सहकायण गिे, 

(व) लर्पद ्व्यर्स्थापि सम्बन्धिा िेपाि सरकार, प्रदशे सरकार र्ा गाउँसभािे िोकेका अन्य कायण गिे, गराउिे,  

(श)  लर्पद ्व्यर्स्थापि सम्बन्धिा संघीय तथा प्रादके्षशक काननूको प्रक्षतकूल नहुने गरी गाउँ काययपाक्षलकाले तोके बिोलजिका अन्य कायण गिे, गराउिे, 

(ष)  क्षवलभन्ि संर्संस्था, व्यलिबाट प्राप्त हुिे राहि िथा पिुलिणिाणर् र पुििाणभका लबषयवस्ििुाई स्थािीय क्षवपद ्व्यवस्थापि सलिलििे िोकेको स्थाि र िापदटड 

अिसुार गिे, गराउिे । 

 

पररच्छेद – ३ 

वडा स्तरीय निपद् व्यिस्थापि सनमनतको गठि तथा काम, कतनव्य र अनधकार 

 

६. वडा स्तरीय निपद् व्यिस्थापि सनमनत: (१) गाउँपाक्षलकाको प्रत्येक वडामा एक वडा स्तरीय लर्पद ्व्यर्स्थापि सलिलि रहिेछ । 

(२) वडा स्तरीय लर्पद ्व्यर्स्थापि सलिलिको गठि दहेाय बिोलजि हुिेछ:- 

(क) वडा अध्यक्ष  -संयोजक  

(ि) वडा सदस्यहरू   -सदस्य 

(ग) वडा क्षभत्र रहकेा क्षवषयगत शाखा/ईकाई कायायलय प्रमखुहरू  -सदस्य 

(र्) वडा क्षभत्र रहकेा सुरिा क्षनकायका प्रमखुहरू  -सदस्य 

(ङ) रालष्िय िान्यिा प्राप्त दिका वडालस्थि प्रििु र्ा प्रलिलिलध  -सदस्य  

(च) स्थानीय रेडिस,   -सदस्य 

(छ) गैरसरकारी तथा सामदुायमा आधाररत संघसंस्था तथा युवा क्लवबाट 

संयोजकिे िोकेबिोलजि न्यूनतम २ मक्षहला सक्षहत ४ जना  -सदस्य 

(ज) वडा सक्षचव - सदस्य सक्षचव 

(३) उपदफा (२) बमोक्षजमको सक्षमक्षतको बैठक सो सक्षमक्षतको संयोजकिे िोकेको लिलि, सिय र स्थाििा बस्िेछ । 

(४) सलिलिको सदस्य-सलचर्िे सलिलिको बैठक बस्िे लिलि, सिय र स्थाि िोकी बैठकिा छिफि हुिे लर्षयसूची सलहिको सूचिा बैठक बस्िे सियभन्दा चौबीस र्टटा 

अगारै् सबै सदस्यिे पाउिे गरी पठाउि ुपिेछ । 

(५) सलिलिका पचास प्रलिशिभन्दा बढी सदस्य उपलस्थि भएिा बैठकको िालग गर्परूक सङ्ख्या पगुेको िालििेछ । 

(६) उपदफा (४) र (५) िा जुिसुकै कुरा िेलिएको भएिा पलि सो सलिलिको बैठक तत्काल बोिाउि आर्श्यक भएिा संयोजकिे जिुसुकै बेिापलि सलिलिको बैठक बोिाउि 

सक्िेछ र त्यस्िो अवस्थािा संयोजक र र्टीिा १ जिा सदस्य सलहि सदस्य सलचव उपलस्थि भएिा सलिलिको बैठक बस्ि सक्िेछ । 

(७) सलिलिको बैठकको अध्यक्षिा सो सलिलिको संयोजकिे गिेछ । 

(८) सलिलिको लिर्णय बहुििद्वारा हुिेछ र िि बराबर भएिा संयोजकिे लिर्ाणयक िि लदिेछ। 

(९) सलिलििे आर्श्यकिा अिसुार सम्बलन्धि लिकाय र्ा सङ्र् संस्थाका प्रलिलिलध र लर्ज्ञिाई बैठकिा आिन्त्रर् गिण सक्िेछ । 

(१०) सलिलिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायणलर्लध सो सलिलि आफैिे लिधाणरर् गरे बिोलजि हुिेछ । 

(११) सलिलिको लिर्णय सदस्य सलचर्िे प्रिालर्ि गरी राख्िेछ । 

 

७ . वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सविवतको काि, कततव्य र अविकारः सलिलिको काि, किणव्य र अलधकार दहेाय बिोलजि हुिेछ:- 

(क) वडा क्षभत्र क्षवपद ्प्रलिकायण िथा लर्पद ्पिुिाणभ सम्बन्धी काययिम सञ्चालनका लाक्षग गाउँ क्षवपद ्व्यवस्थापन सक्षमक्षतमा क्षसफाररस गने तथा सो सक्षमक्षतबाट 

स्र्ीकृि िीलि िथा योजिा अनरुूपका क्षवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी काययिम कायायन्वयन, अनगुमन र पनुरावलोकन गने, 

(ि) र्डािा लर्कास लििाणर्का लियाकिापहरू कायाणन्र्यििा लर्पद ्जोलिि व्यार्स्थापििाई ििूप्रर्ाहीकरर् गिे, सरुलक्षि लर्द्यािय िथा अस्पिािका िालग 

लर्पद ्जोलिि न्यिूीकरर्का कायणििहरू सञ्चालन गिे, 

(ग) लर्पद ्व्यर्स्थापिका सम्बन्धिा वडाको संस्थागि क्षििा लर्कास गिे, 
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(र्) लर्पद ्व्यवस्थापि योजिा, आपत्कािीि कायणयोजिा, पिुिःस्थापिा िथा पुिलिणिाणर् योजिा िजुणिा िथा कायाणन्र्यि गिे, गराउिे, 

(ङ) सिदुायिा लर्पद ्व्यवस्थापि सम्बन्धी काम गने समहूहरूको गठि तथा त्यस्ता समूहहरूलाई पररचालन गने गराउने, 

(च) वडा सदस्यहरू, किणचारी, स्र्यसेंर्क, सािालजक पररचािक िथा सिदुायिा आधाररि लर्पद ्व्यवस्थापि सलिलि सदस्य, िागररक सिाजका प्रलिलिलधिाई 

लर्पद ्व्यवस्थापि सम्बन्धी प्रलशक्षर्को व्यर्स्था लििाउिे, 

(छ) स्थािीय सिदुायिाई लर्पदप््रलि जागरुक बिाउने, लर्पदसँ्ग सम्बलन्धि योजिा िथा कायणिि िजुणिा गिण िथा लर्पदक्ो र्टिा हुिासाथ प्रलिकायणका िालग 

तयारी अवस्थामा राख्ने, 

(ज) लर्पदक्ा र्टिा हुिासाथ िोज, उद्धार र राहि िगायिका प्राथलिक कायणहरू ित्काि गिणको िालग समन्वय गिे,  

(झ) आपि ्कािीि िििूा अभ्यास गिे, गराउिे, 

(ञ) लर्पद ्बाट प्रभालर्ि र्रपररर्ारको पलहचाि, स्िर लिधाणरर् िथा पररचयपत्र लर्िरर्मा गाउँ/िगर लर्पद ्व्यवस्थापि सक्षमक्षतलाई सहयोग गिे, 

(ट) लर्पदक्ो सियिा जोलिििा रहकेा सिहू क्षवशषेगरी िलहिा, बािबाक्षलका, लकशोरी, अपाङ्गिा भएका व्यलिउपर हुि सक्िे र्टिा (िैङ्लगक लहसंा, 

बेचलर्िि तथा अन्य कुनै पक्षन क्षकक्षसमका शोषण) रोकथािको िालग लर्शेष सतकय िा अपिाई सचिेिाििूक कायणिि सञ्चािि गिे, 

(ठ) गाउँ लर्पद ्व्यर्स्थापि सलिलिको लिर्णय अिसुार लर्पद ्व्यर्स्थापि सम्बन्धी अन्य कायण गिे, गराउिे ।  

 

पररच्छेद – ४ 

सुरिा निकाय तथा अन्य निकायको पररचािि 

 

८ . सुरिा निकायको पररचािि तथा सहयोग र समन्िय: (१) गाउँकायणपाक्षलकािे लर्पद ्व्यर्स्थापिको काििा िेपाि सरकार िथा प्रदशे सरकारिे पररचािि गरेका संर्ीय िथा 

प्रादलेशक सुरक्षा लिकायहरूिाई सहयोग र सिन्र्य गिेछ । 

(२) सुरक्षा लिकायिे लर्पदक्ो सियिा िोज िथा उद्धार कायणका िालग गाउँकायणपाक्षलकासँग आर्श्यक सािग्री िाग गरेको अर्स्थािा गाउँपाक्षलकािा उपिब्ध भएसम्ि 

त्यस्िो सािाग्री ित्काि उपिब्ध गराईिेछ । 

(३) लर्पद ्प्रलिकायणका िालग गाउँपाक्षलकाले आफूँसँग रहेको िगर प्रहरीिाई पररचािि गिेछ ।   

 

९.  िारुणयन्त्र तथा अन्य सेिा प्रदायक निकायको काम, कतनव्य र अनधकार:  

(१) र्ारूर्यन्त्र, एम्बुिेन्स िथा त्यस्िै अन्य सेर्ा प्रदायकिे आपि ्कािीि िोज, उद्धार िथा राहि उपिब्ध गराउि सलिलििे लदएको लिदशेिको पाििा गिुण पिेछ । 

 (२) आपि ्कािीि कायण सम्पादि गदाण सलिलिको आदशे बिोलजि कुिै पलि स्थाििा प्ररे्श गिे िथा जिुसुकै व्यलि र्ा संस्थाको साधि र स्रोि उपयोग गिे अलधकार 

र्ारुर्यन्त्र सेर्ा प्रदायकिाई हुिेछ । 

 

१०. सािनजनिक संस्था तथा व्यािसानयक प्रनतष्ठािको दानयत्ि: (१) लर्पद ्व्यर्स्थापि सम्बन्धिा गाउँपालिका लभत्रका सबै सार्णजलिक संस्था िथा व्यार्सालयक प्रलिष्ठािको दालयत्र् 

दहेाय बिोलजि हुिेछ:- 

(क) आफ्िो भर्ि, उद्योग, कायाणिय र्ा व्यार्सालयक केन्रिा लर्पदक्ा र्टिा हुि िलदि लर्पद ् सरुक्षा औजार, उपकरर्, सािग्री, आपि ्कािीि लिकास 

िगायि िोलकए बिोलजिका अन्य व्यर्स्था गिे, 

(ि)  ि्याङ्क सङ्किि, क्षलिको िलू्याङ्कि, राहि, पिुस्थाणपिा िथा पिुलिणिाणर् सिेिका सम्पूर्ण कायणिा आर्श्यक सहयोग गिे, 

(ग)   आफ्िा किणचारी िथा कािदारिाई लर्पद ्व्यर्स्थापि सम्बन्धिा आधारभिू अलभििुीकरर् गिे गराउिे, 

(र्) लर्पद ्व्यर्स्थापि कायणिा उपयोग हुिे स्रोि साधििाई ियारी हािििा राख्िे, 

(ङ) आफ्िा भर्ि िगायि अन्य संरचिा आपि ्कािीि प्रयोजिका िालग आर्श्यक परेिा आदशेािसुार उपिब्ध गराउिे, 

(च) सम्बलन्धि अलधकारीको सपुरररे्क्षर्िा उद्धार िथा राहि लर्िरर् कायणिा सहयोग परु् याउिे, 

(छ) लर्पद ्जोलिि न्यिूीकरर् संयन्त्रको व्यर्स्था गरी ियारी अर्स्थािा राख्िे, 

(ज)  फोहोरिैिा िथा प्रदषुर्को यथोलचि व्यर्स्थापि गरी यसबाट र्ािार्रर् र जिजीर्ििा पिण सक्िे िकारात्िक प्रभार्िाई न्यिूीकरर् गिे उपायहरू 

अपिाउिे, 

(झ) लर्पदक्ो र्टिा र्टेिा ित्काि िलजकको सरुक्षा लिकाय र स्थािीय आपि ्कािीि कायणसञ्चािि केन्रिाई िबर गिे ।   

(२) गाउँपालिकालभत्रका सार्णजलिक संस्था िथा व्यार्सालयक प्रलिष्ठाििे  गाउँपालिकाको लर्पद ्व्यर्स्थापि सम्बन्धी योजिाको अधीििा रही लर्पद ्व्यर्स्थापि योजिाको 

िजुणिा गरी अलिर्ायण रूपिा िाग ूगिुण पिेछ । 

 

११. निपद् व्यिस्थापिमा सहयोग गिुन पिे : गाउँपालिका लभत्रका सरकारी कायाणिय, गरैसरकारी संस्था, स्थािीय सङ्र् संस्था, सिदुाय, स्र्यसेंर्क, िागररक सिाज, लिजी क्षेत्र िथा 

व्यलििे लर्पद ्व्यर्स्थापि कायणिा गाउँपाक्षलकालाई दहेाय बिोलजि सहयोग गिुण पिेछ:- 

(क)  ि्याङ्क सङ्किि, क्षलिको िलू्याङ्कि, राहि, पिुस्थाणपिा िथा पनुःलिणिाणर् िगायिका लर्पद ्व्यर्स्थापि सम्बन्धी कायणिा सहयोग गिे,  

(ि) लर्पद ्व्यर्स्थापि सम्बन्धी जिचेििा अलभर्लृद्ध गिे, 

(ग) क्षििा लर्कास, आपि ्कािीि िििूा अभ्यास िथा लर्पद ्व्यर्स्थापि सम्बन्धी प्रलशक्षर् कायणिििा सहयोग गिे िथा भाग लििे,  

(र्) िोज, उद्धार िथा राहि लर्िरर् सम्बन्धी कायणिा सहयोग गिे।  
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पररच्छेद – ५  

निपद् व्यिस्थापि कोष सभबन्धी व्यिस्था 

 

१२. निपद् व्यिस्थापि कोष : (१) लर्पद ्व्यर्स्थापिका िालग गाउँपालिकािा छुटै्ट एक आकक्षस्मक कोष रहिेछ । 

(२) कोषिा दहेाय बिोलजिका रकिहरू रहिे छि:्- 

(क) गाउँपालिकाको र्ालषणक बजेटबाट लर्पद ्व्यर्स्थापि कोषिा जम्िा गिे गरी स्र्ीकृि रकि, 

 (ि) प्रदशे सरकारबाट लर्पद ्व्यर्स्थापिका िालग प्राप्त रकि, 

(ग)  िेपाि सरकारबाट लर्पद ्व्यर्स्थापिका िालग प्राप्त रकि, 

(र्) स्र्दशेी कुिै सङ्र् संस्था र्ा व्यलिबाट दाि, दािव्य र्ा उपहार स्र्रुप प्राप्त रकि, 

(ङ)  अन्य कुिै स्रोिबाट प्राप्त रकि । 

(३) लर्पद ्व्यवस्थापिका िालग गाउँपालिकािे कािूि बिोलजि क्षवशेष शलु्क र्ा दस्िुर संकिि गिण सक्िे छ |  

(४) कोषको सञ्चािि िोलकए बिोलजि हुिेछ । 

(५) कोषको रकि लर्पद ्व्यर्स्थापि सम्बन्धी कािका िालग प्रयोग गररिेछ । 

(६) उपदफा (५) िा जिुसुकै कुरा िेलिएको भए िापलि कोषको रकि लियलिि प्रशासलिक कायणको िालग िचण गररिे छैि । 

(७) कोषको िेिापरीक्षर् िहािेिा परीक्षकबाट हुिेछ ।  

(८) सलिलििे कोषको र्ालषणक आय व्ययको प्रलिर्दिे ियार गरी कायणपालिका िाफण ि गाउँ सभा सिक्ष पेश गिेछ । 

 

पररच्छेद – ६ 

कसूर तथा सजाय 

 

१३.  कसूर र सजाय : कसैिे लर्पदक्ो र्टिा र्ट्ि सक्िे गरी िापरर्ाही गरेिा र्ा त्यस्िो र्टिा र्टाउि प्रत्यक्ष संिगि भएिा र्ा र्ट्िा र्टेको अर्स्थािा िाजायज फाईदा लििे गरी वा 

आफुिाई िात्र फाईदा पगुिे लकलसिको कुनै काि गरेिा वा यस सम्बन्धिा संर्ीय काििू बिोलजि कसुरजन्य िालििे कुिै काि गरेिा िि ्सम्बन्धी कारर्ाही प्रचलिि संर्ीय काििू 

बिोलजि हुिेछ ।  

 

पररच्छेद – ७ 

निनिध 

 

१४.  निपद् सङ्कटग्रस्त िेत्र घोषणाको पाििा र समन्िय : (१) िेपाि सरकारिे गाउँपालिका लभत्रको कुिै ठाउँिा गम्भीर प्रकृलिको लर्पद ्उत्पन्ि भएबाट लर्पद ्सङ्कटग्रस्ि क्षेत्र 

र्ोषर्ा गरी प्रचलिि काििू बिोलजि कुिै काि गिण गराउि आदशे लदएिा सोको पाििा गिुण गराउि ुगाउँपालिकाको किणव्य हुिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि र्ोषर्ा गररएको क्षेत्रिा िेपाि सरकारिे प्रचलिि कािूि बिोलजि कुिै काि गिण गराउि गाउँपालिका लभत्रको कुिै व्यलि, संस्था र्ा अलधकारीिाई 

आदशे लदएिा सोको पाििा गनय गराउिमा गाउँपालिकािे आर्श्यक सिन्र्य गिेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोलजि र्ोषर्ा गररएको क्षेत्र सम्बन्धी सचूिाको प्रसारर्िा गाउँपालिकािे सहयोग र सिन्र्य गिेछ । 

 

१५. िेपाि सरकारको स्िीकृतीमा मात्र प्रिेि गिुनपिे : (१) लर्पद ्बाट असर परेको कुिै क्षेत्रिा लर्दशेी िागररक र्ा संस्थािे प्ररे्श गिुण परेिा िेपाि सरकारको स्र्ीकृलि लिएको छ छैि 

भलि गाउँ काययपालिकािे सोधिोज गिण सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि सोधिोज गदाण त्यस्िो िागररक र्ा संस्थािे िेपाि सरकारको स्र्ीकृलि लिएको िादलेिएकोिा लिजको प्ररे्शिाई रोक िगाई िि ्सम्बन्धी सचूिा 

िेपाि सरकारिाई उपिब्ध गराईिेछ । 

 

१६. माििीय तथा अन्य सहायता र समन्िय : (१) गाउँपालिका लभत्र उत्पन्ि लर्पदक्ो अर्स्थािाई ित्काि साििा गिण आन्िररक स्रोि र साधिबाट िभ्याउिे भएिा िािर्ीय िथा 

अन्य सहायिा र समन्वयका िालग क्षजल्ला समन्वय सक्षमक्षत, प्रदशे सरकार िथा िेपाि सरकारिाई अिरुोध गररिेछ ।  

 (२) लर्पद ्बाट उत्पन्ि लस्थलि लियन्त्रर् गिे िििा िेपाि सरकारिे अन्िराणलष्िय िािर्ीय िथा अन्य सहयोग लिई पररचािि गरेको अर्स्थािा िेपाि सरकारको लिदशेििा 

रलह िि ्सम्बन्धी कायणिा सहयोग र सिन्र्य गररिेछ ।  

(३) लछिेकी स्थानीय तहमा कुनै क्षवपद ्उत्पन्न भई सो व्यवस्थापनका लाक्षग क्षिमेकी स्थानीय तहले सोझै, क्षजल्ला समन्वय सक्षमक्षत वा प्रदशे सरकार माफय त अनुरोध गरेमा 

उपलब्ध भएसम्मको सहयोग पुयायउन ुगाउँकाययपाक्षलको दाक्षयत्व हुनेि । 

 

१७.  तत्काि खररद तथा निमानण र प्रयोग गिन सनकिे : (१) लर्शषे पररलस्थलि परी लर्पद ्बाट प्रभालर्ि क्षेत्रिा िोज, उद्धार िथा राहि उपिब्ध गराउि िथा भइरहेको लर्पद ्बाट थप 

क्षलि हुि िलदिका िालग ित्कािै राहि सािग्री िररद र्ा लििाणर् कायण गिण आर्श्यक भएिा सार्णजलिक िररद सम्बन्धी प्रचलिि कािूििा रहेको लर्शषे पररलस्थलििा िररद गिे 

सम्बन्धी व्यर्स्था बिोलजि गाउँ काययपाक्षलकाले िररद र्ा लििाणर् कायण गिण सलकिेछ । 
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(२) लर्पद ्बाट प्रभालर्ि क्षेत्रिा िोज, उद्धार िथा राहि उपिब्ध गराउि िथा भइरहेको लर्पद ्बाट थप क्षलि हुि िलदिका िालग गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रको कुिै गैरसरकारी 

कायाणिय र्ा अन्य संर् संस्था र व्यलिको चि, अचि सम्पलि िथा सर्ारी साधि उपयोग गिण आर्श्यक भएिा सोको अलभिेि रािी िोलकएको अर्लधभरको िालग अस्थायी िर्रिे 

प्राप्त गिण सलकिेछ । 

 (३) लर्पद ्बाट प्रभालर्ि क्षेत्रिा ित्काि राहि उपिब्ध गराउि गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रको कुिै गरैसरकारी कायाणिय र्ा अन्य संर् संस्था र व्यलिको िाद्यान्ि, ििाकपडा, 

औषधी र्ा अन्य र्स्ि ुआर्श्यक भएिा सोको अलभिेि रािी लियन्त्रर्िा लिि र सम्बलन्धि प्रभालर्ि पक्षिाई लर्िरर् गिण सलकिेछ । 

(४) गाउँपालिकािे उपदफा (२) बिोलजि कुिै सम्पलि अस्थायी रूपिा प्राप्त गरेिा र्ा उपदफा (३) बिोलजि कुिै र्स्ि ुलियन्त्रर् र लर्िरर् गरेिा त्यस्िो सम्पलि प्रयोग र्ा र्स्िु 

उपयोग बापि प्रचलिि दर अिसुारको रकि सम्बलन्धि कायाणिय, संस्था र्ा व्यलििाई लदिेछ ।  

 

१८.  राहतको न्यूितम मापदण्ड सभबन्धी व्यिस्था : (१) लर्पद ्प्रभालर्ि व्यलििाई िेपाि सरकार िथा प्रदशे सरकारिे उपिव्ध गराउिे राहिको अलिररि गाउँपालिकािे आन्िररक 

स्रोिबाट थप राहि उपिब्ध गराउि सक्िेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि गाउँपालिकािे लर्पद ्प्रभालर्ि व्यलििाई राहि उपिब्ध गराउँदा िापदटड बिाई सोको आधारिा राहाि उपिब्ध गराउिेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजिको राहिको िापदटडिा अन्य लर्षयको अलिररि देहायका लर्षय सिारे्श भएको हुि ुपिेछ:- 

(क) लर्पद ्बाट प्रभालर्ि व्यलििाई अस्थायी आश्रयस्थििा राख्दा उपिब्ध गराउि ुपिे आर्ास, िाद्यान्ि, िािेपािी, स्र्ास््य िथा सरसफाइ सम्बन्धी, 

(ि) लर्पद ्बाट ितृ्य ुहुिेको पररर्ार िथा सम्पलिको क्षलि हुिे व्यलििाई उपिब्ध गराउि ुपिे न्यिूिि राहि सम्बन्धी,  

(ग) िलहिा, बािबालिका, जेष्ठ िागररक, अशि िथा अपाङ्गिा भएका व्यलिको आवश्यकिा संवोधनका लाक्षग क्षवशषे राहत प्याकेजहरु (जस्तै लडलगिटी 

लकट र लचल्रेि लकट) मक्षहलाहरूको लाक्षग सरुक्षित मक्षहलामैत्री स्थल,  

(र्) व्यक्षक्तगत गोपक्षनयता तथा सरुिा सम्बन्धी, 

(ङ) न्यिूिि राहि बाहके स्र्रोजगार िथा रोजगारी व्यर्स्थापिका िाध्यिबाट पीलडिको जीलर्कोपाजणि सम्बन्धी, 

(च) गरैसरकारी र्ा व्यलिगि रूपिा लदइिे राहिको लर्िरर् सम्बन्धी, 

(छ) एकद्वार प्रर्ािी अिरुुप राहि लर्िरर् गिे सम्बन्धी, 

(ज) राहिसँग सम्बलन्धि अन्य उपयिु लर्षय । 

१९.   निपद् मा परी हरााका िा िट भ भाका कागजात सभबन्धमा : लर्पद ्िा परी हराई फेिा पिण िसकेका िथा आलंशक र्ा परू्ण रूपिा क्षलि भएका गाउँपालिकाका िहत्र्पूर्ण 

कागजािहरुको प्रिार्ीकरर् िथा प्रलिलिलप उपिब्ध गराउिे सम्बन्धी व्यर्स्था प्रचक्षलत काननूले िोके बिोलजि हुिेछ। 

२०. निदेिि नदि सक्िे : सलिलििे यस ऐिको अधीििा रही लर्पद ्व्यर्स्थापिका िालग कुिै व्यलि र्ा लिकायिाई आर्श्यक लिदेशि लदि सक्िेछ र त्यस्िो लिदशेिको पाििा गिुण 

सम्बलन्धि व्यलि र्ा लिकायको किणव्य हुिेछ । 

२१. उपसनमनत गठि गिन सक्िे : (१) सलिलििे आर्श्यकिा अिसुार उपसलिलि गठि गिण सक्िेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि गठि हुिे उपसलिलिको काि, किणव्य, अलधकार र कायाणर्लध उपसलिलि गठि गदाणका बिि िोलकए बिोलजि हुिेछ । 

२२. अनभिेख राखिु पिेः (१) लर्पदक्ो सियिा राहि उपिब्ध गराउिे व्यलि, लिकाय र्ा संस्थाको िाि,  र उपिव्ध गराईको राहि तथा सोको पररिार् सक्षहतको क्षववरणको अक्षभलेख 

राख्ने व्यवस्था सक्षमक्षतले क्षमलाउनपुने ि ।   

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको क्षववरण राख्दा क्षवपद ्मा परेका मक्षहला, बालबाक्षलका तथा जेष्ठ नागररक, क्षवपदक्ा कारणले स्थानान्तरण भएका घरपररवार लगायतको संख्या 

एक्षकन हुने क्षववरण र उनीहरूलाई उपलब्ध गराइएको राहात स्पष्टरूपमा राख्नपुने ि । 

२३. पुरस्कार नदि सक्िे : स्थािीय लर्पद ् व्यर्स्थापि सम्बन्धिा लर्शषे योगदाि परु् याउिे उत्कृि व्यलि र्ा संस्थािाई प्रोत्साहि स्र्रूप सलिलिको लसफाररसिा गाउँ काययपालिकािे 

सम्िाि िथा पुरस्कार लदि सक्िेछ ।  

२४. िानषनक प्रनतिेदि : (१) सलिलििे प्रत्यके आलथणक र्षणिा गरेको कािको लर्र्रर् सलहिको र्ालषणक प्रलिरे्दि ियार गरी कायणपालिका िाफण ि गाउँ सभा, लजल्िा लर्पद ्व्यर्स्थापि 

सलिलि िथा प्रदशे लर्पद ्व्यर्स्थापि सलिलि सिक्ष पेश गिुण पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको र्ालषणक प्रलिरे्दि सार्णजलिक रूपिा प्रकाशि गिुण पिेछ । 

२५.  प्रिासनिक खचन व्यवस्थापि: सलिलिको बैठक िथा प्रलिवेदि ियारी िगायिका कायणसँग सम्बलन्धि न्यिुिि प्रशासलिक िचण गाउँ कायणपालिकािे व्यर्स्था गिेछ |  

२६. अनधकार प्रत्यायोजि : यो ऐि िथा यस ऐि अन्िगणि बिेको लियि बिोलजि सक्षमक्षतिाई प्राप्त अलधकारिध्ये आर्श्यकिा अिसुार केही अलधकार सलिलिको संयोजक िथा 

िोलकएको पदालधकारीिाई प्रत्यायोजि गिण सक्िेछ । 

 

२७. नियम बिाउिे अनधकार : गाउँ कायणपालिकािे यो ऐि कायाणन्र्यिका िालग आर्श्यक लियि िथा कायणलर्लध  बिाउि सक्िेछ । 

                                                           
मित िः२०७५।०३।२५           

             आज्ञाले 
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करुणाकर पन्  

प्रिुख प्रशासकीय अधिकृ   


