
 

 

 
दहु ुँ गाउुँपालिका 

दहु ुँ राजपत्र 

खण्ड - ४                  संख्या - ५            लिल िः २०७७।११।०८   

 

भाग - १ 

 

 

 

 

दुह ुँ गाउुँपालिकामा लिपद् जोलिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन गनन बनेको लिधेयक, २०७७ 

 

प्रस्तािना 

दहु ुँ गाउुँपालिका क्षते्र लित्र प्राकृल क  था गैर प्राकृल क लिपद ्बाट सिवसाधारणको जीउज्यान र सािवजलनक, लनजी  था व्यलिग  सम्पलि, प्राकृल क एिि् साुँस्कृल क 

सम्पदा र िौल क संरचनाको संरक्षण गनवका िालग लिपद ्जोलखि न्यलूनकरण  था व्यिस्थापनका सबै लियाकिापको सिन्ियात्िक र प्रिािकारी रूपिा कायावन्ियनका 

िालग कानून बनाउन िाञ्छनीय िएकोिे, 

नेपािको सलंिधानको धारा २२१ को उपधारा (१) को अलधकार प्रयोग गरी दहु ुँ गाउुँसिािे यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद – १ 

गाउुँसिाबाट स्िीकृ  लिल  २०७७।११।०१ 



प्रारलभभक 

 

१. संलिप्त नाम र प्रारभभ: (१) यस ऐनको नाि “गाउुँ लिपद् जोलखि न्यनूीकरण  था व्यिस्थापन ऐन, २०७७” रहेको छ । 

(२) यो ऐन  ुरून्  प्रारम्ि ह नेछ । 

 

२.  पररभाषा: लिषय िा प्रसङ्गिे अको अथव निागेिा यस ऐनिा,- 

(क) “अध्यक्ष” िन्नािे गाउुँपालिकाको अध्यक्ष सम्झन ुपछव  । 

(ख) “कोष” िन्नािे दफा १२ बिोलजिको लिपद ्व्यिस्थापन कोष सम्झन ुपछव  । 

(ग) “गैरप्राकृल क लिपद”् िन्नािे िहािारी, अलनकाि, डढेिो, कीट िा सकू्ष्ि जीिाण ुआ ङ्क, पश ु  था चराचरुुङ्गीिा ह ने फ्िू, 

प्यान्डालिक फ्िू, सपवदंश, जनािर आ ङ्क, खानी, हिाई, सडक, जि िा औद्योलगक दरु्वटना, आगिागी, लिषाि गयाुँस, रसायन िा 

लिलकरण चहुािट, गयाुँस लिष्फोटन, लिषाि खाद्य सेिन, िा ािरणीय प्रदषूण, िन लिनाश िा िौल क संरचनाको क्षल   था प्रकोप 

उद्धार कायविा ह ने दरु्वटना िा यस् ै अन्य गैरप्राकृल क कारणिे उत्पन्न लिपद ्सम्झन ुपछव । 

(घ) “लजल्िा लिपद ् व्यिस्थापन सलिल ” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १६ बिोलजि दाचुविा लजल्िािा गठन िएको लजल्िा लिपद ्

व्यिस्थापन सलिल  सम्झनु पछव । 

(ङ) “ ोलकएको" िा " ोलकए बिोलजि” िन्नािे यस ऐन अन् गव  बनेको लनयििा  ोलकएको िा  ोलकए बिोलजि सम्झन ुपछव  । 

(च) “प्रदेश लिपद ् व्यिस्थापन सलिल ” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १४ बिोलजि सदुरूपलिि प्रदेशिा गठन िएको प्रदेश लिपद ्

व्यिस्थापन सलिल  सम्झनु पछव । 

(छ) “प्रिखु” िन्नािे गाउुँपालिकाको अध्यक्ष सम्झन ुपछव  । 

(ज) “प्रिखु प्रशासकीय अलधकृ ” िन्नािे गाउुँपालिकाको प्रिखु प्रशासकीय अलधकृ  सम्झन ुपछव । 

(झ) “प्राकृल क लिपद्” िन्नािे लहिपा , अलसना, लहिपलहरो, लहि ाि लिस्फोटन, अल िलृि, अनािलृि, बाढी, पलहरो  था ि-ूस्खिन, 

डुबान, खडेरी, आुँधी, ह री ब ास, शी िहर,  ा ो हािाको िहर, चट्याङ्ग, िकूम्प, ज्िािािखुी लबस्फोट, डढेिो िा यस् ै अन्य 

प्राकृल क कारणिे उत्पन्न जनुसकैु लिपद् सम्झन ुपछव  । 

(ञ) “रालष्िय कायवकारी सलिल ” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा ६ बिोलजिको कायवकारी सलिल  सम्झन ुपछव । 

(ट) “रालष्िय पररषद” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा ३ बिोलजिको लिपद ्जोलखि न्यूनीकरण  था व्यिस्थापन रालष्िय पररषद ्सम्झन ुपछव । 

(ठ) “रालष्िय प्रालधकरण” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १० बिोलजि गठन िएको रालष्िय लिपद ्जोलखि न्यनूीकरण  था व्यिस्थापन 

प्रालधकरण सम्झन ुपछव  । 

(ड) “लिपद”् िन्नािे कुनै स्थानिा आप ् कािीन अिस्था लसजवना िई जन िा धनको क्षल को साथै जीिनयापन र िा ािरणिा प्रल कूि 

असर पाने प्राकृल क िा गैरप्राकृल क लिपद ्सम्झन ुपछव । 

(ढ) “लिपद ्खोज  था उद्धार सिहू” िन्नािे लिपदक्ो अिस्थािा खोजी  था उद्धार गनव लियाशीि िा लिपद् व्यिस्थापनको िालग 

पररचािन गनव  यार गररएको लिलशिीकृ  खोज  था उद्धार सिहू सम्झन ुपछव  र सो शब्दिे  ालिि प्राप्त िानिीय सहाय ाकिीिाई 

सिे  जनाउुँछ । 

(ण) “लिपद ् जोलखि न्यूनीकरण” िन्नािे लिपदप्िूव गररने जोलखिको लिशे्लषण  था िलू्याङ्कन, लिपद ् रोकथाि िा लिपद ्बाट ह ने 

क्षल को न्यनूीकरण  था लिकासका कायविा लिपद ्जोलखििाई कि गने सम्बन्धी कायव सम्झन ुपछव  । 

(त) “लिपद ्पनुिावि” िन्नािे लिपदक्ो र्टनापलछ गररने पुनलनविावण एिि ्पनुस्थावपनासुँग सम्बलन्ध  कायव सम्झन ुपछव  । 

(थ) “लिपद ्प्रल कायव” िन्नािे लिपदक्ो र्टना र्ट्नासाथ  त्कािै गररने खोज, उद्धार एिि ्राह सुँग सम्बलन्ध  कायव सम्झनु पछव र सो 

शब्दिे लिपद ्प्रल कायवको पिूव यारीिाई सिे  जनाउुँछ । 

(द) “लिपद ्व्यिस्थापन” िन्नािे लिपद ्जोलखि न्यनूीकरण, लिपद ्प्रल कायव र लिपद ्पनुिाविसुँग सम्बलन्ध  सम्पणूव लियाकिाप सम्झन ु

पछव । 



(ध) “व्यािसालयक प्रल ष्ठान” िन्नािे उद्योग, किकारखाना, लसनेिा र्र, सलपङ्ग िि, बह उद्देश्यीय व्यापाररक ििन जस् ा व्यािसालयक 

प्रल ष्ठान सम्झन ुपछव  । 

(न) “सलिल ” िन्नािे दफा ३ बिोलजिको गाउुँ लिपद ्व्यिस्थापन सलिल  सम्झन ुपछव  । 

(ऩ)  

(प) “संर्ीय ऐन” िन्नािे नेपाि सरकारको लिपद ्जोलखि न्यनूीकरण  था व्यिस्थापन ऐन, २०७४ सम्झन ुपछव  । 

(फ) “संर्ीय िन्त्रािय” िन्नािे नेपाि सरकारको लिपद ्व्यिस्थापन हेने गरी  ोलकएको िन्त्रािय सम्झन ुपछव । 

(ब) “सािवजलनक संस्था” िन्नािे सरकारी लनकाय, सरकारको पणूव िा आंलशक स्िालित्ि िएको संस्था, प्रचलि  कानून बिोलजि 

स्थापना िएका सङ्गलठ  संस्था िा सबै प्रकारका स्िास््य  था शैलक्षक संस्था सम्झन ुपछव । 

 

पररच्छेद – २ 

गाउुँ लिपद् व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतनव्य र अलधकार 

 

३. गाउुँ लिपद् व्यिस्थापन सलमलत: (१) गाउुँपालिका लित्रको लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायविाई प्रिािकारी रूपिा सञ्चािन गनव एक गाउुँ लिपद ्

व्यिस्थापन सलिल  रहनेछ । 

(२) सलिल को गठन देहाय बिोलजि ह नेछ:- 

(क) गाउुँपालिका अध्यक्ष -संयोजक   

(ख) गाउुँपालिका उपाध्यक्ष -सदस्य 

(ग) प्रिखु प्रशासकीय अलधकृ  -सदस्य 

(र्) लिषयग  सलिल का संयोजकहरु  -सदस्य 

(ङ) प्रल लनलध, लजल्िा प्रशासन कायाविय -सदस्य 

(च) सािालजक शाखा प्रिखु -सदस्य 

(छ) पिूावधार लिकास शाखा प्रिखु -सदस्य 

(ज) दहु ुँ गाउुँपालिकाको िौगोलिक के्षत्र लित्र रहकेा 

संर्ीय सरुक्षा लनकायका प्रिखु िा प्रल लनलध -सदस्य 

(झ) दहु ुँ गाउुँपालिकाको िौगोलिक के्षत्र लित्र रहकेा 

प्रदेश प्रहरी कायावियको प्रिखु िा प्रल लनलध -सदस्य 

(ञ) गाउुँ प्रहरी प्रिखु -सदस्य 

(ट) रालष्िय िान्य ा प्राप्त दिका गाउुँपालिका लस्थ   

प्रिखु िा प्रल लनलध -सदस्य  

(ठ) नेपाि रेडिस सोसाईटीका स्थानीय प्रल लनलध (१ जना) -सदस्य 

(ड) लनजी के्षत्रको उद्योग िालणज्य सम्बन्धी िान्य ाप्राप्त संस्थाको  

गाउुँ  हको अध्यक्ष िा लनजिे  ोकेको प्रल लनलध (१ जना) -सदस्य 

(ढ) गैरसरकारी सस्था िहासंर्काका स्थानीय प्रल लनलध (१ जना) -सदस्य 

(ण) नेपाि पत्रकार िहासंर्को स्थानीय प्रल लनलध (१ जना) -सदस्य 

( ) लिपद ्व्यिस्थापन हनेे गरर  ोलकएको शाखा प्रिखु  -सदस्य सलचि 

(३) उपदफा (२) िा जुनसुकै कुरा िेलखएको िए ापलन िि सखं्या (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) र (ण) का सदस्यहरू उपिब्ध निएको अिस्थािा पलन 

सलिल  गठन एिि् काि कारिाही गनविा असर पने छैन । 

(४) उपदफा (२) बिोलजिको सलिल िे संर्ीय ऐनको दफा १७ बिोलजिको स्थानीय लिपद् व्यिस्थापन सलिल को रूपिा सिे  काि गनेछ । 

 

४. सलमलतको बैठक सभबन्धी व्यिस्था: (१) संयोजकिे  ोकेको लिल , सिय र स्थानिा सलिल को बैठक बस्नेछ । 

(२) सलिल को सदस्य-सलचििे सलिल को बैठक बस्ने लिल , सिय र स्थान  ोकी बैठकिा छिफि ह ने लिषयसूची सलह को सूचना बैठक बस्ने 

सियिन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउनु पनेछ । 

 (३) सलिल का पचास प्रल श िन्दा बढी सदस्य उपलस्थ  िएिा बैठकको िालग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको िालननेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) िा जुनसुकै कुरा िेलखएको िए ापलन सलिल को बैठक  त्काि बोिाउन आिश्यक िएिा अध्यक्षिे जुनसुकै बेिापलन 



सलिल को बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्यस् ो अिस्थािा अध्यक्ष र र्टीिा १ जना सदस्य सलह  सदस्य सलचि उपलस्थ  िएिा सलिल को बैठक बस्न सक्नेछ। 

(५) सलिल को बैठक संयोजकको अध्यक्ष ािा बस्नेछ । 

(६) सलिल को लनणवय बह ि द्वारा ह नेछ र ि  बराबर िएिा संयोजकिे लनणावयक ि  लदनेछ। 

(७) सलिल िे आिश्यक ा अनुसार सम्बलन्ध  लनकाय िा सङ्र् ससं्थाका प्रल लनलध र लिज्ञिाई बैठकिा आिन्त्रण गनव सक्नेछ । 

(८) सलिल को बैठक सम्बन्धी अन्य कायवलिलध सलिल  आफैिे लनधावरण गरे बिोलजि ह नेछ । 

(९) सलिल को लनणवय सदस्य सलचििे प्रिालण  गरी राख्नेछ । 

 

५ . सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार: सलिल को काि, क वव्य र अलधकार दहेाय बिोलजि ह नेछ:- 

(क) लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी रालष्िय पररषद ्बाट स्िीकृ  रालष्िय नील   था योजना एिि् रालष्िय कायवकारी सलिल  र प्रदशे लिपद ्

व्यिस्थापन सलिल बाट स्िीकृ  एकीकृ   था क्षेत्रग  नील  योजना र कायविि अनुरुप ह ने गरी गाउुँ लिपद ् व्यिस्थापन नील   था 

योजना  जुविा गरी कायवपालिका सिक्ष पेश गने, 

(ख) गाउुँसिाबाट स्िीकृ  नील   था योजनाको अधीनिा रही लिपद ्जोलखि न्यूनीकरण, लिपद ्प्रल कायव  था लिपद ्पुनिावि सम्बन्धी एकीकृ  

 था क्षेत्रग  नील , योजना  था कायविि स्िीकृ  गरी िागू गने, गराउने, 

(ग) गाउुँपालिकाबाट सञ्चािन ह ने लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायविि  था बजेट प्रस् ाि  यार गने, गराउने, 

(र्) लिपद ्व्यिस्थापनका सम्बन्धिा गाउुँपालिकाको ससं्थाग  क्षि ा लिकास गने, गराउने, 

(ङ) गाउुँपालिकाका पदालधकारी, किवचारी, स्ियंसेिक, सािालजक पररचािक  था सिुदायिाई लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धिा प्रलशक्षण 

लदने व्यिस्था लििाउने, 

(च) लिपद्का र्टना ह नासाथ खोज, उद्धार र राह  िगाय का प्राथलिक कायवहरू  त्काि गनवको िालग संस्थाग  संयन्त्र स्ि : पररचालि  

ह ने गरी आिश्यक कायवलिलध  था िापदण्ड  जुविा गरी िागू गने, गराउने, 

(छ) लिपद ् व्यिस्थापनका सम्बन्धिा सरं्ीय  था प्रादलेशक कानूनको अलधनिा रलह सािवजलनक, लनजी, गैरसरकारी िगाय  सबै लनकाय 

 था संस्थािे लनिावह गनुव पने िूलिका लनधावरण गने  था त्यस् ा ससं्था िा लनकायिाई आफ्नो नील , योजना र कायविििा लिपद् 

व्यिस्थापन सम्बन्धी लिषय सिािेश गनव िगाउने, 

(ज) लिपद्को सियिा स्थानीय आिसञ्चारका िाध्यिहरुको िूलिका सम्बन्धी आिश्यक िापदण्ड  यार गरी कायावन्ियन गने, गराउने, 

(झ) सरकारी, लनजी एिि् गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्ियसंेिक, सािालजक पररचािक िगाय  सम्बलन्ध  सबै पक्षको सिन्िय र 

संिगन ािा लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी कायव गने, गराउने, 

(ञ) िौल क सरंचना लनिावण गदाव ििनसंलह ा िगाय  अन्य स्िीकृ  लनदलेशका िा िापदण्डको पािना गराउने, 

(ट) स्थानीय सािवजलनक पूिावधार सम्बन्धी सरंचनाको लिपद ्जोलखि िूल्याङ्कन गने, गराउने, 

(ठ) नदी लकनार, बगर, पलहरो जान सक्ने लिरािो जलिन र डुबान ह ने क्षते्र िा लिपद् जोलखिको सम्िािना िएका असुरलक्ष  क्षते्रिा बसोबास 

गने व्यलि  था सिुदायिाई सरुलक्ष  स्थानिा स्थानान् रण गराउन उपयुि स्थानको खोजी कायविा सहयोग गने  था सुरलक्ष  स्थानिा 

बसोबास सम्बन्धी सचे ना जगाउने, 

(ड) लिपद्बाट स्थानीय स् रिा लनजी  था सािवजलनक क्षते्रबाट िइरहेको सेिा प्रिाहिा अिरोध आइपरेिा सोको पुनिःसञ्चािनका िालग 

सेिा लनरन् र ाको योजना  जुविा  था कायावन्ियन सम्बन्धी कायव गने, गराउने । 

(ढ) स्थानीय सिुदायिाई लिपदप््रल  जागरुक बनाउन, लिपद्सुँग सम्बलन्ध  योजना  था कायविि  जुविा गनव  था लिपद्को र्टना ह नासाथ 

प्रल कायवका िालग पररचालि  ह न िडा  था सिुदायस् रिा सिािेशी लिपद ्पूिव यारी  था प्रल कायव सलिल  गठन गने, 

(ण) लिद्यािय  हको शैलक्षक पाठ्यिििा लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी लिषय सिािेश गनव पहि गने, 

( ) लिपद ्प्रल कायवका िालग निूना अभ्यास गने, गराउने, 

(थ) लिपद्को सियिा प्रयोग गनव सलकने गरी िारुणयन्त्र िगाय का अन्य उपकरणहरू  यारी हाि िा राख्न िगाउने, 

(द) स्थानीय स् रिा आप ् कािीन कायवसञ्चािन केन्रको स्थापना र सञ्चािन गने, 

(ध) गाउुँपालिकािा लिपद ्व्यिस्थापन सूचना प्रणािी  था पूिवचे ािनी प्रणािीको लिकास र सञ्चािन गने, गराउने, 

(न) लिपद ्प्रिालि  क्षते्रिा  त्काि उद्धार  था राह को व्यिस्था लििाउने, 

(प) लिपद ्िा परी हराएका, लबग्रेका िा नि िएका कागजा को यलकन  ्याङ्क अद्यािलधक गरी राख्न िगाउने, 

(फ) लिपद ्बाट प्रिालि  र्रपररिारको पलहचान, स् र लनधावरण  था पररचयपत्र लि रण गने, गराउने, 

(ब) लिपद्को सियिा जोलखििा रहेको सिूह लिशेषगरी िलहिा, बािबालिका, लकशोरी, अपाङ्ग ा िएका व्यलिउपर ह न सक्ने र्टना 

(िैङ्लगक लहंसा, बचेलिखन  था अन्य कुनै पलन लकलसिका शोषण) रोकथािको िालग लिशेष स कव  ा अपनाई सचे नािूिक 

कायविि सञ्चािन गने, 

(ि) लिपद ् प्रिालि हरूको प्रत्यक्ष र सलिय सहिालग ािा लिपद ् प्रिालि  क्षते्रिा आलथवक लियाकिापको पुनस्थावपना, रोजगारीका 



अिसरको सजृना  था जीिनयापनका िालग आय आजवन कायविि सञ्चािन गने, गराउने, 

(ि) लिपद्को जोलखििा रहेका िलहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, दलि , सीिान् कृ  िगव  था सिुदाय, अशि  था अपाङ्ग ा िएका 

व्यलिहरूको िालग लिशेष योजना  था कायविि बनाई कायावन्ियन गने, गराउने, 

(य) लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धिा सािवजलनक संस्था  था व्यािसालयक प्रल ष्ठानिे प्रचलि  ऐन बिोलजि कायव गरे नगरेको अनुगिन गने, 

(र)  लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धी रालष्िय कायवकारी सलिल , प्रदशे लिपद् व्यिस्थापन सलिल   था लजल्िा लिपद ्व्यिस्थापन सलिल को लनणवय 

अनुसार लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव गने, गराउने, 

(ि) लिपद ्व्यिस्थापनका सम्बन्धिा नेपाि सरकार  था प्रदशे सरकारका िन्त्रािय, लििाग  था अन्य लनकायसुँग सहकायव गने, 

(ि) लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धिा नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार िा गाउुँसिािे  ोकेका अन्य कायव गने, गराउने,  

(श)  लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धिा संर्ीय  था प्रादलेशक कानूनको प्रल कूि नह ने गरी गाउुँ कायवपालिकािे  ोके बिोलजिका अन्य कायव 

गने, गराउने, 

(ष)  लिलिन्न सरं्संस्था, व्यलिबाट प्राप्त ह ने राह   था पुनलनविावण र पुनिाविका लबषयिस् ुिाई स्थानीय लिपद् व्यिस्थापन सलिल िे 

 ोकेको स्थान र िापदण्ड अनुसार गने, गराउने । 

 

पररच्छेद – ३ 

िडा स्तरीय लिपद् व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतनव्य र अलधकार 

 

६. िडा स्तरीय लिपद् व्यिस्थापन सलमलत: (१) गाउुँपालिकाको प्रत्येक िडािा एक िडा स् रीय लिपद ्व्यिस्थापन सलिल  रहनेछ । 

(२) िडा स् रीय लिपद् व्यिस्थापन सलिल को गठन दहेाय बिोलजि ह नेछ:- 

(क) िडा अध्यक्ष  -संयोजक  

(ख) िडा सदस्यहरू   -सदस्य 

(ग) िडा लित्र रहकेा लिषयग  शाखा/ईकाई कायाविय प्रिखुहरू  -सदस्य 

(र्) िडा लित्र रहकेा सरुक्षा लनकायका प्रिखुहरू  -सदस्य 

(ङ) रालष्िय िान्य ा प्राप्त दिका िडालस्थ  प्रिखु िा प्रल लनलध  -सदस्य  

(च) स्थानीय रेडिस,   -सदस्य 

(छ) गैरसरकारी  था सािदुायिा आधारर  संर्संस्था  था यिुा क्ििबाट 

संयोजकिे  ोकेबिोलजि न्यनू ि २ िलहिा सलह  ४ जना  -सदस्य 

(ज) िडा सलचि - सदस्य सलचि 

(३) उपदफा (२) बिोलजिको सलिल को बैठक सो सलिल को संयोजकिे  ोकेको लिल , सिय र स्थानिा बस्नेछ । 

(४) सलिल को सदस्य-सलचििे सलिल को बैठक बस्ने लिल , सिय र स्थान  ोकी बैठकिा छिफि ह ने लिषयसूची सलह को सूचना बैठक बस्ने 

सियिन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउनु पनेछ । 

(५) सलिल का पचास प्रल श िन्दा बढी सदस्य उपलस्थ  िएिा बैठकको िालग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको िालननेछ । 

(६) उपदफा (४) र (५) िा जुनसुकै कुरा िेलखएको िए ा पलन सो सलिल को बैठक  त्काि बोिाउन आिश्यक िएिा संयोजकिे जुनसुकै बेिापलन 

सलिल को बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्यस् ो अिस्थािा संयोजक र र्टीिा १ जना सदस्य सलह  सदस्य सलचि उपलस्थ  िएिा सलिल को बैठक बस्न सक्नेछ 

। 

(७) सलिल को बैठकको अध्यक्ष ा सो सलिल को संयोजकिे गनेछ । 

(८) सलिल को लनणवय बह ि द्वारा ह नेछ र ि  बराबर िएिा संयोजकिे लनणावयक ि  लदनेछ। 

(९) सलिल िे आिश्यक ा अनुसार सम्बलन्ध  लनकाय िा सङ्र् ससं्थाका प्रल लनलध र लिज्ञिाई बैठकिा आिन्त्रण गनव सक्नेछ । 

(१०) सलिल को बैठक सम्बन्धी अन्य कायवलिलध सो सलिल  आफैिे लनधावरण गरे बिोलजि ह नेछ । 

(११) सलिल को लनणवय सदस्य सलचििे प्रिालण  गरी राख्नेछ । 

 

७ . िडा स्तरीय लिपद् व्यिस्थापन सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकारः सलिल को काि, क वव्य र अलधकार देहाय बिोलजि ह नेछ:- 

(क) िडा लित्र लिपद् प्रल कायव  था लिपद् पुनिावि सम्बन्धी कायविि सञ्चािनका िालग गाउुँ लिपद ्व्यिस्थापन सलिल िा लसफाररस गने 

 था सो सलिल बाट स्िीकृ  नील   था योजना अनुरूपका लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी कायविि कायावन्ियन, अनुगिन र पुनराििोकन 

गने, 

(ख) िडािा लिकास लनिावणका लियाकिापहरू कायावन्ियनिा लिपद् जोलखि व्यािस्थापनिाई िूिप्रिाहीकरण गने, सरुलक्ष  लिद्यािय  था 

अस्प ािका िालग लिपद ्जोलखि न्यूनीकरणका कायवििहरू सञ्चािन गने, 



(ग) लिपद ्व्यिस्थापनका सम्बन्धिा िडाको संस्थाग  क्षि ा लिकास गने, 

(र्) लिपद ्व्यिस्थापन योजना, आपत्कािीन कायवयोजना, पुनिःस्थापना  था पुनलनविावण योजना  जुविा  था कायावन्ियन गने, गराउने, 

(ङ) सिुदायिा लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी काि गने सिूहहरूको गठन  था त्यस् ा सिूहहरूिाई पररचािन गने गराउने, 

(च) िडा सदस्यहरू, किवचारी, स्ियंसेिक, सािालजक पररचािक  था सिुदायिा आधारर  लिपद ् व्यिस्थापन सलिल  सदस्य, नागररक 

सिाजका प्रल लनलधिाई लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रलशक्षणको व्यिस्था लििाउने, 

(छ) स्थानीय सिुदायिाई लिपदप््रल  जागरुक बनाउने, लिपद्सुँग सम्बलन्ध  योजना  था कायविि  जुविा गनव  था लिपद्को र्टना ह नासाथ 

प्रल कायवका िालग  यारी अिस्थािा राख्ने, 

(ज) लिपद्का र्टना ह नासाथ खोज, उद्धार र राह  िगाय का प्राथलिक कायवहरू  त्काि गनवको िालग सिन्िय गने,  

(झ) आप ् कािीन निूना अभ्यास गने, गराउने, 

(ञ) लिपद ्बाट प्रिालि  र्रपररिारको पलहचान, स् र लनधावरण  था पररचयपत्र लि रणिा गाउुँ लिपद् व्यिस्थापन सलिल िाई सहयोग गने, 

(ट) लिपद्को सियिा जोलखििा रहेका सिूह लिशेषगरी िलहिा, बािबालिका, लकशोरी, अपाङ्ग ा िएका व्यलिउपर ह न सक्ने र्टना 

(िैङ्लगक लहंसा, बचेलिखन  था अन्य कुनै पलन लकलसिका शोषण) रोकथािको िालग लिशेष स कव  ा अपनाई सचे नािूिक 

कायविि सञ्चािन गने, 

(ठ) गाउुँ लिपद ्व्यिस्थापन सलिल को लनणवय अनुसार लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव गने, गराउने ।  

 

पररच्छेद – ४ 

सुरिा लनकाय तथा अन्य लनकायको पररचािन 

 

८ . सुरिा लनकायको पररचािन तथा सहयोग र समन्िय: (१) गाउुँकायवपालिकािे लिपद ् व्यिस्थापनको काििा नेपाि सरकार  था प्रदशे सरकारिे 

पररचािन गरेका सरं्ीय  था प्रादलेशक सरुक्षा लनकायहरूिाई सहयोग र सिन्िय गनेछ । 

(२) सुरक्षा लनकायिे लिपद्को सियिा खोज  था उद्धार कायवका िालग गाउुँकायवपालिकासुँग आिश्यक सािग्री िाग गरेको अिस्थािा गाउुँपालिकािा 

उपिब्ध िएसम्ि त्यस् ो सािाग्री  त्काि उपिब्ध गराईनेछ । 

(३) लिपद ्प्रल कायवका िालग गाउुँपालिकािे आुँफूसुँग रहेको गाउुँ प्रहरीिाई पररचािन गनेछ ।   

 

९.  िारुणयन्र तथा अन्य सेिा प्रदायक लनकायको काम, कतनव्य र अलधकार:  

(१) िारूणयन्त्र, एम्बुिेन्स  था त्यस् ै अन्य सेिा प्रदायकिे आप ् कािीन खोज, उद्धार  था राह  उपिब्ध गराउन सलिल िे लदएको लनदेशनको 

पािना गनुव पनेछ । 

 (२) आप ् कािीन कायव सम्पादन गदाव सलिल को आदेश बिोलजि कुनै पलन स्थानिा प्रिेश गने  था जुनसुकै व्यलि िा संस्थाको साधन र स्रो  

उपयोग गने अलधकार िारुणयन्त्र सेिा प्रदायकिाई ह नेछ । 

 

१०. सािनजलनक संस्था तथा व्यािसालयक प्रलतष्ठानको दालयत्ि: (१) लिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धिा गाउुँपालिका लित्रका सबै सािवजलनक संस्था  था 

व्यािसालयक प्रल ष्ठानको दालयत्ि देहाय बिोलजि ह नेछ:- 

(क) आफ्नो ििन, उद्योग, कायाविय िा व्यािसालयक केन्रिा लिपद्का र्टना ह न नलदन लिपद ् सुरक्षा औजार, उपकरण, सािग्री, 

आप ् कािीन लनकास िगाय   ोलकए बिोलजिका अन्य व्यिस्था गने, 

(ख)   ्याङ्क सङ्किन, क्षल को िूल्याङ्कन, राह , पुनस्थावपना  था पुनलनविावण सिे का सम्पूणव कायविा आिश्यक सहयोग गने, 

(ग)   आफ्ना किवचारी  था कािदारिाई लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धिा आधारिू  अलििुखीकरण गने गराउने, 

(र्) लिपद ्व्यिस्थापन कायविा उपयोग ह ने स्रो  साधनिाई  यारी हाि िा राख्ने, 

(ङ) आफ्ना ििन िगाय  अन्य संरचना आप ् कािीन प्रयोजनका िालग आिश्यक परेिा आदशेानुसार उपिब्ध गराउने, 

(च) सम्बलन्ध  अलधकारीको सपुररिेक्षणिा उद्धार  था राह  लि रण कायविा सहयोग पु् याउने, 

(छ) लिपद ्जोलखि न्यनूीकरण संयन्त्रको व्यिस्था गरी  यारी अिस्थािा राख्ने, 

(ज)  फोहोरिैिा  था प्रदुषणको यथोलच  व्यिस्थापन गरी यसबाट िा ािरण र जनजीिनिा पनव सक्ने नकारात्िक प्रिाििाई 

न्यनूीकरण गने उपायहरू अपनाउने, 

(झ) लिपद्को र्टना र्टेिा  त्काि नलजकको सुरक्षा लनकाय र स्थानीय आप ् कािीन कायवसञ्चािन केन्रिाई खबर गने ।   

(२) गाउुँपालिका लित्रका सािवजलनक ससं्था  था व्यािसालयक प्रल ष्ठानिे गाउुँपालिकाको लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी योजनाको अधीनिा रही लिपद् 

व्यिस्थापन योजनाको  जुविा गरी अलनिायव रूपिा िागू गनुव पनेछ । 

 



११. लिपद् व्यिस्थापनमा सहयोग गनुन पने : गाउुँपालिका लित्रका सरकारी कायाविय, गैरसरकारी ससं्था, स्थानीय सङ्र् ससं्था, सिुदाय, स्ियंसेिक, नागररक 

सिाज, लनजी क्षते्र  था व्यलििे लिपद ्व्यिस्थापन कायविा गाउुँपालिकािाई दहेाय बिोलजि सहयोग गनुव पनेछ:- 

(क)   ्याङ्क सङ्किन, क्षल को िूल्याङ्कन, राह , पुनस्थावपना  था पुनिःलनविावण िगाय का लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायविा 

सहयोग गने,  

(ख) लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी जनचे ना अलििलृद्ध गने, 

(ग) क्षि ा लिकास, आप ् कािीन निूना अभ्यास  था लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रलशक्षण कायविििा सहयोग गने  था िाग लिने,  

(र्) खोज, उद्धार  था राह  लि रण सम्बन्धी कायविा सहयोग गने।  

 

पररच्छेद – ५  

लिपद् व्यिस्थापन कोष सभबन्धी व्यिस्था 

 

१२. लिपद् व्यिस्थापन कोष : (१) लिपद् व्यिस्थापनका िालग गाउुँपालिकािा छुट्टै एक आकलस्िक कोष रहनेछ । 

(२) कोषिा देहाय बिोलजिका रकिहरू रहने छन्:- 

(क) गाउुँपालिकाको िालषवक बजेटबाट लिपद् व्यिस्थापन कोषिा जम्िा गने गरी स्िीकृ  रकि, 

 (ख) प्रदेश सरकारबाट लिपद ्व्यिस्थापनका िालग प्राप्त रकि, 

(ग)  नेपाि सरकारबाट लिपद ्व्यिस्थापनका िालग प्राप्त रकि, 

(र्) स्िदेशी कुनै सङ्र् संस्था िा व्यलिबाट दान, दा व्य िा उपहार स्िरुप प्राप्त रकि, 

(ङ)  अन्य कुनै स्रो बाट प्राप्त रकि । 

(३) लिपद ्व्यिस्थापनका िालग गाउुँपालिकािे कानून बिोलजि लिशेष शुल्क िा दस् ुर संकिन गनव सक्ने छ |  

(४) कोषको सञ्चािन  ोलकए बिोलजि ह नेछ । 

(५) कोषको रकि लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी कािका िालग प्रयोग गररनेछ । 

(६) उपदफा (५) िा जुनसुकै कुरा िेलखएको िए  ापलन कोषको रकि लनयलि  प्रशासलनक कायवको िालग खचव गररने छैन । 

(७) कोषको िेखापरीक्षण िहािेखा परीक्षकबाट ह नेछ ।  

(८) सलिल िे कोषको िालषवक आय व्ययको प्रल िदेन  यार गरी कायवपालिका िाफव   गाउुँसिा सिक्ष पेश गनेछ ।  

 

पररच्छेद – ६ 

कसूर तथा सजाय 

 

१३.  कसूर र सजाय : कसिैे लिपद्को र्टना र्ट्न सक्ने गरी िापरिाही गरेिा िा त्यस् ो र्टना र्टाउन प्रत्यक्ष संिगन िएिा िा र्ट्ना र्टेको अिस्थािा 

नाजायज फाईदा लिने गरी िा आफुिाई िात्र फाईदा पुगने लकलसिको कुनै काि गरेिा िा यस सम्बन्धिा संर्ीय कानून बिोलजि कसुरजन्य िालनने कुनै काि 

गरेिा   ् सम्बन्धी कारिाही प्रचलि  सरं्ीय कानून बिोलजि ह नेछ ।  

 

पररच्छेद – ७ 

लिलिध 

 

१४.  लिपद् सङ्कटग्रस्त िेर घोषणाको पािना र समन्िय : (१) नेपाि सरकारिे गाउुँपालिका लित्रको कुनै ठाउुँिा गम्िीर प्रकृल को लिपद् उत्पन्न िएबाट 

लिपद ्सङ्कटग्रस्  क्षेत्र र्ोषणा गरी प्रचलि  कानून बिोलजि कुनै काि गनव गराउन आदशे लदएिा सोको पािना गनुव गराउनु गाउुँपालिकाको क वव्य ह नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि र्ोषणा गररएको क्षते्रिा नेपाि सरकारिे प्रचलि  कानून बिोलजि कुनै काि गनव गराउन गाउुँपालिका लित्रको कुनै व्यलि, 

ससं्था िा अलधकारीिाई आदशे लदएिा सोको पािना गनव गराउनिा गाउुँपालिकािे आिश्यक सिन्िय गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोलजि र्ोषणा गररएको क्षेत्र सम्बन्धी सूचनाको प्रसारणिा गाउुँपालिकािे सहयोग र सिन्िय गनेछ । 

 

१५. नेपाि सरकारको स्िीकृतीमा मार प्रिेश गनुनपने : (१) लिपद ्बाट असर परेको कुनै क्षते्रिा लिदेशी नागररक िा संस्थािे प्रिेश गनुव परेिा नेपाि सरकारको 

स्िीकृल  लिएको छ छैन िलन गाउुँ कायवपालिकािे सोधखोज गनव सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि सोधखोज गदाव त्यस् ो नागररक िा ससं्थािे नेपाि सरकारको स्िीकृल  लिएको नादलेखएकोिा लनजको प्रिेशिाई रोक 

िगाई   ् सम्बन्धी सचूना नेपाि सरकारिाई उपिब्ध गराईनेछ । 

 



१६. मानिीय तथा अन्य सहायता र समन्िय : (१) गाउुँपालिका लित्र उत्पन्न लिपद्को अिस्थािाई  त्काि सािना गनव आन् ररक स्रो  र साधनबाट नभ्याउने 

िएिा िानिीय  था अन्य सहाय ा र सिन्ियका िालग लजल्िा सिन्िय सलिल , प्रदेश सरकार  था नेपाि सरकारिाई अनुरोध गररनेछ ।  

 (२) लिपद ्बाट उत्पन्न लस्थल  लनयन्त्रण गने िििा नेपाि सरकारिे अन् रावलष्िय िानिीय  था अन्य सहयोग लिई पररचािन गरेको अिस्थािा नेपाि 

सरकारको लनदेशनिा रलह   ् सम्बन्धी कायविा सहयोग र सिन्िय गररनेछ ।  

(३) लछिेकी स्थानीय  हिा कुनै लिपद ्उत्पन्न िई सो व्यिस्थापनका िालग लछिेकी स्थानीय  हिे सोझै, लजल्िा सिन्िय सलिल  िा प्रदेश सरकार 

िाफव   अनुरोध गरेिा उपिब्ध िएसम्िको सहयोग पुयावउनु गाउुँकायवपालिको दालयत्ि ह नेछ । 

 

१७.  तत्काि िररद तथा लनमानण र प्रयोग गनन सलकने : (१) लिशेष पररलस्थल  परी लिपद ्बाट प्रिालि  क्षते्रिा खोज, उद्धार  था राह  उपिब्ध गराउन  था 

िइरहेको लिपद ्बाट थप क्षल  ह न नलदनका िालग  त्कािै राह  सािग्री खररद िा लनिावण कायव गनव आिश्यक िएिा सािवजलनक खररद सम्बन्धी प्रचलि  

कानूनिा रहेको लिशेष पररलस्थल िा खररद गने सम्बन्धी व्यिस्था बिोलजि गाउुँ कायवपालिकािे खररद िा लनिावण कायव गनव सलकनेछ । 

(२) लिपद ्बाट प्रिालि  क्षते्रिा खोज, उद्धार  था राह  उपिब्ध गराउन  था िइरहेको लिपद ्बाट थप क्षल  ह न नलदनका िालग गाउुँपालिका क्षते्र 

लित्रको कुनै गैरसरकारी कायाविय िा अन्य संर् ससं्था र व्यलिको चि, अचि सम्पलि  था सिारी साधन उपयोग गनव आिश्यक िएिा सोको अलििेख 

राखी  ोलकएको अिलधिरको िालग अस्थायी  िरिे प्राप्त गनव सलकनेछ । 

 (३) लिपद ्बाट प्रिालि  क्षेत्रिा  त्काि राह  उपिब्ध गराउन गाउुँपालिका क्षेत्र लित्रको कुनै गैरसरकारी कायाविय िा अन्य सरं् ससं्था र व्यलिको 

खाद्यान्न, ििाकपडा, औषधी िा अन्य िस् ु आिश्यक िएिा सोको अलििेख राखी लनयन्त्रणिा लिन र सम्बलन्ध  प्रिालि  पक्षिाई लि रण गनव सलकनेछ । 

(४) गाउुँपालिकािे उपदफा (२) बिोलजि कुनै सम्पलि अस्थायी रूपिा प्राप्त गरेिा िा उपदफा (३) बिोलजि कुनै िस् ु लनयन्त्रण र लि रण गरेिा 

त्यस् ो सम्पलि प्रयोग िा िस् ु उपयोग बाप  प्रचलि  दर अनुसारको रकि सम्बलन्ध  कायाविय, ससं्था िा व्यलििाई लदनेछ ।  

 

१८.  राहतको न्यूनतम मापदण्ड सभबन्धी व्यिस्था : (१) लिपद ्प्रिालि  व्यलििाई नेपाि सरकार  था प्रदशे सरकारिे उपिव्ध गराउने राह को अल ररि 

गाउुँपालिकािे आन् ररक स्रो बाट थप राह  उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि गाउुँपालिकािे लिपद ् प्रिालि  व्यलििाई राह  उपिब्ध गराउुँदा िापदण्ड बनाई सोको आधारिा राहा  उपिब्ध 

गराउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजिको राह को िापदण्डिा अन्य लिषयको अल ररि दहेायका लिषय सिािेश िएको ह नु पनेछ:- 

(क) लिपद ्बाट प्रिालि  व्यलििाई अस्थायी आरयसयस्थििा राख्दा उपिब्ध गराउनु पने आिास, खाद्यान्न, खानेपानी, स्िास््य  था 

सरसफाइ सम्बन्धी, 

(ख) लिपद ्बाट िृत्य ुह नेको पररिार  था सम्पलिको क्षल  ह ने व्यलििाई उपिब्ध गराउनु पने न्यनू ि राह  सम्बन्धी,  

(ग) िलहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, अशि  था अपाङ्ग ा िएका व्यलिको आिश्यक ा संिोधनका िालग लिशेष राह  

प्याकेजहरु (जस् ै लडलगनटी लकट र लचल्रेन लकट) िलहिाहरूको िालग सरुलक्ष  िलहिािैत्री स्थि,  

(घ) व्यलिग  गोपलनय ा  था सरुक्षा सम्बन्धी, 

(ङ) न्यनू ि राह  बाहेक स्िरोजगार  था रोजगारी व्यिस्थापनका िाध्यिबाट पीलड को जीलिकोपाजवन सम्बन्धी, 

(च) गैरसरकारी िा व्यलिग  रूपिा लदइने राह को लि रण सम्बन्धी, 

(छ) एकद्वार प्रणािी अनुरुप राह  लि रण गने सम्बन्धी, 

(ज) राह सुँग सम्बलन्ध  अन्य उपयुि लिषय । 

 

१९.   लिपद् मा परी हरााका िा नट भ भाका कागजात सभबन्धमा : लिपद ्िा परी हराई फेिा पनव नसकेका  था आंलशक िा पूणव रूपिा क्षल  िएका 

गाउुँपालिकाका िहत्िपूणव कागजा हरुको प्रिाणीकरण  था प्रल लिलप उपिब्ध गराउने सम्बन्धी व्यिस्था प्रचलि  कानूनिे  ोके बिोलजि ह नेछ। 

 

२०. लनदेशन लदन सक्ने : सलिल िे यस ऐनको अधीनिा रही लिपद ्व्यिस्थापनका िालग कुनै व्यलि िा लनकायिाई आिश्यक लनदेशन लदन सक्नेछ र त्यस् ो 

लनदेशनको पािना गनुव सम्बलन्ध  व्यलि िा लनकायको क वव्य ह नेछ । 

 

२१. उपसलमलत गठन गनन सक्ने : (१) सलिल िे आिश्यक ा अनुसार उपसलिल  गठन गनव सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि गठन ह ने उपसलिल को काि, क वव्य, अलधकार र कायाविलध उपसलिल  गठन गदावका बख   ोलकए बिोलजि ह नेछ । 

 



२२. अलभिेि राख्नु पनेः (१) लिपद्को सियिा राह  उपिब्ध गराउने व्यलि, लनकाय िा ससं्थाको नाि,  र उपिव्ध गराईको राह   था सोको पररिाण 

सलह को लििरणको अलििेख राख्ने व्यिस्था सलिल िे लििाउनुपने छ ।   

(२) उपदफा (१) बिोलजिको लििरण राख्दा लिपद ्िा परेका िलहिा, बािबालिका  था जेष्ठ नागररक, लिपद्का कारणिे स्थानान् रण िएका 

र्रपररिार िगाय को सखं्या एलकन ह ने लििरण र उनीहरूिाई उपिब्ध गराइएको राहा  स्पिरूपिा राख्नुपने छ । 

 

२३. पुरस्कार लदन सक्ने : स्थानीय लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धिा लिशेष योगदान पु् याउने उत्कृि व्यलि िा संस्थािाई प्रोत्साहन स्िरूप सलिल को लसफाररसिा 

गाउुँ कायवपालिकािे सम्िान  था पुरस्कार लदन सक्नेछ ।  

 

२४. िालषनक प्रलतिेदन : (१) सलिल िे प्रत्येक आलथवक िषविा गरेको कािको लििरण सलह को िालषवक प्रल िेदन  यार गरी कायवपालिका िाफव   गाउुँ सिा, 

लजल्िा लिपद ्व्यिस्थापन सलिल   था प्रदेश लिपद ्व्यिस्थापन सलिल  सिक्ष पेश गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको िालषवक प्रल िेदन सािवजलनक रूपिा प्रकाशन गनुव पनेछ । 

 

२५.  प्रशासलनक िचन व्यिस्थापन: सलिल को बैठक  था प्रल िेदन  यारी िगाय का कायवसुँग सम्बलन्ध  न्यनु ि प्रशासलनक खचव गाउुँकायवपालिकािे व्यिस्था 

गनेछ |  

 

२६. अलधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन  था यस ऐन अन् गव  बनेको लनयि बिोलजि सलिल िाई प्राप्त अलधकारिध्य ेआिश्यक ा अनुसार केही अलधकार 

सलिल को संयोजक  था  ोलकएको पदालधकारीिाई प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ । 

 

२७. लनयम बनाउने अलधकार : गाउुँ कायवपालिकािे यो ऐन कायावन्ियनका िालग आिश्यक लनयि  था कायवलिलध  बनाउन सक्नेछ । 

२८.         यस िन्दा पूिव (लिपद सम्बन्धी) कायवलिलध बिोलजि िए गरेका कायवहरु यसै बिोलजि िएको िालनने छ । 

  

   

आज्ञािे, 

िहशेबहादरु बि 

प्रिखु प्रशासकीय अलधकृ  

 

 

 

 

 

 


