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/flS;/fË ufpFkflnsf 

 

/flS;/fË गाउँपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन गनन बनेको P]g–@)&% 
 
 

प्रस्तावना : /flS;/fË गाउँपालिका के्षत्र लित्र प्राकृलिक िथा गैरप्राकृलिक लिपद् बाट सिवसाधारणको जीउज्यान र सािवजलनक, लनजी िथा 

व्यक्तिगि सम्पलि, प्राकृलिक एिम् साँसृ्कलिक सम्पदा र िौलिक संरचनाको संरक्षण गनवका िालग लिपद् जोक्तिम नू्यलनकरण िथा 

व्यिस्थापनका सबै लियाकिापको समन्वयात्मक र प्रिािकारी रूपमा कायावन्वयनका िालग कानून बनाउन िाञ्छनीय िएकोिे /flS;/fË 
गाउँ सिािे यो ऐन बनाएको छ । 
 

पररच्छेद – १ 
प्रारखभिक 

 

१. संखिप्त नाम र प्रारभि: (१) यस ऐनको नाम “गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७%” रहेकोछ । 

-२) यो ऐन तरुून्त प्रारभि हनेुछ । 
 

२.  पररिाषा: लिषय िा प्रसङ्गिे अको अथव निागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “cWoIf” eGgfn] /flS;/fË ufpkflnsfsf] cWoIf ;Demg' k5{ . 
(ि) “uf+pkflnsf” eGgfn] /flS;/fË ufpkflnsf ;Demg' k5{ . 
(ग) “कोष” िन्नािे दफा १२ बमोखजमको विपद् व्यिस्थापन कोष सभझन ुपछन । 

(घ) “विपद्” िन्नािे कुनै स्थानमा आपत  कािीन अिस्था लसजनना िई जन िा धनको िलतको साथै जीिनयापन र 
िातािरणमा प्रलतकूि असर पाने प्राकृलतक िा गैरप्राकृलतक विपद् सभझन ुपछन । 

(ङ)  “गैरप्राकृलतक विपद्” िन्नािे महामारी, अलनकाि, डढेिो, कीट िा सूक्ष्म जीिाण ुआतङ्क, पश ुतथा चराचरुुङ्गीमा हनुे 
फ्िू, प्यान्डालमक फ्िू, सपनदंश, जनािर आतङ्क, िानी, हिाई, सडक, जि िा औद्योलगक दघुनटना, आगिागी, विषाक्त 
गयाँस, रसायन िा विवकरण चहुािट, गयाँस विष्फोटन, विषाक्त िाद्य सेिन, िातािरणीय प्रदूषण, िन विनाश िा 
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िौलतक संरचनाको िलत तथा प्रकोप उद्धार कायनमा हनुे दघुनटना िा यस्तै अन्य गैरप्राकृलतक कारणिे उत्पन्न विपद् 
सभझन ुपछन । 

(च) “प्राकृलतक विपद्” िन्नािे वहमपात, अलसना, वहमपवहरो, वहमताि विस्फोटन, अलतिृवि, अनािृवि, बाढी, पवहरो तथा िMू 

स्ििन, डुबान, िडेरी, आधँी, हरुी बतास, शीतिहर, तातो हािाको िहर, चट्याङ्ग, िकूभप, ज्िािामिुी लबस्फोट, 
डढेिो, cfunfuL िा यस्तै अन्य प्राकृलतक कारणिे उत्पन्न जनुसकैु विपद् सभझन ुपछन । 

 

(छ)  “खजल्िा विपद् व्यिस्थापन सलमलत” िन्नािे संघीय ऐनको दफा १६ बमोखजम यस खजल्िामा गठन िएको खजल्िा विपद् 

व्यिस्थापन सलमलत सभझन ुपछन । 

(ज) “तोवकएको िा तोवकए बमोखजम” िन्नािे यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयममा तोवकएको िा तोवकए बमोखजम सभझन ु
पछन । 

(झ) “प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सलमलत” िन्नािे संघीय ऐनको दफा १४ बमोखजम प्रदेश नं= ३ df गठन िएको प्रदेश विपद् 

व्यिस्थापन सलमलत सभझन ुपछन ।  

(ञ) “प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत” िन्नािे /flS;/fË गाउँपालिकाको प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत सभझन ुपछन । 

(ट)  “राविय कायनकारी सलमलत” िन्नािे संघीय ऐनको दफा ६ बमोखजमको कायनकारी सलमलत सभझन ुपछन । 

(ठ) “राविय पररषद” िन्नािे संघीय ऐनको दफा ३ बमोखजमको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन राविय पररषद् 

सभझन ुपछन । 

(ड) “राविय प्रालधकरण” िन्नािे संघीय ऐनको दफा १० बमोखजम गठन िएको राविय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा 
व्यिस्थापन प्रालधकरण सभझन ुपछन । 

(ढ)  “विपद् िोज तथा उद्धार समूह” िन्नािे विपद्को अिस्थामा िोजी तथा उद्धार गनन वियाशीि िा विपद् 
व्यिस्थापनको िालग पररचािन गनन तयार गररएको विखशिीकृत िोज तथा उद्धार समूह सभझन ुपछन र सो शब्दिे 

तालिम प्राप्त मानिीय सहायताकमीिाई समेत जनाउँछ । 

(ण) “विपद् जोखिम न्यूनीकरण” िन्नािे विपद्पूिन गररने जोखिमको विश्लषेण तथा मूल्याङ्कन, विपद् रोकथाम िा विपद् बाट 
हनुे िलतको न्यूनीकरण तथा विकासका कायनमा विपद् जोखिमिाई कम गने सभबन्धी कायन सभझन ुपछन । 

(त) “विपद् पनुिानि” िन्नािे विपद्को घटनापलछ गररने पनुलननमानण एिम  पनुस्थानपनासँग सभबखन्धत कायन सभझन ुपछन । 

(थ) “विपद् प्रलतकायन” िन्नािे विपद्को घटना घट्नासाथ तत्कािै गररन ेिोज, उद्धार एिम  राहतसँग सभबखन्धत कायन 
सभझन ुपछन र सो शब्दिे विपद् प्रलतकायनको पूिनतयारीिाई समेत जनाउँछ । 

(द) “विपद् व्यिस्थापन” िन्नािे विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रलतकायन र विपद् पनुिानिसँग सभबखन्धत सभपूणन 
वियाकिाप सभझन ुपछन। सो शब्दिे विपद संिेदनशीितािाई मध्यनजर गरर गररने सभपूणन लनयलमत, आकखस्मक 
एि विकासात्मक कायन समेत िाइ जनाउदछ । 

(ध) “व्यािसावयक प्रलतष्ठान” िन्नािे उद्योग, किकारिाना, लसनेमा घर, सवपङ्ग मि, बहउुद्देश्यीय व्यापाररक ििन जस्ता 
व्यािसावयक प्रलतष्ठान सभझन ुपछन । 

(न)  “सलमलत” िन्नािे दफा ३ बमोखजमको गाउँ विपद् व्यिस्थापन सलमलत सभझन ुपछन । 
(ऩ)  

(प)  “संघीय ऐन” िन्नािे नेपाि सरकारको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ सभझन ुपछन । 

(फ) “संघीय मन्रािय” िन्नािे नेपाि सरकारको विपद् व्यिस्थापन हेने गरी तोवकएको मन्रािय सभझन ुपछन । 

(ब) “सािनजलनक संस्था” िन्नािे सरकारी लनकाय, सरकारको पूणन िा आखंशक स्िालमत्ि िएको संस्था, प्रचलित कानून 
बमोखजम स्थापना िएका सङ्गठठत संस्था िा सबै प्रकारका स्िास््य तथा शैखिकसंस्था सभझनपुछन । 

 
 

पररच्छेद – २ 
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गाउँ  विपद व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतनव्य र अलधकार 
 

३. गाउँ विपद् व्यिस्थापन सलमलत: -१) गाउँपालिका लिरको विपद् व्यिस्थापन सभबन्धी कायनिाई प्रिािकारी रूपमा सञ्चािन 

गनन एक गाउँ विपद् व्यिस्थापन सलमलत रहनेछ M  
-२_ सलमलतको गठन देहाय बमोखजम हनेुछ M 

(क) गाउँपालिका अध्यि    –संयोजक   
(ि) गाउँपालिका उपाध्यि          –सदस्य 

(ग) प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत    –सदस्य 

(घ) विषयगत सलमलतका संयोजकहरु     –सदस्य 

(ङ) प्रलिलिलि, लिल्ला प्रशासि कार्ाािर्    –सदस्य 

(च) सामाखजक विकास शािा प्रमिु    –सदस्य 

(छ) पूिानधार विकास शािा प्रमिु    –सदस्य 
(ज) राखससराङ्ग गाउँपालिकाको भौगोलिक के्षत्र लभत्र रहेका संघीय सरुिा लिकार्का प्रमिु वा प्रलिलिलि  –सदस्य 

(झ)  राखससराङ्ग गाउँपालिकाको भौगोलिक के्षत्र लभत्र रहेका प्रदेश प्रहरी कार्ाािर्को प्रमिु वा प्रलिलिलि  –सदस्य 

(ञ) राविय मान्यता प्राप्त दिका गाउँपालिकाखस्थत प्रमिु िा प्रलतलनलध    –सदस्य  
(ट) नेपाि रेडिस सोसाईटीका स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना)    –सदस्य 

(ठ) लनजीिेरको उद्योग िाखणज्य सभबन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको गाउँ तहको अध्यि िा प्रलतलनलध (१ जना)–सदस्य 

(ड) गैरसरकारी सस्था महासंघकाका स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना)    –सदस्य 

(ढ) नेपाि पत्रकार महासंघको स्थािीर् प्रलतलनलध (१ जना)    –सदस्य 

(ण) विपद् व्यिस्थापन हेने ग/L तोवकएको  शािा प्रमिु        –सदस्य–सखचि 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेखिएको िएतापलन क्रम संख्या (ञ), -6_, -7_, -8_, -9_ / -0f_ का सदस्यहरू उपिब्ध िभएको 

अवस्थामा पलि सलमलि गठि गिा असर पिे छैि । 
(४) उपदफा (२) बमोलजमको सलमलििे संघीय ऐनको दफा १७ बमोलजमको स्थािीर् लवपद् व्यवस्थापि सलमलिको रूपमा समेि काम गनेछ । 

 

४. समिमिको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) संयोजकिे िोकेको लमलि, समय र स्थानमा सलमलिको बैठक बसे्नछ । 

(२) सलमलिको सदस्य-सलचििे सलमलिको बैठक बसे्न लमलि, समय र स्थान िोकी बैठकमा छिफि हुने लिषयसूची सलििको 

सूचना बैठक बसे्न समयिन्दा चौबीस घण्टा अगािै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउनु पनेछ । 

 (३) सलमलिका पचास प्रलिशििन्दा बढी सदस्य उपक्तस्थि िएमा बैठककोिालग गणपूरक सङ््खया पुगेको मालननेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा िेक्तिएको िएिापलन सलमलिको बैठक ित्काि बोिाउन आिश्यक िएमा अध्यक्षिे 

जुनसुकै बेिापलन सलमलिको बैठक बोिाउन सके्नछ र त्यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष र घटीमा १ जना सदस्य सलिि सदस्य सलचव 

उपक्तस्थि िएमा सलमलिको बैठक बस्न सके्नछ। 

(५) सलमलिको बैठक संयोजकको अध्यक्षिामा बसे्नछ । 

(६) सलमलिको लनणवय बहुमिद्वारा हुनेछ र मि बराबर िएमा संयोजकिे लनणावयक मि लदनेछ। 

(७) सलमलििे आिश्यकिा अनुसार सम्बक्तिि लनकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रलिलनलध र लिज्ञिाई बैठकमा आमन्त्रण गनव सके्नछ 

। 

(८) सलमलिको बैठक सम्बिी अन्य कायवलिलध सलमलि आफैिे लनधावरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

(९) सलमलिको लनणवय सदस्य सलचििे प्रमालणि गरी राखे्नछ । 
 

५ . समिमिको काि, कितव्य र अमिकार:  सलमलिको काम, किवव्य र अलधकार देिाय बमोलजम हुनेछ:- 
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(क) लिपद् व्यिस्थापन सम्बिी रालरि य पररषद् बाट वीकीकृि रालरि य नीलि िथा योजना एिम् रालरि य कायवकारी सलमलि र प्रदेश लिपद् 

व्यिस्थापन सलमलिबाट वीकीकृि एकीकृि िथा के्षत्रगि नीलि योजना र कायविम अनुरुप हुने गरी गाउँ लिपद् व्यिस्थापन िीलि 

िथा योजना िजुवमा गरी कार्ापालिका समक्ष पेश गने, 

(ि)  गाउँबाट वीकीकृि नीलि िथा योजनाको अधीनमा रिी लिपद् जोक्तिम नू्यनीकरण, लिपद् प्रलिकायव िथा लिपद् पुनिावि सम्बिी 

एकीकृि िथा के्षत्रगि नीलि, योजना िथा कायविम वीकीकृि गरी िागू गने, गराउने, 

(ग) गाउँपालिकाबाट सञ्चािि हुिे लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कार्ाक्रम िथा बिेट प्रस्ताव िर्ार गिे, गराउिे, 

(घ) लिपद् व्यिस्थापनका सम्बिमा गाउँपालिकाको संस्थागि क्षमिा लिकास गने, गराउने, 

(ङ्ख) गाउँपालिकाका पदालधकारी, कमवचारी, वीकयंसेिक, सामालजक पररचािक िथा समुदायिाई लिपद् व्यिस्थापन सम्बिमा 

प्रलशक्षण लदने व्यिस्था लमिाउने, 

(च) लिपद्का घटना हुनासाथ िोज, उद्धार र रािि िगायिका प्राथलमक कायविरू ित्काि गनवको िालग संस्थागि संयन्त्र वीकि: 
पररचालिि हुने गरी आिश्यक कायवलिलध िथा मापदण्ड िजुवमा गरी िागू गने, गराउने, 

(छ) लिपद् व्यिस्थापनका सम्बिमा संघीय िथा प्रादेलशक कानूनको अलधनमा रलि सािवजलनक, लनजी, गैरसरकारी िगायि सबै 

लनकाय िथा संस्थािे लनिावि गनुव पने िूलमका लनधावरण गने िथा त्यस्ता संस्था िा लनकायिाई आफ्नो नीलि , योजना र कायविममा 

लिपद् व्यिस्थापन सम्बिी लिषय समािेश गनव िगाउने, 

(ज) लिपद्को समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यमिरुको िूलमका सम्बिी आिश्यक मापदण्ड ियार गरी कायावन्वयन गने, 

गराउने, 

(झ) सरकारी, लनजी एिम् गैरसरकारी संस्था, स्थानीय वीकयंसेिक, सामालजक पररचािक िगायि सम्बक्तिि सबै पक्षको समन्वय र 

संिग्निामा लिपद् व्यिस्थापन सम्बिी कायव गने, गराउने, 

(ञ) िौलिक संरचना लनमावण गदाव k|rlnt ििनसंलििा िगायि अन्य वीकीकृि लनदेलशका िा मापदण्डको पािना गराउने, 

(ट) स्थानीय सािवजलनक पूिावधार सम्बिी संरचनाको लिपद् जोक्तिम मूल्याङ्कन गने, गराउने, 

(ठ) नदी लकनार, बगर, पलिरो जान सके्न लिरािो जलमन र डुबान हुने के्षत्र िा लिपद् जोक्तिमको सम्भािना िएका असुरलक्षि के्षत्रमा 

बसोबास गने व्यक्ति िथा समुदायिाई सुरलक्षि स्थानमा स्थानान्तरण गराउि उपरु्क्त स्थािको खोिी कार्ामा सहर्ोग गिे िथा 

सुरलक्षि स्थािमा बसोबास सम्बन्धी सचेििा िगाउिे, 

(ड) लवपद्बाट स्थानीय स्तरमा लनजी िथा सावाजलनक के्षत्रबाट िइरिेको सेिा प्रिािमा अवरोध आइपरेमा सोको पुिःसञ्चािनका 

िालग सेिा लनरन्तरिाको योजना िजुवमा िथा कायावन्वयन सम्बिी कायव गने, गराउने । 

(ढ) स्थानीय समुदायिाई लिपद्प्रलि जागरुक बनाउन, लिपद्सँग सम्बक्तिि योजना िथा कायविम िजुवमा गनव िथा लिपद्को घटना 

हुनासाथ प्रलिकायवका िालग पररचालिि हुन िडा िथा समुदायस्तरमा समावेशी लिपद् पूिवियारी िथा प्रलिकायव सलमलि गठन गने, 

(ण) लिद्यािय ििको शैलक्षक पाठ्यिममा लिपद् व्यिस्थापन सम्बिी लिषय समािेश गनव पहि गिे, 

(ि) लिपद् प्रलिकायवका िालग नमूना अभ्यास गने, गराउने, 

(थ) लिपद्को समयमा प्रयोग गनव सलकने गरी िारुणयन्त्र िगायिका अन्य उपकरणिरू ियारी िाििमा राख्न िगाउने, 

(द) स्थानीय स्तरमा आपि् कािीन कायवसञ्चािन केन्द्रको स्थापना र सञ्चािन गनव ljlw lgdf{0f ug]{, o;/L lgdf{0f u/]sf] 
ljlw uf+p sfo{kflnsfaf6 :jLs[t u/fpg' k5{ . 

(ध) गाउँपालिकामा लिपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणािी िथा पूिवचेिािनी प्रणािीको लिकास र सञ्चािन गने, गराउने, 

(न) लिपद् प्रिालिि के्षत्रमा ित्काि उद्धार िथा राहिको व्यिस्था लमिाउने, 

(प) लिपद् मा परी िराएका, लबगे्रका िा नर िएका कागजािको यलकन िथ्याङ्क अद्यािलधक गरी राख्न िगाउने, 

(फ) लिपद् बाट प्रिालिि घरपररिारको पलिचान, स्तर लनधावरण िथा पररचयपत्र लििरण गने, गराउने, 

(ब) लिपद्को समयमा जोक्तिममा रिेको समूि लवशेषगरी मलििा, बािबालिका, लकशोरी, अपाङ्गिा िएका व्यक्तिउपर हुन सके्न 

घटना -िैलङ्गक लिंसा, बेचलििन िथा अन्य कुिै पलि लकलसमका शोषण) रोकथामको िालग लिशेष सिका िा अपनाई 

सचेिनामूिक कायविम सञ्चािन गने, 

(ि) लिपद् प्रिालििहरूको प्रत्यक्ष र सलक्रर् सहभालगिामा लवपद् प्रभालवि के्षत्रमा आलथवक लियाकिापको पुनस्थावपना, रोजगारीका 

अिसरको सृजना िथा जीिनयापनका िालग आय आिाि कायविम सञ्चािन गने, गराउने, 

(म) लिपद्को जोक्तिममा रिेका मलििा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, दलिि, सीमान्तकृि िगव िथा समुदाय, अशि िथा अपाङ्गिा 

िएका व्यक्तििरूको िालग लिशेष योजना िथा कायविम बनाई कायावन्वयन गने, गराउने, 

(य) लिपद् व्यिस्थापन सम्बिमा सािवजलनक संस्था िथा व्यािसालयक प्रलिष्ठानिे प्रचलिि ऐन बमोलजम कायव गरे नगरेको अनुगमन 

गने, 

(र)  लिपद् व्यिस्थापन सम्बिी रालरि य कायवकारी सलमलि, प्रदेश लिपद् व्यिस्थापन सलमलि िथा लजल्ला लिपद् व्यिस्थापन सलमलिको 

लनणवय अनुसार लिपद् व्यिस्थापन सम्बिी अन्य कायव गने, गराउने, 



 

 

5 

(ि) लिपद् व्यिस्थापनका सम्बिमा नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारका मन्त्रािय, लििाग िथा अन्य लनकायसँग सिकायव गने, 

िडा स्तरीय सलमलि संग समन्वय गने, आिश्यकिा अनुसार लनदेशन गने , 

(व) लिपद् व्यिस्थापन सम्बिमा नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार िा गाउँसिािे िोकेका अन्य कायव गने, गराउने,  

(श)  लिपद् व्यिस्थापन सम्बिमा संघीर् िथा प्रादेलशक कािूिको प्रलिकूि िहुिे गरी गाउँ कार्ापालिकािे िोके बमोलजमका अन्य 

कायव गने, गराउने, 

(ष)  लवलिन्न संघसंस्था, व्यक्तिबाट प्राप्त हुने रािि िथा पुनलनवमावण र पुनिाविका लबषयवसु्तिाई स्थानीय लवपद् व्यवस्थापन सलमलििे 

िोकेको स्थान र मापदण्ड अनुसार गने, गराउने । 
 

 
 

पररचे्छद – ३ 

वडा स्तरीय मवपद् व्यवस्थापन समिमिको गठन िथा काि, कितव्य र अमिकार 
 

६. वडा स्तरीय मवपद् व्यवस्थापन समिमि: (१) गाउँपालिकाको प्रते्यक वडामा एक वडास्तरीर् लिपद् व्यिस्थापन सलमलि रिनेछ । 

(२) वडा स्तरीर् लिपद् व्यिस्थापन सलमलिको गठन देिाय बमोलजम हुनेछ:- 
(क) वडा अध्यक्ष           –संयोजक  

(ि) वडा सदस्यहरू            –सदस्य 

(ग) वडा लभत्र रहेका लवषर्गि शाखा / ईकाई कार्ाािर् प्रमुखहरू           –सदस्य 

(घ) वडा लभत्र रहेका सुरक्षा लिकार्का प्रमुखहरू           –सदस्य 

(ङ्ख) रालरि य मान्यिा प्राप्त दिका वडाक्तस्थि प्रमुि िा प्रलिलनलध           –सदस्य  

(च) स्थािीर् रेडक्रस,            –सदस्य 

(छ) गैरसरकारी िथा समुदार्मा आिाररि संघसंस्था िथा रु्वा क्लवबाट संयोजकिे िोकेबमोलजम नू्यििम २ मलहिा सलहि ४ ििा –सदस्य 

(ज) वडा सलचव                         –सदस्य– सलचव 

(३) उपदफा -२)_ बमोलिमको सलमलिको बैठक सोसलमलिको संर्ोिकिे िोकेको लमलि, समय र स्थानमा बसे्नछ  

(४) सलमलिको सदस्य-सलचििे सलमलिको बैठक बसे्न लमलि, समय र स्थान िोकी बैठकमा छिफि हुने लिषयसूची सलििको 

सूचना बैठक बसे्न समयिन्दा चौबीस घण्टा अगािै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउनु पनेछ । 

(५) सलमलिका पचास प्रलिशििन्दा बढी सदस्य उपक्तस्थि िएमा बैठकको िालग गणपूरक सङ््खया पुगेको मालननेछ । 

(६) उपदफा (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा िेक्तिएको िएिा पलन सो सलमलिको बैठक ित्काि बोिाउन आिश्यक िएमा 

संर्ोिकिे जुनसुकै बेिापलन सलमलिको बैठक बोिाउन सके्नछ र त्यस्तो अवस्थामा संर्ोिक र घटीमा १ जना सदस्य 

सलिि सदस्य सलचव उपक्तस्थि िएमा सलमलिको बैठक बस्न सके्नछ । 

(७) सलमलिको बैठकको अध्यक्षिा सो सलमलिको संर्ोिकिे गनेछ । 

(८) सलमलिको लनणवय बहुमिद्वारा हुनेछ र मि बराबर िएमा संर्ोिकिे लनणावयक मि लदनेछ। 

(९) सलमलििे आिश्यकिा अनुसार सम्बक्तिि लनकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रलिलनलध र लिज्ञिाई बैठकमा आमन्त्रण गनव सके्नछ । 

(१०) सलमलिको बैठक सम्बिी अन्य कायवलिलध सो सलमलि आफैिे लनधावरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

(११) सलमलिको लनणवय सदस्य सलचििे प्रमालणि गरी राखे्नछ । 
 
 

७ . वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सविविको काि, कितव्य र अविकारः सलमलिको काम, किवव्य र अलधकार देिाय बमोलजम 

हुनेछ:- 

(क) वडा लभत्र लवपद् प्रलिकायव िथा लिपद् पुनिावि सम्बिी कार्ाक्रम सञ्चाििका िालग गाउँ लवपद् व्यवस्थापि 

सलमलिमा लसफाररस गिे िथा सो सलमलिबाट वीकीकृि नीलि िथा योजना अिुरूपका लवपद् व्यवस्थापि सम्बन्धी 

कार्ाक्रम कार्ाान्वर्ि, अिुगमि र पुिराविोकि गिे, 

(ि) िडामा लिकास लनमावणका लियाकिापिरू कायावन्वयनमा लिपद् जोक्तिम व्यािस्थापनिाई मूिप्रिािीकरण गने, 

सुरलक्षि लिद्यािय िथा अस्पिािका िालग लिपद् जोक्तिम नू्यनीकरणका कायविमिरू सञ्चािि गने, 

(ग) लिपद् व्यिस्थापनका सम्बिमा वडाको संस्थागि क्षमिा लिकास गने, 

(घ) लिपद् व्यवस्थापन योजना, आपत्कािीन कायवयोजना, पुनःस्थापना िथा पुनलनवमावण योजना िजुवमा िथा कायावन्वयन 

गने, गराउने, 

(ङ्ख) समुदायमा लिपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गिे समूहहरूको गठन िथा त्यस्ता समूहहरूिाई पररचािि गिे 

गराउिे, 
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(च) वडा सदस्यहरू, कमवचारी, वीकयंसेिक, सामालजक पररचािक िथा समुदायमा आधाररि लिपद् व्यवस्थापन 

सलमलि सदस्य, नागररक समाजका प्रलिलनलधिाई लिपद् व्यवस्थापन सम्बिी प्रलशक्षणको व्यिस्था लमिाउने, 

(छ) स्थानीय समुदायिाई लिपद्प्रलि जागरुक बनाउिे, लिपद्सँग सम्बक्तिि योजना िथा कायविम िजुवमा गनव िथा 

लिपद्को घटना हुनासाथ प्रलिकायवका िालग िर्ारी अवस्थामा राखे्न, 

(ज) लिपद्का घटना हुनासाथ िोज, उद्धार र रािि िगायिका प्राथलमक कायविरू ित्काि गनवको िालग समन्वर् गने,  

(झ) आपि् कािीन नमूना अभ्यास गने, गराउने, 

(ञ) लिपद् बाट प्रिालिि घरपररिारको पलिचान, स्तर लनधावरण िथा पररचयपत्र लििरणमा गाउँ लिपद् व्यवस्थापन 

सलमलििाई सहर्ोग गने, 

(ट) लिपद्को समयमा जोक्तिममा रिेका समूि लवशेषगरी मलििा, बािबालिका, लकशोरी, अपाङ्गिा िएका 

व्यक्तिउपर हुन सके्न घटना -िैलङ्गक लिंसा, बेचलििन िथा अन्य कुिै पलि लकलसमका शोषण) रोकथामको िालग 

लिशेष सिका िा अपनाई सचेिनामूिक कायविम सञ्चािन गने, 

(ठ) गाउँ लिपद् व्यिस्थापन सलमलिको लनणवय अनुसार लिपद् व्यिस्थापन सम्बिी अन्य कायव गने, गराउने ।  
 

पररचे्छद – ४ 

सुरक्षा मनकाय िथा अन्य मनकायको पररचालन 
 
८ . सुरक्षा मनकायको पररचालन िथा सहयोग र सिन्वय: (१) गाउँकायवपालिकािे लिपद् व्यिस्थापनको काममा नेपाि सरकार 

िथा प्रदेश सरकारिे पररचािन गरेका संघीय िथा प्रादेलशक सुरक्षा लनकायिरूिाई सियोग र समन्वय गनेछ । 

(२) सुरक्षा लनकायिे लिपद्को समयमा िोज िथा उद्धार कायवका िालग गाउँकायवपालिकासँग आिश्यक सामग्री माग गरेको 

अिस्थामा गाउँपालिकामा उपिब्ध िएसम्म त्यस्तो सामाग्री ित्काि उपिब्ध गराईनेछ । 

(३) लिपद् प्रलिकायवका िालग गाउँपालिकािे आँफूसँग  /xg] नगर प्रिरीिाई पररचािन गनेछ ।   
 
 

९.  वारुणयन्त्र िथा अन्य सेवा प्रदायक मनकायको काि, कितव्य र अमिकार:  (१) िारूणयन्त्र, एमु्बिेन्स िथा त्यसै्त अन्य सेिा 

प्रदायकिे आपि् कािीन िोज, उद्धार िथा रािि उपिब्ध गराउन सलमलििे लदएको लनदेशनको पािना गनुव पनेछ, 

 (२) आपि् कािीन कायव सम्पादन गदाव सलमलिको आदेश बमोलजम कुनै पलन स्थानमा प्रिेश गने िथा जुनसुकै व्यक्ति िा 

संस्थाको साधन र स्रोि उपयोग गने अलधकार िारुणयन्त्र सेिा प्रदायकिाई हुनेछ । 
 

१०. सावतजमनक संस्था िथा व्यावसामयक प्रमिष्ठानको दामयत्व: (१) लिपद् व्यिस्थापन सम्बिमा गाउँपालिका लित्रका सबै 

सािवजलनक संस्था िथा व्यािसालयक प्रलिष्ठानको दालयत्व देिाय बमोलजम हुनेछ:- 

(क) आफ्नो ििन, उद्योग, कायाविय िा व्यािसालयक केन्द्रमा लिपद्का घटना हुन नलदन लिपद् सुरक्षा औजार, उपकरण, सामग्री, 

आपि् कािीन लनकास िगायि िोलकए बमोलजमका अन्य व्यिस्था गने, 

(ि)  िथ्याङ्क सङ्किन, क्षलिको मूल्याङ्कन, रािि, पुनस्थावपना िथा पुनलनवमावण समेिका समू्पणव कायवमा आिश्यक सियोग गने, 

(ग)   आफ्ना कमवचारी िथा कामदारिाई लिपद् व्यिस्थापन सम्बिमा आधारिूि अलिमुिीकरण गने गराउने, 

(घ) लिपद् व्यिस्थापन कायवमा उपयोग हुने स्रोि साधनिाई ियारी िाििमा राखे्न, 

(ङ्ख) आफ्ना ििन िगायि अन्य संरचना आपि् कािीन प्रयोजनका िालग आिश्यक परेमा आदेशानुसार उपिब्ध गराउने, 

(च) सम्बक्तिि अलधकारीको सुपररिेक्षणमा उद्धार िथा रािि लििरण कायवमा सियोग पुर् याउने, 

(छ) लिपद् जोक्तिम नू्यनीकरण संयन्त्रको व्यिस्था गरी ियारी अिस्थामा राखे्न, 

(ज)  फोिोरमैिा िथा प्रदुषणको यथोलचि व्यिस्थापन गरी यसबाट िािािरण र जनजीिनमा पनव सके्न नकारात्मक प्रिाििाई 

नू्यनीकरण गने उपायिरू अपनाउने, 

(झ) लिपद्को घटना घटेमा ित्काि नलजकको सुरक्षा लनकाय र स्थानीय आपि् कािीन कायवसञ्चािन केन्द्रिाई िबर गने ।   

(२) गाउँपालिकालित्रका सािवजलनक संस्था िथा व्यािसालयक प्रलिष्ठानिे  गाउँपालिकाको लिपद् व्यिस्थापन सम्बिी 

योजनाको अधीनमा रिी लिपद् व्यिस्थापन योजनाको िजुवमा गरी अलनिायव रूपमा िागू गनुव पनेछ । 
 

११. विपद् व्यिस्थापनमा सहयोग गनुनपने : गाउँपालिकालित्रका सरकारी कायाविय, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय सङ्घ संस्था, समुदाय, 

वीकयंसेिक, नागररक समाज, लनजी के्षत्र िथा व्यक्तििे लिपद् व्यिस्थापन कायवमा गाउँपालिकािाई देिाय बमोलजम सियोग गनुव 

पनेछ:- 
(क)  दफा १० बमोलजमको कायवमा सियोग पुयावउने, 

(ि) लिपद् व्यिस्थापन सम्बिी जनचेिना अलििृक्तद्ध गने, 
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(ग) क्षमिा लिकास, आपि् कािीन नमूना अभ्यास िथा लिपद् व्यिस्थापन सम्बिी प्रलशक्षण कायविममा सियोग गने िथा िाग लिने ,  

(घ) िोज, उद्धार िथा रािि लििरण सम्बिी कायवमा सियोग गने,  
 

पररच्छेद – ५  
विपद् व्यिस्थापन कोष सभबन्धी व्यिस्था 

 

१२. मवपद् व्यवस्थापन कोष : (१) लिपद् व्यिस्थापनका िालग गाउँपालिकामा छुटै्ट एक ljkb Joj:yfkg sf]if रिनेछ । 

(२) कोषमा देिाय बमोलजमका रकमिरू रिने छन्:- 

(क) गाउँपालिकाको िालषवक बजेटबाट लिपद् व्यिस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी वीकीकृि रकम, 

(ि) प्रदेश सरकारबाट लिपद् व्यिस्थापनका िालग प्राप्त रकम, 

(ग)  नेपाि सरकारबाट लिपद् व्यिस्थापनका िालग प्राप्त रकम, 

(घ) वीकदेशी कुनै सङ्घ संस्था िा व्यक्तिबाट दान, दािव्य िा उपिार वीकरुप प्राप्त रकम, 

(ङ)  अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकम । 

(३) लिपद् व्यवस्थापनका िालग गाउँपालिकािे कानून बमोलजम लवशेष शुल्क िा दसु्तर संकिन गनव सके्न छ |  

(४) कोषको सञ्चािन िोलकए बमोलजम हुनेछ । 

(५) कोषको रकम लिपद् व्यिस्थापन सम्बिी कामका िालग प्रयोग गररनेछ । 

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा िेक्तिएको िए िापलन कोषको रकम लनयलमि प्रशासलनक कायवको िालग िचव गररनेछैन । 

(७) कोषको िेिापरीक्षण मिािेिा परीक्षकको कायावियबाट हुनेछ ।  

(८) सलमलििे कोषको िालषवक आय व्ययको प्रलििदेन ियार गरी कायवपालिका माफव ि गाउँसिा समक्ष पेश गनेछ । 
 
 

पररचे्छद – ६ 

कसूर िथा सजाय 
 

१३.  कसूर र सजाय : कसैिे लिपद्को घटना घट्न सके्न गरी िापरिािी गरेमा िा त्यस्तो घटना घटाउन प्रत्यक्ष संिग्न िएमा िा घट्ना 

घटेको अिस्थामा नाजायज फाईदा लिने गरी वा आफुिाई मात्र फाईदा पुगे्न लकलसमको कुिै काम गरेमा वा यस सम्बिमा संघीय 

कानून बमोलजम कसुरजन्य मालनने कुनै काम गरेमा िि् सम्बिी कारिािी प्रचलिि संघीय कानून बमोलजम हुनेछ ।  
 
 

पररचे्छद – ७ 

मवमवि 
 

१४.  मवपद् सङ्कटग्रस्त के्षत्र घोषणाको पालना र सिन्वय : (१) नेपाि सरकारिे गाउँपालिकालित्रको कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृलिको 

लिपद् उत्पन्न िएबाट लिपद् सङ्कटग्रस्त के्षत्र घोषणा गरी प्रचलिि कानून बमोलजम कुनै काम गनव गराउन आदेश लदएमा सोको 

पािना गनुव गराउनु गाउँपालिकाको किवव्य हुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम घोषणा गररएको के्षत्रमा नेपाि सरकारिे प्रचलिि कानून बमोलजम कुनै काम गनव गराउन 

गाउँपालिका लित्रको कुनै व्यक्ति, संस्था िा अलधकारीिाई आदेश लदएमा सोको पािना गिा गराउनमा गाउँपालिकािे आिश्यक 

समन्वय गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोलजम घोषणा गररएको के्षत्र सम्बिी सूचनाको प्रसारणमा गाउँपालिकािे सियोग र समन्वय गनेछ । 
 

१५. नेपाल सरकारको स्वीकृिीिा िात्र प्रवेश गनुतपने : (१) लिपद् बाट असर परेको कुनै के्षत्रमा लिदेशी नागररक िा संस्थािे प्रिेश 

गनुव परेमा नेपाि सरकारको वीकीकृलि लिएको छ छैन िलन गाउँ कार्ापालिकािे सोधिोज गनव सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम सोधिोज गदाव त्यस्तो नागररक िा संस्थािे नेपाि सरकारको वीकीकृलि लिएको नदेक्तिएकोमा 

लनजको प्रिेशिाई रोक िगाई िि् सम्बिी सूचना नेपाि सरकारिाई उपिब्ध गराईनेछ । 
 

१६. िानवीय िथा अन्य सहायिा र सिन्वय : (१) गाउँपालिकालित्र उत्पन्न लिपद्को अिस्थािाई ित्काि सामना गनव आन्तररक स्रोि 

र साधनबाट नभ्याउने िएमा मानिीय िथा अन्य सिायिा र समन्वर्का िालग लिल्ला समन्वर् सलमलि, प्रदेश सरकार िथा नेपाि 

सरकारिाई अनुरोध गररनेछ ।  

 (२) लिपद् बाट उत्पन्न क्तस्थलि लनयन्त्रण गने िममा नेपाि सरकारिे अन्तरावलरि य मानिीय िथा अन्य सियोग लिई पररचािन 

गरेको अिस्थामा नेपाि सरकारको लनदेशनमा रलि िि् सम्बिी कायवमा सियोग र समन्वय गररनेछ ।  
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(३) लछमेकी स्थािीर् िहमा कुिै लवपद् उत्पन्न भई सो व्यवस्थापिका िालग लछमेकी स्थािीर् िहिे सोझै, लिल्ला समन्वर् 

सलमलि वा प्रदेश सरकार माफा ि अिुरोि गरेमा उपिब्ध भएसम्मको सहर्ोग पुर्ााउिु गाउँ कार्ापालिsfको दालर्त्व हुिेछ । 
 

१७.  तत्काि िररद तथा लनमानण र प्रयोग गनन सवकन े: (१) लिशेष पररक्तस्थलि परी लिपद् बाट प्रिालिि के्षत्रमा िोज, उद्धार िथा रािि 

उपिब्ध गराउन िथा िइरिेको लिपद् बाट थप क्षलि हुन नलदनका िालग ित्कािै रािि सामग्री िररद िा लनमावण कायव गनव 

आिश्यक िएमा सािवजलनक िररद सम्बिी प्रचलिि कानूनमा रिेको लिशेष पररक्तस्थलिमा िररद गने सम्बिी व्यिस्था बमोलजम 

गाउँ कार्ापालिकािे िररद िा लनमावण कायव गनव सलकनेछ । 

(२) लिपद् बाट प्रिालिि के्षत्रमा िोज, उद्धार िथा रािि उपिब्ध गराउन िथा िइरिेको लिपद् बाट थप क्षलि हुन नलदनका 

िालग गाउँपालिका के्षत्र लित्रको कुनै गैरसरकारी कायाविय िा अन्य संघ संस्था र व्यक्तिको चि, अचि सम्पलि िथा सिारी साधन 

उपयोग गनव आिश्यक िएमा सोको अलििेि रािी िोलकएको अिलधिरको िालग अस्थायी ििरिे प्राप्त गनव सलकनेछ । 

 (३) लिपद् बाट प्रिालिि के्षत्रमा ित्काि रािि उपिब्ध गराउन गाउँपालिका के्षत्र लित्रको कुनै गैरसरकारी कायाविय िा अन्य 

संघ संस्था र व्यक्तिको िाद्यान्न, ििाकपडा, औषधी िा अन्य िसु्त आिश्यक िएमा सोको अलििेि रािी सियोग प्राप्त गरर 

लििरण गनव सलकनेछ । 

(४) गाउँपालिकािे उपदफा (२) बमोलजम कुनै सम्पलि अस्थायी रूपमा प्राप्त गरेमा िा उपदफा (३) बमोलजम कुनै िसु्त 

लििरण गरेमा त्यस्तो सम्पलि प्रयोग िा िसु्त उपयोग बापि प्रचलिि दर अनुसारको रकम सम्बक्तिि कायाविय, संस्था िा 

व्यक्तििाई लदनेछ ।  
 

१८.  राहिको नू्यनिि िापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था : (१) लिपद् प्रिालिि व्यक्तििाई नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारिे उपिव्ध 

गराउने राििको अलिररि गाउँपालिकािे आन्तररक स्रोिबाट आिस्यकिा अनुसार थप रािि उपिब्ध गराउन सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम गाउँपालिकािे लिपद् प्रिालिि व्यक्तििाई रािि उपिब्ध गराउँदा मापदण्ड बनाई सोको 

आधारमा उपिब्ध गराउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोलजमको राििको मापदण्डमा अन्य लिषयको अलिररि देिायका लिषय समािेश िएको हुनु पनेछ:- 

(क) लिपद् बाट प्रिालिि व्यक्तििाई अस्थायी आरयसयस्थिमा रादादा उपिब्ध गराउनु पने आिास, िाद्यान्न, िानेपानी, वीकास्थ्य 

िथा सरसफाइ सम्बिी, 

(ि) लिपद् बाट मृतु्य हुनेको पररिार िथा सम्पलिको क्षलि हुने व्यक्तििाई उपिब्ध गराउनु पने नू्यनिम रािि सम्बिी,  

(ग) मलििा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, अशि िथा अपाङ्गिा िएका व्यक्तिको आवश्यकिा संवोििका िालग लवशेष राहि 

प्याकेििरु (िसै्त लडलग्नटी लकट र लचल्ड्ि ेन लकट) मलहिाहरूको िालग सुरलक्षि मलहिामैत्री व्यबस्थापन ,  

(घ) व्यक्तक्तगि गोपलिर्िा िथा सुरक्षा सम्बन्धी, 

(ङ्ख) नू्यनिम रािि बािेक वीकरोजगार िथा रोजगारी व्यिस्थापनका माध्यमबाट पीलडिको जीलिकोपाजवन सम्बिी, 

(च) गैरसरकारी िा व्यक्तिगि रूपमा लदइने राििको लििरण सम्बिी, 

(छ) एकद्वार प्रणािी अनुरुप रािि लििरण गने सम्बिी, 

(ज) राििसँग सम्बक्तिि अन्य उपयुि लिषय । 
 

१९.   मवपद् िा परी हरााका वा नट भ काका कागजाि सम्बन्धिा : लिपद् मा परी िराई फेिा पनव नसकेका िथा आंलशक िा पूणव 

रूपमा क्षलि िएका गाउँपालिकाका मित्वपूणव कागजाििरुको प्रमाणीकरण िथा प्रलिलिलप उपिब्ध गराउने सम्बिी व्यिस्था 

प्रचलिि कािूििे िोके बमोलजम हुनेछ। 
 
२०. मनदेशन मदन सके्न : सलमलििे यस ऐनको अधीनमा रिी लिपद् व्यिस्थापनका िालग कुनै व्यक्ति िा लनकायिाई आिश्यक 

लनदेशन लदन सके्नछ र त्यस्तो लनदेशनको पािना गनुव सम्बक्तिि व्यक्ति िा लनकायको किवव्य हुनेछ । 
 

२१. उपसमिमि गठन गनत सके्न (१) सलमलििे आिश्यकिा अनुसार उपसलमलि गठन गनव सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम गठन हुने उपसलमलिको काम, किवव्य, अलधकार र कायाविलध उपसलमलि गठन गदावका बिि 

िोलकए बमोलजम हुनेछ । 
 

२२. अमकलेख राख्नु पनेेः (१) लिपद्को समयमा रािि उपिब्ध गराउने व्यक्ति, लनकाय िा संस्थाको नाम,  र उपिव्ि गराईको रािि 

िथा सोको पररमाण सलहिको लववरणको अलभिेख राखे्न व्यवस्था सलमलििे लमिाउिुपिे छ ।   

(२) उपदफा (१) बमोलिमको लववरण राख्दा लवपद्मा परेका मलहिा, बािबालिका िथा िेष्ठ िागररक, लवपद्का कारणिे 

स्थािान्तरण भएका घरपररवार िगार्िको संख्या एलकि हुिे लववरण र उिीहरूिाई उपिब्ध गराइएको राहाि स्पष्टरूपमा 

राख्िुपिे छ । 
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२३. पुरस्कार मदन सके्न : स्थानीय लिपद् व्यिस्थापन सम्बिमा लिशेष योगदान पुर् याउने उतृ्कर व्यक्ति िा संस्थािाई प्रोत्सािन 

वीकरूप सलमलिको लसफाररसमा गाउँ कार्ापालिकािे सम्मान िथा पुरस्कार लदन सके्नछ ।  

२४. वामषतक प्रमिवेदन : (१) सलमलििे प्रते्यक आलथवक िषवमा गरेको कामको लििरण सलििको िालषवक प्रलििेदन ियार गरी 

कायवपालिका माफव ि गाउँसिा, लजल्ला लिपद् व्यिस्थापन सलमलि िथा प्रदेश लिपद् व्यिस्थापन सलमलि समक्ष पेश गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको िालषवक प्रलििेदन सािवजलनक रूपमा प्रकाशन गनुव पनेछ  

२५.  प्रशासमनक खचत व्यवस्थापन: सलमलिको बैठक िथा प्रलिवेदन ियारी िगायिका कायवसँग सम्बक्तिि नु्यनिम प्रशासलनक िचव गाउँ 

कायवपालिकािे व्यिस्था गनेछ |  

२६.  अमिकार प्रत्यायोजन : यो ऐन िथा यस ऐन अन्तगवि बनेको लनयम बमोलजम सलमलििाई प्राप्त अलधकारमधे्य  आिश्यकिा अनुसार     

केिी अलधकार सलमलिको संयोजक िथा िोलकएको पदालधकारीिाई प्रत्यायोजन गनव सके्नछ . 
२७. मनयि िथा कायवलिलध बनाउने अमिकार : गाउँ कायवपालिकािे यो ऐन कायावन्वयनका िालग आिश्यक लनयम   िथा कायवलिलध 

बनाउन सके्नछ । 
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