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विपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७६ 

 

 
प्रस्तािना : गेरूवा गाउँपालिका के्षत्र लित्र प्राकृलिक िथा गैरप्राकृलिक लवपद् बाट सववसाधारणको जीउज्यान र 

साववजलनक, लनजी िथा व्यक्तिगि सम्पलि, प्राकृलिक एवम् साँसृ्कलिक सम्पदा र िौलिक संरचनाको संरक्षण गनवका 

िालग लवपद् जोक्तिम नू्यलनकरण िथा व्यवस्थापनका सबै लियाकिापको समन्वयात्मक र प्रिावकारी रूपमा 

कायावन्वयनका िालग कानून बनाउन वाञ्छनीय िएकोिे, 

नेपािको संलवधानको धारा २२१ को उपधारा (१) को अलधकार प्रयोग गरी को  गेरूवा गाउँसिािे यो ऐन बनाएको 

छ । 

 

पररचे्छद – १ 

प्रारखिक 

 

१. संविप्त नाम र प्रारि: (१) यस ऐनको नाम  गेरूवा गाउँपालिकाको “विपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा 

व्यिस्थापन ऐन, २०७६” रहेको छ । 

 (२) यो ऐन िुरून्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२.  पररभाषा: लवषय वा प्रसङ्गिे अको अथव निागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “अध्यि” िन्नािे गाउँपालिकाको अध्यक्ष सम्झनु पछव  । 

(ि) “कोष” िन्नािे दफा १२ बमोलजमको लवपद् व्यवस्थापन कोष सम्झनु पछव  । 

(ग)  “गैरप्राकृवतक विपद्” िन्नािे महामारी, अलनकाि, डढेिो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु 

आिङ्क, पशु िथा चराचुरुङ्गीमा हुने फू्ल, प्यान्डालमक फू्ल, सपवदंश, जनावर आिङ्क, िानी, 

हवाई, सडक, जि वा औद्योलगक दुर्वटना, आगिागी, लवषाि ग्ाँस, रसायन वा लवलकरण 

चुहावट, ग्ाँस लवष्फोटन, लवषाि िाद्य सेवन, वािावरणीय प्रदूषण, वन लवनाश वा 

िौलिक संरचनाको क्षलि िथा प्रकोप उद्धार कायवमा हुने दुर्वटना वा यसै्त अन्य 

गैरप्राकृलिक कारणिे उत्पन्न लवपद् सम्झनु पछव  । 

(र्) “वजल्ला विपद् व्यिस्थापन सवमवत” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १६ बमोलजम बलदवया 

लजल्लामा गठन िएको लजल्ला लवपद् व्यवस्थापन सलमलि सम्झनु पछव  । 

(ङ) “तोवकएको" वा "तोवकए बमोवजम” िन्नािे यस ऐन अन्तगवि बनेको लनयममा 

िोलकएको वा िोलकए बमोलजम सम्झनु पछव  । 

(च) “प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सवमवत” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १४ बमोलजम प्रदेश नं. 

५ मा गठन िएको प्रदेश लवपद् व्यवस्थापन सलमलि सम्झनु पछव  । 

(छ) “प्रमुि प्रशासकीय अविकृत” िन्नािे गाउँपालिकाको प्रमुि प्रशासकीय अलधकृि 

सम्झनु पछव  । 

(ज) “प्राकृवतक विपद्” िन्नािे लहमपाि, अलसना, लहमपलहरो, लहमिाि लवस्फोटन, अलिवृलि, 

अनावृलि, बाढी, पलहरो िथा िू-स्खिन, डुबान, िडेरी, आँधी, हुरी बिास, शीििहर, िािो 

हावाको िहर, चट्याङ्ग, िूकम्प, ज्वािामुिी लबस्फोट, डढेिो वा यसै्त अन्य प्राकृलिक 

कारणिे उत्पन्न जुनसुकै लवपद् सम्झनु पछव  । 
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(झ) “रावरि य काययकारी सवमवत” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा ६ बमोलजमको कायवकारी 

सलमलि सम्झनु पछव  । 

(ञ) “रावरि य पररषद” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा ३ बमोलजमको लवपद् जोक्तिम नू्यनीकरण 

िथा व्यवस्थापन रालिि य पररषद् सम्झनु पछव  । 

(ट) “रावरि य प्राविकरण” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १० बमोलजम गठन िएको रालिि य लवपद् 

जोक्तिम नू्यनीकरण िथा व्यवस्थापन प्रालधकरण सम्झनु पछव  । 

(ठ) “विपद्” िन्नािे कुनै स्थानमा आपि् कािीन अवस्था लसजवना िई जन वा धनको क्षलिको 

साथै जीवनयापन र वािावरणमा प्रलिकूि असर पाने प्राकृलिक वा गैरप्राकृलिक लवपद् 

सम्झनु पछव  । 

(ड) “विपद् िोज तथा उद्धार समूह” िन्नािे लवपद्को अवस्थामा िोजी िथा उद्धार गनव 

लियाशीि वा लवपद् व्यवस्थापनको िालग पररचािन गनव ियार गररएको लवलशिीकृि िोज 

िथा उद्धार समूह सम्झनु पछव  र सो शब्दिे िालिम प्राप्त मानवीय सहायिाकमीिाई समेि 

जनाउँछ । 

(ढ) “विपद् जोखिम नू्यनीकरण” िन्नािे लवपद्पूवव गररने जोक्तिमको लवशे्लषण िथा 

मूल्याङ्कन, लवपद् रोकथाम वा लवपद् बाट हुने क्षलिको नू्यनीकरण िथा लवकासका कायवमा 

लवपद् जोक्तिमिाई कम गने सम्बन्धी कायव सम्झनु पछव  । 

(ण) “विपद् पुनर्ायभ” िन्नािे लवपद्को र्टनापलछ गररने पुनलनवमावण एवम् पुनस्थावपनासँग 

सम्बक्तन्धि कायव सम्झनु पछव  । 

(ि) “विपद् प्रवतकायय” िन्नािे लवपद्को र्टना र्ट्नासाथ ित्कािै गररने िोज, उद्धार एवम् 

राहिसँग सम्बक्तन्धि कायव सम्झनु पछव  र सो शब्दिे लवपद् प्रलिकायवको पूववियारीिाई 

समेि जनाउँछ । 

(थ) “विपद् व्यिस्थापन” िन्नािे लवपद् जोक्तिम नू्यनीकरण, लवपद् प्रलिकायव र लवपद् 

पुनिाविसँग सम्बक्तन्धि समू्पणव लियाकिाप सम्झनु पछव  । 

(द) “व्यािसावयक प्रवतष्ठान” िन्नािे उद्योग, किकारिाना, लसनेमा र्र, सलपङ्ग मि, 

बहुउदे्दश्यीय व्यापाररक िवन जस्ता व्यावसालयक प्रलिष्ठान सम्झनु पछव  । 

(ध) “सवमवत” िन्नािे दफा ३ बमोलजमको स्थानीय लवपद् व्यवस्थापन सलमलि सम्झनु पछव  । 

(न) “संघीय ऐन” िन्नािे नेपाि सरकारको लवपद् जोक्तिम नू्यनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, 

२०७४ सम्झनु पछव  । 

(ऩ) “संघीय मन्त्रार्य” िन्नािे नेपाि सरकारको लवपद् व्यवस्थापन हेने गरी िोलकएको 

मन्त्रािय सम्झनु पछव  । 

(प) “साियजवनक संस्था” िन्नािे सरकारी लनकाय, सरकारको पूणव वा आंलशक स्वालमत्व 

िएको संस्था, प्रचलिि कानून बमोलजम स्थापना िएका सङ्गलठि संस्था वा सबै प्रकारका 

स्वास्थ्य िथा शैलक्षक संस्था सम्झनु पछव  । 

(फ) विपद् सम्पकय  व्यखि िन्नािे गेरूवा गाउँपालिकामा लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव 

गने अलधकारी िार्व  सम्झनु पछव  । 
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पररचे्छद – २ 

स्थानीय विपद व्यिस्थापन सवमवतको गठन तथा काम, कतयव्य र अविकार 

 

३. स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सवमवत: (१) गाउँपालिका लित्रको लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायविाई 

प्रिावकारी रूपमा सञ्चािन गनव एक स्थानीय लवपद् व्यवस्थापन सलमलि रहनेछ । 

(२) सलमलिको गठन देहाय बमोलजम हुनेछ:- 

(क) गाउँपालिका अध्यक्ष  -संयोजक   

(ि) गाउँपालिका उपाध्यक्ष  -सदस्य 

(ग) प्रमुि प्रशासकीय अलधकृि -सदस्य 

(र्) लवषयगि सलमलिका संयोजकहरु  -सदस्य 

(ङ) स्वास्थ्य शािा प्रमुि -सदस्य 

(च) प्रालवलधक शािा प्रमुि -सदस्य 

(छ) योजना शािा प्रमुि -सदस्य 

(ज) प्रशासन शािाका प्रमुि -सदस्य 

(झ) गेरूवा गाउँपालिकाको िौगोलिक के्षत्र लित्र रहेका संर्ीय                                              

सुरक्षा लनकायका प्रमुि वा प्रलिलनलध -सदस्य 

(ञ) गेरूवा िौगोलिक के्षत्र लित्र रहेका                                                                               

प्रदेश सुरक्षा लनकायका प्रमुि वा प्रलिलनलध -सदस्य 

(ट) रालिि य मान्यिा प्राप्त दिका गाउँपालिका क्तस्थि  

प्रमुि वा प्रलिलनलध -सदस्य  

(ठ) नेपाि रेडिस सोसाईटीका स्थानीय प्रलिलनलध (१ जना) -सदस्य 

(ड) लनजी के्षत्रको उद्योग वालणज्य सम्बन्धी मान्यिाप्राप्त संस्थाको  

गाउँ िहको अध्यक्ष वा लनजिे िोकेको प्रलिलनलध (१ जना) -सदस्य 

(ढ) गैरसरकारी संस्थाको स्थानीय प्रलिलनलध (१ जना) -सदस्य 

(ण) स्थानीय पत्रकार (१ जना) -सदस्य 

(ि) बलदवया रालिि य लनकुञ्जका प्रलिलनलध -सदस्य 

(थ) लवपद् सम्पकव  व्यक्ति -सदस्य सलचव 

 

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेक्तिएको िएिापलन िम संख्या (झ), (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ), 

 (ण), (ि) का सदस्यहरू उपिब्ध निएको अवस्थामा पलन सलमलि गठन एंव काम 

 कारवाही गनवमा असर पने छैन । 

 

४. सवमवतको बैठक सम्बन्धी व्यिस्था:  

 (१) संयोजकिे िोकेको लमलि, समय र स्थानमा सलमलिको बैठक बसे्नछ । 

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

लवषयसूची सलहिको सूचना बैठक बसे्न समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउनु 

पनेछ । 

 (३) सलमलिका पचास प्रलिशििन्दा बढी सदस्य उपक्तस्थि िएमा बैठकको िालग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको 

मालननेछ । 
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 (४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा िेक्तिएको िएिापलन सलमलिको बैठक ित्काि बोिाउन 

आवश्यक िएमा अध्यक्षिे जुनसुकै बेिापलन सलमलिको बैठक बोिाउन सके्नछ र त्यस्तो अवस्थामा 

अध्यक्ष र र्टीमा १ जना सदस्य सलहि 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 आवश्यकिा अनुसार सम्बक्तन्धि लनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रलिलनलध र लवज्ञिाई बैठकमा 

आमन्त्रण गनव  सके्नछ । 

 (८) सलमलिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवलवलध सलमलि आफैिे लनधावरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

 (९) सलमलिको लनणवय सदस्य-सलचविे प्रमालणि गरी राखे्नछ । 

 

५ . सवमवतको काम, कतयव्य र अविकार: सलमलिको काम, किवव्य र अलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ:- 

 (क) लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी रालिि य पररषद् बाट स्वीकृि रालिि य नीलि िथा योजना एवम् रालिि य कायवकारी 

सलमलि र प्रदेश लवपद् व्यवस्थापन सलमलिबाट स्वीकृि एकीकृि िथा के्षत्रगि नीलि योजना र कायविम 

अनुरुप हुने गरी स्थानीय लवपद् व्यवस्थापन नीलि िथा योजना िजुवमा गरी कायवपालिका समक्ष पेश गने, 

 (ि) गाउँसिाबाट स्वीकृि नीलि िथा योजनाको अधीनमा रही लवपद् जोक्तिम नू्यनीकरण, लवपद् प्रलिकायव 

िथा लवपद् पुनिावि सम्बन्धी एकीकृि िथा के्षत्रगि नीलि, योजना िथा कायविम स्वीकृि गरी िागू गने, 

गराउने, 

 (ग) गाउँपालिका बाट संचािन हुने लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायविम िथा बजेट प्रस्ताज ियार गने, 

गराउने, 

 (र्)लवपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गाउँपालिकाको संस्थागि क्षमिा लवकास गने, गराउने, 

 (ङ)गाउँपालिकाका पदालधकारी, कमवचारी, स्वयंसेवक, सामालजक पररचािक िथा समुदायिाई लवपद् 

व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रलशक्षण लदने व्यवस्था लमिाउने, 

 (च)लवपद्का र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राहि िगायिका प्राथलमक कायवहरू ित्काि गनवको िालग 

संस्थागि संयन्त्र स्वि: पररचालिि हुने गरी आवश्यक कायवलवलध िथा मापदण्ड िजुवमा गरी िागू गने, 

गराउने, 

 (छ)लवपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संर्ीय िथा प्रादेलशक कानूनको अलधनमा रलह साववजलनक, लनजी, 

गैरसरकारी िगायि सबै लनकाय िथा संस्थािे लनवावह गनुव पने िूलमका लनधावरण गने िथा त्यस्ता संस्था वा 

लनकायिाई आफ्नो नीलि, योजना र कायविममा लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी लवषय समावेश गनव िगाउने, 

 (ज)लवपद्को समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यमहरुको िूलमका सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड ियार 

गरी कायावन्वयन गने, गराउने, 

 (झ)सरकारी, लनजी एवम् गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सामालजक पररचािक िगायि सम्बक्तन्धि 

सबै पक्षको समन्वय र संिग्निामा लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने, गराउने, 

 (ञ)िौलिक संरचना लनमावण गदाव िवनसंलहिा िगायि अन्य स्वीकृि लनदेलशका वा मापदण्डको पािना 

गराउने, 

 (ट)स्थानीय साववजलनक पूवावधार सम्बन्धी संरचनाको लवपद् जोक्तिम मूल्याङ्कन गने, गराउने, 

 (ठ)नदी लकनार, बगर, पलहरो जान सके्न लिरािो जलमन र डुबान हुने के्षत्र वा लवपद् जोक्तिमको सम्भावना 

िएका असुरलक्षि के्षत्रमा बसोबास गने व्यक्ति िथा समुदायिाई सुरलक्षि स्थानमा स्थानान्तरण गराउन 

उपयुि स्थानको िोजी कायवमा सहयोग गने िथा सुरलक्षि स्थानमा बसोबास सम्बन्धी सचेिना जगाउने  
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 (ड) लवपदबाट स्थानीय स्तरमा लनजी िथा साववजलनक के्षत्रबाट िर्रहेको सेवा प्रवाहमा अवरोध आर्परेमा 

सोको पुन संचािनका िालग सेवा लनरन्तरिाको योजना िजुवमा िथा कायावन्वयन सम्बन्धी कायव गने, गराउने 

। 

 (ढ) स्थानीय समुदायिाई लवपद्प्रलि जागरुक बनाउन, लवपद्सँग सम्बक्तन्धि योजना िथा कायविम िजुवमा 

गनव िथा लवपद्को र्टना हुनासाथ प्रलिकायवका िालग पररचालिि हुन वडा िथा समुदायस्तरमा समावेशी 

लवपद् पूववियारी िथा प्रलिकायव सलमलि गठन गने, 

 (ण)लवद्यािय िहको शैलक्षक पाठ्यिममा लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी लवषय समावेश गनव पहि गने  

 (ि)लवपद् प्रलिकायवका िालग नमूना अभ्यास गने, गराउने, 

 (थ)लवपद्को समयमा प्रयोग गनव सलकने गरी वारुणयन्त्र िगायिका अन्य उपकरणहरू ियारी हाििमा 

राख्न िगाउने, 

 (द)स्थानीय स्तरमा आपि् कािीन कायवसञ्चािन केन्द्रको स्थापना र सञ्चािन गने, 

 (ध)गाउँपालिकामा लवपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणािी िथा पूववचेिावनी प्रणािीको लवकास र सञ्चािन गने, 

गराउने, 

 (न)लवपद् प्रिालवि के्षत्रमा ित्काि उद्धार िथा राहिको व्यवस्था लमिाउने, 

 (प)लवपद् मा परी हराएका, लबगे्रका वा नि िएका कागजािको यलकन िथ्याङ्क अद्यावलधक गरी राख्न 

िगाउने, 

 (फ)लवपद् बाट प्रिालवि र्रपररवारको पलहचान, स्तर लनधावरण िथा पररचयपत्र लविरण गने, गराउने, 

 (ब)लवपद्को समयमा जोक्तिममा रहेको समूह लवशेषगरी मलहिा, बािबालिका, लकशोरी, अपाङ्गिा िएका 

व्यक्तिउपर हुन सके्न र्टना (िैलङ्गक लहंसा, बेचलविन िथा अन्य कुनै पलन लकलसमका शोषण ) 

रोकथामको िालग लवशेष सिकव िा अपनाई सचेिनामूिक  कायविम सञ्चािन गने, 

 (ि)लवपद् प्रिालविहरूको प्रत्यक्ष र सलिय सहिालगिामा लवपद प्रिालवि के्षत्रमा आलथवक लियाकिापको 

पुनस्थावपना, रोजगारीका अवसरको सृजना िथा जीवनयापनका िालग आय आजवन कायविम सञ्चािन गने, 

गराउने, 

 (म)लवपद्को जोक्तिममा रहेका मलहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, दलिि, सीमान्तकृि वगव िथा समुदाय, 

अशि िथा अपाङ्गिा िएका व्यक्तिहरूको िालग लवशेष योजना िथा कायविम बनाई कायावन्वयन गने, 

गराउने, 

 (य)लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा साववजलनक संस्था िथा व्यावसालयक प्रलिष्ठानिे प्रचलिि ऐन बमोलजम 

कायव गरे नगरेको अनुगमन गने, 

 (र) लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी रालिि य कायवकारी सलमलि, प्रदेश लवपद् व्यवस्थापन सलमलि िथा लजल्ला 

लवपद् व्यवस्थापन सलमलिको लनणवय अनुसार लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी  अन्य कायव गने, गराउने, 

 (ि)लवपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारका मन्त्रािय, लविाग िथा अन्य 

लनकायसँग सहकायव गने, 

 (व)लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार वा गाउँसिािे िोकेका अन्य कायव गने, 

गराउने,  

 (श) लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा संर्ीय िथा प्रादेलशक कानूनको प्रलिकुि नहुने गरी  कायवपालिकािे 

िोके बमोलजमका अन्य कायव गने, गराउने, 

 (ष) लवलिन्न संर्संस्था, व्यक्तिबाट प्राप्त हुने राहि िथा पुनलनवमावण र पुनिाविका लबषयबसु्तिाई स्थानीय 

लवपद व्यवस्थापन सलमलििे िोकेको स्थान र मापदण्ड अनुसार गने, गराउने । 
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पररचे्छद – ३ 

िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सवमवतको गठन तथा काम, कतयव्य र अविकार 

 

६. िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सवमवत: (१) गाउँपालिकाको प्रते्यक वडामा एक वडा स्तरीय  लवपद् 

व्यवस्थापन सलमलि रहनेछ । 

 (२) वडा स्तरीय लवपद् व्यवस्थापन सलमलिको गठन देहाय बमोलजम हुनेछ:- 

(क) वडा अध्यक्ष  -संयोजक  

(ि) वडा सदस्यहरू  -सदस्य  

(ग) वडा लित्रका सुरक्षा लनकायका प्रमुिहरू  -सदस्य 

(र्) रालिि य मान्यिा प्राप्त दिका वडा क्तस्थि प्रमुि वा प्रलिलनलध  -सदस्य  

(ङ) स्थानीय रेडिसको प्रलिलनलध  -सदस्य 

(च) गैह्रसरकारी िथा समुदायमा आधाररि संर्संस्था िथा  

युवा क्लबबाट संयोजकिे िोके बमोलजम कम्तीमा  

२ मलहिा सलहि ४  -सदस्य 

(छ) वडा सलचव - सदस्य सलचव 

  (३) उपदफा (२) बमोलजम सलमलिको बैठक सो सलमलिका संयोजकिे िोकेको लमलि, समय र   

  स्थानमा बसे्नछ । 

  (४) सलमलिको सदस्य-सलचविे सलमलिको बैठक बसे्न लमलि, समय र स्थान िोकी बैठकमा   

  छिफि हुने लवषयसूची सलहिको सूचना बैठक बसे्न समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै  सबै सदस्यिे  

  पाउने  गरी पठाउनु पनेछ । 

  (५)  सलमलिका पचास प्रलिशििन्दा बढी सदस्य उपक्तस्थि िएमा बैठकको िालग गणपूरक   

  सङ्ख्या पुगेको मालननेछ । 

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

  ित्काि बोिाउन आवश्यक िएमा संयोजकिे जुनसुकै बेिापलन सलमलिको बैठक    

  बोिाउन सके्नछ र त्यस्तो अवस्थामा संयोजक र र्टीमा १ जना सदस्य सलहि     

  सदस्य -सलचव उपक्तस्थि िएमा सलमलिको बैठक बस्न सके्नछ । 

  (७) सलमलिको बैठकको अध्यक्षिा सो सलमलिको संयोजकिे गनेछ । 

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

  (९) सलमलििे आवश्यकिा अनुसार सम्बक्तन्धि लनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रलिलनलध र लवज्ञिाई       

  बैठकमा आमन्त्रण गनव सके्नछ । 

  (१०) सलमलिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवलवलध सो सलमलि आफैिे लनधावरण गरे बमोलजम   

  हुनेछ । 

  (११) सलमलिको लनणवय सदस्य सलचविे प्रमालणि गरी राखे्नछ । 

 

७ . िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सवमवतको काम, कतयव्य र अविकारः सलमलिको काम, किवव्य र 

अलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ:- 



 

v08M #     ;+VofM @$               ldltM @)&^÷!!÷@$ 

 

(क) वडा लित्र लवपद् प्रलिकायव िथा लवपद् पुनिावि सम्बन्धी कायविम सञ्चािनका िालग गाउँ 

लवपद् व्यवस्थापन सलमलिमा लसफाररस गने िथा सो सलमलिबाट स्वीकृि नीलि िथा योजना 

अनुरूपका लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायविम कायावन्वयन, अनुगमन र पुनराविोकन 

गने, 

(ि) वडामा लवकास लनमावणका लियाकिापहरू कायावन्वयनमा लवपद् जोक्तिम व्यावस्थापनिाई 

मूिप्रवाहीकरण गने, सुरलक्षि लवद्यािय िथा अस्पिािका िालग लवपद् जोक्तिम 

नू्यनीकरणका कायविमहरू सञ्चािन गने, 

(ग) लवपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा वडाको संस्थागि क्षमिा लवकास गने, 

(र्) लवपद् व्यवस्थापन योजना, आपत्कािीन कायवयोजना, पुनःस्थापना िथा पुनलनवमावण योजना 

िजुवमा िथा कायावन्वयन गने, गराउने, 

(ङ) समुदायमा लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गने समूहहरूको गठन िथा त्यस्ता 

समूहहरूिाई पररचािन गने गराउने, 

(च) वडा सदस्यहरू, कमवचारी, स्वयंसेवक, सामालजक पररचािक िथा समुदायमा आधाररि 

लवपद् व्यवस्थापन सलमलि सदस्य, नागररक समाजका प्रलिलनलधिाई लवपद् व्यवस्थापन 

सम्बन्धी प्रलशक्षणको व्यवस्था लमिाउने, 

(छ) स्थानीय समुदायिाई लवपद्प्रलि जागरुक बनाउने, लवपद्सँग सम्बक्तन्धि योजना िथा 

कायविम िजुवमा गनव िथा लवपद्को र्टना हुनासाथ प्रलिकायवका िालग ियारी अवस्थामा 

राखे्न, 

(ज) लवपद्का र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राहि िगायिका प्राथलमक कायवहरू ित्काि 

गनवको िालग समन्वय गने,  

(झ) आपि् कािीन नमूना अभ्यास गने, गराउने, 

(ञ) लवपद् बाट प्रिालवि र्रपररवारको पलहचान, स्तर लनधावरण िथा पररचयपत्र लविरणमा गाउँ 

लवपद् व्यवस्थापन सलमलििाई सहयोग गने, 

(ट) लवपद्को समयमा जोक्तिममा रहेका समूह लवशेषगरी मलहिा, बािबालिका, लकशोरी, 

अपाङ्गिा िएका व्यक्तिउपर हुन सके्न र्टना (िैलङ्गक लहंसा, बेचलविन िथा अन्य कुनै 

पलन लकलसमका शोषण) रोकथामको िालग लवशेष सिकव िा अपनाई सचेिनामूिक 

कायविम सञ्चािन गने, 

(ठ) गाउँ लवपद् व्यवस्थापन सलमलिको लनणवय अनुसार लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव 

गने, गराउने ।  

 

पररचे्छद – ४ 

सुरिा वनकाय तथा अन्य वनकायको पररचार्न 

 

८ . सुरिा वनकायको पररचार्न तथा सहयोग र समन्वय: (१) गाउँ कायवपालिकािे लवपद् व्यवस्थापनको 

काममा नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारिे पररचािन गरेका संर्ीय िथा प्रादेलशक सुरक्षा 

लनकायहरूिाई सहयोग र समन्वय गनेछ । 

(२) सुरक्षा लनकायिे लवपद्को समयमा िोज िथा उद्धार कायवका िालग गाउँकायवपालिका सँग 

 आवश्यक सामग्री माग गरेको अवस्थामा गाउँपालिकामा उपिब्ध िएसम्म त्यस्तो सामाग्री 

 ित्काि उपिब्ध गराईनेछ । 

(३) लवपद् प्रलिकायवका िालग गाउँपालिकािे आँफूसँग रहेको नगर प्रहरीिाई पररचािन गनेछ ।   
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९.  िारुणयन्त्र तथा अन्य सेिा प्रदायक वनकायको काम, कतयव्य र अविकार:  

(१) वारूणयन्त्र, एमु्बिेन्स िथा त्यसै्त अन्य सेवा प्रदायकिे आपि् कािीन िोज, उद्धार िथा राहि 

 उपिब्ध गराउन सलमलििे लदएको लनदेशनको पािना गनुव पनेछ । 

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

 जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थाको साधन र स्रोि उपयोग गने अलधकार वारुणयन्त्र सेवा प्रदायकिाई 

 हुनेछ । 

 

१०. साियजवनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रवतष्ठानको दावयत्व: (१) लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा 

गाउँपालिका लित्रका सबै साववजलनक संस्था िथा व्यावसालयक प्रलिष्ठानको दालयत्व देहाय बमोलजम हुनेछ:- 

(क) आफ्नो िवन, उद्योग, कायाविय वा व्यावसालयक केन्द्रमा लवपद्का र्टना हुन नलदन 

लवपद् सुरक्षा औजार, उपकरण, सामग्री, आपि् कािीन लनकास िगायि िोलकए 

बमोलजमका अन्य व्यवस्था गने, 

(ि)  िथ्याङ्क सङ्किन, क्षलिको मूल्याङ्कन, राहि, पुनस्थावपना िथा पुनलनवमावण समेिका समू्पणव 

कायवमा आवश्यक सहयोग गने, 

(ग)   आफ्ना कमवचारी िथा कामदारिाई लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा आधारिूि 

अलिमुिीकरण गने गराउने, 

(र्) लवपद् व्यवस्थापन कायवमा उपयोग हुने स्रोि साधनिाई ियारी हाििमा राखे्न, 

(ङ) आफ्ना िवन िगायि अन्य संरचना आपि् कािीन प्रयोजनका िालग आवश्यक परेमा 

आदेशानुसार उपिब्ध गराउने, 

(च) सम्बक्तन्धि अलधकारीको सुपररवेक्षणमा उद्धार िथा राहि लविरण कायवमा सहयोग 

पुर् याउने, 

(छ) लवपद् जोक्तिम नू्यनीकरण संयन्त्रको व्यवस्था गरी ियारी अवस्थामा राखे्न, 

(ज)  फोहोरमैिा िथा प्रदुषणको यथोलचि व्यवस्थापन गरी यसबाट वािावरण र जनजीवनमा 

पनव सके्न नकारात्मक प्रिाविाई नू्यनीकरण गने उपायहरू अपनाउने, 

(झ) लवपद्को र्टना र्टेमा ित्काि नलजकको सुरक्षा लनकाय र स्थानीय आपि् कािीन 

कायवसञ्चािन केन्द्रिाई िबर गने ।   

 (२) गाउँपालिका लित्रका साववजलनक संस्था िथा व्यावसालयक प्रलिष्ठानिे  गाउँपालिकाको लवपद् 

 व्यवस्थापन सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रही लवपद् व्यवस्थापन योजनाको िजुवमा गरी अलनवायव 

 रूपमा िागू गनुव पनेछ । 

 

११. विपद् व्यिस्थापनमा सहयोग गनुय पने : गाउँपालिका लित्रका सरकारी कायाविय, गैरसरकारी संस्था, 

स्थानीय सङ्घ संस्था, समुदाय, स्वयंसेवक, नागररक समाज, लनजी के्षत्र िथा व्यक्तििे लवपद् व्यवस्थापन 

कायवमा गाउँपालिकािाई देहाय बमोलजम सहयोग गनुव पनेछ:- 

(क)  िथ्याङ्क सङ्किन, क्षलिको मूल्याङ्कन, राहि, पुनस्थावपना िथा पुनःलनवमावण िगायिका 

लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने,  

(ि) लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेिना अलिवृक्तद्ध गने, 

(ग) क्षमिा लवकास, आपि् कािीन नमूना अभ्यास िथा लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रलशक्षण 

कायविममा सहयोग गने िथा िाग लिने,  

(र्) िोज, उद्धार िथा राहि लविरण सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने।  
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पररचे्छद – ५ 

विपद् व्यिस्थापन कोष सम्बन्धी व्यिस्था 

 

१२. विपद्/प्रकोप व्यिस्थापन कोष : (१) लवपद् व्यवस्थापनका िालग गाउँपालिकामा छुटै्ट एक आकक्तिक 

कोष रहनेछ । 

 (२) कोषमा देहाय बमोलजमका रकमहरू रहने छन्:- 

  (क)गाउँपालिकाको वालषवक बजेटबाट लवपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी स्वीकृि रकम, 

  (ि)प्रदेश सरकारबाट लवपद् व्यवस्थापनका िालग प्राप्त रकम, 

  (ग) नेपाि सरकारबाट लवपद् व्यवस्थापनका िालग प्राप्त रकम, 

  (र्)स्वदेशी कुनै सङ्घ संस्था वा व्यक्तिबाट दान, दािव्य वा उपहार स्वरुप प्राप्त रकम,  

  (ङ) अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकम । 

 (३) लवपद् व्यवस्थापनका िालग गाउँपालिकािे कानून बमोलजम लवशेष शुल्क वा दसु्तर संकिन गनव सके्न 

छ | (४) कोषको सञ्चािन िोलकए बमोलजम हुनेछ । 

 (५) कोषको रकम लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कामका िालग प्रयोग गररनेछ । 

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

िालग िचव गररने छैन । 

 (७) कोषको िेिापरीक्षण महािेिा परीक्षकबाट हुनेछ ।  

 (८) सलमलििे कोषको वालषवक आय व्ययको प्रलिवदेन ियार गरी कायवपालिका माफव ि गाउँसिा  समक्ष 

पेश गनेछ । 

 

पररचे्छद – ६ 

कसूर तथा सजाय 

 

१३.  कसूर र सजाय : कसैिे लवपद्को र्टना र्ट्न सके्न गरी िापरवाही गरेमा वा त्यस्तो र्टना र्टाउन प्रत्यक्ष 

संिग्न िएमा वा र्ट्ना र्टेको अवस्थामा नाजायज फाईदा लिने गरी वा आफुिाई मात्र फाईदा पुगे्न 

लकलसमको कुनै काम गरेमा वा यस सम्बन्धमा संर्ीय कानून बमोलजम कसुरजन्य मालनने कुनै काम गरेमा 

िि् सम्बन्धी कारवाही प्रचलिि संर्ीय कानून बमोलजम हुनेछ ।  

 

 

पररचे्छद – ७ 

विविि 

 

१४.  विपद् सङ्कटग्रस्त िेत्र घोषणाको पार्ना र समन्वय : (१) नेपाि सरकारिे गाउँपालिका लित्रको कुनै 

ठाउँमा गम्भीर प्रकृलिको लवपद् उत्पन्न िएबाट लवपद् सङ्कटग्रस्त के्षत्र र्ोषणा गरी प्रचलिि कानून बमोलजम 

कुनै काम गनव गराउन आदेश लदएमा सोको पािना गनुव गराउनु गाउँपालिकाको किवव्य हुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम र्ोषणा गररएको के्षत्रमा नेपाि सरकारिे प्रचलिि कानून बमोलजम कुनै 

काम गनव गराउन गाउँपालिका लित्रको कुनै व्यक्ति, संस्था वा अलधकारीिाई आदेश लदएमा सोको पािना 

गनव गराउनमा गाउँपालिकािे आवश्यक समन्वय गनेछ । 
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(३) उपदफा (१) बमोलजम र्ोषणा गररएको के्षत्र सम्बन्धी सूचनाको प्रसारणमा गाउँपालिकािे सहयोग 

र समन्वय गनेछ । 

 

१५. नेपार् सरकारको स्वीकृतीमा मात्र प्रिेश गनुयपने : (१) लवपद् बाट असर परेको कुनै के्षत्रमा लवदेशी 

नागररक वा संस्थािे प्रवेश गनुव परेमा नेपाि सरकारको स्वीकृलि लिएको छ छैन िलन गाउँ कायवपालिकािे 

सोधिोज गनव सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम सोधिोज गदाव त्यस्तो नागररक वा संस्थािे नेपाि सरकारको स्वीकृलि 

लिएको नादेक्तिएकोमा लनजको प्रवेशिाई रोक िगाई िि् सम्बन्धी सूचना नेपाि सरकारिाई उपिब्ध 

गराईनेछ । 

 

१६. मानिीय तथा अन्य सहायता र समन्वय : (१) गाउँपालिका लित्र उत्पन्न लवपद्को अवस्थािाई ित्काि 

सामना गनव आन्तररक स्रोि र साधनबाट नभ्याउने िएमा मानवीय िथा अन्य सहायिा र समन्वयका िालग 

लजल्ला समन्वय सलमलि, प्रदेश सरकार िथा नेपाि सरकारिाई अनुरोध गररनेछ ।  

 (२) लवपद् बाट उत्पन्न क्तस्थलि लनयन्त्रण गने िममा नेपाि सरकारिे अन्तरावलिि य मानवीय िथा अन्य 

सहयोग लिई पररचािन गरेको अवस्थामा नेपाि सरकारको लनदेशनमा रलह िि् सम्बन्धी कायवमा सहयोग 

र समन्वय गररनेछ ।  

(३) लछमेकी स्थानीय िहमा कुनै लवपद् उत्पन्न िई सो व्यवस्थापनका िालग लछमेकी स्थानीय िहिे 

सोझै, लजल्ला समन्वय सलमलि वा प्रदेश सरकार माफव ि अनुरोध गरेमा उपिब्ध िएसम्मको सहयोग 

पुयावउनु गाउँकायवपालिको दालयत्व हुनेछ । 

 

१७.  तत्कार् िररद तथा वनमायण र प्रयोग गनय सवकने : (१) लवशेष पररक्तस्थलि परी लवपद् बाट प्रिालवि के्षत्रमा 

िोज, उद्धार िथा राहि उपिब्ध गराउन िथा िर्रहेको लवपद् बाट थप क्षलि हुन नलदनका िालग ित्कािै 

राहि सामग्री िररद वा लनमावण कायव गनव आवश्यक िएमा साववजलनक िररद सम्बन्धी प्रचलिि कानूनमा 

रहेको लवशेष पररक्तस्थलिमा िररद गने सम्बन्धी व्यवस्था बमोलजम गाउँ कायवपालिकािे िररद वा लनमावण 

कायव गनव सलकनेछ । 

(२) लवपद् बाट प्रिालवि के्षत्रमा िोज, उद्धार िथा राहि उपिब्ध गराउन िथा िर्रहेको लवपद् बाट थप 

क्षलि हुन नलदनका िालग गाउँपालिका के्षत्र लित्रको कुनै गैरसरकारी कायाविय वा अन्य संर् संस्था र 

व्यक्तिको चि, अचि सम्पलि िथा सवारी साधन उपयोग गनव आवश्यक िएमा सोको अलििेि रािी 

िोलकएको अवलधिरको िालग अस्थायी िवरिे प्राप्त गनव सलकनेछ । 

 (३) लवपद् बाट प्रिालवि के्षत्रमा ित्काि राहि उपिब्ध गराउन गाउँपालिका के्षत्र लित्रको कुनै गैरसरकारी 

कायाविय वा अन्य संर् संस्था र व्यक्तिको िाद्यान्न, ििाकपडा, औषधी वा अन्य वसु्त आवश्यक िएमा 

सोको अलििेि रािी लनयन्त्रणमा लिन र सम्बक्तन्धि प्रिालवि पक्षिाई लविरण गनव सलकनेछ । 

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

बमोलजम कुनै वसु्त लनयन्त्रण र लविरण गरेमा त्यस्तो सम्पलि प्रयोग वा वसु्त उपयोग बापि प्रचलिि दर 

अनुसारको रकम सम्बक्तन्धि कायाविय, संस्था वा व्यक्तििाई लदनेछ ।  

 

१८.  राहतको नू्यनतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यिस्था : (१) लवपद् प्रिालवि व्यक्तििाई नेपाि सरकार िथा 

प्रदेश सरकारिे उपिव्ध गराउने राहिको अलिररि गाउँपालिकािे आन्तररक स्रोिबाट थप राहि 

उपिब्ध गराउन सके्नछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोलजम गाउँपालिकािे लवपद् प्रिालवि व्यक्तििाई राहि उपिब्ध गराउँदा 

 कायवलवलध लनमावण गरी सो को आधारमा राहाि उपिब्ध गराउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोलजमको राहिको मापदण्डमा अन्य लवषयको अलिररि देहायका लवषय  

 समावेश िएको हुनु पनेछ:- 

(क) लवपद् बाट प्रिालवि व्यक्तििाई अस्थायी आश्रयस्थिमा राख्दा उपिब्ध गराउनु पने 

आवास, िाद्यान्न, िानेपानी, स्वास्थ्य िथा सरसफार् सम्बन्धी, 

(ि) लवपद् बाट मृतु्य हुनेको पररवार िथा सम्पलिको क्षलि हुने व्यक्तििाई उपिब्ध गराउनु 

पने नू्यनिम राहि सम्बन्धी,  

(ग) मलहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, अशि िथा अपाङ्गिा िएका व्यक्तिको 

आवश्यकिा संवोधनका िालग लवशेष राहि प्याकेजहरु (जसै्त लडलग्नटी लकट र लचल्ड्ि ेन 

लकट) मलहिाहरूको िालग सुरलक्षि मलहिामैत्री स्थि,  

(र्) व्यक्तिगि गोपलनयिा िथा सुरक्षा सम्बन्धी, 

(ङ) नू्यनिम राहि बाहेक स्वरोजगार िथा रोजगारी व्यवस्थापनका माध्यमबाट पीलडिको 

जीलवकोपाजवन सम्बन्धी, 

(च) गैरसरकारी वा व्यक्तिगि रूपमा लदर्ने राहिको लविरण सम्बन्धी, 

(छ) एकद्वार प्रणािी अनुरुप राहि लविरण गने सम्बन्धी, 

(ज) राहिसँग सम्बक्तन्धि अन्य उपयुि लवषय । 

 

१९.   विपद् मा परी हराएका िा नर भएका कागजात सम्बन्धमा : लवपद् मा परी हराई फेिा पनव नसकेका 

िथा आंलशक वा पूणव रूपमा क्षलि िएका गाउँपालिकाका महत्वपूणव कागजािहरुको प्रमाणीकरण िथा 

प्रलिलिलप उपिब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलिि कानूनिे िोके बमोलजम हुनेछ। 

 

२०. वनदेशन वदन सके्न : सलमलििे यस ऐनको अधीनमा रही लवपद् व्यवस्थापनका िालग कुनै व्यक्ति वा 

लनकायिाई आवश्यक लनदेशन लदन सके्नछ र त्यस्तो लनदेशनको पािना गनुव सम्बक्तन्धि व्यक्ति वा 

लनकायको किवव्य हुनेछ । 

 

२१. उपसवमवत गठन गनय सके्न : (१) सलमलििे आवश्यकिा अनुसार उपसलमलि गठन गनव सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम गठन हुने उपसलमलिको काम, किवव्य, अलधकार र कायवाावलध उपसलमलि 

गठन गदावका बिि िोलकए बमोलजम हुनेछ । 

 

२२. अवभरे्ि राख्नु पनेः (१) लवपद्को समयमा राहि उपिब्ध गराउने व्यक्ति, लनकाय वा संस्थाको नाम,  र 

उपिव्ध गराईको राहि िथा सोको पररमाण सलहिको लववरणको अलििेि राखे्न व्यवस्था सलमलििे 

लमिाउनुपने छ ।   

(२) उपदफा (१) बमोलजमको लववरण राख्दा लवपद्मा परेका मलहिा, बािबालिका िथा जेष्ठ नागररक, 

लवपद्का कारणिे स्थानान्तरण िएका र्रपररवार िगायिको संख्या एलकन हुने लववरण र उनीहरूिाई 

उपिब्ध गरार्एको राहाि स्पिरूपमा राख्नुपने छ । 
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२३. पुरस्कार वदन सके्न : स्थानीय लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा लवशेष योगदान पुर् याउने उतृ्कि व्यक्ति वा 

संस्थािाई प्रोत्साहन स्वरूप सलमलिको लसफाररसमा गाउँ कायवपालिकािे सम्मान िथा पुरस्कार लदन 

सके्नछ ।  

 

२४. िावषयक प्रवतिेदन : (१) सलमलििे प्रते्यक आलथवक वषवमा गरेको कामको लववरण सलहिको वालषवक 

प्रलिवेदन ियार गरी कायवपालिका माफव ि गाउँसिा, लजल्ला लवपद् व्यवस्थापन सलमलि िथा प्रदेश लवपद् 

व्यवस्थापन सलमलि समक्ष पेश गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको वालषवक प्रलिवेदन साववजलनक रूपमा प्रकाशन गनुव पनेछ । 

 

२५.   प्रशासवनक िचय व्यिस्थापन: सलमलिको बैठक िथा प्रलिवेदन ियारी िगायिका कायवसँग सम्बक्तन्धि 

नु्यनिम प्रशासलनक िचव गाउँ कायवपालिकािे व्यवस्था गनेछ |  

 

२६. अविकार प्रत्यायोजन : यो ऐन िथा यस ऐन अन्तगवि बनेको लनयम बमोलजम सलमलििाई प्राप्त अलधकार 

मधे्य आवश्यकिा अनुसार केही अलधकार सलमलिको संयोजक िथा िोलकएको पदालधकारीिाई 

प्रत्यायोजन गनव सके्नछ । 

 

२७. वनयम बनाउने अविकार : गाउँ कायवपालिकािे यो ऐन कायावन्वयनका िालग आवश्यक लनयम िथा 

कायवलवलध  बनाउन सके्नछ । 

२८.  बचाउ : यस ऐन जारी गनुव िन्दा पलहिे गाउँपालिका बाट िएका लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवहरू यसै 

ऐन बमोलजम िएको मालननेछ । 
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