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��तावना : मायादेवी गाउँपािलका �े� िभ� �ाकृितक तथा गैर�ाकृितक िवपद ्बाट 

सव�साधारणको जीउ!यान र साव�जिनक, िनजी तथा #यि$गत स%पि&, �ाकृितक एवम् 
साँ'कृितक स%पदा र भौितक संरचनाको संर�ण गन�का लािग िवपद ् जोिखम ,यूिनकरण 
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तथा #यव'थापनका सबै ि.याकलापको सम,वया/मक र �भावकारी 0पमा 
काया�,वयनका लािग कानून बनाउन वा1छनीय भएकोले, 

नेपालको संिवधानको धारा २२१ को उपधारा (१) को अिधकार �योग गरी 
मायादवेी गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 
 

प�र�छेद – १ 

�ारि�भक 
 
१. संि
� नाम र �ार�भ:  

(१) यस ऐनको नाम “गाउँ िवपद् जोिखम ,यूनीकरण तथा #यव'थापन ऐन, 
२०७५” रहेको छ । 

(२)  यो ऐन तु0,त �ार%भ ह8नेछ । 
 
२. प�रभाषा: िवषय वा �सङ्गले अक< अथ� नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “अ�य�” भ�नाले गाउँपािलकाको अ�य� स�झन ुपछ� । 

(ख) “कोष” भ�नाले दफा १२ बमोिजमको िवपद ्�यव�थापन कोष स�झनु 
पछ� । 

(ग) “गैर$ाकृितक िवपद्” भ�नाले महामारी, अिनकाल, डढेलो, क*ट वा 
स-ूम जीवाण ुआतङ्क, पश ुतथा चराचु3ङ्गीमा ह4ने 5लू, 6या�डािमक 
5लू, सप�दंश, जनावर आतङ्क, खानी, हवाई, सडक, जल वा 
औ;ोिगक दघु�टना, आगलागी, िवषा= >याँस, रसायन वा िविकरण 
चहुावट, >याँस िव?फोटन, िवषा= खा; सेवन, वातावरणीय $दषूण, 
वन िवनाश वा भौितक संरचनाको �ित तथा $कोप उBार काय�मा ह4ने 
दघु�टना वा य�तै अ�य गैर$ाकृितक कारणले उCप�न िवपद ्स�झन ुपछ� । 

(घ) “िजDला िवपद ्�यव�थापन सिमित” भ�नाले संघीय ऐनको दफा १६ 
बमोिजम 3प�देही िजDलामा गठन भएको िजDला िवपद ्�यव�थापन 
सिमित स�झनु पछ� । 
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(ङ) “तोिकएको" वा "तोिकए बमोिजम” भ�नाले यस ऐन अ�तग�त बनेको 
िनयममा तोिकएको वा तोिकए बमोिजम स�झन ुपछ� । 

(च) “$देश िवपद ् �यव�थापन सिमित” भ�नाले संघीय ऐनको दफा १४ 
बमोिजम $देश नं. ५ मा गठन भएको $देश िवपद् �यव�थापन सिमित 
स�झनु पछ� । 

(छ) “$मखु” भ�नाले गाउँपािलकाको $मखु स�झन ुपछ� । 

(ज) “$मखु $शासक*य अिधकृत” भ�नाले गाउँपािलकाको $मुख 
$शासक*य अिधकृत स�झन ुपछ� । 

(झ) “$ाकृितक िवपद्” भ�नाले िहमपात, अिसना, िहमपिहरो, िहमताल 
िव�फोटन, अितवृिI, अनाविृI, बाढी, पिहरो तथा भू-�खलन, डुबान, 
खडेरी, आँधी, ह4री बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ्ग, 
भकू�प, Jवालामुखी िब�फोट, डढेलो वा य�तै अ�य $ाकृितक 
कारणले उCप�न जनुसकैु िवपद ्स�झन ुपछ� । 

(ञ) “राि?Kय काय�कारी सिमित” भ�नाले संघीय ऐनको दफा ६ बमोिजमको 
काय�कारी सिमित स�झनु पछ� । 

(ट) “राि?Kय पLरषद” भ�नाले संघीय ऐनको दफा ३ बमोिजमको िवपद् 
जोिखम �यनूीकरण तथा �यव�थापन राि?Kय पLरषद् स�झनु पछ� । 

(ठ) “राि?Kय $ािधकरण” भ�नाले संघीय ऐनको दफा १० बमोिजम गठन 
भएको राि?Kय िवपद् जोिखम �यनूीकरण तथा �यव�थापन $ािधकरण 
स�झनु पछ� । 

(ड) “िवपद”् भ�नाले कुनै �थानमा आपत ्कालीन अव�था िसज�ना भई जन 
वा धनको �ितको साथै जीवनयापन र वातावरणमा $ितकूल असर 
पानN $ाकृितक वा गैर$ाकृितक िवपद ्स�झन ुपछ� । 

(ढ) “िवपद ्खोज तथा उBार समूह” भ�नाले िवपदक्ो अव�थामा खोजी 
तथा उBार गन� िOयाशील वा िवपद ्�यव�थापनको लािग पLरचालन 
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गन� तयार गLरएको िविशIीकृत खोज तथा उBार समहू स�झन ुपछ� र 
सो शPदले तािलम $ाQ मानवीय सहायताकमRलाई समेत जनाउँछ । 

(ण) “िवपद ् जोिखम �यूनीकरण” भ�नाले िवपदप्वू� गLरने जोिखमको 
िवSेषण तथा मDूयाङ्कन, िवपद ्रोकथाम वा िवपद ्बाट ह4ने �ितको 
�यनूीकरण तथा िवकासका काय�मा िवपद ् जोिखमलाई कम गनN 
स�ब�धी काय� स�झन ुपछ� । 

(त) “िवपद ्पनुला�भ” भ�नाले िवपदक्ो घटनापिछ गLरने पनुिन�मा�ण एवम् 
पनु�था�पनासँग स�बि�धत काय� स�झन ुपछ� । 

(थ) “िवपद ् $ितकाय�” भ�नाले िवपदक्ो घटना घट्नासाथ तCकालै गLरने 
खोज, उBार एवम ्राहतसँग स�बि�धत काय� स�झन ुपछ� र सो शPदले 
िवपद ्$ितकाय�को पवू�तयारीलाई समेत जनाउँछ । 

(द) “िवपद ्�यव�थापन” भ�नाले िवपद ्जोिखम �यनूीकरण, िवपद ्$ितकाय� 
र िवपद ्पनुला�भसँग स�बि�धत स�पूण� िOयाकलाप स�झन ुपछ� । 

(ध) “�यावसाियक $ितTान” भ�नाले उ;ोग, कलकारखाना, िसनेमा घर, 
सिपङ्ग मल, बह4उUेVयीय �यापाLरक भवन ज�ता �यावसाियक 
$ितTान स�झनु पछ� । 

(न) “सिमित” भ�नाले दफा ३ बमोिजमको गाउँ िवपद् �यव�थापन सिमित 
स�झनु पछ� । 

(ऩ)  

(प) “संघीय ऐन” भ�नाले नेपाल सरकारको िवपद् जोिखम �यनूीकरण तथा 
�यव�थापन ऐन, २०७४ स�झन ुपछ�  । 

(फ) “संघीय म�Wालय” भ�नाले नेपाल सरकारको िवपद ् �यव�थापन हनेN 
गरी तोिकएको म�Wालय स�झन ुपछ� । 

(ब) “साव�जिनक सं�था” भ�नाले सरकारी िनकाय, सरकारको पणू� वा 
आंिशक �वािमCव भएको सं�था, $चिलत काननू बमोिजम �थापना 



 

 

5 

v08 @_ dfofb]jL, >fj0f dlxgf @$ ut], @)&% ;fn ;+VofM ^ 

भएका सङ्गिठत सं�था वा सबै $कारका �वा�Yय तथा शैि�क सं�था 
स�झन ुपछ� । 

प�र�छेद – २ 

गाउँ िवपद् �यव�थापन सिमितको गठन तथा काम, कत��य र 
अिधकार 

 
३. गाउँ िवपद् �यव�थापन सिमित:  

(१)  गाउँपािलका िभ�को िवपद ् #यव'थापन स%ब,धी काय�लाई �भावकारी 
0पमा स1चालन गन� एक गाउँ िवपद ्#यव'थापन सिमित रहनेछ । 

(२)  सिमितको गठन देहाय बमोिजम ह8नेछ:- 
(क) गाउँपािलका अ�य� -संयोजक   

(ख) गाउँपािलका उपा�य� -सद�य 

(ग) $मखु $शासक*य अिधकृत -सद�य 

(घ) िवषयगत सिमितका संयोजकह3  -सद�य 

(ङ) $ितिनिध, िजDला $शासन काया�लय -सद�य 

(च) सामािजक महाशाखा/शाखा $मुख -सद�य 

(छ) पवूा�धार िवकास महाशाखा/शाखा $मुख -सद�य 

(ज) मायादवेी गाउँपािलकाको भौगोिलक �ेW िभW  

रहकेा संघीय सरु�ा िनकायका $मुख वा $ितिनिध -सद�य 

(झ) मायादवेी गाउँपािलकाको भौगोिलक �ेW िभW  

रहकेा $देश $हरी काया�लयको $मखु वा $ितिनिध -सद�य 

(ञ) नगर $हरी $मुख -सद�य 

(ट) राि?Kय मा�यता $ाQ दलका गाउँपािलका ि�थत  

 $मखु वा $ितिनिध  -सद�य  
(ठ) नेपाल रेडOस सोसाईटीका �थानीय $ितिनिध (१ जना) -सद�य 

(ड) िनजी �ेWको उ;ोग वािणJय स�ब�धी मा�यता $ाQ सं�थाको  
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 गाउँ तहको अ�य� वा िनजले तोकेको  
 $ितिनिध (१ जना) - सद�य 
(ढ) गैरसरकारी स�था महासंघकाका �थानीय  

$ितिनिध (१ जना) -सद�य 

(ण) नेपाल पWकार महासंघको �थानीय $ितिनिध (१ जना) -सद�य 

(त) िवपद ्�यव�थापन हनेN गLर तोिकएको महाशाखा/शाखा  

$मखु  -सद�य सिचव 

(३)  उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएतापिन .म सं?या (ञ), (ट), 
(ठ), (ड), (ढ) र (ण) का सद'यह0 उपल@ध नभएको अव'थामा पिन 
सिमित गठन एवम ्काम कारवाही गन�मा असर पनA छैन । 

(४)  उपदफा (२) बमोिजमको सिमितले संघीय ऐनको दफा १७ बमोिजमको 
'थानीय िवपद ्#यव'थापन सिमितको 0पमा समेत काम गनAछ । 
 

४. सिमितको बैठक स�ब!धी �यव�था:  

(१)  संयोजकले तोकेको िमित, समय र 'थानमा सिमितको बैठक ब'नेछ । 
(२)  सिमितको सद'य-सिचवले सिमितको बैठक ब'ने िमित, समय र 'थान 

तोकB बैठकमा छलफल ह8ने िवषयसूची सिहतको सूचना बैठक ब'ने 
समयभ,दा चौबीस घEटा अगावै सबै सद'यले पाउने गरी पठाउनु पनAछ । 

(३)  सिमितका पचास �ितशतभ,दा बढी सद'य उपि'थत भएमा बैठकको 
लािग गणपूरक सङ्?या पुगेको मािननेछ । 

(४)  उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएतापिन सिमितको बैठक 
त/काल बोलाउन आवJयक भएमा अKय�ले जुनसुकै बेलापिन सिमितको 
बैठक बोलाउन सLनेछ र /य'तो अव'थामा अKय� र घटीमा १ जना 
सद'य सिहत सद'य सिचव उपि'थत भएमा सिमितको बैठक ब'न 
सLनेछ। 

(५)  सिमितको बैठक संयोजकको अKय�तामा ब'नेछ । 
(६)  सिमितको िनण�य बह8मतMारा ह8नेछ र मत बराबर भएमा संयोजकले 

िनणा�यक मत िदनेछ। 
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(७)  सिमितले आवJयकता अनुसार स%बि,धत िनकाय वा सङ्घ सं'थाका 
�ितिनिध र िवNलाई बैठकमा आम,�ण गन� सLनेछ । 

(८)  सिमितको बैठक स%ब,धी अ,य काय�िविध सिमित आफैले िनधा�रण गरे 
बमोिजम ह8नेछ । 

(९)  सिमितको िनण�य सद'य सिचवले �मािणत गरी रा?नेछ । 
 
५ . सिमितको काम, कत$�य र अिधकार: सिमितको काम, कत�#य र अिधकार 

देहाय बमोिजम ह8नेछ:- 
(क) िवपद ्#यव'थापन स%ब,धी रािOPय पQरषद ्बाट 'वीकृत रािOPय नीित तथा 

योजना एवम् रािOPय काय�कारी सिमित र �देश िवपद ् #यव'थापन 
सिमितबाट 'वीकृत एकBकृत तथा �े�गत नीित योजना र काय�.म अनुRप 
ह8ने गरी गाउँ िवपद् #यव'थापन नीित तथा योजना तजु�मा गरी 
काय�पािलका सम� पेश गनA, 

(ख)  गाउँसभाबाट 'वीकृत नीित तथा योजनाको अधीनमा रही िवपद् जोिखम 
,यूनीकरण, िवपद् �ितकाय� तथा िवपद ् पुनला�भ स%ब,धी एकBकृत तथा 
�े�गत नीित, योजना तथा काय�.म 'वीकृत गरी लाग ूगनA, गराउने, 

(ग) गाउँपािलकाबाट स1चालन ह8ने िवपद ्#यव'थापन स%ब,धी काय�.म तथा 
बजेट �'ताव तयार गनA, गराउने, 

(घ) िवपद ्#यव'थापनका स%ब,धमा गाउँपािलकाको सं'थागत �मता िवकास 
गनA, गराउने, 

(ङ) गाउँपािलकाका पदािधकारी, कम�चारी, 'वयंसेवक, सामािजक पQरचालक 
तथा समुदायलाई िवपद् #यव'थापन स%ब,धमा �िश�ण िदने #यव'था 
िमलाउने, 

(च) िवपद्का घटना ह8नासाथ खोज, उSार र राहत लगायतका �ाथिमक 
काय�ह0 त/काल गन�को लािग सं'थागत संय,� 'वत: पQरचािलत ह8ने गरी 
आवJयक काय�िविध तथा मापदEड तजु�मा गरी लागू गनA, गराउने, 

(छ) िवपद् #यव'थापनका स%ब,धमा संघीय तथा �ादेिशक कानूनको अिधनमा 
रिह साव�जिनक, िनजी, गरैसरकारी लगायत सबै िनकाय तथा सं'थाले 
िनवा�ह गनु� पनA भूिमका िनधा�रण गनA तथा /य'ता सं'था वा िनकायलाई 



 

 

8 

v08 @_ dfofb]jL, >fj0f dlxgf @$ ut], @)&% ;fn ;+VofM ^ 

आUनो नीित, योजना र काय�.ममा िवपद ् #यव'थापन स%ब,धी िवषय 
समावेश गन� लगाउने, 

(ज) िवपद्को समयमा 'थानीय आमस1चारका माKयमहRको भूिमका स%ब,धी 
आवJयक मापदEड तयार गरी काया�,वयन गनA, गराउने, 

(झ) सरकारी, िनजी एवम ् गैरसरकारी सं'था, 'थानीय 'वयंसेवक, सामािजक 
पQरचालक लगायत स%बि,धत सबै प�को सम,वय र संलVनतामा िवपद् 
#यव'थापन स%ब,धी काय� गनA, गराउने, 

(ञ) भौितक संरचना िनमा�ण गदा� भवनसंिहता लगायत अ,य 'वीकृत 
िनदAिशका वा मापदEडको पालना गराउने, 

(ट) 'थानीय साव�जिनक पूवा�धार स%ब,धी संरचनाको िवपद ् जोिखम 
मूWयाङ्कन गनA, गराउने, 

(ठ) नदी िकनार, बगर, पिहरो जान सLने िभरालो जिमन र डुबान ह8ने �े� वा 
िवपद् जोिखमको स%भावना भएका असुरि�त �े�मा बसोबास गनA #यि$ 
तथा समुदायलाई सुरि�त 'थानमा 'थाना,तरण गराउन उपयु$ 'थानको 
खोजी काय�मा सहयोग गनA तथा सुरि�त 'थानमा बसोबास स%ब,धी 
सचेतना जगाउने, 

(ड) िवपद्बाट 'थानीय 'तरमा िनजी तथा साव�जिनक �े�बाट भइरहेको सेवा 
�वाहमा अवरोध आइपरेमा सोको पुनःस1चालनका लािग सेवा 
िनर,तरताको योजना तजु�मा तथा काया�,वयन स%ब,धी काय� गनA, गराउने । 

(ढ)  'थानीय समुदायलाई िवपद्�ित जागRक बनाउन, िवपद्सँग स%बि,धत 
योजना तथा काय�.म तजु�मा गन� तथा िवपद्को घटना ह8नासाथ 
�ितकाय�का लािग पQरचािलत ह8न वडा तथा समुदाय'तरमा समावेशी 
िवपद ्पूव�तयारी तथा �ितकाय� सिमित गठन गनA, 

(ण) िवYालय तहको शैि�क पाठ्य.ममा िवपद ् #यव'थापन स%ब,धी िवषय 
समावेश गन� पहल गनA, 

(त) िवपद ्�ितकाय�का लािग नमूना अZयास गनA, गराउने, 
(थ) िवपद्को समयमा �योग गन� सिकने गरी वाRणय,� लगायतका अ,य 

उपकरणह0 तयारी हालतमा रा?न लगाउने, 



 

 

9 

v08 @_ dfofb]jL, >fj0f dlxgf @$ ut], @)&% ;fn ;+VofM ^ 

(द) 'थानीय 'तरमा आपत ्कालीन काय�स1चालन के,[को 'थापना र 
स1चालन गनA, 

(ध) गाउँपािलकामा िवपद ् #यव'थापन सूचना �णाली तथा पूव�चेतावनी 
�णालीको िवकास र स1चालन गनA, गराउने, 

(न) िवपद ्�भािवत �े�मा त/काल उSार तथा राहतको #यव'था िमलाउने, 
(प) िवपद ्मा परी हराएका, िब\ेका वा न] भएका कागजातको यिकन 

त^याङ्क अYाविधक गरी रा?न लगाउने, 
(फ) िवपद ्बाट �भािवत घरपQरवारको पिहचान, 'तर िनधा�रण तथा पQरचयप� 

िवतरण गनA, गराउने, 
(ब) िवपद्को समयमा जोिखममा रहेको समूह िवशेषगरी मिहला, 

बालबािलका, िकशोरी, अपाङ्गता भएका #यि$उपर ह8न सLने घटना 
(लैङ्िगक िहंसा, बेचिवखन तथा अ,य कुनै पिन िकिसमका शोषण) 
रोकथामको लािग िवशेष सतक� ता अपनाई सचेतनामूलक काय�.म 
स1चालन गनA, 

(भ) िवपद ् �भािवतह0को �/य� र सि.य सहभािगतामा िवपद ् �भािवत 
�े�मा आिथ�क ि.याकलापको पुन'था�पना, रोजगारीका अवसरको सृजना 
तथा जीवनयापनका लािग आय आज�न काय�.म स1चालन गनA, गराउने, 

(म) िवपद्को जोिखममा रहेका मिहला, बालबािलका, ज_े नागQरक, दिलत, 
सीमा,तकृत वग� तथा समुदाय, अश$ तथा अपाङ्गता भएका 
#यि$ह0को लािग िवशेष योजना तथा काय�.म बनाई काया�,वयन गनA, 
गराउने, 

(य) िवपद ् #यव'थापन स%ब,धमा साव�जिनक सं'था तथा #यावसाियक 
�ित_ानले �चिलत ऐन बमोिजम काय� गरे नगरेको अनुगमन गनA, 

(र)  िवपद ् #यव'थापन स%ब,धी रािOPय काय�कारी सिमित, �देश िवपद् 
#यव'थापन सिमित तथा िजWला िवपद ् #यव'थापन सिमितको िनण�य 
अनुसार िवपद ्#यव'थापन स%ब,धी अ,य काय� गनA, गराउने, 

(ल) िवपद ् #यव'थापनका स%ब,धमा नेपाल सरकार तथा �देश सरकारका 
म,�ालय, िवभाग तथा अ,य िनकायसँग सहकाय� गनA, 
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(व) िवपद ्#यव'थापन स%ब,धमा नेपाल सरकार, �देश सरकार वा गाउँसभाले 
तोकेका अ,य काय� गनA, गराउने,  

(श)  िवपद् #यव'थापन स%ब,धमा संघीय तथा �ादिेशक कानूनको �ितकूल 
नह8ने गरी गाउँ काय�पािलकाले तोके बमोिजमका अ,य काय� गनA, गराउने, 

(ष)  िविभ,न संघसं'था, #यि$बाट �ा` ह8ने राहत तथा पुनिन�मा�ण र पुनला�भका 
िबषयव'तुलाई 'थानीय िवपद ् #यव'थापन सिमितले तोकेको 'थान र 
मापदEड अनुसार गनA, गराउने । 

 
प�र�छेद – ३ 

वडा �तरीय िवपद् �यव�थापन सिमितको गठन तथा काम, कत��य र 
अिधकार 

 
६. वडा �तरीय िवपद् �यव�थापन सिमित:  

(१)  गाउँपािलकाको �/येक वडामा एक वडा 'तरीय िवपद ्#यव'थापन सिमित 
रहनेछ । 

(२)  वडा 'तरीय िवपद ्#यव'थापन सिमितको गठन देहाय बमोिजम ह8नेछ:- 
(क) वडा अ�य� -संयोजक  

(ख) वडा सद�यहZ  -सद�य 

(ग) वडा िभW रहकेा िवषयगत शाखा/ईकाई काया�लय  

$मखुहZ -सद�य 

(घ) वडा िभW रहकेा सरु�ा िनकायका $मखुहZ -सद�य 

(ङ) राि?Kय मा�यता $ाQ दलका वडाि�थत $मुख वा  

$ितिनिध -सद�य  

(च) �थानीय रेडOस,  -सद�य 

(छ) गैरसरकारी तथा सामदुायमा आधाLरत संघसं�था तथा यवुा 

[लवबाट संयोजकले तोकेबमोिजम �यनूतम २ मिहला सिहत ४ 

जना -सद�य 
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(ज) वडा सिचव - सद�य सिचव 

(३)  उपदफा (२) बमोिजमको सिमितको बैठक सो सिमितको संयोजकले 
तोकेको िमित, समय र 'थानमा ब'नेछ । 

(४)  सिमितको सद'य-सिचवले सिमितको बैठक ब'ने िमित, समय र 'थान 
तोकB बैठकमा छलफल ह8ने िवषयसूची सिहतको सूचना बैठक ब'ने 
समयभ,दा चौबीस घEटा अगावै सबै सद'यले पाउने गरी पठाउनु पनAछ । 

(५)  सिमितका पचास �ितशतभ,दा बढी सद'य उपि'थत भएमा बैठकको 
लािग गणपूरक सङ्?या पुगेको मािननेछ । 

(६)  उपदफा (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएता पिन सो सिमितको 
बैठक त/काल बोलाउन आवJयक भएमा संयोजकले जुनसुकै बेलापिन 
सिमितको बैठक बोलाउन सLनेछ र /य'तो अव'थामा संयोजक र घटीमा 
१ जना सद'य सिहत सद'य सिचव उपि'थत भएमा सिमितको बैठक ब'न 
सLनेछ । 

(७)  सिमितको बैठकको अKय�ता सो सिमितको संयोजकले गनAछ । 
(८)  सिमितको िनण�य बह8मतMारा ह8नेछ र मत बराबर भएमा संयोजकले 

िनणा�यक मत िदनेछ। 
(९)  सिमितले आवJयकता अनुसार स%बि,धत िनकाय वा सङ्घ सं'थाका 

�ितिनिध र िवNलाई बैठकमा आम,�ण गन� सLनेछ । 
(१०)  सिमितको बैठक स%ब,धी अ,य काय�िविध सो सिमित आफैले िनधा�रण गरे 

बमोिजम ह8नेछ । 
(११)  सिमितको िनण�य सद'य सिचवले �मािणत गरी रा?नेछ । 

 
७ . वडा �तरीय िवपद् �यव�थापन सिमितको काम, कत$�य र अिधकारः 

सिमितको काम, कत�#य र अिधकार देहाय बमोिजम ह8नेछ:- 
(क) वडा िभ� िवपद ् �ितकाय� तथा िवपद ् पुनला�भ स%ब,धी काय�.म 

स1चालनका लािग गाउँ िवपद ्#यव'थापन सिमितमा िसफाQरस गनA तथा 

सो सिमितबाट 'वीकृत नीित तथा योजना अनु0पका िवपद ् #यव'थापन 

स%ब,धी काय�.म काया�,वयन, अनुगमन र पुनरावलोकन गनA, 
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(ख) वडामा िवकास िनमा�णका ि.याकलापह0 काया�,वयनमा िवपद ् जोिखम 

#याव'थापनलाई मूल�वाहीकरण गनA, सुरि�त िवYालय तथा अ'पतालका 

लािग िवपद ्जोिखम ,यूनीकरणका काय�.मह0 स1चालन गनA, 

(ग) िवपद ्#यव'थापनका स%ब,धमा वडाको सं'थागत �मता िवकास गनA, 

(घ) िवपद ् #यव'थापन योजना, आप/कालीन काय�योजना, पुनः'थापना तथा 

पुनिन�मा�ण योजना तजु�मा तथा काया�,वयन गनA, गराउने, 

(ङ) समुदायमा िवपद ् #यव'थापन स%ब,धी काम गनA समूहह0को गठन तथा 

/य'ता समूहह0लाई पQरचालन गनA गराउने, 

(च) वडा सद'यह0, कम�चारी, 'वयंसेवक, सामािजक पQरचालक तथा 

समुदायमा आधाQरत िवपद ्#यव'थापन सिमित सद'य, नागQरक समाजका 

�ितिनिधलाई िवपद ्#यव'थापन स%ब,धी �िश�णको #यव'था िमलाउने, 

(छ) 'थानीय समुदायलाई िवपद्�ित जागRक बनाउने, िवपद्सँग स%बि,धत 

योजना तथा काय�.म तजु�मा गन� तथा िवपद्को घटना ह8नासाथ 

�ितकाय�का लािग तयारी अव'थामा रा?ने, 

(ज) िवपद्का घटना ह8नासाथ खोज, उSार र राहत लगायतका �ाथिमक 

काय�ह0 त/काल गन�को लािग सम,वय गनA,  

(झ) आपत ्कालीन नमूना अZयास गनA, गराउने, 

(ञ) िवपद ्बाट �भािवत घरपQरवारको पिहचान, 'तर िनधा�रण तथा पQरचयप� 

िवतरणमा गाउँ िवपद ्#यव'थापन सिमितलाई सहयोग गनA, 

(ट) िवपद्को समयमा जोिखममा रहेका समूह िवशेषगरी मिहला, 

बालबािलका, िकशोरी, अपाङ्गता भएका #यि$उपर ह8न सLने घटना 

(लैङ्िगक िहंसा, बेचिवखन तथा अ,य कुनै पिन िकिसमका शोषण) 

रोकथामको लािग िवशेष सतक� ता अपनाई सचेतनामूलक काय�.म 

स1चालन गनA, 
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(ठ) गाउँ िवपद ् #यव'थापन सिमितको िनण�य अनुसार िवपद ् #यव'थापन 

स%ब,धी अ,य काय� गनA, गराउने ।  

 
प�र�छेद – ४ 

सुर�ा िनकाय तथा अ�य िनकायको प�रचालन 
 
८ . सुर
ा िनकायको प�रचालन तथा सहयोग र सम!वय:  

(१)  गाउँकाय�पािलकाले िवपद् #यव'थापनको काममा नेपाल सरकार तथा 
�देश सरकारले पQरचालन गरेका संघीय तथा �ादिेशक सुर�ा 
िनकायह0लाई सहयोग र सम,वय गनAछ । 

(२)  सुर�ा िनकायले िवपद्को समयमा खोज तथा उSार काय�का लािग 
गाउँकाय�पािलकासँग आवJयक साम\ी माग गरेको अव'थामा 
गाउँपािलकामा उपल@ध भएस%म /य'तो सामा\ी त/काल उपल@ध 
गराईनेछ । 

(३)  िवपद ् �ितकाय�का लािग गाउँपािलकाले आफूसँग रहेको नगर �हरीलाई 
पQरचालन गनAछ ।   
 

९.  वा,णय!. तथा अ!य सेवा �दायक िनकायको काम, कत$�य र अिधकार:  

(१)  वा0णय,�, ए%बुले,स तथा /य'तै अ,य सेवा �दायकले आपत ्कालीन 
खोज, उSार तथा राहत उपल@ध गराउन सिमितले िदएको िनदAशनको 
पालना गनु� पनAछ । 

 (२)  आपत ्कालीन काय� स%पादन गदा� सिमितको आदेश बमोिजम कुनै पिन 
'थानमा �वेश गनA तथा जुनसुकै #यि$ वा सं'थाको साधन र bोत उपयोग 
गनA अिधकार वाRणय,� सेवा �दायकलाई ह8नेछ । 
 

१०. साव$जिनक सं�था तथा �यावसाियक �ित1ानको दािय2व:  

(१)  िवपद ्#यव'थापन स%ब,धमा गाउँपािलका िभ�का सबै साव�जिनक सं'था 
तथा #यावसाियक �ित_ानको दािय/व देहाय बमोिजम ह8नेछ:- 
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(क) आUनो भवन, उYोग, काया�लय वा #यावसाियक के,[मा िवपद्का 
घटना ह8न निदन िवपद ् सुर�ा औजार, उपकरण, साम\ी, 
आपत ्कालीन िनकास लगायत तोिकए बमोिजमका अ,य #यव'था 
गनA, 

(ख)  त^याङ्क सङ्कलन, �ितको मूWयाङ्कन, राहत, पुन'था�पना तथा 
पुनिन�मा�ण समेतका स%पूण� काय�मा आवJयक सहयोग गनA, 

(ग)   आUना कम�चारी तथा कामदारलाई िवपद ् #यव'थापन 
स%ब,धमा आधारभूत अिभमुखीकरण गनA गराउने, 

(घ) िवपद ् #यव'थापन काय�मा उपयोग ह8ने bोत साधनलाई तयारी 
हालतमा रा?ने, 

(ङ) आUना भवन लगायत अ,य संरचना आपत ्कालीन �योजनका लािग 
आवJयक परेमा आदेशानुसार उपल@ध गराउने, 

(च) स%बि,धत अिधकारीको सुपQरवे�णमा उSार तथा राहत िवतरण 
काय�मा सहयोग पुd याउने, 

(छ) िवपद ्जोिखम ,यूनीकरण संय,�को #यव'था गरी तयारी अव'थामा 
रा?ने, 

(ज)  फोहोरमैला तथा �दषुणको यथोिचत #यव'थापन गरी यसबाट 
वातावरण र जनजीवनमा पन� सLने नकारा/मक �भावलाई ,यूनीकरण 
गनA उपायह0 अपनाउने, 

(झ) िवपद्को घटना घटेमा त/काल निजकको सुर�ा िनकाय र 'थानीय 
आपत ्कालीन काय�स1चालन के,[लाई खबर गनA ।   

(२)  गाउँपािलका िभ�का साव�जिनक सं'था तथा #यावसाियक �ित_ानले  
गाउँपािलकाको िवपद ् #यव'थापन स%ब,धी योजनाको अधीनमा रही 
िवपद ्#यव'थापन योजनाको तजु�मा गरी अिनवाय� 0पमा लागू गनु� पनAछ । 
 

११. िवपद् �यव�थापनमा सहयोग गनु$ पन3 : गाउँपािलका िभ�का सरकारी 

काया�लय, गैरसरकारी सं'था, 'थानीय सङ्घ सं'था, समुदाय, 'वयंसेवक, नागQरक 
समाज, िनजी �े� तथा #यि$ले िवपद ् #यव'थापन काय�मा गाउँपािलकालाई 
देहाय बमोिजम सहयोग गनु� पनAछ:- 
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(क)  त^याङ्क सङ्कलन, �ितको मूWयाङ्कन, राहत, पुन'था�पना तथा 
पुनःिन�मा�ण लगायतका िवपद ्#यव'थापन स%ब,धी काय�मा सहयोग गनA,  

(ख) िवपद ्#यव'थापन स%ब,धी जनचेतना अिभवृिS गनA, 
(ग) �मता िवकास, आपत ्कालीन नमूना अZयास तथा िवपद ् #यव'थापन 

स%ब,धी �िश�ण काय�.ममा सहयोग गनA तथा भाग िलने,  
(घ) खोज, उSार तथा राहत िवतरण स%ब,धी काय�मा सहयोग गनA ।  

 
प�र�छेद – ५  

िवपद् �यव�थापन कोष स�ब�धी �यव�था 
 

१२. िवपद् �यव�थापन कोष :  

(१)  िवपद ् #यव'थापनका लािग गाउँपािलकामा छुeै एक आकि'मक कोष 
रहनेछ । 

(२)  कोषमा देहाय बमोिजमका रकमह0 रहने छन्:- 
(क) गाउँपािलकाको वािष�क बजेटबाट िवपद ् #यव'थापन कोषमा ज%मा 

गनA गरी 'वीकृत रकम, 
(ख) �देश सरकारबाट िवपद ्#यव'थापनका लािग �ा` रकम, 
(ग)  नेपाल सरकारबाट िवपद ्#यव'थापनका लािग �ा` रकम, 
(घ) 'वदेशी कुनै सङ्घ सं'था वा #यि$बाट दान, दात#य वा उपहार 

'वRप �ा` रकम, 
(ङ)  अ,य कुनै bोतबाट �ा` रकम । 

(३)  िवपद ् #यव'थापनका लािग गाउँपािलकाले कानून बमोिजम िवशेष शुWक 
वा द'तुर संकलन गन� सLने छ |  

(४)  कोषको स1चालन तोिकए बमोिजम ह8नेछ । 
(५)  कोषको रकम िवपद ्#यव'थापन स%ब,धी कामका लािग �योग गQरनेछ । 
(६)  उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन कोषको रकम िनयिमत 

�शासिनक काय�को लािग खच� गQरने छैन । 
(७)  कोषको लेखापरी�ण महालेखा परी�कबाट ह8नेछ ।  
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(८)  सिमितले कोषको वािष�क आय #ययको �ितवदेन तयार गरी काय�पािलका 
माफ� त गाउँसभा सम� पेश गनAछ । 

 

प�र�छेद – ६ 

कसूर तथा सजाय 
 

१३.  कसूर र सजाय : कसैले िवपद्को घटना घट्न सLने गरी लापरवाही गरेमा वा 

/य'तो घटना घटाउन �/य� संलVन भएमा वा घट्ना घटेको अव'थामा नाजायज 
फाईदा िलने गरी वा आफुलाई मा� फाईदा पुVने िकिसमको कुनै काम गरेमा वा यस 
स%ब,धमा संघीय कानून बमोिजम कसुरज,य मािनने कुनै काम गरेमा तत ्स%ब,धी 
कारवाही �चिलत संघीय कानून बमोिजम ह8नेछ ।  

 
प�र�छेद – ७ 

िविवध 
 

१४.  िवपद् सङ्कट6�त 
े. घोषणाको पालना र सम!वय :  

(१)  नेपाल सरकारले गाउँपािलका िभ�को कुनै ठाउँमा ग%भीर �कृितको िवपद् 
उ/प,न भएबाट िवपद ् सङ्कट\'त �े� घोषणा गरी �चिलत कानून 
बमोिजम कुनै काम गन� गराउन आदेश िदएमा सोको पालना गनु� गराउनु 
गाउँपािलकाको कत�#य ह8नेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोिजम घोषणा गQरएको �े�मा नेपाल सरकारले �चिलत 
कानून बमोिजम कुनै काम गन� गराउन गाउँपािलका िभ�को कुनै #यि$, 
सं'था वा अिधकारीलाई आदेश िदएमा सोको पालना गन� गराउनमा 
गाउँपािलकाले आवJयक सम,वय गनAछ । 

(३)  उपदफा (१) बमोिजम घोषणा गQरएको �े� स%ब,धी सूचनाको �सारणमा 
गाउँपािलकाले सहयोग र सम,वय गनAछ । 
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१५. नेपाल सरकारको �वीकृतीमा मा. �वेश गनु$पन3 :  

(१)  िवपद ्बाट असर परेको कुनै �े�मा िवदेशी नागQरक वा सं'थाले �वेश गनु� 
परेमा नेपाल सरकारको 'वीकृित िलएको छ छैन भिन गाउँ काय�पािलकाले 
सोधखोज गन� सLनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोिजम सोधखोज गदा� /य'तो नागQरक वा सं'थाले नेपाल 
सरकारको 'वीकृित िलएको नादेिखएकोमा िनजको �वेशलाई रोक लगाई 
तत् स%ब,धी सूचना नेपाल सरकारलाई उपल@ध गराईनेछ । 

 
१६. मानवीय तथा अ!य सहायता र सम!वय :  

(१)  गाउँपािलका िभ� उ/प,न िवपद्को अव'थालाई त/काल सामना गन� 
आ,तQरक bोत र साधनबाट नZयाउने भएमा मानवीय तथा अ,य सहायता र 
सम,वयका लािग िजWला सम,वय सिमित, �देश सरकार तथा नेपाल 
सरकारलाई अनुरोध गQरनेछ ।  

(२)  िवपद ्बाट उ/प,न ि'थित िनय,�ण गनA .ममा नेपाल सरकारले अ,तरा�िOPय 
मानवीय तथा अ,य सहयोग िलई पQरचालन गरेको अव'थामा नेपाल 
सरकारको िनदAशनमा रिह तत् स%ब,धी काय�मा सहयोग र सम,वय गQरनेछ ।  

(३)  िछमेकB 'थानीय तहमा कुनै िवपद् उ/प,न भई सो #यव'थापनका लािग 
िछमेकB 'थानीय तहले सोझै, िजWला सम,वय सिमित वा �देश सरकार 
माफ� त अनुरोध गरेमा उपल@ध भएस%मको सहयोग पुया�उनु 
गाउँकाय�पािलको दािय/व ह8नेछ । 

 
१७.  त2काल ख�रद तथा िनमा$ण र �योग गन$ सिकने :  

(१)  िवशेष पQरि'थित परी िवपद ्बाट �भािवत �े�मा खोज, उSार तथा राहत 
उपल@ध गराउन तथा भइरहेको िवपद ्बाट थप �ित ह8न निदनका लािग 
त/कालै राहत साम\ी खQरद वा िनमा�ण काय� गन� आवJयक भएमा 
साव�जिनक खQरद स%ब,धी �चिलत कानूनमा रहेको िवशेष पQरि'थितमा 
खQरद गनA स%ब,धी #यव'था बमोिजम गाउँ काय�पािलकाले खQरद वा 
िनमा�ण काय� गन� सिकनेछ । 
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(२)  िवपद ्बाट �भािवत �े�मा खोज, उSार तथा राहत उपल@ध गराउन तथा 
भइरहेको िवपद ्बाट थप �ित ह8न निदनका लािग गाउँपािलका �े� िभ�को 
कुनै गैरसरकारी काया�लय वा अ,य संघ सं'था र #यि$को चल, अचल 
स%पि& तथा सवारी साधन उपयोग गन� आवJयक भएमा सोको अिभलेख 
राखी तोिकएको अविधभरको लािग अ'थायी तवरले �ा` गन� सिकनेछ । 

 (३)  िवपद ्बाट �भािवत �े�मा त/काल राहत उपल@ध गराउन गाउँपािलका �े� 
िभ�को कुनै गैरसरकारी काया�लय वा अ,य संघ सं'था र #यि$को 
खाYा,न, ल&ाकपडा, औषधी वा अ,य व'तु आवJयक भएमा सोको 
अिभलेख राखी िनय,�णमा िलन र स%बि,धत �भािवत प�लाई िवतरण 
गन� सिकनेछ । 

(४)  गाउँपािलकाले उपदफा (२) बमोिजम कुनै स%पि& अ'थायी 0पमा �ा` 
गरेमा वा उपदफा (३) बमोिजम कुनै व'त ुिनय,�ण र िवतरण गरेमा /य'तो 
स%पि& �योग वा व'त ु उपयोग बापत �चिलत दर अनुसारको रकम 
स%बि,धत काया�लय, सं'था वा #यि$लाई िदनेछ ।  

 
१८.  राहतको !यूनतम मापद<ड स�ब!धी �यव�था :  

(१) िवपद ् �भािवत #यि$लाई नेपाल सरकार तथा �देश सरकारले उपल#ध 
गराउने राहतको अितQर$ गाउँपािलकाले आ,तQरक bोतबाट थप राहत 
उपल@ध गराउन सLनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम गाउँपािलकाले िवपद ् �भािवत #यि$लाई राहत 
उपल@ध गराउँदा मापदEड बनाई सोको आधारमा राहात उपल@ध   
गराउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको राहतको मापदEडमा अ,य िवषयको अितQर$ 
देहायका िवषय समावेश भएको ह8नु पनAछ:- 

(क) िवपद ्बाट �भािवत #यि$लाई अ'थायी आgय'थलमा रा?दा 

उपल@ध गराउनु पनA आवास, खाYा,न, खानेपानी, 'वा'^य तथा 

सरसफाइ स%ब,धी, 
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(ख) िवपद ्बाट म/ृयु ह8नेको पQरवार तथा स%पि&को �ित ह8ने #यि$लाई 

उपल@ध गराउनु पनA ,यूनतम राहत स%ब,धी,  

(ग) मिहला, बालबािलका, ज_े नागQरक, अश$ तथा अपाङ्गता भएका 

#यि$को आवJयकता संवोधनका लािग िवशेष राहत hयाकेजहR 

(ज'त ै िडिVनटी िकट र िचWiेन िकट) मिहलाह0को लािग सुरि�त 

मिहलाम�ैी 'थल,  

(घ) #यि$गत गोपिनयता तथा सुर�ा स%ब,धी, 

(ङ) ,यूनतम राहत बाहेक 'वरोजगार तथा रोजगारी #यव'थापनका 

माKयमबाट पीिडतको जीिवकोपाज�न स%ब,धी, 

(च) गैरसरकारी वा #यि$गत 0पमा िदइने राहतको िवतरण स%ब,धी, 

(छ) एकMार �णाली अनुRप राहत िवतरण गनA स%ब,धी, 

(ज) राहतसँग स%बि,धत अ,य उपयु$ िवषय । 

 
१९.   िवपद् मा परी हराएका वा न> भएका कागजात स�ब!धमा : िवपद ्मा परी 

हराई फेला पन� नसकेका तथा आंिशक वा पूण� 0पमा �ित भएका गाउँपािलकाका 
मह/वपूण� कागजातहRको �माणीकरण तथा �ितिलिप उपल@ध गराउने स%ब,धी 
#यव'था �चिलत कानूनले तोके बमोिजम ह8नेछ। 

 
२०. िनद3शन िदन स?ने : सिमितले यस ऐनको अधीनमा रही िवपद ् #यव'थापनका 

लािग कुनै #यि$ वा िनकायलाई आवJयक िनदAशन िदन सLनेछ र /य'तो 
िनदAशनको पालना गनु� स%बि,धत #यि$ वा िनकायको कत�#य ह8नेछ । 

 
२१. उपसिमित गठन गन$ स?ने :  

(१)  सिमितले आवJयकता अनुसार उपसिमित गठन गन� सLनेछ ।  
(२)  उपदफा (१) बमोिजम गठन ह8ने उपसिमितको काम, कत�#य, अिधकार र 

काया�विध उपसिमित गठन गदा�का बखत तोिकए बमोिजम ह8नेछ । 
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२२. अिभलेख रा@नु पन3ः  

(१)  िवपद्को समयमा राहत उपल@ध गराउने #यि$, िनकाय वा सं'थाको नाम,  
र उपल#ध गराईको राहत तथा सोको पQरमाण सिहतको िववरणको 
अिभलेख रा?ने #यव'था सिमितले िमलाउनुपनA छ ।   

(२) उपदफा (१) बमोिजमको िववरण रा?दा िवपद ्मा परेका मिहला, 
बालबािलका तथा जे_ नागQरक, िवपद्का कारणले 'थाना,तरण भएका 
घरपQरवार लगायतको सं?या एिकन ह8ने िववरण र उनीह0लाई उपल@ध 
गराइएको राहात 'प]0पमा रा?नुपनA छ । 

 
२३. परु�कार िदन स?ने : 'थानीय िवपद ् #यव'थापन स%ब,धमा िवशेष योगदान 

पुd याउने उ/कृ] #यि$ वा सं'थालाई �ो/साहन 'व0प सिमितको िसफाQरसमा 
गाउँ काय�पािलकाले स%मान तथा पुर'कार िदन सLनेछ ।  

 
२४. वािष$क �ितवेदन :  

(१)  सिमितले �/येक आिथ�क वष�मा गरेको कामको िववरण सिहतको वािष�क 
�ितवेदन तयार गरी काय�पािलका माफ� त गाउँ सभा, िजWला िवपद् 
#यव'थापन सिमित तथा �देश िवपद ् #यव'थापन सिमित सम� पेश गनु� 
पनAछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोिजमको वािष�क �ितवेदन साव�जिनक 0पमा �काशन गनु� 
पनAछ । 

 
२५.   �शासिनक खच$ �यव�थापन: सिमितको बैठक तथा �ितवेदन तयारी 

लगायतका काय�सँग स%बि,धत ,युनतम �शासिनक खच� गाउँ काय�पािलकाले 
#यव'था गनAछ |  

 
२६. अिधकार �2यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन अ,तग�त बनेको िनयम बमोिजम 

सिमितलाई �ा` अिधकारमKये आवJयकता अनुसार केही अिधकार सिमितको 
संयोजक तथा तोिकएको पदािधकारीलाई �/यायोजन गन� सLनेछ । 
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२७. िनयम बनाउने अिधकार :  गाउँ काय�पािलकाले यो ऐन काया�,वयनका लािग 

आवJयक िनयम तथा काय�िविध बनाउन सLनेछ ।   
 
 

आ\ाले 
रोमनाथ �यौपाने 

$मखु $शासक*य अिधकृत 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


