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u'l7rf}/ गाउाँपालिकामा विपद् िोक्तखम धयूनीकिण तथा व्यिस्थापन गनय बनेको ऐन, २०75 
 

प्रमाक्तणकिण लमलतः२०75 /११  /०७ 
 
प्रस्तािना : u'l7rf}/ गाउाँपालिका क्षेत्र लभत्र प्राकृलतक तथा गैिप्राकृलतक विपद् बाि सियसािािणको िीउज्यान ि साियिलनक, लनिी तथा 
व्यक्तिगत सम्पक्तत्त, प्राकृलतक एिम ् सााँस्कृलतक सम्पदा ि भौलतक संिचनाको संिक्षण गनयका िालग विपद् िोक्तखम धयूलनकिण तथा 
व्यिस्थापनका सबै वियाकिापको समधियात्मक ि प्रभािकािी रूपमा कायायधियनका िालग कानून बनाउन िाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संवििानको िािा २२१ को उपिािा (१) को अलिकाि प्रयोग गिी u'l7rf}/ गाउाँसभािे यो ऐन बनाएको छ । 
 

परिच्छेद – १ 
प्रािक्तम्भक 

 
१. संक्तक्षप्त नाम ि प्रािम्भ: (१) यस ऐनको नाम “गाउाँविपद् िोक्तखम धयूनीकिण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७5” िहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुूधत प्रािम्भ हनेुछ । 
 

२.  परिभाषा: विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस ऐनमा,- 
(क) “अध्यक्ष” भन्नािे गाउाँपालिकाको अध्यक्ष सम्झन ुपछय । 
(ख) “कोष” भन्नािे दफा १२ बमोक्तिमको विपद् व्यिस्थापन कोष सम्झन ुपछय । 
(ग) “गैिप्राकृलतक विपद्” भन्नािे महामािी, अलनकाि, डढेिो, कीि िा सूक्ष्म िीिाण ु आतङ्क, पश ु तथा 

चिाचरुुङ्गीमा हनुे फ्िू, ्याधडालमक फ्िू, सपयदंश, िनािि आतङ्क, खानी, हिाई, सडक, िि िा औद्योलगक 

दघुयिना, आगिागी, विषाि ग्यााँस, िसायन िा विवकिण चहुािि, ग्यााँस वितफोिन, विषाि खाद्य सेिन, 
िाताििणीय प्रदूषण, िन विनाश िा भौलतक संिचनाको क्षलत तथा प्रकोप उद्धाि काययमा हनुे दघुयिना िा 
यस्तै अधय गैिप्राकृलतक कािणिे उत्पन्न विपद् सम्झन ुपछय । 

(घ) “क्तिल्िा विपद् व्यिस्थापन सलमलत” भन्नािे संघीय ऐनको दफा १६ बमोक्तिम िमु्िा (गा.पा./न.पा. िहेको 
क्तिल्िाको नाम) क्तिल्िामा गिन भएको क्तिल्िा विपद् व्यिस्थापन सलमलत सम्झन ुपछय । 

(ङ) “तोवकएको" िा "तोवकए बमोक्तिम” भन्नािे यस ऐन अधतगयत बनेको लनयममा तोवकएको िा तोवकए 
बमोक्तिम सम्झन ुपछय । 

(च) “प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सलमलत” भन्नािे संघीय ऐनको दफा १४ बमोक्तिम कणायलि प्रदेश (गा.पा./न.पा. 
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िहेको प्रदेशको नम्बि िा नाम) मा गिन भएको प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सलमलत सम्झन ुपछय । 
(छ) “प्रमखु” भन्नािे नगिपालिकाको प्रमखु सम्झन ुपछय । 
(ि) “प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत” भन्नािे गाउाँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत सम्झन ुपछय । 
(झ) “प्राकृलतक विपद्” भन्नािे वहमपात, अलसना, वहमपवहिो, वहमताि विस्फोिन, अलतिवृि, अनािवृि, बाढी, 

पवहिो तथा भ-ूस्खिन, डबुान, खडेिी, आाँिी, हिुी बतास, शीतिहि, तातो हािाको िहि, चयाङ्ग, भकूम्प, 
ज्िािामखुी लबस्फोि, डढेिो िा यस्तै अधय प्राकृलतक कािणिे उत्पन्न िनुसकैु विपद् सम्झन ुपछय । 

(ञ) “िावष्ट्रय काययकािी सलमलत” भन्नािे संघीय ऐनको दफा ६ बमोक्तिमको काययकािी सलमलत सम्झन ुपछय । 
(ि) “िावष्ट्रय परिषद” भन्नािे संघीय ऐनको दफा ३ बमोक्तिमको विपद् िोक्तखम धयूनीकिण तथा व्यिस्थापन 

िावष्ट्रय परिषद् सम्झन ुपछय । 
(ि) “िावष्ट्रय प्रालिकिण” भन्नािे संघीय ऐनको दफा १० बमोक्तिम गिन भएको िावष्ट्रय विपद् िोक्तखम 

धयूनीकिण तथा व्यिस्थापन प्रालिकिण सम्झन ुपछय । 
(ड) “विपद्” भन्नािे कुनै स्थानमा आपत ्कािीन अिस्था लसियना भई िन िा िनको क्षलतको साथै िीिनयापन ि 

िाताििणमा प्रलतकूि असि पाने प्राकृलतक िा गैिप्राकृलतक विपद् सम्झन ुपछय । 
(ढ) “विपद् खोि तथा उद्धाि समूह” भन्नािे विपद्को अिस्थामा खोिी तथा उद्धाि गनय वियाशीि िा विपद् 

व्यिस्थापनको िालग परिचािन गनय तयाि गरिएको विक्तशिीकृत खोि तथा उद्धाि समूह सम्झन ुपछय ि सो 
शब्दिे तालिम प्राप्त मानिीय सहायताकमीिाई समेत िनाउाँछ । 

(ण) “विपद् िोक्तखम धयूनीकिण” भन्नािे विपद्पूिय गरिने िोक्तखमको विश्लषेण तथा मूल्याङ्कन, विपद् िोकथाम िा 
विपद् बाि हनुे क्षलतको धयूनीकिण तथा विकासका काययमा विपद् िोक्तखमिाई कम गने सम्बधिी कायय 
सम्झन ुपछय । 

(त) “विपद् पनुिायभ” भन्नािे विपद्को घिनापलछ गरिने पनुलनयमायण एिम ्पनुस्थायपनासाँग सम्बक्तधित कायय सम्झन ु
पछय । 

(थ) “विपद् प्रलतकायय” भन्नािे विपद्को घिना घट्नासाथ तत्कािै गरिने खोि, उद्धाि एिम ्िाहतसाँग सम्बक्तधित 
कायय सम्झन ुपछय ि सो शब्दिे विपद् प्रलतकाययको पूियतयािीिाई समेत िनाउाँछ । 

(द) “विपद् व्यिस्थापन” भन्नािे विपद् िोक्तखम धयूनीकिण, विपद् प्रलतकायय ि विपद् पनुिायभसाँग सम्बक्तधित 
सम्पूणय वियाकिाप सम्झन ुपछय । 

(ि) “व्यािसावयक प्रलतष्ठान” भन्नािे उद्योग, किकािखाना, लसनेमा घि, सवपङ्ग मि, बहउुद्देश्यीय व्यापारिक 
भिन िस्ता व्यािसावयक प्रलतष्ठान सम्झन ुपछय । 

(न) “सलमलत” भन्नािे दफा ३ बमोक्तिमको गाउाँविपद् व्यिस्थापन सलमलत सम्झन ुपछय । 
(ऩ)  

(प) “संघीय ऐन” भन्नािे नेपाि सिकािको विपद् िोक्तखम धयूनीकिण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५ सम्झन ु
पछय । 

(फ) “संघीय मधत्रािय” भन्नािे नेपाि सिकािको विपद् व्यिस्थापन हेने गिी तोवकएको मधत्रािय सम्झन ुपछय 
। 
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(ब) “साियिलनक संस्था” भन्नािे सिकािी लनकाय, सिकािको पूणय िा आंक्तशक स्िालमत्ि भएको संस्था, प्रचलित 
कानून बमोक्तिम स्थापना भएका सङ्गदित संस्था िा सबै प्रकािका स्िास््य तथा शैक्तक्षक संस्था सम्झन ुपछय 
। 

 
परिच्छेद – २ 

गाउाँ विपद् व्यिस्थापन सलमलतको गिन तथा काम, कतयव्य ि अलिकाि 
 
३. गाउाँ विपद् व्यिस्थापन सलमलत: (१) गाउाँपालिका/नगिपालिका लभत्रको विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी काययिाई प्रभािकािी रूपमा 

सञ्चािन गनय एक गाउाँविपद् व्यिस्थापन सलमलत िहनेछ । 
(२) सलमलतको गिन देहाय बमोक्तिम हनेुछ:- 

(क) गाउाँपालिका अध्यक्ष -संयोिक   
(ख) गाउाँपालिका उपाध्यक्ष  -सदस्य 
(ग) प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत -सदस्य 
(घ) विषयगत सलमलतका संयोिकहरु  -सदस्य 
(ङ) प्रलतलनलि, क्तिल्िा प्रशासन कायायिय -सदस्य 
(च) सामाक्तिक महाशाखा/शाखा प्रमखु -सदस्य 
(छ) पूिायिाि विकास महाशाखा/शाखा प्रमखु -सदस्य 
(ि) u'l7rf}/ गाउाँपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र लभत्र िहेका 

संघीय सिुक्षा लनकायका प्रमखु िा प्रलतलनलि -सदस्य 
(झ) u'l7rf}/ गाउाँपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र लभत्र िहेका 

प्रदेश प्रहिी कायायियको प्रमखु िा प्रलतलनलि -सदस्य 
(ञ) नगि प्रहिी प्रमखु -सदस्य 
(ि) िावष्ट्रय माधयता प्राप्त दिका गाउाँपालिकाक्तस्थत  

प्रमखु िा प्रलतलनलि -सदस्य  
(ि) नेपाि िेडिस सोसाईिीका स्थानीय प्रलतलनलि (१ िना) -सदस्य 
(ड) लनिी क्षेत्रको उद्योग िाक्तणज्य सम्बधिी माधयताप्राप्त संस्थाको  

गाउाँ तहको अध्यक्ष िा लनििे तोकेको प्रलतलनलि (१ िना) -सदस्य 
(ढ) गैिसिकािी सस्था महासंघकाका स्थानीय प्रलतलनलि (१ िना) -सदस्य 
(ण) नेपाि पत्रकाि महासंघको स्थानीय प्रलतलनलि (१ िना) -सदस्य 
(त) विपद् व्यिस्थापन हेने गरि तोवकएको महाशाखा/शाखा प्रमखु  -सदस्य सक्तचि 

(३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुिा िेक्तखएको भएतापलन िम संख्या (ञ), (ि), (ि), (ड), (ढ) ि (ण) का 
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सदस्यहरू उपिब्ि नभएको अिस्थामा पलन सलमलत गिन एिम ्काम काििाही गनयमा असि पने छैन । 
(४) उपदफा (२) बमोक्तिमको सलमलतिे संघीय ऐनको दफा १७ बमोक्तिमको स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलमलतको 

रूपमा समेत काम गनेछ । 
 

४. सलमलतको बैिक सम्बधिी व्यिस्था: (१) संयोिकिे तोकेको लमलत, समय ि स्थानमा सलमलतको बैिक बस्नेछ । 
(२) सलमलतको सदस्य-सक्तचििे सलमलतको बैिक बस्ने लमलत, समय ि स्थान तोकी बैिकमा छिफि हनेु विषयसूची 

सवहतको सूचना बैिक बस्ने समयभधदा चौबीस घण्िा अगािै सबै सदस्यिे पाउने गिी पिाउन ुपनेछ । 
 (३) सलमलतका पचास प्रलतशतभधदा बढी सदस्य उपक्तस्थत भएमा बैिकको िालग गणपूिक सङ्खख्या पगेुको मालननेछ । 
(४) उपदफा (२) ि (३) मा िनुसकैु कुिा िेक्तखएको भएतापलन सलमलतको बैिक तत्काि बोिाउन आिश्यक भएमा 

अध्यक्षिे िनुसकैु बेिापलन सलमलतको बैिक बोिाउन सक्नेछ ि त्यस्तो अिस्थामा अध्यक्ष ि घिीमा १ िना सदस्य सवहत 
सदस्य सक्तचि उपक्तस्थत भएमा सलमलतको बैिक बस्न सक्नेछ। 

(५) सलमलतको बैिक संयोिकको अध्यक्षतामा बस्नेछ । 
(६) सलमलतको लनणयय बहमुतद्वािा हनेुछ ि मत बिाबि भएमा संयोिकिे लनणाययक मत ददनेछ। 
(७) सलमलतिे आिश्यकता अनसुाि सम्बक्तधित लनकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रलतलनलि ि विज्ञिाई बैिकमा आमधत्रण गनय 

सक्नेछ । 
(८) सलमलतको बैिक सम्बधिी अधय काययविलि सलमलत आफैिे लनिायिण गिे बमोक्तिम हनेुछ । 
(९) सलमलतको लनणयय सदस्य सक्तचििे प्रमाक्तणत गिी िाख्नछे । 

 
५ . सलमलतको काम, कतयव्य ि अलिकाि: सलमलतको काम, कतयव्य ि अलिकाि देहाय बमोक्तिम हनेुछ:- 

(क) विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी िावष्ट्रय परिषद् बाि स्िीकृत िावष्ट्रय नीलत तथा योिना एिम ्िावष्ट्रय काययकािी सलमलत 
ि प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सलमलतबाि स्िीकृत एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीलत योिना ि काययिम अनरुुप हनेु 
गिी गाउाँविपद् व्यिस्थापन नीलत तथा योिना तिुयमा गिी काययपालिका समक्ष पेश गने, 

(ख) गाउाँसभाबाि स्िीकृत नीलत तथा योिनाको अिीनमा िही विपद् िोक्तखम धयूनीकिण, विपद् प्रलतकायय तथा विपद् 
पनुिायभ सम्बधिी एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीलत, योिना तथा काययिम स्िीकृत गिी िागू गने, गिाउने, 

(ग) गाउाँपालिकाबाि सञ्चािन हनेु विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी काययिम तथा बिेि प्रस्ताि तयाि गने, 
गिाउने, 

(घ) विपद् व्यिस्थापनका सम्बधिमा गाउाँपालिकाको संस्थागत क्षमता विकास गने, गिाउने, 
(ङ) गाउाँपालिकाका पदालिकािी, कमयचािी, स्ियंसेिक, सामाक्तिक परिचािक तथा समदुायिाई विपद् व्यिस्थापन 

सम्बधिमा प्रक्तशक्षण ददने व्यिस्था लमिाउने, 
(च) विपद्का घिना हनुासाथ खोि, उद्धाि ि िाहत िगायतका प्राथलमक काययहरू तत्काि गनयको िालग संस्थागत 

संयधत्र स्ित: परिचालित हनेु गिी आिश्यक काययविलि तथा मापदण्ड तिुयमा गिी िागू गने, गिाउने, 
(छ) विपद् व्यिस्थापनका सम्बधिमा संघीय तथा प्रादेक्तशक कानूनको अलिनमा िवह साियिलनक, लनिी, गैिसिकािी 

िगायत सबै लनकाय तथा संस्थािे लनिायह गनुय पने भलूमका लनिायिण गने तथा त्यस्ता संस्था िा लनकायिाई 
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आफ्नो नीलत, योिना ि काययिममा विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी विषय समािेश गनय िगाउने, 
(ि) विपद्को समयमा स्थानीय आमसञ्चािका माध्यमहरुको भलूमका सम्बधिी आिश्यक मापदण्ड तयाि गिी 

कायायधियन गने, गिाउने, 
(झ) सिकािी, लनिी एिम ् गैिसिकािी संस्था, स्थानीय स्ियंसेिक, सामाक्तिक परिचािक िगायत सम्बक्तधित सबै 

पक्षको समधिय ि संिग्नतामा विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी कायय गने, गिाउने, 
(ञ) भौलतक संिचना लनमायण गदाय भिनसंवहता िगायत अधय स्िीकृत लनदेक्तशका िा मापदण्डको पािना गिाउने, 
(ि) स्थानीय साियिलनक पूिायिाि सम्बधिी संिचनाको विपद् िोक्तखम मूल्याङ्कन गने, गिाउने, 
(ि) नदी वकनाि, बगि, पवहिो िान सक्ने लभिािो िलमन ि डबुान हनेु क्षेत्र िा विपद् िोक्तखमको सम्भािना भएका 

असिुक्तक्षत क्षेत्रमा बसोबास गने व्यक्ति तथा समदुायिाई सिुक्तक्षत स्थानमा स्थानाधतिण गिाउन उपयिु 
स्थानको खोिी काययमा सहयोग गने तथा सिुक्तक्षत स्थानमा बसोबास सम्बधिी सचेतना िगाउने, 

(ड) विपद्बाि स्थानीय स्तिमा लनिी तथा साियिलनक क्षेत्रबाि भइिहेको सेिा प्रिाहमा अििोि आइपिेमा सोको 
पनुःसञ्चािनका िालग सेिा लनिधतिताको योिना तिुयमा तथा कायायधियन सम्बधिी कायय गने, गिाउने । 

(ढ) स्थानीय समदुायिाई विपद्प्रलत िागरुक बनाउन, विपद्साँग सम्बक्तधित योिना तथा काययिम तिुयमा गनय तथा 
विपद्को घिना हनुासाथ प्रलतकाययका िालग परिचालित हनु िडा तथा समदुायस्तिमा समािेशी विपद् 
पूियतयािी तथा प्रलतकायय सलमलत गिन गने, 

(ण) विद्यािय तहको शैक्तक्षक पाठ्यिममा विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी विषय समािेश गनय पहि गने, 
(त) विपद् प्रलतकाययका िालग नमूना अभ्यास गने, गिाउने, 
(थ) विपद्को समयमा प्रयोग गनय सवकने गिी िारुणयधत्र िगायतका अधय उपकिणहरू तयािी हाितमा िाख्न 

िगाउने, 
(द) स्थानीय स्तिमा आपत ्कािीन काययसञ्चािन केधिको स्थापना ि सञ्चािन गने, 
(ि) गाउाँपालिकामा विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणािी तथा पूियचेतािनी प्रणािीको विकास ि सञ्चािन गने, गिाउने, 
(न) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काि उद्धाि तथा िाहतको व्यिस्था लमिाउने, 
(प) विपद् मा पिी हिाएका, लबग्रेका िा नि भएका कागिातको यवकन त्याङ्क अद्यािलिक गिी िाख्न िगाउने, 
(फ) विपद् बाि प्रभावित घिपरििािको पवहचान, स्ति लनिायिण तथा परिचयपत्र वितिण गने, गिाउने, 
(ब) विपद्को समयमा िोक्तखममा िहेको समूह विशेषगिी मवहिा, बािबालिका, वकशोिी, अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिउपि हनु सक्ने घिना (िैवङ्गक वहंसा, बेचविखन तथा अधय कुनै पलन वकलसमका शोषण) 
िोकथामको िालग विशेष सतकय ता अपनाई सचेतनामूिक काययिम सञ्चािन गने, 

(भ) विपद् प्रभावितहरूको प्रत्यक्ष ि सविय सहभालगतामा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा आलथयक वियाकिापको 
पनुस्थायपना, िोिगािीका अिसिको सृिना तथा िीिनयापनका िालग आय आियन काययिम सञ्चािन गने, 
गिाउने, 

(म) विपद्को िोक्तखममा िहेका मवहिा, बािबालिका, िेष्ठ नागरिक, दलित, सीमाधतकृत िगय तथा समदुाय, अशि 
तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको िालग विशेष योिना तथा काययिम बनाई कायायधियन गने, गिाउने, 
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(य) विपद् व्यिस्थापन सम्बधिमा साियिलनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रलतष्ठानिे प्रचलित ऐन बमोक्तिम कायय गिे 
नगिेको अनगुमन गने, 

(ि)  विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी िावष्ट्रय काययकािी सलमलत, प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सलमलत तथा क्तिल्िा विपद् 
व्यिस्थापन सलमलतको लनणयय अनसुाि विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी अधय कायय गने, गिाउने, 

(ि) विपद् व्यिस्थापनका सम्बधिमा नेपाि सिकाि तथा प्रदेश सिकािका मधत्रािय, विभाग तथा अधय लनकायसाँग 
सहकायय गने, 

(ि) विपद् व्यिस्थापन सम्बधिमा नेपाि सिकाि, प्रदेश सिकाि िा गाउाँ/नगिसभािे तोकेका अधय कायय गने, 
गिाउने,  

(श)  विपद् व्यिस्थापन सम्बधिमा संघीय तथा प्रादेक्तशक कानूनको प्रलतकूि नहनेु गिी गाउाँकाययपालिकािे 
तोके बमोक्तिमका अधय कायय गने, गिाउने, 

(ष)  विलभन्न संघसंस्था, व्यक्तिबाि प्राप्त हनेु िाहत तथा पनुलनयमायण ि पनुिायभका लबषयिस्तिुाई स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलमलतिे तोकेको स्थान ि मापदण्ड अनसुाि गने, गिाउने । 

 
परिच्छेद – ३ 

िडा स्तिीय विपद् व्यिस्थापन सलमलतको गिन तथा काम, कतयव्य ि अलिकाि 
 
६. िडा स्तिीय विपद् व्यिस्थापन सलमलत: (१) गाउाँपालिकाको प्रत्येक िडामा एक िडा स्तिीय विपद् व्यिस्थापन सलमलत 

िहनेछ । 
(२) िडा स्तिीय विपद् व्यिस्थापन सलमलतको गिन देहाय बमोक्तिम हनेुछ:- 

(क) िडा अध्यक्ष  -संयोिक  
(ख) िडा सदस्यहरू   -सदस्य 
(ग) िडा लभत्र िहेका विषयगत शाखा/ईकाई कायायिय प्रमखुहरू  -सदस्य 
(घ) िडा लभत्र िहेका सिुक्षा लनकायका प्रमखुहरू  -सदस्य 
(ङ) िावष्ट्रय माधयता प्राप्त दिका िडाक्तस्थत प्रमखु िा प्रलतलनलि  -सदस्य  
(च) स्थानीय िेडिस,   -सदस्य 
(छ) गैिसिकािी तथा सामदुायमा आिारित संघसंस्था तथा यिुा क्ििबाि 

संयोिकिे तोकेबमोक्तिम धयूनतम २ मवहिा सवहत ४ िना  -सदस्य 
(ि) िडा सक्तचि - सदस्य सक्तचि 

(३) उपदफा (२) बमोक्तिमको सलमलतको बैिक सो सलमलतको संयोिकिे तोकेको लमलत, समय ि स्थानमा बस्नेछ 
। 

(४) सलमलतको सदस्य-सक्तचििे सलमलतको बैिक बस्ने लमलत, समय ि स्थान तोकी बैिकमा छिफि हनेु विषयसूची 
सवहतको सूचना बैिक बस्ने समयभधदा चौबीस घण्िा अगािै सबै सदस्यिे पाउने गिी पिाउन ुपनेछ । 
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(५) सलमलतका पचास प्रलतशतभधदा बढी सदस्य उपक्तस्थत भएमा बैिकको िालग गणपूिक सङ्खख्या पगेुको मालननेछ । 
(६) उपदफा (४) ि (५) मा िनुसकैु कुिा िेक्तखएको भएता पलन सो सलमलतको बैिक तत्काि बोिाउन आिश्यक 

भएमा संयोिकिे िनुसकैु बेिापलन सलमलतको बैिक बोिाउन सक्नेछ ि त्यस्तो अिस्थामा संयोिक ि घिीमा १ िना सदस्य 
सवहत सदस्य सक्तचि उपक्तस्थत भएमा सलमलतको बैिक बस्न सक्नेछ । 

(७) सलमलतको बैिकको अध्यक्षता सो सलमलतको संयोिकिे गनेछ । 
(८) सलमलतको लनणयय बहमुतद्वािा हनेुछ ि मत बिाबि भएमा संयोिकिे लनणाययक मत ददनेछ। 
(९) सलमलतिे आिश्यकता अनसुाि सम्बक्तधित लनकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रलतलनलि ि विज्ञिाई बैिकमा आमधत्रण गनय 

सक्नेछ । 
(१०) सलमलतको बैिक सम्बधिी अधय काययविलि सो सलमलत आफैिे लनिायिण गिे बमोक्तिम हनेुछ । 
(११) सलमलतको लनणयय सदस्य सक्तचििे प्रमाक्तणत गिी िाख्नछे । 

 
७ . िडा स्तिीय विपद् व्यिस्थापन सलमलतको काम, कतयव्य ि अलिकािः सलमलतको काम, कतयव्य ि अलिकाि देहाय 

बमोक्तिम हनेुछ:- 
(क) िडा लभत्र विपद् प्रलतकायय तथा विपद् पनुिायभ सम्बधिी काययिम सञ्चािनका िालग गाउाँ विपद् 

व्यिस्थापन सलमलतमा लसफारिस गने तथा सो सलमलतबाि स्िीकृत नीलत तथा योिना अनरुूपका विपद् 
व्यिस्थापन सम्बधिी काययिम कायायधियन, अनगुमन ि पनुिाििोकन गने, 

(ख) िडामा विकास लनमायणका वियाकिापहरू कायायधियनमा विपद् िोक्तखम व्यािस्थापनिाई मूिप्रिाहीकिण गने, 
सिुक्तक्षत विद्यािय तथा अस्पतािका िालग विपद् िोक्तखम धयूनीकिणका काययिमहरू सञ्चािन गने, 

(ग) विपद् व्यिस्थापनका सम्बधिमा िडाको संस्थागत क्षमता विकास गने, 
(घ) विपद् व्यिस्थापन योिना, आपत्कािीन कायययोिना, पनुःस्थापना तथा पनुलनयमायण योिना तिुयमा तथा 

कायायधियन गने, गिाउने, 
(ङ) समदुायमा विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी काम गने समूहहरूको गिन तथा त्यस्ता समूहहरूिाई 

परिचािन गने गिाउने, 
(च) िडा सदस्यहरू, कमयचािी, स्ियंसेिक, सामाक्तिक परिचािक तथा समदुायमा आिारित विपद् व्यिस्थापन 

सलमलत सदस्य, नागरिक समािका प्रलतलनलििाई विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी प्रक्तशक्षणको व्यिस्था लमिाउने, 
(छ) स्थानीय समदुायिाई विपद्प्रलत िागरुक बनाउने, विपद्साँग सम्बक्तधित योिना तथा काययिम तिुयमा गनय तथा 

विपद्को घिना हनुासाथ प्रलतकाययका िालग तयािी अिस्थामा िाख्न,े 
(ि) विपद्का घिना हनुासाथ खोि, उद्धाि ि िाहत िगायतका प्राथलमक काययहरू तत्काि गनयको िालग समधिय 

गने,  
(झ) आपत ्कािीन नमूना अभ्यास गने, गिाउने, 
(ञ) विपद् बाि प्रभावित घिपरििािको पवहचान, स्ति लनिायिण तथा परिचयपत्र वितिणमा गाउाँ विपद् व्यिस्थापन 
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सलमलतिाई सहयोग गने, 
(ि) विपद्को समयमा िोक्तखममा िहेका समूह विशेषगिी मवहिा, बािबालिका, वकशोिी, अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिउपि हनु सक्ने घिना (िैवङ्गक वहंसा, बेचविखन तथा अधय कुनै पलन वकलसमका शोषण) 

िोकथामको िालग विशेष सतकय ता अपनाई सचेतनामूिक काययिम सञ्चािन गने, 
(ि) गाउाँ विपद् व्यिस्थापन सलमलतको लनणयय अनसुाि विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी अधय कायय गने, गिाउने ।  

 
परिच्छेद – ४ 

सिुक्षा लनकाय तथा अधय लनकायको परिचािन 
 
८ . सिुक्षा लनकायको परिचािन तथा सहयोग ि समधिय: (१) गाउाँकाययपालिकािे विपद् व्यिस्थापनको काममा नेपाि सिकाि 

तथा प्रदेश सिकाििे परिचािन गिेका संघीय तथा प्रादेक्तशक सिुक्षा लनकायहरूिाई सहयोग ि समधिय गनेछ । 
(२) सिुक्षा लनकायिे विपद्को समयमा खोि तथा उद्धाि काययका िालग गाउाँकाययपालिकासाँग आिश्यक सामग्री माग 

गिेको अिस्थामा गाउाँपालिकामा उपिब्ि भएसम्म त्यस्तो सामाग्री तत्काि उपिब्ि गिाईनेछ । 
(३) विपद् प्रलतकाययका िालग गाउाँपालिकािे आाँफूसाँग िहेको नगि प्रहिीिाई परिचािन गनेछ ।   
 

९.  िारुणयधत्र तथा अधय सेिा प्रदायक लनकायको काम, कतयव्य ि अलिकाि:  
(१) िारूणयधत्र, एम्बिेुधस तथा त्यस्तै अधय सेिा प्रदायकिे आपत ्कािीन खोि, उद्धाि तथा िाहत उपिब्ि गिाउन 

सलमलतिे ददएको लनदेशनको पािना गनुय पनेछ । 
 (२) आपत ्कािीन कायय सम्पादन गदाय सलमलतको आदेश बमोक्तिम कुनै पलन स्थानमा प्रिेश गने तथा िनुसकैु व्यक्ति िा 

संस्थाको सािन ि स्रोत उपयोग गने अलिकाि िारुणयधत्र सेिा प्रदायकिाई हनेुछ । 
 

१०. साियिलनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रलतष्ठानको दावयत्ि: (१) विपद् व्यिस्थापन सम्बधिमा गाउाँपालिका लभत्रका सबै 
साियिलनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रलतष्ठानको दावयत्ि देहाय बमोक्तिम हनेुछ:- 

(क) आफ्नो भिन, उद्योग, कायायिय िा व्यािसावयक केधिमा विपद्का घिना हनु नददन विपद् सिुक्षा औिाि, 
उपकिण, सामग्री, आपत ्कािीन लनकास िगायत तोवकए बमोक्तिमका अधय व्यिस्था गने, 

(ख)  त्याङ्क सङ्किन, क्षलतको मूल्याङ्कन, िाहत, पनुस्थायपना तथा पनुलनयमायण समेतका सम्पूणय काययमा आिश्यक 
सहयोग गने, 

(ग)   आफ्ना कमयचािी तथा कामदाििाई विपद् व्यिस्थापन सम्बधिमा आिािभतू अलभमखुीकिण गने गिाउने, 
(घ) विपद् व्यिस्थापन काययमा उपयोग हनेु स्रोत सािनिाई तयािी हाितमा िाख्न,े 
(ङ) आफ्ना भिन िगायत अधय संिचना आपत ्कािीन प्रयोिनका िालग आिश्यक पिेमा आदेशानसुाि उपिब्ि 

गिाउने, 
(च) सम्बक्तधित अलिकािीको सपुरििेक्षणमा उद्धाि तथा िाहत वितिण काययमा सहयोग परु् याउने, 
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(छ) विपद् िोक्तखम धयूनीकिण संयधत्रको व्यिस्था गिी तयािी अिस्थामा िाख्न,े 
(ि)  फोहोिमैिा तथा प्रदषुणको यथोक्तचत व्यिस्थापन गिी यसबाि िाताििण ि िनिीिनमा पनय सक्ने 

नकािात्मक प्रभाििाई धयूनीकिण गने उपायहरू अपनाउने, 
(झ) विपद्को घिना घिेमा तत्काि नक्तिकको सिुक्षा लनकाय ि स्थानीय आपत ्कािीन काययसञ्चािन केधििाई 

खबि गने ।   
(२) गाउाँपालिका लभत्रका साियिलनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रलतष्ठानिे गाउाँपालिकाको विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी 

योिनाको अिीनमा िही विपद् व्यिस्थापन योिनाको तिुयमा गिी अलनिायय रूपमा िागू गनुय पनेछ । 
 

११. विपद् व्यिस्थापनमा सहयोग गनुय पने : गाउाँपालिका लभत्रका सिकािी कायायिय, गैिसिकािी संस्था, स्थानीय सङ्घ संस्था, 
समदुाय, स्ियंसेिक, नागरिक समाि, लनिी क्षेत्र तथा व्यक्तििे विपद् व्यिस्थापन काययमा गाउाँपालिकािाई देहाय बमोक्तिम 
सहयोग गनुय पनेछ:- 

(क)  त्याङ्क सङ्किन, क्षलतको मूल्याङ्कन, िाहत, पनुस्थायपना तथा पनुःलनयमायण िगायतका विपद् व्यिस्थापन 
सम्बधिी काययमा सहयोग गने,  

(ख) विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी िनचेतना अलभिवृद्ध गने, 
(ग) क्षमता विकास, आपत ्कािीन नमूना अभ्यास तथा विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी प्रक्तशक्षण काययिममा 

सहयोग गने तथा भाग लिने,  
(घ) खोि, उद्धाि तथा िाहत वितिण सम्बधिी काययमा सहयोग गने।  

 
परिच्छेद – ५  

विपद् व्यिस्थापन कोष सम्बधिी व्यिस्था 
 

१२. विपद् व्यिस्थापन कोष : (१) विपद् व्यिस्थापनका िालग गाउाँपालिकामा छुटै्ट एक आकक्तस्मक कोष िहनेछ । 
(२) कोषमा देहाय बमोक्तिमका िकमहरू िहने छन:्- 

(क) गाउाँपालिकाको िावषयक बिेिबाि विपद् व्यिस्थापन कोषमा िम्मा गने गिी स्िीकृत िकम, 
 (ख) प्रदेश सिकािबाि विपद् व्यिस्थापनका िालग प्राप्त िकम, 
(ग)  नेपाि सिकािबाि विपद् व्यिस्थापनका िालग प्राप्त िकम, 
(घ) स्िदेशी कुनै सङ्घ संस्था िा व्यक्तिबाि दान, दातव्य िा उपहाि स्िरुप प्राप्त िकम, 
(ङ)  अधय कुनै स्रोतबाि प्राप्त िकम । 

(३) विपद् व्यिस्थापनका िालग गाउाँपालिकािे कानून बमोक्तिम विशेष शलु्क िा दस्तिु संकिन गनय सक्ने छ |  
(४) कोषको सञ्चािन तोवकए बमोक्तिम हनेुछ । 
(५) कोषको िकम विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी कामका िालग प्रयोग गरिनेछ । 
(६) उपदफा (५) मा िनुसकैु कुिा िेक्तखएको भए तापलन कोषको िकम लनयलमत प्रशासलनक काययको िालग खचय गरिने 

छैन । 
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(७) कोषको िेखापिीक्षण महािेखा पिीक्षकबाि हनेुछ ।  
(८) सलमलतिे कोषको िावषयक आय व्ययको प्रलतिदेन तयाि गिी काययपालिका माफय त गाउाँसभा समक्ष पेश गनेछ । 

 
परिच्छेद – ६ 
कसूि तथा सिाय 

 
१३.  कसूि ि सिाय : कसैिे विपद्को घिना घट्न सक्ने गिी िापििाही गिेमा िा त्यस्तो घिना घिाउन प्रत्यक्ष संिग्न भएमा िा 

घट्ना घिेको अिस्थामा नािायि फाईदा लिने गिी िा आफुिाई मात्र फाईदा पगु्ने वकलसमको कुनै काम गिेमा िा यस 
सम्बधिमा संघीय कानून बमोक्तिम कसिुिधय मालनने कुनै काम गिेमा तत ्सम्बधिी काििाही प्रचलित संघीय कानून बमोक्तिम 
हनेुछ ।  

 
परिच्छेद – ७ 

विविि 
 

१४.  विपद् सङ्किग्रस्त क्षते्र घोषणाको पािना ि समधिय : (१) नेपाि सिकाििे गाउाँपालिका लभत्रको कुनै िाउाँमा गम्भीि प्रकृलतको 
विपद् उत्पन्न भएबाि विपद् सङ्किग्रस्त क्षेत्र घोषणा गिी प्रचलित कानून बमोक्तिम कुनै काम गनय गिाउन आदेश ददएमा सोको 
पािना गनुय गिाउन ुगाउाँपालिकाको कतयव्य हनेुछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्तिम घोषणा गरिएको क्षेत्रमा नेपाि सिकाििे प्रचलित कानून बमोक्तिम कुनै काम गनय गिाउन 
गाउाँपालिका लभत्रको कुनै व्यक्ति, संस्था िा अलिकािीिाई आदेश ददएमा सोको पािना गनय गिाउनमा गाउाँपालिकािे आिश्यक 
समधिय गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोक्तिम घोषणा गरिएको क्षेत्र सम्बधिी सूचनाको प्रसािणमा गाउाँपालिकािे सहयोग ि समधिय गनेछ 
। 

 
१५. नेपाि सिकािको स्िीकृतीमा मात्र प्रिेश गनुयपने : (१) विपद् बाि असि पिेको कुनै क्षेत्रमा विदेशी नागरिक िा संस्थािे प्रिेश 

गनयीु पिेमा नेपाि सिकािको स्िीकृलत लिएको छ छैन भलन गाउाँ काययपालिकािे सोिखोि गनय सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोक्तिम सोिखोि गदाय त्यस्तो नागरिक िा संस्थािे नेपाि सिकािको स्िीकृलत लिएको नादेक्तखएकोमा 

लनिको प्रिेशिाई िोक िगाई तत ्सम्बधिी सूचना नेपाि सिकाििाई उपिब्ि गिाईनेछ । 
 

१६. मानिीय तथा अधय सहायता ि समधिय : (१) गाउाँपालिका लभत्र उत्पन्न विपद्को अिस्थािाई तत्काि सामना गनय आधतरिक 
स्रोत ि सािनबाि नभ्याउने भएमा मानिीय तथा अधय सहायता ि समधियका िालग क्तिल्िा समधिय सलमलत, प्रदेश सिकाि 
तथा नेपाि सिकाििाई अनिुोि गरिनेछ ।  

 (२) विपद् बाि उत्पन्न क्तस्थलत लनयधत्रण गने िममा नेपाि सिकाििे अधतिायवष्ट्रय मानिीय तथा अधय सहयोग लिई 
परिचािन गिेको अिस्थामा नेपाि सिकािको लनदेशनमा िवह तत ्सम्बधिी काययमा सहयोग ि समधिय गरिनेछ ।  
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(३) लछमेकी स्थानीय तहमा कुनै विपद् उत्पन्न भई सो व्यिस्थापनका िालग लछमेकी स्थानीय तहिे सोझै, 
क्तिल्िा समधिय सलमलत िा प्रदेश सिकाि माफय त अनिुोि गिेमा उपिब्ि भएसम्मको सहयोग पयुायउन ु
गाउाँकाययपालिको दावयत्ि हनेुछ । 

 
१७.  तत्काि खिक्तीद तथा लनमायण ि प्रयोग गनय सवकने : (१) विशेष परिक्तस्थलत पिी विपद् बाि प्रभावित क्षेत्रमा खोि, उद्धाि तथा 

िाहत उपिब्ि गिाउन तथा भइिहेको विपद् बाि थप क्षलत हनु नददनका िालग तत्कािै िाहत सामग्री खिक्तीद िा लनमायण कायय 
गनय आिश्यक भएमा साियिलनक खरिद सम्बधिी प्रचलित कानूनमा िहेको विशेष परिक्तस्थलतमा खरिद गने सम्बधिी व्यिस्था 
बमोक्तिम गाउाँ काययपालिकािे खिक्तीद िा लनमायण कायय गनय सवकनेछ । 

(२) विपद् बाि प्रभावित क्षेत्रमा खोि, उद्धाि तथा िाहत उपिब्ि गिाउन तथा भइिहेको विपद् बाि थप क्षलत हनु 
नददनका िालग गाउाँपालिका क्षेत्र लभत्रको कुनै गैिसिकािी कायायिय िा अधय संघ संस्था ि व्यक्तिको चि, अचि सम्पक्तत्त तथा 
सिािी सािन उपयोग गनय आिश्यक भएमा सोको अलभिेख िाखी तोवकएको अिलिभिको िालग अस्थायी तिििे प्राप्त गनय 
सवकनेछ । 

 (३) विपद् बाि प्रभावित क्षेत्रमा तत्काि िाहत उपिब्ि गिाउन गाउाँपालिका क्षेत्र लभत्रको कुनै गैिसिकािी कायायिय िा 
अधय संघ संस्था ि व्यक्तिको खाद्यान्न, ित्ताकपडा, औषिी िा अधय िस्त ुआिश्यक भएमा सोको अलभिेख िाखी लनयधत्रणमा 
लिन ि सम्बक्तधित प्रभावित पक्षिाई वितिण गनय सवकनेछ । 

(४) गाउाँपालिकािे उपदफा (२) बमोक्तिम कुनै सम्पक्तत्त अस्थायी रूपमा प्राप्त गिेमा िा उपदफा (३) बमोक्तिम कुनै 
िस्त ु लनयधत्रण ि वितिण गिेमा त्यस्तो सम्पक्तत्त प्रयोग िा िस्त ु उपयोग बापत प्रचलित दि अनसुािको िकम सम्बक्तधित 
कायायिय, संस्था िा व्यक्तििाई ददनेछ ।  

 
१८.  िाहतको धयूनतम मापदण्ड सम्बधिी व्यिस्था : (१) विपद् प्रभावित व्यक्तििाई नेपाि सिकाि तथा प्रदेश सिकाििे उपिव्ि 

गिाउने िाहतको अलतरिि गाउाँपालिकािे आधतरिक स्रोतबाि थप िाहत उपिब्ि गिाउन सक्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोक्तिम गाउाँपालिकािे विपद् प्रभावित व्यक्तििाई िाहत उपिब्ि गिाउाँदा मापदण्ड बनाई सोको 

आिािमा िाहात उपिब्ि गिाउनेछ । 
(३) उपदफा (२) बमोक्तिमको िाहतको मापदण्डमा अधय विषयको अलतरिि देहायका विषय समािेश भएको हनु ुपनेछ:- 

(क) विपद् बाि प्रभावित व्यक्तििाई अस्थायी आश्रयस्थिमा िाख्दा उपिब्ि गिाउन ु पने आिास, खाद्यान्न, 
खानेपानी, स्िास््य तथा सिसफाइ सम्बधिी, 

(ख) विपद् बाि मतृ्य ुहनेुको परििाि तथा सम्पक्तत्तको क्षलत हनेु व्यक्तििाई उपिब्ि गिाउन ुपने धयूनतम िाहत 
सम्बधिी,  

(ग) मवहिा, बािबालिका, िेष्ठ नागरिक, अशि तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आिश्यकता संिोिनका 
िालग विशेष िाहत ्याकेिहरु (िस्तै लडक्तग्निी वकि ि क्तचल्रेन वकि) मवहिाहरूको िालग सिुक्तक्षत 
मवहिामैत्री स्थि,  

(घ) व्यक्तिगत गोपलनयता तथा सिुक्षा सम्बधिी, 
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(ङ) धयूनतम िाहत बाहेक स्ििोिगाि तथा िोिगािी व्यिस्थापनका माध्यमबाि पीलडतको िीविकोपाियन 
सम्बधिी, 

(च) गैिसिकािी िा व्यक्तिगत रूपमा ददइने िाहतको वितिण सम्बधिी, 
(छ) एकद्वाि प्रणािी अनरुुप िाहत वितिण गने सम्बधिी, 
(ि) िाहतसाँग सम्बक्तधित अधय उपयिु विषय । 
 

१९.   विपद् मा पिी हिाएका िा नि भएका कागिात सम्बधिमा : विपद् मा पिी हिाई फेिा पनय नसकेका तथा आंक्तशक िा पूणय 
रूपमा क्षलत भएका गाउाँपालिकाका महत्िपूणय कागिातहरुको प्रमाणीकिण तथा प्रलतलिवप उपिब्ि गिाउने सम्बधिी व्यिस्था 
प्रचलित कानूनिे तोके बमोक्तिम हनेुछ। 

 
२०. लनदेशन ददन सक्ने : सलमलतिे यस ऐनको अिीनमा िही विपद् व्यिस्थापनका िालग कुनै व्यक्ति िा लनकायिाई आिश्यक 

लनदेशन ददन सक्नेछ ि त्यस्तो लनदेशनको पािना गनुय सम्बक्तधित व्यक्ति िा लनकायको कतयव्य हनेुछ । 
 
२१. उपसलमलत गिन गनय सक्ने : (१) सलमलतिे आिश्यकता अनसुाि उपसलमलत गिन गनय सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्तिम गिन हनेु उपसलमलतको काम, कतयव्य, अलिकाि ि काययीािलि उपसलमलत गिन गदायका 
बखत तोवकए बमोक्तिम हनेुछ । 

 
२२. अलभिेख िाख्न ुपनेः (१) विपद्को समयमा िाहत उपिब्ि गिाउने व्यक्ति, लनकाय िा संस्थाको नाम,  ि उपिव्ि गिाईको 

िाहत तथा सोको परिमाण सवहतको विििणको अलभिेख िाख्न ेव्यिस्था सलमलतिे लमिाउनपुने छ ।   
(२) उपदफा (१) बमोक्तिमको विििण िाख्दा विपद्मा पिेका मवहिा, बािबालिका तथा िेष्ठ नागरिक, 

विपद्का कािणिे स्थानाधतिण भएका घिपरििाि िगायतको संख्या एवकन हनेु विििण ि उनीहरूिाई उपिब्ि 
गिाइएको िाहात स्पिरूपमा िाख्नपुने छ । 

 
२३. पिुस्काि ददन सक्ने : स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सम्बधिमा विशेष योगदान परु् याउने उत्कृि व्यक्ति िा संस्थािाई प्रोत्साहन 

स्िरूप सलमलतको लसफारिसमा गाउाँ  काययपालिकािे सम्मान तथा पिुस्काि ददन सक्नेछ ।  
 
२४. िावषयक प्रलतिेदन : (१) सलमलतिे प्रत्येक आलथयक िषयमा गिेको कामको विििण सवहतको िावषयक प्रलतिेदन तयाि गिी 

काययपालिका माफय त गाउाँ सभा, क्तिल्िा विपद् व्यिस्थापन सलमलत तथा प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सलमलत समक्ष पेश गनुय पनेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बमोक्तिमको िावषयक प्रलतिेदन साियिलनक रूपमा प्रकाशन गनुय पनेछ । 
 

२५.  प्रशासलनक खचय व्यिस्थापन: सलमलतको बैिक तथा प्रलतिेदन तयािी िगायतका काययसाँग सम्बक्तधित धयनुतम प्रशासलनक खचय 
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गाउाँ काययपालिकािे व्यिस्था गनेछ |  
 
२६. अलिकाि प्रत्यायोिन : यो ऐन तथा यस ऐन अधतगयत बनेको लनयम बमोक्तिम सलमलतिाई प्राप्त अलिकािमध्ये आिश्यकता 

अनसुाि केही अलिकाि सलमलतको संयोिक तथा तोवकएको पदालिकािीिाई प्रत्यायोिन गनय सक्नेछ । 
 
२७. लनयम बनाउने अलिकाि :गाउाँ काययपालिकािे यो ऐन कायायधियनका िालग आिश्यक लनयम तथा काययविलि  बनाउनसक्नेछ । 
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