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जलजला गाउँपाललका, गाउँकार्यपाललका 

लिपद् जोलिम न्रू्नीकरण तथा व्र्िस्थापन गनय िनेको ऐन, २०७६ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जलजला गाउँपाललकाको 

कार्यपाललकािाट स्िीकृत लमलत:- २०७  /    /   

 

 

जलजला गाउँपाललकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन गनन बनेको  २०&% 
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प्रमाखण 

 
 
 

करण लमलतिः२०======================= 

 
प्रस्तािना : जलजला गाउँपाललका के्षत्र लित्र प्राकृलतक तथा गैरप्राकृलतक विपद् बाट 
सिनसाधारणको जीउज्यान र सािनजलनक, लनजी तथा व्यखिगत सम्पखि, प्राकृलतक एिम ्
साँस्कृलतक सम्पदा र िौलतक संरचनाको संरक्षण गननका लालग विपद् जोखिम न्यूलनकरण 
तथा व्यिस्थापनका सबै वियाकलापको समन्ियात्मक र प्रिािकारी रूपमा 
कायानन्ियनका लालग कानून बनाउन िाञ्छनीय िएकोले, 

नेपालको संविधानको धारा २२१ को उपधारा (१) को अलधकार प्रयोग गरी 
जलजला  गाउँ सिाले यो ऐन बनाएको छ । 
 

पररच्छेद – १ 
प्रारखम्िक 

 
१. संखक्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यस ऐनको नाम “गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण 

तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७%” रहेको छ । 
(२) यो ऐन तरुून्त प्रारम्ि हनेुछ । 
 

२.  पररिाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 
(क) “अध्यक्ष”  िन्नाले गाउँपाललकाको अध्यक्ष सम्झन ुपछन । 
(ि) “कोष”  िन्नाले दफा १२ बमोखजमको विपद् व्यिस्थापन कोष 

सम्झन ुपछन । 
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(ग) “ गैरप्राकृलतक विपद्”  िन्नाले महामारी, अलनकाल, डढेलो, कीट िा 
सूक्ष्म जीिाण ुआतङ्क, पश ुतथा चराचरुुङ्गीमा हनु ेफ्लू, प्यान्डालमक 
फ्लू, सपनदंश, जनािर आतङ्क, िानी, हिाई, सडक, जल िा 
औद्योलगक दरु्नटना, आगलागी, विषाि गयाँस, रसायन िा विवकरण 
चहुािट, गयाँस विष्फोटन, विषाि िाद्य सेिन, िातािरणीय प्रदूषण, 
िन विनाश िा िौलतक संरचनाको क्षलत तथा प्रकोप उद्धार कायनमा 
हनुे दरु्नटना िा यस्तै अन्य गैरप्राकृलतक कारणले उत्पन्न विपद् 
सम्झन ुपछन । 

(र्) “ खजल्ला विपद् व्यिस्थापन सलमलत”  िन्नाले संर्ीय ऐनको दफा १६ 
बमोखजम kj{t खजल्लामा गठन िएको खजल्ला विपद् व्यिस्थापन 
सलमलत सम्झन ुपछन । 

(ङ) “तोवकएको" िा "तोवकए बमोखजम”  िन्नाले यस ऐन अन्तगनत 
बनेको लनयममा तोवकएको िा तोवकए बमोखजम सम्झन ुपछन । 

(च) “ प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सलमलत”  िन्नाले संर्ीय ऐनको दफा १४ 
बमोखजम प्रदेश नं. $ (u08s k|b]z ) मा गठन िएको प्रदेश विपद् 
व्यिस्थापन सलमलत सम्झन ुपछन । 

(छ) “ cWoIf”  िन्नाले ufpFkflnsfsf] को प्रमिु सम्झन ुपछन । 

(ज) “ प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत”  िन्नाले गाउँपाललकाको प्रमिु 
प्रशासकीय अलधकृत सम्झन ुपछन । 

(झ) “ प्राकृलतक विपद्”  िन्नाले वहमपात, अलसना, वहमपवहरो, वहमताल 
विस्फोटन, अलतिवृि, अनािवृि, बाढी, पवहरो तथा ि-ूस्िलन, डबुान, 
िडेरी, आधँी, हरुी बतास, शीतलहर, तातो हािाको लहर, चट्याङ्ग, 
िकूम्प, ज्िालामिुी लबस्फोट, डढेलो िा यस्तै अन्य प्राकृलतक 
कारणले उत्पन्न जनुसकैु विपद् सम्झन ुपछन । 

(ञ) “ राविय कायनकारी सलमलत”  िन्नाले संर्ीय ऐनको दफा ६ 
बमोखजमको कायनकारी सलमलत सम्झन ुपछन । 
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(ट) “ राविय पररषद”  िन्नाले संर्ीय ऐनको दफा ३ बमोखजमको विपद् 
जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन राविय पररषद् सम्झन ुपछन । 

(ठ) “ राविय प्रालधकरण”  िन्नाले संर्ीय ऐनको दफा १० बमोखजम गठन 
िएको राविय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्रालधकरण 
सम्झन ुपछन । 

(ड) “ विपद्”  िन्नाले कुनै स्थानमा आपत ्कालीन अिस्था लसजनना िई 
जन िा धनको क्षलतको साथै जीिनयापन र िातािरणमा प्रलतकूल 
असर पाने प्राकृलतक िा गैरप्राकृलतक विपद् सम्झन ुपछन । 

(ढ) “ विपद् िोज तथा उद्धार समूह”  िन्नाले विपद्को अिस्थामा िोजी 
तथा उद्धार गनन वियाशील िा विपद् व्यिस्थापनको लालग 
पररचालन गनन तयार गररएको विखशिीकृत िोज तथा उद्धार समूह 
सम्झन ुपछन र सो शब्दले ताललम प्राप्त मानिीय सहायताकमीलाई 
समेत जनाउँछ । 

(ण) “ विपद् जोखिम न्यूनीकरण”  िन्नाले विपद्पूिन गररन े जोखिमको 
विश्लषेण तथा मूल्याङ्कन, विपद् रोकथाम िा विपद् बाट हनु ेक्षलतको 
न्यूनीकरण तथा विकासका कायनमा विपद् जोखिमलाई कम गने 
सम्बन्धी कायन सम्झन ुपछन । 

(त) “ विपद् पनुलानि”  िन्नाले विपद्को र्टनापलछ गररन ेपनुलननमानण एिम ्
पनुस्थानपनासँग सम्बखन्धत कायन सम्झन ुपछन । 

(थ) “ विपद् प्रलतकायन”  िन्नाले विपद्को र्टना र्ट्नासाथ तत्कालै गररन े
िोज, उद्धार एिम ् राहतसँग सम्बखन्धत कायन सम्झन ु पछन र सो 
शब्दले विपद् प्रलतकायनको पूिनतयारीलाई समेत जनाउँछ । 

(द) “ विपद् व्यिस्थापन”  िन्नाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् 
प्रलतकायन र विपद् पनुलानिसँग सम्बखन्धत सम्पूणन वियाकलाप 
सम्झन ुपछन । 
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(ध) “ व्यािसावयक प्रलतष्ठान”  िन्नाले उद्योग, कलकारिाना, लसनेमा र्र, 
सवपङ्ग मल, बहउुदे्दश्यीय व्यापाररक ििन जस्ता व्यािसावयक 
प्रलतष्ठान सम्झन ुपछन । 

(न) “सलमलत”  िन्नाले दफा ३ बमोखजमको गाउँ विपद् व्यिस्थापन 
सलमलत सम्झन ुपछन । 

(ऩ)  
(प) “ संर्ीय ऐन”  िन्नाले नेपाल सरकारको विपद् जोखिम न्यूनीकरण 

तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ सम्झन ुपछन । 
(फ) “ संर्ीय मन्त्रालय”  िन्नाले नेपाल सरकारको विपद् व्यिस्थापन हेने 

गरी तोवकएको मन्त्रालय सम्झन ुपछन । 
(ब) “सािनजलनक संस्था”  िन्नाले सरकारी लनकाय, सरकारको पूणन िा 

आंखशक स्िालमत्ि िएको संस्था, प्रचललत कानून बमोखजम स्थापना 
िएका सङ्गठठत संस्था िा सबै प्रकारका स्िास््य तथा शैखक्षक संस्था 
सम्झन ुपछन । 

 
पररच्छेद – २ 

गाउँ विपद् व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतनव्य र अलधकार 
 
३. गाउँ/नगर विपद् व्यिस्थापन सलमलत: (१) गाउँपाललका  लित्रको विपद् 

व्यिस्थापन सम्बन्धी कायनलाई प्रिािकारी रूपमा सञ्चालन गनन एक गाउँ विपद् 
व्यिस्थापन सलमलत रहनेछ । 

(२) सलमलतको गठन देहाय बमोखजम हनेुछ:- 
(क) गाउँपाललका अध्यक्ष  -संयोजक   
(ि) गाउँपाललका उपाध्यक्ष -सदस्य 
(ग) प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत -सदस्य 
(र्) विषयगत सलमलतका संयोजकहरु  -सदस्य 
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(ङ) प्रलतलनलध, खजल्ला प्रशासन कायानलय -सदस्य 
(च) सामाखजक महाशािा/शािा प्रमिु -सदस्य 
(छ) पूिानधार विकास महाशािा/शािा प्रमिु -सदस्य 
(ज) जलजला  गाउँपाललकाको िौगोललक क्षते्र लित्र रहेका 

संर्ीय सरुक्षा लनकायका प्रमिु िा प्रलतलनलध -सदस्य 
(झ) जलजला  गाउँपाललकाको िौगोललक के्षत्र लित्र रहेका 

प्रदेश प्रहरी कायानलयको प्रमिु िा प्रलतलनलध -सदस्य 
(ञ) नगर प्रहरी प्रमिु -सदस्य 
(ट) राविय मान्यता प्राप्त दलका गाउँपाललका खस्थत  

प्रमिु िा प्रलतलनलध -सदस्य  
(ठ) नेपाल रेडिस सोसाईटीका स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना) -

सदस्य 
(ड) लनजी क्षेत्रको उद्योग िाखणज्य सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको  

गाउँ तहको अध्यक्ष िा लनजले तोकेको प्रलतलनलध (१ जना) -
सदस्य 

(ढ) गैरसरकारी सस्था महासंर्काका स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना) -
सदस्य 

(ण) नेपाल पत्रकार महासंर्को स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना) -
सदस्य 

(त) विपद् व्यिस्थापन हेने गरर तोवकएको महाशािा/शािा प्रमिु 
 -सदस्य 
सखचि 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको िएतापलन िम संख्या (ञ), 
(ट), (ठ), (ड), (ढ) र (ण) का सदस्यहरू उपलब्ध निएको अिस्थामा पलन 
सलमलत गठन एिम ्काम कारिाही गननमा असर पने छैन । 
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(४) उपदफा (२) बमोखजमको सलमलतले संर्ीय ऐनको दफा १७ 
बमोखजमको स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलमलतको रूपमा समेत काम गनेछ । 

 
४. सलमलतको बैठक सम्बन्धी व्यिस्था: (१) संयोजकले तोकेको लमलत, समय र 

स्थानमा सलमलतको बैठक बस्नेछ । 
(२) सलमलतको सदस्य-सखचिले सलमलतको बैठक बस्ने लमलत, समय र स्थान 

तोकी बैठकमा छलफल हनेु विषयसूची सवहतको सूचना बैठक बस्ने समयिन्दा 
चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउन ुपनेछ । 

 (३) सलमलतका पचास प्रलतशतिन्दा बढी सदस्य उपखस्थत िएमा बैठकको 
लालग गणपूरक सङ्खख्या पगुेको मालननेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको िएतापलन सलमलतको 
बैठक तत्काल बोलाउन आिश्यक िएमा अध्यक्षले जनुसकैु बेलापलन सलमलतको 
बैठक बोलाउन सक्नेछ र त्यस्तो अिस्थामा अध्यक्ष र र्टीमा १ जना सदस्य 
सवहत सदस्य सखचि उपखस्थत िएमा सलमलतको बैठक बस्न सक्नेछ। 

(५) सलमलतको बैठक संयोजकको अध्यक्षतामा बस्नेछ । 
(६) सलमलतको लनणनय बहमुतद्वारा हनेुछ र मत बराबर िएमा संयोजकले 

लनणानयक मत ठदनेछ। 
(७) सलमलतले आिश्यकता अनसुार सम्बखन्धत लनकाय िा सङ्घ संस्थाका 

प्रलतलनलध र विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गनन सक्नेछ । 
(८) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनविलध सलमलत आफैले लनधानरण गरे 

बमोखजम हनेुछ । 
(९) सलमलतको लनणनय सदस्य सखचिले प्रमाखणत गरी राख्नछे । 

 
५ . सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार: सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार देहाय 

बमोखजम हनेुछ:- 
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(क) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी राविय पररषद् बाट स्िीकृत राविय नीलत 
तथा योजना एिम ् राविय कायनकारी सलमलत र प्रदेश विपद् 
व्यिस्थापन सलमलतबाट स्िीकृत एकीकृत तथा के्षत्रगत नीलत योजना 
र कायनिम अनरुुप हनेु गरी गाउँ विपद् व्यिस्थापन नीलत तथा 
योजना तजुनमा गरी कायनपाललका समक्ष पेश गने, 

(ि) गाउँ सिाबाट स्िीकृत नीलत तथा योजनाको अधीनमा रही विपद् 
जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रलतकायन तथा विपद् पनुलानि सम्बन्धी 
एकीकृत तथा के्षत्रगत नीलत, योजना तथा कायनिम स्िीकृत गरी 
लागू गने, गराउने, 

(ग) गाउँपाललकाबाट सञ्चालन हनेु विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायनिम 
तथा बजेट प्रस्ताि तयार गने, गराउने, 

(र्) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा गाउँपाललकाको संस्थागत क्षमता 
विकास गने, गराउने, 

(ङ) गाउँपाललकाका पदालधकारी, कमनचारी, स्ियंसेिक, सामाखजक 
पररचालक तथा समदुायलाई विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा प्रखशक्षण 
ठदने व्यिस्था लमलाउने, 

(च) विपद्का र्टना हनुासाथ िोज, उद्धार र राहत लगायतका प्राथलमक 
कायनहरू तत्काल गननको लालग संस्थागत संयन्त्र स्ित: पररचाललत 
हनेु गरी आिश्यक कायनविलध तथा मापदण्ड तजुनमा गरी लागू गने, 
गराउने, 

(छ) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा संर्ीय तथा प्रादेखशक कानूनको 
अलधनमा रवह सािनजलनक, लनजी, गैरसरकारी लगायत सबै लनकाय 
तथा संस्थाले लनिानह गनुन पने िलूमका लनधानरण गने तथा त्यस्ता 
संस्था िा लनकायलाई आफ्नो नीलत, योजना र कायनिममा विपद् 
व्यिस्थापन सम्बन्धी विषय समािेश गनन लगाउने, 
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(ज) विपद्को समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यमहरुको िलूमका 
सम्बन्धी आिश्यक मापदण्ड तयार गरी कायानन्ियन गने, गराउने, 

(झ) सरकारी, लनजी एिम ् गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्ियंसेिक, 
सामाखजक पररचालक लगायत सम्बखन्धत सबै पक्षको समन्िय र 
संलगनतामा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायन गने, गराउने, 

(ञ) िौलतक संरचना लनमानण गदान ििनसंवहता लगायत अन्य स्िीकृत 
लनदेखशका िा मापदण्डको पालना गराउने, 

(ट) स्थानीय सािनजलनक पूिानधार सम्बन्धी संरचनाको विपद् जोखिम 
मूल्याङ्कन गने, गराउने, 

(ठ) नदी वकनार, बगर, पवहरो जान सक्ने लिरालो जलमन र डुबान हनेु 
के्षत्र िा विपद् जोखिमको सम्िािना िएका असरुखक्षत के्षत्रमा 
बसोबास गने व्यखि तथा समदुायलाई सरुखक्षत स्थानमा स्थानान्तरण 
गराउन उपयिु स्थानको िोजी कायनमा सहयोग गने तथा सरुखक्षत 
स्थानमा बसोबास सम्बन्धी सचेतना जगाउने, 

(ड) विपद्बाट स्थानीय स्तरमा लनजी तथा सािनजलनक के्षत्रबाट िइरहेको 
सेिा प्रिाहमा अिरोध आइपरेमा सोको पनुिःसञ्चालनका लालग सेिा 
लनरन्तरताको योजना तजुनमा तथा कायानन्ियन सम्बन्धी कायन गने, 
गराउने । 

(ढ) स्थानीय समदुायलाई विपद्प्रलत जागरुक बनाउन, विपद्सँग 
सम्बखन्धत योजना तथा कायनिम तजुनमा गनन तथा विपद्को र्टना 
हनुासाथ प्रलतकायनका लालग पररचाललत हनु िडा तथा समदुायस्तरमा 
समािेशी विपद् पूिनतयारी तथा प्रलतकायन सलमलत गठन गने, 

(ण) विद्यालय तहको शैखक्षक पाठ्यिममा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी 
विषय समािेश गनन पहल गने, 

(त) विपद् प्रलतकायनका लालग नमूना अभ्यास गने, गराउने, 
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(थ) विपद्को समयमा प्रयोग गनन सवकने गरी िारुणयन्त्र लगायतका 
अन्य उपकरणहरू तयारी हालतमा राख्न लगाउने, 

(द) स्थानीय स्तरमा आपत ्कालीन कायनसञ्चालन केन्रको स्थापना र 
सञ्चालन गने, 

(ध) गाउँपाललकामा विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूिनचेतािनी 
प्रणालीको विकास र सञ्चालन गने, गराउने, 

(न) विपद् प्रिावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार तथा राहतको व्यिस्था 
लमलाउने, 

(प) विपद् मा परी हराएका, लबग्रकेा िा नि िएका कागजातको यवकन 
त्याङ्क अद्यािलधक गरी राख्न लगाउने, 

(फ) विपद् बाट प्रिावित र्रपररिारको पवहचान, स्तर लनधानरण तथा 
पररचयपत्र वितरण गने, गराउने, 

(ब) विपद्को समयमा जोखिममा रहेको समूह विशेषगरी मवहला, 
बालबाललका, वकशोरी, अपाङ्गता िएका व्यखिउपर हनु सक्ने र्टना 
(लैवङ्गक वहंसा, बेचवििन तथा अन्य कुनै पलन वकलसमका शोषण) 
रोकथामको लालग विशेष सतकन ता अपनाई सचेतनामूलक कायनिम 
सञ्चालन गने, 

(ि) विपद् प्रिावितहरूको प्रत्यक्ष र सविय सहिालगतामा विपद् प्रिावित 
के्षत्रमा आलथनक वियाकलापको पनुस्थानपना, रोजगारीका अिसरको 
सजृना तथा जीिनयापनका लालग आय आजनन कायनिम सञ्चालन 
गने, गराउने, 

(म) विपद्को जोखिममा रहेका मवहला, बालबाललका, जेष्ठ नागररक, 
दललत, सीमान्तकृत िगन तथा समदुाय, अशि तथा अपाङ्गता िएका 
व्यखिहरूको लालग विशेष योजना तथा कायनिम बनाई कायानन्ियन 
गने, गराउने, 
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(य) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा सािनजलनक संस्था तथा व्यािसावयक 
प्रलतष्ठानले प्रचललत ऐन बमोखजम कायन गरे नगरेको अनगुमन गने, 

(र)  विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी राविय कायनकारी सलमलत, प्रदेश विपद् 
व्यिस्थापन सलमलत तथा खजल्ला विपद् व्यिस्थापन सलमलतको लनणनय 
अनसुार विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायन गने, गराउने, 

(ल) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश 
सरकारका मन्त्रालय, वििाग तथा अन्य लनकायसँग सहकायन गने, 

(ि) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा 
गाउँसिाले तोकेका अन्य कायन गने, गराउने,  

(श)  विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा संर्ीय तथा प्रादेखशक कानूनको 
प्रलतकूल नहनेु गरी गाउँ कायनपाललकाले तोके बमोखजमका अन्य कायन 
गने, गराउने, 

(ष)  विलिन्न संर्संस्था, व्यखिबाट प्राप्त हनेु राहत तथा पनुलननमानण र 
पनुलानिका लबषयिस्तलुाई स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलमलतले 
तोकेको स्थान र मापदण्ड अनसुार गने, गराउने । 

 
पररच्छेद – ३ 

िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतनव्य र अलधकार 
 
६. िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सलमलत: (१) गाउँपाललका को प्रत्येक िडामा एक 

िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सलमलत रहनेछ । 
(२) िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सलमलतको गठन देहाय बमोखजम हनेुछ:- 

(क) िडा अध्यक्ष  -संयोजक  
(ि) िडा सदस्यहरू   -सदस्य 
(ग) िडा लित्र रहेका विषयगत शािा/ईकाई कायानलय प्रमिुहरू 

 -सदस्य 
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(र्) िडा लित्र रहेका सरुक्षा लनकायका प्रमिुहरू  -सदस्य 
(ङ) राविय मान्यता प्राप्त दलका िडाखस्थत प्रमिु िा प्रलतलनलध 

 -सदस्य  
(च) स्थानीय रेडिस,   -सदस्य 
(छ) गैरसरकारी तथा सामदुायमा आधाररत संर्संस्था तथा यिुा 

क्लिबाट 
संयोजकले तोकेबमोखजम न्यूनतम २ मवहला सवहत ४ जना 
 -सदस्य 

(ज) िडा सखचि - सदस्य 
सखचि 

(३) उपदफा (२) बमोखजमको सलमलतको बैठक सो सलमलतको संयोजकले 
तोकेको लमलत, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

(४) सलमलतको सदस्य-सखचिले सलमलतको बैठक बस्ने लमलत, समय र स्थान 
तोकी बैठकमा छलफल हनेु विषयसूची सवहतको सूचना बैठक बस्ने समयिन्दा 
चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउन ुपनेछ । 

(५) सलमलतका पचास प्रलतशतिन्दा बढी सदस्य उपखस्थत िएमा बैठकको 
लालग गणपूरक सङ्खख्या पगुेको मालननेछ । 

(६) उपदफा (४) र (५) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको िएता पलन सो 
सलमलतको बैठक तत्काल बोलाउन आिश्यक िएमा संयोजकले जनुसकैु बेलापलन 
सलमलतको बैठक बोलाउन सक्नेछ र त्यस्तो अिस्थामा संयोजक र र्टीमा १ 
जना सदस्य सवहत सदस्य सखचि उपखस्थत िएमा सलमलतको बैठक बस्न सक्नेछ 
। 

(७) सलमलतको बैठकको अध्यक्षता सो सलमलतको संयोजकले गनेछ । 
(८) सलमलतको लनणनय बहमुतद्वारा हनेुछ र मत बराबर िएमा संयोजकले 

लनणानयक मत ठदनेछ। 
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(९) सलमलतले आिश्यकता अनसुार सम्बखन्धत लनकाय िा सङ्घ संस्थाका 
प्रलतलनलध र विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गनन सक्नेछ । 

(१०) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनविलध सो सलमलत आफैले लनधानरण 
गरे बमोखजम हनेुछ । 

(११) सलमलतको लनणनय सदस्य सखचिले प्रमाखणत गरी राख्नछे । 
 
७ . िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकारिः सलमलतको 

काम, कतनव्य र अलधकार देहाय बमोखजम हनेुछ:- 
(क) िडा लित्र विपद् प्रलतकायन तथा विपद् पनुलानि सम्बन्धी कायनिम 

सञ्चालनका लालग गाउँ विपद् व्यिस्थापन सलमलतमा लसफाररस गने 
तथा सो सलमलतबाट स्िीकृत नीलत तथा योजना अनरुूपका विपद् 
व्यिस्थापन सम्बन्धी कायनिम कायानन्ियन, अनगुमन र 
पनुरािलोकन गने, 

(ि) िडामा विकास लनमानणका वियाकलापहरू कायानन्ियनमा विपद् 
जोखिम व्यािस्थापनलाई मूलप्रिाहीकरण गने, सरुखक्षत विद्यालय तथा 
अस्पतालका लालग विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कायनिमहरू 
सञ्चालन गने, 

(ग) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा िडाको संस्थागत क्षमता विकास 
गने, 

(र्) विपद् व्यिस्थापन योजना, आपत्कालीन कायनयोजना, पनुिःस्थापना 
तथा पनुलननमानण योजना तजुनमा तथा कायानन्ियन गने, गराउने, 

(ङ) समदुायमा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी काम गने समूहहरूको गठन 
तथा त्यस्ता समूहहरूलाई पररचालन गने गराउने, 

(च) िडा सदस्यहरू, कमनचारी, स्ियंसेिक, सामाखजक पररचालक तथा 
समदुायमा आधाररत विपद् व्यिस्थापन सलमलत सदस्य, नागररक 
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समाजका प्रलतलनलधलाई विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रखशक्षणको 
व्यिस्था लमलाउने, 

(छ) स्थानीय समदुायलाई विपद्प्रलत जागरुक बनाउने, विपद्सँग 
सम्बखन्धत योजना तथा कायनिम तजुनमा गनन तथा विपद्को र्टना 
हनुासाथ प्रलतकायनका लालग तयारी अिस्थामा राख्न,े 

(ज) विपद्का र्टना हनुासाथ िोज, उद्धार र राहत लगायतका प्राथलमक 
कायनहरू तत्काल गननको लालग समन्िय गने,  

(झ) आपत ्कालीन नमूना अभ्यास गने, गराउने, 
(ञ) विपद् बाट प्रिावित र्रपररिारको पवहचान, स्तर लनधानरण तथा 

पररचयपत्र वितरणमा गाउँ विपद् व्यिस्थापन सलमलतलाई सहयोग 
गने, 

(ट) विपद्को समयमा जोखिममा रहेका समूह विशेषगरी मवहला, 
बालबाललका, वकशोरी, अपाङ्गता िएका व्यखिउपर हनु सक्ने र्टना 
(लैवङ्गक वहंसा, बेचवििन तथा अन्य कुनै पलन वकलसमका शोषण) 
रोकथामको लालग विशेष सतकन ता अपनाई सचेतनामूलक कायनिम 
सञ्चालन गने, 

(ठ) गाउँ विपद् व्यिस्थापन सलमलतको लनणनय अनसुार विपद् व्यिस्थापन 
सम्बन्धी अन्य कायन गने, गराउने ।  

 
पररच्छेद – ४ 

सरुक्षा लनकाय तथा अन्य लनकायको पररचालन 
 
८ . सरुक्षा लनकायको पररचालन तथा सहयोग र समन्िय: (१) गाउँकायनपाललकाले 

विपद् व्यिस्थापनको काममा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले पररचालन 
गरेका संर्ीय तथा प्रादेखशक सरुक्षा लनकायहरूलाई सहयोग र समन्िय गनेछ । 
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(२) सरुक्षा लनकायले विपद्को समयमा िोज तथा उद्धार कायनका लालग 
गाउँकायनपाललकासँग आिश्यक सामग्री माग गरेको अिस्थामा गाउँपाललकामा 
उपलब्ध िएसम्म त्यस्तो सामाग्री तत्काल उपलब्ध गराईनेछ । 

(३) विपद् प्रलतकायनका लालग गाउँपाललकाले आफूँसँग रहेको नगर प्रहरीलाई 
पररचालन गनेछ ।   

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

(१) िारूणयन्त्र, एम्बलेुन्स तथा त्यस्तै अन्य सेिा प्रदायकले आपत ्कालीन 
िोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन सलमलतले ठदएको लनदेशनको पालना 
गनुन पनेछ । 

 (२) आपत ्कालीन कायन सम्पादन गदान सलमलतको आदेश बमोखजम कुनै पलन 
स्थानमा प्रिेश गने तथा जनुसकैु व्यखि िा संस्थाको साधन र स्रोत उपयोग गने 
अलधकार िारुणयन्त्र सेिा प्रदायकलाई हनेुछ । 

 
१०. सािनजलनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रलतष्ठानको दावयत्ि: (१) विपद् व्यिस्थापन 

सम्बन्धमा गाउँपाललका लित्रका सबै सािनजलनक संस्था तथा व्यािसावयक 
प्रलतष्ठानको दावयत्ि देहाय बमोखजम हनेुछ:- 

(क) आफ्नो ििन, उद्योग, कायानलय िा व्यािसावयक केन्रमा विपद्का 
र्टना हनु नठदन विपद् सरुक्षा औजार, उपकरण, सामग्री, 
आपत ्कालीन लनकास लगायत तोवकए बमोखजमका अन्य व्यिस्था 
गने, 

(ि)  त्याङ्क सङ्कलन, क्षलतको मूल्याङ्कन, राहत, पनुस्थानपना तथा 
पनुलननमानण समेतका सम्पूणन कायनमा आिश्यक सहयोग गने, 

(ग)   आफ्ना कमनचारी तथा कामदारलाई विपद् व्यिस्थापन 
सम्बन्धमा आधारितू अलिमिुीकरण गने गराउने, 
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(र्) विपद् व्यिस्थापन कायनमा उपयोग हनेु स्रोत साधनलाई तयारी 
हालतमा राख्न,े 

(ङ) आफ्ना ििन लगायत अन्य संरचना आपत ्कालीन प्रयोजनका 
लालग आिश्यक परेमा आदेशानसुार उपलब्ध गराउने, 

(च) सम्बखन्धत अलधकारीको सपुररिेक्षणमा उद्धार तथा राहत वितरण 
कायनमा सहयोग परु् याउने, 

(छ) विपद् जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्रको व्यिस्था गरी तयारी 
अिस्थामा राख्न,े 

(ज)  फोहोरमैला तथा प्रदषुणको यथोखचत व्यिस्थापन गरी यसबाट 
िातािरण र जनजीिनमा पनन सक्ने नकारात्मक प्रिािलाई 
न्यूनीकरण गने उपायहरू अपनाउने, 

(झ) विपद्को र्टना र्टेमा तत्काल नखजकको सरुक्षा लनकाय र 
स्थानीय आपत ्कालीन कायनसञ्चालन केन्रलाई िबर गने ।   

(२) गाउँपाललका लित्रका सािनजलनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रलतष्ठानले  
गाउँपाललकाको विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रही विपद् 
व्यिस्थापन योजनाको तजुनमा गरी अलनिायन रूपमा लागू गनुन पनेछ । 

 
११. विपद् व्यिस्थापनमा सहयोग गनुन पने : गाउँपाललका लित्रका सरकारी कायानलय, 

गैरसरकारी संस्था, स्थानीय सङ्घ संस्था, समदुाय, स्ियंसेिक, नागररक समाज, 
लनजी क्षेत्र तथा व्यखिले विपद् व्यिस्थापन कायनमा गाउँपाललकालाई देहाय 
बमोखजम सहयोग गनुन पनेछ:- 

(क)  त्याङ्क सङ्कलन, क्षलतको मूल्याङ्कन, राहत, पनुस्थानपना तथा 
पनुिःलननमानण लगायतका विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायनमा 
सहयोग गने,  

(ि) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अलििवृद्ध गने, 
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(ग) क्षमता विकास, आपत ्कालीन नमूना अभ्यास तथा विपद् 
व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रखशक्षण कायनिममा सहयोग गने तथा िाग 
ललने,  

(र्) िोज, उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी कायनमा सहयोग गने।  
 

पररच्छेद – ५  
विपद् व्यिस्थापन कोष सम्बन्धी व्यिस्था 

 
१२. विपद् व्यिस्थापन कोष : (१) विपद् व्यिस्थापनका लालग गाउँपाललकामा छुटै्ट 

एक आकखस्मक कोष रहनेछ । 
(२) कोषमा देहाय बमोखजमका रकमहरू रहने छन:्- 

(क) गाउँपाललकाको िावषनक बजेटबाट विपद् व्यिस्थापन कोषमा जम्मा 
गने गरी स्िीकृत रकम, 

 (ि) प्रदेश सरकारबाट विपद् व्यिस्थापनका लालग प्राप्त रकम, 
(ग)  नेपाल सरकारबाट विपद् व्यिस्थापनका लालग प्राप्त रकम, 
(र्) स्िदेशी कुनै सङ्घ संस्था िा व्यखिबाट दान, दातव्य िा उपहार 

स्िरुप प्राप्त रकम, 
(ङ)  अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) विपद् व्यिस्थापनका लालग गाउँपाललकाले कानून बमोखजम विशेष शलु्क 
िा दस्तरु संकलन गनन सक्ने छ |  

(४) कोषको सञ्चालन तोवकए बमोखजम हनेुछ । 
(५) कोषको रकम विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कामका लालग प्रयोग गररनेछ 

। 
(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको िए तापलन कोषको रकम 

लनयलमत प्रशासलनक कायनको लालग िचन गररने छैन । 
(७) कोषको लेिापरीक्षण महालेिा परीक्षकबाट हनेुछ ।  
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(८) सलमलतले कोषको िावषनक आय व्ययको प्रलतिदेन तयार गरी 
कायनपाललका माफन त गाउँ/नगरसिा समक्ष पेश गनेछ । 

 
पररच्छेद – ६ 

कसूर तथा सजाय 
 

१३.  कसूर र सजाय : कसैले विपद्को र्टना र्ट्न सक्ने गरी लापरिाही गरेमा िा 
त्यस्तो र्टना र्टाउन प्रत्यक्ष संलगन िएमा िा र्ट्ना र्टेको अिस्थामा 
नाजायज फाईदा ललने गरी िा आफुलाई मात्र फाईदा पगुने वकलसमको कुनै काम 
गरेमा िा यस सम्बन्धमा संर्ीय कानून बमोखजम कसरुजन्य मालनने कुनै काम 
गरेमा तत ्सम्बन्धी कारिाही प्रचललत संर्ीय कानून बमोखजम हनेुछ ।  

 
पररच्छेद – ७ 

विविध 
 

१४.  विपद् सङ्कटग्रस्त क्षते्र र्ोषणाको पालना र समन्िय : (१) नेपाल सरकारले 
गाउँपाललका लित्रको कुनै ठाउँमा गम्िीर प्रकृलतको विपद् उत्पन्न िएबाट विपद् 
सङ्कटग्रस्त क्षेत्र र्ोषणा गरी प्रचललत कानून बमोखजम कुनै काम गनन गराउन 
आदेश ठदएमा सोको पालना गनुन गराउन ुगाउँपाललकाको कतनव्य हनेुछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोखजम र्ोषणा गररएको के्षत्रमा नेपाल सरकारले 
प्रचललत कानून बमोखजम कुनै काम गनन गराउन गाउँपाललका लित्रको कुनै 
व्यखि, संस्था िा अलधकारीलाई आदेश ठदएमा सोको पालना गनन गराउनमा 
गाउँपाललकाले आिश्यक समन्िय गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोखजम र्ोषणा गररएको क्षेत्र सम्बन्धी सूचनाको 
प्रसारणमा गाउँपाललकाले सहयोग र समन्िय गनेछ । 
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१५. नेपाल सरकारको स्िीकृतीमा मात्र प्रिेश गनुनपने : (१) विपद् बाट असर परेको 
कुनै के्षत्रमा विदेशी नागररक िा संस्थाले प्रिेश गननु ु परेमा नेपाल सरकारको 
स्िीकृलत ललएको छ छैन िलन गाउँ कायनपाललकाले सोधिोज गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम सोधिोज गदान त्यस्तो नागररक िा संस्थाले 
नेपाल सरकारको स्िीकृलत ललएको नादेखिएकोमा लनजको प्रिेशलाई रोक लगाई 
तत ्सम्बन्धी सूचना नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराईनेछ । 

 
१६. मानिीय तथा अन्य सहायता र समन्िय : (१) गाउँपाललकाका लित्र उत्पन्न 

विपद्को अिस्थालाई तत्काल सामना गनन आन्तररक स्रोत र साधनबाट नभ्याउने 
िएमा मानिीय तथा अन्य सहायता र समन्ियका लालग खजल्ला समन्िय सलमलत, 
प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारलाई अनरुोध गररनेछ ।  

 (२) विपद् बाट उत्पन्न खस्थलत लनयन्त्रण गने िममा नेपाल सरकारले 
अन्तरानविय मानिीय तथा अन्य सहयोग ललई पररचालन गरेको अिस्थामा नेपाल 
सरकारको लनदेशनमा रवह तत ्सम्बन्धी कायनमा सहयोग र समन्िय गररनेछ ।  

(३) लछमेकी स्थानीय तहमा कुनै विपद् उत्पन्न िई सो व्यिस्थापनका लालग 
लछमेकी स्थानीय तहले सोझै, खजल्ला समन्िय सलमलत िा प्रदेश सरकार माफन त 
अनरुोध गरेमा उपलब्ध िएसम्मको सहयोग पयुानउन ुगाउँ कायनपाललको दावयत्ि 
हनेुछ । 

 
१७.  तत्काल िरखुद तथा लनमानण र प्रयोग गनन सवकन े: (१) विशेष पररखस्थलत परी 

विपद् बाट प्रिावित क्षेत्रमा िोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन तथा 
िइरहेको विपद् बाट थप क्षलत हनु नठदनका लालग तत्कालै राहत सामग्री िरखुद 
िा लनमानण कायन गनन आिश्यक िएमा सािनजलनक िररद सम्बन्धी प्रचललत 
कानूनमा रहेको विशेष पररखस्थलतमा िररद गने सम्बन्धी व्यिस्था बमोखजम गाउँ 
कायनपाललकाले िरखुद िा लनमानण कायन गनन सवकनेछ । 
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(२) विपद् बाट प्रिावित क्षेत्रमा िोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन 
तथा िइरहेको विपद् बाट थप क्षलत हनु नठदनका लालग गाउँपाललका क्षेत्र लित्रको 
कुनै गैरसरकारी कायानलय िा अन्य संर् संस्था र व्यखिको चल, अचल सम्पखि 
तथा सिारी साधन उपयोग गनन आिश्यक िएमा सोको अलिलेि रािी तोवकएको 
अिलधिरको लालग अस्थायी तिरले प्राप्त गनन सवकनेछ । 

 (३) विपद् बाट प्रिावित क्षेत्रमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउन 
गाउँपाललका के्षत्र लित्रको कुनै गैरसरकारी कायानलय िा अन्य संर् संस्था र 
व्यखिको िाद्यान्न, लिाकपडा, औषधी िा अन्य िस्त ुआिश्यक िएमा सोको 
अलिलेि रािी लनयन्त्रणमा ललन र सम्बखन्धत प्रिावित पक्षलाई वितरण गनन 
सवकनेछ । 

(४) गाउँपाललकाले उपदफा (२) बमोखजम कुनै सम्पखि अस्थायी रूपमा प्राप्त 
गरेमा िा उपदफा (३) बमोखजम कुनै िस्त ु लनयन्त्रण र वितरण गरेमा त्यस्तो 
सम्पखि प्रयोग िा िस्त ुउपयोग बापत प्रचललत दर अनसुारको रकम सम्बखन्धत 
कायानलय, संस्था िा व्यखिलाई ठदनेछ ।  

 
१८.  राहतको न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यिस्था : (१) विपद् प्रिावित व्यखिलाई 

नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराउने राहतको अलतररि 
गाउँपाललकाले आन्तररक स्रोतबाट थप राहत उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोखजम गाउँपाललकाले विपद् प्रिावित व्यखिलाई राहत 
उपलब्ध गराउँदा मापदण्ड बनाई सोको आधारमा राहात उपलब्ध गराउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोखजमको राहतको मापदण्डमा अन्य विषयको अलतररि 
देहायका विषय समािेश िएको हनु ुपनेछ:- 

(क) विपद् बाट प्रिावित व्यखिलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा राख्दा 
उपलब्ध गराउन ु पने आिास, िाद्यान्न, िानेपानी, स्िास््य तथा 
सरसफाइ सम्बन्धी, 
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(ि) विपद् बाट मतृ्य ु हनेुको पररिार तथा सम्पखिको क्षलत हनेु 
व्यखिलाई उपलब्ध गराउन ुपने न्यूनतम राहत सम्बन्धी,  

(ग) मवहला, बालबाललका, जेष्ठ नागररक, अशि तथा अपाङ्गता िएका 
व्यखिको आिश्यकता संिोधनका लालग विशेष राहत प्याकेजहरु 
(जस्तै लडखगनटी वकट र खचल्रेन वकट) मवहलाहरूको लालग 
सरुखक्षत मवहलामैत्री स्थल,  

(र्) व्यखिगत गोपलनयता तथा सरुक्षा सम्बन्धी, 
(ङ) न्यूनतम राहत बाहेक स्िरोजगार तथा रोजगारी व्यिस्थापनका 

माध्यमबाट पीलडतको जीविकोपाजनन सम्बन्धी, 
(च) गैरसरकारी िा व्यखिगत रूपमा ठदइने राहतको वितरण सम्बन्धी, 
(छ) एकद्वार प्रणाली अनरुुप राहत वितरण गने सम्बन्धी, 
(ज) राहतसँग सम्बखन्धत अन्य उपयिु विषय । 
 

१९.   विपद् मा परी हराएका िा नि िएका कागजात सम्बन्धमा : विपद् मा परी 
हराई फेला पनन नसकेका तथा आंखशक िा पूणन रूपमा क्षलत िएका 
गाउँपाललकाका महत्िपूणन कागजातहरुको प्रमाणीकरण तथा प्रलतललवप उपलब्ध 
गराउने सम्बन्धी व्यिस्था प्रचललत कानूनले तोके बमोखजम हनेुछ। 

 
२०. लनदेशन ठदन सक्ने : सलमलतले यस ऐनको अधीनमा रही विपद् व्यिस्थापनका 

लालग कुनै व्यखि िा लनकायलाई आिश्यक लनदेशन ठदन सक्नेछ र त्यस्तो 
लनदेशनको पालना गनुन सम्बखन्धत व्यखि िा लनकायको कतनव्य हनेुछ । 

 
२१. उपसलमलत गठन गनन सक्ने : (१) सलमलतले आिश्यकता अनसुार उपसलमलत 

गठन गनन सक्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोखजम गठन हनेु उपसलमलतको काम, कतनव्य, अलधकार 

र कायनु ािलध उपसलमलत गठन गदानका बित तोवकए बमोखजम हनेुछ । 
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२२. अलिलेि राख्न ु पनेिः (१) विपद्को समयमा राहत उपलब्ध गराउने व्यखि, 

लनकाय िा संस्थाको नाम,  र उपलव्ध गराईको राहत तथा सोको पररमाण 
सवहतको वििरणको अलिलेि राख्न ेव्यिस्था सलमलतले लमलाउनपुने छ ।   

(२) उपदफा (१) बमोखजमको वििरण राख्दा विपद् मा परेका मवहला, 
बालबाललका तथा जेष्ठ नागररक, विपद्का कारणले स्थानान्तरण िएका 
र्रपररिार लगायतको संख्या एवकन हनेु वििरण र उनीहरूलाई उपलब्ध 
गराइएको राहात स्पिरूपमा राख्नपुने छ । 

 
२३. परुस्कार ठदन सक्न े : स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा विशेष योगदान 

परु् याउने उत्कृि व्यखि िा संस्थालाई प्रोत्साहन स्िरूप सलमलतको लसफाररसमा 
गाउँ कायनपाललकाले सम्मान तथा परुस्कार ठदन सक्नेछ ।  

 
२४. िावषनक प्रलतिेदन : (१) सलमलतले प्रत्येक आलथनक िषनमा गरेको कामको वििरण 

सवहतको िावषनक प्रलतिेदन तयार गरी कायनपाललका माफन त गाउँ सिा, खजल्ला 
विपद् व्यिस्थापन सलमलत तथा प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सलमलत समक्ष पेश गनुन 
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजमको िावषनक प्रलतिेदन सािनजलनक रूपमा प्रकाशन 
गनुन पनेछ । 

 
२५.  प्रशासलनक िचन व्यिस्थापन: सलमलतको बैठक तथा प्रलतिेदन तयारी लगायतका 

कायनसगँ सम्बखन्धत न्यनुतम प्रशासलनक िचन गाउँकायनपाललकाले व्यिस्था गनेछ 
|  
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२६. अलधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयम बमोखजम 
सलमलतलाई प्राप्त अलधकारमध्ये आिश्यकता अनसुार केही अलधकार सलमलतको 
संयोजक तथा तोवकएको पदालधकारीलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

 
२७. लनयम बनाउने अलधकार : गाउँ कायनपाललकाले यो ऐन कायानन्ियनका लालग 

आिश्यक लनयम तथा कायनविलध  बनाउन सक्नेछ । 


