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नरैनापरु राजपत्र 

खण्ड : २  संख्या :१२  नरैनापरु गाउँपालिका, गाउँ काययपालिकाको कायायिय, नरैनापरु, बाकेँ   प्रकाशित लिलत : २०७५/०४/०७  

नपेािको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बिोशजि नरैनापरु 
गाउँपालिकाको गाउँ सभािे बनाएको ति िेशखए बिोशजिको ऐन सियसाधारणको जानकारीका िालग प्रकािन गररएको छ। 

भाग – ०१ 

नरैनापरु गाउँपालिका, बाकेँ 

स्िीकृत लिलत २०७५/०३/३२ 

गाउँ विपद् जोशखि न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५ 
 
प्रस्तािना :  
नरैनापरु गाउँपालिका क्षते्र लभत्र प्राकृलतक तथा गैरप्राकृलतक विपद् बाट सियसाधारणको जीउज्यान र साियजलनक, लनजी 
तथा व्यशिगत सम्पशि, प्राकृलतक एिि ्सासँ्कृलतक सम्पदा र भौलतक संरचनाको संरक्षण गनयका िालग विपद् जोशखि 
न्यूलनकरण तथा व्यिस्थापनका सबै वियाकिापको सिन्ियात्िक र प्रभािकारी रूपिा कायायन्ियनका िालग कानून 
बनाउन िाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संविधानको धारा २२१ को उपधारा (१) को अलधकार प्रयोग गरी नरैनापरु गाउँसभािे यो ऐन 
बनाएको छ । 
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प्रारशम्भक 
 
१. संशक्षप्त नाि र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाि “गाउँ विपद् जोशखि न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५” 

रहेको छ । 
(२) यो ऐन तरुून्त प्रारम्भ हनुेछ । 
 

२.  पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस ऐनिा,- 
(क) “अध्यक्ष” भन्नािे गाउँपालिकाको अध्यक्ष सम्झन ुपछय । 
(ख) “कोष” भन्नािे दफा १२ बिोशजिको विपद् व्यिस्थापन कोष सम्झन ुपछय । 
(ग) “गैरप्राकृलतक विपद्” भन्नािे िहािारी, अलनकाि, डढेिो, कीट िा सूक्ष्ि जीिाण ुआतङ्क, पि ु

तथा चराचरुुङ्गीिा हनु ेफ्िू, प्यान्डालिक फ्िू, सपयदंि, जनािर आतङ्क, खानी, हिाई, सडक, 
जि िा औद्योलगक दरु्यटना, आगिागी, विषाि गयासँ, रसायन िा विवकरण चहुािट, गयासँ 
विष्फोटन, विषाि खाद्य सेिन, िातािरणीय प्रदूषण, िन विनाि िा भौलतक संरचनाको क्षलत 
तथा प्रकोप उद्धार काययिा हनु ेदरु्यटना िा यस्तै अन्य गैरप्राकृलतक कारणिे उत्पन्न विपद् 
सम्झन ुपछय । 

(र्) “शजल्िा विपद् व्यिस्थापन सलिलत” भन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १६ बिोशजि ...... (गा.पा. 
रहेको शजल्िाको नाि) शजल्िािा गठन भएको शजल्िा विपद् व्यिस्थापन सलिलत सम्झन ुपछय 
। 

(ङ) “तोवकएको" िा "तोवकए बिोशजि” भन्नािे यस ऐन अन्तगयत बनकेो लनयििा तोवकएको िा 
तोवकए बिोशजि सम्झन ुपछय । 

(च) “प्रदेि विपद् व्यिस्थापन सलिलत” भन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १४ बिोशजि प्रदेि नं. ५ 
(गा.पा. रहेको प्रदेिको नम्बर िा नाि) िा गठन भएको प्रदेि विपद् व्यिस्थापन सलिलत 
सम्झन ुपछय । 

(छ) “प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत” भन्नािे गाउँपालिकाको प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत सम्झन ुपछय 
। 

(ज) “प्राकृलतक विपद्” भन्नािे वहिपात, अलसना, वहिपवहरो, वहिताि विस्फोटन, अलतिवृि, अनािवृि, 
बाढी, पवहरो तथा भ-ूस्खिन, डबुान, खडेरी, आधँी, हरुी बतास, िीतिहर, तातो हािाको 
िहर, चट्याङ्ग, भकूम्प, ज्िािािखुी लबस्फोट, डढेिो िा यस्तै अन्य प्राकृलतक कारणिे उत्पन्न 
जनुसकैु विपद् सम्झन ुपछय । 

(झ) “राविय काययकारी सलिलत” भन्नािे संर्ीय ऐनको दफा ६ बिोशजिको काययकारी सलिलत 
सम्झन ुपछय । 
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(ञ) “राविय पररषद” भन्नािे संर्ीय ऐनको दफा ३ बिोशजिको विपद् जोशखि न्यूनीकरण तथा 
व्यिस्थापन राविय पररषद् सम्झन ुपछय । 

(ट) “राविय प्रालधकरण” भन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १० बिोशजि गठन भएको राविय विपद् 
जोशखि न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्रालधकरण सम्झन ुपछय । 

(ठ) “विपद्” भन्नािे कुनै स्थानिा आपत ्कािीन अिस्था लसजयना भई जन िा धनको क्षलतको साथै 
जीिनयापन र िातािरणिा प्रलतकूि असर पाने प्राकृलतक िा गैरप्राकृलतक विपद् सम्झन ुपछय 
। 

(ड) “विपद् खोज तथा उद्धार सिूह” भन्नािे विपद्को अिस्थािा खोजी तथा उद्धार गनय वियािीि 
िा विपद् व्यिस्थापनको िालग पररचािन गनय तयार गररएको विशििीकृत खोज तथा उद्धार 
सिूह सम्झन ुपछय र सो िब्दिे तालिि प्राप्त िानिीय सहायताकिीिाई सिेत जनाउँछ । 

(ढ) “विपद् जोशखि न्यूनीकरण” भन्नािे विपद्पूिय गररन ेजोशखिको विश्लषेण तथा िूल्याङ्कन, विपद् 
रोकथाि िा विपद् बाट हनु ेक्षलतको न्यूनीकरण तथा विकासका काययिा विपद् जोशखििाई 
कि गने सम्बन्धी कायय सम्झन ुपछय । 

(ण) “विपद् पनुिायभ” भन्नािे विपद्को र्टनापलछ गररन ेपनुलनयिायण एिि ्पनुस्थायपनासगँ सम्बशन्धत 
कायय सम्झन ुपछय । 

(त) “विपद् प्रलतकायय” भन्नािे विपद्को र्टना र्ट्नासाथ तत्कािै गररन े खोज, उद्धार एिि ्
राहतसगँ सम्बशन्धत कायय सम्झन ुपछय र सो िब्दिे विपद् प्रलतकाययको पूियतयारीिाई सिेत 
जनाउँछ । 

(थ) “विपद् व्यिस्थापन” भन्नािे विपद् जोशखि न्यूनीकरण, विपद् प्रलतकायय र विपद् पनुिायभसगँ 
सम्बशन्धत सम्पूणय वियाकिाप सम्झन ुपछय । 

(द) “व्यािसावयक प्रलतष्ठान” भन्नािे उद्योग, किकारखाना, लसनिेा र्र, सवपङ्ग िि, बहउुद्दशे्यीय 
व्यापाररक भिन जस्ता व्यािसावयक प्रलतष्ठान सम्झन ुपछय । 

(ध) “सलिलत” भन्नािे दफा ३ बिोशजिको गाउँ विपद् व्यिस्थापन सलिलत सम्झन ुपछय । 
(न)  
(ऩ) “संर्ीय ऐन” भन्नािे नपेाि सरकारको विपद् जोशखि न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, 

२०७४ सम्झन ुपछय । 
(प) “संर्ीय िन्त्रािय” भन्नािे नपेाि सरकारको विपद् व्यिस्थापन हेने गरी तोवकएको िन्त्रािय 

सम्झन ुपछय । 
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(फ) “साियजलनक संस्था” भन्नािे सरकारी लनकाय, सरकारको पूणय िा आशंिक स्िालित्ि भएको 
संस्था, प्रचलित कानून बिोशजि स्थापना भएका सङ्गठठत संस्था िा सबै प्रकारका स्िास््य 
तथा िैशक्षक संस्था सम्झन ुपछय । 

 
पररच्छेद – २ 

गाउँ विपद् व्यिस्थापन सलिलतको गठन तथा काि, कतयव्य र अलधकार 
 
३. गाउँ विपद् व्यिस्थापन सलिलत: (१) गाउँपालिका लभत्रको विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी काययिाई प्रभािकारी 

रूपिा सञ्चािन गनय एक गाउँ विपद् व्यिस्थापन सलिलत रहनेछ । 
(२) सलिलतको गठन देहाय बिोशजि हनुेछ:- 

(क) गाउँपालिका अध्यक्ष -संयोजक   
(ख) गाउँपालिका उपाध्यक्ष  -सदस्य 
(ग) प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत -सदस्य 
(र्) विषयगत सलिलतका संयोजकहरु  -सदस्य 
(ङ) प्रलतलनलध, शजल्िा प्रिासन कायायिय -सदस्य 
(च) सािाशजक िहािाखा/िाखा प्रिखु -सदस्य 
(छ) पूिायधार विकास िहािाखा/िाखा प्रिखु -सदस्य 
(ज) नरैनापरु गाउँपालिकाको भौगोलिक क्षते्र लभत्र रहेका 

संर्ीय सरुक्षा लनकायका प्रिखु िा प्रलतलनलध -सदस्य 
(झ) नरैनापरु गाउँपालिकाको भौगोलिक के्षत्र लभत्र रहेका 

प्रदेि प्रहरी कायायियको प्रिखु िा प्रलतलनलध -सदस्य 
(ञ) राविय िान्यता प्राप्त दिका गाउँपालिका शस्थत  

प्रिखु िा प्रलतलनलध -सदस्य  
(ट) नपेाि रेडिस सोसाईटीका स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्य 
(ठ) लनजी क्षते्रको उद्योग िाशणज्य सम्बन्धी िान्यताप्राप्त संस्थाको  

गाउँ तहको अध्यक्ष िा लनजिे तोकेको प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्य 
(ड) गैरसरकारी सस्था िहासंर्काका स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्य 
(ढ) नपेाि पत्रकार िहासंर्को स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्य 
(ण) विपद् व्यिस्थापन हेने गरर तोवकएको िहािाखा/िाखा प्रिखु  -सदस्य सशचि 
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(३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन िि संख्या (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) र 
(ण) का सदस्यहरू उपिब्ध नभएको अिस्थािा पलन सलिलत गठन एिि ्काि कारिाही गनयिा असर पने 
छैन । 

(४) उपदफा (२) बिोशजिको सलिलतिे संर्ीय ऐनको दफा १७ बिोशजिको स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सलिलतको रूपिा सिेत काि गनेछ । 

 
४. सलिलतको बैठक सम्बन्धी व्यिस्था: (१) संयोजकिे तोकेको लिलत, सिय र स्थानिा सलिलतको बैठक बस्नछे 

। 
(२) सलिलतको सदस्य-सशचििे सलिलतको बैठक बस्ने लिलत, सिय र स्थान तोकी बैठकिा छिफि 

हनुे विषयसूची सवहतको सूचना बैठक बस्ने सियभन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउन ु
पनेछ । 

 (३) सलिलतका पचास प्रलतितभन्दा बढी सदस्य उपशस्थत भएिा बैठकको िालग गणपूरक सङ्खख्या 
पगुेको िालननेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन सलिलतको बैठक तत्काि बोिाउन 
आिश्यक भएिा अध्यक्षिे जनुसकैु बेिापलन सलिलतको बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्यस्तो अिस्थािा अध्यक्ष 
र र्टीिा १ जना सदस्य सवहत सदस्य सशचि उपशस्थत भएिा सलिलतको बैठक बस्न सक्नेछ। 

(५) सलिलतको बैठक संयोजकको अध्यक्षतािा बस्नेछ । 
(६) सलिलतको लनणयय बहिुतद्वारा हनुेछ र ित बराबर भएिा संयोजकिे लनणाययक ित ठदनेछ। 
(७) सलिलतिे आिश्यकता अनसुार सम्बशन्धत लनकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रलतलनलध र विज्ञिाई बैठकिा 

आिन्त्रण गनय सक्नेछ । 
(८) सलिलतको बैठक सम्बन्धी अन्य काययविलध सलिलत आफैिे लनधायरण गरे बिोशजि हनुछे । 
(९) सलिलतको लनणयय सदस्य सशचििे प्रिाशणत गरी राख्नछे । 

 
५ . सलिलतको काि, कतयव्य र अलधकार: सलिलतको काि, कतयव्य र अलधकार देहाय बिोशजि हनुेछ:- 

(क) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी राविय पररषद् बाट स्िीकृत राविय नीलत तथा योजना एिि ्राविय 
काययकारी सलिलत र प्रदेि विपद् व्यिस्थापन सलिलतबाट स्िीकृत एकीकृत तथा क्षते्रगत नीलत 
योजना र काययिि अनरुुप हनुे गरी गाउँ विपद् व्यिस्थापन नीलत तथा योजना तजुयिा गरी 
काययपालिका सिक्ष पेि गने, 

(ख) गाउँसभाबाट स्िीकृत नीलत तथा योजनाको अधीनिा रही विपद् जोशखि न्यूनीकरण, विपद् 
प्रलतकायय तथा विपद् पनुिायभ सम्बन्धी एकीकृत तथा क्षते्रगत नीलत, योजना तथा काययिि 
स्िीकृत गरी िागू गने, गराउने, 
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(ग) गाउँपालिकाबाट सञ्चािन हनु ेविपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी काययिि तथा बजेट प्रस्ताि तयार 
गने, गराउन,े 

(र्) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धिा गाउँपालिकाको संस्थागत क्षिता विकास गने, गराउन,े 
(ङ) गाउँपालिकाका पदालधकारी, कियचारी, स्ियंसेिक, सािाशजक पररचािक तथा सिदुायिाई 

विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धिा प्रशिक्षण ठदने व्यिस्था लििाउने, 
(च) विपद्का र्टना हनुासाथ खोज, उद्धार र राहत िगायतका प्राथलिक काययहरू तत्काि गनयको 

िालग संस्थागत संयन्त्र स्ित: पररचालित हनु ेगरी आिश्यक काययविलध तथा िापदण्ड तजुयिा 
गरी िागू गने, गराउन,े 

(छ) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धिा संर्ीय तथा प्रादेशिक कानूनको अलधनिा रवह साियजलनक, 
लनजी, गैरसरकारी िगायत सबै लनकाय तथा संस्थािे लनिायह गनुय पने भलूिका लनधायरण गने 
तथा त्यस्ता संस्था िा लनकायिाई आफ्नो नीलत, योजना र काययिििा विपद् व्यिस्थापन 
सम्बन्धी विषय सिािेि गनय िगाउने, 

(ज) विपद्को सियिा स्थानीय आिसञ्चारका िाध्यिहरुको भलूिका सम्बन्धी आिश्यक िापदण्ड 
तयार गरी कायायन्ियन गने, गराउने, 

(झ) सरकारी, लनजी एिि ्गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्ियंसेिक, सािाशजक पररचािक िगायत 
सम्बशन्धत सबै पक्षको सिन्िय र संिगनतािा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायय गने, गराउन,े 

(ञ) भौलतक संरचना लनिायण गदाय भिनसंवहता िगायत अन्य स्िीकृत लनदेशिका िा िापदण्डको 
पािना गराउन,े 

(ट) स्थानीय साियजलनक पूिायधार सम्बन्धी संरचनाको विपद् जोशखि िूल्याङ्कन गने, गराउन,े 
(ठ) नदी वकनार, बगर, पवहरो जान सक्ने लभरािो जलिन र डबुान हनुे क्षते्र िा विपद् जोशखिको 

सम्भािना भएका असरुशक्षत क्षते्रिा बसोबास गने व्यशि तथा सिदुायिाई सरुशक्षत स्थानिा 
स्थानान्तरण गराउन उपयिु स्थानको खोजी काययिा सहयोग गने तथा सरुशक्षत स्थानिा 
बसोबास सम्बन्धी सचेतना जगाउने, 

(ड) विपद्बाट स्थानीय स्तरिा लनजी तथा साियजलनक क्षते्रबाट भइरहेको सेिा प्रिाहिा अिरोध 
आइपरेिा सोको पनुःसञ्चािनका िालग सेिा लनरन्तरताको योजना तजुयिा तथा कायायन्ियन 
सम्बन्धी कायय गने, गराउन े। 

(ढ) स्थानीय सिदुायिाई विपद्प्रलत जागरुक बनाउन, विपद्सगँ सम्बशन्धत योजना तथा काययिि 
तजुयिा गनय तथा विपद्को र्टना हनुासाथ प्रलतकाययका िालग पररचालित हनु िडा तथा 
सिदुायस्तरिा सिािेिी विपद् पूियतयारी तथा प्रलतकायय सलिलत गठन गने, 

(ण) विद्यािय तहको िैशक्षक पाठ्यिििा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी विषय सिािेि गनय पहि 
गने, 

(त) विपद् प्रलतकाययका िालग निूना अभ्यास गने, गराउन,े 
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(थ) विपद्को सियिा प्रयोग गनय सवकने गरी िारुणयन्त्र िगायतका अन्य उपकरणहरू तयारी 
हाितिा राख्न िगाउने, 

(द) स्थानीय स्तरिा आपत ्कािीन काययसञ्चािन केन्रको स्थापना र सञ्चािन गने, 
(ध) गाउँपालिकािा विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणािी तथा पूियचेतािनी प्रणािीको विकास र 

सञ्चािन गने, गराउन,े 
(न) विपद् प्रभावित क्षते्रिा तत्काि उद्धार तथा राहतको व्यिस्था लििाउने, 
(प) विपद् िा परी हराएका, लबग्रकेा िा नि भएका कागजातको यवकन त्याङ्क अद्यािलधक गरी 

राख्न िगाउने, 
(फ) विपद् बाट प्रभावित र्रपररिारको पवहचान, स्तर लनधायरण तथा पररचयपत्र वितरण गने, गराउन,े 
(ब) विपद्को सियिा जोशखििा रहेको सिूह वििेषगरी िवहिा, बािबालिका, वकिोरी, अपाङ्गता 

भएका व्यशिउपर हनु सक्ने र्टना (िैवङ्गक वहंसा, बेचविखन तथा अन्य कुन ैपलन वकलसिका 
िोषण) रोकथािको िालग वििेष सतकय ता अपनाई सचेतनािूिक काययिि सञ्चािन गने, 

(भ) विपद् प्रभावितहरूको प्रत्यक्ष र सविय सहभालगतािा विपद् प्रभावित क्षते्रिा आलथयक 
वियाकिापको पनुस्थायपना, रोजगारीका अिसरको सजृना तथा जीिनयापनका िालग आय 
आजयन काययिि सञ्चािन गने, गराउने, 

(ि) विपद्को जोशखििा रहेका िवहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, दलित, सीिान्तकृत िगय तथा 
सिदुाय, अिि तथा अपाङ्गता भएका व्यशिहरूको िालग वििेष योजना तथा काययिि बनाई 
कायायन्ियन गने, गराउन,े 

(य) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धिा साियजलनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रलतष्ठानिे प्रचलित ऐन 
बिोशजि कायय गरे नगरेको अनगुिन गने, 

(र)  विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी राविय काययकारी सलिलत, प्रदेि विपद् व्यिस्थापन सलिलत तथा 
शजल्िा विपद् व्यिस्थापन सलिलतको लनणयय अनसुार विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायय 
गने, गराउन,े 

(ि) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धिा नेपाि सरकार तथा प्रदेि सरकारका िन्त्रािय, विभाग तथा 
अन्य लनकायसँग सहकायय गने, 

(ि) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धिा नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार िा गाउँसभािे तोकेका अन्य 
कायय गने, गराउन,े  

(ि)  विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धिा संर्ीय तथा प्रादेशिक कानूनको प्रलतकूि नहनु े गरी गाउँ 
काययपालिकािे तोके बिोशजिका अन्य कायय गने, गराउने, 

(ष)  विलभन्न संर्संस्था, व्यशिबाट प्राप्त हनुे राहत तथा पनुलनयिायण र पनुिायभका लबषयिस्तिुाई 
स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलिलतिे तोकेको स्थान र िापदण्ड अनसुार गने, गराउने । 
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पररच्छेद – ३ 
िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सलिलतको गठन तथा काि, कतयव्य र अलधकार 

 
६. िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सलिलत: (१) गाउँपालिकाको प्रत्येक िडािा एक िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन 

सलिलत रहनेछ । 
(२) िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सलिलतको गठन देहाय बिोशजि हनुेछ:- 

(क) िडा अध्यक्ष  -संयोजक  
(ख) िडा सदस्यहरू   -सदस्य 
(ग) िडा लभत्र रहेका विषयगत िाखा/ईकाई कायायिय प्रिखुहरू  -सदस्य 
(र्) िडा लभत्र रहेका सरुक्षा लनकायका प्रिखुहरू  -सदस्य 
(ङ) राविय िान्यता प्राप्त दिका िडाशस्थत प्रिखु िा प्रलतलनलध  -सदस्य  
(च) स्थानीय रेडिस,   -सदस्य 
(छ) गैरसरकारी तथा सािदुायिा आधाररत संर्संस्था तथा यिुा क्ििबाट 

संयोजकिे तोकेबिोशजि न्यूनति २ िवहिा सवहत ४ जना  -सदस्य 
(ज) िडा सशचि - सदस्य सशचि 

(३) उपदफा (२) बिोशजिको सलिलतको बैठक सो सलिलतको संयोजकिे तोकेको लिलत, सिय र 
स्थानिा बस्नेछ । 

(४) सलिलतको सदस्य-सशचििे सलिलतको बैठक बस्ने लिलत, सिय र स्थान तोकी बैठकिा छिफि 
हनुे विषयसूची सवहतको सूचना बैठक बस्ने सियभन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउन ु
पनेछ । 

(५) सलिलतका पचास प्रलतितभन्दा बढी सदस्य उपशस्थत भएिा बैठकको िालग गणपूरक सङ्खख्या 
पगुेको िालननेछ । 

(६) उपदफा (४) र (५) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन सो सलिलतको बैठक तत्काि बोिाउन 
आिश्यक भएिा संयोजकिे जनुसकैु बेिापलन सलिलतको बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्यस्तो अिस्थािा संयोजक 
र र्टीिा १ जना सदस्य सवहत सदस्य सशचि उपशस्थत भएिा सलिलतको बैठक बस्न सक्नेछ । 

(७) सलिलतको बैठकको अध्यक्षता सो सलिलतको संयोजकिे गनेछ । 
(८) सलिलतको लनणयय बहिुतद्वारा हनुेछ र ित बराबर भएिा संयोजकिे लनणाययक ित ठदनेछ। 
(९) सलिलतिे आिश्यकता अनसुार सम्बशन्धत लनकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रलतलनलध र विज्ञिाई बैठकिा 

आिन्त्रण गनय सक्नेछ । 
(१०) सलिलतको बैठक सम्बन्धी अन्य काययविलध सो सलिलत आफैिे लनधायरण गरे बिोशजि हनुेछ । 
(११) सलिलतको लनणयय सदस्य सशचििे प्रिाशणत गरी राख्नछे । 
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७ . िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सलिलतको काि, कतयव्य र अलधकारः सलिलतको काि, कतयव्य र अलधकार 

देहाय बिोशजि हनुेछ:- 
(क) िडा लभत्र विपद् प्रलतकायय तथा विपद् पनुिायभ सम्बन्धी काययिि सञ्चािनका िालग गाउँ 

विपद् व्यिस्थापन सलिलतिा लसफाररस गने तथा सो सलिलतबाट स्िीकृत नीलत तथा योजना 
अनरुूपका विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी काययिि कायायन्ियन, अनगुिन र पनुराििोकन गने, 

(ख) िडािा विकास लनिायणका वियाकिापहरू कायायन्ियनिा विपद् जोशखि व्यािस्थापनिाई 
िूिप्रिाहीकरण गने, सरुशक्षत विद्यािय तथा अस्पतािका िालग विपद् जोशखि न्यूनीकरणका 
काययििहरू सञ्चािन गने, 

(ग) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धिा िडाको संस्थागत क्षिता विकास गने, 
(र्) विपद् व्यिस्थापन योजना, आपत्कािीन कायययोजना, पनुःस्थापना तथा पनुलनयिायण योजना 

तजुयिा तथा कायायन्ियन गने, गराउने, 
(ङ) सिदुायिा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी काि गने सिूहहरूको गठन तथा त्यस्ता सिूहहरूिाई 

पररचािन गने गराउन,े 
(च) िडा सदस्यहरू, कियचारी, स्ियंसेिक, सािाशजक पररचािक तथा सिदुायिा आधाररत विपद् 

व्यिस्थापन सलिलत सदस्य, नागररक सिाजका प्रलतलनलधिाई विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी 
प्रशिक्षणको व्यिस्था लििाउन,े 

(छ) स्थानीय सिदुायिाई विपद्प्रलत जागरुक बनाउने, विपद्सँग सम्बशन्धत योजना तथा काययिि 
तजुयिा गनय तथा विपद्को र्टना हनुासाथ प्रलतकाययका िालग तयारी अिस्थािा राख्न,े 

(ज) विपद्का र्टना हनुासाथ खोज, उद्धार र राहत िगायतका प्राथलिक काययहरू तत्काि गनयको 
िालग सिन्िय गने,  

(झ) आपत ्कािीन निूना अभ्यास गने, गराउन,े 
(ञ) विपद् बाट प्रभावित र्रपररिारको पवहचान, स्तर लनधायरण तथा पररचयपत्र वितरणिा गाउँ 

विपद् व्यिस्थापन सलिलतिाई सहयोग गने, 
(ट) विपद्को सियिा जोशखििा रहेका सिूह वििेषगरी िवहिा, बािबालिका, वकिोरी, अपाङ्गता 

भएका व्यशिउपर हनु सक्ने र्टना (िैवङ्गक वहंसा, बेचविखन तथा अन्य कुन ैपलन वकलसिका 
िोषण) रोकथािको िालग वििेष सतकय ता अपनाई सचेतनािूिक काययिि सञ्चािन गने, 

(ठ) गाउँ विपद् व्यिस्थापन सलिलतको लनणयय अनसुार विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायय गने, 
गराउने ।  
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पररच्छेद – ४ 
सरुक्षा लनकाय तथा अन्य लनकायको पररचािन 

 
८ . सरुक्षा लनकायको पररचािन तथा सहयोग र सिन्िय: (१) गाउँकाययपालिकािे विपद् व्यिस्थापनको काििा 

नेपाि सरकार तथा प्रदेि सरकारिे पररचािन गरेका संर्ीय तथा प्रादेशिक सरुक्षा लनकायहरूिाई सहयोग 
र सिन्िय गनेछ । 

(२) सरुक्षा लनकायिे विपद्को सियिा खोज तथा उद्धार काययका िालग गाउँकाययपालिकासगँ आिश्यक 
सािग्री िाग गरेको अिस्थािा गाउँपालिकािा उपिब्ध भएसम्ि त्यस्तो सािाग्री तत्काि उपिब्ध गराईनेछ 
। 

(३) विपद् प्रलतकाययका िालग गाउँपालिकािे आफूँसँग रहेको स्थानीय प्रहरीिाई पररचािन गनेछ।   
 

९.  िारुणयन्त्र तथा अन्य सेिा प्रदायक लनकायको काि, कतयव्य र अलधकार:  
(१) िारूणयन्त्र, एम्बिेुन्स तथा त्यस्तै अन्य सेिा प्रदायकिे आपत ्कािीन खोज, उद्धार तथा राहत 

उपिब्ध गराउन सलिलतिे ठदएको लनदेिनको पािना गनुय पनेछ । 
 (२) आपत ्कािीन कायय सम्पादन गदाय सलिलतको आदेि बिोशजि कुन ैपलन स्थानिा प्रिेि गने तथा 

जनुसकैु व्यशि िा संस्थाको साधन र स्रोत उपयोग गने अलधकार िारुणयन्त्र सेिा प्रदायकिाई हनुेछ । 
 

१०. साियजलनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रलतष्ठानको दावयत्ि: (१) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धिा गाउँपालिका 
लभत्रका सबै साियजलनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रलतष्ठानको दावयत्ि देहाय बिोशजि हनुछे:- 

(क) आफ्नो भिन, उद्योग, कायायिय िा व्यािसावयक केन्रिा विपद्का र्टना हनु नठदन विपद् 
सरुक्षा औजार, उपकरण, सािग्री, आपत ्कािीन लनकास िगायत तोवकए बिोशजिका अन्य 
व्यिस्था गने, 

(ख)  त्याङ्क सङ्किन, क्षलतको िूल्याङ्कन, राहत, पनुस्थायपना तथा पनुलनयिायण सिेतका सम्पूणय 
काययिा आिश्यक सहयोग गने, 

(ग)   आफ्ना कियचारी तथा कािदारिाई विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धिा आधारभतू अलभिखुीकरण 
गने गराउन,े 

(र्) विपद् व्यिस्थापन काययिा उपयोग हनुे स्रोत साधनिाई तयारी हाितिा राख्न,े 
(ङ) आफ्ना भिन िगायत अन्य संरचना आपत ्कािीन प्रयोजनका िालग आिश्यक परेिा 

आदेिानसुार उपिब्ध गराउने, 
(च) सम्बशन्धत अलधकारीको सपुररिेक्षणिा उद्धार तथा राहत वितरण काययिा सहयोग परु् याउन,े 
(छ) विपद् जोशखि न्यूनीकरण संयन्त्रको व्यिस्था गरी तयारी अिस्थािा राख्न,े 
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(ज)  फोहोरिैिा तथा प्रदषुणको यथोशचत व्यिस्थापन गरी यसबाट िातािरण र जनजीिनिा 
पनय सक्ने नकारात्िक प्रभाििाई न्यूनीकरण गने उपायहरू अपनाउने, 

(झ) विपद्को र्टना र्टेिा तत्काि नशजकको सरुक्षा लनकाय र स्थानीय आपत ्कािीन 
काययसञ्चािन केन्रिाई खबर गने ।   

(२) गाउँपालिका लभत्रका साियजलनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रलतष्ठानिे गाउँपालिकाको विपद् 
व्यिस्थापन सम्बन्धी योजनाको अधीनिा रही विपद् व्यिस्थापन योजनाको तजुयिा गरी अलनिायय रूपिा िागू 
गनुय पनेछ । 

 
११. विपद् व्यिस्थापनिा सहयोग गनुय पने : गाउँपालिका लभत्रका सरकारी कायायिय, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय 

सङ्घ संस्था, सिदुाय, स्ियंसेिक, नागररक सिाज, लनजी क्षते्र तथा व्यशििे विपद् व्यिस्थापन काययिा 
गाउँपालिकािाई देहाय बिोशजि सहयोग गनुय पनेछ:- 

(क)  त्याङ्क सङ्किन, क्षलतको िूल्याङ्कन, राहत, पनुस्थायपना तथा पनुःलनयिायण िगायतका विपद् 
व्यिस्थापन सम्बन्धी काययिा सहयोग गने,  

(ख) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अलभिवृद्ध गने, 
(ग) क्षिता विकास, आपत ्कािीन निूना अभ्यास तथा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण 

काययिििा सहयोग गने तथा भाग लिने,  
(र्) खोज, उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी काययिा सहयोग गने।  

 
 
 
 
 
 

पररच्छेद – ५  
विपद् व्यिस्थापन कोष सम्बन्धी व्यिस्था 

 
१२. विपद् व्यिस्थापन कोष : (१) विपद् व्यिस्थापनका िालग गाउँपालिकािा छुटै्ट एक आकशस्िक कोष रहनेछ 

। 
(२) कोषिा देहाय बिोशजिका रकिहरू रहने छन:्- 

(क) गाउँपालिकाको िावषयक बजेटबाट विपद् व्यिस्थापन कोषिा जम्िा गने गरी स्िीकृत 
रकि, 

 (ख) प्रदेि सरकारबाट विपद् व्यिस्थापनका िालग प्राप्त रकि, 
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(ग)  नेपाि सरकारबाट विपद् व्यिस्थापनका िालग प्राप्त रकि, 
(र्) स्िदेिी कुन ैसङ्घ संस्था िा व्यशिबाट दान, दातव्य िा उपहार स्िरुप प्राप्त रकि, 
(ङ)  अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकि । 

(३) विपद् व्यिस्थापनका िालग गाउँपालिकािे कानून बिोशजि वििेष िलु्क िा दस्तरु संकिन गनय 
सक्ने छ |  

(४) कोषको सञ्चािन तोवकए बिोशजि हनुेछ । 
(५) कोषको रकि विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कािका िालग प्रयोग गररनेछ । 
(६) उपदफा (५) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन कोषको रकि लनयलित प्रिासलनक काययको 

िालग खचय गररन ेछैन । 
(७) कोषको िेखापरीक्षण िहािेखा परीक्षकबाट हनुेछ ।  
(८) सलिलतिे कोषको िावषयक आय व्ययको प्रलतिदेन तयार गरी काययपालिका िाफय त गाउँसभा सिक्ष 

पेि गनेछ । 
 

पररच्छेद – ६ 
कसूर तथा सजाय 

 
१३.  कसूर र सजाय : कसैिे विपद्को र्टना र्ट्न सक्ने गरी िापरिाही गरेिा िा त्यस्तो र्टना र्टाउन प्रत्यक्ष 

संिगन भएिा िा र्ट्ना र्टेको अिस्थािा नाजायज फाईदा लिने गरी िा आफुिाई िात्र फाईदा पगुन े
वकलसिको कुनै काि गरेिा िा यस सम्बन्धिा संर्ीय कानून बिोशजि कसरुजन्य िालनने कुनै काि गरेिा 
तत ्सम्बन्धी कारिाही प्रचलित संर्ीय कानून बिोशजि हनुछे ।  

 
 
 
 

पररच्छेद – ७ 
विविध 

 
१४.  विपद् सङ्कटग्रस्त क्षते्र र्ोषणाको पािना र सिन्िय : (१) नपेाि सरकारिे गाउँपालिका लभत्रको कुनै ठाउँिा 

गम्भीर प्रकृलतको विपद् उत्पन्न भएबाट विपद् सङ्कटग्रस्त क्षते्र र्ोषणा गरी प्रचलित कानून बिोशजि कुन ै
काि गनय गराउन आदेि ठदएिा सोको पािना गनुय गराउन ुगाउँपालिकाको कतयव्य हनुेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बिोशजि र्ोषणा गररएको क्षते्रिा नेपाि सरकारिे प्रचलित कानून बिोशजि कुनै 
काि गनय गराउन गाउँपालिका लभत्रको कुन ैव्यशि, संस्था िा अलधकारीिाई आदेि ठदएिा सोको पािना 
गनय गराउनिा गाउँपालिकािे आिश्यक सिन्िय गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोशजि र्ोषणा गररएको क्षते्र सम्बन्धी सूचनाको प्रसारणिा गाउँपालिकािे सहयोग 
र सिन्िय गनेछ । 

 
१५. नेपाि सरकारको स्िीकृतीिा िात्र प्रिेि गनुयपने : (१) विपद् बाट असर परेको कुनै क्षते्रिा विदेिी नागररक 

िा संस्थािे प्रिेि गनयु  ुपरेिा नेपाि सरकारको स्िीकृलत लिएको छ छैन भलन गाउँ काययपालिकािे सोधखोज 
गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि सोधखोज गदाय त्यस्तो नागररक िा संस्थािे नेपाि सरकारको स्िीकृलत 
लिएको नादेशखएकोिा लनजको प्रिेििाई रोक िगाई तत ् सम्बन्धी सूचना नपेाि सरकारिाई उपिब्ध 
गराईनेछ । 

 
१६. िानिीय तथा अन्य सहायता र सिन्िय : (१) गाउँपालिका लभत्र उत्पन्न विपद्को अिस्थािाई तत्काि 

सािना गनय आन्तररक स्रोत र साधनबाट नभ्याउन ेभएिा िानिीय तथा अन्य सहायता र सिन्ियका िालग 
शजल्िा सिन्िय सलिलत, प्रदेि सरकार तथा नपेाि सरकारिाई अनरुोध गररनेछ ।  

 (२) विपद् बाट उत्पन्न शस्थलत लनयन्त्रण गने िििा नेपाि सरकारिे अन्तरायविय िानिीय तथा अन्य 
सहयोग लिई पररचािन गरेको अिस्थािा नेपाि सरकारको लनदेिनिा रवह तत ्सम्बन्धी काययिा सहयोग र 
सिन्िय गररनेछ ।  

(३) लछिेकी स्थानीय तहिा कुन ै विपद् उत्पन्न भई सो व्यिस्थापनका िालग लछिेकी स्थानीय तहिे 
सोझै, शजल्िा सिन्िय सलिलत िा प्रदेि सरकार िाफय त अनरुोध गरेिा उपिब्ध भएसम्िको सहयोग पयुायउन ु
गाउँकाययपालिको दावयत्ि हनुछे । 

 
१७.  तत्काि खरशुद तथा लनिायण र प्रयोग गनय सवकन े: (१) वििेष पररशस्थलत परी विपद् बाट प्रभावित क्षते्रिा 

खोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध गराउन तथा भइरहेको विपद् बाट थप क्षलत हनु नठदनका िालग तत्कािै 
राहत सािग्री खररद िा लनिायण कायय गनय आिश्यक भएिा साियजलनक खररद सम्बन्धी प्रचलित कानूनिा 
रहेको वििेष पररशस्थलतिा खररद गने सम्बन्धी व्यिस्था बिोशजि गाउँ काययपालिकािे खररद िा लनिायण कायय 
गनय सवकनेछ । 

(२) विपद् बाट प्रभावित क्षते्रिा खोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध गराउन तथा भइरहेको विपद् बाट थप 
क्षलत हनु नठदनका िालग गाउँपालिका क्षते्र लभत्रको कुन ै गैरसरकारी कायायिय िा अन्य संर् संस्था र 
व्यशिको चि, अचि सम्पशि तथा सिारी साधन उपयोग गनय आिश्यक भएिा सोको अलभिेख राखी 
तोवकएको अिलधभरको िालग अस्थायी तिरिे प्राप्त गनय सवकनेछ । 
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 (३) विपद् बाट प्रभावित क्षते्रिा तत्काि राहत उपिब्ध गराउन गाउँपालिका क्षते्र लभत्रको कुनै 
गैरसरकारी कायायिय िा अन्य संर् संस्था र व्यशिको खाद्यान्न, ििाकपडा, औषधी िा अन्य िस्त ुआिश्यक 
भएिा सोको अलभिेख राखी लनयन्त्रणिा लिन र सम्बशन्धत प्रभावित पक्षिाई वितरण गनय सवकनेछ । 

(४) गाउँपालिकािे उपदफा (२) बिोशजि कुनै सम्पशि अस्थायी रूपिा प्राप्त गरेिा िा उपदफा (३) 
बिोशजि कुन ैिस्त ुलनयन्त्रण र वितरण गरेिा त्यस्तो सम्पशि प्रयोग िा िस्त ुउपयोग बापत प्रचलित दर 
अनसुारको रकि सम्बशन्धत कायायिय, संस्था िा व्यशििाई ठदनेछ ।  

 
१८.  राहतको न्यूनति िापदण्ड सम्बन्धी व्यिस्था : (१) विपद् प्रभावित व्यशििाई नेपाि सरकार तथा प्रदेि 

सरकारिे उपिव्ध गराउने राहतको अलतररि गाउँपालिकािे आन्तररक स्रोतबाट थप राहत उपिब्ध गराउन 
सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजि गाउँपालिकािे विपद् प्रभावित व्यशििाई राहत उपिब्ध गराउँदा िापदण्ड 
बनाई सोको आधारिा राहत उपिब्ध गराउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोशजिको राहतको िापदण्डिा अन्य विषयको अलतररि देहायका विषय सिािेि 
भएको हनु ुपनेछ:- 

(क) विपद् बाट प्रभावित व्यशििाई अस्थायी आश्रयस्थििा राख्दा उपिब्ध गराउन ुपने आिास, 
खाद्यान्न, खानपेानी, स्िास््य तथा सरसफाइ सम्बन्धी, 

(ख) विपद् बाट ितृ्य ुहनुेको पररिार तथा सम्पशिको क्षलत हनुे व्यशििाई उपिब्ध गराउन ुपने 
न्यूनति राहत सम्बन्धी,  

(ग) िवहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, अिि तथा अपाङ्गता भएका व्यशिको आिश्यकता 
संिोधनका िालग वििेष राहत प्याकेजहरु (जस्तै लडशगनटी वकट र शचल्रेन वकट) 
िवहिाहरूको िालग सरुशक्षत िवहिािैत्री स्थि,  

(र्) व्यशिगत गोपलनयता तथा सरुक्षा सम्बन्धी, 
(ङ) न्यूनति राहत बाहेक स्िरोजगार तथा रोजगारी व्यिस्थापनका िाध्यिबाट पीलडतको 

जीविकोपाजयन सम्बन्धी, 
(च) गैरसरकारी िा व्यशिगत रूपिा ठदइने राहतको वितरण सम्बन्धी, 
(छ) एकद्वार प्रणािी अनरुुप राहत वितरण गने सम्बन्धी, 
(ज) राहतसँग सम्बशन्धत अन्य उपयिु विषय । 
 

१९.   विपद् िा परी हराएका िा नि भएका कागजात सम्बन्धिा : विपद् िा परी हराई फेिा पनय नसकेका तथा 
आंशिक िा पूणय रूपिा क्षलत भएका गाउँपालिकाका िहत्िपूणय कागजातहरुको प्रिाणीकरण तथा प्रलतलिवप 
उपिब्ध गराउन ेसम्बन्धी व्यिस्था प्रचलित कानूनिे तोके बिोशजि हनुेछ। 
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२०. लनदेिन ठदन सक्ने : सलिलतिे यस ऐनको अधीनिा रही विपद् व्यिस्थापनका िालग कुनै व्यशि िा लनकायिाई 

आिश्यक लनदेिन ठदन सक्नछे र त्यस्तो लनदेिनको पािना गनुय सम्बशन्धत व्यशि िा लनकायको कतयव्य 
हनुेछ । 

 
२१. उपसलिलत गठन गनय सक्ने : (१) सलिलतिे आिश्यकता अनसुार उपसलिलत गठन गनय सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजि गठन हनु ेउपसलिलतको काि, कतयव्य, अलधकार र काययु ािलध उपसलिलत 
गठन गदायका बखत तोवकए बिोशजि हनुेछ । 

 
२२. अलभिेख राख्न ुपनेः (१) विपद्को सियिा राहत उपिब्ध गराउने व्यशि, लनकाय िा संस्थाको नाि,  र 

उपिव्ध गराईको राहत तथा सोको पररिाण सवहतको वििरणको अलभिेख राख्न ेव्यिस्था सलिलतिे लििाउनपुने 
छ ।   

(२) उपदफा (१) बिोशजिको वििरण राख्दा विपद् िा परेका िवहिा, बािबालिका तथा जेष्ठ नागररक, 
विपद्का कारणिे स्थानान्तरण भएका र्रपररिार िगायतको संख्या एवकन हनु े वििरण र उनीहरूिाई 
उपिब्ध गराइएको राहात स्पिरूपिा राख्नपुने छ । 

 
२३. परुस्कार ठदन सक्ने : स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धिा वििेष योगदान परु् याउन ेउत्कृि व्यशि िा 

संस्थािाई प्रोत्साहन स्िरूप सलिलतको लसफाररसिा गाउँ काययपालिकािे सम्िान तथा परुस्कार ठदन सक्नेछ 
।  

 
२४. िावषयक प्रलतिेदन : (१) सलिलतिे प्रत्येक आलथयक िषयिा गरेको कािको वििरण सवहतको िावषयक प्रलतिेदन 

तयार गरी काययपालिका िाफय त गाउँ सभा, शजल्िा विपद् व्यिस्थापन सलिलत तथा प्रदेि विपद् व्यिस्थापन 
सलिलत सिक्ष पेि गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजिको िावषयक प्रलतिेदन साियजलनक रूपिा प्रकािन गनुय पनेछ । 
 

२५.  प्रिासलनक खचय व्यिस्थापन: सलिलतको बैठक तथा प्रलतिेदन तयारी िगायतका काययसगँ सम्बशन्धत न्यनुति 
प्रिासलनक खचय गाउँकाययपालिकािे व्यिस्था गनेछ |  

 
२६. अलधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगयत बनेको लनयि बिोशजि सलिलतिाई प्राप्त अलधकारिध्ये 

आिश्यकता अनसुार केही अलधकार सलिलतको संयोजक तथा तोवकएको पदालधकारीिाई प्रत्यायोजन गनय 
सक्नेछ । 
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२७. लनयि बनाउने अलधकार : गाउँ काययपालिकािे यो ऐन कायायन्ियनका िालग आिश्यक लनयि तथा काययविलध  
बनाउन सक्नेछ । 

 
 

 


