
1 
 

लिखु गाउँपालिकामा लिपद् जोलखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५ 

 

प्रमाणणकरण णमणतः२०७५/१०/१६ 

संशोधनः 

प्रथम संशोधन णमणतः-२०७७/०३/३१     

ऐन नं. - १६ 

प्रस्तािना : णिख ुगाईँपाणिका क्षते्र णभत्र प्राकृणतक तथा गैरप्राकृणतक णिपद ्बाट सिवसाधारणको जीईज्यान र सािवजणनक, णनजी 

तथा व्यणिगत सम्पणि, प्राकृणतक एिम ्साँस्कृणतक सम्पदा र भौणतक सरंचनाको सरंक्षण गनवका िाणग णिपद ्जोणखम न्यणूनकरण 

तथा व्यिस्थापनका सब ै णियाकिापको समन्ियात्मक र प्रभािकारी रूपमा कायावन्ियनका िाणग काननू बनाईन िाञ्छनीय 

भएकोिे, 

नेपािको सणंिधानको धारा २२१ को ईपधारा (१) र (२) तथा िमश ऄनुसणूच ८ र ९ को २० र ९ तथा स्थानीय सरकार 

संचािन ऐन २०७४ को दफा ११ ईपदफा २ (१) क,     खण्ड २ ज को   ध             णिख ुगाईँ सभािे यो ऐन बनाएको 

छ । 

पररच्छेद – १ 

प्रारलभभक 

 

१. संलिप्त नाम र प्रारभभ: (१) यस ऐनको नाम “स्थानीय णिपद ्जोणखम न्यनूीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५” रहकेो 

छ । 

(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२.  पररभाषा: णिषय िा प्रसङ्गिे ऄको ऄथव निागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “ऄध्यक्ष” भन्नािे गाईँपाणिकाको ऄध्यक्ष सम्झन ुपछव । 

(ख) “कोष” भन्नािे दफा १२ बमोणजमको णिपद ्व्यिस्थापन कोष सम्झन ुपछव । 

(ग) “गरैप्राकृणतक णिपद”् भन्नािे महामारी, ऄणनकाि, डढेिो, कीट िा सकू्ष्म जीिाण ु अतङ्क, पश ु

तथा चराचरुुङ्गीमा हुने फ्िू, प्यान्डाणमक फ्िू, सपवदशं, जनािर अतङ्क, खानी, हिाइ, सडक, जि 

िा औद्योणगक दघुवटना, अगिागी, णिषाि गयाँस, रसायन िा णिणकरण चहुािट, गयाँस णिष्फोटन, 

णिषाि खाद्य सेिन, िातािरणीय प्रदषूण, िन णिनाश िा भौणतक संरचनाको क्षणत तथा प्रकोप ईद्धार 

कायवमा हुने दघुवटना िा यस्तै ऄन्य गरैप्राकृणतक कारणिे ईत्पन्न णिपद ्सम्झन ुपछव । 

(घ) “णजल्िा णिपद ् व्यिस्थापन सणमणत” भन्नािे संघीय ऐन बमोणजम ओखिढुंगा  णजल्िामा गठन 

भएको णजल्िा णिपद ्व्यिस्थापन सणमणत सम्झन ुपछव । 

(ङ) “तोणकएको" िा "तोणकए बमोणजम” भन्नािे यस ऐन ऄन्तगवत बनेको णनयममा तोणकएको िा तोणकए 

बमोणजम सम्झन ुपछव । 
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(च) “प्रदशे णिपद ्व्यिस्थापन सणमणत” भन्नािे संघीय ऐन बमोणजम प्रदशे नं. १ मा गठन भएको प्रदशे 

णिपद ्व्यिस्थापन सणमणत सम्झन ुपछव । 

(छ)  “प्रमखु प्रशासकीय ऄणधकृत” भन्नािे गाईँपाणिकाको प्रमखु प्रशासकीय ऄणधकृत सम्झन ुपछव । 

(ज) “प्राकृणतक णिपद”् भन्नािे णहमपात, ऄणसना, णहमपणहरो, णहमताि णिस्फोटन, ऄणतिणृि, ऄनािणृि, 

बाढी, पणहरो तथा भ-ूस्खिन, डुबान, खडेरी, अधँी, हुरी बतास, शीतिहर, तातो हािाको िहर, 

चट्याङ्ग, भकूम्प, ज्िािामखुी णबस्फोट, डढेिो िा यस्तै ऄन्य प्राकृणतक कारणिे ईत्पन्न जनुसकैु 

णिपद ्सम्झन ुपछव । 

(झ) “राणष्िय कायवकारी सणमणत” भन्नािे संघीय ऐन बमोणजमको कायवकारी सणमणत सम्झन ुपछव । 

(ञ) “राणष्िय पररषद” भन्नािे संघीय ऐन बमोणजमको णिपद ्जोणखम न्यनूीकरण तथा व्यिस्थापन राणष्िय 

पररषद ्सम्झन ुपछव । 

(ट) “राणष्िय प्राणधकरण” भन्नािे संघीय ऐन बमोणजम गठन भएको राणष्िय णिपद ्जोणखम न्यनूीकरण तथा 

व्यिस्थापन प्राणधकरण सम्झन ुपछव । 

(ठ) “णिपद”् भन्नािे कुनै स्थानमा अपत ्कािीन ऄिस्था णसजवना भइ जन िा धनको क्षणतको साथ ै

जीिनयापन र िातािरणमा प्रणतकूि ऄसर पाने प्राकृणतक िा गरैप्राकृणतक णिपद ्सम्झन ुपछव । 

(ड) “णिपद ्खोज तथा ईद्धार समहू” भन्नािे णिपदक्ो ऄिस्थामा खोजी तथा ईद्धार गनव णियाशीि िा 

णिपद ्व्यिस्थापनको िाणग पररचािन गनव तयार गररएको णिणशिीकृत खोज तथा ईद्धार समहू सम्झनु 

पछव र सो शब्दिे ताणिम प्राप्त मानिीय सहायताकमीिाइ समते जनाईँछ । 

(ढ) “णिपद ्जोणखम न्यनूीकरण” भन्नािे णिपदप्िूव गररने जोणखमको णिशे्लषण तथा मलू्याङ्कन, णिपद ्

रोकथाम िा णिपद ्बाट हुने क्षणतको न्यनूीकरण तथा णिकासका कायवमा णिपद ्जोणखमिाइ कम गने 

सम्बन्धी कायव सम्झन ुपछव । 

(ण) “णिपद ्पनुिावभ” भन्नािे णिपदक्ो घटनापणछ गररने पनुणनवमावण एिम ्पनुस्थावपनासँग सम्बणन्धत कायव 

सम्झन ुपछव । 

(त) “णिपद ् प्रणतकायव” भन्नािे णिपदक्ो घटना घट्नासाथ तत्कािै गररने खोज, ईद्धार एिम ् राहतसँग 

सम्बणन्धत कायव सम्झन ुपछव र सो शब्दिे णिपद ्प्रणतकायवको पिूवतयारीिाइ समते जनाईँछ । 

(थ) “णिपद ् व्यिस्थापन” भन्नािे णिपद ् जोणखम न्यनूीकरण, णिपद ् प्रणतकायव र णिपद ् पनुिावभसँग 

सम्बणन्धत सम्पणूव णियाकिाप सम्झन ुपछव । 

(द) “व्यािसाणयक प्रणतष्ठान” भन्नािे ईद्योग, किकारखाना, णसनेमा घर, सणपङ्ग मि, बहुईद्दशे्यीय 

व्यापाररक भिन जस्ता व्यािसाणयक प्रणतष्ठान सम्झन ुपछव । 

(ध) “सणमणत” भन्नािे दफा ३ बमोणजमको स्थानीय णिपद ्व्यिस्थापन सणमणत सम्झनु पछव । 

(न)  
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(ऩ) “संघीय ऐन” भन्नािे नेपाि सरकारको णिपद ् जोणखम न्यनूीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 

सम्झन ुपछव । 

(प) “संघीय मन्त्रािय” भन्नािे नेपाि सरकारको णिपद ्व्यिस्थापन हनेे गरी तोणकएको मन्त्रािय सम्झन ु

पछव । 

(फ) “सािवजणनक संस्था” भन्नािे सरकारी णनकाय, सरकारको पणूव िा अणंशक स्िाणमत्ि भएको संस्था, 

प्रचणित काननू बमोणजम स्थापना भएका सङ्गणठत संस्था िा सबै प्रकारका स्िास््य तथा शणैक्षक 

संस्था सम्झन ुपछव । 

 पररच्छेद – २ 

     लिप   व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कततव्य र ऄलधकार 

 

३. स्थानीय लिपद् व्यिस्थापन सलमलत: (१) गाईँपाणिका णभत्रको णिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायविाइ प्रभािकारी 

रूपमा सञ्चािन गनव ए  स्थानीय णिपद ्व्यिस्थापन सणमणत रहनेछ । 

(२) सणमणतको गठन दहेाय बमोणजम हुनेछ:- 

(क)            ऄध्यक्ष -संयोजक   

(ख)            ईपाध्यक्ष -सदस्य 

(ग) प्रमखु प्रशासकीय ऄणधकृत -सदस्य 

(घ) णिषयगत सणमणतका संयोजकहरु  -सदस्य 

(ङ)   त न ध            न         - द   

(च) सामाणजक णिकास शाखा प्रमखु -सदस्य


 

(छ) पिूावधार णिकास शाखा प्रमखु -सदस्य


 

(ज) णिख ु                 णि                

संघीय सरुक्षा  न      प्रमखु      त न ध -सदस्य 

(झ) णिख ु                 णि                

प्रदशे प्रहरी           प्रमखु      त न ध -सदस्य 

(ञ)         प्रहरी प्रमखु -सदस्य 

(ट) राणष्िय मान्यता प्राप्त दिका            णस्थत  

प्रमखु िा प्रणतणनणध -सदस्य  

(ठ) नेपाि रेडिस सोसाइटीका स्थानीय प्रणतणनणध (१ जना) -सदस्य 

(ड) णनजी के्षत्रको ईद्योग िाणणज्य सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको  

गाईँ तहको ऄध्यक्ष िा णनजिे तोकेको प्रणतणनणध (१ जना) -सदस्य 

(ढ) गरैसरकारी सस्था महासंघकाका स्थानीय प्रणतणनणध (१ जना) -सदस्य 

(ण) नेपाि       महासंघको  थ न   प्रणतणनणध (१ जना) -सदस्य 
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(त) णिपद ्व्यिस्थापन हनेे गरर तोणकएको शाखा प्रमखु (सम्भि भए सम्म ऄणधकृत) -सदस्य 

सणचि


 

(३) ईपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेणखएको भएतापणन          (ञ), (ट)  (ठ)  (ड), (ढ)   (ण)     द     

    ध न ए      थ      न     त  ठन ए                 न         न    न   

(४) ईपदफा (२) बमोणजमको सणमणतिे सघंीय ऐनको बमोणजम    थ न      द      थ  न सणमणतको रूपमा 

समते काम गनेछ । 

 

४. सलमलतको बैठक सभबन्धी व्यिस्था: (१) संयोजकिे तोकेको णमणत, समय र स्थानमा सणमणतको बैठक बस्नेछ । 

(२) सणमणतको सदस्य-सणचििे सणमणतको बैठक बस्ने णमणत, समय र स्थान तोकी बैठकमा छिफि हुने 

णिषयसचूी सणहतको सचूना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस घण्टा ऄगािै सबै सदस्यिे पाईने गरी पठाईन ुपनेछ । 

 (३) सणमणतका पचास प्रणतशतभन्दा बढी सदस्य ईपणस्थत भएमा बैठकको िाणग गणपरूक सङ््या पगेुको 

माणननेछ । 

(४) ईपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा िेणखएको भएतापणन सणमणतको बैठक त     बोिाईन अिश्यक 

भएमा ऄध्यक्षिे जनुसकैु बेिापणन सणमणतको बैठक बोिाईन सक्नेछ र त्यस्तो ऄ स्थामा ऄध्यक्ष र घटीमा १ जना 

सदस्य सणहत सदस्य सणच  ईपणस्थत भएमा सणमणतको बैठक बस्न सक्नेछ। 

(५) सणमणतको बैठक संयोजकको ऄध्यक्षतामा बस्नेछ । 

(६) सणमणतको णनणवय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा संयोजकिे णनणावयक मत णदनेछ । 

(७) सणमणतिे अिश्यकता ऄनुसार सम्बणन्धत णनकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रणतणनणध र णिज्ञिाइ बैठकमा 

अमन्त्रण गनव सक्नेछ । 

(८) सणमणतको बैठक सम्बन्धी ऄन्य कायवणिणध सणमणत अफैिे णनधावरण गरे बमोणजम हुनेछ । 

(९) सणमणतको णनणवय सदस्य सणचििे प्रमाणणत गरी रा्नेछ । 

 

५ . सलमलतको काम, कततव्य र ऄलधकार: सणमणतको काम, कतवव्य र ऄणधकार देहाय बमोणजम हुनेछ:- 

(क) णिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धी राणष्िय पररषद ्बाट स्िीकृत राणष्िय नीणत तथा योजना एिम ् राणष्िय 

कायवकारी सणमणत र प्रदेश णिपद ्व्यिस्थापन सणमणतबाट स्िीकृत एकीकृत तथा क्षते्रगत नीणत योजना र 

कायविम ऄनुरुप हुने गरी स्थानीय णिपद ्व्यिस्थापन न  त तथ  योजना तजुवमा गरी            समक्ष 

पेश गने, 

(ख)      सभाबाट स्िीकृत नीणत तथा योजनाको ऄधीनमा रही णिपद ्जोणखम न्यनूीकरण, णिपद ्प्रणतकायव 

तथा णिपद ्पनुिावभ सम्बन्धी एकीकृत तथा क्षते्रगत नीणत, योजना तथा कायविम स्िीकृत गरी िाग ूगने, 

गराईने, 

(ग) गाईँपाणिका   ट      न   न  णिपद ् व्यिस्थापन     ध         तथ     ट   त   त     न   

    न   

(घ) णिपद ्व्यिस्थापनका सम्बन्धमा           को संस्थागत क्षमता णिकास गने, गराईने, 
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(ङ) गाईँपाणिका पदाणधकारी, कमवचारी, स्ियंसिेक, सामाणजक पररचािक तथा समदुायिाइ णिपद ्

व्यिस्थापन सम्बन्धमा प्रणशक्षण णदने व्यिस्था णमिाईने, 

(च) णिपदक्ा घटना हुनासाथ खोज, ईद्धार र राहत िगायतका प्राथणमक कायवहरू तत्काि गनवको िाणग 

संस्थागत संयन्त्र स्ित: पररचाणित हुने गरी अिश्यक कायवणिणध तथा मापदण्ड तजुवमा गरी िाग ूगने, 

गराईने, 

(छ) णिपद ् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा सघंीय तथा प्रादेणशक काननूको ऄणधनमा रणह सािवजणनक, णनजी, 

गैरसरकारी िगायत सबै णनकाय तथा संस्थािे णनिावह गनुव पने भणूमका णनधावरण गने तथा त्यस्ता संस्था 

िा णनकायिाइ अफ्नो नीणत, योजना र कायविममा णिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धी णिषय समािेश गनव 

िगाईने, 

(ज) णिपदक्ो समयमा स्थानीय अमसञ्चारका माध्यमहरुको भणूमका सम्बन्धी अिश्यक मापदण्ड तयार 

गरी कायावन्ियन गने, गराईने, 

(झ) सरकारी, णनजी एिम ्गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्ियंसेिक, सामाणजक पररचािक िगायत सम्बणन्धत 

सबै पक्षको समन्िय र सिंगनतामा णिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी कायव गने, गराईने, 

(ञ) भौणतक संरचना णनमावण गदाव भिनसंणहता िगायत ऄन्य स्िीकृत णनदेणशका िा मापदण्डको पािना 

गराईने, 

(ट) स्थानीय सािवजणनक पिूावधार सम्बन्धी सरंचनाको णिपद ्जोणखम मलू्याङ्कन गने, गराईने, 

(ठ) नदी णकनार, बगर, पणहरो जान सक्ने णभरािो जणमन र डुबान हुने क्षते्र िा णिपद ्जोणखमको सम्भािना 

भएका ऄसरुणक्षत क्षेत्रमा बसोबास गने व्यणि तथा समदुायिाइ सरुणक्षत स्थानमा स्थानान्तरण     न 

       थ न                      न  तथ       त  थ न              ध     तन  

    न   

(ड)   पद ् ट स्थानीय  त    णनजी तथा सा  जणनक क्षेत्रबाट भआरहकेो सेिा प्रिाहमा ऄ रोध अआपरेमा 

सोको पनु स   िनका िाणग सिेा णनरन्तरताको योजना तजुवमा तथा कायावन्ियन सम्बन्धी कायव गने, 

गराईने   

(ढ)  स्थानीय समदुायिाइ णिपदप््रणत जागरुक बनाईन, णिपदस्गँ सम्बणन्धत योजना तथा कायविम तजुवमा 

गनव तथा णिपदक्ो घटना हुनासाथ प्रणतकायवका िाणग पररचाणित हुन िडा तथ  समदुायस्तरमा 

        णिपद ्पिूवतयारी तथा प्रणतकायव सणमणत गठन गने, 

(ण) णिद्यािय तहको शैणक्षक पाठ्यिममा णिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी णिषय समािेश गनव      न , 

(त) णिपद ्प्रणतकायवका िाणग नमनूा ऄभ्यास गने, गराईने, 

(थ) णिपदक्ो समयमा प्रयोग गनव सणकने गरी िारुणयन्त्र िगायतका ऄन्य ईपकरणहरू तयारी हाितमा 

रा्न िगाईने, 

(द) स्थानीय स्तरमा अपत ्कािीन कायवसञ्चािन केन्रको स्थापना र सञ्चािन गने, 

(ध) गाईँपाणिकामा णिपद ् व्यिस्थापन सचूना प्रणािी तथा पिूवचेतािनी प्रणािीको णिकास र सञ्चािन 

गने, गराईने, 

(न) णिपद ्प्रभाणित क्षेत्रमा तत्काि ईद्धार तथ     त   व्यिस्था णमिाईने, 
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(प) णिपद ्मा परी हराएका, णबग्रेका िा नि भएका कागजातको यणकन त्याङ्क ऄद्यािणधक गरी रा्न 

िगाईने, 

(फ) णिपद ्बाट प्रभाणित घरपररिारको पणहचान, स्तर णनधावरण तथा पररचयपत्र णितरण गने, गराईने, 

(ब) णिपद को समयमा जोणखममा रहकेो समहू          मणहिा    िबा  का, णकशोरी, ऄपाङ्गता 

भएका व्यणिईपर हुन सक्ने घटना (िैङ्णगक णहसंा    चणिखन तथ        न    न            ण) 

रोकथामको िाणग णिशेष सत  ता ऄपनाइ सचेतनामिूक कायविम सञ्चािन गने, 

(भ) णिपद ्प्रभाणित                       त       द       त क्षते्रमा अणथवक णियाकिापको 

पनुस्थावपना, रोजगारीका ऄिसरको सजृना तथा जीिनयापनका िाणग अय अ  न कायविम सञ्चािन 

गने, गराईने, 

(म) णिपदक्ो जोणखममा रहकेा मणहिा, बािबाणिका, जेष्ठ नागररक, दणित, सीमान्तकृत िगव तथा समदुाय, 

ऄशि तथा ऄपाङ्गता भएका व्यणिहरूको िाणग णिशेष योजना तथा कायविम बनाइ कायावन्ियन 

गने, गराईने, 

(य) णिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धमा सािवजणनक संस्था तथा व्यािसाणयक प्रणतष्ठानिे प्रचणित ऐन बमोणजम 

कायव गरे नगरेको ऄनुगमन गने, 

( )  णिपद  व्यिस्थापन सम्बन्धी राणष्िय कायवकारी सणमणत, प्रदेश णिपद ् व्यिस्थापन सणमणत तथा णजल्िा 

णिपद ्व्यिस्थापन सणमणतको णनणवय ऄनुसार णिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी ऄन्य कायव गने, गराईने, 

( ) णिपद ् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रािय, णिभाग तथा ऄन्य 

णनकायसँग सहकायव गने, 

( ) णिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धमा नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार िा      सभािे तोकेका ऄन्य कायव गने, 

गराईने,  

(श)  णिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धमा       तथ    द       न न     त    न  न                        

त    बमोणजमका ऄन्य कायव गने, गराईने, 

(ष)    णभन्न सघंसंस्था, व्यणिबाट प्राप्त हुने राहत तथा पनुणनवमावण र पनुिावभका णबषय स्तुिाइ स्थानीय 

  पद ्    थ पन सणमणतिे तोकेको स्थान र मापदण्ड ऄनुसार गने, गराईने । 

 

पररच्छेद – ३ 

          लिपद् व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कततव्य र ऄलधकार 

 

६.           लिपद् व्यिस्थापन सलमलत: ( )                     ड    एक  ड   त    णिपद ् व्यिस्थापन 

सणमणत रहनेछ । 

(२)  ड   त    णिपद ्व्यिस्थापन सणमणतको गठन देहाय बमोणजम हुनेछ:- 

(क)  ड  ऄध्यक्ष  -संयोजक  

(ख)  ड   द       -सदस्य 

(ग)  ड मा रहकेो स्िास््य चौणक प्रमखु  -सदस्य
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(घ)  ड                   न              -सदस्य 

(ङ) राणष्िय मान्यता प्राप्त दिका  ड णस्थत प्रमखु िा प्रणतणनणध  -सदस्य  

(च)  थ न     ड      -सदस्य 

(छ)           तथ      द      ध   त       थ  तथ            ट 

संयोजकिे तोके बमोणजम    नत          १ दणित    त    न   -सदस्य


 

(ज) िडा कायावियका प्राणिणधक शाखा तथा आकाइ प्रमखु       -  द  


 

(झ)  ड       -  द       


 

(३)   द   ( )              त     ठ         त         िे तोकेको णमणत, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

( ) सणमणतको सदस्य-सणचििे सणमणतको बैठक बस्ने णमणत, समय र स्थान तोकी बैठकमा छिफि हुने 

णिषयसचूी सणहतको सचूना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस घण्टा ऄगािै सबै सदस्यिे पाईने गरी पठाईन ुपनेछ । 

(५) सणमणतका पचास प्रणतशतभन्दा बढी सदस्य ईपणस्थत भएमा बैठकको िाणग गणपरूक सङ््या पगेुको 

माणननेछ । 

(६) ईपदफा ( ) र (५) मा जनुसकैु कुरा िेणखएको भएता पणन    सणमणतको बैठक त     बोिाईन अिश्यक 

भएमा       िे जनुसकैु बेिापणन सणमणतको बैठक बोिाईन सक्नेछ र त्यस्तो ऄ स्थामा        र घटीमा १ जना 

सदस्य सणहत सदस्य सणच  ईपणस्थत भएमा सणमणतको बैठक बस्न सक्नेछ । 

(७) सणमणतको बैठकको ऄध्यक्षता सो सणमणतको       िे गनेछ । 

(८) सणमणतको णनणवय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा       िे णनणावयक मत णदनेछ। 

(९) सणमणतिे अिश्यकता ऄनुसार सम्बणन्धत णनकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रणतणनणध र णिज्ञिाइ बैठकमा 

अमन्त्रण गनव सक्नेछ । 

(१०) सणमणतको बैठक सम्बन्धी ऄन्य कायवणिणध सो सणमणत अफैिे णनधावरण गरे बमोणजम हुनेछ । 

(११) सणमणतको णनणवय सदस्य सणचििे प्रमाणणत गरी रा्नेछ । 

 

७ .                                                       सणमणतको काम, कतवव्य र ऄणधकार दहेाय 

बमोणजम हुनेछ:- 

(क)  ड         द  प्रणतकायव तथा णिपद ्पनुिावभ सम्बन्धी             न        स्थानीय    द  

    थ  न     त            न  तथ         त  ट स्िीकृत नीणत तथा योजना  न         द  

    थ  न     ध                 न,  न   न     न      न  न   

(ख) िडामा णिकास णनमावणका णियाकिापहरू कायावन्ियनमा णिपद ् जोणखम व्यािस्थापनिाइ 

मिूप्रिाहीकरण गने, सरुणक्षत णिद्यािय तथा ऄस्पतािका िाणग णिपद ् जोणखम न्यनूीकरणका 

कायविमहरू      न गने, 

(ग) णिपद ्व्यिस्थापनका सम्बन्धमा  ड को संस्थागत क्षमता णिकास गने, 

(घ) णिपद ्व्य स्थापन योजना, अपत्कािीन कायवयोजना, पनुःस्थापना तथा पनुणनवमावण योजना तजुवमा तथा 

कायावन्ियन गने, गराईने, 
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(ङ) समदुायमा णिपद ् व्य स्थापन     ध       न           गठन तथ     त            

      न  न      न   

(च)  ड   द      कमवचारी, स्ियंसिेक, सामाणजक पररचािक तथा समदुायमा अधाररत णिपद ्

व्य स्थापन सणमणत सदस्य, नागररक समाजका प्रणतणनणधिाइ णिपद ्व्य स्थापन सम्बन्धी प्रणशक्षण   

व्यिस्था णमिाईने, 

(छ) स्थानीय समदुायिाइ णिपदप््रणत जागरुक बनाईन   णिपदस्गँ सम्बणन्धत योजना तथा कायविम तजुवमा 

गनव तथा णिपदक्ो घटना हुनासाथ प्रणतकायवका िाणग त        थ       न   

(ज) णिपदक्ा घटना हुनासाथ खोज, ईद्धार र राहत िगायतका प्राथणमक कायवहरू तत्काि गनवको िाणग 

      गने,  

(झ) अपत ्कािीन नमनूा ऄभ्यास गने, गराईने, 

(ञ) णिपद ्बाट प्रभाणित घरपररिारको पणहचान, स्तर णनधावरण तथा पररचयपत्र णितरण   गाईँ णिपद ्

   स्थापन     त          गने, 

(ट) णिपद को समयमा जोणखममा रहकेा समहू          मणहिा    िबा  का, णकशोरी, ऄपाङ्गता 

भएका व्यणिईपर हुन सक्ने घटना (िैङ्णगक णहसंा    चणिखन तथ        न    न            ण) 

रोकथामको िाणग णिशेष सत  ता ऄपनाइ सचेतनामिूक कायविम सञ्चािन गने, 

(ठ) गाईँ णिपद ्व्यिस्थापन सणमणतको णनणवय ऄनुसार णिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी ऄन्य कायव गने, गराईने   

 

पररच्छेद –   

सुरिा लनकाय तथा ऄन्य लनकायको पररचािन 

 

८ . सुरिा लनकायको पररचािन तथा सहयोग र समन्िय: (१)     कायव      िे णिपद ् व्यिस्थापनको काममा 

नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारिे पररचािन गरेका संघीय तथा प्रादणेशक सरुक्षा णनकायहरूिाइ सहयोग र समन्िय 

गनेछ । 

(२) सरुक्षा णनकायिे णिपदक्ो समयमा खोज तथा ईद्धार कायवका िाणग     कायव       सगँ अिश्यक सामग्री 

माग गरेको ऄिस्थामा           मा ईपिब्ध भएसम्म त्यस्तो सामाग्री तत्काि ईपिब्ध गराइनेछ । 

(३) णिपद ्प्रणतकायवका िाणग              अफूँसँग रहकेो        प्रहरीिाइ पररचािन गनेछ ।   

 

९.  िारुणयन्र तथा ऄन्य सेिा प्रदायक लनकायको काम, कततव्य र ऄलधकार:  

(१) िारूणयन्त्र, एम्बिेुन्स तथा त्यस्तै ऄन्य सेिा प्रदायकिे अपत ्कािीन खोज, ईद्धार तथा राहत ईपिब्ध 

गराईन सणमणतिे णदएको णनदेशनको पािना गनुव पनेछ । 

 (२) अपत ्कािीन कायव सम्पादन गदाव सणमणतको अदेश बमोणजम कुनै पणन स्थानमा प्रिेश गने तथा जनुसकैु 

व्यणि िा संस्थाको साधन र स्रोत ईपयोग गने ऄणधकार िारुणयन्त्र सिेा प्रदायकिाइ हुनेछ । 
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१०. साितजलनक संस्था तथा व्यािसालयक प्रलतष्ठानको दालयत्ि: (१) णिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धमा गाईँपाणिका 

णभत्रका सबै सािवजणनक ससं्था तथा व्यािसाणयक प्रणतष्ठानको दाणयत्ि दहेाय बमोणजम हुनेछ:- 

(क) अफ्नो भिन, ईद्योग, कायाविय िा व्यािसाणयक केन्रमा णिपदक्ा घटना हुन नणदन णिपद ्सरुक्षा 

औजार, ईपकरण, सामग्री, अपत ्कािीन णनकास िगायत तोणकए बमोणजमका ऄन्य व्यिस्था गने, 

(ख)  त्याङ्क सङ्किन, क्षणतको मलू्याङ्कन, राहत, पनुस्थावपना तथा पनुणनवमावण समतेका सम्पणूव 

कायवमा अिश्यक सहयोग गने, 

(ग)   अफ्ना कमवचारी तथा कामदारिाइ णिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धमा अधारभतू ऄणभमखुीकरण गने 

गराईने, 

(घ) णिपद ्व्यिस्थापन कायवमा ईपयोग हुने स्रोत साधनिाइ तयारी हाितमा रा्ने, 

(ङ) अफ्ना भिन िगायत ऄन्य सरंचना अपत ्कािीन प्रयोजनका िाणग अिश्यक परेमा 

अदेशानुसार ईपिब्ध गराईने, 

(च) सम्बणन्धत ऄणधकारीको सपुररिेक्षणमा ईद्धार तथा राहत णितरण कायवमा सहयोग परु् याईने, 

(छ) णिपद ्जोणखम न्यनूीकरण संयन्त्रको व्यिस्था गरी तयारी ऄिस्थामा रा्ने, 

(ज)  फोहोरमैिा तथा प्रदषुणको यथोणचत व्यिस्थापन गरी यसबाट िातािरण र जनजीिनमा पनव सक्ने 

नकारात्मक प्रभाििाइ न्यनूीकरण गने ईपायहरू ऄपनाईने, 

(झ) णिपदक्ो घटना घटेमा तत्काि नणजकको सरुक्षा णनकाय र स्थानीय अपत ्कािीन कायवसञ्चािन 

केन्रिाइ खबर गने ।   

(२) गाईँपाणिका णभत्रका सािवजणनक ससं्था तथा व्यािसाणयक प्रणतष्ठानिे  गाईँपाणिकाको णिपद ् व्यिस्थापन 

सम्बन्धी योजनाको ऄधीनमा रही णिपद ्व्यिस्थापन योजनाको तजुवमा गरी ऄणनिायव रूपमा िाग ूगनुव पनेछ । 

 

११. लिपद् व्यिस्थापनमा सहयोग गनुत पने : गाईँपाणिका णभत्रका सरकारी कायाविय, गैरसरकारी ससं्था, स्थानीय सङ्घ 

संस्था, समदुाय, स्ियंसिेक, नागररक समाज, णनजी क्षते्र तथा व्यणििे णिपद ् व्यिस्थापन कायवमा               

दहेाय बमोणजम सहयोग गनुव पनेछ:- 

(क)  त्याङ्क सङ्किन, क्षणतको मलू्याङ्कन, राहत, पनुस्थावपना तथा पनु णनवमावण िगायतका णिपद ्

व्यिस्थापन सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने,  

(ख) णिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी जनचेतना ऄणभिणृद्ध गने, 

(ग) क्षमता णिकास, अपत ्कािीन नमनूा ऄभ्यास तथा णिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रणशक्षण 

कायविममा सहयोग गने तथा भाग णिने,  

(घ) खोज, ईद्धार तथा राहत णितरण सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने।  

पररच्छेद – ५  

लिपद् व्यिस्थापन कोष सभबन्धी व्यिस्था 

 

१२. लिपद् व्यिस्थापन कोष : (१) णिपद ्व्यिस्थापनका िाणग गाईँपाणिकामा छुटै्ट ए         कोष रहनेछ । 

(२) कोषमा देहाय बमोणजमका रकमहरू रहने छन:्- 



10 
 

(क) गाईँपाणिकाको िाणषवक बजेटबाट णिपद  व्यिस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी स्िीकृत रकम, 

 (ख) प्रदेश सरकारबाट णिपद  व्यिस्थापनका िाणग प्राप्त रकम, 

(ग)  नेपाि सरकारबाट णिपद  व्यिस्थापनका िाणग प्राप्त रकम, 

(घ) स्िदेशी कुनै सङ्घ संस्था िा व्यणिबाट दान, दातव्य िा ईपहार स्िरुप प्राप्त रकम, 

(ङ)  ऄन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) णिपद ्   स्थापनका िाणग गाईँपाणिकािे काननू बमोणजम   शेष शलु्क िा दस्तरु संकिन गनव सक्ने छ |  

(४) कोषको सञ्चािन तोणकए बमोणजम हुनेछ । 

(५) कोषको रकम णिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी कामका िाणग प्रयोग गररनेछ । 

(६) ईपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा िेणखएको भए तापणन कोषको रकम णनयणमत प्रशासणनक कायवको िाणग खचव 

गररने छैन । 

(७) कोषको िेखापरीक्षण महािेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।  

(८) सणमणतिे कोषको िाणषवक अय व्ययको प्रणतिदेन तयार गरी कायवपाणिका माफव त      सभा समक्ष पेश गनेछ । 

 

पररच्छेद – ६ 

कसूर तथा सजाय 

 

१३.  कसूर र सजाय : कसैिे णिपदक्ो घटना घट्न सक्ने गरी िापरिाही गरेमा िा त्यस्तो घटना घटाईन प्रत्यक्ष संिगन 

भएमा िा घट्ना घटेको ऄिस्थामा नाजायज फाइदा णिने गरी    अफुिाइ मात्र फाइदा पगुने णकणसमको   न  काम गरेमा 

   यस सम्बन्धमा संघीय कानून बमोणजम कसरुजन्य माणनने कुनै काम गरेमा तत् सम्बन्धी कारिाही प्रचणित संघीय 

काननू बमोणजम हुनेछ ।  

 

पररच्छेद – ७ 

लिलिध 

 

१४.  लिपद् सङ्कटग्रस्त िेर घोषणाको पािना र समन्िय : (१) नेपाि सरकारिे गाईँपाणिका णभत्रको कुनै ठाईँमा 

गम्भीर प्रकृणतको णिपद ् ईत्पन्न भए  ट णिपद ्सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी प्रचणित काननू बमोणजम कुनै काम गनव 

गराईन अदेश णदएमा सोको पािना गनुव गराईन ुगाईँपाणिकाको कतवव्य हुनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोणजम घोषणा गररएको क्षते्रमा नेपाि सरकारिे प्रचणित काननू बमोणजम कुनै काम गनव 

गराईन गाईँपाणिका णभत्रको कुनै व्यणि, ससं्था िा ऄणधकारीिाइ अदेश णदएमा सोको पािना  न  गराईन   

गाईँपाणिकािे अिश्यक समन्िय गनेछ । 

(३) ईपदफा (१) बमोणजम घोषणा गररएको क्षेत्र सम्बन्धी सचूनाको प्रसारणमा गाईँपाणिकािे सहयोग र समन्िय 

गनेछ । 
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१५. नेपाि सरकारको स्िीकृतीमा मार प्रिेश गनुतपने : (१) णिपद ्बाट ऄसर परेको कुनै क्षेत्रमा णिदेशी नागररक िा 

संस्थािे प्रिेश गनुव परेमा नेपाि सरकारको स्िीकृणत णिएको छ छैन भणन गाईँ     पाणिकािे सोधखोज गनव सक्नेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोणजम सोधखोज गदाव त्यस्तो नागररक िा संस्थािे नेपाि सरकारको स्िीकृणत णिएको 

नादेणखएकोमा णनजको प्रिेशिाइ रोक िगाइ तत् सम्बन्धी सचूना नेपाि सरकारिाइ ईपिब्ध गराइनेछ । 

 

१६. मानिीय तथा ऄन्य सहायता र समन्िय : (१) गाईँपाणिका णभत्र ईत्पन्न णिपद को ऄिस्थािाइ तत्काि सामना गनव 

अन्तररक स्रोत र साधनबाट नभ्याईने भएमा मानिीय तथा ऄन्य सहायता        का िाणग                 त  

णजल्िा णिपद ्व्यिस्थापन सणमणत, प्रदेश सरकार तथा नेपाि सरकारिाइ ऄनरुोध गररनेछ । 


 

 (२) णिपद ्बाट ईत्पन्न णस्थणत णनयन्त्रण गने िममा नेपाि सरकारिे ऄन्तरावणष्िय मानिीय तथा ऄन्य सहयोग णिइ 

पररचािन गरेको ऄिस्थामा नेपाि सरकारको णनदेशनमा रणह तत ्सम्बन्धी कायवमा सहयोग र समन्िय गररनेछ ।  

(३) णछमे    थ न   त      न     द      न           थ  न                थ न   त                

          त     द             त  न   ध           ध  ए                  न                  द      

  न     

 

१७.  तत्काि खररद तथा लनमातण र प्रयोग गनत सलकने : (१) णिशेष पररणस्थणत परी णिपद ्बाट प्रभाणित क्षते्रमा खोज, 

ईद्धार तथा राहत ईपिब्ध गराईन तथा भआरहकेो णिपद ्बाट थप क्षणत हुन नणदनका िाणग तत्कािै राहत सामग्री खररद िा 

णनमावण कायव गनव अिश्यक भएमा सािवजणनक खररद सम्बन्धी प्रचणित कानूनमा रहकेो णिशेष पररणस्थणतमा खररद गने 

सम्बन्धी व्यिस्था बमोणजम                   खररद िा णनमावण कायव गनव सणकनेछ । 

(२) णिपद ्बाट प्रभाणित क्षते्रमा खोज, ईद्धार तथा राहत ईपिब्ध गराईन तथा भआरहकेो णिपद ्बाट थप क्षणत हुन 

नणदनका िाणग गाईँपाणिका क्षेत्र णभत्रको कुनै गैरसरकारी कायाविय िा ऄन्य सघं ससं्था र व्यणिको चि, ऄचि 

सम्पणि तथा सिारी साधन ईपयोग गनव अिश्यक भएमा सोको ऄणभिेख राखी तोणकएको ऄिणधभरको िाणग 

ऄस्थायी तिरिे प्राप्त गनव सणकनेछ । 

 (३) णिपद ्बाट प्रभाणित क्षते्रमा तत्काि राहत ईपिब्ध गराईन गाईँपाणिका क्षते्र णभत्रको कुनै गैरसरकारी 

कायाविय िा ऄन्य संघ संस्था र व्यणिको खाद्यान्न, ििाकपडा, औषधी िा ऄन्य िस्त ु अिश्यक भएमा सोको 

ऄणभिेख राखी णनयन्त्रणमा णिन र सम्बणन्धत प्रभाणित पक्षिाइ णितरण गनव सणकनेछ । 

(४) गाईँपाणिकािे ईपदफा (२) बमोणजम कुनै सम्पणि ऄस्थायी रूपमा प्राप्त गरेमा िा ईपदफा (३) बमोणजम कुनै 

िस्त ुणनयन्त्रण र णितरण गरेमा त्यस्तो सम्पणि प्रयोग िा िस्त ुईपयोग बापत प्रचणित दर ऄनुसारको रकम सम्बणन्धत 

कायाविय, ससं्था िा व्यणििाइ णदनेछ ।  

 

१८.  राहतको न्यूनतम मापदण्ड सभबन्धी व्यिस्था : (१) णिपद ्प्रभाणित व्यणििाइ नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारिे 

ईपिव्ध गराईने राहतको ऄणतररि गाईँपाणिकािे अन्तररक स्रोतबाट थप राहत ईपिब्ध गराईन सक्नेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोणजम गाईँपाणिकािे णिपद ्प्रभाणित व्यणििाइ राहत ईपिब्ध गराईँदा मापदण्ड बनाइ सोको 

अधारमा राहात ईपिब्ध गराईनेछ । 
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(३) ईपदफा (२) बमोणजमको राहतको मापदण्डमा ऄन्य णिषयको ऄणतररि देहायका णिषय समािेश भएको हुनु 

पनेछ:- 

(क) णिपद ्बाट प्रभाणित व्यणििाइ ऄस्थायी अरयसयस्थिमा रा्दा ईपि ध गराईनु पने अिास, 

खाद्यान्न, खानेपानी, स्िास््य तथा सरसफाआ सम्बन्धी, 

(ख) णिपद ्बाट मतृ्य ु हुनेको पररिार तथा सम्पणिको क्षणत हुने व्यणििाइ ईपिब्ध गराईनु पने न्यनूतम 

राहत सम्बन्धी,  

(ग) मणहिा, बािबाणिका, जेष्ठ नागररक, ऄशि तथा ऄपाङ्गता भएका व्यणिको अ   कता 

    धन                 त       हरु (  त  णडणगनटी णकट र णचल्रेन णकट)           

          त            थ    

(घ)      त     न त  तथ            ध , 

(ङ) न्यनूतम राहत बाहके स्िरोजगार तथा रोजगारी व्यिस्थापनका माध्यमबाट पीणडतको जीणिकोपाजवन 

सम्बन्धी, 

(च) गैरसरकारी िा व्यणिगत रूपमा णदआने राहत   णितरण सम्बन्धी, 

(छ) एकद्वार प्रणािी ऄनुरुप राहत णितरण गने सम्बन्धी, 

(ज) राहतसगँ सम्बणन्धत ऄन्य ईपयिु णिषय । 

 

१९.   लिपद् मा परी हराएका िा नष्ट भएका कागजात सभबन्धमा : णिपद ्मा परी हराइ फेिा पनव नसकेका तथा अणंशक 

िा पणूव रूपमा क्षणत भएका गाईँपाणिकाका महत्िपणूव कागजातहरुको प्रमाणीकरण तथा प्रणतणिणप ईपिब्ध गराईने 

सम्बन्धी व्यिस्था     त   न न   तोके बमोणजम हुनेछ। 

 

२०. लनदेशन लदन सक्ने : सणमणतिे यस ऐनको ऄधीनमा रही णिपद ् व्यिस्थापनका िाणग कुनै व्यणि िा णनकायिाइ 

अिश्यक णनदेशन णदन सक्नेछ र त्यस्तो णनदेशनको पािना गनुव सम्बणन्धत व्यणि िा णनकायको कतवव्य हुनेछ । 

 

२१. उपसलमलत गठन गनत सक्ने : (१) सणमणतिे अिश्यकता ऄनुसार ईपसणमणत गठन गनव सक्नेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोणजम गठन हुने ईपसणमणतको काम, कतवव्य, ऄणधकार र कायाविणध ईपसणमणत गठन गदावका 

बखत तोणकए बमोणजम हुनेछ । 

 

२२. ऄलभिेख राख्नु पनेः (१) णिपद को समयमा राहत ईपिब्ध गराईने व्यणि, णनकाय िा संस्थाको नाम     ईपि ध 

गराइको राहत तथ       प  माण    त       ण             न      थ      त        न  न        

( )   द   ( )              ण    द     द                            तथ      न          द    

   ण    थ न  त ण  ए                त         ए  न   न      ण    न           ध गराआए       त 

           न  न      
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(३) णिपदक्ो समयमा राहत ईपिव्ध गराईने व्यणि, णनकाय िा संस्थाको नाम तथा ईपिव्ध गराएको राहत तथा 

सोको पररणाम सणहत राहत पाईने व्यणिको व्यणिगत णििरण सचूना पाणट तथा णबद्यणुतय माध्यमबाट सािवजणनक गनुव 

पनेछ । तर राहत ईपिव्ध गराईने व्यणि णनकाय िा ससं्थािे अफ्नो नाम गोप्य राणख णदन णिणखत ऄनरुोध गरेमा त्यस्ता 

व्यणि, णनकाय िा ससं्थाको नाम सािवजणनक गररनेछैन । 


 

 

२३. पुरस्कार लदन सक्ने : स्थानीय णिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धमा णिशेष योगदान परु् याईने ईत्कृि व्यणि िा ससं्थािाइ 

प्रोत्साहन स्िरूप सणमणतको णसफाररसमा गाईँ     पाणिकािे सम्मान तथा परुस्कार णदन सक्नेछ ।  

 

२४. िालषतक प्रलतिेदन : (१) सणमणतिे प्रत्येक अणथवक िषवमा गरेको कामको णििरण सणहतको िाणषवक प्रणतिेदन तयार गरी 

कायवपाणिका माफव त गाईँ सभा, णजल्िा णिपद ्व्यिस्थापन सणमणत तथा प्रदेश णिपद ्व्यिस्थापन सणमणत समक्ष पेश गनुव 

पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोणजमको िाणषवक प्रणतिेदन सािवजणनक रूपमा प्रकाशन गनुव पनेछ । 

 

२५.  प्रशासलनक खचत    स्थापन: सणमणतको बैठक तथा प्रणत  दन तयारी िगायतका कायव  ग सम्बणन्धत न्यनुतम 

प्रशासणनक खचव गा   कायवपाणिकािे व्यिस्था गनेछ |  

 

२६. ऄलधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन ऄन्तगवत बनेको णनयम बमोणजम     तिाइ प्राप्त ऄणधकारमध्ये 

अिश्यकता ऄनुसार केही ऄणधकार सणमणतको संयोजक तथा तोणकएको पदाणधकारीिाइ प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ । 

 

२७. लनयम बनाउने ऄलधकार : गाईँ कायवपाणिकािे यो ऐन कायावन्ियनका िाणग अिश्यक णनयम तथा कायवणिणध  

बनाईन सक्नेछ । 

२८.   बाधा ऄड्काउ फुकाउने ऄलधकारः यो  ऐनको ईदेश्य कायवन्ियन गनव िा कुनै बाधा ऄड्काई परेमा कायवपाणिकािे 

त्यस्तो बाधा ऄड्काई हटाईन अिश्यक कायव णिणध जारी गने छ । तर यस्तो कायव णिणध छ मणहना णभत्र गाउँ सभाबाट 

पारीत गराईनु पनेछ ।  

२९.    बचाउ तथा िागु नहुनेः  (१) यो ऐन िागु हुनु पबुव णिपद व्यबस्थापनका सम्बन्धमा भए गरेका कायवहरु यसै ऐन ऄन्तगवत 

भए गरेको माणनने छ ।  

          (२) यो ऐन िा यो ऄन्तगवत बनेका णनयम कायवणिणधमा िेणखएको कुरामा सोही बमोणजम तथा निेणखएको कुरामा प्रदेश र 

संघिे जारी गरेका  प्रचणित काननू बमोणजम हुनेछ ।  

          (३) संणिधान, संघ र प्रदेशको कानून सँग बाणझएका यस ऐन का दफा ईपदफा बाणझएको हद स्ितः णनस्िीय हुनेछन् ।  

                                                           
 प्रथम पटक संशोणधत 


