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प्रस्तावना : विख ुगाईँपाविका क्षेत्र वभत्र प्राकृवतक तथा गैरप्राकृवतक विपद ्बाट सिवसाधारणको जीईज्यान र सािवजवनक, वनजी तथा व्यवगगत 

सम्पवि, प्राकृवतक एिम ् साँस्कृवतक सम्पदा र भौवतक संरचनाको संरक्षण गनवका िावग विपद ् जोवखम न्यूवनकरण तथा व्यिस्थापनका सब ै

वियाकिापको समन्ियात्मक र प्रभािकारी रूपमा कायावन्ियनका िावग काननू बनाईन िाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संविधानको धारा २२१ को ईपधारा (१) र (२) तथा िमश ऄनसुवूच 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             विख ुगाईँ सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद – १ 

प्रारलभभक 

 

१. सलंिप्त नाम र प्रारभभ: (१) यस ऐनको नाम “स्थानीय विपद ्जोवखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५” रहकेो छ । 

(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ । 

 

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

(क) “ऄध्यक्ष” भन्नािे गाईँपाविकाको ऄध्यक्ष सम्झन ुपछव । 
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(ख) “कोष” भन्नािे दफा १२ बमोवजमको विपद ्व्यिस्थापन कोष सम्झन ुपछव । 

(ग) “गैरप्राकृवतक विपद”् भन्नािे महामारी, ऄवनकाि, डढेिो, कीट िा सकू्ष्म जीिाण ु अतङ्क, पश ु तथा 

चराचरुुङ्गीमा हुन े फ्ि,ू प्यान्डावमक फ्ि,ू सपवदशं, जनािर अतङ्क, खानी, हिाइ, सडक, जि िा औद्योवगक 

दघुवटना, अगिागी, विषाग गयाँस, रसायन िा विवकरण चहुािट, गयाँस विष्फोटन, विषाग खाद्य सेिन, िातािरणीय 

प्रदषूण, िन विनाश िा भौवतक संरचनाको क्षवत तथा प्रकोप ईद्धार कायवमा हुन ेदघुवटना िा यस्तै ऄन्य गैरप्राकृवतक 

कारणिे ईत्पन्न विपद ्सम्झन ुपछव । 

(घ) “वजल्िा विपद ् व्यिस्थापन सवमवत” भन्नािे संघीय ऐन बमोवजम ओखिढुगंा  वजल्िामा गठन भएको वजल्िा 

विपद ्व्यिस्थापन सवमवत सम्झन ुपछव । 

(ङ) “तोवकएको" िा "तोवकए बमोवजम” भन्नािे यस ऐन ऄन्तगवत बनकेो वनयममा तोवकएको िा तोवकए बमोवजम 

सम्झन ुपछव । 

(च) “प्रदशे विपद ् व्यिस्थापन सवमवत” भन्नािे संघीय ऐन बमोवजम प्रदशे नं. १ मा गठन भएको प्रदशे विपद ्

व्यिस्थापन सवमवत सम्झन ुपछव । 

(छ)  “प्रमखु प्रशासकीय ऄवधकृत” भन्नािे गाईँपाविकाको प्रमखु प्रशासकीय ऄवधकृत सम्झन ुपछव । 

(ज) “प्राकृवतक विपद”् भन्नािे वहमपात, ऄवसना, वहमपवहरो, वहमताि विस्फोटन, ऄवतिवृि, ऄनािवृि, बाढी, पवहरो 

तथा भ-ूस्खिन, डुबान, खडेरी, अँधी, हुरी बतास, शीतिहर, तातो हािाको िहर, चट्याङ्ग, भकूम्प, ज्िािामखुी 

वबस्फोट, डढेिो िा यस्तै ऄन्य प्राकृवतक कारणिे ईत्पन्न जनुसकैु विपद ्सम्झन ुपछव । 

(झ) “रावष्िय कायवकारी सवमवत” भन्नािे संघीय ऐन बमोवजमको कायवकारी सवमवत सम्झन ुपछव । 

(ञ) “रावष्िय पररषद” भन्नािे संघीय ऐन बमोवजमको विपद ्जोवखम न्यनूीकरण तथा व्यिस्थापन रावष्िय पररषद ्सम्झन ु

पछव । 

(ट) “रावष्िय प्रावधकरण” भन्नािे संघीय ऐन बमोवजम गठन भएको रावष्िय विपद ्जोवखम न्यनूीकरण तथा व्यिस्थापन 

प्रावधकरण सम्झन ुपछव । 

(ठ) “विपद”् भन्नािे कुनै स्थानमा अपत् कािीन ऄिस्था वसजवना भइ जन िा धनको क्षवतको साथै जीिनयापन र 

िातािरणमा प्रवतकूि ऄसर पान ेप्राकृवतक िा गरैप्राकृवतक विपद ्सम्झन ुपछव । 

(ड) “विपद ् खोज तथा ईद्धार समहू” भन्नािे विपदक्ो ऄिस्थामा खोजी तथा ईद्धार गनव वियाशीि िा विपद ्

व्यिस्थापनको िावग पररचािन गनव तयार गररएको विवशिीकृत खोज तथा ईद्धार समहू सम्झन ुपछव र सो शब्दिे 

ताविम प्राप्त मानिीय सहायताकमीिाइ समेत जनाईँछ । 

(ढ) “विपद ् जोवखम न्यनूीकरण” भन्नािे विपदप्िूव गररने जोवखमको विशे्लषण तथा मलू्याङ्कन, विपद ् रोकथाम िा 

विपद ्बाट हुने क्षवतको न्यनूीकरण तथा विकासका कायवमा विपद ्जोवखमिाइ कम गने सम्बन्धी कायव सम्झन ुपछव । 

(ण) “विपद ्पनुिावभ” भन्नािे विपदक्ो घटनापवछ गररने पनुवनवमावण एिम ्पनुस्थावपनासँग सम्बवन्धत कायव सम्झन ुपछव । 

(त) “विपद ्प्रवतकायव” भन्नािे विपदक्ो घटना घट्नासाथ तत्कािै गररने खोज, ईद्धार एिम ्राहतसँग सम्बवन्धत कायव 

सम्झन ुपछव र सो शब्दिे विपद ्प्रवतकायवको पिूवतयारीिाइ समते जनाईँछ । 

(थ) “विपद ् व्यिस्थापन” भन्नािे विपद ् जोवखम न्यनूीकरण, विपद ् प्रवतकायव र विपद ् पनुिावभसँग सम्बवन्धत सम्पणूव 

वियाकिाप सम्झन ुपछव । 
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(द) “व्यािसावयक प्रवतष्ठान” भन्नािे ईद्योग, किकारखाना, वसनेमा घर, सवपङ्ग मि, बहुईद्दशे्यीय व्यापाररक भिन 

जस्ता व्यािसावयक प्रवतष्ठान सम्झन ुपछव । 

(ध) “सवमवत” भन्नािे दफा ३ बमोवजमको स्थानीय विपद ्व्यिस्थापन सवमवत सम्झन ुपछव । 

(न)  

(ऩ) “संघीय ऐन” भन्नािे नेपाि सरकारको विपद ्जोवखम न्यनूीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ सम्झन ुपछव । 

(प) “संघीय मन्त्रािय” भन्नािे नपेाि सरकारको विपद ्व्यिस्थापन हने ेगरी तोवकएको मन्त्रािय सम्झन ुपछव । 

(फ) “सािवजवनक संस्था” भन्नािे सरकारी वनकाय, सरकारको पणूव िा अंवशक स्िावमत्ि भएको संस्था, प्रचवित काननू 

बमोवजम स्थापना भएका सङ्गवठत संस्था िा सबै प्रकारका स्िास््य तथा शैवक्षक संस्था सम्झन ुपछव । 

 

 पररच्छेद – २ 

     लवप   व्यवस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कततव्य र ऄलधकार 

 

३. स्थानीय लवपद् व्यवस्थापन सलमलत: (१) गाईँपाविका वभत्रको विपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी कायविाइ प्रभािकारी रूपमा सञ्चािन 

गनव ए  स्थानीय विपद ्व्यिस्थापन सवमवत रहनेछ । 

(२) सवमवतको गठन दहेाय बमोवजम हुनेछ:- 

(क)            ऄध्यक्ष -संयोजक   

(ख)            ईपाध्यक्ष -सदस्य 

(ग) प्रमखु प्रशासकीय ऄवधकृत -सदस्य 

(घ) विषयगत सवमवतका संयोजकहरु  -सदस्य 

(ङ)   त न ध            न         - द   

(च) सामावजक महाशाखा/शाखा प्रमखु -सदस्य 

(छ) पिूावधार विकास महाशाखा/शाखा प्रमखु -सदस्य 

(ज) विख ु                 वि                

संघीय सरुक्षा  न      प्रमखु      त न ध -सदस्य 

(झ) विख ु                 वि                

प्रदशे प्रहरी           प्रमखु      त न ध -सदस्य 

(ञ)         प्रहरी प्रमखु -सदस्य 

(ट) रावष्िय मान्यता प्राप्त दिका            वस्थत  

प्रमखु िा प्रवतवनवध -सदस्य  

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

(ड) वनजी क्षेत्रको ईद्योग िावणज्य सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको  

गाईँ तहको ऄध्यक्ष िा वनजिे तोकेको प्रवतवनवध (१ जना) -सदस्य 

(ढ) गैरसरकारी सस्था महासंघकाका स्थानीय प्रवतवनवध (१ जना) -सदस्य 

(ण) नेपाि       महासंघको  थ न   प्रवतवनवध (१ जना) -सदस्य 

(त) विपद ्व्यिस्थापन हने ेगरर तोवकएको महाशाखा/शाखा प्रमखु  -सदस्य सवचि 

(३) ईपदफा (२) मा जनुसुकै कुरा िेवखएको भएतापवन          (ञ), (ट)  (ठ)  (ड), (ढ)   (ण)     द         ध 

न ए      थ      न     त  ठन ए                 न         न    न   
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(४) ईपदफा (२) बमोवजमको सवमवतिे संघीय ऐनको बमोवजम    थ न      द      थ  न सवमवतको रूपमा समेत काम गनेछ । 

 

४. सलमलतको बैठक सभबन्धी व्यवस्था: (१) संयोजकिे तोकेको वमवत, समय र स्थानमा सवमवतको बैठक बस्नेछ । 

(२) सवमवतको सदस्य-सवचििे सवमवतको बैठक बस्ने वमवत, समय र स्थान तोकी बैठकमा छिफि हुने विषयसचूी सवहतको 

सचूना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस घण्टा ऄगािै सबै सदस्यिे पाईने गरी पठाईनु पनेछ । 

 (३) सवमवतका पचास प्रवतशतभन्दा बढी सदस्य ईपवस्थत भएमा बैठकको िावग गणपरूक सङ््या पगुेको मावननेछ । 

(४) ईपदफा (२) र (३) मा जनुसुकै कुरा िेवखएको भएतापवन सवमवतको बैठक त     बोिाईन अिश्यक भएमा ऄध्यक्षिे 

जनुसुकै बेिापवन सवमवतको बैठक बोिाईन सक्नेछ र त्यस्तो ऄ स्थामा ऄध्यक्ष र घटीमा १ जना सदस्य सवहत सदस्य सवच  ईपवस्थत 

भएमा सवमवतको बैठक बस्न सक्नेछ। 

(५) सवमवतको बैठक संयोजकको ऄध्यक्षतामा बस्नेछ । 

(६) सवमवतको वनणवय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा संयोजकिे वनणावयक मत वदनेछ। 

(७) सवमवतिे अिश्यकता ऄनसुार सम्बवन्धत वनकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रवतवनवध र विज्ञिाइ बैठकमा अमन्त्रण गनव सक्नेछ । 

(८) सवमवतको बैठक सम्बन्धी ऄन्य कायवविवध सवमवत अफैिे वनधावरण गरे बमोवजम हुनेछ । 

(९) सवमवतको वनणवय सदस्य सवचििे प्रमावणत गरी रा्नेछ । 

 

५ . सलमलतको काम, कततव्य र ऄलधकार: सवमवतको काम, कतवव्य र ऄवधकार दहेाय बमोवजम हुनेछ:- 

(क) विपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी रावष्िय पररषद ्बाट स्िीकृत रावष्िय नीवत तथा योजना एिम् रावष्िय कायवकारी सवमवत र 

प्रदशे विपद ्व्यिस्थापन सवमवतबाट स्िीकृत एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीवत योजना र कायविम ऄनरुुप हुने गरी स्थानीय 

विपद ्व्यिस्थापन न  त तथ  योजना तजुवमा गरी            समक्ष पेश गने, 

(ख)      सभाबाट स्िीकृत नीवत तथा योजनाको ऄधीनमा रही विपद ्जोवखम न्यनूीकरण, विपद ्प्रवतकायव तथा विपद ्पनुिावभ 

सम्बन्धी एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीवत, योजना तथा कायविम स्िीकृत गरी िाग ूगने, गराईने, 

(ग) गाईँपाविका   ट      न   न  विपद ्व्यिस्थापन     ध         तथ     ट   त   त     न       न   

(घ) विपद ्व्यिस्थापनका सम्बन्धमा           को संस्थागत क्षमता विकास गने, गराईने, 

(ङ) गाईँपाविका पदावधकारी, कमवचारी, स्ियंसेिक, सामावजक पररचािक तथा समुदायिाइ विपद ् व्यिस्थापन 

सम्बन्धमा प्रवशक्षण वदने व्यिस्था वमिाईने, 

(च) विपदक्ा घटना हुनासाथ खोज, ईद्धार र राहत िगायतका प्राथवमक कायवहरू तत्काि गनवको िावग संस्थागत संयन्त्र 

स्ित: पररचावित हुने गरी अिश्यक कायवविवध तथा मापदण्ड तजुवमा गरी िाग ूगने, गराईने, 

(छ) विपद ् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा संघीय तथा प्रादवेशक काननूको ऄवधनमा रवह सािवजवनक, वनजी, गैरसरकारी 

िगायत सबै वनकाय तथा संस्थािे वनिावह गनुव पने भूवमका वनधावरण गने तथा त्यस्ता संस्था िा वनकायिाइ अफ्नो 

नीवत, योजना र कायविममा विपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी विषय समािेश गनव िगाईने, 

(ज) विपदक्ो समयमा स्थानीय अमसञ्चारका माध्यमहरुको भूवमका सम्बन्धी अिश्यक मापदण्ड तयार गरी कायावन्ियन 

गने, गराईने, 

(झ) सरकारी, वनजी एिम् गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्ियंसेिक, सामावजक पररचािक िगायत सम्बवन्धत सबै पक्षको 

समन्िय र संिगनतामा विपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी कायव गने, गराईने, 

(ञ) भौवतक संरचना वनमावण गदाव भिनसंवहता िगायत ऄन्य स्िीकृत वनदवेशका िा मापदण्डको पािना गराईने, 

(ट) स्थानीय सािवजवनक पूिावधार सम्बन्धी संरचनाको विपद ्जोवखम मूल्याङ्कन गने, गराईने, 
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(ठ) नदी वकनार, बगर, पवहरो जान सक्ने वभरािो जवमन र डुबान हुने क्षेत्र िा विपद ् जोवखमको सम्भािना भएका 

ऄसरुवक्षत क्षेत्रमा बसोबास गने व्यवग तथा समुदायिाइ सरुवक्षत स्थानमा स्थानान्तरण     न        थ न        

              न  तथ       त  थ न              ध     तन      न   

(ड)   पद ् ट स्थानीय  त    वनजी तथा सा  जवनक क्षेत्रबाट भआरहेको सेिा प्रिाहमा ऄ रोध अआपरेमा सोको 

पनु स   िनका िावग सेिा वनरन्तरताको योजना तजुवमा तथा कायावन्ियन सम्बन्धी कायव गने, गराईने   

(ढ)  स्थानीय समुदायिाइ विपदप््रवत जागरुक बनाईन, विपदसँ्ग सम्बवन्धत योजना तथा कायविम तजुवमा गनव तथा विपदक्ो 

घटना हुनासाथ प्रवतकायवका िावग पररचावित हुन िडा तथ  समुदायस्तरमा         विपद ्पिूवतयारी तथा प्रवतकायव 

सवमवत गठन गने, 

(ण) विद्यािय तहको शैवक्षक पाठ्यिममा विपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी विषय समािेश गनव      न , 

(त) विपद ्प्रवतकायवका िावग नमूना ऄभ्यास गने, गराईने, 

(थ) विपदक्ो समयमा प्रयोग गनव सवकने गरी िारुणयन्त्र िगायतका ऄन्य ईपकरणहरू तयारी हाितमा रा्न िगाईने, 

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

(ध) गाईँपाविकामा विपद ्व्यिस्थापन सूचना प्रणािी तथा पिूवचेतािनी प्रणािीको विकास र सञ्चािन गने, गराईने, 

(न) विपद ्प्रभावित क्षेत्रमा तत्काि ईद्धार तथ     त   व्यिस्था वमिाईने, 

(प) विपद ्मा परी हराएका, वबगे्रका िा नि भएका कागजातको यवकन त्याङ्क ऄद्यािवधक गरी रा्न िगाईने, 

(फ) विपद ्बाट प्रभावित घरपररिारको पवहचान, स्तर वनधावरण तथा पररचयपत्र वितरण गने, गराईने, 

(ब) विपद को समयमा जोवखममा रहकेो समूह          मवहिा    िबा  का, वकशोरी, ऄपाङ्गता भएका व्यवगईपर 

हुन सक्ने घटना (िैङ्वगक वहसंा    चविखन तथ        न    न            ण) रोकथामको िावग विशेष 

सत  ता ऄपनाइ सचेतनामूिक कायविम सञ्चािन गने, 

(भ) विपद ् प्रभावित                       त       द       त क्षेत्रमा अवथवक वियाकिापको पनुस्थावपना, 

रोजगारीका ऄिसरको सजृना तथा जीिनयापनका िावग अय अ  न कायविम सञ्चािन गने, गराईने, 

(म) विपदक्ो जोवखममा रहेका मवहिा, बािबाविका, जेष्ठ नागररक, दवित, सीमान्तकृत िगव तथा समुदाय, ऄशग तथा 

ऄपाङ्गता भएका व्यवगहरूको िावग विशेष योजना तथा कायविम बनाइ कायावन्ियन गने, गराईने, 

(य) विपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धमा सािवजवनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रवतष्ठानिे प्रचवित ऐन बमोवजम कायव गरे नगरेको 

ऄनगुमन गने, 

( )  विपद  व्यिस्थापन सम्बन्धी रावष्िय कायवकारी सवमवत, प्रदशे विपद ्व्यिस्थापन सवमवत तथा वजल्िा विपद ्व्यिस्थापन 

सवमवतको वनणवय ऄनसुार विपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी ऄन्य कायव गने, गराईने, 

( ) विपद ् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा नेपाि सरकार तथा प्रदशे सरकारका मन्त्रािय, विभाग तथा ऄन्य वनकायसँग 

सहकायव गने, 

( ) विपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धमा नेपाि सरकार, प्रदशे सरकार िा      सभािे तोकेका ऄन्य कायव गने, गराईने,  

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

बमोवजमका ऄन्य कायव गने, गराईने, 

(ष)    वभन्न संघसंस्था, व्यवगबाट प्राप्त हुने राहत तथा पुनवनवमावण र पुनिावभका वबषय स्तुिाइ स्थानीय   पद ्    थ पन 

सवमवतिे तोकेको स्थान र मापदण्ड ऄनुसार गने, गराईने । 

 

पररच्छेद – ३ 

          लवपद् व्यवस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कततव्य र ऄलधकार 
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६.           लवपद् व्यवस्थापन सलमलत: ( )                     ड    एक  ड   त    विपद ्व्यिस्थापन सवमवत रहनेछ । 

(२)  ड   त    विपद ्व्यिस्थापन सवमवतको गठन देहाय बमोवजम हुनेछ:- 

(क)  ड  ऄध्यक्ष  -संयोजक  

(ख)  ड   द       -सदस्य 

(ग)  ड                 त                           -सदस्य 

(घ)  ड                   न              -सदस्य 

(ङ) रावष्िय मान्यता प्राप्त दिका  ड वस्थत प्रमखु िा प्रवतवनवध  -सदस्य  

(च)  थ न     ड      -सदस्य 

(छ)           तथ      द      ध   त       थ  तथ            ट 

संयोजकिे तोकेबमोवजम    नत             त    न   -सदस्य 

(ज)  ड       -  द        

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

( ) सवमवतको सदस्य-सवचििे सवमवतको बैठक बस्ने वमवत, समय र स्थान तोकी बैठकमा छिफि हुने विषयसचूी सवहतको 

सचूना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस घण्टा ऄगािै सबै सदस्यिे पाईने गरी पठाईनु पनेछ । 

(५) सवमवतका पचास प्रवतशतभन्दा बढी सदस्य ईपवस्थत भएमा बैठकको िावग गणपरूक सङ््या पगुेको मावननेछ । 

(६) ईपदफा ( ) र (५) मा जनुसुकै कुरा िेवखएको भएता पवन    सवमवतको बैठक त     बोिाईन अिश्यक भएमा       िे 

जनुसुकै बेिापवन सवमवतको बैठक बोिाईन सक्नेछ र त्यस्तो ऄ स्थामा        र घटीमा १ जना सदस्य सवहत सदस्य सवच  ईपवस्थत 

भएमा सवमवतको बैठक बस्न सक्नेछ । 

(७) सवमवतको बैठकको ऄध्यक्षता सो सवमवतको       िे गनेछ । 

(८) सवमवतको वनणवय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा       िे वनणावयक मत वदनेछ। 

(९) सवमवतिे अिश्यकता ऄनसुार सम्बवन्धत वनकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रवतवनवध र विज्ञिाइ बैठकमा अमन्त्रण गनव सक्नेछ । 

(१०) सवमवतको बैठक सम्बन्धी ऄन्य कायवविवध सो सवमवत अफैिे वनधावरण गरे बमोवजम हुनेछ । 

(११) सवमवतको वनणवय सदस्य सवचििे प्रमावणत गरी रा्नेछ । 

 

७ .                                                       सवमवतको काम, कतवव्य र ऄवधकार दहेाय बमोवजम हुनेछ:- 

(क)  ड         द  प्रवतकायव तथा विपद ् पनुिावभ सम्बन्धी             न        स्थानीय    द      थ  न 

    त            न  तथ         त  ट स्िीकृत नीवत तथा योजना  न         द      थ  न     ध  

               न,  न   न     न      न  न   

(ख) िडामा विकास वनमावणका वियाकिापहरू कायावन्ियनमा विपद ् जोवखम व्यािस्थापनिाइ मूिप्रिाहीकरण गने, 

सरुवक्षत विद्यािय तथा ऄस्पतािका िावग विपद ्जोवखम न्यनूीकरणका कायविमहरू      न गने, 

(ग) विपद ्व्यिस्थापनका सम्बन्धमा  ड को संस्थागत क्षमता विकास गने, 

(घ) विपद ्व्य स्थापन योजना, अपत्कािीन कायवयोजना, पनुःस्थापना तथा पनुवनवमावण योजना तजुवमा तथा कायावन्ियन 

गने, गराईने, 

(ङ) समुदायमा विपद ्व्य स्थापन     ध       न           गठन तथ     त                  न  न      न   

(च)  ड   द      कमवचारी, स्ियंसेिक, सामावजक पररचािक तथा समुदायमा अधाररत विपद ् व्य स्थापन सवमवत 

सदस्य, नागररक समाजका प्रवतवनवधिाइ विपद ्व्य स्थापन सम्बन्धी प्रवशक्षण   व्यिस्था वमिाईने, 

(छ) स्थानीय समुदायिाइ विपदप््रवत जागरुक बनाईन   विपदसँ्ग सम्बवन्धत योजना तथा कायविम तजुवमा गनव तथा विपदक्ो 

घटना हुनासाथ प्रवतकायवका िावग त        थ       न   
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(ज) विपदक्ा घटना हुनासाथ खोज, ईद्धार र राहत िगायतका प्राथवमक कायवहरू तत्काि गनवको िावग       गने,  

(झ) अपत् कािीन नमूना ऄभ्यास गने, गराईने, 

(ञ) विपद ्बाट प्रभावित घरपररिारको पवहचान, स्तर वनधावरण तथा पररचयपत्र वितरण   गाईँ विपद ्    स्थापन 

    त          गने, 

(ट) विपद को समयमा जोवखममा रहकेा समूह          मवहिा    िबा  का, वकशोरी, ऄपाङ्गता भएका व्यवगईपर 

हुन सक्ने घटना (िैङ्वगक वहसंा,   चविखन तथ        न    न            ण) रोकथामको िावग विशेष 

सत  ता ऄपनाइ सचेतनामूिक कायविम सञ्चािन गने, 

(ठ) गाईँ विपद ्व्यिस्थापन सवमवतको वनणवय ऄनसुार विपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी ऄन्य कायव गने, गराईने    

 

पररच्छेद –   

सरुिा लनकाय तथा ऄन्य लनकायको पररचािन 

 

८ . सरुिा लनकायको पररचािन तथा सहयोग र समन्वय: (१)     कायव      िे विपद ्व्यिस्थापनको काममा नेपाि सरकार तथा 

प्रदशे सरकारिे पररचािन गरेका संघीय तथा प्रादवेशक सरुक्षा वनकायहरूिाइ सहयोग र समन्िय गनेछ । 

(२) सरुक्षा वनकायिे विपदक्ो समयमा खोज तथा ईद्धार कायवका िावग     कायव       सँग अिश्यक सामग्री माग गरेको 

ऄिस्थामा           मा ईपिब्ध भएसम्म त्यस्तो सामाग्री तत्काि ईपिब्ध गराइनेछ । 

(३) विपद ्प्रवतकायवका िावग              अँफूसँग रहकेो        प्रहरीिाइ पररचािन गनेछ ।   

 

९.  वारुणयन्र तथा ऄन्य सेवा प्रदायक लनकायको काम, कततव्य र ऄलधकार:  

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

वदएको वनदशेनको पािना गनुव पनेछ । 

 (२) अपत् कािीन कायव सम्पादन गदाव सवमवतको अदशे बमोवजम कुनै पवन स्थानमा प्रिेश गने तथा जुनसुकै व्यवग िा संस्थाको 

साधन र स्रोत ईपयोग गने ऄवधकार िारुणयन्त्र सेिा प्रदायकिाइ हुनेछ । 

 

१०. सावतजलनक संस्था तथा व्यावसालयक प्रलतष्ठानको दालयत्व: (१) विपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धमा गाईँपाविका वभत्रका सबै सािवजवनक 

संस्था तथा व्यािसावयक प्रवतष्ठानको दावयत्ि दहेाय बमोवजम हुनेछ:- 

(क) अफ्नो भिन, ईद्योग, कायाविय िा व्यािसावयक केन्रमा विपदक्ा घटना हुन नवदन विपद ् सरुक्षा औजार, 

ईपकरण, सामग्री, अपत् कािीन वनकास िगायत तोवकए बमोवजमका ऄन्य व्यिस्था गने, 

(ख)  त्याङ्क सङ्किन, क्षवतको मूल्याङ्कन, राहत, पनुस्थावपना तथा पनुवनवमावण समेतका सम्पणूव कायवमा अिश्यक 

सहयोग गने, 

(ग)   अफ्ना कमवचारी तथा कामदारिाइ विपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धमा अधारभूत ऄवभमुखीकरण गने गराईने, 

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

(ङ) अफ्ना भिन िगायत ऄन्य संरचना अपत् कािीन प्रयोजनका िावग अिश्यक परेमा अदशेानुसार ईपिब्ध 

गराईने, 

(च) सम्बवन्धत ऄवधकारीको सपुररिेक्षणमा ईद्धार तथा राहत वितरण कायवमा सहयोग परु् याईने, 

(छ) विपद ्जोवखम न्यूनीकरण संयन्त्रको व्यिस्था गरी तयारी ऄिस्थामा रा्ने, 

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

प्रभाििाइ न्यनूीकरण गने ईपायहरू ऄपनाईने, 
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(झ) विपदक्ो घटना घटेमा तत्काि नवजकको सरुक्षा वनकाय र स्थानीय अपत् कािीन कायवसञ्चािन केन्रिाइ खबर 

गने ।   

(२) गाईँपाविका वभत्रका सािवजवनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रवतष्ठानिे  गाईँपाविकाको विपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी योजनाको 

ऄधीनमा रही विपद ्व्यिस्थापन योजनाको तजुवमा गरी ऄवनिायव रूपमा िाग ूगनुव पनेछ । 

 

११. लवपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गनुत पने : गाईँपाविका वभत्रका सरकारी कायाविय, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय सङ्घ संस्था, समुदाय, 

स्ियंसेिक, नागररक समाज, वनजी क्षेत्र तथा व्यवगिे विपद ्व्यिस्थापन कायवमा               दहेाय बमोवजम सहयोग गनुव पनेछ:- 

(क)  त्याङ्क सङ्किन, क्षवतको मूल्याङ्कन, राहत, पुनस्थावपना तथा पनु वनवमावण िगायतका विपद ् व्यिस्थापन 

सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने,  

(ख) विपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी जनचेतना ऄवभिवृद्ध गने, 

(ग) क्षमता विकास, अपत् कािीन नमूना ऄभ्यास तथा विपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रवशक्षण कायविममा सहयोग गने 

तथा भाग विने,  

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

 

 

 

पररच्छेद – ५  

लवपद् व्यवस्थापन कोष सभबन्धी व्यवस्था 

 

१२. लवपद् व्यवस्थापन कोष : (१) विपद ्व्यिस्थापनका िावग गाईँपाविकामा छुटै्ट ए         कोष रहनेछ । 

(२) कोषमा देहाय बमोवजमका रकमहरू रहने छन:्- 

(क) गाईँपाविकाको िावषवक बजेटबाट विपद  व्यिस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी स्िीकृत रकम, 

 (ख) प्रदशे सरकारबाट विपद  व्यिस्थापनका िावग प्राप्त रकम, 

(ग)  नेपाि सरकारबाट विपद  व्यिस्थापनका िावग प्राप्त रकम, 

(घ) स्िदशेी कुनै सङ्घ संस्था िा व्यवगबाट दान, दातव्य िा ईपहार स्िरुप प्राप्त रकम, 

(ङ)  ऄन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) विपद ्   स्थापनका िावग गाईँपाविकािे काननू बमोवजम   शेष शुल्क िा दस्तुर संकिन गनव सक्ने छ |  

(४) कोषको सञ्चािन तोवकए बमोवजम हुनेछ । 

(५) कोषको रकम विपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी कामका िावग प्रयोग गररनेछ । 

(६) ईपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा िेवखएको भए तापवन कोषको रकम वनयवमत प्रशासवनक कायवको िावग खचव गररने छैन । 

(७) कोषको िेखापरीक्षण महािेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।  

(८) सवमवतिे कोषको िावषवक अय व्ययको प्रवतिदेन तयार गरी कायवपाविका माफव त      सभा समक्ष पेश गनेछ । 

 

 

 

 

पररच्छेद – ६ 

कसरू तथा सजाय 
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१३.  कसरू र सजाय : कसैिे विपदक्ो घटना घट्न सक्ने गरी िापरिाही गरेमा िा त्यस्तो घटना घटाईन प्रत्यक्ष संिगन भएमा िा घट्ना 

घटेको ऄिस्थामा नाजायज फाइदा विने गरी    अफुिाइ मात्र फाइदा पुगने वकवसमको   न  काम गरेमा    यस सम्बन्धमा संघीय काननू 

बमोवजम कसरुजन्य मावनने कुनै काम गरेमा तत् सम्बन्धी कारिाही प्रचवित संघीय काननू बमोवजम हुनेछ ।  

 

पररच्छेद – ७ 

लवलवध 

 

१४.  लवपद् सङ्कटग्रस्त िेर घोषणाको पािना र समन्वय : (१) नेपाि सरकारिे गाईँपाविका वभत्रको कुनै ठाईँमा गम्भीर प्रकृवतको 

विपद ्ईत्पन्न भए  ट विपद ्सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी प्रचवित कानून बमोवजम कुनै काम गनव गराईन अदशे वदएमा सोको पािना 

गनुव गराईन ुगाईँपाविकाको कतवव्य हुनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोवजम घोषणा गररएको क्षेत्रमा नेपाि सरकारिे प्रचवित कानून बमोवजम कुनै काम गनव गराईन गाईँपाविका 

वभत्रको कुनै व्यवग, संस्था िा ऄवधकारीिाइ अदशे वदएमा सोको पािना  न  गराईन   गाईँपाविकािे अिश्यक समन्िय गनेछ । 

(३) ईपदफा (१) बमोवजम घोषणा गररएको क्षेत्र सम्बन्धी सचूनाको प्रसारणमा गाईँपाविकािे सहयोग र समन्िय गनेछ । 

 

१५. नेपाि सरकारको स्वीकृतीमा मार प्रवेि गनुतपने : (१) विपद ्बाट ऄसर परेको कुनै क्षेत्रमा विदशेी नागररक िा संस्थािे प्रिेश गनुव 

परेमा नेपाि सरकारको स्िीकृवत विएको छ छैन भवन गाईँ     पाविकािे सोधखोज गनव सक्नेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोवजम सोधखोज गदाव त्यस्तो नागररक िा संस्थािे नेपाि सरकारको स्िीकृवत विएको नादेवखएकोमा वनजको 

प्रिेशिाइ रोक िगाइ तत् सम्बन्धी सचूना नेपाि सरकारिाइ ईपिब्ध गराइनेछ । 

 

१६. मानवीय तथा ऄन्य सहायता र समन्वय : (१) गाईँपाविका वभत्र ईत्पन्न विपद को ऄिस्थािाइ तत्काि सामना गनव अन्तररक स्रोत र 

साधनबाट नभ्याईने भएमा मानिीय तथा ऄन्य सहायता        का िावग                 त  प्रदशे सरकार तथा नेपाि 

सरकारिाइ ऄनरुोध गररनेछ ।  

 (२) विपद ्बाट ईत्पन्न वस्थवत वनयन्त्रण गने िममा नेपाि सरकारिे ऄन्तराववष्िय मानिीय तथा ऄन्य सहयोग विइ पररचािन 

गरेको ऄिस्थामा नेपाि सरकारको वनदशेनमा रवह तत् सम्बन्धी कायवमा सहयोग र समन्िय गररनेछ ।  

(३) वछमे    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) विशेष पररवस्थवत परी विपद ्बाट प्रभावित क्षेत्रमा खोज, ईद्धार तथा राहत 

ईपिब्ध गराईन तथा भआरहकेो विपद ्बाट थप क्षवत हुन नवदनका िावग तत्कािै राहत सामग्री खररद िा वनमावण कायव गनव अिश्यक 

भएमा सािवजवनक खररद सम्बन्धी प्रचवित कानूनमा रहेको विशेष पररवस्थवतमा खररद गने सम्बन्धी व्यिस्था बमोवजम      

             खररद िा वनमावण कायव गनव सवकनेछ । 

(२) विपद ्बाट प्रभावित क्षेत्रमा खोज, ईद्धार तथा राहत ईपिब्ध गराईन तथा भआरहेको विपद ्बाट थप क्षवत हुन नवदनका िावग 

गाईँपाविका क्षेत्र वभत्रको कुनै गैरसरकारी कायाविय िा ऄन्य संघ संस्था र व्यवगको चि, ऄचि सम्पवि तथा सिारी साधन ईपयोग गनव 

अिश्यक भएमा सोको ऄवभिेख राखी तोवकएको ऄिवधभरको िावग ऄस्थायी तिरिे प्राप्त गनव सवकनेछ । 

 (३) विपद ्बाट प्रभावित क्षेत्रमा तत्काि राहत ईपिब्ध गराईन गाईँपाविका क्षेत्र वभत्रको कुनै गैरसरकारी कायाविय िा ऄन्य संघ 

संस्था र व्यवगको खाद्यान्न, ििाकपडा, औषधी िा ऄन्य िस्तु अिश्यक भएमा सोको ऄवभिेख राखी वनयन्त्रणमा विन र सम्बवन्धत 

प्रभावित पक्षिाइ वितरण गनव सवकनेछ । 
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(४) गाईँपाविकािे ईपदफा (२) बमोवजम कुनै सम्पवि ऄस्थायी रूपमा प्राप्त गरेमा िा ईपदफा (३) बमोवजम कुनै िस्तु वनयन्त्रण र 

वितरण गरेमा त्यस्तो सम्पवि प्रयोग िा िस्तु ईपयोग बापत प्रचवित दर ऄनसुारको रकम सम्बवन्धत कायाविय, संस्था िा व्यवगिाइ 

वदनेछ ।  

 

१८.  राहतको न्यूनतम मापदण्ड सभबन्धी व्यवस्था : (१) विपद ्प्रभावित व्यवगिाइ नेपाि सरकार तथा प्रदशे सरकारिे ईपिव्ध गराईने 

राहतको ऄवतररग गाईँपाविकािे अन्तररक स्रोतबाट थप राहत ईपिब्ध गराईन सक्नेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोवजम गाईँपाविकािे विपद ् प्रभावित व्यवगिाइ राहत ईपिब्ध गराईँदा मापदण्ड बनाइ सोको अधारमा 

राहात ईपिब्ध गराईनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोवजमको राहतको मापदण्डमा ऄन्य विषयको ऄवतररग देहायका विषय समािेश भएको हुन ुपनेछ:- 

(क) विपद ्बाट प्रभावित व्यवगिाइ ऄस्थायी अरयसयस्थिमा रा्दा ईपि ध गराईन ुपने अिास, खाद्यान्न, खानेपानी, 

स्िास््य तथा सरसफाआ सम्बन्धी, 

(ख) विपद ्बाट मतृ्य ुहुनेको पररिार तथा सम्पविको क्षवत हुने व्यवगिाइ ईपिब्ध गराईनु पने न्यनूतम राहत सम्बन्धी,  

(ग) मवहिा, बािबाविका, जेष्ठ नागररक, ऄशग तथा ऄपाङ्गता भएका व्यवगको अ   कता     धन        

         त       हरु (  त  वडवगनटी वकट र वचल्रेन वकट)                     त            थ    

(घ)      त     न त  तथ            ध , 

(ङ) न्यूनतम राहत बाहेक स्िरोजगार तथा रोजगारी व्यिस्थापनका माध्यमबाट पीवडतको जीविकोपाजवन सम्बन्धी, 

(च) गैरसरकारी िा व्यवगगत रूपमा वदआने राहत   वितरण सम्बन्धी, 

(छ) एकद्वार प्रणािी ऄनरुुप राहत वितरण गने सम्बन्धी, 

(ज) राहतसँग सम्बवन्धत ऄन्य ईपयगु विषय । 

 

१९.   लवपद् मा परी हरााका वा नट भ भाका कागजात सभबन्धमा : विपद ्मा परी हराइ फेिा पनव नसकेका तथा अंवशक िा पूणव रूपमा 

क्षवत भएका गाईँपाविकाका महत्िपूणव कागजातहरुको प्रमाणीकरण तथा प्रवतविवप ईपिब्ध गराईने सम्बन्धी व्यिस्था     त   न न   

तोके बमोवजम हुनेछ। 

 

२०. लनदेिन लदन सक्ने : सवमवतिे यस ऐनको ऄधीनमा रही विपद ्व्यिस्थापनका िावग कुनै व्यवग िा वनकायिाइ अिश्यक वनदशेन वदन 

सक्नेछ र त्यस्तो वनदशेनको पािना गनुव सम्बवन्धत व्यवग िा वनकायको कतवव्य हुनेछ । 

 

२१. उपसलमलत गठन गनत सक्ने : (१) सवमवतिे अिश्यकता ऄनसुार ईपसवमवत गठन गनव सक्नेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोवजम गठन हुने ईपसवमवतको काम, कतवव्य, ऄवधकार र कायाविवध ईपसवमवत गठन गदावका बखत तोवकए 

बमोवजम हुनेछ । 

 

२२. ऄलभिेख राख्नु पनेः (१) विपद को समयमा राहत ईपिब्ध गराईने व्यवग, वनकाय िा 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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२३. पुरस्कार लदन सक्ने : स्थानीय विपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धमा विशेष योगदान परु् याईन ेईत्कृि व्यवग िा संस्थािाइ प्रोत्साहन स्िरूप 

सवमवतको वसफाररसमा गाईँ     पाविकािे सम्मान तथा परुस्कार वदन सक्नेछ ।  

 

२४. वालषतक प्रलतवेदन : (१) सवमवतिे प्रत्येक अवथवक िषवमा गरेको कामको वििरण सवहतको िावषवक प्रवतिेदन तयार गरी कायवपाविका 

माफव त गाईँ सभा, वजल्िा विपद ्व्यिस्थापन सवमवत तथा प्रदशे विपद ्व्यिस्थापन सवमवत समक्ष पेश गनुव पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोवजमको िावषवक प्रवतिेदन सािवजवनक रूपमा प्रकाशन गनुव पनेछ । 

 

२५.  प्रिासलनक खचत    स्थापन: सवमवतको बैठक तथा प्रवत  दन तयारी िगायतका कायव  ग सम्बवन्धत न्यनुतम प्रशासवनक खचव गा   

कायवपाविकािे व्यिस्था गनेछ |  

 

२६. ऄलधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन ऄन्तगवत बनेको वनयम बमोवजम     तिाइ प्राप्त ऄवधकारमध्ये अिश्यकता ऄनसुार 

केही ऄवधकार सवमवतको संयोजक तथा तोवकएको पदावधकारीिाइ प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ । 

 

२७. लनयम बनाउने ऄलधकार : गाईँ कायवपाविकािे यो ऐन कायावन्ियनका िावग अिश्यक वनयम तथा कायवविवध  बनाईन सक्नेछ । 

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

हटाईन अिश्यक कायव विवध जारी गने छ । तर यस्तो कायव विवध छ मवहना वभत्र गाउँ सभाबाट पारीत गराईनु पनेछ ।  

२९.    बचाउ तथा िागु नहुनेः  (१) यो ऐन िागु हुनु पुबव विपद व्यबस्थापनका सम्बन्धमा भए गरेका कायवहरु यसै ऐन ऄन्तगवत भए गरेको मावनने 

छ ।  

          (२) यो ऐन िा यो ऄन्तगवत बनेका वनयम कायवविवधमा िेवखएको कुरामा सोही बमोवजम तथा निेवखएको कुरामा प्रदशे र संघिे जारी गरेका  

प्रचवित काननू बमोवजम हुनेछ ।  

          (३) संविधान, संघ र प्रदशेको कानून सँग बावझएका यस ऐन का दफा ईपदफा बावझएको हद स्ितः वनस्िीय हुनेछन् ।  
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