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सनुछहरी गाउँपामिकामा विपद् जोणिम न्यूनीकरि िथा व्यिस्थापन गनन बनेको ऐन २०७५ 

 

प्रमाणिकरि मममििः२०७५  पषु २५ 
 

प्रस्िािना : सनुछहरी  गाउँपामिका के्षत्र मित्र प्राकृमिक िथा गैरप्राकृमिक विपद् बाट सिनसाधारिको जीउज्यान 
र सािनजमनक, मनजी िथा व्यणिगि सम्पणि, प्राकृमिक एिम ्साँस्कृमिक सम्पदा र िौमिक संरचनाको संरक्षि 
गननका िामग विपद् जोणिम न्यूमनकरि िथा व्यिस्थापनका सबै वियाकिापको समन्ियात्मक र प्रिािकारी 
रूपमा कायानन्ियनका िामग कानून बनाउन िाञ्छनीय िएकोिे, 

नेपािको संविधानको धारा २२१ को उपधारा (१) को अमधकार प्रयोग गरी सनुछहरी गाउँसिािे यो 
ऐन बनाएको छ । 
 

पररच्छेद – १ 
प्रारणम्िक 

 
१. संणक्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यस ऐनको नाम “गाउँ विपद् जोणिम न्यूनीकरि िथा व्यिस्थापन ऐन, 

२०७५” रहेको छ । 
(२) यो ऐन िरुून्ि प्रारम्ि हनेुछ । 
 

२.  पररिाषा: विषय िा प्रसङ्गिे अको अथन निागेमा यस ऐनमा,- 
(क) “अध्यक्ष”  िन्नािे गाउँपामिकाको अध्यक्ष सम्झन ुपछन । 
(ि) “कोष”  िन्नािे दफा १२ बमोणजमको विपद् व्यिस्थापन कोष सम्झन ुपछन । 
(ग) “ गैरप्राकृमिक विपद्”  िन्नािे महामारी, अमनकाि, डढेिो, कीट िा सूक्ष्म जीिाि ु

आिङ्क, पश ु िथा चराचरुुङ्गीमा हनुे फ्िू, प्यान्डाममक फ्िू, सपनदंश, जनािर आिङ्क, 
िानी, हिाई, सडक, जि िा औद्योमगक दरु्नटना, आगिागी, विषाि गयाँस, रसायन 
िा विवकरि चहुािट, गयासँ विष्फोटन, विषाि िाद्य सेिन, िािािरिीय प्रदूषि, िन 
विनाश िा िौमिक संरचनाको क्षमि िथा प्रकोप उद्धार कायनमा हनुे दरु्नटना िा यस्िै 
अन्य गैरप्राकृमिक कारििे उत्पन्न विपद् सम्झन ुपछन । 

(र्) “ णजल्िा विपद् व्यिस्थापन समममि”  िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १६ बमोणजम रोल्पा 
णजल्िामा गठन िएको णजल्िा विपद् व्यिस्थापन समममि सम्झन ुपछन । 

(ङ) “िोवकएको" िा "िोवकए बमोणजम”  िन्नािे यस ऐन अन्िगनि बनकेो मनयममा 
िोवकएको िा िोवकए बमोणजम सम्झन ुपछन । 
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(च) “ प्रदेश विपद् व्यिस्थापन समममि”  िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १४ बमोणजम प्रदेश नं. 
५ मा गठन िएको प्रदेश विपद् व्यिस्थापन समममि सम्झन ुपछन । 

(छ) “ प्रमिु”  िन्नािे नगरपामिकाको प्रमिु सम्झन ुपछन । 
(ज) “ प्रमिु प्रशासकीय अमधकृि”  िन्नािे गाउँपामिकाको प्रमिु प्रशासकीय अमधकृि 

सम्झन ुपछन । 
(झ) “ प्राकृमिक विपद्”  िन्नािे वहमपाि, अमसना, वहमपवहरो, वहमिाि विस्फोटन, अमििृवि, 

अनािृवि, बाढी, पवहरो िथा ि-ूस्ििन, डुबान, िडेरी, आधँी, हरुी बिास, शीििहर, 
िािो हािाको िहर, चट्याङ्ग, िकूम्प, ज्िािामिुी मबस्फोट, डढेिो िा यस्िै अन्य 
प्राकृमिक कारििे उत्पन्न जनुसकैु विपद् सम्झन ुपछन । 

(ञ) “ राविय कायनकारी समममि”  िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा ६ बमोणजमको कायनकारी 
समममि सम्झन ुपछन । 

(ट) “ राविय पररषद”  िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा ३ बमोणजमको विपद् जोणिम न्यूनीकरि 
िथा व्यिस्थापन राविय पररषद् सम्झन ुपछन । 

(ठ) “ राविय प्रामधकरि”  िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १० बमोणजम गठन िएको राविय 
विपद् जोणिम न्यूनीकरि िथा व्यिस्थापन प्रामधकरि सम्झन ुपछन । 

(ड) “ विपद्”  िन्नािे कुनै स्थानमा आपि ्कािीन अिस्था मसजनना िई जन िा धनको 
क्षमिको साथै जीिनयापन र िािािरिमा प्रमिकूि असर पाने प्राकृमिक िा 
गैरप्राकृमिक विपद् सम्झन ुपछन । 

(ढ) “ विपद् िोज िथा उद्धार समूह”  िन्नािे विपद्को अिस्थामा िोजी िथा उद्धार गनन 
वियाशीि िा विपद् व्यिस्थापनको िामग पररचािन गनन ियार गररएको विणशिीकृि 
िोज िथा उद्धार समूह सम्झन ु पछन र सो शब्दिे िामिम प्राप्त मानिीय 
सहायिाकमीिाई समेि जनाउँछ । 

(ि) “ विपद् जोणिम न्यूनीकरि”  िन्नािे विपद्पूिन गररने जोणिमको विश्लषेि िथा मूल्याङ्कन, 
विपद् रोकथाम िा विपद् बाट हनुे क्षमिको न्यूनीकरि िथा विकासका कायनमा विपद् 
जोणिमिाई कम गने सम्बन्धी कायन सम्झन ुपछन । 

(ि) “ विपद् पनुिानि”  िन्नािे विपद्को र्टनापमछ गररने पनुमननमानि एिम ् पनुस्थानपनासगँ 
सम्बणन्धि कायन सम्झन ुपछन । 

(थ) “ विपद् प्रमिकायन”  िन्नािे विपद्को र्टना र्ट्नासाथ ित्कािै गररने िोज, उद्धार एिम ्
राहिसँग सम्बणन्धि कायन सम्झन ुपछन र सो शब्दिे विपद् प्रमिकायनको पूिनियारीिाई 
समेि जनाउँछ । 

(द) “ विपद् व्यिस्थापन”  िन्नािे विपद् जोणिम न्यूनीकरि, विपद् प्रमिकायन र विपद् 
पनुिानिसँग सम्बणन्धि सम्पूिन वियाकिाप सम्झन ुपछन । 
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(ध) “ व्यािसावयक प्रमिष्ठान”  िन्नािे उद्योग, किकारिाना, मसनेमा र्र, सवपङ्ग मि, 
बहउुद्देश्यीय व्यापाररक ििन जस्िा व्यािसावयक प्रमिष्ठान सम्झन ुपछन । 

(न) “समममि”  िन्नािे दफा ३ बमोणजमको गाउँ/नगर विपद् व्यिस्थापन समममि सम्झन ु
पछन । 

(ऩ)  

(प) “ संर्ीय ऐन”  िन्नािे नेपाि सरकारको विपद् जोणिम न्यूनीकरि िथा व्यिस्थापन 
ऐन, २०७४ सम्झन ुपछन । 

(फ) “ संर्ीय मन्त्रािय”  िन्नािे नेपाि सरकारको विपद् व्यिस्थापन हेने गरी िोवकएको 
मन्त्रािय सम्झन ुपछन । 

(ब) “सािनजमनक संस्था”  िन्नािे सरकारी मनकाय, सरकारको पूिन िा आणंशक स्िाममत्ि 
िएको संस्था, प्रचमिि कानून बमोणजम स्थापना िएका सङ्गठठि संस्था िा सबै 
प्रकारका स्िास््य िथा शैणक्षक संस्था सम्झन ुपछन । 

 
पररच्छेद – २ 

गाउँ विपद् व्यिस्थापन समममिको गठन िथा काम, किनव्य र अमधकार 
 
३. गाउँ  विपद् व्यिस्थापन समममि: (१) गाउँपामिका मित्रको विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायनिाई 

प्रिािकारी रूपमा सञ्चािन गनन एक गाउँ विपद् व्यिस्थापन समममि रहनेछ । 
(२) समममिको गठन देहाय बमोणजम हनेुछ:- 

(क) गाउँपामिका अध्यक्ष -संयोजक   
(ि) गाउँपामिका उपाध्यक्ष -सदस्य 
(ग) प्रमिु प्रशासकीय अमधकृि -सदस्य 
(र्) विषयगि समममिका संयोजकहरु  -सदस्य 
(ङ) प्रमिमनमध, णजल्िा प्रशासन कायानिय -सदस्य 
(च) सामाणजक महाशािा/शािा प्रमिु -सदस्य 
(छ) पूिानधार विकास महाशािा/शािा प्रमिु -सदस्य 
(ज) ..... गाउँपामिकाको िौगोमिक क्षेत्र मित्र रहेका 

संर्ीय सरुक्षा मनकायका प्रमिु िा प्रमिमनमध -सदस्य 
(झ) ..... गाउँपामिकाको िौगोमिक के्षत्र मित्र रहेका 

प्रदेश प्रहरी कायानियको प्रमिु िा प्रमिमनमध -सदस्य 
(ञ) नगर प्रहरी प्रमिु -सदस्य 
(ट) राविय मान्यिा प्राप्त दिका गाउँपामिकाणस्थि  

प्रमिु िा प्रमिमनमध -सदस्य  
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(ठ) नेपाि रेडिस सोसाईटीका स्थानीय प्रमिमनमध (१ जना) -सदस्य 
(ड) मनजी क्षेत्रको उद्योग िाणिज्य सम्बन्धी मान्यिाप्राप्त संस्थाको  

गाउँ िहको अध्यक्ष िा मनजिे िोकेको प्रमिमनमध (१ जना) -सदस्य 
(ढ) गैरसरकारी सस्था महासंर्काका स्थानीय प्रमिमनमध (१ जना) -सदस्य 
(ि) नेपाि पत्रकार महासंर्को स्थानीय प्रमिमनमध (१ जना) -सदस्य 
(ि) विपद् व्यिस्थापन हेने गरर िोवकएको महाशािा/शािा प्रमिु  -सदस्य सणचि 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िएिापमन िम संख्या (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) 
र (ि) का सदस्यहरू उपिब्ध निएको अिस्थामा पमन समममि गठन एिम ्काम कारिाही गननमा 
असर पने छैन । 

(४) उपदफा (२) बमोणजमको समममििे संर्ीय ऐनको दफा १७ बमोणजमको स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन समममिको रूपमा समेि काम गनेछ । 

 
४. समममिको बैठक सम्बन्धी व्यिस्था: (१) संयोजकिे िोकेको मममि, समय र स्थानमा समममिको बैठक 

बस्नेछ । 
(२) समममिको सदस्य-सणचििे समममिको बैठक बस्ने मममि, समय र स्थान िोकी बैठकमा 

छिफि हनेु विषयसूची सवहिको सूचना बैठक बस्ने समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यिे 
पाउने गरी पठाउन ुपनेछ । 

 (३) समममिका पचास प्रमिशििन्दा बढी सदस्य उपणस्थि िएमा बैठकको िामग गिपूरक 
सङ्खख्या पगेुको मामननेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िएिापमन समममिको बैठक ित्काि 
बोिाउन आिश्यक िएमा अध्यक्षिे जनुसकैु बेिापमन समममिको बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्यस्िो 
अिस्थामा अध्यक्ष र र्टीमा १ जना सदस्य सवहि सदस्य सणचि उपणस्थि िएमा समममिको बैठक 
बस्न सक्नेछ। 

(५) समममिको बैठक संयोजकको अध्यक्षिामा बस्नेछ । 
(६) समममिको मनिनय बहमुिद्वारा हनेुछ र मि बराबर िएमा संयोजकिे मनिानयक मि ठदनेछ। 
(७) समममििे आिश्यकिा अनसुार सम्बणन्धि मनकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रमिमनमध र विज्ञिाई 

बैठकमा आमन्त्रि गनन सक्नेछ । 
(८) समममिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनविमध समममि आफैिे मनधानरि गरे बमोणजम हनेुछ । 
(९) समममिको मनिनय सदस्य सणचििे प्रमाणिि गरी राख्नछे । 

 
५ . समममिको काम, किनव्य र अमधकार: समममिको काम, किनव्य र अमधकार देहाय बमोणजम हनेुछ:- 
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(क) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी राविय पररषद् बाट स्िीकृि राविय नीमि िथा योजना एिम ्
राविय कायनकारी समममि र प्रदेश विपद् व्यिस्थापन समममिबाट स्िीकृि एकीकृि िथा 
के्षत्रगि नीमि योजना र कायनिम अनरुुप हनेु गरी गाउँ/नगर विपद् व्यिस्थापन नीमि 
िथा योजना िजुनमा गरी कायनपामिका समक्ष पेश गने, 

(ि) गाउँसिाबाट स्िीकृि नीमि िथा योजनाको अधीनमा रही विपद् जोणिम न्यूनीकरि, 
विपद् प्रमिकायन िथा विपद् पनुिानि सम्बन्धी एकीकृि िथा के्षत्रगि नीमि, योजना िथा 
कायनिम स्िीकृि गरी िागू गने, गराउने, 

(ग) गाउँपामिकाबाट सञ्चािन हनेु विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायनिम िथा बजेट प्रस्िाि 
ियार गने, गराउने, 

(र्) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा गाउँपामिकाको संस्थागि क्षमिा विकास गने, गराउने, 
(ङ) गाउँपामिका पदामधकारी, कमनचारी, स्ियंसेिक, सामाणजक पररचािक िथा समदुायिाई 

विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा प्रणशक्षि ठदने व्यिस्था ममिाउने, 
(च) विपद्का र्टना हनुासाथ िोज, उद्धार र राहि िगायिका प्राथममक कायनहरू ित्काि 

गननको िामग संस्थागि संयन्त्र स्िि: पररचामिि हनेु गरी आिश्यक कायनविमध िथा 
मापदण्ड िजुनमा गरी िागू गने, गराउने, 

(छ) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा संर्ीय िथा प्रादेणशक कानूनको अमधनमा रवह 
सािनजमनक, मनजी, गैरसरकारी िगायि सबै मनकाय िथा संस्थािे मनिानह गनुन पने 
िमूमका मनधानरि गने िथा त्यस्िा संस्था िा मनकायिाई आफ्नो नीमि, योजना र 
कायनिममा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी विषय समािेश गनन िगाउने, 

(ज) विपद्को समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यमहरुको िमूमका सम्बन्धी आिश्यक 
मापदण्ड ियार गरी कायानन्ियन गने, गराउने, 

(झ) सरकारी, मनजी एिम ् गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्ियंसेिक, सामाणजक पररचािक 
िगायि सम्बणन्धि सबै पक्षको समन्िय र संिगनिामा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी 
कायन गने, गराउने, 

(ञ) िौमिक संरचना मनमानि गदान ििनसंवहिा िगायि अन्य स्िीकृि मनदेणशका िा 
मापदण्डको पािना गराउने, 

(ट) स्थानीय सािनजमनक पूिानधार सम्बन्धी संरचनाको विपद् जोणिम मूल्याङ्कन गने, गराउने, 
(ठ) नदी वकनार, बगर, पवहरो जान सक्ने मिरािो जममन र डुबान हनेु के्षत्र िा विपद् 

जोणिमको सम्िािना िएका असरुणक्षि के्षत्रमा बसोबास गने व्यणि िथा समदुायिाई 
सरुणक्षि स्थानमा स्थानान्िरि गराउन उपयिु स्थानको िोजी कायनमा सहयोग गने 
िथा सरुणक्षि स्थानमा बसोबास सम्बन्धी सचेिना जगाउने, 
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(ड) विपद्बाट स्थानीय स्िरमा मनजी िथा सािनजमनक के्षत्रबाट िइरहेको सेिा प्रिाहमा 
अिरोध आइपरेमा सोको पनुिःसञ्चािनका िामग सेिा मनरन्िरिाको योजना िजुनमा िथा 
कायानन्ियन सम्बन्धी कायन गने, गराउने । 

(ढ) स्थानीय समदुायिाई विपद्प्रमि जागरुक बनाउन, विपद्सँग सम्बणन्धि योजना िथा 
कायनिम िजुनमा गनन िथा विपद्को र्टना हनुासाथ प्रमिकायनका िामग पररचामिि हनु 
िडा िथा समदुायस्िरमा समािेशी विपद् पूिनियारी िथा प्रमिकायन समममि गठन गने, 

(ि) विद्यािय िहको शैणक्षक पाठ्यिममा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी विषय समािेश गनन 
पहि गने, 

(ि) विपद् प्रमिकायनका िामग नमूना अभ्यास गने, गराउने, 
(थ) विपद्को समयमा प्रयोग गनन सवकने गरी िारुियन्त्र िगायिका अन्य उपकरिहरू 

ियारी हाििमा राख्न िगाउने, 
(द) स्थानीय स्िरमा आपि ्कािीन कायनसञ्चािन केन्रको स्थापना र सञ्चािन गने, 
(ध) गाउँपामिकामा विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रिािी िथा पूिनचेिािनी प्रिािीको विकास र 

सञ्चािन गने, गराउने, 
(न) विपद् प्रिाविि के्षत्रमा ित्काि उद्धार िथा राहिको व्यिस्था ममिाउने, 
(प) विपद् मा परी हराएका, मबग्रकेा िा नि िएका कागजािको यवकन ि्याङ्क अद्यािमधक 

गरी राख्न िगाउने, 
(फ) विपद् बाट प्रिाविि र्रपररिारको पवहचान, स्िर मनधानरि िथा पररचयपत्र वििरि गने, 

गराउने, 
(ब) विपद्को समयमा जोणिममा रहेको समूह विशेषगरी मवहिा, बािबामिका, वकशोरी, 

अपाङ्गिा िएका व्यणिउपर हनु सक्ने र्टना (िैवङ्गक वहंसा, बेचवििन िथा अन्य कुनै 
पमन वकमसमका शोषि) रोकथामको िामग विशेष सिकन िा अपनाई सचेिनामूिक 
कायनिम सञ्चािन गने, 

(ि) विपद् प्रिावििहरूको प्रत्यक्ष र सविय सहिामगिामा विपद् प्रिाविि के्षत्रमा आमथनक 
वियाकिापको पनुस्थानपना, रोजगारीका अिसरको सृजना िथा जीिनयापनका िामग 
आय आजनन कायनिम सञ्चािन गने, गराउने, 

(म) विपद्को जोणिममा रहेका मवहिा, बािबामिका, जेष्ठ नागररक, दमिि, सीमान्िकृि िगन 
िथा समदुाय, अशि िथा अपाङ्गिा िएका व्यणिहरूको िामग विशेष योजना िथा 
कायनिम बनाई कायानन्ियन गने, गराउने, 

(य) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा सािनजमनक संस्था िथा व्यािसावयक प्रमिष्ठानिे प्रचमिि 
ऐन बमोणजम कायन गरे नगरेको अनगुमन गने, 
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(र)  विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी राविय कायनकारी समममि, प्रदेश विपद् व्यिस्थापन समममि 
िथा णजल्िा विपद् व्यिस्थापन समममिको मनिनय अनसुार विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी 
अन्य कायन गने, गराउने, 

(ि) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारका मन्त्रािय, वििाग 
िथा अन्य मनकायसँग सहकायन गने, 

(ि) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार िा गाउँ/नगरसिािे 
िोकेका अन्य कायन गने, गराउने,  

(श)  विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा संर्ीय िथा प्रादेणशक कानूनको प्रमिकूि नहनेु गरी गाउँ 
कायनपामिकािे िोके बमोणजमका अन्य कायन गने, गराउने, 

(ष)  विमिन्न संर्संस्था, व्यणिबाट प्राप्त हनेु राहि िथा पनुमननमानि र पनुिानिका 
मबषयिस्ििुाई स्थानीय विपद् व्यिस्थापन समममििे िोकेको स्थान र मापदण्ड अनसुार 
गने, गराउने । 

 
पररच्छेद – ३ 

िडा स्िरीय विपद् व्यिस्थापन समममिको गठन िथा काम, किनव्य र अमधकार 
 
६. िडा स्िरीय विपद् व्यिस्थापन समममि: (१) गाउँपामिकाको प्रत्येक िडामा एक िडा स्िरीय विपद् 

व्यिस्थापन समममि रहनेछ । 
(२) िडा स्िरीय विपद् व्यिस्थापन समममिको गठन देहाय बमोणजम हनेुछ:- 

(क) िडा अध्यक्ष  -संयोजक  
(ि) िडा सदस्यहरू   -सदस्य 
(ग) िडा मित्र रहेका विषयगि शािा/ईकाई कायानिय प्रमिुहरू  -सदस्य 
(र्) िडा मित्र रहेका सरुक्षा मनकायका प्रमिुहरू  -सदस्य 
(ङ) राविय मान्यिा प्राप्त दिका िडाणस्थि प्रमिु िा प्रमिमनमध  -सदस्य  
(च) स्थानीय रेडिस,   -सदस्य 
(छ) गैरसरकारी िथा सामदुायमा आधाररि संर्संस्था िथा यिुा क्ििबाट 

संयोजकिे िोकेबमोणजम न्यूनिम २ मवहिा सवहि ४ जना  -सदस्य 
(ज) िडा सणचि - सदस्य सणचि 

(३) उपदफा (२) बमोणजमको समममिको बैठक सो समममिको संयोजकिे िोकेको मममि, समय र 
स्थानमा बस्नेछ । 
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(४) समममिको सदस्य-सणचििे समममिको बैठक बस्ने मममि, समय र स्थान िोकी बैठकमा 
छिफि हनेु विषयसूची सवहिको सूचना बैठक बस्ने समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यिे 
पाउने गरी पठाउन ुपनेछ । 

(५) समममिका पचास प्रमिशििन्दा बढी सदस्य उपणस्थि िएमा बैठकको िामग गिपूरक सङ्खख्या 
पगेुको मामननेछ । 

(६) उपदफा (४) र (५) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िएिा पमन सो समममिको बैठक ित्काि 
बोिाउन आिश्यक िएमा संयोजकिे जनुसकैु बेिापमन समममिको बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्यस्िो 
अिस्थामा संयोजक र र्टीमा १ जना सदस्य सवहि सदस्य सणचि उपणस्थि िएमा समममिको बैठक 
बस्न सक्नेछ । 

(७) समममिको बैठकको अध्यक्षिा सो समममिको संयोजकिे गनेछ । 
(८) समममिको मनिनय बहमुिद्वारा हनेुछ र मि बराबर िएमा संयोजकिे मनिानयक मि ठदनेछ। 
(९) समममििे आिश्यकिा अनसुार सम्बणन्धि मनकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रमिमनमध र विज्ञिाई 

बैठकमा आमन्त्रि गनन सक्नेछ । 
(१०) समममिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनविमध सो समममि आफैिे मनधानरि गरे बमोणजम 

हनेुछ । 
(११) समममिको मनिनय सदस्य सणचििे प्रमाणिि गरी राख्नेछ । 

 
७ . िडा स्िरीय विपद् व्यिस्थापन समममिको काम, किनव्य र अमधकारिः समममिको काम, किनव्य र 

अमधकार देहाय बमोणजम हनेुछ:- 
(क) िडा मित्र विपद् प्रमिकायन िथा विपद् पनुिानि सम्बन्धी कायनिम सञ्चािनका िामग 

गाउँ विपद् व्यिस्थापन समममिमा मसफाररस गने िथा सो समममिबाट स्िीकृि नीमि िथा 
योजना अनरुूपका विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायनिम कायानन्ियन, अनगुमन र 
पनुराििोकन गने, 

(ि) िडामा विकास मनमानिका वियाकिापहरू कायानन्ियनमा विपद् जोणिम व्यािस्थापनिाई 
मूिप्रिाहीकरि गने, सरुणक्षि विद्यािय िथा अस्पिािका िामग विपद् जोणिम 
न्यूनीकरिका कायनिमहरू सञ्चािन गने, 

(ग) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा िडाको संस्थागि क्षमिा विकास गने, 
(र्) विपद् व्यिस्थापन योजना, आपत्कािीन कायनयोजना, पनुिःस्थापना िथा पनुमननमानि 

योजना िजुनमा िथा कायानन्ियन गने, गराउने, 
(ङ) समदुायमा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी काम गने समूहहरूको गठन िथा त्यस्िा 

समूहहरूिाई पररचािन गने गराउने, 
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(च) िडा सदस्यहरू, कमनचारी, स्ियंसेिक, सामाणजक पररचािक िथा समदुायमा आधाररि 
विपद् व्यिस्थापन समममि सदस्य, नागररक समाजका प्रमिमनमधिाई विपद् व्यिस्थापन 
सम्बन्धी प्रणशक्षिको व्यिस्था ममिाउने, 

(छ) स्थानीय समदुायिाई विपद्प्रमि जागरुक बनाउने, विपद्सँग सम्बणन्धि योजना िथा 
कायनिम िजुनमा गनन िथा विपद्को र्टना हनुासाथ प्रमिकायनका िामग ियारी अिस्थामा 
राख्न,े 

(ज) विपद्का र्टना हनुासाथ िोज, उद्धार र राहि िगायिका प्राथममक कायनहरू ित्काि 
गननको िामग समन्िय गने,  

(झ) आपि ्कािीन नमूना अभ्यास गने, गराउने, 
(ञ) विपद् बाट प्रिाविि र्रपररिारको पवहचान, स्िर मनधानरि िथा पररचयपत्र वििरिमा 

गाउँ विपद् व्यिस्थापन समममििाई सहयोग गने, 
(ट) विपद्को समयमा जोणिममा रहेका समूह विशेषगरी मवहिा, बािबामिका, वकशोरी, 

अपाङ्गिा िएका व्यणिउपर हनु सक्ने र्टना (िैवङ्गक वहंसा, बेचवििन िथा अन्य कुनै 
पमन वकमसमका शोषि) रोकथामको िामग विशेष सिकन िा अपनाई सचेिनामूिक 
कायनिम सञ्चािन गने, 

(ठ) गाउँ विपद् व्यिस्थापन समममिको मनिनय अनसुार विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य 
कायन गने, गराउने ।  

 
पररच्छेद – ४ 

सरुक्षा मनकाय िथा अन्य मनकायको पररचािन 
 
८ . सरुक्षा मनकायको पररचािन िथा सहयोग र समन्िय: (१) गाउँकायनपामिकािे विपद् व्यिस्थापनको 

काममा नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारिे पररचािन गरेका संर्ीय िथा प्रादेणशक सरुक्षा 
मनकायहरूिाई सहयोग र समन्िय गनेछ । 

(२) सरुक्षा मनकायिे विपद्को समयमा िोज िथा उद्धार कायनका िामग गाउँकायनपामिकासँग 
आिश्यक सामग्री माग गरेको अिस्थामा गाउँपामिकामा उपिब्ध िएसम्म त्यस्िो सामाग्री ित्काि 
उपिब्ध गराईनेछ । 

(३) विपद् प्रमिकायनका िामग गाउँपामिकािे आफूँसँग रहेको गाउनगर प्रहरीिाई पररचािन गनेछ 
।   
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९.  िारुियन्त्र िथा अन्य सेिा प्रदायक मनकायको काम, किनव्य र अमधकार:  
(१) िारूियन्त्र, एम्बिेुन्स िथा त्यस्िै अन्य सेिा प्रदायकिे आपि ्कािीन िोज, उद्धार िथा 

राहि उपिब्ध गराउन समममििे ठदएको मनदेशनको पािना गनुन पनेछ । 
 (२) आपि ्कािीन कायन सम्पादन गदान समममिको आदेश बमोणजम कुनै पमन स्थानमा प्रिेश गने 

िथा जनुसकैु व्यणि िा संस्थाको साधन र स्रोि उपयोग गने अमधकार िारुियन्त्र सेिा प्रदायकिाई 
हनेुछ । 

 
१०. सािनजमनक संस्था िथा व्यािसावयक प्रमिष्ठानको दावयत्ि: (१) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा 

गाउँपामिका मित्रका सबै सािनजमनक संस्था िथा व्यािसावयक प्रमिष्ठानको दावयत्ि देहाय बमोणजम 
हनेुछ:- 

(क) आफ्नो ििन, उद्योग, कायानिय िा व्यािसावयक केन्रमा विपद्का र्टना हनु नठदन 
विपद् सरुक्षा औजार, उपकरि, सामग्री, आपि ्कािीन मनकास िगायि िोवकए 
बमोणजमका अन्य व्यिस्था गने, 

(ि)  ि्याङ्क सङ्किन, क्षमिको मूल्याङ्कन, राहि, पनुस्थानपना िथा पनुमननमानि समेिका 
सम्पूिन कायनमा आिश्यक सहयोग गने, 

(ग)   आफ्ना कमनचारी िथा कामदारिाई विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा आधारििू 
अमिमिुीकरि गने गराउने, 

(र्) विपद् व्यिस्थापन कायनमा उपयोग हनेु स्रोि साधनिाई ियारी हाििमा राख्न,े 
(ङ) आफ्ना ििन िगायि अन्य संरचना आपि ्कािीन प्रयोजनका िामग आिश्यक परेमा 

आदेशानसुार उपिब्ध गराउने, 
(च) सम्बणन्धि अमधकारीको सपुररिेक्षिमा उद्धार िथा राहि वििरि कायनमा सहयोग 

परु् याउने, 
(छ) विपद् जोणिम न्यूनीकरि संयन्त्रको व्यिस्था गरी ियारी अिस्थामा राख्न,े 
(ज)  फोहोरमैिा िथा प्रदषुिको यथोणचि व्यिस्थापन गरी यसबाट िािािरि र 

जनजीिनमा पनन सक्ने नकारात्मक प्रिाििाई न्यूनीकरि गने उपायहरू अपनाउने, 
(झ) विपद्को र्टना र्टेमा ित्काि नणजकको सरुक्षा मनकाय र स्थानीय आपि ्कािीन 

कायनसञ्चािन केन्रिाई िबर गने ।   
(२) गाउँपामिका मित्रका सािनजमनक संस्था िथा व्यािसावयक प्रमिष्ठानिे  गाउँपामिकाको विपद् 

व्यिस्थापन सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रही विपद् व्यिस्थापन योजनाको िजुनमा गरी अमनिायन रूपमा 
िागू गनुन पनेछ । 
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११. विपद् व्यिस्थापनमा सहयोग गनुन पने : गाउँपामिका मित्रका सरकारी कायानिय, गैरसरकारी संस्था, 
स्थानीय सङ्घ संस्था, समदुाय, स्ियंसेिक, नागररक समाज, मनजी के्षत्र िथा व्यणििे विपद् व्यिस्थापन 
कायनमा गाउँपामिकािाई देहाय बमोणजम सहयोग गनुन पनेछ:- 

(क)  ि्याङ्क सङ्किन, क्षमिको मूल्याङ्कन, राहि, पनुस्थानपना िथा पनुिःमननमानि िगायिका 
विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायनमा सहयोग गने,  

(ि) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी जनचेिना अमििृवद्ध गने, 
(ग) क्षमिा विकास, आपि ्कािीन नमूना अभ्यास िथा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी 

प्रणशक्षि कायनिममा सहयोग गने िथा िाग मिने,  
(र्) िोज, उद्धार िथा राहि वििरि सम्बन्धी कायनमा सहयोग गने।  

 
 
 

पररच्छेद – ५  
विपद् व्यिस्थापन कोष सम्बन्धी व्यिस्था 

 
१२. विपद् व्यिस्थापन कोष : (१) विपद् व्यिस्थापनका िामग गाउँपामिकामा छुटै्ट एक आकणस्मक कोष 

रहनेछ । 
(२) कोषमा देहाय बमोणजमका रकमहरू रहने छन:्- 

(क) गाउँपामिकाको िावषनक बजेटबाट विपद् व्यिस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी स्िीकृि 
रकम, 

 (ि) प्रदेश सरकारबाट विपद् व्यिस्थापनका िामग प्राप्त रकम, 
(ग)  नेपाि सरकारबाट विपद् व्यिस्थापनका िामग प्राप्त रकम, 
(र्) स्िदेशी कुनै सङ्घ संस्था िा व्यणिबाट दान, दािव्य िा उपहार स्िरुप प्राप्त रकम, 
(ङ)  अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकम । 

(३) विपद् व्यिस्थापनका िामग गाउँपामिकािे कानून बमोणजम विशेष शलु्क िा दस्िरु संकिन 
गनन सक्ने छ |  

(४) कोषको सञ्चािन िोवकए बमोणजम हनेुछ । 
(५) कोषको रकम विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कामका िामग प्रयोग गररनेछ । 
(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए िापमन कोषको रकम मनयममि प्रशासमनक 

कायनको िामग िचन गररने छैन । 
(७) कोषको िेिापरीक्षि महािेिा परीक्षकबाट हनेुछ ।  
(८) समममििे कोषको िावषनक आय व्ययको प्रमििदेन ियार गरी कायनपामिका माफन ि गाउँसिा 

समक्ष पेश गनेछ । 
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पररच्छेद – ६ 

कसूर िथा सजाय 
 

१३.  कसूर र सजाय : कसैिे विपद्को र्टना र्ट्न सक्ने गरी िापरिाही गरेमा िा त्यस्िो र्टना र्टाउन 
प्रत्यक्ष संिगन िएमा िा र्ट्ना र्टेको अिस्थामा नाजायज फाईदा मिने गरी िा आफुिाई मात्र 
फाईदा पगुने वकमसमको कुनै काम गरेमा िा यस सम्बन्धमा संर्ीय कानून बमोणजम कसरुजन्य मामनने 
कुनै काम गरेमा िि ्सम्बन्धी कारिाही प्रचमिि संर्ीय कानून बमोणजम हनेुछ ।  

 
पररच्छेद – ७ 

विविध 
 

१४.  विपद् सङ्कटग्रस्ि क्षते्र र्ोषिाको पािना र समन्िय : (१) नेपाि सरकारिे गाउँपामिका मित्रको कुनै 
ठाउँमा गम्िीर प्रकृमिको विपद् उत्पन्न िएबाट विपद् सङ्कटग्रस्ि के्षत्र र्ोषिा गरी प्रचमिि कानून 
बमोणजम कुनै काम गनन गराउन आदेश ठदएमा सोको पािना गनुन गराउन ु गाउँपामिकाको किनव्य 
हनेुछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम र्ोषिा गररएको के्षत्रमा नेपाि सरकारिे प्रचमिि कानून बमोणजम 
कुनै काम गनन गराउन गाउँपामिका मित्रको कुनै व्यणि, संस्था िा अमधकारीिाई आदेश ठदएमा सोको 
पािना गनन गराउनमा गाउँपामिकािे आिश्यक समन्िय गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोणजम र्ोषिा गररएको के्षत्र सम्बन्धी सूचनाको प्रसारिमा गाउँपामिकािे 
सहयोग र समन्िय गनेछ । 

 
१५. नेपाि सरकारको स्िीकृिीमा मात्र प्रिेश गनुनपने : (१) विपद् बाट असर परेको कुनै के्षत्रमा विदेशी 

नागररक िा संस्थािे प्रिेश गननु ु परेमा नेपाि सरकारको स्िीकृमि मिएको छ छैन िमन गाउँ 
कायनपामिका कायनपामिकािे सोधिोज गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम सोधिोज गदान त्यस्िो नागररक िा संस्थािे नेपाि सरकारको 
स्िीकृमि मिएको नदेणिएकोमा मनजको प्रिेशिाई रोक िगाई िि ्सम्बन्धी सूचना नेपाि सरकारिाई 
उपिब्ध गराईनेछ । 

 
१६. मानिीय िथा अन्य सहायिा र समन्िय : (१) गाउँपामिका मित्र उत्पन्न विपद्को अिस्थािाई ित्काि 

सामना गनन आन्िररक स्रोि र साधनबाट नभ्याउने िएमा मानिीय िथा अन्य सहायिा र समन्ियका 
िामग णजल्िा समन्िय समममि, प्रदेश सरकार िथा नेपाि सरकारिाई अनरुोध गररनेछ ।  
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 (२) विपद् बाट उत्पन्न णस्थमि मनयन्त्रि गने िममा नेपाि सरकारिे अन्िरानविय मानिीय िथा 
अन्य सहयोग मिई पररचािन गरेको अिस्थामा नेपाि सरकारको मनदेशनमा रवह िि ्सम्बन्धी कायनमा 
सहयोग र समन्िय गररनेछ ।  

(३) मछमेकी स्थानीय िहमा कुनै विपद् उत्पन्न िई सो व्यिस्थापनका िामग मछमेकी स्थानीय 
िहिे सोझै, णजल्िा समन्िय समममि िा प्रदेश सरकार माफन ि अनरुोध गरेमा उपिब्ध िएसम्मको 
सहयोग पयुानउन ुगाउँकायनपामिकाको दावयत्ि हनेुछ । 

 
१७.  ित्काि िरणुद िथा मनमानि र प्रयोग गनन सवकन े : (१) विशेष पररणस्थमि परी विपद् बाट प्रिाविि 

के्षत्रमा िोज, उद्धार िथा राहि उपिब्ध गराउन िथा िइरहेको विपद् बाट थप क्षमि हनु नठदनका 
िामग ित्कािै राहि सामग्री िरणुद िा मनमानि कायन गनन आिश्यक िएमा सािनजमनक िररद सम्बन्धी 
प्रचमिि कानूनमा रहेको विशेष पररणस्थमिमा िररद गने सम्बन्धी व्यिस्था बमोणजम गाउँ कायनपामिका 
कायनपामिकािे िरणुद िा मनमानि कायन गनन सवकनेछ । 

(२) विपद् बाट प्रिाविि के्षत्रमा िोज, उद्धार िथा राहि उपिब्ध गराउन िथा िइरहेको 
विपद् बाट थप क्षमि हनु नठदनका िामग गाउँपामिका के्षत्र मित्रको कुनै गैरसरकारी कायानिय िा अन्य 
संर् संस्था र व्यणिको चि, अचि सम्पणि िथा सिारी साधन उपयोग गनन आिश्यक िएमा सोको 
अमििेि रािी िोवकएको अिमधिरको िामग अस्थायी ििरिे प्राप्त गनन सवकनेछ । 

 (३) विपद् बाट प्रिाविि के्षत्रमा ित्काि राहि उपिब्ध गराउन गाउँपामिका के्षत्र मित्रको कुनै 
गैरसरकारी कायानिय िा अन्य संर् संस्था र व्यणिको िाद्यान्न, ििाकपडा, औषधी िा अन्य िस्ि ु
आिश्यक िएमा सोको अमििेि रािी मनयन्त्रिमा मिन र सम्बणन्धि प्रिाविि पक्षिाई वििरि गनन 
सवकनेछ । 

(४) गाउँपामिकािे उपदफा (२) बमोणजम कुनै सम्पणि अस्थायी रूपमा प्राप्त गरेमा िा उपदफा 
(३) बमोणजम कुनै िस्ि ु मनयन्त्रि र वििरि गरेमा त्यस्िो सम्पणि प्रयोग िा िस्ि ुउपयोग बापि 
प्रचमिि दर अनसुारको रकम सम्बणन्धि कायानिय, संस्था िा व्यणििाई ठदनेछ ।  

 
१८.  राहिको न्यूनिम मापदण्ड सम्बन्धी व्यिस्था : (१) विपद् प्रिाविि व्यणििाई नेपाि सरकार िथा 

प्रदेश सरकारिे उपिव्ध गराउने राहिको अमिररि गाउँपामिकािे आन्िररक स्रोिबाट थप राहि 
उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम गाउँपामिकािे विपद् प्रिाविि व्यणििाई राहि उपिब्ध गराउँदा 
मापदण्ड बनाई सोको आधारमा राहाि उपिब्ध गराउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोणजमको राहिको मापदण्डमा अन्य विषयको अमिररि देहायका विषय 
समािेश िएको हनु ुपनेछ:- 

(क) विपद् बाट प्रिाविि व्यणििाई अस्थायी आश्रयस्थिमा राख्दा उपिब्ध गराउन ुपने 
आिास, िाद्यान्न, िानेपानी, स्िास््य िथा सरसफाइ सम्बन्धी, 

(ि) विपद् बाट मतृ्य ु हनेुको पररिार िथा सम्पणिको क्षमि हनेु व्यणििाई उपिब्ध 
गराउन ुपने न्यूनिम राहि सम्बन्धी,  
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(ग) मवहिा, बािबामिका, जेष्ठ नागररक, अशि िथा अपाङ्गिा िएका व्यणिको आिश्यकिा 
संिोधनका िामग विशेष राहि प्याकेजहरु (जस्िै मडणगनटी वकट र णचल्रेन वकट) 
मवहिाहरूको िामग सरुणक्षि मवहिामैत्री स्थि,  

(र्) व्यणिगि गोपमनयिा िथा सरुक्षा सम्बन्धी, 
(ङ) न्यूनिम राहि बाहेक स्िरोजगार िथा रोजगारी व्यिस्थापनका माध्यमबाट पीमडिको 

जीविकोपाजनन सम्बन्धी, 
(च) गैरसरकारी िा व्यणिगि रूपमा ठदइने राहिको वििरि सम्बन्धी, 
(छ) एकद्वार प्रिािी अनरुुप राहि वििरि गने सम्बन्धी, 
(ज) राहिसँग सम्बणन्धि अन्य उपयिु विषय । 
 

१९.   विपद् मा परी हराएका िा नि िएका कागजाि सम्बन्धमा : विपद् मा परी हराई फेिा पनन नसकेका िथा आंणशक 
िा पूिन रूपमा क्षमि िएका गाउँपामिकाका महत्िपूिन कागजािहरुको प्रमािीकरि िथा प्रमिमिवप उपिब्ध 
गराउने सम्बन्धी व्यिस्था प्रचमिि कानूनिे िोके बमोणजम हनेुछ। 

 
२०. मनदेशन ठदन सक्ने : समममििे यस ऐनको अधीनमा रही विपद् व्यिस्थापनका िामग कुनै व्यणि िा मनकायिाई 

आिश्यक मनदेशन ठदन सक्नेछ र त्यस्िो मनदेशनको पािना गनुन सम्बणन्धि व्यणि िा मनकायको किनव्य हनेुछ 
। 

२१. उपसमममि गठन गनन सक्ने : (१) समममििे आिश्यकिा अनसुार उपसमममि गठन गनन सक्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोणजम गठन हनेु उपसमममिको काम, किनव्य, अमधकार र कायनुािमध उपसमममि 

गठन गदानका बिि िोवकए बमोणजम हनेुछ । 
२२. अमििेि राख्न ु पनेिः (१) विपद्को समयमा राहि उपिब्ध गराउने व्यणि, मनकाय िा संस्थाको नाम,  र 

उपिव्ध गराईको राहि िथा सोको पररमाि सवहिको वििरिको अमििेि राख्न ेव्यिस्था समममििे ममिाउनपुने 
छ ।   

(२) उपदफा (१) बमोणजमको वििरि राख्दा विपद् मा परेका मवहिा, बािबामिका िथा जेष्ठ नागररक, 
विपद्का कारििे स्थानान्िरि िएका र्रपररिार िगायिको संख्या एवकन हनेु वििरि र उनीहरूिाई उपिब्ध 
गराइएको राहाि स्पिरूपमा राख्नपुने छ । 

२३. परुस्कार ठदन सक्ने : स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा विशेष योगदान परु् याउने उत्कृि व्यणि िा 
संस्थािाई प्रोत्साहन स्िरूप समममिको मसफाररसमा गाउँ कायनपामिका कायनपामिकािे सम्मान िथा परुस्कार ठदन 
सक्नेछ ।  

२४. िावषनक प्रमििेदन : (१) समममििे प्रत्येक आमथनक िषनमा गरेको कामको वििरि सवहिको िावषनक प्रमििेदन ियार 
गरी कायनपामिका माफन ि गाउँ सिा, णजल्िा विपद् व्यिस्थापन समममि िथा प्रदेश विपद् व्यिस्थापन समममि 
समक्ष पेश गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको िावषनक प्रमििेदन सािनजमनक रूपमा प्रकाशन गनुन पनेछ । 
२५.  प्रशासमनक िचन व्यिस्थापन: समममिको बैठक िथा प्रमििेदन ियारी िगायिका कायनसँग सम्बणन्धि न्यनुिम 

प्रशासमनक िचन गाउँकायनपामिकािे व्यिस्था गनेछ |  
२६. अमधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम बमोणजम समममििाई प्राप्त अमधकारमध्ये 

आिश्यकिा अनसुार केही अमधकार समममिको संयोजक िथा िोवकएको पदामधकारीिाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ 
। 

 
२७. मनयम बनाउने अमधकार : गाउँ कायनपामिकािे यो ऐन कायानन्ियनका िामग आिश्यक मनयम िथा कायनविमध  

बनाउन सक्नेछ । 
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