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गाउँ सभाबाट स्वीकृत मिमतिः२०७५/१२/२७ 

 
ववपद् जोखिि न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 

प्रस्तावना:  
ईद्रावती गाउँपामिका क्षेत्र मभत्र प्राकृमतक तथा गैरप्राकृमतक ववपद बाट सववसाधारणको जीउज्यान र साववजमनक, मनजी तथा 
व्यखिगत सम्पखि, प्राकृमतक एवि ्साँस्कृमतक सम्पदा र भौमतक संरचनाको संरक्षण गनवका िामग ववपद् जोखिि न्यूमनकरण 
तथा व्यवस्थापनका सबै वियाकिापको सिन्वयात्िक र प्रभावकारी रूपिा कायावन्वयनका िामग कानून बनाउन वाञ्छनीय 
भएकोिे, 

नेपािको संववधानको धारा २२१ को उपधारा (१) तथा स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ 
को उपदफा (१) को  मधकार प्रयोग गरी गाउँ सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद – १ 
प्रारखम्भक 

१. संखक्षप्त नाि र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाि “गाउँ ववपद् जोखिि न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५” 
रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुून्त प्रारम्भ हनेुछ । 
२.  पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गिे  को  थव निागेिा यस ऐनिा,- 

(क) “ ध्यक्ष”  भन्नािे गाउँपामिकाको  ध्यक्ष सम्झन ुपछव । 
(ि) “कोष”  भन्नािे दफा १२ बिोखजिको ववपद् व्यवस्थापन कोष सम्झन ुपछव । 
(ग) “ गैरप्राकृमतक ववपद्”  भन्नािे िहािारी,  मनकाि, डढेिो, कीट वा सूक्ष्ि जीवाण ुआतङ्क, पश ु

तथा चराचरुुङ्गीिा हनुे फ्िू, प्यान्डामिक फ्िू, सपवदंश, जनावर आतङ्क, िानी, हवाई, सडक, 
जि वा औद्योमगक दरु्वटना, आगिागी, ववषाि गयाँस, रसायन वा वववकरण चहुावट, गयाँस 
ववष्फोटन, ववषाि िाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वन ववनाश वा भौमतक संरचनाको क्षमत 
तथा प्रकोप उद्धार कायविा हनुे दरु्वटना वा यस्तै  न्य गैरप्राकृमतक कारणिे उत्पन्न ववपद् 
सम्झन ुपछव । 

(र्) “ खजल्िा ववपद् व्यवस्थापन समिमत”  भन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १६ बिोखजि मसन्धपुाल्चोक 
खजल्िािा गठन भएको खजल्िा ववपद् व्यवस्थापन समिमत सम्झन ुपछव । 

(ङ) “तोवकएको" वा "तोवकए बिोखजि”  भन्नािे यस ऐन  न्तगवत बनेको मनयििा तोवकएको वा 
तोवकए बिोखजि सम्झन ुपछव । 

(च) “ प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन समिमत”  भन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १४ बिोखजि प्रदेश नं. ३ िा 
गठन भएको प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन समिमत सम्झन ुपछव । 

(छ) “ प्रििु”  भन्नािे नगरपामिकाको प्रििु सम्झन ुपछव । 
(ज) “ प्रििु प्रशासकीय  मधकृत”  भन्नािे गाउँपामिकाको प्रििु प्रशासकीय  मधकृत सम्झन ु पछव 

। 
(झ) “ प्राकृमतक ववपद्”  भन्नािे वहिपात,  मसना, वहिपवहरो, वहिताि ववस्फोटन,  मतववृि,  नाववृि, 

बाढी, पवहरो तथा भ-ूस्ििन, डबुान, िडेरी, आधँी, हरुी बतास, शीतिहर, तातो हावाको िहर, 
चट्याङ्ग, भकूम्प, ज्वािाििुी मबस्फोट, डढेिो वा यस्तै  न्य प्राकृमतक कारणिे उत्पन्न 
जनुसकैु ववपद् सम्झन ुपछव । 
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(ञ) “ राविय कायवकारी समिमत”  भन्नािे संर्ीय ऐनको दफा ६ बिोखजिको कायवकारी समिमत सम्झन ु
पछव । 

(ट) “ राविय पररषद”  भन्नािे संर्ीय ऐनको दफा ३ बिोखजिको ववपद् जोखिि न्यूनीकरण तथा 
व्यवस्थापन राविय पररषद् सम्झन ुपछव । 

(ठ) “ राविय प्रामधकरण”  भन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १० बिोखजि गठन भएको राविय ववपद् 
जोखिि न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्रामधकरण सम्झन ुपछव । 

(ड) “ ववपद्”  भन्नािे कुनै स्थानिा आपत ्कािीन  वस्था मसजवना भई जन वा धनको क्षमतको साथै 
जीवनयापन र वातावरणिा प्रमतकूि  सर पाने प्राकृमतक वा गैरप्राकृमतक ववपद् सम्झन ुपछव । 

(ढ) “ ववपद् िोज तथा उद्धार सिूह”  भन्नािे ववपदको  वस्थािा िोजी तथा उद्धार गनव वियाशीि 
वा ववपद् व्यवस्थापनको िामग पररचािन गनव तयार गररएको ववखशिीकृत िोज तथा उद्धार 
सिूह सम्झन ुपछव र सो शब्दिे तामिि प्राप्त िानवीय सहायताकिीिाई सिेत जनाउँछ । 

(ण) “ ववपद् जोखिि न्यूनीकरण”  भन्नािे ववपदपूवव गररने जोखििको ववश्लषेण तथा िूल्याङ्कन, ववपद् 
रोकथाि वा ववपद बाट हनुे क्षमतको न्यूनीकरण तथा ववकासका कायविा ववपद् जोखिििाई कि 
गने सम्बन्धी कायव सम्झन ुपछव । 

(त) “ ववपद् पनुिावभ”  भन्नािे ववपदको र्टनापमछ गररन ेपनुमनविावण एवि ्पनुस्थावपनासँग सम्बखन्धत 
कायव सम्झन ुपछव । 

(थ) “ ववपद् प्रमतकायव”  भन्नािे ववपदको र्टना र्ट्नासाथ तत्कािै गररने िोज, उद्धार एवि ्
राहतसँग सम्बखन्धत कायव सम्झन ु पछव र सो शब्दिे ववपद् प्रमतकायवको पूववतयारीिाई सिेत 
जनाउँछ । 

(द) “ ववपद् व्यवस्थापन”  भन्नािे ववपद् जोखिि न्यूनीकरण, ववपद् प्रमतकायव र ववपद् पनुिावभसँग 
सम्बखन्धत सम्पूणव वियाकिाप सम्झन ुपछव । 

(ध) “ व्यावसावयक प्रमतष्ठान”  भन्नािे उद्योग, किकारिाना, मसनेिा र्र, सवपङ्ग िि, बहउुद्देश्यीय 
व्यापाररक भवन जस्ता व्यावसावयक प्रमतष्ठान सम्झन ुपछव । 

(न) “समिमत”  भन्नािे दफा ३ बिोखजिको गाउँ ववपद् व्यवस्थापन समिमत सम्झन ुपछव । 
(ऩ)  

(प)“ संर्ीय ऐन”  भन्नािे नेपाि सरकारको ववपद् जोखिि न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 
सम्झन ुपछव । 

(फ) “ संर्ीय िन्त्रािय”  भन्नािे नेपाि सरकारको ववपद् व्यवस्थापन हेने गरी तोवकएको िन्त्रािय 
सम्झन ुपछव । 

(ब) “साववजमनक संस्था”  भन्नािे सरकारी मनकाय, सरकारको पूणव वा आंखशक स्वामित्व भएको 
संस्था, प्रचमित कानून बिोखजि स्थापना भएका सङ्गठठत संस्था वा सबै प्रकारका स्वास््य तथा 
शैखक्षक संस्था सम्झन ुपछव । 

 
पररच्छेद – २ 

गाउँ ववपद् व्यवस्थापन समिमतको गठन तथा काि, कतवव्य र  मधकार 
 
३. गाउँ ववपद् व्यवस्थापन समिमत: (१) गाउँपामिका मभत्रको ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायविाई प्रभावकारी 

रूपिा सञ्चािन गनव एक गाउँ ववपद् व्यवस्थापन समिमत रहनेछ । 
(२) समिमतको गठन देहाय बिोखजि हनेुछ:- 
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(क) गाउँपामिका  ध्यक्ष -संयोजक   
(ि) गाउँपामिका उपाध्यक्ष  -सदस्य 
(ग) प्रििु प्रशासकीय  मधकृत -सदस्य 
(र्) ववषयगत समिमतका संयोजकहरु  -सदस्य 
(ङ) प्रमतमनमध, खजल्िा प्रशासन कायाविय -सदस्य 
(च) सािाखजक शािा प्रििु -सदस्य 
(छ) पूवावधार ववकास शािा प्रििु -सदस्य 
(ज) गाउँपामिकाको भौगोमिक क्षेत्र मभत्र रहेका 

संर्ीय सरुक्षा मनकायका प्रििु वा प्रमतमनमध -सदस्य 
(झ) गाउँपामिकाको भौगोमिक क्षेत्र मभत्र रहेका 

प्रदेश प्रहरी कायावियको प्रििु वा प्रमतमनमध -सदस्य 
(ञ) नगर प्रहरी प्रििु -सदस्य 
(ट) राविय िान्यता प्राप्त दिका गाउँपामिका खस्थत  

प्रििु वा प्रमतमनमध -सदस्य  
(ठ) नेपाि रेडिस सोसाईटीका स्थानीय प्रमतमनमध (१ जना) -सदस्य 
(ड) मनजी क्षेत्रको उद्योग वाखणज्य सम्बन्धी िान्यताप्राप्त संस्थाको  

गाउँ तहको  ध्यक्ष वा मनजिे तोकेको प्रमतमनमध (१ जना) -सदस्य 
(ढ) गैर सरकारी सस्था िहासंर्काका स्थानीय प्रमतमनमध (१ जना) -सदस्य 
(ण) नेपाि पत्रकार िहासंर्को स्थानीय प्रमतमनमध (१ जना) -सदस्य 
(त) ववपद् व्यवस्थापन हेने गरी तोवकएको शािा प्रििु  -सदस्य सखचव 

(३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेखिएको भएतापमन िि सं या (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) र (ण) 
का सदस्यहरू उपिब्ध नभएको  वस्थािा पमन समिमत गठन एवि ्काि कारवाही गनविा  सर पने छैन । 

(४) उपदफा (२) बिोखजिको समिमतिे संर्ीय ऐनको दफा १७ बिोखजिको स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन 
समिमतको रूपिा सिेत काि गनेछ । 

४. समिमतको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) संयोजकिे तोकेको मिमत, सिय र स्थानिा समिमतको बैठक बस्नेछ । 
(२) समिमतको सदस्य-सखचविे समिमतको बैठक बस्ने मिमत, सिय र स्थान तोकी बैठकिा छिफि हनेु 

ववषयसूची सवहतको सूचना बैठक बस्ने सियभन्दा चौबीस र्ण्टा  गावै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउन ुपनेछ 
। 

 (३) समिमतका पचास प्रमतशतभन्दा बढी सदस्य उपखस्थत भएिा बैठकको िामग गणपूरक सङ्ख या पगेुको 
िामननेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) िा जनुसकैु कुरा िेखिएको भएतापमन समिमतको बैठक तत्काि बोिाउन 
आवश्यक भएिा  ध्यक्षिे जनुसकैु बेिापमन समिमतको बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्यस्तो  वस्थािा  ध्यक्ष र 
र्टीिा १ जना सदस्य सवहत सदस्य सखचव उपखस्थत भएिा समिमतको बैठक बस्न सक्नेछ। 

(५) समिमतको बैठक संयोजकको  ध्यक्षतािा बस्नेछ । 
(६) समिमतको मनणवय बहिुतद्वारा हनेुछ र ित बराबर भएिा संयोजकिे मनणावयक ित ठदनेछ। 
(७) समिमतिे आवश्यकता  नसुार सम्बखन्धत मनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रमतमनमध र ववज्ञिाई बैठकिा 

आिन्त्रण गनव सक्नेछ । 
(८) समिमतको बैठक सम्बन्धी  न्य कायवववमध समिमत आफैिे मनधावरण गरे बिोखजि हनेुछ । 
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(९) समिमतको मनणवय सदस्य सखचविे प्रिाखणत गरी राख्नछे । 
५ . समिमतको काि, कतवव्य र  मधकार: समिमतको काि, कतवव्य र  मधकार देहाय बिोखजि हनेुछ:- 

(क) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राविय पररषद बाट स्वीकृत राविय नीमत तथा योजना एवि ् राविय 
कायवकारी समिमत र प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन समिमतबाट स्वीकृत एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीमत 
योजना र कायविि  नरुुप हनेु गरी गाउँ ववपद् व्यवस्थापन नीमत तथा योजना तजुविा गरी 
कायवपामिका सिक्ष पेश गने, 

(ि) गाउँ सभाबाट स्वीकृत नीमत तथा योजनाको  धीनिा रही ववपद् जोखिि न्यूनीकरण, ववपद् 
प्रमतकायव तथा ववपद् पनुिावभ सम्बन्धी एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीमत, योजना तथा कायविि 
स्वीकृत गरी िागू गने, गराउने, 

(ग) गाउँपामिकाबाट सञ्चािन हनेु ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायविि तथा बजेट प्रस्ताव तयार 
गने, गराउने, 

(र्) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धिा गाउँपामिकाको संस्थागत क्षिता ववकास गने, गराउने, 
(ङ) गाउँपामिकाका पदामधकारी, किवचारी, स्वयंसेवक, सािाखजक पररचािक तथा सिदुायिाई ववपद् 

व्यवस्थापन सम्बन्धिा प्रखशक्षण ठदने व्यवस्था मििाउने, 
(च) ववपदका र्टना हनुासाथ िोज, उद्धार र राहत िगायतका प्राथमिक कायवहरू तत्काि गनवको 

िामग संस्थागत संयन्त्र स्वत: पररचामित हनेु गरी आवश्यक कायवववमध तथा िापदण्ड तजुविा 
गरी िागू गने, गराउने, 

(छ) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धिा संर्ीय तथा प्रादेखशक कानूनको  मधनिा रवह साववजमनक, मनजी, 
गैरसरकारी िगायत सबै मनकाय तथा संस्थािे मनवावह गनुव पने भमूिका मनधावरण गने तथा त्यस्ता 
संस्था वा मनकायिाई आफ्नो नीमत, योजना र कायविििा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ववषय 
सिावेश गनव िगाउने, 

(ज) ववपदको सियिा स्थानीय आिसञ्चारका िाध्यिहरुको भमूिका सम्बन्धी आवश्यक िापदण्ड 
तयार गरी कायावन्वयन गने, गराउने, 

(झ) सरकारी, मनजी एवि ् गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सािाखजक पररचािक िगायत 
सम्बखन्धत सबै पक्षको सिन्वय र संिगनतािा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने, गराउने, 

(ञ) भौमतक संरचना मनिावण गदाव भवनसंवहता िगायत  न्य स्वीकृत मनदेखशका वा िापदण्डको 
पािना गराउने, 

(ट) स्थानीय साववजमनक पूवावधार सम्बन्धी संरचनाको ववपद् जोखिि िूल्याङ्कन गने, गराउने, 
(ठ) नदी वकनार, बगर, पवहरो जान सक्ने मभरािो जमिन र डबुान हनेु क्षेत्र वा ववपद् जोखििको 

सम्भावना भएका  सरुखक्षत क्षेत्रिा बसोबास गने व्यखि तथा सिदुायिाई सरुखक्षत स्थानिा 
स्थानान्तरण गराउन उपयिु स्थानको िोजी कायविा सहयोग गने तथा सरुखक्षत स्थानिा 
बसोबास सम्बन्धी सचेतना जगाउने, 

(ड) ववपद्बाट स्थानीय स्तरिा मनजी तथा साववजमनक क्षेत्रबाट भइरहेको सेवा प्रवाहिा  वरोध 
आइपरेिा सोको पनुिःसञ्चािनका िामग सेवा मनरन्तरताको योजना तजुविा तथा कायावन्वयन 
सम्बन्धी कायव गने, गराउने । 

(ढ) स्थानीय सिदुायिाई ववपदप्रमत जागरुक बनाउन, ववपदसँग सम्बखन्धत योजना तथा कायविि 
तजुविा गनव तथा ववपदको र्टना हनुासाथ प्रमतकायवका िामग पररचामित हनु वडा तथा 
सिदुायस्तरिा सिावेशी ववपद् पूववतयारी तथा प्रमतकायव समिमत गठन गने, 
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(ण) ववद्यािय तहको शैखक्षक पाठ्यिििा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ववषय सिावेश गनव पहि गने, 
(त) ववपद् प्रमतकायवका िामग निूना  भ्यास गने, गराउने, 
(थ) ववपदको सियिा प्रयोग गनव सवकने गरी वारुणयन्त्र िगायतका  न्य उपकरणहरू तयारी 

हाितिा राख्न िगाउने, 
(द) स्थानीय स्तरिा आपत ्कािीन कायवसञ्चािन केन्द्रको स्थापना र सञ्चािन गने, 
(ध) गाउँपामिकािा ववपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणािी तथा पूववचेतावनी प्रणािीको ववकास र सञ्चािन 

गने, गराउने, 
(न) ववपद् प्रभाववत क्षेत्रिा तत्काि उद्धार तथा राहतको व्यवस्था मििाउने, 
(प) ववपद िा परी हराएका, मबग्रकेा वा नि भएका कागजातको यवकन त्याङ्क  द्यावमधक गरी राख्न 

िगाउने, 
(फ) ववपद बाट प्रभाववत र्रपररवारको पवहचान, स्तर मनधावरण तथा पररचयपत्र ववतरण गने, गराउने, 
(ब) ववपद्को सियिा जोखिििा रहेको सिूह ववशेषगरी िवहिा, बािबामिका, वकशोरी,  पाङ्गता 

भएका व्यखिउपर हनु सक्ने र्टना (िैवङ्गक वहंसा, बेचवविन तथा  न्य कुनै पमन वकमसिका 
शोषण) रोकथािको िामग ववशेष सतकव ता  पनाई सचेतनािूिक कायविि सञ्चािन गने, 

(भ) ववपद् प्रभाववतहरूको प्रत्यक्ष र सविय सहभामगतािा ववपद् प्रभाववत क्षेत्रिा आमथवक 
वियाकिापको पनुस्थावपना, रोजगारीका  वसरको सृजना तथा जीवनयापनका िामग आय आजवन 
कायविि सञ्चािन गने, गराउने, 

(ि) ववपदको जोखिििा रहेका िवहिा, बािबामिका, जेष्ठ नागररक, दमित, सीिान्तकृत वगव तथा 
सिदुाय,  शि तथा  पाङ्गता भएका व्यखिहरूको िामग ववशेष योजना तथा कायविि बनाई 
कायावन्वयन गने, गराउने, 

(य) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धिा साववजमनक संस्था तथा व्यावसावयक प्रमतष्ठानिे प्रचमित ऐन 
बिोखजि कायव गरे नगरेको  नगुिन गने, 

(र)  ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राविय कायवकारी समिमत, प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन समिमत तथा खजल्िा 
ववपद् व्यवस्थापन समिमतको मनणवय  नसुार ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी  न्य कायव गने, 
गराउने, 

(ि) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धिा नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारका िन्त्रािय, ववभाग तथा 
 न्य मनकायसँग सहकायव गने, 

(व) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धिा नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार वा गाउँ सभािे तोकेका  न्य कायव 
गने, गराउने,  

(श)  ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धिा संर्ीय तथा प्रादेखशक कानूनको प्रमतकूि नहनेु गरी गाउँ 
कायवपामिकािे तोके बिोखजिका  न्य कायव गने, गराउने, 

(ष)  ववमभन्न संर्संस्था, व्यखिबाट प्राप्त हनेु राहत तथा पनुमनविावण र पनुिावभका मबषयवस्तिुाई 
स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन समिमतिे तोकेको स्थान र िापदण्ड  नसुार गने, गराउने । 

पररच्छेद – ३ 
वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन समिमतको गठन तथा काि, कतवव्य र  मधकार 

६. वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन समिमत: (१) गाउँपामिकाको प्रत्येक वडािा एक वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन 
समिमत रहनेछ । 

(२) वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन समिमतको गठन देहाय बिोखजि हनेुछ:- 
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(क) वडा  ध्यक्ष  -संयोजक  
(ि) वडा सदस्यहरू   -सदस्य 
(ग) वडा मभत्र रहेका ववषयगत शािा ईकाई कायाविय प्रििुहरू  -सदस्य 
(र्) वडा मभत्र रहेका सरुक्षा मनकायका प्रििुहरू  -सदस्य 
(ङ) राविय िान्यता प्राप्त दिका वडाखस्थत प्रििु वा प्रमतमनमध  -सदस्य  
(च) स्थानीय रेडिस,   -सदस्य 
(छ) गैरसरकारी तथा सािदुायिा आधाररत संर्संस्था तथा यवुा क्िवबाट 

संयोजकिे तोकेबिोखजि न्यूनति २ िवहिा सवहत ४ जना  -सदस्य 
(ज) वडा सखचव - सदस्य सखचव 

(३) उपदफा (२) बिोखजिको समिमतको बैठक सो समिमतको संयोजकिे तोकेको मिमत, सिय र स्थानिा 
बस्नेछ । 

(४) समिमतको सदस्य-सखचविे समिमतको बैठक बस्ने मिमत, सिय र स्थान तोकी बैठकिा छिफि हनेु 
ववषयसूची सवहतको सूचना बैठक बस्ने सियभन्दा चौबीस र्ण्टा  गावै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउन ुपनेछ 
। 

(५) समिमतका पचास प्रमतशतभन्दा बढी सदस्य उपखस्थत भएिा बैठकको िामग गणपूरक सङ्ख या पगेुको 
िामननेछ । 

(६) उपदफा (४) र (५) िा जनुसकैु कुरा िेखिएको भएता पमन सो समिमतको बैठक तत्काि बोिाउन 
आवश्यक भएिा संयोजकिे जनुसकैु बेिापमन समिमतको बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्यस्तो  वस्थािा संयोजक र 
र्टीिा १ जना सदस्य सवहत सदस्य सखचव उपखस्थत भएिा समिमतको बैठक बस्न सक्नेछ । 

(७) समिमतको बैठकको  ध्यक्षता सो समिमतको संयोजकिे गनेछ । 
(८) समिमतको मनणवय बहिुतद्वारा हनेुछ र ित बराबर भएिा संयोजकिे मनणावयक ित ठदनेछ। 
(९) समिमतिे आवश्यकता  नसुार सम्बखन्धत मनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रमतमनमध र ववज्ञिाई बैठकिा 

आिन्त्रण गनव सक्नेछ । 
(१०) समिमतको बैठक सम्बन्धी  न्य कायवववमध सो समिमत आफैिे मनधावरण गरे बिोखजि हनेुछ । 
(११) समिमतको मनणवय सदस्य सखचविे प्रिाखणत गरी राख्नछे । 

७ . वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन समिमतको काि, कतवव्य र  मधकारिः समिमतको काि, कतवव्य र  मधकार देहाय 
बिोखजि हनेुछ:- 

(क) वडा मभत्र ववपद् प्रमतकायव तथा ववपद् पनुिावभ सम्बन्धी कायविि सञ्चािनका िामग गाउँ ववपद् 
व्यवस्थापन समिमतिा मसफाररस गने तथा सो समिमतबाट स्वीकृत नीमत तथा योजना  नरुूपका 
ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायविि कायावन्वयन,  नगुिन र पनुराविोकन गने, 

(ि) वडािा ववकास मनिावणका वियाकिापहरू कायावन्वयनिा ववपद् जोखिि व्यावस्थापनिाई 
िूिप्रवाहीकरण गने, सरुखक्षत ववद्यािय तथा  स्पतािका िामग ववपद् जोखिि न्यूनीकरणका 
कायवििहरू सञ्चािन गने, 

(ग) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धिा वडाको संस्थागत क्षिता ववकास गने, 
(र्) ववपद् व्यवस्थापन योजना, आपत्कािीन कायवयोजना, पनुिःस्थापना तथा पनुमनविावण योजना तजुविा 

तथा कायावन्वयन गने, गराउने, 
(ङ) सिदुायिा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काि गने सिूहहरूको गठन तथा त्यस्ता सिूहहरूिाई 

पररचािन गने गराउने, 
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(च) वडा सदस्यहरू, किवचारी, स्वयंसेवक, सािाखजक पररचािक तथा सिदुायिा आधाररत ववपद् 
व्यवस्थापन समिमत सदस्य, नागररक सिाजका प्रमतमनमधिाई ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी 
प्रखशक्षणको व्यवस्था मििाउने, 

(छ) स्थानीय सिदुायिाई ववपदप्रमत जागरुक बनाउने, ववपदसँग सम्बखन्धत योजना तथा कायविि 
तजुविा गनव तथा ववपदको र्टना हनुासाथ प्रमतकायवका िामग तयारी  वस्थािा राख्न,े 

(ज) ववपदका र्टना हनुासाथ िोज, उद्धार र राहत िगायतका प्राथमिक कायवहरू तत्काि गनवको 
िामग सिन्वय गने,  

(झ) आपत ्कािीन निूना  भ्यास गने, गराउने, 
(ञ) ववपद बाट प्रभाववत र्रपररवारको पवहचान, स्तर मनधावरण तथा पररचयपत्र ववतरणिा गाउँ ववपद् 

व्यवस्थापन समिमतिाई सहयोग गने, 
(ट) ववपद्को सियिा जोखिििा रहेका सिूह ववशेषगरी िवहिा, बािबामिका, वकशोरी,  पाङ्गता 

भएका व्यखिउपर हनु सक्ने र्टना (िैवङ्गक वहंसा, बेचवविन तथा  न्य कुनै पमन वकमसिका 
शोषण) रोकथािको िामग ववशेष सतकव ता  पनाई सचेतनािूिक कायविि सञ्चािन गने, 

(ठ) गाउँ ववपद् व्यवस्थापन समिमतको मनणवय  नसुार ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी  न्य कायव गने, 
गराउने ।  

पररच्छेद – ४ 
सरुक्षा मनकाय तथा  न्य मनकायको पररचािन 

८ . सरुक्षा मनकायको पररचािन तथा सहयोग र सिन्वय: (१) गाउँकायवपामिकािे ववपद् व्यवस्थापनको काििा 
नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारिे पररचािन गरेका संर्ीय तथा प्रादेखशक सरुक्षा मनकायहरूिाई सहयोग र 
सिन्वय गनेछ । 

(२) सरुक्षा मनकायिे ववपदको सियिा िोज तथा उद्धार कायवका िामग गाउँकायवपामिका सँग आवश्यक 
सािग्री िाग गरेको  वस्थािा गाउँपामिकािा उपिब्ध भएसम्ि त्यस्तो सािाग्री तत्काि उपिब्ध गराईनेछ । 

(३) ववपद् प्रमतकायवका िामग गाउँपामिकािे आफूँसँग रहेको नगर प्रहरीिाई पररचािन गनेछ ।   
९.  वारुणयन्त्र तथा  न्य सेवा प्रदायक मनकायको काि, कतवव्य र  मधकार:  

(१) वारूणयन्त्र, एम्बिेुन्स तथा त्यस्तै  न्य सेवा प्रदायकिे आपत ्कािीन िोज, उद्धार तथा राहत 
उपिब्ध गराउन समिमतिे ठदएको मनदेशनको पािना गनुव पनेछ । 

 (२) आपत ्कािीन कायव सम्पादन गदाव समिमतको आदेश बिोखजि कुनै पमन स्थानिा प्रवेश गने तथा 
जनुसकैु व्यखि वा संस्थाको साधन र स्रोत उपयोग गने  मधकार वारुणयन्त्र सेवा प्रदायकिाई हनेुछ । 

१०. साववजमनक संस्था तथा व्यावसावयक प्रमतष्ठानको दावयत्व: (१) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धिा गाउँपामिका मभत्रका 
सबै साववजमनक संस्था तथा व्यावसावयक प्रमतष्ठानको दावयत्व देहाय बिोखजि हनेुछ:- 

(क) आफ्नो भवन, उद्योग, कायाविय वा व्यावसावयक केन्द्रिा ववपदका र्टना हनु नठदन ववपद् 
सरुक्षा औजार, उपकरण, सािग्री, आपत ्कािीन मनकास िगायत तोवकए बिोखजिका  न्य 
व्यवस्था गने, 

(ि)  त्याङ्क सङ्किन, क्षमतको िूल्याङ्कन, राहत, पनु:स्थावपना तथा पनु:मनविावण सिेतका सम्पूणव 
कायविा आवश्यक सहयोग गने, 

(ग)   आफ्ना किवचारी तथा कािदारिाई ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धिा आधारभतू  मभििुीकरण 
गने गराउने, 

(र्) ववपद् व्यवस्थापन कायविा उपयोग हनेु स्रोत साधनिाई तयारी हाितिा राख्न,े 
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(ङ) आफ्ना भवन िगायत  न्य संरचना आपत ्कािीन प्रयोजनका िामग आवश्यक परेिा 
आदेशानसुार उपिब्ध गराउने, 

(च) सम्बखन्धत  मधकारीको सपुररवेक्षणिा उद्धार तथा राहत ववतरण कायविा सहयोग परु् याउने, 
(छ) ववपद् जोखिि न्यूनीकरण संयन्त्रको व्यवस्था गरी तयारी  वस्थािा राख्न,े 
(ज)  फोहोरिैिा तथा प्रदषुणको यथोखचत व्यवस्थापन गरी यसबाट वातावरण र जनजीवनिा पनव 

सक्ने नकारात्िक प्रभाविाई न्यूनीकरण गने उपायहरू  पनाउने, 
(झ) ववपदको र्टना र्टेिा तत्काि नखजकको सरुक्षा मनकाय र स्थानीय आपत ्कािीन 

कायवसञ्चािन केन्द्रिाई िबर गने ।   
(२) गाउँपामिका मभत्रका साववजमनक संस्था तथा व्यावसावयक प्रमतष्ठानिे गाउँपामिकाको ववपद् व्यवस्थापन 

सम्बन्धी योजनाको  धीनिा रही ववपद् व्यवस्थापन योजनाको तजुविा गरी  मनवायव रूपिा िागू गनुव पनेछ । 
११. ववपद् व्यवस्थापनिा सहयोग गनुव पने : गाउँपामिका मभत्रका सरकारी कायाविय, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय सङ्घ 

संस्था, सिदुाय, स्वयंसेवक, नागररक सिाज, मनजी क्षेत्र तथा व्यखििे ववपद् व्यवस्थापन कायविा 
गाउँपामिकािाई देहाय बिोखजि सहयोग गनुव पनेछ:- 

(क)  त्याङ्क सङ्किन, क्षमतको िूल्याङ्कन, राहत, पनुस्थावपना तथा पनुिःमनविावण िगायतका ववपद् 
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायविा सहयोग गने,  

(ि) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना  मभववृद्ध गने, 
(ग) क्षिता ववकास, आपत ्कािीन निूना  भ्यास तथा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रखशक्षण 

कायविििा सहयोग गने तथा भाग मिने,  
(र्) िोज, उद्धार तथा राहत ववतरण सम्बन्धी कायविा सहयोग गने।  

पररच्छेद – ५  
ववपद् व्यवस्थापन कोष सम्बन्धी व्यवस्था 

१२. ववपद् व्यवस्थापन कोष : (१) ववपद् व्यवस्थापनका िामग गाउँपामिकािा छुटै्ट एक आकखस्िक कोष रहनेछ । 
(२) कोषिा देहाय बिोखजिका रकिहरू रहने छन:्- 

(क) गाउँपामिकाको वावषवक बजेटबाट ववपद् व्यवस्थापन कोषिा जम्िा गने गरी स्वीकृत रकि, 
(ि) प्रदेश सरकारबाट ववपद् व्यवस्थापनका िामग प्राप्त रकि, 
(ग)  नेपाि सरकारबाट ववपद् व्यवस्थापनका िामग प्राप्त रकि, 
(र्) स्वदेशी कुनै सङ्घ संस्था वा व्यखिबाट दान, दातव्य वा उपहार स्वरुप प्राप्त रकि, 
(ङ)   न्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकि । 

(३) ववपद् व्यवस्थापनका िामग गाउँपामिकािे कानून बिोखजि ववशेष शलु्क वा दस्तरु संकिन गनव सक्ने 
छ |  

(४) कोषको सञ्चािन तोवकए बिोखजि हनेुछ । 
(५) कोषको रकि ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कािका िामग प्रयोग गररनेछ । 
(६) उपदफा (५) िा जनुसकैु कुरा िेखिएको भए तापमन कोषको रकि मनयमित प्रशासमनक कायवको िामग 

िचव गररने छैन । 
(७) कोषको िेिापरीक्षण िहािेिा परीक्षकबाट हनेुछ ।  
(८) समिमतिे कोषको वावषवक आय व्ययको प्रमतवदेन तयार गरी कायवपामिका िाफव त गाउँ सभा सिक्ष पेश 

गनेछ । 
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पररच्छेद – ६ 
कसूर तथा सजाय 

१३.  कसूर र सजाय : कसैिे ववपदको र्टना र्ट्न सक्ने गरी िापरवाही गरेिा वा त्यस्तो र्टना र्टाउन प्रत्यक्ष 
संिगन भएिा वा र्ट्ना र्टेको  वस्थािा नाजायज फाईदा मिने गरी वा आफुिाई िात्र फाईदा पगुने वकमसिको 
कुनै काि गरेिा वा यस सम्बन्धिा संर्ीय कानून बिोखजि कसरुजन्य िामनने कुनै काि गरेिा तत ्सम्बन्धी 
कारवाही प्रचमित संर्ीय कानून बिोखजि हनेुछ ।  

पररच्छेद – ७ 
ववववध 

१४.  ववपद् सङ्कटग्रस्त क्षते्र र्ोषणाको पािना र सिन्वय : (१) नेपाि सरकारिे गाउँपामिका मभत्रको कुनै ठाउँिा 
गम्भीर प्रकृमतको ववपद् उत्पन्न भएबाट ववपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र र्ोषणा गरी प्रचमित कानून बिोखजि कुनै काि 
गनव गराउन आदेश ठदएिा सोको पािना गनुव गराउन ुगाउँपामिकाको कतवव्य हनेुछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोखजि र्ोषणा गररएको क्षेत्रिा नेपाि सरकारिे प्रचमित कानून बिोखजि कुनै काि 
गनव गराउन गाउँपामिका मभत्रको कुनै व्यखि, संस्था वा  मधकारीिाई आदेश ठदएिा सोको पािना गनव 
गराउनिा गाउँपामिकािे आवश्यक सिन्वय गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोखजि र्ोषणा गररएको क्षेत्र सम्बन्धी सूचनाको प्रसारणिा गाउँपामिकािे सहयोग र 
सिन्वय गनेछ । 

१५. नेपाि सरकारको स्वीकृतीिा िात्र प्रवेश गनुवपने : (१) ववपद बाट  सर परेको कुनै क्षेत्रिा ववदेशी नागररक वा 
संस्थािे प्रवेश गनुव परेिा नेपाि सरकारको स्वीकृमत मिएको छ छैन भमन गाउँ कायवपामिकािे सोधिोज गनव 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोखजि सोधिोज गदाव त्यस्तो नागररक वा संस्थािे नेपाि सरकारको स्वीकृमत मिएको 
नादेखिएकोिा मनजको प्रवेशिाई रोक िगाई तत ्सम्बन्धी सूचना नेपाि सरकारिाई उपिब्ध गराईनेछ । 

१६. िानवीय तथा  न्य सहायता र सिन्वय : (१) गाउँपामिका मभत्र उत्पन्न ववपद्को  वस्थािाई तत्काि सािना 
गनव आन्तररक स्रोत र साधनबाट नभ्याउने भएिा िानवीय तथा  न्य सहायता र सिन्वयका िामग खजल्िा 
सिन्वय समिमत, प्रदेश सरकार तथा नेपाि सरकारिाई  नरुोध गररनेछ ।  

 (२) ववपद् बाट उत्पन्न खस्थमत मनयन्त्रण गने िििा नेपाि सरकारिे  न्तरावविय िानवीय तथा  न्य 
सहयोग मिई पररचािन गरेको  वस्थािा नेपाि सरकारको मनदेशनिा रवह तत ् सम्बन्धी कायविा सहयोग र 
सिन्वय गररनेछ ।  

(३) मछिेकी स्थानीय तहिा कुनै ववपद् उत्पन्न भई सो व्यवस्थापनका िामग मछिेकी स्थानीय तहिे सोझै, 
खजल्िा सिन्वय समिमत वा प्रदेश सरकार िाफव त  नरुोध गरेिा उपिब्ध भएसम्िको सहयोग पयुावउन ु गाउँ 
कायवपामिको दावयत्व हनेुछ । 

१७.  तत्काि िररद तथा मनिावण र प्रयोग गनव सवकने : (१) ववशेष पररखस्थमत परी ववपद बाट प्रभाववत क्षेत्रिा िोज, 
उद्धार तथा राहत उपिब्ध गराउन तथा भइरहेको ववपद बाट थप क्षमत हनु नठदनका िामग तत्कािै राहत सािग्री 
िररद वा मनिावण कायव गनव आवश्यक भएिा साववजमनक िररद सम्बन्धी प्रचमित कानूनिा रहेको ववशेष 
पररखस्थमतिा िररद गने सम्बन्धी व्यवस्था बिोखजि गाउँ कायवपामिकािे िररद वा मनिावण कायव गनव सवकनेछ । 

(२) ववपद बाट प्रभाववत क्षेत्रिा िोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध गराउन तथा भइरहेको ववपद बाट थप 
क्षमत हनु नठदनका िामग गाउँपामिका क्षेत्र मभत्रको कुनै गैरसरकारी कायाविय वा  न्य संर् संस्था र व्यखिको 
चि,  चि सम्पखि तथा सवारी साधन उपयोग गनव आवश्यक भएिा सोको  मभिेि रािी तोवकएको 
 वमधभरको िामग  स्थायी तवरिे प्राप्त गनव सवकनेछ । 
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 (३) ववपद बाट प्रभाववत क्षेत्रिा तत्काि राहत उपिब्ध गराउन गाउँपामिका क्षेत्र मभत्रको कुनै गैरसरकारी 
कायाविय वा  न्य संर् संस्था र व्यखिको िाद्यान्न, ििाकपडा, औषधी वा  न्य वस्त ुआवश्यक भएिा सोको 
 मभिेि रािी मनयन्त्रणिा मिन र सम्बखन्धत प्रभाववत पक्षिाई ववतरण गनव सवकनेछ । 

(४) गाउँपामिकािे उपदफा (२) बिोखजि कुनै सम्पखि  स्थायी रूपिा प्राप्त गरेिा वा उपदफा (३) 
बिोखजि कुनै वस्त ु मनयन्त्रण र ववतरण गरेिा त्यस्तो सम्पखि प्रयोग वा वस्त ु उपयोग बापत प्रचमित दर 
 नसुारको रकि सम्बखन्धत कायाविय, संस्था वा व्यखििाई ठदनेछ ।  

१८.  राहतको न्यूनति िापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था : (१) ववपद् प्रभाववत व्यखििाई नेपाि सरकार तथा प्रदेश 
सरकारिे उपिव्ध गराउने राहतको  मतररि गाउँपामिकािे आन्तररक स्रोतबाट थप राहत उपिब्ध गराउन 
सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोखजि गाउँपामिकािे ववपद् प्रभाववत व्यखििाई राहत उपिब्ध गराउँदा िापदण्ड 
बनाई सोको आधारिा राहात उपिब्ध गराउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोखजिको राहतको िापदण्डिा  न्य ववषयको  मतररि देहायका ववषय सिावेश 
भएको हनु ुपनेछ:- 

(क) ववपद बाट प्रभाववत व्यखििाई  स्थायी आरयसयस्थििा रा दा उपिब्ध गराउन ुपने आवास, 
िाद्यान्न, िानेपानी, स्वास््य तथा सरसफाइ सम्बन्धी, 

(ि) ववपद बाट ितृ्य ुहनेुको पररवार तथा सम्पखिको क्षमत हनेु व्यखििाई उपिब्ध गराउन ुपने 
न्यूनति राहत सम्बन्धी,  

(ग) िवहिा, बािबामिका, जेष्ठ नागररक,  शि तथा  पाङ्गता भएका व्यखिको आवश्यकता 
संवोधनका िामग ववशेष राहत प्याकेजहरु (जस्तै मडखगनटी वकट र खचल्रेन वकट) 
िवहिाहरूको िामग सरुखक्षत िवहिािैत्री स्थि,  

(र्) व्यखिगत गोपमनयता तथा सरुक्षा सम्बन्धी, 
(ङ) न्यूनति राहत बाहेक स्वरोजगार तथा रोजगारी व्यवस्थापनका िाध्यिबाट पीमडतको 

जीववकोपाजवन सम्बन्धी, 
(च) गैरसरकारी वा व्यखिगत रूपिा ठदइने राहतको ववतरण सम्बन्धी, 
(छ) एकद्वार प्रणािी  नरुुप राहत ववतरण गने सम्बन्धी, 
(ज) राहतसँग सम्बखन्धत  न्य उपयिु ववषय । 
 

१९.   ववपद िा परी हराएका वा नि भएका कागजात सम्बन्धिा : ववपद् िा परी हराई फेिा पनव नसकेका तथा आंखशक 
वा पूणव रूपिा क्षमत भएका गाउँपामिका िहत्वपूणव कागजातहरुको प्रिाणीकरण तथा प्रमतमिवप उपिब्ध गराउने 
सम्बन्धी व्यवस्था प्रचमित कानूनिे तोके बिोखजि हनेुछ। 

२०. मनदेशन ठदन सक्ने : समिमतिे यस ऐनको  धीनिा रही ववपद् व्यवस्थापनका िामग कुनै व्यखि वा मनकायिाई 
आवश्यक मनदेशन ठदन सक्नेछ र त्यस्तो मनदेशनको पािना गनुव सम्बखन्धत व्यखि वा मनकायको कतवव्य हनेुछ 
। 

२१. उपसमिमत गठन गनव सक्ने : (१) समिमतिे आवश्यकता  नसुार उपसमिमत गठन गनव सक्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बिोखजि गठन हनेु उपसमिमतको काि, कतवव्य,  मधकार र कायाववमध उपसमिमत गठन 

गदावका बित तोवकए बिोखजि हनेुछ । 
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२२.  मभिेि राख्न ु पनेिः (१) ववपद्को सियिा राहत उपिब्ध गराउने व्यखि, मनकाय वा संस्थाको नाि,  र 
उपिव्ध गराईको राहत तथा सोको पररिाण सवहतको वववरणको  मभिेि राख्न ेव्यवस्था समिमतिे मििाउनपुने 
छ ।   

(२) उपदफा (१) बिोखजिको वववरण रा दा ववपद िा परेका िवहिा, बािबामिका तथा जेष्ठ नागररक, 
ववपदका कारणिे स्थानान्तरण भएका र्रपररवार िगायतको सं या एवकन हनेु वववरण र उनीहरूिाई उपिब्ध 
गराइएको राहात स्पिरूपिा राख्नपुने छ । 

२३. परुस्कार ठदन सक्ने : स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धिा ववशेष योगदान परु् याउने उत्कृि व्यखि वा 
संस्थािाई प्रोत्साहन स्वरूप समिमतको मसफाररसिा गाउँ कायवपामिकाको कायवपामिकािे सम्िान तथा परुस्कार 
ठदन सक्नेछ ।  

२४. वावषवक प्रमतवेदन : (१) समिमतिे प्रत्येक आमथवक वषविा गरेको कािको वववरण सवहतको वावषवक प्रमतवेदन तयार 
गरी कायवपामिका िाफव त गाउँ सभा, खजल्िा ववपद् व्यवस्थापन समिमत तथा प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन समिमत 
सिक्ष पेश गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोखजिको वावषवक प्रमतवेदन साववजमनक रूपिा प्रकाशन गनुव पनेछ । 
२५.  प्रशासमनक िचव व्यवस्थापन: समिमतको बैठक तथा प्रमतवेदन तयारी िगायतका कायवसँग सम्बखन्धत न्यनुति 

प्रशासमनक िचव गाउँ कायवपामिकािे व्यवस्था गनेछ |  
२६.  मधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन  न्तगवत बनेको मनयि बिोखजि समिमतिाई प्राप्त  मधकारिध्ये 

आवश्यकता  नसुार केही  मधकार समिमतको संयोजक तथा तोवकएको पदामधकारीिाई प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ 
। 

२७. मनयि बनाउने  मधकार : गाउँ कायवपामिकािे यो ऐन कायावन्वयनका िामग आवश्यक मनयि तथा कायवववमध  
बनाउन सक्नेछ । 


