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सानीभेरी गाउँपालिका, लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड:२ संख्या:५ लमलि: २०७५/६/१५ 

भाग-१ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन सिवसाधारणको 
िानकारीको लागग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७५ सालको  ऐन 0३ 

सानीभेरी गाउँपागलका विपदिोजिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन गनव बनेको ऐन, २०७५ 
  प्रमाजणकरण गमगतिः२०७५/०६/०८ 
प्रस्तािना :  
 सानीभेरर गाउँपागलकाका के्षत्र गभत्र प्राकृगतक तथा गैरप्राकृगतक विपद् बाट सिवसाधारणको िीउज्यान र सािविगनक, 
गनिी तथा व्यजिगत सम्पजि, प्राकृगतक एिम ्साँस्कृगतक सम्पदा र भौगतक संरचनाको संरक्षण गनवका लागग विपद् 
िोजिम न्यूगनकरण तथा व्यिस्थापनका सबै वियाकलापको समन्ियात्मक र प्रभािकारी रूपमा कायावन्ियनका लागग 
कानून बनाउन िाञ्छनीय भएकोले,नेपालको संविधानको धारा २२१ को उपधारा (१) को अगधकार प्रयोग गरी सानीभेरी 
गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद – १ 
प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “गाउँ विपद् िोजिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५” 
रहेको छ। 

(२) यो ऐन तरुून्त प्रारम्भ हनेुछ। 
२.  पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले गाउँपागलकाको अध्यक्ष सम्झन ुपछव। 
(ि) “कोष” भन्नाले दफा १२ बमोजिमको विपद् व्यिस्थापन कोष सम्झन ुपछव। 



(ग) “गैरप्राकृगतक विपद्” भन्नाले महामारी, अगनकाल, डढेलो, कीट िा सूक्ष्म िीिाण ुआतङ्क, पश ुतथा 
चराचरुुङ्गीमा हनुे फ्लू, प्यान्डागमक फ्लू, सपवदंश, िनािर आतङ्क, िानी, हिाई, सडक, िल िा 
औद्योगगक दरु्वटना, आगलागी, विषाि गयाँस, रसायन िा विवकरण चहुािट, गयाँस विष्फोटन, विषाि 
िाद्य सेिन, िातािरणीय प्रदूषण, िन विनाश िा भौगतक संरचनाको क्षगत तथा प्रकोप उद्धार कायवमा 
हनुे दरु्वटना िा यस्तै अन्य गैरप्राकृगतक कारणले उत्पन्न विपद् सम्झन ुपछव। 

(र्) “जिल्ला विपद् व्यिस्थापन सगमगत” भन्नाले संर्ीय ऐनको दफा १६ बमोजिम रुकुम (गा.पा.रहेको 
जिल्लाको नाम) जिल्लामा गठन भएको जिल्ला विपद् व्यिस्थापन सगमगत सम्झन ुपछव। 

(ङ) “तोवकएको" िा "तोवकए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तगवत बनेको गनयममा तोवकएको िा तोवकए 
बमोजिम सम्झन ुपछव। 

(च) “प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सगमगत” भन्नाले संर्ीय ऐनको दफा १४ बमोजिम कणावली प्रदेश 
(गा.पा.रहेको प्रदेशको नम्बर िा नाम) मा गठन भएको कणावली प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सगमगत 
सम्झन ुपछव। 

(छ)  “प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत” भन्नाले गाउँपागलका प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत सम्झन ुपछव। 
(ि) “प्राकृगतक विपद्” भन्नाले वहमपात, अगसना, वहमपवहरो, वहमताल विस्फोटन, अगतिवृि, अनािवृि, 

बाढी, पवहरो तथा भ-ूस्िलन, डुबान, िडेरी, आधँी, हरुी बतास, शीतलहर, तातो हािाको लहर, 
चट्याङ्ग, भकूम्प, ज्िालामिुी गबस्फोट, डढेलो िा यस्तै अन्य प्राकृगतक कारणले उत्पन्न िनुसकैु 
विपद् सम्झन ुपछव। 

(झ) “राविय कायवकारी सगमगत” भन्नाले संर्ीय ऐनको दफा ६ बमोजिमको कायवकारी सगमगत सम्झन ु
पछव। 

(ञ) “राविय पररषद” भन्नाले संर्ीय ऐनको दफा ३ बमोजिमको विपद् िोजिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन 
राविय पररषद् सम्झन ुपछव। 

(ट) “राविय प्रागधकरण” भन्नाले संर्ीय ऐनको दफा १० बमोजिम गठन भएको राविय विपद् िोजिम 
न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्रागधकरण सम्झन ुपछव। 

(ठ) “विपद्” भन्नाले कुनै स्थानमा आपत ्कालीन अिस्था गसिवना भई िन िा धनको क्षगतको साथै 
िीिनयापन र िातािरणमा प्रगतकूल असर पाने प्राकृगतक िा गैरप्राकृगतक विपद् सम्झन ुपछव। 

(ड) “विपद् िोि तथा उद्धार समूह” भन्नाले विपद्को अिस्थामा िोिी तथा उद्धार गनव वियाशील िा 
विपद् व्यिस्थापनको लागग पररचालन गनव तयार गररएको विजशिीकृत िोि तथा उद्धार समूह सम्झन ु
पछव र सो शब्दले तागलम प्राप्त मानिीय सहायताकमीलाई समेत िनाउँछ। 

(ढ) “विपद् िोजिम न्यूनीकरण” भन्नाले विपद्पूिव गररने िोजिमको विश्लषेण तथा मूल्याङ्कन, विपद् रोकथाम 
िा विपद् बाट हनुे क्षगतको न्यूनीकरण तथा विकासका कायवमा विपद् िोजिमलाई कम गने सम्बन्धी 
कायव सम्झन ुपछव। 

(ण) “विपद् पनुलावभ” भन्नाले विपद्को र्टनापगछ गररने पनुगनवमावण एिम ्पनुस्थावपनासँग सम्बजन्धत कायव 
सम्झन ुपछव। 



(त) “विपद् प्रगतकायव” भन्नाले विपद्को र्टना र्ट्नासाथ तत्कालै गररन ेिोि, उद्धार एिम ्राहतसँग 
सम्बजन्धत कायव सम्झन ुपछव र सो शब्दले विपद् प्रगतकायवको पूिवतयारीलाई समेत िनाउँछ। 

(थ) “विपद् व्यिस्थापन” भन्नाले विपद् िोजिम न्यूनीकरण, विपद् प्रगतकायव र विपद् पनुलावभसँग सम्बजन्धत 
सम्पूणव वियाकलाप सम्झन ुपछव। 

(द) “व्यािसावयक प्रगतष्ठान” भन्नाले उद्योग, कलकारिाना, गसनेमा र्र, सवपङ्ग मल, बहउुदे्दश्यीय 
व्यापाररक भिन िस्ता व्यािसावयक प्रगतष्ठान सम्झन ुपछव। 

(ध) “सगमगत” भन्नाले दफा ३ बमोजिमको गाउँ विपद् व्यिस्थापन सगमगत सम्झन ुपछव। 
(न) “संर्ीय ऐन” भन्नाले नेपाल सरकारको विपद् िोजिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 

सम्झन ुपछव। 
(ऩ) “संर्ीय मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको विपद् व्यिस्थापन हेने गरी तोवकएको मन्त्रालय सम्झन ु

पछव। 
(प) “सािविगनक संस्था” भन्नाले सरकारी गनकाय, सरकारको पूणव िा आंजशक स्िागमत्ि भएको संस्था, 

प्रचगलत कानून बमोजिम स्थापना भएका सङ्गठठत संस्था िा सबै प्रकारका स्िास््य तथा शैजक्षक 
संस्था सम्झन ुपछव। 

पररच्छेद –२ 
गाउँ विपद् व्यिस्थापन सगमगतको गठन तथा काम, कतवव्य र अगधकार 

 
३. गाउँ विपद् व्यिस्थापन सगमगत: (१) गाउँपागलका गभत्रको विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायवलाई प्रभािकारी 

रूपमा सञ्चालन गनव एक गाउँपागलका विपद् व्यिस्थापन सगमगत रहनेछ। 
(२) सगमगतको गठन देहाय बमोजिम हनेुछ:- 

(क) गाउँपागलका अध्यक्ष       -संयोिक   
(ि) गाउँपागलका उपाध्यक्ष       -सदस्य 
(ग) प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत      -सदस्य 
(र्) विषयगत सगमगतका संयोिकहरु      -सदस्य 
(ङ) प्रगतगनगध, जिल्ला प्रशासन कायावलय     -सदस्य 
(च) सामाजिक शािा प्रमिु       -सदस्य 
(छ) पूिावधार विकास शािा प्रमिु      -सदस्य 
(ि) गाउँपागलकाको भौगोगलक क्षेत्र गभत्र रहेका संर्ीय सरुक्षा गनकायका प्रमिु िा प्रगतगनगध 
        -सदस्य 
(झ) सानीभेरी गाउँपागलकाको भौगोगलक क्षेत्र गभत्र रहेका प्रदेश प्रहरी कायावलयको प्रमिु िा प्रगतगनगध

       -सदस्य 
(ञ) नगर प्रहरी प्रमिु       -सदस्य 
(ट) राविय मान्यता प्राप्त दलका गाउँपागलकाजस्थत  प्रमिु िा प्रगतगनगध -सदस्य  



(ठ) नेपाल रेडिस सोसाईटीका स्थानीय प्रगतगनगध (१ िना)  -सदस्य 
(ड) गनिी क्षेत्रको उद्योग िाजणज्य सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको  गाउँ तहको अध्यक्ष िा गनिले 

तोकेको प्रगतगनगध (१ िना)     -सदस्य 
(ढ) गैरसरकारी सस्था महासंर्काका स्थानीय प्रगतगनगध (१ िना)  -सदस्य 
(ण) नेपाल पत्रकार महासंर्को स्थानीय प्रगतगनगध (१ िना)   -सदस्य 
(त) विपद् व्यिस्थापन हेने गरर तोवकएको शािा प्रमिु    -सदस्य सजचि 

(३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएतापगन िम संख्या (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) र 
(ण) का सदस्यहरू उपलब्ध नभएको अिस्थामा पगन सगमगत गठन एिम ्काम कारिाही गनवमा असर पने 
छैन। 

(४) उपदफा (२) बमोजिमको सगमगतले संर्ीय ऐनको दफा १७ बमोजिमको स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सगमगतको रूपमा समेत काम गनेछ। 

 
४. सगमगतको बैठक सम्बन्धी व्यिस्था: (१) संयोिकले तोकेको गमगत, समय र स्थानमा सगमगतको बैठक बस्नेछ। 

(२) सगमगतको सदस्य-सजचिले सगमगतको बैठक बस्ने गमगत, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल 
हनेु विषयसूची सवहतको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउन ु
पनेछ। 

 (३) सगमगतका पचास प्रगतशतभन्दा बढी सदस्य उपजस्थत भएमा बैठकको लागग गणपूरक सङ्खख्या 
पगुेको मागननेछ। 

(४) उपदफा (२) र (३) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएतापगन सगमगतको बैठक तत्काल बोलाउन 
आिश्यक भएमा अध्यक्षले िनुसकैु बेलापगन सगमगतको बैठक बोलाउन सक्नेछ र त्यस्तो अिस्थामा अध्यक्ष र 
र्टीमा १ िना सदस्य सवहत सदस्य सजचि उपजस्थत भएमा सगमगतको बैठक बस्न सक्नेछ। 

(५) सगमगतको बैठक संयोिकको अध्यक्षतामा बस्नेछ। 
(६) सगमगतको गनणवय बहमुतद्वारा हनेुछ र मत बराबर भएमा संयोिकले गनणावयक मत ठदनेछ। 
(७) सगमगतले आिश्यकता अनसुार सम्बजन्धत गनकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रगतगनगध र विज्ञलाई बैठकमा 

आमन्त्रण गनव सक्नेछ। 
(८) सगमगतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवविगध सगमगत आफैले गनधावरण गरे बमोजिम हनेुछ। 
(९) सगमगतको गनणवय सदस्य सजचिले प्रमाजणत गरी राख्नछे। 

 
५. सगमगतको काम, कतवव्य र अगधकार: सगमगतको काम, कतवव्य र अगधकार देहाय बमोजिम हनेुछ:- 

(क) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी राविय पररषद् बाट स्िीकृत राविय नीगत तथा योिना एिम ्राविय कायवकारी 
सगमगत र प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सगमगतबाट स्िीकृत एकीकृत तथा के्षत्रगत नीगत योिना र कायविम 
अनरुुप हनेु गरी गाउँ विपद् व्यिस्थापन नीगत तथा योिना तिुवमा गरी कायवपागलका समक्ष पेश गने, 



(ि) गाउँ सभाबाट स्िीकृत नीगत तथा योिनाको अधीनमा रही विपद् िोजिम न्यूनीकरण, विपद् प्रगतकायव तथा 
विपद् पनुलावभ सम्बन्धी एकीकृत तथा के्षत्रगत नीगत, योिना तथा कायविम स्िीकृत गरी लागू गने, 
गराउने, 

(ग) गाउँपागलकाबाट सञ्चालन हनेु विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायविम तथा बिेट प्रस्ताि तयार गने, गराउने, 
(र्) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा गाउँपागलकाको संस्थागत क्षमता विकास गने, गराउने, 
(ङ)  गाउँपागलका पदागधकारी, कमवचारी, स्ियंसेिक, सामाजिक पररचालक तथा समदुायलाई विपद् व्यिस्थापन 

सम्बन्धमा प्रजशक्षण ठदने व्यिस्था गमलाउने, 
(च) विपद्का र्टना हनुासाथ िोि, उद्धार र राहत लगायतका प्राथगमक कायवहरू तत्काल गनवको लागग 

संस्थागत संयन्त्र स्ित: पररचागलत हनेु गरी आिश्यक कायवविगध तथा मापदण्ड तिुवमा गरी लागू गने, 
गराउने, 

(छ) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा संर्ीय तथा प्रादेजशक कानूनको अगधनमा रवह सािविगनक, गनिी, गैरसरकारी 
लगायत सबै गनकाय तथा संस्थाले गनिावह गनुव पने भगूमका गनधावरण गने तथा त्यस्ता संस्था िा गनकायलाई 
आफ्नो नीगत, योिना र कायविममा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी विषय समािेश गनव लगाउने, 

(ि) विपद्को समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यमहरुको भगूमका सम्बन्धी आिश्यक मापदण्ड तयार गरी 
कायावन्ियन गने, गराउने, 

(झ) सरकारी, गनिी एिम ्गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्ियंसेिक, सामाजिक पररचालक लगायत सम्बजन्धत 
सबै पक्षको समन्िय र संलगनतामा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायव गने, गराउने, 

(ञ) भौगतक संरचना गनमावण गदाव भिनसंवहता लगायत अन्य स्िीकृत गनदेजशका िा मापदण्डको पालना गराउने, 
(ट) स्थानीय सािविगनक पूिावधार सम्बन्धी संरचनाको विपद् िोजिम मूल्याङ्कन गने, गराउने, 
(ठ) नदी वकनार, बगर, पवहरो िान सक्ने गभरालो िगमन र डबुान हनेु के्षत्र िा विपद् िोजिमको सम्भािना 

भएका असरुजक्षत के्षत्रमा बसोबास गने व्यजि तथा समदुायलाई सरुजक्षत स्थानमा स्थानान्तरण गराउन 
उपयिु स्थानको िोिी कायवमा सहयोग गने तथा सरुजक्षत स्थानमा बसोबास सम्बन्धी सचेतना िगाउने, 

(ड) विपद्बाट स्थानीय स्तरमा गनिी तथा सािविगनक के्षत्रबाट भइरहेको सेिा प्रिाहमा अिरोध आइपरेमा सोको 
पनुिःसञ्चालनका लागग सेिा गनरन्तरताको योिना तिुवमा तथा कायावन्ियन सम्बन्धी कायव गने, गराउने। 

(ढ) स्थानीय समदुायलाई विपद्प्रगत िागरुक बनाउन, विपद्सँग सम्बजन्धत योिना तथा कायविम तिुवमा गनव 
तथा विपद्को र्टना हनुासाथ प्रगतकायवका लागग पररचागलत हनु िडा तथा समदुायस्तरमा समािेशी विपद् 
पूिवतयारी तथा प्रगतकायव सगमगत गठन गने, 

(ण) विद्यालय तहको शैजक्षक पाठ्यिममा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी विषय समािेश गनव पहल गने, 
(त) विपद् प्रगतकायवका लागग नमूना अभ्यास गने, गराउने, 
(थ) विपद्को समयमा प्रयोग गनव सवकने गरी िारुणयन्त्र लगायतका अन्य उपकरणहरू तयारी हालतमा राख्न 

लगाउने, 
(द) स्थानीय स्तरमा आपत ्कालीन कायवसञ्चालन केन्रको स्थापना र सञ्चालन गने, 



(ध) गाउँपागलकामा विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूिवचेतािनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गने, 
गराउने, 

(न) विपद् प्रभावित के्षत्रमा तत्काल उद्धार तथा राहतको व्यिस्था गमलाउने, 
(प) विपद् मा परी हराएका, गबग्रकेा िा नि भएका कागिातको यवकन त्याङ्क अद्यािगधक गरी राख्न लगाउने, 
(फ) विपद् बाट प्रभावित र्रपररिारको पवहचान, स्तर गनधावरण तथा पररचयपत्र वितरण गने, गराउने, 
(ब) विपद्को समयमा िोजिममा रहेको समूह विशेषगरी मवहला, बालबागलका, वकशोरी, अपाङ्गता भएका 

व्यजिउपर हनु सक्ने र्टना (लैवङ्गक वहंसा, बेचवििन तथा अन्य कुनै पगन वकगसमका शोषण) रोकथामको 
लागग विशेष सतकव ता अपनाई सचेतनामूलक कायविम सञ्चालन गने, 

(भ) विपद् प्रभावितहरूको प्रत्यक्ष र सविय सहभागगतामा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा आगथवक वियाकलापको 
पनुस्थावपना, रोिगारीका अिसरको सिृना तथा िीिनयापनका लागग आय आिवन कायविम सञ्चालन गने, 
गराउने, 

(म) विपद्को िोजिममा रहेका मवहला, बालबागलका, िेष्ठ नागररक, दगलत, सीमान्तकृत िगव तथा समदुाय, 
अशि तथा अपाङ्गता भएका व्यजिहरूको लागग विशेष योिना तथा कायविम बनाई कायावन्ियन गने, 
गराउने, 

(य) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा सािविगनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रगतष्ठानले प्रचगलत ऐन बमोजिम कायव 
गरे नगरेको अनगुमन गने, 

(र)  विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी राविय कायवकारी सगमगत, प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सगमगत तथा जिल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सगमगतको गनणवय अनसुार विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव गने, गराउने, 

(ल)  विपद्व्यिस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य 
गनकायसँग सहकायव गने, 

(ि) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा गाउँ सभाले तोकेका अन्य कायव गने, 
गराउने,  

(श)  विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा संर्ीय तथा प्रादेजशक कानूनको प्रगतकूल नहनेु गरी गाउँकायवपागल काले 
तोके बमोजिमका अन्य कायव गने, गराउने, 

(ष)  विगभन्न संर्संस्था, व्यजिबाट प्राप्त हनेु राहत तथा पनुगनवमावण र पनुलावभका गबषयिस्तलुाई स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सगमगतले तोकेको स्थान र मापदण्ड अनसुार गने, गराउने। 

पररच्छेद – ३ 
िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सगमगतको गठन तथा काम, कतवव्य र अगधकार 

 
६. िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सगमगत: (१) गाउँपागलकाको प्रत्येक िडामा एक िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन 

सगमगत रहनेछ। 
(२) िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सगमगतको गठन देहाय बमोजिम हनेुछ:- 
(क) िडा अध्यक्ष        -संयोिक  



(ि) िडा सदस्यहरू        -सदस्य 
(ग) िडा गभत्र रहेका विषयगत शािा/ईकाई कायावलय प्रमिुहरू  -सदस्य 
(र्) िडा गभत्र रहेका सरुक्षा गनकायका प्रमिुहरू    -सदस्य 
(ङ) राविय मान्यता प्राप्त दलका िडाजस्थत प्रमिु िा प्रगतगनगध  -सदस्य  
(च) स्थानीय रेडिस,        -सदस्य 
(छ) गैरसरकारी तथा सामदुायमा आधाररत संर्संस्था तथा यिुा क्लिबाट संयोिकले तोकेबमोजिम 

न्यूनतम २ मवहला सवहत ४ िना   -सदस्य 
(ि) िडा सजचि        -सदस्य सजचि 

(३) उपदफा (२) बमोजिमको सगमगतको बैठक सो सगमगतको संयोिकले तोकेको गमगत, समय र 
स्थानमा बस्नेछ। 

(४) सगमगतको सदस्य-सजचिले सगमगतको बैठक बस्ने गमगत, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल 
हनेु विषयसूची सवहतको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यले पाउने 
गरी पठाउन ुपनेछ। 

(५) सगमगतका पचास प्रगतशतभन्दा बढी सदस्य उपजस्थत भएमा बैठकको लागग गणपूरक सङ्खख्या 
पगुेको मागननेछ। 

(६) उपदफा (४) र (५) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पगन सो सगमगतको बैठक तत्काल बोलाउन 
आिश्यक भएमा संयोिकले िनुसकैु बेलापगन सगमगतको बैठक बोलाउन सक्नेछ र त्यस्तो 
अिस्थामा संयोिक र र्टीमा १ िना सदस्य सवहत सदस्य सजचि उपजस्थत भएमा सगमगतको 
बैठक बस्न सक्नेछ। 

(७) सगमगतको बैठकको अध्यक्षता सो सगमगतको संयोिकले गनेछ। 
(८) सगमगतको गनणवय बहमुतद्वारा हनेुछ र मत बराबर भएमा संयोिकले गनणावयक मत ठदनेछ। 
(९) सगमगतले आिश्यकता अनसुार सम्बजन्धत गनकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रगतगनगध र विज्ञलाई बैठकमा 

आमन्त्रण गनव सक्नेछ। 
(१०) सगमगतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवविगध सो सगमगत आफैले गनधावरण गरे बमोजिम हनेुछ। 
(११) सगमगतको गनणवय सदस्य सजचिले प्रमाजणत गरी राख्नछे। 

 
७. िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सगमगतको काम, कतवव्य र अगधकारिः सगमगतको काम, कतवव्य र अगधकार देहाय 

बमोजिम हनेुछ:- 
(क) िडा गभत्र विपद् प्रगतकायव तथा विपद् पनुलावभ सम्बन्धी कायविम सञ्चालनका लागग गाउँ विपद् व्यिस्थापन 

सगमगतमा गसफाररस गने तथा सो सगमगतबाट स्िीकृत नीगत तथा योिना अनरुूपका विपद् व्यिस्थापन 
सम्बन्धी कायविम कायावन्ियन, अनगुमन र पनुरािलोकन गने, 

(ि) िडामा विकास गनमावणका वियाकलापहरू कायावन्ियनमा विपद् िोजिम व्यािस्थापनलाई मूलप्रिाहीकरण 
गने, सरुजक्षत विद्यालय तथा अस्पतालका लागग विपद् िोजिम न्यूनीकरणका कायविमहरू सञ्चालन गने, 



(ग) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा िडाको संस्थागत क्षमता विकास गने, 
(र्) विपद् व्यिस्थापन योिना, आपत्कालीन कायवयोिना, पनुिःस्थापना तथा पनुगनवमावण योिना तिुवमा तथा 

कायावन्ियन गने, गराउने, 
(ङ) समदुायमा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी काम गने समूहहरूको गठन तथा त्यस्ता समूहहरूलाई पररचालन 

गने गराउने, 
(च) िडा सदस्यहरू, कमवचारी, स्ियंसेिक, सामाजिक पररचालक तथा समदुायमा आधाररत विपद् व्यिस्थापन 

सगमगत सदस्य, नागररक समािका प्रगतगनगधलाई विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रजशक्षणको व्यिस्था गमलाउने, 
(छ) स्थानीय समदुायलाई विपद्प्रगत िागरुक बनाउने, विपद्सँग सम्बजन्धत योिना तथा कायविम तिुवमा गनव 

तथा विपद्को र्टना हनुासाथ प्रगतकायवका लागग तयारी अिस्थामा राख्न,े 
(ि) विपद्का र्टना हनुासाथ िोि, उद्धार र राहत लगायतका प्राथगमक कायवहरू तत्काल गनवको लागग 

समन्िय गने,  
(झ) आपत ्कालीन नमूना अभ्यास गने, गराउने, 
(ञ) विपद् बाट प्रभावित र्रपररिारको पवहचान, स्तर गनधावरण तथा पररचयपत्र वितरणमा गाउँ विपद् व्यिस्थापन 

सगमगतलाई सहयोग गने, 
(ट) विपद्को समयमा िोजिममा रहेका समूह विशेषगरी मवहला, बालबागलका, वकशोरी, अपाङ्गता भएका 

व्यजिउपर हनु सक्ने र्टना (लैवङ्गक वहंसा, बेचवििन तथा अन्य कुनै पगन वकगसमका शोषण) रोकथामको 
लागग विशेष सतकव ता अपनाई सचेतनामूलक कायविम सञ्चालन गने, 

(ठ) गाउँ विपद् व्यिस्थापन सगमगतको गनणवय अनसुार विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव गने, गराउने।  
पररच्छेद – ४ 

सरुक्षा गनकाय तथा अन्य गनकायको पररचालन 
८.  सरुक्षा गनकायको पररचालन तथा सहयोग र समन्िय: (१) कायवपागलकाले विपद् व्यिस्थापनको काममा नेपाल 

सरकार तथा प्रदेश सरकारले पररचालन गरेका संर्ीय तथा प्रादेजशक सरुक्षा गनकायहरूलाई सहयोग र समन्िय 
गनेछ। 

(२) सरुक्षा गनकायले विपद्को समयमा िोि तथा उद्धार कायवका लागग गाउँकायवपागलका सँग आिश्यक 
सामग्री माग गरेको अिस्थामा गाउँपागलकामा उपलब्ध भएसम्म त्यस्तो सामाग्री तत्काल उपलब्ध गराईनेछ। 

(३) विपद् प्रगतकायवका लागग गाउँपागलकाले आफूँसँग रहेको नगर प्रहरीलाई पररचालन गनेछ।   
९. िारुणयन्त्र तथा अन्य सेिा प्रदायक गनकायको काम, कतवव्य र अगधकार:  

(१) िारूणयन्त्र, एम्बलेुन्स तथा त्यस्तै अन्य सेिा प्रदायकले आपत ्कालीन िोि, उद्धार तथा राहत 
उपलब्ध गराउन सगमगतले ठदएको गनदेशनको पालना गनुव पनेछ। 

 (२) आपत ्कालीन कायव सम्पादन गदाव सगमगतको आदेश बमोजिम कुनै पगन स्थानमा प्रिेश गने तथा 
िनुसकैु व्यजि िा संस्थाको साधन र स्रोत उपयोग गने अगधकार िारुणयन्त्र सेिा प्रदायकलाई हनेुछ। 

१०.  सािविगनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रगतष्ठानको दावयत्ि: (१) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा गाउँपागलका गभत्रका 
सबै सािविगनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रगतष्ठानको दावयत्ि देहाय बमोजिम हनेुछ:- 



(क) आफ्नो भिन, उद्योग, कायावलय िा व्यािसावयक केन्रमा विपद्का र्टना हनु नठदन विपद् सरुक्षा औिार, 
उपकरण, सामग्री, आपत ्कालीन गनकास लगायत तोवकए बमोजिमका अन्य व्यिस्था गने, 

(ि) त्याङ्क सङ्कलन, क्षगतको मूल्याङ्कन, राहत, पनुस्थावपना तथा पनुगनवमावण समेतका सम्पूणव कायवमा आिश्यक 
सहयोग गने, 

(ग) आफ्ना कमवचारी तथा कामदारलाई विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा आधारभतू अगभमिुीकरण गने गराउने, 
(र्) विपद् व्यिस्थापन कायवमा उपयोग हनेु स्रोत साधनलाई तयारी हालतमा राख्न,े 
(ङ) आफ्ना भिन लगायत अन्य संरचना आपत ्कालीन प्रयोिनका लागग आिश्यक परेमा आदेशानसुार उपलब्ध 

गराउने, 
(च) सम्बजन्धत अगधकारीको सपुररिेक्षणमा उद्धार तथा राहत वितरण कायवमा सहयोग परु् याउने, 
(छ) विपद् िोजिम न्यूनीकरण संयन्त्रको व्यिस्था गरी तयारी अिस्थामा राख्न,े 
(ि) फोहोरमैला तथा प्रदषुणको यथोजचत व्यिस्थापन गरी यसबाट िातािरण र िनिीिनमा पनव सक्ने 

नकारात्मक प्रभािलाई न्यूनीकरण गने उपायहरू अपनाउने, 
(झ) विपद्को र्टना र्टेमा तत्काल नजिकको सरुक्षा गनकाय र स्थानीय आपत ्कालीन कायवसञ्चालन केन्रलाई 

िबर गने।   
(२) गाउँपागलका गभत्रका सािविगनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रगतष्ठानले  गाउँपागलकाको विपद् 

व्यिस्थापन सम्बन्धी योिनाको अधीनमा रही विपद् व्यिस्थापन योिनाको तिुवमा गरी अगनिायव रूपमा लागू 
गनुव पनेछ। 

 
११. विपद् व्यिस्थापनमा सहयोग गनुव पने : गाउँपागलका गभत्रका सरकारी कायावलय, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय सङ्घ 

संस्था, समदुाय, स्ियंसेिक, नागररक समाि, गनिी क्षेत्र तथा व्यजिले विपद् व्यिस्थापन कायवमा गाउँपागलकालाई 
देहाय बमोजिम सहयोग गनुव पनेछ:- 
(क)  त्याङ्क सङ्कलन, क्षगतको मूल्याङ्कन, राहत, पनुस्थावपना तथा पनुिःगनवमावण लगायतका विपद् व्यिस्थापन 

सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने,  
(ि) विपद्व्यिस्थापन सम्बन्धी िनचेतना अगभिवृद्ध गने, 
(ग) क्षमता विकास, आपत ्कालीन नमूना अभ्यास तथा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रजशक्षण कायविममा सहयोग 

गने तथा भाग गलने,  
(र्) िोि, उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने।  

 
पररच्छेद – ५ 

विपद् व्यिस्थापन कोष सम्बन्धी व्यिस्था 
१२.  विपद् व्यिस्थापन कोष : (१) विपद् व्यिस्थापनका लागग गाउँपागलकामा छुटै्ट एक आकजस्मक कोष रहनेछ। 

(२) कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरू रहने छन:्- 
(क) गाउँपागलकाको िावषवक बिेटबाट विपद् व्यिस्थापन कोषमा िम्मा गने गरी स्िीकृत रकम, 



(ि) प्रदेश सरकारबाट विपद् व्यिस्थापनका लागग प्राप्त रकम, 
(ग)  नेपाल सरकारबाट विपद् व्यिस्थापनका लागग प्राप्त रकम, 
(र्) स्िदेशी कुनै सङ्घ संस्था िा व्यजिबाट दान, दातव्य िा उपहार स्िरुप प्राप्त रकम, 
(ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम। 

(३) विपद् व्यिस्थापनका लागग गाउँपागलकाले कानून बमोजिम विशेष शलु्क िा दस्तरु संकलन गनव 
सक्ने छ |  

(४) कोषको सञ्चालन तोवकए बमोजिम हनेुछ। 
(५) कोषको रकम विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कामका लागग प्रयोग गररनेछ। 
(६) उपदफा (५) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन कोषको रकम गनयगमत प्रशासगनक कायवको 

लागग िचव गररने छैन। 
(७) कोषको लेिापरीक्षण महालेिा परीक्षकबाट हनेुछ।  
(८) सगमगतले कोषको िावषवक आय व्ययको प्रगतिदेन तयार गरी कायवपागलका माफव त गाउँ सभा समक्ष 

पेश गनेछ। 
पररच्छेद – ६ 

कसूर तथा सिाय 
१३.  कसूर र सिाय : कसैले विपद्को र्टना र्ट्न सक्ने गरी लापरिाही गरेमा िा त्यस्तो र्टना र्टाउन प्रत्यक्ष 

संलगन भएमा िा र्ट्ना र्टेको अिस्थामा नािायि फाईदा गलने गरी िा आफुलाई मात्र फाईदा पगुने वकगसमको 
कुनै काम गरेमा िा यस सम्बन्धमा संर्ीय कानून बमोजिम कसरुिन्य मागनने कुनै काम गरेमा तत ्सम्बन्धी 
कारिाही प्रचगलत संर्ीय कानून बमोजिम हनेुछ।  

 

 

 

 

पररच्छेद – ७ 
विविध 

१४.  विपद् सङ्कटग्रस्त क्षते्र र्ोषणाको पालना र समन्िय : (१) नेपाल सरकारले गाउँपागलका गभत्रको कुनै ठाउँमा 
गम्भीर प्रकृगतको विपद् उत्पन्न भएबाट विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र र्ोषणा गरी प्रचगलत कानून बमोजिम कुनै काम 
गनव गराउन आदेश ठदएमा सोको पालना गनुव गराउन ुगाउँपागलकाको कतवव्य हनेुछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम र्ोषणा गररएको के्षत्रमा नेपाल सरकारले प्रचगलत कानून बमोजिम कुनै 
काम गनव गराउन गाउँपागलका गभत्रको कुनै व्यजि, संस्था िा अगधकारीलाई आदेश ठदएमा सोको पालना गनव 
गराउनमा गाउँपागलकाले आिश्यक समन्िय गनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोजिम र्ोषणा गररएको क्षेत्र सम्बन्धी सूचनाको प्रसारणमा गाउँपागलकाले सहयोग 
र समन्िय गनेछ। 



१५.  नेपाल सरकारको स्िीकृतीमा मात्र प्रिेश गनुवपने : (१) विपद् बाट असर परेको कुनै के्षत्रमा विदेशी नागररक 
िा संस्थाले प्रिेश गनवु ु परेमा नेपाल सरकारको स्िीकृगत गलएको छ छैन भगन गाउँ कायवपागलकाले सोधिोि 
गनव सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम सोधिोि गदाव त्यस्तो नागररक िा संस्थाले नेपाल सरकारको स्िीकृगत 
गलएको नादेजिएकोमा गनिको प्रिेशलाई रोक लगाई तत ्सम्बन्धी सूचना नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराईनेछ। 

१६. मानिीय तथा अन्य सहायता र समन्िय : (१) गाउँपागलका गभत्र उत्पन्न विपद्को अिस्थालाई तत्काल सामना 
गनव आन्तररक स्रोत र साधनबाट नभ्याउने भएमा मानिीय तथा अन्य सहायता र समन्ियका लागग जिल्ला 
समन्िय सगमगत, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारलाई अनरुोध गररनेछ।  

 (२) विपद् बाट उत्पन्न जस्थगत गनयन्त्रण गने िममा नेपाल सरकारले अन्तरावविय मानिीय तथा अन्य 
सहयोग गलई पररचालन गरेको अिस्थामा नेपाल सरकारको गनदेशनमा रवह तत ्सम्बन्धी कायवमा सहयोग र 
समन्िय गररनेछ।  

(३) गछमेकी स्थानीय तहमा कुनै विपद् उत्पन्न भई सो व्यिस्थापनका लागग गछमेकी स्थानीय तहले 
सोझै, जिल्ला समन्िय सगमगत िा प्रदेश सरकार माफव त अनरुोध गरेमा उपलब्ध भएसम्मको सहयोग परु् याउन ु
गाउँ कायवपागलको दावयत्ि हनेुछ। 

 
१७.   तत्काल िरजुद तथा गनमावण र प्रयोग गनव सवकने : (१) विशेष पररजस्थगत परी विपद् बाट प्रभावित क्षेत्रमा िोि, 

उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन तथा भइरहेको विपद् बाट थप क्षगत हनु नठदनका लागग तत्कालै राहत 
सामग्री िरजुद िा गनमावण कायव गनव आिश्यक भएमा सािविगनक िररद सम्बन्धी प्रचगलत कानूनमा रहेको 
विशेष पररजस्थगतमा िररद गने सम्बन्धी व्यिस्था बमोजिम गाउँ कायवपागलका कायवपागलकाले िरजुद िा गनमावण 
कायव गनव सवकनेछ। 

(२) विपद् बाट प्रभावित क्षेत्रमा िोि, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन तथा भइरहेको विपद् बाट थप 
क्षगत हनु नठदनका लागग गाउँपागलका क्षेत्र गभत्रको कुनै गैरसरकारी कायावलय िा अन्य संर् संस्था र व्यजिको 
चल, अचल सम्पजि तथा सिारी साधन उपयोग गनव आिश्यक भएमा सोको अगभलेि रािी तोवकएको 
अिगधभरको लागग अस्थायी तिरले प्राप्तगनव सवकनेछ। 

 (३) विपद् बाट प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउन गाउँपागलका के्षत्र गभत्रको कुनै 
गैरसरकारी कायावलय िा अन्य संर् संस्था र व्यजिको िाद्यान्न, लिाकपडा, औषधी िा अन्य िस्त ुआिश्यक 
भएमा सोको अगभलेि रािी गनयन्त्रणमा गलन र सम्बजन्धत प्रभावित पक्षलाई वितरण गनव सवकनेछ। 

(४) गाउँपागलकाले उपदफा (२) बमोजिम कुनै सम्पजि अस्थायी रूपमा प्राप्त गरेमा िा उपदफा (३) 
बमोजिम कुनै िस्त ु गनयन्त्रण र वितरण गरेमा त्यस्तो सम्पजि प्रयोग िा िस्त ुउपयोग बापत प्रचगलत दर 
अनसुारकोकम सम्बजन्धत कायावलय, संस्था िा व्यजिलाई ठदनेछ।  

१८.  राहतको न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यिस्था : (१) विपद् प्रभावित व्यजिलाई नेपाल सरकार तथा प्रदेश 
सरकारले उपलव्ध गराउने राहतको अगतररि गाउँपागलकाले आन्तररक स्रोतबाट थप राहत उपलब्ध गराउन 
सक्नेछ।  



(२) उपदफा (१) बमोजिम गाउँपागलकाले विपद् प्रभावित व्यजिलाई राहत उपलब्ध गराउँदा मापदण्ड 
बनाई सोको आधारमा राहात उपलब्ध गराउनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजिमको राहतको मापदण्डमा अन्य विषयको अगतररि देहायका विषय समािेश 
भएको हनु ुपनेछ:- 
(क) विपद् बाट प्रभावित व्यजिलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा राख्दा उपलब्ध गराउन ु पने आिास, िाद्यान्न, 

िानेपानी, स्िास््य तथा सरसफाइ सम्बन्धी, 
(ि) विपद् बाट मतृ्य ुहनेुको पररिार तथा सम्पजिको क्षगत हनेु व्यजिलाई उपलब्ध गराउन ुपने न्यूनतम राहत 

सम्बन्धी,  
(ग) मवहला, बालबागलका, िेष्ठ नागररक, अशि तथा अपाङ्गता भएका व्यजिको आिश्यकता संिोधनका लागग 

विशेष राहत प्याकेिहरु (िस्तै गडजगनटी वकट र जचल्रेन वकट) मवहलाहरूको लागग सरुजक्षत मवहलामैत्री 
स्थल,  

(र्) व्यजिगत गोपगनयता तथा सरुक्षा सम्बन्धी, 
(ङ) न्यूनतम राहत बाहेक स्िरोिगार तथा रोिगारी व्यिस्थापनका माध्यमबाट पीगडतको िीविकोपािवन 

सम्बन्धी, 
(च) गैरसरकारी िा व्यजिगत रूपमा ठदइने राहतको वितरण सम्बन्धी, 
(छ) एकद्वार प्रणाली अनरुुप राहत वितरण गने सम्बन्धी, 
(ि) राहतसँग सम्बजन्धत अन्य उपयिु विषय। 

१९.  विपद् मा परी हराएका िा नि भएका कागिात सम्बन्धमा : विपद् मा परी हराई फेला पनव नसकेका तथा आंजशक 
िा पूणव रूपमा क्षगत भएका गाउँपागलकाका महत्िपूणव कागिातहरुको प्रमाणीकरण तथा प्रगतगलवप उपलब्ध 
गराउने सम्बन्धी व्यिस्था प्रचगलत कानूनले तोके बमोजिम हनेुछ। 

२०.  गनदेशन ठदन सक्न े: सगमगतले यस ऐनको अधीनमा रही विपद् व्यिस्थापनका लागग कुनै व्यजि िा गनकायलाई 
आिश्यक गनदेशन ठदन सक्नेछ र त्यस्तो गनदेशनको पालना गनुव सम्बजन्धत व्यजि िा गनकायको कतवव्य 
हनेुछ। 

२१.  उपसगमगत गठन गनव सक्ने : (१) सगमगतले आिश्यकता अनसुार उपसगमगत गठन गनव सक्नेछ।  
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हनेु उपसगमगतको काम, कतवव्य, अगधकार र कायवु ािगध उपसगमगत 

गठन गदावका बित तोवकए बमोजिम हनेुछ। 
२२.  अगभलेि राख्न ुपनेिः (१) विपद्को समयमा राहत उपलब्ध गराउने व्यजि, गनकाय िा संस्थाको नाम,  र 

उपलव्ध गराईको राहत तथा सोको पररमाण सवहतको वििरणको अगभलेि राख्न ेव्यिस्था सगमगतले गमलाउनपुने 
छ।   

(२) उपदफा (१) बमोजिमको वििरण राख्दा विपद्मा परेका मवहला, बालबागलका तथा िेष्ठ नागररक, 
विपद्का कारणले स्थानान्तरण भएका र्रपररिार लगायतको संख्या एवकन हनेु वििरण र उनीहरूलाई उपलब्ध 
गराइएको राहात स्पिरूपमा राख्नपुने छ। 



२३. परुस्कार ठदन सक्न े: स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा विशेष योगदान परु् याउने उत्कृि व्यजि िा संस्थालाई 
प्रोत्साहन स्िरूप सगमगतको गसफाररसमा गाउँ कायवपागलकाले सम्मान तथा परुस्कार ठदन सक्नेछ।  

२४. िावषवक प्रगतिेदन : (१) सगमगतले प्रत्येक आगथवक िषवमा गरेको कामको वििरण सवहतको िावषवक प्रगतिेदन तयार 
गरी कायवपागलका माफव त गाउँ सभा, जिल्ला विपद् व्यिस्थापन सगमगत तथा प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सगमगत 
समक्ष पेश गनुव पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको िावषवक प्रगतिेदन सािविगनक रूपमा प्रकाशन गनुव पनेछ। 
२५.  प्रशासगनक िचव व्यिस्थापन: सगमगतको बैठक तथा प्रगतिेदन तयारी लगायतका कायवसँग सम्बजन्धत न्यनुतम 

प्रशासगनक िचव गाउँ कायवपागलकाले व्यिस्था गनेछ |  
२६. अगधकार प्रत्यायोिन : यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगवत बनेको गनयम बमोजिम सगमगतलाई प्राप्त अगधकारमध्ये 

आिश्यकता अनसुार केही अगधकार सगमगतको संयोिक तथा तोवकएको पदागधकारीलाई प्रत्यायोिन गनव सक्नेछ। 
२७.  गनयम बनाउने अगधकार : गाउँ कायवपागलकाले यो ऐन कायावन्ियनका लागग आिश्यक गनयम तथा कायवविगध  

बनाउन सक्नेछ। 
 

 

 

 

आज्ञाले, 

नाम:भूपाल स िं सिष्ट 

प्रमुख प्रशा कीय असिकृत 


