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महाशिला गाउँपाशलकामा शिपद ्जोशिम न्यनूीकरण तथा व्यिस्थापन गनन बनकेो ऐन, २०७५ 

गाउँ सभाबाट स्िीकृत शमशत: २०७५।०२।२१ 

प्रस्तािना : महाशिला गाउँपाशलका क्षेत्र शभत्र प्राकृशतक तथा गैरप्राकृशतक शिपद् बाट सिनसाधारणको जीउज्यान र सािनजशनक, शनजी तथा 

व्यशिगत सम्पशि, प्राकृशतक एिम् साँस्कृशतक सम्पदा र भौशतक संरचनाको संरक्षण गननका लाशग शिपद ् जोशिम न्यूशनकरण तथा 

व्यिस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्िया्मक र प्रभािकारी ूपपमा कायानन्ियनका लाशग कानून बनाउन िा्छननीय भएकोले, 

नेपालको संशिधानको धारा २२१ को उपधारा (१) को अशधकार प्रयोग गरी महाशिला गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छन । 

 

पररच्छेनद – १ 

प्रारशम्भक 

१. सशंक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “गाउँ शिपद ्जोशिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५” रहेको छन । 

(२) यो ऐन तुूपन्त प्रारम्भ हुनेछन । 

२.  पररभाषा: शिषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले गाउँपाशलकाको अध्यक्ष सम्झनु पछनन । 

(ि) “कोष” भन्नाले दफा १२ बमोशजमको शिपद ्व्यिस्थापन कोष सम्झनु पछनन । 

(ग) “गैरप्राकृशतक शिपद”् भन्नाले महामारी, अशनकाल, डढेलो, कीट िा सूक्ष्म जीिाणु आतङ्क, पिु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने 

फ्लू, प्यान्डाशमक फ्लू, सपनदिं, जनािर आतङ्क, िानी, हिाई, सडक, जल िा औद्योशगक दरु्नटना, आगलागी, शिषाि 
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गयाँस, रसायन िा शिक्रकरण चुहािट, गयाँस शिष्फोटन, शिषाि िाद्य सेिन, िातािरणीय प्रदषूण, िन शिनाि िा 

भौशतक संरचनाको क्षशत तथा प्रकोप उद्धार कायनमा हुने दरु्नटना िा यस्तै अन्य गैरप्राकृशतक कारणले उ्पन्न शिपद ्सम्झनु 

पछनन । 

(र्) “शजल्ला शिपद ्व्यिस्थापन सशमशत” भन्नाले संर्ीय ऐनको दफा १६ बमोशजम पबनत शजल्लामा गठन भएको शजल्ला 

शिपद ्व्यिस्थापन सशमशत सम्झनु पछनन । 

(ङ) “तोक्रकएको" िा "तोक्रकए बमोशजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको शनयममा तोक्रकएको िा तोक्रकए बमोशजम सम्झन ु

पछनन । 

(च) “प्रदिे शिपद ्व्यिस्थापन सशमशत” भन्नाले संर्ीय ऐनको दफा १४ बमोशजम गण्डकी प्रदिेमा गठन भएको प्रदिे शिपद ्

व्यिस्थापन सशमशत सम्झनु पछनन । 

(छन) “अध्यक्ष” भन्नाले गाउँकायनपाशलकाको अध्यक्ष सम्झनु पछनन । 

(ज) “प्रमुि प्रिासकीय अशधकृत” भन्नाले गाउँपाशलकाको प्रमुि प्रिासकीय अशधकृत सम्झनु पछनन । 

(झ) “प्राकृशतक शिपद”् भन्नाले शहमपात, अशसना, शहमपशहरो, शहमताल शिस्फोटन, अशतिृशि, अनािृशि, बाढी, पशहरो तथा 

भू-स्िलन, डुबान, िडेरी, आँधी, हुरी बतास, िीतलहर, तातो हािाको लहर, चट्याङ्ग, भूकम्प, ज्िालामुिी शबस्फोट, 

डढेलो िा यस्तै अन्य प्राकृशतक कारणले उ्पन्न जुनसुकै शिपद ्सम्झनु पछनन । 

(ञ) “राशिय कायनकारी सशमशत” भन्नाले संर्ीय ऐनको दफा ६ बमोशजमको कायनकारी सशमशत सम्झन ुपछनन । 

(ट) “राशिय पररषद” भन्नाले संर्ीय ऐनको दफा ३ बमोशजमको शिपद ्जोशिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन राशिय पररषद ्

सम्झनु पछनन । 

(ठ) “राशिय प्राशधकरण” भन्नाले संर्ीय ऐनको दफा १० बमोशजम गठन भएको राशिय शिपद ्जोशिम न्यूनीकरण तथा 

व्यिस्थापन प्राशधकरण सम्झनु पछनन । 

(ड) “शिपद”् भन्नाले कुनै स्थानमा आपत् कालीन अिस्था शसजनना भई जन िा धनको क्षशतको साथ ैजीिनयापन र िातािरणमा 

प्रशतकूल असर पाने प्राकृशतक िा गैरप्राकृशतक शिपद ्सम्झनु पछनन । 

(ढ) “शिपद ्िोज तथा उद्धार समूह” भन्नाले शिपद्को अिस्थामा िोजी तथा उद्धार गनन क्रियािील िा शिपद ्व्यिस्थापनको 

लाशग पररचालन गनन तयार गररएको शिशििीकृत िोज तथा उद्धार समूह सम्झनु पछनन र सो िब्दले ताशलम प्राप्त मानिीय 

सहायताकमीलाई समेत जनाउँछन । 

(ण) “शिपद ्जोशिम न्यूनीकरण” भन्नाले शिपद्पूिन गररने जोशिमको शिश्लेषण तथा मूल्याङ्कन, शिपद ्रोकथाम िा शिपद् बाट 

हुने क्षशतको न्यूनीकरण तथा शिकासका कायनमा शिपद ्जोशिमलाई कम गने सम्बन्धी कायन सम्झनु पछनन । 

(त) “शिपद ्पुनलानभ” भन्नाले शिपद्को र्टनापशछन गररने पुनर्ननमानण एिम् पुनस्थानपनासँग सम्बशन्धत कायन सम्झनु पछनन । 

(थ) “शिपद ्प्रशतकायन” भन्नाले शिपद्को र्टना र्ट्नासाथ त्कालै गररने िोज, उद्धार एिम् राहतसँग सम्बशन्धत कायन सम्झनु 

पछनन र सो िब्दले शिपद ्प्रशतकायनको पूिनतयारीलाई समेत जनाउँछन । 

(द) “शिपद ् व्यिस्थापन” भन्नाले शिपद ् जोशिम न्यूनीकरण, शिपद ् प्रशतकायन र शिपद ् पुनलानभसँग सम्बशन्धत सम्पूणन 

क्रियाकलाप सम्झनु पछनन । 

(ध) “व्यािसाशयक प्रशतष्ठान” भन्नाले उद्योग, कलकारिाना, शसनेमा र्र, सशपङ्ग मल, बहुउद्देश्यीय व्यापाररक भिन जस्ता 

व्यािसाशयक प्रशतष्ठान सम्झनु पछनन । 

(न) “सशमशत” भन्नाले दफा ३ बमोशजमको गाउँ शिपद ्व्यिस्थापन सशमशत सम्झनु पछनन । 
(ऩ)  

(प) “संर्ीय ऐन”  भन्नाले नेपाल सरकारको शिपद ्जोशिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५ सम्झनु पछनन । 
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(फ) “संर्ीय मन्त्रालय”  भन्नाले नेपाल सरकारको शिपद ्व्यिस्थापन हनेे गरी तोक्रकएको मन्त्रालय सम्झनु पछनन । 
(ब) “सािनजशनक संस्था”  भन्नाले सरकारी शनकाय, सरकारको पूणन िा आंशिक स्िाशम्ि भएको संस्था, प्रचशलत कानून 

बमोशजम स्थापना भएका सङ्गरठत संस्था िा सबै प्रकारका स्िास््य तथा िैशक्षक संस्था सम्झनु पछनन । 
 

पररच्छनेद – २ 
गाउँ शिपद ्व्यिस्थापन सशमशतको गठन तथा काम, कतनव्य र अशधकार 

 
३. गाउँ शिपद ्व्यिस्थापन सशमशत: (१) गाउँपाशलका शभत्रको शिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी कायनलाई प्रभािकारी ूपपमा सञ्चालन गनन एक 

गाउँ शिपद ्व्यिस्थापन सशमशत रहनेछन । 
(२) सशमशतको गठन दहेाय बमोशजम हुनेछन:- 

(क) गाउँपाशलका अध्यक्ष प्रमुि  -संयोजक   
(ख) गाउँपाशलका उपाध्यक्ष उपप्रमुि  -सदस्य 
(ग) प्रमुि प्रिासकीय अशधकृत -सदस्य 
(घ) शिषयगत सशमशतका संयोजकहरु  -सदस्य 
(ङ) प्रशतशनशध, शजल्ला प्रिासन कायानलय -सदस्य 
(च) सामाशजक महािािा/िािा प्रमुि -सदस्य 
(छ) पूिानधार शिकास महािािा/िािा प्रमुि -सदस्य 
(ज) महाशिला गाउँपाशलकाको भौगोशलक क्षेत्र शभत्र रहेका 

संर्ीय सुरक्षा शनकायका प्रमुि िा प्रशतशनशध -सदस्य 
(झ) महाशिला गाउँपाशलकाको भौगोशलक क्षेत्र शभत्र रहकेा 

प्रदिे प्रहरी कायानलयको प्रमुि िा प्रशतशनशध -सदस्य 
(ञ) नगर प्रहरी प्रमुि -सदस्य 
(ट) राशिय मान्यता प्राप्त दलका गाउँपाशलकाशस्थत  

प्रमुि िा प्रशतशनशध -सदस्य  
(ठ) नेपाल रेडिस सोसाईटीका स्थानीय प्रशतशनशध (१ जना) -सदस्य 
(ड) शनजी क्षेत्रको उद्योग िाशणज्य सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको  

गाउँ तहको अध्यक्ष िा शनजले तोकेको प्रशतशनशध (१ जना) -सदस्य 
(ढ) गैरसरकारी सस्था महासंर्काका स्थानीय प्रशतशनशध (१ जना) -सदस्य 
(ण) नेपाल पत्रकार महासंर्को स्थानीय प्रशतशनशध (१ जना) -सदस्य 
(त) शिपद ्व्यिस्थापन हनेे गरर तोक्रकएको महािािा/िािा प्रमुि  -सदस्य सशचि 

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेशिएको भएतापशन िम संख्या (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) र (ण) का सदस्यहूप उपलब्ध 

नभएको अिस्थामा पशन सशमशत गठन एिम् काम कारिाही गननमा असर पने छैनन । 
(४) उपदफा (२) बमोशजमको सशमशतले संर्ीय ऐनको दफा १७ बमोशजमको स्थानीय शिपद ्व्यिस्थापन सशमशतको ूपपमा समेत 

काम गनेछन । 
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४. सशमशतको बठैक सम्बन्धी व्यिस्था: (१) संयोजकले तोकेको शमशत, समय र स्थानमा सशमशतको बैठक बस्नेछन । 

(२) सशमशतको सदस्य-सशचिले सशमशतको बैठक बस्ने शमशत, समय र स्थान तोकी बैठकमा छनलफल हुने शिषयसूची सशहतको सूचना 

बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पनेछन । 
 (३) सशमशतका पचास प्रशतितभन्दा बढी सदस्य उपशस्थत भएमा बैठकको लाशग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको माशननेछन । 
(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेशिएको भएतापशन सशमशतको बैठक त्काल बोलाउन आिश्यक भएमा अध्यक्षले जुनसुकै 

बेलापशन सशमशतको बैठक बोलाउन सके्नछन र ्यस्तो अिस्थामा अध्यक्ष र र्टीमा १ जना सदस्य सशहत सदस्य सशचि उपशस्थत भएमा 

सशमशतको बैठक बस्न सके्नछन। 
(५) सशमशतको बैठक संयोजकको अध्यक्षतामा बस्नेछन । 
(६) सशमशतको शनणनय बहुमतद्वारा हुनेछन र मत बराबर भएमा संयोजकले शनणानयक मत क्रदनेछन। 
(७) सशमशतले आिश्यकता अनुसार सम्बशन्धत शनकाय िा सङ्र् संस्थाका प्रशतशनशध र शिञलालाई बैठकमा आमन्त्रण गनन सके्नछन । 
(८) सशमशतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनशिशध सशमशत आफैले शनधानरण गरे बमोशजम हुनेछन । 
(९) सशमशतको शनणनय सदस्य सशचिले प्रमाशणत गरी राख्नछेन । 

 

५ . सशमशतको काम, कतनव्य र अशधकार: सशमशतको काम, कतनव्य र अशधकार दहेाय बमोशजम हुनेछन:- 
(क) शिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी राशिय पररषद् बाट स्िीकृत राशिय नीशत तथा योजना एिम् राशिय कायनकारी सशमशत र प्रदिे 

शिपद ् व्यिस्थापन सशमशतबाट स्िीकृत एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीशत योजना र कायनिम अनुरुप हुने गरी गाउँ  शिपद ्

व्यिस्थापन नीशत तथा योजना तजुनमा गरी कायनपाशलका समक्ष पेि गने, 
(ि) गाउँसभाबाट स्िीकृत नीशत तथा योजनाको अधीनमा रही शिपद ्जोशिम न्यूनीकरण, शिपद ्प्रशतकायन तथा शिपद ्पुनलानभ 

सम्बन्धी एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीशत, योजना तथा कायनिम स्िीकृत गरी लागू गने, गराउने, 
(ग) गाउँपाशलकाबाट सञ्चालन हुने शिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी कायनिम तथा बजेट प्रस्ताि तयार गने, गराउने, 
(र्) शिपद ्व्यिस्थापनका सम्बन्धमा गाउँपाशलकाको संस्थागत क्षमता शिकास गने, गराउने, 
(ङ) गाउँपाशलकाका पदाशधकारी, कमनचारी, स्ियंसेिक, सामाशजक पररचालक तथा समुदायलाई शिपद ् व्यिस्थापन 

सम्बन्धमा प्रशिक्षण क्रदने व्यिस्था शमलाउने, 
(च) शिपद्का र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राहत लगायतका प्राथशमक कायनहूप त्काल गननको लाशग संस्थागत सयंन्त्र स्ित: 

पररचाशलत हुने गरी आिश्यक कायनशिशध तथा मापदण्ड तजुनमा गरी लाग ूगने, गराउन,े 
(छन) शिपद ्व्यिस्थापनका सम्बन्धमा संर्ीय तथा प्रादशेिक कानूनको अशधनमा रशह सािनजशनक, शनजी, गैरसरकारी 

लगायत सब ैशनकाय तथा संस्थाले शनिानह गनुन पने भूशमका शनधानरण गने तथा ्यस्ता संस्था िा शनकायलाई आफ्नो नीशत, 
योजना र कायनिममा शिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी शिषय समािेि गनन लगाउने, 

(ज) शिपद्को समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यमहरुको भूशमका सम्बन्धी आिश्यक मापदण्ड तयार गरी कायानन्ियन गने, 
गराउने, 

(झ) सरकारी, शनजी एिम् गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्ियंसेिक, सामाशजक पररचालक लगायत सम्बशन्धत सबै पक्षको 

समन्िय र संलग्नतामा शिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी कायन गने, गराउन,े 
(ञ) भौशतक संरचना शनमानण गदान भिनसंशहता लगायत अन्य स्िीकृत शनदशेिका िा मापदण्डको पालना गराउने, 
(ट) स्थानीय सािनजशनक पूिानधार सम्बन्धी संरचनाको शिपद ्जोशिम मूल्याङ्कन गने, गराउने, 
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(ठ) नदी क्रकनार, बगर, पशहरो जान सके्न शभरालो जशमन र डुबान हुने क्षेत्र िा शिपद ्जोशिमको सम्भािना भएका असुरशक्षत 

क्षेत्रमा बसोबास गने व्यशि तथा समुदायलाई सुरशक्षत स्थानमा स्थानान्तरण गराउन उपयुि स्थानको िोजी कायनमा 

सहयोग गने तथा सुरशक्षत स्थानमा बसोबास सम्बन्धी सचेतना जगाउने, 
(ड) शिपद्बाट स्थानीय स्तरमा शनजी तथा सािनजशनक क्षेत्रबाट भइरहकेो सेिा प्रिाहमा अिरोध आइपरेमा सोको 

पुनःसञ्चालनका लाशग सेिा शनरन्तरताको योजना तजुनमा तथा कायानन्ियन सम्बन्धी कायन गने, गराउने । 
(ढ) स्थानीय समुदायलाई शिपद्प्रशत जागरुक बनाउन, शिपद्सँग सम्बशन्धत योजना तथा कायनिम तजुनमा गनन तथा शिपद्को 

र्टना हुनासाथ प्रशतकायनका लाशग पररचाशलत हुन िडा तथा समुदायस्तरमा समािेिी शिपद ्पूिनतयारी तथा प्रशतकायन 

सशमशत गठन गने, 
(ण) शिद्यालय तहको िैशक्षक पाठ्यिममा शिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी शिषय समािेि गनन पहल गने, 
(त) शिपद ्प्रशतकायनका लाशग नमूना अभ्यास गने, गराउने, 
(थ) शिपद्को समयमा प्रयोग गनन सक्रकने गरी िारुणयन्त्र लगायतका अन्य उपकरणहूप तयारी हालतमा राख्न लगाउने, 
(द) स्थानीय स्तरमा आपत् कालीन कायनसञ्चालन केन्रको स्थापना र सञ्चालन गने, 
(ध) गाउँपाशलकामा शिपद ्व्यिस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूिनचेतािनी प्रणालीको शिकास र सञ्चालन गने, गराउने, 
(न) शिपद ्प्रभाशित क्षेत्रमा त्काल उद्धार तथा राहतको व्यिस्था शमलाउने, 
(प) शिपद् मा परी हराएका, शबग्रेका िा नि भएका कागजातको यक्रकन त्याङ्क अद्यािशधक गरी राख्न लगाउने, 
(फ) शिपद् बाट प्रभाशित र्रपररिारको पशहचान, स्तर शनधानरण तथा पररचयपत्र शितरण गने, गराउने, 
(ब) शिपद्को समयमा जोशिममा रहकेो समूह शििेषगरी मशहला, बालबाशलका, क्रकिोरी, अपाङ्गता भएका व्यशिउपर हुन 

सके्न र्टना (लैशङ्गक हहसंा, बेचशििन तथा अन्य कुनै पशन क्रकशसमका िोषण) रोकथामको लाशग शििेष सतकन ता अपनाई 

सचेतनामूलक कायनिम सञ्चालन गने, 
(भ) शिपद ् प्रभाशितहूपको प्र्यक्ष र सक्रिय सहभाशगतामा शिपद ् प्रभाशित क्षेत्रमा आर्थनक क्रियाकलापको पुनस्थानपना, 

रोजगारीका अिसरको सृजना तथा जीिनयापनका लाशग आय आजनन कायनिम सञ्चालन गने, गराउने, 
(म) शिपद्को जोशिममा रहकेा मशहला, बालबाशलका, जेष्ठ नागररक, दशलत, सीमान्तकृत िगन तथा समुदाय, अिि तथा 

अपाङ्गता भएका व्यशिहूपको लाशग शििेष योजना तथा कायनिम बनाई कायानन्ियन गने, गराउन,े 
(य) शिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धमा सािनजशनक संस्था तथा व्यािसाशयक प्रशतष्ठानले प्रचशलत ऐन बमोशजम कायन गरे नगरेको 

अनुगमन गने, 
(र)  शिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी राशिय कायनकारी सशमशत, प्रदिे शिपद ्व्यिस्थापन सशमशत तथा शजल्ला शिपद ्व्यिस्थापन 

सशमशतको शनणनय अनुसार शिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायन गने, गराउने, 
(ल) शिपद ्व्यिस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदिे सरकारका मन्त्रालय, शिभाग तथा अन्य शनकायसगँ सहकायन 

गने, 
(ि) शिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदिे सरकार िा गाउँसभाले तोकेका अन्य कायन गने, गराउने,  
(ि)  शिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धमा संर्ीय तथा प्रादशेिक कानूनको प्रशतकूल नहुने गरी गाउँ कायनपाशलकाले तोके बमोशजमका 

अन्य कायन गन,े गराउने, 
(ष)  शिशभन्न संर्संस्था, व्यशिबाट प्राप्त हुने राहत तथा पुनर्ननमानण र पुनलानभका शबषयिस्तुलाई स्थानीय शिपद ्व्यिस्थापन 

सशमशतले तोकेको स्थान र मापदण्ड अनुसार गने, गराउने । 
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पररच्छनेद – ३ 
िडा स्तरीय शिपद ्व्यिस्थापन सशमशतको गठन तथा काम, कतनव्य र अशधकार 

 
६. िडा स्तरीय शिपद ्व्यिस्थापन सशमशत: (१) गाउँपाशलकाको प्र्येक िडामा एक िडा स्तरीय शिपद ्व्यिस्थापन सशमशत रहनेछन । 

(२) िडा स्तरीय शिपद ्व्यिस्थापन सशमशतको गठन दहेाय बमोशजम हुनेछन:- 
(क) िडा अध्यक्ष  -संयोजक  
(ख) िडा सदस्यहूप   -सदस्य 
(ग) िडा शभत्र रहेका शिषयगत िािा/ईकाई कायानलय प्रमुिहूप  -सदस्य 
(घ) िडा शभत्र रहेका सुरक्षा शनकायका प्रमुिहूप  -सदस्य 
(ङ) राशिय मान्यता प्राप्त दलका िडाशस्थत प्रमुि िा प्रशतशनशध  -सदस्य  
(च) स्थानीय रेडिस,   -सदस्य 
(छ) गैरसरकारी तथा सामुदायमा आधाररत संर्संस्था तथा युिा क्लिबाट 

संयोजकले तोकेबमोशजम न्यूनतम २ मशहला सशहत ४ जना  -सदस्य 
(ज) िडा सशचि - सदस्य सशचि 

(३) उपदफा (२) बमोशजमको सशमशतको बैठक सो सशमशतको संयोजकले तोकेको शमशत, समय र स्थानमा बस्नेछन । 
(४) सशमशतको सदस्य-सशचिले सशमशतको बैठक बस्ने शमशत, समय र स्थान तोकी बैठकमा छनलफल हुने शिषयसूची सशहतको सूचना 

बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पनेछन । 
(५) सशमशतका पचास प्रशतितभन्दा बढी सदस्य उपशस्थत भएमा बैठकको लाशग गणपूरक सङ्ख्या पुगकेो माशननेछन । 
(६) उपदफा (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेशिएको भएता पशन सो सशमशतको बैठक त्काल बोलाउन आिश्यक भएमा संयोजकले 

जुनसुकै बेलापशन सशमशतको बैठक बोलाउन सके्नछन र ्यस्तो अिस्थामा संयोजक र र्टीमा १ जना सदस्य सशहत सदस्य सशचि उपशस्थत 

भएमा सशमशतको बैठक बस्न सके्नछन । 
(७) सशमशतको बैठकको अध्यक्षता सो सशमशतको संयोजकले गनेछन । 
(८) सशमशतको शनणनय बहुमतद्वारा हुनेछन र मत बराबर भएमा संयोजकले शनणानयक मत क्रदनेछन। 
(९) सशमशतले आिश्यकता अनुसार सम्बशन्धत शनकाय िा सङ्र् संस्थाका प्रशतशनशध र शिञलालाई बैठकमा आमन्त्रण गनन सके्नछन । 
(१०) सशमशतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनशिशध सो सशमशत आफैले शनधानरण गरे बमोशजम हुनेछन । 
(११) सशमशतको शनणनय सदस्य सशचिले प्रमाशणत गरी राख्नेछन । 

 
७ . िडा स्तरीय शिपद ्व्यिस्थापन सशमशतको काम, कतनव्य र अशधकारः सशमशतको काम, कतनव्य र अशधकार दहेाय बमोशजम हुनेछन:- 

(क) िडा शभत्र शिपद ्प्रशतकायन तथा शिपद ्पुनलानभ सम्बन्धी कायनिम सञ्चालनका लाशग गाउँ शिपद ्व्यिस्थापन सशमशतमा 

शसफाररस गने तथा सो सशमशतबाट स्िीकृत नीशत तथा योजना अनुूपपका शिपद ् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायनिम 

कायानन्ियन, अनुगमन र पुनरािलोकन गने, 
(ख) िडामा शिकास शनमानणका क्रियाकलापहूप कायानन्ियनमा शिपद ्जोशिम व्यािस्थापनलाई मूलप्रिाहीकरण गने, सुरशक्षत 

शिद्यालय तथा अस्पतालका लाशग शिपद ्जोशिम न्यूनीकरणका कायनिमहूप सञ्चालन गने, 
(ग) शिपद ्व्यिस्थापनका सम्बन्धमा िडाको संस्थागत क्षमता शिकास गने, 
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(घ) शिपद ्व्यिस्थापन योजना, आप्कालीन कायनयोजना, पुनःस्थापना तथा पुनर्ननमानण योजना तजुनमा तथा कायानन्ियन 

गने, गराउने, 
(ङ) समुदायमा शिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी काम गने समूहहूपको गठन तथा ्यस्ता समूहहूपलाई पररचालन गने गराउने, 
(च) िडा सदस्यहूप, कमनचारी, स्ियंसेिक, सामाशजक पररचालक तथा समुदायमा आधाररत शिपद ्व्यिस्थापन सशमशत 

सदस्य, नागररक समाजका प्रशतशनशधलाई शिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षणको व्यिस्था शमलाउने, 
(छ) स्थानीय समुदायलाई शिपद्प्रशत जागरुक बनाउने, शिपद्सँग सम्बशन्धत योजना तथा कायनिम तजुनमा गनन तथा शिपद्को 

र्टना हुनासाथ प्रशतकायनका लाशग तयारी अिस्थामा राख्ने, 
(ज) शिपद्का र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राहत लगायतका प्राथशमक कायनहूप त्काल गननको लाशग समन्िय गने,  
(झ) आपत् कालीन नमूना अभ्यास गने, गराउने, 
(ञ) शिपद् बाट प्रभाशित र्रपररिारको पशहचान, स्तर शनधानरण तथा पररचयपत्र शितरणमा गाउँ शिपद ् व्यिस्थापन 

सशमशतलाई सहयोग गने, 
(ट) शिपद्को समयमा जोशिममा रहकेा समूह शििेषगरी मशहला, बालबाशलका, क्रकिोरी, अपाङ्गता भएका व्यशिउपर हुन 

सके्न र्टना (लैशङ्गक हहसंा, बेचशििन तथा अन्य कुनै पशन क्रकशसमका िोषण) रोकथामको लाशग शििेष सतकन ता अपनाई 

सचेतनामूलक कायनिम सञ्चालन गने, 
(ठ) गाउँ शिपद ्व्यिस्थापन सशमशतको शनणनय अनुसार शिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायन गने, गराउने ।  

 
पररच्छनेद – ४ 

सरुक्षा शनकाय तथा अन्य शनकायको पररचालन 
 
८ . सरुक्षा शनकायको पररचालन तथा सहयोग र समन्िय: (१) गाउँकायनपाशलकाले शिपद ्व्यिस्थापनको काममा नेपाल सरकार तथा प्रदेि 

सरकारले पररचालन गरेका संर्ीय तथा प्रादशेिक सुरक्षा शनकायहूपलाई सहयोग र समन्िय गनेछन । 
(२) सुरक्षा शनकायले शिपद्को समयमा िोज तथा उद्धार कायनका लाशग गाउँकायनपाशलकासँग आिश्यक सामग्री माग गरेको अिस्थामा 

गाउँपाशलकामा उपलब्ध भएसम्म ्यस्तो सामाग्री त्काल उपलब्ध गराईनेछन । 
(३) शिपद ्प्रशतकायनका लाशग गाउँपाशलकाले आँफूसँग रहकेो नगर प्रहरीलाई पररचालन गनेछन ।   
 

९.  िारुणयन्त्र तथा अन्य सिेा प्रदायक शनकायको काम, कतनव्य र अशधकार:  
(१) िाूपणयन्त्र, एम्बुलेन्स तथा ्यस्तै अन्य सेिा प्रदायकले आपत् कालीन िोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन सशमशतले क्रदएको 

शनदिेनको पालना गनुन पनेछन । 
 (२) आपत् कालीन कायन सम्पादन गदान सशमशतको आदिे बमोशजम कुनै पशन स्थानमा प्रिेि गने तथा जुनसुकै व्यशि िा संस्थाको 

साधन र स्रोत उपयोग गने अशधकार िारुणयन्त्र सेिा प्रदायकलाई हुनेछन । 
 

१०. सािनजशनक ससं्था तथा व्यािसाशयक प्रशतष्ठानको दाशय्ि: (१) शिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धमा गाउँपाशलका शभत्रका सबै सािनजशनक संस्था 

तथा व्यािसाशयक प्रशतष्ठानको दाशय्ि दहेाय बमोशजम हुनेछन:- 
(क) आफ्नो भिन, उद्योग, कायानलय िा व्यािसाशयक केन्रमा शिपद्का र्टना हुन नक्रदन शिपद ्सुरक्षा औजार, उपकरण, 

सामग्री, आपत् कालीन शनकास लगायत तोक्रकए बमोशजमका अन्य व्यिस्था गने, 
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(ि)  त्याङ्क सङ्कलन, क्षशतको मूल्याङ्कन, राहत, पुनस्थानपना तथा पुनर्ननमानण समेतका सम्पूणन कायनमा आिश्यक 

सहयोग गने, 
(ग)   आफ्ना कमनचारी तथा कामदारलाई शिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धमा आधारभूत अशभमुिीकरण गने गराउने, 
(र्) शिपद ्व्यिस्थापन कायनमा उपयोग हुने स्रोत साधनलाई तयारी हालतमा राख्ने, 
(ङ) आफ्ना भिन लगायत अन्य संरचना आपत् कालीन प्रयोजनका लाशग आिश्यक परेमा आदिेानुसार उपलब्ध गराउने, 
(च) सम्बशन्धत अशधकारीको सुपररिेक्षणमा उद्धार तथा राहत शितरण कायनमा सहयोग पुर् याउने, 
(छन) शिपद ्जोशिम न्यूनीकरण संयन्त्रको व्यिस्था गरी तयारी अिस्थामा राख्ने, 
(ज)  फोहोरमैला तथा प्रदषुणको यथोशचत व्यिस्थापन गरी यसबाट िातािरण र जनजीिनमा पनन सके्न नकारा्मक 

प्रभािलाई न्यूनीकरण गने उपायहूप अपनाउने, 
(झ) शिपद्को र्टना र्टेमा त्काल नशजकको सुरक्षा शनकाय र स्थानीय आपत् कालीन कायन सञ्चालन केन्रलाई िबर गने 

।   
(२) गाउँपाशलका शभत्रका सािनजशनक संस्था तथा व्यािसाशयक प्रशतष्ठानले  गाउँपाशलकाको शिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी योजनाको 

अधीनमा रही शिपद ्व्यिस्थापन योजनाको तजुनमा गरी अशनिायन ूपपमा लागू गनुन पनेछन । 
 

११. शिपद ्व्यिस्थापनमा सहयोग गनुन पन े: गाउँपाशलका शभत्रका सरकारी कायानलय, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय सङ्र् संस्था, समुदाय, 
स्ियंसेिक, नागररक समाज, शनजी क्षेत्र तथा व्यशिले शिपद ्व्यिस्थापन कायनमा गाउँपाशलकालाई दहेाय बमोशजम सहयोग गनुन पनेछन:- 

(क)  त्याङ्क सङ्कलन, क्षशतको मूल्याङ्कन, राहत, पुनस्थानपना तथा पुनःर्ननमानण लगायतका शिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी 

कायनमा सहयोग गने,  
(ि) शिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अशभिृशद्ध गने, 
(ग) क्षमता शिकास, आपत् कालीन नमूना अभ्यास तथा शिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण कायनिममा सहयोग गने तथा 

भाग शलने,  
(र्) िोज, उद्धार तथा राहत शितरण सम्बन्धी कायनमा सहयोग गने।  

 
पररच्छनेद – ५  

शिपद ्व्यिस्थापन कोष सम्बन्धी व्यिस्था 
१२. शिपद ्व्यिस्थापन कोष : (१) शिपद ्व्यिस्थापनका लाशग गाउँपाशलकामा छुनटै्ट एक आकशस्मक कोष रहनेछन । 

(२) कोषमा दहेाय बमोशजमका रकमहूप रहने छनन्:- 
(क) गाउँपाशलकाको िार्षनक बजेटबाट शिपद ्व्यिस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी स्िीकृत रकम, 
 (ि) प्रदिे सरकारबाट शिपद ्व्यिस्थापनका लाशग प्राप्त रकम, 
(ग)  नेपाल सरकारबाट शिपद ्व्यिस्थापनका लाशग प्राप्त रकम, 
(र्) स्िदिेी कुनै सङ्र् संस्था िा व्यशिबाट दान, दातव्य िा उपहार स्िरुप प्राप्त रकम, 
(ङ)  अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) शिपद ्व्यिस्थापनका लाशग गाउँपाशलकाले कानून बमोशजम शििेष िुल्क िा दस्तुर संकलन गनन सके्न छन |  
(४) कोषको सञ्चालन तोक्रकए बमोशजम हुनेछन । 
(५) कोषको रकम शिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी कामका लाशग प्रयोग गररनेछन । 



9 
 

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेशिएको भए तापशन कोषको रकम शनयशमत प्रिासशनक कायनको लाशग िचन गररने छैनन । 
(७) कोषको लेिापरीक्षण महालेिा परीक्षकबाट हुनेछन ।  
(८) सशमशतले कोषको िार्षनक आय व्ययको प्रशतिदने तयार गरी कायनपाशलका माफन त गाउँ समक्ष पेि गनेछन । 
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पररच्छनेद – ६ 
कसरू तथा सजाय 

१३.  कसरू र सजाय : कसैले शिपद्को र्टना र्ट्न सके्न गरी लापरिाही गरेमा िा ्यस्तो र्टना र्टाउन प्र्यक्ष संलग्न भएमा िा र्ट्ना र्टेको 

अिस्थामा नाजायज फाईदा शलने गरी िा आफुलाई मात्र फाईदा पुग्ने क्रकशसमको कुनै काम गरेमा िा यस सम्बन्धमा संर्ीय कानून बमोशजम 

कसुरजन्य माशनने कुनै काम गरेमा तत् सम्बन्धी कारिाही प्रचशलत संर्ीय कानून बमोशजम हुनेछन ।  
 

पररच्छनेद – ७ 
शिशिध 

१४.  शिपद ्सङ्कटग्रस्त क्षते्र र्ोषणाको पालना र समन्िय : (१) नेपाल सरकारले गाउँपाशलका शभत्रको कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृशतको शिपद ्

उ्पन्न भएबाट शिपद ्सङ्कटग्रस्त क्षेत्र र्ोषणा गरी प्रचशलत कानून बमोशजम कुनै काम गनन गराउन आदिे क्रदएमा सोको पालना गनुन गराउनु 

गाउँपाशलकाको कतनव्य हुनेछन ।  
(२) उपदफा (१) बमोशजम र्ोषणा गररएको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले प्रचशलत कानून बमोशजम कुनै काम गनन गराउन गाउँपाशलका 

शभत्रको कुनै व्यशि, संस्था िा अशधकारीलाई आदिे क्रदएमा सोको पालना गनन गराउनमा गाउँपाशलकाले आिश्यक समन्िय गनछेन । 
(३) उपदफा (१) बमोशजम र्ोषणा गररएको क्षेत्र सम्बन्धी सचूनाको प्रसारणमा गाउँपाशलकाले सहयोग र समन्िय गनछेन । 
 

१५. नपेाल सरकारको स्िीकृतीमा मात्र प्रििे गनुनपन े: (१) शिपद् बाट असर परेको कुनै क्षते्रमा शिदिेी नागररक िा संस्थाल ेप्रिेि गनुन परेमा 

नेपाल सरकारको स्िीकृशत शलएको छन छैनन भशन गाउँ कायनपाशलकाले सोधिोज गनन सके्नछन । 
(२) उपदफा (१) बमोशजम सोधिोज गदान ्यस्तो नागररक िा संस्थाले नेपाल सरकारको स्िीकृशत शलएको नादशेिएकोमा शनजको 

प्रिेिलाई रोक लगाई तत् सम्बन्धी सूचना नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराईनेछन । 
 

१६. मानिीय तथा अन्य सहायता र समन्िय : (१) गाउँपाशलका शभत्र उ्पन्न शिपद्को अिस्थालाई त्काल सामना गनन आन्तररक स्रोत र 

साधनबाट नभ्याउने भएमा मानिीय तथा अन्य सहायता र समन्ियका लाशग शजल्ला समन्िय सशमशत, प्रदिे सरकार तथा नेपाल सरकारलाई 

अनुरोध गररनेछन ।  
 (२) शिपद ्बाट उ्पन्न शस्थशत शनयन्त्रण गने िममा नेपाल सरकारले अन्तरानशिय मानिीय तथा अन्य सहयोग शलई पररचालन गरेको 

अिस्थामा नेपाल सरकारको शनदिेनमा रशह तत् सम्बन्धी कायनमा सहयोग र समन्िय गररनछेन ।  
(३) शछनमेकी स्थानीय तहमा कुनै शिपद ्उ्पन्न भई सो व्यिस्थापनका लाशग शछनमेकी स्थानीय तहले सोझै, शजल्ला समन्िय सशमशत 

िा प्रदिे सरकार माफन त अनुरोध गरेमा उपलब्ध भएसम्मको सहयोग पुयानउनु गाउँको दाशय्ि हुनेछन । 

१७.  त्काल िररद तथा शनमानण र प्रयोग गनन सक्रकन े: (१) शििेष पररशस्थशत परी शिपद् बाट प्रभाशित क्षेत्रमा िोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध 

गराउन तथा भइरहकेो शिपद् बाट थप क्षशत हुन नक्रदनका लाशग त्कालै राहत सामग्री िररद िा शनमानण कायन गनन आिश्यक भएमा सािनजशनक 

िररद सम्बन्धी प्रचशलत कानूनमा रहकेो शििेष पररशस्थशतमा िररद गने सम्बन्धी व्यिस्था बमोशजम गाउँकायनपाशलकाल ेिररद िा शनमानण 

कायन गनन सक्रकनेछन । 
(२) शिपद् बाट प्रभाशित क्षेत्रमा िोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन तथा भइरहकेो शिपद् बाट थप क्षशत हुन नक्रदनका लाशग 

गाउँपाशलका क्षेत्र शभत्रको कुनै गैरसरकारी कायानलय िा अन्य सरं् संस्था र व्यशिको चल, अचल सम्पशि तथा सिारी साधन उपयोग गनन 

आिश्यक भएमा सोको अशभलेि रािी तोक्रकएको अिशधभरको लाशग अस्थायी तिरले प्राप्त गनन सक्रकनेछन । 
 (३) शिपद् बाट प्रभाशित क्षेत्रमा त्काल राहत उपलब्ध गराउन गाउँपाशलका क्षेत्र शभत्रको कुनै गैरसरकारी कायानलय िा अन्य संर् 

संस्था र व्यशिको िाद्यान्न, लिाकपडा, औषधी िा अन्य िस्तु आिश्यक भएमा सोको अशभलेि रािी शनयन्त्रणमा शलन र सम्बशन्धत 

प्रभाशित पक्षलाई शितरण गनन सक्रकनेछन । 
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(४) गाउँपाशलकाले उपदफा (२) बमोशजम कुनै सम्पशि अस्थायी ूपपमा प्राप्त गरेमा िा उपदफा (३) बमोशजम कुनै िस्तु शनयन्त्रण 

र शितरण गरेमा ्यस्तो सम्पशि प्रयोग िा िस्तु उपयोग बापत प्रचशलत दर अनुसारको रकम सम्बशन्धत कायानलय, संस्था िा व्यशिलाई 

क्रदनेछन ।  
 

१८.  राहतको न्यनूतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यिस्था : (१) शिपद ्प्रभाशित व्यशिलाई नेपाल सरकार तथा प्रदिे सरकारले उपलव्ध गराउन े

राहतको अशतररि गाउँपाशलकाले आन्तररक स्रोतबाट थप राहत उपलब्ध गराउन सके्नछन ।  
(२) उपदफा (१) बमोशजम गाउँपाशलकाले शिपद ्प्रभाशित व्यशिलाई राहत उपलब्ध गराउँदा मापदण्ड बनाई सोको आधारमा 

राहात उपलब्ध गराउनेछन । 
(३) उपदफा (२) बमोशजमको राहतको मापदण्डमा अन्य शिषयको अशतररि दहेायका शिषय समािेि भएको हुनु पनेछन:- 

(क) शिपद् बाट प्रभाशित व्यशिलाई अस्थायी आरयसयस्थलमा राख्दा उपलब्ध गराउनु पने आिास, िाद्यान्न, िानेपानी, 
स्िास््य तथा सरसफाइ सम्बन्धी, 

(ख) शिपद् बाट मृ्यु हुनेको पररिार तथा सम्पशिको क्षशत हुने व्यशिलाई उपलब्ध गराउनु पने न्यूनतम राहत सम्बन्धी,  
(ग) मशहला, बालबाशलका, जेष्ठ नागररक, अिि तथा अपाङ्गता भएका व्यशिको आिश्यकता संिोधनका लाशग शििेष 

राहत प्याकेजहरु (जस्तै शडशग्नटी क्रकट र शचल्रेन क्रकट) मशहलाहूपको लाशग सुरशक्षत मशहलामैत्री स्थल,  
(घ) व्यशिगत गोपशनयता तथा सुरक्षा सम्बन्धी, 
(ङ) न्यूनतम राहत बाहके स्िरोजगार तथा रोजगारी व्यिस्थापनका माध्यमबाट पीशडतको जीशिकोपाजनन सम्बन्धी, 
(च) गैरसरकारी िा व्यशिगत ूपपमा क्रदइने राहतको शितरण सम्बन्धी, 
(छ) एकद्वार प्रणाली अनुरुप राहत शितरण गने सम्बन्धी, 
(ज) राहतसँग सम्बशन्धत अन्य उपयुि शिषय । 
 

१९.   शिपद् मा परी हराएका िा नि भएका कागजात सम्बन्धमा : शिपद ्मा परी हराई फेला पनन नसकेका तथा आंशिक िा पणून ूपपमा क्षशत भएका 

गाउँपाशलकाका मह्िपूणन कागजातहरुको प्रमाणीकरण तथा प्रशतशलशप उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यिस्था प्रचशलत कानूनले तोके बमोशजम 

हुनेछन। 
 
२०. शनदिेन क्रदन सके्न : सशमशतले यस ऐनको अधीनमा रही शिपद ्व्यिस्थापनका लाशग कुनै व्यशि िा शनकायलाई आिश्यक शनदिेन क्रदन सके्नछन 

र ्यस्तो शनदिेनको पालना गनुन सम्बशन्धत व्यशि िा शनकायको कतनव्य हुनेछन । 
 

२१. उपसशमशत गठन गनन सके्न : (१) सशमशतले आिश्यकता अनुसार उपसशमशत गठन गनन सके्नछन ।  
(२) उपदफा (१) बमोशजम गठन हुने उपसशमशतको काम, कतनव्य, अशधकार र कायानिशध उपसशमशत गठन गदानका बित तोक्रकए 

बमोशजम हुनेछन । 
 
२२. अशभलिे राख्न ुपनःे (१) शिपद्को समयमा राहत उपलब्ध गराउने व्यशि, शनकाय िा संस्थाको नाम,  र उपलव्ध गराईको राहत तथा 

सोको पररमाण सशहतको शििरणको अशभलेि राख्ने व्यिस्था सशमशतले शमलाउनुपने छन ।   
(२) उपदफा (१) बमोशजमको शििरण राख्दा शिपद् मा परेका मशहला, बालबाशलका तथा जेष्ठ नागररक, शिपद्का कारणल े

स्थानान्तरण भएका र्रपररिार लगायतको संख्या एक्रकन हुने शििरण र उनीहूपलाई उपलब्ध गराइएको राहात स्पिूपपमा राख्नुपने छन । 
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२३. परुस्कार क्रदन सके्न : स्थानीय शिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धमा शििेष योगदान पुर् याउने उ्कृि व्यशि िा संस्थालाई प्रो्साहन स्िूपप सशमशतको 

शसफाररसमा गाउँ कायनपाशलकाले सम्मान तथा पुरस्कार क्रदन सके्नछन ।  
 
२४. िार्षनक प्रशतिदेन : (१) सशमशतले प्र्येक आर्थनक िषनमा गरेको कामको शििरण सशहतको िार्षनक प्रशतिेदन तयार गरी कायनपाशलका माफन त 

गाउँ सभा, शजल्ला शिपद ्व्यिस्थापन सशमशत तथा प्रदिे शिपद ्व्यिस्थापन सशमशत समक्ष पेि गनुन पनेछन । 
(२) उपदफा (१) बमोशजमको िार्षनक प्रशतिेदन सािनजशनक ूपपमा प्रकािन गनुन पनेछन । 
 

२५.  प्रिासशनक िचन व्यिस्थापन: सशमशतको बैठक तथा प्रशतिेदन तयारी लगायतका कायनसँग सम्बशन्धत न्युनतम प्रिासशनक िचन गाउँकायनपाशलकाल े

व्यिस्था गनेछन |  
 
२६. अशधकार प्र्यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको शनयम बमोशजम सशमशतलाई प्राप्त अशधकारमध्ये आिश्यकता अनुसार केही 

अशधकार सशमशतको संयोजक तथा तोक्रकएको पदाशधकारीलाई प्र्यायोजन गनन सके्नछन । 
२७. शनयम बनाउन ेअशधकार : गाउँ कायनपाशलकाले यो ऐन कायानन्ियनका लाशग आिश्यक शनयम तथा कायनशिशध  बनाउन सके्नछन । 

 

प्रमाशणकरण शमशत : २०७५।०३।२२ 
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