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अपिपिमाल गाउँिाललकामा पििद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थािन गनन बनेको पिधेयक, २०७५ 
 

प्रमाखणकरण लमलतिः२०७५/०३/२१ 
 
प्रस्तािना : गाउँिाललका के्षत्र लित्र प्राकृलतक तथा गैरप्राकृलतक पििद् बाट सिनसाधारणको जीउज्यान र 
सािनजलनक, लनजी तथा व्यखिगत सम्िखि, प्राकृलतक एिम ् साँस्कृलतक सम्िदा र िौलतक संरचनाको संरक्षण 
गननका लालग पििद् जोखिम न्यूलनकरण तथा व्यिस्थािनका सबै पियाकलािको समन्ियात्मक र प्रिािकारी 
रूिमा कायानन्ियनका लालग कानून बनाउन िाञ्छनीय िएकोले, 

नेिालको संपिधानको धारा २२१ को उिधारा (१) को अलधकार प्रयोग गरी अपिपिमाल गाउँसिाले यो 
ऐन बनाएको छ । 
                                     िररच्छेद – १ 

प्रारखम्िक 
 
१. संखक्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यस ऐनको नाम “गाउँ पििद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थािन ऐन, 

२०७...” रिेको छ । 
(२) यो ऐन तरुून्त प्रारम्ि िनेुछ । 
 

२.  िररिाषा: पिषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 
(क) “अध्यक्ष”  िन्नाले गाउँिाललकाको अध्यक्ष सम्झन ुिछन । 
(ि) “कोष”  िन्नाले दफा १२ बमोखजमको पििद् व्यिस्थािन कोष सम्झन ुिछन । 
(ग) “ गैरप्राकृलतक पििद्”  िन्नाले मिामारी, अलनकाल, डढेलो, कीट िा सूक्ष्म जीिाण ु

आतङ्क, िश ु तथा चराचरुुङ्गीमा िनुे फ्लू, प्यान्डालमक फ्लू, सिनदंश, जनािर आतङ्क, 
िानी, ििाई, सडक, जल िा औद्योलगक दरु्नटना, आगलागी, पिषाि गयाँस, रसायन 
िा पिपकरण चिुािट, गयाँस पिष्फोटन, पिषाि िाद्य सेिन, िातािरणीय प्रदूषण, िन 
पिनाश िा िौलतक संरचनाको क्षलत तथा प्रकोि उद्धार कायनमा िनुे दरु्नटना िा यस्तै 
अन्य गैरप्राकृलतक कारणले उत्िन्न पििद् सम्झन ुिछन । 

(र्) “ खजल्ला पििद् व्यिस्थािन सलमलत”  िन्नाले संर्ीय ऐनको दफा १६ बमोखजम 
अपिपिमाल(गा.िा. रिेको खजल्लाको नाम) खजल्लामा गठन िएको खजल्ला पििद् 
व्यिस्थािन सलमलत सम्झन ुिछन । 

(ङ) “तोपकएको" िा "तोपकए बमोखजम”  िन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनकेो लनयममा 
तोपकएको िा तोपकए बमोखजम सम्झन ुिछन । 



 

3 
 

(च) “ प्रदेश पििद् व्यिस्थािन सलमलत”  िन्नाले संर्ीय ऐनको दफा १४ बमोखजम प्रदेश 
नं.७ (गा.िा.रिेको प्रदेशको नम्बर िा नाम) मा गठन िएको प्रदेश पििद् व्यिस्थािन 
सलमलत सम्झन ुिछन । 

(छ) “ प्रमिु”  िन्नाले नगरिाललकाको प्रमिु सम्झन ुिछन । 
(ज) “ प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत”  िन्नाले गाउँिाललकाको प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत 

सम्झन ुिछन । 
(झ) “ प्राकृलतक पििद्”  िन्नाले पिमिात, अलसना, पिमिपिरो, पिमताल पिस्फोटन, अलतिृपि, 

अनािृपि, बाढी, िपिरो तथा ि-ूस्िलन, डुबान, िडेरी, आधँी, िरुी बतास, शीतलिर, 
तातो िािाको लिर, चट्याङ्ग, िकूम्ि, ज्िालामिुी लबस्फोट, डढेलो िा यस्तै अन्य 
प्राकृलतक कारणले उत्िन्न जनुसकैु पििद् सम्झन ुिछन । 

(ञ) “ रापिय कायनकारी सलमलत”  िन्नाले संर्ीय ऐनको दफा ६ बमोखजमको कायनकारी 
सलमलत सम्झन ुिछन । 

(ट) “ रापिय िररषद”  िन्नाले संर्ीय ऐनको दफा ३ बमोखजमको पििद् जोखिम न्यूनीकरण 
तथा व्यिस्थािन रापिय िररषद् सम्झन ुिछन । 

(ठ) “ रापिय प्रालधकरण”  िन्नाले संर्ीय ऐनको दफा १० बमोखजम गठन िएको रापिय 
पििद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थािन प्रालधकरण सम्झन ुिछन । 

(ड) “ पििद्”  िन्नाले कुनै स्थानमा आित ्कालीन अिस्था लसजनना िई जन िा धनको 
क्षलतको साथै जीिनयािन र िातािरणमा प्रलतकूल असर िाने प्राकृलतक िा 
गैरप्राकृलतक पििद् सम्झन ुिछन । 

(ढ) “ पििद् िोज तथा उद्धार समूि”  िन्नाले पििद्को अिस्थामा िोजी तथा उद्धार गनन 
पियाशील िा पििद् व्यिस्थािनको लालग िररचालन गनन तयार गररएको पिखशिीकृत 
िोज तथा उद्धार समूि सम्झन ु िछन र सो शब्दले ताललम प्राप्त मानिीय 
सिायताकमीलाई समेत जनाउँछ । 

(ण) “ पििद् जोखिम न्यूनीकरण”  िन्नाले पििद्िूिन गररने जोखिमको पिश्लषेण तथा मूल्याङ्कन, 
पििद् रोकथाम िा पििद् बाट िनुे क्षलतको न्यूनीकरण तथा पिकासका कायनमा पििद् 
जोखिमलाई कम गने सम्बन्धी कायन सम्झन ुिछन । 

(त) “ पििद् िनुलानि”  िन्नाले पििद्को र्टनािलछ गररने िनुलननमानण एिम ् िनुस्थानिनासगँ 
सम्बखन्धत कायन सम्झन ुिछन । 

(थ) “ पििद् प्रलतकायन”  िन्नाले पििद्को र्टना र्ट्नासाथ तत्कालै गररने िोज, उद्धार एिम ्
राितसँग सम्बखन्धत कायन सम्झन ुिछन र सो शब्दले पििद् प्रलतकायनको िूिनतयारीलाई 
समेत जनाउँछ । 

(द) “ पििद् व्यिस्थािन”  िन्नाले पििद् जोखिम न्यूनीकरण, पििद् प्रलतकायन र पििद् 
िनुलानिसँग सम्बखन्धत सम्िूणन पियाकलाि सम्झन ुिछन । 
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(ध) “ व्यािसापयक प्रलतष्ठान”  िन्नाले उद्योग, कलकारिाना, लसनेमा र्र, सपिङ्ग मल, 
बिउुद्देश्यीय व्यािाररक ििन जस्ता व्यािसापयक प्रलतष्ठान सम्झन ुिछन । 

(न) “सलमलत”  िन्नाले दफा ३ बमोखजमको गाउँ पििद् व्यिस्थािन सलमलत सम्झन ुिछन । 
(ऩ)  

(ि) “ संर्ीय ऐन”  िन्नाले नेिाल सरकारको पििद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थािन 
ऐन, २०७४ सम्झन ुिछन । 

(फ) “ संर्ीय मन्त्रालय”  िन्नाले नेिाल सरकारको पििद् व्यिस्थािन िेने गरी तोपकएको 
मन्त्रालय सम्झन ुिछन । 

(ब) “सािनजलनक संस्था”  िन्नाले सरकारी लनकाय, सरकारको िूणन िा आखंशक स्िालमत्ि 
िएको संस्था, प्रचललत कानून बमोखजम स्थािना िएका सङ्गठठत संस्था िा सबै 
प्रकारका स्िास््य तथा शैखक्षक संस्था सम्झन ुिछन । 

                                िररच्छेद – २ 
ufpF पििद् व्यिस्थािन सलमलतको गठन तथा काम, कतनव्य र अलधकार 

 
३. गाउँ पििद् व्यिस्थािन सलमलत: (१) गाउँिाललका लित्रको पििद् व्यिस्थािन सम्बन्धी कायनलाई 

प्रिािकारी रूिमा सञ्चालन गनन एक गाउँ/नगर पििद् व्यिस्थािन सलमलत रिनेछ । 
(२) सलमलतको गठन देिाय बमोखजम िनेुछ:- 

(क) गाउँिाललका अध्यक्ष प्रमिु  -संयोजक   
(ि) गाउँिाललका उिाध्यक्ष उिप्रमिु  -सदस्य 
(ग) प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत -सदस्य 
(र्) पिषयगत सलमलतका संयोजकिरु  -सदस्य 
(ङ) प्रलतलनलध, खजल्ला प्रशासन कायानलय -सदस्य 
(च) सामाखजक मिाशािा/शािा प्रमिु -सदस्य 
(छ) िूिानधार पिकास मिाशािा/शािा प्रमिु -सदस्य 
(ज) clklxdfn गाउँिाललकाको िौगोललक क्षेत्र लित्र रिेका 

संर्ीय सरुक्षा लनकायका प्रमिु िा प्रलतलनलध -सदस्य 
(झ) clklxdfn गाउँिाललकाको िौगोललक के्षत्र लित्र रिेका 

प्रदेश प्रिरी कायानलयको प्रमिु िा प्रलतलनलध -सदस्य 
(ञ) नगर प्रिरी प्रमिु -सदस्य 
(ट) रापिय मान्यता प्राप्त दलका गाउँिाललकाखस्थत  

प्रमिु िा प्रलतलनलध -सदस्य  
(ठ) नेिाल रेडिस सोसाईटीका स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्य 
(ड) लनजी क्षेत्रको उद्योग िाखणज्य सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको  

गाउँ तिको अध्यक्ष िा लनजले तोकेको प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्य 
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(ढ) गैरसरकारी सस्था मिासंर्काका स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्य 
(ण) नेिाल ित्रकार मिासंर्को स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना) -सदस्य 
(त) पििद् व्यिस्थािन िेने गरर तोपकएको मिाशािा/शािा प्रमिु  -सदस्य सखचि 

(३) उिदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको िएतािलन िम सं या (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) 
र (ण) का सदस्यिरू उिलब्ध निएको अिस्थामा िलन सलमलत गठन एिम ्काम कारिािी गननमा 
असर िने छैन । 

(४) उिदफा (२) बमोखजमको सलमलतले संर्ीय ऐनको दफा १७ बमोखजमको स्थानीय पििद् 
व्यिस्थािन सलमलतको रूिमा समेत काम गनेछ । 

 
४. सलमलतको बैठक सम्बन्धी व्यिस्था: (१) संयोजकले तोकेको लमलत, समय र स्थानमा सलमलतको बैठक 

बस्नेछ । 
(२) सलमलतको सदस्य-सखचिले सलमलतको बैठक बस्ने लमलत, समय र स्थान तोकी बैठकमा 

छलफल िनेु पिषयसूची सपितको सूचना बैठक बस्ने समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यले 
िाउने गरी िठाउन ुिनेछ । 

 (३) सलमलतका िचास प्रलतशतिन्दा बढी सदस्य उिखस्थत िएमा बैठकको लालग गणिूरक 
सङ्ख या िगेुको मालननेछ । 

(४) उिदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको िएतािलन सलमलतको बैठक तत्काल 
बोलाउन आिश्यक िएमा अध्यक्षले जनुसकैु बेलािलन सलमलतको बैठक बोलाउन सक्नेछ र त्यस्तो 
अिस्थामा अध्यक्ष र र्टीमा १ जना सदस्य सपित सदस्य सखचि उिखस्थत िएमा सलमलतको बैठक 
बस्न सक्नेछ। 

(५) सलमलतको बैठक संयोजकको अध्यक्षतामा बस्नेछ । 
(६) सलमलतको लनणनय बिमुतद्वारा िनेुछ र मत बराबर िएमा संयोजकले लनणानयक मत ठदनेछ। 
(७) सलमलतले आिश्यकता अनसुार सम्बखन्धत लनकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रलतलनलध र पिज्ञलाई 

बैठकमा आमन्त्रण गनन सक्नेछ । 
(८) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनपिलध सलमलत आफैले लनधानरण गरे बमोखजम िनेुछ । 
(९) सलमलतको लनणनय सदस्य सखचिले प्रमाखणत गरी राख्नछे । 

 
५ . सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार: सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार देिाय बमोखजम िनेुछ:- 

(क) पििद् व्यिस्थािन सम्बन्धी रापिय िररषद् बाट स्िीकृत रापिय नीलत तथा योजना एिम ्
रापिय कायनकारी सलमलत र प्रदेश पििद् व्यिस्थािन सलमलतबाट स्िीकृत एकीकृत तथा 
के्षत्रगत नीलत योजना र कायनिम अनरुुि िनेु गरी गाउँ पििद् व्यिस्थािन नीलत तथा 
योजना तजुनमा गरी कायनिाललका समक्ष िेश गने, 
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(ि) गाउँसिाबाट स्िीकृत नीलत तथा योजनाको अधीनमा रिी पििद् जोखिम न्यूनीकरण, 
पििद् प्रलतकायन तथा पििद् िनुलानि सम्बन्धी एकीकृत तथा के्षत्रगत नीलत, योजना तथा 
कायनिम स्िीकृत गरी लागू गने, गराउने, 

(ग) गाउँिाललकाबाट सञ्चालन िनेु पििद् व्यिस्थािन सम्बन्धी कायनिम तथा बजेट प्रस्ताि 
तयार गने, गराउने, 

(र्) पििद् व्यिस्थािनका सम्बन्धमा गाउँिाललकाको संस्थागत क्षमता पिकास गने, गराउने, 
(ङ) गाउँिाललकाका िदालधकारी, कमनचारी, स्ियंसेिक, सामाखजक िररचालक तथा 

समदुायलाई पििद् व्यिस्थािन सम्बन्धमा प्रखशक्षण ठदने व्यिस्था लमलाउने, 
(च) पििद्का र्टना िनुासाथ िोज, उद्धार र राित लगायतका प्राथलमक कायनिरू तत्काल 

गननको लालग संस्थागत संयन्त्र स्ित: िररचाललत िनेु गरी आिश्यक कायनपिलध तथा 
मािदण्ड तजुनमा गरी लागू गने, गराउने, 

(छ) पििद् व्यिस्थािनका सम्बन्धमा संर्ीय तथा प्रादेखशक कानूनको अलधनमा रपि 
सािनजलनक, लनजी, गैरसरकारी लगायत सबै लनकाय तथा संस्थाले लनिानि गनुन िने 
िलूमका लनधानरण गने तथा त्यस्ता संस्था िा लनकायलाई आफ्नो नीलत, योजना र 
कायनिममा पििद् व्यिस्थािन सम्बन्धी पिषय समािेश गनन लगाउने, 

(ज) पििद्को समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यमिरुको िलूमका सम्बन्धी आिश्यक 
मािदण्ड तयार गरी कायानन्ियन गने, गराउने, 

(झ) सरकारी, लनजी एिम ् गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्ियंसेिक, सामाखजक िररचालक 
लगायत सम्बखन्धत सबै िक्षको समन्िय र संलगनतामा पििद् व्यिस्थािन सम्बन्धी 
कायन गने, गराउने, 

(ञ) िौलतक संरचना लनमानण गदान ििनसंपिता लगायत अन्य स्िीकृत लनदेखशका िा 
मािदण्डको िालना गराउने, 

(ट) स्थानीय सािनजलनक िूिानधार सम्बन्धी संरचनाको पििद् जोखिम मूल्याङ्कन गने, गराउने, 
(ठ) नदी पकनार, बगर, िपिरो जान सक्ने लिरालो जलमन र डुबान िनेु के्षत्र िा पििद् 

जोखिमको सम्िािना िएका असरुखक्षत के्षत्रमा बसोबास गने व्यखि तथा समदुायलाई 
सरुखक्षत स्थानमा स्थानान्तरण गराउन उियिु स्थानको िोजी कायनमा सियोग गने 
तथा सरुखक्षत स्थानमा बसोबास सम्बन्धी सचेतना जगाउने, 

(ड) पििद्बाट स्थानीय स्तरमा लनजी तथा सािनजलनक के्षत्रबाट िइरिेको सेिा प्रिािमा 
अिरोध आइिरेमा सोको िनुिःसञ्चालनका लालग सेिा लनरन्तरताको योजना तजुनमा तथा 
कायानन्ियन सम्बन्धी कायन गने, गराउने । 

(ढ) स्थानीय समदुायलाई पििद्प्रलत जागरुक बनाउन, पििद्सँग सम्बखन्धत योजना तथा 
कायनिम तजुनमा गनन तथा पििद्को र्टना िनुासाथ प्रलतकायनका लालग िररचाललत िनु 
िडा तथा समदुायस्तरमा समािेशी पििद् िूिनतयारी तथा प्रलतकायन सलमलत गठन गने, 
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(ण) पिद्यालय तिको शैखक्षक िाठ्यिममा पििद् व्यिस्थािन सम्बन्धी पिषय समािेश गनन 
ििल गने, 

(त) पििद् प्रलतकायनका लालग नमूना अभ्यास गने, गराउने, 
(थ) पििद्को समयमा प्रयोग गनन सपकने गरी िारुणयन्त्र लगायतका अन्य उिकरणिरू 

तयारी िालतमा राख्न लगाउने, 
(द) स्थानीय स्तरमा आित ्कालीन कायनसञ्चालन केन्रको स्थािना र सञ्चालन गने, 
(ध) गाउँिाललकामा पििद् व्यिस्थािन सूचना प्रणाली तथा िूिनचेतािनी प्रणालीको पिकास र 

सञ्चालन गने, गराउने, 
(न) पििद् प्रिापित के्षत्रमा तत्काल उद्धार तथा राितको व्यिस्था लमलाउने, 
(ि) पििद् मा िरी िराएका, लबग्रकेा िा नि िएका कागजातको यपकन त्याङ्क अद्यािलधक 

गरी राख्न लगाउने, 
(फ) पििद् बाट प्रिापित र्रिररिारको िपिचान, स्तर लनधानरण तथा िररचयित्र पितरण गने, 

गराउने, 
(ब) पििद्को समयमा जोखिममा रिेको समूि पिशेषगरी मपिला, बालबाललका, पकशोरी, 

अिाङ्गता िएका व्यखिउिर िनु सक्ने र्टना (लैपङ्गक पिंसा, बेचपििन तथा अन्य कुनै 
िलन पकलसमका शोषण) रोकथामको लालग पिशेष सतकन ता अिनाई सचेतनामूलक 
कायनिम सञ्चालन गने, 

(ि) पििद् प्रिापितिरूको प्रत्यक्ष र सपिय सििालगतामा पििद् प्रिापित के्षत्रमा आलथनक 
पियाकलािको िनुस्थानिना, रोजगारीका अिसरको सृजना तथा जीिनयािनका लालग 
आय आजनन कायनिम सञ्चालन गने, गराउने, 

(म) पििद्को जोखिममा रिेका मपिला, बालबाललका, जेष्ठ नागररक, दललत, सीमान्तकृत िगन 
तथा समदुाय, अशि तथा अिाङ्गता िएका व्यखििरूको लालग पिशेष योजना तथा 
कायनिम बनाई कायानन्ियन गने, गराउने, 

(य) पििद् व्यिस्थािन सम्बन्धमा सािनजलनक संस्था तथा व्यािसापयक प्रलतष्ठानले प्रचललत 
ऐन बमोखजम कायन गरे नगरेको अनगुमन गने, 

(र)  पििद् व्यिस्थािन सम्बन्धी रापिय कायनकारी सलमलत, प्रदेश पििद् व्यिस्थािन सलमलत 
तथा खजल्ला पििद् व्यिस्थािन सलमलतको लनणनय अनसुार पििद् व्यिस्थािन सम्बन्धी 
अन्य कायन गने, गराउने, 

(ल) पििद् व्यिस्थािनका सम्बन्धमा नेिाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, पििाग 
तथा अन्य लनकायसँग सिकायन गने, 

(ि) पििद् व्यिस्थािन सम्बन्धमा नेिाल सरकार, प्रदेश सरकार िा गाउँ/नगरसिाले 
तोकेका अन्य कायन गने, गराउने,  
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(श)  पििद् व्यिस्थािन सम्बन्धमा संर्ीय तथा प्रादेखशक कानूनको प्रलतकूल निनेु गरी गाउँ 
कायनिाललकाले तोके बमोखजमका अन्य कायन गने, गराउने, 

(ष)  पिलिन्न संर्संस्था, व्यखिबाट प्राप्त िनेु राित तथा िनुलननमानण र िनुलानिका 
लबषयिस्तलुाई स्थानीय पििद् व्यिस्थािन सलमलतले तोकेको स्थान र मािदण्ड अनसुार 
गने, गराउने । 

                                    िररच्छेद – ३ 
िडा स्तरीय पििद् व्यिस्थािन सलमलतको गठन तथा काम, कतनव्य र अलधकार 

 
६. िडा स्तरीय पििद् व्यिस्थािन सलमलत: (१) गाउँिाललकाको प्रत्येक िडामा एक िडा स्तरीय पििद् 

व्यिस्थािन सलमलत रिनेछ । 
(२) िडा स्तरीय पििद् व्यिस्थािन सलमलतको गठन देिाय बमोखजम िनेुछ:- 

(क) िडा अध्यक्ष  -संयोजक  
(ि) िडा सदस्यिरू   -सदस्य 
(ग) िडा लित्र रिेका पिषयगत शािा/ईकाई कायानलय प्रमिुिरू  -सदस्य 
(र्) िडा लित्र रिेका सरुक्षा लनकायका प्रमिुिरू  -सदस्य 
(ङ) रापिय मान्यता प्राप्त दलका िडाखस्थत प्रमिु िा प्रलतलनलध  -सदस्य  
(च) स्थानीय रेडिस,   -सदस्य 
(छ) गैरसरकारी तथा सामदुायमा आधाररत संर्संस्था तथा यिुा क्लिबाट 

संयोजकले तोकेबमोखजम न्यूनतम २ मपिला सपित ४ जना  -सदस्य 
(ज) िडा सखचि - सदस्य सखचि 

(३) उिदफा (२) बमोखजमको सलमलतको बैठक सो सलमलतको संयोजकले तोकेको लमलत, समय र 
स्थानमा बस्नेछ । 

(४) सलमलतको सदस्य-सखचिले सलमलतको बैठक बस्ने लमलत, समय र स्थान तोकी बैठकमा 
छलफल िनेु पिषयसूची सपितको सूचना बैठक बस्ने समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यले 
िाउने गरी िठाउन ुिनेछ । 

(५) सलमलतका िचास प्रलतशतिन्दा बढी सदस्य उिखस्थत िएमा बैठकको लालग गणिूरक सङ्ख या 
िगेुको मालननेछ । 

(६) उिदफा (४) र (५) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको िएता िलन सो सलमलतको बैठक तत्काल 
बोलाउन आिश्यक िएमा संयोजकले जनुसकैु बेलािलन सलमलतको बैठक बोलाउन सक्नेछ र त्यस्तो 
अिस्थामा संयोजक र र्टीमा १ जना सदस्य सपित सदस्य सखचि उिखस्थत िएमा सलमलतको बैठक 
बस्न सक्नेछ । 

(७) सलमलतको बैठकको अध्यक्षता सो सलमलतको संयोजकले गनेछ । 
(८) सलमलतको लनणनय बिमुतद्वारा िनेुछ र मत बराबर िएमा संयोजकले लनणानयक मत ठदनेछ। 



 

9 
 

(९) सलमलतले आिश्यकता अनसुार सम्बखन्धत लनकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रलतलनलध र पिज्ञलाई 
बैठकमा आमन्त्रण गनन सक्नेछ । 

(१०) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनपिलध सो सलमलत आफैले लनधानरण गरे बमोखजम 
िनेुछ । 

(११) सलमलतको लनणनय सदस्य सखचिले प्रमाखणत गरी राख्नेछ । 
 
७ . िडा स्तरीय पििद् व्यिस्थािन सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकारिः सलमलतको काम, कतनव्य र 

अलधकार देिाय बमोखजम िनेुछ:- 
(क) िडा लित्र पििद् प्रलतकायन तथा पििद् िनुलानि सम्बन्धी कायनिम सञ्चालनका लालग 

गाउँपििद् व्यिस्थािन सलमलतमा लसफाररस गने तथा सो सलमलतबाट स्िीकृत नीलत तथा 
योजना अनरुूिका पििद् व्यिस्थािन सम्बन्धी कायनिम कायानन्ियन, अनगुमन र 
िनुरािलोकन गने, 

(ि) िडामा पिकास लनमानणका पियाकलाििरू कायानन्ियनमा पििद् जोखिम व्यािस्थािनलाई 
मूलप्रिािीकरण गने, सरुखक्षत पिद्यालय तथा अस्ितालका लालग पििद् जोखिम 
न्यूनीकरणका कायनिमिरू सञ्चालन गने, 

(ग) पििद् व्यिस्थािनका सम्बन्धमा िडाको संस्थागत क्षमता पिकास गने, 
(र्) पििद् व्यिस्थािन योजना, आित्कालीन कायनयोजना, िनुिःस्थािना तथा िनुलननमानण 

योजना तजुनमा तथा कायानन्ियन गने, गराउने, 
(ङ) समदुायमा पििद् व्यिस्थािन सम्बन्धी काम गने समूििरूको गठन तथा त्यस्ता 

समूििरूलाई िररचालन गने गराउने, 
(च) िडा सदस्यिरू, कमनचारी, स्ियंसेिक, सामाखजक िररचालक तथा समदुायमा आधाररत 

पििद् व्यिस्थािन सलमलत सदस्य, नागररक समाजका प्रलतलनलधलाई पििद् व्यिस्थािन 
सम्बन्धी प्रखशक्षणको व्यिस्था लमलाउने, 

(छ) स्थानीय समदुायलाई पििद्प्रलत जागरुक बनाउने, पििद्सँग सम्बखन्धत योजना तथा 
कायनिम तजुनमा गनन तथा पििद्को र्टना िनुासाथ प्रलतकायनका लालग तयारी अिस्थामा 
राख्न,े 

(ज) पििद्का र्टना िनुासाथ िोज, उद्धार र राित लगायतका प्राथलमक कायनिरू तत्काल 
गननको लालग समन्िय गने,  

(झ) आित ्कालीन नमूना अभ्यास गने, गराउने, 
(ञ) पििद् बाट प्रिापित र्रिररिारको िपिचान, स्तर लनधानरण तथा िररचयित्र पितरणमा 

गाउँ पििद् व्यिस्थािन सलमलतलाई सियोग गने, 
(ट) पििद्को समयमा जोखिममा रिेका समूि पिशेषगरी मपिला, बालबाललका, पकशोरी, 

अिाङ्गता िएका व्यखिउिर िनु सक्ने र्टना (लैपङ्गक पिंसा, बेचपििन तथा अन्य कुनै 
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िलन पकलसमका शोषण) रोकथामको लालग पिशेष सतकन ता अिनाई सचेतनामूलक 
कायनिम सञ्चालन गने, 

(ठ) गाउँ पििद् व्यिस्थािन सलमलतको लनणनय अनसुार पििद् व्यिस्थािन सम्बन्धी अन्य 
कायन गने, गराउने ।  

                                   िररच्छेद – ४ 
सरुक्षा लनकाय तथा अन्य लनकायको िररचालन 

 
८ . सरुक्षा लनकायको िररचालन तथा सियोग र समन्िय: (१) गाउँकायनिाललकाले पििद् व्यिस्थािनको 

काममा नेिाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले िररचालन गरेका संर्ीय तथा प्रादेखशक सरुक्षा 
लनकायिरूलाई सियोग र समन्िय गनेछ । 

(२) सरुक्षा लनकायले पििद्को समयमा िोज तथा उद्धार कायनका लालग गाउँकायनिाललका सँग 
आिश्यक सामग्री माग गरेको अिस्थामा गाउँिाललकामा उिलब्ध िएसम्म त्यस्तो सामाग्री तत्काल 
उिलब्ध गराईनेछ । 

(३) पििद् प्रलतकायनका लालग गाउँिाललका/नगरिाललकाले आफूँसँग रिेको नगर प्रिरीलाई 
िररचालन गनेछ ।   

 
९.  िारुणयन्त्र तथा अन्य सेिा प्रदायक लनकायको काम, कतनव्य र अलधकार:  

(१) िारूणयन्त्र, एम्बलेुन्स तथा त्यस्तै अन्य सेिा प्रदायकले आित ्कालीन िोज, उद्धार तथा 
राित उिलब्ध गराउन सलमलतले ठदएको लनदेशनको िालना गनुन िनेछ । 

 (२) आित ्कालीन कायन सम्िादन गदान सलमलतको आदेश बमोखजम कुनै िलन स्थानमा प्रिेश गने 
तथा जनुसकैु व्यखि िा संस्थाको साधन र स्रोत उियोग गने अलधकार िारुणयन्त्र सेिा प्रदायकलाई 
िनेुछ । 

 
१०. सािनजलनक संस्था तथा व्यािसापयक प्रलतष्ठानको दापयत्ि: (१) पििद् व्यिस्थािन सम्बन्धमा 

गाउँिाललका लित्रका सबै सािनजलनक संस्था तथा व्यािसापयक प्रलतष्ठानको दापयत्ि देिाय बमोखजम 
िनेुछ:- 

(क) आफ्नो ििन, उद्योग, कायानलय िा व्यािसापयक केन्रमा पििद्का र्टना िनु नठदन 
पििद् सरुक्षा औजार, उिकरण, सामग्री, आित ्कालीन लनकास लगायत तोपकए 
बमोखजमका अन्य व्यिस्था गने, 

(ि)  त्याङ्क सङ्कलन, क्षलतको मूल्याङ्कन, राित, िनुस्थानिना तथा िनुलननमानण समेतका 
सम्िूणन कायनमा आिश्यक सियोग गने, 

(ग)   आफ्ना कमनचारी तथा कामदारलाई पििद् व्यिस्थािन सम्बन्धमा आधारितू 
अलिमिुीकरण गने गराउने, 
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(र्) पििद् व्यिस्थािन कायनमा उियोग िनेु स्रोत साधनलाई तयारी िालतमा राख्ने, 
(ङ) आफ्ना ििन लगायत अन्य संरचना आित ्कालीन प्रयोजनका लालग आिश्यक िरेमा 

आदेशानसुार उिलब्ध गराउने, 
(च) सम्बखन्धत अलधकारीको सिुररिेक्षणमा उद्धार तथा राित पितरण कायनमा सियोग 

िरु् याउने, 
(छ) पििद् जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्रको व्यिस्था गरी तयारी अिस्थामा राख्न,े 
(ज)  फोिोरमैला तथा प्रदषुणको यथोखचत व्यिस्थािन गरी यसबाट िातािरण र 

जनजीिनमा िनन सक्ने नकारात्मक प्रिािलाई न्यूनीकरण गने उिायिरू अिनाउने, 
(झ) पििद्को र्टना र्टेमा तत्काल नखजकको सरुक्षा लनकाय र स्थानीय आित ्कालीन 

कायनसञ्चालन केन्रलाई िबर गने ।   
(२) गाउँिाललका लित्रका सािनजलनक संस्था तथा व्यािसापयक प्रलतष्ठानले  गाउँिाललकाको पििद् 

व्यिस्थािन सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रिी पििद् व्यिस्थािन योजनाको तजुनमा गरी अलनिायन रूिमा 
लागू गनुन िनेछ । 

 
११. पििद् व्यिस्थािनमा सियोग गनुन िने : गाउँिाललका लित्रका सरकारी कायानलय, गैरसरकारी संस्था, 

स्थानीय सङ्घ संस्था, समदुाय, स्ियंसेिक, नागररक समाज, लनजी के्षत्र तथा व्यखिले पििद् व्यिस्थािन 
कायनमा गाउँिाललकालाई देिाय बमोखजम सियोग गनुन िनेछ:- 

(क)  त्याङ्क सङ्कलन, क्षलतको मूल्याङ्कन, राित, िनुस्थानिना तथा िनुिःलननमानण लगायतका 
पििद् व्यिस्थािन सम्बन्धी कायनमा सियोग गने,  

(ि) पििद् व्यिस्थािन सम्बन्धी जनचेतना अलििृपद्ध गने, 
(ग) क्षमता पिकास, आित ्कालीन नमूना अभ्यास तथा पििद् व्यिस्थािन सम्बन्धी 

प्रखशक्षण कायनिममा सियोग गने तथा िाग ललने,  
(र्) िोज, उद्धार तथा राित पितरण सम्बन्धी कायनमा सियोग गने।  

                                   िररच्छेद – ५  
पििद् व्यिस्थािन कोष सम्बन्धी व्यिस्था 

 
१२. पििद् व्यिस्थािन कोष : (१) पििद् व्यिस्थािनका लालग गाउँिाललकfमा छुटै्ट एक आकखस्मक कोष 

रिनेछ । 
(२) कोषमा देिाय बमोखजमका रकमिरू रिने छन:्- 

(क) गाउँिाललकाको िापषनक बजेटबाट पििद् व्यिस्थािन कोषमा जम्मा गने गरी स्िीकृत 
रकम, 

 (ि) प्रदेश सरकारबाट पििद् व्यिस्थािनका लालग प्राप्त रकम, 
(ग)  नेिाल सरकारबाट पििद् व्यिस्थािनका लालग प्राप्त रकम, 
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(र्) स्िदेशी कुनै सङ्घ संस्था िा व्यखिबाट दान, दातव्य िा उििार स्िरुि प्राप्त रकम, 
(ङ)  अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) पििद् व्यिस्थािनका लालग गाउँिाललकाले कानून बमोखजम पिशेष शलु्क िा दस्तरु संकलन 
गनन सक्ने छ |  

(४) कोषको सञ्चालन तोपकए बमोखजम िनेुछ । 
(५) कोषको रकम पििद् व्यिस्थािन सम्बन्धी कामका लालग प्रयोग गररनेछ । 
(६) उिदफा (५) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको िए तािलन कोषको रकम लनयलमत प्रशासलनक 

कायनको लालग िचन गररने छैन । 
(७) कोषको लेिािरीक्षण मिालेिा िरीक्षकबाट िनेुछ ।  
(८) सलमलतले कोषको िापषनक आय व्ययको प्रलतिदेन तयार गरी कायनिाललका माफन त गाउँसिा 

समक्ष िेश गनेछ । 
                                    िररच्छेद – ६ 

कसूर तथा सजाय 
 

१३.  कसूर र सजाय : कसैले पििद्को र्टना र्ट्न सक्ने गरी लािरिािी गरेमा िा त्यस्तो र्टना र्टाउन 
प्रत्यक्ष संलगन िएमा िा र्ट्ना र्टेको अिस्थामा नाजायज फाईदा ललने गरी िा आफुलाई मात्र 
फाईदा िगुने पकलसमको कुनै काम गरेमा िा यस सम्बन्धमा संर्ीय कानून बमोखजम कसरुजन्य मालनने 
कुनै काम गरेमा तत ्सम्बन्धी कारिािी प्रचललत संर्ीय कानून बमोखजम िनेुछ ।  

                                     िररच्छेद – ७ 
पिपिध 

 
१४.  पििद् सङ्कटग्रस्त क्षते्र र्ोषणाको िालना र समन्िय : (१) नेिाल सरकारले गाउँिाललका लित्रको कुनै 

ठाउँमा गम्िीर प्रकृलतको पििद् उत्िन्न िएबाट पििद् सङ्कटग्रस्त के्षत्र र्ोषणा गरी प्रचललत कानून 
बमोखजम कुनै काम गनन गराउन आदेश ठदएमा सोको िालना गनुन गराउन ु गाउँिाललकाको कतनव्य 
िनेुछ ।  

(२) उिदफा (१) बमोखजम र्ोषणा गररएको के्षत्रमा नेिाल सरकारले प्रचललत कानून बमोखजम 
कुनै काम गनन गराउन गाउँिाललका लित्रको कुनै व्यखि, संस्था िा अलधकारीलाई आदेश ठदएमा सोको 
िालना गनन गराउनमा गाउँिाललकाले आिश्यक समन्िय गनेछ । 

(३) उिदफा (१) बमोखजम र्ोषणा गररएको के्षत्र सम्बन्धी सूचनाको प्रसारणमा गाउँिाललकाले 
सियोग र समन्िय गनेछ । 
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१५. नेिाल सरकारको स्िीकृतीमा मात्र प्रिेश गनुनिने : (१) पििद् बाट असर िरेको कुनै के्षत्रमा पिदेशी 
नागररक िा संस्थाले प्रिेश गनुन िरेमा नेिाल सरकारको स्िीकृलत ललएको छ छैन िलन गाउँ 
कायनिाललकाले सोधिोज गनन सक्नेछ । 

(२) उिदफा (१) बमोखजम सोधिोज गदान त्यस्तो नागररक िा संस्थाले नेिाल सरकारको 
स्िीकृलत ललएको नादेखिएकोमा लनजको प्रिेशलाई रोक लगाई तत ्सम्बन्धी सूचना नेिाल सरकारलाई 
उिलब्ध गराईनेछ । 

 
१६. मानिीय तथा अन्य सिायता र समन्िय : (१) गाउँिाललका लित्र उत्िन्न पििद्को अिस्थालाई तत्काल 

सामना गनन आन्तररक स्रोत र साधनबाट नभ्याउने िएमा मानिीय तथा अन्य सिायता र समन्ियका 
लालग खजल्ला समन्िय सलमलत, प्रदेश सरकार तथा नेिाल सरकारलाई अनरुोध गररनेछ ।  

 (२) पििद् बाट उत्िन्न खस्थलत लनयन्त्रण गने िममा नेिाल सरकारले अन्तरानपिय मानिीय तथा 
अन्य सियोग ललई िररचालन गरेको अिस्थामा नेिाल सरकारको लनदेशनमा रपि तत ्सम्बन्धी कायनमा 
सियोग र समन्िय गररनेछ ।  

(३) लछमेकी स्थानीय तिमा कुनै पििद् उत्िन्न िई सो व्यिस्थािनका लालग लछमेकी स्थानीय 
तिले सोझै, खजल्ला समन्िय सलमलत िा प्रदेश सरकार माफन त अनरुोध गरेमा उिलब्ध िएसम्मको 
सियोग ियुानउन ुगाउको दापयत्ि िनेुछ । 

 
१७.  तत्काल िररद तथा लनमानण र प्रयोग गनन सपकन े : (१) पिशेष िररखस्थलत िरी पििद् बाट प्रिापित 

के्षत्रमा िोज, उद्धार तथा राित उिलब्ध गराउन तथा िइरिेको पििद् बाट थि क्षलत िनु नठदनका 
लालग तत्कालै राित सामग्री िररद िा लनमानण कायन गनन आिश्यक िएमा सािनजलनक िररद सम्बन्धी 
प्रचललत कानूनमा रिेको पिशेष िररखस्थलतमा िररद गने सम्बन्धी व्यिस्था बमोखजम गाउँ कायनिाललका 
कायनिाललकाले िररद िा लनमानण कायन गनन सपकनेछ । 

(२) पििद् बाट प्रिापित के्षत्रमा िोज, उद्धार तथा राित उिलब्ध गराउन तथा िइरिेको 
पििद् बाट थि क्षलत िनु नठदनका लालग गाउँिाललका के्षत्र लित्रको कुनै गैरसरकारी कायानलय िा अन्य 
संर् संस्था र व्यखिको चल, अचल सम्िखि तथा सिारी साधन उियोग गनन आिश्यक िएमा सोको 
अलिलेि रािी तोपकएको अिलधिरको लालग अस्थायी तिरले प्राप्त गनन सपकनेछ । 

 (३) पििद् बाट प्रिापित के्षत्रमा तत्काल राित उिलब्ध गराउन गाउँिाललका के्षत्र लित्रको कुनै 
गैरसरकारी कायानलय िा अन्य संर् संस्था र व्यखिको िाद्यान्न, लिाकिडा, औषधी िा अन्य िस्त ु
आिश्यक िएमा सोको अलिलेि रािी लनयन्त्रणमा ललन र सम्बखन्धत प्रिापित िक्षलाई पितरण गनन 
सपकनेछ । 

(४) गाउँिाललकाले उिदफा (२) बमोखजम कुनै सम्िखि अस्थायी रूिमा प्राप्त गरेमा िा उिदफा 
(३) बमोखजम कुनै िस्त ु लनयन्त्रण र पितरण गरेमा त्यस्तो सम्िखि प्रयोग िा िस्त ुउियोग बाित 
प्रचललत दर अनसुारको रकम सम्बखन्धत कायानलय, संस्था िा व्यखिलाई ठदनेछ ।  
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१८.  राितको न्यूनतम मािदण्ड सम्बन्धी व्यिस्था : (१) पििद् प्रिापित व्यखिलाई नेिाल सरकार तथा 
प्रदेश सरकारले उिलव्ध गराउने राितको अलतररि गाउँिाललकाले आन्तररक स्रोतबाट थि राित उिलब्ध 
गराउन सक्नेछ ।  

(२) उिदफा (१) बमोखजम गाउँिाललकाले पििद् प्रिापित व्यखिलाई राित उिलब्ध गराउँदा 
मािदण्ड बनाई सोको आधारमा रािात उिलब्ध गराउनेछ । 

(३) उिदफा (२) बमोखजमको राितको मािदण्डमा अन्य पिषयको अलतररि देिायका पिषय 
समािेश िएको िनु ुिनेछ:- 

(क) पििद् बाट प्रिापित व्यखिलाई अस्थायी आरयसयस्थलमा रा दा उिलब्ध गराउन ुिने 
आिास, िाद्यान्न, िानेिानी, स्िास््य तथा सरसफाइ सम्बन्धी, 

(ि) पििद् बाट मतृ्य ु िनेुको िररिार तथा सम्िखिको क्षलत िनेु व्यखिलाई उिलब्ध 
गराउन ुिने न्यूनतम राित सम्बन्धी,  

(ग) मपिला, बालबाललका, जेष्ठ नागररक, अशि तथा अिाङ्गता िएका व्यखिको 
आिश्यकता संिोधनका लालग पिशेष राित प्याकेजिरु (जस्तै लडखगनटी पकट र 
खचल्रेन पकट) मपिलािरूको लालग सरुखक्षत मपिलामैत्री स्थल,  

(र्) व्यखिगत गोिलनयता तथा सरुक्षा सम्बन्धी, 
(ङ) न्यूनतम राित बािेक स्िरोजगार तथा रोजगारी व्यिस्थािनका माध्यमबाट 

िीलडतको जीपिकोिाजनन सम्बन्धी, 
(च) गैरसरकारी िा व्यखिगत रूिमा ठदइने राितको पितरण सम्बन्धी, 
(छ) एकद्वार प्रणाली अनरुुि राित पितरण गने सम्बन्धी, 
(ज) राितसँग सम्बखन्धत अन्य उियिु पिषय । 

१९.   पििद् मा िरी िराएका िा नि िएका कागजात सम्बन्धमा : पििद् मा िरी िराई फेला िनन नसकेका 
तथा आंखशक िा िूणन रूिमा क्षलत िएका गाउँिाललकाका मित्ििूणन कागजातिरुको प्रमाणीकरण तथा प्रलतललपि 
उिलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यिस्था प्रचललत कानूनले तोके बमोखजम िनेुछ। 
 
२०. लनदेशन ठदन सक्न े : सलमलतले यस ऐनको अधीनमा रिी पििद् व्यिस्थािनका लालग कुनै व्यखि िा 

लनकायलाई आिश्यक लनदेशन ठदन सक्नेछ र त्यस्तो लनदेशनको िालना गनुन सम्बखन्धत व्यखि िा 
लनकायको कतनव्य िनेुछ । 

 
२१. उिसलमलत गठन गनन सक्न े: (१) सलमलतले आिश्यकता अनसुार उिसलमलत गठन गनन सक्नेछ ।  

(२) उिदफा (१) बमोखजम गठन िनेु उिसलमलतको काम, कतनव्य, अलधकार र कायानिलध 
उिसलमलत गठन गदानका बित तोपकए बमोखजम िनेुछ । 
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२२. अलिलेि राख्न ुिनेिः (१) पििद्को समयमा राित उिलब्ध गराउने व्यखि, लनकाय िा संस्थाको नाम,  
र उिलव्ध गराईको राित तथा सोको िररमाण सपितको पििरणको अलिलेि राख्न ेव्यिस्था सलमलतले 
लमलाउनिुने छ ।   

(२) उिदफा (१) बमोखजमको पििरण रा दा पििद् मा िरेका मपिला, बालबाललका तथा जेष्ठ 
नागररक, पििद्का कारणले स्थानान्तरण िएका र्रिररिार लगायतको सं या एपकन िनेु पििरण र 
उनीिरूलाई उिलब्ध गराइएको रािात स्ििरूिमा राख्निुने छ । 

 
२३. िरुस्कार ठदन सक्न े : स्थानीय पििद् व्यिस्थािन सम्बन्धमा पिशेष योगदान िरु् याउने उत्कृि व्यखि 

िा संस्थालाई प्रोत्सािन स्िरूि सलमलतको लसफाररसमा गाउँ कायनिाललका/नगर कायनिाललकाले सम्मान 
तथा िरुस्कार ठदन सक्नेछ ।  

 
२४. िापषनक प्रलतिेदन : (१) सलमलतले प्रत्येक आलथनक िषनमा गरेको कामको पििरण सपितको िापषनक 

प्रलतिेदन तयार गरी कायनिाललका माफन त गाउँ/नगर सिा, खजल्ला पििद् व्यिस्थािन सलमलत तथा प्रदेश 
पििद् व्यिस्थािन सलमलत समक्ष िेश गनुन िनेछ । 

(२) उिदफा (१) बमोखजमको िापषनक प्रलतिेदन सािनजलनक रूिमा प्रकाशन गनुन िनेछ । 
 

२५.  प्रशासलनक िचन व्यिस्थािन: सलमलतको बैठक तथा प्रलतिेदन तयारी लगायतका कायनसँग सम्बखन्धत 
न्यनुतम प्रशासलनक िचन गाउँ/नगरकायनिाललकाले व्यिस्था गनेछ |  

 
२६. अलधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयम बमोखजम सलमलतलाई प्राप्त 

अलधकारमध्ये आिश्यकता अनसुार केिी अलधकार सलमलतको संयोजक तथा तोपकएको िदालधकारीलाई 
प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

 
२७. लनयम बनाउन ेअलधकार : गाउँ/नगर कायनिाललकाले यो ऐन कायानन्ियनका लालग आिश्यक लनयम 
तथा कायनपिलध  बनाउन सक्नेछ ।                                                                                    
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