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तमानखोला गाउँपाललकामा लिपद् जोखखम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापन गनन बनेको   धेयक, २०७५ 

 

प्रमालणकरण लमलतिः२०७५  / ११ /२२ 

 

प्रस्तािना :  तमानखोला गाउँपाललका के्षत्र लभत्र प्राकृलतक तथा गैरप्राकृलतक लिपद्  बाट सिनसाधारणको जीउज्यान र 

सािनजलनक, लनजी तथा व्यखिगत सम्पलि, प्राकृलतक एिम् साँसृ्कलतक सम्पदा र भौलतक संरचनाको संरक्षण गननका 

लालग लिपद् जोखखम नू्यलनकरण तथा व्यिस्थापनका सबै लियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभािकारी रूपमा 

कायानन्वयनका लालग कानून बनाउन िाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संलिधानको धारा २२१ को उपधारा (१)      ध              तमानखोला गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ ॰ 

 

पररचे्छद – १ 

प्रारखिक 

 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारि: (१) यस ऐनको नाम “गाउँ लिपद् जोखखम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५” 

रहेको छ ॰ 

(२) यो ऐन तुरून्त प्रारि हुनेछ ॰ 

 

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

“ अध्यक्ष”  भन्नाले गाउँपाललकाको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ  । 

“ कोष”  भन्नाले दफा १२ बमोलिमको लिपद् व्यिस्थापन कोष सम्झनु पर्छ  । 

“ गैरप्राकृलतक लिपद्”  भन्नाले महामारी, अलनकाल, डढेलो, कीट िा सूक्ष्म िीिाणु आतङ्क, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फू्ल, 

प्यान्डालमक फू्ल, सपछदंश, िनािर आतङ्क, खानी, हिाई, सडक, िल िा औद्योलगक दुघछटना, आगलागी, लिषाक्त ग्ाँस, 
रसायन िा लिलकरण चुहािट, ग्ाँस लिष्फोटन, लिषाक्त खाद्य सेिन, िातािरणीय प्रदूषण, िन लिनाश िा भौलतक संरचनाको 

क्षलत तथा प्रकोप उद्धार कायछमा हुने दुघछटना िा यसै्त अन्य गैरप्राकृलतक कारणले उत्पन्न लिपद् सम्झनु पर्छ  । 

“ लिल्ला लिपद् व्यिस्थापन सलमलत”  भन्नाले संघीय ऐनको दफा १६ बमोलिम  बागलुग (गा.पा./न.पा. रहेको लिल्लाको नाम) 

लिल्लामा गठन भएको लिल्ला लिपद् व्यिस्थापन सलमलत सम्झनु पर्छ  । 

“ तोलकएको" िा "तोलकए बमोलिम”  भन्नाले यस ऐन अन्तगछत बनेको लनयममा तोलकएको िा तोलकए बमोलिम सम्झनु पर्छ  । 
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“ प्रदेश लिपद् व्यिस्थापन सलमलत”  भन्नाले संघीय ऐनको दफा १४ बमोलिम प्रदेश नं.४ (गा.पा./न.पा. रहेको प्रदेशको नम्बर िा 

नाम) मा गठन भएको प्रदेश लिपद् व्यिस्थापन सलमलत सम्झनु पर्छ  । 

 “ प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत”  भन्नाले गाउँपाललकाको प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत सम्झनु पर्छ  । 

“ प्राकृलतक लिपद्”  भन्नाले लहमपात, अलसना, लहमपलहरो, लहमताल लिस्फोटन, अलतिृलि, अनािृलि, बाढी, पलहरो तथा भू-

स्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरी बतास, शीतलहर, तातो हािाको लहर, चट्याङ्ग, भूकम्प, ज्वालामुखी लबस्फोट, डढेलो िा 

यसै्त अन्य प्राकृलतक कारणले उत्पन्न िुनसुकै लिपद् सम्झनु पर्छ  । 

“ रालिि य कायछकारी सलमलत”  भन्नाले संघीय ऐनको दफा ६ बमोलिमको कायछकारी सलमलत सम्झनु पर्छ  । 

“ रालिि य पररषद”  भन्नाले संघीय ऐनको दफा ३ बमोलिमको लिपद् िोखखम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापन रालिि य पररषद् सम्झनु 

पर्छ  । 

“ रालिि य प्रालधकरण”  भन्नाले संघीय ऐनको दफा १० बमोलिम गठन भएको रालिि य लिपद् िोखखम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापन 

प्रालधकरण सम्झनु पर्छ  । 

“ लिपद्”  भन्नाले कुनै स्थानमा आपत् कालीन अिस्था लसिछना भई िन िा धनको क्षलतको साथै िीिनयापन र िातािरणमा 

प्रलतकूल असर पाने प्राकृलतक िा गैरप्राकृलतक लिपद् सम्झनु पर्छ  । 

“ लिपद् खोि तथा उद्धार समूह”  भन्नाले लिपद्को अिस्थामा खोिी तथा उद्धार गनछ लियाशील िा लिपद् व्यिस्थापनको लालग 

पररचालन गनछ तयार गररएको लिलशिीकृत खोि तथा उद्धार समूह सम्झनु पर्छ  र सो शब्दले ताललम प्राप्त मानिीय 

सहायताकमीलाई समेत िनाउँर् । 

“ लिपद् िोखखम नू्यनीकरण”  भन्नाले लिपद्पूिछ गररने िोखखमको लिशे्लषण तथा मूल्याङ्कन, लिपद् रोकथाम िा लिपद्  बाट हुने 

क्षलतको नू्यनीकरण तथा लिकासका कायछमा लिपद् िोखखमलाई कम गने सम्बन्धी कायछ सम्झनु पर्छ  । 

“ लिपद् पुनलाछभ”  भन्नाले लिपद्को घटनापलर् गररने पुनलनछमाछण एिम् पुनस्थाछपनासँग सम्बखन्धत कायछ सम्झनु पर्छ  । 

“ लिपद् प्रलतकायछ”  भन्नाले लिपद्को घटना घट्नासाथ तत्कालै गररने खोि, उद्धार एिम् राहतसँग सम्बखन्धत कायछ सम्झनु पर्छ  
र सो शब्दले लिपद् प्रलतकायछको पूिछतयारीलाई समेत िनाउँर् । 

“ लिपद् व्यिस्थापन”  भन्नाले लिपद् िोखखम नू्यनीकरण, लिपद् प्रलतकायछ र लिपद् पुनलाछभसँग सम्बखन्धत समू्पणछ लियाकलाप 

सम्झनु पर्छ  । 

“ व्यािसालयक प्रलतष्ठान”  भन्नाले उद्योग, कलकारखाना, लसनेमा घर, सलपङ्ग मल, बहुउदे्दश्यीय व्यापाररक भिन िस्ता 

व्यािसालयक प्रलतष्ठान सम्झनु पर्छ  । 

“ सलमलत”  भन्नाले दफा ३ बमोलिमको      लिपद् व्यिस्थापन सलमलत सम्झनु पर्छ  । 

 

“ संघीय ऐन”  भन्नाले नेपाल सरकारको लिपद् िोखखम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ सम्झनु पर्छ  । 

“ संघीय मन्त्रालय”  भन्नाले नेपाल सरकारको लिपद् व्यिस्थापन हेने गरी तोलकएको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ  । 
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“ सािछिलनक संस्था”  भन्नाले सरकारी लनकाय, सरकारको पूणछ िा आंलशक स्वालमत्व भएको संस्था, प्रचललत कानून बमोलिम 

स्थापना भएका सङ्गलठत संस्था िा सबै प्रकारका स्वास्थ्य तथा शैलक्षक संस्था सम्झनु पर्छ  । 

 

पररचे्छद – २ 

     लिपद  व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतनव्य र अलधकार 

 

३. गाउँ लिपद् व्यिस्थापन सलमलत: (१) गाउँपाललका लभत्रको लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायनलाई प्रभािकारी 

रूपमा सञ्चालन गनन ए  गाउँ लिपद् व्यिस्थापन सलमलत रहनेछ ॰ 

(२) सलमलतको गठन देहाय बमोलजम हुनेछ:- 

           अध्यक्ष        -संयोिक   

           उपाध्यक्ष            -सदस्य 

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत  -सदस्य 

लिषयगत सलमलतका संयोिकहरु  -सदस्य 

       ,                    -    

सामालिक महाशाखा/शाखा प्रमुख -सदस्य 

पूिाछधार लिकास महाशाखा/शाखा प्रमुख -सदस्य 

 तमानखोला                  लल                

संघीय सुरक्षा         प्रमुख            -सदस्य 

तमानखोला                  लल                

प्रदेश प्रहरी           प्रमुख            -सदस्य 

नगर प्रहरी प्रमुख -सदस्य 

रालिि य मान्यता प्राप्त दलका           खस्थत  

प्रमुख िा प्रलतलनलध -सदस्य  

नेपाल रेडिस सोसाईटीका स्थानीय प्रलतलनलध (१ िना) -सदस्य 

लनिी के्षत्रको उद्योग िालणज्य सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको  

गाउँ तहको अध्यक्ष िा लनिले तोकेको प्रलतलनलध (१ िना) -सदस्य 
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गैरसरकारी सस्था महासंघकाका स्थानीय प्रलतलनलध (१ िना) -सदस्य 

नेपाल       महासंघको        प्रलतलनलध (१ िना) -सदस्य 

लिपद् व्यिस्थापन हेने गरर तोलकएको महाशाखा/शाखा प्रमुख  -सदस्य सलचि 

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखखएको भएतापलन         (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ)   (ण)     द         

न ए      थ      न     त  ठन ए                 न         न    न । 

(४) उपदफा (२) बमोलजमको सलमलतले संघीय ऐनको दफा १७ बमोलजम    थ न      द     थ  न सलमलतको रूपमा 

समेत काम गनेछ ॰ 

 

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

(२) सलमलतको सदस्य-सलचिले सलमलतको बैठक बसे्न लमलत, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने लिषयसूची 

सलहतको सूचना बैठक बसे्न समयभन्दा चौबीस घण्टा अगािै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पनेछ ॰ 

 (३) सलमलतका पचास प्रलतशतभन्दा बढी सदस्य उपखस्थत भएमा बैठकको लालग गणपूरक सङ्या पुगेको मालननेछ ॰ 

(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखखएको भएतापलन सलमलतको बैठक त    बोलाउन आिश्यक भएमा 

अध्यक्षले जुनसुकै बेलापलन सलमलतको बैठक बोलाउन सके्नछ र त्यस्तो अ स्थामा अध्यक्ष र घटीमा १ जना सदस्य सलहत 

सदस्य सलच  उपखस्थत भएमा सलमलतको बैठक बस्न सके्नछ॰ 

(५) सलमलतको बैठक संयोजकको अध्यक्षतामा बसे्नछ ॰ 

(६) सलमलतको लनणनय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा संयोजकले लनणानयक मत लदनेछ॰ 

(७) सलमलतले आिश्यकता अनुसार सम्बखन्धत लनकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रलतलनलध र लिज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गनन 

सके्नछ ॰ 

(८) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनलिलध सलमलत आफैले लनधानरण गरे बमोलजम हुनेछ ॰ 

(९) सलमलतको लनणनय सदस्य सलचिले प्रमालणत गरी राखे्नछ ॰ 

 

५ . सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार: सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ:- 

(क) लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी रालरि य पररषद्  बाट स्वीकृत रालरि य नीलत तथा योजना एिम् रालरि य कायनकारी सलमलत र 

प्रदेश लिपद् व्यिस्थापन सलमलतबाट स्वीकृत एकीकृत तथा के्षत्रगत नीलत योजना र कायनिम अनुरुप हुने गरी     /न   
लिपद् व्यिस्थापन न  त तथ  योजना तजुनमा गरी            समक्ष पेश गने, 

(ख)      सभाबाट स्वीकृत नीलत तथा योजनाको अधीनमा रही लिपद् जोखखम नू्यनीकरण, लिपद् प्रलतकायन तथा लिपद् 

पुनलानभ सम्बन्धी एकीकृत तथा के्षत्रगत नीलत, योजना तथा कायनिम स्वीकृत गरी लागू गने, गराउने, 

(ग) गाउँपाललका  ट     न  न  लिपद् व्यिस्थापन             तथ     ट      त     न ,     न , 
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(घ) लिपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा           को संस्थागत क्षमता लिकास गने, गराउने, 

(ङ) गाउँपाललकाका पदालधकारी, कमनचारी, स्वयंसेिक, सामालजक पररचालक तथा समुदायलाई लिपद् व्यिस्थापन 

सम्बन्धमा प्रलशक्षण लदने व्यिस्था लमलाउने, 

(च) लिपद्का घटना हुनासाथ खोज, उद्धार र राहत लगायतका प्राथलमक कायनहरू तत्काल गननको लालग संस्थागत 

संयन्त्र स्वत: पररचाललत हुने गरी आिश्यक कायनलिलध तथा मापदण्ड तजुनमा गरी लागू गने, गराउने, 

(छ) लिपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा संघीय तथा प्रादेलशक कानूनको अलधनमा रलह सािनजलनक, लनजी, गैरसरकारी 

लगायत सबै लनकाय तथा संस्थाले लनिानह गनुन पने भूलमका लनधानरण गने तथा त्यस्ता संस्था िा लनकायलाई आफ्नो नीलत, 

योजना र कायनिममा लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी लिषय समािेश गनन लगाउने, 

(ज) लिपद्को समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यमहरुको भूलमका सम्बन्धी आिश्यक मापदण्ड तयार गरी 

कायानन्वयन गने, गराउने, 

(झ) सरकारी, लनजी एिम् गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेिक, सामालजक पररचालक लगायत सम्बखन्धत सबै 

पक्षको समन्वय र संलग्नतामा लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायन गने, गराउने, 

(ञ) भौलतक संरचना लनमानण गदान भिनसंलहता लगायत अन्य स्वीकृत लनदेलशका िा मापदण्डको पालना गराउने, 

(ट) स्थानीय सािनजलनक पूिानधार सम्बन्धी संरचनाको लिपद् जोखखम मूल्याङ्कन गने, गराउने, 

(ठ) नदी लकनार, बगर, पलहरो जान सके्न लभरालो जलमन र डुबान हुने के्षत्र िा लिपद् जोखखमको सिािना भएका 

असुरलक्षत के्षत्रमा बसोबास गने व्यखि तथा समुदायलाई सुरलक्षत स्थानमा स्थानान्तरण     न        थ न        

              न  तथ       त  थ न                  तन      न , 

(ड)   पद्  ट स्थानीय      लनजी तथा सा  जलनक के्षत्रबाट भइरहेको सेिा प्रिाहमा अ रोध आइपरेमा सोको 

पुन स  लनका लालग सेिा लनरन्तरताको योजना तजुनमा तथा कायानन्वयन सम्बन्धी कायन गने, गराउने । 

(ढ) स्थानीय समुदायलाई लिपद्प्रलत जागरुक बनाउन, लिपद्सँग सम्बखन्धत योजना तथा कायनिम तजुनमा गनन तथा 

लिपद्को घटना हुनासाथ प्रलतकायनका लालग पररचाललत हुन िडा तथ  समुदायस्तरमा         लिपद् पूिनतयारी तथा 

प्रलतकायन सलमलत गठन गने, 

(ण) लिद्यालय तहको शैलक्षक पाठ्यिममा लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी लिषय समािेश गनन      न , 

(त) लिपद् प्रलतकायनका लालग नमूना अभ्यास गने, गराउने, 

(थ) लिपद्को समयमा प्रयोग गनन सलकने गरी िारुणयन्त्र लगायतका अन्य उपकरणहरू तयारी हालतमा राख्न 

लगाउने, 

(द) स्थानीय स्तरमा आपत् कालीन कायनसञ्चालन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गने, 

(ध) गाउँपाललकामा लिपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूिनचेतािनी प्रणालीको लिकास र सञ्चालन गने, गराउने, 

(न) लिपद् प्रभालित के्षत्रमा तत्काल उद्धार तथ     त   व्यिस्था लमलाउने, 

(प) लिपद्  मा परी हराएका, लबगे्रका िा नर भएका कागजातको यलकन तथ्याङ्क अद्यािलधक गरी राख्न लगाउने, 

(फ) लिपद्  बाट प्रभालित घरपररिारको पलहचान, स्तर लनधानरण तथा पररचयपत्र लितरण गने, गराउने, 
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(ब) लिपद को समयमा जोखखममा रहेको समूह          मलहला,   लबा  का, लकशोरी, अपाङ्गता भएका 

व्यखिउपर हुन सके्न घटना (लैलङ्गक लहंसा,   चलिखन तथ       न    न            ण) रोकथामको लालग लिशेष 

सत  ता अपनाई सचेतनामूलक कायनिम सञ्चालन गने, 

(भ) लिपद् प्रभालित                      त       द       त के्षत्रमा आलथनक लियाकलापको 

पुनस्थानपना, रोजगारीका अिसरको सृजना तथा जीिनयापनका लालग आय आ  न कायनिम सञ्चालन गने, गराउने, 

(म) लिपद्को जोखखममा रहेका मलहला, बालबाललका, जेष्ठ नागररक, दललत, सीमान्तकृत िगन तथा समुदाय, अशि 

तथा अपाङ्गता भएका व्यखिहरूको लालग लिशेष योजना तथा कायनिम बनाई कायानन्वयन गने, गराउने, 

(य) लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा सािनजलनक संस्था तथा व्यािसालयक प्रलतष्ठानले प्रचललत ऐन बमोलजम कायन गरे 

नगरेको अनुगमन गने, 

( )  लिपद  व्यिस्थापन सम्बन्धी रालरि य कायनकारी सलमलत, प्रदेश लिपद् व्यिस्थापन सलमलत तथा लजल्ला लिपद् व्यिस्थापन 

सलमलतको लनणनय अनुसार लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायन गने, गराउने, 

( ) लिपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, लिभाग तथा अन्य लनकायसँग 

सहकायन गने, 

( ) लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा     सभाले तोकेका अन्य कायन गने, गराउने,  

(श)  लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा       तथ    द       न न     त    न न                        त    

बमोलजमका अन्य कायन गने, गराउने, 

(ष)    लभन्न संघसंस्था, व्यखिबाट प्राप्त हुने राहत तथा पुनलननमानण र पुनलानभका लबषय सु्तलाई स्थानीय   पद् 

   थ पन सलमलतले तोकेको स्थान र मापदण्ड अनुसार गने, गराउने ॰ 

 

पररचे्छद – ३ 

 ड       लिपद् व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतनव्य र अलधकार 

 

६.  ड       लिपद् व्यिस्थापन सलमलत: (१)                    ड    एक  ड       लिपद् व्यिस्थापन 

सलमलत रहनेछ ॰ 

(२)  ड       लिपद् व्यिस्थापन सलमलतको गठन देहाय बमोलजम हुनेछ:- 

 ड  अध्यक्ष  -संयोजक  

 ड   द      -सदस्य 

 ड                 त     /                     -सदस्य 

 ड                   न              -सदस्य 
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रालरि य मान्यता प्राप्त दलका  ड खस्थत प्रमुख िा प्रलतलनलध  -सदस्य  

 थ न     ड  ,   -सदस्य 

          तथ      द      ध   त       थ  तथ           ट 

संयोजकले तोकेबमोलजम   नत  २          त ४  न   -सदस्य 

 ड       -  द       

(३)   द   (२)              त     ठ         त         ले तोकेको लमलत, समय र स्थानमा बसे्नछ ॰ 

(४) सलमलतको सदस्य-सलचिले सलमलतको बैठक बसे्न लमलत, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने लिषयसूची 

सलहतको सूचना बैठक बसे्न समयभन्दा चौबीस घण्टा अगािै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पनेछ ॰ 

(५) सलमलतका पचास प्रलतशतभन्दा बढी सदस्य उपखस्थत भएमा बैठकको लालग गणपूरक सङ्या पुगेको मालननेछ ॰ 

(६) उपदफा (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेखखएको भएता पलन    सलमलतको बैठक त    बोलाउन आिश्यक भएमा 

      ले जुनसुकै बेलापलन सलमलतको बैठक बोलाउन सके्नछ र त्यस्तो अ स्थामा        र घटीमा १ जना सदस्य 

सलहत सदस्य सलच  उपखस्थत भएमा सलमलतको बैठक बस्न सके्नछ ॰ 

(७) सलमलतको बैठकको अध्यक्षता सो सलमलतको       ले गनेछ ॰ 

(८) सलमलतको लनणनय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा       ले लनणानयक मत लदनेछ॰ 

(९) सलमलतले आिश्यकता अनुसार सम्बखन्धत लनकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रलतलनलध र लिज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गनन 

सके्नछ ॰ 

(१०) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनलिलध सो सलमलत आफैले लनधानरण गरे बमोलजम हुनेछ ॰ 

(११) सलमलतको लनणनय सदस्य सलचिले प्रमालणत गरी राखे्नछ ॰ 

 

७ .  ड          द     थ  न     त      ,  त       ध     सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार देहाय 

बमोलजम हुनेछ:- 

 ड         द  प्रलतकायन तथा लिपद् पुनलानभ सम्बन्धी            न            /न      द     थ  न     त   

         न  तथ         त  ट स्वीकृत नीलत तथा योजना  न         द     थ  न             

       न,  न   न     न      न  न , 

िडामा लिकास लनमानणका लियाकलापहरू कायानन्वयनमा लिपद् जोखखम व्यािस्थापनलाई मूलप्रिाहीकरण गने, सुरलक्षत 

लिद्यालय तथा अस्पतालका लालग लिपद् जोखखम नू्यनीकरणका कायनिमहरू     न गने, 

लिपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा  ड को संस्थागत क्षमता लिकास गने, 

लिपद् व्य स्थापन योजना, आपत्कालीन कायनयोजना, पुनिःस्थापना तथा पुनलननमानण योजना तजुनमा तथा कायानन्वयन गने, 

गराउने, 
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समुदायमा लिपद् व्य स्थापन           न           गठन तथ                      न  न      न , 

 ड   द   , कमनचारी, स्वयंसेिक, सामालजक पररचालक तथा समुदायमा आधाररत लिपद् व्य स्थापन सलमलत सदस्य, 

नागररक समाजका प्रलतलनलधलाई लिपद् व्य स्थापन सम्बन्धी प्रलशक्षण   व्यिस्था लमलाउने, 

स्थानीय समुदायलाई लिपद्प्रलत जागरुक बनाउन , लिपद्सँग सम्बखन्धत योजना तथा कायनिम तजुनमा गनन तथा लिपद्को 

घटना हुनासाथ प्रलतकायनका लालग त        थ        , 

लिपद्का घटना हुनासाथ खोज, उद्धार र राहत लगायतका प्राथलमक कायनहरू तत्काल गननको लालग      गने,  

आपत् कालीन नमूना अभ्यास गने, गराउने, 

लिपद्  बाट प्रभालित घरपररिारको पलहचान, स्तर लनधानरण तथा पररचयपत्र लितरण   गाउँ लिपद्   स्थापन     त    

      गने, 

लिपद को समयमा जोखखममा रहेका समूह          मलहला,   लबा  का, लकशोरी, अपाङ्गता भएका व्यखिउपर हुन 

सके्न घटना (लैलङ्गक लहंसा,   चलिखन तथ       न    न            ण) रोकथामको लालग लिशेष सत  ता अपनाई 

सचेतनामूलक कायनिम सञ्चालन गने, 

गाउँ लिपद् व्यिस्थापन सलमलतको लनणनय अनुसार लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायन गने, गराउने ।  

 

पररचे्छद – ४ 

सुरक्षा लनकाय तथा अन्य लनकायको पररचालन 

 

८ . सुरक्षा लनकायको पररचालन तथा सहयोग र समन्वय: (१)     कायन      ले लिपद् व्यिस्थापनको काममा 

नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले पररचालन गरेका संघीय तथा प्रादेलशक सुरक्षा लनकायहरूलाई सहयोग र समन्वय 

गनेछ ॰ 

(२) सुरक्षा लनकायले लिपद्को समयमा खोज तथा उद्धार कायनका लालग     कायन      सँग आिश्यक सामग्री माग 
गरेको अिस्थामा           मा उपलब्ध भएसम्म त्यस्तो सामाग्री तत्काल उपलब्ध गराईनेछ ॰ 

(३) लिपद् प्रलतकायनका लालग              आँफूसँग रहेको नगर प्रहरीलाई पररचालन गनेछ ॰   

 

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

(१) िारूणयन्त्र, एमु्बलेन्स तथा त्यसै्त अन्य सेिा प्रदायकले आपत् कालीन खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन 
सलमलतले लदएको लनदेशनको पालना गनुन पनेछ ॰ 
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 (२) आपत् कालीन कायन सम्पादन गदान सलमलतको आदेश बमोलजम कुनै पलन स्थानमा प्रिेश गने तथा जुनसुकै व्यखि 

िा संस्थाको साधन र स्रोत उपयोग गने अलधकार िारुणयन्त्र सेिा प्रदायकलाई हुनेछ ॰ 

 

१०. सािनजलनक संस्था तथा व्यािसालयक प्रलतष्ठानको दालयत्व: (१) लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा गाउँपाललका 

लभत्रका सबै सािनजलनक संस्था तथा व्यािसालयक प्रलतष्ठानको दालयत्व देहाय बमोलजम हुनेछ:- 

(क) आफ्नो भिन, उद्योग, कायानलय िा व्यािसालयक केन्द्रमा लिपद्का घटना हुन नलदन लिपद् सुरक्षा औजार, 
उपकरण, सामग्री, आपत् कालीन लनकास लगायत तोलकए बमोलजमका अन्य व्यिस्था गने, 

(ख)  तथ्याङ्क सङ्कलन, क्षलतको मूल्याङ्कन, राहत, पुनस्थानपना तथा पुनलननमानण समेतका समू्पणन कायनमा आिश्यक 

सहयोग गने, 

(ग)   आफ्ना कमनचारी तथा कामदारलाई लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा आधारभूत अलभमुखीकरण गने गराउने, 

(घ) लिपद् व्यिस्थापन कायनमा उपयोग हुने स्रोत साधनलाई तयारी हालतमा राखे्न, 

(ङ) आफ्ना भिन लगायत अन्य संरचना आपत् कालीन प्रयोजनका लालग आिश्यक परेमा आदेशानुसार उपलब्ध 

गराउने, 

(च) सम्बखन्धत अलधकारीको सुपररिेक्षणमा उद्धार तथा राहत लितरण कायनमा सहयोग पुर  याउने, 

(छ) लिपद् जोखखम नू्यनीकरण संयन्त्रको व्यिस्था गरी तयारी अिस्थामा राखे्न, 

(ज)  फोहोरमैला तथा प्रदुषणको यथोलचत व्यिस्थापन गरी यसबाट िातािरण र जनजीिनमा पनन सके्न नकारात्मक 

प्रभािलाई नू्यनीकरण गने उपायहरू अपनाउने, 

(झ) लिपद्को घटना घटेमा तत्काल नलजकको सुरक्षा लनकाय र स्थानीय आपत् कालीन कायनसञ्चालन केन्द्रलाई 

खबर गने ॰   

(२) गाउँपाललका लभत्रका सािनजलनक संस्था तथा व्यािसालयक प्रलतष्ठानले  गाउँपाललकाको लिपद् व्यिस्थापन 

सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रही लिपद् व्यिस्थापन योजनाको तजुनमा गरी अलनिायन रूपमा लागू गनुन पनेछ ॰ 
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११. लिपद् व्यिस्थापनमा सहयोग गनुन पने : गाउँपाललका लभत्रका सरकारी कायानलय, गैरसरकारी संस्था, 
स्थानीय सङ्घ संस्था, समुदाय, स्वयंसेिक, नागररक समाज, लनजी के्षत्र तथा व्यखिले लिपद् व्यिस्थापन कायनमा 

              देहाय बमोलजम सहयोग गनुन पनेछ:- 

(क)  तथ्याङ्क सङ्कलन, क्षलतको मूल्याङ्कन, राहत, पुनस्थानपना तथा पुन लननमानण लगायतका लिपद् व्यिस्थापन 

सम्बन्धी कायनमा सहयोग गने,  

(ख) लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अलभिृखद्ध गने, 

(ग) क्षमता लिकास, आपत् कालीन नमूना अभ्यास तथा लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रलशक्षण कायनिममा सहयोग 

गने तथा भाग ललने,  

(घ) खोज, उद्धार तथा राहत लितरण सम्बन्धी कायनमा सहयोग गने॰  

 

पररचे्छद – ५  

लिपद् व्यिस्थापन कोष सम्बन्धी व्यिस्था 

 

१२. लिपद् व्यिस्थापन कोष : (१) लिपद् व्यिस्थापनका लालग गाउँपाललकामा छुटै्ट ए        कोष रहनेछ 
॰ 

(२) कोषमा देहाय बमोलजमका रकमहरू रहने छन्:- 

(क) गाउँपाललकाको िालषनक बजेटबाट लिपद  व्यिस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी स्वीकृत रकम, 

 (ख) प्रदेश सरकारबाट लिपद  व्यिस्थापनका लालग प्राप्त रकम, 

(ग)  नेपाल सरकारबाट लिपद  व्यिस्थापनका लालग प्राप्त रकम, 

(घ) स्वदेशी कुनै सङ्घ संस्था िा व्यखिबाट दान, दातव्य िा उपहार स्वरुप प्राप्त रकम, 

(ङ)  अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ॰ 

(३) लिपद्   स्थापनका लालग गाउँपाललकाले कानून बमोलजम   शेष शुल्क िा दसु्तर संकलन गनन सके्न छ |  
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(४) कोषको सञ्चालन तोलकए बमोलजम हुनेछ ॰ 

(५) कोषको रकम लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कामका लालग प्रयोग गररनेछ ॰ 

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापलन कोषको रकम लनयलमत प्रशासलनक कायनको लालग खचन गररने 

छैन ॰ 

(७) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ॰  

(८) सलमलतले कोषको िालषनक आय व्ययको प्रलतिदेन तयार गरी कायनपाललका माफन त     सभा समक्ष पेश गनेछ ॰ 

 

पररचे्छद – ६ 

कसूर तथा सजाय 

 

१३.  कसूर र सजाय : कसैले लिपद्को घटना घट्न सके्न गरी लापरिाही गरेमा िा त्यस्तो घटना घटाउन प्रत्यक्ष 

संलग्न भएमा िा घट्ना घटेको अिस्थामा नाजायज फाईदा ललने गरी    आफुलाई मात्र फाईदा पुगे्न लकलसमको   न  
काम गरेमा    यस सम्बन्धमा संघीय कानून बमोलजम कसुरजन्य मालनने कुनै काम गरेमा तत् सम्बन्धी कारिाही प्रचललत 

संघीय कानून बमोलजम हुनेछ ॰  

 

पररचे्छद – ७ 

लिलिध 

 

१४.  लिपद् सङ्कटग्रस्त के्षत्र घोषणाको पालना र समन्वय : (१) नेपाल सरकारले गाउँपाललका लभत्रको कुनै ठाउँमा 

गिीर प्रकृलतको लिपद् उत्पन्न भए  ट लिपद् सङ्कटग्रस्त के्षत्र घोषणा गरी प्रचललत कानून बमोलजम कुनै काम गनन गराउन 

आदेश लदएमा सोको पालना गनुन गराउनु गाउँपाललकाको कतनव्य हुनेछ ॰  

(२) उपदफा (१) बमोलजम घोषणा गररएको के्षत्रमा नेपाल सरकारले प्रचललत कानून बमोलजम कुनै काम गनन गराउन 
गाउँपाललका/नगरपाललका लभत्रको कुनै व्यखि, संस्था िा अलधकारीलाई आदेश लदएमा सोको पालना  न  गराउन   
गाउँपाललकाले आिश्यक समन्वय गनेछ ॰ 
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(३) उपदफा (१) बमोलजम घोषणा गररएको के्षत्र सम्बन्धी सूचनाको प्रसारणमा गाउँपाललकाले सहयोग र समन्वय गनेछ 

॰ 

 

१५. नेपाल सरकारको स्वीकृतीमा मात्र प्रिेश गनुनपने : (१) लिपद्  बाट असर परेको कुनै के्षत्रमा लिदेशी नागररक िा 

संस्थाले प्रिेश गनुन परेमा नेपाल सरकारको स्वीकृलत ललएको छ छैन भलन गाउँ     पाललकाले सोधखोज गनन सके्नछ ॰ 

(२) उपदफा (१) बमोलजम सोधखोज गदान त्यस्तो नागररक िा संस्थाले नेपाल सरकारको स्वीकृलत ललएको 

नादेखखएकोमा लनजको प्रिेशलाई रोक लगाई तत् सम्बन्धी सूचना नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराईनेछ ॰ 

 

१६. मानिीय तथा अन्य सहायता र समन्वय : (१) गाउँपाललका लभत्र उत्पन्न लिपद को अिस्थालाई तत्काल सामना 

गनन आन्तररक स्रोत र साधनबाट नभ्याउने भएमा मानिीय तथा अन्य सहायता       का लालग           
    त, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारलाई अनुरोध गररनेछ ॰  

 (२) लिपद् बाट उत्पन्न खस्थलत लनयन्त्रण गने िममा नेपाल सरकारले अन्तरानलरि य मानिीय तथा अन्य सहयोग ललई 

पररचालन गरेको अिस्थामा नेपाल सरकारको लनदेशनमा रलह तत् सम्बन्धी कायनमा सहयोग र समन्वय गररनेछ ॰  

(३) लछमे    थ न   त      न     द               थ  न                थ न   त        , 
              त     द             त  न   ध             ए                 न  
               द      न   । 

 

१७.  तत्काल खररद तथा लनमानण र प्रयोग गनन सलकने : (१) लिशेष पररखस्थलत परी लिपद्  बाट प्रभालित के्षत्रमा 

खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन तथा भइरहेको लिपद्  बाट थप क्षलत हुन नलदनका लालग तत्कालै राहत सामग्री 

खररद िा लनमानण कायन गनन आिश्यक भएमा सािनजलनक खररद सम्बन्धी प्रचललत कानूनमा रहेको लिशेष पररखस्थलतमा 

खररद गने सम्बन्धी व्यिस्था बमोलजम                              खररद िा लनमानण कायन गनन सलकनेछ ॰ 

(२) लिपद्  बाट प्रभालित के्षत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन तथा भइरहेको लिपद्  बाट थप क्षलत हुन 

नलदनका लालग गाउँपाललका के्षत्र लभत्रको कुनै गैरसरकारी कायानलय िा अन्य संघ संस्था र व्यखिको चल, अचल सम्पलि 
तथा सिारी साधन उपयोग गनन आिश्यक भएमा सोको अलभलेख राखी तोलकएको अिलधभरको लालग अस्थायी तिरले 

प्राप्त गनन सलकनेछ ॰ 

 (३) लिपद्  बाट प्रभालित के्षत्रमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउन गाउँपाललका के्षत्र लभत्रको कुनै गैरसरकारी कायानलय िा 

अन्य संघ संस्था र व्यखिको खाद्यान्न, लिाकपडा, औषधी िा अन्य िसु्त आिश्यक भएमा सोको अलभलेख राखी 

लनयन्त्रणमा ललन र सम्बखन्धत प्रभालित पक्षलाई लितरण गनन सलकनेछ ॰ 
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(४) गाउँपाललकाले उपदफा (२) बमोलजम कुनै सम्पलि अस्थायी रूपमा प्राप्त गरेमा िा उपदफा (३) बमोलजम कुनै 

िसु्त लनयन्त्रण र लितरण गरेमा त्यस्तो सम्पलि प्रयोग िा िसु्त उपयोग बापत प्रचललत दर अनुसारको रकम सम्बखन्धत 

कायानलय, संस्था िा व्यखिलाई लदनेछ ॰  

 

१८.  राहतको नू्यनतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यिस्था : (१) लिपद् प्रभालित व्यखिलाई नेपाल सरकार तथा प्रदेश 

सरकारले उपलव्ध गराउने राहतको अलतररि गाउँपाललकाले आन्तररक स्रोतबाट थप राहत उपलब्ध गराउन सके्नछ ॰  

(२) उपदफा (१) बमोलजम गाउँपाललकाले लिपद् प्रभालित व्यखिलाई राहत उपलब्ध गराउँदा मापदण्ड बनाई सोको 

आधारमा राहात उपलब्ध गराउनेछ ॰ 

(३) उपदफा (२) बमोलजमको राहतको मापदण्डमा अन्य लिषयको अलतररि देहायका लिषय समािेश भएको हुनु 

पनेछ:- 

लिपद्  बाट प्रभालित व्यखिलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा राख्दा उपल  गराउनु पने आिास, खाद्यान्न, खानेपानी, 
स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सम्बन्धी, 

लिपद्  बाट मृतु्य हुनेको पररिार तथा सम्पलिको क्षलत हुने व्यखिलाई उपलब्ध गराउनु पने नू्यनतम राहत सम्बन्धी,  

मलहला, बालबाललका, जेष्ठ नागररक, अशि तथा अपाङ्गता भएका व्यखिको आ  कता     धन              
   त      हरु (    लडलग्नटी लकट र लचल्ड्ि ेन लकट)                     त            थ ,  

    त     न त  तथ            , 

नू्यनतम राहत बाहेक स्वरोजगार तथा रोजगारी व्यिस्थापनका माध्यमबाट पीलडतको जीलिकोपाजनन सम्बन्धी, 

गैरसरकारी िा व्यखिगत रूपमा लदइने राहत   लितरण सम्बन्धी, 

एकद्वार प्रणाली अनुरुप राहत लितरण गने सम्बन्धी, 

राहतसँग सम्बखन्धत अन्य उपयुि लिषय ॰ 

 

१९.   लिपद्  मा परी हराएका िा नर भएका कागजात सम्बन्धमा : लिपद् मा परी हराई फेला पनन नसकेका तथा 
आंलशक िा पूणन रूपमा क्षलत भएका गाउँपाललकाका महत्वपूणन कागजातहरुको प्रमाणीकरण तथा प्रलतलललप उपलब्ध 

गराउने सम्बन्धी व्यिस्था     त   न न   तोके बमोलजम हुनेछ॰ 
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२०. लनदेशन लदन सके्न : सलमलतले यस ऐनको अधीनमा रही लिपद् व्यिस्थापनका लालग कुनै व्यखि िा 

लनकायलाई आिश्यक लनदेशन लदन सके्नछ र त्यस्तो लनदेशनको पालना गनुन सम्बखन्धत व्यखि िा लनकायको कतनव्य हुनेछ 

॰ 

 

२१. उपसलमलत गठन गनन सके्न : (१) सलमलतले आिश्यकता अनुसार उपसलमलत गठन गनन सके्नछ ॰  

(२) उपदफा (१) बमोलजम गठन हुने उपसलमलतको काम, कतनव्य, अलधकार र कायानिलध उपसलमलत गठन गदानका 

बखत तोलकए बमोलजम हुनेछ ॰ 

 

२२. अलभलेख राख्नु पनेिः (१) लिपद को समयमा राहत उपलब्ध गराउने व्यखि, लनकाय िा संस्थाको नाम,    
उपल ध गराईको राहत तथ       प  माण    त       ण                  थ      त   
     न  न    ।   

(२)   द   (१)              ण    द     द               ,           तथ      न     , 
   द       ण    थ न   ण  ए                त        ए  न  न      ण    न       
     गराइए       त           न  न    । 

 

२३. पुरस्कार लदन सके्न : स्थानीय लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा लिशेष योगदान पुर  याउने उतृ्कर व्यखि िा 

संस्थालाई प्रोत्साहन स्वरूप सलमलतको लसफाररसमा गाउँ     पाललका     पाललकाले सम्मान तथा पुरस्कार लदन 

सके्नछ ॰  

 

२४. िालषनक प्रलतिेदन : (१) सलमलतले प्रते्यक आलथनक िषनमा गरेको कामको लििरण सलहतको िालषनक प्रलतिेदन 

तयार गरी कायनपाललका माफन त गाउँसभा, लजल्ला लिपद् व्यिस्थापन सलमलत तथा प्रदेश लिपद् व्यिस्थापन सलमलत समक्ष 

पेश गनुन पनेछ ॰ 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको िालषनक प्रलतिेदन सािनजलनक रूपमा प्रकाशन गनुन पनेछ ॰ 

 

२५.  प्रशासलनक खचन   स्थापन: सलमलतको बैठक तथा प्रलत  दन तयारी लगायतका कायन  ग सम्बखन्धत नु्यनतम 
प्रशासलनक खचन गा  कायनपाललकाले व्यिस्था गनेछ |  
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२६. अलधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयम बमोलजम     तलाई प्राप्त अलधकारमधे्य 

आिश्यकता अनुसार केही अलधकार सलमलतको संयोजक तथा तोलकएको पदालधकारीलाई प्रत्यायोजन गनन सके्नछ ॰ 

 

२७. लनयम बनाउने अलधकार : गाउँ कायनपाललकाले यो ऐन कायानन्वयनका लालग आिश्यक लनयम तथा कायनलिलध  
बनाउन सके्नछ ॰ 


