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धवलागिरी िाउँपागलकामा  
ववपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन िनन बनेको ऐन, २०७५ 

 
िाउँसभाबाट गमगतिः२०७५/१०/१३ 
प्रमाखणत गमगत: २०७५।१०।१६ 

 
प्रस्तावना : धवलागिरी िाउँपागलका के्षत्र गभत्र प्राकृगतक तथा िैरप्राकृगतक ववपद् बाट सवनसाधारणको जीउज्यान र 
सावनजगनक, गनजी तथा व्यखिित सम्पखि, प्राकृगतक एवम ्साँस्कृगतक सम्पदा र भौगतक संरचनाको संरक्षण िननका 
लागि ववपद् जोखिम न्यूगनकरण तथा व्यवस्थापनका सबै वियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा 
कायानन्वयनका लागि कानून बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संववधानको धारा २२१ को उपधारा (१) को अगधकार प्रयोि िरी धवलागिरी िाउँसभाले यो 
ऐन बनाएको छ । 
 

पररच्छेद – १ 
प्रारखम्भक 

 
१. संखक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “धवलागिरी िाउँपागलकाको ववपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा 

व्यवस्थापन ऐन, २०७५” रहेको छ । 
(२) यो ऐन तरुून्त प्रारम्भ हनेुछ । 
 

२.  पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलािेमा यस ऐनमा,- 
(क) “अध्यक्ष” भन्नाले िाउँपागलकाको अध्यक्ष सम्झन ुपछन । 
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(ि) “कोष” भन्नाले दफा १२ बमोखजमको ववपद् व्यवस्थापन कोष सम्झन ुपछन । 
(ि) “िैरप्राकृगतक ववपद्” भन्नाले महामारी, अगनकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाण ुआतङ्क, 

पश ुतथा चराचरुुङ्गीमा हनुे फ्लू, प्यान्डागमक फ्लू, सपनदंश, जनावर आतङ्क, िानी, हवाई, 
सडक, जल वा औद्योगिक दरु्नटना, आिलािी, ववषाि गयाँस, रसायन वा वववकरण 
चहुावट, गयासँ ववष्फोटन, ववषाि िाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वन ववनाश वा 
भौगतक संरचनाको क्षगत तथा प्रकोप उद्धार कायनमा हनुे दरु्नटना वा यस्तै अन्य 
िैरप्राकृगतक कारणले उत्पन्न ववपद् सम्झन ुपछन । 

(र्) “खजल्ला ववपद् व्यवस्थापन सगमगत” भन्नाले संर्ीय ऐनको दफा १६ बमोखजम धवलागिरी 
िाउँपागलका म्यागदी खजल्लामा िठन भएको खजल्ला ववपद् व्यवस्थापन सगमगत सम्झन ु
पछन । 

(ङ) “तोवकएको" वा "तोवकए बमोखजम” भन्नाले यस ऐन अन्तिनत बनेको गनयममा तोवकएको 
वा तोवकए बमोखजम सम्झन ुपछन । 

(च) “प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन सगमगत” भन्नाले संर्ीय ऐनको दफा १४ बमोखजम िण्डकी 
प्रदेशमा िठन भएको प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन सगमगत सम्झन ुपछन । 

(छ) “प्रमिु” भन्नाले िाउँपागलकाको प्रमिु सम्झन ुपछन । 
(ज) “प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत” भन्नाले िाउँपागलकाको प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत सम्झन ु

पछन । 
(झ) “प्राकृगतक ववपद्” भन्नाले वहमपात, अगसना, वहमपवहरो, वहमताल ववस्फोटन, अगतवृवि, 

अनावृवि, बाढी, पवहरो तथा भ-ूस्िलन, डुबान, िडेरी, आधँी, हरुी बतास, शीतलहर, 
तातो हावाको लहर, चट्याङ्ग, भकूम्प, ज्वालामिुी गबस्फोट, डढेलो वा यस्तै अन्य 
प्राकृगतक कारणले उत्पन्न जनुसकैु ववपद् सम्झन ुपछन । 

(ञ) “राविय कायनकारी सगमगत” भन्नाले संर्ीय ऐनको दफा ६ बमोखजमको कायनकारी सगमगत 
सम्झन ुपछन । 

(ट) “राविय पररषद” भन्नाले संर्ीय ऐनको दफा ३ बमोखजमको ववपद् जोखिम न्यूनीकरण 
तथा व्यवस्थापन राविय पररषद् सम्झन ुपछन । 

(ठ) “राविय प्रागधकरण” भन्नाले संर्ीय ऐनको दफा १० बमोखजम िठन भएको राविय ववपद् 
जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्रागधकरण सम्झन ुपछन । 

(ड) “ववपद्” भन्नाले कुनै स्थानमा आपत ्कालीन अवस्था गसजनना भई जन वा धनको क्षगतको 
साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रगतकूल असर पाने प्राकृगतक वा िैरप्राकृगतक ववपद् 
सम्झन ुपछन । 

(ढ) “ववपद् िोज तथा उद्धार समूह” भन्नाले ववपद्को अवस्थामा िोजी तथा उद्धार िनन 
वियाशील वा ववपद् व्यवस्थापनको लागि पररचालन िनन तयार िररएको ववखशिीकृत 
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िोज तथा उद्धार समूह सम्झन ुपछन र सो शब्दले तागलम प्राप्त मानवीय सहायताकमीलाई 
समेत जनाउँछ । 

(ण) “ववपद् जोखिम न्यूनीकरण” भन्नाले ववपद्पूवन िररने जोखिमको ववश्लषेण तथा मूल्याङ्कन, 
ववपद् रोकथाम वा ववपद् बाट हनुे क्षगतको न्यूनीकरण तथा ववकासका कायनमा ववपद् 
जोखिमलाई कम िने सम्बन्धी कायन सम्झन ुपछन । 

(त) “ववपद् पनुलानभ” भन्नाले ववपद्को र्टनापगछ िररन े पनुगननमानण एवम ् पनुस्थानपनासिँ 
सम्बखन्धत कायन सम्झन ुपछन । 

(थ) “ववपद् प्रगतकायन” भन्नाले ववपद्को र्टना र्ट्नासाथ तत्कालै िररन ेिोज, उद्धार एवम ्
राहतसँि सम्बखन्धत कायन सम्झन ुपछन र सो शब्दले ववपद् प्रगतकायनको पूवनतयारीलाई 
समेत जनाउँछ । 

(द) “ववपद् व्यवस्थापन” भन्नाले ववपद् जोखिम न्यूनीकरण, ववपद् प्रगतकायन र ववपद् 
पनुलानभसँि सम्बखन्धत सम्पूणन वियाकलाप सम्झन ुपछन । 

(ध) “व्यावसावयक प्रगतष्ठान” भन्नाले उद्योि, कलकारिाना, गसनेमा र्र, सवपङ्ग मल, 
बहउुद्देश्यीय व्यापाररक भवन जस्ता व्यावसावयक प्रगतष्ठान सम्झन ुपछन । 

(न) “सगमगत” भन्नाले दफा ३ बमोखजमको िाउँ ववपद् व्यवस्थापन सगमगत सम्झन ुपछन । 
(ऩ)  

(प) “संर्ीय ऐन” भन्नाले नेपाल सरकारको ववपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, 
२०७४ सम्झन ुपछन । 

(फ) “संर्ीय मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको ववपद् व्यवस्थापन हेने िरी तोवकएको 
मन्त्रालय सम्झन ुपछन । 

(ब) “सावनजगनक संस्था” भन्नाले सरकारी गनकाय, सरकारको पूणन वा आखंशक स्वागमत्व 
भएको संस्था, प्रचगलत कानून बमोखजम स्थापना भएका सङ्गठठत संस्था वा सबै प्रकारका 
स्वास््य तथा शैखक्षक संस्था सम्झन ुपछन । 

 
पररच्छेद – २ 

िाउँ ववपद् व्यवस्थापन सगमगतको िठन तथा काम, कतनव्य र अगधकार 
 
३. िाउँ ववपद् व्यवस्थापन सगमगत: (१) िाउँपागलका गभत्रको ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायनलाई प्रभावकारी 

रूपमा सञ्चालन िनन एक िाउँ ववपद् व्यवस्थापन सगमगत रहनेछ । 
(२) सगमगतको िठन देहाय बमोखजम हनेुछ:- 

(1)    अध्यक्ष वा तोवकएको कायनपागलकाको सदस्य 
(2)    प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत 
(3)    ववषयित सगमगतका संयोजकहरु 

संयोजक 
सदस्य 
सदस्य 
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(4)    प्रगतगनगध, खजल्ला प्रशासन कायानलय 
(5)    सामाखजक ववकास शािाको प्रमिु 
(6)    पूवानधार ववकास शािा प्रमिु 
(7)    िा.पा. गभत्रका संर्ीय सरुक्षा प्रमिु वा प्रगतगनगध 
(8)    िा.पा. गभत्र रहेका प्रहरी प्रमिु वा प्रगतगनगध 
(9)    निर प्रहरी प्रमिु 
(10) मान्यता प्राप्त राजगनगतक दलका प्रमिु वा प्रगतगनगध 
(11) नेपाल रेडिस सोसाईटीका प्रमिु वा प्रगतगनगध 
(12) उद्योि वाखणज्य संर्का अध्यक्ष वा प्रगतगनगध 
(13) िैर सरकारी संस्था महासंर्का प्रगतगनगध 
(14) नेपाल सरकार महासंर्को प्रगतगनगध 
(15) ववपद् व्यवस्थापन हेने िरर तोवकएको शािा प्रमिु 

सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 

सदस्य सखचव 
 
(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भएतापगन िम संख्या (१०), (११), (१२), (१३), 
(१४) र (१५) का सदस्यहरू उपलब्ध नभएको अवस्थामा पगन सगमगत िठन एवम ्काम कारवाही 
िननमा असर पने छैन । 
(४) उपदफा (२) बमोखजमको सगमगतले संर्ीय ऐनको दफा १७ बमोखजमको स्थानीय ववपद् 
व्यवस्थापन सगमगतको रूपमा समेत काम िनेछ । 
 

४. सगमगतको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) संयोजकले तोकेको गमगत, समय र स्थानमा सगमगतको बैठक 
बस्नेछ । 
(२) सगमगतको सदस्य-सखचवले सगमगतको बैठक बस्ने गमगत, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हनेु 
ववषयसूची सवहतको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस र्ण्टा अिावै सबै सदस्यले पाउने िरी पठाउन ु
पनेछ । 
(३) सगमगतका पचास प्रगतशतभन्दा बढी सदस्य उपखस्थत भएमा बैठकको लागि िणपूरक सङ्खख्या पिेुको 
मागननेछ । 
(४) उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भएतापगन सगमगतको बैठक तत्काल बोलाउन 
आवश्यक भएमा अध्यक्षले जनुसकैु बेलापगन सगमगतको बैठक बोलाउन सक्नेछ र त्यस्तो अवस्थामा 
अध्यक्ष र र्टीमा १ जना सदस्य सवहत सदस्य सखचव उपखस्थत भएमा सगमगतको बैठक बस्न सक्नेछ। 
(५) सगमगतको बैठक संयोजकको अध्यक्षतामा बस्नेछ । 
(६) सगमगतको गनणनय बहमुतद्वारा हनेुछ र मत बराबर भएमा संयोजकले गनणानयक मत ठदनेछ। 
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(७) सगमगतले आवश्यकता अनसुार सम्बखन्धत गनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रगतगनगध र ववज्ञलाई बैठकमा 
आमन्त्रण िनन सक्नेछ । 
(८) सगमगतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववगध सगमगत आफैले गनधानरण िरे बमोखजम हनेुछ । 
(९) सगमगतको गनणनय सदस्य सखचवले प्रमाखणत िरी राख्नछे । 

 
५ . सगमगतको काम, कतनव्य र अगधकार: सगमगतको काम, कतनव्य र अगधकार देहाय बमोखजम हनेुछ:- 

(क) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राविय पररषद् बाट स्वीकृत राविय नीगत तथा योजना एवम ्
राविय कायनकारी सगमगत र प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन सगमगतबाट स्वीकृत एकीकृत तथा के्षत्रित 
नीगत योजना र कायनिम अनरुुप हनेु िरी िाउँ ववपद् व्यवस्थापन नीगत तथा योजना तजुनमा िरी 
कायनपागलका समक्ष पेश िने, 
(ि) िाउँसभाबाट स्वीकृत नीगत तथा योजनाको अधीनमा रही ववपद् जोखिम न्यूनीकरण, ववपद् 

प्रगतकायन तथा ववपद् पनुलानभ सम्बन्धी एकीकृत तथा के्षत्रित नीगत, योजना तथा कायनिम 
स्वीकृत िरी लािू िने, िराउने, 

(ि) िाउँपागलकाबाट सञ्चालन हनेु ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायनिम तथा बजेट प्रस्ताव 
तयार िने, िराउने, 

(र्) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा िाउँपागलकाको संस्थाित क्षमता ववकास िने, िराउने, 
(ङ) िाउँपागलकाका पदागधकारी, कमनचारी, स्वयंसेवक, सामाखजक पररचालक तथा समदुायलाई 

ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रखशक्षण ठदने व्यवस्था गमलाउने, 
(च) ववपद्का र्टना हनुासाथ िोज, उद्धार र राहत लिायतका प्राथगमक कायनहरू तत्काल 

िननको लागि संस्थाित संयन्त्र स्वत: पररचागलत हनेु िरी आवश्यक कायनववगध तथा 
मापदण्ड तजुनमा िरी लािू िने, िराउने, 

(छ) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संर्ीय तथा प्रादेखशक कानूनको अगधनमा रवह सावनजगनक, 
गनजी, िैरसरकारी लिायत सबै गनकाय तथा संस्थाले गनवानह िनुन पने भगूमका गनधानरण 
िने तथा त्यस्ता संस्था वा गनकायलाई आफ्नो नीगत, योजना र कायनिममा ववपद् 
व्यवस्थापन सम्बन्धी ववषय समावेश िनन लिाउने, 

(ज) ववपद्को समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यमहरुको भगूमका सम्बन्धी आवश्यक 
मापदण्ड तयार िरी कायानन्वयन िने, िराउने, 

(झ) सरकारी, गनजी एवम ् िैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सामाखजक पररचालक 
लिायत सम्बखन्धत सबै पक्षको समन्वय र संलगनतामा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायन 
िने, िराउने, 

(ञ) भौगतक संरचना गनमानण िदान भवनसंवहता लिायत अन्य स्वीकृत गनदेखशका वा मापदण्डको 
पालना िराउने, 
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(ट) स्थानीय सावनजगनक पूवानधार सम्बन्धी संरचनाको ववपद् जोखिम मूल्याङ्कन िने, िराउने, 
(ठ) नदी वकनार, बिर, पवहरो जान सक्ने गभरालो जगमन र डुबान हनेु के्षत्र वा ववपद् 

जोखिमको सम्भावना भएका असरुखक्षत के्षत्रमा बसोबास िने व्यखि तथा समदुायलाई 
सरुखक्षत स्थानमा स्थानान्तरण िराउन उपयिु स्थानको िोजी कायनमा सहयोि िने तथा 
सरुखक्षत स्थानमा बसोबास सम्बन्धी सचेतना जिाउने, 

(ड) ववपद्बाट स्थानीय स्तरमा गनजी तथा सावनजगनक के्षत्रबाट भइरहेको सेवा प्रवाहमा अवरोध 
आइपरेमा सोको पनुिःसञ्चालनका लागि सेवा गनरन्तरताको योजना तजुनमा तथा कायानन्वयन 
सम्बन्धी कायन िने, िराउने । 

(ढ) स्थानीय समदुायलाई ववपद्प्रगत जािरुक बनाउन, ववपद्सँि सम्बखन्धत योजना तथा कायनिम 
तजुनमा िनन तथा ववपद्को र्टना हनुासाथ प्रगतकायनका लागि पररचागलत हनु वडा तथा 
समदुायस्तरमा समावेशी ववपद् पूवनतयारी तथा प्रगतकायन सगमगत िठन िने, 

(ण) ववद्यालय तहको शैखक्षक पाठ्यिममा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ववषय समावेश िनन 
पहल िने, 

(त) ववपद् प्रगतकायनका लागि नमूना अभ्यास िने, िराउने, 
(थ) ववपद्को समयमा प्रयोि िनन सवकने िरी वारुणयन्त्र लिायतका अन्य उपकरणहरू तयारी 

हालतमा राख्न लिाउने, 
(द) स्थानीय स्तरमा आपत ्कालीन कायनसञ्चालन केन्रको स्थापना र सञ्चालन िने, 
(ध) िाउँपागलकामा ववपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूवनचेतावनी प्रणालीको ववकास र 

सञ्चालन िने, िराउने, 
(न) ववपद् प्रभाववत के्षत्रमा तत्काल उद्धार तथा राहतको व्यवस्था गमलाउने, 
(प) ववपद् मा परी हराएका, गबग्रकेा वा नि भएका कािजातको यवकन त्याङ्क अद्यावगधक 

िरी राख्न लिाउने, 
(फ) ववपद् बाट प्रभाववत र्रपररवारको पवहचान, स्तर गनधानरण तथा पररचयपत्र ववतरण िने, 

िराउने, 
(ब) ववपद्को समयमा जोखिममा रहेको समूह ववशेषिरी मवहला, बालबागलका, वकशोरी, 

अपाङ्गता भएका व्यखिउपर हनु सक्ने र्टना (लैवङ्गक वहंसा, बेचवविन तथा अन्य कुनै 
पगन वकगसमका शोषण) रोकथामको लागि ववशेष सतकन ता अपनाई सचेतनामूलक कायनिम 
सञ्चालन िने, 

(भ) ववपद् प्रभाववतहरूको प्रत्यक्ष र सविय सहभागितामा ववपद् प्रभाववत के्षत्रमा आगथनक 
वियाकलापको पनुस्थानपना, रोजिारीका अवसरको सृजना तथा जीवनयापनका लागि आय 
आजनन कायनिम सञ्चालन िने, िराउने, 
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(म) ववपद्को जोखिममा रहेका मवहला, बालबागलका, जेष्ठ नािररक, दगलत, सीमान्तकृत विन 
तथा समदुाय, अशि तथा अपाङ्गता भएका व्यखिहरूको लागि ववशेष योजना तथा 
कायनिम बनाई कायानन्वयन िने, िराउने, 

(य) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सावनजगनक संस्था तथा व्यावसावयक प्रगतष्ठानले प्रचगलत ऐन 
बमोखजम कायन िरे निरेको अनिुमन िने, 

(र)  ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राविय कायनकारी सगमगत, प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन सगमगत तथा 
खजल्ला ववपद् व्यवस्थापन सगमगतको गनणनय अनसुार ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य 
कायन िने, िराउने, 

(ल) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, ववभाि 
तथा अन्य गनकायसँि सहकायन िने, 

(व) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा िाउँसभाले तोकेका अन्य 
कायन िने, िराउने,  

(श)  ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा संर्ीय तथा प्रादेखशक कानूनको प्रगतकूल नहनेु िरी िाउँ 
कायनपागलकाले तोके बमोखजमका अन्य कायन िने, िराउने, 

(ष)  ववगभन्न संर्संस्था, व्यखिबाट प्राप्त हनेु राहत तथा पनुगननमानण र पनुलानभका गबषयवस्तलुाई 
स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सगमगतले तोकेको स्थान र मापदण्ड अनसुार िने, िराउने । 

 
पररच्छेद – ३ 

वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सगमगतको िठन तथा काम, कतनव्य र अगधकार 
 
६. वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सगमगत: (१) िाउँपागलकाको प्रत्येक वडामा एक वडा स्तरीय ववपद् 

व्यवस्थापन सगमगत रहनेछ । 
(२) वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सगमगतको िठन देहाय बमोखजम हनेुछ:- 
(1)  वडा अध्यक्ष 
(2)  वडा सदस्यहरु 
(3)  वडा गभत्र रहेका ववषयित कायानलय प्रमिुहरु 
(4)  वडा गभत्र रहेका सरुक्षा गनकायका प्रमिुहरु 
(5)  मान्यता प्राप्त दलका वडा प्रमिु वा प्रगतगनगध 
(6)  स्थानीय रेडिस 
(7)  िैरसरकारी संर् संस्थाको प्रगतगनगध १ मवहला सवहत ४ जना 
(8)  वडा सखचव 

संयोजक 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 

सदस्य सखचव 
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(३) उपदफा (२) बमोखजमको सगमगतको बैठक सो सगमगतको संयोजकले तोकेको गमगत, समय र 
स्थानमा बस्नेछ । 
(४) सगमगतको सदस्य-सखचवले सगमगतको बैठक बस्ने गमगत, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल 
हनेु ववषयसूची सवहतको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस र्ण्टा अिावै सबै सदस्यले पाउने 
िरी पठाउन ुपनेछ । 
(५) सगमगतका पचास प्रगतशतभन्दा बढी सदस्य उपखस्थत भएमा बैठकको लागि िणपूरक सङ्खख्या 
पिेुको मागननेछ । 
(६) उपदफा (४) र (५) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भएता पगन सो सगमगतको बैठक तत्काल 
बोलाउन आवश्यक भएमा संयोजकले जनुसकैु बेलापगन सगमगतको बैठक बोलाउन सक्नेछ र त्यस्तो 
अवस्थामा संयोजक र र्टीमा १ जना सदस्य सवहत सदस्य सखचव उपखस्थत भएमा सगमगतको बैठक 
बस्न सक्नेछ । 
(७) सगमगतको बैठकको अध्यक्षता सो सगमगतको संयोजकले िनेछ । 
(८) सगमगतको गनणनय बहमुतद्वारा हनेुछ र मत बराबर भएमा संयोजकले गनणानयक मत ठदनेछ। 
(९) सगमगतले आवश्यकता अनसुार सम्बखन्धत गनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रगतगनगध र ववज्ञलाई 
बैठकमा आमन्त्रण िनन सक्नेछ । 
(१०) सगमगतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववगध सो सगमगत आफैले गनधानरण िरे बमोखजम हनेुछ । 
(११) सगमगतको गनणनय सदस्य सखचवले प्रमाखणत िरी राख्नेछ । 

 
७ . वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सगमगतको काम, कतनव्य र अगधकारिः सगमगतको काम, कतनव्य र अगधकार 

देहाय बमोखजम हनेुछ:- 
(क) वडा गभत्र ववपद् प्रगतकायन तथा ववपद् पनुलानभ सम्बन्धी कायनिम सञ्चालनका लागि िाउँ 

ववपद् व्यवस्थापन सगमगतमा गसफाररस िने तथा सो सगमगतबाट स्वीकृत नीगत तथा योजना 
अनरुूपका ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायनिम कायानन्वयन, अनिुमन र पनुरावलोकन 
िने, 

(ि) वडामा ववकास गनमानणका वियाकलापहरू कायानन्वयनमा ववपद् जोखिम व्यावस्थापनलाई 
मूलप्रवाहीकरण िने, सरुखक्षत ववद्यालय तथा अस्पतालका लागि ववपद् जोखिम 
न्यूनीकरणका कायनिमहरू सञ्चालन िने, 

(ि) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा वडाको संस्थाित क्षमता ववकास िने, 
(र्) ववपद् व्यवस्थापन योजना, आपत्कालीन कायनयोजना, पनुिःस्थापना तथा पनुगननमानण योजना 

तजुनमा तथा कायानन्वयन िने, िराउने, 
(ङ) समदुायमा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काम िने समूहहरूको िठन तथा त्यस्ता 

समूहहरूलाई पररचालन िने िराउने, 
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(च) वडा सदस्यहरू, कमनचारी, स्वयंसेवक, सामाखजक पररचालक तथा समदुायमा आधाररत 
ववपद् व्यवस्थापन सगमगत सदस्य, नािररक समाजका प्रगतगनगधलाई ववपद् व्यवस्थापन 
सम्बन्धी प्रखशक्षणको व्यवस्था गमलाउने, 

(छ) स्थानीय समदुायलाई ववपद्प्रगत जािरुक बनाउने, ववपद्सँि सम्बखन्धत योजना तथा 
कायनिम तजुनमा िनन तथा ववपद्को र्टना हनुासाथ प्रगतकायनका लागि तयारी अवस्थामा 
राख्न,े 

(ज) ववपद्का र्टना हनुासाथ िोज, उद्धार र राहत लिायतका प्राथगमक कायनहरू तत्काल 
िननको लागि समन्वय िने,  

(झ) आपत ्कालीन नमूना अभ्यास िने, िराउने, 
(ञ) ववपद् बाट प्रभाववत र्रपररवारको पवहचान, स्तर गनधानरण तथा पररचयपत्र ववतरणमा िाउँ 

ववपद् व्यवस्थापन सगमगतलाई सहयोि िने, 
(ट) ववपद्को समयमा जोखिममा रहेका समूह ववशेषिरी मवहला, बालबागलका, वकशोरी, 

अपाङ्गता भएका व्यखिउपर हनु सक्ने र्टना (लैवङ्गक वहंसा, बेचवविन तथा अन्य कुनै 
पगन वकगसमका शोषण) रोकथामको लागि ववशेष सतकन ता अपनाई सचेतनामूलक कायनिम 
सञ्चालन िने, 

(ठ) िाउँ ववपद् व्यवस्थापन सगमगतको गनणनय अनसुार ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायन 
िने, िराउने ।  

 
पररच्छेद – ४ 

सरुक्षा गनकाय तथा अन्य गनकायको पररचालन 
 
८ . सरुक्षा गनकायको पररचालन तथा सहयोि र समन्वय: (१) िाउँकायनपागलकाले ववपद् व्यवस्थापनको 

काममा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले पररचालन िरेका संर्ीय तथा प्रादेखशक सरुक्षा गनकायहरूलाई 
सहयोि र समन्वय िनेछ । 
(२) सरुक्षा गनकायले ववपद्को समयमा िोज तथा उद्धार कायनका लागि िाउँकायनपागलकासँि आवश्यक 
सामग्री माि िरेको अवस्थामा िाउँपागलकामा उपलब्ध भएसम्म त्यस्तो सामाग्री तत्काल उपलब्ध 
िराईनेछ । 
(३) ववपद् प्रगतकायनका लागि िाउँपागलकाले आफूँसँि रहेको निर प्रहरीलाई पररचालन िनेछ ।   

 
९.  वारुणयन्त्र तथा अन्य सेवा प्रदायक गनकायको काम, कतनव्य र अगधकार:  

(१) वारूणयन्त्र, एम्बलेुन्स तथा त्यस्तै अन्य सेवा प्रदायकले आपत ्कालीन िोज, उद्धार तथा राहत 
उपलब्ध िराउन सगमगतले ठदएको गनदेशनको पालना िनुन पनेछ । 
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(२) आपत ्कालीन कायन सम्पादन िदान सगमगतको आदेश बमोखजम कुनै पगन स्थानमा प्रवेश िने तथा 
जनुसकैु व्यखि वा संस्थाको साधन र स्रोत उपयोि िने अगधकार वारुणयन्त्र सेवा प्रदायकलाई हनेुछ 
। 

 
१०. सावनजगनक संस्था तथा व्यावसावयक प्रगतष्ठानको दावयत्व: (१) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा िाउँपागलका 

गभत्रका सबै सावनजगनक संस्था तथा व्यावसावयक प्रगतष्ठानको दावयत्व देहाय बमोखजम हनेुछ:- 
(क) आफ्नो भवन, उद्योि, कायानलय वा व्यावसावयक केन्रमा ववपद्का र्टना हनु नठदन 

ववपद् सरुक्षा औजार, उपकरण, सामग्री, आपत ्कालीन गनकास लिायत तोवकए 
बमोखजमका अन्य व्यवस्था िने, 

(ि)  त्याङ्क सङ्कलन, क्षगतको मूल्याङ्कन, राहत, पनुस्थानपना तथा पनुगननमानण समेतका सम्पूणन 
कायनमा आवश्यक सहयोि िने, 

(ि)   आफ्ना कमनचारी तथा कामदारलाई ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा आधारभतू 
अगभमिुीकरण िने िराउने, 

(र्) ववपद् व्यवस्थापन कायनमा उपयोि हनेु स्रोत साधनलाई तयारी हालतमा राख्न,े 
(ङ) आफ्ना भवन लिायत अन्य संरचना आपत ्कालीन प्रयोजनका लागि आवश्यक परेमा 

आदेशानसुार उपलब्ध िराउने, 
(च) सम्बखन्धत अगधकारीको सपुररवेक्षणमा उद्धार तथा राहत ववतरण कायनमा सहयोि 

परु् याउने, 
(छ) ववपद् जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्रको व्यवस्था िरी तयारी अवस्थामा राख्न,े 
(ज)  फोहोरमैला तथा प्रदषुणको यथोखचत व्यवस्थापन िरी यसबाट वातावरण र जनजीवनमा 

पनन सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण िने उपायहरू अपनाउने, 
(झ) ववपद्को र्टना र्टेमा तत्काल नखजकको सरुक्षा गनकाय र स्थानीय आपत ्कालीन 

कायनसञ्चालन केन्रलाई िबर िने ।   
(२) िाउँपागलका गभत्रका सावनजगनक संस्था तथा व्यावसावयक प्रगतष्ठानले िाउँपागलकाको ववपद् 
व्यवस्थापन सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रही ववपद् व्यवस्थापन योजनाको तजुनमा िरी अगनवायन 
रूपमा लािू िनुन पनेछ । 
 

११. ववपद् व्यवस्थापनमा सहयोि िनुन पने : िाउँपागलका गभत्रका सरकारी कायानलय, िैरसरकारी संस्था, 
स्थानीय सङ्घ संस्था, समदुाय, स्वयंसेवक, नािररक समाज, गनजी के्षत्र तथा व्यखिले ववपद् व्यवस्थापन 
कायनमा िाउँपागलकालाई देहाय बमोखजम सहयोि िनुन पनेछ:- 

(क)  त्याङ्क सङ्कलन, क्षगतको मूल्याङ्कन, राहत, पनुस्थानपना तथा पनुिःगननमानण लिायतका 
ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायनमा सहयोि िने,  
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(ि) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अगभवृवद्ध िने, 
(ि) क्षमता ववकास, आपत ्कालीन नमूना अभ्यास तथा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रखशक्षण 

कायनिममा सहयोि िने तथा भाि गलने,  
(र्) िोज, उद्धार तथा राहत ववतरण सम्बन्धी कायनमा सहयोि िने।  

 
 

पररच्छेद – ५  
ववपद् व्यवस्थापन कोष सम्बन्धी व्यवस्था 

 
१२. ववपद् व्यवस्थापन कोष : (१) ववपद् व्यवस्थापनका लागि िाउँपागलकामा छुटै्ट एक आकखस्मक कोष 

रहनेछ । 
(२) कोषमा देहाय बमोखजमका रकमहरू रहने छन:्- 

(क) िाउँपागलकाको वावषनक बजेटबाट ववपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा िने िरी स्वीकृत 
रकम, 

 (ि) प्रदेश सरकारबाट ववपद् व्यवस्थापनका लागि प्राप्त रकम, 
(ि)  नेपाल सरकारबाट ववपद् व्यवस्थापनका लागि प्राप्त रकम, 
(र्) स्वदेशी कुनै सङ्घ संस्था वा व्यखिबाट दान, दातव्य वा सहयोि स्वरुप प्राप्त रकम, 
(ङ)  अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) ववपद् व्यवस्थापनका लागि िाउँपागलकाले कानून बमोखजम ववशेष शलु्क वा दस्तरु संकलन 
िनन सक्ने छ |  
(४) कोषको सञ्चालन तोवकए बमोखजम हनेुछ । 
(५) कोषको रकम ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कामका लागि प्रयोि िररनेछ । 
(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको भए तापगन कोषको रकम गनयगमत प्रशासगनक 
कायनको लागि िचन िररने छैन । 
(७) कोषको लेिापरीक्षण महालेिा परीक्षकबाट हनेुछ ।  
(८) सगमगतले कोषको वावषनक आय व्ययको प्रगतवदेन तयार िरी कायनपागलका माफन त िाउँसभा 
समक्ष पेश िनेछ । 

 
पररच्छेद – ६ 
कसूर तथा सजाय 

 



12 
 

१३.  कसूर र सजाय : कसैले ववपद्को र्टना र्ट्न सक्ने िरी लापरवाही िरेमा वा त्यस्तो र्टना र्टाउन 
प्रत्यक्ष संलगन भएमा वा र्ट्ना र्टेको अवस्थामा नाजायज फाईदा गलने िरी वा आफुलाई मात्र फाईदा 
पगुने वकगसमको कुनै काम िरेमा वा यस सम्बन्धमा संर्ीय कानून बमोखजम कसरुजन्य मागनने कुनै काम 
िरेमा तत ्सम्बन्धी कारवाही प्रचगलत संर्ीय कानून बमोखजम हनेुछ ।  

 
 
 

पररच्छेद – ७ 
ववववध 

 
१४.  ववपद् सङ्कटग्रस्त क्षते्र र्ोषणाको पालना र समन्वय : (१) नेपाल सरकारले िाउँपागलका गभत्रको कुनै 

ठाउँमा िम्भीर प्रकृगतको ववपद् उत्पन्न भएबाट ववपद् सङ्कटग्रस्त के्षत्र र्ोषणा िरी प्रचगलत कानून बमोखजम 
कुनै काम िनन िराउन आदेश ठदएमा सोको पालना िनुन िराउन ुिाउँपागलकाको कतनव्य हनेुछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोखजम र्ोषणा िररएको के्षत्रमा नेपाल सरकारले प्रचगलत कानून बमोखजम कुनै 
काम िनन िराउन िाउँपागलका गभत्रको कुनै व्यखि, संस्था वा अगधकारीलाई आदेश ठदएमा सोको 
पालना िनन िराउनमा िाउँपागलकाले आवश्यक समन्वय िनेछ । 
(३) उपदफा (१) बमोखजम र्ोषणा िररएको के्षत्र सम्बन्धी सूचनाको प्रसारणमा िाउँपागलकाले 
सहयोि र समन्वय िनेछ । 
 

१५. नेपाल सरकारको स्वीकृतीमा मात्र प्रवेश िनुनपने : (१) ववपद् बाट असर परेको कुनै के्षत्रमा ववदेशी 
नािररक वा संस्थाले प्रवेश िनुन परेमा नेपाल सरकारको स्वीकृगत गलएको छ छैन भगन िाउँ कायनपागलकाले 
सोधिोज िनन सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोखजम सोधिोज िदान त्यस्तो नािररक वा संस्थाले नेपाल सरकारको स्वीकृगत 
गलएको नादेखिएकोमा गनजको प्रवेशलाई रोक लिाई तत ्सम्बन्धी सूचना नेपाल सरकारलाई उपलब्ध 
िराईनेछ । 

 
१६. मानवीय तथा अन्य सहायता र समन्वय : (१) िाउँपागलका गभत्र उत्पन्न ववपद्को अवस्थालाई तत्काल 

सामना िनन आन्तररक स्रोत र साधनबाट नभ्याउने भएमा मानवीय तथा अन्य सहायता र समन्वयका 
लागि खजल्ला समन्वय सगमगत, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारलाई अनरुोध िररनेछ ।  
(२) ववपद् बाट उत्पन्न खस्थगत गनयन्त्रण िने िममा नेपाल सरकारले अन्तरानविय मानवीय तथा अन्य 
सहयोि गलई पररचालन िरेको अवस्थामा नेपाल सरकारको गनदेशनमा रवह तत ्सम्बन्धी कायनमा सहयोि 
र समन्वय िररनेछ ।  
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(३) गछमेकी स्थानीय तहमा कुनै ववपद् उत्पन्न भई सो व्यवस्थापनका लागि गछमेकी स्थानीय तहले 
सोझै, खजल्ला समन्वय सगमगत वा प्रदेश सरकार माफन त अनरुोध िरेमा उपलब्ध भएसम्मको सहयोि 
पयुानउन ुिाउँकायनपागलको दावयत्व हनेुछ । 

 
१७.  तत्काल िररद तथा गनमानण र प्रयोि िनन सवकन े:  

(१) ववशेष पररखस्थगत परी ववपद् बाट प्रभाववत के्षत्रमा िोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध िराउन तथा 
भइरहेको ववपद् बाट थप क्षगत हनु नठदनका लागि तत्कालै राहत सामग्री िरख द वा गनमानण कायन िनन 
आवश्यक भएमा सावनजगनक िररद सम्बन्धी प्रचगलत कानूनमा रहेको ववशेष पररखस्थगतमा िररद िने 
सम्बन्धी व्यवस्था बमोखजम गाउँ कायनपागलकाले िररद वा गनमानण कायन िनन सवकनेछ । 
(२) ववपद् बाट प्रभाववत के्षत्रमा िोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध िराउन तथा भइरहेको ववपद् बाट थप 
क्षगत हनु नठदनका लागि िाउँपागलका के्षत्र गभत्रको कुनै िैरसरकारी कायानलय वा अन्य संर् संस्था र 
व्यखिको चल, अचल सम्पखि तथा सवारी साधन उपयोि िनन आवश्यक भएमा सोको अगभलेि रािी 
तोवकएको अवगधभरको लागि अस्थायी तवरले प्राप्त िनन सवकनेछ । 
(३) ववपद् बाट प्रभाववत के्षत्रमा तत्काल राहत उपलब्ध िराउन िाउँपागलका के्षत्र गभत्रको कुनै िैरसरकारी 
कायानलय वा अन्य संर् संस्था र व्यखिको िाद्यान्न, लिाकपडा, औषधी वा अन्य वस्त ुआवश्यक भएमा 
सोको अगभलेि रािी गनयन्त्रणमा गलन र सम्बखन्धत प्रभाववत पक्षलाई ववतरण िनन सवकनेछ । 
(४) िाउँपागलकाले उपदफा (२) बमोखजम कुनै सम्पखि अस्थायी रूपमा प्राप्त िरेमा वा उपदफा (३) 
बमोखजम कुनै वस्त ुगनयन्त्रण र ववतरण िरेमा त्यस्तो सम्पखि प्रयोि वा वस्त ुउपयोि बापत प्रचगलत 
दर अनसुारको रकम सम्बखन्धत कायानलय, संस्था वा व्यखिलाई ठदनेछ ।  

 
१८.  राहतको न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था :  

(१) ववपद् प्रभाववत व्यखिलाई नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले उपलव्ध िराउने राहतको अगतररि 
िाउँपागलकाले आन्तररक स्रोतबाट थप राहत उपलब्ध िराउन सक्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोखजम िाउँपागलकाले ववपद् प्रभाववत व्यखिलाई राहत उपलब्ध िराउँदा मापदण्ड 
बनाई सोको आधारमा राहात उपलब्ध िराउनेछ । 
(३) उपदफा (२) बमोखजमको राहतको मापदण्डमा अन्य ववषयको अगतररि देहायका ववषय समावेश 
भएको हनु ुपनेछ:- 

(क) ववपद् बाट प्रभाववत व्यखिलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा राख्दा उपलब्ध िराउन ुपने 
आवास, िाद्यान्न, िानेपानी, स्वास््य तथा सरसफाइ सम्बन्धी, 

(ि) ववपद् बाट मतृ्य ुहनेुको पररवार तथा सम्पखिको क्षगत हनेु व्यखिलाई उपलब्ध िराउन ु
पने न्यूनतम राहत सम्बन्धी,  
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(ि) मवहला, बालबागलका, जेष्ठ नािररक, अशि तथा अपाङ्गता भएका व्यखिको 
आवश्यकता संवोधनका लागि ववशेष राहत प्याकेजहरु (जस्तै गडखगनटी वकट र खचल्रेन 
वकट) मवहलाहरूको लागि सरुखक्षत मवहलामैत्री स्थल,  

(र्) व्यखिित िोपगनयता तथा सरुक्षा सम्बन्धी, 
(ङ) न्यूनतम राहत बाहेक स्वरोजिार तथा रोजिारी व्यवस्थापनका माध्यमबाट पीगडतको 

जीववकोपाजनन सम्बन्धी, 
(च) िैरसरकारी वा व्यखिित रूपमा ठदइने राहतको ववतरण सम्बन्धी, 
(छ) एकद्वार प्रणाली अनरुुप राहत ववतरण िने सम्बन्धी, 
(ज) राहतसँि सम्बखन्धत अन्य उपयिु ववषय । 
 

१९.   ववपद् मा परी हराएका वा नि भएका कािजात सम्बन्धमा : ववपद् मा परी हराई फेला पनन नसकेका तथा 
आंखशक वा पूणन रूपमा क्षगत भएका िाउँपागलकाका महत्वपूणन कािजातहरुको प्रमाणीकरण तथा प्रगतगलवप 
उपलब्ध िराउने सम्बन्धी व्यवस्था प्रचगलत कानूनले तोके बमोखजम हनेुछ। 

 
२०. गनदेशन ठदन सक्न े : सगमगतले यस ऐनको अधीनमा रही ववपद् व्यवस्थापनका लागि कुनै व्यखि वा 

गनकायलाई आवश्यक गनदेशन ठदन सक्नेछ र त्यस्तो गनदेशनको पालना िनुन सम्बखन्धत व्यखि वा 
गनकायको कतनव्य हनेुछ । 

 
२१. उपसगमगत िठन िनन सक्ने : (१) सगमगतले आवश्यकता अनसुार उपसगमगत िठन िनन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोखजम िठन हनेु उपसगमगतको काम, कतनव्य, अगधकार र कायनववगध उपसगमगत 
िठन िदानका बित तोवकए बमोखजम हनेुछ । 

 
२२. अगभलेि राख्न ुपनेिः (१) ववपद्को समयमा राहत उपलब्ध िराउने व्यखि, गनकाय वा संस्थाको नाम,  र 

उपलव्ध िराईको राहत तथा सोको पररमाण सवहतको वववरणको अगभलेि राख्न े व्यवस्था सगमगतले 
गमलाउनपुने छ ।   
(२) उपदफा (१) बमोखजमको वववरण राख्दा ववपद् मा परेका मवहला, बालबागलका तथा जेष्ठ नािररक, 
ववपद्का कारणले स्थानान्तरण भएका र्रपररवार लिायतको संख्या एवकन हनेु वववरण र उनीहरूलाई 
उपलब्ध िराइएको राहात स्पिरूपमा राख्नपुने छ । 

 
२३. परुस्कार ठदन सक्ने : स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा ववशेष योिदान परु् याउने उत्कृि व्यखि वा 

संस्थालाई प्रोत्साहन स्वरूप सगमगतको गसफाररसमा िाउँ कायनपागलकाले सम्मान तथा परुस्कार ठदन 
सक्नेछ ।  
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२४. वावषनक प्रगतवेदन :  

(१) सगमगतले प्रत्येक आगथनक वषनमा िरेको कामको वववरण सवहतको वावषनक प्रगतवेदन तयार िरी 
कायनपागलका माफन त िाउँ सभा, खजल्ला ववपद् व्यवस्थापन सगमगत तथा प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन सगमगत 
समक्ष पेश िनुन पनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोखजमको वावषनक प्रगतवेदन सावनजगनक रूपमा प्रकाशन िनुन पनेछ । 

 
२५.  प्रशासगनक िचन व्यवस्थापन: सगमगतको बैठक तथा प्रगतवेदन तयारी लिायतका कायनसँि सम्बखन्धत न्यनुतम 

प्रशासगनक िचन िाउँकायनपागलकाले व्यवस्था िनेछ |  
 
२६. अगधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन अन्तिनत बनेको गनयम बमोखजम सगमगतलाई प्राप्त अगधकारमध्ये 

आवश्यकता अनसुार केही अगधकार सगमगतको संयोजक तथा तोवकएको पदागधकारीलाई प्रत्यायोजन िनन 
सक्नेछ । 

 
२७. गनयम बनाउने अगधकार : िाउँ कायनपागलकाले यो ऐन कायानन्वयनका लागि आवश्यक गनयम तथा 

कायनववगध  बनाउन सक्नेछ । 
 

cf1fn], 
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