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कानेपोखरी गाउँपामिका 
कानेपोखरी राजपत्र 
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भाग १ 
कानपेोखरी गाउँपामिका 

गाउँ काययपामिकाको कायायिय 

बयरवन, िोरङ, प्रदेश नं. १, नपेाि 

मिमि २०७९ साि आषाढ २९ गिे बसेको कानेपोखरी गाउँपामिकाको बाह्रौं गाउँ सभा अमिवेशनको 
िेस्रो बैठकबाट पाररि भएको देहाय बिोजजिको ऐन सवयसािारणको जानकारीका िामग प्रकाजशि 
गररएको छ। 

कानेपोखरी गाउँपामिकाको ववपद् जोजखि न्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन गनय बनेको ऐन, २०७९ 

गाउँपामिकाका अध्यक्षज्यूबाट प्रिाणीकरण मिमििः २०७९।०३।३१ 

प्रस्िावनािः कानेपोखरी गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र प्राकृमिक िथा गैरप्राकृमिक ववपद् बाट सवयसािारणको जीउज्यान र 
सावयजमनक, मनजी िथा व्यजिगि सम्पजि, प्राकृमिक एवि ्साँस्कृमिक सम्पदा र भौमिक संरचनाको संरक्षण गनयका 
िामग ववपद् जोजखि न्यूमनकरण िथा व्यवस्थापनका सबै वियाकिापको सिन्वयात्िक र प्रभावकारी रूपिा 
कायायन्वयन गदै ववपद् प्रभाववि सरोकारवािा व्यजि िथा मनकायिाई मनष्पक्ष र पारदशी िवरिे ित्काि राहि 
उपिब्ि गराउनका िामग ऐन बनाउन वाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संवविानको अनसूुची ८ िा उजलिजखि ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी अमिकारिाई गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र 
कायायन्वयन गनय सोही संवविानको िारा ५७ को उपिारा ४ िे ददएको अमिकार प्रयोग गरी मिमि २०७९।०३।२९ 
गिे बसेको कानेपोखरी गाउँपामिकाको बाह्रौं सभा अमिवेशनको िेस्रो बैठकिे यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद १ 

प्रारजम्भक 
१. संजक्षप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यो ऐनको नाि “कानेपोखरी गाउँपामिकाको ववपद् जोजखि न्यूनीकरण िथा 

व्यवस्थापन गनय वनेको ऐन, २०७९” रहेको छ। 

(२) यो ऐन कानेपोखरी राजपत्रिा प्रकाशन भए पश्चाि ्गाउँपामिका क्षेत्रभर िागू हनेुछ। 
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२. पररभाषा र व्याख्यािः  ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस ऐनिा,- 
(क) “अध्यक्ष” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङको अध्यक्षिाई सम्झनपुछय। 
(ख) “कोष” भन्नािे यस ऐनको दफा १२ बिोजजिको ववपद् (प्रकोप) व्यवस्थापन कोषिाई 

सम्झनपुछय। 

(ग) “कायायिय” भन्नािे कानेपोखरी गाउँ काययपामिकाको कायायियिाई सम्झनपुछय। 

(घ) “काययपामिका” भन्नािे कानेपोखरी काययपामिकािाई सम्झनपुछय। 

(ङ) “गाउँपामिका” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङिार्य सम्झनपुछय। 

(च) “गैरप्राकृमिक ववपद्” भन्नािे िहािारी, अमनकाि, डढेिो, कीट वा सूक्ष्ि जीवाण ुआिङ्क, 

पश ुिथा चराचरुुङ्गीिा हनुे फ्िू, प्यान्डामिक फ्िू, सपयदंश, जनावर आिङ्क, खानी, हवाई, 

सडक, जि वा औद्योमगक दघुयटना, आगिागी, ववषाि गयाँस, रसायन वा वववकरण 
चहुावट, गयाँस ववष्फोटन, ववषाि खाद्य सेवन, वािावरणीय प्रदूषण, वन ववनाश वा भौमिक 
संरचनाको क्षमि िथा प्रकोप उद्धार काययिा हनुे दघुयटना वा यस्िै अन्य गैरप्राकृमिक 
कारणिे उत्पन्न ववपद् सम्झनपुछय। 

(छ) “जजलिा ववपद् व्यवस्थापन समिमि” भन्नािे संघीय ऐन बिोजजि िोरङ जजलिािा गठन 
भएको जजलिा ववपद् व्यवस्थापन समिमििाई सम्झनपुछय। 

(ज)  “प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन समिमि” भन्नािे संघीय ऐन बिोजजि प्रदेश नं. १ िा गठन 
भएको प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन समिमििाई सम्झनपुछय। 

(झ)  “प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिकाको प्रिखु प्रशासकीय 
अमिकृििाई सम्झनपुछय। 

(ञ) “प्राकृमिक ववपद्” भन्नािे वहिपाि, अमसना, वहिपवहरो, वहििाि ववस्फोटन, अमिववृि, 

अनाववृि, बाढी, पवहरो िथा भ-ूस्खिन, डबुान, खडेरी, आिँी, हरुी बिास, शीििहर, िािो 
हावाको िहर, चट्याङ, भकूम्प, ज्वािािखुी मबस्फोट, डढेिो वा यस्िै अन्य प्राकृमिक 
कारणिे उत्पन्न जनुसकैु ववपद् सम्झनपुछय। 

(ट) “राहि रकि” भन्नािे ववपद् प्रभाववि व्यजि वा मनकायिाई यस ऐनको दफा १८ को 
उपदफा (१) वा उपदफा (२) बिोजजि उपिब्ि गरार्ने रकििाई सम्झनपुछय। 

(ठ) “राहि सािाग्री” भन्नािे ववपद् प्रभाववि व्यजि िथा मनकायिाई उपिब्ि गरार्ने राहि 
रकि बाहेकको खाद्यान्न वा ििा कपडा वा अन्य कुनै जजन्सी सािाग्रीिाई सम्झनपुछय। 

(ड) “राविय काययकारी समिमि” भन्नािे संघीय ऐन बिोजजि गठन हनुे राविय काययकारी 
समिमििाई सम्झनपुछय। 

(ढ) “राविय पररषद्” भन्नािे संघीय ऐन बिोजजि गठन हनु ेववपद् जोजखि न्यूनीकरण िथा 
व्यवस्थापन राविय पररषद्िाई सम्झनपुछय। 

(ण) “राविय प्रामिकरण” भन्नािे संघीय ऐन बिोजजि गठन हनु े राविय ववपद् जोजखि 
न्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन प्रामिकरणिाई सम्झनपुछय। 
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(ि) “ववपद्” भन्नािे कुनै स्थानिा आपि ्कािीन अवस्था मसजयना भई जन वा िनको क्षमिको 
साथै जीवनयापन र वािावरणिा प्रमिकूि असर पाने प्राकृमिक वा गैरप्राकृमिक ववपद् 
सम्झनपुछय। 

(थ) “ववपद् खोज िथा उद्धार सिूह” भन्नािे ववपद्को अवस्थािा खोजी िथा उद्धार गनय 
वियाशीि वा ववपद् व्यवस्थापनको िामग पररचािन गनय ियार गररएको ववजशिीकृि 
खोज िथा उद्धार सिूह सम्झनपुछय र सो शब्दिे िामिि प्राप्त िानवीय सहायिाकिीिाई 
सिेि जनाउँछ। 

(द) “ववपद् जोजखि न्यूनीकरण” भन्नािे ववपद्पूवय गररने जोजखिको ववश्लषेण िथा िूलयाङ्कन, 

ववपद् रोकथाि वा ववपद् बाट हनुे क्षमिको न्यूनीकरण िथा ववकासका काययिा ववपद् 
जोजखििाई कि गने सम्बन्िी कायय सम्झनपुछय। 

(ि) “ववपद् पनुिायभ” भन्नािे ववपद्को घटनापमछ गररने पनुमनयिायण एवि ् पनुस्थायपनासँग 
सम्बजन्िि कायय सम्झनपुछय। 

(न) “ववपद् प्रमिकायय” भन्नािे ववपद्को घटना घट्नासाथ ित्कािै गररने खोज, उद्धार एवि ्
राहिसँग सम्बजन्िि कायय सम्झनपुछय र सो शब्दिे ववपद् प्रमिकाययको पूवय ियारीिाई 
सिेि जनाउँछ। 

(ऩ) “ववपद् व्यवस्थापन” भन्नािे ववपद् जोजखि न्यूनीकरण, ववपद् प्रमिकायय र ववपद् 
पनुिायभसँग सम्बजन्िि सम्पूणय वियाकिाप सम्झनपुछय। 

(प) “व्यावसावयक प्रमिष्ठान” भन्नािे उद्योग, किकारखाना, मसनेिा घर, सवपङ्ग िि, 
बहउुद्देश्यीय व्यापाररक भवन जस्िा व्यावसावयक प्रमिष्ठान सम्झनपुछय। 

(फ) “सभा” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिकाको गाउँ सभािाई सम्झनपुछय। 

(ब) “समिमि” भन्नािे यस ऐनको दफा ३ बिोजजिको कानेपोखरी गाउँपामिकाको गाउँ ववपद् 
व्यवस्थापन समिमि सम्झनपुछय। 

(भ) “संघीय ऐन” भन्नािे नेपाि सरकारको ववपद् जोजखि न्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन 
सम्बन्िी ऐनिाई सम्झनपुछय। 

(ि) “संघीय िन्त्रािय” भन्नािे नेपाि सरकारको ववपद् व्यवस्थापन हेने गरी िोवकएको 
िन्त्रािय सम्झनपुछय। 

(य) “सावयजमनक संस्था” भन्नािे सरकारी मनकाय, सरकारको पूणय वा आंजशक स्वामित्व 
भएको संस्था, प्रचमिि कानून बिोजजि स्थापना भएका सङ्गदठि संस्था वा सबै प्रकारका 
स्वास््य िथा शैजक्षक संस्था र सो शब्दिे गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका उपभोिा समिमि, 
टोि ववकास संस्था, सािदुावयक वन उपभोिा सिहु िगायिका संस्था सिेििाई 
सम्झनपुछय। 

पररच्छेद २ 

गाउँ ववपद् व्यवस्थापन समिमिको गठन िथा काि, कियव्य र अमिकार 

३. गाउँ ववपद् व्यवस्थापन समिमििः (१) गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रको ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी काययिाई प्रभावकारी 
रूपिा सञ्चािन गनय एक गाउँ ववपद् व्यवस्थापन समिमि रहनेछ। 
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(२) समिमिको गठन देहाय बिोजजि हनेुछिः 
(क) गाउँपामिका अध्यक्ष -संयोजक   

(ख) गाउँपामिका उपाध्यक्ष    -सदस्य 

(ग) प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि   -सदस्य 

(घ) गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका सबै वडाका वडा अध्यक्षहरु    -सदस्य 

(ङ) प्रमिमनमि, जजलिा प्रशासन कायायिय, िोरङ   -सदस्य 

(च) कायायियको राजस्व िथा आमथयक प्रशासन शाखा प्रिखु   -सदस्य 

(छ) कायायियको पूवायिार ववकास शाखा प्रिखु           -सदस्य 

(ज) गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र रहेका संघीय/प्रादेजशक सरुक्षा मनकायका प्रिखुहरु   -सदस्य 

(झ) गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र वियाजशि राविय िान्यिाप्राप्त राजनैमिक दिका प्रिखु वा 
प्रमिमनमि एक/एकजना   -सदस्य  

(ञ) गाउँपामिकास्िरीय नेपाि रेडिस सोसाईटीको प्रिखु वा प्रमिमनिी एकजना -सदस्य 

(ट) गाउँपामिकास्िरीय उद्योग वाजणज्य संघको अध्यक्ष वा प्रमिमनिी एकजना   -सदस्य 

(ठ) नेपाि पत्रकार िहासंघको स्थानीय प्रमिमनमि एकजना                -सदस्य 

(ड) गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र वियाशीि गैरसरकारी संघ/संस्थाका अध्यक्षहरुिध्येबाट 
गाउँपामिकाका अध्यक्षिे िोकेका कम्िीिा एकजना िवहिा सवहि दईुजना -सदस्य 

(ढ) गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र वियाशीि गैरसरकारी संस्थाहरुबाट प्रमिमनमित्व हनुेगरी 
जजलिाजस्थि गैर सरकारी िहासंघिे िोकेको एकजना   -सदस्य 

(ण) गाउँपामिकाको नगर प्रहरी प्रिखु   -सदस्य 

(ि) कायायियको ववपद् व्यवस्थापन हेने शाखा प्रिखु               -सदस्य सजचव 

(३) उपदफा (२) बिोजजिको समिमििे संघीय िथा प्रादेजशक ऐनिा उलिेख गररने स्थानीय ववपद् 
व्यवस्थापन समिमिको रूपिा सिेि काि गनेछ। 

४. समिमिको बैठक सम्बन्िी व्यवस्थािः (१) गाउँपामिकाका अध्यक्षिे िोकेको मिमि, सिय र स्थानिा समिमिको 
बैठक बस्नेछ। 

(२) समिमिको सदस्य-सजचविे समिमिको बैठक बस्ने मिमि, सिय र स्थान िोकी बैठकिा छिफि हनेु 
ववषयसूची सवहिको सूचना बैठक बस्ने सियभन्दा चौबीस घण्टा अगावै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउन ु
पनेछ। 

(३) समिमिका पचास प्रमिशिभन्दा बढी सदस्य उपजस्थि भएिा बैठकको िामग गणपूरक सङ्खख्या पगेुको 
िामननेछ। 

(४) उपदफा (२) र (३) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापमन समिमिको बैठक ित्काि बोिाउन 
आवश्यक भएिा गाउँपामिकाका अध्यक्षिे जनुसकैु बेिापमन समिमिको बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्यस्िो 
अवस्थािा गाउँपामिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि र घटीिा दईुजना वडा अध्यक्षहरु 
उपजस्थि भएिा समिमिको बैठक बस्न सक्नेछ। 

(५) समिमिको बैठक गाउँपामिकाका अध्यक्षको अध्यक्षिािा बस्नेछ। 
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(६) समिमिको मनणयय बहिुिद्वारा हनेुछ र िि बराबर भएिा गाउँपामिकाका अध्यक्षिे मनणाययक िि 
ददनेछ। 

(७) समिमििे आवश्यकिा अनसुार सम्बजन्िि मनकाय वा सङ्घ/संस्थाका प्रमिमनमि र ववज्ञिाई बैठकिा 
आिन्त्रण गनय सक्नेछ। 

(८) समिमिको बैठक सम्बन्िी अन्य काययववमि समिमि आफैिे मनिायरण गरे बिोजजि हनेुछ। 

(९) समिमिको मनणयय सदस्य सजचविे प्रिाजणि गरी राख्नछे। 

५. समिमिको काि, कियव्य र अमिकार:  समिमिको काि, कियव्य र अमिकार देहाय बिोजजि हनेुछिः 
(क) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी राविय पररषद् बाट स्वीकृि राविय नीमि िथा योजना एवि ् राविय 
काययकारी समिमि र प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन समिमिबाट स्वीकृि एकीकृि िथा क्षेत्रगि नीमि योजना र 
काययिि अनरुुप हनेुगरी गाउँ ववपद् व्यवस्थापन नीमि िथा योजना िजुयिा गरी स्वीकृिीका िामग 
काययपामिका सिक्ष पेश गने, 

(ख) सभा िथा काययपामिकाबाट स्वीकृि नीमि िथा योजनाको अिीनिा रही ववपद् जोजखि न्यूनीकरण, 

ववपद् प्रमिकायय िथा ववपद् पनुिायभ सम्बन्िी एकीकृि िथा क्षेत्रगि नीमि, योजना िथा काययिि स्वीकृि 
गरी िागू गने, गराउने, 
(ग) गाउँपामिकाबाट सञ्चािन हनेु ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी काययिि िथा बजेट प्रस्िाव ियार गने, 

गराउने, 

(घ) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्ििा गाउँपामिकाको संस्थागि क्षििा ववकास गने, गराउने, 

(ङ) गाउँपामिकाका पदामिकारी, कियचारी, स्वयंसेवक, टोि ववकास संस्था, सािाजजक पररचािक िथा 
सिदुायिाई ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्ििा प्रजशक्षण ददने व्यवस्था मििाउने, 

(च) ववपद्का घटना हनुासाथ खोज, उद्धार र राहि िगायिका प्राथमिक काययहरू ित्काि गनयको िामग 
संस्थागि संयन्त्र स्वि: पररचामिि हनेु गरी आवश्यक िापदण्ड िजुयिा गरी िागू गने, गराउने, 

(छ) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्ििा संघीय िथा प्रादेजशक कानूनको अमिनिा रही सावयजमनक, मनजी, 
गैरसरकारी िगायि सबै मनकाय िथा संस्थािे मनवायह गनुयपने भमूिका मनिायरण गने िथा त्यस्िा संस्था वा 
मनकायिाई आफ्नो नीमि, योजना र काययिििा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी ववषय सिावेश गनय िगाउने, 

(ज) ववपद्को सियिा स्थानीय आिसञ्चारका िाध्यिहरुको भमूिका सम्बन्िी आवश्यक िापदण्ड ियार 
गरी कायायन्वयन गने, गराउने, 

(झ) सरकारी, मनजी एवि ्गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सािाजजक पररचािक िगायि सम्बजन्िि 
सबै पक्षको सिन्वय र संिगनिािा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी कायय गने, गराउने, 

(ञ) भौमिक संरचना मनिायण गदाय भवनसंवहिा िगायि अन्य स्वीकृि मनदेजशका वा िापदण्डको पािना 
गराउने, 

(ट) स्थानीय सावयजमनक पूवायिार सम्बन्िी संरचनाको ववपद् जोजखि िूलयाङ्कन गने, गराउने, 
(ठ) नदी वकनार, बगर, पवहरो जानसक्ने मभरािो जमिन र डबुान हनेु क्षेत्र वा ववपद् जोजखिको सम्भावना 
भएका असरुजक्षि क्षेत्रिा बसोबास गने व्यजि िथा सिदुायिाई सरुजक्षि स्थानिा स्थानान्िरण गराउन 
उपयिु स्थानको खोजी काययिा सहयोग गने िथा सरुजक्षि स्थानिा बसोबास सम्बन्िी सचेिना जगाउने, 
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(ड) ववपदबाट स्थानीयस्िरिा मनजी िथा सावयजमनक क्षेत्रबाट भर्रहेको सेवा प्रवाहिा अवरोि आर्परेिा 
सोको पनुिःसञ्चािनका िामग सेवा मनरन्िरिाको योजना िजुयिा िथा कायायन्वयन सम्बन्िी कायय गने, 
गराउने। 

(ढ) स्थानीय सिदुायिाई ववपद्प्रमि जागरुक बनाउन, ववपद्सँग सम्बजन्िि योजना िथा काययिि िजुयिा 
गनय िथा ववपद्को घटना हनुासाथ प्रमिकाययका िामग पररचामिि हनु वडा िथा सिदुायस्िरिा सिावेशी 
ववपद् पूवयियारी िथा प्रमिकायय समिमि गठन गने, 

(ण) ववद्यािय िहको शैजक्षक पाठ्यिििा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी ववषय सिावेश गनय पहि गने, 
(ि) ववपद् प्रमिकाययका िामग निूना अभ्यास गने, गराउने, 

(थ) ववपद्को सियिा प्रयोग गनय सवकने गरी वारुणयन्त्र, एम्बिेुन्स िगायिका अन्य उपकरणहरू ियारी 
हािििा राख्न िगाउने, 

(द) स्थानीय स्िरिा आपि ्कािीन काययसञ्चािन केन्रको स्थापना र सञ्चािन गने, 

(ि) गाउँपामिकािा ववपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणािी िथा पूवयचेिावनी प्रणािीको ववकास र सञ्चािन गने, 

गराउने, 

(न) ववपद् प्रभाववि क्षेत्रिा ित्काि उद्धार िथा राहिको व्यवस्था मििाउने, 

(प) ववपद् िा परी हराएका, मबग्रेका वा नि भएका कागजािको यवकन ि्याङ्क अद्यावमिक गरी राख्न 
िगाउने, 

(फ) ववपद् बाट प्रभाववि घरपररवारको पवहचान, स्िर मनिायरण िथा पररचयपत्र वविरण गने, गराउने, 

(ब) ववपद्को सियिा जोजखििा रहेको सिूह ववशेषगरी िवहिा, बािबामिका, वकशोरी, अपाङ्गिा भएका 
व्यजि उपर हनु सक्ने घटना (िैवङ्गक वहंसा, बेचववखन िथा अन्य कुनै पमन वकमसिका शोषण) रोकथािको 
िामग ववशेष सिकय िा अपनाई सचेिनािूिक काययिि सञ्चािन गने, 

(भ) ववपद् प्रभावविहरूको प्रत्यक्ष र सविय सहभामगिािा ववपद् प्रभाववि क्षेत्रिा आमथयक वियाकिापको 
पनुस्थायपना, रोजगारीका अवसरको सृजना िथा जीवनयापनका िामग आय आजयन काययिि सञ्चािन गने, 

गराउने, 

(ि) ववपद्को जोजखििा रहेका िवहिा, बािबामिका, जेष्ठ नागररक, दमिि, सीिान्िकृि वगय िथा सिदुाय, 
अशि िथा अपाङ्गिा भएका व्यजिहरूको िामग ववशेष योजना िथा काययिि बनाई कायायन्वयन गने, 
गराउने, 

(य) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्ििा सावयजमनक संस्था िथा व्यावसावयक प्रमिष्ठानिे प्रचमिि ऐन बिोजजि 
कायय गरे नगरेको अनगुिन गने, 

(र) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी राविय काययकारी समिमि, प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन समिमि िथा जजलिा 
ववपद् व्यवस्थापन समिमिको मनणयय अनसुार ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी अन्य कायय गने, गराउने, 

(ि) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्ििा नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारका िन्त्रािय, ववभाग िथा अन्य 
मनकायसँग सहकायय गने, 

(व) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्ििा नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार वा सभा वा काययपामिकािे िोकेका अन्य 
कायय गने, गराउने,  



कानपेोखरी राजपत्र भाग १, 
खण्ड ५, संख्या ४, मिमि: २०७९।०३।३२ 

7 

(श) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्ििा संघीय िथा प्रादेजशक कानूनको प्रमिकूि नहनेु गरी अन्य कायय गने, 
गराउने, 

(ष) ववमभन्न संघसंस्था, व्यजिबाट प्राप्त हनेु राहि िथा पनुमनयिायण र पनुिायभका मबषयवस्ििुाई व्यवस्थापन 
गने, गराउने। 

पररच्छेद ३ 

वडा स्िरीय ववपद् व्यवस्थापन समिमिको गठन िथा काि, कियव्य र अमिकार 

६. वडा स्िरीय ववपद् व्यवस्थापन समिमििः (१) गाउँपामिकाको प्रत्येक वडािा वडा स्िरीय ववपद् व्यवस्थापन 
समिमि रहनेछ। 

(२) वडा स्िरीय ववपद् व्यवस्थापन समिमिको गठन देहाय बिोजजि हनेुछिः 
(क) वडा अध्यक्ष -संयोजक  

(ख) वडा सदस्यहरू    -सदस्य 

(ग) वडा मभत्र रहेका ववषयगि शाखा/ईकाईका कायायिय प्रिखुहरू   -सदस्य 

(घ) वडा मभत्र रहेका सरुक्षा मनकायका प्रिखुहरू   -सदस्य 

(ङ) वडामभत्र वियाजशि राविय िान्यिा प्राप्त राजनैमिक दिका वडास्िरीय प्रिखु वा 
प्रमिमनमि एक/एकजना    -सदस्य  

(च) स्थानीय रेडिसका प्रमिमनमि एकजना,     -सदस्य 

(छ) वडािा वियाशीि गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्षहरुिध्येबाट वडाध्यक्षिे िोकेको 
िीनजना   -सदस्य 

(ज) वडा सजचव                                            -सदस्य सजचव 

(३) उपदफा (२) बिोजजिको समिमिको वडा अध्यक्षिे िोकेको मिमि, सिय र स्थानिा बस्नेछ। 

(४) समिमिको सदस्य-सजचविे समिमिको बैठक बस्ने मिमि, सिय र स्थान िोकी बैठकिा छिफि हनेु ववषयसूची 
सवहिको सूचना बैठक बस्ने सियभन्दा चौबीस घण्टा अगावै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउन ुपनेछ। 

(५) समिमिका पचास प्रमिशिभन्दा बढी सदस्य उपजस्थि भएिा बैठकको िामग गणपूरक सङ्खख्या पगेुको िामननेछ। 

(६) उपदफा (४) र (५) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिा पमन सो समिमिको बैठक ित्काि बोिाउन आवश्यक 
भएिा वडा अध्यक्षिे जनुसकैु बेिापमन समिमिको बैठक बोिाउन सक्नेछ र, त्यस्िो अवस्थािा संयोजक र घटीिा 
दईुजना वडा सदस्य र वडा सजचव उपजस्थि भएिा समिमिको बैठक बस्न सक्नेछ। 

(७) समिमिको बैठकको अध्यक्षिा वडा अध्यक्षिे गनेछ। 

(८) समिमिको मनणयय बहिुिद्वारा हनेुछ र िि बराबर भएिा वडा अध्यक्षिे मनणाययक िि ददनेछ। 

(९) समिमििे आवश्यकिा अनसुार सम्बजन्िि मनकाय वा सङ्घ/संस्थाका प्रमिमनमि र ववज्ञिाई बैठकिा आिन्त्रण 
गनय सक्नेछ। 
(१०) समिमिको बैठक सम्बन्िी अन्य व्यवस्था गाउँ ववपद व्यवस्थापन समिमििे मनिायरण गरे बिोजजि हनेुछ। 

(११) समिमिको मनणयय सदस्य सजचविे प्रिाजणि गरी राख्नछे। 

७. वडा स्िरीय ववपद् व्यवस्थापन समिमिको काि, कियव्य र अमिकारिः  समिमिको काि, कियव्य र अमिकार 

देहाय बिोजजि हनेुछिः 
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(क) वडामभत्र ववपद् प्रमिकायय िथा ववपद् पनुिायभ सम्बन्िी काययिि सञ्चािनका िामग गाउँ 
ववपद् व्यवस्थापन समिमििा मसफाररस गने िथा सो समिमिबाट स्वीकृि नीमि िथा 
योजना अनरुूपका ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी काययिि कायायन्वयन, अनगुिन र 
पनुराविोकन गने, 

(ख) वडािा ववकास मनिायणका वियाकिापहरू कायायन्वयनिा ववपद् जोजखि व्यावस्थापनिाई 
िूिप्रवाहीकरण गने, ववद्यािय िथा अस्पिािका िामग ववपद् जोजखि न्यूनीकरणका 
काययििहरू सञ्चािन गने, 

(ग) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्ििा वडाको संस्थागि क्षििा ववकास गने, 

(घ) ववपद् व्यवस्थापन योजना, आपत्कािीन कायययोजना, पनुिःस्थापना िथा पनुमनयिायण योजना 
िजुयिा िथा कायायन्वयन गने, गराउने, 

(ङ) सिदुायिा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी काि गने सिूहहरूको गठन िथा त्यस्िा 
सिूहहरूिाई पररचािन गने गराउने, 

(च) वडा सदस्यहरू, कियचारी, स्वयंसेवक, सािाजजक पररचािक िथा सिदुायिा आिाररि 
ववपद् व्यवस्थापन समिमि सदस्य, नागररक सिाजका प्रमिमनमििाई ववपद् व्यवस्थापन 
सम्बन्िी प्रजशक्षणको व्यवस्था मििाउने, 

(छ) स्थानीय सिदुायिाई ववपद्प्रमि जागरुक बनाउने, ववपद्सँग सम्बजन्िि योजना िथा 
काययिि िजुयिा गनय िथा ववपद्को घटना हनुासाथ प्रमिकाययका िामग ियारी अवस्थािा 
राख्न,े 

(ज) ववपद्का घटना हनुासाथ खोज, उद्धार र राहि िगायिका प्राथमिक काययहरू ित्काि 
गनयको िामग सिन्वय गने,  

(झ) आपि ्कािीन निूना अभ्यास गने, गराउने, 

(ञ) ववपद् बाट प्रभाववि घरपररवारको पवहचान, स्िर मनिायरण िथा पररचयपत्र वविरणिा गाउँ 
ववपद् व्यवस्थापन समिमििाई सहयोग गने, 

(ट) ववपद्को सियिा जोजखििा रहेका सिूह ववशेषगरी िवहिा, बािबामिका, वकशोरी, 
अपाङ्गिा भएका व्यजिउपर हनु सक्ने घटना (िैवङ्गक वहंसा, बेचववखन िथा अन्य कुनै 
पमन वकमसिका शोषण) रोकथािको िामग ववशेष सिकय िा अपनाई सचेिनािूिक 
काययिि सञ्चािन गने, 

(ठ) गाउँ ववपद् व्यवस्थापन समिमिको मनणयय अनसुार ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी अन्य कायय 
गने, गराउने। 

पररच्छेद  ४ 

सरुक्षा मनकाय िथा अन्य मनकायको पररचािन 

८. सरुक्षा मनकायको पररचािन िथा सहयोग र सिन्वयिः (१) गाउँ ववपद् व्यवस्थापन समिमििे ववपद् व्यवस्थापनको 
काििा नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारिे पररचािन गरेका संघीय िथा प्रादेजशक सरुक्षा मनकायहरूिाई सहयोग 

र सिन्वय गनेछ। 
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(२) सरुक्षा मनकायिे ववपद्को सियिा खोज िथा उद्धार काययका िामग गाउँ ववपद् व्यवस्थापन समिमिसँग 
आवश्यक सािग्री िाग गरेको अवस्थािा गाउँपामिकािा उपिब्ि भएसम्ि त्यस्िो सािाग्री ित्काि उपिब्ि 
गरार्नेछ। 

९.  वारुणयन्त्र, एम्बिेुन्स िथा अन्य सेवा प्रदायक मनकायको काि, कियव्य र अमिकारिः (१) वारूणयन्त्र, 

एम्बिेुन्स िथा त्यस्िै अन्य सेवा प्रदायकिे आपि ्कािीन खोज, उद्धार िथा राहि उपिब्ि गराउन गाउँ ववपद् 
व्यवस्थापन समिमििे ददएको मनदेशनको पािना गनुय पनेछ। 

(२) आपि ्कािीन कायय सम्पादन गदाय समिमिको आदेश बिोजजि कुनै पमन स्थानिा प्रवेश गने िथा जनुसकैु व्यजि 
वा संस्थाको सािन र स्रोिको ित्काि व्यवस्थापन गने अमिकार वारुणयन्त्र सेवा प्रदायकिाई हनेुछ। 

१०. सावयजमनक संस्था िथा व्यावसावयक प्रमिष्ठानको दावयत्विः (१) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्ििा गाउँपामिका 
क्षेत्रमभत्रका सबै सावयजमनक संस्था िथा व्यावसावयक प्रमिष्ठानको दावयत्व देहाय बिोजजि हनेुछ: 

(क) आफ्नो भवन, उद्योग, कायायिय वा व्यावसावयक केन्रिा ववपद्का घटना हनु नददन ववपद् सरुक्षा 
औजार, उपकरण, सािग्री, आपि ्कािीन मनकास िगायि िोवकए बिोजजिका अन्य व्यवस्था गने, 

(ख) ि्याङ्क सङ्किन, क्षमिको िूलयाङ्कन, राहि, पनुस्थायपना िथा पनुमनयिायण सिेिका सम्पूणय काययिा 
आवश्यक सहयोग गने, 

(ग) आफ्ना कियचारी िथा कािदारिाई ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्ििा आिारभिू अमभिखुीकरण गने 

गराउने, 

(घ) ववपद् व्यवस्थापन काययिा उपयोग हनेु स्रोि सािनिाई ियारी हािििा राख्न,े 

(ङ) आफ्ना भवन िगायि अन्य संरचना आपि ्कािीन प्रयोजनका िामग आवश्यक परेिा आदेशानसुार 

उपिब्ि गराउने, 

(च) सम्बजन्िि अमिकारीको सपुररवेक्षणिा उद्धार िथा राहि वविरण काययिा सहयोग परु् याउने, 

(छ) ववपद् जोजखि न्यूनीकरण संयन्त्रको व्यवस्था गरी ियारी अवस्थािा राख्न,े 

(ज) फोहोरिैिा िथा प्रदषुणको यथोजचि व्यवस्थापन गरी यसबाट वािावरण र जनजीवनिा पनय सक्ने 

नकारात्िक प्रभाविाई न्यूनीकरण गने उपायहरू अपनाउने, 

(झ) ववपद्को घटना घटेिा ित्काि नजजकको सरुक्षा मनकाय र स्थानीय आपि ्कािीन काययसञ्चािन 

केन्रिाई खबर गने।   

(२) गाउँपामिका मभत्रका सावयजमनक संस्था िथा व्यावसावयक प्रमिष्ठानिे गाउँपामिकाको ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी 
योजनाको अिीनिा रही ववपद् व्यवस्थापन योजनाको िजुयिा गरी अमनवायय रूपिा िागू गनुय पनेछ। 

११. ववपद् व्यवस्थापनिा सहयोग गनुय पनेिः गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रका सरकारी कायायिय, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय 

सङ्घ/संस्था, सिदुाय, स्वयंसेवक, नागररक सिाज, मनजी क्षेत्र िथा व्यजििे ववपद् व्यवस्थापन काययिा गाउँपामिकािाई 

देहाय बिोजजि सहयोग गनुय पनेछ: 
(क) ि्याङ्क सङ्किन, क्षमिको िूलयाङ्कन, राहि, पनुस्थायपना िथा पनुिःमनयिायण िगायिका ववपद् व्यवस्थापन 

सम्बन्िी काययिा सहयोग गने,  

(ख) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी जनचेिना अमभववृद्ध गने, 

(ग) क्षििा ववकास, आपि ्कािीन निूना अभ्यास िथा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी प्रजशक्षण काययिििा 
सहयोग गने िथा भाग मिने,  
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(घ) खोज, उद्धार िथा राहि वविरण सम्बन्िी काययिा सहयोग गने।  

पररच्छेद ५  

ववपद् (प्रकोप) व्यवस्थापन कोष सम्बन्िी व्यवस्था 
१२. ववपद् (प्रकोप) व्यवस्थापन कोषिः (१) ववपद् व्यवस्थापनका िामग गाउँपामिकािा छुटै्ट एक आकजस्िक ववपद् 

(प्रकोप) व्यवस्थापन कोष रहनेछ। 
(२) कोषिा देहाय बिोजजिका रकिहरू रहने छन:् 

(क) सभा वा काययपामिकाबाट ववपद् (प्रकोप) व्यवस्थापन कोषिा जम्िा गने गरी स्वीकृि रकि, 

(ख) प्रदेश सरकारबाट ववपद् व्यवस्थापनका िामग प्राप्त रकि, 

(ग) नेपाि सरकारबाट ववपद् व्यवस्थापनका िामग प्राप्त रकि, 

(घ) स्वदेशी कुनै सङ्घ संस्था वा व्यजिबाट दान, दािव्य वा उपहार स्वरुप प्राप्त रकि, 

(ङ) अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकि । 

(३) ववपद् व्यवस्थापनका िामग गाउँपामिकािे कानून बिोजजि ववशेष शलुक वा दस्िरु संकिन गनय सक्ने छ। 

(४) कोषको सञ्चािन स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िा व्यवस्था व्यवस्था भए बिोजजि बिोजजि हनेुछ। 

(५) कोषको रकि ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी प्रवद्धयनात्िक, मनरोिात्िक र उपचारात्िक कािका िामग प्रयोग 

गररनेछ। 

(६) कोषको अजन्िि िेखापरीक्षण िहािेखा परीक्षकको कायायियबाट हनेुछ।  

(७) कायायियिे कोषको वावषयक आय व्ययको प्रमिवदेन ियार गरी काययपामिका िाफय ि ्सभा सिक्ष पेश गनेछ। 

पररच्छेद ६ 

कसूर िथा सजाय 
१३. कसूर र सजायिः कसैिे ववपद्को घटना घट्न सक्ने गरी िापरवाही गरेिा वा त्यस्िो घटना घटाउन प्रत्यक्ष 

संिगन भएिा वा घट्ना घटेको अवस्थािा नाजायज फाईदा मिने गरी वा आफुिाई िात्र फाईदा पगुने वकमसिको 
कुनै काि गरेिा वा यस सम्बन्ििा संघीय कानून बिोजजि कसरुजन्य िामनने कुनै काि गरेिा िि ्सम्बन्िी 
कारवाही प्रचमिि सङ्घीय कानून बिोजजि हनेुछ।  

पररच्छेद  ७ 

ववववि 

१४. ववपद् सङ्कटग्रस्ि क्षते्र घोषणाको पािना र सिन्वयिः (१) नेपाि सरकारिे गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रको कुनै 

ठाउँिा गम्भीर प्रकृमिको ववपद् उत्पन्न भएबाट ववपद् सङ्कटग्रस्ि क्षेत्र घोषणा गरी प्रचमिि कानून बिोजजि कुनै 

काि गनय गराउन आदेश ददएिा सोको पािना गनुय गराउन ुगाउँपामिकाको कियव्य हनेुछ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि घोषणा गररएको क्षेत्रिा नेपाि सरकारिे प्रचमिि कानून बिोजजि कुनै काि गनय 
गराउन गाउँपामिकाका मभत्रको कुनै व्यजि, संस्था वा अमिकारीिाई आदेश ददएिा सोको पािना गनय गराउनिा 
गाउँपामिकािे आवश्यक सिन्वय गनेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोजजि घोषणा गररएको क्षेत्र सम्बन्िी सूचनाको प्रसारणिा गाउँपामिकािे सहयोग र सिन्वय 
गनेछ। 

१५. नेपाि सरकारको स्वीकृिीिा िात्र प्रवेश गनुयपनेिः (१) ववपद् बाट असर परेको कुनै क्षेत्रिा ववदेशी नागररक 
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वा संस्थािे प्रवेश गनुय परेिा नेपाि सरकारको स्वीकृमि मिएको छ छैन भमन गाउँपामिकािे सोिखोज गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजजि सोिखोज गदाय त्यस्िो नागररक वा संस्थािे नेपाि सरकारको स्वीकृमि मिएको नदेजखएिा 
मनजको प्रवेशिाई रोक िगाई िि ्सम्बन्िी सूचना गाउँपामिकािे नेपाि सरकारिाई उपिब्ि गराउनेछ। 

१६. िानवीय िथा अन्य सहायिा र सिन्वयिः (१) गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र उत्पन्न ववपद्को अवस्थािाई ित्काि 

सािना गनय आन्िररक स्रोि र सािनबाट नभ्याउने भएिा िानवीय िथा अन्य सहायिा र सिन्वयका िामग जजलिा 
सिन्वय समिमि, प्रदेश सरकार िथा नेपाि सरकारिाई अनरुोि गररनेछ।  

(२) ववपद् बाट उत्पन्न जस्थमि मनयन्त्रण गने िििा नेपाि सरकारिे अन्िरायविय िानवीय िथा अन्य सहयोग मिई 
पररचािन गरेको अवस्थािा नेपाि सरकारको मनदेशनिा रही िि ्सम्बन्िी काययिा सहयोग र सिन्वय गररनेछ। 

(३) मछिेकी स्थानीय िहिा कुनै ववपद् उत्पन्न भई सोको व्यवस्थापनका िामग मछिेकी स्थानीय िहिे सोझै वा 
जजलिा सिन्वय समिमि वा प्रदेश सरकार िाफय ि अनरुोि गरेिा उपिब्ि भएसम्िको सहयोग पयुायउन ुगाउँपामिकाको 
दावयत्व हनेुछ। 

१७. ित्काि खररद िथा मनिायण र प्रयोग गनय सवकनेिः (१) ववशेष पररजस्थमि परी ववपद् बाट प्रभाववि क्षेत्रिा खोज, 

उद्धार िथा राहि उपिब्ि गराउन िथा भर्रहेको ववपद् बाट थप क्षमि हनु नददनका िामग ित्कािै राहि सािग्री 
खररद वा मनिायण कायय गनय आवश्यक भएिा सावयजमनक खररद सम्बन्िी प्रचमिि कानूनिा रहेको ववशेष पररजस्थमििा 
खररद गने सम्बन्िी व्यवस्था बिोजजि एक िह िामथको अमिकारीको मनणययिा कायायियिे ित्काि खररद वा 
मनिायण कायय गनय सक्नेछ। 

(२) ववपद् बाट प्रभाववि क्षेत्रिा खोज, उद्धार िथा राहि उपिब्ि गराउन िथा भर्रहेको ववपद् बाट थप क्षमि हनु 
नददनका िामग गाउँपामिका क्षेत्र मभत्रको कुनै गैरसरकारी कायायिय वा अन्य संघ संस्था र व्यजिको चि, अचि 
सम्पजि िथा सवारी सािन उपयोग गनय आवश्यक भएिा सोको अमभिेख राखी िोवकएको अवमिभरको िामग 
अस्थायी िवरिे प्राप्त गनय सवकनेछ। 

(३) ववपद् बाट प्रभाववि क्षेत्रिा ित्काि राहि उपिब्ि गराउन गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रको कुनै गैरसरकारी कायायिय 
वा अन्य संघ संस्था र व्यजिको खाद्यान्न, ििाकपडा, औषिी वा अन्य वस्ि ुआवश्यक भएिा सोको अमभिेख राखी 
मनयन्त्रणिा मिन र सम्बजन्िि प्रभाववि पक्षिाई वविरण गनय सवकनेछ। 

(४) गाउँपामिकािे उपदफा (२) बिोजजि कुनै सम्पजि अस्थायी रूपिा प्राप्त गरेिा वा उपदफा (३) बिोजजि कुनै 
वस्ि ु मनयन्त्रण र वविरण गरेिा त्यस्िो सम्पजि प्रयोग वा वस्ि ुउपयोग बापि प्रचमिि दर अनसुारको रकि 
सम्बजन्िि कायायिय, संस्था वा व्यजििाई ददनेछ।  

१८. राहि रकि िथा सािाग्री वविरणको न्यनुिि िापदण्ड सम्बन्िी व्यवस्थािः (१) गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र प्राकृमिक 

िथा गैर प्राकृमिक ववपद्का कारण प्रभाववि व्यजि िथा मनकायिाई ित्काि राहि उपिब्ि गराउन स्थानीय प्रहरी 
सजयमिन िचुलुका सवहि सम्बजन्िि वडािे मसफाररस गरेिा प्रकोप व्यवस्थापन कोषबाट खचय िेख्न ेगरी गाउँपामिकाका 
अध्यक्षको मनणययबाट देहायको सीिािा रही राहि रकि उपिब्ि गराउन सवकनेछिः 

(क) प्राकृमिक ववपदबाट प्रभाववि व्यजि िथा मनकायिाई अमिकिि पच्चीस हजार रुपैंयासम्ि। 

(ख) गैर प्राकृमिक ववपदबाट प्रभाववि व्यजि िथा मनकायिाई अमिकिि पन्र हजार रुपैंयासम्ि। 

(२) उपदफा (१) िा उजलिजखि सीिाभन्दा बढी जमिसकैु रकिको हकिा काययपामिकाको मनणययबाट िात्र राहि 
रकि िथा सािाग्री उपिब्ि गराउन ुपनेछ। 
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(३) उपदफा (१) वा (२) िा व्यवस्था भएको राहि रकि िथा सािाग्री पाउन चाहने ववपद् प्रभाववि व्यजि िथा 
मनकायिे अनसूुची १ बिोजजिको ढाँचािा आफ्नो वडािा आवेदन गनुय पनेछ। 

(४) वडािे उपदफा (१) बिोजजि परेको आवेदन उपर छानवीन गरी राहि रकि िथा सािाग्री पाउनका 
िामग योगय देजखएका व्यजिको अमभिेख अनसूुची २ बिोजजिको ढाँचािा ियार गरी राख्न ुपनेछ। 

(५) वडािे राहि रकि िथा सािाग्री पाउन योगय देजखएका व्यजििाई राहि रकि िथा सािाग्री उपिब्ि 
गराई ददने मसफाररस पत्र अनसूुची ३ बिोजजिको ढाँचािा जारी गनय सक्नेछ। 

(६) अनसूुची ४ बिोजजिको प्रिाजणि मनणयय अमभिेखका आिारिा कायायियको सम्पजि व्यवस्थापन 
शाखा/उपशाखाको प्रिखुिे राहि रकि िथा सािाग्री पाउने व्यजि वा मनकायिाई ित्काि राहि रकि िथा 
सािाग्री उपिब्ि गराउन ुपनेछ। 

(७) उपदफा (६) बिोजजि ित्काि राहि रकि िथा सािाग्री उपिब्ि गराउन कायायियिे सम्पजि व्यवस्थापन 
शाखा/उपशाखा प्रिखुिाई प्रकोप व्यवस्थापन कोषबाट पेश्की उपिब्ि गराउन ुपनेछ। 

(८) उपदफा (१) वा उपदफा (२) िा उजलिजखि राहि रकिका अमिररि अनसूुची ४ बिोजजिको प्रिाजणि 
मनणयय अमभिेखका आिारिा ववपद् प्रभाववि व्यजि िथा मनकायिाई राहि सािाग्री सिेि उपिब्ि गराउन 
सवकनेछ। 
(९) उपदफा (१) र (२) बिोजजिको राहि वविरणको िापदण्डिा अन्य ववषयको अमिररि सम्भव भए सम्ि 
देहायका ववषयहरु सिेि सिावेश भएको हनु ुपनेछिः 

(क) ववपद् बाट प्रभाववि व्यजििाई अस्थायी आश्रयस्थििा राख्दा उपिब्ि गराउन ुपने 
आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, स्वास््य िथा सरसफार् सम्बन्िी, 

(ख) ववपद् बाट ितृ्य ुहनेुको पररवार िथा सम्पजिको क्षमि हनेु व्यजििाई उपिब्ि गराउन ु
पने न्यूनिि राहि सम्बन्िी,  

(ग) िवहिा, बािबामिका, जेष्ठ नागररक, अशि िथा अपाङ्गिा भएका व्यजिको 
आवश्यकिा संवोिनका िामग ववशेष राहि प्याकेजहरु (जस्िै मडजगनटी वकट र 
जचलरेन वकट) िवहिाहरूको िामग सरुजक्षि िवहिािैत्री स्थि,  

(घ) व्यजिगि गोपमनयिा िथा सरुक्षा सम्बन्िी, 
(ङ) न्यूनिि राहि बाहेक स्वरोजगार िथा रोजगारी व्यवस्थापनका िाध्यिबाट पीमडिको 

जीववकोपाजयन सम्बन्िी, 
(च) गैरसरकारी वा व्यजिगि रूपिा ददर्ने राहिको वविरण सम्बन्िी, 
(छ) एकद्वार प्रणािी अनरुुप राहि वविरण गने सम्बन्िी, 
(ज) राहिसँग सम्बजन्िि अन्य उपयिु ववषय। 

१९. ववपद् िा परी हराएका वा नि भएका कागजाि सम्बन्ििािः ववपद् िा परी हराई फेिा पनय नसकेका िथा 
आंजशक वा पूणय रूपिा क्षमि भएका गाउँपामिकाका िहत्वपूणय कागजािहरुको प्रिाणीकरण िथा प्रमिमिवप उपिब्ि 

गराउने सम्बन्िी व्यवस्था प्रचमिि कानूनिे िोके बिोजजि हनेुछ। 

२०. मनदेशन ददन सक्नेिः काययपामिका वा समिमििे यस ऐनको अिीनिा रही ववपद् व्यवस्थापनका िामग कुनै 

व्यजि वा मनकायिाई आवश्यक मनदेशन ददन सक्नेछ र, त्यस्िो मनदेशनको पािना गनुय सम्बजन्िि व्यजि वा 
मनकायको कियव्य हनेुछ। 
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२१. उपसमिमि गठन गनय सक्नेिः (१) समिमििे आवश्यकिा अनसुार उपसमिमि गठन गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजजि गठन हनेु उपसमिमिको काि, कियव्य, अमिकार र काययववमि उपसमिमि गठन गदायका 
बखिनै िोवकए बिोजजि हनेुछ। 

२२. अमभिेख राख्न ुपनेिः (१) ववपद्को सियिा राहि उपिब्ि गराउने व्यजि, मनकाय वा संस्थाको नाि,  र 

उपिव्ि गराईको राहि िथा सोको पररिाण सवहिको वववरणको अमभिेख राख्न ेव्यवस्था समिमिको मनणयय बिोजजि 

समिमिका सदस्य सजचविे मििाउन ुपनेछ।   

(२) उपदफा (१) बिोजजिको वववरण राख्दा ववपद् िा परेका िवहिा, बािबामिका िथा जेष्ठ नागररक, ववपद्का 
कारणिे स्थानान्िरण भएका घरपररवार िगायिको संख्या एवकन हनेु वववरण र उनीहरूिाई उपिब्ि गरार्एको 
राहि स्पिरूपिा राख्नपुनेछ। 

२३. परुस्कार ददन सक्नेिः स्थानीय ववपद् व्यवस्थापनिा ववशेष योगदान परु् याउने उत्कृि व्यजि वा संस्थािाई 

प्रोत्साहनस्वरूप गाउँपामिकाका अध्यक्ष वा समिमििे सम्िान िथा परुस्कार ददन सक्नेछ। 

२४. वावषयक प्रमिवेदनिः (१) समिमििे प्रत्येक आमथयक वषयिा गरेको कािको वववरण सवहिको वावषयक प्रमिवेदन 

ियार गरी काययपामिका िाफय ि सभा सिक्ष पेश गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजजि सभािा पेश भएको वावषयक प्रमिवेदन कायायियिे सावयजमनक रूपिा प्रकाशन गनुय 
पनेछ। 

२५. प्रशासमनक एवि ्प ुजँीगि खचय व्यवस्थापनिः (१) गाउँपामिकाका अध्यक्षस्िरको मनणययबाट ववपद् व्यवस्थापन 

सँग सम्बजन्िि प्रवद्वयनात्िक, मनरोिात्िक र उपचारात्िक कायय गनय दश िाख रुपैंयासम्िको प्रशासमनक एवि ् 

पुजँीगिसँग सम्बजन्िि खचय कायायियिे कोषवाट व्यवस्था गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) िा उजलिजखि रकिभन्दा बढी रकि कोषबाट खचय िेख्न ुपदाय काययपामिकाको मनणययबाट िात्र 

हनेुछ। 

२६. अमिकार प्रत्यायोजनिः यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगयि बन्ने मनयि वा िापदण्ड वा मनदेजशका वा काययववमि 

बिोजजि समिमि िथा पदामिकारीिाई िाई प्राप्त काि, कियव्य र अमिकारिध्ये आवश्यकिा अनसुार केही अमिकार 

गाउँपामिकाका अध्यक्ष वा प्रिखु प्रशासकीय अमिकृििाई प्रत्यायोजन गनय सवकनेछ। 

२७. खारेजी र बचाऊिः (१) कानेपोखरी गाउँपामिकाको ववपद् जोजखि न्यनुीकरण िथा व्यवस्थापन गनय बनेको 
ऐन, २०७५ र सोसँग सम्बजन्िि काययपामिकाबाट जारी सम्पूणय काययववमि, िापदण्ड, मनदेजशका िथा मनणययहरुिाई  

खारेज गररएको छ। 

(२) उपदफा (१) िा उलिेख भएका ऐन िथा काययववमि, िापदण्ड, मनदेजशका िथा मनणयय बिोजजि भए गरेका 
काययहरु यसै ऐन बिोजजि भए गरेको िामननेछ। 
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अनसूुची १ 

(ऐनको दफा १८ को उपदफा (३) सँग सम्बजन्िि) 

 (राहि रकि िथा सािाग्री प्रामप्तको िामग वडािा ददर्ने आवेदनको ढाँचा) 
मिमििः २०  ।  । 

श्री वडा अध्यक्ष ज्यू, 

..... नं. वडा कायायिय, कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङ। 

ववषयिः राहि रकि िथा सािाग्री पाउन मसफाररस उपिब्ि गराई पाउँ। 

िहोदय, 

प्रस्ििु ववषयिा यही मिमि २०  ।   ।   का ददन घटेको ववपद्जन्य घटना (प्राकृमिक िथा गैरप्राकृमिक 
ववपद् कुन हो? सो उलिेख गने  ………………………………………………………………………………………………………) िे 
िेरो/हाम्रो (क्षमिको संजक्षप्त वववरण खिुाउने ……………………………………………………………………………………………) 
क्षमि भएको छ। उि क्षमिको स्थानीय श्री …………………………………………………………….(प्रहरी कायायियको 
नाि उलिेख गने) िे मिमि २०   ।    ।   गिेका ददन स्थिगि सजयमिन सिेि गरेको छ। कानेपोखरी 
गाउँपामिकाको ववपद् जोजखि न्यनुीकरण िथा व्यवस्थापन गनय बनेको ऐन, २०७९ िे स्थापना गरेको ववपद् 
(प्रकोप) व्यवस्थापन कोषबाट सोही ऐनको दफा १८ िे व्यवस्था गरे अनसुारको राहि रकि वा सािाग्री 
पाउनका िामग मसफाररस उपिब्ि गराई ददन ुहनु िपमसिका कागजाि संिगन राखी यो मनवेदन पेश गरेको 
छु। 

    मनवेदकको नाि, थरिः 
    ठेगानािः 
    दस्िखििः 
    सम्पकय  नम्बरिः 
    बाब/ुबाजे र पमि/पत्नीको नाि, थरिः 
    मिमििः २०   ।   । 

संिगन गनुयपने अमनवायय कागजाििः 
१. स्थानीय प्रहरी सजयमिन िचुलुका, 
२. नेपािी नागररकिा वा जन्िदिायको प्रिाणपत्रको प्रमिमिपी, 
३. ववपद्को फोटो २ प्रमि। 

४. बैंक खािा खोिेको भए बैंक खािा नम्बर। 
(ववपद् प्रभाववि व्यजि स्वयि ्उपजस्थि हनु नसकेिा ववपद् प्रभाववि व्यजिको एकासगोिका पररवारमभत्रका 
कुनै व्यजििे आफ्नो वववरण उलिेख गरी राहिका िामग आवेदन गनय सवकनेछ) 
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अनसूुची २ 

 (ऐनको दफा १८ को उपदफा (४) सँग) 

(राहि रकि वा सािाग्रीको मसफाररस गररएका व्यजि/मनकायको वडािा रहने अमभिेखको ढाँचा) 
कानेपोखरी गाउँपामिका 

…. वडा कायायिय,  

 
मस.नं. राहि रकि 

वा सािाग्रीको 
मसफाररस 
गररएको 
व्यजि 

/मनकायको 
नाि, थर 

बाब/ुबाजे 
िथा 

पमि/पत्नीको 
नाि, थर 

क्षमिको सजयमिन 
गने प्रहरी 

कायायियको नाि 
िथा पत्रको 
चिानी नं. र 

मिमि 

क्षमि भएको 
रकि खलुन े
गरी क्षमि 
सम्बन्िी 
संजक्षप्त 
वववरण 

यस अजघ 
राहि वा 
सािाग्री 

मिए/नमिएको 

क्षमिको 
फोटो 
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अनसूुची ३ 

 (ऐनको दफा १८ को उपदफा (५) सँग सम्बजन्िि) 

(वडािे कायायियिा गने मसफाररस पत्रको ढाँचा) 
मिमििः २०  ।  । 

श्री कानेपोखरी गाउँ काययपामिकाको कायायिय,  

बयरवन, िोरङ। 

 

ववषयिः राहि रकि वा सािाग्री उपिब्ि गराई ददने। 

 

यस वडा मनवासी श्री ……………………………………………………………………………………….. को मिमि २०  ।   ।                  
िा 
………………………………………………………………………………………………………………………………….(प्राकृमिक/गैरप्राकृ
मिक प्रकोप के हो? सोको संजक्षप्त वववरण उलिेख गने) का कारण    …………………………………………… िूलय 
बराबरको क्षमि भएको भनी श्री ……………………………….(प्रहरी कायायियको नाि उलिेख गने) बाट मिमि २०  
।  ।   िा भएको स्थिगि सजयमिनबाट सिेि खलुन आएको हुँदा कानेपोखरी गाउँपामिकाको ववपद् जोजखि 
न्यनुीकरण िथा व्यवस्थापन गनय बनेको ऐन, २०७९ िे स्थापना गरेको ववपद् (प्रकोप) व्यवस्थापन कोषबाट 
सोही ऐनको दफा १८ िे व्यवस्था गरे अनसुारको राहि रकि वा सािाग्री मनजिाई उपिब्ि गराई ददन ु
हनु मसफाररससाथ अनरुोि गदयछु। 

 

 (   ) 

वडा अध्यक्ष 

संिगन गनुयपने अमनवायय कागजािहरुिः 
१. स्थानीय प्रहरी सजयमिन िचुलुका, 
२. राहि रकि पाउने व्यजिको नेपािी नागररकिा वा जन्िदिायको प्रिाणपत्रको प्रमिमिपी, 
३. ववपद्को फोटो १ प्रमि। 

४. बैंक खािा खोिेको भए बैंक खािा नम्बर। 
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अनसूुची ४ 

(ऐनको दफा १८ को उपदफा (६) सँग सम्बजन्िि) 

(राहि रकि वा सािाग्री पाउने व्यजि वा मनकायको कायायियको सम्पजि व्यवस्थापन शाखा/उपशाखािा 
रहने प्रिाजणि मनणयय अमभिेख) 

कानेपोखरी गाउँपामिकाको ववपद् जोजखि न्यनुीकरण िथा व्यवस्थापन गनय बनेको ऐन, २०७९ िे व्यवस्था 
गरे बिोजजि देहायका व्यजि वा मनकाय राहि रकि वा सािाग्री पाउन योगय देजखएकािे ऐनको दफा 
१८ को उपदफा (१ वा २) िे व्यवस्था गरेको राहि रकि वा सािाग्री उपिब्ि गराउन मनणययका िामग 
पेश गरेको छु। 

सम्पजि व्यवस्थापन शाखा/उपशाखाको प्रिखु वा कियचारीको नाि, थरिः 
हस्िाक्षरिः 
मिमििः 
मस.

नं 
राहि रकि 
वा सािाग्री 
पाउन े

व्यजिको 
नाि, थर र 
नागररकिा/ज
न्ि दिाय नं. 

नम्बर 

बाब/ुबाजे 
िथा 

पमि/पत्नी
को नाि, 

थर 

मसफारर
स गने 
वडाको 
नाि, 
पत्रको 
च.नं. र 
मिमि 

प्राकृमिक 
वा 

गैरप्राकृमि
क प्रकोप 
कुन हो ? 

सो 
उलिेख 
गदै 

क्षमिको 
संजक्षप्त 
वववरण 
िेख्न े

क्षमिको 
सजयमिन 
गने प्रहरी 
कायायिय
को नाि 

र 
सजयमिन 
मिमि 

यस अजघ 
राहि 

रकि वा 
सािाग्री 

मिए/नमिए
को 

क्षमि
को 
फोटो 

राह
ि 
रक
ि  

राहि 
सािा
ग्री 

  
 
 
 

 

        

कानेपोखरी गाउँपामिकाको ववपद् जोजखि न्यनुीकरण िथा व्यवस्थापन गनय बनेको ऐन, २०७९ को दफा 
१८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) िे व्यवस्था गरेको िापदण्डमभत्र रही राहि रकि िथा 
सािाग्री िामथ उजलिजखि व्यजि िथा मनकायिाई ित्काि उपिब्ि गराउने मनणयय गररयो। 

नाि, थरिः                                        नाि,थरिः 
दजायिः प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि                       दजायिः गाउँपामिका अध्यक्ष                                          

हस्िाक्षरिः                                         हस्िाक्षरिः 
मिमििः                                            मिमििः 

आज्ञािे, 

सन्िोष जघमिरे 

प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि 

कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङ। 


