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विपद् व्यिस्थापन स्ियंसेिक ब्यरुो गठन तथा पररचालन काययविधि, २०७८ 
काययकारी सधिधतबाट स्िीकृत धिधत २०७८/१०/१४ 

प्रस्तािना 
विपद् जोखिि न्यूनीकरण, पूियतयारी, विपद् प्रधतकायय, पनुधनयिायण र पनुस्थायपनाका लाधग 
स्ियंसेिकहरूलाई प्रभािकारी रूपिा पररचालन तथा व्यिस्थापन गनय आिश्यक नीधतगत, काननुी 
र संरचनागत व्यिस्था गरी प्राकृधतक तथा गैरप्राकृधतक प्रकोपबाट हनुे जनिनको क्षधत कि गनय 
विपद् जोखिि न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ (प्रथि संशोिन २०७५) को दफा ४८ 
ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी काययकारी सधिधतले देहायको काययविधि बनाएको छ ।  

  

पररच्छेद -१ 

प्रारखभभक 

 

१. संखक्षप्त नाि र प्रारभभ: (१) यो काययविधिको नाि “विपद्  व्यिस्थापन स्ियंसेिक ब्यरुो गठन 
तथा पररचालन काययविधि, २०७८” रहेकोछ । 

(२) यो काययविधि तरुून्त प्रारभभ हनुेछ । 

 

२. पररभाषा: (१) विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेिा यस काययविधििााः 
(क) "ऐन" भन्नाले “विपद् जोखिि न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ सभझनपुछय । 

(ि) "काययविधि" भन्नाले विपद्  व्यिस्थापन स्ियंसेिक ब्यरुो गठन तथा पररचालन काययविधि, 

२०७८ सभझनपुछय । 

(ग) "काययकारी सधिधत" भन्नाले ऐनको दफा ६ बिोखजि गदठत काययकारी सधिधत   
सभझनपुछय । 

(घ) "धनयि" भन्नाले विपद् जोखिि न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन धनयिािली, २०७६       
सभझनपुछय । 

(ङ) "प्राधिकरण" भन्नाले ऐनको दफा १० बिोखजि गदठत राविय विपद् जोखिि न्यूनीकरण 
तथा व्यिस्थापन प्राधिकरण सभझनपुछय । 

(च) “व्यरुो” भन्नाले राविय व्यूरो, प्रदेश व्यूरो, खजल्ला व्यूरो र गाउँपाधलका/नगरपाधलका 
व्यूरोलाई सभझनपुछय । 

(छ) "िन्रालय" भन्नाले नेपाल सरकार गहृ िन्रालय सभझनपुछय । 

(ज) “सरुक्षा धनकाय” भन्नाले नेपाली सेना, नपेाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नपेाल, राविय 
अनसुन्िान विभाग र प्रदेश प्रहरी सिेतलाई सभझनपुछय । 

(झ) "सूचीकरण" भन्नाले यस काययविधि बिोखजि स्ियंसेिक व्यखि िा स्ियंसेिक सञ्चालन 
गने संघ, संस्थालाई राविय विपद्  तथ्याङ्क तथा सूचना प्रणालीिा प्रविष्ट गने प्रकृया र 
पररणािलाई सभझनपुछय । 

(ञ) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपाधलका, नगरपाधलका, उपिहानगरपाधलका र 
िहानगरपाधलकालाई सभझनपुछय । 
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(ट) "स्ियंसेिक" भन्नाले यो काययविधि बिोखजि विपद् जोखिि  न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन 
काययिा धबना पाररश्रधिक स्िेच्छाले िवटने जनशखि सभझनपुछय । 

 

पररच्छेद – २ 

िागयदशयक धसद्धान्त र उद्दशे्य 

 

३. स्ियंसेिक पररचालन र स्ियंसेिक ब्यरुोका िागयदशयक धसद्धान्त: (१) यस काययविधि बिोखजि 

गदठत स्ियंसेिक ब्यरुोले काययसभपादन गदाय देहायका िागयदशयक धसद्धान्तको अिलभबन  

गनुयपनेछाः  

(क) िानिता  

(ि) प्रधतबद्धता 
(ग) स्िाधित्ि  

(घ) सिािेखशता  

(ङ) ऐक्यबद्धता 
(च) धनष्पक्षता  

(छ) तटस्थता  

(२) उपदफा (१) िा उल्लेखित िागयदशयक धसद्धान्त स्ियंसेिक ब्यरुो, स्ियंसेिाका लाधग िवटन े
स्ियंसेिक तथा सभबखन्ित सरोकारिालाहरूले यो काययविधिको उद्देश्य बिोखजि 
काययसभपादन गदाय पालना गनुयपनेछ । 

(३) उपदफा (१) िा उखल्लखित िागयदशयक धसद्धान्तहरूलाई स्ियंसेिक सङ्गदठत र पररचालन 
गने संघ संस्था िा धनकायले पालना गनुयपने अनशुासन, िापदण्ड तथा आचारसंवहतािा 
सिेत उल्लेि गरी लाग ुगनुयपनेछ ।   

(४) उपदफा (३) बिोखजि, िापदण्ड तथा आचारसंवहता तयार गदाय अन्तरायविय िानिीय काननु 
र िूल्यिान्यता, प्रचधलत काननु, स्थानीय सिदुायका सँस्कार, लैवङ्गक सिता, फरक क्षिता 
भएका व्यखिहरूको आिारभतु अधिकार र िानि अधिकारको रक्षाका धबषयलाई सिेत 
ध्यान ददनपुनेछ। 

 

४. उद्दशे्य: (१) यस काययविधिको िखु्य उद्देश्य प्राकृधतक र गैरप्राकृधतक प्रकोपजन्य विपद्को 
जोखिि न्यूनीकरण र व्यिस्थापनका लाधग स्ियंसेिकहरूको संस्थागत विकास एिि ्पररचालन 
गरी विपद्  व्यिस्थापनको प्रभािकारीता अधभिृवद्ध गनुय हो । यस काययविधिका अन्य उद्देश्यहरू 
देहाय बिोखजि रहेका छन:् 

(क)  विपद्  व्यिस्थापनका विधभन्न विषयगत क्षेरिा स्ियंसेिकहरू संगदठत गरी क्षिता 
अधभिृवद्ध गनुय, 

(ि)  स्ियंसेिक पररचालनका लाधग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहिा संस्थागत संरचनाको 
व्यिस्था गनुय, 

(ग)  स्ियंसेिक पररचालन गने संघ, संस्था िा धनकायका प्रयासलाई एवककृत गनुय,  
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(घ) विपद् व्यिस्थापनिा अन्तरायविय स्ियंसेिकहरूको पररचालन र व्यिस्थापनिा  
सहजीकरण गनुय । 

 

पररच्छेद -३ 

स्ियंसेिक ब्यरुोको गठन र सञ् चालनसभबन्िी व्यिस्था 
 

५. राविय स्ियंसेिक ब्यरुो गठन तथा सञ् चालन:  (१) राविय स्ियंसेिक ब्यरुोको गठन तथा 
सञ्चालन देहाय बिोखजि हनुेछ :- 

(क)  काययकारी प्रििु, राविय विपद् जोखिि न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्राधिकरण: संयोजक 

(ि)  सहसखचि, गहृ िन्रालयको विपद् हेने िहाशािा प्रििु: सदस्य  

(ग) सहसखचि, राविय विपद् जोखिि न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्राधिकरणको विपद् 
व्यिस्थापन तथा आपत ्काधलन काययसञ् चालन िहाशािा: सदस्य 

(घ)  सहसखचि, संघीय िाधिला तथा सािान्य प्रशासन िन्रालयाः सदस्य 

(ङ)  सहसखचि, यिुा तथा िेलकूद िन्रालय: सदस्य 

(च)  सहसखचि, स्िास्थ्य तथा जनसंख्या िन्रालय: सदस्य 

(छ) सहसखचि, भौधतक पूिायिार तथा यातायात िन्रालयाः सदस्य 

(ज) सहसखचि, िन तथा िातािरण िन्रालय: सदस्य 

(झ) सहसखचि, उजाय जलस्रोत तथा धसंचाई िन्रालयाः सदस्य 

(ञ) सहसखचि, शहरी विकास िन्रालयाः सदस्य 

(ट) सहसखचि, संचार तथा सूचना प्रविधि िन्रालयाः सदस्य 

(ठ) सहसखचि, िानेपानी िन्रालयाः सदस्य 

(ड) सहसखचि, िवहला, बालबाधलका तथा जेष्ठ नागररक िन्रालयाः सदस्य 

(ढ) सहायक रथी, नेपाली सेना (राविय सेिादल): सदस्य 

(ण) प्रहरी नायि िहाधनरीक्षक, नेपाल प्रहरी: सदस्य 

(त) सशस्त्र प्रहरी नायि िहाधनरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी िल नेपाल: सदस्य 

(थ) अनसुन्िान धनदेशक, राविय अनसुन्िान विभाग: सदस्य 

(द) प्रधतधनधि, सिाज कल्याण पररषद: सदस्य 

(ि) प्रधतधनधि, नेपाल खस्थत रािसंघीय आिासीय कायायलय: सदस्य 

(न) प्रधतधनधि, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी: सदस्य 

(प) प्रधतधनधि, नेपाल स्काउट: सदस्य  

(फ) प्रधतधनधि, राविय यिुा पररषद: सदस्य 

(ब) प्रधतधनधि, नगरपाधलका संघ: सदस्य 

(भ) प्रधतधनधि, गाउँपाधलका िहासंघ: सदस्य 

(ि) प्रधतधनधि, उद्योग बाखणज्य िहासंघ नेपाल: सदस्य 

(य) प्रधतधनधि, च्याभबर अफ किशय: सदस्य 

(र) नेपाल परकार िहासंघका प्रधतधनधिाः सदस्य 



 

4 

 

(ल) प्रधतधनधि, गैरसरकारी संस्था िहासंघ नेपाल: सदस्य 

(ि) विपद्  जोखिि न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापनका क्षरेिा वक्रयाखशल संघ संस्था िा धनकायका 
प्रििु िा प्रधतधनधि िध्ये प्राधिकरणका काययकारी प्रििुद्वारा िनोधनत कभतीिा एक जना 
िवहला सवहत तीन जना: सदस्य 

(श) प्राधिकरणको विपद् प्रधतकायय सभबन्िी काि गने शािा प्रििु: सदस्य सखचि 

(२)  संयोजकले आिश्यिानसुार सभबखन्ित विज्ञलाई ब्यरुोको बैठकिा आिन्रण गनय सक्नेछ।   

(३)  उपदफा (१) को िण्ड (ि)  बिोखजि िनोधनत सदस्यको पदािधि बढीिा २ (दईु) बषयको                 

हनुेछ । 

  

६. राविय स्ियंसेिक ब्यरुोको बैठकसभबन्िी व्यिस्थााः (१)  राविय  स्ियंसेिक ब्यरुोको बैठक 
संयोजकको अध्यक्षतािा सािान्यतया िषयको कभतीिा दईु पटक बस्नेछ । तर 
आिश्यकतानसुार जनुसकैु सियिा पधन संयोजकले बैठक बोलाउन सक्नेछ । 

(२)  संयोजकको अनपुखस्थधतिा प्राधिकरणका िहाशािा प्रििुको संयोजकत्ििा बैठक बस्न 
सक्नेछ ।  

(३)  बैठक सञ् चालनको काययविधि राविय स्ियंसेिक ब्यरुो आफैले धनिायरण गरे बिोखजि 
हनुेछ । 

(४)  बैठकको धनणयय सािान्यतया सियसभित िा उपखस्थत सदस्य संख्याको बहिुतको आिारिा 
हनुेछ । 

७. राविय स्ियंसेिक ब्यरुोको काि, कतयव्य र अधिकाराः (१) राविय स्ियंसेिक ब्यरुोको काि, 
कतयव्य र अधिकार देहाय बिोखजि हनुेछाः 
(क) स्ियंसेिक पररचालनसभबन्िी आिश्यक िापदण्ड, आचारसंवहता र राविय कायययोजना 

लगायतका विषयहरू तजुयिा गन ेर प्राधिकरण िाफय त काययकारी सधिधतबाट स्िीकृत गराई 
कायायन्ियन गने, गराउने। 

(ि) स्ियंसेिकले गने काययको विषयगत क्षेर, कािको प्रकृधत र विपद् जोखििको अिस्था  
अनसुार स्ियंसेिािा पररचालन हुँदा आिश्यक पन े ब्यखिगत सरुक्षा सािग्री, पोशाक, 
न्यूनति बन्दोबस्तीका सािग्री र अन्य आिारभतु आिश्यकताका सािग्री र सवुििा 
सभबन्िी िापदण्ड तयार गरी लाग ुगन,े गराउने। 

(ग) स्ियंसेिक सङ्गदठत र पररचालन गने विधभन्न संघ संस्था िा धनकाय तथा स्ियंसेिकको  
पञ् जीकरण, धनयिन र संस्थागत विकास गने, गराउने। 

(घ) स्ियंसेिाका लाधग आह्वान गने। 

(ङ) विपद् प्रधतकाययको सियिा राविय तथा अन्तरायविय स्ियंसेिी संघ संस्था िा धनकाय तथा 
स्ियंसेिक पररचालन गदाय आिश्यक सहयोग, सिन्िय, सहजीकरण गने। 

(च) प्रदेश स्ियंसेिक ब्यरुो, खजल्ला स्ियंसेिक ब्यरुो तथा गाउँपाधलका/नगरपाधलका 
स्ियंसेिक ब्यरुो िाफय त स्ियंसेिक संघ संस्था िा धनकाय िा सिूहको पररचालन गनय 
आिश्यक सहयोग, सिन्िय र सहजीकरण गने। 
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(छ) स्ियंसेिी संघ संस्था िा धनकाय  तथा स्ियंसेिकहरूको ज्ञान, धसप र क्षिता विकास गनय 
आिश्यक सहयोग, सिन्िय र सहजीकरण गने। 

(ज) विपद् जोखिि न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन सभबन्िी काययिा स्ियंसेिक विकास तथा 
पररचालन सभबन्ििा प्राधिकरणले तोकेका अन्य काययहरू गने। 

(झ) ब्यरुोले आफ्ना काययक्रिहरू सञ् चालन गदाय विपद्  जोखिि न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन 
सभबन्िी राविय तहिा वक्रयाशील संघ संस्था िा धनकायहरूसँग आिश्यक सिन्िय, 

सहकायय र साझेदारी गनयसक्नेछ। 

(२) राविय स्ियंसेिक ब्यरुोको बैठक तत्काल बस् न नसक्ने अिस्थािा ब्यरुोले गनुयपने कायय 
गनय ब्यरुोका सदस्यसखचिको संयोजकत्ििा सदस्यहरू िध्येबाट एक काययदल गठन गनय 
सक् नेछ।  

(३) राविय स्ियंसेिक ब्यरुोको बैठक तत्काल बस् न नसक्ने अिस्थािा ब्यरुोको कायय धनयधित 
सञ् चालन गनय राविय स्ियंसेिक ब्यरुोले काययदललाई अधिकार प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ। 

८. राविय स्ियंसेिक ब्यरुोको सखचिालय सभबन्िी व्यिस्थााः (१) राविय स्ियंसेिक ब्यरुोको 
सखचिालयको काि प्राधिकरणको सभबखन्ित शािाले गनेछ।  

(२)  राविय स्ियंसेिक ब्यरुोको दैधनक प्रशासधनक कायय सञ् चालनिा काि गनय आिश्यक 
जनशखि र स्रोत सािनको व्यिस्था प्राधिकरणले गनुयपनछे। 

९. प्रदेश स्ियंसेिक ब्यरुो गठन र सञ् चालन: (१) प्रदेशको विपद् व्यिस्थापन हेने िन्रालयले 
तोकेको पदाधिकारीको संयोजकत्ििा सरोकारिाला िन्रालय, धनदेशनालय, सरुक्षा धनकायका 
प्रधतधनधिहरू, गैरसरकारी संस्था तथा नागररक सिाजको सिेत प्रधतधनधित्ि रहनेगरी प्रदेश 
स्ियंसेिक ब्यरुो गठन गनय सक्नेछ।  

(२) प्रदेश स्ियंसेिक ब्यरुोले ब्यरुोको काययविधि आफै व्यिखस्थत गनय सक्नेछ।  
१०. खजल्ला स्ियंसेिक ब्यरुोको गठन तथा सञ् चालन: (१) खजल्ला स्ियंसेिक ब्यरुोको गठन 

तथा सञ्चालन देहाय बिोखजि हनुेछ :- 

(क) प्रििु खजल्ला अधिकारीले तोकेको सहायक प्रििु खजल्ला अधिकारी िा प्रशासवकय 
अधिकृत: संयोजक 

(ि) प्रधतधनधि, खजल्ला सिन्िय सधिधतको कायायलय: सदस्य 
(ग) अधिकृत प्रधतधनधि, खजल्लाखस्थत नेपाली सेना: सदस्य 

(घ) अधिकृत प्रधतधनधि, खजल्ला प्रहरी कायायलय: सदस्य 

(ङ) अधिकृत प्रधतधनधि, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल: सदस्य 

(च) अधिकृत प्रधतधनधि, राविय अनसुन्िान खजल्ला कायायलय: सदस्य 

(छ) अधिकृत प्रधतधनधि, जनस्िास्थ्य कायायलयाः सदस्य 

(ज) अधिकृत प्रधतधनधि, खशक्षा सिन्िय ईकाइ: सदस्य 

(झ) प्रधतधनधि, खजल्ला िेलकुद सधिधत: सदस्य 

(ञ) प्रधतधनधि, उद्योग बाखणज्य संघ: सदस्य 

(ट) प्रधतधनधि, खजल्ला यिुा पररषद: सदस्य 

(ठ) प्रधतधनधि, नेपाल स्काउट खजल्ला शािा: सदस्य 



 

6 

 

(ड) प्रधतधनधि, खजल्ला खस्थत गैरसरकारी संस्था िहासंघ: सदस्य 

(ढ) प्रधतधनधि, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, खजल्ला शािा: सदस्य 

(ण) प्रधतधनधि, नेपाल परकार िहासंघ, खजल्ला सधिधत 

(त) संयोजकले तोकेको खजल्ला आपत ्कालीन काययसञ्चालन केन्रको कियचारी: सदस्य सखचि 

(२) संयोजकले आिश्यकता अनसुार सभबखन्ित व्यखिलाई ब्यरुोको बैठकिा आिन्रण गनय 
सक्नेछ। 

(३)  खजल्ला स्ियंसेिक ब्यरुोको बैठक संयोजकको अध्यक्षतािा सािान्यतया िषयको कभतीिा 
३ पटक बस्नेछ। आिश्यकतानसुार संयोजकले जनुसकैु सियिा पधन बैठक बोलाउन 
सक्नेछ। 

(४)  खजल्ला स्ियंसेिक ब्यरुोको काि, कतयव्य र अधिकार देहाय बिोखजि हनुेछाः 
(क) राविय स्ियंसेिक ब्यरुो र प्रदेश स्ियंसेिक ब्यरुोले लाग ुगरेका काययविधि, िापदण्ड 

र कायययोजना कायायन्ियन गने।  

(ि) विपद् प्रधतकाययको सियिा खजल्ला अन्तगयतका स्ियंसेिी संघ संस्था िा धनकाय तथा 
स्ियंसेिक पररचालन गदाय आिश्यक सहयोग, सिन्िय, सहजीकरण र नेततृ्ि गने। 

(ग) विपद्को प्रकृधत र आिश्यकता अनसुार विधभन्न स्ियंसेिक सिूह गठन गरी पररचालन 
गने, गराउने। 

(घ) खजल्ला अन्तरगतका स्ियंसेिी संघ संस्था र स्ियंसेिकहरूको ज्ञान, धसप र क्षिता 
विकास गनय आिश्यक सहयोग, सिन्िय र सहजीकरण गने। 

(ङ) खजल्ला विपद् व्यिस्थापन सधिधतले तोकेका अन्य काययहरू गन,े गराउने। 

११. गाउँपाधलका/नगरपाधलका स्ियंसेिक ब्यरुो गठन तथा सञ् चालन:(१) स्थानीय तहिा 
गाउँ/नगर काययपाधलकाले तोकेको पदाधिकारीको संयोजकत्ििा सरोकारिाला धनकायको 
प्रधतधनधित्ि रहने गरी स्ियंसेिक ब्यरुो गठन तथा पररचालन गनय सक्नेछ। 

  (२) स्थानीय तहले ब्यरुोको काययविधि बनाई आफै व्यिखस्थत गनय सक्नेछ।  
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पररच्छेद - ४ 

स्ियंसेिाका विषयगत क्षरे सभबन्िी व्यिस्था 
 

१२. विपद्  जोखिि न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन सभबन्ििा स्ियंसेिाका विषयगत क्षरे धनिायरण : 
(१) विपद्  जोखिि न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापनका लाधग स्ियंसेिक पररचालन गनय देहायका 
क्षेरहरू धनिायरण गरी आिश् यकता अनसुार थप विखशवष्टकृत गनय सवकनेछ । 

(क) विपद् जोखिि न्यूनीकरण सभबन्िी सचेतना तथा पूियसूचना, तयारी रोकथाि 
सभबन्िी विषय, 

(ि) विपद् िा परेका व्यखिहरूको िोज तथा उद्धारको कायय र राहत वितरण एिं 
व्यिस्थापन सभबन्िी विषय, 

(ग) प्राथधिक उपचार तथा आिारभूत स्िास्थ्योपचार सभबन्िी विषय, 

(घ) विपद् बाट भएको क्षधतको रतु िूल्याङ्कन र विपद्  प्रभावितहरूका लाधग जीिनयापनका 
लाधग आिश्यक पने सहायताको लेिाजोिा सभबन्िी विषय,  

(ङ) विपद् िा प्रभावितहरूका लाधग िनोसािाखजक परािशय सभबन्िी विषय, 

(च) अस्थायी आश्रयस्थल, क्याभप िा क्िारेन्टाइन व्यिस्थापन सभबन्िी विषय 

(छ) िवहला, बालबाधलका, जेष्ठ नागररक, शारीररक एिं िानधसक असि व्यखिहरूको 
संरक्षण र संिद्धयन सभबन्िी विषय, 

(ज) सभबखन्ित ब्यरुोले तोकेका अन्य विषयहरू। 
१३. विज्ञहरूबाट स्ियंसेिा धलन सवकनेाः (१) विपद् सभबन्िी अध्ययन अनसुन्िान , जोखिि 

न्यूनीकरण, पूियतयारी,  प्रधतकायय र पनुलायभ सभबन्िी काययिा सभबखन्ित ब्यरुोले विषय 
विज्ञको स्ियंसेिा धलन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोखजिको विषय विज्ञले स्ियं सेिा उपलव्ि गराए िापत प्राप्त गन े
न्यूनति सेिा सवुििा सभबखन्ित ब्यरुोसंगको सभझौता बिोखजि हनुेछ । 

१४. स्ियंसेिकको योग्यता: दफा (१२) बिोखजिका विधभन्न विषयगत क्षेरिा सेिा गने 
स्ियंसेिकको न्यूनति योग्यता र अनभुि राविय स्ियंसेिक ब्यरुोले प्रदेश तथा स्थानीय 
आिश्यकतालाई सिेत दृवष्टगत गरी  धनिायरण गरे बिोखजि हनुेछ । साथै राविय स्ियंसेिक 
ब्यरुोले स्ियंसेिकको काययक्षेर र विषयगत क्षेर अनसुारको अनभुि, योग्यता, ज्ञान, धसप, 
क्षिता र स्तर धनिायरण तथा प्रिाखणत गनय आिश्यक िापदण्ड धनिायरण गरी लाग ुगनय 
सक्नेछ ।   

१५. विदेशी स्ियंसेिक सभबन्िी व्यिस्था: (१) विपद् को प्रकृधत, िारा र प्रभाि अनसुार विदेशी 
स्ियंसेिक िा विज्ञको सेिा धलनपुने अिस्था भएिा प्रचधलत काननु बिोखजि सभबखन्ित 
विषयक्षेरिा योग्य र दक्ष विदेशी स्ियंसेिी संघ, संस्था िा नागररकलाई स्ियंसेिकको रूपिा 
पररचालन गनय सवकनेछ । 

(२)  विपद् जोखिि न्यूनीकरण, विपद् प्रधतकायय र विपद् पनुलायभका क्षेरिा विदेशी स्ियंसेिक 
पररचालन हनु प्रचधलत काननु बिोखजि अनिुधत प्राप्त गरेको र संयिु रािसंघीय धनकाय 
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िा  अन्तरायविय गैरसरकारी संस्था िा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी िा नेपाल स्काउट जस्ता 
कुनै राविय गैरसरकारी संघसंस्था िा व्यिसावयक प्रधतष्ठानिा आिद्ध भएको हनुपुनेछ। 

(३)  यस काययविधि बिोखजि पररचालन हनुे विदेशी स्ियंसेिकको काययक्षेर र सेिाशतय राविय 
विपद् प्रधतकायय काययढाँचा बिोखजि िा राविय स्ियंसेिक ब्यरुोले तोके बिोखजि हनुेछ । 

(४)  उपदफा (२) िा उखल्लखित सभबखन्ित संघ संस्था िा धनकायले विदेशी नागररकलाई 
स्ियंसेिकका रूपिा पररचालन गदाय प्राधिकरणको अनिुधत धलनपुनेछ ।  

(५)  उपदफा (१) बिोखजि पररचालन हनु े विदेशी स्ियंसेिकको ब्यखिगत वििरण, धनज 
पररचालन हनुे गाउँपाधलका िा नगरपाधलकाका सिदुाय र धनजले गनुयपने कािको वििरण 
सभबन्िी धलखित जानकारी सभबखन्ित स्ियंसेिी संस्थाले स्ियंसेिक पररचालन गनुय अगािै 
सभबखन्ित गाउँपाधलका/नगरपाधलका र खजल्ला प्रशासन कायायलयलाई ददनपुनेछ ।     

(६) विपद् को प्रकृधत र अिस्था हेरी सूचना प्रविधि र दूरसेिाको िाध्यिबाट पधन स्ियंसेिक 
सेिा धलन/ददन सवकनेछ। यस्तो स्ियंसेिाको वकधसि, विधि र सियािधि सभबखन्ित 
स्ियंसेिकको सेिाशतयिा तोवकए बिोखजि हनुेछ । 

१६. स्ियंसेिक सङ्गदठत हनुपुनेाः (१) विपद् जोखिि न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापनका विधभन्न क्षेरिा 
स्ियंसेिकको रूपिा काि गनय िा पररचालन हनु ईच्छुक व्यखिले दफा १७ बिोखजि 
अनिुधत प्राप्त संघसंस्था िा धनकायिा सङ्गदठत भएको हनु ुपनेछ। 

तर व्यखिगत रूपिा पररचाधलत हनु चाहने स्ियंसेिकले सभबखन्ित ब्यरुोिा सूचीकृत भई 
पररचाधलत हनु सक्नेछ । 

(२) कुनै व्यखि विपद् जोखिि न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन काययिा स्ियंसेिकको रूपिा 
पररचालन हुँदा धनज आफु सङ्गदठत संस्थाको प्रधतधनधित्ि गरी पररचाधलत हनुेछ ।  

१७. स्ियंसेिक सङ्गदठत तथा पररचालन गने संघसंस्था िा धनकायाः (१) प्रचधलत काननु बिोखजि 
स्थापना भई सञ्चालनिा रहेका विपद् जोखिि न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन सभबन्िी काययिा 
वक्रयाशील संघसंस्था िा धनकायबाट दफा १२ बिोखजिका विषयगत क्षेरिा रही  ब्यरुो अन्तगयत 
स्ियंसेिकहरू पररचालन हनु सक्नेछन ्। 

(२)  उपदफा (१) बिोखजि स्ियंसेिक उपलब्ि गराउन ेिा पररचालन गने संघ संस्था िा 
धनकायले आफ्नो संघ संस्था िा धनकायिा आिद्ध स्ियंसेिकलाई विपद् जोखिि न्यूनीकरण 
तथा व्यिस्थापनका लाधग आिश्यक अनभुि, योग्यता, ज्ञान, धसप र क्षिता अधभिृवद्ध गनय 
ताधलि, प्रखशक्षण र अभ्यास प्रदान गनय सक्नेछ। 

(३)  प्रचधलत कानून बिोखजि स्ियंसेिक संगदठत र पररचालन गने संघ संस्था िा धनकायले 
आफुसँग सङ्गदठत स्ियंसेिकको व्यखिगत वििरण दोहोरो नपने गरी सभबखन्ित ब्यरुोिा 
पेश गनुयकासाथै राविय स्ियंसेिक रोष्टरिा सिेत सूचीकृत गनुयपनेछ। स्ियंसेिकको 
व्यखिगत वििरण फाराि तयार अनसूुची -२ को ढाचँािा हनुेछ ।  

(४)  सभबखन्ित ब्यरुोले उपदफा (३) बिोखजि आफुसँग सूचीकृत भएका स्ियंसेिक र उनीहरू 
सङ्गदठत संघ, संस्था िा धनकायको वििरण राविय विपद् तथ्याङ्क प्रणालीिा प्रविष्ट गनुयपनेछ।  
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(५) कुनै एक संघसंस्था िा धनकायिा संगदठत भैरहेको स्ियंसेिक अको कुनै संघ संस्था िा 
धनकायिा सिेत सङ्गदठत हनु सक्नेछ ।तर दोहोरो आिद्धताको सूचना स्ियंसेिकले आफु 
आिद्ध संघसंस्था िा ब्यरुोलाई ददनपुनेछ । 

(६)  बहआुिद्धता भएका स्ियंसेिकहरूको वििरण सभबखन्ित ब्यरुोले अध्यािधिक गनुयपनेछ। 

(७) स्ियंसेिक पररचालन भएको सियिा स्ियंसेिकलाई धनज सङ्गदठत भएको संस्थाले न्यूनति 
धनिायह िचय उपलब्ि गराउन सक्नेछ । 

१८. स्ियंसेिकको काि, कतयव्य: स्ियंसेिकको काि कतयव्य देहाय बिोखजि हनुेछ। 

(१) विपद् जोखिि न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन काययिा सभबखन्ित ब्यरुोसगँ सिन्िय गरी 
पररचाधलत हनुे । 

(२) विपद् जोखिि न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन काययिा पररचालन हुँदा प्राप्त धनदेशन, तोवकएको 
खजभिेिारी र जिाफदेही भई पारदशी र प्रभािकारी रूपिा पररचाधलत हनुे ।  

(३) स्थानीय स्तरका विपद्का घटनािा प्रधतकायय एिं िानिीय सहायताका लाधग स्ित: स्फुतय 
रूपिा स्ियंसेिा गने ।  

(४) स्िीकृत काययविधि, िापदण्ड र आचारसंवहताको पालना गने । 

१९. स्ियंसेिकको आचारसंवहता:  यस काययविधि बिोखजि पररचाधलत हनुे स्ियंसेिकको आचारसंवहता 
देहाय बिोखजि हनुेछ ।  

(१)  प्रत्येक स्ियंसेिक स्ियं सरुखक्षत तथा व्यिखस्थत हनुपुनेछ ।  

(२)  स्ियंसेिकले असल आचारण प्रदशयन गरी सभिानजनक व्यिहार गनुयपनेछ । कसैलाई 
जाधत, भाषा, धलङ्ग, िणय, अिस्था आददका आिारिा भेदभाि गनुयहदैुन ।  

(३)  स्ियंसेिकले स्थानीय परभपरा, संस्कृधतको ज्ञान राखि यथोखचत सभिान गनुयपनेछ । लैवङ्गक 
सभबेदनखशलता देिाउनपुनेछ ।  

(४)  स्ियंसेिकले सेिा गदाय आफ्नो अनखुचत प्रभाि देिाउने तथा अिाखञ्छत सवुििाको िोजी 
गनुयहदैुन । 

(५)  स्ियंसेिकले आफ्नो वििरण सभबखन्ित ब्यरुोको सभपकय िा रही विपद् सूचना प्रणालीिा 
अद्यािधिक गनुय गराउनपुनेछ ।  

(६)  स्ियंसेिकले काययविधि र प्रचधलत कानूनिा भएका व्यिस्थाहरू पालना गनुयपनेछ । 

   

२०. स्ियंसेिकको काययकालसभबन्िी व्यिस्था: (१) सािन्यतया स्ियंसेिकको काययकाल धनजको 
ईच्छा शखि र क्षिता रहनु्जेल हनुेछ । तर एक प्रकृधतको स्ियंसेिाबाट अको प्रकृधतको 
स्ियंसेिािा िवटँदा धनजको ईच्छा र ब्यरुोले तोकेको काययक्षेर तथा काययविधि अनसुार 
िवटन सक्नेछ ।  

(२) राविय स्ियंसेिक ब्यरुोले विपद्को प्रकृधत, जोखििको अिस्था र जवटलता अनसुार 
स्ियंसेिकको उिेर हद धनिायरण गनयसक्नेछ । 

 

२१. स्ियंसेिकको क्षिता विकास सभबन्िी व्यिस्थााः (१) स्ियंसेिकको क्षिता विकासका लाधग 
स्ियंसेिक ब्यरुो तथा सभबखन्ित अन्य धनकायले देहाय बिोखजिका काययहरू गनयसक्ने छन:् 
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(क) दफा १२ बिोखजिका विषयगत क्षेरसँग सभबखन्ित आिारभूत ताधलि, प्रखशक्षण र 
अभ्यास प्रदान गने।  

(ि) स्ियंसेिकलाई तोवकएको काययसभपादनका लाधग आिश्यक औजार, उपकरण, िेखशन 
र अन्य सािग्रीहरू उपलब्ि गराउने । 

(ग) धबधभन्न प्रकोपबाट हनुे सभभावित विपद्  पररदृष्यिा आिाररत कृधरि घटना अभ्यास     

गराउने । 

(घ) स्ियंसेिकको क्षिता विकास सभबन्िी अन्य काि गने, गराउने । 

२२. स्ियंसेिक पररचालनसभबन्िी व्यिस्थााः (१) स्ियंसेिक पररचालन सभबन्िी व्यिस्था देहाय 
बिोखजि हनुेछाः   

(क)  स्ियंसेिकको पररचालन  तथा व्यिस्थापन सभबखन्ित स्ियंसेिक ब्यरुोले गनेछ । 

(ि) सभबखन्ित तहको ब्यरुोले स्ियंसेिकहरूको व्यिखस्थत पररचालन गनय नसकेको 
अिस्थािा सो ब्यरुो भन्दा िाधथल्लो ब्यरुोले गनुय गराउनपुनेछ । 

(ग) सभबखन्ित ब्यरुोको सिन्ियिा स्ियंसेिकहरू अन्तर स्थानीय तह र अन्तर प्रदेशिा 
पररचाधलत हनुसक्नेछन ्। तर पररचाधलत भएको जानकारी सभबखन्ित ब्यरुोले राविय 
स्ियंसेिक ब्यरुोिा ददनपुनेछ । 

(घ) स्ियंसेिक पररचालनको लाधग विखिय तथा भौधतक श्रोतसािनको व्यिस्थापन 
सभबखन्ित ब्यरुोले गनुयपनेछ । सोको व्यिस्थापन गदाय सभबखन्ित धनकाय एिि ्
संस्थाहरूसँग आिश्यक सहकायय गनयसक्नेछ । 

(ङ)  अन्तरायविय स्ियंसेिक पररचालन गनुय परेिा राविय स्ियंसेिक ब्यरुोले राविय विपद् 
प्रधतकायय काययढाँचा तथा अन्य कानूनी व्यिस्था अनरुूप सभबखन्ित धनकायसँग सिन्िय 
गरी पररचालनको व्यिस्था धिलाउनपुनेछ ।  

२३. स्ियंसेिकको वििा र स्िास्थ्य उपचारसभबन्िी व्यिस्था: (१) स्ियंसेिकको वििा र स्िास्थ्य 
उपचार सभबन्िी व्यिस्था देहाय बिोखजि हनुेछाः   

(क) स्ियंसेिक सूचीकृत गदाय सभबखन्ित व्यूरोले सभभि भएसभि वििा र स्िास्थ्य उपचार 
सभबन्िी व्यिस्था गनुय गराउन ुपनेछ ।  

(ि) वििा िा स्िास्थ्य उपचार सभबन्िी व्यिस्था नगररएको हकिा सभबखन्ित ब्यरुोले वििा 
िा स्िास्थ्य उपचार सभबखन्ि व्यिस्था धिलाउन सक्नेछ ।  

(ग) वििा िा स्िास्थ्य उपचार सभबन्िी व्यिस्था गनय सभबखन्ित ब्यरुोले अनरुोि गरेिा 
सभबखन्ित स्थानीय तहले वििा िा स्िास्थ्य उपचार सभबन्िी व्यिस्था गनय गराउन 
सक्नेछ ।   

(घ) सभबखन्ित ब्यरुोले स्ियंसेिक पररचालन गदाय संघ, संस्था िा धनकाय सूचीकृत गदाय िा 
ती संघ संस्था िा धनकायको वििरण अद्यािधिक गदाय िा दताय निीकरण गदाय सभबखन्ित 
संस्थाले स्ियंसेिकको औषधि उपचार र दघुयटना वििा सभबन्िी व्यिस्था भए नभएको  
एवकन गनुयका साथै सो सभबन्िी अधभलेि अद्यािधिक गनुयपनेछ ।  

२४. स्ियंसेिकलाई स्ियंसेिा गनय रोक लगाउने िा स्ियंसेिकबाट हटाउने सभबन्िी व्यिस्था: 
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(१) कुनै स्ियंसेिकले आचारसंवहताको पालना नगरेिा िा तोवकएको खजभिेिारी परुा गरेको 
नदेखिएिा सभबखन्ित ब्यरुोले उि स्ियंसेिकलाई स्ियंसेिा गनय रोक लगाउन 
सक्नेछ।  

(२) यो काययविधि र प्रचधलत कानून विपररत कायय गने स्ियंसेिकलाई सभबखन्ित ब्यरुोले 
हटाउन सक्नेछ।  

 तर उपदफा (२) बिोखजि हटाउन अखघ सफाई पेश गने िनाधसि िौका ददनपुनेछ। 
(३) उप दफा (१) र (२) बिोखजि गररएको कारिाहीको विषयिा तत्काल राविय स्ियंसेिक 

ब्यरुोलाई जानकारी गराई अधभलेि अद्यािधिक गनुयपनेछ।  

(४) कुनै स्ियंसेिकले कुनै कसरु गरेको देखिएिा कसरुको प्रकृधत र िारा अनसुार प्रचधलत 
काननु बिोखजि कारिाही गनय बािा पनेछैन। 

 

२५. स्ियंसेिाको कदराः (१) स्ियंसेिकको काययसभपादन िूल्याङ्कनको आिारिा सभबखन्ित ब्यरुोले 
नगद परुस्कारका साथै प्रोत्साहन िा कदर गनय सक्नेछ। साथै रावियस्तरको परुस्कार, 
सभिान र कदरको लाधग प्राधिकरणिा धसफाररस गनय सक्नेछ।  

 

पररच्छेद – ५ 

सरोकारिाला धनकाय तथा संघ संस्थाहरूको भधूिका 
 

२६. राविय विपद् जोखिि न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्राधिकरणको भूधिका: (१) प्राधिकरणको 
भूधिका देहाय बिोखजि हनुेछाः 

(क) यस काययविधि बिोखजि गठन हनुे राविय, प्रदेश, खजल्ला र गाउँपाधलका/नगरपाधलका 
ब्यरुो गठन र सञ्चालन गनय सहयोग गने गराउने ।  

(ि) स्ियंसेिक पररचालनको लाधग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहिा आिधिक, िावषयक तथा विशेष 
कायययोजना तजुयिा गरी कायायन्ियन गने गराउने । 

(ग) स्ियंसेिक पररचालनको लाधग सभबखन्ित ब्यरुोलाई आिश्यक बजेट ब्यिस्था गरी 
उपलब्ि गराउन सक्ने । 

(घ) स्ियंसेिक ब्यरुो गठन, सञ्चालन र क्षिता अधभिृवद्ध सभबन्ििा सबै स्ियंसेिक ब्यरुो र 
संिद्ध संघ, संस्था िा धनकायका काययको धनयधित अनगुिन, िूल्याङ्कन गने र सिुारका 
लाधग आिश्यक सझुाि ददने।  

(ङ) दफा १२ िा उखल्लखित विषयहरू स्ियंसेिाका क्षेर र सो बिोखजि आिश्यक दक्षता, 
िापदण्ड र काययवििरण धनिायरण गरी लाग ुगने गराउने। 

(च)  स्ियंसेिकको रोष्टर तथा विस्ततृ वििरणको तथ्याङ्क राख् न राविय, प्रदेश र स्थानीय 
तहबाट तथ्याङ्क प्रविष्ट गनय सवकने गरी विद्यतुीय िाध्यििा राविय डाटािेश तयार गरी 
सञ् चालन गने। रोष्टरको अद्यािधिक वििरण आिधिकरूपिा गहृ िन्रालयिा पेश गने। 
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२७. प्रदेशखस्थत विपद् व्यिस्थापन हेने िन्रालयको भूधिका: (१) प्रदेश स्तरिा स्ियंसेिक ब्यरुो 
गठन तथा पररचालन गनय आन्तररक िाधिला तथा कानून िन्रालयको भूधिका देहाय 
बिोखजि हनुेछाः 

(क) प्रदेश स्ियंसेिक ब्यरुो गठन  गने । ब्यरुोको सञ्चालन गनय आिश्यक आधथयक, प्रशासधनक 
र प्राविधिक सहयोग गने गराउने । 

(ि) प्रदेशिा स्ियंसेिक क्षिता अधभिृवद्ध र पररचालन गनय प्रदेश स्ियंसेिक ब्यरुोलाई 
आिश्यक सहयोग गने गराउने । 

(ग) प्रदेश अन्तरगत स्ियंसेिक पररचालन गनय आिश्यक योजना तजुयिा र कायायन्ियन गनय 
प्रदेश ब्यरुोलाई सहयोग गने गराउन े

(घ) स्ियंसेिक सङ्गदठत र पररचालन गने संघ संस्था िा धनकायलाई आिश्यक सहयोग, 
सिन्िय र धनयिन गने । 

(ङ) यस सभबन्ििा राविय पररषद्, प्रदेश विपद् व्यिस्थापन पररषद् र प्रदेश काययकारी 
सधिधतका धनणययहरू कायायन्ियन गने गराउने । 

(च) स्ियंसेिक पररचालन तथा स्ियंसेिकले गरेको कािको विपद् सभबन्िी वििरण सभबन्िी 
बावषयक प्रधतिेदनिा सिेत सिािेश गने गराउने ।  

 

२८. खजल्ला विपद् व्यिस्थापन सधिधतको भूधिका: खजल्ला स्ियंसेिक ब्यरुो गठन तथा पररचालन 
गनय खजल्ला विपद् व्यिस्थापन सधिधतको भूधिका देहाय बिोखजि हनुेछाः 

(क) खजल्ला स्ियंसेिक ब्यरुो गठन तथा सञ् चालन गने । 

(ि) खजल्ला स्ियंसेिक ब्यरुोको सखचिालय सञ् चालनका लाधग आिश्यक सािन स्रोतको 
प्रबन्ि गने । 

(ग) खजल्ला स्ियंसेिक ब्यरुोको बैठक आयोजना र ब्यरुोको बैठकले गरेका धनणययहरू 
कायायन्ियन गनय सहयोग गने । 

(घ) विपद् पूियतयारी र विपद् प्रधतकायय सभबन्िी वक्रयाकलापिा सरुक्षा धनकाय र स्ियंसेिक 
सिहुबीच आपसी सहयोग, सिन्िय र सहकायय  गनय  सहजीकरण िातािरण धसजयना 
गने ।  

(ङ) विपद् पूिय तयारी र विपद् प्रधतकाययिा स्ियंसेिक पररचालन सभबन्ििा प्राधिकरण, प्रदेश 
सरकार र गाउँपाधलका/नगरपाधलकासँग आिश्यक सिन्िय र सहजीकरण गने।  

 

२९. गाउँपाधलका/नगरपाधलकाको भधूिका: (१) स्थानीय तहिा स्ियंसेिक ब्यरुो गठन तथा 
पररचालन गनय गाउँपाधलका/नगरपाधलकाको भूधिका देहाय बिोखजि हनुेछाः 
(क) गाउँपाधलका/नगरपाधलका स्ियंसेिक ब्यरुोका साथै सिदुाय स्तरिा स्ियंसेिक सिहू 

गठन र सञ्चालन गनय सहयोग गने। 

(ि) गाउँपाधलका/नगरपाधलका विपद् व्यिस्थापन सधिधत िा ब्यरुोले पेश गरेको स्ियंसेिक 
विकास तथा पररचालन योजना काययपाधलकाबाट स्िीकृत गरी लाग ुगने, गराउने ।  
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(ग) गाउँपाधलका/नगरपाधलका अन्तरगत विपद् पूियतयारी र विपद् प्रधतकाययिा स्ियंसेिकको 
प्रबन्ि र प्रभािकारी पररचालन गनय स्ियंसेिक सङ्गदठत र पररचालन गने संघ संस्था 
िा धनकायसँग सिन्िय र सहकायय गनय गाउँपाधलका/नगरपाधलका स्ियंसेिक ब्यरुोलाई 
सहयोग गने। 

(घ) स्ियंसेिकको क्षिता अधभिृवद्ध र पररचालनका लाधग उपलब्ि स्थानीय स्रोत पररचालन 
गनुयका साथै प्रदेश सरकार र प्राधिकरणसँग सिन्िय गरी अन्य आिश्यक स्रोत सािन 
जटुाउन गाउँपाधलका/नगरपाधलका ब्यरुोलाई सहयोग गने।   

(ङ) स्ियंसेिकको क्षिता अधभिृवद्ध र पररचालनका लाधग रेडक्रस, राजनैधतक दलहरू, अन्य 
सािाखजक संघ, संस्था िा धनकायहरूसँग सहकायय र सिन्िय गनय गाउँ/नगर स्ियंसेिक 
ब्यरुोलाई सहयोग गने। 

(च) गाउँपाधलका/नगरपाधलका स्ियंसेिक ब्यरुोले गरेका काययको अनगुिन, िूल्याङ्कन गने, 
गराउने। 

(छ) स्ियंसेिक पररचालन तथा स्ियंसेिकले गरेको कािको वििरण विपद् सभबन्िी बावषयक 
प्रधतिेदनिा सिेत सिािेश गने, गराउने। 

 

पररच्छेद -६ 

विविि 
 

३०.  काययविधिको कायायन्ियनाः (१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सभबखन्ित धनकायहरूले यस 
काययविधि कायायन्ियन गनय  आिश्यक  िापदण्ड र कायययोजना तजुयिा गरी लाग ु गनय 
गराउन सक्नेछ । 

३१.  िािा, अड्काउ फुकाउने सभबन्ििााः (१) यो काययविधि कायायन्ियन गदाय कुनै दद्ववििा िा 
बािा आइपरेिा प्राधिकरणले बािा अड्काउ फुकाउनेछ । 

 

३२.  काययविधि पररिाजयन सभबन्िी व्यिस्थााः (१) प्राधिकरणले आिश्यकता अनसुार यो काययविधि 
पररिाजयन गनयका लाधग काययकारी सधिधतिा पेश गनय सक्नेछ । 
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अनसूुची - १ 

स्ियंसेिक कायय वििरणिा सिािेश हनुपुने बुदँाहरू  

• आफुले िवटएको काययक्षेरिा प्रधतिद्ध भई सािवुहक काययिा लाग्नपुने। 

• स्ियंसेिक आफै स्ित स्फुतय रूपिा िानिीय सहायताको लाधग पररचाधलत हनुपुने। 

• स्ियंसेिक स्ियंसेिाको लाधग आिश्यकतानसुार जनुसकैु सियिा पधन तत्परताका साथ 
पररचाधलत हनुपुने। 

• स्ियंसेिकले काययक्षेरिा िवटदा आिारभूत िानिीय िलु्यलाई आत्िसात गनुयपने। 

• स्ियंसेिकले सेिा प्रिाह गदाय तटस्थता र धनस्पक्षता कायि गनुयपने।  
• स्ियंसेिकले आफुले सभपादन गरेको कािको वििरण सभबखन्ित ब्यरुोलाई 

धनयधितरूपिा जानकारी गराउन ुपने। 

• स्ियंसेिकले काययक्षेरिा िवटदा अग्रििुी शैली अपनाई पररचाधलत हनुपुने। 

• स्ियंसेिकले काययक्षेरिा िवटदा वपधडतलाई आिश्यकतानसुार िनोसािाखजक परािशय 
ददनपुने। 

• आफ्नो दक्षता अधभिृवद्धका लाधग प्रयत् नशील हनुपुने। 

• स्ियंसेिा काययिा सक्षिताका साथ आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षिताको प्रयोग गने, 
• स्ियंसेिा धन:स्िाथय तथा भेदभािरवहत गनुयपने। 

• स्ियंसेिा “आफ्नो सरुक्षा पवहला (Safety First)”, “परस्पर िद्दत”, “सािदुावयक िद्दत” 
अििारणािा आिाररत भई सरुक्षासभबन्िी सबै िापदण्ड पालना गनुयपने।    
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अनसूुची -२ 
विपद् व्यिस्थापन स्ियंसेिक ब्यरुो गठन तथा पररचालन काययविधि, २०७८ 

स्ियंसेिक आिेदन फाराि 

 

१) नाि, थर :- 

२) ठेगाना :- 

अस्थायी ठेगाना :-  स्थायी ठेगाना :- 

गा.पा./न.पा./उ.ि.न.पा./ि.न.पा.:- 

 

गा.पा./न.पा./उ.ि.न.पा./ि.न.पा.:-  

िाडय नं.:- िाडय नं.:- 

टोल/िागय/चोक :- टोल/िागय/चोक :- 

खजल्ला :- खजल्ला :- 

प्रदेश :- प्रदेश :- 

३) ना.प्र.नं./रा.पररचय पर नं.:- 

जारी धिधत र खजल्ला :- 

४) पेशा:- 

५) सभपकय  नभबर :- 

टेधलफोन नं.:- िोबाईल नं.:- 

ईिेल आईडी:-  

ठेगाना:- 

६) आिद्ध संस्थाको नाि:- 

संस्था दताय नं.:- दताय धिधत :- 

सभपकय  नभबर :- 

टेधलफोन नं.:- ईिेल आईडी:-  

ताधलि (धलएको/नधलएको):- 

धलएको भए ताधलिको नाि:- 

 

पासपोटय साइजको 
फोटो 
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ताधलिको विषय/प्रकार/वकधसि :- 

विषयसँग सभबखन्ित अन्य ताधलिहरू:- 

 

 

…. ….. …… ….. ….. …… …… 

   आिेदकको दस्तित 


