
 

 
 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण राविय काययमञ्चको 
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विपद् जोखिम न्यूनीकरण राविय काययमञ्चको काययसञ्चालन मार्यदर्यन, २०७७ 

 

 

प्रस्तािना 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापनका के्षरमा वियार्ील सरकारी रै्र सरकारी, मनजी, प्राखिक र सञ्चार क्षेर 
समेतको एकीकृत र सिंयकु्त राि सिंघ विपद् जोखिम न्यूनीकरण अन्तरायविय सखििालयबाट विश्वव्यापी रूपमा विमिन्न तहमा 
विपद् जोखिम न्यूनीकरण काययमञ्च र्ठन र्री विपद् व्यिस्थापनका काययलाई समन्ियात्मक र प्रिािकारी बनाउन सबै 
सरकारलाई आग्रह र्रेबमोखजम समन्ियात्मक तिरले सहकायय र्नयका लामर् विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन 
काययकारी समममतबाट“विपद् जोखिम न्यूनीकरण राविय काययमञ्चको काययसञ्चालन मार्यदर्यन, २०७७” स्िीकृत र्री लारू् 
र्ररएको छ । 

पररच्छेदिः १ 

प्रारखभिक 

१. सिंखक्षप्त नाम र प्रारभि 

(१) यस मार्यदर्यनको नाम “विपद् जोखिम न्यूनीकरण राविय काययमञ्चको काययसञ्चालन मार्यदर्यन, २०७७” रहेको छ । 

(२) यो मार्यदर्यन विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन काययकारी समममतबाट स्िीकृत िएको मममतबाट लारू्    
हनुेछ । 

 

२. पररिाषा 

विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलारे्मा यस मार्यदर्यनमा,– 

(क) “ऐन” िन्नाले नेपाल सरकारको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ (केही नेपाल ऐन सिंर्ोिन 
र्ने ऐन, २०७५, (२०७५।११।१९) सभझन ुपदयछ ।  

(ि) “काययकारी समममत” िन्नाले सङ्घीय ऐनको दफा ६ बमोखजमको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन काययकारी 
समममत सभझनपुदयछ । 

(र्) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोखजम” िन्नाले यस मार्यदर्यनद्वारा तोवकएको िा तोवकए बमोखजम सभझन ुपदयछ । 

(घ) “प्रदेर् काययमञ्च” िन्नाले मार्यदर्यनको दफा १० बमोखजम प्रदेर् विपद् व्यिस्थापन पररषदबाट र्ठन िऐको विपद् 
जोखिम न्यूनीकरण प्रदेर्स्तरीय काययमञ्च सभझन ुपदयछ । 

(ङ) “प्रामिकरण” िन्नाले ऐनको दफा १० बमोखजम र्ठन िएको राविय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन 
प्रामिकरण सभझन ुपदयछ । 
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(ि) “मन्रालय” िन्नाले र्हृ मन्रालय सभझन ुपदयछ । 

(छ) “राविय पररषद्” िन्नाले ऐनको दफा ३ बमोखजम र्ठठत विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन राविय पररषद् 
सभझनपुदयछ । 

(ज) “राविय काययमञ्च” िन्नाले मार्यदर्यनको दफा ५ बमोखजम र्ठन िएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण राविय काययमञ्च 
सभझन ुपदयछ ।  

(झ) “विपद् प्रिावित” िन्नाले विपद्का कारण जीिन, जीविकोपाजयन, खर्क्षा तथा स्िास््य सेिामा प्रमतकूल असर परी 
त्यसबाट प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा प्रिावित िएका व्यखक्त, पररिार िा समूहलाई सभझनपुछय । 

(ञ) “विमिन्न तह” िन्नाले विश्वव्यापी िा अन्तरायविय, क्षेरीय, प्रदेर्, खजल्ला, राविय र स्थानीय तहलाई जनाउनछे ।  

(ट) “स्थानीय काययमञ्च” िन्नाले मार्यदर्यनको दफा १० बमोखजम स्थानीय विपद् व्यिस्थापन समममतबाट र्ठन िएको 
विपद् जोखिम न्यूनीकरण स्थानीय काययमञ्च सभझन ुपदयछ ।  

(ठ) “सखििालय” िन्नाले काययमञ्चको दैमनक काययसञ्चालनका लामर् हालसभम खजभमेिारी सभहाल्दै आएको "प्रकोप 
पूियतयारी सञ्जाल नेपाल (मडपीनेट-नेपाल)"लाई सभझन ुपदयछ । 

(ड) “सरोकारिाला मनकाय”िन्नाले प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्षरूपमा विपद् व्यिस्थापनमा सहयोर् प्रदान र्ने िा र्नय सक्न े
सरकारी, सिंयकु्त रािसिंघीय मनकाय, रै्रसरकारी सिंस्था िा मनकाय, सामदुावयक सिंघ िा सिंस्थालाई जनाउँछ । 

(ढ) “सरोकारिाला समूह” िन्नाले यस मार्यदर्यनको दफा ८ बमोखजम र्ठन िएका सरोकारिाला समूहलाई सभझन ु  
पदयछ । 

(ण) “साियजमनक सिंस्था” िन्नाले सरकारी मनकाय, सरकारको पूणय िा आखर्िंक स्िाममत्ि िएको सिंस्था, प्रिमलत काननु 
बमोखजम स्थापना िएका सङ्गठठत सिंस्था िा सबै प्रकारका स्िास््य तथा रै्खक्षक सिंस्था सभझन ुपदयछ । 

 

३. मार्यदर्यनको उद्दशे्य 

विपद् उत्थानर्ील मलुकुको विकासका लामर् विपद् जोखिम न्यूनीकरणका काययलाई प्रिािकारी बनाउन सबै तह 
तथा मनकायमा यसको अििारणा विस्तार र्दै विकाससरँ् सभबखन्ित सबै विषयर्त के्षरका समस्याको सभबोिनको 
लामर् आिश्यक सिुारका के्षर पवहिान र्री सहकायय अमििृवि र्री सबै के्षरको सहिामर्ता समुनखित र्ने आिार 
तयार र्नुय यस मार्यदर्यनको मूल उद्देश्य रहेको छ । यस मार्यदर्यनका उद्दशे्य देहायबमोखजम ्रहेका छन ्: 

(क) विपद् जोखिम न्यूनीकरणका र्मतविमिलाई सहिामर्तामूलक रूपमा कायायन्ियनमा लैजान बहूसरोकारिाला 
मनकायबीि समन्िय, सहकायय र साझेदारी अमििृवि र्नुय, 

(ि) जनिेतना अमििवृिको माध्यमबाट विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लामर् नीमत, रणनीमत, योजना र काययिमको 
विकास र कायायन्ियन माफय त ्समाजका सबै तह र पक्षमा सरुखक्षत सिंस्कृमतको विकास र्नय सघाउन,ु  

(र्) विपद् जोखिम न्यूनीकरणका काययलाई राविय नीमत, विकाससँर् सभबखन्ित विषयर्त के्षरका योजना र काययिमका 
साथै अन्तरायविय र ठद्वपक्षीय सहयोर्का के्षरमा समायोजन र्नय सहजीकरण र्नुय, 

(घ) विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४,  स्थानीय सरकार सिंिालन ऐन, २०७४, विपद् जोखिम 
न्यूनीकरण राविय नीमत, २०७५ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण राविय रणनीमतक कायययोजना, २०१८-२०३० 
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सवहतका दस्तािेजले पररकल्पना र्रेको मलुकुको उत्थानर्ील विकासका लामर् साियजमनक र मनजी लर्ानी 
बढाउन सहजीकरण र्नुय, 

(ङ) आपत्कालीन मानिीय सहयोर् र विपद्पमछ “पवहलेिन्दा अझ राम्रो” मनमायणको अििारणालाई प्रिािकारी बनाउन 
समन्िय, सहकायय, साझेदारी र क्षमता विकासमा सघाउन ु। 

 

४. राविय काययमञ्चको काययक्षरे 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण राविय काययमञ्च सरकारी मनकाय, दात ृ मनकाय, रै्रसरकारी मनकाय िा सिंस्था, सामदुावयक 
सिंस्था, मनजी क्षेर, सञ्चारजर्तलर्ायत आम समदुायमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लामर् समन्िय, सहकायय, साझेदारी 
र्ने सहिामर्ता मूलक मञ्च िएकोले यसका काययके्षरहरु मनभनानसुारका हनुेछनिः  

१. काययमञ्चले सिंयकु्त राि सिंघीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण सखििालयको विपद् जोखिम न्यूनीकरण काययमञ्चको 
ठदग्दर्यनलाई िािी र्न्तव्यको आिार मान्दै नेपालको आफ्नो िस्तखुस्थमत तथा िास्तविकतामा आिाररत 
क्षेरहरुमा सभबखन्ित र्मतमबिीहरु र्नेछ । 

२. विपद् जोखिम न्यूनीकरण र ब्यिस्थापन तथा आपत्कालीन मानिीय सहयोर्का सन्दियमा समन्िय, सहकायय, 
साझेदारी, अध्ययन, अनसुन्िान र िान आदान प्रदान र्ने साझा मञ्चको िमूमका मनिायह र्नेछ । 

 

 

पररच्छेद : २ 

काययमञ्चको र्ठन र काम कतयव्य तथा अमिकार 

 

५. राविय काययमञ्चको र्ठन 

(१) विपद् जोखिम न्यूनीकरण काययमञ्चको काययसञ्चालनका लामर् देहायबमोखजमको क्षरेबाट पदामिकारी र सदस्य 
रहेको एक राविय काययमममत र्ठन हनुछे : 

(क) प्रामिकरणका काययकारी प्रमिु       अध्यक्ष 

(ि) नेपाल सरकारको मबमिन्न मन्रालयका विपद् व्यिस्थापन हेने सहसखिि   सदस्य 

(र्) राविय योजना आयोर्का विपद् व्यिस्थापन सभपकय  व्यखक्त    सदस्य 

(घ) सिंयकु्त राि सिंघीय समूहका सिंयोजक       सदस्य 

(ङ) सरकारी मनकाय समूहका सिंयोजक       सदस्य 

(ि) अियसरकारी मनकाय समूहका सिंयोजक      सदस्य 

(छ) दात ृमनकाय समूहका सिंयोजक       सदस्य 

(ज) अन्तरायविय रै्रसरकारी सिंस्था समूहका सिंयोजक     सदस्य 
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(झ) राविय रै्रसरकारी सिंस्था समूहका सिंयोजक      सदस्य 

(ञ) प्राखिक तथा अनसुन्िानमूलक समूहका सिंयोजक     सदस्य 

(ट) मनजी क्षेर समूहका सिंयोजक        सदस्य 

(ठ) सञ्चार समूहका सिंयोजक        सदस्य 

(ड) समदुायमा आिाररत सिंस्था िा सञ्जाल समूहका सिंयोजक    सदस्य 

(ढ) विपद् प्रिावित समूहका प्रमतनीमि       सदस्य 

(ण) विपद् व्यिस्थापनका के्षरमा वििता हामसल र्रेका व्यखक्तमध्येबाट  

   अपाङ्गता िएका व्यखक्त, ज्येष्ठ नार्ररक र कभतीमा २ जना मवहलासवहत ५ जना मनोमनत  सदस्य 

(त) प्रकोप पूियतयारी सञ्जाल-नेपालका अध्यक्ष      सदस्य-सखिि 

 

(२) उपदफा १ (ण) बमोखजम मनोमनत सदस्यको पदािमि ३ िषयको हनुछे ।  

(३) मामथ जनुसकैु कुरा लेखिएको िएतापमन पदािमि सवकएका सदस्यलाई राविय काययसमममतले थप एक काययकालका 
लामर् पनुिः मनोमनत र्नयसक्नछे । 

(४) काययमञ्चले आिश्यकताअनसुार कुनै सरकारी अमिकारी र सरोकारिालाका प्रमतमनमि िा वििलाई बैठकमा आमन्रण 
र्नय सक्नेछ । 

(५) काययमञ्चले आफ्नो प्रमतक खिन्ह (Logo) र लेटरप्याड तयार र्री काययमञ्चको बैठकबाट स्िीकृत र्री प्रयोर्मा 
ल्याउन सक्नछे । 

 

६. राविय काययमञ्चको बैठक सभबन्िी व्यिस्था 

(१) काययमञ्चको बैठक िषयमा कभतीमा २ पटक बस्नछे । आिश्यकता अनसुार जनुसकैु समयमा पमन बैठक बस्न 
सक्नेछ । 

(२) काययमञ्चको अध्यक्षको मनदेर्नमा सदस्य सखििले बैठक बस्ने मममत, समय, स्थान बैठकको काययसूिी सवहतको 
सूिना बैठक बस्निुन्दा सात ठदन अर्ािै सबै सदस्यलाई पठाउन ुपनेछ । तर काययमञ्चको बैठक तत्कालै 
बस्नपुने अिस्था िएमा अध्यक्षको सहममतमा काययमञ्चको बैठक तत्कालै पमन बोलाउन सक्नेछ । 

(३) काययमञ्चका पिास प्रमतर्तिन्दा बढी सदस्य उपखस्थत िएमा र्णपरुक सङ्ख्या परेु्को मामननेछ ।   

(४) काययमञ्चको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र्नेछ ।  

(५) काययमञ्चको मनणयय उपखस्थत सदस्यको बहमुतबाट हनुछे । मत बराबर िएमा अध्यक्षको मत मनणाययक          
हनुेछ । 

(६) काययमञ्चको बैठकको मनणयय अध्यक्षबाट प्रमाखणत र्राउन ुपनेछ । 

 

 

७. राविय काययमञ्चको काम, कतयव्य तथा अमिकार 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण राविय काययमञ्चको काम, कतयव्य तथा अमिकार देहायबमोखजम हनुेछ : 
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(१)  विपद् जोखिम न्यूनीकरणतथा व्यिस्थापनसभबन्िी उपलखब्ि, मसकाइ, िनुौती र आिश्यकता आपसमा आदानप्रदान 
र्नय आिमुनक सिंिार तथा प्रमबमि र ििूयअल प्लाटफमय समेतको अमिकतमा प्रयोर् र्री अनिरत सिंिाद तथा 
सहकायय र्री नेपाललाई विपद् बाट सरुखक्षत बनाउन,े 

(२) विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा िएका असल अभ्यास र नीमतर्त व्यिस्थालाई समदुायसभम सभप्ररे्ण र्री 
उत्थानर्ीलता अमििृवि र्नय योर्दान र्ने, 

(३) विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापनका के्षरमा सबै मनकाय र के्षरर्त समूहबीि समन्िय, सहकायय, 
साझेदारी, िान प्रिियन, सीप विकासका काययलाई समयानकूुल बनाउन सभबखन्ित मनकाय र सरोकारिालालाई 
सझुाि ठदन,े 

(४) विपद् जोखिमबारेको बझुाइमा एकरुपता ल्याउन जोखिम लेिाजोिा, सूिनाप्रणालीको विकास र विस्तार, 

आपत्कालीन मानिीय सहयोर्का विमि र मापदण्डबारे िान अमििृवि र्ने, र्राउने, 
 (५) विपद् बाट अत्यामिक प्रिावित हनुे सीमान्तकृत िर्य, मवहला, बालबामलका, अपाङ्गता िएका व्यखक्तका प्राथममकता 

पवहिान र्नय तथा समािेर्ी विपद् व्यिस्थापनको प्रिियन र्नय सहजीकरण र्ने, 

(६) विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई सिंघीय, प्रादेखर्क र स्थानीय विकासका विषयर्त के्षरमा मूलप्रिाहीकरण र्नय 
सहजीकरण र्ने, 

 (७) विषयर्त समूहबाट प्राप्त सझुाि र मसफाररसको र्हन विश्लषेण र्री मतनको यथासभिि सभबोिन र्नय सभबखन्ित 
मनकायलाई मसफाररस र्ने र त्यसका लामर् सहजीकरण र्ने, 

(८) विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूियतयारी र आपत्कालीन मानिीय सहयोर्लाई स्थानीय तहसभम समुनखित र्नय 
अन्तरायविय लर्ानीलाई प्रोत्साहन र्री सहकायय र साझेदारी अमििृविमा सघाउन,े 

(९) सरकारी मनकाय, दाता, अन्तरायविय विकास बैंक र आफ्नो मलुकुमा िएका िा निएका सिंयकु्त रािसिंघीय 
मनकायबाट लर्ानी प्रिियनका लामर् सहजीकरण र्ने, 

(१०) सरकारी मनकाय र रै्रसरकारी के्षरबाट विपद् व्यिस्थापनमा िएका राम्रा काययलाई विस्तार र्नय, 
आिश्यकताअनरुुप सिुार र्नय सल्लाह र सझुाि ठदन,े 

(११) नीमतर्त व्यिस्थामा सिुारका के्षर पवहिान र्री समयानकूुल नीमतर्त तथा काननुी व्यिस्था समुनखित र्नय 
पहल र्ने, 

(१२) सङ्घ, प्रदेर् र स्थानीयतहमा समन्िय, साझेदारी र सहकायय प्रिियन र्नय काययमञ्चको विस्तार र्ने, 

(१३) विपद् व्यिस्थापनका क्षेरमा िएका असल अभ्यासको लेिा्न, अमिलेिीकरण तथा प्रकार्न र्ने र मनयमीत 
रूपमा नेपाल विपद् प्रमतिेदनहरु प्रकार्न र्नय सहयोर् र्ने, 

 (१४) विपद् उत्थानर्ील समदुायको विकासका लामर् विपद् जोखिम न्यूनीकरण सभबन्िी परभपरार्त िान, सीप र 
प्रविमिको प्रबियन र्दै आिमुनक प्रविमिको विकास र प्रविमि हस्तान्तरणमा सघाउन,े 

(१५) ठदर्ो विकास लक्ष्य र सेन्डाइ काययढाँिालाई आिार मानी बनेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण राविय रणनीमतक 
कायययोजना, २०१८-२०३० अनरुुप अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीघयकालीन कायययोजना कायायन्ियनमा 
सहजीकरण र्ने, 



 

6 
 

(१६) बहूसरोकारिाला समूहसँर् सभपकय , समन्िय, छलफल र सल्लाहद्वारा सरुखक्षत नेपालको विकासका लामर् 
विकासका विषयर्त के्षरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई मूलप्रिाहीकरण र्री विपद् जोखिम न्यूनीकरण र्नय 
सभबि सरोकारिालाको क्षमता अमििृविमा सघाउ पयुायउने, 

(१७) विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यिस्थापन सभबन्िी राविय काययर्ालाको आयोजना र्ने िा त्यसका लामर् सहयोर् 
र सहजीकरण र्ने, 

 (१८) प्रदेर् र स्थानीय तहमा काययमञ्च र्ठन र्नय पहल र्ने र र्ठन िएका त्यस्ता काययमञ्चको अमिलेि रािी 
आपसमा सूिना र सभिादमाफय त ्विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यिस्थापनका विषय सभबोिन र्नय पहल र्ने, 

(१९) विपद् तथा जलिायजुन्य जोखिम व्यिस्थापनका सन्दियमा मलुकुको सिंघीयदेखि स्थानीयतहसभम समयानकूुल 
काययिम तजुयमा र्री कायायन्ियन र्नय सहजीकरण र्ने । 

 

८. सरोकारिाला समूहको र्ठन, काम, कतयव्य र अमिकार 

(१) विपद् जोखिम न्यूनीकरण राविय काययमञ्चअन्तर्यत देहायबमोखजम विषयर्त सरोकारिाला समूह र्ठन हनुेछन ्:   

(क) सरकारी मनकायको समूह : सिंिैिामनक मनकाय, मन्रालय, नेपाल सरकारका आयोर्, सखििालय, वििार्का अमिकारी 
यस समूहमा रहनेछन ्। 

(ि) साियजमनक सिंस्थान तथा अियसरकारी मनकायको समूह : सरकारको स्िाममत्िमा स्थावपत अियसरकारी मनकायहरू 
जस्तैिः कमयिारी सञ्चय कोष, मबमा समममत, पययटन बोडय, नेपाल विद्यतु ्प्रामिकरण, नार्ररक उड्डयन प्रामिकरण, साल्ट 
टे्रमडङ कपोरेसन, नेपाल आयल मनर्म, दूरसञ्चार प्रामिकरण आठद यस समूहमा रहनेछन ्। 

(र्) प्राखिक तथा अनसुन्िानमूलक समूह : विश्वविद्यालय, रै्खक्षक प्रमतष्ठान र अनसुन्िानमूलक प्राखिक मनकायहरू यस 
समूहमा रहनेछन ्। 

(घ) विकास साझेदार तथा सिंयकु्त राि सङ्घीय समूह : नेपालखस्थत सिंयकु्त राि सङ्घीय कायायलयहरू, ठद्वपक्षीय तथा 
यरुोवपयन यमुनयनका नेपालखस्थत मनकाय, विश्व बैंक, एमसयाली विकास बैंक आठद यस समूहमा पनेछन ्। 

(ङ) अन्तरायविय रै्रसरकारी सिंस्था समूह : विपद् जोखिम न्यूनीकरण र आपत्कालीन मानिीय सहयोर्मा कायय र्नय 
समाज कल्याण मन्रालयसँर् स्िीकृमत प्राप्त नेपालमा काययरत अन्तरायविय रै्रसरकारी सिंस्थाको समूह यसअन्तर्यत 
पनेछन ्। 

(ि) राविय रै्रसरकारी सिंस्था समूह : विपद् जोखिम व्यिस्थापन र आपत्कालीन मानिीय सहयोर्मा काययरत नेपालमा 
दताय रहेका रै्रसरकारी सिंस्था, उपिोक्ता समूह, सिंजालहरु यस समूहमा रहनेछन ्।  

(छ) व्यिसावयक प्रमतष्ठान तथा मनजी के्षरका समूह : नाफा आजयन र्ने लक्ष्य मलई मनजी क्षेरबाट सञ्चालन िएका 
व्यपाररक प्रमतष्ठान, बैंक, वित्तीय तथा सहकारी सिंस्थाहरु, औदे्यमर्क प्रमतष्ठानहरू र मतनका सङ्घ तथा महासङ्घहरू 
यस समूहमा पने छन ्। 

(ज) सूिना प्रविमि तथा सञ्चार समूह : सरकारी िा मनजी रूपमा स्थावपत सबै प्रकारका सञ्चार माध्यम यस समूहअन्तर्यत 
पनेछन ्। 
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(झ) विपद् प्रिावित समूह : जोखिम न्यूनीकरण तथा जलिाय ुपररितयनबाट प्रिावित तथा अनकूुलनका लामर् समदुाय 
िा बस्ती तहमा एकीकृत िई कायय र्ने समदुायमा आिाररत सिंस्था िा समूह र मतनको सञ्जाल यस समूहमा 
पनेछन ्। 

 (२) सरोकारिाला समूहमा सदस्यको सीमा रहनेछैन । यो िलुा मञ्चको अङ्ग िएकाले सकेसभम सभबखन्ित समूहमा 
सकेसभम िेरै व्यखक्त िा सिंस्था िा सङ्गठनका प्रमतमनमिको उपखस्थमतका लामर् सिंयोजकले िमूमका मनिायह र्नेछन ्। 

(३) विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन सभबन्िी काययमा राविय तथा अन्तरायविय रै्रसरकारी सिंस्थाहरुको 
सहयोर्लाई एकीकृतरुपमा पररिालन र्नय आिश्यकता अनसुार विषयर्त काययमञ्च (मथभयावटक प्लाटफामय) समेत 
र्ठन र्नय सवकनेछ । यसरी र्ठन िएका विषयर्त काययमञ्चको काम, कतयव्य र अमिकार सो र्ठन र्ने मनणययमा 
उल्लेि िएअनसुार हनुछे ।   

 

९. सरोकारिाला समूहको बैठक सभबन्िी व्यिस्था 

(१) दफा ८(१) मा उल्लेखित सबै सरोकारिाला समूहको बैठक सामान्यतया राविय काययमञ्चको बैठक हनुपुवहले 
बस्नपुनेछ । 

(२) सरोकारिाला समूहको सिंयोजक िा मनजले तोकेको व्यखक्तले बैठक बस्ने मममत, समय, स्थान र बैठकको काययसूिी 
सवहतको सूिना बैठक बस्निुन्दा सात ठदन अर्ािै आफ्नो समूहमा पने सबै मनकायलाई पठाउन ुपनेछ । 

 तर सरोकारिाला समूहको बैठक तत्कालै बस्नपुने अिस्था िएमा सिंयोजकले बैठक जनुसकैु समयमा पमन 
बोलाउन सक्नेछ । 

(३) सबै सरोकारिाला समूहको लामर् बैठकको र्णपरुक सङ्ख्या आिश्यक पने छैन । 

(४) समूहको बैठक सिंयोजकको अध्यक्षतामा बस्नछे र मनजको अनपुखस्थमतमा उपखस्थत सदस्यहरूबाट छामनएको 
व्यखक्तको अध्यक्षतामा बस्नछे । 

(५) सरोकारिाला समूहको मनणयय उपखस्थत सदस्यको बहमुतबाट हनुेछ । मत बराबर िएमा अध्यक्षको मत 
मनणययक हनुछे । 

(६) सरोकारिाला समूहको बैठकको थप काययविमि समूह आफैँ ले मनिायरण र्रेबमोखजम हनुेछ । 

(७) बैठकको मनणयय सिंयोजकबाट प्रमाखणत र्राउन ुपनेछ । 

 

१०. सरोकारिाला समूहको काम, कतयव्य र अमिकार 

सरोकारिाला सबै समूहको काम कतयव्य तथा अमिकार देहायबमोखजम हनुेछ : 

(१) प्रत्येक सरोकारिाला समूहले आफ्ना के्षरका विपद् सभबन्िी सिालमा आन्तररक छलफल र मनणयय र्री आिश्यक 
काययका लामर् राविय काययमञ्चमाफय त सरकार िा सभबखन्ित मनकाय समक्ष सझुाि प्रस्तत र्नुय, 

(२) विपद् उत्थानर्ीलता अमििृविका लामर् समन्िय, सहकायय, साझेदारीमाफय त ् विपद् जोखिमबारे सभबखन्ित 
सरोकारिालामा िान, सीपको प्रिियन, सूिना आदानप्रदान, लर्ानी अमििृविका काययलाई प्रिियन र्नुय, 
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(३) राविय काययमञ्चबाट प्राप्त मार्यदर्यनलाई आिार मानेर सरोकारिालाहरूले र्रेको कामको अनरु्मन र्री नेपाललाई 
सन ्२०३० सभम विपद् बाट सरुखक्षत बनाउन सहजीकरण र्नुय, 

(४) राविय काययमञ्चले र्रेका मनणययको कायायन्ियन र्नय सहयोर् र्नुय, 
(५) सरोकारिाला समूहअन्तर्यतका काययको पवहिान र कायायन्ियनका लामर् आिश्यक ढाँिा तयार र्री कायायन्ियन 

र्नुय, 
(६) विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापनसभबन्िी नीमत, ऐन, रणनीमतक कायययोजना, काययढाँिाको कायायन्ियनमा 

सहजीकरण र सहयोर् र्नुय ।  

 

११. प्रादेखर्क र स्थानीय काययमञ्चको र्ठन काम, कतयव्य र अमिकार 

(१) यस मार्यदर्यन र विपद् व्यिस्थापनसभबन्िी सभबखन्ित प्रदेर् िा स्थानीय ऐनलाई समेत आिार मानेर प्रदेर् र 
स्थानीय सरकारले आफ्नो अनकूुल प्रदेर् र स्थानीय काययमञ्च र्ठन र्नय सक्नेछन ्। 

(२) प्रदेर् र स्थानीय काययमञ्च, सरोकारिाला समूहको र्ठन स्थानीय आिश्यकताअनसुार हनुेछ । 

(३) प्रदेर् र स्थानीय काययमञ्चको मार्यदर्यन सभबखन्ित तहका विपद् व्यिस्थापन समममतले स्िीकृत र्नेछन ्।  

(४) प्रदेर् र स्थानीय काययमञ्चको काम कतयव्य तथा अमिकार सभबखन्ित तहको काययमञ्चको र्ठन र सिंिालन 
सभबन्िी मार्यदर्यन बमोखजम हनुेछ ।   

(५) प्रदेर् र स्थानीय काययमञ्चले, प्रदेर् र स्थानीय विपद् व्यिस्थापन समममत र मनकायसँर् समन्िय र्री कायय र्नुय    
पनेछ । 

(६) स्थानीय काययमञ्चले प्रदेर् काययमञ्चलाई र प्रदेर् काययमञ्चले राविय काययमञ्चलाई काययमञ्च र्ठन िएको जानकारी 
र्राई मनणययहरू जानकारी र्राउने र समन्िययात्मकरुपमा सहकायय र्नुय पनेछ । 

 

 

 

 

पररच्छेदिः३ 

सखििालयको व्यिस्था र काम, कतयव्य तथा अमिकार 

 

१२. राविय काययमञ्चको सखििालय र सखििालयको काम, कतयव्य तथा अमिकार 

(१) विपद् जोखिम न्यूनीकरण राविय काययमञ्चको काययसञ्चालनका लामर् "प्रकोप पूियतयारी सञ्जाल-नेपाल (मडपी-नेट)" 
ले सखििालयको रूपमा काम र्नेछ । 

(२) सखििालयको काम, कतयव्य तथा अमिकार देहायबमोखजम ्हनुेछ : 

(क) विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन पररषद्, राविय काययकारी समममत र प्रामिकरणबाट िएका मनणयय 
र मनदेर्न बमोखजम कायय र्ने, 
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(ि) विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापनसँर् सभबखन्ित बहसुरोकारिाला समूहलाई राविय तथा 
स्थानीयतहसभम प्रिाह र्नय सहजीकरण र्ने,  

(र्) स्थानीय तहका सिाल तथा विषयलाई सिंघीय तहसभम ल्याएर एकीकृत रूपमा विकासका विषयर्त के्षरमा 
समायोजन र्दै उत्थानर्ीलता अमििृविका लामर् सरकारी तथा रै्सरकारी के्षरबाट र्ररने काययलाई 
प्रिािकारी बनाउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण राविय काययमञ्चले र्रेका मनणययको कायायन्ियनका लामर् 
आिश्यक कायय र्ने, 

(घ) नीमतर्त रुपमा नेपाल सरकार र्हृ मन्रालयबाट प्राप्त मनदेर्न बमोखजम राविय काययमञ्चका काययिम 
सञ्चालन र्ने, 

(ङ) विपद् व्यिस्थापन सभबन्िमा प्रामिकरणबाट प्राप्त सझुाि र सल्लाह बमोखजम ्राविय काययमञ्चले र्नुयपने 
िमनएका कायय र्ने, 

(ि) काययमञ्चको मनयममत कायय सभपादनका लामर् प्राविमिक तथा व्यिस्थापकीय कायय र्ने, 

(छ) बहूसरोकारिाला समूहहरूको मनयममत बैठक र्राई काययमञ्चबाट सभपादन हनुे काययलाई सहजीकरण र्ने 
र त्यसका लामर् आिश्यक पने प्रबन्िन र्ने, 

(ज) काययमञ्चको िावषयक काययिम तयार र्री बैठकमा प्रस्ततु र्री स्िीकृत काययिम सञ्चालन र्ने, 

(झ) काययमञ्चका बहूसरोकारिाला समूह र काययमञ्चबीि समन्ियकारी िमूमका मनिायह र्री सरोकारिाला 
समूहहरूबाट प्राप्त सझुाि र सल्लाह राविय बैठकमा प्रस्ततु र्ने, 

(ञ) विपद् व्यिस्थापन सभबन्िी महत्िपूणय दस्तािेज तथा श्रोत सामाग्रीहरुलाई अनलाइन िण्डारणको ब्यिस्था 
ममलाउने ।   

(ट) विपद् व्यिस्थापन सभबन्िी विमिन्न िानबियक सामग्री, असल अभ्यास, विपद् प्रमतिेदन जस्ता सामग्री 
अनिुाद, प्रकार्न, प्रर्ारण र वितरण र्ने, 

(ठ) सखििालयको प्रिािकारी सञ्चालनका लामर् आिश्यक पने कमयिारी, कायायलय र अन्य व्यिस्था ममलाउन,े 

 

 

पररच्छेद : ४ 

कोष व्यिस्थापन 

१३. राविय काययमञ्चको कोष व्यिस्थापन 

(१) राविय काययमञ्च सञ्चालनका लामर् सखििालयको रेिदेिमा एक छुटै्ट कोष रहनछे । 

(२) कोषमा देहायबमोखजमका रकमहरू रहनेछन ्: 

(क) प्रामिकरणबाट प्राप्त अनदुान रकम । 

(र्) काययमञ्चले मनणयय र्रेबमोखजम ्काययिम सञ्चालनका लामर् मानिीय सहयोर्को क्षेरमा वियार्ील राविय 
तथा अन्तरायविय मनकाय िा विकास साझेदारबाट प्राप्त रकम । 

(घ) कानूनबमोखजम कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 
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(३) कोषको सञ्चालन काययमञ्चबाट िएको मनणययबमोखजम सखििालयले र्नेछ । 

(४) कोषको रकम काययमञ्चको उद्देश्य प्रामप्तका लामर् र्ररने काययिम, तोवकएका कमयिारी र सखििालय सञ्चालनबाहेक 
अन्य उद्देश्य पूमतयका लामर् प्रयोर् हनुेछैन । 

(५) कोषबाट ििय र्दाय सखििालयको आमथयक मनयमािली अनरुुप र मनयमािलीमा उल्लेि निएको अिस्थामा 
प्रिमलत काननुबमोखजम ्हनुछे । 

(६) कोषको लेिापरीक्षण व्यिसावयक प्रमाणपर प्राप्त लेिापरीक्षकबाट र्राउन ुपनेछ । 

(७) सखििालयले कोषको िावषयक आय व्ययको प्रमतिेदन तयार र्री आमथयक िषय समाप्त िएको तीन मवहनामिर 
लेिापरीक्षण र्राई काययमञ्चको मनणययबमोखजम साियजमनक र्नुयपनेछ । 

 

पररच्छेद : ५ 

विविि 

 

 

१४. प्रामिकरणको िमूमका 

काययमञ्चको िावषयक काययिम सञ्चालनका लामर् प्रामिकरण र काययमञ्चले सखििालयको िमूमकालाई प्रिािकारी 
बनाउन देहायबमोखजमको सहयोर् र मार्यदर्यन र्नेछ : 

(क) सखििालयलाई आिश्यकता अनसुार ठदर्ामनदेर् र्ने । 

(ि) सखििालयका काययको अनरु्मन, मूल्या्न र्री सिुारका के्षर पवहल्याउन मार्यदर्यन र्ने । 

(र्) सरकारका प्राथममकता, रै्रसरकारी के्षरका काययिमलाई समेत एकीकृत र्री समन्ियात्मक िमूमका मनिायह 
र्नय सहयोर् र्ने । 

(घ) सखििालय र काययमञ्चका मनिायररत काययिमका लामर् आिश्यक आमथयक तथा मानिीय स्रोत व्यिस्थापनमा 
सहयोर्, सहजीकरण र मार्यदर्यन र्ने । 

(ङ) विपद् जोखिम राविय काययमञ्चको राविय समममतअन्तर्यत प्रदेर् र स्थानीय तहमा विस्तार र्ने सिंरिनाको 
विकासमा सहयोर् र्ने । 

(ि) आिश्यक पने सबै प्रकारका कायय र्नय सखििालयलाई ठदर्ामनदेर् र्ने । 

 

१५. र्हृ मन्रालयको िमूमका 

(क) विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापनमा सबै के्षरको प्रिािकाररता बढाउन राविय काययमञ्चमाफय त ्
आिश्यक मनदेर्न र्ने । 

(ि) राविय काययमञ्चको सञ्चालन र स्थावयत्िका लामर् सरकारबाट सहयोर् उपलब्ि र्राउन सहयोर् र्ने । 
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१६. मनदेर्नको पालना र्नुयपने 
सखििालयले यस मार्यदयर्नमा िएका कायय तोवकएबमोखजम र अन्य अिस्थामा प्रामिकारणबाट प्राप्त मार्यमनदेर्न 
बमोखजम र्नुयपनेछ । 

 

१७. अमिलेि राख्नपुने 

काययमञ्चका सभपूणय मनणयय र अन्य दस्तािेजको अमिलेि सरुखक्षत रूपमा राख्न ुपनेछ । 

 

१८. मनदेखर्का जारी र्नय सक्न े 

काययमञ्चको काययसञ्चालकालामर् मार्यदर्यन बमोखजमका काम र्नय र्राउन मनदेखर्का जारी र्नय सक्नेछ । 

 

१९. सिंर्ोिन र्नय सवकन े

मार्यदर्यनमा आिश्यक सिंर्ोिन र्नुय परेमा राविय काययमञ्चले काययकारी समममतबाट मनणयय र्राई आिश्यक सिंर्ोिन 
र्नय सक्नेछ । 

 


