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vfgLvf]nf

गाउँ पालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन गनन बनेको

P]g

२०७५

गाउँ सभा बाट पारित मितत २०७५।३।२८

प्रस्तािना :

vfgLvf]nf

गाउँ पालिका क्षेत्र लित्र प्राकृलतक तथा गैरप्राकृलतक विपद्बाट सिनसाधारणको जीउज्यान र

सािनजलनक, लनजी तथा व्यखिगत सम्पखि, प्राकृलतक एिम् साँस्कृलतक सम्पदा र िौलतक सं रचनाको सं रक्षण
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गननका िालग विपद् जोखिम न्यूलनकरण तथा व्यिस्थापनका सबै वियाकिापको समन्ियात्मक र प्रिािकारी
रूपमा कायानन्ियनका िालग कानून बनाउन िाञ्छनीय िएकोिे,
नेपािको सं विधानको धारा २२१ को उपधारा (१) को अधिकाि प्रयोग गिी

vfनीvf]nf गाउँ सभाले

यो

ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द – १
प्रारखम्िक
१.

सं खक्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यस ऐनको नाम “गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन,
२०७५” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्ि हुनेछ ।

२.

पररिाषा: विषय िा प्रसङ्गिे अको अथन निागेमा यस ऐनमा,(क) “अध्यक्ष” िन्नािे गाउँ पालिकाको अध्यक्ष सम्झनु पछन ।
(ख) “कोष” िन्नािे दफा १२ बमोखजमको विपद् व्यिस्थापन कोष सम्झनु पछन ।
(ग)

“गैरप्राकृलतक विपद्” िन्नािे महामारी, अलनकाि, डढे िो, कीट िा सूक्ष्म जीिाणु
आतङ्क, पशु तथा चराच ुरुङ्गीमा हुने फ्िू, प्यान्डालमक फ्िू, सपनदंश, जनािर आतङ्क,
िानी, हिाई, सडक, जि िा औद्योलगक दुर्ट
न ना, आगिागी, विषाि गयाँस, रसायन
िा विवकरण च ुहािट, गयाँस विष्फोटन, विषाि िाद्य सेिन, िातािरणीय प्रदूषण, िन
विनाश िा िौलतक सं रचनाको क्षलत तथा प्रकोप उद्धार कायनमा हुने दुर्ट
न ना िा यस्तै
अन्य गैरप्राकृलतक कारणिे उत्पन्न विपद् सम्झनु पछन ।

(घ)

“खजल्िा विपद् व्यिस्थापन सलमलत” िन्नािे सं र्ीय ऐनको दफा १६ बमोखजम

sfe|]knf~rf]s

खजल्िामा गठन िएको खजल्िा विपद् व्यिस्थापन सलमलत सम्झनु पछन

।
(ङ)“तोवकएको" िा "तोवकए बमोखजम” िन्नािे यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयममा तोवकएको
िा तोवकए बमोखजम सम्झनु पछन ।
(च)

“प्रदे श विपद् व्यिस्थापन सलमलत” िन्नािे सं र्ीय ऐनको दफा १४ बमोखजम प्रदे श नं

#
(छ)

मा गठन िएको प्रदे श विपद् व्यिस्थापन सलमलत सम्झनु पछन ।

“cWoIf”

िन्नािे

ufpFपालिकाको cWoIf

सम्झनु पछन ।

(ज) “प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत” िन्नािे गाउँ पालिकाको प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत सम्झनु
पछन ।
(झ) “प्राकृलतक विपद्” िन्नािे वहमपात, अलसना, वहमपवहरो, वहमताि विस्फोटन, अलतिृवि,
अनािृवि, बाढी, पवहरो तथा िू-स्ििन, डुबान, िडेरी, आँधी, हुरी बतास, शीतिहर,
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तातो हािाको िहर, चट्याङ्ग, िूकम्प, ज्िािामुिी लबस्फोट, डढे िो िा यस्तै अन्य
प्राकृलतक कारणिे उत्पन्न जुनसुकै विपद् सम्झनु पछन ।
(ञ)

“राविय कायनकारी सलमलत” िन्नािे सं र्ीय ऐनको दफा ६ बमोखजमको कायनकारी सलमलत
सम्झनु पछन ।

(ट)“राविय पररषद” िन्नािे सं र्ीय ऐनको दफा ३ बमोखजमको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा
व्यिस्थापन राविय पररषद् सम्झनु पछन ।
(ठ)

“राविय प्रालधकरण” िन्नािे सं र्ीय ऐनको दफा १० बमोखजम गठन िएको राविय
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्रालधकरण सम्झनु पछन ।

(ड)“विपद्” िन्नािे कुनै स्थानमा आपत्कािीन अिस्था लसजनना िई जन िा धनको क्षलतको
साथै जीिनयापन र िातािरणमा प्रलतकूि असर पाने प्राकृलतक िा गैरप्राकृलतक विपद्
सम्झनु पछन ।
(ढ)“विपद् िोज तथा उद्धार समूह” िन्नािे विपद्को अिस्थामा िोजी तथा उद्धार गनन
वियाशीि िा विपद् व्यिस्थापनको िालग पररचािन गनन तयार गररएको विखशिीकृत
िोज

तथा

उद्धार

समूह

सम्झनु पछन

र

सो

शब्दिे

तालिम

प्राप्त

मानिीय

सहायताकमीिाई समेत जनाउँ छ ।
(ण) “विपद् जोखिम न्यूनीकरण” िन्नािे विपद्पूि न गररने जोखिमको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन,
विपद् रोकथाम िा विपद्बाट हुने क्षलतको न्यूनीकरण तथा विकासका कायनमा विपद्
जोखिमिाई कम गने सम्बन्धी कायन सम्झनु पछन ।
(त)

“विपद् पुनिानि” िन्नािे विपद्को र्टनापलछ गररने पुनलननमानण एिम् पुनस्थानपनासँग
सम्बखन्धत कायन सम्झनु पछन ।

(थ)

“विपद् प्रलतकायन” िन्नािे विपद्को र्टना र्ट्नासाथ तत्कािै गररने िोज, उद्धार एिम्
राहतसँग सम्बखन्धत कायन सम्झनु पछन र सो शब्दिे विपद् प्रलतकायनको पूित
न यारीिाई
समेत जनाउँ छ ।

(द)“विपद् व्यिस्थापन” िन्नािे विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रलतकायन र विपद्
पुनिानिसँग सम्बखन्धत सम्पूणन वियाकिाप सम्झनु पछन ।
(ि)

“व्यािसावयक प्रलतष्ठान” िन्नािे उद्योग, किकारिाना, लसनेमा र्र, सवपङ्ग मि,
बहुउद्देश्यीय व्यापाररक ििन जस्ता व्यािसावयक प्रलतष्ठान सम्झनु पछन।

(न)

“सलमलत” िन्नािे दफा ३ बमोखजमको गाउँ विपद् व्यिस्थापन सलमलत सम्झनु पछन ।

(ऩ)

(प)

“सं र्ीय ऐन” िन्नािे नेपाि सरकारको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन,
२०७४ सम्झनु पछन ।

(फ) “सं र्ीय मन्त्रािय” िन्नािे नेपाि सरकारको विपद् व्यिस्थापन हे ने गरी तोवकएको
मन्त्रािय सम्झनु पछन ।
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(ब)

“सािनजलनक सं स्था” िन्नािे सरकारी लनकाय, सरकारको पूणन िा आंखशक स्िालमत्ि
िएको सं स्था, प्रचलित कानून बमोखजम स्थापना िएका सङ्गठठत सं स्था िा सबै
प्रकारका स्िास््य तथा शैखक्षक सं स्था सम्झनु पछन ।
पररच्छे द – २
गाउँ विपद् व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतनव्य र अलधकार

३.

गाउँ पालिका विपद् व्यिस्थापन सलमलत: (१) गाउँ पालिका लित्रको विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी
कायनिाई प्रिािकारी रूपमा सञ्चािन गनन एक गाउँ पालिका विपद् व्यिस्थापन सलमलत रहनेछ ।
(२) सलमलतको गठन दे हाय बमोखजम हुनेछ:(क)

गाउँ पामलका अध्यक्ष

-सं योजक

(ख)

गाउँ पामलका उपाध्यक्ष

-सदस्य

(ग)

प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत

-सदस्य

(घ)

विषयगत सलमलतका सं योजकहरु

-सदस्य

(ङ)

प्रतततनधि, जजल्ला प्रशासन कायाालय

(च)

सामाखजक शािा प्रमुि

-सदस्य

(छ)

पूिानधार विकास शािा प्रमुि

-सदस्य

(ज)

vfgLvf]nf गाउँ पामलकाको भौगोमलक क्षेत्र मभत्र िहेका
संघीय सुिक्षा तनकायका प्रिख
ु वा प्रतततनधि

(झ)

सदस्य

सदस्य

vfgLvf]nf गाउँ पामलकाको भौगोमलक क्षेत्र मभत्र िहेका
प्रदे श प्रहिी कायाालयको प्रिुख वा प्रतततनधि

सदस्य

(ञ)

गाउँ प्रहिी प्रिुख

सदस्य

(ट)

िाजरिय िान्यता प्राप्त दलका गाउँ पामलका
प्रमुि िा प्रलतलनलध

-सदस्य

(ठ)

नेपाि रे डिस सोसाईटीका स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना)

-सदस्य

(ड)

लनजी क्षेत्रको उद्योग िाखणज्य सम्बन्धी मान्यताप्राप्त सं स्थाको
गाउँ तहको अध्यक्ष िा लनजिे तोकेको प्रलतलनलध (१ जना)

-सदस्य

(ढ)

गैरसरकारी सस्था महासं र्काका स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना)

-सदस्य

(ण)

नेपाि पत्रकाि महासं र्को स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना)

-सदस्य

(त)

विपद् व्यिस्थापन हे ने गरर तोवकएको शािा प्रमुि

-सदस्य सखचि

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िएतापलन क्रि संख्या (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ)
र (ण) का सदस्यहरू उपलब्ि नभएको अवस्थािा पतन समितत गठन एवि ् काि कािवाही गनािा असि

पने छै न ।
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(४) उपदफा (२) बमोखजमको सलमलतिे सं र्ीय ऐनको दफा १७ बिोजजिको स्थानीय ववपद्
व्यवस्थापन सलमलतको रूपमा समेत काम गनेछ ।
४.

सलमलतको बैठक सम्बन्धी व्यिस्था: (१) सं योजकिे तोकेको लमलत, समय र स्थानमा सलमलतको बैठक
बस्नेछ ।
(२) सलमलतको सदस्य-सखचििे सलमलतको बैठक बस्ने लमलत, समय र स्थान तोकी बैठकमा
छिफि हुने विषयसूची सवहतको सूचना बैठक बस्ने समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यिे
पाउने गरी पठाउनु पनेछ ।
(३) सलमलतका पचास प्रलतशतिन्दा बढी सदस्य उपखस्थत िएमा बैठकको िालग गणपूरक
सङ्ख्या पुगेको मालननेछ ।
(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िएतापलन सलमलतको बैठक तत्काल
बोिाउन आिश्यक िएमा अध्यक्षिे जुनसुकै बेिापलन सलमलतको बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्यस्तो
अवस्थामा अध्यक्ष र र्टीमा १ जना सदस्य सवहत सदस्य सखचव उपखस्थत िएमा सलमलतको बैठक
बस्न सक्नेछ।
(५) सलमलतको बैठक सं योजकको अध्यक्षतामा बस्नेछ ।
(६) सलमलतको लनणनय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर िएमा सं योजकिे लनणानयक मत ठदनेछ।
(७) सलमलतिे आिश्यकता अनुसार सम्बखन्धत लनकाय िा सङ्घ सं स्थाका प्रलतलनलध र विज्ञिाई
बैठकमा आमन्त्रण गनन सक्नेछ ।
(८) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनविलध सलमलत आफैिे लनधानरण गरे बमोखजम हुनेछ ।
(९) सलमलतको लनणनय सदस्य सखचििे प्रमाखणत गरी राख्नेछ ।

५. सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार: सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार दे हाय बमोखजम हुनेछ:(क) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी राविय पररषद्बाट स्िीकृत राविय नीलत तथा योजना एिम्
राविय कायनकारी सलमलत र प्रदे श विपद् व्यिस्थापन सलमलतबाट स्िीकृत एकीकृत तथा
क्षेत्रगत नीलत योजना र कायनिम अनुरुप हुने गरी गाउँ विपद् व्यिस्थापन नीतत तथा
योजना तजुम
न ा गरी कायापामलका समक्ष पेश गने,
(ि) गाउँ सिाबाट स्िीकृत नीलत तथा योजनाको अधीनमा रही विपद् जोखिम न्यूनीकरण,
विपद् प्रलतकायन तथा विपद् पुनिानि सम्बन्धी एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीलत, योजना तथा
कायनिम स्िीकृत गरी िागू गने, गराउने,
(ग)

गाउँ पालिकाबाट सञ्चालन हुने विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी कायाक्रि तथा बजेट प्रस्ताव
तयाि गने, गिाउने,

(घ)

ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्ििा गाउँ पामलकाको सं स्थागत क्षमता विकास गने,
गराउने,
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(ङ)

गाउँ पालिकाका

पदालधकारी,

कमनचारी,

स्ियं सेिक,

सामाखजक

पररचािक

तथा

समुदायिाई विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा प्रखशक्षण ठदने व्यिस्था लमिाउने,
(च)

विपद्का र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राहत िगायतका प्राथलमक कायनहरू तत्काि
गननको िालग सं स्थागत सं यन्त्र स्ित: पररचालित हुने गरी आिश्यक कायनविलध तथा
मापदण्ड तजुम
न ा गरी िागू गने, गराउने,

(छ)

विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा सं र्ीय तथा प्रादे खशक कानूनको अलधनमा रवह
सािनजलनक, लनजी, गैरसरकारी िगायत सबै लनकाय तथा सं स्थािे लनिानह गनुन पने
िूलमका लनधानरण गने तथा त्यस्ता सं स्था िा लनकायिाई आफ्नो नीलत, योजना र
कायनिममा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी विषय समािेश गनन िगाउने,

(ज)

विपद्को समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यमहरुको िूलमका सम्बन्धी आिश्यक
मापदण्ड तयार गरी कायानन्ियन गने, गराउने,

(झ)

सरकारी, लनजी एिम् गैरसरकारी सं स्था, स्थानीय स्ियं सेिक, सामाखजक पररचािक
िगायत सम्बखन्धत सबै पक्षको समन्िय र सं िगनतामा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी
कायन गने, गराउने,

(ञ)

िौलतक सं रचना लनमानण गदान ििनसं वहता िगायत अन्य स्िीकृत लनदे खशका िा
मापदण्डको पािना गराउने,

(ट)

स्थानीय सािनजलनक पूिानधार सम्बन्धी सं रचनाको विपद् जोखिम मूल्याङ्कन गने, गराउने,

(ठ)

नदी वकनार, बगर, पवहरो जान सक्ने लिरािो जलमन र डुबान हुने क्षेत्र िा विपद्
जोखिमको सम्िािना िएका असुरखक्षत क्षेत्रमा बसोबास गने व्यखि तथा समुदायिाई
सुरखक्षत स्थानमा स्थानान्तरण गिाउन उपयुक्त स्थानको खोजी कायािा सहयोग गने
तथा सुिक्षक्षत स्थानिा बसोबास सम्बन्िी सचेतना जगाउने,

(ड)

ववपद्बाट स्थानीय स्तििा लनजी तथा सावाजलनक क्षेत्रबाट िइरहेको से िा प्रिाहमा
अवरोध आइपरे मा सोको पन
न ा तथा
ु ःसञ्चािनका िालग से िा लनरन्तरताको योजना तजुम
कायानन्ियन सम्बन्धी कायन गने, गराउने ।

(ढ) स्थानीय समुदायिाई विपद्प्रलत जागरुक बनाउन, विपद्सँग सम्बखन्धत योजना तथा
कायनिम तजुम
न ा गनन तथा विपद्को र्टना हुनासाथ प्रलतकायनका िालग पररचालित हुन
िडा तथा समुदायस्तरमा सिावेशी विपद् पूित
न यारी तथा प्रलतकायन सलमलत गठन गने,
(ण)

विद्यािय तहको शैखक्षक पाठ्यिममा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी विषय समािेश गनन
पहल गने,

(त)

विपद् प्रलतकायनका िालग नमूना अभ्यास गने, गराउने,

(थ)

विपद्को समयमा प्रयोग गनन सवकने गरी िारुणयन्त्र िगायतका अन्य उपकरणहरू
तयारी हाितमा राख्न िगाउने,

(द)

स्थानीय स्तरमा आपत्कािीन कायनसञ्चािन केन्रको स्थापना र सञ्चािन गने,
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(ध)

गाउँ पालिकामा विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणािी तथा पूिच
न ेतािनी प्रणािीको विकास र
सञ्चािन गने, गराउने,

(न)

विपद् प्रिावित क्षेत्रमा तत्काि उद्धार तथा िाहतको व्यिस्था लमिाउने,

(प)

विपद्मा परी हराएका, लबग्रेका िा नि िएका कागजातको यवकन त्याङ्क अद्यािलधक
गरी राख्न िगाउने,

(फ) विपद्बाट प्रिावित र्रपररिारको पवहचान, स्तर लनधानरण तथा पररचयपत्र वितरण गने,
गराउने,
(ब)

विपद्को समयमा जोखिममा रहेको समूह ववशेषगिी मवहिा, बालबामलका, ककशोिी,
अपाङ्गता भएका व्यजक्तउपि हुन सक्ने घटना (लैङ्धगक हहंसा, बेचववखन तथा अन्य
कुनै पतन ककमसिका शोषण) िोकथािको लाधग ववशेष सतका ता अपनाई सचेतनािूलक
कायाक्रि सञ्चालन गने,

(भ)

ववपद् प्रभाववतहरूको प्रत्यक्ष ि सकक्रय सहभाधगतािा ववपद् प्रभाववत क्षेत्रिा आधथाक
कक्रयाकलापको पुनस्थाापना, िोजगािीका अवसिको सज
ृ ना तथा जीवनयापनका लाधग
आय आजान कायाक्रि सञ्चालन गने, गराउने,

(म)

विपद्को जोखिममा रहे का मवहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, दलित, सीमान्तकृत िगन
तथा समुदाय, अशि तथा अपाङ्गता िएका व्यखिहरूको िालग विशेष योजना तथा
कायनिम बनाई कायानन्ियन गने, गराउने,

(य)

विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा सािनजलनक सं स्था तथा व्यािसावयक प्रलतष्ठानिे प्रचलित
ऐन बमोखजम कायन गरे नगरे को अनुगमन गने,

(र)

ववपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी राविय कायनकारी सलमलत, प्रदे श विपद् व्यिस्थापन सलमलत
तथा खजल्िा विपद् व्यिस्थापन सलमलतको लनणनय अनुसार विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी
अन्य कायन गने, गराउने,

(ि)

विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा नेपाि सरकार तथा प्रदे श सरकारका मन्त्रािय, वििाग
तथा अन्य लनकायसँग सहकायन गने,

(ि)

विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार िा गाउ सिािे तोकेका
अन्य कायन गने, गराउने,

(श)

विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा संघीय तथा प्रादे मशक कानूनको प्रततकूल नहुने गिी गाउँ
कायापामलकाले तोके बमोखजमका अन्य कायन गने, गराउने,

(ष)

बबलिन्न सं र्सं स्था, व्यखिबाट प्राप्त हुने राहत तथा पुनलननमानण र पुनिानिका लबषय
वस्तुिाई स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सलमलतिे तोकेको स्थान र मापदण्ड अनुसार
गने, गराउने ।
पररच्छे द – ३
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िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन समिततको गठन तथा काि, कततव्य र अधिकार
६.

िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन समितत: (१) गाउँ पामलका/नगिपामलकाको प्रत्येक वडािा एक वडा
स्तिीय ववपद् व्यवस्थापन समितत िहनेछ ।
(२) वडा स्तिीय ववपद् व्यवस्थापन समिततको गठन दे हाय बिोजजि हुनेछ:
वडा अध्यक्ष

संयोजक

वडा सदस्यहरू

सदस्य

वडा मभत्र िहे का ववषयगत शाखा/ईकाई कायाालय प्रिुखहरू

सदस्य

वडा मभत्र िहे का सुिक्षा तनकायका प्रिुखहरू

सदस्य

िाजरिय िान्यता प्राप्त दलका वडाजस्थत प्रिुख वा प्रतततनधि

सदस्य

स्थानीय िे डक्रस,

सदस्य

गैिसिकािी तथा सािुदायिा आिारित संघसंस्था तथा युवा क्लवबाट
संयोजकले तोकेबिोजजि न्यूनति २ िहहला सहहत ४ जना
वडा सधचव

सदस्य
सदस्य सधचव

(३) उपदफा (२) बिोजजिको समिततको बैठक सो समिततको संयोजकले तोकेको मितत, सिय ि
स्थानिा बस्नेछ ।
(४) समिततको सदस्य-सधचवले समिततको बैठक बस्ने मितत, सिय ि स्थान तोकी बैठकिा
छलफल हुने ववषयसूची सहहतको सच
ू ना बैठक बस्ने सियभन्दा चौबीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले
पाउने गिी पठाउनु पनेछ ।
(५) समिततका पचास प्रततशत भन्दा बढी सदस्य उपजस्थत भएिा बैठकको लाधग गणपूिक
सङ्ख्या पग
ु ेको िातननेछ ।
(६) उपदफा (४) ि (५) िा जुनसुकै कुिा लेखखएको भएता पतन सो समिततको बैठक तत्काल
बोलाउन आवश्यक भएिा संयोजकले जुनसुकै बेलापतन समिततको बैठक बोलाउन सक्नेछ ि त्यस्तो
अवस्थािा संयोजक ि घटीिा १ जना सदस्य सहहत सदस्य सधचव उपजस्थत भएिा समिततको
बैठक बस्न सक्नेछ ।
(७) समिततको बैठकको अध्यक्षता सो समिततको संयोजकले गनेछ ।
(८) समिततको तनणाय बहुितद्वािा हुनेछ ि ित बिाबि भएिा संयोजकले तनणाायक ित
हदनेछ।
(९) समिततले आवश्यकता अनुसाि सम्बजन्ित तनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रतततनधि ि
ववज्ञलाई बैठकिा आिन्त्रण गना सक्नेछ ।
(१०) समिततको बैठक सम्बन्िी अन्य कायाववधि सो समितत आफैले तनिाािण गिे बिोजजि
हुनेछ ।
(११) समिततको तनणाय सदस्य सधचवले प्रिाखणत गिी िाख्नेछ ।
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७ .

िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन समिततको काि, कततव्य र अधिकारः समिततको काि, कताव्य ि
अधिकाि दे हाय बिोजजि हुनेछ:•

वडा मभत्र ववपद् प्रततकाया तथा ववपद् पुनलााभ सम्बन्िी कायाक्रि सञ्चालनका लाधग
गाउँ ववपद् व्यवस्थापन समिततिा मसफारिस गने तथा सो समिततबाट स्वीकृत नीतत
तथा योजना अनरू
ु पका ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी कायाक्रि कायाान्वयन, अनग
ु िन ि
पुनिावलोकन गने,

•

वडािा

ववकास

तनिााणका

कक्रयाकलापहरू

कायाान्वयनिा

ववपद्

जोखखि

व्यावस्थापनलाई िूलप्रवाहीकिण गने, सिु क्षक्षत ववद्यालय तथा अस्पतालका लाधग
ववपद् जोखखि न्यूनीकिणका कायाक्रिहरू सञ्चालन गने,
•

ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्ििा वडाको संस्थागत क्षिता ववकास गने,

•

ववपद् व्यवस्थापन योजना, आपत्कालीन कायायोजना, पुनःस्थापना तथा पुनतनािााण
योजना तजि
ुा ा तथा कायाान्वयन गने, गिाउने,

•

सिुदायिा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी काि गने सिूहहरूको गठन तथा त्यस्ता
सिूहहरूलाई परिचालन गने गिाउने,

•

वडा सदस्यहरू, किाचािी, स्वयंसेवक, सािाजजक परिचालक तथा सिुदायिा आिारित
ववपद्

व्यवस्थापन

समितत

सदस्य, नागरिक

सिाजका

प्रतततनधिलाई

ववपद्

व्यवस्थापन सम्बन्िी प्रमशक्षणको व्यवस्था मिलाउने,
•

स्थानीय सिद
ु ायलाई ववपद्प्रतत जागरुक बनाउने, ववपद्सँग सम्बजन्ित योजना तथा
कायाक्रि तजुािा गना तथा ववपद्को घटना हुनासाथ प्रततकायाका लाधग तयािी
अवस्थािा िाख्ने,

•

ववपद्का घटना हुनासाथ खोज, उद्िाि ि िाहत लगायतका प्राथमिक कायाहरू तत्काल
गनाको लाधग सिन्वय गने,

•

आपतकालीन
निूना अभ्यास गने, गिाउने,
्

•

ववपद्बाट प्रभाववत घिपरिवािको पहहचान, स्ति तनिाािण तथा परिचयपत्र ववतिणिा
गाउँ ववपद् व्यवस्थापन समिततलाई सहयोग गने,

•

ववपद्को सियिा जोखखििा िहे का सिूह ववशेषगिी िहहला, बालबामलका, ककशोिी,
अपाङ्गता भएका व्यजक्त उपि हुन सक्ने घटना (लैङ्धगक हहंसा, बेचववखन तथा
अन्य कुनै पतन ककमसिका शोषण) िोकथािको लाधग ववशेष सतका ता अपनाई
सचेतनािूलक कायाक्रि सञ्चालन गने,

•

गाउँ ववपद् व्यवस्थापन समिततको तनणाय अनुसाि ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी अन्य
काया गने, गिाउने ।
पररच्छे द – ४
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सुरक्षा तनकाय तथा अन्य तनकायको पररचालन
८ .

सरु क्षा तनकायको पररचालन तथा सहयोग र सिन्िय: (१) गाउँ कायापामलकाले ववपद् व्यवस्थापनको
काििा नेपाल सिकाि तथा प्रदे श सिकािले परिचालन गिे का संघीय तथा प्रादे मशक सुिक्षा
तनकायहरूलाई सहयोग ि सिन्वय गनेछ ।
(२) सिु क्षा तनकायले ववपद्को सियिा खोज तथा उद्िाि कायाका लाधग गाउँ कायापामलका सँग
आवश्यक सािग्री िाग गिे को अवस्थािा गाउँ पामलकािा उपलब्ि भएसम्ि त्यस्तो सािाग्री तत्काल
उपलब्ि गिाईनेछ ।
(३) ववपद् प्रततकायाका लाधग गाउँ पामलकाले आँफूसँग िहे को नगि प्रहिीलाई परिचालन गनेछ।

९.

िारुणयन्र तथा अन्य सेिा प्रदायक तनकायको काि, कततव्य र अधिकार:
(१) वारूणयन्त्र, एम्बुलेन्स तथा त्यस्तै अन्य सेवा प्रदायकले आपतकालीन
खोज, उद्िाि तथा
्
िाहत उपलब्ि गिाउन समिततले हदएको तनदे शनको पालना गनुा पनेछ ।
(२) आपतकालीन
काया सम्पादन गदाा समिततको आदे श बिोजजि कुनै पतन स्थानिा प्रवेश
्
गने तथा जुनसुकै व्यजक्त वा संस्थाको सािन ि स्रोत उपयोग गने अधिकाि वारुणयन्त्र सेवा
प्रदायकलाई हुनेछ ।

१०.

साितजतनक संस्था तथा व्यािसातयक प्रततष्ठानको दातयत्ि: (१) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्ििा
गाउँ पामलका मभत्रका सबै सावाजतनक संस्था तथा व्यावसातयक प्रततरठानको दातयत्व दे हाय बिोजजि
हुनेछ:(क)

आफ्नो भवन, उद्योग, कायाालय वा व्यावसातयक केन्रिा ववपद्का घटना हुन
नहदन ववपद् सुिक्षा औजाि, उपकिण, सािग्री, आपतकालीन
तनकास लगायत
्
तोककए बिोजजिका अन्य व्यवस्था गने,

(ख)

तथ्याङ्क सङ्कलन, क्षततको िूल्याङ्कन, िाहत, पुनस्थाापना तथा पुनतनािााण
सिेतका सम्पूणा कायािा आवश्यक सहयोग गने,

(ग) आफ्ना किाचािी तथा कािदािलाई ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्ििा आिािभूत
अमभिुखीकिण गने गिाउने,
(घ)

ववपद् व्यवस्थापन कायािा उपयोग हुने स्रोत सािनलाई तयािी हालतिा िाख्ने,

(ङ)

आफ्ना भवन लगायत अन्य संिचना आपतकालीन
प्रयोजनका लाधग आवश्यक
्
पिे िा आदे शानुसाि उपलब्ि गिाउने,

(च)

सम्बजन्ित अधिकािीको सुपरिवेक्षणिा उद्िाि तथा िाहत ववतिण कायािा
सहयोग पर्ु याउने,

(छ)

ववपद् जोखखि न्यूनीकिण संयन्त्रको व्यवस्था गिी तयािी अवस्थािा िाख्ने,
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(ज)

फोहोििैला तथा प्रदष
ु णको यथोधचत व्यवस्थापन गिी यसबाट वाताविण ि
जनजीवनिा पना सक्ने

नकािात्िक प्रभावलाई न्यूनीकिण गने उपायहरू

अपनाउने,
(झ)

ववपद्को घटना घटे िा तत्काल नजजकको सुिक्षा तनकाय ि स्थानीय आपतकालीन
्
कायासञ्चालन केन्रलाई खबि गने ।

(२) गाउँ पामलका मभत्रका सावाजतनक संस्था तथा व्यावसातयक प्रततरठानले

गाउँ पामलकाको

ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी योजनाको अिीनिा िही ववपद् व्यवस्थापन योजनाको तजि
ुा ा गिी
अतनवाया रूपिा लागू गनुा पनेछ ।
११.

विपद् व्यिस्थापनिा सहयोग गनुत पने : गाउँ पामलका मभत्रका सिकािी कायाालय, गैिसिकािी संस्था,
स्थानीय सङ्घ संस्था, सिुदाय, स्वयंसेवक, नागरिक सिाज, तनजी क्षेत्र तथा व्यजक्तले ववपद्
व्यवस्थापन कायािा गाउँ पामलकालाई दे हाय बिोजजि सहयोग गनुा पनेछ:(क)

तथ्याङ्क सङ्कलन, क्षततको िूल्याङ्कन, िाहत, पुनस्थाापना तथा पन
ु ःतनािााण
लगायतका ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी कायािा सहयोग गने,

(ख)

ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी जनचेतना अमभवद्
ृ धि गने,

(ग)

क्षिता ववकास, आपतकालीन
निूना अभ्यास तथा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी
्
प्रमशक्षण कायाक्रििा सहयोग गने तथा भाग मलने,

(घ)

खोज, उद्िाि तथा िाहत ववतिण सम्बन्िी कायािा सहयोग गने।

पररच्छे द – ५
विपद् व्यिस्थापन कोष सम्बन्िी व्यिस्था
१२.

विपद् व्यिस्थापन कोष : (१) ववपद् व्यवस्थापनका लाधग गाउँ पामलकािा छुट्टै एक आकजस्िक
कोष िहनेछ ।
(२) कोषिा दे हाय बिोजजिका िकिहरू िहने छन ्:(क)

गाउँ पामलकाको वावषाक बजेटबाट ववपद् व्यवस्थापन कोषिा जम्िा गने गिी
स्वीकृत िकि,

(ख)

प्रदे श सिकािबाट ववपद् व्यवस्थापनका लाधग प्राप्त िकि,

(ग)

नेपाल सिकािबाट ववपद् व्यवस्थापनका लाधग प्राप्त िकि,

(घ)

स्वदे शी कुनै सङ्घ संस्था वा व्यजक्तबाट दान, दातव्य वा उपहाि स्वरुप प्राप्त
िकि,

(ङ)

अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त िकि ।
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(३) ववपद् व्यवस्थापनका लाधग गाउँ पामलकाले कानून बिोजजि ववशेष शुल्क वा दस्तुि
संकलन गना सक्ने छ |
(४) कोषको सञ्चालन तोककए बिोजजि हुनेछ ।
(५) कोषको िकि ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी कािका लाधग प्रयोग गरिनेछ ।
(६) उपदफा (५) िा जुनसुकै कुिा लेखखएको भए तापतन कोषको िकि तनयमित प्रशासतनक
कायाको लाधग खचा गरिने छै न ।
(७) कोषको लेखापिीक्षण िहालेखा पिीक्षकबाट हुनेछ ।
(८) समिततले कोषको वावषाक आय व्ययको प्रततवदे न तयाि गिी कायापामलका िाफा त गाउँ सभा
सिक्ष पेश गनेछ ।
पररच्छे द – ६
कसूर तथा सजाय
१३.

कसूर र सजाय : कसैले ववपद्को घटना घट्न सक्ने गिी लापिवाही गिे िा वा त्यस्तो घटना
घटाउन प्रत्यक्ष संलग्न भएिा वा घट्ना घटे को अवस्थािा नाजायज फाईदा मलने गिी वा आफुलाई
िात्र फाईदा पग्ु ने ककमसिको कुनै काि गिे िा वा यस सम्बन्ििा संघीय कानन
ू बिोजजि
कसुिजन्य िातनने कुनै काि गिे िा तत ् सम्बन्िी कािवाही प्रचमलत संघीय कानून बिोजजि हुनेछ
।

पररच्छे द – ७
विविि
१४.

विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेर घोषणाको पालना र सिन्िय: (१) नेपाल सिकािले गाउँ पामलका मभत्रको
कुनै ठाउँ िा गम्भीि प्रकृततको ववपद् उत्पन्न भएबाट ववपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गिी प्रचमलत
कानून बिोजजि कुनै काि गना गिाउन आदे श हदएिा सोको पालना गनुा गिाउनु गाउँ पामलकाको
कताव्य हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजि घोषणा गरिएको क्षेत्रिा नेपाल सिकािले प्रचमलत कानून बिोजजि
कुनै काि गना गिाउन गाउँ पामलका मभत्रको कुनै व्यजक्त, संस्था वा अधिकािीलाई आदे श हदएिा
सोको पालना गना गिाउनिा गाउँ पामलकाले आवश्यक सिन्वय गनेछ ।
(३) उपदफा (१) बिोजजि घोषणा गरिएको क्षेत्र सम्बन्िी सूचनाको प्रसािणिा गाउँ पामलकाले
सहयोग ि सिन्वय गनेछ ।
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१५.

नेपाल सरकारको स्िीकृतीिा िार प्रिेश गनप
ुत ने : (१) ववपद्बाट असि पिे को कुनै क्षेत्रिा ववदे शी
नागरिक वा संस्थाले प्रवेश गनाुु पिे िा नेपाल सिकािको स्वीकृतत मलएको छ छै न भतन गाउँ
कायापामलकाले सोिखोज गना सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजि सोिखोज गदाा त्यस्तो नागरिक वा संस्थाले नेपाल सिकािको
स्वीकृतत मलएको नादे खखएकोिा तनजको प्रवेशलाई िोक लगाई तत ् सम्बन्िी सूचना नेपाल
सिकािलाई उपलब्ि गिाईनेछ ।

१६.

िानिीय तथा अन्य सहायता र सिन्िय : (१) गाउँ पामलका मभत्र उत्पन्न ववपद्को अवस्थालाई
तत्काल सािना गना आन्तरिक स्रोत ि सािनबाट नभ्याउने भएिा िानवीय तथा अन्य सहायता ि
सिन्वयका लाधग जजल्ला सिन्वय समितत, प्रदे श सिकाि तथा नेपाल सिकािलाई अनुिोि गरिनेछ ।
(२) ववपद्बाट उत्पन्न जस्थतत तनयन्त्रण गने क्रििा नेपाल सिकािले अन्तिााजरिय िानवीय
तथा अन्य सहयोग मलई परिचालन गिे को अवस्थािा नेपाल सिकािको तनदे शनिा िहह तत ्
सम्बन्िी कायािा सहयोग ि सिन्वय गरिनेछ ।
(३) तछिेकी स्थानीय तहिा कुनै ववपद् उत्पन्न भई सो व्यवस्थापनका लाधग तछिेकी स्थानीय
तहले सोझै, जजल्ला सिन्वय समितत वा प्रदे श सिकाि िाफा त अनुिोि गिे िा उपलब्ि भएसम्िको
सहयोग पुयााउनु गाउँ कायापामलको दातयत्व हुनेछ ।

१७.

तत्काल खरि द तथा तनिातण र प्रयोग गनत सककने : (१) ववशेष परिजस्थतत पिी ववपद्बाट प्रभाववत
क्षेत्रिा खोज, उद्िाि तथा िाहत उपलब्ि गिाउन तथा भइिहे को ववपद्बाट थप क्षतत हुन नहदनका
लाधग तत्कालै िाहत सािग्री खिजुद वा तनिााण काया गना आवश्यक भएिा सावाजतनक खरिद
सम्बन्िी प्रचमलत कानूनिा िहे को ववशेष परिजस्थततिा खरिद गने सम्बन्िी व्यवस्था बिोजजि गाउँ
कायापामलकाले खिजुद वा तनिााण काया गना सककनेछ ।
(२) ववपद्बाट प्रभाववत क्षेत्रिा खोज, उद्िाि तथा िाहत उपलब्ि गिाउन तथा भइिहे को
ववपद्बाट थप क्षतत हुन नहदनका लाधग गाउँ पामलका क्षेत्र मभत्रको कुनै गैिसिकािी कायाालय वा
अन्य संघ संस्था ि व्यजक्तको चल, अचल सम्पवि तथा सवािी सािन उपयोग गना आवश्यक
भएिा सोको अमभलेख िाखी तोककएको अवधिभिको लाधग अस्थायी तविले प्राप्त गना सककनेछ।
(३) ववपद्बाट प्रभाववत क्षेत्रिा तत्काल िाहत उपलब्ि गिाउन गाउँ पामलका क्षेत्र मभत्रको कुनै
गैिसिकािी कायाालय वा अन्य संघ संस्था ि व्यजक्तको खाद्यान्न, लिाकपडा, औषिी वा अन्य वस्तु
आवश्यक भएिा सोको अमभलेख िाखी तनयन्त्रणिा मलन ि सम्बजन्ित प्रभाववत पक्षलाई ववतिण
गना सककनेछ ।
(४) गाउँ पामलकाले उपदफा (२) बिोजजि कुनै सम्पवि अस्थायी रूपिा प्राप्त गिे िा वा उपदफा
(३) बिोजजि कुनै वस्तु तनयन्त्रण ि ववतिण गिे िा त्यस्तो सम्पवि प्रयोग वा वस्तु उपयोग बापत
प्रचमलत दि अनुसािको िकि सम्बजन्ित कायाालय, संस्था वा व्यजक्तलाई हदनेछ ।
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१८.

राहतको न्यूनति िापदण्ड सम्बन्िी व्यिस्था : (१) ववपद् प्रभाववत व्यजक्तलाई नेपाल सिकाि
तथा प्रदे श सिकािले उपलव्ि गिाउने िाहतको अततरिक्त गाउँ पामलकाले आन्तरिक स्रोतबाट थप
िाहत उपलब्ि गिाउन सक्नेछ ।
२) उपदफा (१) बिोजजि गाउँ पामलकाले ववपद् प्रभाववत व्यजक्तलाई िाहत उपलब्ि गिाउँ दा
िापदण्ड बनाई सोको आिाििा िाहत उपलब्ि गिाउनेछ ।
३) उपदफा (२) बिोजजिको िाहतको िापदण्डिा अन्य ववषयको अततरिक्त दे हायका ववषय
सिावेश भएको हुनु पनेछ:(क)

ववपद्बाट प्रभाववत व्यजक्तलाई अस्थायी आश्रयस्थलिा िाख्दा उपलब्ि गिाउनु
पने आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सिसफाइ सम्बन्िी,

(ख)

ववपद्बाट ित्ृ यु हुनेको परिवाि तथा सम्पविको क्षतत हुने व्यजक्तलाई उपलब्ि
गिाउनु पने न्यूनति िाहत सम्बन्िी,

(ग)

िहहला, बालबामलका, जेरठ नागरिक, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यजक्तको
आवश्यकता संवोिनका लाधग ववशेष िाहत प्याकेजहरु (जस्तै डडजग्नटी ककट ि
धचल्रेन ककट) िहहलाहरूको लाधग सुिक्षक्षत िहहलािैत्री स्थल,

(घ)

व्यजक्तगत गोपतनयता तथा सिु क्षा सम्बन्िी,

(ङ)

न्यूनति िाहत बाहे क स्विोजगाि तथा िोजगािी व्यवस्थापनका िाध्यिबाट
पीडडतको जीववकोपाजान सम्बन्िी,

१९.

(च)

गैिसिकािी वा व्यजक्तगत रूपिा हदइने िाहतको ववतिण सम्बन्िी,

(छ)

एकद्वाि प्रणाली अनुरुप िाहत ववतिण गने सम्बन्िी,

(ज)

िाहतसँग सम्बजन्ित अन्य उपयुक्त ववषय ।

विपद्िा परी हराएका िा नष्ट भएका कागजात सम्बन्ििा : ववपद्िा पिी हिाई फेला पना नसकेका
तथा आंमशक वा पूणा रूपिा क्षतत भएका गाउँ पामलकाका िहत्वपूणा कागजातहरुको प्रिाणीकिण
तथा प्रततमलवप उपलब्ि गिाउने सम्बन्िी व्यवस्था प्रचमलत कानूनले तोके बिोजजि हुनेछ।

२०.

तनदे शन ददन सक्ने

समिततले यस ऐनको अिीनिा िही ववपद् व्यवस्थापनका लाधग कुनै व्यजक्त

वा तनकायलाई आवश्यक तनदे शन हदन सक्नेछ ि त्यस्तो तनदे शनको पालना गनुा सम्बजन्ित
व्यजक्त वा तनकायको कताव्य हुनेछ ।
२१.

उपसमितत गठन गनत सक्ने (१) समिततले आवश्यकता अनुसाि उपसमितत गठन गना सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजि गठन हुने उपसमिततको काि, कताव्य, अधिकाि ि कायावधि
उपसमितत गठन गदााका बखत तोककए बिोजजि हुनेछ ।
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२२.

अमभलेख राख्नु पनेः
नाि,

(१) ववपद्को सियिा िाहत उपलब्ि गिाउने व्यजक्त, तनकाय वा संस्थाको

ि उपलव्ि गिाईको िाहत तथा सोको परििाण सहहतको ववविणको अमभलेख िाख्ने व्यवस्था

समिततले मिलाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१)

बिोजजिको ववविण िाख्दा ववपद्िा पिे का िहहला, बालबामलका तथा जेरठ

नागरिक, ववपद्का कािणले स्थानान्तिण भएका घिपरिवाि लगायतको संख्या एककन हुने ववविण ि
उनीहरूलाई उपलब्ि गिाइएको िाहत स्परटरूपिा िाख्नप
ु ने छ ।
२३.

पुरस्कार ददन सक्ने : स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्ििा ववशेष योगदान पुर्याउने उत्कृरट
व्यजक्त वा संस्थालाई प्रोत्साहन स्वरूप समिततको मसफारिसिा गाउँ कायापामलकाले सम्िान तथा
पुिस्काि हदन सक्नेछ ।

२४.

िावषतक प्रततिेदन : (१) समिततले प्रत्येक आधथाक वषािा गिे को कािको ववविण सहहतको वावषाक
प्रततवेदन तयाि गिी कायापामलका िाफा त गाउँ सभा, जजल्ला ववपद् व्यवस्थापन समितत तथा प्रदे श
ववपद् व्यवस्थापन समितत सिक्ष पेश गनुा पनेछ ।
२) उपदफा (१) बिोजजिको वावषाक प्रततवेदन सावाजतनक रूपिा प्रकाशन गनुा पनेछ ।

२५.

प्रशासतनक खचत व्यिस्थापन: समिततको बैठक तथा प्रततवेदन तयािी लगायतका कायासग
ँ सम्बजन्ित
न्युनति प्रशासतनक खचा गाउँ कायापामलकाले व्यवस्था गनेछ |

२६.

अधिकार प्रत्यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगात बनेको तनयि बिोजजि समिततलाई प्राप्त
अधिकाििध्ये

आवश्यकता

अनुसाि

केही

अधिकाि

समिततको

संयोजक

तथा

तोककएको

पदाधिकािीलाई प्रत्यायोजन गना सक्नेछ ।
२७.

तनयि बनाउने अधिकार : गाउँ कायापामलकाले यो ऐन कायाान्वयनका लाधग आवश्यक तनयि तथा
कायाववधि बनाउन सक्नेछ ।
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