विरुिा गाईँ पाविका
विपद् जोवखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन,
२०७६

विरूिा गाईँ पाविका
गाईँ काययपाविकाको कायायिय
विरूिा, स्याङ्जा

1

प्रमावणकरण वमवतः २०७६।०३।१०
प्रस्तािना : विरुिा गाईँ पाविका क्षेत्र वभत्र प्राकृ वतक तथा गैरप्राकृ वतक विपद्बारट

सियसाधारणको जीई ज्यान र

साियजवनक, वनजी तथा व्यविगत सम्पवि , प्राकृ वतक एिम् साँस्कृ वतक सम्पदा र भौवतक संरचनाको संरक्षण
गनयका िावग विपद् जोवखम न्यूवनकरण तथा व्यिस्थापनका सबै क्रियाकिापको समन्ियात्मक र प्रभािकारी
रूपमा कायायन्ियनका िावग कानून बनाईन िाञ्छनीय भएकोिे ,
नेपािको संविधानको धारा २२१ को ईपधारा (१) को ऄधधकार प्रयोग गरी विरुिा गाईँ सभािे यो ऐन
बनाएको छ ।
पररच्छेद – १
प्रारवम्भक
१.

संवक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम

“गाईँ विपद् जोवखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन

,

२०७६” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यस ऐनमा ,(क) “ऄध्यक्ष” भन्नािे गाईँ पाविकाको ऄध्यक्ष सम्झनु पछय ।
(ख) “कोष” भन्नािे दफा १२ बमोवजमको विपद् व्यिस्थापन कोष सम्झनु पछय ।
(ग) “गैरप्राकृ वतक विपद् ” भन्नािे महामारी , ऄवनकाि, डढेिो, कीट िा सूक्ष्म जीिाणु
अतङ्क, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्िू, प्यान्डावमक फ्िू, सपयदश
ं , जनािर अतङ्क,
खानी, हिाइ, सडक, जि िा औद्योवगक दुघयटना, अगिागी, विषाि गयाँस, रसायन िा
विक्रकरण चुहािट , गयाँस विष्फोटन , विषाि खाद्य सेिन , िातािरणीय प्रदूषण , िन
विनाश िा भौवतक संरचनाको क्षवत तथा प्रकोप ईद्धार काययमा हुने दुघयटना िा यस्तै
ऄन्य गैरप्राकृ वतक कारणिे ईत्पन्न विपद् सम्झनु पछय ।
(घ) “वजल्िा विपद् व्यिस्थापन सवमवत” भन्नािे संघीय ऐनको दफा १६ बमोवजम स्याङ्जा
वजल्िामा गठन भएको वजल्िा विपद् व्यिस्थापन सवमवत सम्झनु पछय ।
(ङ) “तोक्रकएको" िा

"तोक्रकए बमोवजम ” भन्नािे यस ऐन ऄन्तगयत बनेको वनयममा

तोक्रकएको िा तोक्रकए बमोवजम सम्झनु पछय ।
(च) “प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सवमवत” भन्नािे संघीय ऐनको दफा १४ बमोवजम गण्डकी
प्रदेशमा गठन भएको प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सवमवत सम्झनु पछय ।
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(छ) “प्रमुख प्रशासकीय ऄवधकृ त” भन्नािे गाईँ पाविकाको प्रमुख प्रशासकीय ऄवधकृ त सम्झनु
पछय ।
(ज) “प्राकृ वतक विपद् ” भन्नािे वहमपात , ऄवसना, वहमपवहरो , वहमताि विस्फोटन ,
ऄवतिृवि, ऄनािृवि, बाढी, पवहरो तथा भू -स्खिन, डु बान, खडेरी, अँधी, हुरी बतास,
शीतिहर, तातो हािाको िहर , चट्याङ्ग, भूकम्प, ज्िािामुखी वबस्फोट , डढेिो िा
यस्तै ऄन्य प्राकृ वतक कारणिे ईत्पन्न जुनसुकै विपद् सम्झनु पछय ।
(झ) “राविय काययकारी सवमवत” भन्नािे संघीय ऐनको दफा ६ बमोवजमको काययकारी
सवमवत सम्झनु पछय ।
(ञ) “राविय पररषद” भन्नािे संघीय ऐनको दफा ३ बमोवजमको विपद् जोवखम न्यूनीकरण
तथा व्यिस्थापन राविय पररषद् सम्झनु पछय ।
(ट) “राविय प्रावधकरण” भन्नािे संघीय ऐनको दफा १० बमोवजम गठन भएको राविय
विपद् जोवखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्रावधकरण सम्झनु पछय ।
(ठ) “विपद्” भन्नािे कु नै स्थानमा अपत्कािीन ऄिस्था वसजयना भइ जन िा धनको क्षवतको
साथै जीिनयापन र िातािरणमा प्रवतकू ि ऄसर पाने प्राकृ वतक िा गैरप्राकृ वतक विपद्
सम्झनु पछय ।
(ड) “विपद् खोज तथा ईद्धार समूह ” भन्नािे विपद्को ऄिस्थामा खोजी तथा ईद्धार गनय
क्रियाशीि िा विपद् व्यिस्थापनको िावग पररचािन गनय तयार गररएको विवशिीकृ त
खोज तथा ईद्धार समूह सम्झनु पछय र सो शब्दिे

ताविम प्राप्त मानिीय

सहायताकमीिाइ समेत जनाईँ छ ।
(ढ) “विपद् जोवखम न्यूनीकरण ” भन्नािे विपद्पूिय गररने जोवखमको विश्लेषण तथा
मूल्याङ्कन, विपद् रोकथाम िा विपद्बा ट हुने क्षवतको न्यूनीकरण तथा विकासका
काययमा विपद् जोवखमिाइ कम गने सम्बन्धी कायय सम्झनु पछय ।
(ण) “विपद् पुनिायभ” भन्नािे विपद्को घटनापवछ गररने पुनर्ननमायण एिम् पुनस्थायपनासँग
सम्बवन्धत कायय सम्झनु पछय ।
(त) “विपद् प्रवतकायय ” भन्नािे विपद्को घटना घट्नासाथ तत्कािै गररने खोज, ईद्धार एिम्
राहतसँग सम्बवन्धत कायय सम्झनु पछय र सो शब्दिे विपद् प्रवतकाययको पूियतयारीिाइ
समेत जनाईँ छ ।
(थ) “विपद् व्यिस्थापन ” भन्नािे विपद् जोवखम न्यूनीकरण , विपद् प्रवतकायय र विपद्
पुनिायभसँग सम्बवन्धत सम्पूणय क्रियाकिाप सम्झनु पछय ।
(द) “व्यािसावयक प्रवतष्ठान ” भन्नािे ईद्योग, किकारखाना, वसनेमा घर

, सवपङ्ग मि ,

बहुईद्देश्यीय व्यापाररक भिन जस्ता व्यािसावयक प्रवतष्ठान सम्झनु पछय ।
(ध) “सवमवत” भन्नािे दफा ३ बमोवजमको गाउँ विपद् व्यिस्थापन सवमवत सम्झनु पछय ।
(न)
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(ऩ) “संघीय ऐन” भन्नािे नेपाि सरकारको विपद् जोवखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन,
२०७४ सम्झनु पछय ।
(प) “संघीय मन्त्रािय” भन्नािे नेपाि सरकारको विपद् व्यिस्थापन हेने गरी तोक्रकएको
मन्त्रािय सम्झनु पछय ।
(फ) “साियजवनक संस्था” भन्नािे सरकारी वनकाय , सरकारको पूणय िा अंवशक स्िावमत्ि
भएको संस्था , प्रचवित कानून बमोवजम स्थापना भएका सङ्गरठत संस्था िा सबै
प्रकारका स्िास््य तथा शैवक्षक संस्था सम्झनु पछय ।
पररच्छेद – २
गाउँ विपद् व्यिस्थापन सवमवतको गठन तथा काम, कतयव्य र ऄवधकार

३.

गाईँ विपद् व्यिस्थापन सवमवत : (१) गाईँ पाविका वभत्रको विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी काययिाइ
प्रभािकारी रूपमा सञ्चािन गनय एक गाईँ /नगर विपद् व्यिस्थापन सवमवत रहनेछ ।
(२) सवमवतको गठन देहाय बमोवजम हुनेछ: (क)

गाउँ पाधिका ऄध्यक्ष

-संयोजक

(ख)

गाउँ पाधिका ईपाध्यक्ष

-सदस्य

(ग)

प्रमुख प्रशासकीय ऄवधकृ त

-सदस्य

(घ)

विषयगत सवमवतका संयोजकहरु

-सदस्य

(ङ)

प्रधतधनधध, धजल्िा प्रशासन कायाािय

-सदस्य

(च)

सामावजक शाखा प्रमुख

-सदस्य

(छ)

पूिायधार विकास शाखा प्रमुख

-सदस्य

(ज)

विरुिा गाउँ पाधिकाको भौगोविक क्षेत्र धभत्र रहेका
संघीय सुरक्षा धनकायका प्रमुख वा प्रधतधनधध

(झ)

-सदस्य

विरुिा गाउँ पाधिकाको भौगोविक क्षेत्र धभत्र रहेका
प्रदेश प्रहरी कायााियको प्रमुख वा प्रधतधनधध

-सदस्य

(ञ)

नगर प्रहरी प्रमुख

-सदस्य

(ट)

राविय मान्यता प्राप्त दिका गाउँ पाधिका वस्थत
प्रमुख िा प्रवतवनवध

-सदस्य

(ठ)

नेपाि रे डिस सोसाइटीका स्थानीय प्रवतवनवध (१ जना)

-सदस्य

(ड)

वनजी क्षेत्रको ईद्योग िावणज्य सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको
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गाईँ तहको ऄध्यक्ष िा वनजिे तोके को प्रवतवनवध (१ जना)

-सदस्य

(ढ)

गैरसरकारी सस्था महासंघकाका स्थानीय प्रवतवनवध (१ जना)

-सदस्य

(ण)

नेपाि पत्रकार महासंघको स्थानीय प्रवतवनवध (१ जना)

-सदस्य

(त)

विपद् व्यिस्थापन हेने गरर तोक्रकएको शाखा प्रमुख

-सदस्य सवचि

(३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै कु रा िेवखएको भएतापवन क्रम संख् या (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) र (ण)
का सदस्यहरू उपिब्ध नभएको ऄवस्थामा पधन सधमधत गठन एवम् काम कारवाही गनाम ा ऄसर पने
छैन ।
(४) ईपदफा (२) बमोवजमको सवमवतिे संघीय ऐनको दफा १७ बमोवजम

को स्थानीय धवपद्

व्यवस्थापन सवमवतको रूपमा समेत काम गनेछ ।

४.

सवमवतको बैठक सम्बन्धी व्यिस्था : ( १) संयोजकिे तोके को वमवत , समय र स्थानमा सवमवतको बैठक
बस्नेछ ।
(२) सवमवतको सदस्य-सवचििे सवमवतको बैठक बस्ने वमवत, समय र स्थान तोकी बैठकमा छिफि
हुने विषयसूची सवहतको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस घण्टा ऄगािै सबै सदस्यिे पाईने गरी
पठाईनु पनेछ ।
(३) सवमवतका पचास प्रवतशतभन्दा बढी सदस्य ईपवस्थत भएमा बैठकको िावग गणपूरक सङ््या
पुगेको मावननेछ ।
(४) ईपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कु रा िेवखएको भएतापवन सवमवतको बैठक
अिश्यक भएमा ऄध्यक्षिे जुनसुकै बेिापवन

तत्काि बोिाईन

सवमवतको बैठक बोिाईन सक्नेछ र त्यस्तो ऄ

वस्थामा

ऄध्यक्ष र घटीमा १ जना सदस्य सवहत सदस्य सवच व ईपवस्थत भएमा सवमवतको बैठक बस्न सक्नेछ।
(५) सवमवतको बैठक संयोजकको ऄध्यक्षतामा बस्नेछ ।
(६) सवमवतको वनणयय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा संयोजकिे वनणाययक मत क्रदनेछ।
(७) सवमवतिे अिश्यकता ऄनुसार सम्बवन्धत वनकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रवतवनवध र विज्ञिाइ
बैठकमा अमन्त्रण गनय सक्नेछ ।
(८) सवमवतको बैठक सम्बन्धी ऄन्य काययविवध सवमवत अफै िे वनधायरण गरे बमोवजम हुनेछ ।
(९) सवमवतको वनणयय सदस्य सवचििे प्रमावणत गरी राख्नेछ ।

५.

सवमवतको काम, कतयव्य र ऄवधकार: सवमवतको काम, कतयव्य र ऄवधकार देहाय बमोवजम हुनेछ :(क)

विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी राविय पररषद्बाव ट स्िीकृ त राविय नीवत तथा योजना एिम्
राविय काययकारी सवमवत र प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सवमवतबाट स्िीकृ त एकीकृ त तथा
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क्षेत्रगत नीवत योजना र काययिम ऄनुरुप हुने गरी

गाउँ विपद् व्यिस्थापन नीधत तथा

योजना तजुयमा गरी कायाप ाधिका समक्ष पेश गने ,
(ख) गाउँ बाट स्िीकृ त नीवत तथा योजनाको ऄधीनमा रही विपद् जोवखम न्यूनीकरण
प्रवतकायय तथा विपद् पुनिायभ सम्बन्धी एकीकृ त तथा क्षेत्रगत नीवत

, विपद्

, योजना तथा

काययिम स्िीकृ त गरी िागू गने, गराईने ,
(ग) गाईँ पाविका

बाट सञ्चािन हुने विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायाक्र म तथा बजेट प्रस्ताव

तयार गने, गराउने,
(घ) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा
(ङ)

गाउँ पाधिकाको संस्थागत क्षमता विकास गने , गराईने ,

गाईँ पाविकाका पदावधकारी , कमयचारी , स्ियंसेिक, सामावजक पररचािक तथा
समुदायिाइ विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा प्रवशक्षण क्रदने व्यिस्था वमिाईने ,

(च) विपद्का घटना हुनासाथ खोज

, ईद्धार र राहत िगायतका प्राथवमक काययहरू तत्काि

गनयको िावग संस्थागत संयन्त्र स्ित

: पररचावित हुने गरी अिश्यक काययविवध तथा

मापदण्ड तजुयमा गरी िागू गने , गराईने ,
(छ)

विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा संघीय

तथा प्रादेवशक कानूनको ऄवधनमा रवह

साियजवनक, वनजी , गैरसरकारी िगायत सबै

वनकाय तथा संस्थािे वनिायह गनुय पने

भूवमका वनधायरण गने तथा त्यस्ता संस्था िा वनकायिाइ अफ्नो नीवत

, योजना र

काययिममा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी विषय समािेश गनय िगाईने ,
(ज)

विपद्को समयमा स्थानीय

अमसञ्चारका माध्यमहरुको भूवमका

सम्बन्धी अिश्यक

मापदण्ड तयार गरी कायायन्ियन गने , गराईने ,
(झ)

सरकारी, वनजी एिम् गैरसरकारी संस्था , स्थानीय स्ियंसेिक , सामावजक पररचािक
िगायत सम्बवन्धत सबै पक्षको समन्िय र संिग्नतामा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायय
गने , गराईने ,

(ञ)

भौवतक संरचना वनमायण गदाय भिनसंवहता िगायत ऄन्य स्िीकृ त वनदेवशका िा
मापदण्डको पािना गराईने ,

(ट)

स्थानीय साियजवनक पूिायधार सम्बन्धी संरचनाको विपद् जोवखम मूल्याङ्कन गने

,

गराईने ,
(ठ)

नदी क्रकनार , बगर, पवहरो जान सक्ने वभरािो जवमन र डु बान हुने क्षेत्र िा विपद्
जोवखमको सम्भािना भएका ऄसुरवक्षत क्षेत्रमा बसोबास गने व्यवि तथा समुदायिाइ
सुरवक्षत स्थानमा स्थानान्तरण

गराउन उपयुक्त स्थानको खोजी कायाम ा सहयोग गने

तथा सुर धक्षत स्थानमा बसोबास सम्बन्धी सचेत ना जगाउने,
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(ड)

धवपद्ब ाट स्थानीय स्तरमा वनजी तथा सा वाजवनक क्षेत्रबाट भआरहेको सेिा प्रिाहमा
ऄवरोध अआपरेमा सोको पु नःसञ्चािनका िावग सेिा वनरन्तरताको योजना तजुयमा तथा
कायायन्ियन सम्बन्धी कायय गने, गराईने ।

(ढ) स्थानीय समुदायिाइ विपद्प्रवत जागरुक बनाईन

, विपद्सँग सम्बवन्धत योजना तथा

काययिम तजुयमा गनय तथा विपद्को घटना हुनासाथ प्रवतकाययका िावग पररचावित हुन
िडा तथा समुदायस्तरमा समावेश ी विपद् पूियतयारी तथा प्रवतकायय सवमवत गठन गने ,
(ण)

विद्यािय तहको शैवक्षक पाठ्यिममा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी विषय समािेश गनय
पहि गने,

(त)

विपद् प्रवतकाययका िावग नमूना ऄभ्यास गने , गराईने ,

(थ) विपद्को समयमा प्रयोग गनय सक्रकने गरी िारुणयन्त्र िगायतका ऄन्य ईपकरणहरू
तयारी हाितमा राख्न िगाईने ,
(द) स्थानीय स्तरमा अपत्कािीन काययसञ्चािन के न्रको स्थापना र सञ्चािन गने

,

(ध) गाईँ पाविकामा विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणािी तथा पूियचेतािनी प्रणािीको विकास
र सञ्चािन गने , गराईने ,
(न)

विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काि ईद्धार तथा राहतको व्यिस्था वमिाईने ,

(प) विपद्ा् परी हराएका

, वबग्रेका िा नि भएका कागजातको यक्रकन त्याङ्क ऄद्यािवधक

गरी राख्न िगाईने ,
(फ) विपद्बाईट प्रभावित घरपररिारको पवहचान

, स्तर वनधायरण तथा पररचयपत्र वितरण

गने , गराईने ,
(ब)

विपद्को समयमा जोवखममा रहेको समूह

धवशेष गरी मवहिा, बािबाधिका, क्रकशोरी,

ऄपाङ्गता भएका व्यविईपर हुन सक्ने घटना (िैवङ्गक हहसा , बेचविखन तथा ऄन्य कु नै
पधन ककधसमका शोषण) रोकथामको िावग विशेष स

तका ता ऄपनाइ सचेतनामूिक

काययिम सञ्चािन गने ,
(भ)

विपद् प्रभावित हरूको प्रत्यक्ष र सकक्रय सहभाधगतामा धवपद् प्रभाधवत क्षेत्रमा अर्नथक
क्रियाकिापको पुनस्थायपना , रोजगारीका ऄिसरको सृजना तथा जीिनयापनका िावग
अय अजान काययिम सञ्चािन गने , गराईने ,

(म)

विपद्को जोवखममा रहेका मवहिा , बािबाविका, जेष्ठ नागररक, दवित, सीमान्तकृ त िगय
तथा समुदाय , ऄशि तथा ऄपाङ्गता भएका व्यविहरूको िावग विशेष योजना तथा
काययिम बनाइ कायायन्ियन गने , गराईने ,
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(य) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा साियजवनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रवतष्ठानिे

प्रचवित

ऐन बमोवजम कायय गरे नगरेको ऄनुगमन गने ,
(र) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी राविय काययकारी सवमवत , प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सवमवत
तथा वजल्िा विपद् व्यिस्थापन सवमवतको वनणयय ऄनुसार विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी
ऄन्य कायय गने , गराईने ,
(ि) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा नेपाि सरकार

तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रािय , विभाग

तथा ऄन्य वनकायसँग सहकायय गने ,
(व) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा नेपाि सरकार

, प्रदेश सरकार िा गाउँ /नगरसभािे तोके का

ऄन्य कायय गने , गराईने ,
(श)

विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा संघ ीय तथा प्रादेधशक कानून को प्रधतकू ि नहुने गरी गाउँ
कायाप ाधिकािेतोके बमोवजमका ऄन्य कायय गने , गराईने,

(ष)

धववभन्न संघसंस्था, व्यविबाट प्राप्त हुने राहत तथा पुनर्ननमायण र पुनिायभका
वबषयवस्तुिाइ स्थानीय धवपद् व्यवस्थापन सवमवतिे तोके को स्थान र मापदण्ड ऄनुसार
गने, गराईने ।
पररच्छेद – ३

वडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सवमवतको गठन तथा काम, कतयव्य र ऄवधकार

६.

वडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सवमवत: (१) गाउँ पाधिकाको प्रत्येक वडामा एक वडा स्तरीय विपद्
व्यिस्थापन सवमवत रहनेछ ।
(२) वडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सवमवतको गठन देहाय बमोवजम हुनेछ: (क)

वडा ऄध्यक्ष

-संयोजक

(ख)

वडा सदस्यहरू

-सदस्य

(ग)

वडा धभत्र रहेका धवषयगत शाखा/ईकाई कायाािय प्रमुखहरू

-सदस्य

(घ)

वडा धभत्र रहेका सुरक्षा धनकायका प्रमुखहरू

-सदस्य

(ङ)

राविय मान्यता प्राप्त दिका वडावस्थत प्रमुख िा प्रवतवनवध

-सदस्य

(च)

स्थानीय रे डक्रस,

-सदस्य

(छ)

गैरसरकारी तथा सामुदायमा अधाररत संघसंस्था तथा युवा क्िवबाट
संयोजकिे तोके बमोवजम न्यूनतम २ मधहिा सधहत ४ जना

(ज)

वडा सधचव

-सदस्य
- सदस्य सधचव
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(३) उपदफा (२) बमोधजमको सधमधतको बैठ क सो सधमधतको संय ोजकिे तोके को वमवत , समय र
स्थानमा बस्नेछ ।
(४) सवमवतको सदस्य-सवचििे सवमवतको बैठक बस्ने वमवत, समय र स्थान तोकी बैठकमा छिफि
हुने विषयसूची सवहतको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस घण्टा ऄगािै सबै सदस्यिे पाईने गरी
पठाईनु पनेछ ।
(५) सवमवतका पचास प्रवतशतभन्दा बढी सदस्य ईपवस्थत भएमा बैठकको िावग गणपूरक सङ््या
पुगेको मावननेछ ।
(६) ईपदफा ( ४) र ( ५) मा जुनसुकै कु रा िेवखएको भएता
बोिाईन अिश्यक भएमा

संय ोजकिे जुनसुकै बेिापवन

पवन सो सवमवतको बैठक तत्काि

सवमवतको बैठक बोिाईन सक्नेछ र त्यस्तो

ऄवस्थामा संय ोजक र घटीमा १ जना सदस्य सवहत सदस्य सवच व ईपवस्थत भएमा सवमवतको बैठक बस्न
सक्नेछ ।
(७) सवमवतको बैठकको ऄध्यक्षता सो सवमवतको संय ोजकिे गनेछ ।
(८) सवमवतको वनणयय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा संय ोजकिे वनणाययक मत क्रदनेछ।
(९) सवमवतिे अिश्यकता ऄनुसार सम्बवन्धत वनकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रवतवनवध र विज्ञिाइ
बैठकमा अमन्त्रण गनय सक्नेछ ।
(१०) सवमवतको बैठक सम्बन्धी ऄन्य काययविवध सो सवमवत अफै िे वनधायरण गरे बमोवजम हुनेछ ।
(११) सवमवतको वनणयय सदस्य सवचििे प्रमावणत गरी राख्नेछ ।

७.

वडा स्तरीय धवपद् व्यवस्थापन सधमधतको काम, कताव्य र ऄधधकारः सवमवतको काम , कतयव्य र ऄवधकार
देहाय बमोवजम हुनेछ :(क)

वडा धभत्र धवपद् प्रवतकायय तथा विपद् पुनिायभ सम्बन्धी कायाक्र म सञ्चािनका िाधग गाउँ
धवपद् व्यवस्थापन सधमधतमा धसफाररस गने तथा सो सधमधतबाट स्िीकृ त नीवत तथा
योजना ऄनुरू पका धवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायाक्र म कायाान्वयन, ऄनुग मन र
पुन राविोकन गने,

(ख)

िडामा विकास वनमायणका क्रियाकिापहरू कायायन्ियनमा विपद् जोवखम
व्यािस्थापनिाइ मूिप्रिाहीकरण गने , सुरवक्षत विद्यािय तथा ऄस्पतािका िावग विपद्
जोवखम न्यूनीकरणका काययिमहरू सञ्चािन गने ,

(ग)

विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा वडाको संस्थागत क्षमता विकास गने ,

(घ)

विपद् व्य वस्थापन योजना , अपत्कािीन कायययोजना , पुनःस्थापना तथा पुनर्ननमायण
योजना तजुयमा तथा कायायन्ियन गने , गराईने,
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(ङ)

समुदायमा विपद् व्य वस्थापन सम्बन्धी काम गने समूह हरूको गठन तथा त्यस्ता
समूह हरूिाई पररचािन गने गराउने,

(च)

वडा सदस्यहरू, कमयचारी, स्ियंसेिक, सामावजक पररचािक तथा समुदायमा अधाररत
विपद् व्य वस्थापन सवमवत सदस्य , नागररक समाजका प्रवतवनवधिाइ विपद् व्य वस्थापन
सम्बन्धी प्रवशक्षण को व्यिस्था वमिाईने ,

(छ)

स्थानीय समुदायिाइ विपद्प्रवत जागरुक बनाई ने, विपद्सँग सम्बवन्धत योजना तथा
काययिम तजुयमा गनय तथा विपद्को घटना हुनासाथ प्रवतकाययका िावग

तयारी ऄवस्थामा

राख्ने,
(ज)

विपद्का घटना हुनासाथ खोज , ईद्धार र राहत िगायतका प्राथवमक काययहरू तत्काि
गनयको िावग समन्वय गने ,

(झ)

अपत्कािीन नमूना ऄभ्यास गने , गराईने ,

(ञ)

विपद्बा्ट प्रभावित घरपररिारको पवहचान , स्तर वनधायरण तथा पररचयपत्र वितरण मा
गाईँ विपद् व्यवस्थापन सधमधतिाई सहयोग गने,

(ट)

विपद्को समयमा जोवखममा रहेका समूह

धवशेष गरी मवहिा, बािबाधिका, क्रकशोरी,

ऄपाङ्गता भएका व्यविईपर हुन सक्ने घटना (िैवङ्गक हहसा , बेचविखन तथा ऄन्य कु नै
पधन ककधसमका शोषण) रोकथामको िावग विशेष स

तका ता ऄपनाइ सचेतनामूिक

काययिम सञ्चािन गने ,
(ठ)

गाईँ विपद् व्यिस्थापन

सवमवतको वनणयय ऄनुसार विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी ऄन्य

कायय गने , गराईने ।

पररच्छेद – ४
सुरक्षा वनकाय तथा ऄन्य वनकायको पररचािन
८.

सुरक्षा वनकायको पररचािन तथा सहयोग र समन्िय : (१) गाउँकायय प ाधिकािे विपद् व्यिस्थापनको
काममा नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारिे पररचािन गरेका संघीय तथा प्रादेवशक सुरक्षा
वनकायहरूिाइ सहयोग र समन्िय गनेछ ।
(२) सुरक्षा वनकायिे विपद्को समयमा खोज तथा ईद्धार काययका िावग
अिश्यक सामग्री माग गरेको ऄिस्थामा

गाउँ काययप ाधिकासँग

गाउँ पाधिकामा ईपिब्ध भएसम्म त्यस्तो सामाग्री तत्काि

ईपिब्ध गराइनेछ ।
(३) विपद् प्रवतकाययका िावग गाउँ पाधिकािेअँफूसँग रहेको नगर प्रहरीिाइ पररचािन गनेछ ।
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९.

िारुणयन्त्र तथा ऄन्य सेिा प्रदायक वनकायको काम, कतयव्य र ऄवधकार:
(१) िारूणयन्त्र, एम्बुिेन्स तथा त्यस्तै ऄन्य सेिा प्रदायकिे अपत्कािीन खोज, ईद्धार तथा राहत
ईपिब्ध गराईन सवमवतिे क्रदएको वनदेशनको पािना गनुय पनेछ ।
(२) अपत्कािीन कायय सम्पादन गदाय

सवमवतको अदेश बमोवजम कु नै पवन स्थानमा प्रिेश गने

तथा जुनसुकै व्यवि िा संस्थाको साधन र स्रोत ईपयोग गने ऄवधकार िारुणयन्त्र सेिा प्रदायकिाइ
हुनेछ ।
१०.

साियजवनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रवतष्ठानको
गाईँ पाविका वभत्रका सबै साियजवनक संस्था

दावयत्ि: (१) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा

तथा व्यािसावयक प्रवतष्ठानको दावयत्ि

देहाय बमोवजम

हुनेछ:(क) अफ्नो भिन

, ईद्योग , कायायिय िा व्यािसावयक के न्रमा विपद्का घटना हुन नक्रदन

विपद् सुरक्षा औजार , ईपकरण, सामग्री , अपत्कािीन वनकास िगायत तोक्रकए
बमोवजमका ऄन्य व्यिस्था गने ,
(ख) त्याङ्क सङ्किन

, क्षवतको मूल्याङ्कन , राहत , पुनस्थायपना तथा पुनर्ननमायण

समेतका सम्पूणय काययमा अिश्यक सहयोग गने ,
(ग) अफ्ना कमयचारी तथा कामदारिाइ विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा

अधारभूत

ऄवभमुखीकरण गने गराईने ,
(घ) विपद् व्यिस्थापन काययमा ईपयोग हुने स्रोत साधनिाइ तयारी हाितमा राख्ने
(ङ)

,

अफ्ना भिन िगायत ऄन्य संरचना अपत्कािीन प्रयोजनका िावग अिश्यक परेमा
अदेशानुसार ईपिब्ध गराईने ,

(च) सम्बवन्धत ऄवधकारीको सुपररिेक्षणमा ईद्धार तथा राहत वितरण काययमा सहयोग
पुयायसईने,
(छ) विपद् जोवखम न्यूनीकरण संयन्त्रको व्यिस्था गरी तयारी ऄिस्थामा राख्ने

,

(ज) फोहोरमैिा तथा प्रदुषणको यथोवचत व्यिस्थापन गरी यसबाट िातािरण र
जनजीिनमा पनय सक्ने नकारात्मक प्रभाििाइ न्यूनीकरण गने ईपायहरू ऄपनाईने ,
(झ) विपद्को घटना घटेमा तत्काि नवजकको सुरक्षा वनकाय र स्थानीय अपत्कािीन
काययसञ्चािन के न्रिाइ खबर गने ।
(२) गाईँ पाविका वभत्रका साियजवनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रवतष्ठानिे

गाईँ पाविका को विपद्

व्यिस्थापन सम्बन्धी योजनाको ऄधीनमा रही विपद् व्यिस्थापन योजना को तजुयमा गरी
रूपमा िागू गनुय पनेछ ।

11

ऄवनिायय

११.

विपद् व्यिस्थापनमा सहयोग गनुय पने : गाईँ पाविका वभत्रका सरकारी कायायिय , गैरसरकारी संस्था ,
स्थानीय सङ्घ संस्था, समुदाय, स्ियंसेिक, नागररक समाज , वनजी क्षेत्र तथा व्यवििे विपद् व्यिस्थापन
काययमा गाउँ पाधिकािाईदेहाय बमोवजम सहयोग गनुय पनेछ:(क) त्याङ्क सङ्किन

, क्षवतको मूल्याङ्कन , राहत , पुनस्थायपना तथा पु

नःर्ननमायण

िगायतका विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी काययमा सहयोग गने ,
(ख) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी जनचेतना ऄवभिृवद्ध गने
(ग) क्षमता विकास

,

, अपत्कािीन नमूना ऄभ्यास तथा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी

प्रवशक्षण काययिममा सहयोग गने तथा भाग विने ,
(घ) खोज, ईद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी काययमा सहयोग गने।

पररच्छेद – ५
विपद् व्यिस्थापन कोष सम्बन्धी व्यिस्था
१२.

विपद् व्यिस्थापन कोष : (१) विपद् व्यिस्थापनका िावग गाईँ पाविकामा छु ट्टै

एक अकधस्मक कोष

रहनेछ ।
(२) कोषमा देहाय बमोवजमका रकमहरू रहने छन्:(क) गाईँ पाविकाको िार्नषक बजेटबाट विप

द् व्यिस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी स्िीकृ त

रकम,
(ख) प्रदेश सरकारबाट विप द् व्यिस्थापनका िावग प्राप्त रकम ,
(ग) नेपाि सरकारबाट विप द् व्यिस्थापनका िावग प्राप्त रकम ,
(घ) स्िदेशी कु नै सङ्घ संस्था िा व्यविबाट दान

, दातव्य िा ईपहार स्िरुप प्राप्त रकम ,

(ङ) ऄन्य कु नै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) विपद् व्यवस्थापनका िावग गाईँ पाविकािे कानून बमोवजम

धवशेष शुल्क िा दस्तुर संकिन

गनय सक्ने छ |
(४) कोषको सञ्चािन तोक्रकए बमोवजम हुनेछ ।
(५) कोषको रकम विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कामका िावग प्रयोग गररनेछ ।
(६) ईपदफा (५) मा जुनसुकै कु रा िेवखएको भए तापवन कोषको रकम वनयवमत प्रशासवनक
काययको िावग खचय गररने छैन ।
(७) कोषको िेखापरीक्षण महािेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
(८) सवमवतिे कोषको िार्नषक अय व्ययको प्रवतिदेन तयार गरी काययपाविका माफय त
गाउँ /नगरसभा समक्ष पेश गनेछ ।
12

पररच्छेद – ६
कसूर तथा सजाय
१३.

कसूर र सजाय : कसैिे विपद्को घटना घट्न सक्ने गरी िापरिाही गरेमा िा त्यस्तो घटना घटाईन
प्रत्यक्ष संिग्न भएमा िा घट्ना घटेको ऄिस्थामा नाजायज फाइदा विने गरी

वा अफु िाइ मात्र फाइदा

पुग्ने क्रकवसमको कु नै काम गरेमा वा यस सम्बन्धमा संघीय कानून बमोवजम कसुरजन्य मावनने कु नै काम
गरेमा तत् सम्बन्धी कारिाही प्रचवित संघीय कानून बमोवजम हुनेछ ।
पररच्छेद – ७
विविध
१४.

विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको पािना र समन्िय : (१) नेपाि सरकारिे गाईँ पाविका वभत्रको कु नै
ठाईँ मा गम्भीर प्रकृ वतको विपद् ईत्पन्न भए

बाट विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी प्रचवित कानून

बमोवजम कु नै काम गनय गराईन अदेश क्रदएमा सोको पािना गनुय गराईनु गाईँ पाविकाको कतयव्य हुनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम घोषणा गररएको क्षेत्रमा नेपाि सरकारिे प्रचवित कानून बमोवजम कु नै
काम गनय गराईन गाईँ पाविका वभत्रको कु नै व्यवि , संस्था िा ऄवधकारीिाइ अदेश क्रदएमा सोको पािना
गना गराईनमा गाईँ पाविकािे अिश्यक समन्िय गनेछ ।
(३) ईपदफा (१) बमोवजम घोषणा गररएको क्षेत्र सम्बन्धी सूचनाको प्रसारणमा गाईँ पाविकािे
सहयोग र समन्िय गनेछ ।
१५.

नेपाि सरकारको स्िीकृ तीमा मात्र प्रिेश गनुयपने
नागररक िा संस्थािे प्रिेश गनुय

: (१) विपद्बागट ऄसर परेको कु नै क्षेत्रमा विदेशी

परेमा नेपाि सरकारको स्िीकृ वत विएको छ छैन भवन गाईँ

कायापाविकािे सोधखोज गनय सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम सोधखोज गदाय त्यस्तो नागररक िा संस्थािे नेपाि सरकारको स्िीकृ वत
विएको नादेवखएकोमा वनजको प्रिेशिाइ रोक िगाइ तत् सम्बन्धी सूचना नेपाि सरकारिाइ ईपिब्ध
गराइनेछ ।
१६.

मानिीय तथा ऄन्य सहायता र समन्िय : (१) गाईँ पाविका वभत्र ईत्पन्न विप द्को ऄिस्थािाइ तत्काि
सामना गनय अन्तररक स्रोत र साधनबाट नभ्याईने भएमा मानिीय तथा ऄन्य सहायता
िावग धजल्िा समन्वय सधमधत, प्रदेश सरकार तथा नेपाि सरकारिाइ ऄनुरोध गररनेछ ।
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र समन्वयका

(२) विपद्बाट ईत्पन्न वस्थवत वनयन्त्रण गने िममा नेपाि सरकारिे ऄन्तरायविय मानिीय तथा
ऄन्य सहयोग विइ पररचािन गरेको ऄिस्थामा नेपाि सरकारको वनदेशनमा रवह तत् सम्बन्धी काययमा
सहयोग र समन्िय गररनेछ ।
(३) वछमे क ी स्थानीय तहमा कु नै धवपद् उत्पन्न भई सो व्यवस्थापनका िाधग धछमेक ी स्थानीय तहिे
सोझै, धजल्िा समन्वय सधमधत वा प्रदेश सरकार माफा त ऄनुर ोध गरे म ा उपिब्ध भएसम्मको सहयोग
पुय ााउ नु गाउँ कायाप ाधिकोदाधयत्व हुनेछ ।

१७.

तत्काि खररद तथा वनमायण र प्रयोग गनय सक्रकने

: (१) विशेष पररवस्थवत परी विपद्बा ाट प्रभावित

क्षेत्रमा खोज, ईद्धार तथा राहत ईपिब्ध गराईन तथा भआरहेको विपद्बा ाट थप क्षवत हुन नक्रदनका िावग
तत्कािै राहत सामग्री खररद िा वनमायण कायय गनय अिश्यक भएमा साियजवनक खररद सम्बन्धी प्रचवित
कानूनमा रहेको विशेष पररवस्थवतमा खररद गने सम्बन्धी व्यिस्था बमोवजम

गाउँ कायाप ाधिकािेखररद

िा वनमायण कायय गनय सक्रकनेछ ।
(२) विपद्बासट प्रभावित क्षेत्रमा खोज

, ईद्धार तथा राहत ईपि ब्ध गराईन तथा भआरहेको

विपद्बामट थप क्षवत हुन नक्रदनका िावग गाईँ पाविका क्षेत्र वभत्रको कु नै गैरसरकारी कायायिय िा ऄन्य
संघ संस्था र व्यविको चि , ऄचि सम्पवि तथा सिारी साधन ईपयोग गनय अिश्यक भएमा सोको
ऄवभिेख राखी तोक्रकएको ऄिवधभरको िावग ऄस्थायी तिरिे प्राप्त गनय सक्रकनेछ ।
(३) विपद्बा ोट प्रभावित क्षेत्रमा तत्काि राहत ईपि ब्ध गराईन गाईँ पाविका क्षेत्र वभत्रको कु नै
गैरसरकारी कायायिय िा ऄन्य संघ संस्था र व्यविको खाद्यान्न

, ििाकपडा, औषधी िा ऄन्य िस्तु

अिश्यक भएमा सोको ऄवभिेख राखी वनयन्त्रणमा विन र सम्बवन्धत प्रभावित पक्षिाइ वितरण गनय
सक्रकनेछ ।
(४) गाईँ पाविकािे ईपदफा (२) बमोवजम कु नै सम्पवि ऄस्थायी रूपमा प्राप्त गरेमा िा ईपदफा
(३) बमोवजम कु नै िस्तु वनयन्त्रण र वितरण गरेमा त्यस्तो सम्पवि प्रयोग िा िस्तु ईपयोग बापत
प्रचवित दर ऄनुसारको रकम सम्बवन्धत कायायिय , संस्था िा व्यवििाइ क्रदनेछ ।

१८.

राहतको न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यिस्था : (१) विपद् प्रभावित व्यवििाइ नेपाि सरकार तथा
प्रदेश सरकारिे ईपिव्ध गरा ईने राहतको ऄवतररि गाईँ पाविकािे अन्तररक स्रोतबाट थप राहत
ईपिब्ध गराईन सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम गाईँ पाविकािे विपद् प्रभावित व्यवििाइ राहत ईपिब्ध गराईँ दा
मापदण्ड बनाइ सोको अधारमा राहात ईपिब्ध गराईनेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोवजमको राहतको

मापदण्डमा ऄन्य विषयको ऄवतररि देहायका विषय

समािेश भएको हुनु पनेछ:-

14

(क) विपद्बा्ट प्रभावित व्यवििाइ ऄस्थायी अश्रयस्थिमा रा्दा ईपि

ब्ध गराईनु पने

अिास, खाद्यान्न, खाने पानी, स्िास््य तथा सरसफाआ सम्बन्धी ,
(ख) विपद्बा्ट मृत्यु हुनेको पररिार तथा सम्पविको क्षवत हुने व्यवििाइ ईपिब्ध गराईनु
पने न्यूनतम राहत सम्बन्धी ,
(ग) मवहिा, बािबाविका, जेष्ठ नागररक , ऄशि तथा ऄपाङ्गता भएका व्यविको
अवश्यकता संव ोधनका िाधग धवशेष राहत प्याके जहरु (जस्तै वडवग्नटी क्रकट र
वचल्रेन क्रकट) मधहिाहरूको िाधग सुर धक्षत मधहिामैत्र ी स्थि,
(घ) व्यधक्तगत गोपधनयता तथा सुर क्षा सम्बन्धी,
(ङ) न्यूनतम राहत बाहेक स्िरोजगार तथा रोजगारी व्यिस्थापनका माध्यमबाट
पीवडतको जीविकोपाजयन सम्बन्धी ,
(च) गैरसरकारी िा व्यविगत रूपमा क्रदआने राहत को वितरण सम्बन्धी ,
(छ) एकद्वार प्रणािी ऄनुरुप राहत वितरण गने सम्बन्धी ,
(ज) राहतसँग सम्बवन्धत ऄन्य ईपयुि विषय ।
१९.

विपद्ाव परी हराएका िा नि भएका कागजात सम्बन्धमा: विपद्मा परी हराइ फे िा पनय नसके का तथा
अंवशक िा पूणय रूपमा

क्षवत भएका गाईँ पाविकाका महत्िपूणय कागजातहरुको प्रमाणीकरण तथा

प्रवतविवप ईपिब्ध गराईने सम्बन्धी व्यिस्था प्रचधित कानून िे तोके बमोवजम हुनेछ।

२०.

वनदेशन क्रदन सक्ने : सवमवतिे यस ऐनको ऄधीनमा रही

विपद् व्यिस्थापनका िावग कु नै व्यवि िा

वनकायिाइ अिश्यक वनदेशन क्रदन सक्नेछ र त्यस्तो वनदेशनको पािना गनुय सम्बवन्धत व्यवि िा
वनकायको कतयव्य हुनेछ ।
२१.

ईपसवमवत गठन गनय सक्ने : (१) सवमवतिे अिश्यकता ऄनुसार ईपसवमवत गठन गनय सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम गठन हुने ईपसवमवतको काम , कतयव्य , ऄवधकार र कायाय िवध ईपसवमवत
गठन गदायका बखत तोक्रकए बमोवजम हुनेछ ।

२२.

ऄवभिेख राख्नु पनेः (१) विपद्को समयमा राहत ईपिब्ध गराईने व्यवि , वनकाय िा संस्थाको नाम , र
ईपिव्ध गराइको राहत तथा सोको पररमाण सधहतको धववरणको ऄधभिेख राख्ने व्यवस्था सधमधतिे
धमिाउनुप ने छ ।
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(२) उपदफा (१) बमोधजमको धववरण राख्दा धवपद्मा परे क ा मधहिा, बािबाधिका तथा जेष्ठ
नागररक, धवपद्का कारणिे स्थानान्तरण भएका घरपररवार िगायतको संख् या एककन हुने धववरण र
उनीहरूिाई उपिब्ध गराआएको राहात स्पष्टरूपमा राख्नुप ने छ ।

२३.

पुरस्कार क्रदन सक्ने : स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा विशेष योगदान पुयायव ईने ईत्कृ ि व्यवि िा
संस्थािाइ प्रोत्साहन स्िरूप सवमवतको वसफाररसमा गाईँ कायापाविकािे सम्मान तथा पुरस्कार क्रदन
सक्नेछ ।

२४.

िार्नषक प्रवतिेदन : (१) सवमवतिे प्रत्येक अर्नथक िषयमा
प्रवतिेदन तयार गरी काययपाविका माफय त गाईँ

गरेको कामको वििरण सवहतको िार्नषक

सभा , वजल्िा विपद् व्यिस्थापन सवमवत तथा

प्रदेश

विपद् व्यिस्थापन सवमवत समक्ष पेश गनुय पनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजमको िार्नषक प्रवतिेदन साियजवनक रूपमा प्रकाशन गनुय पनेछ ।

२५. प्रशासवनक खचय व्यवस्थापन: सवमवतको बैठक तथा प्रवत वेदन तयारी िगायतका कायय सँग सम्बवन्धत
न्युनतम प्रशासवनक खचय गा उँ काययपाविकािे व्यिस्था गनेछ |

२६.

ऄवधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन ऄन्तगयत

बनेको वनयम बमोवजम

सधमधतिाइ प्राप्त

ऄवधकारमध्ये अिश्यकता ऄनुसार के ही ऄवधकार सवमवतको संयोजक तथा तोक्रकएको पदावधकारीिाइ
प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ ।
२७.

वनयम बनाईने ऄवधकार : गाईँ काययपाविकािे यो ऐन कायायन्ियन
काययविवध बनाईन सक्नेछ ।

16

का िावग अिश्यक वनयम तथा

