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पाथीभरा याङवरक गाउँपा;लका

<वप= जोिखम Bयूनीकरण तथा EयवFथापन गनG बनेको ऐन, २०७५
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SFतावना : पाथीभरा याङवरक गाउँपा;लका WेX ;भX Sाकृ;तक तथा गैरSाकृ;तक <वपZबाट सवGसाधारणको जीउ\यान र सावGज;नक,

;नजी तथा Eयि]गत सPपि^, Sाकृ;तक एवम् साँFकृ;तक सPपदा र भौ;तक संरचनाको संरWण गनGका ला;ग <वप= जोिखम Bयू;नकरण
तथा EयवFथापनका सबै <aयाकलापको समBवयाbमक र Sभावकारc dपमा कायाGBवयनका ला;ग कानून बनाउन वाeछनीय भएकोले,
नेपालको सं<वधानको धारा २२१ को उपधारा (१) को अ;धकार Sयोग गरc पाथीभरा याङवरक गाउँसभाले यो ऐन बनाएको
छ ।
पhरiछे द Ñ १
SारिPभक

१.

संिWj नाम र SारPभ: (१) यस ऐनको नाम “गाउँ <वप= जोिखम Bयूनीकरण तथा EयवFथापन ऐन, २०७५” रहेको छ ।

(२) यो ऐन अlयWबाट Sमािणकरण भएको ;म;तबाट SारPभ हुनेछ ।
२.

पhरभाषा: <वषय वा Sसnले अकo अथG नलागेमा यस ऐनमा,-

(क)

“अlयW” भpाले गाउँपा;लकाको अlयW सPझनु पछG ।

(ख)

“कोष” भpाले दफा १२ बमोिजमको <वप= EयवFथापन कोष सPझनु पछG ।

(ग) “गैरSाकृ;तक <वप=” भpाले महामारc, अ;नकाल, डढे लो, कuट वा सूvम जीवाणु आतx, पशु तथा
चराच ुynीमा हुने zलू, QयाBडा;मक zलू, सपGदंश, जनावर आतx, खानी, हवाई, सडक, जल वा औ}ो;गक
दुघट
G ना, आगलागी, <वषा] •याँस, रसायन वा <व<करण च ुहावट, •याँस <व€फोटन, <वषा] खा} सेवन,
वातावरणीय Sदूषण, वन <वनाश वा भौ;तक संरचनाको W;त तथा Sकोप उ•ार कायGमा हुने दुघट
G ना वा
यFतै अBय गैरSाकृ;तक कारणले उbपp <वप= सPझनु पछG ।
(घ)“िज‚ला <वप= EयवFथापन स;म;त” भpाले संघीय ऐनको दफा १६ बमोिजम ताQलेजङ
ु िज‚लामा गठन
भएको िज‚ला <वप= EयवFथापन स;म;त सPझनु पछG ।
(ङ) “तो<कएको" वा "तो<कए बमोिजम” भpाले यस ऐन अBतगGत बनेको ;नयममा तो<कएको वा तो<कए बमोिजम
सPझनु पछG ।
(च) “Sदे श <वप= EयवFथापन स;म;त” भpाले संघीय ऐनको दफा १४ बमोिजम Sदे श नं. १ मा गठन भएको
Sदे श <वप= EयवFथापन स;म;त सPझनु पछG ।
(छ)

“Sमुख Sशासकuय अ;धकृत” भpाले गाउँपा;लकाको Sमुख Sशासकuय अ;धकृत सPझनु पछG ।

(ज)“Sाकृ;तक <वप=” भpाले <हमपात, अ;सना, <हमप<हरो, <हमताल <वFफोटन, अ;तवृ<…, अनावृ<…, बाढc, प<हरो
तथा भू-Fखलन, डुबान, खडेरc, आँधी, हुरc बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, च†ाn, भूकPप,
\वालामुखी ;बFफोट, डढे लो वा यFतै अBय Sाकृ;तक कारणले उbपp जुनसुकै <वप= सPझनु पछG ।
(झ)

“रा<‡य कायGकारc स;म;त” भpाले संघीय ऐनको दफा ६ बमोिजमको कायGकारc स;म;त सPझनु पछG ।

(ञ)

“रा<‡य पhरषद” भpाले संघीय ऐनको दफा ३ बमोिजमको <वप= जोिखम Bयूनीकरण तथा EयवFथापन
रा<‡य पhरष= सPझनु पछG ।

(ट) “रा<‡य Sा;धकरण” भpाले संघीय ऐनको दफा १० बमोिजम गठन भएको रा<‡य <वप= जोिखम Bयूनीकरण
तथा EयवFथापन Sा;धकरण सPझनु पछG ।
(ठ) “<वप=” भpाले कुनै Fथानमा आपत्कालcन अवFथा ;सजGना भई जन वा धनको W;तको साथै जीवनयापन र
वातावरणमा S;तकूल असर पानŠ Sाकृ;तक वा गैरSाकृ;तक <वप= सPझनु पछG ।
(ड) “<वप= खोज तथा उ•ार समूह” भpाले <वपZको अवFथामा खोजी तथा उ•ार गनG <aयाशील वा <वप=
EयवFथापनको ला;ग पhरचालन गनG तयार गhरएको <विश…ीकृत खोज तथा उ•ार समूह सPझनु पछG र
सो श‹दले ता;लम Sाj मानवीय सहायताकमŒलाई समेत जनाउँछ ।
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(ढ) “<वप= जोिखम Bयूनीकरण” भpाले <वपZपूवG गhरने जोिखमको <व•ेषण तथा मू‚याxन, <वप= रोकथाम वा
<वपZबाट हुने W;तको Bयूनीकरण तथा <वकासका कायGमा <वप= जोिखमलाई कम गनŠ सPबBधी कायG
सPझनु पछG ।
(ण)“<वप= पुनलाGभ” भpाले <वपZको घटनाप;छ गhरने पुन;नGमाGण एवम् पुनFथाGपनासँग सPबिBधत कायG सPझनु
पछG ।
(त) “<वप= S;तकायG” भpाले <वपZको घटना घŽनासाथ तbकालै गhरने खोज, उ•ार एवम् राहतसँग सPबिBधत
कायG सPझनु पछG र सो श‹दले <वप= S;तकायGको पूवत
G यारcलाई समेत जनाउँछ ।
(थ) “<वप= EयवFथापन” भpाले <वप= जोिखम Bयूनीकरण, <वप= S;तकायG र <वप= पुनलाGभसँग सPबिBधत सPपूणG
<aयाकलाप सPझनु पछG ।
(द) “Eयावसा<यक S;त•ान” भpाले उ}ोग, कलकारखाना, ;सनेमा घर, स<पn मल, बहुउ•े‘यीय Eयापाhरक भवन
जFता Eयावसा<यक S;त•ान सPझनु पछG ।
(ध) “स;म;त” भpाले दफा ३ बमोिजमको गाउँ <वप= EयवFथापन स;म;त सPझनु पछG ।
(न)

(ऩ) “संघीय ऐन” भpाले नेपाल सरकारको <वप= जोिखम Bयूनीकरण तथा EयवFथापन ऐन, २०७४ सPझनु
पछG ।
(प) “संघीय मBXालय” भpाले नेपाल सरकारको <वप= EयवFथापन हेनŠ गरc तो<कएको मBXालय सPझनु पछG ।
(फ)

“सावGज;नक संFथा” भpाले सरकारc ;नकाय, सरकारको पूणG वा आंिशक Fवा;मbव भएको संFथा, Sच;लत
कानून बमोिजम Fथापना भएका सn“ठत संFथा वा सबै Sकारका FवाF”य तथा शैिWक संFथा सPझनु
पछG ।
पhरiछे द Ñ २
गाउँ <वप= EयवFथापन स;म;तको गठन तथा काम, कतGEय र अ;धकार

३.

गाउँ <वप= EयवFथापन स;म;त: (१) गाउँपा;लका ;भXको <वप= EयवFथापन सPबBधी कायGलाई Sभावकारc dपमा स•ालन

गनG एक गाउँ <वप= EयवFथापन स;म;त रहनेछ ।
(२) स;म;तको गठन देहाय बमोिजम हुनेछ:(क)

गाउँपा;लका अlयW

-संयोजक

(ख)

गाउँपा;लका उपाlयW

-सदFय

(ग)

Sमुख Sशासकuय अ;धकृत

-सदFय

(घ)

<वषयगत स;म;तका संयोजकहy

-सदFय

(ङ)

S;त;न;ध, िज‚ला Sशासन कायाGलय

-सदFय

(च)

सामािजक ;बकास शाखा Sमुख

-सदFय

(छ)

पूवाGधार <वकास शाखा Sमुख

-सदFय

(ज)

पाथीभरा याङवरक गाउँपा;लकाको भौगो;लक WेX ;भX रहेका
संघीय सुरWा ;नकायका Sमुख वा S;त;न;ध

(झ)

-सदFय

पाथीभरा याङवरक गाउँपा;लकाको भौगो;लक WेX ;भX रहेका
Sदे श Sहरc कायाGलयको Sमुख वा S;त;न;ध

-सदFय

(ञ)

नगर Sहरc Sमुख

-सदFय

(ट)

रा<‡य माBयता Sाj दलका गाउँपा;लकािFथत
Sमुख वा S;त;न;ध

-सदFय

(ठ)

नेपाल रे डaस सोसाईटcका Fथानीय S;त;न;ध (१ जना)

-सदFय

(ड)

;नजी WेXको उ}ोग वािण\य सPबBधी माBयताSाj संFथाको
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गाउँतहको अlयW वा ;नजले तोकेको S;त;न;ध (१ जना)

-सदFय

(ढ)

गैरसरकारc सFथा महासंघकाका Fथानीय S;त;न;ध (१ जना)

-सदFय

(ण)

नेपाल पXकार महासंघको Fथानीय S;त;न;ध (१ जना)

-सदFय

(त)

<वप= EयवFथापन हेनŠ गhर तो<कएको शाखा Sमुख

-सदFय सिचव

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएताप;न aम सं–या (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) र (ण) का
सदFयहd उपल‹ध नभएको अवFथामा प;न स;म;त गठन एवम् काम कारवाहc गनGमा असर पनŠ छै न ।
(४) उपदफा (२) बमोिजमको स;म;तले संघीय ऐनको दफा १७ बमोिजमको Fथानीय <वप= EयवFथापन स;म;तको
dपमा समेत काम गनŠछ ।
४.

स;म;तको बैठक सPबBधी EयवFथा: (१) संयोजकले तोकेको ;म;त, समय र Fथानमा स;म;तको बैठक बFनेछ ।

(२) स;म;तको सदFय-सिचवले स;म;तको बैठक बFने ;म;त, समय र Fथान तोकu बैठकमा छलफल हुने <वषयसूची
स<हतको सूचना बैठक बFने समयभBदा चौबीस घ—टा अगावै सबै सदFयले पाउने गरc पठाउनु पनŠछ ।
(३) स;म;तका पचास S;तशतभBदा बढc सदFय उपिFथत भएमा बैठकको ला;ग गणपूरक स˜–या पुगेको मा;ननेछ ।
(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएताप;न स;म;तको बैठक तbकाल बोलाउन आव‘यक भएमा
अlयWले जुनसुकै बेलाप;न स;म;तको बैठक बोलाउन स™नेछ र bयFतो अवFथामा अlयW र घटcमा १ जना सदFय स<हत
सदFय सिचव उपिFथत भएमा स;म;तको बैठक बFन स™नेछ।
(५) स;म;तको बैठक संयोजकको अlयWतामा बFनेछ ।
(६) स;म;तको ;नणGय बहुमतšारा हुनेछ र मत बराबर भएमा संयोजकले ;नणाGयक मत “दनेछ।
(७) स;म;तले आव‘यकता अनुसार सPबिBधत ;नकाय वा स› संFथाका S;त;न;ध र <वœलाई बैठकमा आमBXण गनG
स™नेछ ।
े ।
(८) स;म;तको बैठक सPबBधी अBय कायG<व;ध स;म;त आफैले ;नधाGरण गरे बमोिजम हुनछ
(९) स;म;तको ;नणGय सदFय सिचवले Sमािणत गरc राžेछ ।
५ .

स;म;तको काम, कतGEय र अ;धकार: स;म;तको काम, कतGEय र अ;धकार दे हाय बमोिजम हुनेछ:-

(क)

<वप= EयवFथापन सPबBधी रा<‡य पhरषZबाट Fवीकृत रा<‡य नी;त तथा योजना एवम् रा<‡य कायGकारc
स;म;त र Sदे श <वप= EयवFथापन स;म;तबाट Fवीकृत एकuकृत तथा WेXगत नी;त योजना र कायGaम
अनुyप हुने गरc गाउँ/नगर <वप= EयवFथापन नी;त तथा योजना तजुम
G ा गरc कायGपा;लका समW पेश गनŠ,

(ख) गाउँ सभाबाट Fवीकृत नी;त तथा योजनाको अधीनमा रहc <वप= जोिखम Bयूनीकरण, <वप= S;तकायG तथा
<वप= पुनलाGभ सPबBधी एकuकृत तथा WेXगत नी;त, योजना तथा कायGaम Fवीकृत गरc लागू गनŠ,
गराउने,
(ग)

गाउँपा;लकाबाट स•ालन हुने <वप= EयवFथापन सPबBधी कायGaम तथा बजेट SFताव तयार गनŠ, गराउने,

(घ)

<वप= EयवFथापनका सPबBधमा गाउँपा;लकाको संFथागत Wमता <वकास गनŠ, गराउने,

(ङ)

गाउँपा;लकाका पदा;धकारc, कमGचारc, Fवयंसव
े क, सामािजक पhरचालक तथा समुदायलाई <वप=
EयवFथापन सPबBधमा SिशWण “दने EयवFथा ;मलाउने,

(च)

<वपZका घटना हुनासाथ खोज, उ•ार र राहत लगायतका Sाथ;मक कायGहd तbकाल गनGको ला;ग
संFथागत संयBX Fवत: पhरचा;लत हुने गरc आव‘यक कायG<व;ध तथा मापद—ड तजुम
G ा गरc लागू गनŠ,
गराउने,

(छ)

<वप= EयवFथापनका सPबBधमा संघीय तथा Sादे िशक कानूनको अ;धनमा र<ह सावGज;नक, ;नजी,
गैरसरकारc लगायत सबै ;नकाय तथा संFथाले ;नवाGह गनुG पनŠ भू;मका ;नधाGरण गनŠ तथा bयFता संFथा वा
;नकायलाई आzनो नी;त, योजना र कायGaममा <वप= EयवFथापन सPबBधी <वषय समावेश गनG लगाउने,
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(ज)

<वपZको समयमा Fथानीय आमस•ारका माlयमहyको भू;मका सPबBधी आव‘यक मापद—ड तयार गरc
कायाGBवयन गनŠ, गराउने,

(झ)

सरकारc, ;नजी एवम् गैरसरकारc संFथा, Fथानीय Fवयंसव
े क, सामािजक पhरचालक लगायत सPबिBधत सबै
पWको समBवय र संल•नतामा <वप= EयवFथापन सPबBधी कायG गनŠ, गराउने,

(ञ)

भौ;तक संरचना ;नमाGण गदाG भवनसं<हता लगायत अBय Fवीकृत ;नदŠ िशका वा मापद—डको पालना गराउने,

(ट)

Fथानीय सावGज;नक पूवाGधार सPबBधी संरचनाको <वप= जोिखम मू‚याxन गनŠ, गराउने,

(ठ)

नदc <कनार, बगर, प<हरो जान स™ने ;भरालो ज;मन र डुबान हुने WेX वा <वप= जोिखमको सPभावना
भएका असुरिWत WेXमा बसोबास गनŠ Eयि] तथा समुदायलाई सुरिWत Fथानमा FथानाBतरण गराउन
उपयु] Fथानको खोजी कायGमा सहयोग गनŠ तथा सुरिWत Fथानमा बसोबास सPबBधी सचेतना जगाउने,

(ड)

<वप=बाट Fथानीय Fतरमा ;नजी तथा सावGज;नक WेXबाट भइरहेको सेवा Sवाहमा अवरोध आइपरेमा सोको
पुनःस•ालनका ला;ग सेवा ;नरBतरताको योजना तजुम
G ा तथा कायाGBवयन सPबBधी कायG गनŠ, गराउने ।

(ढ) Fथानीय समुदायलाई <वपZS;त जागyक बनाउन, <वपZसँग सPबिBधत योजना तथा कायGaम तजुम
G ा गनG तथा
<वपZको घटना हुनासाथ S;तकायGका ला;ग पhरचा;लत हुन वडा तथा समुदायFतरमा समावेशी <वप=
पूवत
G यारc तथा S;तकायG स;म;त गठन गनŠ,
(ण)

<व}ालय तहको शैिWक पा

aममा <वप= EयवFथापन सPबBधी <वषय समावेश गनG पहल गनŠ,

(त)

<वप= S;तकायGका ला;ग नमूना अ¡यास गनŠ, गराउने,

(थ)

<वपZको समयमा Sयोग गनG स<कने गरc वाyणयBX लगायतका अBय उपकरणहd तयारc हालतमा राž
लगाउने,

(द)

Fथानीय Fतरमा आपत्कालcन कायGस•ालन केB¢को Fथापना र स•ालन गनŠ,

(ध)

गाउँपा;लकामा <वप= EयवFथापन सूचना Sणालc तथा पूवच
G ेतावनी Sणालcको <वकास र स•ालन गनŠ,
गराउने,

(न)

<वप= Sभा<वत WेXमा तbकाल उ•ार तथा राहतको EयवFथा ;मलाउने,

(प)

<वपZमा परc हराएका, ;ब£ेका वा न… भएका कागजातको य<कन त”याx अ}ाव;धक गरc राž लगाउने,

(फ)

<वपZबाट Sभा<वत घरपhरवारको प<हचान, Fतर ;नधाGरण तथा पhरचयपX <वतरण गनŠ, गराउने,

(ब)

<वप=को समयमा जोिखममा रहेको समूह <वशेषगरc म<हला, बालबा;लका, <कशोरc, अपाnता भएका
Eयि]उपर हुन स™ने घटना (लै<nक <हं सा, बेच<वखन तथा अBय कुनै प;न <क;समका शोषण) रोकथामको
ला;ग <वशेष सतकGता अपनाई सचेतनामूलक कायGaम स•ालन गनŠ,

(भ)

<वप= Sभा<वतहdको SbयW र स<aय सहभा;गतामा <वप= Sभा<वत WेXमा आ;थGक <aयाकलापको
पुनFथाGपना, रोजगारcका अवसरको सृजना तथा जीवनयापनका ला;ग आय आजGन कायGaम स•ालन गनŠ,
गराउने,

(म)

<वपZको जोिखममा रहेका म<हला, बालबा;लका, जे• नागhरक, द;लत, सीमाBतकृत वगG तथा समुदाय,
अश] तथा अपाnता भएका Eयि]हdको ला;ग <वशेष योजना तथा कायGaम बनाई कायाGBवयन गनŠ,
गराउने,

(य)

<वप= EयवFथापन सPबBधमा सावGज;नक संFथा तथा Eयावसा<यक S;त•ानले Sच;लत ऐन बमोिजम कायG
गरे नगरे को अनुगमन गनŠ,

(र)

<वप= EयवFथापन सPबBधी रा<‡य कायGकारc स;म;त, Sदे श <वप= EयवFथापन स;म;त तथा िज‚ला <वप=
EयवFथापन स;म;तको ;नणGय अनुसार <वप= EयवFथापन सPबBधी अBय कायG गनŠ, गराउने,

(ल)

<वप= EयवFथापनका सPबBधमा नेपाल सरकार तथा Sदे श सरकारका मBXालय, <वभाग तथा अBय
;नकायसँग सहकायG गनŠ,

(व)

<वप= EयवFथापन सPबBधमा नेपाल सरकार, Sदे श सरकार वा गाउँसभाले तोकेका अBय कायG गनŠ,
गराउने,
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(श)

<वप= EयवFथापन सPबBधमा संघीय तथा Sादे िशक कानूनको S;तकूल नहुने गरc गाउँ कायGपा;लकाले तोके
बमोिजमका अBय कायG गनŠ, गराउने,

(ष)

<व;भp संघसंFथा, Eयि]बाट Sाj हुने राहत तथा पुन;नGमाGण र पुनलाGभका ;बषयवFतुलाई Fथानीय <वप=
EयवFथापन स;म;तले तोकेको Fथान र मापद—ड अनुसार गनŠ, गराउने ।
पhरiछे द Ñ ३
वडा Fतरcय <वप= EयवFथापन स;म;तको गठन तथा काम, कतGEय र अ;धकार

६.

वडा Fतरcय <वप= EयवFथापन स;म;त: (१) गाउँपा;लकाको Sbयेक वडामा एक वडा Fतरcय <वप= EयवFथापन स;म;त रहनेछ

।
(२) वडा Fतरcय <वप= EयवFथापन स;म;तको गठन दे हाय बमोिजम हुनेछ:(क)

वडा अlयW

-संयोजक

(ख)

वडा सदFयहd

-सदFय

(ग)

वडा ;भX रहेका <वषयगत ईकाई Sमुख

-सदFय

(घ)

वडा ;भX रहेका सुरWा ;नकायका Sमुख

-सदFय

(ङ)

रा<‡य माBयता Sाj दलका वडािFथत Sमुख वा S;त;न;ध

-सदFय

(च)

Fथानीय रे डaस,

-सदFय

(छ)

गैरसरकारc तथा सामुदायमा आधाhरत संघसंFथा तथा युवा ™लवबाट
संयोजकले तोकेबमोिजम Bयूनतम २ म<हला स<हत ४ जना

(ज)

वडा सिचव

-सदFय
- सदFय सिचव

(३) उपदफा (२) बमोिजमको स;म;तको बैठक सो स;म;तको संयोजकले तोकेको ;म;त, समय र Fथानमा बFनेछ ।
(४) स;म;तको सदFय-सिचवले स;म;तको बैठक बFने ;म;त, समय र Fथान तोकu बैठकमा छलफल हुने <वषयसूची
स<हतको सूचना बैठक बFने समयभBदा चौबीस घ—टा अगावै सबै सदFयले पाउने गरc पठाउनु पनŠछ ।
(५) स;म;तका पचास S;तशतभBदा बढc सदFय उपिFथत भएमा बैठकको ला;ग गणपूरक स˜–या पुगेको मा;ननेछ ।
(६) उपदफा (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएता प;न सो स;म;तको बैठक तbकाल बोलाउन आव‘यक
भएमा संयोजकले जुनसुकै बेलाप;न स;म;तको बैठक बोलाउन स™नेछ र bयFतो अवFथामा संयोजक र घटcमा १ जना सदFय
स<हत सदFय सिचव उपिFथत भएमा स;म;तको बैठक बFन स™नेछ ।
(७) स;म;तको बैठकको अlयWता सो स;म;तको संयोजकले गनŠछ ।
(८) स;म;तको ;नणGय बहुमतšारा हुनेछ र मत बराबर भएमा संयोजकले ;नणाGयक मत “दनेछ।
(९) स;म;तले आव‘यकता अनुसार सPबिBधत ;नकाय वा स› संFथाका S;त;न;ध र <वœलाई बैठकमा आमBXण गनG
स™नेछ ।
(१०) स;म;तको बैठक सPबBधी अBय कायG<व;ध सो स;म;त आफैले ;नधाGरण गरे बमोिजम हुनेछ ।
(११) स;म;तको ;नणGय सदFय सिचवले Sमािणत गरc राžेछ ।
७ .

वडा Fतरcय <वप= EयवFथापन स;म;तको काम, कतGEय र अ;धकारः स;म;तको काम, कतGEय र अ;धकार देहाय बमोिजम

हुनेछ:(क)

वडा ;भX <वप= S;तकायG तथा <वप= पुनलाGभ सPबBधी कायGaम स•ालनका ला;ग गाउँ <वप= EयवFथापन
स;म;तमा ;सफाhरस गनŠ तथा सो स;म;तबाट Fवीकृत नी;त तथा योजना अनुdपका <वप= EयवFथापन
सPबBधी कायGaम कायाGBवयन, अनुगमन र पुनरावलोकन गनŠ,

(ख)

वडामा <वकास ;नमाGणका <aयाकलापहd कायाGBवयनमा <वप= जोिखम EयावFथापनलाई मूलSवाहcकरण
गनŠ, सुरिWत <व}ालय तथा अFपतालका ला;ग <वप= जोिखम Bयूनीकरणका कायGaमहd स•ालन गनŠ,
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(ग)

<वप= EयवFथापनका सPबBधमा वडाको संFथागत Wमता <वकास गनŠ,

(घ)

<वप= EयवFथापन योजना, आपbकालcन कायGयोजना, पुनःFथापना तथा पुन;नGमाGण योजना तजुम
G ा तथा
कायाGBवयन गनŠ, गराउने,

(ङ)

समुदायमा <वप= EयवFथापन सPबBधी काम गनŠ समूहहdको गठन तथा bयFता समूहहdलाई पhरचालन
गनŠ गराउने,

(च)

वडा सदFयहd, कमGचारc, Fवयंसेवक, सामािजक पhरचालक तथा समुदायमा आधाhरत <वप= EयवFथापन
स;म;त सदFय, नागhरक समाजका S;त;न;धलाई <वप= EयवFथापन सPबBधी SिशWणको EयवFथा ;मलाउने,

(छ)

Fथानीय समुदायलाई <वपZS;त जागyक बनाउने, <वपZसँग सPबिBधत योजना तथा कायGaम तजुम
G ा गनG
तथा <वपZको घटना हुनासाथ S;तकायGका ला;ग तयारc अवFथामा राžे,

(ज)

<वपZका घटना हुनासाथ खोज, उ•ार र राहत लगायतका Sाथ;मक कायGहd तbकाल गनGको ला;ग
समBवय गनŠ,

(झ)

आपत्कालcन नमूना अ¡यास गनŠ, गराउने,

(ञ)

<वपZबाट Sभा<वत घरपhरवारको प<हचान, Fतर ;नधाGरण तथा पhरचयपX <वतरणमा गाउँ <वप= EयवFथापन
स;म;तलाई सहयोग गनŠ,

(ट)

<वप=को समयमा जोिखममा रहेका समूह <वशेषगरc म<हला, बालबा;लका, <कशोरc, अपाnता भएका
Eयि]उपर हुन स™ने घटना (लै<nक <हं सा, बेच<वखन तथा अBय कुनै प;न <क;समका शोषण) रोकथामको
ला;ग <वशेष सतकGता अपनाई सचेतनामूलक कायGaम स•ालन गनŠ,

(ठ)

गाउँ <वप= EयवFथापन स;म;तको ;नणGय अनुसार <वप= EयवFथापन सPबBधी अBय कायG गनŠ, गराउने ।
पhरiछे द Ñ ४
सुरWा ;नकाय तथा अBय ;नकायको पhरचालन

८ .

सुरWा ;नकायको पhरचालन तथा सहयोग र समBवय: (१) गाउँकायGपा;लकाले <वप= EयवFथापनको काममा नेपाल सरकार

तथा Sदे श सरकारले पhरचालन गरे का संघीय तथा Sादे िशक सुरWा ;नकायहdलाई सहयोग र समBवय गनŠछ ।
(२) सुरWा ;नकायले <वपZको समयमा खोज तथा उ•ार कायGका ला;ग गाउँकायGपा;लकासँग आव‘यक साम£ी माग
गरे को अवFथामा गाउँपा;लकामा उपल‹ध भएसPम bयFतो सामा£ी तbकाल उपल‹ध गराईनेछ ।
(३) <वप= S;तकायGका ला;ग गाउँपा;लकाले आँफूसँग रहेको नगर Sहरcलाई पhरचालन गनŠछ ।
९.

वाyणयBX तथा अBय सेवा Sदायक ;नकायको काम, कतGEय र अ;धकार:

(१) वाdणयBX, एPबुलेBस तथा bयFतै अBय सेवा Sदायकले आपत्कालcन खोज, उ•ार तथा राहत उपल‹ध गराउन
स;म;तले “दएको ;नदŠ शनको पालना गनुG पनŠछ ।
(२) आपत्कालcन कायG सPपादन गदाG स;म;तको आदे श बमोिजम कुनै प;न Fथानमा Sवेश गनŠ तथा जुनसुकै Eयि]
वा संFथाको साधन र ¤ोत उपयोग गनŠ अ;धकार वाyणयBX सेवा Sदायकलाई हुनेछ ।
१०.

सावGज;नक संFथा तथा Eयावसा<यक S;त•ानको दा<यbव: (१) <वप= EयवFथापन सPबBधमा गाउँपा;लका ;भXका सबै

सावGज;नक संFथा तथा Eयावसा<यक S;त•ानको दा<यbव देहाय बमोिजम हुनेछ:(क)

आzनो भवन, उ}ोग, कायाGलय वा Eयावसा<यक केB¢मा <वपZका घटना हुन न“दन <वप= सुरWा
औजार, उपकरण, साम£ी, आपत्कालcन ;नकास लगायत तो<कए बमोिजमका अBय EयवFथा गनŠ,

(ख)

त”याx सxलन, W;तको मू‚याxन, राहत, पुनFथाGपना तथा पुन;नGमाGण समेतका सPपूणG कायGमा
आव‘यक सहयोग गनŠ,
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(ग)

आzना कमGचारc तथा कामदारलाई <वप= EयवFथापन सPबBधमा आधारभूत अ;भमुखीकरण गनŠ
गराउने,

(घ)

<वप= EयवFथापन कायGमा उपयोग हुने ¤ोत साधनलाई तयारc हालतमा राžे,

(ङ)

आzना भवन लगायत अBय संरचना आपत्कालcन Sयोजनका ला;ग आव‘यक परे मा आदेशानुसार
उपल‹ध गराउने,

(च)

सPबिBधत अ;धकारcको सुपhरवेWणमा उ•ार तथा राहत <वतरण कायGमा सहयोग पु¥याउने,

(छ)

<वप= जोिखम Bयूनीकरण संयBXको EयवFथा गरc तयारc अवFथामा राžे,

(ज)

फोहोरमैला तथा Sदुषणको यथोिचत EयवFथापन गरc यसबाट वातावरण र जनजीवनमा पनG स™ने
नकाराbमक Sभावलाई Bयूनीकरण गनŠ उपायहd अपनाउने,

(झ)

<वपZको घटना घटे मा तbकाल निजकको सुरWा ;नकाय र Fथानीय आपत्कालcन कायGस•ालन
केB¢लाई खबर गनŠ ।

(२) गाउँपा;लका ;भXका सावGज;नक संFथा तथा Eयावसा<यक S;त•ानले

गाउँपा;लकाको <वप= EयवFथापन सPबBधी

योजनाको अधीनमा रहc <वप= EयवFथापन योजनाको तजुम
G ा गरc अ;नवायG dपमा लागू गनुG पनŠछ ।
११.

<वप= EयवFथापनमा सहयोग गनुG पनŠ : गाउँपा;लका ;भXका सरकारc कायाGलय, गैरसरकारc संFथा, Fथानीय स› संFथा,

समुदाय, Fवयंसव
े क, नागhरक समाज, ;नजी WेX तथा Eयि]ले <वप= EयवFथापन कायGमा गाउँपा;लकालाई देहाय बमोिजम
सहयोग गनुG पनŠछ:(क)

त”याx सxलन, W;तको मू‚याxन, राहत, पुनFथाGपना तथा पुनः;नGमाGण लगायतका <वप= EयवFथापन
सPबBधी कायGमा सहयोग गनŠ,

(ख)

<वप= EयवFथापन सPबBधी जनचेतना अ;भवृ<• गनŠ,

(ग)

Wमता <वकास, आपत्कालcन नमूना अ¡यास तथा <वप= EयवFथापन सPबBधी SिशWण कायGaममा
सहयोग गनŠ तथा भाग ;लने,

(घ)

खोज, उ•ार तथा राहत <वतरण सPबBधी कायGमा सहयोग गनŠ।
पhरiछे द Ñ ५
<वप= EयवFथापन कोष सPबBधी EयवFथा

१२.

<वप= EयवFथापन कोष : (१) <वप= EयवFथापनका ला;ग गाउँपा;लकामा छु ¦ै एक आकिFमक कोष रहनेछ ।

(२) कोषमा देहाय बमोिजमका रकमहd रहने छन्:(क)
(ख)

गाउँपा;लकाको वा<षGक बजेटबाट <वप= EयवFथापन कोषमा जPमा गनŠ गरc Fवीकृत रकम,
Sदे श सरकारबाट <वप= EयवFथापनका ला;ग Sाj रकम,

(ग)

नेपाल सरकारबाट <वप= EयवFथापनका ला;ग Sाj रकम,

(घ)

Fवदे शी कुनै स› संFथा वा Eयि]बाट दान, दातEय वा उपहार Fवyप Sाj रकम,

(ङ)

अBय कुनै ¤ोतबाट Sाj रकम ।

(३) <वप= EयवFथापनका ला;ग गाउँपा;लकाले कानून बमोिजम <वशेष शु‚क वा दFतुर संकलन गनG स™ने छ |
(४) कोषको स•ालन तो<कए बमोिजम हुनेछ ।
(५) कोषको रकम <वप= EयवFथापन सPबBधी कामका ला;ग Sयोग गhरनेछ ।
(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप;न कोषको रकम ;नय;मत Sशास;नक कायGको ला;ग खचG गhरने
छै न ।
(७) कोषको लेखापरcWण महालेखा परcWकबाट हुनेछ ।
(८) स;म;तले कोषको वा<षGक आय Eययको S;तवदे न तयार गरc कायGपा;लका माफGत गाउँसभा समW पेश गनŠछ ।
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पhरiछे द Ñ ६
कसूर तथा सजाय

१३.

कसूर र सजाय : कसैले <वपZको घटना घŽन स™ने गरc लापरवाहc गरेमा वा bयFतो घटना घटाउन SbयW संल•न भएमा

वा घŽना घटे को अवFथामा नाजायज फाईदा ;लने गरc वा आफुलाई माX फाईदा पु•ने <क;समको कुनै काम गरेमा वा यस
सPबBधमा संघीय कानून बमोिजम कसुरजBय मा;नने कुनै काम गरेमा तत् सPबBधी कारवाहc Sच;लत संघीय कानून बमोिजम
हुनेछ ।
पhरiछे द Ñ ७
<व<वध

१४.

<वप= सxट£Fत WेX घोषणाको पालना र समBवय : (१) नेपाल सरकारले गाउँपा;लका ;भXको कुनै ठाउँमा गPभीर

Sकृ;तको <वप= उbपp भएबाट <वप= सxट£Fत WेX घोषणा गरc Sच;लत कानून बमोिजम कुनै काम गनG गराउन आदे श
“दएमा सोको पालना गनुG गराउनु गाउँपा;लकाको कतGEय हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम घोषणा गhरएको WेXमा नेपाल सरकारले Sच;लत कानून बमोिजम कुनै काम गनG गराउन
गाउँपा;लका ;भXको कुनै Eयि], संFथा वा अ;धकारcलाई आदे श “दएमा सोको पालना गनG गराउनमा गाउँपा;लकाले
आव‘यक समBवय गनŠछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम घोषणा गhरएको WेX सPबBधी सूचनाको Sसारणमा गाउँपा;लकाले सहयोग र समBवय
गनŠछ ।
१५.

नेपाल सरकारको Fवीकृतीमा माX Sवेश गनुपG नŠ : (१) <वपZबाट असर परे को कुनै WेXमा <वदेशी नागhरक वा संFथाले Sवेश

गनुG परे मा नेपाल सरकारको Fवीकृ;त ;लएको छ छै न भ;न गाउँ कायGपा;लकाले सोधखोज गनG स™नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम सोधखोज गदाG bयFतो नागhरक वा संFथाले नेपाल सरकारको Fवीकृ;त ;लएको
नादे िखएकोमा ;नजको Sवेशलाई रोक लगाई तत् सPबBधी सूचना नेपाल सरकारलाई उपल‹ध गराईनेछ ।
१६.

मानवीय तथा अBय सहायता र समBवय : (१) गाउँपा;लका ;भX उbपp <वप=को अवFथालाई तbकाल सामना गनG आBतhरक

¤ोत र साधनबाट न¡याउने भएमा मानवीय तथा अBय सहायता र समBवयका ला;ग िज‚ला समBवय स;म;त, Sदे श सरकार
तथा नेपाल सरकारलाई अनुरोध गhरनेछ ।
(२) <वप=बाट उbपp िFथ;त ;नयBXण गनŠ aममा नेपाल सरकारले अBतराG<‡य मानवीय तथा अBय सहयोग ;लई
पhरचालन गरे को अवFथामा नेपाल सरकारको ;नदŠ शनमा र<ह तत् सPबBधी कायGमा सहयोग र समBवय गhरनेछ ।
(३) ;छमेकu Fथानीय तहमा कुनै <वप= उbपp भई सो EयवFथापनका ला;ग ;छमेकu Fथानीय तहले सोझै, िज‚ला
समBवय स;म;त वा Sदे श सरकार माफGत अनुरोध गरेमा उपल‹ध भएसPमको सहयोग पुयाGउनु गाउँ कायGपा;लकाको दा<यbव
हुनेछ ।
१७.

तbकाल खhरद तथा ;नमाGण र Sयोग गनG स<कने : (१) <वशेष पhरिFथ;त परc <वपZबाट Sभा<वत WेXमा खोज, उ•ार तथा

राहत उपल‹ध गराउन तथा भइरहेको <वपZबाट थप W;त हुन न“दनका ला;ग तbकालै राहत साम£ी खhरद वा ;नमाGण कायG
गनG आव‘यक भएमा सावGज;नक खhरद सPबBधी Sच;लत कानूनमा रहेको <वशेष पhरिFथ;तमा खhरद गनŠ सPबBधी EयवFथा
बमोिजम गाउँ कायGपा;लकाले खhरद वा ;नमाGण कायG गनG स<कनेछ ।
(२) <वपZबाट Sभा<वत WेXमा खोज, उ•ार तथा राहत उपल‹ध गराउन तथा भइरहेको <वपZबाट थप W;त हुन
न“दनका ला;ग गाउँपा;लका WेX ;भXको कुनै गैरसरकारc कायाGलय वा अBय संघ संFथा र Eयि]को चल, अचल सPपि^
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तथा सवारc साधन उपयोग गनG आव‘यक भएमा सोको अ;भलेख राखी तो<कएको अव;धभरको ला;ग अFथायी तवरले Sाj
गनG स<कनेछ ।
(३) <वपZबाट Sभा<वत WेXमा तbकाल राहत उपल‹ध गराउन गाउँपा;लका WेX ;भXको कुनै गैरसरकारc कायाGलय
वा अBय संघ संFथा र Eयि]को खा}ाp, ल^ाकपडा, औषधी वा अBय वFतु आव‘यक भएमा सोको अ;भलेख राखी
;नयBXणमा ;लन र सPबिBधत Sभा<वत पWलाई <वतरण गनG स<कनेछ ।
(४) गाउँपा;लकाले उपदफा (२) बमोिजम कुनै सPपि^ अFथायी dपमा Sाj गरेमा वा उपदफा (३) बमोिजम कुनै
वFतु ;नयBXण र <वतरण गरेमा bयFतो सPपि^ Sयोग वा वFतु उपयोग बापत Sच;लत दर अनुसारको रकम सPबिBधत
कायाGलय, संFथा वा Eयि]लाई “दनेछ ।
१८.

राहतको Bयूनतम मापद—ड सPबBधी EयवFथा : (१) <वप= Sभा<वत Eयि]लाई नेपाल सरकार तथा Sदे श सरकारले उपलEध

गराउने राहतको अ;तhर] गाउँपा;लकाले आBतhरक ¤ोतबाट थप राहत उपल‹ध गराउन स™नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम गाउँपा;लकाले <वप= Sभा<वत Eयि]लाई राहत उपल‹ध गराउँदा मापद—ड बनाई सोको
आधारमा राहात उपल‹ध गराउनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजमको राहतको मापद—डमा अBय <वषयको अ;तhर] देहायका <वषय समावेश भएको हुन ु
पनŠछ:(क)

<वपZबाट Sभा<वत Eयि]लाई अFथायी आ§यFथलमा रा–दा उपल‹ध गराउनु पनŠ आवास, खा}ाp,
खानेपानी, FवाF”य तथा सरसफाइ सPबBधी,

(ख)

<वपZबाट मृbयु हुनेको पhरवार तथा सPपि^को W;त हुने Eयि]लाई उपल‹ध गराउनु पनŠ Bयूनतम
राहत सPबBधी,

(ग)

म<हला, बालबा;लका, जे• नागhरक, अश] तथा अपाnता भएका Eयि]को आव‘यकता संवोधनका
ला;ग <वशेष राहत Qयाकेजहy (जFतै ;डि•नटc <कट र िच‚¨े न <कट) म<हलाहdको ला;ग सुरिWत
म<हलामैXी Fथल,

(घ)

Eयि]गत गोप;नयता तथा सुरWा सPबBधी,

(ङ)

Bयूनतम राहत बाहेक Fवरोजगार तथा रोजगारc EयवFथापनका माlयमबाट पी;डतको जी<वकोपाजGन
सPबBधी,

१९.

(च)

गैरसरकारc वा Eयि]गत dपमा “दइने राहतको <वतरण सPबBधी,

(छ)

एकšार Sणालc अनुyप राहत <वतरण गनŠ सPबBधी,

(ज)

राहतसँग सPबिBधत अBय उपयु] <वषय ।

<वपZमा परc हराएका वा न… भएका कागजात सPबBधमा : <वप=मा परc हराई फेला पनG नसकेका तथा आंिशक वा पूणG

dपमा W;त भएका गाउँपा;लका/नगरपा;लकाका महbवपूणG कागजातहyको Sमाणीकरण तथा S;त;ल<प उपल‹ध गराउने
सPबBधी EयवFथा Sच;लत कानूनले तोके बमोिजम हुनेछ।
२०.

;नदŠशन “दन स™ने : स;म;तले यस ऐनको अधीनमा रहc <वप= EयवFथापनका ला;ग कुनै Eयि] वा ;नकायलाई आव‘यक

;नदŠ शन “दन स™नेछ र bयFतो ;नदŠ शनको पालना गनुG सPबिBधत Eयि] वा ;नकायको कतGEय हुनेछ ।
२१.

उपस;म;त गठन गनG स™ने : (१) स;म;तले आव‘यकता अनुसार उपस;म;त गठन गनG स™नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम गठन हुने उपस;म;तको काम, कतGEय, अ;धकार र कायG<व;ध उपस;म;त गठन गदाGका
बखत तो<कए बमोिजम हुनेछ ।
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२२.

अ;भलेख राžु पनŠः (१) <वप=को समयमा राहत उपल‹ध गराउने Eयि], ;नकाय वा संFथाको नाम,

र उपलEध गराईको

राहत तथा सोको पhरमाण स<हतको <ववरणको अ;भलेख राžे EयवFथा स;म;तले ;मलाउनुपनŠ छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको <ववरण रा–दा <वपZमा परे का म<हला, बालबा;लका तथा जे• नागhरक, <वपZका
कारणले FथानाBतरण भएका घरपhरवार लगायतको सं–या ए<कन हुने <ववरण र उनीहdलाई उपल‹ध गराइएको राहात
Fप…dपमा राžुपनŠ छ ।
२३.

पुरFकार “दन स™ने : Fथानीय <वप= EयवFथापन सPबBधमा <वशेष योगदान पु¥याउने उbकृ… Eयि] वा संFथालाई Sोbसाहन

Fवdप स;म;तको ;सफाhरसमा गाउँ कायGपा;लकाले सPमान तथा पुरFकार “दन स™नेछ ।
२४.

वा<षGक S;तवेदन : (१) स;म;तले Sbयेक आ;थGक वषGमा गरे को कामको <ववरण स<हतको वा<षGक S;तवेदन तयार गरc

कायGपा;लका माफGत गाउँ सभा, िज‚ला <वप= EयवFथापन स;म;त तथा Sदे श <वप= EयवFथापन स;म;त समW पेश गनुG पनŠछ
।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको वा<षGक S;तवेदन सावGज;नक dपमा Sकाशन गनुG पनŠछ ।
ँ सPबिBधत Bयुनतम Sशास;नक खचG गाउँ
२५. Sशास;नक खचG EयवFथापन: स;म;तको बैठक तथा S;तवेदन तयारc लगायतका कायGसग
कायGपा;लकाले EयवFथा गनŠछ |
२६.

अ;धकार Sbयायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन अBतगGत बनेको ;नयम बमोिजम स;म;तलाई Sाj अ;धकारमlये आव‘यकता

अनुसार केहc अ;धकार स;म;तको संयोजक तथा तो<कएको पदा;धकारcलाई Sbयायोजन गनG स™नेछ ।
२७.

;नयम बनाउने अ;धकार : गाउँ कायGपा;लकाले यो ऐन कायाGBवयनका ला;ग आव‘यक ;नयम तथा कायG<व;ध बनाउन स™नेछ

।
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