हहभा गाउॉ ऩालरकाभा हिऩद् जोखिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन गनन फनेको हिधे मक,२०७६
प्रभाखणकयण लभलत्२०७६ /०१ /१८
प्रस्तािना : हहभा गाउॉ ऩालरका ऺेत्र लबत्र प्राकृलतक तथा गै य प्राकृलतक हिऩद्फाट सिनसाधायणको जीउज्मान य सािनजलनक, लनजी तथा
व्मखिगत सम्ऩखि, प्राकृलतक एिभ् साॉस्कृलतक सम्ऩदा य बौलतक सॊ यचनाको सॊ यऺण गननका रालग हिऩद् जोखिभ न्मू लनकयण तथा
व्मिस्थाऩनका सफै हिमाकराऩको सभन्िमात्भक य प्रबािकायी रूऩभा कामानन् िमनका रालग कानू न फनाउन िाञ्छनीम बएकोरे ,
नेऩारको सॊ हिधानको धाया २२१ को उऩधाया (१) को

लधकाय प्रमोग गयी हहभा गाउॉ सबारे मो ऐन फनाएको छ ।

ऩरयच्छे द –१
प्रायखम्बक

१.

सॊ खऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ “ गाउॉ हिऩद् जोखिभ न्मू नीकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन, २०७६” यहे को छ ।
(२) मो ऐन तुरून्त प्रायम्ब हुनेछ ।

२.

ऩरयबाषा: हिषम िा प्रसङ्गरे
(क)
(ि)

को

थन नरागेभा मस ऐनभा,-

“ ध्मऺ” बन्नारे गाउॉ ऩालरकाको

ध्मऺ सम्झनु ऩछन ।

“ कोष” बन्नारे दपा १२ फभोखजभको हिऩद् व्मिस्थाऩन कोष सम्झनु ऩछन ।

(ग) “ गैयप्राकृलतक हिऩद्”

बन्नारे भहाभायी,

लनकार, डढे रो, कीट िा सूक्ष्भ जीिाणु आतङ्क, ऩशु तथा

चयाच ुरुङ्गीभा हुने फ्रू, प्मान्डालभक फ्रू, सऩनदॊश, जनािय आतङ्क, िानी, हिाई, सडक, जर िा औद्योलगक

दुर्ट
न ना, आगरागी, हिषाि गमाॉस, यसामन िा हिहकयण च ुहािट, गमाॉस हिष्पोटन, हिषाि िाद्य सेिन,
िाताियणीम प्रदूषण, िन हिनाश िा बौलतक सॊ यचनाको ऺलत तथा प्रकोऩ उद्धाय कामनभा हुने दुर्ट
न ना िा
मस्तै

न्म गैयप्राकृलतक कायणरे उत्ऩन्न हिऩद् सम्झनु ऩछन ।

(र्) “ खजल्रा हिऩद् व्मिस्थाऩन सलभलत” बन्नारे सॊ र्ीम ऐनको दपा १६ फभोखजभ हहभा (गा.ऩा. यहे को खजल्राको
नाभ) खजल्राभा गठन बएको खजल्रा हिऩद् व्मिस्थाऩन सलभलत सम्झनु ऩछन ।

(ङ) “ तोहकएको" िा "तोहकए फभोखजभ” बन्नारे मस ऐन

न्तगनत फनेको लनमभभा तोहकएको िा तोहकए फभोखजभ

सम्झनु ऩछन ।

(च) “ प्रदे श हिऩद् व्मिस्थाऩन सलभलत” बन्नारे सॊ र्ीम ऐनको दपा १४ फभोखजभ प्रदे श नॊ. हहभा (गा.ऩा. यहे को
(छ)

प्रदे शको नम्फय िा नाभ) भा गठन बएको प्रदे श हिऩद् व्मिस्थाऩन सलभलत सम्झनु ऩछन ।
“ प्रभुि” बन्नारे नगयऩालरकाको प्रभुि सम्झनु ऩछन ।

(ज)“ प्रभुि प्रशासकीम
(झ)

लधकृत” बन्नारे गाउॉ ऩालरकाको प्रभुि प्रशासकीम

“ प्राकृलतक हिऩद्” बन्नारे हहभऩात,

लसना, हहभऩहहयो, हहभतार हिस्पोटन,

लतिृहि,

नािृहि, फाढी,

ऩहहयो तथा बू-स्िरन, डुफान, िडेयी, आॉधी, हुयी फतास, शीतरहय, तातो हािाको रहय, चट्याङ्ग,
बूकम्ऩ, ज्िाराभुिी लफस्पोट, डढे रो िा मस्तै
।

(ञ)

लधकृत सम्झनु ऩछन ।

न्म प्राकृलतक कायणरे उत्ऩन्न जुनसुकै हिऩद् सम्झनु ऩछन

“ याहिम कामनकायी सलभलत” बन्नारे सॊ र्ीम ऐनको दपा ६ फभोखजभको कामनकायी सलभलत सम्झनु ऩछन ।

(ट) “ याहिम ऩरयषद” बन्नारे सॊ र्ीम ऐनको दपा ३ फभोखजभको हिऩद् जोखिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन याहिम
ऩरयषद् सम्झनु ऩछन ।
(ठ) “ याहिम प्रालधकयण” बन्नारे सॊ र्ीम ऐनको दपा १० फभोखजभ गठन बएको याहिम हिऩद् जोखिभ न्मूनीकयण
तथा व्मिस्थाऩन प्रालधकयण सम्झनु ऩछन ।

(ड) “ हिऩद्” बन्नारे कुनै स्थानभा आऩत्कारीन
िाताियणभा प्रलतकूर

िस्था लसजनना बई जन िा धनको ऺलतको साथै जीिनमाऩन य

सय ऩाने प्राकृलतक िा गैयप्राकृलतक हिऩद् सम्झनु ऩछन ।

(1)
हहभा गाउॉ ऩालरकाभा हिऩद् जोखिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन गनन फनेक ो हिधेमक,२०७६

(ढ) “ हिऩद् िोज तथा उद्धाय सभूह” बन्नारे हिऩद्को

िस्थाभा िोजी तथा उद्धाय गनन हिमाशीर िा हिऩद्

व्मिस्थाऩनको रालग ऩरयचारन गनन तमाय गरयएको हिखशिीकृत िोज तथा उद्धाय सभूह सम्झनु ऩछन य
सो शब्दरे तालरभ प्राप्त भानिीम सहामताकभीराई सभेत जनाउॉ छ ।

(ण)“ हिऩद् जोखिभ न्मूनीकयण” बन्नारे हिऩद्ऩूि न गरयने जोखिभको हिश्लेषण तथा भूल्माङ्कन, हिऩद् योकथाभ िा

हिऩद्फाट हुने ऺलतको न्मूनीकयण तथा हिकासका कामनभा हिऩद् जोखिभराई कभ गने सम्फन्धी कामन
सम्झनु ऩछन ।

(त) “ हिऩद् ऩुनरानब” बन्नारे हिऩद्को र्टनाऩलछ गरयने ऩुनलननभानण एिभ् ऩुनस्थानऩनासॉग सम्फखन्धत कामन सम्झनु
ऩछन ।

(थ) “ हिऩद् प्रलतकामन” बन्नारे हिऩद्को र्टना र्ट्नासाथ तत्कारै गरयने िोज, उद्धाय एिभ् याहतसॉग सम्फखन्धत
कामन सम्झनु ऩछन य सो शब्दरे हिऩद् प्रलतकामनको ऩूित
न मायीराई सभेत जनाउॉ छ ।

(द) “ हिऩद् व्मिस्थाऩन” बन्नारे हिऩद् जोखिभ न्मूनीकयण, हिऩद् प्रलतकामन य हिऩद् ऩुनरानबसॉग सम्फखन्धत सम्ऩूण न
हिमाकराऩ सम्झनु ऩछन ।

(ध) “ व्मािसाहमक प्रलत्ान” बन्नारे उद्योग, करकायिाना, लसनेभा र्य, सहऩङ्ग भर, फहुउद्देश्मीम व्माऩारयक बिन
जस्ता व्मािसाहमक प्रलत्ान सम्झनु ऩछन ।

(न) “ सलभलत” बन्नारे दपा ३ फभोखजभको गाउॉ हिऩद् व्मिस्थाऩन सलभलत सम्झनु ऩछन ।
(ऩ)

(ऩ) “ सॊ र्ीम ऐन” बन्नारे नेऩार सयकायको हिऩद् जोखिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ सम्झनु
ऩछन ।

(प)

“ सॊ र्ीम भन्त्रारम” बन्नारे नेऩार सयकायको हिऩद् व्मिस्थाऩन हे ने गयी तोहकएको भन्त्रारम सम्झनु ऩछन
।

(फ) “ सािनजलनक सॊ स्था” बन्नारे सयकायी लनकाम, सयकायको ऩूण न िा आॊखशक स्िालभत्ि बएको सॊ स्था, प्रचलरत

कानून फभोखजभ स्थाऩना बएका सङ्गठठत सॊ स्था िा सफै प्रकायका स्िास््म तथा शैखऺक सॊ स्था सम्झनु
ऩछन ।
ऩरयच्छे द –२
गाउॉ हिऩद् व्मिस्थाऩन सलभलतको गठन तथा काभ, कतनव्म य

३.

लधकाय

गाउॉ हिऩद् व्मिस्थाऩन सलभलत: (१) गाउॉ ऩालरका लबत्रको हिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामनराई प्रबािकायी रूऩभा सञ्चारन
गनन एक गाउॉ हिऩद् व्मिस्थाऩन सलभलत यहनेछ ।

(२) सलभलतको गठन दे हाम फभोखजभ हुनेछ:(क)

गाउॉ ऩालरका

(ग)

प्रभुि प्रशासकीम

(ङ)

प्रलतलनलध, खजल्रा प्रशासन कामानरम

-सदस्म

(च)

साभाखजक शािा प्रभुि

-सदस्म

(ज)

हहभा गाउॉ ऩालरकाको बौगोलरक ऺेत्र लबत्र यहे का

(झ)

हहभा गाउॉ ऩालरकाको बौगोलरक ऺेत्र लबत्र यहे का
प्रदे श प्रहयी कामानरमको प्रभुि िा प्रलतलनलध

-सदस्म

(ञ)

नगय प्रहयी प्रभुि

-सदस्म

(ट)

याहिम भान्मता प्राप्त दरका गाउॉ ऩालरका खस्थत
प्रभुि िा प्रलतलनलध

-सदस्म

(ठ)

नेऩार ये डिस सोसाईटीका स्थानीम प्रलतलनलध (१ जना)

-सदस्म

(ि)
(र्)

(छ)

(ड)

ध्मऺ

-सॊ मोजक

गाउॉ ऩालरका उऩाध्मऺ

-सदस्म

लधकृत

-सदस्म

हिषमगत सलभलतका सॊ मोजकहरु

-सदस्म

ऩूिानधाय हिकास शािा प्रभुि

-सदस्म

सॊ र्ीम सुयऺा लनकामका प्रभुि िा प्रलतलनलध

लनजी ऺेत्रको उद्योग िाखणज्म सम्फन्धी भान्मताप्राप्त सॊ स्थाको

-सदस्म

(2)
हहभा गाउॉ ऩालरकाभा हिऩद् जोखिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन गनन फनेक ो हिधेमक,२०७६

गाउॉ तहको

ध्मऺ िा लनजरे तोकेको प्रलतलनलध (१ जना)

-सदस्म

(ढ)

गैयसयकायी सस्था भहासॊ र्काका स्थानीम प्रलतलनलध (१ जना)

-सदस्म

(त)

हिऩद् व्मिस्थाऩन हे ने गरय तोहकएको शािा प्रभुि

-सदस्म सखचि

(ण)

नेऩार ऩत्रकाय भहासॊ र्को स्थानीम प्रलतलनलध (१ जना)

-सदस्म

(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रे खिएको बएताऩलन िभ सॊ मा (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) य (ण) का

सदस्महरू उऩरब्ध नबएको

िस्थाभा ऩलन सलभलत गठन एिभ् काभ कायिाही गननभा

सय ऩने छै न ।

(४) उऩदपा (२) फभोखजभको सलभलतरे सॊ र्ीम ऐनको दपा १७ फभोखजभको स्थानीम हिऩद् व्मिस्थाऩन सलभलतको

रूऩभा सभे त काभ गनेछ ।
४.

सलभलतको फैठक सम्फन्धी व्मिस्था: (१) सॊ मोजकरे तोकेको लभलत, सभम य स्थानभा सलभलतको फैठक फस्नेछ ।

(२) सलभलतको सदस्म-सखचिरे सलभलतको फैठक फस्ने लभलत, सभम य स्थान तोकी फैठकभा छरपर हुने हिषमसू ची

सहहतको सू चना फैठक फस्ने सभमबन्दा चौफीस र्ण्टा

गािै सफै सदस्मरे ऩाउने गयी ऩठाउनु ऩनेछ ।

(३) सलभलतका ऩचास प्रलतशतबन्दा फढी सदस्म उऩखस्थत बएभा फैठकको रालग गणऩूयक सङ्ख मा ऩुगेको भालननेछ ।

(४) उऩदपा (२) य (३) भा जुनसुकै कु या रे खिएको बएताऩलन सलभलतको फै ठक तत्कार फोराउन आिश्मक बएभा

ध्मऺरे जुनसुकै फे राऩलन सलभलतको फैठक फोराउन सक्ने छ य त्मस्तो

िस्थाभा

ध्मऺ य र्टीभा १ जना सदस्म सहहत

सदस्म सखचि उऩखस्थत बएभा सलभलतको फैठक फस्न सक्नेछ ।
(५) सलभलतको फैठ क सॊ मोजकको

ध्मऺताभा फस्ने छ ।

(६) सलभलतको लनणनम फहुभ तद्वाया हुनेछ य भत फयाफय बएभा सॊ मोजकरे लनणानमक भत ठदनेछ ।
(७) सलभलतरे आिश्मकता

सक्नेछ ।

नुसाय सम्फखन्धत लनकाम िा सघ स सॊ स्थाका प्रलतलनलध य हिऻराई फैठ कभा आभन्त्रण गनन

(८) सलभलतको फैठ क सम्फन्धी

न्म कामनह िलध सलभलत आपै रे लनधानयण गये फभोखजभ हुनेछ ।

(९) सलभलतको लनणनम सदस्म सखचिरे प्रभाखणत गयी याख्नेछ ।
५ .

सलभलतको काभ, कतनव्म य
(क)

लधकाय: सलभलतको काभ, कतनव्म य

लधकाय दे हाम फभोखजभ हुनेछ:-

हिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी याहिम ऩरयषद्फाट स्िीकृत याहिम नीलत तथा मोजना एिभ् याहिम कामनकायी
सलभलत य प्रदे श हिऩद् व्मिस्थाऩन सलभलतफाट स्िीकृ त एकीकृत तथा ऺेत्र गत नीलत मोजना य कामनि भ
नुरु ऩ हुने गयी गाउॉ हिऩद् व्मिस्थाऩन नीलत तथा मोजना तजुनभा गयी कामनऩालरका सभऺ ऩे श गने ,

(ि) गाउॉ सबाफाट स्िीकृ त नीलत तथा मोजनाको

धीनभा यही हिऩद् जोखिभ न्मू नीकयण, हिऩद् प्रलतकामन तथा

हिऩद् ऩुनरानब सम्फन्धी एकीकृ त तथा ऺेत्र गत नीलत, मोजना तथा कामनिभ स्िीकृ त गयी रागू गने ,
गयाउने ,

(ग)

गाउॉ ऩालरकाफाट सञ्चारन हुने हिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामनिभ तथा फजे ट प्रस्ताि तमाय गने , गयाउने ,

(ङ)

गाउॉ ऩालरकाका

(च)

हिऩद्का र्टना हुनासाथ िोज, उद्धाय य याहत रगामतका प्राथलभक कामनह रू तत्कार गननको रालग

(र्)

हिऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फन्धभा गाउॉ ऩालरकाको सॊ स्थागत ऺभता हिकास गने , गयाउने ,
ऩदालधकायी,

कभनचायी,

स्िमॊ सेिक,

व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा प्रखशऺण ठदने व्मिस्था लभराउने ,

साभाखजक

ऩरयचारक

तथा

सभुदामराई

हिऩद्

सॊ स्थागत सॊ मन्त्र स्ित: ऩरयचालरत हुने गयी आिश्मक कामनहिलध तथा भाऩदण्ड तजुनभा गयी रागू गने ,
गयाउने ,
(छ)

(ज)

हिऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फन्धभा सॊ र्ीम तथा प्रादे ख शक कानू नको

लधनभा यहह सािनजलनक, लनजी,

गैयसयकायी रगामत सफै लनकाम तथा सॊ स्थारे लनिानह गनुन ऩने बूलभका लनधानयण गने तथा त्मस्ता सॊ स्था िा
लनकामराई आफ्नो नीलत, मोजना य कामनि भभा हिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी हिषम सभािे श गनन रगाउने ,

हिऩद्को सभमभा स्थानीम आभसञ्चायका भाध्मभहरुको बूलभका सम्फन्धी आिश्मक भाऩदण्ड तमाय गयी
कामानन्िमन गने , गयाउने ,

(झ)

सयकायी, लनजी एिभ् गै यसयकायी सॊ स्था, स्थानीम स्िमॊ सेिक, साभाखजक ऩरयचारक रगामत सम्फखन्धत सफै

(ञ)

बौलतक सॊ यचना लनभानण गदान बिनसॊ हहता रगामत

(ट)

ऩऺको सभन्िम य सॊ रगनताभा हिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामन गने , गयाउने ,

न्म स्िीकृ त लनदे ख शका िा भाऩदण्डको ऩारना गयाउने ,

स्थानीम सािनजलनक ऩू िानधाय सम्फन्धी सॊ यचनाको हिऩद् जोखिभ भू ल्माङ्कन गने , गयाउने ,

(3)
हहभा गाउॉ ऩालरकाभा हिऩद् जोखिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन गनन फनेक ो हिधेमक,२०७६

(ठ)

नदी हकनाय, फगय, ऩहहयो जान सक्ने लबयारो जलभन य डुफान हुने ऺेत्र िा हिऩद् जोखिभको सम्बािना
बएका

सुयखऺत ऺेत्र भा फसोफास गने व्मखि तथा सभुदामराई सुयखऺत स्थानभा स्थानान्तयण गयाउन

उऩमुि स्थानको िोजी कामनभा सहमोग गने तथा सुयखऺत स्थानभा फसोफास सम्फन्धी सचे तना जगाउने ,
(ड)

हिऩद्फाट स्थानीम स्तयभा लनजी तथा सािनजलनक ऺेत्रफाट बइयहे को से िा प्रिाहभा

ियोध आइऩये भा सोको

ऩुन्सञ्चारनका रालग से िा लनयन्तयताको मोजना तजुनभा तथा कामानन्िमन सम्फन्धी कामन गने , गयाउने ।

(ढ) स्थानीम सभुदामराई हिऩद्प्रलत जागरुक फनाउन, हिऩद्सॉग सम्फखन्धत मोजना तथा कामनिभ तजुनभा गनन तथा
हिऩद्को र्टना हुनासाथ प्रलतकामनका रालग ऩरयचालरत हुन िडा तथा सभुदामस्तयभा सभािे शी हिऩद्
ऩू ित
न मायी तथा प्रलतकामन सलभलत गठन गने ,
(ण)

हिद्यारम तहको शैख ऺक ऩाठ्यिभभा हिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी हिषम सभािे श गनन ऩहर गने ,

(थ)

हिऩद्को सभमभा प्रमोग गनन सहकने गयी िारुणमन्त्र रगामतका

(द)

स्थानीम स्तयभा आऩत्कारीन कामनसञ्चारन केन्रको स्थाऩना य सञ्चारन गने ,

(त)

(ध)

हिऩद् प्रलतकामनका रालग नभू ना

भ्मास गने , गयाउने ,

न्म उऩकयणहरू तमायी हारतभा याख्न

रगाउने ,

गाउॉ ऩालरकाभा हिऩद् व्मिस्थाऩन सू चना प्रणारी तथा ऩू िनचेतािनी प्रणारीको हिकास य सञ्चारन गने ,
गयाउने ,

(न)

हिऩद् प्रबाहित ऺेत्रभा तत्कार उद्धाय तथा याहतको व्मिस्था लभराउने ,

(प)

हिऩद्फाट प्रबाहित र्यऩरयिायको ऩहहचान, स्तय लनधानयण तथा ऩरयचमऩत्र हितयण गने , गयाउने ,

(फ)

हिऩद्को सभमभा जोखिभभा यहे को सभू ह हिशे षगयी भहहरा, फारफालरका, हकशोयी,

(ऩ)

(ब)

हिऩद्भा ऩयी हयाएका, लफग्रेका िा नि बएका कागजातको महकन त्माङ्क

व्मखिउऩय हुन सक्ने र्टना (रै हङ्गक हहॊ सा, फेचहििन तथा
रालग हिशेष सतकन ता

ऩाङ्गता बएका

न्म कुनै ऩलन हकलसभका शोषण) योकथाभको

ऩनाई सचे तनाभू रक कामनिभ सञ्चारन गने ,

हिऩद् प्रबाहितहरूको प्रत्मऺ य सहिम सहबालगताभा हिऩद् प्रबाहित ऺेत्रभा आलथनक हिमाकराऩको
ऩुनस्थानऩना, योजगायीका
गयाउने ,

(भ)

द्यािलधक गयी याख्न रगाउने ,

िसयको सृजना तथा जीिनमाऩनका रालग आम आजनन कामनिभ सञ्चारन गने ,

हिऩद्को जोखिभभा यहे का भहहरा, फारफालरका, जे ् नागरयक, दलरत, सीभान्तकृ त िगन तथा सभुदाम,
शि तथा

गयाउने ,

ऩाङ्गता बएका व्मखिहरूको रालग हिशेष मोजना तथा कामनिभ फनाई कामानन्िमन गने ,

(म)

हिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा सािनजलनक सॊ स्था तथा व्मािसाहमक प्रलत्ानरे प्रचलरत ऐन फभोखजभ कामन

(य)

हिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी याहिम कामनकायी सलभलत, प्रदे श हिऩद् व्मिस्थाऩन सलभलत तथा खजल्रा हिऩद्

(र)
(ि)

गये नगये को

नुगभन गने ,

व्मिस्थाऩन सलभलतको लनणनम

नुसाय हिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी

न्म कामन गने , गयाउने ,

हिऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फन्धभा ने ऩार सयकाय तथा प्रदे श सयकायका भन्त्रारम, हिबाग तथा
लनकामसॉ ग सहकामन गने ,

हिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय िा गाउॉ /नगयसबारे तोकेका

न्म

न्म कामन गने ,

गयाउने ,
(श)

हिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा सॊ र्ीम तथा प्रादे ख शक कानू नको प्रलतकूर नहुने गयी गाउॉ कामनऩालरकारे तोके

(ष)

हिलबन्न सॊ र्सॊ स्था, व्मखिफाट प्राप्त हुने याहत तथा ऩुनलननभानण य ऩुनरानबका लफषमिस्तुराई स्थानीम हिऩद्

फभोखजभका

न्म कामन गने , गयाउने,

व्मिस्थाऩन सलभलतरे तोकेको स्थान य भाऩदण्ड

नुसाय गने , गयाउने ।

ऩरयच्छे द – ३
िडा स्तयीम हिऩद् व्मिस्थाऩन सलभलतको गठन तथा काभ, कतनव्म य
६.

लधकाय

िडा स्तयीम हिऩद् व्मिस्थाऩन सलभलत: (१) गाउॉ ऩालरकाको प्रत्मेक िडाभा एक िडा स्तयीम हिऩद् व्मिस्थाऩन सलभलत यहनेछ
।

(२) िडा स्तयीम हिऩद् व्मिस्थाऩन सलभलतको गठन दे हाम फभोखजभ हुनेछ:-

(4)
हहभा गाउॉ ऩालरकाभा हिऩद् जोखिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन गनन फनेक ो हिधेमक,२०७६

(क)

िडा

(ि)

िडा सदस्महरू

-सदस्म

(र्)

िडा लबत्र यहे का सुयऺा लनकामका प्रभुिहरू

-सदस्म

(च)

स्थानीम ये डिस,

-सदस्म

(छ)

गैयसयकायी तथा साभुदामभा आधारयत सॊ र्सॊ स्था तथा मुिा क्रिफाट

(ज)

िडा सखचि

(ग)
(ङ)

ध्मऺ

-सॊ मोजक

िडा लबत्र यहे का हिषमगत शािा/ईकाई कामानरम प्रभुिहरू

-सदस्म

याहिम भान्मता प्राप्त दरका िडाखस्थत प्रभुि िा प्रलतलनलध

-सदस्म

सॊ मोजकरे तोकेफभोखजभ न्मूनतभ २ भहहरा सहहत ४ जना

-सदस्म
- सदस्म सखचि

(३) उऩदपा (२) फभोखजभको सलभलतको फै ठक सो सलभलतको सॊ मोजकरे तोकेको लभलत, सभम य स्थानभा फस्नेछ ।

(४) सलभलतको सदस्म-सखचिरे सलभलतको फैठक फस्ने लभलत, सभम य स्थान तोकी फैठकभा छरपर हुने हिषमसू ची

सहहतको सू चना फैठक फस्ने सभमबन्दा चौफीस र्ण्टा

गािै सफै सदस्मरे ऩाउने गयी ऩठाउनु ऩनेछ ।

(५) सलभलतका ऩचास प्रलतशतबन्दा फढी सदस्म उऩखस्थत बएभा फैठकको रालग गणऩू यक सङ्ख मा ऩुगेको भालननेछ ।

(६) उऩदपा (४) य (५) भा जुनसुकै कुया रे खिएको बएता ऩलन सो सलभलतको फैठक तत्कार फोराउन आिश्मक

बएभा सॊ मोजकरे जुनसुकै फे राऩलन सलभलतको फैठक फोराउन सक्नेछ य त्मस्तो

िस्थाभा सॊ मोजक य र्टीभा १ जना सदस्म

सहहत सदस्म सखचि उऩखस्थत बएभा सलभलतको फैठक फस्न सक्नेछ ।
(७) सलभलतको फैठ कको

ध्मऺता सो सलभलतको सॊ मोजकरे गनेछ ।

(८) सलभलतको लनणनम फहुभ तद्वाया हुनेछ य भत फयाफय बएभा सॊ मोजकरे लनणानमक भत ठदनेछ ।
(९) सलभलतरे आिश्मकता

सक्नेछ ।

नुसाय सम्फखन्धत लनकाम िा सघ स सॊ स्थाका प्रलतलनलध य हिऻराई फैठ कभा आभन्त्रण गनन

(१०) सलभलतको फैठ क सम्फन्धी

न्म कामनह िलध सो सलभलत आपै रे लनधानयण गये फभोखजभ हुनेछ ।

(११) सलभलतको लनणनम सदस्म सखचिरे प्रभाखणत गयी याख्नेछ ।
७ .

िडा स्तयीम हिऩद् व्मिस्थाऩन सलभलतको काभ, कतनव्म य
हुनेछ :-

(क)

(ि)

(र्)
(ङ)

लधकाय दे हाम फभोखजभ

िडा लबत्र हिऩद् प्रलतकामन तथा हिऩद् ऩुनरानब सम्फन्धी कामनिभ सञ्चारनका रालग गाउॉ हिऩद् व्मिस्थाऩन
सलभलतभा लसपारयस गने तथा सो सलभलतफाट स्िीकृ त नीलत तथा मोजना
सम्फन्धी कामनिभ कामानन्िमन,

नुरूऩका हिऩद् व्मिस्थाऩन

नुगभन य ऩुनयािरोकन गने ,

िडाभा हिकास लनभानणका हिमाकराऩहरू कामानन्िमनभा हिऩद् जोखिभ व्मािस्थाऩनराई भू रप्रिाहीकयण
गने , सुयखऺत हिद्यारम तथा

(ग)

लधकाय् सलभलतको काभ, कतनव्म य

स्ऩतारका रालग हिऩद् जोखिभ न्मू नीकयणका कामनिभहरू सञ्चारन गने ,

हिऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फन्धभा िडाको सॊ स्थागत ऺभता हिकास गने ,

हिऩद् व्मिस्थाऩन मोजना, आऩत्कारीन कामनमोजना, ऩुन्स्थाऩना तथा ऩुनलननभानण मोजना तजुनभा तथा
कामानन्िमन गने , गयाउने ,

सभुदामभा हिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी काभ गने सभू हहरूको गठन तथा त्मस्ता सभू हहरूराई ऩरयचारन
गने गयाउने ,

(च)

िडा सदस्महरू, कभनचायी, स्िमॊ सेिक, साभाखजक ऩरयचारक तथा सभुदामभा आधारयत हिऩद् व्मिस्थाऩन

(छ)

स्थानीम सभुदामराई हिऩद्प्रलत जागरुक फनाउने , हिऩद्सॉग सम्फखन्धत मोजना तथा कामनिभ तजुनभा गनन

(ज)

हिऩद्का र्टना हुनासाथ िोज, उद्धाय य याहत रगामतका प्राथलभक कामनह रू तत्कार गननको रालग

(झ)

आऩत्कारीन नभू ना

(ञ)

हिऩद्फाट प्रबाहित र्यऩरयिायको ऩहहचान, स्तय लनधानयण तथा ऩरयचमऩत्र हितयणभा गाउॉ हिऩद् व्मिस्थाऩन

सलभलत सदस्म, नागरयक सभाजका प्रलतलनलधराई हिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी प्रखशऺणको व्मिस्था लभराउने ,
तथा हिऩद्को र्टना हुनासाथ प्रलतकामनका रालग तमायी

िस्थाभा याख्ने,

सभन्िम गने ,

भ्मास गने , गयाउने ,

सलभलतराई सहमोग गने ,

(5)
हहभा गाउॉ ऩालरकाभा हिऩद् जोखिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन गनन फनेक ो हिधेमक,२०७६

(ट)

हिऩद्को सभमभा जोखिभभा यहे का सभू ह हिशेष गयी भहहरा, फारफालरका, हकशोयी,
व्मखिउऩय हुन सक्ने र्टना (रै हङ्गक हहॊ सा, फेचहििन तथा
रालग हिशेष सतकन ता

(ठ)

ऩाङ्गता बएका

न्म कुनै ऩलन हकलसभका शोषण) योकथाभको

ऩनाई सचे तनाभू रक कामनिभ सञ्चारन गने ,

गाउॉ हिऩद् व्मिस्थाऩन सलभलतको लनणनम

नुसाय हिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी

न्म कामन गने , गयाउने ।

ऩरयच्छे द – ४
सुयऺा लनकाम तथा
८ .

सुयऺा लनकामको ऩरयचारन तथा सहमोग य सभन्िम: (१) गाउॉ कामनऩालरकारे हिऩद् व्मिस्थाऩनको काभभा ने ऩार सयकाय
तथा प्रदे श सयकायरे ऩरयचारन गये का सॊ र्ीम तथा प्रादे ख शक सुयऺा लनकामहरूराई सहमोग य सभन्िम गनेछ ।
गये को

९.

न्म लनकामको ऩरयचारन

(२) सुयऺा लनकामरे हिऩद्को सभमभा िोज तथा उद्धाय कामनका रालग गाउॉ कामनऩालरका सॉ ग आिश्मक साभग्री भाग
िस्थाभा गाउॉ ऩालरकाभा उऩरब्ध बएसम्भ त्मस्तो साभाग्री तत्कार उऩरब्ध गयाईने छ ।

(३) हिऩद् प्रलतकामनका रालग गाउॉ ऩालरकारे आॉपू सॉग यहे को नगय प्रहयीराई ऩरयचारन गनेछ ।

िारुणमन्त्र तथा

न्म सेिा प्रदामक लनकामको काभ, कतनव्म य

(१) िारूणमन्त्र, एम्फुरेन् स तथा त्मस्तै

सलभलतरे ठदएको लनदे शनको ऩारना गनुन ऩनेछ ।

लधकाय:

न्म से िा प्रदामकरे आऩत्कारीन िोज, उद्धाय तथा याहत उऩरब्ध गयाउन

(२) आऩत्कारीन कामन सम्ऩादन गदान सलभलतको आदे श फभोखजभ कुनै ऩलन स्थानभा प्रिे श गने तथा जुनसुकै व्मखि

िा सॊ स्थाको साधन य स्रोत उऩमोग गने
१०.

लधकाय िारुणमन्त्र से िा प्रदामकराई हुनेछ ।

सािनज लनक सॊ स्था तथा व्मािसाहमक प्रलत्ानको दाहमत्ि: (१) हिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा गाउॉ ऩालरका लबत्रका सफै
सािनजलनक सॊ स्था तथा व्मािसाहमक प्रलत्ानको दाहमत्ि दे हाम फभोखजभ हुनेछ:(क)

आफ्नो बिन, उद्योग, कामानरम िा व्मािसाहमक केन्रभा हिऩद्का र्टना हुन नठदन हिऩद् सुयऺा

(ि)

त्माङ्क सङ्करन, ऺलतको भू ल्माङ्कन, याहत, ऩुनस्थानऩना तथा ऩुनलननभानण सभे तका सम्ऩू णन कामनभा

(ग)
(र्)
(ङ)
(च)
(छ)
(ज)

औजाय, उऩकयण, साभग्री, आऩत्कारीन लनकास रगामत तोहकए फभोखजभका
आिश्मक सहमोग गने ,

आफ्ना कभनचायी तथा काभदायराई हिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा आधायबूत
हिऩद् व्मिस्थाऩन कामनभा उऩमोग हुने स्रोत साधनराई तमायी हारतभा याख्ने,
आफ्ना बिन रगामत

न्म सॊ यचना आऩत्कारीन प्रमोजनका रालग आिश्मक ऩये भा आदे शानुसाय

उऩरब्ध गयाउने ,
सम्फखन्धत

लधकायीको सुऩरयिे ऺणभा उद्धाय तथा याहत हितयण कामनभा सहमोग ऩुर्माउने ,

हिऩद् जोखिभ न्मू नीकयण सॊ मन्त्रको व्मिस्था गयी तमायी

११.

िस्थाभा याख्ने,

पोहोयभै रा तथा प्रदुष णको मथोखचत व्मिस्थाऩन गयी मसफाट िाताियण य जनजीिनभा ऩनन सक्ने
ऩनाउने ,

हिऩद्को र्टना र्टे भा तत्कार नखजकको सुयऺा लनकाम य स्थानीम आऩत्कारीन कामनसञ्चारन
केन्रराई िफय गने ।

(२) गाउॉ ऩालरका लबत्रका सािनजलनक सॊ स्था तथा व्मािसाहमक प्रलत्ानरे

मोजनाको

लबभुिीकयण गने

गयाउने ,

नकायात्भक प्रबािराई न्मू नीकयण गने उऩामहरू
(झ)

न्म व्मिस्था गने ,

धीनभा यही हिऩद् व्मिस्थाऩन मोजनाको तजुनभा गयी

गाउॉ ऩालरकाको हिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी

लनिामन रूऩभा रागू गनुन ऩनेछ ।

हिऩद् व्मिस्थाऩनभा सहमोग गनुन ऩने : गाउॉ ऩालरका लबत्रका सयकायी कामानरम, गैयसयकायी सॊ स्था, स्थानीम सघ स सॊ स्था,
सभुदाम, स्िमॊ सेिक, नागरयक सभाज, लनजी ऺेत्र तथा व्मखिरे हिऩद् व्मिस्थाऩन कामनभा गाउॉ ऩालरकाराई दे हाम फभोखजभ
सहमोग गनुन ऩनेछ:(क)
(ि)

त्माङ्क सङ्करन, ऺलतको भू ल्माङ्कन, याहत, ऩुनस्थानऩना तथा ऩुन्लननभानण रगामतका हिऩद् व्मिस्थाऩन
सम्फन्धी कामनभा सहमोग गने ,

हिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी जनचे तना

लबिृह द्ध गने ,

(6)
हहभा गाउॉ ऩालरकाभा हिऩद् जोखिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन गनन फनेक ो हिधेमक,२०७६

(ग)

ऺभता हिकास, आऩत्कारीन नभू ना

भ्मास तथा हिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी प्रखशऺण कामनिभभा

सहमोग गने तथा बाग लरने ,

(र्)

िोज, उद्धाय तथा याहत हितयण सम्फन्धी कामनभा सहमोग गने।
ऩरयच्छे द – ५
हिऩद् व्मिस्थाऩन कोष सम्फन्धी व्मिस्था

१२.

हिऩद् व्मिस्थाऩन कोष : (१) हिऩद् व्मिस्थाऩनका रालग गाउॉ ऩालरकाभा छु ट्टै एक आकखस्भक कोष यहनेछ ।
(२) कोषभा दे हाम फभोखजभका यकभहरू यहने छन्:-

गाउॉ ऩालरकाको िाहषनक फजे टफाट हिऩद् व्मिस्थाऩन कोषभा जम्भा गने गयी स्िीकृ त यकभ,

(क)

(ि)

(ग)

(र्)
(ङ)

प्रदे श सयकायफाट हिऩद् व्मिस्थाऩनका रालग प्राप्त यकभ,

नेऩार सयकायफाट हिऩद् व्मिस्थाऩनका रालग प्राप्त यकभ,

स्िदे शी कु नै सघ स सॊ स्था िा व्मखिफाट दान, दातव्म िा उऩहाय स्िरुऩ प्राप्त यकभ,
न्म कुनै स्रोतफाट प्राप्त यकभ ।

(३) हिऩद् व्मिस्थाऩनका रालग गाउॉ ऩालरकारे कानू न फभोखजभ हिशेष शुल्क िा दस्तुय सॊ क रन गनन सक्ने छ |
(४) कोषको सञ्चारन तोहकए फभोखजभ हुनेछ ।

(५) कोषको यकभ हिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी काभका रालग प्रमोग गरयने छ ।

(६) उऩदपा (५) भा जुनसुकै कु या रे ख िएको बए ताऩलन कोषको यकभ लनमलभत प्रशासलनक कामनको रालग िचन गरयने

छै न ।

(७) कोषको रे िाऩयीऺण भहारे िा ऩयीऺकफाट हुनेछ ।

।

(८) सलभलतरे कोषको िाहषनक आम व्ममको प्रलतिदे न तमाय गयी कामनऩालरका भापन त गाउॉ /नगयसबा सभऺ ऩे श गनेछ

ऩरयच्छे द – ६
कसूय तथा सजाम
१३.

कसूय य सजाम : कसै रे हिऩद्को र्टना र्ट्न सक्ने गयी राऩयिाही गये भा िा त्मस्तो र्टना र्टाउन प्रत्मऺ सॊ रगन बएभा
िा र्ट्ना र्टे को

िस्थाभा नाजामज पाईदा लरने गयी िा आपु राई भात्र पाईदा ऩुग ने हकलसभको कुनै काभ गये भा िा मस

सम्फन्धभा सॊ र्ीम कानू न फभोखजभ कसुयजन्म भालनने कु नै काभ गये भा तत् सम्फन्धी कायिाही प्रचलरत सॊ र्ीम कानू न फभोखजभ
हुनेछ ।

ऩरयच्छे द – ७
हिहिध

१४.

हिऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेत्र र्ोषणाको ऩारना य सभन्िम : (१) ने ऩार सयकायरे गाउॉ ऩालरका लबत्रको कुनै ठाउॉ भा गम्बीय

प्रकृलतको हिऩद् उत्ऩन्न बएफाट हिऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेत्र र्ोषणा गयी प्रचलरत कानू न फभोखजभ कु नै काभ गनन गयाउन आदे श
ठदएभा सोको ऩारना गनुन गयाउनु गाउॉ ऩालरकाको कतनव्म हुनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोखजभ र्ोषणा गरयएको ऺेत्रभा ने ऩार सयकायरे प्रचलरत कानू न फभोखजभ कुनै काभ गनन गयाउन

गाउॉ ऩालरका लबत्रको कु नै व्मखि, सॊ स्था िा
आिश्मक सभन्िम गने छ ।

लधकायीराई आदे श ठदएभा सोको ऩारना गनन गयाउनभा गाउॉ ऩालरकारे

(३) उऩदपा (१) फभोखजभ र्ोषणा गरयएको ऺेत्र सम्फन्धी सू चनाको प्रसायणभा गाउॉ ऩालरकारे सहमोग य सभन्िम

गनेछ ।
१५.

नेऩार सयकायको स्िीकृतीभा भात्र प्रिेश गनुऩन ने : (१) हिऩद्फाट

सय ऩये को कु नै ऺेत्रभा हिदे शी नागरयक िा सॊ स्थारे प्रिे श

गनुन ऩये भा नेऩार सयकायको स्िीकृलत लरएको छ छै न बलन गाउॉ कामनऩालरका कामनऩालरकारे सोधिोज गनन सक्ने छ ।

(२) उऩदपा (१) फभोखजभ सोधिोज गदान त्मस्तो नागरयक िा सॊ स्थारे ने ऩार सयकायको स्िीकृलत लरएको

नादे खिएकोभा लनजको प्रिे शराई योक रगाई तत् सम्फन्धी सू चना नेऩार सयकायराई उऩरब्ध गयाईनेछ ।

(7)
हहभा गाउॉ ऩालरकाभा हिऩद् जोखिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन गनन फनेक ो हिधेमक,२०७६

१६.

भानिीम तथा

न्म सहामता य सभन्िम : (१) गाउॉ ऩालरका लबत्र उत्ऩन्न हिऩद्को

स्रोत य साधनफाट नभ्माउने बएभा भानिीम तथा
तथा ने ऩार सयकायराई

नुयोध गरयने छ ।

न्म सहामता य सभन्िमका रालग खजल्रा सभन्िम सलभलत, प्रदे श सयकाय

(२) हिऩद्फाट उत्ऩन्न खस्थलत लनमन्त्रण गने िभभा ने ऩार सयकायरे

ऩरयचारन गये को

िस्थाराई तत्कार साभना गनन आन्तरयक

न्तयानहिम भानिीम तथा

न्म सहमोग लरई

िस्थाभा ने ऩार सयकायको लनदे शनभा यहह तत् सम्फन्धी कामनभा सहमोग य सभन्िम गरयनेछ ।

(३) लछभे की स्थानीम तहभा कु नै हिऩद् उत्ऩन्न बई सो व्मिस्थाऩनका रालग लछभे की स्थानीम तहरे सोझै , खजल्रा

सभन्िम सलभलत िा प्रदे श सयकाय भापनत
१७.

नुयोध गये भा उऩरब्ध बएसम्भको सहमोग ऩुमानउनु गाउॉ दाहमत्ि हुनेछ ।

तत्कार िरयद तथा लनभानण य प्रमोग गनन सहकने : (१) हिशेष ऩरयखस्थलत ऩयी हिऩद्फाट प्रबाहित ऺेत्रभा िोज, उद्धाय तथा

याहत उऩरब्ध गयाउन तथा बइयहे को हिऩद्फाट थऩ ऺलत हुन नठदनका रालग तत्कारै याहत साभग्री िरयद िा लनभानण कामन
गनन आिश्मक बएभा सािनजलनक िरयद सम्फन्धी प्रचलरत कानू नभा यहे को हिशे ष ऩरयखस्थलतभा िरयद गने सम्फन्धी व्मिस्था
फभोखजभ गाउॉ कामनऩालरकारे िरयद िा लनभानण कामन गनन सहकनेछ ।

(२) हिऩद्फाट प्रबाहित ऺेत्रभा िोज, उद्धाय तथा याहत उऩरब्ध गयाउन तथा बइयहे को हिऩद्फाट थऩ ऺलत हुन

नठदनका रालग गाउॉ ऩालरका ऺेत्र लबत्रको कुनै गै यसयकायी कामानरम िा
तथा सिायी साधन उऩमोग गनन आिश्मक बएभा सोको

न्म सॊ र् सॊ स्था य व्मखिको चर,

लबरे ि यािी तोहकएको

िलधबयको रालग

चर सम्ऩखि

स्थामी तियरे प्राप्त

गनन सहकने छ ।

(३) हिऩद्फाट प्रबाहित ऺेत्रभा तत्कार याहत उऩरब्ध गयाउन गाउॉ ऩालरका ऺेत्र लबत्रको कु नै गैयसयकायी कामानरम

िा

न्म सॊ र् सॊ स्था य व्मखिको िाद्यान्न, रिाकऩडा, औषधी िा

न्म िस्तु आिश्मक बएभा सोको

लबरे ि यािी

लनमन्त्रणभा लरन य सम्फखन्धत प्रबाहित ऩऺराई हितयण गनन सहकनेछ ।
(४) गाउॉ ऩालरका उऩदपा (२) फभोखजभ कु नै सम्ऩखि

स्थामी रूऩभा प्राप्त गये भा िा उऩदपा (३) फभोखजभ कुनै िस्तु

लनमन्त्रण य हितयण गये भा त्मस्तो सम्ऩखि प्रमोग िा िस्तु उऩमोग फाऩत प्रचलरत दय
सॊ स्था िा व्मखिराई ठदने छ ।
१८.

नुसायको यकभ सम्फखन्धत कामानरम,

याहतको न्मूनतभ भाऩदण्ड सम्फन्धी व्मिस्था : (१) हिऩद् प्रबाहित व्मखिराई ने ऩार सयकाय तथा प्रदे श सयकायरे उऩरव्ध
गयाउने याहतको

लतरयि गाउॉ ऩालरका आन्तरयक स्रोतफाट थऩ याहत उऩरब्ध गयाउन सक्ने छ ।

(२) उऩदपा (१) फभोखजभ गाउॉ ऩालरका हिऩद् प्रबाहित व्मखिराई याहत उऩरब्ध गयाउॉ दा भाऩदण्ड फनाई सोको

आधायभा याहात उऩरब्ध गयाउनेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोखजभको याहतको भाऩदण्डभा

ऩने छ:-

(क)
(ि)
(ग)

हिऩद्फाट प्रबाहित व्मखिराई

न्म हिषमको

लतरयि दे हामका हिषम सभािे श बएको हुन ु

स्थामी आरयसमस्थरभा या दा उऩरब्ध गयाउनु ऩने आिास, िाद्यान्न,

िाने ऩानी, स्िास््म तथा सयसपाइ सम्फन्धी,

हिऩद्फाट भृत्मु हुनेको ऩरयिाय तथा सम्ऩखिको ऺलत हुने व्मखिराई उऩरब्ध गयाउनु ऩने न्मू नतभ
याहत सम्फन्धी,

भहहरा, फारफालरका, जे ् नागरयक,

शि तथा

ऩाङ्गता बएका व्मखिको आिश्मकता सॊ िोधनका

रालग हिशेष याहत प्माकेजहरु (जस्तै लडखगनटी हकट य खचल्रे न हकट) भहहराहरूको रालग सुयखऺत
(र्)

व्मखिगत गोऩलनमता तथा सुयऺा सम्फन्धी,

(ङ)

न्मू नतभ याहत फाहे क स्ियोजगाय तथा योजगायी व्मिस्थाऩनका भाध्मभफाट ऩीलडतको जीहिकोऩाजनन

(च)

गैयसयकायी िा व्मखिगत रूऩभा ठदइने याहतको हितयण सम्फन्धी,

(ज)

याहतसॉ ग सम्फखन्धत

(छ)

१९.

भहहराभै त्री स्थर,

सम्फन्धी,

एकद्वाय प्रणारी

नुरु ऩ याहत हितयण गने सम्फन्धी,
न्म उऩमुि हिषम ।

हिऩद्भा ऩयी हयाएका िा नि बएका कागजात सम्फन्धभा : हिऩद्भा ऩयी हयाई पे रा ऩनन नसके का तथा आॊख शक िा ऩू णन
रूऩभा ऺलत बएका गाउॉ ऩालरका भहत्िऩू णन कागजातहरुको प्रभाणीकयण तथा प्रलतलरहऩ उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धी व्मिस्था
प्रचलरत कानू नरे तोके फभोखजभ हुनेछ।

(8)
हहभा गाउॉ ऩालरकाभा हिऩद् जोखिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन गनन फनेक ो हिधेमक,२०७६

२०.

२१.

लनदे श न ठदन सक्ने : सलभलतरे मस ऐनको

धीनभा यही हिऩद् व्मिस्थाऩनका रालग कु नै व्मखि िा लनकामराई आिश्मक

लनदे शन ठदन सक्नेछ य त्मस्तो लनदे शनको ऩारना गनुन सम्फखन्धत व्मखि िा लनकामको कतनव्म हुनेछ ।
उऩसलभलत गठन गनन सक्ने : (१) सलभलतरे आिश्मकता

नुसाय उऩसलभलत गठन गनन सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोखजभ गठन हुने उऩसलभलतको काभ, कतनव्म,

लधकाय य कामानिलध उऩसलभलत गठन गदानका

फित तोहकए फभोखजभ हुनेछ ।
२२.

लबरेि याख्नु ऩने् (१) हिऩद्को सभमभा याहत उऩरब्ध गयाउने व्मखि, लनकाम िा सॊ स्थाको नाभ,

याहत तथा सोको ऩरयभाण सहहतको हिियणको

लबरे ि याख्ने व्मिस्था सलभलतरे लभराउनुऩने छ ।

य उऩरव्ध गयाईको

(२) उऩदपा (१) फभोखजभको हिियण या दा हिऩद्भा ऩये का भहहरा, फारफालरका तथा जे ् नागरयक, हिऩद्का

कायणरे स्थानान्तयण बएका र्यऩरयिाय रगामतको सॊ मा एहकन हुने हिियण य उनीहरूराई उऩरब्ध गयाइएको याहात
स्ऩिरूऩभा याख्नुऩने छ ।
२३.

ऩुयस्काय ठदन सक्ने : स्थानीम हिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा हिशेष मोगदान ऩुर्माउने उत्कृि व्मखि िा सॊ स्थाराई प्रोत्साहन
स्िरूऩ सलभलतको लसपारयसभा गाउॉ कामनऩालरका सम्भान तथा ऩुयस्काय ठदन सक्ने छ ।

२४.

िाहषनक प्रलतिेदन : (१) सलभलतरे प्रत्मे क आलथनक िषनभा गये को काभको हिियण सहहतको िाहषनक प्रलतिे दन तमाय गयी
कामनऩालरका भापन त गाउॉ सबा, खजल्रा हिऩद् व्मिस्थाऩन सलभलत तथा प्रदे श हिऩद् व्मिस्थाऩन सलभलत सभऺ ऩे श गनुन ऩनेछ
।

(२) उऩदपा (१) फभोखजभको िाहषनक प्रलतिे दन सािनजलनक रूऩभा प्रकाशन गनुन ऩने छ ।
२५. प्रशासलनक िचन व्मिस्थाऩन: सलभलतको फैठक तथा प्रलतिे दन तमायी रगामतका कामनसॉग सम्फखन्धत न्मुनतभ प्रशासलनक िचन गाउॉ
कामनऩालरकारे व्मिस्था गनेछ |
२६.

२७.

लधकाय प्रत्मामोजन : मो ऐन तथा मस ऐन

नुसाय के ही

लनमभ फनाउने

न्तगनत फने को लनमभ फभोखजभ सलभलतराई प्राप्त

लधकाय सलभलतको सॊ मोजक तथा तोहकएको ऩदालधकायीराई प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ ।

लधकायभध्मे आिश्मकता

लधकाय : गाउॉ कामनऩालरकारे मो ऐन कामानन्िमनका रालग आिश्मक लनमभ तथा कामनहिलध

फनाउन

सक्नेछ ।

यण फहादुय फुढा

प्रभुि प्रशालसकम

(9)
हहभा गाउॉ ऩालरकाभा हिऩद् जोखिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन गनन फनेक ो हिधेमक,२०७६

लधकृ त

