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efu !
:yfgLo ;/sf/
lbkfon l;nu9L gu/kflnsfsf] ;"rgf
lbkfon l;nu9L gu/kflnsfsf] gu/;efn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf] P]g :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g,
@)&$ sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf -#_ adf]lhd ;a{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf]nflu k|sfzg ul/Psf] 5 .
;Djt @)&% ;fnsf] P]g g+= )#

lbkfon l;nu9L gu/kflnsfdf gu/ ljपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन
गनन बने को P]g, @)&%
k|:tfjgfM lbkfon l;nu9L

नगरपालिका क्षे त्रलित्र प्राकृलिक िथा गैरप्राकृलिक लिपद् बाट स ्िा्ारारोकज उज्यानान र

्ािा उलनक, लनउज िथा व्यक्तिगि ्म्पलि, प्राकृलिक एिम् ्ााँ स्कृलिक ्म्पदा र िौलिक ्ंरचनाकज ्ंरक्षो गनाका िालग लिपद्
उजक्तिम न्यूलनकरो िथा व्यिस्थापनका ्बै लियाकिापकज ्मन्वयात्मक र प्रिािकारज रूपमा कायाान्वयनकािालग कानून बना्न
िाञ्छनजय िएकजिे ,
नेपािकज ्ं लिरानकज रारा २२१ कज ्परारा -!_ अधिकार प्रयजग गरज

lbkfon l;nu9L gu/kflnsfsf]

नगरसभाले

यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छेद–१

प्रारधभभक
१.

संध िप्त नाम र प्रारभभ: (१) यस ऐनको नाम “नगर धिपद् जोधिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७%”
रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरून्त प्रारभभ हुनेछ ।

२.

पररभाषा: धिषय िा प्रसङ्गले अको अथथ नलागेमा यस ऐनमा,(क) “k|d'v” भन्नाले lbkfon l;nu9L gu/kflnsfsf] gu/ k|d'v सभझनु पछथ ।
(ख) “कोष” भन्नाले दफा १२ बमोधजमको धिपद् व्यिस्थापन कोष सभझनु पछथ।
(ग) “गैरप्राकृ धतक धिपद्” भन्नाले महामारी, अधनकाल, डढेलो, कीट िा सूक्ष्म जीिाणु
आतङ्क, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लू, प्यान्डाधमक फ्लू, सपथदंश, जनािर आतङ्क,
िानी, हिाई, सडक, जल िा औद्योधगक दुर्थटना, आगलागी, धिषाक्त गयााँस, रसायन िा
धिककरण चुहािट, गयााँस धिष्फोटन, धिषाक्त िाद्य सेिन, िातािरणीय प्रदूषण, िन
धिनाश िा भौधतक संरचनाको िधत तथा प्रकोप उद्धार कायथमा हुने दुर्थटना िा यस्तै अन्य
गैरप्राकृ धतक कारणले उत्पन्न धिपद् सभझनु पछथ ।
(घ) “धजल्ला धिपद् Joिस्थापन सधमधत” भन्नाले संर्ीय ऐनको दफा १६ बमोधजम 8f]6L
धजल्लामा गठन भएको धजल्ला धिपद् Joिस्थापन सधमधत सभझनु पछथ।
(ङ) “तोककएको" िा "तोककए बमोधजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगथत बनेको धनयममा तोककएको िा
तोककए बमोधजम सभझनु पछथ ।
(च) “प्रदेश धिपद् Joिस्थापन सधमधत” भन्नाले संर्ीय ऐनको दफा १४ बमोधजम प्रदेशनं.&
मा गठन भएको प्रदेश धिपद् Joिस्थापन सधमधत सभझनु पछथ।
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(छ) “प्रमुि प्रशासकीय अधिकृ त” भन्नाले नगर sfo{पाधलकाको sfof{nosf] प्रमुि
अधिकृ त सभझनु पछथ ।
(ज) “प्राकृ धतक धिपद्” भन्नाले धहमपात, अधसना, धहमपधहरो, धहमताल धिस्फोटन,
अनािृधि, बाढी, पधहरो तथा भू-स्िलन, डु बान, िडेरी, आाँिी, हुरी बतास,
तातो हािाको लहर, चट्याङ्ग, भूकभप, ज्िालामुिी धबस्फोट, डढेलो िा
प्राकृ धतक कारणले उत्पन्न जुनसुकै धिपद् सभझनु पछथ ।
(झ) “राधिय कायथकारी सधमधत” भन्नाले संर्ीय ऐनको दफा ६ बमोधजमको
सधमधत सभझनु पछथ।
(ञ) “राधिय पररषद” भन्नाले संर्ीय ऐनको दफा ३ बमोधजमको धिपद्
तथा व्यिस्थापन राधिय पररषद् ;भझनु पछथ।

hf]धिम

प्रशासकीय
अधतिृधि,
शीतलहर,
यस्तै अन्य
कायथकारी
न्यूनीकरण

(ट) “राधिय प्राधिकरण” भन्नाले संर्ीय ऐनको दफा १० बमोधजम गठन भएको राधिय
धिपद् hf]धिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्राधिकरण सभझनु पछथ।
(ठ) “धिपद्” भन्नाले कु नै स्थानमा आपत्कालीन अिस्था धसजथना भई जन िा िनको िधतको साथै
जीिन यापन र िातािरणमा प्रधतकू ल असर पाने प्राकृ धतक िा गैरप्राकृ धतक धिपद् सभझनु पछथ ।
(ड) “धिपद् िोज तथा उद्धार समूह” भन्नाले धिपद्को अिस्थामा िोजी तथा उद्धार गनथ कियाशील
िा धिपद् व्यिस्थापनको लाधग पररचालन गनथ तयार गररएको धिधशिीकृ त िोज तथा उद्धार
समूह सभझनु पछथ र सो शब्दले ताधलम प्राप्त मानिीय सहायताकमीलाई समेत जनाउाँ छ ।
(ढ) “धिपद् जोधिम न्यूनीकरण” भन्नाले धिपद्पूिथ गररने जोधिमको धिश्लेषण तथा मूल्याङ्कन,
धिपद् रोकथाम िा धिपद्बाट हुने िधतको न्यूनीकरण तथा धिकासका कायथमा धिपद् जोधिमलाई
कम गने सभबन्िी कायथ सभझनु पछथ ।
(ण) “धिपद् k'नलाथभ” भन्नाले धिपद्को र्टनापधछ गररने पुनर्नथमाथण एिम् पुनस्थाथपनासाँग
सभबधन्ित कायथ सभझनु पछथ ।
(त) “धिपद् प्रधतकायथ” भन्नाले धिपद्को र्टना र्ट्नासाथ तत्कालै गररने िोज, उद्धार एिम्
राहतसाँग सभबधन्ित कायथ सभझनु पछथ र सो शब्दले धिपद् प्रधतकायथको पूिथतयारीलाई समेत
जनाpg]5।
(थ) “धिपद् व्यिस्थापन” भन्नाले धिपद् जोधिम न्यूनीकरण, धिपद् प्रधतकायथ र धिपद् पुनलाथभसाँग
सभबधन्ित सभपूणथ कियाकलाप सभझनु पछथ ।
(द) “व्यािसाधयक प्रधतष्ठान” भन्नाले उद्योग, कलकारिाना, धसनेमा र्र, सधपङ्ग मल,
बहुउद्देश्यीय व्यापाररक भिन जस्ता व्यािसाधयक प्रधतष्ठान सभझनु पछथ।
(ध) “सधमधत”भन्नाले दफा ३ बमोधजमको नगर धिपद् Joिस्थापन सधमधत सभझनु पछथ ।
(न) “संर्ीयऐन”भन्नाले नेपाल सरकारको धिपद् hf]धिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन,
२०७४ सभझनु पछथ।
“संर्ीय मन्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको धिपद् व्यिस्थापन हेनेगरी तोककएको मन्रालय
सभझनु पछथ ।
-km_ “सािथजधनक संस्था” भन्नाले सरकारी धनकाय, सरकारको पूणथ िा आंधशक स्िाधमत्ि भएको
संस्था, प्रचधलत कानून बमोधजम स्थापना भएका सङ्गरठत संस्था िा सबै प्रकारका स्िास््य तथा
शैधिक संस्था सभझनु पछथ ।

-k_
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पररच्छेद – २
व्यिस्थापन सधमधतको गठन तथा काम, कतथव्य र अधिकार

नगर धिपद् व्यिस्थापन सधमधत: (१ (नगरपाधलका धभरको धिपद् व्यिस्थापन सभबन्िी कायथलाई प्रभािकारी
रूपमा सञ्चालन गनथ एक नगर धिपद् व्यिस्थापन सधमधत रहनेछ ।
(२) सधमधतको गठन देहाय बमोधजम हुनेछ:(क) नगर प्रमुि
-संयोजक
(ख) नगर उपप्रमुि
-सदस्य
(ग) प्रमुि प्रशासकीय अधिकृ त
-सदस्य
(घ) धिषयगत सधमधतका संयोजकहरु
-सदस्य
(ङ) प्रlिलनलर लउल्ला, प्रशा्न कायािय
-सदस्य
(च) सामाधजक महाशािा/शािा प्रमुि
-सदस्य
(छ) पूिाथिार धिकास महाशािा/शािा प्रमुि
-सदस्य
(ज)

lbkfon l;nu9L नगरपालिकाकज

िौuf]लिक क्षेत्रलित्र रहेका

संर्ीय सुरिा लनकायका प्रमुि िा प्रलिलनलर
(झ)

lbkfon l;nu9L

-सदस्य

नगरपालिकाकज िौuf]लिक क्षेत्रलित्र रहेका

प्रदेश प्रहरी कायाियकज प्रमुि िा लप्रलिलनलर
-सदस्य
(ञ) नगर प्रहरी प्रमुि
-सदस्य
(ट) राधिय मान्यता प्राप्त दलका नगरधस्थत
प्रमुि िा प्रधतधनधि
-सदस्य
(ठ) नेपाल रे डिस सोसाईटीका स्थानीय प्रधतधनधि -! hgf _
-सदस्य
(ड) धनजी िेरको उद्योग िाधणज्य सभबन्िी मान्यता प्राप्त संस्थाको
नगर तहको अध्यि िा धनजले तोके को प्रधतधनधि -! hgf _
-सदस्य
(ढ) गैरसरकारी सस्था महासंर्का स्थानीय प्रधतधनधि -! hgf _
-सदस्य
(ण) नेपाल पत्रकार महासंर्को स्थानीय प्रधतधनधि -! hgf _
-सदस्य
(त) धिपद् Joिस्थापन हेनेगरर तोककएको महाशािा/शािा प्रमुि
-सदस्य सधचि
-#_ pkbkmf -@_ मा जुनसुकै कु रा लेधिएको भएतापधन qmd ;+Vof -`_, (ट स), (ठ), (ड), (ढ) र

(ण) का ्दस्यहरु ्पिब्ध निएकज अिस्थामा पलन ्लमलि गठन एिम् काम कारिfxL गनाdf अ्र पने छै न।

(४) उपदफा (२) बमोधजमको सधमधतले संर्ीय ऐनको दफा १७ बमोधजम स्थानीय धिपद् व्यिस्थापन
सधमधतको रुपमा समेत काम गनेछ ।
४.

सधमधतको बैठक सभबन्िी व्यिस्था: -!_ संयोजकले तोके को धमधत, समय र स्थानमा सधमधतको बैठक ब:g] 5 ।
-@_ सधमधतको सदस्य-सधचिले सधमधतको बैठक ब:g] धमधत, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने
धिषयसूची सधहतको सूचना बैठक ब:g] समयभन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पनेछ ।
-#_ सधमधतका पचास प्रधतशत भन्दा बढी सदस्य उपधस्थत भएमा बैठककोलाधग गणपूरक सङ््या पुगेको
माधनने छ ।
-$_ उपदफा -@_ र -#_ मा जुनसुकै कु रा लेधिएको भएतापधन सधमधतको बैठक तत्काल बोलाउन आिश्यक
भएमा अध्यिले जुनसुकै बेला पधन सधमधतको बैठक बोलाउन सक्नेछ र त्यस्तो अिस्थामा अध्यि र र्टीमा १ जना
सदस्य सधहत सदस्य सधचि उपधस्थत भएमा सधमधतको बैठक ब:g सक्नेछ।
-%_ सधमधतको बैठक संयोजकको अध्यितामा ब:g]छ ।
-^_ सधमधतको धनणथय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा संयोजकले धनणाथयक मत कदनेछ।
सधमधतले आिश्यकता अनुसार सभबधन्ित धनकाय िा सङ्र् संस्थाका प्रधतधनधि र धिज्ञलाई बैठकमा
आमन्रण गनथ सक्नेछ ।
-*_ सधमधतको बैठक सभबन्िी अन्य कायथधिधि सधमधत आफै ले धनिाथरण गरे बमोधजम हुनेछ।

-&_

-(_
५.

सधमधतको धनणथय सदस्य सधचिले प्रमाधणत गरी राVg]छ।

सधमधतको काम, कतथव्य र अधिकार: सधमधतको काम, कतथव्य र अधिकार देहाय बमोधजम हुनेछM
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(क) धिपद् व्यिस्थापन सभबन्िी राधिय पररषद्बाट स्िीकृ त राधिय नीधत तथा योजना एिम् राधिय
कायथकारी सधमधत र प्रदेश धिपद् व्यिस्थापन सधमधतबाट स्िीकृ त एकीकृ त तथा िेरगत नीधत
योजना र कायथिम अनुरुप हुने गरी नगर धिपद् व्यिस्थापन नीधत तथा योजना तजुथमा गरी
कायापालिका समि पेश गने,
(ि) नगर सभाबाट स्िीकृ त नीधत तथा योजनाको अिीनमा रही धिपद् जोधिम न्यूनीकरण, धिपद्
प्रधतकायथ तथा धिपद् पुनलाथभ सभबन्िी एकीकृ त तथा िेरगत नीधत, योजना तथा कायथिम स्िीकृ त
गरी लागू गने, गराउने,
(ग) नगरपाधलकाबाट स ्ञ्चािन हुने धिपद् व्यिस्थापन ्म्बक्ति कायािम िथा बउेट स प्रस्ताब ियार गने गरा्ने,
(र्) धिपद् व्यिस्थापनका सभबन्िमा नगरपfलिकाको संस्थागत िमता धिकास गने, गराउने,
(ङ) नगरपाधलकाका पदाधिकारी, कमथचारी, स्ियंसेिक, सामाधजक पररचालक तथा समुदायलाई
धिपद् व्यिस्थापन सभबन्िमा प्रधशिण कदने व्यिस्था धमलाउने ,
(च) धिपद्का र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राहत लगायतका प्राथधमक कायथहरू तत्काल
गनथकोलाधग संस्थागत संयन्र स्ित: पररचाधलत हुने गरी आिश्यक कायथधिधि तथा मापदण्ड
तजुथमा गरी लागू गने, गराउने,
(छ) धिपद Joिस्थापनका सभबन्िमा संर्ीय तथा प्रादेधशक कानूनको अधिनमा रधह सािथजधनक,
धनजी, गैरसरकारी लगायत सबै धनकाय तथा संस्थाले धनिाथह गनुथ पने भूधमका धनिाथरण गने तथा
त्यस्ता संस्था िा धनकायलाई आफ्नो नीधत, योजना र कायथिममा धिपद् व्यिस्थापन सभबन्िी
धिषय समािेश गनथ लगाउने,
(ज) धिपद्को समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यमहरुको भूधमका सभबन्िी आिश्यक मापदण्ड
तयार गरी कायाथन्ियन गने, गराउने,
(झ) सरकारी, धनजी एिम् गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्ियंसेिक, सामाधजक पररचालक लगायत
सभबधन्ित सबै पिको समन्िय र संलग्नतामा धिपद् व्यिस्थापन सभबन्िी कायथ गने , गराउने,
(ञ) भौधतक संरचना धनमाथण गदाथ भिन संधहता लगायत अन्य स्िीकृ त धनदेधशका िा मापदण्डको
पालना गराउने,
(ट) स्थानीय सािथजधनक पूिाथिार सभबन्िी संरचनाको धिपद् जोधिम मूल्याङ्कन गने , गराउने,
(ठ) नदी ककनार, बगर, पधहरो जान सक्ने धभरालो जधमन र डु बान हुने िेर िा धिपद् जोधिमको
सभभािना भएका असुरधित िेरमा बसोबास गने व्यधक्त तथा समुदायलाई सुरधित स्थानमा
स्थानान्तरण गरा्न ्पय'क्त स्थानको िोजी कायथमा सहयोग गने तथा सुरधित स्थानमा बसोिास
सभबधन्ि सचेतना जगाउने,
(ड)
धिपb\afट स्थानीय स्तरमा धनजी तथा सामाlजक िेरबाट भइरहेको सेिा प्रिाहमा अिरोि
आइपरे मा सोको पुनः्ञ्चािनकालाधग सेिा धनरन्तरताको योजना तजुथमा तथा कायाथन्ियन सभबन्िी
कायथ गने,गराउने,
(ढ)

(ण)
(त)
(थ)
(द)
(ि)
(न)
(प)
(फ)

स्थानीय समुदायलाई धिपb\ k|धत जागरुक बनाउन, धिपद्साँग सभबधन्ित योजना तथा कायथिम
तजुथमा गनथ तथा धिपद्को र्टना हुनासाथ प्रधतकायथकालाधग पररचाधलत हुन िडा तथा समुदाय
स्तरमा समावेशी धिपद् पूिथतयारी तथा प्रधतकायथ सधमधत गठन गने,
धिद्यालय तहको शैधिक पाठ्यिममा धिपद् व्यिस्थापन सभबन्िी धिषय समािेश गनथ पहि गने,
धिपद् प्रधतकायथकालाधग नमूना अभ्यास गने, गराउने,
धिपद्को समयमा प्रयोग गनथ सककने गरी िारुणयन्र लगायतका अन्य उपकरणहरू तयारी हालतमा
राख्न लगाउने,
स्थानीय स्तरमा आपत्कालीन कायथसञ्चालन के न्रको स्थापना र सञ्चालन गने ,
नगरपाधलकामा धिपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूिथचेतािनी प्रणालीको धिकास र सञ्चालन
गने, गराउने,
धिपद् प्रभाधित िेरमा तत्काल उद्धार िथा राहिकज व्यिस्था धमलाउने,
धिपद्मा परी हराएका, धबग्रेका िा नि भएका कागजातको यककन त्याङ्क अद्यािधिक गरी
राख्न लगाउने,
धिपद्बाट प्रभाधित र्रपररिारको पधहचान, स्तर धनिाथरण तथा पररचयपर धितरण गने ,
गराउने,
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(ब) धिपद\कज समयमा जोधिममा रहेको समूह लिषेशगरज मधहला, िालबालिका, ककशोरी,
अपाङ्गता भएका व्यधक्त उपर हुन सक्ने र्टना (लैधङ्गक हहंसा, बेचचधििन िथा अन्य कुनै पलन
लकल्मकf] शेषो) रोकथामकोलाधग धिशेष सिकाता अपनाई सचेतनामूलक कायथिम सञ्चालन गने,
(भ) धिपद् प्रभाधितहरुकf] प्रत्यि र धसकिय सहभाधगतामा धिपद् प्रभाधित िेरमा आर्थथक
कियाकलापको पुनस्थाथपना, रोजगारीका अिसरको सृजना तथा जीिनयापनकालाधग आयआउान
कायथिम सञ्चालन गने, गराउने,
(म) धिपद्को जोधिममा रहेका मधहला, बालबाधलका, जेष्ठ नागररक, दधलत, सीमान्तकृ त िगथ
तथा समुदाय, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यधक्तहरूकोलाधग धिशेष योजना तथा कायथिम
बनाई कायाथन्ियन गने, गराउने,
(य) धिपद् व्यिस्थापन सभबन्िमा सािथजधनक संस्था तथा व्यािसाधयक प्रधतष्ठानले प्रचधलत ऐन
बमोधजम कायथ गरे नगरेको अनुगमन गने,
(र) धिपद व्यिस्थापन सभबन्िी राधिय कायथकारी सधमधत, प्रदेश धिपद् व्यिस्थापन सधमधत तथा
धजल्ला धिपद् व्यिस्थापन सधमधतको धनणथय अनुसार धिपद् व्यिस्थापन सभबन्िी अन्य कायथ गने ,
गराउने,
(ि) धिपद् व्यिस्थापनका सभबन्िमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्रालय, धिभाग तथा
अन्य धनकायसाँग सहकायथ गने,
(ि) धिपद् व्यिस्थापन सभबन्िमा नेपाल सरकार, प्रदेशसरकार िा नगर सभाले तोके का अन्य कायथ
गने, गराउने,
(श) धिपद् व्यिस्थापन सभबन्िमा ;+3Lo tyf k|fb]lzs sfg"gsf] k|lts"n gx'g] u/L gu/

sfo{kflnsfn] tf]s]adf]lhdsf cGo sfo{ ug]{,

(ष) लिधभन्न संर्संस्था, व्यधक्तबाट प्राप्त हुने राहत तथा पुनर्नथमाथण र पुनलाथभका धबषयिस्तुलाई
स्थानीय लिपपद् व्यिस्थापन सधमधतले तोके को स्थान र मापदण्ड अनुसार गने, गराउने ।
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परिच्छे द – ३
वडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन समितिको गठन िथा काि, कितव्य ि अधिकाि

६.

वडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन समिति: (१)
व्यिस्थापन सलितत रहनेछ ।

gगरपालिsfको

प्रत्येक िडामा एक िडा स्तरजय विपद्

(२) िडा स्तरजय विपद् व्यिस्थापन सलिततको गठन दे ह ाय बिोजजि हु नेछ:(क) िडा अध्यक्ष
(ख) िडा ्दस्यहरु

-संयोजक
-सदस्य

(ग)

िडा लित्र रहेका लिषयगि शािा यकाय कायाा िय /प्रमुि

-सदस्य

(घ)

िडा लित्र रहेका ्ुरक्षा लनकायका प्रमुि

-सदस्य

(ङ)

राजरिय िान्यता प्राप्त दिका िडा जस्थत प्रिुख िा प्रतततनधध

-

सदस्य
(च)

स्थानजय रे डि्,

(छ)

गैर्रकारज िथा ्ामुदायमा आराररि ्++घ्स्था िथा युिा

-सदस्य

क्लबबाट स संयोजकिे तोके बिोजजि न्यूनिम २ मलहिा ्लहि ४ उना

-सदस्य

(ज) िडा ्लचब

-सदस्य

;lrj

-#_

्पदपफा (२) बमजलउमकज ्लमलिकज बैठक ्ज ्लमलिकज संयोजकिे तोकेको लितत, सिय र

a:g]5 ।
-$_ ;ldltsf] ;b:o-;lrjn] ;ldltsf] a}7s a:g] ldlt. ;do / :yfg छिलि
वििय हुने सच
ू ी सहहतको सच
ू ना बमठक ब :g] सिय भन्दा चौबीस घण्टा अगािम
स्थानिा

पाउने गरी पठाउनु पनेछ।

-%_

बमठकिा तोकत
सबम सदस्यिे

सलिततका पचास प्रततशतभन्दा बढी सदस्य उपजस्थत भएिा बमठककोिाधग गणपूरक

सङ्ख्या पुगेको िातननेछ।

-^_ pkbkmf -$_ / -%_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg ;f] ;ldltsf]

बमठक

tTsfn

बोिाउन

आिश्यक भएिा संयोजकिे जन
ु सक
ु म बेिापतन सलिततको बमठक बोिाउन सक्नेछ र त्यस्तो
अिस्थािा संयोजक र घटीिा १ जना सदस्य सहहत सदस्य सधचब उपजस्थत भएिा सलिततको
बमठक

a:g ;Sg]5 .
-&_ ;ldltsf] a}7ssf] cWoIftf ;f] ;ldltsf] ;+of]hsn] ug]{5 .
-*_ सलिततको तनणणय बहुितद्िारा हुनेछ र ित बराबर भएिा

हदनेछ।

-(_

संयोजकिे तनणाणयक ित

सलिततिे आिश्यकता अनुसार सम्बजन्धत तनकाय िा सङ्खघ संस्थाका प्रतततनधध र

विज्ञिाई बमठकिा आिन्रण गनण सक्नेछ।

-!)_

सलिततको बमठक सम्बन्धी अन्य कायणljधध सो सलितत आलम िे तनधाणरण गरे बिोजजि

हुनेछ।
(११) सलिततको तनणणय सदस्य सधचििे प्रिाणणत गरी राख्नेछ।

७. वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन समितिको काि, कितव्य ि अधिकाि: सलिततको काि, कतणव्य र
अधधकार दे हाय बिोजजि हुनेछ-:
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तथा विपद् पुनिाणभ सम्बन्धी कायािम ्ञ्चािनकािाlu नगर

धिपद् व्यिथापन सधमतमा धसफारीस गने तथा सो सधमधतबाट स्िीकृ त नीधत तथा योजना
अनुरुkका लिपद् व्यिस्थापन ्म्बिज कायाि म कायान्वन अनु गमन र पु नराििजकन गने ,

(ख) िडािा

विकास

तनिाणणका

क्रि याकिापहरू

कायाणन्ियनिा

विपद्

जोणखि

व्यािस्थापनिाई िूिप्रिाहीकरण गने, सुरक्षक्षत विद्यािय तथा अस्पतािकािाधग
विपद् जोणखि न्यूनीकरणका कायणि िहरू गने,

(ग) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धिा

a8fsf]

संस् थागत क्षिता विकास गने,

(घ) विपद् व्यिस्थापन योजना, आपत्कािीन कायणयोजना, पुनःस्थापना तथा पुनतनणिाणण
योजना तजुणिा तथा कायाणन्ियन गने, गराउने,

(ङ)

सिद
ु ायिा विपद् व्यिस्थापन ्म्बिज काम गने , ्मूहकज ग7न िथा त्यस्ता ्मूहहरुिाय
पररचािन गने गरा्ने ।

(च) िडा ्दस्य, किणचारी, स्ियंसेिक, सािाजजक पररचािक तथा सिद
ु ायिा आधाररत
विपद्

व्यिस्थापन

सलितत

सदस्य,

नागररक

सिाजका

व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रलशक्षणकज व्यिस्था लििाउने,

प्रतततनधधिाई

विपद्

(छ) स्थानीय सिद
ु ायिाई विपद्प्रतत जागरुक बनाउ g], विपद्सँग सम्बजन्धत योजना तथा

कायणि ि

तजुणिा

गनण

तथा

विपद्को

घटना

हुनासाथ

प्रततकायणक ािाधग

ियारज

अिस्थामा राख्ने ,
(ज) विपद्का घटना हु नासाथ खोज, उद्धार र राहत िगायतका प्राथलिक कायणहरू
तत्काि गनणक ोिाधग ्मन्वय गने,
(झ) आपत ्कािीन निन
ू ा अभ्यास गने, गराउने,

(ञ) विपद््बाट प्रभावित घरपररिारको पहहचान, स्तर तनधाणरण तथा पररचयपर वितरणमा
नगर विपद् व्यस्थापन ्लमलििाय ्हयजग गने,

(ट) विपदकज सियिा जोणखििा रहे का सिहू लबशे षगरज िहहिा,
अपाङ्खगता भएका व्यजक्त उपर हुन सक्ने घटना (िमङ्ख धगक
कुनै

klg

afnaflnsf,
हहंसा, a]rlavg

क्रकशोरी,
िथा अ Go

लकल्मका शजषो _ रोकथािकोिाधग विशेि सिकाता अपनाई सचेतनािि
ू क

कायणि ि सञ्चािन गने,

(ठ) नगर विपद् व्यिस्थापन सलिततको तनणणय अनुसार विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी
अन्य कायण गने, गराउने।
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परिच्छे द – ४
सिु क्षा तनकाय िथा अन्य तनकायको परिचालन
८.

सिु क्षा

तनकायको

परिचालन

िथा

सहयोग

ि

सिन्िय:

-!_

नगर

कायापालिकाn] विपद्

व्यिस्थापनको काििा नेप ाि सरकार तथा प्रदे श सरकारिे पररचािन गरे का संघीय तथा प्रादे लशक
सरु क्षा तनकायहरूिाई सहयोग र सिन्िय गनेछ।

-@_ ;'/Iff lgsfon]

विपद्को सियिा खोज तथा उद्धार कायणक ािाधग नगर कायापालिकासँग

आिश्यक सािग्री िाग गरे क ो अिस्थािा नगरपालिकािा उपिब्ध भएसम्ि त्यस्तो सािाग्री तत्काि
उपिब्ध गराईनेछ।

(३) विपद् प्रततकायणक ािाधग नगरपालिकाn] आाँ फू्ाँ ग रहे को नगर प्रहरीिाई पररचािन गनेछ ।

९ .

िारुण यन्र िथा अन्य सेिा प्रदायक तनकायको काि, कितव्य ि अधिकाि:

af?0foGq, PDa'n]G; tyf To:t} cGo ;]jf k|bfosn] cfkTsfnLg vf]h p4f/ tyf /xt
pknAw u/fpg ;ldltn] lbPsf] lgb]{zgsf] kfngf ug'{ kg]{5 .
तथा उद्धार ,खोज नािीन
(१)

गराउन उपिब्ध राहतoGc सलिततिे हदएको तनदे शनको पािना गनुण पनेछ।

(२) आपत ्कािीन कायण सम्पादन गदाण सलिततको आदे श बिोजजि कु नम पतन स्थानिा प्रिेश

गने तथा जुनसक
ु म व्यजक्त िा संस्थाको साधन र स्रोत उपयोग गने अधधकार िारुणयन्र सेिा
प्रदायकिाई हुनेछ ।
१०.

साितजतनक संस्था िथा व्यािसातयक प्रतिष्ठानको दातयत्ि: (१) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धिा
नगरपालिका लभरका सबम सािणज तनक संस् था तथा व्यािसातयक प्रततरठानको दातयत्ि दे हाय बिोजजि
हुनेछ:-

(क) आफ्नो भिन, उद्योग, कायाणिय िा व्यािसातयक के न्रिा विपद्का घटना हु न
नहदन विपद् सरु क्षा औजार, उपकरण, सािग्री, आपत ्कािीन तनकास िगायत
तोक्रकए बिोजजिका अन्य व्यिस्था गने,

(ख) तथ्याङ्खक सङ्खकिन, क्षततको िल्
ू याङ्खकन, राहत, पुनस्थाणप ना तथा पुनतनणिाणण
सिेतका सम्पूणण कायणिा आिश्यक सहयोग गने,

(ग) आफ्ना किणचारी तथा कािदारिाई विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धिा आधारभूत
अलभिुखीकरण गने गराउने,

(घ) विपद् व्यिस्थापन कायणिा उपयोग हुने स्रोत साधनिाई तयारी हाितिा राख्ने,
(ङ) आफ्ना भिन िगायत अन्य संरचना आपत ्कािीन प्रयोजनकािाधग आिश्यक
परे िा आदे शानुसार उपिब्ध गराउने,

(च) सम्बजन्धत

अधधकारीको

सहयोग पुरयाउने
्
,

सप
ु ररिेक्षणिा

उद्धार

तथा

राहत

वितरण

कायणिा

(छ) विपद् जोणखि न्यूनीकरण संयन्रको व्यिस्था गरी तयारी अिस्थािा राख्ने,

(ज) लोहोरिमिा तथा प्रदि
ु णको यथोधचत व्यिस्थापन गरी यसबाट िातािरण र
जनजीिनिा
अपनाउने ,

पनण
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(झ) विपद्को घटना घटे िा तत्काि नजजकको सुरक्षा तनकाय र स्थानीय आपत ्कािीन
कायणसञ्चािन के न्रिाई खबर गने।

(२) नगरपालिका लभरका सािणजतनक संस् था तथा व्यािसातयक प्रततरठानिे नगरपालिकाको
लिपद\

Joिस्थापन

सम्बन्धी योजनाको अधीनिा रही विपद् व्यिस्थापन योजनाको तजुणिा गरी

अतनिायण रूपिा िागू गनुण पनेछ।
११.

विपद् व्यिस्थापनिा सहयोग गनतु पने: नगरपालिका लभरका सरकारी कायाणिय, गमरसरकारी
संस्था, स्थानीय सङ्खघसंस् था, सिद
ु ाय, स्ियंसेिक, नागररक सिाज, तनजी क्षेर तथा व्यजक्तिे
विपद् व्यिस्थापन कायणिा नगरपालिकासँग दे हाय बिोजजि सहयोग गनुण पनेछ:-

(क) तथ्याङ्खक सङ्खकिन, क्षततको िल्
ू याङ्खकन, राहत, पुनस्थाणप ना तथा पन
ु :तनणिाण ण
िगायतका विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायणिा सहयोग गने,

(ख) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी जनचेत ना अलभिद्ृ धध गने,

(ग) क्षिता विकास, आपत ्कािीन निन
ू ा अभ्यास तथा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी
प्रलशक्षण कायणिििा सहयोग गने तथा भाग लिने,

(घ) खोज, उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी कायणिा सहयोग गने।
परिच्छे द – ५

विपद् व्यिस्थापन कोष सम्बन्िी व्यिस्था
१२.

विपद् व्यिस्थापन कोष : (१) विपद् व्यिस्थापनकािाधग नगरपालिकािा छुट्टम एक आकाधस्मक

कोि रहनेछ।

(२) कोििा दे हाय बिोजजिका रकिहरू रहने छन ्:-

(क) नगरपालिकाको िाविणक बजेटबाट विपद् व्यिस्थापन कोििा जम्िा गने गरी
स्िीकृत रकि,

(ख) प्रदे श सरकारबाट विपद् व्यिस्थापनकािाधग प्राप्त रकि,

(ग) नेपाि सरकारबाट विपद् व्यिस्थापनकािाधग प्राप्त रकि,

(घ) स्िदे शी कुनम सङ्खघ संस् था िा व्यजक्तबाट दान, दातव्य िा उपहार स्िरुप प्राप्त
रकि,

(ङ) अन्य कु नम स्रोतबाट प्राप्त रकि।

(३) विपद् व्यिस्थापनकािाधग नगरपालिकािे कानून बिोजजि लबशेि शल्
ु क िा दस्तुर

संक िन गनण सक्नेछ |

(४) कोिको सञ्चािन तोक्रकए बिोजजि हुनेछ।
(५) कोिको रकि विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कािकािाधग प्रयोग गररनेछ ।

(६) उपदला (५) िा जुनसक
ु म कुरा िेणखएको भएतापतन कोिको रकि तनयलित प्रशासतनक

कायणको िाधग खचण गररने छम न।

(७) कोिको िेखापरीक्षण िहािेखा परीक्षकबाट हुनेछ।
(८) सलिततिे कोिको िाविणक आय व्ययको प्रततिदे न तयार गरी कायणपालिका िालणत नगर

सभा सिक्ष पेश गनेछ।
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परिच्छे द – ६
कसिू िथा सजाय
१३ .

कसिू ि सजाय : कसमिे विपद्को घटना घट्न सक्ने गरी िापरिाही गरे िा िा त्यस्तो घटना
घटाउन प्रत्यक्ष संिग्न भएिा िा घट्ना घटे क ो अिस्थािा नाजायज लाईदा लिने गरी िा आलु िाई

िार लाईदा पुग्ने क्रक लसिको कुनै काि गरे िा िा यस सम्बन्धिा संघीय कानून बिोजजि
कसरु जन्य िातनने कु नम काि गरे िा तत्सम्बन्धी कारिाही प्रचलित संघीय कानून बिोजजि हुनेछ।
परिच्छे द –७
विविि
१४ .

विपद् सङ्कटग्रस्ि क्षेर घोषणाको पालना ि सिन्िय : (१) नेपाि सरकारिे नगरपालिका लभरको
कुनम ठाउँ िा गम्भीर प्रकृ ततको विपद् उत्पन्न भएबाट स विपद् सङ्खकटग्रस्त क्षेर घोिणा गरी प्रचलित

कानून बिोजजि कु नम काि गनण गराउन आदे श हदएिा सोको पािना गनुण गराउनु नगरपालिकाको
कतणव्य

हुनेछ।
(२) उपदला (१) बिोजजि घोिणा गररएको क्षेर िा नेपाि सरकारिे प्रचलित कानून

बिोजजि कु नम काि गनण गराउन नगरपालिका लभरको कुनम व्यजक्त, संस्था िा अधधकारीिाई
आदे श हदएिा सोको पािना
(३)

उपदला

(१)

ug{ u/fpgdf
बिोजजि

घोिणा

नगरपालिकािे सहयोग र सिन्िय गनेछ।
१५.

नगरपालिकािे आिश्यक सिन्िय गनेछ।
गररएको

क्षेर

सम्बन्धी

सच
ू नाको

प्रसारणिा

नेपाल सिकािको स्िीकृिीिा िार प्रिेश गनुतपने :(१) विपद््बाट असर परे को कुनम क्षेर िा विदे शी

नागररक िा संस् थािे प्रिेश गनणु परे िा नेपाि सरकारको स्िीकृ तत लिएको छ छम न भतन नगर
कायापालिकािे सोधखोज गनण सक्नेछ।

(२) उपदला (१) बिोजजि सोधखोज गदाण त्यस्तो नागररक िा संस् थािे नेपाि सरकारको

स्िीकृतत लिएको नदे णखएकोिा तनजको प्रिेशिाई रोक िगाई तत्सम्बन्धी सूचना नेपाि सरकारिाई
उपिब्ध गराईनेछ।
१६.

िानिीय िथा अन्य सहायिा ि सिन्िय : (१) नगरपालिका लभर उत्पन्न विपद्को अिस्थािाई

तत्काि सािना गनण आन्तररक स्रोत र साधनबाट नभ्याउने भएिा िानिीय तथा अन्य सहायता र
्मन्वयकािाधग लउल्ला ्मन्वय ्लमिज, प्रदे श सरकार तथा नेपाि सरकारिाई अनुरोध गररनेछ।

(२) विपद्बाट उत्पन्न जस्थतत तनयन्रण गने िििा नेपाि सरकारिे अन्तराणजरिय िानिीय

तथा अन्य सहयोग लिई पररचािन गरे को अिस्थािा नेपाि सरकारको तनदे शनिा रहह तत्सम्बन्धी
कायणिा सहयोग र सिन्िय गररनेछ ।

(३) तछिेकज स्थाgLय िहमा कुनै लिपद् ्त्पन्न िय ्ज व्यिस्थापनकािागज लछमेकज स्थानजय िहिे ्जझै लउल्ला

्मन्वय ्लमलि िा प्रदे श ्रकार माफाि अनुरेर गरे मा ्पिब्ध िए्म्मकज ्हयजग पु याा्नु नगर कायापालिकाकज
दfलयत्व हुनेछ ।

१७ .

ित्काल खरिद िथा तनिातण ि प्रयोग गनत सककने :(१) विशेि पररजस्थतत परी विपद््बाट प्रभावित

क्षेरिा खोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध गराउन तथा भइरहे क ो विपद््बाट थप क्षतत हुन
नहदनकािाधग तत्कािम राहत सािग्री खररद िा तनिाणण कायण गनण आिश्यक भएिा सािणजतनक
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खररद सम्बन्धी प्रचलित कानूनिा रहे क ो विशेि पररजस्थततिा खररद गने सम्बन्धी व्यिस्था
बिोजजि नगरकायापालिकािे खररद िा तनिाणण कायण गनण सक्रकनेछ।

(२) विपद््बाट प्रभावित क्षेर िा खोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध गराउन तथा भइरहे क ो

विपद््बाट थप क्षतत हुन नहदनकािाधग नगरपालिका क्षेर लभरको कुनम गमरसरकारी कायाणिय िा
अन्य संघ संस्था र व्यजक्तको चि, अचि सम्पवि तथा सिारी साधन उपयोग गनण आिश्यक
भएिा सोको अलभिेख राखी तोक्रकएको अिधधभरकोिाधग अस्थायी तिरिे प्राप्त गनण सक्रक नेछ।

(३) विपद््बाट प्रभावित क्षेर िा तत्काि राहत उपिब्ध गराउन नगरपालिका क्षेर लभरको

कुनम गमरसरकारी कायाणिय िा अन्य संघ संस्था र व्यजक्तको खाद्यान्न, ििाकपडा, औिधी िा
अन्य िस्तु आिश्यक भएिा सोको अलभिेख राखी तनयन्रणिा लिन र सम्बजन्धत प्रभावित
पक्षिाई वितरण गनण सक्रकनेछ ।

(४) नगरपालिकािे उपदला (२) बिोजजि कुनम सम्पवि अस्थायी रूपिा प्राप्त गरे िा िा

उपदला (३) बिोजजि कुनम िस्तु तनयन्रण र वितरण गरे िा त्यस्तो सम्पवि प्रयोग िा िस्तु
उपयोग बापत प्रचलित दर अनुसारको रकि सम्बजन्धत कायाणिय, संस्था िा व्यजक्तिाई हदनेछ।
१८ .

िाहिको न्यन
ू िि िापदण्ड सम्बन्िी व्यिस्था: (१) विपद् प्रभावित व्यजक्तिाई नेपाि सरकार
तथा प्रदे श सरकारिे उपिव्ध गराउने राहतको अततररक्त नगरपालिकािे आन्तररक स्रोतबाट थप
राहत उपिब्ध गराउन सक्नेछ।

(२) उपदला (१) बिोजजि नगरपालिकािे विपद् प्रभावित व्यजक्तिाई राहत उपिब्ध गराउँ दा

िापदण्ड बनाई सोको आधारिा राहत उपिब्ध गराउनेछ।

(३) उपदला (२) बिोजजिको राहतको िापदण्डिा अन्य विियको अततररक्त दे हायका वििय

सिािेश भएको हु नु पनेछ:(क) विपद््बाट प्रभावित व्यजक्तिाई अस्थायी आश्रयस्थििा रा्दा उपिब्ध गराउनु
पने आिास, खाद्यान्न, खानेपानी, स्िास्थ्य तथा सरसलाइ सम्बन्धी,

(ख) विपद््बाट ित्ृ यु हुनेको पररिार तथा सम्पविको क्षतत हुने व्यजक्तिाई उपिब्ध
गराउनु पने न्यूनति राहत सम्बन्धी,

(ग) िहहिा, बािबालिका, जेरठ नागररक, अशक्त तथा अपाङ्खगता भएका व्यजक्तको
आिश्यकता संबोधनकािाधग् विशेि् राहत प्याक]उहरुहरु (जस्तम डडजग्नटी क्रकट र
धचल्रेन क्रकट) िहहिाहरुकोिाधग्सरु क्षक्षत्िहहिािमर L्स्थान,

(घ) JolQmut uf]klgotf tyf ;'/Iff ;DaGwL,
(ङ) न्यूनति राहत बाहे क स्िरोजगार तथा रोजगारी व्यिस्थापनका िाध्यिबाट
पीडडतको जीविकोपाजणन सम्बन्धी,

(च) गमरसरकारी िा व्यजक्तगत रूपिा हदइने राहतको वितरण सम्बन्धी,
(छ) एकद्िार प्रणािी अनरु
ु प राहत वितरण गने सम्बन्धी,
(ज) राहतसँग सम्बजन्धत अन्य उपयुक्त वििय।

१९. विपद््िा पिी हिाएका िा नष्ट भएका कागजाि सम्बन्ििा: विपद्िा परी हराई लेिा पनण नसकेका

तथा आंलशक िा पूणण रूपिा क्षतत भएका नगरपालिकाका िहत्िपूणण कागजातहरुको प्रिाणीकरण
तथा प्रततलिवप उपिब्ध गराउने सम्बन्धी व्यिस्था प्रचलित्कानूनिे तोकेबिोजजि हुनेछ ।
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ldltM @)&% >fj0f ! ut] d+unaf/

तनदे शन ददन सक्ने: सलिततिे यस ऐनको अधीनिा रही विपद् व्यिस्थापनकािाधग कुनम व्यजक्त

िा तनकायिाई आिश्यक तनदे शन हदन सक्नेछ र त्यस्तो तनदे शनको पािना गनुण सम्बजन्धत
व्यजक्त िा तनकायको कतणव्य हुनेछ।

२१.

उपसमिति गठन गनत सक्ने :(१) सलिततिे आिश्यकता अनुसार उपसलितत गठन गनण सक्नेछ ।

२२.

अमभलेख िाख्नु पनेेः (१) विपद्को सियिा राहत उपिब्ध गराउने व्यजक्त, तनकाय िा संस् थाको

(२) उपदला (१) बिोजजि गठन हुने उपसलिततको काि, कतणव्य, अधधकार र कायाणि धध
उपसलितत गठन गदाणका बखत तोक्रकए बिोजजि हुनेछ।

नाि र्उपिब्ध गराईको राहतको्अलभिेख्राख्ने्व्यि :yf्सलिततिे्लििाउनु्पनेछ्।

(२) उपदला् (१) बिोजजिको् वििरण् रा्दा् लिपb\df परे का् िहहिा् बािबालिका् तथा् जेरठ्

नागररक,् विपद्का्कारणिे् स्थानान्तरण् भएका् घरपररिार्िगायतको् सं्या् एlकन् हुने् वििरण् र्
उनीहरुिाई्उपिब्ध्गराएको्राहत्स्परटरुपिा्राख्नुपने्छ।्
२३.

२४.

पिु स्काि ददन सक्ने : स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धिा विशेि योगदान पुर्याउने उत्कृरट

व्यजक्त िा संस्थािाई प्रोत्साहन स्िरूप सलिततको लसलाररसिा नगर कायणपालिकािे सम्िान तथा
पुरस्कार हदन सक्नेछ।

िावषतक प्रतििेद न : (१) सलिततिे प्रत्येक आधथणक ििणिा गरे क ो कािको वििरणसहहतको िाविणक

प्रततिेदन तयार गरी कायणपालिका िालणत नगर सभा, जजल्िा विपद् व्यिस्थापन सलितत तथा
प्रदे श विपद् व्यिस्थापन सलितत सिक्ष पेश गनणु पनेछ।

(२) उपदला (१) बिोजजिको िाविणक प्रततिेदन सािणजतनक रूपिा प्रकाशन गनुण पनेछ।

२५.

२६.

प्रशासतनक खचत व्यिस्थापन: सलिततको बमठक तथा प्रततिेद न तयारी िगायतका कायणसँग्सम्बजन्धत
न्य"नति प्रशासतनक खचण नगरकायणपालिकािे व्यिस्था गनेछ

अधिकाि प्रत्यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगणत बनेको तनयि बिोजजि सलिततिाई प्राप्त
अधधकारिध्ये

आिश्यकता

अनुसार

पदाधधकारीिाई प्रत्यायोजन गनण सक्नेछ।
२७.

.

केही

अधधकार

सलिततको

संयोजक

तथा

तोक्रकएको

तनयि बनाउने अधिकाि : नगर कायणपालिकािे यो ऐन कायाणन्ियनकािाधग आिश्यक तनयि तथा
कायणविधध बनाउन सक्नेछ।

k|df0fLs/0f ldlt M@)&%.)#.!#
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