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प्रस्तावन ा : गोदावरी नगरपालिका क्षे त्र लित्र प्राकृलतक तथा गैर प्राकृलतक ववपद्बाट सववसाधारणको जीउज्यान र सावव जलनक,
लनजी तथा व्यक्तिगत सम्पक्ति, प्राकृलतक एवम् सााँस् कृलतक सम्पदा र िौलतक संर चनाको संर क्षण गनव का िालग ववपद् जोक्ति म
न्यूलनकरण तथा व्यवस्थापनका सबै वियाकिापको समन्वयात्मक र प्रिावकारी रूपमा कायावन्वयनका िालग कानून बनाउन
वाञ्छनीय िएकोिे,
नेपािको संव वधानको धारा २२१ को उपधारा (१) ले ददएको अधिकार प्रयोग गरर गोदावरी नगरपाललकाका दाश्रा
नगरसिािे यो ऐन बनाएको छ ।

पररच्छे द – १
प्रारक्तम्ि क
१.

सं क्त क्षप्त नाम र प्रारम्ि : (१) यस ऐनको नाम “गोदावरी नगरपाललका ववपद् जोक्ति म न्यू नीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ,
२०७५” रहे को छ ।

(२) यो ऐन नगर स्थानीय राजपत्रमा
२.

k|sflzt ePsf] लमति बाट

प्रारम्ि हु नेछ ।

पररि ाषा: ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथव निागे मा यस ऐनमा , (क)

“प्रमुख ” िन्नािे नगरपाललकाको प्रमुख सम्झनु पछव ।

(ि)

“कोष” िन्नािे दफा १२ बमोक्तजमको ववपद् व्यवस्थापन कोष सम्झनु पछव ।

(ग)

“गैरप्राकृलतक ववपद्” िन्नािे महामारी, अलनकाि, डढे िो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, पशु तथा
चराचुरुङ्गीमा हुने फ्िू, प्यान्डालमक फ्िू, सपवदंश, जनावर आतङ्क, िानी, हवाई, सडक, जि वा
औद्योलगक दुर्वटना, आगिागी, ववषाि गयााँस, रसायन वा वववकरण चुहावट, गयााँ स ववष्फोटन,
ववषाि िाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वन ववनाश वा िौलतक संरचनाको क्षलत तथा प्रकोप
उद्धार कायवमा हुने दुर्वटना वा यस्तै अन्य गैरप्राकृलतक कारणिे उत्पन्न ववपद् सम्झनु पछव ।

(र्)

“क्तजल्िा ववपद् व्यवस्थापन सलमलत” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १६ बमोक्तजम कै लाली क्तजल्िामा
गठन िएको क्तजल्िा ववपद् व्यवस्थापन सलमलत सम्झनु पछव ।

(ङ)

“तोवकएको" वा "तोवकए बमोक्तजम” िन्नािे यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयममा तोवकएको वा तोवकए
बमोक्तजम सम्झनु पछव ।

(च)

“प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन सलमलत” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १४ बमोक्तजम प्रदे श नं. ७ मा गठन
िएको प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन सलमलत सम्झनु पछव ।

(छ)

“प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत” िन्नािे नगरपालिकाको प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत सम्झनु पछव ।

(ज)

“प्राकृलतक ववपद्” िन्नािे अलसना, अलतवृवि, अनावृवि, बाढी, पवहरो तथा िू-स्ििन, डुबान, िडेरी,
आाँधी, हुरी बतास, शीतिहर, तातो हावाको िहर, चट्याङ्ग, िूकम्प, ज्वािामुिी लबस्फोट, डढे िो,
आगिागी

(झ)

वा यस्तै अन्य प्राकृलतक कारणिे उत्पन्न जुनसुकै ववपद् सम्झनु पछव ।

“राविय कायवकारी सलमलत” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा ६ बमोक्तजमको कायवकारी सलमलत सम्झनु
पछव ।

(ञ)

“राविय पररषद” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा ३ बमोक्तजमको ववपद् जोक्तिम न्यूनीकरण तथा
व्यवस्थापन राविय पररषद् सम्झनु पछव ।

(ट)

“राविय प्रालधकरण” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १० बमोक्तजम गठन िएको राविय ववपद् जोक्तिम
न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्रालधकरण सम्झनु पछव ।

(ठ)

“ववपद्” िन्नािे कु नै स्थानमा आपत्कािीन अवस्था लसजवना िई जन वा धनको क्षलतको साथै
जीवनयापन र वातावरणमा प्रलतकूि असर पाने प्राकृलतक वा गैरप्राकृलतक ववपद् सम्झनु पछव ।

(ड)

“ववपद् िोज तथा उद्धार समूह” िन्नािे ववपद्को अवस्थामा िोजी तथा उद्धार गनव वियाशीि वा
ववपद् व्यवस्थापनको िालग पररचािन गनव तयार गररएको ववक्तशिीकृत िोज तथा उद्धार समू ह
सम्झनु पछव र सो शब्दिे तालिम प्राप्त मानवीय सहायताकमीिाई समेत जनाउाँछ ।

(ढ)

“ववपद् जोक्तिम न्यूनीकरण” िन्नािे ववपद्पूवव गररने जोक्तिमको ववश्लेषण तथा मूल्याङ्कन , ववपद्
रोकथाम वा ववपद्बाट हुने क्षलतको न्यूनीकरण तथा ववकासका कायव मा ववपद् जोक्तिमिाई कम गने
सम्बन्धी कायव सम्झनु पछव ।

(ण)

“ववपद् पुनिावि” िन्नािे ववपद्को र्टनापलछ गररने पुनलनवमावण एवम् पुनस्थावपनासाँग सम्बक्तन्धत कायव
सम्झनु पछव ।

(त)

“ववपद् प्रलतकायव” िन्नािे ववपद्को र्टना र्ट्नासाथ तत्कािै गररने िोज, उद्धार एवम् राहतसाँग
सम्बक्तन्धत कायव सम्झनु पछव र सो शब्दिे ववपद् प्रलतकायवको पूववतयारीिाई समेत जनाउाँछ ।

(थ)

“ववपद् व्यवस्थापन” िन्नािे ववपद् जोक्तिम न्यूनीकरण, ववपद् प्रलतकायव र ववपद् पुनिाविसाँग
सम्बक्तन्धत सम्पूणव वियाकिाप सम्झनु पछव ।

“व्यावसावयक प्रलतष्ठान” िन्नािे उद्योग, किकारिाना, लसनेमा र्र , सवपङ्ग मि, बहुउद्देश्यीय

(द)

व्यापाररक िवन जस्ता व्यावसावयक प्रलतष्ठान सम्झनु पछव ।
(ध)

“सलमलत” िन्नािे दफा ३ बमोक्तजमको नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमलत सम्झनु पछव ।

(न)

(ऩ)

“संर्ीय ऐन” िन्नािे नेपाि सरकारको ववपद् जोक्तिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४
सम्झनु पछव ।

(प)

“संर्ीय मन्त्रािय” िन्नािे नेपाि सरकारको ववपद् व्यवस्थापन हेने गरी तोवकएको मन्त्रािय
सम्झनु पछव ।

(फ)

“साववजलनक संस्था” िन्नािे सरकारी लनकाय, सरकारको पूणव वा आंक्तशक स्वालमत्व िएको संस्था,
प्रचलित कानून बमोक्तजम स्थापना िएका सङ्गठठत संस्था वा सबै प्रकारका स्वास््य तथा शैक्तक्षक
संस्था सम्झनु पछव ।
पररच्छे द – २
नगर ववपद व्यवस्थापन सलमलतको ग ठन तथा काम , कतवव्य र अलध कार

३.

न गर ववपद् व्यवस्थापन सलमलत : (१) नगरपालिका लित्रको ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायविाई प्रिावकारी रूपमा
सञ्चािन गनव एक नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमलत रहनेछ ।

(२ ) सलमलतको गठन दे हाय बमोक्तजम हुनेछ: (क)

नगरपाललकाको प्रमुख

-संयोजक

(ि)

नगरपाललकाको उपप्रमुि

-सदस्य

(ग)

प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत

-सदस्य

(र्)

ववषयगत सलमलतका संयोजकहरु

-सदस्य

(ङ)

प्रतितनधि जजल्ला प्रसासन कायाालय

-सदस्य

(च)

सामाक्तजक ववकास शािा प्रमुि

-सदस्य

(छ)

पूवावधार ववकास शािा प्रमुि

-सदस्य

(ज)

नगरपाललकाको भौगोललक क्षेत्र लभत्र रहेका संतिय सुरक्षा तनकायका प्रमुख वा प्रतितनधि

-सदस्य
(झ)

नगरपाललकाको भौगोललक क्षेत्र लभत्र रहेका प्रदे श प्रहरी प्रमुख वा प्रतितनधि

(ञ)

नगर प्रहरी प्रमुि

-सदस्य

(ट)

राविय मान्यता प्राप्त दिका नगरपाललका क्तस्थत प्रमुि वा प्रलतलनलध

- सदस्य

(ठ)

नेपाि रे डिस सोसाईटीका स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना)

-सदस्य

(ड)

लनजी क्षेत्रको उद्योग वाक्तणज्य सम्बन्धी मान्यता प्राप्त संस्थाको

-सदस्य

नगर तहको अध्यक्ष वा लनजिे तोकेको प्रलतलनलध (१ जना)

-सदस्य

(ढ)

गैरसरकारी सस्था महासंर्काका स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना)

-सदस्य

(ण)

नेपाि पत्रकार महासंर्को स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना)

-सदस्य

(त)

ववपद् व्यवस्थापन हेने गरर तोवकएको शािा प्रमुि

-सदस्य सक्तचव

(३) उपदफा (२) मा जुन सुकै कुरा िेक्त िएको िएतापलन क्रम सं ख्या (ञ)

( ट) (ठ ), (ड ), ( ढ) र (ण ) का

सद्सस्य उपलब्ि नभएको अवस्थामा लसलमति गठन गना एवम् काम कारबाही गना असर पने छै न ।

(४ ) उपदफा (२ ) बमोक्तजमको सलमलतिे सं र्ीय ऐनको दफा १७ बमोक्तज मको स्थानीय ववपद ब्यबस्थापन
सलमलतको रूपमा समे त काम गनेछ ।
४.

सलमलतको बैठ क सम्बन्ध ी व्यवस्था: (१) संयोजकिे तोकेको लमलत, समय र स्थानमा सलमलतको बै ठ क बस्नेछ ।

(२) सलमलतको सदस्य-सक्तचविे सलमलतको बै ठ क बस्ने लमलत, समय र स्थान तोकी बै ठ कमा छिफि हुने ववषयसूची
सवहतको सूच ना बैठ क बस्ने समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउनु पने छ ।

(३) सलमलतका पचास प्रलतशतिन्दा बढी सदस्य उपक्तस्थत िएमा बै ठ कको िालग गणपू र क सङ्ख्या पुगे को मालननेछ ।
(४) उपदफा (२) र (३) मा जुन सुकै कुरा िेक्ति एको िएतापलन सलमलतको बै ठक ित्काल बोिाउन आवश्यक िएमा
अध्यक्षिे जुन सुकै बेिापलन सलमलतको बैठ क बोिाउन सक्नेछ र त्यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष र र्टीमा १ जना सदस्य
सवहत सदस्य सक्तचव उपक्तस्थत िएमा सलमलतको बै ठ क बस्न सक्नेछ ।
(५) सलमलतको बैठ क संयोजकको अध्यक्षतामा बस्नेछ ।

(६) सलमलतको लनणवय बहु म तबाट हुने छ र मत बराबर िएमा संयोजकिे लनणाव य क मत ठदनेछ ।
(७) सलमलतिे आवश्यकता अनुसार सम्बक्तन् धत लनकाय वा सङ्घ संस् थाका प्रलतलनलध र ववज्ञिाई बैठ कमा आमन्त्रण गनव
सक्नेछ ।

(८) सलमलतको बैठ क सम्बन्धी अन्य कायव ववलध सलमलत आफैिे लनधावरण गरे बमोक्तज म हुने छ ।
(९ ) सलमलतको लनणव य सदस्य सक्तच विे प्रमाक्तणत गरी राख्ने छ ।

५ .

सलमलतको काम , कतवव्य र अलध कार : सलमलतको काम, कतवव् य र अलधकार दे हाय बमोक्तजम हुनेछ :-

(क)

ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राविय पररषद्बा ट स्वीकृत राविय नीलत तथा योजना एवम् राविय
कायव कारी सलमलत र प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन सलमलतबाट स्वीकृत एकीकृत तथा क्षे त्रगत नीलत योजना
र कायव िम अनुरुप हु ने गरी नगर ववपद् व्यवस्थापन नीति िथा योजना तजुवमा गरी कायापाललका
समक्ष पे श गने,

(ि) नगर सिाबाट स्वीकृत नीलत तथा योजनाको अधीनमा रही ववपद् जोक्तिम न्यू नीकरण , ववपद् प्रलतकायव
तथा ववपद् पुनिाव ि सम्बन्धी एकीकृत तथा क्षे त्रगत नीलत , योजना तथा कायव िम स्वीकृत गरी िागू
गने, गराउने,

(ग)

नगरपालिकाबाट संचालन हु ने ववपद् व्यवस्थापन सम्बजधि कायाक्र म िथा बजेट प्रस्िाब ियार गने
गराउने ,

(र्)

ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नगरपाललकाको संस् थागत क्षमता ववकास गने, गराउने,

(ङ)

नगरपालिकाका पदालधकारी , कमव चारी, स्वयं सेव क, सामाक्तज क पररचािक तथा समुदायिाई ववपद्
व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रक्तश क्षण ठदने व्यवस्था लमिाउने ,

(च)

ववपद्का र्टना हुनासाथ िोज , उद्धार र राहत िगायतका प्राथलमक कायव ह रू तत्काि गनव को िालग
संस्थागत सं यन्त्र स्वत : पररचालित हुने गरी आवश्यक कायवव वलध तथा मापदण्ड तजुवमा गरी िागू
गने, गराउने,

(छ )

ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सं र्ीय तथा प्रादे क्तश क कानून को अलधनमा रवह साववज लनक, लनजी,
गैरसरकारी िगायत सबै लनकाय तथा संस् थािे लनवाव ह गनुवपने िू लमका लनधावर ण गने तथा त्यस्ता
संस्था वा लनकायिाई आफ्नो नीलत, योजना र कायव ि ममा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ववषय
समावेश गनव िगाउने,

(ज)

ववपद्को समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यमहरुको िूलमका सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड तयार
गरी कायावन्वयन गने, गराउने,

(झ)

सरकारी, लनजी एवम् गैर सरकारी संस् था , स्थानीय स्वयंसे व क, सामाक्तज क पररचािक िगायत
सम्बक्तन्धत सबै पक्षको समन्वय र संिगनतामा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने , गराउने,

(ञ)

िौलतक संर चना लनमावण गदाव िवनसंव हता िगायत अन्य स्वीकृत लनदे क्तश का वा मापदण्डको पािना
गराउने,

(ट)

स्थानीय साववजलनक पूवाव धार सम्बन्धी संर चनाको ववपद् जोक्तिम मूल् याङ्कन गने , गराउने,

(ठ)

नदी वकनार, बगर, पवहरो जान सक्ने लिरािो जलमन र डुबान हुने क्षे त्र वा ववपद् जोक्ति मको
सम्िावना िएका असुरक्तक्षत क्षे त्रमा बसोबास गने व्यक्ति तथा समुदायिाई सुर क्तक्षत स्थानमा
स्थानान्तरण गराउन उपयु क्ि स्थानको खोजज काया मा सहयोग गने िथा सुरक्षक्षि स्थानमा
बसोबास सम्बजधि सचे ि ना जगाउने ,

(ड)

स्थानीय स्िरमा लनजी तथा साबा जतनक क्षे त्रबाट िइरहे को सेवा प्रवाहमा अवरोध आइपरे मा सोको
पुन संचालनका िालग सेवा लनरन्तरताको योजना तजुवमा तथा कायावन्वयन सम्बन्धी कायव गने ,
गराउने ।

(ढ) स्थानीय समुदायिाई ववपद्प्रलत जागरुक बनाउन , ववपद्साँग सम्बक्तन् धत योजना तथा कायव ि म तजुवमा
गनव तथा ववपद्को र्टना हुनासाथ प्रलतकायव का िालग पररचालित हु न वडा िथा समुदायस्तरमा
समावे सी ववपद् पूवव तयारी तथा प्रलतकायव सलमलत गठन गने ,

(ण)

ववद्यािय तहको शैक्त क्षक पाठ्यिममा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ववषय समावेश गनव पहल गने ,

(त)

ववपद् प्रलतकायव का िालग नमूना अभ्यास गने, गराउने,

(थ)

ववपद्को समयमा प्रयोग गनव सवकने गरी वारुणयन्त्र िगायतका अन्य उपकरणहरू तयारी हाितमा
राख्न िगाउने,

(द)

स्थानीय स्तरमा आपत् कािीन कायव सञ्चािन केन्रको स्थापना र सञ्चािन गने ,

(ध)

नगरपालिकामा ववपद् व्यवस्थापन सूच ना प्रणािी तथा पूवव चेतावनी प्रणािीको ववकास र सञ्चािन गने ,
गराउने,

(न)

ववपद् प्रिाववत क्षे त्रमा तत्काि उद्धार िथा राहिको व्यवस्था लमिाउने,

(प)

ववपद्मा परी हराएका , लबग्रे का वा नि िएका कागजातको यवकन त्याङ्क अद्यावलधक गरी राख्न
िगाउने,

(फ)

ववपद्बाट प्रिाववत र्रपररवारको पवहचान, स्तर लनधावरण तथा पररचयपत्र ववतरण गने , गराउने,

(ब)

ववपदको समयमा जोक्ति ममा रहे को समू ह बबसे सगरी मवहिा, बालबाललका, वकशोरी, अपाङ्गता िएका
व्यक्तिउपर हुन सक्ने र्टना (िै वङ्गक वहं सा, बेच वविन िथा अधय कु नै ककलसमको शोषणमा)
रोकथामको िालग ववशे ष सिका िा अपनाई सचे तनामू ि क कायव िम सञ्चािन गने,

(ि)

ववपद् प्रिाववतहरुको प्रिक्ष्य र सकक्रय सहभाधगिामा ववपद प्रभववि क्षेत्र मा आलथव क वियाकिापको
पुनस्थावपना, रोजगारीका अवसरको सृ जना तथा जीवनयापनका िालग आय आजा न कायव ि म सञ्चािन
गने, गराउने,

(म)

ववपद्को जोक्ति ममा रहे का मवहिा , बािबालिका , जे ष्ठ नागररक, दलित, सीमान्तकृत वगव तथा
समुदाय, अशि तथा अपाङ्गता िएका व्यक्तिहरूको िालग ववशे ष योजना तथा कायव ि म बनाई
कायावन्वयन गने, गराउने,

(य)

ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सावव जलनक संस्था तथा व्यावसावयक प्रलतष्ठानिे प्रचलित ऐन बमोक्तज म
कायव गरे नगरे को अनुग मन गने,

(र)

ववपद व्यवस्थापन सम्बन्धी राविय कायव कारी सलमलत , प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन सलमलत तथा क्तजल्िा
ववपद् व्यवस्थापन सलमलतको लनणव य अनुसार ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव गने , गराउने,

(ल)

ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाि सरकार तथा प्रदे श सरकारका मन्त्रािय, वविाग तथा अन्य
लनकायसाँग सहकायव गने,

(व)

ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा ने पाि सरकार, प्रदे श सरकार वा नगर सिािे तोकेका अन्य कायव
गने, गराउने,

(श )

ववपद्

व्यवस्थापन

सम्बन्धमा संत िय िथा प्राद्सलशक कानु नको प्रतिकुल नहु ने गरर नगर

कायापाललकाले िोके बमोक्तजमका अन्य कायव गने, गराउने,
(ष)

बबलिन्न संर् संस् था, व्यक्ति बाट प्राप्त हु ने राहत तथा पुनलनव मावण र पुन िाविका लबषय बस्तुिाई स्थानीय
बबपद् ब्यबस्थापन सलमलतिे तोकेको स्थान र मापदण्ड अनुसार गने, गराउने ।
पररच्छे द – ३
वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सलमलतको गठ न तथा काम , कतवव् य र अलध कार

६.

वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सलमलत: (१) नगरपाललकाको प्रत्ये क वडामा एक वडा स्िरीय

ववपद् व्यवस्थापन

सलमलत रहनेछ ।

(२ ) वडा स्िरीय ववपद् व्यवस्थापन सलमलतको गठन दे हाय बमोक्तज म हुने छ: (क)

वडा अध्यक्ष

-संयोजक

(ि)

वडा सदस्हरू

-सदस्य

(ग)

वडा लभत्र रहेका बबसयगि शाखा/इकाई कायाालय प्रमुखहरु

-सदस्य

(र्)

वडा लभत्र रहेका सुरक्षा तनकायका प्रमुखहरु

-सदस्य

(ङ)

राविय मान्यता प्राप्त दिका वडाक्तस्थत प्रमुि वा प्रलतलनलध

-सदस्य

(च)

स्थानीय रे डक्रस,

-सदस्य

(छ)

गैर सरकारी

(ज)

िथा

समुदायमा आिाररि

सिसस्था िथा

युवा क्लबबाट

संयोजकिे

तोकेबमोक्तजम धयूनिम २ मदहला सदहि ४ जना

-सदस्य

वडा सधचब

- सदस्य सधचब

(३) उपदफा (२ ) बमोजजमको सलमतिको बै ठक सो सलमतिको सं योजकले िोके को लमति समय र स्थानमा
बस्ने छ ।

(४) सलमलतको सदस्य-सक्तचविे सलमलतको बै ठ क बस्ने लमलत, समय र स्थान तोकी बै ठ कमा छिफि हु ने
ववषयसू ची सवहतको सू चना बै ठ क बस्ने समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउनु पनेछ ।

(५) सलमलतका पचास प्रलतशतिन्दा बढी सदस्य उपक्तस्थत िएमा बै ठ कको िालग गणपू र क सङ्ख्या पुगे को
मालनने छ ।

(६) उपदफा (४) र (५) मा जुन सुकै कुरा िे क्ति एको िएता पलन सो सलमलतको बैठ क ित्काल बोिाउन
आवश्यक िएमा सं योजकले जुनसुकै बेिापलन सलमलतको बैठ क बोिाउन सक्नेछ र त्यस्तो अवस्थामा सं योजक र
र्टीमा १ जना सदस्य सवहत सदस्य सक्तच व उपक्तस् थत िएमा सलमलतको बैठ क बस्न सक्नेछ ।
(७) सलमलतको बैठ कको अध्यक्षता सो सलमलतको सं योजकले गनेछ ।

(८) सलमलतको लनणवय बहु म तबाट हुने छ र मत बराबर िएमा सं योजकले लनणावय क मत ठदनेछ ।

(९) सलमलतिे आवश्यकता अनुसार सम्बक्तन्धत लनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रलतलनलध र ववज्ञिाई बैठ कमा आमन्त्रण
गनव सक्नेछ ।

(१०) सलमलतको बै ठ क सम्बन्धी अन्य कायवव वलध सो सलमलत आफैिे लनधावर ण गरे बमोक्तज म हुनेछ ।
(११ ) सलमलतको लनणव य सदस्य सक्तचविे प्रमाक्तणत गरी राख्नेछ ।
७ .वडास्तरीय ववपद ब्यबस्थापन सिसिततको काि कतत व्य र अधिकार : सलमलतको काम, कतव व् य र अलधकार
दे हाय बमोक्तजम हुनेछ :(क)

वडा लभत्र ववपद प्रलतकायव तथा ववपद् पुनिाव ि सम्बन्धी काया क्र म सं चालनका लाधग नगर ववपद
ब्यबस्थापन लसलमतिमा लसफाररस गने िथा सो लसलमतिबाट स्वीकृत नीलत तथा योजना अनुरु पका
ववपद ब्यबस्थापन सम्बजधि काया क्र म कायाध वयन अनु ग मन र पु नरावलोकन गने,

(ि)

वडामा

ववकास

लनमाव ण का

वियाकिापहरू

कायावन्वयनमा

ववपद्

जोक्ति म

व्यावस्थापनिाई

मूिप्रवाहीकरण गने, सुर क्तक्षत ववद्यािय तथा अस्पतािका िालग ववपद् जोक्तिम न्यूनीकरणका
कायव िमहरू संचालन गने,
(ग)

ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा वडाको संस् थागत क्षमता ववकास गने,

(र्)

ववपद् व्यवस्थापन योजना , आपत्कािीन कायवयोजना , पुनःस्थापना तथा पुनलनव मावण योजना तजुवमा तथा
कायावन्वयन गने, गराउने,

(ङ)

समुदायमा ववपद् व्यवस्थापन सम्बजधि काम गने समुहहरुको गठन, त्यस्िा समुहहरुलाई
पररचालन गने गराउने,

(च)

वडा

सद्सस्य,

कमवचारी,

स्वयं सेव क,

सामाक्तज क पररचािक तथा समुदायमा आधाररत ववपद्

व्यवस्थापन सलमलत सदस्य, नागररक समाजका प्रलतलनलधिाई ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रक्तश क्षणको
व्यवस्था लमिाउने,
(छ)

स्थानीय समुदायिाई ववपद्प्रलत जागरुक बनाउन ववपद्साँ ग सम्बक्तन् धत योजना तथा कायव िम तजुवमा
गनव तथा ववपद्को र्टना हु नासाथ प्रलतकायव का िालग ियारी अवस्थामा राख्ने ,

(ज)

ववपद्का र्टना हुनासाथ िोज , उद्धार र राहत िगायतका प्राथलमक कायव ह रू तत्काि गनव को िालग
समधयव गने,

(झ)

आपत् कािीन नमूना अभ्यास गने, गराउने,

(ञ)

ववपद्बाट प्रिाववत र्रपररवारको पवहचान , स्तर लनधावरण तथा पररचयपत्र ववतरणमा नगर ववपद्
व्यवस्थापन लसलमतिलाई सहयोग गने,

(ट)

ववपदको समयमा जोक्ति ममा रहे का समू ह बबशेष गरर मवहिा, बालबाललका, वकशोरी, अपाङ्गता िएका
व्यक्तिउपर हु न सक्ने र्टना (िैवङ्गकवहं सा,बे चवविन िथा अधय कु नै पतन ककलसमका शोषण)
रोकथामको िालग ववशे ष सिका िा अपनाई सचे तनामू ि क कायव िम सञ्चािन गने,

(ठ)

नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमलतको लनणव य अनुसार ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव गने ,
गराउने ।
पररच्छे द – ४
सुर क्षा लन काय तथा अ न्य लन कायको पररचािन

८ .

सुर क्षा लन कायको पररचाि न तथा सहयोग र समन्वय : (१) नगर कायापाललकािे ववपद् व्यवस्थापनको काममा ने पाि
सरकार तथा प्रदे श सरकारिे पररचािन गरे का सं र्ीय तथा प्रादे क्त शक सुर क्षा लनकायहरूिाई सहयोग र समन्वय गनेछ
।
(२) सुर क्षा लनकायिे ववपद्को समयमा िोज तथा उद्धार कायव का िालग नगर काया पाललकासाँग आवश्यक
सामग्री माग गरे को अवस्थामा नगरपाललकामा उपिब्ध िएसम्म त्यस्तो सामाग्री तत्काि उपिब्ध गराईनेछ ।

(३ ) ववपद् प्रलतकायव का िालग नगरपाललकाले आाँ फू साँग रहे को नगर प्रहरीिाई पररचािन गनेछ ।
९.

वारु णयन्त्र तथा अ न्य सेव ा प्रद ायक लन कायको काम , कतवव् य र अलध कार:

(१ ) वारूणयन्त्र, एम्बुिेन् स तथा त्यस्तै अन्य से वा प्रदायकिे आपत् कािीन िोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध
गराउन सलमलतिे ठदएको लनदे श नको पािना गनुव पनेछ ।

(२ ) आपत् कािीन कायव सम्पादन गदाव सलमलतको आदे श बमोक्तज म कुनै पलन स्थानमा प्रवेश गने तथा जुन सुकै
व्यक्ति वा संस् थाको साधन र स्रोत उपयोग गने अलधकार वारुणयन्त्र सेवा प्रदायकिाई हु नेछ ।
१०.

साववज लन क संस् था तथा व्यावसावयक प्रलतष्ठान को द ावयत्व : (१) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नगरपालिका लित्रका सबै
साववज लनक संस् था तथा व्यावसावयक प्रलतष्ठानको दावयत्व दे हाय बमोक्तज म हुने छ:-

(क) आफ्नो िवन, उद्योग, कायावि य वा व्यावसावयक केन्रमा ववपद्का र्टना हुन नठदन ववपद् सुर क्षा औजार ,
उपकरण, सामग्री, आपत् कािीन लनकास िगायत तोवकए बमोक्तज मका अन्य व्यवस्था गने ,

(ि) त्याङ्क सङ्किन, क्षलतको मू ल् याङ्कन, राहत, पुनस्थाव पना तथा पुनलनवमावण समेत का सम्पूणव कायवमा आवश्यक
सहयोग गने,

(ग) आफ्ना कमवचारी तथा कामदारिाई ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा आधारिूत अलिमुिीकरण गने गराउने,
(र्) ववपद् व्यवस्थापन कायव मा उपयोग हुने स्रोत साधनिाई तयारी हाितमा राख्ने,
(ङ) आफ्ना िवन िगायत अन्य संर चना आपत् कािीन प्रयोजनका िालग आवश्यक परे मा आदे शानुसार
उपिब्ध गराउने,

(च) सम्बक्तन्धत अलधकारीको सुप ररवे क्षणमा उद्धार तथा राहत ववतरण कायव मा सहयोग पुर्याउने,
(छ) ववपद् जोक्तिम न्यू नीकरण सं यन्त्रको व्यवस्था गरी तयारी अवस्थामा राख्ने,
(ज) फोहोरमैिा तथा प्रदुषणको यथोक्तचत व्यवस्थापन गरी यसबाट वातावरण र जनजीवनमा पनव सक्ने
नकारात्मक प्रिाविाई न्यूनीकरण गने उपायहरू अपनाउने ,
(झ) ववपद्को र्टना र्टे मा तत्काि नक्तज कको सुर क्षा लनकाय र स्थानीय आपत् कािीन कायव सञ्चािन केन्रिाई

िबर गने ।

(२) नगरपालिका लित्रका साववज लनक संस्था तथा व्यावसावयक प्रलतष्ठानिे नगरपालिकाको ववपद् व्यवस्थापन
सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रही ववपद् व्यवस्थापन योजनाको तजुवमा गरी अलनवायव रूपमा िागू गनुव पनेछ ।
११.

ववपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गन ुव पने : नगरपालिका लित्रका सरकारी कायावि य, गैर सरकारी संस्था , स्थानीय सङ्घ
संस्था, समुदाय, स्वयंसे व क, नागररक समाज, लनजी क्षे त्र तथा व्यक्तििे ववपद् व्यवस्थापन कायव मा नगरपाललकाले
दे हाय बमोक्तजम सहयोग गनुव पनेछ:-

(क)

त्याङ्क सङ्किन, क्षलतको मूल् याङ्कन, राहत, पुनस्थाव पना तथा पुन लनवमावण िगायतका ववपद्
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव मा सहयोग गने,

(ि)

ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेत ना अलिवृव द्ध गने ,

(ग)

क्षमता ववकास,

आपत् कािीन नमूना अभ्यास तथा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रक्तश क्षण

कायव िममा सहयोग गने तथा िाग लिने,

(र्)

िोज, उद्धार तथा राहत ववतरण सम्बन्धी कायव मा सहयोग गने ।
पररच्छे द – ५
ववपद् व्यवस्थापन कोष सम्ब न्ध ी व्यवस्था

१२.

ववपद् व्यवस्थापन कोष : (१) ववपद् व्यवस्थापनका िालग नगरपालिकामा छु ट्टै एक आकजस्मक

कोष रहने छ ।

(२) कोषमा दे हाय बमोक्तजमका रकमहरू रहने छन्:(क)

नगरपालिकाको वावषव क बजे ट बाट ववपद व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी स्वीकृत रकम ,

(ि) प्रदे श सरकारबाट ववपद्स व्यवस्थापनका िालग प्राप्त रकम,
(ग)

नेपाि सरकारबाट ववपद्स व्यवस्थापनका िालग प्राप्त रकम,

(र्)

स्वदे शी कुनै सङ्घ संस् था वा व्यक्तिबाट दान, दातव्य वा उपहार स्वरुप प्राप्त रकम,

(ङ)

अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(३) ववपद् ब्यबस्थापनका िालग नगरपालिकािे कानून बमोक्तज म बबशेष शुल् क वा दस्तुर सं किन गनव सक्ने छ
|
(४) कोषको सञ्चािन तोवकए बमोक्तज म हु नेछ ।

(५) कोषको रकम ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कामका िालग प्रयोग गररनेछ ।
(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा िे क्ति एको िए तापलन कोषको रकम लनयलमत प्रशासलनक कायव को िालग
िचव गररने छै न ।

(७) कोषको िेिापरीक्षण महािेिा परीक्षकबाट हुनेछ ।
(८ ) सलमलतिे कोषको वावषव क आय व्ययको प्रलतवदे न तयार गरी कायव पालिका माफव त नगर सिा समक्ष पे श
गनेछ ।

पररच्छे द – ६
कसूर तथा सज ाय
१३.

कसूर र सजाय : कसैिे ववपद्को र्टना र्ट्न सक्ने गरी िापरवाही गरे मा वा त्यस्तो र्टना र्टाउन प्रत्यक्ष संि गन
िएमा वा र्ट्ना र्टे को अवस्थामा नाजायज फाईदा लिने गरी वा आफु िाई मात्र फाईदा पुगने वकलसमको कु नै काम
गरे मा वा यस सम्बन्धमा सं र्ीय कानून बमोक्तजम कसुरजन्य मालनने कुनै काम गरे मा तत् सम्बन्धी कारवाही प्रचलित
सं र्ीय कानून बमोक्तज म हु नेछ ।
पररच्छे द – ७
ववववध

१४.

ववपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र र् ोषण ाको पािन ा र समन्वय : (१) ने पाि सरकारिे नगरपालिका लित्रको कुनै ठाउाँमा गम्िीर
प्रकृलतको ववपद् उत्पन्न िएमा ववपद् सङ्कटग्रस्त क्षे त्र र्ोषणा गरी प्रचलित कानू न बमोक्तजम कुनै काम गनव गराउन
आदे श ठदएमा सोको पािना गनुव गराउनु नगरपालिकाको कतवव् य हु नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम र्ोषणा गररएको क्षे त्रमा नेपाि सरकारिे प्रचलित कानून बमोक्तजम कुनै काम गनव
गराउन नगरपालिका लित्रको कुनै व्यक्ति , संस् था वा अलधकारीिाई आदे श ठदएमा सोको पािना गना गराउनमा
नगरपालिकािे आवश्यक समन्वय गनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोक्तज म र्ोषणा गररएको क्षे त्र सम्बन्धी सू चना को प्रसारणमा नगरपालिकािे सहयोग र
समन्वय गनेछ ।
१५.

न ेप ाि सरकारको स्वीकृ तीमा मात्र प्रवेश गन ुवप ने : (१ ) ववपद्बाट असर परे को कुनै क्षे त्रमा ववदे शी नागररक वा
संस्थािे प्रवेश गनव ुु परे मा नेपाि सरकारको स्वीकृलत लिएको छ छै न िलन नगर काया पालिकािे सोधिोज गनव
सक्नेछ ।

(२ ) उपदफा (१ ) बमोक्तजम सोधिोज गदाव त्यस्तो नागररक वा सं स्थािे नेपाि सरकारको स्वीकृलत लिएको
नदे क्ति एकोमा लनजको प्रवेशिाई रोक िगाई तत् सम्बन्धी सू चना ने पाि सरकारिाई उपिब्ध गराईनेछ ।
१६.

मानवीय तथा अ न्य सहायता र समन्वय : (१) नगरपालिका लित्र उत्पन्न ववपद्सको

अवस्थािाई तत्काि सामना गनव

आन्तररक स्रोत र साधनबाट नभ्याउने िएमा मानवीय तथा अन्य सहायता र समधवयका िालग जजल्ला समधयव
लसलमति, प्रदे श सरकार तथा नेपाि सरकारिाई अनुरोध गररने छ ।

(२ ) ववपद् बाट उत्पन्न क्तस् थलत लनयन्त्रण गने िममा ने पाि सरकारिे अन्तरावविय मानवीय तथा अन्य सहयोग
लिई पररचािन गरे को अवस्थामा ने पाि सरकारको लनदे श नमा रवह तत् सम्बन्धी कायवमा सहयोग र समन्वय गररनेछ
।
(३) लछमेक क स्थनीय िहमा कु नै ववपद उत्पधन भइ सो ब्यबस्थापनका लाधग तछमे की स्थानीय िहले सोझै ,
जजल्ला समधयव लसलमति वा प्रदे श सरकार माफा ि अनुरोि गरे मा उपलब्ि भएसम्मको सहयोग पुरयाउनु
नगरपाललकाको दातयत्व हुनेछ ।

१७.

तत्काि िरक्तु द तथा लनमावण र प्रयोग ग न व सवकन े : (१) ववशे ष पररक्तस् थलत परी ववपद्बाट प्रिाववत क्षे त्रमा िोज,
उद्धार तथा राहत उपिब्ध गराउन तथा िइरहे को ववपद्बाट थप क्षलत हु न नठदनका िालग तत्कािै राहत सामग्री
िरक्तुद वा लनमावण कायव गनव आवश्यक िएमा साववज लनक िररद सम्बन्धी प्रचलित कानू नमा रहे को ववशेष पररक्तस् थलतमा
िररद गने सम्बन्धी व्यवस्था बमोक्तज म नगरपाललकाले िरक्तुद वा लनमावण कायव गनव सवकनेछ ।

(२ ) ववपद्बाट प्रिाववत क्षे त्रमा िोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध गराउन तथा िइरहे को ववपद्बाट थप क्षलत
हुन नठदनका िालग नगरपालिका क्षे त्र लित्रको कुनै गै रसरकारी कायाविय वा अन्य सं र् संस्था र व्यक्तिको चि ,
अचि सम्पक्ति तथा सवारी साधन उपयोग गनव आवश्यक िएमा सोको अलििे ि रािी तोवकएको अवलधिरको िालग
अस्थायी तवरिे प्राप्त गनव सवकनेछ ।

(३ ) ववपद्बाट प्रिाववत क्षे त्रमा तत्काि राहत उपिब्ध गराउन नगरपालिका क्षे त्र लित्रको कुनै गैर सरकारी
कायाविय वा अन्य सं र् संस् था र व्यक्ति को िाद्यान्न, ििाकपडा , औषधी वा अन्य वस्तु आवश्यक िएमा सोको
अलििे ि रािी लनयन्त्रणमा लिन र सम्बक्तन्धत प्रिाववत पक्षिाई ववतरण गनव सवकने छ ।

(४ ) नगरपालिकािे उपदफा (२ ) बमोक्तज म कुनै सम्पक्ति अस्थायी रूपमा प्राप्त गरे मा वा उपदफा (३ ) बमोक्तज म
कुनै वस्तु लनयन्त्रण र ववतरण गरे मा त्यस्तो सम्पक्ति प्रयोग वा वस्तु उपयोग बापत प्रचलित दर अनुसारको रकम
सम्बक्तन्धत कायाविय, संस् था वा व्यक्तििाई ठदनेछ ।
१८.

राहतको न्यून तम मापदण्ड सम्ब न्ध ी व्यवस्था : (१) ववपद् प्रिाववत व्यक्तििाई ने पाि सरकार तथा प्रदे श सरकारिे
उपिव्ध गराउने राहतको अलतररि नगरपालिकािे आन्तररक स्रोतबाट थप राहत उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।

(२ ) उपदफा (१) बमोक्तजम नगरपालिकािे ववपद् प्रिाववत व्यक्तििाई राहत उपिब्ध गराउाँदा मापदण्ड बनाई
सोको आधारमा राहात उपिब्ध गराउनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोक्तजमको राहतको मापदण्डमा अन्य ववषयको अलतररि दे हायका ववषय समावेश िएको
हुन ु पनेछ:(क)

ववपद्बाट प्रिाववत व्यक्ति िाई अस्थायी आश्रयस्थिमा रा्दा उपलब्ि गराउनु पने आवास, िाद्यान्न,
िानेपानी, स्वास््य तथा सरसफाइ सम्बन्धी ,

(ि)

ववपद्बाट मृ त्यु हुने को पररवार तथा सम्पक्ति को क्षलत हुने व्यक्तििाई उपिब्ध गराउनु पने न्यून तम राहत
सम्बन्धी,

(ग)

मवहिा, बािबालिका , जे ष्ठ नागररक, अशि तथा अपाङ्गता िएका व्यक्ति को आवश्यकिा सम्बोिनका
लाधग बबसे स राहि प्याके जहरु

(जस्िै लडक्तग नटी वकट र क्तच ल्रे न वकट) मदहलाहरुको लाधग मदहलामैत्री

सुरक्षक्षि स्थल,
(र्)
(ङ)

व्यजक्िगि गोपनीयिा िथा सुर क्षा सम्बजधि ,
न्यून तम

राहत

बाहे क

स्वरोजगार

तथा

रोजगारी

व्यवस्थापनका

जीववकोपाजवन सम्बन्धी ,
(च)

गैरसरकारी वा व्यक्तिगत रूपमा ठदइने राहतको ववतरण सम्बन्धी ,

माध्यमबाट

पीलडतको

१९.

(छ)

एकद्वार प्रणािी अनुरुप राहत ववतरण गने सम्बन्धी ,

(ज)

राहतसाँग सम्बक्तन्धत अन्य उपयुि ववषय ।

ववपद् मा परी हराएका वा नि ि एका काग जात सम्ब न्ध मा : ववपद्मा परी हराई फेिा पनव नसकेका तथा आंक्त शक वा
पूणव रूपमा क्षलत िएका नगरपालिकाका महत्वपूणव कागजातहरुको प्रमाणीकरण तथा प्रलतलिवप उपिब्ध गराउने
सम्बन्धी व्यवस्था प्रचललि कानु नले तोके बमोक्तज म हुने छ ।

२०.

लनदे श न ठदन सक्न े : सलमलतिे यस ऐनको अधीनमा रही ववपद् व्यवस्थापनका िालग कुनै व्यक्ति वा लनकायिाई
आवश्यक लनदे शन ठदन सक्नेछ र त्यस्तो लनदे श नको पािना गनुव सम्बक्तन् धत व्यक्ति वा लनकायको कतवव् य हु नेछ ।

२१.

उ पसलमलत गठ न गन व सक्न े : (१ ) सलमलतिे आवश्यकता अनुसार उपसलमलत गठन गनव सक्ने छ ।

(२ ) उपदफा (१ ) बमोक्तज म गठन हुने उपसलमलतको काम, कतव व्य, अलधकार र कायव ुावलध उपसलमलत गठन
गदावका बित तोवकए बमोक्तज म हु नेछ ।
२२.

अलिि ेि राख्न ु पने ः (१) ववपद्सको समयमा राहत उपिब्ध गराउने व्यक्ति , लनकाय वा संस्थाको नाम, र उपलब्ि
गराईको राहत

िथा सोको पररमाण सदहिको बबबरणको अववलेख राख्ने ब्यबस्था लसलमतिले लमलाउनु प ने छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजजमको वववरण राख्दा ववपदमा परे का मदहला, बालबाललका, जे ष् ठ नागररक, बबपद्सका
कारणले स्थाधिाधिरण भयका िरपररवार लगायिको सं ख्या एककन हु ने वववरण र उनीहरुलाई उपलब्ि गराइएको
राहिको वववरण स्पष्ट राख्नु प ने छ ।
२३.

पुर स्कार ठदन सक्न े : स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा ववशेष योगदान पुर्याउने उत्कृि व्यक्ति वा संस् थािाई
प्रोत्साहन स्वरूप सलमलतको लसफाररसमा नगर काया पालिकािे सम्मान तथा पुर स्कार ठदन सक्नेछ ।

२४.

वावषवक प्रलतवेद न : (१) सलमलतिे प्रत्ये क आलथव क वषव मा गरे को कामको वववरण सवहतको वावषव क प्रलतवेदन तयार गरी
कायवपालिका माफव त नगर सिा , क्तजल्िा ववपद् व्यवस्थापन सलमलत तथा प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन सलमलत समक्ष पेश
गनुव पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तज मको वावषव क प्रलतवेद न सावव जलनक रूपमा प्रकाशन गनुव पने छ ।
२५.

प्रश ासलन क िचव ब्यबस्थापन : सलमलतको बै ठ क तथा प्रलतबेदन तयारी िगायतका कायव सग सम्बक्तन्धत न्युनतम
प्रशासलनक िचव नगरकायव पालिकािे व्यवस्था गनेछ |

२६.

अलध कार प्रत्यायोज न : यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगव त बने को लनयम बमोक्तज म लसलमतििाई प्राप्त अलधकारमध्ये
आवश्यकता अनुसार केही अलधकार सलमलतको संयोजक तथा तोवकएको पदालधकारीिाई प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ ।

२७.

लनयम बन ाउन े अलध कार : नगर कायवपालिकािे यो ऐन कायावन् वयनका िालग आवश्यक लनयम तथा कायवववलध
बनाउन सक्नेछ ।
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