गोदावरी नगरपालिकामा ववपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गनन बनेको बबधेयक २०७५
प्रमाणिकरि ममत िः२०
प्रस्तावना : गोदावरी नगरपामिका क्षेत्र मित्र प्राकृत क
जीउज्यान र साववजतनक, तनजी

था व्यक्त ग

/

/

था गैरप्राकृत क ववपदबाट सववसाधारिको

सम्पवि, प्राकृत क एवम ् सााँस्कृत क सम्पदा र िौत क

संरचनाको संरक्षि गनवका िागग ववपद जोणिम न्यूतनकरि

था व्यवस्थापनका सबै क्रियाकिापको

समन्वयात्मक र प्रिावकारी रूपमा कायावन्वयनका िागग कानन
ू बनाउन वाञ्छनीय िएकोिे,
नेपािको संववधानको धारा २२१ को उपधारा (१) िे ददयको अगधकार प्रयोग गरर गोदावरी
नगरसिािे यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द – १
प्रारम्भिक
१.

संक्षिप्त नाम र प्रारभि: (१) यस ऐनको नाम “नगर ववपद जोणिम न्यन
ू ीकरि

था

व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ” रहे को छ ।
(२) यो ऐन नगर सिािे पास गरे को ममत
२.

बाट प्रारम्ि हुनेछ ।

पररिाषा: ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथव निागेमा यस ऐनमा,(क) “प्रमि
ु ” िन्नािे नगरपामिकाको प्रमि
ु सम्झनु पछव ।
(ि) “कोष” िन्नािे दफा १२ बमोक्जमको ववपद व्यवस्थापन कोष सम्झनु पछव ।
(ग) “गैरप्राकृत क ववपद” िन्नािे महामारी, अतनकाि, डढे िो, कीट वा सक्ष्
ू म
जीवािु आ ङ्क, पशु
जनावर

आ ङ्क,

आगिागी, ववषात
ववषात
क्षत

था चराचुरुङ्गीमा हुने फ्ि,
ू प्यान्डाममक फ्ि,
ू सपवदंश,

िानी,

हवाई,

सडक,

जि

वा

औदयोगगक

दर्
व ना,
ु ट

गयााँस, रसायन वा ववक्रकरि चुहावट, गयााँस ववष्फोटन,

िादय सेवन, वा ावरिीय प्रदष
ू ि, वन ववनाश वा िौत क संरचनाको
था प्रकोप उदधार कायवमा हुने दर्
व ना वा यस् ै अन्य गैरप्राकृत क
ु ट

कारििे उत्पन्न ववपद सम्झनु पछव ।
(र्) “क्जल्िा ववपद व्यवस्थापन सममत ” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १६ बमोक्जम
कैिािी क्जल्िामा गठन िएको क्जल्िा ववपद व्यवस्थापन सममत

सम्झनु पछव

।
(ङ) “ ोक्रकएको" वा " ोक्रकए बमोक्जम” िन्नािे यस ऐन अन् गव
ोक्रकएको वा

बनेको तनयममा

ोक्रकए बमोक्जम सम्झनु पछव ।

(च) “प्रदे श ववपद व्यवस्थापन सममत ” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १४ बमोक्जम
प्रदे श नं. ७ मा गठन िएको प्रदे श ववपद व्यवस्थापन सममत
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सम्झनु पछव ।

(छ) “प्रमि
ु

प्रशासकीय

प्रशासकीय अगधकृ

अगधकृ ”

िन्नािे

गाउाँ पामिका/नगरपामिकाको

प्रमि
ु

सम्झनु पछव ।

(ज) “प्राकृत क ववपद” िन्नािे दहमपा , अमसना, दहमपदहरो, दहम ाि ववस्फोटन,
अत वक्ृ ष्ट, अनावक्ृ ष्ट, बाढी, पदहरो
हुरी ब ास, शी िहर,

था िू स्ििन, डुबान, िडेरी, आाँधी,

ा ो हावाको िहर, चट्याङ्ग, िक
ू म्प, ज्वािामि
ु ी

बबस्फोट, डढे िो वा यस् ै अन्य प्राकृत क कारििे उत्पन्न जन
ु सक
ु ै ववपद
सम्झनु पछव ।
(झ) “राक्ष्िय कायवकारी सममत ” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा ६ बमोक्जमको कायवकारी
सममत

सम्झनु पछव ।

(ञ) “राक्ष्िय पररषद” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा ३ बमोक्जमको ववपद जोणिम
न्यन
ू ीकरि

था व्यवस्थापन राक्ष्िय पररषद सम्झनु पछव ।

(ट) “राक्ष्िय प्रागधकरि” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १० बमोक्जम गठन िएको
राक्ष्िय ववपद जोणिम न्यन
ू ीकरि

था व्यवस्थापन प्रागधकरि सम्झनु पछव ।

(ठ) “ववपद” िन्नािे कुनै स्थानमा आप ्कािीन अवस्था मसजवना िई जन वा
धनको क्षत को साथै जीवनयापन र वा ावरिमा प्रत कूि असर पाने प्राकृत क
वा गैरप्राकृत क ववपद सम्झनु पछव ।
(ड) “ववपद िोज

था उदधार समह
ू ” िन्नािे ववपदको अवस्थामा िोजी

था

उदधार गनव क्रियाशीि वा ववपद व्यवस्थापनको िागग पररचािन गनव
गररएको ववमशष्टीकृ
ामिम प्राप्

िोज

था उदधार समह
ू सम्झनु पछव

मानवीय सहाय ाकमीिाई समे

यार

र सो शब्दिे

जनाउाँ छ ।

(ढ) “ववपद जोणिम न्यन
ू ीकरि” िन्नािे ववपदपव
ू व गररने जोणिमको ववश्िेषि
मल्
ू याङ्कन,

ववपद

रोकथाम

वा

ववपदबाट

हुने

क्षत को

था

न्यन
ू ीकरि

था

ववकासका कायवमा ववपद जोणिमिाई कम गने सम्बन्धी कायव सम्झनु पछव ।
(ि) “ववपद

पन
ु िावि”

िन्नािे

पन
ु स्थावपनासाँग सम्बक्न्ध

ववपदको

र्टनापतछ

गररने

पन
ु तनवमावि

एवम ्

कायव सम्झनु पछव ।

( ) “ववपद प्रत कायव” िन्नािे ववपदको र्टना र्ट्नासाथ
उदधार एवम ् राह साँग सम्बक्न्ध
प्रत कायवको पव
ू व यारीिाई समे

कायव सम्झनु पछव

त्कािै गररने िोज,
र सो शब्दिे ववपद

जनाउाँ छ ।

(थ) “ववपद व्यवस्थापन” िन्नािे ववपद जोणिम न्यन
ू ीकरि, ववपद प्रत कायव र
ववपद पन
ु िाविसाँग सम्बक्न्ध

सम्पि
ू व क्रियाकिाप सम्झनु पछव ।

(द) “व्यावसातयक प्रत ष्ठान” िन्नािे उदयोग, किकारिाना, मसनेमा र्र, सवपङ्ग
मि, बहुउददे श्यीय व्यापाररक िवन जस् ा व्यावसातयक प्रत ष्ठान सम्झनु पछव
।
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(ध) “सममत ” िन्नािे दफा ३ बमोक्जमको नगर ववपद व्यवस्थापन सममत

सम्झनु

पछव ।
(न)

(ऩ) “संर्ीय

ऐन”

िन्नािे

नेपाि

सरकारको

ववपद

जोणिम

न्यन
ू ीकरि

था

व्यवस्थापन ऐन, २०७४ सम्झनु पछव ।
(प) “संर्ीय मन्त्रािय” िन्नािे नेपाि सरकारको ववपद

व्यवस्थापन हे ने गरी

ोक्रकएको मन्त्रािय सम्झनु पछव ।
(फ) “साववजतनक संस्था” िन्नािे सरकारी तनकाय, सरकारको पि
ू व वा आंमशक
स्वाममत्व िएको संस्था, प्रचमि
संस्था वा सबै प्रकारका स्वास््य

कानन
ू बमोक्जम स्थापना िएका सङ्गदठ
था शैक्षक्षक संस्था सम्झनु पछव ।

पररच्छे द – २
नगर ववपद व्यवस्थापन सलमततको गठन तथा काम, कतनव्य र अधधकार
३.

नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमतत: (१) नगरपामिका मित्रको ववपद व्यवस्थापन सम्बन्धी
कायविाई प्रिावकारी रूपमा सञ्चािन गनव एक नगर ववपद व्यवस्थापन सममत

रहनेछ ।

(२) सममत को गठन दे हाय बमोक्जम हुनेछ:(क) नगरपामिकाको प्रमि
ु

-संयोजक

(ि) नगरपामिकाको उपप्रमि
ु

-सदस्य

(ग)

प्रमि
ु प्रशासकीय अगधकृ

-सदस्य

(र्)

ववषयग

-सदस्य

(ङ)

प्रत तनगध क्जल्िा प्रसासन कायाविय

-सदस्य

(च)

सामाक्जक महाशािा/शािा प्रमि
ु

-सदस्य

सममत का संयोजकहरु

(छ) पव
ू ावधार ववकास महाशािा/शािा प्रमि
ु

-सदस्य

(ज) नगरपामिकाको िौगोमिक क्षेत्र मित्र रहे का संतर्य सरु क्षा तनकायका प्रमि
ु वा
प्रत तनगध

-सदस्य

(झ) नगरपामिकाको िौगोमिक क्षेत्र मित्र रहे का प्रदे श प्रहरी प्रमि
वा प्रत तनगध
ु
-सदस्य
(ञ)

नगर प्रहरी प्रमि
ु

(ट)

राक्ष्िय मान्य ा प्राप्

-सदस्य
दिका नगरपामिका क्स्थ

प्रमि
ु वा प्रत तनगध

सदस्य
(ठ)

नेपाि रे डिस सोसाईटीका स्थानीय प्रत तनगध (१ जना)

(ड)

तनजी क्षेत्रको उदयोग वाणिज्य सम्बन्धी मान्य ाप्राप्
नगर

(ढ)

हको अध्यक्ष वा तनजिे

-सदस्य

संस्थाको

ोकेको प्रत तनगध (१ जना)

गैरसरकारी सस्था महासंर्काका स्थानीय प्रत तनगध (१ जना)
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-सदस्य
-सदस्य

-

(ि) नेपाि पत्रकार महासंर्को स्थानीय प्रत तनगध (१ जना)
( )

ववपद व्यवस्थापन हे ने गरर

-सदस्य

ोक्रकएको महाशािा/शािा प्रमि
ु

-सदस्य

सगचव
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेणिएको िए ापतन िम संख्या (ञ)(ट)(ठ),
(ड), (ढ) र (ि) का सदस्य उपिब्ध नियको अवस्थामा मसममत

गठन गनव एवम ् काम

कारबाही गनव असर पने छै न ।
(४) उपदफा (२) बमोक्जमको सममत िे संर्ीय ऐनको दफा १७ बमोक्जमको स्थानीय ववपद
ब्यबस् ापन सममत को रूपमा समे
४.

काम गनेछ ।

सलमततको बैठक सभबन्धी व्यवस्था: (१) संयोजकिे

ोकेको ममत , समय र स्थानमा

सममत को बैठक बस्नेछ ।
(२) सममत को सदस्य-सगचविे सममत को बैठक बस्ने ममत , समय र स्थान

ोकी बैठकमा

छिफि हुने ववषयसूची सदह को सच
ू ना बैठक बस्ने समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै सबै
सदस्यिे पाउने गरी पठाउनु पनेछ ।
(३) सममत का पचास प्रत श िन्दा बढी सदस्य उपक्स्थ

िएमा बैठकको िागग गिपूरक

सङ्ख्या पुगेको मातननेछ ।
(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा िेणिएको िए ापतन सममत को बैठक

त्काि

बोिाउन आवश्यक िएमा अध्यक्षिे जन
ु सक
ु ै बेिापतन सममत को बैठक बोिाउन सतनेछ र
त्यस् ो अवस्थामा अध्यक्ष र र्टीमा १ जना सदस्य सदह

सदस्य सगचव उपक्स्थ

िएमा

सममत को बैठक बस्न सतनेछ।
(५) सममत को बैठक संयोजकको अध्यक्ष ामा बस्नेछ ।
(६) सममत को तनिवय बहुम बाट हुनेछ र म

बराबर िएमा संयोजकिे तनिावयक म

ददनेछ।

(७) सममत िे आवश्यक ा अनुसार सम्बक्न्ध

तनकाय वा सङ्र् संस्थाका प्रत तनगध र ववज्ञिाई

बैठकमा आमन्त्रि गनव सतनेछ ।
(८) सममत को बैठक सम्बन्धी अन्य कायवववगध सममत
(९) सममत को तनिवय सदस्य सगचविे प्रमाणि
५ .

आफैिे तनधावरि गरे बमोक्जम हुनेछ ।

गरी राख्नेछ ।

सलमततको काम, कतनव्य र अधधकार: सममत को काम, क व्व य र अगधकार दे हाय बमोक्जम
हुनेछ:(क) ववपद व्यवस्थापन सम्बन्धी राक्ष्िय पररषदबाट स्वीकृ
योजना एवम ् राक्ष्िय कायवकारी सममत
स्वीकृ

एकीकृ

था क्षेत्रग

ववपद व्यवस्थापन नीत

नीत

था योजना
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राक्ष्िय नीत

था

र प्रदे श ववपद व्यवस्थापन सममत बाट

योजना र कायविम अनुरुप हुने गरी नगर
जम
ुव ा गरी कायवपामिका समक्ष पेश गने,

(ि) नगर सिाबाट स्वीकृ

नीत

था योजनाको अधीनमा रही ववपद जोणिम

न्यूनीकरि, ववपद प्रत कायव
नीत , योजना

था ववपद पुनिावि सम्बन्धी एकीकृ

था कायविम स्वीकृ

था क्षेत्रग

गरी िागू गने, गराउने,

(ग) नगरपामिकाबाट संचािन हुने ववपद व्यवस्थापन सम्बक्न्ध कायविम
प्रस् ाब

था बजेट

यार गने गराउने ,

(र्) ववपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नगरपामिकाको संस्थाग

क्षम ा ववकास गने,

गराउने,
(ङ) नगरपामिकाका पदागधकारी, कमवचारी, स्वयंसेवक, सामाक्जक पररचािक

था

समद
ु ायिाई ववपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रमशक्षि ददने व्यवस्था ममिाउने,
(च) ववपदका र्टना हुनासाथ िोज, उदधार र राह
त्काि गनवको िागग संस्थाग
कायवववगध

था मापदण्ड

िगाय का प्राथममक कायवहरू

संयन्त्र स्व : पररचामि

हुने गरी आवश्यक

जम
ुव ा गरी िागू गने, गराउने,

(छ) ववपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संर्ीय

था प्रादे मशक कानूनको अगधनमा रदह

साववजतनक, तनजी, गैरसरकारी िगाय
पने िमू मका तनधावरि गने

सबै तनकाय

था संस्थािे तनवावह गनुव

था त्यस् ा संस्था वा तनकायिाई आफ्नो नीत ,

योजना र कायविममा ववपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ववषय समावेश गनव िगाउने,
(ज) ववपदको

समयमा

स्थानीय

आवश्यक मापदण्ड
(झ) सरकारी,
पररचािक

तनजी

आमसञ्चारका

माध्यमहरुको

िमू मका

सम्बन्धी
सामाक्जक

यार गरी कायावन्वयन गने, गराउने,
एवम ् गैरसरकारी

िगाय

सम्बक्न्ध

सबै

संस्था,

स्थानीय

स्वयंसेवक,

पक्षको

समन्वय

र

संिगन ामा

ववपद

व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने, गराउने,
(ञ) िौत क संरचना तनमावि गदाव िवनसंदह ा िगाय

अन्य स्वीकृ

तनदे मशका वा

मापदण्डको पािना गराउने,
(ट) स्थानीय साववजतनक पूवावधार सम्बन्धी संरचनाको ववपद जोणिम मूल्याङ्कन गने,
गराउने,
(ठ) नदी क्रकनार, बगर, पदहरो जान सतने मिरािो जममन र डुबान हुने क्षेत्र वा
ववपद जोणिमको सम्िावना िएका असुरक्षक्ष
समुदायिाई सुरक्षक्ष
कायवमा सहयोग गने

क्षेत्रमा बसोबास गने व्यक्त

स्थानमा स्थानान् रि गराउन उपयुत
था सुरक्षक्ष

(ड) स्थानीय स् रमा तनजी

था

स्थानको िोक्ज

स्थानमा बसोबास सम्बक्न्ध सचे ना जगाउने ,

था साबवजतनक क्षेत्रबाट िइरहे को सेवा प्रवाहमा अवरोध

आइपरे मा सोको पुन संचािनका िागग सेवा तनरन् र ाको योजना
कायावन्वयन सम्बन्धी कायव गने, गराउने ।

5

जम
ुव ा

था

(ढ) स्थानीय समुदायिाई ववपदप्रत
था कायविम
पररचामि
सममत

जागरुक बनाउन, ववपदसाँग सम्बक्न्ध

जम
ुव ा गनव

हुन वडा

योजना

था ववपदको र्टना हुनासाथ प्रत कायवका िागग

था समद
ु ायस् रमा समावेसी ववपद पव
ू व यारी

था प्रत कायव

गठन गने,

(ि) ववदयािय

हको शैक्षक्षक पाठ्यिममा ववपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ववषय समावेश

गनव पहि गने ,
( ) ववपद प्रत कायवका िागग नमूना अभ्यास गने, गराउने,
(थ) ववपदको समयमा प्रयोग गनव सक्रकने गरी वारुियन्त्र िगाय का अन्य उपकरिहरू
यारी हाि मा राख्न िगाउने,
(द) स्थानीय स् रमा आप ्कािीन कायवसञ्चािन केन्रको स्थापना र सञ्चािन गने,
(ध) नगरपामिकामा ववपद व्यवस्थापन सच
ू ना प्रिािी

था पूववचे ावनी प्रिािीको

ववकास र सञ्चािन गने, गराउने,
(न) ववपद प्रिावव

क्षेत्रमा

त्काि उदधार

था राह को व्यवस्था ममिाउने,

(प) ववपदमा परी हराएका, बबग्रेका वा नष्ट िएका कागजा को यक्रकन

्याङ्क

अदयावगधक गरी राख्न िगाउने,
(फ) ववपदबाट प्रिावव

र्रपररवारको पदहचान, स् र तनधावरि

था पररचयपत्र वव रि

गने, गराउने,
(ब) ववपदको समयमा जोणिममा रहे को समह
ू बबसेसगरी मदहिा, बािबामिका ,
क्रकशोरी, अपाङ्ग ा िएका व्यक्त उपर हुन सतने र्टना (िैङ्गगक दहंसा, बेच
वविन

था अन्य कुनै क्रकमसमको शोषिमा) रोकथामको िागग ववशेष स कव ा

अपनाई सचे नामूिक कायविम सञ्चािन गने,
(ि) ववपद प्रिावव हरुको प्र क्ष्य र सक्रिय

सहिागग ामा ववपद प्रिवव

क्रियाकिापको पुनस्थावपना, रोजगारीका अवसरको सज
ृ ना

क्षेत्रमा आगथवक

था जीवनयापनका

िागग आय आजवन कायविम सञ्चािन गने, गराउने,
(म) ववपदको

जोणिममा

सीमान् कृ

वगव

रहे का

मदहिा,

बािबामिका,

था समुदाय, अशत

िागग ववशेष योजना

नागररक,

दमि ,

था अपाङ्ग ा िएका व्यक्त हरूको

था कायविम बनाई कायावन्वयन गने, गराउने,

(य) ववपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा साववजतनक संस्था
प्रचमि

जेष्ठ

था व्यावसातयक प्रत ष्ठानिे

ऐन बमोक्जम कायव गरे नगरे को अनग
ु मन गने,

(र ) ववपद व्यवस्थापन सम्बन्धी राक्ष्िय कायवकारी सममत , प्रदे श ववपद व्यवस्थापन
सममत

था

क्जल्िा

ववपद

व्यवस्थापन

सममत को

व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव गने, गराउने,

6

तनिवय

अनुसार

ववपद

(ि) ववपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाि सरकार
वविाग

था प्रदे श सरकारका मन्त्रािय,

था अन्य तनकायसाँग सहकायव गने,

(व) ववपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार वा नगर सिािे
ोकेका अन्य कायव गने, गराउने,
(श) ववपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा संतर्य
नगर कायवपामिकािे

था प्रादमशक कानुनको प्रत कुि नहुने गरर

ोके बमोक्जमका अन्य कायव गने, गराउने,

(ष) बबमिन्न संर्संस्था, व्यक्त बाट प्राप्

हुने राह

था पुनतनवमावि र पुनिाविका

बबषयवस् ि
ु ाई स्थानीय बबपद ब्यबस्थापन सममत िे

ोकेको स्थान र मापदण्ड

अनस
ु ार गने, गराउने ।
पररच्छे द – ३
वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सलमततको गठन तथा काम, कतनव्य र अधधकार
६.

वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सलमतत: (१) नगरपामिकाको प्रत्येक वडामा एक वडा स् रीय
ववपद व्यवस्थापन सममत

रहनेछ ।

(२) वडा स् रीय ववपद व्यवस्थापन सममत को गठन दे हाय बमोक्जम हुनेछ:(क) वडा अध्यक्ष

-संयोजक

(ि) वडा सदश्यहरू

-सदस्य

(ग)

वडा मित्र रहे का बबसयग

(र्)

वडा मित्र रहे का सरु क्षा तनकायका प्रमि
ु हरु

-सदस्य

(ङ)

राक्ष्िय मान्य ा प्राप्

-सदस्य

(च)

स्थानीय रे डिस,

(छ) गैर

सरकारी

संयोजकिे

शािा/इकाई कायाविय प्रमि
ु हरु
दिका वडाक्स्थ

-सदस्य

प्रमि
ु वा प्रत तनगध

-सदस्य
था

समद
ु ायमा

आधारर

सर्सस्था

ोकेबमोक्जम न्यन
ू म २ मदहिा सदह

(ज) वडा सगचब

था

यव
ु ा

४ जना

तिबबाट

-सदस्य
- सदश्य सगचब

(३) उपदफा (२) बमोक्जमको सममत को बैठक सो सममत को संयोजकिे

ोकेको ममत

समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(४) सममत को सदस्य-सगचविे सममत को बैठक बस्ने ममत , समय र स्थान

ोकी

बैठकमा छिफि हुने ववषयसच
ू ी सदह को सच
ू ना बैठक बस्ने समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै
सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउनु पनेछ ।
(५) सममत का पचास प्रत श िन्दा बढी सदस्य उपक्स्थ

िएमा बैठकको िागग गिपूरक

सङ्ख्या पुगेको मातननेछ ।
(६) उपदफा (४) र (५) मा जन
ु सक
ु ै कुरा िेणिएको िए ा पतन सो सममत को बैठक
त्काि बोिाउन आवश्यक िएमा संयोजकिे जुनसुकै बेिापतन सममत को बैठक बोिाउन सतनेछ
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र त्यस् ो अवस्थामा संयोजक र र्टीमा १ जना सदस्य सदह

सदस्य सगचव उपक्स्थ

िएमा

सममत को बैठक बस्न सतनेछ ।
(७) सममत को बैठकको अध्यक्ष ा सो सममत को संयोजकिे गनेछ ।
(८) सममत को तनिवय बहुम बाट हुनेछ र म

बराबर िएमा संयोजकिे तनिावयक म

ददनेछ।
(९) सममत िे आवश्यक ा अनस
ु ार सम्बक्न्ध

तनकाय वा सङ्र् संस्थाका प्रत तनगध र

ववज्ञिाई बैठकमा आमन्त्रि गनव सतनेछ ।
(१०) सममत को बैठक सम्बन्धी अन्य कायवववगध सो सममत

आफैिे तनधावरि गरे बमोक्जम

हुनेछ ।
(११) सममत को तनिवय सदस्य सगचविे प्रमाणि
७ .

गरी राख्नेछ ।

वडास् रीय ववपद ब्यबस्थापन मसममत को काम क व्व य र अगधकार : सममत को काम, क व्व य र
अगधकार दे हाय बमोक्जम हुनेछ:(क) वडा मित्र ववपद प्रत कायव

था ववपद पुनिावि सम्बन्धी कायविम संचािनका िागग

नगर ववपद ब्यबस्थापन मसममत मा मसफाररस गने
नीत

था सो मसममत बाट

स्वीकृ

था योजना अनुरुपका ववपद ब्यबस्थापन सम्बक्न्ध कायविम कायवन्वयन

अनुगमन र पुनराविोकन गने,
(ि) वडामा

ववकास

तनमाविका

क्रियाकिापहरू

व्यावस्थापनिाई मि
ू प्रवाहीकरि गने, सुरक्षक्ष

कायावन्वयनमा
ववदयािय

ववपद

जोणिम

था अस्प ािका िागग

ववपद जोणिम न्यूनीकरिका कायविमहरू संचािन गने,
(ग) ववपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा वडाको
(र्) ववपद

व्यवस्थापन

पुनतनवमावि योजना

योजना,
जम
ुव ा

संस्थाग

आपत्कािीन

क्षम ा ववकास गने,

कायवयोजना,

पुनिःस्थापना

था

था कायावन्वयन गने, गराउने,

(ङ) समुदायमा ववपद व्यवस्थापन सम्बक्न्ध काम गने समुहहरुको गठन

था

ेस् ा

समुहहरुिाई पररचािन गने गराउने,
(च) वडा सदस्य,
आधारर

कमवचारी,

स्वयंसेवक,

ववपद व्यवस्थापन सममत

सामाक्जक

पररचािक

था

समुदायमा

सदस्य, नागररक समाजका प्रत तनगधिाई

ववपद व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रमशक्षिको व्यवस्था ममिाउने,
(छ) स्थानीय समुदायिाई ववपदप्रत
था कायविम

जम
ुव ा गनव

जागरुक बनाउन

ववपदसाँग सम्बक्न्ध

था ववपदको र्टना हुनासाथ प्रत कायवका िागग

योजना
यारी

अवस्थामा राख्ने ,
(ज) ववपदका र्टना हुनासाथ िोज, उदधार र राह
त्काि गनवको िागग समन्यव गने,
(झ) आप ्कािीन नमन
ू ा अभ्यास गने, गराउने,
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िगाय का प्राथममक कायवहरू

(ञ) ववपदबाट

प्रिावव

र्रपररवारको

पदहचान,

स् र

तनधावरि

था

पररचयपत्र

वव रिमा नगर ववपद व्यवस्थापन मसममत िाई सहयोग गने,
(ट) ववपदको समयमा जोणिममा रहे का समह
ू बबशेषगरर मदहिा, बािबामिका ,
क्रकशोरी,अपाङ्ग ा िएका व्यक्त उपर हुन सतने र्टना (िैङ्गगकदहंसा,बेचवविन
था अन्य कुनै पतन क्रकमसमका शोषि) रोकथामको िागग ववशेष स कव ा अपनाई
सचे नामि
ू क कायविम सञ्चािन गने,
(ठ) नगर ववपद व्यवस्थापन सममत को तनिवय अनुसार ववपद व्यवस्थापन सम्बन्धी
अन्य कायव गने, गराउने ।
पररच्छे द – ४
सुरिा तनकाय तथा अन्य तनकायको पररचािन
८ .

सुरिा तनकायको पररचािन तथा सहयोग र समन्वय: (१) नगर कायवपामिकािे ववपद
व्यवस्थापनको काममा नेपाि सरकार

था प्रदे श सरकारिे पररचािन गरे का संर्ीय

था

प्रादे मशक सरु क्षा तनकायहरूिाई सहयोग र समन्वय गनेछ ।
(२) सरु क्षा तनकायिे ववपदको समयमा िोज

था उदधार कायवका िागग नगर कायवपामिका

साँग आवश्यक सामग्री माग गरे को अवस्थामा नगरपामिकामा उपिब्ध िएसम्म त्यस् ो सामाग्री
त्काि उपिब्ध गराईनेछ ।
(३) ववपद प्रत कायवका िागग नगरपामिकािे आाँफूसाँग रहे को नगर प्रहरीिाई पररचािन
गनेछ ।
९.

वारुणयन्र तथा अन्य सेवा प्रदायक तनकायको काम, कतनव्य र अधधकार:
(१) वारूियन्त्र, एम्बि
ु ेन्स
था राह

था त्यस् ै अन्य सेवा प्रदायकिे आप ्कािीन िोज, उदधार

उपिब्ध गराउन सममत िे ददएको तनदे शनको पािना गनुव पनेछ ।

(२) आप ्कािीन कायव सम्पादन गदाव सममत को आदे श बमोक्जम कुनै पतन स्थानमा
प्रवेश गने

था जन
ु सक
ु ै व्यक्त

वा संस्थाको साधन र स्रो

उपयोग गने अगधकार वारुियन्त्र

सेवा प्रदायकिाई हुनेछ ।
१०.

सावनजतनक संस्था तथा व्यावसातयक प्रततष्ठानको दातयत्व: (१) ववपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा
नगरपामिका मित्रका सबै साववजतनक संस्था

था व्यावसातयक प्रत ष्ठानको दातयत्व दे हाय

बमोक्जम हुनेछ:(क) आफ्नो िवन, उदयोग, कायाविय वा व्यावसातयक केन्रमा ववपदका र्टना हुन नददन
ववपद सुरक्षा औजार, उपकरि, सामग्री, आप ्कािीन तनकास िगाय
बमोक्जमका अन्य व्यवस्था गने,
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ोक्रकए

(ि) ्याङ्क

सङ्किन,

क्षत को

मूल्याङ्कन,

राह ,

पुनस्थावपना

था

पुनतनवमावि

समे का सम्पूिव कायवमा आवश्यक सहयोग गने,
कमवचारी

(ग)आफ्ना

था

कामदारिाई

ववपद

व्यवस्थापन

सम्बन्धमा

आधारिू

अमिमि
ु ीकरि गने गराउने,
(र्) ववपद व्यवस्थापन कायवमा उपयोग हुने स्रो
(ङ) आफ्ना िवन िगाय

साधनिाई

यारी हाि मा राख्ने,

अन्य संरचना आप ्कािीन प्रयोजनका िागग आवश्यक परे मा

आदे शानस
ु ार उपिब्ध गराउने,
(च) सम्बक्न्ध

अगधकारीको सप
ु ररवेक्षिमा उदधार

था राह

वव रि कायवमा सहयोग

परु याउने,
(छ) ववपद जोणिम न्यूनीकरि संयन्त्रको व्यवस्था गरी
(ज)फोहोरमैिा

था

प्रदष
ु िको

यथोगच

यारी अवस्थामा राख्ने,

व्यवस्थापन

गरी

यसबाट

वा ावरि

र

जनजीवनमा पनव सतने नकारात्मक प्रिाविाई न्यूनीकरि गने उपायहरू अपनाउने,
(झ) ववपदको र्टना र्टे मा

त्काि नक्जकको सुरक्षा तनकाय र स्थानीय आप ्कािीन

कायवसञ्चािन केन्रिाई िबर गने ।
(२)नगरपामिका मित्रका साववजतनक संस्था

था व्यावसातयक प्रत ष्ठानिे नगरपामिकाको

ववपद व्यवस्थापन सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रही ववपद व्यवस्थापन योजनाको

जम
ुव ा गरी

अतनवायव रूपमा िागू गनुव पनेछ ।
११.

ववपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गनुन पने : नगरपामिका मित्रका सरकारी कायाविय, गैरसरकारी
संस्था, स्थानीय सङ्र् संस्था, समुदाय, स्वयंसेवक, नागररक समाज, तनजी क्षेत्र

था

व्यक्त िे ववपद व्यवस्थापन कायवमा नगरपामिकािे दे हाय बमोक्जम सहयोग गनुव पनेछ:(क)

्याङ्क सङ्किन, क्षत को मूल्याङ्कन, राह , पुनस्थावपना

था पुन

तनवमावि िगाय का ववपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने,
(ि) ववपद व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचे ना अमिवद
ृ गध गने,
(ग) क्षम ा

ववकास,

आप ्कािीन

नमूना

सम्बन्धी प्रमशक्षि कायविममा सहयोग गने
(र्) िोज, उदधार

था राह

अभ्यास

था

ववपद

व्यवस्थापन

था िाग मिने,

वव रि सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने।

पररच्छे द – ५
ववपद् व्यवस्थापन कोष सभबन्धी व्यवस्था
१२.

ववपद् व्यवस्थापन कोष : (१) ववपद व्यवस्थापनका िागग नगरपामिकामा
आकक्स्मक

कोष रहनेछ ।

(२) कोषमा दे हाय बमोक्जमका रकमहरू रहने छन ्:10

छुट्टै

एक

(क) नगरपामिकाको वावषवक बजेटबाट ववपद व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी
स्वीकृ

रकम,

(ि) प्रदे श सरकारबाट ववपद व्यवस्थापनका िागग प्राप्
(ग) नेपाि सरकारबाट ववपद व्यवस्थापनका िागग प्राप्

रकम,
रकम,

(र्) स्वदे शी कुनै सङ्र् संस्था वा व्यक्त बाट दान, दा व्य वा उपहार स्वरुप
प्राप्

रकम,

(ङ) अन्य कुनै स्रो बाट प्राप्

रकम ।

(३) ववपद ब्यबस्थापनका िागग नगरपामिकािे कानून बमोक्जम बबशेष शुल्क वा दस् ुर
संकिन गनव सतने छ |
(४) कोषको सञ्चािन

ोक्रकए बमोक्जम हुनेछ ।

(५) कोषको रकम ववपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कामका िागग प्रयोग गररनेछ ।
(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा िेणिएको िए

ापतन कोषको रकम तनयमम

प्रशासतनक कायवको िागग िचव गररने छै न ।
(७) कोषको िेिापरीक्षि महािेिा परीक्षकबाट हुनेछ ।
(८) सममत िे कोषको वावषवक आय व्ययको प्रत वदे न

यार गरी कायवपामिका माफव

नगर

सिा समक्ष पेश गनेछ ।
पररच्छे द – ६
कसूर तथा सजाय
१३.

कसूर र सजाय : कसैिे ववपदको र्टना र्ट्न सतने गरी िापरवाही गरे मा वा त्यस् ो र्टना
र्टाउन प्रत्यक्ष संिगन िएमा वा र्ट्ना र्टे को अवस्थामा नाजायज फाईदा मिने गरी वा
आफुिाई मात्र फाईदा पुगने क्रकमसमको कुनै काम गरे मा वा यस सम्बन्धमा संर्ीय कानून
बमोक्जम कसरु जन्य मातनने कुनै काम गरे मा

् सम्बन्धी कारवाही प्रचमि

संर्ीय कानन
ू

बमोक्जम हुनेछ ।
पररच्छे द – ७
ववववध
१४.

ववपद् सङ्कटग्रस्त िेर घोषणाको पािना र समन्वय : (१) नेपाि सरकारिे नगरपामिका
मित्रको कुनै ठाउाँ मा गम्िीर प्रकृत को ववपद उत्पन्न िएमा ववपद सङ्कटग्रस्
प्रचमि

क्षेत्र र्ोषिा गरी

कानून बमोक्जम कुनै काम गनव गराउन आदे श ददएमा सोको पािना गनुव गराउनु

नगरपामिकाको क व्व य हुनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोक्जम र्ोषिा गररएको क्षेत्रमा नेपाि सरकारिे प्रचमि

कानून

बमोक्जम कुनै काम गनव गराउन नगरपामिका मित्रको कुनै व्यक्त , संस्था वा अगधकारीिाई
आदे श ददएमा सोको पािना गनव गराउनमा नगरपामिकािे आवश्यक समन्वय गनेछ ।
उपदफा

(३)

(१)

बमोक्जम

र्ोषिा

गररएको

क्षेत्र

सम्बन्धी

सच
ू नाको

प्रसारिमा

नगरपामिकािे सहयोग र समन्वय गनेछ ।
१५.

नेपाि सरकारको स्वीकृतीमा मार प्रवेश गनप
ुन ने : (१) ववपदबाट असर परे को कुनै क्षेत्रमा
ववदे शी नागररक वा संस्थािे प्रवेश गनुव परे मा नेपाि सरकारको स्वीकृत

मिएको छ छै न ितन

नगर कायवपामिकािे सोधिोज गनव सतनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्जम सोधिोज गदाव त्यस् ो नागररक वा संस्थािे नेपाि सरकारको
स्वीकृत

मिएको नदे णिएकोमा तनजको प्रवेशिाई रोक िगाई

् सम्बन्धी सच
ू ना नेपाि

सरकारिाई उपिब्ध गराईनेछ ।
१६.

मानवीय तथा अन्य सहायता र समन्वय : (१) नगरपामिका मित्र उत्पन्न ववपदको
अवस्थािाई

त्काि सामना गनव आन् ररक स्रो

र साधनबाट नभ्याउने िएमा मानवीय

अन्य सहाय ा र समन्वयका िागग क्जल्िा समन्यव मसममत , प्रदे श सरकार

था

था नेपाि

सरकारिाई अनरु ोध गररनेछ ।
(२) ववपदबाट उत्पन्न क्स्थत
मानवीय

तनयन्त्रि गने िममा नेपाि सरकारिे अन् रावक्ष्िय

था अन्य सहयोग मिई पररचािन गरे को अवस्थामा नेपाि सरकारको तनदे शनमा रदह

् सम्बन्धी कायवमा सहयोग र समन्वय गररनेछ ।
(३) तछमेक्रक स्थनीय
स्थनीय

हमा कुनै ववपद उत्पन्न िइ सो ब्यबस्थापनका िागग तछमेकी

हिे सोझै, क्जल्िा समन्यव मसममत

वा प्रदे श सरकार माफव

अनुरोध गरे मा उपिब्ध

िएसम्मको सहयोग पुयावउनु नगरपामिकाको दातयत्व हुनेछ ।
१७.

तत्काि िररद तथा तनमानण र प्रयोग गनन सककने : (१) ववशेष पररक्स्थत
प्रिावव

क्षेत्रमा िोज, उदधार

हुन नददनका िागग

था राह

उपिब्ध गराउन

परी ववपदबाट

था िइरहे को ववपदबाट थप क्षत

त्कािै राह

सामग्री िररद वा तनमावि कायव गनव आवश्यक िएमा

साववजतनक िररद सम्बन्धी प्रचमि

कानूनमा रहे को ववशेष पररक्स्थत मा िररद गने सम्बन्धी

व्यवस्था बमोक्जम नगरपामिकािे िररद वा तनमावि कायव गनव सक्रकनेछ ।
(२) ववपदबाट प्रिावव
ववपदबाट थप क्षत

क्षेत्रमा िोज, उदधार

था राह

उपिब्ध गराउन

था िइरहे को

हुन नददनका िागग नगरपामिका क्षेत्र मित्रको कुनै गैरसरकारी कायाविय वा

अन्य संर् संस्था र व्यक्त को चि, अचि सम्पवि
िएमा सोको अमििेि रािी

था सवारी साधन उपयोग गनव आवश्यक

ोक्रकएको अवगधिरको िागग अस्थायी

।
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वरिे प्राप्

गनव सक्रकनेछ

(३) ववपदबाट प्रिावव

क्षेत्रमा

त्काि राह

उपिब्ध गराउन नगरपामिका क्षेत्र मित्रको

कुनै गैरसरकारी कायाविय वा अन्य संर् संस्था र व्यक्त को िादयान्न, ििाकपडा, औषधी वा
अन्य वस् ु आवश्यक िएमा सोको अमििेि रािी तनयन्त्रिमा मिन र सम्बक्न्ध

प्रिावव

पक्षिाई वव रि गनव सक्रकनेछ ।
(४) नगरपामिकािे उपदफा (२) बमोक्जम कुनै सम्पवि अस्थायी रूपमा प्राप्

गरे मा वा

उपदफा (३) बमोक्जम कुनै वस् ु तनयन्त्रि र वव रि गरे मा त्यस् ो सम्पवि प्रयोग वा वस् ु
उपयोग बाप

प्रचमि

दर अनुसारको रकम सम्बक्न्ध

कायाविय, संस्था वा व्यक्त िाई ददनेछ

।
१८.

राहतको न्यूनतम मापदण्ड सभबन्धी व्यवस्था : (१) ववपद प्रिावव
था प्रदे श सरकारिे उपिव्ध गराउने राह को अत ररत
राह

व्यक्त िाई नेपाि सरकार

नगरपामिकािे आन् ररक स्रो बाट थप

उपिब्ध गराउन सतनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्जम नगरपामिकािे ववपद प्रिावव

व्यक्त िाई राह

उपिब्ध

(३) उपदफा (२) बमोक्जमको राह को मापदण्डमा अन्य ववषयको अत ररत

दे हायका

गराउाँ दा मापदण्ड बनाई सोको आधारमा राहा

उपिब्ध गराउनेछ ।

ववषय समावेश िएको हुनु पनेछ:(क) ववपदबाट प्रिावव

व्यक्त िाई अस्थायी आश्रयस्थिमा राख्दा उपिब्ध गराउनु पने

आवास, िादयान्न, िानेपानी, स्वास््य
(ि) ववपदबाट मत्ृ यु हुनेको पररवार
पने न्यून म राह

था सरसफाइ सम्बन्धी,

था सम्पविको क्षत

सम्बन्धी,

(ग) मदहिा, बािबामिका, जेष्ठ नागररक, अशत
आवश्यक ा सम्बोधनका िागग बबसेस राह
गोपनीय ा

(ङ) न्यून म राह

था अपाङ्ग ा िएका व्यक्त को

प्याकेजहरु

गचल्रेन क्रकट) मदहिाहरुको िागग मदहिामैत्री सुरक्षक्ष
(र्) व्यक्त ग

हुने व्यक्त िाई उपिब्ध गराउनु

(जस् ै

डडक्गनटी क्रकट र

स्थि,

था सरु क्षा सम्बक्न्ध ,

बाहे क स्वरोजगार

था रोजगारी व्यवस्थापनका माध्यमबाट पीडड को

जीववकोपाजवन सम्बन्धी,
(च) गैरसरकारी वा व्यक्त ग

रूपमा ददइने राह को वव रि सम्बन्धी,

(छ) एकदवार प्रिािी अनरु
ु प राह
(ज) राह साँग सम्बक्न्ध
१९.

वव रि गने सम्बन्धी,

अन्य उपयुत

ववषय ।

ववपद्मा परी हराएका वा नष्ट िएका कागजात सभबन्धमा : ववपदमा परी हराई फेिा पनव
नसकेका
प्रमािीकरि

था आंमशक वा पूिव रूपमा क्षत

िएका नगरपामिकाका महत्वपूिव कागजा हरुको

था प्रत मिवप उपिब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था प्रचमि

हुनेछ।
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कानन
ु िे

ोके बमोक्जम

२०.

तनदे शन ददन सक्ने : सममत िे यस ऐनको अधीनमा रही ववपद व्यवस्थापनका िागग कुनै
व्यक्त

वा तनकायिाई आवश्यक तनदे शन ददन सतनेछ र त्यस् ो तनदे शनको पािना गनुव

सम्बक्न्ध
२१.

व्यक्त

वा तनकायको क व्व य हुनेछ ।

उपसलमतत गठन गनन सक्ने : (१) सममत िे आवश्यक ा अनुसार उपसममत

गठन गनव

सतनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्जम गठन हुने उपसममत को काम, क व्व य, अगधकार र कायाववगध
उपसममत
२२.

गठन गदावका बि

ोक्रकए बमोक्जम हुनेछ ।

अलििेि राख्नु पनेेः (१) ववपदको समयमा राह
नाम,

र उपिब्ध गराईको राह

उपिब्ध गराउने व्यक्त , तनकाय वा संस्थाको

था सोको पररमाि सदह को बबबरिको अवविेि राख्ने

ब्यबस्था मसममत िे ममिाउनप
ु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्जमको वववरि राख्दा ववपदमा परे का मदहिा, बािबामिका, जेस्ठ
नागररक, बबपदका कारििे स्थान् ान् रि ियका र्रपररवार िगाय को संख्या एक्रकन हुने वववरि
र उनीहरुिाई उपिब्ध गराइएको राह को वववरि स्पष्ट राख्नप
ु ने छ ।
२३.

पुरस्कार ददन सक्ने : स्थानीय ववपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा ववशेष योगदान पुरयाउने उत्कृष्ट
व्यक्त

वा संस्थािाई प्रोत्साहन स्वरूप सममत को मसफाररसमा नगर कायवपामिकािे सम्मान

था

पुरस्कार ददन सतनेछ ।
२४.

वावषनक प्रततवेदन : (१) सममत िे प्रत्येक आगथवक वषवमा गरे को कामको वववरि सदह को
वावषवक प्रत वेदन

यार गरी कायवपामिका माफव

था प्रदे श ववपद व्यवस्थापन सममत

नगर सिा, क्जल्िा ववपद व्यवस्थापन सममत

समक्ष पेश गनुव पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्जमको वावषवक प्रत वेदन साववजतनक रूपमा प्रकाशन गनुव पनेछ ।
२५.

प्रशासतनक िचन ब्यबस्थापन : सममत को बैठक
सम्बक्न्ध

२६.

यारी िगाय का कायवसग

न्युन म प्रशासतनक िचव नगरकायवपामिकािे व्यवस्था गनेछ |

अधधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन
प्राप्

था प्रत बेदन

था यस ऐन अन् गव

बनेको तनयम बमोक्जम मसममत िाई

अगधकारमध्ये आवश्यक ा अनुसार केही अगधकार सममत को संयोजक

था

ोक्रकएको

पदागधकारीिाई प्रत्यायोजन गनव सतनेछ ।
२७.

तनयम बनाउने अधधकार : नगर कायवपामिकािे यो ऐन कायावन्वयनका िागग आवश्यक तनयम
था कायवववगध

बनाउन सतनेछ ।
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