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प्रस्तावना : गोदावरी नगरपालिका के्षत्र लित्र प्राकृतिक िथा गैरप्राकृतिक ववपद् बाट सववसाधारणको जीउज्यान र साववजतनक, 

तनजी िथा व्यक्तिगि सम्पवि, प्राकृतिक एवम ्सााँस्कृतिक सम्पदा र िौतिक संरचनाको संरक्षण गनवका िागग ववपद् 
जोखिम न्यूतनकरण िथा व्यवस्थापनका सबै क्रियाकिापको समन्वयात्मक र प्रिावकारी रूपमा कायावन्वयनका िागग कानून 
बनाउन वाञ्छनीय िएकोिे, 

नेपािको संववधानको धारा २२१ को उपधारा (१) िे ददएको अगधकार प्रयोग गरर गोदावरी नगरपालिकाका दाश्रा  
नगरसिािे यो ऐन बनाएको छ । 
 

परिच्छेद – १ 



 

 

प्रािम्भिक 
१. संक्षिप्त नाम ि प्रािभि: (१) यस ऐनको नाम “गोदावरी नगरपालिका ववपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन 

ऐन, २०७५” रहेको छ । 
( २) यो ऐन नगर स्थानीय राजपत्रमा k|sflzt ePsf ]] लमति बाट प्रारम्ि हुनेछ । 
 

२.  परििाषा: ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथव निागेमा यस ऐनमा, -  
(क) “प्रमुि ” िन्नािे नगरपालिकाको प्रमुि सम्झनु पछव । 
(ि) “कोष” िन्नािे दफा १२ बमोक्जमको ववपद् व्यवस्थापन कोष सम्झनु पछव । 
(ग) “गैरप्राकृतिक ववपद्” िन्नािे महामारी, अतनकाि, डढेिो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आिङ्क, पशु 

िथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्िू, प्यान्डालमक फ्िू, सपवदंश, जनावर आिङ्क, िानी, हवाई, सडक, 
जि वा औद्योगगक दरु्वटना, आगिागी, ववषाति गयााँस, रसायन वा ववक्रकरण चुहावट, गयााँस 
ववष्फोटन, ववषाति िाद्य सेवन, वािावरणीय प्रदषूण, वन ववनाश वा िौतिक संरचनाको क्षति 
िथा प्रकोप उद्धार कायवमा हुने दरु्वटना वा यस्िै अन्य गैरप्राकृतिक कारणिे उत्पन्न ववपद् 
सम्झनु पछव । 

(र्) “क्जल्िा ववपद् व्यवस्थापन सलमति” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १६ बमोक्जम कैिािी क्जल्िामा 
गठन िएको क्जल्िा ववपद् व्यवस्थापन सलमति सम्झनु पछव । 

(ङ) “िोक्रकएको" वा "िोक्रकए बमोक्जम” िन्नािे यस ऐन अन्िगवि बनेको तनयममा िोक्रकएको वा 
िोक्रकए बमोक्जम सम्झनु पछव । 

(च) “प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन सलमति” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १४ बमोक्जम प्रदेश नं.  ७ मा गठन 
िएको प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन सलमति सम्झनु पछव । 

(छ) “प्रमुि प्रशासकीय अगधकृि” िन्नािे नगरपालिकाको प्रमुि प्रशासकीय अगधकृि सम्झनु पछव । 
(ज) “प्राकृतिक ववपद्” िन्नािे अलसना, अतिवकृ्ष्ट, अनावकृ्ष्ट, बाढी, पदहरो िथा िू-स्ििन, डुबान, 

िडरेी, आाँधी, हुरी बिास, शीििहर, िािो हावाको िहर, चट्याङ्ग, िूकम्प, ज्वािामुिी 
बबस्फोट, डढेिो, आगिागी  वा यस्िै अन्य प्राकृतिक कारणिे उत्पन्न जुनसुकै ववपद् सम्झनु 
पछव । 

(झ) “राक्ष्िय कायवकारी सलमति” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा ६ बमोक्जमको कायवकारी सलमति सम्झनु 
पछव । 

(ञ) “राक्ष्िय पररषद” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा ३ बमोक्जमको ववपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा 
व्यवस्थापन राक्ष्िय पररषद् सम्झनु पछव । 

(ट) “राक्ष्िय प्रागधकरण” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १० बमोक्जम गठन िएको राक्ष्िय ववपद् जोखिम 
न्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन प्रागधकरण सम्झनु पछव । 

(ठ) “ववपद्” िन्नािे कुनै स्थानमा आपि ्कािीन अवस्था लसजवना िई जन वा धनको क्षतिको साथै 
जीवनयापन र वािावरणमा प्रतिकूि असर पाने प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक ववपद् सम्झनु पछव । 

(ड) “ववपद् िोज िथा उद्धार समूह” िन्नािे ववपद्को अवस्थामा िोजी िथा उद्धार गनव क्रियाशीि 



 

 

वा ववपद् व्यवस्थापनको िागग पररचािन गनव ियार गररएको ववलशष्टीकृि िोज िथा उद्धार 
समूह सम्झनु पछव र सो शब्दिे िालिम प्राप्ि मानवीय सहायिाकमीिाई समेि जनाउाँछ । 

(ढ) “ववपद् जोखिम न्यूनीकरण” िन्नािे ववपद्पूवव गररने जोखिमको ववश्िेषण िथा मूल्याङ्कन, 
ववपद् रोकथाम वा ववपद् बाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण िथा ववकासका कायवमा ववपद् जोखिमिाई 
कम गने सम्बन्धी कायव सम्झनु पछव । 

(ण) “ववपद् पुनिावि” िन्नािे ववपद्को र्टनापतछ गररने पुनतनवमावण एवम ्पुनस्थावपनासाँग सम्बक्न्धि 
कायव सम्झनु पछव । 

(ि)  “ववपद् प्रतिकायव” िन्नािे ववपद्को र्टना र्ट्नासाथ ित्कािै गररने िोज, उद्धार एवम ्
राहिसाँग सम्बक्न्धि कायव सम्झनु पछव र सो शब्दिे ववपद् प्रतिकायवको पूववियारीिाई समेि 
जनाउाँछ । 

(थ) “ववपद् व्यवस्थापन” िन्नािे ववपद् जोखिम न्यूनीकरण, ववपद् प्रतिकायव र ववपद् पुनिाविसाँग 
सम्बक्न्धि सम्पूणव क्रियाकिाप सम्झनु पछव । 

(द)     “व्यावसातयक प्रतिष्ठान” िन्नािे उद्योग, किकारिाना, लसनेमा र्र, सवपङ्ग मि, 
बहुउद्देश्यीय व्यापाररक िवन जस्िा व्यावसातयक प्रतिष्ठान सम्झनु पछव । 

(ध) “सलमति” िन्नािे दफा ३ बमोक्जमको नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमति सम्झनु पछव । 
(न)   

(ऩ) “संर्ीय ऐन” िन्नािे नेपाि सरकारको ववपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 
सम्झनु पछव । 

(प) “संर्ीय मन्त्रािय” िन्नािे नेपाि सरकारको ववपद् व्यवस्थापन हेने गरी िोक्रकएको मन्त्रािय 
सम्झनु पछव । 

(फ) “साववजतनक संस्था” िन्नािे सरकारी तनकाय, सरकारको पूणव वा आंलशक स्वालमत्व िएको 
संस्था, प्रचलिि कानून बमोक्जम स्थापना िएका सङ्गदठि संस्था वा सबै प्रकारका स्वास््य 
िथा शैक्षक्षक संस्था सम्झनु पछव । 

परिच्छेद – २ 
नगि ववपद व्यवस्थापन सममततको गठन तथा काम, कततव्य ि अधिकाि 

 

३. नगि ववपद् व्यवस्थापन सममतत: ( १) नगरपालिका लित्रको ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायविाई प्रिावकारी रूपमा 
सञ्चािन गनव एक नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमति रहनेछ । 

( २) सलमतिको गठन देहाय बमोक्जम हुनेछ:-  

(क) नगरपालिकाको प्रमुि   -संयोजक   

(ि) नगरपालिकाको उपप्रमुि  -सदस्य 
(ग) प्रमुि प्रशासकीय अगधकृि -सदस्य 
(र्) ववषयगि सलमतिका संयोजकहरु  -सदस्य 
(ङ) प्रतितनगध क्जल्िा प्रसासन कायाविय  -सदस्य 
(च) सामाक्जक ववकास शािा प्रमुि -सदस्य 



 

 

(छ) पूवावधार ववकास शािा प्रमुि -सदस्य 
(ज) नगरपालिकाको िौगोलिक क्षते्र लित्र रहेका संतर्य सुरक्षा तनकायका प्रमुि वा प्रतितनगध

 -सदस्य 
(झ) नगरपालिकाको िौगोलिक क्षेत्र लित्र रहेका प्रदेश प्रहरी प्रमुि वा प्रतितनगध    -सदस्य 
(ञ) नगर प्रहरी प्रमुि -सदस्य 
(ट) राक्ष्िय मान्यिा प्राप्ि दिका नगरपालिका क्स्थि प्रमुि वा प्रतितनगध - सदस्य  
(ठ) नेपाि रेडिस सोसाईटीका स्थानीय प्रतितनगध (१ जना) -सदस्य 
(ड) तनजी क्षेत्रको उद्योग वाखणज्य सम्बन्धी मान्यिा प्राप्ि संस्थाको  

नगर िहको अध्यक्ष वा तनजिे िोकेको प्रतितनगध (१ जना) -सदस्य 
(ढ) गैरसरकारी सस्था महासंर्काका स्थानीय प्रतितनगध (१ जना) -सदस्य 
(ण) नेपाि पत्रकार महासंर्को स्थानीय प्रतितनगध (१ जना) -सदस्य 
(ि)  ववपद् व्यवस्थापन हेने गरर िोक्रकएको शािा प्रमुि  -सदस्य सगचव 

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िएिापतन िम संख्या (ञ) (ट) (ठ), ( ड), (ढ) र (ण) का सद्स्य 
उपिब्ध निएको अवस्थामा लसलमति गठन गनव एवम ्काम कारबाही गनव असर पने छैन । 

( ४) उपदफा ( २) बमोक्जमको सलमतििे संर्ीय ऐनको दफा १७ बमोक्जमको स्थानीय ववपद ब्यबस्थापन 
सलमतिको रूपमा समेि काम गनेछ । 

 

४. सममततको बैठक सभबन्िी व्यवस्था: (१) संयोजकिे िोकेको लमति, समय र स्थानमा सलमतिको बैठक बस्नेछ । 
( २) सलमतिको सदस्य-सगचविे सलमतिको बैठक बस्ने लमति, समय र स्थान िोकी बैठकमा छिफि हुने 
ववषयसूची सदहिको सूचना बैठक बस्ने समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउनु पनेछ । 
( ३) सलमतिका पचास प्रतिशििन्दा बढी सदस्य उपक्स्थि िएमा बैठकको िागग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मातननेछ 

। 
( ४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िएिापतन सलमतिको बैठक ित्काि बोिाउन आवश्यक िएमा 
अध्यक्षिे जुनसुकै बेिापतन सलमतिको बैठक बोिाउन सतनेछ र त्यस्िो अवस्थामा अध्यक्ष र र्टीमा १ जना 
सदस्य सदहि सदस्य सगचव उपक्स्थि िएमा सलमतिको बैठक बस्न सतनेछ। 
(५) सलमतिको बैठक संयोजकको अध्यक्षिामा बस्नेछ । 
( ६) सलमतिको तनणवय बहुमिबाट हुनेछ र मि बराबर िएमा संयोजकिे तनणावयक मि ददनेछ। 
( ७) सलमतििे आवश्यकिा अनुसार सम्बक्न्धि तनकाय वा सङ्र् संस्थाका प्रतितनगध र ववज्ञिाई बैठकमा आमन्त्रण 

गनव सतनेछ । 
( ८) सलमतिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवववगध सलमति आफैिे तनधावरण गरे बमोक्जम हुनेछ । 
( ९) सलमतिको तनणवय सदस्य सगचविे प्रमाखणि गरी राख्नेछ । 

 

५ . सममततको काम, कततव्य ि अधिकाि: सलमतिको काम, किवव्य र अगधकार देहाय बमोक्जम हुनेछ:- 

(क) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राक्ष्िय पररषद् बाट स्वीकृि राक्ष्िय नीति िथा योजना एवम ्राक्ष्िय 
कायवकारी सलमति र प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन सलमतिबाट स्वीकृि एकीकृि िथा के्षत्रगि नीति 



 

 

योजना र कायविम अनुरुप हुने गरी नगर ववपद् व्यवस्थापन नीति िथा योजना िजुवमा गरी 
कायवपालिका समक्ष पेश गने, 

(ि) नगर सिाबाट स्वीकृि नीति िथा योजनाको अधीनमा रही ववपद् जोखिम न्यूनीकरण, ववपद् 
प्रतिकायव िथा ववपद् पुनिावि सम्बन्धी एकीकृि िथा के्षत्रगि नीति, योजना िथा कायविम 

स्वीकृि गरी िागू गने, गराउने, 
(ग) नगरपालिकाबाट संचािन हुने ववपद् व्यवस्थापन सम्बक्न्ध कायविम िथा बजेट प्रस्िाब ियार 

गने गराउने , 
(र्) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नगरपालिकाको संस्थागि क्षमिा ववकास गने, गराउने, 
(ङ) नगरपालिकाका पदागधकारी, कमवचारी, स्वयंसेवक, सामाक्जक पररचािक िथा समुदायिाई ववपद् 

व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रलशक्षण ददने व्यवस्था लमिाउने, 
(च) ववपद्का र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राहि िगायिका प्राथलमक कायवहरू ित्काि गनवको 

िागग संस्थागि संयन्त्र स्वि:  पररचालिि हुने गरी आवश्यक कायवववगध िथा मापदण्ड िजुवमा 
गरी िागू गने, गराउने, 

(छ) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संर्ीय िथा प्रादेलशक कानूनको अगधनमा रदह साववजतनक, तनजी, 
गैरसरकारी िगायि सबै तनकाय िथा संस्थािे तनवावह गनुवपने िूलमका तनधावरण गने िथा त्यस्िा 
संस्था वा तनकायिाई आफ्नो नीति, योजना र कायविममा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ववषय 
समावेश गनव िगाउने, 

(ज) ववपद्को समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यमहरुको िूलमका सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड 
ियार गरी कायावन्वयन गने, गराउने, 

(झ) सरकारी, तनजी एवम ् गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सामाक्जक पररचािक िगायि 
सम्बक्न्धि सबै पक्षको समन्वय र संिगनिामा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने, गराउने, 

(ञ) िौतिक संरचना तनमावण गदाव िवनसंदहिा िगायि अन्य स्वीकृि तनदेलशका वा मापदण्डको 
पािना गराउने, 

(ट) स्थानीय साववजतनक पूवावधार सम्बन्धी संरचनाको ववपद् जोखिम मूल्याङ्कन गने, गराउने, 
(ठ) नदी क्रकनार, बगर, पदहरो जान सतने लिरािो जलमन र डुबान हुने के्षत्र वा ववपद् जोखिमको 

सम्िावना िएका असुरक्षक्षि के्षत्रमा बसोबास गने व्यक्ति िथा समुदायिाई सुरक्षक्षि स्थानमा 
स्थानान्िरण गराउन उपयुति स्थानको िोक्ज कायवमा सहयोग गने िथा सुरक्षक्षि स्थानमा 
बसोबास सम्बक्न्ध सचेिना जगाउने , 

( ड) स्थानीय स्िरमा तनजी िथा साबवजतनक के्षत्रबाट िइरहेको सेवा प्रवाहमा अवरोध आइपरेमा सोको 
पुन संचािनका िागग सेवा तनरन्िरिाको योजना िजुवमा िथा कायावन्वयन सम्बन्धी कायव गने, 
गराउने । 

(ढ) स्थानीय समुदायिाई ववपद्प्रति जागरुक बनाउन, ववपद्साँग सम्बक्न्धि योजना िथा कायविम िजुवमा 
गनव िथा ववपद्को र्टना हुनासाथ प्रतिकायवका िागग पररचालिि हुन वडा िथा समुदायस्िरमा 
समावेसी ववपद् पूववियारी िथा प्रतिकायव सलमति गठन गने, 

(ण) ववद्यािय िहको शैक्षक्षक पाठ्यिममा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ववषय समावेश गनव पहि गने 



 

 

, 

(ि) ववपद् प्रतिकायवका िागग नमूना अभ्यास गने, गराउने, 
(थ) ववपद्को समयमा प्रयोग गनव सक्रकने गरी वारुणयन्त्र िगायिका अन्य उपकरणहरू ियारी 

हाििमा राख्न िगाउने, 
(द) स्थानीय स्िरमा आपि ्कािीन कायवसञ्चािन केन्रको स्थापना र सञ्चािन गने, 
(ध) नगरपालिकामा ववपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणािी िथा पूववचेिावनी प्रणािीको ववकास र 

सञ्चािन गने, गराउने, 
(न) ववपद् प्रिाववि के्षत्रमा ित्काि उद्धार िथा राहिको व्यवस्था लमिाउने, 
(प) ववपद् मा परी हराएका, बबगे्रका वा नष्ट िएका कागजािको यक्रकन ि्याङ्क अद्यावगधक गरी 

राख्न िगाउने, 
(फ) ववपद् बाट प्रिाववि र्रपररवारको पदहचान, स्िर तनधावरण िथा पररचयपत्र वविरण गने, गराउने, 
(ब) ववपदको समयमा जोखिममा रहेको समूह बबसेसगरी मदहिा, बािबालिका, क्रकशोरी, अपाङ्गिा 

िएका व्यक्तिउपर हुन सतने र्टना (िैङ्गगक दहसंा, बेचवविन िथा अन्य कुनै क्रकलसमको 
शोषणमा) रोकथामको िागग ववशेष सिकव िा अपनाई सचेिनामूिक कायविम सञ्चािन गने, 

(ि) ववपद् प्रिावविहरुको प्रिक्ष्य र सक्रिय सहिागगिामा ववपद प्रिववि के्षत्रमा आगथवक क्रियाकिापको 
पुनस्थावपना, रोजगारीका अवसरको सजृना िथा जीवनयापनका िागग आय आजवन कायविम 
सञ्चािन गने, गराउने, 

(म) ववपद्को जोखिममा रहेका मदहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, दलिि, सीमान्िकृि वगव िथा 
समुदाय, अशति िथा अपाङ्गिा िएका व्यक्तिहरूको िागग ववशेष योजना िथा कायविम बनाई 
कायावन्वयन गने, गराउने, 

(य) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा साववजतनक संस्था िथा व्यावसातयक प्रतिष्ठानिे प्रचलिि ऐन 
बमोक्जम कायव गरे नगरेको अनुगमन गने, 

( र)  ववपद व्यवस्थापन सम्बन्धी राक्ष्िय कायवकारी सलमति, प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन सलमति िथा 
क्जल्िा ववपद् व्यवस्थापन सलमतिको तनणवय अनुसार ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव 
गने, गराउने, 

(ि) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारका मन्त्रािय, वविाग िथा 
अन्य तनकायसाँग सहकायव गने, 

(व) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार वा नगर सिािे िोकेका अन्य कायव 
गने, गराउने,  

(श)  ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा संतर्य िथा प्राद्लशक कानुनको प्रतिकुि नहुने गरर नगर 
कायवपालिकािे िोके बमोक्जमका अन्य कायव गने, गराउने, 

(ष)  बबलिन्न संर्संस्था, व्यक्तिबाट प्राप्ि हुने राहि िथा पुनतनवमावण र पुनिाविका बबषय बस्िुिाई 
स्थानीय बबपद् ब्यबस्थापन सलमतििे िोकेको स्थान र मापदण्ड अनुसार गने, गराउने । 

परिच्छेद – ३ 
वडा स्तिीय ववपद् व्यवस्थापन सममततको गठन तथा काम, कततव्य ि अधिकाि 

 



 

 

६. वडा स्तिीय ववपद् व्यवस्थापन सममतत: ( १) नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा एक वडा स्िरीय  ववपद् व्यवस्थापन 
सलमति रहनेछ । 

( २) वडा स्िरीय ववपद् व्यवस्थापन सलमतिको गठन देहाय बमोक्जम हुनेछ:-  

(क) वडा अध्यक्ष  -संयोजक  

(ि) वडा सदस्हरू   -सदस्य 
(ग) वडा लित्र रहेका बबसयगि शािा / इकाई कायाविय प्रमुिहरु    -सदस्य 
(र्) वडा लित्र रहेका सुरक्षा तनकायका प्रमुिहरु   -सदस्य 
(ङ) राक्ष्िय मान्यिा प्राप्ि दिका वडाक्स्थि प्रमुि वा प्रतितनगध  -सदस्य  
(च) स्थानीय रेडिस,   -सदस्य 
(छ) गैर सरकारी िथा समुदायमा आधाररि सर्सस्था िथा युवा तिबबाट संयोजकिे 

िोकेबमोक्जम न्यूनिम २ मदहिा सदहि ४ जना    -सदस्य 
(ज) वडा सगचब  - सदस्य सगचब  

(३) उपदफा ( २) बमोक्जमको सलमतिको बैठक सो सलमतिको संयोजकिे िोकेको लमति समय र स्थानमा 
बस्नेछ । 

( ४) सलमतिको सदस्य-सगचविे सलमतिको बैठक बस्ने लमति, समय र स्थान िोकी बैठकमा छिफि हुने 
ववषयसूची सदहिको सूचना बैठक बस्ने समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउनु पनेछ । 

( ५) सलमतिका पचास प्रतिशििन्दा बढी सदस्य उपक्स्थि िएमा बैठकको िागग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको 
मातननेछ । 

( ६) उपदफा (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िएिा पतन सो सलमतिको बैठक ित्काि बोिाउन आवश्यक 

िएमा संयोजकिे जुनसुकै बेिापतन सलमतिको बैठक बोिाउन सतनेछ र त्यस्िो अवस्थामा संयोजक र र्टीमा १ 
जना सदस्य सदहि सदस्य सगचव उपक्स्थि िएमा सलमतिको बैठक बस्न सतनेछ । 

(७) सलमतिको बैठकको अध्यक्षिा सो सलमतिको संयोजकिे गनेछ । 
( ८) सलमतिको तनणवय बहुमिबाट हुनेछ र मि बराबर िएमा संयोजकिे तनणावयक मि ददनेछ। 
( ९) सलमतििे आवश्यकिा अनुसार सम्बक्न्धि तनकाय वा सङ्र् संस्थाका प्रतितनगध र ववज्ञिाई बैठकमा 
आमन्त्रण गनव सतनेछ । 
( १०) सलमतिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवववगध सो सलमति आफैिे तनधावरण गरे बमोक्जम हुनेछ । 
( ११) सलमतिको तनणवय सदस्य सगचविे प्रमाखणि गरी राख्नेछ । 

 

७ .वडास्तिीय ववपद ब्यबस्थापन मसममततको काम कततव्य ि अधिकाि : सलमतिको काम, किवव्य र अगधकार 
देहाय बमोक्जम हुनेछ:- 

(क)  वडा लित्र ववपद प्रतिकायव िथा ववपद् पुनिावि सम्बन्धी कायविम संचािनका िागग नगर ववपद 
ब्यबस्थापन लसलमतिमा लसफाररस गने िथा सो लसलमतिबाट स्वीकृि नीति िथा योजना अनुरुपका 
ववपद ब्यबस्थापन सम्बक्न्ध कायविम कायवन्वयन अनुगमन र पुनराविोकन गने, 

(ि) वडामा ववकास तनमावणका क्रियाकिापहरू कायावन्वयनमा ववपद् जोखिम व्यावस्थापनिाई 
मूिप्रवाहीकरण गने, सुरक्षक्षि ववद्यािय िथा अस्पिािका िागग ववपद् जोखिम न्यूनीकरणका 



 

 

कायविमहरू संचािन गने, 
(ग) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा वडाको  संस्थागि क्षमिा ववकास गने, 
(र्)  ववपद् व्यवस्थापन योजना, आपत्कािीन कायवयोजना, पुनःस्थापना िथा पुनतनवमावण योजना िजुवमा 

िथा कायावन्वयन गने, गराउने, 
(ङ)  समुदायमा ववपद् व्यवस्थापन सम्बक्न्ध काम गने समुहहरुको गठन, त्यस्िा समुहहरुिाई 

पररचािन गने गराउने, 
(च)  वडा सद्स्य, कमवचारी, स्वयंसेवक, सामाक्जक पररचािक िथा समुदायमा आधाररि ववपद् 

व्यवस्थापन सलमति सदस्य, नागररक समाजका प्रतितनगधिाई ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी 
प्रलशक्षणको व्यवस्था लमिाउने, 

(छ)  स्थानीय समुदायिाई ववपद्प्रति जागरुक बनाउन ववपद्साँग सम्बक्न्धि योजना िथा कायविम 

िजुवमा गनव िथा ववपद्को र्टना हुनासाथ प्रतिकायवका िागग ियारी अवस्थामा राख्न े, 
(ज)  ववपद्का र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राहि िगायिका प्राथलमक कायवहरू ित्काि गनवको 

िागग समन्यव गने,  
(झ)  आपि ्कािीन नमूना अभ्यास गने, गराउने, 
(ञ)  ववपद् बाट प्रिाववि र्रपररवारको पदहचान, स्िर तनधावरण िथा पररचयपत्र वविरणमा नगर ववपद् 

व्यवस्थापन लसलमतििाई सहयोग गने, 
(ट)  ववपदको समयमा जोखिममा रहेका समूह बबशेषगरर मदहिा, बािबालिका, क्रकशोरी, अपाङ्गिा 

िएका व्यक्तिउपर हुन सतने र्टना (िैङ्गगकदहसंा,बेचवविन िथा अन्य कुनै पतन क्रकलसमका 
शोषण) रोकथामको िागग ववशेष सिकव िा अपनाई सचेिनामूिक कायविम सञ्चािन गने, 

(ठ)  नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमतिको तनणवय अनुसार ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव गने, 
गराउने ।  

परिच्छेद – ४ 
सुििा तनकाय तथा अन्य तनकायको परिचालन 

 

८ . सुििा तनकायको परिचालन तथा सहयोग ि समन्वय: ( १) नगर कायवपालिकािे ववपद् व्यवस्थापनको काममा 
नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारिे पररचािन गरेका संर्ीय िथा प्रादेलशक सुरक्षा तनकायहरूिाई सहयोग र 
समन्वय गनेछ । 

(२) सुरक्षा तनकायिे ववपद्को समयमा िोज िथा उद्धार कायवका िागग नगर कायवपालिकासाँग आवश्यक 

सामग्री माग गरेको अवस्थामा नगरपालिकामा उपिब्ध िएसम्म त्यस्िो सामाग्री ित्काि उपिब्ध गराईनेछ । 
( ३) ववपद् प्रतिकायवका िागग नगरपालिकािे आाँफूसाँग रहेको नगर प्रहरीिाई पररचािन गनेछ ।   
 

९.  वारुणयन्र तथा अन्य सेवा प्रदायक तनकायको काम, कततव्य ि अधिकाि:  
( १) वारूणयन्त्र, एम्बुिेन्स िथा त्यस्िै अन्य सेवा प्रदायकिे आपि ्कािीन िोज, उद्धार िथा राहि 

उपिब्ध गराउन सलमतििे ददएको तनदेशनको पािना गनुव पनेछ । 



 

 

 ( २) आपि ्कािीन कायव सम्पादन गदाव सलमतिको आदेश बमोक्जम कुनै पतन स्थानमा प्रवेश गने िथा 
जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थाको साधन र स्रोि उपयोग गने अगधकार वारुणयन्त्र सेवा प्रदायकिाई हुनेछ । 

 

१०. सावतजतनक संस्था तथा व्यावसातयक प्रततष्ठानको दातयत्व: (१) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नगरपालिका लित्रका 
सबै साववजतनक संस्था िथा व्यावसातयक प्रतिष्ठानको दातयत्व देहाय बमोक्जम हुनेछ:- 

(क) आफ्नो िवन, उद्योग, कायाविय वा व्यावसातयक केन्रमा ववपद्का र्टना हुन नददन ववपद् सुरक्षा 
औजार, उपकरण, सामग्री, आपि ्कािीन तनकास िगायि िोक्रकए बमोक्जमका अन्य व्यवस्था गने, 

(ि) ि्याङ्क सङ्किन, क्षतिको मूल्याङ्कन, राहि, पुनस्थावपना िथा पुनतनवमावण समेिका सम्पूणव कायवमा 
आवश्यक सहयोग गने, 

(ग) आफ्ना कमवचारी िथा कामदारिाई ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा आधारिूि अलिमुिीकरण गने 
गराउने, 

(र्) ववपद् व्यवस्थापन कायवमा उपयोग हुने स्रोि साधनिाई ियारी हाििमा राख्ने, 
(ङ) आफ्ना िवन िगायि अन्य संरचना आपि ्कािीन प्रयोजनका िागग आवश्यक परेमा आदेशानुसार 

उपिब्ध गराउने, 
(च) सम्बक्न्धि अगधकारीको सुपररवेक्षणमा उद्धार िथा राहि वविरण कायवमा सहयोग पुर् याउने, 
(छ) ववपद् जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्रको व्यवस्था गरी ियारी अवस्थामा राख्ने, 
(ज) फोहोरमैिा िथा प्रदषुणको यथोगचि व्यवस्थापन गरी यसबाट वािावरण र जनजीवनमा पनव सतने 

नकारात्मक प्रिाविाई न्यूनीकरण गने उपायहरू अपनाउने, 
(झ) ववपद्को र्टना र्टेमा ित्काि नक्जकको सुरक्षा तनकाय र स्थानीय आपि ्कािीन कायवसञ्चािन 

केन्रिाई िबर गने ।   
( २) नगरपालिका लित्रका साववजतनक संस्था िथा व्यावसातयक प्रतिष्ठानिे नगरपालिकाको ववपद् व्यवस्थापन 

सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रही ववपद् व्यवस्थापन योजनाको िजुवमा गरी अतनवायव रूपमा िागू गनुव पनेछ । 
 

११. ववपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गनुत पने : नगरपालिका लित्रका सरकारी कायाविय, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय सङ्र् 
संस्था, समुदाय, स्वयंसेवक, नागररक समाज, तनजी के्षत्र िथा व्यक्तििे ववपद् व्यवस्थापन कायवमा नगरपालिकािे 
देहाय बमोक्जम सहयोग गनुव पनेछ:- 

(क)  ि्याङ्क सङ्किन, क्षतिको मूल्याङ्कन, राहि, पुनस्थावपना िथा पुन तनवमावण िगायिका 
ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने,  

(ि) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेिना अलिवदृ्गध गने, 
(ग) क्षमिा ववकास, आपि ्कािीन नमूना अभ्यास िथा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रलशक्षण 

कायविममा सहयोग गने िथा िाग लिने,  
(र्) िोज, उद्धार िथा राहि वविरण सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने।  

 

परिच्छेद – ५  
ववपद् व्यवस्थापन कोष सभबन्िी व्यवस्था 

 



 

 

१२. ववपद् व्यवस्थापन कोष : (१) ववपद् व्यवस्थापनका िागग नगरपालिकामा छुट्टै एक आकक्स्मक  कोष रहनेछ । 
( २) कोषमा देहाय बमोक्जमका रकमहरू रहने छन ्:- 

(क) नगरपालिकाको वावषवक बजेटबाट ववपद व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी स्वीकृि रकम, 
 (ि) प्रदेश सरकारबाट ववपद् व्यवस्थापनका िागग प्राप्ि रकम, 
(ग)  नेपाि सरकारबाट ववपद् व्यवस्थापनका िागग प्राप्ि रकम, 
(र्) स्वदेशी कुनै सङ्र् संस्था वा व्यक्तिबाट दान, दािव्य वा उपहार स्वरुप प्राप्ि रकम, 
(ङ)  अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्ि रकम । 

( ३) ववपद् ब्यबस्थापनका िागग नगरपालिकािे कानून बमोक्जम बबशेष शुल्क वा दस्िुर संकिन गनव सतने 
छ |  

(४) कोषको सञ्चािन िोक्रकए बमोक्जम हुनेछ । 
( ५) कोषको रकम ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कामका िागग प्रयोग गररनेछ । 
( ६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िए िापतन कोषको रकम तनयलमि प्रशासतनक कायवको िागग 

िचव गररने छैन । 
( ७) कोषको िेिापरीक्षण महािेिा परीक्षकबाट हुनेछ ।  
( ८) सलमतििे कोषको वावषवक आय व्ययको प्रतिवदेन ियार गरी कायवपालिका माफव ि नगर सिा समक्ष पेश 

गनेछ । 
परिच्छेद – ६ 

कसूि तथा सजाय 
 

१३.  कसूि ि सजाय : कसैिे ववपद्को र्टना र्ट्न सतने गरी िापरवाही गरेमा वा त्यस्िो र्टना र्टाउन प्रत्यक्ष 

संिगन िएमा वा र्ट्ना र्टेको अवस्थामा नाजायज फाईदा लिने गरी वा आफुिाई मात्र फाईदा पुगने क्रकलसमको 
कुनै काम गरेमा वा यस सम्बन्धमा संर्ीय कानून बमोक्जम कसुरजन्य मातनने कुनै काम गरेमा िि ्सम्बन्धी 
कारवाही प्रचलिि संर्ीय कानून बमोक्जम हुनेछ ।  

परिच्छेद – ७ 
ववववि 

 

१४.  ववपद् सङ्कटग्रस्त िेर घोषणाको पालना ि समन्वय : (१) नेपाि सरकारिे नगरपालिका लित्रको कुनै ठाउाँमा 
गम्िीर प्रकृतिको ववपद् उत्पन्न िएमा ववपद् सङ्कटग्रस्ि के्षत्र र्ोषणा गरी प्रचलिि कानून बमोक्जम कुनै काम 
गनव गराउन आदेश ददएमा सोको पािना गनुव गराउनु नगरपालिकाको किवव्य हुनेछ ।  

( २) उपदफा (१) बमोक्जम र्ोषणा गररएको के्षत्रमा नेपाि सरकारिे प्रचलिि कानून बमोक्जम कुनै काम गनव 
गराउन नगरपालिका लित्रको कुनै व्यक्ति, संस्था वा अगधकारीिाई आदेश ददएमा सोको पािना गनव गराउनमा 
नगरपालिकािे आवश्यक समन्वय गनेछ । 

( ३) उपदफा ( १) बमोक्जम र्ोषणा गररएको के्षत्र सम्बन्धी सूचनाको प्रसारणमा नगरपालिकािे सहयोग र 
समन्वय गनेछ । 

 

१५. नेपाल सिकािको स्वीकृतीमा मार प्रवेश गनुतपने : ( १) ववपद् बाट असर परेको कुनै के्षत्रमा ववदेशी नागररक वा 



 

 

संस्थािे प्रवेश गनुव परेमा नेपाि सरकारको स्वीकृति लिएको छ छैन ितन नगर कायवपालिकािे सोधिोज गनव 
सतनेछ । 

( २) उपदफा ( १) बमोक्जम सोधिोज गदाव त्यस्िो नागररक वा संस्थािे नेपाि सरकारको स्वीकृति लिएको 
नदेखिएकोमा तनजको प्रवेशिाई रोक िगाई िि ्सम्बन्धी सूचना नेपाि सरकारिाई उपिब्ध गराईनेछ । 

 

१६. मानवीय तथा अन्य सहायता ि समन्वय : (१) नगरपालिका लित्र उत्पन्न ववपद्को  अवस्थािाई ित्काि सामना 
गनव आन्िररक स्रोि र साधनबाट नभ्याउने िएमा मानवीय िथा अन्य सहायिा र समन्वयका िागग क्जल्िा 
समन्यव लसलमति, प्रदेश सरकार िथा नेपाि सरकारिाई अनुरोध गररनेछ ।  

 ( २) ववपद् बाट उत्पन्न क्स्थति तनयन्त्रण गने िममा नेपाि सरकारिे अन्िरावक्ष्िय मानवीय िथा अन्य 
सहयोग लिई पररचािन गरेको अवस्थामा नेपाि सरकारको तनदेशनमा रदह िि ्सम्बन्धी कायवमा सहयोग र 
समन्वय गररनेछ ।  

(३) तछमेक्रक स्थनीय िहमा कुनै ववपद उत्पन्न िइ सो ब्यबस्थापनका िागग तछमेकी स्थानीय िहिे सोझै, 
क्जल्िा समन्यव लसलमति वा प्रदेश सरकार माफव ि अनुरोध गरेमा उपिब्ध िएसम्मको सहयोग पुरयाउनु 
नगरपालिकाको दातयत्व हुनेछ  । 

 

१७.  तत्काल खरिद तथा तनमातण ि प्रयोग गनत सककने : (१) ववशेष पररक्स्थति परी ववपद् बाट प्रिाववि के्षत्रमा िोज, 
उद्धार िथा राहि उपिब्ध गराउन िथा िइरहेको ववपद् बाट थप क्षति हुन नददनका िागग ित्कािै राहि सामग्री 
िररद वा तनमावण कायव गनव आवश्यक िएमा साववजतनक िररद सम्बन्धी प्रचलिि कानूनमा रहेको ववशेष 
पररक्स्थतिमा िररद गने सम्बन्धी व्यवस्था बमोक्जम नगरपालिकािे िररद वा तनमावण कायव गनव सक्रकनेछ । 

( २) ववपद् बाट प्रिाववि के्षत्रमा िोज, उद्धार िथा राहि उपिब्ध गराउन िथा िइरहेको ववपद् बाट थप क्षति 
हुन नददनका िागग नगरपालिका के्षत्र लित्रको कुनै गैरसरकारी कायाविय वा अन्य संर् संस्था र व्यक्तिको चि, 
अचि सम्पवि िथा सवारी साधन उपयोग गनव आवश्यक िएमा सोको अलििेि रािी िोक्रकएको अवगधिरको 
िागग अस्थायी िवरिे प्राप्ि गनव सक्रकनेछ । 

 ( ३) ववपद् बाट प्रिाववि के्षत्रमा ित्काि राहि उपिब्ध गराउन नगरपालिका के्षत्र लित्रको कुनै गैरसरकारी 
कायाविय वा अन्य संर् संस्था र व्यक्तिको िाद्यान्न, ििाकपडा, औषधी वा अन्य वस्िु आवश्यक िएमा सोको 
अलििेि रािी तनयन्त्रणमा लिन र सम्बक्न्धि प्रिाववि पक्षिाई वविरण गनव सक्रकनेछ । 

( ४) नगरपालिकािे उपदफा ( २) बमोक्जम कुनै सम्पवि अस्थायी रूपमा प्राप्ि गरेमा वा उपदफा (३) बमोक्जम 

कुनै वस्िु तनयन्त्रण र वविरण गरेमा त्यस्िो सम्पवि प्रयोग वा वस्िु उपयोग बापि प्रचलिि दर अनुसारको 
रकम सम्बक्न्धि कायाविय, संस्था वा व्यक्तििाई ददनेछ ।  

 

१८.  िाहतको न्यूनतम मापदण्ड सभबन्िी व्यवस्था : (१) ववपद् प्रिाववि व्यक्तििाई नेपाि सरकार िथा प्रदेश 

सरकारिे उपिव्ध गराउने राहिको अतिररति नगरपालिकािे आन्िररक स्रोिबाट थप राहि उपिब्ध गराउन 
सतनेछ ।  

( २) उपदफा (१) बमोक्जम नगरपालिकािे ववपद् प्रिाववि व्यक्तििाई राहि उपिब्ध गराउाँ दा मापदण्ड बनाई 
सोको आधारमा राहाि उपिब्ध गराउनेछ । 

( ३) उपदफा (२) बमोक्जमको राहिको मापदण्डमा अन्य ववषयको अतिररति देहायका ववषय समावेश िएको 



 

 

हुनु पनेछ:- 

(क)  ववपद् बाट प्रिाववि व्यक्तििाई अस्थायी आश्रयस्थिमा राख्दा उपिब्ध गराउनु पने आवास, 
िाद्यान्न, िानेपानी, स्वास््य िथा सरसफाइ सम्बन्धी, 

(ि) ववपद् बाट मतृ्यु हुनेको पररवार िथा सम्पविको क्षति हुने व्यक्तििाई उपिब्ध गराउनु पने न्यूनिम 

राहि सम्बन्धी,  
(ग) मदहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, अशति िथा अपाङ्गिा िएका व्यक्तिको आवश्यकिा 

सम्बोधनका िागग बबसेस राहि प्याकेजहरु  (जस्िै डडक्गनटी क्रकट र गचल्रेन क्रकट) मदहिाहरुको 
िागग मदहिामैत्री सुरक्षक्षि स्थि,  

(र्)  व्यक्तिगि गोपनीयिा िथा सुरक्षा सम्बक्न्ध , 
(ङ)       न्यूनिम राहि बाहेक स्वरोजगार िथा रोजगारी व्यवस्थापनका माध्यमबाट पीडडिको 

जीववकोपाजवन सम्बन्धी, 
(च)  गैरसरकारी वा व्यक्तिगि रूपमा ददइने राहिको वविरण सम्बन्धी, 
(छ)  एकद्वार प्रणािी अनुरुप राहि वविरण गने सम्बन्धी, 
(ज)  राहिसाँग सम्बक्न्धि अन्य उपयुति ववषय । 

१९.   ववपद् मा पिी हिाएका वा नष्ट िएका कागजात सभबन्िमा : ववपद् मा परी हराई फेिा पनव नसकेका िथा आंलशक 

वा पूणव रूपमा क्षति िएका नगरपालिकाका महत्वपूणव कागजािहरुको प्रमाणीकरण िथा प्रतिलिवप उपिब्ध गराउने 
सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलिि कानुनिे िोके बमोक्जम हुनेछ। 

२०. तनदेशन ददन सक्ने :  सलमतििे यस ऐनको अधीनमा रही ववपद् व्यवस्थापनका िागग कुनै व्यक्ति वा तनकायिाई 
आवश्यक तनदेशन ददन सतनेछ र त्यस्िो तनदेशनको पािना गनुव सम्बक्न्धि व्यक्ति वा तनकायको किवव्य हुनेछ 

। 
२१. उपसममतत गठन गनत सक्ने :  ( १) सलमतििे आवश्यकिा अनुसार उपसलमति गठन गनव सतनेछ ।  

( २) उपदफा ( १) बमोक्जम गठन हुने उपसलमतिको काम, किवव्य, अगधकार र कायाववगध उपसलमति गठन 
गदावका बिि िोक्रकए बमोक्जम हुनेछ । 

२२.  अमिलेख िाख्न ुपनेेः ( १) ववपद्को समयमा राहि उपिब्ध गराउने व्यक्ति, तनकाय वा संस्थाको नाम, र उपिब्ध 
गराईको राहि  िथा सोको पररमाण सदहिको बबबरणको अवविेि राख्ने ब्यबस्था लसलमतििे लमिाउनुपनेछ  ।   

(२) उपदफा ( १) बमोक्जमको वववरण राख्दा ववपदमा परेका मदहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, बबपद्का 
कारणिे स्थान्िान्िरण ियका र्रपररवार िगायिको संख्या एक्रकन हुने वववरण र उनीहरुिाई उपिब्ध गराइएको 
राहिको वववरण स्पष्ट राख्नुपने छ । 

२३. पुिस्काि ददन सक्ने :  स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा ववशेष योगदान पुर् याउने उत्कृष्ट व्यक्ति वा 
संस्थािाई प्रोत्साहन स्वरूप सलमतिको लसफाररसमा नगर कायवपालिकािे सम्मान िथा पुरस्कार ददन सतनेछ ।  

 

२४. वावषतक प्रततवेदन : ( १) सलमतििे प्रत्येक आगथवक वषवमा गरेको कामको वववरण सदहिको वावषवक प्रतिवेदन ियार 
गरी कायवपालिका माफव ि नगर सिा, क्जल्िा ववपद् व्यवस्थापन सलमति िथा प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन सलमति 
समक्ष पेश गनुव पनेछ । 



 

 

( २) उपदफा (१) बमोक्जमको वावषवक प्रतिवेदन साववजतनक रूपमा प्रकाशन गनुव पनेछ । 
२५.  प्रशासतनक खचत ब्यबस्थापन : सलमतिको बैठक िथा प्रतिबेदन ियारी िगायिका कायवसग सम्बक्न्धि न्युनिम 

प्रशासतनक िचव नगरकायवपालिकािे व्यवस्था गनेछ |  

२६. अधिकाि प्रत्यायोजन : यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगवि बनेको तनयम बमोक्जम लसलमतििाई प्राप्ि अगधकारमध्ये 
आवश्यकिा अनुसार केही अगधकार सलमतिको संयोजक िथा िोक्रकएको पदागधकारीिाई प्रत्यायोजन गनव सतनेछ । 

२७. तनयम बनाउने अधिकाि : नगर कायवपालिकािे यो ऐन कायावन्वयनका िागग आवश्यक तनयम िथा कायवववगध  
बनाउन सतनेछ । 
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