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प्रस्तावना : भोजपुर नगरपालिका क्षेत्र लभत्र प्राकृलतक तथा गैरप्राकृलतक ववपद्बाट सववसाधारणको जीउज्यान र
साववजलनक, लनजी तथा व्यक्तिगत सम्पक्ति, प्राकृलतक एवम् सााँस्कृलतक सम्पदा र भौलतक सं रचनाको सं रक्षण
गनवका िालग ववपद् जोक्तिम न्यूलनकरण तथा व्यवस्थापनका सबै वियाकिापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी
रूपमा कायावन्वयनका िालग कानून बनाउन वाञ्छनीय भएकोिे , नेपािको सं ववधानको धारा २२१ को उपधारा
(१) तथा नेपािको सं ववधानको अनुसक्तु च ८ को वुदा नं. २०,

स्थालनय सरकार सं चािन ऐन 2074 को

पररच्छे द 3 को दफा 11 (न) र ऐ. ऐनको दफा 102 वमोक्तजम को अलधकार प्रयोग गरी भोजपुर नगरसभािे
यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द – १
प्रारक्तम्भक
१.

संक्तक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “भोजपुर नगर ववपद् जोक्तिम न्यू नीकरण तथा
व्यवस्थापन ऐन, २०७५” रहे को छ ।
(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथव निागेमा यस ऐनमा,(क) “ अध्यक्ष” भन्नािे नगरपालिकाको अध्यक्ष सम्झनु पछव ।
(ि) “ कोष” भन्नािे दफा १२ बमोक्तजमको ववपद् व्यवस्थापन कोष सम्झनु पछव ।
(ग) “ गैरप्राकृलतक ववपद्” भन्नािे महामारी, अलनकाि, डढे िो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु
आतङ्क, पशु तथा चराच ुरुङ्गीमा हुने फ्िू, प्यान्डालमक फ्िू , सपवदंश, जनावर आतङ्क,
िानी, हवाई, सडक, जि वा औद्योलगक दुर्ट
व ना, आगिागी, ववषाि गयााँस, रसायन
वा वववकरण च ुहावट, गयााँस ववष्फोटन, ववषाि िाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वन
ववनाश वा भौलतक सं रचनाको क्षलत तथा प्रकोप उद्धार कायवमा हुने दुर्ट
व ना वा यस्तै
अन्य गैरप्राकृलतक कारणिे उत्पन्न ववपद् सम्झनु पछव ।
(र्) “ क्तजल्िा ववपद् व्यवस्थापन सलमलत” भन्नािे सं र्ीय ऐनको दफा १६ बमोक्तजम भोजपुर
क्तजल्िामा गठन भएको क्तजल्िा ववपद् व्यवस्थापन सलमलत सम्झनु पछव ।
(ङ) “ तोवकएको" वा "तोवकए बमोक्तजम”

भन्नािे यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयममा

तोवकएको वा तोवकए बमोक्तजम सम्झनु पछव ।
(च) “ प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन सलमलत” भन्नािे सं र्ीय ऐनको दफा १४ बमोक्तजम प्रदे श नं.
१ मा गठन भएको प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन सलमलत सम्झनु पछव ।
(छ) “ प्रमुि” भन्नािे नगरपालिकाको प्रमुि सम्झनु पछव ।
(ज) “ प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत”

भन्नािे नगरपालिकाको प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत

सम्झनु पछव ।
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(झ) “ प्राकृलतक ववपद्” भन्नािे वहमपात, अलसना, वहमपवहरो, वहमताि ववस्फोटन, अलतवृवि,
अनावृवि, बाढी, पवहरो तथा भू-स्ििन, डुबान, िडेरी, आाँधी, हुरी बतास, शीतिहर,
तातो हावाको िहर, चट्याङ्ग, भूकम्प, ज्वािामुिी लबस्फोट, डढे िो वा यस्तै अन्य
प्राकृलतक कारणिे उत्पन्न जुनसुकै ववपद् सम्झनु पछव ।
(ञ) “ राविय कायवकारी सलमलत” भन्नािे सं र्ीय ऐनको दफा ६ बमोक्तजमको कायवकारी
सलमलत सम्झनु पछव ।
(ट)

“ राविय पररषद” भन्नािे सं र्ीय ऐनको दफा ३ बमोक्तजमको ववपद् जोक्तिम न्यूनीकरण
तथा व्यवस्थापन राविय पररषद् सम्झनु पछव ।

(ठ) “ राविय प्रालधकरण” भन्नािे सं र्ीय ऐनको दफा १० बमोक्तजम गठन भएको राविय
ववपद् जोक्तिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्रालधकरण सम्झनु पछव ।
(ड)

“ ववपद्” भन्नािे कुनै स्थानमा आपत्कािीन अवस्था लसजवना भई जन वा धनको
क्षलतको

साथै

जीवनयापन

र

वातावरणमा

प्रलतकूि

असर

पाने

प्राकृलतक

वा

गैरप्राकृलतक ववपद् सम्झनु पछव ।
(ढ) “ ववपद् िोज तथा उद्धार समूह” भन्नािे ववपद्को अवस्थामा िोजी तथा उद्धार गनव
वियाशीि वा ववपद् व्यवस्थापनको िालग पररचािन गनव तयार गररएको ववक्तशिीकृत
िोज

तथा

उद्धार

समूह

सम्झनु पछव

र

सो

शब्दिे

तालिम

प्राप्त

मानवीय

सहायताकमीिाई समेत जनाउाँ छ ।
(ण) “ ववपद् जोक्तिम न्यूनीकरण” भन्नािे ववपद्पूव व गररने जोक्तिमको ववश्लेषण तथा मूल्याङ्कन,
ववपद् रोकथाम वा ववपद्बाट हुने क्षलतको न्यूनीकरण तथा ववकासका कायवमा ववपद्
जोक्तिमिाई कम गने सम्बन्धी कायव सम्झनु पछव ।
(त)

“ ववपद् पुनिावभ” भन्नािे ववपद्को र्टनापलछ गररने पुनलनवमावण एवम् पुनस्थावपनासाँग
सम्बक्तन्धत कायव सम्झनु पछव ।

(थ) “ ववपद् प्रलतकायव” भन्नािे ववपद्को र्टना र्ट्नासाथ तत्कािै गररने िोज, उद्धार एवम्
राहतसाँग सम्बक्तन्धत कायव सम्झनु पछव र सो शब्दिे ववपद् प्रलतकायवको पूवत
व यारीिाई
समेत जनाउाँ छ ।
(द)

“ ववपद् व्यवस्थापन” भन्नािे ववपद् जोक्तिम न्यूनीकरण, ववपद् प्रलतकायव र ववपद्
पुनिावभसाँग सम्बक्तन्धत सम्पूणव वियाकिाप सम्झनु पछव ।

(ध) “ व्यावसावयक प्रलतष्ठान”

भन्नािे उद्योग, किकारिाना, लसनेमा र्र, सवपङ्ग मि,

बहुउद्देश्यीय व्यापाररक भवन जस्ता व्यावसावयक प्रलतष्ठान सम्झनु पछव ।
(न)

“ सलमलत” भन्नािे दफा ३ बमोक्तजमको गाउाँ /नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमलत सम्झनु
पछव ।

(ऩ)

(प)

“ सं र्ीय ऐन” भन्नािे नेपाि सरकारको ववपद् जोक्तिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन
ऐन, २०७४ सम्झनु पछव ।
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(फ) “ सं र्ीय मन्त्रािय” भन्नािे नेपाि सरकारको ववपद् व्यवस्थापन हे ने गरी तोवकएको
मन्त्रािय सम्झनु पछव ।
(ब)

“ साववजलनक सं स्था” भन्नािे सरकारी लनकाय, सरकारको पूणव वा आंक्तशक स्वालमत्व
भएको सं स्था, प्रचलित कानून बमोक्तजम स्थापना भएका सङ्गठठत सं स्था वा सबै
प्रकारका स्वास््य तथा शैक्तक्षक सं स्था सम्झनु पछव ।
पररच्छे द – २
नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतवव्य र अलधकार

३.

नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमलत: (१) नगरपालिका लभत्रको ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायविाई
प्रभावकारी रूपमा सञ्चािन गनव एक नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमलत रहनेछ ।
(२) सलमलतको गठन दे हाय बमोक्तजम हुनेछ:(क)

नगर प्रमुि

-सं योजक

(ि)

नगर उपप्रमुि

-सदस्य

(ग)

प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत

-सदस्य

(र्)

ववषयगत सलमलतका सं योजकहरु

-सदस्य

(ङ)

प्रलतलनलध, क्तजल्िा प्रशासन कायाविय

-सदस्य

(च)

सामाक्तजक महाशािा/शािा प्रमुि

-सदस्य

(छ)

पूवावधार ववकास महाशािा/शािा प्रमुि

-सदस्य

(ज)

भोजपुर नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र लभत्र रहे का
सं र्ीय सुरक्षा लनकायका प्रमुि वा प्रलतलनलध

(झ)

-सदस्य

भोजपुर नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र लभत्र रहे का
प्रदे श प्रहरी कायावियको प्रमुि वा प्रलतलनलध

-सदस्य

(ञ)

नगर प्रहरी प्रमुि

-सदस्य

(ट)

राविय मान्यता प्राप्त दिका नगरपालिकाक्तस्थत
प्रमुि वा प्रलतलनलध

-सदस्य

(ठ)

नेपाि रे डिस सोसाईटीका स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना)

-सदस्य

(ड)

लनजी क्षेत्रको उद्योग वाक्तणज्य सम्बन्धी मान्यताप्राप्त सं स्थाको
नगर तहको अध्यक्ष वा लनजिे तोकेको प्रलतलनलध (१ जना)

-सदस्य

(ढ)

गैरसरकारी सस्था महासं र्काका स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना)

-सदस्य

(ण)

नेपाि पत्रकार महासं र्को स्थानीय प्रलतलनलध (१ जना)

-सदस्य

(त)

ववपद् व्यवस्थापन हे ने गरर तोवकएको महाशािा/शािा प्रमुि

-सदस्य सक्तचव
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(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेक्तिएको भएतापलन िम सं ख्या (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ)
र (ण) का सदस्यहरू उपिब्ध नभएको अवस्थामा पलन सलमलत गठन एवम् काम कारवाही गनवमा
असर पने छै न ।
(४) उपदफा (२) बमोक्तजमको सलमलतिे सं र्ीय ऐनको दफा १७ बमोक्तजमको स्थानीय ववपद्
व्यवस्थापन सलमलतको रूपमा समेत काम गनेछ ।
४.

सलमलतको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सं योजकिे तोकेको लमलत, समय र स्थानमा सलमलतको बै ठक
बस्नेछ ।
(२) सलमलतको सदस्य-सक्तचविे सलमलतको बैठक बस्ने लमलत, समय र स्थान तोकी बै ठकमा
छिफि हुने ववषयसू ची सवहतको सू चना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै सबै सदस्यिे
पाउने गरी पठाउनु पनेछ ।
(३) सलमलतका पचास प्रलतशतभन्दा बढी सदस्य उपक्तस्थत भएमा बै ठकको िालग गणपूरक
सङ्खख्या पुगेको मालननेछ ।
(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा िेक्तिएको भएतापलन सलमलतको बै ठक तत्काि
बोिाउन आवश्यक भएमा अध्यक्षिे जुनसुकै बेिापलन सलमलतको बै ठक बोिाउन सक्नेछ र त्यस्तो
अवस्थामा अध्यक्ष र र्टीमा १ जना सदस्य सवहत सदस्य सक्तचव उपक्तस्थत भएमा सलमलतको बै ठक
बस्न सक्नेछ।
(५) सलमलतको बैठक सं योजकको अध्यक्षतामा बस्नेछ ।
(६) सलमलतको लनणवय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा सं योजकिे लनणावयक मत ठदनेछ।
(७) सलमलतिे आवश्यकता अनुसार सम्बक्तन्धत लनकाय वा सङ्घ सं स्थाका प्रलतलनलध र ववज्ञिाई
बैठकमा आमन्त्रण गनव सक्नेछ ।
(८) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवववलध सलमलत आफैिे लनधावरण गरे बमोक्तजम हुनेछ ।
(९) सलमलतको लनणवय सदस्य सक्तचविे प्रमाक्तणत गरी राख्नेछ ।

५ .

सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार: सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार दे हाय बमोक्तजम हुनेछ:(क) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राविय पररषद्बाट स्वीकृत राविय नीलत तथा योजना एवम्
राविय कायवकारी सलमलत र प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन सलमलतबाट स्वीकृत एकीकृत तथा
क्षेत्रगत नीलत योजना र कायविम अनुरुप हुने गरी नगर ववपद् व्यवस्थापन नीलत तथा
योजना तजुम
व ा गरी कायवपालिका समक्ष पेश गने,
(ि) नगरसभाबाट स्वीकृत नीलत तथा योजनाको अधीनमा रही ववपद् जोक्तिम न्यू नीकरण,
ववपद् प्रलतकायव तथा ववपद् पुनिावभ सम्बन्धी एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीलत, योजना तथा
कायविम स्वीकृत गरी िागू गने, गराउने,
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(ग)

नगरपालिकाबाट सञ्चािन हुने ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायविम तथा बजेट प्रस्ताव
तयार गने, गराउने,

(र्)

ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नगरपालिकाको सं स्थागत क्षमता ववकास गने, गराउने,

(ङ)

नगरपालिकाका

पदालधकारी,

कमवचारी,

स्वयं सेवक,

सामाक्तजक

पररचािक

तथा

समुदायिाई ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रक्तशक्षण ठदने व्यवस्था लमिाउने,
(च)

ववपद्का र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राहत िगायतका प्राथलमक कायवहरू तत्काि
गनवको िालग सं स्थागत सं यन्त्र स्वत: पररचालित हुने गरी आवश्यक कायवववलध तथा
मापदण्ड तजुम
व ा गरी िागू गने, गराउने,

(छ)

ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सं र्ीय तथा प्रादे क्तशक कानूनको अलधनमा रवह
साववजलनक, लनजी, गैरसरकारी िगायत सबै लनकाय तथा सं स्थािे लनवावह गनुव पने
भूलमका लनधावरण गने तथा त्यस्ता सं स्था वा लनकायिाई आफ्नो नीलत, योजना र
कायविममा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ववषय समावेश गनव िगाउने,

(ज)

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

(झ)

सरकारी, लनजी एवम् गैरसरकारी सं स्था, स्थानीय स्वयं सेवक, सामाक्तजक पररचािक
िगायत सम्बक्तन्धत सबै पक्षको समन्वय र सं िगनतामा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी
कायव गने, गराउने,

(ञ)

भौलतक सं रचना लनमावण गदाव भवनसं वहता िगायत अन्य स्वीकृत लनदे क्तशका वा
मापदण्डको पािना गराउने,

(ट)

स्थानीय साववजलनक पूवावधार सम्बन्धी सं रचनाको ववपद् जोक्तिम मू ल्याङ्कन गने , गराउने,

(ठ)

नदी वकनार, बगर, पवहरो जान सक्ने लभरािो जलमन र डुबान हुने क्षेत्र वा ववपद्
जोक्तिमको सम्भावना भएका असुरक्तक्षत क्षेत्रमा बसोबास गने व्यक्ति तथा समुदायिाई
सुरक्तक्षत स्थानमा स्थानान्तरण गराउन उपयुि स्थानको िोजी कायवमा सहयोग गने
तथा सुरक्तक्षत स्थानमा बसोबास सम्बन्धी सचेतना जगाउने,

(ड)

ववपद्बाट स्थानीय स्तरमा लनजी तथा साववजलनक क्षेत्रबाट भइरहे को सेवा प्रवाहमा
अवरोध आइपरे मा सोको पुनःसञ्चािनका िालग से वा लनरन्तरताको योजना तजुम
व ा तथा
कायावन्वयन सम्बन्धी कायव गने, गराउने ।

(ढ) स्थानीय समुदायिाई ववपद्प्रलत जागरुक बनाउन, ववपद्साँग सम्बक्तन्धत योजना तथा
कायविम तजुम
व ा गनव तथा ववपद्को र्टना हुनासाथ प्रलतकायवका िालग पररचालित हुन
वडा तथा समुदायस्तरमा समावेशी ववपद् पूवत
व यारी तथा प्रलतकायव सलमलत गठन गने,
(ण)

ववद्यािय तहको शैक्तक्षक पाठ्यिममा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ववषय समावेश गनव
पहि गने,

(त)

ववपद् प्रलतकायवका िालग नमू ना अभ्यास गने, गराउने,
6

(थ)

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

(द)

स्थानीय स्तरमा आपत्कािीन कायवसञ्चािन केन्रको स्थापना र सञ्चािन गने ,

(ध)

नगरपालिकामा ववपद् व्यवस्थापन सू चना प्रणािी तथा पूवच
व ेतावनी प्रणािीको ववकास र
सञ्चािन गने , गराउने,

(न)

ववपद् प्रभाववत क्षेत्रमा तत्काि उद्धार तथा राहतको व्यवस्था लमिाउने,

(प)

ववपद्मा परी हराएका, लबग्रेका वा नि भएका कागजातको यवकन त्याङ्क अद्यावलधक
गरी राख्न िगाउने,

(फ) ववपद्बाट प्रभाववत र्रपररवारको पवहचान, स्तर लनधावरण तथा पररचयपत्र ववतरण गने ,
गराउने,
(ब)

ववपद्को समयमा जोक्तिममा रहे को समू ह ववशेषगरी मवहिा, बािबालिका, वकशोरी,
अपाङ्गता भएका व्यक्तिउपर हुन सक्ने र्टना (िै वङ्गक वहं सा, बेचवविन तथा अन्य कुनै
पलन वकलसमका शोषण) रोकथामको िालग ववशेष सतकवता अपनाई सचेतनामू िक
कायविम सञ्चािन गने,

(भ)

ववपद् प्रभाववतहरूको प्रत्यक्ष र सविय सहभालगतामा ववपद् प्रभाववत क्षेत्रमा आलथवक
वियाकिापको पुनस्थावपना, रोजगारीका अवसरको सृजना तथा जीवनयापनका िालग
आय आजवन कायविम सञ्चािन गने , गराउने,

(म)

ववपद्को जोक्तिममा रहे का मवहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, दलित, सीमान्तकृत वगव
तथा समुदाय, अशि तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको िालग ववशेष योजना तथा
कायविम बनाई कायावन्वयन गने , गराउने,

(य)

ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा साववजलनक सं स्था तथा व्यावसावयक प्रलतष्ठानिे प्रचलित
ऐन बमोक्तजम कायव गरे नगरे को अनुगमन गने ,

(र)

ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राविय कायवकारी सलमलत, प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन सलमलत
तथा क्तजल्िा ववपद् व्यवस्थापन सलमलतको लनणवय अनुसार ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी
अन्य कायव गने , गराउने,

(ि)

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

(व)

ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार वा गाउाँ /नगरसभािे
तोकेका अन्य कायव गने, गराउने,

(श)

ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सं र्ीय तथा प्रादे क्तशक कानूनको प्रलतकूि नहुने गरी नगर
कायवपालिकािे तोके बमोक्तजमका अन्य कायव गने , गराउने,
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(ष)

ववलभन्न

सं र्सं स्था,

व्यक्तिबाट

प्राप्त

हुने

राहत

तथा

पुनलनवमावण

र

पुनिावभका

लबषयवस्तुिाई स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सलमलतिे तोकेको स्थान र मापदण्ड अनुसार
गने, गराउने ।
पररच्छे द – ३
वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतवव्य र अलधकार
६.

वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सलमलत: (१) नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा एक वडा स्तरीय ववपद्
व्यवस्थापन सलमलत रहनेछ ।
(२) वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सलमलतको गठन दे हाय बमोक्तजम हुनेछ:(क)

वडा अध्यक्ष

-सं योजक

(ि)

वडा सदस्यहरू

-सदस्य

(ग)

वडा लभत्र रहे का ववषयगत शािा/ईकाई कायाविय प्रमुिहरू

-सदस्य

(र्)

वडा लभत्र रहे का सुरक्षा लनकायका प्रमुिहरू

-सदस्य

(ङ)

राविय मान्यता प्राप्त दिका वडाक्तस्थत प्रमुि वा प्रलतलनलध

-सदस्य

(च)

स्थानीय रे डिस,

-सदस्य

(छ)

गैरसरकारी तथा सामुदायमा आधाररत सं र्सं स्था तथा युवा क्िवबाट
सं योजकिे तोकेबमोक्तजम न्यूनतम २ मवहिा सवहत ४ जना

(ज)

वडा सक्तचव

-सदस्य
- सदस्य सक्तचव

(३) उपदफा (२) बमोक्तजमको सलमलतको बै ठक सो सलमलतको सं योजकिे तोकेको लमलत, समय र
स्थानमा बस्नेछ ।
(४) सलमलतको सदस्य-सक्तचविे सलमलतको बैठक बस्ने लमलत, समय र स्थान तोकी बै ठकमा
छिफि हुने ववषयसू ची सवहतको सू चना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै सबै सदस्यिे
पाउने गरी पठाउनु पनेछ ।
(५) सलमलतका पचास प्रलतशतभन्दा बढी सदस्य उपक्तस्थत भएमा बैठकको िालग गणपूरक सङ्खख्या
पुगेको मालननेछ ।
(६) उपदफा (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा िेक्तिएको भएता पलन सो सलमलतको बै ठक तत्काि
बोिाउन आवश्यक भएमा सं योजकिे जुनसुकै बेिापलन सलमलतको बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्यस्तो
अवस्थामा सं योजक र र्टीमा १ जना सदस्य सवहत सदस्य सक्तचव उपक्तस्थत भएमा सलमलतको बैठक
बस्न सक्नेछ ।
(७) सलमलतको बैठकको अध्यक्षता सो सलमलतको सं योजकिे गनेछ ।
(८) सलमलतको लनणवय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा सं योजकिे लनणावयक मत ठदनेछ।
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(९) सलमलतिे आवश्यकता अनुसार सम्बक्तन्धत लनकाय वा सङ्घ सं स्थाका प्रलतलनलध र ववज्ञिाई
बैठकमा आमन्त्रण गनव सक्नेछ ।
(१०) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवववलध सो सलमलत आफैिे लनधावरण गरे बमोक्तजम
हुनेछ ।
(११) सलमलतको लनणवय सदस्य सक्तचविे प्रमाक्तणत गरी राख्नेछ ।
७ .

वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकारः सलमलतको काम, कतवव्य र
अलधकार दे हाय बमोक्तजम हुनेछ:(क) वडा लभत्र ववपद् प्रलतकायव तथा ववपद् पुनिावभ सम्बन्धी कायविम सञ्चािनका िालग
नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमलतमा लसफाररस गने तथा सो सलमलतबाट स्वीकृत नीलत तथा
योजना अनुरूपका ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायविम कायावन्वयन, अनुगमन र
पुनराविोकन गने,
(ि)

वडामा ववकास लनमाव णका वियाकिापहरू कायावन्वयनमा ववपद् जोक्तिम व्यावस्थापनिाई
मूिप्रवाहीकरण गने, सुरक्तक्षत ववद्यािय तथा अस्पतािका िालग ववपद् जोक्तिम
न्यू नीकरणका कायविमहरू सञ्चािन गने,

(ग)

ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा वडाको सं स्थागत क्षमता ववकास गने,

(र्)

ववपद् व्यवस्थापन योजना, आपत्कािीन कायवयोजना, पुनःस्थापना तथा पुनलनवमावण
योजना तजुम
व ा तथा कायावन्वयन गने, गराउने,

(ङ)

समुदायमा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गने समूहहरूको गठन तथा त्यस्ता
समूहहरूिाई पररचािन गने गराउने,

(च)

वडा सदस्यहरू, कमवचारी, स्वयं सेवक, सामाक्तजक पररचािक तथा समुदायमा आधाररत
ववपद् व्यवस्थापन सलमलत सदस्य, नागररक समाजका प्रलतलनलधिाई ववपद् व्यवस्थापन
सम्बन्धी प्रक्तशक्षणको व्यवस्था लमिाउने,

(छ)

स्थानीय समुदायिाई ववपद्प्रलत जागरुक बनाउने, ववपद्साँग सम्बक्तन्धत योजना तथा
कायविम तजुम
व ा गनव तथा ववपद्को र्टना हुनासाथ प्रलतकायवका िालग तयारी अवस्थामा
राख्ने,

(ज)

ववपद्का र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राहत िगायतका प्राथलमक कायवहरू तत्काि
गनवको िालग समन्वय गने,

(झ)

आपत्कािीन नमू ना अभ्यास गने, गराउने,

(ञ)

ववपद्बाट प्रभाववत र्रपररवारको पवहचान, स्तर लनधावरण तथा पररचयपत्र ववतरणमा
नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमलतिाई सहयोग गने,

(ट)

ववपद्को समयमा जोक्तिममा रहे का समू ह ववशेषगरी मवहिा, बािबालिका, वकशोरी,
अपाङ्गता भएका व्यक्तिउपर हुन सक्ने र्टना (िै वङ्गक वहं सा, बेचवविन तथा अन्य कुनै
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पलन वकलसमका शोषण) रोकथामको िालग ववशेष सतकवता अपनाई सचेतनामू िक
कायविम सञ्चािन गने,
(ठ)

नगर ववपद् व्यवस्थापन सलमलतको लनणवय अनुसार ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य
कायव गने, गराउने ।
पररच्छे द – ४
सुरक्षा लनकाय तथा अन्य लनकायको पररचािन

८ .

सुरक्षा लनकायको पररचािन तथा सहयोग र समन्वय: (१) नगरकायवपालिकािे ववपद् व्यवस्थापनको
काममा नेपाि सरकार तथा प्रदे श सरकारिे पररचािन गरे का सं र्ीय तथा प्रादे क्तशक सुरक्षा
लनकायहरूिाई सहयोग र समन्वय गनेछ ।
(२) सुरक्षा लनकायिे ववपद्को समयमा िोज तथा उद्धार कायवका िालग नगरकायवपालिकासाँ ग
आवश्यक सामग्री माग गरे को अवस्थामा नगरपालिकामा उपिब्ध भएसम्म त्यस्तो सामाग्री तत्काि
उपिब्ध गराईनेछ ।
(३) ववपद् प्रलतकायवका िालग नगरपालिकािे आाँफूसाँग रहे को नगर प्रहरीिाई पररचािन गनेछ ।

९.

वारुणयन्त्र तथा अन्य सेवा प्रदायक लनकायको काम, कतवव्य र अलधकार:
(१) वारूणयन्त्र, एम्बुिेन्स तथा त्यस्तै अन्य से वा प्रदायकिे आपत्कािीन िोज, उद्धार तथा
राहत उपिब्ध गराउन सलमलतिे ठदएको लनदे शनको पािना गनुव पनेछ ।
(२) आपत्कािीन कायव सम्पादन गदाव सलमलतको आदे श बमोक्तजम कुनै पलन स्थानमा प्रवेश गने
तथा जुनसुकै व्यक्ति वा सं स्थाको साधन र स्रोत उपयोग गने अलधकार वारुणयन्त्र से वा प्रदायकिाई
हुनछ
े ।

१०.

साववजलनक संस्था तथा व्यावसावयक प्रलतष्ठानको दावयत्व: (१) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा
नगरपालिका लभत्रका सबै साववजलनक सं स्था तथा व्यावसावयक प्रलतष्ठानको दावयत्व दे हाय बमोक्तजम
हुनेछ:(क) आफ्नो भवन, उद्योग, कायाविय वा व्यावसावयक केन्रमा ववपद्का र्टना हुन नठदन
ववपद् सुरक्षा औजार, उपकरण, सामग्री, आपत्कािीन लनकास िगायत तोवकए
बमोक्तजमका अन्य व्यवस्था गने ,
(ि)

त्याङ्क सङ्किन, क्षलतको मू ल्याङ्कन, राहत, पुनस्थावपना तथा पुनलनवमावण समेतका
सम्पूणव कायवमा आवश्यक सहयोग गने ,

(ग)

आफ्ना कमवचारी तथा कामदारिाई ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा आधारभूत
अलभमुिीकरण गने गराउने,
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(र्)

ववपद् व्यवस्थापन कायवमा उपयोग हुने स्रोत साधनिाई तयारी हाितमा राख्ने,

(ङ)

आफ्ना भवन िगायत अन्य सं रचना आपत्कािीन प्रयोजनका िालग आवश्यक परे मा
आदे शानुसार उपिब्ध गराउने,

(च)

सम्बक्तन्धत अलधकारीको सुपररवेक्षणमा उद्धार तथा राहत ववतरण कायवमा सहयोग
पुर्याउने,

(छ)

ववपद् जोक्तिम न्यू नीकरण सं यन्त्रको व्यवस्था गरी तयारी अवस्थामा राख्ने,

(ज)

फोहोरमै िा तथा प्रदुषणको यथोक्तचत व्यवस्थापन गरी यसबाट वातावरण र
जनजीवनमा पनव सक्ने नकारात्मक प्रभाविाई न्यू नीकरण गने उपायहरू अपनाउने,

(झ)

ववपद्को र्टना र्टे मा तत्काि नक्तजकको सुरक्षा लनकाय र स्थानीय आपत्कािीन
कायवसञ्चािन केन्रिाई िबर गने ।

(२) नगरपालिका लभत्रका साववजलनक सं स्था तथा व्यावसावयक प्रलतष्ठानिे नगरपालिकाको ववपद्
व्यवस्थापन सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रही ववपद् व्यवस्थापन योजनाको तजुम
व ा गरी अलनवायव रूपमा
िागू गनुव पनेछ ।
११.

ववपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गनुव पने : नगरपालिका लभत्रका सरकारी कायाविय, गैरसरकारी सं स्था,
स्थानीय सङ्घ सं स्था, समुदाय, स्वयं सेवक, नागररक समाज, लनजी क्षेत्र तथा व्यक्तििे ववपद् व्यवस्थापन
कायवमा नगरपालिकािाई दे हाय बमोक्तजम सहयोग गनुव पनेछ:(क) त्याङ्क सङ्किन, क्षलतको मूल्याङ्कन, राहत, पुनस्थावपना तथा पुनःलनवमावण िगायतका
ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने ,
(ि)

ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अलभवृवद्ध गने,

(ग)

क्षमता ववकास, आपत्कािीन नमू ना अभ्यास तथा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी
प्रक्तशक्षण कायविममा सहयोग गने तथा भाग लिने,

(र्)

िोज, उद्धार तथा राहत ववतरण सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने।
पररच्छे द – ५
ववपद् व्यवस्थापन कोष सम्बन्धी व्यवस्था

१२.

ववपद् व्यवस्थापन कोष : (१) ववपद् व्यवस्थापनका िालग नगरपालिकामा छु ट्टै एक आकक्तस्मक कोष
रहनेछ ।
(२) कोषमा दे हाय बमोक्तजमका रकमहरू रहने छन्:(क) नगरपालिकाको वावषवक बजेटबाट ववपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी स्वीकृत
रकम,
(ि) प्रदे श सरकारबाट ववपद् व्यवस्थापनका िालग प्राप्त रकम,
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(ग)

नेपाि सरकारबाट ववपद् व्यवस्थापनका िालग प्राप्त रकम,

(र्)

स्वदे शी कुनै सङ्घ सं स्था वा व्यक्तिबाट दान, दातव्य वा उपहार स्वरुप प्राप्त रकम,

(ङ)

अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(३) ववपद् व्यवस्थापनका िालग नगरपालिकािे कानून बमोक्तजम ववशेष शुल्क वा दस्तुर सं किन
गनव सक्ने छ |
(४) कोषको सञ्चािन तोवकए बमोक्तजम हुनछ
े ।
(५) कोषको रकम ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कामका िालग प्रयोग गररनेछ ।
(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा िेक्तिएको भए तापलन कोषको रकम लनयलमत प्रशासलनक
कायवको िालग िचव गररने छै न ।
(७) कोषको िे िापरीक्षण महािे िा परीक्षकबाट हुनेछ ।
(८) सलमलतिे कोषको वावषवक आय व्ययको प्रलतवदे न तयार गरी कायवपालिका माफवत नगरसभा
समक्ष पेश गनेछ ।
पररच्छे द – ६
कसूर तथा सजाय
१३.

कसूर र सजाय : कसै िे ववपद्को र्टना र्ट्न सक्ने गरी िापरवाही गरे मा वा त्यस्तो र्टना र्टाउन
प्रत्यक्ष सं िगन भएमा वा र्ट्ना र्टे को अवस्थामा नाजायज फाईदा लिने गरी वा आफुिाई मात्र
फाईदा पुगने वकलसमको कुनै काम गरे मा वा यस सम्बन्धमा सं र्ीय कानून बमोक्तजम कसुरजन्य मालनने
कुनै काम गरे मा तत् सम्बन्धी कारवाही प्रचलित सं र्ीय कानून बमोक्तजम हुनेछ ।
पररच्छे द – ७
ववववध

१४.

ववपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र र्ोषणाको पािना र समन्वय : (१) नेपाि सरकारिे नगरपालिका लभत्रको कुनै
ठाउाँ मा गम्भीर प्रकृलतको ववपद् उत्पन्न भएबाट ववपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र र्ोषणा गरी प्रचलित कानू न
बमोक्तजम कुनै काम गनव गराउन आदे श ठदएमा सोको पािना गनुव गराउनु नगरपालिकाको कतवव्य
हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम र्ोषणा गररएको क्षेत्रमा नेपाि सरकारिे प्रचलित कानून बमोक्तज म
कुनै काम गनव गराउन नगरपालिका लभत्रको कुनै व्यक्ति, सं स्था वा अलधकारीिाई आदे श ठदएमा सोको
पािना गनव गराउनमा नगरपालिकािे आवश्यक समन्वय गनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोक्तजम र्ोषणा गररएको क्षेत्र सम्बन्धी सू चनाको प्रसारणमा नगरपालिकािे
सहयोग र समन्वय गनेछ ।
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१५.

नेपाि सरकारको स्वीकृतीमा मात्र प्रवेश गनुपव ने : (१) ववपद्बाट असर परे को कुनै क्षेत्रमा ववदे शी
नागररक वा सं स्थािे प्रवेश गनुव परे मा नेपाि सरकारको स्वीकृलत लिएको छ छै न भलन नगर
कायवपालिकािे सोधिोज गनव सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम सोधिोज गदाव त्यस्तो नागररक वा सं स्थािे नेपाि सरकारको
स्वीकृलत लिएको नादे क्तिएकोमा लनजको प्रवेशिाई रोक िगाई तत् सम्बन्धी सू चना नेपाि सरकारिाई
उपिब्ध गराईनेछ ।

१६.

मानवीय तथा अन्य सहायता र समन्वय : (१) नगरपालिका लभत्र उत्पन्न ववपद्को अवस्थािाई
तत्काि सामना गनव आन्तररक स्रोत र साधनबाट नभ्याउने भएमा मानवीय तथा अन्य सहायता र
समन्वयका िालग क्तजल्िा समन्वय सलमलत, प्रदे श सरकार तथा नेपाि सरकारिाई अनुरोध गररनेछ ।
(२) ववपद्बाट उत्पन्न क्तस्थलत लनयन्त्रण गने िममा नेपाि सरकारिे अन्तरावविय मानवीय तथा
अन्य सहयोग लिई पररचािन गरे को अवस्थामा नेपाि सरकारको लनदे शनमा रवह तत् सम्बन्धी कायवमा
सहयोग र समन्वय गररनेछ ।
(३) लछमेकी स्थानीय तहमा कुनै ववपद् उत्पन्न भई सो व्यवस्थापनका िालग लछमेकी स्थानीय
तहिे सोझै, क्तजल्िा समन्वय सलमलत वा प्रदे श सरकार माफवत अनुरोध गरे मा उपिब्ध भएसम्मको
सहयोग पुयावउनु गाउाँ /नगरकायवपालिको दावयत्व हुनेछ ।

१७.

तत्काि िररद तथा लनमावण र प्रयोग गनव सवकने : (१) ववशेष पररक्तस्थलत परी ववपद्बाट प्रभाववत
क्षेत्रमा िोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध गराउन तथा भइरहे को ववपद्बाट थप क्षलत हुन नठदनका
िालग तत्कािै राहत सामग्री िररद वा लनमावण कायव गनव आवश्यक भएमा साववजलनक िररद सम्बन्धी
प्रचलित

कानूनमा

रहे को

ववशेष

पररक्तस्थलतमा

िररद

गने

सम्बन्धी

व्यवस्था

बमोक्तजम

नगर

कायवपालिकािे िररद वा लनमावण कायव गनव सवकनेछ ।
(२) ववपद्बाट प्रभाववत क्षेत्रमा िोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध गराउन तथा भइरहे को
ववपद्बाट थप क्षलत हुन नठदनका िालग नगरपालिका क्षेत्र लभत्रको कुनै गैरसरकारी कायाविय वा अन्य
सं र् सं स्था र व्यक्तिको चि, अचि सम्पक्ति तथा सवारी साधन उपयोग गनव आवश्यक भएमा सोको
अलभिे ि रािी तोवकएको अवलधभरको िालग अस्थायी तवरिे प्राप्त गनव सवकनेछ ।
(३) ववपद्बाट प्रभाववत क्षेत्रमा तत्काि राहत उपिब्ध गराउन नगरपालिका क्षेत्र लभत्रको कुनै
गैरसरकारी कायाविय वा अन्य सं र् सं स्था र व्यक्तिको िाद्यान्न, ििाकपडा, औषधी वा अन्य वस्तु
आवश्यक भएमा सोको अलभिे ि रािी लनयन्त्रणमा लिन र सम्बक्तन्धत प्रभाववत पक्षिाई ववतरण गनव
सवकनेछ ।
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(४) नगरपालिकािे उपदफा (२) बमोक्तजम कुनै सम्पक्ति अस्थायी रूपमा प्राप्त गरे मा वा उपदफा
(३) बमोक्तजम कुनै वस्तु लनयन्त्रण र ववतरण गरे मा त्यस्तो सम्पक्ति प्रयोग वा वस्तु उपयोग बापत
प्रचलित दर अनुसारको रकम सम्बक्तन्धत कायाविय, सं स्था वा व्यक्तििाई ठदनेछ ।
१८.

राहतको न्यू नतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था : (१) ववपद् प्रभाववत व्यक्तििाई नेपाि सरकार तथा
प्रदे श सरकारिे उपिव्ध गराउने राहतको अलतररि नगरपालिकािे आन्तररक स्रोतबाट थप राहत
उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम नगरपालिकािे ववपद् प्रभाववत व्यक्तििाई राहत उपिब्ध गराउाँ दा
मापदण्ड बनाई सोको आधारमा राहात उपिब्ध गराउनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोक्तजमको राहतको मापदण्डमा अन्य ववषयको अलतररि दे हायका ववषय
समावेश भएको हुन ु पनेछ:(क) ववपद्बाट प्रभाववत व्यक्तििाई अस्थायी आरयसयस्थिमा राख्दा उपिब्ध गराउनु पने
आवास, िाद्यान्न, िानेपानी, स्वास््य तथा सरसफाइ सम्बन्धी,
(ि)

ववपद्बाट मृत्यु हुनेको पररवार तथा सम्पक्तिको क्षलत हुने व्यक्तििाई उपिब्ध
गराउनु पने न्यू नतम राहत सम्बन्धी,

(ग)

मवहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, अशि तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको
आवश्यकता सं वोधनका िालग ववशेष राहत प्याकेजहरु (जस्तै लडक्तगनटी वकट र
क्तचल्रे न वकट) मवहिाहरूको िालग सुरक्तक्षत मवहिामैत्री स्थि,

(र्)

व्यक्तिगत गोपलनयता तथा सुरक्षा सम्बन्धी,

(ङ)

न्यू नतम

राहत बाहे क

स्वरोजगार

तथा रोजगारी

व्यवस्थापनका

माध्यमबाट

पीलडतको जीववकोपाजवन सम्बन्धी,

१९.

(च)

गैरसरकारी वा व्यक्तिगत रूपमा ठदइने राहतको ववतरण सम्बन्धी,

(छ)

एकद्वार प्रणािी अनुरुप राहत ववतरण गने सम्बन्धी,

(ज)

राहतसाँग सम्बक्तन्धत अन्य उपयुि ववषय ।

ववपद्मा परी हराएका वा नि भएका कागजात सम्बन्धमा : ववपद्मा परी हराई फेिा पनव नसकेका
तथा आंक्तशक वा पूणव रूपमा क्षलत भएका नगरपालिकाका महत्वपूणव कागजातहरुको प्रमाणीकरण तथा
प्रलतलिवप उपिब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानूनिे तोके बमोक्तजम हुनेछ।

२०.

लनदे शन ठदन सक्ने : सलमलतिे यस ऐनको अधीनमा रही ववपद् व्यवस्थापनका िालग कुनै व्यक्ति वा
लनकायिाई आवश्यक लनदे शन ठदन सक्नेछ र त्यस्तो लनदे शनको पािना गनुव सम्बक्तन्धत व्यक्ति वा
लनकायको कतवव्य हुनेछ ।
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२१.

उपसलमलत गठन गनव सक्ने : (१) सलमलतिे आवश्यकता अनुसार उपसलमलत गठन गनव सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम गठन हुने उपसलमलतको काम, कतवव्य, अलधकार र कायाववलध
उपसलमलत गठन गदावका बित तोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।

२२.

अलभिेि राख्नु पनेः (१) ववपद्को समयमा राहत उपिब्ध गराउने व्यक्ति, लनकाय वा सं स्थाको नाम,
र उपिव्ध गराईको राहत तथा सोको पररमाण सवहतको वववरणको अलभिे ि राख्ने व्यवस्था सलमलतिे
लमिाउनुपने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको वववरण राख्दा ववपद्मा परे का मवहिा, बािबालिका तथा जेष्ठ
नागररक, ववपद्का कारणिे स्थानान्तरण भएका र्रपररवार िगायतको सं ख्या एवकन हुने वववरण र
उनीहरूिाई उपिब्ध गराइएको राहात स्पिरूपमा राख्नुपने छ ।

२३.

पुरस्कार ठदन सक्ने : स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा ववशेष योगदान पुर्याउने उत्कृि व्यक्ति
वा सं स्थािाई प्रोत्साहन स्वरूप सलमलतको लसफाररसमा नगर कायवपालिकािे सम्मान तथा पुरस्कार ठदन
सक्नेछ ।

२४.

वावषवक प्रलतवेदन : (१) सलमलतिे प्रत्येक आलथवक वषवमा गरे को कामको वववरण सवहतको वावषवक
प्रलतवेदन तयार गरी कायवपालिका माफवत नगर सभा, क्तजल्िा ववपद् व्यवस्थापन सलमलत तथा प्रदे श
ववपद् व्यवस्थापन सलमलत समक्ष पेश गनुव पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको वावषवक प्रलतवेदन साववजलनक रूपमा प्रकाशन गनुव पनेछ ।

२५.

प्रशासलनक िचव व्यवस्थापन: सलमलतको बैठक तथा प्रलतवेदन तयारी िगायतका कायवसाँग सम्बक्तन्धत
न्युनतम प्रशासलनक िचव नगरकायवपालिकािे व्यवस्था गनेछ |

२६.

अलधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयम बमोक्तजम सलमलतिाई प्राप्त
अलधकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अलधकार सलमलतको सं योजक तथा तोवकएको पदालधकारीिाई
प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ ।

२७.

लनयम बनाउने अलधकार : नगर कायवपालिकािे यो ऐन कायावन्वयनका िालग आवश्यक लनयम तथा
कायवववलध बनाउन सक्नेछ ।
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