ु ासभा
पााँचखपन नगरपालिका, सं खव

स्थानीय राजपत्र
खण्डः 1
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भाग-1
पााँचखपन नगरपालिका

kfFrvkg नगरपालिका

ववपद् जोखखि न्यूनीकरण

था व्यवस्थापन गनन बनेको
नगर सभाबाट स्वीकृ

P]g, २०&*

लिल ः 2078/10/21

प्रिाखणकरण लिल ः2078/10/23
प्रकाशन लिल ः2078/10/28
प्रस् ावना : पााँचखपन नगरपालिका क्षेत्र लभत्र प्राकृल क
सावनजलनक, लनजी

था व्यखिग

िालग ववपद् जोखखि न्यूलनकरण

था गैरप्राकृल क ववपद्बाट सवनसाधारणको जीउज्यान र

सम्पखि, प्राकृल क एवि् सााँस्कृल क सम्पदा र भौल क सं रचनाको सं रक्षण गननका
था व्यवस्थापनका सबै वियाकिापको सिन्वयात्िक र प्रभावकारी रूपिा

कायानन्वयनका िालग कानून बनाउन वाञ्छनीय भएकोिे,
नेपािको सं ववधानको धारा २२६ अनुसूची ८ को सूची नं 20
को दफा १02 को उपदफा (1) बिोखजि

kfFrvkg नगर

था स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४

सभािे यो ऐन बनाएको छ ।

पररच्छे द – १
प्रारखम्भक
१.

सं खक्षप्त नाि र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाि “नगर ववपद् जोखखि न्यूनीकरण

२०७८” रहेको छ ।
1
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प्रारम्भ हुनेछ ।

पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,(क) “प्रिुख” भन्नािे नगरपालिकाको प्रिुख सम्झनु पछन ।
(ख) “कोष” भन्नािे दफा १२ बिोखजिको ववपद् व्यवस्थापन कोष सम्झनु पछन ।
(ग) “गैरप्राकृल क ववपद्” भन्नािे िहािारी, अलनकाि, डढे िो, कीट वा सूक्ष्ि जीवाणु आ ङ्क,
पशु

था चराच ुरुङ्गीिा हुने फ्िू, प्यान्डालिक फ्िू, सपनदंश, जनावर आ ङ्क, खानी, हवाई,

सडक, जि वा औद्योलगक दुर्ट
न ना, आगिागी, ववषाि गयााँस, रसायन वा वववकरण च ुहावट,
गयााँस ववष्फोटन, ववषाि खाद्य सेवन, वा ावरणीय प्रदूषण, वन ववनाश वा भौल क
सं रचनाको क्षल

था प्रकोप उद्धार कायनिा हुने दुर्ट
न ना वा यस् ै अन्य गैरप्राकृल क

कारणिे उत्पन्न ववपद् सम्झनु पछन ।
(र्) “खजल्िा ववपद् व्यवस्थापन सलिल ” भन्नािे सं र्ीय ऐनको दफा १६ बिोखजि

kfFrvkg

gu/kflnsf रहेको खजल्िाको नाि खजल्िािा गठन भएको खजल्िा ववपद् व्यवस्थापन सलिल
सम्झनु पछन ।
(ङ) “ ोवकएको वा
वा

ोवकए बिोखजि” भन्नािे यस ऐन अन् गन

बनेको लनयििा

ोवकएको

ोवकए बिोखजि सम्झनु पछन ।

(च) “प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन सलिल ” भन्नािे सं र्ीय ऐनको दफा १४ बिोखजि प्रदे श नं=

kfFrvkg gu/kflnsf

! df

रहेको प्रदे शको नम्बर वा नाििा गठन भएको प्रदे श ववपद्

व्यवस्थापन सलिल सम्झनु पछन ।
(छ) “उपप्रिुख”

eGgfn] kfFrvkg gu/kflnsfsf]

उपप्रिुख

;lDemg'kb{5 .

(ज) “प्रिुख प्रशासकीय अलधकृ ” भन्नािे नगरपालिकाको प्रिुख प्रशासकीय अलधकृ

सम्झनु

पछन ।
(झ) “प्राकृल क ववपद्” भन्नािे वहिपा , अलसना, वहिपवहरो, वहि ाि ववस्फोटन, अल वृवि,
अनावृवि, बाढी, पवहरो

था भूM स्खिन, डुबान, खडेरी, आाँधी, हुरी ब ास, शी िहर,

ा ो

हावाको िहर, चट्याङ्ग, भूकम्प, ज्वािािुखी लबस्फोट, डढे िो वा यस् ै अन्य प्राकृल क
कारणिे उत्पन्न जुनसुकै ववपद् सम्झनु पछन ।
(ञ) “राविय कायनकारी सलिल ” भन्नािे सं र्ीय ऐनको दफा ६ बिोखजिको कायनकारी सलिल
सम्झनु पछन ।
(ट) “राविय पररषद” भन्नािे सं र्ीय ऐनको दफा ३ बिोखजिको ववपद् जोखखि न्यूनीकरण था
व्यवस्थापन राविय पररषद् सम्झनु पछन ।
(ठ) “राविय प्रालधकरण” भन्नािे सं र्ीय ऐनको दफा १० बिोखजि गठन भएको राविय ववपद्
जोखखि न्यूनीकरण था व्यवस्थापन प्रालधकरण सम्झनु पछन ।

2

भागः १

सं खयाः 10

लिल ः २०७८/१०/२८

्
(ड) “ववपद्” भन्नािे कुनै स्थानिा आप कािीन
अवस्था लसजनना भई जन वा धनको क्षल को
साथै जीवनयापन र वा ावरणिा प्रल कूि असर पाने प्राकृल क वा गैरप्राकृल क ववपद्
सम्झनु पछन ।
(ढ) “ववपद् खोज

था उद्धार सिूह” भन्नािे ववपद्को अवस्थािा खोजी

वियाशीि वा ववपद् व्यवस्थापनको िालग पररचािन गनन
खोज
सिे

था उद्धार गनन

यार गररएको ववखशिीकृ

था उद्धार सिूह सम्झनु पछन र सो शब्दिे ालिि प्राप्त िानवीय सहाय ाकिीिाई
जनाउाँ छ ।

(ण) “ववपद् जोखखि न्यूनीकरण” भन्नािे ववपद्पूव न गररने जोखखिको ववश्लेषण
ववपद् रोकथाि वा ववपद्बाट हुने क्षल को न्यूनीकरण

था िूल्याङ्कन,

था ववकासका कायनिा ववपद्

जोखखििाई कि गने सम्बन्धी कायन सम्झनु पछन ।
( )

“ववपद् पुनिानभ” भन्नािे ववपद्को र्टनापलछ गररने पुनलननिानण एवि् पुनस्थानपनासाँग
सम्बखन्ध

कायन सम्झनु पछन ।

(थ) “ववपद् प्रल कायन” भन्नािे ववपद्को र्टना र्ट्नासाथ
राह साँग सम्बखन्ध
सिे
(द)

त्कािै गररने खोज, उद्धार एवि्

कायन सम्झनु पछन र सो शब्दिे ववपद् प्रल कायनको पूव न यारीिाई

जनाउाँ छ ।

“ववपद् व्यवस्थापन” भन्नािे ववपद् जोखखि न्यूनीकरण, ववपद् प्रल कायन र ववपद् पुनिानभसाँग
सम्बखन्ध

सम्पूणन वियाकिाप सम्झनु पछन ।

(ध) “व्यावसावयक प्रल ष्ठान” भन्नािे उद्योग, किकारखाना, लसनेिा र्र, सवपङ्ग िि,
बहुउद्देश्यीय व्यापाररक भवन जस् ा व्यावसावयक प्रल ष्ठान सम्झनु पछन ।
(न)

“सलिल ” भन्नािे दफा ३ बिोखजिको नगर ववपद् व्यवस्थापन सलिल

सम्झनु पछन ।

(ऩ)

(प)

“सं र्ीय ऐन” भन्नािे नेपाि सरकारको ववपद् जोखखि न्यूनीकरण

था व्यवस्थापन ऐन,

२०७४ सम्झनु पछन ।
(फ) “सं र्ीय िन्त्रािय” भन्नािे नेपाि सरकारको ववपद् व्यवस्थापन हे ने गरी

ोवकएको

िन्त्रािय सम्झनु पछन ।
(ब) “सावनजलनक सं स्था” भन्नािे सरकारी लनकाय, सरकारको पूणन वा आंखशक स्वालित्व भएको
सं स्था, प्रचलि

कानून बिोखजि स्थापना भएका सङ्गठठ

सं स्था वा सबै प्रकारका स्वास््य

था शैखक्षक सं स्था सम्झनु पछन ।
पररच्छे द – २
नगर ववपद् व्यवस्थापन सलिल को गठन
३.

नगर ववपद् व्यवस्थापन सलिल :

-१)

था काि, क व्न य र अलधकार

नगरपालिका लभत्रको ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायनिाई

प्रभावकारी रूपिा सञ्चािन गनन एक नगर ववपद् व्यवस्थापन सलिल
3

रहनेछ ।
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सलिल को गठन दे हाय बिोखजि हुनेछ:(क)

नगरपालिका प्रिुख

सं योजक

(ख)

नगरपालिका उपप्रिुख

सदस्य

(ग)

प्रिुख प्रशासकीय अलधकृ

सदस्य

(र्)

ववषयग सलिल का सं योजकहरु

सदस्य

(ङ)

प्रलिलिलि, लिल्ला प्रशासि कार्ाा िर्

सदस्य

(च)

सािाखजक शाखा प्रिुख

सदस्य

(छ)

पूवानधार ववकास शाखा प्रिुख

सदस्य

(ज)

kfFrvkg

नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र लभत्र रहे का

सं र्ीय सुरक्षा लिकार्का प्रिुख वा प्रलिलिलि
(झ)

kfFrvkg

सदस्य

नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र लभत्र रहे का

प्रदे श प्रहरी कार्ाा िर्को प्रिुख वा प्रलिलिलि
(ञ)
प्रिुख वा प्रल लनलध

नगर

सदस्य

राविय िान्य ा प्राप्त दिका नगरपालिकाखस्थ
सदस्य

(ट)

नेपाि रे डिस सोसाईटीका स्थानीय प्रल लनलध (१ जना)

(ठ)

लनजी क्षेत्रको उद्योग वाखणज्य सम्बन्धी िान्य ाप्राप्त सं स्थाको

हको अध्यक्ष वा लनजिे

ोकेको प्रल लनलध (१ जना)

सदस्य
सदस्य

(ड)

गैरसरकारी सस्था िहासं र्काका स्थानीय प्रल लनलध (१ जना)

सदस्य

(ढ)

नेपाि पत्रकार िहासं र्को स्थािीर् प्रल लनलध (१ जना)

सदस्य

(ण)

ववपद् व्यवस्थापन हे ने गरर ोवकएको शाखा प्रिुख

सदस्य÷सखचव

(३) उपदफा (२) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए ापलन क्रम संख्या (ञ),

-6_, -7_, -8_, -9_ / -0f_ का सदस्यहरू

उपिब्ध िभएको अवस्थामा पलि सलमलि गठि एवम् काम कारवाही गिामा असर पिे छै ि ।

(४) उपदफा (२) बिोखजिको सलिल िे संर्ीय ऐनको दफा १७ बिोखजिको स्थािीर् लवपद् व्यवस्थापि सलिल को
रूपिा सिे
४.

काि गनेछ ।

सलिल को बैठक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सं योजकिे

ोकेको लिल , सिय र स्थानिा सलिल को बैठक

बस्नेछ ।

(२)

सलिल को सदस्य-सखचविे सलिल को बैठक बस्ने लिल , सिय र स्थान ोकी बैठकिा छिफि हुने ववषयसूची

सवह को सूचना बैठक बस्ने सियभन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउनु पनेछ ।

(३) सलिल

का पचास प्रल श भन्दा बढी सदस्य उपखस्थ भएिा बैठकको िालग गणपूरक सङ्खखया पुगेको िालननेछ

।
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(२) र (३) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए ापलन सलिल को बैठक ित्काि बोिाउन आवश्यक

भएिा अध्यक्षिे जुनसुकै बेिापलन सलिल को बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्यस् ो अवस्थािा अध्यक्ष र र्टीिा १
जना सदस्य सवह

सदस्य सखचव उपखस्थ

भएिा सलिल को बैठक बस्न सक्नेछ।

(५) सलिल को बैठक सं योजकको अध्यक्ष ािा बस्नेछ ।
(६) सलिल को लनणनय बहुि द्वारा हुनेछ र ि

बराबर भएिा सं योजकिे लनणानयक ि

ठदनेछ।

(७) सलिल िे आवश्यक ा अनुसार सम्बखन्ध

लनकाय वा सङ्घ सं स्थाका प्रल लनलध र ववज्ञिाई बैठकिा आिन्त्रण

गनन सक्नेछ ।
(८) सलिल को बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववलध सलिल
(९) सलिल को लनणनय सदस्य सखचविे प्रिाखण

आफैिे लनधानरण गरे बिोखजि हुनेछ ।

गरी राख्नेछ ।

५ .

सलिल को काि, क व्न य र अलधकार: सलिल को काि, क नव्य र अलधकार दे हाय बिोखजि हुनेछ:-

(क)

ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राविय पररषद्बाट स्वीकृ

सलिल

र प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन सलिल बाट स्वीकृ

राविय नील

एकीकृ

था क्षेत्रग

था योजना एवि् राविय कायनकारी
नील

योजना र कायनिि अनुरुप

हुने गरी नगर ववपद् व्यवस्थापन िीलि िथा योजना जुि
न ा गरी कार्ापालिका सिक्ष पेश गने,
(ख) नगरबाट स्वीकृ नील
पुनिानभ सम्बन्धी एकीकृ

था योजनाको अधीनिा रही ववपद् जोखखि न्यूनीकरण, ववपद् प्रल कायन
था क्षेत्रग

था कायनिि स्वीकृ

नील , योजना

था ववपद्

गरी िागू गने, गराउने,

(ग)

नगरपालिकाबाट सञ्चािि हुिे ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ा क्रम िथा बिे ट प्रस्ताव िर्ार गिे, गराउिे,

(र्)

ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धिा नगरपालिकाको सं स्थाग

(ङ)

नगरपालिकाका पदालधकारी, किनचारी, स्वयं सेवक, सािाखजक पररचािक

क्षि ा ववकास गने, गराउने,
था सिुदायिाई ववपद्

व्यवस्थापन सम्बन्धिा प्रखशक्षण ठदने व्यवस्था लििाउने,
(च)
सं स्थाग

ववपद्का र्टना हुनासाथ खोज, उद्धार र राह
सं यन्त्र स्व : पररचालि

िगाय का प्राथलिक कायनहरू

हुने गरी आवश्यक कायनववलध

था िापदण्ड

त्काि गननको िालग

जुि
न ा गरी िागू गने, गराउने,

(छ)

ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धिा सं र्ीय था प्रादे खशक कानूनको अलधनिा रवह सावनजलनक, लनजी, गैरसरकारी

िगाय

सबै लनकाय

था सं स्थािे लनवानह गनुन पने भूलिका लनधानरण गने

था त्यस् ा सं स्था वा लनकायिाई आफ्नो

नील , योजना र कायनिििा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ववषय सिावेश गनन िगाउने,
(ज)

ववपद्को सियिा स्थानीय आिसञ्चारका िाध्यिहरुको भूलिका सम्बन्धी आवश्यक िापदण्ड

यार गरी

कायानन्वयन गने, गराउने,
(झ)

सरकारी, लनजी एवि् गैरसरकारी सं स्था, स्थानीय स्वयं सेवक, सािाखजक पररचािक िगाय

सम्बखन्ध

सबै

पक्षको सिन्वय र सं िगन ािा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायन गने, गराउने,
(ञ)

भौल क सं रचना लनिानण गदान भवनसं वह ा िगाय अन्य स्वीकृ लनदे खशका वा िापदण्डको पािना गराउने,

(ट)

स्थानीय सावनजलनक पूवानधार सम्बन्धी सं रचनाको ववपद् जोखखि िूल्याङ्कन गने, गराउने,
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नदी वकनार, बगर, पवहरो जान सक्ने लभरािो जलिन र डुबान हुने क्षेत्र वा ववपद् जोखखिको सम्भावना

भएका असुरखक्ष

क्षेत्रिा बसोबास गने व्यखि

था सिुदायिाई सुरखक्ष

स्थानिा स्थानान् रण गराउि उपर्ु क्त

स्थािको खोिी कार्ामा सहर्ोग गिे िथा सु रलक्षि स्थािमा बसोबास सम्बन्धी सचेििा िगाउिे,
(ड)

लवपद्बाट स्थानीय स्तरमा लनजी

था सावाजलनक क्षेत्रबाट भइरहे को सेवा प्रवाहिा अवरोध आइपरे िा

सोको पुिः सञ्चािनका िालग से वा लनरन् र ाको योजना
(ढ) स्थानीय सिुदायिाई ववपद्प्रल

था कायानन्वयन सम्बन्धी कायन गने, गराउने ।

जागरुक बनाउन, ववपद्साँग सम्बखन्ध

ववपद्को र्टना हुनासाथ प्रल कायनका िालग पररचालि
प्रल कायन सलिल

जुि
न ा

योजना

था कायनिि

जुि
न ा गनन

था

हुन वडा िथा सिुदायस् रिा समावे शी ववपद् पूव न यारी

था

गठन गने,

(ण)

ववद्यािय हको शैखक्षक पाठ्यिििा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ववषय सिावेश गनन पहि गिे,

( )

ववपद् प्रल कायनका िालग निूना अभ्यास गने, गराउने,

(थ)

ववपद्को सियिा प्रयोग गनन सवकने गरी वारुणयन्त्र िगाय का अन्य उपकरणहरू

यारी हाि िा राख्न

िगाउने,
(द)

्
स्थानीय स् रिा आप कािीन
कायनसञ्चािन केन्रको स्थापना र सञ्चािन गने,

(ध)

नगरपालिकािा ववपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणािी

था पूवच
न े ावनी प्रणािीको ववकास र सञ्चािन गने,

गराउने,
(न)

ववपद् प्रभावव

क्षेत्रिा

त्काि उद्धार िथा राहिको व्यवस्था लििाउने,

(प)

ववपद्िा परी हराएका, लबग्रेका वा नि भएका कागजा को यवकन

(फ)

ववपद्बाट प्रभावव

(ब)

ववपद् को सियिा जोखखििा रहे को सिूह लवशेषगरी िवहिा, बािबालिका, वकशोरी, अपाङ्ग ा भएका

र्रपररवारको पवहचान, स् र लनधानरण

्याङ्क अद्यावलधक गरी राख्न िगाउने,

था पररचयपत्र वव रण गने, गराउने,

व्यखिउपर हुन सक्ने र्टना (िैवङ्गक वहं सा, बेचववखन िथा अन्य कुिै पलि लकलसमका शोषण) रोकथािको िालग
ववशेष सिका ा अपनाई सचे नािूिक कायनिि सञ्चािन गने,
(भ)

ववपद् प्रभावव हरूको प्रत्यक्ष र सलक्रर् सहभालगिामा लवपद् प्रभालवि क्षेत्रिा आलथनक वियाकिापको

पुनस्थानपना, रोजगारीका अवसरको सृजना

था जीवनयापनका िालग आय आिाि कायनिि सञ्चािन गने, गराउने,

(ि)

ववपद्को जोखखििा रहेका िवहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, दलि , सीिान् कृ

अशि

था अपाङ्ग ा भएका व्यखिहरूको िालग ववशेष योजना

(य)

ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धिा सावनजलनक सं स्था

वगन था सिुदाय,

था कायनिि बनाई कायानन्वयन गने, गराउने,

था व्यावसावयक प्रल ष्ठानिे प्रचलि

ऐन बिोखजि कायन

(र) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राविय कायनकारी सलिल , प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन सलिल

था खजल्िा ववपद्

गरे नगरे को अनुगिन गने,
व्यवस्थापन सलिल को लनणनय अनुसार ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायन गने, गराउने,
(ि)

ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धिा नेपाि सरकार

था प्रदे श सरकारका िन्त्रािय, ववभाग

था अन्य

लनकायसाँग सहकायन गने,
(व)

ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धिा नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार वा नगरसभािे ोकेका अन्य कायन गने,

गराउने,
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ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धिा संघीर् िथा प्रादे लशक कािूिको प्रलिकूि िहुिे गरी नगर कार्ा पालिकािे िोके

बिोखजिका अन्य कायन गने, गराउने,
(ष)

लवलभन्न सं र्सं स्था, व्यखिबाट प्राप्त हुने राह

व्यवस्थापन सलिल िे

ु ाई स्थानीय लवपद्
था पुनलननिानण र पुनिानभका लबषयवस् ि

ोकेको स्थान र िापदण्ड अनुसार गने, गराउने ।
पररच्छे द – ३

वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सलिल को गठन
६.

था काि, क व्न य र अलधकार

वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सलिल : (१) नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा एक वडा स्तरीर् ववपद्

व्यवस्थापन सलिल

रहनेछ ।

(२) वडा स्तरीर् ववपद् व्यवस्थापन सलिल को गठन दे हाय बिोखजि हुनेछ:-

सं योजकिे

(र्क)

वडा अध्यक्ष

-सं योजक

(ख)

वडा सदस्यहरू

-सदस्य

(ग)

वडा लभत्र रहे का लवषर्गि शाखा / ईकाई कार्ाािर् प्रमुखहरू

-सदस्य

(घ)

वडा लभत्र रहे का सुरक्षा लिकार्का प्रमुखहरू

-सदस्य

(ङ)

राविय िान्य ा प्राप्त दिका वडाखस्थ प्रिुख वा प्रल लनलध

-सदस्य

(च)

स्थािीर् रे डक्रस,

-सदस्य

(छ)

गैरसरकारी िथा सामुदार्मा आिाररि संघसंस्था िथा र्ुवा क्लवबाट

ोकेबिोखजि न्यूििम २ मलहिा सलहि ४ ििा
(ज)

-सदस्य

वडा सलचव

- सदस्य सलचव

(३) उपदफा (२) बमोलिमको सलमलिको बैठक सो सलमलिको संर्ोिकिे

ोकेको लिल , सिय र स्थानिा बस्नेछ ।

(४) सलिल को सदस्य-सखचविे सलिल को बैठक बस्ने लिल , सिय र स्थान

ोकी बैठकिा छिफि हुने ववषयसूची

सवह को सूचना बैठक बस्ने सियभन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउनु पनेछ ।
(५) सलिल का पचास प्रल श भन्दा बढी सदस्य उपखस्थ

भएिा बैठकको िालग गणपूरक सङ्खखया पुगेको िालननेछ

।
(६) उपदफा (४) र (५) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए ा पलन सो सलिल को बैठक ित्काि बोिाउन आवश्यक
भएिा संर्ोिकिे जुनसुकै बेिापलन सलिल को बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्यस् ो अवस्थािा संर्ोिक र र्टीिा १
जना सदस्य सवह

सदस्य सखचव उपखस्थ

भएिा सलिल को बैठक बस्न सक्नेछ ।

(७) सलिल को बैठकको अध्यक्ष ा सो सलिल को संर्ोिकिे गनेछ ।
(८) सलिल को लनणनय बहुि द्वारा हुनेछ र ि

बराबर भएिा संर्ोिकिे लनणानयक ि

ठदनेछ।

(९) सलिल िे आवश्यक ा अनुसार सम्बखन्ध

लनकाय वा सङ्घ सं स्थाका प्रल लनलध र ववज्ञिाई बैठकिा आिन्त्रण

गनन सक्नेछ ।
(१०) सलिल को बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववलध सो सलिल
(११) सलिल को लनणनय सदस्य सखचविे प्रिाखण

आफैिे लनधानरण गरे बिोखजि हुनेछ ।

गरी राख्नेछ ।
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वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सविविको काि, कितव्य र अविकारः सलिल को काि, क व्न य र अलधकार

दे हाय बिोखजि हुनेछ:(र्क)

वडा लभत्र लवपद् प्रल कायन

था ववपद् पुनिानभ सम्बन्धी कार्ाक्रम सञ्चाििका िालग नगर

लवपद् व्यवस्थापि सलमलिमा लसफाररस गिे िथा सो सलमलिबाट स्वीकृ नील

था योजना

अिुरूपका लवपद् व्यवस्थापि सम्बन्धी कार्ाक्रम कार्ाा न्वर्ि, अिुगमि र पुिराविोकि गिे,
(ख)

वडािा ववकास लनिानणका वियाकिापहरू कायानन्वयनिा ववपद् जोखखि व्यावस्थापनिाई
िूिप्रवाहीकरण

गने, सुरखक्ष

ववद्यािय

था

अस्प ािका

िालग

ववपद्

जोखखि

न्यूनीकरणका कायनििहरू सञ्चािि गने,
(ग)

ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धिा वडाको सं स्थाग

(घ)

ववपद् व्यवस्थापन योजना, आपत्कािीन कायनयोजना, पुनःस्थापना
जुि
न ा

(ङ)

क्षि ा ववकास गने,
था पुनलननिानण योजना

था कायानन्वयन गने, गराउने,

सिुदायिा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गिे समूहहरूको गठन िथा त्यस्ता समूहहरूिाई
पररचािि गिे गराउिे,

(च)

वडा सदस्यहरू, किनचारी, स्वयं सेवक, सािाखजक पररचािक था सिुदायिा आधारर ववपद्
व्यवस्थापन सलिल

सदस्य, नागररक सिाजका प्रल लनलधिाई ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी

प्रखशक्षणको व्यवस्था लििाउने,
(छ)

स्थानीय सिुदायिाई ववपद्प्रल
कायनिि

जुि
न ा गनन

जागरुक बनाउिे, ववपद्साँग सम्बखन्ध

योजना

था

था ववपद्को र्टना हुनासाथ प्रल कायनका िालग िर्ारी अवस्थामा

राख्ने,
(ज)

ववपद्का र्टना हुनासाथ खोज, उद्धार र राह

िगाय का प्राथलिक कायनहरू

त्काि

गननको िालग समन्वर् गने,
(झ)

्
आप कािीन
निूना अभ्यास गने, गराउने,

(ञ)

ववपद्बाट प्रभावव

र्रपररवारको पवहचान, स् र लनधानरण

था पररचयपत्र वव रणमा नगर

ववपद् व्यवस्थापन सलमलििाई सहर्ोग गने,
(ट)

ववपद् को सियिा जोखखििा रहेका सिूह लवशेषगरी िवहिा, बािबालिका, वकशोरी, अपाङ्ग ा
भएका व्यखिउपर हुन सक्ने र्टना -िैवङ्गक वहं सा, बेचववखन िथा अन्य कुिै पलि लकलसमका
शोषण) रोकथािको िालग ववशेष सिका ा अपनाई सचे नािूिक कायनिि सञ्चािन गने,

(ठ)

नगर ववपद् व्यवस्थापन सलिल को लनणनय अनुसार ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायन
गने, गराउने ।
पररच्छे द – ४
सुरक्षा लनकाय

था अन्य लनकायको पररचािन
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था सहयोग र सिन्वय: (१) नगरकायनपालिकािे ववपद् व्यवस्थापनको

काििा नेपाि सरकार था प्रदे श सरकारिे पररचािन गरे का सं र्ीय था प्रादे खशक सुरक्षा लनकायहरूिाई सहयोग
र सिन्वय गनेछ ।
(२) सुरक्षा लनकायिे ववपद्को सियिा खोज

था उद्धार कायनका िालग नगरकायनपालिकासाँग आवश्यक सािग्री

िाग गरे को अवस्थािा नगरपालिकािा उपिब्ध भएसम्ि त्यस् ो सािाग्री

त्काि उपिब्ध गराईनेछ ।

(३) ववपद् प्रल कायनका िालग नगरपालिकािे आाँफूसाँग रहे को नगर प्रहरीिाई पररचािन गनेछ ।
९.

वारुणयन्त्र था अन्य सेवा प्रदायक लनकायको काि, क व्न य र अलधकार:
्
था त्यस् ै अन्य से वा प्रदायकिे आप कािीन
खोज, उद्धार

(१) वारूणयन्त्र, एम्बुिेन्स

था राह

उपिब्ध

गराउन सलिल िे ठदएको लनदे शनको पािना गनुन पनेछ ।
्
(२) आप कािीन
कायन सम्पादन गदान सलिल को आदे श बिोखजि कुनै पलन स्थानिा प्रवेश गने
व्यखि वा सं स्थाको साधन र स्रो
१०.

सावनजलनक सं स्था

उपयोग गने अलधकार वारुणयन्त्र से वा प्रदायकिाई हुनेछ ।

था व्यावसावयक प्रल ष्ठानको दावयत्व: (१) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धिा नगरपालिका

लभत्रका सबै सावनजलनक सं स्था
(क)

था व्यावसावयक प्रल ष्ठानको दावयत्व दे हाय बिोखजि हुनेछ:-

आफ्नो भवन, उद्योग, कायानिय वा व्यावसावयक केन्रिा ववपद्का र्टना हुन नठदन ववपद् सुरक्षा औजार,

्
उपकरण, सािग्री, आप कािीन
लनकास िगाय
(ख)

था जुनसुकै

ोवकए बिोखजिका अन्य व्यवस्था गने,

्याङ्क सङ्किन, क्षल को िूल्याङ्कन, राह , पुनस्थानपना

था पुनलननिानण सिे का सम्पूणन कायनिा आवश्यक

सहयोग गने,
(ग)

आफ्ना किनचारी

था कािदारिाई ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धिा आधारभू

(र्)

ववपद् व्यवस्थापन कायनिा उपयोग हुने स्रो

(ङ)

्
आफ्ना भवन िगाय अन्य सं रचना आप कािीन
प्रयोजनका िालग आवश्यक परे िा आदे शानुसार उपिब्ध

साधनिाई

अलभिुखीकरण गने गराउने,

यारी हाि िा राख्ने,

गराउने,
(च)

सम्बखन्ध

अलधकारीको सुपररवेक्षणिा उद्धार

(छ)

ववपद् जोखखि न्यूनीकरण सं यन्त्रको व्यवस्था गरी

(ज)

फोहोरिैिा

था प्रदुषणको यथोखच

था राह

वव रण कायनिा सहयोग पुर्याउने,

यारी अवस्थािा राख्ने,

व्यवस्थापन गरी यसबाट वा ावरण र जनजीवनिा पनन सक्ने

नकारात्िक प्रभाविाई न्यूनीकरण गने उपायहरू अपनाउने,
(झ)

ववपद्को र्टना र्टे िा

्
त्काि नखजकको सुरक्षा लनकाय र स्थानीय आप कािीन
कायनसञ्चािन केन्रिाई

खबर गने ।
(२) नगरपालिकालभत्रका सावनजलनक सं स्था

था व्यावसावयक प्रल ष्ठानिे

सम्बन्धी योजनाको अधीनिा रही ववपद् व्यवस्थापन योजनाको
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ववपद् व्यवस्थापनिा सहयोग गनुपन ने : नगरपालिकालभत्रका सरकारी कायानिय, गैरसरकारी सं स्था, स्थानीय

सङ्घ सं स्था, सिुदाय, स्वयंसेवक, नागररक सिाज, लनजी क्षेत्र

था व्यखििे ववपद् व्यवस्थापन कायनिा

नगरपालिकािाई दे हाय बिोखजि सहयोग गनुन पनेछ:्याङ्क सङ्किन, क्षल को िूल्याङ्कन, राह , पुनस्थानपना

(क)

था पुिः लननिानण िगाय का ववपद् व्यवस्थापन

सम्बन्धी कायनिा सहयोग गने,
(ख)

ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचे ना अलभवृवद्ध गने,

(ग)

्
क्षि ा ववकास, आप कािीन
निूना अभ्यास था ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रखशक्षण कायनिििा सहयोग

गने

था भाग लिने,

(र्)

खोज, उद्धार

था राह

वव रण सम्बन्धी कायनिा सहयोग गने।
पररच्छे द – ५
ववपद् व्यवस्थापन कोष सम्बन्धी व्यवस्था

१२.

ववपद् व्यवस्थापन कोष : (१) ववपद् व्यवस्थापनका िालग नगरपालिकािा छु ट्टै एक आकस्मिक कोष

रहनेछ ।
(२) कोषिा दे हाय बिोखजिका रकिहरू रहने छन्:(क)

नगरपालिकाको वावषनक बजेटबाट ववपद् व्यवस्थापन कोषिा जम्िा गने गरी स्वीकृ

(ख)

प्रदे श सरकारबाट ववपद् व्यवस्थापनका िालग प्राप्त रकि,

(ग)

नेपाि सरकारबाट ववपद् व्यवस्थापनका िालग प्राप्त रकि,

(र्)

स्वदे शी कुनै सङ्घ सं स्था वा व्यखिबाट दान, दा व्य वा उपहार स्वरुप प्राप्त रकि,

(ङ)

अन्य कुनै स्रो बाट प्राप्त रकि ।

रकि,

(३) ववपद् व्यवस्थापनका िालग नगरपालिकािे कानून बिोखजि लवशेष शुल्क वा दस् रु सं किन गनन सक्ने छ |
(४) कोषको सञ्चािन

ोवकए बिोखजि हुनेछ ।

(५) कोषको रकि ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कािका िालग प्रयोग गररनेछ ।
(६) उपदफा (५) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए

ापलन कोषको रकि लनयलि

प्रशासलनक कायनको िालग खचन

गररने छै न ।
(७) कोषको िे खापरीक्षण िहािेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
(८) सलिल िे कोषको वावषनक आय व्ययको प्रल वदे न

यार गरी कायनपालिका िाफन

गनेछ ।
पररच्छे द – ६
कसूर

था सजाय
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कसूर र सजाय : कसै िे ववपद्को र्टना र्ट्न सक्ने गरी िापरवाही गरे िा वा त्यस् ो र्टना र्टाउन

प्रत्यक्ष सं िगन भएिा वा र्ट्ना र्टे को अवस्थािा नाजायज फाईदा लिने गरी वा आफुिाई िात्र फाईदा पुगने
वकलसिको कुिै काि गरे िा वा यस सम्बन्धिा सं र्ीय कानून बिोखजि कसुरजन्य िालनने कुनै काि गरे िा
सम्बन्धी कारवाही प्रचलि

सं र्ीय कानून बिोखजि हुनेछ ।

पररच्छे द – ७
ववववध
१४.

ववपद् सङ्कटग्रस्

क्षेत्र र्ोषणाको पािना र सिन्वय : (१) नेपाि सरकारिे नगरपालिकालभत्रको कुनै

ठाउाँ िा गम्भीर प्रकृल को ववपद् उत्पन्न भएबाट ववपद् सङ्कटग्रस्

क्षेत्र र्ोषणा गरी प्रचलि

कानून बिोखजि कुनै

काि गनन गराउन आदे श ठदएिा सोको पािना गनुन गराउनु नगरपालिकाको क नव्य हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोखजि र्ोषणा गररएको क्षेत्रिा नेपाि सरकारिे प्रचलि

कानून बिोखजि कुनै काि गनन

गराउन नगरपालिका लभत्रको कुनै व्यखि, सं स्था वा अलधकारीिाई आदे श ठदएिा सोको पािना गिा गराउनमा
नगरपालिकािे आवश्यक सिन्वय गनेछ ।
(३) उपदफा (१) बिोखजि र्ोषणा गररएको क्षेत्र सम्बन्धी सू चनाको प्रसारणिा नगरपालिकािे सहयोग र सिन्वय
गनेछ ।
१५.

नेपाि सरकारको स्वीकृ ीिा िात्र प्रवेश गनुपन ने : (१) ववपद्बाट असर परे को कुनै क्षेत्रिा ववदे शी

नागररक वा सं स्थािे प्रवेश गननुु परे िा नेपाि सरकारको स्वीकृल

लिएको छ छै न भलन नगर कार्ापालिकािे

सोधखोज गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोखजि सोधखोज गदान त्यस् ो नागररक वा सं स्थािे नेपाि सरकारको स्वीकृल
नदे खखएकोिा लनजको प्रवेशिाई रोक िगाई
१६.

िानवीय

् सम्बन्धी सूचना नेपाि सरकारिाई उपिब्ध गराईनेछ ।

था अन्य सहाय ा र सिन्वय : (१) नगरपालिकालभत्र उत्पन्न ववपद् को अवस्थािाई

सािना गनन आन् ररक स्रो

र साधनबाट नभ्याउने भएिा िानवीय

समन्वर् सलमलि, प्रदे श सरकार
(२) ववपद्बाट उत्पन्न खस्थल

लिएको

त्काि

था अन्य सहाय ा र समन्वर्का िालग लिल्ला

था नेपाि सरकारिाई अनुरोध गररनेछ ।
लनयन्त्रण गने िििा नेपाि सरकारिे अन् रानविय िानवीय

पररचािन गरे को अवस्थािा नेपाि सरकारको लनदे शनिा रवह

था अन्य सहयोग लिई

् सम्बन्धी कायनिा सहयोग र सिन्वय गररनेछ

।
(३) लछिेकी स्थािीर् िहमा कुिै लवपद् उत्पन्न भई सो व्यवस्थापिका िालग लछमेकी स्थािीर् िहिे सोझै, लिल्ला
समन्वर् सलमलि वा प्रदे श सरकार माफाि अिुरोि गरे मा उपिब्ध भएसम्मको सहर्ोग पुर्ाा उिु नगर कार्ापालिsfको
दालर्त्व हुिेछ ।
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था लनिानण र प्रयोग गनन सवकने : (१) ववशेष पररखस्थल

उपिब्ध गराउन

था भइरहे को ववपद्बाट थप क्षल

परी ववपद्बाट प्रभावव

हुन नठदनका िालग

सािग्री खरखुद वा लनिानण कायन गनन आवश्यक भएिा सावनजलनक खररद सम्बन्धी प्रचलि

क्षेत्रिा

त्कािै राह

कानूनिा रहे को ववशेष

पररखस्थल िा खररद गने सम्बन्धी व्यवस्था बिोखजि नगर कार्ापालिकािे खरखुद वा लनिानण कायन गनन सवकनेछ ।
(२) ववपद्बाट प्रभावव

क्षेत्रिा खोज, उद्धार

था राह

उपिब्ध गराउन

था भइरहेको ववपद्बाट थप क्षल

हुन

नठदनका िालग नगरपालिका क्षेत्र लभत्रको कुनै गैरसरकारी कायानिय वा अन्य सं र् सं स्था र व्यखिको चि, अचि
सम्पखि

था सवारी साधन उपयोग गनन आवश्यक भएिा सोको अलभिे ख राखी

अस्थायी

वरिे प्राप्त गनन सवकनेछ ।

ोवकएको अवलधभरको िालग

(३) ववपद्बाट प्रभावव क्षेत्रिा त्काि राह उपिब्ध गराउन नगरपालिका क्षेत्र लभत्रको कुनै गैरसरकारी कायानिय
वा अन्य सं र् सं स्था र व्यखिको खाद्यान्न, ििाकपडा, औषधी वा अन्य वस् ु आवश्यक भएिा सोको अलभिे ख
राखी लनयन्त्रणिा लिन र सम्बखन्ध

प्रभावव

पक्षिाई वव रण गनन सवकनेछ ।

(४) नगरपालिकािे उपदफा (२) बिोखजि कुनै सम्पखि अस्थायी रूपिा प्राप्त गरे िा वा उपदफा (३) बिोखजि कुनै
वस् ु लनयन्त्रण र वव रण गरे िा त्यस् ो सम्पखि प्रयोग वा वस् ु उपयोग बाप
सम्बखन्ध
१८.

प्रचलि

दर अनुसारको रकि

कायानिय, सं स्था वा व्यखििाई ठदनेछ ।
राह को न्यून ि िापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था : (१) ववपद् प्रभावव

व्यखििाई नेपाि सरकार

था

प्रदे श सरकारिे उपिव्ध गराउने राह को अल ररि नगरपालिकािे आन् ररक स्रो बाट थप राह उपिब्ध गराउन
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोखजि नगरपालिकािे ववपद् प्रभावव व्यखििाई राह उपिब्ध गराउाँ दा िापदण्ड बनाई सोको
आधारिा राहा

उपिब्ध गराउनेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोखजिको राह को िापदण्डिा अन्य ववषयको अल ररि दे हायका ववषय सिावेश भएको हुन ु
पनेछ:(क) ववपद्बाट प्रभावव

व्यखििाई अस्थायी आश्रयस्थििा राखदा उपिब्ध गराउनु पने

आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, स्वास््य
(ख)

ववपद्बाट िृत्यु हुनेको पररवार
पने न्यून ि राह

(ग)

था सरसफाइ सम्बन्धी,

था सम्पखिको क्षल

हुने व्यखििाई उपिब्ध गराउनु

सम्बन्धी,

िवहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, अशि

था अपाङ्ग ा भएका व्यखिको

आवश्यक ा संवोििका िालग लवशेष राहि प्याकेिहरु (िस्तै लडखगनटी वकट र खचल्रे न
वकट) मलहिाहरूको िालग सुरलक्षि मलहिामैत्री स्थि,
(र्)

व्यस्मक्तगि गोपलिर्िा िथा सुरक्षा सम्बन्धी,

(ङ)

न्यून ि राह

बाहे क स्वरोजगार

था रोजगारी व्यवस्थापनका िाध्यिबाट पीलड को

जीववकोपाजनन सम्बन्धी,
(च)

गैरसरकारी वा व्यखिग

रूपिा ठदइने राह को वव रण सम्बन्धी,
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वव रण गने सम्बन्धी,

अन्य उपयुि ववषय ।

ववपद्िा परी हराएका वा नि भएका कागजा

सम्बन्धिा : ववपद्िा परी हराई फेिा पनन नसकेका

था

आंखशक वा पूणन रूपिा क्षल भएका नगरपालिकाका िहत्वपूणन कागजा हरुको प्रिाणीकरण था प्रल लिवप उपिब्ध
गराउने सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलिि कािूििे
२०.

ोके बिोखजि हुनेछ।

लनदे शन ठदन सक्ने : सलिल िे यस ऐनको अधीनिा रही ववपद् व्यवस्थापनका िालग कुनै व्यखि वा

लनकायिाई आवश्यक लनदे शन ठदन सक्नेछ र त्यस् ो लनदे शनको पािना गनुन सम्बखन्ध

व्यखि वा लनकायको

क नव्य हुनेछ ।
२१.

उपसलिल

गठन गनन सक्ने : (१) सलिल िे आवश्यक ा अनुसार उपसलिल

गठन गनन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोखजि गठन हुने उपसलिल को काि, क व्न य, अलधकार र कायनुावलध उपसलिल गठन गदानका
बख

ोवकए बिोखजि हुनेछ ।

२२.

अलभिेख राख्नु पनेः (१) ववपद् को सियिा राह

उपिब्ध गराउने व्यखि, लनकाय वा सं स्थाको नाि, र

उपिव्ि गराईको राह िथा सोको पररिाण सलहिको लववरणको अलभिेख राख्ने व्यवस्था सलमलििे लमिाउिुपिे छ ।
(२) उपदफा (१) बमोलिमको लववरण राख्दा लवपद् मा परे का मलहिा, बािबालिका िथा िेष्ठ िागररक, लवपद् का कारणिे
स्थािान्तरण भएका घरपररवार िगार्िको संख्या एलकि हुिे लववरण र उिीहरूिाई उपिब्ध गराइएको राहाि
स्पष्टरूपमा राख्िुपिे छ ।
२३.

पुरस्कार ठदन सक्ने : स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धिा ववशेष योगदान पुर्याउने उत्कृि व्यखि वा

सं स्थािाई प्रोत्साहन स्वरूप सलिल को लसफाररसिा नगर कार्ा पालिकािे सम्िान
२४.

था पुरस्कार ठदन सक्नेछ ।

वावषनक प्रल वेदन : (१) सलिल िे प्रत्येक आलथनक वषनिा गरे को कािको वववरण सवह को वावषनक प्रल वेदन

यार गरी कायनपालिका िाफन

नगरसभा, खजल्िा ववपद् व्यवस्थापन सलिल

था प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन सलिल

सिक्ष पेश गनुन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोखजिको वावषनक प्रल वेदन सावनजलनक रूपिा प्रकाशन गनुन पनेछ ।
२५. प्रशासलनक खचन व्यवस्थापन: सलिल को बैठक था प्रल वे दन यारी िगाय का कायनसँग सम्बखन्ध न्युन ि
प्रशासलनक खचन नगर कायनपालिकािे व्यवस्था गनेछ |
२६.

अलधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन था यस ऐन अन् गन बनेको लनयि बिोखजि सलमलििाई प्राप्त अलधकारिध्ये

आवश्यक ा अनुसार केही अलधकार सलिल को सं योजक
।
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ोवकएको पदालधकारीिाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ
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२७. लनयि बनाउने अलधकारः (१) यस ऐनको उद्देश्य कायनन्वयन गनन नगर कायनपालिकािे यस ऐन
बिोखजि लनयि बनाइ िागू गनन सक्नेछ ।

(2) दफा 27 को उपदफा (1) को अलधनिा रही नगर कायनपालिकािे आवश्यक ा अनुसार लनदे खशका,
कायनववलध र िापदण्ड बनाई िागू गनन सक्नेछ ।

ु न्दा अगाबै नगर कायनपालिकाको कायानियद्वारा भए गरे का
28. खारे जी र बचाउः (1) यो ऐन प्रारम्भ हुनभ
सबै काि कारबाही यसै बिोखजि भए गरे को िालननेछ ।

आज्ञािे,
िखणराि खल वडा
प्रिुख प्रशासकीय अलधकृ
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