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देवचुली नगरपाललकामा लवपद् जोलिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गनन बनेको   धेयक, २०७६ 

 

प्रमाणणकरण णमणतिः२०  /  / 

 

प्रस्तावना : देवचलुी नगरपाणलका क्षेत्र णभत्र प्राकृणतक तथा गैर प्राकृणतक णवपद ्बाट सववसाधारणको जीउज्यान र साववजणनक, णनजी तथा 

व्यणिगत सम्पणि, प्राकृणतक एवं सााँस्कृणतक सम्पदा र भौणतक संरचनाको संरक्षण गनवका लाणग णवपद ् जोणखम न्यूणनकरण तथा 

व्यवस्थापनका सबै णियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा कायावन्वयनका लाणग काननू बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संणवधानको धारा २२१ को उपधारा (१)      ध             देवचुली नगरपाणलकाको नगरसभाले यो ऐन 

बनाएको छ । 

 

पररच्छेद – १ 

प्रारलभिक 

 

१. सलंिप्त नाम र प्रारभि: (१) यस ऐनको नाम “नगर णवपद ्जोणखम न्यनूीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६” रहकेो छ । 

(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२.  पररिाषा: णवषय वा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क)  “कोष” भन्नाले दफा १२ बमोणजमको णवपद ्व्यवस्थापन कोष सम्झन ुपछव । 

(ख) “गैरप्राकृणतक णवपद”् भन्नाले महामारी, अणनकाल, डढेलो, कीट वा सकू्ष्म जीवाण ुआतङ्क, पश ुतथा 

चराचरुुङ्गीमा हुने फ्ल,ू प्यान्डाणमक फ्ल,ू सपवदशं, जनावर आतङ्क, खानी, हवाई, सडक, जल वा 

औद्योणगक दघुवटना, आगलागी, णवषाि गयााँस, रसायन वा णवणकरण चहुावट, गयााँस णवष्फोटन, णवषाि 

खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदषूण, वन णवनाश वा भौणतक संरचनाको क्षणत तथा प्रकोप उद्धार कायवमा हुन े

दघुवटना वा यस्तै अन्य गरैप्राकृणतक कारणले उत्पन्न णवपद ्सम्झन ुपछव । 

(ग) “णजल्ला णवपद ् व्यवस्थापन सणमणत” भन्नाले संघीय ऐनको दफा १६ बमोणजम नवलपरासी (ब.स.ुप.ू) 

णजल्लामा गठन भएको णजल्ला णवपद ्व्यवस्थापन सणमणत सम्झन ुपछव । 

(घ) “तोणकएको" वा "तोणकए बमोणजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगवत बनकेो णनयममा तोणकएको वा तोणकए 

बमोणजम सम्झन ुपछव । 

(ङ) “प्रदशे णवपद ्व्यवस्थापन सणमणत” भन्नाले संघीय ऐनको दफा १४ बमोणजम गण्डकी प्रदशेमा गठन भएको 

प्रदशे णवपद ्व्यवस्थापन सणमणत सम्झन ुपछव । 

(च) “प्रमखु” भन्नाले नगरपाणलकाको प्रमखु सम्झन ुपछव । 

(छ) “प्रमखु प्रशासकीय अणधकृत” भन्नाले नगरपाणलकाको प्रमखु प्रशासकीय अणधकृत सम्झन ुपछव । 

(ज) “प्राकृणतक णवपद”् भन्नाले णहमपात, अणसना, णहमपणहरो, णहमताल णवस्फोटन, अणतवणृि, अनावणृि, बाढी, 

पणहरो तथा भ-ूस्खलन, डुबान, खडेरी, आाँधी, हुरी बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ्ग, 

भकूम्प, ज्वालामखुी णबस्फोट, डढलेो वा यस्तै अन्य प्राकृणतक कारणले उत्पन्न जनुसकैु णवपद ्सम्झन ुपछव 

। 

(झ) “राणष्िय कायवकारी सणमणत” भन्नाले संघीय ऐनको दफा ६ बमोणजमको कायवकारी सणमणत सम्झन ुपछव । 
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(ञ) “राणष्िय पररषद” भन्नाले संघीय ऐनको दफा ३ बमोणजमको णवपद ्जोणखम न्यनूीकरण तथा व्यवस्थापन 

राणष्िय पररषद ्सम्झन ुपछव । 

(ट) “राणष्िय प्राणधकरण” भन्नाले संघीय ऐनको दफा १० बमोणजम गठन भएको राणष्िय णवपद ् जोणखम 

न्यनूीकरण तथा व्यवस्थापन प्राणधकरण सम्झन ुपछव । 

(ठ) “णवपद”् भन्नाले कुन ै स्थानमा आपत् कालीन अवस्था णसजवना भई जन वा धनको क्षणतको साथै 

जीवनयापन र वातावरणमा प्रणतकूल असर पाने प्राकृणतक वा गरैप्राकृणतक णवपद ्सम्झन ुपछव । 

(ड) “णवपद ्खोज तथा उद्धार समहू” भन्नाले णवपदक्ो अवस्थामा खोजी तथा उद्धार गनव णियाशील वा णवपद ्

व्यवस्थापनको लाणग पररचालन गनव तयार गररएको णवणशिीकृत खोज तथा उद्धार समहू सम्झन ुपछव र सो 

शब्दले ताणलम प्राप्त म मानवीय सहायताकमालाई समते जनाउाँछ । 

(ढ) “णवपद ् जोणखम न्यनूीकरण” भन्नाले णवपदप्वूव गररन े जोणखमको णवशे्लषण तथा मलू्याङ्कन, णवपद ्

रोकथाम वा णवपद ्बाट हुन े क्षणतको न्यनूीकरण तथा णवकासका कायवमा णवपद ् जोणखमलाई कम गन े

सम्बन्धी कायव सम्झन ुपछव । 

(ण) “णवपद ् पनुलावभ” भन्नाले णवपदक्ो घटनापणछ गररने पनुणनवमावण एवम ् पनुस्थावपनासाँग सम्बणन्धत कायव 

सम्झन ुपछव । 

(त) “णवपद ् प्रणतकायव” भन्नाले णवपदक्ो घटना घट्नासाथ तत्कालै गररन े खोज, उद्धार एवम ् राहत साँग 

सम्बणन्धत कायव सम्झन ुपछव र सो शब्दले णवपद ्प्रणतकायवको पवूवतयारीलाई समते जनाउाँछ । 

(थ) “णवपद ्व्यवस्थापन” भन्नाले णवपद ्जोणखम न्यनूीकरण, णवपद ्प्रणतकायव र णवपद ्पनुलावभसाँग सम्बणन्धत 

सम्पणूव णियाकलाप सम्झन ुपछव । 

(द) “व्यावसाणयक प्रणतष्ठान” भन्नाले उद्योग, कलकारखाना, णसनेमा घर, सणपङ्ग मल, बहुउद्दशे्यीय व्यापाररक 

भवन जस्ता व्यावसाणयक प्रणतष्ठान सम्झन ुपछव । 

(ध) “सणमणत” भन्नाले दफा ३ बमोणजमको      न   णवपद ्व्यवस्थापन सणमणत सम्झन ुपछव । 

(न)  

(ऩ) “संघीय ऐन” भन्नाले नपेाल सरकारको णवपद ्जोणखम न्यनूीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ सम्झन ु

पछव । 

(प) “संघीय मन्त्रालय” भन्नाले नपेाल सरकारको णवपद ्व्यवस्थापन हने ेगरी तोणकएको मन्त्रालय सम्झन ुपछव । 

(फ) “साववजणनक संस्था” भन्नाले सरकारी णनकाय, सरकारको पणूव वा आंणशक स्वाणमत्व भएको संस्था, 

प्रचणलत काननू बमोणजम स्थापना भएका सङ्गणठत संस्था वा सबै प्रकारका स्वास््य तथा शणैक्षक संस्था 

सम्झन ुपछव । 

 

पररच्छेद – २ 

नगर लवप   व्यवस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतनव्य र अलधकार 

 

३. नगर लवपद् व्यवस्थापन सलमलत: (१) नगरपाणलका णभत्रको णवपद ् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवलाई प्रभावकारी रूपमा 

सञ्चालन गनव ए  नगर णवपद ्व्यवस्थापन सणमणत रहनेछ । 

(२) सणमणतको गठन दहेाय बमोणजम हुनेछ:- 

(क) न   प्रमखु  -संयोजक   

(ख) न   उपप्रमखु  -सदस्य 
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(ग) प्रमखु प्रशासकीय अणधकृत -सदस्य 

(घ) णवषयगत सणमणतका संयोजकहरु  -सदस्य 

(ङ)   त न ध            न         - द   

(च) सामाणजक महाशाखा/शाखा प्रमखु -सदस्य 

(छ) पवूावधार णवकास महाशाखा/शाखा प्रमखु -सदस्य 

(ज) न               णल    त             संघीय सरुक्षा  न      प्रमखु      त न ध -

सदस्य 

(झ) न               णल                प्रदशे प्रहरी           प्रमखु      त न ध -

सदस्य 

(ञ) नगर प्रहरी प्रमखु -सदस्य 

(ट) राणष्िय मान्यता प्राप्त म दलका न         णस्थत प्रमखु वा प्रणतणनणध -सदस्य  

(ठ) नेपाल रेडिस सोसाईटीका स्थानीय प्रणतणनणध (१ जना) -सदस्य 

(ड) णनजी क्षेत्रको उद्योग वाणणज्य सम्बन्धी मान्यताप्राप्त म संस्थाको 

नगर तहको अध्यक्ष वा णनजले तोकेको प्रणतणनणध (१ जना) -सदस्य 

(ढ) गैरसरकारी संस्था महासंघकाका स्थानीय प्रणतणनणध (१ जना) -सदस्य 

(ण) नेपाल       महासंघको  थ न   प्रणतणनणध (१ जना) -सदस्य 

(त) णवपद ्व्यवस्थापन हने ेगरर तोणकएको महाशाखा/शाखा प्रमखु  -सदस्य सणचव 

(३) उपदफा (२) मा जनुसुकै कुरा लेणखएको भएतापणन          (ञ), (ट)  (ठ)  (ड), (ढ)   (ण)     द     

    ध न ए      थ      न     त  ठन एवं              न         न    न   

(४) उपदफा (२) बमोणजमको सणमणतले संघीय ऐनको दफा १७ बमोणजम    थ न      द      थ  न सणमणतको 

रूपमा समेत काम गनेछ । 

 

४. सलमलतको बैठक सभबन्धी व्यवस्था: (१) संयोजकले तोकेको णमणत, समय र स्थानमा सणमणतको बैठक बस्नेछ । 

(२) सणमणतको सदस्य-सणचवले सणमणतको बैठक बस्ने णमणत, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने णवषयसचूी 

सणहतको सचूना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पनेछ । 

 (३) सणमणतका पचास प्रणतशतभन्दा बढी सदस्य उपणस्थत भएमा बैठकको लाणग गणपरूक सङ््या पगुेको माणननेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेणखएको भएतापणन सणमणतको बैठक त     बोलाउन आवश्यक भएमा 

अध्यक्षले जनुसकैु बेलापणन सणमणतको बैठक बोलाउन सक्नेछ र त्यस्तो अ स्थामा अध्यक्ष र घटीमा १ जना सदस्य सणहत 

सदस्य सणच  उपणस्थत भएमा सणमणतको बैठक बस्न सक्नेछ। 

(५) सणमणतको बैठक संयोजकको अध्यक्षतामा बस्नेछ । 

(६) सणमणतको णनणवय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा संयोजकले णनणावयक मत णदनेछ । 

(७) सणमणतले आवश्यकता अनुसार सम्बणन्धत णनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रणतणनणध र णवज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गनव 

सक्नेछ । 

(८) सणमणतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवणवणध सणमणत आफैले णनधावरण गरे बमोणजम हुनेछ । 

(९) सणमणतको णनणवय सदस्य सणचवले प्रमाणणत गरी रा्नेछ । 

 

५ . सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार: सणमणतको काम, कतवव्य र अणधकार दहेाय बमोणजम हुनेछ:- 
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(क) णवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी राणष्िय पररषद ्बाट स्वीकृत राणष्िय नीणत तथा योजना एवम् राणष्िय कायवकारी 

सणमणत र प्रदशे णवपद ् व्यवस्थापन सणमणतबाट स्वीकृत एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीणत योजना र कायविम 

अनरुुप हुने गरी न   णवपद ्व्यवस्थापन न  त तथ  योजना तजुवमा गरी            समक्ष पेश गने, 

(ख)  न  सभाबाट स्वीकृत नीणत तथा योजनाको अधीनमा रही णवपद ्जोणखम न्यूनीकरण, णवपद ्प्रणतकायव तथा 

णवपद ्पनुलावभ सम्बन्धी एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीणत, योजना तथा कायविम स्वीकृत गरी लाग ूगने, गराउने, 

(ग) नगरपाणलका  ट      न   न  णवपद ् व्यवस्थापन     ध         तथ     ट   त   त     न   

    न   

(घ) णवपद ्व्यवस्थापनका सम्बन्धमा न        को संस्थागत क्षमता णवकास गने, गराउने, 

(ङ) नगरपाणलकाका पदाणधकारी, कमवचारी, स्वयंसेवक, सामाणजक पररचालक तथा समुदायलाई णवपद ्

व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रणशक्षण णदने व्यवस्था णमलाउने, 

(च) णवपदक्ा घटना हुनासाथ खोज, उद्धार र राहत लगायतका प्राथणमक कायवहरू तत्काल गनवको लाणग 

संस्थागत संयन्त्र स्वत: पररचाणलत हुने गरी आवश्यक कायवणवणध तथा मापदण्ड तजुवमा गरी लाग ू गने, 

गराउने, 

(छ) णवपद ् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संघीय तथा प्रादेणशक कानूनको अणधनमा रणह साववजणनक, णनजी, 

गैरसरकारी लगायत सबै णनकाय तथा संस्थाले णनवावह गनुव पने भूणमका णनधावरण गने तथा त्यस्ता संस्था वा 

णनकायलाई आफ्नो नीणत, योजना र कायविममा णवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी णवषय समावेश गनव लगाउने, 

(ज) णवपदक्ो समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यमहरुको भूणमका सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड तयार गरी 

कायावन्वयन गने, गराउने, 

(झ) सरकारी, णनजी एवम् गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सामाणजक पररचालक लगायत सम्बणन्धत 

सबै पक्षको समन्वय र संलगनतामा णवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने, गराउने, 

(ञ) भौणतक संरचना णनमावण गदाव भवनसंणहता लगायत अन्य स्वीकृत णनदणेशका वा मापदण्डको पालना गराउने, 

(ट) स्थानीय साववजणनक पूवावधार सम्बन्धी संरचनाको णवपद ्जोणखम मूल्याङ्कन गने, गराउने, 

(ठ) नदी णकनार, बगर, पणहरो जान सक्ने णभरालो जणमन र डुबान हुने क्षेत्र वा णवपद ्जोणखमको सम्भावना भएका 

असरुणक्षत क्षेत्रमा बसोबास गने व्यणि तथा समुदायलाई सरुणक्षत स्थानमा स्थानान्तरण     न       

 थ न                      न  तथ       त  थ न              ध     तन      न   

(ड)   पद ् ट स्थानीय  त    णनजी तथा सा  जणनक क्षेत्रबाट भइरहेको सेवा प्रवाहमा अ रोध आइपरेमा 

सोको पनु स   लनका लाणग सेवा णनरन्तरताको योजना तजुवमा तथा कायावन्वयन सम्बन्धी कायव गने, 

गराउने   

(ढ)  स्थानीय समुदायलाई णवपदप््रणत जागरुक बनाउन, णवपदस्ाँग सम्बणन्धत योजना तथा कायविम तजुवमा गनव 

तथा णवपदक्ो घटना हुनासाथ प्रणतकायवका लाणग पररचाणलत हुन वडा तथ  समुदायस्तरमा         णवपद ्

पवूवतयारी तथा प्रणतकायव सणमणत गठन गने, 

(ण) णवद्यालय तहको शैणक्षक पाठ्यिममा णवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी णवषय समावेश गनव      न , 

(त) णवपद ्प्रणतकायवका लाणग नमूना अभ्यास गने, गराउने, 

(थ) णवपदक्ो समयमा प्रयोग गनव सणकने गरी वारुणयन्त्र लगायतका अन्य उपकरणहरू तयारी हालतमा रा्न 

लगाउने, 

(द) स्थानीय स्तरमा आपत् कालीन कायवसञ्चालन केन्रको स्थापना र सञ्चालन गने, 

(ध) नगरपाणलकामा णवपद ्व्यवस्थापन सचूना प्रणाली तथा पूववचेतावनी प्रणालीको णवकास र सञ्चालन गने, 

गराउने, 
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(न) णवपद ्प्रभाणवत क्षेत्रमा तत्काल उद्धार तथ     त   व्यवस्था णमलाउने, 

(प) णवपद ्मा परी हराएका, णबगे्रका वा नि भएका कागजातको यणकन त्याङ्क अद्यावणधक गरी रा्न 

लगाउने, 

(फ) णवपद ्बाट प्रभाणवत घरपररवारको पणहचान, स्तर णनधावरण तथा पररचयपत्र णवतरण गने, गराउने, 

(ब) णवपद को समयमा जोणखममा रहेको समूह          मणहला    लबा  का, णकशोरी, अपाङ्गता भएका 

व्यणिउपर हुन सक्ने घटना (लैङ्णगक णहसंा    चणवखन तथ        न    न            ण) रोकथामको 

लाणग णवशेष सत  ता अपनाई सचेतनामूलक कायविम सञ्चालन गने, 

(भ) णवपद ् प्रभाणवत                       त       द       त क्षेत्रमा आणथवक णियाकलापको 

पनुस्थावपना, रोजगारीका अवसरको सजृना तथा जीवनयापनका लाणग आय आ  न कायविम सञ्चालन 

गने, गराउने, 

(म) णवपदक्ो जोणखममा रहेका मणहला, बालबाणलका, जेष्ठ नागररक, दणलत, सीमान्तकृत वगव तथा समुदाय, 

अशि तथा अपाङ्गता भएका व्यणिहरूको लाणग णवशेष योजना तथा कायविम बनाई कायावन्वयन गने, 

गराउने, 

(य) णवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धमा साववजणनक संस्था तथा व्यावसाणयक प्रणतष्ठानले प्रचणलत ऐन बमोणजम कायव 

गरे नगरेको अनगुमन गने, 

( )   णवपद  व्यवस्थापन सम्बन्धी राणष्िय कायवकारी सणमणत, प्रदशे णवपद ्व्यवस्थापन सणमणत तथा णजल्ला णवपद ्

व्यवस्थापन सणमणतको णनणवय अनुसार णवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव गने, गराउने, 

( ) णवपद ् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदशे सरकारका मन्त्रालय, णवभाग तथा अन्य 

णनकायसाँग सहकायव गने, 

( ) णवपद ् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार वा      न  सभाले तोकेका अन्य कायव गने, 

गराउने,  

(श)  णवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धमा       तथ    द       न न     त    न  न           न                

त    बमोणजमका अन्य कायव गने, गराउने, 

(ष)    णभन्न संघसंस्था, व्यणिबाट प्राप्त म हुने राहत तथा पनुणनवमावण र पुनलावभका णबषय स्तुलाई स्थानीय   पद ्

    थ पन सणमणतले तोकेको स्थान र मापदण्ड अनसुार गने, गराउने । 

 

पररच्छेद – ३ 

      र   लवपद् व्यवस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतनव्य र अलधकार 

 

६.       र   लवपद् व्यवस्थापन सलमलत: (१) न                  ड    एक  ड   त    णवपद ्व्यवस्थापन सणमणत 

रहनेछ । 

(२)  ड   त    णवपद ्व्यवस्थापन सणमणतको गठन देहाय बमोणजम हुनेछ:- 

(क)  ड  अध्यक्ष  -संयोजक  

(ख)  ड   द       -सदस्य 

(ग)  ड                 त                           -सदस्य 

(घ)  ड                   न              -सदस्य 

(ङ) राणष्िय मान्यता प्राप्त म दलका  ड णस्थत प्रमखु वा प्रणतणनणध  -सदस्य  

(च)  थ न     ड      -सदस्य 
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(छ)           तथ      द      ध   त       थ  तथ            ट 

संयोजकले तोके बमोणजम    नत             त    न   -सदस्य 

(ज)  ड           -  द        

(३)   द   ( )              त     ठ         त         ले तोकेको णमणत, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

( ) सणमणतको सदस्य-सणचवले सणमणतको बैठक बस्ने णमणत, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने णवषयसचूी 

सणहतको सचूना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पनेछ । 

(५) सणमणतका पचास प्रणतशतभन्दा बढी सदस्य उपणस्थत भएमा बैठकको लाणग गणपरूक सङ््या पगुेको माणननेछ । 

(६) उपदफा ( ) र (५) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भएता पणन    सणमणतको बैठक त     बोलाउन आवश्यक भएमा 

      ले जनुसकैु बेलापणन सणमणतको बैठक बोलाउन सक्नेछ र त्यस्तो अ स्थामा        र घटीमा १ जना सदस्य सणहत 

सदस्य सणच  उपणस्थत भएमा सणमणतको बैठक बस्न सक्नेछ । 

(७) सणमणतको बैठकको अध्यक्षता सो सणमणतको       ले गनेछ । 

(८) सणमणतको णनणवय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा       ले णनणावयक मत णदनेछ। 

(९) सणमणतले आवश्यकता अनुसार सम्बणन्धत णनकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रणतणनणध र णवज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गनव 

सक्नेछ । 

(१०) सणमणतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवणवणध सो सणमणत आफैले णनधावरण गरे बमोणजम हुनेछ । 

(११) सणमणतको णनणवय सदस्य सणचवले प्रमाणणत गरी रा्नेछ । 

 

७ .       र                न                    र      र  सणमणतको काम, कतवव्य र अणधकार दहेाय 

बमोणजम हुनेछ:- 

(क)  ड         द  प्रणतकायव तथा णवपद ् पुनलावभ सम्बन्धी             न        न      द  

    थ  न     त            न  तथ         त  ट स्वीकृत नीणत तथा योजना  न         द  

    थ  न     ध                 न,  न   न     न      न  न   

(ख) वडामा णवकास णनमावणका णियाकलापहरू कायावन्वयनमा णवपद ्जोणखम व्यावस्थापनलाई मूलप्रवाहीकरण 

गने, सरुणक्षत णवद्यालय तथा अस्पतालका लाणग णवपद ्जोणखम न्यूनीकरणका कायविमहरू      न गने, 

(ग) णवपद ्व्यवस्थापनका सम्बन्धमा  ड को संस्थागत क्षमता णवकास गने, 

(घ) णवपद ् व्य स्थापन योजना, आपत्कालीन कायवयोजना, पनुिःस्थापना तथा पनुणनवमावण योजना तजुवमा तथा 

कायावन्वयन गने, गराउने, 

(ङ) समुदायमा णवपद ् व्य स्थापन     ध       न           गठन तथ     त                  न 

 न      न   

(च)  ड   द      कमवचारी, स्वयंसेवक, सामाणजक पररचालक तथा समुदायमा आधाररत णवपद ्व्य स्थापन 

सणमणत सदस्य, नागररक समाजका प्रणतणनणधलाई णवपद ् व्य स्थापन सम्बन्धी प्रणशक्षण   व्यवस्था 

णमलाउने, 

(छ) स्थानीय समुदायलाई णवपदप््रणत जागरुक बनाउन   णवपदस्ाँग सम्बणन्धत योजना तथा कायविम तजुवमा गनव 

तथा णवपदक्ो घटना हुनासाथ प्रणतकायवका लाणग त        थ       न   

(ज) णवपदक्ा घटना हुनासाथ खोज, उद्धार र राहत लगायतका प्राथणमक कायवहरू तत्काल गनवको लाणग       

गने,  

(झ) आपत् कालीन नमूना अभ्यास गने, गराउने, 
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(ञ) णवपद ्बाट प्रभाणवत घरपररवारको पणहचान, स्तर णनधावरण तथा पररचयपत्र णवतरण   नगर णवपद ्

   स्थापन     त          गने, 

(ट) णवपद को समयमा जोणखममा रहेका समूह          मणहला    लबा  का, णकशोरी, अपाङ्गता भएका 

व्यणिउपर हुन सक्ने घटना (लैङ्णगक णहसंा    चणवखन तथ        न    न            ण) रोकथामको 

लाणग णवशेष सत  ता अपनाई सचेतनामूलक कायविम सञ्चालन गने, 

(ठ) नगर णवपद ्व्यवस्थापन सणमणतको णनणवय अनसुार णवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव गने, गराउने    

 

पररच्छेद –   

सरुिा लनकाय तथा अन्य लनकायको पररचालन 

 

८ . सरुिा लनकायको पररचालन तथा सहयोग र समन्वय: (१) न  कायव      ले णवपद ् व्यवस्थापनको काममा नेपाल 

सरकार तथा प्रदशे सरकारले पररचालन गरेका संघीय तथा प्रादेणशक सरुक्षा णनकायहरूलाई सहयोग र समन्वय गनेछ । 

(२) सरुक्षा णनकायले णवपदक्ो समयमा खोज तथा उद्धार कायवका लाणग न   कायव      साँग आवश्यक सामग्री माग 

गरेको अवस्थामा न        मा उपलब्ध भएसम्म त्यस्तो सामाग्री तत्काल उपलब्ध गराईनेछ । 

(३) णवपद ्प्रणतकायवका लाणग न           आाँफूसाँग रहेको नगर प्रहरीलाई पररचालन गनेछ ।   

 

९.  वारुणयन्र तथा अन्य सेवा प्रदायक लनकायको काम, कतनव्य र अलधकार:  

(१) वारूणयन्त्र, एम्बुलेन्स तथा त्यस्तै अन्य सेवा प्रदायकले आपत् कालीन खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन 

सणमणतले णदएको णनदशेनको पालना गनुव पनेछ । 

 (२) आपत् कालीन कायव सम्पादन गदाव सणमणतको आदशे बमोणजम कुनै पणन स्थानमा प्रवेश गने तथा जुनसुकै व्यणि वा 

संस्थाको साधन र स्रोत उपयोग गने अणधकार वारुणयन्त्र सेवा प्रदायकलाई हुनेछ । 

 

१०. सावनजलनक संस्था तथा व्यावसालयक प्रलतष्ठानको दालयत्व: (१) णवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धमा नगरपाणलका णभत्रका सब ै

साववजणनक संस्था तथा व्यावसाणयक प्रणतष्ठानको दाणयत्व देहाय बमोणजम हुनेछ:- 

(क) आफ्नो भवन, उद्योग, कायावलय वा व्यावसाणयक केन्रमा णवपदक्ा घटना हुन नणदन णवपद ् सरुक्षा 

औजार, उपकरण, सामग्री, आपत् कालीन णनकास लगायत तोणकए बमोणजमका अन्य व्यवस्था गने, 

(ख)  त्याङ्क सङ्कलन, क्षणतको मूल्याङ्कन, राहत, पनुस्थावपना तथा पुनणनवमावण समेतका सम्पणूव कायवमा 

आवश्यक सहयोग गने, 

(ग)   आफ्ना कमवचारी तथा कामदारलाई णवपद ् व्यवस्थापन सम्बन्धमा आधारभूत अणभमुखीकरण गने 

गराउने, 

(घ) णवपद ्व्यवस्थापन कायवमा उपयोग हुने स्रोत साधनलाई तयारी हालतमा रा्ने, 

(ङ) आफ्ना भवन लगायत अन्य संरचना आपत् कालीन प्रयोजनका लाणग आवश्यक परेमा आदशेानसुार 

उपलब्ध गराउने, 

(च) सम्बणन्धत अणधकारीको सपुररवेक्षणमा उद्धार तथा राहत णवतरण कायवमा सहयोग परु् याउने, 

(छ) णवपद ्जोणखम न्यूनीकरण संयन्त्रको व्यवस्था गरी तयारी अवस्थामा रा्ने, 

(ज)  फोहोरमैला तथा प्रदषुणको यथोणचत व्यवस्थापन गरी यसबाट वातावरण र जनजीवनमा पनव सक्ने 

नकारात्मक प्रभावलाई न्यनूीकरण गने उपायहरू अपनाउने, 
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(झ) णवपदक्ो घटना घटेमा तत्काल नणजकको सरुक्षा णनकाय र स्थानीय आपत् कालीन कायवसञ्चालन 

केन्रलाई खबर गने ।   

(२) नगरपाणलका णभत्रका साववजणनक संस्था तथा व्यावसाणयक प्रणतष्ठानले नगरपाणलकाको णवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी 

योजनाको अधीनमा रही णवपद ्व्यवस्थापन योजनाको तजुवमा गरी अणनवायव रूपमा लागू गनुव पनेछ । 

 

११. लवपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गनुन पने : नगरपाणलका णभत्रका सरकारी कायावलय, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय सङ्घ संस्था, 

समुदाय, स्वयंसेवक, नागररक समाज, णनजी क्षेत्र तथा व्यणिले णवपद ्व्यवस्थापन कायवमा न            दहेाय बमोणजम 

सहयोग गनुव पनेछ:- 

(क)  त्याङ्क सङ्कलन, क्षणतको मूल्याङ्कन, राहत, पुनस्थावपना तथा पनु णनवमावण लगायतका णवपद ्

व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने,  

(ख) णवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अणभवणृद्ध गने, 

(ग) क्षमता णवकास, आपत् कालीन नमूना अभ्यास तथा णवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रणशक्षण कायविममा 

सहयोग गने तथा भाग णलने,  

(घ) खोज, उद्धार तथा राहत णवतरण सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने।  

 

पररच्छेद – ५  

लवपद् व्यवस्थापन कोष सभबन्धी व्यवस्था 

 

१२. लवपद् व्यवस्थापन कोष : (१) णवपद ्व्यवस्थापनका लाणग नगरपाणलकामा छुटै्ट ए         कोष रहनेछ । 

(२) कोषमा देहाय बमोणजमका रकमहरू रहने छन:्- 

(क) नगरपाणलकाको वाणषवक बजेटबाट णवपद  व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी स्वीकृत रकम, 

 (ख) प्रदशे सरकारबाट णवपद  व्यवस्थापनका लाणग प्राप्त म रकम, 

(ग)  नेपाल सरकारबाट णवपद  व्यवस्थापनका लाणग प्राप्त म रकम, 

(घ) स्वदशेी कुनै सङ्घ संस्था वा व्यणिबाट दान, दातव्य वा उपहार स्वरुप प्राप्त म रकम, 

(ङ)  अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त म रकम । 

(३) णवपद ्   स्थापनका लाणग नगरपाणलकाले काननू बमोणजम   शेष शुल्क वा दस्तुर संकलन गनव सक्ने छ |  

(४) कोषको सञ्चालन तोणकए बमोणजम हुनेछ । 

(५) कोषको रकम णवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी कामका लाणग प्रयोग गररनेछ । 

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेणखएको भए तापणन कोषको रकम णनयणमत प्रशासणनक कायवको लाणग खचव गररने 

छैन । 

(७) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।  

(८) सणमणतले कोषको वाणषवक आय व्ययको प्रणतवदेन तयार गरी कायवपाणलका माफव त न  सभा समक्ष पेश गनेछ । 

 

पररच्छेद – ६ 

कसरू तथा सजाय 

 

१३.  कसरू र सजाय : कसैले णवपदक्ो घटना घट्न सक्ने गरी लापरवाही गरेमा वा त्यस्तो घटना घटाउन प्रत्यक्ष संलगन भएमा वा 

घट्ना घटेको अवस्थामा नाजायज फाईदा णलने गरी    आफुलाई मात्र फाईदा पुगने णकणसमको   न  काम गरेमा    यस 
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सम्बन्धमा संघीय काननू बमोणजम कसरुजन्य माणनने कुनै काम गरेमा तत् सम्बन्धी कारवाही प्रचणलत संघीय काननू बमोणजम 

हुनेछ ।  

 

पररच्छेद – ७ 

लवलवध 

 

१४.  लवपद् सङ्कटग्रस्त िेर घोषणाको पालना र समन्वय : (१) नेपाल सरकारले नगरपाणलका णभत्रको कुनै ठाउाँमा गम्भीर 

प्रकृणतको णवपद ्उत्पन्न भए  ट णवपद ्सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी प्रचणलत काननू बमोणजम कुनै काम गनव गराउन आदशे 

णदएमा सोको पालना गनुव गराउनु नगरपाणलकाको कतवव्य हुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम घोषणा गररएको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले प्रचणलत काननू बमोणजम कुनै काम गनव गराउन 

नगरपाणलका णभत्रको कुनै व्यणि, संस्था वा अणधकारीलाई आदशे णदएमा सोको पालना  न  गराउन   नगरपाणलकाले 

आवश्यक समन्वय गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोणजम घोषणा गररएको क्षेत्र सम्बन्धी सचूनाको प्रसारणमा नगरपाणलकाले सहयोग र समन्वय गनेछ 

। 

 

१५. नेपाल सरकारको स्वीकृतीमा मार प्रवेश गनुनपने : (१) णवपद ्बाट असर परेको कुनै क्षेत्रमा णवदशेी नागररक वा संस्थाले 

प्रवेश गनुव परेमा नेपाल सरकारको स्वीकृणत णलएको छ छैन भणन नगरपाणलकाले सोधखोज गनव सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम सोधखोज गदाव त्यस्तो नागररक वा संस्थाले नेपाल सरकारको स्वीकृणत णलएको 

नादेणखएकोमा णनजको प्रवेशलाई रोक लगाई तत् सम्बन्धी सूचना नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराईनेछ । 

 

१६. मानवीय तथा अन्य सहायता र समन्वय : (१) नगरपाणलका णभत्र उत्पन्न णवपद को अवस्थालाई तत्काल सामना गनव 

आन्तररक स्रोत र साधनबाट नभ्याउने भएमा मानवीय तथा अन्य सहायता        का लाणग                 त  प्रदशे 

सरकार तथा नेपाल सरकारलाई अनरुोध गररनेछ ।  

 (२) णवपद ्बाट उत्पन्न णस्थणत णनयन्त्रण गने िममा नेपाल सरकारले अन्तरावणष्िय मानवीय तथा अन्य सहयोग णलई 

पररचालन गरेको अवस्थामा नेपाल सरकारको णनदशेनमा रणह तत् सम्बन्धी कायवमा सहयोग र समन्वय गररनेछ ।  

(३) णछमे    थ न   त      न     द      न           थ  न                थ न   त                

          त     द             त  न   ध           ध  ए                  न  न  पाणलकाको द        न     

 

१७.  तत्काल िररद तथा लनमानण र प्रयोग गनन सलकने : (१) णवशेष पररणस्थणत परी णवपद ्बाट प्रभाणवत क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा 

राहत उपलब्ध गराउन तथा भइरहेको णवपद ्बाट थप क्षणत हुन नणदनका लाणग तत्कालै राहत सामग्री खररद वा णनमावण कायव गनव 

आवश्यक भएमा साववजणनक खररद सम्बन्धी प्रचणलत काननूमा रहेको णवशेष पररणस्थणतमा खररद गने सम्बन्धी व्यवस्था 

बमोणजम नगरपाणलकाले खररद वा णनमावण कायव गनव सणकनेछ । 

(२) णवपद ्बाट प्रभाणवत क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन तथा भइरहकेो णवपद ्बाट थप क्षणत हुन नणदनका 

लाणग नगरपाणलका क्षेत्र णभत्रको कुनै गैरसरकारी कायावलय वा अन्य संघ संस्था र व्यणिको चल, अचल सम्पणि तथा सवारी 

साधन उपयोग गनव आवश्यक भएमा सोको अणभलेख राखी तोणकएको अवणधभरको लाणग अस्थायी तवरले प्राप्त म गनव सणकनेछ 

। 
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 (३) णवपद ्बाट प्रभाणवत क्षेत्रमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउन नगरपाणलका क्षेत्र णभत्रको कुनै गैरसरकारी कायावलय वा 

अन्य संघ संस्था र व्यणिको खाद्यान्न, लिाकपडा, औषधी वा अन्य वस्तु आवश्यक भएमा सोको अणभलेख राखी 

णनयन्त्रणमा णलन र सम्बणन्धत प्रभाणवत पक्षलाई णवतरण गनव सणकनेछ । 

(४) नगरपाणलकाले उपदफा (२) बमोणजम कुनै सम्पणि अस्थायी रूपमा प्राप्त म गरेमा वा उपदफा (३) बमोणजम कुनै वस्तु 

णनयन्त्रण र णवतरण गरेमा त्यस्तो सम्पणि प्रयोग वा वस्तु उपयोग बापत प्रचणलत दर अनुसारको रकम सम्बणन्धत कायावलय, 

संस्था वा व्यणिलाई णदनेछ ।  

 

१८.  राहतको न्यूनतम मापदण्ड सभबन्धी व्यवस्था : (१) णवपद ् प्रभाणवत व्यणिलाई नेपाल सरकार तथा प्रदशे सरकारले 

उपलव्ध गराउने राहतको अणतररि नगरपाणलकाले आन्तररक स्रोतबाट थप राहत उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम नगरपाणलकाले णवपद ् प्रभाणवत व्यणिलाई राहत उपलब्ध गराउाँदा मापदण्ड बनाई सोको 

आधारमा राहात उपलब्ध गराउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोणजमको राहतको मापदण्डमा अन्य णवषयको अणतररि देहायका णवषय समावेश भएको हुन ुपनेछ:- 

(क) णवपद ्बाट प्रभाणवत व्यणिलाई अस्थायी आरयसयस्थलमा रा्दा उपल ध गराउन ुपने आवास, खाद्यान्न, 

खानेपानी, स्वास््य तथा सरसफाइ सम्बन्धी, 

(ख) णवपद ्बाट मृत्य ुहुनेको पररवार तथा सम्पणिको क्षणत हुने व्यणिलाई उपलब्ध गराउन ुपने न्यूनतम राहत 

सम्बन्धी,  

(ग) मणहला, बालबाणलका, जेष्ठ नागररक, अशि तथा अपाङ्गता भएका व्यणिको आ   कता 

    धन                 त       हरु (  त  णडणगनटी णकट र णचल्रेन णकट)                

     त            थ    

(घ)      त     न त  तथ            ध , 

(ङ) न्यूनतम राहत बाहेक स्वरोजगार तथा रोजगारी व्यवस्थापनका माध्यमबाट पीणडतको जीणवकोपाजवन 

सम्बन्धी, 

(च) गैरसरकारी वा व्यणिगत रूपमा णदइने राहत   णवतरण सम्बन्धी, 

(छ) एकद्वार प्रणाली अनरुुप राहत णवतरण गने सम्बन्धी, 

(ज) राहतसाँग सम्बणन्धत अन्य उपयिु णवषय । 

 

१९.   लवपद् मा परी हराएका वा नष्ट िएका कागजात सभबन्धमा : णवपद ्मा परी हराई फेला पनव नसकेका तथा आंणशक वा पूणव 

रूपमा क्षणत भएका नगरपाणलकाका महत्वपणूव कागजातहरुको प्रमाणीकरण तथा प्रणतणलणप उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था 

    त   न न   तोके बमोणजम हुनेछ। 

 

२०. लनदेशन लदन सक्ने : सणमणतले यस ऐनको अधीनमा रही णवपद ्व्यवस्थापनका लाणग कुनै व्यणि वा णनकायलाई आवश्यक 

णनदशेन णदन सक्नेछ र त्यस्तो णनदशेनको पालना गनुव सम्बणन्धत व्यणि वा णनकायको कतवव्य हुनेछ । 

 

२१. उपसलमलत गठन गनन सक्ने : (१) सणमणतले आवश्यकता अनसुार उपसणमणत गठन गनव सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम गठन हुने उपसणमणतको काम, कतवव्य, अणधकार र कायाववणध उपसणमणत गठन गदावका बखत 

तोणकए बमोणजम हुनेछ । 
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२२. अलिलेि राख्नु पनेेः (१) णवपद को समयमा राहत उपलब्ध गराउने व्यणि, णनकाय वा संस्थाको नाम     उपल ध गराईको 

राहत तथ       प  माण    त       ण             न      थ      त        न  न        

( )   द   (१)              ण    द     द                            तथ      न          द    

   ण    थ न  त ण  ए                त         ए  न   न      ण    न           ध गराइए       त 

           न  न      

 

२३. पुरस्कार लदन सक्ने : स्थानीय णवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धमा णवशेष योगदान परु् याउने उत्कृि व्यणि वा संस्थालाई प्रोत्साहन 

स्वरूप सणमणतको णसफाररसमा नगर     पाणलकाले सम्मान तथा परुस्कार णदन सक्नेछ ।  

 

२४. वालषनक प्रलतवेदन : (१) सणमणतले प्रत्येक आणथवक वषवमा गरेको कामको णववरण सणहतको वाणषवक प्रणतवेदन तयार गरी 

कायवपाणलका माफव त नगर सभा, णजल्ला णवपद ्व्यवस्थापन सणमणत तथा प्रदशे णवपद ्व्यवस्थापन सणमणत समक्ष पेश गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको वाणषवक प्रणतवेदन साववजणनक रूपमा प्रकाशन गनुव पनेछ । 

 

२५.   प्रशासलनक िचन    स्थापन: सणमणतको बैठक तथा प्रणत  दन तयारी लगायतका कायव  ग सम्बणन्धत न्युनतम प्रशासणनक 

खचव नगरकायवपाणलकाले व्यवस्था गनेछ ।  

 

२६. अलधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगवत बनेको णनयम बमोणजम     तलाई प्राप्त म अणधकारमध्ये आवश्यकता 

अनुसार केही अणधकार सणमणतको संयोजक तथा तोणकएको पदाणधकारीलाई प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ । 

 

२७. लनयम बनाउने अलधकार : नगर कायवपाणलकाले यो ऐन कायावन्वयनका लाणग आवश्यक णनयम तथा कायवणवणध  बनाउन 

सक्नेछ । 


