२०७७

b'Nn" gu/kflnsf
b'Nn", b}n]v

1

दल्ु लू नगरपाललकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन गनन बनेको ऐन, २०७७

प्रस्तािना : दुल्लू नगरपाललका क्षेत्र लित्र प्राकृतिक िथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट सिवसाधारणको जीउज्यान र
सािवजतनक, तनजी िथा व्यक्तिगि सम्पवि, प्राकृतिक एिम ् सााँस्कृतिक सम्पदा र िौतिक संरचनाको
संरक्षण गनवका लागग विपद् जोखिम न्यूतनकरण िथा व्यिस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्ियात्मक र
प्रिािकारी रूपमा कायावन्ियनका लागग कानून बनाउन िाञ्छनीय िएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२१
को उपधारा (१) को अगधकार प्रयोग गरी दुल्लू नगरपाललकाको लमति २०७७।१०।१५ मा सम्पन ८ औं
नगरसिाले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द – १
प्रारम्भिक
१.

संक्षिप्त नाम र प्रारभि: (१) यस ऐनको नाम “नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन
ऐन, २०७७” रहे को छ ।
(२) यो ऐन िुरून्ि प्रारम्ि हुनेछ ।

२.

पररिाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा,(क) “कोष” िन्नाले दफा १२ बमोक्जमको विपद् व्यिस्थापन कोष सम्झनु पछव ।
(ि) “गैरप्राकृतिक विपद्” िन्नाले महामारी, अतनकाल, डढेलो, कीट िा सूक्ष्म जीिाणु
आिङ्क, पशु िथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लू, प्यान्डालमक फ्लू, सपवदंश, जनािर
आिङ्क, िानी, हिाई, सडक, जल िा औद्योगगक दर्
ु वटना, आगलागी, विषाति
गयााँस, रसायन िा विक्रकरण चुहािट, गयााँस विष्फोटन, विषाति िाद्य सेिन,
िािािरणीय प्रदष
ू ण, िन विनाश िा िौतिक संरचनाको क्षति िथा प्रकोप उद्धार
कायवमा हुने दर्
ु वटना िा यस्िै अन्य गैरप्राकृतिक कारणले उत्पन्न विपद् सम्झनु
पछव ।
(ग)

“क्जल्ला विपद् व्यिस्थापन सलमति” िन्नाले संर्ीय ऐनको दफा १६ बमोक्जम
दै लेि क्जल्लामा गठन िएको क्जल्ला विपद् व्यिस्थापन सलमति सम्झनु पछव ।

(र्)

“िोक्रकएको" िा "िोक्रकए बमोक्जम” िन्नाले यस ऐन अन्िगवि बनेको तनयममा
िोक्रकएको िा िोक्रकए बमोक्जम सम्झनु पछव ।

(ङ)

“प्रदे श विपद् व्यिस्थापन सलमति” िन्नाले संर्ीय ऐनको दफा १४ बमोक्जम
कणावली प्रदे शमा गठन िएको प्रदे श विपद् व्यिस्थापन सलमति सम्झनु पछव ।
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(च)

“प्रमुि” िन्नाले नगरपाललकाको प्रमुि सम्झनु पछव ।

(छ) “प्रमुि प्रशासकीय अगधकृि” िन्नाले नगरपाललकाको प्रमुि प्रशासकीय अगधकृि
सम्झनु पछव ।
(ज) “प्राकृतिक विपद्” िन्नाले हहमपाि, अलसना, हहमपहहरो, हहमिाल विस्फोटन,
अतििक्ृ ष्ट, अनािक्ृ ष्ट, बाढी, पहहरो िथा ि-ू स्िलन, डुबान, िडेरी, आाँधी, हुरी
बिास, शीिलहर, िािो हािाको लहर, चट्याङ्ग, िक
ू म्प, ज्िालामुिी बबस्फोट,
डढे लो िा यस्िै अन्य प्राकृतिक कारणले उत्पन्न जुनसक
ु ै विपद् सम्झनु पछव ।
(झ) “राक्ष्िय कायवकारी सलमति” िन्नाले संर्ीय ऐनको दफा ६ बमोक्जमको कायवकारी
सलमति सम्झनु पछव ।
(ञ)

“राक्ष्िय पररषद” िन्नाले संर्ीय ऐनको दफा ३ बमोक्जमको विपद् जोखिम
न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन राक्ष्िय पररषद् सम्झनु पछव ।

(ट)

“राक्ष्िय प्रागधकरण” िन्नाले संर्ीय ऐनको दफा १० बमोक्जम गठन िएको राक्ष्िय
विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन प्रागधकरण सम्झनु पछव ।

(ठ)

“विपद्” िन्नाले कुनै स्थानमा आपिकालीन
्
अिस्था लसजवना िई जन िा धनको
क्षतिको साथै जीिनयापन र िािािरणमा प्रतिकूल असर पाने प्राकृतिक िा
गैरप्राकृतिक विपद् सम्झनु पछव ।

(ड)

“विपद् िोज िथा उद्धार समूह” िन्नाले विपद्को अिस्थामा िोजी िथा उद्धार
गनव क्रियाशील िा विपद् व्यिस्थापनको लागग पररचालन गनव ियार गररएको
विलशष्टीकृि िोज िथा उद्धार समूह सम्झनु पछव र सो शब्दले िाललम प्राप्ि
मानिीय सहायिाकमीलाई समेि जनाउाँ छ ।

(ढ)

“विपद् जोखिम न्यूनीकरण” िन्नाले विपद्पूिव गररने जोखिमको विश्लेषण िथा
मल्
ू याङ्कन, विपद् रोकथाम िा विपद्बाट हुने क्षतिको न्यन
ू ीकरण िथा विकासका
कायवमा विपद् जोखिमलाई कम गने सम्बन्धी कायव सम्झनु पछव ।

(ण) “विपद्

पुनलावि”

िन्नाले

विपद्को

र्टनापतछ

गररने

पुनतनवमावण

एिम ्

पन
ु स्थावपनासाँग सम्बक्न्धि कायव सम्झनु पछव ।
(ि)

“विपद् प्रतिकायव” िन्नाले विपद्को र्टना र्ट्नासाथ ित्कालै गररने िोज, उद्धार
एिम ् राहिसाँग सम्बक्न्धि कायव सम्झनु पछव र सो शब्दले विपद् प्रतिकायवको
पि
व यारीलाई समेि जनाउाँ छ ।
ू ि

(थ)

“विपद् व्यिस्थापन” िन्नाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकायव र विपद्
पुनलाविसाँग सम्बक्न्धि सम्पूणव क्रियाकलाप सम्झनु पछव ।

(द)

“व्यािसातयक प्रतिष्ठान” िन्नाले उद्योग, कलकारिाना, लसनेमा र्र, सवपङ्ग मल,
बहुउद्दे श्यीय व्यापाररक ििन जस्िा व्यािसातयक प्रतिष्ठान सम्झनु पछव ।
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(ध)

“सलमति” िन्नाले दफा ३ बमोक्जमको गाउाँ /नगर विपद् व्यिस्थापन सलमति
सम्झनु पछव ।

(न)

(ऩ)

“संर्ीय ऐन” िन्नाले नेपाल सरकारको विपद् जोखिम न्यूनीकरण िथा व्यिस्थापन
ऐन, २०७४ सम्झनु पछव ।

(प)

“संर्ीय मन्त्रालय” िन्नाले नेपाल सरकारको विपद् व्यिस्थापन हेने गरी िोक्रकएको
मन्त्रालय सम्झनु पछव ।

(फ) “सािवजतनक संस्था” िन्नाले सरकारी तनकाय, सरकारको पूणव िा आंलशक स्िालमत्ि
िएको संस्था, प्रचललि कानून बमोक्जम स्थापना िएका सङ्गहठि संस्था िा सबै
प्रकारका स्िास््य िथा शैक्षक्षक संस्था सम्झनु पछव ।
पररच्छे द – २
नगर विपद् व्यिस्थापन सलमततको गठन तथा काम, कतनव्य र अधिकार
३.

नगर विपद् व्यिस्थापन सलमतत: (१) नगरपाललका लित्रको विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायवलाई
प्रिािकारी रूपमा सञ्चालन गनव एक नगर विपद् व्यिस्थापन सलमति रहनेछ ।
(२) सलमतिको गठन दे हाय बमोक्जम हुनेछ:(क)

नगर प्रमि
ु

-संयोजक

(ि)

नगर उपप्रमुि

-सदस्य

(ग)

प्रमुि प्रशासकीय अगधकृि

-सदस्य

(र्)

विषयगि सलमतिका संयोजकहरु

-सदस्य

(ङ)

प्रतितनगध, क्जल्ला प्रशासन कायावलय

-सदस्य

(च)

स्य

(छ)

पूिावधार विकास शािा प्रमुि

(ज)

दल्
ु लू नगरपाललकाको िौगोललक क्षेत्र लित्र रहेका
संर्ीय सरु क्षा तनकायका प्रमुि िा प्रतितनगध

(झ)

(ट)

-सदस्य

दल्
ु लू नगरपाललकाको िौगोललक क्षेत्र लित्र रहेका
प्रदे श प्रहरी कायावलयको प्रमुि िा प्रतितनगध

(ञ)

-सदस्य

-सदस्य

नगर प्रहरी प्रमुि
िडा अध्यक्षहरू मध्ये नगर कायवपाललकाबाट मनोतनि १ जना

–सदस्य

(ठ) िडा सदस्यहरू मध्ये नगरकायवपाललकाबाट मनोतनि कक्म्िमा एक जना महहला
सहहि २ जना –—सदस्य
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(ड) राक्ष्िय मान्यिा प्राप्ि दलका नगरपाललकाक्स्थि
प्रमुि िा प्रतितनगध

-सदस्य

(ढ) नेपाल रे डिस सोसाईटीका स्थानीय प्रतितनगध (१ जना)

-सदस्य

(ण) तनजी क्षेत्रको उद्योग िाखणज्य सम्बन्धी मान्यिाप्राप्ि संस्थाको
नगर िहको अध्यक्ष िा तनजले िोकेको प्रतितनगध (१ जना)

-सदस्य

(ि) गैरसरकारी सस्था महासंर्का स्थानीय प्रतितनगध (१ जना)

-सदस्य

(थ) नेपाल पत्रकार महासंर्को स्थानीय प्रतितनगध (१ जना)

-सदस्य

(द) विपद् व्यिस्थापन हेने गरर िोक्रकएको शािा प्रमुि

-सदस्य सगचि

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको िएिापतन िम संख्या (ञ), (ड), (ढ), (ण), (ढ) र
(ण) का सदस्यहरू उपलब्ध निएको अिस्थामा पतन सलमति गठन एिम ् काम कारिाही गनवमा
असर पने छै न ।
(४) उपदफा (२) बमोक्जमको सलमतिले संर्ीय ऐनको दफा १७ बमोक्जमको स्थानीय विपद्
व्यिस्थापन सलमतिको रूपमा समेि काम गनेछ ।
४.

सलमततको बैठक सभबन्िी व्यिस्था: (१) संयोजकले िोकेको लमति, समय र स्थानमा सलमतिको
बैठक बस्नेछ ।
(२) सलमतिको सदस्य-सगचिले सलमतिको बैठक बस्ने लमति, समय र स्थान िोकी बैठकमा
छलफल हुने विषयसूची सहहिको सूचना बैठक बस्ने समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यले
पाउने गरी पठाउनु पनेछ ।
(३) सलमतिका पचास प्रतिशििन्दा बढी सदस्य उपक्स्थि िएमा बैठकको लागग गणपरू क
सङ्ख्या पुगेको मातननेछ ।
(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको िएिापतन सलमतिको बैठक ित्काल
बोलाउन आिश्यक िएमा अध्यक्षले जुनसुकै बेला पतन सलमतिको बैठक बोलाउन सतनेछ र त्यस्िो
अिस्थामा अध्यक्ष र र्टीमा १ जना सदस्य सहहि सदस्य सगचि उपक्स्थि िएमा सलमतिको बैठक
बस्न सतनेछ।
(५) सलमतिको बैठक संयोजकको अध्यक्षिामा बस्नेछ ।
(६) सलमतिको तनणवय बहुमिद्िारा हुनेछ र मि बराबर िएमा संयोजकले तनणावयक मि
हदनेछ।
(७) सलमतिले आिश्यकिा अनुसार सम्बक्न्धि तनकाय िा सङ्र् संस्थाका प्रतितनगध र
विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गनव सतनेछ ।
(८) सलमतिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवविगध सलमति आफैले तनधावरण गरे बमोक्जम हुनेछ ।
(९) सलमतिको तनणवय सदस्य सगचिले प्रमाखणि गरी राख्नेछ ।
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५ .

सलमततको काम, कतनव्य र अधिकार: सलमतिको काम, किवव्य र अगधकार दे हाय बमोक्जम हुनेछ:(क)

विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी राक्ष्िय पररषद्बाट स्िीकृि राक्ष्िय नीति िथा योजना
एिम ् राक्ष्िय कायवकारी सलमति र प्रदे श विपद् व्यिस्थापन सलमतिबाट स्िीकृि
एकीकृि िथा क्षेत्रगि नीति योजना र कायविम अनुरुप हुने गरी नगर विपद्
व्यिस्थापन नीति िथा योजना िजुवमा गरी कायवपाललका समक्ष पेश गने ,

(ि) नगरसिाबाट स्िीकृि नीति िथा योजनाको अधीनमा रही विपद् जोखिम न्यूनीकरण,
विपद् प्रतिकायव िथा विपद् पन
ु लावि सम्बन्धी एकीकृि िथा क्षेत्रगि नीति, योजना
िथा कायविम स्िीकृि गरी लागू गने, गराउने,
(ग)

नगरपाललकाबाट सञ्चालन हुने विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायविम िथा बजेट
प्रस्िाि ियार गने, गराउने,

(र्)

विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा नगरपाललकाको संस्थागि क्षमिा विकास गने ,
गराउने,

(ङ)

नगरपाललकाका पदागधकारी, कमवचारी,

स्ियंसेिक, सामाक्जक पररचालक

िथा

समुदायलाई विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा प्रलशक्षण हदने व्यिस्था लमलाउने ,
(च)

विपद्का र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राहि लगायिका प्राथलमक कायवहरू
ित्काल गनवको लागग संस्थागि संयन्त्र स्िि: पररचाललि हुने गरी आिश्यक
कायवविगध िथा मापदण्ड िजुवमा गरी लागू गने, गराउने ,

(छ)

विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा संर्ीय िथा प्रादे लशक कानूनको अगधनमा रहह
सािवजतनक, तनजी, गैरसरकारी लगायि सबै तनकाय िथा संस्थाले तनिावह गनुव पने
िलू मका तनधावरण गने िथा त्यस्िा संस्था िा तनकायलाई आफ्नो नीति, योजना र
कायविममा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी विषय समािेश गनव लगाउने ,

(ज)

विपद्को समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यमहरुको िूलमका सम्बन्धी आिश्यक
मापदण्ड ियार गरी कायावन्ियन गने, गराउने,

(झ)

सरकारी, तनजी एिम ् गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्ियंसेिक, सामाक्जक पररचालक
लगायि सम्बक्न्धि सबै पक्षको समन्िय र संलगनिामा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी
कायव गने , गराउने,

(ञ)

िौतिक संरचना तनमावण गदाव ििनसंहहिा लगायि अन्य स्िीकृि तनदे लशका िा
मापदण्डको पालना गराउने ,

(ट)

स्थानीय सािवजतनक पि
ू ावधार सम्बन्धी संरचनाको विपद् जोखिम मूल्याङ्कन गने ,
गराउने,
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(ठ)

नदी क्रकनार, बगर, पहहरो जान सतने लिरालो जलमन र डुबान हुने क्षेत्र िा विपद्
जोखिमको

सम्िािना

िएका

असुरक्षक्षि

क्षेत्रमा बसोबास

गने

व्यक्ति

िथा

समुदायलाई सुरक्षक्षि स्थानमा स्थानान्िरण गराउन उपयुति स्थानको िोजी कायवमा
सहयोग गने िथा सुरक्षक्षि स्थानमा बसोबास सम्बन्धी सचेिना जगाउने,
(ड)

विपद्बाट स्थानीय स्िरमा तनजी िथा सािवजतनक क्षेत्रबाट िइरहे को सेिा प्रिाहमा
अिरोध आइपरे मा सोको पुनःसञ्चालनका लागग सेिा तनरन्िरिाको योजना िजुवमा
िथा कायावन्ियन सम्बन्धी कायव गने, गराउने ।

(ढ) स्थानीय समुदायलाई विपद्प्रति जागरुक बनाउन, विपद्साँग सम्बक्न्धि योजना िथा
कायविम िजवुमा गनव िथा विपद्को र्टना हुनासाथ प्रतिकायवका लागग पररचाललि
हुन िडा िथा समुदायस्िरमा समािेशी विपद् पूिवियारी िथा प्रतिकायव सलमति गठन
गने,
(ण)

विद्यालय िहको शैक्षक्षक पाठ्यिममा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी विषय समािेश
गनव पहल गने,

(ि)

विपद् प्रतिकायव का लागग नमूना अभ्यास गने, गराउने,

(थ)

विपद्को समयमा प्रयोग गनव सक्रकने गरी िारुणयन्त्र लगायिका अन्य उपकरणहरू
ियारी हालिमा राख्न लगाउने,

(द)

स्थानीय स्िरमा आपिकालीन
्
कायवसञ्चालन केन्रको स्थापना र सञ्चालन गने ,

(ध)

नगरपाललकामा विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणाली िथा पूिवचेिािनी प्रणालीको
विकास र सञ्चालन गने , गराउने,

(न)

विपद् प्रिाविि क्षेत्रमा ित्काल उद्धार िथा राहिको व्यिस्था लमलाउने,

(प)

विपद्मा परी हराएका, बबग्रेका िा नष्ट िएका कागजािको यक्रकन ि्याङ्क
अद्यािगधक गरी राख्न लगाउने,

(फ)

विपद्बाट प्रिाविि र्रपररिारको पहहचान, स्िर तनधावरण िथा पररचयपत्र वििरण
गने, गराउने,

(ब)

विपद्को समयमा जोखिममा रहे को समूह विशेष गरी महहला, बालबाललका, क्रकशोरी,
अपाङ्गिा िएका व्यक्तिउपर हुन सतने र्टना (लैङ्गगक हहंसा, बेचवििन िथा
अन्य कुनै पतन क्रकलसमका शोषण) रोकथामको लागग विशेष सिकविा अपनाई
सचेिनामूलक कायविम सञ्चालन गने ,

(ि)

विपद् प्रिावििहरूको प्रत्यक्ष र सक्रिय सहिागगिामा विपद् प्रिाविि क्षेत्रमा आगथवक
क्रियाकलापको पुनस्थावप ना, रोजगारीका अिसरको सृजना िथा जीिनयापनका लागग
आय आजवन कायविम सञ्चालन गने, गराउने,
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(म)

विपद्को जोखिममा रहे का महहला, बालबाललका, जेष्ठ नागररक, दललि, सीमान्िकृि
िगव िथा समुदाय, अशति िथा अपाङ्गिा िएका व्यक्तिहरूको लागग विशेष योजना
िथा कायविम बनाई कायावन्ियन गने , गराउने,

(य)

विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा सािवजतनक संस्था िथा व्यािसातयक प्रतिष्ठानले
प्रचललि ऐन बमोक्जम कायव गरे नगरे को अनुगमन गने,

(र)

विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी राक्ष्िय कायवकारी सलमति, प्रदे श विपद् व्यिस्थापन
सलमति

िथा

क्जल्ला

विपद्

व्यिस्थापन

सलमतिको

तनणवय

अनुसार

विपद्

व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव गने, गराउने,
(ल)

विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा नेप ाल सरकार िथा प्रदे श सरकारका मन्त्रालय,
वििाग िथा अन्य तनकायसाँग सहकायव गने,

(ि)

विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा नेप ाल सरकार, प्रदे श सरकार िा नगरसिाले िोकेका
अन्य कायव गने , गराउने,

(श)

विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा संर्ीय िथा प्रादे लशक कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी
नगर कायवपाललकाले िोके बमोक्जमका अन्य कायव गने, गराउने,

(ष)

विलिन्न संर्संस्था, व्यक्तिबाट प्राप्ि हुने राहि िथा पुनतनवमावण र पुनलाविका
बबषयिस्िुलाई स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलमतिले िोकेको स्थान र मापदण्ड
अनुसार गने, गराउने ।
पररच्छे द – ३

िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सलमततको गठन तथा काम, कतनव्य र अधिकार
६.

िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सलमतत: (१) नगरपाललकाको प्रत्येक िडामा एक िडा स्िरीय विपद्
व्यिस्थापन सलमति रहनेछ ।
(२) िडा स्िरीय विपद् व्यिस्थापन सलमतिको गठन दे हाय बमोक्जम हुनेछ:(क)

िडा अध्यक्ष

-संयोजक

(ि)

िडा सदस्यहरू

-सदस्य

(ग)

िडा लित्र रहेका विषयगि शािा/ईकाई कायावलय प्रमुिहरू

-सदस्य

(र्)

िडा लित्र रहेका सरु क्षा तनकायका प्रमि
ु हरू

-सदस्य

(ङ)

राक्ष्िय मान्यिा प्राप्ि दलका िडाक्स्थि प्रमुि िा प्रतितनगध

-सदस्य

(च)

स्थानीय रे डिस,

-सदस्य

(छ)

गैरसरकारी िथा सामद
ु ायमा आधाररि संर्संस्था िथा यि
ु ा तलिबाट
संयोजकले िोकेबमोक्जम न्यूनिम २ महहला सहहि ४ जना

(ज)

िडा सगचि

-सदस्य
- सदस्य सगचि
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(३) उपदफा (२) बमोक्जमको सलमतिको बैठक सो सलमतिको संयोजकले िोकेको लमति, समय
र स्थानमा बस्नेछ ।
(४) सलमतिको सदस्य-सगचिले सलमतिको बैठक बस्ने लमति, समय र स्थान िोकी बैठकमा
छलफल हुने विषयसूची सहहिको सूचना बैठक बस्ने समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यले
पाउने गरी पठाउनु पनेछ ।
(५) सलमतिका पचास प्रतिशििन्दा बढी सदस्य उपक्स्थि िएमा बैठकको लागग गणपूरक
सङ्ख्या पुगेको मातननेछ ।
(६) उपदफा (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको िएिा पतन सो सलमतिको बैठक ित्काल
बोलाउन आिश्यक िएमा संयोजकले जुनसुकै बेलापतन सलमतिको बैठक बोलाउन सतनेछ र त्यस्िो
अिस्थामा संयोजक र र्टीमा १ जना सदस्य सहहि सदस्य सगचि उपक्स्थि िएमा सलमतिको
बैठक बस्न सतनेछ ।
(७) सलमतिको बैठकको अध्यक्षिा सो सलमतिको संयोजकले गनेछ ।
(८) सलमतिको तनणवय बहुमिद्िारा हुनेछ र मि बराबर िएमा संयोजकले तनणावयक मि
हदनेछ।
(९) सलमतिले आिश्यकिा अनुसार सम्बक्न्धि तनकाय िा सङ्र् संस्थाका प्रतितनगध र
विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गनव सतनेछ ।
(१०) सलमतिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवविगध सो सलमति आफैले तनधावरण गरे बमोक्जम
हुनेछ ।
(११) सलमतिको तनणवय सदस्य सगचिले प्रमाखणि गरी राख्नेछ ।
७ .

िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सलमततको काम, कतनव्य र अधिकारः सलमतिको काम, किवव्य र
अगधकार दे हाय बमोक्जम हुनेछ:(क)

िडा लित्र विपद् प्रतिकायव िथा विपद् पुनलावि सम्बन्धी कायविम सञ्चालनका लागग
नगर विपद् व्यिस्थापन सलमतिमा लसफाररस गने िथा सो सलमतिबाट स्िीकृि
नीति िथा योजना अनुरूपका विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायविम कायावन्ियन,
अनुगमन र पुनरािलोकन गने,

(ि)

िडामा

विकास

तनमावणका

क्रियाकलापहरू

कायावन्ियनमा

विपद्

जोखिम

व्यािस्थापनलाई मल
ू प्रिाहीकरण गने, सरु क्षक्षि विद्यालय िथा अस्पिालका लागग
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कायविमहरू सञ्चालन गने,
(ग)

विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा िडाको संस्थागि क्षमिा विकास गने ,

(र्)

विपद् व्यिस्थापन योजना, आपत्कालीन कायवयोजना, पन
ु ःस्थापना िथा पुनतनवमावण
योजना िजुवमा िथा कायावन्ियन गने, गराउने,
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(ङ)

समुदायमा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी काम गने समूहहरूको गठन िथा त्यस्िा
समूहहरूलाई पररचालन गने गराउने,

(च)

िडा सदस्यहरू, कमवचारी, स्ियंसेिक, सामाक्जक पररचालक िथा समुदायमा
आधाररि विपद् व्यिस्थापन सलमति सदस्य, नागररक समाजका प्रतितनगधलाई विपद्
व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रलशक्षणको व्यिस्था लमलाउने,

(छ)

स्थानीय समुदायलाई विपद्प्रति जागरुक बनाउने, विपद्साँग सम्बक्न्धि योजना िथा
कायविम िजुवमा गनव िथा विपद्को र्टना हुनासाथ प्रतिकायवका लागग ियारी
अिस्थामा राख्ने,

(ज)

विपद्का र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राहि लगायिका प्राथलमक कायवहरू
ित्काल गनवको लागग समन्िय गने,

(झ)

आपिकालीन
्
नमूना अभ्यास गने, गराउने,

(ञ)

विपद्बाट प्रिाविि र्रपररिारको पहहचान, स्िर तनधावरण िथा पररचयपत्र वििरणमा
नगर विपद् व्यिस्थापन सलमतिलाई सहयोग गने,

(ट)

विपद्को समयमा जोखिममा रहे का समूह विशेष गरी महहला, बालबाललका, क्रकशोरी,
अपाङ्गिा िएका व्यक्तिउपर हुन सतने र्टना (लैङ्गगक हहंसा, बेचवििन िथा
अन्य कुनै पतन क्रकलसमका शोषण) रोकथामको लागग विशेष सिकव िा अपनाई
सचेिनामूलक कायविम सञ्चालन गने ,

(ठ)

नगर विपद् व्यिस्थापन सलमतिको तनणवय अनुसार विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी
अन्य कायव गने , गराउने ।
पररच्छे द – ४
सरु िा तनकाय तथा अन्य तनकायको पररचालन

८ .

सुरिा

तनकायको

पररचालन

तथा

सहयोग

र

समन्िय:

(१)

नगर

कायवप ाललकाले

विपद्

व्यिस्थापनको काममा नेप ाल सरकार िथा प्रदे श सरकारले पररचालन गरे का संर्ीय िथा प्रादे लशक
सुरक्षा तनकायहरूलाई सहयोग र समन्िय गनेछ ।
(२) सुरक्षा तनकायले विपद्को समयमा िोज िथा उद्धार कायवका लागग नगरकायवपाललकासाँग
आिश्यक सामग्री माग गरे को अिस्थामा नगरपाललकामा उपलब्ध िएसम्म त्यस्िो सामाग्री ित्काल
उपलब्ध गराईनेछ ।
(३) विपद् प्रतिकायवका लागग नगरपाललकाले आाँफूसाँग रहे को नगर प्रहरीलाई पररचालन गनेछ ।
९.

िारुणयन्र तथा अन्य सेिा प्रदायक तनकायको काम, कतनव्य र अधिकार:
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(१) िारूणयन्त्र, एम्बुलेन्स िथा त्यस्िै अन्य सेिा प्रदायकले आपिकालीन
्
िोज, उद्धार िथा
राहि उपलब्ध गराउन सलमतिले हदएको तनदे शनको पालना गनुव पनेछ ।
(२) आपिकालीन
्
कायव सम्पादन गदाव सलमतिको आदे श बमोक्जम कुनै पतन स्थानमा प्रिेश
गने िथा जुनसुकै व्यक्ति िा संस्थाको साधन र स्रोि उपयोग गने अगधकार िारुणयन्त्र सेिा
प्रदायकलाई हुनेछ ।
१०.

सािनजतनक संस्था तथा व्यािसातयक प्रततष्ठानको दातयत्ि: (१) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा
नगरपाललका लित्रका सबै सािवजतनक संस्था िथा व्यािसातयक प्रतिष्ठानको दातयत्ि दे हाय बमोक्जम
हुनेछ:(क)

आफ्नो ििन, उद्योग, कायावलय िा व्यािसातयक केन्रमा विपद्का र्टना हुन
नहदन विपद् सुरक्षा औजार, उपकरण, सामग्री, आपिकालीन
्
तनकास लगायि
िोक्रकए बमोक्जमका अन्य व्यिस्था गने,

(ि)

ि्याङ्क सङ्कलन, क्षतिको मूल्याङ्कन, राहि, पुनस्थावपना िथा पुनतनवमावण
समेिका सम्पूणव कायवमा आिश्यक सहयोग गने,

(ग)

आफ्ना कमवचारी िथा कामदारलाई विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा आधारिू ि
अलिमुिीकरण गने गराउने ,

(र्)

विपद् व्यिस्थापन कायवमा उपयोग हुने स्रोि साधनलाई ियारी हालिमा राख्ने,

(ङ)

आफ्ना ििन लगायि अन्य संरचना आपिकालीन
्
प्रयोजनका लागग आिश्यक
परे मा आदे शानुसार उपलब्ध गराउने,

(च)

सम्बक्न्धि अगधकारीको सुपररिेक्षणमा उद्धार िथा राहि वििरण कायवमा
सहयोग पुर्याउने,

(छ)

विपद् जोखिम न्यन
ू ीकरण संयन्त्रको व्यिस्था गरी ियारी अिस्थामा राख्ने ,

(ज)

फोहोरमैला िथा प्रदष
ु णको यथोगचि व्यिस्थापन गरी यसबाट िािािरण र
जनजीिनमा पनव

सतने

नकारात्मक प्रिािलाई न्यूनीकरण गने

उपायहरू

अपनाउने,
(झ)

विपद्को र्टना र्टे मा ित्काल नक्जकको सुरक्षा तनकाय र स्थानीय आपिकालीन
्
कायवसञ्चालन केन्रलाई िबर गने ।

(२) नगरपाललका लित्रका सािवजतनक संस्था िथा व्यािसातयक प्रतिष्ठानले

नगरपाललकाको

विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रही विपद् व्यिस्थापन योजनाको िजुवमा गरी
अतनिायव रूपमा लागू गनुव पनेछ ।
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११.

विपद् व्यिस्थापनमा सहयोग गनुन पने : नगरपाललका लित्रका सरकारी कायावलय, गैरसरकारी
संस्था, स्थानीय सङ्र् संस्था, समुदाय, स्ियंसेि क, नागररक समाज, तनजी क्षेत्र िथा व्यक्तिले
विपद् व्यिस्थापन कायवमा नगरपाललकालाई दे हाय बमोक्जम सहयोग गनुव पनेछ:(क)

ि्याङ्क सङ्कलन, क्षतिको मूल्याङ्कन, राहि, पुनस्थावपना िथा पुनःतनवमाव ण
लगायिका विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने,

(ि)

विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी जनचेिना अलिि ृद्गध गने ,

(ग)

क्षमिा विकास, आपिकालीन
्
नमूना अभ्यास िथा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी
प्रलशक्षण कायविममा सहयोग गने िथा िाग ललने ,

(र्)

िोज, उद्धार िथा राहि वििरण सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने।
पररच्छे द – ५
विपद् व्यिस्थापन कोष सभबन्िी व्यिस्था

१२.

विपद् व्यिस्थापन कोष : (१) विपद् व्यिस्थापनका लागग नगरपाललकामा छुट्टै एक आकक्स्मक
कोष रहनेछ ।
(२) कोषमा दे हाय बमोक्जमका रकमहरू रहने छन ्:(क)

नगरपाललकाको िावषवक बजेटबाट विपद् व्यिस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी
स्िीकृि रकम,

(ि)

प्रदे श सरकारबाट विपद् व्यिस्थापनका लागग प्राप्ि रकम,

(ग)

नेपाल सरकारबाट विपद् व्यिस्थापनका लागग प्राप्ि रकम,

(र्)

स्िदे शी कुनै सङ्र् संस्था िा व्यक्तिबाट दान, दािव्य िा उपहार स्िरुप प्राप्ि
रकम,

(ङ)

अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्ि रकम ।

(३) विपद् व्यिस्थापनका लागग नगरपाललकाले कानून बमोक्जम विशेष शुल्क िा दस्िुर
संकलन गनव सतने छ |
(४) कोषको सञ्चालन िोक्रकए बमोक्जम हुनेछ ।
(५) कोषको रकम विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कामका लागग प्रयोग गररनेछ ।
(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको िए िापतन कोषको रकम तनयलमि प्रशासतनक
कायवको लागग िचव गररने छै न ।
(७) कोषको लेिापरीक्षण महालेि ा परीक्षकबाट हुनेछ ।
(८) सलमतिले कोषको िावषवक आय व्ययको प्रतििदे न ियार गरी कायवप ाललका माफवि नगरसिा
समक्ष पेश गनेछ ।
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पररच्छे द – ६
कसूर तथा सजाय
१३.

कसूर र सजाय : कसैले विपद्को र्टना र्ट्न सतने गरी लापरिाही गरे मा िा त्यस्िो र्टना
र्टाउन प्रत्यक्ष संलगन िएमा िा र्ट्ना र्टे को अिस्थामा नाजायज फाईदा ललने गरी िा आफुलाई
मात्र फाईदा पुगने क्रकलसमको कुनै काम गरे मा िा यस सम्बन्धमा संर्ीय कानून बमोक्जम
कसुरजन्य मातनने कुनै काम गरे मा िि ् सम्बन्धी कारिाही प्रचललि संर्ीय कानून बमोक्जम हुनेछ
।
पररच्छे द – ७
विविि

१४.

विपद् सङ्कटग्रस्त िेर घोषणाको पालना र समन्िय : (१) नेप ाल सरकारले नगरपाललका लित्रको
कुनै ठाउाँ मा गम्िीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न िएबाट विपद् सङ्कटग्रस्ि क्षेत्र र्ोषणा गरी प्रचललि
कानून बमोक्जम कुनै काम गनव गराउन आदे श हदएमा सोको पालना गनुव गराउनु नगरपाललकाको
किवव्य हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्जम र्ोषणा गररएको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले प्रचललि कानून बमोक्जम
कुनै काम गनव गराउन नगरपाललका लित्रको कुनै व्यक्ति, संस्था िा अगधकारीलाई आदे श हदएमा
सोको पालना गनव गराउनमा नगरपाललकाले आिश्यक समन्िय गने छ ।
(३) उपदफा (१) बमोक्जम र्ोषणा गररएको क्षेत्र सम्बन्धी सूचनाको प्रसारणमा नगरपाललकाले
सहयोग र समन्िय गनेछ ।

१५.

नेपाल सरकारको स्िीकृतीमा मार प्रिेश गनुनपने : (१) विपद्बाट असर परे को कुनै क्षेत्रमा विदे शी
नागररक िा संस्थाले प्रिेश गनुव परे मा नेपाल सरकारको स्िीकृति ललएको छ छै न ितन नगर
कायवपाललकाले सोधिोज गनव सतनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्जम सोधिोज गदाव त्यस्िो नागररक िा संस्थाले नेपाल सरकारको
स्िीकृति ललएको नादे खिएकोमा तनजको प्रिेशलाई रोक लगाई िि ् सम्बन्धी सूचना नेपाल
सरकारलाई उपलब्ध गराईनेछ ।

१६.

मानिीय तथा अन्य सहायता र समन्िय : (१) नगरपाललका लित्र उत्पन्न विपद्को अिस्थालाई
ित्काल सामना गनव आन्िररक स्रोि र साधनबाट नभ्याउने िएमा मानिीय िथा अन्य सहायिा र
समन्ियका लागग क्जल्ला समन्िय सलमति, प्रदे श सरकार िथा नेप ाल सरकारलाई अनुरोध गररनेछ
।
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(२) विपद्बाट उत्पन्न क्स्थति तनयन्त्रण गने िममा नेपाल सरकारले अन्िरावक्ष्िय मानिीय
िथा अन्य सहयोग ललई पररचालन गरे को अिस्थामा नेपाल सरकारको तनदे शनमा रहह िि ्
सम्बन्धी कायवमा सहयोग र समन्िय गररनेछ ।
(३) तछमेकी स्थानीय िहमा कुनै विपद् उत्पन्न िई सो व्यिस्थापनका लागग तछमेकी स्थानीय
िहले सोझै, क्जल्ला समन्िय सलमति िा प्रदे श सरकार माफवि अनुरोध गरे मा उपलब्ध िएसम्मको
सहयोग पुयावउनु नगरकायवपाललको दातयत्ि हुनेछ ।
१७.

तत्काल िररद तथा तनमानण र प्रयोग गनन सककने : (१) विशेष पररक्स्थति परी विपद्बाट प्रिाविि
क्षेत्रमा िोज, उद्धार िथा राहि उपलब्ध गराउन िथा िइरहे को विपद्बाट थप क्षति हुन नहदनका
लागग ित्कालै राहि सामग्री िरक् द िा तनमावण कायव गनव आिश्यक िएमा सािवजतनक िररद
सम्बन्धी प्रचललि कानूनमा रहे को विशेष पररक्स्थतिमा िररद गने सम्बन्धी व्यिस्था बमोक्जम
नगर कायवपाललकाले िररद िा तनमावण कायव गनव सक्रकनेछ ।
(२) विपद्बाट प्रिाविि क्षेत्रमा िोज, उद्धार िथा राहि उपलब्ध गराउन िथा िइरहे को
विपद्बाट थप क्षति हुन नहदनका लागग नगरपाललका क्षेत्र लित्रको कुनै गैरसरकारी कायावलय िा
अन्य संर् संस्था र व्यक्तिको चल, अचल सम्पवि िथा सिारी साधन उपयोग गनव आिश्यक
िएमा सोको अलिलेि रािी िोक्रकएको अिगधिरको लागग अस्थायी ििरले प्राप्ि गनव सक्रकनेछ ।
(३) विपद्बाट प्रिाविि क्षेत्रमा ित्काल राहि उपलब्ध गराउन नगरपाललका क्षेत्र लित्रको कुनै
गैरसरकारी कायावलय िा अन्य संर् संस्था र व्यक्तिको िाद्यान्न, लिाकपडा, औषधी िा अन्य
िस्िु आिश्यक िएमा सोको अलिलेि रािी तनयन्त्रणमा ललन र सम्बक्न्धि प्रिाविि पक्षलाई
वििरण गनव सक्रकनेछ ।
(४) नगरपाललकाले उपदफा (२) बमोक्जम कुनै सम्पवि अस्थायी रूपमा प्राप्ि गरे मा िा उपदफा
(३) बमोक्जम कुनै िस्िु तनयन्त्रण र वििरण गरे मा त्यस्िो सम्पवि प्रयोग िा िस्िु उपयोग बापि
प्रचललि दर अनुसारको रकम सम्बक्न्धि कायावलय, संस्था िा व्यक्तिलाई हदनेछ ।

१८.

राहतको न्यूनतम मापदण्ड सभबन्िी व्यिस्था : (१) विपद् प्रिाविि व्यक्तिलाई नेप ाल सरकार
िथा प्रदे श सरकारले उपलव्ध गराउने राहिको अतिररति नगरपाललकाले आन्िररक स्रोिबाट थप
राहि उपलब्ध गराउन सतनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्जम नगरपाललकाले विपद् प्रिाविि व्यक्तिलाई राहि उपलब्ध गराउाँ दा
मापदण्ड बनाई सोको आधारमा राहाि उपलब्ध गराउनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोक्जमको राहिको मापदण्डमा अन्य विषयको अतिररति दे हायका विषय
समािेश िएको हुनु पनेछ:(क)

विपद्बाट प्रिाविि व्यक्तिलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा राख्दा उपलब्ध गराउनु
पने आिास, िाद्यान्न, िानेपानी, स्िास््य िथा सरसफाइ सम्बन्धी,
14

(ि)

विपद्बाट मत्ृ यु हुनेको पररिार िथा सम्पविको क्षति हुने व्यक्तिलाई उपलब्ध
गराउनु पने न्यूनिम राहि सम्बन्धी,

(ग)

महहला, बालबाललका, जेष्ठ नागररक, अशति िथा अपाङ्गिा िएका व्यक्तिको
आिश्यकिा संिोधनका लागग विशेष राहि प्याकेजहरु (जस्िै डडक्गनटी क्रकट र
गचल्रेन क्रकट) महहलाहरूको लागग सुरक्षक्षि महहलामैत्री स्थल,

(र्)

व्यक्तिगि गोपतनयिा िथा सुरक्षा सम्बन्धी,

(ङ)

न्यूनिम राहि बाहे क स्िरोजगार िथा रोजगारी व्यिस्थापनका माध्यमबाट
पीडडिको जीविकोपाजवन सम्बन्धी,

१९.

(च)

गैरसरकारी िा व्यक्तिगि रूपमा हदइने राहिको वििरण सम्बन्धी,

(छ)

एकद्िार प्रणाली अनुरुप राहि वििरण गने सम्बन्धी,

(ज)

राहिसाँग सम्बक्न्धि अन्य उपयुति विषय ।

विपद्मा परी हराएका िा नष्ट िएका कागजात सभबन्िमा : विपद्मा परी हराई फेला पनव नसकेका
िथा आंलशक िा पूणव रूपमा क्षति िएका नगरपाललकाका महत्िपूणव कागजािहरुको प्रमाणीकरण
िथा प्रतिललवप उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यिस्था प्रचललि कानूनले िोके बमोक्जम हुनेछ।

२०.

तनदे शन ददन सक्ने : सलमतिले यस ऐनको अधीनमा रही विपद् व्यिस्थापनका लागग कुनै व्यक्ति
िा तनकायलाई आिश्यक तनदे शन हदन सतनेछ र त्यस्िो तनदे शनको पालना गनुव सम्बक्न्धि
व्यक्ति िा तनकायको किवव्य हुनेछ ।

२१.

उपसलमतत गठन गनन सक्ने : (१) सलमतिले आिश्यकिा अनुसार उपसलमति गठन गनव सतनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्जम गठन हुने उपसलमतिको काम, किवव्य, अगधकार र कायावि गध
उपसलमति गठन गदावका बिि िोक्रकए बमोक्जम हुनेछ ।

२२.

अलिलेि राख्नु पनेः (१) विपद्को समयमा राहि उपलब्ध गराउने व्यक्ति, तनकाय िा संस्थाको
नाम,

र उपलव्ध गराईको राहि िथा सोको पररमाण सहहिको वििरणको अलिलेि राख्ने व्यिस्था

सलमतिले लमलाउनुप ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्जमको वििरण राख्दा विपद्मा परे का महहला, बालबाललका िथा जेष्ठ
नागररक, विपद्का कारणले स्थानान्िरण िएका र्रपररिार लगायिको संख्या एक्रकन हुने वििरण र
उनीहरूलाई उपलब्ध गराइएको राहाि स्पष्टरूपमा राख्नुपने छ ।
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२३.

पुरस्कार ददन सक्ने : स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा विशेष योगदान पुर्याउने उत्कृष्ट
व्यक्ति िा संस्थालाई प्रोत्साहन स्िरूप सलमतिको लसफाररसमा नगर कायवप ाललकाले सम्मान िथा
पुरस्कार हदन सतनेछ ।

२४.

िावषनक प्रततिेदन : (१) सलमतिले प्रत्येक आगथवक िषवमा गरे को कामको वििरण सहहिको िावषवक
प्रतििेदन ियार गरी कायवपाललका माफवि नगर सिा, क्जल्ला विपद् व्यिस्थापन सलमति िथा प्रदे श
विपद् व्यिस्थापन सलमति समक्ष पेश गनुव पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्जमको िावषवक प्रतििेदन सािवजतनक रूपमा प्रकाशन गनुव पनेछ ।

२५.

प्रशासतनक िचन व्यिस्थापन: सलमतिको बैठक िथा प्रतििेदन ियारी लगायिका कायवसाँग सम्बक्न्धि
न्युनिम प्रशासतनक िचव नगरकायवपाललकाले व्यिस्था गनेछ |

२६.

अधिकार प्रत्यायोजन : यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगवि बनेको तनयम बमोक्जम सलमतिलाई प्राप्ि
अगधकारमध्ये

आिश्यकिा

अनुसार

केही

अगधकार

सलमतिको

संयोजक

िथा

िोक्रकएको

पदागधकारीलाई प्रत्यायोजन गनव सतनेछ ।
२७.

तनयम बनाउने अधिकार : नगर कायवपाललकाले यो ऐन कायावन्ियनका लागग आिश्यक तनयम िथा
कायवविगध बनाउन सतनेछ ।

16

