गैडाकोट नगरपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन गनन बनेको विधेयक, २०७५
प्रमाणिकरि ममत िः२०७५/०३/२२
प्रस्तािना : गैडाकोट नगरपामिका क्षेत्र मित्र प्राकृत क
व्यक्त ग

था गैरप्राकृत क विपद्बाट सिवसाधारिको जीउज्यान र सािवजतनक,तनजी

था

सम्पवि,प्राकृत क एिम ् सााँस्कृत क सम्पदा र िौत क संरचनाको संरक्षि गनवका िागग विपद् जोणिम न्यतू नकरि

था

व्यिस्थापनका सबै क्रियाकिापको समन्ियात्मक र प्रिािकारी रूपमा कायावन्ियनका िागग कानून बनाउन िाञ्छनीय िएकोिे,
नेपािको संविधानको धारा २२१ को उपधारा (१) को अधिकार प्रयोग गरी गैडाकोट नगरसिािे यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द – १
प्रारम्भिक
१.

संक्षिप्त नाम र प्रारभि: (१) यस ऐनको नाम ”गैडाकोट नगर विपद् जोणिम न्यूनीकरि
(२) यो ऐन

२.

ुरून्

था व्यिस्थापन ऐन, २०७५” रहे को छ ।

प्रारम्ि हुनेछ ।

पररिाषा: विषय िा प्रसङ्गिे अको अथव निागेमा यस ऐनमा,(क)
(ि)

“कोष” िन्नािे दफा १२ बमोक्जमको विपद् व्यिस्थापन कोष सम्झनु पछव ।
“गैरप्राकृत क विपद्” िन्नािे महामारी, अतनकाि, डढे िो, कीट िा सक्ष्
ू म जीिािु आ ङ्क, पशु

था चराचरु
ु ङ्गीमा

हुने फ्िू, प्यान्डाममक फ्िू, सपवदंश, जनािर आ ङ्क, िानी, हिाई, सडक, जि िा औद्योगगक दर्
व ना,
ु ट
आगिागी, विषात

गयााँस, रसायन िा विक्रकरि चुहािट, गयााँस विष्फोटन, विषात

प्रदष
ू ि, िन विनाश िा िौत क संरचनाको क्षत

िाद्य सेिन, िा ािरिीय

था प्रकोप उद्धार कायवमा हुने दर्
व ना िा यस् ै अन्य
ु ट

गैरप्राकृत क कारििे उत्पन्न विपद् सम्झनु पछव ।
(ग)

“क्जल्िा विपद् व्यिस्थापन सममत ” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १६ बमोक्जम नििपरासी (बदवर्ाट सुस् ा पूि)व
क्जल्िामा गठन िएको क्जल्िा विपद् व्यिस्थापन सममत

(र्)

सम्झनु पछव ।

“ ोक्रकएको" िा " ोक्रकए बमोक्जम” िन्नािे यस ऐन अन् गव

बनेको तनयममा

ोक्रकएको िा

ोक्रकए बमोक्जम

सम्झनु पछव ।
(ङ)

“प्रदे श विपद् व्यिस्थापन सममत ” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १४ बमोक्जम प्रदे श नं. ४ मा गठन िएको प्रदे श
विपद् व्यिस्थापन सममत

सम्झनु पछव ।

(च)

“प्रमुि” िन्नािे गैडाकोट नगरपामिकाको प्रमुि सम्झनु पछव ।

(छ)

“प्रमि
ु प्रशासकीय अगधकृ ” िन्नािे गैडाकोट नगरपामिकाको प्रमि
ु प्रशासकीय अगधकृ

(ज)

“प्राकृत क विपद्” िन्नािे हहमपा , अमसना, हहमपहहरो, हहम ाि विस्फोटन, अत िक्ृ ष्ट, अनािक्ृ ष्ट, बाढी, पहहरो
था िू-स्ििन, डुबान, िडेरी, आाँधी, हुरी ब ास, शी िहर,

सम्झनु पछव ।

ा ो हािाको िहर, चट्याङ्ग, िूकम्प, ज्िािामुिी

बबस्फोट, डढे िो िा यस् ै अन्य प्राकृत क कारििे उत्पन्न जुनसुकै विपद् सम्झनु पछव ।
(झ)

“राक्ष्िय कायवकारी सममत ” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा ६ बमोक्जमको कायवकारी सममत

सम्झनु पछव ।

(ञ)

“राक्ष्िय पररषद” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा ३ बमोक्जमको विपद् जोणिम न्यूनीकरि

था व्यिस्थापन राक्ष्िय

पररषद् सम्झनु पछव ।
(ट)

“राक्ष्िय प्रागधकरि” िन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १० बमोक्जम गठन िएको राक्ष्िय विपद् जोणिम न्यूनीकरि

था

व्यिस्थापन प्रागधकरि सम्झनु पछव ।
(ठ)

“विपद्” िन्नािे कुनै स्थानमा आप कािीन
अिस्था मसजवना िई जन िा धनको क्षत को साथै जीिनयापन र
्
िा ािरिमा प्रत कूि असर पाने प्राकृत क िा गैरप्राकृत क विपद् सम्झनु पछव ।
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(ड)

“विपद् िोज

था उद्धार समह
ू ” िन्नािे विपद्को अिस्थामा िोजी

व्यिस्थापनको िागग पररचािन गनव
शब्दिे

ामिम प्राप्

यार गररएको विमशष्टीकृ

मानिीय सहाय ाकमीिाई समे

था उद्धार गनव क्रियाशीि िा विपद्

िोज

था उद्धार समूह सम्झनु पछव र सो

जनाउाँ छ ।

“विपद् जोणिम न्यूनीकरि” िन्नािे विपद्पूिव गररने जोणिमको विश्िेषि

(ढ)

विपद्बाट हुने क्षत को न्यूनीकरि
(ि)

था मूल्याङ्कन, विपद् रोकथाम िा

था विकासका कायवमा विपद् जोणिमिाई कम गने सम्बन्धी कायव सम्झनु पछव ।

“विपद् पुनिावि” िन्नािे विपद्को र्टनापतछ गररने पन
ु तनवमावि एिम ् पुनस्थावपनासाँग सम्बक्न्ध कायव सम्झनु पछव ।
“विपद् प्रत कायव” िन्नािे विपद्को र्टना र्ट्नासाथ त्कािै गररने िोज, उद्धार एिम ् राह साँग सम्बक्न्ध कायव सम्झनु

( )

पछव र सो शब्दिे विपद् प्रत कायवको पूिव यारीिाई समे जनाउाँ छ ।
(थ)

“विपद् व्यिस्थापन” िन्नािे विपद् जोणिम न्यन
ू ीकरि, विपद् प्रत कायव र विपद् पुनिाविसाँग सम्बक्न्ध

सम्पूिव

क्रियाकिाप सम्झनु पछव ।
(द)

“व्यािसातयक प्रत ष्ठान” िन्नािे उद्योग, किकारिाना, मसनेमा र्र, सवपङ्ग मि, बहुउद्दे श्यीय व्यापाररक ििन जस् ा
व्यािसातयक प्रत ष्ठान सम्झनु पछव ।

(ध)

“सममत ” िन्नािे दफा ३ बमोक्जमको नगर विपद् व्यिस्थापन सममत सम्झनु पछव ।

(न)

“संर्ीय ऐन” िन्नािे नेपाि सरकारको विपद् जोणिम न्यूनीकरि था व्यिस्थापन ऐन, २०७४ सम्झनु पछव ।

(ऩ)

“संर्ीय मन्त्रािय” िन्नािे नेपाि सरकारको विपद् व्यिस्थापन हे ने गरी ोक्रकएको मन्त्रािय सम्झनु पछव ।

(प)

“सािवजतनक संस्था” िन्नािे सरकारी तनकाय, सरकारको पूिव िा आंमशक स्िाममत्ि िएको संस्था, प्रचमि

कानून बमोक्जम

स्थापना िएका सङ्गहठ संस्था िा सबै प्रकारका स्िास््य था शैक्षक्षक संस्था सम्झनु पछव ।
पररच्छे द – २
नगर विपद् व्यिस्थापन सलमततको गठन तथा काम, कतनव्य र अधधकार
३.

नगर विपद् व्यिस्थापन सलमतत: (१)नगरपामिका मित्रको विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायविाई प्रिािकारी रूपमा सञ्चािन गनव एक नगर
विपद् व्यिस्थापन सममत रहनेछ ।
(२) सममत को गठन दे हाय बमोक्जम हुनेछ:(क)

नगर प्रमुि

-संयोजक

(ि)

नगर उपप्रमुि

-सदस्य

(ग)

प्रमुि प्रशासकीय अगधकृ

-सदस्य

(र्)

विषयग

-सदस्य

(ङ)

प्रतितनधि, जिल्ला प्रशासन कायाालय

-सदस्य

(च)

सामाक्जक महाशािा/शािा प्रमि
ु

-सदस्य

(छ)

पूिावधार विकास महाशािा/शािा प्रमुि

-सदस्य

(ज)

गैडाकोट नगरपाललकाको भौगोमिक क्षेत्र लभत्र रहे का

सममत का संयोजकहरु

संर्ीय सुरक्षा तनकायका प्रमुि वा प्रतितनधि
(झ)

-सदस्य

गैडाकोट नगरपाललकाको भौगोमिक क्षेत्र लभत्र रहे का
प्रदे श प्रहरी कायाालयको प्रमुि वा प्रतितनधि

-सदस्य

(ञ)

नगर प्रहरी प्रमि
ु

-सदस्य

(ट)

राक्ष्िय मान्य ा प्राप्

दिका नगरपाललकाक्स्थ

प्रमुि िा प्रत तनगध

-सदस्य
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(ठ)

नेपाि रे डिस सोसाईटीका स्थानीय प्रत तनगध (१ जना)

(ड)

तनजी क्षेत्रको उद्योग िाणिज्य सम्बन्धी मान्य ाप्राप्
नगर

हको अध्यक्ष िा तनजिे

-सदस्य
संस्थाको

ोकेको प्रत तनगध (१ जना)

-सदस्य

(ढ)

गैरसरकारी सस्था महासंर्काका स्थानीय प्रत तनगध (१ जना)

-सदस्य

(ि)

नेपाि पत्रकार महासंर्को स्थानीय प्रत तनगध (१ जना)

-सदस्य

( )

विपद् व्यिस्थापन हे ने गरर

-सदस्य सगचि

ोक्रकएको महाशािा/शािा प्रमुि

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेणिएको िए ापतन क्रम संख्या (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) र (ि) का सदस्यहरू उपलब्ि
नभएको अवस्थामा पतन सलमति गठन एवम ् काम कारवाही गनामा असर पने छै न ।
(४) उपदफा (२) बमोक्जमको सममत िे संर्ीय ऐनको दफा १७ बमोक्जमको स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सममत को रूपमा समे
काम गनेछ ।
४.

सलमततको बैठक सभबन्धी व्यिस्था: (१) संयोजकिे

ोकेको ममत , समय र स्थानमा सममत को बैठक बस्नेछ ।

(२) सममत को सदस्य-सगचििे सममत को बैठक बस्ने ममत , समय र स्थान

ोकी बैठकमा छिफि हुने विषयसच
ू ी सहह को

सूचना बैठक बस्ने समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउनु पनेछ ।
(३) सममत का पचास प्रत श िन्दा बढी सदस्य उपक्स्थ

िएमा बैठकको िागग गिपूरक सङ््या पुगेको मातननेछ ।

(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा िेणिएको िए ापतन सममत को बैठक ित्काल बोिाउन आिश्यक िएमा अध्यक्षिे
जुनसुकै बेिापतन सममत को बैठक बोिाउन सतनेछ र त्यस् ो अवस्थामा अध्यक्ष र र्टीमा १ जना सदस्य सहह
उपक्स्थ

सदस्य सगचव

िएमा सममत को बैठक बस्न सतनेछ ।

(५) सममत को बैठक संयोजकको अध्यक्ष ामा बस्नेछ ।
(६) सममत को तनिवय बहुम द्िारा हुनेछ र म

बराबर िएमा संयोजकिे तनिावयक म

हदनेछ।

(७) सममत िे आिश्यक ा अनुसार सम्बक्न्ध

तनकाय िा सङ्र् संस्थाका प्रत तनगध र विज्ञिाई बैठकमा आमन्त्रि गनव

सतनेछ ।
(८) सममत को बैठक सम्बन्धी अन्य कायवविगध सममत
(९) सममत को तनिवय सदस्य सगचििे प्रमाणि
५ .

आफैिे तनधावरि गरे बमोक्जम हुनेछ ।

गरी राख्नेछ ।

सलमततको काम, कतनव्य र अधधकार: सममत को काम, क व्व य र अगधकार दे हाय बमोक्जम हुनेछ:(क)

विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी राक्ष्िय पररषद्बाट स्िीकृ
र प्रदे श विपद् व्यिस्थापन सममत बाट स्िीकृ
नगर विपद् व्यिस्थापन नीति िथा योजना

(ि)

नगरसिाबाट स्िीकृ

नीत

पुनिावि सम्बन्धी एकीकृ

एकीकृ

राक्ष्िय नीत
था क्षेत्रग

था योजना एिम ् राक्ष्िय कायवकारी सममत
नीत

योजना र कायविम अनुरुप हुने गरी

जुम
व ा गरी कायापाललका समक्ष पेश गने,

था योजनाको अधीनमा रही विपद् जोणिम न्यूनीकरि, विपद् प्रत कायव
था क्षेत्रग

नीत , योजना

था कायविम स्िीकृ

था विपद्

गरी िागू गने, गराउने,

(ग)

नगरपामिकाबाट सञ्चालन हुने विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी कायाक्रम िथा बिेट प्रस्िाव ियार गने, गराउने,

(र्)

विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा गाउँ पाललका/नगरपाललकाको संस्थाग

(ङ)

नगरपामिकाका पदागधकारी, कमवचारी, स्ियंसेिक, सामाक्जक पररचािक

क्षम ा विकास गने, गराउने,
था समुदायिाई विपद् व्यिस्थापन

सम्बन्धमा प्रमशक्षि हदने व्यिस्था ममिाउने,
(च)

विपद्का र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राह
संयन्त्र स्ि : पररचामि

िगाय का प्राथममक कायवहरू

हुने गरी आिश्यक कायवविगध
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था मापदण्ड

त्काि गनवको िागग संस्थाग

जुवमा गरी िागू गने, गराउने,

(छ)

विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा संर्ीय
िगाय

सबै तनकाय

था प्रादे मशक कानूनको अगधनमा रहह सािवजतनक, तनजी, गैरसरकारी

था संस्थािे तनिावह गनुव पने िूममका तनधावरि गने

था त्यस् ा संस्था िा तनकायिाई

आफ्नो नीत , योजना र कायविममा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी विषय समािेश गनव िगाउने,
(ज)

विपद्को समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यमहरुको िूममका सम्बन्धी आिश्यक मापदण्ड

यार गरी

कायावन्ियन गने, गराउने,
(झ)

सरकारी, तनजी एिम ् गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्ियंसेिक, सामाक्जक पररचािक िगाय

सम्बक्न्ध

सबै पक्षको

समन्िय र संिगन ामा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायव गने, गराउने,
(ञ)

िौत क संरचना तनमावि गदाव ििनसंहह ा िगाय

(ट)

स्थानीय सािवजतनक पूिावधार सम्बन्धी संरचनाको विपद् जोणिम मूल्याङ्कन गने, गराउने,

(ठ)

नदी क्रकनार, बगर, पहहरो जान सतने मिरािो जममन र डुबान हुने क्षेत्र िा विपद् जोणिमको सम्िािना िएका
असुरक्षक्ष

क्षेत्रमा बसोबास गने व्यक्त

अन्य स्िीकृ

था समुदायिाई सुरक्षक्ष

तनदे मशका िा मापदण्डको पािना गराउने,

स्थानमा स्थानान् रि गराउन उपयुक्ि स्थानको

खोिी कायामा सहयोग गने िथा सुरक्षक्षि स्थानमा बसोबास सम्बन्िी सचेिना िगाउने,
(ड)

ववपद्बाट स्थानीय स्िरमा तनजी

था सावाजतनक क्षेत्रबाट िइरहे को सेिा प्रिाहमा अवरोध आइपरे मा सोको

पुनःसञ्चािनका िागग सेिा तनरन् र ाको योजना
(ढ) स्थानीय समुदायिाई विपद्प्रत

जुवमा

जागरुक बनाउन, विपद्साँग सम्बक्न्ध

विपद्को र्टना हुनासाथ प्रत कायवका िागग पररचामि
प्रत कायव सममत

था कायावन्ियन सम्बन्धी कायव गने, गराउने ।
योजना

था कायविम

जुम
व ा गनव

था

हुन िडा िथा समुदायस् रमा समावेशी विपद् पूिव यारी

था

गठन गने,

(ि)

विद्यािय

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

( )

विपद् प्रत कायवका िागग नमूना अभ्यास गने, गराउने,

(थ)

विपद्को समयमा प्रयोग गनव सक्रकने गरी िारुियन्त्र िगाय का अन्य उपकरिहरू

(द)

स्थानीय स् रमा आप कािीन
कायवसञ्चािन केन्रको स्थापना र सञ्चािन गने ,
्

(ध)

नगरपामिकामा विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रिािी

(न)

विपद् प्रिावि

(प)

विपद्मा परी हराएका, बबग्रेका िा नष्ट िएका कागजा को यक्रकन

(फ)

विपद्बाट प्रिावि

(ब)

विपद्को समयमा जोणिममा रहे को समूह ववशेषगरी महहिा, बािबाललका, क्रकशोरी, अपाङ्ग ा िएका व्यक्त उपर

क्षेत्रमा

यारी हाि मा राख्न िगाउने ,

था पूिच
व े ािनी प्रिािीको विकास र सञ्चािन गने, गराउने,

त्काि उद्धार िथा राहिको व्यिस्था ममिाउने,

र्रपररिारको पहहचान, स् र तनधावरि

्याङ्क अद्यािगधक गरी राख्न िगाउने,

था पररचयपत्र वि रि गने, गराउने,

हुन सतने र्टना (िैङ्गगक हहंसा, बेचवििन िथा अन्य कुनै पतन ककलसमका शोषण) रोकथामको िागग विशेष
सिका ा अपनाई सचे नामूिक कायविम सञ्चािन गने,
(ि)

विपद् प्रिावि हरूको प्रत्यक्ष र सकक्रय सहभाधगिामा ववपद् प्रभाववि क्षेत्रमा आगथवक क्रियाकिापको पुनस्थावपना,
रोजगारीका अिसरको सज
ृ ना

(म)

था जीिनयापनका िागग आय आिान कायविम सञ्चािन गने, गराउने,

विपद्को जोणिममा रहे का महहिा, बािबामिका, जेष्ठ नागररक, दमि , सीमान् कृ
था अपाङ्ग ा िएका व्यक्त हरूको िागग विशेष योजना

(य)

विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा सािवजतनक संस्था

िगव

था समुदाय, अशत

था कायविम बनाई कायावन्ियन गने , गराउने,

था व्यािसातयक प्रत ष्ठानिे प्रचमि

ऐन बमोक्जम कायव गरे

नगरे को अनुगमन गने,
(र)

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

था क्जल्िा विपद्

व्यिस्थापन सममत को तनिवय अनुसार विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव गने, गराउने,
(ल)

विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा नेपाि सरकार

था प्रदे श सरकारका मन्त्रािय, वििाग

था अन्य तनकायसाँग

सहकायव गने,
(व)

विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार िा नगरसिािे
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ोकेका अन्य कायव गने, गराउने,

(श)

विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा संघीय िथा प्रादे लशक कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी गाउँ /नगर कायापाललकाले िोके
बमोक्जमका अन्य कायव गने, गराउने,

(ष)

ववमिन्न संर्संस्था, व्यक्त बाट प्राप्
व्यवस्थापन सममत िे

हुने राह

था पुनतनवमावि र पुनिाविका बबषयवस् ुिाई स्थानीय ववपद्

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

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

िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सलमतत: (१)नगरपाललकाको प्रत्येक वडामा एक वडा स्िरीय विपद् व्यिस्थापन सममत

रहनेछ ।

(२) वडा स्िरीय विपद् व्यिस्थापन सममत को गठन दे हाय बमोक्जम हुनेछ:(क)

वडा अध्यक्ष

-संयोजक

(ि)

वडा सदस्यहरू

-सदस्य

(ग)

वडा लभत्र रहे का ववषयगि शाखा/ईकाई कायाालय प्रमख
ु हरू

-सदस्य

(र्)

वडा लभत्र रहे का सुरक्षा तनकायका प्रमुखहरू

-सदस्य

(ङ)

राक्ष्िय मान्य ा प्राप्

-सदस्य

(च)

स्थानीय रे डक्रस,

(छ)

गैरसरकारी िथा सामुदायमा आिाररि संघसंस्था िथा युवा क्लवबाट
संयोजकिे

(ज)

दिका वडाक्स्थ

प्रमुि िा प्रत तनगध

-सदस्य

ोकेबमोक्जम न्यूनिम २ महहला सहहि ४ िना

-सदस्य

वडा सधचव

- सदस्य सधचव

(३) उपदफा (२) बमोजिमको सलमतिको बैठक सो सलमतिको संयोिकिे

ोकेको ममत , समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(४) सममत को सदस्य-सगचििे सममत को बैठक बस्ने ममत , समय र स्थान

ोकी बैठकमा छिफि हुने विषयसूची सहह को

सूचना बैठक बस्ने समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउनु पनेछ ।
(५) सममत का पचास प्रत श िन्दा बढी सदस्य उपक्स्थ

िएमा बैठकको िागग गिपूरक सङ््या पुगेको मातननेछ ।

(६) उपदफा (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा िेणिएको िए ा पतन सो सममत को बैठक ित्काल बोिाउन आिश्यक िएमा
संयोिकिे जुनसुकै बेिापतन सममत को बैठक बोिाउन सतनेछ र त्यस् ो अवस्थामा संयोिक र र्टीमा १ जना सदस्य सहह
सदस्य सगचव उपक्स्थ

िएमा सममत को बैठक बस्न सतनेछ ।

(७) सममत को बैठकको अध्यक्ष ा सो सममत को संयोिकिे गनेछ ।
(८) सममत को तनिवय बहुम द्िारा हुनेछ र म

बराबर िएमा संयोिकिे तनिावयक म

हदनेछ।

(९) सममत िे आिश्यक ा अनुसार सम्बक्न्ध

तनकाय िा सङ्र् संस्थाका प्रत तनगध र विज्ञिाई बैठकमा आमन्त्रि गनव

सतनेछ ।
(१०) सममत को बैठक सम्बन्धी अन्य कायवविगध सो सममत
(११) सममत को तनिवय सदस्य सगचििे प्रमाणि
७ .

आफैिे तनधावरि गरे बमोक्जम हुनेछ ।

गरी राख्नेछ ।

िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन समिततको काि, कततव्य र अधिकारः सममत को काम, क व्व य र अगधकार दे हाय बमोक्जम हुनेछ:(क)

वडा लभत्र ववपद् प्रत कायव

था विपद् पुनिावि सम्बन्धी कायाक्रम सञ्चालनका लाधग नगर ववपद् व्यवस्थापन

सलमतिमा लसफाररस गने िथा सो सलमतिबाट स्िीकृ

नीत

था योजना अनुरूपका ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी

कायाक्रम कायाान्वयन, अनुगमन र पुनरावलोकन गने,
(ि)

िडामा विकास तनमाविका क्रियाकिापहरू कायावन्ियनमा विपद् जोणिम व्यािस्थापनिाई मूिप्रिाहीकरि गने,
सुरक्षक्ष

विद्यािय

था अस्प ािका िागग विपद् जोणिम न्यूनीकरिका कायविमहरू सञ्चालन गने,
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(ग)

विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा वडाको संस्थाग

क्षम ा विकास गने,

(र्)

विपद् व्यवस्थापन योजना, आपत्कािीन कायवयोजना, पुनिःस्थापना

था पुनतनवमावि योजना

जुवमा

था कायावन्ियन

गने, गराउने,
(ङ)

समुदायमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी काम गने समूहहरूको गठन िथा त्यस्िा समूहहरूलाई पररचालन गने
गराउने,

(च)

वडा सदस्यहरू, कमवचारी, स्ियंसेिक, सामाक्जक पररचािक

था समुदायमा आधारर

विपद् व्यवस्थापन सममत

सदस्य, नागररक समाजका प्रत तनगधिाई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रमशक्षिको व्यिस्था ममिाउने,
(छ)

स्थानीय समुदायिाई विपद्प्रत

जागरुक बनाउने, विपद्साँग सम्बक्न्ध

योजना

था कायविम

जुवमा गनव

था

विपद्को र्टना हुनासाथ प्रत कायवका िागग ियारी अवस्थामा राख्ने,
(ज)

विपद्का र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राह

(झ)

आप कािीन
नमूना अभ्यास गने, गराउने,
्

(ञ)

विपद्बाट प्रिावि

िगाय का प्राथममक कायवहरू

र्रपररिारको पहहचान, स् र तनधावरि

त्काि गनवको िागग समन्वय गने,

था पररचयपत्र वि रिमा नगर विपद् व्यवस्थापन

सलमतिलाई सहयोग गने,
(ट)

विपद्को समयमा जोणिममा रहे का समूह ववशेषगरी महहिा, बािबाललका, क्रकशोरी, अपाङ्ग ा िएका व्यक्त उपर
हुन सतने र्टना (िैङ्गगक हहंसा, बेचवििन िथा अन्य कुनै पतन ककलसमका शोषण) रोकथामको िागग विशेष
सिका ा अपनाई सचे नामूिक कायविम सञ्चािन गने,

(ठ)

नगर विपद् व्यिस्थापन सममत को तनिवय अनुसार विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव गने, गराउने ।
पररच्छे द – ४
सुरिा तनकाय तथा अन्य तनकायको पररचािन

८ .

सुरिा तनकायको पररचािन तथा सहयोग र समन्िय: (१)नगरकायवपाललकािे विपद् व्यिस्थापनको काममा नेपाि सरकार
सरकारिे पररचािन गरे का संर्ीय

था प्रदे श

था प्रादे मशक सुरक्षा तनकायहरूिाई सहयोग र समन्िय गनेछ ।

(२) सरु क्षा तनकायिे विपद्को समयमा िोज

था उद्धार कायवका िागग नगरकायवपाललकासाँग आिश्यक सामग्री माग गरे को

अिस्थामा नगरपाललकामा उपिब्ध िएसम्म त्यस् ो सामाग्री

त्काि उपिब्ध गराईनेछ ।

(३) विपद् प्रत कायवका िागग नगरपाललकाले आाँफूसाँग रहे को नगर प्रहरीिाई पररचािन गनेछ ।
९.

िारुणयन्र तथा अन्य सेिा प्रदायक तनकायको काम, कतनव्य र अधधकार:
(१) िारूियन्त्र, एम्बुिेन्स

था त्यस् ै अन्य सेिा प्रदायकिे आप कािीन
िोज, उद्धार
्

था राह

उपिब्ध गराउन सममत िे

हदएको तनदे शनको पािना गनुव पनेछ ।
(२) आप कािीन
कायव सम्पादन गदाव सममत को आदे श बमोक्जम कुनै पतन स्थानमा प्रिेश गने
्
संस्थाको साधन र स्रो
१०.

था जुनसुकै व्यक्त

िा

उपयोग गने अगधकार िारुियन्त्र सेिा प्रदायकिाई हुनेछ ।

सािनजतनक संस्था तथा व्यािसातयक प्रततष्ठानको दातयत्ि: (१) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा नगरपामिका मित्रका सबै सािवजतनक
संस्था

था व्यािसातयक प्रत ष्ठानको दातयत्ि दे हाय बमोक्जम हुनेछ:(क)

आफ्नो ििन, उद्योग, कायाविय िा व्यािसातयक केन्रमा विपद्का र्टना हुन नहदन विपद् सरु क्षा औजार,
उपकरि, सामग्री, आप कािीन
तनकास िगाय
्

(ि)

ोक्रकए बमोक्जमका अन्य व्यिस्था गने,

्याङ्क सङ्किन, क्षत को मूल्याङ्कन, राह , पुनस्थावपना
सहयोग गने,
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था पुनतनवमावि समे का सम्पूिव कायवमा आिश्यक

(ग)

आफ्ना कमवचारी

था कामदारिाई विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा आधारिू

(र्)

विपद् व्यिस्थापन कायवमा उपयोग हुने स्रो

(ङ)

आफ्ना ििन िगाय

साधनिाई

अमिमुिीकरि गने गराउने,

यारी हाि मा राख्ने,

अन्य संरचना आप कािीन
प्रयोजनका िागग आिश्यक परे मा आदे शानुसार उपिब्ध
्

गराउने,
(च)

सम्बक्न्ध

अगधकारीको सुपररिेक्षिमा उद्धार

(छ)

विपद् जोणिम न्यूनीकरि संयन्त्रको व्यिस्था गरी

(ज)

फोहोरमैिा

था प्रदष
ु िको यथोगच

था राह

वि रि कायवमा सहयोग पुर्याउने,

यारी अिस्थामा राख्ने,

व्यिस्थापन गरी यसबाट िा ािरि र जनजीिनमा पनव सतने नकारात्मक

प्रिाििाई न्यूनीकरि गने उपायहरू अपनाउने,
(झ)

विपद्को र्टना र्टे मा

त्काि नक्जकको सुरक्षा तनकाय र स्थानीय आप कािीन
कायवसञ्चािन केन्रिाई िबर
्

गने ।
(२) नगरपामिका मित्रका सािवजतनक संस्था
योजनाको अधीनमा रही विपद् व्यिस्थापन योजनाको
११.

था व्यािसातयक प्रत ष्ठानिे नगरपामिकाको विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी
जुवमा गरी अतनिायव रूपमा िागू गनुव पनेछ ।

विपद् व्यिस्थापनमा सहयोग गनुन पने :नगरपामिका मित्रका सरकारी कायाविय, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय सङ्र् संस्था, समुदाय,
स्ियंसेिक, नागररक समाज, तनजी क्षेत्र

था व्यक्त िे विपद् व्यिस्थापन कायवमा नगरपाललकालाई दे हाय बमोक्जम सहयोग गनुव

पनेछ:(क)

्याङ्क सङ्किन, क्षत को मूल्याङ्कन, राह , पुनस्थावपना

था पुनःतनवमावि िगाय का विपद् व्यिस्थापन

सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने,
(ि)

विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी जनचे ना अमििद्
ृ गध गने,

(ग)

क्षम ा विकास, आप कािीन
नमूना अभ्यास
्
गने

(र्)

था विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रमशक्षि कायविममा सहयोग

था िाग मिने,

िोज, उद्धार

था राह

वि रि सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने।
पररच्छे द – ५

विपद् व्यिस्थापन कोष सभबन्धी व्यिस्था
१२.

विपद् व्यिस्थापन कोष : (१) विपद् व्यिस्थापनका िागग नगरपामिकामा छुट्टै एक आकजस्मक कोष रहनेछ ।
(२) कोषमा दे हाय बमोक्जमका रकमहरू रहने छन ्:(क)

नगरपामिकाको िावषवक बजेटबाट विपद् व्यिस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी स्िीकृ

(ि) प्रदे श सरकारबाट विपद् व्यिस्थापनका िागग प्राप्

रकम,

रकम,

(ग)

नेपाि सरकारबाट विपद् व्यिस्थापनका िागग प्राप्

रकम,

(र्)

स्िदे शी कुनै सङ्र् संस्था िा व्यक्त बाट दान, दा व्य िा उपहार स्िरुप प्राप्

(ङ)

अन्य कुनै स्रो बाट प्राप्

रकम,

रकम ।

(३) विपद् व्यवस्थापनका िागग नगरपामिकािे कानून बमोक्जम ववशेष शुल्क िा दस् ुर संकिन गनव सतने छ |
(४) कोषको सञ्चािन

ोक्रकए बमोक्जम हुनेछ ।

(५) कोषको रकम विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कामका िागग प्रयोग गररनेछ ।
(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा िेणिएको िए

ापतन कोषको रकम तनयमम

प्रशासतनक कायवको िागग िचव गररने छै न ।

(७) कोषको िेिापरीक्षि महािेिा परीक्षकबाट हुनेछ ।
(८) सममत िे कोषको िावषवक आय व्ययको प्रत िदे न

यार गरी कायवपामिका माफव
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नगरसिा समक्ष पेश गनेछ ।

पररच्छे द – ६
कसूर तथा सजाय
१३.

कसूर र सजाय : कसैिे विपद्को र्टना र्ट्न सतने गरी िापरिाही गरे मा िा त्यस् ो र्टना र्टाउन प्रत्यक्ष संिगन िएमा िा
र्ट्ना र्टे को अिस्थामा नाजायज फाईदा मिने गरी वा आफुिाई मात्र फाईदा पुगने क्रकमसमको कुनै काम गरे मा वा यस सम्बन्धमा
संर्ीय कानून बमोक्जम कसरु जन्य मातनने कुनै काम गरे मा

् सम्बन्धी कारिाही प्रचमि

संर्ीय कानून बमोक्जम हुनेछ ।

पररच्छे द – ७
विविध
१४.

विपद् सङ्कटग्रस्त िेर घोषणाको पािना र समन्िय : (१) नेपाि सरकारिे नगरपामिका मित्रको कुनै ठाउाँ मा गम्िीर प्रकृत को
विपद् उत्पन्न िएबाट विपद् सङ्कटग्रस्

क्षेत्र र्ोषिा गरी प्रचमि

कानून बमोक्जम कुनै काम गनव गराउन आदे श हदएमा सोको

पािना गनुव गराउनु गाउाँ पामिका/नगरपामिकाको क व्व य हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्जम र्ोषिा गररएको क्षेत्रमा नेपाि सरकारिे प्रचमि

कानून बमोक्जम कुनै काम गनव गराउन

नगरपामिका मित्रको कुनै व्यक्त , संस्था िा अगधकारीिाई आदे श हदएमा सोको पािना गना गराउनमा नगरपामिकािे आिश्यक
समन्िय गनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोक्जम र्ोषिा गररएको क्षेत्र सम्बन्धी सूचनाको प्रसारिमा नगरपामिकािे सहयोग र समन्िय गनेछ ।
१५.

नेपाि सरकारको स्िीकृतीमा मार प्रिेश गनुनपने : (१) विपद्बाट असर परे को कुनै क्षेत्रमा विदे शी नागररक िा संस्थािे प्रिेश गनवुु
परे मा नेपाि सरकारको स्िीकृत

मिएको छ छै न ितन नगर कायापामिकािे सोधिोज गनव सतनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्जम सोधिोज गदाव त्यस् ो नागररक िा संस्थािे नेपाि सरकारको स्िीकृत
तनजको प्रिेशिाई रोक िगाई
१६.

मिएको नादे णिएकोमा

् सम्बन्धी सूचना नेपाि सरकारिाई उपिब्ध गराईनेछ ।

मानिीय तथा अन्य सहायता र समन्िय : (१)नगरपामिका मित्र उत्पन्न विपद्को अिस्थािाई
र साधनबाट नभ्याउने िएमा मानिीय

त्काि सामना गनव आन् ररक स्रो

था अन्य सहाय ा र समन्वयका िागग जिल्ला समन्वय सलमति, प्रदे श सरकार

था नेपाि

सरकारिाई अनुरोध गररनेछ ।
(२) विपद् बाट उत्पन्न क्स्थत

तनयन्त्रि गने िममा नेपाि सरकारिे अन् रावक्ष्िय मानिीय

पररचािन गरे को अिस्थामा नेपाि सरकारको तनदे शनमा रहह

था अन्य सहयोग मिई

् सम्बन्धी कायवमा सहयोग र समन्िय गररनेछ ।

(३) तछमेकी स्थानीय िहमा कुनै ववपद् उत्पन्न भई सो व्यवस्थापनका लाधग तछमेकी स्थानीय िहले सोझै, जिल्ला समन्वय
सलमति वा प्रदे श सरकार माफाि अनुरोि गरे मा उपलब्ि भएसम्मको सहयोग पुयााउनु नगरकायापाललको दातयत्व हुनेछ ।
१७.

तत्काि िरम् द तथा तनमानण र प्रयोग गनन सककने : (१) विशेष पररक्स्थत
उपिब्ध गराउन

था िइरहे को विपद्बाट थप क्षत

आिश्यक िएमा सािवजतनक िररद सम्बन्धी प्रचमि

हुन नहदनका िागग

परी विपद्बाट प्रिावि
त्कािै राह

क्षेत्रमा िोज, उद्धार

था राह

सामग्री िरक्ुद िा तनमावि कायव गनव

कानूनमा रहे को विशेष पररक्स्थत मा िररद गने सम्बन्धी व्यिस्था बमोक्जम

नगर कायापाललकाले िरक्ुद िा तनमावि कायव गनव सक्रकनेछ ।
(२) विपद्बाट प्रिावि

क्षेत्रमा िोज, उद्धार

था राह

उपिब्ध गराउन

था िइरहे को विपद्बाट थप क्षत

िागग नगरपामिका क्षेत्र मित्रको कुनै गैरसरकारी कायाविय िा अन्य संर् संस्था र व्यक्त को चि, अचि सम्पवि
उपयोग गनव आिश्यक िएमा सोको अमििेि रािी

ोक्रकएको अिगधिरको िागग अस्थायी
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िरिे प्राप्

हुन नहदनका

था सिारी साधन

गनव सक्रकनेछ ।

(३) विपद्बाट प्रिावि

क्षेत्रमा

त्काि राह

उपिब्ध गराउन नगरपामिका क्षेत्र मित्रको कुनै गैरसरकारी कायाविय िा अन्य

संर् संस्था र व्यक्त को िाद्यान्न, ििाकपडा, औषधी िा अन्य िस् ु आिश्यक िएमा सोको अमििेि रािी तनयन्त्रिमा मिन र
सम्बक्न्ध

प्रिावि

पक्षिाई वि रि गनव सक्रकनेछ ।

(४) नगरपामिकािे उपदफा (२) बमोक्जम कुनै सम्पवि अस्थायी रूपमा प्राप्
तनयन्त्रि र वि रि गरे मा त्यस् ो सम्पवि प्रयोग िा िस् ु उपयोग बाप

प्रचमि

गरे मा िा उपदफा (३) बमोक्जम कुनै िस् ु
दर अनुसारको रकम सम्बक्न्ध

कायाविय,

संस्था िा व्यक्त िाई हदनेछ ।
१८.

राहतको न्यूनतम मापदण्ड सभबन्धी व्यिस्था : (१) विपद् प्रिावि

व्यक्त िाई नेपाि सरकार

गराउने राह को अत ररत

उपिब्ध गराउन सतनेछ ।

नगरपामिकािे आन् ररक स्रो बाट थप राह

(२) उपदफा (१) बमोक्जम नगरपामिकािे विपद् प्रिावि
राहा

व्यक्त िाई राह

था प्रदे श सरकारिे उपिव्ध

उपिब्ध गराउाँ दा मापदण्ड बनाई सोको आधारमा

उपिब्ध गराउनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोक्जमको राह को मापदण्डमा अन्य विषयको अत ररत
(क)

विपद्बाट प्रिावि
िानेपानी, स्िास््य

(ि)

दे हायका विषय समािेश िएको हुनु पनेछ:-

व्यक्त िाई अस्थायी आश्रयस्थिमा रा्दा उपिब्ि गराउनु पने आिास, िाद्यान्न,
था सरसफाइ सम्बन्धी,

विपद्बाट मत्ृ यु हुनेको पररिार

था सम्पविको क्षत

हुने व्यक्त िाई उपिब्ध गराउनु पने न्यून म राह

सम्बन्धी,
(ग)

महहिा, बािबामिका, जेष्ठ नागररक, अशत

था अपाङ्ग ा िएका व्यक्त को आवश्यक ा संवोिनका लाधग

ववशेष राहि प्याकेिहरु (िस्िै डडक्गनटी क्रकट र गचल्रेन क्रकट) महहलाहरूको लाधग सुरक्षक्षि महहलामैत्री स्थल,

१९.

व्यजक्िगि गोपतनयिा िथा सुरक्षा सम्बन्िी,

(ङ)

न्यून म राह

(च)

गैरसरकारी िा व्यक्त ग

(छ)

एकद्िार प्रिािी अनुरुप राह

(ज)

राह साँग सम्बक्न्ध

बाहे क स्िरोजगार

रूपमा हदइने राह को वि रि सम्बन्धी,
वि रि गने सम्बन्धी,

अन्य उपयुत

विषय ।

िएका नगरपामिकाका महत्िपूिव कागजा हरुको प्रमािीकरि

कानूनले

था आंमशक िा पूिव रूपमा

था प्रत मिवप उपिब्ध गराउने सम्बन्धी व्यिस्था प्रचललि

ोके बमोक्जम हुनेछ।

तनदे शन ददन सक्ने : सममत िे यस ऐनको अधीनमा रही विपद् व्यिस्थापनका िागग कुनै व्यक्त
हदन सतनेछ र त्यस् ो तनदे शनको पािना गनुव सम्बक्न्ध

२१.

था रोजगारी व्यिस्थापनका माध्यमबाट पीडड को जीविकोपाजवन सम्बन्धी,

विपद्मा परी हराएका िा नष्ट िएका कागजात सभबन्धमा : विपद्मा परी हराई फेिा पनव नसकेका
क्षत

२०.

(र्)

व्यक्त

िा तनकायिाई आिश्यक तनदे शन

िा तनकायको क व्व य हुनेछ ।

उपसलमतत गठन गनन सक्ने : (१) सममत िे आिश्यक ा अनुसार उपसममत

गठन गनव सतनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्जम गठन हुने उपसममत को काम, क व्व य, अगधकार र कायवुािगध उपसममत

गठन गदावका बि

ोक्रकए बमोक्जम हुनेछ ।
२२.

अलििेि राख्नु पनेेः (१) विपद्को समयमा राह

उपिब्ध गराउने व्यक्त , तनकाय िा संस्थाको नाम,

िथा सोको पररमाि सहहिको वववरणको अलभलेख राख्ने व्यवस्था सलमतिले लमलाउनुपने छ ।
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र उपिव्ि गराईको राह

(२) उपदफा (१) बमोजिमको वववरण राख्दा ववपद्मा परे का महहला, बालबाललका िथा िेष्ठ नागररक, ववपद्का कारणले
स्थानान्िरण भएका घरपररवार लगायिको संख्या एककन हुने वववरण र उनीहरूलाई उपलब्ि गराइएको राहाि स्पष्टरूपमा राख्नुपने
छ ।
२३.

पुरस्कार ददन सक्ने : स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा विशेष योगदान पुर्याउने उत्कृष्ट व्यक्त
स्िरूप सममत को मसफाररसमा नगर कायापामिकािे सम्मान

२४.

िा संस्थािाई प्रोत्साहन

था पुरस्कार हदन सतनेछ ।

िावषनक प्रततिेदन : (१) सममत िे प्रत्येक आगथवक िषवमा गरे को कामको वििरि सहह को िावषवक प्रत िेदन
माफव

नगर सिा, क्जल्िा विपद् व्यिस्थापन सममत

था प्रदे श विपद् व्यिस्थापन सममत

यार गरी कायवपामिका

समक्ष पेश गनुव पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्जमको िावषवक प्रत िेदन सािवजतनक रूपमा प्रकाशन गनुव पनेछ ।
२५.

प्रशासतनक िचन व्यिस्थापन: सममत को बैठक

था प्रत वेदन

यारी िगाय का कायवसँग सम्बक्न्ध

न्युन म प्रशासतनक िचव

बनेको तनयम बमोक्जम सलमतििाई प्राप्

अगधकारमध्ये आिश्यक ा

नगरकायवपामिकािे व्यिस्था गनेछ |
२६.

अधधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन

था यस ऐन अन् गव

अनुसार केही अगधकार सममत को संयोजक
२७.

था

ोक्रकएको पदागधकारीिाई प्रत्यायोजन गनव सतनेछ ।

तनयम बनाउने अधधकार : नगर कायवपामिकािे यो ऐन कायावन्ियनका िागग आिश्यक तनयम
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था कायवविगध बनाउन सतनेछ ।

