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बेसीशहर नगरपािलका िवप  जोिखम न्यूनीकरण तथा 

 व्यवःथापन P]g , २०७५ 
 
ूःतावना : बेसीशहर नगरपािलका के्षऽ िभऽ ूाकृितक तथा गैरूाकृितक िवपद् बाट 
सवर्साधारणको जीउज्यान र सावर्जिनक, िनजी तथा व्यिक्तगत सम्पि , ूाकृितक एवम ्
साँःकृितक सम्पदा र भौितक संरचनाको संरक्षण गनर्का लािग िवप  जोिखम न्यूिनकरण तथा 
व्यवःथापनका सबै िबयाकलापको समन्वयात्मक र ूभावकारी पमा कायार्न्वयनका लािग 
कानून बनाउन वाञ्छनीय भएकोले,नेपालको संिवधानको धारा २२१ को उपधारा (१) को 
अिधकार ूयोग गरी बेसीशहर नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ । 
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पिरच्छेद –  १ 
ूारिम्भक 

 
१. संिक्ष  नाम र ूारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नगर िवप  जोिखम न्यूनीकरण तथा 

व्यवःथापन ऐन, २०७५” रहेको छ । 
(२) यो ऐन तु न्त ूारम्भ हनेुछ । 
 

२.  पिरभाषा: िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस ऐनमा,- 
(क)  “कोष” भ ाले दफा १२ बमोिजमको िवप  व्यवःथापन कोष 

सम्झन ुपछर् । 
(ख) “गैरूाकृितक िवप ” भ ाले महामारी, अिनकाल, डढेलो, कीट वा 

सूआम जीवाण ुआत , पश ुतथा चराच ु ीमा हनुे फ्लू, प्यान्डािमक 
फ्लू, सपर्दंश, जनावर आत , खानी, हवाई, सडक, जल वा 
औ ोिगक दघुर्टना, आगलागी, िवषाक्त ग्यासँ, रसायन वा िविकरण 
चहुावट, ग्यासँ िवंफोटन, िवषाक्त खा  सेवन, वातावरणीय ूदूषण, 
वन िवनाश वा भौितक संरचनाको क्षित तथा ूकोप उ ार कायर्मा 
हनुे दघुर्टना वा यःतै अन्य गैरूाकृितक कारणले उत्प  िवप  
सम्झन ुपछर् । 

(ग) “िजल्ला िवप  व्यवःथापन सिमित” भ ाले संघीय ऐनको दफा १६ 
बमोिजम लमजङु िजल्लामा गठन भएको िजल्ला िवप  व्यवःथापन 
सिमित सम्झन ुपछर् । 

(घ) “तोिकएको" वा "तोिकए बमोिजम” भ ाले यस ऐन अन्तगर्त 
बनेको िनयममा तोिकएको वा तोिकए बमोिजम सम्झन ुपछर् । 

(ङ) “ूदेश िवप  व्यवःथापन सिमित” भ ाले संघीय ऐनको दफा १४ 
बमोिजम गण्डकी ूदेश मा गठन भएको ूदेश िवप  व्यवःथापन 
सिमित सम्झन ुपछर् । 

(च) “ूमखु” भ ाले बेसीशहर नगरपािलकाको ूमखु सम्झन ुपछर् । 
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(छ) “ूमखु ूशासकीय अिधकृत” भ ाले बेसीशहर नगरपािलकाको 
ूमखु ूशासकीय अिधकृत सम्झन ुपछर् । 

(ज) “ूाकृितक िवप ” भ ाले िहमपात, अिसना, िहमपिहरो, िहमताल 
िवःफोटन, अितविृ , अनाविृ , बाढी, पिहरो तथा भ-ूःखलन, 
डबुान, खडेरी, आधँी, हरुी बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, 
च ा , भकूम्प, ज्वालामखुी िबःफोट, डढेलो वा यःतै अन्य 
ूाकृितक कारणले उत्प  जनुसकैु िवप  सम्झन ुपछर् । 

(झ) “राि य कायर्कारी सिमित” भ ाले संघीय ऐनको दफा ६ 
बमोिजमको कायर्कारी सिमित सम्झन ुपछर् । 

(ञ) “राि य पिरषद” भ ाले संघीय ऐनको दफा ३ बमोिजमको िवप  
जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवःथापन राि य पिरष  सम्झन ुपछर् । 

(ट) “राि य ूािधकरण” भ ाले संघीय ऐनको दफा १० बमोिजम गठन 
भएको राि य िवप  जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवःथापन ूािधकरण 
सम्झन ुपछर् । 

(ठ) “िवप ” भ ाले कुनै ःथानमा आपत ्कालीन अवःथा िसजर्ना भई 
जन वा धनको क्षितको साथै जीवनयापन र वातावरणमा ूितकूल 
असर पान ूाकृितक वा गैरूाकृितक िवप  सम्झन ुपछर् । 

(ड) “िवप  खोज तथा उ ार समूह” भ ाले िवपद्को अवःथामा खोजी 
तथा उ ार गनर् िबयाशील वा िवप  व्यवःथापनको लािग 
पिरचालन गनर् तयार गिरएको िविश ीकृत खोज तथा उ ार समूह 
सम्झन ुपछर् र सो शब्दले तािलम ूा  मानवीय सहायताकमीर्लाई 
समेत जनाउँछ । 

(ढ) “िवप  जोिखम न्यूनीकरण” भ ाले िवपद्पूवर् गिरन े जोिखमको 
िव षेण तथा मूल्या न, िवप  रोकथाम वा िवपद् बाट हनु ेक्षितको 
न्यूनीकरण तथा िवकासका कायर्मा िवप  जोिखमलाई कम गन 
सम्बन्धी कायर् सम्झन ुपछर् । 

(ण) “िवप  पनुलार्भ” भ ाले िवपद्को घटनापिछ गिरने पनुिनर्मार्ण एवम ्
पनुःथार्पनासगँ सम्बिन्धत कायर् सम्झन ुपछर् । 
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(त) “िवप  ूितकायर्” भ ाले िवपद्को घटना घट्नासाथ तत्कालै गिरन े
खोज, उ ार एवम ् राहतसँग सम्बिन्धत कायर् सम्झन ु पछर् र सो 
शब्दले िवप  ूितकायर्को पूवर्तयारीलाई समेत जनाउँछ । 

(थ) “िवप  व्यवःथापन” भ ाले िवप  जोिखम न्यूनीकरण, िवप  
ूितकायर् र िवप  पनुलार्भसँग सम्बिन्धत सम्पूणर् िबयाकलाप सम्झन ु
पछर् । 

(द) “व्यावसाियक ूित ान” भ ाले उ ोग, कलकारखाना, िसनमेा घर, 
सिप  मल, बहउु ेँयीय व्यापािरक भवन जःता व्यावसाियक 
ूित ान सम्झन ुपछर् । 

(ध) “सिमित” भ ाले दफा ३ बमोिजमको गाउँ/नगर िवप  व्यवःथापन 
सिमित सम्झन ुपछर् । 

(न)  

(ऩ) “संघीय ऐन” भ ाले नेपाल सरकारको िवप  जोिखम न्यूनीकरण 
तथा व्यवःथापन ऐन, २०७४ सम्झन ुपछर् । 

(प) “संघीय मन्ऽालय” भ ाले नपेाल सरकारको िवप  व्यवःथापन हेन 
गरी तोिकएको मन्ऽालय सम्झन ुपछर् । 

(फ) “सावर्जिनक संःथा” भ ाले सरकारी िनकाय, सरकारको पूणर् वा 
आिंशक ःवािमत्व भएको संःथा, ूचिलत कानून बमोिजम ःथापना 
भएका स िठत संःथा वा सबै ूकारका ःवाःथ्य तथा शैिक्षक संःथा 
सम्झन ुपछर् । 

 
पिरच्छेद –  २ 

नगर िवप  व्यवःथापन सिमितको गठन तथा काम, कतर्व्य र अिधकार 
 
३. नगर िवप  व्यवःथापन सिमित: (१) नगरपािलका िभऽको िवप  व्यवःथापन 

सम्बन्धी कायर्लाई ूभावकारी पमा स ालन गनर् एक नगर िवप  व्यवःथापन 
सिमित रहनेछ । 

(२) सिमितको गठन देहाय बमोिजम हनेुछ:- 
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(क) नगर ूमखु       -संयोजक   
(ख) नगर उपूमखु                          -सदःय 
(ग) ूमखु ूशासकीय अिधकृत                  -सदःय 
(घ) िवषयगत सिमितका संयोजकह               -सदःय 
(ङ) ूितिनिध, िजल्ला ूशासन कायार्लय           -सदःय 
(च) सामािजक महाशाखा/शाखा ूमखु            -सदःय 
(छ) पूवार्धार िवकास महाशाखा/शाखा ूमखु        -सदःय 
(ज) नगरपािलकाको भौगोिलक क्षेऽ िभऽ रहेका 

संघीय सरुक्षा िनकायका ूमखु वा ूितिनिध      -सदःय 
(झ) नगरपािलकाको भौगोिलक क्षेऽ िभऽ रहेका 

ूदेश ूहरी कायार्लयको ूमखु वा ूितिनिध      -सदःय 
(ञ) नगर ूहरी ूमखु                        -सदःय 
(ट) राि य मान्यता ूा  दलका नगरपािलकािःथत  

ूमखु वा ूितिनिध                       -सदःय  
(ठ) नेपाल रेडबस सोसाईटीका ःथानीय ूितिनिध (१ जना)-सदःय 
(ड) िनजी क्षेऽको उ ोग वािणज्य सम्बन्धी मान्यताूा  संःथाको  

गाउँ/नगर तहको अध्यक्ष वा िनजले तोकेको ूितिनिध (१ 
जना)                                   -सदःय 

(ढ) गैरसरकारी सःथा महासंघकाका ःथानीय ूितिनिध (१ जना)         
                                      -सदःय 

(ण) नेपाल पऽकार महासंघको ःथानीय ूितिनिध (१ जना)-सदःय 
(त) िवप  व्यवःथापन हेन गिर तोिकएको महाशाखा/शाखा ूमखु  
                                  -सदःय सिचव 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन बम संख्या (ञ), 
(ट), (ठ), (ड), (ढ) र (ण) का सदःयह  उपलब्ध नभएको अवःथामा पिन 
सिमित गठन एवम ्काम कारवाही गनर्मा असर पन छैन । 
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(४) उपदफा (२) बमोिजमको सिमितले संघीय ऐनको दफा १७ बमोिजमको 
ःथानीय िवप  व्यवःथापन सिमितको पमा समेत काम गनछ । 

 
४. सिमितको बैठक सम्बन्धी व्यवःथा: (१) संयोजकले तोकेको िमित, समय र ःथानमा 

सिमितको बैठक बःनेछ । 
(२) सिमितको सदःय-सिचवले सिमितको बैठक बःने िमित, समय र ःथान 

तोकी बैठकमा छलफल हनेु िवषयसूची सिहतको सूचना बैठक बःने समयभन्दा 
चौबीस घण्टा अगावै सबै सदःयले पाउने गरी पठाउन ुपनछ । 

 (३) सिमितका पचास ूितशतभन्दा बढी सदःय उपिःथत भएमा बैठकको 
लािग गणपूरक सङ्ख्या पगेुको मािननेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन सिमितको 
बैठक तत्काल बोलाउन आवँयक भएमा अध्यक्षले जनुसकैु बेलापिन सिमितको 
बैठक बोलाउन सक्नेछ र त्यःतो अवःथामा अध्यक्ष र घटीमा १ जना सदःय सिहत 
सदःय सिचव उपिःथत भएमा सिमितको बैठक बःन सक्नेछ। 

(५) सिमितको बैठक संयोजकको अध्यक्षतामा बःनेछ । 
(६) सिमितको िनणर्य बहमुत ारा हनेुछ र मत बराबर भएमा संयोजकले 

िनणार्यक मत िदनेछ। 
(७) सिमितले आवँयकता अनसुार सम्बिन्धत िनकाय वा स  संःथाका 

ूितिनिध र िव लाई बैठकमा आमन्ऽण गनर् सक्नेछ । 
(८) सिमितको बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्िविध सिमित आफैले िनधार्रण गरे 

बमोिजम हनेुछ । 
(९) सिमितको िनणर्य सदःय सिचवले ूमािणत गरी राख्नछे । 

 
५ . सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार: सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार देहाय 

बमोिजम हनेुछ:- 
(क) िवप  व्यवःथापन सम्बन्धी राि य पिरषद् बाट ःवीकृत राि य नीित 

तथा योजना एवम ् राि य कायर्कारी सिमित र ूदेश िवप  
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व्यवःथापन सिमितबाट ःवीकृत एकीकृत तथा के्षऽगत नीित योजना 
र कायर्बम अनु प हनेु गरी नगर िवप  व्यवःथापन नीित तथा 
योजना तजुर्मा गरी कायर्पािलका समक्ष पेश गन, 

(ख) नगरसभाबाट ःवीकृत नीित तथा योजनाको अधीनमा रही िवप  
जोिखम न्यूनीकरण, िवप  ूितकायर् तथा िवप  पनुलार्भ सम्बन्धी 
एकीकृत तथा के्षऽगत नीित, योजना तथा कायर्बम ःवीकृत गरी 
लागू गन, गराउने, 

(ग) नगरपािलकाबाट स ालन हनेु िवप  व्यवःथापन सम्बन्धी कायर्बम 
तथा बजेट ूःताव तयार गन, गराउने, 

(घ) िवप  व्यवःथापनका सम्बन्धमा नगरपािलकाको संःथागत क्षमता 
िवकास गन, गराउने, 

(ङ) नगरपािलकाका पदािधकारी, कमर्चारी, ःवयंसेवक, सामािजक 
पिरचालक तथा समदुायलाई िवप  व्यवःथापन सम्बन्धमा ूिशक्षण 
िदने व्यवःथा िमलाउने, 

(च) िवपद्का घटना हनुासाथ खोज, उ ार र राहत लगायतका ूाथिमक 
कायर्ह  तत्काल गनर्को लािग संःथागत संयन्ऽ ःवत: पिरचािलत 
हनेु गरी आवँयक कायर्िविध तथा मापदण्ड तजुर्मा गरी लागू गन, 
गराउने, 

(छ) िवप  व्यवःथापनका सम्बन्धमा संघीय तथा ूादेिशक कानूनको 
अिधनमा रिह सावर्जिनक, िनजी, गैरसरकारी लगायत सबै िनकाय 
तथा संःथाले िनवार्ह गनुर् पन भिूमका िनधार्रण गन तथा त्यःता 
संःथा वा िनकायलाई आफ्नो नीित, योजना र कायर्बममा िवप  
व्यवःथापन सम्बन्धी िवषय समावेश गनर् लगाउने, 

(ज) िवपद्को समयमा ःथानीय आमस ारका माध्यमह को भिूमका 
सम्बन्धी आवँयक मापदण्ड तयार गरी कायार्न्वयन गन, गराउने, 
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(झ) सरकारी, िनजी एवम ् गैरसरकारी संःथा, ःथानीय ःवयंसेवक, 
सामािजक पिरचालक लगायत सम्बिन्धत सबै पक्षको समन्वय र 
संलग्नतामा िवप  व्यवःथापन सम्बन्धी कायर् गन, गराउने, 

(ञ) भौितक संरचना िनमार्ण गदार् भवनसंिहता लगायत अन्य ःवीकृत 
िनदिशका वा मापदण्डको पालना गराउने, 

(ट) ःथानीय सावर्जिनक पूवार्धार सम्बन्धी संरचनाको िवप  जोिखम 
मूल्या न गन, गराउने, 

(ठ) नदी िकनार, बगर, पिहरो जान सक्ने िभरालो जिमन र डबुान हनेु 
के्षऽ वा िवप  जोिखमको सम्भावना भएका असरुिक्षत के्षऽमा 
बसोबास गन व्यिक्त तथा समदुायलाई सरुिक्षत ःथानमा 
ःथानान्तरण गराउन उपयकु्त ःथानको खोजी कायर्मा सहयोग गन 
तथा सरुिक्षत ःथानमा बसोबास सम्बन्धी सचेतना जगाउने, 

(ड) िवपदबाट ःथानीय ःतरमा िनजी तथा सावर्जिनक के्षऽबाट भइरहेको 
सेवा ूवाहमा अवरोध आइपरेमा सोको पनुःस ालनका लािग सेवा 
िनरन्तरताको योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयन सम्बन्धी कायर् गन, 
गराउने । 

(ढ) ःथानीय समदुायलाई िवपद्ूित जाग क बनाउन, िवपद्सँग सम्बिन्धत 
योजना तथा कायर्बम तजुर्मा गनर् तथा िवपद्को घटना हनुासाथ 
ूितकायर्का लािग पिरचािलत हनु वडा तथा समदुायःतरमा समावेशी 
िवप  पूवर्तयारी तथा ूितकायर् सिमित गठन गन, 

(ण) िव ालय तहको शैिक्षक पा बममा िवप  व्यवःथापन सम्बन्धी 
िवषय समावेश गनर् पहल गन, 

(त) िवप  ूितकायर्का लािग नमूना अभ्यास गन, गराउने, 
(थ) िवपद्को समयमा ूयोग गनर् सिकने गरी वा णयन्ऽ लगायतका 

अन्य उपकरणह  तयारी हालतमा राख्न लगाउने, 
(द) ःथानीय ःतरमा आपत ्कालीन कायर्स ालन केन्िको ःथापना र 

स ालन गन, 
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(ध) नगरपािलकामा िवप  व्यवःथापन सूचना ूणाली तथा पूवर्चेतावनी 
ूणालीको िवकास र स ालन गन, गराउने, 

(न) िवप  ूभािवत के्षऽमा तत्काल उ ार तथा राहतको व्यवःथा 
िमलाउने, 

(प) िवपद् मा परी हराएका, िबमकेा वा न  भएका कागजातको यिकन 
तथ्या  अ ाविधक गरी राख्न लगाउने, 

(फ) िवपद् बाट ूभािवत घरपिरवारको पिहचान, ःतर िनधार्रण तथा 
पिरचयपऽ िवतरण गन, गराउने, 

(ब) िवपद्को समयमा जोिखममा रहेको समूह िवशेषगरी मिहला, 
बालबािलका, िकशोरी, अपा ता भएका व्यिक्तउपर हनु सक्ने घटना 
(लैि क िहंसा, बेचिवखन तथा अन्य कुनै पिन िकिसमका शोषण) 
रोकथामको लािग िवशेष सतकर् ता अपनाई सचेतनामूलक कायर्बम 
स ालन गन, 

(भ) िवप  ूभािवतह को ूत्यक्ष र सिबय सहभािगतामा िवप  ूभािवत 
के्षऽमा आिथर्क िबयाकलापको पनुःथार्पना, रोजगारीका अवसरको 
सजृना तथा जीवनयापनका लािग आय आजर्न कायर्बम स ालन 
गन, गराउने, 

(म) िवपद्को जोिखममा रहेका मिहला, बालबािलका, जे  नागिरक, 
दिलत, सीमान्तकृत वगर् तथा समदुाय, अशक्त तथा अपा ता भएका 
व्यिक्तह को लािग िवशेष योजना तथा कायर्बम बनाई कायार्न्वयन 
गन, गराउने, 

(य) िवप  व्यवःथापन सम्बन्धमा सावर्जिनक संःथा तथा व्यावसाियक 
ूित ानले ूचिलत ऐन बमोिजम कायर् गरे नगरेको अनगुमन गन, 

(र)  िवप  व्यवःथापन सम्बन्धी राि य कायर्कारी सिमित, ूदेश िवप  
व्यवःथापन सिमित तथा िजल्ला िवप  व्यवःथापन सिमितको िनणर्य 
अनसुार िवप  व्यवःथापन सम्बन्धी अन्य कायर् गन, गराउने, 
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(ल) िवप  व्यवःथापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा ूदेश 
सरकारका मन्ऽालय, िवभाग तथा अन्य िनकायसँग सहकायर् गन, 

(व) िवप  व्यवःथापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, ूदेश सरकार वा 
गाउँ/नगरसभाले तोकेका अन्य कायर् गन, गराउने,  

(श)  िवप  व्यवःथापन सम्बन्धमा संघीय तथा ूादेिशक कानूनको 
ूितकूल नहनेु गरी नगर कायर्पािलकाले तोके बमोिजमका अन्य 
कायर् गन, गराउने, 

(ष)  िविभ  संघसंःथा, व्यिक्तबाट ूा  हनेु राहत तथा पनुिनर्मार्ण र 
पनुलार्भका िबषयवःतलुाई ःथानीय िवप  व्यवःथापन सिमितले 
तोकेको ःथान र मापदण्ड अनसुार गन, गराउने । 

 
पिरच्छेद –  ३ 

वडा ःतरीय िवप  व्यवःथापन सिमितको गठन तथा काम, कतर्व्य र अिधकार 
 
६. वडा ःतरीय िवप  व्यवःथापन सिमित:  (१) नगरपािलकाको ूत्येक वडामा एक 

वडा ःतरीय िवप  व्यवःथापन सिमित रहनेछ । 
(२) वडा ःतरीय िवप  व्यवःथापन सिमितको गठन देहाय बमोिजम हनेुछ:- 

(क) वडा अध्यक्ष 
(ख) वडा सदःयह   
(ग) वडा िभऽ रहेका िवषयगत शाखा/ईकाई कायार्लय ूमखुह  
(घ) वडा िभऽ रहेका सरुक्षा िनकायका ूमखुह  
(ङ) राि य मान्यता ूा  दलका वडािःथत ूमखु वा ूितिनिध 
(च) ःथानीय रेडबस,  
(छ) गैरसरकारी तथा सामदुायमा आधािरत संघसंःथा तथा यवुा 

क्लवबाट 
संयोजकले तोकेबमोिजम न्यूनतम २ मिहला सिहत ४ जना 

(ज) वडा सिचव -
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(३) उपदफा (२) बमोिजमको सिमितको बैठक सो सिमितको संयोजकले 
तोकेको िमित, समय र ःथानमा बःनेछ । 

(४) सिमितको सदःय-सिचवले सिमितको बैठक बःने िमित, समय र ःथान 
तोकी बैठकमा छलफल हनेु िवषयसूची सिहतको सूचना बैठक बःने समयभन्दा 
चौबीस घण्टा अगावै सबै सदःयले पाउने गरी पठाउन ुपनछ । 

(५) सिमितका पचास ूितशतभन्दा बढी सदःय उपिःथत भएमा बैठकको 
लािग गणपूरक सङ्ख्या पगेुको मािननेछ । 

(६) उपदफा (४) र (५) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन सो 
सिमितको बैठक तत्काल बोलाउन आवँयक भएमा संयोजकले जनुसकैु बेलापिन 
सिमितको बैठक बोलाउन सक्नेछ र त्यःतो अवःथामा संयोजक र घटीमा १ जना 
सदःय सिहत सदःय सिचव उपिःथत भएमा सिमितको बैठक बःन सक्नेछ । 

(७) सिमितको बैठकको अध्यक्षता सो सिमितको संयोजकले गनछ । 
(८) सिमितको िनणर्य बहमुत ारा हनेुछ र मत बराबर भएमा संयोजकले 

िनणार्यक मत िदनेछ। 
(९) सिमितले आवँयकता अनसुार सम्बिन्धत िनकाय वा स  संःथाका 

ूितिनिध र िव लाई बैठकमा आमन्ऽण गनर् सक्नेछ । 
(१०) सिमितको बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्िविध सो सिमित आफैले िनधार्रण 

गरे बमोिजम हनेुछ । 
(११) सिमितको िनणर्य सदःय सिचवले ूमािणत गरी राख्नछे । 

 
७ . वडा ःतरीय िवप  व्यवःथापन सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकारः सिमितको काम, 

कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेुछ:- 
(क) वडा िभऽ िवप  ूितकायर् तथा िवप  पनुलार्भ सम्बन्धी कायर्बम 

स ालनका लािग नगर िवप  व्यवःथापन सिमितमा िसफािरस गन 
तथा सो सिमितबाट ःवीकृत नीित तथा योजना अनु पका िवप  
व्यवःथापन सम्बन्धी कायर्बम कायार्न्वयन, अनगुमन र 
पनुरावलोकन गन, 
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(ख) वडामा िवकास िनमार्णका िबयाकलापह  कायार्न्वयनमा िवप  
जोिखम व्यावःथापनलाई मूलूवाहीकरण गन, सरुिक्षत िव ालय 
तथा अःपतालका लािग िवप  जोिखम न्यूनीकरणका कायर्बमह  
स ालन गन, 

(ग) िवप  व्यवःथापनका सम्बन्धमा वडाको संःथागत क्षमता िवकास 
गन, 

(घ) िवप  व्यवःथापन योजना, आपत्कालीन कायर्योजना, पनुःःथापना 
तथा पनुिनर्मार्ण योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयन गन, गराउने, 

(ङ) समदुायमा िवप  व्यवःथापन सम्बन्धी काम गन समूहह को गठन 
तथा त्यःता समूहह लाई पिरचालन गन गराउने, 

(च) वडा सदःयह , कमर्चारी, ःवयंसेवक, सामािजक पिरचालक तथा 
समदुायमा आधािरत िवप  व्यवःथापन सिमित सदःय, नागिरक 
समाजका ूितिनिधलाई िवप  व्यवःथापन सम्बन्धी ूिशक्षणको 
व्यवःथा िमलाउने, 

(छ) ःथानीय समदुायलाई िवपद्ूित जाग क बनाउने, िवपद्सँग 
सम्बिन्धत योजना तथा कायर्बम तजुर्मा गनर् तथा िवपद्को घटना 
हनुासाथ ूितकायर्का लािग तयारी अवःथामा राख्न,े 

(ज) िवपद्का घटना हनुासाथ खोज, उ ार र राहत लगायतका ूाथिमक 
कायर्ह  तत्काल गनर्को लािग समन्वय गन,  

(झ) आपत ्कालीन नमूना अभ्यास गन, गराउने, 
(ञ) िवपद् बाट ूभािवत घरपिरवारको पिहचान, ःतर िनधार्रण तथा 

पिरचयपऽ िवतरणमा नगर िवप  व्यवःथापन सिमितलाई सहयोग 
गन, 

(ट) िवपद्को समयमा जोिखममा रहेका समूह िवशेषगरी मिहला, 
बालबािलका, िकशोरी, अपा ता भएका व्यिक्तउपर हनु सक्ने घटना 
(लैि क िहंसा, बेचिवखन तथा अन्य कुनै पिन िकिसमका शोषण) 
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रोकथामको लािग िवशेष सतकर् ता अपनाई सचेतनामूलक कायर्बम 
स ालन गन, 

(ठ) नगर िवप  व्यवःथापन सिमितको िनणर्य अनसुार िवप  व्यवःथापन 
सम्बन्धी अन्य कायर् गन, गराउने ।  

 
पिरच्छेद –  ४ 

सरुक्षा िनकाय तथा अन्य िनकायको पिरचालन 
 
८ . सरुक्षा िनकायको पिरचालन तथा सहयोग र समन्वय: (१) नगर कायर्पािलकाले 

िवप  व्यवःथापनको काममा नेपाल सरकार तथा ूदेश सरकारले पिरचालन गरेका 
संघीय तथा ूादेिशक सरुक्षा िनकायह लाई सहयोग र समन्वय गनछ । 

(२) सरुक्षा िनकायले िवपद्को समयमा खोज तथा उ ार कायर्का लािग 
नगरकायर्पािलकासँग आवँयक साममी माग गरेको अवःथामा नगरपािलकामा 
उपलब्ध भएसम्म त्यःतो सामामी तत्काल उपलब्ध गराईनेछ । 

(३) िवप  ूितकायर्का लािग नगरपािलकाले आफूँसँग रहेको नगर ूहरीलाई 
पिरचालन गनछ ।   

 
९.  वा णयन्ऽ तथा अन्य सेवा ूदायक िनकायको काम, कतर्व्य र अिधकार:  

(१) वा णयन्ऽ, एम्बलेुन्स तथा त्यःतै अन्य सेवा ूदायकले आपत ्कालीन 
खोज, उ ार तथा राहत उपलब्ध गराउन सिमितले िदएको िनदशनको पालना गनुर् 
पनछ । 

 (२) आपत ्कालीन कायर् सम्पादन गदार् सिमितको आदेश बमोिजम कुनै पिन 
ःथानमा ूवेश गन तथा जनुसकैु व्यिक्त वा संःथाको साधन र ॐोत उपयोग गन 
अिधकार वा णयन्ऽ सेवा ूदायकलाई हनेुछ । 
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१०. सावर्जिनक संःथा तथा व्यावसाियक ूित ानको दाियत्व: (१) िवप  व्यवःथापन 
सम्बन्धमा नगरपािलका िभऽका सबै सावर्जिनक संःथा तथा व्यावसाियक ूित ानको 
दाियत्व देहाय बमोिजम हनेुछ:- 

(क) आफ्नो भवन, उ ोग, कायार्लय वा व्यावसाियक केन्िमा 
िवपद्का घटना हनु निदन िवप  सरुक्षा औजार, उपकरण, 
साममी, आपत ्कालीन िनकास लगायत तोिकए बमोिजमका अन्य 
व्यवःथा गन, 

(ख)  तथ्या  स लन, क्षितको मूल्या न, राहत, पनुःथार्पना तथा 
पनुिनर्मार्ण समेतका सम्पूणर् कायर्मा आवँयक सहयोग गन, 

(ग)   आफ्ना कमर्चारी तथा कामदारलाई िवप  व्यवःथापन 
सम्बन्धमा आधारभतू अिभमखुीकरण गन गराउने, 

(घ) िवप  व्यवःथापन कायर्मा उपयोग हनेु ॐोत साधनलाई तयारी 
हालतमा राख्न,े 

(ङ) आफ्ना भवन लगायत अन्य संरचना आपत ्कालीन ूयोजनका 
लािग आवँयक परेमा आदेशानसुार उपलब्ध गराउने, 

(च) सम्बिन्धत अिधकारीको सपुिरवेक्षणमा उ ार तथा राहत िवतरण 
कायर्मा सहयोग परु् याउने, 

(छ) िवप  जोिखम न्यूनीकरण संयन्ऽको व्यवःथा गरी तयारी 
अवःथामा राख्न,े 

(ज)  फोहोरमैला तथा ूदषुणको यथोिचत व्यवःथापन गरी यसबाट 
वातावरण र जनजीवनमा पनर् सक्ने नकारात्मक ूभावलाई 
न्यूनीकरण गन उपायह  अपनाउने, 

(झ) िवपद्को घटना घटेमा तत्काल निजकको सरुक्षा िनकाय र 
ःथानीय आपत ्कालीन कायर्स ालन केन्िलाई खबर गन ।   

(२) नगरपािलका िभऽका सावर्जिनक संःथा तथा व्यावसाियक ूित ानले  
गाउँपािलका/नगरपािलकाको िवप  व्यवःथापन सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रही 
िवप  व्यवःथापन योजनाको तजुर्मा गरी अिनवायर् पमा लागू गनुर् पनछ । 
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११. िवप  व्यवःथापनमा सहयोग गनुर् पन : नगरपािलका िभऽका सरकारी कायार्लय, 

गैरसरकारी संःथा, ःथानीय स  संःथा, समदुाय, ःवयंसेवक, नागिरक समाज, िनजी 
के्षऽ तथा व्यिक्तले िवप  व्यवःथापन कायर्मा नगरपािलकालाई देहाय बमोिजम 
सहयोग गनुर् पनछ:- 

(क)  तथ्या  स लन, क्षितको मूल्या न, राहत, पनुःथार्पना तथा 
पनुःिनर्मार्ण लगायतका िवप  व्यवःथापन सम्बन्धी कायर्मा 
सहयोग गन,  

(ख) िवप  व्यवःथापन सम्बन्धी जनचेतना अिभविृ  गन, 
(ग) क्षमता िवकास, आपत ्कालीन नमूना अभ्यास तथा िवप  

व्यवःथापन सम्बन्धी ूिशक्षण कायर्बममा सहयोग गन तथा 
भाग िलने,  

(घ) खोज, उ ार तथा राहत िवतरण सम्बन्धी कायर्मा सहयोग 
गन।  

 
पिरच्छेद –  ५  

िवप  व्यवःथापन कोष सम्बन्धी व्यवःथा 
 

१२. िवप  व्यवःथापन कोष : (१) िवप  व्यवःथापनका लािग नगरपािलकामा छु ै एक 
आकिःमक कोष रहनेछ । 

(२) कोषमा देहाय बमोिजमका रकमह  रहने छन:्- 
(क) गाउँपािलका/नगरपािलकाको वािषर्क बजेटबाट िवप  

व्यवःथापन कोषमा जम्मा गन गरी ःवीकृत रकम, 
 (ख) ूदेश सरकारबाट िवप  व्यवःथापनका लािग ूा  रकम, 
(ग)  नेपाल सरकारबाट िवप  व्यवःथापनका लािग ूा  रकम, 
(घ) ःवदेशी कुनै स  संःथा वा व्यिक्तबाट दान, दातव्य वा उपहार 

ःव प ूा  रकम, 
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(ङ)  अन्य कुनै ॐोतबाट ूा  रकम । 
(३) िवप  व्यवःथापनका लािग गाउँपािलका/नगरपािलकाले कानून बमोिजम 

िवशेष शलु्क वा दःतरु संकलन गनर् सक्ने छ |  
(४) कोषको स ालन तोिकए बमोिजम हनेुछ । 
(५) कोषको रकम िवप  व्यवःथापन सम्बन्धी कामका लािग ूयोग गिरनेछ  
(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कोषको रकम 

िनयिमत ूशासिनक कायर्को लािग खचर् गिरने छैन । 
(७) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हनेुछ ।  
(८) सिमितले कोषको वािषर्क आय व्ययको ूितवदेन तयार गरी कायर्पािलका 

माफर् त गाउँ/नगरसभा समक्ष पेश गनछ । 
 

पिरच्छेद –  ६ 
कसूर तथा सजाय 

 
१३.  कसूर र सजाय : कसैले िवपद्को घटना घट्न सक्ने गरी लापरवाही गरेमा वा 

त्यःतो घटना घटाउन ूत्यक्ष संलग्न भएमा वा घट्ना घटेको अवःथामा नाजायज 
फाईदा िलने गरी वा आफुलाई माऽ फाईदा पगु्ने िकिसमको कुनै काम गरेमा वा 
यस सम्बन्धमा संघीय कानून बमोिजम कसरुजन्य मािनने कुनै काम गरेमा तत ्
सम्बन्धी कारवाही ूचिलत संघीय कानून बमोिजम हनेुछ ।  

 
पिरच्छेद –  ७ 

िविवध 
 

१४.  िवप  स टमःत क्षऽे घोषणाको पालना र समन्वय : (१) नेपाल सरकारले 
नगरपािलका िभऽको कुनै ठाउँमा गम्भीर ूकृितको िवप  उत्प  भएबाट िवप  
स टमःत के्षऽ घोषणा गरी ूचिलत कानून बमोिजम कुनै काम गनर् गराउन आदेश 
िदएमा सोको पालना गनुर् गराउन ुनगरपािलकाको कतर्व्य हनेुछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोिजम घोषणा गिरएको के्षऽमा नेपाल सरकारले ूचिलत 
कानून बमोिजम कुनै काम गनर् गराउन नगरपािलका िभऽको कुनै व्यिक्त, संःथा वा 
अिधकारीलाई आदेश िदएमा सोको पालना गनर् गराउनमा नगरपािलकाले आवँयक 
समन्वय गनछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम घोषणा गिरएको के्षऽ सम्बन्धी सूचनाको 
ूसारणमा नगरपािलकाले सहयोग र समन्वय गनछ । 

 
१५. नपेाल सरकारको ःवीकृतीमा माऽ ूवेश गनुर्पन : (१) िवपद् बाट असर परेको कुनै 

के्षऽमा िवदेशी नागिरक वा संःथाले ूवेश गनर्◌ु परेमा नेपाल सरकारको ःवीकृित 
िलएको छ छैन भिन नगर कायर्पािलकाले सोधखोज गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सोधखोज गदार् त्यःतो नागिरक वा संःथाले नेपाल 
सरकारको ःवीकृित िलएको नादेिखएकोमा िनजको ूवेशलाई रोक लगाई तत ्
सम्बन्धी सूचना नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराईनेछ । 

 
१६. मानवीय तथा अन्य सहायता र समन्वय : (१) नगरपािलका िभऽ उत्प  िवपद्को 

अवःथालाई तत्काल सामना गनर् आन्तिरक ॐोत र साधनबाट नभ्याउने भएमा 
मानवीय तथा अन्य सहायता र समन्वयका लािग िजल्ला समन्वय सिमित, ूदेश 
सरकार तथा नेपाल सरकारलाई अनरुोध गिरनेछ ।  

 (२) िवप  बाट उत्प  िःथित िनयन्ऽण गन बममा नेपाल सरकारले 
अन्तरार्ि य मानवीय तथा अन्य सहयोग िलई पिरचालन गरेको अवःथामा नेपाल 
सरकारको िनदशनमा रिह तत ्सम्बन्धी कायर्मा सहयोग र समन्वय गिरनेछ ।  

(३) िछमेकी ःथानीय तहमा कुनै िवप  उत्प  भई सो व्यवःथापनका लािग 
िछमेकी ःथानीय तहले सोझै, िजल्ला समन्वय सिमित वा ूदेश सरकार माफर् त 
अनरुोध गरेमा उपलब्ध भएसम्मको सहयोग पयुार्उन ुनगरकायर्पािलको दाियत्व हनेुछ 
। 
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१७.  तत्काल खरि◌द तथा िनमार्ण र ूयोग गनर् सिकन े : (१) िवशेष पिरिःथित परी 
िवपद् बाट ूभािवत के्षऽमा खोज, उ ार तथा राहत उपलब्ध गराउन तथा भइरहेको 
िवपद् बाट थप क्षित हनु निदनका लािग तत्कालै राहत साममी खरि◌द वा िनमार्ण 
कायर् गनर् आवँयक भएमा सावर्जिनक खिरद सम्बन्धी ूचिलत कानूनमा रहेको 
िवशेष पिरिःथितमा खिरद गन सम्बन्धी व्यवःथा बमोिजम नगर कायर्पािलकाले 
खरि◌द वा िनमार्ण कायर् गनर् सिकनेछ । 

(२) िवपद् बाट ूभािवत के्षऽमा खोज, उ ार तथा राहत उपलब्ध गराउन तथा 
भइरहेको िवपद् बाट थप क्षित हनु निदनका लािग नगरपािलका के्षऽ िभऽको कुनै 
गैरसरकारी कायार्लय वा अन्य संघ संःथा र व्यिक्तको चल, अचल सम्पि  तथा 
सवारी साधन उपयोग गनर् आवँयक भएमा सोको अिभलेख राखी तोिकएको 
अविधभरको लािग अःथायी तवरले ूा  गनर् सिकनेछ । 

 (३) िवपद् बाट ूभािवत के्षऽमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउन 
गाउँपािलका/नगरपािलका के्षऽ िभऽको कुनै गैरसरकारी कायार्लय वा अन्य संघ 
संःथा र व्यिक्तको खा ा , ल ाकपडा, औषधी वा अन्य वःत ुआवँयक भएमा 
सोको अिभलेख राखी िनयन्ऽणमा िलन र सम्बिन्धत ूभािवत पक्षलाई िवतरण गनर् 
सिकनेछ । 

(४) नगरपािलकाले उपदफा (२) बमोिजम कुनै सम्पि  अःथायी पमा ूा  
गरेमा वा उपदफा (३) बमोिजम कुनै वःत ु िनयन्ऽण र िवतरण गरेमा त्यःतो 
सम्पि  ूयोग वा वःत ु उपयोग बापत ूचिलत दर अनसुारको रकम सम्बिन्धत 
कायार्लय, संःथा वा व्यिक्तलाई िदनेछ ।  

 
१८.  राहतको न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यवःथा : (१) िवप  ूभािवत व्यिक्तलाई 

नेपाल सरकार तथा ूदेश सरकारले उपलव्ध गराउने राहतको अितिरक्त 
नगरपािलकाले आन्तिरक ॐोतबाट थप राहत उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम नगरपािलकाले िवप  ूभािवत व्यिक्तलाई राहत 
उपलब्ध गराउँदा मापदण्ड बनाई सोको आधारमा राहात उपलब्ध गराउनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोिजमको राहतको मापदण्डमा अन्य िवषयको अितिरक्त 
देहायका िवषय समावेश भएको हनु ुपनछ:- 

(क) िवपद् बाट ूभािवत व्यिक्तलाई अःथायी आौयःथलमा राख्दा 
उपलब्ध गराउन ुपन आवास, खा ा , खानेपानी, ःवाःथ्य तथा 
सरसफाइ सम्बन्धी, 

(ख) िवपद् बाट मतृ्य ु हनेुको पिरवार तथा सम्पि को क्षित हनेु 
व्यिक्तलाई उपलब्ध गराउन ुपन न्यूनतम राहत सम्बन्धी,  

(ग) मिहला, बालबािलका, जे  नागिरक, अशक्त तथा अपा ता 
भएका व्यिक्तको आवँयकता संवोधनका लािग िवशेष राहत 
प्याकेजह  (जःतै िडिग्नटी िकट र िचल्सेन िकट) मिहलाह को 
लािग सरुिक्षत मिहलामैऽी ःथल,  

(घ) व्यिक्तगत गोपिनयता तथा सरुक्षा सम्बन्धी, 
(ङ) न्यूनतम राहत बाहेक ःवरोजगार तथा रोजगारी व्यवःथापनका 

माध्यमबाट पीिडतको जीिवकोपाजर्न सम्बन्धी, 
(च) गैरसरकारी वा व्यिक्तगत पमा िदइने राहतको िवतरण 

सम्बन्धी, 
(छ) एक ार ूणाली अनु प राहत िवतरण गन सम्बन्धी, 
(ज) राहतसँग सम्बिन्धत अन्य उपयकु्त िवषय । 
 

१९.   िवपद् मा परी हराएका वा न  भएका कागजात सम्बन्धमा : िवप  मा परी हराई फेला 
पनर् नसकेका तथा आंिशक वा पूणर् पमा क्षित भएका नगरपािलकाका महत्वपूणर् 
कागजातह को ूमाणीकरण तथा ूितिलिप उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवःथा 
ूचिलत कानूनले तोके बमोिजम हनेुछ। 

 
२०. िनदशन िदन सक्न े: सिमितले यस ऐनको अधीनमा रही िवप  व्यवःथापनका लािग 

कुनै व्यिक्त वा िनकायलाई आवँयक िनदशन िदन सक्नेछ र त्यःतो िनदशनको 
पालना गनुर् सम्बिन्धत व्यिक्त वा िनकायको कतर्व्य हनेुछ । 
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२१. उपसिमित गठन गनर् सक्न े : (१) सिमितले आवँयकता अनसुार उपसिमित गठन 

गनर् सक्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजम गठन हनेु उपसिमितको काम, कतर्व्य, अिधकार 

र कायर्◌ाविध उपसिमित गठन गदार्का बखत तोिकए बमोिजम हनेुछ । 
 
२२. अिभलेख राख्न ुपनः (१) िवपद्को समयमा राहत उपलब्ध गराउने व्यिक्त, िनकाय 

वा संःथाको नाम,  र उपलव्ध गराईको राहत तथा सोको पिरमाण सिहतको 
िववरणको अिभलेख राख्न ेव्यवःथा सिमितले िमलाउनपुन छ ।   

(२) उपदफा (१) बमोिजमको िववरण राख्दा िवपद् मा परेका मिहला, 
बालबािलका तथा जे  नागिरक, िवपद्का कारणले ःथानान्तरण भएका घरपिरवार 
लगायतको संख्या एिकन हनेु िववरण र उनीह लाई उपलब्ध गराइएको राहात 
ःप पमा राख्नपुन छ । 

 
२३. परुःकार िदन सक्ने : ःथानीय िवप  व्यवःथापन सम्बन्धमा िवशेष योगदान परु् याउने 

उत्कृ  व्यिक्त वा संःथालाई ूोत्साहन ःव प सिमितको िसफािरसमा नगर 
कायर्पािलकाले सम्मान तथा परुःकार िदन सक्नेछ ।  

 
२४. वािषर्क ूितवेदन : (१) सिमितले ूत्येक आिथर्क वषर्मा गरेको कामको िववरण 

सिहतको वािषर्क ूितवेदन तयार गरी कायर्पािलका माफर् त नगर सभा, िजल्ला िवप  
व्यवःथापन सिमित तथा ूदेश िवप  व्यवःथापन सिमित समक्ष पेश गनुर् पनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको वािषर्क ूितवेदन सावर्जिनक पमा ूकाशन 
गनुर् पनछ । 

 
२५.    ूशासिनक खचर् व्यवःथापन: सिमितको बैठक तथा ूितवेदन तयारी लगायतका 

कायर्सँग सम्बिन्धत न्यनुतम ूशासिनक खचर् नगरकायर्पािलकाले व्यवःथा गनछ |  
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२६. अिधकार ूत्यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम बमोिजम 
सिमितलाई ूा  अिधकारमध्ये आवँयकता अनसुार केही अिधकार सिमितको 
संयोजक तथा तोिकएको पदािधकारीलाई ूत्यायोजन गनर् सक्नेछ । 

 
२७. िनयम बनाउन े अिधकार : नगर कायर्पािलकाले यो ऐन कायार्न्वयनका लािग 

आवँयक िनयम तथा कायर्िविध  बनाउन सक्नेछ । 
 

    
   
 
cf1fn], 
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