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�वदरु नगरपा�लकामा �वप� जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन गन� बनेको  ऐन, २०७४ 

 

��तावना : �वदरु नगरपा�लका �े� �भ� �ाकृ�तक तथा गैर�ाकृ�तक �वप�  बाट सव�साधारणको जीउ�यान र 

साव�ज�नक, �नजी तथा �यि�तगत स�प��, �ाकृ�तक एवम ्साँ�कृ�तक स�पदा र भौ�तक संरचनाको संर�ण गन�का 

ला�ग �वप� जो�खम �यू�नकरण तथा �यव�थापनका सबै ��याकलापको सम�वया�मक र �भावकार� �पमा 

काया��वयनका ला�ग कानून बनाउन वा�छनीय भएकोले, 

नेपालको सं�वधानको धारा २२१ को उपधारा (१) अ�धकार �येग गर� �वदरु नगरपा�लका नगरसभाले यो 

ऐन बनाएको छ । 

प�र�छेद – १ 

�ारि�भक 

१. सं���त नाम र �ार�भ: (१) यस ऐनको नाम “नगर �वप� जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, 

२०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तु��त �ार�भ हुनेछ । 

२.  प�रभाषा: �वषय वा �स�गले अक� अथ� नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “�मुख” भ�नाले नगरपा�लकाको �मुख स�झन ुपछ�  । 

(ख)  “कोष” भ�नाले दफा १२ बमोिजमको �वप� �यव�थापन कोष स�झन ुपछ�  । 

(ग) “गैर�ाकृ�तक �वप�” भ�नाले महामार�, अ�नकाल, डढेलो, क�ट वा सू�म जीवाण ुआत�क, 

पशु तथा चराचु��गीमा हुने �लू, �या�डा�मक �लू, सप�दंश, जनावर आत�क, खानी, 

हवाई, सडक, जल वा औ�यो�गक दघु�टना, आगलागी, �वषा�त �याँस, रसायन वा 

�व�करण चुहावट, �याँस �व�फोटन, �वषा�त खा�य सेवन, वातावरणीय �दषूण, वन 

�वनाश वा भौ�तक संरचनाको ��त तथा �कोप उ�धार काय�मा हुने दघु�टना वा य�त ैअ�य 

गैर�ाकृ�तक कारणले उ�प�न �वप� स�झन ुपछ�  । 

(घ) “िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त” भ�नाले संघीय ऐनको दफा १६ बमोिजम g'jfsf]6 

िज�लामा गठन भएको िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त स�झन ुपछ�  । 

(ङ) “तो�कएको" वा "तो�कए बमोिजम” भ�नाल ेयस ऐन अ�तग�त बनेको �नयममा तो�कएको वा 

तो�कए बमोिजम स�झन ुपछ� । 

(च) “�देश �वप� �यव�थापन स�म�त” भ�नाले संघीय ऐनको दफा १४ बमोिजम �देश न.ं 3 

मा गठन भएको �देश �वप� �यव�थापन स�म�त स�झन ुपछ�  । 

(छ) “pk�मुख” भ�नाले नगरपा�लकाको pk�मुख स�झनु पछ�  । 

(ज) “�मुख �शासक�य अ�धकृत” भ�नाले ljb'/ नगरपा�लकाको �मुख �शासक�य अ�धकृत 

स�झन ुपछ�  । 

 

(झ) “�ाकृ�तक �वप�” भ�नाले �हमपात, अ�सना, �हमप�हरो, �हमताल �व�फोटन, अ�तविृ�ट, 

अनाविृ�ट, बाढ�, प�हरो तथा भू-�खलन, डुबान, खडरे�, आधँी, हुर� बतास, शीतलहर, तातो 
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हावाको लहर, च�या�ग, भूक�प, �वालामखुी �ब�फोट, डढेलो वा य�तै अ�य �ाकृ�तक 

कारणले उ�प�न जुनसुकै �वप� स�झनु पछ� । 

(ञ) “राि��य काय�कार� स�म�त” भ�नाले संघीय ऐनको दफा ६ बमोिजमको काय�कार� स�म�त 

स�झन ुपछ�  । 

(ट) “राि��य प�रषद” भ�नाले संघीय ऐनको दफा ३ बमोिजमको �वप� जो�खम �यनूीकरण तथा 

�यव�थापन राि��य प�रष� स�झन ुपछ�  । 

(ठ) “राि��य �ा�धकरण” भ�नाले संघीय ऐनको दफा १० बमोिजम गठन भएको राि��य �वप� 

जो�खम �यनूीकरण तथा �यव�थापन �ा�धकरण स�झन ुपछ�  । 

(ड) “�वप�” भ�नाल े कुन ै�थानमा आपत ्काल�न अव�था �सज�ना भई जन वा धनको ��तको 

साथै जीवनयापन र वातावरणमा ��तकूल असर पान� �ाकृ�तक वा गैर�ाकृ�तक �वप� 

स�झन ुपछ�  । 

(ढ) “�वप� खोज तथा उ�धार समूह” भ�नाले �वप�को अव�थामा खोजी तथा उ�धार गन� 

��याशील वा �वप� �यव�थापनको ला�ग प�रचालन गन� तयार ग�रएको �व�श�ट�कृत 

खोज तथा उ�धार समूह स�झन ु पछ�  र सो श�दले ता�लम �ा�त मानवीय 

सहायताकम�लाई समेत जनाउँछ । 

(ण) “�वप� जो�खम �यनूीकरण” भ�नाले �वप�पूव� ग�रने जो�खमको �व�लेषण तथा 

मू�या�कन, �वप� रोकथाम वा �वप� बाट हुने ��तको �यनूीकरण तथा �वकासका काय�मा 

�वप� जो�खमलाई कम गन� स�ब�धी काय� स�झन ुपछ�  । 

(त) “�वप� पुनला�भ” भ�नाले �वप�को घटनाप�छ ग�रने पुन�न�मा�ण एवम ्पुन�था�पनासँग 

स�बि�धत काय� स�झन ुपछ� । 

(थ) “�वप� ��तकाय�” भ�नाल े�वप�को घटना घ�नासाथ त�काल ैग�रने खोज, उ�धार एवम ्

राहतसँग स�बि�धत काय� स�झनु पछ�  र सो श�दले �वप� ��तकाय�को पूव�तयार�लाई 

समेत जनाउँछ । 

(द) “�वप� �यव�थापन” भ�नाले �वप� जो�खम �यनूीकरण, �वप� ��तकाय� र �वप� 

पुनला�भसँग स�बि�धत स�पूण� ��याकलाप स�झनु पछ� । 

(ध) “�यावसा�यक ��त�ठान” भ�नाले उ�योग, कलकारखाना, �सनेमा घर, स�प�ग मल, 

बहुउ�दे�यीय �यापा�रक भवन ज�ता �यावसा�यक ��त�ठान स�झन ुपछ�  । 

(न) “स�म�त” भ�नाले दफा ३ बमोिजमको ljb'/ नगर  �वप� �यव�थापन स�म�त स�झन ु

पछ�  । 
(ऩ)  

(प)“संघीय ऐन” भ�नाले नेपाल सरकारको �वप� जो�खम �यनूीकरण तथा �यव�थापन ऐन, 

२०७४ स�झनु पछ� । 

(फ) “संघीय म��ालय” भ�नाले नेपाल सरकारको �वप� �यव�थापन हेन� गर� तो�कएको 

म��ालय स�झनु पछ� । 
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(ब)“साव�ज�नक सं�था” भ�नाले सरकार� �नकाय, सरकारको पूण� वा आ�ंशक �वा�म�व भएको 

सं�था, �च�लत कानून बमोिजम �थापना भएका स�ग�ठत सं�था वा सबै �कारका 

�वा��य तथा शै��क सं�था स�झन ुपछ�  । 

प�र�छेद – २ 

�वदरु नगर �वप� �यव�थापन स�म�तको गठन तथा काम, कत��य र अ�धकार 

३. �वदरु नगर �वप� �यव�थापन स�म�त: (१) ljb'/ नगरपा�लका �भ�को �वप� �यव�थापन स�ब�धी 

काय�लाई �भावकार� �पमा स�चालन गन� एक गाउँ/नगर �वप� �यव�थापन स�म�त रहनेछ । 

(२) स�म�तको गठन देहाय बमोिजम हुनेछ:- 

(क) नगर �मुख  -संयोजक   

(ख) नगर उप�मुख  -सद�य 

(ग) �मुख �शासक�य अ�धकृत -सद�य 

(घ) �वषयगत स�म�तका संयोजकह�  - सद�य 

(ङ) सामािजक महाशाखा/शाखा �मुख -सद�य 

(च) पूवा�धार �वकास महाशाखा/शाखा �मुख -सद�य 

(छ) ljb'/ gu/kflnsfsf] ef}uf]lns If]q leq /x]sf ;+3Lo ;'/Iff lgsfosf 
k|d'v jf k|ltlglw -;b:o_  

(ज) ljb'/ gu/kflnsfsf] ef}uf]lns If]q leq /x]sf 
k|b]z k|x/L sfof{nosf] k|d'v jf k|ltlglw -;b:o 

gu/kflnsfsf] ef}uf]lns If]q leq /x]sf 
(झ) ;+3Lo ;'/Iff lgsfosf k|d'v jf k|ltlglw -;b:o 
(ञ) ljbÚ/ gu/kflnsfsf] ef}uf]lns If]q leq /x]sf 
(ट) k|b]z k|x/L sfof{nosf] k|d'v jf k|ltlglw -;b:o 

gu/kflnsfsf] ef}uf]lns If]q leq /x]sf 
(ठ) ;+3Lo ;'/Iff lgsfosf k|d'v jf k|ltlglw -;b:o 
(ड) -h_ ljbÚ/ 

gu/kflnsfsf] ef}uf]lns If]q leq /x]sf 
(ढ) k|b]z k|x/L sfof{nosf] k|d'v jf k|ltlglw -

;b:o  �लक    

संघीय सुर�ा  �मुख   -सद�य 

(ण) ljb'/  �ल     

�देश �हर�  �मुख   -सद�य 

(त) नगर �हर� �मुख -सद�य 

(थ) राि��य मा�यता �ा�त दलका ljb'/ ि�थत  

�मुख वा ��त�न�ध -सद�य  

(द) नेपाल रेड�स सोसाईट�का �थानीय ��त�न�ध (१ जना) -सद�य 
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(ध) �नजी �े�को उ�योग वा�ण�य स�ब�धी मा�यता�ा�त सं�थाको  

ljb'/ नगर तहको अ�य� वा �नजले तोकेको ��त�न�ध (१ जना) -सद�य 

(न) गैरसरकार� स�था महासंघकाका �थानीय ��त�न�ध (१ जना) -सद�य 

(ऩ) नेपाल  महासंघको  ��त�न�ध (१ जना) -सद�य 

(प) �वप� �यव�थापन हेन� ग�र तो�कएको महाशाखा/शाखा �मुख  -सद�य स�चव 

(३) उपदफा (२) मा जनुसुकै कुरा ले�खएको भएताप�न   (ञ), (ट ), ( ठ ), ( ड ), (ढ )  

र  ( ण)          

      ।  

(४) उपदफा (२) बमोिजमको स�म�तले संघीय ऐनको दफा १७ बमोिजम    

 स�म�तको �पमा समेत काम गन�छ । 

४. स�म�तको बैठक स�ब�धी �यव�था: (१) संयोजकले तोकेको �म�त, समय र �थानमा स�म�तको बैठक 

ब�नेछ । 

(२) स�म�तको सद�य-स�चवले स�म�तको बैठक ब�ने �म�त, समय र �थान तोक� बैठकमा छलफल 

हुने �वषयसूची स�हतको सूचना बैठक ब�ने समयभ�दा चौबीस घ�टा अगावै सबै सद�यले पाउने गर� 

पठाउनु पन�छ । 

 (३) स�म�तका पचास ��तशतभ�दा बढ� सद�य उपि�थत भएमा बैठकको ला�ग गणपूरक स��या 

पुगेको मा�ननेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) मा जनुसुकै कुरा ले�खएको भएताप�न स�म�तको बैठक  बोलाउन 

आव�यक भएमा अ�य�ले जुनसुकै बेलाप�न स�म�तको बैठक बोलाउन स�नेछ र �य�तो अव �थामा 

अ�य� र घट�मा १ जना सद�य स�हत सद�य स�चव  उपि�थत भएमा स�म�तको बैठक ब�न स�नेछ। 

(५) स�म�तको बैठक संयोजकको अ�य�तामा ब�नेछ । 

(६) स�म�तको �नण�य बहुमत�वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा संयोजकले �नणा�यक मत �दनेछ। 

(७) स�म�तले आव�यकता अनुसार स�बि�धत �नकाय वा स�घ सं�थाका ��त�न�ध र �व�लाई 

बैठकमा आम��ण गन� स�नेछ । 

(८) स�म�तको बैठक स�ब�धी अ�य काय��व�ध स�म�त आफैले �नधा�रण गरे बमोिजम हुनेछ । 

(९) स�म�तको �नण�य सद�य स�चवले �मा�णत गर� रा�छे । 

५ . स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार: स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हुनेछ:- 

(क) �वप� �यव�थापन स�ब�धी राि��य प�रष�  बाट �वीकृत राि��य नी�त तथा योजना एवम ्

राि��य काय�कार� स�म�त र �देश �वप� �यव�थापन स�म�तबाट �वीकृत एक�कृत तथा 

�े�गत नी�त योजना र काय��म अनु�प हुने गर� ljb'/ नगर  �वप� �यव�थापन 

  योजना तजु�मा गर�  सम� पेश गन�, 

(ख) ljb'/ नगर सभाबाट �वीकृत नी�त तथा योजनाको अधीनमा रह� �वप� जो�खम �यूनीकरण, 

�वप� ��तकाय� तथा �वप� पुनला�भ स�ब�धी एक�कृत तथा �े�गत नी�त, योजना तथा 

काय��म �वीकृत गर� लागू गन�, गराउने, 
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(ग) ljb'/ नगरपा�लका    �वप� �यव�थापन  

     , , 

(घ) �वप� �यव�थापनका स�ब�धमा ljb'/ को सं�थागत �मता �वकास 

गन�, गराउने, 

(ङ) ljb'/ नगरपा�लकाका पदा�धकार�, कम�चार�, �वयंसेवक, सामािजक प�रचालक तथा 

समुदायलाई �वप� �यव�थापन स�ब�धमा ��श�ण �दने �यव�था �मलाउने, 

(च) �वप�का घटना हुनासाथ खोज, उ�धार र राहत लगायतका �ाथ�मक काय�ह� त�काल 

गन�को ला�ग सं�थागत संय�� �वत: प�रचा�लत हुने गर� आव�यक काय��व�ध तथा 

मापद�ड तजु�मा गर� लागू गन�, गराउने, 

(छ) �वप� �यव�थापनका स�ब�धमा संघीय तथा �ादे�शक कानूनको अ�धनमा र�ह 

साव�ज�नक, �नजी, गरैसरकार� लगायत सबै �नकाय तथा सं�थाले �नवा�ह गनु� पन� भू�मका 

�नधा�रण गन� तथा �य�ता सं�था वा �नकायलाई आ�नो नी�त, योजना र काय��ममा �वप� 

�यव�थापन स�ब�धी �वषय समावेश गन� लगाउने, 

(ज) �वप�को समयमा �थानीय आमस�चारका मा�यमह�को भू�मका स�ब�धी आव�यक 

मापद�ड तयार गर� काया��वयन गन�, गराउने, 

(झ) सरकार�, �नजी एवम ् गैरसरकार� सं�था, �थानीय �वयंसेवक, सामािजक प�रचालक 

लगायत स�बि�धत सबै प�को सम�वय र संल�नतामा �वप� �यव�थापन स�ब�धी काय� 

गन�, गराउने, 

(ञ) भौ�तक संरचना �नमा�ण गदा� भवनसं�हता लगायत अ�य �वीकृत �नद��शका वा मापद�डको 

पालना गराउने, 

(ट) �थानीय साव�ज�नक पूवा�धार स�ब�धी संरचनाको �वप� जो�खम मू�या�कन गन�, गराउने, 

(ठ) नद� �कनार, बगर, प�हरो जान स�ने �भरालो ज�मन र डुबान हुने �े� वा �वप� जो�खमको 

स�भावना भएका असुर��त �े�मा बसोबास गन� �यि�त तथा समुदायलाई सुर��त 

�थानमा �थाना�तरण      

      

  , 

(ड) प� ट �थानीय  �नजी तथा सा ज�नक �े�बाट भइरहेको सेवा 

�वाहमा अव रोध आइपरेमा सोको पु स लनका ला�ग सेवा �नर�तरताको योजना 

तजु�मा तथा काया��वयन स�ब�धी काय� गन�, गराउने ।  

(ढ) �थानीय समुदायलाई �वप���त जाग�क बनाउन, �वप�सँग स�बि�धत योजना तथा काय��म 

तजु�मा गन� तथा �वप�को घटना हुनासाथ ��तकाय�का ला�ग प�रचा�लत हुन वडा  

समुदाय�तरमा  �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� स�म�त गठन गन�, 

(ण) �व�यालय तहको शै��क पा�य�ममा �वप� �यव�थापन स�ब�धी �वषय समावेश गन� 

 , 
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(त) �वप� ��तकाय�का ला�ग नमूना अ�यास गन�, गराउने, 

(थ) �वप�को समयमा �योग गन� स�कने गर� वा�णय�� लगायतका अ�य उपकरणह� तयार� 

हालतमा रा� लगाउने, 

(द) �थानीय �तरमा आपत ्काल�न काय�स�चालन के��को �थापना र स�चालन गन�, 

(ध) ljb'/ नगरपा�लकामा �वप� �यव�थापन सूचना �णाल� तथा पूव�चेतावनी �णाल�को 

�वकास र स�चालन गन�, गराउने, 

(न) �वप� �भा�वत �े�मा त�काल उ�धार   �यव�था �मलाउने, 

(प) �वप�  मा पर� हराएका, �ब�ेका वा न�ट भएका कागजातको य�कन त�या�क अ�याव�धक 

गर� रा� लगाउने, 

(फ) �वप�  बाट �भा�वत घरप�रवारको प�हचान, �तर �नधा�रण तथा प�रचयप� �वतरण गन�, 

गराउने, 

(ब) �वप को समयमा जो�खममा रहेको समूह  म�हला, लबा का, 

�कशोर�, अपा�गता भएका �यि�तउपर हुन स�ने घटना (लै��गक �हसंा, च�वखन 

     ) रोकथामको ला�ग �वशेष 

स ता अपनाई सचेतनामूलक काय��म स�चालन गन�, 

(भ) �वप� �भा�वत      

  �े�मा आ�थ�क ��याकलापको पुन�था�पना, रोजगार�का 

अवसरको सजृना तथा जीवनयापनका ला�ग आय आ  काय��म स�चालन गन�, 

गराउने, 

(म) �वप�को जो�खममा रहेका म�हला, बालबा�लका, जे�ठ नाग�रक, द�लत, सीमा�तकृत वग� 

तथा समुदाय, अश�त तथा अपा�गता भएका �यि�तह�को ला�ग �वशेष योजना तथा 

काय��म बनाई काया��वयन गन�, गराउने, 

(य) �वप� �यव�थापन स�ब�धमा साव�ज�नक सं�था तथा �यावसा�यक ��त�ठानले �च�लत 

ऐन बमोिजम काय� गरे नगरेको अनुगमन गन�, 

(र )  �वप  �यव�थापन स�ब�धी राि��य काय�कार� स�म�त, �देश �वप� �यव�थापन स�म�त 

तथा िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको �नण�य अनुसार �वप� �यव�थापन स�ब�धी 

अ�य काय� गन�, गराउने, 

(ल ) �वप� �यव�थापनका स�ब�धमा नेपाल सरकार तथा �देश सरकारका म��ालय, �वभाग 

तथा अ�य �नकायसँग सहकाय� गन�, 

(व ) �वप� �यव�थापन स�ब�धमा नेपाल सरकार, �देश सरकार वा ljb'/ नगर सभाले 

तोकेका अ�य काय� गन�, गराउने,  
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(श)  �वप� �यव�थापन स�ब�धमा     

   ljb'/    

बमोिजमका अ�य काय� गन�, गराउने, 

(ष)  �भ�न संघसं�था, �यि�तबाट �ा�त हुने राहत तथा पनु�न�मा�ण र पुनला�भका 

�बषयव �तुलाई �थानीय प� पन स�म�तल ेतोकेको �थान र मापद�ड 

अनुसार गन�, गराउने ।   प�र�छेद – ३  

  �वप� �यव�थापन स�म�तको गठन तथा काम, कत��य र अ�धकार 

६.   �वप� �यव�थापन स�म�त: (१ )  ljb'/   

 एक   �वप� �यव�थापन स�म�त रहनेछ । 

(२)   �वप� �यव�थापन स�म�तको गठन देहाय बमोिजम हुनेछ:- 

(क)  अ�य�  -संयोजक  

(ख)     -सद�य 

(ग)     /   

  -सद�य 

(घ)       

 -सद�य 

(ङ) राि��य मा�यता �ा�त दलका ि�थत �मुख वा ��त�न�ध  -सद�य  

(च)  ,   -सद�य 

(छ)       

  

संयोजकले तोकेबमोिजम       

 -सद�य 

(ज)   -  

 

(३ )  ( )      ले 

तोकेको �म�त, समय र �थानमा ब�नेछ । 

(४ ) स�म�तको सद�य-स�चवले स�म�तको बैठक ब�ने �म�त, समय र �थान तोक� बैठकमा छलफल 

हुने �वषयसूची स�हतको सूचना बैठक ब�ने समयभ�दा चौबीस घ�टा अगावै सबै सद�यले पाउने गर� 

पठाउनु पन�छ । 

(५) स�म�तका पचास ��तशतभ�दा बढ� सद�य उपि�थत भएमा बैठकको ला�ग गणपूरक स��या 

पुगेको मा�ननेछ । 

(६ ) उपदफा (४ ) र (५ ) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भएता प�न  स�म�तको बैठक  

बोलाउन आव�यक भएमा ले जनुसुकै बेलाप�न स�म�तको बैठक बोलाउन स�नेछ र �य�तो 

अव �थामा  र घट�मा १ जना सद�य स�हत सद�य स�चव  उपि�थत भएमा स�म�तको बैठक 

ब�न स�नेछ । 
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(७) स�म�तको बैठकको अ�य�ता सो स�म�तको ल ेगन�छ । 

(८) स�म�तको �नण�य बहुमत�वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा ले �नणा�यक मत �दनेछ। 

(९) स�म�तले आव�यकता अनुसार स�बि�धत �नकाय वा स�घ सं�थाका ��त�न�ध र �व�लाई 

बैठकमा आम��ण गन� स�नेछ । 

(१०) स�म�तको बैठक स�ब�धी अ�य काय��व�ध सो स�म�त आफैल े�नधा�रण गरे बमोिजम हुनेछ । 

(११) स�म�तको �नण�य सद�य स�चवले �मा�णत गर� रा�छे । 

 

७ .      ,   

 स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हुनेछ:- 

(क)    ��तकाय� तथा �वप� पुनला�भ स�ब�धी  

  ljb'/ नगर     

     �वीकृत नी�त तथा योजना 

     

,    , 

(ख) वडामा �वकास �नमा�णका ��याकलापह� काया��वयनमा �वप� जो�खम �याव�थापनलाई 

मूल�वाह�करण गन�, सुर��त �व�यालय तथा अ�पतालका ला�ग �वप� जो�खम 

�यूनीकरणका काय��मह�  गन�, 

(ग) �वप� �यव�थापनका स�ब�धमा को सं�थागत �मता �वकास गन�, 

(घ) �वप� �यव �थापन योजना, आप�काल�न काय�योजना, पुनः�थापना तथा पुन�न�मा�ण 

योजना तजु�मा तथा काया��वयन गन�, गराउने, 

(ङ) समुदायमा �वप� �यव �थापन     

गठन      , 

(च)  , कम�चार�, �वयंसेवक, सामािजक प�रचालक तथा समुदायमा 

आधा�रत �वप� �यव �थापन स�म�त सद�य, नाग�रक समाजका ��त�न�धलाई �वप� 

�यव �थापन स�ब�धी ��श�ण  �यव�था �मलाउने, 

(छ) �थानीय समुदायलाई �वप���त जाग�क बनाउ , �वप�सँग स�बि�धत योजना तथा 

काय��म तजु�मा गन� तथा �वप�को घटना हुनासाथ ��तकाय�का ला�ग  

 , 

(ज) �वप�का घटना हुनासाथ खोज, उ�धार र राहत लगायतका �ाथ�मक काय�ह� त�काल 

गन�को ला�ग  गन�,  

(झ) आपत ्काल�न नमूना अ�यास गन�, गराउने, 

(ञ) �वप�  बाट �भा�वत घरप�रवारको प�हचान, �तर �नधा�रण तथा प�रचयप� �वतरण  

ljb'/ नगर �वप� �थापन   गन�, 

(ट) �वप को समयमा जो�खममा रहेका समूह  म�हला, लबा का, 

�कशोर�, अपा�गता भएका �यि�तउपर हुन स�ने घटना (लै��गक �हसंा, च�वखन 
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     ) रोकथामको ला�ग �वशेष 

स ता अपनाई सचेतनामूलक काय��म स�चालन गन�, 

(ठ) ljb'/ नगर �वप� �यव�थापन स�म�तको �नण�य अनुसार �वप� �यव�थापन स�ब�धी 

अ�य काय� गन�, गराउने ।  

प�र�छेद – ४  

सुर�ा �नकाय तथा अ�य �नकायको प�रचालन 

८ . सुर�ा �नकायको प�रचालन तथा सहयोग र सम�वय: (१) ljb'/ नगर काय� ले �वप� 

�यव�थापनको काममा नेपाल सरकार तथा �देश सरकारले प�रचालन गरेका संघीय तथा �ादे�शक सुर�ा 

�नकायह�लाई सहयोग र सम�वय गन�छ । 

(२) सुर�ा �नकायले �वप�को समयमा खोज तथा उ�धार काय�का ला�ग ljb'/ 

नगर काय� सँग आव�यक साम�ी माग गरेको अव�थामा ljb'/ मा उपल�ध 

भएस�म �य�तो सामा�ी त�काल उपल�ध गराईनेछ । 

(३) �वप� ��तकाय�का ला�ग ljb'/  आँफूसँग रहेको नगर �हर�लाई प�रचालन 

गन�छ ।   

९.  वा�णय�� तथा अ�य सेवा �दायक �नकायको काम, कत��य र अ�धकार:  

(१) वा�णय��, ए�बुले�स तथा �य�तै अ�य सेवा �दायकले आपत ्काल�न खोज, उ�धार तथा राहत 

उपल�ध गराउन स�म�तले �दएको �नद�शनको पालना गनु� पन�छ । 

 (२) आपत ्काल�न काय� स�पादन गदा� स�म�तको आदेश बमोिजम कुनै प�न �थानमा �वेश गन� तथा 

जनुसुकै �यि�त वा सं�थाको साधन र �ोत उपयोग गन� अ�धकार वा�णय�� सेवा �दायकलाई हुनेछ । 

१०. साव�ज�नक सं�था तथा �यावसा�यक ��त�ठानको दा�य�व: (१) �वप� �यव�थापन स�ब�धमा ljb'/ 

नगरपा�लका �भ�का सबै साव�ज�नक सं�था तथा �यावसा�यक ��त�ठानको दा�य�व देहाय बमोिजम 

हुनेछ:- 

(क) आ�नो भवन, उ�योग, काया�लय वा �यावसा�यक के��मा �वप�का घटना हुन न�दन 

�वप� सुर�ा औजार, उपकरण, साम�ी, आपत ्काल�न �नकास लगायत तो�कए 

बमोिजमका अ�य �यव�था गन�, 

(ख)  त�या�क स�कलन, ��तको मू�या�कन, राहत, पनु�था�पना तथा पुन�न�मा�ण समेतका 

स�पूण� काय�मा आव�यक सहयोग गन�, 

(ग)   आ�ना कम�चार� तथा कामदारलाई �वप� �यव�थापन स�ब�धमा आधारभूत 

अ�भमुखीकरण गन� गराउने, 

(घ) �वप� �यव�थापन काय�मा उपयोग हुने �ोत साधनलाई तयार� हालतमा रा�,े 

(ङ) आ�ना भवन लगायत अ�य संरचना आपत ्काल�न �योजनका ला�ग आव�यक परेमा 

आदेशानुसार उपल�ध गराउने, 
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(च) स�बि�धत अ�धकार�को सुप�रवे�णमा उ�धार तथा राहत �वतरण काय�मा सहयोग 

पुर ्याउने, 

(छ) �वप� जो�खम �यूनीकरण संय��को �यव�था गर� तयार� अव�थामा रा�,े 

(ज)  फोहोरमैला तथा �दषुणको यथो�चत �यव�थापन गर� यसबाट वातावरण र 

जनजीवनमा पन� स�ने नकारा�मक �भावलाई �यूनीकरण गन� उपायह� अपनाउने, 

(झ) �वप�को घटना घटेमा त�काल निजकको सुर�ा �नकाय र �थानीय आपत ्काल�न 

काय�स�चालन के��लाई खबर गन� ।   

(२) ljb'/ नगरपा�लका �भ�का साव�ज�नक सं�था तथा �यावसा�यक ��त�ठानले   ljb'/ 

नगरपा�लकाको �वप� �यव�थापन स�ब�धी योजनाको अधीनमा रह� �वप� �यव�थापन योजनाको तजु�मा 

गर� अ�नवाय� �पमा लागू गनु� पन�छ । 

११. �वप� �यव�थापनमा सहयोग गनु� पन� : ljb'/ नगरपा�लका �भ�का सरकार� काया�लय, गरैसरकार� सं�था, 

�थानीय स�घ सं�था, समुदाय, �वयंसेवक, नाग�रक समाज, �नजी �े� तथा �यि�तले �वप� �यव�थापन 

काय�मा ljb'/  देहाय बमोिजम सहयोग गनु� पन�छ:- 

(क)  त�या�क स�कलन, ��तको मू�या�कन, राहत, पनु�था�पना तथा पु �न�मा�ण 

लगायतका �वप� �यव�थापन स�ब�धी काय�मा सहयोग गन�,  

(ख) �वप� �यव�थापन स�ब�धी जनचेतना अ�भव�ृ�ध गन�, 

(ग) �मता �वकास, आपत ्काल�न नमूना अ�यास तथा �वप� �यव�थापन स�ब�धी 

��श�ण काय��ममा सहयोग गन� तथा भाग �लने,  

(घ) खोज, उ�धार तथा राहत �वतरण स�ब�धी काय�मा सहयोग गन�।  

प�र�छेद – ५  

�वप� �यव�थापन कोष स�ब�धी �यव�था 

१२. �वप� �यव�थापन कोष : (१) �वप� �यव�थापनका ला�ग ljb'/ नगरपा�लकामा छु�टै   

कोष रहनेछ । 

(२) कोषमा देहाय बमोिजमका रकमह� रहने छन:्- 

(क) ljb'/ नगरपा�लकाको वा�ष�क बजेटबाट �वप  �यव�थापन कोषमा ज�मा गन� गर� 

�वीकृत रकम, 

 (ख) �देश सरकारबाट �वप  �यव�थापनका ला�ग �ा�त रकम, 

(ग)  नेपाल सरकारबाट �वप  �यव�थापनका ला�ग �ा�त रकम, 

(घ) �वदेशी कुनै स�घ सं�था वा �यि�तबाट दान, दात�य वा उपहार �व�प �ा�त रकम, 

(ङ )  अ�य कुनै �ोतबाट �ा�त रकम । 

(३) �वप� �थापनका ला�ग ljb'/ नगरपा�लकाले कानून बमोिजम शेष शु�क वा द�तुर 

संकलन गन� स�ने छ |  

(४) कोषको स�चालन तो�कए बमोिजम हुनेछ । 
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(५) कोषको रकम �वप� �यव�थापन स�ब�धी कामका ला�ग �योग ग�रनेछ । 

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भए ताप�न कोषको रकम �नय�मत �शास�नक काय�को 

ला�ग खच� ग�रने छैन । 

(७) कोषको लेखापर��ण महालेखा पर��कबाट हुनेछ ।  

(८) स�म�तले कोषको वा�ष�क आय �ययको ��तवदेन तयार गर� काय�पा�लका माफ� त ljb'/ 

नगर सभा सम� पेश गन�छ ।  प�र�छेद – ६  

कसूर तथा सजाय 

१३.  कसूर र सजाय : कसैले �वप�को घटना घ�न स�ने गर� लापरवाह� गरेमा वा �य�तो घटना घटाउन ��य� 

संल�न भएमा वा घ�ना घटेको अव�थामा नाजायज फाईदा �लने गर�  आफुलाई मा� फाईदा पु�ने 

�क�समको  काम गरेमा  यस स�ब�धमा संघीय कानून बमोिजम कसुरज�य मा�नने कुनै काम 

गरेमा तत ्स�ब�धी कारवाह� �च�लत संघीय कानून बमोिजम हुनेछ ।  

प�र�छेद – ७  

�व�वध 

१४.  �वप� स�कट��त �े� घोषणाको पालना र सम�वय : (१) नेपाल सरकारले ljb'/ नगरपा�लका �भ�को 

कुनै ठाउँमा ग�भीर �कृ�तको �वप� उ�प�न भए  �वप� स�कट��त �े� घोषणा गर� �च�लत कानून 

बमोिजम कुन ैकाम गन� गराउन आदेश �दएमा सोको पालना गनु� गराउनु ljb'/ नगरपा�लकाको कत��य 

हुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम घोषणा ग�रएको �े�मा नेपाल सरकारले �च�लत कानून बमोिजम कुनै काम 

गन� गराउन ljb'/ नगरपा�लका �भ�को कुनै �यि�त, सं�था वा अ�धकार�लाई आदेश �दएमा सोको पालना 

 गराउन  ljb'/ नगरपा�लकाले आव�यक सम�वय गन�छ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम घोषणा ग�रएको �े� स�ब�धी सूचनाको �सारणमा ljb'/ नगरपा�लकाले 

सहयोग र सम�वय गन�छ । 

१५. नेपाल सरकारको �वीकृतीमा मा� �वेश गनु�पन� : (१) �वप�  बाट असर परेको कुनै �े�मा �वदेशी नाग�रक वा 

सं�थाले �वेश गनु� परेमा नेपाल सरकारको �वीकृ�त �लएको छ छैन भ�न ljb'/ नगर पा�लकाले 

सोधखोज गन� स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सोधखोज गदा� �य�तो नाग�रक वा सं�थाले नेपाल सरकारको �वीकृ�त 

�लएको नादे�खएकोमा �नजको �वेशलाई रोक लगाई तत ् स�ब�धी सूचना नेपाल सरकारलाई उपल�ध 

गराईनेछ । 

१६. मानवीय तथा अ�य सहायता र सम�वय : (१) ljb'/ नगरपा�लका �भ� उ�प�न �वप को अव�थालाई 

त�काल सामना गन� आ�त�रक �ोत र साधनबाट न�याउने भएमा मानवीय तथा अ�य सहायता  

का ला�ग   , �देश सरकार तथा नेपाल सरकारलाई अनुरोध 

ग�रनेछ ।  
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 (२) �वप� बाट उ�प�न ि�थ�त �नय��ण गन� �ममा नेपाल सरकारले अ�तरा�ि��य मानवीय तथा 

अ�य सहयोग �लई प�रचालन गरेको अव�थामा नेपाल सरकारको �नद�शनमा र�ह तत ्स�ब�धी काय�मा 

सहयोग र सम�वय ग�रनेछ ।  

(३ ) �छमे         

     ,  

         

   ljb'/   

 ।  

१७.  त�काल ख�रद तथा �नमा�ण र �योग गन� स�कन े : (१) �वशेष प�रि�थ�त पर� �वप�  बाट �भा�वत �े�मा 

खोज, उ�धार तथा राहत उपल�ध गराउन तथा भइरहेको �वप�  बाट थप ��त हुन न�दनका ला�ग त�कालै 

राहत साम�ी ख�रद वा �नमा�ण काय� गन� आव�यक भएमा साव�ज�नक ख�रद स�ब�धी �च�लत कानूनमा 

रहेको �वशेष प�रि�थ�तमा ख�रद गन� स�ब�धी �यव�था बमोिजम ljb'/  

 ख�रद वा �नमा�ण काय� गन� स�कनेछ । 

(२) �वप� बाट �भा�वत �े�मा खोज, उ�धार तथा राहत उपल�ध गराउन तथा भइरहेको �वप�  बाट थप 

��त हुन न�दनका ला�ग ljb'/ नगरपा�लका �े� �भ�को कुनै गैरसरकार� काया�लय वा अ�य संघ सं�था र 

�यि�तको चल, अचल स�प�� तथा सवार� साधन उपयोग गन� आव�यक भएमा सोको अ�भलेख राखी 

तो�कएको अव�धभरको ला�ग अ�थायी तवरले �ा�त गन� स�कनेछ । 

 (३) �वप�  बाट �भा�वत �े�मा त�काल राहत उपल�ध गराउन ljb'/ नगरपा�लका �े� �भ�को कुनै 

गैरसरकार� काया�लय वा अ�य संघ सं�था र �यि�तको खा�या�न, ल�ाकपडा, औषधी वा अ�य व�तु 

आव�यक भएमा सोको अ�भलेख राखी �नय��णमा �लन र स�बि�धत �भा�वत प�लाई �वतरण गन� 

स�कनेछ । 

(४) ljb'/ नगरपा�लकाले उपदफा (२) बमोिजम कुनै स�प�� अ�थायी �पमा �ा�त गरेमा वा उपदफा 

(३) बमोिजम कुनै व�तु �नय��ण र �वतरण गरेमा �य�तो स�प�� �योग वा व�तु उपयोग बापत �च�लत 

दर अनुसारको रकम स�बि�धत काया�लय, सं�था वा �यि�तलाई �दनेछ ।  

१८.  राहतको �यूनतम मापद�ड स�ब�धी �यव�था : (१) �वप� �भा�वत �यि�तलाई नेपाल सरकार तथा �देश 

सरकारले उपल�ध गराउने राहतको अ�त�र�त ljb'/ नगरपा�लकाले आ�त�रक �ोतबाट थप राहत 

उपल�ध गराउन स�नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम ljb'/ नगरपा�लकाले �वप� �भा�वत �यि�तलाई राहत उपल�ध गराउँदा 

मापद�ड बनाई सोको आधारमा राहात उपल�ध गराउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको राहतको मापद�डमा अ�य �वषयको अ�त�र�त देहायका �वषय समावेश 

भएको हुनु पन�छ:- 

(क) �वप�  बाट �भा�वत �यि�तलाई अ�थायी आ�य�थलमा रा�दा उपल  गराउनु पन� 

आवास, खा�या�न, खानेपानी, �वा��य तथा सरसफाइ स�ब�धी, 
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(ख) �वप�  बाट म�ृयु हुनेको प�रवार तथा स�प��को ��त हुने �यि�तलाई उपल�ध गराउनु 

पन� �यूनतम राहत स�ब�धी,  

(ग) म�हला, बालबा�लका, जे�ठ नाग�रक, अश�त तथा अपा�गता भएका �यि�तको 

आ कता     ह� 

(  �डि�नट� �कट र �च��ने �कट)   

  ,  

(घ)     , 

(ङ) �यूनतम राहत बाहेक �वरोजगार तथा रोजगार� �यव�थापनका मा�यमबाट पी�डतको 

जी�वकोपाज�न स�ब�धी, 

(च) गैरसरकार� वा �यि�तगत �पमा �दइने राहत  �वतरण स�ब�धी, 

(छ) एक�वार �णाल� अनु�प राहत �वतरण गन� स�ब�धी, 

(ज) राहतसँग स�बि�धत अ�य उपयु�त �वषय । 

१९.   �वप�  मा पर� हराएका वा न�ट भएका कागजात स�ब�धमा : �वप� मा पर� हराई फेला पन� नसकेका तथा 

आं�शक वा पूण� �पमा ��त भएका ljb'/ नगरपा�लकाका मह�वपूण� कागजातह�को �माणीकरण तथा 

��त�ल�प उपल�ध गराउन ेस�ब�धी �यव�था   तोके बमोिजम हुनेछ। 

२०. �नद�शन �दन स�ने : स�म�तले यस ऐनको अधीनमा रह� �वप� �यव�थापनका ला�ग कुनै �यि�त वा 

�नकायलाई आव�यक �नद�शन �दन स�नेछ र �य�तो �नद�शनको पालना गनु� स�बि�धत �यि�त वा 

�नकायको कत��य हुनेछ । 

२१. उपस�म�त गठन गन� स�ने : (१) स�म�तले आव�यकता अनुसार उपस�म�त गठन गन� स�नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम गठन हुने उपस�म�तको काम, कत��य, अ�धकार र काया�व�ध उपस�म�त 

गठन गदा�का बखत तो�कए बमोिजम हुनेछ । 

२२. अ�भलेख रा�ु पन�ः (१) �वप को समयमा राहत उपल�ध गराउने �यि�त, �नकाय वा सं�थाको नाम,  र  

उपल  गराईको राहत   प माण    

    छ  ।    

(२ )  ( )       , 

   ,    

         

 गराइए     छ  ।  

२३. पुर�कार �दन स�ने : �थानीय �वप� �यव�थापन स�ब�धमा �वशेष योगदान पु�  याउने उ�कृ�ट �यि�त वा 

सं�थालाई �ो�साहन �व�प स�म�तको �सफा�रसमा ljb'/ नगर पा�लकाले स�मान तथा 

पुर�कार �दन स�नेछ ।  

२४. वा�ष�क ��तवेदन : (१) स�म�तले ��येक आ�थ�क वष�मा गरेको कामको �ववरण स�हतको वा�ष�क ��तवेदन 

तयार गर� काय�पा�लका माफ� त गाउँ/नगर सभा, िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त तथा �देश �वप� 

�यव�थापन स�म�त सम� पेश गनु� पन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको वा�ष�क ��तवेदन साव�ज�नक �पमा �काशन गनु� पन�छ । 
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२५.  �शास�नक खच� �थापन: स�म�तको बैठक तथा ��त दन तयार� लगायतका काय� ग स�बि�धत 

�युनतम �शास�नक खच� ljb'/ नगरकाय�पा�लकाले �यव�था गन�छ |  

२६. अ�धकार ��यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन अ�तग�त बनेको �नयम बमोिजम लाई �ा�त 

अ�धकारम�ये आव�यकता अनुसार केह� अ�धकार स�म�तको संयोजक तथा तो�कएको पदा�धकार�लाई 

��यायोजन गन� स�नेछ । 

२७. �नयम बनाउने अ�धकार : ljb'/ नगर काय�पा�लकाले यो ऐन काया��वयनका ला�ग आव�यक �नयम तथा 

काय��व�ध  बनाउन स�नेछ । 
 


