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भ पुर नगरपािलकामा िवपद् जोिखम यूनीकरण तथा यव थापन गन बनेको
ऐन, २०७५
तावना : भ पुर नगरपािलका े िभ ाकृ ितक तथा गैर ाकृ ितक िवपद्बाट
सवसाधारणको जीउ यान र सावजिनक, िनजी तथा यि गत स पि , ाकृ ितक एवम्
साँ कृ ितक स पदा र भौितक संरचनाको संर ण गनका लािग िवपद् जोिखम यूिनकरण तथा
यव थापनका सबै ि याकलापको सम वया मक र भावकारी पमा काया वयनका लािग
कानून बनाउन वा छनीय भएकोले,
नेपालको संिवधानको धारा २२१ को उपधारा (१), थानीय सरकार संचालन ऐन
२०७४ को दफा ११(न) र २०१ को अिधकार योग गरी भ पुर नगरपािलकाको नगरसभाले
यो ऐन बनाएको छ ।
प र छे द – १
ारि भक
१. संि नाम र ार भ: (१) यस ऐनको नाम “नगर िवपद् जोिखम यूनीकरण तथा
यव थापन ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तु त ार भ हनेछ ।
२. प रभाषा: िवषय वा सङ् गले अक अथ नलागेमा यस ऐनमा,(क) “ मुख” भ नाले भ पुर नगरपािलकाको मुख स झनुपछ ।
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(ख) “कोष” भ नाले दफा १२ बमोिजमको िवपद् यव थापन कोष स झनुपछ ।
(ग) “गैर ाकृ ितक िवपद्” भ नाले महामारी, अिनकाल, डढेलो, क ट वा सू म जीवाणु
आतङ् क, पशु तथा चराचु ङ् गीमा हने लू, या डािमक लू, सपदंश, जनावर
आतङ् क, खानी, हवाई, सडक, जल वा औ ोिगक दुघटना, आगलागी, िवषा
याँस, रसायन वा िवक रण चुहावट, याँस िब फोटन, िवषा खा सेवन,
वातावरणीय दूषण, वन िवनाश वा भौितक संरचनाको ित तथा कोप उ ार
कायमा हने दुघटना वा य तै अ य गैर ाकृ ितक कारणले उ प न िवपद् स झनुपछ ।
(घ) “िज ला िवपद् यव थापन सिमित” भ नाले संघीय ऐनको दफा १६ बमोिजम
भ पुर िज लामा गठन भएको िज ला िवपद् यव थापन सिमित स झनुपछ ।
(ङ) “तोिकएको" वा "तोिकए बमोिजम” भ नाले यस ऐनअ तगत बनेको िनयममा
तोिकएको वा तोिकए बमोिजम स झनुपछ ।
(च) “ देश िवपद् यव थापन सिमित” भ नाले संघीय ऐनको दफा १४ बमोिजम देश
नं. ३ मा गठन भएको देश िवपद् यव थापन सिमित स झनुपछ ।
(छ) “ मुख शासक य अिधकृ त” भ नाले भ पुर नगरपािलकाको मुख शासक य
अिधकृ त स झनुपछ ।
(ज) “ ाकृ ितक िवपद्” भ नाले अिसना, अितवृि , अनावृि , बाढी, भू- खलन, डु बान,
खडेरी, आँधी, हरी बतास, चट् याङ् , भूक प, वालामुखी िब फोट, डढेलो वा य तै
अ य ाकृ ितक कारणले उ प न जुनसुकै िवपद् स झनुपछ ।
(झ) “राि य कायकारी सिमित” भ नाले संघीय ऐनको दफा ६ बमोिजमको कायकारी
सिमित स झनुपछ ।
(ञ) “राि य प रषद” भ नाले संघीय ऐनको दफा ३ बमोिजमको िवपद् जोिखम
यूनीकरण तथा यव थापन राि य प रषद् स झनुपछ ।
(ट) “राि य ािधकरण” भ नाले संघीय ऐनको दफा १० बमोिजम गठन भएको राि य
िवपद् जोिखम यूनीकरण तथा यव थापन ािधकरण स झनुपछ ।
(ठ) “िवपद्” भ नाले कु नै थानमा आपत्कालीन अव था िसजना भई जन वा धनको
ितको साथै जीवनयापन र वातावरणमा ितकू ल असर पान ाकृ ितक वा गैर
ाकृ ितक िवपद् स झनुपछ ।
(ड) “िवपद् खोज तथा उ ार समूह” भ नाले िवपद्को अव थामा खोजी तथा उ ार गन
ि याशील वा िवपद् यव थापनको लािग प रचालन गन तयार ग रएको
िविश ीकृ त खोज तथा उ ार समूह स झनुपछ र सो श दले तािलम ा मानवीय
सहायताकम लाई समेत जनाउँछ ।
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(ढ) “िवपद् जोिखम यूनीकरण” भ नाले िवपद्पवू ग रने जोिखमको िव े षण तथा
मू याङ् कन, िवपद् रोकथाम वा िवपद्बाट हने ितको यूनीकरण तथा िवकासका
कायमा िवपद् जोिखमलाई कम गनस ब धी काय स झनुपछ ।
(ण) “िवपद् पुनलाभ” भ नाले िवपद्को घटनापिछ ग रने पुनिनमाण एवम्
पुन थापनासँग स बि धत काय स झनुपछ ।
(त) “िवपद् ितकाय” भ नाले िवपद्को घटना घट् नासाथ त कालै ग रने खोज, उ ार
एवम् राहतसँग स बि धत काय स झनुपछ र सो श दले िवपद् ितकायको
पूवतयारीलाई समेत जनाउँछ ।
(थ) “िवपद् यव थापन” भ नाले िवपद् जोिखम यूनीकरण, िवपद् ितकाय र िवपद्
पुनलाभसँग स बि धत स पूण ि याकलाप स झनुपछ ।
(द) “ यावसाियक ित ान” भ नाले उ ोग, कलकारखाना, िसनेमा घर, सिपङ् ग मल,
पाट यालेस, बहउ े यीय यापा रक भवनज ता यावसाियक ित ान
स झनुपछ ।
(ध) “सिमित” भ नाले दफा ३ बमोिजमको नगर िवपद् यव थापन सिमित स झनुपछ ।
(न) “संघीय ऐन” भ नाले नेपाल सरकारको िवपद् जोिखम यूनीकरण तथा यव थापन
ऐन, २०७४ स झनुपछ ।
(प) “संघीय म ालय” भ नाले नेपाल सरकारको िवपद् यव थापन हेन गरी तोिकएको
म ालय स झनुपछ ।
(फ) “सावजिनक सं था” भ नाले सरकारी िनकाय, सरकारको पूण वा आंिशक
वािम व भएको सं था, चिलत कानुनबमोिजम थापना भएका संगिठत सं था
वा सबै कारका वा य तथा शैि क सं था स झनुपछ ।
प र छे द – २
नगर िवपद् यव थापन सिमितको गठन तथा काम, कत य र अिधकार
३. नगर िवपद् यव थापन सिमित: (१) भ पुर नगरपािलका िभ को िवपद् यव थापन
स ब धी कायलाई भावकारी पमा स चालन गन एक नगर िवपद् यव थापन
सिमित रहनेछ ।
(२) सिमितको गठन देहायबमोिजम हनेछ:(क) नगर मुख
-संयोजक
(ख) नगर उप मुख
- सद य
(ग) मुख शासक य अिधकृ त
- सद य
(घ) िवषयगत सिमितका संयोजकह
- सद य
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(ङ)
(च)
(छ)
(ज)

ितिनिध िज ला शासन कायालय
- सद य
सामािजक शाखा मुख
- सद य
पूवाधार िवकास तथा योजना शाखा मुख
- सद य
भ पुर नगरपािलकाको भौगोिलक े िभ रहेका संघीय सुर ा
िनकायका मुख वा ितिनिध
-सद य
(झ) भ पुर नगरपािलकाको भौगोिलक े िभ रहेका देश हरी
कायालयको मुख वा ितिनिध
- सद य
(ञ) नगर हरी मुख
- सद य
(ट) नेपाल रे ड स सोसाईटीका थानीय ितिनिध (१ जना)
- सद य
(ठ) िनजी े को उ ोग वािण य स ब धी मा यता ा सं थाको नगर
तहको अ य वा िनजले तोके को ितिनिध (१ जना)
- सद य
(ड) िवपद् यव थापन हेन ग र तोिकएको शाखा मुख - सद य सिचव
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कु रा लेिखएको भए तापिन म सं या (ञ), (ठ), (ड)
र (ण) का सद यह उपल ध नभएको अव थामा पिन सिमित गठन एवम्
काम कारबाही गनमा असर पन छै न ।
(४) उपदफा (२) बमोिजमको सिमितले संघीय ऐनको दफा १७ बमोिजम थानीय
िवपद् यव थापन सिमितको पमा समेत काम गनछ ।
४. सिमितको बैठक स ब धी यव था: (१) संयोजकले तोके को िमित, समय र
थानमा सिमितको बैठक ब नेछ ।
(२) सिमितको सद य-सिचवले सिमितको बैठक ब ने िमित, समय र थान तोक
बैठकमा छलफल हने िवषयसूची सिहतको सूचना सबै सद यले पाउने गरी
पठाउनु पनछ ।
(३) सिमितका पचास ितशतभ दा बढी सद य उपि थत भएमा बैठकको लािग
गणपूरक सङ् या पुगेको मािननेछ ।
(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कु रा लेिखएको भए तापिन सिमितको बैठक
त काल बोलाउन आव यक भएमा अ य ले जुनसुकै बेला पिन सिमितको
बैठक बोलाउन स नेछ र य तो अव थामा अ य र कू ल सद य सं याको
एक चौथाई सद य उपि थत भएमा सिमितको बैठक ब न स नेछ ।
(५) सिमितको बैठक संयोजकको अ य तामा ब नेछ ।
(६) सिमितको िनणय बहमत ारा हनेछ र मत बराबर भएमा संयोजकले िनणायक
मत िदनेछ।
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(७) सिमितले आव यकताअनुसार स बि धत िनकाय वा सङ् घ–सं थाका
ितिनिध र िव लाई बैठकमा आम ण गन स नेछ ।
(८) सिमितको बैठक स ब धी अ य कायिविध सिमित आफै ले िनधारण गरे
बमोिजम हनेछ ।
(९) सिमितको िनणय सद य सिचवले मािणत गरी रा नेछ ।
५ . सिमितको काम, कत य र अिधकार: सिमितको काम, कत य र अिधकार
देहायबमोिजम हनेछ:(क) िवपद् यव थापनस ब धी राि य प रषद्बाट वीकृ त राि य नीित तथा
योजना एवम् राि य कायकारी सिमित र देश िवपद् यव थापन
सिमितबाट वीकृ त एक कृ त तथा े गत नीित योजना र काय मअनु प
हने गरी नगर िवपद् यव थापन नीित तथा योजना तजुमा गरी कायपािलका
सम पेश गन,
(ख) नगरसभाबाट वीकृ त नीित तथा योजनाको अिधनमा रही िवपद् जोिखम
यूनीकरण, िवपद् ितकाय तथा िवपद् पुनलाभस ब धी एक कृ त तथा
े गत नीित, योजना तथा काय म वीकृ त गरी लागू गन, गराउने,
(ग) भ पुर नगरपािलकामा संचालन हने िवपद् यव थापन स ब धी काय म
तथा बजेट ताव तयार गन गराउने,
(घ) िवपद् यव थापनका स ब धमा नगरपािलकाको सं थागत मता िवकास
गन, गराउने,
(ङ) नगरपािलकाका पदािधकारी, कमचारी, वयंसेवक, थानीय िटम, लव,
पु तकालय, खेलकु द सिमित, िव ालय लगायत अ य संघसं था,
सामािजक प रचालक तथा समुदायलाई िवपद् यव थापन स ब धमा
िश ण िदने यव था िमलाउने,
(च) िवपद्का घटना हनासाथ खोज, उ ार र राहतलगायतका ाथिमक कायह
त काल गनको लािग सं थागत संय वत: प रचािलत हने गरी आव यक
कायिविध तथा मापद ड तजुमा गरी लागू गन, गराउने,
(छ) िवपद् यव थापनका स ब धमा संघीय तथा ादेिशक कानुनको अिधनमा
रही सावजिनक, िनजी, गैरसरकारीलगायत सबै िनकाय तथा सं थाले
िनवाह गनुपन भूिमका िनधारण गन तथा य ता सं था वा िनकायलाई
आ नो नीित, योजना र काय ममा िवपद् यव थापनस ब धी िवषय
समावेश गन लगाउने,
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(ज) िवपद्को समयमा थानीय स चार मा यमह को भूिमकास ब धी
आव यक मापद ड तयार गरी काया वयन गन, गराउने,
(झ) सरकारी, िनजी एवम् गैरसरकारी सं था, थानीय वयंसेवक, सामािजक
प रचालक लगायत स बि धत सबै प को सम वय र संल नतामा िवपद्
यव थापनस ब धी काय गन, गराउने,
(ञ) भौितक संरचना िनमाण गदा भवनसंिहतालगायत अ य वीकृ त िनदिशका
वा मापद डको पालना गराउने,
(ट) थानीय सावजिनक पूवाधारस ब धी संरचनाको िवपद् जोिखम मू यांकन
गन, गराउने,
(ठ) नदी िकनार, बगर, पिहरो जान स ने िभरालो जिमन र डु बान हने े वा
िवपद् जोिखमको स भावना भएका असुरि त े मा बसोबास गन यि
तथा समुदायलाई सुरि त थानमा थाना तरण गराउन उपयु थानको
खोजी कायमा सहयोग गन तथा सुरि त थानमा बसोबासस ब धी
सचेतना जगाउने,
(ड) िवपद्बाट थानीय तरमा िनजी तथा सावजिनक े बाट भइरहेको सेवा
वाहमा अवरोध आइपरे मा सोको पुनसंचालनका लािग सेवा िनर तरताको
योजना तजुमा तथा काया वयन स ब धी काय गन, गराउने,
(ढ) थानीय समुदायलाई िवपद् ित जाग क बनाउन, िवपद्सगँ स बि धत
योजना तथा काय म तजुमा गन तथा िवपद्को घटना हनासाथ
ितकायका लािग प रचािलत हन वडा तथा समुदाय तरमा िवपद्
पूवतयारी तथा ितकाय सिमित गठन गन,
(ण) िव ालय तहको शैि क पाठ् य ममा िवपद् यव थापनस ब धी िवषय
समावेश गन पहल गन,
(त) िवपद् ितकायका लािग नमूना अ यास गन, गराउने,
(थ) िवपद्को समयमा योग गन सिकने गरी वा णय , ए बुले सलगायतका
अ य उपकरणह तयारी अव थामा रा न लगाउने,
(द) थानीय तरमा आपत्कालीन कायस चालन के को थापना र
स चालन गन,
(ध) नगरपािलकामा िवपद् यव थापन सूचना णाली तथा पूवचेतावनी
णालीको िवकास र स चालन गन, गराउने,
(न) िवपद् भािवत े मा त काल उ ार राहतको यव था िमलाउने,
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(प) िवपद्मा परी हराएका, िब ेका वा न भएका कागजातको यिकन त याङ् क
अ ाविधक गरी रा न लगाउने,
(फ) िवपद्बाट भािवत घरप रवारको पिहचान, तर िनधारण तथा प रचयप
िवतरण गन, गराउने,
(ब) िवपद्को समयमा जोिखममा रहेको समूह िवशेष गरी मिहला,
बालबािलका, िकशोरी, अपाङ् गता भएका यि उपर हन स ने घटना
(लैङ्िगक िहंसा, बेचिबखन तथा अ य कु नै पिन िकिसमका शोषण)
रोकथामको लािग िवशेष सतकता अपनाई सचेतनामूलक काय म
स चालन गन,
(भ) िवपद्को जोिखममा रहेका मिहला, बालबािलका, ये नाग रक, दिलत,
सीमा तकृ त वग तथा समुदाय, अश तथा अपाङ् गता भएका
यि ह को लािग िवशेष योजना तथा काय म बनाई काया वयन गन,
गराउने,
(म) िवपद् यव थापन स ब धमा सावजिनक सं था तथा यावसाियक
ित ानले चिलत ऐन बमोिजम काय गरे /नगरे को अनुगमन गन,
(य) िवपद् यव थापनस ब धी राि य कायकारी सिमित, देश िवपद्
यव थापन सिमित तथा िज ला िवपद् यव थापन सिमितको
िनणयअनुसार िवपद् यव थापन स ब धी अ य काय गन, गराउने,
(र) िवपद् यव थापनका स ब धमा नेपाल सरकार तथा देश सरकारका
म ालय, िवभाग तथा अ य िनकायसँग सहकाय गन,
(ल) िवपद् यव थापन स ब धमा नेपाल सरकार, देश सरकार वा नगरसभाले
तोके का अ य काय गन, गराउने,
(व) िवपद् यव थापन स ब धमा संघीय तथा ादेिशक कानूनको ितकु ल
नहने गरी नगर कायपािलकाले तोके बमोिजमका अ य काय गन, गराउने,
(श) िविभ न संघसं था, यि बाट ा हने राहत तथा पुनिनमाण र पुनलाभका
िवषयव तुलाई थानीय िवपद् यव थापन सिमितले तोके को थान र
मापद डअनुसार गन, गराउने ।
प र छे द – ३
वडा तरीय िवपद् यव थापन सिमितको गठन तथा काम, कत य र अिधकार
६. वडा तरीय िवपद् यव थापन सिमित: (१) नगरपािलकाको येक वडामा एक
वडा तरीय िवपद् यव थापन सिमित रहनेछ ।
7

(२) वडा तरीय िवपद् यव थापन सिमितको गठन देहाय बमोिजम हनेछ:(क) वडाअ य
-संयोजक
(ख) वडासद यह
- सद य
(ग) वडा िभ रहेका िवषयगत शाखा ईकाइ कायालय मुखह - सद य
(घ) वडा िभ रहेका सुर ा िनकायका मुखह
- सद य
(ङ) वडामा रहेका िव ालयह म येबाट एक जना ितिनिध
- सद य
(च) थानीय रे ड स
- सद य
(छ) सामुदायमा आधा रत संघसं था तथा वडा खेलकु द सिमितबाट - सद य
(ज) संयोजकले तोके बमोिजम
- सद य
(झ) वा यकम वडा नस तथा मिहला वा य वमंसेिवका - सद य
(ञ) सामािजक कायकता वा सामािजक काय िवषयमा अ ययन गरी रहेका
यि ह
- सद य
(ट) वडा सिचव
- सद य सिचव
(३) उपदफा (२) बमोिजमको सिमितको बैठक सो सिमितको संयोजकले तोके को
िमित, समय र थानमा ब नेछ ।
(४) सिमितको सद य-सिचवले सिमितको बैठक ब ने िमित, समय र थान तोक
बैठकमा छलफल हने िवषयसूची सिहतको सूचना सबै सद यले पाउने गरी
पठाउनुपनछ ।
(५) सिमितका पचास ितशतभ दा बढी सद य उपि थत भएमा बैठकको लािग
गणपूरक सङ् या पुगेको मािननेछ ।
(६) उपदफा (४) र (५) मा जुनसुकै कु रा लेिखएको भए तापिन सो सिमितको बैठक
त काल बोलाउन आव यक भएमा संयोजकले जुनसुकै बेला पिन सिमितको
बैठक बोलाउन स नेछ र य तो अव थामा कू ल सं याको एक चौथाई
सं या उपि थत भएमा सिमितको बैठक ब न स नेछ ।
(७) सिमितको बैठकको अ य ता सो सिमितको संयोजकले गनछ ।
(८) सिमितको िनणय बहमत ारा हनेछ र मत बराबर भएमा संयोजकले िनणायक
मत िदनेछ ।
(९) सिमितले आव यकताअनुसार स बि धत िनकाय वा सङ् घ–सं थाका
ितिनिध र िव लाई बैठकमा आम ण गन स नेछ ।
(१०) सिमितको बैठकस ब धी अ य कायिविध सो सिमित आफै ले िनधारण
गरे बमोिजम हनेछ ।
(११) सिमितको िनणय सद य सिचवले मािणत गरी रा नेछ ।
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७ . वडा तरीय िवपद् यव थापन सिमितको काम, कत य र अिधकार : सिमितको काम,
कत य र अिधकार देहायबमोिजम हनेछ:(क) वडािभ िवपद् ितकाय तथा िवपद् पुनलाभस ब धी काय म स चालनका
लािग नगर िवपद् यव थापन सिमितमा िसफा रस गन तथा सो सिमितबाट
वीकृ त नीित तथा योजना अनु पका िवपद् यव थापनस ब धी काय म
गन,
(ख) वडामा िवकास िनमाणका ि याकलापह काया वयनमा िवपद् जोिखम
याव थापनलाई मूल वाहीकरण गन, सुरि त िव ालय तथा अ पतालका
लािग िवपद् जोिखम यूनीकरणका काय मह स चालन गन,
(ग) िवपद् यव थापनका स ब धमा वडाको सं थागत मता िवकास गन,
(घ) िवपद् यव थापन योजना, आप कालीन काययोजना, पुनः थापना तथा
पुनिनमाण योजना तजुमा तथा काया वयन गन, गराउने,
(ङ) समुदायमा िवपद् यव थापनका स ब धी काम गन समूहह को गठन तथा
य ता समूहह लाई प रचालन गन गराउने,
(च) वडा सद यह , कमचारी, वयंसेवक, वडा खेलकु द सिमित, िटम, लव,
पु तकालय, सामािजक अगुवा, सामािजक प रचालक तथा समुदायमा
आधा रत िवपद् यव थापन सिमित सद य, नाग रक समाजका ितिनिधलाई
िवपद् यव थापन स ब धी िश णको यव था िमलाउने,
(छ) थानीय समुदायलाई िवपद् ित जाग क बनाउने, िवपद्सँग स बि धत
योजना तथा काय म तजुमा गन तथा िवपद्को घटना हनासाथ ितकायका
लािग तयारी अव थामा रा ने,
(ज) िवपद्का घटना हनासाथ खोज, उ ार र राहतलगायतका ाथिमक कायह
त काल गनको लािग सम वय गन,
(झ) आपत्कालीन नमुना अ यास गन, गराउने,
(ञ) िवपद्बाट भािवत घर प रवारको पिहचान, तर िनधारण तथा प रचयप
िवतरणमा नगर िवपद् यव थापन सिमितलाई सहयोग गन,
(ट) िवपद्को समयमा जोिखममा रहेका समूह िवशेष गरी मिहला, बालबािलका,
िकशोरी, अपाङ् गता भएका यि उपर हन स ने घटना (लैङ्िगक िहंसा,
बेचिबखन तथा अ य कु नै पिन िकिसमका शोषण) रोकथामको लािग िवशेष
सतकता अपनाई सचेतनामूलक काय म स चालन गन,
(ठ) नगर िवपद् यव थापन सिमितको िनणयअनुसार िवपद् यव थापनस ब धी
अ य काय गन, गराउने ।
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(ड) वडािभ रहेका स भिवत सुरि त थलह को पिहचान गरी न सांकन गरी
सावजिनक थलमा दशन गन ।
प र छे द – ४
सुर ा िनकाय तथा अ य िनकायको प रचालन
८. सुर ा िनकायको प रचालन तथा सहयोग र सम वय: (१) नगरकायपािलकाले िवपद्
यव थापनको काममा नेपाल सरकार तथा देश सरकारले प रचालन गरे का संघीय तथा
ादेिशक सुर ा िनकायह लाई सहयोग र सम वय गनछ ।
(२) सुर ा िनकायले िवपद्को समयमा खोज तथा उ ार कायका लािग
नगरकायपािलकासँग आव यक साम ी माग गरे को अव थामा
नगरकायपािलकामा उपल ध भएस म य तो सामा ी त काल उपल ध
गराईने छ ।
(३) िवपद् ितकायका लािग नगरकायपािलकाले नगर हरीलाई प रचालन
गनछ ।
९. वा णय तथा अ य सेवा दायक िनकायको काम, कत य र अिधकार:
(१) वा णय , ए बुले स तथा य तै अ य सेवा दायकले आपत्कालीन खोज,
उ ार तथा राहत उपल ध गराउन सिमितले िदएको िनदशनको पालना
गनुपनछ ।
(२) आपत्कालीन काय स पादन गदा सिमितको आदेशबमोिजम कु नै पिन
थानमा वेश गन तथा जुनसुकै यि वा सं थाको साधन र ोत उपयोग
गन अिधकार वा णय सेवा दायकलाई हनेछ ।
१०. सावजिनक सं था तथा यावसाियक ित ानको दािय व: (१) िवपद् यव थापन
स ब धमा नगरपािलकािभ का सबै सावजिनक सं था तथा यावसाियक ित ानको
दािय व देहायबमोिजम हनेछ:(क) आ नो भवन, उ ोग, कायालय वा यावसाियक के मा िवपद्का घटना
हन निदन िवपद् सुर ा औजार, उपकरण, साम ी, आपत्कालीन िनकास
लगायत तोिकए बमोिजमका अ य यव था गन,
(ख) त यांक संकलन, ितको मू यांकन, राहत, पुन थापना तथा पुनिनमाण
समेतका स पूण कायमा आव यक सहयोग गन,
(ग) आ ना कमचारी तथा कामदारलाई िवपद् यव थापन स ब धमा आधारभूत
अिभमुखीकरण गन गराउने,
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(घ) िवपद् यव थापन कायमा उपयोग हने ोत साधनलाई तयारी हालतमा
रा ने,
(ङ) आ ना भवनलगायत अ य संरचना आपत्कालीन योजनका लािग
आव यक परे मा आदेशानुसार उपल ध गराउने,
(च) स बि धत अिधकारीको सुप रवे णमा उ ार तथा राहत िवतरण कायमा
सहयोग पु याउने,
(छ) िवपद् जोिखम यूनीकरण संय को यव था गरी तयारी अव थामा रा ने,
(ज) फोहोरमैला तथा दूषणको यथोिचत यव थापन गरी यसबाट वातावरण र
जनजीवनमा पन स ने नकारा मक भावलाई यूनीकरण गन उपायह
अपनाउने,
(झ) िवपद्को घटना भएमा त काल निजकको सुर ा िनकाय र थानीय
आपत्कालीन कायस चालन के लाई खबर गन ।
(२) नगरपािलकािभ का सावजिनक सं था तथा यावसाियक ित ानले
नगरपािलकाको िवपद् यव थापनस ब धी योजनाको अधीनमा रही िवपद्
यव थापन योजनाको तजुमा गरी अिनवाय पमा लागू गनुपनछ ।
११. िवपद् यव थापनमा सहयोग गनुपन : नगरपािलकािभ का सरकारी कायालय,
गैरसरकारी सं था, थानीय संघ सं था, समुदाय, वयंसेवक, िनजी े तथा यि ले
िवपद् यव थापन कायमा नगरकायपािलकालाई देहायबमोिजम सहयोग गनुपनछ:(क) त यांक संकलन, ितको मू यांकन, राहत, पुन थापना तथा पुनिनमाण
लगायतका िवपद् यव थापनस ब धी कायमा सहयोग गन,
(ख) िवपद् यव थापनस ब धी जनचेतना अिभवृि गन,
(ग) मता िवकास, आपत्कालीन नमुना अ यास तथा िवपद्
यव थापनस ब धी िश ण काय ममा सहयोग गन तथा भाग िलने,
(घ) खोज, उ ार तथा राहत िवतरणस ब धी कायमा सहयोग गन,
प र छे द – ५
िवपद् यव थापन कोष स ब धी यव था
१२. िवपद् यव थापन कोष : (१) िवपद् यव थापनका लािग नगरपािलकामा छु ै एक कोष
रहनेछ ।
(२) कोषमा देहाय बमोिजमका रकमह रहने छन्:(क) नगरपािलकाको वािषक बजेटबाट िवपद् यव थापन कोषमा ज मा गन
गरी वीकृ त रकम,
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(ख) देश सरकारबाट िवपद् यव थापनका लािग ा रकम,
(ग) नेपाल सरकारबाट िवपद् यव थापनका लािग ा रकम,
(घ) वदेशी कु नै संघ सं था वा यि बाट दान, दात य वा उपहार व प ा
रकम,
(ङ) अ य कु नै ोतबाट ा रकम ।
(३) िवपद् यव थापनका लािग नगरपािलकाले कानुनबमोिजम िवशेष शु क वा
द तुर संकलन गन स नेछ ।
(४) कोषको स चालन तोिकएबमोिजम हनेछ ।
(५) कोषको रकम िवपद् यव थापनस ब धी कामका लािग योग ग रनेछ ।
(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कु रा लेिखएको भए तापिन कोषको रकम िनयिमत
शासिनक कायको लािग खच ग रनेछैन ।
(७) कोषको लेखापरी ण महालेखा परी कबाट हनेछ ।
(८) सिमितले कोषको वािषक आय– ययको ितवदेन तयार गरी कायपािलका
माफत् नगरसभासम पेश गनछ ।
प र छे द – ६
कसूर तथा सजाय
१३. कसूर र सजाय : (१) कसैले िवपद्को घटना घट् न स ने गरी लापरवाही गरे मा वा य तो
घटना घटाउन य संल न भएमा य तो यि लाई कसूरको मा ा अनुसार पाँच
लाख पैयाँस म ज रवाना वा दुई वषस म कै द वा दुवै सजाय हनेछ ।
(२) कसैले देहाय बमोिजमको कु नै काय गरे मा य तो यि लाई कसूरको मा ा
अनुसार एक लाख पैयाँस म ज रवाना वा छ मिहनास म कै द वा दुवै सजाय
हनेछ ।
(क) कु नै िवपद्को घटना घट् न स ने अफवाह फै लाई सावजिनक पमा ास
सृजना गरे मा
(ख) अनुमित िलई वा निलई िवपद्का नाममा च दा राहत वा सहयोग संकलन
गरे मा आफू खुशी िवतरण गरे मा वा यि गत लाभमा योग गरे मा
(ग) िवपद्को समयमा अ ाकृ ितक पमा बजार मू य वृि गरे मा वा कृ ि म
अभाव िसजना गरे मा वा गुण तरहीन व तु तथा सेवाको कारोवार गरे मा ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा लेिखएको भए तापिन सो उपदफा बमोिजमको
कसूर गरे को कारण कसैको यान गएमा अंगभंग भएमा वा चोटपटक लागेमा
य तो काय गन यि लाई चिलत कानून बमोिजम सजाय हनेछ ।
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(४) कसैले देहाय बमोिजमको काय गरे मा य तो यि लाई पचास हजार पैयाँस म
ज रवाना हनेछ ।
(क) यस ऐन अ तगतको कु नै काय गन नेपाल सरकार प रषद् ािधकरण वा यस
ऐन बमोिजम गिठत कु नै सिमित वा य तो कायको लािग अि तयारी ा
नगरपािलकाको कमचारी वा तोिकएको यि लाई आ नो कत य पालना
गन बाधा पु¥याएमा
(ख) यस ऐन काया वयन गन स ब धमा जारी भएका आदेश वा िनदशन पालना
नगरे मा
(ग) राहत साम ी िवतरणमा अवरोध गरे मा वा राहत साम ीको दु पयोग गरे मा
(घ) उपदफा (१) (२) र (३) मा उ लेख ग रएका बाहेक यो ऐन तथा यस ऐन
अ तगतको िनयम िवपरीतको कु नै काय गरे मा ।
(५) यस ऐन िवपरीतको काय कु नै संगिठत सं थाले गरे मा य तो कायमा संल न
य तो सं थाको यि लाई र य तो यि यिकन नभएमा सो सं थाको मुख
भई काय गन यि लाई यस दफा बमोिजमको सजाय हनेछ ।
१४. द ड सजायका लािग लेखी पठाउने : कसैले यस ऐनको दफा १३ मा उ लेिखत कसूर
गरे को देिखएमा सवसाधारण वा िवपद् ितकायमा संल न यि वा सं थाले नगर
िवपद् यव थापन सिमित सम उजुरी िदन स नेछ र य ता उजुरीमा संघीय वा देश
कानून बमोिजम कारवाहीका लािग िज ला िवपद् यव थापन सिमितमा लेखी
पठाउने छ ।
प र छे द – ७
िविवध
१५. िवपद् संकट त े घोषणाको पालना र सम वय : (१) नेपाल सरकारले
नगरपािलका िभ को कु नै ठाउँमा ग भीर कृ ितको िवपद् उ प न भएमा िवपद्
संकट त े घोषणा गरी चिलत कानुनबमोिजम कु नै काम गन–गराउन आदेश
िदएमा सोको पालना गनु गराउनु नगरपािलकाको कत य हनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम घोषणा ग रएको े मा नेपाल सरकारले चिलत
कानुनबमोिजम कु नै काम गन गराउन नगरपािलकािभ को कु नै यि , सं था
वा अिधकारीलाई आदेश िदएमा सोको पालना गन गराउन नगरपािलकाले
आव यक सम वय गनछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम घोषणा ग रएको े स ब धी सूचनाको सारणमा
नगरपािलकाले सहयोग र सम वय गनछ ।
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१६. नेपाल सरकारको वीकृ ितमा मा वेश गनुपन : (१) िवपद्बाट असर परे को कु नै
े मा िवदेशी नाग रक वा सं थाले वेश गनुपरे मा नेपाल सरकार तथा
नगरपािलकाको वीकृ ित िलनु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम य तो नाग रक वा सं थाले नेपाल सरकार र
नगरपािलकाको वीकृ ित निलएमा िनजको वेशलाई रोक लगाई तत् स ब धी
सूचना नेपाल सरकारलाई उपल ध गराइनेछ ।
१७. मानवीय तथा अ य सहायता र सम वय : (१) नगरपािलका िभ उ प न िवपद्को
अव थालाई त काल सामना गन आ त रक ोत र साधनबाट न याउने भएमा
मानवीय तथा अ य सहायता र सम वयका लािग िज ला सम वय सिमित, देश
सरकार तथा नेपाल सरकारलाई अनुरोध ग रनेछ ।
(२) िवपद्बाट उ प न ि थित िनय ण गन ममा नेपाल सरकारले अ तराि य
मानवीय तथा अ य सहयोग िलई प रचालन गरे को अव थामा नेपाल
सरकारको िनदशनमा रही त स ब धी कायमा सहयोग र सम वय ग रनेछ ।
(३) िछमेक थानीय तहमा कु नै िवपद् उ प न भई सो यव थापनका लािग िछमेक
थानीय तहले सोझै िज ला सम वय सिमित वा देश सरकारमाफत अनुरोध
गरे मा उपल ध भएस मको सहयोग पु¥याउनु नगरकायपािलकाको दािय व
हनेछ ।
१८. त काल ख रद तथा िनमाण र योग गन सिकने : (१) िवशेष प रि थित परी िवपद्बाट
भािवत े मा खोज, उ ार तथा राहत उपल ध गराउन तथा भइरहेको िवपद्बाट
थप ित हन निदनका लािग त कालै राहत साम ी ख रद वा िनमाण काय गन
आव यक भएमा सावजिनक ख रदस ब धी चिलत कानुनमा रहेको िवशेष
प रि थितमा ख रद गनस ब धी यव थाबमोिजम नगरकायपािलकाले ख रद वा
िनमाण काय गन सिकनेछ ।
(२) िवपद्बाट भािवत े मा खोज, उ ार तथा राहत उपल ध गराउन तथा
भइरहेको िवपद्बाट थप ित हन निदनका लािग नगरपािलका े िभ को कु नै
गैरसरकारी कायालय वा अ य संघ–सं था र यि को चल, अचल स पि
तथा सवारी–साधन उपयोग गन आव यक भएमा सोको अिभलेख राखी
तोिकएको अविधभरको लािग अ थायी तवरले ा गन सिकनेछ ।
(३) िवपद्बाट भािवत े मा त काल राहत उपल ध गराउन नगरपािलका े
िभ को कु नै गैरसरकारी कायालय वा अ य संघ–सं था र यि को खा ा न,
ल ाकपडा, औषधी वा अ य व तु आव यक भएमा सोको अिभलेख राखी
िनय णमा िलन र स बि धत भािवत प लाई िवतरण गन सिकनेछ ।
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(४) नगरपािलकाले उपदफा (२) बमोिजम कु नै स पि अ थायी पमा ा गरे मा वा
उपदफा (३) बमोिजम कु नै व तु िनय ण र िवतरण गरे मा य तो स पि योग
वा व तु उपयोग बापत चिलत दरअनुसारको रकम स बि धत कायालय,
सं था वा यि लाई िदनेछ ।
१९. राहतको यूनतम मापद डस ब धी यव था : (१) िवपद् भािवत यि लाई नेपाल
सरकार तथा देश सरकारले उपल ध गराउने राहतको अित र नगरपािलकाले
आ त रक ोतबाट थप राहत उपल ध गराउन स नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम नगरपािलकाले िवपद् भािवत यि लाई राहत उपल ध
गराउँदा मापद ड बनाई सोको आधारमा राहत उपल ध गराउनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजमको राहतको मापद डमा अ य िवषयको अित र देहायका
िवषय समावेश भएको हनुपनछ:(क) िवपद्बाट भािवत यि लाई अ थायी आ य थलमा रा दा उपल ध
गराउनुपन आवास, खा ा न, खानेपानी, वा य तथा
सरसफाइस ब धी,
(ख) िवपद्बाट मृ यु हनेको प रवार तथा स पि को ित हने यि लाई
उपल ध गराउनु पन यूनतम राहतस ब धी,
(ग) मिहला, बालबािलका, ये नाग रक, अश तथा अपांगता भएका
यि को आव यकता स बोधनका लािग िवशेष राहत याके जह
(ज तै िडि नटी िकट र िच ेन िकट) मिहलाह को लािग सुरि त
मिहला मै ी थल,
(घ) यि गत गोपिनयता तथा सुर ास ब धी,
(ङ) यूनतम राहतबाहेक वरोजगार तथा रोजगारी यव थापनका
मा यमबाट पीिडतको जीिवकोपाजनस ब धी,
(च) गैरसरकारी वा यि गत पमा िदइने राहतको िवतरण स ब धी,
(छ) एक ार णालीअनु प राहत िवतरण गन स ब धी,
(ज) राहतसँग स बि धत अ य उपयु िवषय ।
२०. िवपद्मा परी हराएका वा न भएका कागजात स ब धमा : िवपद्मा परी हराई फे ला
पन नसके का तथा आंिशक वा पूण पमा ित भएका नगरपािलकाका मह वपूण
कागजातह को माणीकरण तथा ितिलिप उपल ध गराउनेस ब धी यव था
चिलत कानुनले तोके बमोिजम हनेछ।
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२१. िनदशन िदन स ने : सिमितले यस ऐनको अिधनमा रही िवपद् यव थापनका लािग
कु नै यि वा िनकायलाई आव यक िनदशन िदन स नेछ र य तो िनदशनको
पालना गनु स बि धत यि वा िनकायको कत य हनेछ ।
२२. उपसिमित गठन गन स ने : (१) सिमितले आव यकताअनुसार उपसिमित गठन गन
स नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम गठन हने उपसिमितको काम, कत य, अिधकार र
कायाविध उपसिमित गठन गदाका बखत तोिकए बमोिजम हनेछ ।
२३. अिभलेख रा नुपनः (१) िवपद्को समयमा राहत उपल ध गराउने यि , िनकाय वा
सं थाको नाम, र उपल ध गराईएको राहत तथा सोको प रमाण सिहतको िववरण
२४. पुर कार िदन स ने : थानीय िवपद् यव थापन स ब धमा िवशेष योगदान पु याउने
उ कृ यि वा सं थालाई ो साहन व प सिमितको िसफा रसमा नगर
कायपािलकाले स मान तथा पुर कार िदन स नेछ ।
२५. वािषक ितवेदन : (१) सिमितले येक आिथक वषमा गरे को कामको िववरण
सिहतको वािषक ितवेदन तयार गरी कायपािलकामाफत् नगरसभा, िज ला िवपद्
यव थापन सिमित तथा देश िवपद् यव थापन सिमित सम पेश गनुपनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको वािषक ितवेदन सावजिनक पमा काशन गनुपनछ ।
२६. शासिनक खच यव थापन: सिमितको बैठक तथा ितवेदन तयारी लगायतका
कायसँग स बि धत युन म शासिनक खच नगरकायपािलकाले यव था गनछ |
२७. अिधकार यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐनअ तगत बनेको िनयमबमोिजम
सिमितलाई ा अिधकारम ये आव यकताअनुसार के ही अिधकार सिमितको
संयोजक तथा तोिकएको पदािधकारीलाई यायोजन गन स नेछ ।
२८. िनयम बनाउने अिधकार : नगर कायपािलकाले यो ऐन काया वयनका लािग
आव यक िनयम तथा कायिविध बनाउन स नेछ ।
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