cg';"rL- @
-bkmf $ tyf cg;"rL–! sf] efu–! ;Fu ;DalGwt_

lqj]0fL gu/kflnsf
:yfgLo /fhkq
v08 @)&&

;+Vof )!
efu–!

lqj]0fL gu/kflnsf
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त्रिवेणी नगरपात्रिका ववपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गनन बनेको
ववधेयक, २०७७
प्रस्तावना : त्रिवेणी नगरपात्रिका क्षेि त्रिि प्राकृत्रतक तथा गैरप्राकृत्रतक ववपद्बाट
सवनसाधारणको जीउज्यान र सावनजत्रनक, त्रनजी तथा व्यखिगत सम्पखि, प्राकृत्रतक एवम्
सााँस्कृत्रतक सम्पदा र िौत्रतक सं रचनाको सं रक्षण गननका िात्रग ववपद् जोखिम न्यूत्रनकरण
तथा

व्यवस्थापनका

सबै

वियाकिापको

समन्वयात्मक

र

प्रिावकारी

रूपमा

कायानन्वयनका िात्रग कानून बनाउन वाञ्छनीय िएकोिे ,
स्थानीयसरकार सं चािन व्यवस्था गनन बनेको ऐनको दफा १०२ को १ बमोखजम
त्रिवेणी नगरपात्रिकािे यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द – १
प्रारखम्िक
१.

सं खक्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यस ऐनको नाम “नगर ववपद् जोखिम न्यूनीकरण
तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७७” रहे को छ ।
(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्ि हुनेछ ।

२.

पररिाषा: ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथन निागेमा यस ऐनमा,(क) “प्रमुि” िन्नािे त्रिवेणी नगरपात्रिकाको प्रमुििाई सम्झनु पछन ।
(ि) “कोष” िन्नािे दफा १२ बमोखजमको ववपद् व्यवस्थापन कोष
सम्झनु पछन ।
(ग) “गैरप्राकृत्रतक ववपद्” िन्नािे महामारी, अत्रनकाि, डढे िो, कीट वा
सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, पशु तथा चराच ुरुङ्गीमा हुने फ्िू, प्यान्डात्रमक
2

फ्िू, सपनदंश, जनावर आतङ्क, िानी, हवाई, सडक, जि वा औद्योत्रगक
दुर्ट
न ना, आगिागी, ववषाि गयााँस, रसायन वा वववकरण च ुहावट,
गयााँस ववष्फोटन, ववषाि िाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वन
ववनाश वा िौत्रतक सं रचनाको क्षत्रत तथा प्रकोप उद्धार कायनमा हुने
दुर्ट
न ना वा यस्तै अन्य गैरप्राकृत्रतक कारणिे उत्पन्न ववपद् सम्झनु
पछन ।
(र्) “खजल्िा ववपद् व्यवस्थापन सत्रमत्रत” िन्नािे सं र्ीय ऐनको दफा १६
बमोखजम खजल्िामा गठन िएको खजल्िा ववपद् व्यवस्थापन सत्रमत्रत
सम्झनु पछन
(ङ) “तोवकएको" वा "तोवकए बमोखजम” िन्नािे यस ऐन अन्तगनत बनेको
त्रनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोखजम सम्झनु पछन ।
(च) “प्रमुि” िन्नािे नगरपात्रिकाको प्रमुि सम्झनु पछन ।
(छ) “प्रमुि प्रशासकीय अत्रधकृत” िन्नािे नगरपात्रिका कायानियको प्रमुि
प्रशासकीय अत्रधकृत सम्झनु पछन ।
(ज) “प्राकृत्रतक ववपद्” िन्नािे वहमपात, अत्रसना, वहमपवहरो, वहमताि
ववस्फोटन, अत्रतवृवि, अनावृवि, बाढी, पवहरो तथा िू-स्ििन, डुबान,
ाँ ी, हुरी बतास, शीतिहर, तातो हावाको िहर, चट्याङ्ग,
िडेरी, आध
िूकम्प, ज्वािामुिी त्रबस्फोट, डढे िो वा यस्तै अन्य प्राकृत्रतक
कारणिे उत्पन्न जुनसुकै ववपद् सम्झनु पछन ।
(झ) “ववपद्” िन्नािे कुनै स्थानमा आपत्कािीन अवस्था त्रसजनना िई जन
वा धनको क्षत्रतको साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रत्रतकूि असर
पाने प्राकृत्रतक वा गैरप्राकृत्रतक ववपद् सम्झनु पछन ।
(ञ) “ववपद् िोज तथा उद्धार समूह” िन्नािे ववपद्को अवस्थामा िोजी
तथा

उद्धार

गनन

वियाशीि

वा

ववपद्

व्यवस्थापनको

िात्रग

पररचािन गनन तयार गररएको ववखशिीकृत िोज तथा उद्धार समूह
सम्झनु पछन र सो शब्दिे तात्रिम प्राप्त मानवीय सहायताकमीिाई
समेत जनाउाँछ ।
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(ट) “ववपद् जोखिम न्यूनीकरण” िन्नािे ववपद्पूव न गररने जोखिमको
ववश्लेषण तथा मूल्याङ्कन, ववपद् रोकथाम वा ववपद्बाट हुने क्षत्रतको
न्यूनीकरण तथा ववकासका कायनमा ववपद् जोखिमिाई कम गने
सम्बन्धी कायन सम्झनु पछन ।
(ठ) “ववपद् पुनिानि” िन्नािे ववपद्को र्टनापत्रछ गररने पुनत्रनम
न ानण एवम्
पुनस्थानपनासाँग सम्बखन्धत कायन सम्झनु पछन ।
(ड) “ववपद् प्रत्रतकायन” िन्नािे ववपद्को र्टना र्ट्नासाथ तत्कािै गररने
िोज, उद्धार एवम् राहतसाँग सम्बखन्धत कायन सम्झनु पछन र सो
शब्दिे ववपद् प्रत्रतकायनको पूवत
न यारीिाई समेत जनाउाँछ ।
(ढ) “ववपद्

व्यवस्थापन” िन्नािे

ववपद्

जोखिम

न्यूनीकरण, ववपद्

प्रत्रतकायन र ववपद् पुनिानिसाँग सम्बखन्धत सम्पूणन वियाकिाप
सम्झनु पछन ।
(ण) “व्यावसावयक प्रत्रतष्ठान” िन्नािे उद्योग, किकारिाना, त्रसनेमा र्र,
सवपङ्ग मि, बहुउद्देश्यीय व्यापाररक िवन जस्ता व्यावसावयक
प्रत्रतष्ठान सम्झनु पछन ।
(त) “सत्रमत्रत” िन्नािे दफा ३ बमोखजमको नगर ववपद् व्यवस्थापन सत्रमत्रत
सम्झनु पछन ।
(थ)
(द) “सं र्ीय ऐन” िन्नािे नेपाि सरकारको ववपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा
व्यवस्थापन ऐन, २०७४ सम्झनु पछन ।
(ध) “सं र्ीय मन्िािय” िन्नािे नेपाि सरकारको ववपद् व्यवस्थापन हेने
गरी तोवकएको मन्िािय सम्झनु पछन ।
(न) “सावनजत्रनक सं स्था” िन्नािे सरकारी त्रनकाय, सरकारको पूणन वा
आंखशक स्वात्रमत्व िएको सं स्था, प्रचत्रित कानून बमोखजम स्थापना
िएका सङ्गठठत सं स्था वा सबै प्रकारका स्वास््य तथा शैखक्षक सं स्था
सम्झनु पछन ।
पररच्छे द – २
नगर ववपद् व्यवस्थापन सत्रमत्रतको गठन तथा काम, कतनव्य र अत्रधकार
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३.

नगर ववपद् व्यवस्थापन सत्रमत्रत: (१) नगरपात्रिका त्रििको ववपद् व्यवस्थापन
सम्बन्धी कायनिाई प्रिावकारी रूपमा सञ्चािन गनन एक नगर ववपद् व्यवस्थापन
सत्रमत्रत रहनेछ ।
(२) सत्रमत्रतको गठन दे हाय बमोखजम हुनेछ:(क) नगर प्रमुि

-सं योजक

(ि) नगर उपप्रमुि

-सदस्य

प्रमुि प्रशासकीय अत्रधकृत

-सदस्य

(र्) ववषयगत सत्रमत्रतका सं योजकहरु

-सदस्य

(ग)

(ङ)

प्रतितनति, तिल्ला प्रशासन कार्ाा लर्

-सदस्य

(च) सामाखजक महाशािा/शािा प्रमुि

-सदस्य

(छ) पूवानधार ववकास महाशािा/शािा प्रमुि

-सदस्य

नगरपातलकाको भौगोत्रिक क्षेत्र तभत्र रहे का
सं र्ीय सुरक्षा तनकार्का प्रमुि वा प्रतितनति

-सदस्य

(ज) राविय मान्यता प्राप्त दिका नगरपातलकाखस्थत
प्रमुि वा प्रत्रतत्रनत्रध

-सदस्य

(झ) नेपाि रे डिस सोसाईटीका स्थानीय प्रत्रतत्रनत्रध (१ जना) -सदस्य
(ञ) त्रनजी क्षेिको उद्योग वाखणज्य सम्बन्धी मान्यताप्राप्त सं स्थाको
नगर तहको प्रमुि वा त्रनजिे तोकेको प्रत्रतत्रनत्रध (१ जना)

-

सदस्य
(ट)

गैरसरकारी सस्था महासं र्काका स्थानीय प्रत्रतत्रनत्रध (१ जना) सदस्य

(ठ)

नेपाि पत्रकार महासं र्को स्थानीर् प्रत्रतत्रनत्रध (१ जना) -सदस्य

(ड)

ववपद् व्यवस्थापन हेने गरर तोवकएको महाशािा/शािा प्रमुि

-

सदस्य सखचव
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िएतापत्रन क्रम सं ख्या (ञ),
(ट), (ठ), (ड), (ढ) र (ण) का सदस्यहरू उपलब्ध नभएको अवस्थामा पतन सतमति
गठन एवम् काम कारवाही गनामा असर पने छै न ।
5

४.

सत्रमत्रतको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सं योजकिे तोकेको त्रमत्रत, समय र
स्थानमा सत्रमत्रतको बैठक बस्नेछ ।
(२) सत्रमत्रतको सदस्य-सखचविे सत्रमत्रतको बैठक बस्ने त्रमत्रत, समय र स्थान
तोकी बैठकमा छिफि हुने ववषयसूची सवहतको सूचना बैठक बस्ने
समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउनु
पनेछ ।
(३) सत्रमत्रतका पचास प्रत्रतशतिन्दा बढी सदस्य उपखस्थत िएमा बैठकको
िात्रग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मात्रननेछ ।
(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िएतापत्रन सत्रमत्रतको
बैठक बोिाउन आवश्यक िएमा सं योजकिे जुनसुकै बेिापत्रन सत्रमत्रतको
बैठक

बोिाउन

सक्नेछ

।

आपतकात्रिन

अवस्थामा

सं योजकिे

……………………………
(५) सत्रमत्रतको बैठक सं योजकको अध्यक्षतामा बस्नेछ ।
(६) सत्रमत्रतको त्रनणनय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर िएमा सं योजकिे
त्रनणानयक मत ठदनेछ।
(७) सत्रमत्रतिे आवश्यकता अनुसार सम्बखन्धत त्रनकाय वा सङ्घ सं स्थाका
प्रत्रतत्रनत्रध र ववज्ञिाई बैठकमा आमन्िण गनन सक्नेछ ।
(८) सत्रमत्रतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववत्रध सत्रमत्रत आफैिे त्रनधानरण गरे
बमोखजम हुनेछ ।
(९) सत्रमत्रतको त्रनणनय सदस्य सखचविे प्रमाखणत गरी राख्नेछ ।
५ .

सत्रमत्रतको काम, कतनव्य र अत्रधकार: सत्रमत्रतको काम, कतनव्य र अत्रधकार दे हाय
बमोखजम हुनेछ:(क) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राविय पररषद्बाट स्वीकृत राविय नीत्रत
तथा योजना एवम् राविय कायनकारी सत्रमत्रत र प्रदे श ववपद्
व्यवस्थापन सत्रमत्रतबाट स्वीकृत एकीकृत तथा क्षेिगत नीत्रत योजना
र कायनिम अनुरुप हुने गरी नगर ववपद् व्यवस्थापन योजना तजुम
न ा
गरी समक्ष पेश गने,
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(ि) नगरसिाबाट स्वीकृत नीत्रत तथा योजनाको अधीनमा रही ववपद्
जोखिम न्यूनीकरण, ववपद् प्रत्रतकायन तथा ववपद् पुनिानि सम्बन्धी
एकीकृत तथा क्षेिगत नीत्रत, योजना तथा कायनिम स्वीकृत गरी
िागू गने, गराउने,
(ग) नगरपात्रिकाबाट सञ्चालन हुने ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ाक्रम िथा
बिेट प्रस्ताव िर्ार गने, गराउने,
(र्) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सस्थागत क्षमता ववकास गने,
गराउने,
(ङ) नगरपात्रिकाका

पदात्रधकारी,

कमनचारी,

स्वयं सेवक,

सामाखजक

पररचािक तथा समुदायिाई ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रखशक्षण
ठदने व्यवस्था त्रमिाउने,
(च) ववपद्का र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राहत िगायतका प्राथत्रमक
कायनहरू तत्काि गननको िात्रग सं स्थागत सं यन्ि स्वत: पररचात्रित
हुने गरी आवश्यक कायनववत्रध तथा मापदण्ड तजुम
न ा गरी िागू गने,
गराउने,
(छ) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सं र्ीय तथा प्रादे खशक कानूनको
अत्रधनमा रवह सावनजत्रनक, त्रनजी, गैरसरकारी िगायत सबै त्रनकाय तथा
सं स्थािे त्रनवानह गनुन पने िूत्रमका त्रनधानरण गने तथा त्यस्ता सं स्था वा
त्रनकायिाई आफ्नो नीत्रत, योजना र कायनिममा ववपद् व्यवस्थापन
सम्बन्धी ववषय समावेश गनन िगाउने,
(ज) ववपद्को

समयमा

स्थानीय आमसञ्चारका

माध्यमहरुको

िूत्रमका

सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड तयार गरी कायानन्वयन गने, गराउने,
(झ) सरकारी, त्रनजी

एवम्

गैरसरकारी

सं स्था, स्थानीय

स्वयं सेवक,

सामाखजक पररचािक िगायत सम्बखन्धत सबै पक्षको समन्वय र
सं िगनतामा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायन गने, गराउने,
(ञ) िौत्रतक सं रचना त्रनमानण गदान िवनसं वहता िगायत अन्य स्वीकृत
त्रनदे खशका वा मापदण्डको पािना गराउने,
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(ट) स्थानीय सावनजत्रनक पूवानधार सम्बन्धी सं रचनाको ववपद् जोखिम
मूल्याङ्कन गने, गराउने,
(ठ) नदी वकनार, बगर, पवहरो जान सक्ने त्रिरािो जत्रमन र डुबान हुने
क्षेि वा ववपद् जोखिमको सम्िावना िएका असुरखक्षत क्षेिमा
बसोबास गने व्यखि तथा समुदायिाई सुरखक्षत स्थानमा स्थानान्तरण
गने र सुरतक्षि स्थानमा बसोबास सम्बन्धी सचेिना िगाउने,
(ड) तवपद्बाट स्थानीय स्तरमा त्रनजी तथा सावा जत्रनक क्षेिबाट िइरहे को
सेवा प्रवाहमा अवरोध आइपरे मा सोको पुनः सञ्चािनका िात्रग सेवा
त्रनरन्तरताको योजना तजुम
न ा तथा कायानन्वयन सम्बन्धी कायन गने,
गराउने ।
ाँ सम्बखन्धत
(ढ) स्थानीय समुदायिाई ववपद्प्रत्रत जागरुक बनाउन, ववपद्सग
योजना तथा कायनिम तजुम
न ा गनन तथा ववपद्को र्टना हुनासाथ
प्रत्रतकायनका िात्रग पररचात्रित हुन वडा िथा समुदायस्तरमा समावेशी
ववपद् पूवत
न यारी तथा प्रत्रतकायन सत्रमत्रत गठन गने,
(ण) ववद्यािय तहको शैखक्षक पाठ्यिममा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी
ववषय समावेश गनन पहल गने ,
(त) ववपद् प्रत्रतकायनका िात्रग नमूना अभ्यास गने, गराउने,
(थ) ववपद्को समयमा प्रयोग गनन सवकने गरी वारुणयन्ि िगायतका
अन्य उपकरणहरू तयारी हाितमा राख्न िगाउने,
(द) स्थानीय स्तरमा आपत्कािीन कायनसञ्चािन केन्रको स्थापना र
सञ्चािन गने,
(ध) नगरपात्रिकामा ववपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणािी तथा पूवच
न ेतावनी
प्रणािीको ववकास र सञ्चािन गने, गराउने,
(न) ववपद् प्रिाववत

क्षेिमा तत्काि

उद्धार िथा राहिको व्यवस्था

त्रमिाउने,
(प) ववपद्मा परी हराएका, त्रबग्रेका वा नि िएका कागजातको यवकन
त्याङ्क अद्यावत्रधक गरी राख्न िगाउने,
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(फ) ववपद्बाट

प्रिाववत

र्रपररवारको

पवहचान, स्तर

त्रनधानरण

तथा

पररचयपि ववतरण गने, गराउने,
(ब) ववपद् को

समयमा

जोखिममा

रहे को

समूह तवशेषगरी मवहिा,

बािबातलका, वकशोरी, अपाङ्गता िएका व्यखिउपर हुन सक्ने र्टना
(िै वङ्गक वहं सा, बे चवविन िथा अन्य कुनै पतन तकतसमका शोषण)
रोकथामको िात्रग ववशेष सिकाता अपनाई सचेतनामूिक कायनिम
सञ्चािन गने,
(ि) ववपद् प्रिाववतहरूको प्रत्यक्ष र सतक्रर् सहभातगिामा तवपद् प्रभातवि
क्षेिमा आत्रथक
न
वियाकिापको पुनस्थानपना, रोजगारीका अवसरको
सृजना तथा जीवनयापनका िात्रग आय आिान कायनिम सञ्चािन गने,
गराउने,
(म) ववपद्को जोखिममा रहे का मवहिा, बािबात्रिका, जेष्ठ नागररक, दत्रित,
सीमान्तकृत वगन तथा

समुदाय, अशि तथा अपाङ्गता िएका

व्यखिहरूको िात्रग ववशेष योजना तथा कायनिम बनाई कायानन्वयन
गने, गराउने,
(य) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सावनजत्रनक सं स्था तथा व्यावसावयक
प्रत्रतष्ठानिे प्रचत्रित ऐन बमोखजम कायन गरे नगरे को अनुगमन गने,
(र) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राविय कायनकारी सत्रमत्रत, प्रदे श ववपद्
व्यवस्थापन सत्रमत्रत तथा खजल्िा ववपद् व्यवस्थापन सत्रमत्रतको त्रनणनय
अनुसार ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायन गने, गराउने,
(ल) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाि सरकार तथा प्रदे श सरकारका
मन्िािय, वविाग तथा अन्य त्रनकायसाँग सहकायन गने,
(व) ववपद्

व्यवस्थापन

सम्बन्धमा

नेपाि

सरकार, प्रदे श सरकार

नगरसिािे तोकेका अन्य कायन गने, गराउने,
(श) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा संघीर् िथा प्रादे तशक कानूनको प्रतिकूल
नहुने गरी नगर कार्ापातलकाले िोके बमोखजमका अन्य कायन गने,
गराउने,
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(ष) तवत्रिन्न सं र्सं स्था, व्यखिबाट प्राप्त हुने राहत तथा पुनत्रनम
न ानण र
पुनिानिका

त्रबषयवस्तुिाई

स्थानीय तवपद्

सत्रमत्रतिे

व्यवस्थापन

तोकेको स्थान र मापदण्ड अनुसार गने, गराउने ।

पररच्छे द – ३
वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सत्रमत्रतको गठन तथा काम, कतनव्य र अत्रधकार
६.

वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सत्रमत्रत: (१) नगरपातलकाको प्रत्येक वडामा एक
वडा स्तरीर् ववपद् व्यवस्थापन सत्रमत्रत रहनेछ ।
(२) वडा स्तरीर् ववपद् व्यवस्थापन सत्रमत्रतको गठन दे हाय बमोखजम हुनेछ:(क)

वडा अध्यक्ष

-सं योजक

(ि)

वडा सदस्यहरू

-सदस्य

(ग)

वडा तभत्र रहे का तवषर्गि शाखा/ईकाई कार्ाा लर् प्रमुखहरू -सदस्य

(र्)

वडा तभत्र रहे का सुरक्षा तनकार्का प्रमुखहरू

(ङ)

राविय मान्यता प्राप्त दिका वडाखस्थत प्रमुि वा प्रत्रतत्रनत्रध -सदस्य

(च)

स्थानीर् रे डक्रस,

(छ)

गैरसरकारी िथा सामुदार्मा आिाररि संघसंस्था िथा र्ु वा क्लवबाट

-सदस्य

-सदस्य

सं योजकिे तोकेबमोखजम न्यूनिम २ मतहला सतहि ४ िना-सदस्य
वडा सतचव

(ज)

-सदस्य सतचव

(३) उपदफा (२) बमोतिमको सतमतिको बैठक सो सतमतिको संर्ोिकिे
तोकेको त्रमत्रत, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(४) सत्रमत्रतको सदस्य-सखचविे सत्रमत्रतको बैठक बस्ने त्रमत्रत, समय र स्थान
तोकी बैठकमा छिफि हुने ववषयसूची सवहतको सूचना बैठक बस्ने
समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउनु पनेछ
।
(५) सत्रमत्रतका पचास प्रत्रतशतिन्दा बढी सदस्य उपखस्थत िएमा बैठकको
िात्रग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मात्रननेछ ।
(६) उपदफा (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िएता पत्रन सो सत्रमत्रतको
बैठक ित्काल बोिाउन आवश्यक िएमा संर्ोिकिे जुनसुकै बेिापत्रन
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सत्रमत्रतको बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्यस्तो अवस्थामा संर्ोिक र
र्टीमा १ जना सदस्य सवहत सदस्य सखचव उपखस्थत िएमा सत्रमत्रतको
बैठक बस्न सक्नेछ ।
(७) सत्रमत्रतको बैठकको अध्यक्षता सो सत्रमत्रतको संर्ोिकिे गनेछ ।
(८) सत्रमत्रतको त्रनणनय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर िएमा संर्ोिकिे
त्रनणानयक मत ठदनेछ।
(९) सत्रमत्रतिे आवश्यकता अनुसार सम्बखन्धत त्रनकाय वा सङ्घ सं स्थाका
प्रत्रतत्रनत्रध र ववज्ञिाई बैठकमा आमन्िण गनन सक्नेछ ।
(१०) सत्रमत्रतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववत्रध सो सत्रमत्रत आफैिे त्रनधानरण
गरे बमोखजम हुनेछ ।
(११) सत्रमत्रतको त्रनणनय सदस्य सखचविे प्रमाखणत गरी राख्नेछ ।
७ .

वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सविविको काि, कित व्य र अविकारः सत्रमत्रतको
काम, कतनव्य र अत्रधकार दे हाय बमोखजम हुनेछ:(क) वडा तभत्र तवपद् प्रत्रतकायन तथा ववपद् पुनिानि सम्बन्धी कार्ाक्रम
सञ्चालनका लातग नगर तवपद् व्यवस्थापन सतमतिमा तसफाररस गने िथा
सो सतमतिबाट स्वीकृत नीत्रत तथा योजना अनुरूपका तवपद् व्यवस्थापन
सम्बन्धी कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न, अनुगमन र पुनरावलोकन गने ,
(ि) वडामा ववकास त्रनमानणका वियाकिापहरू कायानन्वयनमा ववपद्
जोखिम व्यावस्थापनिाई मूिप्रवाहीकरण गने, सुरखक्षत ववद्यािय तथा
अस्पतािका

िात्रग

ववपद्

जोखिम

न्यूनीकरणका

कायनिमहरू

सञ्चालन गने,
(ग) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा वडाको सं स्थागत क्षमता ववकास
गने,
(र्) ववपद् व्यवस्थापन योजना, आपत्कािीन कायनयोजना, पुनःस्थापना तथा
पुनत्रनम
न ानण योजना तजुम
न ा तथा कायानन्वयन गने, गराउने,
(ङ) समुदायमा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गने समूहहरूको गठन
िथा त्यस्ता समूहहरूलाई पररचालन गने गराउने,
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(च) वडा सदस्यहरू, कमनचारी, स्वयं सेवक, सामाखजक पररचािक तथा
समुदायमा आधाररत ववपद् व्यवस्थापन सत्रमत्रत सदस्य, नागररक
समाजका प्रत्रतत्रनत्रधिाई ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रखशक्षणको
व्यवस्था त्रमिाउने,
(छ) स्थानीय समुदायिाई ववपद्प्रत्रत जागरुक बनाउने, ववपद्साँग सम्बखन्धत
योजना तथा कायनिम तजुम
न ा गनन तथा ववपद्को र्टना हुनासाथ
प्रत्रतकायनका िात्रग िर्ारी अवस्थामा राख्ने,
(ज) ववपद्का र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राहत िगायतका प्राथत्रमक
कायनहरू तत्काि गननको िात्रग समन्वर् गने,
(झ) आपत्कािीन नमूना अभ्यास गने, गराउने,
(ञ) ववपद्बाट

प्रिाववत

र्रपररवारको

पवहचान, स्तर

त्रनधानरण

तथा

पररचयपि ववतरणमा नगर ववपद् व्यवस्थापन सतमतिलाई सहर्ोग गने,
(ट) ववपद् को

समयमा

जोखिममा

रहे का

समूह तवशेषगरी मवहिा,

बािबातलका, वकशोरी, अपाङ्गता िएका व्यखिउपर हुन सक्ने र्टना
(िै वङ्गक वहं सा, बे चवविन िथा अन्य कुनै पतन तकतसमका शोषण)
रोकथामको िात्रग ववशेष सिकाता अपनाई सचेतनामूिक कायनिम
सञ्चािन गने,
(ठ) नगर ववपद् व्यवस्थापन सत्रमत्रतको त्रनणनय अनुसार ववपद् व्यवस्थापन
सम्बन्धी अन्य कायन गने, गराउने ।
पररच्छे द – ४
सुरक्षा त्रनकाय तथा अन्य त्रनकायको पररचािन
८ .

सुरक्षा त्रनकायको पररचािन तथा सहयोग र समन्वय: (१) नगरकायनपातलकािे
ववपद् व्यवस्थापनको काममा नेपाि सरकार तथा प्रदे श सरकारका सुरक्षा
त्रनकायिाई सहयोगत्रिइ पररचािन गने सक्नेछ ।
(२) सुरक्षा त्रनकायिे ववपद्को समयमा िोज तथा उद्धार कायनका िात्रग
ाँ आवश्यक सामग्री माग गरे को अवस्थामा नगरपातलकामा
नगरकायनपातलकासग
उपिब्ध िएसम्म त्यस्तो सामाग्री तत्काि उपिब्ध गराईनेछ ।
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ाँ ू साँग रहे को नगर प्रहरीिाई
(३) ववपद् प्रत्रतकायनका िात्रग नगरपातलकाले आफ
पररचािन गनेछ ।
९.

वारुणयन्ि तथा अन्य सेवा प्रदायक त्रनकायको काम, कतनव्य र अत्रधकार:
(१) वारूणयन्ि, एम्बुिेन्स तथा त्यस्तै अन्य सेवा प्रदायकिे आपत्कािीन
िोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध गराउन सत्रमत्रतिे ठदएको त्रनदे शनको पािना
गनुन पनेछ ।
(२) आपत्कािीन कायन सम्पादन गदान सत्रमत्रतको आदे श बमोखजम कुनै पत्रन
स्थानमा प्रवेश गने तथा जुनसुकै व्यखि वा सं स्थाको साधन र स्रोत उपयोग गने
अत्रधकार वारुणयन्ि सेवा प्रदायकिाई हुनेछ ।

१०. सावनजत्रनक सं स्था तथा व्यावसावयक प्रत्रतष्ठानको दावयत्व: (१) ववपद् व्यवस्थापन
सम्बन्धमा नगरपात्रिका त्रििका सबै सावनजत्रनक सं स्था तथा व्यावसावयक
प्रत्रतष्ठानको दावयत्व दे हाय बमोखजम हुनेछ:(क) आफ्नो िवन, उद्योग, कायानिय वा व्यावसावयक केन्रमा ववपद्का
र्टना हुन नठदन ववपद् सुरक्षा औजार, उपकरण, सामग्री,
आपत्कािीन त्रनकास िगायत तोवकए बमोखजमका अन्य व्यवस्था
गने,
(ि) त्याङ्क

सङ्किन, क्षत्रतको

मूल्याङ्कन, राहत,

पुनस्थानपना

तथा

पुनत्रनम
न ानण समेतका सम्पूणन कायनमा आवश्यक सहयोग गने,
(ग)

आफ्ना कमनचारी तथा कामदारिाई ववपद् व्यवस्थापन
सम्बन्धमा आधारिूत अत्रिमुिीकरण गने गराउने,

(र्) ववपद् व्यवस्थापन कायनमा उपयोग हुने स्रोत साधनिाई तयारी
हाितमा राख्ने,
(ङ) आफ्ना िवन िगायत अन्य सं रचना आपत्कािीन प्रयोजनका
िात्रग आवश्यक परे मा आदे शानुसार उपिब्ध गराउने,
(च) सम्बखन्धत अत्रधकारीको सुपररवेक्षणमा उद्धार तथा राहत ववतरण
कायनमा सहयोग पुर्याउने,
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(छ) ववपद्

जोखिम

न्यूनीकरण

सं यन्िको

व्यवस्था

गरी

तयारी

अवस्थामा राख्ने,
(ज) फोहोरमैिा तथा प्रदुषणको यथोखचत व्यवस्थापन गरी यसबाट
वातावरण र जनजीवनमा पनन सक्ने नकारात्मक प्रिाविाई
न्यूनीकरण गने उपायहरू अपनाउने,
(झ) ववपद्को र्टना र्टे मा तत्काि नखजकको सुरक्षा त्रनकाय र
स्थानीय आपत्कािीन कायनसञ्चािन केन्रिाई िबर गने ।
(२)

नगरपात्रिका

त्रििका

सावनजत्रनक

सं स्था

तथा

व्यावसावयक

प्रत्रतष्ठानिे

नगरपात्रिकाको ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रही ववपद्
व्यवस्थापन योजनाको तजुम
न ा गरी अत्रनवायन रूपमा िागू गनुन पनेछ ।
११. ववपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गनुन पने : नगरपात्रिका त्रििका सरकारी कायानिय,
गैरसरकारी सं स्था, स्थानीय सङ्घ सं स्था, समुदाय, स्वयं सेवक, नागररक समाज, त्रनजी
क्षेि तथा व्यखििे ववपद् व्यवस्थापन कायनमा नगरपातलकालाई दे हाय बमोखजम
सहयोग गनुन पनेछ:(क) त्याङ्क

सङ्किन, क्षत्रतको

पुनः त्रनम
न ानण

िगायतका

मूल्याङ्कन, राहत,
ववपद्

व्यवस्थापन

पुनस्थानपना
सम्बन्धी

तथा

कायनमा

सहयोग गने,
(ि) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अत्रिवृवद्ध गने,
(ग) क्षमता

ववकास, आपत्कािीन

नमूना

अभ्यास

तथा

ववपद्

व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रखशक्षण कायनिममा सहयोग गने तथा िाग
त्रिने,
(र्) िोज, उद्धार तथा राहत ववतरण सम्बन्धी कायनमा सहयोग गने।

पररच्छे द – ५
ववपद् व्यवस्थापन कोष सम्बन्धी व्यवस्था
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१२. ववपद् व्यवस्थापन कोष : (१) ववपद् व्यवस्थापनका िात्रग नगरपात्रिकामा छु ट्टै
एक आकस्मिक कोष रहनेछ ।
(२) कोषमा दे हाय बमोखजमका रकमहरू रहने छन्:(क) नगरपात्रिकाको वावषनक बजेटबाट ववपद्

व्यवस्थापन कोषमा

जम्मा गने गरी स्वीकृत रकम,
(ि) प्रदे श सरकारबाट ववपद् व्यवस्थापनका िात्रग प्राप्त रकम,
(ग) नेपाि सरकारबाट ववपद् व्यवस्थापनका िात्रग प्राप्त रकम,
(र्) स्वदे शी कुनै सङ्घ सं स्था वा व्यखिबाट दान, दातव्य वा उपहार
स्वरुप प्राप्त रकम,
(ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) ववपद् व्यवस्थापनका िात्रग नगरपात्रिकािे कानून बमोखजम तवशेष शुल्क
वा दस्तुर सं किन गनन सक्ने छ |
(४) कोषको सञ्चािन तोवकए बमोखजम हुनेछ ।
(५) कोषको रकम ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कामका िात्रग प्रयोग गररनेछ
।
(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िए तापत्रन कोषको रकम
त्रनयत्रमत प्रशासत्रनक कायनको िात्रग िचन गररने छै न ।
(७) कोषको िेिापरीक्षण महािे िा परीक्षकबाट हुनेछ ।
(८) सत्रमत्रतिे कोषको वावषनक आय व्ययको प्रत्रतवदे न तयार गरी कायनपात्रिका
माफनत नगरसिा समक्ष पेश गनेछ ।
पररच्छे द – ६
कसूर तथा सजाय
१३. कसूर र सजाय : कसै िे ववपद्को र्टना र्ट्न सक्ने गरी िापरवाही गरे मा वा
त्यस्तो र्टना र्टाउन प्रत्यक्ष सं िगन िएमा वा र्ट्ना र्टे को अवस्थामा नाजायज
फाईदा त्रिने गरी वा आफुिाई माि फाईदा पुगने वकत्रसमको कुनै काम गरे मा वा
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यस सम्बन्धमा सं र्ीय कानून बमोखजम कसुरजन्य मात्रनने कुनै काम गरे मा तत्
सम्बन्धी कारवाही प्रचत्रित सं र्ीय कानून बमोखजम हुनेछ ।
पररच्छे द – ७
ववववध
१४. ववपद् सङ्कटग्रस्त क्षेि र्ोषणाको पािना र समन्वय : (१) नेपाि सरकारिे
नगरपात्रिका त्रििको कुनै ठाउाँमा गम्िीर प्रकृत्रतको ववपद् उत्पन्न िएबाट ववपद्
सङ्कटग्रस्त क्षेि र्ोषणा गरी प्रचत्रित कानून बमोखजम कुनै काम गनन गराउन
आदे श ठदएमा सोको पािना गनुन गराउनु नगरपात्रिकाको कतनव्य हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोखजम र्ोषणा गररएको क्षेिमा नेपाि सरकारिे प्रचत्रित
कानून बमोखजम कुनै काम गनन गराउन नगरपात्रिका त्रििको कुनै व्यखि, सं स्था
वा अत्रधकारीिाई आदे श ठदएमा सोको पािना गना गराउनमा नगरपात्रिकािे
आवश्यक समन्वय गनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोखजम र्ोषणा गररएको क्षेि सम्बन्धी सूचनाको
प्रसारणमा नगरपात्रिकािे सहयोग र समन्वय गनेछ ।
१५. नेपाि सरकारको स्वीकृतीमा माि प्रवेश गनुपन ने : (१) ववपद्बाट असर परे को
कुनै क्षेिमा ववदे शी नागररक वा सं स्थािे प्रवेश गननुु परे मा नेपाि सरकारको
स्वीकृत्रत त्रिएको छ छै न ित्रन नगर कार्ापात्रिकािे सोधिोज गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोखजम सोधिोज गदान त्यस्तो नागररक वा सं स्थािे नेपाि
सरकारको स्वीकृत्रत त्रिएको नादे खिएकोमा त्रनजको प्रवेशिाई रोक िगाई तत्
सम्बन्धी सूचना नेपाि सरकारिाई उपिब्ध गराईनेछ ।
१६. मानवीय तथा अन्य सहायता र समन्वय : (१) नगरपात्रिका त्रिि उत्पन्न
ववपद् को अवस्थािाई तत्काि सामना गनन आन्तररक स्रोत र साधनबाट नभ्याउने
िएमा मानवीय तथा अन्य सहायता र समन्वर्का िात्रग तिल्ला समन्वर् सतमति,
प्रदे श सरकार तथा नेपाि सरकारिाई अनुरोध गररनेछ ।
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(२) ववपद्बाट उत्पन्न खस्थत्रत त्रनयन्िण गने िममा नेपाि सरकारिे
अन्तरानविय मानवीय तथा अन्य सहयोग त्रिई पररचािन गरे को अवस्थामा नेपाि
सरकारको त्रनदे शनमा रवह तत् सम्बन्धी कायनमा सहयोग र समन्वय गररनेछ ।
(३) त्रछमेकी स्थानीर् िहमा कुनै तवपद् उत्पन्न भई सो व्यवस्थापनका लातग
तछमेकी स्थानीर् िहले सोझै, तिल्ला समन्वर् सतमति वा प्रदे श सरकार माफाि अनुरोि
गरे मा उपलब्ध भएसम्मको सहर्ोग पुर्ाा उनु नगरकार्ापातलको दातर्त्व हुनेछ ।
१७. तत्काि िरखुद तथा त्रनमानण र प्रयोग गनन सवकने : (१) ववशेष पररखस्थत्रत परी
ववपद्बाट प्रिाववत क्षेिमा िोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध गराउन तथा
िइरहे को ववपद्बाट थप क्षत्रत हुन नठदनका िात्रग तत्कािै राहत सामग्री िरखुद
वा त्रनमानण कायन गनन आवश्यक िएमा सावनजत्रनक िररद सम्बन्धी प्रचत्रित
कानूनमा रहे को ववशेष पररखस्थत्रतमा िररद गने सम्बन्धी व्यवस्था बमोखजम नगर
कार्ापातलकाले िरखुद वा त्रनमानण कायन गनन सवकनेछ ।
(२) ववपद्बाट प्रिाववत क्षेिमा िोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध गराउन तथा
िइरहे को ववपद्बाट थप क्षत्रत हुन नठदनका िात्रग नगरपात्रिका क्षेि त्रििको कुनै
गैरसरकारी कायानिय वा अन्य सं र् सं स्था र व्यखिको चि, अचि सम्पखि तथा
सवारी साधन उपयोग गनन आवश्यक िएमा सोको अत्रििेि रािी तोवकएको
अवत्रधिरको िात्रग अस्थायी तवरिे प्राप्त गनन सवकनेछ ।
(३) ववपद्बाट प्रिाववत क्षेिमा तत्काि राहत उपिब्ध गराउन नगरपात्रिका
क्षेि त्रििको कुनै गैरसरकारी कायानिय वा अन्य सं र् सं स्था र व्यखिको
िाद्यान्न, ििाकपडा, औषधी वा अन्य वस्तु आवश्यक िएमा सोको अत्रििे ि रािी
त्रनयन्िणमा त्रिन र सम्बखन्धत प्रिाववत पक्षिाई ववतरण गनन सवकनेछ ।
(४) नगरपात्रिकािे उपदफा (२) बमोखजम कुनै सम्पखि अस्थायी रूपमा प्राप्त
गरे मा वा उपदफा (३) बमोखजम कुनै वस्तु त्रनयन्िण र ववतरण गरे मा त्यस्तो
सम्पखि प्रयोग वा वस्तु उपयोग बापत प्रचत्रित दर अनुसारको रकम सम्बखन्धत
कायानिय, सं स्था वा व्यखििाई ठदनेछ ।
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१८. राहतको न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था : (१) ववपद् प्रिाववत व्यखििाई
नेपाि सरकार तथा प्रदे श सरकारिे उपिव्ध गराउने राहतको अत्रतररि
नगरपात्रिकािे आन्तररक स्रोतबाट थप राहत उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोखजम नगरपात्रिकािे ववपद् प्रिाववत व्यखििाई राहत
उपिब्ध गराउाँदा मापदण्ड बनाई सोको आधारमा राहात उपिब्ध गराउनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोखजमको राहतको मापदण्डमा अन्य ववषयको अत्रतररि
दे हायका ववषय समावेश िएको हुन ु पनेछ:(क) ववपद्बाट प्रिाववत व्यखििाई अस्थायी आश्रयस्थिमा रा्दा
उपिब्ध गराउनु पने आवास, िाद्यान्न, िानेपानी, स्वास््य तथा
सरसफाइ सम्बन्धी,
(ि) ववपद्बाट

मृत्यु हुनेको

पररवार

तथा

सम्पखिको

क्षत्रत

हुने

व्यखििाई उपिब्ध गराउनु पने न्यूनतम राहत सम्बन्धी,
(ग) मवहिा, बािबात्रिका, जेष्ठ नागररक, अशि तथा अपाङ्गता िएका
व्यखिको आवश्यकता संवोिनका लातग तवशेष राहि प्याकेिहरु
(िस्तै त्रडखगनटी वकट र खचल्रे न वकट) मतहलाहरूको लातग
सुरतक्षि मतहलामैत्री स्थल,
(र्) व्यस्मिगि गोपतनर्िा िथा सुरक्षा सम्बन्धी,
(ङ) न्यूनतम राहत बाहे क स्वरोजगार तथा रोजगारी व्यवस्थापनका
माध्यमबाट पीत्रडतको जीववकोपाजनन सम्बन्धी,
(च) गैरसरकारी वा व्यखिगत रूपमा ठदइने राहतको ववतरण सम्बन्धी,
(छ) एकद्वार प्रणािी अनुरुप राहत ववतरण गने सम्बन्धी,
(ज) राहतसाँग सम्बखन्धत अन्य उपयुि ववषय ।
१९.

ववपद्मा परी हराएका वा नि िएका कागजात सम्बन्धमा : ववपद्मा परी
हराई फेिा

पनन नसकेका

तथा

आंखशक

वा

पूणन रूपमा

क्षत्रत

िएका

नगरपात्रिकाका महत्वपूणन कागजातहरुको प्रमाणीकरण तथा प्रत्रतत्रिवप उपिब्ध
गराउने सम्बन्धी व्यवस्था प्रचतलि कानूनले तोके बमोखजम हुनेछ।

18

२०. त्रनदे शन ठदन सक्ने : सत्रमत्रतिे यस ऐनको अधीनमा रही ववपद् व्यवस्थापनका
िात्रग कुनै व्यखि वा त्रनकायिाई आवश्यक त्रनदे शन ठदन सक्नेछ र त्यस्तो
त्रनदे शनको पािना गनुन सम्बखन्धत व्यखि वा त्रनकायको कतनव्य हुनेछ ।
२१. उपसत्रमत्रत गठन गनन सक्ने : (१) सत्रमत्रतिे आवश्यकता अनुसार उपसत्रमत्रत गठन
गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोखजम गठन हुने उपसत्रमत्रतको काम, कतनव्य, अत्रधकार
र कायनुावत्रध उपसत्रमत्रत गठन गदानका बित तोवकए बमोखजम हुनेछ ।
२२. अत्रििेि राख्नु पनेः (१) ववपद् को समयमा राहत उपिब्ध गराउने व्यखि, त्रनकाय
वा सं स्थाको नाम,

र उपिव्ि गराईको राहत िथा सोको पररमाण सतहिको

तववरणको अतभलेख राख्ने व्यवस्था सतमतिले तमलाउनुपने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोतिमको तववरण राख्दा तवपद् मा परे का मतहला, बालबातलका
िथा िेष्ठ नागररक, तवपद् का कारणले स्थानान्तरण भएका घरपररवार लगार्िको
संख्या एतकन हुने तववरण र उनीहरूलाई उपलब्ध गराइएको राहाि स्पष्टरूपमा
राख्नुपने छ ।
२३. पुरस्कार ठदन सक्ने : स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा ववशेष योगदान
पुर्याउने उत्कृि व्यखि वा सं स्थािाई प्रोत्साहन स्वरूप सत्रमत्रतको त्रसफाररसमा
नगर कार्ापात्रिकािे सम्मान तथा पुरस्कार ठदन सक्नेछ ।
२४. वावषनक प्रत्रतवेदन : (१) सत्रमत्रतिे प्रत्येक आत्रथक
न वषनमा गरे को कामको वववरण
सवहतको वावषनक प्रत्रतवेदन तयार गरी कायनपात्रिका माफनत नगर सिा, खजल्िा
ववपद् व्यवस्थापन सत्रमत्रत तथा प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन सत्रमत्रत समक्ष पेश गनुन
पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोखजमको वावषनक प्रत्रतवेदन सावनजत्रनक रूपमा प्रकाशन
गनुन पनेछ ।
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२५.

प्रशासत्रनक िचन व्यवस्थापन: सत्रमत्रतको बैठक तथा प्रत्रतवे दन तयारी िगायतका
कायनसँग सम्बखन्धत न्युनतम प्रशासत्रनक िचन नगरकायनपात्रिकािे व्यवस्था गनेछ
|

२६. अत्रधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको त्रनयम बमोखजम
सतमतििाई प्राप्त अत्रधकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अत्रधकार सत्रमत्रतको
सं योजक तथा तोवकएको पदात्रधकारीिाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।
२७. त्रनयम बनाउने अत्रधकार : नगर कायनपात्रिकािे यो ऐन कायानन्वयनका िात्रग
आवश्यक त्रनयम तथा कायनववत्रध बनाउन सक्नेछ ।
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