राजापुर नगरपालिकामा लिपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन गनन बनेको कायनलिधी
प्रमाणणकरण णमणतिः २०७६॰८॰२९
प्रस्तािना : राजापुर नगरपाणिका क्षेत्र णभत्र प्राकृणतक तथा गैरप्राकृणतक णिपद
बाट सिवसाधारणको
जीउज्यान र सािवजणनक, णनजी तथा व्यक्तिगत सम्पणि, प्राकृणतक एिम सााँ स्कृणतक सम्पदा र भौणतक
संरचनाको संरक्षण गनव का िाणग णिपद जोक्तिम न्यूणनकरण तथा व्यिस्थापनका सबै णियाकिापको
समन्वयात्मक र प्रभािकारी रूपमा कायावन्वयनका िाणग कानून बनाउन िाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको
संणिधानको धारा २२१ को उपधारा (१) राजापुर नगर कार्यपालिका यो कायवणिधी बनाएको छ ॰
पररच्छे द – १
प्रारखिक
१.

संलिप्त नाम र प्रारि: (१) यस ऐनको नाम “नगर णिपद जोक्तिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन
कायवणिणध, २०७६” रहे को छ ॰
२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ॰

२.

पररभाषा: णिषय िा प्रसङ्गिे अको अथव निागेमा यस ऐनमा,(क) “प्रमुि” भन्नािे नगरपाणिकाको प्रमुि सम्झनु पछव ॰
(ख) “कोष” भन्नािे दफा १२ बमोणजमको णिपद व्यिस्थापन कोष सम्झनु पछव ॰
(ग) “गैरप्राकृणतक णिपद” भन्नािे महामारी, अणनकाि, डढे िो, कीट िा सूक्ष्म जीिाणु
आतङ्क, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लू, प्यान्डाणमक फ्लू, सपवदंश, जनािर आतङ्क,
िानी, हिाई, सडक, जि िा औद्योणगक दु र्वटना, आगिागी, णिषाि ग्ााँ स, रसायन
िा णिणकरण चुहािट, ग्ााँ स णिष्फोटन, णिषाि िाद्य सेिन, िातािरणीय प्रदू षण,
िन णिनाश िा भौणतक संरचनाको क्षणत तथा प्रकोप उद्धार कायवमा हुने दु र्वटना िा
यस्तै अन्य गैरप्राकृणतक कारणिे उत्पन्न णिपद सम्झनु पछव ॰
(घ) “णजल्ला णिपद व्यिस्थापन सणमणत” भन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १६ बमोणजम न पा
रहे को णजल्लाको नाम) णजल्लामा गठन भएको णजल्ला णिपद व्यिस्थापन सणमणत
सम्झनु पछव ॰
(ङ) “तोणकएको" िा "तोणकए बमोणजम” भन्नािे यस ऐन अन्तगवत बनेको णनयममा
तोणकएको िा तोणकए बमोणजम सम्झनु पछव ॰
(च) “प्रदे श णिपद व्यिस्थापन सणमणत” भन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १४ बमोणजम प्रदे श
नं ५ न पा रहे को प्रदे शको नम्बर िा नाममा गठन भएको प्रदे श णिपद व्यिस्थापन
सणमणत सम्झनु पछव ॰
(छ) “प्रमुि” भन्नािे नगरपाणिकाको प्रमुि सम्झनु पछव ॰
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(ज) “प्रमुि प्रशासकीय अणधकृत” भन्नािे नगरपाणिकाको प्रमुि प्रशासकीय अणधकृत
सम्झनु पछव ॰
(झ) “प्राकृणतक णिपद” भन्नािे णहमपात, अणसना, णहमपणहरो, णहमताि णिस्फोटन,
अणतिृणि, अनािृणि, बाढी, पणहरो तथा भू-स्खिन, डु बान, िडे री, आाँ धी, हुरी बतास,
शीतिहर, तातो हािाको िहर, चट्याङ्ग, भूकम्प, ज्वािामुिी णबस्फोट, डढे िो िा
यस्तै अन्य प्राकृणतक कारणिे उत्पन्न जु नसुकै णिपद सम्झनु पछव ॰
(ञ) “राणििय कायवकारी सणमणत” भन्नािे संर्ीय ऐनको दफा ६ बमोणजमको कायवकारी
सणमणत सम्झनु पछव ॰
(ट) “राणििय पररषद” भन्नािे संर्ीय ऐनको दफा ३ बमोणजमको णिपद जोक्तिम
न्यू नीकरण तथा व्यिस्थापन राणििय पररषद सम्झनु पछव ॰
(ठ) “राणििय प्राणधकरण” भन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १० बमोणजम गठन भएको राणििय
णिपद जोक्तिम न्यू नीकरण तथा व्यिस्थापन प्राणधकरण सम्झनु पछव ॰
(ड) “णिपद” भन्नािे कुनै स्थानमा आपत
कािीन अिस्था णसजव ना भई जन िा धनको
क्षणतको साथै जीिनयापन र िातािरणमा प्रणतकूि असर पाने प्राकृणतक िा
गैरप्राकृणतक णिपद सम्झनु पछव ॰
(ढ) “णिपद िोज तथा उद्धार समूह” भन्नािे णिपदको अिस्थामा िोजी तथा उद्धार गनव
णियाशीि िा णिपद व्यिस्थापनको िाणग पररचािन गनव तयार गररएको णिणशिीकृत
िोज तथा उद्धार समूह सम्झनु पछव र सो शब्दिे ताणिम प्राप्त मानिीय
सहायताकमीिाई समेत जनाउाँ छ ॰
(ण) “णिपद जोक्तिम न्यू नीकरण” भन्नािे णिपदपूिव गररने जोक्तिमको णिश्लेषण तथा
मूल्याङ्कन, णिपद रोकथाम िा णिपद
बाट हुने क्षणतको न्यू नीकरण तथा णिकासका
कायवमा णिपद जोक्तिमिाई कम गने सम्बन्धी कायव सम्झनु पछव ॰
(त) “णिपद पुनिाव भ” भन्नािे णिपदको र्टनापणछ गररने पुनणनवमाव ण एिम पुनस्थाव पनासाँग
सम्बक्तन्धत कायव सम्झनु पछव ॰
(थ) “णिपद प्रणतकायव” भन्नािे णिपदको र्टना र्टनासाथ तत्कािै गररने िोज, उद्धार
एिम राहतसाँग सम्बक्तन्धत कायव सम्झनु पछव र सो शब्दिे णिपद प्रणतकायवको
पूिवतयारीिाई समेत जनाउाँ छ ॰
(द) “णिपद व्यिस्थापन” भन्नािे णिपद जोक्तिम न्यू नीकरण, णिपद प्रणतकायव र णिपद
पुनिाव भसाँग सम्बक्तन्धत सम्पूणव णियाकिाप सम्झनु पछव ॰
(ध) “व्यािसाणयक प्रणतष्ठान” भन्नािे उद्योग, किकारिाना, णसनेमा र्र, सणपङ्ग मि,
बहुउद्दे श्यीय व्यापाररक भिन जस्ता व्यािसाणयक प्रणतष्ठान सम्झनु पछव ॰
(न) “सणमणत” भन्नािे दफा ३ बमोणजमको नगर णिपद व्यिस्थापन सणमणत सम्झनु पछव
॰
(ऩ)
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(ऩ) “संर्ीय ऐन” भन्नािे नेपाि सरकारको णिपद जोक्तिम न्यू नीकरण तथा व्यिस्थापन
ऐन, २०७४ सम्झनु पछव ॰
(प) “संर्ीय मन्त्रािय” भन्नािे नेपाि सरकारको णिपद व्यिस्थापन हे ने गरी तोणकएको
मन्त्रािय सम्झनु पछव ॰
(फ) “सािवजणनक संस्था” भन्नािे सरकारी णनकाय, सरकारको पूणव िा आं णशक स्वाणमत्व
भएको संस्था, प्रचणित कानून बमोणजम स्थापना भएका सङ्गणठत संस्था िा सबै
प्रकारका स्वास्थ्य तथा शै णक्षक संस्था सम्झनु पछव ॰
पररच्छे द – २
नगर लिपद् व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतन व्य र अलधकार
३.

नगर लिपद् व्यिस्थापन सलमलत: १) नगरपाणिका णभत्रको णिपद व्यिस्थापन सम्बन्धी कायविाई
प्रभािकारी रूपमा सञ्चािन गनव नगर णिपद व्यिस्थापन सणमणत रहनेछ ॰

२) सणमणतको गठन दे हाय बमोणजम हुनेछ:
क) नगर प्रमुि

संयोजक

ि) नगर उपप्रमुि

सदस्य

ग) प्रमुि प्रशासकीय अणधकृत

सदस्य

र्) णिषयगत सणमणतका संयोजकहरु

सदस्य

ङ) प्रणतणनणध, णजल्ला प्रशासन कायाव ि

सदस्य

च) सामाणजक महाशािा/शािा प्रमुि

सदस्य

छ) पूिाव धार णिकास महाशािा/शािा प्रमुि

सदस्य

ज) नगरपाणिकाको भौगोणिक क्षेत्र णभत्र रहे का संर्ीय सुरक्षा णनकायका प्रमुि िा प्रणतणनणध
सदस्य
झ) नगरपाणिकाको भौगोणिक क्षेत्र णभत्र रहे का प्रदे श प्रहरी कायाव ियको प्रमुि िा प्रणतणनणध
सदस्य
ञ) नगर प्रहरी प्रमुि-सदस्य राणििय मान्यता प्राप्त दिका नगरपाणिकाक्तस्थत प्रमुि िा प्रणतणनणध
सदस्य
ट)नेपाि रे डिस सोसाईटीका स्थानीय प्रणतणनणध (१ जना)

सदस्य

ठ) णनजी क्षेत्रको उद्योग िाणणज्य सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको नगर तहको अध्यक्ष िा णनजिे
तोकेको प्रणतणनणध १ जना

सदस्य

ड)गैरसरकारी सस्था महासंर्काका स्थानीय प्रणतणनणध (१ जना)

सदस्य

ढ)नेपाि पत्रकार महासं र्को स्थानीय प्रणतणनणध (१ जना)

सदस्य

ण)णिपद व्यिस्थापन हे ने गरर तोणकएको महाशािा/शािा प्रमुि

सदस्य सणचि

३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेक्तिएको भएतापणन िम संख्या (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) र (ण) का
सदस्यहरू उपिब्ध नभएको अिस्थामा पणन सणमणत गठन एिम काम कारिाही गनवमा असर पने छै न ॰
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(४) उपदफा २) बमोणजमको सणमणतिे संर्ीय ऐनको दफा १७) बमोणजमको स्थानीय णिपद व्यिस्थापन
सणमणतको रूपमा समेत काम गनेछ ॰
४.सलमलतको बैठक सम्बन्धी व्यिस्था: (१) संयोजकिे तोकेको णमणत, समय र स्थानमा सणमणतको बैठक
बस्नेछ ॰
(२)

सणमणतको सदस्य-सणचििे सणमणतको बैठक बस्ने णमणत, समय र स्थान तोकी बैठकमा
छिफि हुने णिषयसूची सणहतको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै
सदस्यिे पाउने गरी पठाउनु पनेछ ॰

(३)

सणमणतका पचास प्रणतशतभन्दा बढी सदस्य उपक्तस्थत भएमा बैठकको िाणग गणपूरक
सङख्या पुगेको माणननेछ ॰

(४)

उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा िेक्तिएको भएतापणन सणमणतको बैठक तत्काि
बोिाउन आिश्यक भएमा अध्यक्षिे जुनसुकै बेिापणन सणमणतको बैठक बोिाउन सक्नेछ र
त्यस्तो अिस्थामा अध्यक्ष र र्टीमा १ जना सदस्य सणहत सदस्य सणचि उपक्तस्थत भएमा
सणमणतको बैठक बस्न सक्नेछ॰

(५)

सणमणतको बैठक संयोजकको अध्यक्षतामा बस्नेछ ॰

(६)

सणमणतको णनणवय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा संयोजकिे णनणाव यक मत णदनेछ॰

(७)

सणमणतिे आिश्यकता अनुसार सम्बक्तन्धत णनकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रणतणनणध र णिज्ञिाई
बैठकमा आमन्त्रण गनव सक्नेछ ॰

५.

(८)

सणमणतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवणिणध सणमणत आफैिे णनधाव रण गरे बमोणजम हुनेछ ॰

(९)

सणमणतको णनणवय सदस्य सणचििे प्रमाणणत गरी राख्नेछ ॰

सलमलतको काम, कतन व्य र अलधकार: सणमणतको काम, कतवव्य र अणधकार दे हाय बमोणजम
हुनेछ:(क)

णिपद व्यिस्थापन सम्बन्धी राणििय पररषद
बाट स्वीकृत राणििय नीणत तथा योजना एिम राणििय
कायवकारी सणमणत र प्रदे श णिपद व्यिस्थापन सणमणतबाट स्वीकृत एकीकृत तथा क्षेत्रगत
नीणत योजना र कायविम अनुरुप हुने गरी र नगर णिपद व्यिस्थापन नीणत तथा योजना
तजुवमा गरी कायवपाणिका समक्ष पेश गने,

(ि)

नगरसभाबाट स्वीकृत नीणत तथा योजनाको अधीनमा रही णिपद जोक्तिम न्यूनीकरण, णिपद
प्रणतकायव तथा णिपद पुनिाव भ सम्बन्धी एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीणत, योजना तथा कायविम
स्वीकृत गरी िागू गने , गराउने,

(ग)

नगरपाणिकाबाट सञ्चािन हुने णिपद व्यिस्थापन सम्बन्धी कायविम तथा बजेट प्रस्ताि
तयार गने , गराउने,

(र्)

णिपद व्यिस्थापनका सम्बन्धमा / नगरपाणिकाको संस्थागत क्षमता णिकास गने , गराउने ,

(ङ)

नगरपाणिकाका पदाणधकारी, कमवचारी,

स्वयंसेिक,

सामाणजक पररचािक तथा

समुदायिाई णिपद व्यिस्थापन सम्बन्धमा प्रणशक्षण णदने व्यिस्था णमिाउने ,
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(च)

णिपदका र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राहत िगायतका प्राथणमक कायवहरू तत्काि
गनवको िाणग संस्थागत संयन्त्र स्वत पररचाणित हुने गरी आिश्यक कायवणिणध तथा मापदण्ड
तजुवमा गरी िागू गने , गराउने,

(छ)

णिपद व्यिस्थापनका सम्बन्धमा संर्ीय तथा प्रादे णशक कानूनको अणधनमा रणह
सािवजणनक, णनजी, गैरसरकारी िगायत सबै णनकाय तथा संस्थािे णनिाव ह गनुव पने भू णमका
णनधाव रण गने तथा त्यस्ता संस्था िा णनकायिाई आफ्नो नीणत, योजना र कायविममा णिपद
व्यिस्थापन सम्बन्धी णिषय समािेश गनव िगाउने ,

(ज)

णिपदको समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यमहरुको भू णमका सम्बन्धी आिश्यक
मापदण्ड तयार गरी कायाव न्वयन गने, गराउने ,

(झ)

सरकारी, णनजी एिम गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेिक, सामाणजक पररचािक
िगायत सम्बक्तन्धत सबै पक्षको समन्वय र संिग्नतामा णिपद व्यिस्थापन सम्बन्धी कायव गने ,
गराउने ,

(ञ)

भौणतक संरचना णनमाव ण गदाव भिनसंणहता िगायत अन्य स्वीकृत णनदे णशका िा मापदण्डको
पािना गराउने ,

(ट)

स्थानीय सािवजणनक पूिाव धार सम्बन्धी संरचनाको णिपद जोक्तिम मूल्याङ्कन गने, गराउने ,

(ठ)

नदी णकनार, बगर, पणहरो जान सक्ने णभरािो जणमन र डु बान हुने क्षेत्र िा णिपद जोक्तिमको
सम्भािना भएका असुरणक्षत क्षेत्रमा बसोबास गने व्यक्ति तथा समुदायिाई सुरणक्षत स्थानमा
स्थानान्तरण गराउन उपयुि स्थानको िोजी कायवमा सहयोग गने तथा सुरणक्षत स्थानमा
बसोबास सम्बन्धी सचेतना जगाउने,

(ड)

णिपद्बाट स्थानीय स्तरमा णनजी तथा सािवजणनक क्षेत्रबाट भइरहे को सेिा प्रिाहमा अिरोध
आइपरे मा सोको पुनिःसञ्चािनका िाणग सेिा णनरन्तरताको योजना तजुवमा तथा कायाव न्वयन
सम्बन्धी कायव गने, गराउने ॰

(ढ)

स्थानीय समुदायिाई णिपदप्रणत जागरुक बनाउन, णिपदसाँग सम्बक्तन्धत योजना तथा
कायविम तजुवमा गनव तथा णिपदको र्टना हुनासाथ प्रणतकायवका िाणग पररचाणित हुन िडा
तथा समुदायस्तरमा समािेशी णिपद पूिवतयारी तथा प्रणतकायव सणमणत गठन गने,

(ण)

णिद्यािय तहको शैणक्षक पाठ्यिममा णिपद व्यिस्थापन सम्बन्धी णिषय समािेश गनव पहि
गने,

(त)

णिपद प्रणतकायवका िाणग नमूना अभ्यास गने , गराउने,

(थ)

णिपदको समयमा प्रयोग गनव सणकने गरी िारुणयन्त्र िगायतका अन्य उपकरणहरू तयारी
हाितमा राख्न िगाउने,

(द)

स्थानीय स्तरमा आपत
कािीन कायवसञ्चािन केन्द्रको स्थापना र सञ्चािन गने,

(ध)

नगरपाणिकामा णिपद व्यिस्थापन सूचना प्रणािी तथा पूिवचेतािनी प्रणािीको णिकास र
सञ्चािन गने , गराउने ,

(न)

णिपद प्रभाणित क्षेत्रमा तत्काि उद्धार तथा राहतको व्यिस्था णमिाउने,
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(प)

णिपद
मा परी हराएका, णबग्रेका िा नि भएका कागजातको यणकन तथ्याङ्क अद्यािणधक गरी
राख्न िगाउने ,

(फ)

णिपद
बाट प्रभाणित र्रपररिारको पणहचान, स्तर णनधाव रण तथा पररचयपत्र णितरण गने ,
गराउने ,

ब)

णिपदको समयमा जोक्तिममा रहे को समूह णिशेषगरी मणहिा, बािबाणिका, णकशोरी,
अपाङ्गता भएका व्यक्तिउपर हुन सक्ने र्टना िैणङ्गक णहं सा, बेचणििन तथा अन्य कुनै पणन
णकणसमका शोषण) रोकथामको िाणग णिशेष सतकवता अपनाई सचेतनामूिक कायविम
सञ्चािन गने ,

भ)

णिपद प्रभाणितहरूको प्रत्यक्ष र सणिय सहभाणगतामा णिपद प्रभाणित क्षेत्रमा आणथवक
णियाकिापको पुनस्थाव पना, रो

जगारीका अिसरको सृजना तथा जीिनयापनका

िाणग आय आजवन कायविम सञ्चािन गने , गराउने,
म)

णिपदको जोक्तिममा रहे का मणहिा, बािबाणिका, जेष्ठ नागररक, दणित, सीमान्तकृत िगव
तथा समुदाय, अशि तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको िाणग णिशेष योजना तथा
कायविम बनाई कायावन्वयन गने , गराउने ,

य)

णिपद व्यिस्थापन सम्बन्धमा सािवजणनक संस्था तथा व्यािसाणयक प्रणतष्ठानिे प्रचणित ऐन
बमोणजम कायव गरे नगरे को अनुगमन गने ,

र)

णिपद व्यिस्थापन सम्बन्धी राणििय कायवकारी सणमणत, प्रदे श णिपद व्यिस्थापन सणमणत तथा
णजल्ला णिपद व्यिस्थापन सणमणतको णनणवय अनु सार णिपद व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव
गने, गराउने ,

ि)

णिपद व्यिस्थापनका सम्बन्धमा नेपाि सरकार तथा प्रदे श सरकारका मन्त्रािय, णिभाग
तथा अन्य णनकायसाँग सहकायव गने,

ि)

णिपद व्यिस्थापन सम्बन्धमा नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार िा / नगरसभािे तोकेका अन्य
कायव गने, गराउने ,

श)

णिपद व्यिस्थापन सम्बन्धमा संर्ीय तथा प्रादे णशक कानूनको प्रणतकूि नहुने गरी नगर
कायवपाणिकािे तोके बमोणजमका अन्य कायव गने, गराउने,

(ष)

णिणभन्न संर्संस्था, व्यक्तिबाट प्राप्त हुने राहत तथा पुनणनवमाव ण र पुनिाव भका णबषयिस्तुिाई
स्थानीय णिपद व्यिस्थापन सणमणतिे तोकेको स्थान र मापदण्ड अनुसार गने, गराउने ॰
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पररच्छे द – ३
िडा स्तरीय लिपद् व्यिस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतनव्य र अलधकार
६.

िडा स्तरीय लिपद् व्यिस्थापन सलमलत: १) नगरपाणिकाको प्रत्येक िडामा एक िडा स्तरीय
णिपद व्यिस्थापन सणमणत रहनेछ ॰

२) िडा स्तरीय णिपद व्यिस्थापन सणमणतको गठन दे हाय बमोणजम हुनेछ:(क) िडा अध्यक्ष

-संयोजक

(ख)िडा सदस्यहरू

-सदस्य

(ग) िडा णभत्र रहे का णिषयगत शािा/ईकाई कायाव िय प्रमुिहरू

-सदस्य

(घ) िडा णभत्र रहे का सुरक्षा णनकायका प्रमुिहरू

-सदस्य

(ङ) राणििय मान्यता प्राप्त दिका िडाक्तस्थत प्रमुि िा प्रणतणनणध

-सदस्य

(च) स्थानीय रे डिस,

-सदस्य

(छ)

गैरसरकारी तथा सामुदायमा आधाररत संर्संस्था तथा युिा क्लिबाट

संयोजकिे तोकेबमोणजम न्यू नतम २ मणहिा सणहत ४ जना
(ज) िडा सणचि

-सदस्य
- सदस्य सणचि

(३) उपदफा २) बमोणजमको सणमणतको बैठक सो सणमणतको संयोजकिे तोकेको णमणत, समय र स्थानमा
बस्नेछ ॰
४) सणमणतको सदस्य-सणचििे सणमणतको बैठक बस्ने णमणत, समय र स्थान तोकी बैठकमा छिफि हुने
णिषयसूची सणहतको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउनु
पनेछ ॰
५) सणमणतका पचास प्रणतशतभन्दा बढी सदस्य उपक्तस्थत भएमा बैठकको िाणग गणपूरक सङख्या पुगेको
माणननेछ ॰
६) उपदफा (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा िेक्तिएको भएता पणन सो सणमणतको बैठक तत्काि बोिाउन
आिश्यक भएमा संयोजकिे जुनसुकै बेिापणन सणमणतको बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्यस्तो अिस्थामा
संयोजक र र्टीमा १ जना सदस्य सणहत सदस्य सणचि उपक्तस्थत भएमा सणमणतको बैठक बस्न सक्नेछ ॰
(७) सणमणतको बैठकको अध्यक्षता सो सणमणतको संयोजकिे गनेछ ॰
८) सणमणतको णनणवय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा संयोजकिे णनणाव यक मत णदनेछ॰
९) सणमणतिे आिश्यकता अनुसार सम्बक्तन्धत णनकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रणतणनणध र णिज्ञिाई बै ठकमा
आमन्त्रण गनव सक्नेछ ॰
१०) सणमणतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवणिणध सो सणमणत आफैिे णनधाव रण गरे बमोणजम हुनेछ ॰
११) सणमणतको णनणवय सदस्य सणचििे प्रमाणणत गरी राख्नेछ ॰
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७.

िडा स्तरीय लिपद् व्यिस्थापन सलमलतको काम, कतन व्य र अलधकारः सणमणतको काम,
कतवव्य र अणधकार दे हाय बमोणजम हुनेछ:(क) िडा णभत्र णिपद प्रणतकायव तथा णिपद पुनिाव भ सम्बन्धी कायविम सञ्चािनका िाणग
गाउाँ /नगर णिपद व्यिस्थापन सणमणतमा णसफाररस गने तथा सो सणमणतबाट स्वीकृत
नीणत तथा योजना अनुरूपका णिपद व्यिस्थापन सम्बन्धी कायविम कायावन्वयन,
अनुगमन र पुनराििोकन गने,
(ख) िडामा णिकास णनमाव णका णियाकिापहरू कायाव न्वयनमा णिपद जोक्तिम
व्यािस्थापनिाई मूिप्रिाहीकरण गने, सुरणक्षत णिद्यािय तथा अस्पतािका िाणग
णिपद जोक्तिम न्यूनीकरणका कायविमहरू सञ्चािन गने ,
(ग) णिपद व्यिस्थापनका सम्बन्धमा िडाको संस्थागत क्षमता णिकास गने,
(घ) णिपद व्यिस्थापन योजना, आपत्कािीन कायवयोजना, पुनिःस्थापना तथा पुनणनवमाव ण
योजना तजुवमा तथा कायावन्वयन गने , गराउने,
(ङ) समुदायमा णिपद व्यिस्थापन सम्बन्धी काम गने समूहहरूको गठन तथा त्यस्ता
समूहहरूिाई पररचािन गने गराउने ,
(च) िडा सदस्यहरू, कमवचारी, स्वयंसेिक, सामाणजक पररचािक तथा समुदायमा
आधाररत णिपद व्यिस्थापन सणमणत सदस्य, नागररक समाजका प्रणतणनणधिाई णिपद
व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रणशक्षणको व्यिस्था णमिाउने,
(छ) स्थानीय समुदायिाई णिपदप्रणत जागरुक बनाउने, णिपदसाँग सम्बक्तन्धत योजना तथा
कायविम तजुवमा गनव तथा णिपदको र्टना हुनासाथ प्रणतकायवका िाणग तयारी
अिस्थामा राख्ने,
(ज) णिपदका र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राहत िगायतका प्राथणमक कायवहरू
तत्काि गनवको िाणग समन्वय गने,
(झ) आपत
कािीन नमूना अभ्यास गने, गराउने ,
(ञ) णिपद
बाट प्रभाणित र्रपररिारको पणहचान, स्तर णनधाव रण तथा पररचयपत्र णितरणमा
नगर णिपद व्यिस्थापन सणमणतिाई सहयोग गने,
(ट) णिपदको समयमा जोक्तिममा रहे का समूह णिशेषगरी मणहिा, बािबाणिका, णकशोरी,
अपाङ्गता भएका व्यक्तिउपर हुन सक्ने र्टना िैणङ्गक णहं सा, बेचणििन तथा अन्य
कुनै पणन णकणसमका शोषण) रोकथामको िाणग णिशेष सतकवता अपनाई
सचेतनामूिक कायविम सञ्चािन गने ,
(ठ) नगर णिपद व्यिस्थापन सणमणतको णनणवय अनुसार णिपद व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य
कायव गने, गराउने ॰
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पररच्छे द – ४
सुरिा लनकाय तथा अन्य लनकायको पररचािन
८.

सुरिा लनकायको पररचािन तथा सहयोग र समन्वय: १) नगरकायवपाणिकािे णिपद
व्यिस्थापनको काममा नेपाि सरकार तथा प्रदे श सरकारिे पररचािन गरे का संर्ीय तथा
प्रादे णशक सुरक्षा णनकायहरूिाई सहयोग र समन्वय गनेछ ॰
(२) सुरक्षा णनकायिे णिपदको समयमा िोज तथा उद्धार कायवका िाणग नगरकायवपाणिकासाँग
आिश्यक सामग्री माग गरे को अिस्थामा नगरपाणिकामा उपिब्ध भएसम्म त्यस्तो सामाग्री तत्काि
उपिब्ध गराईनेछ ॰
३) णिपद प्रणतकायवका िाणग नगरपाणिकािे आाँ फूसाँग रहे को नगर प्रहरीिाई पररचािन गनेछ
॰

९.

िारुणयन्त्र तथा अन्य सेिा प्रदायक लनकायको काम, कतन व्य र अलधकार:
१) िारूणयन्त्र, एम्बुिेन्स तथा त्यस्तै अन्य सेिा प्रदायकिे आपत
कािीन िोज, उद्धार तथा
राहत उपिब्ध गराउन सणमणतिे णदएको णनदे शनको पािना गनुव पनेछ ॰
२) आपत
कािीन कायव सम्पादन गदाव सणमणतको आदे श बमोणजम कुनै पणन स्थानमा प्रिेश गने
तथा जुनसुकै व्यक्ति िा संस्थाको साधन र स्रोत उपयोग गने अणधकार िारुणयन्त्र सेिा
प्रदायकिाई हुनेछ ॰

१०.

सािनजलनक संस्था तथा व्यािसालयक प्रलतष्ठानको दालयत्व: (१) णिपद व्यिस्थापन सम्बन्धमा
नगरपाणिका णभत्रका सबै सािवजणनक संस्था तथा व्यािसाणयक प्रणतष्ठानको दाणयत्व दे हाय बमोणजम
हुनेछ:(क) आफ्नो भिन, उद्योग, कायाव िय िा व्यािसाणयक केन्द्रमा णिपदका र्टना हुन नणदन णिपद
सुरक्षा औजार, उपकरण, सामग्री, आपत
कािीन णनकास िगायत तोणकए बमोणजमका अन्य
व्यिस्था गने,
(ख) तथ्याङ्क सङ्किन, क्षणतको मूल्याङ्कन, राहत, पुनस्थाव पना तथा पुनणनवमाव ण समेतका सम्पूणव
कायवमा आिश्यक सहयोग गने ,
(ग) आफ्ना

कमवचारी

तथा

कामदारिाई

णिपद

व्यिस्थापन

सम्बन्धमा

आधारभू त

अणभमुिीकरण गने गराउने,
(घ) णिपद व्यिस्थापन कायवमा उपयोग हुने स्रोत साधनिाई तयारी हाितमा राख्ने,
(ङ) आफ्ना भिन िगायत अन्य संरचना आपत
कािीन प्रयोजनका िाणग आिश्यक परे मा
आदे शानुसार उपिब्ध गराउने,
(च) सम्बक्तन्धत अणधकारीको सुपररिेक्षणमा उद्धार तथा राहत णितरण कायवमा सहयोग पुर
याउने,
(छ) णिपद जोक्तिम न्यूनीकरण संयन्त्रको व्यिस्था गरी तयारी अिस्थामा राख्ने,
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(ज) फोहोरमैिा तथा प्रदु षणको यथोणचत व्यिस्थापन गरी यसबाट िातािरण र जनजीिनमा पनव
सक्ने नकारात्मक प्रभाििाई न्यूनीकरण गने उपायहरू अपनाउने,
(झ) णिपदको र्टना र्टे मा तत्काि नणजकको सुरक्षा णनकाय र स्थानीय आपत
कािीन
कायवसञ्चािन केन्द्रिाई िबर गने ॰
२) नगरपाणिका णभत्रका सािवजणनक संस्था तथा व्यािसाणयक प्रणतष्ठानिे नगरपाणिकाको णिपद
व्यिस्थापन सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रही णिपद व्यिस्थापन योजनाको तजुवमा गरी अणनिायव
रूपमा िागू गनुव पनेछ ॰
११.

लिपद् व्यिस्थापनमा सहयोग गनुन पने : नगरपाणिका णभत्रका सरकारी कायाव िय, गैरसरकारी
संस्था, स्थानीय सङ्घ संस्था, समुदाय, स्वयंसेिक, नागररक समाज, णनजी क्षेत्र तथा व्यक्तििे णिपद
व्यिस्थापन कायवमा नगरपाणिकािाई दे हाय बमोणजम सहयोग गनुव पनेछ:(क)

तथ्याङ्क सङ्किन, क्षणतको मूल्याङ्कन, राहत, पुनस्थाव पना तथा पुनिःणनवमाव ण िगायतका णिपद
व्यिस्थापन सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने,

(ख)

णिपद व्यिस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अणभिृक्तद्ध गने,

(ग)

क्षमता णिकास, आपत
कािीन नमूना अभ्यास तथा णिपद व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रणशक्षण
कायविममा सहयोग गने तथा भाग णिने,

(घ)

िोज, उद्धार तथा राहत णितरण सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने॰

पररच्छे द – ५
लिपद् व्यिस्थापन कोष सम्बन्धी व्यिस्था
१२.

लिपद् व्यिस्थापन कोष : (१) णिपद व्यिस्थापनका िाणग नगरपाणिकामा छु ट्टै एक आकक्तिक
कोष रहनेछ ॰
२) कोषमा दे हाय बमोणजमका रकमहरू रहने छन:(क) नगरपाणिकाको िाणषवक बजेटबाट णिपद व्यिस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी स्वीकृत
रकम,
(ख) प्रदे श सरकारबाट णिपद व्यिस्थापनका िाणग प्राप्त रकम,
(ग) नेपाि सरकारबाट णिपद व्यिस्थापनका िाणग प्राप्त रकम,
(घ) स्वदे शी कुनै सङ्घ संस्था िा व्यक्तिबाट दान, दातव्य िा उपहार स्वरुप प्राप्त रकम,
(ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ॰

३) णिपद व्यिस्थापनका िाणग नगरपाणिकािे कानून बमोणजम णिशेष शुल्क िा दस्तुर संकिन गनव सक्ने
छ|
(४) कोषको सञ्चािन तोणकए बमोणजम हुनेछ ॰
५) कोषको रकम णिपद व्यिस्थापन सम्बन्धी कामका िाणग प्रयोग गररने छ ॰
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६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा िेक्तिएको भए तापणन कोषको रकम णनयणमत प्रशासणनक कायवको िाणग
िचव गररने छै न ॰
७) कोषको िेिापरीक्षण महािेिा परीक्षकबाट हुनेछ ॰
८) सणमणतिे कोषको िाणषवक आय व्ययको प्रणतिदे न तयार गरी कायवपाणिका माफवत गाउाँ /नगरसभा समक्ष
पेश गनेछ ॰

पररच्छे द – ६
कसूर तथा सजाय
१३.

कसूर र सजाय : कसैिे णिपदको र्टना र्टन सक्ने गरी िापरिाही गरे मा िा त्यस्तो र्टना
र्टाउन प्रत्यक्ष संिग्न भएमा िा र्टना र्टे को अिस्थामा नाजायज फाईदा णिने गरी िा आफुिाई
मात्र फाईदा पुग्ने णकणसमको कुनै काम गरे मा िा यस सम्बन्धमा संर्ीय कानून बमोणजम कसुरजन्य
माणनने कुनै काम गरे मा तत सम्बन्धी कारिाही प्रचणित संर्ीय कानून बमोणजम हुनेछ ॰

पररच्छे द – ७
लिलिध
१४.

लिपद् सङ्कटग्रस्त िेत्र घोषणाको पािना र समन्वय : (१) नेपाि सरकारिे नगरपाणिका
णभत्रको कुनै ठाउाँ मा गम्भीर प्रकृणतको णिपद उत्पन्न भएबाट णिपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र र्ोषणा गरी
प्रचणित कानून बमोणजम कुनै काम गनव गराउन आदे श णदएमा सोको पािना गनुव गराउनु
नगरपाणिकाको कतवव्य हुनेछ ॰
२) उपदफा १) बमोणजम र्ोषणा गररएको क्षेत्रमा नेपाि सरकारिे प्रचणित कानून बमोणजम कुनै
काम गनव गराउन नगरपाणिका णभत्रको कुनै व्यक्ति, संस्था िा अणधकारीिाई आदे श णदएमा सोको
पािना गनव गराउनमा नगरपाणिकािे आिश्यक समन्वय गनेछ ॰
३) उपदफा १) बमोणजम र्ोषणा गररएको क्षेत्र सम्बन्धी सूचनाको प्रसारणमा नगरपाणिकािे
सहयोग र समन्वय गनेछ ॰

१५.

नेपाि सरकारको स्वीकृतीमा मात्र प्रिे श गनुनपने : १) णिपद
बाट असर परे को कुनै क्षेत्रमा
णिदे शी नागररक िा संस्थािे प्रिेश गनुव परे मा नेपाि सरकारको स्वीकृणत णिएको छ छै न भणन गाउाँ
नगर कायवपाणिकािे सोधिोज गनव सक्नेछ ॰
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२) उपदफा १) बमोणजम सोधिोज गदाव त्यस्तो नागररक िा संस्थािे नेपाि सरकारको
स्वीकृणत णिएको नादे क्तिएकोमा णनजको प्रिेशिाई रोक िगाई तत सम्बन्धी सूचना नेपाि
सरकारिाई उपिब्ध गराईनेछ ॰
१६.

मानिीय तथा अन्य सहायता र समन्वय : (१) नगरपाणिका णभत्र उत्पन्न णिपदको अिस्थािाई
तत्काि सामना गनव आन्तररक स्रोत र साधनबाट नभ्याउने भएमा मानिीय तथा अन्य सहायता र
समन्वयका िाणग णजल्ला समन्वय सणमणत, प्रदे श सरकार तथा नेपाि सरकारिाई अनुरोध गररने छ
॰
२) णिपद
बाट उत्पन्न क्तस्थणत णनयन्त्रण गने िममा नेपाि सरकारिे अन्तराव णििय मानिीय तथा
अन्य सहयोग णिई पररचािन गरे को अिस्थामा नेपाि सरकारको णनदे शनमा रणह तत सम्बन्धी
कायवमा सहयोग र समन्वय गररनेछ ॰
(३) णछमेकी स्थानीय तहमा कुनै णिपद उत्पन्न भई सो व्यिस्थापनका िाणग णछमेकी स्थानीय
तहिे सोझै, णजल्ला समन्वय सणमणत िा प्रदे श सरकार माफवत अनुरोध गरे मा उपिब्ध
भएसम्मको सहयोग पुयाव उनु नगरकायवपाणिको दाणयत्व हुनेछ ॰

१७.

तत्काि िररद तथा लनमानण र प्रयोग गनन सलकने : १) णिशेष पररक्तस्थणत परी णिपद
बाट प्रभाणित
क्षेत्रमा िोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध गराउन तथा भइरहे को णिपदबाट थप क्षणत हुन नणदनका
िाणग तत्कािै राहत सामग्री िररद िा णनमाव ण कायव गनव आिश्यक भएमा सािवजणनक िररद
सम्बन्धी प्रचणित कानूनमा रहे को णिशेष पररक्तस्थणतमा िररद गने सम्बन्धी व्यिस्था बमोणजम नगर
कायवपाणिकािे िररद िा णनमाव ण कायव गनव सणकने छ ॰
२) णिपद
बाट प्रभाणित क्षेत्रमा िोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध गराउन तथा भइरहे को
णिपद
बाट थप क्षणत हुन नणदनका िाणग नगरपाणिका क्षेत्र णभत्रको कुनै गैरसरकारी कायाव िय िा
अन्य संर् संस्था र व्यक्तिको चि, अचि सम्पणि तथा सिारी साधन उपयोग गनव आिश्यक भएमा
सोको अणभिेि रािी तोणकएको अिणधभरको िाणग अस्थायी तिरिे प्राप्त गनव सणकनेछ ॰
३) णिपद
बाट प्रभाणित क्षेत्रमा तत्काि राहत उपिब्ध गराउन नगरपाणिका क्षेत्र णभत्रको कुनै
गैरसरकारी कायाव िय िा अन्य संर् संस्था र व्यक्तिको िाद्यान्न, ििाकपडा, औषधी िा अन्य िस्तु
आिश्यक भएमा सोको अणभिेि रािी णनयन्त्रणमा णिन र सम्बक्तन्धत प्रभाणित पक्षिाई णितरण गनव
सणकनेछ ॰
४) नगरपाणिकािे उपदफा २) बमोणजम कुनै सम्पणि अस्थायी रूपमा प्राप्त गरे मा िा उपदफा
३) बमोणजम कुनै िस्तु णनयन्त्रण र णितरण गरे मा त्यस्तो सम्पणि प्रयोग िा िस्तु उपयोग बापत
प्रचणित दर अनुसारको रकम सम्बक्तन्धत कायाव िय, संस्था िा व्यक्तििाई णदनेछ ॰

१८.

राहतको न्यू नतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यिस्था : (१) णिपद प्रभाणित व्यक्तििाई नेपाि सरकार
तथा प्रदे श सरकारिे उपिव्ध गराउने राहतको अणतररि नगरपाणिकािे आन्तररक स्रोतबाट थप
राहत उपिब्ध गराउन सक्नेछ ॰
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२) उपदफा १) बमोणजम नगरपाणिकािे णिपद प्रभाणित व्यक्तििाई राहत उपिब्ध गराउाँ दा
मापदण्ड बनाई सोको आधारमा राहात उपिब्ध गराउनेछ ॰
३) उपदफा (२) बमोणजमको राहतको मापदण्डमा अन्य णिषयको अणतररि दे हायका णिषय
समािेश भएको हुनु पनेछ:(क) णिपद
बाट प्रभाणित व्यक्तििाई अस्थायी आश्रयस्थिमा राख्दा उपिब्ध गराउनु पने
आिास, िाद्यान्न, िानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सम्बन्धी,
(ख) णिपद
बाट मृत्यु हुनेको पररिार तथा सम्पणिको क्षणत हुने व्यक्तििाई उपिब्ध
गराउनु पने न्यूनतम राहत सम्बन्धी,
(ग) मणहिा, बािबाणिका, जेष्ठ नागररक, अशि तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको
आिश्यकता संिोधनका िाणग णिशेष राहत प्याकेजहरु (जस्तै णडणग्नटी णकट र
णचल्ड्िेन णकट) मणहिाहरूको िाणग सुरणक्षत मणहिामैत्री स्थि,
(घ) व्यक्तिगत गोपणनयता तथा सुरक्षा सम्बन्धी,
(ङ) न्यूनतम राहत बाहे क स्वरोजगार तथा रोजगारी व्यिस्थापनका माध्यमबाट
पीणडतको जीणिकोपाजवन सम्बन्धी,
(च) गैरसरकारी िा व्यक्तिगत रूपमा णदइने राहतको णितरण सम्बन्धी,
(छ) एकद्वार प्रणािी अनुरुप राहत णितरण गने सम्बन्धी,
(ज) राहतसाँग सम्बक्तन्धत अन्य उपयुि णिषय ॰
१९.

लिपद् 
मा परी हराएका िा नष्ट भएका कागजात सम्बन्धमा : णिपद
मा परी हराई फेिा पनव
नसकेका तथा आं णशक िा पूणव रूपमा क्षणत भएका नगरपाणिकाका महत्वपूणव कागजातहरुको
प्रमाणीकरण तथा प्रणतणिणप उपिब्ध गराउने सम्बन्धी व्यिस्था प्रचणित कानूनिे तोके बमोणजम
हुनेछ॰

२०.

लनदे शन लदन सक्ने - सणमणतिे यस ऐनको अधीनमा रही णिपद व्यिस्थापनका िाणग कुनै व्यक्ति
िा णनकायिाई आिश्यक णनदे शन णदन सक्नेछ र त्यस्तो णनदे शनको पािना गनुव सम्बक्तन्धत व्यक्ति
िा णनकायको कतवव्य हुनेछ ॰

२१.

उपसलमलत गठन गनन सक्ने - १) सणमणतिे आिश्यकता अनुसार उपसणमणत गठन गनव सक्नेछ ॰
२) उपदफा १) बमोणजम गठन हुने उपसणमणतको काम, कतवव्य, अणधकार र कायाव िणध
उपसणमणत गठन गदाव का बित तोणकए बमोणजम हुनेछ ॰

२२.

अलभिे ि राख्नु पने ः १) णिपदको समयमा राहत उपिब्ध गराउने व्यक्ति, णनकाय िा संस्थाको
नाम,

र उपिव्ध गराईको राहत तथा सोको पररमाण सणहतको णििरणको अणभिेि राख्ने

व्यिस्था सणमणतिे णमिाउनुपने छ ॰
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२) उपदफा १) बमोणजमको णििरण राख्दा णिपदमा परे का मणहिा, बािबाणिका तथा जेष्ठ
नागररक, णिपदका कारणिे स्थानान्तरण भएका र्रपररिार िगायतको संख्या एणकन हुने
णििरण र उनीहरूिाई उपिब्ध गराइएको राहात स्पिरूपमा राख्नुपने छ ॰
२३.

पुरस्कार लदन सक्ने

स्थानीय णिपद व्यिस्थापन सम्बन्धमा णिशेष योगदान पुर
याउने उत्कृि

व्यक्ति िा संस्थािाई प्रोत्साहन स्वरूप सणमणतको णसफाररसमा नगर कायवपाणिकािे सम्मान तथा
पुरस्कार णदन सक्नेछ ॰
२४.

िालषनक प्रलतिेदन : १) सणमणतिे प्रत्येक आणथवक िषवमा गरे को कामको णििरण सणहतको िाणषवक
प्रणतिेदन तयार गरी कायवपाणिका माफवत नगर सभा, णजल्ला णिपद व्यिस्थापन सणमणत तथा प्रदे श
णिपद व्यिस्थापन सणमणत समक्ष पेश गनुव पनेछ ॰
२) उपदफा (१) बमोणजमको िाणषवक प्रणतिेदन सािवजणनक रूपमा प्रकाशन गनुव पनेछ ॰

२५.

प्रशासलनक िचन व्यिस्थापन: सणमणतको बैठक तथा प्रणतिेदन तयारी िगायतका कायवसाँग
सम्बक्तन्धत न्युनतम प्रशासणनक िचव नगरकायवपाणिकािे व्यिस्था गनेछ |

२६.

अलधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगवत बनेको णनयम बमोणजम सणमणतिाई प्राप्त
अणधकारमध्ये आिश्यकता अनुसार केही अणधकार सणमणतको संयोजक तथा तोणकएको
पदाणधकारीिाई प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ ॰

२७.

लनयम बनाउने अलधकार : नगर कायवपाणिकािे यो ऐन कायाव न्वयनका िाणग आिश्यक णनयम
तथा कायवणिणध बनाउन सक्नेछ ॰
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