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ईश्वरपुर नगर विपद् जोविम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन २०७५
सभाबाट पाररत वमवतिः२०७५ /०३ /३२
प्रस्तािना : ईश्वरपुर नगरपाविका क्षे त्र वभत्र प्राकृ वतक तथा गैरप्राकृ वतक विपद्बाट सिव साधारणको जीउज्यान र
सािव जवनक, वनजी तथा व्यविगत सम्पवि , प्राकृ वतक एिम् सााँस्कृ वतक सम्पदा र भौवतक सं रचनाको संरक्षण गनव का िावग
विपद् जोविम न्यूवनकरण तथा व्यिस्थापनका सबै क्रियाकिापको समन्ियात्मक र प्रभािकारी रूपमा कायावन्ियनका
िावग कानून बनाउन िाञ्छनीय भएकोिे , नेपािको सं विधानको धारा २२१ को उपधारा (१) अनुसार ईश्वरपु र
नगरसभािे यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छेद – १
प्रारवम्भक
१.

संवक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “ ईश्वरपुर नगर विपद् जोविम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन ,
२०७५” रहेको छ ।
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(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२.

पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गिे अको अथव निागे मा यस ऐनमा ,-

(क) “ प्रमुि” भन्नािे ईश्वरपुर नगरपाविकाको प्रमुि सम्झनु पछव ।
(ख) “ उप प्रमुि” भन्नािे ईश्वरपुर नगरपाविकाको उप प्रमुि सम्झनु पछव ।
(ग) “ कोष” भन्नािे दफा १२ बमोवजमको विपद् व्यिस्थापन कोष सम्झनु पछव ।
(घ) “ गैरप्राकृ वतक विपद्” भन्नािे महामारी, अवनकाि, डढेिो, कीट िा सूक्ष्म जीिाणु आतङ्क,
पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्िू, प्यान्डावमक फ्िू, सपवदंश, जनािर आतङ्क, िानी,
हिाई, सडक, जि िा औद्योवगक दुर्वटना, आगिागी, विषाि गयााँस, रसायन िा विक्रकरण
चुहािट, गयााँस विष्फोटन, विषाि िाद्य सेिन, िातािरणीय प्रदूषण, िन विनाश िा
भौवतक संरचनाको क्षवत तथा प्रकोप उद्धार कायवमा हुने दुर्वटना िा यस्तै अन्य गैरप्राकृ वतक
कारणिे उत्पन्न विपद् सम्झनु पछव ।

(ङ) “ वजल्िा विपद् व्यिस्थापन सवमवत” भन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १६ बमोवजम सिावही
वजल्िामा गठन भएको वजल्िा विपद् व्यिस्थापन सवमवत सम्झनु पछव ।

(च) “ तोक्रकएको" िा "तोक्रकए बमोवजम” भन्नािे यस ऐन अन्तगवत बनेको वनयममा तोक्रकएको िा
तोक्रकए बमोवजम सम्झनु पछव ।

(छ) “ प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सवमवत” भन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १४ बमोवजम प्रदेश नं.
२ मा गठन भएको प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सवमवत सम्झनु पछव ।

(ज) “ प्रमुि प्रशासकीय अवधकृ त” भन्नािे ईश्वरपुर नगरपाविकाको प्रमुि प्रशासकीय अवधकृ त
सम्झनु पछव ।

(झ) “ प्राकृ वतक विपद्” भन्नािे वहमपात, अवसना, वहमपवहरो, वहमताि विस्फोटन, अवतिृवि,
अनािृवि, बाढी, पवहरो तथा भू-स्ििन, डु बान, िडेरी, आाँधी, हुरी बतास, शीतिहर, तातो
हािाको िहर, चट्याङ्ग, भूकम्प, ज्िािामुिी वबस्फोट, डढेिो िा यस्तै अन्य प्राकृ वतक
कारणिे उत्पन्न जुनसुकै विपद् सम्झनु पछव ।

(ञ) “ राविय कायवकारी सवमवत” भन्नािे संर्ीय ऐनको दफा ६ बमोवजमको कायवकारी
सवमवत सम्झनु पछव ।

(ट) “ राविय पररषद” भन्नािे संर्ीय ऐनको दफा ३ बमोवजमको विपद् जोविम न्यूनीकरण
तथा व्यिस्थापन राविय पररषद् सम्झनु पछव ।

(ठ) “ राविय प्रावधकरण” भन्नािे संर्ीय ऐनको दफा १० बमोवजम गठन भएको राविय
विपद् जोविम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्रावधकरण सम्झनु पछव ।
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(ड) “ विपद्” भन्नािे कु नै स्थानमा आपत्कािीन अिस्था वसजवना भई जन िा धनको क्षवतको साथै
जीिनयापन र िातािरणमा प्रवतकू ि असर पाने प्राकृ वतक िा गैरप्राकृ वतक विपद् सम्झनु पछव ।

(ढ) “ विपद् िोज तथा उद्धार समूह” भन्नािे विपद्को अिस्थामा िोजी तथा उद्धार गनव
क्रियाशीि िा विपद् व्यिस्थापनको िावग पररचािन गनव तयार गररएको विवशिीकृ त िोज
तथा उद्धार समूह सम्झनु पछव र सो शब्दिे ताविम प्राप्त मानिीय सहायताकमीिाई समेत
जनाउाँ छ ।

(ण) “ विपद् जोविम न्यूनीकरण” भन्नािे विपद्पूिव गररने जोविमको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन,
विपद् रोकथाम िा विपद्बाट हुने क्षवतको न्यूनीकरण तथा विकासका कायवमा विपद्
जोविमिाई कम गने सम्बन्धी कायव सम्झनु पछव ।

(त) “ विपद् पुनिावभ”

भन्नािे विपद्को र्टनापवछ गररने पुनर्नवमावण एिम् पुनस्थावपनासाँग

सम्बवन्धत कायव सम्झनु पछव ।

(थ) “ विपद् प्रवतकायव” भन्नािे विपद्को र्टना र्ट्नासाथ तत्कािै गररने िोज, उद्धार एिम्
राहतसाँग सम्बवन्धत कायव सम्झनु पछव र सो शब्दिे विपद् प्रवतकायवको पूिवतयारीिाई समेत
जनाउाँ छ ।

(द) “ विपद् व्यिस्थापन” भन्नािे विपद् जोविम न्यूनीकरण, विपद् प्रवतकायव र विपद् पुनिावभसाँग
सम्बवन्धत सम्पूणव क्रियाकिाप सम्झनु पछव ।

(ध) “ व्यािसावयक प्रवतष्ठान” भन्नािे उद्योग, किकारिाना, वसनेमा र्र, सवपङ्ग मि,
बहुउद्देश्यीय व्यापाररक भिन जस्ता व्यािसावयक प्रवतष्ठान सम्झनु पछव ।

(न) “ सवमवत” भन्नािे दफा ३ बमोवजमको ईश्वोरपुर नगर विपद व्यिस्थापन सवमवत सम्झनु
पछव ।

(ऩ)
(प) “ संर्ीय ऐन” भन्नािे नेपाि सरकारको विपद् जोविम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन,
२०७४ सम्झनु पछव ।

(फ) “ संर्ीय मन्त्रािय” भन्नािे नेपाि सरकारको विपद् व्यिस्थापन हेने गरी तोक्रकएको
मन्त्रािय सम्झनु पछव ।

(ब) “ सािवजवनक संस्था” भन्नािे सरकारी वनकाय, सरकारको पूणव िा आंवशक स्िावमत्ि भएको
संस्था, प्रचवित कानून बमोवजम स्थापना भएका सङ्गरठत संस्था िा सबै प्रकारका स्िास््य
तथा शैवक्षक संस्था सम्झनु पछव ।
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पररच्छेद – २
ईश्वरपुर नगर विपद व्यिस्थापन सवमवतको गठन तथा काम ,कतवव्य र अवधकार
३.

ईश्वरपुर नगर विपद् व्यिस्थापन सवमवत : (१) ईश्वरपु र नगरपाविका वभत्रको विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी
कायव िाई प्रभािकारी रूपमा सञ्चािन गनव एक ईश्वोरपु र नगर विपद् व्यिस्थापन सवमवत रहनेछ ।

(२) सवमवतको गठन देहाय बमोवजम हुनेछ:(क) नगर प्रमुि

-संयोजक

(ख) नगर उपप्रमुि

-सदस्य

(ग)

प्रमुि प्रशासकीय अवधकृ त

-सदस्य

(घ)

विषयगत सवमवतका संयोजकहरु

-सदस्य

(ङ)

प्रवतवनवध,वजल्िा प्रसाशन कायाविय

-सदस्य

(च)

सामावजक महाशािा/शािा प्रमुि

-सदस्य

(छ) पूिावधार विकास महाशािा/शािा प्रमुि

-सदस्य

(ज) ईश्वरपुर नगरपाविकाको भौगोविक छेत्र वभत्र रहेका संर्ीय
सुरछा वनकयका प्रमुि िा प्रवतवनवध

(झ) ईश्वरपुर नगरपाविकाको भौगोविक छेत्र वभत्र रहेका प्रदेश
प्रहरी कायावियका प्रमुि िा प्रवतवनवध

(ञ) नगर प्रहरी प्रमुि
(ट)

-सदस्य
-सदस्य
-सदस्य

राविय मान्यता प्राप्त दिका ईश्वोरपुर नगरपाविका वस्थत
प्रमुि िा प्रवतवनवध

-सदस्य

(ठ)

नेपाि रे डिस सोसाईटीका स्थानीय प्रवतवनवध (१ जना)

-सदस्य

(ड)

वनजी क्षेत्रको उद्योग िावणज्य सम्बन्धी मान्यता प्राप्त
संस्थाको ईश्वरपुर नगर तहको अध्यक्ष िा वनजिे
तोके को प्रतवनवध (१ जना)

(ढ)

-सदस्य

गैरसरकारी सस्था महासंर्काका स्थानीय प्रवतवनवध (१ जना) -सदस्य

(ण) नेपाि पत्रकार महासंर्को स्थानीय प्रवतवनवध (१ जना)

-सदस्य

(त)

-सदस्य सवचि

विपद् व्यिस्थापन हेने गरी तोक्रकएको शािा प्रमुि

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कु रा िेविएको भएतापवन िम संख्या (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) र
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(ण) क सदस्य उपिब्द नभएको अिस्थामा पवन सवमवत गठन एबम काम कारिाही गनवमा असर पने छैन ।
(४) उपदफा (२) बमोवजमको सवमवतिे संर्ीय ऐनको दफा १७ बमोवजमको स्थानीय विपद ब्यबस्थापन
सवमवतको रूपमा समेत काम गने छ ।
४.

सवमवतको बैठक सम्बन्धी व्यिस्था: (१) संयोजकिे तोके को वमवत , समय र स्थानमा सवमवतको बै ठक बस्ने छ
।

(२) सवमवतको सदस्य -सवचििे सवमवतको बैठक बस्ने वमवत, समय र स्थान तोकी बैठकमा छिफि हुने
विषयसू ची सवहतको सू चना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यिे पाउने गरी पठाउनु पने छ ।

(३) सवमवतका पचास प्रवतशतभन्दा बढी सदस्य उपवस्थत भएमा बैठकको िावग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको
मावनने छ ।

(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कु रा िेविएको भएतापवन सवमवतको बैठक तत्काि बोिाउन
आिश्यक भएमा अध्यक्षिे जुनसु कै बे िापवन सवमवतको बैठक बोिाउन सक्नेछ र त्यस्तो अिस्थामा अध्यक्ष र
र्टीमा १ जना सदस्य सवहत सदस्य सवचि उपवस्थत भएमा सवमवतको बै ठक बस्न सक्नेछ ।

(५) सवमवतको बैठक संयोजकको अध्यक्षतामा बस्नेछ ।
(६) सवमवतको वनणवय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा संयोजकिे वनणावयक मत

क्रदनेछ ।

(७) सवमवतिे आिश्यकता अनुसार सम्बवन्धत वनकाय िा सङ्र् संस्थाका प्रवतवनवध र विज्ञिाई बैठकमा
आमन्त्रण गनव सक्नेछ ।

(८) सवमवतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवविवध सवमवत आफै िे वनधावरण गरे बमोवजम हुनेछ ।
(९) सवमवतको वनणवय सदस्य सवचििे प्रमावणत गरी राख्नेछ ।
५.

सवमवतको काम, कतवव्य र अवधकार: सवमवतको काम, कतव व्य र अवधकार देहाय बमोवजम हुने छ :-

(क) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी राविय पररषद्बाट स्िीकृ त राविय नीवत तथा योजना एिम् राविय
कायव कारी सवमवत र प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सवमवतबाट स्िीकृ त एकीकृ त तथा क्षे त्रगत नीवत
योजना र कायव िम अनु रुप हुने गरी ईश्वोरपुर नगरको विपद् व्यिस्थापन नीवत तथा योजना
तजुव मा गरी कायवपाविका समक्ष पे श गने ,

(ि) ईश्वरपुर नगर सभाबाट स्िीकृ त नीवत तथा योजनाको अधीनमा रही विपद् जोविम न्यूनीकरण ,
विपद् प्रवतकायव तथा विपद् पु निाव भ सम्बन्धी एकीकृ त तथा क्षे त्रगत नीवत , योजना तथा कायव ि म
स्िीकृ त गरी िागू गने , गराउने ,

(ग) ईश्वरपुर नगरपाविकाबाट संचािन हुने विपद ब्यबस्थापन सम्बवन्ध कायविम तथा बजेट प्रस्ताि
तयार गने गराउने,

(र्) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा नगरपाविकाको संस्थागत क्षमता विकास गने , गराउने ,
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(ङ) नगरपाविकाका पदावधकारी , कमवचारी, स्ियंसेिक, सामावजक पररचािक तथा समुदायिाई
विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा प्रवशक्षण क्रदने व्यिस्था वमिाउने ,

(च) विपद्का र्टना हुनासाथ िोज , उद्धार र राहत िगायतका प्राथवमक कायवहरू तत्काि गनवको
िावग संस्थागत संयन्त्र स्ित : पररचावित हुने गरी आिश्यक कायव विवध तथा मापदण्ड तजुव मा
गरी िागू गने , गराउने ,

(छ) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा संर्ीय तथा प्रादेवशक कानूनको अवधनमा रवह सािवजवनक,
वनजी, गैरसरकारी िगायत सबै वनकाय तथा सं स्थािे वनिावह गनुव पने भू वमका वनधाव रण गने
तथा त्यस्ता संस्था िा वनकायिाई आफ्नो नीवत , योजना र कायव िममा विपद् व्यिस्थापन
सम्बन्धी विषय समािे श गनव िगाउने ,

(ज) विपद्को समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यमहरुको भूवमका सम्बन्धी आिश्यक मापदण्ड
तयार गरी कायावन्ियन गने , गराउने ,

(झ) सरकारी, वनजी एिम् गैरसरकारी संस्था , स्थानीय स्ियंसेिक, सामावजक पररचािक िगायत
सम्बवन्धत सबै पक्षको समन्िय र संिग्नतामा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायव गने , गराउने ,

(ञ) भौवतक संरचना वनमावण गदाव भिनसंवहता िगायत अन्य स्िीकृ त वनदेवशका िा मापदण्डको
पािना गराउने ,

(ट) स्थानीय सािवजवनक पूिावधार सम्बन्धी संरचनाको विपद् जोविम मूल्याङ्कन गने , गराउने ,
(ठ) नदी क्रकनार, बगर, पवहरो जान सक्ने वभरािो जवमन र डु बान हुने क्षेत्र िा विपद् जोविमको
सम्भािना भएका असुरवक्षत क्षे त्रमा बसोबास गने व्यवि तथा समु दायिाई सुरवक्षत स्थानमा
स्थानान्तरण गराउन उपयु ि स्थान को िोवज गने तथा सुरवछत स्थानमा बसोबास सम्बवन्ध
सचेतना,

(ड) विपद बाट स्थानीय स्थरमा वनजी तथा साबवजवनक क्षेत्रबाट भइरहेको सेिा प्रिाहमा अबरोध
आइपरे मा सोको पुन:सं चािनका िावग सेिा वनरन्तरताको योजना तजुव मा तथा कायावन्ियन
सम्बन्धी कायव गने, गराउने ।

(ढ) स्थानीय समुदायिाई विपद्प्रवत जागरुक बनाउन , विपद्साँग सम्बवन्धत योजना तथा कायवि म
तजुव मा गनव तथा विपद्को र्टना हुनासाथ प्रवतकायव का िावग पररचावित हुन िडा तथा
समुदायस्तरमा समाबे शी विपद् पूिवतयारी तथा प्रवतकायव सवमवत गठन गने ,

(ण) विद्यािय तहको शैवक्षक पाठ्यिममा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी विषय समािेश गनव पहि
गने ,

(त) विपद् प्रवतकायवका िावग नमूना अभ्यास गने , गराउने ,
(थ) विपद्को समयमा प्रयोग गनव सक्रकने गरी िारुणयन्त्र िगायतका अन्य उपकरणहरू तयारी
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हाितमा राख्न िगाउने ,

(द) स्थानीय स्तरमा आपत् कािीन कायवसञ्चािन के न्रको स्थापना र सञ्चािन गने ,
(ध) नगरपाविकामा विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणािी तथा पूिवचेतािनी प्रणािीको विकास र
सञ्चािन गने , गराउने ,

(न) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काि उद्धार तथा राहतको व्यिस्था वमिाउने ,
(प) विपद्मा परी हराएका, वबग्रेका िा नि भएका कागजातको यक्रकन त्याङ्क अद्यािवधक गरी
राख्न िगाउने ,

(फ) विपद्बाट प्रभावित र्रपररिारको पवहचान , स्तर वनधावरण तथा पररचयपत्र वितरण गने ,
गराउने ,

(ब) विपदको समयमा जोविममा रहेको समूह वबशेष गरी मवहिा, बािबाविका, क्रकशोरी,
अपाङ्गता भएका व्यवि उपर हुन सक्ने र्टना (िैवङ्गक हहं सा , बे चवबिन तथा कु नैपवन
क्रकवशमका शोषण) रोकथामको िावग विशे ष सतकव ता अपनाई सचेतनामू िक कायव िम सञ्चािन
गने ,

(भ) विपद् प्रभावितहरुको प्रतच्छ र सक्रिय सहभावगतामा विपद प्रभावबत क्षेत्रमा आर्थव क
क्रियाकिापको पुनस्थाव पना , रोजगारीका अिसरको सृ जना तथा जीिनयापनका िावग आय
आजव न कायव िम सञ्चािन गने , गराउने ,

(म) विपद्को जोविममा रहेका मवहिा , बािबाविका, जेष्ठ नागररक, दवित, सीमान्तकृ त िगव तथा
समुदाय , अशि तथा अपाङ्गता भएका व्यविहरूको िावग विशे ष योजना तथा कायव िम बनाई
कायावन्ियन गने , गराउने ,

(य) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा सािवजवनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रवतष्ठानिे प्रचवित ऐन
बमोवजम कायव गरे नगरे को अनु गमन गने ,

(र) विपद व्यिस्थापन सम्बन्धी राविय कायवकारी सवमवत , प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सवमवत तथा
वजल्िा विपद् व्यिस्थापन सवमवतको वनणवय अनु सार विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव गने ,
गराउने ,

(ि) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रािय , विभाग तथा
अन्य वनकायसाँ ग सहकायव गने ,

(ि) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा नेपाि सरकार , प्रदेश सरकार िा नगर सभािे तोके का अन्य कायव
गने , गराउने ,

(श) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा संर्ीय तथा प्रदेश कानुन वबपररत नहुने गरी नगर कायवपाविकािे
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तोके बमोवजमका अन्य कायव गने , गराउने,

(ष) विवभन्न संर्संस्था, व्यविबाट प्राप्त हुने राहत तथा पुनर्नवमावण र पुनिावभका वबषयिस्तुिाई
स्थानीय विपद ब्यबस्थापन सवमवतिे तोके को स्थान र मापदण्ड अनुसार गने , गराउने ।
पररच्छेद – ३
िडास्थररय विपद् व्यिस्थापन सवमवतको गठन तथा काम , कतवव्य र अवधकार
६.

िडा स्थारीय विपद् व्यिस्थापन सवमवत: (१) इश्वोरपु र नगरपाविकाको प्रते क िडामा एक िडा स्तरीय विपद्
व्यिस्थापन सवमवत रहनेछ ।

(२) िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन सवमवतको गठन देहाय बमोवजम हुनेछ :(क) िडा अध्यक्ष

-संयोजक

(ख) िडा सदस्यहरु

-सदस्य

(ग)

िडा वभत्र रहेका वबषयगत शािा / इकाई कायाविय प्रमुिहरु

-सदस्य

(घ)

िडा वभत्र रहेका सूरछा वनकायका प्रमुिहरु

-सदस्य

(ङ)

राविय मान्यता प्राप्त दिका िडा वस्थत प्रमुि िा प्रवतवनवध

-सदस्य

(च)

स्थानीय रे डिस,

-सदस्य

(छ) गैर सरकारी तथा समुदायमा आधाररत संर्संस्था तथा यूिा
क्िबबाट संयोजकिे तोके बमोवजम न्यूनतम २ मवहिा सवहत
४ जना

(ज)

िडा सवचब

-सदस्य
-सदस्यसवचब

(३) उपदफा २ बमोवजम सवमवतको बैठक सो सवमवत को वसयोजकािे तोके को वमवत, समय र
स्थानमा बस्ने छ ।

(४) सवमवतको सदस्य -सवचििे सवमवतको बैठक बस्ने वमवत, समय र स्थान तोकी बैठकमा छिफि
हुने विषयसू ची सवहतको सू चना बै ठक बस्ने समयभन्दा चौबीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यिे पाउने गरी
पठाउनु पने छ ।

(५) सवमवतका पचास प्रवतशतभन्दा बढी सदस्य उपवस्थत भएमा बैठकको िावग गणपूरक सङ्ख्या
पुगेको मावनने छ ।

(६) उपदफा (४) र (५) मा जुनसुकै कु रा िेविएको भएता पवन सो सवमवतको बैठक तत्काि
बोिाउन आिश्यक भएमा सं योजकिे जुनसु कै बेिापवन सवमवतको बै ठक बोिाउन सक्नेछ र त्यस्तो
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अबस्थामा संयोजक र र्टीमा १ जना सदस्य सवहत सदस्य सवचब उपवस्थत भएमा सवमवतको बैठक बस्न
सक्नेछ ।

(७) सवमवतको बैठकको अध्यक्षता सो सवमवतको संयोजकिे गनेछ ।
(८) सवमवतको वनणवय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा संयोजकिे वनणावयक मत क्रदनेछ ।
(९) सवमवतिे आिश्यकता अनुसार सम्बवन्धत वनकाय िा सङ्र् संस्थाका प्रवतवनवध र विज्ञिाई
बैठकमा आमन्त्रण गनव सक्नेछ ।

(१०) सवमवतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवविवध सो सवमवत आफै िे वनधावरण गरे बमोवजम हुनेछ ।
(११) सवमवतको वनणवय सदस्य सवचििे प्रमावणत गरी राख्नेछ ।
७.

िडा स्थारीय विपद् व्यिस्थापन सवमवतको कम , कतवब्य, र अवधकार : िडा स्थारीय विपद् व्यिस्थापन
सवमवतको काम, कतवब्य, र अवधकार देहाए बमोवजम

सवमवतको काम, कतव व्य र अवधकार देहाय बमोवजम

हुनेछ:-

(क) िडा वभत्र विपद प्रवतकायव तथा विपद् पुनिावभ सम्बन्धी कायविम संचािनकािावग नगर विपद
ब्यबस्थापन सवमवतमा वसफाररस गने तथा सो सवमवतबाट स्िीकृ त नीवत तथा योजना अनुरुपका
विपद ब्यबस्थापन सम्बवन्ध कायव िम कायावन्ियन, अनु गमन र पु नराििोकन गने,

(ख) िडामा विकास वनमावणका क्रियाकिापहरू कायावन्ियनमा विपद् जोविम व्यािस्थापनिाई
मू िप्रिाहीकरण गने , सु रवक्षत विद्यािय तथा अस्पतािका िावग विपद् जोविम न्यूनीकरणका
कायव िमहरू सं चािन गने ,

(ग) विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा िडाको संस्थागत क्षमता विकास गने ,
(घ) विपद् व्यिस्थापन योजना , आपत्कािीन कायवयोजना , पुनिःस्थापना तथा पुनर्नव मावण योजना
तजुव मा तथा कायावन्ियन गने , गराउने,

(ङ) समुदायमा विपद् व्यिस्थापन सम्बवन्ध कम गने समुहको गठन तथा त्यस्ता समुहहरु पररचािन
गने गराउने ,

(च) िडा सदस्यहरु, कमवचारी, स्ियंसेिक, सामावजक पररचािक तथा समुदायमा आधाररत विपद्
व्यिस्थापन सवमवत सदस्य , नागररक समाजका प्रवतवनवधिाई विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी
प्रवशक्षणको व्यिस्था वमिाउने ,

(छ) स्थानीय समुदायिाई विपद्प्रवत जागरुक बनाउने , विपद्साँग सम्बवन्धत योजना तथा कायवि म
तजुव मा गनव तथा विपद्को र्टना हुनासाथ प्रवतकायव का िावग तयारी अबस्थामा राख्ने,

(ज) विपद्का र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राहत िगायतका प्राथवमक कायवहरू तत्काि गनवको
िावग समन्िय गने ,
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(झ) आपत् कािीन नमूना अभ्यास गने , गराउने ,
(ञ) विपद्बाट प्रभावित र्रपररिारको पवहचान , स्तर वनधावरण तथा पररचयपत्र वितरणमा नगर
विपद् ब्यिस्थापन सवमवतिाई सहयोग गने ,

(ट) विपदको समयमा जोविममा रहेका समूह विशेषगरी मवहिा, बािबाविका, क्रकशोरी,
अपाङ्गता भएका व्यवि उपर हुन सक्ने र्टना (िै वङ्गक हहंसा, बेचवििन तथा अन्य कु नै पवन
क्रकवसमका शोषण) रोकथामको िावग विशे ष सतकव ता अपनाई सचे तनामू िक कायव िम सञ्चािन
गने ,

(ठ) नगर विपद् व्यिस्थापन सवमवतको वनणवय अनुसार विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव गने ,
गराउने ।

पररच्छेद – ४
सुरक्षा वनकाय तथा अन्य वनकायको पररचािन
८.

सुरक्षा वनकायको पररचािन तथा सहयोग र समन्िय : (१) नगर कायव पाविकािे विपद् व्यिस्थापनको काममा
नेपाि सरकार तथा प्रदे श सरकारिे पररचािन गरे का संर्ीय तथा प्रादेवशक सु रक्षा वनकायहरूिाई सहयोग र
समन्िय गनेछ ।

(२) सुरक्षा वनकायिे विपद्को समयमा िोज तथा उद्धार कायवका िावग नगर कायवपाविकासाँग आिश्यक
सामग्री माग गरे को अिस्थामा नगरपाविकामा उपिब्ध भएसम्म त्यस्तो सामाग्री तत्काि उपिब्ध गराईनेछ ।

(३) विपद् प्रवतकायवका िावग नगरपाविकािे आाँ फूसाँग रहेको नगर प्रहरीिाई पररचािन गनेछ ।
९.

िारुणयन्त्र तथा अन्य सेिा प्रदायक वनकायको काम, कतवव्य र अवधकार:

(१) िारूणयन्त्र, एम्बुिेन्स तथा त्यस्तै अन्य सेिा प्रदायकिे आपत् कािीन िोज, उद्धार तथा राहत
उपिब्ध गराउन सवमवतिे क्रदएको वनदे शनको पािना गनुव पनेछ ।

(२) आपत् कािीन कायव सम्पादन गदाव सवमवतको आदेश बमोवजम कु नै पवन स्थानमा प्रिेश गने तथा
जुनसु कै व्यवि िा संस्थाको साधन र स्रोत उपयोग गने अवधकार िारुणयन्त्र से िा प्रदायकिाई हुने छ ।
१०.

सािवजवनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रवतष्ठानको दावयत्ि: (१) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा नगरपाविका
वभत्रका सबै सािव जवनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रवतष्ठानको दावयत्ि देहाय बमोवजम हुने छ:-

(क) आफ्नो भिन , उद्योग, कायाविय िा व्यािसावयक के न्रमा विपद्का र्टना हुन नक्रदन विपद्
ईश्वरपुर नगरपामिका
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सुरक्षा औजार, उपकरण , सामग्री, आपत् कािीन वनकास िगायत तोक्रकए बमोवजमका अन्य
व्यिस्था गने ,

(ि) त्याङ्क सङ्किन , क्षवतको मूल्याङ्कन , राहत, पुनस्थावपना तथा पुनर्नवमावण समेतका
सम्पू णव कायव मा आिश्यक सहयोग गने ,

(ग) आफ्ना कमवचारी तथा कामदारिाई विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा आधारभूत अवभमुिीकरण
गने गराउने ,

(र्) विपद् व्यिस्थापन कायवमा उपयोग हुने स्रोत साधनिाई तयारी हाितमा राख्ने ,
(ङ) आफ्ना भिन िगायत अन्य संरचना आपत् कािीन प्रयोजनका िावग आिश्यक परे मा
आदे शानुसार उपिब्ध गराउने ,

(च) सम्बवन्धत अवधकारीको सुपररिेक्षणमा उद्धार तथा राहत वितरण कायवमा सहयोग पुर्याउने ,
(छ) विपद् जोविम न्यूनीकरण संयन्त्रको व्यिस्था गरी तयारी अिस्थामा राख्ने ,
(ज) फोहोरमैिा तथा प्रदुषणको यथोवचत व्यिस्थापन गरी यसबाट िातािरण र जनजीिनमा पनव
सक्ने नकारात्मक प्रभाििाई न्यूनीकरण गने उपायहरू अपनाउने ,

(झ) विपद्को र्टना र्टे मा तत्काि नवजकको सुरक्षा वनकाय र स्थानीय आपत् कािीन
कायव सञ्चािन के न्रिाई िबर गने ।

(२) नगरपाविका वभत्रका सािवजवनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रवतष्ठानिे नगरपाविकाको विपद्
व्यिस्थापन सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रही विपद् व्यिस्थापन योजनाको तजुव मा गरी अवनिायव रूपमा िागू
गनुव पने छ ।
११.

विपद् व्यिस्थापनमा सहयोग गनुव पने : नगरपाविका वभत्रका सरकारी कायाव िय , गैरसरकारी संस्था ,
स्थानीय सङ्र् संस्था, समु दाय , स्ियं सेिक, नागररक समाज, वनजी क्षे त्र तथा व्यवििे विपद् व्यिस्थापन
कायव मा नगरपाविकािाई देहाय बमोवजम सहयोग गनुव पने छ:-

(क) त्याङ्क सङ्किन , क्षवतको मूल्याङ्कन , राहत, पुनस्थावपना तथा पुन:र्नवमावण िगायतका
विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायव मा सहयोग गने ,

(ि) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अवभिृवद्ध गने ,
(ग) क्षमता विकास, आपत् कािीन नमूना अभ्यास तथा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रवशक्षण
कायव िममा सहयोग गने तथा भाग विने ,

(र्) िोज, उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी कायवमा सहयोग गने।
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पररच्छेद – ५
विपद् व्यिस्थापन कोष सम्बन्धी व्यिस्था
१२.

विपद् व्यिस्थापन कोष : (१) विपद् व्यिस्थापनका िावग नगरपाविकामा छु ट्टै एक विपद ब्यबस्थापन
आकवस्मक कोष रहनेछ ।

(२) कोषमा देहाय बमोवजमका रकमहरू रहने छन्:(क) नगरपाविकाको िार्षवक बजेटबाट विपद व्यिस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी स्िीकृ त रकम,
(ि) प्रदेश सरकारबाट विपद व्यिस्थापनका िावग प्राप्त रकम ,
(ग) नेपाि सरकारबाट विपद व्यिस्थापनका िावग प्राप्त रकम ,
(र्) स्िदेशी कु नै सङ्र् संस्था िा व्यविबाट दान , दातव्य िा उपहार स्िरुप प्राप्त रकम ,
(ङ) अन्य कु नै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) विपद् ब्यबस्थापनका िावग नगरपाविकािे कानून बमोवजम वबशेष शुल्क िा दस्तुर संकिन गनव
सक्नेछ |

(४) कोषको सञ्चािन तोक्रकए बमोवजम हुनेछ ।
(५) कोषको रकम विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कामका िावग प्रयोग गररनेछ ।
(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कु रा िेविएको भए तापवन कोषको रकम वनयवमत प्रशासवनक कायवको
िावग िचव गररने छै न ।

(७) कोषको िेिापरीक्षण महािेिा परीक्षकबाट हुनेछ ।
(८) सवमवतिे कोषको िार्षवक आय व्ययको प्रवतिदेन तयार गरी कायवपाविका माफव त नगरसभा समक्ष पेश
गने छ ।
पररच्छेद – ६
कसूर तथा सजाय
१३.

कसूर र सजाय : कसै िे विपद्को र्टना र्ट्न सक्ने गरी िापरिाही गरे मा िा त्यस्तो र्टना र्टाउन प्रत्यक्ष सं िग्न
भएमा िा र्ट्ना र्टे को अिस्थामा नाजायज फाईदा विने गरी िा आफु िाई मात्र फाईदा पुग्ने क्रकवसमको कु नै
काम गरे मा िा यस सम्बन्धमा संर्ीय कानून बमोवजम कसुरजन्य मावनने कु नै काम गरे मा तत् सम्बन्धी कारिाही
प्रचवित सं र्ीय कानू न बमोवजम हुने छ ।
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पररच्छेद – ७
विविध
१४.

विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र र्ोषणाको पािना र समन्िय : (१) नेपाि सरकारिे नगरपाविका वभत्रको कु नै ठाउाँ मा
गम्भीर प्रकृ वतको विपद् उत्पन्न भएमा विपद् सङ्कटग्रस्त क्षे त्र र्ोषणा गरी प्रचवित कानू न बमोवजम कु नै काम
गनव गराउन आदे श क्रदएमा सोको पािना गनुव गराउनु नगरपाविकाको कतव व्य हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोवजम र्ोषणा गररएको क्षेत्रमा नेपाि सरकारिे प्रचवित कानून बमोवजम कु नै
काम गनव गराउन नगरपाविका वभत्रको कु नै व्यवि , संस्था िा अवधकारीिाई आदे श क्रदएमा सोको पािना गनुव
गराउनमा नगरपाविकािे आिश्यक समन्िय गनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोवजम र्ोषणा गररएको क्षेत्र सम्बन्धी सूचनाको प्रसारणमा नगरपाविकािे सहयोग
र समन्िय गने छ ।
१५.

नेपाि सरकारको स्िीकृ तीमा मात्र प्रिेश गनुप
व ने : (१) विपद्बाट असर परे को कु नै क्षे त्रमा विदे शी नागररक िा
संस्थािे प्रिे श गनुव परे मा नेपाि सरकारको स्िीकृ वत विएको छ छै न भवन नगर कायव पाविकािे सोधिोज गनव
सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोवजम सोधिोज गदाव त्यस्तो नागररक िा संस्थािे नेपाि सरकारको स्िीकृ वत
विएको नादेविएकोमा वनजको प्रिे शिाई रोक िगाई तत् सम्बन्धी सू चना नेपाि सरकारिाई उपिब्ध
गराईने छ ।
१६.

मानिीय तथा अन्य सहायता र समन्िय : (१) नगरपाविका वभत्र उत्पन्न विपदको अिस्थािाई तत्काि
सामना गनव आन्तररक स्रोत र साधनबाट नभ्याउने भएमा मानिीय तथा अन्य सहायता र समन्ियका िावग
वजल्िा समन्िय सवमवत, प्रदे श सरकार तथा ने पाि सरकारिाई अनु रोध गररने छ ।

(२) विपद्बाट उत्पन्न वस्थवत वनयन्त्रण गने िममा नेपाि सरकारिे अन्तरावविय मानिीय तथा अन्य
सहयोग विई पररचािन गरे को अिस्थामा ने पाि सरकारको वनदे शनमा रवह तत् सम्बन्धी कायव मा सहयोग र
समन्िय गररनेछ ।

(३) वछमेक्रक स्थानीय तहमा कु नै विपद उत्पन्न भै सो ब्यबस्थापन का िावग वछमेकी स्थानीय तहिे सोझै
वजल्िा समन्िय सवमवत िा प्रदे श सरकार माफव त अनु रोध गरे मा उपिब्ध भएसम्मको सहयोग पु यावउनु नगर
कायवपाविकाको दावयत्ि हुनेछ ।
१७.

तत्काि िररद तथा वनमावण र प्रयोग गनव सक्रकने : (१) विशे ष पररवस्थवत परी विपद्बाट प्रभावित क्षे त्रमा
िोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ध गराउन तथा भइरहेको विपद्बाट थप क्षवत हुन नक्रदनका िावग तत्कािै राहत
सामग्री िररद िा वनमावण कायव गनव आिश्यक भएमा सािव जवनक िररद सम्बन्धी प्रचवित कानू नमा रहेको विशे ष
पररवस्थवतमा िररद गने सम्बन्धी व्यिस्था बमोवजम नगर कायवपाविकािे िररद िा वनमावण कायव गनव सक्रकने छ ।
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(२) विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा िोज , उद्धार तथा राहत उपिब्ध गराउन तथा भइरहेको विपद्बाट थप
क्षवत हुन नक्रदनका िावग नगरपाविका क्षेत्र वभत्रको कु नै गैरसरकारी कायाव िय िा अन्य संर् संस्था र व्यविको
चि, अचि सम्पवि तथा सिारी साधन उपयोग गनव आिश्यक भएमा सोको अवभिे ि रािी तोक्रकएको
अिवधभरको िावग अस्थायी तिरिे प्राप्त गनव सक्रकनेछ ।

(३) विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा तत्काि राहत उपिब्ध गराउन नगरपाविका क्षेत्र वभत्रको कु नै
गैरसरकारी कायाव िय िा अन्य सं र् संस्था र व्यविको िाद्यान्न , ििाकपडा, औषधी िा अन्य िस्तु आिश्यक
भएमा सोको अवभिेि रािी वनयन्त्रणमा विन र सम्बवन्धत प्रभावित पक्षिाई वितरण गनव सक्रकनेछ ।

(४) नगरपाविकािे उपदफा (२) बमोवजम कु नै सम्पवि अस्थायी रूपमा प्राप्त गरे मा िा उपदफा (३)
बमोवजम कु नै िस्तु वनयन्त्रण र वितरण गरे मा त्यस्तो सम्पवि प्रयोग िा िस्तु उपयोग बापत प्रचवित दर
अनु सारको रकम सम्बवन्धत कायाव िय , संस्था िा व्यवििाई क्रदने छ ।
१८.

राहतको न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यिस्था : (१) विपद् प्रभावित व्यवििाई नेपाि सरकार तथा प्रदेश
सरकारिे उपिव्ध गराउने राहतको अवतररि नगरपाविकािे आन्तररक स्रोतबाट थप राहत उपिब्ध गराउन
सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोवजम नगरपाविकािे विपद् प्रभावित व्यवििाई राहत उपिब्ध गराउाँ दा मापदण्ड
बनाई सोको आधारमा राहात उपिब्ध गराउनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोवजमको राहतको मापदण्डमा अन्य विषयको अवतररि देहायका विषय समािे श
भएको हुनु पनेछ:-

(क) विपद्बाट प्रभावित व्यवििाई अस्थायी आरयसयस्थिमा राख्दा उपिब्ध गराउनु पने आिास ,
िाद्यान्न, िानेपानी, स्िास््य तथा सरसफाइ सम्बन्धी ,

(ख) विपद्बाट मृत्यु हुनेको पररिार तथा सम्पविको क्षवत हुने व्यवििाई उपिब्ध गराउनु पने
न्यूनतम राहत सम्बन्धी ,

(ग) मवहिा, बािबाविका, जेष्ठ नागररक, अशि तथा अपाङ्गता भएका व्यविको आबश्यकता
सम्बोधनकािावग वबशेष राहत (जस्तै वडवग्नटी क्रकट र वचल्रे न क्रकट) मवहिाहरुको िावग
सुरवछत मवहिामै त्री स्थि ,

(घ) व्यविगत गोपवनयता तथा सुरछ्या सम्बवन्ध,

(ङ) न्यूनतम राहत बाहेक स्िरोजगार तथा रोजगारी व्यिस्थापनका माध्यमबाट पीवडतको
जीविकोपाजवन सम्बन्धी ,

(च) गैरसरकारी िा व्यविगत रूपमा क्रदइने राहतको वितरण सम्बन्धी,
(छ) एकद्वार प्रणािी अनुरुप राहत वितरण गने सम्बन्धी ,
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(ज) राहतसाँग सम्बवन्धत अन्य उपयुि विषय ।
१९.

विपद्मा परी हराएका िा नि भएका कागजात सम्बन्धमा : विपद्मा परी हराई फे िा पनव नसके का तथा आंवशक
िा पू णव रूपमा क्षवत भएका नगरपाविकाका महत्िपू णव कागजातहरुको प्रमाणीकरण तथा प्रवतविवप उपिब्ध
गराउने सम्बन्धी व्यिस्था प्रचवित कानुनिे तोके बमोवजम हुनेछ।

२०.

वनदेशन क्रदन सक्ने : सवमवतिे यस ऐनको अधीनमा रही विपद् व्यिस्थापनका िावग कु नै व्यवि िा वनकायिाई
आिश्यक वनदेशन क्रदन सक्नेछ र त्यस्तो वनदे शनको पािना गनुव सम्बवन्धत व्यवि िा वनकायको कतव व्य हुनेछ ।

२१.

उपसवमवत गठन गनव सक्ने : (१) सवमवतिे आिश्यकता अनु सार उपसवमवत गठन गनव सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोवजम गठन हुने उपसवमवतको काम , कतवव्य, अवधकार र कायाव िवध उपसवमवत गठन
गदाव का बित तोक्रकए बमोवजम हुनेछ ।
२२.

अवभिेि राख्नु पनेिः (१) विपदको समयमा राहत उपिब्ध गराउने व्यवि , वनकाय िा संस्थाको नाम, र
उपिब्ध गराईको राहत तथा सो को पररणाम सवहतको वबबरण राख्ने व्यिस्था सवमवतिे वमिाउनु पने छ ।

(२) उपदफा (१) बमोवजमको वििरण राख्दा वबपद्मा परे का मवहिाम बािबाविका तथा जेष्ठ नागररक,
वबपड़का कारणिे स्थान्तरण भएका र्रपररिार िगाएत को सं ख्या एक्रकन हुने वििरण र उनीहरुिे उपिब्ध
गरे एको राहत को वििरण स्पस्ट रुपमा राख्नु पनेछ ।
२३.

पुरस्कार क्रदन सक्ने : स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा विशे ष योगदान पुर्याउने उत्कृ ि व्यवि िा
संस्थािाई प्रोत्साहन स्िरूप सवमवतको वसफाररसमा गाउाँ नगर कायवपाविकािे सम्मान तथा पु रस्कार क्रदन
सक्नेछ ।

२४.

िार्षवक प्रवतिेदन : (१) सवमवतिे प्रत्ये क आर्थव क िषव मा गरे को कामको वििरण सवहतको िार्षव क प्रवतिेदन
तयार गरी कायवपाविका माफव त नगर सभा , वजल्िा विपद् व्यिस्थापन सवमवत तथा प्रदे श विपद् व्यिस्थापन
सवमवत समक्ष पे श गनुव पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोवजमको िार्षवक प्रवतिेदन सािवजवनक रूपमा प्रकाशन गनुव पनेछ ।
२५.

प्रशासवनक िचव ब्यबस्थापन: सवमवतको बैठक तथा प्रवतिे दन तयारी िगायतका कायव संग सम्बवन्धत न्यु नतम
प्रशासवनक िचव नगरकायवपाविकािे व्यिस्था गने छ |
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अवधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगवत बने को वनयम बमोवजम सवमवतिाई प्राप्त अवधकारमध्ये
आिश्यकता अनु सार के ही अवधकार सवमवतको संयोजक तथा तोक्रकएको पदावधकारीिाई प्रत्यायोजन गनव
सक्नेछ ।

२७.

वनयम बनाउने अवधकार : नगर कायवपाविकािे यो ऐन कायावन्ियनका िावग आिश्यक वनयम तथा कायवविवध
बनाउन सक्नेछ ।
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