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सनुवल नगरपाललकामा लवपद ्जोलिम न्यनूीकरण तथा व्यवस्थापन गनन बनकेो लवधयके २०78 
 

प्रमालणकरण लमलतिः२०७८/  / 

प्रस्तावना : सुनवल नगरपाललका क्षेत्र लित्र प्राकृलतक तथा गैरप्राकृलतक लवपद्बाट सवनसाधारणको जीउ ज्यान 

र सावनजलनक, लनजी तथा व्यलिगत सम्पलि, प्राकृलतक एवम् सााँस्कृलतक सम्पदा र िौलतक संरचनाको संरक्षण 

गननका लालग लवपद ्जोलिम न्यूलनकरण तथा व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रिावकारी 

रूपमा कायानन्वयनका लालग कानून बनाउन वाञ्छनीय िएकोले, 

नेपालको संलवधानको धारा २२१ को उपधारा (१) को अलधकार प्रयोग गरी नगरसिाले यो ऐन 

बनाएको छ । 

पररच्छेद – १ 

प्रारलम्िक 

१. सलंक्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यस ऐनको नाम “नगर लवपद ्जोलिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन 

ऐन, २०७८” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्ि हुनेछ । 

 

२.  पररिाषा: लवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “प्रमुि” िन्नाले नगरपाललकाको प्रमुि सम्झनु पछन । 

(ि) “कोष” िन्नाले दफा १२ बमोलजमको लवपद ्व्यवस्थापन कोष सम्झनु पछन । 

(ग) “गैरप्राकृलतक लवपद”् िन्नाले महामारी, अलनकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाण ु

आतङ्क, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुन े फ्ल,ू प्यान्डालमक फ्ल,ू सपनदंश, जनावर 

आतङ्क, िानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योलगक दरु्नटना, आगलागी, लवषाि 

गयााँस, रसायन वा लवक्रकरण चुहावट, गयााँस लवष्फोटन, लवषाि िाद्य सेवन, 

वातावरणीय प्रदषूण, वन लवनाश वा िौलतक संरचनाको क्षलत तथा प्रकोप उद्धार 

कायनमा हुन ेदरु्नटना वा यस्तै अन्य गैरप्राकृलतक कारणल ेउत्पन्न लवपद ्सम्झनु पछन । 

(र्) “लजल्ला लवपद ् व्यवस्थापन सलमलत” िन्नाल े संर्ीय ऐनको दफा १६ बमोलजम 

नवलपरासी बदनर्ाट सुस्ता पलिम लजल्लामा गठन िएको लजल्ला लवपद ्व्यवस्थापन 

सलमलत सम्झनु पछन । 

(ङ) “तोक्रकएको" वा "तोक्रकए बमोलजम” िन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयममा 

तोक्रकएको वा तोक्रकए बमोलजम सम्झनु पछन । 

(च) “प्रदेश लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत” िन्नाल े संर्ीय ऐनको दफा १४ बमोलजम प्रदशे 

नं. लुलम्बनी प्रदेशमा गठन िएको प्रदेश लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत सम्झनु पछन । 

(छ) “प्रमुि” िन्नाले नगरपाललकाको प्रमुि सम्झनु पछन । 

(ज) “प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत” िन्नाल े नगरपाललकाको प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत 

सम्झनु पछन । 

(झ) “प्राकृलतक लवपद”् िन्नाले लहमपात, अलसना, लहमपलहरो, लहमताल लवस्फोटन, 

अलतवृलि, अनावृलि, बाढी, पलहरो तथा िू-स्िलन, डुबान, िडेरी, आाँधी, हुरी 

बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ्ग, िूकम्प, ज्वालामुिी लबस्फोट, 

डढेलो वा यस्तै अन्य प्राकृलतक कारणले उत्पन्न जुनसुकै लवपद ्सम्झनु पछन । 

(ञ) “रालिय कायनकारी सलमलत” िन्नाल े संर्ीय ऐनको दफा ६ बमोलजमको कायनकारी 

सलमलत सम्झनु पछन । 

(ट) “रालिय पररषद” िन्नाल े संर्ीय ऐनको दफा ३ बमोलजमको लवपद ् जोलिम 

न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन रालिय पररषद ्सम्झनु पछन । 
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(ठ) “रालिय प्रालधकरण” िन्नाल ेसंर्ीय ऐनको दफा १० बमोलजम गठन िएको रालिय 

लवपद ्जोलिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्रालधकरण सम्झनु पछन । 

(ड) “लवपद”् िन्नाले कुनै स्थानमा आपतक्ालीन अवस्था लसजनना िई जन वा धनको 

क्षलतको साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रलतकूल असर पाने प्राकृलतक वा 

गैरप्राकृलतक लवपद ्सम्झनु पछन । 

(ढ) “लवपद ्िोज तथा उद्धार समूह” िन्नाले लवपदको अवस्थामा िोजी तथा उद्धार गनन 

क्रियाशील वा लवपद ्व्यवस्थापनको लालग पररचालन गनन तयार गररएको लवलशिीकृत 

िोज तथा उद्धार समूह सम्झनु पछन र सो शब्दल े ताललम प्राप्त मानवीय 

सहायताकमीलाई समेत जनाउाँछ । 

(ण) “लवपद ् जोलिम न्यूनीकरण” िन्नाले लवपदपूवन गररन े जोलिमको लवश्लेषण तथा 

मूल्याङ्कन, लवपद ् रोकथाम वा लवपद्बाट हुन ेक्षलतको न्यूनीकरण तथा लवकासका 

कायनमा लवपद ्जोलिमलाई कम गने सम्बन्धी कायन सम्झनु पछन । 

(त) “लवपद ्पुनलानि” िन्नाले लवपदको र्टनापलछ गररने पनुर्ननमानण एवम ्पुनस्थानपनासाँग 

सम्बलन्धत कायन सम्झनु पछन । 

(थ) “लवपद ् प्रलतकायन” िन्नाले लवपदको र्टना र्ट्नासाथ तत्कालै गररने िोज, उद्धार 

एवम ् राहतसाँग सम्बलन्धत कायन सम्झनु पछन र सो शब्दले लवपद ् प्रलतकायनको 

पूवनतयारीलाई समेत जनाउाँछ । 

(द) “लवपद ्व्यवस्थापन” िन्नाले लवपद ्जोलिम न्यनूीकरण, लवपद ् प्रलतकायन र लवपद ्

पुनलानिसाँग सम्बलन्धत सम्पूणन क्रियाकलाप सम्झनु पछन । 

(ध) “व्यावसालयक प्रलतष्ठान” िन्नाले उद्योग, कलकारिाना, लसनेमा र्र, सलपङ्ग मल, 

बहुउदे्दश्यीय व्यापाररक िवन जस्ता व्यावसालयक प्रलतष्ठान सम्झनु पछन । 

(न) “सलमलत” िन्नाल ेदफा ३ बमोलजमको नगर लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत सम्झनु पछन । 
(ऩ)  

(प) “संर्ीय ऐन” िन्नाले नेपाल सरकारको लवपद ्जोलिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन 

ऐन, २०७४ सम्झनु पछन । 

(फ) “संर्ीय मन्त्रालय” िन्नाले नेपाल सरकारको लवपद ्व्यवस्थापन हने ेगरी तोक्रकएको 

मन्त्रालय सम्झनु पछन । 

(ब) “सावनजलनक संस्था” िन्नाल ेसरकारी लनकाय, सरकारको पूणन वा आंलशक स्वालमत्व 

िएको संस्था, प्रचललत कानून बमोलजम स्थापना िएका सङ्गरठत संस्था वा सबै 

प्रकारका स्वास््य तथा शैलक्षक संस्था सम्झनु पछन । 

(ि) “लछमेकी” िन्नाले नगरपाललकको लसमाना जोलडएका स्थानीय तहहरु सम्झनु पछन । 

 

पररच्छेद – २ 

नगर लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतनव्य र अलधकार 

३. नगर लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत: (१) नगरपाललका लित्रको लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी कायनलाई 

प्रिावकारी रूपमा सञ्चालन गनन एक नगरलवपद ्व्यवस्थापन सलमलत रहनेछ । 

(२) सलमलतको गठन देहाय बमोलजम हुनेछ:- 

(क) नगर प्रमुि  -संयोजक   

(ि) नगर उपप्रमुि  -सदस्य 

(ग) रालिय मान्यता प्राप्त दलका नगरपाललका लस्थत  -सदस्य 

प्रमुि वा प्रलतलनलध प्रलतलनलध 

(र्) प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत -सदस्य 
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(ङ) १३ वटै वडाका वडा अध्यक्षहरु   -सदस्य 

(च) नगरपाललकाको स्वास््य शािा प्रमुि -सदस्य 

(छ) इलाका प्रहरी कायानलय प्रमिु  -सदस्य 

(ज) उदद्योग बालणज्य संर् सुनवल, प्रलतलनलध  -सदस्य 

(झ) रेड्क्िस प्रलतलनलध  -सदस्य 

(ञ) गैसस प्रलतलनलध  -सदस्य 

(ट) पत्रकार प्रलतलनलध  -सदस्य 

(ठ) वातावरण तथा लवपद ्व्यवस्थापन शािा प्रमुि  -सदस्य सलचव 

 

४. सलमलतको बठैक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) संयोजकल े तोकेको लमलत, समय र स्थानमा सलमलतको 

बैठक बस्नेछ । 

(२) सलमलतको सदस्य-सलचवले सलमलतको बैठक बस्ने लमलत, समय र स्थान तोकी बैठकमा 

छलफल हुने लवषयसूची सलहतको सूचना बैठक बस्ने समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै सबै सदस्यले 

पाउने गरी पठाउनु पनेछ । 

 (३) सलमलतका पचास प्रलतशतिन्दा बढी सदस्य उपलस्थत िएमा बैठकको लालग गणपूरक 

सङ््या पुगेको मालननेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेलिएको िएतापलन सलमलतको बैठक तत्काल 

बोलाउन आवश्यक िएमा अध्यक्षले जुनसुकै बेलापलन सलमलतको बैठक बोलाउन सके्नछ र त्यस्तो 

अवस्थामा अध्यक्ष र र्टीमा १ जना सदस्य सलहत सदस्य सलचव उपलस्थत िएमा सलमलतको बैठक 

बस्न सके्नछ। 

(५) सलमलतको बैठक संयोजकको अध्यक्षतामा बस्नेछ । 

(६) सलमलतको लनणनय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर िएमा संयोजकले लनणानयक मत क्रदनेछ। 

(७) सलमलतले आवश्यकता अनुसार सम्बलन्धत लनकाय वा सङ्र् संस्थाका प्रलतलनलध र लवज्ञलाई 

बैठकमा आमन्त्रण गनन सके्नछ । 

(८) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनलवलध सलमलत आफैले लनधानरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

(९) सलमलतको लनणनय सदस्य सलचवले प्रमालणत गरी राख्नेछ । 
 

५ . सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार: सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ:- 

(क) लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी रालिय पररषद्बाट स्वीकृत रालिय नीलत तथा योजना 

एवम् रालिय कायनकारी सलमलत र प्रदेश लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतबाट स्वीकृत एकीकृत 

तथा क्षेत्रगत नीलत योजना र कायनिम अनुरुप हुने गरी नगरलवपद ्व्यवस्थापन नीलत 

तथा योजना तजुनमा गरी कायनपाललका समक्ष पेश गने, 

(ि) नगरसिाबाट स्वीकृत नीलत तथा योजनाको अधीनमा रही लवपद ्जोलिम न्यूनीकरण, 

लवपद ्प्रलतकायन तथा लवपद ्पुनलानि सम्बन्धी एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीलत, योजना 

तथा कायनिम स्वीकृत गरी लागू गने, गराउने, 

(ग) नगरपाललकाबाट सञ्चालन हुने लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी कायनिम तथा बजेट प्रस्ताव 

तयार गने, गराउने, 

(र्) लवपद ् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नगरपाललकाको संस्थागत क्षमता लवकास गने, 

गराउने, 

(ङ) नगरपाललकाका पदालधकारी, कमनचारी, स्वयंसेवक, सामालजक पररचालक तथा 

समुदायलाई लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रलशक्षण क्रदने व्यवस्था लमलाउने, 
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(च) लवपदका र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राहत लगायतका प्राथलमक कायनहरू तत्काल 

गननको लालग संस्थागत संयन्त्र स्वत: पररचाललत हुने गरी आवश्यक कायनलवलध तथा 

मापदण्ड तजुनमा गरी लागू गने, गराउने, 

(छ) लवपद ् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संर्ीय तथा प्रादेलशक कानूनको अलधनमा रलह 

सावनजलनक, लनजी, गैरसरकारी लगायत सबै लनकाय तथा संस्थाले लनवानह गनुन पने 

िूलमका लनधानरण गने तथा त्यस्ता संस्था वा लनकायलाई आफ्नो नीलत, योजना र 

कायनिममा लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी लवषय समावेश गनन लगाउने, 

(ज) लवपदको समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यमहरुको िूलमका सम्बन्धी आवश्यक 

मापदण्ड तयार गरी कायानन्वयन गने, गराउने, 

(झ) सरकारी, लनजी एवम् गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सामालजक पररचालक 

लगायत सम्बलन्धत सबै पक्षको समन्वय र संलग्नतामा लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी कायन 

गने, गराउने, 

(ञ) िौलतक संरचना लनमानण गदान िवनसंलहता लगायत अन्य स्वीकृत लनदेलशका वा 

मापदण्डको पालना गराउने, 

(ट) स्थानीय सावनजलनक पूवानधार सम्बन्धी संरचनाको लवपद ् जोलिम मूल्याङ्कन गने, 

गराउने, 

(ठ) नदी क्रकनार, बगर, पलहरो जान सके्न लिरालो जलमन र डुबान हुने क्षेत्र वा लवपद ्

जोलिमको सम्िावना िएका असुरलक्षत क्षेत्रमा बसोबास गने व्यलि तथा समुदायलाई 

सुरलक्षत स्थानमा स्थानान्तरण गराउन उपयुि स्थानको िोजी कायनमा सहयोग गने 

तथा सुरलक्षत स्थानमा बसोबास सम्बन्धी सचेतना जगाउने, 

(ड) लवपदबाट स्थानीय स्तरमा लनजी तथा सावनजलनक क्षेत्रबाट िइरहेको सेवा प्रवाहमा 

अवरोध आइपरेमा सोको पुनिःसञ्चालनका लालग सेवा लनरन्तरताको योजना तजुनमा तथा 

कायानन्वयन सम्बन्धी कायन गने, गराउने । 

(ढ) स्थानीय समुदायलाई लवपदप्रलत जागरुक बनाउन, लवपदसाँग सम्बलन्धत योजना तथा 

कायनिम तजुनमा गनन तथा लवपदको र्टना हुनासाथ प्रलतकायनका लालग पररचाललत हुन 

वडा तथा समुदायस्तरमा समावेशी लवपद ्पूवनतयारी तथा प्रलतकायन सलमलत गठन गने, 

(ण) लवद्यालय तहको शैलक्षक पाठ्यिममा लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी लवषय समावेश गनन 

पहल गने, 

(त) लवपद ्प्रलतकायनका लालग नमूना अभ्यास गने, गराउने, 

(थ) लवपदको समयमा प्रयोग गनन सक्रकने गरी वारुणयन्त्र लगायतका अन्य उपकरणहरू 

तयारी हालतमा राख्न लगाउने, 

(द) स्थानीय स्तरमा आपत्कालीन कायनसञ्चालन केन्रको स्थापना र सञ्चालन गने, 

(ध) नगरपाललकामा लवपद ्व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूवनचेतावनी प्रणालीको लवकास 

र सञ्चालन गने, गराउने, 

(न) लवपद ्प्रिालवत क्षेत्रमा तत्काल उद्धार तथा राहतको व्यवस्था लमलाउने, 

(प) लवपद्मा परी हराएका, लबग्रेका वा नि िएका कागजातको यक्रकन त्याङ्क 

अद्यावलधक गरी राख्न लगाउने, 

(फ) लवपद्बाट प्रिालवत र्रपररवारको पलहचान, स्तर लनधानरण तथा पररचयपत्र लवतरण 

गने, गराउने, 

(ब) लवपदको समयमा जोलिममा रहेको समूह लवशेषगरी मलहला, बालबाललका, क्रकशोरी, 

अपाङ्गता िएका व्यलिउपर हुन सके्न र्टना (लैलङ्गक हहंसा, बेचलविन तथा अन्य 
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कुनै पलन क्रकलसमका शोषण) रोकथामको लालग लवशेष सतकन ता अपनाई सचेतनामूलक 

कायनिम सञ्चालन गने, 

(ि) लवपद ्प्रिालवतहरूको प्रत्यक्ष र सक्रिय सहिालगतामा लवपद ्प्रिालवत क्षेत्रमा आर्थनक 

क्रियाकलापको पुनस्थानपना, रोजगारीका अवसरको सृजना तथा जीवनयापनका लालग 

आय आजनन कायनिम सञ्चालन गने, गराउने, 

(म) लवपदको जोलिममा रहेका मलहला, बालबाललका, जेष्ठ नागररक, दललत, सीमान्तकृत 

वगन तथा समुदाय, अशि तथा अपाङ्गता िएका व्यलिहरूको लालग लवशेष योजना 

तथा कायनिम बनाई कायानन्वयन गने, गराउने, 

(य) लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धमा सावनजलनक संस्था तथा व्यावसालयक प्रलतष्ठानले प्रचललत 

ऐन बमोलजम कायन गरे नगरेको अनुगमन गने, 

(र)  लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी रालिय कायनकारी सलमलत, प्रदेश लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत 

तथा लजल्ला लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतको लनणनय अनुसार लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी 

अन्य कायन गने, गराउने, 

(ल) लवपद ् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, 

लविाग तथा अन्य लनकायसाँग सहकायन गने, 

(व) लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा नगरसिाले तोकेका 

अन्य कायन गने, गराउने,  

(श)  लवपद ् व्यवस्थापन सम्बन्धमा संर्ीय तथा प्रादेलशक कानूनको प्रलतकूल नहुने गरी 

नगरकायनपाललकाले तोके बमोलजमका अन्य कायन गने, गराउने, 

(ष)  लवलिन्न संर्संस्था, व्यलिबाट प्राप्त हुने राहत तथा पुनर्ननमानण र पुनलानिका 

लबषयवस्तुलाई स्थानीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतले तोकेको स्थान र मापदण्ड अनुसार 

गने, गराउने । 
 

पररच्छेद – ३ 

वडा स्तरीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कतनव्य र अलधकार 
 

६. वडा स्तरीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत: (१) नगरपाललकाको प्रत्येक वडामा एक वडा स्तरीय लवपद ्

व्यवस्थापन सलमलत रहनेछ । 

(२) वडा स्तरीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतको गठन देहाय बमोलजम हुनेछ:- 

(क) वडा अध्यक्ष  -संयोजक  

(ि) वडा सदस्यहरू   -सदस्य 

(ग) वडा लित्र रहकेा लवषयगत शािा/ईकाई कायानलय प्रमुिहरू  -सदस्य 

(र्) वडा लित्र रहकेा सुरक्षा लनकायका प्रमुिहरू  -सदस्य 

(ङ) रालिय मान्यता प्राप्त दलका वडालस्थत प्रमुि वा प्रलतलनलध  -सदस्य  

(च) स्थानीय रेडिस,   -सदस्य 

(छ) गैरसरकारी तथा सामुदायमा आधाररत संर्संस्था तथा युवा क्लवबाट 

संयोजकले तोकेबमोलजम न्यूनतम २ मलहला सलहत ४ जना  -सदस्य 

(ज) वडा सलचव - सदस्य सलचव 

(३) उपदफा (२) बमोलजमको सलमलतको बैठक सो सलमलतको संयोजकले तोकेको लमलत, समय 

र स्थानमा बस्नेछ । 
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(४) सलमलतको सदस्य-सलचवले सलमलतको बैठक बस्ने लमलत, समय र स्थान तोकी बैठकमा 

छलफल हुने लवषयसूची सलहतको सूचना बैठक बस्ने समयिन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै सबै सदस्यले 

पाउने गरी पठाउनु पनेछ । 

(५) सलमलतका पचास प्रलतशतिन्दा बढी सदस्य उपलस्थत िएमा बैठकको लालग गणपूरक 

सङ््या पुगेको मालननेछ । 

(६) उपदफा (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेलिएको िएता पलन सो सलमलतको बैठक 

तत्काल बोलाउन आवश्यक िएमा संयोजकले जुनसुकै बेलापलन सलमलतको बैठक बोलाउन सके्नछ र 

त्यस्तो अवस्थामा संयोजक र र्टीमा १ जना सदस्य सलहत सदस्य सलचव उपलस्थत िएमा सलमलतको 

बैठक बस्न सके्नछ । 

(७) सलमलतको बैठकको अध्यक्षता सो सलमलतको संयोजकले गनेछ । 

(८) सलमलतको लनणनय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर िएमा संयोजकले लनणानयक मत क्रदनेछ। 

(९) सलमलतले आवश्यकता अनुसार सम्बलन्धत लनकाय वा सङ्र् संस्थाका प्रलतलनलध र लवज्ञलाई 

बैठकमा आमन्त्रण गनन सके्नछ । 

(१०) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनलवलध सो सलमलत आफैले लनधानरण गरे बमोलजम 

हुनेछ । 

(११) सलमलतको लनणनय सदस्य सलचवले प्रमालणत गरी राख्नेछ । 

 

७ . वडा स्तरीय लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकारिः सलमलतको काम, कतनव्य र 

अलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ:- 

(क) वडा लित्र लवपद ्प्रलतकायन तथा लवपद ्पुनलानि सम्बन्धी कायनिम सञ्चालनका लालग 

नगरलवपद ्व्यवस्थापन सलमलतमा लसफाररस गने तथा सो सलमलतबाट स्वीकृत नीलत 

तथा योजना अनुरूपका लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी कायनिम कायानन्वयन, अनुगमन र 

पुनरावलोकन गने, 

(ि) वडामा लवकास लनमानणका क्रियाकलापहरू कायानन्वयनमा लवपद ्जोलिम व्यावस्थापनलाई 

मूलप्रवाहीकरण गने, सुरलक्षत लवद्यालय तथा अस्पतालका लालग लवपद ् जोलिम 

न्यूनीकरणका कायनिमहरू सञ्चालन गने, 

(ग) लवपद ्व्यवस्थापनका सम्बन्धमा वडाको संस्थागत क्षमता लवकास गने, 

(र्) लवपद ्व्यवस्थापन योजना, आपत्कालीन कायनयोजना, पुनिःस्थापना तथा पुनर्ननमानण 

योजना तजुनमा तथा कायानन्वयन गने, गराउने, 

(ङ) समुदायमा लवपद ् व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गने समूहहरूको गठन तथा त्यस्ता 

समूहहरूलाई पररचालन गने गराउने, 

(च) वडा सदस्यहरू, कमनचारी, स्वयंसेवक, सामालजक पररचालक तथा समुदायमा 

आधाररत लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत सदस्य, नागररक समाजका प्रलतलनलधलाई लवपद ्

व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रलशक्षणको व्यवस्था लमलाउने, 

(छ) स्थानीय समुदायलाई लवपदप्रलत जागरुक बनाउने, लवपदसाँग सम्बलन्धत योजना तथा 

कायनिम तजुनमा गनन तथा लवपदको र्टना हुनासाथ प्रलतकायनका लालग तयारी 

अवस्थामा राख्ने, 

(ज) लवपदका र्टना हुनासाथ िोज, उद्धार र राहत लगायतका प्राथलमक कायनहरू तत्काल 

गननको लालग समन्वय गने,  

(झ) आपत्कालीन नमूना अभ्यास गने, गराउने, 
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(ञ) लवपद्बाट प्रिालवत र्रपररवारको पलहचान, स्तर लनधानरण तथा पररचयपत्र लवतरणमा 

नगरलवपद ्व्यवस्थापन सलमलतलाई सहयोग गने, 

(ट) लवपदको समयमा जोलिममा रहेका समूह लवशेषगरी मलहला, बालबाललका, क्रकशोरी, 

अपाङ्गता िएका व्यलिउपर हुन सके्न र्टना (लैलङ्गक हहंसा, बेचलविन तथा अन्य 

कुनै पलन क्रकलसमका शोषण) रोकथामको लालग लवशेष सतकन ता अपनाई सचेतनामूलक 

कायनिम सञ्चालन गने, 

(ठ) नगरलवपद ् व्यवस्थापन सलमलतको लनणनय अनुसार लवपद ् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य 

कायन गने, गराउने ।  
 

पररच्छेद – ४ 

सरुक्षा लनकाय तथा अन्य लनकायको पररचालन 

८ . सरुक्षा लनकायको पररचालन तथा सहयोग र समन्वय: (१) नगरकायनपाललकाले लवपद ्व्यवस्थापनको 

काममा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले पररचालन गरेका संर्ीय तथा प्रादेलशक सुरक्षा 

लनकायहरूलाई सहयोग र समन्वय गनेछ । 

(२) सुरक्षा लनकायले लवपदको समयमा िोज तथा उद्धार कायनका लालग नगरकायनपाललकासाँग 

आवश्यक सामग्री माग गरेको अवस्थामा नगरपाललकामा उपलब्ध िएसम्म त्यस्तो सामाग्री तत्काल 

उपलब्ध गराईनेछ । 

(३) लवपद ्प्रलतकायनका लालग नगरपाललकाल ेआाँफूसाँग रहेको नगर प्रहरीलाई पररचालन गनेछ ।   
 

९.  वारुणयन्त्र तथा अन्य सवेा प्रदायक लनकायको काम, कतनव्य र अलधकार:  

(१) वारूणयन्त्र, एम्बुलेन्स तथा त्यस्तै अन्य सेवा प्रदायकल ेआपत्कालीन िोज, उद्धार तथा 

राहत उपलब्ध गराउन सलमलतल ेक्रदएको लनदेशनको पालना गनुन पनेछ । 

 (२) आपत्कालीन कायन सम्पादन गदान सलमलतको आदेश बमोलजम कुनै पलन स्थानमा प्रवेश 

गने तथा जुनसुकै व्यलि वा संस्थाको साधन र स्रोत उपयोग गने अलधकार वारुणयन्त्र सेवा 

प्रदायकलाई हुनेछ । 
 

१०. सावनजलनक ससं्था तथा व्यावसालयक प्रलतष्ठानको दालयत्व: (१) लवपद ् व्यवस्थापन सम्बन्धमा 

नगरपाललका लित्रका सबै सावनजलनक संस्था तथा व्यावसालयक प्रलतष्ठानको दालयत्व देहाय बमोलजम 

हुनेछ:- 

(क) आफ्नो िवन, उद्योग, कायानलय वा व्यावसालयक केन्रमा लवपदका र्टना हुन 

नक्रदन लवपद ् सुरक्षा औजार, उपकरण, सामग्री, आपत्कालीन लनकास लगायत 

तोक्रकए बमोलजमका अन्य व्यवस्था गने, 

(ि)  त्याङ्क सङ्कलन, क्षलतको मूल्याङ्कन, राहत, पुनस्थानपना तथा पुनर्ननमानण 

समेतका सम्पूणन कायनमा आवश्यक सहयोग गने, 

(ग)   आफ्ना कमनचारी तथा कामदारलाई लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धमा आधारिूत 

अलिमुिीकरण गने गराउने, 

(र्) लवपद ्व्यवस्थापन कायनमा उपयोग हुने स्रोत साधनलाई तयारी हालतमा राख्ने, 

(ङ) आफ्ना िवन लगायत अन्य संरचना आपत्कालीन प्रयोजनका लालग आवश्यक परेमा 

आदेशानुसार उपलब्ध गराउने, 

(च) सम्बलन्धत अलधकारीको सुपररवेक्षणमा उद्धार तथा राहत लवतरण कायनमा सहयोग 

पुर्याउने, 

(छ) लवपद ्जोलिम न्यूनीकरण संयन्त्रको व्यवस्था गरी तयारी अवस्थामा राख्ने, 

(ज)  फोहोरमैला तथा प्रदषुणको यथोलचत व्यवस्थापन गरी यसबाट वातावरण र 

जनजीवनमा पनन सके्न नकारात्मक प्रिावलाई न्यूनीकरण गने उपायहरू अपनाउने, 
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(झ) लवपदको र्टना र्टेमा तत्काल नलजकको सुरक्षा लनकाय र स्थानीय आपत्कालीन 

कायनसञ्चालन केन्रलाई िबर गने ।   

(२) नगरपाललका लित्रका सावनजलनक संस्था तथा व्यावसालयक प्रलतष्ठानले  नगरपाललकाको 

लवपद ् व्यवस्थापन सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रही लवपद ् व्यवस्थापन योजनाको तजुनमा गरी 

अलनवायन रूपमा लागू गनुन पनेछ । 
 

११. लवपद ्व्यवस्थापनमा सहयोग गनुन पन े: नगरपाललका लित्रका सरकारी कायानलय, गैरसरकारी संस्था, 

स्थानीय सङ्र् संस्था, समुदाय, स्वयंसेवक, नागररक समाज, लनजी क्षेत्र तथा व्यलिले लवपद ्

व्यवस्थापन कायनमा नगरपाललकालाई देहाय बमोलजम सहयोग गनुन पनेछ:- 

(क)  त्याङ्क सङ्कलन, क्षलतको मूल्याङ्कन, राहत, पुनस्थानपना तथा पुनिःर्ननमानण 

लगायतका लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी कायनमा सहयोग गने,  

(ि) लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अलिवृलद्ध गने, 

(ग) क्षमता लवकास, आपत्कालीन नमूना अभ्यास तथा लवपद ् व्यवस्थापन सम्बन्धी 

प्रलशक्षण कायनिममा सहयोग गने तथा िाग ललने,  

(र्) िोज, उद्धार तथा राहत लवतरण सम्बन्धी कायनमा सहयोग गने।  
 

पररच्छेद – ५  

लवपद ्व्यवस्थापन कोष सम्बन्धी व्यवस्था 
 

१२. लवपद ्व्यवस्थापन कोष : (१) लवपद ्व्यवस्थापनका लालग नगरपाललकामा छुटै्ट एक आकलस्मक कोष 

रहनेछ । 

(२) कोषमा देहाय बमोलजमका रकमहरू रहने छन्:- 

(क) नगरपाललकाको वार्षनक बजेटबाट लवपद ् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गने गरी 

स्वीकृत रकम, 

 (ि) प्रदेश सरकारबाट लवपद ्व्यवस्थापनका लालग प्राप्त रकम, 

(ग)  नेपाल सरकारबाट लवपद ्व्यवस्थापनका लालग प्राप्त रकम, 

(र्) स्वदेशी कुनै सङ्र् संस्था वा व्यलिबाट दान, दातव्य वा उपहार स्वरुप प्राप्त 

रकम, 

(ङ)  अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) लवपद ्व्यवस्थापनका लालग नगरपाललकाल ेकानून बमोलजम लवशेष शुल्क वा दस्तुर संकलन 

गनन सके्न छ |  

(४) कोषको सञ्चालन तोक्रकए बमोलजम हुनेछ । 

(५) कोषको रकम लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी कामका लालग प्रयोग गररनेछ । 

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेलिएको िए तापलन कोषको रकम लनयलमत प्रशासलनक 

कायनको लालग िचन गररने छैन । 

(७) कोषको लेिापरीक्षण महालेिा परीक्षकबाट हुनेछ ।  

(८) सलमलतले कोषको वार्षनक आय व्ययको प्रलतवदेन तयार गरी कायनपाललका माफन त नगरसिा 

समक्ष पेश गनेछ । 
 

पररच्छेद – ६ 

कसरू तथा सजाय 

१३.  कसरू र सजाय : कसैले लवपदको र्टना र्ट्न सके्न गरी लापरवाही गरेमा वा त्यस्तो र्टना र्टाउन 

प्रत्यक्ष संलग्न िएमा वा र्ट्ना र्टेको अवस्थामा नाजायज फाईदा ललने गरी वा आफुलाई मात्र 

फाईदा पुग्ने क्रकलसमको कुनै काम गरेमा वा यस सम्बन्धमा संर्ीय कानून बमोलजम कसुरजन्य मालनने 

कुनै काम गरेमा तत् सम्बन्धी कारवाही प्रचललत संर्ीय कानून बमोलजम हुनेछ ।  
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पररच्छेद – ७ 

लवलवध 

१४.  लवपद ्सङ्कटग्रस्त क्षते्र र्ोषणाको पालना र समन्वय : (१) नेपाल सरकारले नगरपाललका लित्रको 

कुनै ठाउाँ मा गम्िीर प्रकृलतको लवपद ् उत्पन्न िएबाट लवपद ्सङ्कटग्रस्त क्षेत्र र्ोषणा गरी प्रचललत 

कानून बमोलजम कुनै काम गनन गराउन आदेश क्रदएमा सोको पालना गनुन गराउनु नगरपाललकाको 

कतनव्य हुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम र्ोषणा गररएको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले प्रचललत कानून बमोलजम 

कुनै काम गनन गराउन नगरपाललका लित्रको कुनै व्यलि, संस्था वा अलधकारीलाई आदेश क्रदएमा 

सोको पालना गनन गराउनमा नगरपाललकाल ेआवश्यक समन्वय गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोलजम र्ोषणा गररएको क्षेत्र सम्बन्धी सूचनाको प्रसारणमा नगरपाललकाले 

सहयोग र समन्वय गनेछ । 
 

१५. नपेाल सरकारको स्वीकृतीमा मात्र प्रवशे गनुनपन े: (१) लवपद्बाट असर परेको कुनै क्षेत्रमा लवदेशी 

नागररक वा संस्थाले प्रवेश गनुन परेमा नेपाल सरकारको स्वीकृलत ललएको छ छैन िलन नगर 

कायनपाललकाले सोधिोज गनन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम सोधिोज गदान त्यस्तो नागररक वा संस्थाले नेपाल सरकारको 

स्वीकृलत ललएको नदेलिएकोमा लनजको प्रवेशलाई रोक लगाई तत् सम्बन्धी सूचना नेपाल सरकारलाई 

उपलब्ध गराईनेछ । 
 

१६. मानवीय तथा अन्य सहायता र समन्वय : (१) नगरपाललका लित्र उत्पन्न लवपदको अवस्थालाई 

तत्काल सामना गनन आन्तररक स्रोत र साधनबाट नभ्याउने िएमा मानवीय तथा अन्य सहायता र 

समन्वयका लालग लजल्ला समन्वय सलमलत, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारलाई अनुरोध गररनेछ ।  

 (२) लवपदब्ाट उत्पन्न लस्थलत लनयन्त्रण गने िममा नेपाल सरकारले अन्तरानलिय मानवीय तथा 

अन्य सहयोग ललई पररचालन गरेको अवस्थामा नेपाल सरकारको लनदेशनमा रलह तत् सम्बन्धी कायनमा 

सहयोग र समन्वय गररनेछ ।  

(३) लछमेकी स्थानीय तहमा कुनै लवपद ्उत्पन्न िई सो व्यवस्थापनका लालग लछमेकी स्थानीय 

तहले सोझै, लजल्ला समन्वय सलमलत वा प्रदेश सरकार माफन त अनुरोध गरेमा उपलब्ध िएसम्मको 

सहयोग पुयानउनु नगरकायनपाललको दालयत्व हुनेछ । 
 

१७.  तत्काल िररद तथा लनमानण र प्रयोग गनन सक्रकन े: (१) लवशेष पररलस्थलत परी लवपद्बाट प्रिालवत 

क्षेत्रमा िोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन तथा िइरहेको लवपद्बाट थप क्षलत हुन नक्रदनका 

लालग तत्कालै राहत सामग्री िररद वा लनमानण कायन गनन आवश्यक िएमा सावनजलनक िररद सम्बन्धी 

प्रचललत कानूनमा रहेको लवशेष पररलस्थलतमा िररद गने सम्बन्धी व्यवस्था बमोलजम नगर 

कायनपाललकाले िररद वा लनमानण कायन गनन सक्रकनेछ । 

(२) लवपद्बाट प्रिालवत क्षेत्रमा िोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन तथा िइरहेको 

लवपद्बाट थप क्षलत हुन नक्रदनका लालग नगरपाललका क्षेत्र लित्रको कुनै गैरसरकारी कायानलय वा अन्य 

संर् संस्था र व्यलिको चल, अचल सम्पलि तथा सवारी साधन उपयोग गनन आवश्यक िएमा सोको 

अलिलेि रािी तोक्रकएको अवलधिरको लालग अस्थायी तवरले प्राप्त गनन सक्रकनेछ । 

 (३) लवपद्बाट प्रिालवत क्षेत्रमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउन नगरपाललका क्षेत्र लित्रको कुनै 

गैरसरकारी कायानलय वा अन्य संर् संस्था र व्यलिको िाद्यान्न, लिाकपडा, औषधी वा अन्य वस्तु 

आवश्यक िएमा सोको अलिलेि रािी लनयन्त्रणमा ललन र सम्बलन्धत प्रिालवत पक्षलाई लवतरण गनन 

सक्रकनेछ । 
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(४) नगरपाललकाल े उपदफा (२) बमोलजम कुनै सम्पलि अस्थायी रूपमा प्राप्त गरेमा वा 

उपदफा (३) बमोलजम कुनै वस्तु लनयन्त्रण र लवतरण गरेमा त्यस्तो सम्पलि प्रयोग वा वस्तु उपयोग 

बापत प्रचललत दर अनुसारको रकम सम्बलन्धत कायानलय, संस्था वा व्यलिलाई क्रदनेछ ।  
 

१८.  राहतको न्यनूतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था : (१) लवपद ्प्रिालवत व्यलिलाई नेपाल सरकार तथा 

प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराउने राहतको अलतररि नगरपाललकाले आन्तररक स्रोतबाट थप राहत 

उपलब्ध गराउन सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम नगर कायनपाललकाल े लवपद ् प्रिालवत व्यलिलाई राहत उपलब्ध 

गराउाँ दा मापदण्ड बनाई सोको आधारमा राहात उपलब्ध गराउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोलजमको राहतको मापदण्डमा अन्य लवषयको अलतररि देहायका लवषय 

समावेश िएको हुनु पनेछ:- 

(क) लवपद्बाट प्रिालवत व्यलिलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा रा्दा उपलब्ध गराउनु पने 

आवास, िाद्यान्न, िानेपानी, स्वास््य तथा सरसफाइ सम्बन्धी, 

(ि) लवपद्बाट मृत्यु हुनेको पररवार तथा सम्पलिको क्षलत हुने व्यलिलाई उपलब्ध 

गराउनु पने न्यूनतम राहत सम्बन्धी,  

(ग) मलहला, बालबाललका, जेष्ठ नागररक, अशि तथा अपाङ्गता िएका व्यलिको 

आवश्यकता संवोधनका लालग लवशेष राहत प्याकेजहरु (जस्तै लडलग्नटी (आकलस्मक 

) क्रकट र लचल्रेन क्रकट) मलहलाहरूको लालग सुरलक्षत मलहलामैत्री स्थल,  

(र्) व्यलिगत गोपलनयता तथा सुरक्षा सम्बन्धी, 

(ङ) न्यूनतम राहत बाहेक स्वरोजगार तथा रोजगारी व्यवस्थापनका माध्यमबाट 

पीलडतको जीलवकोपाजनन सम्बन्धी, 

(च) गैरसरकारी वा व्यलिगत रूपमा क्रदइने राहतको लवतरण सम्बन्धी, 

(छ) एकद्वार प्रणाली अनुरुप राहत लवतरण गने सम्बन्धी, 

(ज) राहतसाँग सम्बलन्धत अन्य उपयुि लवषय । 

१९.   लवपद्मा परी हराएका वा नि िएका कागजात सम्बन्धमा : लवपदम्ा परी हराई फेला पनन 

नसकेका तथा आंलशक वा पूणन रूपमा क्षलत िएका नगरपाललकाका महत्वपूणन कागजातहरुको 

प्रमाणीकरण तथा प्रलतलललप उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था प्रचललत कानूनले तोके बमोलजम हुनेछ। 
 

२०. लनदशेन क्रदन सके्न : सलमलतले यस ऐनको अधीनमा रही लवपद ्व्यवस्थापनका लालग कुनै व्यलि वा 

लनकायलाई आवश्यक लनदेशन क्रदन सके्नछ र त्यस्तो लनदेशनको पालना गनुन सम्बलन्धत व्यलि वा 

लनकायको कतनव्य हुनेछ । 
 

२१. उपसलमलत गठन गनन सके्न : (१) सलमलतले आवश्यकता अनुसार उपसलमलत गठन गनन सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम गठन हुने उपसलमलतको काम, कतनव्य, अलधकार र कायानवलध 

उपसलमलत गठन गदानका बित तोक्रकए बमोलजम हुनेछ । 
 

२२. अलिलिे राख्न ु पनिेः (१) लवपदको समयमा राहत उपलब्ध गराउने व्यलि, लनकाय वा संस्थाको 

नाम,  र उपलव्ध गराईको राहत तथा सोको पररमाण सलहतको लववरणको अलिलेि राख्ने व्यवस्था 

सलमलतले लमलाउनुपने छ ।   

(२) उपदफा (१) बमोलजमको लववरण रा्दा लवपद्मा परेका मलहला, बालबाललका तथा जेष्ठ 

नागररक, लवपदका कारणले स्थानान्तरण िएका र्रपररवार लगायतको सं्या एक्रकन हुने लववरण र 

उनीहरूलाई उपलब्ध गराइएको राहात स्पिरूपमा राख्नुपने छ । 
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२३. परुस्कार क्रदन सके्न : स्थानीय लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धमा लवशेष योगदान पुर्याउने उत्कृि व्यलि 

वा संस्थालाई प्रोत्साहन स्वरूप सलमलतको लसफाररसमा नगर कायनपाललकाले सम्मान तथा पुरस्कार 

क्रदन सके्नछ ।  
 

२४. वार्षनक प्रलतवदेन : (१) सलमलतले प्रत्येक आर्थनक वषनमा गरेको कामको लववरण सलहतको वार्षनक 

प्रलतवेदन तयार गरी कायनपाललका माफन त नगरसिा, लजल्ला लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत तथा प्रदेश 

लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत समक्ष पेश गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको वार्षनक प्रलतवेदन सावनजलनक रूपमा प्रकाशन गनुन पनेछ । 
 

२५.  प्रशासलनक िचन व्यवस्थापन: सलमलतको बैठक तथा प्रलतवेदन तयारी लगायतका कायनसाँग सम्बलन्धत 

न्युनतम प्रशासलनक िचन नगर कायनपाललकाले व्यवस्था गनेछ |  
 

२६. अलधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयम बमोलजम सलमलतलाई प्राप्त 

अलधकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अलधकार सलमलतको संयोजक तथा तोक्रकएको पदालधकारीलाई 

प्रत्यायोजन गनन सके्नछ । 
 

२७. लनयम बनाउन े अलधकार : नगरकायनपाललकाले यो ऐन कायानन्वयनका लालग आवश्यक लनयम, 

मापदण्ड  तथा कायनलवलध  बनाउन सके्नछ । 


