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पथरी शनिश् ् रे िगरपानिकाको विपद् जोखखम न्यूिीकरण  था व्यिस्थापि ऐि, २०79 
 

स्िीकृ  नमन ः२०79/10/11 
 
प्रस् ाििा : पथरी शनिश् ् रे िगरपानिका के्षत्र नभत्र प्राकृन क  था गैरप्राकृन क विपद बाट सिवसाधारणको जीउज्याि र 
सािवजनिक, निजी  था व्यखिग  सम्पखि, प्राकृन क एिम ् सााँस्कृन क सम्पदा र भौन क संर्िाको संरक्षण गिवका िानग 
विपद् जोखखम न्यूनिकरण  था व्यिस्थापिका सबै वियाकिापको समन्ियात्मक र प्रभािकारी रूपमा कायावन्ियिका िानग 
कािूि बिाउि िाञ्छिीय भएकोिे, 
   िेपािको संविधािको धारा २२१ को उपधारा (१) को  नधकार प्रयोग गरी 12 औ ंिगरसभािे यो ऐि बिाएको छ । 

पररच्छेद – १ 
प्रारखम्भक 

१. संखक्षप्त िाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐिको िाम “पथरी शनिश् ् रे िगरपानिकाको विपद् जोखखम न्यूिीकरण  था 
व्यिस्थापि ऐि, २०७9” रहेको छ । 

(२) यो ऐि  रुून्  प्रारम्भ हिेुछ । 
२.  पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गिे  को  थव ििागेमा यस ऐिमा,- 

(क) “ प्रमूख”  भन्नािे पथरी शनिश् ् रे िगरपानिकाका िगर प्रमखु सम्झि ुपछव । 
(ख) “कोष”  भन्नािे दफा १२ बमोखजमको विपद् व्यिस्थापि कोष सम्झि ुपछव । 
(ग) “ गैरप्राकृन क विपद्”  भन्नािे महामारी,  निकाि, डढेिो, कीट िा सूक्ष्म जीिाण ुआ ङ्क, पश ु था 

्रा्रुुङ्गीमा हिुे फ्िू, प्यान्डानमक फ्िू, सपवदंश, जिािर आ ङ्क, सडक, जि िा औद्योनगक 
दरु्वटिा, आगिागी, विषाि गयााँस, रसायि िा विवकरण ्हुािट, गयााँस विष्फोटि, विषाि खाद्य 
सेिि, िा ािरणीय प्रदूषण, िि वििाश िा भौन क संर्िाको क्षन   था प्रकोप उद्धार कायवमा हिु े
दरु्वटिा िा यस् ै  न्य गैरप्राकृन क कारणिे उत्पन्न विपद् सम्झि ुपछव । 

(र्) “ खजल्िा विपद् व्यिस्थापि सनमन ”  भन्नािे संर्ीय ऐिको दफा १६ बमोखजम मोरङ्ग खजल्िामा गठि 
भएको खजल्िा विपद् व्यिस्थापि सनमन  सम्झि ुपछव । 

(ङ) “ ोवकएको" िा " ोवकए बमोखजम”  भन्नािे यस ऐि  न् गव  बिकेो नियममा  ोवकएको िा  ोवकए 
बमोखजम सम्झि ुपछव । 

(्) “ प्रदेश विपद् व्यिस्थापि सनमन ”  भन्नािे संर्ीय ऐिको दफा १४ बमोखजम १ िम्िर प्रदेश मा 
गठि भएको प्रदेश विपद् व्यिस्थापि सनमन  सम्झि ुपछव । 

(छ) “उप-प्रमखु”  भन्नािे  पथरी शनिश् ् रे िगरपानिकाका िगर उप-प्रमखु सम्झि ुपछव । 
(ज) “ प्रमखु प्रशासकीय  नधकृ ”  भन्नािे पथरी शनिश् ् रे िगरपानिकाका प्रमखु प्रशासकीय  नधकृ  

सम्झि ुपछव । 
(झ) “ प्राकृन क विपद्”  भन्नािे  नसिा,  न िृवि,  िािृवि, बाढी, डुबाि, खडेरी, आाँधी, हरुी ब ास, 

शी िहर,  ा ो हािाको िहर, ्ट्याङ्ग, भकूम्प, डढेिो िा यस् ै  न्य प्राकृन क कारणिे उत्पन्न 
जिुसकैु विपद् सम्झि ुपछव । 

(ञ) “ राविय कायवकारी सनमन ”  भन्नािे संर्ीय ऐिको दफा ६ बमोखजमको कायवकारी सनमन  सम्झि ुपछव  
(ट) “ राविय पररषद”  भन्नािे संर्ीय ऐिको दफा ३ बमोखजमको विपद् जोखखम न्यूिीकरण  था 

व्यिस्थापि राविय पररषद् सम्झि ुपछव । 
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(ठ) “ राविय प्रानधकरण”  भन्नािे संर्ीय ऐिको दफा १० बमोखजम गठि भएको राविय विपद् जोखखम 
न्यूिीकरण  था व्यिस्थापि प्रानधकरण सम्झि ुपछव । 

(ड) “ विपद्”  भन्नािे कुिै स्थािमा आप  ्कािीि  िस्था नसजविा भई जि िा धिको क्षन को साथै 
जीिियापि र िा ािरणमा प्रन कूि  सर पािे प्राकृन क िा गैरप्राकृन क विपद् सम्झि ुपछव । 

(ढ) “ विपद् खोज  था उद्धार समूह”  भन्नािे विपदको  िस्थामा खोजी  था उद्धार गिव वियाशीि िा 
विपद् व्यिस्थापिको िानग परर्ािि गिव  यार गररएको विखशिीकृ  खोज  था उद्धार समूह 
सम्झि ुपछव र सो शब्दिे  ानिम प्राप्त माििीय सहाय ाकमीिाई समे  जिाउाँछ । 

(ण) “ विपद् जोखखम न्यूिीकरण”  भन्नािे विपदपूिव गररिे जोखखमको विश्लषेण  था मूल्याङ्कि, विपद् 
रोकथाम िा विपद बाट हिुे क्षन को न्यूिीकरण  था विकासका कायवमा विपद् जोखखमिाई कम गिे 
सम्बन्धी कायव सम्झि ुपछव । 

( ) “ विपद् पिुिावभ”  भन्नािे विपदको र्टिापनछ गररिे पिुनिवमावण एिम ्पिुस्थावपिासाँग सम्बखन्ध  कायव 
सम्झि ुपछव । 

(थ) “ विपद् प्रन कायव”  भन्नािे विपदको र्टिा र्ट्िासाथ  त्कािै गररिे खोज, उद्धार एिम ् राह साँग 
सम्बखन्ध  कायव सम्झि ुपछव र सो शब्दिे विपद् प्रन कायवको पूिव यारीिाई समे  जिाउाँछ । 

(द) “ विपद् व्यिस्थापि”  भन्नािे विपद् जोखखम न्यूिीकरण, विपद् प्रन कायव र विपद् पिुिावभसाँग 
सम्बखन्ध  सम्पूणव वियाकिाप सम्झि ुपछव । 

(ध) “ व्यािसावयक प्रन ष्ठाि”  भन्नािे उद्योग, किकारखािा, नसिेमा र्र, सवपङ्ग मि, बहउुद्देश्यीय 
व्यापाररक भिि जस् ा व्यािसावयक प्रन ष्ठाि सम्झि ुपछव । 

(ि) “सनमन ”  भन्नािे दफा ३ बमोखजमको िगर विपद् व्यिस्थापि सनमन  सम्झि ुपछव । 
(ऩ)  

(प) “ संर्ीय ऐि”  भन्नािे िेपाि सरकारको विपद् जोखखम न्यूिीकरण  था व्यिस्थापि ऐि, २०७४ 
सम्झि ुपछव । 

(फ) “ संर्ीय मन्त्रािय”  भन्नािे िेपाि सरकारको विपद् व्यिस्थापि हेिे गरी  ोवकएको मन्त्रािय 
सम्झि ुपछव । 

(ब) “सािवजनिक संस्था”  भन्नािे सरकारी निकाय, सरकारको पूणव िा आखंशक स्िानमत्ि भएको संस्था, 
प्र्नि  कािूि बमोखजम स्थापिा भएका सङ्गठठ  संस्था िा सबै प्रकारका स्िास््य  था शैखक्षक 
संस्था सम्झि ुपछव । 

पररच्छेद – २ 
िगर विपद् व्यिस्थापि सनमन को गठि  था काम, क वव्य र  नधकार 

३. िगर विपद् व्यिस्थापि सनमन : (१) िगरपानिका नभत्रको विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धी कायविाई प्रभािकारी रूपमा 
सञ्चािि गिव एक िगर विपद् व्यिस्थापि सनमन  रहिेछ । 

(२) सनमन को गठि देहाय बमोखजम हिेुछ:- 
(क) िगर प्रमखु  -संयोजक   
(ख) िगर उपप्रमखु  -सदस्य 
(ग) प्रमखु प्रशासकीय  नधकृ  -सदस्य 
(र्) िा ािरण  था विप  ब्यिस्थापि सनमन का संयोजक         -सदस्य 
(ङ) आनथवक प्रशासि प्रमखु                                - सदस्य 
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(्) प्रन निनध, खजल्िा प्रशासि कायाविय -सदस्य 
(छ) सामाखजक शाखा प्रमखु िा निजिे  ोकेको विषय विज्ञको  

रुपमा  न्य कमव् ारी १ जिा -सदस्य 
(ज) पूिावधार विकास शाखा प्रमखु -सदस्य 
(झ) िगरपानिकाको भौगोनिक के्षत्र नभत्र रहेका 

संर्ीय सरुक्षा/प्रादेखशक निकायका प्रमखु िा प्रन निनध -सदस्य 
(ञ) िगर प्रहरी प्रमखु -सदस्य 
(ट) राविय मान्य ा प्राप्त दिका िगरपानिका खस्थ   

प्रमखु िा प्रन निनध -सदस्य  
(ठ) िेपाि रेडिस सोसाईटीका स्थािीय प्रन निनध (१ जिा) -सदस्य 
(ड) उद्योग िाखणज्य संर्को  ध्यक्ष िा निजिे  ोकेको प्रन निनध 

 (१ जिा) -सदस्य                               
(ढ) गैरसरकारी सस्था महासंर्काका स्थािीय प्रन निनध (१ जिा) -सदस्य 
(ण) िेपाि पत्रकार महासंर्को स्थािीय प्रन निनध (१ जिा) -सदस्य 
( ) विपद् व्यिस्थापि हेिे गरर  ोवकएको शाखा प्रमखु  -सदस्य सख्ि 

(३) उपदफा (२) मा जिुसकैु कुरा िेखखएको भए ापनि िम संखया (ट), (ठ), (ड), (ढ) र (ण) का 
सदस्यहरू उपिब्ध िभएको  िस्थामा पनि सनमन  गठि एिम ्काम कारिाही गिवमा  सर पिे छैि । 

(४) उपदफा (२) बमोखजमको सनमन िे संर्ीय ऐिको दफा १७ बमोखजमको स्थािीय विपद् व्यिस्थापि 
सनमन को रूपमा समे  काम गिेछ । 

(५) उपदफा (२) मा जिुसकैु कुरा िेखखएको भए ापनि सनमन िे आिश्यक ठािेमा  न्य ब्यखििाई िैठकमा 
आमन्त्रि गिव सेिेछ । 

४. सनमन को बैठक सम्बन्धी व्यिस्था: (१) संयोजकिे  ोकेको नमन , समय र स्थािमा सनमन को बैठक बस्िेछ । 
(२) सनमन को सदस्य-सख्ििे सनमन को बैठक बस्िे नमन , समय र स्थाि  ोकी बैठकमा छिफि हिेु 

विषयसू्ी सवह को सू्िा बैठक बस्िे समयभन्दा ्ौबीस र्ण्टा  गािै सबै सदस्यिे पाउिे गरी पठाउि ुपिेछ । 
 (३) सनमन का प्ास प्रन श भन्दा बढी सदस्य उपखस्थ  भएमा बैठकको िानग गणपूरक सङ्खखया पगेुको 

मानििेछ । 
(४) उपदफा (२) र (३) मा जिुसकैु कुरा िेखखएको भए ापनि सनमन को बैठक  त्काि बोिाउि आिश्यक 

भएमा संयोजकिे जिुसकैु बेिापनि सनमन को बैठक बोिाउि सेिेछ र त्यस् ो  िस्थामा संयोजक र र्टीमा १ 
जिा सदस्य सवह  सदस्य सख्ि उपखस्थ  भएमा सनमन को बैठक बस्ि सेिेछ। 

(५) सनमन को बैठक संयोजकको  ध्यक्ष ामा बस्िेछ । 
(६) सनमन को निणवय बहमु द्वारा हिेुछ र म  बराबर भएमा संयोजकिे निणावयक म  ठदिेछ। 
(७) सनमन िे आिश्यक ा  िसुार सम्बखन्ध  निकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रन निनध र विज्ञिाई बैठकमा आमन्त्रण 

गिव सेिेछ । 
(८) सनमन को बैठक सम्बन्धी  न्य कायवविनध सनमन  आफैिे निधावरण गरे बमोखजम हिेुछ । 
(९) सनमन को निणवय सदस्य सख्ििे प्रमाखण  गरी राख्नछे । 

 



4 
 

५ . सनमन को काम, क वव्य र  नधकार: सनमन को काम, क वव्य र  नधकार देहाय बमोखजम हिेुछ:- 
(क) विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धी राविय पररषद बाट स्िीकृ  राविय िीन   था योजिा एिम ् राविय 

कायवकारी सनमन  र प्रदेश विपद् व्यिस्थापि सनमन बाट स्िीकृ  एकीकृ   था के्षत्रग  िीन  योजिा 
र कायविम  िरुुप हिेु गरी िगर विपद् व्यिस्थापि िीन   था योजिा  जुवमा गरी कायवपानिका 
समक्ष पेश गिे, 

(ख) िगरसभाबाट स्िीकृ  िीन   था योजिाको  धीिमा रही विपद् जोखखम न्यूिीकरण, विपद् प्रन कायव 
 था विपद् पिुिावभ सम्बन्धी एकीकृ   था के्षत्रग  िीन , योजिा  था कायविम स्िीकृ  गरी िागू 
गिे, गराउिे, 

(ग) िगरपानिकाबाट सञ्चािि हिेु विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धी कायविम  था बजेट प्रस् ाि  यार गिे, 
गराउिे, 

(र्) विपद् व्यिस्थापिका सम्बन्धमा िगरपानिकाको संस्थाग  क्षम ा विकास गिे, गराउिे, 
(ङ) िगरपानिकाका पदानधकारी, कमव् ारी, स्ियंसेिक, सामाखजक परर्ािक  था समदुायिाई विपद् 

व्यिस्थापि सम्बन्धमा प्रखशक्षण ठदिे व्यिस्था नमिाउिे, 
(्) विपदका र्टिा हिुासाथ खोज, उद्धार र राह  िगाय का प्राथनमक कायवहरू  त्काि गिवको िानग 

संस्थाग  संयन्त्र स्ि : परर्ानि  हिेु गरी आिश्यक कायवविनध  था मापदण्ड  जुवमा गरी िागू गिे, 
गराउिे, 

(छ) विपद् व्यिस्थापिका सम्बन्धमा संर्ीय  था प्रादेखशक कािूिको  नधिमा रवह सािवजनिक, निजी, 
गैरसरकारी िगाय  सबै निकाय  था संस्थािे नििावह गिुव पिे भनूमका निधावरण गिे  था त्यस् ा 
संस्था िा निकायिाई आफ्िो िीन , योजिा र कायविममा विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धी विषय समािेश 
गिव िगाउिे, 

(ज) विपदको समयमा स्थािीय आमसञ्चारका माध्यमहरुको भनूमका सम्बन्धी आिश्यक मापदण्ड  यार 
गरी कायावन्ियि गिे, गराउिे, 

(झ) सरकारी, निजी एिम ् गैरसरकारी संस्था, स्थािीय स्ियंसेिक, सामाखजक परर्ािक िगाय  
सम्बखन्ध  सबै पक्षको समन्िय र संिगि ामा विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धी कायव गिे, गराउिे, 

(ञ) भौन क संर्िा निमावण गदाव भििसंवह ा िगाय   न्य स्िीकृ  निदेखशका िा मापदण्डको पाििा 
गराउिे, 

(ट) स्थािीय सािवजनिक पूिावधार सम्बन्धी संर्िाको विपद् जोखखम मूल्याङ्कि गिे, गराउिे, 
(ठ) िदी वकिार, बगर, पवहरो जाि सेिे नभरािो जनमि र डुबाि हिेु के्षत्र िा विपद् जोखखमको 

सम्भाििा भएका  सरुखक्ष  के्षत्रमा बसोबास गिे व्यखि  था समदुायिाई सरुखक्ष  स्थािमा 
स्थािान् रण गराउि उपयिु स्थािको खोजी कायवमा सहयोग गिे  था सरुखक्ष  स्थािमा बसोबास 
सम्बन्धी स्े िा जगाउिे, 

(ड) विपद्बाट स्थािीय स् रमा निजी  था सािवजनिक के्षत्रबाट भइरहेको सेिा प्रिाहमा  िरोध आइपरेमा 
सोको पिुःसञ्चाििका िानग सेिा निरन् र ाको योजिा  जुवमा  था कायावन्ियि सम्बन्धी कायव गिे, 
गराउिे । 
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(ढ) स्थािीय समदुायिाई विपदप्रन  जागरुक बिाउि, विपदसाँग सम्बखन्ध  योजिा  था कायविम  जुवमा गिव 
 था विपदको र्टिा हिुासाथ प्रन कायवका िानग परर्ानि  हिु िडा  था समदुायस् रमा समािेशी 
विपद् पूिव यारी  था प्रन कायव सनमन  गठि गिे, 

(ण) विद्यािय  हको शैखक्षक पाठ्यिममा विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धी विषय समािेश गिव पहि गिे, 
( ) विपद् प्रन कायवका िानग िमूिा  भ्यास गिे, गराउिे, 
(थ) विपदको समयमा प्रयोग गिव सवकिे गरी िारुणयन्त्र िगाय का  न्य उपकरणहरू  यारी हाि मा 

राख्न िगाउिे, 
(द) स्थािीय स् रमा आप  ्कािीि कायवसञ्चािि केन्रको स्थापिा र सञ्चािि गिे, 
(ध) िगरपानिकामा विपद् व्यिस्थापि सू्िा प्रणािी  था पूिव् े ाििी प्रणािीको विकास र सञ्चािि गिे, 

गराउिे, 
(ि) विपद् प्रभावि  के्षत्रमा  त्काि उद्धार  था राह को व्यिस्था नमिाउिे, 
(प) विपद मा परी हराएका, नबग्रकेा िा िि भएका कागजा को यवकि  ्याङ्क  द्यािनधक गरी राख्न 

िगाउिे, 
(फ) विपद बाट प्रभावि  र्रपररिारको पवह्ाि, स् र निधावरण  था परर्यपत्र वि रण गिे, गराउिे, 
(ब) विपद्को समयमा जोखखममा रहेको समूह विशेषगरी मवहिा, बािबानिका, वकशोरी,  पाङ्ग ा भएका 

व्यखि उपर हिु सेिे र्टिा (िैवङ्गक वहंसा, बे्विखि  था  न्य कुिै पनि वकनसमका शोषण) 
रोकथामको िानग विशेष स कव  ा  पिाई स्े िामूिक कायविम सञ्चािि गिे, 

(भ) विपद् प्रभावि हरूको प्रत्यक्ष र सविय सहभानग ामा विपद् प्रभावि  के्षत्रमा आनथवक वियाकिापको 
पिुस्थावपिा, रोजगारीका  िसरको सृजिा  था जीिियापिका िानग आय आजवि कायविम सञ्चािि 
गिे, गराउिे, 

(म) विपदको जोखखममा रहेका मवहिा, बािबानिका, जेष्ठ िागररक, दनि , सीमान् कृ  िगव  था समदुाय, 
 शि  था  पाङ्ग ा भएका व्यखि सिुकेरीहरूको िानग विशेष योजिा  था कायविम बिाई 
कायावन्ियि गिे, गराउिे, 

(य) विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धमा सािवजनिक संस्था  था व्यािसावयक प्रन ष्ठाििे प्र्नि  ऐि बमोखजम 
कायव गरे िगरेको  िगुमि गिे, 

(र)  विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धी राविय कायवकारी सनमन , प्रदेश विपद् व्यिस्थापि सनमन   था खजल्िा 
विपद् व्यिस्थापि सनमन को निणवय  िसुार विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धी  न्य कायव गिे, गराउिे, 

(ि) विपद् व्यिस्थापिका सम्बन्धमा िेपाि सरकार  था प्रदेश सरकारका मन्त्रािय, विभाग  था  न्य 
निकायसाँग सहकायव गिे, 

(ि) विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धमा िेपाि सरकार, प्रदेश सरकार िा िगरसभािे  ोकेका  न्य कायव गिे, 
गराउिे,  

(श)  विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धमा संर्ीय  था प्रादेखशक कािूिको प्रन कूि िहिेु गरी िगर कायवपानिकािे 
 ोके बमोखजमका  न्य कायव गिे, गराउिे,  

(ष) विपदको न्यूिीकरण,रोकथाम  था ब्यिस्थापि गिे कायवका िागी  न्य पानिकाहरुसंग समन्िय एंि 
सहकायव गिे, 
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(स)  विनभन्न संर्संस्था, व्यखिबाट प्राप्त हिेु राह   था पिुनिवमावण र पिुिावभका नबषयिस् िुाई स्थािीय 
विपद् व्यिस्थापि सनमन िे  ोकेको स्थाि र मापदण्ड  िसुार गिे, गराउिे । 

पररच्छेद – ३ 
िडा स् रीय विपद् व्यिस्थापि सनमन को गठि  था काम, क वव्य र  नधकार 

६. िडा स् रीय विपद् व्यिस्थापि सनमन : (१) िगरपानिकाको प्रत्येक िडामा एक िडा स् रीय विपद् व्यिस्थापि 
सनमन  रहिेछ । 

(२) िडा स् रीय विपद् व्यिस्थापि सनमन को गठि देहाय बमोखजम हिेुछ:- 
(क) िडा  ध्यक्ष  -संयोजक  
(ख) िडा सदस्यहरू   -सदस्य 
(ग) िडा नभत्र रहेका सरुक्षा निकायका प्रमखुहरू  -सदस्य 
(र्) राविय मान्य ा प्राप्त दिका िडाखस्थ  प्रमखु िा प्रन निनध  -सदस्य  
(ङ) स्थािीय रेडिस,   -सदस्य 
(्) गैरसरकारी  था सामदुायमा आधारर  संर्संस्था  था यिुा ेििबाट 

संयोजकिे  ोकेबमोखजम न्यूि म २ मवहिा सवह  ४ जिा  -सदस्य 
 

(छ) िडा सख्ि - सदस्य सख्ि 
(३) उपदफा (२) बमोखजमको सनमन को बैठक सो सनमन को संयोजकिे  ोकेको नमन , समय र स्थािमा 

बस्िेछ । 
(४) सनमन को सदस्य-सख्ििे सनमन को बैठक बस्िे नमन , समय र स्थाि  ोकी बैठकमा छिफि हिेु 

विषयसू्ी सवह को सू्िा बैठक बस्िे समयभन्दा ्ौबीस र्ण्टा  गािै सबै सदस्यिे पाउिे गरी पठाउि ुपिेछ । 
(५) सनमन का प्ास प्रन श भन्दा बढी सदस्य उपखस्थ  भएमा बैठकको िानग गणपूरक सङ्खखया पगेुको 

मानििेछ । 
(६) उपदफा (४) र (५) मा जिुसकैु कुरा िेखखएको भए ा पनि सो सनमन को बैठक  त्काि बोिाउि 

आिश्यक भएमा संयोजकिे जिुसकैु बेिापनि सनमन को बैठक बोिाउि सेिेछ र त्यस् ो  िस्थामा संयोजक र 
र्टीमा १ जिा सदस्य सवह  सदस्य-सख्ि उपखस्थ  भएमा सनमन को बैठक बस्ि सेिेछ । 

(७) सनमन को बैठकको  ध्यक्ष ा सो सनमन को संयोजकिे गिेछ । 
(८) सनमन को निणवय बहमु द्वारा हिेुछ र म  बराबर भएमा संयोजकिे निणावयक म  ठदिेछ। 
(९) सनमन िे आिश्यक ा  िसुार सम्बखन्ध  निकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रन निनध र विज्ञिाई बैठकमा आमन्त्रण 

गिव सेिेछ । 
(१०) सनमन को बैठक सम्बन्धी  न्य कायवविनध सो सनमन  आफैिे निधावरण गरे बमोखजम हिेुछ । 
(११) सनमन को निणवय सदस्य सख्ििे प्रमाखण  गरी राख्नेछ । 

७ . िडा स् रीय विपद् व्यिस्थापि सनमन को काम, क वव्य र  नधकारः सनमन को काम, क वव्य र  नधकार देहाय 
बमोखजम हिेुछ:- 

(क) िडा नभत्र विपद् प्रन कायव  था विपद् पिुिावभ सम्बन्धी कायविम सञ्चाििका िानग िगर विपद् 
व्यिस्थापि सनमन मा नसफाररस गिे  था सो सनमन बाट स्िीकृ  िीन   था योजिा  िरुूपका विपद् 
व्यिस्थापि सम्बन्धी कायविम कायावन्ियि,  िगुमि र पिुराििोकि गिे, 
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(ख) िडामा विकास निमावणका वियाकिापहरू कायावन्ियिमा विपद् जोखखम व्यािस्थापििाई 
मूिप्रिाहीकरण गिे, सरुखक्ष  विद्यािय  था  स्प ािका िानग विपद् जोखखम न्यूिीकरणका 
कायविमहरू सञ्चािि गिे, 

(ग) विपद् व्यिस्थापिका सम्बन्धमा िडाको संस्थाग  क्षम ा विकास गिे, 
(र्) विपद् व्यिस्थापि योजिा, आपत्कािीि कायवयोजिा, पिुःस्थापिा  था पिुनिवमावण योजिा  जुवमा  था 

कायावन्ियि गिे, गराउिे, 
(ङ) समदुायमा विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धी काम गिे समूहहरूको गठि  था त्यस् ा समूहहरूिाई 

परर्ािि गिे गराउिे, 
(्) िडा सदस्यहरू, कमव् ारी, स्ियंसेिक, सामाखजक परर्ािक  था समदुायमा आधारर  विपद् 

व्यिस्थापि सनमन  सदस्य, िागररक समाजका प्रन निनधिाई विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धी प्रखशक्षणको 
व्यिस्था नमिाउिे, 

(छ) स्थािीय समदुायिाई विपदप्रन  जागरुक बिाउिे, विपदसाँग सम्बखन्ध  योजिा  था कायविम  जुवमा 
गिव  था विपदको र्टिा हिुासाथ प्रन कायवका िानग  यारी  िस्थामा राख्न,े 

(ज) विपदका र्टिा हिुासाथ खोज, उद्धार र राह  िगाय का प्राथनमक कायवहरू  त्काि गिवको िानग 
समन्िय गिे,  

(झ) आप  ्कािीि िमूिा  भ्यास गिे, गराउिे, 
(ञ) विपद बाट प्रभावि  र्रपररिारको पवह्ाि, स् र निधावरण  था परर्यपत्र वि रणमा िगर विपद् 

व्यिस्थापि सनमन िाई सहयोग गिे, 
(ट) विपद्को समयमा जोखखममा रहेका समूह विशेषगरी मवहिा, बािबानिका, वकशोरी,  पाङ्ग ा भएका 

व्यखिउपर हिु सेिे र्टिा (िैवङ्गक वहंसा, बे्विखि  था  न्य कुिै पनि वकनसमका शोषण) 
रोकथामको िानग विशेष स कव  ा  पिाई स्े िामूिक कायविम सञ्चािि गिे, 

(ठ) िगर विपद् व्यिस्थापि सनमन को निणवय  िसुार विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धी  न्य कायव गिे, 
गराउिे ।  

पररच्छेद – ४ 
सरुक्षा निकाय  था  न्य निकायको परर्ािि 

८ . सरुक्षा निकायको परर्ािि  था सहयोग र समन्िय: (१) िगरकायवपानिकािे विपद् व्यिस्थापिको काममा िेपाि 
सरकार  था प्रदेश सरकारिे परर्ािि गरेका संर्ीय  था प्रादेखशक सरुक्षा निकायहरूिाई सहयोग र समन्िय गिेछ 
। 

(२) सरुक्षा निकायिे विपदको समयमा खोज  था उद्धार कायवका िानग  िगरकायवपानिकासाँग आिश्यक 
सामग्री माग गरेको  िस्थामा िगरपानिकामा उपिब्ध भएसम्म त्यस् ो सामाग्री  त्काि उपिब्ध गराईिेछ । 

(३) विपद् प्रन कायवका िानग िगरपानिकािे आाँफूसाँग रहेको िगर प्रहरीिाई परर्ािि गिेछ ।   
९.  िारुणयन्त्र  था  न्य सेिा प्रदायक निकायको काम, क वव्य र  नधकार:  

(१) िारूणयन्त्र, एम्बिेुन्स  था त्यस् ै  न्य सेिा प्रदायकिे आप  ्कािीि खोज, उद्धार  था राह  उपिब्ध 
गराउि सनमन िे ठदएको निदेशिको पाििा गिुव पिेछ । 

 (२) आप  ्कािीि कायव सम्पादि गदाव सनमन को आदेश बमोखजम कुिै पनि स्थािमा प्रिेश गिे  था जिुसकैु 
व्यखि िा संस्थाको साधि र स्रो  उपयोग गिे  नधकार िारुणयन्त्र सेिा प्रदायकिाई हिेुछ । 
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१०. सािवजनिक संस्था  था व्यािसावयक प्रन ष्ठािको दावयत्ि: (१) विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धमा िगरपानिका नभत्रका सबै 

सािवजनिक संस्था  था व्यािसावयक प्रन ष्ठािको दावयत्ि देहाय बमोखजम हिेुछ:- 
(क) आफ्िो भिि, उद्योग, कायाविय िा व्यािसावयक केन्रमा विपदका र्टिा हिु िठदि विपद् सरुक्षा 

औजार, उपकरण, सामग्री, आप  ्कािीि निकास िगाय   ोवकए बमोखजमका  न्य व्यिस्था गिे, 
(ख)   ्याङ्क सङ्किि, क्षन को मूल्याङ्कि, राह , पिुस्थावपिा  था पिुनिवमावण समे का सम्पूणव कायवमा 

आिश्यक सहयोग गिे, 
(ग)   आफ्िा कमव् ारी  था कामदारिाई विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धमा आधारभ ू  नभमखुीकरण गिे 

गराउिे, 
(र्) विपद् व्यिस्थापि कायवमा उपयोग हिेु स्रो  साधििाई  यारी हाि मा राख्ने, 
(ङ) आफ्िा भिि िगाय   न्य संर्िा आप  ्कािीि प्रयोजिका िानग आिश्यक परेमा आदेशािसुार 

उपिब्ध गराउिे, 
(्) सम्बखन्ध   नधकारीको सपुररिेक्षणमा उद्धार  था राह  वि रण कायवमा सहयोग परु् याउिे, 
(छ) विपद् जोखखम न्यूिीकरण संयन्त्रको व्यिस्था गरी  यारी  िस्थामा राख्न,े 
(ज)  फोहोरमैिा  था प्रदषुणको यथोख्  व्यिस्थापि गरी यसबाट िा ािरण र जिजीििमा पिव सेिे 

िकारात्मक प्रभाििाई न्यूिीकरण गिे उपायहरू  पिाउिे, 
(झ) विपदको र्टिा र्टेमा  त्काि िखजकको सरुक्षा निकाय र स्थािीय आप  ्कािीि कायवसञ्चािि 

केन्रिाई खबर गिे ।   
(२) िगरपानिका नभत्रका सािवजनिक संस्था  था व्यािसावयक प्रन ष्ठाििे  िगरपानिकाको विपद् व्यिस्थापि 

सम्बन्धी योजिाको  धीिमा रही विपद् व्यिस्थापि योजिाको  जुवमा गरी  नििायव रूपमा िागू गिुव पिेछ । 
११. विपद् व्यिस्थापिमा सहयोग गिुव पिे : िगरपानिका नभत्रका सरकारी कायाविय, गैरसरकारी संस्था, स्थािीय सङ्घ 

संस्था, समदुाय, स्ियंसेिक, िागररक समाज, निजी के्षत्र  था व्यखििे विपद् व्यिस्थापि कायवमा िगरपानिकािाई 
देहाय बमोखजम सहयोग गिुव पिेछ:- 

(क)   ्याङ्क सङ्किि, क्षन को मूल्याङ्कि, राह , पिुस्थावपिा  था पिुःनिवमावण िगाय का विपद् 
व्यिस्थापि सम्बन्धी कायवमा सहयोग गिे,  

(ख) विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धी जि्े िा  नभिृवद्ध गिे, 
(ग) क्षम ा विकास, आप  ्कािीि िमूिा  भ्यास  था विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धी प्रखशक्षण 

कायविममा सहयोग गिे  था भाग नििे,  
(र्) खोज, उद्धार  था राह  वि रण सम्बन्धी कायवमा सहयोग गिे।  

पररच्छेद – ५  
विपद् व्यिस्थापि कोष सम्बन्धी व्यिस्था 

१२. विपद् व्यिस्थापि कोष : (१) विपद् व्यिस्थापिका िानग िगरपानिकामा छुटै्ट एक आकखस्मक कोष रहिेछ । 
(२) कोषमा देहाय बमोखजमका रकमहरू रहिे छि:्- 

(क) िगरपानिकाको िावषवक बजेटबाट विपद् व्यिस्थापि कोषमा जम्मा गिे गरी स्िीकृ  रकम, 
 (ख) प्रदेश सरकारबाट विपद् व्यिस्थापिका िानग प्राप्त रकम, 
(ग)  िेपाि सरकारबाट विपद् व्यिस्थापिका िानग प्राप्त रकम, 



9 
 

(र्) स्िदेशी कुिै सङ्घ संस्था िा व्यखिबाट दाि, दा व्य िा उपहार स्िरुप प्राप्त रकम, 
(ङ)   न्य कुिै स्रो बाट प्राप्त रकम । 

(३) विपद् व्यिस्थापिका िानग िगरपानिकािे कािूि बमोखजम विशेष शलु्क िा दस् रु संकिि गिव सेिे छ  
(४) कोषको सञ्चािि  ोवकए बमोखजम हिेुछ । 
(५) कोषको खा ा सञ् ् ािि प्रमूख प्रशासकीय  नधकृ  र आनथवक प्रशासि प्रमूख िा निजहरुिे   नधकार 

प्रत्योजि गरेको कमव् ारीिाट हिेुछ। 
(६) कोषको रकम विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धी कामका िानग प्रयोग गररिेछ । 
(७) उपदफा (६) मा जिुसकैु कुरा िेखखएको भए  ापनि कोषको रकम नियनम  प्रशासनिक कायवको िानग 

ख्व गररिे छैि । 
(८) कोषको िेखापरीक्षण महािेखा परीक्षकबाट हिेुछ ।  
(९) सनमन िे कोषको िावषवक आय व्ययको प्रन िदेि  यार गरी कायवपानिका माफव   िगरसभा समक्ष पेश 

गिेछ । 
पररच्छेद – ६ 

कसूर  था सजाय 
 

१३.  कसूर र सजाय : कसैिे विपदको र्टिा र्ट्ि सेिे गरी िापरिाही गरेमा िा त्यस् ो र्टिा र्टाउि प्रत्यक्ष संिगि 
भएमा िा र्ट्िा र्टेको  िस्थामा िाजायज फाईदा नििे गरी िा आफुिाई मात्र फाईदा पगुिे वकनसमको कुिै काम 
गरेमा िा यस सम्बन्धमा संर्ीय कािूि बमोखजम कसरुजन्य मानििे कुिै काम गरेमा    ्सम्बन्धी कारिाही प्र्नि  
संर्ीय कािूि बमोखजम हिेुछ ।  

पररच्छेद – ७ 
विविध 

१४.  विपद् सङ्कटग्रस्  क्षते्र र्ोषणाको पाििा र समन्िय : (१) िेपाि सरकारिे िगरपानिका नभत्रको कुिै ठाउाँमा गम्भीर 
प्रकृन को विपद् उत्पन्न भएबाट विपद् सङ्कटग्रस्  के्षत्र र्ोषणा गरी प्र्नि  कािूि बमोखजम कुिै काम गिव गराउि 
आदेश ठदएमा सोको पाििा गिुव गराउि ुिगरपानिकाको क वव्य हिेुछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोखजम र्ोषणा गररएको के्षत्रमा िेपाि सरकारिे प्र्नि  कािूि बमोखजम कुिै काम गिव 
गराउि िगरपानिका नभत्रको कुिै व्यखि, संस्था िा  नधकारीिाई आदेश ठदएमा सोको पाििा गिव गराउिमा 
िगरपानिकािे आिश्यक समन्िय गिेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोखजम र्ोषणा गररएको के्षत्र सम्बन्धी सू्िाको प्रसारणमा िगरपानिकािे सहयोग र 
समन्िय गिेछ । 

१५. िेपाि सरकारको स्िीकृ ीमा मात्र प्रिेश गिुवपिे : (१) विपद बाट  सर परेको कुिै के्षत्रमा विदेशी िागररक िा 
संस्थािे प्रिेश गिुव परेमा िेपाि सरकारको स्िीकृन  निएको छ छैि भनि िगर कायवपानिकािे सोधखोज गिव सेिेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बमोखजम सोधखोज गदाव त्यस् ो िागररक िा संस्थािे िेपाि सरकारको स्िीकृन  निएको 
िादेखखएकोमा निजको प्रिेशिाई रोक िगाई    ्सम्बन्धी सू्िा िेपाि सरकारिाई उपिब्ध गराईिेछ । 
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१६. माििीय  था  न्य सहाय ा र समन्िय : (१) िगरपानिका नभत्र उत्पन्न विपद्को  िस्थािाई  त्काि सामिा गिव 
आन् ररक स्रो  र साधिबाट िभ्याउिे भएमा माििीय  था  न्य सहाय ा र समन्ियका िानग खजल्िा समन्िय 
सनमन , प्रदेश सरकार  था िेपाि सरकारिाई  िरुोध गररिेछ ।  

 (२) विपद् बाट उत्पन्न खस्थन  नियन्त्रण गिे िममा िेपाि सरकारिे  न् रावविय माििीय  था  न्य सहयोग 
निई परर्ािि गरेको  िस्थामा िेपाि सरकारको निदेशिमा रवह    ्सम्बन्धी कायवमा सहयोग र समन्िय गररिेछ 
।  

(३) नछमेकी स्थािीय  हमा कुिै विपद् उत्पन्न भई सो व्यिस्थापिका िानग नछमेकी स्थािीय  हिे सोझै, 
खजल्िा समन्िय सनमन  िा प्रदेश सरकार माफव    िरुोध गरेमा उपिब्ध भएसम्मको सहयोग पयुावउि ु
िगरकायवपानिको दावयत्ि हिेुछ । 

१७.   त्काि खररद  था निमावण र प्रयोग गिव सवकि े : (१) विशेष पररखस्थन  परी विपद बाट प्रभावि  के्षत्रमा खोज, 
उद्धार  था राह  उपिब्ध गराउि  था भइरहेको विपद बाट थप क्षन  हिु िठदिका िानग  त्कािै राह  सामग्री 
खररद िा निमावण कायव गिव आिश्यक भएमा सािवजनिक खररद सम्बन्धी प्र्नि  कािूिमा रहेको विशेष पररखस्थन मा 
खररद गिे सम्बन्धी व्यिस्था बमोखजम िगर कायवपानिकािे खररद िा निमावण कायव गिव सवकिेछ । 

(२) विपद बाट प्रभावि  के्षत्रमा खोज, उद्धार  था राह  उपिब्ध गराउि  था भइरहेको विपद बाट थप क्षन  
हिु िठदिका िानग िगरपानिका के्षत्र नभत्रको कुिै गैरसरकारी कायाविय िा  न्य संर् संस्था र व्यखिको ्ि, 
 ्ि सम्पखि  था सिारी साधि उपयोग गिव आिश्यक भएमा सोको  नभिेख राखी  ोवकएको  िनधभरको िानग 
 स्थायी  िरिे प्राप्त गिव सवकिेछ । 

 (३) विपद बाट प्रभावि  के्षत्रमा  त्काि राह  उपिब्ध गराउि िगरपानिका के्षत्र नभत्रको कुिै गैरसरकारी 
कायाविय िा  न्य संर् संस्था र व्यखिको खाद्यान्न, ििाकपडा, औषधी िा  न्य िस्  ुआिश्यक भएमा सोको 
 नभिेख राखी नियन्त्रणमा निि र सम्बखन्ध  प्रभावि  पक्षिाई वि रण गिव सवकिेछ । 

(४) िगरपानिकािे उपदफा (२) बमोखजम कुिै सम्पखि  स्थायी रूपमा प्राप्त गरेमा िा उपदफा (३) बमोखजम 
कुिै िस्  ु नियन्त्रण र वि रण गरेमा त्यस् ो सम्पखि प्रयोग िा िस्  ुउपयोग बाप  प्र्नि  दर  िसुारको रकम 
सम्बखन्ध  कायाविय, संस्था िा व्यखििाई ठदिेछ ।  

१८.  राह को न्यूि म मापदण्ड सम्बन्धी व्यिस्था : (१) विपद् प्रभावि  व्यखििाई िेपाि सरकार  था प्रदेश सरकारिे 
उपिव्ध गराउिे राह को  न ररि िगरपानिकािे आन् ररक स्रो बाट थप राह  उपिब्ध गराउि सेिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोखजम िगरपानिकािे विपद् प्रभावि  व्यखििाई राह  उपिब्ध गराउाँदा मापदण्ड बिाई 
सोको आधारमा राहा  उपिब्ध गराउिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोखजमको राह को मापदण्डमा  न्य विषयको  न ररि देहायका विषय समािेश भएको 
हिु ुपिेछ:- 

(क) विपद बाट प्रभावि  व्यखििाई  स्थायी आरयसयस्थिमा राखदा उपिब्ध गराउि ु पिे आिास, 
खाद्यान्न, खािेपािी, स्िास््य  था सरसफाइ सम्बन्धी, 

(ख) विपद बाट मतृ्य ुहिेुको पररिार  था सम्पखिको क्षन  हिेु व्यखििाई उपिब्ध गराउि ुपिे न्यूि म 
राह  सम्बन्धी,  

(ग) मवहिा, बािबानिका, जेष्ठ िागररक,  शि  था  पाङ्ग ा भएका व्यखिको आिश्यक ा 
संिोधिका िानग विशेष राह  प्याकेजहरु (जस् ै नडखगिटी वकट र ख्ल्रेि वकट) मवहिाहरूको 
िानग सरुखक्ष  मवहिामैत्री स्थि,  
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(र्) व्यखिग  गोपनिय ा  था सरुक्षा सम्बन्धी, 
(ङ) न्यूि म राह  बाहेक स्िरोजगार  था रोजगारी व्यिस्थापिका माध्यमबाट पीनड को 

जीविकोपाजवि सम्बन्धी, 
(्) गैरसरकारी िा व्यखिग  रूपमा ठदइिे राह को वि रण सम्बन्धी, 
(छ) एकद्वार प्रणािी  िरुुप राह  वि रण गिे सम्बन्धी, 
(ज) राह साँग सम्बखन्ध   न्य उपयिु विषय । 

१९.   विपद मा परी हराएका िा िि भएका कागजा  सम्बन्धमा : विपद् मा परी हराई फेिा पिव िसकेका  था आंखशक िा 
पूणव रूपमा क्षन  भएका िगरपानिकाका महत्िपूणव कागजा हरुको प्रमाणीकरण  था प्रन निवप उपिब्ध गराउिे 
सम्बन्धी व्यिस्था प्र्नि  कािूििे  ोके बमोखजम हिेुछ। 

२०. निदेशि ठदि सेि े : सनमन िे यस ऐिको  धीिमा रही विपद् व्यिस्थापिका िानग कुिै व्यखि िा निकायिाई 
आिश्यक निदेशि ठदि सेिेछ र त्यस् ो निदेशिको पाििा गिुव सम्बखन्ध  व्यखि िा निकायको क वव्य हिेुछ । 

२१. उपसनमन  गठि गिव सेि े: (१) सनमन िे आिश्यक ा  िसुार उपसनमन  गठि गिव सेिेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोखजम गठि हिेु उपसनमन को काम, क वव्य,  नधकार र कायाविनध उपसनमन  गठि 

गदावका बख   ोवकए बमोखजम हिेुछ । 
२२.  नभिेख राख्न ुपिेः (१) विपद्को समयमा राह  उपिब्ध गराउिे व्यखि, निकाय िा संस्थाको िाम,  र उपिव्ध 

गराईको राह   था सोको पररमाण सवह को वििरणको  नभिेख राख्न ेव्यिस्था सनमन िे नमिाउिपुिे छ ।   
(२) उपदफा (१) बमोखजमको वििरण राखदा विपद मा परेका मवहिा, बािबानिका  था जेष्ठ िागररक, विपदका 

कारणिे स्थािान् रण भएका र्रपररिार िगाय को संखया एवकि हिेु वििरण र उिीहरूिाई उपिब्ध गराइएको 
राहा  स्पिरूपमा राख्नपुिे छ । 

२३. परुस्कार ठदि सेि े : स्थािीय विपद् व्यिस्थापि सम्बन्धमा विशेष योगदाि परु् याउिे उत्कृि व्यखि िा संस्थािाई 
प्रोत्साहि स्िरूप सनमन को नसफाररसमा िगर कायवपानिकािे सम्माि  था परुस्कार ठदि सेिेछ ।  

२४. िावषवक प्रन िेदि : (१) सनमन िे प्रत्येक आनथवक िषवमा गरेको कामको वििरण सवह को िावषवक प्रन िेदि  यार 
गरी कायवपानिका माफव   िगर सभा, खजल्िा विपद् व्यिस्थापि सनमन   था प्रदेश विपद् व्यिस्थापि सनमन  समक्ष 
पेश गिुव पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजमको िावषवक प्रन िेदि सािवजनिक रूपमा प्रकाशि गिुव पिेछ । 
२५.  प्रशासनिक ख्व व्यिस्थापि: सनमन को बैठक  था प्रन िेदि  यारी िगाय का कायवसाँग सम्बखन्ध  न्यिु म प्रशासनिक 

ख्व िगरकायवपानिकािे व्यिस्था गिेछ  र सनमन   था उपसनमन को िैठक जन सकैु पटक िसे पनि एक मवहिामा 
एउटा मात्र िैठकको भिा उपिव्ध हिेुछ । 

२६.  नधकार प्रत्यायोजि : यो ऐि  था यस ऐि  न् गव  बिेको नियम बमोखजम सनमन िाई प्राप्त  नधकारमध्ये 
आिश्यक ा  िसुार केही  नधकार सनमन को संयोजक  था  ोवकएको पदानधकारीिाई प्रत्यायोजि गिव सेिेछ । 

२७. नियम बिाउि े  नधकार : िगर कायवपानिकािे यो ऐि कायावन्ियिका िानग आिश्यक नियम  था कायवविनध/ 
निदेखशका  बिाउि सेिेछ । 


