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विपद् व्यिस्थयपनकय सम्बन्धिय व्यिस्थय गनन बनेको विधेयक¸ २०७५

प्रदे श सभय सचिियलय
प्रदे श नं. १

विरयटनगर¸ नेपयल

विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा व्यिस्था गनन बनेको विधेयक
प्रस्तािना: विपद् व्यिस्थापनका सबै वियाकलापको समन्ियात्मक र प्रभािकारी रुपमा व्यिस्थापन

गरी प्राकृततक तथा गैरप्राकृततक विपद\बाट सिनसाधारणको जीउज्यान र सािनजतनक, तनजी तथा व्यक्तिगत
सम्पक्ति, प्राकृततक एिं सााँस्कृततक सम्पदा र भौततक सं रचनाको सं रक्षण गनन¸ विपद\बाट उत्पन्न हुने
जोक्तिम न्यूनीीकरण गनन र विपद् व्यिस्थापनसाँग सम्बक्तन्धत सबै विषयमा आिश्यक कानूनी व्यिस्था
गनन िाञ्छनीय भएकोले ¸

छ ।

नेपालको सं विधानको धारा १७५ बमोक्तजमको प्रदे श नं. १ को प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको
पररच्छे द–१
प्रारक्तम्भक

१.

सं क्तक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम æविपद् व्यिस्थापन ऐन, २०७५Æ रहेको छ ।

२.

पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा¸-

(२)

यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

(क)

“अध्यक्ष” भन्नाले यस ऐन बमोक्तजम गठन हुने प्रदे श विपद् व्यिस्थापन सतमततको

(ि)
(ग)

(घ)

अध्यक्षलाई सम्झनु पछन र सो शब्दले यस ऐन बमोक्तजम गठन हुने कायनकारी सतमततको
अध्यक्ष समेतलार्न जनाउीाँछ ।

“कायनकारी सतमतत” भन्नाले दफा ६ बमोक्तजमको कायनकारी सतमतत सम्झनु पछन ।

“कोष” भन्नाले दफा १६ बमोक्तजमको प्रदे श विपद् व्यिस्थापन कोष सम्झनु पछन ।

“गैर प्राकृततक विपद्” भन्नाले महामीारी, अतनकाल, डढे लो, कीट िा सुक्ष्म जीिाणु
आतङ्क, पशु तथा चराच ुरङ्गीमा हुने फ्लू, प्यानडातमक फ्लू, सपनदंश, जनािर आतङ्क, िानी,
हिाई, सडक, जल िा औद्यौतगक दुघट
न ना, आगलागी, विषाि गयााँस, रसायन िा विकीीरण
च ुहािट, गयााँस विष्फोटन, विषाि िाद्य सेिन¸ िातीािरणीय प्रदीूषण, िन विनाश िा

भीौततक सं रचनाको क्षतत तथा प्रकोप उद्धार कायनमा हुने दुघट
न ना िा यस्तै अन्य
(ङ)
(च)
(छ)
(ज)

गैरप्राकृततक क्षतत तथा प्रकोप विपद\िाट उत्पन्न विपद् सम्झनु पछन ।

“तोवकएको अतधकारी” भन्नाले यस ऐनको दफा १८ बमोक्तजमको अनुगमन जााँचबुझ
तथा तनयमन अतधकारी सम्झनु पछन ।

“तोवकएको” िा “तोवकएबमोक्तजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको तनयममा तोवकएको
िा तोवकएबमोक्तजम सम्झनु पछन ।

“प्रदे श विपद् व्यिस्थापन सतमतत” भन्नाले दफा ३ बमोक्तजमको प्रदे श विपद् व्यिस्थापन
सतमतत सम्झनु पछन ।

“प्राकृततक विपद्” भन्नाले वहमपात, अतसना, वहमपवहरो, वहमताल विस्फोटन, अततिृवि,

ाँ ी, हुरी बतास, शीतलहर, तातो
अनािृवि, बाढी, पवहरो तथा भूस्िलन, डुबान, िडे री, आध
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हािाको लहर, चट्टयाङ्ग, भूकम्प, ज्िालामुिी तबस्फोटन, डढे लो िा यस्तै अन्य प्राकृततक
(झ)
(ञ)
(ट)

(ठ)

विपद\बाट उत्पन्न जुनसुकै विपद् सम्झनु पछन ।

“मन्रालय” भन्नाले प्रदे श सरकारका सबै मन्रालयहरु जनाउाँदछ र सो शब्दले
मुख्यमन्री तथा मक्तन्रपररषद्को कायानलय समेतलार्न जनाउाँदछ ।

“मन्री” भन्नाले प्रदे श सरकारको मुख्यमन्री मन्री राज्यमन्री र सहायक मन्री
समेतलार्न जनाउाँछ ।

“विपद्” भन्नाले कुनै प्राकृततक र गैर प्राकृततक दुिैिाले विपद्लाई सम्झनु पछन ।

“विपद् िोज तथा उद्धार समूह” भन्नाले विपद्को अिस्थामा िोजी तथा उद्धार गनन
वियाशील िा विपद् व्यिस्थापनको लातग पररचालन गनन तयार गररएको विक्तशिीकृत

िोज तथा उद्धार समूह सम्झनुपछन र सो शब्दले तातलम प्राप्त मानिीय सहायताकमीलाई
(ड)

(ढ)
(ण)

(त)
(थ)

(द)

(ध)

(न)
(प)

(फ)

समेत जनाउाँछ ।

“विपद् जोक्तिम न्यूनीकरण” भन्नाले विपद् पूि न गररने जोक्तिमको विश्लेषण तथा मीूल्याङ्कन,

विपद् रोकथाम िा विपद\बाट हुने क्षततको न्यूनीकरण तथा विकासका कायनमा विपद्
जोक्तिमलाई कम गनेसम्बन्धी कायन सम्झनु पछन ।

“विपद् पूनलानभ” भन्नाले विपद्को घटनापतछ गररने पूनतननमानण एिम् पुनस्थानपनासम्बन्धी
कायन सम्झनुपछन ।

“विपद् प्रततकायन” भन्नाले विपद्को घटना घट्नासाथ तत्कालै गररनीे िोज, उद्धार एिम्
राहतसीाँग सम्बक्तन्धत कायन सम्झनुपछन र सो शब्दले विपद् प्रततकायनको पूित
न यारीलाई
समेत जनाउाँछ ।

“विपद् व्यिस्थापन” भन्नाले विपद् जोक्तिम न्यूनीकरण, विपद् प्रततकायन र विपद्
पीुनलानभसाँग सम्बन्धक्तीत सम्पूणन वियाकलापलाई सम्झनु पछन ।

“व्यीािसावयक प्रततष्ठान” भन्नाले उद्योग, कलकारिाना, तसनेमा घर¸ सवपङ्ग मल, बहुउद्देश्यीय

व्यापाररक

सम्झनुपछन ।

भिन जस्ता तोवकए

बमोक्तजमका

व्यीािसावयक

प्रततष्ठान

“सरोकारिाला मन्री/सक्तचि” भन्नाले विपद् सम्बक्तन्ध प्रदे श विपद् व्यिस्थापन सतमतत

लगायतका बैठकमा उपक्तस्थत सम्बक्तन्धत विषयको प्रदे श सरकारको मन्री/सक्तचिलार्न
सम्झनु पछन ।

“सािनजतनक सं स्था” भन्नाले सरकारी तनकाय, सरकारको पूणन िा आंक्तशक स्िातमत्ि
भएको सं स्था, प्रचतलत कानूनबमोक्तजम स्थीापना भएका सङ्गठठत सं स्था िा सबै प्रकारका
स्िास््य तथा शैक्तक्षक सं स्था सम्झनु पछन ।

“सुरक्षा तनकाय” भन्नाले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राविय अनुसन्धान विभाग
तथा कानूनबमोक्तजम गठन हुने प्रदे श सुरक्षा तनकायलाई समेत सम्झनु पछन ।

“स्थानीय तह” भन्नाले गाउाँपातलका, नगरपातलका र क्तजल्ला सभा सम्झनु पछन ।

“स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सतमतत” भन्नाले प्रत्येक स्थानीय तहमा गठन हुने स्थानीय
विपद् व्यिस्थापन सतमतत सम्झनु पछन ।
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पररच्छे द–२

३.

प्रदे श विपद् व्यिस्थान सतमततसम्बन्धी व्यिस्था

प्रदे श विपद् व्यिस्थापन सतमतत: (१) प्रदे श नं. १ मा विपद् व्यिस्थापन गनन एक प्रदे श विपद्
व्यिस्थापन सतमतत रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तजको सतमततमा दे हाय बमोक्तजमको अध्यक्ष र सदस्यहरु रहने छन्:(क)

मुख्यमन्री

(ग)

प्रदे श सरकारकीो मुख्यमन्रीले तोकेका मन्रीीहरु

(ि)
(घ)
(ङ)

(च)

(छ)
(ज)

(झ)

– अध्यक्ष

विपद्सम्बन्धी विषय हेने मन्रालयको मन्री
प्रदे श सभाको प्रमुि विपक्षीी दलकीो नेता

– सदस्य

प्रदे श सरकारको प्रमुि सक्तचि

– सदस्य

प्रदे श कानून बमोक्तजम गठन हुने प्रदे श प्रहरी प्रमुि

– सदस्य

प्रदे शको सबै मन्रालयका सक्तचिहरु

विपद् सम्बन्धी सं घीय कानून बमोक्तजमको अन्य व्यक्ति

– सदस्य
– सदस्य

– सदस्य
- सदस्य

विपद व्यिस्थापनको क्षेरमा िक्तीशेषज्ञता हातसल गरे का व्यक्तिहरु िा
स्िेक्तच्छक सेिा गने सरकारी िा गैरसरकारी सं घ-सं स्था िा परोपकारी सं घसं स्थाहरु मध्येबाट सतमततले आिश्यक ठानेका दुर्नजना मवहला सवहत सतमततले

(ञ)

मनोतनत गरे का बढीमा पााँचजना

विपद्सम्बन्धी विषय हेने मन्रालयको सक्तचि

– सदस्य

– सदस्य-सक्तचि

(३) उपदफा (२) बमोक्तजमको सतमततमा प्रदे शमा िवटएको नेपाली सेना¸ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र
प्रहरीबल नेपालको प्रमुि र विपद्साँग सम्बक्तन्धत अन्य सं घ-सं स्थाका प्रतततनतध समेतलार्न अध्यक्षले
४.

बैठकमा आमन्रण गनन सक्नेछ ।

प्रदे श विपद् व्यिस्थापन सतमततको काम, कतनव्य र अतधकार: प्रदे श विपद् व्यिस्थापन सतमततको काम,
कतनव्य र अतधकार दे हाय बमोक्तजम हुनेछी (क)
(ि)

(ग)
(घ)
(ङ)

(च)

विपद्को पवहचानको कायन गने ¸

तत्कातलन / आपत्कातलन उपचारका लातग सािनजतनक तथा तनजी अस्पताल िा

स्िास्थी्य सं स्थामा पयानप्त पूिानधार तथा सुविधाको व्यिस्था गरी विपद् प्रभावितलाई
तत्काल स्िास््य उपचार हुने व्यिस्था तमलाउने,

विद्यालय तहदे िी उच्चस्तर सम्मको शैक्तक्षक पाठ\यिममा विपद् व्यिस्थापनसम्बन्धी
विषय समािेश गनन आिश्यक पहल गने,

जोक्तिम सं िेदनशील विकास तथा भू–उपयोग योजना तयार गरी कायानन्िन गने , गराउने,

विपद् प्रततकायनका लातग प्रीादे शक्तीक विपद् प्रततकायनको कायन ढााँचा तजुम
न ा गरी कायानन्ियन
गने, गराउने,

विपद्का समयमा आमसञ्चारका माध्यमहरुको भूतमकासम्बन्धी आिश्यक मापदण्ड
तयार गरी कायानन्ियन गने, गराउने,
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(छ)

नेपालको सं विधान र प्रचतलत कानूनको अधीनमा रही विपद् व्यिस्थापनको क्षेरमा

(ज)

विपद् व्यिस्थापनसम्बन्धी रणनीततक योजना तथा कायनिम स्िीकृत गरी लागू गने,

(झ)

प्राप्त हुने अन्तर ्राविय, ठिपक्षीय एिम् बहुपक्षीय सहायता पररचालन गने, गराउने,
गराउने,

विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा सािनजतनक, तनजी, गैरसरकारी लगायत सबै तनकाय

तथा सं घ सं स्थाले तनिानह गनुन पने भूतमका तनधानरण गने तथा त्यस्ता सं घ सं स्था िा
तनकायलाई आफ्नो नीतत, योजना र कायनिममा विपद् व्यिस्थापनसम्बन्धी विषय

(ञ)
(ट)

(ठ)

(ड)

समािेश गनन लगाउने,

विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा प्रादे क्तशक सरकार, विभाग तथा अन्य तनकायको भूतमका
तथा क्तजम्मेिारी तनधानरण गने,

विपद् व्यिस्थापनसम्बन्धमा सं घीीय मापदण्ड समेतलाई आधार मानी प्रादे शक्तीक
नीीतत र योजनाबमोक्तजम प्रदे शस्तरमा विपद् व्यिस्थापनसम्बन्धी मध्यकालीीन तथा
अल्पकातलन मापदण्ड¸ योजना¸ कायनिम तजुम
न ा गरी लागीू गने/गराउने¸

विपद् पूि न तयारीको लातग सम्बन्धक्तीत तनकाय तथा क्तजल्ला विपद् व्यिस्थापन सतमतत,

स्थानीीय विपद् व्यिस्थापन सतमततको कायनसञ्चालनमा प्रभािकारीीता ल्याउन
आिश्यक सहजीकरण र समन्िय गने ¸

िोज, उद्धार तथा राहत वितरण कायनमा प्रभािकारीता ल्याउन सं घीय सरकार¸ नेपाली

सेना¸ नेपाल प्रहरी¸ सशस्त्र प्रहरी बल¸ नेपालका साथै अन्य प्रदे श¸ स्थानीय तह र
ाँ समन्िय र सहकायन गने¸
सरकारी तथा गैरसरकारी सं घ सं स्था िा सरोकारिालासग

(ढ)

(ण)
(त)

राहत सामग्रीको व्यिस्थापनका लागक्ती मापदण्ड बनाई लागू गने गराउने¸

विपद् प्रभावित क्षेरमा िानेपानी, िाद्यान, लिाकपडा तथा औषधक्ती उपचार जस्ता
अत्यीािश्यक िस्तुको प्रबन्ध गने ¸

नेपाल सरकारबाट विपद् सं कटग्रस्त क्षेर घोषणीा भएको अिस्थामा नेपाल

सरकारसीाँग समन्िय गरी स्थानीयस्तरका सरकारी, गैरसरकारी एिम् नक्तीजी क्षेरसाँग
रहेको सिारी साधन, यन्र, उपकरण, सरसमान, िाद्यान्न आठदको अतभले ि रािी

(थ)

(द)
(ध)

कानूनबमोक्तजम तनयन्रणमा तलई प्रयोग गने िा गनन लगाउने¸

नेपाल सरकारबाट विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेर घोषणा भएको क्षेरमा नेपाल सरकारसीाँग
समन्िय गरी असुरक्तक्षत भिन भत्काउन लगाउने र त्यस्ता कायनमा क्तजल्ला विपद्
व्यिस्थापन सतमतत र स्थानीय तहलाई सहयोग गने,

असुरक्तक्षत स्थानमा रहेका विपद् प्रभावित व्यक्तिलाई सुरक्तक्षत स्थानमा स्थानान्तरण गने,
गराउने,

प्रदे शस्तरको विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूि न चेतािनी प्रणालीको विकास र
सञ्चालन गने, गराउने र प्रादे क्तशक आकक्तस्मक सं चालन केन्रको स्थापना गने,
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(न)

(प)
(फ)

प्रदे शस्तरमा विपद् व्यिस्थापनसम्बन्धी सूचना तथा त्याङ्कको सङ्कलन, विश्लेषण,

भण्डारण तथा सम्प्रेषण गने, गराउने र प्रादे क्तशक विपद् व्यिस्थापन गोदाम घरको
व्यिस्था गने, गराउने¸

विपद्को समयमा गररएका िोज, उद्धार तथा राहत कायनसम्बन्धी वििरण अद्याितधक
गने,

विपद् व्यिस्थापनसम्बन्धमा सािनजनक्तीक सं स्था तथा व्यिसावयक प्रततष्ठानले यस

ऐनबमोक्तजम गरे का वियाकलापहरुका सम्बन्धमा आिश्यकताअनुसार अनुगमन तथा
मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धक्तीत सं घ-सं स्था र प्रततष्ठानलाई आिश्यक सुझाि िा तनदे शन

(ब)
(भ)
(म)
(य)

५.

(र)

ठदने,

विपद्को

समयमा

बजार

मूल्य, कृतरम

तनयमनसम्बन्धमा आिश्यक कायन गने,

अभाि

तथा

गुणस्तर

तनयन्रण

तथा

प्रदे शस्तरमा विपद् प्रततकायन, पुनलानभ, पुनतननमाण र स्थानान्तरण सम्बन्धमा आिश्यक
पने अन्य कायनहरु गने, गराउने,

विपद् प्रभावित क्षेरमा सङ्कटग्रस्त क्षेर घोषणा गनुन पने अिस्था रहेमा नेपाल
सरकारसमक्ष तसफाररस गने,

आफ्नो कायनक्षेर अन्तर ्गतका विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी सम्पूणन कायनको अनुगमन र
मूल्याङ्कन गरी सोको िावषनक प्रततिेदन तयारी गरी प्रदे श सभा समक्ष प्रस्तुत गने ¸
विपद् व्यिस्थापनसम्बन्धमा तोवकए बमोक्तजमका अन्य कायन गने गराउने ।

प्रदे श विपद् व्यिस्थापन सतमततको बैठकसम्बन्धी व्यिस्था: (१) सतमततको िैठकसम्बन्धी व्यिस्था
दे हायबमोक्तजम हुनेछी (क)

सतमततको बैठक िषनको कम्तीमा तीीनपटक अध्यक्षले तोकेको तमतत, समय र स्थानमा
बस्नेछ ।

तर¸ आिश्यक परे को बित जुनसुकै समयमा पतन बैठक बस्न सक्नेछ ।

(ि)

सतमततको सदस्य–सक्तचिले अध्यक्षको परामशनमा सतमततको बैठक बस्ने तमतत, समय र
स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने विषयसूची सवहतको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा
अठ्चालीस घण्टा अगािै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पनेछ । तर तत्काल सतमततको

बैठक बोलाउन आिश्यक भएमा अध्यक्षले चौबीस घण्टा अगािै सतमततको बैठक
(ग)
(घ)
(ङ)

(च)

बोलाउन सक्नेछ ।

सतमततको पचास प्रततशतभन्दा बढी सदस्य उपक्तस्थत भएमा पररषद्को बैठकको लातग
गणपूरक सङी्ख्या पुगेको मातननेछ ।

सतमततको बैठकको अध्यक्षता सतमततको अध्यक्षले गनेछ ।

सतमततको तनणनय बहुमतिारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले तनणानयक मत ठदन
पाउनेछ।

सतमततको बैठकसम्बन्धी अन्य कायनवितध सतमतत आफैले तनधानरण गरे बमोक्तजम हुनेछ
।
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(छ)
(ज)

६.

सतमततको बैठक अध्यक्षले तोकीेको स्थानमा बस्नेछ ।
सतमततको तनणनय सदस्य–सक्तचिले प्रमाक्तणत गनेछ ।
पररच्छे द –३

कायनकारी सतमततको गठन तथा काम¸ कतनव्य र अतधकार

कायनकारी सतमततको गठन: (१) सतमततबाट स्िीकृत नीतत तथा योजनाको कायानन्ियन गने, गराउने काम
समेतका लातग एक कायनकारी सतमतत रहनेछ ।

(२) कायनकारी सतमततको गठन दे हाय बमोक्तजम हुनेछी (क)

प्रदे श सरकारको विपद्सम्बन्धी विषय हेने मन्रालयको मन्री

(ि)

प्रदे श सरकारको विपद् हेने मन्रालयको सक्तचि

(घ)

प्रदे श कानूनबमोक्तजम गठन हुने प्रदे श प्रहरी प्रमुि – सदस्य

(ग)
(ङ)

प्रदे श सरकारले तोकेको मन्रालयका सक्तचिहरु

– अध्यक्ष
- सदस्य
– सदस्य

विपद्का सम्बन्धमा विज्ञता हातसल गरे का व्यक्तिहरु िा स्िैक्तच्छक सेिा गने
सरकारी िा गैरसकारी सं स्था िा परोपकारी सं घसं स्थाहरु मध्येबाट सतमततले
मनोतनत गरे को एकजना मवहलासवहत बढीमा तीन जना

(च)

-सदस्य

विपद्सम्बन्धी विषय हेने मन्रालयको विपद् महाशािा प्रमुि

-सदस्य सक्तचि

(३) उपदफा (२) बमोक्तजमको सतमततमा¸ प्रदे शमा िवटएको नेपाली सेनाको प्रमुि¸

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबल¸ नेपालको प्रमुिलाई आमक्तन्रत सदस्यको रुपमा आमन्रण गनन सवकनेछ
७.

।

कायनकारी सतमततको काम, कतनव्य र अतधकार: कायनकारी सतमततको काम, कतनव्य र अतधकार दे हाय
बमोक्तजम हुनेछी (क)

आपत्कालीन अिस्थामा विपद् प्रभावितका लातग अस्थायी आश्रय गृह तथा अन्य

(ि)

विपद् प्रभावित क्षेरमा स्ियं सेिक पररचालन गने, गराउने,

(ग)

(घ)
(ङ)

अस्थायी सं रचनाको तनमाणन गने, गराउने,

प्रचतलत कानूनको अतधनमा रही राविय िा अन्तरानविय गैरसरकारी सं स्थीाबाट प्राप्त
राहत िा सहयोगलाई व्यिक्तस्थत र समन्ियात्मकरुपमा वितरण एिम् उपयोग गने,
गराउने,

विपद् व्यिस्थापनसम्बन्धी प्रादे क्तशक नीतत तथा योजना र मापदण्ड तयार गरी सतमतत
समक्ष पेश गने,

व्यिस्थापन सतमततबाट स्िीकृत प्रादे क्तशक नीतत योजनाको तथा मापदण्डको अतधनमा

रही विपद् जोक्तिम न्यूनीीकरण, विपद् प्रततकायन तथा विपद् पुनलानभसम्बन्धी एकक्तीकृत
तथा क्षेरगत नीतत, योजना तथा कायनिम स्िीकृत गरी लागू गने/गरीाउने, साथै
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स्िीकृत नीतत योजना कायनिम बमोक्तजम तोवकए अनुसार आिश्यक सामग्री िररद गने ¸
(च)
(छ)
(ज)
(झ)
(ञ)

(ट)

(ठ)
(ड)
(ढ)
(ण)

(त)
(थ)
(द)

(ध)
(न)
(प)

(फ)
(ब)

भण्डारण गने ¸ राहत वितरण आठद कायन गने ¸

विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा प्रदे श, क्तजल्ला तथा स्थानीीय तहको सं स्थागत क्षमता
विकास गनन आिश्यक समन्िय र सहजीकरण गने,

विपद् जोक्तिम न्यूनीीकरणका लातग विषयगत क्षेर अनुरुप आपतकातलन योजना
तजनीम
ु ा गरी कायानन्ियन गने, गराउने,

प्राकृततक विपद्को सम्भावित असरलाई न्यूनीीकरण गनन जोक्तिमयुि स्थानको पवहचान
गने र त्यस्ता स्थलको जोक्तिम तथा सङ्कटसम्बन्धी नक्साङ्कन गने गराउने,

सािनजतनक पूिानधारसम्बन्धी सं रचनाको विपद् जोक्तिम मूल्याङ्कन गने, गराउने,

नदी वकनार, बगर, पवहरो जान सक्ने तभरालो जतमन र डुबान हुने क्षेर िा विपद्

जोक्तिमको सम्भािना भएका असुरक्तक्षत क्षेरमा बसोबास गने व्यक्ति तथा समुदायलाई
सुरक्तक्षत स्थानमा स्थानान्तरण गने, गराउने,

विपद् जोक्तिममा रहेका मवहला, बालबातलका, जेष्ठ नागररक, दतलत, सीमानी्तकृत िगन
तथा समुदाय, अशि तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लातग विशेष योजना तथा
कायनिम बनाई कायानन्ियन गने, गराउने,

उच्च सङ्कटको अिस्थामा रहेका समुदायको पवहचान गरी जोक्तिम न्यूनीकरण कायनक्षेर
सञ्चालन गने, गराउने,

प्रीादे क्तशक पूि न चेतािनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गने, गराउने,

विपद् प्रभावितहरुलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने आिश्यक सम्पूणन व्यिस्था
तमलाउने, पररचालन गने ¸

विपद् घटना हुनसाथ िोज, उद्धार र राहत लगायतका प्राथतमक कायनहरु तत्काल

गननको लातग सं स्थागत सं यन्र स्ित पररचातलत हुने गरी आिश्यक कायनवितध तथा
मापदण्ड तजुम
न ा गरी लागू गने, गराउने,

विपद् प्रभावित क्षेरमा आतथनक वियाकलापको पुनस्न थापना, रोजगारीका अिसरको सृजना
तथा जीिनयापनका लातग आय आजननका कायनिम सञ्चालन गने , गराउने,

विपद् प्रभावित क्षेरमा विपद् पुनलानभसम्बन्धी कायनिम सञ्चालन गने, गराउने,
विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा सतमततले तोकेको अन्य कायन गने ¸ गराउने,

विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा तोवकए बमोक्तजमका अन्य कायन गने ¸ गराउने¸
स्थानीय िोज उद्धार समूह गठन सम्बन्धी आिश्यक कायन गने,

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबल र अन्य सम्बक्तन्धत सं घ सं स्था क्तजल्ला
विपद् व्यिसथापन सतमततसाँग समन्िय गने ¸

विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा आिश्यक उपकरण लगायतको सामान भाडामा तलने
िा िररद गने ¸

यस दफा बमोक्तजमको काम¸ कतनव्य र अतधकारको प्रयोग गदान सं घ, स्थानीय तहबीीच
आिशी्यक समन्िय गने ।
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८.

कायनकारी सतमततको बैठकसम्बन्धी व्यिस्था: (१) कायनकारी सतमततको सदस्य–सक्तचिले अध्यक्षको

परामशनमा कायनकारी सतमततको बैठक बस्ने तमतत, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने तबषयसूची
सवहतको सीूचना बैठक बस्ने समय भन्दा चौबीस घण्टा अगािै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पने
छ ।

तर तत्काल कायनकरी सतमततको बैठक बोलाउन आिश्यक भएमा अध्यक्षले तनक्तित समय ठदई

तत्कालै कायनकारी सतमततको बैठक बोलाउन सक्नेछ ।

(२) कायनकारी सतमततका पचास प्रततशतभन्दा बढी सदस्य उपक्तस्थत भएमा बैठकको लातग

गणपूरक सङ्ख्या पुगक
े ो मातननेछ ।

(३) कायनकारी सतमततको बैठकको अध्यक्षता सतमततको अध्यक्षले गनेछ ।
(४) कायनकारी सतमततको तनणनय बहुमतिारा हुनछ
े

मत ठदनेछ ।

र मत बराबर भएमा अध्यक्षले तनणानयक

(५) कायनकारी सतमततको अध्यक्षले आिश्यकता महसुस गरे मा सम्बन्धक्तीत तनकाय िा सं घ

सं स्थाका प्रतततनतध र विज्ञलाई बैठकमा आमन्रण गनन सक्नेछ ।
हुनेछ ।
९.

(६) कायनकारी सतमततको बैठकसम्बन्धी अन्य कायनवितध सो सतमतत आफैले तनधानरण गरे बमोक्तजम
(७) कायनकारी सतमततको तनणनय सो सतमततको सदस्य सक्तचिले प्रमाक्तणत गरी राख्नेछ ।

विशेषज्ञ सतमतत गठन गनन सक्ने: (१) कायनकारी सतमततले विपद् व्यिस्थापनसम्बन्धी नीतत, योजना तथा

कायनिम तजुम
न ा गनन र विपद्सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान कायनमा सल्लाह सुझाि उपलब्ध गराउन भूगभन विज्ञ, विशेषज्ञ क्तचवकत्सक, विपद् व्यिस्थापन विज्ञ, िातािरण विज्ञ िा पूिानधार विज्ञ िा अन्य विज्ञ
रहेको बढीीमा पााँच सदस्यीय विशेषज्ञ सतमतत गठन गनन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको सतमततका सदस्यको योगयता, काम, कतनव्य तथा तनजहरुले पाउने

१०.

सुविधासम्बन्धी व्यिस्था तोवकएबमोक्तजम हुनछ
े ।

सक्तचिालय सम्बन्धी व्यिस्था: (१) यस ऐनको दफा (७) बमोक्तजमको नीतत, कायनिम तथा योजनाको
कायानन्ियन गनन कायनकारी सतमततअनी्तगनत एक सक्तचिालय रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको सक्तचिालयमा विपद्सम्बन्धी विषय हेने मन्रालयको महाशािा

प्रमुि त्यस्तो सक्तचिालयको प्रमुि रहने र तनजको मातहतमा सक्तचिले तोकेको अन्य कमनचारी रहने छन्
।

(३) सक्तचिालयको काम, कतनव्य र अतधकार दे हायबमोक्तजम हुनेछ:(क)

विपद् व्यिस्थापन सतमतत र कायनकारी सतमततबाट स्िीकृत नीीतत, योजना,

(ि)

विपद् जोक्तिम व्यिस्थापनसम्बन्धी प्रादे शक्तीक स्रोत तनकाय (फोकल एजेन्सी)

(ग)

कायनिम र तनणनयको कायानन्ियन गने , गराउने,
को रुपमा काम गने ¸

विपद्को घटना हुनासाथ कायनकारी सतमततको अध्यक्षको तनदे शनबमोक्तजम

त्यस्ता घटनाबाट असर पनन सक्ने क्षेरमा रहेका व्यक्तिलाई उद्धार गने, गराउने
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र विपद् प्रभावित बातसन्दाको जीउधनको भरपदो सुरक्षा व्यिस्था तमलाउन
(घ)
(ङ)

(च)

(छ)

(ज)

(झ)
(ञ)

सम्बन्धक्तीत तनकायीाँग समन्िय गने ¸

विपद् घटना पिात् मानिीय सहायताका लातग प्रचतलत कानूनबमोक्तजम प्राप्त
हुने नगद तथा राहत सामग्रीको व्यिस्थापन गने, गराउने,

विपद् व्यिस्थापनको क्षेरमा प्राप्त हुने सहायताको एकीकृत अतभलेि राख्ने,

प्रादे शक्तीक विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन गरी

विपद् व्यिस्थापनसम्बनी्धी सीूचना तथा त्याङ्कको सङ्कलन, विशी्लेषण,
भण्डारण तथा सम्प्रेषण गने, गराउने,

प्रदे श सरकारका वितभन्न तनकायलगायत अन्य मन्रालय, सं घ सं स्थालाई विपद्
जोक्तिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापनसीाँग सम्बन्धक्तीत विषयमा सल्लाह सुझाि
ठदने,

विपद्

व्यिस्थापनका

सम्बन्धमा

कायनकारी

सतमततको

अध्यक्षको

तनदे शनबमोक्तजम प्रदे श र स्थानीयस्तरका प्रशासतनक तथा सुरक्षा सं यन्र
तत्काल पररचालन हुने गरी आिश्यक व्यिस्था गने ¸

विपद् जोक्तिम न्यूनीकरण सम्बन्धमा जनचेतना अतभिृवद्ध गने, गराउने,

विपद् जोक्तिम न्यूनीीकरणको लातग भूविज्ञान, भूकम्प विज्ञान, जल तथा मौसम
विज्ञान, भौगोतलक सूचना

प्रणाली, दुर सं िेदन (ररमोट सेक्तन्सङ्ग) प्रणाली, पूि न

चेतािनी प्रणाली लगायतका आधुतनक तथा परम्परागत प्रवितधहरुको अध्ययन,
अनुसन्धान गने, गराउने र उपयुि प्रवितधको उपयोग गने कायनिम र योजना
(ट)

(ठ)
(४)
११.

कायानन्ियन गने,

विपद्को समयमा तत्काल पररचालन हुने गरी फ्लार्ङ्ग स्क्िाड गठन गने,

विपद्का सम्बन्धमा विपद् व्यिस्थापन सतमतत िा कायनकारी सतमततको तनणनय ¸
तनदे शन र तोवकए बमोक्तजमका अन्य काम गने ।

कायनकारी सतमततले तोकेको स्थानमा सतमततको सक्तचिालय रहनेछ ।

कमनचारी माग गरी काम लगाउन सक्ने: (१) विपद्को समयमा कायनकारी सतमततले विशेष कामको
लातग तनजामती सेिा, सुरक्षा तनकाय िा सािनजनक्तीक सं स्थाबाट कुनै कमनचारी माग गरी काम लगाउन

आिश्यक भएमा कायनकारी सतमततले सम्बन्धक्तीत सं स्था िा तनकायमा समन्िय गरी कमनचारी पठार्ठदन
ले िी पठाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम लेिी आएमा सम्बन्धक्तीत सं स्था िा तनकायको माग बमोक्तजम

कमनचारीलाई कायनकारी सतमततमा सो सतमततसाँग समन्िय गरी काजमा िटाउनु पनेछ ।
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पररच्छे द –४

१२.

सुरक्षा तनकाय तथा अन्य तनकायको काम, कतनव्य र अतधकार

सुरक्षा तनकायको पररचालन तथा काम, कतनव्य र अतधकार: प्रदे श ऐन बमोक्तजम गठन हुने सुरक्षा
तनकायको काम कतनव्य र अतधकार दे हाय बमोक्तजम हुनेछी तथा

(१) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा सुरक्षा तनकायले प्रदे श विपद् व्यिस्थापन सतमततको अध्यक्ष

कायनकारी सतमततको तनदे शन तथा सुपररिेक्षणअन्तगनत रही दे हाय बमोक्तजमको कायन सम्पादन

गनेछी -

(क)

सम्भावित

(ि)

कुनै पतन स्थानमा विपद्का घटनाहरु भएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ तत्काल

(ग)

(घ)

विपद्को

सम्बन्धमा

पूिच
न ेतािनी

न्यूनीकरणका लातग समुदायलाई सजग गराउने,

ठदने

तथा

विपद्

जोक्तिम

पररचातलत हुने र सोको जानकारी सम्बन्धक्तीत अतधकारी िा तनकायलाई
गराउने,

आपत्कालीीन िोज, उद्धार तथा राहत वितरण गने,

उद्धारसम्बन्धीी तालीम एिम् जनचेतनामूलक कायनिम सञ्चालन गने ।

(२) कायनकारी सतमततको अध्यक्षको आदे शबमोक्तजम कुनैपतन स्थानमा प्रिेश गने तथा उपलब्ध

जुनसुकै व्यक्ति िा सं स्थाको साधन र श्रोत उपयोग गने अतधकार सुरक्षा तनकायलाई

हुनेछ ।

ाँ
(३) सुरक्षा तनकायले विपद्को समयमा िोज तथा उद्धार कायनका लातग कायनकारी सतमतत सग

आिश्यक सामग्री माग गनन सक्नेछ ।
(४)

उपदाफा १ बमोक्तजम बाहेकका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबल लगायतका

(५)

उपदफा ४ बमोक्तजमको सुरक्षा तनकायसं ग उद्धार, राहत, पूनस्न थापना लगायतका विपद्

सुरक्षा तनकायलाई विपद्का सम्बन्धमा तत्काल सूचना आदान प्रदान गने ।

१३.

सम्बन्धी कायनमा समन्िय र सहकायन गरी जोक्तिम न्यूतनकरण गने/गराउने ।

िारुणयन्र तथा अन्य सेिा प्रदायक तनकायसं ग समन्िय र सहकायन गने : (१) कुनै स्थीानमा विपद्
परे मा िारुणयन्र तथा अन्य सेिा प्रदायक तनकायले कायनकारी सतमततलाई तत्काल सूचना ठदनु पनेछ
र तनकायसं ग आिश्यक समन्िय गरी जोक्तिम न्यूनीकरण गने कायन गने/गराउने ।

(२) आपतकालीन कायन सम्पादन गदान कायनकारी सतमततको समन्ियमा कुनैपतन स्थानमा प्रिेश

गने तथा जुनसुकै व्यक्ति िा सं स्थाको साधन र श्रोत उपयोग गने अतधकार िारुणयन्र सेिा प्रदायक
१४.

तनकाय िा सं स्थालार्न हुनछ
े ।

सािनजनक्तीक सं स्था तथा व्यिसावयक प्रततष्ठानको दावयत्ि: (१) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा सािनजनक्तीक
सं स्था तथा व्यिसायक्तीक प्रततष्ठानको दावयत्ि दे हायबमोक्तजम हुनेछी -

(क) आफ्नो भिन, उद्योग, सं स्था िा व्यीािसायक्तीक केन्रमा विपद्का घटना हुन

नठदन विपद् सुरक्षा औजार, उपकरण, सामग्री, आपतलीन तनकास लगायत तोवकए
बमोक्तजमका अन्य व्यिस्था गने,
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(ि) त्याङ्क सङ्कलन, क्षततकीो मूल्याङ्कन, राहत, पूनस्न थापना तथा पूनतननमाण समेतका
सम्पूणन कायनमा कायनकारी सतमतत¸ विपद् व्यिस्थापनसम्बन्धी सतमतत लगायत
अन्य सतमततलाई आिश्यक सहयोग गने ,

(ग) आफ्ना कमनचारी तथा कामदारलाई विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा कायनकारी
(घ)

सतमततले तोके बमोक्तजम आधारभीूत अतभमुिीकरण तालीम ठदने,

विपद् व्यिस्थापन कायनमा उपयोग हुने श्रोत साधनलाई तयारी हालतमा राख्ने,

(ङ) कायनकारी सतमततको आदे श अनुसार आफ्ना भिन लगायत अन्य सं रचना
(च)
(छ)

आपतकालीन प्रयोजनका लातग आिश्यक परे मा उपलब्ध गराउने,

सम्बन्धक्तीत अतधकारीको सुपररिेक्षणमा उद्धार तथा राहत वितरण कायनमा
सहयोग पुयानउने

विपद् जोक्तिम न्यूनीकरण सं यन्रको व्यिस्था गरी तयारी अिस्थामा राख्ने,

(ज) फोहोरमैला तथा प्रदीूषणको यथोक्तचत व्यिस्थापन गरी यसबाट िातािरण र

जनजीिनमा पनन सक्ने नकारात्मक प्रभािलाई न्यूनीकरण गने उपायहरु

(झ)
(२)

अपनाउने,

विपद्को घटना घटे मा तत्काल

नक्तजकको सुरक्षा तनकाय

आपतकालीन कायनसञ्चालन केन्रलाई िबर गने ।

सािनजनक्तीक

सं स्था

तथा

व्यिसायक्तीक

प्रततष्ठानले

प्रदे श

र स्थानीय

सरकारको

विपद्

व्यिस्थापनसम्बन्धी योजनाको अधीनमा रही विपद् व्यिस्थापन योजनाको तजुम
न ा गरी प्रचतलत कानून
१५.

बमोक्तजम लागू गर ्नु, गराउनु पनेछ ।

विपद् व्यिस्थापनमा सहयोग गनुन पने: सरकारी सं स्था, गैरसरकारी सं घ सं स्था, स्थानीय सं घ सं स्था,
समुदाय, स्ियमसेिक, नागररक समाज, तनजी क्षेर तथा व्यक्तिले विपद् व्यिस्थापन कायनमा दे हाय बमोक्तजम
सहयोग गनुन पनेछी -

(क) त्याङ्क सङ्कलन, क्षततको मूल्याङ्कन, राहत, पुनस्न थापना तथा पुनतन नमानण लगायतका
(ि)
(ग)

(घ)
(ङ)

विपद् व्यिस्थापनसम्बन्धी कायनमा सहयोग गने,

विपद् व्यिस्थापनसम्बन्धी जनचेतना अतभिृवद्ध गने,

क्षमता विकास, आपत्कालीन नमीूना अभ्यास तथा विपद् व्यिस्थापनसम्बन्धी
प्रक्तशक्षण कायनिममा सहयोग गने तथा भाग तलने,

िोज, उद्धार तथा राहत वितरणसम्बन्धी कायनमा सहयोग गने,

विपदमा

परे का मातनसको पुनस्न थापना लगायतको कायनमा सहयोग

गने ।

पररच्छे द –५

१६.

विपद् व्यिस्थापन कोषसम्बन्धी व्यिस्था

प्रदे श विपद् व्यिस्थापन कोष: (१) विपद् व्यिस्थापनका लातग प्रदे शस्तरमा एउटा छु ट्टै विपद् व्यिस्थापन
कोष रहनेछ । त्यस्तो कोषको रकम प्रदे श विपद् व्यिस्थापन सतमततले स्िीीकृत गरे को िावषनक
कायनिमबमोक्तजम कायनकारी सतमततले िचन गनेछ ।
11

(२) कोषमा दे हाय बमोक्तजमका रकमहरु रहने छनी (क) प्रदे श सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ि)

कुनै सं घ सं स्था िा व्यक्तिबाट दान, दातव्य िा उपहार स्िरुप प्राप्त रकम,

(ग) सं घीय सरकार व्यक्ति िा अन्तराविय सं घ सं स्थाबाट सहयोग, अनुदान िा
ऋणस्िरुप प्राप्त रकम,

(घ) अन्य कुनै श्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(३)

कोषको सञ्चालन तोवकएबमोक्तजम हीुनछ
े ।

(५)

उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा ले क्तिएको भए तापतन कोषको रकम तनयतमत प्रशासतनक

(४)

कोषको रकम विपद् व्यिस्थापनसम्बन्धी कायनका लातग प्रयोग गररनेछ ।

कायनको लातग िचन गररने छै न ।
(६)

कोषको आन्तररक ले िा परीीक्षण प्रदे श लेिा तनयन्रण कायानलयले गनेछ र त्यस्तो

(७)

कोषको अक्तन्तम लेिा परीक्षण महाले िा परीक्षकको कायानलयबाट हुनेछ ।

कायानलय स्थापना नहुन्जेल सम्बक्तन्धत कोष तथा लेिा तनयन्रण कायानलयले गनेछ ।
(८)

कायनकारी सतमततले कोषको िावषनक आय व्ययको प्रततिेदन तयार गरी प्रदे श विपद्

व्यिस्थापन सतमतत समक्ष पेश गनेछ ।

पररच्छे द- ६

१७.

कसूर तथा सजायसम्बन्धी व्यिस्था

कसूर र सजाय: (१) कसैले विपद्को घटना घट्न सक्ने गरी लापरिाही गरे मा िा त्यस्तो घटना

घटाउन प्रत्यक्ष सं लगन भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसूरको मारा अनुसार पााँच लाि रुपैयााँसम्म जररिाना
िा दुर्न िषनसम्म कैद िा दुिै सजाय हुनेछ ।

(२) कसै ले दे हाय बमोक्तजमको कुनै कायन गरे मा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसूरको मारा अनुसार एक

लाि रुपैयााँसम्म जररिाना िा छ मवहनासम्म कैद िा दुिै सजाय हुनेछ।

(क) कुनै विपदको घटना घट्न सक्ने अफिाह फैलाई सािनजतनक रुपमा रास सृजना
गरे मा,

(ि) अनुमतत तलई िा तनलर्न विपद्का नाममा चन्दा, राहत िा सहयोग सं कलन गरे मा,
आफूिुशी वितरण गरे मा िा व्यक्तिगत लाभमा सहयोग गरे मा,

(ग) विपद्को समयमा अप्राकृततक रुपमा बजार मूल्य िृवद्ध गरे मा िा कृतरम अभाि
तसजनना गरे मा िा गुणस्तरहीन िस्तुको कारोिार गरे मा ।

हुनेछ:-

(३) कसैले दे हाय बमोक्तजमको कायन गरे मा त्यस्तो व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयााँसम्म जररिाना
(क) यस ऐन अन्तगनतको कुनै कायन गनन प्रदे श सरकार िा यस ऐनबमोक्तजम गठन

हुने कुनै सतमतत िा त्यस्तो कायनका लातग अक्तख्तयारी प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो
कतनव्य पालना गनन िाधा पु¥याएमा,
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(ि) यस ऐन कायानन्ियन गने सम्िन्धमा जारी भएका आदे श िा तनदे शन पालना
नगरे मा,

(ग) राहत सामग्री वितरणमा अिरोध गरे मा िा राहत सामग्रीको दुरुपयोग गरे मा।

(४)

उपदफा (१),(२) र (३) बमोक्तजमको कसूरमा दण्ड र सजाय गने सम्बन्धी

(५)

उपदफा (१), (२) र (३) मा उल्लेि गररएका बाहेक यो ऐन तथा यस ऐन

व्यिस्था प्रचतलत सं घीय िा प्रदे श कानून बमोक्तजम हुनेछ ।

अन्तगनत बनेको तनयम¸ तनदे क्तशका िा कायनवितध विपरीत कसै ले कुनै कायन गरे मा त्यस्तो कायनलाई कसुर

मातनने छ र त्यस्तो कसुरमा यस ऐन बमोक्तजमको तोवकएको अतधकारीले जररिना गने, क्षततपूततन भराउने
िा दुिै सजाय गनन सक्नेछ।
१८.

अनुगमन जााँचबुझ तथा तनयमन अतधकारी:
सरकारले

तोके बमोक्तजम हुनेछ ।

(१) अनुगमन जााँचबुझ तथा तनयमन अतधकारी प्रदे श

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको अतधकारीको काम¸ कतनव्य¸ अतधकार र कायन सम्पादन

प्रविया तोवकए बमोक्तजम हुनछ
े ।

(३) उपदफा (२) बमोक्तजमको अनुगमन जााँचबुझ तथा तनयमन अतधकारीले यस ऐनको

दफा १७ को उपदफा (१), (२) र (३)

बमोक्तजमको दण्ड¸ सजाय हुने विषय बाहेकका अन्य

कसुरजन्य कायन गरे मा त्यस्तो कसुरदारलाई छानिीन गरी त्यस्ता कसूरमा तोवकए बमोक्तजम जरीिाना
गने र क्षततपूततन भराउन आदे श ठदन सक्नेछ ।

(४) यस ऐनको दफा १७ (५) को विषयमा कसैले कुनै घटना िा कायन भएगरे को

थाहा पाएमा थाहा पाएको तमततले २१ ठदन तभर दफा १८ बमोक्तजमको अतधकारी समक्ष सूचना
जानकारी िा तनिेदन ठदन सक्नेछ तर सािनजतनक सरोकार िा महत्िको विषय िा कायन िा घटनाका
सम्बन्धमा भने दफा १८ बमोक्तजमको अतधकारी स्ियं मले जााँचबुझ र छानविन गनन िा गनन लगाउन
१९.

२०.

सक्नेछ ।

पुनरािेदन: दफा १८ बमोक्तजमको अनुगमन तथा जााँचबुझ तनयमन अतधकारीले गरे को आदे श उपर
क्तचि नबुझेमा क्तचि नबुझ्ने पक्षले आदे श भएको जानकारी पाएको तमततले ३५ ठदन तभर सम्बक्तन्धत
तोवकएको अदालतमा पुनरािेदन गनन सक्नेछ ।

प्रचतलत कानून बमोक्तजम मुद्दा चलाउन िाधा नपने: यस पररच्छे दमा अन्यर जुनसुकै कुरा ले क्तिएको

भए तापतन कसैले यस ऐन विपरीत गरे को कुनै कायनबाट अन्य कानूनको समेत उल्लं घन हुने भएमा
प्रचतलत कानूनबमोक्तजम मुद्दा चलाउन िाधा पने छै न ।

२१.

तर एउटै कसुरमा एक भन्दा बढी तनकायमा मुद्दा चलार्ने छै न ।

असल तनयतले गरे को काममा सजाय नहुने: यस ऐन बमोक्तजम असल तनयतले गरे को िा गनन प्रयत्न
गरे को कुनै कामको सम्िन्धमा कुनै रािसेिक कमनचारी र विपद् कायनमा िटाएको कुनै व्यक्ति उपर
मुद्दा चलार्ने िा अन्य कुनै कानूनी कारिाही गररने छै न ।
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पररच्छे द – ७
२२.

२३.

विविध

विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेरको घोषणा: (१) प्रदे शको कुनै ठाउाँमा गम्भक्तीर प्रकृततको विपद् उत्पन भएकोले

विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेर घोषणा गनन आिश्यक दे क्तिएमा प्रदे श सरकारले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेर घोषणा िा
आदे श जारी गननको लातग नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गनन सक्नेछ ।

प्रदे श सरकारले आदे श ठदन सक्ने: (१) प्रदे श सरकारले नेपाल सरकारले घोषणा गरे को विपद्

सं कटग्रस्त क्षेरमा कुनै व्यक्ति, सं स्था िा अतधकारीलाई नेपाल सरकारसाँग आिश्यक समन्िय गरी
आिश्यकता अनुसार दे हायको कुनै िा सबै काम गनन आदे श ठदन सक्नेछ:(क)

त्यस्तो क्षेरमा आिश्यकता अनुसार सरकारी िा गैरसरकारी सं स्था, क्तशक्षण सं स्था िा

(ि)

त्यस्तो क्षेरमा उिार कायनमा प्रततकूल असर पनन सक्ने कुनै काम कारिाही गनन नठदने,

(ग)

(घ)

(ङ)

(च)

(छ)

(ज)
(झ)
(ञ)
(ट)

(ठ)

अन्य सं स्थालाई केवह अितधको लातग बन्द गने,

सरकारी िा गैरसरकारी सं स्था, क्तशक्षण सं स्था िा अन्य सं स्थाका कमनचारीलाई काजमा
िटाउने,

विपद् उद्धार कायनको प्रयोजनको लातग गैरसरकारी सं स्था, क्तशक्षण सं स्था, अन्य सं स्था

िा व्यक्तिको चल अचल सम्पक्ति उपयोग गनन आिश्यक भएमा अतभलेि रािी
तोवकएको अितधभरको लातग अस्थायी तिरले प्राप्त गने,

सरकारी श्रोत तथा साधनलाई उपयोग तथा पररचालन गने,

सम्िक्तन्धत क्तजल्लातभरका गैरसरकारी सं स्था, क्तशक्षण सं स्था, अन्य सं स्था िा व्यक्तिको
सिारी साधनलाई कुनै तनक्तित अितधसम्मको लातग अतभले ि रािी तनयन्रणमा तलने र
प्रयोग गने,

सम्िक्तन्धत क्तजल्लातभरको गैरसरकारी सं स्था, क्तशक्षण सं स्था,अन्य सं स्था िा व्यक्तिको
िाद्यान्न, लिाकपडा, औषतध, तनमानण सामग्री तथा अन्य िस्तु अतभलेि रािी
तनयन्रणमा तलने र विपद\बाट प्रभावित व्यक्तिलाई वितरण गने,

त्यस्तो क्षेरमा पने जगगा, घर, कलकारिाना, दे िदे िालय धातमनकस्थल र अन्य यस्तै
महत्िपूणन िस्तु िा स्थानलाई विनाश हुनबाट बचाउन आिश्यक उपाय अपनाउने,
सहयोग टोली गठन गरी विपद् सं कटग्रस्त क्षेरमा पठाउने,

विपद् प्रभावित क्षेरमा यातायात तथा मातनसको आितजाितमा बन्दे ज लगाउने,

सिनसाधारण जनताको जीउधनको रक्षाको लातग अन्य आिश्यक सुरक्षात्मक उपायको
व्यिस्था गने,

विपद् व्यिस्थापनको लातग आिश्यक दे क्तिएका अन्य काम गने ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको आदे श पालना गनुन सम्िक्तन्धत व्यक्ति, सं स्था िा अतधकारीको

२४.

कतनव्य हुनेछ ।

जुनसुकै स्थानमा प्रिेश गनन सक्ने: विपद् व्यिस्थापनको समयमा िोज, उद्धार तथा राहत वितरण कायनमा
सं गलन सम्बन्धक्तीत तनकायको पदातधकारी विपद् सम्भाव्य क्षेर िा विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेरतभरको जुनसुकै
स्थान, भिन आठदमा सूचना ठदई आिश्यकता अनुसार प्रिेश गनन सक्नेछ ।
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२५.

२६.

नेपाल सरकारको स्िीकृतत तलनु पने: विपद\िाट असर परे को कुनै क्षेरमा सं घीय कानूनबमोक्तजम विदे शी

नागररक िा सं स्थाले प्रिेश गनुन परे मा प्रदे श सरकारको तसफाररसमा नेपाल सरकारको स्िीकृतत तलनु
पनेछ ।

अन्तर ्राविय मानिीय तथा अन्य सहायता तलन सक्ने: प्रदे शमा भएको विपद्को अिस्थालाई तत्काल

समीाधान गनन आन्तररक श्रोत र साधनबाट नभ्याउने भई अन्तर ्राविय सहयोग आिश्यक छ भन्ने
लागेमा अन्तर ्राविय मानिीय तथा अन्य सहयोगका तनम्तक्ती नेपाल सरकारलाई अनुरोध गनन सक्नेछ

२७.

।

तत्काल िररद तथा तनमाणन गनन सवकने: विशेष पररक्तस्थतत परी विपद\िाट प्रभावित क्षेरमा िोज, उद्धार
तथा राहत उपलब्ध गराउन तथा भईरहेको विपद\िाट थप क्षतत हुन नठदनका लातग तत्कालै राहत

सामग्री िरीद िा तनमाणन कायन गनन आिश्यक भएमा तोवकए बमोक्तजम िररद िा तनमानण गनन सवकनेछ
२८.

।

रकम ठदर्ने: (१) यस ऐन बमोक्तजम गैरसरकारी सं स्था, क्तशक्षण सं स्था, अन्य सं स्था िा व्यक्तिको सम्पक्ति
अस्थायी रुपमा प्राप्त गरे मा िा सिारी साधन प्रयोग गररएमा त्यसरी प्राप्त गररएको अतभलेि अनुसारको

सम्पक्ति िा प्रयोग गरे को सिारी साधनको भाडा िापत प्रचतलत दर अनुसारको रकम तोवकएको
अतधकारीले सम्बन्धक्तीत सं स्था िा व्यक्तिलाई ठदनेछ । तर अचल सम्पक्ति प्राप्त गदान बाली लागेको िा
लागने जगी्गा पतन परे को रहेछ भने नोक्सानी भएको िा हुने बालीको लातग समेत आिश्यक क्षततपूतक्तन ी
दक्तीर्नेछ ।

(२) यस ऐन बमोक्तजम गैरसरकारी सं स्था, क्तशक्षण सं स्था, अन्य सं स्था िा व्यक्तिबाट

िाद्यान्न, लिाकपडा, औषतध, तनमानण सामग्री तथा अन्य िस्तु प्राप्त गररएमा त्यस्तो िस्तुको प्रचतलत
दरबाट हुन आउने मूल्य बराबरको रकम समेत तोवकएको अतधकारीले सम्बन्धक्तीत सं स्था, सं स्था िा
२९.

व्यक्तिलाई ठदनेछ ।

राहतको न्यूनतम मापदणी्डसम्बन्धी व्यिस्था: (१) प्रदे श सरकारले कायनकारी सतमततको तसफाररसमा
विपद् प्रभावित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने राहतको न्यूनतम मापदण्ड बनाई लागू गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको राहतको न्यूनतम मापदण्डमा अन्य विषयको अततररि

दे हायको विषय समािेश भएको हुन ु पनेछी

(क) विपद\बाट प्रभावित व्यक्तिलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा राख्दा उपलब्ध
गराउनु

पने

आिास,

सरसफाईसम्बन्धी,

िाद्यान्न,

िानेपानी,

स्िास्थी्य

तथा

(ि)

विपद\बाट मृत्यीु हुनेको पररिार तथा सम्पती्तत क्षतत हुने व्यक्तिलाई

(ग)

मवहला, बालबातलका, जेष्ठ नागररक, अशि तथा अपाङ्गता भएका

(घ)
(ङ)

उपलब्ध गराउनु पने न्यूनतम राहतसम्बन्धी,
व्यक्तिको वहतसम्बन्धी,

न्यूनतम राहत बाहेक स्िरोजगार तथा रोजगारी व्यिस्थापनका
माध्यमबाट पीतडतको जीविकोपाजननसम्बन्धी,

गैरसरकारी िा व्यक्तिगत रुपमा ठदर्ने राहतलाई वितरण सम्बन्धी,
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(च)

(छ)

एकिार प्रणाली अनुरुप राहत वितरण गनेसम्बन्धी,
राहतसीाँग सम्बन्धी अन्य उपयुि विषय ।

(३) उपदफा (१) बमोक्तजमको राहतको न्यूनतम मापदण्ड विपद् प्रभावित व्यक्तिलाई

३०.

३१.
३२.

३३.

राहत उपलब्ध गराउने सबै तनकाय व्यक्ति िा सं स्थाले पालना गनुन पनेछ ।

विपद\मा परी हराएका िा नि भएका कागजात सम्बन्धमा: विपद\मा परी हराई फेला पनन नसकेका
आंक्तशक िा पूणरु
न पमा क्षतत भएका महत्िपूणन कागजातहरुको प्रमाणीकरण तथा प्रतततलवप उपलब्ध
गराउनेसम्बन्धी व्यिस्था तोवकएबमोक्तजम हुनछ
े ।

तमनाहा ठदने: विपद् व्यिस्थापन कायनको लातग सरकारी सं स्था िा सं स्थाबाट िचन भएका सामाग्री तथा
श्रोत साधन प्रचतलत कानून बमोक्तजम प्रदे श सरकारले तमनाहा ठदन सक्नेछ ।

तनदे शन ठदन सक्ने: कायनकारी सतमततले यस ऐनको अधीनमा रही विपद् व्यिस्थापनका लातग कुनै

व्यक्ति िा तनकायलाई आिश्यक तनदे शन ठदन सक्नेछ र त्यस्तो तनदे शनको पालना गनुन सम्बन्धक्तीत
व्यक्ति िा तनकायको कतनव्य हुनेछ ।

उपसतमतत गठन गनन सक्ने: (१) प्रदे श विपद् व्यिस्थापन सतमतत र कायनकारी सतमततले आिश्यकता
अनुसार उपसतमतत गठन गनन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम गठन हुने उपसतमततको काम, कतनव्य, अतधकार र कायनवितध

३४.

३५.

उपसतमतत गठन गदानका बित तोवकएबमोक्तजम हुनेछ ।

पुरस्कार ठदन सक्ने: कायनकारी सतमततले विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा विशेष योगदान पु¥याउने उत्कृि
व्यक्ति िा सं स्थालाई प्रोत्साहन स्िरुप तोवकएबमोक्तजम सम्मान तथा पुरस्कार ठदने व्यिस्था तमलाउनेछ
।

िावषनक प्रततिेदन: (१) कायनकारी सतमततले प्रत्येक आतथनक िषनमा गरे को कामको वििरण सवहतको
िावषनक प्रततिेदन तयार गरी प्रदे श विपद् व्यिस्थापन सतमतत समक्ष पेश गनुप
न नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको िावषनक प्रततिेदन विपद् व्यिस्थापन सतमततले सािनजतनक

३६.

३७.
३८.
३९.

रुपमा प्रकाशन गनुन पनेछ ।

अतधकार प्रत्यायोजन: कायनकारी सतमततले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको तनयम बमोक्तजम
आफूलाई प्राप्त अतधकारमध्ये आिश्यकता अनुसार केही अतधकार तोवकएको अतधकारीलाई प्रत्यायोजन
गनन सक्नेछ ।

प्रचतलत कानून बमोक्तजम हुने यस ऐनमा उल्लेि भएका कुराहरुमा यसै ऐन बमोक्तजम र अन्यमा प्रचतलत
कानून बमोक्तजम हुनेछ ।

तनयम बनाउने अतधकार: प्रदे श सरकारले यो ऐन कायानन्ियनका लातग आिश्यक तनयम कायनवितध तथा
तनदे क्तशका मापदण्ड बनाई लागू गनन सक्नेछ ।

बचाउ यो ऐन प्रारम्भ हुन ु पूि न विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा प्रदे श सरकारले गरे को तनणनय िा अन्य
कायन यसै ऐन बमोक्तजम भए गरे को मातननेछ ।

16

