सुदरू पश्चिम प्रदे श विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन सम्बन्धी
विधेयक, २०७५

प्रस्तावना : प्राकृततक तथा गैर प्राकृततक ववपद्बाट सम्पूर्ण मानव तथा जीवजन्तुको जीउज्यान र
सावणजतनक, तनजी सम्पत्ति, प्राकृततक एवम् सााँस्कृततक सम्पदा र भौततक सं रचनाको सं रक्षर् गनण ववपद्
पूवक
ण ो तयारी, वपतितको उद्दार, राहत ववतरर्,पुनस्ण थापना र पुनल
ण ाभ जस्ता ववपद् व्यवस्थापनका
वियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरी ववपद् जोत्तिम न्यूनीकरर् तथा
व्यवस्थापन गनण कानुन बनाउन वाञ्छनीय भएकोले नेपालको सं ववधानको धारा १९७ बमोत्तजम
सुदरु पत्तिम प्रदे शको प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

पररच्छे द १
प्रारम्भ
१.

सं त्तक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “प्रदे श ववपद् जोत्तिम न्यूनीकरर् तथा
व्यवस्थापन ऐन, २०७५” रहे को छ ।
(२) यो ऐन सुदूरपत्तिम प्रदे शभर तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथण नलागेमा यस ऐनमा,(क) "कायणकारी सतमतत" भन्नाले दफा ६ बमोत्तजमको प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन कायणकारी
सतमतत सम्झनुपछण ।
(ि) “कोष” भन्नाले दफा १० बमोत्तजमको प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन कोष
(ग)

सम्झनुपछण ।

“गैरप्राकृततक ववपद्” भन्नाले महामारी, अतनकाल, िढे लो, कीट वा सूक्ष्म जीवार्ु
आतङ्क, पशु तथा चराच ुरुङ्गीमा हुने फ्लू, प्यान्िातमक फ्लू, सपणदंश, जनावर आतङ्क,
िानी, हवाई, सिक, जल वा औद्योतगक दुर्ट
ण ना, आगलागी, ववषाक्त गयााँस, रसायन
वा वववकरर् च ुहावट, गयााँस ववष्फोटन, ववषाक्त िाद्य सेवन, वातावरर्ीय प्रदूूषर्, वन
ववनाश वा भौततक सं रचनाको क्षतत तथा प्रकोप उद्धार कायणमा हुने दुर्ट
ण ना वा यस्तै
अन्य गैर प्राकृततक ववपद्बाट उत्पन्न ववपद् सम्झनुपछण।

(र्)

"त्तजल्ला ववपद् व्यवस्थापन सतमतत" भन्नाले सं र्ीय ऐनको दफा १6 बमोत्तजमको त्तजल्ला
ववपद् व्यवस्थापन सतमतत सम्झनुपछण ।

(ङ)

“तोवकएको" वा "तोवकए बमोत्तजम” भन्नाले यस ऐन र सं र्ीय ऐन अन्तगणत बनेको
तनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोत्तजम सम्झनुपछण।
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(च)

"प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन पररषद्" भन्नाले सं र्ीय ऐनको दफा १३ क बमोत्तजमको
प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन पररषद् सम्झनुपछण।

(छ) “प्राकृततक ववपद्” भन्नाले वहमपात, अतसना, वहमपवहरो, वहमताल ववस्फोटन, अततवृवि,
अनावृवि, बाढी, पवहरो तथा भू–स्िलन, िुबान, ििेरी, आाँधी, हुरी बतास, शीतलहर,
तातो हावाको लहर, चट्याङ्ग, भूकम्प, ज्वालामुिी तबस्फोट, िढे लो वा यस्तै अन्य
प्राकृततक ववपद्बाट उत्पन्न जुनसुकै ववपद् सम्झनुपछण ।
(ज)

"प्रातधकरर्" भन्नाले सं र्ीय ऐनको दफा १० मा व्यवस्था भएको प्रातधकरर्लाई
सम्झनुपछण ।

(झ) "पररषद्" भन्नाले सं र्ीय ऐनको दफा ३ मा व्यवस्था भएको पररषद्लाई सम्झनुपछण ।
(ञ) “मन्रालय” भन्नाले आन्तररक मातमला तथा कानून मन्रालयलाई सम्झनुपछण ।
(ट)

“ववपद्” भन्नाले कुनै स्थानमा आपत्कालीन अवस्था तसजणना भई जन वा धनको क्षततको
साथै जीवनयापन र वातावरर्मा प्रततकूल असर पाने प्राकृततक वा गैरप्राकृततक ववपद्
सम्झनुपछण ।

(ठ) “ववपद् िोज तथा उद्धार समूह” भन्नाले ववपद्को अवस्थामा िोजी तथा उद्धार गनण
वियाशील वा ववपद् व्यवस्थापनकूो लातग पररचालन गनण तयार गररएको ववत्तशिीकृत
िोज

तथा

उद्धार

समूह

सम्झनुपछण

र

सो

शब्दले

तातलम

प्राप्त

मानवीय

सहायताकमीलाई समेत जनाउाँ छ।
(ि)

“ववपद् जोत्तिम न्यूनीकरर्” भन्नाले ववपद्पूव ण गररने जोत्तिमको ववश्लेषर् तथा मूल्याङ्कन,
ववपद् रोकथाम वा ववपद्बाट हुने क्षततको न्यूनीकरर् तथा ववकासका कायणमा ववपद्
जोत्तिमलाई कम गने सम्बन्धी कायण सम्झनुपछण ।

(ढ)

“ववपद् पुनलाणभ” भन्नाले ववपद्को र्टनापतछ गररने पुनतनणमाणर् एवम् पुनस्थाणपनासाँग
सम्बत्तन्धत कायण सम्झनुपछण ।

(र्) “ववपद् प्रततकायण” भन्नाले ववपद्को र्टना पिात तत्कालै गररने िोज, उद्धार एवम्
राहतसाँग सम्बत्तन्धत कायण सम्झनुपछण र सो शब्दले ववपद् प्रततकायणको पूवत
ण यारीलाई
समेत जनाउाँ छ ।
(त)

“ववपद् व्यवस्थापन” भन्नाले ववपद् जोत्तिम न्यूनीकरर्, ववपद् प्रततकायण र ववपद्
पुनलाणभसाँग सम्बत्तन्धत सम्पूर्ण वियाकलाप सम्झनुपछण ।

(थ)

"त्तजल्ला ववपद् व्यवस्थापन सतमतत" भन्नाले सं र्ीय ऐनको दफा १६ बमोत्तजम त्तजल्लामा
गठन भएको त्तजल्ला ववपद् व्यवस्थापन सतमतत सम्झनुपछण।

(द)

“व्यावसायत्तूक प्रततष्ठान” भन्नाले उद्योग, कलकारिाना, तसनेमा र्र, सवपङ्ग मल,
बहुउद्देश्यीय

व्यापाररक

भवन

जस्ता

सम्झनुपछण ।
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तोवकए

बमोत्तजमका

व्यावसावयक

प्रततष्ठान

(ध)

"प्रदे श ववपद् व्वस्थापन पररषद्" भन्नाले यस ऐनको दफा 3 बमोत्तजम गठन भएको
प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन पररषद् सम्झनुपछण।

(न)

"प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन कायणकारी सतमतत" भन्नाले सं र्ीय ऐनको दफा १४ बमोत्तजम
यस ऐनको दफा ६ मा गठन भएको प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन कायणकारी सतमतत
सम्झनुपछण।

(प)

"सं र्ीय ऐन" भन्नाले यस ऐनको प्रयोजनको लातग नेपाल सरकारको ववपद् जोत्तिम
न्यूनीकरर् तथा

व्यवस्थापन ऐन, २०७४ सम्झनुपछण ।

(फ) "सं र्ीय मन्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको ववपद् व्यवस्थापन हे ने गरी तोवकएको
मन्रालय सम्झनुपछण ।
(ब)

“सावणजतनक सं स्था” भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार तथा स्थानीय तहका सरकारी
तनकाय, सरकारको पूर्ण वा आंत्तशक स्वातमत्व भएको सं स्था, प्रचतलत कानून बमोत्तजम
स्थापना भएका सङ्गठठत सं स्था वा सबै प्रकारका स्वास््य तथा शैत्तक्षक सं स्था
सम्झनुपछण ।

(भ)

“सुरक्षा तनकाय” भन्नाले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, राविय
अनुसन्धान ववभाग तथा प्रदे श प्रहरी सम्झनुपछण।

(म)

“स्थानीय तह” भन्नाले गाउाँ पातलका, नगरपातलका र त्तजल्ला सभा सम्झनुपछण ।
पररच्छे द – २

प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन पररषद् र प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन कायणकारी सतमतत सम्बन्धी व्यवस्था
३.

प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन पररषद्: (१) प्रदे श ववपद् व्यस्थापन सम्बन्धी तनतत, योजना तयार
गने, तनततगत मागणदशणन गने र ववपद् सम्बन्धी वियाकलापको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन,
व्यस्थापन ,तनयमन, समन्वय

र अनु ग म न

गनण प्रदे शमा एक

ववपद् व्यवस्थापन

पररषद् रहने छ ।
(२)

उपदफा (१) बमोत्तजम गठन भएको ववपद् व्यवस्थापन पररषदमा दे हाय बमोत्तजमका

सदस्यहरु रहनेछन््ः(क) मुख्यमन्री

- अध्यक्ष

(ि) मन्री, आन्तररक मातमला तथा कानून

- उपाध्यक्ष

(ग) मन्री, आतथणक मातमला तथा योजना

- सदस्य

(र्) मन्री, भौततक पूवाणधार ववकास

- सदस्य

(ङ) मन्री, भूतम व्यवस्था,कृवष तथा सहकारी

- सदस्य

(च) मन्री, उद्योग, पयणटन, वन तथा वातावरर्

- सदस्य

(छ) मन्री, सामात्तजक ववकास

- सदस्य

(ज) प्रदे श सभाको ववपक्षी दलको नेता

- सदस्य
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(झ) ववपद् हे ने प्रदे श सभा सतमततका सभापतत र सतमततले मनोनयन गरे का एक जना मवहला
सवहत तीन जना प्रदे श सभा सदस्य गरी तीन जना

- सदस्य

(ञ) प्रदे श प्रमुि सत्तचव
(ट)

- सदस्य

ववपद्का क्षेरमा ववज्ञता हातसल गरे का व्यत्तक्तहरु मध्येबाट पररषद्ले मनोनयन गरे का
एकजना मवहला सवहत दुईजना

- सदस्य

(ठ) सत्तचव, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्रालय

-सदस्य सत्तचव

४. प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन पररषद्को बैठक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) अध्यक्षले तोकेको तमतत,
समय र स्थानमा पररषद्को बैठक बस्नेछ ।
(२) सतमततको सदस्य-सत्तचवले पररषद्को बैठक बस्ने तमतत, समय र स्थान तोकी बैठकमा
छलफल हुने ववषय सूची सवहतको सूचना बैठक बस्ने समय भन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै
सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पनेछ ।
(३) सतमततका पचास प्रततशतभन्दा बढी सदस्य उपत्तस्थत भएमा बैठकको लातग गर्पूरक
सङ्खख्या पुगेको मातननेछ ।
(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेत्तिएको भएता पतन ववपद्को समयमा
पररषद्को बैठक तत्काल बोलाउन आवश्यक भएमा अध्यक्षले जुनसुकै बेला पतन
सतमततको बैठक बोलाउन सक्नेछ र त्यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष र कत्तम्तमा एकजना
सदस्य सवहत सदस्य सत्तचव उपत्तस्थत भएमा सतमततको बैठक बस्न सक्नेछ।
(५) बैठकको अध्यक्षता पररषद्को अध्यक्षले गनेछ ।
(६) अध्यक्षको अनुपत्तस्थततमा उपाध्यक्षले अध्यक्षले गने सम्पूर्ण कायण गनेछ।
(७) सतमततको बैठक सम्बन्धी अन्य कायणववतध पररषद्ले तनधाणरर् गरे बमोत्तजम हुनेछ।
(८) पररषद्को तनर्णय सदस्य सत्तचवले प्रमात्तर्त गरी राख्नूु पनेछ ।
५. प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन पररषद्को काम, कतणव्य र अतधकार (१) पररषद्को काम, कतणव्य र
अतधकार दे हाय बमोत्तजम हुनेछ्ः(क) प्रदे शस्तरमा ववपद् व्यस्थापन समबन्धी नीतत तथा योजना स्वीकृत गने,
(ि) िण्ि (क) बमोत्तजम स्वीकृत नीतत तथा योजना कायाणन्वयनको सहत्तजकरर्, समन्वय र
अनुगमन गने,
(ग) िोज, उद्धार तथा राहत ववतरर् कायणमा प्रभावकाररता ल्याउन सं र्, प्रदे श र स्थानीय
तह लगायत अन्य सरोकारवालासाँग समन्वय तथा सहकायण गने,
(र्) राहत सामग्री ववतरर्का लातग ववषयगत मन्रालयलार्ण मापदण्ि बनाउन तसफारीस गने
(ङ) नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकारबाट ववपद् सङ्कटग्रस्त क्षेर र्ोषर्ा गरे को अवस्थामा
स्थानीयस्तरका सरकारी, गैरसरकारी एवम् तनजी सवारी साधन, यन्र, उपकरर्,
सरसामान, िाद्यान्न आठदको अतभलेि रािी तनयन्रर्मा तलई प्रयोग गने वा गनण
लगाउने,
(च) जोत्तिमयुक्त असुरत्तक्षत भवन भत्काउने वा भत्काउन लगाउने,

4

(छ) असुरत्तक्षत स्थानमा रहे को ववपद प्रभाववत व्यत्तक्तलाई सुरत्तक्षत स्थानमा

स्थानान्तरर्

गने, गराउने,
(ज) प्रचतलत कानूनको अधीनमा रही राविय तथा अन्तराणविय गैरसरकारी सं स्थाबाट प्राप्त
राहत सामाग्री वा सहयोगलाई समन्वयात्मक रुपमा ववतरर् एवम् उपयोग गने,गराउने,
(ञ) प्रदे शस्तरको ववपद् व्यवस्थापन सूचना प्रर्ाली तथा पूव ण चेतावनी प्रर्ालीको ववकास र
ववस्तार गने,
(झ) ववपदू्का समयमा गररएका िोज, उद्धार तथा राहत कायण सम्बन्धी वववरर् प्रातधकरर्मा पठाउने,
(ठ) प्रदे शस्तरमा ववपद् प्रततकायण, पुनलाणभ, पुनस्थाणपना तथा पुनतनमाणर् र स्थानान्तरर्
सम्बन्धमा आवश्यक पने अन्य कायणहरु गने, गराउने,
(ि)

ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण कायणको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सोको वावषणक
प्रततवेदन प्रातधकरर्मा पठाउनु पने,

(ढ) प्रदे श अन्तगणतका ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण कायणको अनुगमन र मूल्याङकन
गरी तनदे शन ठदने,
(र्) त्तजल्ला तथा स्थानीय तहलाई ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी आतथणक तथा प्राववतधक
सहयोग उपलब्ध गराउने,
(त)

ववपद् व्यस्थापनको क्षेरमा प्राप्त हुने अन्तराणविय, वद्धपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहायताको
एकीकृत अतभलेि राख्ने,

(थ) जोत्तिमयुक्त क्षेर पवहचान गरी जोत्तिमयुक्त क्षेरमा बसोवास गरररहे कालाई सुरत्तक्षत
क्षेरमा स्थान्तरर् गने, जोत्तिमयुक्त क्षेरमा बसोवास तथा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गनण
रोक लगाउने,
(द)

नेपाल सरकारबाट ववपद् संकटग्रस्त क्षेर र्ोषर्ा भएको अवस्थामा स्थानीय स्तरका
सरकारी, गैर सरकारी एवं तनजी सवारी साधन, यन्र, उपकरर्, सरसमान, िाद्यान्न
आठदको अतभलेि रािी कानून बमोत्तजमको तनयन्रर्मा तलई प्रयोग गने वा गनण
लगाउने,

(ध) ववपद् प्रभाववत क्षेरमा सङ्कटग्रस्त क्षेर र्ोषर्ा गनुप
ण ने अवस्था रहे मा नेपाल सरकार
समक्ष तसफाररस गने,
(न)

ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा तोवकए बमोत्तजमका अन्य कायण गने, गराउने,

(प)

पररषद्को अन्य काम, कतणव्य र अतधकार तोवकए बमोत्तजम हुनेछ ।
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पररच्छे द – ३
कायणकारी सतमततको गठन तथा काम, कतणव्य र अतधकार
६.

कायणकारी सतमतत: (१) प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन पररषद्को तनदे शन कायाणन्वयन तथा ववपद्
व्यवस्थापन कायणलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनण दे हाय बमोत्तजमको सदस्य रहने गरी
एक सतमतत रहनेछ ।
(क) मन्री, आन्तररक मातमला तथा कानून

- अध्यक्ष

(ि) सत्तचव, मुख्यमन्री तथा मत्तन्रपररषको कायाणलय

- सदस्य

(ग) सत्तचव, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्रालय

- सदस्य

(र्) सत्तचव, आतथणक मातमला तथा योजना मन्रालय

- सदस्य

(ङ) सत्तचव, भौततक पूवाणधार ववकास मन्रालय

- सदस्य

(च) सत्तचव, भूतम व्यवस्था ,कृवष तथा सहकारी मन्रलाय

- सदस्य

(छ) सत्तचव, उद्योग, पयणटन, वन तथा वातावरर् मन्रलाय - सदस्य
(ज) सत्तचव, सामात्तजक ववकास मन्रलाय

- सदस्य

(झ) प्रदे श प्रहरी प्रमुि

- सदस्य

(ञ) प्रदे श अध्यक्ष, नेपाल रे ििस सोसार्टी

- सदस्य

(ट)

सम्बत्तन्धत

महाशािा

प्रमुि ,

आन्तररक

मातमला

तथा

कानू न

मन्रालय

- सदस्य सत्तच व
(ठ) कायणकारी सतमततले तोकेका त्तजल्ला समन्वय सतमततका प्रमुि मध्येबाट एकजना,
गाउाँ पातलका र नगरपातलकाका अध्यक्ष र प्रमुि मध्येबाट दुई जना २ जना
- सदस्य
(२) उपदफा (५) बमोत्तजमको सतमततमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल,
नेपाल र राविय अनुसन्धान ववभागका प्रदे शस्तरीय प्रमुि तथा प्रदे श उद्योग वात्तर्ज्य
सं र्का अध्यक्षलाई आमन्रर् गनण सवकनेछ।
(३) सतमततले आवश्यकतानुसार सरोकारवाला तनकाय र सं र् सं स्थाहरुलाई आमन्रर् गनण
सकू्नेछ ।
७.

कायणकारी सतमततको काम, कतणव्य र अतधकार: प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन कायणकारी सतमततको
काम, कतणव्य र अतधकार दे हाय बमोत्तजम हुनेछ:(क) आपतकालीन अवस्थामा ववपद् प्रभाववतका लातग अस्थायी आश्रय गृह तथा अन्य
अस्थायी सं रचनाको तनमाणर् गने, गराउने,
(ि) ववपद् प्रभाववत क्षेरमा स्वयं सेवक पररचालन गने, गराउने,
(ग) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादे त्तशक नीतत तथा योजना र मापदण्ि तयार गरी प्रदे श
ववपद् व्यवस्थापन पररषद् समक्ष पेश गने,
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(र्) प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन पररषद्बाट स्वीकृत प्रादे त्तशक नीतत, योजना तथा मापदण्िको
अधीनमा रही ववपद् जोत्तिम न्यूनूीकरर्, ववपद् प्रततकायण तथा ववपद् पुनलाणभ

सम्बन्धी

एकीकृत तथा क्षेरगत नीतत, योजना तथा कायणिम लागू गने, गराउने,
(ङ) ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्रदे श, त्तजल्ला तथा स्थानीय तहको सं स्थागत क्षमता
ववकास गनण आवश्यक समन्वय र सहजीकरर् गने ,
(च) ववपद् जोत्तिम न्यूनूीकरर्का लातग ववषयगत क्षेरअनुरुप आपतकातलन योजना तजूम
ण ा
गरी कायाणन्वयन गने, गराउने,
(छ) प्राकृततक ववपदू्को सूंभाववत असरलाई न्यूतनकरर् गनण जोत्तिमयुक्त स्थानको पवहचान
गने र त्यस्ता स्थलको जोत्तिम तथा सङ्कट सम्बन्धी नक्साङ्कन गने गराउने,
(ज) सावणजतनक पूवाणधार सम्बन्धी सं रचनाको ववपद् जोत्तिम मूल्याङ्कन गने, गराउने,
(झ) नदी वकनार, बगर, पवहरो जान सक्ने तभरालो जमूीन र िुबान हुने क्षेर वा ववपद्
जोत्तिमको सम्भावना भएका असुरत्तक्षत क्षेरमा बसोबास गने व्यत्तक्त तथा समुदायलाई
सुरत्तक्षत स्थानमा स्थानान्तरर् गने, गराउने,
(ञ) ववपद् जोत्तिममा रहे का मवहला, बालबातलका, जेष्ठ नागररक, दतलत, सीमान्तकृत वगण तथा
समुदाय, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यत्तक्तहरुको लातग ववशेष योजना तथा कायणिम
बनाई कायाणन्वयन गने, गराउने,
(ट)

उच्च ववपद् तथा सङ्कटको अवस्थामा रहे का समुदायको पवहचान गरी जोत्तिम न्यूनीकरर्
कायण सञ्चालन गने, गराउने,

(ठ) ववपद् पूवच
ण ेतावनी प्रर्ालीको ववतभन्न तनकायसाँग समन्वय गरी सञ्चालन गने, गराउने,
(ि)

ववपद् प्रभाववतहरुलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था
तमलाउने,

(ढ) ववपद् र्टना हुन साथ िोज, उद्धार र राहत लगायतका प्राथतमक कायणहरु तत्काल
गनणको लातग सं स्थागत सं यन्र स्वत्ः पररचातलत हुने गरी आवश्यक कायणववतध तथा
मापदण्ि तजुम
ण ा गरी लागू गने, गराउने,
(र्) ववपद् प्रभाववत क्षेरमा आतथणक वियाकलापको पुनस्ण थापना, रोजगारीका अवसरको सृजना
तथा जीवनयापनका लातग आय आजणनका कायणिम सञ्चालन गने , गराउने,
(त)

ववपद् प्रभाववत क्षेरमा ववपद् पुनलाणभ सम्बन्धी कायणिम सञ्चालन गने , गराउने,

(थ) स्थानीय िोज उद्धार समूह गठन सम्बन्धी आवश्यक कायण गने, गराउने,
(द)

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, त्तजल्ला ववपद् व्यवस्थापन सतमतत,
स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सतमतत र अन्य सम्बत्तन्धत सं र् सं स्थासाँग समन्वय गने,

(ध) प्रदे श मातहतका सुरक्षा तनकाय लगायत सम्पूर्ण सं यन्र पररचालन गने,
(न)

यस दफा बमोत्तजमको काम¸ कतणव्य र अतधकारको प्रयोग गदाण सं र्, स्थानीय तहसाँग
आवश्यक समन्वय गने,
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(प)

ववपद् प्रभाववत क्षेरमा वपउने पानी, िाद्यान्न, लिाकपिा, अस्थायी बसोवास तथा औषधी
उपचार जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको प्रबन्ध तथा मनोसामात्तजक परामशण सेवा प्रदान गने,

(फ) प्रदे शस्तरमा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना तथा त्याङ्कको सङ्कलन, ववश्लेशर्,
भण्िारर् तथा सम्प्रेषर् गने, गराउने,
(ब)

ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सावणजतनक सं स्था तथा व्यावसावयक प्रततष्ठानले यस ऐन
बमोत्तजम गरे का वियाकलापहरुका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार अनुगमन तथा
मूल्याङ्कन गरी सम्बत्तन्धत सं स्था तथा प्रततष्ठानलाई आवश्यक तनदे शन ठदने,

(भ) ववपदू्को समयमा बजार मूल्य, कृतरम अभाव तथा गुर्स्तर तनयन्रर् तथा तनयमन
सम्बन्धमा आवश्यक कायण गने,
(म) ववपदू्का सम्भाववत र्टनाको बारे मा सम्बत्तन्धत सबैलाई पूव ण जानकारी

गराउन, सूचना

सङ्कलन, ववश्लेषर् तथा सम्प्रेषर् गनण, िोजी उद्धार तथा राहत सम्बन्धी कायणको समन्वय
तथा पररचालन गनण प्रादे त्तशक आपतकालीन कायण सञ्चालन केन्रको स्थापना, सञ्चालन
तथा व्यवस्थापन गने,
(य)

सं र्ीय ऐन बमोत्तजम गठन भएका त्तजल्ला तथा स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सतमततसं ग
ववपद् व्यवस्थापन तथा राहत कायणका लातग आवश्यक सहकायण तथा समन्वय गने ।

(र)

ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार र पररषद्ले तोकेको अन्य कायण गने¸
गराउने।

८.

कायणकारी सतमततको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन कायणकारी
सतमततको सदस्य–सत्तचवले अध्यक्षको परामशणमा कायणकारी सतमततको बैठक बस्ने तमतत, समय
र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने तबषय सूची सवहतको सूचना बैठक बस्ने समय भन्दा
चौबीस र्ण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पनेछ ।तर तत्काल कायणकरी
सतमततको बैठक बोलाउन आवश्यक भएमा अध्यक्षले तनत्तित समय ठदई तत्कालै कायणकारी
सतमततको बैठक बोलाउन सक्नेछ ।
(२) कायणकारी सतमततका पचास प्रततशतभन्दा बढी सदस्य उपत्तस्थत भएमा बैठकको लातग
गर्पूरक सङ्ख्या पुगेको मातननेछ ।
(३) कायणकारी सतमततको बैठकको अध्यक्षता सतमततको अध्यक्षले गनेछ ।
(४) कायणकारी सतमततको तनर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ

र मत बराबर भएमा अध्यक्षले तनर्ाणयक

मत ठदनेछ ।
(५) कायणकारी सतमततको अध्यक्षले आवश्यकतानुसार सम्बत्तन्धत तनकाय वा सं र् सं स्थाका
प्रतततनतध र ववज्ञलाई बैठकमा आमन्रर् गनण सक्नेछ ।
(६) कायणकारी सतमततको बैठकसम्बन्धी अन्य कायणववतध सतमततले तनधाणरर् गरे बमोत्तजम
हुनेछ ।
(७) कायणकारी सतमततको तनर्णय सतमततको सदस्य सत्तचवले प्रमात्तर्त गरी राख्नु पनेछ।
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९.

ववशेषज्ञ सतमतत गठन गनण सक्ने्ः (१) मन्रालयले ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतत, योजना
तथा कायणिम तजुम
ण ा गनण तथा ववपद् सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान कायणमा सल्लाह सुझाव
उपलब्ध गराउन भूगभण ववज्ञ, ववशेषज्ञ त्तचवकत्सक, ववपद् व्यवस्थापन ववज्ञ, वातावरर् ववज्ञ वा
पूवाणधार ववज्ञ रहे को बढीमा पााँच सदस्यीय ववशेषज्ञ सतमतत गठन गनण सक्नेछ ।
(२) उपदफूा (१) बमोत्तजमको सतमततका सदस्यको योगयता, काम, कतणव्य तथा तनजहरुले
पाउने सुववधा सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोत्तजम हुनछ
े ।
पररच्छे द -४
ववपद् व्यवस्थापन कोष सम्बन्धी व्यवस्था

१०.

प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना्ः (१) प्रदे श ववपद् व्यवस्थापनका लातग एक ववपद्
व्यवस्थापन कोष ििा गररनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोत्तजमको कोषमा दे हायका रकमहरु जम्मा गररनेछ्ः–

(क) नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकारबाट कोषलाई प्रदान भएको रकम,
(ि) राविय वा अन्तराणविय ववकास साझेदार,राविय वा अन्तराणविय गैरसरकारी सं स्था,
तनजीक्षेरबाट प्रचतलत कानून बमोत्तजम प्राप्त भएको रकम,
(ग) व्यावसावयक सं र् सं स्थाले आफ्नो व्यावसावयक सामात्तजक उिरदावयत्व अन्तगणत प्रदान
गने रकम,
(र्) प्रदे श मत्तन्रपररषदू्का सदस्य, सभासद, तनजामती कमणचारी, जं गी तथा प्रहरी कमणचारीले
प्रदान गरे को रकम,
(ङ)

सरकारी तथा गैरसरकारी सं स्था वा त्यस्ता सं स्थाका कमणचारी, प्राध्यापक, त्तशक्षक, उद्यमी,
व्यापारी, ववतभन्न पेशागत सं र् सं स्था, राजनीततक दल, ट्रेि युतनयन, नागररक समाज, तनजी
क्षेर, गैर आवासीय नेपाली वा सवणसाधारर्ले स्वेच्छाले प्रदान गरे को रकम
तर अन्तराणविय गैर सरकारी सं स्थाबाट कोषमा रकम प्राप्त गनुप
ण दाण नेपाल सरकार अथण
मन्रालयको त्तस्वकृतत तलनु पनेछ।

(च) कोषलाई अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) उपदफा (१) बमोत्तजमको कोष (आवती कोष) ररभत्तल्भङ फण्िको रुपमा सञ्चालन
गररनेछ।
(४) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायण गदाण त्तजल्ला ववपद् व्यवस्थापन सतमतत माफणत गराउनु
पनेछ र उपदफा (१) बमोत्तजमको प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन कोषबाट आवश्यक रकम
त्तजल्ला ववपद् व्यवस्थापन कोषलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(५) प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोत्तजम
हुनेछ ।
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११.

कोषको प्रयोग्ः (१) कोषमा जम्मा भएको रकम दे हायको कायणको लातग िचण गररनेछ्ः–
(क) ववपदबाट असर परे को वा पनण सक्ने व्यत्तक्तको उद्धार र सम्पत्तिको सं रक्षर् गने,
(ि) ववपदबाट पीतित व्यत्तक्तको तत्कालीन राहतका लातग अस्थायी त्तशववर ििा गने ,
(ग) ववपदबाट पीतित व्यत्तक्तको भरर् पोषर् तथा जीवन तनवाणहका लातग तत्काल आवश्यक
पने िाद्यान्न, लिा कपिा, औषधी तथा स्वास््य सेवा, शैत्तक्षक सामग्री जस्ता अत्यावश्यक
वस्तु ववतरर् गने,
(र्) ववपदू्को कारर्बाट र्ार्ते वा तबरामी भएको व्यत्तक्तको औषधी उपचार गने ,
(ङ) ववपदू्को कारर्बाट दे हावसान भएका व्यत्तक्तको काजविया वा सदगतका लातग
मृतकका आफन्तलाई आतथणक सहायता प्रदान गने ,
(च) ववपदू्को कारर्बाट भएको फोहोर मैला तथा प्रदुषर्को ववसजणन (तिस्पोजल) गने,
(छ) ववपदबाट पीतित व्यत्तक्तको अस्थायी रुपमा आश्रयस्थल बनाउने वा पुनस्थाणपना गने,
(ज) ववपदबाट पीतित व्यत्तक्तको आवासीय र्र वा तनजको पेशासाँग सम्वत्तन्धत औजार,
वकणशप ममणतका लातग राहत प्रदान गने, ववद्यालय लगायत अन्य सावणजतनक महत्वका
सं र् सं स्था को सं रक्षर् गने,
(२) िोज, उद्धार र राहत ववतरर्मा लागने िचण प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन पररषदबाट स्वीकृत
गरी िचण गनण सवकनेछ ।
१२. कोषको रकम प्रयोग हुन नसक्ने्ः यस ऐनको अन्य दफामा जुनसुकै कुरा लेत्तिएको भए
तापतन दे हायको प्रयोजनका लातग कोषको रकम िचण गनण सवकने छै न्ः–
(क) कुनै सरकारी वा गैरसरकारी कमणचारीलाई पाररश्रतमक, तलब, भिा वा सुववधा उपलब्ध
गराउन,
(ि) कुनै सरकारी वा गैरसरकारी कमणचारीलाई भ्रमर् िचण वा अन्य त्यस्तै प्रकारको िचण
उपलब्ध गराउन,
(ग) कसैलाई चन्दा, पुरस्कार, उपहार वा अनुदान प्रदान गनण ।
(र्) ववपदू्साँग सम्बत्तन्धत ववषयमा िचण गने बाहे क कसैलाई आतथणक सहायता उपलब्ध
गराउन ।

१३.

कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन्ः (१) कोषको रकम कायणकारी सतमततबाट नेपाल राि बैंक
वा नेपाल राि बैकले तोकेको "क" वगणको बैंक तथा ववत्तिय सं स्थामा िाता िोली जम्मा
गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोत्तजमको िाता मन्रालयको सत्तचव र

मन्रालयको लेिा प्रमुिको

ु हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुनेछ ।
सं यक्त
(३) कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोत्तजम हुनेछ ।
१४.

लेिा तथा लेिापरीक्षर््ः (१) कोषको आम्दानी िचणको लेिा प्रचतलत कानून र प्रदे श
सरकारले अपनाएको लेिा प्रर्ाली बमोत्तजम रात्तिनेछ ।
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(२) कोषको आन्तररक लेिापरीक्षर् प्रदे श लेिा तनयन्रक कायाणलय र अत्तन्तम लेिापरीक्षर्
महालेिा परीक्षकबाट हुनेछ ।
१५.

कोषको रकम ववतरर् गने कायणववतध्ः (१) कोषको रकम प्रचतलत ऐन, तनयमावली, कायणववतध,
तनदे त्तशका वा मापदण्िको अतधनमा रही ऐनको दफा ११ बमोत्तजमको प्रयोजनमा िचण गनणका
लातग कायणकारी सतमततको तनर्णय अनुसार

रकम उपलब्ध गरार्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोत्तजम कोषको रकम उपलब्ध गराउाँ दा ववपदू्को सर्नता र
व्यापकता, कोषमा उपलब्ध भएको रकम र िचणको औत्तचत्य समेतलाई दृविगत गरी
प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन पररषद्ले रकम उपलब्ध गराउने तनर्णय गनेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोत्तजम रकम उपलब्ध गराउाँ दा त्तजल्ला ववपद् व्यवस्थापन
सतमतत र स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सतमततसाँग समन्वय गनुण पनेछ ।
(४) यस दफा बमोत्तजम ववपद् प्रभाववतलाई नेपाल सरकार र स्थातनय तहले राहत प्रदान
गरे को अवस्थामा दोहोरो पने गरी राहत तबतरर् गरीने छै न तर प्रदे श सरकारले थप
राहत ठदनुपने आवश्यकता ठानेमा औत्तचत्य पुवि हुने गरी स्पि अतभलेि रात्ति थप
राहत ठदन बाधा पने छै न ।
पररच्छे द –५
सुरक्षा तनकाय तथा अन्य तनकायको पररचालन
१६ .

सुरक्षा तनकायको पररचालन तथा सहयोग र समन्वय: (१) प्रदे श सरकारले

प्रचतलत कानून

बमोत्तजम ववपद् व्यवस्थापनको काममा आफू मातहतका सुरक्षा तनकायहरू लगायत अन्य
तनकायहरुलाई पररचालन गर ्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारले ववपदू्को समयमा िोज, उद्धार र राहत कायणका लातग प्रदे श
सरकारसाँग आवश्यक सहयोग माग गरे को अवस्थामा प्रदे श सरकारले त्यस्तो सहयोग
उपलब्ध गराउनूु पनेछ ।
१७.

वारुर्यन्र तथा अन्य सेवा प्रदायक तनकायको काम, कतणव्य र अतधकार:(१) वारूर्यन्र,
एम्बुलेन्स तथा त्यस्तै अन्य सेवा प्रदायकले आपत्कालीन िोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध
गराउन कायणकारी सतमततले ठदएको तनदे शनको पालना गनुण पनेछ ।
(२) आपत्कालीन कायण सम्पादन गदाण सतमततको आदे श बमोत्तजम कुनै पतन स्थानमा प्रवेश
गने तथा जुनसुकै व्यत्तक्त वा सं स्थाको साधन र स्रोत उपयोग गने अतधकार वारुर्यन्र
सेवा प्रदायकलाई हुनेछ।
(३) प्रदे श सरकारले जनसं ख्या, भौगोतलक क्षेर, जोत्तिमको क्षेर समेत ववचार गरी स्थानीय
तहलाई वारूर्यन्र र अन्य सेवाको व्यवस्थापन गनणको लातग

मापदण्ि सवहत तनदे शन

गनण सक्नेछ र त्यस्तो तनदे शन पालना गनुण सम्बत्तन्धत स्थानीय तहको कतणव्य हुनेछ ।
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१८.

सावणजतनक संस्था तथा व्यावसावयक प्रततष्ठानको दावयत्व: (१) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा
प्रदे श तभरका सबै सावणजतनक सं स्था तथा व्यावसावयक प्रततष्ठानको दावयत्व दे हाय बमोत्तजम
हुनेछ:(क) आफ्नो भवन, उद्योग, कायाणलय वा व्यावसावयक केन्रमा ववपद्का र्टना हुन नठदन
ववपद्

सुरक्षा

औजार,

उपकरर्, सामग्री,

आपत्कालीन

तनकास लगायत तोवकए

बमोत्तजमका अन्य व्यवस्था गने ,
(ि)

त्याङ्क सङ्कलन, क्षततको मूल्याङ्कन, राहत, पुनस्थाणपना तथा पुनतनणमाणर् समेतका सम्पूर्ण
कायणमा आवश्यक सहयोग गने,

(ग) आफ्ना

कमणचारी

तथा

कामदारलाई

ववपद्

व्यवस्थापन

सम्बन्धमा

आधारभूत

अतभमुिीकरर् गने गराउने,
(र्) ववपद् व्यवस्थापन कायणमा उपयोग हुने स्रोत साधनलाई तयारी हालतमा राख्ने,
(ङ) आफ्ना भवन लगायत अन्य सं रचना आपत्कालीन प्रयोजनका लातग आवश्यक परे मा
आदे शानुसार उपलब्ध गराउने,
(च) सम्बत्तन्धत अतधकारीको सुपररवेक्षर्मा उद्धार तथा राहत ववतरर् कायणमा सहयोग
पुर्याउने,
(छ) ववपद् जोत्तिम न्यूनीकरर् सं यन्रको व्यवस्था गरी तयारी अवस्थामा राख्ने,
(ज) फोहोरमैला तथा प्रदुषर्को यथोत्तचत व्यवस्थापन गरी यसबाट वातावरर् र जनजीवनमा
पनण सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरर् गने उपायहरू अपनाउने,
(झ) ववपदू्को र्टना र्टे मा तत्काल नत्तजकको सुरक्षा तनकाय र स्थानीय आपत्कालीन
कायणसञ्चालन केन्रलाई िबर गने ।
(२) प्रदे श तभरका सावणजतनक सं स्था तथा व्यावसावयक प्रततष्ठानले प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन
सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रही ववपद् व्यवस्थापन योजनाको तजुम
ण ा गरी अतनवायण
रूपमा लागू गनुण पनेछ।
(३) ववपदू्को समयमा स्वास््य सं स्था, दुरसञ्चार, ब्लि बैङ्क, िानेपानी सप्लायसण, तबजुली,
ईन्धन, ढु वानीका साधन, गयााँस, र्न्टरनेट, बैंवकङ्क, आमसञ्चार माध्यम, तिपाटणमेण्ट
स्टोसण, सुपरस्टोर तथा औषतध पसल, िाद्यूान्न पसल, टे ण्ट लगायत राहत सामाग्री
तबिी गने पसल जस्ता अत्यावश्यक सेवा प्रदान गने सरकारी, गैरसरकारी तथा तनजी
क्षेरका सेवा प्रदायकले अतनवायण रुपमा सेवा प्रदान गनुप
ण नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोत्तजमको सेवा प्रदान नगने सेवाप्रदायक सं स्थाका सञ्चालक एवं
कमणचारीलाई तनयन्रर् तलई प्रचतलत कानून बमोत्तजम कारबाही गरी त्यस्तो सेवा
प्रदायकको

सामाग्री तनयन्रर् तलई वैकत्तल्पक व्यवस्थाबाट सामाग्री वा सेवा तबिी

ववतरर् वा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
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१९.

ववपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गनुप
ण ने: प्रदे श तभरका सरकारी कायाणलय, गैरसरकारी सं स्था,
स्थानीय सङ्घसं स्था, समुदाय, स्वयं सेवक, नागररक समाज, तनजी क्षेर तथा व्यत्तक्तले ववपद्
व्यवस्थापन कायणमा प्रदे श सरकारलाई दे हाय बमोत्तजम सहयोग गनुण पनेछ:कुनै पतन पुवाणधार ववकासका कायणिमहरु सञ्चालन गदाण ववपद् प्रभाव मुल्यांकन

(क)

गराएर मार गनुप
ण ने,
(ि) ववपद् प्रभाव मुल्यांकन त्याङ्क सङ्कलन, क्षततको मूल्याङ्कन, राहत, पुनस्थाणपना तथा
पुन्ःतनणमाणर् लगायतका ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायणमा सहयोग गने ,
(ग) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अतभवृवद्ध गने,
(र्) क्षमता ववकास, आपत्कालीन नमूना अभ्यास तथा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रत्तशक्षर्
कायणिममा सहयोग गने तथा भाग तलने,
(ङ) िोज, उद्धार तथा राहत ववतरर् सम्बन्धी कायणमा सहयोग गने
२०.

अन्तर प्रदे श सहयोग : ववपद् व्यवस्थापनका कायणमा अन्य प्रदे शसाँग सहयोगको आदान-प्रदान
गनण सवकनेछ।
पररच्छे द – ६
ववववध

२१.

संर्ीय कानून बमोत्तजम हुने : (१)

कसुर तथा सजाय, हदम्याद, मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी,

मुद्दा हे ने अतधकारी र पुनरावेदन सम्बत्तन्ध व्यवस्था सं र्ीय ऐन बमोत्तजम हुनेछ।
२२.

प्रचतलत कानून बमोत्तजम मुद्दा चलाउन बाधा नपने: कसैले यस ऐन र सं र्ीय ऐन ववपररत
गरे को कुनै कायणबाट अन्य कानूनको समेत उल्लङ्घन हुने भएमा प्रचतलत कानून बमोत्तजम मुद्दा
चलाउन बाधा पने छै न।

२३.

असल तनयतले गरे को काममा सजाय नहुन्ःे

यस ऐन बमोत्तजम ववपदू्का अवस्थामा

त्तजम्मेवारी तोवकएको रािसेवक, कमणचारी वा स्वयं सेवकले तोवकए बमोत्तजमको काम ईमान्दारी
पूवक
ण पूूरा गनुप
ण नेछ ।असल तनयतले गरे को वा गनण प्रयत्न गरे को कुनै कामको सम्बन्धमा
कुनै रािसेवक वा कमणचारी उपर मुद्दा चलार्ने वा अन्य कुनै कानूनी कारबाही गररने छै न ।
२४.

क्षततपूततण
हातन,

भराई ठदनुपने्ः

कसैले यस ऐन ववपरीतको कुनै कसूर गरे को कारर्बाट कसैलाई

नोक्सानी पुगन गएमा त्यस्तो व्यत्तक्तबाट हातन, नोक्सानी पुगने पक्षलाई प्रचतलत कानून

बमोत्तजम क्षततपू ततण भराई ठदनुपनेछ ।
२५.

प्रदे श गोदाम र्र सञ्चालन : (१) प्रदे शमा भएका वा हुन सक्ने प्राकृततक तथा गैरप्राकृततक
ववपद् पूवक
ण ो तयारी ,पीतितको उद्धार, राहत ववतरर्, पुनस्ण थापना र पूनलाणभ र यसको
व्यवस्थापन जस्ता सबै वियाकलापका लातग आवश्यक पने राहत सामाग्रीको भण्िारर्को
लातग एक गोदाम र्र सञ्चालनमा ल्याईनेछ ।
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(२) उपधारा (१) बमोत्तजमको गोदाम र्रमा नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार, नेपाल
सरकारको अनुमततमा वैदेत्तशक दातृ राि वा तनकाय वा अन्य सं र् सं स्थाले ठदएका राहत
सामाग्रीको भण्िारर् गररनेछ।
(३) उपधारा

(१)

बमोत्तजमको

गोदाम

र्रको

सञ्चालन,

व्यवस्थापन

र

सुपरीवेक्षेर्

मन्रालयले गनेछ ।
(४) गोदाम र्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोत्तजम हुनछ
े ।
२६.

ववपद् सङ्कटग्रस्त क्षेर र्ोषर्ा गनण सक्ने : (१) दफा ३ बमोत्तजम गठन भएको पररषद्ले
प्रदे श तभरको कुनै ठााँउमा गम्भीर प्रकृततको ववपद् उत्पन्न भएमा ववपद् सङ्कटग्रस्त क्षेर र्ोषर्ा
गनण प्रदे श सरकार समक्ष तसफाररस गनण सक्नेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोत्तजम र्ोषर्ा गरे को क्षेरमा सम्बत्तन्धत स्थानीय तह, व्यत्तक्त, सं स्था वा
अतधकारीले त्यस्तो क्षेरमा सञ्चालन गने कायणिमलाई सहयोग र समन्वय गनुण
तनजहरुको कतणव्य हुनेछ ।
(३) प्रदे श तभरका प्राकृततक जोत्तिमका क्षेरहरु तनधाणरर् गरर त्यहाूाँका मानवबस्ती, भौततक
सं रचना तनमाणर्का गततववधीलाई तनरुत्साहीत गने, वाढी जोिीम न्यूतनकरर् गनण नठदको
बहाव क्षेर तनधाणरर्मा जोि, भौततक सं रचना तनमाणर्ाथण स्थातनय तहसाँग समन्वय र
सहकायण गने ।

२७.

तत्काल िररद तथा तनमाणर् र प्रयोग गनण सवकने: (1) ववशेष पररत्तस्थतत परी ववपदबाट प्रभाववत
क्षेरमा िोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन तथा भर्रहे को ववपदबाट थप क्षतत हुन
नठदनका लातग तत्कालै राहत सामग्री िररद वा तनमाणर् कायण गनण आवश्यक भएमा सावणजतनक
िररद सम्बन्धी प्रचतलत कानूनमा रहे को ववशेष पररत्तस्थततमा िररद गने सम्बन्धी व्यवस्था
अनुसार मन्रालयले प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन पररषद्को तनर्णय पिात् िररद वा तनमाणर् कायण
गनण सक्नेछ ।
(२) ववपदबाट प्रभाववत क्षेरमा िोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन तथा भर्रहे को
ववपदबाट थप क्षतत हुन नठदनका लातग प्रदे श क्षेर तभरको कुनै गैरसरकारी कायाणलय
वा अन्य सं र् सं स्था र व्यत्तक्तको चल, अचल सम्पत्ति तथा सवारी साधन उपयोग गनण
आवश्यक भएमा सोको अतभलेि रािी तोवकएको अवतधभरको लातग अस्थायी तवरले
प्रयोग गनण सवकनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोत्तजम कुनै सम्पत्ति अस्थायी रूपमा प्राप्त गरे मा त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग
वा वस्तु उपयोग बापत प्रचतलत दर अनुसारको रकम प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन
कायणकारी सतमततको तनर्णय बमोत्तजम मन्रालयले सम्बत्तन्धत कायाणलय, सं स्था वा
व्यत्तक्तलाई ठदनेछ ।

२८.

स्वास््य सेवा प्रवाह गने: (१) ववपद्को अवस्थामा तनजी, सरकारी तथा सहकारी स्वास््य
सं स्थाका स्वास््य कमीहरुले अतनवायण रुपमा स्वास््य सेवा प्रवाह गनुण पनेछ ।
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(२) स्वास््य सं स्थाले ववपदग्रस्त क्षेरमा आवश्यकतानुसार अस्थायी स्वास््य त्तशववर सञ्चालन
गरी स्वास््य सेवा प्रवाह गनुण पनेछ ।
(३) ववपदू्को अवस्थामा स्वास््यकमीहरु आफ्नो कायण क्षेर भन्दा बावहर रहे को अवस्था
भएमा जुन स्थानमा रहे को छ सोही स्थानमा सेवा प्रवाह गने गरी तनजलाई िटाउन
सवकनेछ।
२९.

राहतको न्यूनतम् मापदण्ि सम्बन्धी व्यवस्था: (१) ववपद् प्रभाववत व्यत्तक्तलाई नेपाल सरकार र
स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको राहतमा दोहोरो नपने गरी यस ऐन बमोत्तजम तोवकएको
मापदण्िका आधारमा राहत उपलब्ध गराईनेछ ।तर उपदफा (१) बमोत्तजम नेपाल सरकार र
स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको राहत अपुग भएको भन्ने कुरा पररषद्लाई लागेमा थप राहत
उपलब्ध गराउन बाधा पने छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोत्तजमको राहतको मापदण्िमा अन्य ववषयको अततररक्त दे हायका ववषय
ु नेछ:समावेश भएको हुनप
(क)

ववपदबाट प्रभाववत व्यत्तक्तलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा राख्दा उपलब्ध गराउनु पने
आवास, िाद्यान्न, िानेपानी, स्वास््य तथा सरसफार् सम्बन्धी,

(ि)

ववपदबाट मृत्यु हुनेको पररवार तथा सम्पत्तिको क्षतत हुने व्यत्तक्तलाई उपलब्ध गराउनु
पने न्यूनतमू् राहत सम्बन्धी,

(ग)

मवहला,

बालबातलका,

जेष्ठ

नागररक,

अशक्त

तथा

अपाङ्गता

भएका

व्यत्तक्तको

आवश्यकता सम्वोधनका लातग ववशेष राहत प्याकेजहरु (जस्तै तित्तगनटी वकट र
त्तचल्रे न वकट) मवहलाहरूको लातग सुरत्तक्षत मवहला मैरीस्थल,
(र्)

व्यत्तक्तगत गोपनीयता तथा सुरक्षा सम्बन्धी,

(ङ)

न्यूनतमू् राहत बाहे क स्वरोजगार तथा रोजगारी व्यवस्थापनका माध्यमबाट पीतितको
जीववकोपाजणन सम्बन्धी,

३०.

(च)

गैरसरकारी वा व्यत्तक्तगत रूपमा ठदर्ने राहतको ववतरर् सम्बन्धी,

(छ)

एकद्वार प्रर्ाली अनुरुप राहत ववतरर् गने सम्बन्धी,

(ज)

राहतसाँग सम्बत्तन्धत अन्य उपयुक्त ववषय ।

तनदे शन ठदन सक्ने: प्रदे श ववपद् कायणकारी सतमततले यस ऐनको अधीनमा रही ववपद्
व्यवस्थापनका लातग कुनै व्यत्तक्त वा तनकायलाई आवश्यक तनदे शन ठदन सक्नेछ र त्यस्तो
तनदे शनको पालना गनुण सम्बत्तन्धत व्यत्तक्त वा तनकायको कतणव्य हुनेछ ।

३१.

जुनसुकै स्थानमा प्रवेश गनण सक्ने : ववपद् व्यवस्थापनको समयमा िोज, उद्धार तथा राहत
ववतरर् कायणमा सं लगन सम्वद्ध तनकायको पदातधकारी ववपद् सम्भाव्य क्षेर वा ववपद्
सं कटग्रस्त क्षेर तभरको जुनसुकै स्थान, भवन आठदमा सूचना ठदई आवश्यकता अनुसार प्रवेश
गनण सक्नेछ ।

३२.

स्वीकृतत तलनुपने : ववपदबाट असर परे को प्रदे शको कुनै क्षेरमा ववदे शी नागररक वा सं स्थाले
प्रवेश गनुण परे मा प्रदे श सरकार र नेपाल सरकारको स्वीकृतत तलनु पनेछ ।
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३३.

अन्तराविय मानवीय तथा अन्य सहायता तलन सक्ने : प्रदे श सरकारले ववपद्को सामना गनण
अन्तराविय तथा अन्तराविय गैर सरकारी सं स्थाको सहयोग आवश्यक ठानेमा नेपाल
सरकारको स्वीकृतत तलई अन्तराविय अन्तराविय गैर सरकारी सं स्थाको मानवीय तथा अन्य
सहयोग तलन सक्नेछ ।

३४.

अतधकार प्रत्यायोजन्ः प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन पररषद्ले आवश्यकता अनुसार आफूमा रहे को
केही वा सबै अतधकार कायणकारी सतमततलाई प्रत्यायोजन गनण सक्नेछ ।

३५.

उपसतमतत गठन गनण सक्ने : (१) दफा ६ बमोत्तजम गठन भएको कायणकारी सतमततले
आवश्यकता अनुसार ववज्ञ सत्तम्मतलत उपसतमतत गठन गनण सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोत्तजम गठन हुने उपसतमततको काम, कतणव्य, अतधकार र कायणववतध
उपसतमतत गठन गदाणका बित तोवकए बमोत्तजम हुनेछ ।

३६.

अतभलेि राख्नु पने्ः (१) ववपदू्को समयमा राहत उपलब्ध गराउने व्यत्तक्त, तनकाय वा
सं स्थाको नाम, र उपलव्ध गराईएको राहत तथा सोको पररमार् सवहतको वववरर्को अतभलेि
राख्ने व्यवस्था कायणकारी सतमततले तमलाउनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोत्तजमको वववरर् राख्दा ववपद्मा परे का मवहला, बालबातलका तथा जेष्ठ
नागररक, ववपद्का कारर्ले स्थानान्तरर् भएका र्रपररवार लगायतको सं ख्या एवकन हुने
वववरर् र उनीहरूलाई उपलब्ध गरार्एको राहत स्पि रूपमा राख्नु पनेछ।

३७.

ववपद्मा परी हराएका वा नि भएका कागजात सम्बन्धमा : ववपद्मा परी हराई फेला पनण
नसकेका आंत्तशक वा पूर्ण रूपमा क्षतत भएका

महत्वपूर्ण कागजातहरुको प्रमार्ीकरर् तथा

प्रतततलवप उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था संर्ीय कानून बमोत्तजम हुनेछ।
३८.

तमनाहा ठदने : ववपद् व्यवस्थापन कायणको लातग सरकारी कायाणलय वा सं स्थाबाट िचण भएका

३९.

राहत ववतरर् र सेवा प्रवाह एकद्वार प्रर्ाली माफणत गने: (१) कसैले पतन सं त्तर्य ऐन तथा

सामग्री तथा स्रोत साधन तमनाहा ठदन सक्ने व्यवस्था सं र्ीय कानून बमोत्तजम हुनछ
े ।

प्रदे श सरकारले तोवक ठदएको ववपद् व्यवस्थापन हे ने तनकायको स्वीकृतत तलएर मार राहत
सामाग्रीको सं कलन र ववतरर् गनुप
ण नेछ ।
(२)उपदफा (१) ववपररत ववपद् सम्बन्धी राहत सामाग्रीको सं कलन र ववतरर् गरे को पार्एमा
त्यस्तो सामाग्री जफत गरी सं लगन व्यत्तक्त र सं स्थालाई प्रचतलत कानून बमोत्तजम सजाय हुनेछ ।
४०.

पुरस्कार ठदन सक्ने : प्रदे शको ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा ववशेष योगदान पुर्याउने
रािसेवक,स्थानीय तह, व्यत्तक्त वा सं स्थालाई प्रोत्साहन स्वरूप प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन
पररषद्को तसफाररसमा प्रदे श सरकारले सम्मान तथा पुरस्कार ठदन सक्नेछ ।

४१.

वावषणक प्रततवेदन : (१) स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सतमततले प्रत्येक आतथणक वषणमा गरे को
कामको वववरर् सवहतको वावषणक प्रततवेदन तयार गरी त्तजल्ला ववपद् व्यवस्थापन सतमतत तथा
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त्तजल्ला ववपद् व्यवस्थापन सतमततले प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन कायणकारी सतमतत समक्ष पेश गनुण
पनेछ ।
(२) प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन कायणकारी सतमततले प्रत्येक आतथणक वषणमा गरे को कामको
वववरर् सवहतको वावषणक प्रततवेदन तयार गरी प्रातधकरर्मा पेश गनुण पनेछ र सो वावषणक
प्रततवेदन प्रदे श सरकारले सावणजतनक रूपमा प्रकाशन गनुण पनेछ ।
४२.

प्रदे श सरकारले तनदे शन ठदन सक्ने्ः (१) प्रदे श सरकारले यस ऐन बमोत्तजम प्रदे श ववपद्
व्यवस्थापन पररषद्, कायणकारी सतमतत लगायतका तनकायलाई आवश्यक तनदे शन ठदन सक्नेछ
र त्यस्तो तनदे शन पालना गनुण सबैको कतणव्य हुनेछ।

४३.

तनयम बनाउन सक्ने : यस ऐनको प्रततकूल नहुने गरी प्रदे श सरकारले ववपद् व्यवस्थापन
सम्बत्तन्ध तनयम बनाउन सक्नेछ ।

४४.

तनदे त्तशका तथा कायणववतध बनाउन सक्ने्ः यस ऐन र यस ऐन अन्तरगत बनेको तनयमको
अतधनमा

रही

प्र दे श

सरकारले

आवश्यकता

अनु सार

तनदे त्तश का

तथा

कायण ववतध

बनाउन सक्ने छ ।
४५.

बचाउ : यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बित ववपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्रदे श सरकारबाट भए
गरे का कायण यसै ऐन बमोत्तजम भए गरे को मातननेछ ।

प्रदे श सभाको सम्बत् २०७६ बैशाि १२ गते वववहबारका ठदन बसेको २८औ ँ बैठकले
नेपालको सं ववधानको धारा १९९ बमोत्तजम यो ववधे यक पाररत गरे को हुदा नेपालको
सं ववधानको धारा २०१ को उपधारा (1) बमोत्तजम प्रमात्तर्त गदण छु ।

माननीय अजुन
ण बहादुर थापा
सभामुि
सुदूरपत्तिम प्रदे श
तमतत :- २०७६।०१।११

सुदूरपत्तिम प्रदे श सभाका सभामुिबाट प्रमात्तर्त यो ववधे यक
नेपालको सं ववधानको धारा २०१ को उपधारा (2) बमोत्तजम
प्रमात्तर्त गदण छु ।
तमतत :-...........................

माननीय मोहनराज मल्ल
प्रदे श प्रमुि
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