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ूदे श सरकार

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय
ूदे श नं. ३, हेट डा
ूदे श नं. ३ को ूदे श सभाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको ऐन
सवर्साधारणको जानकारीको लािग ूकाशन गिरएको छ ।
सं वत् २०७५ सालको ऐन नं. 15
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ूदे श िवपद व्यवःथापन सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् बनेको ऐन
ूःतावना:

ूदे श

ूाकृितक

िभऽ

गैरूाकृितक

तथा

िवपदबाट

सवर्साधारणको जीउज्यान र सावर्जिनक, िनजी तथा व्यिक्तगत सम्पि ,

ूाकृितक एवं साँःकृितक सम्पदा र भौितक सं रचनाको सं रक्षण गनर्का

लािग िवपद पूवक
र् ो तयारी, िवपद जोिखम न्यूिनकरण,पीिडतको उ ार,
राहत

िवतरण,

र

पुनःर् थापना

पुनलार्भ

तथा

िबयाकलापको समन्वयात्मक र ूभावकारी

व्यवःथापनका

सबै

पमा कायार्न्वयनका लािग

कानून बनाउन वाञ्छनीय भएकोले,
ूदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

पिरच्छे द-१
ूारम्भ र पिरभाषा
१.

सं िक्ष

नाम र ूारम्भः

(१) यो ऐनको नाम "ूदे श िवपद

व्यवःथापन ऐन, २०७५"रहेको छ ।
(२) यो ऐन
२.

तु न्त ूारम्भ हुनेछ ।

पिरभाषाः िवषय वा ूसं गले अक अथर् नलागेमा, (क)
(ख)

"कायर्कारी

सिमित"

कायर्कारी सिमित
"कोष" भ ाले

भ ाले

दफा

सम्झनु पछर् ।

६

बमोिजमको

दफा १० बमोिजमको ूदे श िवपद

व्यवःथापन कोष सम्झनु पछर्।
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(ग)

"कोष स ालन सिमित" भ ाले दफा १३ बमोिजमको

कोष स ालन सिमित सम्झनु पछर् ।
(घ)

"गैरूाकृितक िवपद" भ ाले महामारी, अिनकाल, डढे लो,

कीट वा
चराच ु

आत ,

सूआम

जीवाणु

आत ,

पशु

तथा

ीमा हुने फ्लू, प्यान्डािमक फ्लू, सपर्दंश, जनावर
खानी,

दुघट
र् ना,आगलागी,
च ुहावट,

ग्याँस

हवाई,

सडक,

जल

वा

औ ोिगक

िवषाक्त ग्याँस, रसायन वा िविकरण

िवंफोटन,

िवषाक्त

खा

सेवन,

वातावरणीय ूदूषण, वन िवनाश वा भौितक सं रचनाको
क्षित तथा

ूकोप उ ार कायर्मा हुने दुघट
र् ना वा यःतै

अन्य गैरूाकृितक कारणले उत्प

िवपद

सम्झनु

पछर् ।
(ङ)

"िजल्ला िवपद व्यवःथापन सिमित" भ ाले सं घीय ऐनको

दफा १7

बमोिजम

िजल्लामा

िवपद व्यवःथापन सिमित
(च)

गठन

भएको

सम्झनु पछर्।

"तोिकएको" वा "तोिकए बमोिजम” भ ाले

अन्तगर्त बनेको

िजल्ला

िनयममा

तोिकएको

यस ऐन

वा

तोिकए

बमोिजम सम्झनु पछर् ।
(छ) "ूित ान" भ ाले होटल तथा लज समेतलाई सम्झनु
पछर् ।

(ज) "ूाकृितक िवपद" भ ाले िहमपात, अिसना, िहमपिहरो,
िहमताल िवःफोटन, अितवृि ,

अनावृि ,

बाढी,

पिहरो

ँ ी, हुरी बतास,
तथा भू-ःखलन, डुबान, खडेरी, आध
शीतलहर,

तातो

हावाको
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ज्वालामुखी िबःफोट, डढे लो वा यःतै अन्य ूाकृितक
कारणले उत्प
(झ) "मन्ऽालय"

भ ाले

जुनसुकै िवपद
आन्तिरक

सम्झनु पछर् ।
मािमला

तथा

कानून

मन्ऽालयलाई सम्झनु पछर् ।
(ञ)
(ट)

“राि य कायर्कारी सिमित" भ ाले सं घीय ऐनको दफा ६

बमोिजमको कायर्कारी सिमित सम्झनु पछर्।

"राि य

पिरषद"

भ ाले

सं घीय

बमोिजमको िवपद जोिखम
(ठ)

३

राि य पिरषद सम्झनु पछर्।

"राि य ूािधकरण" भ ाले सं घीय ऐनको दफा १०
राि य

िवपद

जोिखम

न्यूनीकरण तथा व्यवःथापन ूािधकरण सम्झनु पछर्।

"िवपद" भ ाले कुनै ःथानमा आपत्कालीन अवःथा
िसजर्ना भई जन

वा धनको क्षितको साथै जीवनयापन

र वातावरणमा ूितकूल असर

(ढ)

दफा

न्यूनीकरण तथा व्यवःथापन

बमोिजम गठन भएको
(ड)

ऐनको

वा गैरूाकृितक िवपद सम्झनु पछर् ।
"िवपद

खोज

तथा

उ ार

पान

समूह"

ूाकृितक

भ ाले

िवपदको

अवःथामा खोजी तथा उ ार गनर् िबयाशील वा िवपद
व्यवःथापनको लािग पिरचालन गनर् तयार

गिरएको

िविश ीकृत खोज तथा उ ार समूह सम्झनु पछर् र सो

शब्दले तािलम ूा

(ण)

जनाउँछ ।
"िवपद

जोिखम

मानवीय सहायताकमीर्लाई समेत

न्यूनीकरण"

भ ाले

िवपद्पूव र् गिरने

जोिखमको िव ष
े ण तथा मूल्या न, िवपद रोकथाम वा

िवपदबाट

हुने

क्षितको
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कायर्मा िवपद जोिखमलाई कम गन सम्बन्धी कायर्
(त)

सम्झनु पछर् ।
"िवपद

पुनलार्भ"

भ ाले

िवपदको

घटनापिछ

गिरने

पुनिनर्मार्ण एवम् पुनःथार्पनासँग सम्बिन्धत कायर् सम्झनु
पछर् ।
(थ)

"िवपद ूितकायर्" भ ाले िवपदको घटना घट्नासाथ
तत्कालै गिरने खोज, उ ार एवम् राहतसँग सम्बिन्धत

कायर् सम्झनु पछर् र सो शब्दले िवपद ूितकायर्को
पूवत
र् यारीलाई समेत जनाउँछ।

(द)

"िवपद व्यवःथापन" भ ाले िवपद जोिखम न्यूनीकरण,

िवपद ूितकायर् र िवपद पुनलार्भसँग सम्बिन्धत सम्पूणर्
िबयाकलाप सम्झनु पछर् ।

(ध)

"व्यावसाियक ूित ान" भ ाले उ ोग, कलकारखाना,
िसनेमा घर, सिप

मल, बहुउ ेँयीय व्यापािरक भवन

जःता व्यावसाियक ूित ान सम्झनुपछर्।
(न)

"सिमित" भ ाले यस ऐनको दफा 3 बमोिजम गठन
भएको ूदे श िवपद व्यवःथापन िनदशक सिमित सम्झनु
पछर्।

(प)

"सं घीय ऐन" भ ाले नेपाल सरकारको िवपद जोिखम
न्यूनीकरण तथा व्यवःथापन ऐन, २०७४ सम्झनु पछर् ।

(फ) "सं घीय
(ब)

मन्ऽालय"

भ ाले

नेपाल

सरकारको

िवपद

व्यवःथापन हेन गरी तोिकएको मन्ऽालय सम्झनु पछर् ।

"सावर्जिनक सं ःथा" भ ाले सरकारी िनकाय, सरकारको
पूणर् वा आंिशक ःवािमत्व भएको सं ःथा, ूचिलत कानून
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बमोिजम

ःथापना

भएका

स िठत

सं ःथा

वा

सबै

ूकारका ःवाःथ्य तथा शैिक्षक सं ःथा सम्झनु पछर् ।

पिरच्छे द – २

सिमित गठन र काम, कतर्व्य, अिधकार सम्बन्धी व्यवःथा
३.

ूदे श िवपद व्यवःथापन िनदशक सिमित: (१) िवपद व्यःथापन
सम्बन्धी िबयाकलापको ूभावकारी
िनयमन, समन्वयन

र

अनुगमन

पमा स ालन, व्यःथापन,
गनर् ूदे शमा

एक

िवपद

व्यवःथापन िनदशक सिमित रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम गठन भएको िवपद व्यवःथापन
िनदशक सिमितमा दे हाय बमोिजमका सदःयह

रहनेछन्ः-

(क) मुख्यमन्ऽी

- अध्यक्ष

(ख) आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽी

- उपाध्यक्ष

(ग)

आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽी

- सदःय

(घ)

भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽी

- सदःय

(ङ)

भूिम व्यवःथा,कृिष तथा सहकारी मन्ऽी

(च)

उ ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्ऽी

- सदःय

(ज)

ूदे श सभामा िवपक्षी दलको नेता

- सदःय

(छ) सामािजक िवकास मन्ऽी

- सदःय
- सदःय

(झ) ूदे श सभाको सदःय एक जना मिहला सिहत ितनजना- सदःय
(ञ)

उपाध्यक्ष, ूदे श नीित तथा योजना आयोग

- सदःय

(ट)

ूदे श ूमुख सिचव

- सदःय

(ठ)

िवपदका क्षेऽमा िव ता हािसल गरे का व्यिक्तह
मध्येबाट सिमितले मनोनयन गरे का एक जना
मिहला सिहत दुई जना

- सदःय
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(ड)

सिचव, आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय -सदःय सिचव
(३) सिमितलाई िवपदको ूभावकारी व्यवःथापन

गनर्को लािग यस ऐनको सीमामा रहेर नीितह
िनदिशकाह
४.

बनाउने, योजना तथा

बनाउने अिधकार हुनेछ ।

सिमितको बैठक सम्बन्धी व्यवःथा: (१) अध्यक्षले तोकेको

िमित, समय र ःथानमा सिमितको
(२)

सिमितको

बैठक बःनेछ ।

सदःय-सिचवले

सिमितको

बैठक

बःने िमित, समय र ःथान तोकी बैठकमा छलफल हुने िवषय

सूची सिहतको सूचना बैठक बःने समय भन्दा चौबीस घण्टा
अगावै सबै सदःयले पाउने गरी पठाउनु पनछ ।
(३) सिमितका पचास ूितशतभन्दा बढी सदःय

उपिःथत भएमा बैठकको लािग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको

मािननेछ ।

(४)
लेिखएको

उपदफा

भएतापिन

(२)

र

सिमितको

(३)

मा

बैठक

जुनसुकै

तत्काल

कुरा

बोलाउन

आवँयक भएमा अध्यक्षले जुनसुकै बेला पिन सिमितको

बैठक बोलाउन सक्नेछ र त्यःतो अवःथामा अध्यक्ष र
घटीमा एक जना सदःय सिहत सदःय सिचव उपिःथत भएमा
सिमितको बैठक बःन सक्नेछ।
(५)

बैठकको

अध्यक्षता

सिमितको

अध्यक्षले

गनछ ।
(६) अध्यक्षको अनुपिःथितमा उपाध्यक्षले अध्यक्षले
गन सम्पूणर् कायर् गनछ ।
(७) सिमितको बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्िविध सिमित

आफले िनधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ।
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(८) सिमितको िनणर्य सदःय सिचवले ूमािणत गरी
राख्नेछ ।
५.

सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार

(१) सिमितको काम,

कतर्व्य र अिधकार दे हाय बमोिजम हुनेछः-

(क) ूदे शःतरमा िवपद व्यःथापन समबन्धी नीित तथा योजना
ःवीकृत गन,

(ख) खण्ड

(क)

बमोिजम

ःवीकृत

नीित

तथा

योजना

कायार्न्वयनको अनुगमन गन,
(ग)

िवपद पूव र् तयारीको लािग सम्बिन्धत िनकाय तथा
ःथानीय िवपद व्यवःथापन

सिमितको

कायर्स लनमा

ूभावकािरता ल्याउन आवँयक सहजीकरण र समन्वय
गन,

(घ)

खोज, उ ार तथा राहत िवतरण कायर्मा ूभावकािरता

ल्याउन सघं , ूदे श र ःथानीय तह लगायत अन्य
सरोकारवालासँग समन्वय तथा सहकायर् गन,

(ङ)

राहत साममी िवतरणका लािग मापदण्ड ःवीकृत गन ,

(च)

नेपाल सरकार वा ूदे श सरकारबाट िवपद स टमःत
क्षेऽ घोषणा गरे को अवःथामा ःथानीयःतरका सरकारी,
गैरसरकारी एवम् िनजी सवारी साधन, यन्ऽ, उपकरण,
सरसामान, खा ा

आिदको अिभलेख राखी िनयन्ऽणमा

िलई ूयोग गन वा गनर् लगाउने,
(छ) जोिखमयुक्त असुरिक्षत भवन भत्काउने वा भत्काउन
लगाउने,
(ज)

असुरिक्षत ःथानमा रहे को िवपद ूभािवत व्यिक्तलाई

सुरिक्षत ःथानमा ःथानान्तरण गन, गराउने,
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(झ) ूचिलत कानूनको अधीनमा रही राि य तथा अन्तरार्ि य
गैरसरकारी

सं ःथाबाट

ूा

सहयोगलाई समन्वयात्मक

राहत

सामामी

वा

पमा िवतरण एवम् उपयोग

गन, गराउने,
(ञ)
(ट)

ूदे शःतरको िवपद व्यवःथापन सूचना ूणाली तथा पूव र्
चेतावनी ूणालीको िवकास र िवःतार गन,

िवपदका समयमा गिरएका खोज, उ ार तथा राहत कायर्

सम्बन्धी िववरण ूािधकरणमा पठाउने,
(ठ)

ूदे शःतरमा िवपद ूितकायर्, पुनलार्भ, पुनःथार्पना तथा
पुनिनमार्ण र ःथानान्तरण सम्बन्धमा आवँयक पन अन्य
कायर्ह

(ड)

गन, गराउने,

िवपद व्यवःथापन सम्बन्धमा तोिकए बमोिजमका अन्य
कायर् गन, गराउने,

(ढ)

ूदे श अन्तगर्तका िवपद व्यवःथापन सम्बन्धी सम्पूणर्
कायर्को अनुगमन र मूल्याङकन गरी िनदशन िदने,

(ण)

िजल्ला तथा ःथानीय तहलाई िवपद व्यवःथापन सम्बन्धी
आिथर्क तथा ूािविधक सहयोग उपलब्ध गराउने,

(त)

िवपद व्यःथापनको क्षेऽमा ूा

हुने अन्तरार्ि य, ि पक्षीय

(थ)

जोिखमयुक्तक्षेऽ पिहचान गरी जोिखमयुक्तक्षेऽमा बसोवास

एवं बहुपक्षीय सहायताको एकीकृत अिभलेख राख्ने,

गिररहे कालाई
जोिखमयुक्तक्षेऽमा

सुरिक्षत
बसोवास

क्षेऽमा
तथा

ःथान्तरण
उ ोग

गन,

व्यवसाय

स ालन गनर् रोक लगाउने,
(२)

तोिकए बमोिजम हुनेछ।

सिमितको अन्य काम, कतर्व्य र अिधकार
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पिरच्छे द – ३
कायर्कारी सिमितको गठन तथा काम, कतर्व्य र अिधकार
६.

कायर्कारी सिमित: (१) ूदे श िवपद व्यवःथापन सिमितको

िनदशन

कायार्न्वयन

ूभावकारी

तथा

िवपद

व्यवःथापन

कायर्लाई

पमा स ालन गनर् दे हाय बमोिजमको सदःय रहने

गरी एक सिमित रहनेछ ।
(क) आन्तिरक मािमला तथा कानूनमन्ऽी

- अध्यक्ष

(ख) सिचव, मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषको कायार्लय - सदःय
(ग)

सिचव, आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय - सदःय

(घ)

सिचव, आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालय - सदःय

(ङ)

सिचव, भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालय

- सदःय

सहकारी मन्ऽलाय

- सदःय

(च)

सिचव, भूिम व्यवःथा, कृिष तथा

(छ) सिचव, उ ोग, पयर्टन, वन तथा
(ज)

वातावरण मन्ऽलाय

- सदःय

सिचव, सामािजक िवकास मन्ऽलाय

- सदःय

(झ) ूदे श ूहरी ूमुख

- सदःय

(ञ)

ूदे श अध्यक्ष, नेपाल रे डबस सोसाइटी

- सदःय

(ट)

सम्बिन्धत महाशाखा ूमुख, आन्तिरक मािमला
तथा कानून मन्ऽालय

-सदःय सिचव

(२) उपदाफा (५) बमोिजमको सिमितमा नेपाली सेना, नेपाल
ूहरी, सश

ूहरी बल, नेपाल र राि य अनुसन्धान िवभागका

ूदे शःतरीय ूमुखलाई आमन्ऽण गिरनेछ ।
(३) सिमितले आवँयकतानुसार सरोकारवाला िनकाय र सं घ
सं ःथाह लाई आमन्ऽण गनर् सिकनेछ ।
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७.

कायर्कारी सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार: कायर्कारी
सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार दे हाय बमोिजम हुनेछ:-

(क) आपतकालीन अवःथामा िवपद ूभािवतका लािग अःथायी
आौय गृह तथा अन्य अःथायी सं रचनाको िनमाणर् गन,
गराउने,

(ख) िवपद ूभािवत क्षेऽमा ःवयं सेवक पिरचालन गन, गराउने,
(ग)

िवपद व्यवःथापन सम्बन्धी ूादे िशक नीित तथा योजना
र मापदण्ड तयार गरी सिमित समक्ष पेश गन,

(घ)

सिमितबाट

ःवीकृत

ूादे िशक

नीित,

योजना

तथा

मापदण्डको अधीनमा रही िवपद जोिखम न्यूनीकरण,
िवपद ूितकायर् तथा िवपद पुनलार्भ

सम्बन्धी एकीकृत

तथा क्षेऽगत नीित, योजना तथा कायर्बम लागू गन,
गराउने,
(ङ)

िवपद

व्यवःथापनका

सम्बन्धमा

ूदे श, िजल्ला

तथा

ःथानीय तहको सं ःथागत क्षमता िवकास गनर् आवँयक
समन्वय र सहजीकरण गन,
(च)

िवपद जोिखम न्यूनीकरणका लािग िवषयगत क्षेऽअनु प
आपत्कािलन

योजना

तजूम
र् ा

गरी

कायार्न्वयन

गन,

गराउने,

(छ) ूाकृितक िवपदको सं भािवत असरलाई न्यूिनकरण गनर्
जोिखमयुक्त ःथानको पिहचान गन र त्यःता ःथलको
जोिखम तथा स ट सम्बन्धी नक्सा न गन गराउने,
(ज)

सावर्जिनक पूवार्धार सम्बन्धी सं रचनाको िवपद जोिखम
मूल्या न गन,गराउने,
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(झ) नदी िकनार, बगर, पिहरो जान सक्ने िभरालो जमीन र
डुबान हुने क्षेऽ वा िवपद जोिखमको सम्भावना भएका

असुरिक्षत क्षेऽमा बसोबास गन व्यिक्त तथा समुदायलाई
सुरिक्षत ःथानमा ःथानान्तरण गन, गराउने,
(ञ)

िवपद

जोिखममा

रहेका

मिहला, बालबािलका, जे

नागिरक, दिलत, सीमान्तकृत वगर् तथा समुदाय, अशक्त
तथा अपा ता भएका व्यिक्तह को लािग िवशेष योजना
तथा कायर्बम बनाई कायार्न्वयन गन, गराउने,

(ट)

उच्च िवपद तथा स टको अवःथामा रहेका समुदायको
पिहचान गरी जोिखम न्यूनीकरण कायर् स ालन गन,
गराउने,

(ठ)

िवपद पूवच
र् ेतावनी ूणालीको िविभ

िनकायसँग समन्वय

गरी स ालन गन, गराउने,

(ड)

िवपद ूभािवतह लाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन
आवँयक सम्पूणर् व्यवःथा िमलाउने,

(ढ)

िवपद घटना हुना साथ खोज, उ ार र राहत लगायतका
ूाथिमक

कायर्ह

तत्काल

गनर्को

लािग

सं ःथागत

सं यन्ऽ ःवतः पिरचािलत हुने गरी आवँयक कायर्िविध

तथा मापदण्ड तजुम
र् ा गरी लागू गन, गराउने,
(ण)

िवपद

ूभािवत

पुनःर् थापना,

क्षेऽमा

रोजगारीका

आिथर्क
अवसरको

िबयाकलापको
सृजना

तथा

जीवनयापनका लािग आय आजर्नका कायर्बम स ालन
गन, गराउने,
(त)

िवपद ूभािवत क्षेऽमा िवपद पुनलार्भ सम्बन्धी कायर्बम
स ालन गन, गराउने,
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(थ)

ःथानीय खोज उ ार समूह गठन सम्बन्धी आवँयक
कायर् गन, गराउने,

(द)

नेपाली सेना, नेपाल ूहरी, शस
िजल्ला

िवपद

व्यवःथापन

ूहरी बल, नेपाल,

सिमित

,ःथानीय

िवपद

व्यवःथापन सिमित र अन्य सम्बिन्धत सं घ सं ःथासँग
(ध)

समन्वय गन,

ूदे श मातहतका सुरक्षा िनकाय लगायत सम्पूणर् सं यन्ऽ
पिरचालन गन,

(न)

यस दफा बमोिजमको काम¸ कतर्व्य र अिधकारको

(प)

िवपद ूभािवत क्षेऽमा िपउने पानी, खा ा , ल ाकपडा,

ूयोग गदार् सं घ, ःथानीय तहसँग आवँयक समन्वय गन,
अःथायी

बसोवास

तथा

औषधी

उपचार

जःता

अत्यावँयक वःतुको ूबन्ध तथा मनोसामािजक परामशर्
सेवा ूदान गन,
(फ) ूदे शःतरमा िवपद व्यवःथापन सम्बन्धी सूचना तथा
तथ्या को स लन, िव श
े ण, भण्डारण तथा सम्ूेषण
गन, गराउने,

(ब)

िवपद व्यवःथापन सम्बन्धमा सावर्जिनक सं ःथा तथा
व्यावसाियक

ूित ानले

िबयाकलापह का

यस

सम्बन्धमा

ऐन

बमोिजम

आवँयकता

गरे का
अनुसार

अनुगमन तथा मूल्या न गरी सम्बिन्धत सं ःथा तथा
ूित ानलाई आवँयक िनदशन िदने,
(भ)

िवपदको समयमा बजार मूल्य, कृिऽम अभाव तथा
गुणःतर िनयन्ऽण तथा िनयमन सम्बन्धमा आवँयक
कायर् गन,
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(म)

िवपदका सम्भािवत घटनाको बारे मा सम्बिन्धत सबैलाई
पूव र् जानकारी

गराउन, सूचना स लन, िवँलेषण तथा

सम्ूेषण गनर्, खोजी उ ार तथा राहत सम्बन्धी कायर्को
समन्वय तथा पिरचालन गनर् ूादे िशक आपतकालीन
कायर्
(य)

स ालन

केन्िको

व्यवःथापन गन,

ःथापना,

स ालन

तथा

िवपद व्यवःथापन सम्बन्धमा सिमितले तोकेको अन्य

कायर् गन¸गराउने,
(र)

िवपद व्यवःथापन सम्बन्धमा तोिकए बमोिजमका अन्य
कायर् गन¸ गराउने,

(ल)

िवपद

ूभािवत

क्षेऽमा

स ार

माध्यम ारा

सचेतना

सम्बन्धी सूचना सम्ूेषण गन ।
८.

कायर्कारी सिमितको बैठक सम्बन्धी व्यवःथा: (१) कायर्कारी
सिमितको

सदःय–सिचवले

अध्यक्षको

परामशर्मा

कायर्कारी

सिमितको बैठक बःने िमित, समय र ःथान तोकी बैठकमा
छलफल हुने िबषय सूची सिहतको सूचना बैठक बःने समय भन्दा

चौबीस घण्टा अगावै सबै सदःयले पाउने गरी पठाउनु पनछ ।

तर तत्काल कायर्करी सिमितको बैठक बोलाउन
आवँयक

भएमा

अध्यक्षले

िनि त

समय

िदई

तत्कालै

कायर्कारी सिमितको बैठक बोलाउन सक्नेछ ।
(२) कायर्कारी सिमितका पचास ूितशतभन्दा बढी
सदःय उपिःथत भएमा बैठकको लािग गणपूरक सङ्ख्या
पुगेको मािननेछ ।
(३)

कायर्कारी

सिमितको

सिमितको अध्यक्षले गनछ ।
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(४) कायर्कारी सिमितको िनणर्य बहुमत ारा हुनेछ

र मत बराबर भएमा अध्यक्षले िनणार्यक मत िदनेछ ।

(५) कायर्कारी सिमितको अध्यक्षले आवँयकतानुसार
सम्बिन्धत िनकाय वा सं घ सं ःथाका ूितिनिध र िव लाई
बैठकमा आमन्ऽण गनर् सक्नेछ ।
(६)

कायर्कारी

सिमितको

बैठकसम्बन्धी

कायर्िविध सिमित आफैले िनधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ ।

अन्य

(७) कायर्कारी सिमितको िनणर्य सिमितको सदःय

सिचवले ूमािणत गरी राख्नेछ ।
९.

िवशेष

सिमित गठन गनर् सक्नेः (१) मन्ऽालयले िवपद

व्यवःथापन सम्बन्धी नीित, योजना तथा कायर्बम तजुम
र् ा गनर्
तथा िवपद सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान कायर्मा सल्लाह
सुझाव उपलब्ध गराउन भूगभर् िव , िवशेष
व्यवःथापन िव , वातावरण िव
पाँच सदःयीय िवशेष

िचिकत्सक, िवपद

वा पूवार्धार िव

रहेको बढीमा

सिमित गठन गनर् सक्नेछ ।

(२) उपदफ (१) बमोिजमको सिमितका सदःयको
योग्यता, काम, कतर्व्य तथा िनजह ले पाउने सुिवधा सम्बन्धी
व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनेछ ।
पिरच्छे द -४
िवपद व्यवःथापन कोष सम्बन्धी व्यवःथा
१०. ूदे श िवपद व्यवःथापन कोषको ःथापनाः (१) ूदे श िवपद
व्यवःथापनका

लािग

एक

गिरनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा दे हायका
रकमह

जम्मा गिरनेछः–

(क) नेपाल सरकार वा ूदे श सरकारबाट कोषलाई ूदान भएको
रकम,
(ख)

राि य वा अन्तरार्ि य िवकास साझेदार,राि य वा अन्तरार्ि य
गैरसरकारी सं ःथा, िनजीक्षेऽबाट ूचिलत कानून बमोिजम ूा
भएको रकम,

(ग)

व्यावसाियक

सं घ

सं ःथाले

आफ्नो

व्यावसाियक

सामािजक

उ रदाियत्व अन्तगर्त ूदान गन रकम,
(घ)

ूदे श मिन्ऽपिरषदका सदःय, सभासद, िनजामती कमर्चारी, जं गी
तथा ूहरी कमर्चारीले ूदान गरे को रकम,

(ङ)

खण्ड

(घ)

मा

लेिखएदे िख

बाहेक

अन्य

सरकारी

तथा

गैरसरकारी सं ःथा वा त्यःता सं ःथाका कमर्चारी, ूाध्यापक,
िशक्षक, उ मी, व्यापारी, िविभ

पेशागत सं घ सं ःथा, राजनीितक

दल, शे ड युिनयन, नागिरक समाज, िनजी क्षेऽ वा सवर्साधारणले
ःवेच्छाले ूदान गरे को रकम,
(च)

कोषलाई अन्य कुनै ॐोतबाट ूा

रकम ।

(३) उपदफा (१) बमोिजमको कोष आवतीर् कोष (िरभिल्भङ
फण्ड)को

पमा स ालन गिरनेछ।

११. कोषको ूयोगः (१) कोषमा जम्मा भएको रकम दे हायको
कायर्को लािग खचर् गिरनेछः–
(क) िवपदबाट असर परे को वा पनर् सक्ने व्यिक्तको उ ार र
सम्पि को सं रक्षण गन,
(ख) िवपदबाट पीिडत व्यिक्तको तत्कालीन राहतका लािग
अःथायी िशिवर खडा गन,
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(ग)

िवपदबाट पीिडत व्यिक्तको भरण पोषण तथा जीवन
िनवार्हका लािग तत्काल आवँयक पन खा ा , ल ा
कपडा, औषधी तथा ःवाःथ्य सेवा, शैिक्षक साममी जःता
अत्यावँयक वःतु िवतरण गन,

(घ)
(ङ)

िवपदको कारणबाट घाइते वा िबरामी भएको व्यिक्तको
औषधी उपचार गन,

िवपदको

कारणबाट

दे हावसान

भएका

व्यिक्तको

काजिबया वा सदगतका लािग मृतकका आफन्तलाई
आिथर्क सहायता ूदान गन,
(च)

िवपदको कारणबाट भएको फोहोर मैला तथा ूदुषणको
िवसजर्न (िडःपोजल) गन,

(छ) िवपदबाट पीिडत व्यिक्तको अःथायी

पमा आौयःथल

बनाउने वा पुनःथार्पना गन,
(ज)

िवपदबाट पीिडत व्यिक्तको आवासीय घर वा िनजको
पेशासँग सम्बिन्धत औजार, वकर्शप

आिथर्क सहायता ूदान गन,

ममर्तका

लािग

िव ालय लगायत अन्य

सावर्जिनक महत्वका सं घ सं ःथा को सं रक्षण गन,
(झ) िवपद रोकथामका लािग सचेतनामूलक कायर्बम स ालन
गन, पूव र् सावधानी अपनाउने वा पूव र् तयारी (िूपेयडर्नेश)
गन गराउने,

(२) खोज, उ ार र राहत िवतरणमा लाग्ने ूशासिनक खचर्

सिमितबाट ःवीकृत गरी खचर् गनर् सिकनेछ ।

१२. कोषको रकम ूयोग हुन नसक्नेः यस ऐनको अन्य दफामा

जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन दे हायको ूयोजनका लािग

कोषको रकम खचर् गनर् सिकने छै नः–
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(क) कुनै सरकारी वा गैरसरकारी कमर्चारीलाई पािरौिमक,
तलब, भ ा वा सुिवधा उपलब्ध गराउन,

(ख) कुनै सरकारी वा गैरसरकारी कमर्चारीलाई ॅमण खचर्
वा अन्य त्यःतै ूकारको खचर् उपलब्ध गराउन,
(ग)
(घ)

कसै लाई चन्दा, पुरःकार, उपहार वा अनुदान ूदान गनर्,

िवपद सँग सम्बिन्धत िवषयमा खचर् गन बाहेक कसै लाई
आिथर्क सहायता उपलब्ध गराउन ।

१३. कोष स ालन सिमितः (१) दफा १० बमोिजमको कोष
स ालन तथा व्यवःथापन गनर्को लािग दे हाय बमोिजमको एक
कोष स ालन सिमित रहनेछः(क) सिचव, आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय

- सं योजक

(ख) सिचव, मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय

- सदःय

(ग)

सिचव, आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालय

- सदःय

(घ)

ूमुख, ूदे श लेखा िनयन्ऽक कायार्लय

- सदःय

(ङ)

सम्बिन्धत महाशाखा ूमुख, आन्तिरक मािमला
तथा कानून मन्ऽालय

- सदःय सिचव

(२) कोष स ालन सिमितको बैठकको कायर्िविध र अन्य
व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनेछ।
१४. कोषको

व्यवःथापन

तथा

सिमितबाट नेपाल रा
ूा

स ालनः

(१)

कोषको

रकम

बक वा नेपाल सरकारबाट सम्बन्धन

"क" वगर्को बकमा खाता खोली जम्मा गिरनेछ ।
(२)

सदःय-सिचव

उपदफा
र

(१)

बमोिजमको

मन्ऽालयको

हःताक्षरबाट स ालन हुनेछ ।
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१५. लेखा तथा लेखापरीक्षणः (१) कोषको आम्दानी खचर्को लेखा
ूदे श सरकारले अपनाएको लेखा ूणाली बमोिजम रािखनेछ ।
(२) कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट
हुनेछ ।

१६. कोषको रकम िवतरण गन कायर्िविधः (१) कोषको रकम दफा
११ बमोिजमको ूयोजनका लािग तोिकएको

मापदण्ड

बमोिजम खचर् गन गरी आवँयकतानुसार उपलब्ध गराइनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम कोषको रकम उपलब्ध

गराउँदा िवपदको सघनता र व्यापकता, कोषमा उपलब्ध
भएको रकम र खचर्को औिचत्य समेतलाई

ि गत गरी

सिमितले उिचत ठहराए बमोिजम रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम रकम उपलब्ध

गराउँदा िजल्ला िवपद व्यवःथापन सिमित र ःथानीय िवपद
व्यवःथापन सिमितसँग आवँयकतानुसार समन्वय गिरनेछ ।

पिरच्छे द –५
िजल्ला तथा ःथानीय िवपद व्यवःथापन सम्बन्धी व्यवःथा
१७. िजल्ला िवपद व्यवःथापन सिमितः (१) सं घीय ऐन बमोिजम
िजल्लाःतरमा िवपद व्यवःथापन

सम्बन्धी

कायर्को

लािग

ूमुख िजल्ला अिधकारीको अध्यक्षतामा तोिकए अनुसारको
िजल्ला िवपद व्यवःथापन सिमित रहनेछ ।
(२)

िजल्ला

िवपद

व्यवःथापन

सिमितले

ूदे श

सिमितबाट ःवीकृत नीित, योजना तथा कायर्बम कायर्न्वयन
गनर् सहयोग गनुप
र् नछ ।
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(३) उपदफा (1) बमोिजमको सिमितले ूत्येक
आिथर्क वषर्मा गरे को कामको िववरण सिहतको वािषर्क
ूितवेदन तयार गरी दफा ३ बमोिजमको सिमित समक्ष पेश
गनुर् पनछ ।
१८. ःथानीय िवपद व्यवःथापन सिमित: (१) सं घीय ऐन बमोिजम
ूत्येक गाउँपािलका तथा नगरपािलकामा गाउँ कायर्पािलकाको

अध्यक्ष वा नगरकायर्पािलकाको ूमुख को अध्यक्षतामा ःथानीय
िवपद व्यवःथापन सिमित रहनेछ ।

(२) ःथानीय िवपद व्यवःथापन सिमितले ूदे श

सिमितबाट ःवीकृत एकीकृत तथा
कायर्बम अनु प हुने गरी

क्षेऽगत नीित, योजना र

ःथानीय िवपद व्यवःथापन

योजना तजुम
र् ा गरी कायर्न्वयन गनुप
र् नछ ।
(३) उपदफा (1) बमोिजमको सिमितले ूत्येक
आिथर्क वषर्मा गरे को कामको िववरण सिहतको वािषर्क
ूितवेदन तयार गरी दफा ३ बमोिजमको सिमित समक्ष पेश
गनुर् पनछ ।

(४) वडाःतरमा वडाअध्यक्षको अध्यक्षतामा वडा िवपद व्यवःथापन
सिमित रहनेछ ।

पिरच्छे द-६
सुरक्षा िनकाय तथा अन्य िनकायको पिरचालन
१९ . सुरक्षा िनकायको पिरचालन तथा सहयोग र समन्वय: (१) ूदे श
सरकारले िवपद व्यवःथापनको काममा आफू मातहतका सुरक्षा

िनकायह

लगायत अन्य िनकायह लाई पिरचालन गनछ ।
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(२) नेपाल सरकारले िवपदको समयमा खोज, उ ार र

राहत कायर्का लािग ूदे श सरकारसँग आवँयक सहयोग माग

गरे को अवःथामा ूदे श सरकारले त्यःतो सहयोग उपलब्ध
गराउन सक्नेछ ।
20. ःवाःथ्य सेवा ूवाह गन: (१) िवपदको अवःथामा िनजी ,सरकारी
तथा सहकारी ःवाःथ्य सं ःथाका ःवाःथ्य कमीर्ह ले अिनवायर्
पमा ःवाःथ्य सेवा ूवाह गनुर् पनछ ।
(२)

ःवाःथ्य

सं ःथाले

िवपदमःत

क्षेऽमा

आवँयकतानुसार अःथायी ःवाःथ्य िशिवर स ालन गरी ःवाःथ्य
सेवा ूवाह गनुर् पनछ ।
(३) िवपदको अवःथामा ःवाःथ्यकमीर्ह

आफ्नो कायर्

क्षेऽ भन्दा बािहर रहे को अवःथा भएमा जुन ःथानमा रहे को छ
सोही

ःथानमा

सेवा

ूवाह

गन

गरी

िनजलाई

खटाउन

सिकनेछ ।
२१. अन्तर ूदे श सहयोग : िवपद व्यवःथापनका कायर्मा अन्य
ूदे शसँग सहयोगको आदान-ूदान गनर् सिकनेछ।

२२. वा णयन्ऽ तथा अन्य सेवा ूदायक िनकायको काम, कतर्व्य र
अिधकार:
(१) वा णयन्ऽ, एम्बुलेन्स तथा त्यःतै अन्य सेवा

ूदायकले आपत्कालीन खोज, उ ार तथा राहत उपलब्ध
गराउन सिमितले िदएको िनदशनको पालना गनुर् पनछ ।
(२)

आपत्कालीन

कायर् सम्पादन

गदार्

सिमितको

आदे श बमोिजम कुनै पिन ःथानमा ूवेश गन तथा जुनसुकै व्यिक्त

वा सं ःथाको साधन र ॐोत उपयोग गन अिधकार वा णयन्ऽ सेवा
ूदायकलाई हुनेछ।
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(३)

ूदे श

सरकारले

जनसं ख्या,

भौगोिलक

क्षेऽ,

जोिखमको क्षेऽ समेत िवचार गरी ःथानीय तहलाई वा णयन्ऽ र
अन्य सेवाको व्यवःथापन गनर्को लािग

मापदण्ड सिहत िनदशन

गनर् सक्नेछ र त्यःतो िनदशन पालना गनुर् सम्बिन्धत ःथानीय
तहको कतर्व्य हुनेछ ।

२३. सावर्जिनक सं ःथा तथा व्यावसाियक ूित ानको दाियत्व: (१)
िवपद व्यवःथापन सम्बन्धमा ूदे श िभऽका सबै सावर्जिनक सं ःथा

तथा व्यावसाियक ूित ानको दाियत्व दे हाय बमोिजम हुनेछ:-

(क) आफ्नो भवन, उ ोग, कायार्लय वा व्यावसाियक केन्िमा

िवपद्का घटना हुन निदन िवपद सुरक्षा औजार, उपकरण,
साममी, आपत्कालीन िनकास लगायत तोिकए बमोिजमका
अन्य व्यवःथा गन,

(ख)

तथ्या

स लन, क्षितको मूल्या न, राहत, पुनःथार्पना तथा

पुनिनर्मार्ण समेतका सम्पूण र् कायर्मा आवँयक सहयोग गन,
(ग)

आफ्ना कमर्चारी तथा कामदारलाई िवपद व्यवःथापन
सम्बन्धमा आधारभूत अिभमुखीकरण गन गराउने,

(घ)

िवपद व्यवःथापन कायर्मा उपयोग हुने ॐोत साधनलाई
तयारी हालतमा राख्ने,

(ङ)

आफ्ना

भवन

लगायत

अन्य

सं रचना

आपत्कालीन

ूयोजनका लािग आवँयक परे मा आदे शानुसार उपलब्ध
गराउने,
(च)

सम्बिन्धत अिधकारीको सुपिरवेक्षणमा उ ार तथा राहत
िवतरण कायर्मा सहयोग पुर्याउने,

(छ)

िवपद जोिखम न्यूनीकरण सं यन्ऽको व्यवःथा गरी तयारी

अवःथामा राख्ने,
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(ज)

फोहोरमैला

तथा

ूदुषणको

यथोिचत

व्यवःथापन

गरी

यसबाट वातावरण र जनजीवनमा पनर् सक्ने नकारात्मक
ूभावलाई न्यूनीकरण गन उपायह
(झ)
(२)

अपनाउने,

िवपदको घटना घटे मा तत्काल निजकको सुरक्षा िनकाय र
ःथानीय आपत्कालीन कायर्स ालन केन्िलाई खबर गन ।
ूदे श

िभऽका

सावर्जिनक

सं ःथा

तथा

व्यावसाियक

ूित ानले ूदे श िवपद व्यवःथापन सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रही
िवपद व्यवःथापन योजनाको तजुम
र् ा गरी अिनवायर्

पमा लागू गनुर्

पनछ।
(३) िवपदको समयमा ःवाःथ्य सं ःथा, दुरस ार, ब्लड बै ,
खानेपानी सप्लायसर्, िबजुली, ईन्धन, ढु वानीका साधान, ग्याँस, इन्टरनेट,
बिक , आमस ार माध्यम, िडपाटर्मेण्ट ःटोसर्, सुपरःटोर तथा औषिध
पसल, खा

पसल, टे ण्ट लगायत राहत सामामी िबबी गन पसल जःता

अत्यावँयक सेवा ूदान गन सरकारी, गैरसरकारी तथा िनजी क्षेऽका
सेवा ूदायकले अिनवायर्

पमा सेवा ूदान गनुपर् नछ ।

(४) उपदफा (३) बमोिजमको सेवा ूदान नगन सेवाूदायक
सं ःथाका स ालक एवं कमर्चारीलाई िनयन्ऽण िलई ूचिलत कानून
बमोिजम कारबाही गरी त्यःतो सेवा ूदायकको

सामामी िनयन्ऽण िलई

वैकिल्पक व्यवःथाबाट सामामी वा सेवा िबबी िवतरण वा उपलब्ध
गराउन सक्नेछ ।
२४. िवपद व्यवःथापनमा सहयोग गनुपर् न: ूदे श िभऽका सरकारी
कायार्लय,

गैरसरकारी

सं ःथा,

ःथानीय

स सं ःथा,

समुदाय,

ःवयंसेवक, नागिरक समाज, िनजी क्षेऽ तथा व्यिक्तले िवपद

व्यवःथापन कायर्मा ूदे श सरकारलाई
गनुर् पनछ:-
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(क) कुनै पिन पुवार्धार िवकासका कायर्बमह

स ालन गदार्

िवपद ूभाव मुल्यांकन गराएर माऽ गनुपर् न,
(ख) िवपद ूभाव मुल्यांकन तथ्या
राहत,

पुनःथार्पना

तथा

स लन, क्षितको मूल्या न,

पुनःिनर्मार्ण

लगायतका

िवपद

व्यवःथापन सम्बन्धी कायर्मा सहयोग गन,
(ग)

(घ)

िवपद व्यवःथापन सम्बन्धी जनचेतना अिभवृि

गन,

क्षमता िवकास, आपत्कालीन नमूना अभ्यास तथा िवपद
व्यवःथापन सम्बन्धी ूिशक्षण कायर्बममा सहयोग गन
तथा भाग िलने,

(ङ)

खोज, उ ार तथा राहत िवतरण सम्बन्धी कायर्मा सहयोग
गन।

पिरच्छे द – ७
कसूर र सजाय
२५. कसूर तथा सजायः

(१) कसै ले िवपदको घटना घट्न

सक्नेगरी लापरबाही गरी कुनै कायर् गरे मा वा त्यःतो घटना
घटाउन ूत्यक्ष सं लग्न भएमा त्यःतो कसूरको माऽा अनुसार

पाँच लाख

पैयाँसम्म जिरबाना वा दुई वषर्सम्म कैद वा दुवै

सजाय हुनेछ ।
त्यःतो

(२) कसै ले दे हाय बमोिजमको कुनै कायर् गरे मा
व्यिक्तलाईर्

कसूरको

माऽा

अनुसार

एक

लाख

पैयाँसम्म जिरवाना छ मिहनासम्म कैद वा दुवै सजाय

हुनेछः-

(क) कुनै

िवपदको

सावर्जिनक

घटना

घट्न

सक्ने

पमा ऽास सृजना गरे मा,
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(ख) अनुमित िलई वा निलई िवपद्का नाममा चन्दा, राहत वा
सहयोग स लन गरी, आफूखुशी

िवतरण गरे मा वा

व्यिक्तगत लाभमा ूयोग गरे मा,

(ग)

िवपदको समयमा अूाकृितक

पमा बजार मूल्यवृि

गरे मा वा कृिऽम अभाव िसजर्ना गरे मा वा गुणःतरहीन
वःतु तथा सेवाको कारोबार गरे मा

।

ु ै कुरा लेिखएको भए
(३) उपदफा (१) मा जनुसक

तापिन सो उपदफा बमोिजमको कसूर गरे को कारण कसै को
ज्यान गएमा, अ भ
कायर्

गन

हुनेछ ।

भएमा वा

व्यिक्तलाई

ूचिलत

चोटपटक लागेमा त्यःतो
कानून

बमोिजम

सजाय

(४) कसै ले दे हाय बमोिजमको कायर् गरे मा त्यःतो

व्यिक्तलाई पचास हजार

पैयाँसम्म जिरबाना हुनेछः-

(क) यस ऐन अन्तगर्तको कुनै कायर् गनर्
िनकाय वा

कुनै सरकारी

यस ऐन बमोिजम गिठत कुनै सिमित वा

त्यःतो कायर्को लािग अिख्तयारी ूा

व्यिक्तलाई आफ्नो

कतर्व्य पालना गनर् बाधा पुर्याएमा,
(ख) यस ऐन कायार्न्वयन गन सम्बन्धमा जारी भएका आदे श
वा िनदशन पालना नगरे मा,
(ग)

राहत

साममी

िवतरणमा

अवरोध

गरे मा

वा

राहत

साममीको दु पयोग गरे मा,
(घ)

िवपदका बखत झुठा िववरण िदने तथा झुठा ूमाण
बनाएमा,
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(ङ)

उपदफा (१), (२) र (३) मा उल्लेख गिरएको बाहे क
यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगर्तको िनयम िवपरीतको कुनै
कायर् गरे मा।

(५) यस ऐन िवपरीतको कायर् कुनै स िठत सं ःथाले

गरे मा त्यःतो कायर्मा सं लग्न त्यःतो सं ःथाको व्यिक्तलाई र
त्यःतो व्यिक्त यिकन नभएमा सो सं ःथाको ूमुख भई कायर्
यस दफा बमोिजमको सजाय हुनेछ।

गन व्यिक्तलाई

२६. हदम्याद: यस ऐन अन्तगर्तको कसूरमा कसूर भए गरे को
िमितले तीस िदन िभऽ मु ा हेन अिधकारी समक्ष मु ा दायर
गिरसक्नु पनछ ।
२७. मु ा हेन अिधकारी र पुनरावेदन: (१) दफा २५ को उपदफा
(१), (२), (३) बमोिजमको मु ाको कारबाही र िकनारा
िजल्ला अदालतले गनछ ।
(२) दफा

25

को उपदफा (४)

बमोिजमको

मु ाको कारबाही र िकनारा ूमुख िजल्ला अिधकारीले गनछ ।
(3)

उपदफा

(2)

बमोिजम

ूमुख

िजल्ला

अिधकारीले गरे को िनणर्य उपर पतीस िदन िभऽ सम्बिन्धत
िजल्ला अदालतमा पुनरावेदन गनर् सिकनेछ ।

२८. मु ाको अनुसन्धान र दायरी : दफा २५ को उपदफा (४) सँग
सम्बिन्धत मु ाको अनुसन्धान तोिकएको अिधकारीले गनछ ।
२९. ूचिलत कानून बमोिजम मु ा चलाउन बाधा नपन:

यस

पिरच्छे दमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन कसै ले यस ऐन

िवपिरत गरे को कुनै कायर्बाट अन्य कानूनको समेत उल्ल न

हुने भएमा ूचिलत कानून बमोिजम मु ा चलाउन बाधा पन
छै न ।
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3०. क्षितपूितर्

कसै ले यस ऐन िवपरीतको कुनै

भराई िदनुपनः

कसूर गरे को कारणबाट कसै लाई

हािन,

नोक्सानी

पुग्न

गएमा त्यःतो व्यिक्तबाट हािन, नोक्सानी पुग्ने पक्षलाई मनािसब
क्षितपूितर् भराई िदनुपनछ ।
3१. असल िनयतले गरे को काममा सजाय नहुनःे

यस ऐन बमोिजम

िवपदका अवःथामा िजम्मेवारी तोिकएको रा सेवक, कमर्चारी वा
ःवयं सेवकले तीिकए बमोिजमको काम ईमान्दारी पूवक
र्
पुरा
गरे को कुनै

गनुप
र् न।असल िनयतले गरे को वा गनर् ूय

कामको सम्बन्धमा कुनै रा सेवक वा कमर्चारी उपर मु ा
चलाइने वा अन्य कुनै कानूनी कारबाही गिरने छै न ।

पिरच्छे द -८
िविवध
3२. ूदे श गोदाम घर स ालन : (१) ूदे शमा भएका वा हुन सक्ने
ूाकृितक तथा गैरूाकृितक िवपद पूवक
र् ो तयारी ,पीिडतको

उ ार, राहत

िवतरण, पुनःर् थापना

र

पूनलार्भ

र

यसको

व्यवःथापन जःता सबै िबयाकलापका लािग आवँयक पन राहत
सामामीको

भण्डारणको

लािग

एक

गोदाम

घर

स ालनमा

ल्याईनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोिजमको गोदाम घरमा नेपाल
सरकार, ूदे श सरकार, नेपाल सरकारको अनुमितमा वैदेिशक
दातृ रा

वा िनकाय र अन्य सं घ सं ःथाले िदएका राहत

सामामीको भण्डारण गिरनेछ।
(३) उपधारा (१) बमोिजमको गोदाम घरको स ालन,
व्यवःथापन र सुपरीवेक्षेण मन्ऽालयले गनछ ।
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(४) गोदाम घर सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए
बमोिजम हुनेछ ।

3३. िवपद स टमःत क्षेऽ घोषणा गनर् सक्ने : (१) दफा ३ बमोिजम
गठन भएको सिमितले
ूकृितको िवपद उत्प

ूदे श िभऽको कुनै ठाँउमा गम्भीर

भएमा िवपद स टमःत क्षेऽ घोषणा गनर्

ूदे श सरकार समक्ष िसफािरस गनर् सक्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोिजम घोषणा गरे को क्षेऽमा

सम्बिन्धत ःथानीय तह, व्यिक्त, सं ःथा वा अिधकारीले त्यःतो
क्षेऽमा स ालन गन कायर्बमलाई सहयोग र समन्वय गनुर्
िनजह को कतर्व्य हुनेछ ।
(३)

ूदे श

िभऽका

ूाकृितक

जोिखमका

क्षेऽह

िनधार्रण गिर त्यहाका मानवबःती ,भौितक सं रचना िनमार्णका
गितिवधीलाई िन त्साहीत गन, वाढी जोखीम न्यूिनकरण गनर्
निदको बहाव क्षेऽ िनधार्रणमा जोड,भौितक सं रचना िनमार्णाथर्
ःथािनय तह सँग समन्वय र सहकायर् गन ।

३४. तत्काल खिरद तथा िनमार्ण र ूयोग गनर् सिकने: (1) िवशेष
पिरिःथित परी िवपदबाट ूभािवत क्षेऽमाखोज, उ ार तथा राहत
उपलब्ध गराउन तथा भइरहे को िवपदबाट थप क्षित हुन निदनका
लािग तत्कालै राहत साममी खिरद वा िनमार्ण कायर् गनर् आवँयक
भएमा सावर्जिनक खिरद सम्बन्धी ूचिलत कानूनमा रहे को िवशेष
पिरिःथितमा खिरद गन सम्बन्धी व्यवःथा बमोिजम मन्ऽालयले
सिमितको िनणर्यमा खिरद वा िनमार्ण कायर् गनर् सक्नेछ ।
(२) िवपदबाट ूभािवत क्षेऽमा खोज, उ ार तथा राहत
उपलब्ध गराउन तथा भइरहे को िवपदबाट थप क्षित हुन
निदनका लािग ूदे श क्षेऽ िभऽको कुनै गैरसरकारी कायार्लय वा
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अन्य सं घ सं ःथा र व्यिक्तको चल, अचल सम्पि

तथा सवारी

साधन उपयोग गनर् आवँयक भएमा सोको अिभलेख राखी
तोिकएको

अविधभरको

लािग

अःथायी

तवरले

ूा

गनर्

सिकनेछ ।

(३) मन्ऽालयले उपदफा (२) बमोिजम कुनै सम्पि

अःथायी

उपयोग

पमा ूा

बापत

गरे मा त्यःतो सम्पि

ूचिलत

दर

अनुसारको

ूयोग वा वःतु

रकम

सम्बिन्धत

कायार्लय, सं ःथा वा व्यिक्तलाई िदनेछ ।
३५. राहतको न्यूनत मापदण्ड सम्बन्धी व्यवःथा: (१) िवपद ूभािवत
व्यिक्तलाई नेपाल सरकार र ःथानीय तहले उपलब्ध गराएको
राहतमा दोहोरो नपन गरी यस ऐन बमोिजम तोिकएको मापदण्डका
आधारमा राहत उपलब्ध गराईनेछ ।
तर उपदफा (१) बमोिजम नेपाल सरकार र ःथानीय तहले

उपलब्ध गराएको राहत अपुग भएको भ े कुरा सिमितलाई लागेमा
अितिरक्त राहत उपलब्ध गराउन बाधा पन छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको राहतको मापदण्डमा

अन्य

िवषयको

हुनपु नछ:-

अितिरक्त

दे हायका

िवषय

समावेश

भएको

(क) िवपदबाट ूभािवत व्यिक्तलाई अःथायी आौयःथलमा राख्दा
उपलब्ध गराउनु पन आवास, खा ा , खानेपानी, ःवाःथ्य
तथा सरसफाइ सम्बन्धी,
(ख)

िवपदबाट मृत्यु हुनेको पिरवार तथा सम्पि को क्षित हुने

व्यिक्तलाई उपलब्ध गराउनु पन न्यूनतम राहत सम्बन्धी,
(ग)

मिहला, बालबािलका, जे

नागिरक, अशक्त तथा अपा ता

भएका व्यिक्तको आवँयकता सम्वोधनका लािग िवशेष
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राहत प्याकेजह

(जःतै िडिग्नटी िकट र िचल्से न िकट)

मिहलाह को लािग सुरिक्षत मिहला मैऽीःथल,
(घ)

व्यिक्तगत गोपनीयता तथा सुरक्षा सम्बन्धी,

(ङ)

न्यूनतम

राहत

व्यवःथापनका
(च)

बाहे क

ःवरोजगार

माध्यमबाट

सम्बन्धी,

गैरसरकारी वा व्यिक्तगत

पीिडतको

तथा

रोजगारी

जीिवकोपाजर्न

पमा िदइने राहतको िवतरण

सम्बन्धी,
(छ)
(ज)

एक ार ूणाली अनु प राहत िवतरण गन सम्बन्धी,
राहतसँग सम्बिन्धत अन्य उपयुक्त िवषय ।

३६. िनदशन िदन सक्ने: कायर्कारी सिमितले यस ऐनको अधीनमा रही

िवपद व्यवःथापनका लािग कुनै व्यिक्त वा िनकायलाई आवँयक
िनदशन िदन सक्नेछ र त्यःतो िनदशनको पालना गनुर् सम्बिन्धत

व्यिक्त वा िनकायको कतर्व्य हुनेछ ।

३७. अिधकार ूत्यायोजनः सिमितले आवँयकता अनुसार आफूमा
रहेको केही वा सबै अिधकार कायर्कारी सिमितलाई ूत्यायोजन

गनर् सक्नेछ ।

३८. उपसिमित गठन गनर् सक्ने : (१) दफा ६ बमोिजम गठन भएको
कायर्कारी सिमितले आवँयकता अनुसार उपसिमित गठन गनर्
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम गठन हुने उपसिमितको

काम, कतर्व्य, अिधकार र कायर्िविध उपसिमित गठन गदार्का
बखत तोिकए बमोिजम हुनेछ ।

३९. अिभलेख राख्नु पनः (१) िवपदको समयमा राहत उपलब्ध गराउने
व्यिक्त, िनकाय वा सं ःथाको नाम,
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तथा सोको पिरमाण सिहतको िववरणको अिभलेख राख्ने व्यवःथा
कायर्कारी सिमितले िमलाउनु पनछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको िववरण राख्दा िवप मा
परे का मिहला, बालबािलका तथा जे नागिरक, िवपद्का कारणले
ःथानान्तरण भएका घरपिरवार लगायतको सं ख्या एिकन हुने

िववरण र उनीह लाई उपलब्ध गराइएको राहात ःप

राख्नु पनछ।

पमा

४०. राहत िवतरण र सेवा ूवाहमा एक ार ूणाली ःथापना गन: (१)
कसै ले पिन ूदे श सरकारले तोिकिदएको

िवपद

व्यवःथापन

हे न िनकायको ःवीकृित िलएर माऽ राहत सामामीको सं कलन र
िवतरण गनुपर् नछ ।
(२) उपदफा (१) िवपिरत राहत सामामीको सं कलन र
िवतरण गरे को पाइमा त्यःतो सामामी जफत गरी सं लग्न व्यिक्त
र सं ःथालाई ूचिलत कानून बमोिजम सजाय हुनेछ ।

4१. पुरःकार िदन सक्ने : ूदे शको िवपद व्यवःथापन सम्बन्धमा िवशेष
योगदान पुर्याउने रा सेवक,ःथानीय तह, व्यिक्त वा सं ःथालाई
ूोत्साहन ःव प सिमितको िसफािरसमा ूदे श सरकारले सम्मान
तथा पुरःकार िदन सक्नेछ ।
4२. वािषर्क ूितवेदन : (१) दफा ६ बमोिजको कायर्कारी सिमितले
ूत्येक आिथर्क वषर्मा गरे को कामको िववरण सिहतको वािषर्क
ूितवेदन तयार गरी सिमित समक्ष पेश गनुर् पनछ ।
(२)
सावर्जिनक

उपदफा

(१)

बमोिजमको

पमा ूकाशन गनुर् पनछ ।
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4३. ूदे श सरकारले िनदशन िदन सक्नेः (१) ूदे श सरकारले यस
ऐन बमोिजम सिमितलाई

आवँयक िनदशन िदन सक्नेछ र

त्यःतो िनदशन पालना गनुर् सिमितको कतर्व्य हुनेछ ।

४४. ूशासिनक खचर् व्यवःथापन: सिमित \कायर्कारी समित\ कोष
स ालन सिमितको बैठक तथा ूितवेदन तयारी लगायतका कायर्

सँग सम्बिन्धत ूशासिनक खचर् मन्ऽालयले व्यवःथा गनछ |

४५. िनयम, िनदिशका तथा कायर्िविध बनाउन सक्नेः यस ऐनको
कायार्न्वयनका लािग ूदे श सरकारले आवँयकता अनुसार
िनयमावली, िनदिशका तथा कायर्िविध बनाउन सक्नेछ ।

४६. बचाउ : यो ऐन ूारं भ हुँदाका बखत िवपद व्यवःथापनका
सम्बन्धमा

ूदे श

सरकारबाट

भए

गरे का

कायर् यसै

बमोिजम भए गरे को मािनने छ।
ूमाणीकरण िमित : २०७५।०६।०४

आ ाले,

राजकुमार ौे
ूदे श सरकारको सिचव
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