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प्रदेश विपद् व्यिस्थापन ऐन, २०७५ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममत 

२०७५।०६।०४ 

संशोधन गने ऐन  

१. केही प्रदेश ऐन संशोधन गने 

 ऐन,२०७७ २०७७।०४।१६ 

२. प्रदेश विपद् व्यिस्थापन (पवहलो  

 संशोधन) ऐन, २०७९ २०७९।०४।१३ 

संित ्२०७५ सालको ऐन नं. 15 

प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा व्यिस्था गनन बनेको ऐन 

प्रस्तािना: प्रदेश मिर प्राकृमतक तथा गैर प्राकृमतक विपदबाट सिनसाधारणको 
जीउज्यान र सािनजमनक, मनजी तथा व्यक्तिगत सम्पक्ति, प्राकृमतक एिं सााँस्कृमतक 
सम्पदा र िौमतक संरचनाको संरक्षण गननका लामग विपद् पूिनको तयारी, विपद् 
जोक्तिम न्यूमनकरण, पीमडतको उद्धार, राहत वितरण, पनुनस्थापना र पनुलानि तथा 
व्यिस्थापनका सबै वियाकलापको समन्ियात्मक र प्रिािकारी रूपमा 
कायानन्ियनका लामग कानून बनाउन िाञ्छनीय िएकोले, 

प्रदेश सिाले यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद- १ 

प्रारम्ि र पररिाषा 

1. संक्तक्षप्त नाम र प्रारम्िः (१) यो ऐनको नाम "प्रदेश विपद् व्यिस्थापन 
ऐन, २०७५" रहेको छ।  

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्ि हनेुछ। 
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2. पररिाषाः विषय िा प्रसंगले अको अथन नलागेमा, - 

(क) "कायनकारी समममत" िन्नाले दफा ६ बमोक्तजमको प्रदेश 
विपद् व्यिस्थापन कायनकारी समममत सम्झन ुपछन। 

(ि) "कोष" िन्नाले दफा १० बमोक्तजमको प्रदेश विपद् 
व्यिस्थापन कोष सम्झन ुपछन। 

(ग) "कोष सञ्चालन समममत" िन्नाले दफा १३ बमोक्तजमको 
कोष सञ्चालन समममत सम्झन ुपछन। 

(घ) "गैर प्राकृमतक विपद्" िन्नाले महामारी, अमनकाल, 
डढेलो, कीट िा सूक्ष्म जीिाण ु आतङ्क, पश ु तथा 
चराचरुुङ्गीमा हनेु फ्लू, प्यान्डाममक फ्लू, सपनदंश, जनािर 
आतङ्क, िानी, हिाई, सडक, जल िा औद्योमगक 
दघुनटना,आगलागी, विषाि गयााँस, रसायन िा विवकरण 
चहुािट, गयााँस विष्फोटन, विषाि िाद्य सेिन, 
िातािरणीय प्रदूषण, िन विनाश िा िौमतक संरचनाको 
क्षमत तथा प्रकोप उद्धार कायनमा हनेु दघुनटना िा यस्तै 
अन्य गैरप्राकृमतक कारणले उत्पन्न विपद् सम्झन ुपछन। 

(ङ) "क्तजल्ला विपद् व्यिस्थापन समममत" िन्नाले संघीय ऐनको 
दफा १7 बमोक्तजम क्तजल्लामा गठन िएको क्तजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन समममत सम्झन ुपछन। 

(च) "तोवकएको" िा "तोवकए बमोक्तजम" िन्नाले यस ऐन 
अन्तगनत बनेको मनयममा तोवकएको िा तोवकए बमोक्तजम 
सम्झनपुछन। 

 
 पवहलो संशोधनद्वारा थप। 
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(छ) "प्रमतष्ठान" िन्नाले होटल तथा लज समेतलाई सम्झन ु
पछन। 

(छ1) "प्रदेश" िन्नाले बागमती प्रदेश सम्झन ुपछन। 
(ज) "प्राकृमतक विपद्"  िन्नाले वहमपात, अमसना, वहमपवहरो, वहमताल 

विस्फोटन, अमतिृवि, अनािृवि, बाढी, पवहरो तथा ि-ु
स्िलन, डुबान, िडेरी, आाँधी, हरुी बतास, शीतलहर, 
तातो हािाको लहर, चट्याङ्ग, िकूम्प, ज्िालामिुी 
मबस्फोट, डढेलो िा यस्तै अन्य प्राकृमतक कारणले 
उत्पन्न जनुसकैु विपद् सम्झन ुपछन। 

(झ) "मन्रालय" िन्नाले आन्तररक माममला तथा कानून 
मन्रालयलाई सम्झन ुपछन। 

(ञ) "राविय कायनकारी समममत" िन्नाले संघीय ऐनको दफा 
६ बमोक्तजमको कायनकारी समममत सम्झन ुपछन। 

(ट) "राविय पररषद्" िन्नाले संघीय ऐनको दफा ३ 
बमोक्तजमको विपद् जोक्तिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन 
राविय पररषद् सम्झन ुपछन। 

(ठ) "राविय प्रामधकरण" िन्नाले संघीय ऐनको दफा १० 
बमोक्तजम गठन िएको राविय विपद् जोक्तिम न्यूनीकरण 
तथा व्यिस्थापन प्रामधकरण सम्झन ुपछन। 

(ड) "विपद्" िन्नाले कुनै स्थानमा आपत्कालीन अिस्था 
मसजनना िई जन िा धनको क्षमतको साथै जीिनयापन र 
िातािरणमा प्रमतकूल असर पाने प्राकृमतक िा 
गैरप्राकृमतक विपद् सम्झन ुपछन। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्धारा थप। 
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(ढ) "विपद् िोज तथा उद्धार समूह" िन्नाले विपद्को 
अिस्थामा िोजी तथा उद्धार गनन वियाशील िा विपद् 
व्यिस्थापनको लामग पररचालन गनन तयार गररएको 
विक्तशिीकृत िोज तथा उद्धार समूह सम्झन ुपछन र सो 
शब्दले तामलम प्राप्त मानिीय सहायता कमीलाई समेत 
जनाउाँछ। 

(ण) "विपद् जोक्तिम न्यूनीकरण" िन्नाले विपद्पूिन गररने 
जोक्तिमको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन, विपद् रोकथाम िा 
विपद् बाट हनेु क्षमतको न्यूनीकरण तथा विकासका 
कायनमा विपद् जोक्तिमलाई कम गने सम्बन्धी कायन 
सम्झन ुपछन। 

(त) "विपद् पनुलानि" िन्नाले विपद्को घटनापमछ गररने 
पनुमननमानण एिं पनुस्थानपनासाँग सम्बक्तन्धत कायन सम्झन ु
पछन। 

(थ) "विपद् प्रमतकायन" िन्नाले विपद्को घटना घट्नासाथ 
तत्कालै गररने िोज, उद्धार एिम ्राहतसाँग सम्बक्तन्धत 
कायन सम्झन ुपछन र सो शब्दले विपद् प्रमतकायनको पिून 
तयारीलाई समेत जनाउाँछ। 

(द) "विपद् व्यिस्थापन" िन्नाले विपद् जोक्तिम न्यूनीकरण, 
विपद् प्रमतकायन र विपद् पनुलानिसाँग सम्बक्तन्धत सम्पूणन 
वियाकलाप सम्झन ुपछन। 

(ध) "व्यािसावयक प्रमतष्ठान" िन्नाले उद्योग, कलकारिाना, 
मसनेमा घर, सवपङ्ग मल, बहउुदे्दश्यीय व्यापाररक ििन 
जस्ता व्यािसावयक प्रमतष्ठान सम्झन ुपछन। 
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(न)  "पररषद्" िन्नाले यस ऐनको दफा ३ बमोक्तजम गठन 
िएको प्रदेश विपद् व्यिस्थापन पररषद् सम्झन ुपछन। 

(प) "संघीय ऐन" िन्नाले नेपाल सरकारको विपद् जोक्तिम 
न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ सम्झन ुपछन। 

(फ) "संघीय मन्रालय" िन्नाले नेपाल सरकारको विपद् 
व्यिस्थापन हेने गरी तोवकएको मन्रालय सम्झन ुपछन। 

(ब) "सािनजमनक संस्था" िन्नाले सरकारी मनकाय, सरकारको 
पूणन िा आंक्तशक स्िाममत्ि िएको संस्था, प्रचमलत कानून 
बमोक्तजम स्थापना िएका सङ्गठठत संस्था िा सबै प्रकारका 
स्िास््य तथा शैक्तक्षक संस्था सम्झन ुपछन। 

पररच्छेद- २ 

पररषद् गठन र काम, कतनव्य, अमधकार सम्बन्धी व्यिस्था 

३. प्रदेश विपद् व्यिस्थापन पररषद्: (१) प्रदेशस्तरमा विपद् व्यिस्थापन 
सम्बन्धी नीमत तथा योजना स्िीकृत गने, आिश्यकता अनसुार प्रदेश 
विपद् व्यिस्थापन कायनकारी समममतलाई नीमतगत मागनदशनन गने तथा 
मनदेशन ठदने, विपद् व्यिस्थापनका लामग आमथनक स्रोतको व्यिस्थापनको 
लामग कायनकारी समममतशलाई मनदेशन तथा सोको लामग सहजीकरण 
गने समेतको प्रयोजनको लामग एक प्रदेश विपद् व्यिस्थापन पररषद् 
रहनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम गठन िएको प्रदेश विपद् 
व्यिस्थापन पररषद् मा देहाय बमोक्तजमका सदस्यहरु रहनेछनः्- 

 
  पवहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 

 



 

6 
 

(क)   मखु्यमन्री - अध्यक्ष 

 (ि)   आन्तररक माममला तथा  
      कानून मन्री - उपाध्यक्ष 

(ग)   आमथनक माममला तथा योजना मन्री  - सदस्य 

(घ) िौमतक पूिानधार विकास मन्री - सदस्य 

(ङ)  िूमम व्यिस्था, कृवष तथा  
सहकारी मन्री - सदस्य 

(च)  उद्योग, पयनटन, िन तथा  
िातािरण मन्री  - सदस्य 

(छ)  सामाक्तजक विकास मन्री          - सदस्य 

(ज)  प्रदेश सिामा विपक्षी दलको नेता   - सदस्य 

(झ)  प्रदेश सिाको सदस्य एक जना  
मवहला सवहत तीन जना  - सदस्य 

(ञ) उपाध्यक्ष, प्रदेश नीमत तथा  
योजना आयोग    - सदस्य 

(ट)  प्रदेश प्रमिु सक्तचि  - सदस्य  

(ठ) विपद्का क्षेरमा विज्ञता हामसल  
गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट समममतले  

 मनोनयन गरेका एक जना मवहला  
 सवहत दईु जना -सदस्य 

(ड) सक्तचि, आन्तररक माममला  
तथा कानून मन्रालय -सदस्य-सक्तचि 
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 (३) ……………… 

४. पररषद्को बैठक सम्बन्धी व्यिस्था: (१) अध्यक्षले तोकेको मममत, 
समय र स्थानमा पररषद् को बैठक बस्नेछ। 

(२) पररषद् को सदस्य-सक्तचिले पररषद् को बैठक बस्ने मममत, 
समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हनेु विषय सूची सवहतको सूचना 
बैठक बस्ने समय िन्दा चौबीस घण्टा अगािै सबै सदस्यले पाउने गरी 
पठाउन ुपनेछ। 

(३) पररषद् का पचास प्रमतशतिन्दा बढी सदस्य उपक्तस्थत 
िएमा बैठकको लामग गणपूरक सङ्खख्या पगुेको मामननेछ। 

(४) उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेक्तिएको िए 

तापमन पररषद् को बैठक तत्काल बोलाउन आिश्यक िएमा अध्यक्षले 
जनुसकैु बेला पमन पररषद् को बैठक बोलाउन सक्नेछ र त्यस्तो 
अिस्थामा अध्यक्ष र घटीमा एक जना सदस्य सवहत सदस्य सक्तचि 
उपक्तस्थत िएमा पररषद् को बैठक बस्न सक्नेछ। 

(५) बैठकको अध्यक्षता पररषद् को अध्यक्षले गनेछ। 

(६) अध्यक्षको अनपुक्तस्थमतमा उपाध्यक्षले अध्यक्षले गने सम्पूणन 
कायन गनेछ। 

(७) पररषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कायनविमध समममत आफैँ ले 
मनधानरण गरे बमोक्तजम हनेुछ। 

(८) पररषद्को मनणनय सदस्य सक्तचिले प्रमाक्तणत गरी राखे्नछ। 

 
 पवहलो संशोधनद्वारा क्तझवकएको। 

 पवहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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५. ............. 

पररच्छेद- ३ 

कायनकारी समममतको गठन तथा काम, कतनव्य र अमधकार 

६. कायनकारी समममत: (१) प्रदेश विपद् व्यिस्थापन पररषद् को मनदेशन 
कायानन्ियन तथा विपद् व्यिस्थापन कायनलाई प्रिािकारी रूपमा सञ्चालन 
गनन देहाय बमोक्तजमको सदस्य रहने गरी एक प्रदेश विपद् व्यिस्थापन 
कायनकारी समममत रहनेछः-  

(क) आन्तररक माममला तथा कानून मन्री - अध्यक्ष  
(ि) सक्तचि, मखु्यमन्री तथा मक्तन्रपररषको  

       कायानलय - सदस्य 
(ग) सक्तचि, आन्तररक माममला तथा कानून  

 मन्रालय - सदस्य 
(घ) सक्तचि,आमथनक माममला तथा योजना  

 मन्रालय - सदस्य 
(ङ)  सक्तचि, िौमतक पिूानधार विकास मन्रालय - सदस्य 
(च) सक्तचि,िूमम व्यिस्था, कृवष तथा  

सहकारी मन्रलाय - सदस्य 
(छ)  सक्तचि, उद्योग, पयनटन, िन तथा  

िातािरण मन्रलाय - सदस्य 

(ज)  सक्तचि, सामाक्तजक विकास मन्रलाय -सदस्य 

 
 पवहलो संशोधनद्वारा क्तझवकएको।  
 पवहलो संशोधनद्वारा थप। 
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(झ)  प्रदेश प्रहरी प्रमिु - सदस्य 

(ञ) प्रदेश अध्यक्ष, नेपाल रेडिस सोसाइटी - सदस्य 
(ट)  सम्बक्तन्धत महाशािा प्रमिु, आन्तररक  

माममला तथा कानून मन्रालय  -सदस्य-सक्तचि 
(२) उपदाफा (५) बमोक्तजमको समममतमा नेपाली सेना, नेपाल 

प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राविय अनसुन्धान वििागका 
प्रदेशस्तरीय प्रमिुलाई आमन्रण गररनेछ। 

(३) समममतले आिश्यकतानसुार सरोकारिाला मनकाय र संघ 
संस्थाहरुलाई आमन्रण गनन सवकनेछ। 

७.  कायनकारी समममतको काम, कतनव्य र अमधकार: दफा ६ बमोक्तजमको 
प्रदेश विपद् व्यिस्थापन कायनकारी समममतको काम, कतनव्य र अमधकार 
देहाय बमोक्तजम हनेुछ:- 

(क) विपद् जोक्तिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन राविय 
पररपद् बाट स्िीकृत राविय नीमत तथा योजनाको 
अधीनमा रही प्रदेशस्तरमा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी 
मध्यकालीन तथा अल्पकालीन नीमत, योजना तथा 
कायनिम तजुनमा गरी स्िीकृमतका लामग पररषद् समक्ष 
पेश गने, 

(ि) विपद् पूिन तयारीको लामग सम्बक्तन्धत मनकाय तथा 
स्थानीय विपद् व्यिस्थापन समममतको कायन सञ्चालनमा 
प्रिािकाररता ल्याउन आिश्यक सहजीकरण र समन्िय 
गने, 

 
 पवहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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(ग) िोज, उद्धार तथा वितरण कायनमा प्रिािकाररता 
ल्याउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह लगायत अन्य 
सरोकारिालासाँग समन्िय तथा सहकायन गने, 

(घ) राहत सामग्रीको व्यिस्थापनका लामग मापदण्ड बनाई 
लागू गने, गराउने, 

(ङ) आपत्कालीन अिस्थामा विपद् प्रिावितका लामग 
अस्थायी आश्रय गृह तथा अन्य अस्थायी संरचनाको 
मनमानण गने, गराउने, 

(च) विपद् प्रिावित क्षेरमा वपउने पानी, िाद्यान्न, लिाकपडा 
तथा औषमध उपचार जस्ता अत्यािश्यक िस्तकुो प्रबन्ध 
गने, 

(छ) विपद् प्रिावित क्षेरमा स्ियंसेिक पररचालन गने, 
गराउने, 

(ज) नेपाल सरकारबाट विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेर घोषणा िएको 
अिस्थामा स्थानीयस्तरका सरकारी, गैरसरकारी एिं 
मनजी सिारी साधन, यन्र, उपकरण, सरसामान, 
िाद्यान्न आठदको अमिलेि रािी कानून बमोक्तजम 
मनयन्रणमा मलई प्रयोग गने िा गनन लगाउने, 

(झ) नेपाल सरकारबाट विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेर घोषणा िएको 
क्षेरमा रहेका असरुक्तक्षत ििन ित्काउन लगाउने र 
त्यस्तो कायनमा स्थानीय तहलाई सहयोग गने, 

(ञ) असरुक्तक्षत स्थानमा रहेका विपद् प्रिावित व्यक्तिलाई 
सरुक्तक्षत स्थानमा स्थानान् तरण गने, गराउने, 

(ट) प्रचमलत कानूनको अधीनमा रही राविय िा अन्तरानविय 
गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त राहत सामग्री िा 
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सहयोगलाई समन्ियात्मक रूपमा वितरण एिं उपयोग 
गने, गराउने, 

(ठ) प्रदेशस्तरको विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणाली तथा पिून 
चेतािनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गने, गराउने, 

(ड) प्रदेशस्तरमा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी सूचना तथा 
त्याङ्कको सङ्कलन, विश्लेषण, िण्डारण तथा सम्प्रेषण 
गने, गराउने, 

(ढ) विपद्का समयमा गररएका िोज, उद्धार तथा राहत 
कायन सम्बन्धी वििरण राविय विपद् जोक्तिम न्यूनीकरण 
तथा व्यिस्थापन प्रामधकरणमा पठाउने, 

(ण) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा सािनजमनक संस्था तथा 
व्यािसावयक प्रमतष्ठानले यस ऐन बमोक्तजम गरेका 
वियाकलापहरुका सम्बन्धमा आिश्यकता अनसुार 
अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गरी सम्बक्तन्धत संस्था तथा 
प्रमतष्ठानलाई आिश्यक मनदेशन ठदने, 

(त) विपद्को समयमा बजार मूल्य, कृमरम अिाि तथा 
गणुस्तर मनयन्रण तथा मनयमन सम्बन्धमा आिश्यक 
कायन गने, 

(थ) प्रदेशस्तरमा विपद् प्रमतकायनमा पनुलानि, पनुस्थानपना 
तथा पनुमननमानण र स्थानान्तरण सम्बन्धमा आिश्यक 
पने अन्य कायनहरु गने, गराउने, 

(द) विपद् प्रिावित क्षेरमा सङ्कटग्रस्त क्षेर घोषणा गनुन पने 
अिस्था रहेमा पररषद् समक्ष मसफाररस गने, 

(ध) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा पररषद्, प्रदेश सरकारले 
समय समयमा तोकेको िा यस ऐन बमोक्तजम बनेका 
मनयममा तोके बमोक्तजमका अन्य कायन गने, गराउने, 
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(न) स्थानीय तहको िडामा प्रमतकायन र चेतनामूलक कायनको 
लामग स्थानीय िडामा स्ियंसेिक समूह बनाई कायन 
गने। 

८. कायनकारी समममतको बैठक सम्बन्धी व्यिस्था: (१) कायनकारी समममतको 
सदस्य-सक्तचिले अध्यक्षको परामशनमा कायनकारी समममतको बैठक बस्ने 
मममत, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हनेु विषय सूची सवहतको 
सूचना बैठक बस्ने समय िन्दा चौबीस घण्टा अगािै सबै सदस्यले पाउने 
गरी पठाउन ुपनेछ। 

तर तत्काल कायनकरी समममतको बैठक बोलाउन आिश्यक 
िएमा अध्यक्षले मनक्तित समय ठदई तत्कालै कायनकारी समममतको बैठक 
बोलाउन सक्नेछ। 

(२) कायनकारी समममतका पचास प्रमतशतिन्दा बढी सदस्य 
उपक्तस्थत िएमा बैठकको लामग गणपूरक सङ्ख्या पगुेको मामननेछ। 

(३)  कायनकारी समममतको बैठकको अध्यक्षता समममतको अध्यक्षले 
गनेछ। 

(४) कायनकारी समममतको मनणनय बहमुतद्वारा हनेुछ र मत 
बराबर िएमा अध्यक्षले मनणानयक मत ठदनेछ। 

(५) कायनकारी समममतको अध्यक्षले आिश्यकतानसुार सम्बक्तन्धत 
मनकाय िा संघ संस्थाका प्रमतमनमध र विज्ञलाई बैठकमा आमन्रण गनन 
सक्नेछ। 

(६) कायनकारी समममतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनविमध 
समममत आफैले मनधानरण गरे बमोक्तजम हनेुछ। 

(७) कायनकारी समममतको मनणनय समममतको सदस्य सक्तचिले 
प्रमाक्तणत गरी राखे्नछ। 
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९. विशेषज्ञ समममत गठन गनन सक्नेः (१) मन्रालयले विपद् व्यिस्थापन 
सम्बन्धी नीमत, योजना तथा कायनिम तजुनमा गनन तथा विपद् सम्बन्धी 
अध्ययन अनसुन्धान कायनमा सल्लाह सझुाि उपलब्ध गराउन िगूिन 
विज्ञ, विशेषज्ञ क्तचवकत्सक, विपद् व्यिस्थापन विज्ञ, िातािरण विज्ञ िा 
पूिानधार विज्ञ रहेको बढीमा पााँच सदस्यीय विशेषज्ञ समममत गठन गनन 
सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको समममतका सदस्यको योगयता, 
काम, कतनव्य तथा मनजहरुले पाउने सवुिधा सम्बन्धी व्यिस्था तोवकए 
बमोक्तजम हनेुछ। 

पररच्छेद- ४ 

विपद् व्यिस्थापन कोष सम्बन्धी व्यिस्था 

१०. प्रदेश विपद् व्यिस्थापन कोषको स्थापनाः (१) प्रदेश विपद् 
व्यिस्थापनका लामग एक विपद् व्यिस्थापन कोष िडा गररनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको कोषमा देहायका रकमहरु 
जम्मा गररनेछः- 

(क) नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकारबाट कोषलाई 
प्रदान िएको रकम,  

(ि) राविय िा अन्तरानविय विकास साझदेार, राविय 
िा अन्तरानविय गैरसरकारी संस्था, मनजीक्षेरबाट 
प्रचमलत कानून बमोक्तजम प्राप्त िएको रकम, 

(ग) व्यिसावयक संघ संस्थाले आफ्नो व्यािसावयक 
सामाक्तजक उिरदावयत्ि अन्तगनत प्रदान गने रकम,  
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(घ) प्रदेश मक्तन्रपररषद्का सदस्य, सिासद, मनजामती 
कमनचारी, जंगी तथा प्रहरी कमनचारीले प्रदान 
गरेको रकम,  

(ङ)  िण्ड (घ) मा लेक्तिएदेक्ति बाहेक अन्य सरकारी 
तथा गैरसरकारी संस्था िा त्यस्ता संस्थाका 
कमनचारी, प्राध्यापक, क्तशक्षक, उद्यमी, व्यापारी, 
विमिन्न पेशागत संघ संस्था, राजनीमतक दल, टे्रड 
यमुनयन, नागररक समाज, मनजी क्षेर िा 
सिनसाधारणले स्िेच्छाले प्रदान गरेको रकम, 

(च)  कोषलाई अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम। 

(३) उपदफा (१) बमोक्तजमको कोष आिती कोष (ररिक्तल्िङ 
फण्ड) को रूपमा सञ्चालन गररनेछ। 

११. कोषको प्रयोगः (१) कोषमा जम्मा िएको रकम देहायको कायनको 
लामग िचन गररनेछः- 

(क) विपद् बाट असर परेको िा पनन सक्ने व्यक्तिको उद्धार र 
सम्पक्तिको संरक्षण गने,  

(ि) विपद् बाट पीमडत व्यक्तिको तत्कालीन राहतका लामग 
अस्थायी क्तशविर िडा गने,  

(ग) विपद् बाट पीमडत व्यक्तिको िरण पोषण तथा जीिन 
मनिानहका लामग तत्काल आिश्यक पने िाद्यान्न, लिा 
कपडा, औषमध तथा स्िास््य सेिा, शैक्तक्षक सामग्री जस्ता 
अत्यािश्यक िस्त ुवितरण गने,  

(घ) विपद्को कारणबाट घाइते िा मबरामी िएको व्यक्तिको 
औषमध उपचार गने,  

(ङ) विपद्को कारणबाट देहािसान िएका व्यक्तिको काजविया 
िा सदगतका लामग मतृकका आफन्तलाई आमथनक 
सहायता प्रदान गने,  
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(च)  विपद्को कारणबाट िएको फोहोर मैला तथा प्रदूषणको 
विसजनन (मडस्पोजल) गने,  

(छ) विपद् बाट पीमडत व्यक्तिको अस्थायी रूपमा आश्रयस्थल 
बनाउने िा पनुस्थानपना गने,  

(ज) विपद् बाट पीमडत व्यक्तिको आिासीय घर िा मनजको 
पेशासाँग सम्बक्तन्धत औजार, िकन शप ममनतका लामग आमथनक 
सहायता प्रदान गने, विद्यालय लगायत अन्य सािनजमनक 
महत्िका संघ संस्था को संरक्षण  गने, 

(झ) विपद् रोकथामका लामग सचेतनामूलक कायनिम सञ्चालन 
गने, पूिन सािधानी अपनाउने िा पूिन तयारी (वप्रपेयडननेश) 
गने गराउने। 

(२) िोज, उद्धार र राहत वितरणमा लागने प्रशासमनक िचन 
कायनकारी समममतबाट स्िीकृत गरी िचन गनन सवकनेछ। 

१२. कोषको रकम प्रयोग हनु नसक्नेः यस ऐनको अन्य दफामा जनुसकैु 
कुरा लेक्तिएको िए तापमन देहायको प्रयोजनका लामग कोषको रकम 
िचन गनन सवकने छैनः- 

(क) कुनै सरकारी िा गैरसरकारी कमनचारीलाई पाररश्रममक, 
तलब, ििा िा सवुिधा उपलब्ध गराउन,  

(ि)  कुनै सरकारी िा गैरसरकारी कमनचारीलाई भ्रमण िचन िा 
अन्य त्यस्तै प्रकारको िचन उपलब्ध गराउन,  

(ग)  कसैलाई चन्दा, परुस्कार, उपहार िा अनदुान प्रदान गनन,  

(घ)  विपद्साँग सम्बक्तन्धत विषयमा िचन गने बाहेक कसैलाई 
आमथनक सहायता उपलब्ध गराउन। 

 
 पवहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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१३.  कोष सञ्चालन समममतः (१) दफा १० बमोक्तजमको कोष सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापन गननको लामग देहाय बमोक्तजमको एक कोष सञ्चालन समममत 
रहनेछः- 

(क) सक्तचि, आन्तररक माममला तथा कानून  

 मन्रालय - संयोजक 

(ि)  सक्तचि, मखु्यमन्री तथा मक्तन्रपररषद्को  

 कायानलय  -सदस्य 

(ग)  सक्तचि, आमथनक माममला तथा योजना मन्रालय -सदस्य 

(घ)  प्रमिु, प्रदेश लेिा मनयन्रक कायानलय -सदस्य 

(ङ)  सम्बक्तन्धत महाशािा प्रमिु, आन्तररक  
माममला तथा कानून मन्रालय -सदस्य-सक्तचि 

(2) कोष सञ्चालन समममतको बैठक सम्बन्धी कायनविमध कोष 
सञ्चालन समममत आफैँ ले मनधानरण गरे बमोक्तजम हनेुछ। 

१४. कोषको व्यिस्थापन तथा सञ्चालनः (१) कोषको रकम कोष सञ्चालन 
समममतबाट नेपाल राि बैंक िा नेपाल सरकारबाट सम्बन्धन प्राप्त "क" 
िगनको बैंकमा िाता िोली जम्मा गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको िाता समममतको सदस्य-सक्तचि 
र मन्रालयको लेिा प्रमिुको संयिु हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हनेुछ। 

१५. लेिा तथा लेिापरीक्षणः (१) कोषको आम्दानी िचनको लेिा प्रदेश 
सरकारले अपनाएको लेिा प्रणाली बमोक्तजम राक्तिनेछ। 

  (२) कोषको लेिापरीक्षण महालेिा परीक्षकबाट हनेुछ। 

 
 पवहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
 पवहलो संशोधनद्वारा थप। 
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१६. कोषको रकम वितरण गने कायनविमधः (१) कोषको रकम दफा ११ 
बमोक्तजमको प्रयोजनका लामग प्रदेश सरकारले तोकेको मापदण्ड 
बमोक्तजम िचन गने गरी आिश्यकतानसुार उपलब्ध गराइनेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोक्तजम कोषको रकम उपलब्ध गराउाँदा 
विपद्को प्रकृमत, सघनता, व्यापकता, कोषमा उपलब्ध िएको रकम, 
िचनको औक्तचत्यता समेतलाई आधार मानी उपलब्ध हनेु व्यिस्था 
ममलाउन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोक्तजम रकम उपलब्ध गराउाँदा 
क्तजल्ला विपद् व्यिस्थापन समममत र स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
समममतसाँग आिश्यकतानसुार समन्िय गररनेछ। 

पररच्छेद- ५ 

क्तजल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी व्यिस्था 
१७. क्तजल्ला विपद् व्यिस्थापन समममतः (१) संघीय ऐन बमोक्तजम 

क्तजल्लास्तरमा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायनको लामग प्रमिु क्तजल्ला 
अमधकारीको अध्यक्षतामा तोवकए अनसुारको क्तजल्ला विपद् व्यिस्थापन 
समममत रहनेछ। 

(1क) उपदफा (१) बमोक्तजम रहने क्तजल्ला विपद् व्यिस्थापन 
समममतमा सम्बक्तन्धत क्तजल्लाको प्रदेश सिा सदस्यलाई आमन्रण गनुन 
पनेछ। 

(२) क्तजल्ला विपद् व्यिस्थापन समममतले पररषद् बाट स्िीकृत 
नीमत, योजना तथा कायनिम कायानन्ियन गनन सहयोग गनुनपनेछ। 

(३) उपदफा (1) बमोक्तजमको समममतले प्रत्येक आमथनक िषनमा 
गरेको कामको वििरण सवहतको िावषनक प्रमतिदेन तयार गरी दफा ३ 
बमोक्तजमको पररषद् समक्ष पेश गनुन पनेछ। 

 
 पवहलो संशोधनद्वारा थप। 
 पवहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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१८. स्थानीय विपद् व्यिस्थापन समममत: (१) संघीय ऐन बमोक्तजम प्रत्येक 
गाउाँपामलका तथा नगरपामलकामा गाउाँ कायनपामलकाको अध्यक्ष िा 
नगरकायनपामलकाको प्रमिु को अध्यक्षतामा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
समममत रहनेछ। 

  (१क) विपद् व्यिस्थापनको सम्बन्धमा सरुक्षा मनकायले प्रदेश 
विपद् व्यिस्थापन कायनकारी समममतको अध्यक्ष तथा क्तजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन समममतको अध्यक्ष समेतको मनदेशन तथा सपुररिेक्षण 
अन्तगनत रही देहाय बमोक्तजमको कायन सम्पादन गनुन पनेछ:- 

(क) सम्िावित विपद्को सम्बन्धमा पूिन चतेािनी 
ठदने तथा विपद् जोक्तिम न्यूनीकरणका लामग 
समदुायलाई सजग बनाउने, 

(ि) कुनै पमन स्थानमा विपद्का घटनाहरु िएको 
जानकारी प्राप्त हनुासाथ तत्काल पररचामलत 
हनेु र सोको जानकारी सम्बक्तन्धत अमधकारी 
िा मनकायलाई गराउने, 

(ग) आपत्कालीन िोज, उद्धार तथा राहत वितरण 
गने कायन प्रिािकारी रूपमा सञ्चालन गने, 

(घ) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी विषयमा िोज 
तथा उद्धार सम्बन्धी तामलम एिं 
जनचेतनामूलक कायनिम सञ्चालन गने। 

(२) स्थानीय विपद् व्यिस्थापन समममतले पररषद् बाट स्िीकृत 
एकीकृत तथा क्षेरगत नीमत, योजना र कायनिम अनरुूप हनेु गरी 
स्थानीय विपद् व्यिस्थापन योजना तजुनमा गरी कायानन्ियन गनुनपनेछ।  

 
 पवहलो संशोधनद्वारा थप। 

 पवहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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(३) उपदफा (1) बमोक्तजमको समममतले प्रत्येक आमथनक िषनमा 
गरेको कामको वििरण सवहतको िावषनक प्रमतिदेन तयार गरी दफा ३ 
बमोक्तजमको पररषद्  समक्ष पेश गनुन पनेछ। 

(४) िडास्तरमा िडाअध्यक्षको अध्यक्षतामा िडा विपद् 
व्यिस्थापन समममत रहनेछ। 

पररच्छेद- ६ 

सरुक्षा मनकाय तथा अन्य मनकायको पररचालन 
१९. सरुक्षा मनकायको पररचालन तथा सहयोग र समन्िय: (१) प्रदेश 

सरकारले विपद् व्यिस्थापनको काममा आफू मातहतका सरुक्षा 
मनकायहरू लगायत अन्य मनकायहरुलाई पररचालन गनेछ। 

(२) नेपाल सरकारले विपद्को समयमा िोज, उद्धार र राहत 
कायनका लामग प्रदेश सरकारसाँग आिश्यक सहयोग माग गरेको अिस्थामा 
प्रदेश सरकारले त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 

20. स्िास््य सेिा प्रिाह गने: (१) विपद्को अिस्थामा मनजी, सरकारी तथा 
सहकारी स्िास््य संस्थाका स्िास््यकमीहरुले अमनिायन रूपमा स्िास््य 
सेिा प्रिाह गनुन पनेछ। 

(२) स्िास््य संस्थाले विपद्ग्रस्त क्षेरमा आिश्यकतानसुार 
अस्थायी स्िास््य क्तशविर सञ्चालन गरी स्िास््य सेिा प्रिाह गनुन पनेछ। 

(३) विपद्को अिस्थामा स्िास््यकमीहरु आफ्नो कायन क्षेर 
िन्दा बावहर रहेको अिस्था िएमा जनु स्थानमा रहेको छ सोही स्थानमा 
सेिा प्रिाह गने गरी मनजलाई िटाउन सवकनेछ। 

२१.  अन्तर प्रदेश सहयोग: विपद् व्यिस्थापनका कायनमा अन्य प्रदेशसाँग 
सहयोगको आदान-प्रदान गनन सवकनेछ। 

 
 पवहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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२२. िारुणयन्र तथा अन्य सेिा प्रदायक मनकायको काम, कतनव्य र 
अमधकार: (१) िारूणयन्र, एम्बलेुन्स तथा त्यस्तै अन्य सेिा प्रदायकले 
आपत्कालीन िोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन पररषद् ले 
ठदएको मनदेशनको पालना गनुन पनेछ। 

(२) आपत्कालीन कायन सम्पादन गदान पररषद् को आदेश 
बमोक्तजम कुनै पमन स्थानमा प्रिेश गने तथा जनुसकैु व्यक्ति िा संस्थाको 
साधन र स्रोत उपयोग गने अमधकार िारुणयन्र सेिा प्रदायकलाई 
हनेुछ। 

(३) प्रदेश सरकारले जनसंख्या, िौगोमलक क्षेर, जोक्तिमको 
क्षेर समेत विचार गरी स्थानीय तहलाई िारूणयन्र र अन्य सेिाको 
व्यिस्थापन गननको लामग मापदण्ड सवहत मनदेशन गनन सक्नेछ र त्यस्तो 
मनदेशन पालना गनुन सम्बक्तन्धत स्थानीय तहको कतनव्य हुनेछ। 

२३. सािनजमनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रमतष्ठानको दावयत्ि: (१) विपद् 
व्यिस्थापन सम्बन्धमा प्रदेशमिरका सबै सािनजमनक संस्था तथा 
व्यािसावयक प्रमतष्ठानको दावयत्ि देहाय बमोक्तजम हनेुछ:- 

(क) आफ्नो ििन, उद्योग, कायानलय िा व्यािसावयक केन्रमा 
विपद्का घटना हनु नदक्त न विपद् सरुक्षा औजार, 
उपकरण, सामग्री, आपत्कालीन मनकास लगायत तोवकए 
बमोक्तजमका अन्य व्यिस्था गने, 

(ि)  त्याङ्क सङ्कलन, क्षमतको मूल्याङ्कन, राहत, पनुस्थानपना 
तथा पनुमननमानण समेतका सम्पूणन कायनमा आिश्यक 
सहयोग गने, 

(ग)  आफ्ना कमनचारी तथा कामदारलाई विपद् व्यिस्थापन 
सम्बन्धमा आधारिूत अमिमिुीकरण गने गराउने, 

 
 पवहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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(घ) विपद् व्यिस्थापन कायनमा उपयोग हनेु स्रोत साधनलाई 
तयारी हालतमा राखे्न, 

(ङ) आफ्ना ििन लगायत अन्य संरचना आपत्कालीन प्रयोजनका 
लामग आिश्यक परेमा आदेशानसुार उपलब्ध गराउने, 

(च) सम्बक्तन्धत अमधकारीको सपुररिेक्षणमा उद्धार तथा राहत 
वितरण कायनमा सहयोग परु् याउने, 

(छ) विपद् जोक्तिम न्यूनीकरण संयन्रको व्यिस्था गरी तयारी 
अिस्थामा राखे्न, 

(ज)  फोहोरमैला तथा प्रदूषणको यथोक्तचत व्यिस्थापन गरी 
यसबाट िातािरण र जनजीिनमा पनन सक्ने नकारात्मक 
प्रिािलाई न्यूनीकरण गने उपायहरू अपनाउने, 

(झ) विपद्को घटना घटेमा तत्काल नक्तजकको सरुक्षा मनकाय 
र स्थानीय आपत्कालीन कायनसञ्चालन केन्रलाई िबर गने।  

(२) प्रदेशमिरका सािनजमनक संस्था तथा व्यािसावयक 
प्रमतष्ठानले प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रही 
विपद् व्यिस्थापन योजनाको तजुनमा गरी अमनिायन रूपमा लाग ू गनुन 
पनेछ। 

(३) विपद्को समयमा स्िास््य संस्था, दरुसञ्चार, ब्लड बैङ्क, 
िानेपानी सप्लायसन, मबजलुी, इन्धन, ढुिानीका साधन, गयााँस, इन्टरनेट, 
बैंवकङ्क, आमसञ्चार माध्यम, मडपाटनमेण्ट स्टोसन, सपुरस्टोर तथा औषमध 
पसल, िाद्यान्न पसल, टेण्ट लगायत राहत सामग्री मबिी गने पसल 
जस्ता अत्यािश्यक सेिा प्रदान गने सरकारी, गैरसरकारी तथा मनजी 
क्षेरका सेिा प्रदायकले अमनिायन रूपमा सेिा प्रदान गनुन पनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोक्तजमको सेिा प्रदान नगने सेिाप्रदायक 
संस्थाका सञ्चालक एिं कमनचारीलाई मनयन्रण मलई प्रचमलत कानून 
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बमोक्तजम कारबाही गरी त्यस्तो सेिा प्रदायकको सामग्री मनयन्रण मलई 
िैकक्तल्पक व्यिस्थाबाट सामग्री िा सेिा मबिी वितरण िा उपलब्ध 
गराउन सक्नेछ। 

२४. विपद् व्यिस्थापनमा सहयोग गनुनपने: प्रदेश मिरका सरकारी कायानलय, 
गैरसरकारी संस्था, स्थानीय सङ्घ संस्था, समदुाय, स्ियंसेिक, नागररक 
समाज, मनजी क्षेर तथा व्यक्तिले विपद् व्यिस्थापन कायनमा प्रदेश 
सरकारलाई देहाय बमोक्तजम सहयोग गनुन पनेछ:- 

(क)  कुनै पमन पूिानधार विकासका कायनिमहरु सञ्चालन गदान विपद् 
प्रिाि मूल्याङ्कन गराएर मार गनुनपने, 

(ि)  विपद् प्रिाि मूल्याङ्कन त्याङ्क सङ्कलन, क्षमतको मूल्याङ्कन, 
राहत, पनुस्थानपना तथा पनुमननमानण लगायतका विपद् 
व्यिस्थापन सम्बन्धी कायनमा सहयोग गने,  

(ग) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अमििृवद्ध गने, 
(घ) क्षमता विकास, आपत्कालीन नमूना अभ्यास तथा विपद् 

व्यिस्थापन सम्बन्धी प्रक्तशक्षण कायनिममा सहयोग गने तथा 
िाग मलने,  

(ङ) िोज, उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी कायनमा सहयोग 
गने। 

पररच्छेद- ७ 

कसूर र सजाय 

२५. कसूर र सजाय: विपद्को कसूर र सजाय सम्बन्धी व्यिस्था प्रचमलत 
संघीय विपद् जोक्तिम न्यूमनकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ बमोक्तजम 
हनेुछ।  

 
 पवहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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२६. ............ 
२७.  ..........  

२८. .......... 
२९. .......... 
3०. क्षमतपूमतन िराई ठदनपुनेः कसैले यस ऐन विपरीतको कुनै कसूर गरेको 

कारणबाट कसैलाई हामन, नोक्सानी पगुन गएमा त्यस्तो व्यक्तिबाट हामन, 
नोक्सानी पगुने पक्षलाई मनामसब क्षमतपूमतन िराई ठदनपुनेछ।  

3१.  असल मनयतले गरेको काममा सजाय नहनेुः यस ऐन बमोक्तजम विपद्का 
अिस्थामा क्तजम्मेिारी तोवकएको रािसेिक, कमनचारी िा स्ियंसेिकले 
तोवकए बमोक्तजमको काम ईमान्दारी पूिनक परुा गनुनपने। असल मनयतले 
गरेको िा गनन प्रयत्न गरेको कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै रािसेिक िा 
कमनचारी उपर मदु्दा चलाइने िा अन्य कुनै कानूनी कारबाही गररने 
छैन। 

पररच्छेद- ८ 

विविध 

3२. प्रदेश गोदाम घर सञ्चालन: (१) प्रदेशमा िएका िा हनु सक्ने प्राकृमतक 
तथा गैरप्राकृमतक विपद् पूिनको तयारी, पीमडतको उद्धार, राहत वितरण, 
पनुनस्थापना र पूनलानि र यसको व्यिस्थापन जस्ता सबै वियाकलापका 
लामग आिश्यक पने राहत सामग्रीको िण्डारणको लामग प्रदेश विपद् 
व्यिस्थापन सामग्री गोदाम घर सञ्चालनमा ल्याईनेछ। 

 
 पवहलो संशोधनद्वारा क्तझवकएको। 
 पवहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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(२) उपधारा (१) बमोक्तजमको गोदाम घरमा नेपाल सरकार, 
प्रदेश सरकार, नेपाल सरकारको अनमुमतमा िैदेक्तशक दात ृ राि िा 
मनकाय र अन्य संघ संस्थाले ठदएका राहत सामग्रीको िण्डारण गररनेछ। 

(३) उपधारा (१) बमोक्तजमको गोदाम घरको सञ्चालन, 
व्यिस्थापन र सपुरीिके्षेण मन्रालयले गनेछ।  

(४) यस दफा बमोक्तजमको गोदाम घर सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापनको लामग मन्रालयले छुटै्ट कायनविमध बनाई लागू गनन 
सक्नेछ। 

३२क.प्रदेश आपत्कालीन कायनसञ्चालन केन्र: (1) प्रदेशमिरको विपद् 
व्यिस्थापनसाँग सम्बक्तन्धत सूचना प्रणाली तथा पूिन सूचना संकलन, 
विश्लेषण र प्रिाह गने, अमिलेि गने, विपद् व्यिस्थापनसाँग सम्बक्तन्धत 
मनकायसाँग सूचना प्रिाह एिं सञ्चार समन्िय र सम्पकन  विन्दकुो रूपमा 
कायन गननको लामग मन्रालयको प्रत्यक्ष रेिदेि र मनयन्रणमा रहने गरी 
एक प्रदेश आपत्कामलन कायनसञ्चालन केन्र रहनेछ।   

(2) उपदफा (1) बमोक्तजम रहने प्रदेश आपत्कामलन 
कायनसञ्चालन केन्रको सञ्चालन, व्यिस्थापन तथा अन्य काम, कतनव्य 
र अमधकारको सम्बन्धमा मन्रालयले छुटै्ट कायनविमध बनाई लागू गनेछ। 

3३. विपद् सङ्कटग्रस्त घोषणा: (1) दफा ७ को िण्ड (द) बमोक्तजम विपद् 
प्रिावित क्षेरमा सङ्कटग्रस्त घोषणा गनुन पने कुरा पररषद्लाई लागेमा 
प्रदेश सरकार माफन त नेपाल सरकार समक्ष मसफाररस गरी पठाउन 
सक्नेछ। 

 
 पवहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 

 पवहलो संशोधनद्वारा थप। 
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   (2) उपदफा (1) बमोक्तजम त्यस्तो क्षेरमा विपद् सङ्कटग्रस्त 
घोषणा िएमा प्रदेश सरकारले उि क्षेरमा विशेष विपद् व्यिस्थापनको 
कायनिम घोषणा गरी सञ्चालन गनेछ। 

  (3) उपदफा (2) बमोक्तजम कायनिम लागू गदान सम्बक्तन्धत 
स्थानीय तहसाँग िा त्यस्तो क्षेर अन्य प्रदेशसाँग समेत सीमाना जोमडएको 
िए त्यस्तो प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसाँग समन्िय गरी गनुन पनेछ। 

३४. तत्काल िररद तथा मनमानण र प्रयोग गनन सवकने: (1) विशेष पररक्तस्थमत 
परी विपद् बाट प्रिावित क्षेरमा िोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन 
तथा िइरहेको विपद् बाट थप क्षमत हनु नदीनका लामग तत्कालै राहत 
सामग्री िररद िा मनमानण कायन गनन आिश्यक िएमा सािनजमनक िररद 
सम्बन्धी प्रचमलत कानूनमा रहेको विशेष पररक्तस्थमतमा िररद गने 
सम्बन्धी व्यिस्था बमोक्तजम मन्रालयले कायनकारी समममतको मनणनयमा 
िररद िा मनमानण कायन गनन सक्नेछ। 

(२) विपद् बाट प्रिावित क्षेरमा िोज, उद्धार तथा राहत 
उपलब्ध गराउन तथा िइरहेको विपद् बाट थप क्षमत हनु नदीनका लामग 
प्रदेश क्षेर मिरको कुनै गैरसरकारी कायानलय िा अन्य संघ संस्था र 
व्यक्तिको चल, अचल सम्पक्ति तथा सिारी साधन उपयोग गनन आिश्यक 
िएमा सोको अमिलेि रािी तोवकएको अिमध िरको लामग अस्थायी 
तिरले प्राप्त गनन सवकनेछ। 

(३) मन्रालयले उपदफा (२) बमोक्तजम कुनै सम्पक्ति अस्थायी 
रूपमा प्राप्त गरेमा त्यस्तो सम्पक्ति प्रयोग िा िस्त ुउपयोग बापत प्रचमलत 
दर अनसुारको रकम सम्बक्तन्धत कायानलय, संस्था िा व्यक्तिलाई ठदनेछ। 

३५. राहतको न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यिस्था: (१) विपद् प्रिावित 
व्यक्तिलाई नेपाल सरकार र स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको राहतमा 
दोहोरो नपने गरी यस ऐन बमोक्तजम तोवकएको मापदण्डका आधारमा 
राहत उपलब्ध गराईनेछ। 

 
 पवहलो संशोधनद्वारा थप। 
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  तर ........... नेपाल सरकार र स्थानीय तहले उपलब्ध 
गराएको राहत अपगु िएको िने्न कुरा कायनकारी समममतलाई लागेमा 
अमतररि राहत उपलब्ध गराउन बाधा पने छैन। 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको राहतको मापदण्डमा अन्य 
विषयको अमतररि देहायका विषय समािेश िएको हनुपुनेछ:- 

(क) विपद् बाट प्रिावित व्यक्तिलाई अस्थायी आश्रय 
स्थलमा राख्दा उपलब्ध गराउन ु पने आिास, 
िाद्यान्न, िानेपानी, स्िास््य तथा सरसफाइ 
सम्बन्धी, 

(ि) विपद् बाट मतृ्य ुहनेुको पररिार तथा सम्पक्तिको 
क्षमत हनेु व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन ु पने 
न्यूनतम राहत सम्बन्धी,  

(ग) मवहला, बालबामलका, जेष्ठ नागररक, अशि 
तथा अपाङ्गता िएका व्यक्तिको आिश्यकता 
सम्िोधनका लामग विशेष राहत प्याकेजहरु 
(जस्तै मडक्तगनटी वकट र क्तचल्रेन वकट) 
मवहलाहरूको लामग सरुक्तक्षत मवहला मैरीस्थल,  

(घ) व्यक्तिगत गोपनीयता तथा सरुक्षा सम्बन्धी, 
(ङ) न्यूनतम राहत बाहेक स्िरोजगार तथा रोजगारी 

व्यिस्थापनका माध्यमबाट पीमडतको 
जीविकोपाजनन सम्बन्धी, 

(च) गैरसरकारी िा व्यक्तिगत रूपमा ठदइने राहतको 
वितरण सम्बन्धी, 

(छ) एकद्वार प्रणाली अनरुूप राहत वितरण गने 
सम्बन्धी, 

 
 पवहलो संशोधनद्वारा क्तझवकएको। 

 पवहलो संशोधनद्वारा थप। 
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(ज) राहतसाँग सम्बक्तन्धत अन्य उपयिु विषय। 
३६. मनदेशन ठदन सक्ने: कायनकारी समममतले यस ऐनको अधीनमा रही विपद् 

व्यिस्थापनका लामग कुनै व्यक्ति िा मनकायलाई आिश्यक मनदेशन ठदन 
सक्नेछ र त्यस्तो मनदेशनको पालना गनुन सम्बक्तन्धत व्यक्ति िा मनकायको 
कतनव्य हनेुछ। 

३७. अमधकार प्रत्यायोजन: यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम बमोक्तजम 
प्राप्त अमधकारमध्ये कायनकारी समममतले सो समममतको कुनै सदस्य िा 
क्तजल्ला विपद् व्यिस्थापन समममत िा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन समममत 
िा मन्रालयको कम्तीमा अमधकृतस्तर निौं तह िा सो सरहको 
कमनचारीलाई गने गरी प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ।  

३८. उपसमममत गठन गनन सक्ने: (१) दफा ६ बमोक्तजम गठन िएको 
कायनकारी समममतले आिश्यकता अनसुार उपसमममत गठन गनन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम गठन हनेु उपसमममतको काम, 
कतनव्य, अमधकार र कायनविमध उपसमममत गठन गदानका बित तोवकए 
बमोक्तजम हनेुछ। 

३९. अमिलेि राख्न ु पनेः (१) विपद्को समयमा राहत उपलब्ध गराउने 
व्यक्ति, मनकाय िा संस्थाको नाम, र उपलव्ध गराइएको राहत तथा 
सोको पररमाण सवहतको वििरणको अमिलेि राखे्न व्यिस्था कायनकारी 
समममतले ममलाउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको वििरण राख्दा विपद् मा परेका 
मवहला, बालबामलका तथा जेष्ठ नागररक, विपद्का कारणले स्थानान्तरण 
िएका घरपररिार लगायतको संख्या यवकन हनेु वििरण र उनीहरूलाई 
उपलब्ध गराइएको राहत स्पि रूपमा राख्न ुपनेछ। 

४०.  राहत वितरण र सेिा प्रिाहमा एकद्वार प्रणाली स्थापना गने: (१) कसैले 
पमन प्रदेश सरकारले तोवकठदएको विपद् व्यिस्थापन हेने मनकायको 
स्िीकृमत मलएर मार राहत सामग्रीको संकलन र वितरण गनुनपनेछ। 

 
 पवहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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(२) उपदफा (१) विपरीत राहत सामग्रीको संकलन र वितरण 
गरेको पाइएमा त्यस्तो सामग्री जफत गरी संलगन व्यक्ति र संस्थालाई 
प्रचमलत कानून बमोक्तजम सजाय हनेुछ। 

4१. परुस्कार ठदन सक्ने: प्रदेशको विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा विशेष 
योगदान परु् याउने रािसेिक, स्थानीय तह, व्यक्ति िा संस्थालाई 
प्रोत्साहन स्िरूप पररषद् को मसफाररसमा प्रदेश सरकारले सम्मान तथा 
परुस्कार ठदन सक्नेछ।  

4२. िावषनक प्रमतिदेन: (१) दफा ६ बमोक्तजको कायनकारी समममतले प्रत्येक 
आमथनक िषनमा गरेको कामको वििरण सवहतको िावषनक प्रमतिेदन तयार 
गरी पररषद् समक्ष पेश गनुन पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको िावषनक प्रमतिेदन सािनजमनक 
रूपमा प्रकाशन गनुन पनेछ। 

4३. प्रदेश सरकारले मनदेशन ठदन सक्नेः .... प्रदेश सरकारले यस ऐन 
बमोक्तजम पररषद् लाई आिश्यक मनदेशन ठदन सक्नेछ र त्यस्तो मनदेशन 
पालना गनुन  पररषद् को कतनव्य हनेुछ। 

४४. प्रशासमनक िचन व्यिस्थापन: पररषद्/कायनकारी समममत/कोष सञ्चालन 
समममतको बैठक तथा प्रमतिेदन तयारी लगायतका कायनसाँग सम्बक्तन्धत 
प्रशासमनक िचन मन्रालयले व्यिस्था गनेछ।  

४५. मनयम, मनदेक्तशका तथा कायनविमध बनाउन सक्नेः यस ऐनको 
कायानन्ियनका लामग प्रदेश सरकारले आिश्यकता अनसुार मनयमािली, 
मनदेक्तशका तथा कायनविमध बनाउन सक्नेछ। 

४६. बचाउ: यो ऐन प्रारम्ि हुाँदाका बित विपद् व्यिस्थापनका सम्बन्धमा 
प्रदेश सरकारबाट िए गरेका कायन यसै ऐन बमोक्तजम िए गरेको मामनने 
छ।  

 
 पवहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
 पवहलो संशोधनद्वारा क्तझवकएको। 
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