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अनसूुची-२ 

- दफा ४ तथा अनसूची–१ को भाग–१ सँग सम्बन्धित _ 

 

भीरकोट राजपत्र 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड 2 संख्या 3 मिमतिः 2076/03/12 

भाग-१ 

भीरकोट नगरपामिका 

 
भीरकोट नगरपामिकािा विपद् जोन्खि धयूनीकरण तथा व्यिस्थापन गनन बनेको ऐन, २०७६ 

 
 नगर सभाबाट स्िीकृत मिमतिः२०76/03/12  

 
प्रस्तािना : भीरकोट नगरपामिका क्षेत्र मभत्र प्राकृमतक तथा िानविय कारणबाट हनेु विपद् बाट सिनसािारणको 
जीउज्यान र सािनजमनक, मनजी तथा व्यन्िगत सम्पन्ि, प्राकृमतक एिि ्साँस्कृमतक सम्पदा र भौमतक संरचनाको 
संरक्षण गननका िामग विपद् जोन्खि धयूमनकरण तथा व्यिस्थापनका सब  वरिययाकिापको सिधिया्िक र 
प्रभािकारी रूपिा कायानधियनका िामग कानून बनाउन िाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संवििानको िारा २२१ को उपिारा (१) को अमिकार प्रयोग गरी भीरकोट नगरसभािे यो 
ऐन बनाएको छ । 
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पररच्छेद – १ 
प्रारन्म्भक 

 
१. संन्क्षप्त नाि र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाि “भीरकोट नगर विपद् जोन्खि धयूनीकरण तथा 

व्यिस्थापन ऐन, २०७६”  रहेको छ । 
(२) यो ऐन तरुूधत प्रारम्भ हनेुछ । 
 

२.  पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गिे अको अथन निागेिा यस ऐनिा,- 
(क) “ प्रिखु”  भध नािे नगरपामिकाको नगर प्रिखुिाई सम्झन ुपदनछ । 
(ख) “कोष”  भध नािे दफा १२ बिोन्जिको विपद् व्यिस्थापन कोष सम्झन ुपदनछ । 
(ग) “ विपद्”  भध नािे िहािारी, अमनकाि, डढेिो, कीट िा सूक्ष्ि जीिाण ु आतङ्क, पश ु तथा 

चराचरुुङ्गीिा हनेु फ्िू, प्याधडामिक फ्िू, सपनदंश, जनािर आतङ्क, खानी, हिाई, सडक, जि 
िा औद्योमगक दरु्नटना, आगिागी, वहिपात, अमसना, वहिपवहरो, वहिताि विस्फोटन, अमतिृवि, 
अनािवृि, बाढी, पवहरो तथा भू-स्खिन, डबुान, खडेरी, आिँी, हरुी बतास, शीतिहर, तातो 
हािाको िहर, चट्याङ्ग, भकूम्प, ज्िािािखुी मबस्फोट, डढेिो, विषाि गयासँ, रसायन िा 
विवकरण चहुािट, गयाँस विष्फोटन, विषाि खाद्य सेिन, िातािरणीय प्रदूषण, िन विनाश िा 
भौमतक संरचनाको क्षमत तथा प्रकोप उद्धार कायनिा हनेु दरु्नटना िगायतका िानविय तथा 
प्राकृमतक कारणिे उ्पध न विपद् सम्झन ुपदनछ । 

(र्) “ न्जल्िा विपद् व्यिस्थापन समिमत”  भध नािे संर्ीय ऐनको दफा १६ बिोन्जि स्याङ्जा 
न्जल्िािा गठन भएको न्जल्िा विपद् व्यिस्थापन समिमत सम्झन ुपदनछ । 

(ङ) “तोवकएको" िा "तोवकए बिोन्जि”  भध नािे यस ऐन अधतगनत बनेको मनयििा तोवकएको िा 
तोवकए बिोन्जि सम्झन ुपदनछ । 

(च) “ प्रदेश विपद् व्यिस्थापन समिमत”  भध नािे संर्ीय ऐनको दफा १४ बिोन्जि गण्डकी 
प्रदेशिा गठन भएको प्रदेश विपद् व्यिस्थापन समिमत सम्झन ुपदनछ । 

(छ) “ प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत”  भध नािे भीरकोट नगरपामिकाको प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत 
सम्झन ुपदनछ । 

(ज) “ रान्ष् िय कायनकारी समिमत”  भध नािे संर्ीय ऐनको दफा ६ बिोन्जिको कायनकारी समिमत 
सम्झन ुपदनछ । 

(झ) “ रान्ष् िय पररषद”  भध नािे संर्ीय ऐनको दफा ३ बिोन्जिको विपद् जोन्खि धयूनीकरण तथा 
व्यिस्थापन रान्ष् िय पररषद् सम्झन ुपदनछ । 
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(ञ) “ रान्ष् िय प्रामिकरण”  भध नािे संर्ीय ऐनको दफा १० बिोन्जि गठन भएको रान्ष् िय विपद् 
जोन्खि धयूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्रामिकरण सम्झन ुपदनछ । 

(ट) “ विपद् खोज तथा उद्धार सिूह”  भध नािे विपद्को अिस्थािा खोजी तथा उद्धार गनन 
वरिययाशीि िा विपद् व्यिस्थापनको िामग पररचािन गनन तयार गररएको विन्शिीकृत खोज 
तथा उद्धार सिूह सम्झन ुपदनछ र सो शब्दिे तामिि प्राप् त िानिीय सहायताकिीिाई सिेत 
जनाउँछ । 

(ठ) “ विपद् जोन्खि धयूनीकरण”  भध नािे विपद्पूिन गररने जोन्खिको विश्लेषण तथा िूल्याङ्कन, विपद् 
रोकथाि िा विपद् बाट हनेु क्षमतको धयूनीकरण तथा विकासका कायनिा विपद् जोन्खििाई 
कि गने सम्बधिी कायन सम्झन ुपदनछ । 

(ड) “ विपद् पनुिानभ”  भध नािे विपद्को र्टनापमछ गररने पनुमननिानण एिि ् पनुस्थानपनासँग 
सम्बन्धित कायन सम्झन ुपदनछ । 

(ढ) “ विपद् प्रमतकायन”  भध नािे विपद्को र्टना र्ट्नासाथ त्काि  गररने खोज, उद्धार एिि ्
राहतसँग सम्बन्धित कायन सम्झन ुपदनछ र सो शब्दिे विपद् प्रमतकायनको पूिनतयारीिाई सिेत 
जनाउँछ । 

(ण) “ विपद् व्यिस्थापन”  भध नािे विपद् जोन्खि धयूनीकरण, विपद् प्रमतकायन र विपद् पनुिानभसँग 
सम्बन्धित सम्पूणन वरिययाकिाप सम्झन ुपदनछ । 

(त) “ व्यािसावयक प्रमतष्ठान”  भध नािे उद्योग, किकारखाना, मसनेिा र्र, सवपङ्ग िि, बहउुद्देश्यीय 
व्यापाररक भिन जस्ता व्यािसावयक प्रमतष्ठान सम्झन ुपदनछ । 

(थ) “समिमत”  भध नािे दफा ३ बिोन्जिको भीरकोट नगर विपद् व्यिस्थापन समिमत सम्झन ु
पदनछ । 

(द) “ संर्ीय ऐन”  भध नािे नेपाि सरकारको विपद् जोन्खि धयूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, 
२०७४ सम्झन ुपदनछ । 

(ि) “ संर्ीय िधत्रािय”  भध नािे नेपाि सरकारको विपद् व्यिस्थापन हेने गरी तोवकएको िधत्रािय 
सम्झन ुपदनछ । 

(न) “सािनजमनक संस्था”  भध नािे सरकारी मनकाय, सरकारको पूणन िा आंन्शक स्िामि्ि भएको 
संस्था, प्रचमित कानून बिोन्जि स्थापना भएका सङ्गठठत संस्था िा सब  प्रकारका स्िास््य 
तथा श न्क्षक संस्था सम्झन ुपदनछ । 

 
पररच्छेद – २ 

भीरकोट नगर विपद् व्यिस्थापन समिमतको गठन तथा काि, कतनव्य र अमिकार 
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३. भीरकोट नगर विपद् व्यिस्थापन समिमत: (१) भीरकोट नगरपामिका मभत्रको विपद् व्यिस्थापन 
सम्बधिी कायनिाई प्रभािकारी रूपिा सञ् चािन गनन देहाय बिोन्जिको विपद् व्यिस्थापन समिमत 
रहनेछ । 

(क) नगर प्रिखु    -संयोजक   
(ख) नगर उपप्रिखु    -सदस्य 
(ग) विषयगत समिमतका संयोजकहरु    -सदस्य 
(र्) िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन समिमतका संयोजक  

िा मनजिे तोकेको प्रमतमनिी    - सदस्य 
(ङ) प्रमतमनमि, न्जल्िा प्रशासन कायानिय   -सदस्य 
(च) सािान्जक िहाशाखा/शाखा प्रिखु   -सदस्य 
(छ) पूिानिार विकास िहाशाखा/शाखा प्रिखु   -सदस्य 
(ज) भीरकोट नगरपामिकाको भौगोमिक क्षेत्र मभत्र रहेका 

संर्ीय सरुक्षा मनकायका प्रिखु िा प्रमतमनमि   -सदस्य 
(झ) भीरकोट नगरपामिकाको भौगोमिक क्षेत्र मभत्र रहेका 

प्रदेश प्रहरी कायानियको प्रिखु िा प्रमतमनमि   -सदस्य 
(ञ) नगर प्रहरी प्रिखु   -सदस्य 
(ट) रान्ष् िय िाधयता प्राप् त दिका भीरकोट नगरपामिकान्स्थत  

प्रिखु िा प्रमतमनमि   -सदस्य  
(ठ) नेपाि रेडरियस सोसाईटीका स्थानीय प्रमतमनमि (१ जना)   -सदस्य 
(ड) मनजी क्षेत्रको उद्योग िान्णज्य सम्बधिी िाधयताप्राप् त संस्थाको  

भीरकोट नगर तहको अध्यक्ष िा मनजिे तोकेको प्रमतमनमि (१ जना) -सदस्य 
(ढ) ग रसरकारी सस्था िहासंर्काका स्थानीय प्रमतमनमि (१ जना)  -सदस्य 
(ण) नेपाि पत्रकार िहासंर्को स्थानीय प्रमतमनमि (१ जना)   -सदस्य 
(त) विपद् व्यिस्थापन हेने गरर तोवकएको शाखा प्रिखु    -सदस्य 
(थ) प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत   - सदस्य सन्चि  

(२) उपदफा (१) िा जनुसकु  कुरा िेन्खएको भएतापमन रियि संख्या (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) 
र (ण) का सदस्यहरू उपिब्ि नभएको अिस्थािा पमन समिमत गठन एिि ्काि कारिाही गननिा असर 
पने छ न । 

(३) उपदफा (१) बिोन्जिको समिमतिे संर्ीय ऐनको दफा १७ बिोन्जिको स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन समिमतको रूपिा सिेत काि गनेछ । 

 



5 
 

४. समिमतको ब ठक सम्बधिी व्यिस्था: (१) संयोजकिे तोकेको मिमत, सिय र स्थानिा समिमतको ब ठक 
बस्नेछ । 

(२) समिमतको सदस्य-सन्चििे समिमतको ब ठक बस्ने मिमत, सिय र स्थान तोकी ब ठकिा 
छिफि हनेु विषयसूची सवहतको सूचना ब ठक बस्ने सियभधदा चौबीस र्ण्टा अगाि  सब  सदस्यिे 
पाउने गरी पठाउन ुपनेछ । 

 (३) समिमतका पचास प्रमतशतभधदा बढी सदस्य उपन्स्थत भएिा ब ठकको िामग गणपूरक सङ्ख्या 
पगेुको िामननेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) िा जनुसकु  कुरा िेन्खएको भएतापमन आप् तकामिन अिस्थािा अध्यक्षिे 
जनुसकु  बेिापमन समिमतको ब ठक बोिाउन सक्नेछ र ्यस्तो अिस्थािा अध्यक्ष र र्टीिा १ जना 
सदस्य सवहत सदस्य सन्चि उपन्स्थत भएिा समिमतको ब ठक बस्न सक्नेछ। 

(५) समिमतको ब ठक संयोजकको अध्यक्षतािा बस्नेछ । 
(६) समिमतको मनणनय बहिुतद्वारा हनेुछ र ित बराबर भएिा संयोजकिे मनणानयक ित ठदनेछ। 
(७) समिमतिे आिश्यकता अनसुार सम्बन्धित मनकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रमतमनमि र विज्ञिाई 

ब ठकिा आिधत्रण गनन सक्नेछ । 
(८) समिमतको ब ठक सम्बधिी अधय कायनविमि समिमत आफ िे मनिानरण गरे बिोन्जि हनेुछ । 
(९) समिमतको मनणनय सदस्य सन्चििे प्रिान्णत गरी राख् नेछ । 

 
५ . समिमतको काि, कतनव्य र अमिकार: समिमतको काि, कतनव्य र अमिकार देहाय बिोन्जि हनेुछ:- 

(क) विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी रान्ष् िय पररषद् बाट स्िीकृत रान्ष् िय नीमत तथा योजना एिि ्
रान्ष् िय कायनकारी समिमत र प्रदेश विपद् व्यिस्थापन समिमतबाट स्िीकृत एकीकृत तथा 
क्षेत्रगत नीमत योजना र कायनरियि अनरुुप हनेु गरी भीरकोट नगर विपद् व्यिस्थापन नीमत 
तथा योजना तजुनिा गरी कायनपामिका सिक्ष पेश गने, 

(ख) भीरकोट नगरसभाबाट स्िीकृत नीमत तथा योजनाको अिीनिा रही विपद् जोन्खि 
धयूनीकरण, विपद् प्रमतकायन तथा विपद् पनुिानभ सम्बधिी एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीमत, 
योजना तथा कायनरियि स्िीकृत गरी िागू गने, गराउने, 

(ग) भीरकोट नगरपामिकाबाट सञ् चािन हनेु विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी कायनरियि तथा बजेट 
प्रस्ताि तयार गने, गराउने, 

(र्) विपद् व्यिस्थापनका सम्बधििा भीरकोट नगरपामिकाको संस्थागत क्षिता विकास 
गने/गराउने, 

(ङ) भीरकोट नगरपामिकाका पदामिकारी, किनचारी, स्ियंसेिक, सािान्जक पररचािक तथा 
सिदुायिाई विपद् व्यिस्थापन सम्बधििा प्रन्शक्षण ठदने व्यिस्था मििाउने, 
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(च) विपद्का र्टना हनुासाथ खोज, उद्धार र राहत िगायतका प्राथमिक कायनहरू त्काि 
गननको िामग संस्थागत संयधत्र स्ित: पररचामित हनेु गरी आिश्यक कायनविमि तथा 
िापदण्ड तजुनिा गरी िागू गने, गराउने, 

(छ) विपद् व्यिस्थापनका सम्बधििा संर्ीय तथा प्रादेन्शक कानूनको अमिनिा रवह सािनजमनक, 
मनजी, ग रसरकारी िगायत सब  मनकाय तथा संस्थािे मनिानह गनुन पने भमूिका मनिानरण गने 
तथा ्यस्ता संस्था िा मनकायिाई आफ्नो नीमत, योजना र कायनरियििा विपद् व्यिस्थापन 
सम्बधिी विषय सिािेश गनन िगाउने, 

(ज) विपद्को सियिा स्थानीय आिसञ्चारका िाध्यिहरुको भमूिका सम्बधिी आिश्यक 
िापदण्ड तयार गरी कायानधियन गने, गराउने, 

(झ) सरकारी, मनजी एिि ् ग रसरकारी संस्था, स्थानीय स्ियंसेिक, सािान्जक पररचािक 
िगायत सम्बन्धित सब  पक्षको सिधिय र संिगनतािा विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी कायन 
गने, गराउने, 

(ञ) भौमतक संरचना मनिानण गदान भिनसंवहता िगायत अधय स्िीकृत मनदेन्शका िा िापदण्डको 
पािना गराउने, 

(ट) स्थानीय सािनजमनक पूिानिार सम्बधिी संरचनाको विपद् जोन्खि िूल्याङ्कन गने, गराउने, 
(ठ) नदी वकनार, बगर, पवहरो जान सक्ने मभरािो जमिन र डबुान हनेु क्षेत्र िा विपद् 

जोन्खिको सम्भािना भएका असरुन्क्षत क्षेत्रिा बसोबास गने व्यन्ि तथा सिदुायिाई 
सरुन्क्षत स्थानिा स्थानाधतरण गराउन उपयिु स्थानको खोजी कायनिा सहयोग गने तथा 
सरुन्क्षत स्थानिा बसोबास सम्बधिी सचेतना जगाउने, 

(ड) विपद्बाट स्थानीय स्तरिा मनजी तथा सािनजमनक क्षेत्रबाट भइरहेको सेिा प्रिाहिा अिरोि 
आइपरेिा सोको पनुिःसञ् चािनका िामग सेिा मनरधतरताको योजना तजुनिा तथा कायानधियन 
सम्बधिी कायन गने, गराउने । 

(ढ) स्थानीय सिदुायिाई विपद्प्रमत जागरुक बनाउन, विपद्सँग सम्बन्धित योजना तथा 
कायनरियि तजुनिा गनन तथा विपद्को र्टना हनुासाथ प्रमतकायनका िामग पररचामित हनु िडा 
तथा सिदुायस्तरिा सिािेशी विपद् पूिनतयारी तथा प्रमतकायन समिमत गठन गने, 

(ण) विद्यािय तहको श न्क्षक पाठ्यरियििा विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी विषय सिािेश गनन 
पहि गने, 

(त) विपद् प्रमतकायनका िामग निूना अभ्यास गने, गराउने, 
(थ) विपद्को सियिा प्रयोग गनन सवकने गरी िारुणयधत्र िगायतका अधय उपकरणहरू तयारी 

हाितिा राख्न िगाउने, 
(द) स्थानीय स्तरिा आपत ्कािीन कायनसञ् चािन केधरको स्थापना र सञ् चािन गने, 
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(ि) भीरकोट नगरपामिकािा विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणािी तथा पूिनचेतािनी प्रणािीको 
विकास र सञ् चािन गने, गराउने, 

(न) विपद् प्रभावित क्षेत्रिा त्काि उद्धार तथा राहतको व्यिस्था मििाउने, 
(प) विपद् िा परी हराएका, मबग्रकेा िा नि भएका कागजातको यवकन त्याङ्क अद्यािमिक गरी 

राख्न िगाउने, 
(फ) विपद् बाट प्रभावित र्रपररिारको पवहचान, स्तर मनिानरण तथा पररचयपत्र वितरण गने, 

गराउने, 
(ब) विपद्को सियिा जोन्खििा रहेको सिूह विशेषगरी िवहिा, बािबामिका, वकशोरी, 

अपाङ्गता भएका व्यन्िउपर हनु सक्ने र्टना (ि वङ्गक वहंसा, बेचविखन तथा अधय कुन  
पमन वकमसिका शोषण) रोकथािको िामग विशेष सतकन ता अपनाई सचेतनािूिक कायनरियि 
सञ् चािन गने, 

(भ) विपद् प्रभावितहरूको प्र्यक्ष र सवरियय सहभामगतािा विपद् प्रभावित क्षेत्रिा आमथनक 
वरिययाकिापको पनुस्थानपना, रोजगारीका अिसरको सृजना तथा जीिनयापनका िामग आय 
आजनन कायनरियि सञ् चािन गने, गराउने, 

(ि) विपद्को जोन्खििा रहेका िवहिा, बािबामिका, जेष्ठ नागररक, दमित, सीिाधतकृत िगन 
तथा सिदुाय, अशि तथा अपाङ्गता भएका व्यन्िहरूको िामग विशेष योजना तथा 
कायनरियि बनाई कायानधियन गने, गराउने, 

(य) विपद् व्यिस्थापन सम्बधििा सािनजमनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रमतष्ठानिे प्रचमित ऐन 
बिोन्जि कायन गरे नगरेको अनगुिन गने, 

(र)  विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी रान्ष् िय कायनकारी समिमत, प्रदेश विपद् व्यिस्थापन समिमत 
तथा न्जल्िा विपद् व्यिस्थापन समिमतको मनणनय अनसुार विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी अधय 
कायन गने, गराउने, 

(ि) विपद् व्यिस्थापनका सम्बधििा नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारका िधत्रािय, विभाग 
तथा अधय मनकायसँग सहकायन गने, 

(ि) विपद् व्यिस्थापन सम्बधििा नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार िा भीरकोट नगरसभािे 
तोकेका अधय कायन गने, गराउने,  

(श)  विपद् व्यिस्थापन सम्बधििा संर्ीय तथा प्रादेन्शक कानूनको प्रमतकूि नहनेु गरी भीरकोट 
नगर कायनपामिकािे तोके बिोन्जिका अधय कायन गने, गराउने, 

(ष)  विमभन्न संर्संस्था, व्यन्िबाट प्राप् त हनेु राहत तथा पनुमननिानण र पनुिानभका मबषयिस्तिुाई 
स्थानीय विपद् व्यिस्थापन समिमतिे तोकेको स्थान र िापदण्ड अनसुार गने, गराउने । 
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पररच्छेद – ३ 
िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन समिमतको गठन तथा काि, कतनव्य र अमिकार 

६. िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन समिमत: (१) भीरकोट नगरपामिकाको प्र्येक िडािा देहाय बिोन्जिको 
एक िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन समिमत रहनेछ । 

(क) िडा अध्यक्ष   -संयोजक  
(ख) िडा सदस्यहरू    -सदस्य 
(ग) िडा मभत्र रहेका विषयगत शाखा/ईकाई कायानिय प्रिखुहरू  -सदस्य 
(र्) िडा मभत्र रहेका सरुक्षा मनकायका प्रिखुहरू   -सदस्य 
(ङ) रान्ष् िय िाधयता प्राप् त दिका िडान्स्थत प्रिखु िा प्रमतमनमि   -सदस्य  
(च) स्थानीय रेडरियस,    -सदस्य 
(छ) ग रसरकारी तथा सािदुायिा आिाररत संर्संस्था तथा यिुा क्ििबाट 

संयोजकिे तोकेबिोन्जि धयूनति २ िवहिा सवहत ४ जना   -सदस्य 
(ज) िडा सन्चि  - सदस्य सन्चि 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको समिमतको ब ठक सो समिमतको संयोजकिे तोकेको मिमत, सिय र 
स्थानिा बस्नेछ । 

(३) समिमतको सदस्य-सन्चििे समिमतको ब ठक बस्ने मिमत, सिय र स्थान तोकी ब ठकिा 
छिफि हनेु विषयसूची सवहतको सूचना ब ठक बस्ने सियभधदा चौबीस र्ण्टा अगाि  सब  सदस्यिे 
पाउने गरी पठाउन ुपनेछ । 

(४) समिमतका पचास प्रमतशतभधदा बढी सदस्य उपन्स्थत भएिा ब ठकको िामग गणपूरक सङ्ख्या 
पगेुको िामननेछ । 

(५) उपदफा (३) र (४) िा जनुसकु  कुरा िेन्खएको भएता पमन सो समिमतको ब ठक त्काि 
बोिाउन आिश्यक भएिा संयोजकिे जनुसकु  बेिापमन समिमतको ब ठक बोिाउन सक्नेछ र ्यस्तो 
अिस्थािा संयोजक र र्टीिा १ जना सदस्य सवहत सदस्य सन्चि उपन्स्थत भएिा समिमतको ब ठक 
बस्न सक्नेछ । 

(६) समिमतको ब ठकको अध्यक्षता सो समिमतको संयोजकिे गनेछ । 
(७) समिमतको मनणनय बहिुतद्वारा हनेुछ र ित बराबर भएिा संयोजकिे मनणानयक ित ठदनेछ। 
(८) समिमतिे आिश्यकता अनसुार सम्बन्धित मनकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रमतमनमि र विज्ञिाई 

ब ठकिा आिधत्रण गनन सक्नेछ । 
(९) समिमतको ब ठक सम्बधिी अधय कायनविमि सो समिमत आफ िे मनिानरण गरे बिोन्जि हनेुछ । 
(१०) समिमतको मनणनय सदस्य सन्चििे प्रिान्णत गरी राख् नेछ । 
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७ . िडा स्तरीय विपद् व्यिस्थापन समिमतको काि, कतनव्य र अमिकारिः समिमतको काि, कतनव्य र अमिकार 
देहाय बिोन्जि हनेुछ:- 

(क) िडा मभत्र विपद् प्रमतकायन तथा विपद् पनुिानभ सम्बधिी कायनरियि सञ् चािनका िामग 
भीरकोट नगर विपद् व्यिस्थापन समिमतिा मसफाररस गने तथा सो समिमतबाट स्िीकृत 
नीमत तथा योजना अनरुूपका विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी कायनरियि कायानधियन, अनगुिन 
र पनुराििोकन गने, 

(ख) िडािा विकास मनिानणका वरिययाकिापहरू कायानधियनिा विपद् जोन्खि व्यािस्थापनिाई 
िूिप्रिाहीकरण गने, सरुन्क्षत विद्यािय तथा अस्पतािका िामग विपद् जोन्खि 
धयूनीकरणका कायनरियिहरू सञ् चािन गने, 

(ग) विपद् व्यिस्थापनका सम्बधििा िडाको संस्थागत क्षिता विकास गने, 
(र्) विपद् व्यिस्थापन योजना, आप्कािीन कायनयोजना, पनुिःस्थापना तथा पनुमननिानण योजना 

तजुनिा तथा कायानधियन गने, गराउने, 
(ङ) सिदुायिा विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी काि गने सिूहहरूको गठन तथा ्यस्ता 

सिूहहरूिाई पररचािन गने गराउने, 
(च) िडा सदस्यहरू, किनचारी, स्ियंसेिक, सािान्जक पररचािक तथा सिदुायिा आिाररत 

विपद् व्यिस्थापन समिमत सदस्य, नागररक सिाजका प्रमतमनमििाई विपद् व्यिस्थापन 
सम्बधिी प्रन्शक्षणको व्यिस्था मििाउने, 

(छ) स्थानीय सिदुायिाई विपद्प्रमत जागरुक बनाउने, विपद्सँग सम्बन्धित योजना तथा 
कायनरियि तजुनिा गनन तथा विपद्को र्टना हनुासाथ प्रमतकायनका िामग तयारी अिस्थािा 
राख् ने, 

(ज) विपद्का र्टना हनुासाथ खोज, उद्धार र राहत िगायतका प्राथमिक कायनहरू त्काि 
गननको िामग सिधिय गने,  

(झ) आपत ्कािीन निूना अभ्यास गने, गराउने, 
(ञ) विपद् बाट प्रभावित र्रपररिारको पवहचान, स्तर मनिानरण तथा पररचयपत्र वितरणिा 

भीरकोट नगर विपद् व्यिस्थापन समिमतिाई सहयोग गने, 
(ट) विपद्को सियिा जोन्खििा रहेका सिूह विशेषगरी िवहिा, बािबामिका, वकशोरी, 

अपाङ्गता भएका व्यन्िउपर हनु सक्ने र्टना (ि वङ्गक वहंसा, बेचविखन तथा अधय कुन  
पमन वकमसिका शोषण) रोकथािको िामग विशेष सतकन ता अपनाई सचेतनािूिक कायनरियि 
सञ् चािन गने, 

(ठ) भीरकोट नगर विपद् व्यिस्थापन समिमतको मनणनय अनसुार विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी 
अधय कायन गने, गराउने ।  
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पररच्छेद – ४ 

सरुक्षा मनकाय तथा अधय मनकायको पररचािन 
८ . सरुक्षा मनकायको पररचािन तथा सहयोग र सिधिय: (१) नगरकायनपामिकािे विपद् व्यिस्थापनको 

काििा नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारिे पररचािन गरेका संर्ीय तथा प्रादेन्शक सरुक्षा 
मनकायहरूिाई सहयोग र सिधिय गनेछ । 

(२) सरुक्षा मनकायिे विपद्को सियिा खोज तथा उद्धार कायनका िामग  नगरकायनपामिकासँग 
आिश्यक सािग्री िाग गरेको अिस्थािा भीरकोट नगरपामिकािा उपिब्ि भएसम्ि ्यस्तो सािाग्री 
त्काि उपिब्ि गराईनेछ । 

(३) विपद् प्रमतकायनका िामग भीरकोट नगरपामिकािे आफूँसँग रहेको नगर प्रहरीिाई पररचािन 
गनेछ ।   

 
९.  िारुणयधत्र तथा अधय सेिा प्रदायक मनकायको काि, कतनव्य र अमिकार:  

(१) िारूणयधत्र, एम्बिेुधस तथा ्यस्त  अधय सेिा प्रदायकिे आपत ्कािीन खोज, उद्धार तथा 
राहत उपिब्ि गराउन समिमतिे ठदएको मनदेशनको पािना गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) िा उल्िेन्खत सािनहरु मछिेवक पामिकाहरुसँगको साझेदारी खरीद एिं 
व्यिस्थापन गनन सवकनेछ ।  

(3) आपत ्कािीन कायन सम्पादन गदान समिमतको आदेश बिोन्जि कुन  पमन स्थानिा प्रिेश गने 
तथा जनुसकु  व्यन्ि िा संस्थाको सािन र स्रोत उपयोग गने अमिकार िारुणयधत्र सेिा प्रदायकिाई 
हनेुछ। 

 
१०. सािनजमनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रमतष्ठानको दावय्ि: (१) विपद् व्यिस्थापन सम्बधििा भीरकोट 

नगरपामिका मभत्रका सब  सािनजमनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रमतष्ठानको दावय्ि देहाय बिोन्जि 
हनेुछ:- 

(क) आफ्नो भिन, उद्योग, कायानिय िा व्यािसावयक केधरिा विपद्का र्टना हनु नठदन 
विपद् सरुक्षा औजार, उपकरण, सािग्री, आपत ्कािीन मनकास िगायत तोवकए 
बिोन्जिका अधय व्यिस्था गने, 

(ख)  त्याङ्क सङ्किन, क्षमतको िूल्याङ्कन, राहत, पनुस्थानपना तथा पनुमननिानण सिेतका सम्पूणन 
कायनिा आिश्यक सहयोग गने, 

(ग)   आफ्ना किनचारी तथा कािदारिाई विपद् व्यिस्थापन सम्बधििा आिारभतू 
अमभिखुीकरण गने गराउने, 
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(र्) विपद् व्यिस्थापन कायनिा उपयोग हनेु स्रोत सािनिाई तयारी हाितिा राख् ने, 
(ङ) आफ्ना भिन िगायत अधय संरचना आपत ्कािीन प्रयोजनका िामग आिश्यक परेिा 

आदेशानसुार उपिब्ि गराउने, 
(च) सम्बन्धित अमिकारीको सपुररिेक्षणिा उद्धार तथा राहत वितरण कायनिा सहयोग 

परु् याउने, 
(छ) विपद् जोन्खि धयूनीकरण संयधत्रको व्यिस्था गरी तयारी अिस्थािा राख् ने, 
(ज)  फोहोरि िा तथा प्रदषुणको यथोन्चत व्यिस्थापन गरी यसबाट िातािरण र जनजीिनिा 

पनन सक्ने नकारा्िक प्रभाििाई धयूनीकरण गने उपायहरू अपनाउने, 
(झ) विपद्को र्टना र्टेिा त्काि नन्जकको सरुक्षा मनकाय र स्थानीय आपत ्कािीन 

कायनसञ् चािन केधरिाई खबर गने ।   
(२) भीरकोट नगरपामिका मभत्रका सािनजमनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रमतष्ठानिे भीरकोट 

नगरपामिकाको विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी योजनाको अिीनिा रही विपद् व्यिस्थापन योजनाको तजुनिा 
गरी अमनिायन रूपिा िागू गनुन पनेछ । 

 
११. विपद् व्यिस्थापनिा सहयोग गनुन पने : भीरकोट नगरपामिका मभत्रका सरकारी कायानिय, ग रसरकारी 

संस्था, स्थानीय सङ्घ संस्था, सिदुाय, स्ियंसेिक, नागररक सिाज, मनजी क्षेत्र तथा व्यन्ििे विपद् 
व्यिस्थापन कायनिा भीरकोट नगरपामिकािाई देहाय बिोन्जि सहयोग गनुन पनेछ:- 

(क)  त्याङ्क सङ्किन, क्षमतको िूल्याङ्कन, राहत, पनुस्थानपना तथा पनुिःमननिानण िगायतका 
विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी कायनिा सहयोग गने,  

(ख) विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी जनचेतना अमभिवृद्ध गने, 
(ग) क्षिता विकास, आपत ्कािीन निूना अभ्यास तथा विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी प्रन्शक्षण 

कायनरियििा सहयोग गने तथा भाग मिने,  
(र्) खोज, उद्धार तथा राहत वितरण सम्बधिी कायनिा सहयोग गने।  

 
पररच्छेद – ५  

विपद् व्यिस्थापन कोष सम्बधिी व्यिस्था 
१२. विपद् व्यिस्थापन कोष : (१) विपद् व्यिस्थापनका िामग भीरकोट नगरपामिकािा छुट्ट  एक 

आकन्स्िक कोष रहनेछ । 
(२) कोषिा देहाय बिोन्जिका रकिहरू रहने छन:्- 

(क) भीरकोट नगरपामिकाको िावषनक बजेटबाट विपद् व्यिस्थापन कोषिा जम्िा गने गरी 
स्िीकृत रकि, 
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(ख) प्रदेश सरकारबाट विपद् व्यिस्थापनका िामग प्राप् त रकि, 
(ग)  नेपाि सरकारबाट विपद् व्यिस्थापनका िामग प्राप् त रकि, 
(र्) स्िदेशी कुन  सङ्घ संस्था िा व्यन्िबाट दान, दातव्य िा उपहार स्िरुप प्राप् त रकि, 
(ङ)  अधय कुन  स्रोतबाट प्राप् त रकि । 

(३) विपद् व्यिस्थापनका िामग भीरकोट नगरपामिकािे कानून बिोन्जि विशेष शलु्क िा दस्तरु 
संकिन गनन सक्ने छ |  

(४) कोषको सञ् चािन तोवकए बिोन्जि हनेुछ । 
(५) कोषको रकि विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी कािका िामग प्रयोग गररनेछ । 
(६) उपदफा (५) िा जनुसकु  कुरा िेन्खएको भए तापमन कोषको रकि मनयमित प्रशासमनक 

कायनको िामग खचन गररने छ न । 
(७) कोषको िेखापरीक्षण िहािेखा परीक्षकबाट हनेुछ ।  
(८) समिमतिे कोषको िावषनक आय व्ययको प्रमतिदेन तयार गरी कायनपामिका िाफन त भीरकोट 

नगरसभा सिक्ष पेश गनेछ । 
 
 
 
 

पररच्छेद – ६ 
कसूर तथा सजाय 

१३.  कसूर र सजाय : कस िे विपद्को र्टना र्ट्न सक्ने गरी िापरिाही गरेिा िा ्यस्तो र्टना र्टाउन 
प्र्यक्ष संिगन भएिा िा र्ट्ना र्टेको अिस्थािा नाजायज फाईदा मिने गरी िा आफुिाई िात्र 
फाईदा पगुने वकमसिको कुन  काि गरेिा िा यस सम्बधििा संर्ीय कानून बिोन्जि कसरुजधय िामनने 
कुन  काि गरेिा तत ्सम्बधिी कारिाही प्रचमित संर्ीय कानून बिोन्जि हनेुछ ।  

 
पररच्छेद – ७ 

विविि 
१४.  विपद् सङ्कटग्रस्त क्षते्र र्ोषणाको पािना र सिधिय : (१) नेपाि सरकारिे भीरकोट नगरपामिका 

मभत्रको कुन  ठाउँिा गम्भीर प्रकृमतको विपद् उ्पध न भएबाट विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र र्ोषणा गरी प्रचमित 
कानून बिोन्जि कुन  काि गनन गराउन आदेश ठदएिा सोको पािना गनुन गराउन ु भीरकोट 
नगरपामिकाको कतनव्य हनेुछ ।  
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(२) उपदफा (१) बिोन्जि र्ोषणा गररएको क्षेत्रिा नेपाि सरकारिे प्रचमित कानून बिोन्जि 
कुन  काि गनन गराउन भीरकोट नगरपामिका मभत्रको कुन  व्यन्ि, संस्था िा अमिकारीिाई आदेश 
ठदएिा सोको पािना गनन गराउनिा भीरकोट नगरपामिकािे आिश्यक सिधिय गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोन्जि र्ोषणा गररएको क्षेत्र सम्बधिी सूचनाको प्रसारणिा भीरकोट 
नगरपामिकािे सहयोग र सिधिय गनेछ । 

 
१५. नेपाि सरकारको स्िीकृतीिा िात्र प्रिेश गनुनपने : (१) विपद् बाट असर परेको कुन  क्षेत्रिा विदेशी 

नागररक िा संस्थािे प्रिेश गनुन परेिा नेपाि सरकारको स्िीकृमत मिएको छ छ न भमन नगर 
कायनपामिकािे छानविन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि छानविन गदान ्यस्तो नागररक िा संस्थािे नेपाि सरकारको स्िीकृमत 
मिएको नादेन्खएकोिा मनजको प्रिेशिाई रोक िगाई तत ्सम्बधिी सूचना नेपाि सरकारिाई उपिब्ि 
गराईनेछ । 

 
१६. िानिीय तथा अधय सहायता र सिधिय : (१) भीरकोट नगरपामिका मभत्र उ्पध न विपद्को 

अिस्थािाई त्काि सािना गनन आधतररक स्रोत र सािनबाट नभ्याउने भएिा िानिीय तथा अधय 
सहायता र सिधियका िामग न्जल्िा सिधिय समिमत, प्रदेश सरकार तथा नेपाि सरकारिाई अनरुोि 
गररनेछ ।  

 (२) विपद् बाट उ्पध न न्स्थमत मनयधत्रण गने रियििा नेपाि सरकारिे अधतरानविय िानिीय तथा 
अधय सहयोग मिई पररचािन गरेको अिस्थािा नेपाि सरकारको मनदेशनिा रवह तत ्सम्बधिी कायनिा 
सहयोग र सिधिय गररनेछ ।  

(३) मछिेकी स्थानीय तहिा कुन  विपद् उ्पध न भई सो व्यिस्थापनका िामग मछिेकी स्थानीय 
तहिे सोझ , न्जल्िा सिधिय समिमत िा प्रदेश सरकार िाफन त अनरुोि गरेिा उपिब्ि भएसम्िको 
सहयोग परु् याउन ुभीरकोट नगरकायनपामिको दावय्ि हनेुछ । 

 
१७.  त्काि खररद तथा मनिानण र प्रयोग गनन सवकने : (१) विशेष पररन्स्थमत परी विपद् बाट प्रभावित क्षेत्रिा 

खोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ि गराउन तथा भइरहेको विपद् बाट थप क्षमत हनु नठदनका िामग 
त्काि  राहत सािग्री खररद िा मनिानण कायन गनन आिश्यक भएिा सािनजमनक खररद सम्बधिी प्रचमित 
कानूनिा रहेको विशेष पररन्स्थमतिा खररद गने सम्बधिी व्यिस्था बिोन्जि नगर कायनपामिकािे खररद 
िा मनिानण कायन गनन सवकनेछ । 

(२) विपद् बाट प्रभावित क्षेत्रिा खोज, उद्धार तथा राहत उपिब्ि गराउन तथा भइरहेको विपद् बाट 
थप क्षमत हनु नठदनका िामग भीरकोट नगरपामिका क्षेत्र मभत्रको कुन  ग रसरकारी कायानिय िा अधय 
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संर् संस्था र व्यन्िको चि, अचि सम्पन्ि तथा सिारी सािन उपयोग गनन आिश्यक भएिा सोको 
अमभिेख राखी तोवकएको अिमिभरको िामग अस्थायी तिरिे प्राप् त गनन सवकनेछ । 

 (३) विपद् बाट प्रभावित क्षेत्रिा त्काि राहत उपिब्ि गराउन भीरकोट नगरपामिका क्षेत्र 
मभत्रको कुन  ग रसरकारी कायानिय िा अधय संर् संस्था र व्यन्िको खाद्यान्न, ििाकपडा, औषिी िा 
अधय िस्त ुआिश्यक भएिा सोको अमभिेख राखी मनयधत्रणिा मिन र सम्बन्धित प्रभावित पक्षिाई 
वितरण गनन सवकनेछ । 

(४) भीरकोट नगरपामिकािे उपदफा (२) बिोन्जि कुन  सम्पन्ि अस्थायी रूपिा प्राप् त गरेिा िा 
उपदफा (३) बिोन्जि कुन  िस्त ु मनयधत्रण र वितरण गरेिा ्यस्तो सम्पन्ि प्रयोग िा िस्त ुउपयोग 
बापत प्रचमित दर अनसुारको रकि सम्बन्धित कायानिय, संस्था िा व्यन्ििाई ठदनेछ ।  

 
१८.  राहतको धयूनति िापदण्ड सम्बधिी व्यिस्था : (१) विपद् प्रभावित व्यन्ििाई नेपाि सरकार तथा 

प्रदेश सरकारिे उपिव्ि गराउने राहतको अमतररि भीरकोट नगरपामिकािे आधतररक स्रोतबाट थप 
राहत उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोन्जि भीरकोट नगरपामिकािे विपद् प्रभावित व्यन्ििाई राहत उपिब्ि 
गराउँदा िापदण्ड बनाई सोको आिारिा राहात उपिब्ि गराउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जिको राहतको िापदण्डिा अधय विषयको अमतररि देहायका विषय 
सिािेश भएको हनु ुपनेछ:- 

(क) विपद् बाट प्रभावित व्यन्ििाई अस्थायी आरयसयस्थििा राख्दा उपिब्ि गराउन ु पने 
आिास, खाद्यान्न, खानेपानी, स्िास््य तथा सरसफाइ सम्बधिी, 

(ख) विपद् बाट िृ् य ुहनेुको पररिार तथा सम्पन्िको क्षमत हनेु व्यन्ििाई उपिब्ि गराउन ु
पने धयूनति राहत सम्बधिी,  

(ग) िवहिा, बािबामिका, जेष्ठ नागररक, अशि तथा अपाङ्गता भएका व्यन्िको 
आिश्यकता संिोिनका िामग विशेष राहत प्याकेजहरु (जस्त  मडन्गनटी वकट र न्चल्रेन 
वकट) िवहिाहरूको िामग सरुन्क्षत िवहिाि त्री स्थि,  

(र्) व्यन्िगत गोपमनयता तथा सरुक्षा सम्बधिी, 
(ङ) धयूनति राहत बाहेक स्िरोजगार तथा रोजगारी व्यिस्थापनका िाध्यिबाट पीमडतको 

जीविकोपाजनन सम्बधिी, 
(च) ग रसरकारी िा व्यन्िगत रूपिा ठदइने राहतको वितरण सम्बधिी, 
(छ) एकद्वार प्रणािी अनरुुप राहत वितरण गने सम्बधिी, 
(ज) राहतसँग सम्बन्धित अधय उपयिु विषय । 
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१९.   विपद् िा परी हराएका िा नि भएका कागजात सम्बधििा : विपद् िा परी हराई फेिा पनन 
नसकेका तथा आंन्शक िा पूणन रूपिा क्षमत भएका भीरकोट नगरपामिकाका िह्िपूणन कागजातहरुको 
प्रिाणीकरण तथा प्रमतमिवप उपिब्ि गराउने सम्बधिी व्यिस्था प्रचमित कानूनिे तोके बिोन्जि हनेुछ। 

 
२०. मनदेशन ठदन सक्ने : समिमतिे यस ऐनको अिीनिा रही विपद् व्यिस्थापनका िामग कुन  व्यन्ि िा 

मनकायिाई आिश्यक मनदेशन ठदन सक्नेछ र ्यस्तो मनदेशनको पािना गनुन सम्बन्धित व्यन्ि िा 
मनकायको कतनव्य हनेुछ । 

 
२१. उपसमिमत गठन गनन सक्ने : (१) समिमतिे आिश्यकता अनसुार उपसमिमत गठन गनन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोन्जि गठन हनेु उपसमिमतको काि, कतनव्य, अमिकार र कायानिमि 
उपसमिमत गठन गदानका बखत तोवकए बिोन्जि हनेुछ । 

 
२२. अमभिेख राख्न ुपनेिः (१) विपद्को सियिा राहत उपिब्ि गराउने व्यन्ि, मनकाय िा संस्थाको नाि,  

र उपिव्ि गराईको राहत तथा सोको पररिाण सवहतको वििरणको अमभिेख राख् ने व्यिस्था समिमतिे 
मििाउनपुने छ ।   

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको वििरण राख्दा विपद् िा परेका िवहिा, बािबामिका तथा जेष्ठ 
नागररक, विपद्का कारणिे स्थानाधतरण भएका र्रपररिार िगायतको संख्या एवकन हनेु वििरण र 
उनीहरूिाई उपिब्ि गराइएको राहात स्पिरूपिा राख्नपुने छ । 

 
२३. परुस्कार ठदन सक्ने : स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सम्बधििा विशेष योगदान परु् याउने उ्कृि व्यन्ि िा 

संस्थािाई प्रो्साहन स्िरूप समिमतको मसफाररसिा नगर कायनपामिकािे सम्िान तथा परुस्कार ठदन 
सक्नेछ ।  

 
२४. िावषनक प्रमतिेदन : (१) समिमतिे प्र्येक आमथनक िषनिा गरेको कािको वििरण सवहतको िावषनक 

प्रमतिेदन तयार गरी कायनपामिका िाफन त भीरकोट नगर सभा, न्जल्िा विपद् व्यिस्थापन समिमत तथा 
प्रदेश विपद् व्यिस्थापन समिमत सिक्ष पेश गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको िावषनक प्रमतिेदन सािनजमनक रूपिा प्रकाशन गनुन पनेछ । 
 

२५.  प्रशासमनक खचन व्यिस्थापन: समिमतको ब ठक तथा प्रमतिेदन तयारी िगायतका कायनसँग सम्बन्धित 
धयनुति प्रशासमनक खचन भीरकोट नगरकायनपामिकािे व्यिस्था गनेछ |  
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२६. अमिकार प्र्यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन अधतगनत बनेको मनयि बिोन्जि समिमतिाई प्राप् त 
अमिकारिध्ये आिश्यकता अनसुार केही अमिकार समिमतको संयोजक तथा तोवकएको पदामिकारीिाई 
प्र्यायोजन गनन सक्नेछ । 

 
२७. मनयि बनाउने अमिकार : भीरकोट नगर कायनपामिकािे यो ऐन कायानधियनका िामग आिश्यक मनयि 

तथा कायनविमि बनाउन सक्नेछ । 
 

आज्ञािे, 
ििनराज ढंगाना 

प्रिखु प्रशासवकय अमिकृत 
 


