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लिल ः २०७६।०१।०८

नगर लवपद् जोलिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५

प्रस्तावना : हरिवन नगिपालिका क्षेत्र लित्र प्राकृ ल क था गैिप्राकृ ल क लवपदबाट
् सववसाधािणको जीउज््ान ि
साववजलनक, लनजी था व््लिग सम्पलि, प्राकृ ल क एवि् सांस्कृ ल क सम्पदा ि िौल क संिचनाको संिक्षण गनवका िालग
लवपद् जोलखि न््नू ीकिण था व््वस्थापनका सबै लि्ाकिापको सिन्व्ात्िक ि प्रिावकािी रूपिा का्ावन्व्नका
िालग कानून बनाउन वाञ्छनी् िएकोिे,
नेपािको संलवधानको धािा २२१ को उपधािा (१) को अधिकार प्रयोग गरी हरिवन नगिपालिकािे नगि
सिाको लिल २०७६।१२।२७ को बैठकबाट पारि गिी ्ो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द – १
प्रारलभभक
१.

संलिप्त नाम र प्रारभभ: (१) ्स ऐनको नाि “नगर लवपद् जोलिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,
२०७५” िहेको छ ।
(२) ्ो ऐन ुरून् प्रािम्ि हुनेछ ।

२.

पररभाषा: लवष् वा प्रसङ्गिे अको अथव निागेिा ्स ऐनिा,(क) “कोष” िन्नािे दफा १२ बिोलजिको लवपद् व््वस्थापन कोष सम्झनु पछव ।
(ख) “गैिप्राकृ ल क लवपद”् िन्नािे िहािािी, अलनकाि, डढेिो, कीट वा सक्ष्ू ि जीवाणु आ ङ्क,
पशु था चिाचरुु ङ्गीिा हुने फ्ि,ू प््ान्डालिक फ्ि,ू सपवदश
ं , जनावि आ ङ्क, खानी, हवाई,
सडक, जि वा औद्योलगक दर्ु वटना, आगिागी, लवषाि ग्ााँस, िसा्न वा लवलकिण चहु ावट,
ग्ााँस लवष्फोटन, लवषाि खाद्य सेवन, वा ाविणी् प्रदषू ण, वन लवनाश वा िौल क
संिचनाको क्षल था प्रकोप उद्धाि का्विा हुने दर्ु वटना वा ्स् ै अन्् गैिप्राकृ ल क कािणिे
उत्पन्न लवपद् सम्झनु पछव ।
(ग) “लजल्िा लवपद् व््वस्थापन सलिल ” िन्नािे संर्ी् ऐनको दफा १६ बिोलजि सिावही
लजल्िािा गठन िएको लजल्िा लवपद् व््वस्थापन सलिल सम्झनु पछव ।
(र्) “ ोलकएको" वा " ोलकए बिोलजि” िन्नािे ्स ऐन अन् गव बनेको लन्ििा ोलकएको वा
ोलकए बिोलजि सम्झनु पछव ।
(ङ) “प्रदेश लवपद् व््वस्थापन सलिल ” िन्नािे संर्ी् ऐनको दफा १४ बिोलजि प्रदेश नं. २ िा
गठन िएको प्रदेश लवपद् व््वस्थापन सलिल सम्झनु पछव ।
(च) “प्रिख
ु ” िन्नािे हरिवन नगिपालिकाको प्रिख
ु सम्झनु पछव ।
2

(छ) “प्रिख
ु प्रशासकी् अलधकृ ” िन्नािे हरिवन नगिपालिकाको प्रिख
ु प्रशासकी् अलधकृ
सम्झनु पछव ।
(ज) “प्राकृ ल क लवपद”् िन्नािे लहिपा , अलसना, लहिपलहिो, लहि ाि लवस्फोटन, अल वृलि,
अनावृलि, बाढी, पलहिो था ि-ू स्खिन, डुबान, खडेिी, आाँधी, हुिी ब ास, शी िहि, ा ो
हावाको िहि, चट््ाङ्ग, िूकम्प, ज्वािािख
ु ी लवस्फोट, डढेिो वा ्स् ै अन्् प्राकृ ल क
कािणिे उत्पन्न जनु सक
ु ै लवपद् सम्झनु पछव ।
(झ) “िालष्ि् का्वकािी सलिल ” िन्नािे संर्ी् ऐनको दफा ६ बिोलजिको का्वकािी सलिल
सम्झनु पछव ।
(ञ) “िालष्ि् परिषद” िन्नािे संर्ी् ऐनको दफा ३ बिोलजिको लवपद् जोलखि न््नू ीकिण था
व््वस्थापन िालष्ि् परिषद् सम्झनु पछव ।
(ट) “िालष्ि् प्रालधकिण” िन्नािे संर्ी् ऐनको दफा १० बिोलजि गठन िएको िालष्ि् लवपद्
जोलखि न््नू ीकिण था व््वस्थापन प्रालधकिण सम्झनु पछव ।
(ठ) “लवपद”् िन्नािे कुनै स्थानिा आप कािीन
अवस्था लसजवना िई जन वा धनको क्षल को
्
साथै जीवन्ापन ि वा ाविणिा प्रल कूि असि पाने प्राकृ ल क वा गैिप्राकृ ल क लवपद् सम्झनु
पछव ।
(ड) “लवपद् खोज था उद्धाि सिहू ” िन्नािे लवपदक
् ो अवस्थािा खोजी था उद्धाि गनव
लि्ाशीि वा लवपद् व््वस्थापनको िालग परिचािन गनव ्ाि गरिएको लवलशिीकृ खोज
था उद्धाि सिहू सम्झनु पछव ि सो शब्दिे ालिि प्राप्त िानवी् सहा् ाकिीिाई सिे
जनाउाँछ ।
(ढ) “लवपद् जोलखि न््नू ीकिण” िन्नािे लवपदप् वू व गरिने जोलखिको लवश्ले षण था िल्ू ्ाङ्कन,
लवपद् िोकथाि वा लवपदबाट
् हुने क्षल को न््नू ीकिण था लवकासका का्विा लवपद्
जोलखििाई कि गने सम्बन्धी का्व सम्झनु पछव ।
(ण) “लवपद् पनु िावि” िन्नािे लवपदक
् ो र्टनापलछ गरिने पनु लनविावण एवि् पनु स्थावपनासाँग
सम्बलन्ध का्व सम्झनु पछव ।
( ) “लवपद् प्रल का्व” िन्नािे लवपदक
् ो र्टना र्ट्नासाथ त्कािै गरिने खोज, उद्धाि एवि्
िाह साँग सम्बलन्ध का्व सम्झनु पछव ि सो शब्दिे लवपद् प्रल का्वको पवू व ्ािीिाई सिे
जनाउाँछ ।
(थ) “लवपद् व््वस्थापन” िन्नािे लवपद् जोलखि न््नू ीकिण, लवपद् प्रल का्व ि लवपद् पनु िाविसाँग
सम्बलन्ध सम्पणू व लि्ाकिाप सम्झनु पछव ।
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(द) “व््ावसाल्क प्रल ष्ठान” िन्नािे उद्योग, किकािखाना, लसनेिा र्ि, सलपङ्ग िि,
बहुउद्देश््ी् व््ापारिक िवन जस् ा व््ावसाल्क प्रल ष्ठान सम्झनु पछव ।
(ध) “सलिल ” िन्नािे दफा ३ बिोलजिको नगर लवपद् व््वस्थापन सलिल सम्झनु पछव ।
(न) “सर्ं ी् ऐन” िन्नािे नेपाि सिकािको लवपद् जोलखि न््नू ीकिण था व््वस्थापन ऐन,
२०७४ सम्झनु पछव ।
(ऩ) “सर्ं ी् िन्त्राि्” िन्नािे नेपाि सिकािको लवपद् व््वस्थापन हेने गिी ोलकएको िन्त्राि्
सम्झनु पछव ।
(प) “साववजलनक संस्था” िन्नािे सिकािी लनका्, सिकािको पणू व वा आंलशक स्वालित्व िएको
संस्था, प्रचलि काननू बिोलजि स्थापना िएका सङ्गलठ संस्था वा सबै प्रकािका स्वास्््
था शैलक्षक सस्ं था सम्झनु पछव ।
पररच्छे द – २
नगर लवपद् व्यवस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कततव्य र अलिकार
३.

नगर लवपद् व्यवस्थापन सलमलत: (१) हरिवन नगिपालिका लित्रको लवपद् व््वस्थापन सम्बन्धी का्विाई
प्रिावकािी रूपिा सञ्चािन गनव एक नगि लवपद् व््वस्थापन सलिल िहनेछ ।
(२) सलिल को गठन देहा् बिोलजि हुनेछ:(क) नगर प्रिख
-सं्ोजक
ु
(ख) नगर उपप्रिख
-सदस््
ु
(ग) प्रिख
-सदस््
ु प्रशासकी् अलधकृ
(र्) लवष्ग सलिल का सं्ोजकहरु
-सदस््
(ङ) प्रधिधनधि, धिल्ला प्रशासन कायाालय
-सदस्य
(च) सािालजक लवकास शाखा प्रिख
-सदस््
ु
(छ) पवू ावधाि लवकास शाखा प्रिख
-सदस््
ु
(ज) नगरपाधलकाको भौगोलिक क्षेत्र धभत्र रहेका
संर्ी् सिु क्षा धनकायका प्रिुख वा प्रधिधनधि
-सदस््
(झ) नगरपाधलकाको भौगोलिक क्षेत्र धभत्र रहेका
प्रदेश प्रहिी कायाालयको प्रिख
-सदस््
ु वा प्रधिधनधि
(ञ) नगि प्रहिी प्रिख
-सदस््
ु
(ट) िालष्ि् िान्् ा प्राप्त दिका नगरपाधलकालस्थ
प्रिख
-सदस््
ु वा प्रल लनलध
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(ठ)
(ड)

नेपाि िे डिस सोसाईटीका स्थानी् प्रल लनलध (१ जना)
-सदस््
लनजी क्षेत्रको उद्योग वालणज्् सम्बन्धी िान्् ाप्राप्त संस्थाको
नगि हको अध््क्ष वा लनजिे ोके को प्रल लनलध (१ जना)
-सदस््
(ढ) गैिसिकािी सस्था िहासर्ं काका स्थानी् प्रल लनलध (१ जना)
-सदस््
(ण) नेपाि पत्रकार िहासंर्को स्थानीय प्रल लनलध (१ जना)
-सदस््
( ) लवपद् व््वस्थापन हेने गरि ोलकएको शाखा प्रिख
-सदस्् सलचव
ु
(३) उपदफा (२) िा जुनसक
ु ै कुिा िेलखएको िए ापलन क्रम संख्या (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) र (ण) का
सदस्यहरू उपलब्ि नभएको अवस्थामा पधन सधमधि गठन एवम् काम कारवाही गनामा असर पने छै न ।
(४) उपदफा (२) बिोलजिको सलिल िे संर्ी् ऐनको दफा १७ बिोलजिको स्थानीय धवपद् व्यवस्थापन
सलिल को रूपिा सिे काि गनेछ ।
४.

सलमलतको बैठक सभबन्िी व्यवस्था: (१) सं्ोजकिे ोके को लिल , सि् ि स्थानिा सलिल को बैठक
बस्नेछ ।
(२) सलिल को सदस््-सलचविे सलिल को बैठक बस्ने लिल , सि् ि स्थान ोकी बैठकिा छिफि हुने
लवष्सचू ी सलह को सूचना बैठक बस्ने सि्िन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै सबै सदस््िे पाउने गिी पठाउनु पनेछ
।
(३) सलिल का पचास प्रल श िन्दा बढी सदस्् उपलस्थ िएिा बैठकको िालग गणपिू क सङ्ख्ा
पगु ेको िालननेछ ।
(४) उपदफा (२) ि (३) िा जनु सक
ु ै कुिा िेलखएको िए ापलन सलिल को बैठक ित्काल बोिाउन
आवश््क िएिा अध््क्षिे जनु सक
ु ै बेिापलन सलिल को बैठक बोिाउन सक्नेछ ि त््स् ो अवस्थािा अध््क्ष
ि र्टीिा १ जना सदस्् सलह सदस्् सलचव उपलस्थ िएिा सलिल को बैठक बस्न सक्नेछ।
(५) सलिल को बैठक सं्ोजकको अध््क्ष ािा बस्नेछ ।
(६) सलिल को लनणव् बहुि द्वािा हुनेछ ि ि बिाबि िएिा सं्ोजकिे लनणाव्क ि लदनेछ।
(७) सलिल िे आवश््क ा अनुसाि सम्बलन्ध लनका् वा सङ्र् सस्ं थाका प्रल लनलध ि लवज्ञिाई बैठकिा
आिन्त्रण गनव सक्नेछ ।
(८) सलिल को बैठक सम्बन्धी अन्् का्वलवलध सलिल आफै िे लनधाविण गिे बिोलजि हुनेछ ।
(९) सलिल को लनणव् सदस्् सलचविे प्रिालण गिी िाखनेछ ।

५.

सलमलतको काम, कततव्य र अलिकार: सलिल को काि, क वव्् ि अलधकाि देहा् बिोलजि हुनेछ:(क) लवपद् व््वस्थापन सम्बन्धी िालष्ि् परिषदबाट
् स्वीकृ िालष्ि् नील था ्ोजना एवि्
िालष्ि् का्वकािी सलिल ि प्रदेश लवपद् व््वस्थापन सलिल बाट स्वीकृ एकीकृ था
क्षेत्रग नील ्ोजना ि का्विि अनुरुप हुने गिी नगर लवपद् व््वस्थापन नीधि िथा ्ोजना
जविु ा गिी कायापाधलका सिक्ष पेश गने,
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(ख) नगरसिाबाट स्वीकृ नील था ्ोजनाको अधीनिा िही लवपद् जोलखि न््नू ीकिण, लवपद्
प्रल का्व था लवपद् पनु िावि सम्बन्धी एकीकृ था क्षेत्रग नील , ्ोजना था का्विि
स्वीकृ गिी िागू गने, गिाउने,
(ग) नगिपालिकाबाट सञ्चालन हुने लवपद् व््वस्थापन सम्बन्िी कायाक्रम िथा बिेट प्रस्िाव
ियार गने, गराउने,
(र्) लवपद् व््वस्थापनका सम्बन्धिा नगरपाधलकाको संस्थाग क्षि ा लवकास गने, गिाउने,
(ङ) नगिपालिकाका पदालधकािी, किवचािी, स्व्सं ेवक, सािालजक परिचािक था सिदु ा्िाई
लवपद् व््वस्थापन सम्बन्धिा प्रलशक्षण लदने व््वस्था लििाउने,
(च) लवपदक
् ा र्टना हुनासाथ खोज, उद्धाि ि िाह िगा् का प्राथलिक का्वहरू त्काि गनवको
िालग संस्थाग सं्न्त्र स्व : परिचालि हुने गिी आवश््क का्वलवलध था िापदण्ड जविु ा
गिी िागू गने, गिाउने,
(छ) लवपद् व््वस्थापनका सम्बन्धिा संर्ी् था प्रादेलशक कानूनको अलधनिा िलह साववजलनक,
लनजी, गैिसिकािी िगा् सबै लनका् था संस्थािे लनवावह गनुव पने िलू िका लनधाविण गने
था त््स् ा संस्था वा लनका्िाई आफ्नो नील , ्ोजना ि का्विििा लवपद् व््वस्थापन
सम्बन्धी लवष् सिावेश गनव िगाउने,
(ज) लवपदक
् ो सि्िा स्थानी् आिसञ्चािका िाध््िहरुको िलू िका सम्बन्धी आवश््क
िापदण्ड ्ाि गिी का्ावन्व्न गने, गिाउने,
(झ) सिकािी, लनजी एवि् गैिसिकािी संस्था, स्थानी् स्व्ंसेवक, सािालजक परिचािक िगा्
सम्बलन्ध सबै पक्षको सिन्व् ि संिगन ािा लवपद् व््वस्थापन सम्बन्धी का्व गने, गिाउने,
(ञ) िौल क संिचना लनिावण गदाव िवनसंलह ा िगा् अन्् स्वीकृ लनदेलशका वा िापदण्डको
पािना गिाउने,
(ट) स्थानी् साववजलनक पूवावधाि सम्बन्धी संिचनाको लवपद् जोलखि िल्ू ्ाङ्कन गने, गिाउने,
(ठ) नदी लकनाि, बगि, पलहिो जान सक्ने लििािो जलिन ि डुबान हुने क्षेत्र वा लवपद् जोलखिको
सम्िावना िएका असिु लक्ष क्षेत्रिा बसोबास गने व््लि था सिदु ा्िाई सिु लक्ष स्थानिा
स्थानान् िण गराउन उपयुक्त स्थानको खोिी कायामा सहयोग गने िथा सरु धक्षि स्थानमा
बसोबास सम्बन्िी सचेिना िगाउने,
(ड) धवपदब् ाट स्थानी् स्िरमा लनजी था सावाजलनक क्षेत्रबाट िइिहेको सेवा प्रवाहिा अविोध
आइपिे िा सोको पनु ःसञ्चािनका िालग सेवा लनिन् ि ाको ्ोजना जविु ा था का्ावन्व्न
सम्बन्धी का्व गने, गिाउने ।
(ढ) स्थानी् सिदु ा्िाई लवपदप्र् ल जागरुक बनाउन, लवपदस् ाँग सम्बलन्ध ्ोजना था का्विि
जविु ा गनव था लवपदक
् ो र्टना हुनासाथ प्रल का्वका िालग परिचालि हुन वडा िथा
सिदु ा्स् ििा समावेशी लवपद् पवू व ्ािी था प्रल का्व सलिल गठन गने,
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(ण) लवद्याि् हको शैलक्षक पाठ््िििा लवपद् व््वस्थापन सम्बन्धी लवष् सिावेश गनव पहल
गने,
( ) लवपद् प्रल का्वका िालग निनू ा अभ््ास गने, गिाउने,
(थ) लवपदक
् ो सि्िा प्र्ोग गनव सलकने गिी वारुण्न्त्र िगा् का अन्् उपकिणहरू ्ािी
हाि िा िाखन िगाउने,
(द) स्थानी् स् ििा आप ्कािीन का्वसञ्चािन के न्रको स्थापना ि सञ्चािन गने,
(ध) नगिपालिकािा लवपद् व््वस्थापन सचू ना प्रणािी था पवू वचे ावनी प्रणािीको लवकास ि
सञ्चािन गने, गिाउने,
(न) लवपद् प्रिालव क्षेत्रिा त्काि उद्धाि िथा राहिको व््वस्था लििाउने,
(प) लवपदिा
् पिी हिाएका, लबग्रेका वा नि िएका कागजा को ्लकन ््ाङ्क अद्यावलधक गिी
िाखन िगाउने,
(फ) लवपदबाट
् प्रिालव र्िपरिवािको पलहचान, स् ि लनधाविण था परिच्पत्र लव िण गने, गिाउने,
(ब) लवपदक
् ो सि्िा जोलखििा िहेको सिूह धवशेषगरी िलहिा, बािबाधलका, लकशोिी,
अपाङ्ग ा िएका व््लिउपि हुन सक्ने र्टना (िैङ्लगक लहसं ा, बेचलवखन िथा अन्य कुनै
पधन धकधसमका शोषण) िोकथािको िालग लवशेष सिका ा अपनाई सचे नािूिक का्विि
सञ्चािन गने,
(ि) लवपद् प्रिालव हरूको प्रत्यक्ष र सधक्रय सहभाधगिामा धवपद् प्रभाधवि क्षेत्रिा आलथवक
लि्ाकिापको पुनस्थावपना, िोजगािीका अवसिको सृजना था जीवन्ापनका िालग आ्
आिान का्विि सञ्चािन गने, गिाउने,
(ि) लवपदक
् ो जोलखििा िहेका िलहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागरिक, दलि , सीिान् कृ वगव था
सिदु ा्, अशि था अपाङ्ग ा िएका व््लिहरूको िालग लवशेष ्ोजना था का्विि
बनाई का्ावन्व्न गने, गिाउने,
(्) लवपद् व््वस्थापन सम्बन्धिा साववजलनक संस्था था व््ावसाल्क प्रल ष्ठानिे प्रचलि ऐन
बिोलजि का्व गिे नगिे को अनगु िन गने,
(र) लवपद् व््वस्थापन सम्बन्धी िालष्ि् का्वकािी सलिल , प्रदेश लवपद् व््वस्थापन सलिल था
लजल्िा लवपद् व््वस्थापन सलिल को लनणव् अनुसाि लवपद् व््वस्थापन सम्बन्धी अन्् का्व
गने, गिाउने,
(ल) लवपद् व््वस्थापनका सम्बन्धिा नेपाि सिकाि था प्रदेश सिकािका िन्त्राि्, लविाग था
अन्् लनका्साँग सहका्व गने,
(व) लवपद् व््वस्थापन सम्बन्धिा नेपाि सिकाि, प्रदेश सिकाि वा नगरसिािे ोके का अन्् का्व
गने, गिाउने,
(श) लवपद् व््वस्थापन सम्बन्धिा संघीय िथा प्रादेधशक कानूनको प्रधिकूल नहुने गरी नगर
कायापाधलकाले िोके बिोलजिका अन्् का्व गने, गिाउने,
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(ष) धवलिन्न सर्ं संस्था, व््लिबाट प्राप्त हुने िाह था पनु लनविावण ि पनु िाविका लबष्वस् ुिाई
स्थानी् धवपद् व्यवस्थापन सलिल िे ोके को स्थान ि िापदण्ड अनुसाि गने, गिाउने ।
पररच्छे द – ३
वडा स्तरीय लवपद् व्यवस्थापन सलमलतको गठन तथा काम, कततव्य र अलिकार
६.

वडा स्तरीय लवपद् व्यवस्थापन सलमलत: (१) नगरपाधलकाको प्रत्येक वडामा एक वडा स्िरीय लवपद्
व््वस्थापन सलिल िहनेछ ।
(२) वडा स्िरीय लवपद् व््वस्थापन सलिल को गठन देहा् बिोलजि हुनेछ:(क) वडा अध््क्ष
-सं्ोजक
(ख) वडा सदस्यहरू
-सदस््
(ग) वडा धभत्र रहेका धवषयगि शाखा/ईकाई कायाालय प्रमख
-सदस््
ु हरू
(र्) वडा धभत्र रहेका सरु क्षा धनकायका प्रमख
-सदस््
ु हरू
(ङ) िालष्ि् िान्् ा प्राप्त दिका वडालस्थ प्रिख
-सदस््
ु वा प्रल लनलध
(च) स्थानीय रे डक्रस,
-सदस््
(छ) गैरसरकारी िथा सामदु ायमा आिाररि संघसंस्था िथा यवु ा क्लवबाट
स्ं ोजकिे ोके बिोलजि न्यनू िम २ मधहला सधहि ४ िना
-सदस््
(ज) वडा सधचव
- सदस्य सधचव
(३) उपदफा (२) बमोधिमको सधमधिको बैठक सो सधमधिको संयोिकिे ोके को लिल , सि् ि स्थानिा
बस्नेछ ।
(४) सलिल को सदस््-सलचविे सलिल को बैठक बस्ने लिल , सि् ि स्थान ोकी बैठकिा छिफि हुने
लवष्सचू ी सलह को सचू ना बैठक बस्ने सि्िन्दा चौबीस र्ण्टा अगावै सबै सदस््िे पाउने गिी
पठाउनु पनेछ ।
(५) सलिल का पचास प्रल श िन्दा बढी सदस्् उपलस्थ िएिा बैठकको िालग गणपिू क सङ्ख्ा पगु ेको
िालननेछ ।
(६) उपदफा (४) ि (५) िा जनु सक
ु ै कुिा िेलखएको िए ा पलन सो सलिल को बैठक ित्काल बोिाउन
आवश््क िएिा सयं ोिकिे जनु सक
ु ै बेिापलन सलिल को बैठक बोिाउन सक्नेछ ि त््स् ो
अवस्थािा संयोिक ि र्टीिा १ जना सदस्् सलह सदस्् सलचव उपलस्थ िएिा सलिल को बैठक
बस्न सक्नेछ ।
(७) सलिल को बैठकको अध््क्ष ा सो सलिल को सयं ोिकिे गनेछ ।
(८) सलिल को लनणव् बहुि द्वािा हुनेछ ि ि बिाबि िएिा संयोिकिे लनणाव्क ि लदनेछ।
(९) सलिल िे आवश््क ा अनुसाि सम्बलन्ध लनका् वा सङ्र् संस्थाका प्रल लनलध ि लवज्ञिाई बैठकिा
आिन्त्रण गनव सक्नेछ ।
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(१०) सलिल को बैठक सम्बन्धी अन्् का्वलवलध सो सलिल आफै िे लनधाविण गिे बिोलजि हुनेछ ।
(११) सलिल को लनणव् सदस्् सलचविे प्रिालण गिी िाखनेछ ।
७.

वडा स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सविवतको काि, कततव्य र अविकारः सलिल को काि, क वव्् ि
अलधकाि देहा् बिोलजि हुनेछ:(क) वडा धभत्र धवपद् प्रल का्व था लवपद् पनु िावि सम्बन्धी कायाक्रम सञ्चालनका लाधग नगर
धवपद् व्यवस्थापन सधमधिमा धसफाररस गने िथा सो सधमधिबाट स्वीकृ नील था ्ोजना
अनुरूपका धवपद् व्यवस्थापन सम्बन्िी कायाक्रम कायाान्वयन, अनुगमन र पनु रावलोकन गने,
(ख) वडािा लवकास लनिावणका लि्ाकिापहरू का्ावन्व्निा लवपद् जोलखि व््ावस्थापनिाई
िि
ू प्रवाहीकिण गने, सिु लक्ष लवद्याि् था अस्प ािका िालग लवपद् जोलखि न््ूनीकिणका
का्वििहरू सञ्चालन गने,
(ग) लवपद् व््वस्थापनका सम्बन्धिा वडाको संस्थाग क्षि ा लवकास गने,
(र्) लवपद् व््वस्थापन ्ोजना, आपत्कािीन का्व्ोजना, पनु ःस्थापना था पुनलनविावण ्ोजना
जविु ा था का्ावन्व्न गने, गिाउने,
(ङ) सिदु ा्िा लवपद् व््वस्थापन सम्बन्िी काम गने समहू हरूको गठन िथा त्यस्िा समहू हरूलाई
पररचालन गने गराउने,
(च) वडा सदस्यहरू, किवचािी, स्व्सं ेवक, सािालजक परिचािक था सिदु ा्िा आधारि
लवपद् व््वस्थापन सलिल सदस््, नागरिक सिाजका प्रल लनलधिाई लवपद् व््वस्थापन
सम्बन्धी प्रलशक्षणको व््वस्था लििाउने,
(छ) स्थानी् सिदु ा्िाई लवपदप्र् ल जागरुक बनाउने, लवपदस् ाँग सम्बलन्ध ्ोजना था का्विि
जविु ा गनव था लवपदक
् ो र्टना हुनासाथ प्रल का्वका िालग ियारी अवस्थामा राख्ने,
(ज) लवपदक
् ा र्टना हुनासाथ खोज, उद्धाि ि िाह िगा् का प्राथलिक का्वहरू त्काि गनवको
िालग समन्वय गने,
(झ) आप ्कािीन निनू ा अभ््ास गने, गिाउने,
(ञ) लवपदबाट
् प्रिालव र्िपरिवािको पलहचान, स् ि लनधाविण था परिच्पत्र लव िणमा नगि
लवपद् व्यवस्थापन सधमधिलाई सहयोग गने,
(ट) लवपदक
् ो सि्िा जोलखििा िहेका सिहू धवशेषगरी िलहिा, बािबाधलका, लकशोिी,
अपाङ्ग ा िएका व््लिउपि हुन सक्ने र्टना (िैङ्लगक लहसं ा, बेचलवखन िथा अन्य कुनै
पधन धकधसमका शोषण) िोकथािको िालग लवशेष सिका ा अपनाई सचे नािूिक का्विि
सञ्चािन गने,
(ठ) नगि लवपद् व््वस्थापन सलिल को लनणव् अनुसाि लवपद् व््वस्थापन सम्बन्धी अन्् का्व गने,
गिाउने ।
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पररच्छे द – ४
सुरिा लनकाय तथा अन्य लनकायको पररचािन
८.

सरु िा लनकायको पररचािन तथा सहयोग र समन्वय: (१) नगरका्वपाधलकािे लवपद् व््वस्थापनको
काििा नेपाि सिकाि था प्रदेश सिकाििे परिचािन गिे का संर्ी् था प्रादेलशक सिु क्षा
लनका्हरूिाई सह्ोग ि सिन्व् गनेछ ।
(२) सिु क्षा लनका्िे लवपदक
् ो सि्िा खोज था उद्धाि का्वका िालग नगर का्वपाधलकासाँग आवश््क
सािग्री िाग गिे को अवस्थािा नगरपाधलकािा उपिब्ध िएसम्ि त््स् ो सािाग्री त्काि उपिब्ध
गिाइनेछ ।
(३) लवपद् प्रल का्वका िालग नगरपाधलकाले आफूसाँग िहेको नगि प्रहिीिाई परिचािन गनेछ ।

९.

वारुणयन्त्र तथा अन्य सेवा प्रदायक लनकायको काम, कततव्य र अलिकार:
(१) वारूण्न्त्र, एम्बुिेन्स था त््स् ै अन्् सेवा प्रदा्किे आप ्कािीन खोज, उद्धाि था िाह
उपिब्ध गिाउन सलिल िे लदएको लनदेशनको पािना गनवु पनेछ ।
(२) आप ्कािीन का्व सम्पादन गदाव सलिल को आदेश बिोलजि कुनै पलन स्थानिा प्रवेश गने था
जनु सक
ु ै व््लि वा संस्थाको साधन ि स्रो उप्ोग गने अलधकाि वारुण्न्त्र सेवा प्रदा्किाई हुनेछ ।

१०.

सावतजलनक संस्था तथा व्यावसालयक प्रलतष्ठानको दालयत्व: (१) लवपद् व््वस्थापन सम्बन्धिा
नगिपालिका लित्रका सबै साववजलनक संस्था था व््ावसाल्क प्रल ष्ठानको दाल्त्व देहा् बिोलजि
हुनेछ:(क) आफ्नो िवन, उद्योग, का्ावि् वा व््ावसाल्क के न्रिा लवपदक
् ा र्टना हुन नलदन लवपद्
सिु क्षा औजाि, उपकिण, सािग्री, आप ्कािीन लनकास िगा् ोलकए बिोलजिका
अन्् व््वस्था गने,
(ख) ््ाङ्क सङ्किन, क्षल को िल्ू ्ाङ्कन, िाह , पनु स्थावपना था पनु लनविावण सिे का
सम्पणू व का्विा आवश््क सह्ोग गने,
(ग) आफ्ना किवचािी था कािदाििाई लवपद् व््वस्थापन सम्बन्धिा आधाििू
अलििख
ु ीकिण गने गिाउने,
(र्) लवपद् व््वस्थापन का्विा उप्ोग हुने स्रो साधनिाई ्ािी हाि िा िाखने,
(ङ) आफ्ना िवन िगा् अन्् संिचना आप ्कािीन प्र्ोजनका िालग आवश््क पिे िा
आदेशानुसाि उपिब्ध गिाउने,
(च) सम्बलन्ध अलधकािीको सपु रिवेक्षणिा उद्धाि था िाह लव िण का्विा सह्ोग
पर्ु ्ाउने,
(छ) लवपद् जोलखि न््नू ीकिण सं्न्त्रको व््वस्था गिी ्ािी अवस्थािा िाखने,
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(ज) फोहोििैिा था प्रदषु णको ्थोलच व््वस्थापन गिी ्सबाट वा ाविण ि जनजीवनिा
पनव सक्ने नकािात्िक प्रिाविाई न््नू ीकिण गने उपा्हरू अपनाउने,
(झ) लवपदक
् ो र्टना र्टेिा त्काि नलजकको सिु क्षा लनका् ि स्थानी् आप ्कािीन
का्वसञ्चािन के न्रिाई खबि गने ।
(२) नगिपालिका लित्रका साववजलनक संस्था था व््ावसाल्क प्रल ष्ठानिे नगिपालिकाको लवपद्
व््वस्थापन सम्बन्धी ्ोजनाको अधीनिा िही लवपद् व््वस्थापन ्ोजनाको जविु ा गिी अलनवा्व
रूपिा िागू गनुव पनेछ ।
११.

लवपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गनतु पने : नगिपालिका लित्रका सिकािी का्ावि्, गैिसिकािी संस्था,
स्थानी् सङ्र् संस्था, सिदु ा्, स्व्ंसेवक, नागरिक सिाज, लनजी क्षेत्र था व््लििे लवपद्
व््वस्थापन का्विा नगरपाधलकालाई देहा् बिोलजि सह्ोग गनवु पनेछ:(क) ््ाङ्क सङ्किन, क्षल को िूल््ाङ्कन, िाह , पनु स्थावपना था पनु ःलनविावण िगा् का
लवपद् व््वस्थापन सम्बन्धी का्विा सह्ोग गने,
(ख) लवपद् व््वस्थापन सम्बन्धी जनचे ना अलिवृलद्ध गने,
(ग) क्षि ा लवकास, आप ्कािीन निूना अभ््ास था लवपद् व््वस्थापन सम्बन्धी प्रलशक्षण
का्विििा सह्ोग गने था िाग लिने,
(र्) खोज, उद्धाि था िाह लव िण सम्बन्धी का्विा सह्ोग गने।
पररच्छे द – ५
लवपद् व्यवस्थापन कोष सभबन्िी व्यवस्था

१२.

लवपद् व्यवस्थापन कोष : (१) लवपद् व््वस्थापनका िालग नगिपालिकािा छुट्टै एक आकधस्मक कोष
िहनेछ ।
(२) कोषिा देहा् बिोलजिका िकिहरू िहने छन:् (क) नगिपालिकाको वालषवक बजेटबाट लवपद् व््वस्थापन कोषिा जम्िा गने गिी स्वीकृ
िकि,
(ख) प्रदेश सिकािबाट लवपद् व््वस्थापनका िालग प्राप्त िकि,
(ग) नेपाि सिकािबाट लवपद् व््वस्थापनका िालग प्राप्त िकि,
(र्) स्वदेशी कुनै सङ्र् संस्था वा व््लिबाट दान, दा व्् वा उपहाि स्वरुप प्राप्त िकि,
(ङ) अन्् कुनै स्रो बाट प्राप्त िकि ।
(३) लवपद् व्यवस्थापनका िालग नगिपालिकािे कानून बिोलजि धवशेष शल्ु क वा दस् ुि संकिन गनव
सक्ने छ |
(४) कोषको सञ्चािन ोलकए बिोलजि हुनेछ ।
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(५) कोषको िकि लवपद् व््वस्थापन सम्बन्धी कािका िालग प्र्ोग गरिनेछ ।
(६) उपदफा (५) िा जनु सुकै कुिा िेलखएको िए ापलन कोषको िकि लन्लि प्रशासलनक का्वको
िालग खचव गरिने छै न ।
(७) कोषको िेखापिीक्षण िहािेखा पिीक्षकबाट हुनेछ ।
(८) सलिल िे कोषको वालषवक आ् व्््को प्रल वदेन ्ाि गिी का्वपालिका िाफव नगरसिा सिक्ष
पेश गनेछ ।
पररच्छे द – ६
कसूर तथा सजाय
१३.

कसरू र सजाय : कसैिे लवपदक
् ो र्टना र्ट्न सक्ने गिी िापिवाही गिे िा वा त््स् ो र्टना र्टाउन प्रत््क्ष
संिगन िएिा वा र्ट्ना र्टेको अवस्थािा नाजा्ज फाईदा लिने गिी वा आफुिाई िात्र फाईदा पगु ने
लकलसिको कुनै काि गिे िा वा ्स सम्बन्धिा संर्ी् कानून बिोलजि कसिु जन्् िालनने कुनै काि
गिे िा ् सम्बन्धी कािवाही प्रचलि सर्ं ी् कानून बिोलजि हुनेछ ।
पररच्छे द – ७
लवलवि

१४.

लवपद् सङ्कटग्रस्त िेत्र घोषणाको पािना र समन्वय : (१) नेपाि सिकाििे नगिपालिका
लित्रको कुनै ठाउाँिा गम्िीि प्रकृ ल को लवपद् उत्पन्न िएबाट लवपद् सङ्कटग्रस् क्षेत्र र्ोषणा गिी
प्रचलि कानून बिोलजि कुनै काि गनव गिाउन आदेश लदएिा सोको पािना गनुव गिाउनु
नगिपालिकाको क वव्् हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोलजि र्ोषणा गरिएको क्षेत्रिा नेपाि सिकाििे प्रचलि कानून बिोलजि कुनै काि
गनव गिाउन नगिपालिका लित्रको कुनै व््लि, सस्ं था वा अलधकािीिाई आदेश लदएिा सोको पािना
गना गिाउनमा नगिपालिकािे आवश््क सिन्व् गनेछ ।
(३) उपदफा (१) बिोलजि र्ोषणा गरिएको क्षेत्र सम्बन्धी सचू नाको प्रसािणिा नगिपालिकािे सह्ोग ि
सिन्व् गनेछ ।

१५.

नेपाि सरकारको स्वीकृतीमा मात्र प्रवेश गनतपु ने : (१) लवपदबाट
् असि पिे को कुनै क्षेत्रिा लवदेशी नागरिक
वा सस्ं थािे प्रवेश गनवुु पिे िा नेपाि सिकािको स्वीकृ ल लिएको छ छै न िनी नगि
कायापालिकािे सोधखोज गनव सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बिोलजि सोधखोज गदाव त््स् ो नागरिक वा सस्ं थािे नेपाि सिकािको स्वीकृ ल
लिएको नदेलखएकोिा लनजको प्रवेशिाई िोक िगाई ् सम्बन्धी सचू ना नेपाि सिकाििाई
उपिब्ध गिाइनेछ ।
१६.

मानवीय तथा अन्य सहायता र समन्वय : (१) नगिपालिका लित्र उत्पन्न लवपदक
् ो अवस्थािाई त्काि
सािना गनव आन् रिक स्रो ि साधनबाट नभ््ाउने िएिा िानवी् था अन्् सहा् ा र समन्वयका
िालग धिल्ला समन्वय सधमधि, प्रदेश सिकाि था नेपाि सिकाििाई अनुिोध गरिनेछ ।
(२) लवपदबाट
् उत्पन्न लस्थल लन्न्त्रण गने िििा नेपाि सिकाििे अन् िावलष्ि् िानवी् था अन््
सह्ोग लिई परिचािन गिे को अवस्थािा नेपाि सिकािको लनदेशनिा िलह ् सम्बन्धी का्विा
सह्ोग ि सिन्व् गरिनेछ ।
(३) लछिेकी स्थानीय िहमा कुनै धवपद् उत्पन्न भई सो व्यवस्थापनका लाधग धछमेकी स्थानीय िहले सोझै,
धिल्ला समन्वय सधमधि वा प्रदेश सरकार माफा ि अनुरोि गरे मा उपलब्ि भएसम्मको सहयोग पुयााउनु
नगर कायापाधलकाको दाधयत्व हुनेछ ।

१७.

तत्काि िरल द तथा लनमातण र प्रयोग गनत सलकने : (१) लवशेष परिलस्थल पिी लवपदबाट
् प्रिालव क्षेत्रिा
खोज, उद्धाि था िाह उपिब्ध गिाउन था िइिहेको लवपदबाट
् थप क्षल हुन नलदनका िालग
त्कािै िाह सािग्री खिलुद वा लनिावण का्व गनव आवश््क िएिा साववजलनक खरिद सम्बन्धी
प्रचलि कानूनिा िहेको लवशेष परिलस्थल िा खरिद गने सम्बन्धी व््वस्था बिोलजि नगर
कायापाधलकाले खिलुद वा लनिावण का्व गनव सलकनेछ ।
(२) लवपदबाट
् प्रिालव क्षेत्रिा खोज, उद्धाि था िाह उपिब्ध गिाउन था िइिहेको लवपदबाट
् थप
क्षल हुन नलदनका िालग नगिपालिका क्षेत्र लित्रको कुनै गैिसिकािी का्ावि् वा अन्् संर्
संस्था ि व््लिको चि, अचि सम्पलि था सवािी साधन उप्ोग गनव आवश््क िएिा सोको
अलििेख िाखी ोलकएको अवलधििको िालग अस्था्ी वििे प्राप्त गनव सलकनेछ ।
(३) लवपदबाट
् प्रिालव क्षेत्रिा त्काि िाह उपिब्ध गिाउन नगिपालिका क्षेत्र लित्रको कुनै गैिसिकािी
का्ावि् वा अन्् संर् संस्था ि व््लिको खाद्यान्न, ििाकपडा, औषधी वा अन्् वस् ु आवश््क
िएिा सोको अलििेख िाखी लन्न्त्रणिा लिन ि सम्बलन्ध प्रिालव पक्षिाई लव िण गनव सलकनेछ ।
(४) नगिपालिकािे उपदफा (२) बिोलजि कुनै सम्पलि अस्था्ी रूपिा प्राप्त गिे िा वा उपदफा (३)
बिोलजि कुनै वस् ु लन्न्त्रण ि लव िण गिे िा त््स् ो सम्पलि प्र्ोग वा वस् ु उप्ोग बाप प्रचलि
दि अनुसािको िकि सम्बलन्ध का्ावि्, संस्था वा व््लििाई लदनेछ ।

१८.

राहतको न्यूनतम मापदण्ड सभबन्िी व्यवस्था : (१) लवपद् प्रिालव व््लििाई नेपाि सिकाि था प्रदेश
सिकाििे उपिव्ध गिाउने िाह को अल रिि नगिपालिकािे आन् रिक स्रो बाट थप िाह उपिब्ध
गिाउन सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बिोलजि नगिपालिकािे लवपद् प्रिालव व््लििाई िाह उपिब्ध गिाउाँदा िापदण्ड
बनाई सोको आधाििा िाहा उपिब्ध गिाउनेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोलजिको िाह को िापदण्डिा अन्् लवष्को अल रिि देहा्का लवष् सिावेश
िएको हुनु पनेछ:(क) लवपदबाट
् प्रिालव व््लििाई अस्था्ी आश्र्स्थििा िाखदा उपिब्ि गिाउनु पने
आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, स्वास््् था सिसफाइ सम्बन्धी,
(ख) लवपदबाट
् िृत््ु हुनेको परिवाि था सम्पलिको क्षल हुने व््लििाई उपिब्ध गिाउनु पने
न््नू ि िाह सम्बन्धी,
(ग) िलहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागरिक, अशि था अपाङ्ग ा िएका व््लिको
आवश्यक ा संवोिनका लाधग धवशेष राहि प्याके िहरु (िस्िै लडलगनटी लकट ि लचल्रेन
लकट) मधहलाहरूको लाधग सरु धक्षि मधहलामैत्री स्थल,
(र्) व्यधक्तगि गोपधनयिा िथा सरु क्षा सम्बन्िी,
(ङ) न््नू ि िाह बाहेक स्विोजगाि था िोजगािी व््वस्थापनका िाध््िबाट पीलड को
जीलवकोपाजवन सम्बन्धी,
(च) गैिसिकािी वा व््लिग रूपिा लदइने िाह को लव िण सम्बन्धी,
(छ) एकद्वाि प्रणािी अनुरुप िाह लव िण गने सम्बन्धी,
(ज) िाह साँग सम्बलन्ध अन्् उप्ि
ु लवष् ।
१९. लवपद्मा परी हराएका वा नष्ट भएका कागजात सभबन्िमा : लवपदिा
् पिी हिाई फे िा पनव नसके का था
आलं शक वा पणू व रूपिा क्षल िएका नगिपालिकाका िहत्वपणू व कागजा हरुको प्रिाणीकिण था प्रल लिलप
उपिब्ध गिाउने सम्बन्धी व््वस्था प्रचधलि कानूनले ोके बिोलजि हुनेछ।
२०. लनदेशन लदन सक्ने : सलिल िे ्स ऐनको अधीनिा िही लवपद् व््वस्थापनका िालग कुनै व््लि वा
लनका्िाई आवश््क लनदेशन लदन सक्नेछ ि त््स् ो लनदेशनको पािना गनुव सम्बलन्ध व््लि वा लनका्को
क वव्् हुनेछ ।
२१.

उपसलमलत गठन गनत सक्ने : (१) सलिल िे आवश््क ा अनुसाि उपसलिल गठन गनव सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोलजि गठन हुने उपसलिल को काि, क व्व ्, अलधकाि ि का्वुावलध उपसलिल गठन
गदावका बख ोलकए बिोलजि हुनेछ ।
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२२.

अलभिेि राख्नु पनेेः (१) लवपदक
् ो सि्िा िाह उपिब्ध गिाउने व््लि, लनका् वा संस्थाको नाि, र
उपिव्ि गिाईको िाह िथा सोको पररिाण सधहिको धववरणको अधभलेख राख्ने व्यवस्था सधमधिले
धमलाउनुपने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोधिमको धववरण राख्दा धवपदमा
् परे का मधहला, बालबाधलका िथा िेष्ठ नागररक,
धवपदक
् ा कारणले स्थानान्िरण भएका घरपररवार लगायिको संख्या एधकन हुने धववरण र उनीहरूलाई उपलब्ि
गिाइएको राहि स्पष्टरूपमा राख्नुपने छ ।

२३.

परु स्कार लदन सक्ने : स्थानी् लवपद् व््वस्थापन सम्बन्धिा लवशेष ्ोगदान पर्ु ्ाउने उत्कृ ि व््लि वा
संस्थािाई प्रोत्साहन स्वरूप सलिल को लसफारिसिा नगि कायापालिकािे सम्िान था पिु स्काि लदन सक्नेछ ।

२४.

वालषतक प्रलतवेदन : (१) सलिल िे प्रत््ेक आलथवक वषविा गिे को कािको लवविण सलह को वालषवक प्रल वेदन
्ाि गिी का्वपालिका िाफव नगि सिा, लजल्िा लवपद् व््वस्थापन सलिल था प्रदेश लवपद् व््वस्थापन
सलिल सिक्ष पेश गनुव पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोलजिको वालषवक प्रल वेदन साववजलनक रूपिा प्रकाशन गनवु पनेछ ।

२५.

प्रशासलनक िचत व्यवस्थापन: सलिल को बैठक था प्रल वेदन ्ािी िगा् का का्वसँग सम्बलन्ध
न््नु ि प्रशासलनक खचव नगि का्वपालिकािे व््वस्था गनेछ |

२६.

अलिकार प्रत्यायोजन : ्ो ऐन था ्स ऐन अन् गव बनेको लन्ि बिोलजि सधमधििाई प्राप्त अलधकाििध््े
आवश््क ा अनुसाि के ही अलधकाि सलिल को सं्ोजक था ोलकएको पदालधकािीिाई प्रत््ा्ोजन गनव
सक्नेछ ।

२७.

लनयम बनाउने अलिकार : नगि का्वपालिकािे ्ो ऐन का्ावन्व्नका िालग आवश््क लन्ि था
का्वलवलध बनाउन सक्नेछ ।
आज्ञािे,
टीकािाि ढकाि
प्रिख
ु प्रशासकी् अलधकृ
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