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 प्रस्तावनााः 

बिपद्को दृष्टिकोणिाट नेपाल संसार कै संवदनशील देशहरु मध्ये एक हो । अव्यवस्स्ित िसाइसराई, 

जिाभावी वन फडानी तिा अबतक्रमण, अवैज्ञाबनक खेती प्रणाली, कृष्टिमा अव्यवस्स्ित चाप, जनसंख्याको 
िढ्दो चाप, अव्यवस्स्ित शहरीकरण, अदरुदशी भौबतक संरचनाको बनमााण, जलवाय ु जन्य जोस्खम, 
जनचेतनाको कमी जस्ता कारणले हरेक विा हनुे िाढी पष्टहरो, महामारी, झाडा पखाला, अबनकाल आगलागी 
र भकूम्प जस्ता दरु्ाटनामा हजारौं माबनसहरुको मतृ्य ुहनुे गरेको छ। यस्ता प्रकारका बिपदिाट जीउधन 
मािी भएको क्षबत त छदैछ भौबतक संरचनामा समेत क्षबत पगु्दा आबिाक सामास्जक ष्टवकासमा समेत ठूलो 
नोक्सानी व्यहोनुा परेको छ । यसरी हनुे गरेका मानवीय तिा भौबतक क्षबतलाई न्यूनीकरण गनाका लाबग 
स्िानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िमोस्जम उपमहानगरपाबलकाको कोिमा जम्मा भएको रकम 
उपमहानगरपाबलकाको बिपद् कोि खडा गरी सोही कोि माफा त यस्ता प्रकारका क्षबतमा खचा गदाा 
प्रभावकारी हनुे देस्ख बिपद् व्यवस्िापन कोि कायाष्टवबध २०७५ िनाई लाग ुगररएको छ ।  

उदे्दश्याः- 

(क) बिपद् मा परेका पीबडतलाई उद्धार र पनुाः स्िापना गने कायाका लाबग सिै सरकारी तिा गैर सरकारी 
क्षेत्रको सहयोगमा जनसहभाबगता समेत जटुाउन ु। 
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(ख) बिपद् का लाबग अत्याबधक जोस्खम क्षेत्र पष्टहचान तिा नक्साङ्कन गरी जनचेतना अबभिषृ्टद्ध गनुा । 

(ग) बिपद् को जोस्खमलाई न्यूनीकरण गना समय सापेक्ष नीबतगत र संस्िागत संयन्त्रमा सधुार गनुा । 

(र्) पीबडत पक्षलाई आधारभतू आवश्यकताका लाबग तत्कालै राहत उपलव्ध गराउन ु।  

(ङ) ष्टवकास बनमााण तिा भौबतक संरचनाको बनमााण गनुा अस्र् वातावरण मैत्री प्रणालीमा जोड ददन 
जनचेतना जगाउन ु।  

(च) बिपद् को जोस्खम न्यूनीकरणको लाबग उपयकु्त पवुा सूचना प्रणालीको स्िापना गनुा । 

(छ) राष्टिय योजना आयोगले िनाएको उदे्दश्य पररपूबताका लाबग उन्मखु हनु ु। 

(ज) बिपद् का ब्यवस्िापनलाई उपचार मूलक समेत िनाउन ु।  

(झ) बिपद् व्यवस्िापनमा काम गने बनकायको िीचमा समन्वय गनुा । 

(ञ) बिपद् सम्वन्धी सूचना ददने प्रष्टवबधको व्यवस्िापन गनुा ।  
 

पररच्छेद  एक 

संस्क्षप्त नाम र प्रारम्भ 

(१) संस्क्षप्त नामाः 
१.१ यस कायाष्टवधीको नाम जीतपरुबसमरा उपमहानगरपाबलकाको बिपद् कोि व्यवस्िापन कायाष्टवबध 

२०७५ रहनेको छ।  

१.२ यो कायाष्टवबध नगर कायापाबलकािाट स्वीकृत भएको बमबत देस्ख लाग ुहनुेछ ।  
 

पररच्छेद दईु 

पररभािा 
२. ष्टविय वा प्रसंगले अको अिा नलागेमा यस कायाष्टवबधमा, 
(क) बिपद् कोि भन्नाले स्िानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िमोस्जम जीतपरुबसमरा 

उपमहानगरपाबलकामा स्िाष्टपत बिपद् कोि िझुाउने छ।   

(ख) कायाष्टवबध भन्नाले जीतपरुबसमरा उपमहानगरपाबलकाको बिपद् कोि व्यवस्िापन कायाष्टवबध २०७५ 
लाई िझुाउने छ ।  

(ग) व्यवस्िापन सबमबत भन्नाले बिपद् कोि व्यवस्िापन कायाष्टवबध २०७५ सञ्चालन सबमबतलाई िझुाउछ।  

(र्) नगरपाबलका भन्नाले जीतपरुबसमरा उपमहानगरपाबलकाको कायाालय, िारालाई िझुाउने छ ।  

(ङ) बिपद् भन्नाले प्राकृबतक वा गैर प्राकृबतक कारणिाट उत्पन्न ष्टवपस्िपूणा अवस्िा बसजाना भई धनजन, 

पशचुौपायाको क्षबतको सािै जीवनयापनमा प्रबतकुल असर परी वा पारी ष्टवपद् िाट प्रभाष्टवत व्यस्क्त वा 
समदुायको आफ्नै स्रोत र क्षमतािाट समाधान हनु नसक्ने वाह्य सहयोगको आवश्यकता पने दाुःखद् 
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तिा किपूणा प्राकृबतक वा गैरप्राकृबतक बिपद् र हनु सक्ने ष्टवपस्िपूणा अवस्िालाई समेत सम्झन ुपछा। 
यसले यस कायाबिबधको उद्धेश्यसँग सम्िस्न्धत अन्य अवस्िालाई पबन जनाउने छ । 

(च) प्राकृबतक बिपद् भन्नाले िाढी, अबतवषृ्टि, अनावषृ्टि, खडेरी, आधँी, अबसनापानी, भकूम्प, ज्वालामखुी 
ष्टवष्फोट, िाढी, पष्टहरो, चट्याङ तिा भसू्खलन आदद जस्ता प्राकृबतक कारणिाट उत्पन्न ष्टवपद्लाई 
सम्झन ुपछा । 

(छ) गैर प्राकृबतक बिपद् भन्नाले महामारी, अबनकाल, डढेलो, कीट आतङ्क, वडाफ्लू, सपादंश, जनावर आतङ्क 
खानी दरु्ाटना, औद्योबगक दरु्ाटना, आगलागी, ष्टविाक्त ग्यास वा रसायन चहुावट, ष्टवष्टकरण, ग्यास 
ष्टवष्फोटन ष्टवशाक्त खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदिुण वा ष्टवनास, भौबतक संरचनाका क्षबत तिा बिपद् का 
समयमा गररने उद्धार कायाका क्रममा हनुे दरु्ाटना आददलाई सम्झन ुपछा ।  

(तर गैर प्राकृबतक बिपद् को हकमा मददरा तिा बिि सेवन गरेको तिा न्यूनतम सावधानी नअपनाइएको 
भनी प्रहरी वा स्वास््य संस्िाको मचुलु्कािाट देस्खन आएमा राहत उपलब्ध गराइने छैन ।) 

(ज) बिपद् व्यवस्िापन भन्नाले बिपद् जोस्खम व्यवस्िापन र न्यूनीकरण, बिपद् पूवातयारी, बिपद् पनुलााभ 
संग सम्वस्न्धत सम्पूणा ष्टक्रयाकलापलाई सम्झन ुपछा । 

(झ) बिपद् जोस्खम न्यूनीकरण भन्नाले बिपद् पूवा गररने बिपद् जोस्खम ष्टवश्लिेण तिा मूल्याङ्कन, बिपद् 
रोकिाम, बिपद् अल्पीकरण तिा ष्टवकास कायामा बिपद् जोस्खम न्यूनीकरणको मूलप्रवाहीकरण संग 
सम्वस्न्धत काया सम्झन ुपछा ।  

(ञ) पूवा तयारी भन्नाले बिपद् हनु ुपूवा सम्भाष्टवत बिपद् को प्रबतकारको लाबग गररने सिै प्रकारका तयारी 
र बिपद् को सम्भाष्टवत जोस्खम व्यवस्िापन र न्यूनीकरणका काया समेतलाई सम्झन ुपछा ।  

 

पररच्छेद तीन 

बिपद् व्यवस्िापन सबमबतको गठन 

३. बिपद् ब्यवस्िापन सबमबत गठन सम्िन्धी ब्यवस्िा । 

३.१  बिपद् व्यवस्िापन कोि कायाष्टवबध २०७५ को सञ्चालन तिा आवश्यक नीबत बनमााण तिा बनदेशनका 
लाबग देहाय वमोस्जमका सदस्य रहने गरी एक सञ्चालन सबमबत रहनेछ ।  

(क) नगर प्रमखु       - संयोजक  

(ख) नगर उपप्रमखु      -सदस्य 

(ग) प्रमखु प्रशासष्टकय अबधकृत     -सदस्य 

(र्) वातावरण तिा बिपद् व्यवस्िापन सबमबतको संयोजक  -सदस्य 

(ङ) स्जल्ला प्रहरी कायाालयका प्रबतबनबध    -सदस्य  

(च) इस्न्जबनयर प्राष्टवबधक शाखा प्रमखु    -सदस्य  
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(छ) नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको प्रबतबनबध    - सदस्य 

(ज) उपमहानगरपालबलकाको स्वास््य शाखाको प्रबतबनबध - सदस्य 

(झ) नगर प्रमखुले तोकेको नगरसभा सदस्य मध्येिाट कस्म्तमा एक जना मष्टहला सष्टहत दइु 
जना सदस्य       - सदस्य 

(ञ) योजना शाखा प्रमखु      - सदस्य सस्चव  

आवश्यकता परेमा बिपद् कोि व्यवस्िापन सबमबतको िैठकमा अन्य ष्टवशेिज्ञ समेत आमन्त्रण गना 
सष्टकनेछ। उपमहानगरपाबलकाको नगरप्रमखु अनपुस्स्ित भएमा नगर उपप्रमखुले संयोजक भै काम 
गना सक्नेछ। 

३.२ सबमबतको काम, कताव्य र अबधकार देहाय िमोस्जम हनुेछ । 

1. उपमहानगरपाबलकाको बिपद् व्यवस्िापन कोिको लाबग आबिाक स्रोतको व्यवस्िापन गने । 

2. उपमहानगरपाबलकाको बिपद् व्यवस्िापन कोिको सञ्चालनका लाबग योजना तजुामा गरी नगर 
सभािाट स्वीकृत गराई कायाक्रम तय गने गराउने ।  

3. बिपद् को र्टना र्ट्न ुअगावै जनचेतना मलुक कायाक्रम सञ्चालन गने ।  

4. ष्टवपद् िाट पीबडत भएका व्यस्क्तको सन्दभामा त्याङ्क संकलन गरी बिपद् को र्टना र्टेको 
ठाँउमा सबमबतले अनगुमन गनुाका सािै राहतको कायाक्रम सञ्चालन गने । 

5. बिपद् का लाबग पूवा तयारीमा रहने  । 

6. बिपद् न्यूनीकरण तिा बनयन्त्रणको पूवााधार बनमााण गना उपमहानगरपाबलका लाई बसफाररस 
गने।  

 

पररच्छेद चार 

सबमबतको िैठकमा  गणपरुक संख्या 
४. सबमबतको िैठकमा  गणपरुक संख्या तपस्शल िमोस्जम हनुेछ । 

४.१ सबमबतको िैठक िस्ने प्रयोजनका लाबग ५१ प्रबतशत सदस्यलाई गणपरुक संख्या माबननेछ । तर 
आपतकाबलन अवस्िामा संयोजकले उद्धार तिा राहतका लाबग बसधै बनदेशन गना सक्नेछ । 

४.२ व्यवस्िापन सबमबतको िैठक आवश्यकता अनसुार जनुसकैु समयमा पबन वस्न सक्नेछ ।  

४.३ यस सबमबतका पदाबधकारीले िैठक िसेको ददन कायापाबलका समेतका पदाबधकारीले पाए सरह िैठक 
भिा पाउने छन ्।  
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पररच्छेद पाचँ 

कोिको स्िापना र सञ्चालन 

५. यस कोिमा देहाय अनसुारको रकम रहने छ ।  

५.१ (क) उपमहानगरपाबलकािाट वाष्टिाक रुपमा बिपद् व्यवस्िापन कोिमा ष्टवबनयोजन भएको रकम । 

(ख) नेपाल सरकार (संर्ीय तिा प्रादेस्शक) िाट प्राप्त हनुे अनदुान सहयोग । 

(ग) ष्टवबभन्न सरकारी गैर सरकारी तिा अन्य दातािाट प्राप्त भएको सहयोग ।  

(र्) अन्य स्रोत  

५.२ कोिको सञ्चालनाः- यस कोिको रकम उपमहानगरपाबलकाको बिपद् व्यवस्िापन कोिको खातामा 
जम्मा गरी स्िानीय बनकाय आबिाक प्रशासन सम्वन्धी बनयमावली २०६४ अनसुार खचा गररनेछ ।  

५.३ कोिमा जम्मा भएको रकमाः- यस कोिमा जम्मा भएको रकम बिपद् व्यवस्िापनका लाबग िाहेक 
अन्य प्रयोजनमा खचा गना पाइने छैन ।  

५.४ लेखा परीक्षणाः यस कोिको आन्तररक लेखा परीक्षण आ.ले.प. शाखािाट र अस्न्तम लेखा परीक्षण 
महालेखा पररक्षकको कायाालयिाट गररनेछ । 

५.५ खाता सञ्चालनाः यस कोिको खाता सञ्चालन स्िानीय बनकाय आबिाक प्रशासन बनयमावली २०६४ 
अनसुार हनुेछ । 

पररच्छेद छ 

उद्धार तयारी व्यवस्िापनाः 
६. बिपद् ब्यवस्िापन  

(क) बिपद् को जोस्खममा रहेको क्षेत्रको पष्टहचान गने । 

(ख) ताबलम प्राप्त जनशस्क्तको सािै बिपदको समयमा राहतको छररतो व्यवस्िाको लाबग खोज र उद्धार 
सामग्रीहरुको लगत अद्यावबधक गनुाका सािै आपतकालीन खाद्यान्न, औिबध एवं लिा कपडाको 
भण्डारण गना समन्वय गने ।  

(ग) सामास्जक एवं गैर सरकारी संर् संस्िा एवं पत्रकारहरुको सहयोग समेत बलई उपमहानगरपाबलकाको 
बिपद् व्यवस्िापन सम्वन्धी जनचेतना अबभवषृ्टद्ध गने ।  

(र्) बिपद् को समयमा ष्टवस्िाष्टपत पररवारहरुलाई सरुस्क्षत स्िानमा राखी स्शष्टवर सञ्चालन गना सम्भव भए 
सम्म ष्टवद्यालय, स्वास््य केन्र वाहेक तत्कालका लाबग अस्िायी रुपमा पनुास्िापना गना पष्टहचान 
गररएका खलुाक्षेत्रहरु प्रयोग गने ।  
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पररच्छेद  सात 

आपतकाबलन उद्धार तिा राहत ष्टवतरणाः 
९. (क) बिपद् को र्टनामा परी कुनै व्यस्क्तको मतृ्य ुभएको रहेछ भने राहत स्वरुप प्रबत मतृक रु. 

२५०००।०० (पच्चीस हजार मात्र ) का दरले मतृकका पररवारलाई सहयोग उपलव्ध गराउने ।  

(ख) बिपदिाट र्र पूणारुपमा नि भएका वा खाद्यान्न वाली तिा जग्गा जमीन समेत नोक्सानी भै तत्काल 
गजुाराको लाबग आवश्यक व्यवस्िा गनाको लाबग रु. १००००।००( दश हजार मात्र) आंस्शक र्र 
क्षबत भई तत्काल ममातको लाबग रु.५०००।००( पाँच हजार मात्र) तिा गोठ नि भएमा 
रु.३०००।००( तीन हजार मात्र)  प्रबत पररवार राहत सहयोग उपलव्ध गराउने ।  

(ग) बिपद् को र्टनामा परी र्ाइते हनुेहरुलाई सरकारी अस्पतालिाट उपचारका लागी जान आबिाक 
सहयोग िापत प्रबत व्यस्क्त रु ३०००।०० (तीन हजार मात्र) यातायात खचा ददइनेछ ।  

(र्) बिपद् को समयमा पीबडत पररवारहरुलाई सरुस्क्षत स्िानमा रास्ख स्शष्टवर संचालन, आवश्यक सहयोग 
र समन्वय गने ।  

(ङ) पीबडतहरुलाई राहत ष्टवतरण गदाा यस कोिको अबधनमा रही यस सबमबत माफा त ् राहत सहयोग 
उपलव्ध गराइने छ । तर सबमबतिाट अनमुोदन गराउने गरी तत्काल उपलव्ध गराउन ुपने तोष्टकएको 
राहत रकम वडा अध्यक्षले ष्टपबडतलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ । यसरर उपलब्ध गराएको रकमको 
सोधभनााका लाबग आवश्यक कागजातसष्टहत सबमबतमा पेश गनुापनेछ ।  

(च) राहत सहयोग प्राप्त गनाको बनस्म्त पीबडतले र्टना भएको १५ ददन बभत्र प्रहरी सरस्जबमन मचुलु्का 
तिा अन्य आवश्यक कागजात सष्टहत यस सबमबतमा बनवेदन पेश गनुा पनेछ । मतृक तिा र्ाईतेको 
हकमा स्वास््य संस्िाको प्रबतवेदन आवश्यक पनेछ ।  

 तर बिपद परी तत्काल अस्िायी िासस्िान, खाना समेतका ब्यवस्िा गना आवश्यक देस्खएमा सम्िस्न्धत 
वडा सबमबतको सहभाबगतामा सो काया गना सष्टकने छ ।  

 

पररच्छेद  आठ 

अनगुमन तिा प्रबतवेदन सम्वन्धमा 
१०. यो बनदेस्शका अनसुार गररएका काम कारवाहीको लाबग उपमहानगरपाबलकाको िाट अनगुमन 

गररनेछ ।  

(२) यो बनदेस्शका अनसुार सञ्चाबलत कायाहरुको प्रबतवेदन नगर कायापाबलकामा पेश गररनेछ ।  
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पररच्छेद नौ 
संशोधन तिा पररमाजान सम्वन्धमााः 

११. उपमहानगरपाबलकाको बिपद् कोिलाई व्यवस्स्ित िनाउन आवश्यकता अनसुार नगर 
कायापाबलकािाट संशोधन तिा पररमाजान गना सष्टकने छ ।   

 

पररच्छेद  दश 

खारेजी तिा वचाउाः 
१२. यस कायाष्टवबधमा व्यवस्िा भएका कुराहरुको हकमा “स्िानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४”, “स्िानीय 

बनकाय आबिाक प्रशासन सम्वन्धी बनयमावली २०७४” को बनयम तिा अन्य प्रचबलत काननु संग 
वास्झएको हकमा वास्झएको हदसम्म खारेजी हनुेछ ।  
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