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भारतको राजपत्र 

असाधारण 

भाग - II – खण्ड – I 

प्राधधकारद्वारा प्रकाधित 

सङ्ख्या 64  नयााँ दिल्ली, सोमबार, दिसम्बर 26, 2005, पौष 5, 1927 

यस भागमा अलग पृष्ठ सङ्ख्या दिइएको छ, जसद्वारा यसलाई अलग 

सङ्खकलनको रूपमा राख्नसदकयोस्। 

धिधध एिं न्याय मन्त्रालय 

(धिधान धिभाग) 

नयााँ दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2005/पौष 5, 1927 (िाक्) 

संसिको धनम्नधलधखत ऐनले राष्ट्रपधतबाट 23 दिसम्बर, 2005 को दिन 

राष्ट्रपधतको अनुमोिन प्राप्त गरेपधछ जनसाधारणलाई सूचनाको धनधम्त प्रकाधित 

गररन्छ। 

 

आपिा प्रबन्धन अधधधनयम, 2005 

(2005 का अधधधनयम सङ्ख्या 53) 

[23 दिसंबर, 2005] 

आपिाहरूको प्रभािी प्रबन्धन तथा त्यसधसत सम्बधन्धत िा त्यसका 

आनुषाधङ्खगक धिषयलाई प्रािधान गकाा लाधग अधधधनयम 
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भारत गणराज्यको छप्पनौं िषामा संसिद्वारा धनम्नधलधखत रूपमा यो 

अधधधनयधमत होस् :- 

अध्याय 1 

प्रारधम्भक 

1. संधिप्त नाम, धिस्तार र प्रारम्भ  

(1)  इस अधधधनयमको संधिप्त नाम आपिा प्रबन्धन अधधधनयम, 2005 

हुनेछ । 

(2)  इसको धिस्तार सम्पूणा भारतमा हुनेछ।  

(3)  यो त्यस धमधतिेधख प्रभािी हुनेछ, जुन केन्र सरकारल े राजपत्रमा 

अधधसूचनाद्वारा धनयत गरेको छ, र यस अधधधनयमको धिधभन्न 

प्रािधानका लाधग साथै अलग-अलग राज्यका लाधग अलग-अलग धमधत 

धनयत गनासदकनेछ र कुनै राज्यको सम्बन्धमा यस अधधधनयमको कुनै 

प्रािधानको प्रारम्भप्रधत कुनै धनििेको अथा त्यस राज्यमा त्यस प्रािधानको 

प्रारम्भप्रधत धनििे रहेको अथा लगाइनेछ।  

2.  पररभाषा  : इस अधधधनयममा, जबसम्म सन्िभामा अन्यथा अपेधित 

नभएसम्म : 

(क)  “प्रभाधित िेत्र”ले िेिको त्यस्तो िेत्र िा भागलाई बुझाउनेछ, जुन कुनै 

आपिाबाट प्रभाधित भएको छ; 

(ख) “िमता धनमााण” अन्तगात धनम्नधलधखत रहनेछन् : 

(i)  धिद्यमान संसाधन तथा आर्जात िा धसर्जात गररने संसाधनको 

पधहचान,  

(ii)  उपखण्ड (i) अन्तगात पधहचान गररएका संसाधन आर्जात िा धसर्जात 

गनुा,  
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(iii) आपिाहरूको प्रभािी प्रबन्धनका लाधग कार्माकहरूको गठन तथा 

प्रधििण लगायत यस्ता प्रधििणको समन्ियन।  

(ग)  “केधन्रय सरकार”को अथा भारत सरकारको यस्ता मन्त्रालय िा धिभाग 

बुधझनेछ, जसको आपिा प्रबन्धनमाधथ प्रिासधनक धनयन्त्रण छ। 

(घ) “आपिा”को अथा कुनै िेत्रमा प्राकृधतक िा मानिकृत कारणले िा िघुाटना 

िा उपेिाको कारण उत्पन्न त्यस्ता कुनै महाधिपधि, अधनष्ट, धिपधि िा घोर 

घटना बुधझनेछ, जसको पररणाम जीिनको सारिान् हाधन िा मानिीय 

पीडा, िा सम्पधिको नोक्सानी िा धिनाि िा पयाािरणको नोक्सानी िा 

अिक्रमण  साथै यस्ता प्रकृधत िा पररमाण बुधझनेछ, जुन प्रभाधित िेत्रका 

समुिायले सामना गने िमतािेधख टाढाको धिषय हुन्छ।  

(ङ) “आपिा प्रबन्धन”को अथा, योजना, सङ्खगठन, समन्ियन र कायाान्ियनको 

धनरन्तरता र एदककृत प्रदक्रया बुधझनेछ, जुन धनम्नधलधखतका लाधग 

आिश्यक िा समयोधचत छन् : 

(i)  कुनै आपिाको खतरा िा त्यसको आिङ्खकाको धनिारण; 

(ii) कुनै आपिा िा त्यसको गम्भीरता िा त्यसका पररणामको जोधखमको 

िमन िा कमी; 

(iii)  िमता धनमााण; 

(iv)  कुनै आपिालाई सम्बोधधत गनाका लाधग तयारी; 

(v) कुनै आपिाको िङ्खकाको धस्थधत िा आपिाबाटबाट तुरुन्तै बचाउ; 

(vi) कुनै आपिाको प्रभािको गम्भीरता िा पररमाणको धनधाारण; 

(vii)  धनष्क्क्रमण, बचाउ र राहत; 

(viii)  पुनिाास र पुनर्नामााण; 
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(च)  “धजल्ला प्राधधकरण”को अथा धारा 25 को उपधारा (1) अन्तगात गरठत 

धजल्ला आपिा प्रबन्धन प्राधधकरण बुधझनेछ; 

(छ)  “धजल्ला योजना”को अथा धारा 31 अन्तगात धजल्लाका लाधग तयार गररएको 

आपिा प्रबन्धन योजना बुधझनेछ; 

(ज) “स्थानीय प्राधधकारी” अन्तगात पञ्चायतीराज संस्थान, नगरपाधलका, धजल्ला 

बोडा, छाउनी, नगर योजना प्राधधकारी िा धजल्ला पररषि ् िा कुनै पधन 

नामले जाधनने कुनै अन्य धनकाय िा प्राधधकारी बुधझनेछ, जसमा तत्समय 

धिधधद्वारा धिधनर्िाष्ट स्थानीय िेत्रधभत्र आिश्यक सेिाहरू प्रिान गने 

नागररक सेिाहरूको धनयन्त्रण र प्रबन्धनसधहत अधधकार धनधहत गररएका 

छन;् 

(झ)  “िमन”को अथा, कुनै आपिा िा आपिाको आिङ्खकाको धस्थधतको जोधखम, 

समाघात िा प्रभाि कधम्त गना अपेधित उपाय बुधझनेछ; 

(ञ)  “राधष्ट्रय प्राधधकरण”को अथा, धारा 3 को उपधारा (1) अन्तगात स्थाधपत 

राधष्ट्रय आपिा प्रबन्धन प्राधधकरण बुधझनेछ; 

(ट)  “राधष्ट्रय कायाकाररणी सधमधत”को अथा धारा 8 को उपधारा (1) अन्तगात 

गरठत राधष्ट्रय प्राधधकरणको कायाकाररणी सधमधत बुधझनेछ; 

(ठ)  “राधष्ट्रय योजना”को अथा धारा 11 अन्तगात सम्पूणा ििेका लाधग तयार 

गररएको आपिा प्रबन्धन योजना बुधझनेछ; 

(ड)  “तयारी”को अथा कुनै आपिाको आिङ्खकाको धस्थधत िा आपिा र त्यसलाई 

प्रभािी तररकाले सम्बोधधत गनाका लाधग तयार रहने धस्थधत बुधझनेछ; 

(ढ)  “धनर्िाष्ट”को अथा यस अधधधनयमको अधीनमा बनाइएका धनयमहरूद्वारा 

धनर्िाष्ट बुधझनेछ; 
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(ण)  “पुनर्नामााण”को अथा आपिापधछ कुनै सम्पधिको पुनर्नामााण िा प्रत्याितान 

बुधझनेछ; 

(त)  “संसाधन” अन्तगात जनिधि सेिाहरू, सामग्री तथा रसि सामेल रहनेछ; 

(थ)  “राज्य प्राधधकरण”को अथा धारा 14 को उपधारा (1) अन्तगात स्थाधपत 

राज्य आपिा प्रबन्धन प्राधधकरण बुधझनेछ र यस अन्तगात यस धाराका 

अधीनमा गरठत केन्र िाधसत प्रििे िेत्रको आपिा प्रबन्धन प्राधधकरण पधन 

सामेल रहनेछ; 

(ि)  “राज्य कायाकाररणी सधमधत”को अथा धारा 20 को उपधारा (1) अन्तगात 

राज्य प्राधधकरणको कायाकाररणी सधमधत बुधझनेछ; 

(ध)  “राज्य सरकार”को अथा राज्य सरकारको त्यो धिभाग धिभाग बुधझनेछ, 

जसको आपिा प्रबन्धनमाधथ प्रिासधनक धनयन्त्रण छ र त्यसका अन्तगात 

राष्ट्रपधतद्वारा संधिधानको अनुच्छेि 239 का अधीनमा धनयुि गररएका कुनै 

केन्र िाधसत प्रििेका प्रिासक पधन सामेल रहनेछ; 

(न)  “राज्य योजना”को अथा धारा 23 अन्तगात सम्पूणा राज्यका लाधग तयार 

गररएको आपिा प्रबन्धन योजना बुधझनेछ।  
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अध्याय 2 

राधष्ट्रय आपिा प्रबन्धन प्राधधकरण 

3.  राधष्ट्रय आपिा प्रबन्धन प्राधधकरणको स्थापना  

(1)  केधन्रय सरकारद्वारा यसका धनधम्त धनयत गरेको त्यस्तो धमधतिेधख, यस 

अधधधनयमको प्रयोजनका लाधग राधष्ट्रय आपिा प्रबन्धन प्राधधकरणको 

नामले एउटा प्राधधकरणको स्थापना गररनेछ।  

(2)  राधष्ट्रय प्राधधकरणमा एकजना अध्यि र केधन्रय सरकारद्वारा धनर्िाष्ट 

गररएअनुरूप अधधकतम नौजना सिस्य हुनेछन्, र धनयमहरूद्वारा 

अन्यथा उपबधन्धत नगररएसम्म, राधष्ट्रय प्राधधकरणमा धनम्नधलधखत 

सामेल रहनेछन् : 

(क) भारतका प्रधानमन्त्री, जो राधष्ट्रय प्राधधकरणका पिने अध्यि हुनेछन्;  

(ख) अधधकतम नौजना यस्ता अन्य सिस्य, जो राधष्ट्रय प्राधधकरणका 

अध्यिद्वारा नामधनिेधित गररनेछन्।  

(3)  राधष्ट्रय प्राधधकरणका अध्यिले उपधारा (2) को खण्ड (ख) अन्तगात 

नामधनर्िाष्ट सिस्यहरूमध्येएकजना सिस्यलाई राधष्ट्रय प्राधधकरणका 

उपाध्यिका रूपमा पिधनयुि गनासके्नछन्;  

(4)  राधष्ट्रय प्राधधकरणका सिस्यहरूको पिािधध र सेिा िता धनर्िाष्ट 

गररएअनुरूप हुनेछ।  

4.  राधष्ट्रय प्राधधकरणको अधधिेिन : 

(1)  राधष्ट्रय प्राधधकरणको अधधिेिन आिश्यक परेको खण्डमा, राधष्ट्रय 

प्राधधकरणका अध्यिले उधचत ठाने अनुरूप त्यस्तो समय र स्थानमा 

हुनेछ। 
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(2)  राधष्ट्रय प्राधधकरणका अध्यिले राधष्ट्रय प्राधधकरणको 

अधधिेिनहरूको अध्यिता गनेछन्।  

(3)  यदि राधष्ट्रय प्राधधकरणका अध्यि कुनै कारणल े राधष्ट्रय 

प्राधधकरणको कुनै अधधिेिनमा उपधस्थत हुन असमथा बन,े राधष्ट्रय 

प्राधधकरणका उपाध्यिले त्यस अधधिेिनको अध्यिता गनेछन्।  

5.  राधष्ट्रय प्राधधकरणका अधधकारी तथा अन्य कमाचारीको धनयुधि : केधन्रय 

सरकारल े राधष्ट्रय प्राधधकरणका लाधग त्यधत नै सङ्ख्यामा अधधकारी, 

परामिािाता र कमाचारी उपलब्ध गराउनेछ, जधत राधष्ट्रय प्राधधकरणको 

काया धनष्क्पािन गना आिश्यक ठहररन्छ।  

6.  राधष्ट्रय प्राधधकरणको िधि तथा कायाभार  

(1)  राधष्ट्रय प्राधधकरणले यस अधधधनयमका प्रािधानका अधीन रहाँि,ै 

आपिाको समयमा र प्रभािी मोचन सुधनधित गनाका लाधग आपािा 

प्रबन्धनका नीधत, योजना तथा मागाििाक धसद्धान्त अधधकधथत गना 

उिरिायी रहनेछ।  

(2)  उपधारा (1) मा अन्तरधनधहत प्रािधानहरूको व्यापकतामा प्रधतकूल 

प्रभाि नपारी, राधष्ट्रय प्राधधकरणले :  

(क) आपिा प्रबन्धनको सम्बन्धमा नीधतहरू अधधकधथत गनासके्नछ; 

(ख) राधष्ट्रय योजना अनुमोिन गनासके्नछ; 

(ग) भारत सरकारका मन्त्रालय िा धिभागहरूद्वारा राधष्ट्रय योजना अनुसार 

तयार गररएका योजनाहरू अनुमोिन गनासके्नछ; 

(घ) राज्य योजना तयार गिाा, राज्य प्राधधकरणहरूद्वारा अनुसरण गररने 

मागाििाक धसद्धान्त अधधकधथत गनासके्नछ;     
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(ङ) भारत सरकारको धिधभन्न मन्त्रालय िा धिभागद्वारा आफ्नो धिकास 

योजना र पररयोजनामा आपिा धनिारण िा त्यसको प्रभािहरू िमन गन े

उपाय एदककरण गने प्रयोजनका लाधग अप्नाइने मागाििाक धसद्धान्त 

अधधकधथत गनासके्नछ; 

(च) आपिा प्रबन्धनको धनधम्त नीधत र योजना प्रितान र कायाान्ियनलाई 

समधन्ित गनासके्नछ; 

(छ) िमनको प्रयोजनका लाधग धनधधहरूको व्यिस्था गना धसफाररि 

गनासके्नछ; 

(ज) धििाल आपिाबाट प्रभाधित अन्य ििेहरूलाई केधन्रय सरकारद्वारा 

अिधाररत गररएअनुरूप त्यस्ता सहायता उपलब्ध गराउन सके्नछ; 

(झ) आपिा धनिारण िा िमन िा आपिाको आिङ्खकाको धस्थधत िा 

आपिालाई सम्बोधधत गना तयारी र िमता धनमााणका लाधग आिश्यक 

ठहररएअनुरूप त्यस्ता अन्य उपायहरू गनासके्नछ; 

(ञ) राधष्ट्रय आपिा प्रबन्धन संस्थानको कायाकरणका लाधग धिस्तृत नीधत अधन 

मागाििाक धसद्धान्त अधधकधथत गनासके्नछ 

(3)  राधष्ट्रय प्राधधकरणका अध्यिलाई, आपातको धस्थधतमा, राधष्ट्रय 

प्राधधकरणको सबै िा केही िधि प्रयोग गने अधधकार रहनेछ, तथाधप, यस्ता 

िधिहरूको प्रयोग राधष्ट्रय प्राधधकरणद्वारा कायापधछ अनुसमथानको 

अध्यधीनमा रहनेछ।  

7.  राधष्ट्रय प्राधधकरणद्वारा सल्लाहकार सधमधतको गठन : 

(1)  राधष्ट्रय प्राधधकरणले आपिा प्रबन्धनको धिधभन्न पिमाधथ धसफाररि 

गनाका लाधग एउटा सल्लाहकार सधमधत गठन गनासके्नछ, जसमा आपिा 

प्रबन्धनको िेत्रमा धििेषज्ञ र राधष्ट्रय, राज्य िा धजल्ला स्तरमा आपिा 

प्रबन्धनमा व्यािहाररक अनुभि राख्न ेधििेषज्ञ हुनुपनेछ।  
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(2)  सल्लाहकार सधमधतका सिस्यहरूलाई केधन्रय सरकारद्वारा राधष्ट्रय 

प्राधधकरणको परामिा अनुसार धनर्िाष्ट गररएअनुरूप त्यस्ता भिाहरू 

प्रिान गररनेछ। 

8.  राधष्ट्रय कायाकाररणी सधमधतको गठन 

(1)  केधन्रय सरकारले धारा 3 की उपधारा (1) को अधीनमा 

अधधसूचना जारी गरेपधछ, राधष्ट्रय प्राधधकरणको यस अधधधनयम अन्तगात 

त्यसका काया धनिाहनमा सहायता गनाका लाधग एउटा राधष्ट्रय 

कायाकाररणी सधमधत गठन गनुापनेछ।  

(2)  राधष्ट्रय कायाकाररणी सधमधतमा धनम्नधलधखत सिस्यहरू रहनेछन्, 

अथाात् : 

(क)  भारत सरकारका यस्ता सधचि, जो भारत सरकारको यस्ता 

मन्त्रालय िा धिभागका भारसाधक हुन्, जोसाँग आपिा प्रबन्धनमाधथ 

प्रिासधनक धनयन्त्रण छ र जो पिने अध्यि हुनेछन्।     

(ख)  भारत सरकारका यस्ता सधचि, जो भारत सरकारको यस्ता 

मन्त्रालय िा धिभागका भारसाधक हुन्, जोसाँग कृधष, परमाण ु ऊजाा, 

रिा, धपउने पानी, पयाािरण एिं िन, धिि (व्यय), स्िास््य, धिद्युत, 

ग्रामीण धिकास, धिज्ञान एिं प्रधिधध, अन्तररि, िरूसञ्चार, िहरी 

धिकास, जल संसाधनमाधथ प्रिासधनक धनयन्त्रण छ र धचफ अि् स्टाफ 

कधमटीका समधन्ित सुरिा कमाचारीिृन्िका प्रमुख हुन्, पिने सिस्य। 

(3)  राधष्ट्रय कायाकाररणी सधमधतका अध्यिले राधष्ट्रय कायाकाररणी 

सधमधतको कुनै अधधिेिनमा भाग धलनका लाधग केधन्रय सरकार िा राज्य 

सरकारको कुनै अन्य अधधकारीलाई आमधन्त्रत गनासके्नछन् र यस्ता 

िधिहरूको प्रयोग तथा यस्ता कायाभारहरूको धनिाहन गनासके्नछन्, जुन 

केधन्रय सरकारद्वारा राधष्ट्रय प्राधधकरणको परामिाद्वारा धनर्िाष्ट गररनेछ।  
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(4)  राधष्ट्रय कायाकाररणी सधमधतद्वारा आफ्नो िधिको प्रयोग र कताव्य 

धनिाहनमा अप्नाइने प्रदक्रया यस्तो हुनेछ, जुन केधन्रय सरकारद्वारा धनर्िाष्ट 

गररनेछ।  

9.  उपसधमधतहरूको गठन :  

(1)  राधष्ट्रय कायाकाररणी सधमधतले आफ्नो कायाभारहरूको प्रभािी 

धनिाहनका लाधग आिश्यक ठान े अनुरूप, एउटा िा एकभन्िा धेरै 

उपसधमधत गठन गनासके्नछ। 

(2) राधष्ट्रय कायाकाररणी सधमधतले आफ्नो सिस्यहरूमध्ये कुने एकजनालाई 

उपधारा (1) मा धनर्िाष्ट उपसधमधतका अध्यि धनयुि गनासके्नछ।  

(3) कुनै उपसधमधतसाँग धििेषज्ञका रूपमा सहयोधजत कुनै व्यधिलाई केधन्रय 

सरकारद्वारा तय गररएअनुरूप त्यस्ता भिा प्रिान गनासदकनेछ।  

10. राधष्ट्रय कायाकाररणीको िधि तथा कायाभार : 

(1)  राधष्ट्रय कायाकाररणी सधमधतले राधष्ट्रय प्राधधकरणलाई उसको 

कायाभारहरूको धनिाहनमा सहायता गनेछ साथै राधष्ट्रय प्राधधकरणको 

नीधत तथा कायाान्ियनका लाधग उिरिायी रहनेछ भने ििेमा आपिा 

प्रबन्धनको प्रयोजनका लाधग केधन्रय सरकारद्वारा जारी अनुििेहरूको 

पालन सुधनधित गनुापनेछ।  

(2)  उपधारा (1) मा अन्तरधनधहत प्रािधानहरूको व्यापकतामाधथ कुन ै

प्रधतकूल प्रभाि नपारी, राधष्ट्रय कायाकाररणी सधमधतले : 

(क)  आपिा प्रबन्धनका लाधग समन्ियन एिं धनगरानी धनकायको रूपमा 

काम गनासके्नछ; 

(ख)  राधष्ट्रय योजना तयार गनासके्नछ, जुन राधष्ट्रय प्राधधकरणद्वारा 

अनुमोिन गररनेछ;  
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(ग)  राधष्ट्रय नीधत कायाान्ियनको समन्ियन तथा त्यसको धनगरानी 

गनासके्नछ; 

(घ)  भारत सरकारको धिधभन्न मन्त्रालय िा धिभाग तथा राज्य 

प्राधधकरणहरूद्वारा आपिा प्रबन्धन योजना तयार गनाका लाधग मागाििाक 

धसद्धान्त अधधकधथत गनासके्नछ; 

(ङ) राधष्ट्रय प्राधधकरणद्वारा अधधकधथत मागाििाक धसद्धान्तहरू अनुसार 

आफ्नो आपिा प्रबन्धन योजना तयार गनाका लाधग राज्य सरकार तथा 

राज्य प्राधधकरणहरूलाई आिश्यक तकधनकी सहयोग उपलब्ध गराउन 

सके्नछ; 

(च) राधष्ट्रय योजना तथा भारत सरकारको मन्त्रालय िा धिभागहरूद्वारा 

तयार गररएका योजनाहरूको कायाान्ियनमाधथ धनगरानी गनासके्नछ; 

(छ) मन्त्रालय िा धिभागहरूका धिकास योजना तथा पररयोजनाहरूमा 

आपिा धनिारण र त्यसको िमनका लाधग उपायहरूको एदककरणका 

लाधग राधष्ट्रय प्राधधकरणद्वारा अधधकधथत मागाििाक धसद्धान्तहरूको 

कायाान्ियनको धनगरानी गनासके्नछ; 

(ज) सरकारको धिधभन्न मन्त्रालय िा धिभाग तथा अधभकरणहरूद्वारा गररने 

िमन र तयारी, उपायका सम्बन्धमा धनगरानी एिं समन्ियन गनाका साथै 

धनििे दिनसके्नछ; 

(झ)  कुनै आपिाको आिङ्खकाको धस्थधत िा आपिा मोचनको प्रयोजनका 

लाधग सबै सरकारी स्तरमा तयारीको मूल्याङ्खकन गनासके्नछ र आिश्यक 

परे, त्यस्ता तयारीमा िृधद्ध गना धनििे दिनसके्नछ;  

(ञ) धिधभन्न स्तरका अधधकारी, कमाचारी तथा स्िैधच्छक बचाउ कमाचारीका 

लाधग आपिा प्रबन्धनको सम्बन्धमा धििेधषकृत प्रधििण कायाक्रमको 

योजना बनाउनका साथै त्यसको समन्ियन गनासके्नछ; 
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(ट) कुनै आपिाको आिङ्खकाको धस्थधतमा िा आपिा आइपरे, त्यसको 

मोचनका लाधग समन्ियन गनासके्नछ; 

(ठ)  भारत सरकारको सम्बद्ध मन्त्रालय या धिभागहरू, राज्य सरकार 

तथा राज्य प्राधधकरणहरूद्वारा कुनै आपिाको आिङ्खको धस्थधत आएमा 

अथिा आपिा मोचनका लाधग गररने उपायहरूको सम्बन्धमा  मागाििाक 

धसद्धान्त राख्न सदकने अथिा धनििेन दिन सके्नछ; 

(ड)  सरकारको कुनै धिभाग िा अधभकरणबाट राधष्ट्रय प्राधधकरण िा 

राज्य प्राधधकरणका त्यस्ता व्यधि िा ताधविक संसाधन जुन 

आपातकालीन मोचन, बचाउ र राहतको प्रयोजनका लाधग धतनीसाँग 

उपलब्ध छ, ती उपलब्ध गराउन अपेिा गनासके्नछ; 

(ढ)  भारत सरकारका मन्त्रालय िा धिभागहरूले राज्य प्राधधकरण, 

कानूनी धनकाय िा गैर सरकारी सङ्खगठन र आपिा प्रबन्धनमा जुटेका 

अन्य व्यधिहरूलाई सल्लाह दिन, सहायता प्रिान गना र उनीहरूका 

दक्रयाकलापलाई समन्ियन गनासके्नछ; 

(ण)  राज्य प्राधधकरण तथा धजल्ला प्राधधकरणहरूलाई यस 

अधधधनयमको अधीनमा उनीहरूलाई कायाधनष्क्पािनका लाधग आिश्यक 

तकधनकी सहायता उपलब्ध गराउन िा सल्लाह दिनसके्नछ; 

(त)  आपिा प्रबन्धनको सम्बन्धमा साधारण धििा र जागरूकता संिधान 

गनासके्नछ; र  

(थ)  यस्ता अन्य काया गनासके्नछ, जुन राधष्ट्रय प्राधधकरणले त्यसो गना 

अपेिा रा्िछ।  

11.  राधष्ट्रय योजना :  

(1)  सम्पूणा ििेका लाधग आपिा प्रबन्धनको धनधम्त राधष्ट्रय योजना 

नामक एउटा योजना तयार गनुापनेछ। 
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(2)  राधष्ट्रय कायाकाररणी सधमधतद्वारा राधष्ट्रय नीधतलाई ध्यानमा रा्ि ैर 

राज्य सरकार तथा आपिा प्रबन्धनका िेत्रमा धििेषज्ञ धनकाय िा 

सङ्खगठनसाँग परामिा गरी राधष्ट्रय योजना तयार गनुापनेछ, जसलाई 

राधष्ट्रय प्राधधकरणले अनुमोिन गनेछ।  

(3) राधष्ट्रय योजनामा धनम्नधलधखत सामेल रहनेछन् : 

(क)  आपिाहरूको धनिारण अधन त्यसको प्रभाि न्यूनीकरण गने उपाय; 

(ख)  धिकास योजनाहरूमा िमन सम्बन्धी उपायहरूको एदककरणका 

लाधग गररने उपाय; 

(ग)  कुनै आपिाको आिङ्खकाको धस्थधत िा आपिालाई प्रभािी रूपमा 

मोचन गनाका लाधग तयारी र िमता धनमााणको धनधम्त गररने उपाय;  

(घ) खण्ड (क), खण्ड (ख) र खण्ड (ग) मा धनर्िाष्ट उपायहरूका लाधग 

भारत सरकारको धिधभन्न मन्त्रालय िा धिभागहरूको भूधमका र 

उिरिाधयवि। 

(4)  राधष्ट्रय योजनालाई िार्षाक रूपमा पुनिाालोकन गररनेछ र त्यसमा 

अद्यतन गररनेछ।  

(5)  केधन्रय सरकारद्वारा राधष्ट्रय योजनाको अधीनमा गररन े

उपायहरूको धििपोषणका लाधग समुधचत प्रबन्ध गररनेछ।  

(6)  उपधारा (2) र उपधारा (4) मा धनर्िाष्ट राधष्ट्रय योजनाको प्रधतहरू 

भारत सरकारको मन्त्रालय िा धिभागहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ र 

यस्ता मन्त्रालय िा धिभागले राधष्ट्रय योजना अनुसार आफ्नो स्ियंको 

योजना तयार गनुापनेछ।  

12.  राहतको न्यूनतम मानकका लाधग मागाििाक धसद्धान्त : राधष्ट्रय 

प्राधधकरणले आपिाबाट प्रभाधित व्यधिहरूलाई उपलब्ध गराउने राहतको 
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न्यूनतम मानकका लाधग मागाििाक धसद्धान्त धसफाररि गनुापनेछ, जस 

अन्तगात धनम्नधलधखत सामेल रहनेछन् : 

(i)  राहत धिधिरहरूमा आश्रय स्थल, खाद्य, धपउने पानी, धचदकत्सा 

सुधिधा र स्िच्छताको सम्बन्धमा उपलब्ध गराइने न्यूनतम 

अपेिाहरू; 

(ii)  धिधिा तथा अनाथहरूका लाधग गररने धििेष व्यिस्था;  

(iii)  जीिनको हाधनलाई ध्यानमा रा्ि ै अनुग्रह सहायता र घरहरूको 

नोक्सानीका लाधग सहायता लगायत सहायता अधन जीधिकाका 

साधनहरूको बहाली गना सहायता; 

(iv)  यस्ता अन्य सहायता जुन आिश्यक ठहररन्छ।  

13.  ऋण प्रधतिाय आदिमा राहत : राधष्ट्रय प्राधधकरणले प्रचण्ड आपिाको 

धस्थधतमा प्रभाधित व्यधिहरूलाई ऋणको प्रधतिायमा राहत िा उधचत 

ठहररएअनुरूप राहत प्रिान गने ितामा नयााँ ऋण प्रिान गना धसफाररि 

गनासके्नछ।  
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अध्याय 3 

राज्य आपिा प्रबन्धन प्राधधकरण 

14.  राज्य आपिा प्रबन्धन प्राधधकरणको स्थापना  

(1)  प्रत्येक राज्य सरकारले, धारा 3 को उपधारा (1) अन्तगात 

अधधसूचना जारी गरेपधछ, यथािीघ्र, राजपत्रमा अधधसूचनाद्वारा 

राज्यका लाधग धनर्िाष्ट गररएको नाम अनुरूप राज्य आपिा प्रबन्धन 

प्राधधकरण स्थापना गनुापनेछ।  

(2)  राज्य प्राधधकरणमा एकजना अध्यि र राज्य सरकारद्वारा धनयत 

गररएअनुरूप अधधकतम नौजना सिस्य हुनेछ भने धनयमहरूमा अन्यथा 

प्रािधान नगररएसम्म, राज्य प्राधधकरणमा धनम्नधलधखत सिस्य रहनेछन्, 

अथाात् : 

(क) राज्यका मु्यमन्त्री पिने अध्यि हुनेछन्; 

(ख) राज्य प्राधधकरणका अध्यिद्वारा नामधनर्िाष्ट गररएअनुरूप अधधकतम 

आठजना त्यस्ता सिस्य हुनेछन्;  

(ग) राज्य कायाकाररणी सधमधतका अध्यि, पिने। 

(3)  राज्य प्राधधकरणका अध्यिले उपधारा (2) को खण्ड (ख) अन्तगात 

नामधनर्िाष्ट सिस्यहरूमध्ये एकजना सिस्यलाई राज्य प्राधधकरणको 

उपाध्यिका रूपमा पिभार प्रिान गनासके्नछन्।  

(4)  राज्य कायाकाररणी सधमधतका अध्यि राज्य प्राधधकरणका पिने 

मु्य कायाकारी अधधकारी हुनेछन्; 
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तथाधप, यस्ता केन्र िाधसत राज्यिेत्र भए, दिल्ली केन्र िाधसत 

प्रििेबाहके, धिधानसभा हुने त्यस्ता प्रििेका मु्यमन्त्री यस धारा 

अन्तगात स्थाधपत प्राधधकरणका अध्यि हुनेछन् र अन्य केन्र िाधसत प्रििे 

भए, उपराज्यपाल िा प्रिासक त्यस प्राधधकरणका अध्यि हुनेछन्; 

अद्याधप, दिल्ली केन्र िाधसत प्रििेका उपराज्यपाल प्राधधकरणका अध्यि 

र त्यसका मु्यमन्त्री राज्य प्राधधकरणका उपाध्यि हुनेछन्।  

(5)  राज्य प्राधधकरणका सिस्यहरूको पिािधध र सेिा िता धनर्िाष्ट 

गररएअनुरूप नै रहनेछ।  

15.  राज्य प्राधधकरणको अधधिेिन : 

(1)  राज्य प्राधधकरणको अधधिेिन आिश्यक ठहररएको धस्थधतमा, 

राज्य प्राधधकरणका अध्यिले उधचत ठानेअनुरूप त्यस्ता समय र स्थानमा 

हुनेछ। 

(2)  राज्य प्राधधकरणका अध्यिले राज्य प्राधधकरणको अधधिेिनहरूको 

अध्यिता गनेछन्।  

(3)  यदि राज्य प्राधधकरणका अध्यि कुनै कारणले राज्य प्राधधकरणको 

कुनै अधधिेिनमा उपधस्थत हुन असमथा बने, राज्य प्राधधकरणका 

उपाध्यिले अधधिेिनको अध्यिता गनुापनेछ।  

16.  राज्य प्राधधकरणका अधधकारी तथा अन्य कमाचारीको धनयुधि :  

जधत राज्य प्राधधकरणको कायाधनष्क्पािनका लाधग आिश्यक ठहररए अनुरूप 

राज्य सरकारले राज्य प्राधधकरणमा त्यधत नै अधधकारी, परामिािाता र 

कमाचारी उपलब्ध गराउनुपनेछ। 

17.  राज्य प्राधधकरणद्वारा सल्लाहकार सधमधतको गठन : 
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(1)  राज्य प्राधधकरणले आिश्यक िधेखए अनुरूप, आपिा प्रबन्धनको 

धिधभन्न पिमाधथ धसफाररि गनाका लाधग सल्लाहकार सधमधत गठन 

गनासके्नछ जसमा आपिा प्रबन्धनको िेत्रमा धििेषज्ञ तथा आपिा 

प्रबन्धनको व्यािहाररक अनुभि राख्न ेधििेषज्ञ हुनुपनेछ।  

(2)  सल्लाहकार सधमधतका सिस्यहरूलाई राज्य सरकारद्वारा तय 

गररएअनुरूप त्यस्ता भिा प्रिान गररनेछ।  

18. राज्य प्राधधकरणको िधि अधन कायाभार : 

(1)  राज्य प्राधधकरण, यस अधधधनयमका प्रािधानहरूका अधीनमा 

रहाँि,ै राज्य आपिा प्रबन्धनका लाधग नीधत तथा योजनाहरू अधधकधथत 

गनाका लाधग उिरिायी हुनेछ।  

(2)  उपधारा (1) मा अन्तरधनधहत प्रािधानहरूको व्यापकतामाधथ कुन ै

प्रतूकल प्रभाि नपारी, राज्य प्राधधकरणले : 

(क)  राज्य आपिा प्रबन्धन नीधत अधधकधथत गनासके्नछ; 

(ख)  राधष्ट्रय प्राधधकरणद्वारा अधधकधथत मागाििाक धसद्धान्तहरू अनुसार 

राज्य योजनालाई अनुमोिन गनासके्नछ;  

(ग)  राज्य सरकारका धिभागहरूद्वारा तयार गररएका आपिा प्रबन्धन 

योजनाहरूलाई अनुमोिन गनासके्नछ;  

(घ)  राज्य सरकारका धिभागहरूद्वारा आफ्नो धिकास योजना अधन 

पररयोजनामा आपिा धनिारण एिं िमनका उपायहरू एदककरण गन े

प्रयोजनका लाधग अप्नाइने मागाििाक धसद्धान्त अधधकधथत गनालगायत 

त्यसका लाधग आिश्यक तकधनकी सहायता प्रिान गनासके्नछ;                

(ङ)  राज्य योजनाको कायाान्ियनलाई समधन्ित गनासके्नछ; 
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(च)  िमन र तयारीको उपायका लाधग धनधधहरूको व्यिस्था गना 

धसफाररि गनासके्नछ;  

(छ)  राज्यका धिधभन्न धिभागको धिकास योजनाको पुनरािलोकन गनाका 

साथ ै धनिारण एिं िमनका उपायहरू त्यसमा एदककृत गररएको 

सुधनधित गनासके्नछ; 

(ज)  राज्य सरकारका धिभागहरूद्वारा िमन, िमता धनमााण र तयारीका 

लाधग अप्नाइएका उपायहरूको पुनरािलोकन गना लगायत आिश्यक 

ठहररएका मागाििाक धसद्धान्त जारी गनासके्नछ।  

(3)  राज्य प्राधधकरणका अध्यिसाँग, आपातको धस्थधतमा, राज्य 

प्राधधकरणको सबै िा केही िधि प्रयोग गने अधधकार रहनेछ, तर त्यस्ता 

िधिको प्रयोग राज्य प्राधधकरणको कायोिर अनुसमथानको अधीनमा 

रहनेछ।  

19.  राज्य प्राधधकरणद्वारा राहतको न्यूनतम मानकका लाधग मागाििाक 

धसद्धान्त : 

राज्य प्राधधकरणले राज्यमा आपिाद्वारा प्रभाधित व्यधिहरूको राहतका 

मानकहरू धनधााररत गनाका लाधग धिस्तृत मागाििाक धसद्धान्त अधधकधथत 

गनुापनेछ; 

तथाधप, यस्ता मानक कुनै पधन धस्थधतमा राधष्ट्रय प्राधधकरणद्वारा यस 

सम्बन्धमा अधधकधथत मागाििाक धसद्धान्तको न्यूनतम मानकभन्िा कधम्त हुनु 

भएन।  

20.  राज्य कायाकाररणी सधमधतको गठन : 

(1)  राज्य सरकारले धारा 14 को उपधारा (1) अन्तगात अधधसूचना 

जारी गरेपधछ, राज्य प्राधधकरणको यस अधधधनयमको अधीनमा राज्य 

प्राधधकरणद्वारा अधधकधथत मागाििाक धसद्धान्त अनुसार प्राधधकरणको 



{19} 

 

कायाभार धनिाहनमा सहायता गना र कायाको समन्ियन गना राज्य 

सरकारद्वारा जारी गररएको धनििे अनुपालन सुधनधित गनाका लाधग 

एउटा राज्य कायाकाररणी सधमधत गठन गनुापनेछ।  

(2)  राज्य कायाकाररणी सधमधतमा धनम्नधलधखत सिस्य हुनेछन्,  अथाात् : 

(क)  राज्य सरकारका मु्य सधचि, जो पिने अध्यि हुनेछन्; 

(ख)  राज्य सरकारले उधचत ठान े अनुरूप त्यस्ता धिभागका चारजना 

सधचि, पिने। 

(3)  राज्य कायाकाररणी सधमधतका अध्यिल ेराज्य सरकारद्वारा धनर्िाष्ट 

त्यस्ता िधिहरूको प्रयोग अधन त्यस्ता कायाहरू धनिाहन गनाका अधतररि 

राज्य प्राधधकरणद्वारा प्रत्यायोधजत त्यस्ता कायाको धनिाहनका साथ ै

त्यस्ता अन्य िधिहरू प्रयोग गनासके्नछन्।  

(4)  राज्य कायाकाररणी सधमधतद्वारा आफ्नो िधिहरूको प्रयोग र 

आफ्नो कायाहरूको धनिाहनमा अनुसरण गररने प्रदक्रया राज्य सरकारले 

धनर्िाष्ट गरेअनुरूप हुनेछ।  

21.  राज्य कायाकाररणी सधमधतद्वारा उपसधमधतहरूको गठन : 

(1)  राज्य कायाकाररणी सधमधतले आफ्नो कायाहरूको िितापूणा 

धनिाहनका लाधग आिश्यक ठानेअनुरूप एक िा एकभन्िा धेरै उपसधमधत 

गठनसके्नछ।  

(2)  राज्य कायाकाररणी सधमधतले आफ्नो सिस्यहरूमध्ये कसैलाई पधन 

उपधारा (1) मा धनर्िाधष्ट उपसधमधतको अध्यि धनयुि गनासके्नछ।  

(3) कुनै उपसधमधतका साथ धििेषज्ञका रूपमा सहयोधजत कुनै व्यधिलाई, 

राज्य सरकारद्वारा तय गररएअनुरूप त्यस्तो भिा प्रिान गनासदकनेछ 

22.  राज्य कायाकाररणी सधमधतको  कायाभार : 
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(1)  राज्य कायाकाररणी सधमधत राधष्ट्रय योजना र राज्य योजना 

कायाान्ियनका लाधग उिरिायी हुनेछ र राज्यमा आपिा प्रबन्धनका 

लाधग समन्ियन गनाका साथै धनगरानी गने धनकायको रूपमा काम 

गनुापनेछ।  

(2) उपधारा (1) को प्रािधानको व्यापकतालाई प्रधतकूल प्रभाि नपारी, राज्य 

कायाकाररणी सधमधतले : 

(क) राधष्ट्रय नीधत, राधष्ट्रय योजना र राज्य योजना कायाान्ियनलाई 

समन्ियन र धनगरानी गनासके्नछ;  

(ख)  आपिाका धिधभन्न रूप अनुसार राज्यको धिधभन्न भागको भेद्यताको 

परीिा गनाका साथमा त्यसको धनिारण िा िमनका लाधग गररने 

उपायहरू धिधनर्िाष्ट गनासके्नछ;   

(ग)  राज्य सरकारका धिभाग तथा धजल्ला प्राधधकरणहरूद्वारा आपिा 

प्रबन्धन योजना तयार गनाका लाधग मागाििाक धसद्धान्त अधधकधथत 

गनाके्नछ;  

(घ)  राज्य सरकारका धिभाग तथा धजल्ला प्राधधकरणद्वारा तयार 

गररएका आपिा प्रबन्धन योजनाहरूको कायाान्ियनको धनगरानी 

गनासके्नछ;  

(ङ)  धिभागहरूद्वारा आफ्नो धिकास योजना र पररयोजनामा आपिा 

धनिारण र िमनका उपायहरू एकीकरणका लाधग राज्य 

प्राधधकरणद्वारा अधधकधथत मागाििाक धसद्धान्त कायाान्ियनको 

धनगरानी गनासके्नछ; 

(च) कुनै आपिाको आिङ्खकाको धस्थधत िा आपिा मोचनका लाधग सबै 

सरकारी अधन गैर सरकारी स्तरमा तयारीको मूल्याङ्खकन गनाका साथ ै

आिश्यक िधेखए, त्यस्ता तयारीमा िृधद्ध गना धनििे दिनसके्नछ;  
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(छ)  कुनै आपिाको आिङ्खकाको धस्थधत िा आपिाको धस्थधतमा मोचनको 

समन्ियन गनासके्नछ;  

(ज)  कुनै आपिाको आिङ्खकाको धस्थधत िा आपिा मोचनका लाधग गररने 

उपायका सम्बन्धमा राज्य सरकारको कुनै धिभाग िा राज्यमा कुनै 

अन्य प्राधधकरण िा धनकायलाई धनििे दिनसके्नछ; 

(झ) आपिाको धिधभन्न रूपमा भेद्य रहकेा धिषयका सम्बन्धमा आपिाको 

धनिारणका साथ ै त्यसको िमन र मोचनका लाधग समुिायद्वारा 

गनासदकने उपायबारे सामान्य धििा, जागरूकताबारे समुिायलाई 

प्रधििणको संिधान गनासके्नछ; 

(ञ)  राज्य सरकारका धिभाग, धजल्ला प्राधधकरण, कानूनी धनकाय र 

आपिा प्रबन्धनमा संलग्न अन्य सरकारी र गैर सरकारी सङ्खगठनलाई 

सल्लाह दिनका साथै उनीहरूका दक्रयाकलापमा सहायता अधन 

समन्ियन गनासके्नछ;  

(ट)  उनीहरूका कायाभारलाई प्रभािी रूपमा कायााधन्ित गनाका लाधग 

धजल्ला प्राधधकरण र स्थानीय प्राधधकरणलाई उनीहरूका कायाभार 

प्रभािी रूपमा धनिाहन गना आिश्यक तकधनकी सहायता प्रिान गना िा 

सल्लाह दिनसके्नछ; 

(ठ)  आपिा प्रबन्धनधसत सम्बधन्धत सबै धििीय धिषयका सम्बन्धमा 

राज्य सरकारलाई सल्लाह दिनसके्नछ;   

(ड)  राज्यमा कुनै स्थानीय िेत्रमा धनमााणको परीिा गनासके्नछ भने यदि 

आपिा धनिारणका लाधग त्यस्ता धनमााणका लाधग अधधकधथत मानक 

अनुसरण गररएको िा गरेको छैन भने, यथाधस्थधत, धजल्ला प्राधधकरण 

िा स्थानीय प्राधधकरणलाई मानकहरू अनुपालन सुधनधित गना 

आिश्यक ठहररएको कािााही गना धनिेधित गनासके्नछ;  
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(ढ)  राधष्ट्रय प्राधधकरणले आपिा प्रबन्धनको धिधभन्न पिधसत सम्बधन्धत 

जानकारी उपलब्ध गराउन सके्नछ;   

(ण)  राज्य स्तरको मोचन योजना र मागाििाक धसद्धान्तहरू अधधकधथत, 

पुनिाालोकन र अद्यतन गनासके्नछ साथ ै धजल्ला स्तरमा योजनाहरू 

तयार गने, पुनिाालोकन र अद्यतन गररएको सुधनधित गनासके्नछ;   

(त)  सूचना तन्त्र ठीक रहेको र आपिा प्रबन्धन अभ्यास सामधयक रूपमा 

गररएको सुधनधित गनासके्नछ;  

(थ)  राज्य प्राधधकरणद्वारा आिश्यक ठहररए अनुरूप धनिधेित अन्य 

त्यस्ता काया गनासके्नछ।  

23.  राज्य योजना  

(1)  प्रत्येक राज्यको धनधम्त आपिा प्रबन्धनका लाधग एउटा योजना 

हुनेछ, जसलाई राज्य आपिा प्रबन्धन योजना भधननेछ।  

(2)  राज्य कायाकाररणी सधमधतले, राधष्ट्रय प्राधधकरणद्वारा अधधकधथत 

मागाििाक धसद्धान्तहरूलाई ध्यानमा रा्ि ै र स्थानीय प्राधधकरण एिं 

धजल्ला प्राधधकरण लगायत जनताका प्रधतधनधधहरूका साथमा परामिा 

गरेपधछ, राज्य कायाकाररणी सधमधतलाई उधचत लागेअनुरूप राज्य 

योजना तयार गनुापनेछ।  

(3)  राज्य कायाकाररणी सधमधतद्वारा उपधारा (2) को अधीनमा तयार 

गररएको राज्य योजनालाई राज्य प्राधधकरणले अनुमोिन गनुापनेछ।  

(4)  राज्य योजना अन्तगात धनम्नधलधखत हुनेछ : 

(क)  आपिाको धिधभन्न रूपद्वारा राज्यको धिधभन्न भागको भेद्यता; 

(ख)  आपिाहरूको धनिारण र िमनका लाधग अप्नाइने उपाय; 
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(ग)  यस्तो रीधत, जसमा िमनको उपाय, धिकास योजना र 

पररयोजनाका साथ एदककृत गररनुपनेछ; 

(घ)  िमता धनमााण र तयारीका लाधग गररने उपाय; 

(ङ)  माधथको खण्ड (ख), खण्ड (ग) र खण्ड (घ) मा धनर्िाष्ट उपायहरूका 

सम्बन्धमा राज्य सरकारको प्रत्येक धिभागको भूधमका र 

उिरिाधयवि; 

(च)  कुनै आिधङ्खकत आपिा धस्थधत िा आपिा मोचनमा राज्य 

सरकारको धिधभन्न धिभागको भूधमका र िाधयवि। 

(5)  राज्य योजनालाई प्रधत िषा पुनर्िालोदकत र अद्यतन गनुापनेछ।  

(6)  राज्य योजनाको अधीनमा गररने उपायहरूको धििपोषणका लाधग 

राज्य सरकारले समुधचत व्यिस्था गनुापनेछ।  

(7)  उपधारा (2) र उपधारा (5) मा धनर्िाष्ट राज्य योजनाको प्रधतधलधप 

राज्य सरकारको धिभागहरूलाई उपलब्ध गराउनुपनेछ र त्यस्ता 

धिभागहरूले राज्य योजना अनुसार आफ्नो योजना तयार गनुापनेछ।  

24.  आपिाको िङ्खकाको धस्थधतमा राज्य कायाकाररणी सधमधतको िधि अधन 

कायाभार : आपिाद्वारा प्रभाधित समुिायलाई सहायता र सुरिा प्रिान गने 

प्रयोजनका लाधग िा यस्ता समुिायलाई राहत प्रिान गनाका लाधग िा कुन ै

आपिाको आिङ्खकाको धस्थधत धनिारण गना िा त्यसको धिनाि धिरुद्ध उपाय 

गना िा त्यसको प्रभािलाई सम्बोधधत गने प्रयोजनका लाधग राज्य 

कायाकाररणी सधमधतले : 

(क)  संिेिनिील िा प्रभाधित िेत्र िा त्यहााँबाट िा त्यसधभत्र िाहन 

यातायात धनयधन्त्रत र धनबाधन्धत गनासके्नछ; 
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(ख)  कुनै संिेिनिील िा प्रभाधित िेत्रमा कुनै व्यधिको प्रिेि, त्यसधभत्र 

आउन-जान र त्यहााँबाट प्रस्थानलाई धनयधन्त्रत र धनबाधन्धत 

गनासके्नछ; 

(ग)  भग्नािेिेष हटाउन सके्नछ, खोज गनासके्नछ, र बचाउ काया गनासके्नछ; 

(घ)  राधष्ट्रय प्राधधकरण र राज्य प्राधधकरणद्वारा अधधकधथत मानक 

अनुसार आश्रय, खाद्य, पेयजल, आिश्यक रसि, स्िास््य हरेचाह र 

सेिा उपलब्ध गराउन सके्नछ; 

(ङ)  आिश्यक िधेखए अनुसार, राज्य सरकारको सम्बधन्धत धिभाग र 

राज्यको स्थानीय सीमाधभत्र कुनै धजल्ला प्राधधकरण िा अन्य 

प्राधधकरणलाई जीिन िा सम्पधि बचाउनका लाधग बचाउ, 

धनष्क्क्रमण िा तत्काल राहत पुऱ्याउनका लाधग उपाय गना िा कािााही 

गना धनििे दिनसके्नछ; 

(च)  राज्य सरकारको सम्बधन्धत धिभाग िा अन्य कुनै धनकाय िा 

प्राधधकरणबाट िा कुनै सुसङ्खगत संसाधनका भारसाधक व्यधिबाट 

आपात मोचन, बचाउ र राहत प्रयोजनका लाधग संसाधन उपलब्ध 

गराउने अपेिा गनासके्नछ; 

(छ)  आपिाको िेत्रमा धििेषज्ञ तथा परामिीहरूबाट बचाउ अधन 

राहतका लाधग सल्लाह अधन सहायता धलने अपेिा गनासके्नछ; 

(ज)  अपेधित भए, कुनै प्राधधकरण िा व्यधिबाट सुख-सुधिधाको अनन्य 

रूपमा िा अधधमानत रूपमा उपयोग गनासके्नछ; 

(झ)  अस्थायी पुल िा अन्य आिश्यक संरचनाको धनमााण गनासके्नछ र 

जनताका लाधग पररसङ्खकटमय िेधखने त्यस्ता असुरधित संरचनाहरू 

ध्िस्त गनासके्नछ; 
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(ञ)  गैर सरकारी सङ्खगठनले साम्यपूणा रूपमा िा अधिभेिकारी रीधतले 

आफ्नो दक्रयाकलाप गने सुधनधित गनासके्नछ; 

(ट)  कुनै आपिाको आिङ्खकाको धस्थधत िा आपिालाई सम्बोधधत गना 

जनतालाई जानकारी दिनसके्नछ; 

(ठ)  केधन्रय सरकार िा राज्य सरकारद्वारा जारी धनिेि अनुरूप त्यस्तो 

कुनै उपाय गनासके्नछ, जुन कुनै आपिाको आिङ्खकाको धस्थधत िा 

आपिाको समय अपेधित िा िाधछछत हुाँिछ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



{26} 

 

अध्याय 4 

धजल्ला आपिा प्रबन्धन प्राधधकरण 

25.  धजल्ला आपिा प्रबन्धन प्राधधकरणको गठन :  

(1)  प्रत्येक राज्य सरकारले धारा 14 को उपधारा (1) को अधीनमा 

अधधसूचना जारी गररेपधछ, यथािीघ्र राज्यमा प्रत्येक धजल्लाका लाधग 

अधधसूचनामा धनर्िाष्ट गररएअनुसार नामले एउटा धजल्ला आपिा प्रबन्धन 

प्राधधकरण स्थापना गनुापनेछ।  

(2)  धजल्ला प्राधधकरणमा अध्यि र राज्य सरकारल े तय गरेअनुरूप 

सातजनासम्म सिस्य हुनेछ, र धनयममा अन्यथा प्रािधान नगररएसम्म, 

धनम्नधलधखत हुनेछन्, अथाात् : 

(क)  धजल्लाको यथाधस्थधत, कलेक्टर िा धजल्ला मेधजस्रेट िा उपायुि 

पिने अध्यि हुनेछन्; 

(ख)  स्थानीय प्राधधकरणका धनिााधचत प्रधतधनधध पिने सह-अध्यि 

हुनेछन्; 

तथाधप, संधिधानको छैटौं अनुसूचीमा धनर्िाष्ट गररए अनुसार, 

जनजाधत िेत्रमा, स्ििासी धजल्लाको धजल्ला पररषद्का मु्य 

कायापालक सिस्य पिेन सह-अध्यि हुनेछन्; 

(ग)  धजल्ला प्राधधकरणका मु्य कायापालक अधधकारी, पिने; 

(घ)  पुधलस अधीिक, पिेन; 

(ङ) धजल्लाका मु्य धचदकत्सा अधधकारी, पिने; 

(च) अधधकतम िईुजना धजल्ला स्तरीय अधधकारीलाई राज्य सरकारले 

धनयुि गनुापनेछ 
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(3)  धजल्ला पररषि ् धिद्यमान भएका कुनै धजल्लाका धजल्ला अध्यि 

प्राधधकरणका सह-अध्यि हुनेछन्।  

(4)  राज्य सरकारले धजल्लाका कुनै यस्ता अधधकारीलाई, जो 

यथाधस्थधत अधतररि धजल्लालपाल िा धजल्ला न्यायाधधकारी िा 

अधतररि उपायुिको पधङ्खिसम्मका अधधकारीलाई, राज्य सरकारद्वारा 

धनर्िाष्ट तथा धजल्ला प्राधधकरणद्वारा प्रत्यायोधजत त्यस्ता िधिको प्रयोग 

र कायाभारहरूको पालन गनाका लाधग  धजल्ला प्राधधकरणको मु्य 

कायापालक अधधकारी धनयुि गनुापनेछ।  

26.  धजल्ला प्राधधकरणको अध्यिका िधिहरू : 

(1)  धजल्ला प्राधधकरणका अध्यिले, धजल्ला प्राधधकरणको 

अधधिेिनहरूको अध्यिता गनाका अधतररि, धजल्ला प्राधधकरणका यस्ता 

िधिको प्रयोग गनाका साथै धजल्ला प्राधधकरणद्वारा प्रत्यायोधजत 

कायाभारहरूको धनिाहन गनुापनेछ। 

(2)  धजल्ला प्राधधकरणका अध्यिले आपातको धस्थधतमा, धजल्ला 

प्राधधकरणको सबै िा केही िधि प्रयोग गनुापनेछ, तर यस्ता िधिहरूको 

प्रयोग धजल्ला प्राधधकरणको कायोिर अनुसमथानको अधीनमा हुनुपनेछ।  

(3) धजल्ला प्राधधकरण िा धजल्ला प्राधधकरणका अध्यिले, साधारण िा 

धििेष धलधखत आिेिद्वारा, यथाधस्थधत, उपधारा (1) िा उपधारा (2) 

को अधीनमा आफ्नो िधि अधन कायाभारहरूमा यस्ता िधि तथा 

कायाभार, उधचत ठहररएअनुरूप त्यसका अधीनमा रहाँिै, धजल्ला 

प्राधधकरणको मु्य कायापालक अधधकारीका यस्ता िता अधन धनबन्धन, 

यदि भए, त्यस अनुसार प्रत्यायोधजत गनासके्नछ। 

27.  अधधिेिन : धजल्ला प्राधधकरणको अधधिेिन आिश्यक ठहररए अनुसार, 

अध्यिले उधचत ठान ेअनुरूप त्यस्ता स्थान अधन समयमा हुनेछ।  

28.  सल्लाहकार सधमधत तथा अन्य सधमधतको गठन : 
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(1)  आिश्यक ठहररए अनुरूप, आफ्नो कायाभारहरू िितापूणा रूपले 

धनिाहन गनाका लाधग, धजल्ला प्राधधकरणले एक िा एकभन्िा धेरै सधमधत 

तथा अन्य उप-सधमधतहरू गठन गनासके्नछ। 

(2)  धजल्ला प्राधधकरणले आफ्नो सिस्यहरूबाट उपधारा (1) मा धनर्िाष्ट 

सधमधतको अध्यि धनयुि गनासके्नछ।  

(3)  उपधारा (1) को अधीनमा गरठत कुनै पधन सधमधत िा उपसधमधतमा 

धििेषज्ञका रूपमा सहयुि कुनै व्यधिलाई राज्य सरकारद्वारा तय गररए 

अनुसार, त्यस्ता भिा प्रिान गनासके्नछ।  

29.  धजल्ला प्राधधकरणका अधधकारी तथा अन्य कमाचारीको धनयुधि : 

राज्य सरकारले धजल्ला प्राधधकरणको कायाभार धनिाहनका लाधग आिश्यक 

ठहररए अनुरूप, धजल्ला प्राधधकरणमा त्यधत नै सङ्ख्यामा अधधकारी, 

परामिािाता र अन्य कमाचारी उपलब्ध गराउनु पनेछ।  

30.  धजल्ला प्राधधकरणको िधि अधन कायाभार : 

(1)  धजल्ला प्राधधकरणले आपिा प्रबन्धनका लाधग धजल्ला योजना, 

समन्ियन र कायाान्ियन धनकायको रूपमा काम गनुापनेछ तथा राधष्ट्रय 

प्राधधकरण र राज्य प्राधधकरणद्वारा अधधकधथत मागाििाक धसद्धान्त 

अनुसार धजल्लामा आपिा प्रबन्धनको प्रयोजनका लाधग सबै उपाय 

गनुापनेछ।  

(2) धजल्ला प्राधधकरणले उपधारा (1) को प्रािधानमाधथ प्रधतकूल प्रभाि 

नपारी : 

(i)  धजल्लाको धनधम्त धजल्ला मोचन योजनासधहत आपिा प्रबन्धन 

योजना तयार गनुापनेछ; 

(ii) राधष्ट्रय नीधत, राज्य नीधत, राधष्ट्रय योजना, राज्य योजना र धजल्ला 

योजना कायाान्ियन र समन्ियनका साथै धनगरानी गनुापनेछ; 
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(iii)  धजल्लामा आपिाको संिेिनिील िेत्रहरूको पधहचान गनाका साथै 

आपिाको धनिारण र त्यसको प्रभािी िमनका लाधग धजल्ला स्तरमा 

सरकारका धिभागहरू तथा स्थानीय प्राधधकारीहरूद्वारा उपाय 

गररएको सुधनधित सुधनधित गनुापनेछ; 

(iv)  आपिाहरूको धनिारण, त्यसको प्रभािी िमन, तयारीका लाधग 

राधष्ट्रय प्राधधकरण तथा राज्य प्राधधकरणद्वारा यथा अधधकधथत 

मोचनका उपायहरू धजल्ला स्तरमा सरकारका सबै धिभाग अधन 

धजल्लामा स्थानीय प्राधधकारीहरूद्वारा अनुसरण गररएको सुधनधित 

गनुापनेछ; 

(v)  धिधभन्न धजल्ला स्तरका प्राधधकारी तथा स्थानीय प्राधधकारीहरूद्वारा 

आपिा धनिारण िा िमनका लाधग यस्ता अन्य उपाय गनाका लाधग 

आिश्यकता अनुसार धनििे जारी गनासके्नछ; 

(vi)  धजल्ला स्तरमा सरकारी धिभाग तथा धजल्लामा स्थानीय 

प्राधधकारीहरूद्वारा आपिा धनिारण प्रबन्धन योजनाका लाधग 

मागाििाक धसद्धान्त अधधकधथत गनासके्नछ; 

(vii)  धजल्ला स्तरमा सरकारी धिभागहरूद्वारा तयार गररएका आपिा 

प्रबन्धन योजनाहरूको कायाान्ियनमाधथ धनगरानी गनासके्नछ; 

 

(viii) धजल्ला स्तरमा सरकारी धिभागहरूद्वारा आफ्नो योजना अधन 

पररयोजनामा आपिा धनिारण एिं िमनका लाधग उपायहरूको 

एदककरणको प्रयोजनका लाधग अनसररत गनुापने मागाििाक धसद्धान्त 

अधधकधथत गनाका साथ ै अधतररि तकधनकी सहायता उपलब्ध 

गराउन सके्नछ।; 

(ix)  खण्ड (viii) मा धनर्िाष्ट उपायहरूको कायाान्ियनमाधथ धनगरानी 

गनासके्नछ; 
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(x)  धजल्लामा कुनै आपिा िा आपिाको आिङ्खकाको धस्थधतमा मोचनका 

लाधग राज्यको िमताको पुनिाालोकन गनाका साथै उन्नयनका लाधग 

धजल्ला स्तरमा सम्बधन्धत धिभाग िा प्राधधकारीहरूलाई आिश्यक 

ठहररए अनुरूप धनिेि जारी गनासके्नछ; 

(xi)  तयारी उपायहरूको पुनिाालोकन गनाका साथै धजल्ला स्तरमा सम्बद्ध 

धिभाग िा सम्बद्ध प्राधधकारीहरूलाई आपिा िा आपिाको िङ्खकाको 

धस्थधतमा प्रभािी मोचनका लाधग तयारी उपायहरूलाई अपेधित 

स्तरमा ल्याउनका लाधग धनिेि जारी गनासके्नछ; 

(xii)  धजल्लामा धिधभन्न स्तरमा अधधकारी, कमाचारी, स्िैधच्छक बचाउ 

कायाकतााका लाधग धििेषज्ञता प्रधििण आयोजन गनाका साथै त्यसको 

समन्ियन गनासके्नछ; 

(xiii) आपिा धनिारण िा िमनका लाधग स्थानीय प्राधधकारी, सरकारी र 

गैर सरकारी सङ्खगठनको सहायताद्वारा सामुिाधयक प्रधििण तथा 

जागरूकता कायाक्रमलाई सुगम बनाउन सके्नछ; 

(xiv) जनतालाई पूिा चेतािनी र उधचत सूचनाको प्रसारका लाधग तन्त्र 

स्थाधपत गनाका अधतररि त्यसको अनुरिण, पुनिाालोकन र उन्नयन 

गनासके्नछ; 

(xv) धजल्ला स्तरमा मोचन, योजना एिं मागाििाक धसद्धान्तहरू बनाउन, 

पुनिाालोकन गना र उन्नयन गनासके्नछ; 

(xvi) कुनै आपिाको आिङ्खकाको धस्थधत िा आपिा मोचनको समन्ियन 

गनासके्नछ; 

(xvii) धजल्ला स्तरमा सरकारी धिभाग तथा अन्य स्थानीय प्राधधकारीले 

धजल्ला मोचन योजना योजना अनुसरण गरी आफ्नो मोचन योजना 

तयार गरेको सुधनधित गनासके्नछ; 
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(xviii) धजल्ला स्तरमा सम्बद्ध सरकारी धिभाग िा धजल्लाको स्थानीय 

धसमाधभत्र अन्य प्राधधकारीका लाधग कुनै आपिाको आिङ्खकाको 

धस्थधत िा आपिाको प्रभािी मोचनको उपाय गना मागाििाक धसद्धान्त 

अधधकधथत गना िा धनििे जारी गनासके्नछ; 

 

(xix)  धजल्ला स्तरमा सरकारी धिभाग, कानूनी धनकाय र धजल्ला आपिा 

प्रबन्धनमा संलग्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्खगठनहरूलाई 

सल्लाह दिन, सहायता गना र उनीहरूको दक्रयाकलापलाई समन्ियन 

गनासके्नछ; 

(xx)  धजल्लामा आपिाको धस्थधतको आिङ्खका िा आपिाको धनिारण िा 

त्यसको िमनका लाधग उपायहरूलाई तत्परता का साथ प्रभािी 

रूपमा गररएको सुधनधित गनाका साथै धजल्लामा स्थानीय 

प्राधधकारीहरूसाँग समन्ियन र मागाधनििेन गनासके्नछ; 

(xxi)  धजल्लामा स्थानीय प्राधधकारीहरूलाई कायाभार गना आिश्यक 

तकधनकी सहायता उपलब्ध गराउन िा सल्लाह दिनसके्नछ; 

(xxii) धजल्ला स्तरमा सरकारी धिभाग, कानूनी प्राधधकारी िा स्थानीय 

प्राधधकारीहरूद्वारा आपिा धनिारण िा त्यसको िमनका लाधग तयार 

गररएको धिकास योजनामा आिश्यक प्रािधानलाई ध्यानमा रा्िै 

पुनिाालोकन गनासके्नछ; 

(xxiii) धजल्लामा कुनै िेत्रमा धनमााणको जााँच गना र यदि उनको धिचारमा 

आपिा धनिारण िा त्यसको िमनका लाधग त्यस्ता धनमााणको धनधम्त 

अधधकधथत मानक पालन नगररएको िा नभएको पाए, मानकहरूको 

अनुपालन सुधनधित गना आिश्यक कािााहीको धनधम्त सम्बद्ध 

प्राधधकारीलाई धनििे दिनसके्नछ; 
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(xxiv) आपिाको आिङ्खका िा आपिाको धस्थधतमा राहत केन्र िा 

धिधिरको रूपमा प्रयोग गना धमल्ने त्यस्ता भिन तथा स्थानहरूको 

पधहचान गनाका साथै त्यस्ता भिन अधन स्थानहरूमा जल प्रिाय तथा 

स्िच्छताको व्यिस्था गनासके्नछ; 

(xxv) राहत सञ्चय र बचाउ सामग्रीको स्थापना गना िा कुनै अल्प 

सूचनामा यस्ता सामग्री उपलब्ध गराउने तयारी सुधनधित गनासके्नछ; 

(xxvi) आपिा प्रबन्धनको धिधभन्न पिको सम्बन्धमा राज्य प्राधधकरणलाई 

सूचना दिनसके्नछ; 

(xxvii) धजल्लामा प्रारधम्भक स्तरमा कायारत गैर सरकारी सङ्खगठन र 

स्िैधच्छक सामाधजक कल्याण संस्थाहरूलाई आपिा प्रबन्धनमा 

सधम्मधलत हुनका लाधग प्रोत्साधहत गनासके्नछ; 

(xxviii) सञ्चार प्रणाली ठीक रहकेो र आपिा प्रबन्धन अभ्यास सामधयक 

रूपमा गररएको सुधनधित गनासके्नछ; 

 

(xxix) राज्य प्राधधकरणद्वारा धनिेधित गररएका िा आिश्यक ठहररए 

अनुरूप, धजल्लामा आपिा प्रबन्धनका लाधग आिश्यक ठहररएका 

त्यस्ता अन्य कायाभार पालन गनासके्नछ। 

31.  धजल्ला योजना  

(1)  राज्यको प्रत्येक धजल्लाका लाधग आपिा प्रबन्धनको धनधम्त एउटा 

योजना हुनेछ। 

(2)  धजल्ला प्राधधकरणले, स्थानीय प्राधधकारीहरूसाँग परामिा गरेपधछ 

तथा राधष्ट्रय योजना अधन राज्य योजनालाई ध्यानमा रा्ि ै धजल्ला 

योजना तयार गनुापनेछ, जसलाई राज्य प्राधधकरणद्वारा अनुमोिन 

गररनेछ।  
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(3)  धजल्ला योजनामा धनम्नधलधखत सधम्मधलत रहनेछन् : 

(क)  आपिाको धिधभन्न रूपबाट संिेिनिील त्यस्ता िेत्रहरू; 

(ख)  धजल्ला स्तरका सरकारी धिभाग तथा धजल्लाका स्थानीय 

प्राधधकारीहरूद्वारा आपिा धनिारण एिं िमनका लाधग गररने उपाय; 

(ग)  धजल्ला स्तरका सरकारी धिभाग तथा धजल्लाका स्थानीय 

प्राधधकारीहरूद्वारा कुनै आपिाको आिङ्खकाको धस्थधत िा आपिा 

मोचनका लाधग अपेधित िमता धनमााण र त्यसको तयारीका उपाय; 

(घ)  कुनै आपिाको धस्थधतमा, मोचन योजना र प्रदक्रया, जसमा 

धनम्नधलधखतको व्यिस्था हुनुपनेछ : 

(i)  धजल्ला स्तरका सरकारी धिभाग तथा धजल्लामा स्थानीय 

धनकायहरूको उिरिाधयविको आबन्टन; 

(ii)  आपिाको तुरुन्तै मोचन तथा त्यसबाट राहत; 

(iii)  आिश्यक संसाधनहरूको उपाजान; 

(iv)  सञ्चार सम्पकाको स्थापना; र 

(v) जनताबीच सूचनाको प्रसार; 

(ङ)  यस्ता अन्य धिषय, जुन राज्य प्राधधकरणद्वारा अपेधित गररन्छ।  

(4)  धजल्ला योजनालाई िार्षाक रूपमा पुनिाालोकनका साथै अद्यतन 

गनुापनेछ।  

(5)  उपधारा (2) र उपधारा (4) मा धनर्िाष्ट धजल्ला योजनाको प्रधत 

सरकारी धिभागहरूलाई उपलब्ध गनुापनेछ।  
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(6)  धजल्ला प्राधधकरणले धजल्ला योजनाको एउटा प्रधत राज्य 

प्राधधकरणलाई पठाउनका साथ ै राज्य सरकारलाई पधन अग्रेधसत 

गनुापनेछ।  

(7) धजल्ला प्राधधकरणले समय-समयमा, योजना कायाान्ियनको पुनिाालोकन 

गनाका साथै धजल्लामा सरकारका धिधभन्न धिभागलाई कायाान्ियनको 

धनधम्त आिश्यक िेधखएका त्यस्ता अनुििेहरू जारी गनुापनेछ।  

32.  धजल्ला स्तरमा धिधभन्न प्राधधकारीद्वारा योजना तयार गरी त्यसको 

कायाान्ियन : 

धजल्ला स्तरमा भारत सरकार तथा राज्य सरकारको प्रत्येक कायाालय र 

स्थानीय धजल्ला प्राधधकारीले धजल्ला प्राधधकरणको पयािेिणको अधीनमा 

रहाँि ै: 

(क)  आपिा प्रबन्धन योजना तयार गनुापनेछ, जसमा धनम्नधलधखत 

उपिर्णात हुनुपनेछ, अथाात् : 

(i)  धजल्ला योजनामा यथा उपबधन्धत तथा सम्बधन्धत धिभाग िा 

अधभकरणलाई समुिधेित गररएअनुरूप धनिारण र िमनका 

उपायहरूको व्यिस्था गनुापनेछ,; 

(ii)  धजल्ला योजनामा यथा अधधकधथत िमता धनमााण तथा तयारीधसत 

सम्बधन्धत उपायहरू गने प्रािधान; 

(iii) कुनै आपिाको आिङ्खका िा आपिाको धस्थधतमा मोचन योजना र 

प्रदक्रयाहरू। 

(ख) धजल्ला स्तरमा, स्थानीय समुिाय तथा अन्य स्थानीय प्राधधकारी 

समुिाय र धहतधारक रहकेा अन्य सङ्खगठनको योजनाका साथमा आफ्नो 

योजनाको तयारी र कायाान्ियनलाई समधन्ित गनुापनेछ; 
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(ग)  योजनालाई धनयधमत रूपमा पुनिाालोकन गनाका साथै त्यसको 

अद्यतन गनुापनेछ, र  

(घ)  धजल्ला प्राधधकरणले आफ्नो आपिा प्रबन्धन योजना र त्यसको कुनै 

संिोधनको एउटा प्रधत प्रस्तुत गनुापनेछ। 

33.  धजल्ला प्राधधकरणद्वारा अध्याििे : धजल्ला प्राधधकरणले आििेद्वारा 

धजल्ला स्तरमा कुनै अधधकारी िा कुनै धिभाग िा कुनै स्थानीय 

प्राधधकारीबाट, आपिा धनिारण िा त्यसको िमनका लाधग िा त्यसको 

प्रभािी रूपमा मोचनका लाधग, आिश्यकता ठहररएअनुरूप काया गना अपेिा 

गनासके्नछ भने त्यस्ता प्राधधकारी िा धिभाग त्यस्ता आििे पालन गना बाध्य 

ठहररनेछ।  

34.  कुनै आपिाको आिङ्खकाको धस्थधत िा आपिाको धस्थधतमा धजल्ला 

प्राधधकरणको िधि तथा कायाभार : कुनै आपिाको आिङ्खकाको धस्थधत िा 

आपिामा समुिायको सहायता गना, त्यसको संरिण गना िा राहत उपलब्ध 

गराउने प्रयोजनका लाधग धजल्ला प्राधधकरणले : 

(क)  धजल्लामा कुनै सरकारी धिभाग तथा स्थानीय प्राधधकारीसाँग 

उपलब्ध संसाधनको धनकासी र उपयोगका लाधग धनििे दिनसके्नछ; 

(ख)  अधत-संिेिनिील िा प्रभाधित िेत्रमा अथिा त्यहााँधभत्र 

िाहनहरूको आिागमनलाई धनयधन्त्रत र धनषेधधत गनासके्नछ; 

(ग)  कुनै अधत-संिेिनिील िा प्रभाधित िेत्रमा कुनै व्यधिको प्रिेि, 

चलाचल तथा प्रस्थानलाई धनयधन्त्रत अधन धनषेधधत गनासके्नछ; 

(घ)  भग्नाििेष हटाउन, खोजबीन गना र बचाउ काया गनासके्नछ; 

(ङ)  आश्रय, भोजन, धपउने पानी र आिश्यक सामग्री, स्िास््य हरेचार र 

अन्य सेिा उपलब्ध गराउन सके्नछ; 

(च)  प्रभाधित िेत्रमा आपात सञ्चार प्रणालीको स्थापना गनासके्नछ; 
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(छ)  पधहचान नखुलेका लािहरू टुङ्खगो लगाउन व्यिस्था गनासके्नछ; 

(ज) धजल्ला स्तरमा राज्य सरकारको कुनै धिभाग िा त्यस सरकारको 

अधीनमा कुनै प्राधधकारी िा कुनै धनकायलाई आिश्यक ठहररएका त्यस्ता 

जरुरी उपाय गना धसफाररि गनासके्नछ; 

(झ)  सुसङ्खगत िेत्रहरूमा सल्लाह अधन सहायता दिनका लाधग धििेषज्ञ 

अधन परामिािाताहरू आिश्यकता अनुसार खटाउन सके्नछ; 

(ञ)  कुनै प्राधधकारी िा व्यधिबाट कुनै सुख-सुधिधाका अनन्य िा 

अधधमानी उपयोगका लाधग उपाजान गनासके्नछ; 

(ट)  अस्थायी पुल िा अन्य आिश्यक संरचना धनमााण गनाका साथ ै

जनताका लाधग जोधखमपूणा िधेखएका िा आपिाको प्रभािलाई अझ 

गम्भीर बनाउने सम्भािना रहकेा त्यस्ता संरचनालाई ध्िस्त गनासके्नछ; 

(ठ)  गैर सरकारी सङ्खगठनले आफ्नो दक्रयाकलाप साम्यपूणा साथ ै

अधिभेिकारी रीधतल ेगनासके्न सुधनधित गनासके्नछ; 

(ड)  त्यस्तो कुनै धस्थधतमा आिश्यक िा अपेधित िधेखएका त्यस्ता अन्य 

कािााही गनासके्नछ। 
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अध्याय 5 

आपिा प्रबन्धनको धनधम्त सरकारद्वारा उपाय 

35.  केधन्रय सरकारद्वारा गररने उपाय : 

(1)  केधन्रय सरकारल े यस अधधधनयमका प्रािधानहरूका अधीनमा 

रहाँि,ै आपिा प्रबन्धनको प्रयोजनका लाधग आिश्यक साथै समुधचत 

ठहररएअनुरूप त्यस्ता सबै उपाय गनुापनेछ। 

(2) धििेष रूपमा, तथा उपधारा (1) का प्रािधानको व्यापकतामाधथ 

प्रधतकूल प्रभाि नपारी, केन्र सरकारले यस उपधाराको अधीनमा गनासके्न 

ती सबै िा केही धिषयमाधथ उपाय गनासके्नछ, अथाात् : 

(क) आपिा प्रबन्धनको सम्बन्धमा भारत सरकारका मन्त्रालयहरू िा 

धिभागहरू, राज्य सरकारहरू, राधष्ट्रय प्राधधकरण, सरकारी िा गैर 

सरकारी सङ्खगठनहरूका कायाहरू समन्ियन गना; 

(ख)  भारत सरकारका मन्त्रालयहरू िा धिभागहरूद्वारा आफ्नो धिकास 

योजना अधन पररयोजनामा आपिा धनिारण तथा िमनका लाधग 

उपायहरूको एदककरण सुधनधित गना; 

(ग)  भारत सरकारका मन्त्रालयहरू िा धिभागहरूद्वारा आपिाको 

धनिारण, िमन, िमता धनमााण र तयारीका लाधग धनराधिको 

समुधचत बााँडफााँड सुधनधित गना; 

(घ)  भारत सरकारका मन्त्रालय िा धिभागले कुनै आपिाको आिङ्खका 

िा आपिालाई त्िररत अधन प्रभािी मोचनका लाधग तयारी गना 

आिश्यक उपाय गने सुधनधित गना; 

(ङ)  राज्य सरकारलाई उनीहरूद्वारा गररएको अनुरोध अनुसार िा 

अन्यथा समुधचत ठहररए अनुसार सहयोग र सहायता गना; 
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(च)  यस अधधधनयमको प्रयोजनका लाधग अपेधित, नौसेना, थल सेना र 

िायु सेना, सङ्खघका अन्य सिस्त्र बल िा कुनै अन्य लोक कार्माकलाई 

तैनाथ गना; 

(छ)  यस अधधधनयमको प्रयोजनका लाधग संयुि राष्ट्र अधभकरण, 

अन्तरराधष्ट्रय सङ्खगठन र धिििेी सरकारहरूसाँग समन्ियन गना; 

(ज) आपिा प्रबन्धनको िेत्रमा िोध, प्रधििण र धिकास कायाक्रमका लाधग 

संस्थाहरू स्थापना गना; 

(झ)  यस अधधधनयमका प्रािधानहरूको प्रभािी कायाान्ियन सुधनधित 

गने प्रयोजनका लाधग आिश्यक िा उधचत ठहररएका त्यस्ता अन्य 

धिषय। 

(3)  केधन्रय सरकारले ठूलो आपिाद्वारा प्रभाधित अन्य ििेलाई उधचत 

ठहररएअनुरूप त्यस्तो सहायता प्रिान गनासके्नछ। 

36.  भारत सरकारका मन्त्रालय िा धिभागहरूको उिरिाधयवि : 

भारत सरकारका प्रत्येक मन्त्रालय िा धिभागको धनम्नधलधखत उिरिाधयवि 

हुनेछ : 

(क)  राधष्ट्रय प्राधधकरणद्वारा अधधकधथत मागाििाक धसद्धान्तहरू अनुसार 

आपिा धनिारण, िमन, तयारी िा िमता धनमााणका लाधग आिश्यक 

उपाय गना; 

(ख)  राधष्ट्रय प्राधधकरणद्वारा अधधकधथत मागाििाक धसद्धान्तहरू अनुसार 

आपिा धनिारण िा िमनका लाधग उपायहरूको आफ्नो धिकास 

योजना र पररयोजनाहरूमा एदककृत गना; 

(ग)  राधष्ट्रय प्राधधकरणको मागाििाक धसद्धान्त िा यसका धनधमि राधष्ट्रय 

कायाकाररणी सधमधतको धनििे अनुसार कुनै आपिाको आिङ्खकाको 

धस्थधत िा आपिालाई प्रभािी अधन त्िररत रूपमा मोचन गना; 
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(घ)  आपिाको धनिारण, िमन िा तयारीका लाधग आिश्यक प्रािधान 

समाधिष्ट गने िधृष्टले प्रिाधसत अधधधनयम, आफ्नो नीधत, धनयम र 

धिधनयमहरू पुनिाालोकन गना; 

(ङ)  आपिाको धनिारण, िमन िा िमता धनमााण र तयारीका 

उपायहरूका लाधग धनराधि आबन्टन गना; 

(च)  राधष्ट्रय प्राधधकरण र राज्य सरकारहरूलाई धनम्नधलधखतका लाधग 

सहायता प्रिान गनुापनेछ : 

(i)  आपिा प्रबन्धनको सम्बन्धमा िमन, तयारी र मोचन योजना तयार 

गना, िमता धनमााण, त्याङ्खक सङ्खग्रहण र कार्माकहरूको पधहचान 

एिं प्रधििण; 

(ii)  प्रभाधित िेत्रमा बचाउ र राहत काया गना; 

(iii) कुनै आपिाबाट िधतको धनधाारण गना; 

(iv)  पुनिाास र पुनर्नामााण गना; 

(छ)  कुनै आपिाको आिङ्खकाको धस्थधत िा आपिालाई तत्परताका साथ 

प्रभािी रूपमा मोचनको प्रयोजनका लाधग आफ्नो संसाधन राधष्ट्रय 

कायाकाररणी सधमधत िा राज्य कायाकाररणी सधमधतलाई उपलब्ध 

गराउनु, जसमा धनम्नधलधखत उपाय पधन सामेल रहनेछन् : 

(i)  कुनै भेद्य िा प्रभाधित िेत्रमा आपात सञ्चार सुधिधा उपलब्ध 

गराउनु; 

(ii)  कार्माक तथा राहत सामग्री प्रभाधित िेत्रसम्म पुऱ्याउनु िा 

त्यहााँिेधख पररिहन गनुा; 

(iii)  उद्धार, बचाउ, अस्थायी आश्रय र अन्य तत्काल राहत प्रिान गनुा; 

(iv)  अस्थायी पुल, घाट र हिाई पट्टीहरू स्थाधपत गनुा; 
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(v)  कुनै प्रभाधित िेत्रमा धपउने पानी, आिश्यक रसि, स्िास््य हरेचाह 

र सेिाहरू उपलब्ध गराउनु; 

(ज)  आपिा प्रबन्धनका लाधग आिश्यक अन्य त्यस्ता कायाहरू गनुा।  

37.  भारत सरकारका मन्त्रालय िा धिभागहरूका आपिा प्रबन्धन योजना : 

(1)  भारत सरकारका प्रत्येक मन्त्रालय िा धिभागले : 

(क)  धनम्नधलधखत धिधिष्टता धनर्िाष्ट गि ैआपिा प्रबन्धन योजना तयार 

गनुापनेछ, अथाात् : 

(i)  आपिाको धनिारण तथा िमनका लाधग राधष्ट्रय योजना अनुसार 

गनुापने उपाय; 

(ii) राधष्ट्रय प्राधधकरण र राधष्ट्रय कायाकाररणी सधमधतको मागाििाक 

धसद्धान्त अनुसार आफ्नो धिकास योजनामा िमनका उपायहरू 

एदककृत गने सम्बन्धमा धिधनििे; 

(iii) कुनै आपिाको आिङ्खकाको धस्थधत िा आपिाको सम्बन्धमा 

कािााहीको तयारी र िमता धनमााणको सम्बन्धमा त्यसको भूधमका र 

उिरिाधयवि; 

(iv) कुनै आपिाको आिङ्खकाको धस्थधत िा आपिालाई तत्परताका साथ 

अधन प्रभािी रूपमा मोचनको धनधम्त उसको भूधमका र 

उिरिाधयवि; 

(v)  उपखण्ड (iii) र उपखण्ड (iv) मा धिधनर्िाष्ट तयारीको सम्बन्धमा 

आफ्नो भूधमका र उिरिाधयविको ितामान धस्थधत; 

(vi)  उपखण्ड (iii) र उपखण्ड (iv) मा धिधनर्िाष्ट आफ्नो उिरिाधयवि 

पालन गना समथा बनाउनका लाधग अपेधित उपाय गनुापनेछ; 
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(ख)  खण्ड (क) मा धनर्िाष्ट योजनालाई िार्षाक रूपमा पुनिाालोकन र 

अद्यतन गनुापनेछ; 

(ग)  यथाधस्थधत, खण्ड (क) िा खण्ड (ख) मा धनर्िाष्ट योजनाको एक प्रधत 

केधन्रय सरकारलाई अग्रधेसत गनुापनेछ, जसलाई सरकाले 

अनुमोिनका लाधग राधष्ट्रय प्राधधकरणमा पठाउनेछ।  

(2)  भारत सरकारका प्रत्येक मन्त्रालय िा धिभागले : 

(क) उपधारा (1) को खण्ड (क) को अधीनमा, आपिा प्रबन्धन योजना 

तयार गरररहकेो समय, त्यसमा धिधनर्िाष्ट दक्रयाकलापलाई 

धििपोषण गने व्यिस्था गनुापनेछ; 

(ख) राधष्ट्रय प्राधधकरणले उपधारा (1) को खण्ड (क) मा धनर्िाष्ट योजना 

कायाान्ियनधसत सम्बधन्धत धस्थधतको प्रधतिेिन अपेधित 

गररएअनुसार बुझाउनुपनेछ।  

38.  राज्य सरकारले गनुापने उपाय :  

(1)  यस अधधधनयमका प्रािधानहरूका अधीनमा रहाँि,ै आपिा प्रबन्धनको 

प्रयोजनका लाधग आिश्यक िा उधचत ठहररएअनुरूप, प्रत्येक राज्य 

सरकारले राधष्ट्रय प्राधधकरणद्वारा अधधकधथत मागाििाक धसद्धान्तमा 

धिधनर्िाष्ट सबै उपाय तथा यस्ता अन्य उपाय गनुापनेछ। 

(2)  ती उपायहरू अन्तगात राज्य सरकारले उपधारा (1) को अधीनमा 

गनासके्न धनम्नधलधखत सबै िा केही धिषयमाधथ उपाय गनासके्नछ, अथाात् 

: 

(क)  राज्य सरकारको धिधभन्न धिभाग, राज्य प्राधधकरण, धजल्ला 

प्राधधकरण, स्थानीय प्राधधकारी र अन्य गैर सरकारी सङ्खगठनका 

कायाहरूको समन्ियन; 
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(ख)  आपिा प्रबन्धनमा राधष्ट्रय प्राधधकरण र राधष्ट्रय कायाकाररणी 

सधमधत, राज्य प्राधधकरण तथा राज्य कायाकाररणी सधमधत लगायत 

धजल्ला प्राधधकरणलाई सहयोग एिं सहायता; 

(ग)  भारत सरकारका मन्त्रालय िा धिभागहरूलाई आपिा प्रबन्धनका 

लाधग अनुरोध गररएका िा अन्यथा उधचत ठहररएका त्यस्ता सहयोग 

एिं सहायता; 

(घ)  राज्य सरकारका धिभागहरूद्वारा आपिा धनिारण, िमन, िमता 

धनमााण र तयारीका लाधग राज्य योजना तथा धजल्ला योजनाहरूका 

प्रािधान अनुसार उपायको धनधम्त धनराधि आबन्टन; 

(ङ)  राज्य सरकारका धिभागहरूद्वारा आफ्नो धिकास योजना र 

पररयोजनाहरूमा आपिा धनिारण िा िमनका लाधग उपायहरूको 

एदककरण सुधनधित गनुा;   

(च)  राज्यका धिधभन्न भागमा धिधभन्न आपिाको संिेिनिीलता कधम्त 

गना िा िमन गनाका लाधग राज्य धिकास योजना िा उपायहरूमा 

एदककरण; 

(छ)  राज्यका धिधभन्न धिभागद्वारा राधष्ट्रय प्राधधकरण र राज्य 

प्राधधकरणद्वारा अधधकधथत मागाििाक धसद्धान्त अनुसार आपिा 

प्रबन्धन योजनाहरू तयार गने सुधनधित गनुा; 

(ज)  संिेिनिील समुिायको स्तरसम्म पयााप्त चेतािनी प्रणाली स्थाधपत 

गनुा;  

(झ)  राज्य सरकारका धिधभन्न धिभाग तथा धजल्ला प्राधधकरणद्वारा 

समुधचत तयारीका लाधग उपाय सुधनधित गनुा; 

(ञ)  आपिाको आिङ्खकाको धस्थधत िा आपिामा राज्य सरकारका 

धिधभन्न धिभागको संसाधन कुनै आपिाको आिङ्खकाको धस्थधत िा 
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आपिाको प्रभािी मोचन, बचाउ अधन राहतको प्रयोजनका लाधग 

यथाधस्थधत, राधष्ट्रय कायाकाररणी सधमधत िा राज्य कायाकाररणी 

सधमधतलाई उपलब्ध गराउने सुधनधित गनुा; 

(ट)  कुनै आपिाबाट पीधडत व्यधिहरूको पुनिाास गनाका साथै 

पुनर्नामााणमा सहायता प्रिान गनुा; 

(ठ)  यस अधधधनयमका प्रािधानहरूको प्रभािी कायाान्ियन सुधनधित 

गने प्रयोजनका लाधग आिश्यक िा उधचत ठहररएका अन्य 

धिषयहरू।  

39.  राज्य सरकारका धिभागहरूको उिरिाधयवि :  

राज्य सरकारका प्रत्येक धिभागको धनम्नधलधखत उिरिाधयवि हुनेछ : 

(क)  राधष्ट्रय प्राधधकरण र राज्य प्राधधकरणद्वारा अधधकधथत मागाििाक 

धसद्धान्त अनुसार आपिाको धनिारण, िमन, तयारी र िमता 

धनमााणका लाधग आिश्यक उपाय गना;           

(ख)  आफ्नो धिकास योजना तथा पररयोजनामा आपिा धनिारण र 

िमनका लाधग उपायहरू एदककृत गनुा; 

(ग)  आपिाको धनिारण, िमन, िमता धनमााण र तयारीका लाधग 

धनराधि आबधन्टत गनुा; 

(घ) कुनै आपिाको आिङ्खकाको धस्थधत िा आपिाको राज्य योजना 

अनुसार र राधष्ट्रय कायाकाररणी सधमधत साथै राज्य कायाकाररणी 

सधमधतको मागाििाक धसद्धान्त िा धनििे अनुसार प्रभािी रूपमा 

तत्परताका साथ मोचन गनुा; 

(ङ)  आपिाको धनिारण, िमन िा त्यसका लाधग तयारीको धनधम्त 

आिश्यक प्रािधान सधम्मधलत गने िधृष्टले धतनीद्वारा प्रिाधसत 

अधधधनयम, नीधत, धनयम तथा धिधनयमहरूको पुनिाालोकन गनुा; 
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(च) धनम्नधलधखतका लाधग, राधष्ट्रय कायाकाररणी सधमधत, राज्य 

कायाकाररणी सधमधत तथा धजल्ला प्राधधकरणद्वारा यथाअपेधित 

सहायता प्रिान गनुा।  

(i)  िमन, तयारी र मोचन, िमता धनमााण, डाटा सङ्खग्रहण तथा 

आपिा प्रबन्धनको सम्बन्धमा कमाचारीहरूको पधहचान र 

उनीहरूको प्रधििणका लाधग योजनाहरू तयार गनुा; 

(ii)  कुनै आपिाबाट नोक्सानीको धनधाारण गनुा; 

(iii)  पुनिाास र पुनर्नामााणको काम गनुा; 

(छ)  धजल्ला स्तरमा आफ्ना प्राधधकारीहरूद्वारा धजल्ला योजना 

कायााधन्ित गनाका लाधग राज्य प्राधधकरणसाँग परामिा गरी 

संसाधनको व्यिस्था गनुा; 

(ज)  राधष्ट्रय कायाकाररणी सधमधत िा राज्य कायाकाररणी सधमधत िा 

धजल्ला प्राधधकरणहरूलाई राज्यमा कुनै आपिाको तत्परताका साथ 

प्रभािी रूपमा मोचन गने प्रयोजनका लाधग चल उल्लेधखत उपाय 

गनाका साथै आफ्नो संसाधन उपलब्ध गराउनु पनेछ : 

(i)  संिेिनिील िा प्रभाधित िेत्रमा आफात सञ्चार सुधिधा उपलब्ध 

गराउनु; 

(ii)  कार्माक तथा राहत सामग्री प्रभाधित िेत्रसम्म िा त्यहााँबाट 

बाधहर लैजान पररिहन प्रिान गनुा; 

(iii)  उद्धार, बचाउ, अस्थायी आश्रय िा अन्य तत्काल राहत प्रिान 

गनुा; 

(iv) कुनै आपिाको आिङ्खकाको धस्थधत िा आपिाको कुनै िेत्रबाट 

व्यधि िा पिुहरूको उद्धार गनुा; 
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(v)  अस्थायी पुल, घाट िा हिाई पट्टीहरू स्थाधपत गनुा; 

(vi)  प्रभाधित िेत्रमा धपउने पानी, आिश्यक रसि, स्िास््य 

स्याहार सेिा उपलब्ध गराउनु; 

(झ)  आपिा प्रबन्धनका लाधग आिश्यक अन्य त्यस्ता कायाहरू।  

40.  राज्य सरकारका धिभागहरूको आपिा प्रबन्धन योजना  

राज्य सरकारका प्रत्येक धिभाग, राज्य प्राधधकरणले अधधकधथत मागाििाक 

धसद्धान्त अनुरूप : 

(क)  एउटा आपिा प्रबन्धन योजना तयार गनुापनेछ, जसमा धनम्नधलधखत 

अधधकधथत हुनेछन् : 

(i)  आपिाका प्रकार जसबाट राज्यको धिधभन्न भाग संिेिनिील छ; 

(ii)  आपिा धनिारण िा त्यसको प्रभाि िमन िा ििुैका लाधग 

नीधतहरू त्यस धिभागद्वारा धिकास योजना अधन कायाक्रमहरूमा 

एदककरण; 

(iii)  कुनै आपिाको आिङ्खकाको धस्थधत िा आपिाको धस्थधतमा 

अपेधित ती आपातकालीन सहायता, तथा राज्यको उि 

धिभागको भूधमका र उिरिाधयवि; 

(iv)  उपखण्ड (iii) को अधीनमा त्यस्ता भूधमका िा उिरिाधयवि 

िा आपातकालीन सहायता काया गने उसको तयारीको ितामान 

धस्थधत; 

(v)  धारा 37 को अधीनमा भारत सरकारका मन्त्रालय िा 

धिभागहरूलाई उनीहरूको उिरिाधयवि धनिाहन गनाका लाधग 

समथा बनाउन गररने प्रस्ताधित िमता धनमााण र तयारीको 

उपाय; 
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(ख)  खण्ड (क) मा धनर्िाष्ट योजनालाई िार्षाक रूपमा पुनिाालोकन र 

त्यसको अद्यतन गनुा; र 

(ग)  राज्य प्राधधकरणलाई, यथाधस्थधत, खण्ड (क) िा खण्ड (ख) मा 

धनर्िाष्ट योजनाको प्रधत दिनु। 

(2)  राज्य सरकारका प्रत्येक धिभागले उपधारा (1) को अधीनमा योजना 

तयार गिाा त्यसमा धिधनर्िाष्ट दक्रयाकलापको धनधम्त धििपोषणको 

व्यिस्था गनुापनेछ। 

(3)  राज्य सरकारका प्रत्येक धिभागले राज्य कायाकाररणी सधमधतलाई 

उपधारा (1) मा धनर्िाष्ट आपिा प्रबन्धन योजना कायाान्ियनको 

सम्बन्धमा कायाान्ियनको धस्थधतबारे प्रधतिेिन बुझाउनुपनेछ।  
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अध्याय 6 

स्थानीय प्राधधकारी 

41.  स्थानीय प्राधधकारीको कायाभार  

(1) स्थानीय प्राधधकारीले धजल्ला प्राधधकरणको धनििेको अधीनमा रहाँि ै: 

(क)  उसका अधधकारी तथा कमाचारीहरू आपिा प्रबन्धनका लाधग 

प्रधिधित रहकेो सुधनधित गनुापनेछ; 

(ख)  आपिा प्रबन्धनधसत सम्बधन्धत संसाधनलाई आपिाको आिङ्खकाको 

धस्थधत िा आपिाको धस्थधतमा सधैं उपयोगका लाधग उपलब्ध रहन े

सुधनधित गनुापनेछ; 

(ग)  उसका अधीनमा िा उसको अधधकार िेत्रधभत्र सबै धनमााण 

पररयोजना राधष्ट्रय प्राधधकरण, राज्य प्राधधकरण तथा धजल्ला 

प्राधधकरणद्वारा आपिाको धनिारण एिं िमनका लाधग अधधकधथत 

मानक र धिधनििे अनुरूप रहकेो सुधनधित गनुापनेछ; 

(घ)  प्रभाधित िेत्रमा राज्य योजना तथा धजल्ला योजना अनुसार राहत, 

पुनिाास र पुनर्नामााणको दक्रयाकलाप गनुापनेछ। 

(2)  स्थानीय प्राधधकारीले आपिा प्रबन्धनका लाधग आिश्यक िधेखएका 

त्यस्ता कुनै उपाय गनासके्नछ। 
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अध्याय 7 

राधष्ट्रय आपिा प्रबन्धन संस्थान 

42.  राधष्ट्रय आपिा प्रबन्धन संस्थान 

(1)  केधन्रय सरकारल े राजपत्रमा अधधसूचनाद्वारा यसका धनधमि धनयत 

गरेको धमधतिधेख, राधष्ट्रय आपिा प्रबन्धन संस्थानको नामले एउटा 

संस्थान गठन गनुापनेछ। 

(2)  राधष्ट्रय आपिा प्रबन्धन संस्थानमा, केधन्रय सरकारले धनर्िाष्ट गरेको 

सङ्ख्यामा सिस्यहरू हुनेछन्। 

(3)  राधष्ट्रय आपिा प्रबन्धन संस्थानका सिस्यहरूको पिािधध र त्यसमा 

ररि स्थान भने रीधत धनर्िाष्ट गररएअनुसार हुनेछ।  

(4)  राधष्ट्रय आपिा प्रबन्धन संस्थानको एउटा िासक धनकाय हुनेछ, जसको 

गठन केधन्रय सरकारद्वारा राधष्ट्रय आपिा प्रबन्धन संस्थानका 

सिस्यहरूबाटै धनर्िाष्ट गररए अनुसारको रीधतले गररनेछ। 

(5)  राधष्ट्रय आपिा प्रबन्धन संस्थानको िासक धनकायले धिधनयमहरूद्वारा 

धनर्िाष्ट गररएअनुरूप त्यस्ता िधिको प्रयोग तथा कायाभार धनिाहन 

गनेछ।  

(6)  िासक धनकायद्वारा आफ्नो िधिको प्रयोग तथा कायाभार धनिाहनमा 

अनुसरण गररने प्रदक्रयाका साथमा िासक धनकायका सिस्यहरूको 

पिािधध अधन ररि स्थान भने रीधत धिधनयमद्वारा धनर्िाष्ट 

गररएअनुरूप हुनेछ।  

(7)  यस धाराको अधीनमा धिधनयम बनाइएसम्म, केधन्रय सरकारले त्यस्ता 

धिधनयमहरू बनाउन सके्नछ र यस प्रकार बनाइएका कुनै पधन 

धिधनयमलाई राधष्ट्रय आपिा प्रबन्धन संस्थानले आफ्नो िधिहरू प्रयोग 

गि ैउपान्तररत िा धिखधण्डत गनासके्नछ।  
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(8)  इस अधधधनयमका प्रािधानहरूका अधीनमा रहाँि,ै राधष्ट्रय 

प्राधधकरणद्वारा अधधकधथत धिस्तृत नीधत तथा मागाििाक धसद्धान्तहरू 

धभत्र रहरे काम गनुापनेछ भने आपिा प्रबन्धन, िस्तािेजीकरण र 

आपिा प्रबन्धन नीधतहरू, धनिारण तन्त्र तथा िमनका उपायहरूधसत 

सम्बधन्धत राधष्ट्रय स्तरको सूचनाको आधारमा धिन्यासको िेत्रमा 

प्रधििण र अनुसन्धानको योजना बनाउन र त्यसको संिधान गना 

राधष्ट्रय आपिा प्रबन्धन संस्थान उिरिायी रहनेछ। 

(9)  उपधारा (8) मा सामेल प्रािधानहरूको व्यापकतामाधथ प्रधतकूल 

प्रभाि नपारी, राधष्ट्रय संस्थानले आफ्नो कायाभार धनिाहनका लाधग : 

(क)  आपिा प्रबन्धनमा प्रधििण मापिण्डको धिकास, अनुसन्धान तथा 

िस्तािेजीकरणका साथै प्रधििण कायाक्रमहरू आयोजन गनासके्नछ; 

(ख)  आपिा प्रबन्धनका सबै पि सामेल रहेको त्यस्तो व्यापक मानि 

संसाधन धिकास योजना तयार गनाका साथै कायाान्ियन गनासके्नछ; 

(ग)  राधष्ट्रय स्तरको नीधत बनाउन सहायता प्रिान गनासके्नछ; 

(घ)  सरकारी कायाभारधारीसधहत धहतधारकहरूका लाधग प्रधििण र 

अनुसन्धान कायाक्रमको धिकास गना प्रधििण एिं अनुसन्धान 

संस्थानलाई अपेधित सहायता प्रिान गना लगायत राज्य स्तरको 

प्रधििण संस्थानका सङ्खकाय सिस्यहरूलाई पधन प्रधििण 

दिनसके्नछ; 

(ङ) राज्य स्तरको नीधत, रणनीधत, आपिा प्रबन्धन पूिााधारमा राज्य 

सरकार तथा राज्य प्रधििण संस्थानलाई सहायता तथा आफ्ना 

कमाचारीहरू, नागररक समाजका सिस्य, करपोरेट िेत्र तथा 

जनताका धनिााधचत प्रधतधनधधसधहत धहतधारक एिं सरकारको 

िमता धनमााणका लाधग राज्य सरकार िा राज्य प्रधििण 

संस्थानलाई यथाअपेधित सहायता प्रिान गनासके्नछ; 
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(च)  आपिा प्रबन्धनका लाधग िैधिक र िृधिक पाठ्यक्रमसधहत िैधिक 

सामग्री धिकास गनासके्नछ; 

(छ)  बहुधिपधिको िमन, तयारी र त्यसको मोचनका उपायहरूसाँग 

सहबद्ध महाधिद्यालय िा स्कूल अध्यापक अधन धिद्याथीहरू, 

तकधनकी कार्माक तथा अन्य व्यधिसधहत धहतधारहरूबीच 

जागरूकता फैलाउन सके्नछ; 

(ज)  पूिोि उदे्दश्यहरूको संिधान गनाका लाधग ििेधभत्र िा िेि बाधहर 

अध्ययन पाठ्यक्रम, सम्मेलन, व्या्यान, गोष्ठी आयजन गरी 

त्यसलाई सुगम बनाउन सके्नछ; 

(झ)  पधत्रका, अनुसन्धान पत्र र पुस्तकहरूको प्रकािन गनासके्नछ साथै 

पूिोि उदे्दश्यलाई अग्रसर गनाका लाधग पुस्तकालयको स्थापना र 

त्यसको अनुरिण गनासके्नछ; 

(ञ)  उपरोि उदे्दश्य प्राप्त गना आिश्यक िा प्रासाधङ्खगक त्यस्ता सबै अन्य 

धिधधपूणा काया गनासके्नछ; र 

(ट)  केधन्रय सरकारद्वारा धनिधेित त्यस्ता अन्य कुनै कायाभार धनष्क्पािन 

गनासके्नछ। 

43.  राधष्ट्रय संस्थानका अधधकारी तथा अन्य कमाचारी : केधन्रय सरकारले 

राधष्ट्रय आपिा प्रबन्धन संस्थानलाई कायाभार धनष्क्पािनका लाधग आिश्यक 

ठहररएको सङ्ख्यामा अधधकारी, परामिािाता तथा अन्य कमाचारी उपलब्ध 

गराउनु पनेछ। 
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अध्याय 8 

राधष्ट्रय आपिा मोचन बल 

44.  राधष्ट्रय आपिा मोचन बल : 

(1)  कुनै आपिाको आिङ्खकाको धस्थधत िा आपिाको धििेषज्ञतापूणा 

मोचनको प्रयोजनका लाधग एउटा राधष्ट्रय आपिा मोचन बल गठन 

गररनेछ।  

(2)  यस अधधधनयमको प्रािधानका अधीनमा रहाँि,ै धनर्िाष्ट रूपमा उि 

बलको गठन गररनेछ भने बलका सिस्यहरूको सेिा िता अन्तगात 

अनुिासन सम्बन्धी प्रािधान पधन त्यसमा सामेल गनुापनेछ। 

45.  धनयन्त्रण, धनििेन, आदि : बलको साधारण अधीिण, धनििेन र 

धनयन्त्रण राधष्ट्रय प्राधधकरणमा धनधहत रहनका साथै प्रयोग गररनेछ भने 

बलको कमान र अधीिण केधन्रय सरकारद्वारा राधष्ट्रय आपिा मोचन बलका 

महाधनिेिकका रूपमा धनयुि गररने अधधकारीसाँग धनधहत रहनेछ।  
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अध्याय 9 

धिि, लेखा र परीिा 

46.  राधष्ट्रय आपिा मोचन धनधध  

(1)  केधन्रय सरकारले राजपत्रमा अधधसूचनाद्वारा, कुनै आपिाको 

आिङ्खकाको धस्थधतमा िा आपिालाई सम्बोधधत गनाका लाधग राधष्ट्रय 

आपिा मोचन धनधधको नामले ज्ञात हुने धनधध गठन गनाका साथ ै

धनम्नधलधखत जमा गनुापनेछ : 

(क)  केधन्रय सरकारले संसिद्वारा यसका लाधग धिधधद्वारा गररएको 

सम्यक् धिधनयोगपधछ त्यस्तो रकम प्रिान गनुापनेछ; 

(ख)  आपिा प्रबन्धनको प्रयोजनका लाधग कुनै व्यधि िा संस्थाद्वारा 

गररएको अनुिान।  

(2)  केधन्रय सरकारद्वारा राधष्ट्रय प्राधधकरणको परामिाबाट अधधकधथत 

मागाििाक धसद्धान्त अनुसार, आपातकालीन मोचन, राहत र पुनिाासको 

व्यय चुकाउनका लाधग योधजत गनाका लाधग राधष्ट्रय कायाकाररणी 

सधमधतलाई राधष्ट्रय आपिा मोचन धनधध उपलब्ध गराउनुपनेछ।  

47.  राधष्ट्रय आपिा िमन धनधध 

(1)  केधन्रय सरकारले राजपत्रमा अधधसूचनाद्वारा, आपिा िमनको 

प्रयोजनका लाधग अनन्य रूपमा पररयोजनाको धनधम्त राधष्ट्रय आपिा 

िमन धनधधको नामले ज्ञात हुने एउटा धनधध गठन गनासके्नछ र त्यसमा 

केधन्रय सरकारल ेसंसिद्वारा यस धनधमि धिधधद्वारा सम्यक् धिधनयोग 

गरेपधछ, त्यसमा रकम प्रिान गनुापनेछ।  

(2)  राधष्ट्रय आपिा प्रबन्धन धनधधको उपयोजन राधष्ट्रय प्राधधकरणद्वारा 

गररनेछ।  
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48.  राज्य सरकारद्वारा धनधधको स्थापना 

(1)  राज्य सरकारले राज्य प्राधधकरण र धजल्ला प्राधधकरण का गठन 

गनाका लाधग, अधधसूचना जारी गरेपधछ, यस अधधधनयमको प्रयोजनको 

धनधम्त धनम्नधलधखत धनधधहरू स्थाधपत गनुापनेछ, अथाात् : 

(क)  राज्य आपिा मोचन धनधधको नामले ज्ञात हुने धनधध; 

(ख)  धजल्ला आपिा मोचन धनधधको नामले ज्ञात हुने धनधध; 

(ग)  राज्य आपिा िमन धनधधको नामले ज्ञात हुने; 

(घ)  धजल्ला आपिा िमन धनधधको नामले ज्ञात हुने धनधध। 

(2)  राज्य सरकारले धनम्नधलधखत सुधनधित गनुापनेछ : 

(i)  उपधारा (1) को खण्ड (क) को अधीनमा स्थाधपत धनधधहरू राज्य 

कायाकाररणी सधमधतलाई उपलब्ध गराउने; 

(ii)  उपधारा (1) को खण्ड (ग) को अधीनमा स्थाधपत धनधध राज्य 

प्राधधकरणलाई उपलब्ध गराउने; 

(iii)  उपधारा (1) को खण्ड (ख) र खण्ड (घ) को अधीनमा 

स्थाधपत धनधध धजल्ला प्राधधकरणलाई उपलब्ध गराउने। 

49.  मन्त्रालय र धिभागहरूद्वारा धनधधको आबन्टन : 

(1)  भारत सरकारका का प्रत्येक मन्त्रालय िा धिभागले, आफ्नो िार्षाक 

बजेटमा आफ्नो आपिा प्रबन्धन योजनामा िर्णात दक्रयाकलाप अधन 

कायाक्रम गने प्रयोजनका लाधग धनधधको प्रािधान गनुापनेछ। 

(2)  उपधारा (1) को प्रािधानमा यथािश्यक पररितानसधहत राज्य 

सरकारका धिभागहरूमा लागू हुनेछ।  

50.  आपात उपाजान एिं लेखा-जोखा : 
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कुनै आपिाको आिङ्खकाको धस्थधत िा आपिाको कारण, राधष्ट्रय प्राधधकरण 

िा राज्य प्राधधकरण िा धजल्ला प्राधधकरणले बचाउ िा राहतका लाधग रसि 

िा सामग्री तत्काल रूपमा उपाजान गना िा संसाधन तत्काल रूपमा जुटाउन 

आिश्यक महसुस गरे, त्यहााँ : 

(क)  सम्बद्ध धिभाग िा प्राधधकारीलाई उपाजान गनाका लाधग अधधकृत 

गनासके्नछ भने यस्तो धस्थधतमा ठेका आमन्त्रण गनाका लाधग अपेधित 

मानक प्रदक्रया धमनाहा गररएको माधननेछ; 

(ख)  यथाधस्थधत, राधष्ट्रय प्राधधकरण, राज्य प्राधधकरण िा धजल्ला 

प्राधधकरणद्वारा अधधकृत धनयन्त्रक अधधकारीले रसि िा सामग्री 

उपाजानबारे प्रमाण पत्रलाई यस्ता रसि िा सामग्रीको आपातकालीन 

आपूर्ताको लेखाजोखाको धनधम्त धिधधमान्य िस्तािेज िा रधसि 

माधननेछ।  
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अध्याय 10 

अपराध तथा जररमाना 

51.  बाधा पुऱ्याउने आदिका लाधग िण्ड, जुन कुनै युधियुि कारणधबना : 

(क) केधन्रय सरकार िा राज्य सरकारका कुनै अधधकारी िा कमाचारी 

अथिा राधष्ट्रय प्राधधकरण िा राज्य प्राधधकरण िा धजल्ला 

प्राधधकरणद्वारा अधधकृत कुनै व्यधिका लाधग यस अधधधनयमको 

अधीनमा उनको कायाभार धनिाहनमा बाधा पुऱ्याए; िा  

(ख)  यस अधधधनयमको अधीनमा केधन्रय सरकार िा राज्य सरकार िा 

राधष्ट्रय कायाकाररणी सधमधत िा धजल्ला प्राधधकरणद्वारा िा उसको 

तफा बाट दिइएको कुनै धनििे पालन गना अस्िीकार गरेको खण्डमा,  

यदि िोष धसद्ध भए एक िषासम्म अिधधको कारािास सजाय हुनेछ, 

िा जररमाना, अथिा ििुैद्वारा िण्डनीय र यदि त्यस्तो बाधा िा 

धनििेहरूको पालन गना अस्िीकार गरेको पररणामस्िरूप जीिनको 

हाधन हुनगए, िा आसन्न खतरा उत्पन्न हुनगएको िोष धसद्ध भए, 

कारािासको सजाय हुनेछ, जसको अिधध िईु िषासम्म हुनसके्नछ।  

52.  धम्या िाबीका लाधग िण्ड :  यदि कसैलै जानी-बुझी केधन्रय सरकार, 

राज्य सरकार, राधष्ट्रय प्राधधकरण, राज्य प्राधधकरण िा धजल्ला 

प्राधधकरणका कुनै अधधकारीसाँग आपिाको पररणामस्िरूप कुनै राहत, 

सहायता, मरम्मधत, धनमााण िा अन्य फाइिाका प्राप्त गने उदे्दश्यका साथ, सो 

त्य धम्या रहकेो धिश्वास हुाँिाहुाँि ैपधन िाबी पेि गरेको पाइए तथा उि 

िोष धसद्ध हुनगए, िईु िषासम्मको कारािास सजायका साथमा 

जररमानाद्वारा िण्डनीय हुनेछ।  

53.  धन िा सामग्री आदिको िरुूपयोगका लाधग िण्ड : जो कसैल े पधन 

आपिाको आिङ्खकाको धस्थधत िा आपिाको धनधम्त राहत पुऱ्याउनका लाधग 

तय धन िा सामग्री सुधम्पएको िा अन्यथा अधभरिा िा आधधपत्यका लाधग 
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दिइएको कुनै धन िा मालको िरुूपयोग िा अपयोजन गरे िा स्ियंद्वारा 

उपयोगको धनधम्त धहनाधमना िा व्यय गरे िा जानीबुझी कुनै अन्य व्यधिलाई 

यसो गना धििि बनाएको पाइए, तथा यस सम्बन्धमा िोष धसद्ध भए, िईु 

िषासम्मको कारािास तथा जररमानाद्वारा िधण्डत हुनेछ।  

54.  धम्या चेतािनीका लाधग िण्ड : जो कसैले पधन कुनै आपिा िा त्यसको 

गम्भीरता िा त्यसको पररमाणको सम्बन्धमा आतधङ्खकत गने धम्या सङ्खकट 

सूचना िा चेतािनी दिएको पाइए तथा िोष धसद्ध भए एक िषासम्मको 

कारािास िा जररमानाद्वारा िधण्डत गररनेछ।  

55.  सरकारका धिभागहरूद्वारा अपराध : 

(1)  यदि यस अधधधनयमको अधीनमा कुनै अपराध सरकारको कुन ै

धिभागद्वारा गररएको भए, त्यहााँ धिभागका अध्यिलाई त्यस्ता 

अपराधको िोषी माधननेछ र ति अनुसार, उि अपराध उनको 

जानकारीधबना गररएको र त्यस अपराध गररएको सम्बन्धमा 

धनिारणका लाधग सबै सम्यक् तत्परता िेखाइएको साधबत नभएसम्म, 

उनी धिरुद्ध कािााही चलाउाँि ैिधण्डत गररनेछ। 

(2)  उपधारा (1) मा कुनै त्य हुाँिाहुाँि,ै यदि यस अधधधनयमको 

अधीनमा कुनै अपराध सरकारको कुनै धिभागद्वारा गररएको भए, तथा 

अपराध धिभाग अध्यिले नभएर अन्य कुनै अधधकारीको सहमधत िा 

मौनतामा गररएको भए िा त्यो अपराध उनको कुनै उपेिाको कारण 

हुनगएको भए, त्यस्तो धस्थधतमा ती अधधकारीलाई अपराधको िोषी 

माधननेछ र ति अनुसार उनी धिरुद्ध कािााही गनाका साथै िधण्डत 

गररनेछ।  

56.  अधधकारीद्वारा कताव्य पालनमा असफलता िा त्यसक सम्बन्धमा यस 

अधधधनयमका प्रािधानहरूको उल्लङ्खघनप्रधत मौनता : यस्ता कुन ै

अधधकारीमाधथ अधधधनयमद्वारा उनको अधीनमा कुनै कताव्य अधधरोधपत 

गररएको भए र उनले आफ्नो पिको कताव्यको पालन नगरे िा गना अस्िीकार 
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गरे िा स्ियंलाई त्यसबाट धिमुख गरे, तथा आफूभन्िा िररष्ठ अधधकारीको 

अधभव्यि धलधखत अधभप्राप्त नगरेसम्म िा उनीधसत त्यसो गनुाको कुनै 

धिधधपूणा कारण नभए,यस्तो कारािासद्वारा, जसको अिधध एक िषासम्मको 

हुनेछ िा जररमानाद्वारा िधण्डत गररनेछ। 

57.  अध्यिको उपेिाको सम्बन्धमा कुनै आििेको उल्लङ्खघनका लाधग िाधस्त : 

यदि कुनै व्यधिले धारा 65 को  अधीनमा दिइएको कुनै आििेको उल्लङ्खघन 

गरे, एक िषाको अिधधसम्म रहकेो कारािास िा जररमाना अथिा ििुैद्वारा 

िधण्डत गररनेछ।  

58.  कम्पनीहरूद्वारा अपराध : 

(1)  जहााँ यस अधधधनयमको अधीनमा कुनै अपराध, कुनै कम्पनी िा 

धनगधमत धनकायद्वारा गररएको भए, त्यहााँ त्यस्ता प्रत्येक व्यधि, जो 

अपराध गिाा त्यस कम्पनीको कारोबार सञ्चालनका लाधग त्यस 

कम्पनीका भारसाधक साथ ै त्यसप्रधत उिरिायी धथए, तथा साथमा 

त्यस कम्पनीलाई पधन िोषी माधननेछ र ति अनुसार कािााही गि ै

िण्डका भागी बन्नेछन् : 

तथाधप, यस उपधाराको कुनै कुरा कुनै त्यस्ता व्यधिले अपराध उनको 

जानकारीधबना गररएको र त्यस्ता अपराधको धनिारणका लाधग सम्यक् 

तत्परता िेखाइएको साधबत गनासके, यस अधधधनयममा प्रािधान गररए 

अनुसार िण्डको भागी बन्नेछैन।  

(2)  उपधारा (1) मा कुनै पधन उल्लेख हुाँिाहुाँिै, जहााँ यस अधधधनयमको 

अधीनमा कुनै अपराध कुनै कम्पनीद्वारा गररएको भए, तथा अपराध 

कम्पनीका कुनै धनििेक, प्रबन्धक, सधचि िा अन्य अधधकारीको सहमधत 

िा मौनतामा गररएको साधबत भए, िा अपराध कसैको उपेिाद्वारा 

हुनगएको पाइए, त्यहााँ धनििेक, प्रबन्धक, सधचि िा अन्य 

अधधकारीलाई पधन अपराधको िोषी माधननेछ र ति अनुसार 

कािााहीका साथै िधण्डत गररनेछ।  
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स्पधष्टकरण : यस धाराको प्रयोजनका लाधग : 

(क)  “कम्पनी”ले कुनै धनगधमत धनकाय बोध गराउनेछ भने यस अन्तगात 

प्रधतष्ठान िा व्यधिको सङ्खगम पधन सामेल रहनेछ, र  

(ख)  प्रधतष्ठानको (फमा) सम्बन्धमा “धनिेिक”ले त्यस प्रधतष्ठानका 

साझेिार पधन बोध गराउनेछ।  

59.  अधभयोजनका लाधग पूिा स्िीकृधत : धारा 55 र धारा 56 अन्तगात 

िण्डनीय अपराधका लाधग कुनै अधभयोजन, यथाधस्थधत, केधन्रय सरकार िा 

राज्य सरकार िा यस्ता सरकारद्वारा साधारण अथिा धििेष आििेद्वारा 

यसका धनधमि अधधकृत कुनै अधधकारीको पूिा स्िीकृधतधबना संधस्थत 

गररनेछैन।  

60.  अपराधहरूको संज्ञान : कुनै पधन न्यायालयले यस अधधधनयमको अधीनमा 

कुनै अपराधको संज्ञान धनम्नधलधखतद्वारा  का संज्ञान-कोई भी न्यायालय इस 

अधधधनयम के अधीन दकसी अपराध का संज्ञान धनम्नधलधखत द्वारा उजुरी 

गररएबाहके धलनेछैन : 

(क)  राधष्ट्रय प्राधधकरण, राज्य प्राधधकरण, केधन्रय सरकार, राज्य 

सरकार, धजल्ला प्राधधकरण िा, यथाधस्थधत, त्यस प्राधधकरण िा 

सरकारद्वारा यसका धनधमि अधधकृत कुनै प्राधधकारी िा अधधकारी, 

िा  

(ख)  त्यस्ता कुनै व्यधि, जसल े अधभकधथत अपराधबारे राधष्ट्रय 

प्राधधकरण, राज्य प्राधधकरण, केधन्रय सरकार, धजल्ला प्राधधकरण 

िा पूिोि अनुसार कुनै प्राधधकारी िाअधधकारीलाई उजुरी गने 

आियलाई धनयत रीधत अनुसार कधम्तको पधन तीस दिनको सूचना 

दिएको हुनुपनेछ।  
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अध्याय 11 

अन्यान्य 

61.  धिभेिको  का बन्िजे : आपिाद्वारा पीधडत व्यधिहरूलाई प्रधतपूर्ता अधन 

राहत दिाँिा धलङ्खग, जाधत, समुिाय, उद्भि िा धमाको आधारमा कुनै धिभेि 

गररनेछैन।  

62.  केधन्रय सरकारले धनििे जारी गने िधि : तत्समय कुनै अन्य धिधधमा कुनै 

कुरा हुाँिाहुाँि ै पधन, केधन्रय सरकारका लाधग आपिा प्रबन्धनलाई सुगम 

बनाउन िा त्यसमा सहायता गनाका लाधग, यथाधस्थधत, भारत सरकारका 

मन्त्रालय िा धिभागहरू िा राधष्ट्रय कायाकाररणी सधमधत िा कुनै राज्य 

सरकार, राज्य प्राधधकरण, राज्य कायाकाररणी सधमधत, कानूनी धनकाय िा 

कुनै अधधकारी िा कमाचारीलाई धलधखतमा धनिेि जारी गना धिधधपूणा 

ठहररनेछ भने यस्ता मन्त्रालय िा धिभाग िा सरकार िा प्राधधकरण िा 

कायाकाररणी सधमधत, कानूनी धनकाय, अधधकारी िा कमाचारीले त्यस्ता 

धनििे पालन गना बाध्य ठहररनेछ।  

63.  बचाउ कायाका लाधग उपलब्ध गराइने िधि : सङ्खघ िा राज्यका कुनै 

अधधकारी िा प्राधधकारीले, राधष्ट्रय कायाकाररणी सधमधत िा राज्य 

कायाकाररणी िा धजल्ला प्राधधकरणद्वारा िा यस्ता कुनै सधमधत िा 

प्राधधकरणद्वारा यसका धनधमि प्राधधकृत कुनै व्यधिद्वारा अनुरोध गररए, 

त्यस सधमधत िा प्राधधकरण िा त्यस व्यधिल,े आपिा धनिारण िा त्यसको 

िमन िा बचाउ िा राहत कायाका सम्बन्धणा कुनै कायाभार धनष्क्पािन गनाका 

लाधग अनुरोध गररएअनुसार त्यस्ता अधधकारी र कमाचारी उपलब्ध गराउनु 

पनेछ।  

64.  कधतपय पररधस्थधतयमा धनयम, आदि बनाउनु िा त्यसमा संिोधन गनुा : 

यस अधधधनयमका प्रािधानहरूका अधीनमा रहाँि,ै यदि यथाधस्थधत, राधष्ट्रय 

कायाकाररणी सधमधत, राज्य कायाकाररणी सधमधत िा धजल्ला प्राधधकरणलाई 

आपिाहरूको धनिारण िा िमनको प्रयोजनका लाधग, यथाधस्थधत, कुनै 



{60} 

 

धनयम, धिधनयम, अधधसूचना, मागाििाक धसद्धान्त, अनुिेि, आििे, योजना 

िा उपधिधधमा प्रािधान सामेल गना िा त्यसमा संिोधन गना आिश्यक 

रहकेो िधेखए, त्यस प्रयोजनका लाधग यथाधस्थधत, धनयम, धिधनयम, 

अधधसूचना, मागाििाक धसद्धान्त, अनुििे, आििे, योजना िा उपधिधधमा 

संिोधनको अपेिा गनासके्नछ र समुधचत धिभाग िा प्राधधकारीले त्यस्ता 

अपेिाको अनुपालन गना आिश्यक कािााही गनुापनेछ।  

65.  बचाउ काया आदिका लाधग संसाधन, रसि, िाहन आदि माग आििे जारी 

गने िधि : 

(1) यदि राधष्ट्रय कायाकाररणी सधमधत, राज्य कायाकाररणी सधमधत िा 

धजल्ला प्राधधकरण िा तीद्वारा यस धनधमि यथा प्राधधकृत कुन ै

अधधकारीलाई यी कुराहरू प्रतीत भए : 

(क)  कुनै प्राधधकारी िा व्यधिसाँग कुनै संसाधन तत्काल पठाउन े

प्रायोजनका लाधग आिश्यक भए : 

(ख)  बचाउ कायाको प्रयोजनका लाधग कुनै पररसरको आिश्यकता िा 

त्यसको आिश्यकता सम्भाधित भए; िा  

(ग)  आपिाबाट प्रभाधित िेत्रमा संसाधनको पररिहन िा प्रभाधित 

िेत्रको पररिहन िा बचाउ, पुनिाास, पुनर्नामााणको सम्बन्धमा 

पररिहनको प्रयोजनका लाधग कुनै िाहनको आिश्यकता भए िा 

त्यसको आिश्यकता सम्भाधित भए,  

तब त्यस्ता प्राधधकारीले धलधखत आिेिद्वारा, यथाधस्थधत, माग आििेको 

सम्बन्धमा आिश्यकता िा समुधचत प्रतीत भए, यस्ता संसाधन िा 

पररसर िा यस्ता िाहनको माग गनासके्नछन् र आििे पधन जारी 

गनासके्नछन्। 
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(2)  उपधारा (1) को अधीनमा कुनै पधन संसाधन, पररसर िा िाहनको 

माग गररए, त्यस्ता माग आििेको अिधध, त्यस उपधारामा उल्लेधखत 

कुनै प्रयोजनका लाधग अपेधित अिधधभन्िा धेरै अिधधको हुनेछैन।  

(3)  यस धारामा : 

(क)  “संसाधन” अन्तगात मानि साथ ैसामग्री संसाधन सामेल रहनेछ;  

(ख)  “सेिाहरू” अन्तगात सुधिधाहरू सामेल रहनेछ; 

(ग)  “पररसर”ले कुनै भूधम िा भिनको कुनै भाग बुधझनेछ र यस अन्तगात 

झोपडी, छप्पर िा कुनै अन्य संरचना िा त्यसको भाग पधन सामेल 

रहनेछ; र  

(घ)  “िाहन”ले पररिहनको प्रयोजनका लाधग उपयोग गररएका िा 

गनाका लाधग सिम कुनै यान/िाहन बुधझनेछ चाह े त्यो याधन्त्रक 

िधि िा अन्यथा अरू कुनै माध्यमले।  

66.  प्रधतपूर्ताको भुिानी : 

(1)  धारा 65 को उपधारा (1) मा धनर्िाष्ट कुनै सधमधत, प्राधधकरण िा 

अधधकारीले यस धाराको अनुसरणमा कुनै पररसरको माग गरेको भए, 

धहतधारक व्यधिहरूलाई प्रधतपूर्ताको भुिानी गनुापनेछ, जसको रकम 

धनम्नधलधखतलाई ध्यानमा रा्ि ैतय गररनेछ, अथाात् : 

(i)  पररसरको सम्बन्धमा भुिानी गनुापने दकराया िा यदि यस प्रकारको 

कुनै दकराया िये नभए, त्यस पररिेत्रमा त्यस समान पररसरका 

लाधग िये दकराया; 

(ii)  यदि पररसरको मागको पररणामस्िरूप धहतबद्ध व्यधिले आफ्नो 

आिास िा कारोबारको स्थान पररितान गना बाध्य भए, त्यस्ता 

पररितानबाट अनुषङ्खगी युधियुि व्यय (यदि भए)। 
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तथाधप, जहााँ कुनै धहतबद्ध व्यधिले यस  प्रकार अिधाररत 

प्रधतपूर्ताको रकमबाट व्यधथत भएर, यथाधस्थधत, केधन्रय सरकार िा 

राज्य सरकारलाई तीस दिनधभत्र माधमलालाई कुनै मध्यस्थताद्वारा 

धनर्िाष्ट गना आिेिन गरे, िये प्रधतपूर्ताको रकम, यथाधस्थधत, केधन्रय 

सरकार िा राज्य सरकारद्वारा यसका धनधमि धनयुि मध्यस्थकतााले 

तय गरेअनुरूप हुनेछ।  

यद्याधप, यदि प्रधतपूर्ता प्राप्त गनाका लाधग हकिारीको सम्बन्धमा िा 

प्रधतपूर्ता रकमको बााँडफााँडको सम्बन्धमा कुनै धििाि धसजाना भए, 

त्यस धििािलाई, यथाधस्थधत, केधन्रय सरकार िा राज्य सरकारद्वारा 

यसका धनधमि धनयुि कुनै मध्यस्थकताालाई तय गना धनर्िाष्ट गररनेछ 

र मध्यस्थकतााको धनणाय अनुसार धछनोफानो गररनेछ।  

स्पधष्टकरण : यस उपधारामा धहतबद्ध व्यधिले त्यस्ता व्यधि 

बुधझनेछ, जो धारा 65 का अधीनमा माग गररएको पररसरमा, माग 

आििे जारी गना तुरुन्तैअधघ िास्तधिक रूपमा त्यहााँ धथए िा कुन ै

व्यधिको त्यस प्रकारका िास्तधिक कब्जामा नभए, त्यस्ता 

पररसरका स्िामी बुधझनेछ।  

(2)  कुनै पधन समय धारा धारा 65 को उपधारा (1) मा धनर्िाष्ट कुनै 

सधमधत, प्राधधकरण िा अधधकारीले त्यस धाराको अनुसरणमा कुन ै

िाहनको माग पेि गरे, यथाधस्थधत, केधन्रय सरकार िा राज्य 

सरकारद्वारा त्यस्ता िाहनको दकरायाका लाधग त्यस पररिेत्रमा 

धिद्यमान भाडा िा िरको आधारमा तय गररएअनुसार त्यसका 

स्िामीलाई प्रधतकरको भुिानी गररनेछ।  

तथाधप, तय गररएको प्रधतकरको रकमबाट व्यधथत त्यस्ता िाहनका 

स्िामीले तय समय सीमाधभत्र माधमलालाई कुनै मध्यस्थताद्वारा धनर्िाष्ट 

गनाका लाधग, यथाधस्थधत, केधन्रय सरकार िा राज्य सरकारलाई 

आिेिन गररए, भुिानी गररने प्रधतकरको रकम, यसका धनधमि केधन्रय 
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सरकार िा राज्य सरकारद्वारा धनयुि मध्यस्थकतााद्वारा धनधााररत 

गररए अनुरूप हुनेछ।  

यद्याधप, जहााँ माग गनुाभन्िा ठीकअधघ, िाहन िा जलयान, अिक्रय 

करारका कारण स्िामीभन्िा फरक अन्य कुनै व्यधिको कब्जामा भए, 

त्यहााँ माग अनुसार िये कूल प्रधतकरको रूपमा, यस उपधाराको 

अधीनमा तय रकम त्यस व्यधि र स्िामीबीच भएको सहमधत अनुसार, 

यथाधस्थधत, केधन्रय सरकार िा राज्य सरकारद्वारा यसका धनधमि 

धनयुि मध्यस्थकतााद्वारा धनिय गररए बमोधजम धिभाधजत गररनेछ। 

67.  चेतािनी, आदिको सूचनाका लाधग धमधडयालाई धनिेि : राधष्ट्रय 

प्राधधकरण, राज्य प्राधधकरण िा कुनै धजल्ला प्राधधकरणका कुनै प्राधधकारी 

िा कुनै श्रव्य-िशृ्य सञ्चार माध्यम िा सूचनाका लाधग यस्ता साधनहरूमाधथ 

धनयन्त्रण राख्न े व्यधिलाई, कुनै आपिाको आिङ्खकाको धस्थधत िा आपिा 

आइपरेको धस्थधतमा कुनै चेतािनी िा मन्त्रणा कायााधन्ित गनाका लाधग 

उपलब्ध भए, धनिेि जारी गना सरकारलाई धसफाररि गनासके्नछ भने 

सूचनाको उि साधनल ेयथाधनर्िाष्ट सञ्चार माध्यमले त्यस्ता धनििे पालन 

गनुापनेछ।  

68.  आििे िा धनणायको अधधप्रमाणन : राधष्ट्रय प्राधधकरण िा राधष्ट्रय 

कायाकाररणी सधमधत िा राज्य प्राधधकरण िा राज्य कायाकाररणी सधमधत िा 

धजल्ला प्राधधकरणको प्रत्येक आििे िा धनणायलाई राधष्ट्रय प्राधधकरण िा 

राधष्ट्रय कायाकाररणी सधमधत िा राज्य कायाकाररणी सधमधत िा धजला 

प्राधधकरणका त्यस्ता अधधकारीद्वारा अधधप्रमाधणत गररनेछ, जसलाई यसका 

धनधमि प्राधधकृत गररएका छन्।  

69.  िधिहरूको प्रत्यायोजन : यथाधस्थधत, राधष्ट्रय कायाकाररणी सधमधत, राज्य 

कायाकाररणी सधमधतले धलधखत साधारण िा धििेष आििेद्वारा अध्यि िा 

कुनै अन्य सिस्य िा कुनै अधधकारीलाई, यदि भए, त्यस्ता िता अधन 

पररसीमाको अधीनमा रहाँि,ै आििेमा धिधनर्िाष्ट गररएअनुरूप, आिश्यकता 
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अनुसार, अधधधनयमको अधीनमा आफ्नो यस्ता िधि अधन कायाभार 

प्रत्यायोधजत गनासके्नछ। 

70.  िार्षाक प्रधतिेिन : 

(1)  राधष्ट्रय प्राधधकरणले प्रत्येक िषा, धनर्िाष्ट गररएअनुरूप त्यस्ता 

प्रारूपमा, आफ्नो िार्षाक प्रधतिेिन तयार गनुापनेछ, जसमा धबतेको 

िषाको अिधधमा उसको दक्रयाकलापको सही अधन पूरा धििरण सामेल 

गरेको हुनुपनेछ भने त्यसको प्रधतधलधप केधन्रय सरकारलाई पधन 

पठाउनुपनेछ, र सरकारले प्राप्त गरेको एक मधहनाधभत्र त्यसलाई 

संसिको ििुै सिनसमि पेि गराउनुपनेछ।  

(2)  राज्य प्राधधकरणले, प्रत्येक िषा धनर्िाष्ट गररएअनुरूप प्रारूपमा, 

िार्षाक प्रधतिेिन तयार गनुापनेछ, जसमा धबतेको िषाको अिधधमा 

उसको दक्रयाकलापको सही अधन पूरा धििरण सामेल गरेको हुनुपनेछ 

भने त्यसको प्रधतधलधप राज्य सरकारलाई पधन पठाउनुपनेछ, जसलाई 

राज्य सरकारले आफ्नो राज्यको धिधानपाधलकाको ििुै सिनको प्रत्येक 

सिनमा प्रस्तुत गनुापनेछ तथा यदि राज्यमा एउटा मात्र सिन भए, त्यस 

सिनमा पेि गनुापनेछ।  

71. न्यायालयको अधधकाररता का धनषेध : कुनै न्यायालयलाई (सिोच्च 

न्यायालय िा उच्च न्यायालयबाहके), केधन्रय सरकार, राधष्ट्रय प्राधधकरण, 

राज्य सरकार, राज्य प्राधधकरण िा धजला प्राधधकरणद्वारा यस 

अधधधनयमद्वारा प्रिान गररएको कुनै िधिको अनुसरणमा िा यसको 

अधीनमा कायाभारको सम्बन्धमा कुनै कुरा िा कािााही गररए, आििे, 

दिइएको आिेि िा अनुििे िा मागाििानको सम्बन्धमा कुनै िाि िा कािााही 

गने अधधकार रहनेछैन।  

72.  अधधधनयमका अध्यारोही प्रभाि : यस अधधधनयमको प्रािधान, तत्समय 

प्रिृि कुनै अन्य धिधधमा िा यस अधधधनयमभन्िा फरक कुनै धिधधको 
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आधारमा प्रभाि राख्न ेकुनै धलखतमा यसको धिपरीत कुनै कथन भए तापधन 

प्रभािी रहनेछ।  

73.  सद्भािपूिाक गररएको कािााही : यस अधधधनयम िा यसका अधीनमा 

बनाइएका धनयम िा धिधनयमका प्रािधानको अधीनमा केधन्रय सरकार िा 

राधष्ट्रय प्राधधकरण िा राज्य सरकार िा राज्य प्राधधकरण िा धजल्ला 

प्राधधकरण िा स्थानीय प्राधधकारीका कुनै अधधकारी िा कमाचारी िा यस्ता 

सरकार िा प्राधधकरणका धनधमि कायारत कुनै व्यधिद्वारा सद्भािपूिाक 

गररएखा कुनै काया िा गनाका लाधग तत्पर िा गनाका लाधग अपेधित कुनै 

कायाको धनधम्त कुनै न्यायालयमा कुनै िाि िा अधभयोजन िा अन्य कािााही 

यस्ता प्राधधकरण िा सरकार िा यस्ता अधधकारी िा कमाचारी िा त्यस्ता 

व्यधि धिरुद्ध गररनेछैन।  

74.  धिधधक प्रदक्रयाबाट उन्मुधि : केधन्रय सरकार, राधष्ट्रय प्राधधकरण, राधष्ट्रय 

कायाकाररणी सधमधत, राज्य सरकार, राज्य प्राधधकरण, राज्य कायाकाररणी 

सधमधत िा धजल्ला प्राधधकरणका अधधकारी अधन कमाचारीले आफ्नो 

िासकीय िमतामा उनीद्वारा सूधचत िा प्रसाररत कुनै आसन्न आपिाको 

धनधम्त, यस्ता सूचना िा प्रसारणको अनुसरणमा उनीद्वारा गररएका कुनै 

कािााही िा जारी आििे धिधधगत प्रदक्रयाबाट उन्मुि रहनेछ।  

75.  केधन्रय सरकारको धनयम बनाउने िधि : 

(1)  केधन्रय सरकारले इस अधधधनयमको प्रयोजनका लाधग कायााधन्ित 

गना राजपत्रमा अधधसूचना जारी गि ैधनयम बनाउन सके्नछ।  

(2)  धिधिष्टतया र पूिागामी िधिको व्यापकतामाधथ प्रधतकूल प्रभाि 

नपारी, यस्ता धनयम धनम्नधलधखत सबै िा केही धिषयका लाधग प्रबन्ध 

गनासके्नछ, अथाात् : 
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(क)  धारा 3 को उपधारा (2) को अधीनमा प्राधधकरणको संरचना 

र सिस्यहरूको सङ्ख्या तथा त्यसको उपधारा (4) को अधीनमा 

राधष्ट्रय प्राधधकरणका सिस्यहरूको पिािधध र सेिा िता; 

(ख)  धारा 7 को उपधारा (2) को अधीनमा सल्लाहकार सधमधतका 

सिस्यहरूका लाधग प्रिान गररने भिा; 

(ग)  धारा 8 को उपधारा (3) को अधीनमा राधष्ट्रय कायाकाररणी 

सधमधतका अध्यिका  िधि तथा कायाभार तथा धारा 8 को 

उपधारा (4) को अधीनमा राधष्ट्रय कायाकाररणी सधमधतद्वारा आफ्नो 

िधिको प्रयोग र आफ्नो कायाभार धनिाहन गना अनुसरण गररने 

प्रदक्रया; 

(घ)  धारा 9 को उपधारा (3) को अधीनमा राधष्ट्रय कायाकाररणी 

सधमधतद्वारा गरठत उपसधमधतबाट सहयुि व्यधिहरूलाई प्रिान 

गररने भिा; 

(ङ)  धारा 42 को उपधारा (2) को अधीनमा राधष्ट्रय आपिा 

प्रबन्धन संस्थानका सिस्य सङ्ख्या उपधारा (3) को अधीनमा 

सिस्यहरूको पिािधध र ररि पिहरू भने प्रदक्रया र उपधारा (4) 

को अधीनमा राधष्ट्रय आपिा प्रबन्धन संस्थानको िासकीय धनकाय 

गठन गने नीधत; 

(च)  धारा 44 को उपधारा (2) को अधीनमा बल गठन गने 

प्रदक्रया, अनुिासधनक प्रािधानसधहत सिस्यहरूका सेिा िता; 

(छ)  धारा 60 को खण्ड (ख) को अधीनमा राधष्ट्रय प्राधधकरण, 

राज्य प्राधधकरण, केधन्रय सरकार, राज्य सरकार िा प्राधधकारी िा 

अधधकारीलाई अपराधको सूचना र पररिाि गने आियको सूचना 

दिने प्रदक्रया; 
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(ज)  धारा 70 अन्तगात िार्षाक प्रधतिेिन तयार गनुापने प्रारूप र 

समय सीमा; 

(झ)  धनर्िाष्ट गररएका िा गनासदकने, िा धनयमद्वारा प्रािधान 

गनासदकने अन्य कुनै धिषय।  

76. धिधनयम बनाउने िधि : 

(1)  राधष्ट्रय आपिा प्रबन्धन संस्थानले, केधन्रय सरकारको पूिा 

अनुमोिनद्वारा यस अधधधनयमको प्रयोजन कायााधनधित गनाका लाधग, 

यस अधधधनयम तथा यसको अधीनमा बनाइएका धनयमहरू अन्तगात 

धिधनयम राजपत्रमा अधधसूचना जारी गरी बनाउन सके्नछ।  

(2)  धिधिष्टतया तथा पूिागामी िधिको व्यापकतामाधथ प्रधतकूल प्रभाि 

नपारी यस्ता धिधनयम धनम्नधलधखत सबै िा केही धिषयका सम्बन्धमा 

प्रािधान बनाउन सदकनेछ, अथाात् : 

(क)  िासकीय धनकायद्वारा प्रयोग गररने िधि तथा धतनीद्वारा 

धनिाहन गररने कायाभार; 

(ख)  िासकीय धनकायद्वारा आफ्नो िधिको प्रयोग र आफ्नो 

कायाभार धनिाहनमा अप्नाइने प्रदक्रया; 

(ग)  यस अधधधनयमको अधीनमा धिधनयमहरूद्वारा प्रािधान 

गनासदकने यस्ता अन्य कुनै धिषय। 

77.  धनयम तथा धिधनयमहरूलाई संसिसमि राख्न ु : यस अधधधनयमको 

अधीनमा केधन्रय सरकारद्वारा बनाइएका प्रत्येक धनयम तथा राधष्ट्रय आपिा 

प्रबन्धन संस्थानद्वारा बनाइएका प्रत्येक धिधनयम, बनाइएपधछ, यथािीघ्र, 

संसिको प्रत्येक सिनसमि, सत्रमा रहकेो बेला, कूल तीस दिनको अिधधका 

लाधग राख्न सदकनेछ। यो अिधधको एक सत्रमा अथिा िईु िा धेरै आनुक्रधमक 

सत्रमा पूरा हुनसके्नछ। यदि सत्यस सत्रको िा पूिोि आनुक्रधमक सत्रपधछको 
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सत्रको अन्त्य हुनुभन्िा अधघ ििुै सिनमा उि धनयम िा धिधनयममा कुनै 

पररितान गनाका लाधग सहमधत भए, िा ििुै सिनमा धनयम िा धिधनयम 

बनाउनु हुाँिनै भन्ने सहमधत भए, उि धनयम िा धिधनयम केिल, यथाधस्थधत, 

त्यस्ता पररिर्तात रूपमा मात्र प्रभािी िा धनष्क्प्रभािी हुनेछ। तथाधप, यस्ता 

पररितान िा धनष्क्प्रभािी हुनुले धनयम िा धिधनयमको अधीनमा अधघबाटै 

गररएको कुनै पधन कुराको  धिधधमान्यतामाधथ कुनै प्रधतकूल प्रभाि पनेछैन।  

78.  राज्य सरकारको धनयम बनाउने िधि : 

(1) राज्य सरकारले, यस अधधधनयमको प्रयोजनलाई कायााधन्ित गनाका 

लधग धनयम राजपत्रमा अधधसूचना प्रकाधित गरी बनाउन सके्नछ।  

(2)  धिधिष्टतया तथा पूिागामी िधिको व्यापकतामाधथ प्रधतकूल प्रभाि 

नपारी, यस्ता धनयममा धनम्नधलधखत सबै िा केही धिषयको धनधम्त 

प्रािधान गनासदकनेछ, अथाात् : 

(क)  धारा 14 को उपधारा (2) को अधीनमा राज्य प्राधधकरणको 

संरचना तथा सिस्यहरूको सङ्ख्या तथा त्यसको उपधारा (5) को 

अधीनमा राज्य प्राधधकरणका सिस्यहरूको पिािधध र सेिा िता; 

(ख)  धारा 17 को उपधारा (2) को अधीनमा सल्लाहकार 

सधमधतका सिस्यहरूलाई प्रिान गररने भिा; 

(ग)  धारा 20 को उपधारा (3) को अधीनमा राज्य कायाकाररणी 

सधमधतको अध्यिका िधि तथा कायाभार एिं धारा 20 को 

उपधारा (4) अन्तगात राधष्ट्रय कायाकाररणी सधमधतद्वारा आफ्नो 

िधिको प्रयोग र आफ्नो कायाभार धनिाहन गना अनुसरण गररने 

प्रदक्रया; 

(घ)  धारा 21 को उपधारा (3) अन्तगात राज्य कायाकाररणी 

सधमधतद्वारा गरठत उपसधमधतबाट सहयुि व्यधिहरूलाई प्रिान 

गररने भिा; 
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(ङ)  धारा 25 को उपधारा (2) को अधीन धजल्ला प्राधधकरणको 

संरचना अधन सिस्यहरूको सङ्ख्या तथा धारा 25 को उपधारा (3) 

को अधीन धजल्ला प्राधधकरणको मु्य कायाकारी अधधकारीद्वारा 

गररने िधिको प्रयोग र धनिाहन गररने कायाभार; 

(च)  धारा 28 को उपधारा (3) अन्तगात धििेषज्ञका रूपमा 

धजल्ला प्राधधकरणद्वारा गरठत कुनै सधमधतबाट सहयुि 

व्यधिहरूलाई प्रिान गररने भिा; 

(छ)  धनयमद्वारा प्रािधान गररएका िा गनासदकने अन्य कुनै धिषय। 

(3)  यस अधधधनयमको अधीनमा राज्य सरकारद्वारा बनाइएका प्रत्येक 

धनयम, बनाइएपधछ, यथािीघ्र राज्य धिधान मण्डलको प्रत्येक सिनमा, 

यदि िईुिटा सिन धमलाएर धिधान मण्डल बनाइएको भए अथिा एउटै 

मात्र सिन भए, त्यस्ता सबै सिनसमि पेि गनुापनेछ।  

79.  करठनाईहरू अन्त्य गने िधि : 

(1)  यदि यस अधधधनयमका प्रािधानहरूलाई प्रभािी गना कुनै करठनाई 

उत्पन्न भए, यथाधस्थधत, केधन्रय सरकार िा राज्य सरकारले राजपत्रमा 

अधधसूचना जारी गिै, यस अधधधनयमका प्रािधानहरूसाँग असङ्खगतपूणा 

नहुने तथा करठनाईहरू अन्त्य गना आिश्यक िा उधचत प्रतीत हुने 

त्यस्ता आििे जारी गनासके्नछ; 

तथाधप, यस अधधधनयमको प्रारम्भिधेख िईु िषाको अिसानपिात्, 

त्यस्ता कुनै आििे जारी गनासदकने छैन। 

(2)  यस धाराको अधीनमा जारी प्रत्येक आििे, जारी गररएपिात्, 

यथाधस्थधत, संसि िा धिधान मण्डलको प्रत्येक सिनसमि पेि 

गनुापनेछ।  
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टीके धिश्वनाथन 

भारत सरकारका सधचि 


