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आन्तररक माधमला, कानून तथा सञ्चार मन्रालर् 

मकुामः िटुवल 



प्रस्तावनाः प्रदेश धिर ववपदमा परी ज्र्ान जोम्िममा परेका व्र्म्िहरूलार्य हवार्य उद्दार गरी 
सरुम्ित स्थानमा अवतरण गराउने तथा घाईते िएका व्र्म्िहरूलाई उपचारको आवश्र्कता 
परेमा अस्पतालमा परु् र्ाई उम्चत स्वास््र् सेवा प्राप्त गनय सक्ने अवस्था धसजयना गनय, अन्र् 
माध्र्मिाट राहत ववतरण गनय असबिव िएमा राहत ववतरण गनय र धिषण आगलागीजन्र् 
ववपद्को अवस्थामा आगलागी धनर्न्रण गरी नागररकको जीउ ज्र्ानको समेत रिा गनय 
िाञ्छनीर् िएकाले प्रदेश सशुासन ऐन,2076 को दफा ५३ िमोम्जम लमु्बिनी प्रदेश सरकारले 
र्ो कार्यववधध िनाएको छ ।  

१. संम्िप्त नाम र प्रारबि : (1) र्स कार्यववधधको नाम "हवार्य उद्दार सबिन्धी कार्यववधध, 
२०७९" रहेको छ ।  

(२) र्ो कार्यववधध मम्न्रपररषद िाट पारीत िएको धमधतदेम्ि लमु्बिनी प्रदेशिर लागू हनुेछ ।  

२. पररिाषा :- ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्ो कार्यववधधमा :  

(क) "ववपद" िन्नाले कुनै स्थानमा आपत  कालीन अवस्था धसजयना िई जन वा धनको 
िधतको साथै जीवनर्ापन र वातावरणमा प्रधतकुल असर पाने प्राकृधतक वा गैरप्राकृधतक 
ववपद सबझनपुछय। 

(ि) "ज्र्ान जोम्िममा परेका व्र्म्ि" िन्नाले ववपद जोम्िममा परी तत्काल उद्दार एवं 
उपचार नगरेमा ज्र्ान जान सक्ने अवस्था िएको व्र्म्िलार्य सबझनपुछय ।  

(ग)              "मन्रालर्" िन्नाले आन्तररक माधमला कानून तथा सञ्चार मन्रालर् सबझनपुछय । 

(घ) "सम्चव" िन्नाले मन्रालर्को सम्चवलार्य सबझनपुछय । 

(ङ)         "हवार्य उद्दार सेवा" िन्नाले िण्ड (क)  िमोम्जम प्रदेश धिर ववपदमा परी ज्र्ान 
जोम्िममा परेका व्र्म्िहरूलार्य हेधलकोप्टरिाट उद्दार गरी सरुम्ित स्थानमा अवतरण 
गराउने, धसवकस्त घाईते िएका व्र्म्िहरूलाई उपचारको आवश्र्कता परेमा अस्पतालमा 
परु् र्ाउने, ववपद्को कारण अन्र् माध्र्मिाट राहत उपलब्ध गराउन सबिव निएमा राहत 
ववतरण गने र धिषण आगलागीजन्र् ववपद को अवस्थामा आगलागीलाई धनर्न्रण गरी 
नागररकको सरुिा गने कार्यलाई सबझनपुछय ।  

(च) "प्राकृधतक ववपद" िन्नाले वहमपात, अधसना, वहमपवहरो, वहमताल ववष्फोटन, 
अधतववृि, अनाववृि, िाढी, पवहरो तथा ि-ूस्िलन, डुवान, िडेरी, आधँी, हरुी ितास, 



शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ्ग, िकूबप, ज्वालामिुी ववष्फोट, डढेलो वा र्स्तै 
अन्र् प्राकृधतक ववपद िाट उत्पन्न जनुसकैु ववपद सबझनपुछय । 

(छ) "गैरप्राकृधतक ववपद" िन्नाले महामारी, अधनकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाण 
आतङ्क, पश ुतथा चराचरुुङ्गीमा हनुे फ्ल,ु प्र्ान्डाधमक प्लू, सपयदंश, जनावर आतङ्क, िानी, 
हवाई, सडक, जल वा औद्योधगक दघुयटना, आगलागी, ववषाि िाद्य सेवन, वातावरणीर् 
प्रदषुण, धिरिाट वा रूििाट लडेको, ताल पोिरी वा नददमा डुिेको, वन ववनाश वा 
िौधतक संरचनाको िधत तथा प्रकोप उद्दार कार्यमा हनुे दघुयटना वा र्स्तै अन्र् 
गैरप्राकृधतक ववपद िाट उत्पन्न ववपद सबझनपुछय । 

३. हवाई उद्दार सेवा प्रदार्क संस्थाको दररेट धनधायरण र िररद सबझौता : (१) हवाई उद्दार 
सेवा सञ्चालनको लाधग हवाईसेवा प्रदार्क संस्थाहरूलाई मन्रालर्मा सूम्चकृत हनु ७ ददन े
सावयजधनक सूचना प्रकाशन गररनेछ । 

 (२) सूम्चकृत हवाई सेवा प्रदार्कहरूसँग हेधलकोप्टरको र्ार ुिमताको आधारमा प्रधतघण्टाका 
दरले हनु आउने दररेट माग गरी प्राप्त दररेटको औषतका आधारमा प्रधत घण्टा लागत अनमुान 
तर्ार गररनेछ । तर नेपाल सरकार तथा हवाई उड्यर्नसँग सबिम्न्धत धनर्ामक धनकार्ले जारी 
गरेको दररेट िन्दा िढी दररेट पेश गने संस्थालाई छनौट प्रविर्ामा समावेश गररनेछैन । 

(३) स्वीकृत लागत अनमुानको आधारमा हवाई सेवा प्रदार्क कबपनीहरूसँग सावयजधनक िररद 
ऐन, धनर्मावली िमोम्जम कोटेशन माग गरी सिैिन्दा न्रू्न कोटेशन पेश गने कबपनीसँग चालू 
आधथयक वषयिररका लाधग िररद सबझौता गररनेछ र आवश्र्कता अनसुारको समर्मा स्वीकृत 
कोटेशन िमोम्जम ििुानी हनुेगरी सेवा धलन सवकनेछ । 

तर सो छनौट िएको हवार्य सेवा प्रदार्क संस्थािाट सेवा उपलब्ध हनु नसकेमा िररद सबझौता 
रद्द गरी सोही लागत अनमुानमा अन्र् सूम्चकृत हवार्य सेवा प्रदार्क संस्थािाट सेवा धलन िाधा 
पने छैन ।  

४. सूचीकृत हुँदा पेश गनुयपने कागजातहरूः (१) सूचीकृतको लाधग देहार् िमोम्जमका कागजातहरू 
संलग्न गनुयपनेछः- 

(क) संस्थाको आधधकाररक धनवेदन ।  

(ि) संस्था दताय प्रमाणपरको प्रधतधलवप- (नववकरण समेत), 



(ग) नेपाल नागररक उड्यर्न प्राधधकरण तथा हवाई सेवा सबिन्धी धनर्ामक संस्थाहरूिाट 
जारी िएका अनमुधतपर तथा अन्र् र्ससँग सबिम्न्धत अन्र् आवश्र्क कागजातहरू 
। 

(ि) ववधान/प्रवन्धपर वा सोही िमोम्जमको कागजातको प्रधतधलवप, 

(ग) अम्घल्लो आधथयक वषयको कर चिुा प्रमाणपर, 

(घ) अम्घल्लो आधथयक वषयको लेिापरीिण प्रधतवेदन, 

(ङ) अम्घल्लो आधथयक वषयको रोर्ल्टी िझुाएको कागजपर, 

(च) र्जाजतपरको नववकरण,अन्र् आवश्र्क कागजातहरू 

(छ) अन्र् आवश्र्क कागजातहरू 

 

५. हवार्य उद्दार धसफाररस सबिन्धी व्र्वस्था: (1) हवार्य उद्दारका लाधग धसफाररस गनय देहार् 
िमोम्जमको सधमधतको व्र्वस्था रहनेछ :- 

क) सबिम्न्धत स्थानीर् तहको प्रमिु  संर्ोजक 

ि) सबिम्न्धत स्थानीर् तहको स्वास््र् शािा प्रमिु  सदस्र्  

ग) सबिम्न्धत स्थानीर् प्रहरी कार्ायलर्को प्रमिु  सदस्र् 

२) उपदफा १ िमोम्जमको सधमधतले दफा २ को िण्ड (क) िमोम्जम ववपद मा परी वा िण्ड 
(ि) िमोम्जम ज्र्ान जोम्िममा परेको व्र्म्िको उद्दारका लाधग सबिम्न्धत म्जल्लाको प्रमिु 
म्जल्ला अधधकारीसँग समन्वर् गरी धलम्ित धनणयर्को प्रधतधलवप सवहत सधमधतको तफय िाट सिम्न्धत 
स्थानीर् प्रहरी कार्ायलर् माफय त तत्काल मन्रालर्मा धसफाररस गनुयपने छ ।  

तर सधमधतको सबपूणय सदस्र् उपम्स्थत िर्य िैठक िस्न नसकेको अवस्थामा सबिम्न्धत स्थानीर् 
प्रहरी कार्ायलर्ले ज्र्ान जोम्िममा परेको व्र्म्िको स्वास््र् म्स्थधत िारे सबिम्न्धत म्जल्लाको 
प्रमिु म्जल्ला अधधकारीसँग समन्वर् गरी धनणयर्को प्रधतधलवप सवहत मन्रालर्मा हवार्य उद्दारका 
लाधग धसफाररस गनुय पनेछ र सो धसफाररस सबिन्धमा सधमधतको अन्र् सदस्र्लार्य धलम्ित 
जानकारी ददनपुनेछ ।  



(३) ववपद जोम्िममा परेका व्र्म्िहरूलार्य सडक र्ातार्ातिाट उद्दार हनु सक्ने, स्थानीर्स्तरमै 
राहत उपलब्ध हनु सक्न े  वा स्थानीर् स्वास््र् संस्थामा उपचार हनु सबिव िएको अवस्थामा 
हवार्य उद्दार सेवा उपलब्ध गरार्ने छैन ।  

६. हवार्य उद्दार सेवा सबिन्धी प्रदार्क संस्था र मन्रालर्को िधूमका सबिन्धी व्र्वस्था : दफा 
४ िमोम्जम धसफाररस िर्य आएका ववपद जोम्िममा परी ज्र्ान जोम्िममा परेका व्र्म्िहरूको 
हवार्य उद्दार गदाय देहार् िमोम्जमको प्रविर्ा अवलबिन गनुय पनेछ । 

(१) मन्रालर्को सम्चविाट धलम्ित आदेश प्राप्त हनुासाथ सेवा प्रदार्क संस्थाले जधत सक्दो 
धछटो आफ्नो हेधलकोप्टर तोवकएको स्थानमा पठार्य ववपद जोम्िममा परेको व्र्म्िलार्य तत्काल 
उद्दार गरी नम्जकको सरकारी वा सामदुावर्क अस्पतालमा वा उपचार गनय सबिव िएको 
अस्पतालमा परु् र्ाउने व्र्वस्था गनुय पनेछ ।  

(२) दफा २ को िण्ड (क) र (ि) मा उल्लेम्ित अवस्था परी ज्र्ान जोम्िममा परेका व्र्म्ि 
िाहेक अन्र् व्र्म्िको हकमा र्ो सेवा उपलब्ध हनुे छैन,  

तर, ज्र्ान जोम्िममा परेका व्र्म्िको स्वास््र् अवस्था हेरी एकाघरका सदस्र् वा नम्जकका 
संरिक गरी िढीमा दरु्य जनालार्य साथमा लैजान हवार्य सेवा प्रदार्कले व्र्वस्था गनुयपनेछ ।  

७. हवार्य उद्दार सेवा प्रदार्क संस्थाले पेश गनुय पने वववरण : हवार्य सेवा प्रदार्क संस्थाले 
हवार्य उद्दार सेवा प्रदान गररसकेपधछ मन्रालर्सँग गरेको सबझौता, आदेश पर र अन्र् 
आवश्र्क कागजात सवहत ििुानीका लाधग मन्रालर्मा धनवेदन पेश गनुयपने छ ।  

८. ििुानी सबिन्धी व्र्वस्था : दफा ७ िमोम्जम हवार्य सेवा प्रदार्क संस्थाले पेश गरेको 
कागजातका आधारमा मन्रालर्ले प्रदेश ववपद व्र्वस्थापन कोषिाट ििुानी गनेछ ।  

९. अनगुमन, मलु्र्ाङ्कन तथा प्रधतवेदन : (१) ववपद जोम्िम तथा अन्र् दघुयटनामा परी ज्र्ान 
जोम्िममा परेका व्र्म्िहरूको हवाई उद्दार सेवा सबिन्धी कामको ववववरण मन्रालर्को 
सबिम्न्धत शािाले अद्यावधधक गरी सोको वववरण सावयजधनक गनुयपनेछ,  

(२) हवार्य उद्दार सेवा सबिन्धी कार्यको आवश्र्कता अनसुार मन्रालर्ले अनगुमन तथा 
मलु्र्ाङ्कन र आवधधक सधमिा गनुयपनेछ, 

१०. ववववध: (१) ज्र्ान जोम्िममा परहेका व्र्म्िको हवार्य उद्दार सेवा सबिन्धी कार्य 
सबिन्धमा िाधा अड्काऊ फुकाउने र संशोधन गने अधधकार प्रदेश मम्न्रपररषदमा धनवहत हनुेछ   



(२) र्स कार्यववधधमा व्र्वस्था गररएको प्रावधानका सबिन्धमा मन्रालर्को धनणयर् अम्न्तम हनुेछ 
(३) र्ो कार्यववधधमा आवश्र्कता अनसुार संशोधन गनय आवश्र्क िएमा प्रदेश सरकार समि 
पेश गनुयपनेछ । 


