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 (हेलम्ब ुगाउँ कायर्पा�लकाबाट �म�त २०७७/०९/०८ मा पा�रत)  

हेलम्ब ुगाउँपा�लकामा �वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गनर् बनेको कायर्�व�ध, २०७7 

�स्तावना : हेलम्ब ुगाउँपा�लकाके्ष� �भ� �ाकृ�तक तथा गैर�ाकृ�तक �वपद् बाट सवर्साधारणको जीउज्यान र 

सावर्ज�नक, �नजी तथा व्यि�गत सम्पि�, �ाकृ�तक एवम ्साँस्कृ�तक सम्पदा र भौ�तक संरचनाको संरक्षण 

गनर्का ला�ग �वपद् जोिखम न्यू�नकरण तथा व्यवस्थापनका सबै ��याकलापको समन्वयात्मक र �भावकार� 

रूपमा कायार्न्वयनका ला�ग कानून बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, हेलम्ब ु गाउँपा�लकाको �शासक�य 

कायर्�व�ध )�नय�मत गन�( ऐन, २०७५ को दफा (४) को अ�धकार �योग गर� हेलम्ब ुगाउँ कायर्पा�लकाले 

यो कायर्�व�ध बनाएको छ । 

प�रच्छेद – १ 

�ारिम्भक 
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१. संिक्ष� नाम र �ारम्भ: (१) यस कायर्�व�धको नाम “हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको �वपद् जोिखम न्यूनीकरण 

तथा व्यवस्थापन कायर्�व�ध, २०७७” रहेको छ । 

(२) यो कायर्�व�ध गाउँ कायर्प�लकाको बैठकले पा�रत गर� स्थानीय राजप�मा 

�काशन भए प�ात �ारम्भ हनेुछ । 

२. प�रभाषा: �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा,- 

(क) “अध्यक्ष” भ�ाले गाउँपा�लकाको अध्यक्ष सम्झन ुपछर् । 

(ख) “कोष” भ�ाले दफा १२ बमोिजमको �वपद् व्यवस्थापन कोष सम्झन ुपछर् । 

(ग) “गैर�ाकृ�तक �वपद्” भ�ाले महामार�, अ�नकाल, डढेलो, क�ट वा सू�म जीवाण ु

आत�, पश ुतथा चराचरुु�ीमा हनेु फ्लू, प्यान्डा�मक फ्लू, सपर्दंश, जनावर आत�, 

खानी, हवाई, सडक, जल वा औ�ो�गक दघुर्टना, आगलागी, �वषा� ग्याँस, रसायन 

वा �व�करण चहुावट, ग्याँस �वष्फोटन, �वषा� खा� सेवन, वातावरणीय �दूषण, वन 

�वनाश वा भौ�तक संरचनाको क्ष�त तथा �कोप उ�ार कायर्मा हनेु दघुर्टना वा यस्तै 

अन्य गैर�ाकृ�तक कारणले उत्प� �वपद् सम्झन ुपछर् । 

(घ) “तो�कएको" वा "तो�कए बमोिजम” भ�ाले यस कायर्�व�ध अन्तगर्त बनेको �नयममा 

तो�कएको वा तो�कए बमोिजम सम्झन ुपछर् । 

(ङ) “�मखु” भ�ाले गाउँपा�लकाको �मखु सम्झन ुपछर् । 

(च) “�मखु �शासक�य अ�धकृत” भ�ाले गाउँपा�लकाको �मखु �शासक�य अ�धकृत 

सम्झन ुपछर् । 

(छ) “�ाकृ�तक �वपद्” भ�ाले �हमपात, अ�सना, �हमप�हरो, �हमताल �वस्फोटन, अ�तवृ��, 

अनाव�ृ�, बाढ�, प�हरो तथा भ-ूस्खलन, डबुान, खडेर�, आधँी, हरु� बतास, शीतलहर, 

तातो हावाको लहर, च�ा�, भकूम्प, ज्वालामखुी �बस्फोट, डढेलो वा यस्तै अन्य 

�ाकृ�तक कारणले उत्प� जनुसकैु �वपद् सम्झन ुपछर् । 

(ज) “�वपद्” भ�ाले कुनै स्थानमा आपत ्काल�न अवस्था �सजर्ना भई जन वा धनको 

क्ष�तको साथै जीवनयापन र वातावरणमा ��तकूल असर पान� �ाकृ�तक वा 

गैर�ाकृ�तक �वपद् सम्झन ुपछर् । 

(झ) “�वपद् खोज तथा उ�ार समूह” भ�ाले �वपद्को अवस्थामा खोजी तथा उ�ार गनर् 

��याशील वा �वपद् व्यवस्थापनको ला�ग प�रचालन गनर् तयार ग�रएको �विश�ीकृत 
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खोज तथा उ�ार समूह सम्झन ु पछर् र सो शब्दले ता�लम �ा� मानवीय 

सहायताकम�लाई समेत जनाउँछ । 

(ञ) “�वपद् जोिखम न्यूनीकरण” भ�ाले �वपद्पूवर् ग�रने जोिखमको �व�ेषण तथा मूल्या�न, 

�वपद् रोकथाम वा �वपद् बाट हनेु क्ष�तको न्यूनीकरण तथा �वकासका कायर्मा �वपद् 

जोिखमलाई कम गन� सम्बन्धी कायर् सम्झन ुपछर् । 

(ट) “�वपद् पनुलार्भ” भ�ाले �वपद्को घटनाप�छ ग�रने पनु�नर्मार्ण एवम ्पनुस्थार्पनासँग 

सम्बिन्धत कायर् सम्झन ुपछर् । 

(ठ) “�वपद् ��तकायर्” भ�ाले �वपद्को घटना घट्नासाथ तत्कालै ग�रने खोज, उ�ार 

एवम ् राहतसँग सम्बिन्धत कायर् सम्झन ु पछर् र सो शब्दले �वपद् ��तकायर्को 

पूवर्तयार�लाई समेत जनाउँछ । 

(ड) “�वपद् व्यवस्थापन” भ�ाले �वपद् जोिखम न्यूनीकरण, �वपद् ��तकायर् र �वपद् 

पनुलार्भसँग सम्बिन्धत सम्पूणर् ��याकलाप सम्झन ुपछर् । 

(ढ) “व्यावसा�यक ��त�ान” भ�ाले उ�ोग, कलकारखाना, �सनेमा घर, स�प� मल, 

बहउु�ेश्यीय व्यापा�रक भवन जस्ता व्यावसा�यक ��त�ान सम्झन ुपछर् । 

(ण) “स�म�त” भ�ाले दफा ३ बमोिजमको गाउँ �वपद् व्यवस्थापन स�म�त सम्झन ुपछर् 

। 

(त) “संघीय ऐन” भ�ाले नेपाल सरकारको �वपद् जोिखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन 

ऐन, २०७४ सम्झन ुपछर् । 

(थ) “सावर्ज�नक संस्था” भ�ाले सरकार� �नकाय, सरकारको पूणर् वा आंिशक स्वा�मत्व 

भएको संस्था, �च�लत कानून बमोिजम स्थापना भएका स��ठत संस्था वा सबै 

�कारका स्वास्थ्य तथा शैिक्षक संस्था सम्झन ुपछर् । 

प�रच्छेद – २ 

गाउँ �वपद् व्यवस्थापन स�म�तको गठन तथा काम, कतर्व्य र अ�धकार 

३. गाउँ �वपद् व्यवस्थापन स�म�त: (१) हेलम्ब ुगाउँपा�लका�भ�को �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर्लाई 

�भावकार� रूपमा स�ालन गनर् एक गाउँ �वपद् व्यवस्थापन स�म�त रहनेछ । 

(२) स�म�तको गठन देहाय बमोिजम हनेुछ:- 

(क) गाउँपा�लका अध्यक्ष -संयोजक   

(ख) गाउँपा�लका उपाध्यक्ष -सदस्य 
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(ग) �मखु �शासक�य अ�धकृत -सदस्य 

(घ) हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको वडा अध्यक्षहरु (सबै)   -सदस्य 

(ङ) ��त�न�ध, िजल्ला �शासन कायार्लय -सदस्य 

(च) हेलम्ब ुगाउँपा�लकाको क्षे� �भ� रहेका 

संघीय सरुक्षा �नकायका �मखु वा ��त�न�ध -सदस्य 

(छ) रा��य मान्यता �ा� दलका गाउँपा�लकािस्थत  

�मखु वा ��त�न�ध -सदस्य  

(ज) नेपाल रेड�स सोसाईट�का स्थानीय ��त�न�ध (१ जना) -सदस्य 

(झ) �नजी क्षे�को उ�ोग वािणज्य सम्बन्धी मान्यता�ा� संस्थाको  

िजल्ल स�म�तले तोकेको ��त�न�ध (१ जना) -सदस्य 

(ञ) गैरसरकार� सस्था महासंघकाका स्थानीय ��त�न�ध (१ जना) -सदस्य 

(ट) नेपाल प�कार महासंघको स्थानीय ��त�न�ध (१ जना) -सदस्य 

(ठ) �वपद् व्यवस्थापन हेन� ग�र तो�कएको महाशाखा/शाखा �मखु  -सदस्य सिचव 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरालेिखएको भएताप�न संयोजक र अन्य उपिस्थत सदस्यहरू 

भएको अवस्थामा प�न स�म�त गठन एवम ्काम कारवाह� गनर्मा असर पन� छैन । 

(४) उपदफा (२) बमोिजमको स�म�तले संघीय ऐनको दफा १७ बमोिजमको स्थानीय �वपद् 

व्यवस्थापन स�म�तको रूपमा समेत काम गन�छ । 

(५) उपदफा (२) बमोिजमको स�म�तको बैठकमा आवश्यकता अनसुारको �वषय �वज्ञ तथा 

पा�लकाको �वषयगत शाखाका �मखुलाई अमिन्�त सदस्यको रुपमा बैठकमा सहभागी गराउन 

सक्नेछ ।  

४. स�म�तको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) संयोजकले तोकेको �म�त, समय र स्थानमा स�म�तको बैठक 

बस्नेछ । 

(२) स�म�तको सदस्य-सिचवले स�म�तको बैठक बस्ने �म�त, समय र स्थान तोक� बैठकमा 

छलफल हनेु �वषयसूची स�हतको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले 

पाउने गर� पठाउन ुपन�छ । 

 (३) स�म�तका पचास ��तशतभन्दा बढ� सदस्य उपिस्थत भएमा बैठकको ला�ग गणपूरक 

सङ्ख्या पगेुको मा�ननेछ । 
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(४) उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरालेिखएको भएताप�न स�म�तको बैठक तत्काल 

बोलाउन आवश्यक भएमा अध्यक्षले जनुसकैु बेलाप�न स�म�तको बैठक बोलाउन सक्नेछ र त्यस्तो 

अवस्थामा अध्यक्ष र घट�मा १ जना सदस्य स�हत सदस्य सिचव उपिस्थत भएमा स�म�तको बैठक 

बस्न सक्नेछ। 

(५) स�म�तको बैठक संयोजकको अध्यक्षतामा बस्नेछ । 

(६) स�म�तको �नणर्य बहमुत�ारा हनेुछ र मत बराबर भएमा संयोजकले �नणार्यक मत �दनेछ। 

(७) स�म�तले आवश्यकता अनसुार सम्बिन्धत �नकाय वा स� संस्थाका ��त�न�ध र �वज्ञलाई 

बैठकमा आमन्�ण गनर् सक्नेछ । 

(८) स�म�तको बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्�व�ध स�म�त आफैले �नधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ । 

(९) स�म�तको �नणर्य सदस्य सिचवले �मािणत गर� रा�ेछ । 

५. स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार: स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनेुछ:- 

(क) �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी रा��य प�रषद् बाट स्वीकृत रा��य नी�त तथा योजना एवम् 

रा��य कायर्कार� स�म�त र �देश �वपद् व्यवस्थापन स�म�तबाट स्वीकृत एक�कृत तथा 

के्ष�गत नी�त योजना र कायर्�म अनरुुप हनेु गर� गाउँ �वपद् व्यवस्थापन नी�त तथा 

योजना तजुर्मा गर� कायर्पा�लका समक्ष पेश गन�, 

(ख) गाउँ सभाबाट स्वीकृत नी�त तथा योजनाको अधीनमा रह� �वपद् जोिखम न्यूनीकरण, 

�वपद् ��तकायर् तथा �वपद् पनुलार्भ सम्बन्धी एक�कृत तथा के्ष�गत नी�त, योजना 

तथा कायर्�म स्वीकृत गर� लागू गन�, गराउने, 

(ग) गाउँपा�लकाबाट स�ालन हनेु �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर्�म तथा बजेट �स्ताव 

तयार गन�, गराउने, 

(घ) �वपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गाउँपा�लकाको संस्थागत क्षमता �वकास गन�, गराउने, 

(ङ) गाउँपा�लकाका पदा�धकार�, कमर्चार�, स्वयंसेवक, सामािजक प�रचालक तथा 

समदुायलाई �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा �िशक्षण �दने व्यवस्था �मलाउने, 

(च) �वपद्का घटना हनुासाथ खोज, उ�ार र राहत लगायतका �ाथ�मक कायर्हरू तत्काल 

गनर्को ला�ग संस्थागत संयन्� स्वत: प�रचा�लत हनेु गर� आवश्यक कायर्�व�ध तथा 

मापदण्ड तजुर्मा गर� लागू गन�, गराउने, 

(छ) �वपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संघीय तथा �ादेिशक कानूनको अ�धनमा र�ह 

सावर्ज�नक, �नजी, गैरसरकार� लगायत सबै �नकाय तथा संस्थाले �नवार्ह गनुर् पन� 
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भू�मका �नधार्रण गन� तथा त्यस्ता संस्था वा �नकायलाई आफ्नो नी�त, योजना र 

कायर्�ममा �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी �वषय समावेश गनर् लगाउने, 

(ज) �वपद्को समयमा स्थानीय आमस�ारका माध्यमहरुको भू�मका सम्बन्धी आवश्यक 

मापदण्ड तयार गर� कायार्न्वयन गन�, गराउने, 

(झ) सरकार�, �नजी एवम ्गैरसरकार� संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सामािजक प�रचालक 

लगायत सम्बिन्धत सबै पक्षको समन्वय र संलग्नतामा �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी 

कायर् गन�, गराउने, 

(ञ) भौ�तक संरचना �नमार्ण गदार् भवनसं�हता लगायत अन्य स्वीकृत कायर्�व�ध वा 

मापदण्डको पालना गराउने, 

(ट) स्थानीय सावर्ज�नक पूवार्धार सम्बन्धी संरचनाको �वपद् जोिखम मूल्या�न गन�, गराउने, 

(ठ) नद� �कनार, बगर, प�हरो जान सक्ने �भरालो ज�मन र डुबान हनेु के्ष� वा �वपद् 

जोिखमको सम्भावना भएका असरुिक्षत के्ष�मा बसोबास गन� व्यि� तथा समदुायलाई 

सरुिक्षत स्थानमा स्थानान्तरण गराउन उपय�ु स्थानको खोजी कायर्मा सहयोग गन� 

तथा सरुिक्षत स्थानमा बसोबास सम्बन्धी सचेतना जगाउने, 

(ड) �वप�ाट स्थानीय स्तरमा �नजी तथा सावर्ज�नक के्ष�बाट भइरहेको सेवा �वाहमा 

अवरोध आइपरेमा सोको पनुःस�ालनका ला�ग सेवा �नरन्तरताको योजना तजुर्मा तथा 

कायार्न्वयन सम्बन्धी कायर् गन�, गराउने । 

(ढ) स्थानीय समदुायलाई �वपद्��त जागरुक बनाउन, �वपद्सँग सम्बिन्धत योजना तथा 

कायर्�म तजुर्मा गनर् तथा �वपद्को घटना हनुासाथ ��तकायर्का ला�ग प�रचा�लत हनु 

वडा तथा समदुायस्तरमा समावेशी �वपद् पूवर्तयार� तथा ��तकायर् स�म�त गठन गन�, 

(ण) �व�ालय तहको शैिक्षक पा��ममा �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी �वषय समावेश गनर् 

पहल गन�, 

(त) �वपद् ��तकायर्का ला�ग नमूना अभ्यास गन�, गराउने, 

(थ) �वपद्को समयमा �योग गनर् स�कने गर� वारुणयन्� लगायतका अन्य उपकरणहरू 

तयार� हालतमा रा� लगाउने, 

(द) स्थानीय स्तरमा आपत ्काल�न कायर्स�ालन केन्�को स्थापना र स�ालन गन�, 

(ध) गाउँपा�लकामा �वपद् व्यवस्थापन सूचना �णाल� तथा पूवर्चेतावनी �णाल�को �वकास 

र स�ालन गन�, गराउने, 
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(न) �वपद् �भा�वत के्ष�मा तत्काल उ�ार तथा राहतको व्यवस्था �मलाउने, 

(प) �वपद् मा पर� हराएका, �ब�ेका वा न� भएका कागजातको य�कन तथ्या� अ�ाव�धक 

गर� रा� लगाउने, 

(फ) �वपद् बाट �भा�वत घरप�रवारको प�हचान, स्तर �नधार्रण तथा प�रचयप� �वतरण गन�, 

गराउने, 

(ब) �वपद्को समयमा जोिखममा रहेको समूह �वशेषगर� म�हला, बालबा�लका, �कशोर�, 

अपा�ता भएका व्यि�उपर हनु सक्ने घटना (लै��क �हंसा, बेच�वखन तथा अन्य 

कुनै प�न �क�समका शोषण) रोकथामको ला�ग �वशेष सतकर् ता अपनाई सचेतनामूलक 

कायर्�म स�ालन गन�, 

(भ) �वपद् �भा�वतहरूको �त्यक्ष र स��य सहभा�गतामा �वपद् �भा�वत के्ष�मा आ�थर्क 

��याकलापको पनुस्थार्पना, रोजगार�का अवसरको सृजना तथा जीवनयापनका ला�ग 

आय आजर्न कायर्�म स�ालन गन�, गराउने, 

(म) �वपद्को जोिखममा रहेका म�हला, बालबा�लका, जे� नाग�रक, द�लत, सीमान्तकृत 

वगर् तथा समदुाय, अश� तथा अपा�ता भएका व्यि�हरूको ला�ग �वशेष योजना 

तथा कायर्�म बनाई कायार्न्वयन गन�, गराउने, 

(य) �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सावर्ज�नक संस्था तथा व्यावसा�यक ��त�ानले �च�लत 

कायर्�व�ध बमोिजम कायर् गरे नगरेको अनगुमन गन�, 

(र)  �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी रा��य कायर्कार� स�म�त, �देश �वपद् व्यवस्थापन स�म�त 

तथा िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन स�म�तको �नणर्य अनसुार �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी 

अन्य कायर् गन�, गराउने, 

(ल) �वपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा �देश सरकारका मन्�ालय, 

�वभाग तथा अन्य �नकायसँग सहकायर् गन�, 

(व) �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, �देश सरकार वा गाउँ सभाले तोकेका 

अन्य कायर् गन�, गराउने,  

(श)  �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा संघीय तथा �ादेिशक कानूनको ��तकूल नहनेु गर� गाउँ 

कायर्पा�लकाले तोके बमोिजमका अन्य कायर् गन�, गराउने, 
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(ष)  �व�भ� संघसंस्था, व्यि�बाट �ा� हनेु राहत तथा पनु�नर्मार्ण र पनुलार्भका 

�बषयवस्तलुाई स्थानीय �वपद् व्यवस्थापन स�म�तले तोकेको स्थान र मापदण्ड अनसुार 

गन�, गराउने । 

प�रच्छेद – ३ 

वडा स्तर�य �वपद् व्यवस्थापन स�म�तको गठन तथा काम, कतर्व्य र अ�धकार 

६. वडा स्तर�य �वपद् व्यवस्थापन स�म�त: (१) गाउँपा�लकाको �त्येक वडामा एक वडा स्तर�य �वपद् 

व्यवस्थापन स�म�त रहनेछ । 

(२) वडा स्तर�य �वपद् व्यवस्थापन स�म�तको गठन देहाय बमोिजम हनेुछ:- 

(क) वडा अध्यक्ष  -संयोजक  

(ख) वडा सदस्यहरू   -सदस्य 

(ग) वडा �भ� रहेका �वषयगत शाखा/ईकाई कायार्लय �मखुहरू -सदस्य 

(घ) वडा �भ� रहेका सरुक्षा �नकायका �मखुहरू  -सदस्य 

(ङ) रा��य मान्यता �ा� दलका वडािस्थत �मखु वा ��त�न�ध  -सदस्य  

(च) स्थानीय रेड�स,   -सदस्य 

(छ) गैरसरकार� तथा सामदुायमा आधा�रत संघसंस्था तथा यवुा 

क्लवबाट संयोजकले तोकेबमोिजम न्यूनतम 1 जना  -सदस्य 

(ज) वडा सिचव - सदस्य सिचव 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको स�म�तको बैठक सो स�म�तको संयोजकले तोकेको �म�त, समय 

र स्थानमा बस्नेछ । 

(४) स�म�तको सदस्य-सिचवले स�म�तको बैठक बस्ने �म�त, समय र स्थान तोक� बैठकमा 

छलफल हनेु �वषयसूची स�हतको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले 

पाउने गर� पठाउन ुपन�छ । 

(५) स�म�तका पचास ��तशतभन्दा बढ� सदस्य उपिस्थत भएमा बैठकको ला�ग गणपूरक 

सङ्ख्या पगेुको मा�ननेछ । 

(६) उपदफा (४) र (५) मा जनुसकैु कुरालेिखएको भएता प�न सो स�म�तको बैठक तत्काल 

बोलाउन आवश्यक भएमा संयोजकले जनुसकैु बेलाप�न स�म�तको बैठक बोलाउन सक्नेछ र त्यस्तो 

अवस्थामा संयोजक र घट�मा १ जना सदस्य स�हत सदस्य सिचव उपिस्थत भएमा स�म�तको बैठक 

बस्न सक्नेछ । 
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(७) स�म�तको बैठकको अध्यक्षता सो स�म�तको संयोजकले गन�छ । 

(८) स�म�तको �नणर्य बहमुत�ारा हनेुछ र मत बराबर भएमा संयोजकले �नणार्यक मत �दनेछ। 

(९) स�म�तले आवश्यकता अनसुार सम्बिन्धत �नकाय वा स� संस्थाका ��त�न�ध र �वज्ञलाई 

बैठकमा आमन्�ण गनर् सक्नेछ । 

(१०) स�म�तको बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्�व�ध सो स�म�त आफैले �नधार्रण गरे बमोिजम 

हनेुछ । 

(११) स�म�तको �नणर्य सदस्य सिचवले �मािणत गर� रा�ेछ । 

७ . वडा स्तर�य �वपद् व्यवस्थापन स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकारः स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार 

देहाय बमोिजम हनेुछ:- 

(क) वडा �भ� �वपद् ��तकायर् तथा �वपद् पनुलार्भ सम्बन्धी कायर्�म स�ालनका ला�ग 

गाउँ �वपद् व्यवस्थापन स�म�तमा �सफा�रस गन� तथा सो स�म�तबाट स्वीकृत नी�त 

तथा योजना अनरुूपका �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर्�म कायार्न्वयन, अनगुमन 

र पनुरावलोकन गन�, 

(ख) वडामा �वकास �नमार्णका ��याकलापहरू कायार्न्वयनमा �वपद् जोिखम 

व्यावस्थापनलाई मूल�वाह�करण गन�, सरुिक्षत �व�ालय तथा अस्पतालका ला�ग �वपद् 

जोिखम न्यूनीकरणका कायर्�महरू स�ालन गन�, 

(ग) �वपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा वडाको संस्थागत क्षमता �वकास गन�, 

(घ) �वपद् व्यवस्थापन योजना, आपत्काल�न कायर्योजना, पनुःस्थापना तथा पनु�नर्मार्ण 

योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयन गन�, गराउने, 

(ङ) समदुायमा �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गन� समूहहरूको गठन तथा त्यस्ता 

समूहहरूलाई प�रचालन गन� गराउने, 

(च) वडा सदस्यहरू, कमर्चार�, स्वयंसेवक, सामािजक प�रचालक तथा समदुायमा आधा�रत 

�वपद् व्यवस्थापन स�म�त सदस्य, नाग�रक समाजका ��त�न�धलाई �वपद् व्यवस्थापन 

सम्बन्धी �िशक्षणको व्यवस्था �मलाउने, 

(छ) स्थानीय समदुायलाई �वपद्��त जागरुक बनाउने, �वपद्सँग सम्बिन्धत योजना तथा 

कायर्�म तजुर्मा गनर् तथा �वपद्को घटना हनुासाथ ��तकायर्का ला�ग तयार� अवस्थामा 

रा�े, 
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(ज) �वपद्का घटना हनुासाथ खोज, उ�ार र राहत लगायतका �ाथ�मक कायर्हरू तत्काल 

गनर्को ला�ग समन्वय गन�,  

(झ) आपत ्काल�न नमूना अभ्यास गन�, गराउने, 

(ञ) �वपद् बाट �भा�वत घरप�रवारको प�हचान, स्तर �नधार्रण तथा प�रचयप� �वतरणमा 

गाउँ �वपद् व्यवस्थापन स�म�तलाई सहयोग गन�, 

(ट) �वपद्को समयमा जोिखममा रहेका समूह �वशेषगर� म�हला, बालबा�लका, �कशोर�, 

अपा�ता भएका व्यि�उपर हनु सक्ने घटना (लै��क �हंसा, बेच�वखन तथा अन्य 

कुनै प�न �क�समका शोषण) रोकथामको ला�ग �वशेष सतकर् ता अपनाई सचेतनामूलक 

कायर्�म स�ालन गन�, 

(ठ) गाउँ �वपद् व्यवस्थापन स�म�तको �नणर्य अनसुार �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य 

कायर् गन�, गराउने ।  

 

प�रच्छेद – ४ 

सरुक्षा �नकाय तथा अन्य �नकायको प�रचालन 

८. सरुक्षा �नकायको प�रचालन तथा सहयोग र समन्वय: (१) गाउँकायर्पा�लकाले �वपद् व्यवस्थापनको 

काममा नेपाल सरकार तथा �देश सरकारले प�रचालन गरेका संघीय तथा �ादेिशक सरुक्षा 

�नकायहरूलाई सहयोग र समन्वय गन�छ । 

(२) सरुक्षा �नकायले �वपद्को समयमा खोज तथा उ�ार कायर्का ला�ग गाउँकायर्पा�लकासँग 

आवश्यक साम�ी माग गरेको अवस्थामा गाउँपा�लकामा उपलब्ध भएसम्म त्यस्तो सामा�ी तत्काल 

उपलब्ध गराईनेछ । 

(३) �वपद् ��तकायर्का ला�ग गाउँपा�लकाले आँफूसँग रहेको गाउँ �हर�लाई प�रचालन गन�छ 

।   

९. वारुणयन्� तथा अन्य सेवा �दायक �नकायको काम, कतर्व्य र अ�धकार:  

(१) वारूणयन्�, एम्बलेुन्स तथा त्यस्तै अन्य सेवा �दायकले आपत ्काल�न खोज, उ�ार तथा 

राहत उपलब्ध गराउन स�म�तले �दएको �नद�शनको पालना गनुर् पन�छ । 

 (२) आपत ्काल�न कायर् सम्पादन गदार् स�म�तको आदेश बमोिजम कुनै प�न स्थानमा �वेश 

गन� तथा जनुसकैु व्यि� वा संस्थाको साधन र �ोत उपयोग गन� अ�धकार वारुणयन्� सेवा 

�दायकलाई हनेुछ । 
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१०. सावर्ज�नक संस्था तथा व्यावसा�यक ��त�ानको दा�यत्व: (१) �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा हेलम्ब ु

गाउँपा�लका�भ�का सबै सावर्ज�नक संस्था तथा व्यावसा�यक ��त�ानको दा�यत्व देहाय बमोिजम हनेुछ:- 

(क) आफ्नो भवन, उ�ोग, कायार्लय वा व्यावसा�यक केन्�मा �वपद्का घटना हनु न�दन 

�वपद् सरुक्षा औजार, उपकरण, साम�ी, आपत ्काल�न �नकास लगायत तो�कए 

बमोिजमका अन्य व्यवस्था गन�, 

(ख)  तथ्या� स�लन, क्ष�तको मूल्या�न, राहत, पनुस्थार्पना तथा पनु�नर्मार्ण समेतका 

सम्पूणर् कायर्मा आवश्यक सहयोग गन�, 

(ग)  आफ्ना कमर्चार� तथा कामदारलाई �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा आधारभूत 

अ�भमखुीकरण गन� गराउने, 

(घ) �वपद् व्यवस्थापन कायर्मा उपयोग हनेु �ोत साधनलाई तयार� हालतमा रा�े, 

(ङ) आफ्ना भवन लगायत अन्य संरचना आपत ्काल�न �योजनका ला�ग आवश्यक 

परेमा आदेशानसुार उपलब्ध गराउने, 

(च) सम्बिन्धत अ�धकार�को सपु�रवेक्षणमा उ�ार तथा राहत �वतरण कायर्मा सहयोग 

परु् याउने, 

(छ) �वपद् जोिखम न्यूनीकरण संयन्�को व्यवस्था गर� तयार� अवस्थामा रा�े, 

(ज)  फोहोरमैला तथा �दषुणको यथोिचत व्यवस्थापन गर� यसबाट वातावरण र 

जनजीवनमा पनर् सक्ने नकारात्मक �भावलाई न्यूनीकरण गन� उपायहरू अपनाउने, 

(झ) �वपद्को घटना घटेमा तत्काल निजकको सरुक्षा �नकाय र स्थानीय आपत ्काल�न 

कायर्स�ालन केन्�लाई खबर गन� ।   

(२) हेलम्ब ुगाउँपा�लका�भ�का सावर्ज�नक संस्था तथा व्यावसा�यक ��त�ानले गाउँपा�लकाको 

�वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रह� �वपद् व्यवस्थापन योजनाको तजुर्मा गर� अ�नवायर् 

रूपमा लागू गनुर् पन�छ । 

११. �वपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गनुर् पन� : हेलम्ब ुगाउँपा�लका�भ�का सरकार� कायार्लय, गैरसरकार� 

संस्था, स्थानीय स� संस्था, समदुाय, स्वयंसेवक, नाग�रक समाज, �नजी के्ष� तथा व्यि�ले �वपद् 

व्यवस्थापन कायर्मा गाउँपा�लकालाई देहाय बमोिजम सहयोग गनुर् पन�छ:- 

(क)  तथ्या� स�लन, क्ष�तको मूल्या�न, राहत, पनुस्थार्पना तथा पनुः�नर्मार्ण लगायतका 

�वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर्मा सहयोग गन�,  

(ख) �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अ�भवृ�� गन�, 
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(ग) क्षमता �वकास, आपत ्काल�न नमूना अभ्यास तथा �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी 

�िशक्षण कायर्�ममा सहयोग गन� तथा भाग �लने,  

(घ) खोज, उ�ार तथा राहत �वतरण सम्बन्धी कायर्मा सहयोग गन�।  

प�रच्छेद – ५  

�वपद् व्यवस्थापन कोष सम्बन्धी व्यवस्था 

१२. �वपद् व्यवस्थापन कोष : (१) �वपद् व्यवस्थापनका ला�ग गाउँपा�लकामा छु�ै एक आकिस्मक 

कोष रहनेछ । 

(२) कोषमा देहाय बमोिजमका रकमहरू रहने छन:्- 

(क) गाउँपा�लकाको वा�षर्क बजेटबाट �वपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गन� गर� स्वीकृत 

रकम, 

(ख) �देश सरकारबाट �वपद् व्यवस्थापनका ला�ग �ा� रकम, 

(ग)  नेपाल सरकारबाट �वपद् व्यवस्थापनका ला�ग �ा� रकम, 

(घ) स्वदेशी कुनै स� संस्था वा व्यि�बाट दान, दातव्य वा उपहार स्वरुप �ा� रकम, 

(ङ)  अन्य कुनै �ोतबाट �ा� रकम । 

(३) �वपद् व्यवस्थापनका ला�ग गाउँपा�लकाले कानून बमोिजम �वशेष शलु्क वा दस्तरु संकलन 

गनर् सक्ने छ |  

(४) कोषको स�ालन तो�कए बमोिजम हनेुछ । 

(५) कोषको रकम �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कामका ला�ग �योग ग�रनेछ । 

(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरालेिखएको भए ताप�न कोषको रकम �नय�मत �शास�नक 

कायर्को ला�ग खचर् ग�रने छैन । 

(७) कोषकोलेखापर�क्षण महालेखा पर�क्षकबाट हनेुछ ।  

(८) स�म�तले कोषको वा�षर्क आय व्ययको ��तवदेन तयार गर� कायर्पा�लका माफर् त गाउँ 

सभा समक्ष पेश गन�छ । 

१३. कोषको स्थापना (१) : स्थानीय स्तरमा उत्प� भएको वा हुनसक्ने �वपद्को जोिखम न्यू�नकरण 
तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर् गाउँ स्तरबाटै स�ालन गनर्का ला�ग आवश्यक �ोत संकलन र 
प�रचालन गनर् गाउँपा�लकामा एक �वपद् व्यवस्थापन कोष रहनेछ ।  

(२) कोषको आय रकम संकलन तथा व्यय रकम प�रचालनका ला�ग गाउँपा�लकाको सि�त 
कोष रहेको �व�ीय संस्थामा एक छु�ै खाता खो�लनेछ ।  
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(३) कोषको कूल आम्दानी अन्तगर्त यस कायर्�व�धको दफा १५ बमोिजम कोषमा जम्मा 
हुनेगर� �ा� भएको रकम तथा कोषको खाता रहेको �व�ीय संस्थाले कोष रकममा उपलब्ध 
गराएको ब्याज आय र दफा १६ बमोिजम �ा� भएको वस्तगुत सहायता सामा�ीको �च�लत मूल्य 
समेतलाई जनाउँनेछ ।  

तर वस्तगुत सहायता सामा�ीको �च�लत मूल्यलाई ब�क �हसाबमा समावेश ग�रने छैन ।  
(४) यस कायर्�व�धको दफा १६ बमोिजम कोषको नाममा �ा� हुन आउने वस्तगुत सहायता 

सामा�ीको छु�ै मौज्दात �कताब स्थापना ग�र अ�भलेख ग�रनेछ । 
१४. कोषको उ�ेश्य (१) :  स्थानीय स्तरमा हुन सक्ने सम्भाव्य �वपद्को जोिखम न्यू�नकरण तथा 

�वपद्को व्यवस्थापनका ला�ग आ�थर्क तथा वस्तगुत सहायता प�रचालन गनुर् कोषको उ�ेश्य रहनेछ 
।  

(२) कोषले देहायका के्ष�मा काम गन� छः   
(क) �वपद्को घटनाबाट �भा�वत व्यि�हरूलाई स्थानीय स्तरमा तरुुन्त खोज, 

उ�ार र राहत सेवा उपलब्ध गराउने ।  
)ख (  �वपद् पदार् तत्कालै स्थानीय स्तरमा सामना गनर् सक्ने अवस्था �सजर्ना गन� 
।  
)ग (  �वपद् जोिखम न्यू�नकरण, पूवर्तयार�, ��तकायर् र पनुलार्भ कायर्लाई सहज 
गन� । 

१५. कोषको आम्दानी:   (१)  कोषमा कायर्�व�धको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अ�धनमा 
र�ह देहाय बमोिजमका रकम आम्दानीको रूपमा जम्मा हुनेछ: 

(क) गाउँपा�लकाको वा�षर्क बजेटमाफर् त �वपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुने गर� 
स्वीकृत रकम,  
(ख) �वपद् व्यवस्थापन कायर्का ला�ग कोषमा जम्मा हुनेगर� अन्य स्थानीय तहबाट 

�ा� रकम, 
(ग) �वपद् व्यवस्थापन कायर्का ला�ग कोषमा जम्मा हुनेगर� �देश सरकार तथा 

नेपाल सरकारबाट �ा� रकम, 
)घ (  गाउँसभाबाट स्वीकृत आ�थर्क कायर्�व�धमा व्यवस्था ग�रए बमोिजम �वपद् 
व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुनेगर� �ा� हुने शुल्क तथा दस्तरु रकम,  

)ङ(  गाउँ सभा सदस्य, गाउँ कायर्पा�लका सदस्य तथा गाउँपा�लकाका 
कमर्चार�हरूको स्वेिच्छक �नणर्यबाट �ा� हुने रकम, 

)च(   स्वदेशी  �व�भ� सरकार� तथा गैरसरकार� संघसंस्थाहरू र त्यसमा कायर्रत 
कमर्चार�हरू, उ�ोगी, व्यवसायी, पेशाकम�, राजनी�तक दल, नाग�रक समाज, 



14 
 

धा�मर्क तथा परोपकार� संघसंस्था र आम सवर्साधारणबाट स्वेिच्छक रूपमा 
�ा� हुने रकम, 

(छ) गैरआवासीय नेपाल�, वैदेिशक सरकार तथा संघसंस्थाको तफर् बाट �च�लत 
कानूनको अ�धनमा र�ह �ा� हुने रकम,  

(ज) कोषको खाता स�ालनमा रहेको �व�ीय संस्थाले त्यस्तो कोषमा रहेको रकममा 
उपलब्ध गराएको ब्याज आय, 

(झ) दफा १६ को उपदफा (३) बमोिजम वस्तगुत सहायता सामा�ीको �ब��बाट 
�ा� आय, 

(ञ)  �च�लत कानूनको अ�धनमा र�ह कोषमा जम्मा हुने गर� अन्य कुनै �ोतबाट 
�ा� रकम ।  

)२ (  उपदफा (१) बमोिजम कोषलाई उपलब्ध हुने रकम सम्बिन्धत व्यि� वा संस्थाले 
यस कायर्�व�धको दफा 3 को उपदफा (२) बमोिजमको कोषको ब�क खातामा �सधै जम्मा ग�र�दन 
वा गाउँपा�लकाको आ�थर्क �शासन शाखामा नगद जम्मा गनर् सक्नेछ । त्यसर� नगद जम्मा हुन 
आएमा आ�थर्क �शासन शाखाले सम्बिन्धत व्यि� वा संस्थालाई सोको भपार्ई उपलब्ध गराउनपुन�छ 
। 

(३) कोषमा रकम जम्मा गन� व्यि� तथा संस्थाको नाम र �ा� सहायता रकम सम्बन्धी 
मा�सक �ववरण अक� म�हनाको सात गते �भ� सावर्ज�नक ग�रनेछ । 

तर कुनै व्यि� वा संस्थाले सहायता उपलब्ध गराउँदा आफ्नो नाम सावर्ज�नक नगनर् 
स�म�तलाई अनरुोध गरेको रहेछ भने �नजको नाम उल्लेख नगर� �ववरण सावर्ज�नक गनर् बाधा 
पन� छैन।  

 
१६. वस्तुगत सहायता सामा�ी (१) : कायर्�व�धको दफा  १२ को उपदफा  (२) र (३) को अ�धनमा 

र�ह कुनै व्यि� वा संस्थाबाट नगदबाहेकको वस्तगुत सहायता सामा�ी �ा� हुन आएमा र त्यसर� 
�ा� सामा�ी �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर्मा उपयोग हुने देिखएमा त्यस्तो वस्तगुत सहायता 
सामा�ीलाई स्वीकार ग�रनेछ ।  

(2) उपदफा (१) बमोिजम स्वीकार ग�रएको वस्तगुत सहायता सामा�ीलाई अलग्गै मौज्दात 
�कताबमा आम्दानी अ�भलेख जनाई त्यस्तो सामा�ीको �च�लत मूल्यलाई कोषको आम्दानीको रूपमा 
समेत अ�भलेख ग�रनेछ ।  

स्प��करणः यस बँुदाको �योजनका ला�ग �च�लत मूल्य भ�ाले वस्तगुत सामा�ीको साथमा 
�ा�हुने ख�रद �बजक वा मूल्या�नको �माण र ढुवानी लागत समेतको मूल्यलाई जनाउँनेछ । 
यद� त्यस्तो मूल्य�बना नै वस्तगुत सामा�ी �ा� हुन आएको रहेछ भने त्यस्तो वस्तगुत सामा�ीको 
�च�लत स्थानीय दररेट अनसुारको मूल्या�नलाई आम्दानीको आधार मा�ननेछ । सो प�न नभएमा 
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त्यसर� �ा� सामा�ीको ला�ग स�म�तले उिचत ठहयार्एको मूल्या�नलाई कोषको आम्दानीको आधारको 
रूपमा �लईनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम �ा� भई उपदफा (२) बमोिजम आम्दानी अ�भलेख ग�रएको 
कुनै सामा�ी तत्काल �योग गनर् आवश्यक नपन� वा न�मल्ने वा लामो समयसम्म भण्डारण ग�र 
रा� प�न अनकुुल नहुने (सड्ने, �ब�ने, ना�सने वा खेर जाने) �कृि�को भएमा स�म�तको �नणर्यले 
त्यस्तो सामा�ीलाई �च�लत कानून बमोिजम �ललाम �ब�� गर� �ा� आय रकमलाई दफा ३ को 
उपदफा (२) बमोिजमको कोषको खातामा जम्मा ग�रनेछ ।   

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरालेिखएको भएता प�न कुनै वस्तगुत सहायता सामा�ी 
स्थानीय �वपद् व्यवस्थापनमा उपयोग नहुने वा उपयोग गनर् उपयु� नहुने देिखएमा स�म�तले �नणर्य 
गर� त्यस्तो सहयोग आंिशक वा पूणर्रूपमा अस्वीकार गनर् सक्नेछ । 

(५) उपदफा (१) वा जनुसकैु कुरालेिखएको भएता प�न कुनै वस्तगुत सहायता सामा�ी 
�च�लत मापदण्ड बमोिजमको न्यूनतम गणुस्तरयु� नभएको अवस्थामा त्यस्तो सामा�ीलाई स�म�तले 
अस्वीकार गन�छ।  

(६)  उपदफा (१) बमोिजम �ा� वस्तगुत सहायता सामा�ी उपदफा (४) वा (५) बमोिजम 
अस्वीकार ग�रएको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो सामा�ी उपलब्ध गराउने व्यि� वा संस्थालाई 
कायार्लयले सामा�ी �ा�� र स्वीकारोि�को भपार्ई उपलब्ध गराउनपुन�छ । 

(७) उपदफा (१) बमोिजम स्वीकार गर� उपदफा (२) बमोिजम अ�भलेख ग�रएको र 
उपदफा (४) वा (५) बमोिजम अिस्वकार ग�रएको सामा�ीको �ववरण तथा स्वीकार ग�रएको 
सामा�ीको हकमा सो उपलब्ध गराउने व्यि� वा संस्थाको नाम सम्बन्धी मा�सक �ववरण अक� 
म�हनाको सात गते �भ� सावर्ज�नक ग�रनेछ । 

तर कुनै व्यि� वा संस्थाले सहायता उपलब्ध गराउँदा आफ्नो नाम सावर्ज�नक नगनर् 
स�म�तलाई अनरुोध गरेको रहेछ भने �नजको नाम उल्लेख नगर� �ववरण सावर्ज�नक गनर् बाधा 
पन� छैन । 

(८) यस दफा बमोिजम �ा� भएको वस्तगुत सहायता सामा�ीलाई त्यस्तो सामा�ी भण्डारण 
गन� वा �योग ग�रने स्थानसम्म पयुार्उनका ला�ग सहायता उपलब्ध गराउने सम्बिन्धत व्यि� वा 
संस्थालाई नै अनरुोध गनर् स�कनेछ ।    

१७. कोषको �योग   (१) :  कोषमा जम्मा भएको रकम खचर् गनर् तथा �वपद् व्यवस्थापनका ला�ग 
�ा� वस्तगुत सहायता सामा�ी खचर् �नकासा गनर् स�म�तले �नणर्य गनुर्पन� छ ।  

)२ (  उपदफा )१ (मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न तत्काल �वपद् ��तकायर् गनुर् 
पन� अवस्था रहेको, तर स�म�तको बैठक बस्न सक्ने अवस्था नरहेमा तत् प�ात लगतै बस्ने 
स�म�तको बैठकबाट अनमुोदन गराउने गर� संयोजकको �नणर्यबाट एक पटकमा बढ�मा दश हजार 
रूपैयासम्मको रकम खचर् गनर् बाधा पगु्ने छैन ।  
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)३ (कोषमा जम्मा भएको रकम तथा  सामा�ी देहाय बमोिजमको कायर्मा खचर् ग�रनेछ: 
)क (  �वपद्बाट �भा�वत भएको वा हुनसक्ने व्यि� वा समुदायको तत्काल खोजी, 
उ�ार तथा सम्पि�को संरक्षण गनर्, 

(ख) �वपद् �भा�वतको तत्काल�न राहतका ला�ग आवश्यक पन� खा�ा�, खानेपानी, 
ल�ा कपडा, औषधी, सरसफाइ तथा शैिक्षक सामा�ी जस्ता वस्तहुरू ख�रद 
गर� उपलब्ध गराउन तथा तत् सम्बन्धी अन्य आवश्यक कायर् गनर्, 

)ग(   �वपद्को  कारण स्थायी बसोबास स्थल गुमाएका व्यि�हरूका ला�ग अस्थायी 
िश�वर वा आ�यस्थल बनाउन तथा पनुस्थार्पना गनर्, 

)घ(   �वपद्को  कारणबाट घाइते वा �बरामी भएका व्यि�को औषधोपचार गनर्, 
)ङ(   �वपद्  �भा�वतलाई मनोवैज्ञा�नक उपचार तथा मनो�वमशर् �दान गनर्, 
)च(   �वपद्को कारणबाट मृत्यु  भएका व्यि�को काज��या वा सदगतका ला�ग 

�नजको प�रवारलाई तो�कए बमोिजमको सहायता उपलब्ध गराउन, 
(छ) �वपद्को कारण सम्पि�को क्षती हुने व्यि�लाई तो�कए बमोिजमको राहत 

उपलब्ध गराउन, 
(ज) खोज, उ�ार तथा �ाथ�मक उपचारकाला�ग स्वयम् सेवक तथा �वशेषज्ञको 

प�रचालन र सामा�ी ख�रद तथा भण्डारण गनर्, 
(झ) �वपद्को कारणबाट भएको फोहरमैला तथा �दषुणको �वसजर्न गनर्, 

)ञ(  �वपद् पूवर् सूचना �णाल� स्थापना सम्बन्धी उपकरण ख�रद, �णाल� �वकास र 
सोको स�ालन गनर्, 

)ट(   खोज , उ�ार र राहतकोला�ग तत्काल स�ार तथा यातायात सूचारु गनर्, 
)ठ(   स्था नीय स्तरमा रहेका �वपद् व्यवस्थापन स्वयम् सेवकहरूको क्षमता �वकास 

तथा प�रचालन सम्बन्धी कायर् गनर्,  
(ड) जोिखमयु� स्थानको प�हचान तथा उ� स्थानको धन जनको स्थानान्तरण गनर्, 
(ढ) �वपद् प�ात �वपदबाट भएको क्ष�तकोलेखाजोखा र �वपद् प�ातको 

आवश्यकताको प�हचान गनर्,  
(ण) �वपद् प�छको पनुः�नमार्ण गनर्, 
(त) �वपद् पवुर्तयार�, �वपद् ��तकायर्, �वपद् र �वपद्प�छको पनुर्लाभ, �वपद् जोिखम 

न्यू�नकरण जस्ता �वपद् व्यवस्थापनका कायर् गनर्, 
(द) नद� �नयन्�ण गनर्, अपतक�लन रुपमा नयाँ सडक/�ाक खोल्ने र अबरु� 

सडक खोल्ने र सडक बगाएको स्थानहरुमा अस्थायी सडक �नमार्ण कायर् गन�,  
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(ध) अपतका�लन रुपमा स्वास्थ्य ज�टलताको कारण हे�लकप्टरबाट एयर �लफ्ट गनर् 
तथा हे�लकप्टर स�हतको अन्य सावर� सधानको �योग गर� �वपद् तथा 
जोिखमको �न�रक्षण गनर्,   

(ण) स�म�तले तोके बमोिजमको �वपद् व्यवस्थापन सम्विन्ध अन्य काम गनर्  ,गराउन 
। 

 )४ ( उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरालेिखएको भए ताप�न �नय�मतरूपमा ग�रने �वकास 
�नमार्ण सम्बन्धी कायर्लाई �वपद् व्यवस्थापनसँग आव� गराएर कोषबाट कुनै प�न �क�समको खचर् 
गनर् पाईनेछैन । 

(५) कोषमा मौज्दात रकम पाँच लाख रूपैया भन्दा घ�ट भएको अवस्थामा आपतका�लन 
कायर्बाहेक अन्य �योजनका ला�ग कोषको रकम �योग ग�रनेछैन ।  

१८. राहत सहायता �वतरण◌ः (१)  �भा�वत व्यि�लाई राहत उपलब्ध गराउँदा कोषमा जम्मा भएको 
रकम र वस्तगुत सामा�ी मध्ये आवश्यकता र औिचत्यका आधारमा दुवै वा कुनै एक मा� प�न 
उपलब्ध गराउन स�कनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम राहत उपलब्ध गराउनपूुवर् कोषबाट राहत उपलब्ध गराई�दने 
सम्बन्धमा �वपद् �भा�वत व्यि� वा �नजको एकाघरको प�रवारका सदस्यले �वपद्को घटना र 
सोबाट आफूँ वा आफ्नो प�रवारका सदस्यलाई पनर् गएको हानी नोक्सानीको �ववरण स�हत 
कायार्लयमा �नवेदन दतार् गनुर्पन�छ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम �नवेदन दतार् गदार् �वपद्को घटना र सोबाट पनर् गएको हानी 
नोक्सानीको मूल्या�न स�हतको सजर्�मन मुचलु्का वा ��तवेदन समेत �नवेदनसाथ संलग्न ग�रएको 
हुनपुन�छ ।  

(४) उपदफा (२) बमोिजम दतार् भएको �नवेदन र उपदफा (३) बमोिजमको संलग्न 
मुचलु्का वा ��तवेदन समेतका आधारमा �वपद् �भा�वतलाई कोषबाट राहत रकम तथा सामा�ी 
उपलब्ध गराउँदा �वपद्को सघनता र व्यापकता, कोषमा जम्मा भएको रकम तथा राहत सामा�ीको 
उपलब्धता र खचर्को औिचत्य समेतलाई दृ��गत गर� स�म�तले उिचत ठहयार्एबमोिजम हुनेछ । 

(५) उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरालेिखएको भएता प�न �वपद्को कारणले गिम्भर 
हानी नोक्सानी वा घाईते भई �वपद् �भा�वत व्यि� वा �नजको एकाघरको प�रवारका सदस्यले 
राहतका ला�ग �नवेदन दतार् गनर् सक्ने अवस्था नरहेमा र तत्काल राहत उपलब्ध नगराउँदा �वपद् 
�भा�वत व्यि� थप जोिखममा धके�लन सक्ने वा थप जनधन र स्वास्थ्यमा हानी नोक्सानी पगु्न 
सक्ने अवस्था छ भ�े स�म�तलाई लागेमा त्यस्तो व्यि�लाई स�म�तले �नणर्य गरेर तत्काल राहत 
उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 



18 
 

(६) �वपद् �भा�वत व्यि�लाई यस दफा बमोिजम राहत उपलब्ध गराउँदा म�हला, 
बालबा�लका, �कशोर �कशोर�, जे� नाग�रक, अश� तथा अपा�ता भएका व्यि�लाई �ाथ�मकता 
�दनपुन�छ । 

१९. कोष �योग गनर् नपाईने: (1) यस कायर्�व�धमा अन्य� जनुसकैु कुरालेिखएको भए ताप�न देहायको 
�योजनका ला�ग कोषमा जम्मा भएको रकम खचर् गनर् पाईने छैनः 

(क) �नय�मत �शास�नक कायर्को ला�ग खचर् गनर्,  
(ख) कुनै सरकार� वा गैरसरकार� पदा�धकार� वा कमर्चार�लाई �नय�मत रूपमा 

तलब, भ�ा वा अन्य स�ुवधा उपलब्ध गराउन,  
(ग) कुनै सरकार� वा गैरसरकार� पदा�धकार� वा कमर्चार�लाई �मण खचर् वा अन्य 

त्यस्तै �कारको खचर् उपलब्ध गराउन, 
(घ) �वपद्बाट �भा�वतलाई �दईने तो�कए बमोिजमको राहत बाहेक अन्य कुनै प�न 

�क�समको चन्दा, परुस्कार, उपहार वा आ�थर्क सहायता उपलब्ध गराउन, 
(ङ) कुनै प�न �क�समको गो��, अन्तर��या वा सभासम्मेलन स�ालन गनर्, गराउन, 
(च) आकिस्मक रूपमा �नमार्ण गनुर्पन� बाहेकका अन्य �नय�मत पूवार्धार �वकास 

�नमार्णसम्बन्धी कायर् गनर्, गराउन, 
(ङ) �वपद् जोिखम न्यू�नकरण तथा �वपद् व्यवस्थापनसँग �त्यक्ष सम्बन्ध नभएको 

अन्य कुनै प�न कायर् गनर्, गराउन ।  
(२) कोषलाई �ा� भएको वस्तगुत सहायता सामा�ी मध्यै कुनै प�न सामा�ी पूणर् वा 

आंिशकरूपमा कायार्लयको वा कायार्लयको कुनै पदा�धकार� वा कमर्चार�को �नय�मत �योजनका 
ला�ग �योग ग�रनेछैन । 

 
 
 
 
 

प�रच्छेद – ६ 
कोषको स�ालन,लेखा तथालेखा प�रक्षण 

२०. कोषको स�ालन : (१) कोषको ब�क खाता स�ालन गाउँपा�लकाको �मुख �शासक�य अ�धकृत 
रलेखा �मुखको संयु� दस्तखतबाट हुनेछ ।  

(२) कोषबाट एक पटकमा दुई हजार रूपैया भन्दा बढ�को रकम भ�ुानी गदार् 
अ�नवायर्रूपमा ब�क माफर् त मा� भ�ुानी ग�रनेछ । 
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(३) कोषलाई �ा� वस्तगुत सहायता सामा�ीको �नकासा �मुख �शासक�य अ�धकृत वा 
�नजले तोकेको �वपद् व्यवस्थापन हेन� अ�धकृत स्तरको कमर्चार� र िजन्सी शाखा �मुखबाट हुनेछ 
।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम वस्तगुत सहायता सामा�ी �वपद् व्यवस्थापन कायर्मा उपयोगका 
ला�ग �नकासा गदार् मौज्दात �कताबमा खचर् अ�भलेख जनाई �नकासा �दनपुन�छ र त्यस्तो सामा�ीको 
अ�भलेख मूल्यलाई कोषको खचर्को रूपमा समेत अ�भलेख ग�रनेछ । 

२१. कोषको आयव्ययकोलेखा तथा सोको सावर्ज�नकरण (१) :  कोषको आय व्ययकोलेखा �च�लत 
कानून बमोिजम रािखनेछ ।  

)२ (कायर्पा�लकाले तोकेबमोिजम आन्त�रक �नयन्�ण �णाल� कायम गनुर् पन�छ।कोषले  
)३ (कोषको  मा�सकरूपमा भएको आम्दानी र खचर्को �ववरण अक� म�हनाको सात 

गते�भ�मा सावर्ज�नक गनुर्पन�छ । 
)४ (आ�थर्क वषर् समा� भएको �म�तले तीन म�हना�भ� स�म�तले कोषको वा�षर्क  आय 

व्ययको �ववरण समेत खुल्ने वा�षर्क ��तवेदन तयार गर� कायर्पा�लका माफर् त गाउँ सभा समक्ष 
पेश गनुर् पन�छ । 

२२. लेखा प�रक्षण : (१) कोषको आन्त�रकलेखापर�क्षण गाउँपा�लकाको आन्त�रकलेखा प�रक्षण 
शाखाबाट हुनेछ । 

)२ (  कोषको अिन्तम ले महाखापर�क्षण लेखा पर�क्षकबाट हुनेछ । 
)३ (  गाउँ कायर्पा�लकाले चाहेमा जनुसकैु बखत स�म�तको �हसाव�कताव जाँच्न वा जाँच 

गराउन सक्नेछ । 
(४) गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लयले कम्तीमा वषर्को एक पटक कोषको सामािजक र 

सावर्ज�नकलेखाप�रक्षणको व्यवस्था �मलाउनेछ। 
 

 
प�रच्छेद – ६ 

कसूर तथा सजाय 

२३. कसूर र सजाय : कसैले �वपद्को घटना घट्न सक्ने गर� लापरवाह� गरेमा वा त्यस्तो घटना 

घटाउन �त्यक्ष संलग्न भएमा वा घट्ना घटेको अवस्थामा नाजायज फाईदा �लने गर� वा आफुलाई 

मा� फाईदा पगु्ने �क�समको कुनै काम गरेमा वा यस सम्बन्धमा संघीय कानून बमोिजम कसरुजन्य 

मा�नने कुनै काम गरेमा तत ्सम्बन्धी कारवाह� �च�लत संघीय कानून बमोिजम हनेुछ ।  

प�रच्छेद –७ 
�व�वध 
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२४. सशतर् सहायता : (१) �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी तो�कएको कायर् सम्पादन गन� शतर् स�हत कुनै 
व्यि� वा संस्थाले कोषमा सहायता उपलब्ध गराउन चाहेमा त्यस्तो सहायता �ा� गनुर् पूवर् स�म�तले 
शतर् स्वीकार गन� वा नगन� सम्बन्धी �नणर्य गन�छ र शतर् स्वीकार गरेको अवस्थामा मा� सहायता 
रकम वा सामा�ी कोषमा जम्मा हुनेछ । 

तर नेपाल सरकार, �ादेश सरकार वा स्थानीय सरकारले सशतर् अनदुान उपलब्ध गराउने 
हकमा स�म�तको पूवर् �नणर्य आवश्यक पन�छैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम कोषमा �ा� अनदुान रकम वा वस्तगुत सहायता सामा�ीलाई 
तो�कएको काममा मा� उपयोग गनुर्पन�छ ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजम कोषमा �ा� अनदुान रकम वा वस्तगुत सहायता सामा�ी 
तो�कए बमोिजमको कायर्मा उपयोग भए-नभएको सम्बन्धमा त्यस्तो सहायता उपलब्ध गराउने 
व्यि� वा संस्थाले �ववरण माग गरेमा सोको �ववरण उपलब्ध गराउनपुन�छ । 

)४ ( उपदफा (१) बमोिजम कोषमा सहायता स्वरुप �ाप् त हुने भौ�तक सामा�ीहरुको 
भण्डारण तथा �वतरण कायर्लाई व्यविस्थत गनर् आवश्य�ा अनसुार स�म�तले थप 
मापदण्ड/कायर्�व�ध  बनाई लाग ुगनर्  सक्नेछ । 

२५. परामशर् �लन सक्ने:  स�म�तले यस कायर्�व�ध बमोिजमको कायर् सम्पादन गनर् उपयु� �वज्ञ व्यि� 
वा सस्थासँग आवश्यक परामशर् �लन सक्नेछ । 

२६. रकम ��ज नहुने तथा आवत� कोष (�रविल्वङ् फण्ड) को रूपमा रहने : (१) दफा १२ को 
उपदफा (१) बमोिजम कोषमा जम्मा भएको रकम मध्ये आंिशक वा परैु रकम कुनै आ�थर्क वषर्मा 
खचर् नभई आ�थर्क वषर्को अन्त्यमा बाँक� रहेमा त्यस्तो रकम ��ज नभई कोषमै रहनेछ । 

  तर दफा २४ को उपदफा (१) बमोिजम �ा� सहायता रकमलाई त्यस्तो शतर् अनरुूप 
उपयोग गनर् नसकेको कारण जनाई सहायता उपलब्ध गराउने सम्बिन्धत व्यि� वा संस्थाले �फतार् 
माग गरेमा कोषबाट रकम �फतार् गनर् बाधा पन� छैन । 

)२(   कोषलाई आवत� कोष   )�रबिल्व� फण्ड(   को रुपमा स�ालन ग�रनेछ ।  
स्प��करणः यस बँुदाको �योजनका ला�ग आवत� कोष )�रबिल्वङ फण्ड(  भ�ाले कोषबाट 

खचर् भएको नगद रकम वा�षर्क रुपमा बजेट �व�नयोजन माफर् त पनुःप�ुतर् गद� जाने ग�र स्था�पत 
कोषलाई सम्झनपुछर् । 

)3  (कोषमा  मौज्दात रकम पाँच लाख रूपैया भन्दा न्यून हुन गएमा तत्काल थप रकम 
जम्मा गनर् �य� ग�रनेछ । 

२७. सहयोगका ला�ग आ�ान गन� : (१) �वपद्का कारण आपत्का�लन अवस्था �सजर्ना भई स्थानीय 
�ोत साधन र क्षमताले �वपद्को सामना गनर् क�ठन भएमा गाउँपा�लकाले �छमेक� स्थानीय तह, �देश 
सरकार तथा नेपाल सरकारलाई कोषमा आ�थर्क तथा वस्तगुत सहायता उपलब्ध गराउन अनरुोध गनर् 
सक्नेछ । 
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(२) �वपद्बाट �भा�वतको खोज, उ�ार र राहतका ला�ग स�म�तले स्थानीय सामािजक 
तथा परोपकार� संघ, संगठन, युवा क्लव, आमासमूह, स्वयम् सेवक, रा�सेवक, उ�ोगी व्यवसायी, 
�वु� व्यि� तथा आमसवर्साधारणलाई सहयोगका ला�ग अनरुोध गनर् सक्नेछ।  

२८. अ�भलेख रा�े : (१) स�म�तले कोष प�रचालन सम्बन्धमा गरेको �नणर्य र अन्य काम कारवाह�को 
अ�भलेख दुरुस्त रा�ु पन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको अ�भलेख स�म�तको सदस्य-सिचवको िजम्मामा रहनेछ । 
(३) दफा (१) बमोिजमको अ�भलेख सरोकारवाला कुनै व्यि� वा संस्थाले माग गरेमा 

�नजलाई �नयमानसुार त्यस्तो अ�भलेख उपलब्ध गराईनेछ ।   
२९. अनगुमन :(१) यस कायर्�व�ध बमोिजम कोष प�रचालन तथा सोबाट भएका कामको �नय�मत तथा 

आकिस्मक अनगुमन सम्बन्धी कायर्का ला�ग स�म�तको संयोजक वा �नजले तोकेको स�म�तको अन्य 
कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा स�म�तको न्यूनतम थप एक सदस्य समेत संलग्न रहेको अनगुमन टोल� 
ख�टई कोष प�रचालनबाट भएको कामको अनगुमन गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ख�टएको अनगुमन टोल�ले आफूलाई �ा� कायार्देशका 
आधारमा अनगुमनका �ममा देिखएको सत्य तथ्य �ववरण स�हतको ��तवेदन स�म�तसमक्ष पेश 
गनुर्पन�छ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम पेश हुन आएको ��तवेदन समेतका आधारमा कोष प�रचालनमा 
कुनै क�म कमजोर� भएको देिखएमा त्यसलाई सधुार गनर् स�म�तले आवश्यक �नद�शन �दन सक्नेछ 
र त्यस्तो �नद�शनको पालना गनुर् सम्बिन्धत सबैको कतर्व्य हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरालेिखएको भएता प�न कोष प�रचालनमा कुनै गिम्भर 
�टु� रहेको र सोलाई तत्काल रोक्न आवश्यक देिखएमा संयोजकले त्यस्तो कायर् रोक्न �नद�शन 
�दन सक्नेछ । 

(५) अनगुमनका �ममा कुनै व्यि�ले झुठा �ववरण पेश गर� कोषबाट राहत �ा� गरेको 
वा कोषले उपलब्ध गराएको राहतको दरुूपयोग गरेको पाईएमा दोषी उपर �च�लत कानून बमोिजम 
कारवाह� हुनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोिजमको अनगुमन टोल�मा उपलब्ध भएसम्म स्थानीय राजनी�तक 
दल, �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर्मा संलग्न गैरसरकार� संघसंस्था, उ�ोगी व्यवसायी आव� 
संघसंगठन, नाग�रक समाज तथा प�कार आव� संघसंगठन र सशतर् सहायता उपलब्ध गराउने 
व्यि� वा संस्थाको ��त�न�ध समेतलाई संलग्न गराईनेछ । 

३०. �वपद् स�ट�स्त के्ष� घोषणाको पालना र समन्वय : (१) नेपाल सरकारले हेलम्ब ु

गाउँपा�लका�भ�को कुनै ठाउँमा गम्भीर �कृ�तको �वपद् उत्प� भएबाट �वपद् स�ट�स्त के्ष� घोषणा 
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गर� �च�लत कानून बमोिजम कुनै काम गनर् गराउन आदेश �दएमा सोको पालना गनुर् गराउन ु

गाउँपा�लकाको कतर्व्य हनेुछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम घोषणा ग�रएको के्ष�मा नेपाल सरकारले �च�लत कानून बमोिजम 

कुनै काम गनर् गराउन हेलम्ब ुगाउँपा�लका�भ�को कुनै व्यि�, संस्था वा अ�धकार�लाई आदेश 

�दएमा सोको पालना गनर् गराउनमा गाउँपा�लकाले आवश्यक समन्वय गन�छ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम घोषणा ग�रएको के्ष� सम्बन्धी सूचनाको �सारणमा गाउँपा�लकाले 

सहयोग र समन्वय गन�छ । 

३१. नेपाल सरकारको स्वीकृतीमा मा� �वेश गनुर्पन� : (१) �वपद् बाट असर परेको कुनै के्ष�मा �वदेशी 

नाग�रक वा संस्थाले �वेश गनुर् परेमा नेपाल सरकारको स्वीकृ�त �लएको छ छैन भ�न गाउँ 

कायर्पा�लकाले सोधखोज गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सोधखोज गदार् त्यस्तो नाग�रक वा संस्थाले नेपाल सरकारको 

स्वीकृ�त �लएको नादेिखएकोमा �नजको �वेशलाई रोक लगाई तत ्सम्बन्धी सूचना नेपाल सरकारलाई 

उपलब्ध गराईनेछ । 

३२. मानवीय तथा अन्य सहायता र समन्वय : (१) हेलम्ब ुगाउँपा�लका�भ� उत्प� �वपद्को अवस्थालाई 

तत्काल सामना गनर् आन्त�रक �ोत र साधनबाट नभ्याउने भएमा मानवीय तथा अन्य सहायता र 

समन्वयका ला�ग िजल्ला समन्वय स�म�त, �देश सरकार तथा नेपाल सरकारलाई अनरुोध ग�रनेछ ।  

 (२) �वपद् बाट उत्प� िस्थ�त �नयन्�ण गन� �ममा नेपाल सरकारले अन्तरार्��य मानवीय तथा 

अन्य सहयोग �लई प�रचालन गरेको अवस्थामा नेपाल सरकारको �नद�शनमा र�ह तत ्सम्बन्धी 

कायर्मा सहयोग र समन्वय ग�रनेछ ।  

(३) �छमेक� स्थानीय तहमा कुनै �वपद् उत्प� भई सो व्यवस्थापनका ला�ग �छमेक� स्थानीय 

तहले सोझै, िजल्ला समन्वय स�म�त वा �देश सरकार माफर् त अनरुोध गरेमा उपलब्ध भएसम्मको 

सहयोग पयुार्उन ुगाउँकायर्पा�लको दा�यत्व हनेुछ । 

३३. तत्काल ख�रद तथा �नमार्ण र �योग गनर् स�कने : (१) �वशेष प�रिस्थ�त पर� �वपद् बाट �भा�वत 

के्ष�मा खोज, उ�ार तथा राहत उपलब्ध गराउन तथा भइरहेको �वपद् बाट थप क्ष�त हनु न�दनका 

ला�ग तत्कालै राहत साम�ी खरि◌द वा �नमार्ण कायर् गनर् आवश्यक भएमा सावर्ज�नक ख�रद सम्बन्धी 

�च�लत कानूनमा रहेको �वशेष प�रिस्थ�तमा ख�रद गन� सम्बन्धी व्यवस्था बमोिजम गाउँ कायर्पा�लकाले 

ख�रद वा �नमार्ण कायर् गनर् स�कनेछ । 
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(२) �वपद् बाट �भा�वत के्ष�मा खोज, उ�ार तथा राहत उपलब्ध गराउन तथा भइरहेको 

�वपद् बाट थप क्ष�त हनु न�दनका ला�ग हेलम्ब ुगाउँपा�लकाके्ष� �भ�को कुनै गैरसरकार� कायार्लय 

वा अन्य संघ संस्था र व्यि�को चल, अचल सम्पि� तथा सवार� साधन उपयोग गनर् आवश्यक 

भएमा सोको अ�भलेख राखी तो�कएको अव�धभरको ला�ग अस्थायी तवरले �ा� गनर् स�कनेछ । 

 (३) �वपद् बाट �भा�वत के्ष�मा तत्काल राहत उपलब्ध गराउन हेलम्ब ु गाउँपा�लकाके्ष� 

�भ�को कुनै गैरसरकार� कायार्लय वा अन्य संघ संस्था र व्यि�को खा�ा�, ल�ाकपडा, औषधी 

वा अन्य वस्त ुआवश्यक भएमा सोको अ�भलेख राखी �नयन्�णमा �लन र सम्बिन्धत �भा�वत 

पक्षलाई �वतरण गनर् स�कनेछ । 

(४) गाउँपा�लकाले उपदफा (२) बमोिजम कुनै सम्पि� अस्थायी रूपमा �ा� गरेमा वा उपदफा 

(३) बमोिजम कुनै वस्त ु�नयन्�ण र �वतरण गरेमा त्यस्तो सम्पि� �योग वा वस्त ुउपयोग बापत 

�च�लत दर अनसुारको रकम सम्बिन्धत कायार्लय, संस्था वा व्यि�लाई �दनेछ ।  

३४. राहतको न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था : (१) �वपद् �भा�वत व्यि�लाई नेपाल सरकार तथा 

�देश सरकारले उपलव्ध गराउने राहतको अ�त�र� गाउँपा�लकाले आन्त�रक �ोतबाट थप राहत 

उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम गाउँपा�लकाले �वपद् �भा�वत व्यि�लाई राहत उपलब्ध गराउँदा 

मापदण्ड बनाई सोको आधारमा राहात उपलब्ध गराउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको राहतको मापदण्डमा अन्य �वषयको अ�त�र� देहायका �वषय 

समावेश भएको हनु ुपन�छ:- 

(क) �वपद् बाट �भा�वत व्यि�लाई अस्थायी आ�यस्थलमा राख्दा उपलब्ध गराउन ुपन� 

आवास, खा�ा�, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सम्बन्धी, 

(ख) �वपद् बाट मृत्य ु हनेुको प�रवार तथा सम्पि�को क्ष�त हनेु व्यि�लाई उपलब्ध 

गराउन ुपन� न्यूनतम राहत सम्बन्धी,  

(ग) म�हला, बालबा�लका, जे� नाग�रक, अश� तथा अपा�ता भएका व्यि�को 

आवश्यकता संवोधनका ला�ग �वशेष राहत प्याकेजहरु (जस्तै �डिग्नट� �कट र 

िचल्�ेन �कट) म�हलाहरूको ला�ग सरुिक्षत म�हलामै�ी स्थल,  

(घ) व्यि�गत गोप�नयता तथा सरुक्षा सम्बन्धी, 

(ङ) न्यूनतम राहत बाहेक स्वरोजगार तथा रोजगार� व्यवस्थापनका माध्यमबाट 

पी�डतको जी�वकोपाजर्न सम्बन्धी, 
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(च) गैरसरकार� वा व्यि�गत रूपमा �दइने राहतको �वतरण सम्बन्धी, 

(छ) एक�ार �णाल� अनरुुप राहत �वतरण गन� सम्बन्धी, 

(ज) राहतसँग सम्बिन्धत अन्य उपय�ु �वषय । 

३५. �वपद् मा पर� हराएका वा न� भएका कागजात सम्बन्धमा : �वपद् मा पर� हराई फेला पनर् नसकेका 

तथा आंिशक वा पूणर् रूपमा क्ष�त भएका गाउँपा�लकाका महत्वपूणर् कागजातहरुको �माणीकरण तथा 

��त�ल�प उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था �च�लत कानूनले तोके बमोिजम हनेुछ। 

 

३६. �नद�शन �दन सक्ने : (१) गाउँ सभाले स�म�तको काम कारबाह�को सम्बन्धमा स�म�तलाई आवश्यक 
�नद�शन �दन सक्नेछ । 

(२) स�म�तले यस कायर्�व�धको अधीनमा रह� �वपद् व्यवस्थापनका ला�ग कुनै व्यि� 

वा �नकायलाई आवश्यक �नद�शन �दन सक्नेछ र त्यस्तो �नद�शनको पालना गनुर् सम्बिन्धत व्यि� वा 

�नकायको कतर्व्य हनेुछ । 

३७. उपस�म�त गठन गनर् सक्ने : (१) स�म�तले आवश्यकता अनसुार उपस�म�त गठन गनर् सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम गठन हुने उपस�म�तको काम, कतर्व्य, अ�धकार र कायर्◌ाव�ध 

उपस�म�त गठन गदार्का बखत तो�कए बमोिजम हनेुछ । 

३८. अ�भलेख रा� ुपन�ः (१) �वपद्को समयमा राहत उपलब्ध गराउने व्यि�, �नकाय वा संस्थाको 

नाम,  र उपलव्ध गराईको राहत तथा सोको प�रमाण स�हतको �ववरणको अ�भलेख रा�े व्यवस्था 

स�म�तले �मलाउनपुन� छ ।   

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �ववरण राख्दा �वपद् मा परेका म�हला, बालबा�लका तथा जे� 

नाग�रक, �वपद्का कारणले स्थानान्तरण भएका घरप�रवार लगायतको संख्या ए�कन हनेु �ववरण र 

उनीहरूलाई उपलब्ध गराइएको राहात स्प�रूपमा रा�ुपन� छ । 

३९. परुस्कार �दन सक्ने : स्थानीय �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा �वशेष योगदान परु् याउने उत्कृ� व्यि� 

वा संस्थालाई �ोत्साहन स्वरूप स�म�तको �सफा�रसमा गाउँ कायर्पा�लकाले सम्मान तथा परुस्कार �दन 

सक्नेछ ।  

४०. वा�षर्क ��तवेदन : (१) स�म�तले �त्येक आ�थर्क वषर्मा गरेको कामको �ववरण स�हतको वा�षर्क 

��तवेदन तयार गर� कायर्पा�लका माफर् त गाउँ सभा, िजल्ला �वपद् व्यवस्थापन स�म�त तथा �देश �वपद् 

व्यवस्थापन स�म�त समक्ष पेश गनुर् पन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको वा�षर्क ��तवेदन सावर्ज�नक रूपमा �काशन गनुर् पन�छ । 
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४१. �शास�नक खचर् व्यवस्थापन: स�म�तको बैठक तथा ��तवेदन तयार� लगायतका कायर्सँग सम्बिन्धत 

न्यनुतम �शास�नक खचर् गाउँकायर्पा�लकाले व्यवस्था गन�छ |  

४२. अ�धकार �त्यायोजन : यस कायर्�व�ध अन्तगर्त बनेको स�म�तलाई �ा� अ�धकारमध्ये आवश्यकता 

अनसुार केह� अ�धकार स�म�तको संयोजक तथा तो�कएको पदा�धकार�लाई �त्यायोजन गनर् सक्नेछ । 

४३. �नद� िशका बनाउने अ�धकार : गाउँ कायर्पा�लकाले यो कायर्�व�ध कायार्न्वयनका ला�ग आवश्यक 

�नद� िशका बनाउन सक्नेछ । 

४४. बचाउः यो कायर्�व�ध जार� हनु ुपवुर् �वपद् सम्बन्धी ग�रएको सम्पणुर् काम कारवाह� यसै कायर्�व�ध 

बमोिजम भए गरेको मा�नने छ । 

आज्ञाले  

�वष्णहु�र �तमल्सेना 
�मखु �शासक�य अ�धकृत 

मूल्य रु. १५।- मा� 

 
 
 


