सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको विपद व्यिस्थापन कोष
िञ्चािन तथा व्यिस्थापन काययविधी –२०७४

सिरीजङ्घा गाउँपासिका

गाउँकाययपासिकाको कायायिय
ु
तेल्िोक, ताप्िेजङ
१ नं. प्रदे श
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विपद व्यिस्थापन कोष िंचािन तथा व्यिस्थापन काययविसध – २०७४
सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको विपद व्यिस्थापन कोष िं चािन तथा व्यिस्थापन गनय बनेको काययविधी
प्रस्तािना: सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको िमग्र आसथयक िामाजजक, मानविय तथा भौसतक िं रचनाहरुको क्षसतिाई
न्युसनकरण गनय नेपािको िं विधानको अनुिूची ८ िे ददएको एकि असधकार तथा स्थासनय िरकार िं चािन

ऐन २०७४ को पररच्छे द ३ दफा ११ उपदफा २ (न, ६) बमोजजम विपद व्यिस्थापन कोष िं चािन तथा
व्यिस्थापन काययविसध २०७४ तयार गरर िागु गररएको छ ।

पररच्छे द –१
प्रारजभभक

1.

िं जक्षप्त नाम र प्रारभभ:

(क) यि काययविसधको नाम "विपद व्यिस्थापन कोष िं चािन तथा व्यिस्थापन काययविसध २०७४"
रहेको छ ।

2.

(ख) यो काययविधी गाउँकाययपासिकाबाट स्िीकृत भएको समसत दे जख िागु हुनेछ ।
पररभाषा:

विषय प्रिं गिे अको अथय निागेमा यि काययविसधमा:क) "काययविसध" भन्नािे
बुझ्नुपछय ।

विपद व्यिस्थापन कोष िं चािन तथा व्यिस्थापन काययविसध २०७४ भन्ने

ख) "कोष" भन्नािे विपद व्यिस्थापन कोष िं चािन तथा व्यिस्थापन कोष भन्ने बुझ्नुपछय ।

ग) "व्यिस्थापन िसमसत" भन्नािे विपद व्यिस्थापन कोष िं चािन तथा व्यिस्थापन िसमसत
बुझ्नुपछय।

घ) "काययपासिका" भन्नािे सिरीजङ्घा गाउँपासिकाको गाउँ काययपासिका बुझ्नुपछय ।
3.
4.

ङ) "विपद" भन्नािे प्रकृसतक तथा मानिीय विपदिाइ िुझ्नुपछय ।
कोष स्थापना: (१) विपद व्यिस्थापन कोष

िं चािन तथा

कोषको स्थापना हुनछ
े ।

व्यिस्थापन कोष नाम गरे को एक

कोषको कायायिय: (१) कोषको िजचिािय गाउँ काययपासिको कायायियमा रहने छ ।
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पररच्छे द– २
कोषको अिधारणा िक्ष्य उदे श्य र नीसत
५.

कोषको अिधारणा: (१) यि गाउँपासिकामा हुने िबै प्रकारका प्रकृतीक तथा मानि िृजजत विपद

तथा प्रकोप बाट प्रभावित व्यजि पररिार िं घिं स्थाको िं ख्यामा कमी ल्याउन तथा आम जनमानिमा

प्रकृसतक विपद बारे िचेतना असभबृदद गदै विपद बाट हताहत हुनेको िं ख्या न्युनीकरण गनय, वपडीत
पररिारको पवहचान गरर राहत िहयोग पु–याउनु नै कोषको अिधारणा हुनेछ ।
६.

िक्ष्य: (१) प्राकृतीक तथा मानि िृर ्जजत विपदको प्रकोपमा परे का पररिार िं घिं स्थाहरुिाई राहत

तथा पुनःस्थापनामा िहयोग पु–याउने, विपद जोजखम व्यिस्थापन कृयाकिापको पवहचान तथा
प्राथसमवककरण गदै विपद व्यिस्थापनको क्षमतामा असभिृवि गरर मानिीय तथा भौसतक क्षसतमा कमी

७.

ल्याउनु यि कोषको िक्ष्य रहेको छ ।

उदे श्य: कोषका उदे श्यहरु दे हायबमोजजम हुनछ
े न्ः
(१)
(२)
(३)

(४)
(५)

विपद वपडीतको उद्दार तथा पुनःस्थापनाका िासग जजल्िा, प्रदे श तथा िं घ जस्थत िबै
कायायिय िं घिं स्थासबच िमन्िय गनुक
य ा िाथै जनिहभासगता जुटाउन पहि गने ।

विपदका दृविकोणिे गाउँपासिकाका जोजखमपूणय क्षेत्रहरुको पवहचान गरर विपद रोकथाम तथा
विपद जोजखम व्यिस्थापनका िासग भौसतक तथा चेतनामुिक काययक्रम गने ।

विपदबाट हुन िक्ने जोजखमिाइ न्युन गनय नीसतगत तथा िं स्थागत िुधार गने ।

विपद वपडीतको आधारभुत आिश्यकताको पररपूसतयका िासग क्षसतको मुल्याङकनका आधारमा
तत्काि राहत उपिब्ध गराइ िहयोग गने ।

भिन तथा पूिायधार सनमायण कायय प्रारभभ गदाय िातािरण मैत्री तथा भिन सनमायण आचार
िं वहता बमोजजम गने, गराउने ।

(६)

स्थानीय विपद जोजखम व्यिस्थापन योजना तजुम
य ा सनदे जशका २०६८ द्वारा सनदे जशत विपद

(७)

विपद बाट हुन िक्ने मानिीय तथा भौसतक क्षसतको न्यूसनकरणका िासग गाउँपासिकाको

(८)
(९)

जोजखम व्यिस्थापन योजना तजुम
य ामा जोड ददने ।
क्षमता विकाि गने ।

विपद व्यिस्थापनको क्षेत्रमा काम गने िबै सनकायहरुका बीच िमन्िय गने ।

विपद बाट वपडीत व्यजिहरुिाई तत्काि उद्दार तथा राहत िहयोगका िासग कोषको व्यिस्था
गने ।

(१०) विपद व्यिस्थापन, िातािरण िं रक्षण, भिन सनमायण व्यिस्थापन िभबन्धमा प्रचसित कानुन
८.

नीसत:

बमोजजम गने गराउने ।

(१) विपद वपडीतको तत्काि उद्दार गने ।

(२) विपद वपडीतिाई उद्दार पसछ राहत िहयोग उपिब्ध गराउने ।

(३) विपद वपडीतहरुिाइ पवहचान गरर तत्काि पुनःस्थापनका िासग िहयोग पु–याउने ।
(४) विपद वपडीतहरुिाई िहयोग उपिब्ध गराउनका िासग िभबजन्धत िबै सनकायहरुका बीच
िमन्िय गने ।
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(५) स्थानीय तहमा भिन सनमायण आचारिं वहता

बमोजजम भौसतक िं रचना सनमायण गने गराउने तथा

स्थानीय तहमा विपद जोजखम व्यिस्थापन योजना तजुम
य ा तथा कायायन्ियन गने ।

पररच्छे द–३
कोषको व्यिस्थापन तथा िञ्चािन िभबन्धी व्यिस्था
९.

कोषको व्यिस्थापन तथा िञ्चािन िभबन्धी व्यिस्था: (१) कोषको िक्ष्य तथा उद्देश्यहरु प्रासप्तका
िासग दे हायबमोजजमको व्यिस्थापन िसमसत गठन हुनछ
े :
क) गाउँपासिका अध्यक्ष

-अध्यक्ष

ग) प्रमुख प्रशािकीय असधकृत िा नीजिे तोकेको प्रसतनीसध

-िदस्य

ख) उपाध्यक्ष

घ) नेपाि प्रहरी, नेपािी िेना तथा िशस्त्र प्रहरीका स्थानीय प्रमुख

-िदस्य
-िदस्य

ङ) िभबन्धीत गाउँपासिकामा रहेको स्िास््य िं स्थाका प्रमुख

-िदस्य

ज) योजना अनुगमन तथा प्रशािन शाखा प्रमुख

-िदस्य िजचि

ङ) िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन िसमसतका िं योजक

(२) व्यिस्थापन िसमसतको िैठक िामान्यतया िषयमा ३ पटक बस्ने छ ।

-िदस्य

(३) िैठकको आव्हान िसमसतको अध्यक्षिे गनेछ भने िदस्य िजचििे िैठक बोिाउनेछ ।

(४) आिश्यकता अनुिार व्यिस्थापन िसमसतको िैठक जुनिुकै िमयमा पसन िोिाउन िवकनेछ ।

(५) व्यिस्थापन िसमसतको िभपूण िदस्य िं ख्याको कभतीमा पचाि प्रसतशत िदस्य उपजस्थत भएमा
बैठकको गणपुरक िं ख्या पुरा भएको मासननेछ ।

१०.

(६) बैठकको सनणयय अध्यक्षद्वारा प्रमाजणत गनुप
य नेछ ।

िसमसतको काम, कतयव्य र असधकार: (१) विपद व्यिस्थापन कोष िं चािन तथा व्यिस्थापन
िसमसतको काम कतयव्य र असधकार दे हाय बमोजजम हुनेछन् ।
क) विपद व्यिस्थापनका िासग आसथयक श्रोत जुटाउने,

ख) कोषको बावषयक योजना तजुम
य ा गरर गाउँिभामा पेश गने,
ग) विपद िभबन्धी चेतनामुिक काययक्रम िं चािन गने,

घ) विपद बाट वपडीत व्यजि पररिार र िं घिं स्थािाई तत्कार राहत उपिब्ध गराउने,
ङ) विपद बाट वपडीतका िासग पुनःस्थापनाको व्यिस्था गने,

च) िावषयक योजना तथा काययक्रम िं चािन गदाय िातािरण मैसत्र बनाउन िमन्ियकारी भुसमका सनिायहा
गने,

छ) विकाि प्रकृयामा विपद जोजखम न्यूनीकरणिाइ मुि प्रिावहकरण गने,
ज) कोषका काययहरुको अनुगमन, िुपररिेक्षण तथा प्रगसत िसमक्षा गने,

झ) स्थानीय तहका विपद जोजखम व्यिस्थापन िभबन्धी योजनाहरुको तजुम
य ा र कायायन्ियन गराउदै
विपद जोजखम व्यिस्थापन िाई िं स्थागत गरर विपद उत्थानसिि िमाजको सनमायण गने ।
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११.

अध्यक्षका काम, कतयव्य र असधकार: (१) अध्यक्षका काम, कतयव्य र असधकार दे हायबमोजजम हुनेछ,
क) बैठकको अध्यक्षता गने

ख) बैठक बोिाउन िजचििाई सनदे शन ददने,

ग) बैठकमा प्रसतबेदन पेश गने, प्रस्ताि पेश गने गराउने

घ) िसमसतका िदस्यहरुिाइ कामको बाँडफाँड गने तथा कामको आिश्यक िमन्िय गने ,
ङ) कोषको विजिय श्रोत जुटाउने र पररचािन गने गराउने,

च) कोषका सनणययहरु िाियजसनक गरर पारदजशयता कायम गराउने
छ) कोषको बैठक िहभासगतात्मक रुपमा गराउने

ज) कोषका तफयबाट अन्य सनकायमा प्रसतसनसधत्ि गने गराउने

झ) कोषका तफयबाट अन्य सनकाय, िं घ÷िं स्था िं ग िभझौता गनूप
य ने भए गने गराउने
ञ) कोषको योजना तजुम
य ा तथा िो को स्िीकृती गनय गराउन आिश्यक कािायही गने गराउने
१२.

ट) कोषका कामको अनुगमन मुल्याङकन गने गराउने

िदस्य िजचिको काम, कतयव्य र असधकार: (१) कोषको िदस्य िजचिको काम, कतयव्य र असधकार
दे हायबमोजजम हुनेछः

क) अध्यक्षको आदे शानुिार बैठक बोिाउने, अध्यक्ष िँग िल्िाहामा छिफिका विषयबस्तुहरु तयार
गरर सनणययाथय िैठकमा पेश गने

ख) बैठकको सनणयय िेख्न,े कोषका िबै कागजातहरु जजभमा सिने,

ग) कोषिँग िभबजन्धत िूचनाहरु, त्याङ तथा असभिेख अध्यािसधक गने,
घ) अध्यक्षिे तोकेका अन्य काययहरु गने ।

ङ) कोषका प्रशािसनक तथा अन्य दै सनक काययहरु गने,

च) कोषका काययक्रम तजुम
य ा स्िीकृती र कायायन्ियन गनय आिश्यक कािायही गने,
छ) काययक्रहरुको अनुगमन गने गराउने,
१३.

ज) कोषको चिअचि िभपजिको िं रक्षण गने गराउने ।

िदस्यको काम कतयव्य र असधकार: (१)कोषको िदस्यको काम कतयव्य र असधकार दे हायबमोजजम
हुनेछः

क) बैठकमा उपजस्थत भइ छिफिमा िवक्रयतापूिक
य भाग सिने,
ख) अध्यक्षको काममा िहयोग पु–याउने,
ग) तोवकएको जजभमेिारीिाइ पुरा गने,

घ) बैठकमा सनणययमा पुग्न मतदान गनय पने भए मतदान गने,
ङ) अध्यक्षिे तोकेका अन्य दावयत्ि सनिायह गने,

च) कोषका काययक्रमहरु कायायन्ियन गनय िहयोग पु–याउने ।
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पररच्छे द– ४
आसथयक तथा प्रशािसनक व्यिस्था
१४.

कोषको विजिय व्यिस्थापन: (१) कोषमा दे हायका रकमहरु रहने छन्ः

क) गाउँिभा बाट विपद व्यिस्थापन काषका िासग िावषयक रुपमा विसनयोजन हुने रकम,
ख) अन्य स्थानीय तह बाट प्राप्त हुने रकम,

ग) दातृ सनकाय पररयोजना गैर िरिरकारी िं स्था बाट प्राप्त हुने रकम,
घ) कोष िाई िेिा शुल्क बाट प्राप्त हुने रकम,

ङ) कोषिाई अन्य विसभन्न स्रोत हरु बाट प्राप्त हुने रकम,

च) िं जघय िरकार, प्रदे श िरकार बाट प्राप्त अनुदान िहयोग हुने रकम,
(२) कोषको रकम नेपाि राि बैक द्वारा क िगयको इजाजत प्राप्त कुनैपसन िैङ्मा छु ट्टै खाता खोसि

जभमा गररने छ । कोषको िं चािन गाउँपासिकाको प्रमुख प्रशािवकय असधकृत र िे खा प्रमुख िा
ु दस्तखतबाट हुनेछ ।
सनजिे तोके िेखा िभबन्द्द कमयचारीको िं यि
१५.
१६.
१७.
१८.
१९.

(३) कोषको िे खापरीक्षण प्रचसित कानुन बमोजजम हुनेछ ।

कोषको आसथयक व्यिस्था: कोषको आसथयक व्यिस्था यि काययविसधमा तोवकएबमोविम र अन्य कुराको
हकमा स्थानीय तहको आसथयक प्रशािन िभबजन्ध प्रचसित कानुन बमोजजम हुनेछ ।

बजजयत गररएको िारे : कोषमा जुन प्रयोजनका िासग रकम प्राप्त भएको हो िो प्रयोजन बाहेक अन्य
काययमा रकम खचय गनय िजजयत गररएको छ ।

प्रशािसनक व्यिस्था: कोषको प्रशािसनक तथा आसथयक कारोिार गाउँकाययपासिकाको कमयचारीहरु बाट
नै िं चािन गररनेछ ।

बैठक भिा: कोषको व्यिस्थापन िसमसतको बैठकमा भागसिने पदासधकारी िदस्यहरु तथा अन्य
आमजन्त्रतहरुिाई गाउँकाययपासिकाको सनणयअनुिार भिा उपिब्ध गराइनेछ ।

काययक्रम िंचािन िभबन्धी खचय व्यिस्था: (१) कोष बाट िं चािन हुने काययक्रमहरु कोषिे आफै िा
अन्य िरकारी गैरिरकारी सनकायिँग समिे र िं चािन गनय िक्नेछ ।

(२) कोषिे आप–नो काययक्रम गैर िरकारी िं घ िं स्थाहरुको प्राविसधक िहयोग िाट िं चािन गराउन
िक्नेछ ।

(३) गाउँपासिका सभत्र प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा विपद व्यिस्थापन िभबन्धी काययक्राहरु अन्य कुनै

सनकाय द्वारा िं चािन गररन्छ भने उि काययक्रम िं चािनको स्िासमत्ि गाउँ काययपासिकामा

२०.

रहेको मासननेछ ।

राहत तथा उद्दार कायं िंचािन िभबजन्ध व्यिस्थाः गाउँपासिकाका कुनै पसन िडामा विपद आइपरे को
अिस्थामा दे हायबमोजजमको व्यिस्थापन गररनेछ:

(क) विपद प्रभावित स्थानको पवहचान भइ तत्काि उद्दार को व्यिस्था गने,

(ख) उिार पसछ विपद प्रभावित व्यजि, पररिार तथा िं घ िं स्थाहरुको िगीकरण गरर िडा कायायिय
माफयत िगत राख्ने,
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ग) िडा िसमसतको िैठक द्वारा विपद प्रभावित हरुको िजयसमन मुच ुल्का गराई राहत अनुदानका िासग
िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन िसमसतमा सिफाररि गने ,

घ) िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन िसमसत बाट विपद व्यिस्थापन कोष िं चािन तथा व्यिस्थापन
िसमसत िमक्ष राहत वितरणका िासग सिफाररि गने,

ु ै िे जखएको भएतापसन यि िभबन्धमा गाउँकाययपासिकाको सनणयय अजन्तम
च) यि खण्डमा जेिक
२१.

मासननेछ ।

विपद प्रभावित िगीकरणः गाउँपासिकामा आइपने विपदबाट प्रभावितहरुको िगीकरण दे हायबमोजजम
हुनेछ:

क) प्रभावित: प्राकृतीक िा मानि िृजजयत विपद जस्तै भुकभप, पवहरो, आगिागी आदद बाट िामान्य
क्षसत भएका व्यजि पररिार तथा िं घ िं स्थाहरु ,

ख) आंजशक प्रभावित: प्राकृतीक िा मानि िृजजयत विपद बाट प्रभावित भएकाहरु जस्तै घरमा िामान्य

क्षसत भएका तर बस्न िायक, पवहरोिे खेतिारी िामान्य क्षसत पु–याएका, आगिागी भइ घर
तथा मानि जन, चौपाया, पशुपंक्षीमा िामान्य भौसतक क्षसत भएका ।

ग) असत प्रभावित: प्राकृतीक तथा मानि िृजजयत विपद बाट प्रभावित भई जन धनको क्षसत व्यहोरे का
पररिारका िदस्यको मृत्यु भएका, ििोिाि गने घर एिं अन्य भौसतक पूिायधार नष्ट भएका,

२२.

अङग भङग भइ जजविकोपाजयनका िासग अन्य मासथ आजश्रत हुन पुगेका ।

राहत वितरण व्यिस्थापन िभबन्धी:

क) विपद प्रभावित क्षेत्र रहेको िभबजन्धत िडाको सिफाररिमा विपद प्रभावितहरुिाई बुदा नं. २१
(क) बगीकरणमा परे काहरुिाई एक दे जख दश हजार िभम उपिब्ध गराउने,

ख) प्रभावित क्षेत्र रहेको िभबजन्धत िडाको सिफाररिमा विपद प्रभावितहरुिाई बुदा नं. २१ (ख)
बगीकरणमा परे काहरुिाई प्रसत पररिार दश दे जख पन्र हजार िभम उपिब्ध गराउने,

ग) प्रभावित क्षेत्र रहेको िभबजन्धत िडाको सिफाररिमा विपद प्रभावितहरुिाई बुदा नं. २१ (ग)
बगीकरणमा परे काहरुिाई दे हायबमोजजम राहत उपिव्ध गराउने,

अ) पररिारका िदस्यहरु मृत्यु भएमा प्रसत पररिार रु. ५०,०००।-

आ) घरिार विवहन भएका पररिार िाई प्रसत पररिार रु. ३०,०००।इ) अंग भङ्ग भएका पररिारिाई प्रसत व्यजि रु. २५,०००।-

ई) शारीररक रुपमा घाइते भई उपचाररत अिस्थामा रहेका प्रसत व्यजि रु. १५,०००।उ) असत प्रभावितमा सिफाररिमा परे का िं घिं स्थाहरुको हकमा मवहिा बािबासिका तथा जेष्ठ

नागररक िभबन्धी काम गने िं स्थाहरुिाइ ममयत िं भार तफय रु. १०,०००।- तथा अन्य

२३.

िं स्थाहरुिाइ रु. ५०००।-

िडा स्तररय विपद प्रभावित पवहचान िसमसतः िडा स्तररय विपद प्रभावित पवहचान िसमसत दे हायबमोजजम
हुनेछ,

क) िडा अध्यक्ष

-िं योजक

ग) िभबजन्धत िडामा रहेका िुरक्षा सनकायका प्रमुख

-िदस्य

ख) िडा िदस्यहरु
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-िदस्य

घ) िभबजन्धत िडामा रहेका स्िास््य िं स्थाका प्रमुख
ङ) िडा िजचि

-िदस्य

-िदस्य िजचि

पररच्छे द– ५
विविध
२४.

कोष बाट काययक्रम िंचािन गनुपय ने: गाउँ काययपासिकाको कायायिय, गाउँकाययपासिका र यि
अन्र्तगतका िसमसत िा उपिसमसत बाट विपद िभबजन्ध काययक्रम िं चािन गदाय यि कोषबाट मात्र

२५.
२६.
२७.
२८.

िं चािन गररनेछन् ।

जाँच पाि तथा फरफारक: कोष बाट िं चािन गररने काययक्रमको जाँचपाि तथा फरफारक प्रचसित
कानुन बमोजजम हुनेछ ।

गाउँपासिका विकाि योजनामा िमािेश गने: कोष बाट स्िीकृत िावषयक योजना तथा काययक्रमहरु
गाउँपासिकाको विकाि योजनामा िमािेश गनुप
य नेछ ।

काययविसधको िंशोधन: यि काययविसधिाई िं शोधन गनय आिश्यक दे जखएमा व्यिस्थापन िसमसतको
सिफाररिमा काययपासिकािे गनेछ ।
बचाउ र खारे जी:

क) यि काययविसधमा व्यिस्था भएका कुराहरुको हकमा स्थानीय िरकार िं चािन ऐन २०७४,
स्थानीय तहको आसथयक प्रशािन िभबजन्ध प्रचसित कानुन िँग बाजझन गएमा बाजझएको हकमा
स्ितः खारे ज भएको मासननेछ ।

ख) कुनै कारण बाट कोष िं चािन हुन निकेमा गाउँकाययपासिकािे कोषिाइ खारे ज गनय िक्नेछ ।

ग) कोष खारे ज भएमा कोषमा रहेको चिअचि िभपजि तथा दावयत्ि गाउँकाययपासिकाको कायायियमा
स्ित: िनेछ ।
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