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स्थानीय राजपत्र 
झापा, १ नं प्रदेि नेपाल 

कचनकवल गाउँपाललकाद्वारा प्रकालित 

खण्ड १) झापा, १ नं प्रदिे, नेपाल,पुष ०७ गते २०७( साल ( संख्या २ 

भाग-२  

कचनकिल गाउँपावलका 

गाउँ काययपावलकाको कायायलय 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा १ बमोविम कचनकिल गाउँपावलकाको 

गाउँसभाले स्िीकृत गरी िारी गरेको तल लेविए बमोविमको ऐन सियसािारणको िानकारीको लावग प्रकािन 

गररएको छ । 
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कार्यपालिकाबाट पारित लिलत- २०७९।०९।०७ 

िाजपत्रिा प्रकालित लिलत- २०७९।०९।२२ 

 

प्रस्तािनााः- 

कचनकवल गाउँपाललका के्षत्र लित्र प्राकृलिक िथा गरैप्राकृलिक लवपद्बाट हुन सक्ने जोलिम न्यलूनकरण िथा व्यवस्थापनका लालग 

स्थापना िएको लवपद ्व्यवस्थापन कोषको सञ्चालन सम्बन्धी काययलवलध बनाउन बाञ्छनीय िएकोले, 

गाउँ लवपद ्जोलिम न्यलूनकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को दफा २७ ले लदएको अलधकार प्रयोग गरी कचनकवल गाउँ 

काययपाललकाले यो काययलवलध बनाएको छ ।   

पररच्छेद – १ 

प्रारलम्िक 

 

१. (१) संविप्त नाम र प्रारम्भ :- यो काययलवलधको नाम “लवपद ्व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) र श्रोि पररचालन  काययलवलध 

(लनदलेिका), २०७९” रहकेो छ ।  

 (२)  यो काययलवलध िुरून्ि प्रारम्ि हुनेछ ।  

 

 

२. पररभाषा :-  लवषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययलवलधमा, 

 (क) “ऐन” िन्नाले कचनकवल गाउँपाललकाको  लवपद ्जोलिम न्यनूीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ सम्झनपुछय 

। 

 (ि) “काययलवलध” िन्नाले कचनकवल गाउँपाललकाको लवपद व्यवस्थापन कोष (संचालन) र श्रोि पररचालन 

काययलवलध, २०७९ लाई सम्झन ुपदयछ | 

 (ग) “गाउँपाललका” िन्नाले कचनकवल गाउँपाललकाको कायायलय, झापालाई सम्झन ुपदयछ | 

(घ) “लवपद कोष” िन्नाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ दफा १२ बमोलजम कचनकवल गाउँपाललकामा 

स्थालपि लवपद ्व्यवस्थापन कोष सम्झनपुछय । 

(ङ) “प्रिालवि व्यलि” िन्नाले लवपदक्ो घटनाबाट पररवारका सदस्य गमुाएको, िारीररक वा मानलसक समस्या 

उत्पन्न िएको, घर, जग्गाजलमन, पिपुन्छी, िाद्यान्न, लत्ताकपडा िथा अन्य सम्पत्तीमा आलंिक वा 

पणूयरूपमा नोक्सानी पगुकेो वा लवपदक्ा कारण अन्य कुनै िररकाबाट प्रिालवि िएको व्यलिलाई सम्झनपुछय । 

(च) “लवपद”्  िन्नाले  प्राकृलिक  वा  गरै  प्राकृलिक  कारणबाट  उत्पन्न  लवपलत्तपणूय  अवस्था लसजयना िई धनजन 

र पि ुचौपायाको क्षलिको साथै जीवनयापनमा प्रलिकूल असर परी वा पारी लवपदबाट प्रिालवि व्यलि वा 
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समदुायको आफ्नै स्रोि र क्षमिाबाट समाधान हुन  नसक्ने  वाह्य  सहयोगको  आवश्यकिा  पने  दुुःिद ् िथा  

कष्टपणूय  प्राकृलिक  वा गरैप्राकृलिक लवपद ्र हुन सक्ने लवपलत्तपणूय अवस्थालाई समिे सम्झनु पछय। यसले यस 

काययलवलधको उदे्धश्यसँग सम्बलन्धि अन्य अवस्थालाई पलन जनाउने छ । 

(छ) “प्राकृलिक  लवपद”  िन्नाले  बाढी,  अलिवलृष्ट,  अनावलृष्ट,  िडेरी,  आधँी,  अलसनापानी, िकूम्प,  ज्वालामिुी  

लवष्फोट,  बाढी,  पलहरो,  चट्याङ,  िीिलहर  िथा  िसू्िलन  आलद जस्िा प्राकृलिक कारणबाट उत्पन्न 

लवपदल्ाई सम्झन ुपछय । 

(ज) “गरै  प्राकृलिक  लवपद”्  िन्नाले  महामारी,  अलनकाल,  डढेलो,  कीट  आिङ्क,  वडयफ्ल,ू 

सपयदिं,  जगंली  जनावरको  आिङ्क,िानी  दघुयटना,  औधोलगक  दघुयटना,  आगलागी, लवषाि  ग्यास  वा  

रसायन  चहुावट,  लवलकरण,  ग्यास  लवष्फोटन,  लविाि िाद्य  सेवन, वािावरणीय  प्रदषुण  वा  लवनास,  

िौलिक  संरचनाका  क्षलि  िथा  लवपदक्ा  समयमा गररने उद्धारकाययका क्रममा हुने दघुयटना आलदलाई सम्झन ु

पदयछ । 

     (िर  गरै  प्राकृलिक  लवपदको  हकमा  मलदरा  सेवन,  लबषसेवन  गरेको  िथा  झणु्डीएर  मरेको  न्यनूिम  

सावधानी  नअपनाइएको िनी प्रहरी वा स्वास््य संस्थाको मचुलु्काबाट दलेिन आएमा राहि उपलब्ध गराइने 

छैन ।) 

(झ) “लवपद ्व्यवस्थापन” िन्नाले लवपद ्जोलिम व्यवस्थापन र न्यनूीकरण, लवपद ्पवूयियारी, लवपद ्पनुलायि सँग 

सम्बलन्धि सम्पणूय लक्रयाकलापलाई सम्झन ुपछय । 

(~f) “लवपद ् जोलिम  न्यनूीकरण” िन्नाले  लवपद ् पवूय  गररने  लवपद ् जोलिम  लवशे्लषण  िथा मलू्यांकन,  लवपद ् 

रोकथाम,  लवपद ् अलल्पकरण  िथा  लवकास  काययमा  लवपद ् जोलिम न्यनूीकरणको मलूप्रवाहीकरण सँग 

सम्बलन्धि कायय सम्झन ुपछय । 

(ट) “पवूयियारी”  िन्नाले  लवपद ् हुनपुवूय  सम्िालवि  लवपदको  प्रलिकारको  लालग  गररने  सबै प्रकारका  ियारी  र  

लवपदक्ो  सम्िालवि  जोलिम  व्यवस्थापन  र  न्यनूीकरणका  कायय 

  समिेलाई सम्झन ुपछय । 

        (ठ) “सलमलि” िन्नाले ऐनको दफा ३ बमोलजमको सलमलि सम्झनपुछय । 

       (ड)  “संयोजक” िन्नाले सलमलिको संयोजक सम्झनपुछय ।      

       (ढ) "क्षिी मलू्यांकन सलमलि" िन्नाले लवपदको कारण िएको क्षलि मलू्यांकन गरर लसफाररस गनय  काययलवलधको 

दफा १८ बमोलजम गठन िएको सलमलिलाई सम्झनपुदयछ | 

 

पररच्छेद – २ 

कोषको स्थापना, उद्दशे्य िथा प्रयोग 
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३.  कोषको स्थापना :-  

(१) स्थानीय स्िरमा उत्पन्न िएको वा हुनसक्ने लवपदक्ो जोलिम न्यलूनकरण िथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायय 

गाउँ स्िरबाटै सञ्चालन गनयका लालग आवश्यक स्रोि संकलन र पररचालन गनय गाउँपाललकामा एक लवपद ्

व्यवस्थापन कोष रहनेछ ।  

(२) कोषको आय रकम संकलन िथा व्यय रकम पररचालनका लालग गाउँपाललकाको सलञ्चि कोष रहकेो 

लवत्तीय संस्थामा एक छुटै्ट िािा िोललनेछ ।  

(३) कोषको कूल आम्दानी अन्िगयि यस काययलवलधको दफा ५ बमोलजम कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्त िएको 

रकम िथा कोषको िािा रहकेो लवत्तीय संस्थाले कोष रकममा उपलब्ध गराएको ब्याज आय र दफा ६ 

बमोलजम प्राप्त िएको वस्िगुि सहायिा सामाग्रीको प्रचललि मलू्य समिेलाई जनाउँनेछ ।  

      (िर वस्िगुि सहायिा सामाग्रीको प्रचललि मलू्यलाई बैंक लहसाबमा समावेि गररने छैन ।) 

(४) यस काययलवलधको दफा ६ बमोलजम कोषको नाममा प्राप्त हुन आउने वस्िगुि सहायिा   सामाग्रीको छुटै्ट 

मौज्दाि लकिाब स्थापना गरी अलिलेि गररनेछ । 

 

४. कोषको उदे्दश्य :-  

(१) स्थानीय स्िरमा हुन सक्ने सम्िाव्य लवपदक्ो जोलिम न्यलूनकरण िथा लवपदक्ो व्यवस्थापनका लालग 

आलथयक िथा वस्िगुि सहायिा पररचालन गनुय कोषको उद्दशे्य रहनेछ ।  

(२) कोषले दहेायका क्षेत्रमा काम गने छुः   

(क) लवपदक्ो घटनाबाट प्रिालवि व्यलिहरूलाई स्थानीय स्िरमा िरुुन्ि िोज, उद्धार र राहि सेवा 

उपलब्ध गराउने ।  

(ि) लवपद ्पदाय ित्कालै स्थानीय स्िरमा सामना गनय सक्ने अवस्था लसजयना गने । 

(ग) लवपद ्जोलिम न्यलूनकरण, पवूयियारी, प्रलिकायय र पनुलायि काययलाई सहज गने । 

 

५. कोषको आम्दानी :- (१) कोषमा ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अलधनमा रलह दहेाय बमोलजमका रकम 

आम्दानीको रूपमा जम्मा हुनेछ :- 

(क) गाउँपाललकाको वालषयक बजटेमाफय ि लवपद ्व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुने गरी स्वीकृि रकम, 

(ि) लवपद ्व्यवस्थापन काययका लालग कोषमा जम्मा हुनेगरी अन्य स्थानीय िहबाट प्राप्त रकम, 

(ग) लवपद ्व्यवस्थापन काययका लालग कोषमा जम्मा हुनेगरी प्रदिे सरकार िथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(घ) गाउँरनगरसिाबाट स्वीकृि आलथयक ऐनमा व्यवस्था गररए बमोलजम लवपद ्व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्त 

हुने िलु्क िथा दस्िरु रकम,  
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(ङ) गाउँ सिा सदस्य, गाउँ  काययपाललका सदस्य िथा गाउँपाललकाका कमयचारीहरूको स्वलेछछक लनणययबाट प्राप्त हुने 

रकम, 

(च) स्वदिेी लवलिन्न सरकारी िथा गरैसरकारी संघसंस्थाहरू र त्यसमा काययरि कमयचारीहरू, उद्योगी, व्यवसायी, 

पेिाकमी, राजनीलिक दल, नागररक समाज, धालमयक िथा परोपकारी संघसंस्था र आम सवयसाधारणबाट स्वलेछछक रूपमा 

प्राप्त हुने रकम, 

(छ)  गरैआवासीय नेपाली, वदैलेिक सरकार िथा संघसंस्थाको िफय बाट प्रचललि काननूको अलधनमा रलह प्राप्त हुने रकम,  

(छ) कोषको िािा सञ्चालनमा रहकेो लवत्तीय संस्थाले त्यस्िो कोषमा रहकेो रकममा उपलब्ध गराएको ब्याज आय, 

(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बमोलजम वस्िगुि सहायिा सामाग्रीको लबक्रीबाट प्राप्त आय, 

(झ) प्रचललि काननूको अलधनमा रलह कोषमा जम्मा हुने गरी अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकम ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम कोषलाई उपलब्ध हुने रकम सम्बलन्धि व्यलि वा संस्थाले यस काययलवलधको दफा घ को 

उपदफा (२) बमोलजमको कोषको बैंक िािामा लसधै जम्मा गररलदन वा गाउँपाललकाको आलथयक प्रिासन िािामा नगद 

जम्मा गनय सक्नेछ । त्यसरी नगद जम्मा हुन आएमा आलथयक प्रिासन िािाले सम्बलन्धि व्यलि वा संस्थालाई सोको 

िपायई उपलब्ध गराउनपुनेछ । 

(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्यलि िथा संस्थाको नाम र प्राप्त सहायिा रकम सम्बन्धी मालसक लववरण अको मलहनाको 

साि गिे लित्र सावयजलनक गररनेछ । 

िर कुनै व्यलि वा संस्थाले सहायिा उपलब्ध गराउँदा आफ्नो नाम सावयजलनक नगनय सलमलिलाई अनरुोध गरेको रहछे िने 

लनजको नाम उल्लेि नगरी लववरण सावयजलनक गनय बाधा पने छैन।  

 

६. िस्तुगत सहायता सामाग्री :- 

 (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अलधनमा रलह कुनै व्यलि वा संस्थाबाट नगदबाहकेको वस्िगुि सहायिा 

सामाग्री प्राप्त हुन आएमा र त्यसरी प्राप्त सामाग्री लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी काययमा उपयोग हुने दलेिएमा त्यस्िो वस्िगुि 

सहायिा सामाग्रीलाई स्वीकार गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम स्वीकार गररएको वस्िगुि सहायिा सामाग्रीलाई अलग्ग ै मौज्दाि लकिाबमा आम्दानी 

अलिलेि जनाई त्यस्िो सामाग्रीको प्रचललि मलू्यलाई कोषको आम्दानीको रूपमा समिे अलिलेि गररनेछ ।  

स्पलष्टकरणुः यस दफाको प्रयोजनका लालग प्रचललि मलू्य िन्नाले वस्िगुि सामाग्रीको साथमा प्राप्तहुने िररद लबजक वा 

मलू्याङ्कनको प्रमाण र ढुवानी लागि समिेको मलू्यलाई जनाउँनेछ । यदी त्यस्िो मलू्यलबना नै वस्िगुि सामाग्री प्राप्त हुन 

आएको रहछे िने त्यस्िो वस्िुगि सामाग्रीको प्रचललि स्थानीय दररेट अनसुारको मलू्याङ्कनलाई आम्दानीको आधार 

मालननेछ । सो पलन निएमा त्यसरी प्राप्त सामाग्रीको लालग सलमलिले उलचि ठहयायएको मलू्याङ्कनलाई कोषको 

आम्दानीको आधारको रूपमा ललईनेछ । 
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(३) उपदफा (१) बमोलजम प्राप्त िई उपदफा (२) बमोलजम आम्दानी अलिलेि गररएको कुनै सामाग्री ित्काल प्रयोग गनय 

आवश्यक नपने वा नलमल्ने वा लामो समयसम्म िण्डारण गरर राख्न पलन अनकुुल नहुने (सड्ने, लबग्रने, नालसने वा िरे 

जाने) प्रकृलत्तको िएमा सलमलिको लनणययले त्यस्िो सामाग्रीलाई प्रचललि काननू बमोलजम लललाम लबक्री गरी प्राप्त आय 

रकमलाई दफा ३ को उपदफा (२) बमोलजमको कोषको िािामा जम्मा गररनेछ ।   

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेलिएको िएिा पलन कुनै वस्िगुि सहायिा सामाग्री स्थानीय लवपद ्व्यवस्थापनमा 

उपयोग नहुने वा उपयोग गनय उपयिु नहुने दलेिएमा सलमलिले लनणयय गरी त्यस्िो सहयोग आलंिक वा पणूयरूपमा अस्वीकार 

गनय सक्नेछ । 

(५) उपदफा (१) वा जनुसुकै कुरा लेलिएको िएिा पलन कुनै वस्िगुि सहायिा सामाग्री प्रचललि मापदण्ड बमोलजमको 

न्यनूिम गणुस्िरयिु निएको अवस्थामा त्यस्िो सामाग्रीलाई सलमलिले अस्वीकार गनेछ।  

(६) उपदफा (१) बमोलजम प्राप्त वस्िगुि सहायिा सामाग्री उपदफा (४) वा (५) बमोलजम अस्वीकार गररएको अवस्थामा 

बाहके त्यस्िो सामाग्री उपलब्ध गराउने व्यलि वा संस्थालाई कायायलयले सामाग्री प्रालप्त र स्वीकारोलिको िपायई उपलब्ध 

गराउनपुनेछ । 

(६) उपदफा (१)  बमोलजम स्वीकार गरी उपदफा (२)  बमोलजम अलिलेि गररएको र उपदफा (४) वा (५) बमोलजम 

अलस्वकार गररएको सामाग्रीको लववरण िथा स्वीकार गररएको सामाग्रीको हकमा सो उपलब्ध गराउने व्यलि वा संस्थाको 

नाम सम्बन्धी मालसक लववरण अको मलहनाको साि गिे लित्र सावयजलनक गररनेछ । 

िर कुनै व्यलि वा संस्थाले सहायिा उपलब्ध गराउँदा आफ्नो नाम सावयजलनक नगनय सलमलिलाई अनरुोध गरेको रहछे िने 

लनजको नाम उल्लेि नगरी लववरण सावयजलनक गनय बाधा पने छैन । 

(७) यस दफा बमोलजम प्राप्त िएको वस्िगुि सहायिा सामाग्रीलाई त्यस्िो सामाग्री िण्डारण गने वा प्रयोग गररने स्थानसम्म 

पयुायउनका लालग सहायिा उपलब्ध गराउने सम्बलन्धि व्यलि वा संस्थालाई नै अनरुोध गनय सलकनेछ ।   

(८) लवपदबाट  िएको  ििेी/बाललको  नोक्सानीको  हकमा  १  लसजनको  िेिी/बालीको  लागी  १  पटक मात्र रहि 

उपलब्ध गराईने छ । 

(९) वडा कायायलयले क्षलिको मलू्यांकन गदाय सम्बलन्धि के्षत्रका (कृलष, पि,ु स्वास््य .....हरुको सहयोग ललई क्षिीको 

मलु्यांकन गनपुने । 

 

 

७. कोषको प्रयोग :-   

(१) कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गनय िथा लवपद ्व्यवस्थापनका लालग प्राप्त वस्िगुि सहायिा सामाग्री िचय लनकासा 

गनय सलमलिले लनणयय गनुयपने छ ।  
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेलिएको िएिा पलन ित्काल लवपद ्प्रलिकायय गनुय पने अवस्था रहकेो, िर सलमलिको 

बैठक बस्न सक्ने अवस्था नरहमेा िि ्पश्चाि लगिै बस्ने सलमलिको बैठकबाट अनमुोदन गराउने गरी संयोजकको 

लनणययबाट एक पटकमा बढीमा दि हजार रूपैयासम्मको रकम िचय गनय बाधा पगु्ने छैन ।  

(३) कोषमा जम्मा िएको रकम िथा सामाग्री दहेाय बमोलजमको काययमा िचय गररनेछ :- 

(क) लवपद्बाट प्रिालवि िएको वा हुनसक्ने व्यलि वा समदुायको ित्काल िोजी, उद्धार िथा सम्पलत्तको संरक्षण 

गनय, 

(ि) लवपद ्प्रिालविको ित्कालीन राहिका लालग आवश्यक पने िाद्यान्न, िानेपानी, लत्ता कपडा, औषधी, 

सरसफाइ िथा िलैक्षक सामाग्री जस्िा वस्िहुरू िररद गरी उपलब्ध गराउन िथा िि ्सम्बन्धी अन्य आवश्यक 

कायय गनय, 

(ग) लवपदक्ो कारण स्थायी बसोबास स्थल गमुाएका व्यलिहरूका लालग अस्थायी लिलवर वा आश्रयस्थल 

बनाउन िथा पनुस्थायपना गनय, 

(घ) लवपदक्ो कारणबाट घाइिे वा लबरामी िएका व्यलिको औषधोपचार गनय, 

(ङ) लवपद ्प्रिालविलाई मनोवैज्ञालनक उपचार िथा मनोलवमिय प्रदान गनय, 

(च) लवपदक्ो कारणबाट मतृ्य ुिएका व्यलिको काजलक्रया वा सदगिका लालग लनजको पररवारलाई िोलकए 

बमोलजमको सहायिा उपलब्ध गराउन, 

(छ) लवपदक्ो कारण सम्पलत्तको क्षिी हुने व्यलिलाई िोलकएबमोलजमको राहि उपलब्ध गराउन, 

(ज) िोज, उद्धार िथा प्राथलमक उपचारकालालग स्वयम ्सेवक िथा लविषेज्ञको पररचालन र सामाग्री िररद 

िथा िण्डारण गनय, 

(झ) लवपदक्ो कारणबाट िएको फोहरमलैा िथा प्रदषुणको लवसजयन गनय, 

(ञ) लवपद ्पवूय सचूना प्रणाली स्थापना सम्बन्धी उपकरण िररद, प्रणाली लवकास र सोको सञ्चालन गनय, 

(ट) िोज, उद्धार र राहिकोलालग ित्काल सञ्चार िथा यािायाि सचूारु गनय, 

(ठ) स्थानीय स्िरमा रहकेा लवपद ्व्यवस्थापन स्वयम ्सेवकहरूको क्षमिा लवकास िथा पररचालन सम्बन्धी 

कायय गनय, 

(ड) जोलिमयिु स्थानको पलहचान िथा उि स्थानको धन जनको स्थानान्िरण गनय, 

(ढ) लवपद ्पश्चाि लवपदबाट िएको क्षलिको लेिाजोिा र लवपद ्पश्चािको आवश्यकिाको पलहचान गनय, 

(ण) लवपद ्पलछको पनुुःलनमायण गनय, 

(ि) लवपद ्पवुयियारी, लवपद ्प्रलिकायय, लवपद ्र लवपदप्लछको पनुलायि, लवपद ्जोलिम न्यलूनकरण जस्िा लवपद ्

व्यवस्थापनका कायय गनय, 

(थ) सलमलिले िोके बमोलजमको लवपद ्व्यवस्थापन सम्वलन्ध अन्य काम गनय, गराउन । 
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(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेलिएको िए िापलन लनयलमिरूपमा गररने लवकास लनमायण सम्बन्धी काययलाई लवपद ्

व्यवस्थापनसँग आवद्ध गराएर कोषबाट कुनै पलन लकलसमको िचय गनय पाईने छैन । 

(५) कोषमा मौज्दाि रकम पाँच लाि रूपैया िन्दा घलट िएको अवस्थामा आपिकाललन काययबाहके अन्य 

प्रयोजनका लालग कोषको रकम प्रयोग गररनेछैन ।  

 

८. राहत सहायता वितरण:-  

(१) प्रिालवि व्यलिलाई राहि उपलब्ध गराउँदा कोषमा जम्मा िएको रकम र वस्िगुि सामाग्री मध्ये आवश्यकिा र 

औलचत्यका आधारमा दवु ैवा कुनै एक मात्र पलन उपलब्ध गराउन सलकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम राहि उपलब्ध गराउनपुवूय कोषबाट राहि उपलब्ध गराईलदने सम्बन्धमा लवपद ्प्रिालवि व्यलि 

वा लनजको एकाघरको पररवारका सदस्यले लवपदक्ो घटना र सोबाट आफूँ वा आफ्नो पररवारका सदस्यलाई पनय गएको 

हानी नोक्सानीको लववरण सलहि कायायलयमा लनवदेन दिाय गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोलजम लनवदेन दिाय गदाय लवपदक्ो घटना र सोबाट पनय गएको हानी नोक्सानीको मलू्याङ्कन सलहिको 

सजयलमन मचुलु्का वा प्रलिवदेन समिे लनवदेनसाथ संलग्न गररएको हुनपुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोलजम दिाय िएको लनवदेन र उपदफा (३) बमोलजमको संलग्न मचुलु्का वा प्रलिवदेन समिेका 

आधारमा लवपद ्प्रिालविलाई कोषबाट राहि रकम िथा सामाग्री उपलब्ध गराउँदा लवपदक्ो सघनिा र व्यापकिा, कोषमा 

जम्मा िएको रकम िथा राहि सामाग्रीको उपलब्धिा र िचयको औलचत्य समिेलाई दृलष्टगि गरी सलमलिले उलचि 

ठहयायएबमोलजम हुनेछ । 

(५) उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेलिएको िएिा पलन लवपदक्ो कारणले गलम्िर हानी नोक्सानी वा घाईिे िई 

लवपद ्प्रिालवि व्यलि वा लनजको एकाघरको पररवारका सदस्यले राहिका लालग लनवदेन दिाय गनय सक्ने अवस्था नरहमेा 

र ित्काल राहि उपलब्ध नगराउँदा लवपद ्प्रिालवि व्यलि थप जोलिममा धकेललन सक्ने वा थप जनधन र स्वास््यमा 

हानी नोक्सानी पगु्न सक्ने अवस्था छ िन्ने सलमलिलाई लागेमा त्यस्िो व्यलिलाई सलमलिले लनणयय गरेर ित्काल राहि 

उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

(६) लवपद ्प्रिालवि व्यलिलाई यस दफा बमोलजम राहि उपलब्ध गराउँदा मलहला, बालबाललका, लकिोर लकिोरी, जषे्ठ 

नागररक, अिि िथा अपाङ्गिा िएका व्यलिलाई प्राथलमकिा लदनपुनेछ । 

(७) राहि सहायिा लविरण गदाय ित्काल उपलब्ध गराईने नगद राहि  अनसुलुच–१ बमोलजम हुनेछ िने वस्िगुि राहिको 

हकमा क्षलिको अवस्था र राहि सामाग्रीको उपलब्धिालाई आधार मालन उपलब्ध गराईनेछ । 

(८) लवपदमा परी रहि मागगने व्यलिले लदने लनवदेन  अनसुलुच–२ बमोलजमको ढाँचामा हुनुपनेछ । 

 

 

९. कोष प्रयोग गनय नपाईने :-  
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(१) यस काययलवलधमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेलिएको िए िापलन दहेायको प्रयोजनका लालग कोषमा जम्मा िएको रकम 

िचय गनय पाईने छैनुः 

(क) लनयलमि प्रिासलनक काययको लालग िचय गनय,  

(ि) कुनै सरकारी वा गरैसरकारी पदालधकारी वा कमयचारीलाई लनयलमि रूपमा िलब, ित्ता वा अन्य सलुवधा उपलब्ध 

गराउन,  

(ग) कुनै सरकारी वा गरैसरकारी पदालधकारी वा कमयचारीलाई भ्रमण िचय वा अन्य त्यस्िै प्रकारको िचय उपलब्ध गराउन, 

(घ) लवपदबाट प्रिालविलाई लदईने िोलकएबमोलजमको राहि बाहके अन्य कुनै पलन लकलसमको चन्दा, परुस्कार, उपहार वा 

आलथयक सहायिा उपलब्ध गराउन, 

(ङ) कुनै पलन लकलसमको गोलष्ठ, अन्िरलक्रया वा सिा सम्मेलन सञ्चालन गनय, गराउन, 

(च) आकलस्मक रूपमा लनमायण गनुयपने बाहकेका अन्य लनयलमि पवूायधार लवकास लनमायणसम्बन्धी कायय गनय, गराउन, 

(ङ) लवपद ्जोलिम न्यलूनकरण िथा लवपद ्व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध निएको अन्य कुनै पलन कायय गनय, गराउन ।  

(२) कोषलाई प्राप्त िएको वस्िगुि सहायिा सामाग्री मध्यै कुनै पलन सामाग्री पणूय वा आलंिकरूपमा कायायलयको वा 

कायायलयको कुनै पदालधकारी वा कमयचारीको लनयलमि प्रयोजनका लालग प्रयोग गररनेछैन । 

 

पररछछेद – ३ 

कोषको सञ्चालन, लेिा तथा लेिा पररिण 

 

१०. कोषको सञ्चालन :-  

(१) कोषको बैंक िािा सञ्चालन गाउँपाललकाको प्रमिु प्रिासकीय अलधकृि र लेिा प्रमिु वा लनजले िोकेको लेिाको 

कमयचारीको संयिु दस्िििबाट हुनेछ ।  

(२) कोषबाट एक पटकमा दईु हजार रूपैया िन्दा बढीको रकम ििुानी गदाय अलनवाययरूपमा बैंक माफय ि मात्र ििुानी 

गररनेछ । 

(३) कोषलाई प्राप्त वस्िगुि सहायिा सामाग्रीको लनकासा प्रमिु प्रिासकीय अलधकृि वा लनजले िोकेको लवपद ्

व्यवस्थापन हनेे अलधकृि स्िरको कमयचारी र लजन्सी िािा प्रमिु वा लनजले िोकेको लजन्िी िािा हनेे कमयचारीबाट 

हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोलजम वस्िगुि सहायिा सामाग्री लवपद ्व्यवस्थापन काययमा उपयोगका लालग लनकासा गदाय मौज्दाि 

लकिाबमा िचय अलिलेि जनाई लनकासा लदनपुनेछ र त्यस्िो सामाग्रीको अलिलेि मलू्यलाई कोषको िचयको रूपमा 

समिे अलिलेि गररनेछ । 

११. कोषको आयव्ययको लेिा तथा सोको साियिवनकरण :- 

 (१) कोषको आय व्ययको लेिा प्रचललि काननू बमोलजम रालिनेछ ।  
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(२) कोषले काययपाललकाले िोकेबमोलजम आन्िररक लनयन्त्रण प्रणाली कायम गनुय पनेछ। 

(३) कोषको मालसकरूपमा िएको आम्दानी र िचयको लववरण अको मलहनाको साि गिेलित्रमा सावयजलनक गनुयपनेछ । 

(४) आलथयक वषय समाप्त िएको लमलिले िीन मलहनालित्र सलमलिले कोषको वालषयक आय व्ययको लववरण समेि िलु्ने 

वालषयक प्रलिवदेन ियार गरी काययपाललका माफय ि गाउँ सिा समक्ष पेि गनुय पनेछ । 

 

१२. लेिा पररिण :-  

(१) कोषको आन्िररक लेिापरीक्षण गाउँपाललकाको आन्िररक लेिा पररक्षण िािाबाट हुनेछ । 

(२) कोषको अलन्िम लेिापरीक्षण महालेिा परीक्षकबाट हुनेछ । 

(३) गाउँ काययपाललकाले चाहमेा जनुसकैु बिि सलमलिको लहसावलकिाव जाँछन वा जाँच गराउन सक्नेछ । 

(४) गाउँ काययपाललकाको कायायलयले कम्िीमा वषयको एक पटक कोषको सामालजक र सावयजलनक लेिापररक्षणको 

व्यवस्था लमलाउने छ। 

 

पररछछेद –४ 

विविि 

 

१३. सितय सहायता :-  

(१) लवपद ् व्यवस्थापन सम्बन्धी िोलकएको कायय सम्पादन गने ििय सलहि कुनै व्यलि वा संस्थाले कोषमा सहायिा 

उपलब्ध गराउन चाहमेा त्यस्िो सहायिा प्राप्त गनुय पवूय सलमलिले ििय स्वीकार गने वा नगने सम्बन्धी लनणयय गनेछ र ििय 

स्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र सहायिा रकम वा सामाग्री कोषमा जम्मा हुनेछ । 

(िर नेपाल सरकार, प्रादिे सरकार वा स्थानीय सरकारले सििय अनदुान उपलब्ध गराउने हकमा सलमलिको पवूय लनणयय 

आवश्यक पने छैन ।)  

(२) उपदफा (१) बमोलजम कोषमा प्राप्त अनदुान रकम वा वस्िगुि सहायिा सामाग्रीलाई िोलकएको काममा मात्र उपयोग 

गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोलजम कोषमा प्राप्त अनदुान रकम वा वस्िगुि सहायिा सामाग्री िोलकए बमोलजमको काययमा उपयोग 

िए/निएको सम्बन्धमा त्यस्िो सहायिा उपलब्ध गराउने व्यलि वा संस्थाले लववरण माग गरेमा सोको लववरण उपलब्ध 

गराउनपुनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोलजम कोषमा सहायिा स्वरुप प्राप् ि हुने िौलिक सामाग्रीहरुको िण्डारण िथा लविरण काययलाई 

व्यवलस्थि गनय आवश्यिा अनुसार सलमलिले थप मापदण्ड लनदलेिका बनाई लाग ुगनय सक्नेछ । 
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१४. परामिय वलन सक्ने :- सलमलिले यस काययलवलध बमोलजमको कायय सम्पादन गनय उपयिु लवज्ञ व्यलि वा सस्थासँग 

आवश्यक परामिय ललन सक्नेछ । 

 

१५.रकम विि नहुने तथा आिती कोष (ररिवविङ् फण्ड) को रूपमा रहने :-  

(१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोलजम कोषमा जम्मा िएको रकम मध्ये आलंिक वा परैु रकम कुनै आलथयक वषयमा िचय 

निई आलथयक वषयको अन्त्यमा बाँकी रहमेा त्यस्िो रकम लिज निई कोषम ैरहनेछ । 

 िर दफा १३ को उपदफा (१) बमोलजम प्राप्त सहायिा रकमलाई त्यस्िो ििय अनरुूप उपयोग गनय नसकेको कारण 

जनाई सहायिा उपलब्ध गराउने सम्बलन्धि व्यलि वा संस्थाले लफिाय माग गरेमा कोषबाट रकम लफिाय गनय बाधा पन ेछैन 

। 

(२) कोषलाई आविी कोष (ररबलल्वङ्ग फण्ड) को रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 

(स्पविकरणाः यस दफाको प्रयोिनका लावग आिती कोष (ररबवविङ फण्ड) भन्नाले कोषबाट िचय भएको नगद रकम िावषयक 

रुपमा बिेट विवनयोिन माफय त पुनाःपुवतय गदै िाने गरर स्थावपत कोषलाई सम्झनुपछय ।) 

(घ) कोषमा मौज्दाि रकम पाँच लाि रूपैया िन्दा न्यनू हुन गएमा ित्काल थप रकम जम्मा गनय प्रयत्न गररनेछ । 

 

१६. सहयोगका लावग आह्वान गने :-  

(१) लवपदक्ा कारण आपत्काललन अवस्था लसजयना िई स्थानीय स्रोि साधन र क्षमिाले लवपदक्ो सामना गनय कलठन 

िएमा गाउँपाललकारनगरपाललकाले लछमकेी स्थानीय िह, प्रदिे सरकार िथा नेपाल सरकारलाई कोषमा आलथयक िथा 

वस्िगुि सहायिा उपलब्ध गराउन अनरुोध गनय सक्नेछ । 

(२) लवपद्बाट प्रिालविको िोज, उद्धार र राहिका लालग सलमलिले स्थानीय सामालजक िथा परोपकारी संघ, संगठन, 

यवुाक्लव, आमासमहू, स्वयम ्सेवक, राष्रसेवक, उद्योगी व्यवसायी, प्रवदु्ध व्यलि िथा आमसवयसाधारणलाई सहयोगका 

लालग अनरुोध गनय सक्नेछ।  

 

१७. अवभलेि राख्ने :-  

(१) सलमलिले कोष पररचालन सम्बन्धमा गरेको लनणयय र अन्य काम कारवाहीको अलिलेि दरुुस्ि राख्न ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको अलिलेि सलमलिको सदस्य सलचवको लजम्मामा रहनेछ । 

(३) दफा (१) बमोलजमको अलिलेि सरोकारवाला कुनै व्यलि वा संस्थाले माग गरेमा लनजलाई लनयमानुसार त्यस्िो 

अलिलेि उपलब्ध गराईनेछ ।   

 

१८. िती मूवयांकन सवमवतको गठन :-  
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   लवपदको कारण हुने घटनाहरुको क्षलिको मलु्यांकन गरर राहिका लालग लसफाररस गनय िपलसलका सदस्य रहने गरर एक 

स्थानीय स्िरको क्षिी मलू्यांकन सलमलि रहनेछ | 

तपवसल :- 

१. काययपाललकाले िोकेको एक जना  वडाध्यक्ष       - संयोजक   

२. गा.पा अध्यक्षले िोकेको एकजना मलहला सलहि दईु जाना काययपाललका  सदस्य   - सदस्य  

३. प्रालवलधक िािा प्रमिु वा प्रालवलधक कमयचारी      - सदस्य  

५. प्रमिु  प्रिासकीय अलधकृिले िोकेको एकजना कमचारी      - सदस्य सलचव 

 

१९. अनुगमन :- 

(१) यस काययलवलध बमोलजम कोष पररचालन िथा सोबाट िएका कामको लनयलमि िथा आकलस्मक अनगुमन सम्बन्धी 

काययका लालग सलमलिको संयोजक वा लनजले िोकेको सलमलिको अन्य कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा सलमलिको न्यनूिम 

थप एक सदस्य समिे संलग्न रहकेो अनगुमन टोली िलटई कोष पररचालनबाट िएको कामको अनगुमन गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम िलटएको अनगुमन टोलीले आफूलाई प्राप्त कायायदिेका आधारमा अनगुमनका क्रममा 

दलेिएको सत्य ि्य लववरण सलहिको प्रलिवदेन सलमलिसमक्ष पेि गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोलजम पेि हुन आएको प्रलिवदेन समिेका आधारमा कोष पररचालनमा कुनै कलम कमजोरी िएको 

दलेिएमा त्यसलाई सधुार गनय सलमलिले आवश्यक लनदेिन लदन सक्नेछ र त्यस्िो लनदिेनको पालना गनुय सम्बलन्धि 

सबैको कियव्य हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेलिएको िएिा पलन कोष पररचालनमा कुनै गलम्िर त्रटुी रहकेो र सोलाई ित्काल 

रोक्न आवश्यक दलेिएमा संयोजकले त्यस्िो कायय रोक्न लनदेिन लदन सक्नेछ । 

(५) अनगुमनका क्रममा कुनै व्यलिले झठुा लववरण पेि गरी कोषबाट राहि प्राप्त गरेको वा कोषले उपलब्ध गराएको 

राहिको दरुूपयोग गरेको पाईएमा दोषी उपर प्रचललि काननू बमोलजम कारवाही हुनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोलजमको अनगुमन टोलीमा उपलब्ध िएसम्म स्थानीय राजनीलिक दल, लवपद ्व्यवस्थापन 

सम्बन्धी काययमा संलग्न गरैसरकारी संघसंस्था, उद्योगी व्यवसायी आवद्ध संघसंगठन, नागररक समाज िथा पत्रकार 

आवद्ध संघसंगठन र सििय सहायिा उपलब्ध गराउने व्यलि वा संस्थाको प्रलिलनलध समिेलाई संलग्न गराईनेछ । 

 

२०. वनदेिन वदन सक्ने :- गाउँ सिाले सलमलिको काम कारबाहीको सम्बन्धमा सलमलिलाई आवश्यक लनदेिन लदन सक्नेछ । 
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  अनसुलुच १ 

(लनयम ८ को उपदफा ७ संग सम्बलन्धि)  

आपतकावलन उद्धार तथा राहत वितरणाः- 

(क)  लवपदक्ो  घटनामा  परी  कुन ै व्यलिको  मतृ्य ु िएको  अवस्थामा  राहि  स्वरुप  प्रलि  मिृक  रु १५,०००।०० (पन्र हजार मात्र ) का दरले 

मिृकका पररवारलाई राहि उपलव्ध गराउन े। 

(ि)  लवपदक्ो  घटनामा  परी  कुन ै व्यलि  सख्ि  घाइिे  (अगंिगं)  िएको  अवस्थामा राहि  स्वरुप  प्रलि व्यलि रु. १०,०००।०० (दि हजार मात्र 

) का दरले र अन्य सामान्य घाइिे अवस्थामा प्रलि व्यलि रु ५,०००।००(पाँच हजार मात्र ) उपलव्ध गराउने । 

(ग) लवपद बाट घर र घरलित्रका, 

(१) सामग्री सलहि पणूयरुपमा जलेको ,बगेको वा नष्टिएको अवस्थामा राहि स्वरूप रु १०,५००।००(दि हजार पाँच सय) 

(२) पनुलनमायण गनुयपन ेगरर ित्केको अवस्थामा िएमा रु ५०००।०० (पांच हजार मात्र) 

(३) घरमा आंलिक क्षलििई ममयि गरेर बस्न लमल्नेमा अवस्था हरेी ३०००।०० (लिन हजार) सम्म 

(४) घरको सामान्य क्षलिमा रु २,५००।०० (दईु हजार पाँच सय) राहि सहयोग उपलव्ध गराउन े। 

(घ) गोठ, िोर वा दवैु ित्केको िएमा राहि रु ५,०००।०० (पाँच हजार मात्र) उपलब्ध गराउन े। 

(ङ)  घरलित्र  संकलन/िण्डारण  गरर  रािेको  अन्नबाली  नोक्सानको  लालग  राहि  रु  ५,०००।००  (पाँच हजार मात्र) उपलब्ध गराउने । 

(च)  प्राकृलिक एवं गरै प्राकृलिक लवपदक्ो  घटनामा िथा जंगली जनवारको आिंकबाट  िेिबारीमा  हुने  कुनैपलन  कृलष  उपज  (िेलि  

बाललको)  नोक्सानको  लागी  लबउ िररद  गनयका िथा क्षेलिपलूिय लागी  प्रलि  कठ्ठा  रु  ५००।००  (पाँच  सय)  िथा  आंलिक  

क्षलिकोलागी  प्रलि  कठ्ठा  रु ३००।०० (लिन सय) का दरले हुने रकम राहि स्वरुप उपलब्ध गराउन े। 

(छ) कुनपैलन लवपदको कारण पि ुचौपाया मध्य ेराँगा/िैसी मरेकोमा प्रलि लजउ ३०००।०० (लिनहजार) गाइ/गोरु/ िसी/बोका/बाख्रा/बंगरु    

मरेकोमा    प्रलिलजउ    रु    २०००।००    (दइुहजार)    िथा पाडा/पाडी,पाठा/पाठी  मरेकोमा  प्रलिलजउ  १०००।००  (एक हजार सय)  

िथा  का  दरले  राहि  उपलब्ध गराउने। 

(ज)  व्यविालयक  पन्छी  फमयमा  एकमसु्ट  १०  दलेि  १००  सम्म  मरेको  अवस्थामा  एकमसु्ट  ५,०००।०० (पाँच हजार) िथा १०० दलेि 

मालथ जलिसकैु मरेपलन १०,०००।०० (दि हजार मात्र) राहि उपलब्ध गराउने । 

(झ)  लवपदक्ो  समयमा  पीलडि  पररवारहरुलाई  सरुलक्षि  स्थानमा  रालि  लिलवर  संचालन,  िाद्दान्न, पालन,औषलध आलद आवश्यक सहयोग 

र समन्वय गने । 

(ञ) मिृक िथा घाईिेको हकमा स्वास््य संस्थाको प्रलिवेदन आवश्यक पनछे । 

(ट) व्यवसालयक पसल को क्षिीमा मलु्यांकनको आधारमा बलढमा १०,०००/–(दि हजार) सम्म । 

(िर लवपद ्परी ित्काल अस्थायी बासस्थान, िाना समेिका ब्यवस्था गनय आवश्यक दलेिएमा सम्बलन्धि वडा सलमलिको सहिालगिामा सो कायय 

गनय सलकने छ ।) 

 

(घ) हात्तीले घर िात्काएमा प्रहरी मचुलु्का िथा प्रालवलधक प्रलिवेदनको आधारमा बढीमा १५,००००|- (पन्र हजार रुपैयाँ) मात्र उपलव्ध गराउने |  
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अनसुलुच–२ 

(काययलवलधको दफा ८ संग सम्बलन्धि) 

गाउँपावलकाबाट विपद राहत मागको लागी वदईने वनिेदन 

श्री वडा अध्यक्ष ज्य,ू 

...... न.ं वडा कायायलय 

......................, झापा | 

लवषयुः राहि उपलब्ध गराईपाउँ िन्नेबारे । 

 प्रस्िुि लवषयमा लमलि २०......।......।..... मा िएको .................................................. बाट मेरा...............................  क्षिी  

पगुेकोहुदा  उि  क्षिी बापि  गाउँपाललकाबाट  लदईन े राहिका  लागी लसफाररस गररलदनहुुन हालदयक अनरुोध गदछु । 

क्षलिको लववरण 

१. 

२.  

३. 

४.  

५. 

लनवेदक दस्ििि :-............................  

      नाम थर :-........................  

        ठेगाना:- ........................ 

 

सम्बलन्धि क्षेत्रका प्रालवलधक कमयचारीको सहयोगमा गररएको स्थलगि अध्ययन बाट दलेिएको क्षलिको लववरण 

१. 

२. 

३. 

४.  

५. 

प्रालवलधक कमयचारी  रोहबर  

दस्ििि :-..................................... दस्ििि :-..................................... दस्ििि :-..................................... 

नाम थर :-..................................... नाम थर :-..................................... नाम थर :-..................................... 

पद :-............................................ पद :-............................................ ठेगाना:............................................ 

सालक्ष 

१. झापा लजल्ला , कचनकवल गा.पा ............ न.ं वडा.............. गाउँ/टोल बस्ने श्री ................  



खण्ड-१, सखं्या-२, स्थानीय राजपत्र, भाग-२, लिलत २०७९/०९/२२ 

 

 

विपद् व्यिस्थापन कोष सञ्चालन र श्रोत पररचालन काययविवि (वनदेविका), २०७९                                                                                                     PAGE 15 

 

२ झापा लजल्ला , कचनकवल गा.पा ............ न.ं वडा.............. गाउँ/टोल बस्ने श्री ................  

३ झापा लजल्ला , कचनकवल गा.पा ............ न.ं वडा.............. गाउँ/टोल बस्ने श्री ................  

 

 

 

 

 

आज्ञाले, 

वहरा कुमारी यादि  

प्रमुि प्रिासकीय अविकृत  


