
 

 

 

 

विपद् व्यिस्थापन कोष सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 

वनदेविका-२०७४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भूमे गाउँपावलका 

रुकुम (पूिव) 

५ नं. प्रदेि, नेपाल 

गाउँ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लितत २०७४/०७/२० 



विपद व्यिस्थापन तथा प्रकोप विशेष कोष सञ्चालन तथा व्यिस्थापन वनदेवशका-२०७४ 

 भवितव्य रुपमा प्राकृवतक िा मानिीय कारणले विपद् तथा प्रकोप जवतखेर पवन जुनसुकै स्थानमा 

आउन सके्न भएकाले मानि जीिनको रक्षा, मानि अवधकारको प्रिर्द्वन र मानिवहत सुवनवित गनव 

गाउँपावलका स्तरमा विपद् व्यिस्थापन कोषको आिश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रकोप पीवडतको घाउमा 

मलम स्वरुप तत्काल खोजी, उर्द्ार, राहत तथा पुनस्थावपनाका कायवलाई सहयोग पुर् याउन यो वनदेविका 

जारी गररएको छ ॰  

 

पररचे्छद-१ 

संविप्त नाम र प्रारम्भ 

१  संविप्त नाम र प्रारम्भः  

१.१  यस सञ्चालन वनदेविकाको नाम "विपद् व्यिस्थापन कोष सञ्चालन तथा व्यिस्थापन वनदेविका-

२०७४" रहेको छ ॰  

१.२ यो वनदेविका भूमे गाउँ कायवपावलकाको बैठकबाट स्वीकृत भएको वमवतदेखख लागू हुनेछ ॰  

२ पररभाषा 

(क) "वनदेविका" भन्नाले विपद् व्यिस्थापन तथा प्रकोप वििेष कोष सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 

वनदेविका-२०७४ बुझ्नुपछव ॰  

(ख)  "कोष" भन्नाले विपद् व्यिस्थापन कोष बुझ्नुपदवछ ॰  

(ग) "व्यिस्थापन सवमवत" भन्नाले विपद् व्यिस्थापन तथा प्रकोप वििेष कोष सञ्चालन तथा 

व्यिस्थापन सवमवत बुझ्नुपछव ॰  

(घ) "कायवकाररणी सवमवत" भन्नाले 

(ङ)  " प्रकोप" भन्नाले प्राकृवतक कारणबाट भवितव्य वसवजवत भौवतक तथा मानिीय क्षवत गने खालका 

विपद् तथा प्रकोपलाई बुझ्नु पदवछ ॰ सो िब्दले मानिीय कारणबाट भवितव्य रुपमा आइपने 

विपद्लाई समेत बुझाउनेछ ॰ 

 

३ कोषको स्थापना 

३.१  गाउँपावलका स्तरमा विपद् व्यिस्थापन कोष नाम गरेको छ्ट्टै एक कोषको स्थापना हुनेछ ॰  



४  कोषको कायाालय 

४.१  कोषको सवचिालय भूमे गाउँ कायवपावलकाको कायावलय, रुकुम (पूिव)मा हुनेछ ॰  

 

 

पररचे्छद-२ 

कोषको अिधारणा, लक्ष्य, उदे्दश्य र नीवत 

५. कोषको अिधारणाः  

 गाउँपावलकामा हुने सबै प्रकारका प्रकोपहरुलाई नू्यनीकरण गरी प्रकोप पीवडत व्यखि, पररिार 

तथा समूहको संख्यामा कमी ल्याउनुका साथै प्रकोप पीवडतलाई केही राहत सहयोग पुर् याउनु नै कोषको 

अिधारणा हुनेछ ॰  

 

६. लक्ष्यः  

 प्राकृवतक प्रकोपमा परेका पररिार, संघ/संस्थालाई पुनस्थावपनामा सहयोग पुर् याई प्रकोप पीवडत 

अिस्थाबाट गाउँपावलकालाई मुि गनव सहयोग पुर् याउनु कोषको प्रमुख लष्य र रहेको छ॰  

 

७. उदे्दश्यः  

कोषका उदे्दश्य देहाय अनुसार हुनेछन्: 

(क) प्रकोप पीवडतलाई तत्काल उर्द्ार सहयोगका लावग कोषको व्यिस्था गने ॰  

(ख) प्रकोप पीवडतको आधारभूत आिश्यकता पररपूवतवका लावग क्षवतको मूल्याङ्कनका आधारमा तत्काल 

राहत उपलब्ध गराई सहयोग पुर् याउने ॰  

(ग) प्राकृवतक तथा मानिीय प्रकोप व्यिस्थापनका के्षत्रमा कायव गने सबै वनकायहका बीच आपसी 

सहयोग, समन्वय र सहकायवको िातािरण बनाउने ॰  

(घ) प्रकोपबाट हुन सके्न जोखखमलाई नू्यन गनव सहयोग पुर् याउने अवभप्रायले समय सापेक्ष नीवतगत तथा 

संस्थागत संयन्त्रमा सुधार ल्याउने ॰  

(ङ) प्रकोपबाट हुन सके्न हानी-नोक्सानीका बारेमा सचेतना फैल्याउन पूिव तयारी तथा प्रवतकायव योजना 

वनमावणका लावग आिश्यक तयारी र जनचेतना फैलाउने ॰  

(च) प्रकोप व्यिस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कायवक्रम तजुवमा र कायावन्वयनका लावग पहल गने ॰  



(छ) प्रकोप व्यिस्थापन, िातािरण संरक्षण, फोहोरमैला व्यिस्थापन तथा िातािरणमैत्री योजना 

वनमावणमा सहयोग पुर् याउने॰  

(ज) प्रकोप पीवडतको उर्द्ार तथा पुनस्थावपनाका लावग गाउँपावलका अन्तगवत रहेका सबै कायावलय, 

संघसंस्था बीच समन्वय गनुवका साथै आिश्यक जनसहभावगता जुटाउन पहल गने ॰ 

८. नीवतः  

(क) प्रकोप पीवडतलाई तत्काल उर्द्ार कायवमा सहयोग पुर् याउने ॰  

(ख) मानिीय आधारभूत आिध्यकता पररपूवतवका लावग तत्काल राहत सहयोग उपलब्ध गराउने ॰  

(ग) प्रकोप पीवडतको पुनस्थावपनाका लावग तत्काल सहयोग पुर् याउने ॰  

(घ) प्रकोप पीवडतहरुलाई एकीकृत रुपमा सहयोग उपलब्ध गराउन सम्बखन्धत सबै सरोकारिाला र 

वनकायहरु बीच समन्वय गने ॰  

(ङ) विपद् तथा प्रकोपमा परेकाहरुको खोजी, उर्द्ार, राहत, पुनस्थावपना लगायत समग्र विपद् 

व्यिस्थापनका लावग संरचना, योजना तजुवमा र कायावन्वयन गने गराउने ॰  

 

पररचे्छद-३ 

कोषको व्यिस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यिस्था 

९. कोषको व्यिस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यिस्थाः  

९.१ यस कोषको लष्य र उदे्दश्यहरु हावसल गनवका लावग देहाय बमोवजमको एक कोष व्यिस्थापन तथा 

सञ्चालक सवमवत रहनेछः  

गाउँपावलका अध्यक्ष       - अध्यक्ष 

गाउँपावलकाका उपाध्यक्ष      - सदस्य 

िडाध्यक्षहरु        - सदस्य 

विपद् व्यिस्थापन सवमवतका संयोजक     - सदस्य 

प्रमुख प्रिासकीय अवधकृत      - सदस्य 

आवथवक प्रिासन िाखा प्रमुख      - सदस्य 

स्थानीय सुरक्षा वनकाय प्रमुख      - सदस्य 

विपद् तथा प्रकोप व्यिस्थापन के्षत्रमा वक्रयािील संघसंस्थाका प्रवतवनवध - सदस्य 



विपद् व्यिस्थापन के्षत्रमा योगदान पुर् याउन सके्न सवमवतले मनोवनत गरेको एक जना  - सदस्य 

प्रिासन िाखा प्रमुख                    - सदस्य-सवचि 

 

९.२  सवमवतको बैठक सामान्यतया िषवमा ३ पटक (चौमावसक) बसे्नछ ॰ वििेष पररखस्थवतमा 

अध्यक्षको आदेि बमोवजम जुनसुकै समयमा बैठक बोलाउन सवकनेछ ॰ अध्यक्षको आदेि 

बमोवजम सदस्य सवचिले बैठक बोलाउनेछ ॰   

९.३ सवमवतको तत्काल कायम सदस्य संख्याको कम्तीमा ५१ प्रवतित सदस्य उपखस्थत भएमा 

बैठकको गणपुरक संख्या पुगेको मावननेछ ॰ बैठकको वनणवय अध्यक्षले प्रमावणत गनुवपने छ॰  

 

१०. कोष व्यिस्थापन तथा सञ्चालन सवमवतको काम, कताव्य र अवधकारः   

विपद् व्यिस्थापन तथा प्रकोप वििेष कोष व्यिस्थापन तथा सञ्चालन सवमवतको काम, कतवव्य र अवधकार 

देहाय बमोवजम हुनेछः  

(क) विपद् तथा प्रकोप व्यिस्थापनका लावग आिश्यक स्रोत जुटाउने ॰  

(ख) प्रकोप सम्बन्धी िावषवक कायव योजना तजुवमा गरी स्वीकृवतका लावग गाउँ कायवपावलकामा पठाउने ॰  

(ग) विपद् व्यिस्थापनका क्रममा खोजी, उर्द्ार, पुनस्थावपना कायव तथा विपद् व्यिस्थापन लावग मानिीय 

िखि पररचालन गने गराउने॰  

(घ) विकास योजना तथा कायवक्रमहरु सञ्चालन गदाव िातािरणमैत्री बनाउन सबै सरोकारिालाहरुसँग 

छलफल, आिश्यक सहयोग र समन्वय गने ॰  

(ङ) विपद् तथा प्रकोपबाट पीवडत व्यखि/पररिार/संघसंस्थालाई भौवतक तथा मानिीय क्षवतको 

लेखाजोखा गरी कोषको अिस्था हेरी रु. २०,००० सम्म आवथवक राहत उपलब्ध गराउने॰  

(च) विपद् व्यिस्थापन के्षत्रमा भए गरेका कामहरुको अनुगमन गने, वनदेिन वदने र सो कायवहरुको 

प्रगवत समीक्षा गने ॰  

(छ) गाउँपावलकामा विपद् प्रवतकायव योजना, विपद् व्यिस्थापन योजना, जनिखि पररचालन लगायत 

विषयहरुमा सम्बखन्धत सबै सरोकारिालाहरुसँग समन्वय गने ॰ 

(ज) गाउँपावलकास्तरीय विपद् तथा प्रकोप व्यिस्थापन सम्बन्धी योजना तजुवमा र कायावन्वयन गने 

गराउने ॰  

११. अध्यिको काम, कताव्य र िेत्रावधकारः  

(क) बैठकको अध्यक्षता गने ॰ 

(ख) बैठक बोलाउन सवचिलाई वनदेिन वदने ॰ 



(ग) बैठकमा प्रस्ताि तथा प्रवतिेदन पेि गने गराउने ॰  

(घ) सवमवतको सदस्यहरुलाई वजमे्मिारीको बाँडफाँड गने तथा आिश्यक समन्वय गने ॰  

(ङ) कोषको वित्तीय स्रोत जुटाउन र पररचालन गनव आिश्यक पहल गने ॰  

(च) विपद् तथा प्रकोपको तत्काल राहतका लावग अिस्था हेरी रु. १०,००० सम्म आवथवक राहत उपलब्ध 

गराउने ॰ 

(छ) सवमवतको वनणवयहरु सािवजवनक गरी पारदविवता कायम गने गराउने ॰  

(ज) सवमवतको तफव बाट अन्य वनकायमा प्रवतवनवधत्वय गने गराउने ॰  

(झ) कोषको योजना तजुवमा गनव तथा स्वीकृत गनव गराउन आिश्यक पहल गने ॰  

(ञ) कोषबाट भएका कामबारबाहीहरुको अनुगमन मूल्याङ्कन गने गराउने ॰  

१२. सदस्य सवििको काम, कताव्य र अवधकारः  

(क) अध्यक्षको आदेिानुसार बैठक बोलाउने ॰  

(ख) अध्यक्षको परामिवमा छलफलका विषयिसु्तहरु तयार गरी वनणवयाथव बैठकमा पेि गने ॰  

(ग) बैठकको वनणवय लेखे्न, कोषका सबै कागजातहरु वजम्मा वलने ॰  

(घ) कोषसँग सम्बखन्धत सूचना, तथ्याङ्क तथा अवभलेखको संरक्षण तथा अद्यािवधक गने ॰  

(ङ) कोषको चल अचल सम्पवत्तको संरक्षण गने गराउने ॰ साथै, प्रिासवनक तथा अन्य कामहरु गने ॰  

(च) कोषको कायवक्रम तजुवमा, स्वीकृवत र कायावन्वयन गराउन आिश्यक पहल गने ॰  

(छ) अध्यक्षले तोकेका अन्य कायवहरु गने ॰  

१३. सदस्यहरुको काम, कताव्य र अवधकारः  

(क) बैठकमा वनयवमत उपखस्थत भई छलफलमा सवक्रयतापूिवक भाग वलने   

(ख) बैठकको वनणवयमा पुग्न मतदान गनुवपने भएमा मतदान गने ॰  

(ग) सवमवतको वनणवय तथा कायवक्रमहरु कायावन्वयन गनव सहयोग पुर् याउने ॰  

(घ) अध्यक्षले तोकेका अन्य कायवहरु गने ॰  

 

पररचे्छद- ४ 

आवथाक तथा प्रशासवनक व्यिस्था 

१४. कोषको वित्तीय व्यिस्थापनः  

(१) सवमवतको नाममा एउटा कोष रहनेछ ॰ जसमा देहायका रकमहरु रहनेछन्: 

(क) गाउँ सभा तथा िडा सवमवतबाट विपद् व्यिस्थापन कोषका लावग विवनयोवजत रकम ॰  

(ख) गाउँसभा तथा गाउँ कायवपावलकाको वनणवयानुसार प्राप्त हुने रकम ॰ 



(ग)  दातृ वनकाय, पररयोजना, संघसंस्था, व्यखि लगायत अन्य विवभन्न स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम ॰ 

(घ) कोषलाई सेिा िुल्कबाट िापत प्राप्त हुने रकम ॰  

(ङ) नेपाल सरकार तथा प्रदेि सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहयोग ॰  

(२) कोषको रकम नवजकको कुनै बैंकमा एउटा छुटै खाता खोली जम्मा गररने छ ॰ कोषको सञ्चालन 

गाउँपावलकाका सवमवतका अध्यक्ष, प्रमुख प्रिासकीय अवधकृत र आवथवक प्रिासन प्रमुखको 

संयुि दस्तखतबाट हुनेछ ॰  

 (३)  कोषको लेखा परीक्षणसम्बन्धी व्यिस्था गाउँ कायवपावलकाको लेखापरीक्षण बमोवजम नै हुनेछ ॰  

१५. कोषको आवथाक व्यिस्थाः   

 कोषको आवथवक व्यिस्था यस वनदेविकामा तोवकएको बमोवजम हुनेछ ॰  

१६. अन्य िेत्रमा खिा गना नवमलनेः  

 कोषमा जुन प्रयोजनका लावग रकम प्राप्त भएको हो सो प्रयोजन बाहेक अन्य के्षत्रमा रकम खचव गनव 

पाइने छैन ॰  

१७. प्रशासवनक व्यिस्थाः  

 कोषको प्रिासवनक व्यिस्था तथा आवथवक व्यिस्था गाउँ कायवपावलकाको कायावलयको 

कमवचारीहरुबाटै सञ्चालन गररनेछ ॰  

१८. बैठक भत्ताः  

 कोषको व्यिस्थापन सवमवतको बैठकमा भाग वलने पदावधकारी तथा सदस्यहरुलाई वनयमानुसार 

बैठक भत्ता उपलब्ध गराइनेछ ॰  

 

१९. कायाक्रम सञ्चालन सम्बन्धी खिाको व्यिस्थाः  

(क) कोषबाट सञ्चालन हुने कायवक्रमहरु कोषले आफैं  िा अन्य सरकारी/गैरसरकारी वनकायसँग 

समन्वय तथा साझेदारीमा गनव सवकनेछ ॰  

(ख) कोषले आफ्नो कायवक्रमहरु आफै िा गैर सरकारी संघसंस्थाहरुबाट सञ्चालन गनव गराउने सके्नछ॰  

२०. आवथाक सहायता सम्बन्धी व्यिस्थाः  

२०.१  अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखखएको भएता पवन तत्काल राहत उपलब्ध गराउँदा देहाय अनुसारको 

भौवतक सम्पवत्तको क्षवतको िगीकरणको आधारमा आवथवक सहायता राहत उपलब्ध गराइनेछः   



रु. ५० हजार सम्मको क्षवतका लावग    -रु. २,०००॰- 

रु. ५० हजारभन्दा मावथ १ लाख सम्मको क्षवतका लावग  - रु. ५,०००॰– 

रु. १ लाखभन्दा मावथ ३ लाखसम्मको क्षवतका लावग  - रु. ७,०००॰– 

रु. ३ लाखभन्दामावथ ५ लाखसम्मको क्षवतका लावग  - रु. ८,५००॰– 

रु. ५ लाखभन्दामावथको क्षवत भएमा    - रु. १०,०००॰- 

२०.२ मानिीय क्षवतको हकमा सवमवतले वनणवय गरे बमोवजम हुनेछ ॰  

२०.३  मावथ जुनसुकै कुरा लेखखएको भएता पवन कोषमा रकम नभएमा राहत उपलब्ध गराउन सवकने छैन॰  

 

पररचे्छद – ५ 

विविध 

२१. कोषबाट कायाक्रम सञ्चालन गनुापनेः  

 गाउँपावलका र गाउँपावलका अन्तगवत वक्रयािील सबै संघ/संस्थाहरूले विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी 

कायवक्रमहरु सञ्चालन गदाव विपद् व्यिस्थापन कोषको समन्वय मात्र सञ्चालन गररनेछ ॰  

२२. जााँिपास तथा फरफारकः  

कोषबाट सञ्चालन गररएका कायवक्रमहरुको जाँचपास तथा फरफारक व्यिस्थापन सवमवतले गनेछ ॰  

२२. गाउाँपावलकाको बजेट तथा योजनामा समािेश गनेः  

कोषबाट स्वीकृत िावषवक बजेट तथा योजना गाउँपावलकाको िावषवक विकास कायवक्रम योजनामा समािेि 

गनुवपनेछ ॰  

२३. वनदेवशकाको संशोधनः   

यस वनदेविकामा मयाववदत संिोधन गनुवपने आिश्यकता देखखएमा व्यिस्थापन सवमवतको वसफाररिमा भूमे 

गाउँ कायवपावलकाले गनेछ ॰  

२४. बिाउ र खारेजीः  

(१) यस वनदेविकामा व्यिस्था भएका कुराहरुको हकमा नेपालको संविधान, संघीय कानुन 

र प्रदेि कानुन तथा गाउँपावलकामा जारी ऐन तथा वनयमािलीसँग बावझएमा बावझएको बँुदा स्वतः  

खारेज भएको मावननेछ ॰  



(२) कुनै कारणबाट कोष सञ्चालन हुन नसकेमा भूमे गाउँ कायवपावलकाले कोष खारेज गनव 

सके्नछ ॰  

(३) कोष खारेज भएमा कोषको नाममा रहेको समू्पणव चल अचल सम्पवत्त तथा दावयत्व 

स्वतः  भूमे गाउँपावलकाको नाममा हुनेछ ॰ 

 

 

 


