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माईजोगमाई गाउँपालिकाको विपद व्यिस्थापन कोष संचािन तथा व्यिस्थापन गनन 
बनकेो  कायनविलि, २०७४ 

गाउँपालिकाबाट स्िीकृत लमलत : २०७४/१२/१५ 

 

प्रस्तािना : माईजोगमाई गाउँपालिकाको समग्र आलथनक सामाजजक, मानिीय तथा भौलतक 
संरचनाहरुको क्षलतिाई न्यनुीकरण गनन नेपािको संवििानको अनसूुची ८ िे ददएको एकि अलिकार 
तथा स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को पररच्छेद ३ दफा ११ उपदफा २ (न, ६) बमोजजम 
विपद व्यिस्थापन कोष संचािन तथा व्यिस्थापन कायनविलि २०७४ तयार गरी िागू गररएको छ ।  

 

पररच्छेद –१ 

प्रारजभभक 
 

1. संजक्षप्त नाम र प्रारभभ : 
(क) यस कायनविलिको नाम "माईजोगमाई गाउँपालिकाको विषय व्यिस्थापन कोष संचािन 

तथा व्यिस्थापन कायनविलि २०७४"  रहेको छ । 

(ख) यो कायनविलि गाउँकायनपालिकाबाट स्िीकृत भएको लमलतदेजख िागू हनुेछ । 

2. पररभाषा : 
विषय प्रसंगिे अको अथन निागेमा यस कायनविलिमा :-  

क) "कायनविलि" भन्नािे “माईजोगमाई गाउँपालिकाको विपद व्यिस्थापन कोष संचािन तथा 
व्यिस्थापन कायनविलि, २०७४” भने्न बझु्नपुछन । 

ख) "कोष" भन्नािे विपद व्यिस्थापन कोष संचािन तथा व्यिस्थापन कोष भने्न बझु्नपुछन । 

ग) "व्यिस्थापन सलमलत" भन्नािे विपद व्यिस्थापन कोष संचािन तथा व्यिस्थापन सलमलत 
बझु्नपुछन। 

घ) "कायनपालिका" भन्नािे माईजोगमाई गाउँपालिकाको गाउँ कायनपालिका बझु्नपुछन । 

ङ) "विपद" भन्नािे प्राकृलतक तथा मानिीय विपदिाइ िझु्नपुछन जसमा पवहरो, आगिागी, 
महामारी,    भकूभप, चट्याङ, हािाहरुी, अलसना, आदद बाट लसजनना भएको विपद पदनछ । 
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3. कोष स्थापना : (१) विपद व्यिस्थापन कोष  संचािन तथा  व्यिस्थापन कोष नाम गरेको 
एक कोषको स्थापना हनुेछ । 

4. कोषको कायानिय : (१) कोषको सजचिािय गाउँ कायनपालिको कायानियमा रहने छ । 

 

पररच्छेद– २ 

कोषको अििारणा िक्ष्य उदेश्य र नीलत 

 

५.  कोषको अििारणा : (१) यस गाउँपालिकामा हनुे सबै प्रकारका प्राकृलतक तथा मानि सजृजत 
विपद तथा प्रकोपबाट प्रभावित व्यजि पररिार संघसंस्थाको संख्यामा कमी ल्याउन तथा आम 
जनमानसमा प्राकृलतक विपदबारे सचेतना अलभबदृद गदै विपदबाट हताहत हनुेको संख्या 
न्यूनीकरण गनन, पीलित पररिारको पवहचान गरी राहत सहयोग प–ुयाउन ुनै कोषको अििारणा 
हनुेछ ।  

६.  िक्ष्य : (१) प्राकृलतक तथा मानि सजृजत विपदको प्रकोपमा परेका पररिार संघसंस्थाहरुिाई 
राहत तथा पनुःस्थापनामा सहयोग प–ुयाउने, विपद जोजखम व्यिस्थापन कृयाकिापको पवहचान 
तथा प्राथलमकीकरण गदै विपद व्यिस्थापनको क्षमतामा अलभिवृि गरी मानिीय तथा भौलतक 
क्षलतमा कमी ल्याउन ुयस कोषको िक्ष्य रहेको छ ।  

७.  उदेश्य : कोषका उदेश्यहरु देहायबमोजजम हनुेछन ः 
(१) विपद पीलितको उद्दार तथा पनुःस्थापनाका िालग जजल्िा, प्रदेश तथा संघ जस्थत सबै 

कायानिय संघसंस्थालबच समन्िय गनुनका साथै जनसहभालगता जटुाउन पहि गने 
रसमदुायमा आिाररत रही प्रथम उद्दार तथा राहत समदुायबाट जटुाउने । 

(२)  विपदका दृविकोणिे गाउँपालिका लभत्रका जोजखमपूणन क्षेत्रहरुको पवहचान गरी पिुन 
तयारी, विपद रोकथाम, न्यूलनकरण तथा विपद जोजखम व्यिस्थापनका िालग भौलतक 
तथा चेतनामिुक कायनक्रम गने । 

(३) विपदबाट हनु सक्ने जोजखमिाइ न्यून गनन नीलतगत तथा संस्थागत सिुार गने । 

(४) विपद पीलितको आिारभतू आिश्यकताको पररपूलतनका िालग क्षलतको मूल्याङकनका 
आिारमा तत्काि राहत उपिब्ि गराइ सहयोग गने ।  

(५) भिन तथा पूिानिार लनमानण कायन प्रारभभ गदान िातािरण मैत्री तथा भिन लनमानण 
आचार संवहता बमोजजम गने, गराउने ।  
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(६) स्थानीय विपद जोजखम व्यिस्थापन योजना तजुनमा लनदेजशका २०६८ द्वारा लनदेजशत 
विपद जोजखम व्यिस्थापन योजना तजुनमामा जोि ददने ।  

(७) विपदबाट हनु सक्ने मानिीय तथा भौलतक क्षलतको न्यूनीकरणका िालग तालिमप्राप्त 
जनशजि तयार गने, आिश्यक सामग्रीहरुको व्यिस्था िगायतका कायनहरु गरी 
गाउँपालिकाको क्षमता विकास गने । 

(८) विपद व्यिस्थापनको क्षेत्रमा काम गने सबै लनकायहरुका बीच समन्िय गने । 

(९) विपदबाट पीलित व्यजिहरुिाई तत्काि उद्दार तथा राहत सहयोगका िालग कोषको 
व्यिस्था गने । 

(१०) विपद व्यिस्थापन, िातािरण संरक्षण, भिन लनमानण व्यिस्थापन सभबन्िमा प्रचलित 
काननु बमोजजम गने गराउने । 

८.  नीलत :  (१) विपद पीलितको तत्काि उद्दार गने । यसका िालग समदुायमा आिाररत भई 
प्रथम उद्दार तथा राहत सरसामानहरु जटुाउने । 

(२) विपद पीलितिाई उद्दार पलछ राहत सहयोग उपिब्ि गराउने ।  

(३) विपद पीलितहरुिाइ पवहचान गरर तत्काि पनुःस्थापनका िालग सहयोग प–ुयाउने । 

(४) विपद पीलितहरुिाई सहयोग उपिब्ि गराउनका िालग सभबजन्ित सबै लनकायहरुका 
बीच समन्िय गने र एकहार पिती बाट राहत वितरण कायन गने ।  

(५) स्थानीय तहमा भिन लनमानण आचारसंवहता  बमोजजम भौलतक संरचना लनमानण गने 
गराउने तथा स्थानीय तहमा विपद जोजखम व्यिस्थापन योजना तजुनमा तथा कायानन्ियन गने 
। 

पररच्छेद–३ 

कोषको व्यिस्थापन तथा सञ्चािन सभबन्िी व्यिस्था 
 

९. कोषको व्यिस्थापन तथा सञ्चािन सभबन्िी व्यिस्था : (१) कोषको िक्ष्य तथा उदे्दश्यहरु 
प्रालप्तका िालग देहायबमोजजमको व्यिस्थापन सलमलत गठन हनुेछ : 

क) गाउँपालिका अध्यक्ष        - अध्यक्ष 

ख) उपाध्यक्ष          - सदस्य  

ग) प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत िा नीजिे तोकेको प्रलतनीलि    - सदस्य  
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घ) नेपाि प्रहरी, नेपािी सेना तथा सशस्त्र प्रहरीका स्थानीय प्रमखु    - सदस्य 

ङ) सभबजन्ित गाउँपालिकामा रहेको स्िास््य संस्थाका प्रमखु   - सदस्य 

च) िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन सलमलतका संयोजक    - सदस्य  

छ) नेपाि रेिक्रस सोसाइटीको स्थानीय प्रलतलनलि   - सदस्य 

ज) योजना अनगुमन तथा प्रशासन शाखा प्रमखु   - सदस्य सजचि 

(२) व्यिस्थापन सलमलतको िैठक सामान्यतया िषनमा ३ पटक बस्ने छ ।  

(३) िैठकको आव्हान सलमलतको अध्यक्षिे गनेछ भने सदस्य सजचििे िैठक बोिाउनेछ ।  

(४) आिश्यकता अनसुार व्यिस्थापन सलमलतको िैठक जनुसकैु समयमा पलन िोिाउन 
सवकनेछ   

(५) व्यिस्थापन सलमलतको सभपूणन सदस्य संख्याको कभतीमा पचास प्रलतशत सदस्य उपजस्थत 
भएमा बैठकको गणपपूरक संख्या पूरा भएको मालननछे ।  

(६) बैठकको लनणनय अध्यक्षद्वारा प्रमाजणत गनुनपनेछ ।  

१०. सलमलतको काम, कतनव्य र अलिकार : (१) विपद व्यिस्थापन कोष संचािन तथा व्यिस्थापन 
सलमलतको काम कतनव्य र अलिकार देहाय बमोजजम हनुेछन  ।  

क) विपद व्यिस्थापनका िालग आलथनक श्रोत जटुाउने, 
ख) कोषको िावषनक योजना तजुनमा गरी गाउँसभामा पेश गने,  

ग) विपद सभबन्िी चेतनामूिक कायनक्रम संचािन गने,  

घ) विपद बाट पीलित व्यजि पररिार र संघसंस्थािाई तत्कार उद्दार गरी राहत उपिब्ि    
गराउने, 
ङ) विपद बाट पीलितका िालग पनुःस्थापनाको व्यिस्था गने,  

च) िावषनक योजना तथा कायनक्रम संचािन गदान िातािरण मैलत्र बनाउन समन्ियकारी भलूमका 
लनिानह गने, 

छ) विकास प्रकृयामा विपद जोजखम न्यूनीकरणिाइ मूि प्रिाहीकरण गने, 

ज) कोषका कायनहरुको अनगुमन,  सपुररिेक्षण तथा प्रगलत समीक्षा गने,  

झ) स्थानीयतहका विपद जोजखम व्यिस्थापन सभबन्िी योजनाहरुको तजुनमा र कायानन्ियन 
गराउदै विपद जोजखम व्यिस्थापनिाई संस्थागत गरी विपद उत्थानलसि समाजको लनमानण 
गने । 
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ञ) गाउँपालिकाबाट संचािन हनुे विलभन्न तालिममा अन्तलननवहत विषयका रुपमा सकेसभम 
विपत व्यिस्थापन सभबजन्ि एक िटा कक्षा संचािन गने,  

११. अध्यक्षका काम, कतनव्य र अलिकार : (१) अध्यक्षका काम, कतनव्य र अलिकार 
देहायबमोजजम हनुेछ, 

क) बैठकको अध्यक्षता गने 

ख) बैठक बोिाउन सजचििाई लनदेशन ददन,े 

ग) बैठकमा प्रलतिेदन पेश गने, प्रस्ताि पेश गने गराउने 
घ) सलमलतका सदस्यहरुिाई कामको बाँिफाँि गने तथा कामको आिश्यक समन्िय गने, 

ङ) कोषको विजिय श्रोत जटुाउने र पररचािन गने गराउने,  
च) कोषका लनणनयहरू सािनजलनक गरी पारदजशनता कायम गराउने  

छ) कोषको बैठक सहभालगतात्मक रूपमा गराउने   Q 

ज) कोषका तफन बाट अन्य लनकायमा प्रलतलनलित्ि गने गराउने 
झ) कोषका तफन बाट अन्य लनकाय, संघ÷संस्था संग सभझौता गनुनपने भए गने गराउने  

ञ) कोषको योजना तजुनमा तथा सो को स्िीकृती गनन गराउन आिश्यक कािानही गने गराउने  

ट) कोषका कामको अनगुमन मलु्याङकन गने गराउने  

१२.  सदस्य सजचिको काम, कतनव्य र अलिकार : (१) कोषको सदस्य सजचिको काम, कतनव्य र 
अलिकार देहायबमोजजम हनुेछ :   

क) अध्यक्षको आदेशानसुार बैठक बोिाउने, अध्यक्ष सँग सल्िाहमा छिफिका 
विषयिस्तहुरु तयार गरी लनणनयाथन बैठकमा पेश गने 

ख) बैठकको लनणनय िेख्न,े कोषका सबै कागजातहरु जजभमा लिन,े 

ग) कोषसँग सभबजन्ित सूचनाहरु, त्याङ तथा अलभिेख अध्यािलिक गने, 

घ) अध्यक्षिे तोकेका अन्य कायनहरु गने । 

ङ) कोषका प्रशासलनक तथा अन्य दैलनक कायनहरु गने, 

च) कोषका कायनक्रम तजुनमा स्िीकृती र कायान    न्ियन गनन आिश्यक कािानही गने, 

छ) कायनक्रहरुको अन ुगमन गने गराउने,    
ज) कोषको चिअचि सभपजिको संरक्षण गने गराउने । 
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१३.  सदस्यको काम कतनव्य र अलिकार : (१)कोषको सदस्यको काम कतनव्य र अलिकार 
देहायबमोजजम हनुेछः 
क) बैठकमा उपजस्थत भइ छिफिमा सवक्रयतापूिनक भाग लिन,े 

ख) अध्यक्षको काममा सहयोग प–ुयाउने, 
ग) तोवकएको जजभमेिारीिाई पूरा गने, 

घ) बैठकमा लनणनयमा पगु्न मतदान गनन पने भए मतदान गने, 

ङ) अध्यक्षिे तोकेका अन्य दावयत्ि लनिानह गने, 

च) कोषका कायनक्रमहरू कायानन्ियन गनन सहयोग प–ुयाउने । 

 

पररच्छेद – ४ 

आलथनक तथा प्रशासलनक व्यिस्था 
 

१४.  कोषको विजिय व्यिस्थापन : (१) कोषमा देहायका रकमहरू रहने छन  :  

क) गाउँसभाबाट विपद व्यिस्थापन कोषका िालग िावषनक रूपमा विलनयोजन हनुे 
रकम, 

ख) अन्य स्थानीय तहबाट प्राप्त हनुे रकम ,  

ग) दातलृनकाय पररयोजना गैर सरकारी संस्थाबाट प्राप्त हनुे रकम  

घ) कोषिाई सेिा शलु्क बाट प्राप्त हनुे रकम  

ङ) कोषिाई अन्य विलभन्न स्रोतहरु बाट प्राप्त हनुे रकम । 

च) संघीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान सहयोग हनुे रकम । 

(२) कोषको रकम नेपाि राि बैक द्वारा क िगनको इजाजत प्राप्त कुनैपलन बैकमा छुटै्ट खाता 
खोिी जभमा गररने छ । कोषको संचािन गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत र 
िेखा प्रमखु िा लनजिे तोके िेखा सभबन्ि कमनचारीको संयिु दस्तखतबाट हनुेछ ।  

(३) कोषको िेखापरीक्षण प्रचलित काननु बमोजजम हनुेछ ।  

 

१५. कोषको आलथनक व्यिस्था : कोषको आलथनक व्यिस्था यस कायनविलिमा तोवकएबमोविम र 
अन्य कुराको हकमा स्थानीयतहको आलथनक प्रशासन सभबन्िी प्रचलित काननु बमोजजम हनुेछ 
।  
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१६.  िजजनत गररएको िारे : कोषमा जनु प्रयोजनका िालग रकम प्राप्त भएको हो सो प्रयोजन बाहेक 
अन्य कायनमा रकम खचन गनन िजजनत गररएको छ ।  

१७. प्रशासलनक व्यिस्था : कोषको प्रशासलनक तथा आलथनक कारोिार गाउँकायनपालिकाको 
कमनचारीहरुबाट नै संचािन गररनेछ ।  

 

१८.  बैठक भिा : कोषको व्यिस्थापन सलमलतको बैठकमा भाग लिने पदालिकारी सदस्यहरु तथा 
अन्य आमजन्त्रतहरुिाई गाउँकायनपालिकाको लनणनयअनसुार भिा उपिब्ि गराइनेछ ।  

१९.  कायनक्रम संचािन सभबन्िी खचन व्यिस्था: (१) कोषबाट संचािन हनुे कायनक्रमहरु कोषिे 
आफै िा अन्य सरकारी गैरसरकारी लनकायसँग लमिेर संचािन गनन सक्नेछ । 

(२) कोषिे आफ्नो कायनक्रम गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको प्राविलिक सहयोगिाट संचािन 
गराउन सक्नेछ ।  

(३) गाउँपालिका लभत्र प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा विपद व्यिस्थापन सभबन्िी कायनक्राहरु 
अन्य कुनै लनकायद्वारा संचािन गररन्छ भने उि कायनक्रम संचािनको स्िालमत्ि गाउँ 
कायनपालिकामा रहेको मालननेछ ।  

२०. राहत तथा उद्दार कायं संचािन सभबजन्ि व्यिस्थाः गाउँपालिकाका कुनै पलन ििामा विपद 
आइपरेको अिस्थामा देहायबमोजजमको व्यिस्थापन गररनेछ: 
(क) विपद प्रभावित स्थानको पवहचान भई तत्काि उद्दार को व्यिस्था गने, 
(ख) उिार पलछ विपद प्रभावित व्यजि, पररिार तथा संघ संस्थाहरुको िगीकरण गरी ििा 

कायानिय माफन त िगत राख्न,े 
ग) ििा सलमलतको िैठक द्वारा विपद प्रभावित हरुको सजनलमन मचुलु्का गराई राहत 

अनदुानका िालग अनसूुची १ बमोजजम सिेक्षण फारम भरी िातािरण तथा विपद 
व्यिस्थापन सलमलतमा लसफाररस गने , 

घ) िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन सलमलतबाट विपद व्यिस्थापन कोष संचािन तथा 
व्यिस्थापन सलमलत समक्ष राहत वितरणका िालग लसफाररस गने, 

च) यस खण्िमा जेसकैु िेजखएको भएतापलन यस सभबन्िमा गाउँकायनपालिकाको लनणनय 
अजन्तम मालननेछ ।  
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२१. विपद प्रभावित िगीकरण : गाउँपालिकामा आइपने विपदबाट प्रभावितहरूको िगीकरण 
देहायबमोजजम हनुेछ: 
क) सामान्य प्रभावित : प्राकृलतक िा मानि सजृजनत विपद जस्तै भकुभप, पवहरो, आगिागी तथा 

अन्य विपद आददबाट सामान्य क्षलत भएका व्यजि पररिार तथा संघ संस्थाहरु , 

ख) प्रभावित : प्राकृलतक िा मानि सजृजनत विपदबाट प्रभावित भएकाहरु जस्तै घरमा सामान्य 
क्षलत भएका तर बस्न िायक, पवहरोिे खेतिारी सामान्य क्षलत प–ुयाएका, आगिागी भई 
घर तथा मानि जन, चौपाया, पशपंुक्षीमा सामान्य भौलतक क्षलत भएका । 

ग) अलत प्रभावित: प्राकृतीक तथा मानि सजृजनत विपदबाट प्रभावित भई जन िनको क्षलत 
व्यहोरेका पररिारका सदस्यको मतृ्य ुभएका, िसोिास गने घर एिं अन्य भौलतक पूिानिार 
नष्ट भएका, अङग भङग भई जजविकोपाजननका िालग अन्य मालथ आजश्रत हनु पगेुका ।  

२२. राहत वितरण व्यिस्थापन सभबन्िी : 
क) विपद प्रभावित क्षेत्र रहेको सभबजन्ित ििाको लसफाररसमा विपद प्रभावितहरुिाई बदुा नं. 

२१ (क) बगीकरणमा परेकाहरुिाई एक देजख दश हजार सभम उपिब्ि गराउने, 
ख) प्रभावित क्षेत्र रहेको सभबजन्ित ििाको लसफाररसमा विपद प्रभावितहरुिाई बदुा नं. २१ 

(ख) िगीकरणमा परेकाहरुिाई प्रलत पररिार दशदेजख पन्र हजार सभम उपिब्ि 
गराउने, 

ग) प्रभावित क्षेत्र रहेको सभबजन्ित ििाको लसफाररसमा विपद प्रभावितहरुिाई बदुा नं. २१ 
(ग) िगीकरणमा परेकाहरुिाई देहायबमोजजम राहत उपिव्ि गराउने, 
अ) पररिारका सदस्यहरु मतृ्य ुभएमा प्रलत पररिार रु. ५०,०००।-  

आ) घरिार विवहन भएका पररिारिाई प्रलत पररिार रु. ५०,०००।- 

इ) अंग भङ्ग भएका पररिारिाई प्रलत व्यजि उपचार खचन िापत रु. २५,०००।- 

ई) शारीररक रुपमा घाइते भई उपचाररत अिस्थामा रहेका प्रलत व्यजि रु. 
१५,०००।-  

उ) अलत प्रभावितका लसफाररसमा परेका संघसंस्थाहरुको हकमा मवहिा बािबालिका 
तथा जेष्ठ नागररक तथा मानवियक्षेत्रमा काम गने संस्थाहरुिाई ममनत संभार तफन  
रु. १०,०००।- तथा अन्य    संस्थाहरुिाई रु. ५०००।– 
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२३.  ििा स्तरीय विपद प्रभावित पवहचान सलमलत : ििा स्तरीय विपद प्रभावित पवहचान सलमलत 
देहायबमोजजम हनुेछ, 

क) ििा अध्यक्ष                  -संयोजक 

ख) ििा सदस्यहरु                -सदस्य   

ग) सभबजन्ित ििामा रहेका सरुक्षा लनकायका प्रमखु / प्रलतलनलि    -सदस्य  

घ) सभबजन्ित ििामा रहेका स्िास््य संस्थाका प्रमखु / प्रलतलनलि    -सदस्य  

ङ) ििा सजचि                    -सदस्य सजचि 

 

पररच्छेद– ५ 

विविि 

 

२४.  कोष बाट कायनक्रम संचािन गनुनपने : गाउँ कायनपालिकाको कायानिय, गाउँकायनपालिका र 
यस अन्तगनतका सलमलत िा उपसलमलतबाट विपद सभबजन्ि कायनक्रम संचािन गदान यस 
कोषबाट मात्र संचािन गररनेछन  । 

२५. जाचँ पास तथा फरफारक : कोष बाट संचािन गररने कायनक्रमको जाँचपास तथा फरफारक 
प्रचलित काननु बमोजजम हनुेछ । 

२६. गाउँपालिका विकास योजनामा समािेश गने : कोषबाट स्िीकृत िावषनक योजना तथा 
कायनक्रमहरु गाउँपालिकाको विकास योजनामा समािेश गनुनपनेछ । 

२७. कायनविलिको संशोिन : यस कायनविलििाई संशोिन गनन आिश्यक देजखएमा व्यिस्थापन 
सलमलतको लसफाररसमा कायनपालिकािे गनेछ ।  

२८. बचाउ र खारेजी :  

क) यस कायनविलिमा व्यिस्था भएका कुराहरुको हकमा स्थानीय सरकार संचािन ऐन 
२०७४, स्थानीय तहको आलथनक प्रशासन सभबजन्ि प्रचलित काननुसँग बाजझन गएमा 
बाजझएको हकमा स्ितः खारेज भएको मालननेछ ।  

ख) कुनै कारणबाट कोष संचािन हनु नसकेमा गाउँकायनपालिकािे कोषिाई खारेज गनन 
सक्नेछ ।  

ग) कोष खारेज भएमा कोषमा रहेको चिअचि सभपजि तथा दावयत्ि गाउँकायनपालिकाको 
कायानियमा स्ित: सनेछ ।  


