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लवपद् व्र्वस्थापन कोर् संिालन कार्यलवलध, २०७५ 

कमल गाउँपाललका 

 

प्रमालणकरण लमलतः २०७५।०४।१७ 

प्रस्तावनाः 

 किि गाउँपालिका क्षेत्र बाढी, नलद कटान, आगिालग, िौसिको लवर्िता तथा भकूम्प जस्ता 

प्रकोपबाट उच्च जोलखििा रहकेो र लबपद्बाट बर्नेी सयौंको संख्यािा िानलवय क्षती , पुवाषधार र 

अन्य संरचनाहरु नष्ट भई रहकेो सन्दभषिा लबपद्वाट हुनसक्ने धन जनको क्षतीिाई न्यलूनकरण तथा 

उद्धार गरी पनुषस्थापन गनष वाञ्छनीय भएकोि े, 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बिोलजि किि गाउँकायषपालिकािे यो 

कायषलवलध बनाएकोछ । 

 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्िः 

क) यो लनयिावलिको नाि “किि गाउँपालिका लवपद ्व्यवस्थापन कोर् संचािन कायषलवलध, 

 २०७५” रहकेो छ । 

ख) यो कायषलवलध राजपत्रिा प्रकालित भएपलछ प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२. पररिार्ाः 

लवर्य वा प्रसङ्गिे अको अथष निागिेा यस कायषलवलधिा, 

(क) “कोर्” भन्नािे “किि गाउँपालिकाको गाउँसभाको लनणषय बिोलजि यस कायषलवलधको दफा 

 ३ बिोलजि खडा भएको कोर्िाई सम्झन ुपछष । 

(ख) “सलिलत” भन्नािे दफा ६ बिोलजि गठन भएको कोर् संञ्चािन सलिलत सम्झन ुपछष । 

(ग)  “लबपद”् भन्नािे बाढी, पलहरो, आगिागी, भकूम्प, आधँीबेरी, अलतवषृ्टी, अनावषृ्टी, पिपुंक्षी 

 तथा अन्य जीवबाट आउने रोग वा सरुवा रोगको िहािारी, जगंिी जनवारहरुको आििणबाट 

 हुन े क्षलत, प्राकृलतक कारणिे हुने सडक दघुषटना जस्ता प्रकोप सम्झन ु पछष र सो िब्दिे 

 औद्योलगक दघुषटना सितेिाई जनाउनेछ । 



 

jif{ @, c+s !, ldltM @)&%÷)%÷!* 

sdn ufpFkflnsf  
 

 

३. कोर् स्थापनाः 

 किि गाउँपालिकाको गाउँसभाको लनणषय बिोलजि स्थापना भएको “किि गाउँपालिका 

 लबपद ् व्यवस्थापन कोर्” िा दहेाय बिोलजिको रकिहरु जम्िा हुनेछः 

(क) नेपाि सरकारबाट कोर्िा प्रदान हुने रकि । 

(ख) गाउँसभा बाट कोर्िा लवलनयोजन हुने रकि । 

(ग) गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कायषपालिकाका सदस्य, गाउँसभा सदस्यहरु, गाउँपालिका 

 अन्तगषत कायषरत किषचारीहरुको लनणषय वा स्वलेच्छक रुपिा प्राि हुने रकि । 

(घ) उपदफा (ग) िा उल्िेख भएदलेख बाहके सम्पणूष राष्ट्रसेवक किषचारीहरु, तथा गरै सरकारी  

 संस्था वा त्यस्ता संस्थािा कायाषरत किषचारीहरु, लवश्वलवद्यािय, क्याम्पस र लवद्यािय कायाषरत 

 प्राध्यापक, लिक्षक, लवलभन्न पेिाकिीहरु उद्यिी, व्यापारी, राजनैलतक दि, रेड यलुनयन, 

 नागररक सिाज, धालिषक संघसंस्था वा सवषसाधारणबाट स्वचे्छािे प्राि हुने रकि, 

(ङ) दात ृििुकु, दात ृसंस्था, अन्तराषलष्ट्रय वा लवदिेी गरै सरकारी संस्थाबाट कोर्को नाििा सोझ ै

 प्राि भएको रकि, 

(च) कोर्िाई अन्य कुनै स्रोतबाट प्राि हुने रकि । 

  

४. कोर्को प्रर्ोगः 

 कोर्िा जम्िा भएको रकि दहेायको कायषको िालग िात्र खचष गररनेछ ेः– 

(क) लबपद्बाट असर परेको वा पनष सक्ने व्यलि र सिदुायको उद्धार र सम्पलत्तको संरक्षण गन ेकायषको 

 िालग तटबन्ध लनिाषण िगायतका कायष वा सो संग सम्बलन्धत कायष । 

(ख) लबपद्बाट पीलडत व्यलि सिदुायको तत्कािीन राहतका िालग अस्थायी लिलवर खडा गन े। 

(ग) लबपद्बाट  पीलडत  व्यलिको  भरण  पोर्ण  तथा  जीवन  लनवाषहका  िालग  तत्काि  आवश्यक  

 पने खाद्यान्न, ित्ता कपडा, और्धी, िैलक्षक सािग्री जस्ता अन्य अत्यावश्यक वस्त ुखररद गन े

 । 

(घ) लबपदक्ो कारणबाट घाइत ेवा लवरािी भएको व्यलिको और्धी उपचार गने । 

(ङ) लबपदक्ो कारणबाट दहेावसान भएका व्यलिको काजलिया वा सदगतका िालग आलथषक

 सहायता गन े। 

(च) लबपदक्ो कारणबाट भएको फोहोरििैा तथा प्रदरु्णको लवसजषन गन े। 

(छ) लबपद्बाट पीलडत व्यलिको अस्थायी रुपिा आश्रयस्थि बनाउन ेवा पनुस्र्थापना गन े। 

(ज) लबपद्बाट पीलडत व्यलिको आवासीय घर वा लनजको पेिासँग सम्बलन्धत औजार, वकष िप 

 ििषतका िालग आलथषक सहायता प्रदान गन े। 
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झ) लबपद ् ब्यावस्थापनिा खलटन े पदालधकारी, किषचारी तथा स्वयं सेवकहरुिाई उद्धार राहत   

 लवतरण पनुःस्थापना गनष खलटएका बखतको खाना, खाजा र यातायात बापतको खचष । 

(ञ) लबपद ्रोकथािका िालग सचेतनाििूक कायषिि संचािन गने, पवूषसावधानी अपनाउने वा पवूष 

 तयारी गन े। 

ट) लबपद ् व्यवस्थापन कोर्िा रु. २५ िाख भन्दा बढी रकि जम्िा भएिा अवस्था हरेी लबपद ्

 व्यवस्थापन कायषयोजना कायाषन्वयनका िालग कोर्को रकि खचष गनष सलकनेछ । 

५. कोर्को रकम प्रर्ोग हुन नसकनेः 

 दफा ४ िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन दहेायको प्रयोजनका िालग कोर्को रकि खचष 

 गनष सलकने छैनः– 

(क) कुन ै सरकारी वा गरै सरकारी किषचारीिाई पाररश्रलिक, तिब, भत्ता वा सलुवधा लनयलित    

 रुपिा उपिब्ध गराउन । 

(ख) कुन ैसरकारी वा गरै सरकारी किषचारीिाई भ्रिण खचष वा अन्य त्यस्तै प्रकारको खचष उपिब्ध 

 गराउन । 

(ग) कसैिाई चन्दा, परुस्कार, उपहार प्रदान गनष । 

(घ) दवैी प्रकोपसँग सम्बलन्धत लवर्यिा बाहके कसैिाई आलथषक सहायता उपिब्ध गराउन । 

 

६. कोर् सञ्िालन सलमलतः 

 कोर् सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनषको िालग दहेाय बिोलजिको एक कोर् सञ्चािन सलिलत 

 रहनेछः– 

(क) गाउँपालिका अध्यक्ष  संयोजक 

(ख) गाउँपालिका उपाध्यक्ष  सदस्य 

(ग) प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत   सदस्य 

(घ) प्रिखु सािालजक लवकास सलिलत  सदस्य 

(ङ) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका सरुक्षा लनकायका प्रिखु  सदस्य 

(च) संयोजक वन वातावरण फोहोरििैा तथा लबपद ्ब्यवस्थापन सलिलत   सदस्य 

(छ) उद्योग बालणज्य संघको प्रलतलनलध  सदस्य 

(ज) लबपद ्व्यवस्थापन लबज्ञ िध्येबाट सलिलति ेतोकेको १ जना सदस्य 

(झ) प्रिखु स्वास््य,वातावरण तथा लबपद ्व्यवस्थापन िाखा      सदस्य सलचव 

 

७. वैठक संिालन: 

क) सलिलतको बैठक जनुसकैु बखत सलिलतको संयोजकिे तोकेको ठाउँ, लिलत र सियिा बस्नेछ । 
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ख) सलिलति ेआवश्यकता अनुसार अन्य सरकारी वा गरै सरकारी क्षेत्रिा कायषरत जनुसकैु किषचारी 

 वा व्यलििाई सलिलतको बैठकिा आिन्त्रण गनष सक्नेछ । 

ग) सलिलतको वठैक सम्बन्धी अन्य कुरा सलिलत आफैिे लनधाषरण गरे बिोलजि हुनेछ । 

 

८. कोर् सञ्िालनः 

क) कोर्को रकि सलिलतबाट गाउँपालिका लभत्रका कुनै बैंकिा खाता खोिी जम्िा गररनेछ । 

(ख) उपदफा (क) बिोलजिको खाता गाउँपालिकाका  प्रिखु  प्रिासलकय अलधकृत र 

 गाउँ कायषपालिकाको आलथषक प्रिासन िाखा प्रिखुको संयुि दस्तखतबाट सञ्चािन हुनेछ । 

 

९. लेखापरीक्षणः 

क) कोर्को आम्दानी खचषको िखेा नेपाि सरकारिे अपनाएको िेखा प्रणािी बिोलजि रालखनेछ 

 । 

ख) कोर्को आन्तररक िेखापरीक्षण आन्तररक िेखापररक्षण िाखाबाट र अलन्ति िेखापररक्षण  

 प्रचलित काननु बिोलजि हुनेछ । 

 

१०. कोर्को रकम लवतरण गनन कार्यलवलधः 

क) कोर्को रकि उपिब्ध गराउँदा लवपद ्प्रकोपको सघनता र व्यापकता, कोर्िा उपिब्ध

 भएको रकि र खचषको औलचत्य सितेिाई दृलष्टगत गरी सलिलति ेउलचत ठह¥याए बिोलजि 

 रकि उपिब्ध गराईनेछ । 

(ख) उपदफा (क) बिोलजि रकि उपिब्ध गराउँदा लजल्िा, प्रदिे तथा केन्िीय दवैी प्रकोप उद्धार 

 सलिलतको लनदिेनिाई सिते आधार बनाउन ुपनेछ । 

 

११. गाउँकार्यपाललकाले लनदनिन लदन सकनेः 

 गाउँकायषपालिकािे यस कायषलवलध बिोलजि लवपद ्व्यवस्थापन गराउन ेसम्बन्धिा सलिलतिाई 

 आवश्यक लनदिेन लदन सक्नेछ र त्यस्तो लनदिेन पािना गनुष सलिलतको कतषव्य हुनेछ । 

 

१२. अनुगमनः 

 यो कायषलवलध अनसुारको कािको अनगुिन गने लजम्िेवारी गाउँकायषपालिका र लबपद ्जोलखि 

 व्यवस्थापन सलिलतको हुनेछ । 
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१३. प्रलतवेदनः 

यो कायषलवलध अनसुार संचालित कायषहरुको प्रलतवदेन गाउँकायषपालिको बैठकिा गाउँसभा हुनभुन्दा 

पलहिे पेि गनुषपनेछ । 

  

१४. संसोधनः 

यस कायषलवलध व्यवस्थीत र प्रभावकारी रुपिा कायाषन्वयन गनष गाउँकायषपालिकािे संसोधन   गनष 

सक्नेछ । 

 

१५. बिाउ तथा खारेजीः 

यस कायषलवलधिा व्यवस्था भएका कुराहरु, स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ तथा लबपद 

व्यवस्थापन सँग सम्बलन्धत अन्य कुनै ऐन तथा लनयि संग बालझएिा बालझएको हदसम्ि स्वतः 

खारेज हुनेछ । 

 


