
 
मामाा गाउँपालिका राजपत्र 

खण्डः१ संख्ाः९ लमत ः२०७४/१२/११ 

भागः२ 

“दपयव षाक नकपथस्ोयव् षोक दपिव ४७०२”  

मोमो  गोउँयोलिषो 
िटिव्ोस् वोर्च िो  

सचवरूयश्चर्म प्रवेश वे्योि  

“दपयव षाक नकपथस्ोयव् षोक दपिव ४७०२”  

प्रथस्ोपव्ो 

विपद्को दृष्टिकोणबाि नेपाि संसारकै 
संिेदनशीि देशहरु मध््े एक हो । अव््िष्थि  
बसार्ा सरार्ा, जिाभािी िन फडानी  िा 
अत क्रमण, अिजै्ञातनक खे ी प्रणािी ,कृवषामा 
अव््िष्थि  चाप , जनसंख्ाको बढ्दो 
चाप,अव््िष्थि  सहरीकरण, अदरुदशी भौत क 



संरचना तनमााण,जििा् ु जन्् जोखखम, 
जनचे नाको कमी जथ ा कारणहरुिे हरेक बषा 
हुने बाढी , महामारी, झfडापखािा, अतनकाि, 
आगिागी र भुकुम्भ जथ ा दरु्ािनामा हजारौँ 
मातनसहरुको मतृ्् ु हुने गरेको छ । ्थ ा 
प्रकारका विपदबाि जीउधन माथि भएको क्ष ी   
छदैछ भौत क संरचनामा समे  क्षत  पगु्दा 
आथिाक , सामाष्जक विकासमा समे  ठूिो 
नोक्सानी ब््होनुा परेको छ । ्सरी हुने गरेका 
मानिी्  िा भौत क क्षत िार्ा न््नुीकरण 
गनाकािागी थिानी् सरकार संचािन सम्बन्धी 
ऐन २०७४ बमोष्जम गाउँपालिका को कोषमा 
जम्मा भएको रकम गाउँपालिका विपद कोष खडा 
गरी सोही कोष माफा   ्थ ा प्रकारका क्ष ीमा 
खचा गदाा प्रभािकारी हुने देखख विपदकोंष 
व््थिापन का्ाविथध २०७४ िागु गररएको छ ।  

उवेचकः- 
क) विपद् परकेका पीडड िार् उद्धार र पनुः थिापना गने का्ाका िागी 

सब ैसरकारी  िा गरै सरकारी के्षत्रको सह्ोगमा जनसहभाथग ा समे  
जुिाउने । 

ख) विपद्का िाथग अत््ाथधक जोखखम के्षत्र पहहचान  िा नक्साङ्कन गरी 
जनचे ना अलभबथृधा गनुा ।  

ग) विपदको जोखखमिार् न््नुीकरण गना सम् सापेक्ष नीत ग  र 
संथिाग  सं्न्त्रमा सधुार गनुा । 

र्) विपद् वपडी  पक्षिार् आधारभु  आिश््क ाका िागी  त्कािै राह  
उपिब्ध गराउन ु।  



ङ) विकास तनमााण  िा भौत क सरंचनाको तनमााण गनुा अतन िा ािरण 
मैत्री प्रणािीमा जोड हदन जनचे ना जगाउन ु।  

च) विपद्को जोखखम न््नुीकरणको िागी उप्कु्  सूचना प्रकोप पिाको 
 ्ारीका िागी उपिब्ध गराउन ु।  

छ) राष्टि् ्ोजना आ्ोगिे बनाएको उदेश्् पररप ुीका िाथग उन्मुख हुन ु
। 

ज) विपदकािागी िाग ु हुने प्र्ास रोकिाम मूिक नबनार् उपचारमूिक 
बनाउन ु। 

झ) विपद् व््िथिापनमा काम गने तनका्को बीच सम्मा न ै समन्ि् 
गनुा । 

ञ) विपद् सम्बन्धी सूचना हदने प्रविथधको व््िथिापन गनुा ।  

 

 

 

 

यररच्छेव – एष 

संक्षिप्त व्ोम र प्रोरम्भ 

१. संक्षक्षप्  नामः- ्स का्ाविथधको नाम मामाा 
गाउँपालिकाको विपद कोष ब््िथिापन का्ाविथध 
२०७४  
रहनेछ ।  

२ ्ो तनदेलशका  ुरुन्  िागु हुनेछ ।  

यररच्छेव –वचर्  

यररभोको 
बबष् िा प्रसंगिे अको अिा निागेमा ्स 
तनदेलशकामा , 

क) विपद् कोषः- थिानी् सरकार संचािन सम्बन्धी ऐन २०७४ बमोष्जम 
मामाा गाउँपालिकामा थिावप  बबपद् कोष बखुझनेछ ।  

ख) का्ाविथध भन्नािे मामाा गाउँपालिकाको विपद् कोष व््िथिापन 
का्ाविथध २०७४ िार् सम्झन ुपछा ।  

ग) ब््िथिापन सलमत ः- भन्नािे विपद् कोष ब््िथिfपन का्ाविथध २०७४ 
सञ्चािन सलमत िार्ा बझुाउछ ।  



र्) गा.पा. भन्नािेः- मामाा गाउँपालिकाको का्ााि् ििीनाि दाचुािािाई 
जनाउछ ।  

ङ) विपद् भन्नािे प्राकृत क िा गरै प्राकृत क कारणबाि उत्पन्न विपत्तीपणुा 
अिथिा लसजाना भर् धनजन , पशुचौपा्ाको क्षत का साि ै
जीिन्ापनमा प्र ीकुि असर पारी विपद्बाि प्रभावि  ब््ष्क्  िा 
समुदा्को अफ्न ै श्रो  र क्षम ाबाि समाधान हुन नसक्ने िाह्् 
सह्ोहगको आिश््क ा पने दःुखद  िा कटिपणूा प्राकृत क िा 
गरैप्राकृत क विपद् र हुन सक्ने विपवत्तपणूा अिथिािार्ा समे  बझु्न ुपछा 
।  

च) प्राकृत क विपद् भन्नािे बाढी , अत िटृिी , अनाबटृिी , खडेरी आधँी, 
अलसनापारी , भुकुम्भ , ज्िािामुखी विटफोि , बाढी , पहहरो , चट््ाङ 
 िा भूथखिन जथ ा प्राकृत क कारणहरु बाि उत्पन्न विपद्िार् 
सम्झन ुपछा ।  

छ) गरै प्राकृत क विपद् भन्नािे महामारी , अतनकाि , डढेिो , कीि 
आ ङ्क , िडाफ्िु , सपादंश, जनािर आ ङ्क , खानी दरु्ािना , 
आगिागी , बबषाहद्कु्  ग््ास  िा रचा्न च्हािि ,विककरण , ग््ास 
विटफोिन विशाहद्कु्  खाद्् सेिन , िा ािरणी् प्रदषुण िा विनास , 
भौत क सचंरचनाका क्षत    िा विपद सम्मा गररने उद्धार का्ाका 
क्रममा हुने दरु्ािना आदीिार् सम्झन ु पछा । (  र गरै प्राकृत क 
विपद्को हकमामहदरा  सेिन गरेको  िा न््नु म सािधानी 
नअपनाएको भनी प्रहरी िा थिाथ्् संथिाको मचुुल्काबाि देखखन 
आएमा राह  उपिब्ध गरार्ने छैन ।)  

ज) विपद् व््िथिापन भन्नािे विपद् जोखखम ब््बथिापन र न््नुीकरण , 
विपद, पिुा ्ारी , विपद पनुिााभसंग सम्बन्धी  सम्पणुा 
कक्र्ाकिापिार् सम्झन ुपछा ।  

झ) विपद जोखखम न््नुीकरण भन्नािे विपद् पिुा गररने विपद जोखखम 
विश्िेषण  िा मुल््ाङ्कन , विपद रोकिाम , विपद अल्पीकरण  िा 
विकास का्ामा विपद जोखखम न््नुीकरणको मिूप्रिाहीकरण संग 
सम्बष्न्ध  का्ा सम्झनपुछा । 

ञ) पिुा  ्ारी भन्नािे विपद हुन ुपिुा सम्भावि  विपद्को प्र ीकारको िागी 
गररने सब ैप्रकारका  ्ारी र विपद्को सम्भावि  जोखखम व््िथिापपन 
का्ा समे िार् सम्झन ुपछा ।  

यररच्छेव –तीव् 

ब्बसस्ोयव् सलमतत गठव् 

१. गाउँपालिका अध््क्ष -   सं्ोजक  

२. गाउँपालिका उपाध््क्ष -  सदथ्  



३. प्रमुख प्रशासकी् अथधकृ  – सदथ्  

४.िा ािरण  िा विपद व््िथिापन सलमत को सं्ोजक – सदथ्  

५. र्िाका प्रहरी का्ााि्का प्रत तनथध – सदथ्  

६. र्ष्न्जतन्र /प्राविथधक शाखा प्रमुख – सदथ्  

७. नेपाि रेडक्रस सोसार्िीको शाखा प्र ीतनथध –सदथ्  

८. गाउँपालिकाको थिाथ्् प्रत तनथध –सदथ्  

९. ्ोजना शाखा प्रमुख – सदथ्  

आिश््क ा परेमा विपद् कोष ब््थिान सलमत को बठैकमा अन्् 
बबशेषज्ञ समे  आमन्त्रण गना सककनेछ ।  

४. सलमत को काम क ाव्् र अथधकार  

 गाउँपालिका विपद् कोष ब््बथिापनका िागी आथिाक श्रो  ब््िथिापन 
गने ।  

 गाउँपालिका विपद् कोष ब््िथिापन सञ्चािनका िागी ्ोजना  जुामा 
गरी गाउँसभाबाि थिीकृ  गरार् का्ाक्रम  ् गने गराउने। 

 विपद्को र्िना र्ट्न ुअगाि ैजनचे नामूिक का्ाक्रम सञ्चािन गने ।   

 विपद्बाि पीडड  भएका व््क् ीका सन्दभामा  ््ाङ्क संकिन गरी 
विपद्को र्िना र्िेको ठाउँमा सलमत िे अनगुमन गनुाका साि ै राह को 
का्ाक्रम िाग ुगने ।  

 विपदकािागी पिुा  ्ारीमा रहने ।  

 विपद न््नुीकरण  िा तन्न्त्रणको पिुााधार गना गाउँपालिकािार् 
लसफाररस गने ।  

 

 

 

 

 

यररच्छेव – २ 

सलमततषा बठैष 

गणयचरष संख्को 
१) सलमत को बठैक बथने प्र्ोजनकािागी ५१ प्र ीश  सदथ्िार् गणपरुक 
संख्ा मातननेछ ।  र आप कािीन अिथिामा अध््क्षिे उद्धार  िा 
राह का िाथग लसधै तनदेशन गना सक्नेछ । 
२) ब््बथिापन सलमत को बठैक आिश््क ा अनसुार जुनसकैु सम्मा 
पतन बथन सक्नेछ ।  

३) ्स सलमत का पदाथधकारीिे बठैक बसेको हदन गा.पा. का पदाथधकारीिे 
पाए सरह बठैक भत्ता पाउने छन ।  

यररच्छेव – योँर् 



षाकषा ब्कपथस्ोयव् र सञ्र्ोिव् 

१) ्स कोषमा देहा् बमोष्जमको रकम जम्मा गररनेछ ।  

क) मामाा गाउँपालिकाबाि बावषाक रुपमा िपद् व््िथिापन कोषमा 
वितन्ोष्ज  भएको रकम ।  

ख) नेपाि सरकारबाि प्राप्  हुने अनदुान सह्ोग ।  

ग) विलभन्न सरकारी गरै सरकारी  िा अन्् दा ाबाि प्राप्  भएको 
सह्ोग ।  

र्) अन्् श्रो  ।  

२) कोषको सञ्चािनः ्स कोषको रकम गाउँपालिकाका विपद् 
व््िथिापन कोषको खा ामा जम्मा गरी थिानी् तनका् आथिाक 
प्रशासन सम्बन्धी तन्माििी २०६४ अनसुार खचा गररनेछ ।  

३) कोषमा जम्मा भएको रकमः- ्स कोषमा जम्मा भएको रकम विपद् 
व््िथिापनका िागी अन्् प्र्ोजनमा खचा गना पार्ने छैन ।  

४) िेखा परीक्षणः- ्स कोषको आन् ररक िेखा पररक्षण 
आ.िे.प.शाखाबाि र अष्न् म िेखा पररक्षण महािेखा पररक्षकको 
का्ााि्बाि गररनेछ ।  

५) खा ा सञ्चािनः- ्स कोषको खा ा सञ्चािन थिातन् तनका् 
आथिाक प्रशासन तन्माििी २०६४ अनसुार हुनेछ । 
यररच्छेव – छ  

उद्वोर तकोरी नकपथस्ोयव्ः 
क) विपद्को जोखखममा रहेको के्षत्रको ब््बथिा गने ।  

ख)  ालिम प्राप्  जनशष्क् का सािै विपद्को सम्मा राह को छरर ो 
व््वििाको िाथग खोज र उद्धार सामग्रीहरुको िाग  अद््ािथध गनुाका 
साि ैआप कालिन खाद््ान्न , ओषधी एि ंित्ता कपडाको भण्डारण गना 
समन्ि् गने । 
ग) सामाष्जक एि ं गरैसरकारी संर् सथिा एि ं पत्रकारहरुको समे  लिई 

गाउँपालिका विपद् व््िथिापन सम्बष्न्ध जनचे ना अलभबहृदा गने ।  

र्) विपदको सम्मा विथिावप  पररिारहरुिार् सरुक्षक्ष  थिानमा राखी 
लशविर सञ्चािन गना सम्भि भए सम्म विद््ाि् , थिाथ्् केन्र 
िाहेक  त्कािका िागी अथिा्ी रुपमा पनुाथिापना गना पहहचान 
गररएका खुिा के्षत्रहरु प्र्ोग गने ।  

यररच्छेव – सोत 
आयतषोिीव् उद्वोर तस्ो रोहत 

दपतरणः 



क) विपद्को र्िनामा परी कुन ै ब््क् ीको मतृ्् ु भएको रहेछ भने राह  
थिरुप प्र ी म ृक रु २००००/- (बीस हजार) का दरिे म ृकका 
पररिारिार् सह्ोग उपिपब्ध गराउने ।  र अन्् तनका्बाि 
क्ष ीप ुीको काननुमै ब््िथिा भर् क्ष ीप ुी पाएमा गा.पा. बाि िप 
आथिाक सहा् ा प्रदान  

नगररने ।  

ख) विपद्बाि र्र पणूा रुपमा नटि भएका िा खाद््ान्न जमीन समे  
नोक्सानी भै  त्काि गजुाराको िाथग आिश््क ब््बथिा गनाको िागी 
रु २००००/- ( बीस हजार) आंलशक र्र क्ष ी भर्  त्काि ममा कािागी 
५० हजार  िा ठोटि नटि भएमा रु ३०००/- (  ीन हजार) प्र ी पररिार 
राह  सह्ोग उपिब्ध गराउने ।  

ग) विपदको र्िनामा परी र्ार् े हुनेहरुिार् सरकारी अथप ािबाि उपचार 
गरी र्र जान आथिाक सह्ोग थिरुप प्रत  व््ष्क्  रु ३०००/- (  ीन 
हजार) ्ा ा्ा  खचा उपिब्ध गरार्नेछ । 

र्) विपदको सम्मा पीडड  पररिारहरुिार् सुरक्षक्ष  थिानमा राखी लशविर 
संचािन , आिश््क सह्ोग र समन्ि् गने ।  

ङ) पीडड हरुिार् राह  वि रण गदाा ्स कोषको अथधनमा रहह ्स 
सलमत  माफा   राह  सह्ोग उपिब्ध गरार्ने छ ।  र सलमत बाि 
अनमुोदन गराउने गरी  त्काि उपिब्ध गराउन ु पने  ोककएको राह  
रकम िडा अध््क्षिे पीडड िार् उपिब्ध गराउन सक्नहुुनेछ । ्सरी 
उपिब्ध गराएको  रकमको सोधभनााकािागी आिश््क कागजा  सहह  
सलमत मा पेश गनुापनेछ । 

च) राह  सह्ोग प्राप्  गनाको तनष्म्  पीडड िे र्िना प्रहरी सरष्जलमन 
मुचुल्का  िा अन्् आिश््क कागजा  सहह  ्स सलमत मा तनिेदन 
पेश गनुा पनेछ । म ृक  िा र्ार् े थिाथ्् संथिाको प्र ीिेदन 
आिश््क पनेछ।  

 

यररच्छेव – आठ 

अव्चगमव् तस्ो प्रतीपेवव् सम्बन्वमोः- 
१) ्ो तनदेलशका अनसुार गररएका काम कािााहीको िागी 

गाउँका्ापालिकाबाि अनगुमन गररनेछ । 
२) ्ो तनदेलशका अनसुार सञ्चालि  का्ाहरुको प्रत िेदन गाउँ 

का्ापालिकामा पेश गररनेछ ।  

 

 

यररच्छेव – व्ौ 
संशावव् तस्ो यररमोर् व् सम्बन्वमोः- 



गाउँपालिका विपद कोषिार् व््िष्थि  बनाउन 
आिश््क ा अनुसार गाउँ का्ापालिकाबाि संशोधन  िा 
पररमाजान गना सककने छ । 

यररच्छेव – वश 

खोरेर्ी तस्ो बर्ोउः 

्स का्ाविथधमा व््िथिा भएका कुराहरुको 
हकमा “थिानी् सरकार सञ्चािन सम्बन्धी ऐन 
२०७४” , “थिानी् तनका् आथिाक प्रशासन 
सम्बन्धी तन्माििी २०६४” को तन्म  िा 
अन्् प्रचिी  काननु संग बाखझएको हकमा 
बाखझएको हदसम्म खारेजी हुनेछ ।  

 
 


