प्रदे श राजपत्र
प्रदे श नं. ५, प्रदे श सरकारद्वारा प्रकाशशत

खण्ड ३) बुटवल, रूपन्दे ही, मंसीर २२ गते, २०७६ साल (अततररक्ताङ्क ५०

भाग ३
प्रदे श सरकार

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना
नेपालको सं ववधान र ववपद् जोशखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा

व्यवस्था भए बमोशजम प्रदे शमा ववपद् व्यवस्थापन कायय प्रभावकारी रूपमा
सं चालन गनय तमतत २०७६।०८।०२ गते प्रदे श सरकार (म.प.) बाट स्वीकृत
भएको

"प्रदे श

ववपद्

व्यवस्थापन

कायय

सञ्चालन

सवयसाधारणको जानकारीका लातग प्रकाशन गररएको छ ।

तनदे शशका,

प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन कायय सञ्चालन तनदे शशका, 2076

2076"
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प्रस्तावनााः प्रदे शतभत्र प्राकृततक र गैरप्राकृततक ववपद्को जोशखम न्यूनीकरण गनय
तथा ववपद्मा परे का सवयसाधारणहरूको जीउ ज्यान र सावयजतनक, तनजी तथा
व्यशक्तगत सम्पशि, प्राकृततक एवम् सााँस्कृततक सम्पदा र भौततक सं रचनाको
सं रक्षण गनय नेपालको सं ववधान र ववपद् जोशखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,
२०७४ मा व्यवस्था भए बमोशजम प्रदे शमा ववपद् व्यवस्थापन कायय प्रभावकारी
रूपमा सं चालन गनय आवश्यक भएकोले प्रदे श प्रशासकीय काययववतध ऐन, २०७५
को दफा २ बमोशजम प्रदे श सरकारले यो तनदे शशका बनाएको छ ।
पररच्छे द - १
प्रारशम्भक
१.

सं शक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१)

यस

तनदे शशकाको नाम

"प्रदे श

ववपद्

व्यवस्थापन कायय सञ्चालन तनदे शशका, २०७६" रहेको छ ।
(२) यो तनदे शशका तुरून्त लागू हुनेछ ।
(३) यो तनदे शशका प्रदे श नं. ५ तभत्र लागु हुनेछ ।
२.

पररभाषााः ववषय वा प्रसं गले अको अथय नलागेमा यस तनदे शशकामा(क)

"पररषद्" भन्नाले यस तनदे शशकाको दफा 3 बमोशजम गठित प्रदे श
ववपद् व्यवस्थापन पररषद्लाई सम्झनुपछय।

(ख)

"काययकारी सतमतत" भन्नाले यस तनदे शशकाको दफा 6 बमोशजम गठित
प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन काययकारी सतमततलाई सम्झनुपछय ।

(ग)

"ऐन" भन्नाले ववपद् जोशखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,
२०७४ लाई सम्झनुपछय।
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(घ)

"कोष"

भन्नाले

यस

तनदे शशकाको

दफा

९

बमोशजमको

कोष

सम्झनुपछय ।
(ङ)

"गैरप्राकृततक ववपद्" भन्नाले महामारी, अतनकाल, डढे लो, कीट वा
सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, पशु तथा चराच ुरूङ्गीमा हुने फ्लू, प्यान्डातमक
फ्लू, सपयदंश, जनावर आतङ्क, खानी, हवार्य, सडक, जल वा
औद्योतगक दुघट
य ना, आगलागी, ववषाक्त खाद्य सेवन, वातावरणीय
प्रदू षण, तभरवाट वा रूखबाट लडेको, ताल, पोखरी वा नठदमा
डुबेको, वन ववनाश वा भौततक सं रचनाको क्षतत तथा प्रकोप उद्धार
काययमा हुने दुघट
य ना वा यस्तै अन्य गैरप्राकृततक ववपद्बाट उत्पन्न
ववपद् सम्झनुपछय।

(च)

"प्राकृततक ववपद्" भन्नाले वहमपात, अतसना, वहमपवहरो, वहमताल
ववष्फोटन, अततवृवि, अनावृवि, बाढी, पवहरो तथा भू-स्खलन, डुबान,
ाँ ी, हुरी बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चटयाङ्ग,
खडे री, आध
भूकम्प, ज्वालामुखी ववष्फोट, डढे लो, अन्य प्राकृततक ववपद्बाट
उत्पन्न जुनसुकै ववपद् सम्झनुपछय ।

(छ)

पुनस्थायपना"

"प्रारशम्भक

भन्नाले

ववपद्

प्रभाववत

पररवारका

व्यशक्तहरूलार्य तत्कालका लातग आवश्यक आश्रय तथा दै तनक
गुजाराका लातग बन्दोवस्ती भन्ने सम्झनुपछय । यो शब्दले पीतडत
व्यशक्तहरूलार्य प्रदान गररने स्वास््य तथा मनोववमशय सेवा समेत
जनाउाँदछ ।
(ज)

ाँ लन
"पूवत
य यारी" भन्नाले ववपद् आउनु पवहले सं भाव्य जोशखमको आक
गरी त्यसबाट हुने क्षतत न्यूनीकरण तथा प्रततकाययसाँग सम्बशन्धत
आवश्यक

तयारी

भन्ने

सम्झनुपछय।यो

शब्दले

आपत्कालीन

अवस्थामा आवश्यक पने खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री र खोज तथा
3
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उद्धारका लातग चावहने सामग्री तथा उपकरणहरूको भण्डारण भन्ने
समेत बुझाउने छ ।
(झ)

भन्नाले

"मन्त्रालय"

आन्तररक

मातमला

तथा

कानून

मन्त्रालय

सम्झनुपछय ।
(ञ)

"राहत"

भन्नाले

प्रदे श

सरकारले

प्रदान

गने

ववपद्

प्रभाववत

पररवारलार्य उपलव्ध गरार्ने नगद वा शजन्सी लगायतका सेवा
सुववधा सम्झनुपछय ।
(ट)

"ववपद्" भन्नाले कुनै स्थानमा आपत्कालीन अवस्था तसजयना भर्य जन
वा धनको क्षततको साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रततकूल असर
पाने प्राकृततक वा गैरप्राकृततक ववपद् सम्झनुपछय।

(ि)

"ववपद् जोशखम न्यूनीकरण" भन्नाले ववपद् पूव य गररने जोशखमको
ववश्लेषण तथा मूल्याङ्कन, ववपद् रोकथाम वा ववपद्बाट हुने क्षततको
न्यूनीकरण

तथा

ववकासका

काययमा

ववपद्

जोशखमलार्य

कम

गनेसम्बन्धी कायय सम्झनुपछय ।
(ड)

"ववपद् व्यवस्थापन" भन्नाले ववपद् जोशखम न्यूनीकरण, ववपद् पूव य
तयारी, ववपद् प्रततकायय र ववपद् पुनलायभसाँग सम्बशन्धत सम्पूणय
वियाकलाप सम्झनुपछय ।

(ढ)

"कोष

सञ्चालन

सतमतत"

भन्नाले

यो

तनदे शशकाको

दफा

११

बमोशजमको सतमततलाई सम्झनुपछय ।
(ण)

"सं कटासन्नता" भन्नाले ववपद्बाट सृजना हुने सं कटको अवस्थालार्य
सम्झनुपछय ।
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पररच्छे द - २
प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन पररषदको गिन
३.

प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन पररषद्को गिन: (१) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी
काययलाई प्रभावकारी रूपमा सं चालन गनय एक प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन
पररषद् रहनेछ र पररषद्को गिन दे हाय बमोशजम हुनेछाः(क) मुख्यमन्त्री

- अध्यक्ष

(ख)

प्रदे श सरकारका मन्त्रीहरू

- सदस्य

(ग)

प्रदे श सभाको ववपक्षी दलको नेता

- सदस्य

(घ)

प्रदे श सरकारको प्रमुख सशचव

- सदस्य

(ङ)

मुख्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायायलयका सशचव १ जना - सदस्य

(च)

आतथयक मातमला तथा योजना मन्त्रालयका सशचव

- सदस्य

(छ)

भौततक पूवायधार ववकास मन्त्रालयका सशचव

- सदस्य

(ज)

सामाशजक ववकास मन्त्रालयका सशचव

- सदस्य

(झ)

ववपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा ववज्ञता हातसल
गरे का व्यशक्तहरू मध्येबाट कशम्तमा एक जना
मवहला सवहत प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन पररषदबाट
मनोतनत 2 जना

(ञ)

-सदस्य

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयका सशचव - सदस्य सशचव
(2)

उपदफा

(1)

बमोशजमको

सतमततको

बैिकमा

प्रदे शमा

खवटएको नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखहरू र
ववपद्साँग सम्बशन्धत अन्य सं घ-सं स्थाका प्रतततनतध समेतलाई आमन्त्रण गनय
सवकनेछ ।
5
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(3) उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोशजम मनोतनत सदस्यको
पदावधी ३ वषयको हुनछ
े ।
(4) उपदफा (3) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भएता पतन मनोतनत
सदस्यको काम सन्तोषजनक नभएमा पररषद्ले तनजलाई जुनसुकै बेला
सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
४.

पररषद्को बैिक सम्बन्धी व्यवस्था : (१) पररषद्को बैिक वषयको कम्तीमा
दुर्य पटक अध्यक्षले तोकेको तमतत, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(२) पररषद्को सदस्य-सशचवले पररषद्को बैिक बस्ने तमतत, समय
र स्थान तोकी बैिकमा छलफल हुने ववषयसूची सवहतको सूचना बैिक
बस्ने समयभन्दा अठ्चालीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पिाउनु
पनेछ ।
तर तत्काल पररषद्को बैिक बोलाउन आवश्यक भएमा अध्यक्षले
अठ्चालीस घण्टा अगावै पररषद्को बैिक बोलाउन सक्नेछ ।
(3) पररषद्को बैिकको अध्यक्षता पररषद्को अध्यक्षले गनेछ ।
(4) पररषद्को बैिक सम्बन्धी अन्य काययववतध पररषद् आफैले
तनधायरण गनय सक्नेछ।
(5) पररषद्को तनणयय पररषद्को अध्यक्ष र सदस्य-सशचवबाट
प्रमाशणत हुनेछ ।

५. पररषद्को काम, कतयव्य र अतधकार :
(क) प्रदे शस्तरमा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतत तथा योजना स्वीकृत
गने,
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(ख) आवश्यकता अनुसार प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन काययकारी सतमततलाई
नीततगत मागयदशयन गने तथा तनदे शन ठदने,
(ग) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काययमा स्थानीय तहलाई आवश्यक
कानूनी तथा नीततगत मागयदशयन गने,
(घ) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काययको मूल्याङ्कन गने ।
पररच्छे द - ३
प्रदे श ववपद व्यवस्थापन काययकारी सतमतत
६.

प्रदे श ववपद व्यवस्थापन काययकारी सतमतत: (१) पररषद्बाट स्वीकृत नीतत
तथा योजनाको कायायन्वयन गने, गराउने काम समेतका लातग एक प्रदे श
ववपद् व्यवस्थापन काययकारी सतमतत रहनेछ । काययकारी सतमततको गिन
दे हाय बमोशजम हुनेछ :(क)

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्री

(ख)

मुख्यमन्त्री तथा मशन्त्रषररषद्को कायायलयका सशचव १ जना - सदस्य

(ग)

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयका सशचव

- सदस्य

(घ)

आतथयक मातमला तथा योजना मन्त्रालयका सशचव

- सदस्य

(ङ)

भौततक पूवायधार ववकास मन्त्रालयका सशचव

- सदस्य

(च)

सामाशजक ववकास मन्त्रालयका सशचव

- सदस्य

(छ)

प्रमुख, प्रदे श प्रहरी कायायलय, प्रदे श नं. ५

- सदस्य

(ज)

अध्यक्ष, उद्योग वाशणज्य महासं घ,प्रदे श नं. ५

- सदस्य

(झ)

अध्यक्ष, नेपाल यातायात व्यावसायी महासं घ, प्रदे श नं. ५ - सदस्य

(ञ)

प्रमुख, नेपाल रे डिस, प्रदे श नं. ५

(ट)

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयका
ववपद् हेने महाशाखा प्रमुख
7
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- सदस्य
- सदस्य सशचव
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(2)

उपदफा

(1)

बमोशजमको

सतमततको

बैिकमा

प्रदे शमा

खवटएको नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखहरू र
ववपद्साँग सम्बशन्धत अन्य सं घ-सं स्थाका प्रतततनतध समेतलाई आमन्त्रण गनय
सवकनेछ ।
७.

काययकारी सतमततको बैिक सम्बन्धी व्यवस्था : (१) काययकारी सतमततको
बैिक अध्यक्षले तोकेको तमतत, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(२) काययकारी सतमततको सदस्य-सशचवले काययकारी सतमततको
बैिक बस्ने तमतत, समय र स्थान तोकी बैिकमा छलफल हुने ववषयसूची
सवहतको सूचना बैिक बस्ने समयभन्दा चौबीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले
पाउने गरी पिाउनु पनेछ ।
तर तत्काल काययकारी सतमततको बैिक बोलाउन आवश्यक भएमा
अध्यक्षले चौबीस घण्टा अगावै काययकारी सतमततको बैिक बोलाउन
सक्नेछ ।
(3)

काययकारी

सतमततको

बैिकको

अध्यक्षता

सो

सतमततको

अध्यक्षले गनेछ ।
(4) काययकारी सतमततको बैिक सम्बन्धी अन्य काययववतध सतमतत
आफैले तनधायरण गनय सक्नेछ ।
(5) काययकारी सतमततको तनणयय सो सतमततको अध्यक्ष र सदस्य
सशचवबाट प्रमाशणत हुनेछ ।
८.

काययकारी सतमततको काम, कतयव्य र अतधकार : काययकारी सतमततको काम,
कतयव्य र अतधकार दे हाय बमोशजम हुनेछ:-
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(क)

पररषद्बाट स्वीकृत प्रदे श नीतत तथा योजनाको अधीनमा रही ववपद्

जोशखम न्यूनीकरण, ववपद् प्रततकायय तथा ववपद् पुनलायभ सम्बन्धी
एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीतत, योजना तथा काययिम स्वीकृत गरी
लागू गने, गराउने,

(ख) ववपद् पूवत
य यारी, खोज, उद्धार तथा राहत ववतरण काययमा सम्बशन्धत
तनकाय तथा स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सतमततको कायय सञ्चालनमा
प्रभावकारीता ल्याउन आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गने,

(घ) राहत सामग्रीको व्यवस्थापनका लातग मापदण्ड बनाई लागु गने,
गराउने,

(ङ) आपत्कालीन अवस्थामा ववपद् प्रभाववतको लातग अस्थायी आश्रय गृह
तथा अन्य अस्थायी सं रचनाको तनमायण गने, गराउने,

(च) ववपद् प्रभाववत क्षेत्रमा खानेपानी, खाद्यान्न, लिाकपडा तथा औषतध
उपचार जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको प्रबन्ध गने,
(छ) ववपद् प्रभाववत क्षेत्रमा स्वयंसेवक पररचालन गने, गराउने,

(ज) नेपाल सरकारबाट ववपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको अवस्थामा

स्थानीयस्तरका सरकारी, गैरसरकारी एवम् तनजी सवारी साधन,

यन्त्र, उपकरण, सरसामान, खाद्यान्न आठदको अतभलेख राखी प्रयोग
गने वा गनय लगाउने,

(झ) नेपाल सरकारबाट ववपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको क्षेत्रमा रहेका

असुरशक्षत भवन भत्काउन लगाउने र त्यस्तो काययमा स्थानीय तहलाई
सहयोग गने, गराउने,

(ञ) असुरशक्षत स्थानमा रहेका ववपद् प्रभाववत व्यशक्तलाई सुरशक्षत स्थानमा
स्थानान्तरण गने, गराउने,

(ट) प्रचतलत कानूनको अतधनमा रही राविय वा अन्तराविय गैरसरकारी
सं स्थाबाट प्राप्त राहत वा सहयोगलाई व्यवशस्थत र समन्वयात्मकरुपमा
ववतरण एवम् उपयोग गने, गराउने,
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(ि) ववपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूव य चेतावनी प्रणालीको ववकास
र सञ्चालन गने, गराउने,
(ड) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना तथा त्याङ्कको सङ्कलन, ववश्लेषण,
भण्डारण तथा सम्प्रेषण गने, गराउने,
(ढ) ववपद्को समयमा गररएका खोज, उद्धार तथा राहत काययसम्बन्धी
वववरण अद्यावतधक गने, गराउने,
(ण) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सावयजतनक सं स्था तथा व्यावसावयक
प्रततष्ठानले गरे का वियाकलापहरूका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सम्बशन्धत सं स्था तथा प्रततष्ठानलाई
आवश्यक तनदे शन ठदने,
(त) ववपद्को समयमा बजार मूल्य, कृतत्रम अभाव तथा गुणस्तर तनयन्त्रण
तथा तनयमन सम्बन्धमा आवश्यक पने अन्य काययहरू गने, गराउने,
(थ) ववपद् प्रततकायय, पुनलायभ, पुनस्थायपना तथा पुनतनमायण र स्थानान्तरण
सम्बन्धमा आवश्यक पने अन्य काययहरू गने, गराउने,
(द) ववपद् प्रभाववत क्षेत्रमा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गनुय पने अवस्था रहेमा
प्रदे श सरकार समक्ष तसफाररस गने,

(ध) ववपद् प्रभाववत क्षेत्रमा ववपद् पुनलायभ सम्बन्धी काययिम सञ्चालन गने,
गराउने,

(न) कोष सं चालन सतमततको कामकारवाहीको अनुगमन गने,
(प)

ववपद्

व्यवस्थापन

सम्बन्धमा

प्रदे श

सरकार

वा

व्यवस्थापन पररषद्ले तोकेका अन्य कायय गने, गराउने,

प्रदे श

ववपद्

(फ) आफ्नो काययक्षेत्र अन्तगयतका ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूणय
काययको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सोको वावषयक प्रततवेदन प्रदे श
ववपद् व्यवस्थापन पररषद्मा पिाउने,
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(फ) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा तोवकए बमोशजमका अन्य कायय गने,
गराउने ।

पररच्छे द - ४
प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन कोषसम्बन्धी व्यवस्था
९.

प्रदे श ववपद् व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था:(१) ववपद् व्यवस्थापनका लातग
प्रदे श स्तरमा एक छु ट्टै ववपद् व्यवस्थापन कोष रहनेछ।
(२) कोषमा दे हाय बमोशजमका रकमहरू रहने छन्:(क)

ववपद्बाट

भएको

क्षततको

राहत

ववतरणसम्बन्धी

मापदण्ड,२०७४ बमोशजम स्थावपत कोषको मौज्दात
रकम,
(ख)

प्रदे श सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ग)

नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(घ)

केन्रीय स्तरको ववपद् व्यवस्थापन कोषबाट प्राप्त रकम,

(ङ)

नेपाल सरकारबाट स्वीकृतत तलई ववदे शी सरकार, व्यशक्त
वा अन्तरायविय सं घसं स्थाबाट प्राप्त सहयोग वा अनुदान,

(च)

ववतभन्न व्यावसावयक प्रततष्ठान वा सावयजतनक सं स्थाले
उपलब्ध गराउने रकम,

(छ)

अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

१०. कोषको सञ्चालन: (१) कोषको सञ्चालन दे हाय बमोशजम हुनेछ :(क)

कोषमा रहेको रकम ववपद् पूवत
य यारी, खोज तथा उद्धार, राहत
ववतरण र प्रारशम्भक पुनस्थायपनाको लातग मात्र खचय गररनेछ ।

(ख)

कोषको रकम तनयतमत प्रशासतनक काययको लातग खचय गररने छै न।
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(ग)

कोषको रकम प्रयोग गदाय शजल्ला ववपद् व्यवस्थापन सतमतत वा
स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सतमततबाट पवहचान भै तसफाररस भएका
काययहरुलार्य प्राथतमकता ठदर्ने छ।
(२) कोषमा प्राप्त रकम प्रदे श सरकारको खाता सं चालन हुने

बैंकमा खाता खोली जम्मा गररनेछ ।
(३)

कोषको

आन्तररक

ले खापरीक्षण

प्रदे श

लेखा

तनयन्त्रक

कायायलय र अशन्तम ले खापरीक्षण महाले खा परीक्षकबाट हुनेछ ।
(४) कोष सञ्चालन सतमततले

कोषको वावषयक आय व्ययको

प्रततवेदन तयार गरी ववपद् व्यवस्थापन काययकारी सतमतत समक्ष पेश गनुय
पनेछ ।
(५) कोषको रकम खचय गदाय जुनसुकैबेला आर्पनयसक्ने ववपद्को
ाँ लन गरी आकशस्मक रुपमा खोज तथा उद्धार गनय, राहत
अवस्थालार्य आक
उपलब्ध गराउन र प्रारशम्भक पुनस्थायपना गनयका लातग कोषमा प्रदे श ववपद्
व्यवस्थापन काययकारी सतमततले तोके बमोशजमको न्यूनतम रकम रहने
सुतनशितता गनुप
य नेछ ।
१1. कोष संचालन सतमततको गिन तथा काम, कतयव्य र अतधकाराः (१) कोषको
रकमलार्य

प्रभावकारी

ढं गले

सं चालन

तथा

व्यवस्थापन

गनय

दे हाय

बमोशजमको एक कोष सं चालन सतमतत रहनेछ :(क)

सशचव, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय

(ख)

मुख्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायायलयबाट तोवकएका
रा.प. ठद्वतीय श्रे णी/नवौँ वा दशौं तहका अतधकृत

(ग)

- सदस्य

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयले तोकेको
महाशाखा प्रमुख

(घ)

- अध्यक्ष

-सदस्य

आतथयक मातमला तथा योजना मन्त्रालयले
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तोकेको रा.प. ठद्वतीय श्रे णी/नवौँ वा दशौं तहका अतधकृत - सदस्य
(ङ)

प्रमुख, आतथयक प्रशासन शाखा,
आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय

(ङ)

-सदस्य

प्रमुख, ववपद् व्यवस्थापन समन्वय शाखा
आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय

- सदस्य सशचव

(२) कोष सं चालन सतमततको काम, कतयव्य र अतधकार दे हाय
बमोशजम हुनेछ :(क) कोषको वावषयक कायययोजना बनार्य काययकारी सतमततमा पेश गने,
(ख) स्वीकृत कायययोजनालार्य प्रभावकारी ढं गले कायायन्वयन गने,
(ग) कोषको खाता सं चालन गने व्यवस्था तमलाउने र कोषको पररचालन
तमतव्ययी ढं गले गने,
(घ) शजल्ला ववपद् व्यवस्थापन सतमतत र स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन
सतमततबाट प्राप्त तसफाररसको आधारमा राहत रकमको यवकन गरी
उपलब्ध गराउने,
(ङ) शजल्ला ववपद् व्यवस्थापन सतमतत र स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन
सतमततबाट ववपद् पूव य तयारी, खोज तथा उद्धार र प्रारशम्भक
पुनस्थायपना सम्बन्धी प्राप्त काययिमको मूल्याङ्कन गरी काययकारी
सतमततमा पेश गने,
(च) ववतभन्न व्यावसावयक प्रततष्ठान र सं घसं स्थाहरुलाई कोषमा रकम
योगदानका लातग आह्वान गने,
(छ) कोषको आय व्ययको लेखा राखी मातसक वववरण तयार गने,
(ज) कोषका आय व्यय वववरण अद्यावतधक रुपमा सावयजतनक गने,
(झ) कोषबाट भएको खचयको लेखापरीक्षण गराउने,
(ञ) कोषको वावषयक आय व्ययको प्रततवेदन तयार गरी सतमततमा पेश गने।
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पररच्छे द - ५
राहत ववतरणसम्बन्धी व्यवस्था
१2. राहत ववतरणाः (१) ववपद्बाट दे हाय बमोशजमको क्षततको लातग शजल्ला
ववपद् व्यवस्थापन सतमततबाट क्षततको यवकन वववरण सवहत तसफाररस भै
आएमा क्षततबाट सृशजत सं कटासन्नता अनुसार दे हाय बमोशजम थप राहत
उपलब्ध गराउन सवकनेछ :(क)

पररवारले आवासको रूपमा प्रयोग गदै आएको घर नि
भएकोमा बढीमा रू. 40,000।- (चालीस हजार) ।

(ख)

बहालमा बसेका आवास ववहीन भएकाहरूलार्य बढीमा
रू. 10,000।- (दश हजार)।

(ग)

खाद्यान्न तथा लिा कपडा नोक्सान भएकाहरूलार्य
तत्काल

बन्दोवस्त

तमलाउनका

लातग

बढीमा

रू.

20,000।-(बीस हजार) ।
(घ)

जग्गा,

जमीन

र

पसल

वा

व्यापार

नोक्सान

भएकाहरूलार्य बढीमा रू.50,000।- (पचास हजार)।
(ङ)

प्रकोपमा

परी

घार्ते

हुनह
े रूका

लातग

सरकारी

अस्पतालमा उपचार गराउाँदा लागेको ववल बमोशजमको
बढीमा रू. 1,00,000।- (एकलाख) सम्मको खचय
र अस्पतालबाट घर जान लाग्ने यातायात खचय।
(च)

प्रकोपमा परी कुनै व्यशक्तको मृत्यु भएको रहेछ भने
मृतकका पररवारलार्य प्रतत मृतक रू. 1,00,000।(एकलाख)।
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(छ)

व्यापाररक

प्रयोजनका

उद्योग

व्यवसायको

क्षततको

हकमा वढीमा रू. 1,00,000।- (एकलाख) ।
(ज)

कुनै

व्यशक्तले

प्रदे शतभत्र

सञ्चातलत

आयोजना

वा

व्यवसायको लातग बैङ्क तथा ववशिय सं स्थाबाट कजाय
तलएको रहेछ भने र ववपद्का कारण उक्त आयोजना
वा व्यवसायमा क्षतत पुगी सो वषय ब्याज ततनय नसक्ने
अवस्था भएमा रू.1,00,000।- (एक लाख) मा
नबढ्ने गरी एक वषयको व्याज ।
(झ)

कुनै

व्यशक्तले

आफ्नो पररवारका सदस्यहरूको वा

आफ्नो पेशा व्यवसाय वा खेती वा पशुधनको वीमा
गराएको रहेछ र ववपद्को कारण सो वषय तबमा
वप्रतमयम

ततनय

1,00,000।-

नसक्ने

अवस्था

भएमा

रू.

(एकलाख) मा ननाघ्ने गरी एक

वषयको बीमा वप्रतमयम।
(२) राहत उपलब्ध गराउाँदा स्थानीय तहको तसफाररस तथा
नोक्सान भएको क्षततको यवकन वववरण सवहतको प्रहरीको मुच ुल्का समेत
सं लग्न गरे को हुनपु नेछ ।
(३) राहतको लातग तसफाररस गदाय ववपद्मा परी मृत्यु भएको
घटनाको हकमा १ मवहना तभत्र र अन्य घटनाको हकमा घटना भएको
15 (पन्र) ठदन तभत्र तसफाररस भै सकेको हुनपु नेछ।
ु ै कुरा ले शखएको भएता पतन
(४) मातथ उपदफाहरूमा जेसक
ववपद्बाट भएको क्षततको सङ्कटासन्नता हेरी आकशस्मक रूपमा राहत
उपलब्ध गराउनु पने वा खोज तथा उद्वारमा खचय गनुप
य ने अवस्था भएमा
शजल्ला ववपद् व्यवस्थापन सतमतत वा स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सतमततले
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यो तनदे शशकामा तोवकए बमोशजम स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन कोषबाट खचय
गरी सोधभनाय माग गनय सक्नेछ ।
(५) कोषमा रू. दश करोड नघट्ने गरी रकमको व्यवस्था
गररनेछ । चौमातसक रूपमा कोषबाट खचय भएको रकम मन्त्रालयले
आतथयक मातमला तथा योजना मन्त्रालयबाट शोधभनाय प्राप्त गनेछ ।
पररच्छे द - 6
ववववध
१3. कोष संचालन तथा अन्य प्रशासतनक खचय सम्बन्धी व्यवस्थााः कोष सं चालन
सम्बन्धी प्रशासतनक खचय तथा ववपद्को समयमा उद्दार तथा राहत सम्बन्धी
अन्य कायय सं चालन गदाय लाग्ने खचय मन्त्रालयको बजेटमा व्यवस्था
गररनेछ।
१४. खारे जी र बचाउाः (१) ववपद् व्यवस्थापन कोष सं चालन तनदे शशका,2075
खारे ज गररएको छ ।
(२) ववपद् व्यवस्थापन कोष सं चालन तनदे शशका, २०७५ बमोशजम
भए गरे का काम कारवाही यसै तनदे शशका बमोशजम भए गरे को मातननेछ ।
आज्ञाले,
शंकरप्रसाद खरे ल
प्रदे श सशचव

१६
प्रकाशनाः प्रदे श नं. ५, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय
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