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आन्तररक माममला तथा कानून मन्रालर् 

प्रदेश नं. 5 

 बटुिल  



विपद् उद्दार खर्च सञ्चालन कार्चविधी, 2077 

प्रदेशमिर विपद्का घटनाबाट प्रिावितको तत्काल उद्दार गनच आिश्र्क पने सिारी साधन, एम्बलेुन्स 
र सामग्रीहरूको व्र्िस्था गनच तथा उद्दारमा खवटने  कमचर्ारी, सरुक्षाकमी र स्िरं्सेिकहरूलाई 
व्र्िस्स्थत तररकाले पररर्ालन गनचको लामग बजेट कार्ाचन्िर्न सम्बन्धी मागचदशचन, 2077 समेतको 
आधारमा आन्तररक माममला तथा कानून मन्रालर्ले र्ो कार्चविधी बनाएको छ । 

1. संस्क्षप्त नाम र प्रारम्िः (1) र्स कार्चविधीको नाम विपद् उद्दार खर्च सञ्चालन कार्चविधी,2077 
रहेको छ । 

(2) र्ो कार्चविधी तरुुन्त प्रारम्ि हनुेछ ।       

2. पररिाषाः विषर् िा प्रसङ्गले अको अथच नलागेमा र्ो कार्चविधीमाः  

(क) "मन्रालर्" िन्नाले आन्तररक माममला तथा कानून मन्रालर् सम्झनपुछच । 

(ख) "मन्री" िन्नाले आन्तररक माममला तथा कानून मन्रीलाई सम्झनपुछच । 

(ग) "विपद्" िन्नाले कुनै स्थानमा आपतकामलन अिस्था मसजचना िई जन िा धनको क्षमतको साथै 
जीिनर्ापन र िातािरणमा प्रमतकूल असर पाने प्राकृमतक िा गैरप्राकृमतक विपद् सम्झनपुछच। 

 (घ) "सरुक्षाकमी" िन्नाले विपद् खोज तथा उद्दार कार्चमा खवटएको नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी,सशस्त्र 
प्रहरी बल नेपाल र प्रदेश प्रहरी कमचर्ारीहरूलाई सम्झनपुदचछ। 

(ङ) "स्िरं्सेिक" िन्नाले विपद्को खोज तथा उद्दारमा खवटने विमिन्न संघसंस्था एिं स्िेस्छछक रूपमा 
पररर्ामलत जनशस्िलाई सम्झनपुदचछ। 

(र्)"समममत" िन्नाले दफा 3(१) बमोस्जमको विपद् उद्दार खर्च पररर्ालन समममतलाई बझु्नपुदचछ । 

3. विपद् उद्दार खर्च पररर्ालन समममतः- (1) विपद् उद्दार खर्च पररर्ालनको लामग देहार् बमोस्जमको 
खर्च पररर्ालन समममत रहनछेः- 

(क) सस्र्ि, आन्तररक माममला तथा कानून मन्रालर्    -संर्ोजक 

(ख) प्रमखु, प्रशासन र्ोजना तथा विपद् व्र्िस्थापन महाशाखा   -सदस्र् 

(ग) मखु्र्मन्री तथा मस्न्रपररषद्को कार्ाचलर्ले  

   तोकेको अमधकृतस्तरको प्रमतमनधी      -सदस्र् 

(घ)आमथचक माममला तथा र्ोजना मन्रालर्ले 



   तोकेको अमधकृतस्तरको प्रमतमनमध      -सदस्र् 

(ङ) प्रमखु, आमथचक प्रशासन शाखा      -सदस्र् 

(र्) प्रमखु, विपद् व्र्िस्थापन समन्िर् शाखा     -सदस्र् सस्र्ि 

 (2) उपदफा (1) बमोस्जमको समममतको बैठक आिश्र्कताअनसुार संर्ोजकले तोकेको 
मममत, समर् र स्थानमा बस्नछे। 

(3) कुनै विपद्को घटना घट्ने मबस्िकै विपद्बाट प्रिावित व्र्स्िको खोज तथा उद्दारको 
लामग सरुक्षाकमी, कमचर्ारी र स्िरं्सेिक पररर्ालन गनच समममतले आिश्र्क रकमको व्र्िस्था गनच 
सक्नेछ। 

4. विपद् उद्दार खर्च पररर्ालनः- (1) समममतले विपद् सम्बन्धी घटनाको प्रिाि र सोबाट मसस्जचत 
सङ्कटासन्नताको आधारमा खोज तथा उद्दार कार्चमा बजेट खर्च गनच सक्नेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोस्जम विपद् उद्दार खर्च पररर्ालन गदाच देहार् बमोस्जम 
गररनेछः- 

(क) विपद् उद्दार खर्च रकम विपद् पश्चातको आकस्स्मक खोज तथा उद्दार कार्चलाई व्र्िस्स्थत 
र प्रिािकारी बनाउनको लामग मार पररर्ालन गररनछे। 

स्पविकरणः खण्ड (क) को प्रर्ोजनको लामग विपद् िन्नाले बाढी, पवहरो, आगलागी, हरुी बतास, 
शीतलहर, वहमपात, डढेलो, खानी, हिाई, सडक, जल िा औद्योमगक दघुचटनाजस्ता विपद् सम्झनपुछच। 

(ख) विपद् उद्दार खर्च रकम पररर्ालन गदाच आपत्कामलन अिस्थामा खोज तथा उद्दार कार्चमा 
तत्काल आिश्र्क पने सिारी साधनको व्र्िस्था गनच र तत्काल आिश्र्क िस्तहुरू खररद गनच खर्च 
गररनेछ। 

(ग) उद्दार कार्चमा पररर्ालन हनुे कमचर्ारी, सरुक्षाकमी तथा स्िरं्सेिकको बन्दोबस्तीका लामग 
विपद् उद्दार खर्च रकम खर्च गररनेछ। 

तर, खोज तथा उद्दारमा खवटएका कमचर्ारी, सरुक्षाकमी तथा अन्र् स्िरं्सेिक पररर्ालनको 
लामग दोहोरो पनेगरी रकम उपलब्ध गराइनछैेन । 

(घ) खोज तथा उद्दार कार्चमा मन्रालर्को मनणचर् िा मनदेशनबाट खटाइन े कमचर्ारी, 
सरुक्षाकमीले खोज तथा उद्दार कार्च सम्पन्न िएको एक हप्तामिर खर्चको वििरण सवहत खोज तथा 
उद्दार कार्चमा लागेको रकम ििुानी माग गनच सक्नेछन। 



(ङ) विपद् खोज तथा उद्दारमा खवटने स्िरं्सेिकहरू सरुक्षाकमीको नेततृ्िमा पररर्ामलत िएको 
हनुपुनेछ। 

(र्) खोज तथा उद्दार खर्च पररर्ालन सम्बन्धी अन्र् व्र्िस्था प्रर्मलत कानूनको विपररत नहनु े
गरी विपद् उद्दार खर्च पररर्ालन समममतले मनणचर् गरे बमोस्जम हनुेछ। 

4. कार्चविधी लाग ु नहनुःे महािकूम्प, महामारी, महाविपिी जस्ता घटनामा र्ो कार्चविमध लाग ु
हनुेछैन। 

5. असलु उपर गररनःे र्स कार्चविमध बमोस्जम कुनै अमधकारीले झटुा वििरण पेश गरी उद्दार खर्च 
ििुानी मलएको पाइएमा  त्र्स्तो उद्दार खर्च सरकारी बााँकी सरह असलु उपर गररनछे। 

 

 


