
 

 

 

 

    रेसङु्गा नगरपालिका 

 

 

खण्ड :४  संख्या : ३ चैत्र १९ गते, मंगिबार , २०७५ 

भाग-२ 

काययपालिकाबाट स्वीकृत लमलत : २०७५/१२/१८ 

 

प्रस्तावना: 

ववपद्को दृविकोणबाट नेपाि संसार कै संवेदनशीि देशहरु मध्ये एक हो । अव्यवस्स्ित बसोवास, बसाइसराई, वन 
फडानी वन तिा सवयजलनक जग्गाको अलतक्रमण, अवैज्ञालनक खेती प्रणािी कृविमा अव्यवस्स्ित चाप, जनसंख्याको 
बढ्दो चाप, अव्यवस्स्ित शहरीकरण, अदरुदशी भौलतक संरचना लनमायण, जिवाय ुजन्य जोस्खम,जनचेतनाको कमी आदद 
जस्ता कारणिे हरेक विय हनुे बाढी पवहरो, स्वास््यसन्बन्मी महामारी, झाडा पखािा, अलनकाि, आगिागी र भकून्प 
जस्ता दरु्यटनामा हजारौं मालनसहरुको मतृ्य ुभई सकेको छ । यस्ता प्रकारका ववपदबाट जीउ मन मालि भएको क्षलत 
त छदैछ, भौलतक संरचनामा समेत क्षलत पगु्दा आलियक सामास्जक ववकासमा समेत ठूिो नोक्सानी व्यहोनुय परेको छ । 
यस्ता प्रकारका क्षलतमा खचय गदाय प्रभावकारी हनुे देस्ख ववपद् व्यवस्िापन कोि सञ्चािन काययववलम २०७७ िाग ु
गररएको छ 

 

पररच्छेद  — १  

संस्क्षप्त नाम र प्रारन्भ 

      स्िानीय राजपत्र 

 



(१) संस्क्षप्त नाम :- यस काययववलमको नाम रेसङु्गा नगरपालिकाको ववपद्  व्यवस्िापन कोि सञ्चािन  काययववलम, 

२०७७ रहनेछ ।  

(२) यो लनदेस्शका :- रेसङु्गा नगरपालिकाको नगरकाययपालिकाको लनणयय भएको लमलतबाट िाग ुहनुे छ । 

 

पररच्छेद —२  

 

(२) पररभािा :- वविय वा प्रसंगिे अको अिय निागेमा यस लनदेस्शकामा, 

(क) “ववपद् व्यवस्िापन कोि”:- भन्नािे स्िानीय तहको संरचना अनसुार स्िापना भएको कोि सन्झन ुपदयछ ।  

(ख) “काययववलम”:- भन्नािे रेसङु्गा नगरपालिकाको ववपद् व्यवस्िापन कोि सञ्चािन काययववलम २०७७ िाई बझुाउने 
छ ।  

(ग) “न.पा.भन्नािे”:- रेसङु्गा नगरपालिका नगरकाययपालिकाको कायायिय, गलु्मीिाई जनाउछ ।  

(र्) “ववपद् भन्नािे”:- प्राकृलतक वा गैर प्राकृलतक कारणबाट उत्पन्न ववपस्िपूणय अवस्िा लसजयना भई जनमनको 
क्षलतको सािै जीवनयापनमा प्रलतकुि असर परी वा पारी ववपद्बाट प्रभाववत व्यस्ि वा समदुायको आफ्नै स्रोत र 
क्षमताबाट समामान हनु नसक्ने वाह्य सहयोगको आवश्यकता पने दुुःखद तिा किपूणय प्राकृलतक वा गैरप्राकृलतक 
ववपद् र माहामारी हनु सक्न ेववपस्िपूणय अवस्िािाई समेत सन्झन ुपछय ।  

(ङ) “प्राकृलतक ववपद् भन्नािे”:- बाढी, अलतवृवि, अनावृवि, खडेरी, आमँी, अलसनापानी, भकून्प, ज्वािामखुी ववष्फोट, पवहरो 
तिा भसू्खिन,जन स्वास््यसंग सन्बस्न्मत महामारीजस्ता प्राकृलतक कारणबाट उत्पन्न ववपद्िाई सन्झन ुपछय । 

(च) “गैर प्राकृलतक ववपद् भन्नािे”:- महामारी, अलनकाि, डढेिो, की आतङ्क, वडयफ्िू, सपयदंश, जनावर आतङ्क 
खानीदुयर्टना, औद्योलगक दरु्यटना, आगिागी, वविाि ग्यास वा रसायन चहुावट, वववकरण, ग्यास ववष्फोटन ववशाि खाद्या 
सेवन, वातावरणीय प्रदिुण वा ववनास, भौलतक संरचनाका क्षलत तिा ववपद्का समयमा गररने उद्धार काययका क्रममा हनुे 
दरु्यटना आददिाई सन्झन ुपछय ।  

(छ) “ववपद् व्यवस्िापन भन्नािे”:- ववपद् जोस्खम व्यवस्िापन र न्यूनीकरण, ववपद् पूवयतयारी, ववपद् प्रलतकायय वा 
पनुिायभ संग सन्वस्न्मत सन्पूणय वक्रयाकिापिाई सन्झन ुपछय । 

(ज) “ववपद् जोस्खम न्यूनीकरण भन्नािे”:- ववपद् पूवय गररने ववपद् जोस्खम ववश्लिेण तिा मूल्याङ्कन,ववपद् रोकिाम,ववपद् 
अल्पीकरण तिा ववकास काययमा ववपद् जोस्खम न्यूनीकरणको मूिप्रवाहीकरण संग सन्वस्न्मत कायय सन्झन ुपछय ।  



(झ) पूवय तयारी भन्नािे:- ववपद् हनु ुपूवय सन्भाववत ववपद्को प्रलतकारको िालग गररने सबै प्रकारका तयारी र ववपद्को 
सन्भाववत जोस्खम व्यवस्िापन र न्यूनीकरणका कायय समेतिाई सन्झन ुपछय ।  

(ञ) “प्रमखु” भन्नािेुः–रेसङु्गा नगरपालिकाको प्रमखु सन्झन ुपदयछ । 

(ट) “उप–प्रमखु” भन्नािेुः–रेसङु्गा नगरपालिकाको उप–प्रमखु सन्झन ुपदयछ । 

(ठ) “प्रमखु प्रशासकीय अलमकृत” भन्नािेुः–रेसङु्गा नगरकाययपालिकाको कायायियका प्रमखु प्रशासकीय अलमकृत िाई 
सन्झन ुपदयछ । 

(ञ) “कायायिय” भन्नािेुः–रेसङु्गा नगरपालिकाको कायायिय सन्झन ुपदयछ । 

 

 

पररच्छेद —३  

(३) व्यवस्िापन सलमलत गठन 

 ववपद्  व्यवस्िापन कोि सञ्चािन काययववलम २०७७ को सञ्चािन तिा आवश्यक नीलत लनमायण तिा लनदेशनका 
िालग देहाय वमोस्जमका सदस्य रहने गरी एक सञ्चािन सलमलत रहनेछ ।  

 

(१) प्रमखु        — संयोजक  

(२) उपप्रमखु          —सदस्य  

(३) प्रमखु प्रशासकीय अलमकृत      — सदस्य   

(४) इस्न्जलनयर रेसङु्गा न.पा.प्राववलमक शाखा प्रमखु   — सदस्य   

(५) वातावरण तिा ववपत ्सलमलतका संयोजक   — सदस्य  

(६) सामास्जक ववकास सलमलतका संयोजक          — सदस्य  

¬(७)¬ स्वास््य शाखा प्रमखु  –रेसङु्गा नगरकाययपालिकाको कायायिय — सदस्य  

(८) योजना शाखा प्रमखु              — सदस्य  



(९) वातावरण शाखा प्रमखु                           — सदस्य सस्चव 

आवश्यकता परेमा ववपद्  व्यवस्िापन कोि  सलमलतको बैठकमा अन्य ववशेिज्ञ समेत आमन्त्रण गनय सवकनेछ ।  

 

(४) सलमलतको काम कतयव्य र अलमकार  

  नगर ववपद् व्यवस्िापन कोिका िालग आलियक स्रोतको व्यवस्िापन गने । 

              नगर ववपद् व्यवस्िापन कोिको सञ्चािनका िालग योजना तजुयमा गरी नगर पररिदबाट स्वीकृत गराई  

             काययक्रम तय गने गराउने ।  

  ववपद्को र्टना र्ट्न ुअगावै जनचेतना मिुक काययक्रम सञ्चािन गने ।  

  ववपद्बाट पीलडत भएका व्यस्िको सन्दभयमा त्याङ्क संकिन गरी ववपद्को र्टना र्टेको ठाँउमा  

               सलमलतिे अनगुमन गनुयका सािै राहतको काययक्रम िाग ुगने । 

  ववपद्का िालग पूवय तयारीमा रहने  

  ववपद् न्यूनीकरण तिा लनयन्त्रणको पूवायमार लनमायण गनय नगरपालिकािाई लसफाररस गने ।  

 

पररच्छेद —४  

(४) सलमलतको बैठक 

   संयोजकिे तोकेको लमलत,समय र स्िानमा बस्ने छ ।  

(१) सलमलतको बैठक ५१ प्रलतशत सदस्यिाई गणपरुक संख्या मालननछे ।  

(२) व्यवस्िापन सलमलतको बैठक आवश्यकता अनसुार जनुसकैु समयमा पलन बस्न सक्नेछ ।  

(३) यस सलमलतका पदालमकारीिे बैठक बसको ददन न.पा.का पदालमकारीिे पाए सरह बैठक भिा पाउने छन ्।  

 

 

पररच्छेद —५  

(५) कोिको स्िापना र सञ्चािन  

(१) यस कोिमा देहाय अनसुारको रकम जन्मा गररनेछ ।  



(क) रेसङु्गा न.पा.बाट वावियक रुपमा, नगरसभाबाट ववपद् व्यवस्िापन कोिमा ववलनयोजन भएको रकम । 

(ख) नेपाि सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुान सहयोग । 

(ग) ववलभन्न सरकारी गैर सरकारी तिा अन्य दाताबाट प्राप्त भएको सहयोग ।  

(र्) अन्य स्िानीय तहबाट प्राप्त सहयोग  

(ङ) अन्य स्रोत  

 

(२) कोिको सञ्चािन:- यस कोिको रकम नगर ववपद् व्यवस्िापन कोिको खाता नंंं.  ३०१००३०७०२०००२  
मा जन्मा गरी नगरपालिकाको लनयमानसुार सञ्चािन गररनेछ ।  

(३) कोिमा जन्मा भएको रकम:- यस कोिमा जन्मा भएको रकम ववपद् व्यवस्िापनका िालग बाहेक अन्य 
प्रयोजनमा खचय गनय पाइने छैन ।  

(४) िेखा परीक्षण ंुः यस कोिको आन्तररक िेखा परीक्षण आ.िे.प.शाखाबाट र अस्न्तम िेखा परीक्षण महािेखा 
पररक्षकको कायायियबाट गररनेछ ।  

(५) खाता सञ्चािन ंुः यस कोिको खाता सञ्चािन स्िानीय तहको लनयमानसुार हनुेछ । 

पररच्छेद  — ६ 

(६) उद्धार तयारी व्यवस्िापन ंुः 

(क) ववपद्को जोस्खममा रहेको के्षत्रको च्ष्कप ब्ककभकmभित तिा ज्बशबचम ंुःबउउष्िन को व्यवस्िा गने । 

(ख) तालिम प्राप्त जनशस्िको सािै ववपदको समयमा राहतको छररतो व्यवस्िाको िालग खोज र उद्धार सामग्रीहरुको 
िगत अद्यावलमक गनुयका सािै आपतकािीन खाद्यान्न, औिलम एवं ििा कपडाको भण्डारण गनय समन्वय गने ।  

(ग) सामास्जक एवं गैर सरकारी संर् संस्िा एवं पत्रकारहरुको सहयोग समेत लिई नगर ववपद् व्यवस्िापन सन्वन्मी 
जनचेतना अलभववृद्ध गने ।  

(र्) ववपद्को समयमा ववस्िावपत पररवारहरुिाई सरुस्क्षत स्िानमा राखी स्शववर सञ्चािन गनय सन्भव भए सन्म 
ववद्यािय, स्वास््य केन्र वाहेक तत्कािका िालग अस्िायी रुपमा पनुस्र्िापना गनय पवहचान गररएका खिुा के्षत्रहरु 
प्रयोग गने ।  



 

पररच्छेद  — ७ 

 

(७) आपतकालिन उद्धार राहत ववतरण तिा कोिबाट खचय ंुः  

(क) ववपद्को र्टनामा परी मतृ्य ुभएमा राहत स्वरुप नगद रु. २५,०००।–प्रलतव्यस्िका दरिे मतृकका 
पररवारिाई सहयोग उपिव्म गराउने ।  

(ख) ववपदबाट र्र पूणयरुपमा नि भएका तत्काि गजुाराको िालग आवश्यक व्यवस्िा गनयको िालग नगद 
रु.२०,०००।– प्रलत पररवार सहयोग उपिव्म गराउने ।  

(ग) र्र आसं्शक  वा गोठ पूणय क्षलत भई तत्काि ममयतको िालग नगद रु.१०,०००।– प्रलत पररवार सहयोग 
उपिव्म गराउन े। 

(र्) प्रकोपमा परी  खाद्यान्न वािी नोक्शान भएमा क्षलतको प्रकृलत हेरी बढीमा नगद रु. १०,०००। प्रलत पररवार 
सहयोग उपिब्म गराउने । 

(ङ) ववपद्को समयमा पीलडत पररवारहरुिाई सरुस्क्षत स्िानमा राखी स्शववर संचािन, आवश्यक सहयोग र समन्वय 
गने ।  

च) पीलडतिाई राहत  ववतरण तिा अन्य कायय सन्पादन गनय ववपद व्यवस्िापन कोिबाट रकम उपिब्म गराइनछे 
। उि राहत उपिब्म गराउन नगर प्रमखु÷नगर उपप्रमखुको लनदेशनमा प्रमखु प्रशासकीय अलमकृतिाईय अलमकार 
प्रत्यायोजन गने । 

छ) स्जल्िालभत्र वा बावहर हनुे प्राकृलतक प्रकोप महामारी लनयन्त्रणमा नागररकिाई उद्दार राहत भौलतक लनमायण िागत 
साझेदारीमा गररन,े खोज, उद्दार, लनमायणका काययमा यो कोिबाट रकम खचय गनय सवकनछे । 

(ज) यस ववपद् व्यवस्िापन कोिबाट ववपद् व्यवस्िापन गनय अस्पताि लनमायण, आइसिेुशन  लनमायण, क्वारेन्टीन 
स्िापना , संकटमा परेका नागररकहरुिाई खाद्यान, नगद, ििाकपडा ,औिमी जस्ता राहत ववतरण ,संकटमा परेका 
नागररकहरुकको उद्धार,खाना आवास , यातायात  खचय , एन्विेुन्स खचय तिा आवश्यकीय भौलतक लनमायण कायय गनय 
सवकने छ ।   

(झ) राहत सहयोग नगद तिा स्जन्सी प्राप्त गनयको लनस्न्त पीलडतिे प्रहरी सरजलमन मचुलु्का तिा अन्य आवश्यक 
कागजात सवहत यस कायायियमा लनवेदन पेश गनुय पनेछ ।  



(ञ) यस दफा वमोस्जम–उपिब्म गराउन ेराहत रकम र सामग्री ववपदको प्रकृलत हेरी आवश्यकता अनसुार 
कायायियबा६ वा सन्वस्न्मत व८ंा कायायियबा६ वा र्रमै गएर उपिब्म गराउन सवकनेछ । 

पररच्छेद  — ८  

(८) अनगुमन तिा प्रलतवेदन सन्वन्ममा :- 

(१) यो काययववलम अनसुार गररएका काम कारवाहीको िालग न.पा.बाट अनगुमन गररनछे ।  

(२) यो काययववलम अनसुार सञ्चालित काययहरुको प्रलतवेदन नगर काययपालिका र सभामा पेश गररनेछ ।  

 

पररच्छेद  — ९  

(९) संशोमन तिा पररमाजयन सन्वन्ममा :- 

न.पा. ववपद् व्यवस्िापन  कोििाई व्यवस्स्ित बनाउन आवश्यकता अनसुार नगर काययपालिकाबाट संशोमन तिा 
पररमाजयन गनय सवकनछे ।   

पररच्छेद  —१०   

(१०) खारेजी तिा बचाउ :- 

१) यस काययववलममा व्यवस्िा भएका कुराहरुको हकमा संर्ीय तिा प्रदेशबाट जारी हनुे ऐन लनयम सँग बास्झएको 
हकमा बास्झएको हदसन्म स्वतुः अमान्य हनुेछ ।  

२)यो काययववलम स्वीकृत हनुभुन्दा पवहिे मापदण्डका आमारमा गररएका खचय यही काययववलम अनसुार भएको मालनने 
छ  

२) यसअस्र् िाग ुभएको ववपद् व्यवस्िापन काययववलम २०७४ खारेज गरी ववपद् व्यवस्िापन कोि सञ्चािन 
काययववलम, २०७७ िाग ुगररएको छ । 

आज्ञािे, 

भस्िराम मरालसनी 

प्रमखु प्रशासकीय अलमकृत 


