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वालिङ नगरपालिकाको लवपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चािन 

काययलवलि २०७७ 

 

 

प्रस्तावना 

लवपदक्ो दृलिकोणबाट नपेाि संसार कै संवेदनशीि दशेहरु मध्ये एक हो । अव्यवलस्ित बसाइसराई, जिाभावी वन फडानी तिा 

अलतक्रमण, अवैज्ञालनक तिा अव्यवलस्ित खेती प्रणािी, जनसंख्याको बढ्दो चाप, अव्यवलस्ित शहरीकरण, अलनयलरित 

भौलतक संरचना लनमााण, जिवायजुरय जोलखम, जनचतेनाको कमी जस्ता कारणिे हरेक वर्ा हुने बाढी पलहरो, महामारी, 

झाडापखािा, आगिागी र भकूम्प जस्ता दरु्ाटनाबाट हजारौं मालनसहरुको मतृ्य ुहुन ेगरेको छ । त्यसै गरर हाि लवश् वव्यापी 

महामारीको रुपमा दखेापरेको कोरोना भाइरस (Covid-19) समेत ठूिो लवपदक्ो रुपमा दखेापरेको छ । यस्ता प्रकारका लवपद ्

तिा महामारीबाट नागररकको लजउधन क्षलतको अलतररक्त भौलतक संरचनामा समते क्षलत पगु्दा आलिाक,  सामालजक लवकासमा 

समेत ठूिो नोक्सानी व्यहोनुा परेको छ । यसरी हुन ेगरेका मानवीय तिा भौलतक क्षलतिाई रयनूीकरण गनाका िालग स्िानीय सरकार 

सञ्चािन ऐन,२०७४ बमोलजम नगरपालिकाको लवपद व्यवस्िापन कोर् तिा कोरोना भाइरस कोर्मा जम्मा भएको रकमिाई 

एकीकृत गरी नगरपालिकाको लवपदक्ोर् खडा गरी सोही कोर् माफा त खचा गना वाञ्छलनय भएकोिे वालिङ नगरपालिकाको 

लवपद जोलखम रयनूीकरण तिा व्यवस्िापन ऐन, २०७५ को दफा २७ िे लदएको अलधकार प्रयोग गरी वालिङ नगरपालिकािे 

लवपद ्व्यवस्िापन कोर् सञ्चािन कायालवलध,२०७७ तजुामा गरी िाग ुगरेको छ । 
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उदे्दश्य: 

(क) लवपद ्मा परेका पीलडतिाई उद्वार र पनुःस्िापना गने कायाकािालग सबै सरकारी तिा गैर सरकारी क्षेिको सहयोगमा 

जनसहभालगता समेत जटुाउन ु। 

(ख) भलवतव्य, महामारी तिा प्रकोपजरय अवस्िामा लनयरिण, रोकिाम, उपचार तिा राहतको व्यवस्िापन गनुा ।   

(ग) लवपदक्ा िालग अत्यलधक जोलखम क्षेि पलहचान तिा नक्साङ्कन गरी जनचतेना अलभबलृि गनुा । 

(र्) लवपदक्ो जोलखमिाई रयनूीकरण गना समय सापेक्ष नीलतगत र संस्िागत संयरिमा सधुार गनुा । 

(ङ) लवपद्बाट पीलडत पक्षिाई आधारभतू आवश्यकताका िालग तत्कािै राहत उपिव्ध गराउनु । 

(च) लवकास लनमााण तिा भौलतक संरचनाको लनमााण गनुा र वातावरण मैिी प्रणािीमा जोड लदन जनचतेना जगाउन ु। 

(छ) लवपदक्ो जोलखम रयनूीकरणको िालग उपयकु्त सचूना प्रकोप पवूाको तयारीका िालग उपिव्ध गराउन ु। 

(ज) रालरिय योजना आयोगिे बनाएको उद्देश्य पररपलूताका िालग उरमखु हुन ु। 

(झ) लवपदक्ा िालग िागहुनुे प्रयास रोकिाम मिूक भरदा उपचार मिूक बनाउनु ।  

(ञ) लवपदव््यवस्िापनमा काम गने लनकायको बीच समयमा न ैसमरवय गनुा । 

(ट) लवपदस्म्वरधी सचूना लदने प्रलवलधको व्यवस्िापन तिा व्यवस्िापन गनुा । 

(ठ) Covid-19 को रोकिाम, लनयरिण, उपचार तिा राहत प्रदान गनुा । 

(ड) लवपदक्ो समयमा एकद्वार प्रणािी िाग ुगरर पीलडतिाई रयालयक लवतरणको व्यवस्िा लमिाउन े। 

 

पररच्छेद —१ 

प्रारम्भ: 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भ: (क) यस कायालवधीको नाम वालिङ नगरपालिकाको लवपद ् व्यवस्िापन कोर् सञ्चािन 

कायालवलध २०७७ रहकेो छ ।  

(ख) यो कायालवलध वालिङ नगरपालिकाको कायापालिकाबाट स्वीकृत गरर स्िानीय राजपिमा प्रकालशत भएको लमलत दखेी िाग ु

हुनेछ ।  

२. पररभाषा: लवर्य वा प्रसँगि ेअको अिा निागमेा यस कायालवलधमा  

(क) लवपद् व्यवस्थापन कोष भन्नािे : वालिङ नगरपालिका लवपद जोलखम रयनूीकरण तिा व्यवस्िापन ऐन, २०७५ 

को दफा १२ बमोलजमको कोर् सम्झनु पदाछ र सो शब्दि े वालिङ नगरपालिकाि े स्िापना गरेको यस कायालवलधको दफा ६ 

बमोलजमको लवपद ्व्यवस्िापन कोर् समेतिाई बुझाँउछ । 
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(ख) काययलवलि भन्नािे : वालिङ नगरपालिकाको लवपद ्व्यवस्िापन कोर् सञ्चािन कायालवलध २०७७ िाई सम्झन ुपदाछ । 

(ग) व्यवस्थापन सलमलत भन्नािे : यस कायालवलधको दफा ३ बमोलजमको व्यवस्िापन सलमलतिाई सम्झन ुपदाछ । 

(घ) नगरपालिका भन्नािे : वालिङ नगरपालिका िाई सम्झनु पदाछ र सो शब्दि े नगर कायापालिका र नगर 

कायापालिकाको कायाािय समेत िाई जनाउँछ ।  

(ङ) लवपद् भन्नािे : प्राकृलतक वा गरै प्राकृलतक कारणबाट उत्परन लवपलिपणूा अवस्िा लसजाना भई धनजन, पश ुचौपायाको 

क्षलतको सािै जीवनयापनमा प्रलतकुि असर परी वा पारी लवपद ्बाट प्रभालवत व्यलक्त वा समदुायको आफ्नै स्रोत र क्षमताबाट 

समाधान हनु नसक्ने वाह्य सहयोगको आवश्यकता पने दःुखद तिा किपणूा प्राकृलतक वा गैरप्राकृलतक लवपद्र हुन सक्ने लवपलिपणूा 

अवस्िािाई सम्झनु पछा । 

(च) प्राकृलतक लवपद् भन्नािे : बाढी, अलतवलृि, अनावलृि, खडेरी, आँधी, अलसनापानी, भकूम्प, ज्वािामखुी लवरफोट, 

बाढी, पलहरो, चट्याङ तिा भसू्खिन जस्ता प्राकृलतक कारणबाट उत्परन लवपदि्ाई सम्झनु पछा । 

(छ) गैर प्राकृलतक लवपद् भन्नािे : महामारी, अलनकाि, डढेिो, कीट आतङ्क, वडाफ्ि,ू र यस्तै प्रकारका संक्रामक 

फ्िहूरु, सपादशं, जनावर आतङ्क खानी दरु्ाटना, औद्योलगक दरु्ाटना, आगिागी, लवर्ाक्त ग्याँस वा रसायन चहुावट, लवलकरण, 

ग्यास लवरफोटन, लवशाक्त खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदरु्ण वा लवनास, भौलतक संरचनाका क्षलत तिा लवपदक्ा समयमा गररन े

उिार कायाका क्रममा हुने दरु्ाटना आलदिाई सम्झनपुछा । 

(तर मलदरा सेवन गरेको तिा रयनूतम सावधानी नअपनाइएको भनी प्रहरी वा स्वास््य संस्िाको मचुलु्काबाट दलेखन आएको 

अवस्िािाई लवपद ्मालनन ेछैन) 

(ज) लवपद् व्यवस्थापन भन्नािे : लवपद ् जोलखम व्यवस्िापन र रयनूीकरण, लवपद ् पवूातयारी, लवपद ् पनुिााभ सँग 

सम्बलरधत सम्पणूा लक्रयाकिापिाई सम्झनुपछा । 

(झ) लवपद् जोलखम न्यूनीकरण भन्नािे : लवपद ्पवूा गररने लवपद ्जोलखम लवशे्लर्ण तिा मलू्याङ्कन, लवपद ्रोकिाम, 

लवपद ्अल्पीकरण तिा लवकास कायामा लवपद ्जोलखम रयनूीकरणको मिू प्रवाहीकरण सँग सम्बलरधत काया सम्झनुपछा ।  

(ञ) पूवय तयारी भन्नािे : लवपद ्हुनु पवूा सम्भालवत लवपदक्ो प्रलतकारको िालग गररने सबै प्रकारका तयारी र लवपदक्ो 

सम्भालवत जोलखम व्यवस्िापन र रयनूीकरणका काया समेतिाई सम्झनुपछा । 

पररच्छेद — २ 

सलमलतको गठन 

३ . व्यवस्थापन सलमलतको गठन : 

 (१) यस कायालवलधको सञ्चािन तिा आवश्यक नीलत लनमााण तिा लनदशेनका िालग दहेाय बमोलजमका सदस्य रहन ेगरी एक 

व्यवस्िापन सलमलत रहनछे । 

(क) नगरपालिका प्रमखु— अध्यक्ष 
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(ख) नगरपालिका उपप्रमखु — उपाध्यक्ष 

(ग) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत — सदस्य 

(र्) वातावरण तिा लवपद ्व्यवस्िापन सलमलतको संयोजक – सदस्य 

(ङ) इिाका प्रशासन कायाािका प्रमखु — सदस्य 

(च) वडा प्रहरी कायााियका प्रमखु / अलधकृत प्रलतलनलध — सदस्य 

(छ) सशस्त्र प्रहरी ३० नं गलु्म प्रमखु/ अलधकृत प्रलतलनलध — सदस्य 

(ज) प्रालवलधक शाखा प्रमखु — सदस्य 

(झ) नेपाि रेडक्रस सोसाइटीको शाखा प्रलतलनलध — सदस्य 

(ञ) नगरपालिकाको स्वास््य शाखा प्रमखु — सदस्य 

(ट) उद्योग वालणज्य महासंर् प्रमखु/प्रलतलनलध– सदस्य 

(ठ) लवपद ्व्यवस्िापन शाखा प्रमखु — सदस्य सलचव 

आवश्यकता अनुसार लवपद ्व्यवस्िापन कोर् सलमलतको बैठकमा अरय लवशेर्ज्ञ समेत आमरिण गना सलकनेछ । 

४. सलमलतको काम कतयव्य र अलिकार : 

(क) नगरपालिका लवपद ्व्यवस्िापन कोर्का िालग आलिाक स्रोतको व्यवस्िापन गने । 

(ख) नगरपालिका लवपद ् व्यवस्िापन कोर्को सञ्चािनका िालग योजना तजुामा गरी नगरकायापालिका बाट स्वीकृत गराई 

कायाक्रम तय गने गराउने । 

(ग) लवपदक्ो र्टना र्ट्न ुअगावै जनचेतना मिुक कायाक्रम सञ्चािन गन े। 

(र्) लवपद ्बाट पीलडत भएका व्यलक्तको सरदभामा त्याङ्क संकिन गरी लवपदक्ो र्टना र्टेको ठाँउमा सलमलतिे अनुगमन 

गनुाका सािै राहतको कायाक्रम िाग ुगने । 

(ङ) लवपदक्ा िालग पवूा तयारीमा रहने । 

(च) लवपद ्रयनूीकरण तिा लनयरिणको पवूााधार लनमााण गना नगरपालिकािाई लसफाररस गन े। 
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पररच्छेद—३ 

सलमलतको बैठक 

५. बैठक र लनणयय :  

(१) सलमलतको बैठक सामारयतया ४ (चार) मलहनामा एक पटक बस्न ेछ । तर तत्काि ैबैठक बस्नुपन ेभएमा जनुसकैु समयमा 

पलन बस्न सक्नछे ।  

(२) सलमलतको बैठक बस्ने प्रयोजनका िालग तत्काि कायम रहकेो सदस्य संख्याको पचास प्रलतशत भरदा बढी सदस्यहरु 

उपलस्ित भएमा बैठकको िालग गणपूर्क संख्या पगुेको मालनने छ ।  

(३) सलमलतको बैठकको लनणाय सवासम्मती बाट हनुेछ । सवासम्मती हनु नसकेमा तत्काि कायम रहकेो सदस्य संख्याको बहुमत 

बाट लनणाय हनुेछ ।    

पररच्छेद—४ 

कोषको स्थापना र सञ्चािन 

६. लवपद व्यवस्थापन कोषको स्थापना : 

(१) वालिङ नगरपालिका लवपद जोलखम रयनूीकरण तिा व्यवस्िापन ऐन, २०७५ को दफा १२ बमोलजम वालिङ नगरपालिकामा 

आफ्नो एउटा छुट्ट ैलवपद ्व्यवस्िापन कोर् रहने छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजमको कोर्मा दहेाय अनुसारको रकमहरु रहन ेछन् :-  

(क) वालिङ नगरपालिकाबाट वालर्ाक रुपमा लवपद ्व्यवस्िापन कोर्मा लवलनयोजन भएको रकम । 

(ख) यो कायालवलध िाग ु हनु ु भरदा अगाडी नगरपालिकािे प्रचलित कानून बमोलजम लवपद ् तिा महामारी रोकिाम तिा 

लनयरिणका िालग खडा गरेको कोरोना भाइरस (Covid-19) रोकिाम लनयरिण कोर् िगायतका अरय कोर्मा जम्मा भएको 

रकम । 

(ग) नपेाि सरकार तिा प्रदशे सरकार बाट प्राप्त हुन ेअनुदान सहयोग रकम । 

(र्) लवलभरन सरकारी गैर सरकारी संस्िा तिा अरय दाताबाट प्राप्त भएको रकम । 

(ङ) अरय कुनै श्रोतबाट प्राप्तहुन ेरकम ।  

७. कोषको सञ्चािन : यस कोर्को सञ् चािन लवपद ्व्यवस्िापन कोर्को खाता खोिी  प्रचलित कानून बमोलजम खचा 

गररनेछ । 

८. कोषमा जम्मा भएको रकम : यस कोर्मा जम्मा भएको रकम लवपद ्व्यवस्िापनका िालग बाहके अरय प्रयोजनमा 

खचा गना पाइने छैन । 
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९. िेखा परीिण :  यस कोर्को आरतररक िेखा परीक्षण वालिङ नगरपालिकाको आरतररक िखेापररक्षण शाखाबाट र 

अलरतम िखेा परीक्षण महािखेा पररक्षकको कायााियबाट गररनेछ । 

१०. खाता सञ्चािन : यस कोर्को खाता सञ्चािन वालिङ नगरपालिका  नगर कायापालिकाको कायााियका प्रमखु 

प्रशासकीय अलधकृत र आलिाक प्रशासन शाखा प्रमखुको संयकु्त दस्तखतबाट हनुेछ ।  

 

पररच्छेद — ५ 

उद्धार तयारी व्यवस्थापन 

११. उद्धार तथा तयारी :  

(क) लवपदक्ो जोलखममा रहकेो क्षिेको तिा सोको व्यवस्िा गने । 

(ख) तालिम प्राप्त जनशलक्तको सािै लवपदको समयमा राहतको छररतो व्यवस्िाको िालग खोज र उद्वार सामग्रीहरुको िगत 

अद्यावलधक गनुाका सािै आपतकािीन खाद्यारन, और्लध एवं ििा कपडाको भण्डारण गना समरवय गने ।  

(ग) सामालजक एवं गरै सरकारी संर् संस्िा एवं पिकारहरुको सहयोग समते लिई नगरपालिका लवपद ्व्यवस्िापन सम्वरधी 

जनचेतना अलभवलृि गन े। 

(र्) लवपदक्ो समयमा लवस्िालपत पररवारहरुिाई सरुलक्षत स्िानमा राखी लशलवर सञ्चािन गना सम्भव भए सम्म लवद्यािय, 

स्वास््य केरद्र बाहके तत्कािका िालग अस्िायी रुपमा पनुास्िापना गना पलहचान गररएका खिुाक्षेिहरु प्रयोग गन े।  

(ङ) आवश्यकता अनुसार क्वारेरटाइन, आइसोिेसन केरद्रहरुको स्िापना र सञ् चािन गने । 
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पररच्छेद — ६ 

कोषबाट खचय गने 

१२. कोषको प्रयोग : यस कोर्बाट दहेाय बमोलजमको काममा दहेायबमोलजम रकम खचा गना सलकन ेछ 

१. आपतकालिन उद्धार तथा राहत लवतरण : 

(क) लवपदक्ो र्टनामा परी कुनै व्यलक्तको मतृ्य ुभएको रहछे भने राहत स्वरुप एकजना भए रु. २५,००० /- र एकै र्रका एक 

भरदा बढी व्यलक्तको मतृ्य ुभएमा िप प्रलत मतृक रु. १५,००० /- का दरिे मतृकका पररवारिाई राहत सहयोग उपिव्ध गराउन े

। 

(ख) लवपद ्बाट र्र पणूारुपमा नि भए १०,००० /- (दश हजार रुपैया)  , खाद्यारन अरन अनाज समेत नोक्सानी भ ैतत्काि 

गजुाराको िालग आवश्यक व्यवस्िा गनाको िालग रु. ५,००० /-  (पाँच हजार रुपैया) आंलशक र्र क्षलत भई तत्काि ममातको 

िालग रु. ७,००० /- (सात हजार रुपैया)तिा गोठ नि भएमा रु. ५,००० /- (पाचँ हजार रुपैया) प्रलत पररवार राहत सहयोग 

उपिव्ध गराउने । 

(ग) लवपदक्ो र्टनामा परी र्ाइते हुनेहरुिाई सरकारी अस्पतािबाट उपचार गरी र्र जान आलिाक सहयोग स्वरुप प्रलत व्यलक्त 

रु. ३,००० /- (तीन हजार रुपैया) यातायात खचा लदइनेछ । 

(र्) लवपदक्ो कारण पशधुन मतृ्य ुभएमा दहुुनो गाई, भैंसी भए प्रलतगोटा रु. ८००० /- (आठ हजार रुपैया), दधु लदन योग्य गाई, 

भैंसी भए रु. ५००० /- (पाचँ हजार रुपैया), खसी बोका र माउ बाख्रा भएमा प्रलतगोटा रु. ३००० /- (तीन हजार रुपैया) राहत 

लदइनेछ । 

(ङ) लवपदक्ो समयमा पीलडत पररवारहरुिाई सरुलक्षत स्िानमा राखी लशलवर संचािन, आवश्यक सहयोग र समरवय गने । 

(च) पीलडतहरुिाई राहत लवतरण गदाा यस कोर्को अलधनमा रही नगरपालिकाि े राहत सहयोग उपिव्ध गराउन े छ । तर, 

सलमलतबाट अनमुोदन गराउन ेगरी तत्काि उपिव्ध गराउन ुपन ेतोलकएको राहत रकम नगर प्रमखुि ेलपलडतिाई उपिब्ध गराउन े

छन् । यसरी उपिब्ध गराएको रकमको सोध भनााका िालग आवश्यक कागजात सलहत सलमलतमा पशे गनुापनेछ । 

(छ) राहत सहयोग प्राप्त गनाको लनलम्त पीलडति ेर्टना भएको ३० लदन लभि प्रहरी सरलजलमन मचुलु्का तिा अरय आवश्यक 

कागजात सलहत यस सलमलतमा लनवेदन पेश गनुा पनेछ । मतृक तिा र्ाईतेको हकमा स्वास््य संस्िाको प्रलतवेदन आवश्यक पनेछ 

। 

(ज) कोरोना भाइरस (कोलभड–१९) रोकिाम, लनयरिण ,राहत िगाएतका काया तिा यस सँग प्रत्यक्ष सम्बलरधत स्वास््य 

सामग्रीहरु (जस्तै मास्क, सेलनटाइजर , ग्िोब्स , लपलपई सेट , लडस इरफेक्शन स्प्रे र यसको िालग आवश्यक मेलशन ,औजार 

केलमकि आलद),क्वारेरटाईन तिा आइसोिेसन केरद्रको स्िापना,सञ्चािन व्यवस्िापन सँग सम्बरधीत र कोरोना भाइरसको 

महामारीका कारण क्वारेरटाइन तिा आइसोिेसनमा राख्ने व्यलक्तहरुिाई क्वारेरटाइन ति आइसोिेसनमा ल्याउँदा र क्वारेरटाइन 

तिा आइसोिसानबाट लफताा गदाा िाग्ने यातयात तिा सवारी साधनसमेतका सम्पणूा खचा एवं कोरोना भाइरस (Covid-19) 

बाट संक्रलमत व्यलक्तहरुको उपचार तिा खानपान व्यवस्िापनमा िाग्न ेसम्पणूा खचा । 

(झ) अरय संक्रामक रोग तिा महामारीको अवस्िामा खचा गनुापने सम्पणूा रकम । 
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२. यस कायालवलध बमोलजम राहत प्राप् त गदाा दहेायका कागजातहरु पशे गनुा पनेछ:- 

(क) नागररकताको प्रमाणपिको प्रलतलिलप 

(ख) सम्बलरधत वडाको लसफाररस 

(ग) र्टनास्ििको प्रहरी सजालमन मचुलु्का 

(र्) राहत प्राप् त गने व्यलक्तको लनवेदन 

 

पररच्छेद —७ 

 लवलवि 

१३. अनुगमन तथा प्रलतवेदन: 

(१) यो कायालवलध अनुसार गररएका काम कारवाहीको सम्बरधमा नगर कायापालिकािे अनगुमन गनछे ।  

(२) यस कायालवलध बमोलजम सञ्चालित कायाहरुको प्रलतवेदन नगरपालिकाको कायापालिकामा पेश गररनछे । 

१४. काययलवलिको संशोिन तथा पररमाजयन : (१) नगरपालिकाको लवपद ्व्यवस्िापन कोर्िाई व्यवलस्ित बनाउन 

आवश्यकता अनुसार नगरकायापालिकािे  संशोधन तिा पररमाजान गना सक्नेछ । 

१५. खारेजी तथा बचाउ : (१) यस कायालवलधमा व्यवस्िा भएका कुराहरुको हकमा “स्िानीय सरकार सञ्चािन ऐन 

२०७४”, लवपद ्जोलखम रयनूीकरण तिा व्यवस्िापन ऐन, २०७४  र  अरय प्रचलित कानुनसँग बालझएको हकमा बालझएको 

हदसम्म स्वतः अमारय हुनछे ।  

(२) यस कायालवलध बमोलजम भएका काम कारवाही हरु यसै कायालवलध बमोलजम भए गरेको मालनने छ ।  

(३)  वालिङ नगरपालिकाको कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) सम्बरधी राहत लवतरण तिा व्यवस्िापन कायालवलधको दफा (७) 

को उपदफा (२) र लवपद ्व्यवस्िापन कायालवलध २०७४ को पररच्छेद (७) ग (२) को बँुदा नं १,२,४,५,६,७  खारेज गररएको छ 

। सो दफा बमोलजम भए गरेका काम कारवाहीहरु यस कायालवलध बमोलजम भए गरेको मालननछे ।  


