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राक्सिराङ्ग गाउँपाक्िकाको क्िपद ्व्यिस्थापन कार्यक्िक्ि २०७४ 
 

पररच्छेद १ 

प्रारक्भिक 
 

१ िंक्िप्त नाम र प्रारभि 
(१) र्ि कार्यक्िक्िको नाम क्िपद ्व्यिस्थापनकार्यक्िक्ि २०७४ रहकेो छ। 

(२)र्ो कार्यक्िक्ि तुरुन्त प्रारभि हुने छ। 

 

२ पररिाषा    क्िषर् िा प्रिगंिे अको अथय निागेमा र्ि कार्यक्िक्िमा 
 क ऐन िन्नाि ेराक्सिराङ्ग गाउँपाक्िकाको क्िक्नर्ोिन ऐन २०७४ िभझनु पछय। 

 ख   स्थानीर् तहको कार्यकाररणी अक्िकार िन्नािे नेपािको िंक्ििान २०७२को िाग १७ को िारा २१४ 

उपिारा(१) मा व्यािस्था िएिमोक्िम र्ि राक्सिराङ्गगाउँकार्यपाक्िकामा क्नक्हत रहनछे । 

 ग   प्रमाक्णकरण िन्नाि ेनेपािको िंक्ििानको िारा २१४ उपिारा (५) िमोक्िम गाउँकार्यपाक्िकाको नाममा हुन े

क्नणयर् िा आदेश रतत्िभिन्िी अक्िकारको स्थानीर् कानून िमोक्िम  हुनेछ । 

 घ   गाउँकार्यपाक्िका िन्नािे नेपािको िंक्ििान २०७२ िाग १७ को िारा २१४ को उपिारा (३)बमोक्िम गरित 

राक्सिराङ्गगाउँपाक्िकाको शािन व्यिस्थाकोिामान्र् क्नदेशन, क्नर्न्रण, िंचािनगने अक्ििारा बोकेको 

राक्सिराङ्गगाउँ कार्यपाक्िकािार्य िनाउनछे । 

 ङ   गाउँ कार्यपाक्िकाका अध्र्ि, उपाध्र्ि, िडा अध्र्ि,िदस्र् िन्नािे नेपािको िंक्ििान २०७२ को िारा २१५ को 

उपिारा(१) बमोक्िमको राक्सिराङ्ग गाउँ कार्यपाक्िका अध्र्ि र (२) िमोक्िम गरित राक्सिराङ्ग गाउँ 

कार्यपाक्िकाको उपाध्र्ि रराक्सिराङ्ग गाउँपाक्िकाका प्रत्र्के िडाका िडा अध्र्ि र उपिारा (४) िमोक्िमका 

िदस्र्हरूिार्य िनाउनछे । 

 च   स्थानीर् व्यिस्थापकीर् अक्िकार िन्नाि ेनेपािको िंक्ििान २०७२ को िाग १८ को िारा २२१ को उपिारा 

(१) र अनुिुची ८ िमोक्िम स्थानीर् तहको व्यिस्थापकीर् अक्िकारिार्यिुझाउछ। 

 छ   गाउँ ििा िन्नाि ेनेपािको िंक्ििान २०७२ को िाग १८ िारा २२२ उपिारा (१) अनुिार रहनेगाउँ ििािार्य 

िनाउछ िन ेिोही िाराको उपिारा(२)(३)(४)(५) िमोक्िमको प्रकय र्ा ्ारा गरित गाउँ ििािार्य िनाउनेछ । 

 ि  िंक्ित कोष िन्नािे नेपािको िंक्ििान २०७२ को िाग १९ को िारा २२९ को उपिारा (१) िमोक्िमको स्थानीर् 

िंक्ितकोषिार्य िुझाउछ। 

 झ   गाउँपाक्िकाको रािस्ि र व्यर् अनुमान िन्नािे नेपािको िंक्ििान २०७२ को िारा २३०को उपिारा (१) 

िमोक्िम गाउँपाक्िकािे प्रत्र्के आ.ि.को िाक्गपाररत गरेको रािस्ि र व्यर् अनुमानिार्य िुझाउछ। 

ञ क्िपद ्िन्नािे आगिागी, िुकभप, प्राकय क्तक क्िपक्ि बाढीपक्हरो, अक्तियक्ि,अनाियक्ि,महामारी,डढेिो,  खडेरी, 

दघुयटना, िु−िर्, पक्हरो आददिाई िनाउछ । 

 ट क्िपद ् व्यिस्थापन कोष िन्नािे क्िपद ् िएको अिस्थामा क्िपद ् न्र्ुक्नकरण गराउन राहत उपिव्ि गराउन 

िंकिन गररएको कोषिार्य िभझनु पदयछ। 

 ि क्िपद ् व्यिस्थापनकार्यक्ििी िन्नािे नपेािको िंक्ििान २०७२ को अनुिूची ८ क्र.ि. २० बमोक्िम र्ि 

गाउँपाक्िकािार्य प्राप्त अक्िकारको िूचीमा उल्िेक्खत क्िपद व्यिस्थापनको क्िभमेिारीिार्य कार्ायन्िर्न गनय र्ि 

राक्सिराङ्ग गाउँपाक्िका्ारा क्नमायण गररएको क्िपद ्व्यिस्थापन कार्यक्िक्ि २०७४ िाई िनाउछ। 

 ड कार्यर्ोिना िन्नािे गाउँपाक्िकाको िार्षयक क्िक्नर्ोिन ऐनमा क्िपद ्व्यिस्थापनको िाक्ग क्िक्नर्ोक्ित ििेट 

कार्यक्िक्िअनुिार कार्ायन्िर्न गनय िार्षयक क्िपद व्यिस्थापन कार्यर्ोिना िनाउने कुरािार्य िुझाउछ। 

 ढ क्िपद ् व्यिस्थापन िक्मक्त िन्नािे क्िपद ् व्यिस्थापनिार्य व्यिक्स्थत हरपि तत्पर रहन े गरी कार्य तर्ारी 

अिस्थामा रहनेउदे्दश्र्बाटगाउँपाक्िकाको अध्र्िको अध्र्ितामा गिन िएको िक्मक्त िभझनु पदयछ। 

 ण  िारुण र्न्र िन्नािे गाउँपाक्िकामा रहकेो आगो क्निाउनका िागी तर्ारी अिस्थामा रहकेो र्न्र िारुण र्न्र 

िभझनु पदयछ। िारुण र्न्र ििािनका िाक्ग छुटै्ट कार्यक्िक्ि िनार् ििािन गरीनछे। 

 त अिाध्र् रोग िन्नािे मुटु रोग, मयगौिा रोग, सर्ान्िर र अप्रत्र्क्ित दघुयटनामा परर अगं िंग िा ददघयकाक्िन रोग 

िाग्नेअिस्थािार्य िनाउछ। 

पररच्छेद  २ 

आगोिागी क्नर्न्रण िभिन्िमा 

 १ बासिो िस्ती िएका स्थानहरुमा cease fire िस्ता उपकरणहरु िडानकािागी िभिक्न्ित क्नकार्मा माग गन े। 

 २  हरेक िक्स्तका घर घरमा दमकि, पानी टेकंर, ट्यासटर िान ेगरी िडक क्नमायण गराउने। 
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 ३ पानीका पोखरी िंरिण घर नक्िक बाट िग्न ेसिंचार् कुिा िंरिण चुर्ियङ्गखोिाऽ मनहरी खोिाऽ िोथरखोिाऽ 

िेखीखोिाऽकाँकडाखोिाऽ गोराङ्दीखोिा िगार्तका क्िक्िन्न खोिाहरुमा िान ेबाढी पक्हरो ऽ िडकको क्नमायण 

स्थिको िंरिण गन े र उक्त स्थानहरुमा कुनै पक्न िौक्तक क्नमायण हुन नददने। 

 ४ िाउ–िाउमा िाियिाक्नक पानीका िाराहरु िनाउन ेिंरिण गरी राख्ने । 

 ५  िारुण र्न्र ििािनका िागी तर्ारी अिस्थामा राख्ने  । 

 ६  िारुण र्न्र ििािन कार्यक्िक्ि िनार् कार्यन्नर्नमा ल्र्ाउन े। 

 ७ आगोिागीबाट िच्न ििग रहन िडक नाटक पचायपभपिेेट कार्यक्रम गन े। 

 ८ िंगिहरु डढेिो िाग्न नददन िमर्मानै िचेत गराउन े। 

९क्ििुतीर् िटका कारण बाट आगोिागी हुन नददन क्ििुत प्राक्िकरण \क्प क्ि िंग िमन्िर् गरी रोक थाम गन े। 

 १० नेपाि िंघीर् िरकार, प्रान्तीर् िरकारिे तोकेका अन्र् कार्यहरु गने । 

पररच्छेद  ३ 

िकुभप िभिन्िमा 

३ – १ गाउँ िेरक्िर िुरक्ित घर क्नमायणको िाक्ग िभिक्न्ित घरिनीहरुिार्य िानकारी मिुक िूचना प्रिाह गने । 

२ ििन क्नमायण आचार िंक्हता र शहरी र्ोिना तथा ििन क्नमायण मापदण्ड २०७२प्रिािकाररताका 

िाथकार्ायन्नर्नमा क्नरन्तरता ददने । 

 ३  आउन िके्न िुकभपबाट हुने िनिनको िक्तको अिस्थामा तत्काि उ्ार गने गरी ितकय  रहन ििै व्यिस्था 

क्मिाउने । 

 ४   िंघीर् िरकार र प्रान्तीर् िरकारिे तोकेका अन्र् कार्यिमेत गने। 

पररच्छेद  ४ 

िाढी पक्हरो क्नर्न्रण िभिन्िमा 

 १  मनहरी गोराङ्गदी िोथर िेखी खोिा र अन्र् खोिाहरु क्नर्न्रणका िाक्ग िभिक्न्ित क्नकार्मा  

 र्ोिना माग गन े। 

 २  पक्हरो िानिके्न िक्मनहरुको पक्हचान गरी त्र्स्ता िक्मनहरुमा ियिरोपण गनय िभिक्न्ित क्नकार्मा माग गने । 

 ३ नर्ा िडकहरू क्नमायण गदाय हुन िके्न िुिर् रोकथामका िागी ितकयता अपनाउने । 

 ४   कय षकहरुिार्य घािकाक्िरुिा,बाँि, क्नर्ािो,अक्ििो क्िरुिाहरु िगार् िुिर् क्नर्न्रणमा अक्िप्रेररत  

   गराउन े। 

 ५   िन िंरिण, ियिरोपण र अनगुमन कार्यमा क्नरन्तरता ददन े। 

 ६   केन्रीर् िरकार र प्रान्तीर् िरकारबाट तोदकएका अन्र् कार्य गन े। 

     ७   िार्ो र्क्िक्नर्ररङ प्रक्िक्ि अपनाउन े।  

 

पररच्छेद  ५ 

अिाध्र्रोग एि महामारी रोग क्नर्न्रण िभिन्िमा 

५ – १ क्िज्ञहरुको िहर्ोग क्िर् िरुिा रोग तथा क्िक्िन्न महामारी रोग उत्पन्न र फैिन िके्नस्रोतहरुको पक्हचानगरी 

त्र्स्ता स्रोतको क्नमुयि गने। 

 २   पशु पन्छी व्यििार्को रुपमा िक्स्त नक्िक पाल्न नपार्ने िाथ ैअनुमक्त नक्िर् कुन ैस्थानमा पाल्न नपाउने 

िुचना गन े। 

 ३   छाडा िुस्र्ाहा कुकुरहरुिाई क्नर्न्रण तथा ब्र्िस्थापन गने ।  

 ४  प्राणघातक रोग रोकथाम गनय िनस्िास््र्िंग िमन्िर् गरी िनचेतना मिूक कार्यक्रम चिाउने । 

 ५  िरुिा रोग, महामारी रोग फैक्िएमा िनस्िास््र् िंग िमन्िर् गरी रोकथामका िागी आबस्र्क कार्य गन े। 

 ६    गाउँ िरिफार् कार्यक्रम ििािन कार्यक्िक्ि िनार् ििािनमा क्नरन्तरता ददन े। 

 ७   रोग क्नर्न्रणमा आिश्र्क औषिी आपुर्तयको व्यिस्थाका िाथै रोग क्नर्न्रणको खोपको व्यिस्था गनय िमन्िर् 

गन े। 

८ अिाध्र् रोगहरु िस्तो सर्ान्िर, मुटुको रोग, मयगौिा प्रत्र्ारोपण गनयपने िस्ता अिस्थामा िसदो िहर्ोग गन े। 

पररच्छेद  ६ 

क्िपद ्व्यिस्थापन कोष 

६–१–१ गा.पा.मा छुटै्ट एउटा क्िपद ्व्यिस्थापन कोष रहने छ । िोही कोषका नाममािैक खाता रहनछे 

 २   स्िीकय त क्िपद ्व्यिस्थापन िार्षयक कार्यर्ोिना िाथै राहत िभिन्िी खचय र्िै कोषको रकमबाट  

 व्यहोररने  छ  । 
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 ३   गाउँपाक्िकाको क्िक्नर्ोिन ऐन िमोक्िमको खचय गररनछे । 

 ४   केन्रीर् र प्रान्तीर् िरकारबाट िारी िएको ऐन क्नर्म बमोक्िम क्िपद ्िभिन्िी खचय   

 िमेत गररनेछ । 

६ २ १  र्ि कोषको रकम अन्र् शीषयकमा िक्ग खचय गनय िदकने छैन । 

६  ३ १  क्िपद ्व्यिस्थापन कोषमा रहन ेरकम क्नम्न िेर िाट प्राप्त हुनछे । 

६ ३ १  क गाउँपाक्िका क्िक्नर्ोिन ऐनमा क्िपद ्व्यिस्थापन शीषयक अन्तरगत क्िक्नर्ोक्ित रकम। 

  ख गा.पा.बाट ििािन हुन ेिार्षयक कार्यक्रम बाट प्राप्त हुन िके्न रकम । 

  ग  िरकारी गरै िरकारी िंघ िस्था चन्दादाताबाट प्राप्त अनुदान रकम । 

  घ  केन्रीर्, प्रान्तीर् िरकार बाट प्राप्त िोक्ह शीषयकको रकम । 

  ङ  क्िपद ्िभिन्िी उपकरणहरु प्रर्ोर् गनय ददए िापत प्राप्त िहर्ोग रकम । 
 

पररच्छेद  ७ 

राहत िभिन्िी व्यिस्था 

७  १   मानिीर् िती 

७ १ १  िामान्र् िन्नािे िामान्र् घाउ चोटपटक िागेको अिस्थािाई माक्नने छ । 

 २  क्िशेष िन्नाि ेअपाङ्ग हुन िके्न अिस्था हुन ेगरी क्िशेष घाउ चोटपटक िागेको अिस्थािाई माक्नने छ । 

 ३  अिामान्र् िन्नाि ेमयत्र् ुिएको िा मयत्र्ु निएपक्न िीिन िर अकायको िाहारामा िस्नुपन ेअिामान्र् अिस्थािाई 

माक्नने छ । 

७ २  िौक्तक िती 

७ २ १   िामान्र् िन्नािे िौक्तक िंरचना तथा माििामानमा िामान्र् ितीिाई माक्नन ेछ । 

 २   क्िशेष िन्नाि ेिती िएको िौक्तक िंरचना तथा माििामानिाई ममयत िा पून स्थाक्पत गनय िदकने खािको 

अिस्थािाई माक्नन ेछ । 

 ३   अिामान्र् िन्नाि ेिौक्तक िंरचना तथा माििामानको अक्स्तत्िनै नरहने अिस्थािाई माक्ननछे । 

७  ३  राहत 

७  ३ १  राक्सिराङ्ग गाउँपाक्िका िेर क्िर कुनै पक्न क्िपद ् परेमा त्र्स्तो क्िपद्बाट राहत महिुि गराउनको िागी 

क्निेदन ददएमातत्काि िमस्र्fको िमािान गनय िाक्गगाउँिािीिाई आफ्नो स्थानीर् िरकारको उपक्स्थक्तको 

महिुि हुने गरी क्िपद ्व्यिस्थपनकोषबाट खचय हुन ेगरी राहत िहर्ोग स्िरुप देहार् िमोक्िमको रकमउपिव्ि 

गराईनछे । 

७ ३ २  राहत क्ितरण  

उपरोक्तानुिार मानीिर् िक्तमा नगद रकम प्रदान गने र िौक्तक िंरचनाको िक्तमा २ िण्डि िस्ता प्रदान गन े।  

क. क्िपद्का कारण पश ुचौपार्को मयत्र्ु िएमा राज्र्का अन्र् क्नकार्बाट राहत प्राप्त हुने अिस्था बाहकेमा िेडाबाख्रा िए- 

७००।, गार्गोरू िए १५००। र राँगा िैिी िए २०००। िभम अिस्था हरेी राहत प्रदान गनय िदकनेछ । तर पशु चौपार्को 

हकमा राज्र्का कुनै क्नकार्बाटर्ि िापतको राहत पाउने िए गाउँपाक्िकाबाट राहत प्रदान गररने छैन । िोका िाक्ग प्रहरी 

मुचुल्का र िडाको क्िफाररश अक्निार्य हुनु पनछे । 

क्र

ि 

क्ििरण राक्सिराङ्गको िाक्ग प्रस्ताब कैदफर्त 

१ िौक्तकिंरचनामा एक िाखिभमको िामान्र् ितीिएकोमा। 

प्रक्त घर।माक्नि बिोबाि गरेको गोि 

रू.१०००। िभम अिस्थ हरेी २ 

िण्डििभम िस्ता पाता । 
प्रहरी मुचुल्का र िडाको 

क्िफाररि 

२ िौक्तकिंरचनामा एकिाख एक देखी दरु्यिाखिभमको िामान्र् 

ितीिएकोमा। प्रक्त घर। माक्नि बिोबाि गरेको गोि 

रू.२०००।िभम अिस्था हरेी२ 

िण्डििभम िस्ता पाता । 
प्रहरी मुचुल्का र िडाको 

क्िफाररि 

३ क्बशेष मानिीर् िक्त िािौक्तकिंरचनामा दरु्यिाख एक देखी 

५ िाख िभमको क्िशेष िती िएकोमा ।  प्रक्त घर। माक्नि 

बिोबाि गरेको गोि 

रू.३०००। िभम अिस्था हरेी२ 

िण्डििभम िस्ता पाता । 
प्रहरी मुचुल्का र िडाको 

क्िफाररि 

४ क्िशेष मानिीर् िती िा िौक्तक िंरचना  पाँचिाख एक देखी 

१० िाख िभमको  क्िशेष िती िएकोमा । प्रक्त  व्यक्क्त/ घर 

रू. ४०००। िभम अिस्था हरेी२ 

िण्डििभम िस्ता पाता । 
प्रहरी मुचुल्का र िडाको 

क्िफाररि 

५ क्िशेष मानिीर् िक्त िा  १५ िाख एक देखी २० िाख 

िभमको अिामान्र्ितीिएकोमा । प्रक्त व्यक्क्त/ घर 

रू.७०००। िभम अिस्था हरेी२ 

िण्डििभम िस्ता पाता । 
क्बशेषज्ञको क्िफाररश,प्रहरी 

मुचुल्का र िडाको क्िफाररि 

६ अिामान्र् मानिीर् िक्त र िौक्तकिंरचनामा २५ िाख िन्दा 

माक्थको अिामान्र्ितीिएकोमा, प्रक्त व्यक्क्त/ घर  

रू.१०,०००। िभम अिस्था हरेी२ 

िण्डििभम िस्ता पाता । 
प्रहरी मुचुल्का र िडाको 

क्िफाररि 
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नोटः उपरोक्तानुिारको राहत प्रदान गदाय गाउँपाक्िकाको िडा केन्र िा गाउँपाक्िकाको केन्र मध्र्े एक  स्थानबाट मार प्रदान 

गररनछे । 

पररच्छेद  ८ 

८.१गाउँपाक्िका क्िपद ्व्यिस्थापन िक्मक्त 
 देहार् बमोक्िमको गाउँपाक्िका क्िपद ्व्यिस्थापन िक्मक्त गिन हुनछे । 

 क िंर्ोिक   गाउँपाक्िकाको अध्र्ि 

 ख   िदस्र्       िंर्ोिक िातािरण तथा क्िपद ्व्यिस्थापन िक्मक्त 

 गिदस्र् िक्चि  प्रमुख प्रशािकीर् अक्िकय त 

िक्मक्तिे क्नम्न पदाक्िकारीहरूिार्य आमक्न्रत िदस्र् रूपमा आमन्रण गनय िके्नछ । 

  क्बषर् क्िशेषज्ञ 

  िभिक्न्ित िुरिा क्नकार्को प्रमुख 

  िरकारी, क्निी, गैिि, उिोगबाक्णज्र् िंघ, गाउँपाक्िकाक्स्थत रेडक्रश प्रमुख एिं प्रक्तक्निीहरू   

 िमर् पररक्स्थक्त अनुिार अन्र् िभिक्न्ित व्यक्क्तहरू। 

 क्िषर् क्िशेषज्ञ 

  १.  क्बषर् क्बशेषज्ञ िन्नािे िभिक्न्ित रोगिँग िभिक्न्ित डासटर िन्न ेिनाउछ । 

८. २    िक्मक्तको कार्यिरे 

८ .२.  १ क्िपद ्व्यिस्थापन िभिक्न्ि िभपुणय कार्यहरु गनय िके्न छ । 

 २ गाउँपाक्िकामा एउटा  Ware house  को ब्र्िस्था गरी आपतकािीन िामाग्री स्टक राख्न   

  िके्न छ । 

  ३  र्ि कार्यक्िक्िमा उल्िेख निएको क्िपद ्िभिक्न्ित क्िषर्मा िक्मक्तको क्नणयर् 

   िमोक्िम हुनेछ । 

पररच्छेद  ९ 

खारेिी र बचाउ 

९ .१ र्ो कार्यक्िक्ि नेपाि िंघीर् िरकार, प्रान्तीर् िरकारबाट िागु हुने ऐन क्नर्मिंग िाक्झएका िुदाहरुबाक्झएको हदिभम 

स्ित अमान्र् हुनछे । िंघीर् िरकार र प्रान्तीर् िरकारबाट िागु िएका ऐन क्नर्म िमेत िाग ुहुनेछन् । 

प्रमाक्णत गने 


