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प्रदेश नं ५ विपद  व्यिस्थापन कोष सञ्चालन ननदेशशका,२०७५ 

प्रस्तािनााःप्रदेशनित्र प्राकृनतक र गैरप्राकृनतक विपद को जोशिम न्यूनीकरण गनन तथा विपद मा 
परेका सिनसाधारणहरूको जीउ ज्यान र सािनजननक, ननजी तथा व्यशिगत सम्पशि, प्राकृनतक एिम ्
सााँस्कृनतक सम्पदा र िौनतक संरचनाको संरक्षण गनन विपद् जोशिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन 
ऐन, २०७४ मा व्यिस्था िए बमोशजम प्रदेश विपद् व्यिस्थापन कोषको प्रिािकारी संचालन गनन 
आिश्यक िएकोले प्रदेश सरकारले यो ननदेशशका बनाएको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारशम्िक 

 

१.संशक्षप्त नाम र प्रारम्िाः (१) यस ननदेशशकाको नाम “प्रदेश नं. ५ विपद् व्यिस्थापन कोष 
सञ्चालन ननदेशशका, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो ननदेशशका तरुून्त लागू हनुेछ । 

२. पररिाषााः विषय िा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ननदेशशकामा– 

(क) “अनगुमन सनमनत” िन्नाले यस ननदेशशका बमोशजम गठित अनगुमन सनमनत 
सम्झनपुछन । 

(ि) “ऐन” िन्नाले विपद् जोशिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ लाई 
सम्झनपुछन। 

(ग) “कोष” िन्नाले यस ननदेशशका बमोशजमको कोष सम्झनपुछन ।  
(घ) “गैरप्राकनतक विपद्” िन्नाले महामारी, अननकाल, डढेलो, कीट िा सूक्ष्म जीिाण ु

आतङ्क, पश ुतथा चराचरुूङ्गीमा हनुे फ्लू, प्यान्डानमक फ्लू, सपनदंश, जनािर आतङ्क, 
िानी, हिार्न, सडक, जल िा औद्योनगक दघुनटना, आगलागी, विषाि िाद्य सेिन, 
िातािरणीय प्रदूषण, िन विनाश िा िौनतक संरचनाको क्षनत तथा प्रकोप उद्धार 
कायनमा हनुे दघुनटना िा यस्तै अन्य गैरप्राकृनतक विपद बाट उत्पन्न विपद् 
सम्झनपुछन।  

(ङ) “प्राकृनतक विपद्” िन्नाले वहमपात, अनसना, वहमपवहरो, वहमताल विस्फोटन, अनतिवृि, 
अनािवृि, बाढी, पवहरो तथा ि-ूस्िलन, डुबान, िडेरी, आाँधी, हरुी बतास, 
शीतलहर, तातो हािाको लहर, चटयाङ्ग, िकूम्प, ज्िालामिुी विस्फोट, डढेलो िा 
यस्तै अन्य प्राकृनतक विपद बाट उत्पन्न जनुसकैु विपद् सम्झनपुछन । 
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(च) “प्रारशम्िक पनुस्थानपना” िन्नाले विपद् प्रिावित पररिारका व्यशिहरूलार्न तत्कालका 
लानग आिश्यक आश्रम तथा दैननक गजुाराका लानग बन्दोिस्ती िन्ने सम्झनपुछन । 
यो शब्दले पीनडत व्यशिहरूलार्न प्रदान गररने स्िास्थ तथा मनोविमशन सेिा समेत 
बझुाउनछे । 

(छ) “पूिन तयारी” िन्नाले विपद् आउन ुपवहले संिाव्य जोशिमको आाँकलन गरी त्यसबाट 
हनुे क्षनत न्यूनीकरण तथा प्रनतकायनसाँग सम्बशन्धत आिश्यक तयारी िन्न े
सम्झनपुछन।यो शब्दले आपत ्कालीन अिस्थामा आिश्यक पने िाद्य तथा गैरिाद्य 
सामग्री र िोज तथा उद्धारका लानग चावहने सामग्री तथा उपकरणहरूको िण्डारण 
िने्न समेत बझुाउने छ । 

(ज) “मन्त्रालय” िन्नाले आन्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालय सम्झनपुछन ।  
(झ) “राहत” िन्नाले प्रदेश सरकारले प्रदान गने विपद् प्रिावित पररिारलार्न उपलव्ध 

गरार्ने नगद िा शजन्सी लगायतका सेिा सवुिधा सम्झनपुछन । 

(ञ) “विपद्” िन्नाले कुनै स्थानमा आपत ्कालीन अिस्था नसजनना िर्न जन िा धनको 
क्षनतको साथै जीिनयापन र िातािरणमा प्रनतकूल असर पाने प्राकृनतक िा 
गैरप्राकृनतक विपद् सम्झनपुछन। 

(ट) “विपद् जोशिम न्यूनीकरण” िन्नाले विपद् पूिन गररने जोशिमको विश्लषेण तथा 
मूल्याङ्कन, विपद् रोकथाम िा विपद बाट हनुे क्षनतको न्यूनीकरण तथा विकासका 
कायनमा विपद् जोशिमलार्न कम गनेसम्बन्धी कायन सम्झनपुछन । 

(ि) “विपद् व्यिस्थापन” िन्नाले विपद् जोशिम न्यूनीकरण, विपद् पूिन तयारी,विपद् 
प्रनतकायन र विपद् पनुलानिसाँग सम्बशन्धत सम्पूणन वियाकलाप सम्झनपुछन । 

(ड)  “सञ्चालक सनमनत” िन्नाले यो ननदेशशका बमोशजम गठित कोष संचालक सनमनतलाई 
सम्झनपुछन । 

(ढ)  “सनमनत” िन्नाले विपद् जोशिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा 
१४ बमोशजम गठित प्रदेश विपद  व्यिस्थापन सनमनत सम्झनपुछन । 

(ण)  “संकटासन्नता” िन्नाले विपद बाट सजृना हनुे संकटको अिस्थालार्न सम्झनपुछन ।   
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पररच्छेद २ 

प्रदेश विपद् व्यिस्थापन कोषसम्बन्धी व्यिस्था 

३. प्रदेश विपद् व्यिस्थापन कोषको व्यिस्था: (१) विपद् व्यिस्थापनका लानग प्रदेश स्तरमा एक 
छुटै्ट विपद् व्यिस्थापन कोष रहनेछ। 

(२) कोषमा देहाय बमोशजमका रकमहरू रहने छन:्– 

(क) विपद् बाट िएको क्षनतको राहत वितरणसम्बन्धी मापदण्ड,२०७४ बमोशजम 
स्थावपत कोषको मौज्दात रकम, 
(ि) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम, 
(ग) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,  

(घ) केन्रीय स्तरको विपद् व्यिस्थापन कोषबाट प्राप्त रकम, 
(ङ) नेपाल सरकारबाट स्िीकृनत नलई विदेशी सरकार, व्यशि िा अन्तरानविय 
संघसंस्थाबाट प्राप्त सहयोग िा अनदुान, 
(च) विनिन्न व्यािसावयक प्रनतष्ठान िा सािनजननक संस्थाले उपलब्ध गराउने रकम, 
(छ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

४. कोषको सञ्चालन: (१) कोषको सञ्चालन देहाय बमोशजम हनुेछ । 

(क) कोषमा रहेको रकम प्रयोग गदान विपद् पूिनतयारी, िोज तथा उद्धार, राहत वितरण 
रप्रारशम्िक पनुस्थानपनाको लानग मात्र िचन गररनेछ । 

(ि) कोषको रकम ननयनमत प्रशासननक कायनको लानग िचन गररने छैन ।  

(ग) कोषको रकम प्रयोग गदान शजल्ला विपद  व्यिस्थापन सनमनत िा स्थानीय विपद  
व्यिस्थापन सनमनतबाट पवहचान िै नसफाररस िएका कायनहरुलार्न प्राथनमकता ठदर्ने 
छ। 

(२) कोषमा जम्मा िएको रकम प्रदेश सरकारको िाता संचालनहनुे बैंकमा िाता िोली 
जम्मा गररनेछ ।  

(३)कोषको आन्तररक लेिापरीक्षण प्रदेश लेिा ननयन्त्रक कायानलय र अशन्तम 
लेिापरीक्षण महालेिा परीक्षकबाट हनुेछ ।  

(४) संचालक सनमनतले कोषको िावषनक आय व्ययको प्रनतिेदन तयार गरी सनमनत समक्ष 
पेश गनुन पनेछ ।  
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(५) कोषको रकम िचन गदान जनुसकैुबेला आर्पननसक्नवेिपदको अिस्थालार्न आाँकलन 
गरी आकशस्मक रुपमािोज तथा उद्धार गनन, राहत उपलब्ध गराउन र प्रारशम्िक 
पनुस्थानपना गननका लानग कोषमा सनमनतले तोके बमोशजमको न्यूनतम रकम रहन े
सनुनशितता गनुनपनेछ।  

 

पररच्छेद ३ 

राहत वितरणसम्बन्धी व्यिस्था 
 

5. राहत वितरणाः(१) विपद बाट देहाय बमोशजमको क्षनतको लानगशजल्ला विपद् व्यिस्थापन 
सनमनत िा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सनमनतबाट क्षनतको यवकन वििरण सवहत नसफाररस िै 
आएमा क्षनतबाट सशृजत संकटासन्नता अनसुार देहाय बमोशजम थप राहत उपलब्ध गराउन 
सवकनेछ ।  

(क)  विपद बाट पररिारले आिासको रूपमा प्रयोग गदै आएको घर नि िएकोमा बढीमा 
रू. 40,000।–(चालीस हजार) । 

(ि)  विपद बाट बहालमा बसेका आिास विहीन िएकाहरूलार्न बढीमा रू. 10,000।–
(दश हजार) । 

(ग)  विपद मा िाद्यान्न तथा लिा कपडा नोक्सान िएकाहरूलार्न तत्काल बन्दोिस्त 
नमलाउनका लानग बढीमा रू. 20,000।– (बीस हजार) । 

(घ)  विपद मा जग्गा, जमीन र पसल िा व्यापार नोक्सान िएकाहरूलार्न बढीमा 
रू.50,000।– (पचास हजार)। 

(ङ) प्रकोपमा परी घार्ते हनुेहरूका लानग सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउाँदा लागेको 
विल बमोशजमको बढीमा रू. 1,00,000।– (एकलाि) सम्मको िचन र 
अस्पतालबाट घर जान लाग्ने यातायात िचन। 

(च) प्रकोपमा परी कुनै व्यशिको मतृ्य ु िएको रहेछ िने मतृकका पररिारलार्न प्रनत 
मतृक रू. 1,00,000।– (एकलाि)। 

(छ) व्यापाररक प्रयोजनका उद्योग व्यिसायको क्षनतको हकमा िढीमा रू. 
1,00,000।– (एकलाि) । 

(ज) कुनै व्यशिले प्रदेशनित्र सञ्चानलत आयोजना िा व्यिसायको लानग कजान नलएको 
रहेछ िने र विपदका कारण उि आयोजना िा व्यिसायमा क्षनत पगेुको कारण सो 
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िषन व्याज नतनन नसक्ने अिस्था िएमा बढीमा रू.1,00,000।–(एक लाि) मा 
नबढ्ने गरी एक िषनको व्याज ।  

(झ) कुनै व्यशिले आफ्नो पररिारका सदस्यहरूको िा आफ्नो पेशा व्यिसाय िा िेती िा 
पशधुनको िीमा गराएको रहेछ िने िढीमा रू. 1,00,000।– (एकलाि) मा 
ननाघ्ने गरी एक िषनको िीमा वप्रनमयम। 

(२) राहत उपलब्ध गराउाँदा स्थानीय ननकायको नसफाररस तथा नोक्सान िएको क्षनतको यवकन 
वििरण सवहतको प्रहरीको मचुलु्का संलग्न गरेको हनुपुनेछ। 

(३) राहतको लानग नसफाररस गदान घटना िएको ७ (सात) ठदन नित्र नसफाररस िै सकेको 
हनुपुनेछ। 

(४) मानथ जे उल्लेि िएता पनन विपद् बाट िएको क्षनतको संकटासन्नता हेरी आकशस्मक रूपमा 
राहत उपलब्ध गराउन ुपने िा िोज तथा उद्वारमा िचन गनुनपने अिस्था िएमा शजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सनमनत िा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सनमनतले यो ननदेशशकामा तोवकए बमोशजम 
शजल्ला विपद् व्यिस्थापन कोष िा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन कोषबाट िचन गरी सोधिनान 
माग गनन सक्नछेन ्। 

 

पररच्छेद ४ 

कोष संचालन सनमनत  
6. कोष संचालन सनमनतको गिन तथा काम, कतनव्य र अनधकाराः(१)कोषको रकमलार्न 
प्रिािकारी ढंगले संचालन तथा व्यिस्थापन गनन देहाय बमोशजमको एक कोष संचालन सनमनत 
रहनछे ।  

(क) सशचि, आन्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालय    अध्यक्ष 

(ि) मखु्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषदको कायानलयबाट तोवकएका रा.प. ठद्वतीय  

शे्रणीका एकजना अनधकृत                                           सदस्य 

(ग) प्रमिु, आन्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालयका विपद् हेने महाशािा    सदस्य 

(घ) शािा अनधकृत,आनथनक मानमला तथा योजना मन्त्रालयले तोकेको          सदस्य 

(ङ) शािा अनधकृत, आन्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालयका विपद्  

व्यिस्थापन शािा     सदस्य सशचि 
(२) कोष संचालन सनमनतको काम, कतनव्य र अनधकार देहाय बमोशजम हनुेछ ।  

(क) कोषको िावषनक कायनयोजना बनार्न सनमनतमा पेश गने ।  

(ि) स्िीकृत कायनयोजनालार्न प्रिािकारी ढंगले कायानन्ियन गने ।  
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(ग) कोषको िाता संचालन गने व्यिस्था नमलाउने र कोषको पररचालन नमतव्ययी 
ढंगले गने ।  

(घ) शजल्ला विपद् व्यिस्थापन सनमनत र स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सनमनतबाट प्राप्त 
नसफाररसको आधारमा राहत रकमको यवकन गरी तरुून्त उपलब्ध गराउने । 

(ङ) शजल्ला विपद् व्यिस्थापन सनमनत र स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सनमनतबाट विपद् 
पूिन तयारी, िोज तथा उद्धार र प्रारशम्िक पनुस्थानपनासम्बन्धीप्राप्त कायनिमको 
मूल्याङ्कन गरी सनमनतमा पेश गने । 

(च) विनिन्न व्यािसावयक प्रनतष्ठान र संघसंस्थाहरुलाई कोषमा रकम योगदानका लानग 
आह्वान गने ।  

(छ) कोषको आय व्ययको लेिा दरुूस्त रािी मानसक वििरण तयार गने ।  

(ज) कोषका आय व्यय वििरण अद्यािनधक रुपमा सािनजननक गने ।  

(झ) कोषबाट िएको िचनको लेिापरीक्षण गराउने 
(ञ) कोषको िावषनक आय व्ययको प्रनतिेदन तयार गरी सनमनतमा पेश गने ।  

 

पररच्छेद ५ 

अनगुमन सनमनत  
 

7. अनगुमन सनमनतको गिनाः विपद् घटनाको अिस्था, राहत वितिरण तथा कोष संचालन 
सम्बन्धमा अनगुमन गनन देहाय बमोशजमको एक अनगमुन सनमनत रहने छ ।  

(क) मन्त्री, आन्तररक मानमला तथा कानून      अध्यक्ष 

(ि) सशचि, मखु्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषदको कायानलय  सदस्य 

(ग) सशचि, आन्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालय      सदस्य 

(घ) सशचि, आनथनक मानमला तथा योजना मन्त्रालय  सदस्य 

(ङ) सशचि, सामाशजक विकास मन्त्रालय      सदस्य 

(च) सशचि, िनूम व्यिस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालय  सदस्य 

(छ) प्रदेशस्तरमा विपदको कायन गने संस्थाहरू मध्येबाट   

    अध्यक्षले तोकेका १ जना प्रनतनननध  सदस्य 

(ज) अध्यक्ष, नपेाल रेडिसका प्रदेश तहको सनमनत      सदस्य 

(झ) प्रमिु, आन्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालयका विपद् व्यिस्थापन  

 हेने महाशािा     सदस्य सशचि 
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8. अनगुमन सनमनतको काम, कतनव्य र अनधकाराः अनगुमन सनमनतको काम, कतनव्य र अनधकार 
देहाय बमोशजम हनुेछाः 

(क) विपदको स्थलगत अनगुमन गने । 

(ि) राहत वितरण र प्रारशम्िक पनुस्थानपनाको सपुरीिेक्षण गने । 

(ग) कोष संचालन सम्बन्धमा सपुरीिेक्षण गने ।  

(घ) शजल्ला र स्थानीय तहका विपद् व्यिस्थापन सनमनत तथा अनगुमन संयन्त्रहरूसाँग 
समन्िय गने ।  

(ङ) आफ्नो प्रनतिेदन आिनधक रूपमा सनमनतमा पेश गने ।  

 

 

पररच्छेद  ६ 

विविध 

9. कोष संचालनको प्रशासननक िचनाः कोष संचालन गदान आिश्यक पने प्रशासननक िचन 
मन्त्रालयको बजेटमा व्यिस्था गररनेछ । 

10. सनमनत/उपसनमनतहरूको िचनाःयस ननदेशशका बमोशजम गिन हनुे विनिन्न सनमनत िा 
उपसनमनतको बैिक सञ्चालन सम्बन्धमा लाग्ने िचन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ । तर, 
बैिक ििा उपलब्ध हनुछैेन । 

१1. िारेजी र बचाउाः(१) विपद बाट िएको क्षनतको राहत वितरणसम्बन्धी मापदण्ड,२०७५ 
िारेज गररएको छ । 

(२) विपद बाट िएको क्षनतको राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ बमोशजम 
िए गरेका काम कारिाही यसै ननदेशशका बमोशजम िए गरेको मानननेछ ।  
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व्याख्यात्मक वटप्पणी 
 

संविधानले विपद् व्यिस्थापनलार्न तीनिटै स्तरका सरकारको साझा सूचीमा 
रािेको छ । प्रदेशमा विपद् व्यिस्थापनको शजम्मेिारी आन्तररक मानमला तथा काननु 
मन्त्रालयलार्न ठदर्नएको छ । यस विषयमा नेपाल सरकारबाट विपद् जोशिम न्यूनीकरण 
तथा व्यिस्थापन ऐन, सािनजननक िैसकेको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारले विपद् जोशिम 
न्यूनीकरण राविय नीनत, 2075 र विपद् जोशिम न्यूनीकरण राविय रणनीनतक 
कायनयोजना (2018-2030) समेत कायानन्ियनमा ल्यार्नसकेको छ ।साथै विपद् 
जोशिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ननयमािली, 2075 समेत तयार िै पाररत हनुे 
िममा रहेको छ । 

 

उपरोि ऐनमा प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सनमनत गिन हनुे प्रािधान छ ।सो 
अनसुार प्रस्तावित ननयमािलीमा प्रदेशमा देहाय बमोशजमको सनमनत गिन हनुे व्यिस्था 
रहेको छ । 

प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सनमनतM ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) बमोशजम प्रत्येक 
प्रदेशमा देहाय बमोशजमको प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सनमनत रहन े प्रस्ताि ननयमािलीमा 
गररएको छ । 

क) मखु्यमन्त्री अध्यक्ष 

ि) प्रदेश सरकारका सबै मन्त्री सदस्य 

ग) प्रदेश संसदका प्रमिु प्रनतपक्षी दलको संसदीय दलको नेता सदस्य 

घ) मखु्यमन्त्रीको कायानलयको प्रमिु सशचि  सदस्य 

ङ) सरोकारिाला प्रदेश मन्त्रालयका सशचिहरु सदस्य 

च) नेपाली सेनाको सम्बशन्धत प्रदेश हेने प्रमिु सदस्य 

छ) सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका सम्बशन्धत प्रदेश हेने प्रमिु   सदस्य ्

ज) प्रदेश प्रहरी कायानलयको प्रमिु सदस्य 

झ) प्रमिु,शजल्ला समन्िय सनमनत सदस्य 

ञ) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा दश िषन काम 
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 गरेका विज्ञहरु मध्येबाट प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सनमनतले मनोनयन 

 गरेका कम्तीमा एक जना मवहला सवहत दईु जना  सदस्य 

ट) प्रानधकरणको प्रदेशस्तरीय कायानलयको प्रमिु                     सदस्य सशचि 

२) उपननयम (१) को िण्ड (त) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको िए तापनन प्रानधकरणको 
प्रदेशस्तरीय कायानलय गिन निएसम्मको लानग प्रदेशको आन्तररक मानमला हेने 
मन्त्रालयको सशचिले प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सनमनतको सदस्य सशचिको रुपमा काम 
गनेछ ।  

त्यस्तै ऐनले प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सनमनतको काम, कतनव्य र अनधकार देहाय िमोशजम 
तोकेको छ । 

क) पररषद बाट स्िीकृत राविय नीनत तथा योजनाको अधीनमा रही प्रदेशस्तरमा विपद् 
व्यिस्थापनसम्बन्धी मध्यमकालीन तथा अल्पकालीन नीनत, योजना तथा कायनिम तजुनमा गरी 
लागू गने, गराउने,  

ि) विपद् पूिनतयारीको लानग सम्बशन्धत ननकाय तथा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सनमनतको 
कायनसञ्चालनमा प्रिािकाररता ल्याउन आिश्यक सहजीकरण र समन्िय गने, 

ग) िोज,उद्धार तथा राहत वितरण कायनमा प्रिािकाररता ल्याउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह 
लगायत अन्य सरोकारिालासाँग समन्िय तथा सहकायन गने,   

घ) राहतसामग्रीको व्यिस्थापनका लानग मापदण्ड बनाई लागू गने, गराउन,े  

ङ) आपत ्कालीन अिस्थामा विपद् प्रिावितकाा लानग अस्थायी आश्रयगहृ तथा अन्य अस्थायी 
संरचनाको ननमानण गने, गराउने, 

च) विपद् प्रिावित क्षेत्रमा वपउनेपानी, िाद्यान्न, लिा कपडा तथा औषनध उपचार जस्ता 
अत्यािश्यक िस्तकुो प्रबन्ध गने, 

छ) विपद् प्रिावित क्षेत्रमा स्ियंसेिक पररचालन गने, गराउने, 
ज) नेपाल सरकारबाट विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा िएको अिस्थामा स्थानीयस्तरका सरकारी, 

गैरसरकारी एिम ्ननजी सिारी साधन, यन्त्र, उपकरण, सरसामान, िाद्यान्न आठदको अनिलेि 
रािी कानूनबमोशजम ननयन्त्रणमा नलई प्रयोग गने िा गनन लगाउने, 

झ) नेपाल सरकारबाट विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा िएको क्षेत्रमा रहेका असरुशक्षत ििन 
ित्काउन लगाउने र त्यस्तो कायनमा स्थानीय तहलाई सहयोग गने, 

ञ) असरुशक्षत स्थानमा रहेका विपद् प्रिावित व्यशिलाई सरुशक्षत स्थानमा स्थानान्तरण गने, 

गराउन,े 

ट) प्रचनलत कानूनको अधीनमा रही राविय िा अन्तरानविय गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त राहत 
सामग्री िा सहयोगलाई समन्ियात्मक रुपमा वितरण एिम ्उपयोग गने, गराउने, 
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ि) प्रदेशस्तरको विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूिनचेतािनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन 
गने, गराउने,  

ड) प्रदेशस्तरमा विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन, विश्लषेण, िण्डारण 
तथा सम्प्रषेण गने, गराउने,  

ढ) विपदका समयमा गररएका िोज, उद्धार तथा राहत कायन सम्बन्धी वििरण केन्रमा पिाउने, 
ण) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धमा सािनजननक संस्था तथा व्यािसावयक प्रनतष्ठानले यस ऐन 

बमोशजम गरेका वियाकलापहरुका सम्बन्धमा आिश्यकता अनसुार अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
गरी सम्बशन्धत संस्था तथा प्रनतष्ठानलाई आिश्यक ननदेशन ठदने, 

त्यस्तै ऐनले सरकारका तीन िटै तहमा विपद् व्यिस्थापन कोषको व्यिस्था गनुनपने उल्लेि 
गरेको छ ।उि कोषको प्रयोग राहत वितरण लगायतका विपद् जोशिम व्यिस्थापनका सन्दिनमा 
आर्नपने कायनहरू गने प्रािधान रहेको छ ।प्रदेश सरकारबाट विपद् पीनडतहरूलार्न राहत वितरण 
गने प्रयोजनका लानग गत िषन 1 करोड र यस िषन 6 करोड विननयोजन िएको छ ।राहत 
रकम वितरणका लानग मापदण्ड तयार िएता पनन सो रकम िचन हनु सकेको छैन । 

हाल नमा कोषको व्यिस्था गनन उल्लेि िएको हनुाले उि रकम समेत कोष मै रहने गरी 
उि कोषबाट नै राहत वितरण,िोज तथा उद्धारमा थप सहयोग र पूिन तयारी जस्ता कायनमा िचन 
गने व्यिस्था नमलाउन कोष संचालन ननदेशशका आिश्यक पने हुाँदा "प्रदेश नं. 5 विपद् 
व्यिस्थापन कोष संचालन ननदेशशका, 2075" तयार गररएको छ ।यो कोष आन्तररक मानमला 
तथा काननु मन्त्रालयबाट विपदको प्रनतकायन गने कायनका लानग प्रयोग हनुेछ ।औषनध तथा 
स्िास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा सामाशजक विकास मन्त्रालयमा अलग्गै कोष रहेको छ िने 
जीिनयापन पूननलािका लानग िनूम व्यिस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालयमा समेत अलग्गै 
कोषको व्यिस्था रहेको छ। जसको लानग संििताः मन्त्रालयगत मापदण्ड बनार्न कायानन्ियन 
हनुेछ ।यो कोषको लानग थप श्रोत जटुाउनका लानग विपद् व्यिस्थापन कोषले मखु्यमन्त्री राहत 
कोष जस्ता अन्य संरचनामाफन त रकम जटुाउन िा सहयोगका लानग आव्हान गनन सक्ने अिस्था 
रहन्छ । 

 

 


