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ठाकुरबाबा निरपागलका
विपद् जोखिम न्यूनीकरण/व्यिस्थापन तथा उत्थानशीलताका लागि नीखज-सािवजगनक लिानी प्रिर्वन
कायवविगर् २०७८
प्रस्तािनााः ठाकुरबाबा निरपागलकागित्र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा समुदायको उत्थानशीलता िृविका लागि
नीखज र सािवजगनक लिानी प्रिर्वन िनव बाञ्छगनय िएकोले ठाकुरबाबा निरपागलका विपद् जोखिम न्यूनीकरण
व्यिस्थापन ऐन, २०७५ को दफा २७ ले ददएको अगर्कार बमोखजम यो कायवविगर् को गनमावण िररएको छ।

पररच्छे द-१
प्रारखभिक
१. सं खिप्त नाम र प्रारभिाः
क) यो कायवविगर्को नाम “विपद् जोखिम न्यूनीकरण/व्यिस्थापन तथा उत्थानशीलताका लागि गनजीसािवजगनक लिानी प्रिर्वन कायवविगर्, २०७८” रहनेछ।
ि) यो कायवविगर् ठाकुरबाबा न.पा.को स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन िएको गमगत दे खि लािु हुनेछ।
२. पररिाषााः विषय िा प्रसं िले अको अथव नलािेमा यस कायवविगर्मा,
क) “विपद्” िन्नाले कुनै स्थानमा आपत्कालीन अिस्था गसजवना िई र्नजनको िगतको साथै जीिनयापन
र िातािरणमा प्रगतकूल असर पाने प्राकृगतक िा िैरप्राकृगतक विपद् सभझनु पदवछ।
ि) “विपद् जोखिम न्यूनीकरण” िन्नाले विपद्पूि व िररने जोखिमको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन, विपद् रोकथाम
िा विपद्बाट हुने िगतको न्यूनीकरण तथा विकासका कायवमा विपद् जोखिमलाई कम िने सभिखन्र्
कायव सभझनु पदवछ।
ि) “ऐन” िन्नाले ठाकुरबाबा निरपागलका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५
लाई सभझनु पदवछ।
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घ) “विपद् व्यिस्थापन कोष” िन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िमोखजम ठाकुरबाबा
निरपागलकामा स्थावपत विपद् व्यिस्थापन कोषलाई सभझनु पदवछ।
ङ) “निरपागलका” िन्नाले ठाकुरबाबा निरपागलका, सैनिार बददवयालाई सभझनु पदवछ।
च) “निरसिा” िन्नाले ठाकुरबाबा निरपागलकाको निरसिालाई सभझनु पदवछ।
छ) “कायवविगर्” िन्नाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण/व्यिस्थापन तथा उत्थानशीलताका लागि गनजीसािवजगनक लिानी प्रिवर्न कायवविगर्, २०७८ लाई सभझनु पदवछ।
ज) “गनजी िेत्र” िन्नाले प्रचगलत कानून बमोखजम स्थापना िई िा स्िीकृती गलई सञ्चालन िएका
नाफामूलक सं घ-सं स्थाहरु, बैङ्क तथा विखिय सं स्थाहरु, सहकारी, व्यापारी, गनमावण व्यिसायी,
यातायात व्यिसायी, गसनेमा हल, व्यापाररक मल, उद्योि-कलकारिाना आददलाई सभझनु पदवछ।
झ) “सािवजगनक गनकाय/िेत्र” िन्नाले सरकारी गनकाय, सरकारको पूणव िा आंखशक स्िागमत्ि िएको
सं स्था, प्रचगलत कानून बमोखजम स्थापना िएका सं िदठत सं स्था िा सिै प्रकारका स्िास््य तथा
शैखिक सं स्थालाई सभझनु पछव।

पररच्छे द-२
उद्देश्य
३. विपद् जोखिम न्यूगनकरण/व्यिस्थापन तथा उत्थानशीलताका लागि गनजी-सािवजगनक लिानी प्रिवर्नको
उदे श्य
क) उत्थानशीलता िृविमा लिानी बढाई वििमान जोखिम कम िने।
ि) विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा गनजी-सािवखजक लिानी प्रिर्वन माफवत िविष्यमा गसजवना हुन
सक्ने जोखिम गनयन्त्रण िने।

पररच्छे द-३
प्राथगमकता प्राप्त िेत्र तथा कायवहरु
४. यस कायवविगर्ले दे हाय िमोखजमका प्राथगमकता प्राप्त कायवहरुमा गनजी-सािवजगनक लिानी प्रिवर्न िनेछाः
क) उत्थानशीलता िृविमा लिानी प्रिर्वन
ि) विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सािवजगनक लिानी िृवि
ि) विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा गनजी लिानी प्रिर्वन
घ) जोखिम वहस्सेदारी, बीमा तथा सामाखजक सुरिा माफवत विपद् उत्थानशीलता अगििृवि
५. स्थानीय स्तरमा विपद् जोखिम न्यूगनकरण/व्यिस्थापन तथा उत्थानशीलता िृवि िनव गनजी-सािवजगनक लिानी
प्रिवर्नका लागि प्राथगमकता प्राप्त कायवहरुाः
१.

विपद् जोखिमयुक्त, सं कटासन्न तथा वपछगडएका ििव िा व्यखक्तको लागि सीपमुलक तागलम
तथा जीविकोपाजवनका कायवक्रमहरु सञ्चालन िनव बजेट विगनयोजन िने।

२.

कृवष तथा व्यिसायमा ऋण अनुदान ददने।

३.

स्थानीय स्तरमा हाटबजार तथा सङ्कलन केन्र (कृवष उपज) सञ्चालन, ढुिानी सार्नहरुमा
सहयोि, समूह तथा सहकारी पररचालन िरी विपद् जोखिम तथा सं कटासन्न समुदायले िरे को
उत्पादनलाई बजारीकरण िनव सहयोि िने।
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बाढीको जोखिम िएका समुदायहरुलाई बाढी प्रगतरोर्ी बीउगबजन उपलव्र् िराउने तथा
िैकखल्पक िेती प्रिर्वन िने।

५.

मवहला स्िास््य स्ियंसेविका, बालक्लि, स्िास्थयकमी, खशिक आददको पररचालन िरी विपद्
जोखिम न्यूनीकरणका सिालमा जनचेतना िृवि िने।

६.

सरोकारिाला पिहरुसँि िएको स्रोत-सार्न, दि जनशखक्त आददको लित सङ्कलन,
आिश्यकता पवहचान तथा िमता अगििृवि िने।

७.

सरोकारिाला गनकायहरुसँि िएका अत्यािश्यक सामग्रीलाई सुरखित ठाउँ मा िण्डारण िने।

८.

विपद्को समयमा अत्यािश्यक सामाग्रीको अिाि तथा कालोबजारी हुन नददन विपद् पूि व नै
सामाग्री सूचीकृत िरी सुरखित िण्डारणको व्यिस्था गमलाउने।

९.

विपद्को समयमा अत्यािश्यक सामाग्री उपलव्र् िराउने व्यापारीहरुको सूची बनाई समन्यि
िने।

१०. झरन तथा जलगनकास मािवहरु गनरन्तर रुपमा सफाइ िरी िषावको बेला हुन सक्ने सभिावित
बाढीको जोखिम न्यूनीकरण िने।
११. विपद्को समयमा आपतकालीन अिस्थामा प्रयोि हुने सिारी सार्न (दमकल, एभबुलेन्स,
शििाहन आदद) को िररदमा स्थानीय सरकारले अनुदान ददने तथा अन्य साझेदार गनकाय
(गनजी-सािवजगनक िेत्र) सँिको साझेदारीमा िररद, सञ्चालन तथा व्यिस्थापनको व्यिस्था
गमलाउने।
१२. सडक दुघट
व नाबाट हुन सक्ने सभिावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि जेब्रा क्रगसङ, ओिरहे ड
गब्रज, सेखटट िेररयर, ट्रावफक सङ्केत, ट्रावफक खशिा, ट्रावफक सूचना तथा जानकारीमूलक होगडवङ्ग
बोडव राख्ने र नयाँ बन्ने सडक सं रचनामा यी कुरा अगनिायव िने।
१३. ििन गनमावण आचारसं वहताको पालना िने/िराउने, आपतकालीन समयमा प्रयोि िनव सवकने
िुल्ला चौर, िानेपानी लिायतका सं रचना गनमावण िनव आिश्यक िजेट छु ट्टाउने।
१४. जोखिमयुक्त पूिावर्ार तथा सं रचनाहरुको पूनाःगनमावणका लागि रकम विगनयोजन िने।
१५. विपद्बाट िगत पुिेका र्ागमवक स्थल, मठ, मखन्दर, मखस्जद, ऐगतहागसक तथा सांस्कृगतक
सभपदा, ििन र स्थलहरुको सं रिण, ममवत र पूनगव नमावण समुदाय तथा गनजी-सािवजगनक िेत्रबाट
िनव सवकने िातािरण गसजवना िने।
१६. परभपराित पोिरीहरुको ममवत तथा सं रिण िने, थोपा गसं चाई, कुलो गनमावण लिायतका
कायवहरु िने।
१७. अग्नी रे िा लिायतका िैज्ञागनक िन व्यिस्थापनका विविर् वक्रयाकलापहरु िने।
१८. िैकखल्पक उजावमा अनुदानको व्यिस्था िने।
१९. विपद् जोखिम िएका िेत्रमा तटबन्र्न, िृिारोपण लिायतका कायव िने।
२०. विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा पूि व सूचनाका लागि एफ. एम. रे गडयो तथा एपको प्रयोि िने।
२१. विपद् परे का सं कटासन्न समुदाय तथा साना व्यापारीहरुलाई व्यिसाय पुनाः सञ्चालन िनवका
लागि स्थानीय स्तरमा सेिा प्रिाह िरररहे का विखिय सं स्थाहरु (िैङ्क, लघुविि, सहकारी आदद)
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ले सहज तथा सुलि रुपमा न्यून ब्याजदरमा ऋण लिानी िने र सोका लागि निरपागलकाले
सहजीकरण र समन्िय िने।
२२. विपद् सं कटासन्न समुदाय तथा अन्यका लागि कृवष, पशु, घर, व्यिसाय, बीमा कायवक्रम
सञ्चालन िनव बीमा कभपनीहरुलाई प्रोत्साहन िने र सोका लागि निरपागलकाले सहजीकरण र
समन्िय िने।
२३. बीमा र सामाजीक सुरिा लिायतका विपद्जन्य जोखिम हस्तान्तरण विगर् र प्रवक्रया तयार
िरी कायावन्ियन िने, िराउने।
ु ानमा आर्ाररत सामाखजक सुरिाका
२४. विपद् जोखिममा रहे का सं कटासन्न समुदायमा पूिावनम
(योिदानमा आर्ाररत िा गनशतव) कायवक्रम लािु िने।
२५. नीखज तथा व्यापाररक सं स्थाहरुलाई जोखिम व्यिस्थापनको समयमा सहयोि पुयावउन आिश्यक
विगिन्न सगमगत, उपसगमगतहरु बनाई पररचालन िने।
२६. र्ागमवक तथा सामाखजक सं घ-सं स्थाहरु, िैङ्क, सहकारी, विखिय सं स्था, नीखज िेत्र, शैखिक िेत्र,
िाखणज्य एिं व्यिसायीहरुले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका िेत्रमा प्रयोि हुने िरी रकम
विगनयोजन िने तथा विपद् व्यस्थापन कोषको व्यिस्था िने।
२७. विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि कोषमा रकम जभमा िनव प्रोत्सावहत िने।
२८. विपद् सं कटासन्न समुदायमा समूह िठन िरी विपद् व्यिस्थापनका लागि बचत िनव प्रोत्सावहत
िने।
२९. विपद्बाट प्रिावित स्थानीय व्यापार व्यिसाय पुनाः सञ्चालनका लागि घुभती कोषको गनमावण
िरी पररचालन िने।
३०. विपद्को समयमा स्थानीय सीपको प्रयोि िनव प्रोत्साहन िने।
३१. विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि मठ, मखन्दर, चचव, मखस्जद, सािवजगनक ििन, नददजन्य
पदाथव, िन-पैदािारबाट सङ्कगलत रकमको केही अंश विपद् व्यिस्थापन कोषमा जभमा िने।
३२. र्ागमवक सं घ-सं स्थाहरु, सामाखजक सं घ-सं स्था, क्लब लिायतले विपद्को समयमा िेल्ने िूगमका
सुगनखित िरी प्रखशखित िने।
३३. मानिीय सं स्थाहरु तथा मानि अगर्कारिादीहरुको िूगमका र सह-सभिन्र्लाई पररिावषत िरे र
कायव िमता िढाउने।
३४. सं रिण तथा िातािरणसँि सभिखन्र्त िेत्रसँिको सहकायवमा सं रिण र ददिो विकासको
अिर्ारणालाई सबै िेत्रमा समािेश िने।

पररच्छे द-४
विविर्
६. सहयोिका लागि आह्वान िनव सक्नेाः१. निरपागलकाले गनजी तथा सािवजगनक िेत्रलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशीलताका
लागि प्राथगमकता प्राप्त कायव िनवका लागि तथा लिानी प्रिवर्नका लागि आह्वान िनव सक्नेछ।
२. यसरी आह्वान िदाव नीखज-सािवजगनक िेत्रको िमता र विखशष्टताका आर्ारमा लिानीका लागि
अनुरोर् िररनेछ।
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३. नीखज िेत्रको लिानी प्रिर्वनका लागि व्यिसायीक सामाखजक खजभमेिारी (Corporate Social
Responsibility-CSR) अिर्ारणालाई अखघ िढाइनेछ।

४. यसबाट प्राप्त हुन आउने आगथवक लिानी निरपागलकाको विपद् व्यिस्थापन कोषमा जभमा िनुव
पनेछ।

यसरी

प्राप्त

हुन

आउने

रकम

विपद्

जोखिम

न्यूनीकरण/व्यिस्थापन

तथा

उत्थानशीलताका लागि प्राथगमकता प्राप्त िेत्रमा िचव िनुव पनेछ।
५. प्रत्यि आगथवक लिानी बाहेक अन्य साझेदारीको अिसर आएमा प्राथगमकता प्राप्त कायवमा गनजीसािवजगनक गनकायले सोझै सहयोि पगन िनव सक्नेछ।
७. सहखजकरण र समन्िय िनेाःविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापनका लागि निरपागलकाले विगिन्न गनजी-सािवजगनक गनकाय
(सरकारी गनकायहरु, बैङ्क, बीमा कभपनीहरु, विखिय सं स्थाहरु, सहकारी, विद्यालय, व्यापारी, गनमावण
व्यिसायी, िस व्यिसायी, उद्योिी लिायतका गनजी-सािवजगनक िेत्र) सँि समन्िय िरी विपद्
व्यस्थापनका िेत्रमा लिानी प्रिर्वनमा सहजीकरण िनेछ।
८. िजेट विगनयोजन िनुप
व नेाः१. गनजी-सािवजगनक िेत्रले अगनिायव रुपमा विपद् व्यिस्थापनका िेत्रमा केही बजेट विगनयोजन
िनुप
व नेछ।
२. सरकारी गनकायको हकमा सभपूणव सरकारी गनकायहरुले कुल िावषवक िजेटबाट आिश्यक
रकम विपद् व्यिस्थापनका िेत्रमा िचव हुने िरी विगनयोजन िनुव पनेछ।
९. विपद् व्यिस्थापन कोषाः१. विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) र स्रोत पररचालन कायवविगर्, २०७५ बमोखजम निरमा
एउटा विपद् व्यिस्थापन कोष रहनेछ।
२. सो कोषमा विगिन्न सरोकारिाला गनकाय, नीखज-सािवजगनक िेत्रले योिदान िनव सक्नेछन्।
३. यसका अलािा गनजी-सािवजगनक िेत्रले विपद् व्यिस्थापनका लागि आ-आटनो गनकायमा तथा
समुदाय स्तरमा रकम विगनयोजन िा कोष िडा िनव सक्नेछन्। तर सो कोषको रकम िचव
िनवका लागि निरपागलकाको पूि व स्िीकृती गलनुपनेछ।
१०.

निर विपद् व्यिस्थापन कोषको सञ्चालनाः१. निरपागलकामा स्थापना िररएको विपद् व्यिस्थापन तथा आकखस्मक कोष को सञ्चालन एिं
प्रयोि निरपागलकाको विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) र स्रोत पररचालन कायवविगर्, २०७५
िमोखजम हुनेछ।

११.

अनुिमन र गनदे शन ददन सक्नेाः
निरस्तरीय विपद् व्यिस्थापन सगमगतले विपद् व्यस्थापनका लागि नीखज-सािवजगनक लिानीबाट
सञ्चालन िएका वक्रयाकलापहरुको गनयगमत अनुिमन तथा सो बारे आिश्यक गनदे शन ददन सक्नेछ
र त्यस्तो गनदे शनको पालना िनुव सभिखन्र्त व्यखक्त िा गनकायको कतवव्य हुनछ
े ।

१२.

व्याख्या, सं शोर्न तथा िारे जीाः
यस कायवविगर्को व्याख्या िने र कायवविगर् सं शोर्न तथा िारे जी िने अगर्कार निर
कायवपागलकामा गनवहत रहनेछ।

आज्ञाले
रामहरर ररजाल
प्रमुि प्रशासकीय अगर्कृत
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