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महाकाली नगरपाललकाको  विपद् व्यिस्थापन विशेष कोष संचालन 
लनरे्दशशका २०७५, 

  

प्रस्तािना M 
भकुम्प, भ-ूक्षय, बाढी पवहरो, आधँीिेरी, आगलागी, महामारी, हरुी ितास, सखु्खा,वहमपात,अलसना 

आदर्द विपद् का रुप हनु । यस प्रकारका घटनाहरु जनुसकैु समयमा पलन घट्न सक्ने भएकोले त्यसप्रलत 
सचेत र पूिव तयारी हनु ुजरुरी छ । विपद्  जन्य घटनाहरु घट्न नदर्दन, घटनालाई न्यूनीकरण गनव र 
घटनाघटीहालेमा यसलाई तत्काल उशचत व्यिस्थापनका लालग  आिश्यक सतकव ता अपनाउन ुजरुरी छ । 
महाकाली नगरपाललकाबाट विपद् व्यिस्थापन विशेष कोष खडा गरर रकम जम्मा गनुवपने व्यिस्था गररएको 
छ । विपद् जन्य घटनाको व्यिस्थापनमा स्थानीय सरकारको भलुमका अहम हनुे भएकोले नगरपाललकामा 
पलन यस कायवले प्राथलमकता पाउन ुअपररहायव छ । यसै कुरालाई ध्यानमा राशख महाकाली नगरपाललकाले 
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ दर्दएको अलधकार प्रयोग गरर विपद् व्यिस्थापन विशेष कोष 
संचालन लनरे्दशशका २०७५, बनाई महाकाली नगरपाललकाको नगर सभाबाट स्िीकृत गरी कायावन्ियमा 
ल्याएको छ। 
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पररच्छेर्द-१ 

प्रारशम्भक  
१.  संशक्षप्त नाम र प्रारम्भः 

 

१) यस लनरे्दशशकाको नाम "महाकाली नगरपाललकाको विपद् व्यिस्थापन विशेष कोष संचालन 
लनरे्दशशका २०७५, रहेने छ । 

२)  यो लनरे्दशशका महाकाली नगरपाललकाको नगरसभाबाट पाररत भएको लमलत रे्दशख लाग ु
हनुेछ। 

२. पररभाषाः 
विषय िा प्रसंगले अको अथव नलागेमा यस लनरे्दशशकामा, 
 

१) "ऐन" भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झन ुपर्दवछ ।  
२) "लनरे्दशशका" भन्नाले “महाकाली नगरपाललकाको विपद् व्यिस्थापन विशेष कोष संचालन लनरे्दशशका 

२०७५” सम्झन ुपर्दवछ ।  

३) "कोष" भन्नाले स्थानीय सरसकार संचालन ऐन, २०७४ बमोशजम स्थापना भएको विपद् व्यिस्थापन 
विशेष राहत कोष लाई सम्झन ुपछव । 

४) "नगरपाललका" भन्नाले संविधान बमोशजम स्थापना भएको महाकाली नगरपाललकालाई सम्झन ुपर्दवछ । 
५) "कायवपाललका" भन्नाले महाकाली नगरपाललका नगर कायवपाललकालाई सम्झन ुपर्दवछ । 
६) "नगर सभा" भन्नाले नेपालको संविधानको धारा २२३ को उपधारा (१) नगर सभा गठन भएको 

महाकाली नगरपालकाको नगर सभा सम्झन ुपर्दवछ । 
७) "स्थानीय तह" भन्नाले नगरपाललका सम्झन ुपर्दवछ सो शव्र्दले शजल्ला सभालाई समेत जनाउर्दछ । 
८) "सलमलत" भन्नाले विपद् व्यिस्थापन विशेष कोष संचालनको लालग गठन गररएको सलमलत 

मस्झन ुपछव । 
९) "कमवचारी" भन्नाले महाकाली नगरपाललकामा कायवरत कमवचारी सम्झन ुपर्दवछ । 
१०) "प्रमखु प्रशासलनक अलधकृत" भन्नाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को र्दफा ८४ 

बमोशजम नगरपाललकाको प्रमखु प्रशासलनक अलधकृतको रुपमा कामकाज गनव तोकीएको 
प्रमखु प्रशासलनक अलधकृतलाई सम्झन ुपर्दवछ । 

११) "मन्रालय" भन्नाले नेपाल सरकार, संघीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय लाई 
सम्झन ुपर्दवछ । 
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१२) "संयोजक" भन्नाले कोष संचालन सलमलतका संयिजकलाई सम्झन ुपर्दवछ । 
१३) "सर्दस्य सशचि" भन्नाले कोष पररचालन सलमलतको सर्दस्य सशचिलाई सम्झन ुपर्दवछ । 
१४) "गैर सरकारी संस्था" भन्नाले शजल्ला प्रशासन कायावलय लगायत नपेाल सरकारको लबलभन्न 

लनकायमा विलधित रुपमा र्दताव भएका सामाशजक संस्थाहरुलाई सम्झन ुपर्दवछ । 
१५) "पूिावधार" भन्नाले सडक, ढल, सडक पेटी, सािवजलनक पाकव , रंगशाला, ल्याण्डवफल साईट, 

सािवजलनक शौचालय, साँस्कृलतक सम्पर्दाहरुलाई सम्झन ुपर्दवछ । 
१६) "विपद्" भन्नाले प्राकृलतक, भौलतक,मानिीय िा अन्य कुनै कारण बाट आकशस्मक रुपमा 

घवटत घटनाबाट आईपने संकटको अिस्था र सोको कारणबाट हनु गएको धनजन, पशपंुक्षी, 
भमूी लगायत विलभन्न प्राकृलतक सम्पर्दाको क्षलतलाई सम्झन ुपर्दवछ । 

१७) "ममवत सम्भार" भन्नाले विपद् बाट क्षलतग्रस्त भएका पूिावधार लगायतका अन्य क्षलतग्रस्त 
स्थानहरुको व्यिशस्थत वकलसमले नगरपाललका लगायत अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी 
लनकायले सम्पार्दन गररने कायव सम्झन ुपर्दवछ । 
 

३.  लनरे्दशशकाको उद्दशे्यः 
यस लनरे्दशशकाको प्रमखु उदे्दश्य महाकाली नगरपाललका लभर आइपने विपशि तथा विपद्  जस्ता 
घटनाहरु उशचत व्यिस्थापन गनवका लालग आिश्यक संरचना तयार पारी कायावन्ियनमा लैजान ु
प्रमखु उदे्दश्य हो, 
यसका अन्य उदे्दश्यहरु रे्दहाय बमोशजम रहेका छन ्। 
1) प्राकृलतक विपद् मा परेका जताको तत्काल उद्बारका लनलमि सहयोग परु् याउन े। 
2) राहतका लनम्ती श्रोत साधनको व्यिस्थापन गने । 
3) बावषवक रुपमा विपद् व्यिस्थापन लगायतका अन्य सम्भावित जोशखमहरुको वििरण 

तयार पारी जोशखमका आधारहरुको सामाधान गनव कायवक्रम तयार गने । 
4) ितवमानमा प्राप्त लगानी िा थोरै मेहनतबाट भविश्यमा हनुे ठुलो क्षलतबाट योजना तथा 

आयोजनाहरुलाई समयमा नै बचाउने । 
5) प्राकृलतक विपद् मा परेकाहरुलाई राहत सामग्री र आलथवक सहायता उपलव्ध गराउने। 
6) विपद् मा परेकाहरुलाई अस्थायी बसोबास र खानवपनको व्यिस्था गने । 
7) विपद् बाट क्षलतग्रस्त संरचनाको पनुः लनमावण र ममवत सम्भारमा सहयोग परु् याउने । 
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8) सिवसाधारण जनतालाई विपद् को रोकथाम र त्यसबाट बच्ने उपायहरुका सम्बन्धमा 
जनचेतना जगाउने उपायहरु अिलम्बन गने । 

9) नगर क्षेर लभर पीलडत सेिाग्राहीहरुको सेिा प्रिाहमा सलुनशितता प्रर्दान गने । 
10) विपद् सम्बन्धी प्रयाप्त जनचेतना जगाउने  । 

४. लनरे्दशशकाको कायव क्षरे र लसमाः 
विपद् व्यिस्थापन कायवका लालग आिश्यक पने व्यिस्थापकीय तथा संस्थागत पक्षलाई 
समेवटएकोछ । महाकाली नगरपाललका, नगर कायवपाललकाको कायावलयले आफ्नो प्रयोजनाका 
लागी मार यो लनरे्दशशका बनाएको हुँर्दा यसको कायव लसमा मखु्यतः महाकाली नगरपाललका 
क्षेरमा मार रहने छ, भने ठुला प्राकृलतक विपद् आई लागेमा शजल्ला लभरका अन्य स्थानीय 
तह तथा रे्दशै भरर सहयोग ललन/दर्दन सक्नेछ । 
 
 
 

५.  विपद्का कारणहरुः 
 विपद् का कारणहरु रे्दहाय अनसुार रहेको पाईन्छ । 
1) गररबी, 
2) असन्तलुलत विकास, 
3) लैविक असमानता, 
4) जनसंख्या बदृद्ब र प्राकृलतक श्रोतको बढी प्रयोग,  
5) लतव्रगलतमा अव्यिशस्थत शहरीकरण, 
6) साँस्कृलतक द्बन्र्द,  
7) िातािरण विनास, र 
8) विपद् का विषयमा जनचेतनाको कमी 

पररच्छेर्द-२ 
 विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी व्यिस्था  

६. नीलतः 
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महाकाली नगरपाललकाबाट खासगरी  विपद् बाट लसशजवत प्रभाि र असरलाई न्यूनीकरण गरै्द 
सम्भावित जोशखमहरुलाई समयमा नै पवहचान गने नीलत अिलम्बन गररनेछ । 

७. रणनीलतः 
महाकाली नगरपाललको  विपद् व्यिस्थापन तथा व्यिस्थापन सम्बन्धी रे्दहाय अनसुार 
रणनीलतहरु अिलम्बन गररने छ । 
1) नगरपाललका लभर विपद् का जोशखमहरु न्यूलनकरण गनवका लालग आिश्यक पने सूचना 

र प्रविलधको प्रयोग विलभन्न सरकारी र गैर सरकारी संघ संस्थाको सहकायवमा गररने । 
2) विपद् पीलडतहरुलाई समयमा नै राहत उद्बारका काहवरु पररचालनका लालग सरकारी, 

गैर सरकारी र नीशज क्षेरको सहकायवलाई सदुृढ पाररने । 
3) विकास लनमावण सम्बशन्ध कायवहरुमा िातािरण मैरी प्रणाललको प्रयोग तथा विकासमा 

जोड दर्दने । 
 
 

८.  विपद्  व्यिस्थापनका कायवनीलतहरुः 
महाकाली नगरपाललकामा  विपद्  व्यिस्थापनमा रे्दहाय बमोशजमका कायवनीलतहरु अिलम्बन 
गररनेछ । 
1) प्राकृलतक विपद् मा परेकाहरुको उद्बार र राहत कायव गर्दाव यस कायवसंग सम्बद्ब नगर 

तथा शजल्ला तहका अन्य लनकायहरु संग समन्िय राखेर गने व्यिस्था सदुृढ गररनेछ  
2) प्राकृलतक विपद्  सम्बन्धी कायवहरु संचालन गर्दाव नगर क्षेरमा भएका विलभन्न लनकाय र 

अन्य स्थानीय तहमा सक्षम र र्दक्ष जनशशिको प्रयोग गरर सरोकारिाला र नागररक 
समाज समेतको सकृय सहयोगको नीलत अिलम्िन गररनेछ । 

3) प्राकृलतक विपद् मा परेकाको उद्बार कायव र राहत वितरण गर्दाव नगरक्षेरमा भएका 
स्काउट र अन्य संघसंस्थाका स्ियम ्सेिकहरुको समेत पररचालनमा जोड दर्दइनेछ । 

4) विपद् बाट पीलडतहरुलाई राहत, उद्बार र पनुःस्थापना जस्ता कायव सम्पार्दन गनुव पर्दाव 
नगर, शजल्ला स्तरमा रहेका सरकारी, गैर सरकारी र नीशजक्षेर समेतको सहकायवलाई 
बढी सदृढ गनव नगर स्तररय संयन्रको विकास गररनेछ । 
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5) प्राकृलतक विपद् व्यिस्थापनका लनशम्त सामग्री  र नगर्द जटुाउन सामाशजक संघ संस्था 
र र्दात ृ लनकायहरुको समेत सहयोग पररचालन गनव आिश्यक प्रकृया अिलम्बन 
गररनेछ। 

6)  विपद् का शीषवकमा विलनयोजन भएको रकम कुनै पलन अिस्थामा अन्य शीषवकमा खचव 
नगने नीलत अिलम्बन गररनेछ । 

7) भ-ूक्षय, पवहरो,बावढ र नर्दी लनयन्रण गने कायवलाई प्रभािकारी रुपमा कायावन्िय गनवका 
लालग नगर तथा शजल्ला स्तररय संयन्रको सहयोग ललने प्रयास अिलम्बन गररनेछ । 

8) प्राकृलतक विपद् मा परेकाहरुलाई सहयोग उपलव्ध गराउर्दा भरसक नगर्दमा भन्र्दा 
सामग्री नै उपलव्ध गराउने व्यिस्था गररनेछ । 

9) प्राकृलतक विपद् बाट सबै भन्र्दा बढी जोशखमा परेका र अलत विपन्न िगवहरुलाई पवहलो 
प्रालथमकता दर्दई उद्बार कायव पररचालन गने र राहत सामग्री उपलव्ध गराउने नीलत 
अिलम्बन गररनेछ । 

10)  विपद् को अत्यलधक जोशखम रहेका क्षेरहरुको पवहचान नक्साङ्कन गने कायवलाई 
अगाडी बढाउन विपद्  पूिवको कायव तयारीलाई प्राथलमकता दर्दइनेछ । 
 

९.  विपद्  व्यिस्थापनको चक्रः 
भकूम्प, बाढी,पवहरो, आगजनी जस्तो विपद् हरुबाट बषेनी धनजनको ठूलो क्षलत व्यहोनुव 
परररहेको छ । अझ भकूम्पीय जोशखम क्षेरमा परेको हाम्रो रे्दशमा भकूम्प लगायत अन्य 
प्राकृलतक विपद्  न्यूनीकरणको लालग यथेस्ट र भरपर्दो व्यिस्था गनव सवकएको छैन । विपद्  
व्यिस्थापनलाई व्यिसलथत रुपमा पररचालन गनवका यसको प्रकृयाका सन्र्दभवमा लाग्न ु भन्र्दा 
अगाडी यसको प्रकृयागत चक्रका विषयमा थप प्रस्ट हनुका लालग विपद् व्यिस्थापन चक्र 
रे्दहाय बमोशजम उल्लेख गररएको छ । 
(क) उद्बारः घटना घटेको जानकारी प्राप्त हनुा साथ उद्बारका लालग तयार हनुे, घटना 

स्थलमा उद्बार सामग्री र उद्बारकताव परु् याउने, घटनाको र घटनास्थलको िास्तविक 
सूचना लसघ्र उपलव्ध गराउने, बचाउन सवकने मान्छेको खोशजगने, बचाउन सवकने धन 
सम्पशि बचाउ गने, असरुशक्षत क्षेरबाट मालनसहरुलाई सरुशक्षत क्षेरतफव  लैजाने र 
आकशस्मक सहयोगहरु जटुाउने कायव यस अन्तगवत पर्दवछन ्।  
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(ख) पनुवःस्थापनाः  विपद् बाट मालनसमा परेको प्रिाहको मूलयाङ्कन गने, प्रभावित 
नागररकहरुलाई तत्काल आपतकाललन सहयोग प्रर्दान गने र पबुवित अिस्थामा परु् याउन 
आलथवक सहयोग दर्दने, सरसल्लाह दर्दन ेर हौसल्ला बढाउने, पनुवः स्थापना योजना तजुवमा 
गरी कायावन्ियमा ल्याउने जस्ता कायवहरु यसमा पर्दवछन ्।र्दोश्रो चरणमा गररने यो नै 
पनुव स्थापना कायव हो। 

(ग) पनुवःलनमावणः- नोक्सान भएका भौलतक संरचनाको वििरण संङ्कलन गने, घर, मशन्र्दर, पलु, 
कल्भट, खानेपानी, पाठशाला, शौचालय,लबजलुी बशि आवढको लनमावणमा लागानी गने, 
लबलग्रएका सबै सेिाहरुको पनुःसंचालन गने कायव यस अन्तगवत पछवन ् । विपद्  
व्यिस्थापन चक्रको यो नै तेश्रो चरण हो । 

(घ) वपडा साम्यः   विपद्  पूिव र पलछ मालनसमा पनव सक्ने र पने शाररररक, मानलसक र 
प्राकृलतक वपडा कमगनव िा साम्य पानव गररने कायववपडा साम्य हो । यसमा कुनै घटना 
घट्न ुअशघ जनचेतना जागतृ गराउने खालका कायव गनुव, सम्भावित खताहरुबाट बच्नका 
लालग आिश्यक कायवगनव र घवट सकेपलछ शान्तना दर्दन र वपडालाई लबसावउनका लालग 
गररने विविध कायवहरु त्यलत बेला गररन्छन ्। यो नै चौथो चरणको कायव हो ।उसले 
पलछ घटना सक्ने घटनाहरुलाई रोकथाम गनुवमा ठुलो सहयोग गर्दवछ । 

(ङ) पूिव तयारीः भविश्यमा घट्न सक्ने घटनाबाट सजक भएर हनु सक्ने क्षलत कमगनव 
उचार कायवलाई ब्यिशस्थत रुपमा तयार पने, उद्बार सामलग्रहरुको संग्रह गने, सबै 
क्षेरको सामवुहक सहयोग पररचालन गनव, सूचना आर्दान प्रर्दान गने, जाली बनाउने, पूिव 
सूचना दर्दन सक्ने सयन्रको भरपर्दो रुपमा विकास गने, कमजोर तथा सम्बेर्दनलसल 
स्थान तथा क्षेरहरुको विशेष लनगरानी राख्न ेकाम यस अिस्थामा गररन्छ । यो नै 
अशन्तम र पाँचौ चरणको कायव हो यसकै आधारमा उद्बार कायावलाई व्यिशस्थत र 
भरपर्दो बनाउन सवकन्छ ।  
यसरी  विपद् व्यिस्थापन तथा व्यिस्थापनको लनशित प्रकृया रहेका छन ्।घटना र  
अिस्थाका कारणहरुबाट सबै प्रकृया एकै वहसाबले पररचालन नहनु पलन सक्र्दछन ्तर 
यसलाई मलु आधार मालन  विपद्  व्यिस्थापन चक्र भलन पररचालन हनु ेगर्दवछ तसथव 
योजना कायावन्िय गर्दाव यसलाई विशेष ध्यान दर्दन ुअलत आिश्यक छ ।    

१०. कायवक्रमहरुः 
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  विपद् व्यिस्थापन तथा व्यिस्थापन अतगवत लनम्न अनसुारका कायवक्रमहरु रहनेछन ्। 
1) नगरस्तरीय रणनीलतको तजुवमा र कायावन्यन,  
2) सचेतना कायवक्रम संचालन, 
3)  विपद्  व्यिस्थापनको क्षमता अलभबदृ्बी कायवक्रम, 
4) विपद्  वपलडतहरुलाई उद्बार, राहत र पनुः स्थापनाको पूिव तयारी, 
5) उद्बार तथा राहत कायवक्रमको अध्ययन, अनसुन्धान तथा लबश्लषेणको कायवक्रम, 
6) विपद्  रोकथाम, 
7) विपद्  न्यनुीकरण, 
8) जनचेतना जगाउने कायव, र 
9) अध्ययन तथा अनसुन्धन 

११. पूिव तयारी सम्बन्धी कायवक्रमहरुः 
नगरपाललकाले विपद् व्यिस्थापन तथा व्यिस्थापनका लालग रे्दहायका पूिव तयारीका 
कायवक्रमहरु संचालन गनेछ । 
1) संगठनात्मक व्यिस्थाः-  महाकाली नगरपाललकाले  विपद् व्यिस्थापन तथा 

व्यिस्थापनका लालग कायावलयमा त्यस सम्बशन्ध कायव हेने छुटे्ट इकाई िा शाखाको 
व्यिस्था गनेछ । 

2) जनशशिको व्यिस्थाः- शाखा िा इकाईको व्यिस्था भएपलछ सो कायव सम्पार्दनका 
लालग योग्य जनशशिको व्यिस्था गररन ुपर्दवछ । यस वकलसमको कायवसम्पार्दन गनवका 
लालग नगरपाललका स्ियं िा अन्य स्थानीय तह संग लमलेर विशेष टोली गठन गरी 
ताललमको व्यिस्था सवहत आिश्यक साधन तथा औजारहरुको व्यिस्था लमलाउन ु
पर्दवछ। 

3) आिश्यक बजेटको ब्यिस्थाः नगरपाललकाले विलनयोन गरेको बजेटका साथै अन्य 
श्रोतबाट पलन रकम स्कलन गरी राख्न ेव्यिस्था गनुव पर्दवछ । विपद्  जनुसकैु बेलामा 
पलन हनु सक्ने हुँर्दा बजेट विलनयोजन हनु सक्ने अिस्थामा रही रहन ुपर्दवछ ।  

4) साधनको व्यिस्थाः- प्रारशम्भक साधनहरुको व्यिस्था कायावलयमा तयारी हालतमा राख्न ु
पर्दवछ।जनुसकैु बेलामा पलन प्रयोगमा लैजान सक्ने गरी कायावलयमा भण्डारणको 
व्यिस्था हनु आिश्यक छ । 
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5) जोशखमको पवहचानः- कायावलयले नगरपाललका क्षेरलभरजोशखम स्थानहरुको पवहचान गनुव 
पर्दवछ ।यसका लालग अद्याविधक वििरण तथा भविश्यमा घट्न सक्न े घटनाको 
सम्भावित क्षमताका बारेमा जानकारी राख्न ुपर्दवछ । 

6) अध्ययन विश्लषेणः  विपद्  सम्बन्धी घटनाहरुको अध्ययन तथा लबश्लषेण जस्ता कायवहरु 
पलन नगरपाललकाले गनुव पर्दवछ।जसले गर्दाव नगरिासीहरुले आिश्यक जानकारी प्राप्त 
गरी त्यस वकलसमका घटनाहरु सचेत र सजग रहन सक्छन ्। 

7) जनचेतना अलभबदृद्ब एिं प्रशशक्षण कायवक्रमः स्थानीय तहमा विपद् बाट बचँ्नका लालग 
विलभन्न प्रकारका जनचेतना सम्बन्धी कायवक्रमहरु सञ्चालन गनुव पर्दवछ।विलभन्न संघ 
संस्थाहरुको सहयोगमा पलन यस प्रकारका अलभमशुखकरण गोष्ठी, ताललम आदर्दको 
व्यिस्था गनव सवकनेछ । विपद् बाट बचँ्नका लालग स्थानीय जनताहरुलाई प्रशशक्षण 
समेतका कायवक्रमहरु संचालन गर्दाव मवहला, बालबाललका र प्रौढहरुलाई समेत सहभागी 
गराउन ुपर्दवछ ।यसै गरी नगरक्षेर लभरका विद्यालयहरुमा पलन  विपद्  व्यिस्थापन र 
त्यसबाट बच्न सक्ने िा जोलगन सवकने लबषयहरुको ज्ञान दर्दलाउन ुपर्दवछ ।  
 

१२. विपद्  व्यिस्थापन िलगवकरणः- विपद् व्यिस्थापन तथा व्यिस्थापनको चक्रलाई हेर्दाव 
खासगरी यसका कायवहरुलाई र्दईु भागमा विभाजन गनव सवकन्छ । 
(क) विपद्  अगाडी गररन ेकायवकहरुः 

१. सम्भावित घटनाका बारेमा पूिव सूचना एिं जानकारी प्राप्त गनुव, 
२. त्यसबाट प्रभावित हनु सक्ने सम्भावित जनसमरु्दायलाई पूिवजानकारी दर्दन,ु 
३. पूिव रोकथामका सम्भाव्य उपायहरु पिा लगाउन ु। 
४. सम्भाव्य जोशखमबाट बचँ्ने उपाय सम्बन्धमा सिवसाधारणलाई प्रशशक्षण दर्दन,ु 
५. व्यिस्थापन गने कायवक्रम लालग आिश््क कानूनी र नीलतगत व्यिस्था गने, 
६. संगठनात्मक संयन्रको व्यिस्थापन गनुव, 
७. रोकथाम लनयन्रण र राहत लगायतका लबषयहरुमा योजनाबद्ब ब्यिस्था गने, 
८. श्रोत,साधन र जनशशिको व्यिस्था गनुव, र 
९. उद्बार र्दलमा संलग्न हनुे व्यशिलाई ताललम र प्रशशषण दर्दन,ु 

(ख) विपद्  पिात गनुवपने कायवहरुः 



v08M– )!,  dxfsfnL gu/kflnsf /fhkq,   efu–@,  ;+VofM–!%,  ldltM @)&%÷)!÷@^ ut] 

 

 

10 
 

१. खोजतलास,औषधी उपचार तथा उद्बार सम्बन्धी कायवहरु, 
२. सडक, राजमागव,हिाईमागव आदर्दको क्षलत तरुुन्त हटाई यातायात सचुारु गनुव, 
३. खाद्यान्त एिं पालनको व्यिस्थाका साथै संचार एिं विद्यतु सेिा सचुारु गने, 
४. बासोबास एिं लिा कपडाको व्यस्था लमलाउने, 
५. आपतकाललन आलथवक सहयोग प्रर्दान गने, 
६. विपर्दमा परेका व्यशिहरालाई सल्लाह सजुाि र सत्िना प्रर्दान गरी आत्मबल 

बललयो बनाउने, 
७. आपत्काललन पनुवःलनमावण शरुु र र्दीघवकाललन पनुवःलनमावणका लालग योजनाबद्ब 

प्रयासहरु थाल्ने, 
८. पनुवःलनमावण र पनुवः संरचनाका कायवहरु गने 

 

 

 

 

 

 
१३. नगरपाललकाको र्दावयत्िः 

 विपद् व्यिस्थापन योजनाका लालग महाकाली नगरपाललकाको प्रमखु र्दावयत्ि रे्दहाय अनसुार 
रहनेछ । 
१. नगर लभरको सम्भावित खतरा र उद्बार गनुव पनेको शस्थलत वििरण तयार गने, 
२. नगरपाललकाको  विपद् गरुुयोजना तयार गरी अध्यािलधक गने, 
३. लनम्न वििरण सवहतको बावषवक योजना तयार गरर नगरपररषर्दबाट शस्िकृत गने, 

(क) तत्काल उद्बारका लालग आिश्यक भएको स्थानहरुको वििरण, 
(ख) कायवको प्रकार र कायवको प्रथलमकता, 
(ग) कायवको लडजाईन तथा लागत अनमुान, 
(घ) कमवचारीहरुको लबस्ततृ वििरण सवहतको जानकारी, 
(ङ) उपलव्ध भौलतक सेिा तथा सवुिधा र प्राविलधक श्रोतको जानकारी, 
(च) प्राथलमवककरण अनमुालनत ताललका तथा उद्बार कायवयोजना । 

                         पररच्छेर्द-३ 
          कायावन्िय व्यिस्थापन 
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१४. कायावन्ियन व्यिस्थापनः 
(क)  विपद् घटनाको अिस्था हेरी उपभोिा सलमलत िा ठेक्कापट्टा िा नगरपाललकाले सोझै 

कामर्दार माफव त उद्बारको कायव व्यिस्था लमलाउनेछ । 
(ख) कुनकाममा कसरी गने भन्ने विषमा अिस्था हेरी सलमलतले तय गरे बमोशजम हनुेछ, तर 

यस वकलसमको कायव गनवका लालग नगरपाललकाको पूिव स्िीकृती भने ललन ुपनेछ।  
(ग) महाकाली नगरपाललकामा  विपद् व्यिस्थापन कायव व्यिशस्थत रुपमा कायावन्ियन गनव 

तथा कोष व्यिस्थापन गनवका लालग रे्दहाय बमोशजमका पर्दालधकारीहरु संयोजक तथा 
सर्दस्य रहने गरर एक सलमलत गठन गररनेछ । 
1. नगर प्रमखु                                    -  संयोजक 
2. पिुवधार विकास सलमलत संयोजक         - सर्दस्य 
3. िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन सलमलत प्रमखु         – सर्दस्य 
4. िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन इकाई/शाखा प्रमखु      -सर्दस्य 
5. नगरपाललका लेख शाखा प्रमखु              - सर्दस्य 
6. नगर प्रमखुले तोकेको १ जना मवहला िा र्दललत मवहला (नगरसभा सर्दस्य 

मध्येबाट)                               -सर्दस्य 
7. प्रमखु प्रशासलनक अलधकृत    -सर्दस्य सशचि 

 
१५. सलमलतको बैठकः- 

(क) सलमलतको बैठक कशम्तमा बषवको तीन पटक र आिश्यक परेमा जनुसकैु बखत पलन 
बस्न सक्नेछ ।  

(ख) सलमलतको बैठक संयोजक संग परामशव गरर सर्दस्य सशचिले बोलाउनेछ । 
(ग) संयोजकको अनपुशस्थलतमा बैठक बस्न नसक्ने अिस्था भएमा प्रमखु प्रशासलनक 

अलधकृतको समन्ियमा बैठक बलस आिश्यक लनणवय ललन सवकनेछ ।तर यस 
वकलसमको बैठबाट भएको लनणवयलाई पलछल्लो बैठकमा जानकारीका लालग पेश 
गनुवपनेछ ।  

१६. सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकारः 
सलमलतको काम कतवव्य र अलधकार रे्दहाय बमोशजम हनुेछः 
1) ऐन र लनयमािली अनसुार कोषको खातामा जम्मा गनुव पने रकम समयमा नै जम्मा 

गने व्यिस्था लमलाउने । 



v08M– )!,  dxfsfnL gu/kflnsf /fhkq,   efu–@,  ;+VofM–!%,  ldltM @)&%÷)!÷@^ ut] 

 

 

12 
 

2) कोषको लालग बावषवक रुपमा आिश्यक पने, यसबाट आजवन हनुे रकमको कायव योजना 
बनाई कायावन्ियन गने । 

3) कोषको आय व्यय सम्बन्धी हर वहसाब लेखापरीक्षण गराई सोको लेखापरीक्षण 
प्रलतिेर्दन नगरपाललकामा माफव त नगर सभामा पेश गने । 

4) सशचिालय संचालन गनव आिश्यक पने कमवचारीहरु लगायत खचवको व्यिस्था 
नगरपाललका कायावलयबाटै लमलाउने । 

5) प्रत्येक मवहनामा कोषमा जम्मा भएको तथा खचव भएको रकमको यथाथव वििरण 
सािवजलनक गने/गराउने । 

6) सलमलतमा आिश्यक रकम जटुाउने तफव  आिश्यक पहल गने । 
7) विकास साझेर्दार तथा विलभन्न सरकारी अधव सरकारी लनकायहरुसंग नगरपाललकाको 

सहमलतमा कायवक्रमहरु उपलव्ध गराउने तफव  आिश्यक पहल गने । 
8)  विपद् बाट क्षलत भई ममवत सम्भारका लालग आिश्यक पने कायव तथा बाटो 

पलु,पूलेसा र सडकको वििरण संकलन गने । 
9) श्रोतको व्यिस्थापन गने । 

 
 

१७. सलमलतले ध्यान दर्दन ुपने कुराहरुः 
सलमलतले लनम्न कुराहरुमा ध्यान दर्दन ुपनेछः 
1)  उद्बार कायवक्रममा सरकारी तथा गैर सरकारी कायावलयहरुका साथै सामाशजक संघ 

संस्थाहरुको भलुमका लनधावरण, 
2) विपद् व्यिस्थापनका लालग र्दक्ष जनशको व्यिस्थापन र उत्पार्दन, 
3) विपद् पने क्षेरका बालसन्र्दाहरुलाई पूिव जानकारी तथा चेतािनी, 
4) विपद् पीलडतहरुको उद्बार तथा राहतका लालग सामग्रीको व्यिस्था, 
5) जनचेतना अलभबदृद्ब गराउने कायवक्रमको लनयलमत कायावन्ियन, 
6) तथ्याङ्क संकलन र कायावन्िय, 
7) विपद् बाट पीलडत हनु सक्ने बालसन्र्दाहरुको समयमा नै सरुशक्षत स्थानमा स्थानन्तरण, 
8) प्राकृलतक विपद् को उद्बार तथा राहतका लालग व्यिस्थापकीय क्षमताको विकास, 

अनसुन्धान तथा सिेक्षणको व्यिस्था, 
9) विपद् को घटना घटेको स्थान सम्म सािवजलनक यातायातको व्यिस्थापन, 
10) विपद्  व्यिस्थापन कायवको रेखरे्दख, अनसुन्धान तथा मूल्यांङ्कन, 
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11) व्यिस्थापन कोष तथा कायवक्रमका लालग आिश्यक रकमको व्यिस्था, 
12) प्रचार प्रसार र सूचना संकलन ।  

१८. सलमलतका पर्दालधकारीहरुको काम, कतवव्य र अलधकारः 
सलमलतका पर्दालधकारीहरुको काम कतवधव्य र अलधकार रे्दहाय बमोशजम हनुेछः 
(क) संयोजकको काम, कतवव्य र अलधकारः 

(१) सलमलतको बैठकको अध्यक्षता गने, 
(२) कोषको सम्पूणव गलतविलधको नेततृ्ि गने, 
(३) कोष सम्बन्धी सम्पूणव उिरर्दावयत्ि बहन गने, 
(४) सलमलतबाट पाररत बावषवक कायवक्रम तथा आय व्ययको वििरण प्रस्तावित बजेटमा 

समािेश गरी नगरसभामा पेश गने व्यिस्था लमलाउने, 
(५) कायवक्रमको वििरण समयमा नै संकलन गरर राख्न ेव्यिस्था लमलाउने, 

(ख) सर्दस्यको काम,कतवव्य र अलधकारः 
(1) सलमलतको बैठकमा लनयलमत रुपमा भाग ललन, 
(2) लनणवय कायावन्ियमा सहयोग गने, 
(3) कोषको प्रिद्बवन र कायवक्रमको वहत हनुे कायव प्रस्ताि गने, 
(4) अध्यक्षको लनरे्दशन अनसुार अन्य आिश्यक कायव गने/गराउने । 

 
(ग) सर्दस्य सशचिको काम, कतवव्य र अलधकारः 

(१) कोषको कायावलय संचालन गने, 
(२) बैठकको लनणवय अलभलेख गने, 
(३) बैठकको लनणवय कायावन्िय गने, 
(४) संयोजकको लनरे्दशन अनसुार कायव संचालन गने/गराउने, 
(५) कोष संचालन सम्बन्धी शे्रस्ता तथा चल अचल सम्पशिको शजम्मा लेखाङ्कन गने, 
(६) बावषवक आलथवक प्रलतिेर्दन र लेखा परीक्षण प्रलतिेर्दन सलमलतमा पेश गने । 

पररच्छेर्द-४ 
कोष व्यिस्थापन सम्बन्धी व्यिस्था 

१९. कोषको स्थापना र खाताको व्यिस्थाः 
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१. स्थानीयर सरकार संचालन ऐन,२०७४ र महाकाली नगरपाललका आलथवक कायवविलध 
लनयलमत तथा व्यिशस्थत गनव बनेको कानून २०७४, बमोशजम एक विपद् व्यिस्थापन 
लबशेष राहत कोष स्थापना गररनेछ । 

२. र्दफा १ बमोशजमको कोषमा रे्दहायका रकमहरु रहन ेछन ्। 
(क)  विपद्  व्यिस्थापन कोषका लालग हाल सम्म छुट्याइएको रकम, 
(ख) प्रत्येक आलथवक बषवमा नगर सभाले आफ्नो जम्मा गरेको आन्तररक आयबाट 

विलनयोजन गरेको रकम, 
(ग) कुनै व्यशि, संस्था िा लनकायद्बारा कोषलाई प्राप्त हनुे सहयो िा अनरु्दान रकम, 
(घ) नगरसभाको स्िीकृलतमा प्राप्त अन्य रकम, 
(ङ) नेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकारबाट विलनयोजन रकम, 
(च) लसमा जोडएका अन्य स्थानीयह तह तथा अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम, 
(छ) नेपाल सरकाबाट स्िीकृत प्राप्त भए बमोशजम िैरे्दशशक श्रोतबाट प्राप्त रकम, 
(ज) अन्य विविध श्रोतबाट प्राप्त रकम, 
(झ) यो लनरे्दशशका लाग ु हनु ु भन्र्दा अगाडी रै्दिी प्रकोप उद्बार विशेष राहत कोषमा 

राविय िाशणज्य बैकमा रहेको मौज्र्दात रकम ।  
 
 

20. कोषको प्रयोगः 
कोषको रकम रे्दहाय बमोजमको कामको लालग प्रयोग गनव सवकनेछः 
(क) लनयलमत रुपमा वपलडतहरुको लालग प्रयोग गनव/गराउन, 
(ख) लनररक्षण अनगुमन तथा सलमलतको बैठकमा बैठक भिा वितरण गनव, 
(ग) प्राकृलतक विपद् व्यिस्थापन प्रलत सकरात्मक धारणा, सम्मान मयावर्दा र र्दावयत्ि 

िोधबारे जनचेतना अलभबदृद्ब गराउन, 
(घ) विपद् व्यिस्थापन काम गने संस्थाहरु बीच समन्िय र कायवमा स्तरीयता ल्याउन 

लनरन्तर सपुररिेक्षण अनगुमन गनव, 
(ङ) सामाशजक जनचेतना तथा सहभालगतामलुक कायवक्रम संचालन गनव, 
(च) प्राकृलतक विपशिमा परेकाहरुको उद्बार र राहत प्रर्दान गनव, 
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(छ) प्राकृलतक विपद् मा परेका जनताको उद्बार र राहतका लनशम्त प्राथलमक 
सामाग्रीहरुको व्यिस्था गरी वितरण गनव, 

(ज) तत्काल विपद् मा पने सम्भािना भएका क्षेरका जनतालाई सचेत गराउन, 
(झ) तत्काल खतराको सम्भािना भएको क्षेरबाट जनतालाई सरशक्षत स्थानमा सानव, 
(ञ) विपद् बाट क्षलतग्रस्त संरचना र विकास पूिावधारहरुको पनुलनवमावण र ममवत सम्भार 

गनव । 
21. नपगु रकमको व्यिस्थाः  

रकम अभाि भई संचाललत कायवक्रमहरुमा प्रत्यक्ष असर पने अिस्था भएमा व्यिस्थापन 
सलमलतले औशचत्यता हेरी नपगु रकमका लालग नगरपाललकामा आिश्यक व्यिस्थाका लालग 
प्राविलधकको लसफाररश सवहत पेश गनुव पनेछ । 
 
 
 

22. अनमुालनत खचव वििरण पेश गनुव पनेः 
आगामी आलथवक बषवमा विपद् व्यिस्थापन कोषका लालग आिश्यक पने रकमको व्यिस्था 
लमलाउन नगरसभाबाट बजेट प्रस्ततु गर्दाव नै कायवक्रम सवहतको अनमुालनत खचवको प्रस्तावित 
वििरण पेश गनुवपनेछ । 
 

23. शे्रस्ता राख्नःे 
१. कायावलयले कोषको आय र व्ययको शे्रस्ता तोवकए बमोशजम राख्न ुपनेछ । 
२. सलमलतले प्रशासलनक खचव नगर सभाबाट तोवकएको प्रलतशत भन्र्दा बढी गनव पाउने छैन, 
३. नगरसभाबाट उपलव्ध गराउने रकम तोवकएको क्षेर बाहेक अन्यन्र खचव गनव पाइन े

छैन। 
 

24. बैठक भिाः 
सलमलतका पर्दालधकारीहरुको बैठकमा भाग ललए िापत नगर सभाबाट तोवकए बमोशजमको 
बैठक भिा पाउने छन ्। 
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25. खाता संचालनः 

कोषको खाता संचालन महाकाली नगरपाललकाको प्रमखु प्रशासलनक अलधकृत िा लनजले 
तोकेको व्यशि र आलथवक प्रशासन शाखा प्रमखु िा लनजले तोकेको व्यशि संयिु 
र्दस्तखतबाट गररनेछ । 

26. लेखा परीक्षणः 
१. विपद् व्यिस्थापन कोषबाट भएको आय व्ययको आन्तररक लेखा परीक्षण नगरपाललकाको 

आन्तररक परीक्षण शाखाबाट गररनेछ भने अशन्तम लेखा परीक्षण महाकालेखा परीक्षकबाट 
गराउन ुपनेछ ।  

२. अशन्तम लेखा परीक्षण हुँर्दा तयार गररएको आलथवक वििरण सवहतको अशन्तम लेखापरीक्षण 
प्रलतिेर्दन प्रमखुले लेखा सलमलतमा पठाउन ुपनेछ । 

 
 
 
 
 
 

पररच्छेर्द-५ 
कोष व्यिस्थापन सम्बन्धी व्यिस्था 

 
27.  अनगुमन तथा मूल्याङ्कनः 

नगरपालकाको विपद् व्यिस्थापन विशेष कोष संचालन लनरे्दशशका बलमम संचालन गररएका 
कायवक्रमको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन रे्दहाय बमोशजम गररनेछः 
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(क) नगर कायवपाललकाको कायावलयले कायवक्रमको कायावन्ियनका सन्र्दभवमा अनगुमन 
लनररक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्दाव बरु्दा नं. १२ (ग) बमोशजम सलमलत संग समन्िय गरी 
गनेछ । 

(ख) कायवक्रमको अशन्तम वकस्ता रकम अनगुमन तथा मूल्याङ्कनका आधारमा दर्दइनेछ ।  
(ग) अनगुमन तथा मूल्याँङ्कनको आधारमा कायवक्रमहरुको जाँचपास तथा फरफारक 

गरनेछ। 
(घ) अनगुमन तथा मूल्याँङ्कन सम्बन्धी खचवको व्यिस्था नगर कायवपाललकाको कायावलयले 

लमलाउनेछ । 
(ङ) उपभोिा सलमलतबाट हनुे उद्बार सम्बन्धी कायवको अनगुमन गर्दाव विल भरपाई 

लगायतका वििरण संकलन काममा संलग्न व्यशिहरुको हाँशजरी तथा कायवरत रहन े
समय र स्थानका विषयमा पलन हेनुव पर्दवछ । 

28.  रकम लनकास हनु ेअिस्थाः 
विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायवक्रम संचालन हुँर्दा रकम लनकासा हनुे अिस्था रे्दहाय अनसुार 
हनुेछः 
1) कायवक्रम स्िीकृत भएपलछ विलधित रुपमा उपभोिा सलमलत गठन गनुव पनेछ । 
2) कायवक्रमको लागत अनमुान नगरपाललकाको प्राविलधक जनशशििाट गराउन ुपनेछ । 
3) प्रालबलधक जनशशि नहनु ेअिस्थामा जस्तैः उद्बार,राहत,ताललम,अनशुशण आदर्दको लागी प्रस्ततु 

भएको लागत अनमुानको स्िीकृत पररलध लभर रही कायव संचालन गनुव पनेछ । 
4) गतविगतको पेश्की बाँकी रहेका व्यशि िा संस्था संग सो पेश्की फछवयौट नभए सम्म कुनै 

सम्झौता गररने छैन । 
 

29. रकम खचव गनव प्रकृयाः 
उद्बार तथा राहत कायवक्रम संचालन गनव प्रचललत ऐन तथा लनयमािलीहरुको पूणव रुपमा पालना 
गनुवपनेछ । लनयमानसुारको विल भरपाईहरु अलनिायव रुपमा पेश गनुवपनेछ । 

30. वििरण सािवशजक गनुव पनेः 
उद्बार सम्बन्धी कायवक्रमका लालग उपलव्ध गराइएको रकमहरुको वििरण चौमालसक रुपमा 
सािवजलनक गनुव पनेछ । 
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31. परुस्कार तथा प्रशंसा-पर प्रर्दान गनव सक्नःे 
राम्रो काम गने उपभोिा सलमलत तथा कमवचारीहरुलाई महाकाली नगरपाललका नगर 
कायवपाललकाले नगर्द िा प्रशंसा पर दर्दन सक्नेछ । 

32. जाचँपास तथा फरफारकः 
यस कायवक्रम अन्तगवत स्चाललत कायवक्रमहरु पलन सम्पन्न भएपछटी समयमा नै जाँचपास गरी 
त्यसको फरफारक रे्दहाय अनसुार गनुव/गराउन ुपनेछ  
(1) यसका लालग आयोजना सचालन गने लनकाय, संसथा,सलमलत,उपभोि सलमलत िा व्यशि 

आफुले संचालन गरेको आयोजना िा कायवक्रम सम्पन्न भए पलछ जाँचपास िा फरफारक 
गनव नगरपाललकामा रहेको  विपद् व्यिस्थापन विशषे कोष संचालन सलमलतको लसफाररश 
साथ नगरपाललकामा लनिेर्दन दर्दन ुपनेछ । 

(2) प्राप्त लनिेर्दन मध्ये, सडक,भिन, लसंचाई, कुलो, सामरु्दावयक भिन, पसु्तकालय, िाचनालय, 
िनभोजनालय, बाल उद्यान आदर्द जस्ता लनमावण प्रकृलतका आयोजना तथा कायवक्रमहरुको 
प्रलतिेर्दन प्राप्त भएपलछ प्रचललत लनयमानसुार नगरपाललकाले जाँचपास तथा फरफारक 
गनुवपनेछ । 

(3) ज्ञान,सीप ताललम लगायत चेतना अलभबदृद्ब गने प्रकृलतका आयोजनाहरु सर्दवभमा भने 
लतलनहरुको भौलतक र विशिय प्रगलत समेत खलु्ने गरी लनिेर्दन प्राप्त भएपलछ नगरपाललकाले 
सम्झौता भएअनसुार कायव सम्पन्न भए/नभएको जाँची सम्पन्न भएको भए प्रचललत प्रकृया 
अनसुार तोवकएको समय लभर झाँचपास र फरफारक गररदर्दन ुपनेछ । 

33.  संशोधन, खारेजी तथा बचाउः 
१. यस लनरे्दशशकामा उल्लेशखत कुराहरुमा छुट हनु गई कुनै कुरा थप गनव िा हटाउन िा 

पररमाजवन गनव परेमा सम्बशन्धत ऐन,लनयमको पररलध लभर रही नगर सभाले संशोधन गनव 
सक्नेछ । 

२. यस लनरे्दशशकामा उल्लेख भएका कुराहरुका हकमा यसै लनरे्दशशका अनसुार र उल्लेख नभएका 
कुराहरुको हकमा प्रशचललत ऐन,लनयमािली अनसुार हनुेछ । 

३. यस लनरे्दशशकामा लेशखएका कुराहरु  नेपाल सरकार तथा प्ररे्दश सरकारका प्रचललत कानूनहरु 
संग बाँशझएमा बाँशझएको हर्दसम्म स्ितः लनष्कृय हनुेछ । 
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४. साविक अपी नगरपाललका हाल महाकाली नगरपाललकाबाट जारी भएको अपी नगरपाललका 
रै्दिी उद्बार विशेष कोष संचालन लनरे्दशशका २०७२, खारेजी गररएको छ र उि लनरे्दशशका 
बमोशजम हाल सम्म भई गरेका काम कािावहीहरु यसै लनरे्दशशका बमोशजम गरेको मालननेछ ।  

  
                                                                                               आज्ञाले, 
                                                             खेम राज रे्दिकोटा 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

 


