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स्थानीय राजपत्र 

गोकरे्णश्वर नगरपामिका, काठिाण्डौद्वारा 
प्रकाशि  

खण्डः २) काठिाण्डौ,  असार १० ग े,२०७५ साि संख्या: !% 

भाग २ 

गोकरे्णश्वर नगरपामिका 
नगर काययपामिका कायायियको 

सूचना 
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गोकरे्णश्वर नगरपामिकाविपद् व्यिस्थापन 
कोष (सञ्चािन) काययविमि, २०७५ 

 

प्रस् ािनाःगोकरे्णश्वर नगरपामिका क्षेत्रमभत्र प्राकृम क 
 था गैरप्राकृम क विपद् बाटहनु सक्ने जोशखि 
न्यूनीकरर्ण  था व्यिस्थापनका िामग स्थापना भएको 
विपद् व्यिस्थापन कोषको सञ्चािन सम्बन्ििा 
आिश्यक व्यिस्था गनय बाञ्छनीय भएकोिे, 

गोकरे्णश्वर नगरपामिकाको प्रिासकीय काययविमि 
(मनयमि  गने) ऐन, २०७५ को दफा ४ िे ददएको 
अमिकार प्रयोग गरी नगर काययपामिकािे देहायको 
काययविमि बनाएको छ। 

 
 

पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाि र प्रारम्भः(१) यो काययविमिको नाि 
"विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चािन) काययविमि, 

२०७५" रहेको छ।  
  (२) यो काययविमि  रुून्  प्रारम्भ 
हनुेछ।  
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२. पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा 
यस काययविमििा,- 

(क)“ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४ सम्झन ु
पछय । 

(ख)“कोष" भन्नािे नगरपामिकािे 
स्थापना गरेकोदफा ३ 
बिोशजिको विपद् व्यिस्थापन 
कोष सम्झनपुछय। 

(ग)“प्रभावि  व्यशि” भन्नािे 
विपद्को घटनाबाट पररिारका 
सदस्य गिुाएको, िारीररक िा 
िानमसक सिस्या उत्पन्न 
भएको, घर, जग्गाजमिन, 

पिपुन्छी, खाद्यान्न, ित्ताकपडा 
 था अन्य सम्पशत्तिा आंशिक 
िा पूर्णयरूपिा नोक्सानी पगेुको 
िा विपद्का कारर्ण अन्य कुनै 
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 ररकाबाट प्रभावि  भएको 
व्यशि सम्झनपुछय। 

(घ)“राह ” भन्नािे विपद् प्रभावि  
व्यशििाई उपिब्ि गराईने 
नगद  था िस् गु  सहाय ा 
सािग्री सम्झनपुछय। 

(ङ)“समिम ” भन्नािे दफा ११ 
बिोशजि नगरपामिकािे गठन 
गरेको विपद् व्यिस्थापन 
समिम  सम्झनपुछय। 

(च)“संयोजक” भन्नािे समिम को 
संयोजक सम्झनपुछय।     

 

पररच्छेद-२ 

कोषको स्थापना, उद्दशे्य  था प्रयोग 

३. कोषको स्थापनाः(१) स्थानीय स् रिा उत्पन्न 
भएको िा हनुसक्ने विपद्को जोशखि न्यूनीकरर्ण 
 था व्यिस्थापन सम्बन्िी कायय नगरस् रबाटै 
सञ्चािन गनयका िामग आिश्यक स्रो  सङ्किन र 
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पररचािन गनय नगरपामिकािा एक विपद् 
व्यिस्थापन कोष रहनेछ।  

(२) कोषिा प्राप्त हनुे रकि 
नगरपामिकाको सशञ्च  कोष रहेको वित्तीय 
संस्थािा एक छुटै्ट खा ा खोमिनेछ।  

(३) दफा ५ बिोशजि जम्िा हनुेगरी प्राप्त 
भएको रकि  था कोषको खा ा रहेको वित्तीय 
संस्थािे कोष रकििा उपिब्ि गराएको ब्याज 
आय र दफा ६ बिोशजि प्राप्त भएको िस् गु  
सहाय ा सािग्रीसिे कोषको आम्दानी हनुेछ।  

 र िस् गु  सहाय ा सािाग्रीको प्रचमि  
िूल्यिाई बैंक वहसाबिा सिािेि गररने छैन।  

(४) दफा ६ बिोशजि कोषको नाििा 
प्राप्त हनु आउने िस् गु  सहाय ा सािाग्रीको 
छुटै्ट िौज्दा  वक ाब स्थापना गरी अमभिेख 
गररनेछ। 

४. कोषको उद्देश्यः(१) स्थानीय स् रिा हनु सक्ने 
सम्भाव्य विपद्को जोशखि न्यूनीकरर्ण  था 
विपद्को व्यिस्थापनका िामग आमथयक  था 
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िस् गु  सहाय ा पररचािन गनुय कोषको उदे्दश्य 
रहनेछ।  

(२) कोषिे देहायका क्षेत्रिा काि गनेछः- 
(क) विपद्को घटनाबाट प्रभावि  

व्यशिहरूिाई स्थानीय स् रिा 
 रुुन्  खोज, उद्धार र राह  
सेिा उपिब्ि गराउने, 

(ख) विपद् पदाय  त्कािै स्थानीय 
स् रिा सािना गनय सक्ने 
अिस्था मसजयना गने, 

(ग)विपद् जोशखि न्यूमनकरर्ण, 

पूिय यारी, प्रम कायय र पनुिायभ 
काययिाई सहज गने । 

५. कोषको आम्दानीः(१) कोषिा देहाय बिोशजिको 
रकि रहनेछः- 

(क) नगरपामिकाको िावषयक 
बजेटिाफय   विपद् व्यिस्थापन 
कोषिा जम्िा हनुे गरी 
स्िीकृ  रकि, 
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(ख) विपद् व्यिस्थापन काययका 
िामग कोषिा जम्िा हनुेगरी 
अन्य स्थानीय  हबाट प्राप्त 
रकि, 

(ग)विपद् व्यिस्थापन काययका िामग 
कोषिा जम्िा हनुेगरी प्रदेि 
सरकार  था नेपाि 
सरकारबाट प्राप्त रकि, 

(घ) नगरसभाबाट स्िीकृ  आमथयक 
ऐनिा व्यिस्था गररए बिोशजि 
विपद् व्यिस्थापन कोषिा 
जम्िा हनुेगरी प्राप्त हनुे िलु्क 
 था दस् रु रकि,  

(ङ) नगर सभा सदस्य,नगर 
काययपामिका सदस्य  था 
नगरपामिकाका 
कियचारीहरूको स्िेशच्छक 
मनर्णययबाट प्राप्त हनुे रकि, 
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(च) स्िदेिी विमभन्न सरकारी  था 
गैरसरकारी संघ, संस्था, 
कियचारी, उद्योगी, व्यिसायी, 
पेिाकिी, राजनीम क दि, 

नागररक सिाज, िामियक  था 
परोपकारी संघ,संस्था र आि 
सियसािारर्णबाट स्िेशच्छक 
रूपिा प्राप्त हनुे रकि, 

(छ) गैरआिासीय नेपािी, िैदेशिक 
सरकार  था 
संघ,संस्थाको फय बाट प्रचमि  
कानूनको अिीनिा रही प्राप्त 
हनुे रकि,  

(ज) कोषको खा ा सञ्चािनिा 
रहेको वित्तीय संस्थािे त्यस् ो 
कोषिा रहेको रकििा 
उपिब्ि गराएको व्याज आय, 

(झ) दफा ६ को उपदफा (३) 
बिोशजि िस् गु  सहाय ा 
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सािाग्रीको मबक्रीबाट प्राप्त 
आय, 

(ञ) प्रचमि  कानूनको अिीनिा 
रही कोषिा जम्िा हनुे गरी 
अन्य कुनै स्रो बाट प्राप्त रकि 
।  

(२) उपदफा (१) बिोशजि कोषिाई 
उपिब्ि हनुे रकि सम्बशन्ि  व्यशि िा 
संस्थािे कोषको बैंक खा ािा मसिै जम्िा 
गररददन िा नगरपामिकाको आमथयक प्रिासन 
िाखािा नगद जम्िा गनय सक्नेछ। त्यसरी नगद 
जम्िा हनु आएिा आमथयक प्रिासन िाखािे 
सम्बशन्ि  व्यशि िा संस्थािाई सोको भपायई 
उपिब्ि गराउनपुनेछ। 

(३) कोषिा रकि जम्िा गने व्यशि  था 
संस्थाको नाि र प्राप्त सहाय ा रकि सम्बन्िी 
िामसक वििरर्ण अको िवहनाको सा  ग ेमभत्र 
साियजमनक गनुय पनेछ। 
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 र कुनै व्यशि िा संस्थािे सहाय ा 
उपिब्ि गराउँदा आफ्नो नाि साियजमनक नगनय 
समिम िाई अनरुोि गरेको रहेछ भने मनजको 
नाि उल्िेख नगरी वििरर्ण साियजमनक गनय बािा 
पने छैन।  

६. िस् गु  सहाय ा सािाग्रीः(१) कुन ै व्यशि िा 
संस्थाबाट नगदबाहेकको िस् गु  सहाय ा 
सािाग्री प्राप्त हनु आएिा र त्यसरी प्राप्त सािग्री 
विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी काययिा उपयोग हनुे 
देशखएिा त्यस् ो िस् गु  सहाय ा सािग्रीिाई 
स्िीकार गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजि स्िीकार 
गररएको िस् गु  सहाय ा सािाग्रीिाई अिग्गै 
िौज्दा  वक ाबिा आम्दानी अमभिेख जनाई 
त्यस् ो सािाग्रीको प्रचमि  िूल्यिाई कोषको 
आम्दानीको रूपिा सिे  अमभिेख गनुय पनेछ। 

स्पष्टीकरर्णःयस दफाको प्रयोजनका िामग 
"प्रचमि  िूल्य" भन्नािे िस् गु  सािग्रीको 
साथिा प्राप्तहनुे खररद बीजक िा िूल्याङ्कनको 
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प्रिार्ण र ढुिानी िाग  सिे को िूल्य सम्झन ु
पछय। िूल्य नखिेुको कुनै सािग्री प्राप्त हनु 
आएको रहेछ भने त्यस् ो सािग्रीको प्रचमि  
स्थानीय दररेट अनसुारको िूल्याङ्कनिाई 
आम्दानीको आिार िामननेछ। त्यसरी िूल्य 
कायि गनय नसवकएिा समिम िे त्यस् ो 
सािग्रीको उशच  ठहयायएको िूल्याङ्कन अनसुार 
िूल्य कायि गरी कोषिा आम्दानीबाध्न ु पनेछ 
। 

(३) उपदफा (१) बिोशजि प्राप्त भई 
उपदफा (२) बिोशजि आम्दानी अमभिेख 
गररएको कुनै सािग्री  त्काि प्रयोग गनय 
आिश्यक नपने िा नमिल्ने िा सड्ने, मबग्रन,े 

नामसने िा खेर जाने भर्य िािो सियसम्ि 
भण्डारर्ण गरी राख्न पमन अनकूुि नहनुे प्रकृशत्तको 
भएिा समिम िे मनर्णययिे गरी त्यस् ो सािग्रीिाई 
प्रचमि  कानून बिोशजि मििाि मबक्री गरी प्राप्त 
आय रकििाई कोषको खा ािा जम्िा गनुय 
पनेछ। 
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(४) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा 
िेशखएको भए ापमन कुनै िस् गु  सहाय ा 
सािग्री स्थानीय विपद् व्यिस्थापनिा उपयोग 
नहनुे िा उपयोग गनय उपयिु नहनुे देशखएिा 
समिम िे मनर्णयय गरी त्यस् ो सहयोग आंशिक िा 
पूर्णयरूपिा अस्िीकार गनय सक्नेछ। 

(५) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा 
िेशखएको भए ापमन कुनै िस् गु  सहाय ा 
सािग्री प्रचमि  िापदण्ड बिोशजिको न्यून ि 
गरु्णस् रयिु नभएको अिस्थािा त्यस् ो 
सािग्रीिाई समिम िे अस्िीकार गनेछ।  

(६) उपदफा (१)बिोशजि प्राप्त िस् गु  
सहाय ा सिाग्री उपदफा (४ ) िा (५) 
बिोशजि अस्िीकार गररएको अिस्थािा बाहेक 
त्यस् ो सािाग्री उपिब्ि गराउने व्यशि िा 
संस्थािाई कायायियिे सािग्री प्राप्त भएको िा 
बशुझमिएको भपायई उपिब्ि गराउनपुनेछ । 

(७) उपदफा (१) बिोशजि स्िीकार गरी 
उपदफा (२) बिोशजि अमभिेख गररएको र 
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उपदफा (४) िा (५) बिोशजि अशस्िकार 
गररएको सािग्रीको वििरर्ण  था स्िीकार 
गररएको सािग्रीको हकिा सो उपिब्ि गराउने 
व्यशि िा संस्थाको नाि सम्बन्िी िामसक 
वििरर्ण अको िवहनाको सा  ग ेमभत्र साियजमनक 
गनुय पनेछ। 

 र कुनै व्यशि िा संस्थािे सहाय ा 
उपिब्ि गराउँदा आफ्नो नाि साियजमनक नगनय 
समिम िाई अनरुोि गरेको रहेछ भने मनजको 
नाि उल्िेख नगरी वििरर्ण साियजमनक गनय बािा 
पने छैन। 

(८) यस दफा बिोशजि प्राप्त भएको 
िस् गु  सहाय ा सािग्रीिाई त्यस् ो सािग्री 
भण्डारर्ण गने िा प्रयोग गररने स्थानसम्ि 
पयुायउनका िामग सहाय ा उपिब्ि गराउने 
सम्बशन्ि  व्यशि िा संस्थािाई नै अनरुोि गनय 
सवकनेछ।   

७. कोषको प्रयोगः(१) कोषिा जम्िा भएको रकि 
खचय गनय  था विपद् व्यिस्थापनका िामग प्राप्त 
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िस् गु  सहाय ा सािग्री खचय मनकासा गनय 
समिम िे मनर्णयय गनुयपने छ।  

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा 
िेशखएको भए ापमन  त्काि विपद् प्रम कायय गनुय 
पने अिस्था रहेको र समिम को बैठक बस्न 
सक्ने अिस्था नरहेिा त्यसपमछ  पश्चा  िग ै 
बस्ने समिम को बैठकबाट अनिुोदन गराउने गरी 
संयोजकको मनर्णययबाट एक पटकिा बढीिा दि 
हजार रूपैयाँसम्िको रकि खचय गनय बािा पगु्ने 
छैन ।  

(३) कोषिा जम्िा भएको रकि  था 
सािग्री देहाय बिोशजिको काययिा खचय गररनेछः- 

(क) विपद्बाट प्रभावि  भएको िा 
हनुसक्ने व्यशि िा सिदुायको 
 त्काि खोजी, उद्धार  था 
सम्पशत्तको संरक्षर्ण गनय, 

(ख) विपद् प्रभावि को  त्कािीन 
राह का िामग आिश्यक पने 
खाद्यान्न, खानेपानी, ित्ता 
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कपडा, औषमि, सरसफार्  था 
िैशक्षक सािग्री जस् ा िस् हुरू 
खररद गरी उपिब्ि गराउन 
 था  त्सम्बन्िी अन्य 
आिश्यक कायय गनय, 

(ग) विपद्को कारर्ण स्थायी 
बसोबास स्थि गिुाएका 
व्यशिका िामग अस्थायी 
शिविर िा आश्रयस्थि बनाउन 
 था पनुस्थायपना गनय, 

(घ) विपद्को कारर्णबाट घार् े िा 
मबरािी भएका व्यशिको 
औषिोपचार गनय, 

(ङ) विपद् प्रभावि िाई िनोिैज्ञामनक 
उपचार  था िनोविििय प्रदान 
गनय, 

(च) विपद्को कारर्णबाट ितृ्य ु
भएका व्यशिको काजवक्रया 
िा सदग का िामग मनजको 
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पररिारिाई  ोवकए 
बिोशजिको सहाय ा उपिब्ि 
गराउन, 

(छ) विपद्को कारर्ण सम्पशत्तको 
क्ष ी हनुे व्यशििाई 
 ोवकएबिोशजिको राह  
उपिब्ि गराउन, 

(ज) खोज, उद्धार  था प्राथमिक 
उपचारकािामग स्ियि ् सेिक 
 था वििेषज्ञको पररचािन र 
सािग्री खररद  था भण्डारर्ण 
गनय, 

(झ) विपद्को कारर्णबाट भएको 
फोहरिैिा  था प्रदषुर्णको 
विसजयन गनय, 

(ञ) विपद् पूिय सूचना प्रर्णािी 
स्थापना सम्बन्िी उपकरर्ण 
खररद, प्रर्णािी विकास र सोको 
सञ्चािन गनय, 
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(ट) खोज, उद्धार र राह कोिामग 
 त्काि सञ्चार  था या ाया  
सूचारु गनय, 

(ठ) स्थानीय स् रिा रहेका विपद् 
व्यिस्थापन स्ियि ् सेिकको 
क्षि ा विकास  था पररचािन 
सम्बन्िी कायय गनय, 

(ड) जोशखियिु स्थानको पवहचान 
 था उि स्थानको िन 
जनको स्थानान् रर्ण गनय, 

(ढ)विपद्पमछविपदबाट भएको 
क्षम को िेखाजोखा र 
विपद्पमछको आिश्यक ाको 
पवहचान गनय, 

(र्ण)विपद्पमछको पनुःमनिायर्ण गनय, 
( ) विपद पूिय  यारी, विपद् 

प्रम कायय, विपद् र विपद्पमछको 
पनुिायभ, विपद् जोशखि 
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न्यूनीकरर्ण जस् ा विपद् 
व्यिस्थापनका कायय गनय, 

(थ) समिम िे  ोकेबिोशजिको विपद् 
व्यिस्थापन सम्बन्िी अन्य 
काि गनय, गराउन । 

(४) उपदफा (३) िा जनुसकैु कुरा 
िेशखएको भए  ापमन मनयमि रूपिा गररने 
विकास मनिायर्ण सम्बन्िी काययिाई विपद् 
व्यिस्थापनसँग आिद्ध गराएर कोषबाट कुनै पमन 
वकमसिको खचय गनय पाईनछैेन। 

(५) कोषिा िौज्दा  रकि पाँच िाख 
रूपैयाँभन्दा घटी भएको अिस्थािा आप कािीन 
काययबाहेक अन्य प्रयोजनका िामग कोषको रकि 
प्रयोग गररनेछैन ।  

८. राह  सहाय ा वि रर्णः(१) प्रभावि  व्यशििाई 
राह  उपिब्ि गराउँदा कोषिा जम्िा भएको 
रकि र िस् गु  सािग्रीिध्ये आिश्यक ा र 
औशचत्यका आिारिा दिैु िा कुनै एक प्रकारको 
सहाय ा उपिब्ि गराउन सवकनेछ।  
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(२) उपदफा (१) बिोशजि राह  
उपिब्ि गराउनपुूिय कोषबाट राह  उपिब्ि 
गराईददने सम्बन्ििा विपद् प्रभावि  व्यशि िा 
मनजको एकाघरको पररिारका सदस्यिे विपद्को 
घटना र सोबाट आफू िा आफ्नो पररिारका 
सदस्यिाई पनय गएको हामन नोक्सानीको वििरर्ण 
सवह  कायायियिा मनिेदन द ाय गनुयपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बिोशजि मनिेदन द ाय 
गदाय विपद्को घटना र सोबाट पनय गएको हामन 
नोक्सानीको िूल्याङ्कन सवह को सजयमिन िचुलु्का 
िा प्रम िेदन सिे  मनिेदनसाथ संिग्न गररएको 
हनुपुनेछ।  

(४) उपदफा (२) बिोशजि द ाय भएको 
मनिेदन र उपदफा (३) बिोशजिको संिग्न 
िचुलु्का िा प्रम िेदन सिे का आिारिा विपद् 
प्रभावि िाई कोषबाट राह  रकि  था सािग्री 
उपिब्ि गराउँदा विपद्को सघन ा र व्यापक ा, 
कोषिा जम्िा भएको रकि  था राह  
सािाग्रीको उपिब्ि ा र खचयको औशचत्य 
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सिे िाई दृवष्टग  गरी समिम िे उशच  
ठहयायएबिोशजि हनुेछ। 

(५) उपदफा (२) र (३) िा जनुसकैु 
कुरा िेशखएको भए ापमन विपद्को कारर्णिे 
गम्भीर हामन नोक्सानी िा घाई े भई विपद् 
प्रभावि  व्यशि िा मनजको एकाघरको पररिारका 
सदस्यिे राह का िामग मनिेदन द ाय गनय सक्ने 
अिस्था नरहेिा र  त्काि राह  उपिब्ि 
नगराउँदा विपद् प्रभावि  व्यशि थप जोशखििा 
िकेमिन सक्ने िा थप जनिन र स्िास््यिा 
हामन नोक्सानी पगु्न सक्ने अिस्था छ भने्न 
समिम िाई िागेिा त्यस् ो व्यशििाई समिम िे 
मनर्णयय गरेर  त्काि राह  उपिब्ि गराउन 
सक्नेछ। 

(६) विपद् प्रभावि  व्यशििाई यस दफा 
बिोशजि राह  उपिब्ि गराउँदा िवहिा, 
बािबामिका, वकिोर वकिोरी, जेष्ठ नागररक, 

अिि  था अपाङ्ग ा भएका व्यशििाई 
प्राथमिक ा ददनपुनेछ। 
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९. कोष प्रयोग गनय नपाईनेः(१)यस काययविमििा 
अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए  ापमन 
देहायको प्रयोजनका िामग कोषिा जम्िा भएको 
रकि खचय गनय पाईने छैनः- 

(क) मनयमि  प्रिासमनक काययको 
िामग खचय गनय,  

(ख) कुन ै सरकारी िा गैरसरकारी 
पदामिकारी िा कियचारीिाई 
मनयमि  रूपिा  िब, भत्ता िा 
अन्य सवुििा उपिब्ि गराउन,  

(ग) कुनै सरकारी िा गैरसरकारी 
पदामिकारी िा कियचारीिाई 
भ्रिर्ण खचय िा अन्य त्यस् ै 
प्रकारको खचय उपिब्ि 
गराउन, 

(घ) विपदबाट प्रभावि िाई ददईन े
 ोवकएबिोशजिको राह  
बाहेक अन्य कुनै पमन 
वकमसिको चन्दा, परुस्कार, 
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उपहार िा आमथयक सहाय ा 
उपिब्ि गराउन, 

(ङ) कुनै पमन वकमसिको गोष्ठी, 
अन् रवक्रया, सभा िा सम्िेिन 
सञ्चािन गनय, गराउन, 

(च) आकशस्िक रूपिा मनिायर्ण 
गनुयपने बाहेकका अन्य 
मनयमि  पूिायिार विकास 
मनिायर्णसम्बन्िी कायय गनय, 
गराउन, 

(छ) विपद् जोशखि न्यूनीकरर्ण  था 
विपद् व्यिस्थापनसँग प्रत्यक्ष 
सम्बन्ि नभएको अन्य कुनै 
पमन कायय गनय, गराउन ।  

(२) कोषिाई प्राप्त भएको िस् गु  
सहाय ा सािग्रीिध्ये कुनै सािग्री पूर्णय िा 
आंशिकरूपिा कायायियको िा कायायियको कुन ै
पदामिकारी िा कियचारीको मनयमि  प्रयोजनका 
िामग प्रयोग गररनेछैन। 
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१०. समिम को गठनः(१) यस काययविमि बिोशजि 
कोषको सञ्चािन  था व्यिस्थापन गनय 
नगरपामिकािे एक विपद् व्यिस्थापन समिम  
गठन गनेछ। 

(२) यस काययविमि बिोशजि कोषको 
सञ्चािन  था व्यिस्थापन गनुय समिम को िखु्य 
क यव्य हनुेछ। 

(३) यस काययविमििा िेशखएको अम ररि 
समिम को अन्य काि, क यव्य र अमिकार  सो 
समिम  गठन गदायको बख  नगरवपिकािे 
 ोवकददएबिोशजि हनुेछ। 

 

पररच्छेद-३ 

कोषको सञ्चािन, िेखा  था िेखापरीक्षर्ण 

११. कोषको सञ्चािनः(१) कोषको बैंक खा ा 
सञ्चािन नगरपामिकाको प्रिखु प्रिासकीय 
अमिकृ  िा मनजिे  ोकेको अमिकृ  स् रको 
कियचारी र िेखा प्रिखु िा मनजिे  ोकेको 
िेखाको कियचारीको संयिु दस् ख बाट हनुेछ 
।  
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(२) कोषबाट एक पटकिा दईु हजार 
रूपैयाँभन्दा बढीको रकि भिुानी गदाय 
अमनिाययरूपिा बैंक िाफय   िात्र भिुानी गनुय 
पनेछ। 

(३) कोषिाई प्राप्त िस् गु  सहाय ा 
सािग्रीको मनकासा प्रिखु प्रिासकीय अमिकृ  िा 
मनजिे  ोकेको विपद् व्यिस्थापन हेने अमिकृ  
स् रको कियचारी र शजन्सी िाखा प्रिखुबाट 
हनुेछ।  

(४) उपदफा (३) बिोशजि िस् गु  
सहाय ा सािग्री विपद् व्यिस्थापन काययिा 
उपयोगको िामग मनकासा गदाय िौज्दा  
वक ाबिा खचय अमभिेख जनाई मनकासा 
ददनपुनेछ र त्यस् ो सािाग्रीको अमभिेख 
िूल्यिाई कोषको खचयको रूपिा सिे  अमभिेख 
गररनेछ। 

१२. कोषको आयव्ययको िेखा  था सोको 
साियजमनकरर्णः(१) कोषको आय व्ययको िेखा 
प्रचमि  कानून बिोशजि गनुय पनेछ।  
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(२) कोषिे काययपामिकािे  ोकेबिोशजि 
आन् ररक मनयन्त्रर्ण प्रर्णािी कायि गनुय पनेछ। 

(३) कोषको िामसकरूपिा भएको 
आम्दानी र खचयको वििरर्ण अको िवहनाको सा  
ग ेमभत्रिा साियजमनक गनुयपनेछ। 

(४) आमथयक िषय सिाप्त भएको मिम िे 
 ीन िवहनामभत्र समिम िे कोषको िावषयक आय 
व्ययको वििरर्ण सिे  खलु्ने िावषयक प्रम िेदन 
 यार गरी काययपामिका िाफय   गाउँरनगर सभा 
सिक्ष पेि गनुय पनेछ। 

१३. िेखापरीक्षर्णः(१) कोषको आन् ररक 
िेखापरीक्षर्ण नगरपामिकाको आन् ररक 
िेखापरीक्षर्ण िाखाबाट हनुेछ। 

(२) कोषको अशन् ि िेखापरीक्षर्ण 
िहािेखा परीक्षकबाट हनुेछ। 

(३) नगर काययपामिकािे चाहेिा जनुसकैु 
बख  समिम को वहसाबवक ाब जाँच्न िा जाँच 
गराउन सक्नेछ। 
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(४) नगर काययपामिकाको कायायियिे 
कम् ीिा िषयको एक पटक कोषको सािाशजक र 
साियजमनक िेखापरीक्षर्णको व्यिस्था मििाउन ु
पनेछ। 

 
पररच्छेद-४ 

विविि 

१४. सि य सहाय ाः(१)  विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी 
 ोवकएको कायय सम्पादन गने ि य सवह  कुन ै
व्यशि िा संस्थािे कोषिा सहाय ा उपिब्ि 
गराउन चाहेिा त्यस् ो सहाय ा प्राप्त गनुय पूिय 
समिम िे ि य स्िीकार गने िा नगने सम्बन्िी 
मनर्णयय गनेछ र ि य स्िीकार गरेको अिस्थािा 
िात्र सहाय ा रकि िा सािग्री कोषिा जम्िा 
गनुय पनेछ। 

 र नेपाि सरकार, प्रादेि सरकार िा 
स्थानीय सरकारिे सि य अनदुान उपिब्ि 
गराउने हकिा समिम को पूिय मनर्णयय आिश्यक 
पनेछैन।  
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(२) उपदफा(१)बिोशजि कोषिा प्राप्त 
अनदुान रकि िा िस् गु  सहाय ा सािग्रीिाई 
 ोवकएको काििा िात्र उपयोग गनुयपनेछ।  

(३)  उपदफा(१)बिोशजि कोषिा प्राप्त 
अनदुान रकि िा िस् गु  सहाय ा सािग्री 
 ोवकए बिोशजिको काययिा उपयोग भए,नभएको 
सम्बन्ििा त्यस् ो सहाय ा उपिब्ि गराउने 
व्यशि िा संस्थािे वििरर्ण िाग गरेिा सोको 
वििरर्ण उपिब्ि गराउनपुनेछ। 

(४)उपदफा(१)बिोशजि कोषिा सहाय ा 
स्िरुप प्राप्   हनुे भौम क सािग्रीहरुको भण्डारर्ण 
 था वि रर्ण काययिाई व्यिशस्थ  गनय 
आिश्यक ा अनसुार समिम िे थप िापदण्ड िा 
मनदेशिका बनाई िागू गनय सक्नेछ। 

१५. पराििय मिन सक्ने: समिम िे यस काययविमि 
बिोशजिको कायय सम्पादन गनय उपयिु विज्ञ 
व्यशि िा सस्थासँग आिश्यक पराििय मिन 
सक्नेछ। 
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१६. रकि विज नहनुे  था आि ी कोष (ररिशल्िङ् 
फण्ड) को रूपिा रहने:(१) दफा ५ को 
उपदफा (१) बिोशजि कोषिा जम्िा भएको 
रकििध्ये आंशिक िा परैू रकि कुन ैआमथयक 
िषयिा खचय नभई आमथयक िषयको अन्त्यिा बाँकी 
रहेिा त्यस् ो रकि विज हनुे छैन। 

 र दफा १४ को उपदफा (१) बिोशजि 
प्राप्त सहाय ा रकििाई त्यस् ो ि य अनरुूप 
उपयोग गनय नसकेको कारर्ण जनाई सहाय ा 
उपिब्ि गराउने सम्बशन्ि  व्यशि िा संस्थािे 
वफ ाय िाग गरेिा कोषबाट रकि वफ ाय गनय 
बािा पने छैन। 

(२) कोषिाई आि ी कोष (ररबशल्िङ्ग 
फण्ड) को रुपिा सञ्चािन गररनेछ। 

स्पष्टीकरर्णः यस दफाको प्रयोजनका 
िामग आि ी कोष (ररबशल्िङ फण्ड) 
भन्नािे कोषबाट खचय भएको नगद 
रकि िावषयक रुपिा बजेट विमनयोजन 



खण्डः२)   स्थानीय राजपत्र  भाग २    मिम ः 
२०७५।३।१० 

29 
 

िाफय   पनुःपूम य गदै जाने गरी स्थावप  
कोषिाई सम्झनपुछय । 

(३) कोषिा िौज्दा  रकि पाँच िाख 
रूपैयाभन्दा न्यून हनु गएिा  त्काि थप रकि 
जम्िा गने व्यिस्था मििाउन ुगनुय पनेछ। 

१७. सहयोगका िामग आह्वान गनेः(१) विपद्का 
कारर्ण आपत्कािीन अिस्था मसजयना भई स्थानीय 
स्रो  सािन र क्षि ािे विपद्को सािना गनय 
कदठन भएिा नगरपामिकािे मछिेकी स्थानीय 
 ह,प्रदेि सरकार  था नेपाि सरकारिाई 
कोषिा आमथयक  था िस् गु  सहाय ा उपिब्ि 
गराउन अनरुोि गनय सक्नेछ। 

(२) विपद्बाट प्रभावि को खोज,उद्धार र 
राह का िामग समिम िे स्थानीय सािाशजक  था 
परोपकारी संघ, संगठन, यिुाक्िि, आिासिूह, 

स्ियि ्सेिक, राष्ट्रसेिक, उद्योगी व्यिसायी, प्रिदु्ध 
व्यशि  था सियसािारर्णिाई सहयोगका िामग 
अनरुोि गनय सक्नेछ।  
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१८. अमभिेख राख्नःे (१) समिम िे कोष पररचािन 
सम्बन्ििा गरेको मनर्णयय र अन्य काि 
कारिाहीको अमभिेख दरुुस्  राख्न ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोशजिको अमभिेख 
समिम को सदस्य-सशचिको शजम्िािा रहनेछ। 

(३)  दफा (१) बिोशजिको अमभिेख 
सरोकारिािा कुनै व्यशि िा संस्थािे िाग गरेिा 
मनजिाई मनयिानसुार त्यस् ो अमभिेख उपिब्ि 
गराउन ुपनेछ।   

१९. अनगुिनः(१)  यस काययविमि बिोशजि कोष 
पररचािन  था सोबाट भएका कािको मनयमि  
 था आकशस्िक अनगुिन सम्बन्िी काययका 
िामग समिम को संयोजक िा मनजिे  ोकेको 
समिम को अन्य कुनै सदस्यको संयोजकत्ििा 
समिम को न्यून ि थप एक सदस्य सिे  संिग्न 
रहेको अनगुिन टोिी खवटई कोष पररचािनबाट 
भएको कािको अनगुिन गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोशजि खवटएको 
अनगुिन टोिीिे आफूिाई प्राप्त कायायदेिका 
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आिारिा अनगुिनका क्रििा देशखएको सत्य 
 ्य वििरर्ण सवह को प्रम िेदन समिम सिक्ष 
पेि गनुयपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बिोशजि पेि हनु 
आएको प्रम िेदन सिे का आिारिा कोष 
पररचािनिा कुनै किी किजोरी भएको देशखएिा 
त्यसिाई सिुार गनय समिम िे आिश्यक मनदेिन 
ददन सक्नेछ र त्यस् ो मनदेिनको पािना गनुय 
सम्बशन्ि  सबैको क यव्य हनुेछ।  

(४) उपदफा (३) िा जनुसकैु कुरा 
िेशखएको भए ापमन कोष पररचािनिा कुन ै
गशम्भर त्रवुट रहेको र सोिाई  त्काि रोक्न 
आिश्यक देशखएिा संयोजकिे त्यस् ो कायय 
रोक्न मनदेिन ददन सक्नछे। 

(५) अनगुिनका क्रििा कुनै व्यशििे 
झठुा वििरर्ण पेि गरी कोषबाट राह  प्राप्त 
गरेको िा कोषिे उपिब्ि गराएको राह को 
दरुूपयोग गरेको पाईएिा दोषी उपर प्रचमि  
कानून बिोशजि कारबाही हनुेछ। 
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(६) उपदफा (१) बिोशजिको अनगुिन 
टोिीिा उपिब्ि भएसम्ि स्थानीय राजनीम क 
दि, विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी काययिा संिग्न 
गैरसरकारी संघसंस्था, उद्योगी व्यिसायी आिद्ध 
संघ, संगठन,नागररक सिाज  था पत्रकार 
आिद्ध संघ, संगठन र सि य सहाय ा उपिब्ि 
गराउने व्यशि िा संस्थाको प्रम मनमि सिे िाई 
संिग्न गराउन ुपनेछ। 

२०. मनदेिन ददन सक्ने:नगर सभािे समिम को काि 
कारबाहीको सम्बन्ििा समिम िाई आिश्यक 
मनदेिन ददन सक्नेछ। 
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