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उऱलाबलरी  नगरपललऱकल  
विपद् व्यिस्थलपन कोष (सञ्चलऱन ) कलयाविधि , २०७५  

काययपालिकाबाट स्वीकृत लमलतः २०७५ /०५  /०४     

 
प्रस्तावनाः  

ईिायबारी नगरपालिका के्षत्र लभत्र प्राकृलतक तथा गैरप्राकृलतक लवपद् बाट हुन 

सक्ने जोलखम न्यूलनकरण तथा व्यवस्थापनका िालग स्थापना भएको लवपद् 

व्यवस्थापन कोषको सञ्चािन सम्बन्धी काययलवलध बनाईन बाञ्छनीय भएकोिे , नगर 

लवपद् जोलखम न्यूलनकरण तथा व्यवस्थापन ऐन , २०७५ को दफा २७ िे लदएको 

ऄलधकार प्रयोग गरी ईिायबारी नगर काययपालिकािे यो काययलवलध बनाएको  छ ।   

 
पररच्छेद – १ 

प्रारलम्भक  

 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भ  : (१) यो काययलवलधको नाम “लवपद् व्यवस्थापन कोष 

(सञ्चािन) काययलवलध , २०७५ ” रहेको छ ।  

        (२) यो काययलवलध तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।  

 

२. पररभाषा  : लवषय वा प्रस ङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यस काययलवलधमा , 

(क) “ऐन” भन्नािे ईिायबारी नगर लवपद् जोलखम न्यूनीकरण तथा 

व्यवस्थापन ऐन , २०७५ सम्झनुपछय  ।  
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(ख) “कोष” भन्नािे ऐनको दफा १२ बमोलजमको लवपद् 

व्यवस्थापन कोष सम्झनुपछय  ।  

(ग) “प्रभालवत व्यलि ” भन्नािे लवपद्को घटनाबाट पररवारका 

सदस्य गुमाएको , शारीररक वा मानलसक समस्या ईत्पन्न 

भएको , घर , जग्गाजलमन , पशुपन्छी , खाद्यान्न , ित्ताकपडा तथा 

ऄन्य सम्पलत्तमा अंलशक वा पूणयरूपमा नोक्सानी पुगेको वा 

लवपद्का कारण ऄन्य कुनै तररकाबाट प्रभालवत भएको 

व्यलििाइ सम्झनुपछय  ।  

(घ)  “राहत ” भन्नािे लवपद् प्रभालवत व्यलििाइ ईपिब्ध गराइने 

नगद तथा वस्तुगत सहायता सामग्री समेत सम्झनुपछय  ।  

(ङ) “सलमलत” भन्नािे ऐनको दफा ३ बमोलजमको सलमलत 

सम्झनुपछय  ।  

(च) “संयोजक ” भन्नािे सलमलतको संयोजक सम्झनुपछय  ।     

                                      

पररच्छेद – २ 

कोषको स्थापना , ईदे्दश्य तथा प्रयोग  

 

३. कोषको स्थापना : (१) स्थानीय स्तरमा ईत्पन्न भएको वा हुनसक्ने लवपद्को 

जोलखम न्यूलनकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायय नगर स्तरबाटै सञ्चािन 

गनयका िालग अवश्यक स्रोत स ङ्किन र पररचािन गनय नगरपालिकामा एक 

लवपद् व्यवस्थापन कोष रहनेछ ।  

(२) कोषको अय रकम स ङ्किन तथा व्यय रकम पररचािनका 

िालग नगरपालिकाको सलञ्चत कोष रहेको लवत्तीय संस्थामा एक छुटै्ट खाता 

खोलिनेछ ।   
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(३) कोषको कूि अम्दानी ऄन्तगयत यस काययलवलधको दफा ५ 

बमोलजम कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्त भएको रकम तथा कोषको खाता रहेको 

लवत्तीय संस्थािे कोष रकममा ईपिब्ध गराएको ब्याज अय र दफा ६ 

बमोलजम प्राप्त भएको वस्तुगत सहायता सामग्रीको प्रचलित मूल्य समेतिाइ 

जनाईँनेछ ।  

तर वस्तुगत सहायता सामग्रीको प्रचलित मूल्यिाइ बैंक लहसाबमा 

समावेश गरीने  छैन ।  

(४) यस काययलवलधको दफा ६ बमोलजम कोषको नाममा प्राप्त हुन 

अईने वस्तुगत सहायता सामग्रीको छुटै्ट मौज्दात लकताब स्थापना गरी 

ऄलभिेख गरीनेछ ।  

 

४. कोषको ईदे्दश्य  : (१) स्थानीय स्तरमा हुन सक्ने सम्भाव्य लवपद्को जोलखम 

न्यूलनकरण तथा लवपद्को व्यवस्थापनका िालग अलथयक तथा वस्तुगत 

सहायता पररचािन गनुय कोषको ईदे्दश्य रहनेछ ।   

(२) कोषिे देहायका के्षत्रमा काम गने छः    

(क) लवपद्को घटनाबाट प्रभालवत व्यलिहरूिाइ स्थानीय 

स्तरमा तुरुन्त खोज , ईद्धार र राहत सेवा ईपिब्ध       

गराईने ।  

(ख) लवपद् पदाय तत्कािै स्थानीय स्तरमा सामना गनय सक्ने 

ऄवस्था लसजयना गने ।  

(ग) लवपद् जोलखम न्यूलनकरण , पूवयतयारी , प्रलतकायय र 

पुनिायभ काययिाइ सहज गने ।  
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५. कोषको अम्दानी  : (१) कोषमा ऐनको दफा १२ को ईपदफा  (२) र (३) को 

ऄलधनमा रही देहाय बमोलजमका रकम अम्दानीको रूपमा जम्मा हुनेछ:  

(क) नगरपालिकाको वालषयक बजेटमाफय त लवपद् व्यवस्थापन 

कोषमा जम्मा हुने गरी स्वीकृत रकम , 

(ख) लवपद् व्यवस्थापन काययका िालग कोषमा जम्मा हुने  गरी 

ऄन्य स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम , 

(ग) लवपद् व्यवस्थापन काययका िालग कोषमा जम्मा हुनेगरी 

प्रदेश सरकार तथा नेपाि सरकारबाट प्राप्त रकम , 

(घ) नगरसभाबाट स्वीकृत अलथयक ऐनमा व्यवस्था गरीए 

बमोलजम लवपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्त 

हुने शुल्क तथा दस्तुर रकम ,  

(ङ) नगर सभा सदस्य , नगर काययपालिका सदस्य तथा 

नगरपालिकाका कमयचारीहरूको स्वेलच्छक लनणययबाट 

प्राप्त हुने रकम , 

(च) स्वदेशी लवलभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरू 

र त्यसमा काययरत कमयचारीहरू , ईद्योगी , व्यवसायी , 

पेशाकमी , राजनीलतक दि , नागरीक समाज , धालमयक 

तथा परोपकारी संघ संस्था र अम सवयसाधारणबाट 

स्वेलच्छक रूपमा प्राप्त हुने रकम , 

(छ) गैरअवासीय नेपािी , वैदेलशक सरकार तथा 

संघसंस्थाको तफय बाट प्रचलित कानुनको ऄलधनमा रही 

प्राप्त हुने रकम ,  
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(छ) कोषको खाता सञ्चािनमा रहेको लवत्तीय संस्थािे 

त्यस्तो कोषमा रहेको रकममा ईपिब्ध गराएको ब्याज 

अय , 

(ज) दफा ६ को ईपदफा  (३) बमोलजम वस्तुगत सहायता 

सामग्रीको लबक्रीबाट प्राप्त अय , 

(झ) प्रचलित कानुनको ऄलधनमा रही कोषमा जम्मा हुने गरी 

ऄन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।  

(२) ईपदफा  (१) बमोलजम कोषिाइ ईपिब्ध हुने रकम सम्बलन्धत 

व्यलि वा संस्थािे यस काययलवलधको दफा  ३ को ईपदफा  (२) बमोलजमको 

कोषको बैंक खातामा लसधै जम्मा गरीलदन वा नगरपालिकाको अलथयक 

प्रशासन शाखामा नगद जम्मा गनय सक्नेछ । त्यसरी नगद जम्मा हुन अएमा 

अलथयक प्रशासन शाखािे सम्बलन्धत व्यलि वा संस्थािाइ सोको भपायइ 

ईपिब्ध गराईनुपनेछ ।  

(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्यलि तथा संस्थाको नाम र प्राप्त 

सहायता रकम सम्बन्धी मालसक लववरण ऄको मलहनाको सात गते लभत्र 

सावयजलनक गरीनेछ ।  

तर कुनै व्यलि वा संस्थािे सहायता ईपिब्ध गराईँदा अफ्नो नाम 

सावयजलनक नगनय सलमलतिाइ ऄनुरोध गरेको रहेछ भने लनजको नाम ईल्िेख 

नगरी लववरण सावयजलनक गनय बाधा पने छैन।   

 

६. वस्तुगत सहायता सामग्री : (१) ऐनको दफा १२ को ईपदफा  (२) र (३) को 

ऄलधनमा रही कुनै व्यलि वा संस्थाबाट नगदबाहेकको वस्तुगत सहायता 

सामग्री प्राप्त हुन अएमा र त्यसरी प्राप्त सामग्री लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी 
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काययमा ईपयोग हुने देलखएमा त्यस्तो वस्तुगत सहायता सामग्रीिाइ स्वीकार 

गरीनेछ ।   

(२) ईपदफा  (१) बमोलजम स्वीकार गरीएको वस्तुगत सहायता 

सामग्रीिाइ ऄिग्गै मौज्दात लकताबमा अम्दानी ऄलभिेख जनाइ त्यस्तो 

सामग्रीको प्रचलित मूल्यिाइ कोषको अम्दानीको रूपमा समेत ऄलभिेख 

गरीनेछ ।   

स्पष्टिकरणः यस दफाको प्रयोजनका लाष्टग प्रचष्टलत मूल्य भन्नाले 

वस्तुगत सामग्रीको साथमा प्राप्त  हुने खररद ष्टबजक वा मूल्याङ्कनको प्रमाण र 

ढुवानी लागत समेतको मूल्यलाई जनाउँनेछ । यष्टद त्यस्तो मूल्यष्टबना नै 

वस्तुगत सामग्री प्राप्त हुन आएको रहेछ भने त्यस्तो वस्तुगत सामग्रीको 

प्रचष्टलत स्थानीय दररेट अनुसारको मूल्याङ्कनलाई आम्दानीको आधार 

माष्टननेछ । सो पष्टन नभएमा त्यसरी प्राप्त सामग्रीको लाष्टग सष्टमष्टतले उष्टचत 

ठहयााएको मूल्याङ्कनलाई कोषको आम्दानीको आधारको रूपमा ष्टलईनेछ ।  

(३) ईपदफा  (१) बमोलजम प्राप्त भइ ईपदफा  (२) बमोलजम अम्दानी 

ऄलभिेख गरीएको कुनै सामग्री तत्काि प्रयोग गनय अवश्यक नपने वा 

नलमल्ने वा िामो समयसम्म भण्डारण गरी राख्न पलन ऄनुकुि नहुने (सड्ने , 

लबग्रने , नालसने वा खेर जाने ) प्रकृलत्तको भएमा सलमलतको लनणययिे त्यस्तो 

सामग्रीिाइ प्रचलित कानुन बमोलजम लििाम लबक्री गरी प्राप्त अय रकमिाइ 

दफा ३ को ईपदफा  (२) बमोलजमको कोषको खातामा जम्मा गरीनेछ ।   

(४) ईपदफा  (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन कुनै वस्तुगत 

सहायता सामग्री स्थानीय लवपद् व्यवस्थापनमा ईपयोग नहुने वा ईपयोग गनय 

ईपयुि नहुने देलखएमा सलमलतिे लनणयय गरी त्यस्तो सहयोग अंलशक वा 

पूणयरूपमा ऄस्वीकार गनय सक्नेछ ।  
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(५) ईपदफा  (१) वा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन कुनै वस्तुगत 

सहायता सामग्री प्रचलित मापदण्ड बमोलजमको न्यूनतम गुणस्तरयुि नभएको 

ऄवस्थामा त्यस्तो सामग्रीिाइ सलमलतिे ऄस्वीकार गनेछ।   

(६) ईपदफा  (१) बमोलजम प्राप्त वस्तुगत सहायता सामग्री ईपदफा  (४) 

वा (५) बमोलजम ऄस्वीकार गरीएको ऄवस्थामा बाहेक त्यस्तो सामग्री 

ईपिब्ध गराईने व्यलि वा संस्थािाइ कायायियिे सामग्री प्रालप्त र 

स्वीकारोलिको भपायइ ईपिब्ध गराईनुपनेछ ।  

(६) ईपदफा  (१) बमोलजम स्वीकार गरी ईपदफा  (२) बमोलजम 

ऄलभिेख गरीएको र ईपदफा  (४) वा (५) बमोलजम ऄलस्वकार गरीएको 

सामग्रीको लववरण तथा स्वीकार गरीएको सामग्रीको हकमा सो ईपिब्ध 

गराईने व्यलि वा संस्थाको नाम सम्बन्धी मालसक लववरण ऄको मलहनाको 

सात गते लभत्र सावयजलनक गरीनेछ ।  

तर कुनै व्यलि वा संस्थािे सहायता ईपिब्ध गराईँदा अफ्नो नाम 

सावयजलनक नगनय सलमलतिाइ ऄनुरोध गरेको रहेछ भने लनजको नाम ईल्िेख 

नगरी लववरण सावयजलनक गनय बाधा पने छैन ।  

(७) यस दफा बमोलजम प्राप्त भएको वस्तुगत सहायता सामग्रीिाइ 

त्यस्तो सामग्री भण्डारण गने वा प्रयोग गरीने स्थानसम्म पुयायईनका िालग 

सहायता ईपिब्ध गराईने सम्बलन्धत व्यलि वा संस्थािाइ नै ऄनुरोध गनय 

सलकनेछ ।   

  

७. कोषको प्रयोग  : (१) कोषमा जम्मा भएको रकम खचय गनय तथा लवपद् 

व्यवस्थापनका िालग प्राप्त वस्तुगत सहायता सामग्री खचय लनकासा गनय 

सलमलतिे लनणयय गनुयपने छ ।  
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(२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन तत्काि 

लवपद् प्रलतकायय गनुय पने ऄवस्था रहेको , तर सलमलतको बैठक बस्न सक्ने 

ऄवस्था नरहेमा तत ्पश्चात िगतै बस्ने सलमलतको बैठकबाट ऄनुमोदन गराईने 

गरी संयोजकको लनणययबाट एक पटकमा बढीमा दश हजार रूपैयाँसम्मको 

रकम खचय गनय बाधा पुग्ने छैन ।  

(३) कोषमा जम्मा भएको रकम तथा सामग्री देहाय बमोलजमको 

काययमा खचय गरीनेछ:  

(क) लवपद् बाट प्रभालवत भएको वा हुनसक्ने व्यलि वा 

समुदायको तत्काि खोजी , ईद्धार तथा सम्पलत्तको 

संरक्षण गनय , 

(ख) लवपद् प्रभालवतको तत्कािीन राहतका िालग अवश्यक 

पने खाद्यान्न , खानेपानी , ित्ता कपडा , औषधी , 

सरसफाआ तथा शैलक्षक सामग्री जस्ता वस्तुहरू खररद 

गरी ईपिब्ध गराईन तथा तत ्सम्बन्धी ऄन्य अवश्यक 

कायय गनय , 

(ग) लवपद्को कारण स्थायी बसोबास स्थि गुमाएका 

व्यलिहरूका िालग ऄस्थायी लशलवर वा अश्रयस्थि 

बनाईन तथा पुनस्थायपना गनय , 

(घ) लवपद्को कारणबाट घाआते वा लबरामी भएका व्यलिको 

औषधोपचार गनय , 

(ङ) लवपद् प्रभालवतिाइ मनोवैज्ञालनक ईपचार तथा मनोलवमशय 

प्रदान गनय , 
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(च) लवपद्को कारणबाट मृत्यु भएका व्यलिको काजलक्रया वा 

सदगतका िालग लनजको पररवारिाइ तोलकए 

बमोलजमको सहायता ईपिब्ध गराईन , 

(छ) लवपद्को कारण सम्पलत्तको क्षलत हुने व्यलििाइ तोलकए  

बमोलजमको राहत ईपिब्ध गराईन , 

(ज) खोज , ईद्धार तथा प्राथलमक ईपचारका  िालग स्वयम ्

सेवक तथा लवशेषज्ञको पररचािन र सामग्री खररद तथा 

भण्डारण गनय , 

(झ) लवपद्को कारणबाट भएको फोहरमैिा तथा प्रदूषणको 

लवसजयन गनय , 

(ञ) लवपद् पूवय सूचना प्रणािी स्थापना सम्बन्धी ईपकरण 

खररद , प्रणािी लवकास र सोको सञ्चािन गनय , 

(ट) खोज , ईद्धार र राहतको  िालग तत्काि सञ्चार तथा 

यातायात सुचारु गनय , 

(ठ) स्थानीय स्तरमा रहेका लवपद् व्यवस्थापन स्वयम ्

सेवकहरूको क्षमता लवकास तथा पररचािन सम्बन्धी 

कायय गनय , 

(ड) जोलखमयुि स्थानको पलहचान तथा ईि स्थानको धन 

जनको स्थानान्तरण गनय , 

(ढ) लवपद् पश्चात लवपदबाट भएको क्षलतको िेखाजोखा र 

लवपद् पश्चातको अवश्यकताको पलहचान गनय , 

(ण) लवपद् पलछको पुनःलनमायण गनय , 
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(त) लवपद् पूवयतयारी , लवपद् प्रलतकायय , लवपद् र लवपद्पलछको 

पुनिायभ , लवपद् जोलखम न्यूलनकरण जस्ता लवपद् 

व्यवस्थापनका कायय गनय , 

(थ) सलमलतिे तोके बमोलजमको लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी 

ऄन्य काम गनय , गराईन ।  

(४) ईपदफा  (३) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन 

लनयलमतरूपमा गरीने लवकास लनमायण सम्बन्धी काययिाइ लवपद् 

व्यवस्थापनसगँ अवद्ध गराएर कोषबाट कुनै पलन लकलसमको खचय गनय 

पाइनेछैन ।  

(५) कोषमा मौज्दात रकम पाँच िाख रूपैयाँ भन्दा घटी भएको 

ऄवस्थामा अपतकालिन काययबाहेक ऄन्य प्रयोजनका िालग कोषको रकम 

प्रयोग गरीने  छैन ।   

 

८. राहत सहायता लवतरण : (१) प्रभालवत व्यलििाइ राहत ईपिब्ध गराईँदा 

कोषमा जम्मा भएको रकम र वस्तुगत सामग्री मध्ये अवश्यकता र 

औलचत्यका अधारमा दुवै वा कुनै एक मात्र पलन ईपिब्ध गराईन सलकनेछ ।   

(२) ईपदफा  (१) बमोलजम राहत ईपिब्ध गराईनुपूवय कोषबाट राहत 

ईपिब्ध गराइलदने सम्बन्धमा लवपद् प्रभालवत व्यलि वा लनजको एकाघरको 

पररवारका सदस्यिे लवपद्को घटना र सोबाट अ फू वा अफ्नो पररवारका 

सदस्यिाइ पनय गएको हानी नोक्सानीको लववरण सलहत कायायियमा लनवेदन 

दताय गनुयपनेछ ।   

(३) ईपदफा  (२) बमोलजम लनवेदन दताय गदाय लवपद्को घटना र 

सोबाट पनय गएको हानी नोक्सानीको मूल्याङ्कन सलहतको सजयलमन मुचुल्का 

वा प्रलतवेदन समेत लनवेदनसाथ संिग्न गरीएको हुनुपनेछ ।   
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(४) ईपदफा  (२) बमोलजम दताय भएको लनवेदन र ईपदफा  (३) 

बमोलजमको संिग्न मुचुल्का वा प्रलतवेदन समेतका अधारमा लवपद् 

प्रभालवतिाइ कोषबाट राहत रकम तथा सामग्री ईपिब्ध गराईँदा लवपद्को 

सघनता र व्यापकता , कोषमा जम्मा भएको रकम तथा राहत सामग्रीको 

ईपिब्धता र खचयको औलचत्य समेतिाइ दृलिगत गरी सलमलतिे ईलचत ठहयायए  

बमोलजम हुनेछ ।  

(५) ईपदफा  (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन 

लवपद्को कारणिे गम्भीर हानी नोक्सानी वा घाइते भइ लवपद् प्रभालवत व्यलि 

वा लनजको एकाघरको पररवारका सदस्यिे राहतका िालग लनवेदन दताय गनय 

सक्ने ऄवस्था नरहेमा र तत्काि राहत ईपिब्ध नगराईँदा लवपद् प्रभालवत 

व्यलि थप जोलखममा धकेलिन सक्ने वा थप जनधन र स्वास््यमा हानी 

नोक्सानी पुग्न सक्ने ऄवस्था छ भन्ने सलमलतिाइ िागेमा त्यस्तो व्यलििाइ 

सलमलतिे लनणयय गरेर तत्काि राहत ईपिब्ध गराईन सक्नेछ ।  

(६) लवपद् प्रभालवत व्यलििाइ यस दफा बमोलजम राहत ईपिब्ध 

गराईँदा मलहिा , बािबालिका , लकशोर लकशोरी , जेष्ठ नागरीक , ऄशि तथा 

ऄपाङ्गता भएका व्यलििाइ प्राथलमकता लदनुपनेछ ।  

 

९. कोष प्रयोग गनय नपाइने : (१) यस काययलवलधमा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा 

िेलखएको भए तापलन देहायको प्रयोजनका िालग कोषमा जम्मा भएको रकम 

खचय गनय पाइने छैनः  

(क) लनयलमत प्रशासलनक काययको िालग खचय गनय ,  

(ख) कुनै सरकारी वा गैरसरकारी पदालधकारी वा कमयचारीिाइ 

लनयलमत रूपमा तिब , भत्ता वा ऄन्य सुलवधा ईपिब्ध 

गराईन ,  
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(ग) कुनै सरकारी वा गैरसरकारी पदालधकारी वा कमयचारीिाइ 

भ्रमण खचय वा ऄन्य त्यस्तै प्रकारको खचय ईपिब्ध 

गराईन , 

(घ) लवपद्बाट प्रभालवतिाइ लदइने तोलकए बमोलजमको राहत 

बाहेक ऄन्य कुनै पलन लकलसमको चन्दा , पुरस्कार , ईपहार 

वा अलथयक सहायता ईपिब्ध गराईन , 

(ङ) कुनै पलन लकलसमको गोलष्ठ , ऄन्तरलक्रया वा सभासम्मेिन 

सञ्चािन गनय , गराईन , 

(च) अकलस्मक रूपमा लनमायण गनुयपने बाहेकका ऄन्य 

लनयलमत पूवायधार लवकास लनमायणसम्बन्धी कायय गनय , 

गराईन , 

(ङ) लवपद् जोलखम न्यूलनकरण तथा लवपद् व्यवस्थापनसगँ 

प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएको ऄन्य कुनै पलन कायय गनय , गराईन 

।  

(२) कोषिाइ प्राप्त भएको वस्तुगत सहायता सामग्री मध्ये कुनै पलन 

सामग्री पूणय वा अंलशकरूपमा कायायियको वा कायायियको कुनै पदालधकारी 

वा कमयचारीको लनयलमत प्रयोजनका िालग प्रयोग गरीनेछैन ।  

 

पररच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चािन , िेखा तथा िेखा परीक्षण  

 

१०. कोषको सञ्चािन  : (१) कोषको बैंक खाता सञ्चािन नगरपालिकाको 

प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृत वा लनजिे तोकेको ऄलधकृत स्तरको कमयचारी र 
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िेखा प्रमुख वा लनजिे तोकेको िेखाको कमयचारीको संयुि दस्तखतबाट 

हुनेछ ।  

(२) कोषबाट एक पटकमा दुइ हजार रूपैयाँ भन्दा बढीको रकम 

भुिानी गदाय ऄलनवाययरूपमा बैंक माफय त मात्र भुिानी गरीनेछ ।  

(३) कोषिाइ प्राप्त वस्तुगत सहायता सामग्रीको लनकासा प्रमुख 

प्रशासकीय ऄलधकृत वा लनजिे तोकेको लवपद् व्यवस्थापन हेने ऄलधकृत 

स्तरको कमयचारी र लजन्सी शाखा प्रमुखबाट हुनेछ ।   

(४) ईपदफा  (३) बमोलजम वस्तुगत सहायता सामग्री लवपद् 

व्यवस्थापन काययमा ईपयोगका िालग लनकासा गदाय मौज्दात लकताबमा खचय 

ऄलभिेख जनाइ लनकासा लदनुपनेछ र त्यस्तो सामग्रीको ऄलभिेख मूल्यिाइ 

कोषको खचयको रूपमा समेत ऄलभिेख गरीनेछ ।  

 

११. कोषको अयव्ययको िेखा तथा सोको सावयजलनकरण  : (१) कोषको अय 

व्ययको िेखा प्रचलित कानुन बमोलजम रालखनेछ ।  

(२) कोषिे काययपालिकािे तोकेबमोलजम अन्तररक लनयन्त्रण 

प्रणािी कायम गनुय पनेछ ।  

(३) कोषको मालसकरूपमा भएको अम्दानी र खचयको लववरण ऄको 

मलहनाको सात गतेलभत्रमा सावयजलनक गनुयपनेछ ।  

(४) अलथयक वषय समाप्त भएको लमलतिे तीन मलहनालभत्र सलमलतिे 

कोषको वालषयक अय व्ययको लववरण समेत खुल्ने वालषयक प्रलतवेदन तयार 

गरी काययपालिका माफय त नगर सभा समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

 

१२. िेखा परीक्षण  : (१) कोषको अन्तररक िेखापरीक्षण नगरपालिकाको 

अन्तररक िेखा परीक्षण शाखाबाट हुनेछ ।  
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(२) कोषको ऄलन्तम िेखापरीक्षण महािेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।  

(३) नगर काययपालिकािे चाहेमा जुनसुकै बखत सलमलतको लहसाव 

लकताव जाँच्न वा जाँच गराईन सक्नेछ ।  

(४) नगर काययपालिकाको कायायियिे कम्तीमा वषयको एक पटक 

कोषको सामालजक र सावयजलनक िेखा परीक्षणको व्यवस्था लमिाईनेछ ।  

 

पररच्छेद –४ 

लवलवध  

 

१३. शतय सहायता  : (१) लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी तोलकएको कायय सम्पादन गने 

शतय  सलहत कुनै व्यलि वा संस्थािे कोषमा सहायता ईपिब्ध गराईन चाहेमा 

त्यस्तो सहायता प्राप्त गनुय पूवय सलमलतिे शतय  स्वीकार गने वा नगने सम्बन्धी 

लनणयय गनेछ र शतय स्वीकार गरेको ऄवस्थामा मात्र सहायता रकम वा सामग्री 

कोषमा जम्मा हुनेछ ।  

तर नेपाि सरकार , प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारिे सशतय 

ऄनुदान ईपिब्ध गराईने हकमा सलमलतको पूवय लनणयय अवश्यक पनेछैन ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम कोषमा प्राप्त ऄनुदान रकम वा वस्तुगत 

सहायता सामग्रीिाइ तोलकएको काममा मात्र ईपयोग गनुयपनेछ ।   

(३) ईपदफा  (१) बमोलजम कोषमा प्राप्त ऄनुदान रकम वा वस्तुगत 

सहायता सामग्री तोलकए बमोलजमको काययमा ईपयोग भए -नभएको सम्बन्धमा 

त्यस्तो सहायता ईपिब्ध गराईने व्यलि वा संस्थािे लववरण माग गरेमा सोको 

लववरण ईपिब्ध गराईनुपनेछ ।  
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(४) ईपदफा  (१) बमोलजम कोषमा सहायता स्वरुप प्राप्तu हुने भौलतक 

सामग्रीहरुको भण्डारण तथा लवतरण काययिाइ व्यवलस्थत गनय अवश्यिा 

ऄनुसार सलमलतिे थप मापदण्ड/लनदेलशका बनाइ िागू गनय सक्नेछ ।  

 

१४. परामशय लिन सक्ने  : सलमलतिे यस काययलवलध बमोलजमको कायय सम्पादन गनय 

ईपयुि लवज्ञ व्यलि वा संस्थासगँ अवश्यक परामशय लिन सक्नेछ ।  

 

१५. रकम लिज नहुने तथा अवती कोष  (ररवलल्वङ् फण्ड ) को रूपमा रहने  : (१) 

दफा ५ को ईपदफा  (१) बमोलजम कोषमा जम्मा भएको रकम मध्ये अंलशक 

वा पूरै रकम कुनै अलथयक वषयमा खचय नभइ अलथयक वषयको ऄन्त्यमा बाँकी 

रहेमा त्यस्तो रकम लिज नभइ कोषमै रहनेछ ।  

  तर दफा १३ को ईपदफा  (१) बमोलजम प्राप्त सहायता रकमिाइ 

त्यस्तो शतय ऄनुरूप ईपयोग गनय नसकेको कारण जनाइ सहायता ईपिब्ध 

गराईने सम्बलन्धत व्यलि वा संस्थािे लफताय माग गरेमा कोषबाट रकम लफताय 

गनय बाधा पने छैन ।  

(२) कोषिाइ अवती कोष (ररबलल्वङ्ग फण्ड) को रुपमा सञ्चािन 

गरीनेछ ।  

स्पष्टिकरणः यस दफाको प्रयोजनका लाष्टग आवती कोष (ररबष्टल्वङ 

फण्ड) भन्नाले कोषबाट खचा भएको नगद रकम वाष्टषाक रुपमा बजेट 

ष्टवष्टनयोजन माफा त पुनःपूष्टता गदै जाने गरी स्थाष्टपत कोषलाई सम्झनुपछा ।  

(३) कोषमा मौज्दात रकम पाँच िाख रूपैयाँ भन्दा न्यून हुन गएमा 

तत्काि थप रकम जम्मा गनय प्रयत्न गरीनेछ ।  

१६. सहयोगका िालग अह्वान गने  : (१) लवपद्का कारण अपत कालिन ऄवस्था 

लसजयना भइ स्थानीय स्रोत साधन र क्षमतािे लवपद्को सामना गनय कलठन 
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भएमा नगरपालिकािे लछमेकी स्थानीय तह , प्रदेश सरकार तथा नेपाि 

सरकारिाइ कोषमा अलथयक तथा वस्तुगत सहायता ईपिब्ध गराईन ऄनुरोध 

गनय सक्नेछ ।  

(२) लवपद्बाट प्रभालवतको खोज , ईद्धार र राहतका िालग सलमलतिे 

स्थानीय सामालजक तथा परोपकारी संघ , संगठन , युवाक्िव , अमासमूह , 

स्वयम ्सेवक , राष्ट्रसेवक , ईद्योगी व्यवसायी , प्रवुद्ध व्यलि तथा अम  

सवयसाधारणिाइ सहयोगका िालग ऄनुरोध गनय सक्नेछ।   

१७. ऄलभिेख राख्ने  : (१) सलमलतिे कोष पररचािन सम्बन्धमा गरेको लनणयय र 

ऄन्य काम कारवाहीको ऄलभिेख दुरुस्त राख्नु पनेछ ।  

(२) ईपदफा  (१) बमोलजमको ऄलभिेख सलमलतको सदस्य -सलचवको 

लजम्मामा रहनेछ ।  

(३) दफा  (१) बमोलजमको ऄलभिेख सरोकारवािा कुनै व्यलि वा 

संस्थािे माग गरेमा लनजिाइ लनयमानुसार त्यस्तो ऄलभिेख ईपिब्ध गराइनेछ  

१८. ऄनुगमन : (१) यस काययलवलध बमोलजम कोष पररचािन तथा सोबाट भएका 

कामको लनयलमत तथा अकलस्मक ऄनुगमन सम्बन्धी काययका िालग 

सलमलतको संयोजक वा लनजिे तोकेको सलमलतको ऄन्य कुनै सदस्यको 

संयोजकत्वमा सलमलतको न्यूनतम थप एक सदस्य समेत संिग्न रहेको 

ऄनुगमन टोिी खलटइ कोष पररचािनबाट भएको कामको ऄनुगमन गनय 

सक्नेछ ।  

(२) ईपदफा  (१) बमोलजम खलटएको ऄनुगमन टोिीिे अफूिाइ 

प्राप्त कायायदेशका अधारमा ऄनुगमनका क्रममा देलखएको सत्य त्य लववरण 

सलहतको प्रलतवेदन सलमलतसमक्ष पेश गनुयपनेछ ।   

(३) ईपदफा  (२) बमोलजम पेश हुन अएको प्रलतवेदन समेतका 

अधारमा कोष पररचािनमा कुनै कलम कमजोरी भएको देलखएमा त्यसिाइ 
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सुधार गनय सलमलतिे अवश्यक लनदेशन लदन सक्नेछ र त्यस्तो लनदेशनको 

पािना गनुय सम्बलन्धत सबैको कतयव्य हुनेछ ।   

(४) ईपदफा  (३) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन कोष 

पररचािनमा कुनै गम्भीर तु्रलट रहेको र सोिाइ तत्काि रोक्न अवश्यक 

देलखएमा संयोजकिे त्यस्तो कायय रोक्न लनदेशन लदन सक्नेछ ।  

(५) ऄनुगमनका क्रममा कुनै व्यलििे झुठा लववरण पेश गरी कोषबाट 

राहत प्राप्त गरेको वा कोषिे ईपिब्ध गराएको राहतको दुरूपयोग गरेको 

पाइएमा दोषी ईपर प्रचलित कानुन बमोलजम कारवाही हुनेछ ।  

(६) ईपदफा  (१) बमोलजमको ऄनुगमन टोिीमा ईपिब्ध भएसम्म 

स्थानीय राजनीलतक दि , लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काययमा संिग्न 

गैरसरकारी संघसंस्था , ईद्योगी व्यवसायी अवद्ध संघसंगठन , नागरीक समाज 

तथा पत्रकार अवद्ध संघसंगठन र सशतय सहायता ईपिब्ध गराईने व्यलि वा 

संस्थाको प्रलतलनलध समेतिाइ संिग्न गराइनेछ ।  

 

१९. लनदेशन लदन सक्ने  : नगर सभािे सलमलतको काम कारबाहीको सम्बन्धमा 

सलमलतिाइ अवश्यक लनदेशन लदन सक्नेछ ।                                
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