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स्वर्गद्वारी नगरपालिका 
विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चािन) काययविलि, २०७५ 

प्रमाणिकरि लमल िः २०७५/   /    
 
प्रस् ािनािः 

स्िगयद्वारी नगरपालिका क्षेत्र लित्र प्राकृल क  था गैरप्राकृल क विपद्बाट हुन सक्ने जोणिम 
न्यूलनकरि  था व्यिस्थापनका िालग स्थापना िएको विपद् व्यिस्थापन कोषको सञ्चािन सम्बन्िी 
काययविलि बनाउन बाञ्छनीय िएकोिे, 

नगर विपद् जोणिम न्यूलनकरि  था व्यिस्थापन ऐन, २०७५ को दफा २७ िे ददएको 
अलिकार प्रयोग गरी स्िगयद्वारी नगर काययपालिकािे यो काययविलि बनाएकोछ ।   

पररच्छेद – १ 
प्रारणम्िक 

१. संणक्षप्त नाम र प्रारम्ि : (१) यो काययविलिको नाम “विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चािन) 
काययविलि, २०७५” रहेको छ ।  

  (२) यो काययविलि  रुून्  प्रारम्ि हुनेछ ।  
२. पररिाषा : विषय िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययविलिमा, 

(क) “ऐन” िन्नािे स्िगयद्वारी नगर विपद् जोणिम न्यूनीकरि  था व्यिस्थापन ऐन, 
२०७४ सम्झनपुछय । 

(ि) “कोष” िन्नािे ऐनको दफा १२ बमोणजमको विपद् व्यिस्थापन कोष सम्झनपुछय 
। 

(ग) “प्रिावि  व्यणि” िन्नािे विपद्को घटनाबाट पररिारका सदस्य गुमाएको, 
शारीररक िा मानलसक समस्या उत्पन्न िएको, घर, जग्गाजलमन, पशुपन्छी, 
िाद्यान्न, ित्ताकपडा  था अन्य सम्पत्तीमा आंणशक िा पू ू्िरूपमा नोक्सानी 
पगेुको िा विपद्का कारि अन्य कुनै  ररकाबाट प्रिावि  िएको व्यणििाई 
सम्झनपुछय । 

(घ) “राह ” िन्नािे विपद् प्रिावि  व्यणििाई उपिब्ि गराईने नगद  था िस् गु  
सहाय ा सामाग्री समे  सम्झनपुछय । 

(ि) “सलमल ” िन्नािे ऐनको दफा ३ बमोणजमको सलमल  सम्झनपुछय । 
(छ) “संयोजक” िन्नािे सलमल को संयोजक सम्झनपुछय ।      

पररच्छेद – २ 
कोषको स्थापना, उद्देश्य  था प्रयोग 

 
                                                           
 प्रस् ु  काययविलि जारी गनुयपूिय गाउँपालिका  था नगरपालिकािे आ-आफ्नो गाउँ/नगर विपद् जोणिम न्यूनीकरि  था व्यिस्थापन ऐन जारी 
गनुयपनेछ । सो ऐनको नमूना वििेयक नेपाि सरकार, संघीय मालमिा  था सामान्य प्रशासन मन्त्राियिे यस पूिय नै उपिब्ि गराईसकेको छ।  





 

३. कोषको स्थापना: (१) स्थानीय स् रमा उत्पन्न िएको िा हुनसक्ने विपद्को जोणिम 
न्यूलनकरि  था व्यिस्थापन सम्बन्िी कायय नगर स् रबाटै सञ्चािन गनयका िालग आिश्यक 
स्रो  संकिन र पररचािन गनय गाउँपालिका/नगरपालिकामा एक विपद् व्यिस्थापन कोष 
रहनेछ ।  

(२) कोषको आय रकम संकिन  था व्यय रकम पररचािनका िालग 
गाउँपालिका/नगरपालिकाको सणञ्च  कोष रहेको वित्तीय संस्थामा एक छुटै्ट िा ा िोलिनेछ ।  

(३) कोषको कूि आम्दानी अन् गय  यस काययविलिको दफा ५ बमोणजम कोषमा 
जम्मा हुनेगरी प्राप्त िएको रकम  था कोषको िा ा रहेको वित्तीय संस्थािे कोष रकममा 
उपिब्ि गराएको ब्याज आय र दफा ६ बमोणजम प्राप्त िएको िस् गु  सहाय ा सामाग्रीको 
प्रचलि  मूल्य समे िाई जनाउँनेछ ।  

 र िस् गु  सहाय ा सामाग्रीको प्रचलि  मूल्यिाई बैंक वहसाबमा समािेश गररने छैन 
।  

(४) यस काययविलिको दफा ६ बमोणजम कोषको नाममा प्राप्त हुन आउने िस् गु  
सहाय ा सामाग्रीको छुटै्ट मौज्दा  वक ाब स्थापना गरर अलििेि गररनेछ । 

४. कोषको उद्देश्य : (१) स्थानीय स् रमा हुन सक्ने सम्िाव्य विपद्को जोणिम न्यूलनकरि  था 
विपद्को व्यिस्थापनका िालग आलथयक  था िस् गु  सहाय ा पररचािन गनुय कोषको उद्देश्य 
रहनेछ ।  

(२) कोषिे देहायका क्षेत्रमा काम गने छिः   
(क) विपद्को घटनाबाट प्रिावि  व्यणिहरूिाई स्थानीय स् रमा  रुुन्  िोज, 

उद्धार र राह  सेिा उपिब्ि गराउने ।  
(ि) विपद् पदाय  त्कािै स्थानीय स् रमा सामना गनय सक्ने अिस्था लसजयना 

गने । 
(ग) विपद् जोणिम न्यूलनकरि, पूिय यारी, प्रल कायय र पनुिायि काययिाई सहज 

गने । 
५. कोषको आम्दानी : (१) कोषमा ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अलिनमा 

रवह देहाय बमोणजमका रकम आम्दानीको रूपमा जम्मा हुनेछ: 
(क) नगरपालिकाको िावषयक बजेटमाफय   विपद् व्यिस्थापन कोषमा जम्मा हुने 

गरी स्िीकृ  रकम, 
(ि) विपद् व्यिस्थापन काययका िालग कोषमा जम्मा हुनेगरी अन्य स्थानीय 

 हबाट प्राप्त रकम, 
(ग) विपद् व्यिस्थापन काययका िालग कोषमा जम्मा हुनेगरी प्रदेश सरकार 

 था नेपाि सरकारबाट प्राप्त रकम, 
(घ) नगरसिाबाट स्िीकृ  आलथयक ऐनमा व्यिस्था गररए बमोणजम विपद् 

व्यिस्थापन कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्त हुने शुल्क  था दस् रु रकम,  





 

(ङ) नगर सिा सदस्य, नगर काययपालिका सदस्य  था 
गाउँपालिका/नगरपालिकाका कमयचारीहरूको स्िेणच्छक लनिययबाट प्राप्त 
हुने रकम, 

(च) स्िदेशी विलिन्न सरकारी  था गैरसरकारी संघसंस्थाहरू र त्यसमा 
काययर  कमयचारीहरू, उद्योगी, व्यिसायी, पेशाकमी, राजनील क दि, 
नागररक समाज, िालमयक  था परोपकारी संघसंस्था र आम 
सियसािारिबाट स्िेणच्छक रूपमा प्राप्त हुने रकम, 

(छ) गैरआिासीय नेपािी, िैदेणशक सरकार  था संघसंस्थाको  फय बाट 
प्रचलि  कानूनको अलिनमा रवह प्राप्त हुने रकम,  

(छ) कोषको िा ा सञ्चािनमा रहेको वित्तीय संस्थािे त्यस् ो कोषमा रहेको 
रकममा उपिब्ि गराएको ब्याज आय, 

(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बमोणजम िस् गु  सहाय ा सामाग्रीको 
लबक्रीबाट प्राप्त आय, 

(झ) प्रचलि  कानूनको अलिनमा रवह कोषमा जम्मा हुने गरी अन्य कुनै 
स्रो बाट प्राप्त रकम ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम कोषिाई उपिब्ि हुने रकम सम्बणन्ि  व्यणि िा 
संस्थािे यस काययविलिको दफा 3 को उपदफा (२) बमोणजमको कोषको बैंक िा ामा लसिै 
जम्मा गररददन िा नगरपालिकाको आलथयक प्रशासन शािामा नगद जम्मा गनय सक्नेछ । 
त्यसरी नगद जम्मा हुन आएमा आलथयक प्रशासन शािािे सम्बणन्ि  व्यणि िा संस्थािाई 
सोको िपायई उपिब्ि गराउनपुनेछ । 

(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्यणि  था संस्थाको नाम र प्राप्त सहाय ा रकम 
सम्बन्िी मालसक वििरि अको मवहनाको सा  ग े लित्र साियजलनक गररनेछ । 

 र कुनै व्यणि िा संस्थािे सहाय ा उपिब्ि गराउँदा आफ्नो नाम साियजलनक नगनय 
सलमल िाई अनरुोि गरेको रहेछ िने लनजको नाम उल्िेि नगरी वििरि साियजलनक गनय 
बािा पने छैन।  

६. िस् गु  सहाय ा सामाग्री: (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अलिनमा 
रवह कुनै व्यणि िा संस्थाबाट नगदबाहेकको िस् गु  सहाय ा सामाग्री प्राप्त हुन आएमा र 
त्यसरी प्राप्त सामाग्री विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी काययमा उपयोग हुने देणिएमा त्यस् ो 
िस् गु  सहाय ा सामाग्रीिाई स्िीकार गररनेछ ।  

(2) उपदफा (१) बमोणजम स्िीकार गररएको िस् गु  सहाय ा सामाग्रीिाई अिग्गै 
मौज्दा  वक ाबमा आम्दानी अलििेि जनाई त्यस् ो सामाग्रीको प्रचलि  मूल्यिाई कोषको 
आम्दानीको रूपमा समे  अलििेि गररनेछ ।  

स्पविकरििः यस दफाको प्रयोजनका िालग प्रचलि  मूल्य िन्नािे िस् गु  सामाग्रीको 
साथमा प्राप्तहुने िररद लबजक िा मूल्याङ्कनको प्रमाि र ढुिानी िाग  समे को मूल्यिाई 





 

जनाउँनेछ । यदी त्यस् ो मूल्यलबना नै िस् गु  सामाग्री प्राप्त हुन आएको रहेछ िने त्यस् ो 
िस् गु  सामाग्रीको प्रचलि  स्थानीय दररेट अनसुारको मूल्याङ्कनिाई आम्दानीको आिार 
मालननेछ । सो पलन निएमा त्यसरी प्राप्त सामाग्रीको िालग सलमल िे उणच  ठहयायएको 
मूल्याङ्कनिाई कोषको आम्दानीको आिारको रूपमा लिईनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोणजम प्राप्त िई उपदफा (२) बमोणजम आम्दानी अलििेि 
गररएको कुनै सामाग्री  त्काि प्रयोग गनय आिश्यक नपने िा नलमल्ने िा िामो समयसम्म 
िण्डारि गरर राख्न पलन अनकुुि नहुने (सड्ने, लबग्रने, नालसने िा िेर जाने) प्रकृणत्तको िएमा 
सलमल को लनिययिे त्यस् ो सामाग्रीिाई प्रचलि  कानून बमोणजम लििाम लबक्री गरी प्राप्त आय 
रकमिाई दफा ३ को उपदफा (२) बमोणजमको कोषको िा ामा जम्मा गररनेछ ।   

(४) उपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा िेणिएको िए ा पलन कुनै िस् गु  सहाय ा 
सामाग्री स्थानीय विपद् व्यिस्थापनमा उपयोग नहुने िा उपयोग गनय उपयुि नहुने देणिएमा 
सलमल िे लनियय गरी त्यस् ो सहयोग आंणशक िा पूियरूपमा अस्िीकार गनय सक्नेछ । 

(५) उपदफा (१) िा जनुसुकै कुरा िेणिएको िए ा पलन कुनै िस् गु  सहाय ा 
सामाग्री प्रचलि  मापदण्ड बमोणजमको न्यून म गुिस् रयुि निएको अिस्थामा त्यस् ो 
सामाग्रीिाई सलमल िे अस्िीकार गनेछ।  

(६) उपदफा (१) बमोणजम प्राप्त िस् गु  सहाय ा सामाग्री उपदफा (४) िा (५) 
बमोणजम अस्िीकार गररएको अिस्थामा बाहेक त्यस् ो सामाग्री उपिब्ि गराउने व्यणि िा 
संस्थािाई कायायियिे सामाग्री प्रालप्त र स्िीकारोणिको िपायई उपिब्ि गराउनपुनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोणजम स्िीकार गरी उपदफा (२) बमोणजम अलििेि गररएको र 
उपदफा (४) िा (५) बमोणजम अणस्िकार गररएको सामाग्रीको वििरि  था स्िीकार गररएको 
सामाग्रीको हकमा सो उपिब्ि गराउने व्यणि िा संस्थाको नाम सम्बन्िी मालसक वििरि 
अको मवहनाको सा  ग े लित्र साियजलनक गररनेछ । 

 र कुनै व्यणि िा संस्थािे सहाय ा उपिब्ि गराउँदा आफ्नो नाम साियजलनक नगनय 
सलमल िाई अनरुोि गरेको रहेछ िने लनजको नाम उल्िेि नगरी वििरि साियजलनक गनय 
बािा पने छैन । 

(७) यस दफा बमोणजम प्राप्त िएको िस् गु  सहाय ा सामाग्रीिाई त्यस् ो सामाग्री 
िण्डारि गने िा प्रयोग गररने स्थानसम्म पयुायउनका िालग सहाय ा उपिब्ि गराउने 
सम्बणन्ि  व्यणि िा संस्थािाई नै अनरुोि गनय सवकनेछ ।    

७. कोषको प्रयोग : (१) कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गनय  था विपद् व्यिस्थापनका िालग 
प्राप्त िस् गु  सहाय ा सामाग्री िचय लनकासा गनय सलमल िे लनियय गनुयपने छ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा िेणिएको िए ा पलन  त्काि विपद् प्रल कायय 
गनुय पने अिस्था रहेको,  र सलमल को बैठक बस्न सक्ने अिस्था नरहेमा   ू् पश्चा  िग ै 
बस्ने सलमल को बैठकबाट अनमुोदन गराउने गरी संयोजकको लनिययबाट एक पटकमा बढीमा 
दश हजार रूपैया सम्मको रकम िचय गनय बािा पगु्ने छैन ।  





 

(३) कोषमा जम्मा िएको रकम  था सामाग्री देहाय बमोणजमको काययमा िचय 
गररनेछ: 

(क) विपद्बाट प्रिावि  िएको िा हुनसक्ने व्यणि िा समुदायको  त्काि 
िोजी, उद्धार  था सम्पणत्तको संरक्षि गनय, 

(ि) विपद् प्रिावि को  त्कािीन राह का िालग आिश्यक पने िाद्यान्न, 
िानेपानी, ित्ता कपडा, औषिी, सरसफाइ  था शैणक्षक सामाग्री जस् ा 
िस् हुरू िररद गरी उपिब्ि गराउन  था   ू् सम्बन्िी अन्य आिश्यक 
कायय गनय, 

(ग) विपद्को कारि स्थायी बसोबास स्थि गुमाएका व्यणिहरूका िालग 
अस्थायी णशविर िा आश्रयस्थि बनाउन  था पनुस्थायपना गनय, 

(घ) विपद्को कारिबाट घाइ े िा लबरामी िएका व्यणिको औषिोपचार गनय, 
(ङ) विपद् प्रिावि िाई मनोिैज्ञालनक उपचार  था मनोविमशय प्रदान गनय, 
(च) विपद्को कारिबाट मृत्यु िएका व्यणिको काजवक्रया िा सदग का िालग 

लनजको पररिारिाई  ोवकए बमोणजमको सहाय ा उपिब्ि गराउन, 
(छ) विपद्को कारि सम्पणत्तको क्ष ी हुने व्यणििाई  ोवकएबमोणजमको राह  

उपिब्ि गराउन, 
(ज) िोज, उद्धार  था प्राथलमक उपचारकािालग स्ियमू् सेिक  था 

विशेषज्ञको पररचािन र सामाग्री िररद  था िण्डारि गनय, 
(झ) विपद्को कारिबाट िएको फोहरमैिा  था प्रदुषिको विसजयन गनय, 
(ञ) विपद् पूिय सूचना प्रिािी स्थापना सम्बन्िी उपकरि िररद, प्रिािी 

विकास र सोको सञ्चािन गनय, 
(ट) िोज, उद्धार र राह कोिालग  त्काि सञ्चार  था या ाया  सूचारु गनय, 
(ठ) स्थानीय स् रमा रहेका विपद् व्यिस्थापन स्ियमू् सेिकहरूको क्षम ा 

विकास  था पररचािन सम्बन्िी कायय गनय, 
(ड) जोणिमयुि स्थानको पवहचान  था उि स्थानको िन जनको स्थानान् रि 

गनय, 
(ढ) विपद् पश्चा  विपदबाट िएको क्षल को िेिाजोिा र विपद् पश्चा को 

आिश्यक ाको पवहचान गनय, 
(ि) विपद् पलछको पनुिःलनमायि गनय, 
( ) विपद् पिुय यारी, विपद् प्रल कायय, विपद् र विपद्पलछको पनुिायि, विपद् 

जोणिम न्यूलनकरि जस् ा विपद् व्यिस्थापनका कायय गनय, 
(थ) सलमल िे  ोके बमोणजमको विपद् व्यिस्थापन सम्िणन्ि अन्य काम गनय, 

गराउन । 





 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए  ापलन लनयलम रूपमा गररने 
विकास लनमायि सम्बन्िी काययिाई विपद् व्यिस्थापनसँग आिद्ध गराएर कोषबाट कुनै पलन 
वकलसमको िचय गनय पाईनेछैन । 

(५) कोषमा मौज्दा  रकम पाँच िाि रूपैया िन्दा घवट िएको अिस्थामा 
आप कालिन काययबाहेक अन्य प्रयोजनका िालग कोषको रकम प्रयोग गररनेछैन ।  

८. राह  सहाय ा वि रि: (१) प्रिावि  व्यणििाई राह  उपिब्ि गराउँदा कोषमा जम्मा 
िएको रकम र िस् गु  सामाग्री मध्ये आिश्यक ा र औणचत्यका आिारमा दुिै िा कुनै एक 
मात्र पलन उपिब्ि गराउन सवकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम राह  उपिब्ि गराउनपूुिय कोषबाट राह  उपिब्ि 
गराईददने सम्बन्िमा विपद् प्रिावि  व्यणि िा लनजको एकाघरको पररिारका सदस्यिे 
विपद्को घटना र सोबाट आँफू िा आफ्नो पररिारका सदस्यिाई पनय गएको हानी 
नोक्सानीको वििरि सवह  कायायियमा लनिेदन द ाय गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोणजम लनिेदन द ाय गदाय विपद्को घटना र सोबाट पनय गएको 
हानी नोक्सानीको मूल्याङ्कन सवह को सजयलमन मचुलु्का िा प्रल िेदन समे  लनिेदनसाथ संिग्न 
गररएको हुनपुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोणजम द ाय िएको लनिेदन र उपदफा (३) बमोणजमको संिग्न 
मचुलु्का िा प्रल िेदन समे का आिारमा विपद् प्रिावि िाई कोषबाट राह  रकम  था 
सामाग्री उपिब्ि गराउँदा विपद्को सघन ा र व्यापक ा, कोषमा जम्मा िएको रकम  था 
राह  सामाग्रीको उपिब्ि ा र िचयको औणचत्य समे िाई दृविग  गरी सलमल िे उणच  
ठहयायएबमोणजम हुनेछ । 

(५) उपदफा (२) र (३) मा जनुसुकै कुरा िेणिएको िए ा पलन विपद्को कारििे 
गणम्िर हानी नोक्सानी िा घाई े िई विपद् प्रिावि  व्यणि िा लनजको एकाघरको पररिारका 
सदस्यिे राह का िालग लनिेदन द ाय गनय सक्ने अिस्था नरहेमा र   ू्काि राह  उपिब्ि 
नगराउँदा विपद् प्रिावि  व्यणि थप जोणिममा िकेलिन सक्ने िा थप जनिन र स्िास््यमा 
हानी नोक्सानी पगु्न सक्ने अिस्था छ िन्ने सलमल िाई िागेमा त्यस् ो व्यणििाई सलमल िे 
लनियय गरेर  त्काि राह  उपिब्ि गराउन सक्नेछ । 

(६) विपद् प्रिावि  व्यणििाई यस दफा बमोणजम राह  उपिब्ि गराउँदा मवहिा, 
बािबालिका, वकशोर वकशोरी, जेष्ठ नागररक, अशि  था अपाङ्ग ा िएका व्यणििाई 
प्राथलमक ा ददनपुनेछ । 

९. कोष प्रयोग गनय नपाईने: (१) यस काययविलिमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेणिएको िए  ापलन 
देहायको प्रयोजनका िालग कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गनय पाईने छैनिः 

(क) लनयलम  प्रशासलनक काययको िालग िचय गनय,  
(ि) कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदालिकारी िा कमयचारीिाई लनयलम  रूपमा 

 िब, ित्ता िा अन्य सवुििा उपिब्ि गराउन,  





 

(ग) कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदालिकारी िा कमयचारीिाई भ्रमि िचय िा 
अन्य त्यस् ै प्रकारको िचय उपिब्ि गराउन, 

(घ) विपद्बाट प्रिावि िाई ददईने  ोवकएबमोणजमको राह  बाहेक अन्य कुनै 
पलन वकलसमको चन्दा, परुस्कार, उपहार िा आलथयक सहाय ा उपिब्ि 
गराउन, 

(ङ) कुनै पलन वकलसमको गोवष्ठ, अन् रवक्रया िा सिासम्मेिन सञ्चािन गनय, 
गराउन, 

(च) आकणस्मक रूपमा लनमायि गनुयपने बाहेकका अन्य लनयलम  पूिायिार विकास 
लनमायिसम्बन्िी कायय गनय, गराउन, 

(ङ) विपद् जोणिम न्यूलनकरि  था विपद् व्यिस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ि 
निएको अन्य कुनै पलन कायय गनय, गराउन ।  

(२) कोषिाई प्राप्त िएको िस् गु  सहाय ा सामाग्री मध्यै कुनै पलन सामाग्री पूिय िा 
आंणशकरूपमा कायायियको िा कायायियको कुनै पदालिकारी िा कमयचारीको लनयलम  
प्रयोजनका िालग प्रयोग गररनेछैन । 

पररच्छेद – ३ 
कोषको सञ्चािन, िेिा  था िेिा पररक्षि 

१०. कोषको सञ्चािन : (१) कोषको बैंक िा ा सञ्चािन नगरपालिकाको प्रमुि प्रशासकीय 
अलिकृ  िा लनजिे  ोकेको अलिकृ  स् रको कमयचारी र िेिा प्रमुि िा लनजिे  ोकेको 
िेिाको कमयचारीको संयिु दस् ि बाट हुनेछ ।  

(२) कोषबाट एक पटकमा दुई हजार रूपैया िन्दा बढीको रकम ििुानी गदाय 
अलनिाययरूपमा बैंक माफय   मात्र ििुानी गररनेछ । 

(३) कोषिाई प्राप्त िस् गु  सहाय ा सामाग्रीको लनकासा प्रमुि प्रशासकीय अलिकृ  
िा लनजिे  ोकेको विपद् व्यिस्थापन हेने अलिकृ  स् रको कमयचारी र णजन्सी शािा 
प्रमुिबाट हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोणजम िस् गु  सहाय ा सामाग्री विपद् व्यिस्थापन काययमा 
उपयोगका िालग लनकासा गदाय मौज्दा  वक ाबमा िचय अलििेि जनाई लनकासा ददनपुनेछ र 
त्यस् ो सामाग्रीको अलििेि मूल्यिाई कोषको िचयको रूपमा समे  अलििेि गररनेछ । 

११. कोषको आयव्ययको िेिा  था सोको साियजलनकरि : (१) कोषको आय व्ययको िेिा 
प्रचलि  कानून बमोणजम राणिनेछ ।  

(२) कोषिे काययपालिकािे  ोकेबमोणजम आन् ररक लनयन्त्रि प्रिािी कायम गनुय 
पनेछ। 

(३) कोषको मालसकरूपमा िएको आम्दानी र िचयको वििरि अको मवहनाको सा  
ग ेलित्रमा साियजलनक गनुयपनेछ । 





 

(४) आलथयक िषय समाप्त िएको लमल िे  ीन मवहनालित्र सलमल िे कोषको िावषयक आय 
व्ययको वििरि समे  िुल्ने िावषयक प्रल िेदन  यार गरी काययपालिका माफय   नगर सिा 
समक्ष पेश गनुय पनेछ । 

१२. िेिा पररक्षि : (१) कोषको आन् ररक िेिापरीक्षि नगरपालिकाको आन् ररक िेिा 
पररक्षि शािाबाट हुनेछ । 

(२) कोषको अणन् म िेिापरीक्षि महािेिा परीक्षकबाट हुनेछ । 
(३) नगर काययपालिकािे चाहेमा जनुसकैु बि  सलमल को वहसािवक ाि जाँच्न िा 

जाँच गराउन सक्नेछ । 
(४) नगर काययपालिकाको कायायियिे कम् ीमा िषयको एक पटक कोषको सामाणजक 

र साियजलनक िेिापररक्षिको व्यिस्था लमिाउनेछ। 
पररच्छेद –४ 

विविि 
१३. सश य सहाय ा : (१) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी  ोवकएको कायय सम्पादन गने श य सवह  

कुनै व्यणि िा संस्थािे कोषमा सहाय ा उपिब्ि गराउन चाहेमा त्यस् ो सहाय ा प्राप्त गनुय 
पूिय सलमल िे श य स्िीकार गने िा नगने सम्बन्िी लनियय गनेछ र श य स्िीकार गरेको 
अिस्थामा मात्र सहाय ा रकम िा सामाग्री कोषमा जम्मा हुनेछ । 

 र नेपाि सरकार, प्रादेश सरकार िा स्थानीय सरकारिे सश य अनदुान उपिब्ि 
गराउने हकमा सलमल को पूिय लनियय आिश्यक पनेछैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम कोषमा प्राप्त अनदुान रकम िा िस् गु  सहाय ा 
सामाग्रीिाई  ोवकएको काममा मात्र उपयोग गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोणजम कोषमा प्राप्त अनदुान रकम िा िस् गु  सहाय ा 
सामाग्री  ोवकए बमोणजमको काययमा उपयोग िए-निएको सम्बन्िमा त्यस् ो सहाय ा उपिब्ि 
गराउने व्यणि िा संस्थािे वििरि माग गरेमा सोको वििरि उपिब्ि गराउनपुनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोणजम कोषमा सहाय ा स्िरुप प्राप्   हुने िौल क सामाग्रीहरुको 
िण्डारि  था वि रि काययिाई व्यिणस्थ  गनय आिश्यिा अनसुार सलमल िे थप 
मापदण्ड/लनदेणशका बनाई िागु गनय सक्नेछ । 

१४. परामशय लिन सक्ने : सलमल िे यस काययविलि बमोणजमको कायय सम्पादन गनय उपयुि विज्ञ 
व्यणि िा सस्थासँग आिश्यक परामशय लिन सक्नेछ । 

१५. रकम विज नहुने  था आि ी कोष (ररिणल्िङ् फण्ड) को रूपमा रहने : (१) दफा ५ को 
उपदफा (१) बमोणजम कोषमा जम्मा िएको रकम मध्ये आंणशक िा परैु रकम कुनै आलथयक 
िषयमा िचय निई आलथयक िषयको अन्त्यमा बाँकी रहेमा त्यस् ो रकम विज निई कोषमै 
रहनेछ । 





 

   र दफा १३ को उपदफा (१) बमोणजम प्राप्त सहाय ा रकमिाई त्यस् ो श य 
अनरुूप उपयोग गनय नसकेको कारि जनाई सहाय ा उपिब्ि गराउने सम्बणन्ि  व्यणि िा 
संस्थािे वफ ाय माग गरेमा कोषबाट रकम वफ ाय गनय बािा पने छैन । 

(२) कोषिाई आि ी कोष (ररबणल्िङ्ग फण्ड) को रुपमा सञ्चािन गररनेछ । 
स्पविकरििः यस दफाको प्रयोजनका िालग आि ी कोष (ररबणल्िङ फण्ड) िन्नािे 

कोषबाट िचय िएको नगद रकम िावषयक रुपमा बजेट विलनयोजन माफय   पनुिःपलु य गदै जाने 
गरर स्थावप  कोषिाई सम्झनपुछय । 

(3) कोषमा मौज्दा  रकम पाँच िाि रूपैया िन्दा न्यून हुन गएमा  त्काि थप 
रकम जम्मा गनय प्रयत्न गररनेछ । 

१६. सहयोगका िालग आह्वान गने : (१) विपद्का कारि आपत्कालिन अिस्था लसजयना िई 
स्थानीय स्रो  सािन र क्षम ािे विपद्को सामना गनय कदठन िएमा 
गाउँपालिका/नगरपालिकािे लछमेकी स्थानीय  ह, प्रदेश सरकार  था नेपाि सरकारिाई 
कोषमा आलथयक  था िस् गु  सहाय ा उपिब्ि गराउन अनरुोि गनय सक्नेछ । 

(२) विपद्बाट प्रिावि को िोज, उद्धार र राह का िालग सलमल िे स्थानीय 
सामाणजक  था परोपकारी संघ, संगठन, यिुाक्िि, आमासमूह, स्ियमू् सेिक, राष्ट्रसेिक, 
उद्योगी व्यिसायी, प्रिुद्ध व्यणि  था आमसियसािारििाई सहयोगका िालग अनरुोि गनय 
सक्नेछ।  

१७. अलििेि राख्ने : (१) सलमल िे कोष पररचािन सम्बन्िमा गरेको लनियय र अन्य काम 
कारिाहीको अलििेि दुरुस्  राख्नु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको अलििेि सलमल को सदस्य-सणचिको णजम्मामा रहनेछ 
। 

(३) दफा (१) बमोणजमको अलििेि सरोकारिािा कुनै व्यणि िा संस्थािे माग 
गरेमा लनजिाई लनयमानसुार त्यस् ो अलििेि उपिब्ि गराईनेछ ।   

१८. अनगुमन: (१) यस काययविलि बमोणजम कोष पररचािन  था सोबाट िएका कामको लनयलम  
 था आकणस्मक अनगुमन सम्बन्िी काययका िालग सलमल को संयोजक िा लनजिे  ोकेको 
सलमल को अन्य कुनै सदस्यको संयोजकत्िमा सलमल को न्यून म थप एक सदस्य समे  
संिग्न रहेको अनगुमन टोिी िवटई कोष पररचािनबाट िएको कामको अनगुमन गनय 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम िवटएको अनगुमन टोिीिे आफूिाई प्राप्त कायायदेशका 
आिारमा अनगुमनका क्रममा देणिएको सत्य  ्य वििरि सवह को प्रल िेदन सलमल समक्ष 
पेश गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोणजम पेश हुन आएको प्रल िेदन समे का आिारमा कोष 
पररचािनमा कुनै कलम कमजोरी िएको देणिएमा त्यसिाई सिुार गनय सलमल िे आिश्यक 
लनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस् ो लनदेशनको पािना गनुय सम्बणन्ि  सबैको क यव्य हुनेछ ।  





 

(४) उपदफा (३) मा जनुसुकै कुरा िेणिएको िए ा पलन कोष पररचािनमा कुनै 
गणम्िर त्रटुी रहेको र सोिाई  त्काि रोक्न आिश्यक देणिएमा संयोजकिे त्यस् ो कायय 
रोक्न लनदेशन ददन सक्नेछ । 

(५) अनगुमनका क्रममा कुनै व्यणििे झुठा वििरि पेश गरी कोषबाट राह  प्राप्त 
गरेको िा कोषिे उपिब्ि गराएको राह को दुरूपयोग गरेको पाईएमा दोषी उपर प्रचलि  
कानून बमोणजम कारिाही हुनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोणजमको अनगुमन टोिीमा उपिब्ि िएसम्म स्थानीय 
राजनील क दि, विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी काययमा संिग्न गैरसरकारी संघसंस्था, उद्योगी 
व्यिसायी आिद्ध संघसंगठन, नागररक समाज  था पत्रकार आिद्ध संघसंगठन र सश य 
सहाय ा उपिब्ि गराउने व्यणि िा संस्थाको प्रल लनलि समे िाई संिग्न गराईनेछ । 

१९. लनदेशन ददन सक्ने : नगर सिािे सलमल को काम कारबाहीको सम्बन्िमा सलमल िाई 
आिश्यक लनदेशन ददन सक्नेछ । 

 
*** 


