


 

दुल्लू नगरपाललका विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) काययविलि , २०७७ 
नगर काययपाललकाको बैठकबाट स्िीकृत लिलतिः २०७7/10/26    

 
प्रस्तािनािः 

दुल्लू नगरपाललका के्षत्र लित्र प्राकृलतक तथा गैरप्राकृलतक विपद् बाट हुन सक्ने जोखिि 
न्यूलनकरण तथा व्यिस्थापनका लालग स्थापना िएको विपद् व्यिस्थापन कोषको सञ्चालन सम्बन्िी 
काययविलि बनाउन बाञ्छनीय िएकोले, 

  नगर विपद् जोखिि न्यूलनकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५ को दफा २७ ले ददएको 
अलिकार प्रयोग गरी दुल्लू नगर काययपाललकाको ८५ आ बैठकबाट यो काययविलि स्िीकृत गरी लागु 
गररएको छ ।   
 

पररच्छेद – १ 
प्रारखम्िक 

 
१. सं खक्षप्त नाि र प्रारम्ि : (१) यो काययविलिको नाि “विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) 

काययविलि, २०७७” रहेको छ ।  
  (२) यो काययविलि तुरून्त प्रारम्ि हुनेछ ।  
 
२. पररिाषा : विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेिा यस काययविलििा, 

(क) “ऐन” िन्नाले दुल्लू  नगर विपद् जोखिि न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन , 
२०७७ सम्झनुपछय । 

(ि) “कोष” िन्नाले ऐनको दफा १२ बिोखजिको विपद् व्यिस्थापन कोष सम्झनुपछय 
। 

(ग) “प्रिावित व्यखि” िन्नाले विपद्को घटनाबाट पररिारका सदस्य गुिाएको, 
शारीररक िा िानलसक सिस्या उत्पन्न िएको, घर, जग्गाजलिन, पशुपन्छी, 
िाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा अन्य सम्पत्तीिा आंखशक िा पू ू्णरूपिा नोक्सानी 
पगुेको िा विपद्का कारण अन्य कुनै तररकाबाट प्रिावित िएको व्यखिलाई 
सम्झनुपछय । 

(घ) “राहत” िन्नाले विपद् प्रिावित व्यखिलाई उपलब्ि गराईने नगद तथा िस्तगुत 
सहायता सािाग्री सिेत सम्झनुपछय । 

(ि) “सलिलत” िन्नाले ऐनको दफा ३ बिोखजिको सलिलत सम्झनुपछय । 
(छ) “संयोजक” िन्नाले सलिलतको संयोजक सम्झनुपछय ।      
 

 





 

पररच्छेद – २ 
कोषको स्थापना, उद्देश्य तथा प्रयोग 

 
३. कोषको स्थापना: (१) स्थानीय स्तरिा उत्पन्न िएको िा हुनसक्ने विपद्को जोखिि 

न्यूलनकरण तथा व्यिस्थापन सम्बन्िी कायय   नगर स्तरबाटै सञ्चालन गनयका लालग आिश्यक 
स्रोत संकलन र पररचालन गनय  नगरपाललकािा एक विपद् व्यिस्थापन कोष रहनेछ ।  

(२) कोषको आय रकि संकलन तथा व्यय रकि पररचालनका लालग  
नगरपाललकाको सखञ्चत कोष रहेको वित्तीय संस्थािा एक छुटै्ट िाता िोललनेछ ।  

(३) कोषको कूल आम्दानी अन्तगयत यस काययविलिको दफा ५ बिोखजि कोषिा 
जम्िा हुनेगरी प्राप्त िएको रकि तथा कोषको िाता रहेको वित्तीय संस्थाले कोष रकििा 
उपलब्ि गराएको ब्याज आय र दफा ६ बिोखजि प्राप्त िएको िस्तगुत सहायता सािाग्रीको 
प्रचललत िूल्य सिेतलाई जनाउँनेछ ।  

तर िस्तुगत सहायता सािाग्रीको प्रचललत िूल्यलाई बैंक वहसाबिा सिािेश गररने छैन 
।  

(४) यस काययविलिको दफा ६ बिोखजि कोषको नाििा प्राप्त हुन आउने िस्तगुत 
सहायता सािाग्रीको छुटै्ट िौज्दात वकताब स्थापना गरर अलिलेि गररनेछ । 

 
४. कोषको उद्देश्य : (१) स्थानीय स्तरिा हुन सक्ने सम्िाव्य विपद्को जोखिि न्यूलनकरण तथा 

विपद्को व्यिस्थापनका लालग आलथयक तथा िस्तगुत सहायता पररचालन गनुय कोषको उदे्दश्य 
रहनेछ ।  

(२) कोषले देहायका के्षत्रिा काि गने छिः   
(क) विपद्को घटनाबाट प्रिावित व्यखिहरूलाई स्थानीय स्तरिा तरुुन्त िोज, 

उद्धार र राहत सेिा उपलब्ि गराउने ।  
(ि) विपद् पदाय तत्कालै स्थानीय स्तरिा सािना गनय सक्ने अिस्था लसजयना 

गने । 
(ग) विपद् जोखिि न्यूलनकरण , पूियतयारी, प्रलतकायय र पनुलायि काययलाई सहज 

गने । 
 

५. कोषको आम्दानी : (१) कोषिा ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अलिनिा 
रवह देहाय बिोखजिका रकि आम्दानीको रूपिा जम्िा हुनेछ: 

(क)  नगरपाललकाको िावषयक बजेटिाफय त विपद् व्यिस्थापन कोषिा जम्िा 
हुने गरी स्िीकृत रकि, 

(ि) विपद् व्यिस्थापन काययका लालग कोषिा जम्िा हुनेगरी अन्य स्थानीय 
तहबाट प्राप्त रकि, 





 

(ग) विपद् व्यिस्थापन काययका लालग कोषिा जम्िा हुनेगरी प्रदेश सरकार 
तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकि, 

(घ)   नगरसिाबाट स्िीकृत आलथयक ऐनिा व्यिस्था गररए बिोखजि विपद् 
व्यिस्थापन कोषिा जम्िा हुनेगरी प्राप्त हुने शुल्क तथा दस्तरु रकि,  

(ङ)   नगर सिा सदस्य,   नगर काययपाललका सदस्य तथा  नगरपाललकाका 
कियचारीहरूको स्िेखच्छक लनणययबाट प्राप्त हुने रकि, 

(च) स्िदेशी विलिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरू र त्यसिा 
काययरत कियचारीहरू, उद्योगी, व्यिसायी, पेशाकिी, राजनीलतक दल, 
नागररक सिाज, िालियक तथा परोपकारी संघसंस्था र आि 
सियसािारणबाट स्िेखच्छक रूपिा प्राप्त हुने रकि, 

(छ) गैरआिासीय नेपाली, िैदेखशक सरकार तथा संघसंस्थाको तफय बाट 
प्रचललत कानूनको अलिनिा रवह प्राप्त हुने रकि,  

(छ) कोषको िाता सञ्चालनिा रहेको वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कोषिा रहेको 
रकििा उपलब्ि गराएको ब्याज आय, 

(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बिोखजि िस्तगुत सहायता सािाग्रीको 
लबक्रीबाट प्राप्त आय, 

(झ) प्रचललत कानूनको अलिनिा रवह कोषिा जम्िा हुने गरी अन्य कुनै 
स्रोतबाट प्राप्त रकि ।  

(२) उपदफा (१) बिोखजि कोषलाई उपलब्ि हुने रकि सम्बखन्ित व्यखि िा 
संस्थाले यस काययविलिको दफा 3 को उपदफा (२) बिोखजिको कोषको बैंक िातािा लसिै 
जम्िा गररददन िा  नगरपाललकाको आलथयक प्रशासन शािािा नगद जम्िा गनय सक्नेछ । 
त्यसरी नगद जम्िा हुन आएिा आलथयक प्रशासन शािाले सम्बखन्ित व्यखि िा संस्थालाई 
सोको िपायई उपलब्ि गराउनुपनेछ । 

(३) कोषिा रकि जम्िा गने व्यखि तथा संस्थाको नाि र प्राप्त सहायता रकि 
सम्बन्िी िालसक वििरण अको िवहनाको सात गते लित्र साियजलनक गररनेछ । 

तर कुनै व्यखि िा संस्थाले सहायता उपलब्ि गराउँदा आफ्नो नाि साियजलनक नगनय 
सलिलतलाई अनुरोि गरेको रहेछ िने लनजको नाि उल्लेि नगरी वििरण साियजलनक गनय 
बािा पने छैन।  

 
६. िस्त ुगत सहायता सािाग्री: (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अलिनिा 

रवह कुनै व्यखि िा संस्थाबाट नगदबाहेकको िस्तगुत सहायता सािाग्री प्राप्त हुन आएिा र 
त्यसरी प्राप्त सािाग्री विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी काययिा उपयोग हुने देखिएिा त्यस्तो 
िस्तगुत सहायता सािाग्रीलाई स्िीकार गररनेछ ।  





 

(2) उपदफा (१) बिोखजि स्िीकार गररएको िस्तगुत सहायता सािाग्रीलाई अलग्गै 
िौज्दात वकताबिा आम्दानी अलिलेि जनाई त्यस्तो सािाग्रीको प्रचललत िूल्यलाई कोषको 
आम्दानीको रूपिा सिेत अलिलेि गररनेछ ।  

स्पविकरणिः यस दफाको प्रयोजनका लालग प्रचललत िूल्य िन्नाले िस्तगुत सािाग्रीको 
साथिा प्राप्तहुने िररद लबजक िा िूल्याङ्कनको प्रिाण र ढुिानी लागत सिेतको िूल्यलाई 
जनाउँनेछ । यदी त्यस्तो िूल्यलबना नै िस्तगुत सािाग्री प्राप्त हुन आएको रहेछ िने त्यस्तो 
िस्तगुत सािाग्रीको प्रचललत स्थानीय दररेट अनुसारको िूल्याङ्कनलाई आम्दानीको आिार 
िालननेछ । सो पलन निएिा त्यसरी प्राप्त सािाग्रीको लालग सलिलतले उखचत ठहयायएको 
िूल्याङ्कनलाई कोषको आम्दानीको आिारको रूपिा ललईनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोखजि प्राप्त िई उपदफा (२) बिोखजि आम्दानी अलिलेि 
गररएको कुनै सािाग्री तत्काल प्रयोग गनय आिश्यक नपने िा नलिल्ने िा लािो सियसम्ि 
िण्डारण गरर राख्न पलन अनुकुल नहुने (सड्ने, लबग्रने, नालसने िा िेर जाने) प्रकृखत्तको िएिा 
सलिलतको लनणययले त्यस्तो सािाग्रीलाई प्रचललत कानून बिोखजि लललाि लबक्री गरी प्राप्त आय 
रकिलाई दफा ३ को उपदफा (२) बिोखजिको कोषको िातािा जम्िा गररनेछ ।   

(४) उपदफा (१) िा जनुसुकै कुरा लेखिएको िएता पलन कुनै िस्तगुत सहायता 
सािाग्री स्थानीय विपद् व्यिस्थापनिा उपयोग नहुने िा उपयोग गनय उपयुि नहुने देखिएिा 
सलिलतले लनणयय गरी त्यस्तो सहयोग आंखशक िा पूणयरूपिा अस्िीकार गनय सक्नेछ । 

(५) उपदफा (१) िा जनुसुकै कुरा लेखिएको िएता पलन कुनै िस्तगुत सहायता 
सािाग्री प्रचललत िापदण्ड बिोखजिको न्यूनति गुणस्तरयुि निएको अिस्थािा त्यस्तो 
सािाग्रीलाई सलिलतले अस्िीकार गनेछ।  

(६) उपदफा (१) बिोखजि प्राप्त िस्तगुत सहायता सािाग्री उपदफा (४) िा (५) 
बिोखजि अस्िीकार गररएको अिस्थािा बाहेक त्यस्तो सािाग्री उपलब्ि गराउने व्यखि िा 
संस्थालाई कायायलयले सािाग्री प्रालप्त र स्िीकारोखिको िपायई उपलब्ि गराउनुपनेछ । 

(६) उपदफा (१) बिोखजि स्िीकार गरी उपदफा (२) बिोखजि अलिलेि गररएको र 
उपदफा (४) िा (५) बिोखजि अखस्िकार गररएको सािाग्रीको वििरण तथा स्िीकार गररएको 
सािाग्रीको हकिा सो उपलब्ि गराउने व्यखि िा संस्थाको नाि सम्बन्िी िालसक वििरण 
अको िवहनाको सात गते लित्र साियजलनक गररनेछ । 

तर कुनै व्यखि िा संस्थाले सहायता उपलब्ि गराउँदा आफ्नो नाि साियजलनक नगनय 
सलिलतलाई अनुरोि गरेको रहेछ िने लनजको नाि उल्लेि नगरी वििरण साियजलनक गनय 
बािा पने छैन । 

(७) यस दफा बिोखजि प्राप्त िएको िस्तगुत सहायता सािाग्रीलाई त्यस्तो सािाग्री 
िण्डारण गने िा प्रयोग गररने स्थानसम्ि पुयायउनका लालग सहायता उपलब्ि गराउने 
सम्बखन्ित व्यखि िा संस्थालाई नै अनुरोि गनय सवकनेछ ।   

  





 

७. कोषको प्रयोग : (१) कोषिा जम्िा िएको रकि िचय गनय तथा विपद् व्यिस्थापनका लालग 
प्राप्त िस्तगुत सहायता सािाग्री िचय लनकासा गनय सलिलतले लनणयय गनुयपने छ ।  

(२) उपदफा (१) िा जनुसुकै कुरा लेखिएको िएता पलन तत्काल विपद् प्रलतकायय 
गनुय पने अिस्था रहेको, तर सलिलतको बैठक बस्न सक्ने अिस्था नरहेिा ततू् पश्चात लगतै 
बस्ने सलिलतको बैठकबाट अनुिोदन गराउने गरी संयोजकको लनणययबाट एक पटकिा बढीिा 
दश हजार रूपैयासम्िको रकि िचय गनय बािा पगु्ने छैन ।  

(३) कोषिा जम्िा िएको रकि तथा सािाग्री देहाय बिोखजिको काययिा िचय 
गररनेछ: 

(क) विपद् बाट प्रिावित िएको िा हुनसक्ने व्यखि िा सिुदायको तत्काल 
िोजी, उद्धार तथा सम्पखत्तको संरक्षण गनय, 

(ि) विपद् प्रिावितको तत्कालीन राहतका लालग आिश्यक पने िाद्यान्न, 
िानेपानी, लत्ता कपडा, औषिी, सरसफाइ तथा शैखक्षक सािाग्री जस्ता 
िस्तुहरू िररद गरी उपलब्ि गराउन तथा ततू् सम्बन्िी अन्य आिश्यक 
कायय गनय, 

(ग) विपद्को कारण स्थायी बसोबास स्थल गुिाएका व्यखिहरूका लालग 
अस्थायी खशविर िा आश्रयस्थल बनाउन तथा पनुस्थायपना गनय, 

(घ) विपद्को कारणबाट घाइते िा लबरािी िएका व्यखिको औषिोपचार गनय, 
(ङ) विपद् प्रिावितलाई िनोिैज्ञालनक उपचार तथा िनोवििशय प्रदान गनय, 
(च) विपद्को कारणबाट िृत्यु िएका व्यखिको काजवक्रया िा सदगतका लालग 

लनजको पररिारलाई तोवकए बिोखजिको सहायता उपलब्ि गराउन, 
(छ) विपद्को कारण सम्पखत्तको क्षती हुने व्यखिलाई तोवकएबिोखजिको राहत 

उपलब्ि गराउन, 
(ज) िोज, उद्धार तथा प्राथलिक उपचारकालालग स्ियिू् सेिक तथा 

विशेषज्ञको पररचालन र सािाग्री िररद तथा िण्डारण गनय, 
(झ) विपद्को कारणबाट िएको फोहरिैला तथा प्रदुषणको विसजयन गनय, 
(ञ) विपद् पूिय सूचना प्रणाली स्थापना सम्बन्िी उपकरण िररद, प्रणाली 

विकास र सोको सञ्चालन गनय, 
(ट) िोज, उद्धार र राहतकोलालग तत्काल सञ्चार तथा यातायात सूचारु गनय, 
(ठ) स्थानीय स्तरिा रहेका विपद् व्यिस्थापन स्ियिू् सेिकहरूको क्षिता 

विकास तथा पररचालन सम्बन्िी कायय गनय, 
(ड) जोखिियुि स्थानको पवहचान तथा उि स्थानको िन जनको स्थानान्तरण 

गनय, 
(ढ) विपद् पश्चात विपदबाट िएको क्षलतको लेिाजोिा र विपद् पश्चातको 

आिश्यकताको पवहचान गनय, 





 

(ण) विपद् पलछको पनुिःलनिायण गनय, 
(त) विपद् पिुयतयारी, विपद् प्रलतकायय, विपद् र विपद्पलछको पनुलायि , विपद् 

जोखिि न्यूलनकरण जस्ता विपद् व्यिस्थापनका कायय गनय, 
(थ) सलिलतले तोके बिोखजिको विपद् व्यिस्थापन सम्िखन्ि अन्य काि गनय, 

गराउन । 
(४) उपदफा (३) िा जनुसुकै कुरा लेखिएको िए तापलन लनयलितरूपिा गररने 

विकास लनिायण सम्बन्िी काययलाई विपद् व्यिस्थापनसँग आिद्ध गराएर कोषबाट कुनै पलन 
वकलसिको िचय गनय पाईनेछैन । 

(५) कोषिा िौज्दात रकि पाँच लाि रूपैया िन्दा घवट िएको अिस्थािा 
आपतकाललन काययबाहेक अन्य प्रयोजनका लालग कोषको रकि प्रयोग गररनेछैन ।  

 
८. राहत सहायता वितरण: (१) प्रिावित व्यखिलाई राहत उपलब्ि गराउँदा कोषिा जम्िा 

िएको रकि र िस्तगुत सािाग्री िध्ये आिश्यकता र औखचत्यका आिारिा दुिै िा कुनै एक 
िात्र पलन उपलब्ि गराउन सवकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोखजि राहत उपलब्ि गराउनुपूिय कोषबाट राहत उपलब्ि 
गराईददने सम्बन्ििा विपद् प्रिावित व्यखि िा लनजको एकाघरको पररिारका सदस्यले 
विपद्को घटना र सोबाट आँफू िा आफ्नो पररिारका सदस्यलाई पनय गएको हानी 
नोक्सानीको वििरण सवहत कायायलयिा लनिेदन दताय गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोखजि लनिेदन दताय गदाय विपद्को घटना र सोबाट पनय गएको 
हानी नोक्सानीको िूल्याङ्कन सवहतको सजयलिन िुचलु्का िा प्रलतिेदन सिेत लनिेदनसाथ संलग्न 
गररएको हुनुपनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बिोखजि दताय िएको लनिेदन र उपदफा (३) बिोखजिको संलग्न 
िुचलु्का िा प्रलतिेदन सिेतका आिारिा विपद् प्रिावितलाई कोषबाट राहत रकि तथा 
सािाग्री उपलब्ि गराउँदा विपद्को सघनता र व्यापकता, कोषिा जम्िा िएको रकि तथा 
राहत सािाग्रीको उपलब्िता र िचयको औखचत्य सिेतलाई दृविगत गरी सलिलतले उखचत 
ठहयायएबिोखजि हुनेछ । 

(५) उपदफा (२) र (३) िा जनुसुकै कुरा लेखिएको िएता पलन विपद्को कारणले 
गखम्िर हानी नोक्सानी िा घाईते िई विपद् प्रिावित व्यखि िा लनजको एकाघरको पररिारका 
सदस्यले राहतका लालग लनिेदन दताय गनय सक्ने अिस्था नरहेिा र तत् काल राहत उपलब्ि 
नगराउँदा विपद् प्रिावित व्यखि थप जोखिििा िकेललन सक्ने िा थप जनिन र स्िास््यिा 
हानी नोक्सानी पगु्न सक्ने अिस्था छ िन्ने सलिलतलाई लागेिा त्यस्तो व्यखिलाई सलिलतले 
लनणयय गरेर तत्काल राहत उपलब्ि गराउन सक्नेछ । 





 

(६) विपद् प्रिावित व्यखिलाई यस दफा बिोखजि राहत उपलब्ि गराउँदा िवहला, 
बालबाललका, वकशोर वकशोरी, जेष्ठ नागररक, अशि तथा अपाङ्गता िएका व्यखिलाई 
प्राथलिकता ददनुपनेछ । 

 
९. कोष प्रयोग गनय नपाईने: (१) यस काययविलििा अन्यत्र जनुसुकै कुरा लेखिएको िए तापलन 

देहायको प्रयोजनका लालग कोषिा जम्िा िएको रकि िचय गनय पाईने छैनिः 
(क) लनयलित प्रशासलनक काययको लालग िचय गनय,  
(ि) कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदालिकारी िा कियचारीलाई लनयलित रूपिा 

तलब, ित्ता िा अन्य सुवििा उपलब्ि गराउन ,  
(ग) कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदालिकारी िा कियचारीलाई भ्रिण िचय िा 

अन्य त्यस्तै प्रकारको िचय उपलब्ि गराउन, 
(घ) विपद् बाट प्रिावितलाई ददईने तोवकएबिोखजिको राहत बाहेक अन्य कुनै 

पलन वकलसिको चन्दा, पुरस्कार, उपहार िा आलथयक सहायता उपलब्ि 
गराउन , 

(ङ) कुनै पलन वकलसिको गोवष्ठ, अन्तरवक्रया िा सिासम्िेलन सञ्चालन गनय, 
गराउन , 

(च) आकखस्िक रूपिा लनिायण गनुयपने बाहेकका अन्य लनयलित पूिायिार विकास 
लनिायणसम्बन्िी कायय गनय, गराउन, 

(ङ) विपद् जोखिि न्यूलनकरण तथा विपद् व्यिस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ि 
निएको अन्य कुनै पलन कायय गनय, गराउन ।  

(२) कोषलाई प्राप्त िएको िस्तगुत सहायता सािाग्री िध्यै कुनै पलन सािाग्री पूणय िा 
आंखशकरूपिा कायायलयको िा कायायलयको कुनै पदालिकारी िा कियचारीको लनयलित 
प्रयोजनका लालग प्रयोग गररनेछैन । 

 
पररच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चालन , लेिा तथा लेिा पररक्षण 
 
१०. कोषको सञ्चालन : (१) कोषको बैंक िाता सञ्चालन  नगरपाललकाको प्रिुि प्रशासकीय 

अलिकृत िा लनजले तोकेको अलिकृत स्तरको कियचारी र लेिा प्रिुि िा लनजले तोकेको 
लेिाको कियचारीको संयुि दस्तितबाट हुनेछ ।  

(२) कोषबाट एक पटकिा दुई हजार रूपैया िन्दा बढीको रकि ििुानी गदाय 
अलनिाययरूपिा बैंक िाफय त िात्र ििुानी गररनेछ । 





 

(३) कोषलाई प्राप्त िस्तगुत सहायता सािाग्रीको लनकासा प्रिुि प्रशासकीय अलिकृत 
िा लनजले तोकेको विपद् व्यिस्थापन हेने अलिकृत स्तरको कियचारी र खजन्सी शािा 
प्रिुिबाट हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोखजि िस्तगुत सहायता सािाग्री विपद् व्यिस्थापन काययिा 
उपयोगका लालग लनकासा गदाय िौज्दात वकताबिा िचय अलिलेि जनाई लनकासा ददनुपनेछ र 
त्यस्तो सािाग्रीको अलिलेि िूल्यलाई कोषको िचयको रूपिा सिेत अलिलेि गररनेछ । 

 
११. कोषको आयव्ययको लेिा तथा सोको साियजलनकरण : (१) कोषको आय व्ययको लेिा 

प्रचललत कानून बिोखजि राखिनेछ ।  
(२) कोषले काययपाललकाले तोकेबिोखजि आन्तररक लनयन्त्रण प्रणाली कायि गनुय 

पनेछ। 
(३) कोषको िालसकरूपिा िएको आम्दानी र िचयको वििरण अको िवहनाको सात 

गतेलित्रिा साियजलनक गनुयपनेछ । 
(४) आलथयक िषय सिाप्त िएको लिलतले तीन िवहनालित्र सलिलतले कोषको िावषयक आय 

व्ययको वििरण सिेत िुल्ने िावषयक प्रलतिेदन तयार गरी काययपाललका िाफय त   नगर सिा 
सिक्ष पेश गनुय पनेछ । 

 
१२. लेिा पररक्षण : (१) कोषको आन्तररक लेिापरीक्षण  नगरपाललकाको आन्तररक लेिा 

पररक्षण शािाबाट हुनेछ । 
(२) कोषको अखन्ति लेिापरीक्षण िहालेिा परीक्षकबाट हुनेछ । 
(३)   नगर काययपाललकाले चाहेिा जनुसुकै बित सलिलतको वहसािवकताि जाँच्न िा 

जाँच गराउन सक्नेछ । 
(४)   नगर काययपाललकाको कायायलयले कम्तीिा िषयको एक पटक कोषको 

सािाखजक र साियजलनक लेिापररक्षणको व्यिस्था लिलाउनेछ। 
 

पररच्छेद –४ 
विविि 

 
१३. सशतय सहायता : (१) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी तोवकएको कायय सम्पादन गने शतय सवहत 

कुनै व्यखि िा संस्थाले कोषिा सहायता उपलब्ि गराउन चाहेिा त्यस्तो सहायता प्राप्त गनुय 
पूिय सलिलतले शतय स्िीकार गने िा नगने सम्बन्िी लनणयय गनेछ र शतय स्िीकार गरेको 
अिस्थािा िात्र सहायता रकि िा सािाग्री कोषिा जम्िा हुनेछ । 

तर नेपाल सरकार, प्रादेश सरकार िा स्थानीय सरकारले सशतय अनुदान उपलब्ि 
गराउने हकिा सलिलतको पूिय लनणयय आिश्यक पनेछैन ।  





 

(२) उपदफा (१) बिोखजि कोषिा प्राप्त अनुदान रकि िा िस्तगुत सहायता 
सािाग्रीलाई तोवकएको काििा िात्र उपयोग गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोखजि कोषिा प्राप्त अनुदान रकि िा िस्तगुत सहायता 
सािाग्री तोवकए बिोखजिको काययिा उपयोग िए-निएको सम्बन्ििा त्यस्तो सहायता उपलब्ि 
गराउने व्यखि िा संस्थाले वििरण िाग गरेिा सोको वििरण उपलब्ि गराउनुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोखजि कोषिा सहायता स्िरुप प्राप् त हुने िौलतक सािाग्रीहरुको 
िण्डारण तथा वितरण काययलाई व्यिखस्थत गनय आिश्यिा अनुसार सलिलतले थप 
िापदण्ड/लनदेखशका बनाई लागु गनय सक्नेछ । 

 
१४. परािशय ललन सक्ने : सलिलतले यस काययविलि बिोखजिको कायय सम्पादन गनय उपयुि विज्ञ 

व्यखि िा सस्थासँग आिश्यक परािशय ललन सक्नेछ । 
 
१५. रकि विज नहुने तथा आिती कोष ( ररिखल्िङ् फण्ड) को रूपिा रहने : (१) दफा ५ को 

उपदफा (१) बिोखजि कोषिा जम्िा िएको रकि िध्ये आंखशक िा पुरै रकि कुनै आलथयक 
िषयिा िचय निई आलथयक िषयको अन्त्यिा बाँकी रहेिा त्यस्तो रकि विज निई कोषिै 
रहनेछ । 

  तर दफा १३ को उपदफा (१) बिोखजि प्राप्त सहायता रकिलाई त्यस्तो शतय 
अनुरूप उपयोग गनय नसकेको कारण जनाई सहायता उपलब्ि गराउने सम्बखन्ित व्यखि िा 
संस्थाले वफताय िाग गरेिा कोषबाट रकि वफताय गनय बािा पने छैन । 

(२) कोषलाई आिती कोष (ररबखल्िङ्ग फण्ड) को रुपिा सञ्चालन गररनेछ । 
स्पविकरणिः यस दफाको प्रयोजनका लालग आिती कोष (ररबखल्िङ फण्ड) िन्नाले 

कोषबाट िचय िएको नगद रकि िावषयक रुपिा बजेट विलनयोजन िाफय त पनुिःपलुतय गदै जाने 
गरर स्थावपत कोषलाई सम्झनुपछय । 

(3) कोषिा िौज्दात रकि पाँच लाि रूपैया िन्दा न्यून हुन गएिा तत्काल थप 
रकि जम्िा गनय प्रयत्न गररनेछ । 

 
१६. सहयोगका लालग आह्वान गने : (१) विपद्का कारण आपत्काललन अिस्था लसजयना िई 

स्थानीय स्रोत सािन र क्षिताले विपद्को सािना गनय कदठन िएिा  नगरपाललकाले लछिेकी 
स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारलाई कोषिा आलथयक तथा िस्तगुत सहायता 
उपलब्ि गराउन अनुरोि गनय सक्नेछ । 

(२) विपद् बाट प्रिावितको िोज, उद्धार र राहतका लालग सलिलतले स्थानीय 
सािाखजक तथा परोपकारी संघ, संगठन, युिाक्लि, आिासिूह, स्ियिू् सेिक, राष्ट्रसेिक, 
उद्योगी व्यिसायी, प्रिुद्ध व्यखि तथा आिसियसािारणलाई सहयोगका लालग अनुरोि गनय 
सक्नेछ।  





 

 
१७. अलिलेि राख्ने : (१) सलिलतले कोष पररचालन सम्बन्ििा गरेको लनणयय र अन्य काि 

कारिाहीको अलिलेि दुरुस्त राख्नु पनेछ । 
(२) उपदफा (१) बिोखजिको अलिलेि सलिलतको सदस्य-सखचिको खजम्िािा रहनेछ 

। 
(३) दफा (१) बिोखजिको अलिलेि सरोकारिाला कुनै व्यखि िा संस्थाले िाग 

गरेिा लनजलाई लनयिानुसार त्यस्तो अलिलेि उपलब्ि गराईनेछ ।   
 
१८. अनुगिन: (१) यस काययविलि बिोखजि कोष पररचालन तथा सोबाट िएका कािको लनयलित 

तथा आकखस्िक अनुगिन सम्बन्िी काययका लालग सलिलतको संयोजक िा लनजले तोकेको 
सलिलतको अन्य कुनै सदस्यको संयोजकत्ििा सलिलतको न्यूनति थप एक सदस्य सिेत 
संलग्न रहेको अनुगिन टोली िवटई कोष पररचालनबाट िएको कािको अनुगिन गनय 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोखजि िवटएको अनुगिन टोलीले आफूलाई प्राप्त कायायदेशका 
आिारिा अनुगिनका क्रििा देखिएको सत्य त्य वििरण सवहतको प्रलतिेदन सलिलतसिक्ष 
पेश गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोखजि पेश हुन आएको प्रलतिेदन सिेतका आिारिा कोष 
पररचालनिा कुनै कलि किजोरी िएको देखिएिा त्यसलाई सुिार गनय सलिलतले आिश्यक 
लनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्तो लनदेशनको पालना गनुय सम्बखन्ित सबैको कतयव्य हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) िा जनुसुकै कुरा लेखिएको िएता पलन कोष पररचालनिा कुनै 
गखम्िर त्रटुी रहेको र सोलाई तत्काल रोक्न आिश्यक देखिएिा संयोजकले त्यस्तो कायय 
रोक्न लनदेशन ददन सक्नेछ । 

(५) अनुगिनका क्रििा कुनै व्यखिले झुठा वििरण पेश गरी कोषबाट राहत प्राप्त 
गरेको िा कोषले उपलब्ि गराएको राहतको दुरूपयोग गरेको पाईएिा दोषी उपर प्रचललत 
कानून बिोखजि कारिाही हुनेछ । 

(६) उपदफा (१) बिोखजिको अनुगिन टोलीिा उपलब्ि िएसम्ि स्थानीय 
राजनीलतक दल, विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी काययिा संलग्न गैरसरकारी संघसंस्था, उद्योगी 
व्यिसायी आिद्ध संघसंगठन, नागररक सिाज तथा पत्रकार आिद्ध संघसंगठन र सशतय 
सहायता उपलब्ि गराउने व्यखि िा संस्थाको प्रलतलनलि सिेतलाई संलग्न गराईनेछ । 

 
१९. लनदेशन ददन सक्ने : नगरसिाले सलिलतको काि कारबाहीको सम्बन्ििा सलिलतलाई 

आिश्यक लनदेशन ददन सक्नेछ । 
 

*** 


