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विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविवि, २०७५ 
सिंत ्२०७५ सालको कार्यविवि न ं९ 

 

प्रस्तािनााः मुवसकोट नगरपावलका क्षेत्र वित्र प्राकृवतक तथा गैरप्राकृवतक 

विपद्बाट हुन सके्न जोविम न्र्ूवनकरण तथा व्यिस्थापनका लावग 

स्थापना िएको विपद् व्यिस्थापन कोषको सञ्चालन सम्बन्िी कार्यविवि 

बनाउन बाञ्छनीर् िएकोले, नगर विपद् जोविम न्र्ूवनकरण तथा 

व्यिस्थापन ऐन, २०७५ को दफा २७ ले ददएको अविकार प्रर्ोग गरी 

मुवसकोट नगर कार्यपावलकाले र्ो कार्यविवि बनाएकोछ ।   
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पररच्छेद – १ 

प्रारवम्िक 

१. संवक्षप्त नाम र प्रारम्ि : (१) र्ो कार्यविविको नाम “विपद् 

व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविवि, २०७५” रहेको छ ।  

  (२) र्ो कार्यविवि तुरून्त प्रारम्ि हुनेछ ।  
 

२. पररिाषा : विषर् िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स  

कार्यविविमा, 

(क) “ऐन” िन्नाले मुवसकोट नगर विपद् जोविम 

न्र्ूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, 

२०७५सम्झनुपछय । 

(ि) “कोष” िन्नाले ऐनको दफा १२ बमोवजमको 

विपद् व्यिस्थापन कोष सम्झनुपछय । 

(ग) “प्रिावित व्यवि” िन्नाले विपद्को घटनाबाट 

पररिारका सदस्र् गुमाएको, शारीररक िा 

मानवसक समस्र्ा उत्पन्न िएको, घर, 

जग्गाजवमन, पशुपन्छी, िाद्यान्न, लत्ताकपडा 

तथा अन्र् सम्पत्तीमा आंवशक िा पू्णरूपमा 

नोक्सानी पुगेको िा विपद्का कारण अन्र् कुनै 

तररकाबाट प्रिावित िएको व्यविलाई सम्झनुपछय 

। 

(घ) “राहत” िन्नाले विपद् प्रिावित व्यविलाई 

उपलब्ि गराईने नगद तथा िस्तुगत सहार्ता 

सामाग्री समेत सम्झनुपछय । 

(ि) “सवमवत” िन्नाले ऐनको दफा ३ बमोवजमको 

सवमवत सम्झनुपछय । 
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(छ) “संर्ोजक” िन्नाले सवमवतको संर्ोजक सम्झनुपछय 

।     
 

पररच्छेद – २ 

कोषको स्थापना, उद्देश्र् तथा प्रर्ोग 
 

३. कोषको स्थापना: (१) स्थानीर् स्तरमा उत्पन्न िएको िा 

हुनसके्न विपद्को जोविम न्र्ूवनकरण तथा व्यिस्थापन सम्बन्िी 

कार्य नगर स्तरबाटै सञ्चालन गनयका लावग आिश्र्क स्रोत 

संकलन र पररचालन गनय नगरपावलकामा एक विपद् व्यिस्थापन 

कोष रहनेछ ।  

(२) कोषको आर् रकम संकलन तथा व्यर् रकम 

पररचालनका लावग नगरपावलकाको सवञ्चत कोष रहेको वित्तीर् 

संस्थामा एक छुट्टै िाता िोवलनेछ ।  

(३) कोषको कूल आम्दानी अन्तगयत र्स कार्यविविको 

दफा ५ बमोवजम कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्त िएको रकम तथा 

कोषको िाता रहेको वित्तीर् संस्थाले कोष रकममा उपलब्ि 

गराएको ब्र्ाज आर् र दफा ६ बमोवजम प्राप्त िएको िस्तुगत 

सहार्ता सामाग्रीको प्रचवलत मूल्र् समेतलाई जनाउँनेछ ।  

तर िस्तुगत सहार्ता सामाग्रीको प्रचवलत मूल्र्लाई बैंक 

वहसाबमा समािेश गररने छैन ।  

(४) र्स कार्यविविको दफा ६ बमोवजम कोषको नाममा 

प्राप्त हुन आउने िस्तुगत सहार्ता सामाग्रीको छुटै्ट मौज्दात 

दकताब स्थापना गरर अविलेि गररनेछ । 
 

४. कोषको उद्देश्र् : (१) स्थानीर् स्तरमा हुन सके्न सम्िाव्य 

विपद्को जोविम न्र्ूवनकरण तथा विपद्को व्यिस्थापनका लावग 

आर्थयक तथा िस्तुगत सहार्ता पररचालन गनुय कोषको उद्देश्र् 

रहनेछ ।  

(२) कोषले देहार्का के्षत्रमा काम गने छाः   
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(क) विपद्को घटनाबाट प्रिावित व्यविहरूलाई 

स्थानीर् स्तरमा तुरुन्त िोज, उद्धार र 

राहत सेिा उपलब्ि गराउने ।  

(ि) विपद् पदाय तत्कालै स्थानीर् स्तरमा 

सामना गनय सके्न अिस्था वसजयना गने । 

(ग) विपद् जोविम न्र्ूवनकरण, पूियतर्ारी, 

प्रवतकार्य र पुनलायि कार्यलाई सहज गने । 
 

५. कोषको आम्दानी : (१) कोषमा ऐनको दफा १२ को उपदफा 

(२) र (३) को अविनमा रवह देहार् बमोवजमका रकम 

आम्दानीको रूपमा जम्मा हुनेछ: 

(क) नगरपावलकाको िार्षयक बजेटमाफय त विपद् 

व्यिस्थापन कोषमा जम्मा हुने गरी स्िीकृत रकम, 

(ि) विपद् व्यिस्थापन कार्यका लावग कोषमा जम्मा 

हुनेगरी अन्र् स्थानीर् तहबाट प्राप्त रकम, 

(ग) विपद् व्यिस्थापन कार्यका लावग कोषमा जम्मा 

हुनेगरी प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त 

रकम, 

(घ) नगरसिाबाट स्िीकृत आर्थयक ऐनमा व्यिस्था 

गररए बमोवजम विपद् व्यिस्थापन कोषमा जम्मा 

हुनेगरी प्राप्त हुने शुल्क तथा दस्तुर रकम,  

(ङ)नगर सिा सदस्र्, नगर कार्यपावलका सदस्र् तथा 

नगरपावलकाका कमयचारीहरूको स्िेवच्छक वनणयर्बाट 

प्राप्त हुने रकम, 

(च) स्िदेशी विविन्न सरकारी तथा गैरसरकारी 

संघसंस्थाहरू र त्र्समा कार्यरत कमयचारीहरू, 

उद्योगी, व्यिसार्ी, पेशाकमी, राजनीवतक दल, 

नागररक समाज, िार्मयक तथा परोपकारी संघसंस्था 

र आम सियसािारणबाट स्िेवच्छक रूपमा प्राप्त हुने 

रकम, 
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(छ) गैरआिासीर् नेपाली, िैदेवशक सरकार तथा 

संघसंस्थाको तफय बाट प्रचवलत कानूनको अविनमा 

रवह प्राप्त हुने रकम,  

(छ) कोषको िाता सञ्चालनमा रहेको वित्तीर् संस्थाले 

त्र्स्तो कोषमा रहेको रकममा उपलब्ि गराएको 

ब्र्ाज आर्, 

(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बमोवजम िस्तुगत 

सहार्ता सामाग्रीको वबक्रीबाट प्राप्त आर्, 

(झ) प्रचवलत कानूनको अविनमा रवह कोषमा जम्मा 

हुने गरी अन्र् कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।  

(२) उपदफा (१) बमोवजम कोषलाई उपलब्ि हुने 

रकम सम्बवन्ित व्यवि िा संस्थाले र्स कार्यविविको दफा 3 

को उपदफा (२) बमोवजमको कोषको बैंक िातामा वसिै जम्मा 

गररददन िा नगरपावलकाको आर्थयक प्रशासन शािामा नगद 

जम्मा गनय सके्नछ । त्र्सरी नगद जम्मा हुन आएमा आर्थयक 

प्रशासन शािाले सम्बवन्ित व्यवि िा संस्थालाई सोको िपायई 

उपलब्ि गराउनुपनेछ । 

(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्यवि तथा संस्थाको नाम 

र प्राप्त सहार्ता रकम सम्बन्िी मावसक वििरण अको मवहनाको 

सात गते वित्र साियजवनक गररनेछ । 

तर कुनै व्यवि िा संस्थाले सहार्ता उपलब्ि गराउँदा 

आफ्नो नाम साियजवनक नगनय सवमवतलाई अनुरोि गरेको रहेछ 

िने वनजको नाम उल्लेि नगरी वििरण साियजवनक गनय बािा 

पने छैन।  

६. िस्तुगत सहार्ता सामाग्री: (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा 

(२) र (३) को अविनमा रवह कुनै व्यवि िा संस्थाबाट 

नगदबाहेकको िस्तुगत सहार्ता सामाग्री प्राप्त हुन आएमा र 

त्र्सरी प्राप्त सामाग्री विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी कार्यमा उपर्ोग 

हुने देविएमा त्र्स्तो िस्तुगत सहार्ता सामाग्रीलाई स्िीकार 

गररनेछ ।  
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(2) उपदफा (१) बमोवजम स्िीकार गररएको िस्तुगत 

सहार्ता सामाग्रीलाई अलग्गै मौज्दात दकताबमा आम्दानी 

अविलेि जनाई त्र्स्तो सामाग्रीको प्रचवलत मूल्र्लाई कोषको 

आम्दानीको रूपमा समेत अविलेि गररनेछ ।  

स्पविकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनका लावग प्रचवलत मूल्र् 

िन्नाले िस्तुगत सामाग्रीको साथमा प्राप्तहुने िररद वबजक िा 

मूल्र्ाङ्कनको प्रमाण र ढुिानी लागत समेतको मूल्र्लाई 

जनाउँनेछ । र्दी त्र्स्तो मूल्र्वबना नै िस्तुगत सामाग्री प्राप्त 

हुन आएको रहेछ िने त्र्स्तो िस्तुगत सामाग्रीको प्रचवलत 

स्थानीर् दररेट अनुसारको मूल्र्ाङ्कनलाई आम्दानीको आिार 

मावननेछ । सो पवन निएमा त्र्सरी प्राप्त सामाग्रीको लावग 

सवमवतले उवचत ठहर्ायएको मूल्र्ाङ्कनलाई कोषको आम्दानीको 

आिारको रूपमा वलईनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोवजम प्राप्त िई उपदफा (२) 

बमोवजम आम्दानी अविलेि गररएको कुनै सामाग्री तत्काल 

प्रर्ोग गनय आिश्र्क नपने िा नवमल्ने िा लामो समर्सम्म 

िण्डारण गरर राख्न पवन अनुकुल नहुने (सड्ने, वबग्रने, नावसने 

िा िेर जाने) प्रकृवत्तको िएमा सवमवतको वनणयर्ले त्र्स्तो 

सामाग्रीलाई प्रचवलत कानून बमोवजम वललाम वबक्री गरी प्राप्त 

आर् रकमलाई दफा ३ को उपदफा (२) बमोवजमको कोषको 

िातामा जम्मा गररनेछ ।   

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेविएको िएता 

पवन कुनै िस्तुगत सहार्ता सामाग्री स्थानीर् विपद् 

व्यिस्थापनमा उपर्ोग नहुने िा उपर्ोग गनय उपर्ुि नहुने 

देविएमा सवमवतले वनणयर् गरी त्र्स्तो सहर्ोग आंवशक िा 

पूणयरूपमा अस्िीकार गनय सके्नछ । 

(५) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा लेविएको िएता 

पवन कुनै िस्तुगत सहार्ता सामाग्री प्रचवलत मापदण्ड 

बमोवजमको न्र्ूनतम गुणस्तरर्ुि निएको अिस्थामा त्र्स्तो 

सामाग्रीलाई सवमवतले अस्िीकार गनेछ।  
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(६) उपदफा (१) बमोवजम प्राप्त िस्तुगत सहार्ता 

सामाग्री उपदफा (४) िा (५) बमोवजम अस्िीकार गररएको 

अिस्थामा बाहेक त्र्स्तो सामाग्री उपलब्ि गराउने व्यवि िा 

संस्थालाई कार्ायलर्ले सामाग्री प्रावप्त र स्िीकारोविको िपायई 

उपलब्ि गराउनुपनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोवजम स्िीकार गरी उपदफा 

(२) बमोवजम अविलेि गररएको र उपदफा (४) िा (५) 

बमोवजम अवस्िकार गररएको सामाग्रीको वििरण तथा स्िीकार 

गररएको सामाग्रीको हकमा सो उपलब्ि गराउने व्यवि िा 

संस्थाको नाम सम्बन्िी मावसक वििरण अको मवहनाको सात 

गते वित्र साियजवनक गररनेछ । 

तर कुनै व्यवि िा संस्थाले सहार्ता उपलब्ि गराउँदा 

आफ्नो नाम साियजवनक नगनय सवमवतलाई अनुरोि गरेको रहेछ 

िने वनजको नाम उल्लेि नगरी वििरण साियजवनक गनय बािा 

पने छैन । 

(७) र्स दफा बमोवजम प्राप्त िएको िस्तुगत सहार्ता 

सामाग्रीलाई त्र्स्तो सामाग्री िण्डारण गने िा प्रर्ोग गररने 

स्थानसम्म पुर्ायउनका लावग सहार्ता उपलब्ि गराउने सम्बवन्ित 

व्यवि िा संस्थालाई नै अनुरोि गनय सदकनेछ ।   
  

७. कोषको प्रर्ोग : (१) कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गनय 

तथा विपद् व्यिस्थापनका लावग प्राप्त िस्तुगत सहार्ता सामाग्री 

िचय वनकासा गनय सवमवतले वनणयर् गनुयपने छ ।  

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेविएको िएता 

पवन तत्काल विपद् प्रवतकार्य गनुय पने अिस्था रहेको, तर 

सवमवतको बैठक बस्न सके्न अिस्था नरहेमा तत् पश्चात लगतै 

बस्ने सवमवतको बैठकबाट अनुमोदन गराउने गरी संर्ोजकको 

वनणयर्बाट एक पटकमा बढीमा दश हजार रूपैर्ासम्मको रकम 

िचय गनय बािा पुग्ने छैन ।  

(३) कोषमा जम्मा िएको रकम तथा सामाग्री देहार् 

बमोवजमको कार्यमा िचय गररनेछ: 
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(क) विपद्बाट प्रिावित िएको िा हुनसके्न व्यवि िा 

समुदार्को तत्काल िोजी, उद्धार तथा सम्पवत्तको 

संरक्षण गनय, 

(ि) विपद् प्रिावितको तत्कालीन राहतका लावग 

आिश्र्क पने िाद्यान्न, िानेपानी, लत्ता कपडा, 

औषिी, सरसफाइ तथा शैवक्षक सामाग्री जस्ता 

िस्तुहरू िररद गरी उपलब्ि गराउन तथा तत् 

सम्बन्िी अन्र् आिश्र्क कार्य गनय, 

(ग) विपद्को कारण स्थार्ी बसोबास स्थल गुमाएका 

व्यविहरूका लावग अस्थार्ी वशविर िा आश्रर्स्थल 

बनाउन तथा पुनस्थायपना गनय, 

(घ) विपद्को कारणबाट घाइते िा वबरामी िएका 

व्यविको औषिोपचार गनय, 

(ङ) विपद् प्रिावितलाई मनोिैज्ञावनक उपचार तथा 

मनोविमशय प्रदान गनय, 

(च) विपद्को कारणबाट मृत्र्ु िएका व्यविको 

काजदक्रर्ा िा सदगतका लावग वनजको पररिारलाई 

तोदकए बमोवजमको सहार्ता उपलब्ि गराउन, 

(छ) विपद्को कारण सम्पवत्तको क्षती हुने व्यविलाई 

तोदकएबमोवजमको राहत उपलब्ि गराउन, 

(ज) िोज, उद्धार तथा प्राथवमक उपचारकालावग 

स्िर्म् सेिक तथा विशेषज्ञको पररचालन र 

सामाग्री िररद तथा िण्डारण गनय, 

(झ) विपद्को कारणबाट िएको फोहरमैला तथा 

प्रदुषणको विसजयन गनय, 

(ञ) विपद् पूिय सूचना प्रणाली स्थापना सम्बन्िी 

उपकरण िररद, प्रणाली विकास र सोको 

सञ्चालन गनय, 

(ट) िोज, उद्धार र राहतकोलावग तत्काल सञ्चार 

तथा र्ातार्ात सूचारु गनय, 
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(ठ) स्थानीर् स्तरमा रहेका विपद् व्यिस्थापन स्िर्म् 

सेिकहरूको क्षमता विकास तथा पररचालन 

सम्बन्िी कार्य गनय, 

(ड) जोविमर्ुि स्थानको पवहचान तथा उि स्थानको 

िन जनको स्थानान्तरण गनय, 

(ढ) विपद् पश्चात विपदबाट िएको क्षवतको लेिाजोिा 

र विपद् पश्चातको आिश्र्कताको पवहचान गनय, 

(ण) विपद् पवछको पुनाःवनमायण गनय, 

(त) विपद् पुियतर्ारी, विपद् प्रवतकार्य, विपद् र 

विपद्पवछको पुनलायि, विपद् जोविम न्र्ूवनकरण 

जस्ता विपद् व्यिस्थापनका कार्य गनय, 

(थ) सवमवतले तोके बमोवजमको विपद् व्यिस्थापन 

सम्िवन्ि अन्र् काम गनय, गराउन । 

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेविएको िए 

तापवन वनर्वमतरूपमा गररने विकास वनमायण सम्बन्िी कार्यलाई 

विपद् व्यिस्थापनसँग आिद्ध गराएर कोषबाट कुनै पवन 

दकवसमको िचय गनय पाईनेछैन । 

(५) कोषमा मौज्दात रकम पाँच लाि रूपैर्ा िन्दा 

घरट िएको अिस्थामा आपतकावलन कार्यबाहेक अन्र् प्रर्ोजनका 

लावग कोषको रकम प्रर्ोग गररनेछैन ।  
 

८. राहत सहार्ता वितरण: (१) प्रिावित व्यविलाई राहत 

उपलब्ि गराउँदा कोषमा जम्मा िएको रकम र िस्तुगत 

सामाग्री मध्र्े आिश्र्कता र औवचत्र्का आिारमा दुिै िा कुनै 

एक मात्र पवन उपलब्ि गराउन सदकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोवजम राहत उपलब्ि गराउनुपूिय 

कोषबाट राहत उपलब्ि गराईददने सम्बन्िमा विपद् प्रिावित 

व्यवि िा वनजको एकाघरको पररिारका सदस्र्ले विपद्को घटना 

र सोबाट आँफू िा आफ्नो पररिारका सदस्र्लाई पनय गएको 

हानी नोक्सानीको वििरण सवहत कार्ायलर्मा वनिेदन दताय 

गनुयपनेछ ।  
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(३) उपदफा (२) बमोवजम वनिेदन दताय गदाय 

विपद्को घटना र सोबाट पनय गएको हानी नोक्सानीको 

मूल्र्ाङ्कन सवहतको सजयवमन मुचुल्का िा प्रवतिेदन समेत 

वनिेदनसाथ संलग्न गररएको हुनुपनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोवजम दताय िएको वनिेदन र 

उपदफा (३) बमोवजमको संलग्न मुचुल्का िा प्रवतिेदन समेतका 

आिारमा विपद् प्रिावितलाई कोषबाट राहत रकम तथा 

सामाग्री उपलब्ि गराउँदा विपद्को सघनता र व्यापकता, 

कोषमा जम्मा िएको रकम तथा राहत सामाग्रीको उपलब्िता र 

िचयको औवचत्र् समेतलाई दृविगत गरी सवमवतले उवचत 

ठहर्ायएबमोवजम हुनेछ । 

(५) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा 

लेविएको िएता पवन विपद्को कारणले गवम्िर हानी नोक्सानी 

िा घाईते िई विपद् प्रिावित व्यवि िा वनजको एकाघरको 

पररिारका सदस्र्ले राहतका लावग वनिेदन दताय गनय सके्न 

अिस्था नरहेमा र तत्काल राहत उपलब्ि नगराउँदा विपद् 

प्रिावित व्यवि थप जोविममा िकेवलन सके्न िा थप जनिन र 

स्िास््र्मा हानी नोक्सानी पुग्न सके्न अिस्था छ िने्न सवमवतलाई 

लागेमा त्र्स्तो व्यविलाई सवमवतले वनणयर् गरेर तत्काल राहत 

उपलब्ि गराउन सके्नछ । 

(६) विपद् प्रिावित व्यविलाई र्स दफा बमोवजम 

राहत उपलब्ि गराउँदा मवहला, बालबावलका, दकशोर 

दकशोरी, जेष्ठ नागररक, अशि तथा अपाङ्गता िएका 

व्यविलाई प्राथवमकता ददनुपनेछ । 
 

९. कोष प्रर्ोग गनय नपाईने: (१) र्स कार्यविविमा अन्र्त्र 

जुनसुकै कुरा लेविएको िए तापवन देहार्को प्रर्ोजनका लावग 

कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गनय पाईने छैनाः 

(क) वनर्वमत प्रशासवनक कार्यको लावग िचय गनय,  
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(ि) कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदाविकारी िा 

कमयचारीलाई वनर्वमत रूपमा तलब, ित्ता िा 

अन्र् सुवििा उपलब्ि गराउन,  

(ग) कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदाविकारी िा 

कमयचारीलाई भ्रमण िचय िा अन्र् त्र्स्तै प्रकारको 

िचय उपलब्ि गराउन, 

(घ) विपद्बाट प्रिावितलाई ददईने तोदकएबमोवजमको 

राहत बाहेक अन्र् कुनै पवन दकवसमको चन्दा, 

पुरस्कार, उपहार िा आर्थयक सहार्ता उपलब्ि 

गराउन, 

(ङ) कुनै पवन दकवसमको गोवष्ठ, अन्तरदक्रर्ा िा 

सिासम्मेलन सञ्चालन गनय, गराउन, 

(च) आकवस्मक रूपमा वनमायण गनुयपने बाहेकका अन्र् 

वनर्वमत पूिायिार विकास वनमायणसम्बन्िी कार्य 

गनय, गराउन, 

(ङ) विपद् जोविम न्र्ूवनकरण तथा विपद् 

व्यिस्थापनसँग प्रत्र्क्ष सम्बन्ि निएको अन्र् कुनै 

पवन कार्य गनय, गराउन ।  

(२) कोषलाई प्राप्त िएको िस्तुगत सहार्ता सामाग्री 

मध्र्ै कुनै पवन सामाग्री पूणय िा आंवशकरूपमा कार्ायलर्को िा 

कार्ायलर्को कुनै पदाविकारी िा कमयचारीको वनर्वमत प्रर्ोजनका 

लावग प्रर्ोग गररनेछैन । 
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पररच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चालन, लेिा तथा लेिा पररक्षण 
 

१०. कोषको सञ्चालन : (१) कोषको बैंक िाता सञ्चालन 

नगरपावलकाको प्रमुि प्रशासकीर् अविकृत िा वनजले तोकेको 

अविकृत स्तरको कमयचारी र लेिा प्रमुि िा वनजले तोकेको 

लेिाको कमयचारीको संर्ुि दस्तितबाट हुनेछ ।  

(२) कोषबाट एक पटकमा दुई हजार रूपैर्ा िन्दा 

बढीको रकम िुिानी गदाय अवनिार्यरूपमा बैंक माफय त मात्र 

िुिानी गररनेछ । 

(३) कोषलाई प्राप्त िस्तुगत सहार्ता सामाग्रीको 

वनकासा प्रमुि प्रशासकीर् अविकृत िा वनजले तोकेको विपद् 

व्यिस्थापन हेने अविकृत स्तरको कमयचारी र वजन्सी शािा 

प्रमुिबाट हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोवजम िस्तुगत सहार्ता सामाग्री 

विपद् व्यिस्थापन कार्यमा उपर्ोगका लावग वनकासा गदाय 

मौज्दात दकताबमा िचय अविलेि जनाई वनकासा ददनुपनेछ र 

त्र्स्तो सामाग्रीको अविलेि मूल्र्लाई कोषको िचयको रूपमा 

समेत अविलेि गररनेछ । 
 

 

 

 

११. कोषको आर्व्यर्को लेिा तथा सोको साियजवनकरण : (१) 

कोषको आर् व्यर्को लेिा प्रचवलत कानून बमोवजम राविनेछ ।  

(२) कोषले कार्यपावलकाले तोकेबमोवजम आन्तररक 

वनर्न्त्रण प्रणाली कार्म गनुय पनेछ। 

(३) कोषको मावसकरूपमा िएको आम्दानी र िचयको 

वििरण अको मवहनाको सात गतेवित्रमा साियजवनक गनुयपनेछ । 

(४) आर्थयक िषय समाप्त िएको वमवतले तीन मवहनावित्र 

सवमवतले कोषको िार्षयक आर् व्यर्को वििरण समेत िुल्ने 
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िार्षयक प्रवतिेदन तर्ार गरी कार्यपावलका माफय त गाउँ/नगर 

सिा समक्ष पेश गनुय पनेछ । 
 

१२. लेिा पररक्षण : (१) कोषको आन्तररक लेिापरीक्षण 

नगरपावलकाको आन्तररक लेिा पररक्षण शािाबाट हुनेछ । 

(२) कोषको अवन्तम लेिापरीक्षण महालेिा परीक्षकबाट 

हुनेछ । 

(३) नगर कार्यपावलकाले चाहेमा जुनसुकै बित 

सवमवतको वहसािदकताि जाँच्न िा जाँच गराउन सके्नछ । 

(४) नगर कार्यपावलकाको कार्ायलर्ले कम्तीमा िषयको 

एक पटक कोषको सामावजक र साियजवनक लेिापररक्षणको 

व्यिस्था वमलाउनेछ। 
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पररच्छेद –४ 

विविि 
 

१३. सशतय सहार्ता : (१) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी तोदकएको 

कार्य सम्पादन गने शतय सवहत कुनै व्यवि िा संस्थाले कोषमा 

सहार्ता उपलब्ि गराउन चाहेमा त्र्स्तो सहार्ता प्राप्त गनुय पूिय 

सवमवतले शतय स्िीकार गने िा नगने सम्बन्िी वनणयर् गनेछ र शतय 

स्िीकार गरेको अिस्थामा मात्र सहार्ता रकम िा सामाग्री कोषमा 

जम्मा हुनेछ । 

तर नेपाल सरकार, प्रादेश सरकार िा स्थानीर् सरकारले 

सशतय अनुदान उपलब्ि गराउने हकमा सवमवतको पूिय वनणयर् 

आिश्र्क पनेछैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोवजम कोषमा प्राप्त अनुदान रकम 

िा िस्तुगत सहार्ता सामाग्रीलाई तोदकएको काममा मात्र उपर्ोग 

गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोवजम कोषमा प्राप्त अनुदान रकम 

िा िस्तुगत सहार्ता सामाग्री तोदकए बमोवजमको कार्यमा उपर्ोग 

िए-निएको सम्बन्िमा त्र्स्तो सहार्ता उपलब्ि गराउने व्यवि 

िा संस्थाले वििरण माग गरेमा सोको वििरण उपलब्ि 

गराउनुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोवजम कोषमा सहार्ता स्िरुप 

प्राप्  त हुने िौवतक सामाग्रीहरुको िण्डारण तथा वितरण कार्यलाई 

व्यिवस्थत गनय आिश्र्िा अनुसार सवमवतले थप मापदण्ड/वनदेवशका 

बनाई लागु गनय सके्नछ । 

१४. परामशय वलन सके्न : सवमवतले र्स कार्यविवि बमोवजमको कार्य 

सम्पादन गनय उपर्ुि विज्ञ व्यवि िा सस्थासँग आिश्र्क परामशय 

वलन सके्नछ । 
 

१५. रकम दिज नहुने तथा आिती कोष (ररिवल्िङ् फण्ड) को रूपमा 

रहने : (१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोवजम कोषमा जम्मा 

िएको रकम मध्र्े आंवशक िा पुरै रकम कुनै आर्थयक िषयमा िचय 



विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविवि, २०७५ 

15 

 

निई आर्थयक िषयको अन्त्र्मा बाँकी रहेमा त्र्स्तो रकम दिज 

निई कोषमै रहनेछ । 

  तर दफा १३ को उपदफा (१) बमोवजम प्राप्त सहार्ता 

रकमलाई त्र्स्तो शतय अनुरूप उपर्ोग गनय नसकेको कारण जनाई 

सहार्ता उपलब्ि गराउने सम्बवन्ित व्यवि िा संस्थाले दफताय माग 

गरेमा कोषबाट रकम दफताय गनय बािा पने छैन । 

(२) कोषलाई आिती कोष (ररबवल्िङ्ग फण्ड) को 

रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 

स्पविकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनका लावग आिती कोष 

(ररबवल्िङ फण्ड) िन्नाले कोषबाट िचय िएको नगद रकम 

िार्षयक रुपमा बजेट विवनर्ोजन माफय त पुनाःपुर्तय गदै जाने गरर 

स्थावपत कोषलाई सम्झनुपछय । 

(3) कोषमा मौज्दात रकम पाँच लाि रूपैर्ा िन्दा न्र्ून 

हुन गएमा तत्काल थप रकम जम्मा गनय प्रर्त्न गररनेछ । 
 

१६. सहर्ोगका लावग आह्िान गने : (१) विपद्का कारण 

आपत्कावलन अिस्था वसजयना िई स्थानीर् स्रोत सािन र क्षमताले 

विपद्को सामना गनय करठन िएमा नगरपावलकाले वछमेकी स्थानीर् 

तह, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारलाई कोषमा आर्थयक तथा 

िस्तुगत सहार्ता उपलब्ि गराउन अनुरोि गनय सके्नछ । 

(२) विपद्बाट प्रिावितको िोज, उद्धार र राहतका 

लावग सवमवतले स्थानीर् सामावजक तथा परोपकारी संघ, संगठन, 

र्ुिाक्लि, आमासमूह, स्िर्म् सेिक, राष्ट्रसेिक, उद्योगी 

व्यिसार्ी, प्रिुद्ध व्यवि तथा आमसियसािारणलाई सहर्ोगका लावग 

अनुरोि गनय सके्नछ।  
 

१७. अविलेि राख्ने : (१) सवमवतले कोष पररचालन सम्बन्िमा गरेको 

वनणयर् र अन्र् काम कारिाहीको अविलेि दुरुस्त राख्नु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोवजमको अविलेि सवमवतको 

सदस्र्-सवचिको वजम्मामा रहनेछ । 



विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविवि, २०७५ 

16 

 

(३) दफा (१) बमोवजमको अविलेि सरोकारिाला कुनै 

व्यवि िा संस्थाले माग गरेमा वनजलाई वनर्मानुसार त्र्स्तो 

अविलेि उपलब्ि गराईनेछ ।   
 

१८. अनुगमन: (१) र्स कार्यविवि बमोवजम कोष पररचालन तथा 

सोबाट िएका कामको वनर्वमत तथा आकवस्मक अनुगमन सम्बन्िी 

कार्यका लावग सवमवतको संर्ोजक िा वनजले तोकेको सवमवतको 

अन्र् कुनै सदस्र्को संर्ोजकत्िमा सवमवतको न्र्ूनतम थप एक 

सदस्र् समेत संलग्न रहेको अनुगमन टोली िरटई कोष 

पररचालनबाट िएको कामको अनुगमन गनय सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोवजम िरटएको अनुगमन टोलीले 

आफूलाई प्राप्त कार्ायदेशका आिारमा अनुगमनका क्रममा देविएको 

सत्र् त्र् वििरण सवहतको प्रवतिेदन सवमवतसमक्ष पेश गनुयपनेछ 

।  

(३) उपदफा (२) बमोवजम पेश हुन आएको प्रवतिेदन 

समेतका आिारमा कोष पररचालनमा कुनै कवम कमजोरी िएको 

देविएमा त्र्सलाई सुिार गनय सवमवतले आिश्र्क वनदेशन ददन 

सके्नछ र त्र्स्तो वनदेशनको पालना गनुय सम्बवन्ित सबैको कतयव्य 

हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेविएको िएता 

पवन कोष पररचालनमा कुनै गवम्िर त्रुटी रहेको र सोलाई तत्काल 

रोक्न आिश्र्क देविएमा संर्ोजकले त्र्स्तो कार्य रोक्न वनदेशन ददन 

सके्नछ । 

(५) अनुगमनका क्रममा कुनै व्यविले झुठा वििरण पेश 

गरी कोषबाट राहत प्राप्त गरेको िा कोषले उपलब्ि गराएको 

राहतको दुरूपर्ोग गरेको पाईएमा दोषी उपर प्रचवलत कानून 

बमोवजम कारिाही हुनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोवजमको अनुगमन टोलीमा 

उपलब्ि िएसम्म स्थानीर् राजनीवतक दल, विपद् व्यिस्थापन 

सम्बन्िी कार्यमा संलग्न गैरसरकारी संघसंस्था, उद्योगी व्यिसार्ी 

आिद्ध संघसंगठन, नागररक समाज तथा पत्रकार आिद्ध 
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संघसंगठन र सशतय सहार्ता उपलब्ि गराउने व्यवि िा संस्थाको 

प्रवतवनवि समेतलाई संलग्न गराईनेछ । 

१९. वनदेशन ददन सके्न : नगर सिाले सवमवतको काम कारबाहीको 

सम्बन्िमा सवमवतलाई आिश्र्क वनदेशन ददन सके्नछ । 

cf1fn], 

      dfwj k|zfb zdf{ 

                k|d'v k|zf;sLo clws[t  


