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विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चािन) काययविलध, २०७८ 
 
प्रस्तािनााः 

धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रलभत्र प्राकृलतक तथा 
गैरप्राकृलतक विपद्बाट हुन सक्ने जोशखम न्यूनीकरण तथा 
व्यिस्थापनका िालग स्थापना भएको विपद् व्यिस्थापन कोषको 
सञ्चािन सम्बन्धी काययविलध बनाउन िान्छनीय भएकोिे, 

नगर विपद् जोशखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, 
२०७५ को दफा २७ िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी नगर 
काययपालिकािे यो काययविलध बनाएको छ ।   
 
 

पररच्छेद – १ 
प्रारशम्भक 

 
१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यो काययविलधको नाम “विपद् 

व्यिस्थापन कोष (सञ्चािन) काययविलध, २०७८” रहेको छ ।  
  (२) यो काययविलध तरुून्त प्रारम्भ हुनेछ ।  
 
२. पररभाषा : विषय िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस 

काययविलधमा, 
(क) “ऐन” भन्नािे धरान उपमहानगरपालिकाको नगर विपद् 

जोशखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५ 
सम्झनपुछय । 

(ख) “कोष” भन्नािे ऐनको दफा १२ बमोशजमको विपद् 
व्यिस्थापन कोष सम्झनपुछय। 
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(ग) “प्रभावित व्यशि” भन्नािे विपद्को घटनाबाट पररिारका 
सदस्य गमुाएको, िारीररक िा मानलसक समस्या उत्पन्न 
भएको, घर, जग्गाजलमन, पिपुन्छी, खाद्यान्न, 
ित्ताकपडा तथा अन्य सम्पत्तीमा आंशिक िा पूणयरुपमा 
नोक्सानी पगेुको िा विपद्का कारण अन्य कुनै 
तररकाबाट प्रभावित भएको व्यशििाई सम्झनपुछय । 

(घ) "नगरपालिका" भन्नािे धरान उपमहानगरपालिकािाई 
सम्झनपुछय । 

(ङ) "कायायिय"भन्नािे धरान उपमहानगरपालिका नगर 
काययपालिकाको कायायियिाई सम्झनपुछय । 

(ङ) “राहत” भन्नािे विपद् प्रभावित व्यशििाई उपिब्ध 
गराइने नगद तथा िस्तगुत सहायता सामग्री समेत 
सम्झनपुछय । 

(च) “सलमलत” भन्नािे नगर विपद् जोशखम न्यूनीकरण तथा 
व्यिस्थापन ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोशजमको 
सलमलतिाई सम्झनपुछय । 

(छ) “संयोजक” भन्नािे सलमलतको संयोजक सम्झनपुछय ।    
 
 

पररच्छेद – २ 
कोषको स्थापना, उदे्दश्य तथा प्रयोग 

 
३. कोषको स्थापना: (१) स्थानीय स्तरमा उत्पन्न भएको िा 

हुनसक्ने विपद्को जोशखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन 
सम्बन्धी कायय नगर स्तरबाटै सञ्चािन गनयका िालग 
आिश्यक स्रोत संकिन र पररचािन गनय नगरपालिकामा 
एक विपद् व्यिस्थापन कोष रहनेछ ।  
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(२) कोषको आय रकम संकिन तथा व्यय रकम 
पररचािनका िालग नगरपालिकाको सशञ्चत कोष रहेको 
वित्तीय संस्थामा एक छुटै्ट खाता खोलिनेछ ।  

(३) कोषको कुि आम्दानीअन्तगयत यस काययविलधको दफा 
५ बमोशजम कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्त भएको रकम 
तथा कोषको खाता रहेको वित्तीय संस्थािे कोष 
रकममा उपिब्ध गराएको व्याज आय र दफा ६ 
बमोशजम प्राप्त भएको िस्तगुत सहायता सामग्रीको 
प्रचलित मलु्य समेतिाई जनाउँनेछ । तर िस्तगुत 
सहायता सामग्रीको प्रचलित मलु्यिाई बैंक वहसाबमा 
समािेि गररने छैन ।  

(४) यस काययविलधको दफा ६ बमोशजम कोषको नाममा प्राप्त 
हुन आउने िस्तगुत सहायता सामग्रीको छुटै्ट मौज्दात 
वकताब स्थापना गरी अलभिेख गररनेछ । 

 
४. कोषको उदे्दश्य : (१) स्थानीय स्तरमा हुन सक्ने सम्भाव्य 

विपद्को जोशखम न्यूनीकरण तथा विपद्को व्यिस्थापनका 
िालग आलथयक तथा िस्तगुत सहायता पररचािन गनुय कोषको 
उद्देश्य रहनेछ।  
(२) कोषिे देहायका क्षेत्रमा काम गने छाः   
(क) विपद्को घटनाबाट प्रभावित व्यशिहरूिाई स्थानीय 

स्तरमा तरुुन्त खोज, उद्धार र राहत सेिा उपिब्ध 
गराउने ।  

(ख) विपद् पदाय तत्कािै स्थानीय स्तरमा सामना गनय सक्ने 
अिस्था लसजयना गने । 

(ग) विपद् जोशखम न्यूनीकरण, पूियतयारी, प्रलतकायय र 
पनुयिाभ काययिाई सहजीकरण गने । 
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५. कोषको आम्दानी : (१) कोषमा ऐनको दफा १२ को 
उपदफा (२) र (३) को अलधनमा रही देहाय बमोशजमका 
रकम आम्दानीको रूपमा जम्मा हुनेछ: 
(क) नगरपालिकाको िावषयक बजेटमाफय त विपद् व्यिस्थापन 

कोषमा जम्मा हुने गरी स्िीकृत रकम, 
(ख) विपद् व्यिस्थापन काययका िालग कोषमा जम्मा हुने 

गरी अन्य स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, 
(ग) विपद् व्यिस्थापन काययका िालग कोषमा जम्मा हुने गरी 

प्रदेि सरकार तथा नेपाि सरकारबाट प्राप्त रकम, 
(घ) नगरसभाबाट स्िीकृत आलथयक ऐनमा व्यिस्था 

गररएबमोशजम विपद् व्यिस्थापन कोषमा जम्मा हुनेगरी 
प्राप्त हुने िलु्क तथा दस्तरु रकम,  

(ङ) नगर सभा सदस्य, नगर काययपालिका सदस्य तथा 
नगरपालिकाका कमयचारीहरूको स्िेशच्छक लनणययबाट 
प्राप्त हुने रकम, 

(च) स्िदेिी विलभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरू 
र त्यसमा काययरत कमयचारीहरू, उद्योगी, व्यिसायी, 
पेसाकमी, राजनीलतक दि, नागररक समाज, धालमयक 
तथा परोपकारी संघसंस्था र आम सियसाधारणबाट 
स्िेशच्छक रूपमा प्राप्त हुने रकम, 

(छ) गैरआिासीय नेपािी, िैदेशिक सरकार तथा संघसंस्थाको 
तफय बाट प्रचलित कानूनको अलधनमा रही प्राप्त हुने 
रकम,  

(छ) कोषको खाता सञ्चािनमा रहेको वित्तीय संस्थािे त्यस्तो 
कोषमा रहेको रकममा उपिब्ध गराएको व्याज आय, 

(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बमोशजम िस्तगुत सहायता 
सामग्रीको लबविबाट प्राप्त आय, 
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(झ) प्रचलित कानूनको अलधनमा रही कोषमा जम्मा हुने गरी 
अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम कोषिाई उपिब्ध हुने रकम 
सम्बशन्धत व्यशि िा संस्थािे यस काययविलधको दफा ३ 
को उपदफा (२) बमोशजमको कोषको बैंक खातामा 
लसधै जम्मा गररददन िा नगरपालिकाको आलथयक 
प्रिासन महािाखामा नगद जम्मा गनय सक्नेछ । 
त्यसरी नगद जम्मा हुन आएमा आलथयक महाप्रिासन 
िाखािे सम्बशन्धत व्यशि िा संस्थािाई सोको भपायई 
उपिब्ध गराउन ुपनेछ र सो रकम भोलिपल्टै कोषमा 
दाशखिा गररनेछ । 

(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्यशि तथा संस्थाको नाम र 
प्राप्त सहायता रकमसम्बन्धी मालसक वििरण अको 
मवहनाको सात गतेलभत्र साियजलनक गररनेछ । 

तर कुनै व्यशि िा संस्थािे सहायता उपिब्ध गराउँदा 
आफ्नो नाम साियजलनक नगनय सलमलतिाई अनरुोध 
गरेको रहेछ भने नीजको नाम उल्िेख नगरी वििरण 
मात्र साियजलनक गनय बाधा पने छैन।  

 
६. िस्तगुत सहायता सामग्री: (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा 

(२) र (३) को अलधनमा रही कुनै व्यशि िा संस्थाबाट 
नगद बाहेकको िस्तगुत सहायता सामग्री प्राप्त हुन आएमा र 
त्यसरी प्राप्त सामग्री विपद् व्यिस्थापनसम्बन्धी काययमा 
उपयोग हुने देशखएमा त्यस्तो िस्तगुत सहायता सामग्रीिाई 
स्िीकार गररनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोशजम स्िीकार गररएको िस्तगुत 

सहायता सामग्रीिाई अिग्गै मौज्दात वकताबमा 



विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चािन) काययविलध, २०७८ 

7 

आम्दानी अलभिेख जनाई त्यस्तो सामग्रीको प्रचलित 
मलु्यिाई कोषको आम्दानीको रूपमा समेत अलभिेख 
राखी मालसक तथा िावषयक वििरणमा उल्िेख गररनेछ ।  

 स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनका िालग प्रचलित 
मूल्य भन्नािे िस्तगुत सामग्रीको साथमा प्राप्त हुने खररद 
बीजक िा मूल्याङ्कनको प्रमाण र ढुिानी िागत 
समेतको मलु्यिाई जनाउँनेछ । यदी त्यस्तो मलु्यलबना 
नै िस्तगुत सामग्री प्राप्त हुन आएको रहेछ भने त्यस्तो 
िस्तगुत सामग्रीको प्रचलित स्थानीय दररेट अनसुारको 
मूल्याङ्कनिाई आम्दानीको आधार मालननेछ । सो पलन 
नभएमा त्यसरी प्राप्त सामाग्रीको िालग सलमलतिे उशचत 
ठहयायएको मूल्याङ्कनिाई कोषको आम्दानीको आधारको 
रूपमा लिइनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त भई उपदफा (२) बमोशजम 
आम्दानी अलभिेख गररएको कुनै सामग्री तत्काि प्रयोग 
गनय आिश्यक नपने िा नलमल्ने िा िामो समयसम्म 
भण्डारण गरी राख्न पलन अनकूुि नहुने (सड्ने, लबग्रने, 
नालसने िा खेर जाने) प्रकृलतको भएमा सलमलतको 
लनणययिे त्यस्तो सामग्रीिाई प्रचलित कानूनबमोशजम 
लििाम लबिी गरी प्राप्त आय रकमिाई कोषको 
खातामा जम्मा गररनेछ ।   

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन 
कुनै िस्तगुत सहायता सामग्री स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापनमा उपयोग नहुने िा उपयोग गनय उपयिु 
नहुने देशखएमा सलमलतिे लनणयय गरी त्यस्तो सहयोग 
आंशिक िा पूणय रूपमा अस्िीकार गनय सक्नेछ । 
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(५) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन 
कुनै िस्तगुत सहायता सामग्री प्रचलित 
मापदण्डबमोशजमको न्यूनतम गणुस्तरयिु नभएको 
अिस्थामा त्यस्तो सामग्रीिाई सलमलतिे अस्िीकार 
गनेछ।  

(६) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त िस्तगुत सहायता सामग्री 
उपदफा (४) िा (५) बमोशजम अस्िीकार गररएको 
अिस्थामा बाहेक त्यस्तो सामग्री उपिब्ध गराउने 
व्यशि िा संस्थािाई कायायियिे सामग्री प्राप्ती र सो 
को स्िीकारोशिको भपायई उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोशजम स्िीकार गरी उपदफा (२) बमोशजम 
अलभिेख गररएको र उपदफा (४) िा (५) बमोशजम 
अस्िीकार गररएको सामग्रीको वििरण तथा स्िीकार गररएको 
सामग्रीको हकमा सो उपिब्ध गराउने व्यशि िा संस्थाको 
नामसम्बन्धी मालसक वििरण अको मवहनाको सात गतेलभत्र 
साियजलनक गररनेछ । 

 तर कुनै व्यशि िा संस्थािे सहायता उपिब्ध गराउँदा 
आफ्नो नाम साियजलनक नगनय सलमलतिाई अनरुोध 
गरेको रहेछ भने नीजको नाम उल्िेख नगरी वििरण 
मात्र साियजलनक गनय बाधा पने छैन । 

(७) यस दफाबमोशजम प्राप्त भएको िस्तगुत सहायता सामग्रीिाई 
त्यस्तो सामग्री भण्डारण गने िा प्रयोग गररने स्थानसम्म 
पयुायउनका िालग सहायता उपिब्ध गराउने सम्बशन्धत व्यशि 
िा संस्थािाई नै अनरुोध गनय सवकनेछ ।   

 
७. विपद् प्रभावितको िगीकरण: 
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नगरपालिकामा आइपने विपद्बाट प्रभावितहरुको िगीकरण 
देहायबमोशजम हनुेछ : 

क) सामान्य प्रभावित: प्राकृलतक िा मानि लसशजयत विपदजस्तै 
भकुम्प, बाढी, पवहरो, आगिागी आदीबाट सामान्य क्षलत 
भएका व्यशि, पररिार तथा संघ संस्थाहरु, 

ख) आशंिक प्रभावित : प्राकृलतक िा मानि सशृजयत विपदबाट 
प्रभावित भएकाहरु जस्तै:- घरमा सामान्य क्षलत भएका तर 
बस्निायक, बाढी पवहरोिे खेतबारी सामान्य क्षलत पयुायएका, 
आगिागी भई घर तथा मानिजन, चौपाया, पिपंुक्षीमा 
सामान्य भौलतक क्षलत भएका । 

ग) अलत प्रभावित : प्राकृलतक िा मानि लसशजयत विपद् बाट प्रभावित भई 
जनधनको क्षलत व्यहोरेका पररिारका सदस्यको मतृ्य ु भएका, 
बसोबास गने घर एिं अन्य भौलतक पूिायधार नष्ट भएका, अङ्गभङ्ग भई 
जीविकोपाजयनका िालग अन्यमालथ आशित हनु पगुकेा । 

 

८. राहत वितरण व्यिस्थापनसम्बन्धी: 
क) विपद् प्रभावित के्षत्र रहेको सम्बशन्धत िडाको लसफाररसमा 

विपद् प्रभावितहरुिाई दफा ७ (क) बगीकरणमा परेकाहरुिाई 
रु. एक हजारदेशख पाँच हजारसम्म उपिब्ध गराउन,े 

ख) प्रभावित के्षत्र रहेको सम्बशन्धत िडाको लसफाररसमा विपद 
प्रभावितहरुिाई दफा ७(ख)  बगीकरणमा परेकाहरुिाई प्रलत 
पररिार रु. पाँच हजारदेशख दि हजारसम्म उपिब्ध गराउने, 
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(ग) प्रभावित के्षत्र रहेको सम्बशन्धत िडाको लसफाररसमा विपद् 
प्रभावितहरुिाई दफा ७(ग) बगीकरणमा परेकाहरुिाई देहाय 
िगीकरण बमोशजम राहत उपिब्ध गराउन,े 

अ) पररिारका सदस्यहरु मतृ्य ु भएमा प्रलत पररिार रु. 
५०,०००/- 

आ) घरबारविहीन भएका पररिारिाई प्रलत पररिार रु. 
२५,०००/- 

इ) अङ्गभङ्ग भएका पररिारिाई प्रलत व्यशि रु. १५,०००/- 

(घ) अलत प्रभावितमा लसफाररसमा परेका संघ संस्थाहरुको हकमा 
मवहिा बािबालिका तथा  ज्येष्ठ नागररकसम्बन्धी काम गने 
संस्थाहरुिाई ममयत संभारतफय  रु.१५,०००/- तथा अन्य 
संस्थाहरुिाई रु. १०,०००/- 

 

9. राहत सहायता वितरण: (१) प्रभावित व्यशििाई राहत 
उपिब्ध गराउँदा कोषमा जम्मा भएको रकम र िस्तगुत 
सामग्रीमध्ये आिश्यकता र औशचत्यका आधारमा दुिै िा कुनै 
एक मात्र पलन उपिब्ध गराउन सवकनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोशजम राहत उपिब्ध गराउनपूुिय 

कोषबाट राहत उपिब्ध गराइददने सम्बन्धमा विपद् 
प्रभावित व्यशि िा नीजको एकाघरको पररिारका 
सदस्यिे विपद्को घटना र सोबाट आफूँ िा आफ्नो 
पररिारका सदस्यिाई पनय गएको हानी नोक्सानीको 
वििरणसवहत कायायियमा लनिेदन दताय गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम लनिेदन दताय गदाय विपद्को 
घटना र सोबाट पनय गएको हानी नोक्सानीको 



विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चािन) काययविलध, २०७८ 

11 

मूल्याङ्कनसवहतको सजयलमन मचुलु्का िा प्रलतिेदनसमेत 
लनिेदनसाथ संिग्न गररएको हुनपुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोशजम दताय भएको लनिेदन र उपदफा 
(३) बमोशजमको संिग्न मचुलु्का िा प्रलतिेदन समेतका 
आधारमा विपद् प्रभावितिाई कोषबाट राहत रकम तथा 
सामग्री उपिब्ध गराउँदा विपद्को सघनता र 
व्यापकता, कोषमा जम्मा भएको रकम तथा राहत 
सामग्रीको उपिब्धता र खचयको औशचत्यसमेतिाई 
दृवष्टगत गरी राहत वितरण गररनेछ । 

(५) उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता 
पलन विपद्को कारणिे गशम्भर हानी नोक्सानी िा घाइते 
भई विपद् प्रभावित व्यशि िा नीजको एकाघरको 
पररिारका सदस्यिे राहतका िालग लनिेदन दताय गनय 
सक्ने अिस्था नरहेमा र तत्काि राहत उपिब्ध 
नगराउँदा विपद् प्रभावित व्यशि थप जोशखममा 
धकेलिन सक्ने िा थप जनधन र स्िास््यमा हानी 
नोक्सानी पगु्न सक्ने अिस्था छ भने्न सलमलतिाई 
िागेमा त्यस्तो व्यशििाई सलमलतिे लनणयय गरेर 
तत्काि राहत उपिब्ध गराउन सक्नेछ । 

(६) विपद् प्रभावित व्यशििाई यस दफाबमोशजम राहत 
उपिब्ध गराउँदा मवहिा, बािबालिका, वकिोर 
वकिोरी, जेष्ठ नागररक, अिि तथा अपाङ्गता भएका 
व्यशििाई प्राथलमकता ददनपुनेछ । 

 
10. िडा स्तरीय विपद् प्रभावित पवहचान सलमलत:  

िडा स्तरीय विपद् पवहचान सलमलत देहाय बमोशजम हनुेछ :- 
क) िडा अध्यक्ष                        - संयोजक 
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ख) िडा सदस्यहरु        - सदस्य 

ग) सम्बशन्धत िडामा रहेका सरुक्षा लनकायका प्रमखु   - सदस्य 

घ) सम्बशन्धत िडामा रहेका स्िास््य संस्थाका प्रमखु     - सदस्य 

ङ) सम्बशन्धत िडामा रहेका नेपाि रेडिस सोसाइटीको 
प्रलतलनलध एक जना       - सदस्य 

च) िडा सशचि          - सदस्य सशचि 
 
११. कोषको प्रयोग : (१) कोषमा जम्मा भएको रकम खचय 

गनय तथा विपद् व्यिस्थापनका िालग प्राप्त िस्तगुत सहायता 
सामग्री खचय लनकासा गनय सलमलतिे लनणयय गनुयपने छ ।  
(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन 

तत्काि विपद् प्रलतकायय गनुय पने अिस्था रहेको तर 
सलमलतको बैठक बस्न सक्ने अिस्था नरहेमा तत्पश्चात 
िगतै बस्ने सलमलतको बैठकबाट अनमुोदन गराउने गरी 
संयोजकको लनणययबाट एक पटकमा बढीमा दि हजार 
रूपैयाँसम्मको रकम खचय गनय बाधा पगु्ने छैन ।  

(३) कोषमा जम्मा भएको रकम तथा सामग्री 
देहायबमोशजमको काययमा खचय गररनेछ: 

(क) विपद्बाट प्रभावित भएको िा हुनसक्ने व्यशि िा 
समदुायको तत्काि खोजी, उद्धार तथा सम्पशत्तको 
संरक्षण गनय, 

(ख) विपद् प्रभावितको तत्कािीन राहतका िालग 
आिश्यक पने खाद्यान्न, खानेपानी, ित्ता कपडा, 
औषधी, सरसफाइ तथा िैशक्षक सामाग्री जस्ता 
िस्तहुरू खररद गरी उपिब्ध गराउन तथा 
तत्सम्बन्धी अन्य आिश्यक कायय गनय, 
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(ग) विपद्को कारण स्थायी बसोबास स्थि गमुाएका 
व्यशिहरूका िालग अस्थायी शिविर िा आियस्थि 
बनाउन तथा पनुयस्थायपना गनय, 

(घ) विपद्को कारणबाट घाइते िा लबरामी भएका 
व्यशिको औषधोपचार गनय, 

(ङ) विपद् प्रभावितिाई मनोिैज्ञालनक उपचार तथा 
मनेपरामिय प्रदान गनय, 

(च) विपद्को कारणबाट मृत्य ु भएका व्यशिको 
काजविया िा सद्गतका िालग लनजको पररिारिाई 
तोवकएबमोशजमको सहायता उपिब्ध गराउन, 

(छ) विपद्को कारण सम्पशत्तको क्षलत हुने व्यशििाई 
तोवकएबमोशजमको राहत उपिब्ध गराउन, 

(ज) खोज, उद्धार तथा प्राथलमक उपचारका िालग 
स्ियम् सेिक तथा वििेषज्ञको पररचािन र सामग्री 
खररद तथा भण्डारण गनय, 

(झ) विपद्को कारणबाट भएको फोहोरमैिा तथा 
प्रदुषणको विसजयन गनय, 

(ञ) विपद्पूिय सूचना प्रणािी स्थापनासम्बन्धी उपकरण 
खररद, प्रणािी विकास र सोको सञ्चािन गनय, 

(ट) खोज, उद्धार र राहतको िालग तत्काि सञ्चार तथा 
यातायात सचुारु गनय, 

(ठ) स्थानीय स्तरमा रहेका विपद् व्यिस्थापन स्ियम् 
सेिकहरूको क्षमता विकास तथा पररचािन 
सम्बन्धी कायय गनय, 

(ड) जोशखमयिु स्थानको पवहचान तथा उि स्थानको 
धन जनको स्थानान्तरण गनय, 



विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चािन) काययविलध, २०७८ 

14 

(ढ) विपद् पश्चात विपद्  बाट भएको क्षतीको िेखाजोखा र 
अलत विपद् पश्चातको आिश्यकताको पवहचान गनय, 

(ण) विपद् पलछको पनुयलनमायण गनय, 
(त) विपद् पूियतयारी, विपद् प्रलतकायय, विपद् र 

विपद्पलछको पनुयिाभ, विपद् जोशखम न्यूनीकरण 
जस्ता विपद् व्यिस्थापनका कायय गनय, 

(थ) सलमलतिे तोकेबमोशजमको विपद् व्यिस्थापन 
सम्बन्धी अन्य काम गनय, गराउन । 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन 
लनयलमत रूपमा गररने विकास लनमायण सम्बन्धी काययिाई 
विपद् व्यिस्थापनसँग आिद्ध गराएर कोषबाट कुनै पलन 
वकलसमको खचय गनय पाइने छैन । 

(५) कोषमा मौज्दात रकम पाँच िाख रूपैयाँभन्दा घटी 
भएको अिस्थामा आपतकािीन काययबाहेक अन्य 
प्रयोजनका िालग कोषको रकम प्रयोग गररने छैन ।  

 
१२. कोषको प्रयोग गनय नपाइने: (१) यस काययविलधमा अन्यत्र 

जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन देहायको प्रयोजनका िालग 
कोषमा जम्मा भएको रकम खचय गनय पाइने छैनाः 
(क) लनयलमत प्रिासलनक काययको िालग खचय गनय,  
(ख) कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदालधकारी िा 

कमयचारीिाई लनयलमत रूपमा तिब, भत्ता िा अन्य 
सवुिधा उपिब्ध गराउन,  

(ग) कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदालधकारी िा कमयचारीिाई 
भ्रमण खचय िा अन्य त्यस्तै प्रकारको खचय उपिब्ध गराउन, 
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(घ) विपद्बाट प्रभावितिाई ददइने तोवकएबमोशजमको राहत 
बाहेक अन्य कुनै पलन वकलसमको चन्दा, परुस्कार, 
उपहार िा आलथयक सहायता उपिब्ध गराउन, 

(ङ) कुनै पलन वकलसमको गोवष्ठ, अन्तरविया िा सभा 
सम्मेिन सञ्चािन गनय, गराउन, 

(च) विपद् व्यिस्थापन काययका िालग आकशस्मक रूपमा 
लनमायण गनुयपने बाहेकका अन्य लनयलमत पूिायधार विकास 
लनमायणसम्बन्धी कायय गनय, गराउन, 

(ङ)  विपद् जोशखम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यिस्थापनसँग प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नभएको अन्य कुनै पलन कायय गनय, गराउन ।  

(२) कोषिाई प्राप्त भएको िस्तगुत सहायता सामाग्री मध्ये 
कुनै पलन सामाग्री पूणय िा आंशिक रूपमा कायायियको 
िा कायायियको कुनै पदालधकारी िा कमयचारीको 
लनयलमत प्रयोजनका िालग प्रयोग गररने छैन । 

 
 

पररच्छेद – ३ 
कोषको सञ्चािन, िेखा तथा िेखा परीक्षण 

 
१३. कोषको सञ्चािन : (१) कोषको बैंक खाता सञ्चािन 

नगरपालिकाको प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत िा लनजिे 
तोकेको अलधकृत स्तरको कमयचारी र िेखा प्रमखु िा लनजिे 
तोकेको िेखाको कमयचारीको संयिु दस्तखतबाट हुनेछ ।  
(२) कोषबाट रकम भिुानी गदाय अलनिायय रूपमा 

बैंकमाफय त मात्र भिुानी गररनेछ। 
(३) कोषिाई प्राप्त िस्तगुत सहायता सामाग्रीको लनकासा 

प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत िा लनजिे तोकेको विपद् 
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व्यिस्थापन हेने अलधकृतस्तरको कमयचारी र शजन्सी 
िाखा प्रमखुबाट हुनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोशजम िस्तगुत सहायता सामग्री विपद् 
व्यिस्थापन काययमा उपयोगका िालग लनकासा गदाय 
मौज्दात वकताबमा खचय अलभिेख जनाई लनकासा 
ददनपुनेछ र त्यस्तो सामग्रीको अलभिेख मूल्यिाई 
कोषको खचयको रूपमा समेत अलभिेख गररनेछ । 

 
१४. कोषको आयव्ययको िेखा तथा सोको साियजलनकरण : (१) 

कोषको आय व्ययको िेखा प्रचलित कानून बमोशजम राशखनेछ ।  
(२) काययपालिकािे तोकेबमोशजम कोषको आन्तररक 

लनयन्त्रण प्रणािी कायम गनुय पनेछ। 
(३) कोषको मालसक रूपमा भएको आम्दानी र खचयको 

वििरण अको मवहनाको सात गतेलभत्रमा साियजलनक 
गनुयपनेछ । 

(४) आलथयक िषय समाप्त भएको लमलतिे तीन मवहनालभत्र 
सलमलतिे कोषको िावषयक आय व्ययको वििरणसमेत 
खुल्ने िावषयक प्रलतिेदन तयार गरी काययपालिकामाफय त 
नगर सभासमक्ष पेस गनुय पनेछ । 

 
१५. िेखा परीक्षण : (१) कोषको आन्तररक िेखापरीक्षण 

नगरपालिकाको आन्तररक िेखा परीक्षण िाखाबाट हुनेछ । 
(२) कोषको अशन्तम िेखापरीक्षण महािेखा परीक्षकबाट हुनेछ । 
(३) नगर काययपालिकािे चाहेमा जनुसकैु बखत सलमलतको 

वहसाबवकताब जाँच्न िा जाँच गराउन सक्नेछ । 
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(४) नगर काययपालिकाको कायायियिे कम्तीमा िषयको एक 
पटक कोषको सामाशजक र साियजलनक िेखापरीक्षणको 
व्यिस्था लमिाउनेछ। 
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पररच्छेद –४ 
विविध 

 
१६. सितय सहायता : (१) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी 

तोवकएको कायय सम्पादन गने ितयसवहत कुनै व्यशि िा 
संस्थािे कोषमा सहायता उपिब्ध गराउन चाहेमा त्यस्तो 
सहायता प्राप्त गनुयपूिय सलमलतिे ितयस्िीकार गने िा नगने 
सम्बन्धी लनणयय गनेछ र ितयस्िीकार गरेको अिस्थामा 
मात्र सहायता रकम िा सामाग्री कोषमा जम्मा हुनेछ । 

 तर नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार िा स्थानीय सरकारिे 
सितय अनदुान उपिब्ध गराउने हकमा सलमलतको पूिय 
लनणयय आिश्यक पनेछैन ।  
(२) उपदफा (१) बमोशजम कोषमा प्राप्त अनदुान रकम िा 

िस्तगुत सहायता सामग्रीिाई तोवकएको काममा मात्र 
उपयोग गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजम कोषमा प्राप्त अनदुान रकम िा 
िस्तगुत सहायता सामग्री तोवकएबमोशजमको काययमा 
उपयोग भएनभएको सम्बन्धमा त्यस्तो सहायता 
उपिब्ध गराउने व्यशि िा संस्थािे वििरण माग 
गरेमा सोको वििरण उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोशजम कोषमा सहायता स्िरुप प्राप् त 
हुने भौलतक सामग्रीहरुको भण्डारण तथा वितरण 
काययिाई व्यिशस्थत गनय अिश्यकता अनसुार सलमलतिे 
थप मापदण्ड/लनदेशिका बनाई िाग ुगनय सक्नेछ । 
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१७. परामिय लिन सक्ने : सलमलतिे यस काययविलध बमोशजमको 
कायय सम्पादन गदाय उपयिु विज्ञ व्यशि िा सस्थासँग 
आिश्यक परामिय लिन सक्नेछ । 

 
१८. रकम विज नहुने तथा आिती कोष (ररिशल्िङ् फण्ड) को 

रूपमा रहने : (१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोशजम 
कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये आंशिक िा परैु रकम कुनै 
आलथयक िषयमा खचय नभई आलथयक िषयको अन्त्यमा बाँकी 
रहेमा त्यस्तो रकम विज नभई कोषमै रहनेछ । 
(२) कोषिाई आिती कोष (ररबशल्िङ्ग फण्ड) को रुपमा 

सञ्चािन गररनेछ । 
 स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनका िालग आिती कोष 

(ररबशल्िङ फण्ड) भन्नािे कोषबाट खचय भएको नगद रकम 
िावषयक रुपमा बजेट विलनयोजनमाफय त पनुाःपलुतय गदै जाने 
गरी स्थावपत कोषिाई सम्झनपुछय । 
(३) कोषमा मौज्दात रकम पाँच िाख रूपैयाँ भन्दा न्यून 

हुन गएमा तत्काि थप रकम जम्मा गनय प्रयत्न 
गररनेछ । 

 
१९. सहयोगका िालग आह्वान गने : (१) विपद्का कारण 

आपत्कािीन अिस्था लसजयना भई स्थानीय स्रोत साधन र 
क्षमतािे विपद्को सामना गनय कदठन भएमा नगरपालिकािे 
लछमेकी स्थानीय तह, प्रदेि सरकार तथा नेपाि 
सरकारिाई कोषमा आलथयक तथा िस्तगुत सहायता 
उपिब्ध गराउन अनरुोध गनय सक्नेछ । 
(२) विपद्बाट प्रभावितको खोज, उद्धार र राहतका िालग 

सलमलतिे स्थानीय सामाशजक तथा परोपकारी संघ, 
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संगठन, युिाक्िि, आमासमूह, स्ियम् सेिक, राष्ट्रसेिक, 
उद्योगी व्यिसायी, प्रिुद्ध व्यशि तथा आम 
सियसाधारणिाई सहयोगका िालग अनरुोध गनय सक्नेछ।  

 
२०. अलभिेख राख्ने : (१) सलमलतिे कोष पररचािन सम्बन्धमा 

गरेको लनणयय र अन्य काम कारिाहीको अलभिेख दुरुस्त 
राख्नु पनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोशजमको अलभिेख सलमलतको सदस्य-

सशचिको शजम्मामा रहनेछ । 
(३) दफा (१) बमोशजमको अलभिेख सरोकारिािा कुनै 

व्यशि िा संस्थािे माग गरेमा लनजिाई लनयमानसुार 
त्यस्तो अलभिेख उपिब्ध गराइनेछ ।   

 
२१. अनगुमन: (१) यस काययविलधबमोशजम कोष पररचािन तथा 

सोबाट भएका कामको लनयलमत तथा आकशस्मक अनगुमन- 
सम्बन्धी काययका िालग सलमलतको संयोजक िा लनजिे 
तोकेको सलमलतको अन्य कुनै सदस्यको संयोजकत्िमा 
सलमलतको न्यूनतम थप एक सदस्यसमेत संिग्न रहेको 
अनगुमन टोिी खवटई कोष पररचािनबाट भएको कामको 
अनगुमन गनय सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोशजम खवटएको अनगुमन टोिीिे 

आफूिाई प्राप्त कायायदेिका आधारमा अनगुमनका 
िममा देशखएको सत्य त्य वििरण सवहतको प्रलतिेदन 
सलमलतसमक्ष पेस गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम पेस हुन आएको प्रलतिेदन- 
समेतका आधारमा कोष पररचािनमा कुनै कमी 
कमजोरी भएको देशखएमा त्यसिाई सधुार गनय सलमलतिे 
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आिश्यक लनदेिन ददन सक्नेछ र त्यस्तो लनदेिनको 
पािना गनुय सम्बशन्धत सबैको कतयव्य हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन 
कोष पररचािनमा कुनै गशम्भर त्रवुट रहेको र सोिाई 
तत्काि रोक्न आिश्यक देशखएमा संयोजकिे त्यस्तो 
कायय रोक्न लनदेिन ददन सक्नेछ । 

(५) अनगुमनका िममा कुनै व्यशििे झुठा वििरण पेि 
गरी कोषबाट राहत प्राप्त गरेको िा कोषिे उपिब्ध 
गराएको राहतको दुरूपयोग गरेको पाइएमा दोषी उपर 
प्रचलित कानून बमोशजम कारिाही हुनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोशजमको अनगुमन टोिीमा उपिब्ध 
भएसम्म स्थानीय राजनीलतक दि, विपद् व्यिस्थापन 
सम्बन्धी काययमा संिग्न गैरसरकारी संघसंस्था, उद्योगी 
व्यिसायी आिद्ध संघसंगठन, नागररक समाज तथा पत्रकार 
आिद्ध संघसंगठन र सितय सहायता उपिब्ध गराउने व्यशि 
िा संस्थाको प्रलतलनलध समेतिाई संिग्न गराइनेछ । 

 
२२. लनदेिन ददन सक्ने : नगर सभािे कोष सञ्चािन तथा 

व्यिस्थापनको िालग सलमलतको काम कारबाहीको सम्बन्धमा 
सलमलतिाई आिश्यक लनदेिन ददन सक्नेछ । 

 
 
 

 
प्रमाणीकरण गने 

िक्ष्मी प्रसाद पौडेि 

प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 
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