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भाग – २ 
शिवराज नगरका्यपालिकािे बनाएको ति िेशखए बिोशजिको का्यववलि 

सवयसािारणको जानकारीका िालग प्रकािन गररएको छ । 

 

ववपद् ब््वस्थापन कोष (सञ्चािन) का्यववलि, २०७९ 

 

ववपद् जोशखि न््ूलनकरण तथा ब््वस्थापन गनय बनेको ऐन, २०७५ को दफा २७ 
िे ददएको अलिकार प्र्ोग गरी शिवराज नगरका्यपालिकािे ्ो ववपद् 
ब््वस्थापन कोष (सञ्चािन) का्यववलि, २०७९ जारी गरेको छ । 
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ववपद् ब््वस्थापन कोष (सञ्चािन) का्यववलि, २०७९ 

 

नगर का्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलतः २०७९/09/01 

प्रस्तावनाः 
शिवराज नगरपालिका क्षेत्र लभत्र प्राकृलतक तथा ग र प्राकृलतक ववपद् बाट हनु सक्न ेजोशखि न््ूलनकरण 
तथा ब््वस्थापनका िालग स्थापना भएको ववपद् ब््वस्थापन कोषको सञ्चािन सम्बन्िी का्यववलि बनाउन 
बाञ्छनी् भएकोिे, 

ववपद् जोशखि न््ूलनकरण तथा ब््वस्थापन गनय बनकेो ऐन, २०७५ को दफा २७ िे ददएको अलिकार 
प्र्ोग गरी शिवराज नगर का्यपालिकािे ्ो का्यववलि बनाएको छ। 

 

पररच्छेद –१ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाि र प्रारम्भः  
(१) ्ो का्यववलिको नाि “ववपद् ब््वस्थापन कोष (सञ्चािन) का्यववलि, २०७९” रहेको छ । 

(२) ्ो का्यववलि तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषाः ववष् वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा ्स का्यववलििा, 
(क) “ऐन” भन्नािे शिवराज नगरपालिकाको ववपद् जोशखि न््ूनीकरण तथा ब््वस्थापन गनय बनेको 

ऐन, २०७९ सम्झनपुछय ।               
(ख) “कोष” भन्नािे ऐनको दफा १२ बिोशजिको ववपद् ब््वस्थापन कोष सम्झनपुछय ।               

(ग) “प्रभाववत ब््शि” भन्नािे ववपद्को घटनाबाट पररवारका सदस्् गिुाएको, िारीररक वा 
िानलसक सिस््ा उत्पन्न भएको, घर, जग्गा जलिन, पिपुन्छी, खाद्यान्न, ित्ता कपडा तथा अन्् 
सम्पत्तीिा आशंिक वा पूणय रुपिा नोक्सानी पगेुको वा ववपद्का कारण अन्् कुन  तररकाबाट 
प्रभाववत भएको ब््शििाई सम्झनपुछय ।  

(घ) “राहत” भन्नािे ववपद् प्रभाववत ब््शििाई उपिब्ि गराईने नगद तथा बस्तगुत सहा्ता 
सािाग्री सिेत सम्झनपुछय ।      

(ङ) “सलिलत” भन्नािे ऐनको दफा ३ बिोशजिको सलिलत सम्झनपुछय ।              

(च) “सं्ोजक” भन्नािे सलिलतको सं्ोजक सम्झनपुछय । 
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पररच्छेद –२ 

कोषको स्थापना, उद्दशे्् तथा प्र्ोग 

३. कोषको स्थापनाः 
(१) स्थानी् स्तरिा उत्पन्न भएको वा हनु सक्ने ववपद्को जोशखि न््ूलनकरण तथा व््वस्थापन 

सम्बन्िी का्य नगर स्तरबाट  सञ्चािन गनयका िालग । 

(२) कोषको आ् रकि संकिन तथा व््् रकि पररचािनका िालग नगरपालिकाको सशञ्चत कोष 
रहेको ववत्ती् संस्थािा एक छुट्ट  खाता खोलिनेछ । 

(३) कोषको कूि आम्दानी अन्तगयत ्स का्यववलिको दफा ५ बिोशजि कोषिा जम्िा हनुे गरी 
प्राप्त भएको रकि तथा कोषको खाता रहेको ववशत्त् संस्थािे कोष रकििा उपिब्ि गराएको 
ब््ाज आ् र दफा ६ बिोशजि प्राप्त भएको बस्तगुत सहा्ता सािाग्रीको प्रचलित िूय् 
सिेतिाई जनाउँनछे । तर बस्तगुत सहा्ता सािाग्रीको प्रचलित िूय्िाई बैंक वहसाबिा 
सिावेि गररने छ न । 

(४) ्स का्यववलिको दफा ६ बिोशजि कोषको नाििा प्राप्त हनु आउने बस्तगुत सहा्ता 
सािाग्रीको छुट्ट  िौज्दात वकताब स्थापना गरर अलभिेख गररनेछ । 

५)  ववपद पवुयत्ारी, अयपीकरण, पनुयःस्थापना र प्रलतका्य तथा राहत का्य नगरस्तरबाट  संचािन 
गनय । 

४. कोषको उद्दशे््ः  
(१) स्थानी् स्तरिा हनु सक्ने सम्भाब्् ववपद्को जोशखि न््ूलनकरण तथा ववपद्को ब््वस्थापनका 

िालग आलथयक तथा बस्तगुत सहा्ता पररचािन गनुय कोषको उद्देश्् रहनेछ ।       

(२) कोषिे देहा्का के्षत्रिा काि गने छ, 
(क) ववपद्को घटनाबाट प्रभाववत ब््शिहरुिाई स्थानी् स्तरिा तरुुन्त खोज, उद्धार र 

राहत सेवा उपिब्ि गराउन े। 

(ख) ववपद् पदाय तत्काि  स्थानी् स्तरिा सािना गनय सक्ने अवस्था लसजयना गने । 

(ग) ववपद् जोशखि न््ूलनकरण, पूवयत्ारी, प्रलतका्य र पनुिायभ का्यहरुिाई सहज गने । 

५. कोषको आम्दानीः 
(१) कोषिा ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अलिनिा रवह देहा् बिोशजिका 

रकि आम्दानीको रुपिा जम्िा हनुेछ, 

(क) नगरपालिकाको बावषयक बजेट िाफय त ववपद् ब््वस्थापन कोषिा जम्िा हनुे गरी 
स्वीकृत रकि, 

(ख) ववपद् ब््वस्थापन का्यका िालग कोषिा जम्िा हनु े गरी अन्् स्थानी् तहबाट प्राप्त 
रकि, 

(ग) ववपद् ब््वस्थापन का्यका िालग कोषिा जम्िा हनुे गरी प्रदेि सरकार तथा नपेाि 
सरकारबाट प्राप्त रकि, 
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(घ) नगरसभाबाट स्वीकृत आलथयक ऐनिा ब््वस्था गररए बिोशजि ववपद् ब््वस्थापन 
कोषिा जम्िा हनु ेगरी प्राप्त हनुे ियुक तथा दस्तरु रकि, 

(ङ) नगर सभा सदस््, नगर का्यपालिका सदस्् तथा नगरपालिकाका कियचारीहरुको 
स्वेशच्छक लनणय् बाट प्राप्त हनुे रकि, 

(च) स्वदेिी लबलभन्न सरकारी तथा ग र सरकारी संघसंस्थाहरु र त््सिा का्यरत कियचारीहरु, 

उद्योगी, ब््वसा्ी, पेिाकिी, राजनीलतक दि, नागररक सिाज, िालियक तथा परोपकारी 
संघसंस्था र आि सवयसािारणबाट स्वेशच्छक रुपिा प्राप्त हनुे रकि, 

(छ) ग र आवासी् नेपािी, ब देशिक सरकार तथा संघ संस्थाको तफय बाट प्रचलित कानूनको 
अलिनिा रवह प्राप्त हनुे रकि, 

(ज) कोषको खाता सञ्चािनिा रहेको ववशत्त् संस्थािे त््स्तो कोषिा रहेको रकििा 
उपिब्ि गराएको ब््ाज आ्, 

(झ) दफा ६ को उपदफा (३) बिोशजि बस्तगुत सहा्ता सािाग्रीको लबक्रीबाट प्राप्त आ्, 

(ञ) प्रचलित कानूनको अलिनिा रवह कोषिा जम्िा हनुे गरी अन्् कुन  स्रोत बाट प्राप्त 
रकि । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि कोषिाई उपिब्ि हनुे रकि सम्बशन्ित ब््शि वा संस्थािे ्स 
का्यववलिको दफा ३ को उपदफा (२) बिोशजिको कोषको बैंक खातािा लसि  जम्िा 
गररददन वा नगरपालिकाको आलथयक प्रिासन िाखािा नगद जम्िा गनय सक्ने छ । त््सरी 
नगद जम्िा हनु आएिा आलथयक प्रिासन िाखािे सम्बशन्ित ब््शि वा संस्थािाई सोको 
भपायई उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

(३) कोषिा रकि जम्िा गने ब््शि तथा संस्थाको नाि र प्राप्त सहा्ता रकि सम्बन्िी िालसक 
वववरण अको िवहनाको सात गते लभत्र सावयजलनक गररनेछ । तर कुन  ब््शि वा संस्थािे 
सहा्ता उपिब्ि गराउँदा आफ्नो नाि सावयजलनक नगनय सलिलतिाई अनरुोि गरेको छ भन े
लनजको नाि उयिेख नगरी वववरण सावयजलनक गनय बािा पने छ न । 

६. बस्तगुत सहा्ता सािाग्रीः  
(१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अलिनिा रवह कुन  व््शि वा संस्थाबाट नगद 

बाहेकको बस्तगुत सहा्ता सािाग्री प्राप्त हनु आएिा र त््सरी प्राप्त सािाग्री ववपद् 
ब््वस्थापन  सम्बन्िी  का्यिा  उप्ोग  हनुे देशखएिा त््स्तो बस्तगुत सहा्ता सािाग्रीिाई 
स्वीकार गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि स्वीकार गररएको बस्तगुत सहा्ता सािाग्रीिाई अिग्ग  िौज्दात 
वकताबिा आम्दानी अलभिेख जनाई त््स्तो सािाग्रीको प्रचलित िूय्िाई कोषको आम्दानीको 
रुपिा सिेत अलभिेख गररनछे । 
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स्पष्टीकरणः ्स दफाको प्र्ोजनका िालग प्रचलित िूय् भन्नािे बस्तगुत सािग्रीको साथिा प्राप्त 
हनेु खररद लबजक वा िूय्ाङ्कनको प्रिाण र ढुवानी िागत सिेतको िूय्िाई जनाउँनेछ । ्दी 
त््स्तो िूय् लबनान  बस्तगुत सािाग्री प्राप्तहनु आएको रहेछ भने त््स्तो बस्तगुत सािाग्रीको  
प्रचलित स्थानी् दररेट अनसुारको िूय्ाङ्कनिाई आम्दानीको आिार िालननेछ । सो पलन नभएिा 
त््सरी प्राप्त सािाग्रीको िालग सलिलतिे उशचत ठह्ायएको िूय्ाङ्कनिाई कोषको आम्दानीको 
आिारको रुपिा लिईनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोशजि प्राप्त भई उपदफा (२) बिोशजि आम्दानी अलभिेख गररएको कुन  
सािाग्री तत्काि प्र्ोग गनय आवश््क नपने वा नलियने वा िािो सि्सम्ि भण्डारण गरर 
राख न पलन अनकुुि नहनुे (सड्न,े नालसने वा खेर जान)े प्रकृलतको भएिा सलिलतको लनणय् िे 
त््स्तो सािाग्रीिाई प्रचलित कानून बिोशजि लििाि ववक्री गरी प्राप्त आ् रकििाई दफा ३ 
को उपदफा (२) बिोशजिको कोषको खातािा जम्िा गररनेछ । 

(४) उपदफा (१) िा जनुसकु  कुरा िेशखएको भएता पलन कुन  बस्तगुत सहा्ता सािाग्री स्थानी् 
ववपद् ब््वस्थापनिा उप्ोग नहनुे वा उप्ोग गनय उप्िु नहनुे देशखएिा सलिलतिे लनणय्  
गरी त््स्तो सह्ोग आशंिक वा पूणयरुपिा अस्वीकार गनय सक्नेछ । 

(५) उपदफा (१) वा जनुसकु  कुरा िेशखएको भएता पलन कुन  बस्तगुत सहा्त सािाग्री प्रचलित 
िापदण्ड बिोशजिको न््ूनति गणुस्तर्िु नभएको अवस्थािा त््स्तो सािाग्रीिाई सलिलतिे 
अस्वीकार गनेछ । 

(६) उपदफा (१) बिोशजि प्राप्त बस्तगुत सहा्ता सािाग्री उपदफा (४) वा (५) बिोशजि 
अस्वीकार गररएको अवस्थािा बाहेक त््स्तो सािाग्री उपिब्ि गराउने ब््शि वा संस्थािाई    
का्ायि्िे सािाग्री प्राप्त वा स्वीकारोशिको भपायई उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

(७) उपदफा (१) बिोशजि स्वीकार गरी उपदफा (२) बिोशजि अलभिेख गररएको र उपदफा 
(४) वा (५) बिोशजि अशस्वकार गररएको सािाग्रीको वववरण तथा स्वीकार गररएको 
सािाग्रीको हकिा सो उपिब्ि गराउने ब््शि वा संस्थाको नाि सम्बन्िी िालसक वववरण 
अको िवहनाको सात गते लभत्र सावयजलनक गररनेछ । तर कुन  ब््शि वा संस्थािे सहा्ता 
उपिब्ि गराउँदा आफ्नो नाि सावयजलनक नगनय सलिलतिाई अनरुोि गरेको रहेछ भन ेलनजको 
नाि उयिेख नगरी वववरण सावयजलनक गनय बािा पने छ न ्। 

(८) ्स दफा बिोशजि प्राप्त भएको बस्तगुत सहा्ता  सािाग्रीिाई त््स्तो सािाग्री भण्डारण गने 
वा प्र्ोग गररने स्थानसम्ि परु् ् ाउनका िालग सहा्ता उपिब्ि गराउने सम्बशन्ित ब््शि वा 
संस्थािाई न  अनरुोि गनय सवकनेछ । 

७. कोषको प्र्ोगः  
(१) कोषिा जम्िा भएको रकि खचय गनय तथा ववपद् ब््वस्थापनका िालग प्राप्त बस्तगुत सहा्ता 

सािाग्री खचय लनकासा गनय सलिलतिे लनणय्  गनुय पनेछ ।                  
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(२) उपदफा (१) िा जनुसकु  कुरा िेशखएको भएता पलन तत्काि ववपद् प्रलतका्य गनुय पने 
अवस्था रहेको, तर सलिलतको ब ठक बस्न सक्ने अवस्था नरहेिा तत ् पश्चात िगत  बस्न े
सलिलतको  ब ठकबाट अनिुोदन गराउने गरी सं्ोजकको लनणय् बाट एक पटकिा बढीिा दि 
हजार रुप ्ासम्िको रकि खचय गनय बािा पगु्ने छ न ।           

(३) कोषिा जम्िा भएको रकि तथा सािाग्री देहा् बिोशजिको का्यिा खचय गररनछे, 
(क) ववपदबाट प्रभाववत भएको वा सिदुा्को तत्काि खोजी, उद्धार तथा सम्पशत्तको संरक्षण 

गने । 

(ख) ववपद् प्रभाववतको तत्कािीन राहतका िालग आवश््क पने खाद्यान्न, खानेपानी, ित्ता 
कपडा, औषिी, सरसफाइ तथा ि शक्षक सािाग्री जस्ता बस्तहुरु खररद गरी उपिब्ि 
गराउन तथा तत ्सम्बन्िी अन्् आवश््क का्य गनय, 

(ग) ववपद्को कारण स्था्ी बसोबास स्थि गिुाएका ब््शिहरुका िालग अस्था्ी शिलबर वा 
आश्र्स्थि बनाउन तथा पनुरस्थापना गनय, 

(घ) ववपद्को कारणबाट घाइते वा लबरािी भएका ब््शिको औषिी उपचार गनय, 
(ङ) ववपद् प्रभाववतिाई िनोव ज्ञालनक उपचार तथा िनोलबििय प्रदान गनय, 
(च) ववपद्को कारणबाट ितृ्् ु भएका ब््शिको काजवक्र्ा वा सदगतका िालग लनजको  

पररवारिाई तोवकए बिोशजिको सहा्ता उपिब्ि गराउने, 
(छ) ववपद्को कारण सम्पशत्तको क्षती हनुे व््शििाई तोवकए बिोशजिको राहत उपिब्ि 

गराउने, 
(ज) खोज, उद्धार तथा प्राथलिक उपचारका िालग स्व्ि ्सेवक तथा वविेषज्ञको पररचािन 

र सािाग्री खररद तथा भण्डारण गनय, 
(झ) ववपद्को कारणबाट भएको फोहरि िा तथा प्रदषुणको लबसजयन गनय, 
(ञ) ववपद् पूवय सूचना प्रणािी स्थापना सम्बन्िी उपकरण खररद, प्रणािी ववकास र सोको 

सञ्चािन गनय, 
(ट) खोज, उद्धार र राहतकोिालग तत्काि सञ्चार तथा ्ाता्ात सूचारु गनय, 
(ठ) स्थानी् स्तरिा रहेका ववपद् ब््वस्थापन स्व्ि ् सेवकहरुको क्षिता लबकास तथा 

पररचािन सम्बन्िी का्य गनय, 
(ड) जोशखि्िु स्थानको पवहचान तथा उि स्थानको िन जनको स्थानान्तरण गनय, 
(ढ) ववपद् पश्चात ववपद्बाट भएको क्षलतको िेखाजोखा र ववपद् पश्चातको आवश््कताको 

पवहचान गनय, 
(ण) ववपद् पलछको पनुःलनिायण गनय, 
(त) ववपद् पूवय त्ारी, ववपद् प्रलतका्य र ववपद् पलछको पनुिायभ, 

(थ) सलिलतिे तोके बिोशजिको ववपद् ब््वस्थापन सम्बन्िी अन्् काि गनय, गराउन । 
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ण) नगर ववपद् व््वस्थापन सलिलतका सदस्् वा का्यदिको व ठक संचािन गदाय वा 
सदस््हरुको क्षिता अलभवृवद्ध गनय । 

त) नगरिा उपिब्ि रहेका दिकि, एम्बिेुन्स र सरसफाईका सािनहरुको िियत सम्भार  
गनय । 

थ) नगरबासीिाई ववपद पवुय त्ारीको िालग सचुना उपिब्ि गराउन र ववपद व््वस्थापन 
सचुना प्रणािीको  व््वस्थापन गनय । 

(द) सलिलतिे ववपद व््वस्थापनका िालग तपलसि बिोशजिका पालिकािा हनु सक्न े
ववपदिाई लनम्न बिोशजिको िापदण्डिा रही कोषको रकि खचय गनय सक्नछे । 

क्र.स ववपद 
न््नुति राहत 

रकि 
अलििि राहत 

रकि 
क वफ्त 

१ आगोिागी ५००० २५००० घटनाको प्रकृलत अनसुार 

२ आिँीबेरी हरुी वतास ५००० ३०००० घटनाको प्रकृलत अनसुार 

३ अत््ालिक शचसो(शितिहर) ५००० ३०००० घटनाको प्रकृलत अनसुार 

४ बाढी पवहरो ५००० ३०००० घटनाको प्रकृलत अनसुार 

५ चट्यागं ५००० ३०००० घटनाको प्रकृलत अनसुार 

६ सपयदंि ५००० ३०००० घटनाको प्रकृलत अनसुार 

७ जंगिी जनावरको आक्रिण ५००० १०००० घटनाको प्रकृलत अनसुार 

८ िहािारी रोग ५००० ३०००० घटनाको प्रकृलत अनसुार 

९ ववद्यतुी् दघुयटना ५००० ३०००० घटनाको प्रकृलत अनसुार 

१० 
अन्् नगरिा हनु सक्न ेववपदको 
हकिा 

३००० ३०००० घटनाको प्रकृलत अनसुार 

 

ि) उपदफा ३ को को िापदण्ड अनसुार क्षलतको पररिाण रु. २ िाख भन्दा कि भएिा 
राहत स्वरुप रु ५ हजार प्रदान गररने छ । थप प्रत््ेक १ िाखको क्षलत ववृद्धसगँ  रु. 
३० हजारको लसिा लभत्र रहने गरी रु. ५ हजार थप गदै राहत रकि उपिब्ि गराईने 
छ । 

(४) उपदफा (३) िा जनुसकु  कुरा िेशखएको भए तापलन लन्लित रुपिा गररने ववकास 
लनिायण सम्बन्िी का्यिाई ववपद् ब््वस्थापनसँग आवद्ध गराएर कोषबाट कुन  पलन 
वकलसिको खचय गनय पाईन ेछ न ्। 

(५) कोषिा िौज्दात रकि पाँच िाख रुप ्ा भन्दा घवट भएको अवस्थािा आपतकालिन 
का्य बाहेक अन्् प्र्ोजनका िालग कोषको रकि प्र्ोग गररने छ न । 
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८. राहत सहा्ता ववतरणः  
(१) प्रभाववत ब््शििाई राहत उपिब्ि गराउँदा कोषिा जम्िा भएको रकि र बस्तगुत सािाग्री 

िध््े आवश््कता र औशचत््का आिारिा दबु  वा कुन  एक िात्र पलन उपिब्ि गराउन 
सवकनछे । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि राहत उपिब्ि गराउन ु पूवय कोषबाट राहत उपिब्ि गराईददन े 
सम्बन्ििा ववपद् प्रभाववत ब््शि वा लनजको एकाघरको पररवारका सदस््िे ववपद्को घटना 
र सोबाट आफूँ वा आफ्नो पररवारको सदस््िाई पनय गएको हानी नोक्सानीको वववरण सवहत 
का्ायि्िा लनवेदन दताय गनुय पनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बिोशजि लनवेदन दताय गदाय ववपद्को घटना र सोबाट पनय गएको हानी 
नोक्सानीको िूय्ाङ्कन सवहतको सजयलिन िचुयुका वा प्रलतबेदन सिेत लनवेदन साथ संिग्र 
गररएको हनु ुपनेछ । 

(४) उपदफा (२) बिोशजि दताय भएको लनवेदन र उपदफा (३) बिोशजिको संिग्र िचुयुका वा 
प्रलतवेदन सिेतका आिारिा ववपद् प्रभाववतिाई कोषबाट राहत रकि तथा सािाग्री उपिब्ि 
गराउँदा ववपद्को सघनता र ब््ापकता, कोषिा जम्िा भएको रकि तथा राहत सािाग्रीको 
उपिब्िता र खचयको औशचत्् सिेतिाई दृवष्टगत गरी सलिलतिे उशचत ठहर् ् ाए बिोशजि 
हनुेछ । 

(५) उपदफा (२) र (३) िा जनुसकु  कुरा िेशखएको भएता पलन ववपद्को कारणिे गशम्भर हानी 
नोक्सानी वा घाईते भई ववपद् प्रभाववत ब््शि वा लनजको एकाघरको पररवारका सदस््िे 
राहतका िालग लनवेदन दताय गनय सक्ने अवस्था नरहेिा र तत्काि राहत उपिब्ि नगराउँदा 
ववपद् प्रभाववत ब््शि थप जोशखििा िकेलिन सक्न े वा थप जनिन र स्वास्््िा हानी 
नोक्सानी पगु्न सक्ने अवस्था छ भने्न सलिलतिाई िागेिा त््स्तो ब््शििाई सलिलतिे लनणय्  
गरेर तत्काि राहत उपिब्ि गराउन सक्नछे । 

६) उपदफा ५ िा जनुसकु  कुरा कुरा भएपलन ववपद तथा जोशखिको कारणिे गशम्भर हानी 
नोक्सानी वा घाइते भई प्रभाववत व््शि वा लनजको घरपररवारका सदस््िाई तत्काि राहत 
उपिब्ि गराउदा वडा सशचव वा नगर ववपद सलिलतको फोकि व््शििे नगर ववपद 
कोषबाट सोझ  पेश्की रकि लिई राहत उपिब्ि गराउन सक्नेछ । 

७) उपफा ५ अनसुार नगर ववपद फोकि व््शि वा वडा सशचविे राहत उपिब्ि गराउन 
लिएको पेश्की रकि सलिलतको लनणय् बाट फ्््ौट गने व््वस्था हनुेछ । 

(८) ववपद् प्रभाववत ब््शििाई ्स दफा बिोशजि राहत उपिब्ि गराउँदा िवहिा, बािबालिका, 
वकिोर वकिोरी, जेष्ठ नागररक, अिि तथा अपाङ्गता भएका ब््शििाई प्राथलिकता ददन ुपनेछ  
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९. कोष प्र्ोग गनय नपाईनःे  
(१) ्स का्यववलििा अन््त्र जनुसकु  कुरा िेशखएको भए तापलन देहा्को प्र्ोजनाका िालग 

कोषिा जम्िा भएको रकि खचय गनय पाईने छ नः                   

(क) लन्लित प्रिासलनक का्यको िालग खचय गनय,                        
(ख) कुन  सरकारी वा ग रसरकारी पदालिकारी वा कियचारीिाई लन्लित रुपिा तिब, भत्ता 

वा अन्् सवुविा उपिब्ि गराउन,                         

(ग) कुन  सरकारी वा ग रसरकारी पदालिकारी वा कियचारीिाइ भम्रण खचय वा अन्् त््स्त  
प्रकारको खचय उपिब्ि गराउन,                         

(घ) ववपद् बाट प्रभाववतिाई ददईने तोवकए बिोशजिको राहत बाहेक अन्् कुन  पलन 
वकलसिको चन्दा, परुस्कार, उपहार वा आलथयक सहा्ता उपिब्ि गराउन,                        

(ङ) ववपद्  संग सम्बशन्ित बाहेक अन्् गोष्ठी, अन्तरवक्र्ा वा सभा सम्िेिन सञ्चािन गनय   
गनय, गराउन,                          

(च) आकशस्िक रुपिा लनिायण गनुय पने बाहेकका अन्् लन्लित पूवायिार ववकास लनिायण 
सम्बन्िी का्य गनय, गराउन,                          

(छ) ववपद् जोशखि न््ूलनकरण तथा ववपद् ब््वस्थापनसँग प्रत््क्ष सम्बन्ि नभएको अन्् 
कुन  पलन का्य गनय, गराउन ।                       

(२) कोषिाई प्राप्त भएको बस्तगुत सहा्ता सािाग्री िध््े कुन  पलन सािाग्री पूणय वा  आशंिक 
रुपिा का्ायि्को वा का्ायि्को कुन  पदालिकारी वा कियचारीको लन्लित प्र्ोजनका 
िालग प्र्ोग गररनेछ । 

पररच्छेद–३ 

कोषको सञ्चािन, िेखा तथा िेखा पररक्षण 

१०. कोषको सञ्चािनः  
(१) कोषको बैंक खाता सञ्चािन नगरपालिकाको प्रिखु प्रिासकी् अलिकृत वा लनजिे तोकेको 

अलिकृतस्तरको कियचारी र िेखा प्रिखु वा लनजिे तोकेको कियचारीको सं्िु दस्तखतबाट 
हनुेछ । 

(२) कोषबाट एक पटकिा दईु हजार रुप ्ा भन्दा बढीको रकि भिुानी गदाय अलनवा्य रुपिा 
बैंक िाफय त िात्र भिुानी गररनेछ । 

(३) कोषिाई प्राप्त बस्तगुत सहा्ता सािाग्रीको लनकासा प्रिखु प्रिासकी् अलिकृत वा लनजिे  
तोकेको ववपद् ब््वस्थापन हेने अलिकृतस्तरको कियचारी र शजन्सी िाखा प्रिखुबाट हनुेछ ।                      

(४) उपदफा (३) बिोशजि बस्तगुत सहा्ता सािाग्री ववपद् ब््वस्थापन का्यिा उप्ोगका िालग 
लनकासा गदाय िौज्दात वकताबिा खचय अलभिेख जनाई लनकासा ददन ु पनेछ र त््स्तो 
सािाग्रीको अलभिेख िूय्िाई कोषको खचयको रुपिा सिेत अलभिेख गररनछे । 
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११. कोषको आ् व्््को िेखा तथा सोको सावयजलनकरणः 
(१) कोषको आ् व्््को िेखा प्रचलित कानून बिोशजि राशखनेछ । 

(२) कोषिे का्यपालिकािे तोके बिोशजि अन्तररक लन्न्त्रण प्रणािी का्ि गनुय पनेछ ।  

(३) कोषको िालसक रुपिा भएको आम्दानी र खचयको वववरण अको िवहनाको सात गते लभत्रिा 
सावयजलनक गनुय पनेछ । 

(४) आलथयक बषय सिाप्त भएको लिलतिे तीन िवहना लभत्र सलिलतिे कोषको बावषयक आ् व्््को 
वववरण सिेत खयुन ेबावषयक प्रलतवेदन त्ार गरी का्यपालिका िाफय त नगर सभा सिक्ष पेि 
गनुय पनेछ । 

१२. िेखा पररक्षणः  
(१) कोषको आन्तररक िेखापरीक्षण नगरपालिकाको आन्तररक िेखा पररक्षण िाखाबाट हनुेछ ।  

(२) कोषको अशन्ति िेखापरीक्षण िहािेखा परीक्षकबाट हनुछे । 

(३) नगर का्यपालिकािे चाहेिा जनु सकु  बखतिा सलिलतको वहसाब वकताब जाँच्न वा जाचँ 
गराउन सक्नछे । 

(४) नगर का्यपालिकाको का्ायि्िे कम्तीिा बषयको एक पटक कोषको सािाशजक र सावयजलनक 
िेखा पररक्षणको ब््वस्था लििाउने छ । 

पररच्छेद–४ 

ववववि 

१३. सितय सहा्ताः 
(१) ववपद् ब््वस्थापन सम्बन्िी तोवकएको का्य सम्पादन गने ितय सवहत कुन  ब््शि वा संस्थािे 

कोषिा सहा्ता उपिब्ि गराउन चाहेिा त््स्तो सहा्ता प्राप्त गनुय पूवय सलिलतिे ितय 
स्वीकार गने वा नगने सम्बन्िी लनणय्  गनेछ र ितय स्वीकार गरेको अवस्थािा िात्र सहा्ता 
रकि वा सािाग्री कोषिा जम्िा हनुेछ । तर नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार वा स्थानी्  
सरकारिे सितय अनदुान उपिब्ि गराउने हकिा सलिलतको पूवय लनणय्  आवश््क पने छ न । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि कोषिा प्राप्त अनदुान रकि वा बस्तगुत सहा्ता सािाग्रीिाई 
तोवकएको काििा िात्र उप्ोग गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोशजि कोषिा प्राप्त अनदुान रकि वा बस्तगुत सहा्ता सािग्री तोवकए 
बिोशजिको का्यिा उप्ोग भए नभएको सम्बन्ििा त््स्तो सहा्ता उपिब्ि गराउने ब््शि 
वा संस्थािे वववरण िाग गरेिा सोको वववरण उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोशजि कोषिा सहा्ता स्वरुप प्राप्त हनु ेभौलतक सािग्रीहरुको भण्डारण तथा  
लबतरण का्यिाई ब््वशस्थत गनय आवश््कता अनसुार सलिलतिे थप िापदण्ड/                               

लनदेशिका बनाई िाग ुगनय सक्ने छ । उप्िु ववज्ञ ब््शि वा सस्थासँग आवश््क पराििय 
लिन सक्नेछ । 
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१४. रकि विज नहनु ेतथा आवती कोष (ररवशयवङ् फण्ड) को रुपिा रहनःे  

(१) दफा ५को उपदफा (१) बिोशजि कोषिा जम्िा भएको रकि िध््े आशंिक वा परु  रकि 
कुन  आलथयक वषयिा खचय नभई आलथयक वषयको अन्त््िा बाँकी रहेिा त््स्तो रकि विज नभई 
कोषि  रहनछे । तर दफा १३ को उपदफा (१) बिोशजि प्राप्त सहा्ता रकििाई त््स्तो 
ितय अनरुुप उप्ोग गनय नसकेको कारण जनाई सहा्ता उपिब्ि गराउने सम्बशन्ित ब््शि 
वा संस्थािे वफताय िाग गरेिा कोषबाट रकि वफताय गनय बािा पने छ न । 

(२) कोषिाई आवती कोष (ररबशयवङ्ग फण्ड) को रुपिा सञ्चािन गररनछे । 

स्पवष्टकरणः ्स दफाको प्र्ोजनका िालग आवती  कोष (ररबशयवङ फण्ड) भन्नािे कोषबाट 
खचय भएको नगद बावषयक रुपिा बजेट ववलन्ोजना िाफय त पनुः पलूतय गदै जाने गरर स्थावपत 
कोषिाई सम्झनपुछय ।                     

(३) कोषिा िौज्दात रकि पाँच िाख रुप ्ा भन्दा न््ून हनु गएिा तत्काि थप रकि जम्िा गनय 
प्र्त् न गररनछे । 

१५. सह्ोगका िालग आहवान गनेः  

(१) ववपद्का कारण आपत्कालिन अवस्था लसजयना भई स्थानी् स्रोत सािन र क्षितािे ववपद्को 
सािना गनय कदठन भएिा नगरपालिकािे लछिेकी स्थानी् तह, प्रदेि सरकार तथा नेपाि 
सरकारिाई कोषिा आलथयक तथा बस्तगुत सहा्ता उपिब्ि गराउन अनरुोि गनय सक्नेछ । 

(२) ववपद् बाट प्रभाववतको खोज, उद्धार र राहतका िालग सलिलतिे स्थानी् सिाशजक तथा 
परोपकारी संघ, संगठन, ्वुाक्िब, आिासिहु, स्व्ि ्सेवक, राष्ट्रसेवक, उद्योगी ब््वसा्ी, प्रबदु्ध 
ब््शि तथा आि सवयसािारणिाई सह्ोगका िालग अनरुोि गनय सक्नेछ । 

१६. अलभिेख राख्ःे  
(१) सलिलतिे कोष पररचािन सम्बन्ििा गरेको लनणय्  र अन्् काि कारवाहीको अलभिेख दरुुस्त 

राख् ुपनेछ ।                          

(२) उपदफा (१) बिोशजिको अलभिेख सलिलतको सदस््–सशचवको शजम्िािा रहनेछ ।                        
(३) दफा (१) बिोशजिको अलभिेख सरोकारवािा कुन  ब््शि वा संस्थािे िाग गरेिा लनजिाई 

लन्िानसुार त््स्तो अलभिेख उपिब्ि गराईनेछ । 

१७. अनगुिनः  
(१) ्स का्यववलि बिोशजि कोष पररचािन तथा सोबाट भएका कािको लन्लित तथा 

आकशस्िक अनगुिन सम्बन्िी का्यका िालग सलिलतको सं्ोजक वा लनजिे तोकेको सलिलतको 
अन्् कुन  सदस््को सं्ोजकत्विा सलिलतको न््ूनति थप एक सदस्् सिेत संिग्र रहेको 
अनिुान टोिी खवटई कोष पररचािनबाट भएको कािको अनगुिन गनय सक्नेछ ।                       
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(२) उपदफा (१) बिोशजि खवटएको अनगुिन टोिीिे आफूिाई प्राप्त का्ायदेिका आिारिा 
अनगुिनका क्रििा देशखएको सत्् त्् वववरण सवहतको प्रलतबेदन सलिलत सिक्ष पेि गनुय 
पनेछ ।                       

(३) उपदफा (२) बिोशजि पेि हनु आएको प्रलतवेदन सिेतका आिारिा कोष पररचािनिा कुन  
कलि किजोरी भएको देशखएिा त््सिाई सिुार गनय सलिलतिे आबश््क लनदेिन ददन सक्न े
छ र त््स्तो लनदेिनको पािना गनुय सम्बशन्ित सब को कतयब्् हनुछे ।                       

(४) उपदफा (३) िा जनुसकु  कुरा िेशखएको भएता पलन कोष पररचािनिा कुन  गशम्भर त्रटुी 
रहेको र सोिाई तत्काि रोक्न आवश््क देशखएिा सं्ोजकिे त््स्तो का्य रोक्न लनदेिन 
ददन सक्नेछ ।                       

(५) अनगुिनका क्रििा कुन  ब््शििे झठुा वववरण पेि गरी कोषबाट राहत प्राप्त गरेको वा 
कोषिे उपिब्ि गराएको राहतको दरुुप्ोग गरेको पाईएिा दोषी उपर प्रचलित कानून 
बिोशजि कारबाही हनुेछ ।                       

(६) उपदफा (१) बिोशजिको अनगुिन टोिीिा उपिब्ि भएिसम्ि स्थानी् राजनीलतक दि, 

ववपद् ब््वस्थापन सम्बन्िी काय्िा संिग्न ग र सरकारी संघसंस्था, उद्योगी ब््वसा्ी आवद्ध 
संघसंगठन, नागररक सिाज तथा पत्रकार आवद्ध संघ संगठन र सितय सहा्ता उपिब्ि 
गराउने व््शि वा संस्थाको प्रलतलनलि सिेतिाई संिग्र गराईनेछ । 

१९. लनदेिन ददन सक्नःे नगर सभािे सलिलतको काि कारबाहीको सम्बन्ििा सलिलतिाई आवश््क 
लनदेिन ददन सक्नेछ । 

 

आज्ञािे, 

राकेि पाण्डे 

प्रिखु प्रिासकी् अलिकृत  


