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सूयोदय नगरपाधलका 
विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) काययविधि, २०७५ 

प्रमाणीकरण धमधताः २०७५/०७/०९    
 
प्रस्तािनााः 

सूयोदय नगरपाधलका िेत्रधित्र प्राकृधतक तथा गैह्रप्राकृधतक विपद् बाट हुन सक्ने जोम्खम 
न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापनका लाधग स्थापना िएको विपद् व्यिस्थापन कोषको सञ्चालन सभबन्िी 
काययविधि बनाउन बाञ्छनीय िएकोले, 

 नगर विपद् जोम्खम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५ को दफा २७ ले ददएको 
अधिकार प्रयोग गरी सूयोदय नगर काययपाधलकाले यो काययविधि बनाएको छ ।   
 

पररच्छेद – १ 

प्रारम्भिक 

 
१. संम्िप्त नाम र प्रारभि : (१) यो काययविधिको नाम “सूयोदय नगरपाधलकाको विपद् 

व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) काययविधि , २०७५” रहेको छ ।  
  (२) यो काययविधि तरुून्त प्रारभि हुनेछ ।  
 
२. पररिाषा : विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययविधिमा, 

(क) “ऐन” िन्नाले सूयोदय नगर विपद् जोम्खम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, 
२०७५ सभझनपुछय । 

(ख) “कोष” िन्नाले ऐनको दफा १२ बमोम्जमको विपद् व्यिस्थापन कोष सभझनपुछय 
। 

(ग) “प्रिावित व्यम्ि” िन्नाले विपद्को घटनाबाट पररिारका सदस्य गमुाएको, 
शारीररक िा मानधसक समस्या उत्पन्न िएको, घर, जग्गाजधमन, पशुपन्छी, 
खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा अन्य सभपम्त्तमा आंम्शक िा पूणय रूपमा नोक्सानी 
पगेुको िा विपद्का कारण अन्य कुनै तररकाबाट प्रिावित िएको व्यम्िलाई 
सभझनुपछय । 

(घ) “राहत” िन्नाले विपद् प्रिावित व्यम्िलाई उपलब्ि गराईने नगद तथा िस्तगुत 
सहायता सामग्री समेत सभझनुपछय । 

(ख) “सधमधत” िन्नाले ऐनको दफा ३ बमोम्जमको सधमधत सभझनुपछय । 
(छ) “संयोजक” िन्नाले सधमधतको संयोजक सभझनुपछय ।      
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पररच्छेद – २ 

कोषको स्थापना, उद्देश्य तथा प्रयोग 

 
३. कोषको स्थापना: (१) स्थानीय स्तरमा उत्पन्न िएको िा हुनसक्ने विपद्को जोम्खम 

न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन सभबन्िी कायय नगर स्तरबाटै सञ्चालन गनयका लाधग आिश्यक 
स्रोत संकलन र पररचालन गनय नगरपाधलकामा एक विपद् व्यिस्थापन कोष रहनेछ ।  

(२) कोषको आय रकम संकलन तथा व्यय रकम पररचालनका लाधग  
नगरपाधलकाको सम्ञ्चत कोष रहेको वित्तीय संस्थामा एक छुटै्ट खाता खोधलनेछ ।  

(३) कोषको कूल आभदानी अन्तगयत यस काययविधिको दफा ५ बमोम्जम कोषमा 
जभमा हुनेगरी प्राप्त िएको रकम तथा कोषको खाता रहेको वित्तीय संस्थाले कोष रकममा 
उपलब्ि गराएको ब्याज आय र दफा ६ बमोम्जम प्राप्त िएको िस्तगुत सहायता सामग्रीको 
प्रचधलत मूवय समेतलाई जनाउनेछ ।  

तर िस्तगुत सहायता सामग्रीको प्रचधलत मूवयलाई बैंक वहसाबमा समािेश गररने छैन 
।  

(४) यस काययविधिको दफा ६ बमोम्जम कोषको नाममा प्राप्त हुन आउने िस्तगुत 
सहायता सामग्रीको छुटै्ट मौज्दात वकताब स्थापना गरी अधिलेख गररनेछ । 

 
४. कोषको उद्दशे्य : (१) स्थानीय स्तरमा हुनसक्ने सभिाव्य विपद्को जोम्खम न्यूनीकरण तथा 

विपद्को व्यिस्थापनका लाधग आधथयक तथा िस्तगुत सहायता पररचालन गनुय कोषको उद्देश्य 
रहनेछ ।  

(२) कोषले देहायका िेत्रमा काम गने छाः   
(क) विपद्को घटनाबाट प्रिावित व्यम्िहरूलाई स्थानीय स्तरमा तरुुन्त खोज, 

उद्धार र राहत सेिा उपलब्ि गराउने ।  
(ख) विपद् पदाय तत्कालै स्थानीय स्तरमा सामना गनय सक्ने अिस्था धसजयना 

गने । 
(ग) विपद् जोम्खम न्यूनीकरण, पूियतयारी, प्रधतकायय र पनुलायि काययलाई सहज 

गने । 
 

५. कोषको आभदानी : (१) कोषमा ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अिीनमा 
रही देहाय बमोम्जमका रकम आभदानीको रूपमा जभमा हुनेछ: 

(क)  नगरपाधलकाको िावषयक बजेट माफय त विपद् व्यिस्थापन कोषमा जभमा 
हुने गरी स्िीकृत रकम, 

(ख) विपद् व्यिस्थापन काययका लाधग कोषमा जभमा हुनेगरी अन्य स्थानीय 
तहबाट प्राप्त रकम, 
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(ग) विपद् व्यिस्थापन काययका लाधग कोषमा जभमा हुने गरी प्रदेश सरकार 
तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(घ) नगरसिाबाट स्िीकृत आधथयक ऐनमा व्यिस्था गररए बमोम्जम विपद् 
व्यिस्थापन कोषमा जभमा हुनेगरी प्राप्त हुने शुवक तथा दस्तरु रकम,  

(ङ) नगरसिा सदस्य, नगरकाययपाधलका सदस्य तथा नगरपाधलकाका 
कमयचारीहरूको स्िेम्च्छक धनणययबाट प्राप्त हुने रकम, 

(च) स्िदेशी विधिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरू र त्यसमा 
काययरत कमयचारीहरू, उद्योगी, व्यिसायी, पेशाकमी, राजनीधतक दल, 
नागररक समाज, िाधमयक तथा परोपकारी संघसंस्था र आम 
सियसािारणबाट स्िेम्च्छक रूपमा प्राप्त हुने रकम, 

(छ) गैरआिासीय नेपाली, िैदेम्शक सरकार तथा संघसंस्थाको तफय बाट 
प्रचधलत कानूनको अिीनमा रही प्राप्त हुने रकम,  

(छ) कोषको खाता सञ्चालनमा रहेको वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कोषमा रहेको 
रकममा उपलब्ि गराएको ब्याज आय, 

(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बमोम्जम िस्तगुत सहायता सामग्रीको 
धबक्रीबाट प्राप्त आय, 

(झ) प्रचधलत कानूनको अधिनमा रही कोषमा जभमा हुने गरी अन्य कुनै 
स्रोतबाट प्राप्त रकम ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्जम कोषलाई उपलब्ि हुने रकम सभबम्न्ित व्यम्ि िा 
संस्थाले यस काययविधिको दफा 3 को उपदफा (२) बमोम्जमको कोषको बैंक खातामा धसिै 
जभमा गररददन िा नगरपाधलकाको आधथयक प्रशासन शाखामा नगद जभमा गनय सक्नेछ । 
त्यसरी नगद जभमा हुन आएमा आधथयक प्रशासन शाखाले सभबम्न्ित व्यम्ि िा संस्थालाई 
सोको िरपाई उपलब्ि गराउनुपनेछ । 

(३) कोषमा रकम जभमा गने व्यम्ि तथा संस्थाको नाम र प्राप्त सहायता रकम 
सभबन्िी माधसक वििरण अको मवहनाको सात गतेधित्र साियजधनक गररनेछ । 

तर कुनै व्यम्ि िा संस्थाले सहायता उपलब्ि गराउँदा आफ्नो नाम साियजधनक नगनय 
सधमधतलाई अनुरोि गरेको रहेछ िने धनजको नाम उवलेख नगरी वििरण साियजधनक गनय 
बािा पने छैन।  

 
६. िस्तगुत सहायता सामग्री: (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अधिनमा 

रही कुनै व्यम्ि िा संस्थाबाट नगद बाहेकको िस्तगुत सहायता सामग्री प्राप्त हुन आएमा र 
त्यसरी प्राप्त सामग्री विपद् व्यिस्थापन सभबन्िी काययमा उपयोग हुने देम्खएमा त्यस्तो िस्तगुत 
सहायता सामग्रीलाई स्िीकार गररनेछ ।  
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(2) उपदफा (१) बमोम्जम स्िीकार गररएको िस्तगुत सहायता सामग्रीलाई अलग्गै 
मौज्दात वकताबमा आभदानी अधिलेख जनाई त्यस्तो सामग्रीको प्रचधलत मूवयलाई कोषको 
आभदानीको रूपमा समेत अधिलेख गररनेछ ।  

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनका लाधग प्रचधलत मूवय िन्नाले िस्तगुत सामग्रीको 
साथमा प्राप्त हुने खररद धबजक िा मूवयाङ्कनको प्रमाण र ढुिानी लागत समेतको मूवयलाई 
जनाउनेछ । यदद त्यस्तो मूवयधबना नै िस्तगुत सामग्री प्राप्त हुन आएको रहेछ िने त्यस्तो 
िस्तगुत सामग्रीको प्रचधलत स्थानीय दररेट अनसुारको मूवयाङ्कनलाई आभदानीको आिार 
माधननेछ । सो पधन निएमा त्यसरी प्राप्त सामग्रीको लाधग सधमधतले उम्चत ठहयायएको 
मूवयाङ्कनलाई कोषको आभदानीको आिारको रूपमा धलईनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोम्जम प्राप्त िई उपदफा (२) बमोम्जम आभदानी अधिलेख 
गररएको कुनै सामग्री तत्काल प्रयोग गनय आिश्यक नपने िा नधमवने िा लामो समयसभम 
िण्डारण गरी राख्न पधन अनुकुल नहुने (सड्ने, धबग्रने, नाधसने िा खेर जाने) प्रकृधतको िएमा 
सधमधतको धनणययले त्यस्तो सामग्रीलाई प्रचधलत कानून बमोम्जम धललाम धबक्री गरी प्राप्त आय 
रकमलाई दफा ३ को उपदफा (२) बमोम्जमको कोषको खातामा जभमा गररनेछ ।   

(४) उपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा लेम्खएको िएतापधन कुनै िस्तगुत सहायता 
सामग्री स्थानीय विपद् व्यिस्थापनमा उपयोग नहुने िा उपयोग गनय उपयुि नहुने देम्खएमा 
सधमधतले धनणयय गरी त्यस्तो सहयोग आंम्शक िा पूणय रूपमा अस्िीकार गनय सक्नेछ । 

(५) उपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा लेम्खएको िएतापधन कुनै िस्तगुत सहायता 
सामग्री प्रचधलत मापदण्ड बमोम्जमको न्यूनतम गुणस्तरयुि निएको अिस्थामा त्यस्तो 
सामग्रीलाई सधमधतले अस्िीकार गनेछ।  

(६) उपदफा (१) बमोम्जम प्राप्त िस्तगुत सहायता सामग्री उपदफा (४) िा (५) 
बमोम्जम अस्िीकार गररएको अिस्थामा बाहेक त्यस्तो सामग्री उपलब्ि गराउने व्यम्ि िा 
संस्थालाई कायायलयले सामग्री प्राधप्त र स्िीकारोम्िको िरपाई उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोम्जम स्िीकार गरी उपदफा (२) बमोम्जम अधिलेख गररएको र 
उपदफा (४) िा (५) बमोम्जम अस्िीकार गररएको सामग्रीको वििरण तथा स्िीकार गररएको 
सामग्रीको हकमा सो उपलब्ि गराउने व्यम्ि िा संस्थाको नामसभबन्िी माधसक वििरण अको 
मवहनाको सात गतेधित्र साियजधनक गररनेछ । 

तर कुनै व्यम्ि िा संस्थाले सहायता उपलब्ि गराउँदा आफ्नो नाम साियजधनक नगनय 
सधमधतलाई अनुरोि गरेको रहेछ िने धनजको नाम उवलेख नगरी वििरण साियजधनक गनय 
बािा पने छैन । 

(७) यस दफा बमोम्जम प्राप्त िएको िस्तगुत सहायता सामग्रीलाई त्यस्तो सामग्री 
िण्डारण गने िा प्रयोग गररने स्थानसभम पयुायउनका लाधग सहायता उपलब्ि गराउने 
सभबम्न्ित व्यम्ि िा संस्थालाई नै अनरुोि गनय सवकनेछ ।   
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७. कोषको प्रयोग : (१) कोषमा जभमा िएको रकम खचय गनय तथा विपद् व्यिस्थापनका लाधग 
प्राप्त िस्तगुत सहायता सामग्री खचय धनकासा गनय सधमधतले धनणयय गनुयपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा लेम्खएको िएतापधन तत्काल विपद् प्रधतकायय 
गनुयपने अिस्था रहेको, तर सधमधतको बैठक बस्न सक्ने अिस्था नरहेमा तत् पश्चात लगतै्त 
बस्ने सधमधतको बैठकबाट अनमुोदन गराउने गरी संयोजकको धनणययबाट एक पटकमा बढीमा 
दश हजार रूपैयाँसभमको रकम खचय गनय बािा पगु्ने छैन ।  

(३) कोषमा जभमा िएको रकम तथा सामग्री देहाय बमोम्जमको काययमा खचय 
गररनेछ: 

(क) विपद् बाट प्रिावित िएको िा हुनसक्ने व्यम्ि िा समदुायको तत्काल 
खोजी, उद्धार तथा सभपम्त्तको संरिण गनय, 

(ख) विपद् प्रिावितको तत्कालीन राहतका लाधग आिश्यक पने खाद्यान्न, 
खानेपानी, लत्ताकपडा, औषिी, सरसफाइ तथा शैम्िक सामग्रीजस्ता 
िस्तहुरू खररद गरी उपलब्ि गराउन तथा तत् सभबन्िी अन्य आिश्यक 
कायय गनय, 

(ग) विपद्को कारण स्थायी बसोबास स्थल गमुाएका व्यम्िहरूका लाधग 
अस्थायी म्शविर िा आश्रयस्थल बनाउन तथा पनुस्थायपना गनय, 

(घ) विपद्को कारणबाट घाइते िा धबरामी िएका व्यम्िको औषिोपचार गनय, 
(ङ) विपद् प्रिावितलाई मनोिैज्ञाधनक उपचार तथा मनोविमशय प्रदान गनय, 
(च) विपद्को कारणबाट मृत्य ुिएका व्यम्िको काजवक्रया िा सदगतका लाधग 

धनजको पररिारलाई तोवकए बमोम्जमको सहायता उपलब्ि गराउन, 
(छ) विपद्को कारण सभपम्त्तको िधत हुने व्यम्िलाई तोवकएबमोम्जमको राहत 

उपलब्ि गराउन, 
(ज) खोज, उद्धार तथा प्राथधमक उपचारका लाधग स्ियंसेिक तथा विशेषज्ञको 

पररचालन र सामग्री खररद तथा िण्डारण गनय, 
(झ) विपद्को कारणबाट िएको फोहरमैला तथा प्रदुषणको विसजयन गनय, 
(ञ) विपद् पूियसूचना प्रणाली स्थापना सभबन्िी उपकरण खररद, प्रणाली विकास 

र सोको सञ्चालन गनय, 
(ट) खोज, उद्धार र राहतको लाधग तत्काल सञ्चार तथा यातायात सूचारु गनय, 
(ठ) स्थानीय स्तरमा रहेका विपद् व्यिस्थापन स्ियंसेिकहरूको िमता विकास 

तथा पररचालन सभबन्िी कायय गनय, 
(ड) जोम्खमयुि स्थानको पवहचान तथा उि स्थानको िन जनको स्थानान्तरण 

गनय, 
(ढ) विपद् पश्चात विपदबाट िएको िधतको लेखाजोखा र विपद् पश्चातको 

आिश्यकताको पवहचान गनय, 
(ण) विपद् पधछको पनुधनमायण गनय, 
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(त) विपद् पूियतयारी, विपद् प्रधतकायय, विपद् र विपद्पधछको पनुलायि, विपद् 
जोम्खम न्यूनीकरण जस्ता विपद् व्यिस्थापनका कायय गनय, 

(थ) सधमधतले तोकेबमोम्जमको विपद् व्यिस्थापन सभिन्िी अन्य काम गनय, 
गराउन । 

(४) उपदफा (३) मा जनुसुकै कुरा लेम्खएको िएतापधन धनयधमत रूपमा गररने 
विकास धनमायण सभबन्िी काययलाई विपद् व्यिस्थापनसँग आिद्ध गराएर कोषबाट कुनै पधन 
वकधसमको खचय गनय पाईने छैन । 

(५) कोषमा मौज्दात रकम पाँच लाख रूपैयाँिन्दा घटी िएको अिस्थामा 
आपतकालीन् काययबाहेक अन्य प्रयोजनका लाधग कोषको रकम प्रयोग गररने छैन ।  

 
८. राहत सहायता वितरण: (१) प्रिावित व्यम्िलाई राहत उपलब्ि गराउँदा कोषमा जभमा 

िएको रकम र िस्तगुत सामग्रीमध्ये आिश्यकता र औम्चत्यका आिारमा दुिै िा कुनै एक 
मात्र पधन उपलब्ि गराउन सवकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्जम राहत उपलब्ि गराउनुपूिय कोषबाट राहत उपलब्ि 
गराइददने सभबन्िमा विपद् प्रिावित व्यम्ि िा नीजको एकाघरको पररिारका सदस्यले 
विपद्को घटना र सोबाट आफू िा आफ्नो पररिारका सदस्यलाई पनय गएको हाधननोक्सानीको 
वििरण सवहत कायायलयमा धनिेदन दताय गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोम्जम धनिेदन दताय गदाय विपद्को घटना र सोबाट पनय गएको 
वहधननोक्सानीको मूवयाङ्कन सवहतको सजयधमन मचुवुका िा प्रधतिेदन समेत धनिेदनसाथ संलग्न 
गररएको हुनपुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोम्जम दताय िएको धनिेदन र उपदफा (३) बमोम्जमको संलग्न 
मचुवुका िा प्रधतिेदन समेतका आिारमा विपद् प्रिावितलाई कोषबाट राहत रकम तथा 
सामग्री उपलब्ि गराउँदा विपद्को सघनता र व्यापकता, कोषमा जभमा िएको रकम तथा 
राहत सामग्रीको उपलब्िता र खचयको औम्चत्य समेतलाई दृवष्टगत गरी सधमधतले उम्चत 
ठहयायए बमोम्जम हुनेछ । 

(५) उपदफा (२) र (३) मा जनुसुकै कुरा लेम्खएको िएतापधन विपद्को कारणले 
गभिीर हाधननोक्सानी िा घाईते िई विपद् प्रिावित व्यम्ि िा धनजको एकाघरको पररिारका 
सदस्यले राहतका लाधग धनिेदन दताय गनयसक्ने अिस्था नरहेमा र तत्काल राहत उपलब्ि 
नगराउँदा विपद् प्रिावित व्यम्ि थप जोम्खममा िकेधलन सक्ने िा थप जनिन र स्िास््यमा 
हाधननोक्सानी पगु्न सक्ने अिस्था छ िने्न सधमधतलाई लागेमा त्यस्तो व्यम्िलाई सधमधतले 
धनणयय गरेर तत्काल राहत उपलब्ि गराउन सक्नेछ । 

(६) विपद् प्रिावित व्यम्िलाई यस दफा बमोम्जम राहत उपलब्ि गराउँदा मवहला, 
बालबाधलका, वकशोर वकशोरी, जेष्ठ नागररक, अशि तथा अपाङ्गता िएका व्यम्िलाई 
प्राथधमकता ददनुपनेछ । 
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९. कोष प्रयोग गनय नपाईने: (१) यस काययविधिमा अन्यत्र जनुसुकै कुरा लेम्खएको िएतापधन 
देहायको प्रयोजनका लाधग कोषमा जभमा िएको रकम खचय गनय पाईने छैनाः 

(क) धनयधमत प्रशासधनक काययको लाधग खचय गनय,  
(ख) कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदाधिकारी िा कमयचारीलाई धनयधमत रूपमा 

तलब, ित्ता िा अन्य सवुििा उपलब्ि गराउन,  
(ग) कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदाधिकारी िा कमयचारीलाई भ्रमण खचय िा 

अन्य त्यस्तै प्रकारको खचय उपलब्ि गराउन, 
(घ) विपद् बाट प्रिावितलाई ददईने तोवकएबमोम्जमको राहतबाहेक अन्य कुनै 

पधन वकधसमको चन्दा, परुस्कार, उपहार िा आधथयक सहायता उपलब्ि 
गराउन, 

(ङ) कुनैपधन वकधसमको गोष्ठी, अन्तवक्रय या िा सिा सभमेलन सञ्चालन गनय 
गराउन, 

(च) आकम्स्मक रूपमा धनमायण गनुयपने बाहेकका अन्य धनयधमत पूिायिार विकास 
धनमायण सभबन्िी कायय गनय गराउन, 

(ङ) विपद् जोम्खम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यिस्थापनसँग प्रत्यि सभबन्ि 
निएको अन्य कुनैपधन कायय गनय गराउन ।  

(२) कोषलाई प्राप्त िएको िस्तगुत सहायता सामग्रीमध्यै कुनैपधन सामग्री पूणय िा 
आंम्शक रूपमा कायायलयको िा कायायलयको कुनै पदाधिकारी िा कमयचारीको धनयधमत 
प्रयोजनका लाधग प्रयोग गररने छैन । 

 
पररच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चालन, लेखा तथा लेखा परीिण 

 
१०. कोषको सञ्चालन : (१) कोषको बैंक खाता सञ्चालन नगरपाधलकाको प्रमखु प्रशासकीय 

अधिकृत िा धनजले तोकेको अधिकृत स्तरको कमयचारी र लेखा प्रमखु िा धनजले तोकेको 
लेखाको कमयचारीको संयिु दस्तखतबाट हुनेछ ।  

(२) कोषबाट एक पटकमा दुई हजार रूपैयाँिन्दा बढीको रकम ििुानी गदाय 
अधनिायय रूपमा बैंकमाफय त मात्र ििुानी गररनेछ । 

(३) कोषलाई प्राप्त िस्तगुत सहायता सामग्रीको धनकासा प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 
िा धनजले तोकेको विपद् व्यिस्थापन हेने अधिकृत स्तरको कमयचारी र म्जन्सी शाखा 
प्रमखुबाट हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोम्जम िस्तगुत सहायता सामग्री विपद् व्यिस्थापन काययमा 
उपयोगका लाधग धनकासा गदाय मौज्दात वकताबमा खचय अधिलेख जनाई धनकासा ददनुपनेछ र 
त्यस्तो सामग्रीको अधिलेख मूवयलाई कोषको खचयको रूपमा समेत अधिलेख गररनेछ । 
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११. कोषको आयव्ययको लेखा तथा सोको साियजधनकीकरण : (१) कोषको आय व्ययको लेखा 
प्रचधलत कानून बमोम्जम राम्खनेछ ।  

(२) कोषले काययपाधलकाले तोकेबमोम्जम आन्तररक धनयन्त्रण प्रणाली कायम गनुय 
पनेछ। 

(३) कोषको माधसक रूपमा िएको आभदानी र खचयको वििरण अको मवहनाको सात 
गतेधित्रमा साियजधनक गनुयपनेछ । 

(४) आधथयक िषय समाप्त िएको धमधतले तीन मवहनाधित्र सधमधतले कोषको िावषयक आय 
व्ययको वििरण समेत खुवने िावषयक प्रधतिेदन तयार गरी काययपाधलका माफय त नगर सिा 
समि पेश गनुयपनेछ । 

 
१२. लेखा परीिण : (१) कोषको आन्तररक लेखापरीिण नगरपाधलकाको आन्तररक लेखा 

पररिण शाखाबाट हुनेछ । 
(२) कोषको अम्न्तम लेखापरीिण महालेखा परीिकबाट हुनेछ । 
(३) नगरकाययपाधलकाले चाहेमा जनुसुकै बखत सधमधतको वहसाबवकताब जाँच्न िा  
जाँच गराउन सक्नेछ । 
(४) नगरकाययपाधलकाको कायायलयले कभतीमा िषयको एकपटक कोषको सामाम्जक र  
साियजधनक लेखापरीिणको व्यिस्था धमलाउनेछ। 

 
पररच्छेद –४ 

विविि 

 
१३. सशतय सहायता : (१) विपद् व्यिस्थापन सभबन्िी तोवकएको कायय सभपादन गने शतय सवहत 

कुनै व्यम्ि िा संस्थाले कोषमा सहायता उपलब्ि गराउन चाहेमा त्यस्तो सहायता प्राप्त गनुय 
पूिय सधमधतले शतय स्िीकार गने िा नगने सभबन्िी धनणयय गनेछ र शतय स्िीकार गरेको 
अिस्थामा मात्र सहायता रकम िा सामग्री कोषमा जभमा हुनेछ । 
तर नेपाल सरकार, प्रादेश सरकार िा स्थानीय सरकारले सशतय अनदुान उपलब्ि गराउने 

हकमा सधमधतको पूिय धनणयय आिश्यक पनेछैन ।  
(२) उपदफा (१) बमोम्जम कोषमा प्राप्त अनदुान रकम िा िस्तगुत सहायता सामग्रीलाई     
 तोवकएको काममा मात्र उपयोग गनुयपनेछ ।  
(३) उपदफा (१) बमोम्जम कोषमा प्राप्त अनदुान रकम िा िस्तगुत सहायता सामग्री  
  तोवकए बमोम्जमको काययमा उपयोग िए-निएको सभबन्िमा त्यस्तो सहायता उपलब्ि  
  गराउने व्यम्ि िा संस्थाले वििरण माग गरेमा सोको वििरण उपलब्ि गराउनपुनेछ । 
(४) उपदफा (१) बमोम्जम कोषमा सहायता स्िरुप प्राप् त हुने िौधतक सामग्रीहरुको    
िण्डारण तथा वितरण काययलाई व्यिम्स्थत गनय आिश्यिा अनसुार सधमधतले थप  
मापदण्ड/धनदेम्शका बनाई लाग ुगनय सक्नेछ । 
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१४. परामशय धलन सक्ने : सधमधतले यस काययविधि बमोम्जमको कायय सभपादन गनय उपयुि विज्ञ 

व्यम्ि िा सस्थासँग आिश्यक परामशय धलन सक्नेछ । 
१५. रकम विज नहनुे तथा आिती कोष (ररिम्विङ् फण्ड) को रूपमा रहने :  

(१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोम्जम कोषमा जभमा िएको रकममध्ये आंम्शक िा परैु 
रकम कुनै आधथयक िषयमा खचय निई आधथयक िषयको अन्त्यमा बाँकी रहेमा त्यस्तो रकम 
विज निई कोषमै रहनेछ । 

  तर दफा १३ को उपदफा (१) बमोम्जम प्राप्त सहायता रकमलाई त्यस्तो शतय 
अनरुूप उपयोग गनय नसकेको कारण जनाई सहायता उपलब्ि गराउने सभबम्न्ित व्यम्ि िा 
संस्थाले वफताय माग गरेमा कोषबाट रकम वफताय गनय बािा पने छैन । 
(२) कोषलाई आिती कोष (ररबम्विङ्ग फण्ड) को रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनका लाधग आिती कोष (ररबम्विङ फण्ड) िन्नाले 
कोषबाट खचय िएको नगद रकम िावषयक रुपमा बजेट विधनयोजन माफय त पूनाःपूधतय गदै जाने 
गरी स्थावपत कोषलाई सभझनपुछय । 
(3) कोषमा मौज्दात रकम पाँच लाख रूपैयाँिन्दा न्यून हुन गएमा तत्काल थप रकम जभमा  
गनय प्रयत्न गररनेछ । 

१६. सहयोगका लाधग आह्वान गने : (१) विपद्का कारण आपत अिस्था धसजयना िई स्थानीय 
स्रोत सािन र िमताले विपद्को सामना गनय कदठन िएमा नगरपाधलकाले धछमेकी स्थानीय 
तह, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारलाई कोषमा आधथयक तथा िस्तगुत सहायता उपलब्ि 
गराउन अनुरोि गनय सक्नेछ । 
(२) विपद् बाट प्रिावितको खोज, उद्धार र राहतका लाधग सधमधतले स्थानीय सामाम्जक तथा 
परोपकारी संघ, संगठन, यिुाक्लि, आमासमूह, स्ियमंसेिक, राष्ट्रसेिक, उद्योगी व्यिसायी, 
प्रिुद्ध व्यम्ि तथा आम सियसािारणलाई सहयोगका लाधग अनरुोि गनय सक्नेछ।  

१७. अधिलेख राख्न े: 
 (१) सधमधतले कोष पररचालन सभबन्िमा गरेको धनणयय र अन्य काम कारिाहीको अधिलेख  

दुरुस्त राख्नु पनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको अधिलेख सधमधतको सदस्य-सम्चिको म्जभमामा रहनेछ । 

(३) दफा (१) बमोम्जमको अधिलेख सरोकारिाला कुनै व्यम्ि िा संस्थाले माग  
गरेमा नीजलाई धनयमानुसार त्यस्तो अधिलेख उपलब्ि गराईनेछ ।   

१८. अनगुमन: (१) यस काययविधि बमोम्जम कोष पररचालन तथा सोबाट िएका कामको धनयधमत 
तथा आकम्स्मक अनुगमन सभबन्िी काययका लाधग सधमधतको संयोजक िा धनजले तोकेको 
सधमधतको अन्य कुनै सदस्यको संयोजकत्िमा सधमधतको न्यूनतम थप एक सदस्य समेत 
संलग्न रहेको अनुगमन टोली खवटई कोष पररचालनबाट िएको कामको अनुगमन गनय 
सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोम्जम खवटएको अनुगमन टोलीले आफूलाई प्राप्त कायायदेशका  
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आिारमा अनुगमनका क्रममा देम्खएको सत्य त्य वििरण सवहतको प्रधतिेदन  
सधमधतसमि पेश गनुयपनेछ ।  
(३) उपदफा (२) बमोम्जम पेश हुन आएको प्रधतिेदन समेतका आिारमा कोष  
पररचालनमा कुनै कमीकमजोरी िएको देम्खएमा त्यसलाई सिुार गनय सधमधतले  
आिश्यक धनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्तो धनदेशनको पालना गनुय सभबम्न्ित सबैको  
कतयव्य हुनेछ ।  
(४) उपदफा (३) मा जनुसुकै कुरा लेम्खएको िएतापधन कोष पररचालनमा कुनै  
गभिीर त्रवुट रहेको र सोलाई तत्काल रोक्न आिश्यक देम्खएमा संयोजकले त्यस्तो  
कायय रोक्न धनदेशन ददन सक्नेछ । 
(५) अनुगमनका क्रममा कुनै व्यम्िले झुठा वििरण पेश गरी कोषबाट राहत प्राप्त  
गरेको िा कोषले उपलब्ि गराएको राहतको दुरूपयोग गरेको पाईएमा दोषी उपर  
प्रचधलत कानून बमोम्जम कारिाही हुनेछ । 
(६) उपदफा (१) बमोम्जमको अनुगमन टोलीमा उपलब्ि िएसभम स्थानीय  
राजनीधतक दल, विपद् व्यिस्थापन सभबन्िी काययमा संलग्न गैरसरकारी संघसंस्था,  
उद्योगी व्यिसायी आिद्ध संघसंगठन, नागररक समाज तथा पत्रकार आिद्ध  
संघसंगठन र सशतय सहायता उपलब्ि गराउने व्यम्ि िा संस्थाको प्रधतधनधि  
समेतलाई संलग्न गराईनेछ । 

१९. धनदेशन ददन सक्ने : नगरसिाले सधमधतको काम कारबाहीको सभबन्िमा सधमधतलाई 
आिश्यक धनदेशन ददन सक्नेछ । 

 


