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 भाग-२ 

विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) कायिविमि, २०७५ 

प्रिाणिकरि मिमििः २०७५/०७/१६    

प्रस्िािनािः 

इन्द्रसरोिर गाउँपामलका क्षेत्र मभत्र प्राकृमिक िथा गैर प्राकृमिक विपद्बाट 

हुन सक्ने जोणखि न्द्यूमनकरि िथा व्यिस्थापनका लामग स्थापना भएको विपद् 

व्यिस्थापन कोषको सञ्चालन सम्बन्द्िी कायिविमि बनाउन बाञ्छनीय भएकोले, 

गाउँ विपद् जोणखि न्द्यूमनकरि िथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५ को दफा 
२७ ले ददएको अमिकार प्रयोग गरी इन्द्रसरोिर गाउँ कायिपामलकाले यो कायिविमि 

बनाएकोछ । 
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पररच्छेद – १ 

प्रारणम्भक 

1. संणक्षप्त नाि र प्रारम्भ : (१) यो कायिविमिको नाि “इन्द्रसरोिर 
गाउँपामलकाको विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) कायिविमि, 

२०७५” रहेको छ ।  

  (२) यो कायिविमि िरुून्द्ि प्रारम्भ हुनेछ ।  

2. पररभाषा : विषय िा प्रसंगले अको अथि नलागेिा यस कायिविमििा, 

(क) “ऐन” भन्नाले इन्द्रसरोिर गाउँ विपद् जोणखि 
न्द्यूनीकरि िथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५  

सम्झनपुछि । 

(ख) “कोष” भन्नाले ऐनको दफा १२ बिोणजिको विपद् 
व्यिस्थापन कोष सम्झनपुछि । 

(ग) “प्रभाविि व्यणि” भन्नाले विपद्को घटनाबाट पररिारका 
सदस्य गिुाएको, शारीररक िा िानमसक सिस्या उत्पन्न 

भएको, घर, जग्गाजमिन, पशपुन्द्छी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा 
िथा अन्द्य सम्पत्तीिा आंणशक िा पूू्िरूपिा नोक्सानी 
पगेुको िा विपद्का कारि अन्द्य कुनै िररकाबाट प्रभाविि 

भएको व्यणिलाई सम्झनपुछि । 

(घ) “राहि” भन्नाले विपद् प्रभाविि व्यणिलाई उपलब्ि 

गराईने नगद िथा िस्िगुि सहायिा सािाग्री सिेि 
सम्झनपुछि । 
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(ङ)  “समिमि” भन्नाले ऐनको दफा ३ बिोणजिको समिमि 
सम्झनपुछि । 

(च)  “संयोजक” भन्नाले समिमिको संयोजक सम्झनपुछि ।      

 

पररच्छेद – २ 

कोषको स्थापना, उदे्दश्य िथा प्रयोग 

3. कोषको स्थापना: (१) स्थानीय स्िरिा उत्पन्न भएको िा हुनसक्ने 
विपद्को जोणखि न्द्यूमनकरि िथा व्यिस्थापन सम्बन्द्िी कायि गाउँ 
स्िरबाटै सञ्चालन गनिका लामग आिश्यक स्रोि संकलन र पररचालन गनि 
गाउँपामलकािा एक विपद् व्यिस्थापन कोष रहनेछ ।  

(२) कोषको आय रकि संकलन िथा व्यय रकि पररचालनका 
लामग गाउँपामलकाको सणञ्चि कोष रहेको वित्तीय संस्थािा एक छुटै्ट खािा 
खोमलनेछ ।  

(३) कोषको कूल आम्दानी अन्द्िगिि यस कायिविमिको दफा ५ 

बिोणजि कोषिा जम्िा हुनेगरी प्राप्त भएको रकि िथा कोषको खािा 
रहेको वित्तीय संस्थाले कोष रकििा उपलब्ि गराएको ब्याज आय र दफा 
६ बिोणजि प्राप्त भएको िस्िगुि सहायिा सािाग्रीको प्रचमलि िूल्य 

सिेिलाई जनाउँनेछ ।  

िर िस्िगुि सहायिा सािाग्रीको प्रचमलि िूल्यलाई बैंक वहसाबिा 
सिािेश गररने छैन ।  

(४) यस कायिविमिको दफा ६ बिोणजि कोषको नाििा प्राप्त हुन 
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आउने िस्िगुि सहायिा सािाग्रीको छुटै्ट िौज्दाि वकिाब स्थापना गरर 

अमभलेख गररनेछ । 

4. कोषको उदे्दश्य : (१) स्थानीय स्िरिा हुन सक्ने सम्भाव्य विपद्को 
जोणखि न्द्यूमनकरि िथा विपद्को व्यिस्थापनका लामग आमथिक िथा 
िस्िगुि सहायिा पररचालन गनुि कोषको उद्देश्य रहनेछ ।  

(२) कोषले देहायका क्षेत्रिा काि गने छिः   

(क) विपद्को घटनाबाट प्रभाविि व्यणिहरूलाई 
स्थानीय स्िरिा िरुुन्द्ि खोज, उद्धार र राहि 
सेिा उपलब्ि गराउने ।  

(ख) विपद् पदाि ित्कालै स्थानीय स्िरिा सािना 
गनि सक्ने अिस्था मसजिना गने । 

(ग) विपद् जोणखि न्द्यूमनकरि, पूििियारी, प्रमिकायि 
र पनुलािभ कायिलाई सहज गने । 

5. कोषको आम्दानी : (१) कोषिा ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र 

(३) को अमिनिा रवह देहाय बिोणजिका रकि आम्दानीको रूपिा जम्िा 
हुनेछ: 

(क) गाउँपामलकाको िावषिक बजेटिाफि ि विपद् 
व्यिस्थापन कोषिा जम्िा हुने गरी स्िीकृि 
रकि, 

(ख) विपद् व्यिस्थापन कायिका लामग कोषिा जम्िा 
हुनेगरी अन्द्य स्थानीय िहबाट प्राप्त रकि, 
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(ग) विपद् व्यिस्थापन कायिका लामग कोषिा जम्िा 
हुनेगरी प्रदेश सरकार िथा नेपाल सरकारबाट 

प्राप्त रकि, 

(घ) गाउँसभाबाट स्िीकृि आमथिक ऐनिा व्यिस्था 
गररए बिोणजि विपद् व्यिस्थापन कोषिा जम्िा 
हुनेगरी प्राप्त हुने शलु्क िथा दस्िरु रकि,  

(ङ) गाउँ सभा सदस्य, गाउँकायिपामलका सदस्य 

िथा गाउँपामलका कििचारीहरूको स्िेणच्छक 

मनिियबाट प्राप्त हुने रकि, 

(च) स्िदेशी विमभन्न सरकारी िथा गैरसरकारी 
संघसंस्थाहरू र त्यसिा कायिरि कििचारीहरू, 

उद्योगी, व्यिसायी, पेशाकिी, राजनीमिक दल, 

नागररक सिाज, िामििक िथा परोपकारी 
संघसंस्था र आि सििसािारिबाट स्िेणच्छक 

रूपिा प्राप्त हुने रकि, 

(छ) गैर आिासीय नेपाली, िैदेणशक सरकार िथा 
संघसंस्थाको िफि बाट प्रचमलि कानूनको 
अमिनिा रवह प्राप्त हुने रकि,  

(ज) कोषको खािा सञ्चालनिा रहेको वित्तीय संस्थाले 

त्यस्िो कोषिा रहेको रकििा उपलब्ि गराएको 
ब्याज आय, 

(झ) दफा ६ को उपदफा (३) बिोणजि िस्िगुि 
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सहायिा सािाग्रीको मबक्रीबाट प्राप्त आय, 

(ञ) प्रचमलि कानूनको अमिनिा रवह कोषिा जम्िा 
हुने गरी अन्द्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकि ।  

(२) उपदफा (१) बिोणजि कोषलाई उपलब्ि हुने रकि 

सम्बणन्द्िि व्यणि िा संस्थाले यस कायिविमिको दफा # को उपदफा (२) 

बिोणजिको कोषको बैंक खािािा मसिै जम्िा गररददन िा गाउँपामलकाको 
आमथिक प्रशासन शाखािा नगद जम्िा गनि सक्नेछ । त्यसरी नगद जम्िा 
हुन आएिा आमथिक प्रशासन शाखाले सम्बणन्द्िि व्यणि िा संस्थालाई 

सोको भपािई उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

(३) कोषिा रकि जम्िा गने व्यणि िथा संस्थाको नाि र 

प्राप्त सहायिा रकि सम्बन्द्िी िामसक वििरि अको िवहनाको साि गिे 

मभत्र साििजमनक गररनेछ । 

िर कुनै व्यणि िा संस्थाले सहायिा उपलब्ि गराउँदा आफ्नो नाि 

साििजमनक नगनि समिमिलाई अनरुोि गरेको रहेछ भने मनजको नाि 

उल्लेख नगरी वििरि साििजमनक गनि बािा पने छैन।  

6. िस्िगुि सहायिा सािाग्री: (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र 

(३) को अमिनिा रवह कुनै व्यणि िा संस्थाबाट नगदबाहेकको िस्िगुि 

सहायिा सािाग्री प्राप्त हुन आएिा र त्यसरी प्राप्त सािाग्री विपद् 

व्यिस्थापन सम्बन्द्िी कायििा उपयोग हुने देणखएिा त्यस्िो िस्िगुि 

सहायिा सािाग्रीलाई स्िीकार गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोणजि स्िीकार गररएको िस्िगुि सहायिा 
सािाग्रीलाई अलग्गै िौज्दाि वकिाबिा आम्दानी अमभलेख जनाई त्यस्िो 
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सािाग्रीको प्रचमलि िूल्यलाई कोषको आम्दानीको रूपिा सिेि अमभलेख 

गररनेछ ।  

स्पविकरििः यस दफाको प्रयोजनका लामग प्रचमलि िूल्य भन्नाले 

िस्िगुि सािाग्रीको साथिा प्राप्तहुने खररद मबजक िा िूल्याङ्कनको प्रिाि 

र ढुिानी लागि सिेिको िूल्यलाई जनाउँनेछ । यदी त्यस्िो िूल्यमबना नै 

िस्िगुि सािाग्री प्राप्त हुन आएको रहेछ भने त्यस्िो िस्िगुि सािाग्रीको 
प्रचमलि स्थानीय दररेट अनसुारको िूल्याङ्कनलाई आम्दानीको आिार 

िामननेछ।सो पमन नभएिा त्यसरी प्राप्त सािाग्रीको लामग समिमिले उणचि 

ठहयािएको िूल्याङ्कनलाई कोषको आम्दानीको आिारको रूपिा  
मलईनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोणजि प्राप्त भई उपदफा (२) बिोणजि 

आम्दानी अमभलेख गररएको कुनै सािाग्री ित्काल प्रयोग गनि आिश्यक 

नपने िा नमिल्ने िा लािो सियसम्ि भण्डारि गरर राख्न पमन अनकुुल 

नहुने (सड्ने, मबग्रने, नामसने िा खेर जाने) प्रकृणत्तको भएिा समिमिको 
मनिियले त्यस्िो सािाग्रीलाई प्रचमलि कानून बिोणजि मललाि मबक्री गरी 
प्राप्त आय रकिलाई दफा ३ को उपदफा (२) बिोणजिको कोषको 
खािािा जम्िा गररनेछ ।   

(४) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेणखएको भएिा पमन कुनै 

िस्िगुि सहायिा सािाग्री स्थानीय विपद् व्यिस्थापनिा उपयोग नहुने िा 
उपयोग गनि उपयिु नहुने देणखएिा समिमिले मनििय गरी त्यस्िो सहयोग 

आंणशक िा पूििरूपिा अस्िीकार गनि सक्नेछ । 

(५) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेणखएको भएिा पमन कुनै 
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िस्िगुि सहायिा सािाग्री प्रचमलि िापदण्ड बिोणजिको न्द्यूनिि 

गिुस्िरयिु नभएको अिस्थािा त्यस्िो सािाग्रीलाई समिमिले अस्िीकार 

गनेछ।  

(६) उपदफा (१) बिोणजि प्राप्त िस्िगुि सहायिा सािाग्री 
उपदफा (४) िा (५) बिोणजि अस्िीकार गररएको अिस्थािा बाहेक 

त्यस्िो सािाग्री उपलब्ि गराउने व्यणि िा संस्थालाई कायािलयले सािाग्री 
प्रामप्त र स्िीकारोणिको भपािई उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

(६) उपदफा (१) बिोणजि स्िीकार गरी उपदफा (२) बिोणजि 

अमभलेख गररएको र उपदफा (४) िा (५) बिोणजि अणस्िकार गररएको 
सािाग्रीको वििरि िथा स्िीकार गररएको सािाग्रीको हकिा सो उपलब्ि 

गराउने व्यणि िा संस्थाको नाि सम्बन्द्िी िामसक वििरि अको 
िवहनाको साि गिे मभत्र साििजमनक गररनेछ । 

िर कुनै व्यणि िा संस्थाले सहायिा उपलब्ि गराउँदा आफ्नो नाि 

साििजमनक नगनि समिमिलाई अनरुोि गरेको रहेछ भने मनजको नाि 

उल्लेख नगरी वििरि साििजमनक गनि बािा पने छैन । 

(७) यस दफा बिोणजि प्राप्त भएको िस्िगुि सहायिा सािाग्रीलाई 

त्यस्िो सािाग्री भण्डारि गने िा प्रयोग गररने स्थानसम्ि पयुािउनका लामग 

सहायिा उपलब्ि गराउने सम्बणन्द्िि व्यणि िा संस्थालाई नै अनरुोि गनि 
सवकनेछ ।   

7. कोषको प्रयोग : (१) कोषिा जम्िा भएको रकि खचि गनि िथा 
विपद् व्यिस्थापनका लामग प्राप्त िस्िगुि सहायिा सािाग्री खचि मनकासा 
गनि समिमिले मनििय गनुिपने छ ।  
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(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेणखएको भएिा पमन 
ित्काल विपद् प्रमिकायि गनुि पने अिस्था रहेको, िर समिमिको बैठक 

बस्न सक्ने अिस्था नरहेिा ििू् पश्चाि लगिै बस्ने समिमिको बैठकबाट 
अनिुोदन गराउने गरी संयोजकको मनिियबाट एक पटकिा बढीिा दश 

हजार रूपैयासम्िको रकि खचि गनि बािा पगु्ने छैन ।  

(३) कोषिा जम्िा भएको रकि िथा सािाग्री देहाय 
बिोणजिको कायििा खचि गररनेछ: 

(क) विपद्बाट प्रभाविि भएको िा हुनसक्ने व्यणि िा 
सिदुायको ित्काल खोजी, उद्धार िथा 
सम्पणत्तको संरक्षि गनि, 

(ख) विपद् प्रभावििको ित्कालीन राहिका लामग 

आिश्यक पने खाद्यान्न, खानेपानी, लत्ता कपडा, 
औषिी, सरसफाइ िथा शैणक्षक सािाग्री जस्िा 
िस्िहुरू खररद गरी उपलब्ि गराउन िथा ििू् 
सम्बन्द्िी अन्द्य आिश्यक कायि गनि, 

(ग) विपद्को कारि स्थायी बसोबास स्थल गिुाएका 
व्यणिहरूका लामग अस्थायी णशविर िा 
आश्रयस्थल बनाउन िथा पनुस्थािपना गनि, 

(घ) विपद्को कारिबाट घाइिे िा मबरािी भएका 
व्यणिको औषिोपचार गनि, 

(ङ) विपद् प्रभावििलाई िनोिैज्ञामनक उपचार िथा 
िनोवििशि प्रदान गनि, 
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(च) विपद्को कारिबाट िृत्य  ु भएका व्यणिको 
काजवक्रया िा सदगिका लामग मनजको 
पररिारलाई िोवकए बिोणजिको सहायिा 
उपलब्ि गराउन, 

(छ) विपद्को कारि सम्पणत्तको क्षिी हुने 
व्यणिलाई िोवकएबिोणजिको राहि उपलब्ि 
गराउन, 

(ज) खोज, उद्धार िथा प्राथमिक उपचारका लामग 

स्ियिू् सेिक िथा विशेषज्ञको पररचालन र 

सािाग्री खररद िथा भण्डारि गनि, 

(झ) विपद्को कारिबाट भएको फोहरिैला िथा 
प्रदुषिको विसजिन गनि, 

(ञ) विपद् पूिि सूचना प्रिाली स्थापना सम्बन्द्िी 
उपकरि खररद, प्रिाली विकास र सोको 
सञ्चालन गनि, 

(ट) खोज, उद्धार र राहिकोलामग ित्काल सञ्चार 
िथा यािायाि सूचारु गनि, 

(ठ) स्थानीय स्िरिा रहेका विपद् व्यिस्थापन 
स्ियिू् सेिकहरूको क्षििा विकास िथा 
पररचालन सम्बन्द्िी कायि गनि, 

(ड) जोणखियिु स्थानको पवहचान िथा उि 
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स्थानको िन जनको स्थानान्द्िरि गनि, 

(ढ) विपद् पश्चाि विपदबाट भएको क्षमिको 
लेखाजोखा र विपद् पश्चािको आिश्यकिाको 
पवहचान गनि, 

(ि) विपद् पमछको पनुिःमनिािि गनि, 

(ि) विपद् पिुिियारी, विपद् प्रमिकायि, विपद् र 
विपद्पमछको पनुलािभ, विपद् जोणखि 
न्द्यूमनकरि जस्िा विपद् व्यिस्थापनका कायि 
गनि, 

(थ) समिमिले िोके बिोणजिको विपद् व्यिस्थापन 
सम्िणन्द्ि अन्द्य काि गनि, गराउन । 

(४) उपदफा (३) िा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापमन 

मनयमििरूपिा गररने विकास मनिािि सम्बन्द्िी कायिलाई विपद् 

व्यिस्थापनसँग आिद्ध गराएर कोषबाट कुनै पमन वकमसिको खचि गनि 
पाईनेछैन । 

(५) कोषिा िौज्दाि रकि पाँच लाख रूपैया भन्द्दा घवट भएको 
अिस्थािा आपिकामलन कायिबाहेक अन्द्य प्रयोजनका लामग कोषको रकि 

प्रयोग गररनेछैन ।  

8. राहि सहायिा वििरि: (१) प्रभाविि व्यणिलाई राहि उपलब्ि 

गराउँदा कोषिा जम्िा भएको रकि र िस्िगुि सािाग्री िध्ये 

आिश्यकिा र औणचत्यका आिारिा दुिै िा कुनै एक िात्र पमन उपलब्ि 
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गराउन सवकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोणजि राहि उपलब्ि गराउनपूुिि कोषबाट 

राहि उपलब्ि गराईददने सम्बन्द्ििा विपद् प्रभाविि व्यणि िा मनजको 
एकाघरको पररिारका सदस्यले विपद्को घटना र सोबाट आफूँ िा आफ्नो 
पररिारका सदस्यलाई पनि गएको हानी नोक्सानीको वििरि सवहि 

कायािलयिा मनिेदन दिाि गनुिपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोणजि मनिेदन दिाि गदाि विपद्को घटना र 

सोबाट पनि गएको हानी नोक्सानीको िूल्याङ्कन सवहिको सजिमिन िचुलु्का 
िा प्रमििेदन सिेि मनिेदनसाथ संलग्न गररएको हुनपुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बिोणजि दिाि भएको मनिेदन र उपदफा (३) 

बिोणजिको संलग्न िचुलु्का िा प्रमििेदन सिेिका आिारिा विपद् 

प्रभावििलाई कोषबाट राहि रकि िथा सािाग्री उपलब्ि गराउँदा 
विपद्को सघनिा र व्यापकिा, कोषिा जम्िा भएको रकि िथा राहि 

सािाग्रीको उपलब्ििा र खचिको औणचत्य सिेिलाई दृविगि गरी समिमिले 

उणचि ठहयािएबिोणजि हुनेछ । 

(५) उपदफा (२) र (३) िा जनुसकैु कुरा लेणखएको भएिा पमन 

विपद्को कारिले गणम्भर हानी नोक्सानी िा घाईिे भई विपद् प्रभाविि 

व्यणि िा मनजको एकाघरको पररिारका सदस्यले राहिका लामग मनिेदन 

दिाि गनि सक्ने अिस्था नरहेिा र ििू्काल राहि उपलब्ि नगराउँदा 
विपद् प्रभाविि व्यणि थप जोणखििा िकेमलन सक्ने िा थप जनिन र 

स्िास््यिा हानी नोक्सानी पगु्न सक्ने अिस्था छ भने्न समिमिलाई लागेिा 
त्यस्िो व्यणिलाई समिमिले मनििय गरेर ित्काल राहि उपलब्ि गराउन 



खण्ड १            संख्या २      मिमि २०७५ कामििक २० 

 

13 

 

सक्नेछ । 

(६) विपद् प्रभाविि व्यणिलाई यस दफा बिोणजि राहि उपलब्ि 

गराउँदा िवहला, बालबामलका, वकशोर वकशोरी, जेष्ठ नागररक, अशि 
िथा अपाङ्गिा भएका व्यणिलाई प्राथमिकिा ददनपुनेछ । 

9. कोष प्रयोग गनि नपाईने: (१) यस कायिविमििा अन्द्यत्र जनुसकैु कुरा 
लेणखएको भए िापमन देहायको प्रयोजनका लामग कोषिा जम्िा भएको 
रकि खचि गनि पाईने छैनिः 

(क) मनयमिि प्रशासमनक कायिको लामग खचि गनि,  

(ख) कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदामिकारी िा 
कििचारीलाई मनयमिि रूपिा िलब, भत्ता िा अन्द्य 

सवुििा उपलब्ि गराउन,  

(ग) कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदामिकारी िा 
कििचारीलाई भ्रिि खचि िा अन्द्य त्यस्िै प्रकारको खचि 
उपलब्ि गराउन, 

(घ) विपद्बाट प्रभावििलाई ददईने िोवकए बिोणजिको राहि 

बाहेक अन्द्य कुनै पमन वकमसिको चन्द्दा, परुस्कार, 

उपहार िा आमथिक सहायिा उपलब्ि गराउन, 

(ङ) कुनै पमन वकमसिको गोवष्ठ, अन्द्िरवक्रया िा सभा सम्िेलन 

सञ्चालन गनि, गराउन, 

(च) आकणस्िक रूपिा मनिािि गनुिपने बाहेकका अन्द्य 

मनयमिि पूिाििार विकास मनिाििसम्बन्द्िी कायि गनि, 
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गराउन, 

(छ) विपद् जोणखि न्द्यूमनकरि िथा विपद् व्यिस्थापनसँग 

प्रत्यक्ष सम्बन्द्ि नभएको अन्द्य कुनै पमन कायि गनि, 
गराउन ।  

(२) कोषलाई प्राप्त भएको िस्िगुि सहायिा सािाग्री िध्यै कुनै 

पमन सािाग्री पूिि िा आंणशकरूपिा कायािलयको िा कायािलयको कुनै 

पदामिकारी िा कििचारीको मनयमिि प्रयोजनका लामग प्रयोग गररने  
छैन । 

 

पररच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चालन, लेखा िथा लेखा पररक्षि 

10. कोषको सञ्चालन : (१) कोषको बैंक खािा सञ्चालन 

गाउँपामलका/नगरपामलकाको प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि िा मनजले 
िोकेको अमिकृि स्िरको कििचारी र लेखा प्रिखु िा मनजले िोकेको 
लेखाको कििचारीको संयिु दस्िखिबाट हुनेछ ।  

(२) कोषबाट एक पटकिा दुई हजार रूपैया भन्द्दा बढीको रकि 

भिुानी गदाि अमनिायिरूपिा बैंक िाफि ि िात्र भिुानी  
गररनेछ । 

(३) कोषलाई प्राप्त िस्िगुि सहायिा सािाग्रीको मनकासा प्रिखु 

प्रशासकीय अमिकृि िा मनजले िोकेको विपद् व्यिस्थापन हेने अमिकृि 

स्िरको कििचारी र णजन्द्सी शाखा प्रिखुबाट हुनेछ ।  
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(४) उपदफा (३) बिोणजि िस्िगुि सहायिा सािाग्री विपद् 

व्यिस्थापन कायििा उपयोगका लामग मनकासा गदाि िौज्दाि वकिाबिा 
खचि अमभलेख जनाई मनकासा ददनपुनेछ र त्यस्िो सािाग्रीको अमभलेख 

िूल्यलाई कोषको खचिको रूपिा सिेि अमभलेख गररनेछ । 

11. कोषको आयव्ययको लेखा िथा सोको साििजमनकरि : (१) कोषको 
आय व्ययको लेखा प्रचमलि कानून बिोणजि राणखनेछ ।  

(२) कोषले कायिपामलकाले िोके बिोणजि आन्द्िररक 
मनयन्द्त्रि प्रिाली कायि गनुि पनेछ। 

(३) कोषको िामसकरूपिा भएको आम्दानी र खचिको वििरि 

अको िवहनाको साि गिेमभत्रिा साििजमनक गनुिपनेछ । 

(४) आमथिक िषि सिाप्त भएको मिमिले िीन िवहनामभत्र 
समिमिले कोषको िावषिक आय व्ययको वििरि सिेि खुल्ने िावषिक 
प्रमििेदन ियार गरी कायिपामलका िाफि ि गाउँ/नगर सभा सिक्ष पेश 
गनुि पनेछ । 

12. लेखा पररक्षि : (१) कोषको आन्द्िररक लेखापरीक्षि गाउँपामलका/ 
नगरपामलकाको आन्द्िररक लेखा पररक्षि शाखाबाट हुनेछ । 

(२) कोषको अणन्द्िि लेखापरीक्षि िहालेखा परीक्षकबाट 
हुनेछ । 

(३) गाउँ/नगर कायिपामलकाले चाहेिा जनुसकैु बखि 
समिमिको वहसाि वकिाि जाँच्न िा जाँच गराउन सक्नेछ । 

(४) गाउँ/नगर कायिपामलकाको कायािलयले कम्िीिा िषिको 



खण्ड १            संख्या २      मिमि २०७५ कामििक २० 

 

16 

 

एक पटक कोषको सािाणजक र साििजमनक लेखापररक्षिको व्यिस्था 
मिलाउनेछ। 

 

पररच्छेद –४ 

विविि 

13. सशिि सहायिा : (१) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्द्िी िोवकएको कायि 
सम्पादन गने शिि सवहि कुनै व्यणि िा संस्थाले कोषिा सहायिा उपलब्ि 

गराउन चाहेिा त्यस्िो सहायिा प्राप्त गनुि पूिि समिमिले शिि स्िीकार गने 

िा नगने सम्बन्द्िी मनििय गनेछ र शिि स्िीकार गरेको अिस्थािा िात्र 

सहायिा रकि िा सािाग्री कोषिा जम्िा हुनेछ । 

िर नेपाल सरकार, प्रादेश सरकार िा स्थानीय सरकारले सशिि 
अनदुान उपलब्ि गराउने हकिा समिमिको पूिि मनििय आिश्यक पने  

छैन ।  

(२) उपदफा (१) बिोणजि कोषिा प्राप्त अनदुान रकि िा 
िस्िगुि सहायिा सािाग्रीलाई िोवकएको काििा िात्र उपयोग गनुि  
पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोणजि कोषिा प्राप्त अनदुान रकि िा 
िस्िगुि सहायिा सािाग्री िोवकए बिोणजिको कायििा उपयोग भए-

नभएको सम्बन्द्ििा त्यस्िो सहायिा उपलब्ि गराउने व्यणि िा संस्थाले 

वििरि िाग गरेिा सोको वििरि उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोणजि कोषिा सहायिा स्िरुप प्राप् ि हुने 
भौमिक सािाग्रीहरुको भण्डारि िथा वििरि कायिलाई व्यिणस्थि गनि 
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आिश्यिा अनसुार समिमिले थप िापदण्ड/ मनदेणशका बनाई लाग ु
गनि सक्नेछ । 

14. परािशि मलन सक्ने : समिमिले यस कायिविमि बिोणजिको कायि 
सम्पादन गनि उपयिु विज्ञ व्यणि िा सस्थासँग आिश्यक परािशि 
मलन सक्नेछ । 

15. रकि विज नहुने िथा आििी कोष (ररिणल्िङ् फण्ड) को रूपिा रहने : 
(१) दफा ५ को उपदफा (१) बिोणजि कोषिा जम्िा भएको रकि िध्ये 

आंणशक िा परैु रकि कुनै आमथिक िषििा खचि नभई आमथिक िषिको 
अन्द्त्यिा बाँकी रहेिा त्यस्िो रकि विज नभई कोषिै रहनेछ । 

  िर दफा १३ को उपदफा (१) बिोणजि प्राप्त सहायिा रकिलाई 

त्यस्िो शिि अनरुूप उपयोग गनि नसकेको कारि जनाई सहायिा उपलब्ि 

गराउने सम्बणन्द्िि व्यणि िा संस्थाले वफिाि िाग गरेिा कोषबाट रकि 

वफिाि गनि बािा पने छैन । 

(२) कोषलाई आििी कोष (ररबणल्िङ्ग फण्ड) को रुपिा 
सञ्चालन गररनेछ । 

स्पविकरििः यस दफाको प्रयोजनका लामग आििी कोष 
(ररबणल्िङ फण्ड) भन्नाले कोषबाट खचि भएको नगद रकि िावषिक 
रुपिा बजेट विमनयोजन िाफि ि पनुिःपमुिि गदै जाने गरर स्थावपि कोषलाई 
सम्झनपुछि । 

(३) कोषिा िौज्दाि रकि पाँच लाख रूपैया भन्द्दा न्द्यून हुन 

गएिा ित्काल थप रकि जम्िा गनि प्रयत्न गररनेछ । 
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16. सहयोगका लामग आह्वान गने : (१) विपद्का कारि आपत्कामलन अिस्था 
मसजिना भई स्थानीय स्रोि सािन र क्षििाले विपद्को सािना गनि कदठन 

भएिा गाउँपामलका/नगरपामलकाले मछिेकी स्थानीय िह, प्रदेश सरकार 

िथा नेपाल सरकारलाई कोषिा आमथिक िथा िस्िगुि सहायिा उपलब्ि 

गराउन अनरुोि गनि सक्नेछ । 

(२) विपद्बाट प्रभावििको खोज, उद्धार र राहिका लामग 

समिमिले स्थानीय सािाणजक िथा परोपकारी संघ, संगठन, यिुाक्लि, 

आिासिूह, स्ियिू् सेिक, राष्ट्रसेिक, उद्योगी व्यिसायी, प्रिुद्ध व्यणि 

िथा आिसििसािारिलाई सहयोगका लामग अनरुोि गनि सक्नेछ।  

17. अमभलेख राख्ने : (१) समिमिले कोष पररचालन सम्बन्द्ििा गरेको मनििय 

र अन्द्य काि कारिाहीको अमभलेख दुरुस्ि राख्नु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोणजिको अमभलेख समिमिको सदस्य-

सणचिको णजम्िािा रहनेछ । 

(३) दफा (१) बिोणजिको अमभलेख सरोकारिाला कुनै व्यणि िा 
संस्थाले िाग गरेिा मनजलाई मनयिानसुार त्यस्िो अमभलेख उपलब्ि 

गराईनेछ ।   

18. अनगुिन: (१) यस कायिविमि बिोणजि कोष पररचालन िथा सोबाट 

भएका कािको मनयमिि िथा आकणस्िक अनगुिन सम्बन्द्िी कायिका 
लामग समिमिको संयोजक िा मनजले िोकेको समिमिको अन्द्य कुनै 

सदस्यको संयोजकत्ििा समिमिको न्द्यूनिि थप एक सदस्य सिेि संलग्न 

रहेको अनगुिन टोली खवटई कोष पररचालनबाट भएको कािको 
अनगुिन गनि सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोणजि खवटएको अनगुिन टोलीले आफूलाई 

प्राप्त कायािदेशका आिारिा अनगुिनका क्रििा देणखएको सत्य ि्य 

वििरि सवहिको प्रमििेदन समिमि  सिक्ष पेश गनुिपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोणजि पेश हुन आएको प्रमििेदन सिेिका 
आिारिा कोष पररचालनिा कुनै कमि किजोरी भएको देणखएिा त्यसलाई 

सिुार गनि समिमिले आिश्यक मनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्िो मनदेशनको 
पालना गनुि सम्बणन्द्िि सबैको कििव्य हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) िा जनुसकैु कुरा लेणखएको भएिा पमन कोष 

पररचालनिा कुनै गणम्भर त्रटुी रहेको र सोलाई ित्काल रोक्न आिश्यक 

देणखएिा संयोजकले त्यस्िो कायि रोक्न मनदेशन ददन सक्नेछ । 

(५) अनगुिनका क्रििा कुनै व्यणिले झुठा वििरि पेश गरी 
कोषबाट राहि प्राप्त गरेको िा कोषले उपलब्ि गराएको राहिको 
दुरूपयोग गरेको पाईएिा दोषी उपर प्रचमलि कानून बिोणजि कारिाही 
हुनेछ । 

(६) उपदफा (१) बिोणजिको अनगुिन टोलीिा उपलब्ि 

भएसम्ि स्थानीय राजनीमिक दल, विपद् व्यिस्थापन सम्बन्द्िी कायििा 
संलग्न गैरसरकारी संघसंस्था, उद्योगी व्यिसायी आिद्ध संघसंगठन, 

नागररक सिाज िथा पत्रकार आिद्ध संघसंगठन र सशिि सहायिा 
उपलब्ि गराउने व्यणि िा संस्थाको प्रमिमनमि सिेिलाई संलग्न 

गराईनेछ । 

19. मनदेशन ददन सक्ने : गाउँ/नगर सभाले समिमिको काि कारबाहीको 
सम्बन्द्ििा समिमिलाई आिश्यक मनदेशन ददन सक्ने 
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