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कार्यपालिकाबाट पारित लिततिः २०७५/१२/२५ 
प्रिाणीकिण लिततिः २०७६/०१/१० 

 
प्रस्तावनााः 

कपपिवस्तु नगिपालिका के्षत्र लित्र प्राकृततक तथा गैिप्राकृततक पवपद्बाट हुन सक्ने जोखिि न्र्ूतनकिण तथा 
व्र्वस्थापनका िागग स्थापना िएको पवपद् व्र्वस्थापन कोषको सञ्चािन सम्बन्धी कार्यपवगध बनाउन 
बाञ्छनीर् िएकोिे, 
नगि पवपद् जोखिि न्रू्तनकिण तथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७५ को दफा २७ तथा स्थानीर् सिकाि संचािन ऐन, 
२०७४ को दफा १०२(२) िे ददएको अगधकाि प्रर्ोग गिी कपपिवस्तु नगि कार्यपालिकािे र्ो कार्यपवगध 
बनाएकोछ ।   
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परिच्छेद – १ 
प्रािम्भिक 

 
१. संक्षिप्त नाम ि प्रािभि :  

(१) र्ो कार्यपवगधको नाि “पवपद् व्र्वस्थापन कोष (सञ्चािन) कार्यपवगध, २०७५” िहेको छ ।  
 (२)  र्ो कार्यपवगध तुरून्त प्रािम्ि हुनेछ ।  
 
२. परििाषा : पवषर् वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा र्स कार्यपवगधिा , 

(क) “ऐन” िन्नािे कपपिवस्तु नगि पवपद् जोखिि न्रू्नीकिण तथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७५ 
सम्झनुपछय  । 

(ि) “कोष” िन्नािे ऐनको दफा १२ बिोजजिको पवपद् व्र्वस्थापन कोष सम्झनुपछय  । 
(ग) “प्रिापवत व्र्जक्त” िन्नािे पवपद्को घटनाबाट परिवािका सदस्र् गुिाएको, शािीरिक वा 

िानलसक सिस्र्ा उत्पन्न िएको, घि, जग्गाजलिन, पशुपन्छी, िाद्र्ान्न, ित्ताकपडा तथा 
अन्र् सम्पत्तीिा आंलशक वा पू ू्णरूपिा नोक्सानी पुगेको वा पवपद्का कािण अन्र् कुनै 
तरिकाबाट प्रिापवत िएको व्र्जक्तिाई सम्झनुपछय  । 

(घ) “िाहत” िन्नािे पवपद् प्रिापवत व्र्जक्तिाई उपिब्ध गिाईने नगद तथा वस्तुगत सहार्ता 
सािाग्री सिेत सम्झनुपछय  । 

(ि) “सलितत” िन्नािे ऐनको दफा ३ बिोजजिको सलितत सम्झनुपछय  । 
(छ) “संर्ोजक” िन्नािे सलिततको संर्ोजक सम्झनुपछय  ।      

 
 
 
 
 
 
 

परिच्छेद – २ 
कोषको स्थापना, उद्देश्य तथा प्रयोग 

 
३. कोषको स्थापना:  

(१) स्थानीर् स्तििा उत्पन्न िएको वा हुनसक्ने पवपद्को जोखिि न्रू्तनकिण तथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी 
कार्य नगि स्तिबाटै सञ्चािन गनयका िागग आवश्र्क स्रोत संकिन ि परिचािन गनय नगिपालिकािा 
एक ववपद् व्यवस्थापन कोष िहनेछ ।  

(२)  कोषको आर् िकि संकिन तथा व्र्र् िकि परिचािनका िागग नगिपालिकाको सजञ्चत कोष िहेको 
पवत्तीर् संस्थािा एक छुट्टै िाता िोलिनेछ ।  
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(३)  कोषको कूि आम्दानी अन्तगयत र्स कार्यपवगधको दफा ५ बिोजजि कोषिा जम्िा हुनेगिी प्राप्त िएको 
िकि तथा कोषको िाता िहेको पवत्तीर् संस्थािे कोष िकििा उपिब्ध गिाएको ब्र्ाज आर् ि दफा ६ 
बिोजजि प्राप्त िएको वस्तुगत सहार्ता सािाग्रीको प्रचलित िूल्र् सिेतिाई जनाउँनेछ ।  
ति वस्तुगत सहार्ता सािाग्रीको प्रचलित िूल्र्िाई बैंक दहसाबिा सिावेश गरिने छैन ।  

(४)  र्स कार्यपवगधको दफा ६ बिोजजि कोषको नाििा प्राप्त हुन आउने वस्तुगत सहार्ता सािाग्रीको छुट्टै 
िौज्दात ककताब स्थापना गरि अलििेि गरिनेछ । 

 
४. कोषको उद्देश्य :  

(१) स्थानीर् स्तििा हुन सक्ने सम्िाव्र् पवपद्को जोखिि न्रू्तनकिण तथा पवपद्को व्र्वस्थापनका िागग 
आगथयक तथा वस्तुगत सहार्ता परिचािन गनुय कोषको उद्देश्र् िहनेछ ।  

(२)  कोषिे देहार्का क्षेत्रिा काि गने छिः   
(क) पवपद्को घटनाबाट प्रिापवत व्र्जक्तहरूिाई स्थानीर् स्तििा तुरुन्त िोज, उद्धाि ि िाहत सेवा 

उपिब्ध गिाउने ।  
(ि) पवपद् पदाय तत्कािै स्थानीर् स्तििा सािना गनय सक्ने अवस्था लसजयना गने । 
(ग) पवपद् जोखिि न्रू्तनकिण, पूवयतर्ािी, प्रततकार्य ि पुनिायि कार्यिाई सहज गने । 
 

५. कोषको आभदानी :  
(१) कोषिा ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) ि (३) को अगधनिा िदह देहार् बिोजजिका िकि आम्दानीको 

रूपिा जम्िा हुनेछ: 
(क) नगिपालिकाको वापषयक बजेटिाफय त पवपद् व्र्वस्थापन कोषिा जम्िा हुने गिी स्वीकृत िकि, 
(ि) पवपद् व्र्वस्थापन कार्यका िागग कोषिा जम्िा हुनेगिी अन्र् स्थानीर् तहबाट प्राप्त िकि, 
(ग) पवपद् व्र्वस्थापन कार्यका िागग कोषिा जम्िा हुनेगिी प्रदेश सिकाि तथा नेपाि सिकािबाट 

प्राप्त िकि, 
(घ) पवपद व्र्वस्थापनको िागग नगिपालिकािे कानून बिोजजि शुल्क वा दस्तुि संकिन गनय सक्नेछ 

|  
(ङ) नगि सिा सदस्र्, नगि कार्यपालिका सदस्र् तथा नगिपालिकाका कियचािीहरूको स्वेजछछक 

तनणयर्बाट प्राप्त हुने िकि, 
(च) स्वदेशी पवलिन्न सिकािी तथा गैिसिकािी संघसंस्थाहरू ि त्र्सिा कार्यित कियचािीहरू, उद्र्ोगी, 

व्र्वसार्ी, पेशाकिी, िाजनीततक दि, नागरिक सिाज, धालियक तथा पिोपकािी संघसंस्था ि 
आि सवयसाधािणबाट स्वेजछछक रूपिा प्राप्त हुने िकि, 

(छ) गैिआवासीर् नेपािी, वैदेलशक सिकाि तथा संघसंस्थाको तफय बाट प्रचलित कानूनको अगधनिा िदह 
प्राप्त हुने िकि,  

(छ) कोषको िाता सञ्चािनिा िहेको पवत्तीर् संस्थािे त्र्स्तो कोषिा िहेको िकििा उपिब्ध गिाएको 
ब्र्ाज आर्, 

(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बिोजजि वस्तुगत सहार्ता सािाग्रीको बबक्रीबाट प्राप्त आर्, 
(झ) प्रचलित कानूनको अगधनिा िदह कोषिा जम्िा हुने गिी अन्र् कुनै स्रोतबाट प्राप्त िकि ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि कोषिाई उपिब्ध हुने िकि सम्बजन्धत व्र्जक्त वा संस्थािे र्स कार्यपवगधको 
दफा 3 को उपदफा (२) बिोजजिको कोषको बैंक िातािा लसधै जम्िा गरिददन वा नगिपालिकाको 
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आगथयक प्रशासन शािािा नगद जम्िा गनय सक्नेछ । त्र्सिी नगद जम्िा हुन आएिा आगथयक प्रशासन 
शािािे सम्बजन्धत व्र्जक्त वा संस्थािाई सोको िपायई उपिब्ध गिाउनुपनेछ । 

(३) कोषिा िकि जम्िा गने व्र्जक्त तथा संस्थाको नाि ि प्राप्त सहार्ता िकि सम्बन्धी िालसक पवविण 
अको िदहनाको सात गते लित्र सावयजतनक गरिनेछ । 
ति कुनै व्र्जक्त वा संस्थािे सहार्ता उपिब्ध गिाउँदा आफ्नो नाि सावयजतनक नगनय सलिततिाई 
अनुिोध गिेको िहेछ िने तनजको नाि उल्िेि नगिी पवविण सावयजतनक गनय बाधा पने छैन।  

 
६. वस्तुगत सहायता सामाग्री:  

(१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) ि (३) को अगधनिा िदह कुनै व्र्जक्त वा संस्थाबाट नगदबाहेकको 
वस्तुगत सहार्ता सािाग्री प्राप्त हुन आएिा ि त्र्सिी प्राप्त सािाग्री पवपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी 
कार्यिा उपर्ोग हुने देखिएिा त्र्स्तो वस्तुगत सहार्ता सािाग्रीिाई स्वीकाि गरिनेछ ।  

(2) उपदफा (१) बिोजजि स्वीकाि गरिएको वस्तुगत सहार्ता सािाग्रीिाई अिग्गै िौज्दात ककताबिा 
आम्दानी अलििेि जनाई त्र्स्तो सािाग्रीको प्रचलित िूल्र्िाई कोषको आम्दानीको रूपिा सिेत 
अलििेि गरिनेछ ।  
स्पजटटकिणिः र्स दफाको प्रर्ोजनका िागग प्रचलित िूल्र् िन्नािे वस्तुगत सािाग्रीको साथिा प्राप्तहुने 
िरिद बबजक वा िूल्र्ाङ्कनको प्रिाण ि ढुवानी िागत सिेतको िूल्र्िाई जनाउँनेछ । र्दी त्र्स्तो 
िूल्र्बबना नै वस्तुगत सािाग्री प्राप्त हुन आएको िहेछ िने त्र्स्तो वस्तुगत सािाग्रीको प्रचलित 
स्थानीर् दििेट अनुसािको िूल्र्ाङ्कनिाई आम्दानीको आधाि िातननेछ । सो पतन निएिा त्र्सिी 
प्राप्त सािाग्रीको िागग सलिततिे उगचत ठहर्ायएको िूल्र्ाङ्कनिाई कोषको आम्दानीको आधािको रूपिा 
लिईनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोजजि प्राप्त िई उपदफा (२) बिोजजि आम्दानी अलििेि गरिएको कुनै सािाग्री 
तत्काि प्रर्ोग गनय आवश्र्क नपने वा नलिल्ने वा िािो सिर्सम्ि िण्डािण गरि िाख्न पतन अनुकुि 
नहुने (सड्ने, बबग्रने, नालसने वा िेि जाने) प्रकृपत्तको िएिा सलिततको तनणयर्िे त्र्स्तो सािाग्रीिाई 
प्रचलित कानून बिोजजि लििाि बबक्री गिी प्राप्त आर् िकििाई दफा ३ को उपदफा (२) बिोजजिको 
कोषको िातािा जम्िा गरिनेछ ।   

(४) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुिा िेखिएको िएता पतन कुनै वस्तुगत सहार्ता सािाग्री स्थानीर् पवपद् 
व्र्वस्थापनिा उपर्ोग नहुने वा उपर्ोग गनय उपरु्क्त नहुने देखिएिा सलिततिे तनणयर् गिी त्र्स्तो 
सहर्ोग आंलशक वा पूणयरूपिा अस्वीकाि गनय सक्नेछ । 

(५) उपदफा (१) वा जुनसुकै कुिा िेखिएको िएता पतन कुनै वस्तुगत सहार्ता सािाग्री प्रचलित िापदण्ड 
बिोजजिको न्रू्नति गुणस्तिरु्क्त निएको अवस्थािा त्र्स्तो सािाग्रीिाई सलिततिे अस्वीकाि गनेछ।  

(६) उपदफा (१) बिोजजि प्राप्त वस्तुगत सहार्ता सािाग्री उपदफा (४) वा (५) बिोजजि अस्वीकाि 
गरिएको अवस्थािा बाहेक त्र्स्तो सािाग्री उपिब्ध गिाउने व्र्जक्त वा संस्थािाई कार्ायिर्िे सािाग्री 
प्राजप्त ि स्वीकािोजक्तको िपायई उपिब्ध गिाउनुपनेछ । 

(७) उपदफा (१) बिोजजि स्वीकाि गिी उपदफा (२) बिोजजि अलििेि गरिएको ि उपदफा (४) वा (५) 
बिोजजि अजस्वकाि गरिएको सािाग्रीको पवविण तथा स्वीकाि गरिएको सािाग्रीको हकिा सो उपिब्ध 
गिाउने व्र्जक्त वा संस्थाको नाि सम्बन्धी िालसक पवविण अको िदहनाको सात गते लित्र सावयजतनक 
गरिनेछ । 
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ति कुनै व्र्जक्त वा संस्थािे सहार्ता उपिब्ध गिाउँदा आफ्नो नाि सावयजतनक नगनय सलिततिाई 
अनुिोध गिेको िहेछ िने तनजको नाि उल्िेि नगिी पवविण सावयजतनक गनय बाधा पने छैन । 

(८) र्स दफा बिोजजि प्राप्त िएको वस्तुगत सहार्ता सािाग्रीिाई त्र्स्तो सािाग्री िण्डािण गने वा प्रर्ोग 
गरिने स्थानसम्ि पुर्ायउनका िागग सहार्ता उपिब्ध गिाउने सम्बजन्धत व्र्जक्त वा संस्थािाई नै 
अनुिोध गनय सककनेछ ।   
  

७. कोषको प्रयोग :  
(१) कोषिा जम्िा िएको िकि िचय गनय तथा पवपद् व्र्वस्थापनका िागग प्राप्त वस्तुगत सहार्ता 

सािाग्री िचय तनकासा गनय सलिततिे तनणयर् गनुयपने छ ।  
(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुिा िेखिएको िएता पतन तत्काि पवपद् प्रततकार्य गनुय पने अवस्था िहेको, 

ति सलिततको बैठक बस्न सक्ने अवस्था निहेिा तत ू् पश्चात िगतै बस्ने सलिततको बैठकबाट 
अनुिोदन गिाउने गिी संर्ोजकको तनणयर्बाट एक पटकिा बढीिा दश हजाि रूपैर्ासम्िको िकि 
िचय गनय बाधा पुग्ने छैन ।  

(३)  कोषिा जम्िा िएको िकि तथा सािाग्री देहार् बिोजजिको कार्यिा िचय गरिनेछ: 
(क) पवपद्बाट प्रिापवत िएको वा हुनसक्ने व्र्जक्त वा सिुदार्को तत्काि िोजी, उद्धाि तथा 

सम्पपत्तको संिक्षण गनय, 
(ि) पवपद् प्रिापवतको तत्कािीन िाहतका िागग आवश्र्क पने िाद्र्ान्न, िानेपानी, ित्ता कपडा, 

औषधी, सिसफाइ तथा शैक्षक्षक सािाग्री जस्ता वस्तुहरू िरिद गिी उपिब्ध गिाउन तथा तत ू् 
सम्बन्धी अन्र् आवश्र्क कार्य गनय, 

(ग) पवपद्को कािण स्थार्ी बसोबास स्थि गुिाएका व्र्जक्तहरूका िागग अस्थार्ी लशपवि वा 
आश्रर्स्थि बनाउन तथा पुनस्थायपना गनय, 

(घ) पवपद्को कािणबाट घाइते वा बबिािी िएका व्र्जक्तको औषधोपचाि गनय, 
(ङ) पवपद् प्रिापवतिाई िनोवैज्ञातनक उपचाि तथा िनोपविशय प्रदान गनय , 
(च) पवपद्को कािणबाट िृत्रु् िएका व्र्जक्तको काजकक्रर्ा वा सदगतका िागग तनजको परिवाििाई 

तोककए बिोजजिको सहार्ता उपिब्ध गिाउन, 
(छ) पवपद्को कािण सम्पपत्तको क्षती हुने व्र्जक्तिाई तोककएबिोजजिको िाहत उपिब्ध गिाउन, 
(ज) िोज, उद्धाि तथा प्राथलिक उपचािकािागग स्वर्ि ू् सेवक तथा पवशेषज्ञको परिचािन ि 

सािाग्री िरिद तथा िण्डािण गनय, 
(झ) पवपद्को कािणबाट िएको फोहििैिा तथा प्रदुषणको पवसजयन गनय, 
(ञ) पवपद् पूवय सूचना प्रणािी स्थापना सम्बन्धी उपकिण िरिद, प्रणािी पवकास ि सोको सञ्चािन 

गनय, 
(ट) िोज, उद्धाि ि िाहतकोिागग तत्काि सञ्चाि तथा र्ातार्ात सूचारु गनय, 
(ठ) स्थानीर् स्तििा िहेका पवपद् व्र्वस्थापन स्वर्ि ू् सेवकहरूको क्षिता पवकास तथा परिचािन 

सम्बन्धी कार्य गनय, 
(ड) जोखििरु्क्त स्थानको पदहचान तथा उक्त स्थानको धन जनको स्थानान्तिण गनय, 
(ढ) पवपद् पश्चात पवपदबाट िएको क्षततको िेिाजोिा ि पवपद् पश्चातको आवश्र्कताको पदहचान 

गनय, 
(ण) पवपद् पतछको पुनिःतनिायण गनय, 
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(त) पवपद् पुवयतर्ािी, पवपद् प्रततकार्य, पवपद् ि पवपद्पतछको पुनिायि, पवपद् जोखिि न्रू्तनकिण 
जस्ता पवपद् व्र्वस्थापनका कार्य गनय, 

(थ) सलिततिे तोके बिोजजिको पवपद् व्र्वस्थापन सम्वजन्ध अन्र् काि गनय , गिाउन । 
(४) उपदफा (३) िा जुनसुकै कुिा िेखिएको िए तापतन तनर्लितरूपिा गरिने पवकास तनिायण सम्बन्धी 

कार्यिाई पवपद् व्र्वस्थापनसँग आवद्ध गिाएि कोषबाट कुनै पतन ककलसिको िचय गनय पाईनेछैन । 
(५) कोषिा िौज्दात िकि पाँच िाि रूपैर्ा िन्दा घदट िएको अवस्थािा आपतकालिन कार्यबाहेक अन्र् 

प्रर्ोजनका िागग कोषको िकि प्रर्ोग गरिनेछैन ।  
 
 

८. िाहत सहायता ववतिण:  
(१) प्रिापवत व्र्जक्तिाई िाहत उपिब्ध गिाउँदा कोषिा जम्िा िएको िकि ि वस्तुगत सािाग्री िध्रे् 

आवश्र्कता ि औगचत्र्का आधाििा दुवै वा कुनै एक िात्र पतन उपिब्ध गिाउन सककनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बिोजजि िाहत उपिब्ध गिाउनुपूवय कोषबाट िाहत उपिब्ध गिाईददने सम्बन्धिा पवपद् 

प्रिापवत व्र्जक्त वा तनजको एकाघिको परिवािका सदस्र्िे पवपद्को घटना ि सोबाट आँफू वा आफ्नो 
परिवािका सदस्र्िाई पनय गएको हानी नोक्सानीको पवविण सदहत कार्ायिर्िा तनवेदन दताय गनुयपनेछ 
।  

(३) उपदफा (२) बिोजजि तनवेदन दताय गदाय पवपद्को घटना ि सोबाट पनय गएको हानी नोक्सानीको 
िूल्र्ाङ्कन सदहतको सजयलिन िुचुल्का वा प्रततवेदन सिेत तनवेदनसाथ संिग्न गरिएको हुनुपनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बिोजजि दताय िएको तनवेदन ि उपदफा (३) बिोजजिको संिग्न िुचुल्का वा प्रततवेदन 
सिेतका आधाििा पवपद् प्रिापवतिाई कोषबाट िाहत िकि तथा सािाग्री उपिब्ध गिाउँदा पवपद्को 
सघनता ि व्र्ापकता, कोषिा जम्िा िएको िकि तथा िाहत सािाग्रीको उपिब्धता ि िचयको 
औगचत्र् सिेतिाई दृजटटगत गिी सलिततिे उगचत ठहर्ायएबिोजजि हुनेछ । 

(५) उपदफा (२) ि (३) िा जुनसुकै कुिा िेखिएको िएता पतन पवपद्को कािणिे गजम्िि हानी नोक्सानी 
वा घाईते िई पवपद् प्रिापवत व्र्जक्त वा तनजको एकाघिको परिवािका सदस्र्िे िाहतका िागग 
तनवेदन दताय गनय सक्ने अवस्था निहेिा ि तत ू्काि िाहत उपिब्ध नगिाउँदा पवपद् प्रिापवत व्र्जक्त 
थप जोखिििा धकेलिन सक्ने वा थप जनधन ि स्वास््र्िा हानी नोक्सानी पुग्न सक्ने अवस्था छ 
िन्ने सलिततिाई िागेिा त्र्स्तो सलिततिे तनणयर् गिेि तत्काि िाहत उपिब्ध गिाउन सक्नेछ । 

(६) पवपद् प्रिापवत व्र्जक्तिाई र्स दफा बिोजजि िाहत उपिब्ध गिाउँदा िदहिा, बािबालिका, 
ककशोिककशोिी, जेटठ नागरिक, अशक्त तथा अपाङ्गता िएका व्र्जक्तिाई प्राथलिकता ददनुपनेछ । 

(७) पवपदको घटनािा पिी कुनै व्र्जक्तको िृत्रु् िएको िहेछ िने िाहत स्वरूप प्रतत िृतक रु. ३५०००/- 
का दििे िृतकका परिवाििाई सहर्ोग उपिब्ध गिाउने छ | 

(८) पवपदबाट पक्की घि पूणयरुपिा नटट िएका वा िाद्धान्न वािी तथा जग्गा जिीन सिेत नोक्सानी 
िएिा आवश्र्क व्र्वस्था गनयको िागग रु. ३०,०००/- आंलशक पक्की घि क्षतत िै िियतको िागग रु. 
१५०००/- फुसका घि नटट िएिा रु. १०,०००/- गोठ नटट िएिा रु. ५००० तथा पशु जन्र् वस्तु 
नटट िएिा क्षतत हेिी रु. ५०००/- देखि रु. २०,००० प्रतत परिवाि िाहत सहर्ोग उपिब्ध गिाउनेछ | 

(९) पवपदको घटनािा पिी घाइते हुनेहरुिाई सिकािी अस्पतािबाट उपचाि सिेत गिी घि जान आगथयक 
सहर्ोग स्वरूप प्रतत व्र्जक्त रु. ५०००/- र्ातार्ात िचय ददइनेछ | 
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(१०)  पवपदको सिर्िा पपडडत परिवािहरुिाई सुिक्षक्षत स्थानिा िािी लशपवि संचािन, आवश्र्क सहर्ोग ि 
सिन्वर् गरिनेछ | 

(११) िाहत सहर्ोग प्राप्त गनयको तनजम्त पीडडतिे घटना िएको ३० ददन लित्र प्रहिी सजजयलिन िुचुल्का तथा 
अन्र् आवश्र्क कागजात सदहत सम्बजन्धत वडा कार्ायिर्को लसफारिस सदहत कोष संचािन सलिततिा 
तनवेदन पेश गनुय पनेछ | िृतक तथा घाइतेको हकिा स्वास््र् संस्थाको प्रततवेदन आवश्र्क पनेछ | 
 

९. कोष प्रयोग गनन नपाईने: 
(१) र्स कार्यपवगधिा अन्र्त्र जुनसुकै कुिा िेखिएको िए तापतन देहार्को प्रर्ोजनका िागग कोषिा जम्िा 

िएको िकि िचय गनय पाईने छैनिः 
(क) तनर्लित प्रशासतनक कार्यको िागग िचय गनय,  
(ि) कुनै सिकािी वा गैिसिकािी पदागधकािी वा कियचािीिाई तनर्लित रूपिा तिब, ित्ता वा अन्र् 

सुपवधा उपिब्ध गिाउन,  
(ग) कुनै सिकािी वा गैिसिकािी पदागधकािी वा कियचािीिाई भ्रिण िचय वा अन्र् त्र्स्तै प्रकािको 

िचय उपिब्ध गिाउन, 
(घ) पवपद्बाट प्रिापवतिाई ददईने तोककएबिोजजिको िाहत बाहेक अन्र् कुनै पतन ककलसिको चन्दा, 

पुिस्काि, उपहाि वा आगथयक सहार्ता उपिब्ध गिाउन, 
(ङ) कुनै पतन ककलसिको गोजटठ, अन्तिकक्रर्ा वा सिासम्िेिन सञ्चािन गनय, गिाउन, 
(च) आकजस्िक रूपिा तनिायण गनुयपने बाहेकका अन्र् तनर्लित पूवायधाि पवकास तनिायणसम्बन्धी कार्य 

गनय, गिाउन, 
(ङ) पवपद् जोखिि न्रू्तनकिण तथा पवपद् व्र्वस्थापनसँग प्रत्र्क्ष सम्बन्ध निएको अन्र् कुनै पतन 

कार्य गनय, गिाउन ।  
(२) कोषिाई प्राप्त िएको वस्तुगत सहार्ता सािाग्री िध्र्ै कुनै पतन सािाग्री पूणय वा आंलशकरूपिा 

कार्ायिर्को वा कार्ायिर्को कुनै पदागधकािी वा कियचािीको तनर्लित प्रर्ोजनका िागग प्रर्ोग 
गरिनेछैन । 

 
परिच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चालन, लेखा तथा लेखा परििण 
 
१०. कोषको सञ्चालन :  

(१) कोषको बैंक िाता सञ्चािन नगिपालिकाको प्रिुि प्रशासकीर् अगधकृत वा तनजिे तोकेको अगधकृत 
स्तिको कियचािी ि िेिा प्रिुि वा तनजिे तोकेको िेिाको कियचािीको संरु्क्त दस्तितबाट हुनेछ ।  

(२) कोषबाट एक पटकिा दुई हजाि रूपैर्ा िन्दा बढीको िकि िुक्तानी गदाय अतनवार्यरूपिा बैंक िाफय त 
िात्र िुक्तानी गरिनेछ । 

(३) कोषिाई प्राप्त वस्तुगत सहार्ता सािाग्रीको तनकासा प्रिुि प्रशासकीर् अगधकृत वा तनजिे तोकेको 
पवपद् व्र्वस्थापन हेने अगधकृत स्तिको कियचािी ि जजन्सी शािा प्रिुिबाट हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोजजि वस्तुगत सहार्ता सािाग्री पवपद् व्र्वस्थापन कार्यिा उपर्ोगका िागग तनकासा 
गदाय िौज्दात ककताबिा िचय अलििेि जनाई तनकासा ददनुपनेछ ि त्र्स्तो सािाग्रीको अलििेि 
िूल्र्िाई कोषको िचयको रूपिा सिेत अलििेि गरिनेछ । 
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११. कोषको आयव्ययको लेखा तथा सोको सावनजननकिण :  

(१) कोषको आर् व्र्र्को िेिा प्रचलित कानून बिोजजि िाखिनेछ ।  
(२)  कोषिे कार्यपालिकािे तोकेबिोजजि आन्तरिक तनर्न्त्रण प्रणािी कार्ि गनुय पनेछ। 
(३)  कोषको िालसकरूपिा िएको आम्दानी ि िचयको पवविण अको िदहनाको सात गतेलित्रिा सावयजतनक 

गनुयपनेछ । 
(४)  आगथयक वषय सिाप्त िएको लिततिे तीन िदहनालित्र सलिततिे कोषको वापषयक आर् व्र्र्को पवविण 

सिेत िुल्ने वापषयक प्रततवेदन तर्ाि गिी कार्यपालिका िाफय त नगि सिा सिक्ष पेश गनुय पनेछ । 
१२. लेखा परििण :  

(१) कोषको आन्तरिक िेिापिीक्षण नगिपालिकाको आन्तरिक िेिा परिक्षण शािाबाट हुनेछ । 
(२) कोषको अजन्ति िेिापिीक्षण िहािेिा पिीक्षकबाट हुनेछ । 
(३) नगि कार्यपालिकािे चाहेिा जुनसुकै बित सलिततको दहसावककताव जाँछन वा जाँच गिाउन सक्नेछ । 
(४)  नगि कार्यपालिकाको कार्ायिर्िे कम्तीिा वषयको एक पटक कोषको सािाजजक ि सावयजतनक 

िेिापरिक्षणको व्र्वस्था लििाउनेछ। 
परिच्छेद –४ 

ववववध 
 
१३. सशतन सहायता :  

(१) पवपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी तोककएको कार्य सम्पादन गने शतय सदहत कुनै व्र्जक्त वा संस्थािे कोषिा 
सहार्ता उपिब्ध गिाउन चाहेिा त्र्स्तो सहार्ता प्राप्त गनुय पूवय सलिततिे शतय स्वीकाि गने वा नगने 
सम्बन्धी तनणयर् गनेछ ि शतय स्वीकाि गिेको अवस्थािा िात्र सहार्ता िकि वा सािाग्री कोषिा 
जम्िा हुनेछ । 
ति नेपाि सिकाि, प्रादेश सिकाि वा स्थानीर् सिकाििे सशतय अनुदान उपिब्ध गिाउने हकिा 
सलिततको पूवय तनणयर् आवश्र्क पनेछैन ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि कोषिा प्राप्त अनुदान िकि वा वस्तुगत सहार्ता सािाग्रीिाई तोककएको 
काििा िात्र उपर्ोग गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोजजि कोषिा प्राप्त अनुदान िकि वा वस्तुगत सहार्ता सािाग्री तोककए बिोजजिको 
कार्यिा उपर्ोग िए-निएको सम्बन्धिा त्र्स्तो सहार्ता उपिब्ध गिाउने व्र्जक्त वा संस्थािे पवविण 
िाग गिेिा सोको पवविण उपिब्ध गिाउनुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोजजि कोषिा सहार्ता स्वरुप प्राप् त हुने िौततक सािाग्रीहरुको िण्डािण तथा पवतिण 
कार्यिाई व्र्वजस्थत गनय आवश्र्क्ता अनुसाि सलिततिे थप िापदण्ड/तनदेलशका बनाई िागु गनय 
सक्नेछ । 
 

१४. पिामशन ललन सक्ने : सलिततिे र्स कार्यपवगध बिोजजिको कार्य सम्पादन गनय उपरु्क्त पवज्ञ व्र्जक्त वा 
सस्थासँग आवश्र्क पिािशय लिन सक्नेछ । 
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१५. िकम फ्रिज नहुने तथा आवती कोष (रिवम्ववङ् फण्ड) को रूपमा िहने :  
(१) दफा ५ को उपदफा (१) बिोजजि कोषिा जम्िा िएको िकि िध्रे् आंलशक वा पुिै िकि कुनै 

आगथयक वषयिा िचय निई आगथयक वषयको अन्त्र्िा बाँकी िहेिा त्र्स्तो िकि किज निई कोषिै 
िहनेछ । 
ति दफा १३ को उपदफा (१) बिोजजि प्राप्त सहार्ता िकििाई त्र्स्तो शतय अनुरूप उपर्ोग गनय 
नसकेको कािण जनाई सहार्ता उपिब्ध गिाउने सम्बजन्धत व्र्जक्त वा संस्थािे कफताय िाग गिेिा 
कोषबाट िकि कफताय गनय बाधा पने छैन । 

(२) कोषिाई आवती कोष (रिबजल्वङ्ग फण्ड) को रुपिा सञ्चािन गरिनेछ । 
स्पम्टिकिणाः र्स दफाको प्रर्ोजनका िागग आवती कोष (रिबजल्वङ फण्ड) िन्नािे कोषबाट िचय िएको 
नगद िकि वापषयक रुपिा बजेट पवतनर्ोजन िाफय त पुनिःपुतत य गदै जाने गरि स्थापपत कोषिाई 
सम्झनुपछय  । 

(3) कोषिा िौज्दात िकि पाँच िाि रूपैर्ा िन्दा न्र्ून हुन गएिा तत्काि थप िकि जम्िा गनय प्रर्त्न 
गरिनेछ । 
 

१६. सहयोगका लागग आह्वान गने :  
(१) पवपद्का कािण आपत्कालिन अवस्था लसजयना िई स्थानीर् स्रोत साधन ि क्षितािे पवपद्को सािना 

गनय कदठन िएिा नगिपालिकािे तछिेकी स्थानीर् तह, प्रदेश सिकाि तथा नेपाि सिकाििाई कोषिा 
आगथयक तथा वस्तुगत सहार्ता उपिब्ध गिाउन अनुिोध गनय सक्नेछ । 

(२) पवपद्बाट प्रिापवतको िोज, उद्धाि ि िाहतका िागग सलिततिे स्थानीर् सािाजजक तथा पिोपकािी 
संघ, संगठन, रु्वाक्िव, आिासिूह, स्वर्ि ू् सेवक, िाटरसेवक, उद्र्ोगी व्र्वसार्ी, प्रवुद्ध व्र्जक्त 
तथा आिसवयसाधािणिाई सहर्ोगका िागग अनुिोध गनय सक्नेछ।  
 

१७. अलिलेख िाख्ने : 
(१)  सलिततिे कोष परिचािन सम्बन्धिा गिेको तनणयर् ि अन्र् काि कािवाहीको अलििेि दुरुस्त िाखु्न 

पनेछ । 
(२)  उपदफा (१) बिोजजिको अलििेि सलिततको सदस्र्-सगचवको जजम्िािा िहनेछ । 
(३)  दफा (१) बिोजजिको अलििेि सिोकािवािा कुनै व्र्जक्त वा संस्थािे िाग गिेिा तनजिाई 

तनर्िानुसाि त्र्स्तो अलििेि उपिब्ध गिाईनेछ ।   
 
१८. अनुगमन:  

(१) र्स कार्यपवगध बिोजजि कोष परिचािन तथा सोबाट िएका कािको तनर्लित तथा आकजस्िक 
अनुगिन सम्बन्धी कार्यका िागग सलिततको संर्ोजक वा तनजिे तोकेको सलिततको अन्र् कुनै 
सदस्र्को संर्ोजकत्विा सलिततको न्रू्नति थप एक सदस्र् सिेत संिग्न िहेको अनुगिन टोिी 
िदटई कोष परिचािनबाट िएको कािको अनुगिन गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि िदटएको अनुगिन टोिीिे आफूिाई प्राप्त कार्ायदेशका आधाििा अनुगिनका 
क्रििा देखिएको सत्र् त्र् पवविण सदहतको प्रततवेदन सलिततसिक्ष पेश गनुयपनेछ ।  
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(३) उपदफा (२) बिोजजि पेश हुन आएको प्रततवेदन सिेतका आधाििा कोष परिचािनिा कुनै कलि 
किजोिी िएको देखिएिा त्र्सिाई सुधाि गनय सलिततिे आवश्र्क तनदेशन ददन सक्नेछ ि त्र्स्तो 
तनदेशनको पािना गनुय सम्बजन्धत सबैको कतयव्र् हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) िा जुनसुकै कुिा िेखिएको िएता पतन कोष परिचािनिा कुनै गजम्िि त्रुटी िहेको ि 
सोिाई तत्काि िोक्न आवश्र्क देखिएिा संर्ोजकिे त्र्स्तो कार्य िोक्न तनदेशन ददन सक्नेछ । 

(५) अनुगिनका क्रििा कुनै व्र्जक्तिे झुठा पवविण पेश गिी कोषबाट िाहत प्राप्त गिेको वा कोषिे 
उपिब्ध गिाएको िाहतको दुरूपर्ोग गिेको पाईएिा दोषी उपि प्रचलित कानून बिोजजि कािवाही 
हुनेछ । 

(६) उपदफा (१) बिोजजिको अनुगिन टोिीिा उपिब्ध िएसम्ि स्थानीर् िाजनीततक दि, पवपद् 
व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यिा संिग्न गैिसिकािी संघसंस्था, उद्र्ोगी व्र्वसार्ी आवद्ध संघसंगठन, 
नागरिक सिाज तथा पत्रकाि आवद्ध संघसंगठन ि सशतय सहार्ता उपिब्ध गिाउने व्र्जक्त वा 
संस्थाको प्रतततनगध सिेतिाई संिग्न गिाईनेछ । 

 
१९. ननदेशन ददन सक्ने : नगि सिािे सलिततको काि कािबाहीको सम्बन्धिा सलिततिाई आवश्र्क तनदेशन ददन 

सक्नेछ । 
२०. र्स िन्दा पदहिे र्स सिन्धी िएका कार्यहरु र्सै कार्यपवगध अन्तगयत िएको िातननेछ | 

 

============================= 
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