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स्थानिय तह प्रकोप व्यवस्थापि कोष सञ्चालि काययववनि २०७६ 
प्रमाणिकरि नमनत २०७६।१२।२९ 

 
प्रस्ताविााः 

म्याङलुङ िगरपानलका क्षेत्र नित्र प्राकृनतक तथा गैरप्राकृनतक ववपद् बाट हुि सक्िे जोणिम 
न्यूनिकरि तथा व्यवस्थापिका लानग स्थापिा िएको स्थानिय तह प्रकोप व्यवस्थापि कोष सञ्चालि 
सम्बन्िी काययववनि बिाउि बाञ्छिीय िएकोले, 

म्याङलुङ िगर ववपद् जोणिम न्यूनिकरि तथा व्यवस्थापि ऐि, २०७६ को दफा २७ ले 
ददएको अनिकार प्रयोग गरी िगर काययपानलकाले यो काययववनि बिाएकोछ ।   
 

पररच्छेद – १ 
प्रारणम्िक 

 
१. संणक्षप्त िाम र प्रारम्ि : (१) यो काययववनिको िाम “स्थानिय तह प्रकोप व्यवस्थापि कोष 

सञ्चालि काययववनि २०७६” रहेको छ ।  
  (२) यो काययववनि तरुून्त प्रारम्ि हुिेछ ।  
 
२. पररिाषा : ववषय वा प्रसंगले अको अथय िलागेमा यस काययववनिमा, 

(क) “ऐि” िन्नाले म्याङलुङ िगर ववपद् जोणिम न्यूिीकरि तथा व्यवस्थापि ऐि, 
२०७६ सम्झिपुछय । 

(ि) “कोष” िन्नाले ऐिको दफा १२ बमोणजमको स्थानिय तह प्रकोप व्यवस्थापि 
कोष सम्झिुपछय । 

(ग) “प्रिाववत व्यणि” िन्नाले ववपद्को घटिाबाट पररवारका सदस्य गमुाएको, 
शारीररक वा मािनसक समस्या उत्पन्न िएको, घर, जग्गाजनमि, पशुपन्छी, 
िाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा अन्य सम्पत्तीमा आंणशक वा पू ू्िरूपमा िोक्सािी पगेुको 
वा ववपद्का कारि अन्य कुिै तररकाबाट प्रिाववत िएको व्यणिलाई सम्झिुपछय 
। 

(घ) “राहत” िन्नाले ववपद् प्रिाववत व्यणिलाई उपलब्ि गराईिे िगद तथा वस्तगुत 
सहायता सामाग्री समेत सम्झिुपछय । 

(ि) “सनमनत” िन्नाले ऐिको दफा ३ बमोणजमको सनमनत सम्झिुपछय । 
(छ) “संयोजक” िन्नाले सनमनतको संयोजक सम्झिुपछय ।  
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पररच्छेद – २ 
कोषको स्थापिा, उद्देश्य तथा प्रयोग 

 
३. कोषको स्थापिा: (१) स्थािीय स्तरमा उत्पन्न िएको वा हुिसक्िे ववपद्को जोणिम न्यूनिकरि 

तथा व्यवस्थापि सम्बन्िी कायय िगर स्तरबाटै सञ्चालि गियका लानग आवश्यक स्रोत संकलि 
र पररचालि गिय िगरपानलकामा एक स्थानिय तह प्रकोप व्यवस्थापि कोष रहिेछ ।  

(२) कोषको आय रकम संकलि तथा व्यय रकम पररचालिका लानग िगरपानलकाको 
सणञ्चत कोष रहेको ववत्तीय संस्थामा एक छुटै्ट िाता िोनलिेछ ।  

(३) कोषको कूल आम्दािी अन्तगयत यस काययववनिको दफा ५ बमोणजम कोषमा जम्मा 
हुिेगरी प्राप्त िएको रकम तथा कोषको िाता रहेको ववत्तीय संस्थाले कोष रकममा उपलब्ि 
गराएको ब्याज आय र दफा ६ बमोणजम प्राप्त िएको वस्तगुत सहायता सामाग्रीको प्रचनलत 
मूल्य समेतलाई जिाउँिेछ ।  

तर वस्तगुत सहायता सामाग्रीको प्रचनलत मूल्यलाई बैंक वहसाबमा समावेश गररिे छैि 
।  

(४) यस काययववनिको दफा ६ बमोणजम कोषको िाममा प्राप्त हुि आउिे वस्तगुत 
सहायता सामाग्रीको छुटै्ट मौज्दात वकताब स्थापिा गरर अनिलेि गररिेछ । 

 
४. कोषको उद्देश्य : (१) स्थािीय स्तरमा हुि सक्िे सम्िाव्य ववपद्को जोणिम न्यूनिकरि तथा 

ववपद्को व्यवस्थापिका लानग आनथयक तथा वस्तगुत सहायता पररचालि गिुय कोषको उद्देश्य 
रहिेछ ।  

(२) कोषले देहायका क्षेत्रमा काम गिे छाः   
(क) ववपद्को घटिाबाट प्रिाववत व्यणिहरूलाई स्थािीय स्तरमा तरुुन्त िोज, 

उद्धार र राहत सेवा उपलब्ि गराउिे ।  
(ि) ववपद् पदाय तत्कालै स्थािीय स्तरमा सामिा गिय सक्िे अवस्था नसजयिा गिे 

। 
(ग) ववपद् जोणिम न्यूनिकरि, पूवयतयारी, प्रनतकायय र पिुलायि काययलाई सहज 

गिे । 
 

५. कोषको आम्दािी : (१) कोषमा ऐिको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अनििमा रवह 
देहाय बमोणजमका रकम आम्दािीको रूपमा जम्मा हुिेछ: 

(क) िगरपानलकाको वावषयक बजेटमाफय त प्रकोप व्यवस्थापि कोषमा जम्मा हुिे 
गरी स्वीकृत रकम, 

(ि) ववपद् व्यवस्थापि काययका लानग कोषमा जम्मा हुिेगरी अन्य स्थािीय 
तहबाट प्राप्त रकम, 
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(ग) ववपद् व्यवस्थापि काययका लानग कोषमा जम्मा हुिेगरी प्रदेश सरकार तथा 
िेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(घ) िगरसिाबाट स्वीकृत आनथयक ऐिमा व्यवस्था गररए बमोणजम प्रकोप 
व्यवस्थापि कोषमा जम्मा हुिेगरी प्राप्त हुिे शुल्क तथा दस्तरु रकम,  

(ङ)िगर सिा सदस्य, िगर काययपानलका सदस्य तथा िगरपानलकाका 
कमयचारीहरूको स्वेणच्छक नििययबाट प्राप्त हुिे रकम, 

(च) स्वदेशी ववनिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरू र त्यसमा काययरत 
कमयचारीहरू, उद्योगी, व्यवसायी, पेशाकमी, राजिीनतक दल, िागररक 
समाज, िानमयक तथा परोपकारी संघसंस्था र आम सवयसािारिबाट स्वेणच्छक 
रूपमा प्राप्त हुिे रकम, 

(छ) गैरआवासीय िेपाली, वैदेणशक सरकार तथा संघसंस्थाको तफय बाट प्रचनलत 
कािूिको अनििमा रवह प्राप्त हुिे रकम,  

(छ) कोषको िाता सञ्चालिमा रहेको ववत्तीय संस्थाले त्यस्तो कोषमा रहेको 
रकममा उपलब्ि गराएको ब्याज आय, 

(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बमोणजम वस्तगुत सहायता सामाग्रीको नबक्रीबाट 
प्राप्त आय, 

(झ) प्रचनलत कािूिको अनििमा रवह कोषमा जम्मा हुिे गरी अन्य कुिै स्रोतबाट 
प्राप्त रकम ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम कोषलाई उपलब्ि हुिे रकम सम्बणन्ित व्यणि वा संस्थाले 
यस काययववनिको दफा 3 को उपदफा (२) बमोणजमको कोषको बैंक िातामा नसिै जम्मा 
गररददि वा िगरपानलकाको आनथयक प्रशासि शािामा िगद जम्मा गिय सक्िेछ । त्यसरी िगद 
जम्मा हुि आएमा आनथयक प्रशासि शािाले सम्बणन्ित व्यणि वा संस्थालाई सोको िपायई 
उपलब्ि गराउिपुिेछ । 

(३) कोषमा रकम जम्मा गिे व्यणि तथा संस्थाको िाम र प्राप्त सहायता रकम सम्बन्िी 
मानसक वववरि अको मवहिाको सात गते नित्र सावयजनिक गररिेछ । 

तर कुिै व्यणि वा संस्थाले सहायता उपलब्ि गराउँदा आफ्िो िाम सावयजनिक िगिय 
सनमनतलाई अिरुोि गरेको रहेछ ििे निजको िाम उल्लेि िगरी वववरि सावयजनिक गिय बािा 
पिे छैि।  

 
६. वस्तगुत सहायता सामाग्री: (१) ऐिको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अनििमा रवह 

कुिै व्यणि वा संस्थाबाट िगदबाहेकको वस्तगुत सहायता सामाग्री प्राप्त हुि आएमा र त्यसरी 
प्राप्त सामाग्री ववपद् व्यवस्थापि सम्बन्िी काययमा उपयोग हुिे देणिएमा त्यस्तो वस्तगुत सहायता 
सामाग्रीलाई स्वीकार गररिेछ ।  
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(2) उपदफा (१) बमोणजम स्वीकार गररएको वस्तगुत सहायता सामाग्रीलाई अलग्गै 
मौज्दात वकताबमा आम्दािी अनिलेि जिाई त्यस्तो सामाग्रीको प्रचनलत मूल्यलाई कोषको 
आम्दािीको रूपमा समेत अनिलेि गररिेछ ।  

स्पविकरिाः यस दफाको प्रयोजिका लानग प्रचनलत मूल्य िन्नाले वस्तगुत सामाग्रीको 
साथमा प्राप्तहुिे िररद नबजक वा मूल्याङ्किको प्रमाि र ढुवािी लागत समेतको मूल्यलाई 
जिाउँिेछ । यदी त्यस्तो मूल्यनबिा िै वस्तगुत सामाग्री प्राप्त हुि आएको रहेछ ििे त्यस्तो 
वस्तगुत सामाग्रीको प्रचनलत स्थािीय दररेट अिसुारको मूल्याङ्किलाई आम्दािीको आिार 
मानििेछ । सो पनि ििएमा त्यसरी प्राप्त सामाग्रीको लानग सनमनतले उणचत ठहयायएको 
मूल्याङ्किलाई कोषको आम्दािीको आिारको रूपमा नलईिेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोणजम प्राप्त िई उपदफा (२) बमोणजम आम्दािी अनिलेि गररएको 
कुिै सामाग्री तत्काल प्रयोग गिय आवश्यक िपिे वा िनमल्िे वा लामो समयसम्म िण्डारि गरर 
राख्न पनि अिुकुल िहुिे (सड्िे, नबग्रिे, िानसिे वा िेर जािे) प्रकृणत्तको िएमा सनमनतको 
नििययले त्यस्तो सामाग्रीलाई प्रचनलत कािूि बमोणजम नललाम नबक्री गरी प्राप्त आय रकमलाई 
दफा ३ को उपदफा (२) बमोणजमको कोषको िातामा जम्मा गररिेछ ।   

(४) उपदफा (१) मा जिुसकैु कुरा लेणिएको िएता पनि कुिै वस्तगुत सहायता सामाग्री 
स्थािीय ववपद् व्यवस्थापिमा उपयोग िहुिे वा उपयोग गिय उपयिु िहुिे देणिएमा सनमनतले 
निियय गरी त्यस्तो सहयोग आंणशक वा पूियरूपमा अस्वीकार गिय सक्िेछ । 

(५) उपदफा (१) वा जिुसुकै कुरा लेणिएको िएता पनि कुिै वस्तगुत सहायता सामाग्री 
प्रचनलत मापदण्ड बमोणजमको न्यूितम गुिस्तरयुि ििएको अवस्थामा त्यस्तो सामाग्रीलाई 
सनमनतले अस्वीकार गिेछ।  

(६) उपदफा (१) बमोणजम प्राप्त वस्तगुत सहायता सामाग्री उपदफा (४) वा (५) 
बमोणजम अस्वीकार गररएको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो सामाग्री उपलब्ि गराउिे व्यणि वा 
संस्थालाई कायायलयले सामाग्री प्रानप्त र स्वीकारोणिको िपायई उपलब्ि गराउिपुिेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोणजम स्वीकार गरी उपदफा (२) बमोणजम अनिलेि गररएको र 
उपदफा (४) वा (५) बमोणजम अणस्वकार गररएको सामाग्रीको वववरि तथा स्वीकार गररएको 
सामाग्रीको हकमा सो उपलब्ि गराउिे व्यणि वा संस्थाको िाम सम्बन्िी मानसक वववरि अको 
मवहिाको सात गते नित्र सावयजनिक गररिेछ । 

तर कुिै व्यणि वा संस्थाले सहायता उपलब्ि गराउँदा आफ्िो िाम सावयजनिक िगिय 
सनमनतलाई अिरुोि गरेको रहेछ ििे निजको िाम उल्लेि िगरी वववरि सावयजनिक गिय बािा 
पिे छैि । 

(७) यस दफा बमोणजम प्राप्त िएको वस्तगुत सहायता सामाग्रीलाई त्यस्तो सामाग्री 
िण्डारि गिे वा प्रयोग गररिे स्थािसम्म पयुायउिका लानग सहायता उपलब्ि गराउिे सम्बणन्ित 
व्यणि वा संस्थालाई िै अिरुोि गिय सवकिेछ ।   
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७. कोषको प्रयोग : (१) कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गिय तथा ववपद् व्यवस्थापिका लानग 
प्राप्त वस्तगुत सहायता सामाग्री िचय निकासा गिय सनमनतले निियय गिुयपिे छ ।  

(२) उपदफा (१) मा जिुसुकै कुरा लेणिएको िएता पनि तत्काल ववपद् प्रनतकायय गिुय 
पिे अवस्था रहेको, तर सनमनतको बैठक बस्ि सक्िे अवस्था िरहेमा ततू् पश्चात लगतै बस्िे 
सनमनतको बैठकबाट अिुमोदि गराउिे गरी संयोजकको नििययबाट एक पटकमा बढीमा दश 
हजार रूपैयासम्मको रकम िचय गिय बािा पगु्िे छैि ।  

(३) कोषमा जम्मा िएको रकम तथा सामाग्री देहाय बमोणजमको काययमा िचय गररिेछ: 
(क) ववपद् बाट प्रिाववत िएको वा हुिसक्िे व्यणि वा समदुायको तत्काल िोजी, 

उद्धार तथा सम्पणत्तको संरक्षि गिय, 
(ि) ववपद् प्रिाववतको तत्कालीि राहतका लानग आवश्यक पिे िाद्यान्न, 

िािेपािी, लत्ता कपडा, औषिी, सरसफाइ तथा शैणक्षक सामाग्री जस्ता 
वस्तहुरू िररद गरी उपलब्ि गराउि तथा ततू् सम्बन्िी अन्य आवश्यक 
कायय गिय, 

(ग) ववपद्को कारि स्थायी बसोबास स्थल गुमाएका व्यणिहरूका लानग अस्थायी 
णशववर वा आश्रयस्थल बिाउि तथा पिुस्थायपिा गिय, 

(घ) ववपद्को कारिबाट घाइते वा नबरामी िएका व्यणिको औषिोपचार गिय, 
(ङ) ववपद् प्रिाववतलाई मिोवैज्ञानिक उपचार तथा मिोववमशय प्रदाि गिय, 
(च) ववपद्को कारिबाट मृत्य ुिएका व्यणिको काजवक्रया वा सदगतका लानग 

निजको पररवारलाई तोवकए बमोणजमको सहायता उपलब्ि गराउि, 
(छ) ववपद्को कारि सम्पणत्तको क्षती हुिे व्यणिलाई तोवकएबमोणजमको राहत 

उपलब्ि गराउि, 
(ज) िोज, उद्धार तथा प्राथनमक उपचारकालानग स्वयमू् सेवक तथा ववशेषज्ञको 

पररचालि र सामाग्री िररद तथा िण्डारि गिय, 
(झ) ववपद्को कारिबाट िएको फोहरमैला तथा प्रदुषिको ववसजयि गिय, 
(ञ) ववपद् पूवय सूचिा प्रिाली स्थापिा सम्बन्िी उपकरि िररद, प्रिाली ववकास 

र सोको सञ्चालि गिय, 
(ट) िोज, उद्धार र राहतकोलानग तत्काल सञ्चार तथा यातायात सूचारु गिय, 
(ठ) स्थािीय स्तरमा रहेका ववपद् व्यवस्थापि स्वयमू् सेवकहरूको क्षमता ववकास 

तथा पररचालि सम्बन्िी कायय गिय, 
(ड) जोणिमयुि स्थािको पवहचाि तथा उि स्थािको िि जिको स्थािान्तरि 

गिय, 
(ढ) ववपद् पश्चात ववपदबाट िएको क्षनतको लेिाजोिा र ववपद् पश्चातको 

आवश्यकताको पवहचाि गिय, 
(ि) ववपद् पनछको पिुाःनिमायि गिय, 
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(त) ववपद् पवुयतयारी, ववपद् प्रनतकायय, ववपद् र ववपद्पनछको पिुलायि, ववपद् 
जोणिम न्यूनिकरि जस्ता ववपद् व्यवस्थापिका कायय गिय, 

(थ) सनमनतले तोके बमोणजमको ववपद् व्यवस्थापि सम्वणन्ि अन्य काम गिय, 
गराउि । 

(४) उपदफा (३) मा जिुसुकै कुरा लेणिएको िए तापनि नियनमतरूपमा गररिे ववकास 
निमायि सम्बन्िी काययलाई ववपद् व्यवस्थापिसँग आवद्ध गराएर कोषबाट कुिै पनि वकनसमको 
िचय गिय पाईिेछैि । 

(५) कोषमा मौज्दात रकम पाँच लाि रूपैया िन्दा घवट िएको अवस्थामा आपतकानलि 
काययबाहेक अन्य प्रयोजिका लानग कोषको रकम प्रयोग गररिेछैि ।  

 
८. राहत सहायता ववतरि: (१) प्रिाववत व्यणिलाई राहत उपलब्ि गराउँदा कोषमा जम्मा िएको 

रकम र वस्तगुत सामाग्री मध्ये आवश्यकता र औणचत्यका आिारमा दुवै वा कुिै एक मात्र 
पनि उपलब्ि गराउि सवकिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम राहत उपलब्ि गराउिुपूवय कोषबाट राहत उपलब्ि 
गराईददिे सम्बन्िमा ववपद् प्रिाववत व्यणि वा निजको एकाघरको पररवारका सदस्यले ववपद्को 
घटिा र सोबाट आँफू वा आफ्िो पररवारका सदस्यलाई पिय गएको हािी िोक्सािीको वववरि 
सवहत कायायलयमा निवेदि दताय गिुयपिेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोणजम निवेदि दताय गदाय ववपद्को घटिा र सोबाट पिय गएको 
हािी िोक्सािीको मूल्याङ्कि सवहतको सजयनमि मचुलु्का वा प्रनतवेदि समेत निवेदिसाथ संलग्ि 
गररएको हुिपुिेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोणजम दताय िएको निवेदि र उपदफा (३) बमोणजमको संलग्ि 
मचुलु्का वा प्रनतवेदि समेतका आिारमा ववपद् प्रिाववतलाई कोषबाट राहत रकम तथा सामाग्री 
उपलब्ि गराउँदा ववपद्को सघिता र व्यापकता, कोषमा जम्मा िएको रकम तथा राहत 
सामाग्रीको उपलब्िता र िचयको औणचत्य समेतलाई दृविगत गरी सनमनतले उणचत 
ठहयायएबमोणजम हुिेछ । 

(५) उपदफा (२) र (३) मा जिुसुकै कुरा लेणिएको िएता पनि ववपद्को कारिले 
गणम्िर हािी िोक्सािी वा घाईते िई ववपद् प्रिाववत व्यणि वा निजको एकाघरको पररवारका 
सदस्यले राहतका लानग निवेदि दताय गिय सक्िे अवस्था िरहेमा र तत् काल राहत उपलब्ि 
िगराउँदा ववपद् प्रिाववत व्यणि थप जोणिममा िकेनलि सक्िे वा थप जििि र स्वास््यमा 
हािी िोक्सािी पगु्ि सक्िे अवस्था छ िने्न सनमनतलाई लागेमा त्यस्तो व्यणिलाई सनमनतले 
निियय गरेर तत्काल राहत उपलब्ि गराउि सक्िेछ । 

(६) ववपद् प्रिाववत व्यणिलाई यस दफा बमोणजम राहत उपलब्ि गराउँदा मवहला, 
बालबानलका, वकशोर वकशोरी, जेष्ठ िागररक, अशि तथा अपाङ्गता िएका व्यणिलाई 
प्राथनमकता ददिुपिेछ । 
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९. कोष प्रयोग गिय िपाईिे: (१) यस काययववनिमा अन्यत्र जिुसुकै कुरा लेणिएको िए तापनि 

देहायको प्रयोजिका लानग कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गिय पाईिे छैिाः 
(क) नियनमत प्रशासनिक काययको लानग िचय गिय,  
(ि) कुिै सरकारी वा गैरसरकारी पदानिकारी वा कमयचारीलाई नियनमत रूपमा 

तलब, ित्ता वा अन्य सवुविा उपलब्ि गराउि,  
(ग) कुिै सरकारी वा गैरसरकारी पदानिकारी वा कमयचारीलाई भ्रमि िचय वा 

अन्य त्यस्तै प्रकारको िचय उपलब्ि गराउि, 
(घ) ववपद् बाट प्रिाववतलाई ददईिे तोवकएबमोणजमको राहत बाहेक अन्य कुिै 

पनि वकनसमको चन्दा, परुस्कार, उपहार वा आनथयक सहायता उपलब्ि 
गराउि, 

(ङ) कुिै पनि वकनसमको गोवष्ठ, अन्तरवक्रया वा सिासम्मेलि सञ्चालि गिय, 
गराउि, 

(च) आकणस्मक रूपमा निमायि गिुयपिे बाहेकका अन्य नियनमत पूवायिार ववकास 
निमायिसम्बन्िी कायय गिय, गराउि, 

(ङ) ववपद् जोणिम न्यूनिकरि तथा ववपद् व्यवस्थापिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ि ििएको 
अन्य कुिै पनि कायय गिय, गराउि ।  

(२) कोषलाई प्राप्त िएको वस्तगुत सहायता सामाग्री मध्यै कुिै पनि सामाग्री पूिय वा 
आंणशकरूपमा कायायलयको वा कायायलयको कुिै पदानिकारी वा कमयचारीको नियनमत प्रयोजिका 
लानग प्रयोग गररिेछैि । 

 
पररच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चालि, लेिा तथा लेिा पररक्षि 
 
१०. कोषको सञ्चालि : (१) कोषको बैंक िाता सञ्चालि िगरपानलकाको प्रमिु प्रशासकीय अनिकृत 

वा निजले तोकेको अनिकृत स्तरको कमयचारी र लेिा प्रमिु वा निजले तोकेको लेिाको 
कमयचारीको संयिु दस्तितबाट हुिेछ ।  

(२) कोषबाट एक पटकमा दुई हजार रूपैया िन्दा बढीको रकम ििुािी गदाय 
अनिवाययरूपमा बैंक माफय त मात्र ििुािी गररिेछ । 

(३) कोषलाई प्राप्त वस्तगुत सहायता सामाग्रीको निकासा प्रमिु प्रशासकीय अनिकृत वा 
निजले तोकेको ववपद् व्यवस्थापि हेिे अनिकृत स्तरको कमयचारी र णजन्सी शािा प्रमिुबाट 
हुिेछ ।  
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(४) उपदफा (३) बमोणजम वस्तगुत सहायता सामाग्री ववपद् व्यवस्थापि काययमा 
उपयोगका लानग निकासा गदाय मौज्दात वकताबमा िचय अनिलेि जिाई निकासा ददिुपिेछ र 
त्यस्तो सामाग्रीको अनिलेि मूल्यलाई कोषको िचयको रूपमा समेत अनिलेि गररिेछ । 

 
११. कोषको आयव्ययको लेिा तथा सोको सावयजनिकरि : (१) कोषको आय व्ययको लेिा प्रचनलत 

कािूि बमोणजम राणििेछ ।  
(२) कोषले काययपानलकाले तोकेबमोणजम आन्तररक नियन्त्रि प्रिाली कायम गिुय 

पिेछ। 
(३) कोषको मानसकरूपमा िएको आम्दािी र िचयको वववरि अको मवहिाको सात 

गतेनित्रमा सावयजनिक गिुयपिेछ । 
(४) आनथयक वषय समाप्त िएको नमनतले तीि मवहिानित्र सनमनतले कोषको वावषयक आय 

व्ययको वववरि समेत िुल्िे वावषयक प्रनतवेदि तयार गरी काययपानलका माफय त िगर सिा समक्ष 
पेश गिुय पिेछ । 

 
१२. लेिा पररक्षि : (१) कोषको आन्तररक लेिापरीक्षि िगरपानलकाको आन्तररक लेिा पररक्षि 

शािाबाट हुिेछ । 
(२) कोषको अणन्तम लेिापरीक्षि महालेिा परीक्षकबाट हुिेछ । 
(३) िगर काययपानलकाले चाहेमा जिुसुकै बित सनमनतको वहसाववकताव जाँच्ि वा जाँच 

गराउि सक्िेछ । 
(४) िगर काययपानलकाको कायायलयले कम्तीमा वषयको एक पटक कोषको सामाणजक 

र सावयजनिक लेिापररक्षिको व्यवस्था नमलाउिेछ। 
 

पररच्छेद –४ 
ववववि 

 
१३. सशतय सहायता : (१) ववपद् व्यवस्थापि सम्बन्िी तोवकएको कायय सम्पादि गिे शतय सवहत 

कुिै व्यणि वा संस्थाले कोषमा सहायता उपलब्ि गराउि चाहेमा त्यस्तो सहायता प्राप्त गिुय 
पूवय सनमनतले शतय स्वीकार गिे वा िगिे सम्बन्िी निियय गिेछ र शतय स्वीकार गरेको अवस्थामा 
मात्र सहायता रकम वा सामाग्री कोषमा जम्मा हुिेछ । 

तर िेपाल सरकार, प्रादेश सरकार वा स्थािीय सरकारले सशतय अिदुाि उपलब्ि 
गराउिे हकमा सनमनतको पूवय निियय आवश्यक पिेछैि ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम कोषमा प्राप्त अिुदाि रकम वा वस्तगुत सहायता 
सामाग्रीलाई तोवकएको काममा मात्र उपयोग गिुयपिेछ ।  
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(३) उपदफा (१) बमोणजम कोषमा प्राप्त अिदुाि रकम वा वस्तगुत सहायता सामाग्री 
तोवकए बमोणजमको काययमा उपयोग िए-ििएको सम्बन्िमा त्यस्तो सहायता उपलब्ि गराउिे 
व्यणि वा संस्थाले वववरि माग गरेमा सोको वववरि उपलब्ि गराउिपुिेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोणजम कोषमा सहायता स्वरुप प्राप् त हुिे िौनतक सामाग्रीहरुको 
िण्डारि तथा ववतरि काययलाई व्यवणस्थत गिय आवश्यिा अिसुार सनमनतले थप 
मापदण्ड/निदेणशका बिाई लाग ुगिय सक्िेछ । 

 
१४. परामशय नलि सक्िे : सनमनतले यस काययववनि बमोणजमको कायय सम्पादि गिय उपयुि ववज्ञ 

व्यणि वा सस्थासँग आवश्यक परामशय नलि सक्िेछ । 
 
१५. रकम विज िहुिे तथा आवती कोष (ररवणल्वङ् फण्ड) को रूपमा रहिे : (१) दफा ५ को 

उपदफा (१) बमोणजम कोषमा जम्मा िएको रकम मध्ये आंणशक वा परैु रकम कुिै आनथयक 
वषयमा िचय ििई आनथयक वषयको अन्त्यमा बाँकी रहेमा त्यस्तो रकम विज ििई कोषमै रहिेछ 
। 

  तर दफा १३ को उपदफा (१) बमोणजम प्राप्त सहायता रकमलाई त्यस्तो शतय अिुरूप 
उपयोग गिय िसकेको कारि जिाई सहायता उपलब्ि गराउिे सम्बणन्ित व्यणि वा संस्थाले 
वफताय माग गरेमा कोषबाट रकम वफताय गिय बािा पिे छैि । 

(२) कोषलाई आवती कोष (ररबणल्वङ्ग फण्ड) को रुपमा सञ्चालि गररिेछ । 
स्पविकरिाः यस दफाको प्रयोजिका लानग आवती कोष (ररबणल्वङ फण्ड) िन्नाले कोषबाट 

िचय िएको िगद रकम वावषयक रुपमा बजेट ववनियोजि माफय त पिुाःपनुतय गदै जािे गरर स्थावपत 
कोषलाई सम्झिपुछय । 

(3) कोषमा मौज्दात रकम पाँच लाि रूपैया िन्दा न्यूि हुि गएमा तत्काल थप रकम 
जम्मा गिय प्रयत्न गररिेछ । 

 
१६. सहयोगका लानग आह्वाि गिे : (१) ववपद्का कारि आपत्कानलि अवस्था नसजयिा िई स्थािीय 

स्रोत सािि र क्षमताले ववपद्को सामिा गिय कदठि िएमा िगरपानलकाले नछमेकी स्थािीय 
तह, प्रदेश सरकार तथा िेपाल सरकारलाई कोषमा आनथयक तथा वस्तगुत सहायता उपलब्ि 
गराउि अिुरोि गिय सक्िेछ । 

(२) ववपद् बाट प्रिाववतको िोज, उद्धार र राहतका लानग सनमनतले स्थािीय सामाणजक 
तथा परोपकारी संघ, संगठि, यवुाक्लव, आमासमूह, स्वयमू् सेवक, राष्ट्रसेवक, उद्योगी 
व्यवसायी, प्रवुद्ध व्यणि तथा आमसवयसािारिलाई सहयोगका लानग अिुरोि गिय सक्िेछ।  

 
१७. अनिलेि राख्ने : (१) सनमनतले कोष पररचालि सम्बन्िमा गरेको निियय र अन्य काम 

कारवाहीको अनिलेि दुरुस्त राख्नु पिेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोणजमको अनिलेि सनमनतको सदस्य-सणचवको णजम्मामा रहिेछ 
। 

(३) दफा (१) बमोणजमको अनिलेि सरोकारवाला कुिै व्यणि वा संस्थाले माग गरेमा 
निजलाई नियमािसुार त्यस्तो अनिलेि उपलब्ि गराईिेछ ।   

 
१८. अिुगमि: (१) यस काययववनि बमोणजम कोष पररचालि तथा सोबाट िएका कामको नियनमत 

तथा आकणस्मक अिुगमि सम्बन्िी काययका लानग सनमनतको संयोजक वा निजले तोकेको 
सनमनतको अन्य कुिै सदस्यको संयोजकत्वमा सनमनतको न्यूितम थप एक सदस्य समेत संलग्ि 
रहेको अिुगमि टोली िवटई कोष पररचालिबाट िएको कामको अिुगमि गिय सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम िवटएको अिुगमि टोलीले आफूलाई प्राप्त कायायदेशका 
आिारमा अिुगमिका क्रममा देणिएको सत्य त्य वववरि सवहतको प्रनतवेदि सनमनतसमक्ष पेश 
गिुयपिेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोणजम पेश हुि आएको प्रनतवेदि समेतका आिारमा कोष 
पररचालिमा कुिै कनम कमजोरी िएको देणिएमा त्यसलाई सुिार गिय सनमनतले आवश्यक 
निदेशि ददि सक्िेछ र त्यस्तो निदेशिको पालिा गिुय सम्बणन्ित सबैको कतयव्य हुिेछ ।  

(४) उपदफा (३) मा जिुसुकै कुरा लेणिएको िएता पनि कोष पररचालिमा कुिै 
गणम्िर त्रटुी रहेको र सोलाई तत्काल रोक्ि आवश्यक देणिएमा संयोजकले त्यस्तो कायय रोक्ि 
निदेशि ददि सक्िेछ । 

(५) अिुगमिका क्रममा कुिै व्यणिले झुठा वववरि पेश गरी कोषबाट राहत प्राप्त 
गरेको वा कोषले उपलब्ि गराएको राहतको दुरूपयोग गरेको पाईएमा दोषी उपर प्रचनलत 
कािूि बमोणजम कारवाही हुिेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोणजमको अिुगमि टोलीमा उपलब्ि िएसम्म स्थािीय राजिीनतक 
दल, ववपद् व्यवस्थापि सम्बन्िी काययमा संलग्ि गैरसरकारी संघसंस्था, उद्योगी व्यवसायी आवद्ध 
संघसंगठि, िागररक समाज तथा पत्रकार आवद्ध संघसंगठि र सशतय सहायता उपलब्ि गराउिे 
व्यणि वा संस्थाको प्रनतनिनि समेतलाई संलग्ि गराईिेछ । 

 
१९. निदेशि ददि सक्िे : िगर सिाले सनमनतको काम कारबाहीको सम्बन्िमा सनमनतलाई आवश्यक 

निदेशि ददि सक्िेछ । 
 

*** 

 


