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राक्सिराङ्ग गाउँपालिका विपद व्यिस्थापन कोष (िञ्चािन) 
काययविलि, २०७५ 

 

प्रस्तािनााः गाउँपालिका क्षेत्र लित्र प्राकृलतक तथा गैरप्राकृलतक 

विपद्बाट हुन िसने जोक्िम न्यूलनकरण तथा व्यिस्थापनका िालग 

स्थापना िएको विपद् व्यिस्थापन कोषको िञ्चािन िम्बन्िी काययविलि 

बनाउन बाञ्छनीय िएकोिे, 

राक्सिराङ्ग गाउँ विपद् जोक्िम न्यूलनकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, 

२०७% को दफा २७ िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी राक्सिराङ्ग गाउँ 

काययपालिकािे यो काययविलि बनाएकोछ ।   
 

पररच्छेद – १ 

प्रारक्म्िक 
 

१. िंक्क्षप्त नाम र प्रारम्ि : (१) यो काययविलिको नाम “विपद् 
व्यिस्थापन कोष (िञ्चािन) काययविलि, "२०७५” रहेको  
छ ।  

  (२) यो काययविलि तरुून्त प्रारम्ि हुनेछ ।  

 

२. पररिाषा : विषय िा प्रिंगिे अको अथय निागेमा यि 
काययविलिमा, 
(क) "ऐन” िन्नािे राक्सिराङ्ग गाउँ विपद् जोक्िम 

न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७%  
िम्झनपुछय । 

(ि) "कोष” िन्नािे ऐनको दफा  ३ को उपदफा (१) 
बमोक्जम स्थापना िएको विपद् व्यिस्थापन कोष 
िम्झनपुछय । 
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(ग)   "गाउँपालिका" िन्नािे राक्सिराङ्ग गाउँ पालिका 
िम्झन ुपछय  

(घ)  "प्रिावित व्यक्ि” िन्नािे विपद्को घटनाबाट 

पररिारका िदस्य गमुाएको, शारीररक िा मानलिक 

िमस्या उत्पन्न िएको, घर, जग्गाजलमन, पशुपन्छी, 
िाद्यान्न, ित्ताकपडा तथा अन्य िम्पत्तीमा आंक्शक िा 
पू ू्णरूपमा नोसिानी पुगेको िा विपद्का कारण अन्य 

कुनै तररकाबाट प्रिावित िएको व्यक्ििाई िम्झन ु
पछय । 

(ङ)  "राहत” िन्नािे विपद् प्रिावित व्यक्ििाई उपिब्ि 

गराईने नगद तथा िस्तगुत िहायता िामाग्री िमेत 
िम्झनपुछय । 

(च) "िलमलत” िन्नािे ऐनको दफा ३ बमोक्जमको िलमलत 
िम्झनपुछय । 

(छ)  "िंयोजक” िन्नािे िलमलतको िंयोजक िम्झनपुछय । 

 

पररच्छेद – २ 

कोषको स्थापना, उदे्दश्य तथा प्रयोग 

 

३. कोषको स्थापना: (१) स्थानीय स्तरमा उत्पन्न िएको िा 
हुनिसने विपद्को जोक्िम न्यूलनकरण तथा व्यिस्थापन 

िम्बन्िी कायय गाउँ स्तरबाटै िञ्चािन गनयका िालग आिश्यक 
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स्रोत िंकिन र पररचािन गनय गाउँपालिकामा एक विपद् 

व्यिस्थापन कोष रहनेछ ।  

(२) कोषको आय रकम िंकिन तथा व्यय रकम 

पररचािनका िालग गाउँपालिकाको िक्ञ्चत कोष रहेको वित्तीय 

िंस्थामा एक छुटै्ट िाता िोलिनेछ ।  

(३) कोषको कूि आम्दानी अन्तगयत यि काययविलिको 
दफा ५ बमोक्जम कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्त िएको रकम तथा 
कोषको िाता रहेको वित्तीय िंस्थािे कोष रकममा उपिब्ि 

गराएको ब्याज आय र दफा ६ बमोक्जम प्राप्त िएको िस्तगुत 

िहायता िामाग्रीको प्रचलित मूल्य िमेतिाई जनाउँनेछ ।  

तर िस्तगुत िहायता िामाग्रीको प्रचलित मूल्यिाई 

बैंक वहिाबमा िमािेश गररने छैन ।  

(४) यि काययविलिको दफा ६ बमोक्जम कोषको 
नाममा प्राप्त हुन आउने िस्तगुत िहायता िामाग्रीको छुटै्ट 

मौज्दात वकताब स्थापना गरर अलििेि गररनेछ । 

 

४. कोषको उदे्दश्य : (१) स्थानीय स्तरमा हुन िसने िम्िाव्य 

विपद्को जोक्िम न्यूलनकरण तथा विपद्को व्यिस्थापनका 
िालग आलथयक तथा िस्तगुत िहायता पररचािन गनुय कोषको 
उद्देश्य रहनेछ ।  

(२) कोषिे देहायका क्षेत्रमा काम गने छाः   
(क) विपद्को घटनाबाट प्रिावित 

व्यक्िहरूिाई स्थानीय स्तरमा तरुुन्त 
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िोज, उद्धार र राहत िेिा उपिब्ि 
गराउने ।  

(ि) विपद् पदाय तत्कािै स्थानीय स्तरमा 
िामना गनय िसने अिस्था लिजयना     
गने । 

(ग) विपद् जोक्िम न्यूलनकरण, पूियतयारी, 
प्रलतकायय र पुनिायि काययिाई िहज  
गने । 

 

५. कोषको आम्दानी : (१) कोषमा ऐनको दफा १२ को 
उपदफा (२) र (३) को अलिनमा रवह देहाय बमोक्जमका 
रकम आम्दानीको रूपमा जम्मा हुनेछ: 
(क) गाउँपालिकाको िावषयक बजेटमाफय त विपद् 

व्यिस्थापन कोषमा जम्मा हुने गरी स्िीकृत रकम, 

(ि) विपद् व्यिस्थापन काययका िालग कोषमा जम्मा हुनेगरी 
अन्य स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, 

(ग) विपद् व्यिस्थापन काययका िालग कोषमा जम्मा हुनेगरी 
प्रदेश िरकार तथा नेपाि िरकारबाट प्राप्त रकम, 

(घ) गाउँििाबाट स्िीकृत आलथयक ऐनमा व्यिस्था गररए 

बमोक्जम विपद् व्यिस्थापन कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्त 

हुने शुल्क तथा दस्तरु रकम,  
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(ङ) गाउँ ििा िदस्य, गाउँ काययपालिका िदस्य तथा 
गाउँपालिका कमयचारीहरूको स्िेक्च्छक लनणययबाट प्राप्त 

हुने रकम, 

(च) स्िदेशी विलिन्न िरकारी तथा गैरिरकारी िंघिंस्थाहरू र 
त्यिमा काययरत कमयचारीहरू, उद्योगी, व्यििायी, 
पेशाकमी, राजनीलतक दि, नागररक िमाज, िालमयक 

तथा परोपकारी िंघिंस्था र आम िियिािारणबाट 

स्िेक्च्छक रूपमा प्राप्त हुने रकम, 

(छ) गैरआिािीय नेपािी, िैदेक्शक िरकार तथा िंघिंस्थाको 
तफय बाट प्रचलित कानूनको अलिनमा रवह प्राप्त हुने 
रकम,  

(छ) कोषको िाता िञ्चािनमा रहेको वित्तीय िंस्थािे त्यस्तो 
कोषमा रहेको रकममा उपिब्ि गराएको ब्याज आय, 

(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बमोक्जम िस्तगुत िहायता 
िामाग्रीको लबक्रीबाट प्राप्त आय, 

(झ) प्रचलित कानूनको अलिनमा रवह कोषमा जम्मा हुने गरी 
अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्जम कोषिाई उपिब्ि हुने 
रकम िम्बक्न्ित व्यक्ि िा िंस्थािे यि काययविलिको दफा 
(३) को उपदफा (२) बमोक्जमको कोषको बैंक िातामा लििै 

जम्मा गररददन िा गाउँपालिकाको आलथयक प्रशािन शािामा 
नगद जम्मा गनय िसनेछ । त्यिरी नगद जम्मा हुन आएमा 
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आलथयक प्रशािन शािािे िम्बक्न्ित व्यक्ि िा िंस्थािाई 

िोको िपायई उपिब्ि गराउनपुनेछ । 

(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्यक्ि तथा िंस्थाको 
नाम र प्राप्त िहायता रकम िम्बन्िी मालिक वििरण अको 
मवहनाको िात गते लित्र िाियजलनक गररनेछ । 

तर कुनै व्यक्ि िा िंस्थािे िहायता उपिब्ि गराउँदा 
आफ्नो नाम िाियजलनक नगनय िलमलतिाई अनुरोि गरेको रहेछ 

िने लनजको नाम उल्िेि नगरी वििरण िाियजलनक गनय बािा 
पने छैन।  

६. िस्तगुत िहायता िामाग्री: (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा 
(२) र (३) को अलिनमा रवह कुनै व्यक्ि िा िंस्थाबाट नगद 

बाहेकको िस्तगुत िहायता िामाग्री प्राप्त हुन आएमा र त्यिरी 
प्राप्त िामाग्री विपद् व्यिस्थापन िम्बन्िी काययमा उपयोग हुने 
देक्िएमा त्यस्तो िस्तगुत िहायता िामाग्रीिाई स्िीकार 
गररनेछ ।  

(२)उपदफा (१) बमोक्जम स्िीकार गररएको िस्तगुत 

िहायता िामाग्रीिाई अिग्गै मौज्दात वकताबमा आम्दानी 
अलििेि जनाई त्यस्तो िामाग्रीको प्रचलित मूल्यिाई कोषको 
आम्दानीको रूपमा िमेत अलििेि गररनेछ ।  

स्पविकरणाः यि दफाको प्रयोजनका िालग प्रचलित 

मूल्य िन्नािे िस्तगुत िामाग्रीको िाथमा प्राप्तहुने िररद लबजक 

िा मूल्याङ्कनको प्रमाण र ढुिानी िागत िमेतको मूल्यिाई 

जनाउँनेछ । यदी त्यस्तो मूल्यलबना नै िस्तगुत िामाग्री प्राप्त 
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हुन आएको रहेछ िने त्यस्तो िस्तगुत िामाग्रीको प्रचलित 

स्थानीय दररेट अनिुारको मूल्याङ्कनिाई आम्दानीको आिार 
मालननेछ । िो पलन निएमा त्यिरी प्राप्त िामाग्रीको िालग 

िलमलतिे उक्चत ठहयायएको मूल्याङ्कनिाई कोषको आम्दानीको 
आिारको रूपमा लिईनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोक्जम प्राप्त िई उपदफा (२) 
बमोक्जम आम्दानी अलििेि गररएको कुनै िामाग्री तत्काि 

प्रयोग गनय आिश्यक नपने िा नलमल्ने िा िामो िमयिम्म 

िण्डारण गरर राख्न पलन अनुकुि नहुने (िड्ने, लबग्रने , नालिने 

िा िेर जाने) प्रकृक्त्तको िएमा िलमलतको लनणययिे त्यस्तो 
िामाग्रीिाई प्रचलित कानून बमोक्जम लििाम लबक्री गरी प्राप्त 

आय रकमिाई दफा ३ को उपदफा (२) बमोक्जमको कोषको 
िातामा जम्मा गररनेछ ।   

(४) उपदफा (१) मा जनुिुकै कुरा िेक्िएको िएता 
पलन कुनै िस्तगुत िहायता िामाग्री स्थानीय विपद् 

व्यिस्थापनमा उपयोग नहुने िा उपयोग गनय उपयिु नहुने 
देक्िएमा िलमलतिे लनणयय गरी त्यस्तो िहयोग आंक्शक िा 
पूणयरूपमा अस्िीकार गनय िसनेछ । 

(५) उपदफा (१) िा जनुिकैु कुरा िेक्िएको िएता 
पलन कुनै िस्तगुत िहायता िामाग्री प्रचलित मापदण्ड 

बमोक्जमको न्यूनतम गणुस्तरयुि निएको अिस्थामा त्यस्तो 
िामाग्रीिाई िलमलतिे अस्िीकार गनेछ।  
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(६) उपदफा (१) बमोक्जम प्राप्त िस्तगुत िहायता 
िामाग्री उपदफा (४) िा (५) बमोक्जम अस्िीकार गररएको 
अिस्थामा बाहेक त्यस्तो िामाग्री उपिब्ि गराउने व्यक्ि िा 
िंस्थािाई कायायियिे िामाग्री प्रालप्त र स्िीकारोक्िको िपायई 

उपिब्ि गराउनपुनेछ । 

(७) उपदफा (१) बमोक्जम स्िीकार गरी उपदफा 
(२) बमोक्जम अलििेि गररएको र उपदफा (४) िा (५) 
बमोक्जम अक्स्िकार गररएको िामाग्रीको वििरण तथा स्िीकार 
गररएको िामाग्रीको हकमा िो उपिब्ि गराउने व्यक्ि िा 
िंस्थाको नाम िम्बन्िी मालिक वििरण अको मवहनाको िात 

गते लित्र िाियजलनक गररनेछ । 

तर कुनै व्यक्ि िा िंस्थािे िहायता उपिब्ि गराउँदा 
आफ्नो नाम िाियजलनक नगनय िलमलतिाई अनुरोि गरेको रहेछ 

िने लनजको नाम उल्िेि नगरी वििरण िाियजलनक गनय बािा 
पने छैन । 

(८) यि दफा बमोक्जम प्राप्त िएको िस्तगुत िहायता 
िामाग्रीिाई त्यस्तो िामाग्री िण्डारण गने िा प्रयोग गररने 
स्थानिम्म पुयायउनका िालग िहायता उपिब्ि गराउने 
िम्बक्न्ित व्यक्ि िा िंस्थािाई नै अनुरोि गनय िवकनेछ ।   

  
७. कोषको प्रयोग : (१) कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गनय 

तथा विपद् व्यिस्थापनका िालग प्राप्त िस्तगुत िहायता 
िामाग्री िचय लनकािा गनय िलमलतिे लनणयय गनुयपने छ ।  
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(२) उपदफा (१) मा जनुिकैु कुरा िेक्िएको 
िएता पलन तत्काि विपद् प्रलतकायय गनुय पने अिस्था रहेको, 
तर िलमलतको बैठक बस्न िसने अिस्था नरहेमा ततू् पश्चात 

िगतै बस्ने िलमलतको बैठकबाट अनुमोदन गराउने गरी 
िंयोजकको लनणययबाट एक पटकमा बढीमा दश हजार 
रूपैयािम्मको रकम िचयगनय बािा पगु्ने छैन ।  

(३) कोषमा जम्मा िएको रकम तथा िामाग्री देहाय 
बमोक्जमको काययमा िचय गररनेछ: 
(क) विपद्बाट प्रिावित िएको िा हुनिसने व्यक्ि िा 

िमदुायको तत्काि िोजी, उद्धार तथा िम्पक्त्तको 
िंरक्षण गनय, 

(ि)  विपद् प्रिावितको तत्कािीन राहतका िालग आिश्यक 

पने िाद्यान्न, िानेपानी, ित्ता कपडा, औषिी, 
िरिफाइ तथा शैक्क्षक िामाग्री जस्ता िस्तहुरू िररद 

गरी उपिब्ि गराउन तथा ततू् िम्बन्िी अन्य 

आिश्यक कायय गनय, 
(ग) विपद्को कारण स्थायी बिोबाि स्थि गमुाएका 

व्यक्िहरूका िालग अस्थायी क्शविर िा आश्रयस्थि 

बनाउन तथा पनुस्थायपना गनय, 
(घ)  विपद्को कारणबाट घाइते िा लबरामी िएका व्यक्िको 

औषिोपचार गनय, 
(ङ) विपद् प्रिावितिाई मनोिैज्ञालनक उपचार तथा 

मनोविमशय प्रदान गनय, 
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(च)  विपद्को कारणबाट मृत्य ुिएका व्यक्िको काजवक्रया 
िा िदगतका िालग लनजको पररिारिाई तोवकए 

बमोक्जमको िहायता उपिब्ि गराउन, 

(छ) विपद्को कारण िम्पक्त्तको क्षती हुने व्यक्ििाई 
तोवकएबमोक्जमको राहत उपिब्ि गराउन, 

(ज) िोज, उद्धार तथा प्राथलमक उपचारकािालग स्ियमू् 
िेिक तथा विशेषज्ञको पररचािन र िामाग्री िररद 
तथा िण्डारण गनय, 

(झ)  विपद्को कारणबाट िएको फोहरमैिा तथा प्रदुषणको 
वििजयन गनय, 

(ञ)  विपद् पूिय िूचना प्रणािी स्थापना िम्बन्िी उपकरण 

िररद, प्रणािी विकाि र िोको िञ्चािन गनय, 
(ट)  िोज, उद्धार र राहतकोिालग तत्काि िञ्चार तथा 

यातायात िूचारु गनय, 
(ठ) स्थानीय स्तरमा रहेका विपद् व्यिस्थापन स्ियमू् 

िेिकहरूको क्षमता विकाि तथा पररचािन 
िम्बन्िी कायय गनय, 

(ड) जोक्िमयिु स्थानको पवहचान तथा उि स्थानको 
िन जनको स्थानान्तरण गनय, 

(ढ)  विपद् पश्चात विपदबाट िएको क्षलतको िेिाजोिा र 
विपद् पश्चातको आिश्यकताको पवहचान गनय, 

(ण)  विपद् पलछको पुनाःलनमायण गनय, 
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(त)  विपद् पुियतयारी, विपद् प्रलतकायय, विपद् र 
विपद्पलछको पनुिायि, विपद् जोक्िम न्यूलनकरण 
जस्ता विपद् व्यिस्थापनका कायय गनय, 

(थ) िलमलतिे तोके बमोक्जमको विपद् व्यिस्थापन 
िम्िक्न्ि अन्य कामगनय, गराउन । 

(४) उपदफा (३) मा जनुिुकै कुरा िेक्िएको िए 

तापलन लनयलमतरूपमा गररने विकाि लनमायण िम्बन्िी काययिाई 

विपद् व्यिस्थापनिँग आिद्ध गराएर कोषबाट कुनै पलन 

वकलिमको िचय गनय पाईनेछैन । 

(५) कोषमा मौज्दात रकम पाँच िाि रूपैया िन्दा 
घवट िएको अिस्थामा आपतकालिन काययबाहेक अन्य 

प्रयोजनका िालग कोषको रकम प्रयोग गररनेछैन ।  

 

८. राहत िहायता वितरण: (१) प्रिावित व्यक्ििाई राहत 

उपिब्ि गराउँदा कोषमा जम्मा िएको रकम र िस्तगुत 

िामाग्री मध्ये आिश्यकता र औक्चत्यका आिारमा दुिै िा कुनै 

एक मात्र पलन उपिब्ि गराउन िवकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्जम राहत उपिब्ि 

गराउनपूुिय कोषबाट राहत उपिब्ि गराईददने िम्बन्िमा 
विपद् प्रिावित व्यक्ि िा लनजको एकाघरको पररिारका 
िदस्यिे विपद्को घटना र िोबाट आँफू िा आफ्नो पररिारका 
िदस्यिाई पनय गएको हानी नोसिानीको वििरण िवहत 

कायायियमा लनिेदन दताय गनुयपनेछ ।  
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(३) उपदफा (२) बमोक्जम लनिेदन दताय गदाय 
विपद्को घटना र िोबाट पनय गएको हानी नोसिानीको 
मूल्याङ्कन िवहतको िजयलमन मचुलु्का िा प्रलतिेदन िमेत 

लनिेदनिाथ िंिग्न गररएको हुनुपनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोक्जम दताय िएको लनिेदन र 
उपदफा (३) बमोक्जमको िंिग्न मचुलु्का िा प्रलतिेदन 

िमेतका आिारमा विपद् प्रिावितिाई कोषबाट राहत रकम 

तथा िामाग्री उपिब्ि गराउँदा विपद्को िघनता र व्यापकता, 
कोषमा जम्मा िएको रकम तथा राहत िामाग्रीको उपिब्िता 
र िचयको औक्चत्य िमेतिाई दृविगत गरी िलमलतिे उक्चत 

ठहयायएबमोक्जम हुनेछ । 

(५) उपदफा (२) र (३) मा जनुिुकै कुरा िेक्िएको 
िएता पलन विपद्को कारणिे गक्म्िर हानी नोसिानी िा घाईते 

िई विपद् प्रिावित व्यक्ि िा लनजको एकाघरको पररिारका 
िदस्यिे राहतका िालग लनिेदन दताय गनय िसने अिस्था 
नरहेमा र ततू्काि राहत उपिब्ि नगराउँदा विपद् प्रिावित 

व्यक्ि थप जोक्िममा िकेलिन िसने िा थप जनिन र 
स्िास््यमा हानी नोसिानी पगु्न िसने अिस्था छ िने्न 

िलमलतिाई िागेमा त्यस्तो व्यक्ििाई िलमलतिे लनणयय गरेर 
तत्काि राहत उपिब्ि गराउन िसनेछ । 

(६) विपद् प्रिावित व्यक्ििाई यि दफा बमोक्जम 

राहत उपिब्ि गराउँदा मवहिा, बािबालिका, वकशोर वकशोरी, 
जेष्ठ नागररक, अशि तथा अपाङ्गता िएका व्यक्ििाई 

प्राथलमकता ददनपुनेछ । 
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९. कोष प्रयोग गनय नपाईने: (१) यि काययविलिमा अन्यत्र 

जनुिुकै कुरा िेक्िएको िए तापलन देहायको प्रयोजनका िालग 

कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गनय पाईने छैनाः 
(क) लनयलमत प्रशािलनक काययको िालग िचय गनय,  

(ि) कुनै िरकारी िा गैरिरकारी पदालिकारी िा 
कमयचारीिाई लनयलमत रूपमा तिब, ित्ता िा अन्य 

िुवििा उपिब्ि गराउन,  

(ग) कुनै िरकारी िा गैरिरकारी पदालिकारी िा 
कमयचारीिाई भ्रमण िचय िा अन्य त्यस्तै प्रकारको 
िचय उपिब्ि गराउन, 

(घ) विपद्बाट प्रिावितिाई ददईने तोवकएबमोक्जमको राहत 

बाहेक अन्य कुनै पलन वकलिमको चन्दा, पुरस्कार, 
उपहार िा आलथयक िहायता उपिब्ि गराउन, 

(ङ) कुनै पलन वकलिमको गोवष्ठ, अन्तरवक्रया िा ििािम्मेिन 

िञ्चािन गनय, गराउन, 

(च) आकक्स्मक रूपमा लनमायण गनुयपने बाहेकका अन्य 

लनयलमत पूिायिार विकाि लनमायणिम्बन्िी कायय गनय, 
गराउन, 

(ङ) विपद् जोक्िम न्यूलनकरण तथा विपद् व्यिस्थापनिँग 

प्रत्यक्ष िम्बन्ि निएको अन्य कुनै पलन कायय गनय, 
गराउन ।  

(२) कोषिाई प्राप्त िएको िस्तगुत िहायता िामाग्री 
मध्यै कुनै पलन िामाग्री पूणय िा आंक्शकरूपमा कायायियको िा 
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कायायियको कुनै पदालिकारी िा कमयचारीको प्रयोजनका िालग 

प्रयोग गररने छैन । 

 

पररच्छेद – ३ 

कोषको िञ्चािन, िेिा तथा िेिा पररक्षण 

 

१०. कोषको िञ्चािन: (१) कोषको बैंक िाता िञ्चािन 

गाउँपालिकाको प्रमिु प्रशािकीय अलिकृत िा लनजिे 
तोकेको अलिकृत स्तरको कमयचारी र िेिा प्रमिु िा 
लनजिे तोकेको िेिाको कमयचारीको िंयिु दस्तितबाट 
हुनेछ ।  

(२) कोषबाट एक पटकमा दुई हजार रूपैया िन्दा 
बढीको रकम ििुानी गदाय अलनिाययरूपमा बैंक माफय त मात्र 

ििुानी गररनेछ । 

(३) कोषिाई प्राप्त िस्तगुत िहायता िामाग्रीको 
लनकािा प्रमिु प्रशािकीय अलिकृत िा लनजिे तोकेको विपद् 

व्यिस्थापन हेने अलिकृत स्तरको कमयचारी र क्जन्िी शािा 
प्रमिुबाट हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोक्जम िस्तगुत िहायता िामाग्री 
विपद् व्यिस्थापन काययमा उपयोगका िालग लनकािा गदाय 
मौज्दात वकताबमा िचय अलििेि जनाई लनकािा ददनपुनेछ र 
त्यस्तो िामाग्रीको अलििेि मूल्यिाई कोषको िचयको रूपमा 
िमेत अलििेि गररनेछ । 
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११. कोषको आयव्ययको िेिा तथा िोको िाियजलनकरण: (१) 
कोषको आय व्ययको िेिा प्रचलित कानून बमोक्जम 
राक्िनेछ ।  

(२) कोषिे काययपालिकािे तोकेबमोक्जम आन्तररक 
लनयन्त्रण प्रणािी कायम गनुय पनेछ। 

(३) कोषको मालिकरूपमा िएको आम्दानी र िचयको 
वििरण अको मवहनाको िात गतेलित्रमा िाियजलनक     
गनुयपनेछ । 

(४) आलथयक िषय िमाप्त िएको लमलतिे तीन 
मवहनालित्र िलमलतिे कोषको िावषयक आय व्ययको वििरण 
िमेत िुल्ने िावषयक प्रलतिेदन तयार गरी काययपालिका माफय त 
गाउँििा िमक्ष पेश गनुय पनेछ । 

 

१२. िेिापररक्षण:(१) कोषको आन्तररक िेिापरीक्षण 
गाउँपालिकाको आन्तररक िेिा पररक्षण शािाबाट हुनेछ । 

(२) कोषको अक्न्तम िेिापरीक्षण महािेिा 
परीक्षकबाट हुनेछ । 

(३) गाउँ काययपालिकािे चाहेमा जनुिकैु बित 
िलमलतको वहिािवकताि जाँच्न िा जाँच गराउन िसनेछ । 

(४) गाउँ काययपालिकाको कायायियिे कम्तीमा 
िषयको एक पटक कोषको िामाक्जक र िाियजलनक 
िेिापररक्षणको व्यिस्था लमिाउनेछ। 
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पररच्छेद –४ 

विविि 

 

१३. िशतय िहायता: (१) विपद् व्यिस्थापन िम्बन्िी तोवकएको 
कायय िम्पादन गने शतय िवहत कुनै व्यक्ि िा िंस्थािे कोषमा 
िहायता उपिब्ि गराउन चाहेमा त्यस्तो िहायता प्राप्त गनुय पूिय 
िलमलतिे शतय स्िीकार गने िा नगने िम्बन्िी लनणयय गनेछ र 
शतय स्िीकार गरेको अिस्थामा मात्र िहायता रकम िा िामाग्री 
कोषमा जम्मा हुनेछ । 

तर नेपाि िरकार, प्रादेश िरकार िा स्थानीय 

िरकारिे िशतय अनुदान उपिब्ि गराउने हकमा िलमलतको 
पूिय लनणयय आिश्यक पने छैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्जम कोषमा प्राप्त अनुदान 

रकम िा िस्तगुत िहायता िामाग्रीिाई तोवकएको काममा 
मात्र उपयोग गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोक्जम कोषमा प्राप्त अनुदान 

रकम िा िस्तगुत िहायता िामाग्री तोवकए बमोक्जमको 
काययमा उपयोग िए निएको िम्बन्िमा त्यस्तो िहायता 
उपिब्ि गराउने व्यक्ि िा िंस्थािे वििरण माग गरेमा िोको 
वििरण उपिब्ि गराउनपुनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोक्जम कोषमा िहायता स्िरुप 
प्राप् तहुने राहत िामाग्रीहरुको िण्डारण तथा वितरण 
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काययिाई व्यिक्स्थतगनय आिश्यिा अनिुार िलमलतिे थप 
मापदण्ड/लनदेक्शका बनाई िागगुनय िसनेछ । 

 

१४. परामशय लिन िसने: िलमलतिे यि काययविलि बमोक्जमको 
कायय िम्पादन गनय उपयुि विज्ञ व्यक्ि िा िस्थािँग 
आिश्यक परामशय लिन िसनेछ । 

 

१५. रकम विज नहुने तथा आिती कोष (ररिक्ल्िङ् फण्ड) को 
रूपमा रहने: (१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोक्जम कोषमा 
जम्मा िएको रकम मध्ये आंक्शक िा पुरै रकम कुनै आलथयक 

िषयमा िचय निई आलथयक िषयको अन्त्यमा बाँकी रहेमा 
त्यस्तो रकम विज निई कोषमै रहनेछ । 

  तर दफा १३ को उपदफा (१) बमोक्जम प्राप्त 

िहायता रकमिाई त्यस्तो शतय अनुरूप उपयोग गनय निकेको 
कारण जनाई िहायता उपिब्ि गराउने िम्बक्न्ित व्यक्ि िा 
िंस्थािे वफताय माग गरेमा कोषबाट रकम वफताय गनय बािा पने 

छैन । 

(२) कोषिाई आिती कोष (ररबक्ल्िङ्ग फण्ड) को 
रुपमा िञ्चािन गररनेछ । 

स्पविकरणाः यि दफाको प्रयोजनका िालग आिती कोष 
(ररबक्ल्िङ फण्ड) िन्नािे कोषबाट िचय िएको नगद रकम 
िावषयक रुपमा बजेट विलनयोजन माफय त पनुाःपलुतय गदै जाने गरर 
स्थावपत कोषिाई िम्झनपुछय । 
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(३) कोषमा मौज्दात रकम पाँचिाि रूपैया िन्दा 
न्यून हुन गएमा तत्काि थप रकम जम्मागनय प्रयत्न     
गररनेछ । 

 

१६. िहयोगका िालग आह्वान गने: (१) विपद्का कारण 

आपत्कालिन अिस्था लिजयना िई स्थानीय स्रोत िािन र 
क्षमतािे विपद्को िामना गनय कदठन िएमा गाउँपालिकािे 

लछमेकी स्थानीय तह, प्रदेश िरकार तथा नेपाि िरकारिाई 

कोषमा आलथयक तथा िस्तगुत िहायता उपिब्ि गराउन 

अनुरोि गनय िसनेछ । 

(२) विपद्बाट प्रिावितको िोज, उद्धार र राहतका 
िालग िलमलतिे स्थानीय िामाक्जक तथा परोपकारी िंघ, 

िंगठन, युिासिि, आमा िमूह, स्ियमू् िेिक, राष्ट्रिेिक, 

उद्योगी व्यििायी, प्रिदु्ध व्यक्ि तथा आमिियिािारणिाई 

िहयोगका िालग अनुरोि गनय िसनेछ।  

 

१७. अलििेि राख्ने: (१) िलमलतिे कोष पररचािन िम्बन्िमा 
गरेको लनणयय र अन्य काम कारिाहीको अलििेि दरुुस्त 
राख्नु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्जमको अलििेि िलमलतको 
िदस्य िक्चिको क्जम्मामा रहनेछ । 

(३) उपदफा(१) बमोक्जमको अलििेि िरोकारिािा 
कुनै व्यक्ि िा िंस्थािे माग गरेमा लनजिाई लनयमानुिार 
त्यस्तो अलििेि उपिब्ि गराईनेछ ।   
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१८. अनगुमन: (१) यि काययविलि बमोक्जम कोष पररचािन तथा 
िोबाट िएका कामको लनयलमत तथा आकक्स्मक अनुगमन 

िम्बन्िी काययका िालग िलमलतको िंयोजक िा लनजिे तोकेको 
िलमलतको अन्य कुनै िदस्यको िंयोजकत्िमा िलमलतको 
न्यूनतम थप एक िदस्य िमेत िंिग्न रहेको अनुगमन टोिी 
िवटई कोष पररचािनबाट िएको कामको अनुगमन गनय 
िसनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्जम िवटएको अनुगमन 

टोिीिे आफूिाई प्राप्त कायायदेशका आिारमा अनुगमनका 
क्रममा देक्िएको ित्य त्य वििरण िवहतको प्रलतिेदन िलमलत 

िमक्ष पेश गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोक्जम पेश हुन आएको 
प्रलतिेदन िमेतका आिारमा कोष पररचािनमा कुनै कलम 

कमजोरी िएको देक्िएमा त्यििाई िुिार गनय िलमलतिे 

आिश्यक लनदेशन ददन िसनेछ र त्यस्तो लनदेशनको पािना 
गनुय िम्बक्न्ित िबैको कतयव्य हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) मा जनुिुकै कुरा िेक्िएको िएता 
पलन कोष पररचािनमा कुनै गक्म्िर त्रटुी रहेको र िोिाई 

तत्काि रोसन आिश्यक देक्िएमा िंयोजकिे त्यस्तो कायय 
रोसन लनदेशन ददन िसनेछ । 

(५) अनुगमनका क्रममा कुनै व्यक्ििे झुठा वििरण 

पेश गरी कोषबाट राहत प्राप्त गरेको िा कोषिे उपिब्ि 
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गराएको राहतको दुरूपयोग गरेको पाईएमा दोषी उपर 
प्रचलित कानून बमोक्जम कारिाही हुनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोक्जमको अनुगमन टोिीमा 
उपिब्ि िएिम्म स्थानीय राजनीलतक दि, विपद् व्यिस्थापन 

िम्बन्िी काययमा िंिग्न गैरिरकारी िंघिंस्था, उद्योगी 
व्यििायी आिद्ध िंघ िंगठन, नागररक िमाज तथा पत्रकार र 
िशतय िहायता उपिब्ि गराउने व्यक्ि िा िंस्थाको प्रलतलनलि 

िमेतिाई िंिग्न गराईनेछ । 

 

१९. लनदेशन ददन िसने : गाउँििािे िलमलतको काम 
कारबाहीको िम्बन्िमा िलमलतिाई आिश्यक लनदेशन ददन 
िसनेछ । 

 
 

          cf1fn] 
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