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स्थानीय राजपत्र 

मेलम्ची नगरपार्लकाद्वारा प्रकार्ित 
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भाग-१ 

मेलम्ची नगरपाललका लसन्धुपाल्चोक, 

बागमती प्रदेश, नेपाल मेलम्ची नगरपाललका  

लिपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) काययलिलध, २०७८ 

प्रस्तािनााः  

मेलम्ची नगरपार्लका क्षेत्र र्भत्र प्राकृर्तक तथा गैरप्राकृर्तक र्िपद्बाट 

हुन सक्ने जोर्खम न्यूर्नकरण तथा व्यिस्थापनका लार्ग स्थापना भएको र्िपद् 

व्यिस्थापन कोषको सञ्चालन सम्बन्धी कायिर्िर्ध बनाईन बाञ्छनीय भएकोले, 

गाईँ/नगर र्िपद् जोर्खम न्यूर्नकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५ को 

दफा २७ ले र्दएको ऄर्धकार प्रयोग गरी मेलम्ची नगर कायिपार्लकाले यो 

कायिर्िर्ध बनाएकोछ ।  

पररच्छेद – १ 

प्रारलम्भक  

 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यो कायिर्िर्धको नाम “र्िपद् व्यिस्थापन 

कोष (सञ्चालन) कायिर्िर्ध , २०७८” रहेको छ ।  

  (२) यो कायिर्िर्ध तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।  
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२. पररभाषा : र्िषय िा प्रसंगले ऄको ऄथि नलागेमा यस कायिर्िर्धमा, 

(क) “ऐन” भन्नाले मेलम्ची नगरपार्लकाको र्िपद् 

जोर्खम न्यूर्नकरण तथा व्यिस्थापन र जलिायु 

ईत्थानर्िल नगर र्नमािणको लार्ग बनेको ऐन , 

२०७५ सम्झनुपछि  ।

 

(ख) “कोष” भन्नाले ऐनको दफा १२ बमोर्जमको र्िपद् 

व्यिस्थापन कोष सम्झनुपछि  । 

(ग) “प्रभार्ित व्यर्ि” भन्नाले र्िपदक्ो घटनाबाट 

पररिारका सदस्य गुमाएको, िारीररक िा मानर्सक 

समस्या ईत्पन्न भएको, घर, जग्गाजर्मन, पिुपन्छी, 

खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा ऄन्य सम्पत्तीमा अंर्िक 

िा पूण्रूपमा नोक्सानी पुगेको िा र्िपदक्ा कारण 

ऄन्य कुनै तररकाबाट प्रभार्ित भएको व्यर्िलाइ 

सम्झनुपछि  । 

(घ) “राहत” भन्नाले र्िपद् प्रभार्ित व्यर्िलाइ ईपलब्ध 

गराइने नगद तथा िस्तुगत सहायता सामाग्री समेत 

सम्झनुपछि  । 

(ख) “सर्मर्त” भन्नाले ऐनको दफा ३ बमोर्जमको सर्मर्त 

सम्झनुपछि  । 

(छ) “संयोजक” भन्नाले सर्मर्तको संयोजक सम्झनुपछि  ।      

पररच्छेद – २ 

कोषको स्थापना , उदे्दश्य तथा प्रयोग  

३. कोषको स्थापना: (१) स्थानीय स्तरमा ईत्पन्न भएको िा हुनसक्ने 

र्िपदक्ो जोर्खम न्यूर्नकरण तथा व्यिस्थापन सम्बन्धी कायि नगर 
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स्तरबाटै सञ्चालन गनिका लार्ग अिश्यक स्रोत संकलन र पररचालन 

गनि गाईँपार्लका/नगरपार्लकामा एक लिपद् व्यिस्थापन  कोष रहनेछ।  

(२) कोषको अय रकम संकलन तथा व्यय रकम 

पररचालनका लार्ग गाईँपार्लका/नगरपार्लकाको सर्ञ्चत कोष रहेको 

र्ित्तीय संस्थामा एक छुटै्ट खाता खोर्लनेछ ।  

(३) कोषको कूल अम्दानी ऄन्तगित यस कायिर्िर्धको दफा ५ 

बमोर्जम कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्त भएको रकम तथा कोषको खाता 

रहेको र्ित्तीय संस्थाले कोष रकममा ईपलब्ध गराएको ब्याज अय र 

दफा ६ बमोर्जम प्राप्त भएको िस्तुगत सहायता सामाग्रीको प्रचर्लत 

मूल्य समेतलाइ जनाईँनेछ ।  

तर िस्तुगत सहायता सामाग्रीको प्रचर्लत मूल्यलाइ बैंक 

र्हसाबमा समािेि गररने छैन ।  

(४) यस कायिर्िर्धको दफा ६ बमोर्जम कोषको नाममा प्राप्त 

हुन अईने िस्तुगत सहायता सामाग्रीको छुटै्ट मौज्दात र्कताब स्थापना 

गरर ऄर्भलेख गररनेछ । 

४. कोषको उदे्दश्य : (१) स्थानीय स्तरमा हुन सक्ने सम्भाव्य र्िपदक्ो 

जोर्खम न्यूर्नकरण तथा र्िपदक्ो व्यिस्थापनका लार्ग अर्थिक तथा 

िस्तुगत सहायता पररचालन गनुि कोषको ईद्देश्य रहनेछ ।  

(२) कोषले देहायका क्षेत्रमा काम गने छः   

(क) र्िपदक्ो घटनाबाट प्रभार्ित व्यर्िहरूलाइ 

स्थानीय स्तरमा तुरुन्त खोज, ईद्धार र राहत 

सेिा ईपलब्ध गराईने ।  

(ख) र्िपद् पदाि तत्कालै स्थानीय स्तरमा सामना 

गनि सक्ने ऄिस्था र्सजिना गने ।  

(ग) र्िपद् जोर्खम न्यूर्नकरण, पूिितयारी, प्रर्तकायि 

र पुनलािभ कायिलाइ सहज गने । 
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५. कोषको आम्दानी : (१) कोषमा ऐनको दफा १२ को ईपदफा (२) र 

(३) को ऄर्धनमा रर्ह देहाय बमोर्जमका रकम  अम्दानीको रूपमा 

जम्मा हुनेछ: 

(क) नगरपार्लकाको िार्षिक बजेटमाफि त र्िपद् 

व्यिस्थापन कोषमा जम्मा हुने गरी स्िीकृत 

रकम, 

(ख) र्िपद् व्यिस्थापन कायिका लार्ग कोषमा 

जम्मा हुनेगरी ऄन्य स्थानीय तहबाट प्राप्त 

रकम, 

(ग) र्िपद् व्यिस्थापन कायिका लार्ग कोषमा जम्मा 

हुनेगरी प्रदेि सरकार तथा नेपाल सरकारबाट 

प्राप्त रकम, 

(घ) नगरसभाबाट स्िीकृत अर्थिक ऐनमा व्यिस्था 

गररए बमोर्जम र्िपद् व्यिस्थापन कोषमा 

जम्मा हुनेगरी प्राप्त हुने िुल्क तथा दस्तुर 

रकम,  

(ङ) नगर सभा सदस्य, नगर कायिपार्लका सदस्य 

तथा नगरपार्लकाका कमिचारीहरूको 

स्िेर्छछक र्नणियबाट प्राप्त हुने रकम, 

(च) स्िदेिी र्िर्भन्न सरकारी तथा गैरसरकारी 

संघसंस्थाहरू र त्यसमा कायिरत 

कमिचारीहरू, ईद्योगी, व्यिसायी, पेिाकमी, 

राजनीर्तक दल, नागररक समाज, धार्मिक 

तथा परोपकारी संघसंस्था र अम 

सििसाधारणबाट स्िेर्छछक रूपमा प्राप्त हुने 

रकम, 
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(छ) गैरअिासीय नेपाली, िैदेर्िक सरकार तथा 

संघसंस्थाको तफि बाट प्रचर्लत कानूनको 

ऄर्धनमा रर्ह प्राप्त हुने रकम,  

(छ) कोषको खाता सञ्चालनमा रहेको र्ित्तीय 

संस्थाले त्यस्तो कोषमा रहेको रकममा 

ईपलब्ध गराएको ब्याज अय, 

(ज) दफा ६ को ईपदफा (३) बमोर्जम िस्तुगत 

सहायता सामाग्रीको र्बक्रीबाट प्राप्त अय, 

(झ) प्रचर्लत कानूनको ऄर्धनमा रर्ह कोषमा जम्मा 

हुने गरी ऄन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।  

(२) ईपदफा (१) बमोर्जम कोषलाइ ईपलब्ध हुने रकम 

सम्बर्न्धत व्यर्ि िा संस्थाले यस कायिर्िर्धको दफा ३ को ईपदफा (२) 

बमोर्जमको कोषको बैंक खातामा र्सधै जम्मा गरर र्दन नगरपार्लकाको 

अर्थिक प्रिासन िाखामा नगद जम्मा गनि सक्नेछ । त्यसरी नगद जम्मा 

हुन अएमा अर्थिक प्रिासन िाखाले सम्बर्न्धत व्यर्ि िा संस्थालाइ 

सोको भपािइ ईपलब्ध गराईनुपनेछ । 

(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्यर्ि तथा संस्थाको नाम र प्राप्त 

सहायता रकम सम्बन्धी मार्सक र्ििरण ऄको मर्हनाको सात गते र्भत्र 

साििजर्नक गररनेछ । 

तर कुनै व्यर्ि िा संस्थाले सहायता ईपलब्ध गराईँदा अफ्नो 

नाम साििजर्नक नगनि सर्मर्तलाइ ऄनुरोध गरेको रहेछ भने र्नजको नाम 

ईल्लेख नगरी र्ििरण साििजर्नक गनि बाधा पने छैन।  

६. िस्तुगत सहायता सामाग्री: (१) ऐनको दफा १२ को ईपदफा (२) र 

(३) को ऄर्धनमा रर्ह कुनै व्यर्ि िा संस्थाबाट नगद बाहेकको 

िस्तुगत सहायता सामाग्री प्राप्त हुन अएमा र त्यसरी प्राप्त सामाग्री र्िपद् 

व्यिस्थापन सम्बन्धी कायिमा ईपयोग हुने देर्खएमा त्यस्तो िस्तुगत 

सहायता सामाग्रीलाइ स्िीकार गररनेछ ।  
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(२) ईपदफा (१) बमोर्जम स्िीकार गररएको िस्तुगत सहायता 

सामाग्रीलाइ ऄलग्गै मौज्दात र्कताबमा अम्दानी ऄर्भलेख जनाइ 

त्यस्तो सामाग्रीको प्रचर्लत मूल्यलाइ कोषको अम्दानीको रूपमा समेत 

ऄर्भलेख गररनेछ ।  

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागग प्रचगलत मूल्य 

भन्नाले वस्तुगत सामाग्रीको साथमा प्राप्तहुने खररद गबजक वा 

मूल्याङ्कनको प्रमाण र ढुवानी लागत समेतको मूल्यलाई जनाउँनेछ । 

यदी त्यस्तो मूल्यगबना नै वस्तुगत सामाग्री प्राप्त हुन आएको रहेछ भने 

त्यस्तो वस्तुगत सामाग्रीको प्रचगलत स्थानीय दररेट अनुसारको 

मूल्याङ्कनलाई आम्दानीको आधार मागननेछ । सो पगन नभएमा त्यसरी 

प्राप्त सामाग्रीको लागग सगमगतले उगचत ठहयााएको मूल्याङ्कनलाई 

कोषको आम्दानीको आधारको रूपमा गलईनेछ । 

(३) ईपदफा (१) बमोर्जम प्राप्त भइ ईपदफा (२) बमोर्जम 

अम्दानी ऄर्भलेख गररएको कुनै सामाग्री तत्काल प्रयोग गनि अिश्यक 

नपने िा नर्मल्ने िा लामो समयसम्म भण्डारण गरर राख्न पर्न ऄनुकुल 

नहुने (सड्ने, र्बग्रने, नार्सने िा खेर जाने) प्रकृर्तको भएमा सर्मर्तको 

र्नणियले त्यस्तो सामाग्रीलाइ प्रचर्लत कानून बमोर्जम र्ललाम र्बक्री 

गरी प्राप्त अय रकमलाइ दफा ३ को ईपदफा (२) बमोर्जमको कोषको 

खातामा जम्मा गररनेछ ।   

(४) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेर्खएको भएता पर्न कुनै 

िस्तुगत सहायता सामाग्री स्थानीय र्िपद् व्यिस्थापनमा ईपयोग नहुने 

िा ईपयोग गनि ईपयुि नहुने देर्खएमा सर्मर्तले र्नणिय गरी त्यस्तो 

सहयोग अंर्िक िा पूणिरूपमा ऄस्िीकार गनि सक्नेछ । 

(५) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेर्खएको भएता पर्न कुनै 

िस्तुगत सहायता सामाग्री प्रचर्लत मापदण्ड बमोर्जमको न्यूनतम 

गुणस्तरयुि नभएको ऄिस्थामा त्यस्तो सामाग्रीलाइ सर्मर्तले 

ऄस्िीकार गनेछ।  
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(६) ईपदफा (१) बमोर्जम प्राप्त िस्तुगत सहायता सामाग्री 

ईपदफा (४) िा (५) बमोर्जम ऄस्िीकार गररएको ऄिस्थामा बाहेक 

त्यस्तो सामाग्री ईपलब्ध गराईने व्यर्ि िा संस्थालाइ कायािलयले 

सामाग्री प्रार्प्त र स्िीकारोर्िको भपािइ ईपलब्ध गराईनुपनेछ । 

(६) ईपदफा (१) बमोर्जम स्िीकार गरी ईपदफा (२) 

बमोर्जम ऄर्भलेख गररएको र ईपदफा (४) िा (५) बमोर्जम 

ऄर्स्िकार गररएको सामाग्रीको र्ििरण तथा स्िीकार गररएको 

सामाग्रीको हकमा सो ईपलब्ध गराईने व्यर्ि िा संस्थाको नाम सम्बन्धी 

मार्सक र्ििरण ऄको मर्हनाको सात गते र्भत्र साििजर्नक गररनेछ ।  

तर कुनै व्यर्ि िा संस्थाले सहायता ईपलब्ध गराईँदा अफ्नो 

नाम साििजर्नक नगनि सर्मर्तलाइ ऄनुरोध गरेको रहेछ भने र्नजको नाम 

ईल्लेख नगरी र्ििरण साििजर्नक गनि बाधा पने छैन । 

(७) यस दफा बमोर्जम प्राप्त भएको िस्तुगत सहायता 

सामाग्रीलाइ त्यस्तो सामाग्री भण्डारण गने िा प्रयोग गररने स्थानसम्म 

पुयािईनका लार्ग सहायता ईपलब्ध गराईने सम्बर्न्धत व्यर्ि िा 

संस्थालाइ नै ऄनुरोध गनि सर्कनेछ ।    

७. कोषको प्रयोग : (१) कोषमा जम्मा भएको रकम खचि  गनि तथा र्िपद् 

व्यिस्थापनका लार्ग प्राप्त िस्तुगत सहायता सामाग्री खचि र्नकासा गनि 

सर्मर्तले र्नणिय गनुिपनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेर्खएको भएता पर्न 

तत्काल र्िपद् प्रर्तकायि गनुि पने ऄिस्था रहेको, तर सर्मर्तको बैठक 

बस्न सक्ने ऄिस्था नरहेमा तत् पश्चात लगतै बस्ने सर्मर्तको बैठकबाट 

ऄनुमोदन गराईने गरी संयोजकको र्नणियबाट  एक पटकमा बढीमा 

पचास हजार रूपैयासम्मको अर्थिक सहयोग िापत रकम खचि गनि र रु 

५ लाखसम्मको र्िपद् प्रर्तकायि योजना संचालन गनि बाधा पुग्ने छैन ।  

(३) कोषमा जम्मा भएको रकम तथा सामाग्री देहाय 

बमोर्जमको कायिमा खचि गररनेछ:  
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(क) र्िपद्बाट प्रभार्ित भएको िा हुनसक्ने व्यर्ि 

िा समुदायको तत्काल खोजी, ईद्धार तथा 

सम्पर्त्तको संरक्षण गनि, 

(ख) र्िपद् प्रभार्ितको तत्कालीन राहतका लार्ग 

अिश्यक पने खाद्यान्न, खानेपानी, लत्ता 

कपडा, औषधी, सरसफाआ तथा िैर्क्षक 

सामाग्री जस्ता िस्तुहरू खररद गरी ईपलब्ध 

गराईन तथा तत् सम्बन्धी ऄन्य अिश्यक 

कायि गनि, 

(ग) र्िपदक्ो कारण स्थायी बसोबास स्थल गुमाएका 

व्यर्िहरूका लार्ग ऄस्थायी र्िर्िर िा 

अश्रयस्थल बनाईन तथा पुनस्थािपना गनि, 

(घ) र्िपदक्ो कारणबाट घाआते िा र्बरामी भएका 

व्यर्िको औषधोपचार गनि, 

(ङ) र्िपद् प्रभार्ितलाइ मनोिैज्ञार्नक ईपचार तथा 

मनोर्िमिि प्रदान गनि, 

(च) र्िपदक्ो कारणबाट मृत्यु भएका व्यर्िको 

काजर्क्रया िा सदगतका लार्ग र्नजको 

पररिारलाइ तोर्कए बमोर्जमको सहायता 

ईपलब्ध गराईन, 

(छ) र्िपदक्ो कारण सम्पर्त्तको क्षती हुने व्यर्िलाइ 

तोर्कएबमोर्जमको राहत ईपलब्ध गराईन, 

(ज) खोज, ईद्धार तथा प्राथर्मक ईपचारकालार्ग 

स्ियम् सेिक तथा र्ििेषज्ञको पररचालन र 

सामाग्री खररद तथा भण्डारण गनि , 

(झ) र्िपदक्ो कारणबाट भएको फोहरमैला तथा 

प्रदुषणको र्िसजिन गनि, 
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(ञ) र्िपद् पूिि सूचना प्रणाली स्थापना सम्बन्धी 

ईपकरण खररद, प्रणाली र्िकास र सोको 

सञ्चालन गनि, 

(ट) खोज , ईद्धार र राहतकोलार्ग तत्काल सञ्चार 

तथा यातायात सूचारु गनि, 

(ठ) स्थानीय स्तरमा रहेका र्िपद् व्यिस्थापन स्ियम् 

सेिकहरूको क्षमता र्िकास तथा पररचालन 

सम्बन्धी कायि गनि, 

(ड) जोर्खमयुि स्थानको पर्हचान तथा ईि 

स्थानको धन-जनको स्थानान्तरण गनि, 

(ढ) र्िपद् पश्चात र्िपदबाट भएको क्षर्तको 

लेखाजोखा र र्िपद् पश्चातको 

अिश्यकताको पर्हचान गनि , 

(ण) र्िपद् पर्छको पुनःर्नमािण गनि, 

(त) र्िपद् पुिितयारी, र्िपद् प्रर्तकायि, र्िपद् र 

र्िपदप्र्छको पुनलािभ, र्िपद् जोर्खम 

न्यूर्नकरण जस्ता र्िपद् व्यिस्थापनका कायि 

गनि, 

(थ)  बाढी पर्हरो, अगलागी लगायतका कारणबाट 

घर बस्न लायक नहुने गरी क्षर्त भएमा रु १५ 

हजार, गोठमा पिुपालन गनि लायक नहुने 

गरी क्षर्त भएमा रु १० हजार, घर अंर्िक 

क्षर्त भएकामा रु १० हजार, गोठ अंर्िक 

क्षर्त भएमा रु ७ हजार,  जोर्खमयुि 

ऄिस्था रही ऄन्यत्र बसोबास गनुिपने भएमा 

रु ७ हजार  कोषबाट ईपलब्ध गराईन 

सर्कनेछ भने घर-गोठ पर्हरोको जोर्खममा 
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रहेको संरक्षण तथा ममित िापतको रकमको 

२५ प्रर्तित िा रु ४० हजारमध्ये जुन कम 

हुन्छ सोही रकम ईपलब्ध गराईन सर्कनेछ । 

(द) पिु चौपायको मृत्यु भएमा माई भैसी िापत रु 

१० हजार, दुहुनो गाइ िापत रु ३ हजार, 

पाडो/पाडी िापत रु २ हजार, बाछछो/बाछछी 

िापत रु १ हजार, खसी/बाख्रा िापत रु १ 

हजार ५ सय र बंगुर िापत रु १ हजार ५ सय 

कोषबाट ईपलब्ध गराईन सर्कनेछ ।  

(ध) सर्मर्तले तोके बमोर्जमको र्िपद् व्यिस्थापन 

सम्िन्धी ऄन्य काम गनि, गराईन ।  

(४) ईपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेर्खएको भए तापर्न 

र्नयर्मतरूपमा गररने र्िकास र्नमािण सम्बन्धी कायिलाइ र्िपद् 

व्यिस्थापनसँग  अिद्ध गराएर कोषबाट कुनै पर्न र्कर्समको खचि गनि 

पाइनेछैन । 

(५) कोषमा मौज्दात रकम पाँच लाख रूपैया भन्दा घर्ट 

भएको ऄिस्थामा अपतकार्लन कायिबाहेक ऄन्य प्रयोजनका लार्ग 

कोषको रकम प्रयोग गररनेछैन ।  

 

८. राहत सहायता लितरण: (१) प्रभार्ित व्यर्िलाइ राहत ईपलब्ध 

गराईँदा कोषमा जम्मा भएको रकम र िस्तुगत सामाग्री मध्ये 

अिश्यकता र और्चत्यका अधारमा दुिै िा कुनै एक मात्र पर्न 

ईपलब्ध गराईन सर्कनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोर्जम राहत ईपलब्ध गराईनुपूिि 

कोषबाट राहत ईपलब्ध गराइर्दने सम्बन्धमा र्िपद् प्रभार्ित व्यर्ि िा 

र्नजको एकाघरको पररिारका सदस्यले र्िपदक्ो घटना र सोबाट अफू 
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िा अफ्नो पररिारका सदस्यलाइ पनि गएको हानी नोक्सानीको र्ििरण 

सर्हत कायािलयमा र्निेदन दताि गनुिपनेछ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोर्जम र्निेदन दताि गदाि र्िपदक्ो घटना 

र सोबाट पनि गएको हानी नोक्सानीको मूल्याङ्कन सर्हतको सजिर्मन 

मुचुल्का िा प्रर्तिेदन समेत र्निेदनसाथ संलग्न गररएको हुनुपनेछ ।  

(४) ईपदफा (२) बमोर्जम दताि भएको र्निेदन र ईपदफा 

(३) बमोर्जमको संलग्न मुचुल्का िा प्रर्तिेदन समेतका अधारमा र्िपद् 

प्रभार्ितलाइ कोषबाट राहत रकम तथा सामाग्री ईपलब्ध गराईँदा 

र्िपदक्ो सघनता र व्यापकता, कोषमा जम्मा भएको रकम तथा राहत 

सामाग्रीको ईपलब्धता र खचिको और्चत्य समेतलाइ दृर्िगत गरी 

सर्मर्तले ईर्चत ठहयािएबमोर्जम हुनेछ । 

(५) ईपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेर्खएको भएता 

पर्न र्िपदक्ो कारणले गर्म्भर हानी नोक्सानी िा घाइते भइ र्िपद् 

प्रभार्ित व्यर्ि िा र्नजको एकाघरको पररिारका सदस्यले राहतका 

लार्ग र्निेदन दताि गनि सक्ने ऄिस्था नरहेमा र तत्काल राहत ईपलब्ध 

नगराईँदा र्िपद् प्रभार्ित व्यर्ि थप जोर्खममा धकेर्लन सक्ने िा थप 

जनधन र स्िास््यमा हानी नोक्सानी पुग्न सक्ने ऄिस्था छ भन्ने 

सर्मर्तलाइ लागेमा त्यस्तो व्यर्िलाइ सर्मर्तले र्नणिय गरेर तत्काल 

राहत ईपलब्ध गराईन सक्नेछ । 

(६) र्िपद् प्रभार्ित व्यर्िलाइ यस दफा बमोर्जम राहत 

ईपलब्ध गराईँदा मर्हला, बालबार्लका, र्किोर र्किोरी, जेष्ठ नागररक, 

ऄिि तथा ऄपाङ्गता भएका व्यर्िलाइ प्राथर्मकता र्दनुपनेछ । 

 

९. कोष प्रयोग गनय  नपाईने: (१) यस कायिर्िर्धमा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा 

लेर्खएको भए तापर्न देहायको प्रयोजनका लार्ग कोषमा जम्मा भएको 

रकम खचि गनि पाइने छैनः 

(क) र्नयर्मत प्रिासर्नक कायिको लार्ग  खचि गनि,  
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(ख) कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदार्धकारी िा 

कमिचारीलाइ र्नयर्मत रूपमा तलब, भत्ता िा 

ऄन्य सुर्िधा ईपलब्ध गराईन,  

(ग) कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदार्धकारी िा 

कमिचारीलाइ भ्रमण खचि िा ऄन्य त्यस्तै 

प्रकारको खचि ईपलब्ध गराईन, 

(घ) र्िपद्बाट प्रभार्ितलाइ र्दइने 

तोर्कएबमोर्जमको राहत बाहेक ऄन्य कुनै 

पर्न र्कर्समको चन्दा, पुरस्कार, ईपहार िा 

अर्थिक सहायता ईपलब्ध गराईन, 

(ङ) कुनै पर्न र्कर्समको गोर्ष्ठ, ऄन्तरर्क्रया िा 

सभासम्मेलन सञ्चालन गनि, गराईन, 

(च) अकर्स्मक रूपमा र्नमािण गनुिपने बाहेकका 

ऄन्य र्नयर्मत पूिािधार र्िकास 

र्नमािणसम्बन्धी कायि गनि, गराईन, 

(ङ) र्िपद् जोर्खम न्यूर्नकरण तथा र्िपद् 

व्यिस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएको 

ऄन्य कुनै पर्न कायि गनि, गराईन ।  

(२) कोषलाइ प्राप्त भएको िस्तुगत सहायता सामाग्री मध्ये 

कुनै पर्न सामाग्री पूणि िा अंर्िकरूपमा कायािलयको िा कायािलयको 

कुनै पदार्धकारी िा कमिचारीको र्नयर्मत प्रयोजनका लार्ग प्रयोग 

गररनेछैन । 

 

पररच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चालन, लेखा तथा लेखा पररिण  
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१०. कोषको सञ्चालन : (१) कोषको बैंक खाता सञ्चालन 

नगरपार्लकाको प्रमुख प्रिासकीय ऄर्धकृत र लेखा प्रमुख िा र्नजले 

तोकेको लेखाको कमिचारीको संयुि दस्तखतबाट हुनेछ ।  

(२) कोषबाट रकम भुिानी गदाि ऄर्निायिरूपमा बैंक माफि त 

मात्र भुिानी गररनेछ । 

(३) कोषलाइ प्राप्त िस्तुगत सहायता सामाग्रीको र्नकासा 

प्रमुख प्रिासकीय ऄर्धकृत िा र्नजले तोकेको र्िपद् व्यिस्थापन हेने 

ऄर्धकृत स्तरको कमिचारी र र्जन्सी िाखा प्रमुखबाट हुनेछ ।  

(४) ईपदफा (३) बमोर्जम िस्तुगत सहायता सामाग्री र्िपद् 

व्यिस्थापन कायिमा ईपयोगका लार्ग र्नकासा गदाि मौज्दात र्कताबमा 

खचि ऄर्भलेख जनाइ र्नकासा र्दनुपनेछ र त्यस्तो सामाग्रीको ऄर्भलेख 

मूल्यलाइ कोषको खचिको रूपमा समेत ऄर्भलेख गररनेछ । 

११. कोषको आय व्ययको लेखा तथा सोको साियजलनकरण : (१) 

कोषको अय व्ययको लेखा प्रचर्लत कानून बमोर्जम रार्खनेछ ।  

(२) कोषले कायिपार्लकाले तोकेबमोर्जम अन्तररक 

र्नयन्त्रण प्रणाली कायम गनुि पनेछ। 

(३) कोषको मार्सकरूपमा भएको अम्दानी र खचिको र्ििरण 

ऄको मर्हनाको सात गतेर्भत्रमा साििजर्नक गनुिपनेछ । 

(४) अर्थिक िषि समाप्त भएको र्मर्तले तीन मर्हनार्भत्र 

सर्मर्तले कोषको िार्षिक अय व्ययको र्ििरण समेत  खुल्ने िार्षिक 

प्रर्तिेदन तयार गरी कायिपार्लका माफि त गाईँ /नगर सभा समक्ष पेि गनुि  

पनेछ । 

 

१२. लेखा पररिण : (१) कोषको अन्तररक लेखापरीक्षण नगरपार्लकाको 

अन्तररक लेखा पररक्षण िाखाबाट हुनेछ । 

(२) कोषको ऄर्न्तम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट 

हुनेछ । 
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(३) नगर कायिपार्लकाले चाहेमा जुनसुकै बखत सर्मर्तको 

र्हसािर्कताि जाँछन िा जाँच गराईन सक्नेछ ।  

(४) नगर कायिपार्लकाको कायािलयले कम्तीमा िषिको एक 

पटक कोषको सामार्जक र साििजर्नक लेखापररक्षणको व्यिस्था 

र्मलाईनेछ । 

पररच्छेद –४ 

लिलिध 

 

१३. सशतय  सहायता : (१) र्िपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी तोर्कएको कायि 

सम्पादन गने िति सर्हत कुनै व्यर्ि िा संस्थाले कोषमा सहायता 

ईपलब्ध गराईन चाहेमा त्यस्तो सहायता प्राप्त गनुि पूिि सर्मर्तले िति 

स्िीकार गने िा नगने सम्बन्धी र्नणिय गनेछ र िति स्िीकार गरेको 

ऄिस्थामा मात्र सहायता रकम िा सामाग्री कोषमा जम्मा हुनेछ । 

तर नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार िा स्थानीय सरकारले 

सिति ऄनुदान ईपलब्ध गराईने हकमा सर्मर्तको पूिि र्नणिय अिश्यक 

पने छैन ।  

(२) ईपदफा (१) बमोर्जम कोषमा प्राप्त ऄनुदान रकम िा 

िस्तुगत सहायता सामाग्रीलाइ तोर्कएको काममा मात्र ईपयोग गनुिपनेछ 

।  

(३) ईपदफा (१) बमोर्जम कोषमा प्राप्त ऄनुदान रकम िा 

िस्तुगत सहायता सामाग्री तोर्कए बमोर्जमको कायिमा ईपयोग भए-

नभएको सम्बन्धमा त्यस्तो सहायता ईपलब्ध गराईने व्यर्ि िा संस्थाले 

र्ििरण माग गरेमा सोको र्ििरण ईपलब्ध गराईनुपनेछ । 

(४) ईपदफा (१) बमोर्जम कोषमा सहायता स्िरुप प्राप् त हुने 

भौर्तक सामाग्रीहरुको भण्डारण तथा र्ितरण कायिलाइ व्यिर्स्थत गनि 

अिश्यिा ऄनुसार सर्मर्तले थप मापदण्ड/र्नदेर्िका बनाइ लागु गनि 

सक्नेछ । 
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१४. परामशय ललन सक्ने : सर्मर्तले यस कायिर्िर्ध बमोर्जमको कायि 

सम्पादन गनि ईपयुि र्िज्ञ व्यर्ि िा सस्थासँग अिश्यक परामिि र्लन 

सक्नेछ । 

१५. रकम लिज नहुने तथा आिती कोष (ररिलल्िङ् फण्ड) को रूपमा 

रहने : (१) दफा ५ को ईपदफा (१) बमोर्जम कोषमा जम्मा भएको 

रकम मध्ये अंर्िक िा पुरै रकम कुनै अर्थिक िषिमा खचि नभइ 

अर्थिक िषिको ऄन्त्यमा बाँकी रहेमा त्यस्तो रकम र्िज नभइ कोषमै 

रहनेछ । 

  तर दफा १३ को ईपदफा (१) बमोर्जम प्राप्त सहायता 

रकमलाइ त्यस्तो िति ऄनुरूप ईपयोग गनि नसकेको कारण जनाइ 

सहायता ईपलब्ध गराईने सम्बर्न्धत व्यर्ि िा संस्थाले र्फताि माग 

गरेमा कोषबाट रकम र्फताि गनि बाधा पने छैन । 

(२) कोषलाइ अिती कोष (ररबर्ल्िङ्ग फण्ड) को रुपमा 

सञ्चालन गररनेछ ।  

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागग आवती कोष 

(ररबगल्वङ फण्ड) भन्नाले कोषबाट खचा भएको नगद रकम वागषाक 

रुपमा बजेट गवगनयोजन माफा त पुनःपुगता गदै जाने गरर स्थागपत कोषलाई 

सम्झनुपछा  । 

(३) कोषमा मौज्दात रकम पाँच लाख रूपैया भन्दा न्यून हुन 

गएमा तत्काल थप रकम जम्मा गनि प्रयत्न गररनेछ । 

१६. सहयोगका  लालग आह्वान गने : (१) र्िपदक्ा कारण अपत्कालीन 

ऄिस्था र्सजिना भइ स्थानीय स्रोत साधन र क्षमताले र्िपदक्ो सामना 

गनि कर्ठन भएमा नगरपार्लकाले र्छमेकी तथा ऄन्य पार्लका, प्रदेि 

सरकार तथा नेपाल सरकारलाइ कोषमा अर्थिक तथा िस्तुगत सहायता 

ईपलब्ध गराईन ऄनुरोध गनि सक्नेछ । 

(२) र्िपद्बाट प्रभार्ितको खोज, ईद्धार र राहतका लार्ग 

सर्मर्तले स्थानीय सामार्जक तथा परोपकारी संघ, संगठन, युिाक्लि, 
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अमासमूह, स्ियम् सेिक, राष्ट्रसेिक, ईद्योगी व्यिसायी, प्रिुद्ध व्यर्ि 

तथा अमसििसाधारणलाइ सहयोगका लार्ग ऄनुरोध गनि सक्नेछ।  

१७. अलभलेख राख्ने : (१) सर्मर्तले कोष पररचालन सम्बन्धमा गरेको 

र्नणिय र ऄन्य काम कारिाहीको ऄर्भलेख दुरुस्त राख्नु पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोर्जमको ऄर्भलेख सर्मर्तको सदस्य-

सर्चिको र्जम्मामा रहनेछ । 

(३) दफा (१) बमोर्जमको ऄर्भलेख सरोकारिाला कुनै 

व्यर्ि िा संस्थाले माग गरेमा र्नजलाइ र्नयमानुसार त्यस्तो ऄर्भलेख 

ईपलब्ध गराइनेछ ।   

१८. अनुगमन: (१) यस कायिर्िर्ध बमोर्जम कोष पररचालन तथा सोबाट 

भएका कामको र्नयर्मत तथा अकर्स्मक ऄनुगमन सम्बन्धी कायिका 

लार्ग सर्मर्तको संयोजक िा र्नजले तोकेको सर्मर्तको ऄन्य कुनै 

सदस्यको संयोजकत्िमा सर्मर्तको न्यूनतम थप एक सदस्य समेत 

संलग्न रहेको ऄनुगमन टोली खर्टइ कोष पररचालनबाट भएको कामको 

ऄनुगमन गनि सक्नेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोर्जम खर्टएको ऄनुगमन टोलीले 

अफूलाइ प्राप्त कायािदेिका अधारमा ऄनुगमनका क्रममा देर्खएको 

सत्य त्य र्ििरण सर्हतको प्रर्तिेदन सर्मर्त समक्ष पेि गनुिपनेछ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोर्जम पेि हुन अएको प्रर्तिेदन 

समेतका अधारमा कोष पररचालनमा कुनै कर्म कमजोरी भएको 

देर्खएमा त्यसलाइ सुधार गनि सर्मर्तले अिश्यक र्नदेिन र्दन सक्नेछ 

र त्यस्तो र्नदेिनको पालना गनुि सम्बर्न्धत सबैको कतिव्य हुनेछ ।  

(४) ईपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेर्खएको भएता पर्न 

कोष पररचालनमा कुनै गर्म्भर त्रुटी रहेको र सोलाइ तत्काल रोक्न 

अिश्यक देर्खएमा संयोजकले त्यस्तो कायि रोक्न र्नदेिन र्दन सक्नेछ 

। 
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(५) ऄनुगमनका क्रममा कुनै व्यर्िले झुठा र्ििरण पेि गरी 

कोषबाट राहत प्राप्त गरेको िा कोषले ईपलब्ध गराएको राहतको 

दुरूपयोग गरेको पाइएमा दोषी ईपर प्रचर्लत कानून बमोर्जम कारिाही 

हुनेछ । 

(६) ईपदफा (१) बमोर्जमको ऄनुगमन टोलीमा ईपलब्ध 

भएसम्म स्थानीय राजनीर्तक दल, र्िपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायिमा 

संलग्न गैरसरकारी संघसंस्था, ईद्योगी व्यिसायी अिद्ध संघसंगठन, 

नागररक समाज तथा पत्रकार अिद्ध संघसंगठन र सिति सहायता 

ईपलब्ध गराईने व्यर्ि िा संस्थाको प्रर्तर्नर्ध समेतलाइ संलग्न 

गराइनेछ । 

१९. लनदेशन लदन सक्ने : नगर सभाले सर्मर्तको काम कारबाहीको 

सम्बन्धमा सर्मर्तलाइ अिश्यक र्नदेिन र्दन सक्नेछ ।  

२०. यसै बमोलजम भएको मालनने : नगरपार्लकाबाट यस कायिर्िर्ध स्िीकृत 

हुनु पूिि र्िपद् व्यिस्थापन कोषबाट भए गरेका सम्पूणि कायिहरु यसै 

कायिर्िर्ध बमोर्जम भएको मार्ननेछ ।  

 


