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राम�ाम नगरपा�लका �वप� �यव�थापन कोष (स�चालन) काय��व�ध, २०७५ (प�हलो 

संशोधन) 

नगरकाय�पा�लकाबाट पा�रत �म�त : २०७५/०८/१८  

�थम पटक संसोधीत �म�त : २०७८/०३/०७ 

 

��तावनाः राम�ाम नगरपा�लका �े� �भ� �ाकृ�तक तथा गैर�ाकृ�तक �वप� बाट हुन स�ने 

जो�खम �यू�नकरण तथा �यव�थापनका ला�ग �थापना भएको �वप� �यव�थापन कोषको 

स�चालन स�ब�धी काय��व�ध बनाउन बा�छनीय भएकोले, राम�ाम नगर �वप� जो�खम 

�यू�नकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७५ को दफा २७ ले �दएको अ�धकार �योग गर� राम�ाम 

नगर काय�पा�लकाले यो काय��व�ध बनाएकोछ ।   

 

प�र�छेद – १ 

�ारि�भक 

 

१. सं���त नाम र �ार�भ : (१) यो काय��व�धको नाम “राम�ाम नगरपा�लका �वप� 

�यव�थापन कोष (स�चालन) काय��व�ध, २०७५” रहेको छ ।  

  (२) यो काय��व�ध तु��त �ार�भ हुनेछ ।  
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२. प�रभाषा : �वषय वा �संगले अक� अथ� नलागेमा यस काय��व�धमा, 

 

(क) “ऐन” भ�नाले राम�ाम नगर �वप� जो�खम �यूनीकरण तथा �यव�थापन 

ऐन, २०७५ स�झनुपछ�  ।# 

(ख) “कोष” भ�नाले ऐनको दफा १२ बमोिजमको �वप� �यव�थापन कोष 

स�झनुपछ�  । 

(ग) “�भा�वत �यि�त” भ�नाले �वप�को घटनाबाट प�रवारका सद�य गुमाएको, 

शार��रक वा मान�सक सम�या उ�प�न भएको, घर, ज�गाज�मन, पशुप�छ�, 

खा�या�न, ल�ाकपडा तथा अ�य स�प�ीमा आं�शक वा पूण्�पमा नो�सानी 

पुगेको वा �वप�का कारण अ�य कुनै त�रकाबाट �भा�वत भएको �यि�तलाई 

स�झनुपछ�  । 

(घ) “राहत” भ�नाले �वप� �भा�वत �यि�तलाई उपल�ध गराईने नगद तथा 

व�तुगत सहायता सामा�ी समेत स�झनुपछ�  । 

(ख) “स�म�त” भ�नाले ऐनको दफा ३ बमोिजमको स�म�त स�झनुपछ�  । 

(छ) “संयोजक” भ�नाले स�म�तको संयोजक स�झनुपछ�  ।      

 

 

प�र�छेद – २ 

कोषको �थापना, उ�दे�य तथा �योग 

 

३. कोषको �थापना: (१) �थानीय �तरमा उ�प�न भएको वा हुनस�ने �वप�को जो�खम 

�यू�नकरण तथा �यव�थापन स�ब�धी काय� नगर �तरबाटै स�चालन गन�का ला�ग 

आव�यक �ोत संकलन र प�रचालन गन� नगरपा�लकामा एक �वप� �यव�थापन कोष 

रहनेछ ।  

(२) कोषको आय रकम संकलन तथा �यय रकम प�रचालनका ला�ग 

नगरपा�लकाको सि�चत कोष रहेको �व�ीय सं�थामा एक छु�टै खाता खो�लनेछ ।  

(३) कोषको कूल आ�दानी अ�तग�त यस काय��व�धको दफा ५ बमोिजम कोषमा 

ज�मा हुनेगर� �ा�त भएको रकम तथा कोषको खाता रहेको �व�ीय सं�थाले कोष रकममा 
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उपल�ध गराएको �याज आय र दफा ६ बमोिजम �ा�त भएको व�तुगत सहायता 

सामा�ीको �च�लत मू�य समेतलाई जनाउँनेछ ।  

तर व�तुगत सहायता सामा�ीको �च�लत मू�यलाई ब�क �हसाबमा समावेश ग�रने 

छैन ।  

(४) यस काय��व�धको दफा ६ बमोिजम कोषको नाममा �ा�त हुन आउने व�तुगत 

सहायता सामा�ीको छु�टै मौ�दात �कताब �थापना ग�र अ�भलेख ग�रनेछ । 

 

४. कोषको उ�दे�य : (१) �थानीय �तरमा हुन स�ने स�भा�य �वप�को जो�खम �यू�नकरण 

तथा �वप�को �यव�थापनका ला�ग आ�थ�क तथा व�तुगत सहायता प�रचालन गनु� कोषको 

उ�दे�य रहनेछ ।  

(२) कोषले देहायका �े�मा काम गन� छः   

(क) �वप�को घटनाबाट �भा�वत �यि�तह�लाई �थानीय �तरमा तु��त 

खोज, उ�धार र राहत सेवा उपल�ध गराउने ।  

(ख) �वप� पदा� त�कालै �थानीय �तरमा सामना गन� स�ने अव�था 

�सज�ना गन� । 

(ग) �वप� जो�खम �यू�नकरण, पूव�तयार�, ��तकाय� र पुनला�भ काय�लाई 

सहज गन� । 

 

५. कोषको आ�दानी : (१) कोषमा ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अ�धनमा र�ह 

देहाय बमोिजमका रकम आ�दानीको �पमा ज�मा हुनेछ: 

(क) नगरपा�लकाको वा�ष�क बजेटमाफ� त �वप� �यव�थापन कोषमा ज�मा 

हुने गर� �वीकृत रकम, 

(ख) �वप� �यव�थापन काय�का ला�ग कोषमा ज�मा हुनेगर� अ�य �थानीय 

तहबाट �ा�त रकम, 

(ग) �वप� �यव�थापन काय�का ला�ग कोषमा ज�मा हुनेगर� �देश सरकार 

तथा नेपाल सरकारबाट �ा�त रकम, 

(घ) नगरसभाबाट �वीकृत आ�थ�क ऐनमा �यव�था ग�रए बमोिजम �वप� 

�यव�थापन कोषमा ज�मा हुनेगर� �ा�त हुने शु�क तथा द�तुर रकम,  

(ङ) नगर सभा सद�य, नगर काय�पा�लका सद�य तथा नगरपा�लकाका 

कम�चार�ह�को �वेि�छक �नण�यबाट �ा�त हुने रकम, 
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(च) �वदेशी �व�भ�न सरकार� तथा गैरसरकार� संघसं�थाह� र �यसमा 

काय�रत कम�चार�ह�, उ�योगी, �यवसायी, पेशाकम�, राजनी�तक दल, 

नाग�रक समाज, धा�म�क तथा परोपकार� संघसं�था र आम 

सव�साधारणबाट �वेि�छक �पमा �ा�त हुने रकम, 

(छ) गैरआवासीय नेपाल�, वैदे�शक सरकार तथा संघसं�थाको तफ� बाट 

�च�लत कानूनको अ�धनमा र�ह �ा�त हुने रकम,  

(छ) कोषको खाता स�चालनमा रहेको �व�ीय सं�थाले �य�तो कोषमा रहेको 

रकममा उपल�ध गराएको �याज आय, 

(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बमोिजम व�तुगत सहायता सामा�ीको 

�ब��बाट �ा�त आय, 

(झ) �च�लत कानूनको अ�धनमा र�ह कोषमा ज�मा हुने गर� अ�य कुनै 

�ोतबाट �ा�त रकम ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम कोषलाई उपल�ध हुने रकम स�बि�धत �यि�त वा 

सं�थाले यस काय��व�धको दफा 3 को उपदफा (२) बमोिजमको कोषको ब�क खातामा �सधै 

ज�मा ग�र�दन वा नगरपा�लकाको आ�थ�क �शासन शाखामा नगद ज�मा गन� स�नेछ । 

�यसर� नगद ज�मा हुन आएमा आ�थ�क �शासन शाखाले स�बि�धत �यि�त वा 

सं�थालाई सोको भपा�ई उपल�ध गराउनुपन�छ । 

(३) कोषमा रकम ज�मा गन� �यि�त तथा सं�थाको नाम र �ा�त सहायता रकम 

स�ब�धी मा�सक �ववरण अक� म�हनाको सात गते �भ� साव�ज�नक ग�रनेछ । 

तर कुनै �यि�त वा सं�थाले सहायता उपल�ध गराउँदा आ�नो नाम साव�ज�नक 

नगन� स�म�तलाई अनुरोध गरेको रहेछ भने �नजको नाम उ�लेख नगर� �ववरण 

साव�ज�नक गन� बाधा पन� छैन।  

 

६. व�तुगत सहायता सामा�ी: (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अ�धनमा र�ह 

कुनै �यि�त वा सं�थाबाट नगदबाहेकको व�तुगत सहायता सामा�ी �ा�त हुन आएमा र 

�यसर� �ा�त सामा�ी �वप� �यव�थापन स�ब�धी काय�मा उपयोग हुने दे�खएमा �य�तो 

व�तुगत सहायता सामा�ीलाई �वीकार ग�रनेछ ।  

(2) उपदफा (१) बमोिजम �वीकार ग�रएको व�तुगत सहायता सामा�ीलाई अल�गै 

मौ�दात �कताबमा आ�दानी अ�भलेख जनाई �य�तो सामा�ीको �च�लत मू�यलाई कोषको 

आ�दानीको �पमा समेत अ�भलेख ग�रनेछ ।  
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�पि�टकरणः यस दफाको �योजनका ला�ग �च�लत मू�य भ�नाले व�तुगत 

सामा�ीको साथमा �ा�तहुने ख�रद �बजक वा मू�या�कनको �माण र ढुवानी लागत 

समेतको मू�यलाई जनाउँनेछ । यद� �य�तो मू�य�बना नै व�तुगत सामा�ी �ा�त हुन 

आएको रहेछ भने �य�तो व�तुगत सामा�ीको �च�लत �थानीय दररेट अनुसारको 

मू�या�कनलाई आ�दानीको आधार मा�ननेछ । सो प�न नभएमा �यसर� �ा�त सामा�ीको 

ला�ग स�म�तले उ�चत ठहया�एको मू�या�कनलाई कोषको आ�दानीको आधारको �पमा 

�लईनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम �ा�त भई उपदफा (२) बमोिजम आ�दानी अ�भलेख 

ग�रएको कुनै सामा�ी त�काल �योग गन� आव�यक नपन� वा न�म�ने वा लामो 

समयस�म भ�डारण ग�र रा� प�न अनुकुल नहुने (स�ने, �ब�ने, ना�सने वा खेर जाने) 

�कृ��को भएमा स�म�तको �नण�यले �य�तो सामा�ीलाई �च�लत कानून बमोिजम �ललाम 

�ब�� गर� �ा�त आय रकमलाई दफा ३ को उपदफा (२) बमोिजमको कोषको खातामा 

ज�मा ग�रनेछ ।   

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भएता प�न कुनै व�तुगत सहायता 

सामा�ी �थानीय �वप� �यव�थापनमा उपयोग नहुने वा उपयोग गन� उपयु�त नहुने 

दे�खएमा स�म�तले �नण�य गर� �य�तो सहयोग आं�शक वा पूण��पमा अ�वीकार गन� 

स�नेछ । 

(५) उपदफा (१) वा जुनसुकै कुरा ले�खएको भएता प�न कुनै व�तुगत सहायता 

सामा�ी �च�लत मापद�ड बमोिजमको �यूनतम गुण�तरयु�त नभएको अव�थामा �य�तो 

सामा�ीलाई स�म�तले अ�वीकार गन�छ।  

(६) उपदफा (१) बमोिजम �ा�त व�तुगत सहायता सामा�ी उपदफा (४) वा (५) 

बमोिजम अ�वीकार ग�रएको अव�थामा बाहेक �य�तो सामा�ी उपल�ध गराउने �यि�त वा 

सं�थालाई काया�लयले सामा�ी �ाि�त र �वीकारोि�तको भपा�ई उपल�ध गराउनुपन�छ । 

(६) उपदफा (१) बमोिजम �वीकार गर� उपदफा (२) बमोिजम अ�भलेख ग�रएको र 

उपदफा (४) वा (५) बमोिजम अि�वकार ग�रएको सामा�ीको �ववरण तथा �वीकार 

ग�रएको सामा�ीको हकमा सो उपल�ध गराउने �यि�त वा सं�थाको नाम स�ब�धी 

मा�सक �ववरण अक� म�हनाको सात गते �भ� साव�ज�नक ग�रनेछ । 

तर कुनै �यि�त वा सं�थाले सहायता उपल�ध गराउँदा आ�नो नाम साव�ज�नक 

नगन� स�म�तलाई अनुरोध गरेको रहेछ भने �नजको नाम उ�लेख नगर� �ववरण 

साव�ज�नक गन� बाधा पन� छैन । 
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(७) यस दफा बमोिजम �ा�त भएको व�तुगत सहायता सामा�ीलाई �य�तो सामा�ी 

भ�डारण गन� वा �योग ग�रने �थानस�म पुया�उनका ला�ग सहायता उपल�ध गराउने 

स�बि�धत �यि�त वा सं�थालाई नै अनुरोध गन� स�कनेछ ।   

  

७. कोषको �योग : *(१) कोषमा ज�मा भएको रकम खच� गन� तथा �वप� �यव�थापनका 

ला�ग �ा�त व�तुगत सहायता सा�ागी वा राहत रकम खच� �नकासा गन� स�म�तले �नण�य 

गनु�पन� हु�छ । 

*(२) उपदफामा (१) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भएता प�न त�काल �वप� 

��तकाय� गनु� पन� अव�था रहेको, तर स�म�तको बैठक ब�न स�ने अव�था नरहेमा तत ्

प�चात लगतै ब�ने स�म�तको बैठकबाट अनुमोदन गराउने गर� संयोजकको �नण�यबाट घर 

पुण��पमा ��त भएमा बढ�मा तीस (३०) हजार, घर आ�शकं�पमा ��त भएमा बढ�मा दश 

(१०) हजार र गोठ न�ट भएमा पाँच (५) हजार �पैयास�मको रकम खच� गन� बाधा पु�ने 

छैन ।  

(३) कोषमा ज�मा भएको रकम तथा सामा�ी देहाय बमोिजमको काय�मा खच� 

ग�रनेछ: 

(क) �वप� बाट �भा�वत भएको वा हुनस�ने �यि�त वा समुदायको त�काल 

खोजी, उ�धार तथा स�प��को संर�ण गन�, 

(ख) �वप� �भा�वतको त�काल�न राहतका ला�ग आव�यक पन� खा�या�न, 

खानेपानी, ल�ा कपडा, औषधी, सरसफाइ तथा शै��क सामा�ी ज�ता 

व�तुह� ख�रद गर� उपल�ध गराउन तथा तत ् स�ब�धी अ�य 

आव�यक काय� गन�, 

(ग) �वप�को कारण �थायी बसोबास �थल गुमाएका �यि�तह�का ला�ग 

अ�थायी �श�वर वा आ�य�थल बनाउन तथा पुन�था�पना गन�, 

(घ) �वप�को कारणबाट घाइते वा �बरामी भएका �यि�तको औषधोपचार 

गन�, 

(ङ) �वप� �भा�वतलाई मनोवै�ा�नक उपचार तथा मनो�वमश� �दान गन�, 

(च) �वप�को कारणबाट मृ�यु भएका �यि�तको काज��या वा सदगतका 

ला�ग �नजको प�रवारलाई तो�कए बमोिजमको सहायता उपल�ध 

गराउन, 

(छ) �वप�को कारण स�प��को �ती हुने �यि�तलाई तो�कएबमोिजमको 

राहत उपल�ध गराउन, 
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(ज) खोज, उ�धार तथा �ाथ�मक उपचारकाला�ग �वयम ् सेवक तथा 

�वशेष�को प�रचालन र सामा�ी ख�रद तथा भ�डारण गन�, 

(झ) �वप�को कारणबाट भएको फोहरमैला तथा �दुषणको �वसज�न गन�, 

(ञ) �वप� पूव� सूचना �णाल� �थापना स�ब�धी उपकरण ख�रद, �णाल� 

�वकास र सोको स�चालन गन�, 

(ट) खोज, उ�धार र राहतकोला�ग त�काल स�चार तथा यातायात सूचा� 

गन�, 

(ठ) �थानीय �तरमा रहेका �वप� �यव�थापन �वयम ् सेवकह�को �मता 

�वकास तथा प�रचालन स�ब�धी काय� गन�, 

(ड) जो�खमयु�त �थानको प�हचान तथा उ�त �थानको धन जनको 

�थाना�तरण गन�, 

(ढ) �वप� प�चात �वपदबाट भएको ��तको लेखाजोखा र �वप� प�चातको 

आव�यकताको प�हचान गन�, 

(ण) �वप� प�छको पुनः�नमा�ण गन�, 

(त) �वप� पुव�तयार�, �वप� ��तकाय�, �वप� र �वप�प�छको पुनला�भ, �वप� 

जो�खम �यू�नकरण ज�ता �वप� �यव�थापनका काय� गन�, 

(थ) स�म�तले तोके बमोिजमको �वप� �यव�थापन स�वि�ध अ�य काम 

गन�, गराउन । 

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भए ताप�न �नय�मत�पमा ग�रने 

�वकास �नमा�ण स�ब�धी काय�लाई �वप� �यव�थापनसँग आव�ध गराएर कोषबाट कुनै 

प�न �क�समको खच� गन� पाईनेछैन । 

(५) कोषमा मौ�दात रकम पाँच लाख �पैया भ�दा घ�ट भएको अव�थामा 

आपतका�लन काय�बाहेक अ�य �योजनका ला�ग कोषको रकम �योग ग�रनेछैन ।  

 

८. राहत सहायता �वतरण: (१) �भा�वत �यि�तलाई राहत उपल�ध गराउँदा कोषमा ज�मा 

भएको रकम र व�तुगत सामा�ी म�ये आव�यकता र औ�च�यका आधारमा दुवै वा कुनै 

एक मा� प�न उपल�ध गराउन स�कनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम राहत उपल�ध गराउनुपूव� कोषबाट राहत उपल�ध 

गराई�दने स�ब�धमा �वप� �भा�वत �यि�त वा �नजको एकाघरको प�रवारका सद�यले 

�वप�को घटना र सोबाट आँफू वा आ�नो प�रवारका सद�यलाई पन� गएको हानी 

नो�सानीको �ववरण स�हत काया�लयमा �नवेदन दता� गनु�पन�छ ।  
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(३) उपदफा (२) बमोिजम �नवेदन दता� गदा� �वप�को घटना र सोबाट पन� गएको 

हानी नो�सानीको मू�या�कन स�हतको सज��मन मुचु�का वा ��तवेदन समेत �नवेदनसाथ 

संल�न ग�रएको हुनुपन�छ ।  

(४) उपदफा (२) बमोिजम दता� भएको �नवेदन र उपदफा (३) बमोिजमको संल�न 

मुचु�का वा ��तवेदन समेतका आधारमा �वप� �भा�वतलाई कोषबाट राहत रकम तथा 

सामा�ी उपल�ध गराउँदा �वप�को सघनता र �यापकता, कोषमा ज�मा भएको रकम तथा 

राहत सामा�ीको उपल�धता र खच�को औ�च�य समेतलाई �ि�टगत गर� स�म�तले उ�चत 

ठहया�एबमोिजम हुनेछ । 

(५) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भएता प�न �वप�को कारणले 

गि�भर हानी नो�सानी वा घाईते भई �वप� �भा�वत �यि�त वा �नजको एकाघरको 

प�रवारका सद�यले राहतका ला�ग �नवेदन दता� गन� स�ने अव�था नरहेमा र त� काल 

राहत उपल�ध नगराउँदा �वप� �भा�वत �यि�त थप जो�खममा धके�लन स�ने वा थप 

जनधन र �वा��यमा हानी नो�सानी पु�न स�ने अव�था छ भ�ने स�म�तलाई लागेमा 

�य�तो �यि�तलाई स�म�तले �नण�य गरेर त�काल राहत उपल�ध गराउन स�नेछ । 

(६) �वप� �भा�वत �यि�तलाई यस दफा बमोिजम राहत उपल�ध गराउँदा म�हला, 

बालबा�लका, �कशोर �कशोर�, जे�ठ नाग�रक, अश�त तथा अपा�गता भएका �यि�तलाई 

�ाथ�मकता �दनुपन�छ । 

 

९. कोष �योग गन� नपाईने: (१) यस काय��व�धमा अ�य� जुनसुकै कुरा ले�खएको भए ताप�न 

देहायको �योजनका ला�ग कोषमा ज�मा भएको रकम खच� गन� पाईने छैनः 

(क) �नय�मत �शास�नक काय�को ला�ग खच� गन�,  

(ख) कुनै सरकार� वा गैरसरकार� पदा�धकार� वा कम�चार�लाई �नय�मत 

�पमा तलब, भ�ा वा अ�य सु�वधा उपल�ध गराउन,  

(ग) कुनै सरकार� वा गैरसरकार� पदा�धकार� वा कम�चार�लाई �मण खच� वा 

अ�य �य�तै �कारको खच� उपल�ध गराउन, 

(घ) �वप� बाट �भा�वतलाई �दईने तो�कएबमोिजमको राहत बाहेक अ�य कुनै 

प�न �क�समको च�दा, पुर�कार, उपहार वा आ�थ�क सहायता उपल�ध 

गराउन, 

(ङ) कुनै प�न �क�समको गोि�ठ, अ�तर��या वा सभास�मेलन स�चालन 

गन�, गराउन, 
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(च) आकि�मक �पमा �नमा�ण गनु�पन� बाहेकका अ�य �नय�मत पूवा�धार 

�वकास �नमा�णस�ब�धी काय� गन�, गराउन, 

(ङ) �वप� जो�खम �यू�नकरण तथा �वप� �यव�थापनसँग ��य� स�ब�ध 

नभएको अ�य कुनै प�न काय� गन�, गराउन ।  

(२) कोषलाई �ा�त भएको व�तुगत सहायता सामा�ी म�यै कुनै प�न सामा�ी पूण� 

वा आं�शक�पमा काया�लयको वा काया�लयको कुनै पदा�धकार� वा कम�चार�को �नय�मत 

�योजनका ला�ग �योग ग�रनेछैन । 

 

प�र�छेद – ३ 

कोषको स�चालन, लेखा तथा लेखा प�र�ण 

 

१०. कोषको स�चालन : (१) कोषको ब�क खाता स�चालन नगरपा�लकाको �मुख �शासक�य 

अ�धकृत वा �नजले तोकेको अ�धकृत �तरको कम�चार� र लेखा �मुख वा �नजले तोकेको 

लेखाको कम�चार�को संयु�त द�तखतबाट हुनेछ ।  

(२) कोषबाट एक पटकमा दुई हजार �पैया भ�दा बढ�को रकम भु�तानी गदा� 

अ�नवाय��पमा ब�क माफ� त मा� भु�तानी ग�रनेछ । 

(३) कोषलाई �ा�त व�तुगत सहायता सामा�ीको �नकासा �मुख �शासक�य 

अ�धकृत वा �नजले तोकेको �वप� �यव�थापन हेन� अ�धकृत �तरको कम�चार� र िज�सी 

शाखा �मुखबाट हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम व�तुगत सहायता सामा�ी �वप� �यव�थापन काय�मा 

उपयोगका ला�ग �नकासा गदा� मौ�दात �कताबमा खच� अ�भलेख जनाई �नकासा �दनुपन�छ 

र �य�तो सामा�ीको अ�भलेख मू�यलाई कोषको खच�को �पमा समेत अ�भलेख ग�रनेछ । 

 

११. कोषको आय�ययको लेखा तथा सोको साव�ज�नकरण : (१) कोषको आय �ययको लेखा 

�च�लत कानून बमोिजम रा�खनेछ ।  

(२) कोषले काय�पा�लकाले तोकेबमोिजम आ�त�रक �नय��ण �णाल� कायम गनु� 

पन�छ। 

(३) कोषको मा�सक�पमा भएको आ�दानी र खच�को �ववरण अक� म�हनाको सात 

गते�भ�मा साव�ज�नक गनु�पन�छ । 
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(४) आ�थ�क वष� समा�त भएको �म�तले तीन म�हना�भ� स�म�तले कोषको वा�ष�क 

आय �ययको �ववरण समेत खु�ने वा�ष�क ��तवेदन तयार गर� काय�पा�लका माफ� त नगर 

सभा सम� पेश गनु� पन�छ । 

 

१२. लेखा प�र�ण : (१) कोषको आ�त�रक लेखापर��ण नगरपा�लकाको आ�त�रक लेखा 

प�र�ण शाखाबाट हुनेछ । 

(२) कोषको अि�तम लेखापर��ण महालेखा पर��कबाट हुनेछ । 

(३) नगर काय�पा�लकाले चाहेमा जुनसुकै बखत स�म�तको �हसाव�कताव जाँ�न वा 

जाँच गराउन स�नेछ । 

(४) नगर काय�पा�लकाको काया�लयले क�तीमा वष�को एक पटक कोषको सामािजक 

र साव�ज�नक लेखाप�र�णको �यव�था �मलाउनेछ। 

 

प�र�छेद –४ 

�व�वध 

 

१३. सशत� सहायता : (१) �वप� �यव�थापन स�ब�धी तो�कएको काय� स�पादन गन� शत� 

स�हत कुनै �यि�त वा सं�थाले कोषमा सहायता उपल�ध गराउन चाहेमा �य�तो सहायता 

�ा�त गनु� पूव� स�म�तले शत� �वीकार गन� वा नगन� स�ब�धी �नण�य गन�छ र शत� 

�वीकार गरेको अव�थामा मा� सहायता रकम वा सामा�ी कोषमा ज�मा हुनेछ । 

तर नेपाल सरकार, �ादेश सरकार वा �थानीय सरकारले सशत� अनुदान उपल�ध 

गराउने हकमा स�म�तको पूव� �नण�य आव�यक पन�छैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम कोषमा �ा�त अनुदान रकम वा व�तुगत सहायता 

सामा�ीलाई तो�कएको काममा मा� उपयोग गनु�पन�छ ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजम कोषमा �ा�त अनुदान रकम वा व�तुगत सहायता 

सामा�ी तो�कए बमोिजमको काय�मा उपयोग भए-नभएको स�ब�धमा �य�तो सहायता 

उपल�ध गराउने �यि�त वा सं�थाले �ववरण माग गरेमा सोको �ववरण उपल�ध 

गराउनुपन�छ । 

(४) उपदफा (१) बमोिजम कोषमा सहायता �व�प �ा� त हुने भौ�तक सामा�ीह�को 

भ�डारण तथा �वतरण काय�लाई �यवि�थत गन� आव�य�ता अनुसार स�म�तले थप 

मापद�ड/�नद� �शका बनाई लागु गन� स�नेछ । 
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१४. परामश� �लन स�ने : स�म�तले यस काय��व�ध बमोिजमको काय� स�पादन गन� उपयु�त 

�व� �यि�त वा स�थासँग आव�यक परामश� �लन स�नेछ । 

 

१५. रकम ��ज नहुने तथा आवत� कोष (�रवि�व� फ�ड) को �पमा रहने : (१) दफा ५ को 

उपदफा (१) बमोिजम कोषमा ज�मा भएको रकम म�ये आं�शक वा पुरै रकम कुनै 

आ�थ�क वष�मा खच� नभई आ�थ�क वष�को अ��यमा बाँक� रहेमा �य�तो रकम ��ज नभई 

कोषमै रहनेछ । 

  तर दफा १३ को उपदफा (१) बमोिजम �ा�त सहायता रकमलाई �य�तो शत� 

अनु�प उपयोग गन� नसकेको कारण जनाई सहायता उपल�ध गराउने स�बि�धत �यि�त 

वा सं�थाले �फता� माग गरेमा कोषबाट रकम �फता� गन� बाधा पन� छैन । 

(२) कोषलाई आवत� कोष (�रबि�व�ग फ�ड) को �पमा स�चालन ग�रनेछ । 

�पि�टकरणः यस दफाको �योजनका ला�ग आवत� कोष (�रबि�वङ फ�ड) भ�नाले 

कोषबाट खच� भएको नगद रकम वा�ष�क �पमा बजेट �व�नयोजन माफ� त पुनःपु�त � गद� 

जाने ग�र �था�पत कोषलाई स�झनुपछ�  । 

(3) कोषमा मौ�दात रकम पाँच लाख �पैया भ�दा �यून हुन गएमा त�काल थप 

रकम ज�मा गन� �य�न ग�रनेछ । 

 

१६. सहयोगका ला�ग आ�वान गन� : (१) �वप�का कारण आप�का�लन अव�था �सज�ना भई 

�थानीय �ोत साधन र �मताले �वप�को सामना गन� क�ठन भएमा नगरपा�लकाले 

�छमेक� �थानीय तह, �देश सरकार तथा नेपाल सरकारलाई कोषमा आ�थ�क तथा व�तुगत 

सहायता उपल�ध गराउन अनुरोध गन� स�नेछ । 

(२) �वप� बाट �भा�वतको खोज, उ�धार र राहतका ला�ग स�म�तले �थानीय 

सामािजक तथा परोपकार� संघ, संगठन, युवा�लव, आमासमूह, �वयम ्सेवक, रा��सेवक, 

उ�योगी �यवसायी, �वु�ध �यि�त तथा आमसव�साधारणलाई सहयोगका ला�ग अनुरोध 

गन� स�नेछ।  

 

१७. अ�भलेख रा�े : (१) स�म�तले कोष प�रचालन स�ब�धमा गरेको �नण�य र अ�य काम 

कारवाह�को अ�भलेख दु��त रा�ु पन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको अ�भलेख स�म�तको सद�य-स�चवको िज�मामा 

रहनेछ । 
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(३) दफा (१) बमोिजमको अ�भलेख सरोकारवाला कुनै �यि�त वा सं�थाले माग 

गरेमा �नजलाई �नयमानुसार �य�तो अ�भलेख उपल�ध गराईनेछ ।   

 

१८. अनुगमन: (१) यस काय��व�ध बमोिजम कोष प�रचालन तथा सोबाट भएका कामको 

�नय�मत तथा आकि�मक अनुगमन स�ब�धी काय�का ला�ग स�म�तको संयोजक वा �नजले 

तोकेको स�म�तको अ�य कुनै सद�यको संयोजक�वमा स�म�तको �यूनतम थप एक सद�य 

समेत संल�न रहेको अनुगमन टोल� ख�टई कोष प�रचालनबाट भएको कामको अनुगमन 

गन� स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ख�टएको अनुगमन टोल�ले आफूलाई �ा�त काया�देशका 

आधारमा अनुगमनका �ममा दे�खएको स�य त�य �ववरण स�हतको ��तवेदन 

स�म�तसम� पेश गनु�पन�छ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम पेश हुन आएको ��तवेदन समेतका आधारमा कोष 

प�रचालनमा कुनै क�म कमजोर� भएको दे�खएमा �यसलाई सुधार गन� स�म�तले आव�यक 

�नद�शन �दन स�नेछ र �य�तो �नद�शनको पालना गनु� स�बि�धत सबैको कत��य हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भएता प�न कोष प�रचालनमा कुनै 

गि�भर �ुट� रहेको र सोलाई त�काल रो�न आव�यक दे�खएमा संयोजकले �य�तो काय� 

रो�न �नद�शन �दन स�नेछ । 

(५) अनुगमनका �ममा कुनै �यि�तले झुठा �ववरण पेश गर� कोषबाट राहत 

�ा�त गरेको वा कोषले उपल�ध गराएको राहतको दु�पयोग गरेको पाईएमा दोषी उपर 

�च�लत कानून बमोिजम कारवाह� हुनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोिजमको अनुगमन टोल�मा उपल�ध भएस�म �थानीय 

राजनी�तक दल, �वप� �यव�थापन स�ब�धी काय�मा संल�न गैरसरकार� संघसं�था, 

उ�योगी �यवसायी आव�ध संघसंगठन, नाग�रक समाज तथा प�कार आव�ध संघसंगठन 

र सशत� सहायता उपल�ध गराउने �यि�त वा सं�थाको ��त�न�ध समेतलाई संल�न 

गराईनेछ । 

 

१९. �नद�शन �दन स�ने : नगर सभाले स�म�तको काम कारबाह�को स�ब�धमा स�म�तलाई 

आव�यक �नद�शन �दन स�नेछ । 
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