
 

(४) उपदफा (३) मा जनुसुकै कुरा लेखिएको भएता पनन 
कोष पररचालनमा कुनै गखभभर त्रटुी रहेको र सोलाई तत्काल रोक्न 
आवश्यक देखिएमा संयोजकले त्यस्तो काययरोक्न ननदेशन ददन सक्नेछ। 

(५) अनुगमनका क्रममा कुनै व्यखिले झुठा वववरण पेश गरी 
कोषबाट राहत प्राप्त गरेको वा कोषले उपलब्ध गराएको राहतको 
दुरूपयोग गरेको पाईएमा दोषी उपर प्रचनलत कानून बमोखजम कारवाही 
हुनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोखजमको अनुगमन टोलीमा उपलब्ध 
भएसभम स्थानीय राजनीनतक दल, ववपद् व्यवस्थापन सभबन्धी काययमा 
संलग्न गैरसरकारी संघसंस्था, उद्योगी व्यवसायी आवद्ध संघसंगठन , 
नागररक समाज तथा पत्रकार आवद्ध संघसंगठन र सशतय सहायता 
उपलब्ध गराउने व्यखि वा संस्थाको प्रनतनननध समेतलाई संलग्न 
गराईनेछ । 

 
१९. ननदेशन ददन सक्ने : नगर सभाले सनमनतको काम कारबाहीको 

सभबन्धमा सनमनतलाई आवश्यक ननदेशन ददन सक्नेछ ।  
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ववपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) काययववनध, २०७६  
 
प्रस्तावनााः 

परशुराम नगरपानलका क्षेत्र नभत्र प्राकृनतक तथा गैरप्राकृनतक ववपद्बाट 
हुन सक्ने जोखिम न्यूननकरण तथा व्यवस्थापनका लानग स्थापना भएको ववपद् 
व्यवस्थापन कोषको सञ्चालन सभबन्धी काययववनध बनाउन बाञ्छनीय भएकोले, 

नगर ववपद् जोखिम न्यूननकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ को दफा 
२७ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी परशुराम नगर काययपानलकाले यो काययववनध 
बनाएकोछ ।   
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पररच्छेद – १ 
प्रारखभभक 

 
१. संखक्षप्त नाम र प्रारभभ : (१) यो काययववनधको नाम “ववपद् व्यवस्थापन 

कोष (सञ्चालन) काययववनध , २०७६” रहेकोछ ।  
  (२) यो काययववनध तरुून्त प्रारभभ हुनेछ ।  
 
२. पररभाषा : ववषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययववनधमा, 

(क) “ऐन” भन्नाले परशुराम नगरपानलकाको ववपद् जोखिम 
न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ सभझनु   
पछय । 

(ि) “कोष” भन्नाले ऐनको दफा १२ बमोखजमको ववपद् 
व्यवस्थापन कोष सभझनुपछय । 

(ग) “प्रभाववत व्यखि” भन्नाले ववपद्को घटनाबाट पररवारका 
सदस्य गुमाएको, शारीररक वा माननसक समस्या उत्पन्न 
भएको, घर, जग्गाजनमन, पशुपन्छी, िाद्यान्न, 
लत्ताकपडा तथा अन्य सभपत्तीमा आंखशक वा पू ू्णरूपमा 
नोक्सानी पगुेको वा ववपद्का कारण अन्य कुनै 
तररकाबाट प्रभाववत भएको व्यखिलाई सभझनुपछय । 

(घ) “राहत” भन्नाले ववपद् प्रभाववत व्यखिलाई उपलब्ध 
गराईने नगद तथा वस्तगुत सहायता सामाग्री समेत 
सभझनुपछय । 

(ि) “सनमनत” भन्नाले ऐनको दफा ३ बमोखजमको सनमनत 
सभझनुपछय । 

(छ) “संयोजक” भन्नाले सनमनतको संयोजक सभझनुपछय ।      
 

(२) ववपद्बाट प्रभाववतको िोज, उद्धार र राहतका लानग सनमनतले 
स्थानीय सामाखजक तथा परोपकारी संघ, संगठन , युवाक्लव, आमासमूह, 
स्वयमू् सेवक, राष्ट्रसेवक, उद्योगी व्यवसायी, प्रवुद्ध व्यखि तथा आम 
सवयसाधारणलाई सहयोगका लानग अनुरोध गनय सक्नेछ।  

 
१७. अनभलेि राख्ने : (१) सनमनतले कोष पररचालन सभबन्धमा गरेको ननणयय 

र अन्य काम कारवाहीको अनभलेि दुरुस्त राख्नु पनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोखजमको अनभलेि सनमनतको सदस्य-

सखचवको खजभमामा रहनेछ । 
(३) दफा (१) बमोखजमको अनभलेि सरोकारवाला कुनै व्यखि 

वा संस्थाले माग गरेमा ननजलाई ननयमानुसार त्यस्तो अनभलेि उपलब्ध 
गराईनेछ ।   

 
१८. अनुगमन: (१) यस काययववनध बमोखजम कोष पररचालन तथा सोबाट 

भएका कामको ननयनमत तथा आकखस्मक अनुगमन सभबन्धी काययका 
लानग सनमनतको संयोजक वा ननजले तोकेको सनमनतको अन्य कुनै 
सदस्यको संयोजकत्वमा सनमनतको न्यूनतम थप एक सदस्य समेत 
संलग्न रहेको अनुगमन टोली िवटई कोष पररचालनबाट भएको कामको 
अनुगमन गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम िवटएको अनुगमन टोलीले 
आफूलाई प्राप्त कायायदेशका आधारमा अनुगमनका क्रममा देखिएको सत्य 
तथ्य वववरण सवहतको प्रनतवेदन सनमनतसमक्ष पेश गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोखजम पेश हुन आएको प्रनतवेदन 
समेतका आधारमा कोष पररचालनमा कुनै कनम कमजोरी भएको 
देखिएमा त्यसलाई सुधार गनय सनमनतले आवश्यक ननदेशन ददन सक्नेछ 
र त्यस्तो ननदेशनको पालना गनुय सभबखन्धत सबैको कतयव्य हुनेछ ।  
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आवश्यिा अनुसार सनमनतले थप मापदण्ड/ननदेखशका बनाई 
लागु गनय सक्नेछ । 

 
१४. परामशय नलन सक्ने : सनमनतले यस काययववनध बमोखजमको कायय सभपादन 

गनय उपयुि ववज्ञ व्यखि वा सस्थासँग आवश्यक परामशय नलन सक्नेछ  
 
१५. रकम विज नहुने तथा आवती कोष (ररवखववङ् फण्ड) को रूपमा रहने 

: (१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोखजम कोषमा जभमा भएको रकम 
मध्ये आंखशक वा परैु रकम कुनै आनथयक वषयमा िचय नभई आनथयक 
वषयको अन्त्यमा बाँकी रहेमा त्यस्तो रकम विज नभई कोषमै रहनेछ । 

  तर दफा १३ को उपदफा (१) बमोखजम प्राप्त सहायता 
रकमलाई त्यस्तो शतय अनुरूप उपयोग गनय नसकेको कारण जनाई 
सहायता उपलब्ध गराउने सभबखन्धत व्यखि वा संस्थाले वफताय माग 
गरेमा कोषबाट रकम वफताय गनय बाधा पने छैन । 

(२) कोषलाई आवती कोष (ररबखववङ्ग फण्ड) को रुपमा 
सञ्चालन गररनेछ । 

स्पविकरणाः यस दफाको प्रयोजनका लानग आवती कोष 
(ररबखववङ फण्ड) भन्नाले कोषबाट िचय भएको नगद रकम वावषयक 
रुपमा बजेट ववननयोजन माफय त पनुाःपनुतय गदै जाने गरर स्थावपत कोषलाई 
सभझनपुछय । 

(3) कोषमा मौज्दात रकम पाँच लाि रूपैया भन्दा न्यून हुन 
गएमा तत्काल थप रकम जभमा गनय प्रयत्न गररनेछ । 

 
१६. सहयोगका लानग आह्वान गने : (१) ववपद्का कारण आपत्कानलन 

अवस्था नसजयना भई स्थानीय स्रोत साधन र क्षमताले ववपद्को सामना 
गनय कदठन भएमा नगरपानलकाले नछमेकी स्थानीय तह, प्रदेश सरकार 
तथा नेपाल सरकारलाई कोषमा आनथयक तथा वस्तगुत सहायता उपलब्ध 
गराउन अनुरोध गनय सक्नेछ ।  

पररच्छेद – २ 
कोषको स्थापना, उद्देश्य तथा प्रयोग 

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

ववपद्को जोखिम न्यूननकरण तथा व्यवस्थापन सभबन्धी कायय नगर 
स्तरबाटै सञ्चालन गनयका लानग आवश्यक स्रोत संकलन र पररचालन 
गनय नगरपानलकामा एक ववपद् व्यवस्थापन कोष रहनेछ ।  

(२) कोषको आय रकम संकलन तथा व्यय रकम पररचालनका 
लानग नगरपानलकाको सखञ्चत कोष रहेको ववत्तीय संस्थामा एक छुटै्ट 
िाता िोनलनेछ ।  

(३) कोषको कूल आभदानी अन्तगयत यस काययववनधको दफा ५ 
बमोखजम कोषमा जभमा हुनेगरी प्राप्त भएको रकम तथा कोषको िाता 
रहेको ववत्तीय संस्थाले कोष रकममा उपलब्ध गराएको ब्याज आय र 
दफा ६ बमोखजम प्राप्त भएको वस्तगुत सहायता सामाग्रीको प्रचनलत 
मूवय समेतलाई जनाउँनेछ ।  

तर वस्तगुत सहायता सामाग्रीको प्रचनलत मूवयलाई बैंक 
वहसाबमा समावेश गररने छैन ।  

(४) यस काययववनधको दफा ६ बमोखजम कोषको नाममा प्राप्त 
हुन आउने वस्तगुत सहायता सामाग्रीको छुटै्ट मौज्दात वकताब स्थापना 
गरर अनभलेि गररनेछ । 

 
४. कोषको उद्देश्य : (१) स्थानीय स्तरमा हुन सक्ने सभभाव्य ववपद्को 

जोखिम न्यूननकरण तथा ववपद्को व्यवस्थापनका लानग आनथयक तथा 
वस्तगुत सहायता पररचालन गनुय कोषको उद्देश्य रहनेछ ।  

(२) कोषले देहायका क्षेत्रमा काम गने छाः   
(क) ववपद्को घटनाबाट प्रभाववत व्यखिहरूलाई 

स्थानीय स्तरमा तरुुन्त िोज, उद्धार र राहत 
सेवा उपलब्ध गराउने ।  
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(ि) ववपद् पदाय तत्कालै स्थानीय स्तरमा सामना गनय 
सक्ने अवस्था नसजयना गने । 

(ग) ववपद् जोखिम न्यूननकरण, पूवयतयारी, प्रनतकायय र 
पनुलायभ काययलाई सहज गने  

५. कोषको आभदानी : (१) कोषमा ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र 
(३) को अनधनमा रवह देहाय बमोखजमका रकम आभदानीको रूपमा 
जभमा हुनेछ: 

(क) नगरपानलकाको वावषयक बजेटमाफय त ववपद् 
व्यवस्थापन कोषमा जभमा हुने गरी स्वीकृत 
रकम , 

(ि) ववपद् व्यवस्थापन काययका लानग कोषमा जभमा 
हुनेगरी अन्य स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम , 

(ग) ववपद् व्यवस्थापन काययका लानग कोषमा जभमा 
हुनेगरी प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारबाट 
प्राप्त रकम, 

(घ) नगरसभाबाट स्वीकृत आनथयक ऐनमा व्यवस्था 
गररए बमोखजम ववपद् व्यवस्थापन कोषमा जभमा 
हुनेगरी प्राप्त हुने शुवक तथा दस्तरु रकम,  

(ङ) नगर सभा सदस्य, नगर काययपानलका सदस्य 
तथा नगरपानलकाका कमयचारीहरूको स्वेखच्छक 
ननणययबाट प्राप्त हुने रकम , 

(च) स्वदेशी ववनभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी 
संघसंस्थाहरू र त्यसमा काययरत कमयचारीहरू , 
उद्योगी, व्यवसायी, पेशाकमी, राजनीनतक दल, 
नागररक समाज, धानमयक तथा परोपकारी 
संघसंस्था र आम सवयसाधारणबाट स्वेखच्छक 
रूपमा प्राप्त हुने रकम ,  

१२. लेिा पररक्षण : (१) कोषको आन्तररक लेिापरीक्षण 
नगरपानलकाको आन्तररक लेिा पररक्षण शािाबाट हुनेछ । 

(२) कोषको अखन्तम लेिापरीक्षण महालेिा परीक्षकबाट हुनेछ 
(३) नगर काययपानलकाले चाहेमा जनुसुकै बित सनमनतको 

वहसाववकताव जाँच्न वा जाँच गराउन सक्नेछ । 
(४) नगर काययपानलकाको कायायलयले कभतीमा वषयको एक 

पटक कोषको सामाखजक र सावयजननक लेिापररक्षणको व्यवस्था 
नमलाउनेछ। 

 
पररच्छेद –४ 

ववववध 
 
१३. सशतय सहायता : (१) ववपद् व्यवस्थापन सभबन्धी तोवकएको कायय 

सभपादन गने शतय सवहत कुनै व्यखि वा संस्थाले कोषमा सहायता 
उपलब्ध गराउन चाहेमा त्यस्तो सहायता प्राप्त गनुय पूवय सनमनतले शतय 
स्वीकार गने वा नगने सभबन्धी ननणयय गनेछ र शतय स्वीकार गरेको 
अवस्थामा मात्र सहायता रकम वा सामाग्री कोषमा जभमा हुनेछ । 

तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले सशतय 
अनुदान उपलब्ध गराउने हकमा सनमनतको पूवय ननणयय आवश्यक पनेछैन   

(२) उपदफा (१) बमोखजम कोषमा प्राप्त अनुदान रकम वा 
वस्तगुत सहायता सामाग्रीलाई तोवकएको काममा मात्र उपयोग गनुयपनेछ  

(३) उपदफा (१) बमोखजम कोषमा प्राप्त अनुदान रकम वा 
वस्तगुत सहायता सामाग्री तोवकए बमोखजमको काययमा उपयोग भए-
नभएको सभबन्धमा त्यस्तो सहायता उपलब्ध गराउने व्यखि वा संस्थाले 
वववरण माग गरेमा सोको वववरण उपलब्ध गराउनुपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोखजम कोषमा सहायता स्वरुप प्राप् त हुने 
भौनतक सामाग्रीहरुको भण्डारण तथा ववतरण काययलाई व्यवखस्थत गनय 
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पररच्छेद – ३ 
कोषको सञ्चालन, लेिा तथा लेिा पररक्षण 

 
१०. कोषको सञ्चालन : (१) कोषको बैंक िाता सञ्चालन नगरपानलकाको 

प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत वा ननजले तोकेको अनधकृत स्तरको कमयचारी 
र लेिा प्रमुि वा ननजले तोकेको लेिाको कमयचारीको संयुि 
दस्तितबाट हुनेछ ।  

(२) कोषबाट एक पटकमा दुई हजार रूपैया भन्दा बढीको 
रकम भिुानी गदाय अननवाययरूपमा बैंक माफय त मात्र भिुानी गररनेछ । 

(३) कोषलाई प्राप्त वस्तगुत सहायता सामाग्रीको ननकासा प्रमुि 
प्रशासकीय अनधकृत वा ननजले तोकेको ववपद् व्यवस्थापन हेने अनधकृत 
स्तरको कमयचारी र खजन्सी शािा प्रमुिबाट हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोखजम वस्तगुत सहायता सामाग्री ववपद् 
व्यवस्थापन काययमा उपयोगका लानग ननकासा गदाय मौज्दात वकताबमा 
िचय अनभलेि जनाई ननकासा ददनुपनेछ र त्यस्तो सामाग्रीको अनभलेि 
मूवयलाई कोषको िचयको रूपमा समेत अनभलेि गररनेछ । 

 
११. कोषको आयव्ययको लेिा तथा सोको सावयजननकरण : (१) कोषको 

आय व्ययको लेिा प्रचनलत कानून बमोखजम राखिनेछ ।  
(२) कोषले काययपानलकाले तोकेबमोखजम आन्तररक ननयन्त्रण 

प्रणाली कायम गनुय पनेछ। 
(३) कोषको मानसकरूपमा भएको आभदानी र िचयको वववरण 

अको मवहनाको सात गतेनभत्रमा सावयजननक गनुयपनेछ । 
(४) आनथयक वषय समाप्त भएको नमनतले तीन मवहनानभत्र 

सनमनतले कोषको वावषयक आय व्ययको वववरण समेत िुवने वावषयक 
प्रनतवेदन तयार गरी काययपानलका माफय त नगर सभा समक्ष पेश गनुय 
पनेछ ।  

(छ) गैरआवासीय नेपाली, वैदेखशक सरकार 
तथा संघसंस्थाको तफय बाट प्रचनलत कानूनको 
अनधनमा रवह प्राप्त हुने रकम ,  

(छ) कोषको िाता सञ्चालनमा रहेको ववत्तीय संस्थाले 
त्यस्तो कोषमा रहेको रकममा उपलब्ध गराएको 
ब्याज आय, 

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

(झ) प्रचनलत कानूनको अनधनमा रवह कोषमा जभमा 
हुने गरी अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।  

(२) उपदफा (१) बमोखजम कोषलाई उपलब्ध हुने रकम 
सभबखन्धत व्यखि वा संस्थाले यस काययववनधको दफा 3 को उपदफा 
(२) बमोखजमको कोषको बैंक िातामा नसधै जभमा गररददन वा 
नगरपानलकाको आनथयक प्रशासन शािामा नगद जभमा गनय सक्नेछ । 
त्यसरी नगद जभमा हुन आएमा आनथयक प्रशासन शािाले सभबखन्धत 
व्यखि वा संस्थालाई सोको भपायई उपलब्ध गराउनुपनेछ । 

(३) कोषमा रकम जभमा गने व्यखि तथा संस्थाको नाम र 
प्राप्त सहायता रकम सभबन्धी मानसक वववरण अको मवहनाको सात गते 
नभत्र सावयजननक गररनेछ । 

तर कुनै व्यखि वा संस्थाले सहायता उपलब्ध गराउँदा आफ्नो 
नाम सावयजननक नगनय सनमनतलाई अनुरोध गरेको रहेछ भने ननजको नाम 
उवलेि नगरी वववरण सावयजननक गनय बाधा पने छैन।  

 
६. वस्तगुत सहायता सामाग्री: (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र 

(३) को अनधनमा रवह कुनै व्यखि वा संस्थाबाट नगदबाहेकको वस्तगुत 
सहायता सामाग्री प्राप्त हुन आएमा र त्यसरी प्राप्त सामाग्री ववपद् 
व्यवस्थापन सभबन्धी काययमा उपयोग हुने देखिएमा त्यस्तो वस्तगुत 
सहायता सामाग्रीलाई स्वीकार गररनेछ ।  
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(2) उपदफा (१) बमोखजम स्वीकार गररएको वस्तगुत सहायता 
सामाग्रीलाई अलग्गै मौज्दात वकताबमा आभदानी अनभलेि जनाई त्यस्तो 
सामाग्रीको प्रचनलत मूवयलाई कोषको आभदानीको रूपमा समेत अनभलेि 
गररनेछ 

स्पविकरणाः यस दफाको प्रयोजनका लानग प्रचनलत मूवय भन्नाले 
वस्तगुत सामाग्रीको साथमा प्राप्तहुने िररद नबजक वा मूवयाङ्कनको प्रमाण 
र ढुवानी लागत समेतको मूवयलाई जनाउँनेछ । यदी त्यस्तो मूवयनबना 
नै वस्तगुत सामाग्री प्राप्त हुन आएको रहेछ भने त्यस्तो वस्तगुत 
सामाग्रीको प्रचनलत स्थानीय दररेट अनसुारको मूवयाङ्कनलाई आभदानीको 
आधार मानननेछ । सो पनन नभएमा त्यसरी प्राप्त सामाग्रीको लानग 
सनमनतले उखचत ठहयायएको मूवयाङ्कनलाई कोषको आभदानीको आधारको 
रूपमा नलईनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोखजम प्राप्त भई उपदफा (२) बमोखजम 
आभदानी अनभलेि गररएको कुनै सामाग्री तत्काल प्रयोग गनय आवश्यक 
नपने वा ननमवने वा लामो समयसभम भण्डारण गरर राख्न पनन अनुकुल 
नहुने (सड्ने, नबग्रने, नानसने वा िेर जाने) प्रकृखत्तको भएमा सनमनतको 
ननणययले त्यस्तो सामाग्रीलाई प्रचनलत कानून बमोखजम नललाम नबक्री गरी 
प्राप्त आय रकमलाई दफा ३ को उपदफा (२) बमोखजमको कोषको 
िातामा जभमा गररनेछ ।   

(४) उपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा लेखिएको भएता पनन कुनै 
वस्तगुत सहायता सामाग्री स्थानीय ववपद् व्यवस्थापनमा उपयोग नहुने वा 
उपयोग गनय उपयुि नहुने देखिएमा सनमनतले ननणयय गरी त्यस्तो 
सहयोग आंखशक वा पूणयरूपमा अस्वीकार गनय सक्नेछ । 

(५) उपदफा (१) वा जनुसुकै कुरा लेखिएको भएता पनन कुनै 
वस्तगुत सहायता सामाग्री प्रचनलत मापदण्ड बमोखजमको न्यूनतम 
गुणस्तरयुि नभएको अवस्थामा त्यस्तो सामाग्रीलाई सनमनतले अस्वीकार 
गनेछ।  

९. कोष प्रयोग गनय नपाईने: (१) यस काययववनधमा अन्यत्र 
जनुसुकै कुरा लेखिएको भए तापनन देहायको प्रयोजनका लानग कोषमा 
जभमा भएको रकम िचय गनय पाईने छैनाः 

(क) ननयनमत प्रशासननक काययको लानग िचय गनय,  
(ि) कुनै सरकारी वा गैरसरकारी पदानधकारी वा 

कमयचारीलाई ननयनमत रूपमा तलब, भत्ता वा 
अन्य सुववधा उपलब्ध गराउन,  

(ग) कुनै सरकारी वा गैरसरकारी पदानधकारी वा 
कमयचारीलाई भ्रमण िचय वा अन्य त्यस्तै 
प्रकारको िचय उपलब्ध गराउन, 

(घ) ववपद्बाट प्रभाववतलाई ददईने तोवकएबमोखजमको 
राहत बाहेक अन्य कुनै पनन वकनसमको चन्दा, 
परुस्कार, उपहार वा आनथयक सहायता उपलब्ध 
गराउन , 

(ङ) कुनै पनन वकनसमको गोवि, अन्तरवक्रया वा 
सभासभमेलन सञ्चालन गनय, गराउन, 

(च) आकखस्मक रूपमा ननमायण गनुयपने बाहेकका अन्य 
ननयनमत पूवायधार ववकास ननमायणसभबन्धी कायय 
गनय, गराउन, 

(ङ) ववपद् जोखिम न्यूननकरण तथा ववपद् 
व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सभबन्ध नभएको अन्य 
कुनै पनन कायय गनय, गराउन ।  

(२) कोषलाई प्राप्त भएको वस्तगुत सहायता सामाग्री मध्यै 
कुनै पनन सामाग्री पूणय वा आंखशकरूपमा कायायलयको वा कायायलयको 
कुनै पदानधकारी वा कमयचारीको ननयनमत प्रयोजनका लानग प्रयोग 
गररनेछैन ।  
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आवश्यकता र औखचत्यका आधारमा दुवै वा कुनै एक मात्र पनन 
उपलब्ध गराउन सवकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोखजम राहत उपलब्ध गराउनुपूवय 
कोषबाट राहत उपलब्ध गराईददने सभबन्धमा ववपद् प्रभाववत व्यखि वा 
ननजको एकाघरको पररवारका सदस्यले ववपद्को घटना र सोबाट आफू 
वा आफ्नो पररवारका सदस्यलाई पनय गएको हानी नोक्सानीको वववरण 
सवहत कायायलयमा ननवेदन दताय गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोखजम ननवेदन दताय गदाय ववपद्को घटना 
र सोबाट पनय गएको हानी नोक्सानीको मूवयाङ्कन सवहतको सजयनमन 
मुचवुका वा प्रनतवेदन समेत ननवेदनसाथ संलग्न गररएको हुनुपनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोखजम दताय भएको ननवेदन र उपदफा 
(३) बमोखजमको संलग्न मुचवुका वा प्रनतवेदन समेतका आधारमा ववपद् 
प्रभाववतलाई कोषबाट राहत रकम तथा सामाग्री उपलब्ध गराउँदा 
ववपद्को सघनता र व्यापकता , कोषमा जभमा भएको रकम तथा राहत 
सामाग्रीको उपलब्धता र िचयको औखचत्य समेतलाई दृविगत गरी 
सनमनतले उखचत ठहयायएबमोखजम हुनेछ । 

(५) उपदफा (२) र (३) मा जनुसुकै कुरा लेखिएको भएता 
पनन ववपद्को कारणले गखभभर हानी नोक्सानी वा घाईते भई ववपद् 
प्रभाववत व्यखि वा ननजको एकाघरको पररवारका सदस्यले राहतका 
लानग ननवेदन दताय गनय सक्ने अवस्था नरहेमा र ततू्काल राहत उपलब्ध 
नगराउँदा ववपद् प्रभाववत व्यखि थप जोखिममा धकेनलन सक्ने वा थप 
जनधन र स्वास्थ्यमा हानी नोक्सानी पगु्न सक्ने अवस्था छ भन्ने 
सनमनतलाई लागेमा त्यस्तो व्यखिलाई सनमनतले ननणयय गरेर तत्काल 
राहत उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

(६) ववपद् प्रभाववत व्यखिलाई यस दफा बमोखजम राहत 
उपलब्ध गराउँदा मवहला, बालबानलका, वकशोर वकशोरी, जेि नागररक, 
अशि तथा अपाङ्गता भएका व्यखिलाई प्राथनमकता ददनुपनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोखजम प्राप्त वस्तगुत सहायता सामाग्री उपदफा 
(४) वा (५) बमोखजम अस्वीकार गररएको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो 
सामाग्री उपलब्ध गराउने व्यखि वा संस्थालाई कायायलयले सामाग्री प्रानप्त 
र स्वीकारोखिको भपायई उपलब्ध गराउनुपनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोखजम स्वीकार गरी उपदफा (२) 
बमोखजम अनभलेि गररएको र उपदफा (४) वा (५) बमोखजम 
अखस्वकार गररएको सामाग्रीको वववरण तथा स्वीकार गररएको सामाग्रीको 
हकमा सो उपलब्ध गराउने व्यखि वा संस्थाको नाम सभबन्धी मानसक 
वववरण अको मवहनाको सात गते नभत्र सावयजननक गररनेछ । 

तर कुनै व्यखि वा संस्थाले सहायता उपलब्ध गराउँदा आफ्नो 
नाम सावयजननक नगनय सनमनतलाई अनुरोध गरेको रहेछ भने ननजको नाम 
उवलेि नगरी वववरण सावयजननक गनय बाधा पने छैन । 

(७) यस दफा बमोखजम प्राप्त भएको वस्तगुत सहायता 
सामाग्रीलाई त्यस्तो सामाग्री भण्डारण गने वा प्रयोग गररने स्थानसभम 
पयुायउनका लानग सहायता उपलब्ध गराउने सभबखन्धत व्यखि वा 
संस्थालाई नै अनुरोध गनय सवकनेछ ।   

  
७. कोषको प्रयोग : (१) कोषमा जभमा भएको रकम िचय गनय तथा ववपद् 

व्यवस्थापनका लानग प्राप्त वस्तगुत सहायता सामाग्री िचय ननकासा गनय 
सनमनतले ननणयय गनुयपने छ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा लेखिएको भएता पनन 
तत्काल ववपद् प्रनतकायय गनुय पने अवस्था रहेको, तर सनमनतको बैठक 
बस्न सक्ने अवस्था नरहेमा ततू् पश्चात लगतै बस्ने सनमनतको बैठकबाट 
अनुमोदन गराउने गरी संयोजकको ननणययबाट एक पटकमा बढीमा दश 
हजार रूपैयासभमको रकम िचय गनय बाधा पगु्ने छैन ।  

(३) कोषमा जभमा भएको रकम तथा सामाग्री देहाय 
बमोखजमको काययमा िचय गररनेछ:  
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(क) ववपद्बाट प्रभाववत भएको वा हुनसक्ने व्यखि वा 
समुदायको तत्काल िोजी, उद्धार तथा 
सभपखत्तको संरक्षण गनय, 

(ि) ववपद् प्रभाववतको तत्कालीन राहतका लानग 
आवश्यक पने िाद्यान्न, िानेपानी, लत्ता कपडा, 
औषधी, सरसफाइ तथा शैखक्षक सामाग्री जस्ता 
वस्तहुरू िररद गरी उपलब्ध गराउन तथा ततू् 
सभबन्धी अन्य आवश्यक कायय गनय, 

(ग) ववपद्को कारण स्थायी बसोबास स्थल गुमाएका 
व्यखिहरूका लानग अस्थायी खशववर वा 
आश्रयस्थल बनाउन तथा पनुस्थायपना गनय, 

(घ) ववपद्को कारणबाट घाइते वा नबरामी भएका 
व्यखिको औषधोपचार गनय, 

(ङ) ववपद् प्रभाववतलाई मनोवैज्ञाननक उपचार तथा 
मनोववमशय प्रदान गनय, 
(च) ववपद्को कारणबाट मृत्यु भएका व्यखिको 

काजवक्रया वा सदगतका लानग ननजको 
पररवारलाई तोवकए बमोखजमको सहायता 
उपलब्ध गराउन , 

(छ) ववपद्को कारण सभपखत्तको क्षती हुने व्यखिलाई 
तोवकएबमोखजमको राहत उपलब्ध गराउन , 

(ज) िोज, उद्धार तथा प्राथनमक उपचारकालानग 
स्वयमू् सेवक तथा ववशेषज्ञको पररचालन र 
सामाग्री िररद तथा भण्डारण गनय, 

(झ) ववपद्को कारणबाट भएको फोहरमैला तथा 
प्रदुषणको ववसजयन गनय,  

(ञ) ववपद् पूवय सूचना प्रणाली स्थापना सभबन्धी 
उपकरण िररद, प्रणाली ववकास र सोको 
सञ्चालन गनय, 

(ट) िोज , उद्धार र राहतकोलानग तत्काल सञ्चार तथा 
यातायात सूचारु गनय, 

(ठ) स्थानीय स्तरमा रहेका ववपद् व्यवस्थापन स्वयमू् 
सेवकहरूको क्षमता ववकास तथा पररचालन 
सभबन्धी कायय गनय, 

(ड) जोखिमयुि स्थानको पवहचान तथा उि स्थानको 
धन जनको स्थानान्तरण गनय, 

(ढ) ववपद् पश्चात ववपदबाट भएको क्षनतको लेिाजोिा 
र ववपद् पश्चातको आवश्यकताको पवहचान गनय, 

(ण) ववपद् पनछको पनुाःननमायण गनय, 
(त) ववपद् पुवयतयारी, ववपद् प्रनतकायय, ववपद् र 

ववपद्पनछको पनुलायभ, ववपद् जोखिम न्यूननकरण 
जस्ता ववपद् व्यवस्थापनका कायय गनय, 

(थ) सनमनतले तोके बमोखजमको ववपद् व्यवस्थापन 
सभवखन्ध अन्य काम गनय, गराउन । 

(४) उपदफा (३) मा जनुसुकै कुरा लेखिएको भए तापनन 
ननयनमतरूपमा गररने ववकास ननमायण सभबन्धी काययलाई ववपद् 
व्यवस्थापनसँग आवद्ध गराएर कोषबाट कुनै पनन वकनसमको िचय गनय 
पाईनेछैन । 

(५) कोषमा मौज्दात रकम पाँच लाि रूपैया भन्दा घवट 
भएको अवस्थामा आपतकानलन काययबाहेक अन्य प्रयोजनका लानग 
कोषको रकम प्रयोग गररनेछैन ।  

 
८. राहत सहायता ववतरण: (१) प्रभाववत व्यखिलाई राहत उपलब्ध 

गराउँदा कोषमा जभमा भएको रकम र वस्तगुत सामाग्री मध्ये  
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