
 

 

 

 

 

 

 

 

सूर्योदर्य राजपत्र 

सूर्योदर्य नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित 

खण्ड (२) फिक्कि, इिाम, १ नं. प्रदेि, नेपाि, कालतिक ११ गते, २०७५ साि, संख्र्या ४ 

भाग –२ 

नेपालको संविधानको धारा २२३ को उपधारा (१) बमोविम गठन भएको यस सूयोदय 

नगरपावलकाको नगर काययपावलकाले बनाएको तल लेविए बमोविमको काययविवध , वनदेविका 

सियसाधारणको िानकारीका लावग प्रकािन गररएको छ ।  

 
 
 
 
 
 
 



सूर्योदर्य नगरपालिका 
फिपद् व्र्यिस्थापन कोष (सञ्चािन) कार्यिफिलि, २०७५ 

प्रस्तािनााः 
सूर्योदर्य नगरपालिका क्षेत्रलभत्र प्राकृलतक तथा गैह्रप्राकृलतक फिपद् बाट हुन सक्ने 

जोशखम न्रू्यनीकरण तथा व्र्यिस्थापनका िालग स्थापना भएको फिपद् व्र्यिस्थापन कोषको 
सञ्चािन सम्बन्िी कार्यिफिलि बनाउन बाञ्छनीर्य भएकोिे, 

 नगर फिपद् जोशखम न्रू्यनीकरण तथा व्र्यिस्थापन ऐन, २०७५ को दिा २७ िे 
ददएको अलिकार प्रर्योग गरी सूर्योदर्य नगर कार्यिपालिकािे र्यो कार्यिफिलि बनाएको छ ।   
 

पररच्छेद – १ 
प्रारशम्भक 

 
१. सं शक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्यो कार्यिफिलिको नाम “सूर्योदर्य नगरपालिकाको फिपद् 

व्र्यिस्थापन कोष (सञ्चािन) कार्यिफिलि, २०७५” रहेको छ ।  
  (२) र्यो कार्यिफिलि त ुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।  
 
२. पररभाषा : फिषर्य िा प्रसंगिे अको अथि निागेमा र्यस कार्यिफिलिमा, 

(क) “ऐन” भन्नािे सूर्योदर्य नगर फिपद् जोशखम न्रू्यनीकरण तथा व्र्यिस्थापन ऐन, 
२०७५ सम्झनुपछि । 

(ख) “कोष” भन्नािे ऐनको दिा १२ बमोशजमको फिपद् व्र्यिस्थापन कोष 
सम्झनुपछि । 

(ग) “प्रभाफित व्र्यशि” भन्नािे फिपद्को घटनाबाट पररिारका सदस्र्य गुमाएको, 
िारीररक िा मानलसक समस्र्या उत्पन्न भएको, घर, जग्गाजलमन, पिुपन्छी, 
खाद्यान्न, ित्ताकपडा तथा अन्र्य सम्पशत्तमा आंशिक िा पूणि रूपमा नोक्सानी 
पगुेको िा फिपद्का कारण अन्र्य कुनै तररकाबाट प्रभाफित भएको व्र्यशििाई 
सम्झनुपछि । 



(घ) “राहत” भन्नािे फिपद् प्रभाफित व्र्यशििाई उपिब्ि गराईने नगद तथा िस्तुगत 
सहार्यता सामग्री समेत सम्झनुपछि । 

(ख) “सलमलत” भन्नािे ऐनको दिा ३ बमोशजमको सलमलत सम्झनुपछि । 
(छ) “संर्योजक” भन्नािे सलमलतको संर्योजक सम्झनुपछि । 

पररच्छेद – २ 
कोषको स्थापना, उद्देश्र्य तथा प्रर्योग 

 
३. कोषको स्थापना: (१) स्थानीर्य स्तरमा उत्पन्न भएको िा हुनसक्ने फिपद्को जोशखम 

न्रू्यनीकरण तथा व्र्यिस्थापन सम्बन्िी कार्यि नगर स्तरबाटै सञ्चािन गनिका िालग 
आिश्र्यक स्रोत संकिन र पररचािन गनि नगरपालिकामा एक फिपद् व्र्यिस्थापन 
कोष रहनेछ ।  

(२) कोषको आर्य रकम संकिन तथा व्र्यर्य रकम पररचािनका िालग  
नगरपालिकाको सशञ्चत कोष रहेको फित्तीर्य संस्थामा एक छुटै्ट खाता खोलिनेछ ।  

(३) कोषको कूि आम्दानी अन्तगित र्यस कार्यिफिलिको दिा ५ बमोशजम 
कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्त भएको रकम तथा कोषको खाता रहेको फित्तीर्य संस्थािे 
कोष रकममा उपिब्ि गराएको ब्र्याज आर्य र दिा ६ बमोशजम प्राप्त भएको िस्तुगत 
सहार्यता सामग्रीको प्रचलित मूल्र्य समेतिाई जनाउनेछ ।  

तर िस्तुगत सहार्यता सामग्रीको प्रचलित मूल्र्यिाई बैंक फहसाबमा समािेि 
गररने छैन ।  

(४) र्यस कार्यिफिलिको दिा ६ बमोशजम कोषको नाममा प्राप्त हुन आउने 
िस्तगुत सहार्यता सामग्रीको छुटै्ट मौज्दात फकताब स्थापना गरर अलभिेख गररनेछ । 

 
४. कोषको उद्देश्र्य : (१) स्थानीर्य स्तरमा हुनसक्ने सम्भाव्र्य फिपद्को जोशखम न्र्यूनीकरण 

तथा फिपद्को व्र्यिस्थापनका िालग आलथिक तथा िस्तुगत सहार्यता पररचािन गनुि 
कोषको उदे्दश्र्य रहनेछ ।  
(२) कोषिे देहार्यका क्षेत्रमा काम गने छाः   



(क) फिपद्को घटनाबाट प्रभाफित व्र्यशिहरूिाई स्थानीर्य स्तरमा तुरुन्त 
खोज, उद्धार र राहत सेिा उपिब्ि गराउने ।  

(ख) फिपद् पदाि तत्कािै स्थानीर्य स्तरमा सामना गनि सक्ने अिस्था लसजिना 
गने । 

(ग) फिपद् जोशखम न्र्यूनीकरण, पूिितर्यारी, प्रलतकार्यि र पुनिािभ कार्यििाई 
सहज गने । 

 
५. कोषको आम्दानी : (१) कोषमा ऐनको दिा १२ को उपदिा (२) र (३) को 

अलिनमा रही देहार्य बमोशजमका रकम आम्दानीको रूपमा जम्मा हुनेछ: 
(क)  नगरपालिकाको िाफषिक बजेट मािि त फिपद् व्र्यिस्थापन कोषमा जम्मा हुने 

गरी स्िीकृत रकम, 
(ख) फिपद् व्र्यिस्थापन कार्यिका िालग कोषमा जम्मा हुनेगरी अन्र्य स्थानीर्य तहबाट 

प्राप्त रकम, 
(ग) फिपद् व्र्यिस्थापन कार्यिका िालग कोषमा जम्मा हुनेगरी प्रदेि सरकार तथा 

नेपाि सरकारबाट प्राप्त रकम, 
(घ) नगरसभाबाट स्िीकृत आलथिक ऐनमा व्र्यिस्था गररए बमोशजम फिपद् व्र्यिस्थापन 

कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्त हुने िुल्क तथा दस्तरु रकम,  
(ङ) नगर सभा सदस्र्य, नगर कार्यिपालिका सदस्र्य तथा नगरपालिकाका 

कमिचारीहरूको स्िेशच्छक लनणिर्यबाट प्राप्त हुने रकम, 
(च) स्िदेिी फिलभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरू र त्र्यसमा कार्यिरत 

कमिचारीहरू, उद्योगी, व्र्यिसार्यी, पेिाकमी, राजनीलतक दि, नागररक समाज, 
िालमिक तथा परोपकारी संघसंस्था र आम सििसािारणबाट स्िेशच्छक रूपमा 
प्राप्त हुने रकम, 

(छ) गैरआिासीर्य नेपािी, िैदेशिक सरकार तथा संघसंस्थाको तिि बाट प्रचलित 
कानूनको अलिनमा रही प्राप्त हुने रकम,  

(छ) कोषको खाता सञ्चािनमा रहेको फित्तीर्य संस्थािे त्र्यस्तो कोषमा रहेको रकममा 
उपिब्ि गराएको ब्र्याज आर्य, 



(ज) दिा ६ को उपदिा (३) बमोशजम िस्तगुत सहार्यता सामग्रीको लबक्रीबाट प्राप्त 
आर्य, 

(झ) प्रचलित कानूनको अलिनमा रही कोषमा जम्मा हुने गरी अन्र्य कुनै स्रोतबाट 
प्राप्त रकम ।  

(२) उपदिा (१) बमोशजम कोषिाई उपिब्ि हुने रकम सम्बशन्ित व्र्यशि 
िा संस्थािे र्यस कार्यिफिलिको दिा 3 को उपदिा (२) बमोशजमको कोषको बैंक 
खातामा लसिै जम्मा गररददन िा नगरपालिकाको आलथिक प्रिासन िाखामा नगद 
जम्मा गनि सक्नेछ । त्र्यसरी नगद जम्मा हुन आएमा आलथिक प्रिासन िाखािे 
सम्बशन्ित व्र्यशि िा संस्थािाई सोको भरपाई उपिब्ि गराउनुपनेछ । 

(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्र्यशि तथा संस्थाको नाम र प्राप्त सहार्यता 
रकम सम्बन्िी मालसक फििरण अको मफहनाको सात गतेलभत्र साििजलनक गररनेछ। 

तर कुनै व्र्यशि िा संस्थािे सहार्यता उपिब्ि गराउँदा आफ्नो नाम 
साििजलनक नगनि सलमलतिाई अनुरोि गरेको रहेछ भने लनजको नाम उल्िेख नगरी 
फििरण साििजलनक गनि बािा पने छैन।  

 
६. िस्तगुत सहार्यता सामग्री: (१) ऐनको दिा १२ को उपदिा (२) र (३) को 

अलिनमा रही कुनै व्र्यशि िा संस्थाबाट नगद बाहेकको िस्तगुत सहार्यता सामग्री 
प्राप्त हुन आएमा र त्र्यसरी प्राप्त सामग्री फिपद् व्र्यिस्थापन सम्बन्िी कार्यिमा उपर्योग 
हुने देशखएमा त्र्यस्तो िस्तगुत सहार्यता सामग्रीिाई स्िीकार गररनेछ ।  

(2) उपदिा (१) बमोशजम स्िीकार गररएको िस्तुगत सहार्यता सामग्रीिाई 
अिग्गै मौज्दात फकताबमा आम्दानी अलभिेख जनाई त्र्यस्तो सामग्रीको प्रचलित 
मूल्र्यिाई कोषको आम्दानीको रूपमा समेत अलभिेख गररनेछ ।  

स्पष्टीकरणाः र्यस दिाको प्रर्योजनका िालग प्रचलित मूल्र्य भन्नािे िस्तगुत 
सामग्रीको साथमा प्राप्त हुने खररद लबजक िा मूल्र्याङ्कनको प्रमाण र ढुिानी िागत 
समेतको मूल्र्यिाई जनाउनेछ । र्यदद त्र्यस्तो मूल्र्यलबना नै िस्तगुत सामग्री प्राप्त हुन 
आएको रहेछ भने त्र्यस्तो िस्तगुत सामग्रीको प्रचलित स्थानीर्य दररेट अनुसारको 
मूल्र्याङ्कनिाई आम्दानीको आिार मालननेछ । सो पलन नभएमा त्र्यसरी प्राप्त सामग्रीको 



िालग सलमलतिे उशचत ठहर्यािएको मूल्र्याङ्कनिाई कोषको आम्दानीको आिारको रूपमा 
लिईनेछ । 

(३) उपदिा (१) बमोशजम प्राप्त भई उपदिा (२) बमोशजम आम्दानी 
अलभिेख गररएको कुनै सामग्री तत्काि प्रर्योग गनि आिश्र्यक नपने िा नलमल्ने िा 
िामो समर्यसम्म भण्डारण गरी राख्न पलन अनुकुि नहुने (सड्ने, लबग्रने, नालसने िा 
खेर जाने) प्रकृलतको भएमा सलमलतको लनणिर्यिे त्र्यस्तो सामग्रीिाई प्रचलित कानून 
बमोशजम लििाम लबक्री गरी प्राप्त आर्य रकमिाई दिा ३ को उपदिा (२) 
बमोशजमको कोषको खातामा जम्मा गररनेछ ।   

(४) उपदिा (१) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भएतापलन कुनै िस्तुगत 
सहार्यता सामग्री स्थानीर्य फिपद् व्र्यिस्थापनमा उपर्योग नहुने िा उपर्योग गनि उपर्युि 
नहुने देशखएमा सलमलतिे लनणिर्य गरी त्र्यस्तो सहर्योग आंशिक िा पूणि रूपमा अस्िीकार 
गनि सक्नेछ । 

(५) उपदिा (१) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भएतापलन कुनै िस्तुगत 
सहार्यता सामग्री प्रचलित मापदण्ड बमोशजमको न्रू्यनतम गुणस्तरर्युि नभएको 
अिस्थामा त्र्यस्तो सामग्रीिाई सलमलतिे अस्िीकार गनेछ।  

(६) उपदिा (१) बमोशजम प्राप्त िस्तगुत सहार्यता सामग्री उपदिा (४) 
िा (५) बमोशजम अस्िीकार गररएको अिस्थामा बाहेक त्र्यस्तो सामग्री उपिब्ि 
गराउने व्र्यशि िा संस्थािाई कार्याििर्यिे सामग्री प्रालप्त र स्िीकारोशिको भरपाई 
उपिब्ि गराउनुपनेछ । 

(६) उपदिा (१) बमोशजम स्िीकार गरी उपदिा (२) बमोशजम अलभिेख 
गररएको र उपदिा (४) िा (५) बमोशजम अस्िीकार गररएको सामग्रीको फििरण 
तथा स्िीकार गररएको सामग्रीको हकमा सो उपिब्ि गराउने व्र्यशि िा संस्थाको 
नामसम्बन्िी मालसक फििरण अको मफहनाको सात गतेलभत्र साििजलनक गररनेछ । 

तर कुनै व्र्यशि िा संस्थािे सहार्यता उपिब्ि गराउँदा आफ्नो नाम 
साििजलनक नगनि सलमलतिाई अनुरोि गरेको रहेछ भने लनजको नाम उल्िेख नगरी 
फििरण साििजलनक गनि बािा पने छैन । 



(७) र्यस दिा बमोशजम प्राप्त भएको िस्तुगत सहार्यता सामग्रीिाई त्र्यस्तो 
सामग्री भण्डारण गने िा प्रर्योग गररने स्थानसम्म परु्यािउनका िालग सहार्यता उपिब्ि 
गराउने सम्बशन्ित व्र्यशि िा संस्थािाई नै अनुरोि गनि सफकनेछ ।   

  
७. कोषको प्रर्योग : (१) कोषमा जम्मा भएको रकम खचि गनि तथा फिपद् व्र्यिस्थापनका 

िालग प्राप्त िस्तगुत सहार्यता सामग्री खचि लनकासा गनि सलमलतिे लनणिर्य गनुिपनेछ ।  
(२) उपदिा (१) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भएतापलन तत्काि फिपद् 

प्रलतकार्यि गनुिपने अिस्था रहेको, तर सलमलतको बैठक बस्न सक्ने अिस्था नरहेमा 
ततपश्चात िगतै्त बस्ने सलमलतको बैठकबाट अनुमोदन गराउने गरी संर्योजकको 
लनणिर्यबाट एक पटकमा बढीमा दि हजार रूपैर्याँसम्मको रकम खचि गनि बािा पगु्ने 
छैन ।  

(३) कोषमा जम्मा भएको रकम तथा सामग्री देहार्य बमोशजमको कार्यिमा 
खचि गररनेछ: 

(क) फिपद् बाट प्रभाफित भएको िा हुनसक्ने व्र्यशि िा समुदार्यको तत्काि 
खोजी, उद्धार तथा सम्पशत्तको संरक्षण गनि, 

(ख) फिपद् प्रभाफितको तत्कािीन राहतका िालग आिश्र्यक पने खाद्यान्न, 
खानेपानी, ित्ताकपडा, औषिी, सरसिाइ तथा िैशक्षक सामग्रीजस्ता 
िस्तुहरू खररद गरी उपिब्ि गराउन तथा तत् सम्बन्िी अन्र्य 
आिश्र्यक कार्यि गनि, 

(ग) फिपद्को कारण स्थार्यी बसोबास स्थि गुमाएका व्र्यशिहरूका िालग 
अस्थार्यी शिफिर िा आश्रर्यस्थि बनाउन तथा पुनस्थािपना गनि, 

(घ) फिपद्को कारणबाट घाइते िा लबरामी भएका व्र्यशिको औषिोपचार 
गनि, 

(ङ) फिपद् प्रभाफितिाई मनोिैज्ञालनक उपचार तथा मनोफिमिि प्रदान गनि, 
(च) फिपद्को कारणबाट मृत्र्यु भएका व्र्यशिको काजफक्रर्या िा सदगतका 

िालग लनजको पररिारिाई तोफकए बमोशजमको सहार्यता उपिब्ि 
गराउन, 



(छ) फिपद्को कारण सम्पशत्तको क्षलत हुने व्र्यशििाई तोफकएबमोशजमको 
राहत उपिब्ि गराउन, 

(ज) खोज, उद्धार तथा प्राथलमक उपचारका िालग स्िरं्यसेिक तथा 
फििेषज्ञको पररचािन र सामग्री खररद तथा भण्डारण गनि, 

(झ) फिपद्को कारणबाट भएको िोहरमैिा तथा प्रदुषणको फिसजिन गनि, 
(ञ) फिपद् पूििसूचना प्रणािी स्थापना सम्बन्िी उपकरण खररद, प्रणािी 

फिकास र सोको सञ्चािन गनि, 
(ट) खोज, उद्धार र राहतको िालग तत्काि सञ्चार तथा र्यातार्यात सूचारु 

गनि, 
(ठ) स्थानीर्य स्तरमा रहेका फिपद् व्र्यिस्थापन स्िरं्यसेिकहरूको क्षमता 

फिकास तथा पररचािन सम्बन्िी कार्यि गनि, 
(ड) जोशखमर्युि स्थानको पफहचान तथा उि स्थानको िन जनको 

स्थानान्तरण गनि, 
(ढ) फिपद् पश्चात फिपदबाट भएको क्षलतको िेखाजोखा र फिपद् पश्चातको 

आिश्र्यकताको पफहचान गनि, 
(ण) फिपद् पलछको पुनाःलनमािण गनि, 
(त) फिपद् पूिितर्यारी, फिपद् प्रलतकार्यि, फिपद् र फिपद्पलछको पुनिािभ, फिपद् 

जोशखम न्रू्यनीकरण जस्ता फिपद् व्र्यिस्थापनका कार्यि गनि, 
(थ) सलमलतिे तोकेबमोशजमको फिपद् व्र्यिस्थापन सम्िन्िी अन्र्य काम गनि, 

गराउन । 
(४) उपदिा (३) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भएतापलन लनर्यलमत रूपमा 

गररने फिकास लनमािण सम्बन्िी कार्यििाई फिपद् व्र्यिस्थापनसँग आिद्ध गराएर कोषबाट 
कुनै पलन फकलसमको खचि गनि पाईने छैन । 

(५) कोषमा मौज्दात रकम पाँच िाख रूपैर्याँभन्दा घटी भएको अिस्थामा 
आपतकािीन् कार्यिबाहेक अन्र्य प्रर्योजनका िालग कोषको रकम प्रर्योग गररने छैन।  

 



८. राहत सहार्यता फितरण: (१) प्रभाफित व्र्यशििाई राहत उपिब्ि गराउँदा कोषमा 
जम्मा भएको रकम र िस्तगुत सामग्रीमध्र्ये आिश्र्यकता र औशचत्र्यका आिारमा दुिै 
िा कुनै एक मात्र पलन उपिब्ि गराउन सफकनेछ ।  

(२) उपदिा (१) बमोशजम राहत उपिब्ि गराउनुपूिि कोषबाट राहत 
उपिब्ि गराईददने सम्बन्िमा फिपद् प्रभाफित व्र्यशि िा नीजको एकाघरको पररिारका 
सदस्र्यिे फिपद्को घटना र सोबाट आिू िा आफ्नो पररिारका सदस्र्यिाई पनि गएको 
हानी नोक्सानीको फििरण सफहत कार्याििर्यमा लनिेदन दताि गनुिपनेछ ।  

(३) उपदिा (२) बमोशजम लनिेदन दताि गदाि फिपद्को घटना र सोबाट 
पनि गएको हानीनोक्सानीको मूल्र्याङ्कन सफहतको सजिलमन मुचलु्का िा प्रलतिेदन समेत 
लनिेदनसाथ संिग्न गररएको हुनुपनेछ ।  

(४) उपदिा (२) बमोशजम दताि भएको लनिेदन र उपदिा (३) 
बमोशजमको संिग्न मुचलु्का िा प्रलतिेदन समेतका आिारमा फिपद् प्रभाफितिाई 
कोषबाट राहत रकम तथा सामग्री उपिब्ि गराउँदा फिपद्को सघनता र व्र्यापकता, 
कोषमा जम्मा भएको रकम तथा राहत सामग्रीको उपिब्िता र खचिको औशचत्र्य 
समेतिाई दृफष्टगत गरी सलमलतिे उशचत ठहर्यािए बमोशजम हुनेछ । 

(५) उपदिा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भएतापलन फिपद्को 
कारणिे गम्भीर हानीनोक्सानी िा घाईते भई फिपद् प्रभाफित व्र्यशि िा लनजको 
एकाघरको पररिारका सदस्र्यिे राहतका िालग लनिेदन दताि गनिसक्ने अिस्था नरहेमा 
र तत् काि राहत उपिब्ि नगराउँदा फिपद् प्रभाफित व्र्यशि थप जोशखममा िकेलिन 
सक्ने िा थप जनिन र स्िास््र्यमा हानी नोक्सानी पुग्न सक्ने अिस्था छ भने्न 
सलमलतिाई िागेमा त्र्यस्तो व्र्यशििाई सलमलतिे लनणिर्य गरेर तत्काि राहत उपिब्ि 
गराउन सक्नेछ । 

(६) फिपद् प्रभाफित व्र्यशििाई र्यस दिा बमोशजम राहत उपिब्ि गराउँदा 
मफहिा, बािबालिका, फकिोर फकिोरी, जेष्ठ नागररक, अिि तथा अपाङ्गता भएका 
व्र्यशििाई प्राथलमकता ददनुपनेछ । 

 



९. कोष प्रर्योग गनि नपाईने: (१) र्यस कार्यिफिलिमा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेशखएको 
भएतापलन देहार्यको प्रर्योजनका िालग कोषमा जम्मा भएको रकम खचि गनि पाईने 
छैनाः 

(क) लनर्यलमत प्रिासलनक कार्यिको िालग खचि गनि,  
(ख) कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदालिकारी िा कमिचारीिाई 

लनर्यलमत रूपमा तिब, भत्ता िा अन्र्य सुफििा उपिब्ि 
गराउन,  

(ग) कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदालिकारी िा कमिचारीिाई 
भ्रमण खचि िा अन्र्य त्र्यस्तै प्रकारको खचि उपिब्ि गराउन, 

(घ) फिपद् बाट प्रभाफितिाई ददईने तोफकएबमोशजमको राहतबाहेक 
अन्र्य कुनै पलन फकलसमको चन्दा, परुस्कार, उपहार िा 
आलथिक सहार्यता उपिब्ि गराउन, 

(ङ) कुनैपलन फकलसमको गोष्ठी, अन्तफक्रि र्या िा सभा सम्मेिन सञ्चािन 
गनि गराउन, 

(च) आकशस्मक रूपमा लनमािण गनुिपने बाहेकका अन्र्य लनर्यलमत 
पूिाििार फिकास लनमािण सम्बन्िी कार्यि गनि गराउन, 

(ङ) फिपद् जोशखम न्रू्यनीकरण तथा फिपद् व्र्यिस्थापनसँग प्रत्र्यक्ष 
सम्बन्ि नभएको अन्र्य कुनैपलन कार्यि गनि गराउन ।  

(२) कोषिाई प्राप्त भएको िस्तुगत सहार्यता सामग्रीमध्र्यै कुनैपलन सामग्री 
पूणि िा आंशिक रूपमा कार्याििर्यको िा कार्याििर्यको कुनै पदालिकारी िा कमिचारीको 
लनर्यलमत प्रर्योजनका िालग प्रर्योग गररने छैन । 

 
पररच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चािन , िेखा तथा िेखा परीक्षण 
 



१०. कोषको सञ्चािन : (१) कोषको बैंक खाता सञ्चािन नगरपालिकाको प्रमुख प्रिासकीर्य 
अलिकृत िा लनजिे तोकेको अलिकृत स्तरको कमिचारी र िेखा प्रमुख िा लनजिे 
तोकेको िेखाको कमिचारीको संर्युि दस्तखतबाट हुनेछ ।  

(२) कोषबाट एक पटकमा दुई हजार रूपैर्याँभन्दा बढीको रकम भिुानी 
गदाि अलनिार्यि रूपमा बैंकमािि त मात्र भिुानी गररनेछ । 

(३) कोषिाई प्राप्त िस्तुगत सहार्यता सामग्रीको लनकासा प्रमुख प्रिासकीर्य 
अलिकृत िा लनजिे तोकेको फिपद् व्र्यिस्थापन हेने अलिकृत स्तरको कमिचारी र 
शजन्सी िाखा प्रमुखबाट हुनेछ ।  

(४) उपदिा (३) बमोशजम िस्तुगत सहार्यता सामग्री फिपद् व्र्यिस्थापन 
कार्यिमा उपर्योगका िालग लनकासा गदाि मौज्दात फकताबमा खचि अलभिेख जनाई 
लनकासा ददनुपनेछ र त्र्यस्तो सामग्रीको अलभिेख मूल्र्यिाई कोषको खचिको रूपमा 
समेत अलभिेख गररनेछ । 

 
११. कोषको आर्यव्र्यर्यको िेखा तथा सोको साििजलनकीकरण : (१) कोषको आर्य व्र्यर्यको 

िेखा प्रचलित कानून बमोशजम राशखनेछ ।  
(२) कोषिे कार्यिपालिकािे तोकेबमोशजम आन्तररक लनर्यन्त्रण प्रणािी कार्यम 

गनुि पनेछ। 
(३) कोषको मालसक रूपमा भएको आम्दानी र खचिको फििरण अको 

मफहनाको सात गतेलभत्रमा साििजलनक गनुिपनेछ । 
(४) आलथिक िषि समाप्त भएको लमलतिे तीन मफहनालभत्र सलमलतिे कोषको 

िाफषिक आर्य व्र्यर्यको फििरण समेत खुल्ने िाफषिक प्रलतिेदन तर्यार गरी कार्यिपालिका 
मािि त नगर सभा समक्ष पेि गनुिपनेछ । 

 
१२. िेखा पररक्षण : (१) कोषको आन्तररक िेखापरीक्षण नगरपालिकाको आन्तररक िेखा 

पररक्षण िाखाबाट हुनेछ । 
(२) कोषको अशन्तम िेखापरीक्षण महािेखा परीक्षकबाट हुनेछ । 



(३) नगर कार्यिपालिकािे चाहेमा जुनसुकै बखत सलमलतको फहसाबफकताब 
जाँच्न िा जाँच गराउन सक्नेछ । 

(४) नगर कार्यिपालिकाको कार्याििर्यिे कम्तीमा िषिको एकपटक कोषको 
सामाशजक र साििजलनक िेखापरीक्षणको व्र्यिस्था लमिाउनेछ। 

 
पररच्छेद –४ 

फिफिि 
 
१३. सिति सहार्यता : (१) फिपद् व्र्यिस्थापन सम्बन्िी तोफकएको कार्यि सम्पादन गने िति 

सफहत कुनै व्र्यशि िा संस्थािे कोषमा सहार्यता उपिब्ि गराउन चाहेमा त्र्यस्तो 
सहार्यता प्राप्त गनुि पूिि सलमलतिे िति स्िीकार गने िा नगने सम्बन्िी लनणिर्य गनेछ 
र िति स्िीकार गरेको अिस्थामा मात्र सहार्यता रकम िा सामग्री कोषमा जम्मा 
हुनेछ । 

तर नेपाि सरकार, प्रादेि सरकार िा स्थानीर्य सरकारिे सिति अनुदान 
उपिब्ि गराउने हकमा सलमलतको पूिि लनणिर्य आिश्र्यक पनेछैन ।  

(२) उपदिा (१) बमोशजम कोषमा प्राप्त अनुदान रकम िा िस्तगुत 
सहार्यता सामग्रीिाई तोफकएको काममा मात्र उपर्योग गनुिपनेछ ।  

(३) उपदिा (१) बमोशजम कोषमा प्राप्त अनुदान रकम िा िस्तगुत 
सहार्यता सामग्री तोफकए बमोशजमको कार्यिमा उपर्योग भए-नभएको सम्बन्िमा त्र्यस्तो 
सहार्यता उपिब्ि गराउने व्र्यशि िा संस्थािे फििरण माग गरेमा सोको फििरण 
उपिब्ि गराउनुपनेछ । 

(४) उपदिा (१) बमोशजम कोषमा सहार्यता स्िरुप प्राप् त हुने भौलतक 
सामग्रीहरुको भण्डारण तथा फितरण कार्यििाई व्र्यिशस्थत गनि आिश्र्यिा अनुसार 
सलमलतिे थप मापदण्ड/लनदेशिका बनाई िागु गनि सक्नेछ । 

 
१४. परामिि लिन सक्ने : सलमलतिे र्यस कार्यिफिलि बमोशजमको कार्यि सम्पादन गनि उपर्युि 

फिज्ञ व्र्यशि िा सस्थासँग आिश्र्यक परामिि लिन सक्नेछ । 



 
१५. रकम फिज नहुने तथा आिती कोष (ररिशल्िङ् िण्ड) को रूपमा रहने : (१) दिा 

५ को उपदिा (१) बमोशजम कोषमा जम्मा भएको रकममध्र्ये आंशिक िा परैु रकम 
कुनै आलथिक िषिमा खचि नभई आलथिक िषिको अन्त्र्यमा बाँकी रहेमा त्र्यस्तो रकम 
फिज नभई कोषमै रहनेछ । 

  तर दिा १३ को उपदिा (१) बमोशजम प्राप्त सहार्यता रकमिाई त्र्यस्तो 
िति अनुरूप उपर्योग गनि नसकेको कारण जनाई सहार्यता उपिब्ि गराउने सम्बशन्ित 
व्र्यशि िा संस्थािे फिताि माग गरेमा कोषबाट रकम फिताि गनि बािा पने छैन । 

(२) कोषिाई आिती कोष (ररबशल्िङ्ग िण्ड) को रुपमा सञ्चािन गररनेछ 
। 

स्पष्टीकरणाः र्यस दिाको प्रर्योजनका िालग आिती कोष (ररबशल्िङ िण्ड) 
भन्नािे कोषबाट खचि भएको नगद रकम िाफषिक रुपमा बजेट फिलनर्योजन मािि त 
पूनाःपूलति गदै जाने गरी स्थाफपत कोषिाई सम्झनुपछि । 

(3) कोषमा मौज्दात रकम पाँच िाख रूपैर्याँभन्दा न्रू्यन हुन गएमा तत्काि 
थप रकम जम्मा गनि प्रर्यत्न गररनेछ । 

 
१६. सहर्योगका िालग आह्वान गने : (१) फिपद्का कारण आपत अिस्था लसजिना भई 

स्थानीर्य स्रोत सािन र क्षमतािे फिपद्को सामना गनि कदठन भएमा नगरपालिकािे 
लछमेकी स्थानीर्य तह, प्रदेि सरकार तथा नेपाि सरकारिाई कोषमा आलथिक तथा 
िस्तगुत सहार्यता उपिब्ि गराउन अनुरोि गनि सक्नेछ । 

(२) फिपद् बाट प्रभाफितको खोज, उद्धार र राहतका िालग सलमलतिे स्थानीर्य 
सामाशजक तथा परोपकारी संघ, संगठन, र्युिाक्िि, आमासमूह, स्िर्यम् सेिक, 
राष्ट्रसेिक, उद्योगी व्र्यिसार्यी, प्रिुद्ध व्र्यशि तथा आम सििसािारणिाई सहर्योगका 
िालग अनुरोि गनि सक्नेछ।  

 
१७. अलभिेख राख्ने : (१) सलमलतिे कोष पररचािन सम्बन्िमा गरेको लनणिर्य र अन्र्य 

काम कारिाहीको अलभिेख दुरुस्त राख्नु पनेछ । 



(२) उपदिा (१) बमोशजमको अलभिेख सलमलतको सदस्र्य-सशचिको 
शजम्मामा रहनेछ । 

(३) दिा (१) बमोशजमको अलभिेख सरोकारिािा कुनै व्र्यशि िा संस्थािे 
माग गरेमा नीजिाई लनर्यमानुसार त्र्यस्तो अलभिेख उपिब्ि गराईनेछ ।   

 
१८. अनुगमन: (१) र्यस कार्यिफिलि बमोशजम कोष पररचािन तथा सोबाट भएका कामको 

लनर्यलमत तथा आकशस्मक अनुगमन सम्बन्िी कार्यिका िालग सलमलतको संर्योजक िा 
नीजिे तोकेको सलमलतको अन्र्य कुनै सदस्र्यको संर्योजकत्िमा सलमलतको न्रू्यनतम थप 
एक सदस्र्य समेत संिग्न रहेको अनुगमन टोिी खफटई कोष पररचािनबाट भएको 
कामको अनुगमन गनि सक्नेछ । 

(२) उपदिा (१) बमोशजम खफटएको अनुगमन टोिीिे आिूिाई प्राप्त 
कार्यािदेिका आिारमा अनुगमनका क्रममा देशखएको सत्र्य त्र्य फििरण सफहतको 
प्रलतिेदन सलमलतसमक्ष पेि गनुिपनेछ ।  

(३) उपदिा (२) बमोशजम पेि हुन आएको प्रलतिेदन समेतका आिारमा 
कोष पररचािनमा कुनै कमीकमजोरी भएको देशखएमा त्र्यसिाई सुिार गनि सलमलतिे 
आिश्र्यक लनदेिन ददन सक्नेछ र त्र्यस्तो लनदेिनको पािना गनुि सम्बशन्ित सबैको 
कतिव्र्य हुनेछ ।  

(४) उपदिा (३) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भएतापलन कोष पररचािनमा 
कुनै गम्भीर त्रटुी रहेको र सोिाई तत्काि रोक्न आिश्र्यक देशखएमा संर्योजकिे 
त्र्यस्तो कार्यि रोक्न लनदेिन ददन सक्नेछ । 

(५) अनुगमनका क्रममा कुनै व्र्यशििे झुठा फििरण पेि गरी कोषबाट 
राहत प्राप्त गरेको िा कोषिे उपिब्ि गराएको राहतको दुरूपर्योग गरेको पाईएमा 
दोषी उपर प्रचलित कानून बमोशजम कारिाही हुनेछ । 

(६) उपदिा (१) बमोशजमको अनुगमन टोिीमा उपिब्ि भएसम्म स्थानीर्य 
राजनीलतक दि, फिपद् व्र्यिस्थापन सम्बन्िी कार्यिमा संिग्न गैरसरकारी संघसंस्था, 
उद्योगी व्र्यिसार्यी आिद्ध संघसंगठन, नागररक समाज तथा पत्रकार आिद्ध संघसंगठन 



र सिति सहार्यता उपिब्ि गराउने व्र्यशि िा संस्थाको प्रलतलनलि समेतिाई संिग्न 
गराईनेछ । 

१९. लनदेिन ददन सक्ने : नगर सभािे सलमलतको काम कारबाहीको सम्बन्िमा सलमलतिाई 
आिश्र्यक लनदेिन ददन सक्नेछ । 

आज्ञािे 

प्रकािराज पौडेि 

प्रमखु प्रिासकीर्य अलिकृत 
 

 

 

 

 

 

 

 


