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विपद ्व्यिस्थापन कोष (सञ्थालन) 
कथा्य्यविवि, २०७८

l:js[t ldlt M@)&*.#.@$
k|dfl0fs/0f ldlt M @)&*.#.@%

प्रस्थािनथाः
विरिङ गथाउँपथावलकथा क्षेत्र वित्र प्रथाकृव्क ््था गैिप्रथाकृव्क विपद्थाट हुन सकनषे 
जोविम न्ययूवनकिण ् ्था व्यिस्थापनकथा लथावग स्थापनथा िएको विपद ्व्यिस्थापन 
कोषको सञ्थालन सम्बनिधी कथा्य्यविवि ्बनथाउन ्बथाञ्छनधी्य िएकोलषे, गथाउँ विपद ्
जोविम न्ययूवनकिण ््था व्यिस्थापन ऐन, २०७८ को दफथा २७ लषे वदएको 
अविकथाि प्र्योग गिधी विरिङ गथाउँकथा्य्यपथावलकथालषे ्यो कथा्य्यविवि ्बनथाएको्छ ।  

परिच्छषेद – १
प्रथािवमिक

१. संवक्प्त नथाम ि प्रथािमि :
(१) ्यो कथा्य्यविविको नथाम “विपद ् व्यिस्थापन कोष (सञ्थालन) 

कथा्य्यविवि, २०७८” िहषेको ्छ । 
(२) ्यो कथा्य्यविवि ्रुून् प्रथािमि हुनषे्छ । 

२. परििथाषथा : विष्य िथा प्रसंगलषे अकको अ ््य नलथागषेमथा ्यस कथा्य्यविविमथा,
(क) “ऐन” िननथालषे विरिङ गथाउँ विपद ् जोविम न्ययूनधीकिण ््था 

व्यिस्थापन ऐन, २०७८ सम्झनपु्छ्य ।
(ि) “कोष” िननथालषे ऐनको दफथा १२ ्बमोवजमको विपद ्व्यिस्थापन 

कोष सम्झनपु्छ्य ।
(ग) “प्रिथावि् व्यवति” िननथालषे विपदक्ो िटनथा्बथाट परििथािकथा सदस्य 

गमुथाएको, शथािधीरिक िथा मथानवसक समस्यथा उतपनन िएको, िि, 
जगगथाजवमन, पशपुन्छधी, िथाद्थानन, लत्थाकपडथा ् ्था अन्य समपत्धीमथा 
आवंशक िथा पयूण्रूपमथा नोकसथानधी पगुषेको िथा विपदक्था कथािण अन्य 
कुनै ्रिकथा्बथाट प्रिथावि् िएको व्यवतिलथाई सम्झनपु्छ्य ।
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(ि) “िथाह्” िननथालषे विपद ्प्रिथावि् व्यवतिलथाई उपलबि गिथाईनषे नगद 
््था िस्गु् सहथा्य्था सथामथाग्धी समष्े  सम्झनपु्छ्य ।

(ि) “सवमव्” िननथालषे ऐनको दफथा ३ ्बमोवजमको सवमव् सम्झनपु्छ्य ।
(्छ) “सं्योजक” िननथालषे सवमव्को सं्योजक सम्झनपु्छ्य ।     

परिच्छषेद – २
कोषको स्थापनथा, उद्षेश्य ््था प्र्योग

३. कोषको स्थापनथा:
(१) स्थानधी्य स्िमथा उतपनन िएको िथा हुनसकनषे विपदक्ो जोविम 

न्ययूवनकिण ््था व्यिस्थापन सम्बनिधी कथा्य्य गथाउँ स्ि्बथाटै 
सञ्थालन गन्यकथा लथावग आिश्यक स्ो् संकलन ि परि्थालन गन्य 
गथाउँपथावलकथामथा एक विपद ्व्यिस्थापन कोष िहनषे्छ । 

(२) कोषको आ्य िकम संकलन ््था व्य्य िकम परि्थालनकथा लथावग 
गथाउँपथावलकथाको सवञ्् कोष िहषेको वित्धी्य संस्थामथा एक ्ुछटै् 
िथा्था िोवलनषे्छ । 

(३) कोषको कयू ल आमदथानधी अन्ग्य् ्यस कथा्य्यविविको दफथा ५ 
्बमोवजम कोषमथा जममथा हुनषेगिधी प्रथाप्त िएको िकम ््था कोषको 
िथा्था िहषेको वित्धी्य संस्थालषे कोष िकममथा उपलबि गिथाएको 
ब्यथाज आ्य ि दफथा ६ ्बमोवजम प्रथाप्त िएको िस्गु् सहथा्य्था 
सथामथाग्धीको प्र्वल् मयूल्य समष्े लथाई जनथाउँनषे्छ । 

 ्ि िस्गु् सहथा्य्था सथामथाग्धीको प्र्वल् मयूल्यलथाई ्बैंक वहसथा्बमथा 
समथािषेश गरिनषे ्ैछन । 

(४) ्यस कथा्य्यविविको दफथा ६ ्बमोवजम कोषको नथाममथा प्रथाप्त हुन आउनषे 
िस्गु् सहथा्य्था सथामथाग्धीको ्ुछटै् मौजदथा् वक्था्ब स्थापनथा गरि 
अविलषेि गरिनषे्छ ।

४. कोषको उद्षेश्य :
(१) स्थानधी्य स्िमथा हुन सकनषे समिथाव्य विपदक्ो जोविम न्ययूवनकिण 
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््था विपदक्ो व्यिस्थापनकथा लथावग आव ््यक ््था िस्गु् 
सहथा्य्था परि्थालन गनु्य कोषको उद्षेश्य िहनषे्छ । 

(२) कोषलषे दषेहथा्यकथा क्षेत्रमथा कथाम गनने ्छः  
(क) विपदक्ो िटनथा्बथाट प्रिथावि् व्यवतिहरूलथाई स्थानधी्य स्िमथा 

्रुुन् िोज, उद्थाि ि िथाह् सषेिथा उपलबि गिथाउनषे । 
(ि) विपद ् पदथा्य ्तकथालै स्थानधी्य स्िमथा सथामनथा गन्य सकनषे 

अिस्था वसज्यनथा गनने ।
(ग) विपद ्जोविम न्ययूवनकिण, पयूि्य््यथािधी, प्रव्कथा्य्य ि पनुलथा्यि 

कथा्य्यलथाई सहज गनने ।
५. कोषको आमदथानधी :

(१) कोषमथा ऐनको दफथा १२ को उपदफथा (२) ि (३) को अविनमथा िवह 
दषेहथा्य ्बमोवजमकथा िकम आमदथानधीको रूपमथा जममथा हुनषे्छ:
(क) गथाउँपथावलकथाको िथावष्यक ्बजषेटमथाफ्य ् विपद ् व्यिस्थापन 

कोषमथा जममथा हुनषे गिधी सिधीकृ् िकम,
(ि) विपद ्व्यिस्थापन कथा्य्यकथा लथावग कोषमथा जममथा हुनषेगिधी अन्य 

स्थानधी्य ्ह्बथाट प्रथाप्त िकम,
(ग) विपद ्व्यिस्थापन कथा्य्यकथा लथावग कोषमथा जममथा हुनषेगिधी प्रदषेश 

सिकथाि ््था नषेपथाल सिकथाि्बथाट प्रथाप्त िकम,
(ि) गथाउँसिथा्बथाट सिधीकृ् आव ््यक ऐनमथा व्यिस्था गरिए ्बमोवजम 

विपद ्व्यिस्थापन कोषमथा जममथा हुनषेगिधी प्रथाप्त हुनषे शलुक ््था 
दस्िु िकम, 

(ङ) गथाउँसिथा सदस्य, गथाउँकथा्य्यपथावलकथा सदस्य ््था गथाउँपथावलकथा 
कम््य थािधीहरूको सिषेवच्छक वनण्य्य्बथाट प्रथाप्त हुनषे िकम,

(्) सिदषेशधी विविनन सिकथािधी ््था गैिसिकथािधी संिसंस्थाहरू ि 
त्यसमथा कथा्य्यि् कम््य थािधीहरू, उद्ोगधी, व्यिसथा्यधी, पषेशथाकममी, 
िथाजनधीव्क दल, नथागरिक समथाज, िथावम्यक ््था पिोपकथािधी 
संिसंस्था ि आम सि्यसथािथािण्बथाट सिषेवच्छक रूपमथा प्रथाप्त हुनषे 
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िकम,
(्छ) गैिआिथासधी्य नषेपथालधी, िैदषेवशक सिकथाि ््था संिसंस्थाको 

्फ्य ्बथाट प्र्वल् कथानयूनको अविनमथा िवह प्रथाप्त हुनषे िकम, 
(ज) कोषको िथा्था सञ्थालनमथा िहषेको वित्धी्य संस्थालषे त्यस्ो 

कोषमथा िहषेको िकममथा उपलबि गिथाएको ब्यथाज आ्य,
(्झ) दफथा ६ को उपदफथा (३) ्बमोवजम िस्गु् सहथा्य्था सथामथाग्धीको 

व्बक्री्बथाट प्रथाप्त आ्य,
(ञ) प्र्वल् कथानयूनको अविनमथा िवह कोषमथा जममथा हुनषे गिधी अन्य 

कुनै स्ो््बथाट प्रथाप्त िकम । 
(२) उपदफथा (१) ्बमोवजम कोषलथाई उपलबि हुनषे िकम सम्बवनि् 

व्यवति िथा संस्थालषे ्यस कथा्य्यविविको दफथा 3 को उपदफथा (२) 
्बमोवजमको कोषको ्बैंक िथा्थामथा वसि ै जममथा गरिवदन िथा 
गथाउँपथावलकथाको आव ््यक प्रशथासन शथािथामथा नगद जममथा गन्य 
सकनषे्छ । त्यसिधी नगद जममथा हुन आएमथा आव ््यक प्रशथासन 
शथािथालषे सम्बवनि् व्यवति िथा संस्थालथाई सोको िपथा्यई उपलबि 
गिथाउनपुनने्छ ।

(३) कोषमथा िकम जममथा गनने व्यवति ््था संस्थाको नथाम ि प्रथाप्त सहथा्य्था 
िकम सम्बनिधी मथावसक विििण अकको मवहनथाको सथा् ग ष्े वित्र 
सथाि्यजवनक गरिनषे्छ ।

 ्ि कुनै व्यवति िथा संस्थालषे सहथा्य्था उपलबि गिथाउँदथा आफनो नथाम 
सथाि्यजवनक नगन्य सवमव्लथाई अनिुोि गिषेको िहषे्छ िनषे वनजको 
नथाम उललषेि नगिधी विििण सथाि्यजवनक गन्य ्बथािथा पनने ्ैछन। 

६. िस्गु् सहथा्य्था सथामथाग्धी:
(१) ऐनको दफथा १२ को उपदफथा (२) ि (३) को अविनमथा िवह कुनै 

व्यवति िथा संस्था्बथाट नगद्बथाहषेकको िस्गु् सहथा्य्था सथामथाग्धी 
प्रथाप्त हुन आएमथा ि त्यसिधी प्रथाप्त सथामथाग्धी विपद ् व्यिस्थापन 
सम्बनिधी कथा्य्यमथा उप्योग हुनषे दषेविएमथा त्यस्ो िस्गु् सहथा्य्था 
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सथामथाग्धीलथाई सिधीकथाि गरिनषे्छ । 
(२) उपदफथा (१) ्बमोवजम सिधीकथाि गरिएको िस्गु् सहथा्य्था 

सथामथाग्धीलथाई अलगगै मौजदथा् वक्था्बमथा आमदथानधी अविलषेि 
जनथाई त्यस्ो सथामथाग्धीको प्र्वल् मयूल्यलथाई कोषको आमदथानधीको 
रूपमथा समष्े  अविलषेि गरिनषे्छ । 

 सपवटिकिणः ्यस दफथाको प्र्योजनकथा लथावग प्र्वल् मयूल्य 
िननथालषे िस्गु् सथामथाग्धीको सथा्मथा प्रथाप्तहुनषे िरिद व्बजक 
िथा मयूल्यथाङ्कनको प्रमथाण ि ढुिथानधी लथाग् समष्े को मयूल्यलथाई 
जनथाउँनषे्छ । ्यदधी त्यस्ो मयूल्यव्बनथा नै िस्गु् सथामथाग्धी प्रथाप्त हुन 
आएको िहषे्छ िनषे त्यस्ो िस्गु् सथामथाग्धीको प्र्वल् स्थानधी्य 
दििषेट अनसुथािको मयूल्यथाङ्कनलथाई आमदथानधीको आिथाि मथावननषे्छ 
। सो पवन निएमथा त्यसिधी प्रथाप्त सथामथाग्धीको लथावग सवमव्लषे उव्् 
ठह्यथा्यएको मयूल्यथाङ्कनलथाई कोषको आमदथानधीको आिथािको 
रूपमथा वलईनषे्छ ।

(३) उपदफथा (१) ्बमोवजम प्रथाप्त िई उपदफथा (२) ्बमोवजम आमदथानधी 
अविलषेि गरिएको कुनै सथामथाग्धी ्तकथाल प्र्योग गन्य आिश्यक 
नपनने िथा नवमलनषे िथा लथामो सम्यसमम िणडथािण गरि िथाखन पवन 
अनकुुल नहुनषे (सड्नषे, व्बग्नषे, नथावसनषे िथा िषेि जथानषे) प्रकृवत्को 
िएमथा सवमव्को वनण्य्यलषे त्यस्ो सथामथाग्धीलथाई प्र्वल् कथानयून 
्बमोवजम वललथाम व्बक्री गिधी प्रथाप्त आ्य िकमलथाई दफथा ३ को 
उपदफथा (२) ्बमोवजमको कोषको िथा्थामथा जममथा गरिनषे्छ ।  

(४) उपदफथा (१) मथा जनुसकैु कुिथा लषेविएको िए्था पवन कुनै िस्गु् 
सहथा्य्था सथामथाग्धी स्थानधी्य विपद ्व्यिस्थापनमथा उप्योग नहुनषे िथा 
उप्योग गन्य उप्यतुि नहुनषे दषेविएमथा सवमव्लषे वनण्य्य गिधी त्यस्ो 
सह्योग आवंशक िथा पयूण्यरूपमथा असिधीकथाि गन्य सकनषे्छ ।

(५) उपदफथा (१) िथा जनुसकैु कुिथा लषेविएको िए्था पवन कुनै िस्गु् 
सहथा्य्था सथामथाग्धी प्र्वल् मथापदणड ्बमोवजमको न्ययून्म 
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गणुस्ि्यतुि निएको अिस्थामथा त्यस्ो सथामथाग्धीलथाई सवमव्लषे 
असिधीकथाि गनने्छ। 

(६) उपदफथा (१) ्बमोवजम प्रथाप्त िस्गु् सहथा्य्था सथामथाग्धी उपदफथा 
(४) िथा (५) ्बमोवजम असिधीकथाि गरिएको अिस्थामथा ्बथाहषेक 
त्यस्ो सथामथाग्धी उपलबि गिथाउनषे व्यवति िथा संस्थालथाई कथा्यथा्यल्यलषे 
सथामथाग्धी प्रथावप्त ि सिधीकथािोवतिको िपथा्यई उपलबि गिथाउनपुनने्छ ।

(७) उपदफथा (१) ्बमोवजम सिधीकथाि गिधी उपदफथा (२) ्बमोवजम 
अविलषेि गरिएको ि उपदफथा (४) िथा (५) ्बमोवजम अवसिकथाि 
गरिएको सथामथाग्धीको विििण ््था सिधीकथाि गरिएको सथामथाग्धीको 
हकमथा सो उपलबि गिथाउनषे व्यवति िथा संस्थाको नथाम सम्बनिधी 
मथावसक विििण अकको मवहनथाको सथा् ग ष्े वित्र सथाि्यजवनक गरिनषे्छ ।

 ्ि कुनै व्यवति िथा संस्थालषे सहथा्य्था उपलबि गिथाउँदथा आफनो नथाम 
सथाि्यजवनक नगन्य सवमव्लथाई अनिुोि गिषेको िहषे्छ िनषे वनजको 
नथाम उललषेि नगिधी विििण सथाि्यजवनक गन्य ्बथािथा पनने ्ैछन ।

(८) ्यस दफथा ्बमोवजम प्रथाप्त िएको िस्गु् सहथा्य्था सथामथाग्धीलथाई 
त्यस्ो सथामथाग्धी िणडथािण गनने िथा प्र्योग गरिनषे स्थानसमम प्ुयथा्यउनकथा 
लथावग सहथा्य्था उपलबि गिथाउनषे सम्बवनि् व्यवति िथा संस्थालथाई नै 
अनिुोि गन्य सवकनषे्छ ।  

 ७. कोषको प्र्योग :
(१) कोषमथा जममथा िएको िकम ि््य गन्य ््था विपद ्व्यिस्थापनकथा 

लथावग प्रथाप्त िस्गु् सहथा्य्था सथामथाग्धी ि््य वनकथासथा गन्य सवमव्लषे 
वनण्य्य गनु्यपनने ्छ । 

(२) उपदफथा (१) मथा जनुसकैु कुिथा लषेविएको िए्था पवन ्तकथाल 
विपद ्प्रव्कथा्य्य गनु्य पनने अिस्था िहषेको, ्ि सवमव्को ्ैबठक ्बसन 
सकनषे अिस्था निहषेमथा ्् ्पश्था् लग्ै ्बसनषे सवमव्को ्ैबठक्बथाट 
अनमुोदन गिथाउनषे गिधी सं्योजकको वनण्य्य्बथाट एक पटकमथा ्बढधीमथा 
दश हजथाि रूपै्यथासममको िकम ि््य गन्य ्बथािथा पगुनषे ्ैछन । 
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(३) कोषमथा जममथा िएको िकम ््था सथामथाग्धी दषेहथा्य ्बमोवजमको 
कथा्य्यमथा ि््य गरिनषे्छ:

(क) विपद्थाट प्रिथावि् िएको िथा हुनसकनषे व्यवति िथा समदुथा्यको 
्तकथाल िोजधी, उद्थाि ््था समपवत्को संिक्ण गन्य,

(ि) विपद ् प्रिथावि्को ्तकथालधीन िथाह्कथा लथावग आिश्यक पनने 
िथाद्थानन, िथानषेपथानधी, लत्था कपडथा, औषिधी, सिसफथाइ ््था 
शवैक्क सथामथाग्धी जस्था िस्हुरू िरिद गिधी उपलबि गिथाउन ््था 
्् ्सम्बनिधी अन्य आिश्यक कथा्य्य गन्य,

(ग) विपदक्ो कथािण स्था्यधी ्बसो्बथास स्ल गमुथाएकथा व्यवतिहरूकथा 
लथावग अस्था्यधी वशविि िथा आश्र्यस्ल ्बनथाउन ््था पनुस्था्यपनथा 
गन्य,

(ि) विपदक्ो कथािण्बथाट िथाइ ष्े िथा व्बिथामधी िएकथा व्यवतिको 
औषिोप्थाि गन्य,

(ङ) विपद ्प्रिथावि्लथाई मनोिैज्थावनक उप्थाि ््था मनोविमश्य प्रदथान 
गन्य,

(्) विपदक्ो कथािण्बथाट मतृ्य ु िएकथा व्यवतिको कथाजवक््यथा िथा 
सदग्कथा लथावग वनजको परििथािलथाई ् ोवकए ्बमोवजमको सहथा्य्था 
उपलबि गिथाउन,

(्छ) विपदक्ो कथािण समपवत्को क््धी हुनषे व्यवतिलथाई ् ोवकए्बमोवजमको 
िथाह् उपलबि गिथाउन,

(ज) िोज, उद्थाि ््था प्रथा्वमक उप्थािकथालथावग सि्यम ्सषेिक ््था 
विशषेषज्को परि्थालन ि सथामथाग्धी िरिद ््था िणडथािण गन्य,

(्झ) विपदक्ो कथािण्बथाट िएको फोहिमलैथा ््था प्रदषुणको विसज्यन 
गन्य,

(ञ) विपद ् पयूि्य सय्ू नथा प्रणथालधी स्थापनथा सम्बनिधी उपकिण िरिद, 
प्रणथालधी विकथास ि सोको सञ्थालन गन्य,

(ट) िोज, उद्थाि ि िथाह्कोलथावग ्तकथाल सञ्थाि ््था ्यथा्था्यथा् 
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सय्ू थारु गन्य,
(ठ) स्थानधी्य स्िमथा िहषेकथा विपद ् व्यिस्थापन सि्यम ् सषेिकहरूको 

क्म्था विकथास ््था परि्थालन सम्बनिधी कथा्य्य गन्य,
(ड) जोविम्यतुि स्थानको पवह्थान ््था उति स्थानको िन जनको 

स्थानथान्िण गन्य,
(ढ) विपद ् पश्था् विपद्बथाट िएको क्व्को लषेिथाजोिथा ि विपद ्

पश्था्को आिश्यक्थाको पवह्थान गन्य,
(ण) विपद ्पव्छको पनुःवनमथा्यण गन्य,
(्) विपद ्पिु्य््यथािधी, विपद ्प्रव्कथा्य्य, विपद ्ि विपदप्व्छको पनुलथा्यि, 

विपद ्जोविम न्ययूवनकिण जस्था विपद ्व्यिस्थापनकथा कथा्य्य गन्य,
(्) सवमव्लषे ्ोकषे  ्बमोवजमको विपद ् व्यिस्थापन समिवनि अन्य 

कथाम गन्य, गिथाउन ।
(४) उपदफथा (३) मथा जनुसकैु कुिथा लषेविएको िए ्थापवन वन्यवम्रूपमथा 

गरिनषे विकथास वनमथा्यण सम्बनिधी कथा्य्यलथाई विपद ्व्यिस्थापनसँग आिद् 
गिथाएि कोष्बथाट कुनै पवन वकवसमको ि््य गन्य पथाईनषे्ैछन ।

(५) कोषमथा मौजदथा् िकम पथँा् लथाि रूपै्यथा िनदथा िवट िएको अिस्थामथा 
आप्कथावलन कथा्य्य्बथाहषेक अन्य प्र्योजनकथा लथावग कोषको िकम प्र्योग 
गरिनषे्ैछन । 

८. िथाह् सहथा्य्था वि्िण:
(१) प्रिथावि् व्यवतिलथाई िथाह् उपलबि गिथाउँदथा कोषमथा जममथा िएको िकम 

ि िस्गु् सथामथाग्धी मध्यषे आिश्यक्था ि औव्त्यकथा आिथािमथा दिुै िथा 
कुनै एक मथात्र पवन उपलबि गिथाउन सवकनषे्छ । 

(२) उपदफथा (१) ्बमोवजम िथाह् उपलबि गिथाउनपुयूि्य कोष्बथाट िथाह् 
उपलबि गिथाईवदनषे सम्बनिमथा विपद ् प्रिथावि् व्यवति िथा वनजको 
एकथाििको परििथािकथा सदस्यलषे विपदक्ो िटनथा ि सो्बथाट आफँयू  िथा 
आफनो परििथािकथा सदस्यलथाई पन्य गएको हथानधी नोकसथानधीको विििण 
सवह् कथा्यथा्यल्यमथा वनिषेदन द्था्य गनु्यपनने्छ । 



l3l/ª ufpFkflnsf :yfgLo /fhkq v08 $, ;+Vof @^ ldltM @)&*÷)#÷@(

10

(३) उपदफथा (२) ्बमोवजम वनिषेदन द्था्य गदथा्य विपदक्ो िटनथा ि सो्बथाट पन्य 
गएको हथानधी नोकसथानधीको मयूल्यथाङ्कन सवह्को सज्यवमन मु् लुकथा िथा 
प्रव्िषेदन समष्े  वनिषेदनसथा् संलगन गरिएको हुनपुनने्छ । 

(४) उपदफथा (२) ्बमोवजम द्था्य िएको वनिषेदन ि उपदफथा (३) ्बमोवजमको 
संलगन मु् लुकथा िथा प्रव्िषेदन समष्े कथा आिथािमथा विपद ्प्रिथावि्लथाई 
कोष्बथाट िथाह् िकम ््था सथामथाग्धी उपलबि गिथाउँदथा विपदक्ो सिन्था 
ि व्यथापक्था, कोषमथा जममथा िएको िकम ््था िथाह् सथामथाग्धीको 
उपलबि्था ि ि््यको औव्त्य समष्े लथाई दृवटिग् गिधी सवमव्लषे उव्् 
ठह्यथा्यए्बमोवजम हुनषे्छ ।

(५) उपदफथा (२) ि (३) मथा जनुसकैु कुिथा लषेविएको िए्था पवन विपदक्ो 
कथािणलषे गवमिि हथानधी नोकसथानधी िथा िथाई ष्े िई विपद ्प्रिथावि् व्यवति 
िथा वनजको एकथाििको परििथािकथा सदस्यलषे िथाह्कथा लथावग वनिषेदन 
द्था्य गन्य सकनषे अिस्था निहषेमथा ि ्तकथाल िथाह् उपलबि नगिथाउँदथा 
विपद ्प्रिथावि् व्यवति ्प जोविममथा िकषे वलन सकनषे िथा ्प जनिन 
ि सिथास्थ्यमथा हथानधी नोकसथानधी पगुन सकनषे अिस्था ्छ िननषे सवमव्लथाई 
लथागषेमथा त्यस्ो व्यवतिलथाई सवमव्लषे वनण्य्य गिषेि ् तकथाल िथाह् उपलबि 
गिथाउन सकनषे्छ ।

(६) विपद ्प्रिथावि् व्यवतिलथाई ्यस दफथा ्बमोवजम िथाह् उपलबि गिथाउँदथा 
मवहलथा, ्बथाल्बथावलकथा, वकशोि वकशोिधी, जषेष्ठ नथागरिक, अशति ््था 
अपथाङ्ग्था िएकथा व्यवतिलथाई प्रथा्वमक्था वदनपुनने्छ ।

९. कोष प्र्योग गन्य नपथाईनषे:
(१) ्यस कथा्य्यविविमथा अन्यत्र जनुसकैु कुिथा लषेविएको िए ्थापवन दषेहथा्यको 

प्र्योजनकथा लथावग कोषमथा जममथा िएको िकम ि््य गन्य पथाईनषे ्ैछनः
(क) वन्यवम् प्रशथासवनक कथा्य्यको लथावग ि््य गन्य, 
(ि) कुनै सिकथािधी िथा गैिसिकथािधी पदथाविकथािधी िथा कम््य थािधीलथाई वन्यवम् 

रूपमथा ्ल्ब, ित्था िथा अन्य सवुििथा उपलबि गिथाउन, 
(ग) कुनै सिकथािधी िथा गैिसिकथािधी पदथाविकथािधी िथा कम््य थािधीलथाई भ्रमण 
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ि््य िथा अन्य त्यस्ै प्रकथािको ि््य उपलबि गिथाउन,
(ि) विपद्थाट प्रिथावि्लथाई वदईनषे ्ोवकए्बमोवजमको िथाह् ्बथाहषेक 

अन्य कुनै पवन वकवसमको ्नदथा, पिुसकथाि, उपहथाि िथा आव ््यक 
सहथा्य्था उपलबि गिथाउन,

(ङ) कुनै पवन वकवसमको गोवष्ठ, अन्िवक््यथा िथा सिथासममषेलन सञ्थालन 
गन्य, गिथाउन,

(्) आकवसमक रूपमथा वनमथा्यण गनु्यपनने ्बथाहषेककथा अन्य वन्यवम् 
पयूिथा्यिथाि विकथास वनमथा्यणसम्बनिधी कथा्य्य गन्य, गिथाउन,

(ङ) विपद ् जोविम न्ययूवनकिण ््था विपद ् व्यिस्थापनसँग प्रत्यक् 
सम्बनि निएको अन्य कुनै पवन कथा्य्य गन्य, गिथाउन । 

(२) कोषलथाई प्रथाप्त िएको िस्गु् सहथा्य्था सथामथाग्धी मध्ैय कुनै पवन सथामथाग्धी 
पयूण्य िथा आवंशकरूपमथा कथा्यथा्यल्यको िथा कथा्यथा्यल्यको कुनै पदथाविकथािधी 
िथा कम््य थािधीको वन्यवम् प्र्योजनकथा लथावग प्र्योग गरिनषे्ैछन ।

परिच्छषेद – ३

कोषको सञ्थालन, लषेिथा ््था लषेिथा परिक्ण

१०. कोषको सञ्थालन :
(१) कोषको ्बैंक िथा्था सञ्थालन गथाउँपथावलकथाको प्रमिु प्रशथासकरी्य 

अविकृ् िथा वनजलषे ्ोकषे को अविकृ् स्िको कम््य थािधी ि लषेिथा प्रमिु 
िथा वनजलषे ्ोकषे को लषेिथाको कम््य थािधीको सं्यतुि दस्ि््बथाट हुनषे्छ । 

(२) कोष्बथाट एक पटकमथा दईु हजथाि रूपै्यथा िनदथा ्बढधीको िकम ितुिथानधी 
गदथा्य अवनिथा्य्यरूपमथा ्बैंक मथाफ्य ् मथात्र ितुिथानधी गरिनषे्छ ।

(३) कोषलथाई प्रथाप्त िस्गु् सहथा्य्था सथामथाग्धीको वनकथासथा प्रमिु प्रशथासकरी्य 
अविकृ् िथा वनजलषे ्ोकषे को विपद ्व्यिस्थापन हषेनने अविकृ् स्िको 
कम््य थािधी ि वजनसधी शथािथा प्रमिु्बथाट हुनषे्छ । 

(४) उपदफथा (३) ्बमोवजम िस्गु् सहथा्य्था सथामथाग्धी विपद ्व्यिस्थापन 
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कथा्य्यमथा उप्योगकथा लथावग वनकथासथा गदथा्य मौजदथा् वक्था्बमथा ि््य 
अविलषेि जनथाई वनकथासथा वदनपुनने्छ ि त्यस्ो सथामथाग्धीको अविलषेि 
मयूल्यलथाई कोषको ि््यको रूपमथा समष्े  अविलषेि गरिनषे्छ ।

११. कोषको आ्यव्य्यको लषेिथा ््था सोको सथाि्यजवनकिण :
(१) कोषको आ्य व्य्यको लषेिथा प्र्वल् कथानयून ्बमोवजम िथाविनषे्छ । 
(२) कोषलषे कथा्य्यपथावलकथालषे ्ोकषे ्बमोवजम आन्रिक वन्यनत्रण प्रणथालधी 

कथा्यम गनु्य पनने्छ।
(३) कोषको मथावसकरूपमथा िएको आमदथानधी ि ि््यको विििण अकको 

मवहनथाको सथा् ग ष्ेवित्रमथा सथाि्यजवनक गनु्यपनने्छ ।
(४) आव ््यक िष्य समथाप्त िएको वमव्लषे ्धीन मवहनथावित्र सवमव्लषे कोषको 

िथावष्यक आ्य व्य्यको विििण समष्े  िलुनषे िथावष्यक प्रव्िषेदन ््यथाि गिधी 
कथा्य्यपथावलकथा मथाफ्य ् गथाउँसिथा समक् पषेश गनु्य पनने्छ ।

१२. लषेिथा परिक्ण :
(१) कोषको आन्रिक लषेिथापिधीक्ण गथाउँपथावलकथाको आन्रिक लषेिथा 

परिक्ण शथािथा्बथाट हुनषे्छ ।
(२) कोषको अवन्म लषेिथापिधीक्ण महथालषेिथा पिधीक्क्बथाट हुनषे्छ ।
(३) गथाउँकथा्य्यपथावलकथालषे ्थाहषेमथा जनुसकैु ्बि् सवमव्को वहसथािवक्थाि 

जथँाचन िथा जथँा् गिथाउन सकनषे्छ ।
(४) गथाउँकथा्य्यपथावलकथाको कथा्यथा्यल्यलषे कम्धीमथा िष्यको एक पटक कोषको 

सथामथावजक ि सथाि्यजवनक लषेिथापरिक्णको व्यिस्था वमलथाउनषे्छ।
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परिच्छषेद –४
विविि

१३. सश ््य सहथा्य्था :
(१) विपद ्व्यिस्थापन सम्बनिधी ्ोवकएको कथा्य्य समपथादन गनने श ््य सवह् 

कुनै व्यवति िथा संस्थालषे कोषमथा सहथा्य्था उपलबि गिथाउन ्थाहषेमथा 
त्यस्ो सहथा्य्था प्रथाप्त गनु्य पयूि्य सवमव्लषे श ््य सिधीकथाि गनने िथा नगनने 
सम्बनिधी वनण्य्य गनने्छ ि श ््य सिधीकथाि गिषेको अिस्थामथा मथात्र सहथा्य्था 
िकम िथा सथामथाग्धी कोषमथा जममथा हुनषे्छ ।

्ि नषेपथाल सिकथाि, प्रथादषेश सिकथाि िथा स्थानधी्य सिकथािलषे सश ््य अनदुथान 
उपलबि गिथाउनषे हकमथा सवमव्को पयूि्य वनण्य्य आिश्यक पनने्ैछन । 

(२) उपदफथा (१) ्बमोवजम कोषमथा प्रथाप्त अनदुथान िकम िथा िस्गु् सहथा्य्था 
सथामथाग्धीलथाई ्ोवकएको कथाममथा मथात्र उप्योग गनु्यपनने्छ । 

(३) उपदफथा (१) ्बमोवजम कोषमथा प्रथाप्त अनदुथान िकम िथा िस्गु् सहथा्य्था 
सथामथाग्धी ्ोवकए ्बमोवजमको कथा्य्यमथा उप्योग िए-निएको सम्बनिमथा 
त्यस्ो सहथा्य्था उपलबि गिथाउनषे व्यवति िथा संस्थालषे विििण मथाग गिषेमथा 
सोको विििण उपलबि गिथाउनपुनने्छ ।

(४) उपदफथा (१) ्बमोवजम कोषमथा सहथा्य्था सिरुप प्रथाप्त हुनषे िौव्क 
सथामथाग्धीहरुको िणडथािण ् ्था वि्िण कथा्य्यलथाई व्यिवस्् गन्य आिश्यतिथा 
अनसुथाि सवमव्लषे ्प मथापदणड/वनदनेवशकथा ्बनथाई लथाग ुगन्य सकनषे्छ ।

१४. पिथामश्य वलन सकनषे : सवमव्लषे ्यस कथा्य्यविवि ्बमोवजमको कथा्य्य समपथादन 
गन्य उप्यतुि विज् व्यवति िथा सस्थासँग आिश्यक पिथामश्य वलन सकनषे्छ ।

१५. िकम वरिज नहुनषे ््था आि्मी कोष (रििवलिङ् फणड) को रूपमथा िहनषे :
(१) दफथा ५ को उपदफथा (१) ्बमोवजम कोषमथा जममथा िएको िकम मध्यषे 

आवंशक िथा पिैु िकम कुनै आव ््यक िष्यमथा ि््य निई आव ््यक िष्यको 
अनत्यमथा ्बथँाकरी िहषेमथा त्यस्ो िकम वरिज निई कोषम ैिहनषे्छ ।

 ्ि दफथा १३ को उपदफथा (१) ्बमोवजम प्रथाप्त सहथा्य्था िकमलथाई त्यस्ो 
श ््य अनरुूप उप्योग गन्य नसकषे को कथािण जनथाई सहथा्य्था उपलबि 
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गिथाउनषे सम्बवनि् व्यवति िथा संस्थालषे वफ्था्य मथाग गिषेमथा कोष्बथाट िकम 
वफ्था्य गन्य ्बथािथा पनने ्ैछन ।

(२) कोषलथाई आि्मी कोष (रि्बवलिङ्ग फणड) को रुपमथा सञ्थालन 
गरिनषे्छ ।

सपवटिकिणः ्यस दफथाको प्र्योजनकथा लथावग आि्मी कोष (रि्बवलिङ 
फणड) िननथालषे कोष्बथाट ि््य िएको नगद िकम िथावष्यक रुपमथा ्बजषेट 
विवन्योजन मथाफ्य ् पनुःपवु ््य गददै जथानषे गरि स्थावप् कोषलथाई सम्झनपु्छ्य ।

(3) कोषमथा मौजदथा् िकम पथँा् लथाि रूपै्यथा िनदथा न्ययून हुन गएमथा ्तकथाल 
्प िकम जममथा गन्य प्र्यतन गरिनषे्छ ।

१६. सह्योगकथा लथावग आह्थान गनने :
(१) विपदक्था कथािण आपतकथावलन अिस्था वसज्यनथा िई स्थानधी्य स्ो् 

सथािन ि क्म्थालषे विपदक्ो सथामनथा गन्य कवठन िएमथा गथाउँपथावलकथालषे 
व्छमषेकरी स्थानधी्य ्ह, प्रदषेश सिकथाि ््था नषेपथाल सिकथािलथाई कोषमथा 
आव ््यक ््था िस्गु् सहथा्य्था उपलबि गिथाउन अनिुोि गन्य सकनषे्छ ।

(२) विपद्थाट प्रिथावि्को िोज, उद्थाि ि िथाह्कथा लथावग सवमव्लषे स्थानधी्य 
सथामथावजक ््था पिोपकथािधी संि, संगठन, ्यिुथाकलि, आमथासमयूह, 
सि्यम ् सषेिक, िथाष्ट्रसषेिक, उद्ोगधी व्यिसथा्यधी, प्रिदु् व्यवति ््था 
आमसि्यसथािथािणलथाई सह्योगकथा लथावग अनिुोि गन्य सकनषे्छ। 

१७. अविलषेि िथाखनषे :
(१) सवमव्लषे कोष परि्थालन सम्बनिमथा गिषेको वनण्य्य ि अन्य कथाम 

कथाििथाहधीको अविलषेि दरुुस् िथाखन ुपनने्छ ।
(२) उपदफथा (१) ्बमोवजमको अविलषेि सवमव्को सदस्य-सव्िको 

वजममथामथा िहनषे्छ ।
(३) दफथा (१) ्बमोवजमको अविलषेि सिोकथाििथालथा कुनै व्यवति िथा संस्थालषे 

मथाग गिषेमथा वनजलथाई वन्यमथानसुथाि त्यस्ो अविलषेि उपलबि गिथाईनषे्छ ।  

१८. अनगुमन:
(१) ्यस कथा्य्यविवि ्बमोवजम कोष परि्थालन ््था सो्बथाट िएकथा कथामको 
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वन्यवम् ््था आकवसमक अनगुमन सम्बनिधी कथा्य्यकथा लथावग सवमव्को 
स्ंयोजक िथा वनजलषे ् ोकषे को सवमव्को अन्य कुनै सदस्यको सं्योजकतिमथा 
सवमव्को न्ययून्म ्प एक सदस्य समष्े  सलंगन िहषेको अनगुमन टोलधी 
िवटई कोष परि्थालन्बथाट िएको कथामको अनगुमन गन्य सकनषे्छ ।

(२) उपदफथा (१) ्बमोवजम िवटएको अनगुमन टोलधीलषे आफयू लथाई प्रथाप्त 
कथा्यथा्यदषेशकथा आिथािमथा अनगुमनकथा क्ममथा दषेविएको सत्य ््थ्य 
विििण सवह्को प्रव्िषेदन सवमव्समक् पषेश गनु्यपनने्छ । 

(३) उपदफथा (२) ्बमोवजम पषेश हुन आएको प्रव्िषेदन समष्े कथा आिथािमथा 
कोष परि्थालनमथा कुनै कवम कमजोिधी िएको दषेविएमथा त्यसलथाई सिुथाि 
गन्य सवमव्लषे आिश्यक वनदनेशन वदन सकनषे्छ ि त्यस्ो वनदनेशनको 
पथालनथा गनु्य सम्बवनि् स्ैबको क ््यव्य हुनषे्छ । 

(४) उपदफथा (३) मथा जनुसकैु कुिथा लषेविएको िए्था पवन कोष परि्थालनमथा 
कुनै गवमिि त्रटुधी िहषेको ि सोलथाई ्तकथाल िोकन आिश्यक दषेविएमथा 
सं्योजकलषे त्यस्ो कथा्य्य िोकन वनदनेशन वदन सकनषे्छ ।

(५) अनगुमनकथा क्ममथा कुनै व्यवतिलषे ्झठुथा विििण पषेश गिधी कोष्बथाट िथाह् 
प्रथाप्त गिषेको िथा कोषलषे उपलबि गिथाएको िथाह्को दरुूप्योग गिषेको 
पथाईएमथा दोषधी उपि प्र्वल् कथानयून ्बमोवजम कथाििथाहधी हुनषे्छ ।

(६) उपदफथा (१) ्बमोवजमको अनगुमन टोलधीमथा उपलबि िएसमम स्थानधी्य 
िथाजनधीव्क दल, विपद ्व्यिस्थापन सम्बनिधी कथा्य्यमथा संलगन गैिसिकथािधी 
संिसंस्था, उद्ोगधी व्यिसथा्यधी आिद् संिसंगठन, नथागरिक समथाज ््था 
पत्रकथाि आिद् संिसंगठन ि सश ््य सहथा्य्था उपलबि गिथाउनषे व्यवति िथा 
संस्थाको प्रव्वनवि समष्े लथाई संलगन गिथाईनषे्छ ।

१९. वनदनेशन वदन सकनषे : गथाउँसिथालषे सवमव्को कथाम कथाि्बथाहधीको सम्बनिमथा 
सवमव्लथाई आिश्यक वनदनेशन वदन सकनषे्छ ।

***
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