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तइुन  दरु्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको उद्दार तथा सहायता कोष सञ्चालन ननयमािली, २०७५ 

/fhkqdf k|sflzt ldlt 

२०७५।९।३० 

प्रशासकीय कायघविनि (ननयनमत गने) ऐन, 2013 को दफा 2 ले ददएको अनिकार 
प्रयोग गरी नेपाल सरकारले  देहायका ननयमहरु बनाएको छ । 

१.  संक्तिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यी ननयमहरुको नाम “तइुन दरु्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको 
उद्दार तथा सहायता कोष सञ्चालन ननयमािली, २०७५” रहेको छ ।  

(२) यो ननयमािली तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ ।  

२.  पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथघ नलागेमा  यस ननयमािलीमा,- 

(क)  “कोष” भन्नाले ननयम ३ बमोक्तजमको तइुन दरु्घटनाबाट प्रभावित 
व्यक्तिको उद्दार तथा सहायता कोष सम्झन ुपछघ । 

(ख)  “क्तजल्ला सनमनत” भन्नाले ननयम ७ बमोक्तजमको क्तजल्ला सनमनत 
सम्झन ुपछघ । 

(ग)  "तइुन" भन्नाले नदी, खोला िा खोल्सा तनघको लानग काठको खम्बा 
िा नसमेन्ट प्रयोग गरी बनाइएको टािर िा रूखमा एउटै लठ्ठा िा 
मोटो डोरीको प्रयोग गरी फलामे टोकरी िा काठको बाकस 
(प्लेटफमघ) र क्तर्नी (पलु्ली) प्रयोग गरी बनाइएको सािघजननक 
रुपले माननस, जनािर िा सामान ओसारपसार गनघ प्रयोग गररने 
माध्यम सम्झन ुपछघ ।  

(र्) “प्रभावित व्यक्ति” भन्नाले तइुनबाट माननस, जनािर िा सामान 
ओसारपसार गने क्रममा दरु्घटनामा परी र्ाइते िा अङ्गभङ्ग भएका 
व्यक्ति सम्झन ुपछघ र सो शब्दले तइुन दरु्घटनाको कारणले मतृ्य ु
भएका, अङ्गभङ्ग िा अशि भएका व्यक्तिका नाबालक सन्तान र 
एकासगोलमा रहेका पररिारका आक्तित सदस्यलाई समेत   
जनाउँछ । 

(ङ)  “मन्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको सङ्घीय मानमला तथा सामान्य 
प्रशासन मन्रालय सम्झन ु पछघ । 

(च)  “सनमनत” भन्नाले ननयम 5 बमोक्तजमको कोष पररचालन सनमनत 
सम्झन ुपछघ । 
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३.  कोषको स्थापना र सञ्चालन : (१) तइुन दरु्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको उद्दार, राहत 
तथा उनीहरुको जीविकोपाजघनमा आिश्यक सहयोग परु याउन तइुन दरु्घटनाबाट प्रभावित 
व्यक्तिको उद्दार तथा सहायता कोष नामको एक कोष स्थापना गररएको  छ ।  

(२) उपननयम (१) बमोक्तजमको कोषमा देहाय बमोक्तजमको रकम रहनछे:-   

(क)  नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(ख)  स्िदेशी संर्, संस्था, व्यिसायी िा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, 

(ग)  अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(3) कोषको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा छुटै्ट खाता खोली जम्मा गररनेछ । 

(४) कोषको सञ्चालन सनमनतको सदस्य-सक्तचि र मन्रालयको लेखा 
अनिकृतको संयिु दस्तखतबाट हनुेछ । 

४.  कोषको प्रयोग : (१) कोषमा जम्मा भएको रकम देहाय बमोक्तजमको कायघमा प्रयोग 
गररनेछ :- 

(क)  तइुन दरु्घटनामा परी र्ाइते भएका व्यक्तिको उद्दार तथा स्िास््य 
उपचार गनघ,  

(ख)  तइुन दरु्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको लानग सीपमलुक तानलमको 
व्यिस्था गनघ,  

(ग)  तइुन दरु्घटनाबाट प्रभावित बालबानलकाले आफ्नो िमघ संस्कृनत 
अनसुार बाब ुिा आमाको काजवक्रया गनुघ पने िा शोकिरण गनुघपने 
भएमा सोको लानग राहत उपलब्ि गराउन, 

(र्)  तइुन दरु्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिलाई सहायता परु याउने उदे्दश्यले 
अन्य आिश्यक काम कारबाही गनघ ।  

(2) उपननयम (१) बमोक्तजम कोषको प्रयोग गदाघ बालबानलकालाई विशेष 
प्राथनमकता ददइनेछ । 

५.  कोष पररचालन सनमनत : (१) कोषको सञ्चालनको लानग मन्रालयमा देहाय बमोक्तजमको 
एक कोष पररचालन सनमनत रहनेछ :-  

(क) सक्तचि, मन्रालय         - अध्यि 

(ख) सहसक्तचि, प्रिानमन्री तथा मक्तन्रपररषद्को कायाघलय      - सदस्य  

(ग) सहसक्तचि, नेपाल सरकारको अथघ मन्रालय        - सदस्य 
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(र्) सहसक्तचि, मन्रालय       - सदस्य-सक्तचि  

(२) सनमनतले कोषको सञ्चालन र पररचालन गदाघ ननष्पि र पारदशी रुपमा 
गनुघ पनेछ । 

(३) सनमनतको बैठक सम्बन्िी कायघविनि सनमनत आफैं ले ननिाघरण गरे बमोक्तजम 
हनुेछ ।   

६.  सनमनतको काम, कतघव्य र अनिकार : सनमनतको काम कतघव्य र अनिकार देहाय बमोक्तजम 
हनुछेः- 

(क)  कोषको सञ्चालन चसु्त र दरुुस्त रुपमा गने, गराउने,  

(ख)   ननयम ४ मा उल्लेख भए बमोक्तजमको कायघको लानग रकम 
उपलब्ि गराउन क्तजल्ला सनमनतबाट प्राप्त नसफाररसको जाँचबझु गरी 
उपयिु देक्तखएमा आिश्यक रकम यवकन गरी ननकासा ददन,े   

(ग)  तइुन दरु्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको पवहचान गनघ आिश्यक 
जाँचबझु गने गराउने, 

(र्)  कोष पररचालन सम्बन्िमा मन्रालयबाट प्राप्त ननदेशनको 
कायाघन्ियन गने, गराउने । 

७.  क्तजल्ला सनमनत : (१) तइुन दरु्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिलाई सहयोगको लानग नसफाररस 
गनघ क्तजल्लास्तरमा देहाय बमोक्तजमको एक सनमनत रहनेछः- 

(क)  प्रमखु क्तजल्ला अनिकारी         - अध्यि 

(ख)  क्तजल्ला समन्िय सनमनतको प्रमखुले तोकेको  

 सो सनमनतको सदस्य      -  सदस्य  

(ग)  सम्बक्तन्ित स्थानीय तहको उपाध्यि   - सदस्य 

(र्)  प्रमखु, क्तजल्ला कोष तथा लेखा ननयन्रक कायाघलय   - सदस्य 

(ङ)  क्तजल्ला समन्िय अनिकारी     - सदस्य-सक्तचि  

(२) क्तजल्ला सनमनतको बैठक सम्बन्िी अन्य कायघविनि सोही सनमनतले ननिाघरण 
गरे बमोक्तजम हनुेछ । 

(३) यस ननयमािलीमा उक्तल्लक्तखत काम, कतघव्य र अनिकारका अनतररि 
क्तजल्ला सनमनतको अन्य काम, कतघव्य र अनिकार सनमनतले तोके बमोक्तजम हनुेछ । 
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(४) क्तजल्ला सनमनतको सक्तचिालय सम्बक्तन्ित क्तजल्ला प्रशासन कायाघलयमा 
रहनेछ । 

८.  सहायता सम्बन्िी कायघविनि : (१) तइुन दरु्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको तत्काल उद्दार 
गनुघ पने भएमा सम्बक्तन्ित प्रहरी कायाघलय र स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सनमनतले गनुघ 
पनेछ । 

(२) तइुन दरु्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिले सहयोगको लानग सम्बक्तन्ित स्थानीय 
तहको नसफाररस सवहत क्तजल्ला सनमनतको सक्तचिालयमा ननिेदन ददन ु   पनेछ । 

(३) क्तजल्ला सनमनतले दरु्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिलाई सहयोगको लानग 
नसफाररस गनुघ पूिघ तइुन दरु्घटनाको सम्बन्िमा सम्बक्तन्ित प्रहरी कायाघलयको प्रनतिेदन 
नलई अन्य आिश्यक वििरण समेत सङ्कलन गनुघ पनेछ ।  

(४) क्तजल्ला सनमनतले उपननयम (३) बमोक्तजमको वििरणको मूल्याङ्कन तथा 
तइुन दरु्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको पवहचान गनघ आिश्यक जाँचबझु गनुघ पने देक्तखएमा 
सो समेत गरी प्रभावित व्यक्तिलाई सहायता उपलब्ि गराउन पन्र ददननभर सनमनत 
समि नसफाररस गरी सक्न ुपनेछ ।  

(५) उपननयम (४) बमोक्तजम क्तजल्ला सनमनतबाट भएको नसफाररस सम्बन्िमा 
सनमनतले आिश्यक जाँचबझु गरी प्रभावित व्यक्तिको उद्दार तथा स्िास््य उपचारको 
लानग भएको खचघ रकम तत्काल राहत स्िरुप उपलब्ि गराउनकुो साथै त्यस्तो 
व्यक्तिलाई सीपमलुक तालीमको लानग आिश्यक व्यिस्था नमलाउन सक्नेछ ।  

९.  तइुन विस्थापन : (१) यो ननयमािली प्रारम्भ भए पनछ कुनै पनन व्यक्ति, संस्था िा 
ननकायले ननजी िा सािघजननक प्रयोजनको लानग कुनै पनन प्रकारको तइुन ननमाघण गनुघ 
हुँदैन । 

(२) यो ननयमािली प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका ननजी िा 
सािघजननक तइुनलाई यो ननयमािली प्रारम्भ भएको बढीमा दईु िषघनभर स्थानीय तहले 
विस्थापन गररसक्न ुपनेछ । 

(३) उपननयम (१) विपरीत ननमाघण भएको तइुन दरु्घटनाबाट भएको िनतको 
सम्बन्िमा त्यसरी तइुन ननमाघण गने व्यक्ति, संस्था िा ननकाय क्तजम्मेिार हनुेछ ।  

१०.  अनगुमन गने : (१) कोषबाट प्राप्त रकमको सदपुयोग भए  िा नभएको तथा जनु 
प्रयोजनको लानग कोषबाट रकम प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनको लानग खचघ भए िा 
नभएको भने्न सम्बन्िमा मन्रालयले अनगुमन गनेछ ।  
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(२) उपननयम (१) बमोक्तजम अनगुमन गदाघ कोषको रकम दरुुपयोग भएको 
पाइएमा सम्बक्तन्ित व्यक्ति िा ननकायलाई प्रचनलत कानून बमोक्तजम कारबाहीको लानग 
सम्बक्तन्ित ननकायमा लेखी पठाउन ुपनेछ । 

(३) उपननयम (२) बमोक्तजम लेखी आएकोमा सम्बक्तन्ित ननकायले आिश्यक 
जाँचबझु गरी  कानून बमोक्तजम कारबाही गनुघ पनेछ ।  

११.  कोषको लेखा र लेखापरीिण : (१) कोषको लेखा नेपाल सरकारको स्िीकृत लेखा 
प्रणाली बमोक्तजम राक्तखनेछ । 

  (२) कोषको आय-व्ययको अक्तन्तम लेखापरीिण महालेखा परीिकबाट   
हनुेछ । 

१२. प्रनतिेदन : सनमनतले यस ननयमािली बमोक्तजम भए गरेका कामको वििरण सवहतको 
िावषघक प्रनतिेदन तयार गरी प्रत्येक िषघको साउन मसान्तनभर मन्रालय तथा 
प्रिानमन्री तथा मक्तन्रपररषद्को कायाघलय समि पेश गनुघ पनेछ । 

१३. अनिकार प्रत्यायोजन : सनमनतले आफूलाई प्राप्त अनिकारमध्ये केही अनिकार सनमनतको 
कुनै सदस्य िा मन्रालयको अनिकृत स्तरको कमघचारीलाई प्रत्यायोजन गनघ सक्नेछ ।    

1४.  कोषको ननक्तष्क्रयता : (१) यो ननयमािली प्रारम्भ भएको दईु िषघ पनछ कोष स्ित: 
ननक्तष्क्रय हनुेछ ।  

(२) उपननयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापनन दईु िषघ पगु्न ु
अगािै ननयम ९ बमोक्तजम तइुन विस्थापन भएमा त्यसरी तइुन विस्थापन भए पनछ कोष 
ननक्तष्क्रय हनुेछ । 

(३) उपननयम (१) र (२) बमोक्तजम कोष ननक्तष्क्रय हुँदा कोषमा रहेको रकम 
मन्रालयले सङ र्ीय सक्तञ्चत कोषमा दाक्तखला गनुघ पनेछ । 

१५.  कायघविनि बनाउन सक्न े: यस ननयमािली बमोक्तजमको कोष सञ्चालन गने तथा प्रभावित 
व्यक्तिलाई उद्दार, राहत तथा सीपमूलक तालीम प्रदान गने सम्बन्िमा सनमनतले 
आिश्यक कायघविनि बनाई लागू गनघ सक्नेछ । 

१६.  आिश्यक व्यिस्था गने : यो ननयमािली कायाघन्ियन गने क्रममा कुनै दिवििा उत्पन्न 
भई कायाघन्ियन गनघ बािा परेमा मन्रालयले आिश्यक व्यिस्था  नमलाउनेछ । 

 

          

 


