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विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविवि, २०७५
प्रस्तािनााः
मु वसकोट नगरपावलका क्षे त्र वित्र प्राकृ वतक तथा गै र प्राकृ वतक विपद्बाट हुन सक्ने जोविम न्र्ू वनकरण
तथा व्यिस्थापनका लावग स्थापना िएको विपद् व्यिस्थापन कोषको सञ्चालन सम्बन्िी कार्य विवि बनाउन
बाञ्छनीर् िएकोले ,
नगर विपद् जोविम न्र्ू वनकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५ को दफा २७ ले ददएको अविकार प्रर्ोग
गरी मु वसकोट नगर कार्य पावलकाले र्ो कार्य विवि बनाएकोछ ।
पररच्छे द – १
प्रारवम्िक
१.

सं वक्षप्त नाम र प्रारम्ि : (१) र्ो कार्य विविको नाम “विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्य विवि,
२०७५” रहे को छ ।
(२) र्ो कार्य विवि तु रू न्त प्रारम्ि हुने छ ।

२.

पररिाषा : विषर् िा प्रसं ग ले अको अथय नलागे मा र्स कार्य विविमा,



(क) “ऐन” िन्नाले मु वसकोट नगर विपद् जोविम न्र्ू नीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन,
२०७५सम्झनु प छय । 
(ि) “कोष” िन्नाले ऐनको दफा १२ बमोवजमको विपद् व्यिस्थापन कोष सम्झनु प छय ।
(ग)

“प्रिावित व्यवि” िन्नाले विपद्को घटनाबाट पररिारका सदस्र् गु माएको, शारीररक
िा मानवसक समस्र्ा उत्पन्न िएको, घर, जग्गाजवमन, पशु प न्छी, िाद्यान्न, लत्ताकपडा
तथा अन्र् सम्पत्तीमा आं वशक िा पू् ण रूपमा नोक्सानी पु गे को िा विपद्का कारण अन्र्
कु नै तररकाबाट प्रिावित िएको व्यविलाई सम्झनु प छय ।

(घ) “राहत” िन्नाले विपद् प्रिावित व्यविलाई उपलब्ि गराईने नगद तथा िस्तु ग त सहार्ता
सामाग्री समे त सम्झनु प छय ।
(ि) “सवमवत” िन्नाले ऐनको दफा ३ बमोवजमको सवमवत सम्झनु प छय ।
(छ) “सं र्ोजक” िन्नाले सवमवतको सं र्ोजक सम्झनु प छय ।

पररच्छे द – २
कोषको स्थापना, उद्दे श्र् तथा प्रर्ोग
३.

कोषको स्थापना: (१) स्थानीर् स्तरमा उत्पन्न िएको िा हुनसक्ने विपद्को जोविम न्र्ू वनकरण तथा
व्यिस्थापन सम्बन्िी कार्य नगर स्तरबाटै सञ्चालन गनय का लावग आिश्र्क स्रोत सं क लन र पररचालन
गनय नगरपावलकामा एक विपद् व्यिस्थापन कोष रहने छ ।
(२) कोषको आर् रकम सं क लन तथा व्यर् रकम पररचालनका लावग नगरपावलकाको सवञ्चत
कोष रहे को वित्तीर् सं स्थामा एक छु ट्टै िाता िोवलने छ ।
(३) कोषको कू ल आम्दानी अन्तगय त र्स कार्य विविको दफा ५ बमोवजम कोषमा जम्मा हुने ग री
प्राप्त िएको रकम तथा कोषको िाता रहे को वित्तीर् सं स्थाले कोष रकममा उपलब्ि गराएको ब्र्ाज
आर् र दफा ६ बमोवजम प्राप्त िएको िस्तु ग त सहार्ता सामाग्रीको प्रचवलत मू ल्र् समे त लाई जनाउँ ने छ
।
तर िस्तु ग त सहार्ता सामाग्रीको प्रचवलत मू ल्र्लाई बैं क वहसाबमा समािे श गररने छै न ।
(४) र्स कार्य विविको दफा ६ बमोवजम कोषको नाममा प्राप्त हुन आउने िस्तु ग त सहार्ता
सामाग्रीको छु ट्टै मौज्दात दकताब स्थापना गरर अविले ि गररने छ ।

४.

कोषको उद्दे श्र् : (१) स्थानीर् स्तरमा हुन सक्ने सम्िाव्य विपद्को जोविम न्र्ू वनकरण तथा विपद्को
व्यिस्थापनका लावग आर्थय क तथा िस्तु ग त सहार्ता पररचालन गनुय कोषको उद्दे श्र् रहने छ ।
(२) कोषले दे हार्का क्षे त्र मा काम गने छाः
(क) विपद्को घटनाबाट प्रिावित व्यविहरूलाई स्थानीर् स्तरमा तु रु न्त िोज, उद्धार
र राहत से िा उपलब्ि गराउने ।
(ि) विपद् पदाय तत्कालै स्थानीर् स्तरमा सामना गनय सक्ने अिस्था वसजय ना गने ।
(ग) विपद् जोविम न्र्ू वनकरण, पू िय त र्ारी, प्रवतकार्य र पु न लाय ि कार्य लाई सहज गने ।



५.

कोषको आम्दानी : (१) कोषमा ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अविनमा रवह दे हार्
बमोवजमका रकम आम्दानीको रूपमा जम्मा हुने छ :
(क) नगरपावलकाको िार्षय क बजे ट माफय त विपद् व्यिस्थापन कोषमा जम्मा हुने गरी
स्िीकृ त रकम,
(ि) विपद् व्यिस्थापन कार्य का लावग कोषमा जम्मा हुने ग री अन्र् स्थानीर् तहबाट
प्राप्त रकम,
(ग) विपद् व्यिस्थापन कार्य का लावग कोषमा जम्मा हुने ग री प्रदे श सरकार तथा
ने पाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(घ) नगरसिाबाट स्िीकृ त आर्थय क ऐनमा व्यिस्था गररए बमोवजम विपद् व्यिस्थापन
कोषमा जम्मा हुने ग री प्राप्त हुने शु ल्क तथा दस्तु र रकम,
(ङ)नगर सिा सदस्र्, नगर कार्य पावलका सदस्र् तथा नगरपावलकाका कमय चारीहरूको
स्िे वच्छक वनणय र् बाट प्राप्त हुने रकम,
(च) स्िदे शी विविन्न सरकारी तथा गै र सरकारी सं घ सं स्थाहरू र त्र्समा कार्य र त
कमय चारीहरू, उद्योगी, व्यिसार्ी, पे शाकमी, राजनीवतक दल, नागररक समाज,
िार्मय क तथा परोपकारी सं घ सं स्था र आम सिय सािारणबाट स्िे वच्छक रूपमा
प्राप्त हुने रकम,
(छ) गै र आिासीर् ने पाली, िै दे वशक सरकार तथा सं घ सं स्थाको तफय बाट प्रचवलत
कानू न को अविनमा रवह प्राप्त हुने रकम,
(छ) कोषको िाता सञ्चालनमा रहे को वित्तीर् सं स्थाले त्र्स्तो कोषमा रहे को रकममा
उपलब्ि गराएको ब्र्ाज आर्,
(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बमोवजम िस्तु ग त सहार्ता सामाग्रीको वबक्रीबाट प्राप्त
आर्,
(झ) प्रचवलत कानू न को अविनमा रवह कोषमा जम्मा हुने गरी अन्र् कु नै स्रोतबाट प्राप्त
रकम ।
(२) उपदफा (१) बमोवजम कोषलाई उपलब्ि हुने रकम सम्बवन्ित व्यवि िा सं स्थाले र्स
कार्य विविको दफा 3 को उपदफा (२) बमोवजमको कोषको बैं क िातामा वसिै जम्मा गररददन िा
नगरपावलकाको आर्थय क प्रशासन शािामा नगद जम्मा गनय सक्ने छ । त्र्सरी नगद जम्मा हुन आएमा
आर्थय क प्रशासन शािाले सम्बवन्ित व्यवि िा सं स्थालाई सोको िपाय ई उपलब्ि गराउनु प ने छ ।
(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्यवि तथा सं स्थाको नाम र प्राप्त सहार्ता रकम सम्बन्िी
मावसक वििरण अको मवहनाको सात गते वित्र सािय ज वनक गररने छ ।
तर कु नै व्यवि िा सं स्थाले सहार्ता उपलब्ि गराउँ दा आफ्नो नाम सािय ज वनक नगनय
सवमवतलाई अनु रोि गरे को रहे छ िने वनजको नाम उल्ले ि नगरी वििरण सािय ज वनक गनय बािा पने
छै न ।

६.

िस्तु ग त सहार्ता सामाग्री: (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अविनमा रवह कु नै व्यवि
िा सं स्थाबाट नगदबाहे क को िस्तु ग त सहार्ता सामाग्री प्राप्त हुन आएमा र त्र्सरी प्राप्त सामाग्री विपद्


व्यिस्थापन सम्बन्िी कार्य मा उपर्ोग हुने दे विएमा त्र्स्तो िस्तु ग त सहार्ता सामाग्रीलाई स्िीकार
गररने छ ।
(2) उपदफा (१) बमोवजम स्िीकार गररएको िस्तु ग त सहार्ता सामाग्रीलाई अलग्गै मौज्दात
दकताबमा आम्दानी अविले ि जनाई त्र्स्तो सामाग्रीको प्रचवलत मू ल्र्लाई कोषको आम्दानीको रूपमा
समे त अविले ि गररने छ ।

स्पविकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनका लावग प्रचवलत मू ल्र् िन्नाले िस्तु ग त सामाग्रीको साथमा
प्राप्तहुने िररद वबजक िा मू ल्र्ाङ्कनको प्रमाण र ढु िानी लागत समे त को मू ल्र्लाई जनाउँ ने छ । र्दी
त्र्स्तो मू ल्र्वबना नै िस्तु ग त सामाग्री प्राप्त हुन आएको रहे छ िने त्र्स्तो िस्तु ग त सामाग्रीको प्रचवलत
स्थानीर् दररे ट अनु सारको मू ल्र्ाङ्कनलाई आम्दानीको आिार मावनने छ । सो पवन निएमा त्र्सरी
प्राप्त सामाग्रीको लावग सवमवतले उवचत ठहर्ाय ए को मू ल्र्ाङ्कनलाई कोषको आम्दानीको आिारको
रूपमा वलईने छ ।
(३) उपदफा (१) बमोवजम प्राप्त िई उपदफा (२) बमोवजम आम्दानी अविले ि गररएको कु नै
सामाग्री तत्काल प्रर्ोग गनय आिश्र्क नपने िा नवमल्ने िा लामो समर्सम्म िण्डारण गरर राख्न पवन
अनु कु ल नहुने (सड्ने , वबग्रने , नावसने िा िे र जाने ) प्रकृ वत्तको िएमा सवमवतको वनणय र् ले त्र्स्तो
सामाग्रीलाई प्रचवलत कानू न बमोवजम वललाम वबक्री गरी प्राप्त आर् रकमलाई दफा ३ को उपदफा
(२) बमोवजमको कोषको िातामा जम्मा गररने छ ।
(४) उपदफा (१) मा जु न सु कै कु रा ले विएको िएता पवन कु नै िस्तु ग त सहार्ता सामाग्री
स्थानीर् विपद् व्यिस्थापनमा उपर्ोग नहुने िा उपर्ोग गनय उपर्ु ि नहुने दे विएमा सवमवतले वनणय र्
गरी त्र्स्तो सहर्ोग आं वशक िा पू णय रू पमा अस्िीकार गनय सक्ने छ ।
(५) उपदफा (१) िा जु न सु कै कु रा ले विएको िएता पवन कु नै िस्तु ग त सहार्ता सामाग्री
प्रचवलत मापदण्ड बमोवजमको न्र्ू न तम गु ण स्तरर्ु ि निएको अिस्थामा त्र्स्तो सामाग्रीलाई सवमवतले
अस्िीकार गने छ ।
(६) उपदफा (१) बमोवजम प्राप्त िस्तु ग त सहार्ता सामाग्री उपदफा (४) िा (५) बमोवजम
अस्िीकार गररएको अिस्थामा बाहे क त्र्स्तो सामाग्री उपलब्ि गराउने व्यवि िा सं स्थालाई
कार्ाय ल र्ले सामाग्री प्रावप्त र स्िीकारोविको िपाय ई उपलब्ि गराउनु प ने छ ।
(६) उपदफा (१) बमोवजम स्िीकार गरी उपदफा (२) बमोवजम अविले ि गररएको र उपदफा
(४) िा (५) बमोवजम अवस्िकार गररएको सामाग्रीको वििरण तथा स्िीकार गररएको सामाग्रीको
हकमा सो उपलब्ि गराउने व्यवि िा सं स्थाको नाम सम्बन्िी मावसक वििरण अको मवहनाको सात गते
वित्र सािय ज वनक गररने छ ।
तर कु नै व्यवि िा सं स्थाले सहार्ता उपलब्ि गराउँ दा आफ्नो नाम सािय ज वनक नगनय
सवमवतलाई अनु रोि गरे को रहे छ िने वनजको नाम उल्ले ि नगरी वििरण सािय ज वनक गनय बािा पने
छै न ।
(७) र्स दफा बमोवजम प्राप्त िएको िस्तु ग त सहार्ता सामाग्रीलाई त्र्स्तो सामाग्री िण्डारण
गने िा प्रर्ोग गररने स्थानसम्म पु र्ाय उ नका लावग सहार्ता उपलब्ि गराउने सम्बवन्ित व्यवि िा
सं स्थालाई नै अनु रोि गनय सदकने छ ।
७.

कोषको प्रर्ोग : (१) कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गनय तथा विपद् व्यिस्थापनका लावग प्राप्त
िस्तु ग त सहार्ता सामाग्री िचय वनकासा गनय सवमवतले वनणय र् गनुय प ने छ ।
(२) उपदफा (१) मा जु न सु कै कु रा ले विएको िएता पवन तत्काल विपद् प्रवतकार्य गनुय पने
अिस्था रहे को, तर सवमवतको बै ठ क बस्न सक्ने अिस्था नरहे मा तत् पश्चात लगतै बस्ने सवमवतको


बै ठ कबाट अनु मोदन गराउने गरी सं र्ोजकको वनणय र् बाट एक पटकमा बढीमा दश हजार रूपै र्ासम्मको
रकम िचय गनय बािा पु ग्ने छै न ।
(३) कोषमा जम्मा िएको रकम तथा सामाग्री दे हार् बमोवजमको कार्य मा िचय गररने छ :
(क) विपद् बाट प्रिावित िएको िा हुनसक्ने व्यवि िा समु दार्को तत्काल िोजी, उद्धार
तथा सम्पवत्तको सं र क्षण गनय ,
(ि) विपद् प्रिावितको तत्कालीन राहतका लावग आिश्र्क पने िाद्यान्न, िाने पानी,
लत्ता कपडा, औषिी, सरसफाइ तथा शै वक्षक सामाग्री जस्ता िस्तु ह रू िररद गरी
उपलब्ि गराउन तथा तत् सम्बन्िी अन्र् आिश्र्क कार्य गनय ,
(ग) विपद्को कारण स्थार्ी बसोबास स्थल गु माएका व्यविहरूका लावग अस्थार्ी
वशविर िा आश्रर्स्थल बनाउन तथा पु न स्थाय प ना गनय ,
(घ) विपद्को कारणबाट घाइते िा वबरामी िएका व्यविको औषिोपचार गनय ,
(ङ) विपद् प्रिावितलाई मनोिै ज्ञावनक उपचार तथा मनोविमशय प्रदान गनय ,
(च) विपद्को कारणबाट मृ त्र्ु िएका व्यविको काजदक्रर्ा िा सदगतका लावग वनजको
पररिारलाई तोदकए बमोवजमको सहार्ता उपलब्ि गराउन,
(छ) विपद्को कारण सम्पवत्तको क्षती हुने व्यविलाई तोदकएबमोवजमको राहत उपलब्ि
गराउन,
(ज) िोज, उद्धार तथा प्राथवमक उपचारकालावग स्िर्म् से ि क तथा विशे ष ज्ञको
पररचालन र सामाग्री िररद तथा िण्डारण गनय ,
(झ) विपद्को कारणबाट िएको फोहरमै ला तथा प्रदुष णको विसजय न गनय ,
(ञ) विपद् पू िय सू च ना प्रणाली स्थापना सम्बन्िी उपकरण िररद, प्रणाली विकास र
सोको सञ्चालन गनय ,
(ट) िोज, उद्धार र राहतकोलावग तत्काल सञ्चार तथा र्ातार्ात सू चारु गनय ,
(ठ) स्थानीर् स्तरमा रहे का विपद् व्यिस्थापन स्िर्म् से ि कहरूको क्षमता विकास तथा
पररचालन सम्बन्िी कार्य गनय ,
(ड) जोविमर्ु ि स्थानको पवहचान तथा उि स्थानको िन जनको स्थानान्तरण गनय ,
(ढ) विपद् पश्चात विपदबाट िएको क्षवतको ले िाजोिा र विपद् पश्चातको
आिश्र्कताको पवहचान गनय ,
(ण) विपद् पवछको पु नाःवनमाय ण गनय ,
(त) विपद् पु िय त र्ारी, विपद् प्रवतकार्य , विपद् र विपद्पवछको पु न लाय ि , विपद् जोविम
न्र्ू वनकरण जस्ता विपद् व्यिस्थापनका कार्य गनय ,
(थ) सवमवतले तोके बमोवजमको विपद् व्यिस्थापन सम्िवन्ि अन्र् काम गनय , गराउन ।
(४) उपदफा (३) मा जु न सु कै कु रा ले विएको िए तापवन वनर्वमतरूपमा गररने विकास
वनमाय ण सम्बन्िी कार्य लाई विपद् व्यिस्थापनसँ ग आिद्ध गराएर कोषबाट कु नै पवन दकवसमको िचय गनय
पाईने छै न ।
(५) कोषमा मौज्दात रकम पाँ च लाि रूपै र्ा िन्दा घरट िएको अिस्थामा आपतकावलन
कार्य बाहे क अन्र् प्रर्ोजनका लावग कोषको रकम प्रर्ोग गररने छै न ।


८.

राहत सहार्ता वितरण: (१) प्रिावित व्यविलाई राहत उपलब्ि गराउँ दा कोषमा जम्मा िएको रकम
र िस्तु ग त सामाग्री मध्र्े आिश्र्कता र औवचत्र्का आिारमा दु िै िा कु नै एक मात्र पवन उपलब्ि
गराउन सदकने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोवजम राहत उपलब्ि गराउनु पू िय कोषबाट राहत उपलब्ि गराईददने
सम्बन्िमा विपद् प्रिावित व्यवि िा वनजको एकाघरको पररिारका सदस्र्ले विपद्को घटना र सोबाट
आँ फू िा आफ्नो पररिारका सदस्र्लाई पनय गएको हानी नोक्सानीको वििरण सवहत कार्ाय ल र्मा
वनिे द न दताय गनुय प ने छ ।
(३) उपदफा (२) बमोवजम वनिे द न दताय गदाय विपद्को घटना र सोबाट पनय गएको हानी
नोक्सानीको मू ल्र्ाङ्कन सवहतको सजय वमन मु चु ल्का िा प्रवतिे द न समे त वनिे द नसाथ सं ल ग्न गररएको
हुनु प ने छ ।
(४) उपदफा (२) बमोवजम दताय िएको वनिे द न र उपदफा (३) बमोवजमको सं ल ग्न मु चु ल्का
िा प्रवतिे द न समे त का आिारमा विपद् प्रिावितलाई कोषबाट राहत रकम तथा सामाग्री उपलब्ि
गराउँ दा विपद्को सघनता र व्यापकता, कोषमा जम्मा िएको रकम तथा राहत सामाग्रीको उपलब्िता
र िचय को औवचत्र् समे त लाई दृविगत गरी सवमवतले उवचत ठहर्ाय ए बमोवजम हुने छ ।
(५) उपदफा (२) र (३) मा जु न सु कै कु रा ले विएको िएता पवन विपद्को कारणले गवम्िर
हानी नोक्सानी िा घाईते िई विपद् प्रिावित व्यवि िा वनजको एकाघरको पररिारका सदस्र्ले
राहतका लावग वनिे द न दताय गनय सक्ने अिस्था नरहे मा र तत् काल राहत उपलब्ि नगराउँ दा विपद्
प्रिावित व्यवि थप जोविममा िके वलन सक्ने िा थप जनिन र स्िास््र्मा हानी नोक्सानी पु ग्न सक्ने
अिस्था छ िन्ने सवमवतलाई लागे मा त्र्स्तो व्यविलाई सवमवतले वनणय र् गरे र तत्काल राहत उपलब्ि
गराउन सक्ने छ ।
(६) विपद् प्रिावित व्यविलाई र्स दफा बमोवजम राहत उपलब्ि गराउँ दा मवहला,
बालबावलका, दकशोर दकशोरी, जे ष्ठ नागररक, अशि तथा अपाङ्गता िएका व्यविलाई प्राथवमकता
ददनु प ने छ ।

९.

कोष प्रर्ोग गनय नपाईने : (१) र्स कार्य विविमा अन्र्त्र जु न सु कै कु रा ले विएको िए तापवन दे हार्को
प्रर्ोजनका लावग कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गनय पाईने छै नाः
(क) वनर्वमत प्रशासवनक कार्य को लावग िचय गनय ,
(ि) कु नै सरकारी िा गै र सरकारी पदाविकारी िा कमय चारीलाई वनर्वमत रूपमा
तलब, ित्ता िा अन्र् सु वििा उपलब्ि गराउन,
(ग) कु नै सरकारी िा गै र सरकारी पदाविकारी िा कमय चारीलाई भ्रमण िचय िा अन्र्
त्र्स्तै प्रकारको िचय उपलब्ि गराउन,
(घ) विपद्बाट प्रिावितलाई ददईने तोदकएबमोवजमको राहत बाहे क अन्र् कु नै पवन
दकवसमको चन्दा, पु र स्कार, उपहार िा आर्थय क सहार्ता उपलब्ि गराउन,
(ङ) कु नै पवन दकवसमको गोवष्ठ, अन्तरदक्रर्ा िा सिासम्मे ल न सञ्चालन गनय , गराउन,
(च) आकवस्मक रूपमा वनमाय ण गनुय प ने बाहे क का अन्र् वनर्वमत पू िाय िार विकास
वनमाय ण सम्बन्िी कार्य गनय , गराउन,



(ङ) विपद् जोविम न्र्ू वनकरण तथा विपद् व्यिस्थापनसँ ग प्रत्र्क्ष सम्बन्ि निएको
अन्र् कु नै पवन कार्य गनय , गराउन ।
(२) कोषलाई प्राप्त िएको िस्तु ग त सहार्ता सामाग्री मध्र्ै कु नै पवन सामाग्री पू णय िा
आं वशकरूपमा कार्ाय ल र्को िा कार्ाय ल र्को कु नै पदाविकारी िा कमय चारीको वनर्वमत प्रर्ोजनका लावग
प्रर्ोग गररने छै न ।
पररच्छे द – ३
कोषको सञ्चालन, ले िा तथा ले िा पररक्षण
१०.

कोषको सञ्चालन : (१) कोषको बैं क िाता सञ्चालन नगरपावलकाको प्रमु ि प्रशासकीर् अविकृ त िा
वनजले तोके को अविकृ त स्तरको कमय चारी र ले िा प्रमु ि िा वनजले तोके को ले िाको कमय चारीको सं र्ु ि
दस्तितबाट हुने छ ।
(२) कोषबाट एक पटकमा दुई हजार रूपै र्ा िन्दा बढीको रकम िु िानी गदाय अवनिार्य रू पमा
बैं क माफय त मात्र िु िानी गररने छ ।
(३) कोषलाई प्राप्त िस्तु ग त सहार्ता सामाग्रीको वनकासा प्रमु ि प्रशासकीर् अविकृ त िा
वनजले तोके को विपद् व्यिस्थापन हे ने अविकृ त स्तरको कमय चारी र वजन्सी शािा प्रमु ि बाट हुने छ ।
(४) उपदफा (३) बमोवजम िस्तु ग त सहार्ता सामाग्री विपद् व्यिस्थापन कार्य मा उपर्ोगका
लावग वनकासा गदाय मौज्दात दकताबमा िचय अविले ि जनाई वनकासा ददनु प ने छ र त्र्स्तो सामाग्रीको
अविले ि मू ल्र्लाई कोषको िचय को रूपमा समे त अविले ि गररने छ ।

११.

कोषको आर्व्यर्को ले िा तथा सोको सािय ज वनकरण : (१) कोषको आर् व्यर्को ले िा प्रचवलत कानू न
बमोवजम राविने छ ।
(२) कोषले कार्य पावलकाले तोके बमोवजम आन्तररक वनर्न्त्रण प्रणाली कार्म गनुय पने छ ।
(३) कोषको मावसकरूपमा िएको आम्दानी र िचय को वििरण अको मवहनाको सात गते वित्रमा
सािय ज वनक गनुय प ने छ ।
(४) आर्थय क िषय समाप्त िएको वमवतले तीन मवहनावित्र सवमवतले कोषको िार्षय क आर् व्यर्को
वििरण समे त िु ल्ने िार्षय क प्रवतिे द न तर्ार गरी कार्य पावलका माफय त गाउँ /नगर सिा समक्ष पे श गनुय
पने छ ।

१२.

ले िा पररक्षण : (१) कोषको आन्तररक ले िापरीक्षण नगरपावलकाको आन्तररक ले िा पररक्षण
शािाबाट हुने छ ।
(२) कोषको अवन्तम ले िापरीक्षण महाले िा परीक्षकबाट हुने छ ।
(३) नगर कार्य पावलकाले चाहे मा जु न सु कै बित सवमवतको वहसािदकताि जाँ च्न िा जाँ च
गराउन सक्ने छ ।
(४) नगर कार्य पावलकाको कार्ाय ल र्ले कम्तीमा िषय को एक पटक कोषको सामावजक र
सािय ज वनक ले िापररक्षणको व्यिस्था वमलाउने छ ।
पररच्छे द –४
विविि


१३.

सशतय सहार्ता : (१) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी तोदकएको कार्य सम्पादन गने शतय सवहत कु नै व्यवि
िा सं स्थाले कोषमा सहार्ता उपलब्ि गराउन चाहे मा त्र्स्तो सहार्ता प्राप्त गनुय पू िय सवमवतले शतय
स्िीकार गने िा नगने सम्बन्िी वनणय र् गने छ र शतय स्िीकार गरे को अिस्थामा मात्र सहार्ता रकम िा
सामाग्री कोषमा जम्मा हुने छ ।
तर ने पाल सरकार, प्रादे श सरकार िा स्थानीर् सरकारले सशतय अनु दान उपलब्ि गराउने
हकमा सवमवतको पू िय वनणय र् आिश्र्क पने छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोवजम कोषमा प्राप्त अनु दान रकम िा िस्तु ग त सहार्ता सामाग्रीलाई
तोदकएको काममा मात्र उपर्ोग गनुय प ने छ ।
(३) उपदफा (१) बमोवजम कोषमा प्राप्त अनु दान रकम िा िस्तु ग त सहार्ता सामाग्री तोदकए
बमोवजमको कार्य मा उपर्ोग िए-निएको सम्बन्िमा त्र्स्तो सहार्ता उपलब्ि गराउने व्यवि िा
सं स्थाले वििरण माग गरे मा सोको वििरण उपलब्ि गराउनु प ने छ ।
(४) उपदफा (१) बमोवजम कोषमा सहार्ता स्िरुप प्राप्त हुने िौवतक सामाग्रीहरुको
िण्डारण तथा वितरण कार्य लाई व्यिवस्थत गनय आिश्र्िा अनु सार सवमवतले थप मापदण्ड /वनदे वशका
बनाई लागु गनय सक्ने छ ।

१४.

परामशय वलन सक्ने : सवमवतले र्स कार्य विवि बमोवजमको कार्य सम्पादन गनय उपर्ु ि विज्ञ व्यवि िा
सस्थासँ ग आिश्र्क परामशय वलन सक्ने छ ।

१५.

रकम दिज नहुने तथा आिती कोष (ररिवल्िङ् फण्ड) को रूपमा रहने : (१) दफा ५ को उपदफा (१)
बमोवजम कोषमा जम्मा िएको रकम मध्र्े आं वशक िा पु रै रकम कु नै आर्थय क िषय मा िचय निई आर्थय क
िषय को अन्त्र्मा बाँ की रहे मा त्र्स्तो रकम दिज निई कोषमै रहने छ ।
तर दफा १३ को उपदफा (१) बमोवजम प्राप्त सहार्ता रकमलाई त्र्स्तो शतय अनु रू प उपर्ोग
गनय नसके को कारण जनाई सहार्ता उपलब्ि गराउने सम्बवन्ित व्यवि िा सं स्थाले दफताय माग गरे मा
कोषबाट रकम दफताय गनय बािा पने छै न ।
(२) कोषलाई आिती कोष (ररबवल्िङ्ग फण्ड) को रुपमा सञ्चालन गररने छ ।

स्पविकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनका लावग आिती कोष (ररबवल्िङ फण्ड) िन्नाले कोषबाट िचय
िएको नगद रकम िार्षय क रुपमा बजे ट विवनर्ोजन माफय त पु नाःपु र्तय गदै जाने गरर स्थावपत कोषलाई
सम्झनु प छय ।
(3) कोषमा मौज्दात रकम पाँ च लाि रूपै र्ा िन्दा न्र्ू न हुन गएमा तत्काल थप रकम जम्मा
गनय प्रर्त्न गररने छ ।
१६.

सहर्ोगका लावग आह्िान गने : (१) विपद्का कारण आपत्कावलन अिस्था वसजय ना िई स्थानीर् स्रोत
सािन र क्षमताले विपद्को सामना गनय करठन िएमा नगरपावलकाले वछमे की स्थानीर् तह, प्रदे श
सरकार तथा ने पाल सरकारलाई कोषमा आर्थय क तथा िस्तु ग त सहार्ता उपलब्ि गराउन अनु रोि गनय
सक्ने छ ।



(२) विपद् बाट प्रिावितको िोज, उद्धार र राहतका लावग सवमवतले स्थानीर् सामावजक तथा
परोपकारी सं घ , सं ग ठन, र्ु िाक्लि, आमासमू ह , स्िर्म् से ि क, राष्ट्रसे ि क, उद्योगी व्यिसार्ी, प्रिु द्ध
व्यवि तथा आमसिय सािारणलाई सहर्ोगका लावग अनु रोि गनय सक्ने छ।
१७.

अविलेि राख्ने : (१) सवमवतले कोष पररचालन सम्बन्िमा गरे को वनणय र् र अन्र् काम कारिाहीको
अविले ि दुरु स्त राख्नु पने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोवजमको अविले ि सवमवतको सदस्र्-सवचिको वजम्मामा रहने छ ।
(३) दफा (१) बमोवजमको अविले ि सरोकारिाला कु नै व्यवि िा सं स्थाले माग गरे मा
वनजलाई वनर्मानु सार त्र्स्तो अविले ि उपलब्ि गराईने छ ।

१८.

अनु ग मन: (१) र्स कार्य विवि बमोवजम कोष पररचालन तथा सोबाट िएका कामको वनर्वमत तथा
आकवस्मक अनु ग मन सम्बन्िी कार्य का लावग सवमवतको सं र्ोजक िा वनजले तोके को सवमवतको अन्र् कु नै
सदस्र्को सं र्ोजकत्िमा सवमवतको न्र्ू न तम थप एक सदस्र् समे त सं ल ग्न रहे को अनु ग मन टोली िरटई
कोष पररचालनबाट िएको कामको अनु ग मन गनय सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोवजम िरटएको अनु ग मन टोलीले आफू लाई प्राप्त कार्ाय दे श का आिारमा
अनु ग मनका क्रममा दे विएको सत्र् त्र् वििरण सवहतको प्रवतिे द न सवमवतसमक्ष पे श गनुय प ने छ ।
(३) उपदफा (२) बमोवजम पे श हुन आएको प्रवतिे द न समे त का आिारमा कोष पररचालनमा
कु नै कवम कमजोरी िएको दे विएमा त्र्सलाई सु िार गनय सवमवतले आिश्र्क वनदे श न ददन सक्ने छ र
त्र्स्तो वनदे श नको पालना गनुय सम्बवन्ित सबै को कतय व्य हुने छ ।
(४) उपदफा (३) मा जु न सु कै कु रा ले विएको िएता पवन कोष पररचालनमा कु नै गवम्िर त्रु टी
रहे को र सोलाई तत्काल रोक्न आिश्र्क दे विएमा सं र्ोजकले त्र्स्तो कार्य रोक्न वनदे श न ददन सक्ने छ ।
(५) अनु ग मनका क्रममा कु नै व्यविले झु ठा वििरण पे श गरी कोषबाट राहत प्राप्त गरे को िा
कोषले उपलब्ि गराएको राहतको दुरू पर्ोग गरे को पाईएमा दोषी उपर प्रचवलत कानू न बमोवजम
कारिाही हुने छ ।
(६) उपदफा (१) बमोवजमको अनु ग मन टोलीमा उपलब्ि िएसम्म स्थानीर् राजनीवतक दल,
विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी कार्य मा सं ल ग्न गै र सरकारी सं घ सं स्था, उद्योगी व्यिसार्ी आिद्ध
सं घ सं ग ठन, नागररक समाज तथा पत्रकार आिद्ध सं घ सं ग ठन र सशतय सहार्ता उपलब्ि गराउने व्यवि
िा सं स्थाको प्रवतवनवि समे त लाई सं ल ग्न गराईने छ ।

१९.

वनदेश न ददन सक्ने : नगर सिाले सवमवतको काम कारबाहीको सम्बन्िमा सवमवतलाई आिश्र्क वनदे श न
ददन सक्ने छ ।
***
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