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मु सिकोट नगरपासिका

विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) काययविधि, २०७५

प्रमाणीकरण धमधि:
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२०७५ सालको काययविधि नं. ९

प्रस्िािनााः

मुधसकोट नगरपाधलका क्षे त्र धित्र प्राकृ धिक िथा गै र प्राकृ धिक विपद्बाट हुन सक्ने जोखिम

न्यू धनकरण िथा व्यिस्थापनका लाधग स्थापना िएको विपद् व्यिस्थापन कोषको सञ्चालन सम्बन्िी
कायय विधि बनाउन बाञ्छनीय िएकोले ,
नगर विपद् जोखिम न्यू धनकरण िथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५ को दफा २७ ले ददएको

अधिकार प्रयोग गरी मुधसकोट नगर कायय पाधलकाले यो कायय विधि बनाएकोछ ।
पररच्छे द – १
प्रारखम्िक
१.

सं खक्षप्त नाम र प्रारम्ि : (१) यो कायय विधिको नाम “विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन)
कायय विधि, २०७५” रहे को छ ।
(२) यो कायय विधि िुरू न्ि प्रारम्ि हुने छ ।

२.

पररिाषा : विषय िा प्रसं ग ले अको अथय नलागे मा यस कायय विधिमा,
(क) “ऐन” िन्नाले मुधसकोट नगर विपद् जोखिम न्यू नीकरण िथा व्यिस्थापन
ऐन, २०७५सम्झनुप छय । 
(ि) “कोष” िन्नाले ऐनको दफा १२ बमोखजमको विपद् व्यिस्थापन कोष
सम्झनुप छय ।

(ग) “प्रिाविि व्यखि” िन्नाले विपद्को घटनाबाट पररिारका सदस्य गुमाएको,
शारीररक िा मानधसक समस्या उत्पन्न िएको, घर, जग्गाजधमन, पशुप न्छी,
िाद्यान्न, लत्ताकपडा िथा अन्य सम्पत्तीमा आं खशक िा पू ू्ण रूपमा नोक्सानी
पुगे को िा विपद्का कारण अन्य कु नै िररकाबाट प्रिाविि िएको व्यखिलाई
सम्झनुप छय ।

(घ) “राहि” िन्नाले विपद् प्रिाविि व्यखिलाई उपलब्ि गराईने नगद िथा
िस्िुग ि सहायिा सामाग्री समे ि सम्झनुप छय ।
(ि) “सधमधि” िन्नाले ऐनको दफा ३ बमोखजमको सधमधि सम्झनुप छय ।
(छ) “सं योजक” िन्नाले सधमधिको सं योजक सम्झनुप छय ।



पररच्छे द – २

कोषको स्थापना, उद्दे श्य िथा प्रयोग
३.

कोषको स्थापना: (१) स्थानीय स्िरमा उत्पन्न िएको िा हुन सक्ने विपद्को जोखिम
न्यू धनकरण

िथा व्यिस्थापन सम्बन्िी कायय नगर स्िरबाटै

सञ्चालन

गनयका लाधग

आिश्यक स्रोि सं क लन र पररचालन गनय नगरपाधलकामा एक विपद् व्यिस्थापन कोष
रहने छ ।
(२)

कोषको

आय

रकम

सं क लन

िथा

व्यय

रकम

पररचालनका

लाधग

नगरपाधलकाको सखञ्चि कोष रहे को वित्तीय सं स्थामा एक छु ट्टै िािा िोधलने छ ।

(३) कोषको कू ल आम्दानी अन्िगयि यस कायय विधिको दफा ५ बमोखजम कोषमा

जम्मा हुने ग री प्राप्त िएको रकम िथा कोषको िािा रहे को वित्तीय सं स्थाले कोष रकममा

उपलब्ि गराएको ब्याज आय र दफा ६ बमोखजम प्राप्त िएको िस्िुग ि सहायिा
सामाग्रीको प्रचधलि मू ल्य समे ि लाई जनाउँ ने छ ।

िर िस्िुग ि सहायिा सामाग्रीको प्रचधलि मू ल्यलाई बैं क वहसाबमा समािे श गररने
छै न ।

(४) यस कायय विधिको दफा ६ बमोखजम कोषको नाममा प्राप्त हुन आउने िस्िुग ि

सहायिा सामाग्रीको छु ट्टै मौज्दाि वकिाब स्थापना गरर अधिले ि गररने छ ।
४.

कोषको उद्दे श्य : (१) स्थानीय स्िरमा हुन सक्ने सम्िाव्य विपद्को जोखिम न्यू धनकरण

िथा विपद्को व्यिस्थापनका लाधग आधथयक िथा िस्िुग ि सहायिा पररचालन गनुय कोषको
उद्दे श्य रहने छ ।
(२) कोषले दे हायका क्षे त्र मा काम गने छाः
(क) विपद्को घटनाबाट प्रिाविि व्यखिहरूलाई स्थानीय स्िरमा िुरु न्ि
िोज, उद्धार र राहि से िा उपलब्ि गराउने ।

(ि) विपद् पदाय ित्कालै स्थानीय स्िरमा सामना गनय सक्ने अिस्था धसजयना
गने ।
(ग) विपद् जोखिम न्यू धनकरण, पू ि यि यारी, प्रधिकायय र पुन लाय ि कायय लाई
सहज गने ।
५.

कोषको आम्दानी : (१) कोषमा ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अधिनमा
रवह दे हाय बमोखजमका रकम आम्दानीको रूपमा जम्मा हुने छ :



(क) नगरपाधलकाको िावषयक बजे ट माफय ि विपद् व्यिस्थापन कोषमा जम्मा
हुने गरी स्िीकृ ि रकम,

(ि) विपद् व्यिस्थापन कायय का लाधग कोषमा जम्मा हुने ग री अन्य स्थानीय
िहबाट प्राप्त रकम,

(ग) विपद् व्यिस्थापन कायय का लाधग कोषमा जम्मा हुने ग री प्रदे श सरकार
िथा ने पाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(घ) नगरसिाबाट स्िीकृ ि आधथयक ऐनमा व्यिस्था गररए बमोखजम विपद्
व्यिस्थापन कोषमा जम्मा हुने ग री प्राप्त हुने शुल्क िथा दस्िुर रकम,

(ङ)नगर सिा सदस्य, नगर कायय पाधलका सदस्य िथा नगरपाधलकाका
कमय चारीहरूको स्िे खच्छक धनणय य बाट प्राप्त हुने रकम,
(च) स्िदे शी विधिन्न सरकारी िथा गै र सरकारी सं घ सं स्थाहरू र त्यसमा
कायय र ि कमय चारीहरू, उद्योगी, व्यिसायी, पे शाकमी, राजनीधिक दल,
नागररक

समाज,

िाधमयक

िथा

परोपकारी

सं घ सं स्था

र

आम

सिय सािारणबाट स्िे खच्छक रूपमा प्राप्त हुने रकम,
(छ) गै र आिासीय ने पाली, िै दे खशक सरकार िथा सं घ सं स्थाको िफय बाट
प्रचधलि कानू न को अधिनमा रवह प्राप्त हुने रकम,
(छ) कोषको िािा सञ्चालनमा रहे को वित्तीय सं स्थाले त्यस्िो कोषमा
रहे को रकममा उपलब्ि गराएको ब्याज आय,

(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बमोखजम िस्िुग ि सहायिा सामाग्रीको
धबक्रीबाट प्राप्त आय,
(झ) प्रचधलि कानू न को अधिनमा रवह कोषमा जम्मा हुने गरी अन्य कु नै
स्रोिबाट प्राप्त रकम ।

(२) उपदफा (१) बमोखजम कोषलाई उपलब्ि हुने रकम सम्बखन्िि व्यखि िा
सं स्थाले यस कायय विधिको दफा 3 को उपदफा (२) बमोखजमको कोषको बैं क िािामा
धसिै जम्मा गररददन िा नगरपाधलकाको आधथय क प्रशासन शािामा नगद जम्मा गनय सक्ने छ
। त्यसरी नगद जम्मा हुन आएमा आधथय क प्रशासन शािाले सम्बखन्िि व्यखि िा
सं स्थालाई सोको िपाय ई उपलब्ि गराउनुप ने छ ।

(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्यखि िथा सं स्थाको नाम र प्राप्त सहायिा रकम
सम्बन्िी माधसक वििरण अको मवहनाको साि गिे धित्र साियज धनक गररने छ ।

िर कु नै व्यखि िा सं स्थाले सहायिा उपलब्ि गराउँ दा आफ्नो नाम साियज धनक

नगनय सधमधिलाई अनुरोि गरे को रहे छ िने धनजको नाम उल्ले ि नगरी वििरण साियज धनक
गनय बािा पने छै न।



६.

िस्िुग ि सहायिा सामाग्री: (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अधिनमा
रवह कु नै व्यखि िा सं स्थाबाट नगदबाहे क को िस्िुग ि सहायिा सामाग्री प्राप्त हुन आएमा
र त्यसरी प्राप्त सामाग्री विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी कायय मा उपयोग हुने दे खिएमा त्यस्िो
िस्िुग ि सहायिा सामाग्रीलाई स्िीकार गररने छ ।

(2) उपदफा (१) बमोखजम स्िीकार गररएको िस्िुग ि सहायिा सामाग्रीलाई
अलग्गै मौज्दाि वकिाबमा आम्दानी अधिले ि जनाई त्यस्िो सामाग्रीको प्रचधलि मू ल्यलाई
कोषको आम्दानीको रूपमा समे ि अधिले ि गररने छ ।

स्पविकरणाः यस दफाको प्रयोजनका लाधग प्रचधलि मू ल्य िन्नाले िस्िुग ि सामाग्रीको

साथमा प्राप्तहुने िररद धबजक िा मू ल्याङ्कनको प्रमाण र ढु िानी लागि समे ि को मू ल्यलाई

जनाउँ ने छ । यदी त्यस्िो मू ल्यधबना नै िस्िुग ि सामाग्री प्राप्त हुन आएको रहे छ िने
त्यस्िो िस्िुग ि सामाग्रीको प्रचधलि स्थानीय दररे ट अनुसारको मू ल्याङ्कनलाई आम्दानीको

आिार माधनने छ । सो पधन निएमा त्यसरी प्राप्त सामाग्रीको लाधग सधमधिले उखचि
ठहयाय ए को मू ल्याङ्कनलाई कोषको आम्दानीको आिारको रूपमा धलईने छ ।

(३) उपदफा (१) बमोखजम प्राप्त िई उपदफा (२) बमोखजम आम्दानी अधिले ि

गररएको कु नै सामाग्री ित्काल प्रयोग गनय आिश्यक नपने िा नधमल्ने िा लामो समयसम्म

िण्डारण गरर राख्न पधन अनुकु ल नहुने (सड्ने , धबग्रने , नाधसने िा िे र जाने ) प्रकृ खत्तको
िएमा सधमधिको धनणय य ले त्यस्िो सामाग्रीलाई प्रचधलि कानू न बमोखजम धललाम धबक्री गरी
प्राप्त आय रकमलाई दफा ३ को उपदफा (२) बमोखजमको कोषको िािामा जम्मा
गररने छ ।
(४) उपदफा (१) मा जुन सुकै कु रा ले खिएको िएिा पधन कु नै िस्िुग ि सहायिा
सामाग्री स्थानीय विपद् व्यिस्थापनमा उपयोग नहुने िा उपयोग गनय उपयुि नहुने

दे खिएमा सधमधिले धनणय य गरी त्यस्िो सहयोग आं खशक िा पू णय रू पमा अस्िीकार गनय
सक्ने छ ।
(५) उपदफा (१) िा जुन सुकै कु रा ले खिएको िएिा पधन कु नै िस्िुग ि सहायिा
सामाग्री प्रचधलि मापदण्ड बमोखजमको न्यू न िम गुण स्िरयुि निएको अिस्थामा त्यस्िो
सामाग्रीलाई सधमधिले अस्िीकार गने छ ।

(६) उपदफा (१) बमोखजम प्राप्त िस्िुग ि सहायिा सामाग्री उपदफा (४) िा (५)

बमोखजम अस्िीकार गररएको अिस्थामा बाहे क त्यस्िो सामाग्री उपलब्ि गराउने व्यखि िा
सं स्थालाई कायाय ल यले सामाग्री प्राधप्त र स्िीकारोखिको िपाय ई उपलब्ि गराउनुप ने छ ।
(६) उपदफा (१) बमोखजम स्िीकार गरी उपदफा (२) बमोखजम अधिले ि

गररएको र उपदफा (४) िा (५) बमोखजम अखस्िकार गररएको सामाग्रीको वििरण िथा
स्िीकार गररएको सामाग्रीको हकमा सो उपलब्ि गराउने व्यखि िा सं स्थाको नाम
सम्बन्िी माधसक वििरण अको मवहनाको साि गिे धित्र साियज धनक गररने छ ।



िर कु नै व्यखि िा सं स्थाले सहायिा उपलब्ि गराउँ दा आफ्नो नाम साियज धनक
नगनय सधमधिलाई अनुरोि गरे को रहे छ िने धनजको नाम उल्ले ि नगरी वििरण साियज धनक
गनय बािा पने छै न ।

(७) यस दफा बमोखजम प्राप्त िएको िस्िुग ि सहायिा सामाग्रीलाई त्यस्िो सामाग्री

िण्डारण गने िा प्रयोग गररने स्थानसम्म पुयाय उ नका लाधग सहायिा उपलब्ि गराउने
सम्बखन्िि व्यखि िा सं स्थालाई नै अनुरोि गनय सवकने छ ।
७.

कोषको प्रयोग : (१) कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गनय िथा विपद् व्यिस्थापनका
लाधग प्राप्त िस्िुग ि सहायिा सामाग्री िचय धनकासा गनय सधमधिले धनणय य गनुयप ने छ ।
(२) उपदफा (१) मा जुन सुकै कु रा ले खिएको िएिा पधन ित्काल विपद्
प्रधिकायय गनुय पने अिस्था रहे को, िर सधमधिको बै ठ क बस्न सक्ने अिस्था नरहे मा ििू्
पश्चाि लगिै बस्ने सधमधिको बै ठ कबाट अनुमोदन गराउने गरी सं योजकको धनणय य बाट एक
पटकमा बढीमा दश हजार रूपै यासम्मको रकम िचय गनय बािा पुग्ने छै न ।

(३) कोषमा जम्मा िएको रकम िथा सामाग्री दे हाय बमोखजमको कायय मा िचय
गररने छ :
(क) विपद्बाट प्रिाविि िएको िा हुन सक्ने व्यखि िा समुदायको ित्काल
िोजी, उद्धार िथा सम्पखत्तको सं र क्षण गनय,

(ि) विपद् प्रिावििको ित्कालीन राहिका लाधग आिश्यक पने िाद्यान्न,
िाने पानी, लत्ता कपडा, औषिी, सरसफाइ िथा शै खक्षक सामाग्री जस्िा
िस्िुह रू िररद गरी उपलब्ि गराउन िथा ििू् सम्बन्िी अन्य
आिश्यक कायय गनय,

(ग) विपद्को कारण स्थायी बसोबास स्थल गुमाएका व्यखिहरूका लाधग
अस्थायी खशविर िा आश्रयस्थल बनाउन िथा पुन स्थाय प ना गनय,
(घ) विपद्को कारणबाट घाइिे िा धबरामी िएका व्यखिको औषिोपचार
गनय,
(ङ) विपद् प्रिावििलाई मनोिै ज्ञाधनक उपचार िथा मनोविमशय प्रदान गनय ,

(च) विपद्को कारणबाट मृत्यु िएका व्यखिको काजवक्रया िा सदगिका
लाधग धनजको पररिारलाई िोवकए बमोखजमको सहायिा उपलब्ि
गराउन,
(छ) विपद्को कारण सम्पखत्तको क्षिी हुने व्यखिलाई िोवकएबमोखजमको
राहि उपलब्ि गराउन,

(ज) िोज, उद्धार िथा प्राथधमक उपचारकालाधग स्ियमू् से ि क िथा
विशे ष ज्ञको पररचालन र सामाग्री िररद िथा िण्डारण गनय ,
(झ) विपद्को कारणबाट िएको फोहरमै ला िथा प्रदुष णको विसजयन गनय,


(ञ) विपद् पू ि य सू च ना प्रणाली स्थापना सम्बन्िी उपकरण िररद, प्रणाली
विकास र सोको सञ्चालन गनय,
(ट) िोज, उद्धार र राहिकोलाधग ित्काल सञ्चार िथा यािायाि सू चारु
गनय,

(ठ) स्थानीय स्िरमा रहे का विपद् व्यिस्थापन स्ियमू् से ि कहरूको क्षमिा
विकास िथा पररचालन सम्बन्िी कायय गनय,
(ड)

जोखिमयुि

स्थानको पवहचान

स्थानान्िरण गनय,

िथा उि

स्थानको िन

जनको

(ढ) विपद् पश्चाि विपदबाट िएको क्षधिको ले िाजोिा र विपद् पश्चािको
आिश्यकिाको पवहचान गनय ,
(ण) विपद् पधछको पुनाःधनमाय ण गनय ,
(ि) विपद् पुि यि यारी, विपद् प्रधिकायय , विपद् र विपद्पधछको पुन लाय ि , विपद्
जोखिम न्यू धनकरण जस्िा विपद् व्यिस्थापनका कायय गनय,

(थ) सधमधिले िोके बमोखजमको विपद् व्यिस्थापन सम्िखन्ि अन्य काम गनय ,
गराउन ।
(४) उपदफा (३) मा जुन सुकै कु रा ले खिएको िए िापधन धनयधमिरूपमा गररने

विकास धनमाय ण सम्बन्िी कायय लाई विपद् व्यिस्थापनसँ ग आिद्ध गराएर कोषबाट कु नै पधन
वकधसमको िचय गनय पाईने छै न ।

(५) कोषमा मौज्दाि रकम पाँ च लाि रूपै या िन्दा घवट िएको अिस्थामा
आपिकाधलन कायय बाहे क अन्य प्रयोजनका लाधग कोषको रकम प्रयोग गररने छै न ।
८.

राहि सहायिा वििरण: (१) प्रिाविि व्यखिलाई राहि उपलब्ि गराउँ दा कोषमा जम्मा
िएको रकम र िस्िुग ि सामाग्री मध्ये आिश्यकिा र औखचत्यका आिारमा दुिै िा कु नै
एक मात्र पधन उपलब्ि गराउन सवकने छ ।

(२) उपदफा (१) बमोखजम राहि उपलब्ि गराउनुपू ि य कोषबाट राहि उपलब्ि

गराईददने सम्बन्िमा विपद् प्रिाविि व्यखि िा धनजको एकाघरको पररिारका सदस्यले

विपद्को घटना र सोबाट आ ँफू िा आफ्नो पररिारका सदस्यलाई पनय गएको हानी
नोक्सानीको वििरण सवहि कायाय ल यमा धनिे द न दिाय गनुयप ने छ ।
(३) उपदफा (२) बमोखजम धनिे द न दिाय गदाय विपद्को घटना र सोबाट पनय

गएको हानी नोक्सानीको मू ल्याङ्कन सवहिको सजयधमन मुच ल्ु का िा प्रधििे द न समे ि
धनिे द नसाथ सं ल ग्न गररएको हुन ुप ने छ ।

(४) उपदफा (२) बमोखजम दिाय िएको धनिे द न र उपदफा (३) बमोखजमको

सं ल ग्न मुच ल्ु का िा प्रधििे द न समे ि का आिारमा विपद् प्रिावििलाई कोषबाट राहि रकम
िथा सामाग्री उपलब्ि गराउँ दा विपद्को सघनिा र व्यापकिा, कोषमा जम्मा िएको रकम


िथा राहि सामाग्रीको उपलब्ििा र िचय को औखचत्य समे ि लाई दृविगि गरी सधमधिले
उखचि ठहयाय ए बमोखजम हुने छ ।
(५) उपदफा (२) र (३) मा जुन सुकै कु रा ले खिएको िएिा पधन विपद्को

कारणले गखम्िर हानी नोक्सानी िा घाईिे िई विपद् प्रिाविि व्यखि िा धनजको

एकाघरको पररिारका सदस्यले राहिका लाधग धनिे द न दिाय गनय सक्ने अिस्था नरहे मा र

ििू्काल राहि उपलब्ि नगराउँ दा विपद् प्रिाविि व्यखि थप जोखिममा िके धलन सक्ने िा
थप जनिन र स्िास््यमा हानी नोक्सानी पुग्न सक्ने अिस्था छ िन्ने सधमधिलाई लागे मा
त्यस्िो व्यखिलाई सधमधिले धनणय य गरे र ित्काल राहि उपलब्ि गराउन सक्ने छ ।

(६) विपद् प्रिाविि व्यखिलाई यस दफा बमोखजम राहि उपलब्ि गराउँ दा

मवहला, बालबाधलका, वकशोर वकशोरी, जे ष्ठ नागररक, अशि िथा अपाङ्गिा िएका
व्यखिलाई प्राथधमकिा ददनुप ने छ ।
९.

कोष प्रयोग गनय नपाईने : (१) यस कायय विधिमा अन्यत्र जुन सुकै कु रा ले खिएको िए
िापधन दे हायको प्रयोजनका लाधग कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गनय पाईने छै नाः
(क) धनयधमि प्रशासधनक कायय को लाधग िचय गनय,
(ि) कु नै सरकारी िा गै र सरकारी पदाधिकारी िा कमयचारीलाई धनयधमि
रूपमा िलब, ित्ता िा अन्य सुवििा उपलब्ि गराउन,

(ग) कु नै सरकारी िा गै र सरकारी पदाधिकारी िा कमयचारीलाई भ्रमण िचय
िा अन्य त्यस्िै प्रकारको िचय उपलब्ि गराउन,
(घ) विपद्बाट प्रिावििलाई ददईने िोवकएबमोखजमको राहि बाहे क अन्य
कु नै पधन वकधसमको चन्दा, पुर स्कार, उपहार िा आधथयक सहायिा
उपलब्ि गराउन,

(ङ) कु नै पधन वकधसमको गोवष्ठ, अन्िरवक्रया िा सिासम्मे ल न सञ्चालन गनय,
गराउन,
(च) आकखस्मक रूपमा धनमाय ण गनुयप ने बाहे क का अन्य धनयधमि पू िाय िार
विकास धनमाय ण सम्बन्िी कायय गनय, गराउन,

(ङ) विपद् जोखिम न्यू धनकरण िथा विपद् व्यिस्थापनसँ ग प्रत्यक्ष सम्बन्ि
निएको अन्य कु नै पधन कायय गनय, गराउन ।
(२) कोषलाई प्राप्त िएको िस्िुग ि सहायिा सामाग्री मध्यै कु नै पधन सामाग्री पू णय
िा आं खशकरूपमा कायाय ल यको िा कायाय ल यको कु नै पदाधिकारी िा कमय चारीको धनयधमि
प्रयोजनका लाधग प्रयोग गररने छै न ।

पररच्छे द – ३
कोषको सञ्चालन, ले िा िथा ले िा पररक्षण


१०.

कोषको सञ्चालन : (१) कोषको बैं क िािा सञ्चालन नगरपाधलकाको प्रमुि प्रशासकीय
अधिकृ ि िा धनजले िोके को अधिकृ ि स्िरको कमय चारी र ले िा प्रमुि िा धनजले िोके को
ले िाको कमयचारीको सं य ुि दस्िििबाट हुने छ ।

(२) कोषबाट एक पटकमा दुई हजार रूपै या िन्दा बढीको रकम िुिानी गदाय
अधनिायय रू पमा बैं क माफय ि मात्र िुिानी गररने छ ।
(३) कोषलाई प्राप्त िस्िुग ि सहायिा सामाग्रीको धनकासा प्रमुि प्रशासकीय

अधिकृ ि िा धनजले िोके को विपद् व्यिस्थापन हे ने अधिकृ ि स्िरको कमय चारी र खजन्सी
शािा प्रमुि बाट हुने छ ।
(४) उपदफा (३) बमोखजम िस्िुग ि सहायिा सामाग्री विपद् व्यिस्थापन कायय मा
उपयोगका लाधग धनकासा गदाय मौज्दाि वकिाबमा िचय अधिले ि जनाई धनकासा ददनुप ने छ
र त्यस्िो सामाग्रीको अधिले ि मू ल्यलाई कोषको िचयको रूपमा समे ि अधिले ि गररने छ ।
११.

कोषको आयव्ययको ले िा िथा सोको साियज धनकरण : (१) कोषको आय व्ययको ले िा
प्रचधलि कानू न बमोखजम राखिने छ ।
(२) कोषले कायय पाधलकाले िोके बमोखजम आन्िररक धनयन्त्रण प्रणाली कायम गनुय
पने छ ।

(३) कोषको माधसकरूपमा िएको आम्दानी र िचयको वििरण अको मवहनाको साि

गिे धित्रमा साियज धनक गनुयप ने छ ।
(४) आधथयक िषय समाप्त िएको धमधिले िीन मवहनाधित्र सधमधिले कोषको िावषयक
आय व्ययको वििरण समे ि िु ल्ने िावषयक प्रधििे द न ियार गरी कायय पाधलका माफय ि
गाउँ /नगर सिा समक्ष पे श गनुय पने छ ।
१२.

ले िा पररक्षण : (१) कोषको आन्िररक ले िापरीक्षण नगरपाधलकाको आन्िररक ले िा
पररक्षण शािाबाट हुने छ ।
(२) कोषको अखन्िम ले िापरीक्षण महाले िा परीक्षकबाट हुने छ ।

(३) नगर कायय पाधलकाले चाहे मा जुन सुकै बिि सधमधिको वहसािवकिाि जाँ च्न िा
जाँ च गराउन सक्ने छ ।
(४) नगर कायय पाधलकाको कायाय ल यले कम्िीमा िषयको एक पटक कोषको
सामाखजक र साियज धनक ले िापररक्षणको व्यिस्था धमलाउने छ ।
पररच्छे द –४
विविि



१३.

सशिय सहायिा : (१) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी िोवकएको कायय सम्पादन गने शिय
सवहि कु नै व्यखि िा सं स्थाले कोषमा सहायिा उपलब्ि गराउन चाहे मा त्यस्िो सहायिा
प्राप्त गनुय पू ि य सधमधिले शिय स्िीकार गने िा नगने सम्बन्िी धनणय य गने छ र शिय स्िीकार
गरे को अिस्थामा मात्र सहायिा रकम िा सामाग्री कोषमा जम्मा हुने छ ।

िर ने पाल सरकार, प्रादे श सरकार िा स्थानीय सरकारले सशिय अनुदान उपलब्ि
गराउने हकमा सधमधिको पू ि य धनणय य आिश्यक पने छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोखजम कोषमा प्राप्त अनुदान रकम िा िस्िुग ि सहायिा

सामाग्रीलाई िोवकएको काममा मात्र उपयोग गनुयप ने छ ।

(३) उपदफा (१) बमोखजम कोषमा प्राप्त अनुदान रकम िा िस्िुग ि सहायिा
सामाग्री िोवकए बमोखजमको कायय मा उपयोग िए-निएको सम्बन्िमा त्यस्िो सहायिा
उपलब्ि गराउने व्यखि िा सं स्थाले वििरण माग गरे मा सोको वििरण उपलब्ि
गराउनुप ने छ ।
(४)

उपदफा

(१)

बमोखजम

कोषमा

सहायिा

स्िरुप

प्राप्ि

हुने

िौधिक

सामाग्रीहरुको िण्डारण िथा वििरण कायय लाई व्यिखस्थि गनय आिश्यिा अनुसार सधमधिले
थप मापदण्ड/धनदे खशका बनाई लागु गनय सक्ने छ ।
१४.

परामशय धलन सक्ने : सधमधिले यस कायय विधि बमोखजमको कायय सम्पादन गनय उपयुि

१५.

रकम विज नहुने िथा आििी कोष (ररिखल्िङ् फण्ड) को रूपमा रहने : (१) दफा ५

विज्ञ व्यखि िा सस्थासँ ग आिश्यक परामशय धलन सक्ने छ ।

को उपदफा (१) बमोखजम कोषमा जम्मा िएको रकम मध्ये आं खशक िा पुरै रकम कु नै
आधथयक िषयमा िचय निई आधथयक िषयको अन्त्यमा बाँ की रहे मा त्यस्िो रकम विज निई
कोषमै रहने छ ।
िर दफा १३ को उपदफा (१) बमोखजम प्राप्त सहायिा रकमलाई त्यस्िो शिय
अनुरू प उपयोग गनय नसके को कारण जनाई सहायिा उपलब्ि गराउने सम्बखन्िि व्यखि
िा सं स्थाले वफिाय माग गरे मा कोषबाट रकम वफिाय गनय बािा पने छै न ।

(२) कोषलाई आििी कोष (ररबखल्िङ्ग फण्ड) को रुपमा सञ्चालन गररने छ ।

स्पविकरणाः यस दफाको प्रयोजनका लाधग आििी कोष (ररबखल्िङ फण्ड) िन्नाले

कोषबाट िचय िएको नगद रकम िावषयक रुपमा बजे ट विधनयोजन माफय ि पुनाःपुधिय गदै
जाने गरर स्थावपि कोषलाई सम्झनुप छय ।

(3) कोषमा मौज्दाि रकम पाँ च लाि रूपै या िन्दा न्यू न हुन गएमा ित्काल थप

रकम जम्मा गनय प्रयत्न गररने छ ।



१६.

सहयोगका लाधग आह्वान गने : (१) विपद्का कारण आपत्काधलन अिस्था धसजयना िई
स्थानीय स्रोि सािन र क्षमिाले विपद्को सामना गनय कदठन िएमा नगरपाधलकाले
धछमे की स्थानीय िह, प्रदे श सरकार िथा ने पाल सरकारलाई कोषमा आधथयक िथा
िस्िुग ि सहायिा उपलब्ि गराउन अनुरोि गनय सक्ने छ ।

(२) विपद्बाट प्रिावििको िोज, उद्धार र राहिका लाधग सधमधिले स्थानीय
सामाखजक िथा परोपकारी सं घ , सं ग ठन, युिाक्लि, आमासमू ह , स्ियमू् से ि क, राष्ट्रसे ि क,
उद्योगी व्यिसायी, प्रिुद्ध व्यखि िथा आमसियसािारणलाई सहयोगका लाधग अनुरोि गनय
सक्ने छ ।
१७.

अधिले ि राख्ने : (१) सधमधिले कोष पररचालन सम्बन्िमा गरे को धनणय य र अन्य काम
कारिाहीको अधिले ि दुरु स्ि राख्नु पने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोखजमको अधिले ि सधमधिको सदस्य-सखचिको खजम्मामा

रहने छ ।

(३) दफा (१) बमोखजमको अधिले ि सरोकारिाला कु नै व्यखि िा सं स्थाले माग
गरे मा धनजलाई धनयमानुसार त्यस्िो अधिले ि उपलब्ि गराईने छ ।
१८.

अनुग मन: (१) यस कायय विधि बमोखजम कोष पररचालन िथा सोबाट िएका कामको

धनयधमि िथा आकखस्मक अनुग मन सम्बन्िी कायय का लाधग सधमधिको सं योजक िा धनजले
िोके को सधमधिको अन्य कु नै सदस्यको सं योजकत्िमा सधमधिको न्यू न िम थप एक सदस्य
समे ि सं ल ग्न रहे को अनुग मन टोली िवटई कोष पररचालनबाट िएको कामको अनुग मन
गनय सक्ने छ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोखजम

िवटएको

अनुग मन

टोलीले

आफू लाई

प्राप्त

कायाय दे श का आिारमा अनुग मनका क्रममा दे खिएको सत्य ि्य वििरण सवहिको प्रधििे द न
सधमधिसमक्ष पे श गनुयप ने छ ।
(३) उपदफा (२) बमोखजम पे श हुन आएको प्रधििे द न समे ि का आिारमा कोष
पररचालनमा कु नै कधम कमजोरी िएको दे खिएमा त्यसलाई सुिार गनय सधमधिले आिश्यक
धनदे शन ददन सक्ने छ र त्यस्िो धनदे शनको पालना गनुय सम्बखन्िि सबै को किय व्य हुने छ ।

(४) उपदफा (३) मा जुन सुकै कु रा ले खिएको िएिा पधन कोष पररचालनमा कु नै
गखम्िर त्रुटी रहे को र सोलाई ित्काल रोक्न आिश्यक दे खिएमा सं योजकले त्यस्िो कायय
रोक्न धनदे शन ददन सक्ने छ ।

(५) अनुग मनका क्रममा कु नै व्यखिले झुठा वििरण पे श गरी कोषबाट राहि

प्राप्त गरे को िा कोषले उपलब्ि गराएको राहिको दुरू पयोग गरे को पाईएमा दोषी उपर
प्रचधलि कानू न बमोखजम कारिाही हुने छ ।



(६) उपदफा (१) बमोखजमको अनुग मन टोलीमा उपलब्ि िएसम्म स्थानीय
राजनीधिक दल, विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी कायय मा सं ल ग्न गै र सरकारी सं घ सं स्था, उद्योगी
व्यिसायी आिद्ध सं घ सं ग ठन, नागररक समाज िथा पत्रकार आिद्ध सं घ सं ग ठन र सशिय
सहायिा उपलब्ि गराउने व्यखि िा सं स्थाको प्रधिधनधि समे ि लाई सं ल ग्न गराईने छ ।
१९.

धनदे शन ददन सक्ने : नगर सिाले सधमधिको काम कारबाहीको सम्बन्िमा सधमधिलाई
आिश्यक धनदे शन ददन सक्ने छ ।
***



