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प्रस्तावनााः

बुढिनन्दा नगरपालिका क्षे त्र लित्र प्राकृ लतक तथा गै र प्राकृ लतक ढवपद्बाट हुन सक्ने जोखिम

न्यू लनकरण तथा व्यवस्थापनका िालग स्थापना िएको ढवपद् व्यवस्थापन कोषको सञ्चािन सम्बन्धी
काययढवलध बनाउन बाञ्छनीय िएकोिे ,
नगर ढवपद् जोखिम न्यू लनकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७७ को दफा २७ िे ददएको
अलधकार प्रयोग गरी बुढिनन्दा नगर काययपालिकािे यो काययढवलध बनाएकोछ ।
पररच्छे द – १
प्रारखम्िक
१.

सं खक्षप्त नाम र प्रारम्ि : (१) यो काययढवलधको नाम “ढवपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चािन)
काययढवलध, २०७७” रहे को छ ।
(२) यो काययढवलध नगर काययपालिकाको बै ठ किे अनुमोदन गरे को ददनदे खि प्रारम्ि
हुने छ ।

२.

पररिाषा : ढवषय वा प्रसं ग िे अको अथय निागे मा यस काययढवलधमा,



(क) “ऐन” िन्नािे बुढिनन्दा नगर ढवपद् जोखिम न्यू नीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,
२०७७ सम्झनुप छय । 
(ि) “कोष” िन्नािे ऐनको दफा १२ बमोखजमको ढवपद् व्यवस्थापन कोष सम्झनुप छय
।
(ग) “प्रिाढवत व्यखि” िन्नािे ढवपद्को घटनाबाट पररवारका सदस्य गुमाएको,
शारीररक वा मानलसक समस्या उत्पन्न िएको, घर, जग्गाजलमन, पशुप न्छी,
िाद्यान्न, ित्ताकपडा तथा अन्य सम्पत्तीमा आं खशक वा पू ू्ण रूपमा नोक्सानी
पुगे को वा ढवपद्का कारण अन्य कु नै तररकाबाट प्रिाढवत िएको व्यखििाई
सम्झनुप छय ।

(घ) “राहत” िन्नािे ढवपद् प्रिाढवत व्यखििाई उपिब्ध गराईने नगद तथा वस्तुग त
सहायता सामाग्री समे त सम्झनुप छय ।
(ि) “सलमलत” िन्नािे ऐनको दफा ३ बमोखजमको सलमलत सम्झनुप छय ।
(छ) “सं योजक” िन्नािे सलमलतको सं योजक सम्झनुप छय ।
पररच्छे द – २
कोषको स्थापना, उद्देश्य तथा प्रयोग
३.

कोषको स्थापना: (१) स्थानीय स्तरमा उत्पन्न िएको वा हुन सक्ने ढवपद्को जोखिम
न्यू लनकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायय नगर स्तरबाटै सञ्चािन गनयका िालग आवश्यक
स्रोत सं क िन र पररचािन गनय नगरपालिकामा एक ढवपद् व्यवस्थापन कोष रहने छ ।
(२) कोषको आय रकम सं क िन तथा व्यय रकम पररचािनका िालग नगरपालिकाको
सखञ्चत कोष रहे को ढवत्तीय सं स्थामा एक छु ट्टै िाता िोलिने छ ।

(३) कोषको कू ि आम्दानी अन्तगयत यस काययढवलधको दफा ५ बमोखजम कोषमा

जम्मा हुने ग री प्राप्त िएको रकम तथा कोषको िाता रहे को ढवत्तीय सं स्थािे कोष रकममा
उपिब्ध गराएको ब्याज आय र दफा ६ बमोखजम प्राप्त िएको वस्तुग त सहायता सामाग्रीको
प्रचलित मू ल्य समे त िाई जनाउँ ने छ ।

तर वस्तुग त सहायता सामाग्रीको प्रचलित मू ल्यिाई बैं क ढहसाबमा समावे श गररने छै न

।
(४) यस काययढवलधको दफा ६ बमोखजम कोषको नाममा प्राप्त हुन आउने वस्तुग त
सहायता सामाग्रीको छु ट्टै मौज्दात ढकताब स्थापना गरर अलििे ि गररने छ ।



४.

कोषको उद्देश्य : (१) स्थानीय स्तरमा हुन सक्ने सम्िाव्य ढवपद्को जोखिम न्यू लनकरण तथा
ढवपद्को व्यवस्थापनका िालग आलथयक तथा वस्तुग त सहायता पररचािन गनुय कोषको उद्दे श्य
रहने छ ।
(२) कोषिे दे हायका क्षे त्र मा काम गने छाः
(क) ढवपद्को घटनाबाट प्रिाढवत व्यखिहरूिाई स्थानीय स्तरमा तुरु न्त िोज,
उद्धार र राहत से वा उपिब्ध गराउने ।
(ि) ढवपद् पदाय तत्कािै स्थानीय स्तरमा सामना गनय सक्ने अवस्था लसजयना
गने ।
(ग) ढवपद् जोखिम न्यू लनकरण, पू व यत यारी, प्रलतकायय र पुन िाय ि काययिाई सहज
गने ।

५.

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

(क) नगरपालिकाको वाढषयक बजे ट माफय त ढवपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुने
गरी स्वीकृ त रकम,

(ि) ढवपद् व्यवस्थापन काययका िालग कोषमा जम्मा हुने ग री अन्य स्थानीय
तहबाट प्राप्त रकम,

(ग) ढवपद् व्यवस्थापन काययका िालग कोषमा जम्मा हुने ग री प्रदे श सरकार
तथा ने पाि सरकारबाट प्राप्त रकम,

(घ) नगरसिाबाट स्वीकृ त आलथयक ऐनमा व्यवस्था गररए बमोखजम ढवपद्
व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुने ग री प्राप्त हुने शुल्क तथा दस्तुर रकम,

(ङ) नगर सिा सदस्य, नगर काययपालिका सदस्य तथा नगरपालिकाका
कमयचारीहरूको स्वे खच्छक लनणय य बाट प्राप्त हुने रकम,

(च) स्वदे शी ढवलिन्न सरकारी तथा गै र सरकारी सं घ सं स्थाहरू र त्यसमा
काययर त कमयचारीहरू, उद्योगी, व्यवसायी, पे शाकमी, राजनीलतक दि,
नागररक

समाज,

धालमयक

तथा

परोपकारी

सं घ सं स्था

र

आम

सवयसाधारणबाट स्वे खच्छक रूपमा प्राप्त हुने रकम,

(छ) गै र आवासीय ने पािी, वै दे खशक सरकार तथा सं घ सं स्थाको तफय बाट
प्रचलित कानू न को अलधनमा रढह प्राप्त हुने रकम,

(छ) कोषको िाता सञ्चािनमा रहे को ढवत्तीय सं स्थािे त्यस्तो कोषमा रहे को
रकममा उपिब्ध गराएको ब्याज आय,
(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बमोखजम वस्तुग त सहायता सामाग्रीको
लबक्रीबाट प्राप्त आय,



(झ) प्रचलित कानू न को अलधनमा रढह कोषमा जम्मा हुने गरी अन्य कु नै
स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(२) उपदफा (१) बमोखजम कोषिाई उपिब्ध हुने रकम सम्बखन्धत व्यखि वा

सं स्थािे यस काययढवलधको दफा 3 को उपदफा (२) बमोखजमको कोषको बैं क िातामा लसधै

जम्मा गररददन वा नगरपालिकाको आलथयक प्रशासन शािामा नगद जम्मा गनय सक्ने छ ।
त्यसरी नगद जम्मा हुन आएमा आलथयक प्रशासन शािािे सम्बखन्धत व्यखि वा सं स्थािाई
सोको िपाय ई उपिब्ध गराउनुप ने छ ।
(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्यखि तथा सं स्थाको नाम र प्राप्त सहायता रकम
सम्बन्धी मालसक ढववरण अको मढहनाको सात गते लित्र सावयज लनक गररने छ ।

तर कु नै व्यखि वा सं स्थािे सहायता उपिब्ध गराउँ दा आफ्नो नाम सावयज लनक नगनय

सलमलतिाई अनुरोध गरे को रहे छ िने लनजको नाम उल्िे ि नगरी ढववरण सावयज लनक गनय
बाधा पने छै न।
६.

वस्तुग त सहायता सामाग्री: (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अलधनमा

रढह कु नै व्यखि वा सं स्थाबाट नगदबाहे क को वस्तुग त सहायता सामाग्री प्राप्त हुन आएमा र
त्यसरी प्राप्त सामाग्री ढवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काययमा उपयोग हुने दे खिएमा त्यस्तो
वस्तुग त सहायता सामाग्रीिाई स्वीकार गररने छ ।

(2) उपदफा (१) बमोखजम स्वीकार गररएको वस्तुग त सहायता सामाग्रीिाई अिग्गै

मौज्दात ढकताबमा आम्दानी अलििे ि जनाई त्यस्तो सामाग्रीको प्रचलित मू ल्यिाई कोषको
आम्दानीको रूपमा समे त अलििे ि गररने छ ।

स्पढिकरणाः यस दफाको प्रयोजनका िालग प्रचलित मू ल्य िन्नािे वस्तुग त सामाग्रीको

साथमा प्राप्तहुने िररद लबजक वा मू ल्याङ्कनको प्रमाण र िु वानी िागत समे त को मू ल्यिाई
जनाउँ ने छ । यदी त्यस्तो मू ल्यलबना नै वस्तुग त सामाग्री प्राप्त हुन आएको रहे छ िने त्यस्तो

वस्तुग त सामाग्रीको प्रचलित स्थानीय दररे ट अनुसारको मू ल्याङ्कनिाई आम्दानीको आधार
मालनने छ । सो पलन निएमा त्यसरी प्राप्त सामाग्रीको िालग सलमलतिे उखचत ठहयाय ए को
मू ल्याङ्कनिाई कोषको आम्दानीको आधारको रूपमा लिईने छ ।

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

गररएको कु नै सामाग्री तत्काि प्रयोग गनय आवश्यक नपने वा नलमल्ने वा िामो समयसम्म

िण्डारण गरर राख्न पलन अनुकु ि नहुने (सड्ने , लबग्रने , नालसने वा िे र जाने ) प्रकृ खत्तको िएमा

सलमलतको लनणय य िे त्यस्तो सामाग्रीिाई प्रचलित कानू न बमोखजम लििाम लबक्री गरी प्राप्त आय
रकमिाई दफा ३ को उपदफा (२) बमोखजमको कोषको िातामा जम्मा गररने छ ।

(४) उपदफा (१) मा जुन सुकै कु रा िे खिएको िएता पलन कु नै वस्तुग त सहायता

सामाग्री स्थानीय ढवपद् व्यवस्थापनमा उपयोग नहुने वा उपयोग गनय उपयुि नहुने दे खिएमा
सलमलतिे लनणयय गरी त्यस्तो सहयोग आं खशक वा पू णय रू पमा अस्वीकार गनय सक्ने छ ।


(५) उपदफा (१) वा जुन सुकै कु रा िे खिएको िएता पलन कु नै वस्तुग त सहायता

सामाग्री प्रचलित मापदण्ड बमोखजमको न्यू न तम गुण स्तरयुि निएको अवस्थामा त्यस्तो
सामाग्रीिाई सलमलतिे अस्वीकार गने छ ।

(६) उपदफा (१) बमोखजम प्राप्त वस्तुग त सहायता सामाग्री उपदफा (४) वा (५)
बमोखजम अस्वीकार गररएको अवस्थामा बाहे क त्यस्तो सामाग्री उपिब्ध गराउने व्यखि वा
सं स्थािाई कायाय ि यिे सामाग्री प्रालप्त र स्वीकारोखिको िपाय ई उपिब्ध गराउनुप ने छ ।
(६) उपदफा (१) बमोखजम स्वीकार गरी उपदफा (२) बमोखजम अलििे ि गररएको र
उपदफा (४) वा (५) बमोखजम अखस्वकार गररएको सामाग्रीको ढववरण तथा स्वीकार गररएको
सामाग्रीको हकमा सो उपिब्ध गराउने व्यखि वा सं स्थाको नाम सम्बन्धी मालसक ढववरण
अको मढहनाको सात गते लित्र सावयज लनक गररने छ ।

तर कु नै व्यखि वा सं स्थािे सहायता उपिब्ध गराउँ दा आफ्नो नाम सावयज लनक नगनय

सलमलतिाई अनुरोध गरे को रहे छ िने लनजको नाम उल्िे ि नगरी ढववरण सावयज लनक गनय
बाधा पने छै न ।
(७) यस दफा बमोखजम प्राप्त िएको वस्तुग त सहायता सामाग्रीिाई त्यस्तो सामाग्री
िण्डारण गने वा प्रयोग गररने स्थानसम्म पुयाय उ नका िालग सहायता उपिब्ध गराउने
सम्बखन्धत व्यखि वा सं स्थािाई नै अनुरोध गनय सढकने छ ।
७.

कोषको प्रयोग : (१) कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गनय तथा ढवपद् व्यवस्थापनका िालग
प्राप्त वस्तुग त सहायता सामाग्री िचय लनकासा गनय सलमलतिे लनणय य गनुयप ने छ ।

(२) उपदफा (१) मा जुन सुकै कु रा िे खिएको िएता पलन तत्काि ढवपद् प्रलतकायय

गनुय पने अवस्था रहे को, तर सलमलतको बै ठ क बस्न सक्ने अवस्था नरहे मा ततू् पश्चात िगतै

बस्ने सलमलतको बै ठ कबाट अनुमोदन गराउने गरी सं योजकको लनणयय बाट एक पटकमा बिीमा
दश हजार रूपै यासम्मको रकम िचय गनय बाधा पुग्ने छै न ।
(३) कोषमा जम्मा िएको रकम तथा सामाग्री दे हाय बमोखजमको काययमा िचय
गररने छ :
(क) ढवपद्बाट प्रिाढवत िएको वा हुन सक्ने व्यखि वा समुदायको तत्काि
िोजी, उद्धार तथा सम्पखत्तको सं र क्षण गनय,
(ि) ढवपद् प्रिाढवतको तत्कािीन राहतका िालग आवश्यक पने िाद्यान्न,
िाने पानी, ित्ता कपडा, औषधी, सरसफाइ तथा शै खक्षक सामाग्री जस्ता
वस्तुह रू िररद गरी उपिब्ध गराउन तथा ततू् सम्बन्धी अन्य आवश्यक
कायय गनय,
(ग) ढवपद्को कारण स्थायी बसोबास स्थि गुमाएका व्यखिहरूका िालग
अस्थायी खशढवर वा आश्रयस्थि बनाउन तथा पुन स्थाय प ना गनय,
(घ) ढवपद्को कारणबाट घाइते वा लबरामी िएका व्यखिको औषधोपचार गनय,


(ङ) ढवपद् प्रिाढवतिाई मनोवै ज्ञालनक उपचार तथा मनोढवमशय प्रदान गनय,
(च) ढवपद्को कारणबाट मृत्यु िएका व्यखिको काजढक्रया वा सदगतका िालग
लनजको पररवारिाई तोढकए बमोखजमको सहायता उपिब्ध गराउन,
(छ) ढवपद्को कारण सम्पखत्तको क्षती हुने व्यखििाई तोढकएबमोखजमको राहत
उपिब्ध गराउन,

(ज) िोज,

उद्धार

तथा

प्राथलमक

उपचारकािालग

स्वयमू्

से व क

तथा

ढवशे ष ज्ञको पररचािन र सामाग्री िररद तथा िण्डारण गनय ,
(झ) ढवपद्को कारणबाट िएको फोहरमै िा तथा प्रदुष णको ढवसजयन गनय,
(ञ) ढवपद् पू व य सू च ना प्रणािी स्थापना सम्बन्धी उपकरण िररद, प्रणािी
ढवकास र सोको सञ्चािन गनय,
(ट) िोज, उद्धार र राहतकोिालग तत्काि सञ्चार तथा यातायात सू चारु गनय,
(ठ) स्थानीय स्तरमा रहे का ढवपद् व्यवस्थापन स्वयमू् से व कहरूको क्षमता
ढवकास तथा पररचािन सम्बन्धी कायय गनय,
(ड) जोखिमयुि स्थानको पढहचान तथा उि स्थानको धन जनको स्थानान्तरण
गनय,
(ि) ढवपद् पश्चात ढवपदबाट िएको क्षलतको िे िाजोिा र ढवपद् पश्चातको
आवश्यकताको पढहचान गनय,

(ण) ढवपद् पलछको पुनाःलनमाय ण गनय,
(त) ढवपद् पुव यत यारी, ढवपद् प्रलतकायय , ढवपद् र ढवपद्पलछको पुन िाय ि , ढवपद्
जोखिम न्यू लनकरण जस्ता ढवपद् व्यवस्थापनका कायय गनय,
(थ) सलमलतिे तोके बमोखजमको ढवपद् व्यवस्थापन सम्वखन्ध अन्य काम गनय,
गराउन ।

(४) उपदफा (३) मा जुन सुकै कु रा िे खिएको िए तापलन लनयलमतरूपमा गररने

ढवकास लनमाय ण सम्बन्धी काययिाई ढवपद् व्यवस्थापनसँ ग आवद्ध गराएर कोषबाट कु नै पलन
ढकलसमको िचय गनय पाईने छै न ।

(५) कोषमा जम्मा िएको रकम दे हाएका प्राकृ लतक तथा गै र प्राकृ लतक ढवपदका

घटनाबाट प्रिाढवत व्यखि तथा लनजका घरका पररवारका सदस्यिाई तत्कािै दे हाए
बमोखजमको नगद राहत रकम उपिब्ध गराउन पलन सढकने छ ।
(क) नगरपालिकािे सं चािन गरे का लनमाय ण योजनामा लनमाय ण स्थिमै कसै को मृत्यु
िएमा लनजका पररवारका सदस्यिाई रु.२०००००।० ( अक्षरुपी दुई िाि मात्र)

र घाईते

िएमा लनजिाई रु. २५०००।० ( अक्षरुपी पच्चीस हजार मात्र ),

(ि) प्राकृ लतक ढवपखत्त जस्तै बािी, पढहरो, लसतिहर, ढहम पढहरो, चट्याङ, ढवद्युलत

घटना तथा अन्य यस्तै प्रकृ लतका घटनाबाट मृत कका पररवारका सदस्यिाई रु. १०००००
(अक्षरुपी एक िाि मात्र), घाईते िएमा लनजिाई रु. १५०००।० (अक्षरुपी पन्र हजार


मात्र), घर पुणय रुपमा क्षलत िएमा रु २५०००।० ( अक्षरुपी पच्चीस हजार मात्र), घर
जोखिमपुणय अवस्थामा िएमा रु १००००।० ( अक्षरुपी दश हजार मात्र), सं चािीत उद्योग
व्यवसाय पुणय रुपमा क्षलत िएमा रु. ३००००।० ( अक्षरुपी लतस हजार मात्र) र उद्योग
व्यवसाय जोखिम पुणय अवस्थामा रहे मा रु. १००००।० ( अक्षरुपी दश हजार मात्र),

(ग) गम्िीर प्रकृ लतका लबमारी जो गररब, असहाय, आलथयक अिावका कारण उपचार

गनय असमथय छन। लतलनहरुिाई अथवा लतनका पररवारका सदस्यिाई प्रमाणीत कागजातका

आधारमा (प्राथलमक स्वास््य के न्र र सो िन्दा मालथका स्वास््य सं स्थाको गम्िीर प्रकृ लतको
रोग िनी लसफाररस गरे को पत्र,

स्वास््य सं स्थाको लसफाररस पत्रका आधारमा सम्बखन्धत

वडािे गरे को लसफाररस पत्र) रु. २५००० ( अक्षरुपी पच्चीस हजार मात्र)
(६)कोषमा

मौज्दात

रकम

पाँ च

िाि

रूपै या

िन्दा

घढट

िएको

अवस्थामा

आपतकालिन काययबाहे क अन्य प्रयोजनका िालग कोषको रकम प्रयोग गररने छै न ।
८.

राहत सहायता ढवतरण: (१) प्रिाढवत व्यखििाई राहत उपिब्ध गराउँ दा कोषमा जम्मा
िएको रकम र वस्तुग त सामाग्री मध्ये आवश्यकता र औखचत्यका आधारमा दुवै वा कु नै एक
मात्र पलन उपिब्ध गराउन सढकने छ ।

(२) उपदफा (१) बमोखजम राहत उपिब्ध गराउनुपू व य कोषबाट राहत उपिब्ध

गराईददने सम्बन्धमा ढवपद् प्रिाढवत व्यखि वा लनजको एकाघरको पररवारका सदस्यिे

ढवपद्को घटना र सोबाट आ ँफू वा आफ्नो पररवारका सदस्यिाई पनय गएको हानी
नोक्सानीको ढववरण सढहत कायाय ि यमा लनवे द न दताय गनुयप ने छ ।

(३) उपदफा (२) बमोखजम लनवे द न दताय गदाय ढवपद्को घटना र सोबाट पनय गएको

हानी नोक्सानीको मू ल्याङ्कन सढहतको सजयलमन मुच ल्ु का वा प्रलतवे द न समे त लनवे द नसाथ सं ि ग्न
गररएको हुन पु ने छ ।

(४) उपदफा (२) बमोखजम दताय िएको लनवे द न र उपदफा (३) बमोखजमको सं ि ग्न

मुच ल्ु का वा प्रलतवे द न समे त का आधारमा ढवपद् प्रिाढवतिाई कोषबाट राहत रकम तथा
सामाग्री उपिब्ध गराउँ दा ढवपद्को सघनता र व्यापकता, कोषमा जम्मा िएको रकम तथा
राहत सामाग्रीको उपिब्धता र िचय को औखचत्य समे त िाई दृढिगत गरी सलमलतिे उखचत
ठहयाय ए बमोखजम हुने छ ।

(५) उपदफा (२) र (३) मा जुन सुकै कु रा िे खिएको िएता पलन ढवपद्को कारणिे

गखम्िर हानी नोक्सानी वा घाईते िई ढवपद् प्रिाढवत व्यखि वा लनजको एकाघरको पररवारका
सदस्यिे राहतका िालग लनवे द न दताय गनय सक्ने अवस्था नरहे मा र ततू्काि राहत उपिब्ध
नगराउँ दा ढवपद् प्रिाढवत व्यखि थप जोखिममा धके लिन सक्ने वा थप जनधन र स्वास््यमा
हानी नोक्सानी पुग्न सक्ने अवस्था छ िन्ने सलमलतिाई िागे मा त्यस्तो व्यखििाई सलमलतिे
लनणय य गरे र तत्काि राहत उपिब्ध गराउन सक्ने छ ।


(६) ढवपद् प्रिाढवत व्यखििाई यस दफा बमोखजम राहत उपिब्ध गराउँ दा मढहिा,
बािबालिका, ढकशोर ढकशोरी, जे ष्ठ नागररक, अशि तथा अपाङ्गता िएका व्यखििाई
प्राथलमकता ददनुप ने छ ।
९.

कोष प्रयोग गनय नपाईने : (१) यस काययढवलधमा अन्यत्र जुन सुकै कु रा िे खिएको िए तापलन
दे हायको प्रयोजनका िालग कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गनय पाईने छै नाः
(क) लनयलमत प्रशासलनक काययको िालग िचय गनय,

(ि) कु नै सरकारी वा गै र सरकारी पदालधकारी वा कमयचारीिाई लनयलमत रूपमा
तिब, ित्ता वा अन्य सुढवधा उपिब्ध गराउन,

(ग) कु नै सरकारी वा गै र सरकारी पदालधकारी वा कमयचारीिाई भ्रमण िचय वा
अन्य त्यस्तै प्रकारको िचय उपिब्ध गराउन,

(घ) ढवपद्बाट प्रिाढवतिाई ददईने तोढकएबमोखजमको राहत बाहे क अन्य कु नै
पलन ढकलसमको चन्दा, पुर स्कार, उपहार वा आलथयक सहायता उपिब्ध
गराउन,

(ङ) कु नै पलन ढकलसमको गोढष्ठ, अन्तरढक्रया वा सिासम्मे ि न सञ्चािन गनय,
गराउन,
(च) आकखस्मक रूपमा लनमाय ण गनुयप ने बाहे क का अन्य लनयलमत पू वाय धार ढवकास
लनमाय ण सम्बन्धी कायय गनय, गराउन,

(ङ) ढवपद् जोखिम न्यू लनकरण तथा ढवपद् व्यवस्थापनसँ ग प्रत्यक्ष सम्बन्ध
निएको अन्य कु नै पलन कायय गनय, गराउन ।

(२) कोषिाई प्राप्त िएको वस्तुग त सहायता सामाग्री मध्यै कु नै पलन सामाग्री पू णय वा
आं खशकरूपमा कायाय ि यको

वा कायाय ि यको

कु नै पदालधकारी

वा कमयचारीको

लनयलमत

प्रयोजनका िालग प्रयोग गररने छै न ।
पररच्छे द – ३
कोषको सञ्चािन, िे िा तथा िे िा पररक्षण
१०.

कोषको सञ्चािन : (१) कोषको बैं क िाता सञ्चािन नगरपालिकाको प्रमुि प्रशासकीय
अलधकृ त वा लनजिे तोके को अलधकृ त स्तरको कमयचारी र िे िा प्रमुि वा लनजिे तोके को
ु दस्तितबाट हुने छ ।
िे िाको कमयचारीको सं य ि

(२) कोषबाट एक पटकमा दुई हजार रूपै या िन्दा बिीको रकम िुिानी गदाय

अलनवाययरू पमा बैं क माफय त मात्र िुिानी गररने छ ।



(३) कोषिाई प्राप्त वस्तुग त सहायता सामाग्रीको लनकासा प्रमुि प्रशासकीय अलधकृ त

वा लनजिे तोके को ढवपद् व्यवस्थापन हे ने अलधकृ त स्तरको कमयचारी र खजन्सी शािा
प्रमुि बाट हुने छ ।

(४) उपदफा (३) बमोखजम वस्तुग त सहायता सामाग्री ढवपद् व्यवस्थापन काययमा

उपयोगका िालग लनकासा गदाय मौज्दात ढकताबमा िचय अलििे ि जनाई लनकासा ददनुप ने छ र
त्यस्तो सामाग्रीको अलििे ि मू ल्यिाई कोषको िचयको रूपमा समे त अलििे ि गररने छ ।
११.

कोषको आयव्ययको िे िा तथा सोको सावयज लनकरण : (१) कोषको आय व्ययको िे िा
प्रचलित कानू न बमोखजम राखिने छ ।
पने छ ।

(२) कोषिे काययपालिकािे तोके बमोखजम आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी कायम गनुय
(३) कोषको मालसकरूपमा िएको आम्दानी र िचय को ढववरण अको मढहनाको सात

गते लित्रमा सावयज लनक गनुयप ने छ ।
(४) आलथयक वषय समाप्त िएको लमलतिे तीन मढहनालित्र सलमलतिे कोषको वाढषयक आय
व्ययको ढववरण समे त िु ल्ने वाढषयक प्रलतवे द न तयार गरी काययपालिका माफय त नगर सिा
समक्ष पे श गनुय पने छ ।
१२.

िे िा पररक्षण : (१) कोषको आन्तररक िे िापरीक्षण नगरपालिकाको आन्तररक िे िा
पररक्षण शािाबाट हुने छ ।

(२) कोषको अखन्तम िे िापरीक्षण महािे िा परीक्षकबाट हुने छ ।

(३) नगर काययपालिकािे चाहे मा जुन सुकै बित सलमलतको ढहसावढकताव जाँ च्न वा

जाँ च गराउन सक्ने छ ।

(४) नगर काययपालिकाको कायाय ि यिे कम्तीमा वषयको एक पटक कोषको सामाखजक
र सावयज लनक िे िापररक्षणको व्यवस्था लमिाउने छ ।
पररच्छे द –४
ढवढवध
१३.

सशतय सहायता : (१) ढवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी तोढकएको कायय सम्पादन गने शतय सढहत

कु नै व्यखि वा सं स्थािे कोषमा सहायता उपिब्ध गराउन चाहे मा त्यस्तो सहायता प्राप्त गनुय
पू व य सलमलतिे शतय स्वीकार गने वा नगने सम्बन्धी लनणय य गने छ र शतय स्वीकार गरे को
अवस्थामा मात्र सहायता रकम वा सामाग्री कोषमा जम्मा हुने छ ।

तर ने पाि सरकार, प्रादे श सरकार वा स्थानीय सरकारिे सशतय अनुदान उपिब्ध

गराउने हकमा सलमलतको पू व य लनणय य आवश्यक पने छै न ।


(२) उपदफा (१) बमोखजम कोषमा प्राप्त अनुदान रकम वा वस्तुग त सहायता
सामाग्रीिाई तोढकएको काममा मात्र उपयोग गनुयप ने छ ।
(३) उपदफा (१) बमोखजम कोषमा प्राप्त अनुदान रकम वा वस्तुग त सहायता
सामाग्री तोढकए बमोखजमको काययमा उपयोग िए-निएको सम्बन्धमा त्यस्तो सहायता उपिब्ध
गराउने व्यखि वा सं स्थािे ढववरण माग गरे मा सोको ढववरण उपिब्ध गराउनुप ने छ ।
िण्डारण

(४) उपदफा (१) बमोखजम कोषमा सहायता स्वरुप प्राप्त हुने िौलतक सामाग्रीहरुको
तथा

ढवतरण

काययिाई

व्यवखस्थत

गनय

आवश्यिा

अनुसार

सलमलतिे

थप

मापदण्ड/लनदे खशका बनाई िागु गनय सक्ने छ ।
१४.

परामशय लिन सक्ने : सलमलतिे यस काययढवलध बमोखजमको कायय सम्पादन गनय उपयुि ढवज्ञ

१५.

रकम ढिज नहुने तथा आवती कोष (ररवखल्वङ् फण्ड) को रूपमा रहने : (१) दफा ५ को

व्यखि वा सस्थासँ ग आवश्यक परामशय लिन सक्ने छ ।

उपदफा (१) बमोखजम कोषमा जम्मा िएको रकम मध्ये आं खशक वा पुरै रकम कु नै आलथयक
वषयमा िचय निई आलथयक वषयको अन्त्यमा बाँ की रहे मा त्यस्तो रकम ढिज निई कोषमै
रहने छ ।

तर दफा १३ को उपदफा (१) बमोखजम प्राप्त सहायता रकमिाई त्यस्तो शतय

अनुरू प उपयोग गनय नसके को कारण जनाई सहायता उपिब्ध गराउने सम्बखन्धत व्यखि वा
सं स्थािे ढफताय माग गरे मा कोषबाट रकम ढफताय गनय बाधा पने छै न ।

(२) कोषिाई आवती कोष (ररबखल्वङ्ग फण्ड) को रुपमा सञ्चािन गररने छ ।

स्पढिकरणाः यस दफाको प्रयोजनका िालग आवती कोष (ररबखल्वङ फण्ड) िन्नािे

कोषबाट िचय िएको नगद रकम वाढषयक रुपमा बजे ट ढवलनयोजन माफय त पुनाःपुलतय गदै जाने
गरर स्थाढपत कोषिाई सम्झनुप छय ।

(3) कोषमा मौज्दात रकम पाँ च िाि रूपै या िन्दा न्यू न हुन गएमा तत्काि थप

रकम जम्मा गनय प्रयत्न गररने छ ।
१६.

सहयोगका िालग आह्वान गने : (१) ढवपद्का कारण आपत्कालिन अवस्था लसजयना िई
स्थानीय स्रोत साधन र क्षमतािे ढवपद्को सामना गनय कदठन िएमा नगरपालिकािे लछमे की
स्थानीय तह, प्रदे श सरकार तथा ने पाि सरकारिाई कोषमा आलथयक तथा वस्तुग त सहायता
उपिब्ध गराउन अनुरोध गनय सक्ने छ ।
(२) ढवपद्बाट प्रिाढवतको िोज, उद्धार र राहतका िालग सलमलतिे स्थानीय
सामाखजक तथा परोपकारी सं घ , सं ग ठन, युवाक्िव, आमासमू ह , स्वयमू् से व क, राष्ट्रसे व क,
उद्योगी व्यवसायी, प्रवुद्ध व्यखि तथा आमसवयसाधारणिाई सहयोगका िालग अनुरोध गनय
सक्ने छ ।


१७.

अलििे ि राख्ने : (१) सलमलतिे कोष पररचािन सम्बन्धमा गरे को लनणय य र अन्य काम
कारवाहीको अलििे ि दुरु स्त राख्नु पने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोखजमको अलििे ि सलमलतको सदस्य-सखचवको खजम्मामा रहने छ

(३) दफा (१) बमोखजमको अलििे ि सरोकारवािा कु नै व्यखि वा सं स्थािे माग
गरे मा लनजिाई लनयमानुसार त्यस्तो अलििे ि उपिब्ध गराईने छ ।
१८.

अनुग मन: (१) यस काययढवलध बमोखजम कोष पररचािन तथा सोबाट िएका कामको लनयलमत
तथा आकखस्मक अनुग मन सम्बन्धी काययका िालग सलमलतको सं योजक वा लनजिे तोके को

सलमलतको अन्य कु नै सदस्यको सं योजकत्वमा सलमलतको न्यू न तम थप एक सदस्य समे त
सं ि ग्न रहे को अनुग मन टोिी िढटई कोष पररचािनबाट िएको कामको अनुग मन गनय
सक्ने छ ।

(२) उपदफा (१) बमोखजम िढटएको अनुग मन टोिीिे आफू िाई प्राप्त कायाय दे शका

आधारमा अनुग मनका क्रममा दे खिएको सत्य त्य ढववरण सढहतको प्रलतवे द न सलमलतसमक्ष
पे श गनुयप ने छ ।

(३) उपदफा (२) बमोखजम पे श हुन आएको प्रलतवे द न समे त का आधारमा कोष

पररचािनमा कु नै कलम कमजोरी िएको दे खिएमा त्यसिाई सुधार गनय सलमलतिे आवश्यक
लनदे शन ददन सक्ने छ र त्यस्तो लनदे शनको पािना गनुय सम्बखन्धत सबै को कतय व्य हुने छ ।

(४) उपदफा (३) मा जुन सुकै कु रा िे खिएको िएता पलन कोष पररचािनमा कु नै

गखम्िर त्रुटी रहे को र सोिाई तत्काि रोक्न आवश्यक दे खिएमा सं योजकिे त्यस्तो कायय
रोक्न लनदे शन ददन सक्ने छ ।

(५) अनुग मनका क्रममा कु नै व्यखििे झुठा ढववरण पे श गरी कोषबाट राहत प्राप्त

गरे को वा कोषिे उपिब्ध गराएको राहतको दुरू पयोग गरे को पाईएमा दोषी उपर प्रचलित
कानू न बमोखजम कारवाही हुने छ ।

(६) उपदफा (१) बमोखजमको अनुग मन टोिीमा उपिब्ध िएसम्म स्थानीय

राजनीलतक दि, ढवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काययमा सं ि ग्न गै र सरकारी सं घ सं स्था, उद्योगी
व्यवसायी आवद्ध सं घ सं ग ठन, नागररक समाज तथा पत्रकार आवद्ध सं घ सं ग ठन र सशतय
सहायता उपिब्ध गराउने व्यखि वा सं स्थाको प्रलतलनलध समे त िाई सं ि ग्न गराईने छ ।
१९.

लनदे शन ददन सक्ने : नगर सिािे सलमलतको काम कारबाहीको सम्बन्धमा सलमलतिाई
आवश्यक लनदे शन ददन सक्ने छ ।
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