कमलामाइ नगरपाललका

विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) काययविधि, २०७५
प्रमाणिकरि लमत िः २०७५/

प्रस्तावनााः

/

कमलामाइ नगरपाललका क्षे त्र लित्र प्राकृत क

जोणिम न्यूतनकरि

था गैरप्राकृत क विपद्बाट हुन सक्ने
था व्यिस्थापनका लाधग स्थापना िएको विपद् व्यिस्थापन कोषको

सञ्चालन सम्बन्िी काययविधि बनाउन बाञ्छनीय िएकोले ,
स्थानीय सरकार संचालन एन ,२०७४ को दफा १ ०२ र

विपद् जोणिम न्यूतनकरि

था व्यिस्थापन ऐन, २०७५ को दफा २७ ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी कमलामाइय नगर
काययपाललकाले यो काययविधि बनाएकोछ ।
परिच्छे द – १
प्रािम्भिक
१.

संक्षिप्त नाम ि प्रािभि : (१ ) यो काययविधिको नाम “विपद् व्यिस्थापन कोष
(सञ्चालन) काययविधि, २०७५” रहे को छ ।
(२) यो काययविधि

२.

ु रून्

प्रारम्ि हुनेछ ।

परििाषा : विषय िा प्रसं गले अको अथय नलागे मा यस काययविधिमा,
(क) “ऐन”

िन्नाले

कमलामाइ

नगर

विपद्

जोणिम

न्यूनीकरि

व्यिस्थापन ऐन, २०७५ सम्झनुपछय ।

था

(ि) “कोष” िन्नाले ऐनको दफा १ २ बमोजजमको विपद् व्यिस्थापन कोष
सम्झनु पछय ।
(ग) “प्रिावि
गुमाएको,

व्यजक् ”

िन्नाले

शारीररक

िा

जग्गाजलमन, पशुपन्छी,

विपद्को

मानलसक
िाद्यान्न,

घटनाबाट

समस्या

पररिारका

उत्पन्न

लत्ताकपडा

सदस्य

िएको,

घर,

था अन्य सम्पत्तीमा

आं लशक िा पूि
ू् रूपमा नोक्सानी पुगेको िा विपद्का कारि अन्य कुनै
ररकाबाट प्रिावि

िएको व्यजक् लाई सम्झनुपछय ।

(घ) “राह ” िन्नाले विपद् प्रिावि
िस् ु ग

सहाय ा सामाग्री समे



व्यजक् लाई उपलब्ि गराईने नगद

सम्झनुपछय ।

था

( ङ)

“ विपद” िन्नाले कुनै स्थानमा अपा काललन अिस्था लसजयना िइय जान िा िनका

क्षत का साथै जजिनयापन र िा ािरि प्रत कुल असर पान प्राकृत क िा गै र
प्राकृत क विपद सम्झनु

पदय छ ।

(च) “सलमत ” िन्नाले ऐनको दफा ३ बमोजजमको सलमत
(छ) “संयोजक” िन्नाले सलमत को संयोजक सम्झनुपछय ।

सम्झनुपछय ।

पररच्छे द – २
कोषको स्थापना, उद्दे श्य
३.

था प्रयोग

कोषको स्थापना : (१ ) स्थानीय स् रमा उत्पन्न िएको िा हुनसक्ने विपद्को जोणिम
न्यूतनकरि था व्यिस्थापन सम्बन्िी कायय नगर स् रबाटै सञ्चालन गनयका लाधग
आिश्यक स्रो

सं कलन

र पररचालन

गनय

गाउँ पाललका/नगरपाललकामा

एक विपद्

व्यिस्थापन कोष रहने छ ।
(२)

कोषको

आय

रकम

संकलन

गाउँ पाललका/नगरपाललकाको सजञ्च
िोललने छ ।

पररचालनका

लाधग

कोष रहे को वित्तीय सं स्थामा एक छुट्टै

िा ा

(३) कोषको कूल आम्दानी अन् गय

था

व्यय

रकम

यस काययविधिको दफा ५ बमोजजम कोषमा

जम्मा हुनेगरी प्राप् िएको रकम था कोषको िा ा रहे को वित्तीय संस्थाले कोष
रकममा उपलब्ि गराएको ब्याज आय र दफा ६ बमोजजम प्राप् िएको िस् ु ग
सहाय ा सामाग्रीको प्रचलल
छै न ।

र िस् ु ग

मूल्य समे लाई जनाउँ ने छ ।

सहाय ा सामाग्रीको प्रचलल

मूल्यलाई बैंक दहसाबमा समािे श गररने

(४) यस काययविधिको दफा ६ बमोजजम कोषको नाममा प्राप्
िस् ु ग
४.

सहाय ा सामाग्रीको छुट्टै मौज्दा

कोषको उद्दे श्य :
न्यूतनकरि

था

हुन आउने
कक ाब स्थापना गरर अलिले ि गररने छ ।

स्थानीय स् रमा हुन सक्ने सम्िाव्य विपद्को जोणिम
विपद्को व्यिस्थापनका लाधग आधथयक
था िस् ु ग
सहाय ा
(१ )

पररचालन गनुय कोषको उद्दे श्य रहने छ ।

(२) कोषले दे हायका क्षे त्रमा काम गने छिः
(क) विपद्को घटनाबाट प्रिावि
िोज, उद्िार र राह
(ि) विपद् पदाय

व्यजक् हरूलाई स्थानीय स् रमा

से िा उपलब्ि गराउने ।

ु रुन्

त्कालै स्थानीय स् रमा सामना गनय सक्ने अिस्था

लसजयना गने ।
(ग)

विपद्

जोणिम

न्यूतनकरि,

काययलाई सहज गने ।



पूिय यारी,

प्रत कायय

र

पुनलाय ि

५.

कोषको आम्दानी : (१ ) कोषमा ऐनको दफा १ २ को उपदफा (२) र (३) को
अधिनमा रदह दे हाय बमोजजमका रकम आम्दानीको रूपमा जम्मा हुनेछ:
(क)
गाउँ पाललका/नगरपाललकाको िावषयक बजे टमाफय विपद् व्यिस्थापन
कोषमा जम्मा हुने गरी स्िीकृ रकम,
(ि) विपद् व्यिस्थापन काययका लाधग कोषमा जम्मा हुनेगरी अन्य
स्थानीय हबाट प्राप् रकम,
(ग) विपद् व्यिस्थापन काययका लाधग कोषमा जम्मा हुनेगरी प्रदे श
सरकार था ने पाल सरकारबाट प्राप् रकम,
(घ) गाउँ /नगरसिाबाट स्िीकृ

आधथयक ऐनमा व्यिस्था गररए बमोजजम

विपद् व्यिस्थापन कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्
दस् ु र रकम,

(ङ) नगर सिा सदस्य, नगर काययपाललका सदस्य

हुने शुल्क

था

था नगरपाललकाका

कमयचारीहरूको स्िे जच्छक तनिययबाट प्राप्
(च) स्िदे शी विलिन्न सरकारी
काययर

हुने रकम,
था गैरसरकारी संघसं स्थाहरू र त्यसमा

कमयचारीहरू, उद्योगी, व्यिसायी, पे शाकमी, राजनीत क

दल, नागररक समाज, िालमयक

था परोपकारी संघसं स्था र आम

सियसािारिबाट स्िे जच्छक रूपमा प्राप्

हुने रकम,
(छ) गै रआिासीय ने पाली, िै देलशक सरकार था संघसं स्थाको
प्रचलल

फयबाट

कानूनको अधिनमा रदह प्राप्

हुने रकम,
(छ) कोषको िा ा सञ्चालनमा रहे को वित्तीय सं स्थाले त्यस् ो कोषमा
रहे को रकममा उपलब्ि गराएको ब्याज आय,
(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बमोजजम िस् ु ग
बबक्रीबाट प्राप्

सहाय ा सामाग्रीको

आय,

(झ) प्रचलल

कानूनको अधिनमा रदह कोषमा जम्मा हुने गरी अन्य कुनै
स्रो बाट प्राप् रकम ।

(२) उपदफा (१ ) बमोजजम कोषलाई उपलब्ि हु ने रकम सम्बजन्ि व्यजक् िा
सं स्थाले यस काययविधिको दफा 3 को उपदफा (२) बमोजजमको कोषको बैंक िा ामा
लसिै जम्मा गररददन िा नगरपाललकाको राजस्ि उप शािामा नगद जम्मा गनय सक्ने छ
। त्यसरी नगद जम्मा हुन आएमा रािस्ि उप शािाले सम्बजन्ि
सोको िपाय ई उपलब्ि गराउनुपने छ ।
(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्यजक्

रकम सम्बन्िी मालसक वििरि अको मदहनाको सा



व्यजक्

िा सं स्थालाई

था सं स्थाको नाम र प्राप्

सहाय ा

ग े लित्र साियजतनक गररने छ ।

र कुनै व्यजक्

िा संस्थाले सहाय ा उपलब्ि गराउँ दा आफ्नो नाम सािय जतनक

नगनय सलमत लाई अनुरोि गरे को रहे छ िने तनजको नाम उल्ले ि नगरी वििरि
साियजतनक गनय बािा पने छै न।
६.

िस् ु ग

सहाय ा सामाग्री: (१ ) ऐनको दफा १ २ को उपदफा (२) र (३) को

अधिनमा रदह कुनै व्यजक्

िा सं स्थाबाट नगदबाहे कको िस् ु ग

सहाय ा सामाग्री प्राप्

हुन आएमा र त्यसरी प्राप् सामाग्री विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी काययमा उपयोग हुने
दे णिएमा त्यस् ो िस् ु ग सहाय ा सामाग्रीलाई स्िीकार गररने छ ।
अलग्गै

(2) उपदफा (१ ) बमोजजम स्िीकार गररएको िस् ु ग
मौज्दा

कक ाबमा

आम्दानी

अलिले ि

मूल्यलाई कोषको आम्दानीको रूपमा समे

जनाई

सहाय ा सामाग्रीलाई

त्यस् ो

अलिले ि गररने छ ।

स्पजटटकरििः यस दफाको प्रयोजनका लाधग प्रचलल

सामाग्रीको

प्रचलल

मूल्य िन्नाले िस् ु ग

सामाग्रीको साथमा प्राप् हुने िररद बबजक िा मूल्याङ्कनको प्रमाि र ढुिानी लाग
समे को मूल्यलाई जनाउँ ने छ । यदी त्यस् ो मूल्यबबना नै िस् ु ग सामाग्री प्राप् हुन
आएको रहे छ िने त्यस् ो िस् ु ग
मूल्याङ्कनलाई
सामाग्रीको

आम्दानीको

लाधग

सलमत ले

आिारको रूपमा ललईने छ ।
(३)

उपदफा

(१ )

आिार
उधच

सामाग्रीको प्रचलल

मातनने छ ।
ठहयाय एको

बमोजजम प्राप्

िई

सो

स्थानीय दररे ट अनुसारको

पतन निएमा

मूल्याङ्कनलाई
उपदफा

(२)

त्यसरी प्राप्

कोषको

आम्दानीको

बमोजजम आम्दानी

अलिले ि गररएको कुनै सामाग्री

त्काल प्रयोग गनय आिश्यक नपने िा नलमल्ने िा

बमोजजम लललाम बबक्री गरी प्राप्

आय रकमलाई दफा ३ को उपदफा (२) बमोजजमको

लामो समयसम्म िण्डारि गरर राख्न पतन अनुकुल नहुने (सड्ने , बबग्रने , नालसने िा
िे र जाने ) प्रकृवत्तको िएमा सलमत को तनिययले त्यस् ो सामाग्रीलाई प्रचलल कानून
कोषको िा ामा जम्मा गररने छ ।
(४) उपदफा (१ ) मा जुनसुकै कुरा ले णिएको िए ा पतन कुनै िस् ु ग

सहाय ा सामाग्री स्थानीय विपद् व्यिस्थापनमा उपयोग नहुने िा उपयोग गनय उपयुक्
नहुने दे णिएमा सलमत ले तनियय गरी त्यस् ो सहयोग आं लशक िा पूियरूपमा अस्िीकार
गनय सक्ने छ ।

(५) उपदफा (१ ) िा जुनसुकै कुरा ले णिएको िए ा पतन कुनै िस् ु ग

सामाग्री

प्रचलल

मापदण्ड

बमोजजमको

न्यून म

गुिस् रयुक्

िस् ु ग

सहाय ा सामाग्री उपदफा (४) िा

त्यस् ो सामाग्रीलाई सलमत ले अस्िीकार गने छ।
(६) उपदफा (१ ) बमोजजम प्राप्

निएको

सहाय ा
अिस्थामा

(५) बमोजजम अस्िीकार गररएको अिस्थामा बाहे क त्यस् ो सामाग्री उपलब्ि गराउने



व्यजक्

िा संस्थालाई कायाय लयले सामाग्री प्राजप्

र स्िीकारोजक् को िपाय ई उपलब्ि

गराउनुपने छ ।

(६) उपदफा (१ ) बमोजजम स्िीकार गरी उपदफा (२) बमोजजम अलिले ि

गररएको र उपदफा (४) िा (५) बमोजजम अजस्िकार गररएको सामाग्रीको वििरि
स्िीकार गररएको सामाग्रीको हकमा सो उपलब्ि गराउने व्यजक्
सम्बन्िी मालसक वििरि अको मदहनाको सा
र कुनै व्यजक्

था

िा सं स्थाको नाम

ग े लित्र साियजतनक गररने छ ।

िा संस्थाले सहाय ा उपलब्ि गराउँ दा आफ्नो नाम सािय जतनक

नगनय सलमत लाई अनुरोि गरे को रहे छ िने तनजको नाम उल्ले ि नगरी वििरि
साियजतनक गनय बािा पने छै न ।

(७) यस दफा बमोजजम प्राप्

िएको िस् ु ग

सहाय ा सामाग्रीलाई त्यस् ो

सामाग्री िण्डारि गने िा प्रयोग गररने स्थानसम्म पुयाय उनका लाधग सहाय ा उपलब्ि
गराउने सम्बजन्ि
७.

व्यजक्

िा सं स्थालाई नै अनुरोि गनय सककने छ ।

कोषको प्रयोग : (१ ) कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गनय
लाधग प्राप्

िस् ु ग

था विपद् व्यिस्थापनका

सहाय ा सामाग्री िचय तनकासा गनय सलमत ले तनियय गनुयपने छ ।

(२) उपदफा (१ ) मा जुनसुकै कुरा ले णिएको िए ा पतन

प्रत कायय गनुय पने अिस्था रहे को,
ू् पश्चा

लग ै

बस्ने

त्काल विपद्

र सलमत को बै ठक बस्न सक्ने अिस्था नरहे मा

सलमत को बै ठकबाट अनुमोदन गराउने

गरी संयोजकको

तनिययबाट एक पटकमा बढीमा पच्चीस हजार रूपै यासम्मको रकम िचय गनय बािा पुग्ने
छै न ।

(३) कोषमा जम्मा िएको रकम

था सामाग्री दे हाय बमोजजमको कायय मा िचय

गररने छ:
(क)

विपद्बाट प्रिावि

िएको िा हुनसक्ने व्यजक्
िा समुदायको
त्काल िोजी, उद्िार था सम्पवत्तको संरक्षि गनय,

(ि)

विपद्

प्रिावि को

त्कालीन

राह का

लाधग

आिश्यक

िाद्यान्न, िाने पानी, लत्ता कपडा, औषिी, सरसफाइ

सामाग्री जस् ा िस् ु हरू िररद गरी उपलब्ि गराउन

पने

था शै क्षक्षक
था

सम्बन्िी अन्य आिश्यक कायय गनय ,

(ग) विपद्को कारि स्थायी बसोबास स्थल गुमाएका व्यजक् हरूका लाधग
अस्थायी लशविर िा आश्रयस्थल बनाउन

था पुनस्थाय पना गनय,

(घ) विपद्को कारिबाट घाइ े िा बबरामी िएका व्यजक् को औषिोपचार
गनय,
(ङ) विपद् प्रिावि लाई मनोिै ज्ञातनक उपचार
गनय,


था मनोविमशय प्रदान

ू्

(च) विपद्को कारिबाट मृत्यु िएका व्यजक् को काजकक्रया िा सदग का

लाधग तनजको पररिारलाई रू.दश हजार सम्म सहाय ा उपलब्ि
गराउन,

(छ) विपद्को कारि सम्पवत्तको क्ष ी हुने व्यजक् लाई िढीमा रू.सा
हजार सम्म राह उपलब्ि गराउन,
(ज) िोज, उद्िार

था प्राथलमक उपचारकालाधग स्ियम ू् से िक

विशे षज्ञको पररचालन र सामाग्री िररद
(झ) विपद्को कारिबाट िएको फोहरमै ला
(ञ)

विपद् पूिय सूचना

प्रिाली स्थापना

था

था िण्डारि गनय,

था प्रदष
ु िको विसजयन गनय,

सम्बन्िी उपकरि िररद,

प्रिाली विकास र सोको सञ्चालन गनय,
(ट) िोज, उद्िार र राह कोलाधग

त्काल सञ्चार

था या ाया

गनय,

सूचारु

(ठ) स्थानीय स् रमा रहे का विपद् व्यिस्थापन स्ियम ू् से िकहरूको क्षम ा
विकास

था पररचालन सम्बन्िी कायय गनय ,

(ड) जोणिमयुक्

स्थानको पदहचान

स्थानान् रि गनय,

(ढ)

विपद्

पश्चा

विपदबाट

िएको

था उक्

स्थानको िन जनको

क्षत को

ले िाजोिा

र

विपद्

पश्चा को आिश्यक ाको पदहचान गनय,
(ि) विपद् पतछको पुनिःतनमाय ि गनय,

( ) विपद् पुिय यारी, विपद् प्रत कायय, विपद् र विपद्पतछको पुनलाय ि,
विपद् जोणिम न्यूतनकरि जस् ा विपद् व्यिस्थापनका कायय गनय,

(थ) सम्प ी र मृत्यु िए िाहे क का िीपद िाट पुरयाएका क्ष ी मा
सलमत ले नीिय गर बमोजजम िढीमा रू. पाच हजार सम्म सहाय ा
उपलब्ि गराउन
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा ले णिएको िए

ापतन तनयलम रूपमा गररने

विकास तनमाय ि सम्बन्िी काययलाई विपद् व्यिस्थापनसँ ग आिद्ि गराएर कोषबाट कुनै
पतन ककलसमको िचय गनय पाईने छैन ।
(५) कोषमा मौज्दा

रकम पाँ च लाि रूपै या िन्दा घदट िएको अिस्थामा

आप काललन काययबाहे क अन्य प्रयोजनका लाधग कोषको रकम प्रयोग गररने छैन ।
८.

िाहत सहायता ववतिण: (१ ) प्रिावि
जम्मा िएको रकम र िस् ु ग

व्यजक् लाई राह

उपलब्ि गराउँ दा कोषमा

सामाग्री मध्ये आिश्यक ा र औधचत्यका आिारमा दि
ु ै

िा कुनै एक मात्र पतन उपलब्ि गराउन सककने छ ।



(२) उपदफा (१ ) बमोजजम राह
गराईददने सम्बन्िमा विपद् प्रिावि

व्यजक्

उपलब्ि गराउनुपूिय कोषबाट राह

उपलब्ि

िा तनजको एकाघरको पररिारका सदस्यले

विपद्को घटना र सोबाट आँ फू िा आफ्नो पररिारका सदस्यलाई पनय गएको हानी
नोक्सानीको वििरि र सम्बन्िी

िडा कायालययका सीफाररस सदह

कायाय लयमा तनिे दन

द ाय गनुय पने छ ।

(३) उपदफा (२) बमोजजम तनिे दन द ाय गदाय विपद्को घटना र सोबाट पनय

गएको हानी नोक्सानीको मूल्याङ्कन सदह को सजयलमन मुचुल्का िा प्रत िे दन समे

तनिे दनसाथ सं लग्न गररएको हुनुपने छ ।
(४) उपदफा (२) बमोजजम द ाय िएको तनिे दन र उपदफा (३) बमोजजमको
सं लग्न मुचुल्का िा प्रत िे दन समे का आिारमा विपद् प्रिावि लाई कोषबाट राह
रकम

था सामाग्री उपलब्ि गराउँ दा विपद्को सघन ा र व्यापक ा, कोषमा जम्मा

िएको रकम

था राह

सामाग्रीको उपलब्ि ा र िचयको औधचत्य समे लाई दृजटटग

गरी सलमत ले उधच

ठहयाय एबमोजजम हुनेछ ।
(५) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा ले णिएको िए ा पतन विपद्को

कारिले गजम्िर हानी नोक्सानी िा घाई े िई विपद् प्रिावि

व्यजक्

िा तनजको

एकाघरको पररिारका सदस्यले राह का लाधग तनिे दन द ाय गनय सक्ने अिस्था नरहे मा
र

क
ू् ाल राह

उपलब्ि नगराउँ दा विपद् प्रिावि

व्यजक्

थप जोणिममा िकेललन

सक्ने िा थप जनिन र स्िास््यमा हानी नोक्सानी पुग्न सक्ने अिस्था छ िन्ने
सलमत लाई लागे मा त्यस् ो व्यजक् लाई सलमत ले तनियय गरे र

त्काल राह

उपलब्ि

गराउन सक्ने छ ।
(६) विपद् प्रिावि

व्यजक् लाई यस दफा बमोजजम राह

मदहला, बालबाललका, ककशोर ककशोरी, जे टठ नागररक, अशक्

उपलब्ि गराउँ दा

था अपाङ्ग ा िएका

व्यजक् लाई प्राथलमक ा ददनुपने छ ।
९.

कोष प्रयोग गनन नपाईने : (१ ) यस काययविधिमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले णिएको िए
ापतन दे हायको प्रयोजनका लाधग कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गनय पाईने छै निः
(क) तनयलम

प्रशासतनक काययको लाधग िचय गनय,

(ि) कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदाधिकारी िा कमयचारीलाई तनयलम
रूपमा

लब, ित्ता िा अन्य सुवििा उपलब्ि गराउन,

(ग) कुनै सरकारी िा गै रसरकारी पदाधिकारी िा कमयचारीलाई भ्रमि िचय
िा अन्य त्यस् ै प्रकारको िचय उपलब्ि गराउन,

(घ) विपद्बाट प्रिावि लाई ददईने

ोककएबमोजजमको राह

बाहे क अन्य

कुनै पतन ककलसमको चन्दा, पुरस्कार, उपहार िा आधथयक सहाय ा
उपलब्ि गराउन,



(ङ) कुनै पतन ककलसमको गोजटठ, अन् रकक्रया िा सिासम्मे लन सञ्चालन
गनय, गराउन,

(च) आकजस्मक रूपमा तनमाय ि गनुयपने बाहे कका अन्य तनयलम
विकास तनमाय िसम्बन्िी कायय गनय, गराउन,
विपद्

(ङ)

जोणिम

न्यूतनकरि

था

विपद्

व्यिस्थापनसँ ग

पूिाय िार
प्रत्यक्ष

सम्बन्ि निएको अन्य कुनै पतन कायय गनय , गराउन ।

(२) कोषलाई प्राप्

िएको िस् ु ग

सहाय ा सामाग्री मध्यै कुनै पतन सामाग्री

पूिय िा आं लशकरूपमा कायाय लयको िा कायाय लयको कुनै पदाधिकारी िा कमयचारीको
तनयलम

प्रयोजनका लाधग प्रयोग गररने छैन ।

परिच्छे द – ३
कोषको सञ्चालन, ले खा तथा ले खा परििण
१ ०.

कोषको सञ्चालन : (१ ) कोषको बैंक िा ा सञ्चालन गाउँ पाललका/नगरपाललकाको
प्रमुि प्रशासकीय अधिकृ

िा तनजले

अतनिाययरूपमा बैंक माफय

मात्र िुक् ानी गररने छ ।

िा तनजले

ोकेको अधिकृ

ोकेको ले िाको कमयचारीको संयुक्

स् रको कमयचारी र ले िा प्रमुि

दस् ि बाट हुनेछ ।
(२) कोषबाट एक पटकमा दई
ु हजार रूपै या िन्दा बढीको रकम िुक् ानी गदाय

(३) कोषलाई प्राप्
अधिकृ

िा तनजले

िस् ु ग

सहाय ा सामाग्रीको तनकासा प्रमुि प्रशासकीय

ोकेको विपद् व्यिस्थापन हे ने अधिकृ

शािा प्रमुिबाट हुनेछ ।
(४) उपदफा (३)

बमोजजम िस् ु ग

काययमा उपयोगका लाधग तनकासा गदाय मौज्दा
ददनुपने छ र त्यस् ो

सामाग्रीको

अलिले ि गररने छ ।
११.

स् रको कमयचारी र जजन्सी

सहाय ा सामाग्री विपद् व्यिस्थापन
कक ाबमा िचय अलिले ि जनाई तनकासा

अलिले ि मूल्यलाई कोषको िचयको

रूपमा

समे

कोषको आयव्ययको ले खा तथा सोको सावनजननकिण : (१ ) कोषको आय व्ययको ले िा
प्रचलल

कानून बमोजजम राणिने छ ।

(२) कोषले काययपाललकाले

ोकेबमोजजम आन् ररक तनयन्त्रि प्रिाली कायम

गनुय पने छ।

(३) कोषको मालसकरूपमा िएको आम्दानी र िचयको वििरि अको मदहनाको

सा

ग े लित्रमा साियजतनक गनुयपने छ ।
(४) आधथयक िषय समाप्

िावषयक आय व्ययको वििरि समे
त्यस पछी िस्ने

िएको लमत ले

ीन मदहनालित्र सलमत ले कोषको

िुल्ने िावषयक प्रत िे दन



यार गरी काययपाललका

नगर सिा समक्ष पे श गनुय पने छ ।
१ २.

ले खा

परििण :

(१ )

कोषको

आन् ररक ले िापरीक्षि गाउँ पाललका/नगरपाललकाको

आन् ररक ले िा पररक्षि शािाबाट हुनेछ ।
(२) कोषको अजन् म ले िापरीक्षि महाले िा परीक्षकबाट हुनेछ ।
(३) गाउँ /नगर काययपाललकाले चाहे मा जुनसुकै बि सलमत को दहसािकक ाि
जाँ च्न िा जाँ च गराउन सक्ने छ ।

(४) गाउँ /नगर काययपाललकाको कायाय लयले कम् ीमा िषयको एक पटक कोषको
सामाजजक र साियजतनक ले िापररक्षिको व्यिस्था लमलाउने छ।
परिच्छे द –४
ववववध
१ ३.

सशतन सहायता : (१ ) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी
सदह

कुनै व्यजक्

सहाय ा प्राप्

ोककएको कायय सम्पादन गने श य

िा सं स्थाले कोषमा सहाय ा उपलब्ि गराउन चाहे मा त्यस् ो

गनुय पूिय सलमत ले श य स्िीकार गने िा नगने सम्बन्िी तनियय गने छ र

श य स्िीकार गरे को अिस्थामा मात्र सहाय ा रकम िा सामाग्री कोषमा जम्मा हुनेछ ।
र ने पाल सरकार, प्रादे श सरकार िा स्थानीय सरकारले सश य अनुदान
उपलब्ि गराउने हकमा सलमत को पूिय तनियय आिश्यक पने छैन ।
(२) उपदफा (१ ) बमोजजम कोषमा प्राप्

सामाग्रीलाई

सहाय ा

अनुदान रकम िा िस् ु ग

सहाय ा

ोककएको काममा मात्र उपयोग गनुयपने छ ।

(३) उपदफा (१ ) बमोजजम कोषमा प्राप्
सामाग्री

अनुदान रकम िा िस् ु ग

ोककए बमोजजमको काययमा उपयोग िए-निएको सम्बन्िमा त्यस् ो सहाय ा

उपलब्ि गराउने व्यजक्
गराउनुपने छ ।
(४)

उपदफा

िा सं स्थाले वििरि माग गरे मा सोको वििरि उपलब्ि
(१ )

सामाग्रीहरुको िण्डारि

बमोजजम

कोषमा

सहाय ा

था वि रि काययलाई व्यिजस्थ

सलमत ले थप मापदण्ड/तनदे लशका बनाई लागु गनय सक्ने छ ।
१ ४.

प्राप््

हुने िौत क
गनय आिश्यक् ा अनुसार

पिामशन ललन सक्ने : सलमत ले यस काययविधि बमोजजमको कायय सम्पादन गनय
उपयुक्

१ ५.

स्िरुप

विज्ञ व्यजक्

िा सस्थासँ ग आिश्यक परामशय ललन सक्ने छ ।

िकम फ्रिज नहु ने तथा आवती कोष (रिवम्ववङ् फण्ड) को रूपमा िहने : (१ ) दफा ५
को उपदफा (१ ) बमोजजम कोषमा जम्मा िएको रकम मध्ये आं लशक िा पुरै रकम
कुनै आधथयक िषयमा िचय निई आधथयक िषयको अन्त्यमा बाँ की रहे मा त्यस् ो रकम किज
निई कोषमै रहने छ ।



र दफा १ ३ को उपदफा (१ ) बमोजजम प्राप्

सहाय ा रकमलाई त्यस् ो श य

अनुरूप उपयोग गनय नसकेको कारि जनाई सहाय ा उपलब्ि गराउने सम्बजन्ि
व्यजक्

िा सं स्थाले कफ ाय माग गरे मा कोषबाट रकम कफ ाय गनय बािा पने छै न ।

(२) कोषलाई आि ी कोष (ररबजल्िङ्ग फण्ड) को रुपमा सञ्चालन गररने छ ।

स्पम्टिकिणाः यस दफाको प्रयोजनका लाधग आि ी कोष ( ररबजल्िङ फण्ड)

िन्नाले कोषबाट िचय िएको नगद रकम िावषयक रुपमा बजे ट वितनयोजन माफय
पुनिःपुत य गदै जाने गरर स्थावप

कोषलाई सम्झनुपछय ।

(3) कोषमा मौज्दा

रकम पाँ च लाि रूपै या िन्दा न्यून हुन गएमा
थप रकम जम्मा गनय प्रयत्न गररने छ ।
१ ६.

त्काल

सहयोगका लागग आह्वान गने : (१ ) विपद्का कारि आपत्काललन अिस्था लसजयना
िई

स्थानीय

स्रो

सािन

र

क्षम ाले

गाउँ पाललका/नगरपाललकाले तछमे की स्थानीय
कोषमा आधथयक

था िस् ु ग

विपद्को

सामना

ह, प्रदे श सरकार

गनय

कदठन

िएमा

था ने पाल सरकारलाई

सहाय ा उपलब्ि गराउन अनुरोि गनय सक्ने छ ।

(२) विपद्बाट प्रिावि को िोज, उद्िार र राह का लाधग सलमत ले स्थानीय
सामाजजक

था परोपकारी संघ, सं गठन, युिाक्लि, आमासमूह, स्ियम ू् से िक,

राटरसे िक, उद्योगी व्यिसायी, प्रिुद्ि व्यजक्

था आमसियसािारिलाई सहयोगका

लाधग अनुरोि गनय सक्ने छ।
१ ७.

अलिले ख िाख्ने : (१ ) सलमत ले कोष पररचालन सम्बन्िमा गरे को तनियय र अन्य
काम कारिाहीको अलिले ि दुरुस्

राख्नु पने छ ।

(२) उपदफा (१ ) बमोजजमको अलिले ि सलमत को सदस्य-सधचिको जजम्मामा

रहने छ ।
(३) दफा (१ ) बमोजजमको अलिले ि सरोकारिाला कुनै व्यजक्

िा सं स्थाले

माग गरे मा तनजलाई तनयमानुसार त्यस् ो अलिले ि उपलब्ि गराईने छ ।
१ ८.

अनुगमन: (१ ) यस काययविधि बमोजजम कोष पररचालन
तनयलम
तनजले

था सोबाट िएका कामको

था आकजस्मक अनुगमन सम्बन्िी कायय का लाधग सलमत को संयोजक िा

ोकेको सलमत को अन्य कुनै सदस्यको संयोजकत्िमा सलमत को न्यून म थप

एक सदस्य समे

संलग्न रहे को अनुगमन टोली िदटई कोष पररचालनबाट िएको

कामको अनुगमन गनय सक्ने छ ।
(२)
कायाय देशका

उपदफा

आिारमा

(१ )

बमोजजम

अनुगमनका

िदटएको

क्रममा

प्रत िे दन सलमत समक्ष पे श गनुयपने छ ।



अनुगमन

दे णिएको

सत्य

टोलीले
्य

आफूलाई

वििरि

प्राप्

सदह को

(३) उपदफा (२) बमोजजम पे श हुन आएको प्रत िे दन समे का आिारमा कोष
पररचालनमा कुनै कलम कमजोरी िएको दे णिएमा त्यसलाई सुिार गनय सलमत ले
आिश्यक तनदे शन ददन सक्ने छ र त्यस् ो तनदे शनको पालना गनुय सम्बजन्ि

सबै को

क यव्य हुनेछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा ले णिएको िए ा पतन कोष पररचालनमा
कुनै गजम्िर त्रुटी रहे को र सोलाई

त्काल रोक्न आिश्यक दे णिएमा संयोजकले त्यस् ो

कायय रोक्न तनदे शन ददन सक्ने छ ।
प्राप्
प्रचलल

(५) अनुगमनका क्रममा कुनै व्यजक् ले झुठा वििरि पे श गरी कोषबाट राह

गरे को िा कोषले उपलब्ि गराएको राह को दरू
ु पयोग गरे को पाईएमा दोषी उपर

कानून बमोजजम कारिाही हुनेछ ।
(६) उपदफा (१ ) बमोजजमको अनुगमन टोलीमा उपलब्ि िएसम्म स्थानीय

राजनीत क दल, विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी काययमा संलग्न गैरसरकारी संघसं स्था,
उद्योगी

व्यिसायी

आिद्ि

संघसंगठन,

नागररक

संघसं गठन र सश य सहाय ा उपलब्ि गराउने व्यजक्

समाज

था

पत्रकार

आिद्ि

िा सं स्थाको प्रत तनधि समे लाई

सं लग्न गराईने छ ।
१ ९.

ननदे शन ददन सक्ने : गाउँ /नगर सिाले
सलमत लाई आिश्यक तनदे शन ददन सक्ने छ ।
***



सलमत को काम कारबाहीको सम्बन्िमा

