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कार्यपालिकाबाट पारित लिततिः २०७५/१२/२५
प्रिाणीकिण लिततिः २०७६/०१/१०
प्रस्तावनााः

कपपिवस्तु नगिपालिका क्षे त्र लित्र प्राकृ ततक तथा गै ि प्राकृ ततक पवपद्बाट हु न सक्ने जोखिि न्र्ू तनकिण तथा
व्र्वस्थापनका िागग स्थापना िएको पवपद् व्र्वस्थापन कोषको सञ्चािन सम्बन्धी कार्य पवगध बनाउन
बाञ्छनीर् िएकोिे ,
नगि पवपद् जोखिि न्र्ू तनकिण तथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७५ को दफा २७ तथा स्थानीर् सिकाि सं चािन ऐन,
२०७४ को दफा १०२(२) िे ददएको अगधकाि प्रर्ोग गिी कपपिवस्तु नगि कार्य पालिकािे र्ो कार्य पवगध
बनाएकोछ ।
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परिच्छे द – १
प्रािम्भिक
१.

२.

सं क्षिप्त नाम ि प्रािभि :
(१)

र्ो कार्य पवगधको नाि “पवपद् व्र्वस्थापन कोष (सञ्चािन) कार्य पवगध, २०७५” िहे को छ ।

(२)

र्ो कार्य पवगध तु रू न्त प्रािम्ि हु ने छ ।

परििाषा : पवषर् वा प्रसं ग िे अको अथय निागे िा र्स कार्य पवगधिा,
(क)

“ऐन” िन्नािे कपपिवस्तु नगि पवपद् जोखिि न्र्ू नीकिण तथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७५
सम्झनु प छय ।

(ि)

“कोष” िन्नािे ऐनको दफा १२ बिोजजिको पवपद् व्र्वस्थापन कोष सम्झनु प छय ।

(ग)

“प्रिापवत व्र्जक्त” िन्नािे पवपद्को घटनाबाट परिवािका सदस्र् गु िाएको, शािीरिक वा
िानलसक सिस्र्ा उत्पन्न िएको, घि, जग्गाजलिन, पशु प न्छी, िाद्र्ान्न, ित्ताकपडा तथा
अन्र् सम्पत्तीिा आं लशक वा पू ण
ू् रूपिा नोक्सानी पु गे को वा पवपद्का कािण अन्र् कु नै
तरिकाबाट प्रिापवत िएको व्र्जक्तिाई सम्झनु प छय ।

(घ) “िाहत” िन्नािे पवपद् प्रिापवत व्र्जक्तिाई उपिब्ध गिाईने नगद तथा वस्तु ग त सहार्ता
सािाग्री सिे त सम्झनु प छय ।
(ि)

“सलितत” िन्नािे ऐनको दफा ३ बिोजजिको सलितत सम्झनु प छय ।

(छ) “सं र्ोजक” िन्नािे सलिततको सं र्ोजक सम्झनु प छय ।

परिच्छे द – २
कोषको स्थापना, उद्दे श्य तथा प्रयोग
३.

कोषको स्थापना:
(१)

स्थानीर् स्तििा उत्पन्न िएको वा हु नसक्ने पवपद्को जोखिि न्र्ू तनकिण तथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी
कार्य नगि स्तिबाटै सञ्चािन गनय का िागग आवश्र्क स्रोत सं क िन ि परिचािन गनय नगिपालिकािा
एक ववपद् व्यवस्थापन कोष िहने छ ।

(२)

कोषको आर् िकि सं क िन तथा व्र्र् िकि परिचािनका िागग नगिपालिकाको सजञ्चत कोष िहे को
पवत्तीर् सं स्थािा एक छु ट्टै िाता िोलिने छ ।
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कोषको कू ि आम्दानी अन्तगय त र्स कार्य पवगधको दफा ५ बिोजजि कोषिा जम्िा हु ने ग िी प्राप्त िएको
िकि तथा कोषको िाता िहे को पवत्तीर् सं स्थािे कोष िकििा उपिब्ध गिाएको ब्र्ाज आर् ि दफा ६
बिोजजि प्राप्त िएको वस्तु ग त सहार्ता सािाग्रीको प्रचलित िू ल्र् सिे त िाई जनाउँ ने छ ।

(४)

४.

ति वस्तु ग त सहार्ता सािाग्रीको प्रचलित िू ल्र्िाई बैंक दहसाबिा सिावे श गरिने छै न ।

र्स कार्य पवगधको दफा ६ बिोजजि कोषको नाििा प्राप्त हु न आउने वस्तु ग त सहार्ता सािाग्रीको छु ट्टै
िौज्दात ककताब स्थापना गरि अलििे ि गरिने छ ।

कोषको उद्दे श्य :
(१)
(२)

स्थानीर् स्तििा हु न सक्ने सम्िाव्र् पवपद्को जोखिि न्र्ू तनकिण तथा पवपद्को व्र्वस्थापनका िागग
आगथय क तथा वस्तु ग त सहार्ता परिचािन गनुय कोषको उद्दे श्र् िहने छ ।
कोषिे दे हार्का क्षे त्र िा काि गने छिः

(क) पवपद्को घटनाबाट प्रिापवत व्र्जक्तहरूिाई स्थानीर् स्तििा तु रु न्त िोज, उद्धाि ि िाहत से वा
उपिब्ध गिाउने ।

(ि) पवपद् पदाय तत्कािै स्थानीर् स्तििा सािना गनय सक्ने अवस्था लसजय ना गने ।
(ग) पवपद् जोखिि न्र्ू तनकिण, पू वय त र्ािी, प्रततकार्य ि पु न िाय ि कार्य िाई सहज गने ।
५.

कोषको आभदानी :
(१)

कोषिा ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) ि (३) को अगधनिा िदह दे हार् बिोजजिका िकि आम्दानीको
रूपिा जम्िा हु ने छ :
(क) नगिपालिकाको वापषय क बजे ट िाफय त पवपद् व्र्वस्थापन कोषिा जम्िा हु ने गिी स्वीकृ त िकि,
(ि) पवपद् व्र्वस्थापन कार्य का िागग कोषिा जम्िा हु ने ग िी अन्र् स्थानीर् तहबाट प्राप्त िकि,

(ग) पवपद् व्र्वस्थापन कार्य का िागग कोषिा जम्िा हु ने ग िी प्रदे श सिकाि तथा ने पाि सिकािबाट
प्राप्त िकि,
(घ) पवपद व्र्वस्थापनको िागग नगिपालिकािे कानू न बिोजजि शु ल्क वा दस्तु ि सं क िन गनय सक्ने छ
|

(ङ) नगि सिा सदस्र्, नगि कार्य पालिका सदस्र् तथा नगिपालिकाका किय चािीहरूको स्वे जछछक
तनणय र् बाट प्राप्त हु ने िकि,
(च) स्वदे शी पवलिन्न सिकािी तथा गै ि सिकािी सं घ सं स्थाहरू ि त्र्सिा कार्य ि त किय चािीहरू, उद्र्ोगी,
व्र्वसार्ी, पे शाकिी, िाजनीततक दि, नागरिक सिाज, धालिय क तथा पिोपकािी सं घ सं स्था ि
आि सवयसाधािणबाट स्वे जछछक रूपिा प्राप्त हु ने िकि,
(छ) गै ि आवासीर् ने पािी, वै दे लशक सिकाि तथा सं घ सं स्थाको तफय बाट प्रचलित कानू न को अगधनिा िदह
प्राप्त हु ने िकि,
(छ) कोषको िाता सञ्चािनिा िहे को पवत्तीर् सं स्थािे त्र्स्तो कोषिा िहे को िकििा उपिब्ध गिाएको
ब्र्ाज आर्,
(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बिोजजि वस्तु ग त सहार्ता सािाग्रीको बबक्रीबाट प्राप्त आर्,

(२)

(झ) प्रचलित कानू न को अगधनिा िदह कोषिा जम्िा हु ने गिी अन्र् कु नै स्रोतबाट प्राप्त िकि ।
उपदफा (१) बिोजजि कोषिाई उपिब्ध हु ने िकि सम्बजन्धत व्र्जक्त वा सं स्थािे र्स कार्य पवगधको
दफा 3 को उपदफा (२) बिोजजिको कोषको बैंक िातािा लसधै जम्िा गरिददन वा नगिपालिकाको
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आगथय क प्रशासन शािािा नगद जम्िा गनय सक्ने छ । त्र्सिी नगद जम्िा हु न आएिा आगथय क प्रशासन
शािािे सम्बजन्धत व्र्जक्त वा सं स्थािाई सोको िपाय ई उपिब्ध गिाउनु प ने छ ।

कोषिा िकि जम्िा गने व्र्जक्त तथा सं स्थाको नाि ि प्राप्त सहार्ता िकि सम्बन्धी िालसक पवविण
अको िदहनाको सात गते लित्र सावयज तनक गरिने छ ।
ति कु नै व्र्जक्त वा सं स्थािे सहार्ता उपिब्ध गिाउँ दा आफ्नो नाि सावयज तनक नगनय सलिततिाई
अनु िोध गिे को िहे छ िने तनजको नाि उल्िे ि नगिी पवविण सावय ज तनक गनय बाधा पने छै न।

६.

वस्तु ग त सहायता सामाग्री:
(१)

(2)

ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) ि (३) को अगधनिा िदह कु नै व्र्जक्त वा सं स्थाबाट नगदबाहे कको

वस्तु ग त सहार्ता सािाग्री प्राप्त हु न आएिा ि त्र्सिी प्राप्त सािाग्री पवपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी
कार्य िा उपर्ोग हु ने दे खिएिा त्र्स्तो वस्तु ग त सहार्ता सािाग्रीिाई स्वीकाि गरिने छ ।
उपदफा (१) बिोजजि स्वीकाि गरिएको वस्तु ग त सहार्ता सािाग्रीिाई अिग्गै िौज्दात ककताबिा

आम्दानी अलििे ि जनाई त्र्स्तो सािाग्रीको प्रचलित िू ल्र्िाई कोषको आम्दानीको रूपिा सिे त
अलििे ि गरिने छ ।

स्पजटटकिणिः र्स दफाको प्रर्ोजनका िागग प्रचलित िू ल्र् िन्नािे वस्तु ग त सािाग्रीको साथिा प्राप्तहु ने
िरिद बबजक वा िू ल्र्ाङ्कनको प्रिाण ि ढु वानी िागत सिे त को िू ल्र्िाई जनाउँ ने छ । र्दी त्र्स्तो

िू ल्र्बबना नै वस्तु ग त सािाग्री प्राप्त हु न आएको िहे छ िने त्र्स्तो वस्तु ग त सािाग्रीको प्रचलित
स्थानीर् दििे ट अनु सािको िू ल्र्ाङ्कनिाई आम्दानीको आधाि िातनने छ । सो पतन निएिा त्र्सिी
प्राप्त सािाग्रीको िागग सलिततिे उगचत ठहर्ाय ए को िू ल्र्ाङ्कनिाई कोषको आम्दानीको आधािको रूपिा
(३)

लिईने छ ।

उपदफा (१) बिोजजि प्राप्त िई उपदफा (२) बिोजजि आम्दानी अलििे ि गरिएको कु नै सािाग्री
तत्काि प्रर्ोग गनय आवश्र्क नपने वा नलिल्ने वा िािो सिर्सम्ि िण्डािण गरि िाख्न पतन अनु कु ि

नहु ने (सड्ने , बबग्रने , नालसने वा िे ि जाने ) प्रकृ पत्तको िएिा सलिततको तनणय र् िे त्र्स्तो सािाग्रीिाई
प्रचलित कानू न बिोजजि लििाि बबक्री गिी प्राप्त आर् िकििाई दफा ३ को उपदफा (२) बिोजजिको
कोषको िातािा जम्िा गरिने छ ।
(४)

(५)
(६)

उपदफा (१) िा जु न सु कै कु िा िे खिएको िएता पतन कु नै वस्तु ग त सहार्ता सािाग्री स्थानीर् पवपद्
व्र्वस्थापनिा उपर्ोग नहु ने वा उपर्ोग गनय उपर्ु क्त नहु ने दे खिएिा सलिततिे तनणय र् गिी त्र्स्तो
सहर्ोग आं लशक वा पू णय रू पिा अस्वीकाि गनय सक्ने छ ।

उपदफा (१) वा जु न सु कै कु िा िे खिएको िएता पतन कु नै वस्तु ग त सहार्ता सािाग्री प्रचलित िापदण्ड
बिोजजिको न्र्ू न ति गु ण स्तिर्ु क्त निएको अवस्थािा त्र्स्तो सािाग्रीिाई सलिततिे अस्वीकाि गने छ ।

उपदफा (१) बिोजजि प्राप्त वस्तु ग त सहार्ता सािाग्री उपदफा (४) वा (५) बिोजजि अस्वीकाि
गरिएको अवस्थािा बाहे क त्र्स्तो सािाग्री उपिब्ध गिाउने व्र्जक्त वा सं स्थािाई कार्ाय ि र्िे सािाग्री

(७)

प्राजप्त ि स्वीकािोजक्तको िपाय ई उपिब्ध गिाउनु प ने छ ।

उपदफा (१) बिोजजि स्वीकाि गिी उपदफा (२) बिोजजि अलििे ि गरिएको ि उपदफा (४) वा (५)
बिोजजि अजस्वकाि गरिएको सािाग्रीको पवविण तथा स्वीकाि गरिएको सािाग्रीको हकिा सो उपिब्ध
गिाउने व्र्जक्त वा सं स्थाको नाि सम्बन्धी िालसक पवविण अको िदहनाको सात गते लित्र सावय ज तनक
गरिने छ ।
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ति कु नै व्र्जक्त वा सं स्थािे सहार्ता उपिब्ध गिाउँ दा आफ्नो नाि सावयज तनक नगनय सलिततिाई
(८)

अनु िोध गिे को िहे छ िने तनजको नाि उल्िे ि नगिी पवविण सावय ज तनक गनय बाधा पने छै न ।

र्स दफा बिोजजि प्राप्त िएको वस्तु ग त सहार्ता सािाग्रीिाई त्र्स्तो सािाग्री िण्डािण गने वा प्रर्ोग
गरिने स्थानसम्ि पु र्ाय उ नका िागग सहार्ता उपिब्ध गिाउने सम्बजन्धत व्र्जक्त वा सं स्थािाई नै
अनु िोध गनय सककने छ ।

७.

कोषको प्रयोग :
(१)
(२)

कोषिा जम्िा िएको िकि िचय गनय तथा पवपद् व्र्वस्थापनका िागग प्राप्त वस्तु ग त सहार्ता
सािाग्री िचय तनकासा गनय सलिततिे तनणय र् गनुय प ने छ ।

उपदफा (१) िा जु न सु कै कु िा िे खिएको िएता पतन तत्काि पवपद् प्रततकार्य गनुय पने अवस्था िहे को,
ति सलिततको बै ठ क बस्न सक्ने अवस्था निहे िा तत ू् पश्चात िगतै बस्ने सलिततको बै ठ कबाट

अनु िोदन गिाउने गिी सं र्ोजकको तनणय र् बाट एक पटकिा बढीिा दश हजाि रूपै र्ासम्िको िकि
(३)

िचय गनय बाधा पु ग्ने छै न ।

कोषिा जम्िा िएको िकि तथा सािाग्री दे हार् बिोजजिको कार्य िा िचय गरिने छ :
(क) पवपद्बाट प्रिापवत िएको वा हु नसक्ने व्र्जक्त वा सिु दार्को तत्काि िोजी, उद्धाि तथा
सम्पपत्तको सं ि क्षण गनय ,
(ि) पवपद् प्रिापवतको तत्कािीन िाहतका िागग आवश्र्क पने िाद्र्ान्न, िाने पानी, ित्ता कपडा,
औषधी, सिसफाइ तथा शै क्षक्षक सािाग्री जस्ता वस्तु ह रू िरिद गिी उपिब्ध गिाउन तथा तत ू्
सम्बन्धी अन्र् आवश्र्क कार्य गनय ,

(ग) पवपद्को कािण स्थार्ी बसोबास स्थि गु िाएका व्र्जक्तहरूका िागग अस्थार्ी लशपवि वा
आश्रर्स्थि बनाउन तथा पु न स्थाय प ना गनय ,

(घ) पवपद्को कािणबाट घाइते वा बबिािी िएका व्र्जक्तको औषधोपचाि गनय ,
(ङ) पवपद् प्रिापवतिाई िनोवै ज्ञातनक उपचाि तथा िनोपविशय प्रदान गनय ,
(च) पवपद्को कािणबाट ि ृत्र्ु िएका व्र्जक्तको काजकक्रर्ा वा सदगतका िागग तनजको परिवाििाई
तोककए बिोजजिको सहार्ता उपिब्ध गिाउन,

(छ) पवपद्को कािण सम्पपत्तको क्षती हु ने व्र्जक्तिाई तोककएबिोजजिको िाहत उपिब्ध गिाउन,
(ज) िोज, उद्धाि तथा प्राथलिक उपचािकािागग स्वर्ि ू् से व क तथा पवशे ष ज्ञको परिचािन ि
सािाग्री िरिद तथा िण्डािण गनय ,

(झ) पवपद्को कािणबाट िएको फोहििै िा तथा प्रद ुष णको पवसजय न गनय ,

(ञ) पवपद् पू वय सू च ना प्रणािी स्थापना सम्बन्धी उपकिण िरिद, प्रणािी पवकास ि सोको सञ्चािन
गनय ,

(ट) िोज, उद्धाि ि िाहतकोिागग तत्काि सञ्चाि तथा र्ातार्ात सू चारु गनय ,

(ठ) स्थानीर् स्तििा िहे का पवपद् व्र्वस्थापन स्वर्ि ू् से व कहरूको क्षिता पवकास तथा परिचािन
सम्बन्धी कार्य गनय ,

(ड) जोखििर्ु क्त स्थानको पदहचान तथा उक्त स्थानको धन जनको स्थानान्तिण गनय ,

(ढ) पवपद् पश्चात पवपदबाट िएको क्षततको िे िाजोिा ि पवपद् पश्चातको आवश्र्कताको पदहचान
गनय ,
(ण) पवपद् पतछको पु निःतनिाय ण गनय ,
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(त) पवपद् पु वय त र्ािी, पवपद् प्रततकार्य , पवपद् ि पवपद्पतछको पु न िाय ि , पवपद् जोखिि न्र्ू तनकिण
जस्ता पवपद् व्र्वस्थापनका कार्य गनय ,

(थ) सलिततिे तोके बिोजजिको पवपद् व्र्वस्थापन सम्वजन्ध अन्र् काि गनय , गिाउन ।
(४)
(५)

उपदफा (३) िा जु न सु कै कु िा िे खिएको िए तापतन तनर्लितरूपिा गरिने पवकास तनिाय ण सम्बन्धी
कार्य िाई पवपद् व्र्वस्थापनसँ ग आवद्ध गिाएि कोषबाट कु नै पतन ककलसिको िचय गनय पाईने छै न ।

कोषिा िौज्दात िकि पाँ च िाि रूपै र्ा िन्दा घदट िएको अवस्थािा आपतकालिन कार्य बाहे क अन्र्
प्रर्ोजनका िागग कोषको िकि प्रर्ोग गरिने छै न ।

८.

िाहत सहायता ववतिण:
(१)
(२)

प्रिापवत व्र्जक्तिाई िाहत उपिब्ध गिाउँ दा कोषिा जम्िा िएको िकि ि वस्तु ग त सािाग्री िध्र्े
आवश्र्कता ि औगचत्र्का आधाििा द ुवै वा कु नै एक िात्र पतन उपिब्ध गिाउन सककने छ ।

उपदफा (१) बिोजजि िाहत उपिब्ध गिाउनु पू वय कोषबाट िाहत उपिब्ध गिाईददने सम्बन्धिा पवपद्
प्रिापवत व्र्जक्त वा तनजको एकाघिको परिवािका सदस्र्िे पवपद्को घटना ि सोबाट आँ फू वा आफ्नो

परिवािका सदस्र्िाई पनय गएको हानी नोक्सानीको पवविण सदहत कार्ाय ि र्िा तनवे द न दताय गनुय प ने छ
।
(३)

उपदफा (२) बिोजजि तनवे द न दताय गदाय पवपद्को घटना ि सोबाट पनय गएको हानी नोक्सानीको

(४)

िू ल्र्ाङ्कन सदहतको सजय लिन िु चु ल्का वा प्रततवे द न सिे त तनवे द नसाथ सं ि ग्न गरिएको हु नु प ने छ ।
उपदफा (२) बिोजजि दताय िएको तनवे द न ि उपदफा (३) बिोजजिको सं ि ग्न िु चु ल्का वा प्रततवे द न

सिे त का आधाििा पवपद् प्रिापवतिाई कोषबाट िाहत िकि तथा सािाग्री उपिब्ध गिाउँ दा पवपद्को
सघनता ि व्र्ापकता, कोषिा जम्िा िएको िकि तथा िाहत सािाग्रीको उपिब्धता ि िचय को
(५)

औगचत्र् सिे त िाई दृजटटगत गिी सलिततिे उगचत ठहर्ाय ए बिोजजि हु ने छ ।
उपदफा (२) ि (३) िा जु न सु कै कु िा िे खिएको िएता पतन पवपद्को कािणिे गजम्िि हानी नोक्सानी
वा घाईते िई पवपद् प्रिापवत व्र्जक्त वा तनजको एकाघिको परिवािका सदस्र्िे िाहतका िागग

तनवे द न दताय गनय सक्ने अवस्था निहे िा ि तत क
ू् ाि िाहत उपिब्ध नगिाउँ दा पवपद् प्रिापवत व्र्जक्त

थप जोखिििा धके लिन सक्ने वा थप जनधन ि स्वास््र्िा हानी नोक्सानी पु ग्न सक्ने अवस्था छ
िन्ने सलिततिाई िागे िा त्र्स्तो सलिततिे तनणय र् गिे ि तत्काि िाहत उपिब्ध गिाउन सक्ने छ ।
(६)
(७)
(८)

पवपद् प्रिापवत

व्र्जक्तिाई र्स दफा बिोजजि िाहत उपिब्ध गिाउँ दा िदहिा, बािबालिका,

ककशोिककशोिी, जे टठ नागरिक, अशक्त तथा अपाङ्गता िएका व्र्जक्तिाई प्राथलिकता ददनु प ने छ ।

पवपदको घटनािा पिी कु नै व्र्जक्तको ि ृत्र्ु िएको िहे छ िने िाहत स्वरूप प्रतत ि ृत क रु. ३५०००/का दििे ि ृत कका परिवाििाई सहर्ोग उपिब्ध गिाउने छ |

पवपदबाट पक्की घि पू णय रु पिा नटट िएका वा िाद्धान्न वािी तथा जग्गा जिीन सिे त नोक्सानी

िएिा आवश्र्क व्र्वस्था गनय को िागग रु. ३०,०००/- आं लशक पक्की घि क्षतत िै ििय त को िागग रु.
१५०००/- फु सका घि नटट िएिा रु. १०,०००/- गोठ नटट िएिा रु. ५००० तथा पशु जन्र् वस्तु
नटट िएिा क्षतत हे िी रु. ५०००/- दे खि रु. २०,००० प्रतत परिवाि िाहत सहर्ोग उपिब्ध गिाउने छ |
(९)

पवपदको घटनािा पिी घाइते हु ने ह रुिाई सिकािी अस्पतािबाट उपचाि सिे त गिी घि जान आगथय क
सहर्ोग स्वरूप प्रतत व्र्जक्त रु. ५०००/- र्ातार्ात िचय ददइने छ |

6

v08 M @
(१०)

;+Vof M !*

ldlt M @)&^÷)!÷!)

पवपदको सिर्िा पपडडत परिवािहरुिाई सु ि क्षक्षत स्थानिा िािी लशपवि सं चािन, आवश्र्क सहर्ोग ि
सिन्वर् गरिने छ |

(११)

िाहत सहर्ोग प्राप्त गनय को तनजम्त पीडडतिे घटना िएको ३० ददन लित्र प्रहिी सजजय लिन िु चु ल्का तथा
अन्र् आवश्र्क कागजात सदहत सम्बजन्धत वडा कार्ाय ि र्को लसफारिस सदहत कोष सं चािन सलितत िा
तनवे द न पे श गनुय पने छ | ि ृत क तथा घाइते को हकिा स्वास््र् सं स्थाको प्रततवे द न आवश्र्क पने छ |

९.

कोष प्रयोग गनन नपाईने :
(१)

र्स कार्य पवगधिा अन्र्त्र जु न सु कै कु िा िे खिएको िए तापतन दे हार्को प्रर्ोजनका िागग कोषिा जम्िा
िएको िकि िचय गनय पाईने छै निः

(क) तनर्लित प्रशासतनक कार्य को िागग िचय गनय ,
(ि) कु नै सिकािी वा गै ि सिकािी पदागधकािी वा किय चािीिाई तनर्लित रूपिा तिब, ित्ता वा अन्र्
सु पवधा उपिब्ध गिाउन,

(ग) कु नै सिकािी वा गै ि सिकािी पदागधकािी वा किय चािीिाई भ्रिण िचय वा अन्र् त्र्स्तै प्रकािको
िचय उपिब्ध गिाउन,

(घ) पवपद्बाट प्रिापवतिाई ददईने तोककएबिोजजिको िाहत बाहे क अन्र् कु नै पतन ककलसिको चन्दा,
पु ि स्काि, उपहाि वा आगथय क सहार्ता उपिब्ध गिाउन,

(ङ) कु नै पतन ककलसिको गोजटठ, अन्तिकक्रर्ा वा सिासम्िे ि न सञ्चािन गनय , गिाउन,

(च) आकजस्िक रूपिा तनिाय ण गनुय प ने बाहे क का अन्र् तनर्लित पू वाय धाि पवकास तनिाय ण सम्बन्धी कार्य
गनय , गिाउन,

(ङ) पवपद् जोखिि न्र्ू तनकिण तथा पवपद् व्र्वस्थापनसँ ग प्रत्र्क्ष सम्बन्ध निएको अन्र् कु नै पतन
कार्य गनय , गिाउन ।

(२)

कोषिाई प्राप्त िएको वस्तु ग त सहार्ता सािाग्री िध्र्ै कु नै पतन सािाग्री पू णय वा आं लशकरूपिा
कार्ाय ि र्को वा कार्ाय ि र्को कु नै पदागधकािी वा किय चािीको तनर्लित प्रर्ोजनका िागग प्रर्ोग
गरिने छै न ।

परिच्छे द – ३
कोषको सञ्चालन, ले खा तथा ले खा परििण
१०.

कोषको सञ्चालन :
(१)
(२)
(३)
(४)

कोषको बैंक िाता सञ्चािन नगिपालिकाको प्रिु ि प्रशासकीर् अगधकृ त वा तनजिे तोके को अगधकृ त

स्तिको किय चािी ि िे िा प्रिु ि वा तनजिे तोके को िे िाको किय चािीको सं र्ु क्त दस्तितबाट हु ने छ ।
कोषबाट एक पटकिा द ुई हजाि रूपै र्ा िन्दा बढीको िकि िु क्तानी गदाय अतनवार्य रू पिा बैंक िाफय त
िात्र िु क्तानी गरिने छ ।

कोषिाई प्राप्त वस्तु ग त सहार्ता सािाग्रीको तनकासा प्रिु ि प्रशासकीर् अगधकृ त वा तनजिे तोके को

पवपद् व्र्वस्थापन हे ने अगधकृ त स्तिको किय चािी ि जजन्सी शािा प्रिु ि बाट हु ने छ ।
उपदफा (३) बिोजजि वस्तु ग त सहार्ता सािाग्री पवपद् व्र्वस्थापन कार्य िा उपर्ोगका िागग तनकासा
गदाय िौज्दात ककताबिा िचय अलििे ि जनाई तनकासा ददनु प ने छ ि त्र्स्तो सािाग्रीको अलििे ि
िू ल्र्िाई कोषको िचय को रूपिा सिे त अलििे ि गरिने छ ।
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कोषको आयव्ययको ले खा तथा सोको सावन ज ननकिण :
(१)
(२)
(३)
(४)
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कोषको आर् व्र्र्को िे िा प्रचलित कानू न बिोजजि िाखिने छ ।

कोषिे कार्य पालिकािे तोके बिोजजि आन्तरिक तनर्न्त्रण प्रणािी कार्ि गनुय पने छ ।

कोषको िालसकरूपिा िएको आम्दानी ि िचय को पवविण अको िदहनाको सात गते लित्रिा सावय ज तनक
गनुय प ने छ ।

आगथय क वषय सिाप्त िएको लिततिे तीन िदहनालित्र सलिततिे कोषको वापषय क आर् व्र्र्को पवविण
सिे त िु ल्ने वापषय क प्रततवे द न तर्ाि गिी कार्य पालिका िाफय त नगि सिा सिक्ष पे श गनुय पने छ ।

ले खा परििण :

(१) कोषको आन्तरिक िे िापिीक्षण नगिपालिकाको आन्तरिक िे िा परिक्षण शािाबाट हु ने छ ।
(२) कोषको अजन्ति िे िापिीक्षण िहािे िा पिीक्षकबाट हु ने छ ।
(३)
(४)

नगि कार्य पालिकािे चाहे िा जु न सु कै बित सलिततको दहसावककताव जाँ छन वा जाँ च गिाउन सक्ने छ ।

नगि कार्य पालिकाको कार्ाय ि र्िे कम्तीिा वषय को एक पटक कोषको सािाजजक ि सावयज तनक
िे िापरिक्षणको व्र्वस्था लििाउने छ ।
परिच्छे द –४
ववववध

१३.

सशतन सहायता :
(१)

पवपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी तोककएको कार्य सम्पादन गने शतय सदहत कु नै व्र्जक्त वा सं स्थािे कोषिा
सहार्ता उपिब्ध गिाउन चाहे िा त्र्स्तो सहार्ता प्राप्त गनुय पू वय सलिततिे शतय स्वीकाि गने वा नगने

सम्बन्धी तनणय र् गने छ ि शतय स्वीकाि गिे को अवस्थािा िात्र सहार्ता िकि वा सािाग्री कोषिा
जम्िा हु ने छ ।
ति ने पाि सिकाि, प्रादे श सिकाि वा स्थानीर् सिकाििे सशतय अनु दान उपिब्ध गिाउने हकिा
(२)
(३)

सलिततको पू वय तनणय र् आवश्र्क पने छै न ।

उपदफा (१) बिोजजि कोषिा प्राप्त अनु दान िकि वा वस्तु ग त सहार्ता सािाग्रीिाई तोककएको
काििा िात्र उपर्ोग गनुय प ने छ ।

उपदफा (१) बिोजजि कोषिा प्राप्त अनु दान िकि वा वस्तु ग त सहार्ता सािाग्री तोककए बिोजजिको
कार्य िा उपर्ोग िए-निएको सम्बन्धिा त्र्स्तो सहार्ता उपिब्ध गिाउने व्र्जक्त वा सं स्थािे पवविण

(४)

िाग गिे िा सोको पवविण उपिब्ध गिाउनु प ने छ ।

उपदफा (१) बिोजजि कोषिा सहार्ता स्वरुप प्राप्त हु ने िौततक सािाग्रीहरुको िण्डािण तथा पवतिण
कार्य िाई व्र्वजस्थत गनय आवश्र्क्ता अनु साि सलिततिे थप िापदण्ड/तनदे लशका बनाई िागु गनय
सक्ने छ ।

१४.

पिामशन ललन सक्ने : सलिततिे र्स कार्य पवगध बिोजजिको कार्य सम्पादन गनय उपर्ु क्त पवज्ञ व्र्जक्त वा
सस्थासँ ग आवश्र्क पिािशय लिन सक्ने छ ।
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िकम फ्रिज नहु ने तथा आवती कोष (रिवम्ववङ् फण्ड) को रूपमा िहने :
(१)
दफा ५ को उपदफा (१) बिोजजि कोषिा जम्िा िएको िकि िध्र्े आं लशक वा पु िै िकि कु नै
आगथय क वषय िा िचय निई आगथय क वषय को अन्त्र्िा बाँ की िहे िा त्र्स्तो िकि किज निई कोषिै
िहने छ ।
ति दफा १३ को उपदफा (१) बिोजजि प्राप्त सहार्ता िकििाई त्र्स्तो शतय अनु रू प उपर्ोग गनय

नसके को कािण जनाई सहार्ता उपिब्ध गिाउने सम्बजन्धत व्र्जक्त वा सं स्थािे कफताय िाग गिे िा
कोषबाट िकि कफताय गनय बाधा पने छै न ।
(२)

कोषिाई आवती कोष (रिबजल्वङ्ग फण्ड) को रुपिा सञ्चािन गरिने छ ।

स्पम्टिकिणाः र्स दफाको प्रर्ोजनका िागग आवती कोष (रिबजल्वङ फण्ड) िन्नािे कोषबाट िचय िएको

नगद िकि वापषयक रुपिा बजे ट पवतनर्ोजन िाफय त पु निःपु ततय गदै जाने गरि स्थापपत कोषिाई
(3)

१६.

सम्झनु प छय ।

कोषिा िौज्दात िकि पाँ च िाि रूपै र्ा िन्दा न्र्ू न हु न गएिा तत्काि थप िकि जम्िा गनय प्रर्त्न
गरिने छ ।

सहयोगका लागग आह्वान गने :
(१)

पवपद्का कािण आपत्कालिन अवस्था लसजय ना िई स्थानीर् स्रोत साधन ि क्षितािे पवपद्को सािना
गनय कदठन िएिा नगिपालिकािे तछिे की स्थानीर् तह, प्रदे श सिकाि तथा ने पाि सिकाििाई कोषिा

(२)

आगथय क तथा वस्तु ग त सहार्ता उपिब्ध गिाउन अनु िोध गनय सक्ने छ ।

पवपद्बाट प्रिापवतको िोज, उद्धाि ि िाहतका िागग सलिततिे स्थानीर् सािाजजक तथा पिोपकािी
सं घ , सं ग ठन, र्ु वाक्िव, आिासिू ह , स्वर्ि ू् से व क, िाटरसे व क, उद्र्ोगी व्र्वसार्ी, प्रवु द्ध व्र्जक्त
तथा आिसवय साधािणिाई सहर्ोगका िागग अनु िोध गनय सक्ने छ ।

१७.

अलिले ख िाख्ने :
(१)

सलिततिे कोष परिचािन सम्बन्धिा गिे को तनणय र् ि अन्र् काि कािवाहीको अलििे ि द ुरु स्त िाख्नु
पने छ ।

(२)

उपदफा (१) बिोजजिको अलििे ि सलिततको सदस्र्-सगचवको जजम्िािा िहने छ ।

(३)

दफा (१) बिोजजिको अलििे ि सिोकािवािा कु नै व्र्जक्त वा सं स्थािे िाग गिे िा तनजिाई
तनर्िानु साि त्र्स्तो अलििे ि उपिब्ध गिाईने छ ।

१८.

अनु ग मन:
(१)

र्स कार्य पवगध बिोजजि कोष परिचािन तथा सोबाट िएका कािको तनर्लित तथा आकजस्िक
अनु ग िन सम्बन्धी कार्य का िागग सलिततको सं र्ोजक वा तनजिे तोके को सलिततको अन्र् कु नै

सदस्र्को सं र्ोजकत्विा सलिततको न्र्ू न ति थप एक सदस्र् सिे त सं ि ग्न िहे को अनु ग िन टोिी
(२)

िदटई कोष परिचािनबाट िएको कािको अनु ग िन गनय सक्ने छ ।

उपदफा (१) बिोजजि िदटएको अनु ग िन टोिीिे आफू िाई प्राप्त कार्ाय दे शका आधाििा अनु ग िनका
क्रििा दे खिएको सत्र् त्र् पवविण सदहतको प्रततवे द न सलिततसिक्ष पे श गनुय प ने छ ।
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उपदफा (२) बिोजजि पे श हु न आएको प्रततवे द न सिे त का आधाििा कोष परिचािनिा कु नै कलि
किजोिी िएको दे खिएिा त्र्सिाई सु धाि गनय सलिततिे आवश्र्क तनदे शन ददन सक्ने छ ि त्र्स्तो
तनदे शनको पािना गनुय सम्बजन्धत सबै को कतयव्र् हु ने छ ।
उपदफा (३) िा जु न सु कै कु िा िे खिएको िएता पतन कोष परिचािनिा कु नै गजम्िि त्रु टी िहे को ि
सोिाई तत्काि िोक्न आवश्र्क दे खिएिा सं र्ोजकिे त्र्स्तो कार्य िोक्न तनदे शन ददन सक्ने छ ।

(५)

अनु ग िनका क्रििा कु नै व्र्जक्तिे झु ठा पवविण पे श गिी कोषबाट िाहत प्राप्त गिे को वा कोषिे

उपिब्ध गिाएको िाहतको द ुरू पर्ोग गिे को पाईएिा दोषी उपि प्रचलित कानू न बिोजजि कािवाही
(६)

हु ने छ ।
उपदफा (१) बिोजजिको अनु ग िन टोिीिा उपिब्ध िएसम्ि स्थानीर् िाजनीततक दि, पवपद्

व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्य िा सं ि ग्न गै ि सिकािी सं घ सं स्था, उद्र्ोगी व्र्वसार्ी आवद्ध सं घ सं ग ठन,
नागरिक सिाज तथा पत्रकाि आवद्ध सं घ सं ग ठन ि सशतय सहार्ता उपिब्ध गिाउने व्र्जक्त वा
सं स्थाको प्रतततनगध सिे त िाई सं ि ग्न गिाईने छ ।
१९.

ननदे शन ददन सक्ने : नगि सिािे सलिततको काि कािबाहीको सम्बन्धिा सलिततिाई आवश्र्क तनदे शन ददन
सक्ने छ ।

२०.

र्स िन्दा पदहिे र्स सिन्धी िएका कार्यहरु र्सै कार्यपवगध अन्तगयत िएको िातननेछ |
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