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बे सीशहर नगरपािलका
िवप

व्यवःथापन कोष (स ालन) कायर्िविध, २०७५

ूःतावनाः

बे सीशहर नगरपािलका क्षे ऽ िभऽ ूाकृ ितक तथा गै र ूाकृ ितक िवप बाट हुन सक्ने जोिखम
न्यू िनकरण तथा व्यवःथापनका लािग ःथापना भएको िवप

सम्बन्धी कायर्िविध बनाउन बाञ्छनीय भएकोले ,

नगर िवप

व्यवःथापन कोषको स ालन

जोिखम न्यू िनकरण तथा व्यवःथापन ऐन, २०७5 को दफा २७ ले िदएको

अिधकार ूयोग गरी बे सीशहर नगर कायर्पािलकाले यो कायर्िविध बनाएकोछ ।
पिरच्छे द – १

१.

२.

सं िक्ष

ूारिम्भक

नाम र ूारम्भ : (१) यो कायर्िविधको नाम “िवप

(स ालन) कायर्िविध, २०७५” रहे को छ ।

(२) यो कायर्िविध तु न्त ूारम्भ हुने छ ।

पिरभाषा : िवषय वा ूसं ग ले अक अथर् नलागे मा यस कायर्िविधमा,

व्यवःथापन कोष
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(क)
(ख)
(ग)

“ऐन” भ ाले नगर िवप

ऐन, २०७5सम्झनुप छर् । 

जोिखम न्यू नीकरण तथा व्यवःथापन

“कोष” भ ाले ऐनको दफा १२ बमोिजमको िवप
कोष सम्झनुप छर् ।

व्यवःथापन

“ूभािवत व्यिक्त” भ ाले िवपद्को घटनाबाट पिरवारका सदःय
गुमाएको, शारीिरक वा मानिसक समःया उत्प

भएको, घर,

जग्गाजिमन, पशुप न्छी, खा ा , ल ाकपडा तथा अन्य सम्प ीमा
आं िशक वा पू ्ण पमा नोक्सानी पुगे को वा िवपद्का कारण अन्य
कु नै तिरकाबाट ूभािवत भएको व्यिक्तलाई सम्झनुप छर् ।

(घ) “राहत” भ ाले िवप

ूभािवत व्यिक्तलाई उपलब्ध गराईने नगद

तथा वःतुग त सहायता सामामी समे त सम्झनुप छर् ।

(ङ)

“सिमित” भ ाले ऐनको दफा ३ बमोिजमको सिमित सम्झनुप छर् ।

(छ)

नगरपािलका भ ाले बे सीशहर नगरपािलका सम्झनुप छर् ।

(च) “सं योजक” भ ाले सिमितको सं योजक सम्झनुप छर् ।

पिरच्छे द – २

३.

कोषको ःथापना, उ े ँय तथा ूयोग

कोषको ःथापना: (१) ःथानीय ःतरमा उत्प

भएको वा हुन सक्ने िवपद्को जोिखम

न्यू िनकरण तथा व्यवःथापन सम्बन्धी कायर् नगर ःतरबाटै स ालन गनर्का लािग

आवँयक ॐोत सं क लन र पिरचालन गनर् नगरपािलकामा एक िवप

कोष रहने छ ।

व्यवःथापन

(२) कोषको आय रकम सं क लन तथा व्यय रकम पिरचालनका लािग

नगरपािलकाको सि त कोष रहे को िव ीय सं ःथामा एक छु ै खाता खोिलने छ ।

(३) कोषको कू ल आम्दानी अन्तगर्त यस कायर्िविधको दफा ५ बमोिजम

कोषमा जम्मा हुने ग री ूा

भएको रकम तथा कोषको खाता रहे को िव ीय सं ःथाले

कोष रकममा उपलब्ध गराएको ब्याज आय र दफा ६ बमोिजम ूा

भएको

वःतुग त सहायता सामामीको ूचिलत मू ल्य समे त लाई जनाउँ ने छ ।

तर वःतुग त सहायता सामामीको ूचिलत मू ल्यलाई बक िहसाबमा समावे श

गिरने छै न ।
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(४) यस कायर्िविधको दफा ६ बमोिजम कोषको नाममा ूा

४.

हुन आउने

वःतुग त सहायता सामामीको छु ै मौज्दात िकताब ःथापना गिर अिभले ख गिरने छ

कोषको उ े ँय : (१) ःथानीय ःतरमा हुन सक्ने सम्भाव्य िवपद्को जोिखम

न्यू िनकरण तथा िवपद्को व्यवःथापनका लािग आिथर्क तथा वःतुग त सहायता
पिरचालन गनुर् कोषको उ े ँय रहने छ ।

(२) कोषले दे हायका क्षे ऽ मा काम गन छः

(क) िवपद्को घटनाबाट ूभािवत व्यिक्तह लाई ःथानीय ःतरमा
तु न्त खोज, उ ार र राहत से वा उपलब्ध गराउने ।

(ख) िवप

पदार् तत्कालै ःथानीय ःतरमा सामना गनर् सक्ने

(ग) िवप

जोिखम न्यू िनकरण, पू वर्त यारी, ूितकायर् र पुन लार् भ

अवःथा िसजर्ना गन ।

५.

कायर्लाई सहज गन ।

कोषको आम्दानी : (१) कोषमा ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को

अिधनमा रिह दे हाय बमोिजमका रकम आम्दानीको
(क) नगरपािलकाको

वािषर्क

पमा जम्मा हुने छ :

बजे ट माफर् त

कोषमा जम्मा हुने गरी ःवीकृ त रकम,

िवप

व्यवःथापन

(ख) िवप

व्यवःथापन कायर्का लािग कोषमा जम्मा हुने ग री

(ग) िवप

व्यवःथापन कायर्का लािग कोषमा जम्मा हुने ग री

अन्य ःथानीय तहबाट ूा

(घ)

(ङ)

रकम,

ूदे श सरकार तथा ने पाल सरकारबाट ूा
नगरसभाबाट

बमोिजम िवप

ःवीकृ त

ऐनमा

व्यवःथा

गिरए

नगरकायर्पािलका

सदःय

तथा

व्यवःथापन कोषमा जम्मा हुने ग री ूा

शुल्क तथा दःतुर रकम,
नगरसभा

आिथर्क

सदःय,

गाउँ पािलका/नगरपािलकाका

िनणर् य बाट ूा

(च) ःवदे शी िविभ
त्यसमा

रकम,

हुने रकम,

कमर्चारीह को

ःवे िच्छक

सरकारी तथा गै र सरकारी सं घ सं ःथाह

कायर्र त

कमर्चारीह ,

उ ोगी,

हुने

र

व्यवसायी,

पे शाकमीर्, राजनीितक दल, नागिरक समाज, धािमर्क तथा

परोपकारी सं घ सं ःथा र आम सवर्साधारणबाट ःवे िच्छक
पमा ूा

िवप

हुने रकम,
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(छ) गै र आवासीय ने पाली, वै दे िशक सरकार तथा सं घ सं ःथाको
तफर् बाट ूचिलत कानू न को अिधनमा रिह ूा

हुने रकम,

(छ) कोषको खाता स ालनमा रहे को िव ीय सं ःथाले त्यःतो
कोषमा रहे को रकममा उपलब्ध गराएको ब्याज आय,

(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बमोिजम वःतुग त सहायता
सामामीको िबबीबाट ूा

आय,

अन्य कु नै ॐोतबाट ूा

रकम ।

(झ) ूचिलत कानू न को अिधनमा रिह कोषमा जम्मा हुने गरी
(२) उपदफा (१) बमोिजम कोषलाई उपलब्ध हुने रकम सम्बिन्धत

व्यिक्त वा सं ःथाले यस कायर्िविधको दफा 3 को उपदफा (२) बमोिजमको
कोषको बक खातामा िसधै जम्मा गिरिदन वा नगरपािलकाको आिथर्क ूशासन

शाखामा नगद जम्मा गनर् सक्ने छ । त्यसरी नगद जम्मा हुन आएमा आिथर्क
ूशासन

शाखाले

भपार् ई

उपलब्ध

(३) कोषमा रकम जम्मा गन व्यिक्त तथा सं ःथाको नाम र ूा

सहायता

गराउनुप नछ ।

सम्बिन्धत

व्यिक्त

रकम सम्बन्धी मािसक िववरण अक
गिरने छ ।

वा

सं ःथालाई

सोको

मिहनाको सात गते िभऽ सावर्ज िनक

तर कु नै व्यिक्त वा सं ःथाले सहायता उपलब्ध गराउँ दा आफ्नो नाम

सावर्ज िनक नगनर् सिमितलाई अनुरोध गरे को रहे छ भने िनजको नाम उल्ले ख नगरी
६.

िववरण सावर्ज िनक गनर् बाधा पन छै न।

वःतुग त सहायता सामामी: (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को

अिधनमा रिह कु नै व्यिक्त वा सं ःथाबाट नगदबाहे क को वःतुग त सहायता सामामी

ूा

हुन आएमा र त्यसरी ूा

सामामी िवप

व्यवःथापन सम्बन्धी कायर्मा

उपयोग हुने दे िखएमा त्यःतो वःतुग त सहायता सामामीलाई ःवीकार गिरने छ ।
(2)

उपदफा

(१)

बमोिजम

ःवीकार

गिरएको

वःतुग त

सहायता

सामामीलाई अलग्गै मौज्दात िकताबमा आम्दानी अिभले ख जनाई त्यःतो सामामीको
ूचिलत मू ल्यलाई कोषको आम्दानीको

पमा समे त अिभले ख गिरने छ ।

ःपि करणः यस दफाको ूयोजनका लािग ूचिलत मू ल्य भ ाले वःतुग त

सामामीको साथमा ूा हुने खिरद िबजक वा मू ल्या नको ूमाण र ढु वानी लागत
समे त को मू ल्यलाई जनाउँ ने छ । यदी त्यःतो मू ल्यिबना नै वःतुग त सामामी ूा

हुन आएको रहे छ भने त्यःतो वःतुग त सामामीको ूचिलत ःथानीय दररे ट
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अनुसारको मू ल्या नलाई आम्दानीको आधार मािनने छ । सो पिन नभएमा त्यसरी
ूा

सामामीको लािग सिमितले उिचत ठहयार् ए को मू ल्या नलाई कोषको आम्दानीको

आधारको

पमा िलईने छ ।

(३) उपदफा (१) बमोिजम ूा

भई उपदफा (२) बमोिजम आम्दानी

अिभले ख गिरएको कु नै सामामी तत्काल ूयोग गनर् आवँयक नपन वा निमल्ने वा

लामो समयसम्म भण्डारण गिर राख्न पिन अनुकु ल नहुने (सड्ने , िबमने , नािसने वा

खे र जाने ) ूकृ ि को भएमा सिमितको िनणर्य ले त्यःतो सामामीलाई ूचिलत कानू न
बमोिजम िललाम िबबी गरी ूा

आय रकमलाई दफा ३ को उपदफा (२)

बमोिजमको कोषको खातामा जम्मा गिरने छ ।

(४) उपदफा (१) मा जुन सुकै कु रा ले िखएको भएता पिन कु नै वःतुग त

सहायता सामामी ःथानीय िवप

व्यवःथापनमा उपयोग नहुने वा उपयोग गनर्

उपयुक्त नहुने दे िखएमा सिमितले िनणर्य गरी त्यःतो सहयोग आं िशक वा पू णर् पमा
अःवीकार गनर् सक्ने छ ।

(५) उपदफा (१) वा जुन सुकै कु रा ले िखएको भएता पिन कु नै वःतुग त

सहायता सामामी ूचिलत मापदण्ड बमोिजमको न्यू न तम गुण ःतरयुक्त नभएको

अवःथामा त्यःतो सामामीलाई सिमितले अःवीकार गनछ।
(६) उपदफा (१) बमोिजम ूा

वःतुग त सहायता सामामी उपदफा (४)

वा (५) बमोिजम अःवीकार गिरएको अवःथामा बाहे क त्यःतो सामामी उपलब्ध

गराउने व्यिक्त वा सं ःथालाई कायार् ल यले सामामी ूाि

उपलब्ध गराउनुप नछ ।
अिभले ख

र ःवीकारोिक्तको भपार् ई

(६) उपदफा (१) बमोिजम ःवीकार गरी उपदफा (२) बमोिजम
गिरएको

र

उपदफा

(४) वा

(५)

बमोिजम

अिःवकार

गिरएको

सामामीको िववरण तथा ःवीकार गिरएको सामामीको हकमा सो उपलब्ध गराउने

व्यिक्त वा सं ःथाको नाम सम्बन्धी मािसक िववरण अक मिहनाको सात गते िभऽ

सावर्ज िनक गिरने छ ।

तर कु नै व्यिक्त वा सं ःथाले सहायता उपलब्ध गराउँ दा आफ्नो नाम

सावर्ज िनक नगनर् सिमितलाई अनुरोध गरे को रहे छ भने िनजको नाम उल्ले ख नगरी
िववरण सावर्ज िनक गनर् बाधा पन छै न ।
(७) यस दफा बमोिजम ूा

भएको वःतुग त सहायता सामामीलाई त्यःतो

सामामी भण्डारण गन वा ूयोग गिरने ःथानसम्म पुयार् उ नका लािग सहायता
उपलब्ध गराउने सम्बिन्धत व्यिक्त वा सं ःथालाई नै अनुरोध गनर् सिकने छ ।

िवप
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७.

कोषको ूयोग : (१) कोषमा जम्मा भएको रकम खचर् गनर् तथा िवप

व्यवःथापनका लािग ूा

िनणर् य गनुर्प न छ ।

वःतुग त सहायता सामामी खचर् िनकासा गनर् सिमितले

(२) उपदफा (१) मा जुन सुकै कु रा ले िखएको भएता पिन तत्काल िवप

ूितकायर् गनुर् पन अवःथा रहे को, तर सिमितको बै ठ क बःन सक्ने अवःथा नरहे मा

तत् प ात लगतै बःने सिमितको बै ठ कबाट अनुमोदन गराउने गरी सं योजकको

िनणर् य बाट एक पटकमा बढीमा दश हजार
पुग्ने छै न ।

पै यासम्मको रकम खचर् गनर् बाधा

(३) कोषमा जम्मा भएको रकम तथा सामामी दे हाय बमोिजमको कायर्मा

खचर् गिरने छ :

(क) िवप बाट ूभािवत भएको वा हुन सक्ने व्यिक्त वा समुदायको तत्काल खोजी, उ ार

तथा सम्पि को सं र क्षण गनर्,

(ख) िवप

ूभािवतको तत्कालीन राहतका लािग आवँयक पन खा ा , खाने पानी, ल ा

कपडा, औषधी, सरसफाइ तथा शै िक्षक सामामी जःता वःतुह
तथा तत् सम्बन्धी अन्य आवँयक कायर् गनर्,

खिरद गरी उपलब्ध गराउन

(ग) िवपद्को कारण ःथायी बसोबास ःथल गुमाएका व्यिक्तह का लािग अःथायी िशिवर वा

आौयःथल बनाउन तथा पुन ःथार् प ना गनर्,

(घ) िवपद्को कारणबाट घाइते वा िबरामी भएका व्यिक्तको औषधोपचार गनर्,

(ङ) िवप

ूभािवतलाई मनोवै ािनक उपचार तथा मनोिवमशर् ूदान गनर्,

(च) िवपद्को कारणबाट मृत्यु भएका व्यिक्तको काजिबया वा सदगतका लािग िनजको

पिरवारलाई तोिकए बमोिजमको सहायता उपलब्ध गराउन,

(छ) िवपद्को कारण सम्पि को क्षती हुने व्यिक्तलाई तोिकएबमोिजमको राहत उपलब्ध
गराउन,
(ज)

खोज, उ ार

तथा ूाथिमक उपचारकालािग ःवयम् से व क तथा िवशे ष को

पिरचालन र सामामी खिरद तथा भण्डारण गनर्,

(झ) िवपद्को कारणबाट भएको फोहरमै ला तथा ूदुष णको िवसजर्न गनर्,

(ञ) िवप

पू वर् सू च ना ूणाली ःथापना सम्बन्धी उपकरण खिरद, ूणाली िवकास र सोको

स ालन गनर्,

(ट) खोज, उ ार र राहतकोलािग तत्काल स ार तथा यातायात सू चा
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(ठ) ःथानीय ःतरमा रहे का िवप
पिरचालन सम्बन्धी कायर् गनर्,

व्यवःथापन ःवयम् से व कह को क्षमता िवकास तथा

(ड) जोिखमयुक्त ःथानको पिहचान तथा उक्त ःथानको धन जनको ःथानान्तरण गनर्,

(ढ) िवप

प ात िवपदबाट भएको क्षितको ले खाजोखा र िवप

(ण) िवप

पिछको पुनःिनमार् ण गनर्,

पिहचान गनर्,
(त) िवप

पुव र्त यारी, िवप

न्यू िनकरण जःता िवप

ूितकायर्, िवप

व्यवःथापनका कायर् गनर्,

(थ) सिमितले तोके बमोिजमको िवप

प ातको आवँयकताको

र िवपद्पिछको पुन लार् भ , िवप

जोिखम

व्यवःथापन सम्विन्ध अन्य काम गनर्, गराउन ।

(४) उपदफा (३) मा जुन सुकै कु रा ले िखएको भए तापिन िनयिमत पमा

गिरने िवकास िनमार् ण सम्बन्धी कायर्लाई िवप

कोषबाट कु नै पिन िकिसमको खचर् गनर् पाईने छै न ।

व्यवःथापनसँ ग आव

(५) कोषमा मौज्दात रकम पाँ च लाख

गराएर

पै या भन्दा घिट भएको

अवःथामा आपतकािलन कायर्बाहे क अन्य ूयोजनका लािग कोषको रकम ूयोग

गिरने छै न ।
८.

राहत सहायता िवतरण: (१) ूभािवत व्यिक्तलाई राहत उपलब्ध गराउँ दा कोषमा

जम्मा भएको रकम र वःतुग त सामामी मध्ये आवँयकता र औिचत्यका आधारमा
दुवै वा कु नै एक माऽ पिन उपलब्ध गराउन सिकने छ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम राहत उपलब्ध गराउनुपू वर् कोषबाट राहत

उपलब्ध गराईिदने सम्बन्धमा िवप

ूभािवत व्यिक्त वा िनजको एकाघरको

पिरवारका सदःयले िवपद्को घटना र सोबाट आ ँफू वा आफ्नो पिरवारका

सदःयलाई पनर् गएको हानी नोक्सानीको िववरण सिहत कायार् ल यमा िनवे द न दतार्

गनुर्प नछ ।

(३) उपदफा (२) बमोिजम िनवे द न दतार् गदार् िवपद्को घटना र सोबाट

पनर् गएको हानी नोक्सानीको मू ल्या न सिहतको सजर्िमन मुच ल्ु का वा ूितवे द न
समे त िनवे द नसाथ सं ल ग्न गिरएको हुन पु नछ ।

(४) उपदफा (२) बमोिजम दतार् भएको िनवे द न र उपदफा (३)

बमोिजमको सं ल ग्न मुच ल्ु का वा ूितवे द न समे त का आधारमा िवप

ूभािवतलाई

कोषबाट राहत रकम तथा सामामी उपलब्ध गराउँ दा िवपद्को सघनता र
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व्यापकता, कोषमा जम्मा भएको रकम तथा राहत सामामीको उपलब्धता र खचर् को

औिचत्य समे त लाई

ि गत गरी सिमितले उिचत ठहयार् ए बमोिजम हुने छ ।

(५) उपदफा (२) र (३) मा जुन सुकै कु रा ले िखएको भएता पिन

िवपद्को कारणले गिम्भर हानी नोक्सानी वा घाईते भई िवप

ूभािवत व्यिक्त वा

अवःथा नरहे मा र तत्काल राहत उपलब्ध नगराउँ दा िवप

ूभािवत व्यिक्त थप

िनजको एकाघरको पिरवारका सदःयले राहतका लािग िनवे द न दतार् गनर् सक्ने

जोिखममा धके िलन सक्ने वा थप जनधन र ःवाःथ्यमा हानी नोक्सानी पुग्न सक्ने

अवःथा छ भ े सिमितलाई लागे मा त्यःतो व्यिक्तलाई सिमितले िनणर् य गरे र

तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सक्ने छ ।
(६) िवप

ूभािवत व्यिक्तलाई यस दफा बमोिजम राहत उपलब्ध

गराउँ दा मिहला, बालबािलका, िकशोर िकशोरी, जे

नागिरक, अशक्त तथा

अपा ता भएका व्यिक्तलाई ूाथिमकता िदनुप नछ ।

९.

कोष ूयोग गनर् नपाईने : (१) यस कायर्िविधमा अन्यऽ जुन सुकै कु रा ले िखएको

भए तापिन दे हायको ूयोजनका लािग कोषमा जम्मा भएको रकम खचर् गनर् पाईने

छै नः

(क) िनयिमत ूशासिनक कायर्को लािग खचर् गनर्,

(ख) कु नै सरकारी वा गै र सरकारी पदािधकारी वा कमर्चारीलाई िनयिमत

वा अन्य सुिवधा उपलब्ध गराउन,

पमा तलब, भ ा

(ग) कु नै सरकारी वा गै र सरकारी पदािधकारी वा कमर्चारीलाई ॅमण खचर् वा अन्य त्यःतै
ूकारको खचर् उपलब्ध गराउन,

(घ) िवप बाट ूभािवतलाई िदईने तोिकएबमोिजमको राहत बाहे क अन्य कु नै पिन िकिसमको

चन्दा, पुर ःकार, उपहार वा आिथर्क सहायता उपलब्ध गराउन,

(ङ) कु नै पिन िकिसमको गोि , अन्तरिबया वा सभासम्मे ल न स ालन गनर्, गराउन,
(च)

आकिःमक

पमा

िनमार् ण

िनमार् ण सम्बन्धी कायर् गनर्, गराउन,
(ङ) िवप

गनुर्प न

जोिखम न्यू िनकरण तथा िवप

कु नै पिन कायर् गनर्, गराउन ।

(२) कोषलाई ूा

बाहे क का

अन्य

िनयिमत

पू वार् धार

िवकास

व्यवःथापनसँ ग ूत्यक्ष सम्बन्ध नभएको अन्य

भएको वःतुग त सहायता सामामी मध्यै कु नै पिन

सामामी पू णर् वा आं िशक पमा कायार् ल यको वा कायार् ल यको कु नै पदािधकारी वा

कमर्चारीको िनयिमत ूयोजनका लािग ूयोग गिरने छै न ।
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पिरच्छे द – ३

१०.

कोषको स ालन, ले खा तथा ले खा पिरक्षण

कोषको स ालन : (१) कोषको बक खाता स ालन नगरपािलकाको ूमुख

ूशासकीय अिधकृ त वा िनजले तोके को अिधकृ त ःतरको कमर्चारी र ले खा ूमुख

वा िनजले तोके को ले खाको कमर्चारीको सं य ुक्त दःतखतबाट हुने छ ।
(२) कोषबाट एक पटकमा दुई हजार

पै या भन्दा बढीको रकम

भुक्तानी गदार् अिनवायर् पमा बक माफर् त माऽ भुक्तानी गिरने छ ।
(३) कोषलाई ूा

वःतुग त सहायता सामामीको िनकासा ूमुख ूशासकीय

अिधकृ त वा िनजले तोके को िवप
िजन्सी शाखा ूमुख बाट हुने छ ।

व्यवःथापन हे न अिधकृ त ःतरको कमर्चारी र

(४) उपदफा (३) बमोिजम वःतुग त सहायता सामामी िवप

व्यवःथापन

कायर्मा उपयोगका लािग िनकासा गदार् मौज्दात िकताबमा खचर् अिभले ख जनाई
िनकासा िदनुप नछ र त्यःतो सामामीको अिभले ख मू ल्यलाई कोषको खचर् को

११.

समे त अिभले ख गिरने छ ।

पमा

कोषको आयव्ययको ले खा तथा सोको सावर्ज िनकरण : (१) कोषको आय व्ययको
ले खा ूचिलत कानू न बमोिजम रािखने छ ।

(२) कोषले कायर्पािलकाले तोके बमोिजम आन्तिरक िनयन्ऽण ूणाली

कायम गनुर् पनछ।

(३) कोषको मािसक पमा भएको आम्दानी र खचर्को िववरण अक

मिहनाको सात गते िभऽमा सावर्ज िनक गनुर्प नछ ।
(४) आिथर्क वषर् समा

भएको िमितले तीन मिहनािभऽ सिमितले कोषको

वािषर्क आय व्ययको िववरण समे त खु ल्ने वािषर्क ूितवे द न तयार गरी कायर्पािलका
१२.

माफर् त नगरसभा समक्ष पे श गनुर् पनछ ।

ले खा पिरक्षण : (१) कोषको आन्तिरक ले खापरीक्षण नगरपािलकाको आन्तिरक

ले खा पिरक्षण शाखाबाट हुने छ ।

(२) कोषको अिन्तम ले खापरीक्षण महाले खा परीक्षकबाट हुने छ ।

(३) नगरकायर्पािलकाले चाहे मा जुन सुकै बखत सिमितको िहसाविकताव

जाँ च्न वा जाँ च गराउन सक्ने छ ।

(४) नगरकायर्पािलकाको कायार् ल यले कम्तीमा वषर्को एक पटक कोषको

सामािजक र सावर्ज िनक ले खापिरक्षणको व्यवःथा िमलाउने छ ।
िवप
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पिरच्छे द – ४
१३.

सशतर् सहायता : (१) िवप

िविवध

व्यवःथापन सम्बन्धी तोिकएको कायर् सम्पादन गन

शतर् सिहत कु नै व्यिक्त वा सं ःथाले कोषमा सहायता उपलब्ध गराउन चाहे मा

त्यःतो सहायता ूा

गनुर् पू वर् सिमितले शतर् ःवीकार गन वा नगन सम्बन्धी िनणर् य

गनछ र शतर् ःवीकार गरे को अवःथामा माऽ सहायता रकम वा सामामी कोषमा
जम्मा हुने छ ।

तर ने पाल सरकार, ूादे श सरकार वा ःथानीय सरकारले सशतर् अनुदान

उपलब्ध गराउने हकमा सिमितको पू वर् िनणर्य आवँयक पनछै न ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम कोषमा ूा

अनुदान रकम वा वःतुग त

(३) उपदफा (१) बमोिजम कोषमा ूा

अनुदान रकम वा वःतुग त

सहायता सामामीलाई तोिकएको काममा माऽ उपयोग गनुर्प नछ ।

सहायता सामामी तोिकए बमोिजमको कायर्मा उपयोग भए-नभएको सम्बन्धमा
त्यःतो सहायता उपलब्ध गराउने व्यिक्त वा सं ःथाले िववरण माग गरे मा सोको

िववरण उपलब्ध गराउनुप नछ ।

(४) उपदफा (१) बमोिजम कोषमा सहायता ःव प ूाप्त हुने भौितक

सामामीह को भण्डारण तथा िवतरण कायर्लाई व्यविःथत गनर् आवँयक्ता अनुसार

१४.
१५.

सिमितले थप मापदण्ड/िनदिशका बनाई लागु गनर् सक्ने छ ।

परामशर् िलन सक्ने : सिमितले यस कायर्िविध बमोिजमको कायर् सम्पादन गनर्

उपयुक्त िव

व्यिक्त वा सःथासँ ग आवँयक परामशर् िलन सक्ने छ ।

रकम िृज नहुने तथा आवतीर् कोष (िरविल्वङ् फण्ड) को

पमा रहने : (१)

दफा ५ को उपदफा (१) बमोिजम कोषमा जम्मा भएको रकम मध्ये आं िशक वा

पुरै रकम कु नै आिथर्क वषर्मा खचर् नभई आिथर्क वषर्को अन्त्यमा बाँ की रहे मा
त्यःतो रकम िृज नभई कोषमै रहने छ ।

तर दफा १३ को उपदफा (१) बमोिजम ूा

सहायता रकमलाई त्यःतो

शतर् अनु प उपयोग गनर् नसके को कारण जनाई सहायता उपलब्ध गराउने

सम्बिन्धत व्यिक्त वा सं ःथाले िफतार् माग गरे मा कोषबाट रकम िफतार् गनर् बाधा
पन छै न ।

(२) कोषलाई आवतीर् कोष (िरबिल्व

गिरने छ ।
िवप
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ःपि करणः यस दफाको ूयोजनका लािग आवतीर् कोष (िरबिल्वङ फण्ड)

भ ाले कोषबाट खचर् भएको नगद रकम वािषर्क

पमा बजे ट िविनयोजन माफर् त

(3) कोषमा मौज्दात रकम पाँ च लाख

पै या भन्दा न्यू न हुन गएमा

पुनःपुितर् गद जाने गिर ःथािपत कोषलाई सम्झनुप छर् ।

१६.

तत्काल थप रकम जम्मा गनर् ूय

गिरने छ ।

सहयोगका लािग आ ान गन : (१) िवपद्का कारण आपत्कािलन अवःथा िसजर्ना

भई ःथानीय ॐोत साधन र क्षमताले

िवपद्को सामना गनर् किठन भएमा

नगरपािलकाले िछमे की ःथानीय तह, ूदे श सरकार तथा ने पाल सरकारलाई
कोषमा आिथर्क तथा वःतुग त सहायता उपलब्ध गराउन अनुरोध गनर् सक्ने छ ।

(२) िवप बाट ूभािवतको खोज, उ ार र राहतका लािग सिमितले

ःथानीय सामािजक तथा परोपकारी सं घ , सं ग ठन, युवाक्लव, आमासमू ह , ःवयम्
से व क, रा से व क, उ ोगी व्यवसायी, ूवु

१७.

सहयोगका लािग अनुरोध गनर् सक्ने छ ।

व्यिक्त तथा आमसवर्साधारणलाई

अिभले ख राख्ने : (१) सिमितले कोष पिरचालन सम्बन्धमा गरे को िनणर्य र अन्य

काम कारवाहीको अिभले ख दु ःत राख्नु पनछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजमको अिभले ख सिमितको सदःय-सिचवको

िजम्मामा रहने छ ।

(३) दफा (१) बमोिजमको अिभले ख सरोकारवाला कु नै व्यिक्त वा

१८.

सं ःथाले माग गरे मा िनजलाई िनयमानुसार त्यःतो अिभले ख उपलब्ध गराईने छ ।

अनुग मन: (१) यस कायर्िविध बमोिजम कोष पिरचालन तथा सोबाट भएका

कामको िनयिमत तथा आकिःमक अनुग मन सम्बन्धी कायर्का लािग सिमितको

सं योजक वा िनजले तोके को सिमितको अन्य कु नै सदःयको सं योजकत्वमा सिमितको

न्यू न तम थप एक सदःय समे त सं ल ग्न रहे को अनुग मन टोली खिटई कोष
पिरचालनबाट भएको कामको अनुग मन गनर् सक्ने छ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम खिटएको अनुग मन टोलीले आफू लाई ूा

कायार् दे शका आधारमा अनुग मनका बममा दे िखएको सत्य तथ्य िववरण सिहतको

ूितवे द न सिमितसमक्ष पे श गनुर्प नछ ।

(३) उपदफा (२) बमोिजम पे श हुन आएको ूितवे द न समे त का

आधारमा कोष पिरचालनमा कु नै किम कमजोरी भएको दे िखएमा त्यसलाई सुधार

गनर् सिमितले आवँयक िनदशन िदन सक्ने छ र त्यःतो िनदशनको पालना गनुर्

सम्बिन्धत सबै को कतर् व्य हुने छ ।
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(४) उपदफा (३) मा जुन सुकै कु रा ले िखएको भएता पिन कोष

पिरचालनमा कु नै गिम्भर ऽुटी रहे को र सोलाई तत्काल रोक्न आवँयक दे िखएमा

सं योजकले त्यःतो कायर् रोक्न िनदशन िदन सक्ने छ ।
राहत ूा

(५) अनुग मनका बममा कु नै व्यिक्तले झुठा िववरण पे श गरी कोषबाट
गरे को वा कोषले उपलब्ध गराएको राहतको दु पयोग गरे को पाईएमा

दोषी उपर ूचिलत कानू न बमोिजम कारवाही हुने छ ।

(६) उपदफा (१) बमोिजमको अनुग मन टोलीमा उपलब्ध भएसम्म

ःथानीय राजनीितक दल, िवप

व्यवःथापन सम्बन्धी कायर्मा सं ल ग्न गै र सरकारी

सं घ सं ःथा, उ ोगी व्यवसायी आव
आव

१९.

सं घ सं ग ठन र सशतर् सहायता उपलब्ध गराउने व्यिक्त वा सं ःथाको ूितिनिध

समे त लाई सं ल ग्न गराईने छ ।

िनदशन

सं घ सं ग ठन, नागिरक समाज तथा पऽकार

िदन

सक्ने

:

नगरसभाले

सिमितको

सिमितलाई आवँयक िनदशन िदन सक्ने छ ।

काम

कारबाहीको

सम्बन्धमा

cf1fn],
eLd k|;fb ltjf/L
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