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स्थानिय तह प्रकोप व्यवस्थापि कोष सञ्चालि काययववनि २०७६
प्रमाणिकरि नमनत २०७६।१२।२९
प्रस्ताविााः

म्याङलुङ िगरपानलका क्षे त्र नित्र प्राकृ नतक तथा गै र प्राकृ नतक ववपद्बाट हुि सक्िे जोणिम

न्यू निकरि तथा व्यवस्थापिका लानग स्थापिा िएको स्थानिय तह प्रकोप व्यवस्थापि कोष सञ्चालि
सम्बन्िी काययववनि बिाउि बाञ्छिीय िएकोले ,
म्याङलुङ िगर ववपद् जोणिम न्यू निकरि तथा व्यवस्थापि ऐि, २०७६ को दफा २७ ले
ददएको अनिकार प्रयोग गरी िगर काययपानलकाले यो काययववनि बिाएकोछ ।
पररच्छे द – १
प्रारणम्िक
१.

सं णक्षप्त िाम र प्रारम्ि : (१) यो काययववनिको िाम “स्थानिय तह प्रकोप व्यवस्थापि कोष
सञ्चालि काययववनि २०७६” रहे को छ ।
(२) यो काययववनि तुरू न्त प्रारम्ि हुिे छ ।

२.

पररिाषा : ववषय वा प्रसं ग ले अको अथय िलागे मा यस काययववनिमा,
(क) “ऐि” िन्नाले म्याङलुङ िगर ववपद् जोणिम न्यू िीकरि तथा व्यवस्थापि ऐि,
२०७६ सम्झिुप छय । 
(ि) “कोष” िन्नाले ऐिको दफा १२ बमोणजमको स्थानिय तह प्रकोप व्यवस्थापि
कोष सम्झिुप छय ।
(ग) “प्रिाववत व्यणि” िन्नाले ववपद्को घटिाबाट पररवारका सदस्य गुमाएको,
शारीररक वा मािनसक समस्या उत्पन्न िएको, घर, जग्गाजनमि, पशुप न्छी,
िाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा अन्य सम्पत्तीमा आं णशक वा पू ू्ि रूपमा िोक्सािी पुगे को
वा ववपद्का कारि अन्य कु िै तररकाबाट प्रिाववत िएको व्यणिलाई सम्झिुप छय
।
(घ) “राहत” िन्नाले ववपद् प्रिाववत व्यणिलाई उपलब्ि गराईिे िगद तथा वस्तुग त
सहायता सामाग्री समे त सम्झिुप छय ।
(ि) “सनमनत” िन्नाले ऐिको दफा ३ बमोणजमको सनमनत सम्झिुप छय ।
(छ) “सं योजक” िन्नाले सनमनतको सं योजक सम्झिुप छय ।
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पररच्छे द – २
कोषको स्थापिा, उद्दे श्य तथा प्रयोग
३.

कोषको स्थापिा: (१) स्थािीय स्तरमा उत्पन्न िएको वा हुि सक्िे ववपद्को जोणिम न्यू निकरि
तथा व्यवस्थापि सम्बन्िी कायय िगर स्तरबाटै सञ्चालि गियका लानग आवश्यक स्रोत सं क लि
र पररचालि गिय िगरपानलकामा एक स्थानिय तह प्रकोप व्यवस्थापि कोष रहिे छ ।
(२) कोषको आय रकम सं क लि तथा व्यय रकम पररचालिका लानग िगरपानलकाको
सणञ्चत कोष रहे को ववत्तीय सं स्थामा एक छु ट्टै िाता िोनलिे छ ।

(३) कोषको कू ल आम्दािी अन्तगयत यस काययववनिको दफा ५ बमोणजम कोषमा जम्मा

हुिे ग री प्राप्त िएको रकम तथा कोषको िाता रहे को ववत्तीय सं स्थाले कोष रकममा उपलब्ि
गराएको ब्याज आय र दफा ६ बमोणजम प्राप्त िएको वस्तुग त सहायता सामाग्रीको प्रचनलत
मू ल्य समे त लाई जिाउँ िे छ ।

तर वस्तुग त सहायता सामाग्रीको प्रचनलत मू ल्यलाई बैं क वहसाबमा समावे श गररिे छै ि

।
(४) यस काययववनिको दफा ६ बमोणजम कोषको िाममा प्राप्त हुि आउिे वस्तुग त
सहायता सामाग्रीको छु ट्टै मौज्दात वकताब स्थापिा गरर अनिले ि गररिे छ ।
४.

कोषको उद्दे श्य : (१) स्थािीय स्तरमा हुि सक्िे सम्िाव्य ववपद्को जोणिम न्यू निकरि तथा
ववपद्को व्यवस्थापिका लानग आनथयक तथा वस्तुग त सहायता पररचालि गिुय कोषको उद्दे श्य
रहिे छ ।
(२) कोषले दे हायका क्षे त्र मा काम गिे छाः
(क) ववपद्को घटिाबाट प्रिाववत व्यणिहरूलाई स्थािीय स्तरमा तुरु न्त िोज,
उद्धार र राहत से वा उपलब्ि गराउिे ।
(ि) ववपद् पदाय तत्कालै स्थािीय स्तरमा सामिा गिय सक्िे अवस्था नसजयिा गिे
।
(ग) ववपद् जोणिम न्यू निकरि, पू व यत यारी, प्रनतकायय र पुि लाय ि काययलाई सहज
गिे ।

५.

कोषको आम्दािी : (१) कोषमा ऐिको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अनििमा रवह
दे हाय बमोणजमका रकम आम्दािीको रूपमा जम्मा हुिे छ :

(क) िगरपानलकाको वावषयक बजे ट माफय त प्रकोप व्यवस्थापि कोषमा जम्मा हुिे
गरी स्वीकृ त रकम,

(ि) ववपद् व्यवस्थापि काययका लानग कोषमा जम्मा हुिे ग री अन्य स्थािीय
तहबाट प्राप्त रकम,
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(ग) ववपद् व्यवस्थापि काययका लानग कोषमा जम्मा हुिे ग री प्रदे श सरकार तथा
िे पाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(घ) िगरसिाबाट स्वीकृ त आनथयक ऐिमा व्यवस्था गररए बमोणजम प्रकोप
व्यवस्थापि कोषमा जम्मा हुिे ग री प्राप्त हुिे शुल्क तथा दस्तुर रकम,

(ङ)िगर

सिा

सदस्य,

िगर

काययपानलका

सदस्य

तथा

िगरपानलकाका

कमयचारीहरूको स्वे णच्छक निियय बाट प्राप्त हुिे रकम,

(च) स्वदे शी ववनिन्न सरकारी तथा गै र सरकारी सं घ सं स्थाहरू र त्यसमा काययर त
कमयचारीहरू, उद्योगी, व्यवसायी, पे शाकमी, राजिीनतक दल, िागररक
समाज, िानमयक तथा परोपकारी सं घ सं स्था र आम सवयसािारिबाट स्वे णच्छक
रूपमा प्राप्त हुिे रकम,

(छ) गै र आवासीय िे पाली, वै दे णशक सरकार तथा सं घ सं स्थाको तफय बाट प्रचनलत
कािू ि को अनििमा रवह प्राप्त हुिे रकम,

(छ) कोषको िाता सञ्चालिमा रहे को ववत्तीय सं स्थाले त्यस्तो कोषमा रहे को
रकममा उपलब्ि गराएको ब्याज आय,
(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बमोणजम वस्तुग त सहायता सामाग्रीको नबक्रीबाट
प्राप्त आय,

(झ) प्रचनलत कािू ि को अनििमा रवह कोषमा जम्मा हुिे गरी अन्य कु िै स्रोतबाट
प्राप्त रकम ।

(२) उपदफा (१) बमोणजम कोषलाई उपलब्ि हुिे रकम सम्बणन्ित व्यणि वा सं स्थाले

यस काययववनिको दफा 3 को उपदफा (२) बमोणजमको कोषको बैं क िातामा नसिै जम्मा
गररददि वा िगरपानलकाको आनथयक प्रशासि शािामा िगद जम्मा गिय सक्िे छ । त्यसरी िगद
जम्मा हुि आएमा आनथयक प्रशासि शािाले सम्बणन्ित व्यणि वा सं स्थालाई सोको िपाय ई
उपलब्ि गराउिुप िे छ ।
(३) कोषमा रकम जम्मा गिे व्यणि तथा सं स्थाको िाम र प्राप्त सहायता रकम सम्बन्िी
मानसक वववरि अको मवहिाको सात गते नित्र सावयज निक गररिे छ ।

तर कु िै व्यणि वा सं स्थाले सहायता उपलब्ि गराउँ दा आफ्िो िाम सावयज निक िगिय

सनमनतलाई अिुरोि गरे को रहे छ ििे निजको िाम उल्ले ि िगरी वववरि सावयज निक गिय बािा
पिे छै ि।
६.

वस्तुग त सहायता सामाग्री: (१) ऐिको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अनििमा रवह
कु िै व्यणि वा सं स्थाबाट िगदबाहे क को वस्तुग त सहायता सामाग्री प्राप्त हुि आएमा र त्यसरी

प्राप्त सामाग्री ववपद् व्यवस्थापि सम्बन्िी काययमा उपयोग हुिे दे णिएमा त्यस्तो वस्तुग त सहायता
सामाग्रीलाई स्वीकार गररिे छ ।
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(2) उपदफा (१) बमोणजम स्वीकार गररएको वस्तुग त सहायता सामाग्रीलाई अलग्गै
मौज्दात वकताबमा आम्दािी अनिले ि जिाई त्यस्तो सामाग्रीको प्रचनलत मू ल्यलाई कोषको
आम्दािीको रूपमा समे त अनिले ि गररिे छ ।

स्पविकरिाः यस दफाको प्रयोजिका लानग प्रचनलत मू ल्य िन्नाले वस्तुग त सामाग्रीको

साथमा प्राप्तहुिे िररद नबजक वा मू ल्याङ्किको प्रमाि र ढु वािी लागत समे त को मू ल्यलाई
जिाउँ िे छ । यदी त्यस्तो मू ल्यनबिा िै वस्तुग त सामाग्री प्राप्त हुि आएको रहे छ ििे त्यस्तो

वस्तुग त सामाग्रीको प्रचनलत स्थािीय दररे ट अिुसारको मू ल्याङ्किलाई आम्दािीको आिार
मानििे छ । सो पनि ििएमा त्यसरी प्राप्त सामाग्रीको लानग सनमनतले उणचत ठहयाय ए को
मू ल्याङ्किलाई कोषको आम्दािीको आिारको रूपमा नलईिे छ ।

(३) उपदफा (१) बमोणजम प्राप्त िई उपदफा (२) बमोणजम आम्दािी अनिले ि गररएको

कु िै सामाग्री तत्काल प्रयोग गिय आवश्यक िपिे वा िनमल्िे वा लामो समयसम्म िण्डारि गरर
राख्न पनि अिुकु ल िहुिे (सड्िे , नबग्रिे , िानसिे वा िे र जािे ) प्रकृ णत्तको िएमा सनमनतको
निियय ले त्यस्तो सामाग्रीलाई प्रचनलत कािू ि बमोणजम नललाम नबक्री गरी प्राप्त आय रकमलाई
दफा ३ को उपदफा (२) बमोणजमको कोषको िातामा जम्मा गररिे छ ।

(४) उपदफा (१) मा जुि सुकै कु रा ले णिएको िएता पनि कु िै वस्तुग त सहायता सामाग्री

स्थािीय ववपद् व्यवस्थापिमा उपयोग िहुिे वा उपयोग गिय उपयुि िहुिे दे णिएमा सनमनतले
निियय गरी त्यस्तो सहयोग आं णशक वा पू ियरू पमा अस्वीकार गिय सक्िे छ ।

(५) उपदफा (१) वा जुि सुकै कु रा ले णिएको िएता पनि कु िै वस्तुग त सहायता सामाग्री

प्रचनलत मापदण्ड बमोणजमको न्यू ि तम गुि स्तरयुि ििएको अवस्थामा त्यस्तो सामाग्रीलाई
सनमनतले अस्वीकार गिे छ ।
(६) उपदफा (१) बमोणजम प्राप्त वस्तुग त सहायता सामाग्री उपदफा (४) वा (५)
बमोणजम अस्वीकार गररएको अवस्थामा बाहे क त्यस्तो सामाग्री उपलब्ि गराउिे व्यणि वा
सं स्थालाई कायाय ल यले सामाग्री प्रानप्त र स्वीकारोणिको िपाय ई उपलब्ि गराउिुप िे छ ।
(६) उपदफा (१) बमोणजम स्वीकार गरी उपदफा (२) बमोणजम अनिले ि गररएको र
उपदफा (४) वा (५) बमोणजम अणस्वकार गररएको सामाग्रीको वववरि तथा स्वीकार गररएको
सामाग्रीको हकमा सो उपलब्ि गराउिे व्यणि वा सं स्थाको िाम सम्बन्िी मानसक वववरि अको
मवहिाको सात गते नित्र सावयज निक गररिे छ ।

तर कु िै व्यणि वा सं स्थाले सहायता उपलब्ि गराउँ दा आफ्िो िाम सावयज निक िगिय

सनमनतलाई अिुरोि गरे को रहे छ ििे निजको िाम उल्ले ि िगरी वववरि सावयज निक गिय बािा
पिे छै ि ।
(७) यस दफा बमोणजम प्राप्त िएको वस्तुग त सहायता सामाग्रीलाई त्यस्तो सामाग्री
िण्डारि गिे वा प्रयोग गररिे स्थािसम्म पुयाय उ िका लानग सहायता उपलब्ि गराउिे सम्बणन्ित
व्यणि वा सं स्थालाई िै अिुरोि गिय सवकिे छ ।

5

७.

कोषको प्रयोग : (१) कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गिय तथा ववपद् व्यवस्थापिका लानग
प्राप्त वस्तुग त सहायता सामाग्री िचय निकासा गिय सनमनतले निियय गिुयप िे छ ।

(२) उपदफा (१) मा जुि सुकै कु रा ले णिएको िएता पनि तत्काल ववपद् प्रनतकायय गिुय

पिे अवस्था रहे को, तर सनमनतको बै ठ क बस्ि सक्िे अवस्था िरहे मा ततू् पश्चात लगतै बस्िे
सनमनतको बै ठ कबाट अिुमोदि गराउिे गरी सं योजकको निियय बाट एक पटकमा बढीमा दश
हजार रूपै यासम्मको रकम िचय गिय बािा पुग्िे छै ि ।
(३) कोषमा जम्मा िएको रकम तथा सामाग्री दे हाय बमोणजमको काययमा िचय गररिे छ :
(क) ववपद्बाट प्रिाववत िएको वा हुि सक्िे व्यणि वा समुदायको तत्काल िोजी,
उद्धार तथा सम्पणत्तको सं र क्षि गिय,
(ि) ववपद् प्रिाववतको तत्कालीि राहतका लानग आवश्यक पिे िाद्यान्न,
िािे पािी, लत्ता कपडा, औषिी, सरसफाइ तथा शै णक्षक सामाग्री जस्ता
वस्तुह रू िररद गरी उपलब्ि गराउि तथा ततू् सम्बन्िी अन्य आवश्यक
कायय गिय,
(ग) ववपद्को कारि स्थायी बसोबास स्थल गुमाएका व्यणिहरूका लानग अस्थायी
णशववर वा आश्रयस्थल बिाउि तथा पुि स्थाय प िा गिय,
(घ) ववपद्को कारिबाट घाइते वा नबरामी िएका व्यणिको औषिोपचार गिय ,
(ङ) ववपद् प्रिाववतलाई मिोवै ज्ञानिक उपचार तथा मिोववमशय प्रदाि गिय ,

(च) ववपद्को कारिबाट मृत्यु िएका व्यणिको काजवक्रया वा सदगतका लानग
निजको पररवारलाई तोवकए बमोणजमको सहायता उपलब्ि गराउि,
(छ) ववपद्को कारि सम्पणत्तको क्षती हुिे व्यणिलाई तोवकएबमोणजमको राहत
उपलब्ि गराउि,

(ज) िोज, उद्धार तथा प्राथनमक उपचारकालानग स्वयमू् से व क तथा ववशे ष ज्ञको
पररचालि र सामाग्री िररद तथा िण्डारि गिय ,
(झ) ववपद्को कारिबाट िएको फोहरमै ला तथा प्रदुष िको ववसजयि गिय,
(ञ) ववपद् पू व य सू च िा प्रिाली स्थापिा सम्बन्िी उपकरि िररद, प्रिाली ववकास
र सोको सञ्चालि गिय,
(ट) िोज, उद्धार र राहतकोलानग तत्काल सञ्चार तथा यातायात सू चारु गिय,
(ठ) स्थािीय स्तरमा रहे का ववपद् व्यवस्थापि स्वयमू् से व कहरूको क्षमता ववकास
तथा पररचालि सम्बन्िी कायय गिय,
(ड) जोणिमयुि स्थािको पवहचाि तथा उि स्थािको िि जिको स्थािान्तरि
गिय,
(ढ) ववपद् पश्चात ववपदबाट िएको क्षनतको ले िाजोिा र ववपद् पश्चातको
आवश्यकताको पवहचाि गिय ,
(ि) ववपद् पनछको पुिाःनिमाय ि गिय,
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(त) ववपद् पुव यत यारी, ववपद् प्रनतकायय , ववपद् र ववपद्पनछको पुि लाय ि , ववपद्
जोणिम न्यू निकरि जस्ता ववपद् व्यवस्थापिका कायय गिय ,
(थ) सनमनतले तोके बमोणजमको ववपद् व्यवस्थापि सम्वणन्ि अन्य काम गिय,
गराउि ।

(४) उपदफा (३) मा जुि सुकै कु रा ले णिएको िए तापनि नियनमतरूपमा गररिे ववकास
निमाय ि सम्बन्िी काययलाई ववपद् व्यवस्थापिसँ ग आवद्ध गराएर कोषबाट कु िै पनि वकनसमको
िचय गिय पाईिे छै ि ।
(५) कोषमा मौज्दात रकम पाँ च लाि रूपै या िन्दा घवट िएको अवस्थामा आपतकानलि
काययबाहे क अन्य प्रयोजिका लानग कोषको रकम प्रयोग गररिे छै ि ।
८.

राहत सहायता ववतरि: (१) प्रिाववत व्यणिलाई राहत उपलब्ि गराउँ दा कोषमा जम्मा िएको

रकम र वस्तुग त सामाग्री मध्ये आवश्यकता र औणचत्यका आिारमा दुवै वा कु िै एक मात्र
पनि उपलब्ि गराउि सवकिे छ ।

(२) उपदफा (१) बमोणजम राहत उपलब्ि गराउिुपू व य कोषबाट राहत उपलब्ि

गराईददिे सम्बन्िमा ववपद् प्रिाववत व्यणि वा निजको एकाघरको पररवारका सदस्यले ववपद्को

घटिा र सोबाट आँफू वा आफ्िो पररवारका सदस्यलाई पिय गएको हािी िोक्सािीको वववरि
सवहत कायाय ल यमा निवे द ि दताय गिुयप िे छ ।

(३) उपदफा (२) बमोणजम निवे द ि दताय गदाय ववपद्को घटिा र सोबाट पिय गएको

हािी िोक्सािीको मू ल्याङ्कि सवहतको सजयनमि मुच ल्ु का वा प्रनतवे द ि समे त निवे द िसाथ सं ल ग्ि
गररएको हुि पु िे छ ।

(४) उपदफा (२) बमोणजम दताय िएको निवे द ि र उपदफा (३) बमोणजमको सं ल ग्ि

मुच ल्ु का वा प्रनतवे द ि समे त का आिारमा ववपद् प्रिाववतलाई कोषबाट राहत रकम तथा सामाग्री
उपलब्ि गराउँ दा ववपद्को सघिता र व्यापकता, कोषमा जम्मा िएको रकम तथा राहत
सामाग्रीको

उपलब्िता

र

िचयको

औणचत्य

समे त लाई

दृविगत

गरी

सनमनतले

उणचत

ठहयाय ए बमोणजम हुिे छ ।

(५) उपदफा (२) र (३) मा जुि सुकै कु रा ले णिएको िएता पनि ववपद्को कारिले

गणम्िर हािी िोक्सािी वा घाईते िई ववपद् प्रिाववत व्यणि वा निजको एकाघरको पररवारका
सदस्यले राहतका लानग निवे द ि दताय गिय सक्िे अवस्था िरहे मा र तत्काल राहत उपलब्ि
िगराउँ दा ववपद् प्रिाववत व्यणि थप जोणिममा िके नलि सक्िे वा थप जििि र स्वास््यमा
हािी िोक्सािी पुग्ि सक्िे अवस्था छ िन्ने सनमनतलाई लागे मा त्यस्तो व्यणिलाई सनमनतले
निियय गरे र तत्काल राहत उपलब्ि गराउि सक्िे छ ।
(६) ववपद् प्रिाववत व्यणिलाई यस दफा बमोणजम राहत उपलब्ि गराउँ दा मवहला,
बालबानलका, वकशोर वकशोरी, जे ष्ठ िागररक, अशि तथा अपाङ्गता िएका व्यणिलाई
प्राथनमकता ददिुप िे छ ।
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९.

कोष प्रयोग गिय िपाईिे : (१) यस काययववनिमा अन्यत्र जुि सुकै कु रा ले णिएको िए तापनि
दे हायको प्रयोजिका लानग कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गिय पाईिे छै िाः
(क) नियनमत प्रशासनिक काययको लानग िचय गिय,
(ि) कु िै सरकारी वा गै र सरकारी पदानिकारी वा कमयचारीलाई नियनमत रूपमा
तलब, ित्ता वा अन्य सुवविा उपलब्ि गराउि,

(ग) कु िै सरकारी वा गै र सरकारी पदानिकारी वा कमयचारीलाई भ्रमि िचय वा
अन्य त्यस्तै प्रकारको िचय उपलब्ि गराउि,
(घ) ववपद्बाट प्रिाववतलाई ददईिे तोवकएबमोणजमको राहत बाहे क अन्य कु िै
पनि वकनसमको चन्दा, पुर स्कार, उपहार वा आनथयक सहायता उपलब्ि
गराउि,

(ङ) कु िै पनि वकनसमको गोवष्ठ, अन्तरवक्रया वा सिासम्मे ल ि सञ्चालि गिय,
गराउि,
(च) आकणस्मक रूपमा निमाय ि गिुयप िे बाहे क का अन्य नियनमत पू वाय िार ववकास
निमाय ि सम्बन्िी कायय गिय, गराउि,
(ङ) ववपद् जोणिम न्यू निकरि तथा ववपद् व्यवस्थापिसँ ग प्रत्यक्ष सम्बन्ि ििएको
अन्य कु िै पनि कायय गिय, गराउि ।

(२) कोषलाई प्राप्त िएको वस्तुग त सहायता सामाग्री मध्यै कु िै पनि सामाग्री पू िय वा
आं णशकरूपमा कायाय ल यको वा कायाय ल यको कु िै पदानिकारी वा कमयचारीको नियनमत प्रयोजिका
लानग प्रयोग गररिे छै ि ।
पररच्छे द – ३
कोषको सञ्चालि, ले िा तथा ले िा पररक्षि
१०.

कोषको सञ्चालि : (१) कोषको बैं क िाता सञ्चालि िगरपानलकाको प्रमुि प्रशासकीय अनिकृ त
वा निजले तोके को अनिकृ त स्तरको कमयचारी र ले िा प्रमुि वा निजले तोके को ले िाको
ु दस्तितबाट हुिे छ ।
कमयचारीको सं य ि

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

अनिवाययरू पमा बैं क माफय त मात्र िुिािी गररिे छ ।

(३) कोषलाई प्राप्त वस्तुग त सहायता सामाग्रीको निकासा प्रमुि प्रशासकीय अनिकृ त वा

निजले तोके को ववपद् व्यवस्थापि हे िे अनिकृ त स्तरको कमयचारी र णजन्सी शािा प्रमुि बाट
हुिे छ ।
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(४) उपदफा (३) बमोणजम वस्तुग त सहायता सामाग्री ववपद् व्यवस्थापि काययमा
उपयोगका लानग निकासा गदाय मौज्दात वकताबमा िचय अनिले ि जिाई निकासा ददिुप िे छ र
त्यस्तो सामाग्रीको अनिले ि मू ल्यलाई कोषको िचयको रूपमा समे त अनिले ि गररिे छ ।
११.

कोषको आयव्ययको ले िा तथा सोको सावयज निकरि : (१) कोषको आय व्ययको ले िा प्रचनलत
कािू ि बमोणजम राणििे छ ।
पिे छ ।

(२) कोषले काययपानलकाले तोके बमोणजम आन्तररक नियन्त्रि प्रिाली कायम गिुय
(३) कोषको मानसकरूपमा िएको आम्दािी र िचयको वववरि अको मवहिाको सात

गते नित्रमा सावयज निक गिुयप िे छ ।
(४) आनथयक वषय समाप्त िएको नमनतले तीि मवहिानित्र सनमनतले कोषको वावषयक आय
व्ययको वववरि समे त िुल्िे वावषयक प्रनतवे द ि तयार गरी काययपानलका माफय त िगर सिा समक्ष
पे श गिुय पिे छ ।
१२.

ले िा पररक्षि : (१) कोषको आन्तररक ले िापरीक्षि िगरपानलकाको आन्तररक ले िा पररक्षि
शािाबाट हुिे छ ।

(२) कोषको अणन्तम ले िापरीक्षि महाले िा परीक्षकबाट हुिे छ ।

(३) िगर काययपानलकाले चाहे मा जुि सुकै बित सनमनतको वहसाववकताव जाँ च्ि वा जाँ च
गराउि सक्िे छ ।
(४) िगर काययपानलकाको कायाय ल यले कम्तीमा वषयको एक पटक कोषको सामाणजक
र सावयज निक ले िापररक्षिको व्यवस्था नमलाउिे छ ।
पररच्छे द –४
ववववि
१३.

सशतय सहायता : (१) ववपद् व्यवस्थापि सम्बन्िी तोवकएको कायय सम्पादि गिे शतय सवहत

कु िै व्यणि वा सं स्थाले कोषमा सहायता उपलब्ि गराउि चाहे मा त्यस्तो सहायता प्राप्त गिुय
पू व य सनमनतले शतय स्वीकार गिे वा िगिे सम्बन्िी निियय गिे छ र शतय स्वीकार गरे को अवस्थामा
मात्र सहायता रकम वा सामाग्री कोषमा जम्मा हुिे छ ।

तर िे पाल सरकार, प्रादे श सरकार वा स्थािीय सरकारले सशतय अिुदाि उपलब्ि

गराउिे हकमा सनमनतको पू व य निियय आवश्यक पिे छै ि ।
(२) उपदफा (१) बमोणजम कोषमा प्राप्त अिुदाि रकम वा वस्तुग त सहायता
सामाग्रीलाई तोवकएको काममा मात्र उपयोग गिुयप िे छ ।
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(३) उपदफा (१) बमोणजम कोषमा प्राप्त अिुदाि रकम वा वस्तुग त सहायता सामाग्री
तोवकए बमोणजमको काययमा उपयोग िए-ििएको सम्बन्िमा त्यस्तो सहायता उपलब्ि गराउिे
व्यणि वा सं स्थाले वववरि माग गरे मा सोको वववरि उपलब्ि गराउिुप िे छ ।
िण्डारि

(४) उपदफा (१) बमोणजम कोषमा सहायता स्वरुप प्राप्त हुिे िौनतक सामाग्रीहरुको
तथा

ववतरि

काययलाई

व्यवणस्थत

गिय

आवश्यिा

अिुसार

सनमनतले

थप

मापदण्ड/निदे णशका बिाई लागु गिय सक्िे छ ।
१४.

परामशय नलि सक्िे : सनमनतले यस काययववनि बमोणजमको कायय सम्पादि गिय उपयुि ववज्ञ
व्यणि वा सस्थासँ ग आवश्यक परामशय नलि सक्िे छ ।

१५.

रकम विज िहुिे तथा आवती कोष (ररवणल्वङ् फण्ड) को रूपमा रहिे : (१) दफा ५ को

उपदफा (१) बमोणजम कोषमा जम्मा िएको रकम मध्ये आं णशक वा पुरै रकम कु िै आनथयक
वषयमा िचय ििई आनथयक वषयको अन्त्यमा बाँ की रहे मा त्यस्तो रकम विज ििई कोषमै रहिे छ
।
तर दफा १३ को उपदफा (१) बमोणजम प्राप्त सहायता रकमलाई त्यस्तो शतय अिुरू प
उपयोग गिय िसके को कारि जिाई सहायता उपलब्ि गराउिे सम्बणन्ित व्यणि वा सं स्थाले
वफताय माग गरे मा कोषबाट रकम वफताय गिय बािा पिे छै ि ।

(२) कोषलाई आवती कोष (ररबणल्वङ्ग फण्ड) को रुपमा सञ्चालि गररिे छ ।

स्पविकरिाः यस दफाको प्रयोजिका लानग आवती कोष (ररबणल्वङ फण्ड) िन्नाले कोषबाट

िचय िएको िगद रकम वावषयक रुपमा बजे ट ववनियोजि माफय त पुिाःपुनतय गदै जािे गरर स्थावपत
कोषलाई सम्झिुप छय ।

(3) कोषमा मौज्दात रकम पाँ च लाि रूपै या िन्दा न्यू ि हुि गएमा तत्काल थप रकम

जम्मा गिय प्रयत्न गररिे छ ।
१६.

सहयोगका लानग आह्वाि गिे : (१) ववपद्का कारि आपत्कानलि अवस्था नसजयिा िई स्थािीय
स्रोत सािि र क्षमताले ववपद्को सामिा गिय कदठि िएमा िगरपानलकाले नछमे की स्थािीय
तह, प्रदे श सरकार तथा िे पाल सरकारलाई कोषमा आनथयक तथा वस्तुग त सहायता उपलब्ि
गराउि अिुरोि गिय सक्िे छ ।
(२) ववपद् बाट प्रिाववतको िोज, उद्धार र राहतका लानग सनमनतले स्थािीय सामाणजक
तथा परोपकारी सं घ , सं ग ठि, युवाक्लव, आमासमू ह , स्वयमू् से व क, राष्ट्रसे व क, उद्योगी
व्यवसायी, प्रवुद्ध व्यणि तथा आमसवयसािारिलाई सहयोगका लानग अिुरोि गिय सक्िे छ ।

१७.

अनिले ि राख्ने : (१) सनमनतले कोष पररचालि सम्बन्िमा गरे को निियय र अन्य काम
कारवाहीको अनिले ि दुरु स्त राख्नु पिे छ ।
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(२) उपदफा (१) बमोणजमको अनिले ि सनमनतको सदस्य-सणचवको णजम्मामा रहिे छ
।

(३) दफा (१) बमोणजमको अनिले ि सरोकारवाला कु िै व्यणि वा सं स्थाले माग गरे मा

निजलाई नियमािुसार त्यस्तो अनिले ि उपलब्ि गराईिे छ ।
१८.

अिुग मि: (१) यस काययववनि बमोणजम कोष पररचालि तथा सोबाट िएका कामको नियनमत
तथा आकणस्मक अिुग मि सम्बन्िी काययका लानग सनमनतको सं योजक वा निजले तोके को

सनमनतको अन्य कु िै सदस्यको सं योजकत्वमा सनमनतको न्यू ि तम थप एक सदस्य समे त सं ल ग्ि
रहे को अिुग मि टोली िवटई कोष पररचालिबाट िएको कामको अिुग मि गिय सक्िे छ ।

(२) उपदफा (१) बमोणजम िवटएको अिुग मि टोलीले आफू लाई प्राप्त कायाय दे श का

आिारमा अिुग मिका क्रममा दे णिएको सत्य त्य वववरि सवहतको प्रनतवे द ि सनमनतसमक्ष पे श
गिुयप िे छ ।

(३) उपदफा (२) बमोणजम पे श हुि आएको प्रनतवे द ि समे त का आिारमा कोष

पररचालिमा कु िै कनम कमजोरी िएको दे णिएमा त्यसलाई सुिार गिय सनमनतले आवश्यक
निदे शि ददि सक्िे छ र त्यस्तो निदे शिको पालिा गिुय सम्बणन्ित सबै को कतय व्य हुिे छ ।

(४) उपदफा (३) मा जुि सुकै कु रा ले णिएको िएता पनि कोष पररचालिमा कु िै

गणम्िर त्रुटी रहे को र सोलाई तत्काल रोक्ि आवश्यक दे णिएमा सं योजकले त्यस्तो कायय रोक्ि
निदे शि ददि सक्िे छ ।

(५) अिुग मिका क्रममा कु िै व्यणिले झुठा वववरि पे श गरी कोषबाट राहत प्राप्त

गरे को वा कोषले उपलब्ि गराएको राहतको दुरू पयोग गरे को पाईएमा दोषी उपर प्रचनलत
कािू ि बमोणजम कारवाही हुिे छ ।

(६) उपदफा (१) बमोणजमको अिुग मि टोलीमा उपलब्ि िएसम्म स्थािीय राजिीनतक

दल, ववपद् व्यवस्थापि सम्बन्िी काययमा सं ल ग्ि गै र सरकारी सं घ सं स्था, उद्योगी व्यवसायी आवद्ध
सं घ सं ग ठि, िागररक समाज तथा पत्रकार आवद्ध सं घ सं ग ठि र सशतय सहायता उपलब्ि गराउिे
व्यणि वा सं स्थाको प्रनतनिनि समे त लाई सं ल ग्ि गराईिे छ ।
१९.

निदे शि ददि सक्िे : िगर सिाले सनमनतको काम कारबाहीको सम्बन्िमा सनमनतलाई आवश्यक
निदे शि ददि सक्िे छ ।
***
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