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थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोिजम तथा टोखा न.पा.मा िबपद जोिखम
यिू नकरण तथा यव थापन गन बनेको ऐन, २०७५ को दफा १२ बमोिजम कोष सचं ालन गन टोखा नगरपािलकाको
कायपािलकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको कायिविध सवसाधारणको जानकारीको लािग काशन ग रएको छ ।

िवपद यव थापन कोष स चालन कायिवधी, २०७५
१. पृ भूमी : िवपद भ दा पवू र िबपद पिछ िृ जत अव थाबाट भौितक संरचनाह मा नो सानी भइ समदु ायलाइ त काल
आव यक पन सेवा सुिबधा तथा राहतह उपल ध गराउनुका साथै ित भएका भौितक संरचनाह को त काल ममत
स भार गरी सम याह लाइ त काल समाधान गनपन
ु ह छ । सम या समाधान गनका लागी नगरपािलकाको ते ो नगर
सभाबाट पा रत आ.व. ०७५/०७६ को बािषक बजेट िनित तथा काय म अ तगत िवपद यव थापन कोष िबपद
यव थापन गन योजनका लागी बजेट िबिनयोजन ग रएको छ ।
िवपदबाट ित भएका भौितक संरचनाको ममत स भार तथा िवपद यव थापन गन योजनका लािग योजनाको छनौट,
लागत अनमु ान, काया वयन ि या, भु ानी िविध, अनगु मन तथा मू याङ्कन र ि याका लागी कायिबिध आव यक
भइ सोही स ब धी िबपद यव थापन कोष संचालन कायिबिध, २०७५ वीकृ त ग रएको छ ।
२. उ े य : िवपद यव थापन कोष स चालन कायिविध २०७५ को उ े य िन नानसु ारका रहेका छन् :(क) िबपद हनु पवू तथा प ात स बि धन भौितक संरचनाह को ममत स भार हने । जसबाट धनजन र संरचनाह
नो सानी हनबाट जोिगने ।
(ख) िबपदमा परे का यि ह लाइ त काल आवास राहत तथा यनू तम आव यकताका साम ीह उपल ध गराउन
सिकने ।
(ग) खानेपानी, सडक, िब तु आिद ज ता अ याव यक संरचनाको त कालै ममत स भार गन सिकने ।

३. खच गन काय े : िवपद यव थापन कोषबाट देहाय बमोिजमको े ह मा खच ग रनेछ ।
(क) िब तु लाइन ममत तथा भाँिचएका पोल ममत
(ख) िबपद यव थापन अ तगत त काल खोज उ ार राहत तथा राहत साम ी िबतरण
(ग) सामदु ाियक िब ालय/ वा य के ह मा आकि मक/भैप र आउने ममत काय
(घ) नगर े िभ हन स ने अ य आकि मक/भैपरी आउने स-साना ममत कायह
(ङ) िवपद यव थापन स ब धी जनचेतनामल
ू क काय म, छलफल, अ तरि या एवं तािलम संचालन गन
(च) िवपद ितकाय नमनू ा अ यास गन ।
(छ) बाढी, पिहरो िनय ण अिसना आगलागी लगायत िवपदबाट भएको व त संरचना ममत ।
४. खच गन िबिध ि या : िबपद यव थापनका लागी िबपद यव थापन कोषमा िबिनयोिजत रकमको खच गन
िबिध िन नानुसारको हनेछ :(क) यस कोषमा िबिनयोिजत रकमबाट वडा तरीय िवपद यव थापन सिमितको िसफा रसमा ममत काय र त काल
राहत कायमा ५००००/- (अ पी पैया पचास हजार ) मा नबढ्ने गरी खच गन यव था िमलाउनु पनछ ।
(ख) ऐनको दफा १७ बमोिजम त कालै िनमाण काय वा राहत साम ी खरीद काय गनपरे
ु मा नगर मख
ु को आदेशमा २
लाख स म र ५ लाखस म नगर िवपद यव थापन सिमितको िनणयबाट खच गन सिकनेछ ।
(ग) िवपद भािवत यि लाइ त काल राहतको आव यकता परे मा नगर मख
ु को आदेशले त काल २५०००/( पैया पि चस हजार) स म उपल ध गराउन सिकनेछ ।
(घ) ममत स भार तथा िवपद यव थापन गन कायह को सचू ी तयार गरी नगर कायपािलकाको िनणय बमोिजम काय
ि या अगाडी बढाइनेछ ।
(ङ) िनणय बमोिजमका कायह को एकलाख भ दा वढीको कायको हकमा ािविधकबाट ल.इ गरी नगरपािलकाको
य रे खदेखमा स बि धत उपभो ा/टोल िबकास सं था/लाभ ाही समहू लाइ िनमाण कायको िज मेवारी िदइनेछ ।
(च) काय स प न भएको जानकारी ा भए प ात स बि धत ािबिधक कमचारीबाट मू यांकन र कायस प न ितवेदन
सिहत िसफा रस गनपनछ
ु ।
(छ) वडा त रय तथा नगर तरीय अनगु मन तथा सपु रवे ण सिमित ारा कायको अनगु मन तथा िनरी ण ग रनेछ ।
(ज) अनगु मन तथा िनरी ण ितवेदन आव यक िबल भपाइ/डोर हािजरीका आधारमा िनणय बमोिजम योजना
काया वयन गन यि /फम/सं थालाइ भु ानी िदइनेछ ।
(झ) पँिू जगत खच तफको िबपद यव थापनका लािग िबिनयोिजत बजेट रकम शासिनक खच अनदु ान आिथक
सहायता तथा च दामा खच गन पाइनेछैन ।
५. अनुगमन तथा सुप रवे ण : (क) यस कोषबाट वडामा संचालन हने खच भइ िबपद स ब धी योजनाको अनगु मन
तथा सुप रवे ण गन वडा अ य को संयोजक वमा गिठत वडा तरीय िवपद यव थापन सिमितले समेत अनगु मन तथा
सपु रवे ण गनछ ।
(ख) उ लेिखत अनगु मन तथा सपु रवे ण सिमितले गरेको अनगु मनको ितवेदन नगर कायपािलका कायालयलाइ पेश
गनपनछ
ु ।
७. ितवेदन : (क) वडा तरीय िवपद यव थापन कायको भौितक तथा िबि य मािसक ितवेदन वडा कायालयले नगर

कायपािलकाको कायलायमा पठाउनुपनछ ।
(ख) ा ितवेदनह लाइ बािषक पमा जाँचपास तथा फरफारक सिमितमा पेश गरी नगर सभाबाट अनमु ोदन गनका
लागी िसफा रस गनपनछ
ु ।
(ग) कोषको बािषक आय ययको ितवेदन तयार गरी नगर कायपािलकाको नगर सभा सम पेश गनपनछ
ु ।
८. अ य : (क) यस कायिविधमा उ लेख भएका कुराह को हकमा यसै बमोिजम हनेछ भने यसमा उ लेख नभएको
िबषयह को हकमा सावजिनक ख रद ऐन िनयमावली तथा थानीय सरकार स चालन ऐन २०७४ तथा चिलत ऐन
कानून िनयम बमोिजम हनेछ ।
(ख) योजना काया वयनमा नगर सभा तथा नगर कायपािलकाको बैठकबाट पा रत नीित िनदशनको अिधनमा रही
कायस पादन गनपनछ
ु ।
आ ाले,
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