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प्रस्िािना : फिफिम नगरपाफिका क्षेत्र बाढी, नफि कटान, आगिाफग, मौसमको फिषमता तथा भक
ू म्प जस्ता
प्रकोपबाट उच्च जोफिममा रहेको छ । फबपद्बाट बषेनी सयौको संख्यामा मानफिय क्षती , पिु ााधार र अन्य
संरचनाहरु नस्ट भई रहेका छन् । फबपद्वाट माफनसहरुिाई उद्धार गरी पनु स्ा थापन गना िाञ्छनीय भएकोिे, फिफिम
नगरपाफिफिकािे फिफिम नगरपाफिका फिपि् जोफिम व्यिस्थापन फनिेफिका २०७६ को ििा ४
बमोफजम, फिफिम कायापाफिकािे यो कायाफिफध बनाएकोछ ।
१. सफं िप्त नाम र प्रारम्भः क) यो फनयमािफिको नाम “फिफिम नगरपाफिका फिपि् व्यिस्थापन कोष सच
ं ािन
कायाफिफध, २०७६” रहेको छ ।
ि) यो कायाफिफध तरुु न्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२ पररभाषा : फिषय िा प्रसङ्गिे अको अथा निागेमा यस कायाफिफधमा,
(क) “कोष” भन्नािे यस कायाफिफधको ििा ३ बमोफजम िडा भएको कोषिाई सम्झनु पछा ।
(ि) “सफमफत” भन्नािे ििा ६ बमोफजम गठन भएको कोष संञ्चािन सफमफत सम्झनु पछा ।
(ग) “फबपि”् भन्नािे बाढी, पफहरो, आगिागी, भक
ू म्प, आँधीबेरी, अफतिृष्टी, अनािृष्टी, पिपु ंक्षी तथा अन्य
जीिबाट आउने रोग िा सरुिा रोगको महामारी, जगं िी जनिारहरुको आक्रमणबाट हुने क्षफत, प्राकृ फतक
कारणिे हुने सडक िर्ु टा ना जस्ता प्रकोप सम्झनु पछा र सो िब्ििे औद्योफगक िर्ु टा ना समेतिाई
जनाउनेछ ।
३ कोष स्थापना : फिफिम नगरपाफिका हुने फिपिका कायामा प्रफतकाया तथा उद्धारका कायाहरु सन्चािन गना
एक कोष स्थापना हुनेछ । यसरी स्थापना हुने “फिफिम नगरपाफिका फबपि व्यिस्थापन कोष” मा िेहाय
बमोफजमको रकमहरु जम्मा हुनेछ :
(क) नेपाि सरकारबाट कोषमा प्रिान हुनेरकम ।
(ि) नगरसभा बाट कोषमा प्राप्त हुने रकम ।
(ग) नगर प्रमि
ु , उप प्रमि
ु , नगर कायापाफिकाका सिस्य, नगर सभाका सिस्यहरु, फिफिम नगरपाफिका
अन्तगात कायारत कमाचारीहरुको फनणाय िा स्िेफच्छक रुपमा प्राप्त हुने रकम ।
(र्) उपििा (ग) मा उल्िेि भएिेफि बाहेक सम्पणू ा राष्ट्रसेिक कमाचारीहरु, तथा गैर सरकारी सस्ं था िा
त्यस्ता सस्ं थामा कायाारत कमाचारीहरु, फिश्वफिद्यािय, क्याम्पस र फिद्यािय कायाारत प्राध्यापक,
फिक्षक, फिफभन्न पेिाकमीहरु उद्यमी, व्यापारी, राजनैफतक िि, रेड यफु नयन, नागररक समाज, धाफमाक
संर्संस्था िा सिासाधारणबाट स्िेच्छािे प्राप्त हुने रकम,
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(ङ) िातृ मि
ु क
ु , िातृ संस्था, अन्तरााफष्ट्रय िा फििेिी गैर सरकारी संस्थाबाट कोषको नाममा सोझै प्राप्त
भएको रकम,
(च) कोषिाई अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुनेरकम ।
४. कोषको प्रयोग : कोषमा जम्मा भएको रकम िेहायको कायाको िाफग मात्र िचा गररनेछ :
(क) फबपद्बाट असर परे को िा पना सक्ने व्यफि र समिु ायको उद्धार र सम्पफिको संरक्षण गने ।
(ि) फबपद्बाट पीफडत व्यफि समिु ायको तत्कािीन राहतका िाफग अस्थायी फिफिर िडा गने ।
(ग) फबपद्बाट पीफडत व्यफिको भरण पोषण तथा जीिन फनिााहका िाफग तत्काि आिश्यक पने िाद्यान्न,
ििा कपडा, औषधी, िैफक्षक सामग्री जस्ता अन्य अत्यािश्यक िस्तु िररि गने ।
(र्) फबपिक
् ो कारणबाट र्ाइते िा फिरामी भएको व्यफिको औषधी उपचार गने ।
(ङ) फबपिक
् ो कारणबाट िेहािसान झएका व्यफिको काजफत्रया िा सिगतका िाफग आफथाक सहायता गने ।
(च) फबपिक
् ो कारणबाट भएको िोहोरमैिा तथा प्रिषु णको फिसजान गने ।
(छ) फबपद्बाट पीफडत व्यफिको अस्थायी रुपमा आश्रयस्थि बनाउने िा पनु स्थाापना गने ।
(ज) फबपद्बाट पीफडत व्यफिको आिासीय र्र िा फनजको पेिासँग सम्बफन्धत औजार, िका िप ममातका िाफग
आफथाक सहायता प्रिान गने ।
झ) फबपि् ब्यािस्थापनमा िफटने पिाफधकारी, कमाचारी तथा स्ियं सेिकहरुिाई उद्धार राहत फितरण
पनु ःस्थापना गना िफटएका बितको िाना, िाजा र यातायात बापतको िचा ।
(ञ) फबपि् रोकथामका िाफग सचेतनामि
ू क कायाक्रम सच
ं ािन गने, पिू सा ािधानी अपनाउने िा पिू ा तयारी
गने ।
ट) फबपि् व्यिस्थापन कोषमा रु. ३० िाि भन्िा बढी रकम जम्मा भएमा अिस्था हेरी फबपि् व्यिस्थापन
कायायोजना कायाान्ियनका िाफग कोषको रकम िचा गना सफकनेछ ।
५. कोषको रकम प्रयोग हुन नसक्ने : ििा ४ मा जनु सुकै कुरा िेफिएको भए तापफन िेहायको प्रयोजनका
िाफग कोषको रकम िचा गना सफकने छै न :–
(क) कुनै सरकारी िा गैर सरकारी कमाचारीिाई पाररश्रफमक, तिब, भिा िा सफु िधा फनयफमत रुपमा
उपिब्ध गराउन ।
(ि) कुनै सरकारी िा गैर सरकारी कमाचारीिाई भ्रमण िचा िा अन्य त्यस्तै प्रकारको िचा उपिब्ध
गराउन ।
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(ग) कसैिाई चन्िा, परु स्कार, उपहार प्रिान गना ।
(र्) िैिी प्रकोपसँग सम्बफन्धत फिषयमा बाहेक कसैिाई आफथाक सहायता उपिब्ध गराउन ।
६ . कोष सञ्चािन सफमफि : कोष सञ्चािन तथा व्यिस्थापन गनाको िाफग िेहाय बमोफजमको एक कोष
सञ्चािन सफमफत रहनेछ :
(क) नगर प्रमि
ु संयोजक
(ि) नगर उपप्रमि
ु सिस्य
(ग) प्रमि
ु सामाफजक फिकास सफमफत सिस्य
(र्) नगरपाफिका क्षेत्रफभत्रका सरु क्षा फनकायका प्रमि
ु सिस्य
(ङ) संयोजक िन िातािरण िोहोरमैिा तथा फबपिब्् यिस्थापन सफमफत सिस्य
(च) नगरपाफिका क्षेत्रफभत्र फबपि िस्थापनको क्षेत्रमा काम गने संस्थाहरु मध्येबाट सफमफतिे तोके को १ जना
मफहिा सफहत २ जना सिस्य
(छ) उद्योग बाफणज्य संर्को प्रफतफनफध सिस्य
(ज) फबपिव्् यिस्थापन फबज्ञ मध्येबाट सफमफतिे तोके को १ जना सिस्य
(झ) प्रमि
ु प्रिासफकय अफधकृ त सिस्य
(झ) प्रमि
ु िातािरण तथा फबपिव्् यिस्थापन िािा सफचि
७. िैठक संचािन
क) सफमफतको बैठक जनु सक
ु ै बित सफमफतको सयं ोजकिे तोके को ठाउँ, फमफत र समयमा बस्नेछ ।
ि) सफमफतिे आिश्यकता अनसु ार अन्य सरकारी िा गैर सरकारी क्षेक्रमा कायारत जनु सक
ु ै कमाचारी िा
व्यफििाई सफमफतको बैठकमा आमन्त्रण गना सक्नेछ ।
ग) सफमफतको िैठक सम्बन्धी अन्य कुरा सफमफत आिै िे फनधाारण गरे बमोफजम हुनेछ ।
८. कोष सञ्चािन :
क) कोषको रकम सफमफतबाट बेििारी नगर क्षेत्र फभत्रका कुनै िाफणज्य बैंकमा िाता िोिी जम्मा गररनेछ ।
(ि) उपििा(क) बमोफजमको िाता नगरपाफिका प्रमि
ु प्रिासफकय अफधकृ त र फिफिम नगर
कायापाफिकाको आफथाक प्रिासन िािा प्रमि
ु को सयं ि
ु िस्तितबाट सञ्चािन हुनेछ ।
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९. िेखापरीिि :
क) कोषको आम्िानी िचाको िेिा नेपाि सरकारिे अपनाएको िेिा प्रणािी बमोफजम राफिनेछ ।
ि) कोषको आन्तररक िेिापरीक्षण आन्तररक िेिापररक्षण िािाबाट र अफन्तम िेिापररक्षण प्रचफित
काननु बमोफजम हुनेछ ।
१०. कोषको रकम फििरि गने काययफिफि :
क) कोषको रकम उपिब्ध गराउँिा फिपि प्रकोपको सर्नता र व्यापकता, कोषमा उपिब्ध भएको रकम र
िचाको औफचत्य समेतिाई दृफष्टगत गरी सफमफतिे उफचत ठहर्याए बमोफजम रकम उपिब्ध गराईनेछ ।
(ि) उपििा (क) बमोफजम रकम उपिब्ध गराउँिा फजल्िा, प्रिेि तथा के न्रीय िैिी प्रकोप उद्धार सफमफतको
फनिेिनिाई समेत आधार बनाउनु पनेछ ।
११. नगर काययपाफिकािे फनिेशन फिन सक्ने :
नगर कायापाफिकािे यस कायाफिफध बमोफजम फिपि् व्यिस्थापन गराउने सम्बन्धमा सफमफतिाई आिश्यक
फनिेिन फिन सक्नेछ र त्यस्तो फनिेिन पािना गनाु सफमफतको कताव्य हुनेछ ।
१२. अनुगमन :
यो कायाफिफध अनसु ारको कामको अनगु मन गने फजम्मेिारी नगर कायापाफिका र फबपि् जोफिम व्यिस्थापन
सफमफतको हुनेछ ।
१३. प्रफििेिन :
यो कायाफिफध अनसु ार सचं ाफित कायाहरुको प्रफतिेिन नगर कायापाफिको बैठकमा नगरसभा हुनभु न्िा पफहिे
पेि गनापु नेछ ।
१४. संसोिन :
यस कायाफिफध व्यिस्थीत र प्रभािकारी रुपमा कायाान्ियन गना नगरकायापाफिकािे ससं ोधन गना सक्नेछ ।
१५. बचाउ िथा खारेजी :
यस कायाफिफधमा व्यिस्था भएका कुराहरु, स्थानीय सरकार सच
ं ािन ऐन, २०७४ तथा फबपि व्यिस्थापन
सँग सम्बफन्धत अन्य कुनै ऐन तथा फनयम सगं बाफझएमा बाफझएको हिसम्म िारे ज हुनेछ ।
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