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दमक विपद व्यिस्थापन कोष वनदेविका "२०७४"
प्रस्तािना : विपद मावनसको अविनमा नहुन सक्छ । आकवस्मक आइपने विपदमा परे का मावनसलाइ सहायता पयु ााउनु
मानविय कताव्य हो । बषााद ,बाढी पैरो, आगलागी, वबद्यतु सर्ा, हैजा महामारी भक
ू म्प आवद विपदका कारण हुन सक्छन र
विपदमा परे का व्यवि, पररिार , समदु ायलाई सहायता पयु ााउने उदेश्यले दमक नगर सभाबार् यस दमक विपद व्यिस्थापन
कोषको स्थापना गरीएको छ ।
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यस कोषको नाम " दमक विपद व्यिस्थापन कोष " २०७४ हुनेछ ।
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पररभाषा
१ "नगरपाविका" भन्नाले दमक नगर कायापावलका सम्झनु पनेछ ।
२ "अध्यक्ष" भन्नाले कोष पररचालन सवमवतको “अध्यक्ष” सम्झनु पनेछ ।
३ "उपाध्यक्ष" भन्नाले कोष पररचालन सवमवतको “उपाध्यक्ष” सम्झनु पने छ ।
४ "सविि" भन्नाले कोष पररचालन सवमवतको “सवचि” सम्झनु पनेछ ।
५ "सदस्य" भन्नाले कोष पररचालन सवमवतको “सदस्य” सम्झनु पने छ ।

३ यस कोषमा देहाय बमोविमका रकमहरु िम्मा हुन सक्नेछन :१ नगरपावलकाले छुर््याएको रकम
२ दमक वभत्र र बावहर रहेका बैंक वबविय सस्ं था र सहकारीहरुबार् प्रदान गररने रकम
३ समाजसेिी महानुभािहरुले प्रदान गरे को रकम
४ विपद व्यिस्थापन सवमवतबार् संकवलत रकम
५ नेपाल सरकारबार् प्रदान हुने रकम
६ स्िदेिी तथा वबदेिी दाताहरु बार् प्राप्त हुने रकम

४ कोष पररिािन सम्बवधि व्यिस्था :- यस कोषको पररचालन गना देहाय बमोवजमको ११ सदवसय कोष पररचालन
सवमवत नगरपावलकाले गठन गनेछ :अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
सवचि
सदस्य
सदस्य

नगर प्रमख
ु
अध्यक्ष:- नेपाल रे डक्रस सोसाइर्ी उपिाखा, दमक
कायाकारी अविकृ त ,दमक नगरपावलकाका
अध्यक्ष,दमक उद्योग िावणज्य सघं िा वनजले तोके को प्रवतवनिी
वबिीय संस्थाका कोषमा उपल्लो अक
ं रकम प्रदान गने परुु ष –

१ जना
१ जना
१ जना
१ जना
१ जना

सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य

वबिीय संस्थाका कोषमा उपल्लो अक
१ जना
ं रकम प्रदान गने मवहला –
कोषमा उपल्लो अक
१ जना
ं रकम प्रदान गने सहकारी संस्था, परुु ष –
कोषमा उपल्लो अक
१ जना
ं रकम प्रदान गने सहकारी संस्था, मवहला –
इलाका प्रहरी कायाालय दमकका प्रमख
ु िा वनजले तोके को प्रवतवनिी १ जना
कोषमा उपल्लो अक
१ जना
ं रकम प्रदान गने परुु ष –
कोषमा उपल्लो अक
१ जना
ं रकम प्रदान गने मवहला –
(कोषाध्यक्ष यसै सवमवतबार् छनौर् गना सवकनेछ ।)
५ कोषका स्थायी सदस्य :- यस कोषमा रकम जम्मा गने तपविलका सस्ं था ब्यविहरु यस कोषका स्थायी सदस्य रहने छन
१ नगरपावलका
२ एक मष्ठु िा वकस्ताबन्दीमा ५ बषा वभत्र रु.५,००,०००।– रकम प्रदान गने व्यवि िा संस्था
३ एक मष्ठु िा वकस्ताबन्दीमा ३ बषा वभत्र रु.३,००,०००।– रकम प्रदान गने ब्यवि
६. कोषका सािारण सदस्य : यस कोषका देहाय बमोवजमका सदस्यले सािारण सभामा भाग वलने छन :६. १ कोषका स्थायी सदस्य
६. २ बावषाक रु.१००००।- कोषमा रकम जम्मा गने व्यवि िा संस्था यस कोषका सािारण सदस्य रहनेछन
६.३ सािारण सदस्यले प्रत्येक बषा कोषमा रकम जम्मा गनाु पनेछ । कोषमा रकम जम्मा नगने सदस्य स्ित:
हर्ने छन । पनु : रकम जम्मा गरे मा पनु : सदस्य बन्न सक्ने छन ।
६. ४ रु.५००००।– कोषमा जम्मा गने व्यवि १०बषाका लावग सदस्य बन्न सक्नेछन ।
७. कोषको सािारण सभा
७. १ कोषको सािारण सभा प्रत्येक बषाको भाद्र २५गते हुनेछ । त्यसको अध्यक्षता नगर प्रमख
ु ले गनेछन ।
सवचिद्धारा कायाक्रम सचालन गररने छ ।
७. २ कोषको सभा बस्न कुल सदस्यको ५१ प्रवतित संख्यालाइ गणपरु क संख्या मावननेछ ।
७. ३ पवहलो सभा गणपरु क नभए सािाजवनक सचू ना वदइ ७ (सात) वदन सवचिले सभा बोलाउने छन सो
सभामा कुल सदस्यको ३३ प्रवतित सख्या उपवस्थत भएमा गण परु क भएको मावननेछ र सो सभामा समेत
३३ प्रवतित संख्या उपवस्थत नभएमा अको सचू ना वदइ ५(पााँच) वदन वभत्र तेश्रो सभा बोलाइनेछ ।जसको
गण परु क सख्ं या उपवस्थवतलाइ नै मान्यता गररने छ ।
८. कोष पररिािन सवमविको काम कितव्य
८.१ कोषको पररचालन गने
८. २ कोषको खचा / आम्दानीको वहसाि राख्ने ।
८. ३ कोषको लेखा पररक्षण गराउने ।
८. ४ कोषमा वजन्सी िा नगदी रकम जर्ु ाउन पहल गने ।
८.५ कोषमा रकम प्रदान गने व्यवि िा संस्थालाइ प्रेरणा र प्रोत्साहन गने ।
८. ६ कोष पररचालन सवमवतको काया विभाजन गने ।
८. ७ कोषको सािारण सभा बार् आम्दानी तथा खचा वििरणको अनमु ोदन गराउने ।
८. ८ सािारण सभा गने ।

८.९ रावरिय तथा अन्तरावरिय दाता संग समन्िय गरी कोष बृद्धी गने ।
८.१० राहत र उद्धार सामाग्री सक
ं लन र खररद गरी सरु क्षण गने ।
८.११ उद्धार राहत वबतरणको र्ोली वनमााण र पररचालन गने ।

९. कोष पररिािन सम्बवधि व्यिस्था
९. १ कोषमा जम्मा भएको रकम मान्यता प्राप्त बावणज्य बैकमा खाता खोली सच
ं ालन गररने छ ।
९.२ कोष पररचालन अध्यक्ष सवचि र उपल्लो अंक प्रदान गने संस्थाको कोष पररचालन सवमवत

सदस्य(कोषाध्यक्ष)को संयि
ु हस्ताक्षर बार् संचालन गररने छ ।
१०.३ कोषको रकम आम्दानी तथा खचा कम््यर्ु र प्रणालीबार् सचालन गररनेछ ।
१०. कोषबाट खित गररने क्षेत्रहरु : यस कोषमा जम्मा भएको रकम देहायका वबषयहरुमा मात्र खचा गररनेछ :१०.१ बाढी पैरो बार् पगु क
े ो मानविय र भौवतक क्षवत ( घर, लता कपडा, खाध्यान्न ,पिु आवद )
१०.२ आगलागी वबद्यवु तय प्रकोप बार् भएको मानविय र भौवतक क्षवत
१०.३ महामारी रोगहरु (हैजा, बडाफ्लु, स्िाइनफ्लु ,डेङ्गु ,मनेन्जाइवर्स, इन्सीफ्लाइवर्स आवद)
१०.४ भक
ू म्प वपवडत
१०.५ खडेरी वपवडत
१०.६ अन्य विपदमा परे का व्यवि िा पररिार ।
१०.७ खचा गदाा नगद िा वजन्सी (लता कपडा, औषिी ,खाध्यान्न,पानी, पाल, वत्रपाल ,वगलास ,भााँडाबतान
आवद )मा गररनेछ ।
१०.८ विपदको अिस्था हेरी नगरपावलका क्षेत्र देखी बावहर पवन खचा गना सवकने छ । सो सम्बन्िमा
रु.३०००००।– भन्दा मावथको रकम नगर क्षेत्र बावहर खचा गनाु परे कायापावलकाको बैठक बार् वनणाय गनाु पनेछ ।
११. िेखा पररक्षण र साितिवनक : कोषको आम्दानी तथा खचाको लेखा पररक्षण देहाय बमोवजम गररनेछ :११.१ रु.५०,००,०००।–सम्मको "ख"िगाको RA लेखा पररक्षक बार्
११.२ सो भन्दा मावथ CA बार् नगरपावलकाले गराउने छ ।
११.३ लेखा पररक्षण प्रवतिेदन कोष पररचालन सवमवतले सािारण सभामा पेि गरी अनमु ोदन गनाु पनेछ ।

११.४ राहत प्रदान गररएको नगद वजन्सी तत्काल स्थानीय वमवडया मार्ा त सािाजवनक गररनेछ ।
१२. कोषको सभा : कोषको सभाका सदस्य वनम्नानसु ार हुनेछन :१२.१ नगर कायापावलकाका सदस्यहरु
१२.२ कोषमा रु.१०,०००।–भन्दा मावथ रकम जम्मा गने व्यवि िा संघ संस्थाहरु
१२.३ रु.१०,०००।– बरािरको वजन्सी सामाग्री प्रदान गने व्यवि िा संघ संस्था
१३. कोषमा प्राप्त हुने रकम : यस कोषमा प्राप्त हुने रकम वनम्न प्रकृ याबार् स्िीकार गररनेछ :१३.१ रु.५००।–भन्दा घर्ीको रकम रकम दान पेवर्का मार्ा त
१३.२ रु.५००।– भन्दा मावथ रु.५०००।–सम्मको रकम नगदी रवसद बार् ।
१३.३ रु.५०००।–भन्दा मावथको रकम बैक भौचरबार् । कोषको खाता नखोवलएको अिस्थामा नगरपावलकाको

खाता बार् (न.पा.को खातामा जम्मा गदाा राहत कोष भवन विषाक उल्लेख गरी )

१३.४ कोषमा रकम जम्मा गना बषामा एक पर्क आव्हान गररनेछ । नगद िा वजन्सी सहयोग गने व्यविले

तोवकएको वििरणको र्ाराम भनाु पनेछ ।
१३.५ आपतकावलन अिस्थाको लावग तत्काल नगद िा वजन्सी सहायता गना सवकने छ ।
१३. ६ मावथका बदु ाहरुमा जे लेवखएको भएता पवन स्िदेिी तथा वबदेिी दाताहरु बार् प्राप्त हुने रकम दाताको
इच्छा अनसु ार उि कोषको खातामा जम्मा भइ आएमा स्िीकाया हुनेछ ।

१४. वनदेविका सस
ं ोिन सम्बधिमा
१४.१ यो दमक वबपद व्यिस्थापन कोष समय सापेक्ष पररितान(संसोिन)गना सवकनेछ ।
१४.२ वनदेविका पररितान गनाु परे कोष पररचालन सवमवतले एक उप सवमवत गठन गरी िा आर्ै ले पररितान गरी

सािारण सभाबार् पाररत गनेछ ।

१५. वबवबि
१५.१ यस वनदेविकामा उल्लेख गररएका विषयहरु नेपाल सरकार तथा नगरपावलकाको नीवत वनयम र काननू

संग बावझएमा नेपाल सरकारको काननू अनसु ार हुनेछ ।
१५.२ यो कोषको मख्ु य संरक्षक नेपाल सरकार अन्तगात दमक नगरपावलका हुनेछ ।
१५. ३ यस वनदेविकालाइ पररमाजान गने अविकार नगरपावलका र व्यिस्थापन सवमवतमा वनवहत हुनेछ ।

कोषमा सहायिा गने व्यवि िा सस्ं थािे भनतन पने फारामको ढााँिा
वमवत २०७४/

व्यवि िा संस्थाको नाम :वकवसम:- नार्ा मल
ु क / सेिारत
व्यवि िा संस्थाको ठे गाना :संस्था भए
दताा भएको स्थान :सचं ालन समय :५ संस्थामा आबद्ध संख्या :६ कोषमा जम्मा गना चाहेको रकम :क) एकमष्ठु
७ कोषमा जम्मा गना चाहेको वजन्सी सामाग्री
क ) वििरण
ख) पररणाम
ग) अनमु ावनत मल्ु य

/

१
२
३
४

ख) वकस्ताबन्दी

व्यवि िा संस्थाको प्रोपाइर्र/अध्यक्ष
नाम थर :ठे गाना:व्यवि िा संस्थाको सम्पका नं.
इमेल

