


1 

 

 

विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) काययविवध, २०७५ 

 

प्रमाणणकरण  णमणतः २०७५/११ /०१ 

णनयमावली नं. - १३    

 

प्रस्तािनााः णलखु गाईँपाणलका के्षत्र णभत्र प्राकृणतक तथा गैरप्राकृणतक णवपद्बाट हुन सक्ने जोणखम न्यूणनकरण तथा 

व्यवस्थापनका लाणग स्थापना भएको णवपद् व्यवस्थापन कोषको सञ्चालन सम्बन्धी काययणवणध बनाईन बाञ्छनीय 

भएकोले, 

स्थानीय णवपद् जोणखम न्यूणनकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को दफा १२ मा रहेको व्यबस्थालाइ 

कायायन्वयन गनय  दफा २७ ले णदएको ऄणधकार प्रयोग गरी णलखु गाईँ काययपाणलकाले यो काययणवणध बनाएकोछ ।   

 

       पररच्छेद – १ 

प्रारवभिक 

 

१. संविप्त नाम र प्रारभि : (१) यो काययणवणधको नाम “णवपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) काययणवणध, 

२०७५” रहेको छ ।  

  (२) यो काययणवणध तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।  

 

२. पररिाषा : णवषय वा प्रसंगले ऄको ऄथय नलागेमा यस काययणवणधमा, 

(क) “ऐन” भन्नाले णलखु स्थानीय णवपद् जोणखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 

सम्झनुपछय  । 

(ख) “कोष” भन्नाले ऐनको दफा १२ बमोणजमको णवपद् व्यवस्थापन कोष सम्झनुपछय  । 

(ग) “प्रभाणवत व्यणि” भन्नाले णवपदक्ो घटनाबाट पररवारका सदस्य गुमाएको, शारीररक वा 

मानणसक समस्या ईत्पन्न भएको, घर, जग्गाजणमन, पशुपन्छी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा 

ऄन्य सम्पत्तीमा अंणशक वा पूण्रूपमा नोक्सानी पुगेको वा णवपदक्ा कारण ऄन्य कुनै 

तररकाबाट प्रभाणवत भएको व्यणि वा समुहलाइ सम्झनुपछय  । 

(घ) “राहत” भन्नाले णवपद् प्रभाणवत व्यणिलाइ ईपलब्ध गराइने नगद तथा वस्तुगत सहायता 

सामाग्री समेत सम्झनुपछय  । 

(ख) “सणमणत” भन्नाले ऐनको दफा ३ बमोणजमको सणमणत सम्झनुपछय  । 

(छ) “संयोजक” भन्नाले सणमणतको संयोजक सम्झनुपछय  ।      

 

पररच्छेद – २ 

कोषको स्थापना, उदे्दश्य तथा प्रयोग 

 

३. कोषको स्थापना: (१) स्थानीय स्तरमा ईत्पन्न भएको वा हुनसक्ने णवपदक्ो जोणखम न्यूणनकरण तथा 

व्यवस्थापन सम्बन्धी कायय गाईँ स्तरबाटै सञ्चालन गनयका लाणग अवश्यक स्रोत संकलन र पररचालन गनय 

गाईँपाणलकामा एक विपद् व्यिस्थापन कोष रहनेछ ।  
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(२) कोषको अय रकम संकलन तथा व्यय रकम पररचालनका लाणग गाईँपाणलकाको सणञ्चत कोष 

रहेको णवत्तीय संस्थामा एक छुटै्ट खाता खोणलनेछ ।  

(३) कोषको कूल अम्दानी ऄन्तगयत यस काययणवणधको दफा ५ बमोणजम कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्त 

भएको रकम तथा कोषको खाता रहेको णवत्तीय संस्थाले कोष रकममा ईपलब्ध गराएको ब्याज अय र दफा 

६ बमोणजम प्राप्त भएको वस्तुगत सहायता सामाग्रीको प्रचणलत मूल्य समेतलाइ जनाईँनेछ ।  

तर वस्तुगत सहायता सामाग्रीको प्रचणलत मूल्यलाइ बैंक णहसाबमा समावेश गररने छैन ।  

(४) यस काययणवणधको दफा ६ बमोणजम कोषको नाममा प्राप्त हुन अईने वस्तुगत सहायता 

सामाग्रीको छुटै्ट मौज्दात णकताब स्थापना गरर ऄणभलेख गररनेछ । 

 

४. कोषको उदे्दश्य : (१) स्थानीय स्तरमा हुन सक्ने सम्भाव्य णवपदक्ो जोणखम न्यूणनकरण तथा णवपदक्ो 

व्यवस्थापनका लाणग अणथयक तथा वस्तुगत सहायता पररचालन गनुय कोषको ईद्देश्य रहनेछ ।  

(२) कोषले देहायका के्षत्रमा काम गने छः   

(क) णवपदक्ो घटनाबाट प्रभाणवत व्यणिहरूलाइ स्थानीय स्तरमा तुरुन्त खोज, ईद्धार र 

राहत सेवा ईपलब्ध गराईने ।  

(ख) णवपद् पदाय तत्कालै स्थानीय स्तरमा सामना गनय सक्ने ऄवस्था णसजयना गने ।  

(ग) णवपद् जोणखम न्यूणनकरण, पूवयतयारी, प्रणतकायय र पुनलायभ काययलाइ सहज गने । 

 

५. कोषको आभदानी : (१) कोषमा ऐनको दफा १२ को ईपदफा (२) र (३) को ऄणधनमा रणह देहाय 

बमोणजमका रकम  अम्दानीको रूपमा जम्मा हुनेछ: 

(क) गाईँपाणलकाको वाणषयक बजेटमाफय त णवपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुने गरी 

स्वीकृत रकम, 

(ख) णवपद् व्यवस्थापन काययका लाणग कोषमा जम्मा हुनेगरी ऄन्य स्थानीय तहबाट प्राप्त 

रकम, 

(ग) णवपद् व्यवस्थापन काययका लाणग कोषमा जम्मा हुनेगरी प्रदेश सरकार तथा नेपाल 

सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(घ) गाईँ सभाबाट स्वीकृत अणथयक ऐनमा व्यवस्था गररए बमोणजम णवपद् व्यवस्थापन 

कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्त हुने शुल्क तथा दस्तुर रकम,  

(ङ) गाईँ सभा सदस्य, गाईँ काययपाणलका सदस्य तथा गाईँपाणलकाका  कमयचारीहरूको 

स्वेणछछक णनणययबाट प्राप्त हुने रकम, 

(च) स्वदेशी णवणभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरू र त्यसमा काययरत 

कमयचारीहरू, ईद्योगी, व्यवसायी, पेशाकमी, राजनीणतक दल, नागररक समाज, 

धाणमयक तथा परोपकारी संघसंस्था र अम सवयसाधारणबाट स्वेणछछक रूपमा प्राप्त हुने 

रकम, 

(छ) गैरअवासीय नेपाली, वैदेणशक सरकार तथा संघसंस्थाको तफय बाट प्रचणलत कानूनको 

ऄणधनमा रणह प्राप्त हुने रकम,  

(छ) कोषको  खाता सञ्चालनमा रहेको णवत्तीय संस्थाले त्यस्तो कोषमा रहेको रकममा 

ईपलब्ध गराएको ब्याज अय, 

(ज) दफा ६ को ईपदफा (३) बमोणजम वस्तुगत सहायता सामाग्रीको णबक्रीबाट प्राप्त अय, 
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(झ) प्रचणलत कानूनको ऄणधनमा रणह कोषमा जम्मा हुने गरी ऄन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम 

।  

(२) ईपदफा (१) बमोणजम कोषलाइ ईपलब्ध हुने रकम सम्बणन्धत व्यणि वा संस्थाले यस 

काययणवणधको दफा 3 को ईपदफा (२) बमोणजमको कोषको बैंक खातामा णसधै जम्मा गररणदन वा 

गाईँपाणलकाको  अणथयक प्रशासन शाखामा नगद जम्मा गनय सक्नेछ । त्यसरी नगद जम्मा हुन अएमा अणथयक 

प्रशासन शाखाले सम्बणन्धत व्यणि वा संस्थालाइ सोको भपायइ ईपलब्ध गराईनुपनेछ । 

(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्यणि तथा संस्थाको नाम र प्राप्त सहायता रकम सम्बन्धी माणसक 

णववरण ऄको मणहनाको सात गते णभत्र सावयजणनक गररनेछ । 

तर कुनै व्यणि वा संस्थाले सहायता ईपलब्ध गराईँदा अफ्नो नाम सावयजणनक नगनय सणमणतलाइ 

ऄनुरोध गरेको रहेछ भने णनजको नाम ईल्लेख नगरी णववरण सावयजणनक गनय बाधा पने छैन।  

 

६. िस्तुगत सहायता सामाग्री: (१) ऐनको दफा १२ को ईपदफा (२) र (३) को ऄणधनमा रणह कुनै व्यणि वा 

संस्थाबाट नगदबाहेकको वस्तुगत सहायता सामाग्री प्राप्त हुन अएमा र त्यसरी प्राप्त सामाग्री णवपद् 

व्यवस्थापन सम्बन्धी काययमा ईपयोग हुने देणखएमा त्यस्तो वस्तुगत सहायता सामाग्रीलाइ स्वीकार गररनेछ ।  

(2) ईपदफा (१) बमोणजम स्वीकार गररएको वस्तुगत सहायता सामाग्रीलाइ ऄलग्गै मौज्दात 

णकताबमा अम्दानी ऄणभलेख जनाइ त्यस्तो सामाग्रीको प्रचणलत मूल्यलाइ कोषको अम्दानीको रूपमा समेत 

ऄणभलेख गररनेछ ।  

स्पष्टिकरणः यस दफाको प्रयोजनका लाष्टग प्रचष्टलत मूल्य भन्नाले वस्तुगत सामाग्रीको साथमा 

प्राप्तहुने खररद ष्टबजक वा मूल्याङ्कनको प्रमाण र ढुवानी लागत समेतको मूल्यलाई जनाउँनेछ । यदी त्यस्तो 

मूल्यष्टबना नै वस्तुगत सामाग्री प्राप्त हुन आएको रहेछ भने त्यस्तो वस्तुगत सामाग्रीको प्रचष्टलत स्थानीय दररेट 

अनुसारको मूल्याङ्कनलाई आम्दानीको आधार माष्टननेछ । सो पष्टन नभएमा त्यसरी प्राप्त सामाग्रीको लाष्टग 

सष्टमष्टतले उष्टचत ठहयााएको मूल्याङ्कनलाई कोषको आम्दानीको आधारको रूपमा ष्टलईनेछ । 

(३) ईपदफा (१) बमोणजम प्राप्त भइ ईपदफा (२) बमोणजम अम्दानी ऄणभलेख गररएको कुनै 

सामाग्री तत्काल प्रयोग गनय अवश्यक नपने वा नणमल्ने वा लामो समयसम्म भण्डारण गरर राख्न पणन 

ऄनुकुल नहुने (सड्ने, णबग्रने, नाणसने वा खेर जाने) प्रकृणत्तको भएमा सणमणतको णनणययले त्यस्तो सामाग्रीलाइ 

प्रचणलत कानून बमोणजम णललाम णबक्री गरी प्राप्त अय रकमलाइ दफा ३ को ईपदफा (२) बमोणजमको 

कोषको खातामा जम्मा गररनेछ ।   

(४) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेणखएको भएता पणन कुनै वस्तुगत सहायता सामाग्री स्थानीय 

णवपद् व्यवस्थापनमा ईपयोग नहुने वा ईपयोग गनय ईपयुि नहुने देणखएमा सणमणतले णनणयय गरी त्यस्तो 

सहयोग अंणशक वा पूणयरूपमा ऄस्वीकार गनय सक्नेछ । 

(५) ईपदफा (१) वा जुनसुकै कुरा लेणखएको भएता पणन कुनै वस्तुगत सहायता सामाग्री प्रचणलत 

मापदण्ड बमोणजमको न्यूनतम गुणस्तरयुि नभएको ऄवस्थामा त्यस्तो सामाग्रीलाइ सणमणतले ऄस्वीकार 

गनेछ।  

(६) ईपदफा (१) बमोणजम प्राप्त वस्तुगत सहायता सामाग्री ईपदफा (४) वा (५) बमोणजम ऄस्वीकार 

गररएको ऄवस्थामा बाहेक त्यस्तो सामाग्री ईपलब्ध गराईने व्यणि वा संस्थालाइ कायायलयले सामाग्री प्राणप्त र 

स्वीकारोणिको भपायइ ईपलब्ध गराईनुपनेछ । 

(६) ईपदफा (१) बमोणजम स्वीकार गरी ईपदफा (२) बमोणजम ऄणभलेख गररएको र ईपदफा (४) 

वा (५) बमोणजम ऄणस्वकार गररएको सामाग्रीको णववरण तथा स्वीकार गररएको सामाग्रीको हकमा सो 
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ईपलब्ध गराईने व्यणि वा संस्थाको नाम सम्बन्धी माणसक णववरण ऄको मणहनाको सात गते णभत्र 

सावयजणनक गररनेछ । 

तर कुनै व्यणि वा संस्थाले सहायता ईपलब्ध गराईँदा अफ्नो नाम सावयजणनक नगनय सणमणतलाइ 

ऄनुरोध गरेको रहेछ भने णनजको नाम ईल्लेख नगरी णववरण सावयजणनक गनय बाधा पने छैन । 

(७) यस दफा बमोणजम प्राप्त भएको वस्तुगत सहायता सामाग्रीलाइ त्यस्तो सामाग्री भण्डारण गने वा 

प्रयोग गररने स्थानसम्म पुयायईनका लाणग सहायता ईपलब्ध गराईने सम्बणन्धत व्यणि वा संस्थालाइ नै 

ऄनुरोध गनय सणकनेछ ।   

  

७. कोषको प्रयोग : (१) कोषमा जम्मा भएको रकम खचय गनय तथा णवपद् व्यवस्थापनका लाणग प्राप्त वस्तुगत 

सहायता सामाग्री खचय णनकासा गनय सणमणतले अवश्यक काययणवणध बनाइ खचय गनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेणखएको भएता पणन तत्काल णवपद् प्रणतकायय गनुय  पने ऄवस्था 

रहेको, तर सणमणतको बैठक बस्न सक्ने ऄवस्था नरहेमा तत् पश्चात लगतै बस्ने सणमणतको बैठकबाट 

ऄनुमोदन गराईने गरी संयोजकको णनणययबाट एक पटकमा बढीमा दश हजार रूपैयासम्मको रकम खचय गनय 

बाधा पुग्ने छैन ।  

(३) कोषमा जम्मा भएको रकम तथा सामाग्री देहाय बमोणजमको काययमा खचय गररनेछ:  

(क) णवपद्बाट प्रभाणवत भएको वा हुनसक्ने व्यणि वा समुदायको तत्काल खोजी, ईद्धार 

तथा सम्पणत्तको संरक्षण गनय, 

(ख) णवपद् प्रभाणवतको तत्कालीन राहतका लाणग अवश्यक पने खाद्यान्न, खानेपानी, लत्ता 

कपडा, औषधी, सरसफाआ तथा शैणक्षक सामाग्री जस्ता वस्तुहरू खररद गरी ईपलब्ध 

गराईन तथा तत् सम्बन्धी ऄन्य अवश्यक कायय गनय, 

(ग) णवपदक्ो कारण स्थायी बसोबास स्थल गुमाएका व्यणिहरूका  लाणग ऄस्थायी णशणवर 

वा अश्रयस्थल बनाईन तथा पुनस्थायपना गनय, 

(घ) णवपदक्ो कारणबाट घाआते वा णबरामी भएका व्यणिको औषधोपचार गनय, 

(ङ) णवपद् प्रभाणवतलाइ मनोवैज्ञाणनक ईपचार तथा मनोणवमशय प्रदान गनय, 

(च) णवपदक्ो कारणबाट मृत्यु भएका व्यणिको काजणक्रया वा सदगतका लाणग णनजको 

पररवारलाइ तोणकए बमोणजमको सहायता ईपलब्ध गराईन, 

(छ) णवपदक्ो कारण सम्पणत्तको क्षती हुने व्यणिलाइ तोणकएबमोणजमको राहत ईपलब्ध 

गराईन, 

(ज) खोज, ईद्धार तथा प्राथणमक ईपचारकालाणग स्वयम् सेवक तथा णवशेषज्ञको 

पररचालन र सामाग्री खररद तथा भण्डारण गनय , 

(झ) णवपदक्ो कारणबाट भएको फोहरमैला तथा प्रदुषणको णवसजयन गनय, 

(ञ) णवपद् पूवय सूचना प्रणाली स्थापना सम्बन्धी ईपकरण खररद, प्रणाली णवकास र सोको 

सञ्चालन गनय, 

(ट) खोज, ईद्धार र राहतकोलाणग तत्काल सञ्चार तथा यातायात सूचारु गनय, 

(ठ) स्थानीय स्तरमा रहेका णवपद् व्यवस्थापन स्वयम् सेवकहरूको क्षमता णवकास तथा 

पररचालन सम्बन्धी कायय  गनय, 

(ड) जोणखमयुि स्थानको पणहचान तथा ईि स्थानको धन जनको स्थानान्तरण गनय, 
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(ढ) णवपद् पश्चात णवपदबाट भएको क्षणतको लेखाजोखा र णवपद् पश्चातको अवश्यकताको 

पणहचान गनय, 

(ण) णवपद् पणछको पुनःणनमायण गनय, 

(त) णवपद् पुवयतयारी, णवपद् प्रणतकायय, णवपद् र णवपदप्णछको पुनलायभ, णवपद् जोणखम 

न्यूणनकरण जस्ता णवपद् व्यवस्थापनका कायय गनय, 

(थ) सणमणतले तोके बमोणजमको णवपद् व्यवस्थापन सम्वणन्ध ऄन्य काम गनय, गराईन । 

(४) ईपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेणखएको भए तापणन णनयणमतरूपमा गररने णवकास णनमायण 

सम्बन्धी काययलाइ णवपद् व्यवस्थापनसँग अवद्ध गराएर कोषबाट कुनै पणन णकणसमको खचय गनय पाइनेछैन । 

(५) कोषमा मौज्दात रकम पाँच लाख रूपैया भन्दा घणट भएको ऄवस्थामा अपतकाणलन 

काययबाहेक ऄन्य प्रयोजनका लाणग कोषको रकम प्रयोग गररनेछैन ।  

 

८. राहत सहायता वितरण: (१) प्रभाणवत व्यणिलाइ राहत ईपलब्ध गराईँदा कोषमा जम्मा भएको रकम र 

वस्तुगत सामाग्री मध्ये अवश्यकता र औणचत्यका अधारमा दुवै वा कुनै एक मात्र पणन ईपलब्ध गराईन 

सणकनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोणजम राहत ईपलब्ध गराईनुपूवय कोषबाट राहत ईपलब्ध गराइणदने सम्बन्धमा 

णवपद् प्रभाणवत व्यणि वा णनजको एकाघरको पररवारका सदस्यले णवपदक्ो घटना र सोबाट अँफू वा अफ्नो 

पररवारका सदस्यलाइ पनय गएको हानी नोक्सानीको णववरण सणहत कायायलयमा णनवेदन दताय गनुयपनेछ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोणजम णनवेदन दताय गदाय णवपदक्ो घटना र सोबाट पनय गएको हानी नोक्सानीको 

मूल्याङ्कन सणहतको सजयणमन मुचुल्का वा प्रणतवेदन समेत णनवेदनसाथ संलग्न गररएको हुनुपनेछ ।  

(४) ईपदफा (२) बमोणजम दताय भएको णनवेदन र ईपदफा (३) बमोणजमको संलग्न मुचुल्का वा 

प्रणतवेदन समेतका अधारमा णवपद् प्रभाणवतलाइ कोषबाट राहत रकम तथा सामाग्री ईपलब्ध गराईँदा 

णवपदक्ो सघनता र व्यापकता, कोषमा जम्मा भएको रकम तथा राहत सामाग्रीको ईपलब्धता र खचयको 

औणचत्य समेतलाइ दृणिगत गरी सणमणतले ईणचत ठहयायएबमोणजम हुनेछ । 

(५) ईपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेणखएको भएता पणन णवपदक्ो कारणले गणम्भर हानी 

नोक्सानी वा घाइते भइ णवपद् प्रभाणवत व्यणि वा णनजको एकाघरको पररवारका सदस्यले राहतका लाणग 

णनवेदन दताय गनय सक्ने ऄवस्था नरहेमा र तत्काल राहत ईपलब्ध नगराईँदा णवपद् प्रभाणवत व्यणि थप 

जोणखममा धकेणलन सक्ने वा थप जनधन र स्वास््यमा हानी नोक्सानी पुग्न सक्ने ऄवस्था छ भन्ने सणमणतलाइ 

लागेमा त्यस्तो व्यणिलाइ सणमणतले णनणयय गरेर तत्काल राहत ईपलब्ध गराईन सक्नेछ । 

(६) णवपद् प्रभाणवत व्यणिलाइ यस दफा बमोणजम राहत ईपलब्ध गराईँदा मणहला, बालबाणलका, 

णकशोर णकशोरी, जेष्ठ नागररक, ऄशि तथा ऄपाङ्गता भएका व्यणिलाइ प्राथणमकता  णदनुपनेछ । 

 

९. कोष प्रयोग गनय  नपाईने: (१) यस काययणवणधमा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा लेणखएको भए तापणन देहायको 

प्रयोजनका लाणग कोषमा जम्मा भएको रकम खचय गनय पाइने छैनः 

(क) णनयणमत प्रशासणनक काययको लाणग खचय गनय,  

(ख) कुनै सरकारी वा गैरसरकारी पदाणधकारी वा कमयचारीलाइ णनयणमत रूपमा तलब, भत्ता 

वा ऄन्य सुणवधा ईपलब्ध गराईन,  

(ग) कुनै सरकारी वा गैरसरकारी पदाणधकारी वा कमयचारीलाइ भ्रमण खचय वा ऄन्य त्यस्तै 

प्रकारको खचय ईपलब्ध गराईन, 
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(घ) णवपद्बाट प्रभाणवतलाइ णदइने तोणकएबमोणजमको  राहत बाहेक ऄन्य कुनै पणन 

णकणसमको चन्दा, पुरस्कार, ईपहार वा अणथयक सहायता ईपलब्ध गराईन, 

(ङ) कुनै पणन णकणसमको गोणष्ठ, ऄन्तरणक्रया वा सभासम्मेलन सञ्चालन गनय, गराईन, 

(च) अकणस्मक रूपमा णनमायण गनुयपने बाहेकका ऄन्य णनयणमत पूवायधार णवकास 

णनमायणसम्बन्धी कायय गनय, गराईन, 

(ङ) णवपद् जोणखम न्यूणनकरण तथा णवपद् व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएको ऄन्य 

कुनै पणन कायय गनय, गराईन ।  

(२) कोषलाइ प्राप्त भएको वस्तुगत सहायता सामाग्री मध्यै कुनै पणन सामाग्री पूणय वा अंणशकरूपमा 

कायायलयको वा कायायलयको कुनै पदाणधकारी वा कमयचारीको णनयणमत प्रयोजनका लाणग प्रयोग गररनेछैन । 

 

पररच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चालन, लेखा तथा लेखा पररिण 

 

१०. कोषको सञ्चालन : (१) कोषको बैंक खाता सञ्चालन गाईँपाणलकाको प्रमुख प्रशासकीय ऄणधकृत वा 

णनजले तोकेको ऄणधकृत स्तरको कमयचारी र लेखा प्रमुख वा णनजले तोकेको लेखाको कमयचारीको संयुि 

दस्तखतबाट हुनेछ ।  

(२) कोषबाट एक पटकमा दुइ हजार रूपैया भन्दा बढीको रकम भुिानी गदाय ऄणनवाययरूपमा बैंक 

माफय त मात्र भुिानी गररनेछ । 

(३) कोषलाइ प्राप्त वस्तुगत सहायता सामाग्रीको णनकासा प्रमुख प्रशासकीय ऄणधकृत वा णनजले 

तोकेको णवपद् व्यवस्थापन हेने ऄणधकृत स्तरको कमयचारी र णजन्सी शाखा प्रमुखबाट हुनेछ ।  

(४) ईपदफा (३) बमोणजम वस्तुगत सहायता सामाग्री णवपद् व्यवस्थापन काययमा ईपयोगका लाणग 

णनकासा गदाय मौज्दात णकताबमा खचय ऄणभलेख जनाइ णनकासा णदनुपनेछ र त्यस्तो सामाग्रीको ऄणभलेख 

मूल्यलाइ कोषको खचयको रूपमा समेत ऄणभलेख गररनेछ । 

 

११. कोषको आयव्ययको लेखा तथा सोको साियजवनकरण : (१) कोषको अय व्ययको लेखा प्रचणलत 

कानून बमोणजम राणखनेछ ।  

(२) कोषले काययपाणलकाले तोकेबमोणजम अन्तररक णनयन्त्रण प्रणाली कायम गनुय पनेछ। 

(३) कोषको माणसकरूपमा भएको अम्दानी र खचयको णववरण ऄको मणहनाको सात गतेणभत्रमा 

सावयजणनक गनुयपनेछ । 

(४) अणथयक वषय समाप्त भएको णमणतले तीन मणहनाणभत्र सणमणतले कोषको वाणषयक अय व्ययको 

णववरण समेत खुल्ने वाणषयक प्रणतवेदन तयार गरी काययपाणलका माफय त गाईँ सभा समक्ष पेश गनुय पनेछ । 

 

१२. लेखा पररिण : (१) कोषको अन्तररक लेखापरीक्षण गाईँपाणलकाको अन्तररक लेखा पररक्षण शाखाबाट 

हुनेछ । 

(२) कोषको ऄणन्तम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । 

(३) गाईँ काययपाणलकाले चाहेमा जुनसुकै बखत सणमणतको णहसावणकताव जाँछन वा जाँच गराईन 

सक्नेछ । 
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(४) गाईँ काययपाणलकाको कायायलयले कम्तीमा वषयको एक पटक कोषको सामाणजक र सावयजणनक 

लेखापररक्षणको व्यवस्था णमलाईनेछ।  

 

पररच्छेद –४ 

विविध 

 

१३. सशतय  सहायता : (१) णवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी तोणकएको कायय सम्पादन गने शतय सणहत कुनै व्यणि वा 

संस्थाले कोषमा सहायता ईपलब्ध गराईन चाहेमा त्यस्तो सहायता प्राप्त गनुय पूवय सणमणतले शतय स्वीकार गने 

वा नगने सम्बन्धी णनणयय गनेछ र शतय स्वीकार गरेको ऄवस्थामा मात्र सहायता रकम वा सामाग्री कोषमा 

जम्मा हुनेछ । 

तर नेपाल सरकार, प्रादेश सरकार वा स्थानीय सरकारले सशतय ऄनुदान ईपलब्ध गराईने हकमा 

सणमणतको पूवय णनणयय अवश्यक पनेछैन ।  

(२) ईपदफा (१) बमोणजम कोषमा प्राप्त ऄनुदान रकम वा वस्तुगत सहायता सामाग्रीलाइ तोणकएको 

काममा मात्र ईपयोग गनुयपनेछ ।  

(३) ईपदफा (१) बमोणजम कोषमा प्राप्त ऄनुदान रकम वा वस्तुगत सहायता सामाग्री तोणकए 

बमोणजमको काययमा ईपयोग भए-नभएको सम्बन्धमा त्यस्तो सहायता ईपलब्ध गराईने व्यणि वा संस्थाले 

णववरण माग गरेमा सोको णववरण ईपलब्ध गराईनुपनेछ । 

(४) ईपदफा (१) बमोणजम कोषमा सहायता स्वरुप प्राप् त हुने भौणतक सामाग्रीहरुको भण्डारण तथा 

णवतरण काययलाइ व्यवणस्थत गनय अवश्यिा ऄनुसार सणमणतले थप मापदण्ड/णनदेणशका बनाइ लागु गनय 

सक्नेछ । 

 

१४. परामशय वलन सक्ने : सणमणतले यस काययणवणध बमोणजमको कायय सम्पादन गनय ईपयुि णवज्ञ व्यणि वा 

सस्थासँग अवश्यक परामशय णलन सक्नेछ ।  

 

१५. रकम विज नहुने तथा आिती कोष (ररिवविङ् फण्ड) को रूपमा रहने : (१) दफा ५ को ईपदफा (१) 

बमोणजम कोषमा जम्मा भएको रकम मध्ये अंणशक वा पुरै रकम कुनै अणथयक वषयमा खचय नभइ अणथयक 

वषयको ऄन्त्यमा बाँकी रहेमा त्यस्तो रकम णिज नभइ कोषमै रहनेछ । 

  तर दफा १३ को ईपदफा (१) बमोणजम प्राप्त सहायता रकमलाइ त्यस्तो शतय ऄनुरूप ईपयोग गनय 

नसकेको कारण जनाइ सहायता ईपलब्ध गराईने सम्बणन्धत व्यणि वा संस्थाले णफताय माग गरेमा कोषबाट 

रकम णफताय गनय बाधा पने छैन । 

(२) कोषलाइ अवती कोष (ररबणल्वङ्ग फण्ड) को रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 

स्पष्टिकरणः यस दफाको प्रयोजनका लाष्टग आवती कोष (ररबष्टल्वङ फण्ड)  भन्नाले कोषबाट खचा 

भएको नगद रकम वाष्टषाक रुपमा बजेट ष्टवष्टनयोजन माफा त पुनःपुष्टता गदै जाने गरर स्थाष्टपत कोषलाई 

सम्झनुपछा  । 

(3) कोषमा मौज्दात रकम पाँच लाख रूपैया भन्दा न्यून हुन गएमा तत्काल थप रकम जम्मा गनय 

प्रयत्न गररनेछ । 
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१६. सहयोगका लावग आह्वान गने : (१) णवपदक्ा कारण अपत्काणलन ऄवस्था णसजयना भइ स्थानीय स्रोत 

साधन र क्षमताले णवपदक्ो सामना गनय कणठन भएमा गाईँपाणलकाले णछमेकी स्थानीय तह, प्रदेश सरकार 

तथा नेपाल सरकारलाइ कोषमा अणथयक तथा वस्तुगत सहायता ईपलब्ध गराईन ऄनुरोध गनय सक्नेछ । 

(२) णवपद्बाट प्रभाणवतको खोज, ईद्धार र राहतका लाणग सणमणतले स्थानीय सामाणजक तथा 

परोपकारी संघ, संगठन, युवाक्लव, अमासमूह, स्वयम् सेवक, राष्ट्रसेवक, ईद्योगी व्यवसायी, प्रवुद्ध व्यणि 

तथा अमसवयसाधारणलाइ सहयोगका लाणग ऄनुरोध गनय सक्नेछ।  

 

१७. अविलेख राख्ने : (१) सणमणतले कोष पररचालन सम्बन्धमा गरेको णनणयय र ऄन्य काम कारवाहीको 

ऄणभलेख दुरुस्त राख्नु पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोणजमको ऄणभलेख सणमणतको सदस्य-सणचवको  णजम्मामा रहनेछ । 

(३) दफा (१) बमोणजमको ऄणभलेख सरोकारवाला कुनै व्यणि वा संस्थाले माग गरेमा णनजलाइ 

णनयमानुसार त्यस्तो ऄणभलेख ईपलब्ध गराइनेछ ।   

 

१८. अनुगमन: (१) यस काययणवणध बमोणजम कोष पररचालन तथा सोबाट भएका कामको णनयणमत तथा 

अकणस्मक ऄनुगमन सम्बन्धी काययका लाणग सणमणतको संयोजक वा णनजले तोकेको सणमणतको ऄन्य कुनै 

सदस्यको संयोजकत्वमा सणमणतको न्यूनतम थप एक सदस्य समेत संलग्न रहेको ऄनुगमन टोली खणटइ कोष 

पररचालनबाट भएको कामको ऄनुगमन गनय सक्नेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोणजम खणटएको ऄनुगमन टोलीले अफूलाइ प्राप्त कायायदेशका अधारमा 

ऄनुगमनका क्रममा देणखएको सत्य त्य णववरण सणहतको प्रणतवेदन सणमणतसमक्ष पेश गनुयपनेछ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोणजम पेश हुन अएको प्रणतवेदन समेतका अधारमा कोष पररचालनमा कुनै 

कणम कमजोरी भएको देणखएमा त्यसलाइ सुधार गनय सणमणतले अवश्यक णनदेशन णदन सक्नेछ र त्यस्तो 

णनदेशनको पालना गनुय सम्बणन्धत सबैको कतयव्य हुनेछ ।  

(४) ईपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेणखएको भएता पणन कोष पररचालनमा कुनै गणम्भर त्रुटी रहेको 

र सोलाइ तत्काल रोक्न अवश्यक देणखएमा संयोजकले त्यस्तो कायय रोक्न णनदेशन णदन सक्नेछ । 

(५) ऄनुगमनका क्रममा कुनै व्यणिले झुठा णववरण पेश गरी कोषबाट राहत प्राप्त गरेको वा कोषले 

ईपलब्ध गराएको राहतको दुरूपयोग गरेको पाइएमा दोषी ईपर प्रचणलत कानून बमोणजम कारवाही हुनेछ । 

(६) ईपदफा (१) बमोणजमको ऄनुगमन टोलीमा ईपलब्ध भएसम्म स्थानीय राजनीणतक दल, णवपद् 

व्यवस्थापन सम्बन्धी काययमा संलग्न गैरसरकारी संघसंस्था, ईद्योगी व्यवसायी अवद्ध संघसंगठन, नागररक 

समाज तथा पत्रकार अवद्ध संघसंगठन र सशतय सहायता ईपलब्ध गराईने व्यणि वा संस्थाको प्रणतणनणध 

समेतलाइ संलग्न गराइनेछ । 

 

१९. वनदेशन वदन सक्ने : गाईँ सभाले सणमणतको काम कारबाहीको सम्बन्धमा सणमणतलाइ अवश्यक णनदेशन 

णदन सक्नेछ । 

 

*** 


