
 

लिखु गाउँपालिका यसम,ओखिढुुंगा  

प्रदशे नं .- १ 

स्थानीय राजपत्र 

लिखु गाउँपालिकाद्वारा प्रकालित 

 

भाग-२ 

नपेालको सवंिधानको धारा २२२ िमोविम गवित गाउँ सभाले धारा २२६ को उपधारा १ र स्थानीय सरकार 

सचंालन ऐन २०७४ दफा १०२ उपदफा ३ को अवधनमा रवि वलख ुगाउँपावलकाको वलखु गाउँपावलका  विपद् 

व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) काययविवध, २०७५ वलख ु गाउँपावलकाले सिायसाधारणका िानकारीका लावग यो 

सचूना प्रकाशन गररएको छ ।  

 

लिखु गाउँपालिका  लिपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चािन) काययलिलि, २०७५ 

प्रस्तािनााःवलखु गाउँपावलका क्षेत्र वभत्र प्राकृवतक तथा गैरप्राकृवतक विपद्बाट िुन सक्ने िोवखम न्यूवनकरण तथा 

व्यिस्थापनका लावग स्थापना भएको विपद् व्यिस्थापन कोषको सञ्चालन सम्बन्धी काययविवध बनाउन बाञ्छनीय 

भएकोले, 

स्थानीय विपद् िोवखम न्यूवनकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५ को दफा १२ मा रिेको व्यबस्थालाई 

कायायन्ियन गनय  दफा २७ ले वदएको अवधकार प्रयोग गरी वलखु गाउँ काययपावलकाले यो काययविवध बनाएकोछ ।   

       पररच्छेद – १ 

प्रारलभभक 

 

१. सुंलिप्त नाम र प्रारभभ : (१) यो काययविवधको नाम “विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) काययविवध, 

२०७५” रिेको छ ।  

  (२) यो काययविवध तुरून्त प्रारम्भ िुनेछ ।  

२. पररभाषा : विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययविवधमा, 

(क) “ऐन” भन्नाले वलखु स्थानीय विपद् िोवखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५ 

सम्झनुपछय  । 

(ख) “कोष” भन्नाले ऐनको दफा १२ बमोविमको विपद् व्यिस्थापन कोष सम्झनुपछय  । 
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(ग) “प्रभावित व्यवि” भन्नाले विपदक्ो घटनाबाट पररिारका सदस्य गुमाएको, शारीररक िा 

मानवसक समस्या उत्पन्न भएको, घर, िग्गािवमन, पशुपन्छी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा अन्य 

सम्पत्तीमा आंवशक िा पूण्रूपमा नोक्सानी पुगेको िा विपदक्ा कारण अन्य कुनै तररकाबाट 

प्रभावित भएको व्यवि िा समुिलाई सम्झनुपछय  । 

(घ) “राित” भन्नाले विपद् प्रभावित व्यविलाई उपलब्ध गराईने नगद तथा िस्तुगत सिायता 

सामाग्री समेत सम्झनुपछय  । 

(ख) “सवमवत” भन्नाले ऐनको दफा ३ बमोविमको सवमवत सम्झनुपछय  । 

(छ) “संयोिक” भन्नाले सवमवतको संयोिक सम्झनुपछय  ।      

 

पररच्छेद – २ 

कोषको स्थापना, उदे्दश्य तथा प्रयोग 

३. कोषको स्थापना: (१) स्थानीय स्तरमा उत्पन्न भएको िा िुनसक्ने विपदक्ो िोवखम न्यूवनकरण तथा 

व्यिस्थापन सम्बन्धी कायय गाउँ स्तरबाटै सञ्चालन गनयका लावग आिश्यक स्रोत संकलन र पररचालन गनय 

गाउँपावलकामा एक लिपद् व्यिस्थापन कोष रिनेछ ।  

(२) कोषको आय रकम संकलन तथा व्यय रकम पररचालनका लावग गाउँपावलकाको सवञ्चत कोष 

रिेको वित्तीय संस्थामा एक छुटै्ट खाता खोवलनेछ ।  

(३) कोषको कूल आम्दानी अन्तगयत यस काययविवधको दफा ५ बमोविम कोषमा िम्मा िुनेगरी प्राप्त 

भएको रकम तथा कोषको खाता रिेको वित्तीय संस्थाले कोष रकममा उपलब्ध गराएको ब्याि आय र दफा ६ 

बमोविम प्राप्त भएको िस्तुगत सिायता सामाग्रीको प्रचवलत मूल्य समेतलाई िनाउँनेछ ।  

तर िस्तुगत सिायता सामाग्रीको प्रचवलत मूल्यलाई बैंक विसाबमा समािेश गररने छैन ।  

(४) यस काययविवधको दफा ६ बमोविम कोषको नाममा प्राप्त िुन आउने िस्तुगत सिायता सामाग्रीको 

छुटै्ट मौज्दात वकताब स्थापना गरर अवभलेख गररनेछ । 

 

४. कोषको उदे्दश्य : (१) स्थानीय स्तरमा िुन सक्ने सम्भाव्य विपदक्ो िोवखम न्यूवनकरण तथा विपदक्ो 

व्यिस्थापनका लावग आवथयक तथा िस्तुगत सिायता पररचालन गनुय कोषको उद्देश्य रिनेछ ।  

(२) कोषले देिायका क्षेत्रमा काम गने छः   

(क) विपदक्ो घटनाबाट प्रभावित व्यवििरूलाई स्थानीय स्तरमा तुरुन्त खोि, उद्धार र राित 

सेिा उपलब्ध गराउने ।  

(ख) विपद् पदाय तत्कालै स्थानीय स्तरमा सामना गनय सक्ने अिस्था वसियना गने  । 

(ग) विपद् िोवखम न्यूवनकरण, पूियतयारी, प्रवतकायय र पुनलायभ काययलाई सिि गने । 

५. कोषको आभदानी : (१) कोषमा ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अवधनमा रवि देिाय 

बमोविमका रकम आम्दानीको रूपमा िम्मा िुनेछ: 

(क) गाउँपावलकाको िावषयक बिेटमाफय त विपद् व्यिस्थापन कोषमा िम्मा िुने गरी स्िीकृत 

रकम, 
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(ख) विपद् व्यिस्थापन काययका लावग कोषमा िम्मा िुनेगरी अन्य स्थानीय तिबाट प्राप्त 

रकम, 

(ग) विपद् व्यिस्थापन काययका लावग कोषमा िम्मा िुनेगरी प्रदेश सरकार तथा नेपाल 

सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(घ) गाउँ सभाबाट स्िीकृत आवथयक ऐनमा व्यिस्था गररए बमोविम विपद् व्यिस्थापन 

कोषमा िम्मा िुनेगरी प्राप्त िुने शुल्क तथा दस्तुर रकम,  

(ङ) गाउँ सभा सदस्य, गाउँ काययपावलका सदस्य तथा गाउँपावलकाका कमयचारीिरूको 

स्िेवछछक वनणययबाट प्राप्त िुने रकम, 

(च) स्िदेशी विवभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थािरू र त्यसमा काययरत कमयचारीिरू, 

उद्योगी, व्यिसायी, पेशाकमी, रािनीवतक दल, नागररक समाि, धावमयक तथा 

परोपकारी संघसंस्था र आम सियसाधारणबाट स्िेवछछक रूपमा प्राप्त िुने रकम, 

(छ) गैरआिासीय नेपाली, िैदेवशक सरकार तथा संघसंस्थाको तफय बाट प्रचवलत कानूनको 

अवधनमा रवि प्राप्त िुने रकम,  

(छ) कोषको खाता सञ्चालनमा रिेको वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कोषमा रिेको रकममा 

उपलब्ध गराएको ब्याि आय, 

(ि) दफा ६ को उपदफा (३) बमोविम िस्तुगत सिायता सामाग्रीको वबक्रीबाट प्राप्त आय, 

(झ) प्रचवलत कानूनको अवधनमा रवि कोषमा िम्मा िुने गरी अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।  

(२) उपदफा (१) बमोविम कोषलाई उपलब्ध िुने रकम सम्बवन्धत व्यवि िा संस्थाले यस 

काययविवधको दफा 3 को उपदफा (२) बमोविमको कोषको बैंक खातामा वसधै िम्मा गररवदन िा 

गाउँपावलकाको आवथयक प्रशासन शाखामा नगद िम्मा गनय सक्नेछ । त्यसरी नगद िम्मा िुन आएमा आवथयक 

प्रशासन शाखाले सम्बवन्धत व्यवि िा संस्थालाई सोको भपायई उपलब्ध गराउनुपनेछ । 

(३) कोषमा रकम िम्मा गने व्यवि तथा संस्थाको नाम र प्राप्त सिायता रकम सम्बन्धी मावसक 

वििरण अको मविनाको सात गते वभत्र साियिवनक गररनेछ । 

तर कुनै व्यवि िा संस्थाले सिायता उपलब्ध गराउँदा आफ्नो नाम साियिवनक नगनय सवमवतलाई 

अनुरोध गरेको रिेछ भने वनिको नाम उल्लेख नगरी वििरण साियिवनक गनय बाधा पने छैन।  

६. िस्तुगत सहायता सामाग्री: (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अवधनमा रवि कुनै व्यवि िा 

संस्थाबाट नगदबािेकको िस्तुगत सिायता सामाग्री प्राप्त िुन आएमा र त्यसरी प्राप्त सामाग्री विपद् व्यिस्थापन 

सम्बन्धी काययमा उपयोग िुने देवखएमा त्यस्तो िस्तुगत सिायता सामाग्रीलाई स्िीकार गररनेछ ।  

(2) उपदफा (१) बमोविम स्िीकार गररएको िस्तुगत सिायता सामाग्रीलाई अलग्गै मौज्दात वकताबमा 

आम्दानी अवभलेख िनाई त्यस्तो सामाग्रीको प्रचवलत मूल्यलाई कोषको आम्दानीको रूपमा समेत अवभलेख 

गररनेछ ।  

स्पष्टिकरणः यस दफाको प्रयोजनका लाष्टि प्रचष्टलत मूल्य भन्नाले वस्तुित सामाग्रीको साथमा प्राप्तहुने 

खररद ष्टिजक वा मूल्याङ्कनको प्रमाण र ढुवानी लाित समेतको मूल्यलाई जनाउँनेछ । यदी त्यस्तो मूल्यष्टिना 

नै वस्तुित सामाग्री प्राप्त हुन आएको रहेछ भने त्यस्तो वस्तुित सामाग्रीको प्रचष्टलत स्थानीय दररेट अनुसारको 
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मूल्याङ्कनलाई आम्दानीको आधार माष्टननेछ । सो पष्टन नभएमा त्यसरी प्राप्त सामाग्रीको लाष्टि सष्टमष्टतले 

उष्टचत ठहयााएको मूल्याङ्कनलाई कोषको आम्दानीको आधारको रूपमा ष्टलईनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोविम प्राप्त भई उपदफा (२) बमोविम आम्दानी अवभलेख गररएको कुनै सामाग्री 

तत्काल प्रयोग गनय आिश्यक नपने िा नवमल्ने िा लामो समयसम्म भण्डारण गरर राख्न पवन अनुकुल निुने 

(सड्ने, वबग्रने, नावसने िा खेर िाने) प्रकृवत्तको भएमा सवमवतको वनणययले त्यस्तो सामाग्रीलाई प्रचवलत कानून 

बमोविम वललाम वबक्री गरी प्राप्त आय रकमलाई दफा ३ को उपदफा (२) बमोविमको कोषको खातामा 

िम्मा गररनेछ ।   

(४) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेवखएको भएता पवन कुनै िस्तुगत सिायता सामाग्री स्थानीय 

विपद् व्यिस्थापनमा उपयोग निुने िा उपयोग गनय उपयुि निुने देवखएमा सवमवतले वनणयय गरी त्यस्तो सियोग 

आंवशक िा पूणयरूपमा अस्िीकार गनय सक्नेछ । 

(५) उपदफा (१) िा िुनसुकै कुरा लेवखएको भएता पवन कुनै िस्तुगत सिायता सामाग्री प्रचवलत 

मापदण्ड बमोविमको न्यूनतम गुणस्तरयुि नभएको अिस्थामा त्यस्तो सामाग्रीलाई सवमवतले अस्िीकार 

गनेछ।  

(६) उपदफा (१) बमोविम प्राप्त िस्तुगत सिायता सामाग्री उपदफा (४) िा (५) बमोविम अस्िीकार 

गररएको अिस्थामा बािेक त्यस्तो सामाग्री उपलब्ध गराउने व्यवि िा संस्थालाई कायायलयले सामाग्री प्रावप्त र 

स्िीकारोविको भपायई उपलब्ध गराउनुपनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोविम स्िीकार गरी उपदफा (२) बमोविम अवभलेख गररएको र उपदफा (४) िा 

(५) बमोविम अवस्िकार गररएको सामाग्रीको वििरण तथा स्िीकार गररएको सामाग्रीको िकमा सो उपलब्ध 

गराउने व्यवि िा संस्थाको नाम सम्बन्धी मावसक वििरण अको मविनाको सात गते वभत्र साियिवनक गररनेछ । 

तर कुनै व्यवि िा संस्थाले सिायता उपलब्ध गराउँदा आफ्नो नाम साियिवनक नगनय सवमवतलाई 

अनुरोध गरेको रिेछ भने वनिको नाम उल्लेख नगरी वििरण साियिवनक गनय बाधा पने छैन । 

(७) यस दफा बमोविम प्राप्त भएको िस्तुगत सिायता सामाग्रीलाई त्यस्तो सामाग्री भण्डारण गने िा 

प्रयोग गररने स्थानसम्म पुयायउनका लावग सिायता उपलब्ध गराउने सम्बवन्धत व्यवि िा संस्थालाई नै अनुरोध 

गनय सवकनेछ ।    

७. कोषको प्रयोग : (१) कोषमा िम्मा भएको रकम खचय गनय तथा विपद् व्यिस्थापनका लावग प्राप्त िस्तुगत 

सिायता सामाग्री खचय वनकासा गनय सवमवतले आिश्यक काययविवध बनाई खचय गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेवखएको भएता पवन तत्काल विपद् प्रवतकायय गनुय पने अिस्था 

रिेको, तर सवमवतको बैिक बस्न सक्ने अिस्था नरिेमा तत् पश्चात लगतै बस्ने सवमवतको बैिकबाट अनुमोदन 

गराउने गरी संयोिकको वनणययबाट एक पटकमा बढीमा दश ििार रूपैयासम्मको रकम खचय गनय बाधा पुग्ने 

छैन ।  

(३) कोषमा िम्मा भएको रकम तथा सामाग्री देिाय बमोविमको काययमा खचय गररनेछ:  

(क) विपद्बाट प्रभावित भएको िा िुनसक्ने व्यवि िा समुदायको तत्काल खोिी, उद्धार तथा 

सम्पवत्तको संरक्षण गनय, 
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(ख) विपद् प्रभावितको तत्कालीन राितका लावग आिश्यक पने खाद्यान्न, खानेपानी, लत्ता 

कपडा, औषधी, सरसफाइ तथा शैवक्षक सामाग्री िस्ता िस्तुिरू खररद गरी उपलब्ध 

गराउन तथा तत् सम्बन्धी अन्य आिश्यक कायय गनय, 

(ग) विपदक्ो कारण स्थायी बसोबास स्थल गुमाएका व्यवििरूका लावग अस्थायी वशविर िा 

आश्रयस्थल बनाउन तथा पुनस्थायपना गनय, 

(घ) विपदक्ो कारणबाट घाइते िा वबरामी भएका व्यविको औषधोपचार गनय, 

(ङ) विपद् प्रभावितलाई मनोिैज्ञावनक उपचार तथा मनोविमशय प्रदान गनय, 

(च) विपदक्ो कारणबाट मृत्यु भएका व्यविको कािवक्रया िा सदगतका लावग वनिको 

पररिारलाई तोवकए बमोविमको सिायता उपलब्ध गराउन, 

(छ) विपदक्ो कारण सम्पवत्तको क्षती िुने व्यविलाई तोवकएबमोविमको राित उपलब्ध 

गराउन, 

(ि) खोि, उद्धार तथा प्राथवमक उपचारकालावग स्ियम् सेिक तथा विशेषज्ञको पररचालन र 

सामाग्री खररद तथा भण्डारण गनय, 

(झ) विपदक्ो कारणबाट भएको फोिरमैला तथा प्रदुषणको विसियन गनय, 

(ञ) विपद् पूिय सूचना प्रणाली स्थापना सम्बन्धी उपकरण खररद, प्रणाली विकास र सोको 

सञ्चालन गनय, 

(ट) खोि, उद्धार र राितकोलावग तत्काल सञ्चार तथा यातायात सूचारु गनय, 

(ि) स्थानीय स्तरमा रिेका विपद् व्यिस्थापन स्ियम् सेिकिरूको क्षमता विकास तथा 

पररचालन सम्बन्धी कायय गनय, 

(ड) िोवखमयुि स्थानको पविचान तथा उि स्थानको धन िनको स्थानान्तरण गनय, 

(ढ) विपद् पश्चात विपदबाट भएको क्षवतको लेखािोखा र विपद् पश्चातको आिश्यकताको 

पविचान गनय, 

(ण) विपद् पवछको पुनःवनमायण गनय, 

(त) विपद् पुियतयारी, विपद् प्रवतकायय, विपद् र विपदप्वछको पुनलायभ, विपद् िोवखम 

न्यूवनकरण िस्ता विपद् व्यिस्थापनका कायय गनय, 

(थ) सवमवतले तोके बमोविमको विपद् व्यिस्थापन सम्िवन्ध अन्य काम गनय, गराउन । 

(४) उपदफा (३) मा िुनसुकै कुरा लेवखएको भए तापवन वनयवमतरूपमा गररने विकास वनमायण 

सम्बन्धी काययलाई विपद् व्यिस्थापनसँग आिद्ध गराएर कोषबाट कुनै पवन वकवसमको खचय गनय पाईनेछैन । 

(५) कोषमा मौज्दात रकम पाँच लाख रूपैया भन्दा घवट भएको अिस्थामा आपतकावलन काययबािेक 

अन्य प्रयोिनका लावग कोषको रकम प्रयोग गररनेछैन । 

८. राहत सहायता लितरण: (१) प्रभावित व्यविलाई राित उपलब्ध गराउँदा कोषमा िम्मा भएको रकम र 

िस्तुगत सामाग्री मध्ये आिश्यकता र औवचत्यका आधारमा दुिै िा कुनै एक मात्र पवन उपलब्ध गराउन 

सवकनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोविम राित उपलब्ध गराउनुपूिय कोषबाट राित उपलब्ध गराईवदने सम्बन्धमा 

विपद् प्रभावित व्यवि िा वनिको एकाघरको पररिारका सदस्यले विपदक्ो घटना र सोबाट आँफू िा आफ्नो 

पररिारका सदस्यलाई पनय गएको िानी नोक्सानीको वििरण सवित कायायलयमा वनिेदन दताय गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोविम वनिेदन दताय गदाय विपदक्ो घटना र सोबाट पनय गएको िानी नोक्सानीको 

मूल्याङ्कन सवितको सियवमन मुचुल्का िा प्रवतिेदन समेत वनिेदनसाथ संलग्न गररएको िुनुपनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोविम दताय भएको वनिेदन र उपदफा (३) बमोविमको संलग्न मुचुल्का िा 

प्रवतिेदन समेतका आधारमा विपद् प्रभावितलाई कोषबाट राित रकम तथा सामाग्री उपलब्ध गराउँदा 

विपदक्ो सघनता र व्यापकता, कोषमा िम्मा भएको रकम तथा राित सामाग्रीको उपलब्धता र खचयको 

औवचत्य समेतलाई दृविगत गरी सवमवतले उवचत िियायएबमोविम िुनेछ । 

(५) उपदफा (२) र (३) मा िुनसुकै कुरा लेवखएको भएता पवन विपदक्ो कारणले गवम्भर िानी 

नोक्सानी िा घाईते भई विपद् प्रभावित व्यवि िा वनिको एकाघरको पररिारका सदस्यले राितका लावग 

वनिेदन दताय गनय सक्ने अिस्था नरिेमा र तत्काल राित उपलब्ध नगराउँदा विपद् प्रभावित व्यवि थप 

िोवखममा धकेवलन सक्ने िा थप िनधन र स्िास््यमा िानी नोक्सानी पुग्न सक्ने अिस्था छ भन्ने सवमवतलाई 

लागेमा त्यस्तो व्यविलाई सवमवतले वनणयय गरेर तत्काल राित उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

(६) विपद् प्रभावित व्यविलाई यस दफा बमोविम राित उपलब्ध गराउँदा मविला, बालबावलका, 

वकशोर वकशोरी, िेष्ठ नागररक, अशि तथा अपाङ्गता भएका व्यविलाई प्राथवमकता वदनुपनेछ । 

९. कोष प्रयोग गनय नपाईने: (१) यस काययविवधमा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेवखएको भए तापवन देिायको 

प्रयोिनका लावग कोषमा िम्मा भएको रकम खचय गनय पाईने छैनः 

(क) वनयवमत प्रशासवनक काययको लावग खचय गनय,  

(ख) कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदावधकारी िा कमयचारीलाई वनयवमत रूपमा तलब, भत्ता 

िा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन,  

(ग) कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदावधकारी िा कमयचारीलाई भ्रमण खचय िा अन्य त्यस्तै 

प्रकारको खचय उपलब्ध गराउन, 

(घ) विपद्बाट प्रभावितलाई वदईने तोवकएबमोविमको राित बािेक अन्य कुनै पवन वकवसमको 

चन्दा, पुरस्कार, उपिार िा आवथयक सिायता उपलब्ध गराउन, 

(ङ) कुनै पवन वकवसमको गोवष्ठ, अन्तरवक्रया िा सभासम्मेलन सञ्चालन गनय, गराउन, 

(च) आकवस्मक रूपमा वनमायण गनुयपने बािेकका अन्य वनयवमत पूिायधार विकास 

वनमायणसम्बन्धी कायय गनय, गराउन, 

(ङ) विपद् िोवखम न्यूवनकरण तथा विपद् व्यिस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएको अन्य कुनै 

पवन कायय गनय, गराउन ।  

(२) कोषलाई प्राप्त भएको िस्तुगत सिायता सामाग्री मध्यै कुनै पवन सामाग्री पूणय िा आंवशकरूपमा 

कायायलयको िा कायायलयको कुनै पदावधकारी िा कमयचारीको वनयवमत प्रयोिनका लावग प्रयोग गररनेछैन । 

 

पररच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चािन, िेखा तथा िेखा पररिण  
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१०. कोषको सञ्चािन : (१) कोषको बैंक खाता सञ्चालन गाउँपावलकाको प्रमुख प्रशासकीय अवधकृत िा 

वनिले तोकेको अवधकृत स्तरको कमयचारी र लेखा प्रमुख िा वनिले तोकेको लेखाको कमयचारीको संयुि 

दस्तखतबाट िुनेछ ।  

(२) कोषबाट एक पटकमा दुई ििार रूपैया भन्दा बढीको रकम भुिानी गदाय अवनिाययरूपमा बैंक 

माफय त मात्र भुिानी गररनेछ । 

(३) कोषलाई प्राप्त िस्तुगत सिायता सामाग्रीको वनकासा प्रमुख प्रशासकीय अवधकृत िा वनिले 

तोकेको विपद् व्यिस्थापन िेने अवधकृत स्तरको कमयचारी र विन्सी शाखा प्रमुखबाट िुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोविम िस्तुगत सिायता सामाग्री विपद् व्यिस्थापन काययमा उपयोगका लावग 

वनकासा गदाय मौज्दात वकताबमा खचय अवभलेख िनाई वनकासा वदनुपनेछ र त्यस्तो सामाग्रीको अवभलेख 

मूल्यलाई कोषको खचयको रूपमा समेत अवभलेख गररनेछ । 

 

११. कोषको आयव्ययको िेखा तथा सोको साियजलनकरण : (१) कोषको आय व्ययको लेखा प्रचवलत 

कानून बमोविम रावखनेछ ।  

(२) कोषले काययपावलकाले तोकेबमोविम आन्तररक वनयन्त्रण प्रणाली कायम गनुय पनेछ। 

(३) कोषको मावसकरूपमा भएको आम्दानी र खचयको वििरण अको मविनाको सात गतेवभत्रमा 

साियिवनक गनुयपनेछ । 

(४) आवथयक िषय समाप्त भएको वमवतले तीन मविनावभत्र सवमवतले कोषको िावषयक आय व्ययको 

वििरण समेत खुल्ने िावषयक प्रवतिेदन तयार गरी काययपावलका माफय त गाउँ सभा समक्ष पेश गनुय पनेछ । 

 

१२. िेखा पररिण : (१) कोषको आन्तररक लेखापरीक्षण गाउँपावलकाको आन्तररक लेखा पररक्षण शाखाबाट 

िुनेछ । 

(२) कोषको अवन्तम लेखापरीक्षण मिालेखा परीक्षकबाट िुनेछ । 

(३) गाउँ काययपावलकाले चािेमा िुनसुकै बखत सवमवतको विसािवकताि िाँछन िा िाँच गराउन 

सक्नेछ । 

(४) गाउँ काययपावलकाको कायायलयले कम्तीमा िषयको एक पटक कोषको सामाविक र साियिवनक 

लेखापररक्षणको व्यिस्था वमलाउनेछ।  

 

पररच्छेद –४ 

लिलिि 

१३. सितय सहायता : (१) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी तोवकएको कायय सम्पादन गने शतय सवित कुनै व्यवि िा 

संस्थाले कोषमा सिायता उपलब्ध गराउन चािेमा त्यस्तो सिायता प्राप्त गनुय पूिय सवमवतले शतय स्िीकार गने िा 

नगने सम्बन्धी वनणयय गनेछ र शतय स्िीकार गरेको अिस्थामा मात्र सिायता रकम िा सामाग्री कोषमा िम्मा 

िुनेछ । 

तर नेपाल सरकार, प्रादेश सरकार िा स्थानीय सरकारले सशतय अनुदान उपलब्ध गराउने िकमा 

सवमवतको पूिय वनणयय आिश्यक पनेछैन ।  
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(२) उपदफा (१) बमोविम कोषमा प्राप्त अनुदान रकम िा िस्तुगत सिायता सामाग्रीलाई तोवकएको 

काममा मात्र उपयोग गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोविम कोषमा प्राप्त अनुदान रकम िा िस्तुगत सिायता सामाग्री तोवकए 

बमोविमको काययमा उपयोग भए-नभएको सम्बन्धमा त्यस्तो सिायता उपलब्ध गराउने व्यवि िा संस्थाले 

वििरण माग गरेमा सोको वििरण उपलब्ध गराउनुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोविम कोषमा सिायता स्िरुप प्राप् त िुने भौवतक सामाग्रीिरुको भण्डारण तथा 

वितरण काययलाई व्यिवस्थत गनय आिश्यिा अनुसार सवमवतले थप मापदण्ड/वनदेवशका बनाई लागु गनय 

सक्नेछ । 

१४. परामिय लिन सक्ने : सवमवतले यस काययविवध बमोविमको कायय सम्पादन गनय उपयुि विज्ञ व्यवि िा 

सस्थासँग आिश्यक परामशय वलन सक्नेछ ।  

१५. रकम लिज नहुने तथा आिती कोष (ररिलविङ् फण्ड) को रूपमा रहने : (१) दफा ५ को उपदफा (१) 

बमोविम कोषमा िम्मा भएको रकम मध्ये आंवशक िा पुरै रकम कुनै आवथयक िषयमा खचय नभई आवथयक 

िषयको अन्त्यमा बाँकी रिेमा त्यस्तो रकम विि नभई कोषमै रिनेछ । 

  तर दफा १३ को उपदफा (१) बमोविम प्राप्त सिायता रकमलाई त्यस्तो शतय अनुरूप उपयोग गनय 

नसकेको कारण िनाई सिायता उपलब्ध गराउने सम्बवन्धत व्यवि िा संस्थाले वफताय माग गरेमा कोषबाट 

रकम वफताय गनय बाधा पने छैन । 

(२) कोषलाई आिती कोष (ररबवल्िङ्ग फण्ड) को रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 

स्पष्टिकरणः यस दफाको प्रयोजनका लाष्टि आवती कोष (ररिष्टल्वङ फण्ड) भन्नाले कोषिाट खचा 

भएको निद रकम वाष्टषाक रुपमा िजेट ष्टवष्टनयोजन माफा त पुनःपुष्टता िदै जाने िरर स्थाष्टपत कोषलाई सम्झनुपछा  

। 

(3) कोषमा मौज्दात रकम पाँच लाख रूपैया भन्दा न्यून िुन गएमा तत्काल थप रकम िम्मा गनय 

प्रयत्न गररनेछ । 

 

१६. सहयोगका िालग आह्वान गने : (१) विपदक्ा कारण आपत्कावलन अिस्था वसियना भई स्थानीय स्रोत 

साधन र क्षमताले विपदक्ो सामना गनय कविन भएमा गाउँपावलकाले वछमेकी स्थानीय ति, प्रदेश सरकार तथा 

नेपाल सरकारलाई कोषमा आवथयक तथा िस्तुगत सिायता उपलब्ध गराउन अनुरोध गनय सक्नेछ । 

(२) विपद्बाट प्रभावितको खोि, उद्धार र राितका लावग सवमवतले स्थानीय सामाविक तथा 

परोपकारी संघ, संगिन, युिाक्लि, आमासमूि, स्ियम् सेिक, राष्ट्रसेिक, उद्योगी व्यिसायी, प्रिुद्ध व्यवि 

तथा आमसियसाधारणलाई सियोगका लावग अनुरोध गनय सक्नेछ ।  

१७. अलभिेख राखने : (१) सवमवतले कोष पररचालन सम्बन्धमा गरेको वनणयय र अन्य काम कारिािीको 

अवभलेख दुरुस्त राख्नु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविमको अवभलेख सवमवतको सदस्य-सवचिको विम्मामा रिनेछ । 

(३) दफा (१) बमोविमको अवभलेख सरोकारिाला कुनै व्यवि िा संस्थाले माग गरेमा वनिलाई 

वनयमानुसार त्यस्तो अवभलेख उपलब्ध गराईनेछ ।   
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१८. अनुगमन: (१) यस काययविवध बमोविम कोष पररचालन तथा सोबाट भएका कामको वनयवमत तथा 

आकवस्मक अनुगमन सम्बन्धी काययका लावग सवमवतको संयोिक िा वनिले तोकेको सवमवतको अन्य कुनै 

सदस्यको संयोिकत्िमा सवमवतको न्यूनतम थप एक सदस्य समेत संलग्न रिेको अनुगमन टोली खवटई कोष 

पररचालनबाट भएको कामको अनुगमन गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविम खवटएको अनुगमन टोलीले आफूलाई प्राप्त कायायदेशका आधारमा 

अनुगमनका क्रममा देवखएको सत्य त्य वििरण सवितको प्रवतिेदन सवमवतसमक्ष पेश गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोविम पेश िुन आएको प्रवतिेदन समेतका आधारमा कोष पररचालनमा कुनै 

कवम कमिोरी भएको देवखएमा त्यसलाई सुधार गनय सवमवतले आिश्यक वनदेशन वदन सक्नेछ र त्यस्तो 

वनदेशनको पालना गनुय सम्बवन्धत सबैको कतयव्य िुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) मा िुनसुकै कुरा लेवखएको भएता पवन कोष पररचालनमा कुनै गवम्भर त्रुटी रिेको र 

सोलाई तत्काल रोक्न आिश्यक देवखएमा संयोिकले त्यस्तो कायय रोक्न वनदेशन वदन सक्नेछ । 

(५) अनुगमनका क्रममा कुनै व्यविले झुिा वििरण पेश गरी कोषबाट राित प्राप्त गरेको िा कोषले 

उपलब्ध गराएको राितको दुरूपयोग गरेको पाईएमा दोषी उपर प्रचवलत कानून बमोविम कारिािी िुनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोविमको अनुगमन टोलीमा उपलब्ध भएसम्म स्थानीय रािनीवतक दल, विपद् 

व्यिस्थापन सम्बन्धी काययमा संलग्न गैरसरकारी संघसंस्था, उद्योगी व्यिसायी आिद्ध संघसंगिन, नागररक 

समाि तथा पत्रकार आिद्ध संघसंगिन र सशतय सिायता उपलब्ध गराउने व्यवि िा संस्थाको प्रवतवनवध 

समेतलाई संलग्न गराईनेछ । 

 

१९. लनदेिन लदन सक्ने : गाउँ सभाले सवमवतको काम कारबािीको सम्बन्धमा सवमवतलाई आिश्यक वनदेशन 

वदन सक्नेछ । 

 

आज्ञािे, 

ओम बिादरु दिी 

प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत 

वमवतः- २०७५/११/०१ 

 


