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खापपयनाथ गाउँपाललका 
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प्रमाणिकरि ममत िः २०७९/०३/ १०   
 

प्रस्तािनााः 
खार्पुनाथ गाउँर्ामिका क्षेत्र मित्र प्राकृत क  था गैरप्राकृत क विर्द्बाट हपन सक्ने जोणखम 

न्यूतनकरि  था व्यिस्थार्नका िागग स्थार्ना िएको विर्द् व्यिस्थार्न कोषको सञ्चािन 
सम्बन्धी कायुविगध बनाउन बाञ्छनीय िएकोिे, 

गाउँ विर्द् जोणखम न्यूतनकरि  था व्यिस्थार्न ऐन, २०७९. को दफा २७ िे ददएको 
अगधकार प्रयोग गरी खार्पुनाथ गाउँ कायुर्ामिकािे यो कायुविगध बनाएकोछ ।   
 

परिच्छेद – १ 
प्रािम्भिक 

 

१. संक्षिप्त नाम ि प्रािभि : (१) यो कायुविगधको नाम “विर्द् व्यिस्थार्न कोष 
(सञ्चािन) कायुविगध, २०७५” रहेको छ ।  

  (२) यो कायुविगध  परून्  प्रारम्ि हपनेछ ।  
 

२. परििाषा : विषय िा प्रसंगिे अको अथु निागेमा यस कायुविगधमा, 
(क) “ऐन” िन्नािे खार्पुनाथ गाउँ विर्द् जोणखम न्यूनीकरि  था व्यिस्थार्न 

ऐन, २०७९ सम्झनपर्छु । 
(ख) “कोष” िन्नािे ऐनको दफा १२ बमोजजमको विर्द् व्यिस्थार्न कोष 

सम्झनपर्छु । 
(ग) “प्रिावि  व्यजक् ” िन्नािे विर्द्को घटनाबाट र्ररिारका सदस्य 

गपमाएको, शारीररक िा मानमसक समस्या उत्र्न्न िएको, घर, 
जग्गाजममन, र्शपर्न्छी, खाद्यान्न, ित्ताकर्डा  था अन्य सम्र्त्तीमा 
आंमशक िा र्ू ू्िरूर्मा नोक्सानी र्पगेको िा विर्द्का कारि अन्य कप नै 
 ररकाबाट प्रिावि  िएको व्यजक् िाई सम्झनपर्छु । 

(घ) “राह ” िन्नािे विर्द् प्रिावि  व्यजक् िाई उर्िब्ध गराईने नगद  था 
िस् पग  सहाय ा सामाग्री समे  सम्झनपर्छु । 

(ख) “सममत ” िन्नािे ऐनको दफा ३ बमोजजमको सममत  सम्झनपर्छु । 
(छ) “संयोजक” िन्नािे सममत को संयोजक सम्झनपर्छु ।      

                                                           
 प्रस् प  कायुविगध जारी गनपुरू्िु गाउँर्ामिका िे आ-आफ्नो गाउँ विर्द् जोणखम न्यूनीकरि  था व्यिस्थार्न ऐन जारी गनपुर्नेछ । सो 
ऐनको नमूना विधेयक नेर्ाि सरकार, संघीय माममिा  था सामान्य प्रशासन मन्त्राियिे यस रू्िु नै उर्िब्ध गराईसकेको छ। 
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परिच्छेद – २ 
कोषको स्थापना, उद्देश्य तथा प्रयोग 

 

३. कोषको स्थापना: (१) स्थानीय स् रमा उत्र्न्न िएको िा हपनसक्ने विर्द्को जोणखम 
न्यूतनकरि  था व्यिस्थार्न सम्बन्धी कायु गाउँ/नगर स् रबाटै सञ्चािन गनुका िागग 
आिश्यक स्रो  संकिन र र्ररचािन गनु गाउँर्ामिका/नगरर्ामिकामा एक विपद् 
व्यिस्थापन कोष रहनेछ ।  

(२) कोषको आय रकम संकिन  था व्यय रकम र्ररचािनका िागग 
गाउँर्ामिका/नगरर्ामिकाको सजञ्च  कोष रहेको वित्तीय संस्थामा एक छप ट्टै खा ा 
खोमिनेछ ।  

(३) कोषको कूि आम्दानी अन् गु  यस कायुविगधको दफा ५ बमोजजम कोषमा 
जम्मा हप नेगरी प्राप्  िएको रकम  था कोषको खा ा रहेको वित्तीय संस्थािे कोष 
रकममा उर्िब्ध गराएको ब्याज आय र दफा ६ बमोजजम प्राप्  िएको िस् पग  
सहाय ा सामाग्रीको प्रचमि  मूल्य समे िाई जनाउँनेछ ।  

 र िस् पग  सहाय ा सामाग्रीको प्रचमि  मूल्यिाई बैंक दहसाबमा समािेश गररने 
छैन ।  

(४) यस कायुविगधको दफा ६ बमोजजम कोषको नाममा प्राप्  हपन आउने 
िस् पग  सहाय ा सामाग्रीको छप ट्टै मौज्दा  कक ाब स्थार्ना गरर अमििेख गररनेछ । 

 

४. कोषको उद्देश्य : (१) स्थानीय स् रमा हपन सक्ने सम्िाव्य विर्द्को जोणखम 
न्यूतनकरि  था विर्द्को व्यिस्थार्नका िागग आगथुक  था िस् पग  सहाय ा 
र्ररचािन गनपु कोषको उद्देश्य रहनेछ ।  

(२) कोषिे देहायका क्षेत्रमा काम गने छिः   
(क) विर्द्को घटनाबाट प्रिावि  व्यजक् हरूिाई स्थानीय स् रमा  परुन्  

खोज, उद्धार र राह  सेिा उर्िब्ध गराउने ।  
(ख) विर्द् र्दाु  त्कािै स्थानीय स् रमा सामना गनु सक्ने अिस्था 

मसजुना गने । 
(ग) विर्द् जोणखम न्यूतनकरि, र्ूिु यारी, प्रत कायु र र्पनिाुि 

कायुिाई सहज गने । 
 

५. कोषको आभदानी : (१) कोषमा ऐनको दफा १२ को उर्दफा (२) र (३) को 
अगधनमा रदह देहाय बमोजजमका रकम आम्दानीको रूर्मा जम्मा हप नेछ: 
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(क) गाउँर्ामिकाको िावषुक बजेटमाफु  विर्द् व्यिस्थार्न कोषमा 
जम्मा हप ने गरी स्िीकृ  रकम, 

(ख) विर्द् व्यिस्थार्न कायुका िागग कोषमा जम्मा हप नेगरी अन्य 
स्थानीय  हबाट प्राप्  रकम, 

(ग) विर्द् व्यिस्थार्न कायुका िागग कोषमा जम्मा हपनेगरी प्रदेश 
सरकार  था नेर्ाि सरकारबाट प्राप्  रकम, 

(घ) गाउँसिाबाट स्िीकृ  आगथुक ऐनमा व्यिस्था गररए बमोजजम विर्द् 
व्यिस्थार्न कोषमा जम्मा हप नेगरी प्राप्  हप ने शपल्क  था दस् पर 
रकम,  

(ङ) गाउँ सिा सदस्य, गाउँ कायुर्ामिका सदस्य  था गाउँर्ामिकाका 
कमुचारीहरूको स्िेजछछक तनिुयबाट प्राप्  हपने रकम, 

(च) स्िदेशी विमिन्न सरकारी  था गैरसरकारी संघसंस्थाहरू र त्यसमा 
कायुर  कमुचारीहरू, उद्योगी, व्यिसायी, रे्शाकमी, राजनीत क 
दि, नागररक समाज, धाममुक  था र्रोर्कारी संघसंस्था र आम 
सिुसाधारिबाट स्िेजछछक रूर्मा प्राप्  हप ने रकम, 

(छ) गैरआिासीय नेर्ािी, िैदेमशक सरकार  था संघसंस्थाको  फुबाट 
प्रचमि  कानूनको अगधनमा रदह प्राप्  हप ने रकम,  

(छ) कोषको खा ा सञ्चािनमा रहेको वित्तीय संस्थािे त्यस् ो कोषमा 
रहेको रकममा उर्िब्ध गराएको ब्याज आय, 

(ज) दफा ६ को उर्दफा (३) बमोजजम िस् पग  सहाय ा सामाग्रीको 
बबक्रीबाट प्राप्  आय, 

(झ) प्रचमि  कानूनको अगधनमा रदह कोषमा जम्मा हप ने गरी अन्य कप नै 
स्रो बाट प्राप्  रकम ।  

(२) उर्दफा (१) बमोजजम कोषिाई उर्िब्ध हप ने रकम सम्बजन्ध  व्यजक्  िा 
संस्थािे यस कायुविगधको दफा 3 को उर्दफा (२) बमोजजमको कोषको बैंक खा ामा 
मसधै जम्मा गररददन िा गाउँर्ामिकाको आगथुक प्रशासन शाखामा नगद जम्मा गनु 
सक्नेछ । त्यसरी नगद जम्मा हपन आएमा आगथुक प्रशासन शाखािे सम्बजन्ध  व्यजक्  
िा संस्थािाई सोको िर्ाुई उर्िब्ध गराउनपर्नेछ । 

(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्यजक्   था संस्थाको नाम र प्राप्  सहाय ा 
रकम सम्बन्धी मामसक वििरि अको मदहनाको सा  ग े मित्र सािुजतनक गररनेछ । 

 र कप नै व्यजक्  िा संस्थािे सहाय ा उर्िब्ध गराउँदा आफ्नो नाम सािुजतनक 
नगनु सममत िाई अनपरोध गरेको रहेछ िने तनजको नाम उल्िेख नगरी वििरि 
सािुजतनक गनु बाधा र्ने छैन।  
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६. िस्तपगत सहायता सामाग्री: (१) ऐनको दफा १२ को उर्दफा (२) र (३) को 
अगधनमा रदह कप नै व्यजक्  िा संस्थाबाट नगदबाहेकको िस् पग  सहाय ा सामाग्री प्राप्  
हपन आएमा र त्यसरी प्राप्  सामाग्री विर्द् व्यिस्थार्न सम्बन्धी कायुमा उर्योग हप ने 
देणखएमा त्यस् ो िस् पग  सहाय ा सामाग्रीिाई स्िीकार गररनेछ ।  

(2) उर्दफा (१) बमोजजम स्िीकार गररएको िस् पग  सहाय ा सामाग्रीिाई 
अिग्गै मौज्दा  कक ाबमा आम्दानी अमििेख जनाई त्यस् ो सामाग्रीको प्रचमि  
मूल्यिाई कोषको आम्दानीको रूर्मा समे  अमििेख गररनेछ ।  

स्र्जटटकरििः यस दफाको प्रयोजनका िागग प्रचमि  मूल्य िन्नािे िस् पग  
सामाग्रीको साथमा प्राप् हप ने खररद बबजक िा मूल्याङ्कनको प्रमाि र ढप िानी िाग  
समे को मूल्यिाई जनाउँनेछ । यदी त्यस् ो मूल्यबबना नै िस् पग  सामाग्री प्राप्  हप न 
आएको रहेछ िने त्यस् ो िस् पग  सामाग्रीको प्रचमि  स्थानीय दररेट अनपसारको 
मूल्याङ्कनिाई आम्दानीको आधार मातननेछ । सो र्तन निएमा त्यसरी प्राप्  
सामाग्रीको िागग सममत िे उगच  ठहयाुएको मूल्याङ्कनिाई कोषको आम्दानीको 
आधारको रूर्मा मिईनेछ । 

(३) उर्दफा (१) बमोजजम प्राप्  िई उर्दफा (२) बमोजजम आम्दानी 
अमििेख गररएको कप नै सामाग्री  त्काि प्रयोग गनु आिश्यक नर्ने िा नममल्ने िा 
िामो समयसम्म िण्डारि गरर राख्न र्तन अनपकप ि नहप ने (सड्ने, बबग्रने, नामसने िा 
खेर जाने) प्रकृवत्तको िएमा सममत को तनिुयिे त्यस् ो सामाग्रीिाई प्रचमि  कानून 
बमोजजम मििाम बबक्री गरी प्राप्  आय रकमिाई दफा ३ को उर्दफा (२) बमोजजमको 
कोषको खा ामा जम्मा गररनेछ ।   

(४) उर्दफा (१) मा जपनसपकै कप रा िेणखएको िए ा र्तन कप नै िस् पग  
सहाय ा सामाग्री स्थानीय विर्द् व्यिस्थार्नमा उर्योग नहपने िा उर्योग गनु उर्यपक्  
नहप ने देणखएमा सममत िे तनिुय गरी त्यस् ो सहयोग आंमशक िा र्ूिुरूर्मा अस्िीकार 
गनु सक्नेछ । 

(५) उर्दफा (१) िा जपनसपकै कप रा िेणखएको िए ा र्तन कप नै िस् पग  सहाय ा 
सामाग्री प्रचमि  मार्दण्ड बमोजजमको न्यून म गपिस् रयपक्  निएको अिस्थामा 
त्यस् ो सामाग्रीिाई सममत िे अस्िीकार गनेछ।  

(६) उर्दफा (१) बमोजजम प्राप्  िस् पग  सहाय ा सामाग्री उर्दफा (४) िा 
(५) बमोजजम अस्िीकार गररएको अिस्थामा बाहेक त्यस् ो सामाग्री उर्िब्ध गराउने 
व्यजक्  िा संस्थािाई कायाुियिे सामाग्री प्राजप्  र स्िीकारोजक् को िर्ाुई उर्िब्ध 
गराउनपर्नेछ । 

(६) उर्दफा (१) बमोजजम स्िीकार गरी उर्दफा (२) बमोजजम अमििेख 
गररएको र उर्दफा (४) िा (५) बमोजजम अजस्िकार गररएको सामाग्रीको वििरि  था 
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स्िीकार गररएको सामाग्रीको हकमा सो उर्िब्ध गराउने व्यजक्  िा संस्थाको नाम 
सम्बन्धी मामसक वििरि अको मदहनाको सा  ग े मित्र सािुजतनक गररनेछ । 

 र कप नै व्यजक्  िा संस्थािे सहाय ा उर्िब्ध गराउँदा आफ्नो नाम सािुजतनक 
नगनु सममत िाई अनपरोध गरेको रहेछ िने तनजको नाम उल्िेख नगरी वििरि 
सािुजतनक गनु बाधा र्ने छैन । 

(७) यस दफा बमोजजम प्राप्  िएको िस् पग  सहाय ा सामाग्रीिाई त्यस् ो 
सामाग्री िण्डारि गने िा प्रयोग गररने स्थानसम्म र्पयाुउनका िागग सहाय ा उर्िब्ध 
गराउने सम्बजन्ध  व्यजक्  िा संस्थािाई नै अनपरोध गनु सककनेछ ।   

  

७. कोषको प्रयोग : (१) कोषमा जम्मा िएको रकम खचु गनु  था विर्द् व्यिस्थार्नका 
िागग प्राप्  िस् पग  सहाय ा सामाग्री खचु तनकासा गनु सममत िे तनिुय गनपुर्ने छ ।  

(२) उर्दफा (१) मा जपनसपकै कप रा िेणखएको िए ा र्तन  त्काि विर्द् 
प्रत कायु गनपु र्ने अिस्था रहेको,  र सममत को बैठक बस्न सक्ने अिस्था नरहेमा 
  ू् र्श्चा  िग ै बस्ने सममत को बैठकबाट अनपमोदन गराउने गरी संयोजकको 
तनिुयबाट एक र्टकमा बढीमा दश हजार रूर्ैयासम्मको रकम खचु गनु बाधा र्पग्ने 
छैन ।  

(३) कोषमा जम्मा िएको रकम  था सामाग्री देहाय बमोजजमको कायुमा खचु 
गररनेछ: 

(क) विर्द्बाट प्रिावि  िएको िा हपनसक्ने व्यजक्  िा समपदायको 
 त्काि खोजी, उद्धार  था सम्र्वत्तको संरक्षि गनु, 

(ख) विर्द् प्रिावि को  त्कािीन राह का िागग आिश्यक र्ने 
खाद्यान्न, खानेर्ानी, ित्ता कर्डा, औषधी, सरसफाइ  था शैक्षक्षक 
सामाग्री जस् ा िस् पहरू खररद गरी उर्िब्ध गराउन  था   ू् 
सम्बन्धी अन्य आिश्यक कायु गनु, 

(ग) विर्द्को कारि स्थायी बसोबास स्थि गपमाएका व्यजक् हरूका िागग 
अस्थायी मशविर िा आश्रयस्थि बनाउन  था र्पनस्थाुर्ना गनु, 

(घ) विर्द्को कारिबाट घाइ े िा बबरामी िएका व्यजक् को औषधोर्चार 
गनु, 

(ङ) विर्द् प्रिावि िाई मनोिैज्ञातनक उर्चार  था मनोविमशु प्रदान 
गनु, 
(च) विर्द्को कारिबाट मृत्यप िएका व्यजक् को काजकक्रया िा सदग का 

िागग तनजको र्ररिारिाई  ोककए बमोजजमको सहाय ा उर्िब्ध 
गराउन, 
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(छ) विर्द्को कारि सम्र्वत्तको क्ष ी हपने व्यजक् िाई  ोककएबमोजजमको 
राह  उर्िब्ध गराउन, 

(ज) खोज, उद्धार  था प्राथममक उर्चारकािागग स्ियम ू् सेिक  था 
विशेषज्ञको र्ररचािन र सामाग्री खररद  था िण्डारि गनु, 

(झ) विर्द्को कारिबाट िएको फोहरमैिा  था प्रदपषिको विसजुन गनु, 
(ञ) विर्द् र्ूिु सूचना प्रिािी स्थार्ना सम्बन्धी उर्करि खररद, 

प्रिािी विकास र सोको सञ्चािन गनु, 
(ट) खोज, उद्धार र राह कोिागग  त्काि सञ्चार  था या ाया  सूचारु 

गनु, 
(ठ) स्थानीय स् रमा रहेका विर्द् व्यिस्थार्न स्ियम ू् सेिकहरूको क्षम ा 

विकास  था र्ररचािन सम्बन्धी कायु गनु, 
(ड) जोणखमयपक्  स्थानको र्दहचान  था उक्  स्थानको धन जनको 

स्थानान् रि गनु, 
(ढ) विर्द् र्श्चा  विर्दबाट िएको क्षत को िेखाजोखा र विर्द् 

र्श्चा को आिश्यक ाको र्दहचान गनु, 
(ि) विर्द् र्तछको र्पनिःतनमाुि गनु, 
( ) विर्द् र्पिु यारी, विर्द् प्रत कायु, विर्द् र विर्द्र्तछको र्पनिाुि, 

विर्द् जोणखम न्यूतनकरि जस् ा विर्द् व्यिस्थार्नका कायु गनु, 
(थ) सममत िे  ोके बमोजजमको विर्द् व्यिस्थार्न सम्िजन्ध अन्य काम 

गनु, गराउन । 
(४) उर्दफा (३) मा जपनसपकै कप रा िेणखएको िए  ार्तन तनयमम रूर्मा गररने 

विकास तनमाुि सम्बन्धी कायुिाई विर्द् व्यिस्थार्नसँग आिद्ध गराएर कोषबाट कप नै 
र्तन ककमसमको खचु गनु र्ाईनेछैन । 

(५) कोषमा मौज्दा  रकम र्ाँच िाख रूर्ैया िन्दा घदट िएको अिस्थामा 
आर् कामिन कायुबाहेक अन्य प्रयोजनका िागग कोषको रकम प्रयोग गररनेछैन ।  

 

८. िाहत सहायता वितिण: (१) प्रिावि  व्यजक् िाई राह  उर्िब्ध गराउँदा कोषमा 
जम्मा िएको रकम र िस् पग  सामाग्री मध्ये आिश्यक ा र औगचत्यका आधारमा दपिै 
िा कप नै एक मात्र र्तन उर्िब्ध गराउन सककनेछ ।  

(२) उर्दफा (१) बमोजजम राह  उर्िब्ध गराउनपर्ूिु कोषबाट राह  उर्िब्ध 
गराईददने सम्बन्धमा विर्द् प्रिावि  व्यजक्  िा तनजको एकाघरको र्ररिारका सदस्यिे 
विर्द्को घटना र सोबाट आँफू िा आफ्नो र्ररिारका सदस्यिाई र्नु गएको हानी 
नोक्सानीको वििरि सदह  कायाुियमा तनिेदन द ाु गनपुर्नेछ ।  
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(३) उर्दफा (२) बमोजजम तनिेदन द ाु गदाु विर्द्को घटना र सोबाट र्नु 
गएको हानी नोक्सानीको मूल्याङ्कन सदह को सजुममन मपचपल्का िा प्रत िेदन समे  
तनिेदनसाथ संिग्न गररएको हपनपर्नेछ ।  

(४) उर्दफा (२) बमोजजम द ाु िएको तनिेदन र उर्दफा (३) बमोजजमको 
संिग्न मपचपल्का िा प्रत िेदन समे का आधारमा विर्द् प्रिावि िाई कोषबाट राह  
रकम  था सामाग्री उर्िब्ध गराउँदा विर्द्को सघन ा र व्यार्क ा, कोषमा जम्मा 
िएको रकम  था राह  सामाग्रीको उर्िब्ध ा र खचुको औगचत्य समे िाई दृजटटग  
गरी सममत िे उगच  ठहयाुएबमोजजम हप नेछ । 

(५) उर्दफा (२) र (३) मा जपनसपकै कप रा िेणखएको िए ा र्तन विर्द्को 
कारििे गजम्िर हानी नोक्सानी िा घाई े िई विर्द् प्रिावि  व्यजक्  िा तनजको 
एकाघरको र्ररिारका सदस्यिे राह का िागग तनिेदन द ाु गनु सक्ने अिस्था नरहेमा 
र   ू्काि राह  उर्िब्ध नगराउँदा विर्द् प्रिावि  व्यजक्  थर् जोणखममा धकेमिन 
सक्ने िा थर् जनधन र स्िास््यमा हानी नोक्सानी र्पग्न सक्ने अिस्था छ िन्ने 
सममत िाई िागेमा त्यस् ो व्यजक् िाई सममत िे तनिुय गरेर  त्काि राह  उर्िब्ध 
गराउन सक्नेछ । 

(६) विर्द् प्रिावि  व्यजक् िाई यस दफा बमोजजम राह  उर्िब्ध गराउँदा 
मदहिा, बािबामिका, ककशोर ककशोरी, जेटठ नागररक, अशक्   था अर्ाङ्ग ा िएका 
व्यजक् िाई प्राथममक ा ददनपर्नेछ । 

 

९. कोष प्रयोग गनय नपाईने: (१) यस कायुविगधमा अन्यत्र जपनसपकै कप रा िेणखएको िए 
 ार्तन देहायको प्रयोजनका िागग कोषमा जम्मा िएको रकम खचु गनु र्ाईने छैनिः 

(क) तनयमम  प्रशासतनक कायुको िागग खचु गनु,  
(ख) कप नै सरकारी िा गैरसरकारी र्दागधकारी िा कमुचारीिाई तनयमम  

रूर्मा  िब, ित्ता िा अन्य सपविधा उर्िब्ध गराउन,  
(ग) कप नै सरकारी िा गैरसरकारी र्दागधकारी िा कमुचारीिाई भ्रमि खचु 

िा अन्य त्यस् ै प्रकारको खचु उर्िब्ध गराउन, 
(घ) विर्द्बाट प्रिावि िाई ददईने  ोककएबमोजजमको राह  बाहेक अन्य 

कप नै र्तन ककमसमको चन्दा, र्परस्कार, उर्हार िा आगथुक सहाय ा 
उर्िब्ध गराउन, 

(ङ) कप नै र्तन ककमसमको गोजटठ, अन् रकक्रया िा सिासम्मेिन सञ्चािन 
गनु, गराउन, 

(च) आकजस्मक रूर्मा तनमाुि गनपुर्ने बाहेकका अन्य तनयमम  र्ूिाुधार 
विकास तनमाुिसम्बन्धी कायु गनु, गराउन, 
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(ङ) विर्द् जोणखम न्यूतनकरि  था विर्द् व्यिस्थार्नसँग प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध निएको अन्य कप नै र्तन कायु गनु, गराउन ।  

(२) कोषिाई प्राप्  िएको िस् पग  सहाय ा सामाग्री मध्यै कप नै र्तन सामाग्री 
र्ूिु िा आंमशकरूर्मा कायाुियको िा कायाुियको कप नै र्दागधकारी िा कमुचारीको 
तनयमम  प्रयोजनका िागग प्रयोग गररनेछैन । 

 

परिच्छेद – ३ 
कोषको सञ्चालन, लेखा तथा लेखा परििण 

 

१०. कोषको सञ्चालन : (१) कोषको बैंक खा ा सञ्चािन गाउँर्ामिका/नगरर्ामिकाको 
प्रमपख प्रशासकीय अगधकृ  िा तनजिे  ोकेको अगधकृ  स् रको कमुचारी र िेखा प्रमपख 
िा तनजिे  ोकेको िेखाको कमुचारीको संयपक्  दस् ख बाट हपनेछ ।  

(२) कोषबाट एक र्टकमा दपई हजार रूर्ैया िन्दा बढीको रकम िपक् ानी गदाु 
अतनिायुरूर्मा बैंक माफु  मात्र िपक् ानी गररनेछ । 

(३) कोषिाई प्राप्  िस् पग  सहाय ा सामाग्रीको तनकासा प्रमपख प्रशासकीय 
अगधकृ  िा तनजिे  ोकेको विर्द् व्यिस्थार्न हेने अगधकृ  स् रको कमुचारी र जजन्सी 
शाखा प्रमपखबाट हप नेछ ।  

(४) उर्दफा (३) बमोजजम िस् पग  सहाय ा सामाग्री विर्द् व्यिस्थार्न 
कायुमा उर्योगका िागग तनकासा गदाु मौज्दा  कक ाबमा खचु अमििेख जनाई तनकासा 
ददनपर्नेछ र त्यस् ो सामाग्रीको अमििेख मूल्यिाई कोषको खचुको रूर्मा समे  
अमििेख गररनेछ । 

 

११. कोषको आयव्ययको लेखा तथा सोको साियजननकिण : (१) कोषको आय व्ययको िेखा 
प्रचमि  कानून बमोजजम राणखनेछ ।  

(२) कोषिे कायुर्ामिकािे  ोकेबमोजजम आन् ररक तनयन्त्रि प्रिािी कायम 
गनपु र्नेछ। 

(३) कोषको मामसकरूर्मा िएको आम्दानी र खचुको वििरि अको मदहनाको 
सा  ग ेमित्रमा सािुजतनक गनपुर्नेछ । 

(४) आगथुक िषु समाप्  िएको ममत िे  ीन मदहनामित्र सममत िे कोषको 
िावषुक आय व्ययको वििरि समे  खपल्ने िावषुक प्रत िेदन  यार गरी कायुर्ामिका 
माफु  गाउँ/नगर सिा समक्ष रे्श गनपु र्नेछ । 

 

१२. लेखा परििण : (१) कोषको आन् ररक िेखार्रीक्षि गाउँर्ामिका/नगरर्ामिकाको 
आन् ररक िेखा र्ररक्षि शाखाबाट हप नेछ । 
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(२) कोषको अजन् म िेखार्रीक्षि महािेखा र्रीक्षकबाट हप नेछ । 
(३) गाउँ/नगर कायुर्ामिकािे चाहेमा जपनसपकै बख  सममत को दहसािकक ाि 

जाँछन िा जाँच गराउन सक्नेछ । 
(४) गाउँ कायुर्ामिकाको कायाुियिे कम् ीमा िषुको एक र्टक कोषको 

सामाजजक र सािुजतनक िेखार्ररक्षिको व्यिस्था ममिाउनेछ। 
 

परिच्छेद –४ 
विविि 

 

१३. सशतय सहायता : (१) विर्द् व्यिस्थार्न सम्बन्धी  ोककएको कायु सम्र्ादन गने श ु 
सदह  कप नै व्यजक्  िा संस्थािे कोषमा सहाय ा उर्िब्ध गराउन चाहेमा त्यस् ो 
सहाय ा प्राप्  गनपु र्ूिु सममत िे श ु स्िीकार गने िा नगने सम्बन्धी तनिुय गनेछ र 
श ु स्िीकार गरेको अिस्थामा मात्र सहाय ा रकम िा सामाग्री कोषमा जम्मा हप नेछ । 

 र नेर्ाि सरकार, प्रादेश सरकार िा स्थानीय सरकारिे सश ु अनपदान 
उर्िब्ध गराउने हकमा सममत को र्ूिु तनिुय आिश्यक र्नेछैन ।  

(२) उर्दफा (१) बमोजजम कोषमा प्राप्  अनपदान रकम िा िस् पग  सहाय ा 
सामाग्रीिाई  ोककएको काममा मात्र उर्योग गनपुर्नेछ ।  

(३) उर्दफा (१) बमोजजम कोषमा प्राप्  अनपदान रकम िा िस् पग  सहाय ा 
सामाग्री  ोककए बमोजजमको कायुमा उर्योग िए-निएको सम्बन्धमा त्यस् ो सहाय ा 
उर्िब्ध गराउने व्यजक्  िा संस्थािे वििरि माग गरेमा सोको वििरि उर्िब्ध 
गराउनपर्नेछ । 

(४) उर्दफा (१) बमोजजम कोषमा सहाय ा स्िरुर् प्राप््  हप ने िौत क 
सामाग्रीहरुको िण्डारि  था वि रि कायुिाई व्यिजस्थ  गनु आिश्यक् ा अनपसार 
सममत िे थर् मार्दण्ड/तनदेमशका बनाई िागप गनु सक्नेछ । 

 

१४. पिामशय ललन सक्ने : सममत िे यस कायुविगध बमोजजमको कायु सम्र्ादन गनु 
उर्यपक्  विज्ञ व्यजक्  िा सस्थासँग आिश्यक र्रामशु मिन सक्नेछ । 

 

१५. िकम फ्रिज नहप ने तथा आिती कोष (रििम्विङ् फण्ड) को रूपमा िहने : (१) दफा ५ 
को उर्दफा (१) बमोजजम कोषमा जम्मा िएको रकम मध्ये आंमशक िा र्परै रकम 
कप नै आगथुक िषुमा खचु निई आगथुक िषुको अन्त्यमा बाँकी रहेमा त्यस् ो रकम किज 
निई कोषमै रहनेछ । 
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   र दफा १३ को उर्दफा (१) बमोजजम प्राप्  सहाय ा रकमिाई त्यस् ो श ु 
अनपरूर् उर्योग गनु नसकेको कारि जनाई सहाय ा उर्िब्ध गराउने सम्बजन्ध  
व्यजक्  िा संस्थािे कफ ाु माग गरेमा कोषबाट रकम कफ ाु गनु बाधा र्ने छैन । 

(२) कोषिाई आि ी कोष (ररबजल्िङ्ग फण्ड) को रुर्मा सञ्चािन गररनेछ । 
स्पम्टिकिणाः यस दफाको प्रयोजनका िागग आि ी कोष (ररबजल्िङ फण्ड) 

िन्नािे कोषबाट खचु िएको नगद रकम िावषुक रुर्मा बजेट वितनयोजन माफु  
र्पनिःर्पत  ुगदै जाने गरर स्थावर्  कोषिाई सम्झनपर्छु । 

(3) कोषमा मौज्दा  रकम र्ाँच िाख रूर्ैया िन्दा न्यून हपन गएमा  त्काि 
थर् रकम जम्मा गनु प्रयत्न गररनेछ । 

 

१६. सहयोगका लाधग आह्िान गने : (१) विर्द्का कारि आर्त्कामिन अिस्था मसजुना 
िई स्थानीय स्रो  साधन र क्षम ािे विर्द्को सामना गनु कदठन िएमा 
गाउँर्ामिका/नगरर्ामिकािे तछमेकी स्थानीय  ह, प्रदेश सरकार  था नेर्ाि सरकारिाई 
कोषमा आगथुक  था िस् पग  सहाय ा उर्िब्ध गराउन अनपरोध गनु सक्नेछ । 

(२) विर्द्बाट प्रिावि को खोज, उद्धार र राह का िागग सममत िे स्थानीय 
सामाजजक  था र्रोर्कारी संघ, संगठन, यपिाक्िि, आमासमूह, स्ियम ू् सेिक, 
राटरसेिक, उद्योगी व्यिसायी, प्रिपद्ध व्यजक्   था आमसिुसाधारििाई सहयोगका 
िागग अनपरोध गनु सक्नेछ।  

 

१७. अलिलेख िाख्ने : (१) सममत िे कोष र्ररचािन सम्बन्धमा गरेको तनिुय र अन्य 
काम कारिाहीको अमििेख दपरुस्  राख्नप र्नेछ । 

(२) उर्दफा (१) बमोजजमको अमििेख सममत को सदस्य-सगचिको जजम्मामा 
रहनेछ । 

(३) दफा (१) बमोजजमको अमििेख सरोकारिािा कप नै व्यजक्  िा संस्थािे 
माग गरेमा तनजिाई तनयमानपसार त्यस् ो अमििेख उर्िब्ध गराईनेछ ।   

 

१८. अनपगमन: (१) यस कायुविगध बमोजजम कोष र्ररचािन  था सोबाट िएका कामको 
तनयमम   था आकजस्मक अनपगमन सम्बन्धी कायुका िागग सममत को संयोजक िा 
तनजिे  ोकेको सममत को अन्य कप नै सदस्यको संयोजकत्िमा सममत को न्यून म थर् 
एक सदस्य समे  संिग्न रहेको अनपगमन टोिी खदटई कोष र्ररचािनबाट िएको 
कामको अनपगमन गनु सक्नेछ । 

(२) उर्दफा (१) बमोजजम खदटएको अनपगमन टोिीिे आफूिाई प्राप्  
कायाुदेशका आधारमा अनपगमनका क्रममा देणखएको सत्य  ्य वििरि सदह को 
प्रत िेदन सममत समक्ष रे्श गनपुर्नेछ ।  
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(३) उर्दफा (२) बमोजजम रे्श हपन आएको प्रत िेदन समे का आधारमा कोष 
र्ररचािनमा कप नै कमम कमजोरी िएको देणखएमा त्यसिाई सपधार गनु सममत िे 
आिश्यक तनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस् ो तनदेशनको र्ािना गनपु सम्बजन्ध  सबैको 
क ुव्य हप नेछ ।  

(४) उर्दफा (३) मा जपनसपकै कप रा िेणखएको िए ा र्तन कोष र्ररचािनमा 
कप नै गजम्िर त्रपटी रहेको र सोिाई  त्काि रोक्न आिश्यक देणखएमा संयोजकिे त्यस् ो 
कायु रोक्न तनदेशन ददन सक्नेछ । 

(५) अनपगमनका क्रममा कप नै व्यजक् िे झपठा वििरि रे्श गरी कोषबाट राह  
प्राप्  गरेको िा कोषिे उर्िब्ध गराएको राह को दपरूर्योग गरेको र्ाईएमा दोषी उर्र 
प्रचमि  कानून बमोजजम कारिाही हप नेछ । 

(६) उर्दफा (१) बमोजजमको अनपगमन टोिीमा उर्िब्ध िएसम्म स्थानीय 
राजनीत क दि, विर्द् व्यिस्थार्न सम्बन्धी कायुमा संिग्न गैरसरकारी संघसंस्था, 
उद्योगी व्यिसायी आिद्ध संघसंगठन, नागररक समाज  था र्त्रकार आिद्ध 
संघसंगठन र सश ु सहाय ा उर्िब्ध गराउने व्यजक्  िा संस्थाको प्रत तनगध समे िाई 
संिग्न गराईनेछ । 

 

१९. ननदेशन ददन सक्ने : गाउँ सिािे सममत को काम कारबाहीको सम्बन्धमा सममत िाई 
आिश्यक तनदेशन ददन सक्नेछ । 

 

*** 


