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k|:tfjgfM मायादेवी गाउँपािलका �े� िभ� �ाकृितक तथा गैर �ाकृितक िवपद ्
बाट ह�न स�न ेजोिखम "यूिनकरण तथा %यव&थापनका लािग &थापना भएको िवपद ्
%यव&थापन कोषको स*चालन स,ब"धी काय/िविध बनाउन बा*छनीय भएकोल,े 



 

 

2 

v08 @_ dfofb]jL, sflt{s dlxgf !% ut], @)&% ;fn ;+VofM !@ 

गाउँ िवपद ् जोिखम "यूनीकरण तथा %यव&थापन ऐन, २०७५ को दफा २७ ले 
िदएको अिधकार �योग गरी मायादेवी गाउँ काय/पािलकाले यो काय/िविध 
बनाएकोछ ।   

प�र�छेद – १ 

�ारि�भक 
१. संि� नाम र �ार�भ :  

 (१) यो काय/िविधको नाम “िवपद ्%यव&थापन कोष (स*चालन) काय/िविध, 
२०७५” रहकेो छ ।  

 (२) यो काय/िविध तु4"त �ार,भ ह�नेछ ।  
 
२. प�रभाषा : िवषय वा �संगले अक7 अथ/ नलागेमा यस काय/िविधमा, 

(क) “ऐन” भ"नाले मायादेवी गाउँ िवपद ् जोिखम "यूनीकरण तथा 
%यव&थापन ऐन, २०७५ स,झनपुछ/ । 

(ख) “कोष” भ"नाले ऐनको दफा १२ बमोिजमको िवपद ् %यव&थापन कोष 
स,झनपुछ/ । 

(ग) “�भािवत %यि:” भ"नाले िवपदक्ो घटनाबाट प<रवारका सद&य 
गुमाएको, शारी<रक वा मानिसक सम&या उ>प"न भएको, घर, 
ज?गाजिमन, पशुप"छी, खा@ा"न, लAाकपडा तथा अ"य स,पAीमा 
आंिशक वा पूण्4पमा नो�सानी पगेुको वा िवपदक्ा कारण अ"य कुन ै
त<रकाबाट �भािवत भएको %यि:लाई स,झनपुछ/ । 

(घ) “राहत” भ"नाले िवपद ्�भािवत %यि:लाई उपलEध गराईने नगद तथा 
व&तुगत सहायता सामाFी समेत स,झनपुछ/ । 

(ख) “सिमित” भ"नाले ऐनको दफा ३ बमोिजमको सिमित स,झनपुछ/ । 

(छ) “संयोजक” भ"नाले सिमितको संयोजक स,झनपुछ/ ।      
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प�र�छेद – २ 

कोषको �थापना, उ�े�य तथा �योग 

३. कोषको �थापना:  

(१)  &थानीय &तरमा उ>प"न भएको वा ह�नस�ने िवपदक्ो जोिखम "यूिनकरण 
तथा %यव&थापन स,ब"धी काय/ गाउँ &तरबाटै स*चालन गन/का लािग 
आवGयक Hोत संकलन र प<रचालन गन/ गाउँपािलकामा एक िवपद ्
%यव&थापन कोष रहनेछ ।  

(२)  कोषको आय रकम संकलन तथा %यय रकम प<रचालनका लािग 
गाउँपािलकाको सि*चत कोष रहेको िवAीय सं&थामा एक छुIै खाता 
खोिलनेछ ।  

(३)  कोषको कूल आ,दानी अ"तग/त यस काय/िविधको दफा ५ बमोिजम 
कोषमा ज,मा ह�नगेरी �ाJ भएको रकम तथा कोषको खाता रहेको 
िवAीय सं&थाले कोष रकममा उपलEध गराएको Eयाज आय र दफा ६ 
बमोिजम �ाJ भएको व&तुगत सहायता सामाFीको �चिलत मूKय 
समेतलाई जनाउँनेछ ।  

 तर व&तुगत सहायता सामाFीको �चिलत मूKयलाई बLक िहसाबमा 
समावेश ग<रने छैन ।  

(४)  यस काय/िविधको दफा ६ बमोिजम कोषको नाममा �ाJ ह�न आउने 
व&तुगत सहायता सामाFीको छुIै मौNदात िकताब &थापना ग<र 
अिभलेख ग<रनेछ । 

 
४. कोषको उ�े�य :  

(१)  &थानीय &तरमा ह�न स�ने स,भा%य िवपदक्ो जोिखम "यूिनकरण तथा 
िवपदक्ो %यव&थापनका लािग आिथ/क तथा व&तुगत सहायता 
प<रचालन गनु/ कोषको उOेGय रहनेछ ।  

(२)  कोषले देहायका �े�मा काम गनP छः   
(क)  िवपदक्ो घटनाबाट �भािवत %यि:ह4लाई &थानीय &तरमा 

तुQ"त खोज, उRार र राहत सेवा उपलEध गराउने ।  
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(ख) िवपद ् पदा/ त>काल ै &थानीय &तरमा सामना गन/ स�ने अव&था 
िसज/ना गनP । 

(ग) िवपद ् जोिखम "यूिनकरण, पवू/तयारी, �ितकाय/ र पनुला/भ 
काय/लाई सहज गनP । 

 
५. कोषको आ�दानी : 

(१)  कोषमा ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अिधनमा रिह देहाय 
बमोिजमका रकम आ,दानीको 4पमा ज,मा ह�नेछ: 
(क) गाउँपािलकाको वािष/क बजेटमाफ/ त िवपद ् %यव&थापन कोषमा 

ज,मा ह�ने गरी &वीकृत रकम, 
(ख) िवपद ् %यव&थापन काय/का लािग कोषमा ज,मा ह�नगेरी अ"य 

&थानीय तहबाट �ाJ रकम, 
(ग) िवपद ् %यव&थापन काय/का लािग कोषमा ज,मा ह�नेगरी �देश 

सरकार तथा नेपाल सरकारबाट �ाJ रकम, 
(घ) गाउँबाट &वीकृत आिथ/क ऐनमा %यव&था ग<रए बमोिजम िवपद ्

%यव&थापन कोषमा ज,मा ह�नगेरी �ाJ ह�ने शुKक तथा द&तुर 
रकम,  

(ङ) गाउँ सभा सद&य, गाउँ काय/पािलका सद&य तथा गाउँपािलका 
कम/चारीह4को &वेिSछक िनण/यबाट �ाJ ह�ने रकम, 

(च) &वदेशी िविभ"न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसं&थाह4 र >यसमा 
काय/रत कम/चारीह4, उ@ोगी, %यवसायी, पेशाकमT, राजनीितक 
दल, नाग<रक समाज, धािम/क तथा परोपकारी संघसं&था र आम 
सव/साधारणबाट &वेिSछक 4पमा �ाJ ह�ने रकम, 

(छ) गैरआवासीय नेपाली, वैदेिशक सरकार तथा संघसं&थाको तफ/ बाट 
�चिलत काननूको अिधनमा रिह �ाJ ह�ने रकम,  

(छ) कोषको खाता स*चालनमा रहकेो िवAीय सं&थाले >य&तो कोषमा 
रहेको रकममा उपलEध गराएको Eयाज आय, 
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(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बमोिजम व&तुगत सहायता सामाFीको 
िबUVबाट �ाJ आय, 

(झ) �चिलत काननूको अिधनमा रिह कोषमा ज,मा ह�न ेगरी अ"य कुन ै
Hोतबाट �ाJ रकम ।  

(२)  उपदफा (१) बमोिजम कोषलाई उपलEध ह�ने रकम स,बि"धत %यि: वा 
सं&थाले यस काय/िविधको दफा 3 को उपदफा (२) बमोिजमको कोषको 
बLक खातामा िसधै ज,मा ग<रिदन वा गाउँपािलकाको आिथ/क �शासन 
शाखामा नगद ज,मा गन/ स�नेछ । >यसरी नगद ज,मा ह�न आएमा 
आिथ/क �शासन शाखाले स,बि"धत %यि: वा सं&थालाई सोको भपा/ई 
उपलEध गराउनपुनPछ । 

(३)  कोषमा रकम ज,मा गनP %यि: तथा सं&थाको नाम र �ाJ सहायता रकम 
स,ब"धी मािसक िववरण अक7 मिहनाको सात गते िभ� साव/जिनक 
ग<रनेछ । 

 तर कुनै %यि: वा सं&थाल े सहायता उपलEध गराउँदा आWनो नाम 
साव/जिनक नगन/ सिमितलाई अनरुोध गरेको रहेछ भने िनजको नाम 
उKलेख नगरी िववरण साव/जिनक गन/ बाधा पनP छैन।  

 
६. व�तुगत सहायता सामा$ी:  

(१)  ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अिधनमा रिह कुनै %यि: वा 
सं&थाबाट नगदबाहकेको व&तुगत सहायता सामाFी �ाJ ह�न आएमा र 
>यसरी �ाJ सामाFी िवपद ् %यव&थापन स,ब"धी काय/मा उपयोग ह�न े
देिखएमा >य&तो व&तुगत सहायता सामाFीलाई &वीकार ग<रनछे ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम &वीकार ग<रएको व&तुगत सहायता सामाFीलाई 
अल?गै मौNदात िकताबमा आ,दानी अिभलेख जनाई >य&तो 
सामाFीको �चिलत मूKयलाई कोषको आ,दानीको 4पमा समेत 
अिभलेख ग<रनेछ ।  

 �पि�करणः यस दफाको �योजनका लािग �चिलत मू�य भ�नाले 
व�तुगत सामा�ीको साथमा �ा"ह$ने ख&रद िबजक वा मू�याङ्कनको 
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�माण र ढुवानी लागत समेतको मू�यलाई जनाउँनेछ । यदी 0य�तो 
मू�यिबना नै व�तुगत सामा�ी �ा" ह$न आएको रहेछ भने 0य�तो 
व�तुगत सामा�ीको �चिलत �थानीय दररेट अनसुारको मू�याङ्कनलाई 
आ6दानीको आधार मािननेछ । सो पिन नभएमा 0यसरी �ा" सामा�ीको 
लािग सिमितले उिचत ठहया9एको मू�याङ्कनलाई कोषको आ6दानीको 
आधारको ;पमा िलईनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम �ाJ भई उपदफा (२) बमोिजम आ,दानी 
अिभलेख ग<रएको कुनै सामाFी त>काल �योग गन/ आवGयक नपनP वा 
निमKने वा लामो समयस,म भXडारण ग<र राYन पिन अनकुुल नह�ने 
(सड्ने, िबFन,े नािसने वा खेर जाने) �कृिAको भएमा सिमितको 
िनण/यले >य&तो सामाFीलाई �चिलत काननू बमोिजम िललाम िबUV 
गरी �ाJ आय रकमलाई दफा ३ को उपदफा (२) बमोिजमको कोषको 
खातामा ज,मा ग<रनछे ।   

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन कुनै व&तुगत 
सहायता सामाFी &थानीय िवपद ् %यव&थापनमा उपयोग नह�ने वा 
उपयोग गन/ उपयु: नह�ने देिखएमा सिमितले िनण/य गरी >य&तो सहयोग 
आंिशक वा पणू/4पमा अ&वीकार गन/ स�नेछ । 

(५) उपदफा (१) वा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन कुनै व&तुगत 
सहायता सामाFी �चिलत मापदXड बमोिजमको "यूनतम गुण&तरयु: 
नभएको अव&थामा >य&तो सामाFीलाई सिमितले अ&वीकार गनPछ।  

(६) उपदफा (१) बमोिजम �ाJ व&तुगत सहायता सामाFी उपदफा (४) वा 
(५) बमोिजम अ&वीकार ग<रएको अव&थामा बाहेक >य&तो सामाFी 
उपलEध गराउने %यि: वा सं&थालाई काया/लयले सामाFी �ािJ र 
&वीकारोि:को भपा/ई उपलEध गराउनपुनPछ । 

(६) उपदफा (१) बमोिजम &वीकार गरी उपदफा (२) बमोिजम अिभलेख 
ग<रएको र उपदफा (४) वा (५) बमोिजम अि&वकार ग<रएको 
सामाFीको िववरण तथा &वीकार ग<रएको सामाFीको हकमा सो 
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उपलEध गराउने %यि: वा सं&थाको नाम स,ब"धी मािसक िववरण 
अक7 मिहनाको सात गते िभ� साव/जिनक ग<रनेछ । 

 तर कुनै %यि: वा सं&थाल े सहायता उपलEध गराउँदा आWनो नाम 
साव/जिनक नगन/ सिमितलाई अनरुोध गरेको रहेछ भने िनजको नाम 
उKलेख नगरी िववरण साव/जिनक गन/ बाधा पनP छैन । 

(७) यस दफा बमोिजम �ाJ भएको व&तुगत सहायता सामाFीलाई >य&तो 
सामाFी भXडारण गनP वा �योग ग<रने &थानस,म पयुा/उनका लािग 
सहायता उपलEध गराउने स,बि"धत %यि: वा सं&थालाई नै अनरुोध 
गन/ सिकनेछ ।   

  
७. कोषको �योग :  

(१)  कोषमा ज,मा भएको रकम खच/ गन/ तथा िवपद ् %यव&थापनका लािग 
�ाJ व&तुगत सहायता सामाFी खच/ िनकासा गन/ सिमितले िनण/य 
गनु/पनP छ ।  

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन त>काल िवपद ्
�ितकाय/ गनु/ पनP अव&था रहेको, तर सिमितको बैठक ब&न स�ने 
अव&था नरहेमा तत् प[ात लगतै ब&ने सिमितको बैठकबाट अनमुोदन 
गराउने गरी संयोजकको िनण/यबाट एक पटकमा बढीमा दश हजार 
4पैयास,मको रकम खच/ गन/ बाधा प?ुने छैन ।  

(३)  कोषमा ज,मा भएको रकम तथा सामाFी देहाय बमोिजमको काय/मा 
खच/ ग<रनेछ: 
(क) िवप\ाट �भािवत भएको वा ह�नस�ने %यि: वा समुदायको 

त>काल खोजी, उRार तथा स,पिAको संर�ण गन/, 
(ख) िवपद ् �भािवतको त>कालीन राहतका लािग आवGयक पनP 

खा@ा"न, खानेपानी, लAा कपडा, औषधी, सरसफाइ तथा 
शैि�क सामाFी ज&ता व&तुह4 ख<रद गरी उपलEध गराउन तथा 
तत् स,ब"धी अ"य आवGयक काय/ गन/, 



 

 

8 

v08 @_ dfofb]jL, sflt{s dlxgf !% ut], @)&% ;fn ;+VofM !@ 

(ग) िवपदक्ो कारण &थायी बसोबास &थल गुमाएका %यि:ह4का 
लािग अ&थायी िशिवर वा आ]य&थल बनाउन तथा पनु&था/पना 
गन/, 

(घ) िवपदक्ो कारणबाट घाइते वा िबरामी भएका %यि:को 
औषधोपचार गन/, 

(ङ) िवपद ् �भािवतलाई मनोवै`ािनक उपचार तथा मनोिवमश/ �दान 
गन/, 

(च) िवपदक्ो कारणबाट म>ृयु भएका %यि:को काजिUया वा 
सदगतका लािग िनजको प<रवारलाई तोिकए बमोिजमको 
सहायता उपलEध गराउन, 

(छ) िवपदक्ो कारण स,पिAको �ती ह�ने %यि:लाई तोिकए 
बमोिजमको राहत उपलEध गराउन, 

(ज) खोज, उRार तथा �ाथिमक उपचारकालािग &वयम् सेवक तथा 
िवशेष`को प<रचालन र सामाFी ख<रद तथा भXडारण गन/, 

(झ) िवपदक्ो कारणबाट भएको फोहरमैला तथा �दषुणको िवसज/न 
गन/, 

(ञ) िवपद ् पवू/ सचूना �णाली &थापना स,ब"धी उपकरण ख<रद, 
�णाली िवकास र सोको स*चालन गन/, 

(ट) खोज, उRार र राहतकोलािग त>काल स*चार तथा यातायात 
सूचाQ गन/, 

(ठ) &थानीय &तरमा रहकेा िवपद ् %यव&थापन &वयम् सेवकह4को 
�मता िवकास तथा प<रचालन स,ब"धी काय/ गन/, 

(ड) जोिखमयु: &थानको पिहचान तथा उ: &थानको धन जनको 
&थाना"तरण गन/, 

(ढ) िवपद ् प[ात िवपदबाट भएको �ितको लेखाजोखा र िवपद ्
प[ातको आवGयकताको पिहचान गन/, 

(ण) िवपद ्पिछको पनुःिनमा/ण गन/, 
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(त) िवपद ्पवु/तयारी, िवपद ्�ितकाय/, िवपद ्र िवपदप्िछको पनुला/भ, 
िवपद ्जोिखम "यूिनकरण ज&ता िवपद ्%यव&थापनका काय/ गन/, 

(थ) सिमितले तोके बमोिजमको िवपद ् %यव&थापन स,वि"ध अ"य 
काम गन/, गराउन । 

(४)  उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लिेखएको भए तापिन िनयिमत4पमा 
ग<रने िवकास िनमा/ण स,ब"धी काय/लाई िवपद ्%यव&थापनसँग आवR 
गराएर कोषबाट कुनै पिन िकिसमको खच/ गन/ पाईनेछैन । 

(५)  कोषमा मौNदात रकम पाँच लाख 4पयैा भ"दा घिट भएको अव&थामा 
आपतकािलन काय/बाहके अ"य �योजनका लािग कोषको रकम �योग 
ग<रनेछैन ।  

 
८. राहत सहायता िवतरण:  

(१)  �भािवत %यि:लाई राहत उपलEध गराउँदा कोषमा ज,मा भएको रकम 
र व&तुगत सामाFी मbये आवGयकता र औिच>यका आधारमा दवैु वा 
कुनै एक मा� पिन उपलEध गराउन सिकनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोिजम राहत उपलEध गराउनपुवू/ कोषबाट राहत 
उपलEध गराईिदने स,ब"धमा िवपद ् �भािवत %यि: वा िनजको 
एकाघरको प<रवारका सद&यले िवपदक्ो घटना र सोबाट आँफू वा 
आWनो प<रवारका सद&यलाई पन/ गएको हानी नो�सानीको िववरण 
सिहत काया/लयमा िनवेदन दता/ गनु/पनPछ ।  

(३)  उपदफा (२) बमोिजम िनवेदन दता/ गदा/ िवपदक्ो घटना र सोबाट पन/ 
गएको हानी नो�सानीको मूKयाङ्कन सिहतको सज/िमन मुचुKका वा 
�ितवेदन समेत िनवेदनसाथ संल?न ग<रएको ह�नपुनPछ ।  

(४)  उपदफा (२) बमोिजम दता/ भएको िनवेदन र उपदफा (३) बमोिजमको 
संल?न मुचुKका वा �ितवेदन समेतका आधारमा िवपद ् �भािवतलाई 
कोषबाट राहत रकम तथा सामाFी उपलEध गराउँदा िवपदक्ो सघनता र 
%यापकता, कोषमा ज,मा भएको रकम तथा राहत सामाFीको 
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उपलEधता र खच/को औिच>य समेतलाई dिeगत गरी सिमितले उिचत 
ठहया/ए बमोिजम ह�नेछ । 

(५)  उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लिेखएको भएता पिन िवपदक्ो 
कारणले गि,भर हानी नो�सानी वा घाईते भई िवपद ्�भािवत %यि: वा 
िनजको एकाघरको प<रवारका सद&यले राहतका लािग िनवेदन दता/ गन/ 
स�ने अव&था नरहेमा र त>काल राहत उपलEध नगराउँदा िवपद ्
�भािवत %यि: थप जोिखममा धकेिलन स�ने वा थप जनधन र 
&वा&fयमा हानी नो�सानी प?ुन स�ने अव&था छ भ"ने सिमितलाई 
लागेमा >य&तो %यि:लाई सिमितले िनण/य गरेर त>काल राहत उपलEध 
गराउन स�नछे । 

(६)  िवपद ् �भािवत %यि:लाई यस दफा बमोिजम राहत उपलEध गराउँदा 
मिहला, बालबािलका, िकशोर िकशोरी, जेg नाग<रक, अश: तथा 
अपाङ्गता भएका %यि:लाई �ाथिमकता िदनपुनPछ । 

 
९. कोष �योग गन% नपाईने:  

(१)  यस काय/िविधमा अ"य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन देहायको 
�योजनका लािग कोषमा ज,मा भएको रकम खच/ गन/ पाईने छैनः 
(क) िनयिमत �शासिनक काय/को लािग खच/ गन/,  
(ख) कुनै सरकारी वा गैरसरकारी पदािधकारी वा कम/चारीलाई िनयिमत 

4पमा तलब, भAा वा अ"य सिुवधा उपलEध गराउन,  
(ग) कुनै सरकारी वा गैरसरकारी पदािधकारी वा कम/चारीलाई hमण 

खच/ वा अ"य >य&तै �कारको खच/ उपलEध गराउन, 
(घ) िवपद ् बाट �भािवतलाई िदईने तोिकएबमोिजमको राहत बाहके 

अ"य कुनै पिन िकिसमको च"दा, परु&कार, उपहार वा आिथ/क 
सहायता उपलEध गराउन, 

(ङ) कुनै पिन िकिसमको गोिg, अ"तरिUया वा सभास,मेलन 
स*चालन गन/, गराउन, 
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(च) आकि&मक 4पमा िनमा/ण गनु/पनP बाहकेका अ"य िनयिमत 
पवूा/धार िवकास िनमा/णस,ब"धी काय/ गन/, गराउन, 

(ङ)  िवपद ् जोिखम "यूिनकरण तथा िवपद ् %यव&थापनसँग �>य� 
स,ब"ध नभएको अ"य कुनै पिन काय/ गन/, गराउन ।  

(२) कोषलाई �ाJ भएको व&तुगत सहायता सामाFी मbयै कुनै पिन सामाFी 
पणू/ वा आंिशक4पमा काया/लयको वा काया/लयको कुनै पदािधकारी 
वा कम/चारीको िनयिमत �योजनका लािग �योग ग<रन ेछैन । 

 
प�र�छेद – ३ 

कोषको स�चालन, लेखा तथा लेखा प�र�ण 

१०. कोषको स'चालन :  

(१) कोषको बLक खाता स*चालन गाउँपािलकाको �मुख �शासकVय 
अिधकृत वा िनजल ेतोकेको अिधकृत &तरको कम/चारी र लेखा �मुख 
वा िनजले तोकेको लखेाको कम/चारीको संयु: द&तखतबाट ह�नेछ ।  

(२) कोषबाट एक पटकमा दईु हजार 4पयैा भ"दा बढीको रकम भ:ुानी गदा/ 
अिनवाय/4पमा बLक माफ/ त मा� भ:ुानी ग<रनेछ । 

(३) कोषलाई �ाJ व&तुगत सहायता सामाFीको िनकासा �मुख �शासकVय 
अिधकृत वा िनजले तोकेको िवपद ् %यव&थापन हेनP अिधकृत &तरको 
कम/चारी र िज"सी शाखा �मुखबाट ह�नछे ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम व&तुगत सहायता सामाFी िवपद ् %यव&थापन 
काय/मा उपयोगका लािग िनकासा गदा/ मौNदात िकताबमा खच/ 
अिभलेख जनाई िनकासा िदनपुनPछ र >य&तो सामाFीको अिभलेख 
मूKयलाई कोषको खच/को 4पमा समेत अिभलेख ग<रनेछ । 

 
११. कोषको आय*ययको लेखा तथा सोको साव%जिनकरण :  

(१) कोषको आय %ययको लेखा �चिलत काननू बमोिजम रािखनेछ ।  
(२) कोषले काय/पािलकाले तोकेबमोिजम आ"त<रक िनय"�ण �णाली 

कायम गनु/ पनPछ। 
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(३) कोषको मािसक4पमा भएको आ,दानी र खच/को िववरण अक7 
मिहनाको सात गतेिभ�मा साव/जिनक गनु/पनPछ । 

(४) आिथ/क वष/ समाJ भएको िमितले तीन मिहनािभ� सिमितले कोषको 
वािष/क आय %ययको िववरण समेत खKुने वािष/क �ितवेदन तयार गरी 
काय/पािलका माफ/ त गाउँ सभा सम� पशे गनु/ पनPछ । 

 
१२. लेखा प�र�ण :  

(१) कोषको आ"त<रक लेखापरी�ण गाउँपािलकाको आ"त<रक लेखा 
प<र�ण शाखाबाट ह�नेछ । 

(२) कोषको अि"तम लेखापरी�ण महालखेा परी�कबाट ह�नेछ । 
(३) गाउँ काय/पािलकाले चाहमेा जनुसकैु बखत सिमितको िहसाविकताव 

जाँSन वा जाँच गराउन स�नेछ । 
(४) गाउँ काय/पािलकाको काया/लयले क,तीमा वष/को एक पटक कोषको 

सामािजक र साव/जिनक लेखाप<र�णको %यव&था िमलाउनेछ । 
 

प�र�छेद –४ 

िविवध 

१३. सशत% सहायता :  

(१) िवपद ् %यव&थापन स,ब"धी तोिकएको काय/ स,पादन गनP शत/ सिहत 
कुनै %यि: वा सं&थाले कोषमा सहायता उपलEध गराउन चाहमेा >य&तो 
सहायता �ाJ गनु/ पवू/ सिमितले शत/ &वीकार गनP वा नगनP स,ब"धी 
िनण/य गनPछ र शत/ &वीकार गरेको अव&थामा मा� सहायता रकम वा 
सामाFी कोषमा ज,मा ह�नेछ । 

 तर नेपाल सरकार, �ादेश सरकार वा &थानीय सरकारल ेसशत/ अनदुान 
उपलEध गराउने हकमा सिमितको पवू/ िनण/य आवGयक पनPछैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम कोषमा �ाJ अनदुान रकम वा व&तुगत सहायता 
सामाFीलाई तोिकएको काममा मा� उपयोग गनु/पनPछ ।  
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(३) उपदफा (१) बमोिजम कोषमा �ाJ अनदुान रकम वा व&तुगत सहायता 
सामाFी तोिकए बमोिजमको काय/मा उपयोग भए-नभएको स,ब"धमा 
>य&तो सहायता उपलEध गराउने %यि: वा सं&थाले िववरण माग गरेमा 
सोको िववरण उपलEध गराउनपुनPछ । 

(४) उपदफा (१) बमोिजम कोषमा सहायता &वQप �ाJे ह�ने भौितक 
सामाFीहQको भXडारण तथा िवतरण काय/लाई %यवि&थत गन/ 
आवGय:ा अनसुार सिमितले थप मापदXड/िनदPिशका बनाई लागु गन/ 
स�नेछ । 

 
१४. परामश% िलन स/ने : सिमितले यस काय/िविध बमोिजमको काय/ स,पादन 

गन/ उपयु: िव` %यि: वा स&थासँग आवGयक परामश/ िलन स�नेछ । 
 
१५. रकम ि0ज नह1ने तथा आवत2 कोष (�रवि3वङ् फ7ड) को 9पमा रहने :  

(१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोिजम कोषमा ज,मा भएको रकम मbये 
आंिशक वा परैु रकम कुनै आिथ/क वष/मा खच/ नभई आिथ/क वष/को 
अ">यमा बाँकV रहेमा >य&तो रकम िjज नभई कोषमै रहनेछ । 

 तर दफा १३ को उपदफा (१) बमोिजम �ाJ सहायता रकमलाई >य&तो 
शत/ अन4ुप उपयोग गन/ नसकेको कारण जनाई सहायता उपलEध 
गराउने स,बि"धत %यि: वा सं&थाले िफता/ माग गरेमा कोषबाट रकम 
िफता/ गन/ बाधा पनP छैन । 

(२)  कोषलाई आवतT कोष (<रबिKवङ्ग फXड) को Qपमा स*चालन ग<रनेछ । 
 �पि�करणः यस दफाको �योजनका लािग आवत< कोष (&रबि�वङ 

फ=ड) भ�नाले कोषबाट खच9 भएको नगद रकम वािष9क ?पमा बजेट 
िविनयोजन माफ9 त पनुःपिुत9 गद@ जाने ग&र �थािपत कोषलाई स6झनपुछ9 । 

(३) कोषमा मौNदात रकम पाँच लाख 4पयैा भ"दा "यून ह�न गएमा त>काल 
थप रकम ज,मा गन/ �य>न ग<रनछे । 
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१६. सहयोगका लािग आ:ान गन; :  

(१)  िवपदक्ा कारण आप>कािलन अव&था िसज/ना भई &थानीय Hोत साधन 
र �मताले िवपदक्ो सामना गन/ किठन भएमा गाउँपािलकाले िछमेकV 
&थानीय तह, �देश सरकार तथा नेपाल सरकारलाई कोषमा आिथ/क 
तथा व&तुगत सहायता उपलEध गराउन अनरुोध गन/ स�नेछ । 

(२)  िवप\ाट �भािवतको खोज, उRार र राहतका लािग सिमितल े&थानीय 
सामािजक तथा परोपकारी संघ, संगठन, युवा�लव, आमासमूह, &वयम् 
सेवक, राklसेवक, उ@ोगी %यवसायी, �वRु %यि: तथा आम 
सव/साधारणलाई सहयोगका लािग अनरुोध गन/ स�नछे।  

 
१७. अिभलेख रा=ने :  

(१) सिमितले कोष प<रचालन स,ब"धमा गरेको िनण/य र अ"य काम 
कारवाहीको अिभलेख दQु&त राYन ुपनPछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको अिभलखे सिमितको सद&य-सिचवको 
िज,मामा रहनछे । 

(३) दफा (१) बमोिजमको अिभलेख सरोकारवाला कुनै %यि: वा सं&थाले 
माग गरेमा िनजलाई िनयमानसुार >य&तो अिभलखे उपलEध गराईनेछ ।   

 
१८. अनुगमन:  

(१) यस काय/िविध बमोिजम कोष प<रचालन तथा सोबाट भएका कामको 
िनयिमत तथा आकि&मक अनगुमन स,ब"धी काय/का लािग सिमितको 
संयोजक वा िनजले तोकेको सिमितको अ"य कुनै सद&यको 
संयोजक>वमा सिमितको "यूनतम थप एक सद&य समेत संल?न रहेको 
अनगुमन टोली खिटई कोष प<रचालनबाट भएको कामको अनगुमन गन/ 
स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम खिटएको अनगुमन टोलीले आफूलाई �ाJ 
काया/देशका आधारमा अनगुमनका Uममा देिखएको स>य तfय िववरण 
सिहतको �ितवेदन सिमितसम� पेश गनु/पनPछ ।  
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(३) उपदफा (२) बमोिजम पशे ह�न आएको �ितवेदन समेतका आधारमा 
कोष प<रचालनमा कुनै किम कमजोरी भएको देिखएमा >यसलाई सुधार 
गन/ सिमितले आवGयक िनदPशन िदन स�नेछ र >य&तो िनदPशनको 
पालना गनु/ स,बि"धत सबैको कत/%य ह�नेछ ।  

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन कोष प<रचालनमा 
कुनै गि,भर �ुटी रहेको र सोलाई त>काल रो�न आवGयक देिखएमा 
संयोजकले >य&तो काय/ रो�न िनदPशन िदन स�नेछ । 

(५) अनगुमनका Uममा कुनै %यि:ले झठुा िववरण पशे गरी कोषबाट राहत 
�ाJ गरेको वा कोषल े उपलEध गराएको राहतको द4ुपयोग गरेको 
पाईएमा दोषी उपर �चिलत काननू बमोिजम कारवाही ह�नेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोिजमको अनगुमन टोलीमा उपलEध भएस,म &थानीय 
राजनीितक दल, िवपद ्%यव&थापन स,ब"धी काय/मा संल?न गैरसरकारी 
संघसं&था, उ@ोगी %यवसायी आवR संघसंगठन, नाग<रक समाज तथा 
प�कार आवR संघसंगठन र सशत/ सहायता उपलEध गराउने %यि: वा 
सं&थाको �ितिनिध समेतलाई संल?न गराईनेछ । 

 
१९. िनद;शन िदन स/ने : गाउँ सभाले सिमितको काम कारबाहीको स,ब"धमा 

सिमितलाई आवGयक िनदPशन िदन स�नेछ । 
 
 

आ`ाल े
रोमनाथ >यौपाने 

�मुख �शासकVय अिधकृत 


