
 

dNn/fgL ufpFkflnsf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) काययविवि, २०७५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dNn/fgL ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

vn+uf ,Ko"7fg 

% g+ k|b]z, g]kfn 

 

website: www.mallaranimun.gov.np, Email.Id: ito.mallaranimun@gmail.com, Phone: 086-420180 

http://www.mallaranimun.gov.np/


2 
 

 

विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) काययविवि, २०७५ 
                        गाउँ कार्यपालिकाका बैठकबाट पारित लिलतिः२०७५/११/१३  

गाउँ सभािा पशे गिेको लिलतिः २०७५ २०७५/११/१४ 

प्रस्तािनााः 

िल्ििानी गाउँपालिका  क्षेत्र लभत्र प्राकृलतक तथा गैिप्राकृलतक लिपद्बाट हुन सक्ने जोलिि न्र्ूलनकिण तथा व्र्िस्थापनका िालग 

स्थापना भएको लिपद् व्र्िस्थापन कोषको सञ्चािन सम्बन्धी कार्यलिलध बनाउन बाञ्छनीर् भएकोिे, गाउँ लिपद् जोलिि न्र्ूलनकिण 

तथा व्र्िस्थापन ऐन, २०७५ को दफा २७ िे लदएको अलधकाि प्रर्ोग गिी िल्ििानी गाउँ कार्यपालिकािे र्ो कार्यलिलध बनाएकोछ ।    

 

परिच्छेद – १ 

     प्रािवभिक 

१. संविप्त नाम ि प्रािभि र्ो कार्यलिलधको नाि )१( : “लिपद् व्र्िस्थापन कोष  )सञ्चािन(कार्यलिलध, २०७५” िहेको छ ।  

  (२ )र्ो कार्यलिलध तुरून्त प्रािम्भ हुनेछ ।  

२. परििाषा:  लिषर् िा प्रसंगिे अको अथय निागेिा र्स कार्यलिलधिा, 

)क( “ऐन” भन्नािे  गाउँ लिपद् जोलिि न्र्ूनीकिण तथा व्र्िस्थापन ऐन, २०७५ सम्झनुपछय  । 

(ि)  “कोष” भन्नािे ऐनको दफा १२ बिोलजिको लिपद् व्र्िस्थापन कोष सम्झनुपछय  । 

(ग)  “प्रभालित व्र्लि” भन्नािे लिपदक्ो घटनाबाट परििािका सदस्र् गुिाएको, शािीरिक िा िानलसक सिस्र्ा 

उत्पन्न भएको, घि, जग्गाजलिन, पशुपन्छी, िाद्यान्न, ित्ताकपडा तथा अन्र् सम्पत्तीिा आंलशक िा पूण्रूपिा 

नोक्सानी पुगेको िा लिपदक्ा कािण अन्र् कुनै तरिकाबाट प्रभालित भएको व्र्लििाई सम्झनुपछय  । 

(घ ) “िाहत” भन्नािे लिपद् प्रभालित व्र्लििाई उपिब्ध गिाईने नगद तथा िस्तुगत सहार्ता सािाग्री सिेत सम्झनुपछय  

। 

(ि)  “सलिलत” भन्नािे ऐनको दफा ३ बिोलजिको सलिलत सम्झनुपछय  । 

(छ) “संर्ोजक” भन्नािे सलिलतको संर्ोजक सम्झनुपछय  ।      

 

परिच्छेद – २ 

कोषको स्थापना, उदे्दश्य तथा प्रयोग 

३. कोषको स्थापनास्थानीर् )१( : स्तििा उत्पन्न भएको िा हुनसक्ने लिपदक्ो जोलिि न्र्ूलनकिण तथा व्र्िस्थापन सम्बन्धी 

कार्य गाउँ स्तिबाटै सञ्चािन  गनयका िालग आिश्र्क स्रोत संकिन ि परिचािन गनय िल्ििानी गाउँपालिकािा  एक विपद् 

व्यिस्थापन कोष िहनेछ ।  

(२) कोषको आर् िकि संकिन तथा व्र्र् िकि परिचािनका िालग िल्ििानी गाउँपालिकाको  सलञ्चत कोष िहेको 

लित्तीर् संस्थािा एक छुटै्ट िाता िोलिनेछ ।  

(३) कोषको कूि आम्दानी अन्तगयत र्स कार्यलिलधको दफा ५ बिोलजि कोषिा जम्िा हुनेगिी प्राप्त भएको िकि तथा 

कोषको िाता िहेको लित्तीर् संस्थािे कोष िकििा उपिब्ध गिाएको ब्र्ाज आर् ि दफा ६ बिोलजि प्राप्त भएको िस्तुगत 

सहार्ता सािाग्रीको प्रचलित िूल्र् सिेतिाई जनाउँनेछ ।  

ति िस्तुगत सहार्ता सािाग्रीको प्रचलित िूल्र्िाई बैंक लहसाबिा सिािेश गरिने छैन ।  

                                                           

 



3 
 

  

(४) र्स कार्यलिलधको  दफा ६ बिोलजि कोषको नाििा प्राप्त हुन आउने िस्तुगत सहार्ता सािाग्रीको छुटै्ट िौज्दात 

लकताब स्थापना गरि अलभिेि गरिनेछ । 

४. कोषको उदे्दश्यस्थानीर् )१( :  स्तििा हुन सक्ने सम्भाव्र् लिपदक्ो जोलिि न्र्ूलनकिण तथा लिपदक्ो व्र्िस्थापनका िालग 

आलथयक तथा िस्तुगत सहार्ता परिचािन गनुय कोषको उद्देश्र् िहनेछ ।  

(२) कोषिे देहार्का के्षत्रिा काि गने छिः   

(क) लिपदक्ो घटनाबाट प्रभालित व्र्लिहरूिाई स्थानीर् स्तििा तुरुन्त िोज, उद्धाि ि िाहत सेिा उपिब्ध 

गिाउने ।  

(ि )लिपद्  पदाय तत्कािै स्थानीर् स्तििा सािना गनय सक्ने अिस्था लसजयना गने ।  

(ग )लिपद् जोलिि न्र्ूलनकिण , पूियतर्ािी, प्रलतकार्य ि पुनिायभ कार्यिाई सहज गने । 

५. कोषको आभदानी:  कोषिा ऐनको )१( दफा १२ को उपदफा (२) ि (३) को अलधनिा िलह देहार् बिोलजिका िकि 

आम्दानीको रूपिा जम्िा हुनेछ: 

(क) िल्ििानी गाउँपालिकाको िालषयक बजेटिाफय त लिपद् व्र्िस्थापन कोषिा जम्िा हुने गिी स्िीकृत िकि, 

(ि) लिपद् व्र्िस्थापन कार्यका िालग कोषिा जम्िा हुनेगिी अन्र् स्थानीर् तहबाट प्राप्त िकि, 

(ग  )लिपद्  व्र्िस्थापन कार्यका िालग कोषिा जम्िा हुनेगिी प्रदेश सिकाि तथा नेपाि सिकािबाट प्राप्त िकि, 

(घ )गाउँसभाबाट  स्िीकृत आलथयक ऐनिा व्र्िस्था गरिए बिोलजि लिपद् व्र्िस्थापन कोषिा जम्िा हुनेगिी 

प्राप्त हुने शुल्क तथा दस्तुि िकि,  

(ङ)  गाउँ सभा सदस्र्, गाउँ कार्यपालिका सदस्र् तथा िल्ििानी गाउँपालिकाका कियचािीहरूको स्िेलछछक 

लनणयर्बाट प्राप्त हुने िकि, 

(च )स्िदेशी  लिलभन्न सिकािी तथा गैिसिकािी संघसंस्थाहरू ि त्र्सिा कार्यित कियचािीहरू, उद्योगी, 

व्र्िसार्ी, पेशाकिी, िाजनीलतक दि, नागरिक सिाज, धालियक तथा पिोपकािी संघसंस्था ि आि 

सियसाधािणबाट स्िेलछछक रूपिा प्राप्त हुने िकि, 

(छ) गैिआिासीर् नेपािी, िैदेलशक सिकाि तथा संघसंस्थाको तफय बाट प्रचलित कानूनको अलधनिा िलह प्राप्त 

हुने िकि,  

(छ )कोषको  िाता सञ्चािनिा िहेको लित्तीर् संस्थािे त्र्स्तो कोषिा िहेको िकििा उपिब्ध गिाएको ब्र्ाज 

आर्, 

(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बिोलजि िस्तुगत सहार्ता सािाग्रीको लबक्रीबाट प्राप्त आर्, 

(झ )प्रचलित  कानूनको अलधनिा िलह कोषिा जम्िा हुने गिी अन्र् कुनै स्रोतबाट प्राप्त िकि ।  

(२ )उपदफा  (१) बिोलजि कोषिाई उपिब्ध हुने िकि सम्बलन्धत व्र्लि िा संस्थािे र्स कार्यलिलधको दफा 3 को 

उपदफा (२) बिोलजिको कोषको बैंक िातािा लसधै जम्िा गरिलदन िा िल्ििानी गाउँपालिकाको आलथयक प्रशासन शािािा 

नगद जम्िा गनय सक्नेछ । त्र्सिी नगद जम्िा हुन आएिा आलथयक प्रशासन शािािे सम्बलन्धत व्र्लि िा संस्थािाई सोको भपायई 

उपिब्ध गिाउनुपनेछ । 

(३) कोषिा िकि जम्िा गने व्र्लि तथा संस्थाको नाि ि प्राप्त सहार्ता िकि सम्बन्धी िालसक लिििण अको िलहनाको 

सात गते लभत्र साियजलनक गरिनेछ ।  

ति कुनै व्र्लि िा संस्थािे सहार्ता उपिब्ध गिाउँदा आफ्नो नाि साियजलनक नगनय सलिलतिाई अनुिोध गिेको िहेछ 

भने लनजको नाि उल्िेि नगिी लिििण साियजलनक गनय बाधा पने छैन।  
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६. िस्तुगत सहायता सामाग्रीऐनको )१( : दफा १२ को उपदफा (२) ि (३) को अलधनिा िलह कुनै व्र्लि िा संस्थाबाट 

नगदबाहेकको  िस्तुगत सहार्ता सािाग्री प्राप्त हुन आएिा ि त्र्सिी प्राप्त सािाग्री लिपद् व्र्िस्थापन सम्बन्धी कार्यिा उपर्ोग 

हुने देलिएिा त्र्स्तो िस्तुगत सहार्ता सािाग्रीिाई स्िीकाि गरिनेछ ।  

(2) उपदफा (१) बिोलजि स्िीकाि गरिएको िस्तुगत सहार्ता सािाग्रीिाई अिग्गै िौज्दात लकताबिा आम्दानी 

अलभिेि जनाई त्र्स्तो सािाग्रीको प्रचलित िूल्र्िाई कोषको आम्दानीको रूपिा सिेत अलभिेि गरिनेछ ।  

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 मूल्याङ्कनलाई आम्दानीको आधार माष्टननेछ 

। सो पष्टन नभएमा त्यसरी प्राप्त सामाग्रीको लाष्टि सष्टमष्टतले उष्टचत ठहयााएको मूल्याङ्कनलाई कोषको आम्दानीको आधारको 

रूपमा ष्टलईनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोलजि प्राप्त भई उपदफा (२) बिोलजि आम्दानी अलभिेि गरिएको कुनै सािाग्री तत्काि प्रर्ोग 

गनय आिश्र्क नपने िा नलिल्ने िा िािो सिर्सम्ि भण्डािण गरि िाख्न पलन अनुकुि नहुने (सड्ने, लबग्रने, नालसने िा िेि 

जाने) प्रकृलत्तको भएिा सलिलतको लनणयर्िे त्र्स्तो सािाग्रीिाई प्रचलित कानून बिोलजि लििाि लबक्री गिी प्राप्त आर् िकििाई 

दफा ३ को उपदफा (२) बिोलजिको कोषको िातािा जम्िा गरिनेछ ।   

(४) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुिा िेलिएको भएता पलन कुनै िस्तुगत सहार्ता सािाग्री स्थानीर् लिपद् व्र्िस्थापनिा 

उपर्ोग नहुने िा उपर्ोग गनय उपर्ुि नहुने देलिएिा सलिलतिे लनणयर् गिी त्र्स्तो सहर्ोग आंलशक िा पूणयरूपिा अस्िीकाि गनय 

सक्नेछ । 

(५) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुिा िेलिएको भएता पलन कुनै िस्तुगत सहार्ता सािाग्री प्रचलित िापदण्ड बिोलजिको 

न्र्ूनति गुणस्तिर्ुि नभएको अिस्थािा त्र्स्तो सािाग्रीिाई सलिलतिे अस्िीकाि गनेछ।  

(६ )उपदफा  (१) बिोलजि प्राप्त िस्तुगत सहार्ता सािाग्री उपदफा (४) िा (५) बिोलजि अस्िीकाि गरिएको अिस्थािा 

बाहेक त्र्स्तो सािाग्री उपिब्ध गिाउने व्र्लि िा संस्थािाई कार्ायिर्िे सािाग्री प्रालप्त ि स्िीकािोलिको  भपायई उपिब्ध 

गिाउनुपनेछ । 

(६) उपदफा (१) बिोलजि स्िीकाि गिी उपदफा (२) बिोलजि अलभिेि गरिएको ि उपदफा (४) िा (५) बिोलजि 

अलस्िकाि गरिएको सािाग्रीको लिििण तथा स्िीकाि गरिएको सािाग्रीको हकिा सो उपिब्ध गिाउने व्र्लि िा संस्थाको नाि 

सम्बन्धी िालसक लिििण अको िलहनाको सात गते लभत्र साियजलनक गरिनेछ । 

ति कुनै व्र्लि िा संस्थािे सहार्ता उपिब्ध गिाउँदा आफ्नो नाि साियजलनक नगनय सलिलतिाई अनुिोध गिेको िहेछ 

भने लनजको नाि उल्िेि नगिी लिििण साियजलनक गनय बाधा पने छैन । 

(७) र्स दफा बिोलजि प्राप्त भएको िस्तुगत सहार्ता सािाग्रीिाई त्र्स्तो सािाग्री भण्डािण गने िा प्रर्ोग गरिने 

स्थानसम्ि पुर्ायउनका िालग सहार्ता उपिब्ध गिाउने सम्बलन्धत व्र्लि िा संस्थािाई नै अनुिोध गनय सलकनेछ ।   

 ७. कोषको प्रयोगकोषिा जम्िा भएको िकि िचय गनय तथा )१( :  लिपद् व्र्िस्थापनका  िालग प्राप्त िस्तुगत 

सहार्ता सािाग्री िचय लनकासा गनय सलिलतिे लनणयर् गनुयपने छ ।  

(२ )उपदफा (१ )िा जुनसुकै कुिा िेलिएको भएता पलन तत्काि लिपद् प्रलतकार्य गनुय  पने अिस्था िहेको, ति सलिलतको 

बैठक बस्न सक्ने अिस्था निहेिा तत् पश्चात िगतै बस्ने सलिलतको बैठकबाट अनुिोदन गिाउने गिी संर्ोजकको लनणयर्बाट 

एक पटकिा बढीिा दश हजाि रूपैर्ासम्िको िकि िचय गनय बाधा पुग्ने छैन ।  

(३)  कोषिा जम्िा भएको िकि तथा  सािाग्री देहार् बिोलजिको कार्यिा िचय गरिनेछ: 

(क )लिपद् बाट प्रभालित भएको िा हुनसक्ने व्र्लि िा सिुदार्को तत्काि िोजी, उद्धाि तथा सम्पलत्तको 

संिक्षण गनय, 
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(ि) लिपद् प्रभालितको तत्कािीन िाहतका िालग आिश्र्क पने िाद्यान्न, िानेपानी, ित्ता कपडा, औषधी, 

सिसफाइ तथा शैलक्षक सािाग्री जस्ता िस्तुहरू िरिद गिी उपिब्ध गिाउन तथा तत् सम्बन्धी अन्र् 

आिश्र्क कार्य गनय, 

(ग )लिपदक्ो  कािण स्थार्ी बसोबास स्थि गुिाएका व्र्लिहरूका िालग अस्थार्ी लशलिि िा आश्रर्स्थि 

बनाउन तथा पुनस्थायपना गनय, 

(घ )लिपदक्ो  कािणबाट घाइते िा लबिािी भएका व्र्लिको औषधोपचाि गनय, 

(ङ )लिपद्  प्रभालितिाई िनोिैज्ञालनक उपचाि तथा िनोलििशय प्रदान गनय , 

(च )लिपदक्ो कािणबाट िृत्र्ु  भएका व्र्लिको काजलक्रर्ा िा सदगतका िालग लनजको परििाििाई तोलकए 

बिोलजिको सहार्ता उपिब्ध गिाउन, 

(छ) लिपदक्ो कािण सम्पलत्तको क्षती हुने व्र्लििाई तोलकएबिोलजिको िाहत उपिब्ध गिाउन , 

(ज) िोज, उद्धाि तथा प्राथलिक उपचािकािालग  स्िर्ि् सेिक तथा लिशेषज्ञको परिचािन ि सािाग्री िरिद 

तथा भण्डािण गनय, 

(झ) लिपदक्ो कािणबाट भएको फोहििैिा तथा प्रदुषणको लिसजयन गनय, 

(ञ)  लिपद् पूिय सूचना प्रणािी स्थापना सम्बन्धी उपकिण िरिद, प्रणािी लिकास ि सोको सञ्चािन गनय, 

(ट )िोज , उद्धाि ि िाहतकोिालग तत्काि सञ्चाि तथा र्ातार्ात सूचारु गनय, 

(ठ )स्थानीर् स्तििा िहेका लिपद् व्र्िस्थापन स्िर्ि् सेिकहरूको क्षिता लिकास तथा परिचािन सम्बन्धी 

कार्य गनय, 

(ड )ज ोोलििर्ुि स्थानको पलहचान तथा उि स्थानको धन जनको स्थानान्तिण गनय, 

(ढ)  लिपद् पश्चात लिपदबाट भएको क्षलतको िेिाजोिा ि लिपद् पश्चातको आिश्र्कताको पलहचान गनय, 

(ण )लिपद् पलछको पुनिःलनिायण गनय , 

(त )लिपद् पुियतर्ािी , लिपद् प्रलतकार्य, लिपद् ि लिपदप्लछको पुनिायभ, लिपद् जोलिि न्र्ूलनकिण जस्ता लिपद् 

व्र्िस्थापनका कार्य गनय , 

(थ )सलिलतिे तोके बिोलजिको लिपद् व्र्िस्थापन सम्िलन्ध अन्र् काि गनय ,गिाउन ।  

(४ )उपदफा  (३) िा जुनसुकै कुिा िेलिएको भए तापलन लनर्लितरूपिा गरिने लिकास लनिायण सम्बन्धी कार्यिाई 

लिपद् व्र्िस्थापनसँग आिद्ध गिाएि कोषबाट कुनै पलन लकलसिको िचय गनय पाईनेछैन । 

(५) कोषिा िौज्दात िकि पाँच िाि रूपैर्ा भन्दा घलट भएको अिस्थािा आपतकालिन कार्यबाहेक अन्र् प्रर्ोजनका 

िालग कोषको िकि प्रर्ोग गरिनेछैन ।  

८. िाहत सहायता वितिणप्रभालित )१( : व्र्लििाई िाहत उपिब्ध गिाउँदा कोषिा जम्िा भएको िकि ि  िस्तुगत सािाग्री िध्र्े 

आिश्र्कता ि औलचत्र्का आधाििा दुिै िा कुनै एक िात्र पलन उपिब्ध गिाउन सलकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि िाहत उपिब्ध गिाउनुपूिय कोषबाट िाहत उपिब्ध गिाईलदने सम्बन्धिा लिपद् प्रभालित 

व्र्लि िा लनजको एकाघिको परििािका सदस्र्िे लिपदक्ो घटना ि सोबाट आँफू िा आफ्नो परििािका सदस्र्िाई पनय गएको 

हानी नोक्सानीको लिििण सलहत कार्ायिर्िा लनिेदन दताय गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोलजि लनिेदन दताय गदाय लिपदक्ो घटना ि सोबाट पनय गएको हानी नोक्सानीको िूल्र्ाङ्कन 

सलहतको सजयलिन िुचुल्का िा प्रलतिेदन सिेत लनिेदनसाथ संिग्न गरिएको हुनुपनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बिोलजि दताय भएको लनिेदन ि उपदफा (३) बिोलजिको संिग्न िुचुल्का िा प्रलतिेदन सिेतका 

आधाििा लिपद् प्रभालितिाई कोषबाट िाहत िकि तथा सािाग्री उपिब्ध गिाउँदा लिपदक्ो सघनता ि व्र्ापकता, कोषिा जम्िा 

भएको िकि तथा िाहत सािाग्रीको उपिब्धता ि िचयको औलचत्र् सिेतिाई दृलिगत गिी सलिलतिे उलचत ठहर्ायएबिोलजि 

हुनेछ । 
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(५) उपदफा (२) ि (३) िा जुनसुकै कुिा िेलिएको भएता पलन लिपदक्ो कािणिे गलम्भि हानी नोक्सानी िा घाईते 

भई लिपद् प्रभालित व्र्लि िा लनजको एकाघिको परििािका सदस्र्िे िाहतका िालग लनिेदन दताय गनय सक्ने अिस्था निहेिा ि 

तत्काि िाहत उपिब्ध नगिाउँदा लिपद् प्रभालित व्र्लि थप जोलिििा  धकेलिन सक्ने िा थप जनधन ि स्िास््र्िा हानी 

नोक्सानी पुग्न सक्ने अिस्था छ भन्ने सलिलतिाई िागेिा त्र्स्तो व्र्लििाई सलिलतिे लनणयर् गिेि तत्काि िाहत उपिब्ध गिाउन 

सक्नेछ । 

(६) लिपद् प्रभालित व्र्लििाई र्स दफा बिोलजि िाहत उपिब्ध गिाउँदा िलहिा, बािबालिका, लकशोि लकशोिी, 

जेष्ठ नागरिक, अशि तथा अपाङ्गता भएका व्र्लििाई प्राथलिकता लदनुपनेछ । 

९. कोष प्रयोग गनय  नपाईनेर्स )१( : कार्यलिलधिा अन्र्त्र जुनसुकै कुिा िेलिएको भए तापलन देहार्को प्रर्ोजनका िालग कोषिा 

जम्िा भएको िकि  िचय गनय पाईने छैनिः 

(क) लनर्लित प्रशासलनक कार्यको िालग  िचय गनय,  

(ि) कुनै सिकािी िा गैिसिकािी पदालधकािी िा कियचािीिाई लनर्लित रूपिा तिब, भत्ता िा अन्र् सुलिधा 

उपिब्ध गिाउन,  

(ग) कुनै सिकािी िा गैिसिकािी पदालधकािी िा कियचािीिाई भ्रिण िचय िा अन्र् त्र्स्तै प्रकािको िचय 

उपिब्ध गिाउन, 

(घ) लिपद्बाट प्रभालितिाई लदईने तोलकएबिोलजिको िाहत बाहेक अन्र् कुनै पलन लकलसिको चन्दा, पुिस्काि, 

उपहाि िा आलथयक सहार्ता उपिब्ध गिाउन, 

(ङ) कुनै पलन लकलसिको गोलष्ठ, अन्तिलक्रर्ा िा सभासम्िेिन सञ्चािन गनय, गिाउन, 

(च) आकलस्िक रूपिा लनिायण गनुयपने बाहेकका अन्र् लनर्लित पूिायधाि लिकास लनिायणसम्बन्धी कार्य गनय, 

गिाउन, 

(ङ) लिपद् जोलिि न्र्ूलनकिण तथा लिपद् व्र्िस्थापनसँग प्रत्र्क्ष सम्बन्ध नभएको अन्र् कुनै पलन कार्य गनय, 

गिाउन ।  

(२) कोषिाई प्राप्त भएको िस्तुगत सहार्ता सािाग्री िध्र्ै कुनै पलन सािाग्री पूणय िा आंलशकरूपिा कार्ायिर्को िा 

कार्ायिर्को कुनै पदालधकािी िा कियचािीको लनर्लित प्रर्ोजनका िालग प्रर्ोग गरिनेछैन । 

 

परिच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चालन, लेखा तथा लेखा परििण 

१०. कोषको सञ्चालन : (१) कोषको बैंक िाता सञ्चािन िल्ििानी गाउँपालिकाको प्रिुि प्रशासकीर् अलधकृत िा लनजिे 

तोकेको अलधकृत स्तिको कियचािी ि िेिा प्रिुि िा लनजिे तोकेको िेिाको कियचािीको संर्ुि दस्तितबाट हुनेछ ।  

(२) कोषबाट एक पटकिा पाँच हजाि रूपैर्ा भन्दा बढीको िकि भुिानी गदाय अलनिार्यरूपिा बैंक िाफय त िात्र 

भुिानी गरिनेछ । 

(३) कोषिाई प्राप्त िस्तुगत सहार्ता सािाग्रीको लनकासा प्रिुि प्रशासकीर् अलधकृत िा लनजिे तोकेको लिपद् 

व्र्िस्थापन हेने अलधकृत स्तिको कियचािी ि लजन्सी शािा प्रिुिबाट हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोलजि िस्तुगत सहार्ता सािाग्री लिपद् व्र्िस्थापन कार्यिा उपर्ोगका िालग लनकासा गदाय िौज्दात 

लकताबिा िचय अलभिेि जनाई लनकासा लदनुपनेछ ि त्र्स्तो सािाग्रीको अलभिेि िूल्र्िाई कोषको िचयको रूपिा सिेत 

अलभिेि गरिनेछ । 

११. कोषको आयव्ययको लेखा तथा सोको साियजवनकिणकोषको आर् व्र्र्को िेिा प्रचलित कानून बिोलजि  )१( : 

िालिनेछ ।  

(२ )कोषिे कार्यपालिकािे तोकेबिोलजि आन्तरिक लनर्न्त्रण प्रणािी कार्ि गनुय पनेछ।  

(३ )कोषको  िालसकरूपिा भएको आम्दानी ि िचयको लिििण अको िलहनाको सात गतेलभत्रिा साियजलनक गनुयपनेछ । 
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(४ )आलथयक िषय सिाप्त भएको लिलतिे तीन िलहनालभत्र सलिलतिे कोषको िालषयक  आर् व्र्र्को लिििण सिेत  िुल्ने 

िालषयक प्रलतिेदन तर्ाि गिी कार्यपालिका िाफय त गाउँ सभा सिक्ष पेश गनुय पनेछ । 

१२. लेखा परििणकोषको आन्तरिक िेिापिीक्षण िल्ििानी गाउँपालिकाको आन्तरिक िेिा परिक्षण शािाबाट हुनेछ । )१( :  

(२ )कोषको अलन्ति िेिापिीक्षण िहािेिा पिीक्षकबाट हुनेछ ।  

(३ )गाउँ कार्यपालिकािे चाहेिा जुनसुकै बित सलिलतको लहसािलकताि जाँछन िा जाँच गिाउन सक्नेछ ।  

(४ )गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िे कम्तीिा िषयको एक पटक कोषको सािालजक ि साियजलनक िेिापरिक्षणको 

व्र्िस्था लििाउनेछ। 

 

परिच्छेद –४ 

विविि 

१३. सशतय  सहायता : (१) लिपद् व्र्िस्थापन सम्बन्धी तोलकएको कार्य सम्पादन गने शतय सलहत कुनै व्र्लि िा संस्थािे कोषिा 

सहार्ता उपिब्ध गिाउन चाहेिा त्र्स्तो सहार्ता प्राप्त गनुय पूिय सलिलतिे शतय स्िीकाि गने िा नगने सम्बन्धी लनणयर् गनेछ ि 

शतय स्िीकाि गिेको अिस्थािा िात्र सहार्ता िकि िा सािाग्री कोषिा जम्िा हुनेछ । 

ति नेपाि सिकाि, प्रादेश सिकाि िा स्थानीर् सिकाििे सशतय अनुदान उपिब्ध गिाउने हकिा सलिलतको पूिय लनणयर् 

आिश्र्क पनेछैन ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि कोषिा प्राप्त अनुदान िकि िा िस्तुगत सहार्ता सािाग्रीिाई तोलकएको काििा िात्र 

उपर्ोग गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोलजि कोषिा प्राप्त अनुदान िकि िा िस्तुगत सहार्ता सािाग्री तोलकए बिोलजिको कार्यिा 

उपर्ोग भए-नभएको सम्बन्धिा त्र्स्तो सहार्ता उपिब्ध गिाउने व्र्लि िा संस्थािे लिििण िाग गिेिा सोको लिििण उपिब्ध 

गिाउनुपनेछ । 

(४ )उपदफा  (१) बिोलजि कोषिा सहार्ता स्िरुप प्राप् त हुने भौलतक सािाग्रीहरुको भण्डािण तथा लितिण कार्यिाई 

व्र्िलस्थत गनय आिश्र्िा अनुसाि सलिलतिे थप िापदण्ड /लनदेलशका बनाई िागु गनय  सक्नेछ । 

१४. पिामशय वलन सक्ने:  सलिलतिे र्स कार्यलिलध बिोलजिको कार्य सम्पादन गनय उपर्ुि लिज्ञ व्र्लि िा सस्थासँग आिश्र्क 

पिािशय लिन सक्नेछ । 

१५. िकम विज नहुने तथा आिती कोष (रििवविङ् फण्ड) को रूपमा िहने : (१) दफा ५ को उपदफा (१) बिोलजि कोषिा 

जम्िा भएको िकि िध्रे् आंलशक िा पुिै िकि कुनै आलथयक िषयिा िचय नभई आलथयक िषयको अन्त्र्िा बाँकी िहेिा त्र्स्तो 

िकि लिज नभई कोषिै िहनेछ । 

  ति दफा १३ को उपदफा (१) बिोलजि प्राप्त सहार्ता िकििाई त्र्स्तो शतय अनुरूप उपर्ोग गनय नसकेको कािण 

जनाई सहार्ता उपिब्ध गिाउने सम्बलन्धत व्र्लि िा संस्थािे लफताय िाग गिेिा कोषबाट िकि लफताय गनय बाधा पने छैन । 

(२ )कोषिाई आिती कोष (रिबलल्िङ्ग फण्ड )को रुपिा सञ्चािन गरिनेछ ।  

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  )कोषिा  िौज्दात िकि पाँच िाि रूपैर्ा भन्दा न्र्ून हुन गएिा तत्काि थप िकि जम्िा गनय प्रर्त्न गरिनेछ । 

१६. सहयोगका लावग आह्वान गने : (१) लिपदक्ा कािण आपत्कालिन अिस्था लसजयना भई स्थानीर् स्रोत साधन ि क्षितािे 

लिपदक्ो सािना गनय कलठन भएिा िल्ििानी गाउँपालिकािे लछिेकी स्थानीर् तह, प्रदेश सिकाि तथा नेपाि सिकाििाई कोषिा 

आलथयक तथा िस्तुगत सहार्ता उपिब्ध गिाउन अनुिोध गनय सक्नेछ । 

(२) लिपद्बाट प्रभालितको िोज, उद्धाि ि िाहतका िालग सलिलतिे स्थानीर् सािालजक तथा पिोपकािी संघ, संगठन, 

र्ुिाक्िि, आिासिूह, स्िर्ि् सेिक, िाष्ट्रसेिक, उद्योगी व्र्िसार्ी, प्रिुद्ध व्र्लि तथा आिसियसाधािणिाई सहर्ोगका िालग 

अनुिोध गनय सक्नेछ।  
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१७. अविलेख िाख्ने : (१) सलिलतिे कोष परिचािन सम्बन्धिा गिेको लनणयर् ि अन्र् काि काििाहीको अलभिेि दुरुस्त िाख्नु 

पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको अलभिेि सलिलतको सदस्र्-सलचिको लजम्िािा िहनेछ । 

(३) दफा (१) बिोलजिको  अलभिेि सिोकाििािा कुनै व्र्लि िा संस्थािे िाग गिेिा लनजिाई लनर्िानुसाि त्र्स्तो 

अलभिेि उपिब्ध गिाईनेछ ।   

१८. अनुगमन :(१) र्स कार्यलिलध बिोलजि कोष परिचािन तथा सोबाट भएका कािको लनर्लित तथा आकलस्िक अनुगिन 

सम्बन्धी कार्यका िालग सलिलतको संर्ोजक िा लनजिे तोकेको सलिलतको अन्र् कुनै सदस्र्को संर्ोजकत्ििा सलिलतको न्र्ूनति 

थप एक सदस्र् सिेत संिग्न िहेको अनुगिन टोिी िलटई कोष परिचािनबाट भएको कािको अनुगिन गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि िलटएको अनुगिन टोिीिे आफूिाई प्राप्त कार्ायदेशका आधाििा अनुगिनका क्रििा 

देलिएको सत्र् त्र् लिििण सलहतको प्रलतिेदन सलिलतसिक्ष पेश गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोलजि पेश हुन आएको प्रलतिेदन सिेतका आधाििा कोष परिचािनिा कुनै कलि किजोिी भएको 

देलिएिा त्र्सिाई सुधाि गनय सलिलतिे आिश्र्क लनदेशन लदन सक्नेछ ि त्र्स्तो लनदेशनको पािना गनुय सम्बलन्धत सबैको 

कतयव्र् हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) िा जुनसुकै कुिा िेलिएको भएता पलन कोष परिचािनिा कुनै गलम्भि त्रुटी िहेको ि सोिाई तत्काि 

िोक्न आिश्र्क देलिएिा संर्ोजकिे त्र्स्तो कार्य िोक्न लनदेशन लदन सक्नेछ । 

(५) अनुगिनका क्रििा कुनै व्र्लििे झुठा लिििण पेश गिी कोषबाट िाहत प्राप्त गिेको िा कोषिे उपिब्ध गिाएको 

िाहतको दुरूपर्ोग गिेको पाईएिा दोषी उपि प्रचलित कानून बिोलजि काििाही हुनेछ । 

(६) उपदफा (१) बिोलजिको अनुगिन टोिीिा उपिब्ध भएसम्ि स्थानीर् िाजनीलतक दि, लिपद् व्र्िस्थापन 

सम्बन्धी कार्यिा संिग्न गैिसिकािी संघसंस्था, उद्योगी व्र्िसार्ी आिद्ध संघसंगठन, नागरिक सिाज तथा पत्रकाि आिद्ध 

संघसंगठन ि सशतय सहार्ता उपिब्ध गिाउने व्र्लि िा संस्थाको प्रलतलनलध सिेतिाई संिग्न गिाईनेछ । 

१९. वनदेशन वदन सक्ने:  गाउँ सभािे सलिलतको काि कािबाहीको सम्बन्धिा सलिलतिाई आिश्र्क लनदेशन लदन सक्नेछ ।  

 

*** 

 


