
  

 

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलत: २०७५/१२/२९ 

गंगाजिनुा गाउँपालिकाको ववपद् व्र्वस्थापन कोष (सञ्चािन) कार्यववलि, २०७५ 

प्रस्तावनााः 
गाउँपालिका क्षेत्र लित्र प्राकृलतक तथा गैरप्राकृलतक ववपद् बाट हुन सक्ने जोखिि न्रू्लनकरण तथा 
व्र्वस्थापनका िालग स्थापना िएको ववपद् व्र्वस्थापन कोषको सञ्चािन सम्बन्िी कार्यववलि बनाउन 
बाञ्छनीर् िएकोिे, 

गाउँ ववपद् जोखिि न्रू्लनकरण तथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७५ को दफा २७ िे ददएको 
अलिकार प्रर्ोग गरी गाउँ कार्यपालिकािे र्ो कार्यववलि बनाएकोछ ।  
 

पररच्छेद – १ 
प्रारखम्िक 

 
१. संखक्षप्त नाि र प्रारम्ि : (१) र्ो कार्यववलिको नाि “ववपद् व्र्वस्थापन कोष (सञ्चािन) 

कार्यववलि, २०७५” रहेको छ ।  
  (२) र्ो कार्यववलि तरुून्त प्रारम्ि हुनेछ ।  
 
२. पररिाषा : ववषर् वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा र्स कार्यववलििा, 

(क) “ऐन” िन्नािे गंगाजिनुा गाउँ ववपद् जोखिि न्रू्नीकरण तथा व्र्वस्थापन ऐन, 
२०७.... सम्झनपुछय । 

(ि) “कोष” िन्नािे ऐनको दफा १२ बिोखजिको ववपद् व्र्वस्थापन कोष सम्झनपुछय 
। 

(ग) “प्रिाववत व्र्खि” िन्नािे ववपद्को घटनाबाट पररवारका सदस्र् गिुाएको, 
शारीररक वा िानलसक सिस्र्ा उत्पन्न िएको, घर, जग्गाजलिन, पशुपन्छी, 
िाद्यान्न, ित्ताकपडा तथा अन्र् सम्पत्तीिा आंखशक वा पू ू्णरूपिा नोक्सानी 
पगेुको वा ववपद्का कारण अन्र् कुनै तररकाबाट प्रिाववत िएको व्र्खििाई 
सम्झनुपछय । 

(घ) “राहत” िन्नािे ववपद् प्रिाववत व्र्खििाई उपिब्ि गराईने नगद तथा वस्तगुत 
सहार्ता सािाग्री सिेत सम्झनुपछय । 

(ि) “सलिलत” िन्नािे ऐनको दफा ३ बिोखजिको सलिलत सम्झनुपछय । 
(छ) “संर्ोजक” िन्नािे सलिलतको संर्ोजक सम्झनुपछय ।      
 



  

 

पररच्छेद – २ 
कोषको स्थापना, उद्देश्र् तथा प्रर्ोग 

 
३. कोषको स्थापना: (१) स्थानीर् स्तरिा उत्पन्न िएको वा हुनसक्ने ववपद्को जोखिि 

न्रू्लनकरण तथा व्र्वस्थापन सम्बन्िी कार्य गाउँस्तरबाटै सञ्चािन गनयका िालग आवश्र्क 
स्रोत संकिन र पररचािन गनय गाउँपालिकािा एक ववपद् व्र्वस्थापन कोष रहनेछ ।  

(२) कोषको आर् रकि संकिन तथा व्र्र् रकि पररचािनका िालग गाउँपालिकाको 
सखञ्चत कोष रहेको ववत्तीर् संस्थािा एक छुटै्ट िाता िोलिनेछ ।  

(३) कोषको कूि आम्दानी अन्तगयत र्स कार्यववलिको दफा ५ बिोखजि कोषिा 
जम्िा हुनेगरी प्राप्त िएको रकि तथा कोषको िाता रहेको ववत्तीर् संस्थािे कोष रकििा 
उपिब्ि गराएको ब्र्ाज आर् र दफा ६ बिोखजि प्राप्त िएको वस्तगुत सहार्ता सािाग्रीको 
प्रचलित िूल्र् सिेतिाई जनाउँनेछ ।  

तर वस्तगुत सहार्ता सािाग्रीको प्रचलित िूल्र्िाई बैंक वहसाबिा सिावेश गररने छैन 
।  

(४) र्स कार्यववलिको दफा ६ बिोखजि कोषको नाििा प्राप्त हुन आउने वस्तगुत 
सहार्ता सािाग्रीको छुटै्ट िौज्दात वकताब स्थापना गरर अलििेि गररनेछ । 

 
४. कोषको उद्देश्र् : (१) स्थानीर् स्तरिा हुन सक्ने सम्िाव्र् ववपद्को जोखिि न्रू्लनकरण तथा 

ववपद्को व्र्वस्थापनका िालग आलथयक तथा वस्तगुत सहार्ता पररचािन गनुय कोषको उद्देश्र् 
रहनेछ ।  

(२) कोषिे देहार्का क्षेत्रिा काि गने छाः   
(क) ववपद्को घटनाबाट प्रिाववत व्र्खिहरूिाई स्थानीर् स्तरिा तरुुन्त िोज, 

उद्धार र राहत सेवा उपिब्ि गराउने ।  
(ि) ववपद् पदाय तत्कािै स्थानीर् स्तरिा सािना गनय सक्ने अवस्था लसजयना 

गने । 
(ग) ववपद् जोखिि न्रू्लनकरण, पूवयतर्ारी, प्रलतकार्य र पनुिायि कार्यिाई सहज 

गने । 
 

५. कोषको आम्दानी : (१) कोषिा ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अलिनिा 
रवह देहार् बिोखजिका रकि आम्दानीको रूपिा जम्िा हुनेछ: 

(क) गाउँपालिकाको वावषयक बजेटिाफय त ववपद् व्र्वस्थापन कोषिा जम्िा हुने 
गरी स्वीकृत रकि, 

(ि) ववपद् व्र्वस्थापन कार्यका िालग कोषिा जम्िा हुनेगरी अन्र् स्थानीर् 
तहबाट प्राप्त रकि, 



  

 

(ग) ववपद् व्र्वस्थापन कार्यका िालग कोषिा जम्िा हुनेगरी प्रदेश सरकार 
तथा नेपाि सरकारबाट प्राप्त रकि, 

(घ) गाउँ सिाबाट स्वीकृत आलथयक ऐनिा व्र्वस्था गररए बिोखजि ववपद् 
व्र्वस्थापन कोषिा जम्िा हुनेगरी प्राप्त हुने शुल्क तथा दस्तरु रकि,  

(ङ) गाउँ सिा सदस्र्, गाउँ कार्यपालिका सदस्र् तथा गाउँपालिकाका 
कियचारीहरूको स्वेखच्छक लनणयर्बाट प्राप्त हुने रकि, 

(च) स्वदेशी ववलिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरू र त्र्सिा 
कार्यरत कियचारीहरू, उद्योगी, व्र्वसार्ी, पेशाकिी, राजनीलतक दि, 
नागररक सिाज, िालियक तथा परोपकारी संघसंस्था र आि 
सवयसािारणबाट स्वेखच्छक रूपिा प्राप्त हुने रकि, 

(छ) गैरआवासीर् नेपािी, वैदेखशक सरकार तथा संघसंस्थाको तफय बाट 
प्रचलित कानूनको अलिनिा रवह प्राप्त हुने रकि,  

(छ) कोषको िाता सञ्चािनिा रहेको ववत्तीर् संस्थािे त्र्स्तो कोषिा रहेको 
रकििा उपिब्ि गराएको ब्र्ाज आर्, 

(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बिोखजि वस्तगुत सहार्ता सािाग्रीको 
लबक्रीबाट प्राप्त आर्, 

(झ) प्रचलित कानूनको अलिनिा रवह कोषिा जम्िा हुने गरी अन्र् कुनै 
स्रोतबाट प्राप्त रकि ।  

(२) उपदफा (१) बिोखजि कोषिाई उपिब्ि हुने रकि सम्बखन्ित व्र्खि वा 
संस्थािे र्स कार्यववलिको दफा 3 को उपदफा (२) बिोखजिको कोषको बैंक िातािा लसिै 
जम्िा गररददन वा गाउँपालिकाको आलथयक प्रशासन शािािा नगद जम्िा गनय सक्नेछ । 
त्र्सरी नगद जम्िा हुन आएिा आलथयक प्रशासन शािािे सम्बखन्ित व्र्खि वा संस्थािाई 
सोको िपायई उपिब्ि गराउनुपनेछ । 

(३) कोषिा रकि जम्िा गने व्र्खि तथा संस्थाको नाि र प्राप्त सहार्ता रकि 
सम्बन्िी िालसक वववरण अको िवहनाको सात गते लित्र सावयजलनक गररनेछ । 

तर कुनै व्र्खि वा संस्थािे सहार्ता उपिब्ि गराउँदा आफ्नो नाि सावयजलनक नगनय 
सलिलतिाई अनुरोि गरेको रहेछ िने लनजको नाि उल्िेि नगरी वववरण सावयजलनक गनय 
बािा पने छैन।  

 
६. वस्तगुत सहार्ता सािाग्री: (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अलिनिा 

रवह कुनै व्र्खि वा संस्थाबाट नगदबाहेकको वस्तगुत सहार्ता सािाग्री प्राप्त हुन आएिा र 
त्र्सरी प्राप्त सािाग्री ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्िी कार्यिा उपर्ोग हुने देखिएिा त्र्स्तो 
वस्तगुत सहार्ता सािाग्रीिाई स्वीकार गररनेछ ।  



  

 

(2) उपदफा (१) बिोखजि स्वीकार गररएको वस्तगुत सहार्ता सािाग्रीिाई अिग्गै 
िौज्दात वकताबिा आम्दानी अलििेि जनाई त्र्स्तो सािाग्रीको प्रचलित िूल्र्िाई कोषको 
आम्दानीको रूपिा सिेत अलििेि गररनेछ ।  

स्पविकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनका िालग प्रचलित िूल्र् िन्नािे वस्तगुत सािाग्रीको 
साथिा प्राप्तहुने िररद लबजक वा िूल्र्ाङ्कनको प्रिाण र ढुवानी िागत सिेतको िूल्र्िाई 
जनाउँनेछ । र्दी त्र्स्तो िूल्र्लबना नै वस्तगुत सािाग्री प्राप्त हुन आएको रहेछ िने त्र्स्तो 
वस्तगुत सािाग्रीको प्रचलित स्थानीर् दररेट अनसुारको िूल्र्ाङ्कनिाई आम्दानीको आिार 
िालननेछ । सो पलन निएिा त्र्सरी प्राप्त सािाग्रीको िालग सलिलतिे उखचत ठहर्ायएको 
िूल्र्ाङ्कनिाई कोषको आम्दानीको आिारको रूपिा लिईनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोखजि प्राप्त िई उपदफा (२) बिोखजि आम्दानी अलििेि 
गररएको कुनै सािाग्री तत्काि प्रर्ोग गनय आवश्र्क नपने वा नलिल्ने वा िािो सिर्सम्ि 
िण्डारण गरर राख्न पलन अनुकुि नहुने (सड्ने, लबग्रने, नालसने वा िेर जाने) प्रकृखत्तको िएिा 
सलिलतको लनणयर्िे त्र्स्तो सािाग्रीिाई प्रचलित कानून बिोखजि लििाि लबक्री गरी प्राप्त आर् 
रकििाई दफा ३ को उपदफा (२) बिोखजिको कोषको िातािा जम्िा गररनेछ ।   

(४) उपदफा (१) िा जनुसुकै कुरा िेखिएको िएता पलन कुनै वस्तगुत सहार्ता 
सािाग्री स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापनिा उपर्ोग नहुने वा उपर्ोग गनय उपर्ुि नहुने देखिएिा 
सलिलतिे लनणयर् गरी त्र्स्तो सहर्ोग आंखशक वा पूणयरूपिा अस्वीकार गनय सक्नेछ । 

(५) उपदफा (१) वा जनुसुकै कुरा िेखिएको िएता पलन कुनै वस्तगुत सहार्ता 
सािाग्री प्रचलित िापदण्ड बिोखजिको न्रू्नति गुणस्तरर्ुि निएको अवस्थािा त्र्स्तो 
सािाग्रीिाई सलिलतिे अस्वीकार गनेछ।  

(६) उपदफा (१) बिोखजि प्राप्त वस्तगुत सहार्ता सािाग्री उपदफा (४) वा (५) 
बिोखजि अस्वीकार गररएको अवस्थािा बाहेक त्र्स्तो सािाग्री उपिब्ि गराउने व्र्खि वा 
संस्थािाई कार्ायिर्िे सािाग्री प्रालप्त र स्वीकारोखिको िपायई उपिब्ि गराउनपुनेछ । 

(६) उपदफा (१) बिोखजि स्वीकार गरी उपदफा (२) बिोखजि अलििेि गररएको र 
उपदफा (४) वा (५) बिोखजि अखस्वकार गररएको सािाग्रीको वववरण तथा स्वीकार गररएको 
सािाग्रीको हकिा सो उपिब्ि गराउने व्र्खि वा संस्थाको नाि सम्बन्िी िालसक वववरण 
अको िवहनाको सात गते लित्र सावयजलनक गररनेछ । 

तर कुनै व्र्खि वा संस्थािे सहार्ता उपिब्ि गराउँदा आफ्नो नाि सावयजलनक नगनय 
सलिलतिाई अनुरोि गरेको रहेछ िने लनजको नाि उल्िेि नगरी वववरण सावयजलनक गनय 
बािा पने छैन । 

(७) र्स दफा बिोखजि प्राप्त िएको वस्तगुत सहार्ता सािाग्रीिाई त्र्स्तो सािाग्री 
िण्डारण गने वा प्रर्ोग गररने स्थानसम्ि परु्ायउनका िालग सहार्ता उपिब्ि गराउने 
सम्बखन्ित व्र्खि वा संस्थािाई नै अनरुोि गनय सवकनेछ ।   

  



  

 

७. कोषको प्रर्ोग : (१) कोषिा जम्िा िएको रकि िचय गनय तथा ववपद् व्र्वस्थापनका िालग 
प्राप्त वस्तगुत सहार्ता सािाग्री िचय लनकासा गनय सलिलतिे लनणयर् गनुयपने छ ।  

(२) उपदफा (१) िा जनुसुकै कुरा िेखिएको िएता पलन तत्काि ववपद् प्रलतकार्य 
गनुय पने अवस्था रहेको, तर सलिलतको बैठक बस्न सक्ने अवस्था नरहेिा ततू् पश्चात िगतै 
बस्ने सलिलतको बैठकबाट अनिुोदन गराउने गरी संर्ोजकको लनणयर्बाट एक पटकिा बढीिा 
दश हजार रूपैर्ासम्िको रकि िचय गनय बािा पगु्ने छैन ।  

(३) कोषिा जम्िा िएको रकि तथा सािाग्री देहार् बिोखजिको कार्यिा िचय 
गररनेछ: 

(क) ववपद् बाट प्रिाववत िएको वा हुनसक्ने व्र्खि वा सिदुार्को तत्काि 
िोजी, उद्धार तथा सम्पखत्तको संरक्षण गनय, 

(ि) ववपद् प्रिाववतको तत्कािीन राहतका िालग आवश्र्क पने िाद्यान्न, 
िानेपानी, ित्ता कपडा, औषिी, सरसफाइ तथा शैखक्षक सािाग्री जस्ता 
वस्तहुरू िररद गरी उपिब्ि गराउन तथा ततू् सम्बन्िी अन्र् आवश्र्क 
कार्य गनय, 

(ग) ववपद्को कारण स्थार्ी बसोबास स्थि गिुाएका व्र्खिहरूका िालग 
अस्थार्ी खशववर वा आश्रर्स्थि बनाउन तथा पनुस्थायपना गनय, 

(घ) ववपद्को कारणबाट घाइते वा लबरािी िएका व्र्खिको औषिोपचार गनय, 
(ङ) ववपद् प्रिाववतिाई िनोवैज्ञालनक उपचार तथा िनोवविशय प्रदान गनय, 
(च) ववपद्को कारणबाट िृत्र् ुिएका व्र्खिको काजवक्रर्ा वा सदगतका िालग 

लनजको पररवारिाई तोवकए बिोखजिको सहार्ता उपिब्ि गराउन, 
(छ) ववपद्को कारण सम्पखत्तको क्षती हुने व्र्खििाई तोवकएबिोखजिको राहत 

उपिब्ि गराउन, 
(ज) िोज, उद्धार तथा प्राथलिक उपचारकािालग स्वर्िू् सेवक तथा 

ववशेषज्ञको पररचािन र सािाग्री िररद तथा िण्डारण गनय, 
(झ) ववपद्को कारणबाट िएको फोहरिैिा तथा प्रदुषणको ववसजयन गनय, 
(ञ) ववपद् पूवय सूचना प्रणािी स्थापना सम्बन्िी उपकरण िररद, प्रणािी 

ववकास र सोको सञ्चािन गनय, 
(ट) िोज, उद्धार र राहतकोिालग तत्काि सञ्चार तथा र्ातार्ात सूचारु गनय, 
(ठ) स्थानीर् स्तरिा रहेका ववपद् व्र्वस्थापन स्वर्िू् सेवकहरूको क्षिता 

ववकास तथा पररचािन सम्बन्िी कार्य गनय, 
(ड) जोखििर्ुि स्थानको पवहचान तथा उि स्थानको िन जनको स्थानान्तरण 

गनय, 
(ढ) ववपद् पश्चात ववपदबाट िएको क्षलतको िेिाजोिा र ववपद् पश्चातको 

आवश्र्कताको पवहचान गनय, 
(ण) ववपद् पलछको पनुाःलनिायण गनय, 



  

 

(त) ववपद् पवुयतर्ारी, ववपद् प्रलतकार्य, ववपद् र ववपद्पलछको पनुिायि, ववपद् 
जोखिि न्रू्लनकरण जस्ता ववपद् व्र्वस्थापनका कार्य गनय, 

(थ) सलिलतिे तोके बिोखजिको ववपद् व्र्वस्थापन सम्वखन्ि अन्र् काि गनय, 
गराउन । 

(४) उपदफा (३) िा जनुसुकै कुरा िेखिएको िए तापलन लनर्लितरूपिा गररने 
ववकास लनिायण सम्बन्िी कार्यिाई ववपद् व्र्वस्थापनसँग आवद्ध गराएर कोषबाट कुनै पलन 
वकलसिको िचय गनय पाईनेछैन । 

(५) कोषिा िौज्दात रकि पाँच िाि रूपैर्ा िन्दा घवट िएको अवस्थािा 
आपतकालिन कार्यबाहेक अन्र् प्रर्ोजनका िालग कोषको रकि प्रर्ोग गररनेछैन ।  

 
८. राहत सहार्ता ववतरण: (१) प्रिाववत व्र्खििाई राहत उपिब्ि गराउँदा कोषिा जम्िा 

िएको रकि र वस्तगुत सािाग्री िध्र्े आवश्र्कता र औखचत्र्का आिारिा दुवै वा कुनै एक 
िात्र पलन उपिब्ि गराउन सवकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोखजि राहत उपिब्ि गराउनुपूवय कोषबाट राहत उपिब्ि 
गराईददने सम्बन्ििा ववपद् प्रिाववत व्र्खि वा लनजको एकाघरको पररवारका सदस्र्िे 
ववपद्को घटना र सोबाट आँफू वा आफ्नो पररवारका सदस्र्िाई पनय गएको हानी 
नोक्सानीको वववरण सवहत कार्ायिर्िा लनवेदन दताय गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोखजि लनवेदन दताय गदाय ववपद्को घटना र सोबाट पनय गएको 
हानी नोक्सानीको िूल्र्ाङ्कन सवहतको सजयलिन िचुलु्का वा प्रलतवेदन सिेत लनवेदनसाथ संिग्न 
गररएको हुनपुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बिोखजि दताय िएको लनवेदन र उपदफा (३) बिोखजिको संिग्न 
िचुलु्का वा प्रलतवेदन सिेतका आिारिा ववपद् प्रिाववतिाई कोषबाट राहत रकि तथा 
सािाग्री उपिब्ि गराउँदा ववपद्को सघनता र व्र्ापकता, कोषिा जम्िा िएको रकि तथा 
राहत सािाग्रीको उपिब्िता र िचयको औखचत्र् सिेतिाई दृविगत गरी सलिलतिे उखचत 
ठहर्ायएबिोखजि हुनेछ । 

(५) उपदफा (२) र (३) िा जनुसुकै कुरा िेखिएको िएता पलन ववपद्को कारणिे 
गखम्िर हानी नोक्सानी वा घाईते िई ववपद् प्रिाववत व्र्खि वा लनजको एकाघरको पररवारका 
सदस्र्िे राहतका िालग लनवेदन दताय गनय सक्ने अवस्था नरहेिा र तत् काि राहत उपिब्ि 
नगराउँदा ववपद् प्रिाववत व्र्खि थप जोखिििा िकेलिन सक्ने वा थप जनिन र स्वास््र्िा 
हानी नोक्सानी पगु्न सक्ने अवस्था छ िने्न सलिलतिाई िागेिा त्र्स्तो व्र्खििाई सलिलतिे 
लनणयर् गरेर तत्काि राहत उपिब्ि गराउन सक्नेछ । 

(६) ववपद् प्रिाववत व्र्खििाई र्स दफा बिोखजि राहत उपिब्ि गराउँदा िवहिा, 
बािबालिका, वकशोर वकशोरी, जेष्ठ नागररक, अशि तथा अपाङ्गता िएका व्र्खििाई 
प्राथलिकता ददनुपनेछ । 

 



  

 

९. कोष प्रर्ोग गनय नपाईने: (१) र्स कार्यववलििा अन्र्त्र जनुसुकै कुरा िेखिएको िए तापलन 
देहार्को प्रर्ोजनका िालग कोषिा जम्िा िएको रकि िचय गनय पाईने छैनाः 

(क) लनर्लित प्रशासलनक कार्यको िालग िचय गनय,  
(ि) कुनै सरकारी वा गैरसरकारी पदालिकारी वा कियचारीिाई लनर्लित रूपिा 

तिब, ित्ता वा अन्र् सवुविा उपिब्ि गराउन,  
(ग) कुनै सरकारी वा गैरसरकारी पदालिकारी वा कियचारीिाई भ्रिण िचय वा 

अन्र् त्र्स्तै प्रकारको िचय उपिब्ि गराउन, 
(घ) ववपद् बाट प्रिाववतिाई ददईने तोवकएबिोखजिको राहत बाहेक अन्र् कुनै 

पलन वकलसिको चन्दा, परुस्कार, उपहार वा आलथयक सहार्ता उपिब्ि 
गराउन, 

(ङ) कुनै पलन वकलसिको गोवष्ठ, अन्तरवक्रर्ा वा सिासम्िेिन सञ्चािन गनय, 
गराउन, 

(च) आकखस्िक रूपिा लनिायण गनुयपने बाहेकका अन्र् लनर्लित पूवायिार ववकास 
लनिायणसम्बन्िी कार्य गनय, गराउन, 

(ङ) ववपद् जोखिि न्रू्लनकरण तथा ववपद् व्र्वस्थापनसँग प्रत्र्क्ष सम्बन्ि 
निएको अन्र् कुनै पलन कार्य गनय, गराउन ।  

(२) कोषिाई प्राप्त िएको वस्तगुत सहार्ता सािाग्री िध्रै् कुनै पलन सािाग्री पूणय वा 
आंखशकरूपिा कार्ायिर्को वा कार्ायिर्को कुनै पदालिकारी वा कियचारीको लनर्लित 
प्रर्ोजनका िालग प्रर्ोग गररनेछैन । 

 
पररच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चािन, िेिा तथा िेिा पररक्षण 
 
१०. कोषको सञ्चािन : (१) कोषको बैंक िाता सञ्चािन गाउँपालिकाको प्रििु प्रशासकीर् 

अलिकृत वा लनजिे तोकेको अलिकृत स्तरको कियचारी र िेिा प्रििु वा लनजिे तोकेको 
िेिाको कियचारीको संर्िु दस्तितबाट हुनेछ ।  

(२) कोषबाट एक पटकिा दुई हजार रूपैर्ा िन्दा बढीको रकि ििुानी गदाय 
अलनवार्यरूपिा बैंक िाफय त िात्र ििुानी गररनेछ । 

(३) कोषिाई प्राप्त वस्तगुत सहार्ता सािाग्रीको लनकासा प्रििु प्रशासकीर् अलिकृत 
वा लनजिे तोकेको ववपद् व्र्वस्थापन हेने अलिकृत स्तरको कियचारी र खजन्सी शािा 
प्रििुबाट हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोखजि वस्तगुत सहार्ता सािाग्री ववपद् व्र्वस्थापन कार्यिा 
उपर्ोगका िालग लनकासा गदाय िौज्दात वकताबिा िचय अलििेि जनाई लनकासा ददनुपनेछ र 
त्र्स्तो सािाग्रीको अलििेि िूल्र्िाई कोषको िचयको रूपिा सिेत अलििेि गररनेछ । 

 



  

 

११. कोषको आर्व्र्र्को िेिा तथा सोको सावयजलनकरण : (१) कोषको आर् व्र्र्को िेिा 
प्रचलित कानून बिोखजि राखिनेछ ।  

(२) कोषिे कार्यपालिकािे तोकेबिोखजि आन्तररक लनर्न्त्रण प्रणािी कार्ि गनुय 
पनेछ। 

(३) कोषको िालसकरूपिा िएको आम्दानी र िचयको वववरण अको िवहनाको सात 
गतेलित्रिा सावयजलनक गनुयपनेछ । 

(४) आलथयक वषय सिाप्त िएको लिलतिे तीन िवहनालित्र सलिलतिे कोषको वावषयक आर् 
व्र्र्को वववरण सिेत िुल्ने वावषयक प्रलतवेदन तर्ार गरी कार्यपालिका िाफय त गाउँ सिा 
सिक्ष पेश गनुय पनेछ । 

 
१२. िेिा पररक्षण : (१) कोषको आन्तररक िेिापरीक्षण गाउँपालिकाको आन्तररक िेिा पररक्षण 

शािाबाट हुनेछ । 
(२) कोषको अखन्ति िेिापरीक्षण िहािेिा परीक्षकबाट हुनेछ । 
(३) गाउँ कार्यपालिकािे चाहेिा जनुसुकै बित सलिलतको वहसाववकताव जाँच्न वा 

जाँच गराउन सक्नेछ । 
(४) गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िे कम्तीिा वषयको एक पटक कोषको सािाखजक 

र सावयजलनक िेिापररक्षणको व्र्वस्था लििाउनेछ। 
 

पररच्छेद –४ 
ववववि 

 
१३. सशतय सहार्ता : (१) ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्िी तोवकएको कार्य सम्पादन गने शतय सवहत 

कुनै व्र्खि वा संस्थािे कोषिा सहार्ता उपिब्ि गराउन चाहेिा त्र्स्तो सहार्ता प्राप्त गनुय 
पूवय सलिलतिे शतय स्वीकार गने वा नगने सम्बन्िी लनणयर् गनेछ र शतय स्वीकार गरेको 
अवस्थािा िात्र सहार्ता रकि वा सािाग्री कोषिा जम्िा हुनेछ । 

तर नेपाि सरकार, प्रादेश सरकार वा स्थानीर् सरकारिे सशतय अनदुान उपिब्ि 
गराउने हकिा सलिलतको पूवय लनणयर् आवश्र्क पनेछैन ।  

(२) उपदफा (१) बिोखजि कोषिा प्राप्त अनुदान रकि वा वस्तगुत सहार्ता 
सािाग्रीिाई तोवकएको काििा िात्र उपर्ोग गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोखजि कोषिा प्राप्त अनुदान रकि वा वस्तगुत सहार्ता 
सािाग्री तोवकए बिोखजिको कार्यिा उपर्ोग िए-निएको सम्बन्ििा त्र्स्तो सहार्ता उपिब्ि 
गराउने व्र्खि वा संस्थािे वववरण िाग गरेिा सोको वववरण उपिब्ि गराउनुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोखजि कोषिा सहार्ता स्वरुप प्राप् त हुने िौलतक सािाग्रीहरुको 
िण्डारण तथा ववतरण कार्यिाई व्र्वखस्थत गनय आवश्र्िा अनसुार सलिलतिे थप 
िापदण्ड/लनदेखशका बनाई िाग ुगनय सक्नेछ । 



  

 

 
१४. परािशय लिन सक्ने : सलिलतिे र्स कार्यववलि बिोखजिको कार्य सम्पादन गनय उपर्ुि ववज्ञ 

व्र्खि वा सस्थासँग आवश्र्क परािशय लिन सक्नेछ । 
 
१५. रकि विज नहुने तथा आवती कोष (ररवखल्वङ् फण्ड) को रूपिा रहने : (१) दफा ५ को 

उपदफा (१) बिोखजि कोषिा जम्िा िएको रकि िध्र्े आंखशक वा परैु रकि कुनै आलथयक 
वषयिा िचय निई आलथयक वषयको अन्त्र्िा बाँकी रहेिा त्र्स्तो रकि विज निई कोषिै 
रहनेछ । 

  तर दफा १३ को उपदफा (१) बिोखजि प्राप्त सहार्ता रकििाई त्र्स्तो शतय 
अनरुूप उपर्ोग गनय नसकेको कारण जनाई सहार्ता उपिब्ि गराउने सम्बखन्ित व्र्खि वा 
संस्थािे वफताय िाग गरेिा कोषबाट रकि वफताय गनय बािा पने छैन । 

(२) कोषिाई आवती कोष (ररबखल्वङ्ग फण्ड) को रुपिा सञ्चािन गररनेछ । 
स्पविकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनका िालग आवती कोष (ररबखल्वङ फण्ड) िन्नािे 

कोषबाट िचय िएको नगद रकि वावषयक रुपिा बजेट ववलनर्ोजन िाफय त पनुाःपलुतय गदै जाने 
गरर स्थावपत कोषिाई सम्झनपुछय । 

(3) कोषिा िौज्दात रकि पाँच िाि रूपैर्ा िन्दा न्रू्न हुन गएिा तत्काि थप 
रकि जम्िा गनय प्रर्त्न गररनेछ । 

 
१६. सहर्ोगका िालग आह्वान गने : (१) ववपद्का कारण आपत्कालिन अवस्था लसजयना िई 

स्थानीर् स्रोत सािन र क्षितािे ववपद्को सािना गनय कदठन िएिा गाउँपालिकािे लछिेकी 
स्थानीर् तह, प्रदेश सरकार तथा नेपाि सरकारिाई कोषिा आलथयक तथा वस्तगुत सहार्ता 
उपिब्ि गराउन अनुरोि गनय सक्नेछ । 

(२) ववपद् बाट प्रिाववतको िोज, उद्धार र राहतका िालग सलिलतिे स्थानीर् 
सािाखजक तथा परोपकारी संघ, संगठन, र्वुाक्िव, आिासिूह, स्वर्िू् सेवक, राष्ट्रसेवक, 
उद्योगी व्र्वसार्ी, प्रवुद्ध व्र्खि तथा आिसवयसािारणिाई सहर्ोगका िालग अनरुोि गनय 
सक्नेछ।  

 
१७. अलििेि राख्ने : (१) सलिलतिे कोष पररचािन सम्बन्ििा गरेको लनणयर् र अन्र् काि 

कारवाहीको अलििेि दुरुस्त राख्नु पनेछ । 
(२) उपदफा (१) बिोखजिको अलििेि सलिलतको सदस्र्-सखचवको खजम्िािा रहनेछ 

। 
(३) दफा (१) बिोखजिको अलििेि सरोकारवािा कुनै व्र्खि वा संस्थािे िाग 

गरेिा लनजिाई लनर्िानसुार त्र्स्तो अलििेि उपिब्ि गराईनेछ ।   
 



  

 

१८. अनुगिन: (१) र्स कार्यववलि बिोखजि कोष पररचािन तथा सोबाट िएका कािको लनर्लित 
तथा आकखस्िक अनुगिन सम्बन्िी कार्यका िालग सलिलतको संर्ोजक वा लनजिे तोकेको 
सलिलतको अन्र् कुनै सदस्र्को संर्ोजकत्विा सलिलतको न्रू्नति थप एक सदस्र् सिेत 
संिग्न रहेको अनुगिन टोिी िवटई कोष पररचािनबाट िएको कािको अनुगिन गनय 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोखजि िवटएको अनुगिन टोिीिे आफूिाई प्राप्त कार्ायदेशका 
आिारिा अनुगिनका क्रििा देखिएको सत्र् त्र् वववरण सवहतको प्रलतवेदन सलिलतसिक्ष 
पेश गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोखजि पेश हुन आएको प्रलतवेदन सिेतका आिारिा कोष 
पररचािनिा कुनै कलि किजोरी िएको देखिएिा त्र्सिाई सुिार गनय सलिलतिे आवश्र्क 
लनदेशन ददन सक्नेछ र त्र्स्तो लनदेशनको पािना गनुय सम्बखन्ित सबैको कतयव्र् हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) िा जनुसुकै कुरा िेखिएको िएता पलन कोष पररचािनिा कुनै 
गखम्िर त्रटुी रहेको र सोिाई तत्काि रोक्न आवश्र्क देखिएिा संर्ोजकिे त्र्स्तो कार्य 
रोक्न लनदेशन ददन सक्नेछ । 

(५) अनुगिनका क्रििा कुनै व्र्खििे झुठा वववरण पेश गरी कोषबाट राहत प्राप्त 
गरेको वा कोषिे उपिब्ि गराएको राहतको दुरूपर्ोग गरेको पाईएिा दोषी उपर प्रचलित 
कानून बिोखजि कारवाही हुनेछ । 

(६) उपदफा (१) बिोखजिको अनुगिन टोिीिा उपिब्ि िएसम्ि स्थानीर् 
राजनीलतक दि, ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्िी कार्यिा संिग्न गैरसरकारी संघसंस्था, उद्योगी 
व्र्वसार्ी आवद्ध संघसंगठन, नागररक सिाज तथा पत्रकार आवद्ध संघसंगठन र सशतय 
सहार्ता उपिब्ि गराउने व्र्खि वा संस्थाको प्रलतलनलि सिेतिाई संिग्न गराईनेछ । 

 
१९. लनदेशन ददन सक्ने : गाउँ सिािे सलिलतको काि कारबाहीको सम्बन्ििा सलिलतिाई 

आवश्र्क लनदेशन ददन सक्नेछ । 
 


