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नेपाल सरकार, संघीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयको धमधत २०७५/०5/04  को धनर्ययानसुार स्थानीय तहलाई उपलब्ि गराईएको 

 

l;Dtf गाउँपाधलका 
विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) काययविधि, २०७६ 

    
 
प्रस्तािनााः 

l;Dtf गाउँपाधलका के्षर धिर प्राकृधतक तथा गैरप्राकृधतक विपद्बाट हुन सक्ने जोखिम 
न्यूधनकरर् तथा व्यिस्थापनका लाधग स्थापना िएको विपद् व्यिस्थापन कोषको सञ्चालन सम्बन्िी 
काययविधि बनाउन बाञ्छनीय िएकोले, 

गाउँ विपद् जोखिम न्यूधनकरर् तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५ को दफा २७ ले ददएको 
अधिकार प्रयोग गरी l;Dtf गाउँ काययपाधलकाले यो काययविधि बनाएकोछ ।   
 

पररच्छेद – १ 
प्रारखम्िक 

 
१. संखक्षप्त नाम र प्रारम्ि : (१) यो काययविधिको नाम “विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) 

काययविधि, २०७6” रहेको छ ।  
  (२) यो काययविधि तरुून्त प्रारम्ि हुनेछ ।  
 
२. पररिाषा : विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययविधिमा, 

(क) “ऐन” िन्नाले l;Dtf गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरर् तथा व्यिस्थापन ऐन , 
२०७6 सम्झनपुछय । 

(ि) “कोष” िन्नाले ऐनको दफा १२ बमोखजमको विपद् व्यिस्थापन कोष 
सम्झनपुछय । 

(ग) “प्रिावित व्यखि” िन्नाले विपद्को घटनाबाट पररिारका सदस्य गमुाएको, 
शारीररक िा मानधसक समस्या उत्पन्न िएको, घर, जग्गाजधमन, पशुपन्छी, 
िाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा अन्य सम्पत्तीमा आंखशक िा पूू्र्रूपमा नोक्सानी 
पगुेको िा विपद्का कारर् अन्य कुनै तररकाबाट प्रिावित िएको व्यखिलाई 
सम्झनपुछय । 

(घ) “राहत” िन्नाले विपद् प्रिावित व्यखिलाई उपलब्ि गराईने नगद तथा िस्तगुत 
सहायता सामाग्री समेत सम्झनपुछय । 

(ङ) “सधमधत” िन्नाले ऐनको दफा ३ बमोखजमको सधमधत सम्झनपुछय । 
(च) “संयोजक” िन्नाले सधमधतको संयोजक सम्झनपुछय ।   





 

-5_ ljkb eGgfn] s'g} :yfgdf cfktsfnLg cj:yf l;h{gf eO{ hg 

wgsf] If]tL ] x'gsf] ;fy} hLjgofkg / jftfj/0fdf k|lts'n c;/ ug]{ 

k|fs[lts jf u}/ k|fs[lts ljkb ;demg kb{5 . 

-h_ æ:yflgo txÆ eGgfn] ufpFkflnsf gu/kflnsf / lhNnf ;Dd 

;Demg'kb{5 . 

     -em_:yflgo ljkb Joj:yfkg l;ldlt eGgfn] bkmf !& adf]lhdsf]                                      

:yflgo ljkb Joj:yfkg ;ldlt ;Demg'k5{ . 
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ljt/0f jftfj/0fLo k|b'if0f jgljgf; jf ef}lts ;+/rgfsf]If ]tL cfbL 

;Demg'kb{5 . 

   
 

पररच्छेद – २ 
कोषको स्थापना, उद्देश्य तथा प्रयोग 

 
३. कोषको स्थापना: (१) स्थानीय स्तरमा उत्पन्न िएको िा हुनसक्ने विपद्को जोखिम 

न्यूधनकरर् तथा व्यिस्थापन सम्बन्िी कायय गाउँ स्तरबाटै सञ्चालन गनयका लाधग आिश्यक 
स्रोत संकलन र पररचालन गनय गाउँपाधलकामा एक विपद् व्यिस्थापन कोष रहनेछ ।  

(२) कोषको आय रकम संकलन तथा व्यय रकम पररचालनका लाधग 
गाउँपाधलकाको सखञ्चत कोष रहेको वित्तीय संस्थामा एक छुटै्ट िाता िोधलनेछ ।  

(३) कोषको कूल आम्दानी अन्तगयत यस काययविधिको दफा ५ बमोखजम कोषमा 
जम्मा हुनेगरी प्राप्त िएको रकम तथा कोषको िाता रहेको वित्तीय संस्थाले कोष रकममा 
उपलब्ि गराएको ब्याज आय र दफा ६ बमोखजम प्राप्त िएको िस्तगुत सहायता सामाग्रीको 
प्रचधलत मूल्य समेतलाई जनाउँनेछ ।  

तर िस्तगुत सहायता सामाग्रीको प्रचधलत मूल्यलाई बैंक वहसाबमा समािेश गररने 
छैन ।  





 

(४) यस काययविधिको दफा ६ बमोखजम कोषको नाममा प्राप्त हुन आउने िस्तगुत 
सहायता सामाग्रीको छुटै्ट मौज्दात वकताब स्थापना गरर अधिलेि गररनेछ । 

 
४. कोषको उद्देश्य : (१) स्थानीय स्तरमा हुन सक्ने सम्िाव्य विपद्को जोखिम न्यूधनकरर् 

तथा विपद्को व्यिस्थापनका लाधग आधथयक तथा िस्तगुत सहायता पररचालन गनुय कोषको 
उदे्दश्य रहनेछ ।  

(२) कोषले देहायका के्षरमा काम गने छाः   
(क) विपद्को घटनाबाट प्रिावित व्यखिहरूलाई स्थानीय स्तरमा तरुुन्त 

िोज, उद्धार र राहत सेिा उपलब्ि गराउने ।  
(ि) विपद् पदाय तत्कालै स्थानीय स्तरमा सामना गनय सक्ने अिस्था धसजयना 

गने । 
(ग) विपद् जोखिम न्यूधनकरर् , पूियतयारी, प्रधतकायय र पनुलायि काययलाई 

सहज गने । 
 

५. कोषको आम्दानी : (१) कोषमा ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अधिनमा 
रवह देहाय बमोखजमका रकम आम्दानीको रूपमा जम्मा हुनेछ: 

(क) गाउँपाधलकाको िावषयक बजेटमाफय त विपद् व्यिस्थापन कोषमा जम्मा 
हुने गरी स्िीकृत रकम, 

(ि) विपद् व्यिस्थापन काययका लाधग कोषमा जम्मा हुनेगरी अन्य स्थानीय 
तहबाट प्राप्त रकम, 

(ग) विपद् व्यिस्थापन काययका लाधग कोषमा जम्मा हुनेगरी प्रदेश सरकार 
तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(घ) गाउँसिाबाट स्िीकृत आधथयक ऐनमा व्यिस्था गररए बमोखजम विपद् 
व्यिस्थापन कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्त हुने शुल्क तथा दस्तरु रकम,  

(ङ) गाउँसिा सदस्य, गाउँ काययपाधलका सदस्य तथा गाउँपाधलका 
कमयचारीहरूको स्िेखच्छक धनर्ययबाट प्राप्त हुने रकम, 

(च) स्िदेशी विधिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरू र त्यसमा 
काययरत कमयचारीहरू, उद्योगी, व्यिसायी, पेशाकमी, राजनीधतक दल, 
नागररक समाज, िाधमयक तथा परोपकारी संघसंस्था र आम 
सियसािारर्बाट स्िेखच्छक रूपमा प्राप्त हुने रकम, 

(छ) गैरआिासीय नेपाली, िैदेखशक सरकार तथा संघसंस्थाको तफय बाट 
प्रचधलत कानूनको अधिनमा रवह प्राप्त हुने रकम,  

(छ) कोषको िाता सञ्चालनमा रहेको वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कोषमा रहेको 
रकममा उपलब्ि गराएको ब्याज आय, 





 

(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बमोखजम िस्तगुत सहायता सामाग्रीको 
धबक्रीबाट प्राप्त आय, 

(झ) प्रचधलत कानूनको अधिनमा रवह कोषमा जम्मा हुने गरी अन्य कुनै 
स्रोतबाट प्राप्त रकम ।  

(२) उपदफा (१) बमोखजम कोषलाई उपलब्ि हुने रकम सम्बखन्ित व्यखि िा 
संस्थाले यस काययविधिको दफा 3 को उपदफा (२) बमोखजमको कोषको बैंक िातामा 
धसिै जम्मा गररददन िा गाउँपाधलकाको आधथयक प्रशासन शािामा नगद जम्मा गनय सक्नेछ 
। त्यसरी नगद जम्मा हुन आएमा आधथयक प्रशासन शािाले सम्बखन्ित व्यखि िा 
संस्थालाई सोको िपायई उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्यखि तथा संस्थाको नाम र प्राप्त सहायता रकम 
सम्बन्िी माधसक वििरर् अको मवहनाको सात गते धिर साियजधनक गररनेछ । 

तर कुनै व्यखि िा संस्थाले सहायता उपलब्ि गराउँदा आफ्नो नाम साियजधनक 
नगनय सधमधतलाई अनरुोि गरेको रहेछ िने धनजको नाम उल्लेि नगरी वििरर् साियजधनक 
गनय बािा पने छैन।  

 
६. िस्तगुत सहायता सामाग्री: (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अधिनमा 

रवह कुनै व्यखि िा संस्थाबाट नगदबाहेकको िस्तगुत सहायता सामाग्री प्राप्त हुन आएमा र 
त्यसरी प्राप्त सामाग्री विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी काययमा उपयोग हुने देखिएमा त्यस्तो 
िस्तगुत सहायता सामाग्रीलाई स्िीकार गररनेछ ।  

(2) उपदफा (१) बमोखजम स्िीकार गररएको िस्तगुत सहायता सामाग्रीलाई अलग्गै 
मौज्दात वकताबमा आम्दानी अधिलेि जनाई त्यस्तो सामाग्रीको प्रचधलत मूल्यलाई कोषको 
आम्दानीको रूपमा समेत अधिलेि गररनेछ ।  

स्पविकरर्ाः यस दफाको प्रयोजनका लाधग प्रचधलत मूल्य िन्नाले िस्तगुत सामाग्रीको 
साथमा प्राप्तहुने िररद धबजक िा मूल्याङ्कनको प्रमार् र ढुिानी लागत समेतको मूल्यलाई 
जनाउँनेछ । यदी त्यस्तो मूल्यधबना नै िस्तगुत सामाग्री प्राप्त हुन आएको रहेछ िने त्यस्तो 
िस्तगुत सामाग्रीको प्रचधलत स्थानीय दररेट अनसुारको मूल्याङ्कनलाई आम्दानीको आिार 
माधननेछ । सो पधन निएमा त्यसरी प्राप्त सामाग्रीको लाधग सधमधतले उखचत ठहयायएको 
मूल्याङ्कनलाई कोषको आम्दानीको आिारको रूपमा धलईनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोखजम प्राप्त िई उपदफा (२) बमोखजम आम्दानी अधिलेि 
गररएको कुनै सामाग्री तत्काल प्रयोग गनय आिश्यक नपने िा नधमल्ने िा लामो समयसम्म 
िण्डारर् गरर राख्न पधन अनकुुल नहुने (सड्ने, धबग्रने, नाधसने िा िेर जाने) प्रकृखत्तको 
िएमा सधमधतको धनर्ययले त्यस्तो सामाग्रीलाई प्रचधलत कानून बमोखजम धललाम धबक्री गरी 
प्राप्त आय रकमलाई दफा ३ को उपदफा (२) बमोखजमको कोषको िातामा जम्मा गररनेछ 
।   





 

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको िएता पधन कुनै िस्तगुत सहायता 
सामाग्री स्थानीय विपद् व्यिस्थापनमा उपयोग नहुने िा उपयोग गनय उपयुि नहुने 
देखिएमा सधमधतले धनर्यय गरी त्यस्तो सहयोग आंखशक िा पूर्यरूपमा अस्िीकार गनय सक्नेछ 
। 

(५) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेखिएको िएता पधन कुनै िस्तगुत सहायता 
सामाग्री प्रचधलत मापदण्ड बमोखजमको न्यूनतम गुर्स्तरयुि निएको अिस्थामा त्यस्तो 
सामाग्रीलाई सधमधतले अस्िीकार गनेछ।  

(६) उपदफा (१) बमोखजम प्राप्त िस्तगुत सहायता सामाग्री उपदफा (४) िा (५) 
बमोखजम अस्िीकार गररएको अिस्थामा बाहेक त्यस्तो सामाग्री उपलब्ि गराउने व्यखि िा 
संस्थालाई कायायलयले सामाग्री प्राधप्त र स्िीकारोखिको िपायई उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोखजम स्िीकार गरी उपदफा (२) बमोखजम अधिलेि गररएको 
र उपदफा (४) िा (५) बमोखजम अखस्िकार गररएको सामाग्रीको वििरर् तथा स्िीकार 
गररएको सामाग्रीको हकमा सो उपलब्ि गराउने व्यखि िा संस्थाको नाम सम्बन्िी माधसक 
वििरर् अको मवहनाको सात गते धिर साियजधनक गररनेछ । 

तर कुनै व्यखि िा संस्थाले सहायता उपलब्ि गराउँदा आफ्नो नाम साियजधनक 
नगनय सधमधतलाई अनरुोि गरेको रहेछ िने धनजको नाम उल्लेि नगरी वििरर् साियजधनक 
गनय बािा पने छैन । 

(७) यस दफा बमोखजम प्राप्त िएको िस्तगुत सहायता सामाग्रीलाई त्यस्तो सामाग्री 
िण्डारर् गने िा प्रयोग गररने स्थानसम्म पयुायउनका लाधग सहायता उपलब्ि गराउने 
सम्बखन्ित व्यखि िा संस्थालाई नै अनरुोि गनय सवकनेछ ।   

  
७. कोषको प्रयोग : (१) कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गनय तथा विपद् व्यिस्थापनका 

लाधग प्राप्त िस्तगुत सहायता सामाग्री िचय धनकासा गनय सधमधतले धनर्यय गनुयपने छ ।  
(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको िएता पधन तत्काल विपद् प्रधतकायय 

गनुय पने अिस्था रहेको, तर सधमधतको बैठक बस्न सक्ने अिस्था नरहेमा ततू् पश्चात लगतै 
बस्ने सधमधतको बैठकबाट अनमुोदन गराउने गरी संयोजकको धनर्ययबाट एक पटकमा 
बढीमा दश हजार रूपैयासम्मको रकम िचय गनय बािा पगु्ने छैन ।  

(३) कोषमा जम्मा िएको रकम तथा सामाग्री देहाय बमोखजमको काययमा िचय 
गररनेछ: 

(क) विपद्बाट प्रिावित िएको िा हुनसक्ने व्यखि िा समुदायको तत्काल 
िोजी, उद्धार तथा सम्पखत्तको संरक्षर् गनय, 

(ि) विपद् प्रिावितको तत्कालीन राहतका लाधग आिश्यक पने िाद्यान्न, 
िानेपानी, लत्ता कपडा, औषिी, सरसफाइ तथा शैखक्षक सामाग्री जस्ता 





 

िस्तहुरू िररद गरी उपलब्ि गराउन तथा ततू् सम्बन्िी अन्य 
आिश्यक कायय गनय, 

(ग) विपद्को कारर् स्थायी बसोबास स्थल गुमाएका व्यखिहरूका लाधग 
अस्थायी खशविर िा आश्रयस्थल बनाउन तथा पनुस्थायपना गनय, 

(घ) विपद्को कारर्बाट घाइते िा धबरामी िएका व्यखिको औषिोपचार 
गनय, 

(ङ) विपद् प्रिावितलाई मनोिैज्ञाधनक उपचार तथा मनोविमशय प्रदान गनय, 
(च) विपद्को कारर्बाट मृत्यु िएका व्यखिको काजवक्रया िा सदगतका 

लाधग धनजको पररिारलाई तोवकए बमोखजमको सहायता उपलब्ि 
गराउन, 

(छ) विपद्को कारर् सम्पखत्तको क्षती हुने व्यखिलाई तोवकएबमोखजमको 
राहत उपलब्ि गराउन, 

(ज) िोज, उद्धार तथा प्राथधमक उपचारकालाधग स्ियमू् सेिक तथा 
विशेषज्ञको पररचालन र सामाग्री िररद तथा िण्डारर् गनय, 

(झ) विपद्को कारर्बाट िएको फोहरमैला तथा प्रदुषर्को विसजयन गनय, 
(ञ) विपद् पूिय सूचना प्रर्ाली स्थापना सम्बन्िी उपकरर् िररद, प्रर्ाली 

विकास र सोको सञ्चालन गनय, 
(ट) िोज, उद्धार र राहतकोलाधग तत्काल सञ्चार तथा यातायात सूचारु गनय, 
(ठ) स्थानीय स्तरमा रहेका विपद् व्यिस्थापन स्ियमू् सेिकहरूको क्षमता 

विकास तथा पररचालन सम्बन्िी कायय गनय, 
(ड) जोखिमयुि स्थानको पवहचान तथा उि स्थानको िन जनको 

स्थानान्तरर् गनय, 
(ढ) विपद् पश्चात विपदबाट िएको क्षधतको लेिाजोिा र विपद् पश्चातको 

आिश्यकताको पवहचान गनय, 
(र्) विपद् पधछको पनुाःधनमायर् गनय, 
(त) विपद् पिुयतयारी, विपद् प्रधतकायय, विपद् र विपद्पधछको पनुलायि , विपद् 

जोखिम न्यूधनकरर् जस्ता विपद् व्यिस्थापनका कायय गनय, 
(थ) सधमधतले तोके बमोखजमको विपद् व्यिस्थापन सम्िखन्ि अन्य काम गनय, 

गराउन । 
(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको िए तापधन धनयधमतरूपमा गररने 

विकास धनमायर् सम्बन्िी काययलाई विपद् व्यिस्थापनसँग आिद्ध गराएर कोषबाट कुनै पधन 
वकधसमको िचय गनय पाईनेछैन । 

(५) कोषमा मौज्दात रकम पाँच लाि रूपैया िन्दा घवट िएको अिस्थामा 
आपतकाधलन काययबाहेक अन्य प्रयोजनका लाधग कोषको रकम प्रयोग गररनेछैन ।  





 

-b_ dxff/L /f]ux? lgoGq0f - sf]/f]gf, km \n' x}hf, Oaf]nf cflb _ lgoGq0fsf] 

nfuL cf}ifwL, vl/b, /f]uaf6 aRgsf] nfuL hgr]tgf, clea[lbx? k|;f/ k|rf/ ;DaGwL 

vr{ tyf cfjZos ;fdfu|L vl/b ug]{ .  

-w_ ljkb Joj:yfkg ;ldltsf] a}7s ;DjGwL cfjZos vr{ Joj:yfkg 

-g_ ljkb ;DaGwL uf]:6L cGt/jftf{ jf hgr]tf ;DaGwL sfo{sf] vr{  

-k_ s'g} dxfdf/L /f]ux?sf sf/0f cnu} Sjf/]g6fOgdf lkl8tnfO{ /fVg ' k/]df 

cfjZos ;fdfu|L, vfWo kbfy{, tyf cGo cfjZos sfo{sf] vr{  

 
८. राहत सहायता वितरर्: (१) प्रिावित व्यखिलाई राहत उपलब्ि गराउँदा कोषमा जम्मा 

िएको रकम र िस्तगुत सामाग्री मध्ये आिश्यकता र औखचत्यका आिारमा दुिै िा कुनै 
एक मार पधन उपलब्ि गराउन सवकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोखजम राहत उपलब्ि गराउनपूुिय कोषबाट राहत उपलब्ि 
गराईददने सम्बन्िमा विपद् प्रिावित व्यखि िा धनजको एकाघरको पररिारका सदस्यले 
विपद्को घटना र सोबाट आफूँ िा आफ्नो पररिारका सदस्यलाई पनय गएको हानी 
नोक्सानीको वििरर् सवहत कायायलयमा धनिेदन दताय गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोखजम धनिेदन दताय गदाय विपद्को घटना र सोबाट पनय 
गएको हानी नोक्सानीको मूल्याङ्कन सवहतको सजयधमन मुचलु्का िा प्रधतिेदन समेत 
धनिेदनसाथ संलग्न गररएको हुनपुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोखजम दताय िएको धनिेदन र उपदफा (३) बमोखजमको 
संलग्न मुचलु्का िा प्रधतिेदन समेतका आिारमा विपद् प्रिावितलाई कोषबाट राहत रकम 
तथा सामाग्री उपलब्ि गराउँदा विपद्को सघनता र व्यापकता, कोषमा जम्मा िएको रकम 
तथा राहत सामाग्रीको उपलब्िता र िचयको औखचत्य समेतलाई दृविगत गरी सधमधतले 
उखचत ठहयायएबमोखजम हुनेछ । 

(५) उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको िएता पधन विपद्को 
कारर्ले गखम्िर हानी नोक्सानी िा घाईते िई विपद् प्रिावित व्यखि िा धनजको एकाघरको 
पररिारका सदस्यले राहतका लाधग धनिेदन दताय गनय सक्ने अिस्था नरहेमा र ततू्काल 
राहत उपलब्ि नगराउँदा विपद् प्रिावित व्यखि थप जोखिममा िकेधलन सक्ने िा थप 
जनिन र स्िास््यमा हानी नोक्सानी पगु्न सक्ने अिस्था छ िन्ने सधमधतलाई लागेमा त्यस्तो 
व्यखिलाई सधमधतले धनर्यय गरेर तत्काल राहत उपलब्ि गराउन सक्नेछ । 

(६) विपद् प्रिावित व्यखिलाई यस दफा बमोखजम राहत उपलब्ि गराउँदा मवहला, 
बालबाधलका, वकशोर वकशोरी, जेष्ठ नागररक, अशि तथा अपाङ्गता िएका व्यखिलाई 
प्राथधमकता ददनपुनेछ । 

 
९. कोष प्रयोग गनय नपाईने: (१) यस काययविधिमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेखिएको िए तापधन 

देहायको प्रयोजनका लाधग कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गनय पाईने छैनाः 





 

(क) धनयधमत प्रशासधनक काययको लाधग िचय गनय,  
(ि) कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदाधिकारी िा कमयचारीलाई धनयधमत 

रूपमा तलब, ित्ता िा अन्य सवुििा उपलब्ि गराउन,  
(ग) कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदाधिकारी िा कमयचारीलाई भ्रमर् िचय 

िा अन्य त्यस्तै प्रकारको िचय उपलब्ि गराउन, 
(घ) विपद्बाट प्रिावितलाई ददईने तोवकएबमोखजमको राहत बाहेक अन्य कुनै 

पधन वकधसमको चन्दा, परुस्कार, उपहार िा आधथयक सहायता उपलब्ि 
गराउन, 

(ङ)  
(च) आकखस्मक रूपमा धनमायर् गनुयपने बाहेकका अन्य धनयधमत पूिायिार 

विकास धनमायर्सम्बन्िी कायय गनय, गराउन, 
(ङ) विपद् जोखिम न्यूधनकरर् तथा विपद् व्यिस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ि 

निएको अन्य कुनै पधन कायय गनय, गराउन ।  
(२) कोषलाई प्राप्त िएको िस्तगुत सहायता सामाग्री मध्यै कुनै पधन सामाग्री पूर्य 

िा आंखशकरूपमा कायायलयको िा कायायलयको कुनै पदाधिकारी िा कमयचारीको धनयधमत 
प्रयोजनका लाधग प्रयोग गररनेछैन । 

 
पररच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चालन, लेिा तथा लेिा पररक्षर् 
 
१०. कोषको सञ्चालन : (१) कोषको बैंक िाता सञ्चालन गाउँपाधलकाको प्रमुि प्रशासकीय 

अधिकृत िा धनजले तोकेको अधिकृत स्तरको कमयचारी र लेिा प्रमुि िा धनजले तोकेको 
लेिाको कमयचारीको संयुि दस्तितबाट हुनेछ ।  

(२) कोषबाट एक पटकमा दईु हजार रूपैया िन्दा बढीको रकम ििुानी गदाय 
अधनिाययरूपमा बैंक माफय त मार ििुानी गररनेछ । 

(३) कोषलाई प्राप्त िस्तगुत सहायता सामाग्रीको धनकासा प्रमुि प्रशासकीय अधिकृत 
िा धनजले तोकेको विपद् व्यिस्थापन हेने अधिकृत स्तरको कमयचारी र खजन्सी शािा 
प्रमुिबाट हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोखजम िस्तगुत सहायता सामाग्री विपद् व्यिस्थापन काययमा 
उपयोगका लाधग धनकासा गदाय मौज्दात वकताबमा िचय अधिलेि जनाई धनकासा ददनपुनेछ र 
त्यस्तो सामाग्रीको अधिलेि मूल्यलाई कोषको िचयको रूपमा समेत अधिलेि गररनेछ । 

 
११. कोषको आयव्ययको लेिा तथा सोको साियजधनकरर् : (१) कोषको आय व्ययको लेिा 

प्रचधलत कानून बमोखजम राखिनेछ ।  





 

(२) कोषले काययपाधलकाले तोकेबमोखजम आन्तररक धनयन्रर् प्रर्ाली कायम गनुय 
पनेछ। 

(३) कोषको माधसकरूपमा िएको आम्दानी र िचयको वििरर् अको मवहनाको सात 
गतेधिरमा साियजधनक गनुयपनेछ । 

(४) आधथयक िषय समाप्त िएको धमधतले तीन मवहनाधिर सधमधतले कोषको िावषयक 
आय व्ययको वििरर् समेत िुल्ने िावषयक प्रधतिेदन तयार गरी काययपाधलका माफय त 
गाउँसिा समक्ष पेश गनुय पनेछ । 

 
१२. लेिा पररक्षर् : (१) कोषको आन्तररक लेिापरीक्षर् गाउँपाधलकाको आन्तररक लेिा 

पररक्षर् शािाबाट हुनेछ । 
(२) कोषको अखन्तम लेिापरीक्षर् महालेिा परीक्षकबाट हुनेछ । 
(३) गाउँ काययपाधलकाले चाहेमा जनुसकैु बित सधमधतको वहसािवकताि जाँच्न िा 

जाँच गराउन सक्नेछ । 
(४) गाउँ काययपाधलकाको कायायलयले कम्तीमा िषयको एक पटक कोषको 

सामाखजक र साियजधनक लेिापररक्षर्को व्यिस्था धमलाउनेछ। 
 

 
 
 
 
 

पररच्छेद –४ 
विविि 

 
१३. सशतय सहायता : (१) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी तोवकएको कायय सम्पादन गने शतय सवहत 

कुनै व्यखि िा संस्थाले कोषमा सहायता उपलब्ि गराउन चाहेमा त्यस्तो सहायता प्राप्त गनुय 
पूिय सधमधतले शतय स्िीकार गने िा नगने सम्बन्िी धनर्यय गनेछ र शतय स्िीकार गरेको 
अिस्थामा मार सहायता रकम िा सामाग्री कोषमा जम्मा हुनेछ । 

तर नेपाल सरकार, प्रादेश सरकार िा स्थानीय सरकारले सशतय अनदुान उपलब्ि 
गराउने हकमा सधमधतको पूिय धनर्यय आिश्यक पनेछैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोखजम कोषमा प्राप्त अनदुान रकम िा िस्तगुत सहायता 
सामाग्रीलाई तोवकएको काममा मार उपयोग गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोखजम कोषमा प्राप्त अनदुान रकम िा िस्तगुत सहायता 
सामाग्री तोवकए बमोखजमको काययमा उपयोग िए-निएको सम्बन्िमा त्यस्तो सहायता 





 

उपलब्ि गराउने व्यखि िा संस्थाले वििरर् माग गरेमा सोको वििरर् उपलब्ि 
गराउनपुनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोखजम कोषमा सहायता स्िरुप प्राप् त हुने िौधतक 
सामाग्रीहरुको िण्डारर् तथा वितरर् काययलाई व्यिखस्थत गनय आिश्यिा अनसुार सधमधतले 
थप मापदण्ड/धनदेखशका बनाई लागु गनय सक्नेछ । 

 
१४. परामशय धलन सक्ने : सधमधतले यस काययविधि बमोखजमको कायय सम्पादन गनय उपयुि विज्ञ 

व्यखि िा सस्थासँग आिश्यक परामशय धलन सक्नेछ । 
 
१५. रकम विज नहुने तथा आिती कोष (ररिखल्िङ् फण्ड) को रूपमा रहने : (१) दफा ५ 

को उपदफा (१) बमोखजम कोषमा जम्मा िएको रकम मध्ये आंखशक िा परैु रकम कुनै 
आधथयक िषयमा िचय निई आधथयक िषयको अन्त्यमा बाँकी रहेमा त्यस्तो रकम विज निई 
कोषमै रहनेछ । 

  तर दफा १३ को उपदफा (१) बमोखजम प्राप्त सहायता रकमलाई त्यस्तो शतय 
अनरुूप उपयोग गनय नसकेको कारर् जनाई सहायता उपलब्ि गराउने सम्बखन्ित व्यखि 
िा संस्थाले वफताय माग गरेमा कोषबाट रकम वफताय गनय बािा पने छैन । 

(२) कोषलाई आिती कोष (ररबखल्िङ्ग फण्ड) को रुपमा सञ्चालन गररनेछ 
।स्पविकरर्ाः यस दफाको प्रयोजनका लाधग आिती कोष (ररबखल्िङ फण्ड) िन्नाले 
कोषबाट िचय िएको नगद रकम िावषयक रुपमा बजेट विधनयोजन माफय त पनुाःपधुतय गदै जाने 
गरर स्थावपत कोषलाई सम्झनपुछय । 

(3) कोषमा मौज्दात रकम पाँच लाि रूपैया िन्दा न्यून हुन गएमा तत्काल थप 
रकम जम्मा गनय प्रयत्न गररनेछ । 

१६. सहयोगका लाधग आह्वान गने : (१) विपद्का कारर् आपत्काधलन अिस्था धसजयना िई 
स्थानीय स्रोत सािन र क्षमताले विपद्को सामना गनय कदठन िएमा गाउँपाधलकाले धछमेकी 
स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारलाई कोषमा आधथयक तथा िस्तगुत सहायता 
उपलब्ि गराउन अनरुोि गनय सक्नेछ । 

(२) विपद्बाट प्रिावितको िोज, उद्धार र राहतका लाधग सधमधतले स्थानीय 
सामाखजक तथा परोपकारी संघ, संगठन, युिाक्लि, आमासमूह, स्ियमू् सेिक, राष्ट्रसेिक, 
उद्योगी व्यिसायी, प्रिुद्ध व्यखि तथा आमसियसािारर्लाई सहयोगका लाधग अनरुोि गनय 
सक्नेछ।  

१७. अधिलेि राख्ने : (१) सधमधतले कोष पररचालन सम्बन्िमा गरेको धनर्यय र अन्य काम 
कारिाहीको अधिलेि दुरुस्त राख्नु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजमको अधिलेि सधमधतको सदस्य-सखचिको खजम्मामा 
रहनेछ । 





 

(३) दफा (१) बमोखजमको अधिलेि सरोकारिाला कुनै व्यखि िा संस्थाले माग 
गरेमा धनजलाई धनयमानसुार त्यस्तो अधिलेि उपलब्ि गराईनेछ ।   

१८. अनगुमन: (१) यस काययविधि बमोखजम कोष पररचालन तथा सोबाट िएका कामको 
धनयधमत तथा आकखस्मक अनगुमन सम्बन्िी काययका लाधग सधमधतको संयोजक िा धनजले 
तोकेको सधमधतको अन्य कुनै सदस्यको संयोजकत्िमा सधमधतको न्यूनतम थप एक सदस्य 
समेत संलग्न रहेको अनगुमन टोली िवटई कोष पररचालनबाट िएको कामको अनगुमन 
गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम िवटएको अनगुमन टोलीले आफूलाई प्राप्त कायायदेशका 
आिारमा अनगुमनका क्रममा देखिएको सत्य त्य वििरर् सवहतको प्रधतिेदन सधमधतसमक्ष 
पेश गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोखजम पेश हुन आएको प्रधतिेदन समेतका आिारमा कोष 
पररचालनमा कुनै कधम कमजोरी िएको देखिएमा त्यसलाई सिुार गनय सधमधतले आिश्यक 
धनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्तो धनदेशनको पालना गनुय सम्बखन्ित सबैको कतयव्य हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेखिएको िएता पधन कोष पररचालनमा कुनै 
गखम्िर रटुी रहेको र सोलाई तत्काल रोक्न आिश्यक देखिएमा संयोजकले त्यस्तो कायय 
रोक्न धनदेशन ददन सक्नेछ । 

(५) अनगुमनका क्रममा कुनै व्यखिले झुठा वििरर् पेश गरी कोषबाट राहत प्राप्त 
गरेको िा कोषले उपलब्ि गराएको राहतको दरुूपयोग गरेको पाईएमा दोषी उपर प्रचधलत 
कानून बमोखजम कारिाही हुनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोखजमको अनगुमन टोलीमा उपलब्ि िएसम्म स्थानीय 
राजनीधतक दल, विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी काययमा संलग्न गैरसरकारी संघसंस्था, उद्योगी 
व्यिसायी आिद्ध संघसंगठन, नागररक समाज तथा परकार आिद्ध संघसंगठन र सशतय 
सहायता उपलब्ि गराउने व्यखि िा संस्थाको प्रधतधनधि समेतलाई संलग्न गराईनेछ । 

 
१९. धनदेशन ददन सक्ने : गाउँसिाले सधमधतको काम कारबाहीको सम्बन्िमा सधमधतलाई 

आिश्यक धनदेशन ददन सक्नेछ । 
 


