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;+jt @)&* विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) काययविधि 

प्रस्तािनााः 
यशोधरा गाउँपालिका क्षेत्र लित्र प्राकृतिक िथा गैरप्राकृतिक 

विपद्बाट हुन सक्ने जोखिम न्यूतनकरण िथा व्यिस्थापनका िागग 
स्थापना िएको विपद् व्यिस्थापन कोषको सञ्चािन सम्बन्धी 
काययविगध बनाउन बाञ्छनीय िएकोिे, 

गाउँ विपद् जोखिम न्यूतनकरण िथा व्यिस्थापन ऐन, 
२०७५ को दफा २७ िे ददएको अगधकार प्रयोग गरी यशोधरा गाउँ 
काययपालिकािे यो काययविगध बनाएकोछ ।   

परिच्छेद – १ 
प्रािम्भिक 
 

१. संक्षिप्त नाम ि प्रािभि : (१) यो काययविगधको नाम 
“विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चािन) काययविगध, २०७८” 
रहेको छ ।  

  (२) यो काययविगध िुरून्ि प्रारम्ि हुनेछ ।  
 

२. परििाषा : विषय िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस 
काययविगधमा, 
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(क) “ऐन” िन्नािे यशोधरा गाउँ विपद् जोखिम 
न्यूनीकिण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५ 
सम्झनुपछय । 

(ि) “कोष” िन्नािे ऐनको दफा १२ बमोजजमको 
विपद् व्यिस्थापन कोष सम्झनुपछय । 

(ग) “प्रिाविि व्यजक्ि” िन्नािे विपद्को घटनाबाट 
पररिारका सदस्य गुमाएको, शारीररक िा 
मानलसक समस्या उत्पन्न िएको, घर, 
जग्गाजलमन, पशुपन्छी, िाद्यान्न, 
ित्ताकपडा िथा अन्य सम्पत्तीमा आंलशक िा 
पू ू्णरूपमा नोक्सानी पुगेको िा विपद्का कारण 
अन्य कुनै िररकाबाट प्रिाविि िएको 
व्यजक्ििाई सम्झनुपछय । 

(घ) “राहि” िन्नािे विपद् प्रिाविि व्यजक्ििाई 
उपिब्ध गराईने नगद िथा िस्िुगि सहायिा 
सामाग्री समेि सम्झनुपछय । 

(ि) “सलमति” िन्नािे ऐनको दफा ३ बमोजजमको 
सलमति सम्झनुपछय । 

(छ) “संयोजक” िन्नािे सलमतिको संयोजक 
सम्झनुपछय ।      

 

                    परिच्छेद – २ 
कोषको स्थापना, उद्देश्य तथा प्रयोग 

 

३. कोषको स्थापना: (१) स्थानीय स्िरमा उत्पन्न िएको िा 
हुनसक्ने विपद्को जोखिम न्यूतनकरण िथा व्यिस्थापन 
सम्बन्धी कायय गाउँ स्िरबाटै सञ्चािन गनयका िागग 
आिश्यक स्रोि संकिन र पररचािन गनय गाउँपालिकामा 
एक विपद् व्यिस्थापन कोष रहनेछ ।  

(२) कोषको आय रकम संकिन िथा व्यय रकम 
पररचािनका िागग गाउँपालिकाको सजञ्चि कोष रहेको 
वित्तीय संस्थामा एक छुट्टै िािा िोलिनेछ ।  
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(३) कोषको कूि आम्दानी अन्िगयि यस 
काययविगधको दफा ५ बमोजजम कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्ि 
िएको रकम िथा कोषको िािा रहेको वित्तीय संस्थािे 
कोष रकममा उपिब्ध गराएको ब्याज आय र दफा ६ 
बमोजजम प्राप्ि िएको िस्िुगि सहायिा सामाग्रीको 
प्रचलिि मूल्य समेििाई जनाउँनेछ ।  

िर िस्िुगि सहायिा सामाग्रीको प्रचलिि मूल्यिाई 
बैंक दहसाबमा समािेश गररने छैन ।  

(४) यस काययविगधको दफा ६ बमोजजम कोषको 
नाममा प्राप्ि हुन आउने िस्िुगि सहायिा सामाग्रीको छुट्टै 
मौज्दाि ककिाब स्थापना गरर अलििेि गररनेछ । 

 

४. कोषको उद्देश्य : (१) स्थानीय स्िरमा हुन सक्ने 
सम्िाव्य विपद्को जोखिम न्यूतनकरण िथा विपद्को 
व्यिस्थापनका िागग आगथयक िथा िस्िुगि सहायिा 
पररचािन गनुय कोषको उद्देश्य रहनेछ ।  

(२) कोषिे देहायका क्षेत्रमा काम गने छः   
(क) विपद्को घटनाबाट प्रिाविि 

व्यजक्िहरूिाई स्थानीय स्िरमा िुरुन्ि 
िोज, उद्धार र राहि सेिा उपिब्ध 
गराउने ।  

(ि) विपद् पदाय ित्कािै स्थानीय स्िरमा 
सामना गनय सक्ने अिस्था लसजयना गने 
। 

(ग) विपद् जोखिम न्यूतनकरण, पूियियारी, 
प्रतिकायय र पुनिायि काययिाई सहज गने 
। 

 

५. कोषको आभदानी : (१) कोषमा ऐनको दफा १२ को 
उपदफा (२) र (३) को अगधनमा रदह देहाय बमोजजमका 
रकम आम्दानीको रूपमा जम्मा हुनेछ: 

(क) गाउँपालिकाको िावषयक बजेट माफय ि 
विपद् व्यिस्थापन कोषमा जम्मा हुने 
गरी स्िीकृि रकम, 
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(ि) विपद् व्यिस्थापन काययका िागग 
कोषमा जम्मा हुनेगरी अन्य स्थानीय 
िहबाट प्राप्ि रकम, 

(ग) विपद् व्यिस्थापन काययका िागग 
कोषमा जम्मा हुनेगरी प्रदेश सरकार 
िथा नेपाि सरकारबाट प्राप्ि रकम, 

(घ) गाउँ सिाबाट स्िीकृि आगथयक ऐनमा 
व्यिस्था गररए बमोजजम विपद् 
व्यिस्थापन कोषमा जम्मा हुनेगरी 
प्राप्ि हुने शुल्क िथा दस्िुर रकम,  

(ङ) गाउँ सिा सदस्य, गाउँ काययपालिका 
सदस्य िथा गाउँपालिकाका 
कमयचारीहरूको स्िेजछछक तनणययबाट 
प्राप्ि हुने रकम, 

(च) स्िदेशी विलिन्न सरकारी िथा 
गैरसरकारी संघसंस्थाहरू र त्यसमा 
काययरि कमयचारीहरू, उद्योगी, 
व्यिसायी, पेशाकमी, राजनीतिक दि, 
नागररक समाज, धालमयक िथा 
परोपकारी संघसंस्था र आम 
सियसाधारणबाट स्िेजछछक रूपमा प्राप्ि 
हुने रकम, 

(छ) गैरआिासीय नेपािी, िैदेलशक सरकार 
िथा संघसंस्थाको िफय बाट प्रचलिि 
कानूनको अगधनमा रदह प्राप्ि हुने 
रकम,  

(छ) कोषको िािा सञ्चािनमा रहेको 
वित्तीय संस्थािे त्यस्िो कोषमा रहेको 
रकममा उपिब्ध गराएको ब्याज आय, 

(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बमोजजम 
िस्िुगि सहायिा सामाग्रीको बबक्रीबाट 
प्राप्ि आय, 
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(झ) प्रचलिि कानूनको अगधनमा रदह 
कोषमा जम्मा हुने गरी अन्य कुनै 
स्रोिबाट प्राप्ि रकम ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम कोषिाई उपिब्ध हुने 
रकम सम्बजन्धि व्यजक्ि िा संस्थािे यस काययविगधको दफा 
3 को उपदफा (२) बमोजजमको कोषको बैंक िािामा लसधै 
जम्मा गररददन िा गाउँपालिकाको आगथयक प्रशासन शािामा 
नगद जम्मा गनय सक्नेछ । त्यसरी नगद जम्मा हुन 
आएमा आगथयक प्रशासन शािािे सम्बजन्धि व्यजक्ि िा 
संस्थािाई सोको िपायई उपिब्ध गराउनुपनेछ । 

(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्यजक्ि िथा संस्थाको 
नाम र प्राप्ि सहायिा रकम सम्बन्धी मालसक वििरण 
अको मदहनाको साि गिे लित्र साियजतनक गररनेछ । 

िर कुनै व्यजक्ि िा संस्थािे सहायिा उपिब्ध 
गराउँदा आफ्नो नाम साियजतनक नगनय सलमतििाई अनुरोध 
गरेको रहेछ िने तनजको नाम उल्िेि नगरी वििरण 
साियजतनक गनय बाधा पने छैन।  

 

६. िस्तुगत सहायता सामाग्री: (१) ऐनको दफा १२ को 
उपदफा (२) र (३) को अगधनमा रदह कुनै व्यजक्ि िा 
संस्थाबाट नगदबाहेकको िस्िुगि सहायिा सामाग्री प्राप्ि 
हुन आएमा र त्यसरी प्राप्ि सामाग्री विपद् व्यिस्थापन 
सम्बन्धी काययमा उपयोग हुने देखिएमा त्यस्िो िस्िुगि 
सहायिा सामाग्रीिाई स्िीकार गररनेछ ।  

(2) उपदफा (१) बमोजजम स्िीकार गररएको 
िस्िुगि सहायिा सामाग्रीिाई अिग्गै मौज्दाि ककिाबमा 
आम्दानी अलििेि जनाई त्यस्िो सामाग्रीको प्रचलिि 
मूल्यिाई कोषको आम्दानीको रूपमा समेि अलििेि 
गररनेछ ।  

स्पजटटकरणः यस दफाको प्रयोजनका िागग प्रचलिि 
मूल्य िन्नािे िस्िुगि सामाग्रीको साथमा प्राप्िहुने िररद 
बबजक िा मूल्याङ्कनको प्रमाण र ढुिानी िागि समेिको 
मूल्यिाई जनाउँनेछ । यदी त्यस्िो मूल्यबबना नै िस्िुगि 
सामाग्री प्राप्ि हुन आएको रहेछ िने त्यस्िो िस्िुगि 
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सामाग्रीको प्रचलिि स्थानीय दररेट अनुसारको 
मूल्याङ्कनिाई आम्दानीको आधार मातननेछ । सो पतन 
निएमा त्यसरी प्राप्ि सामाग्रीको िागग सलमतििे उगचि 
ठहयायएको मूल्याङ्कनिाई कोषको आम्दानीको आधारको 
रूपमा लिईनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजजम प्राप्ि िई उपदफा (२) 
बमोजजम आम्दानी अलििेि गररएको कुनै सामाग्री ित्काि 
प्रयोग गनय आिश्यक नपने िा नलमल्ने िा िामो समयसम्म 
िण्डारण गरर राख्न पतन अनुकुि नहुने (सड्ने, बबग्रने, 
नालसने िा िेर जाने) प्रकृवत्तको िएमा सलमतिको तनणययिे 
त्यस्िो सामाग्रीिाई प्रचलिि कानून बमोजजम लििाम बबक्री 
गरी प्राप्ि आय रकमिाई दफा ३ को उपदफा (२) 
बमोजजमको कोषको िािामा जम्मा गररनेछ ।   

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िएिा 
पतन कुनै िस्िुगि सहायिा सामाग्री स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापनमा उपयोग नहुने िा उपयोग गनय उपयुक्ि नहुने 
देखिएमा सलमतििे तनणयय गरी त्यस्िो सहयोग आंलशक िा 
पूणयरूपमा अस्िीकार गनय सक्नेछ । 

(५) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेखिएको िएिा 
पतन कुनै िस्िुगि सहायिा सामाग्री प्रचलिि मापदण्ड 
बमोजजमको न्यूनिम गुणस्िरयुक्ि निएको अिस्थामा 
त्यस्िो सामाग्रीिाई सलमतििे अस्िीकार गनेछ।  

(६) उपदफा (१) बमोजजम प्राप्ि िस्िुगि सहायिा 
सामाग्री उपदफा (४) िा (५) बमोजजम अस्िीकार गररएको 
अिस्थामा बाहेक त्यस्िो सामाग्री उपिब्ध गराउने व्यजक्ि 
िा संस्थािाई कायायियिे सामाग्री प्राजप्ि र स्िीकारोजक्िको 
िपायई उपिब्ध गराउनुपनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोजजम स्िीकार गरी उपदफा 
(२) बमोजजम अलििेि गररएको र उपदफा (४) िा (५) 
बमोजजम अजस्िकार गररएको सामाग्रीको वििरण िथा 
स्िीकार गररएको सामाग्रीको हकमा सो उपिब्ध गराउने 
व्यजक्ि िा संस्थाको नाम सम्बन्धी मालसक वििरण अको 
मदहनाको साि गिे लित्र साियजतनक गररनेछ । 
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िर कुनै व्यजक्ि िा संस्थािे सहायिा उपिब्ध 
गराउँदा आफ्नो नाम साियजतनक नगनय सलमतििाई अनुरोध 
गरेको रहेछ िने तनजको नाम उल्िेि नगरी वििरण 
साियजतनक गनय बाधा पने छैन । 

(७) यस दफा बमोजजम प्राप्ि िएको िस्िुगि 
सहायिा सामाग्रीिाई त्यस्िो सामाग्री िण्डारण गने िा 
प्रयोग गररने स्थानसम्म पुयायउनका िागग सहायिा उपिब्ध 
गराउने सम्बजन्धि व्यजक्ि िा संस्थािाई नै अनुरोध गनय 
सककनेछ ।   

  

७. कोषको प्रयोग : (१) कोषमा जम्मा िएको रकम िचय 
गनय िथा विपद् व्यिस्थापनका िागग प्राप्ि िस्िुगि 
सहायिा सामाग्री िचय तनकासा गनय सलमतििे तनणयय 
गनुयपने छ ।  

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको 
िएिा पतन ित्काि विपद् प्रतिकायय गनुय पने अिस्था 
रहेको, िर सलमतिको बैठक बस्न सक्ने अिस्था नरहेमा 
िि ू् पश्चाि िगिै बस्ने सलमतिको बैठकबाट अनुमोदन 
गराउने गरी संयोजकको तनणययबाट एक पटकमा बढीमा 
दश हजार रूपैयासम्मको रकम िचय गनय बाधा पुग्ने छैन 
।  

(३) कोषमा जम्मा िएको रकम िथा सामाग्री 
देहाय बमोजजमको काययमा िचय गररनेछ: 

(क) विपद्बाट प्रिाविि िएको िा हुनसक्ने 
व्यजक्ि िा समुदायको ित्काि िोजी, 
उद्धार िथा सम्पवत्तको संरक्षण गनय, 

(ि) विपद् प्रिावििको ित्कािीन राहिका 
िागग आिश्यक पने िाद्यान्न, 
िानेपानी, ित्ता कपडा, औषधी, 
सरसफाइ िथा शैक्षक्षक सामाग्री जस्िा 
िस्िुहरू िररद गरी उपिब्ध गराउन 
िथा िि ू् सम्बन्धी अन्य आिश्यक कायय 
गनय, 
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(ग) विपद्को कारण स्थायी बसोबास स्थि 
गुमाएका व्यजक्िहरूका िागग अस्थायी 
लशविर िा आश्रयस्थि बनाउन िथा 
पुनस्थायपना गनय, 

(घ) विपद्को कारणबाट घाइिे िा बबरामी 
िएका व्यजक्िको औषधोपचार गनय, 

(ङ) विपद् प्रिाविििाई मनोिैज्ञातनक उपचार 
िथा मनोविमशय प्रदान गनय, 
(च) विपद्को कारणबाट मृत्यु िएका 

व्यजक्िको काजकक्रया िा सदगिका 
िागग तनजको पररिारिाई िोककए 
बमोजजमको सहायिा उपिब्ध गराउन, 

(छ) विपद्को कारण सम्पवत्तको क्षिी हुने 
व्यजक्ििाई िोककएबमोजजमको राहि 
उपिब्ध गराउन, 

(ज) िोज, उद्धार िथा प्राथलमक 
उपचारकािागग स्ियम ू् सेिक िथा 
विशेषज्ञको पररचािन र सामाग्री िररद 
िथा िण्डारण गनय, 

(झ) विपद्को कारणबाट िएको फोहरमैिा 
िथा प्रदषुणको विसजयन गनय, 

(ञ) विपद् पूिय सूचना प्रणािी स्थापना 
सम्बन्धी उपकरण िररद, प्रणािी 
विकास र सोको सञ्चािन गनय, 

(ट) िोज, उद्धार र राहिकोिागग ित्काि 
सञ्चार िथा यािायाि सूचारु गनय, 

(ठ) स्थानीय स्िरमा रहेका विपद् 
व्यिस्थापन स्ियम ू् सेिकहरूको क्षमिा 
विकास िथा पररचािन सम्बन्धी कायय 
गनय, 

(ड) जोखिमयुक्ि स्थानको पदहचान िथा 
उक्ि स्थानको धन जनको स्थानान्िरण 
गनय, 
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(ढ) विपद् पश्चाि विपदबाट िएको क्षतिको 
िेिाजोिा र विपद् पश्चािको 
आिश्यकिाको पदहचान गनय, 

(ण) विपद् पतछको पुनःतनमायण गनय, 
(ि) विपद् पुियियारी, विपद् प्रतिकायय, 

विपद् र विपद्पतछको पुनिायि, विपद् 
जोखिम न्यूतनकरण जस्िा विपद् 
व्यिस्थापनका कायय गनय, 

(थ) सलमतििे िोके बमोजजमको विपद् 
व्यिस्थापन सम्िजन्ध अन्य काम गनय, 
गराउन । 

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िए 
िापतन तनयलमिरूपमा गररने विकास तनमायण सम्बन्धी 
काययिाई विपद् व्यिस्थापनसँग आिद्ध गराएर कोषबाट 
कुनै पतन ककलसमको िचय गनय पाईनेछैन । 

(५) कोषमा मौज्दाि रकम पाँच िाि रूपैया िन्दा 
घदट िएको अिस्थामा आपिकालिन काययबाहेक अन्य 
प्रयोजनका िागग कोषको रकम प्रयोग गररनेछैन ।  

 

८. िाहत सहायता वितिण: (१) प्रिाविि व्यजक्ििाई राहि 
उपिब्ध गराउँदा कोषमा जम्मा िएको रकम र िस्िुगि 
सामाग्री मध्ये आिश्यकिा र औगचत्यका आधारमा दिुै िा 
कुनै एक मात्र पतन उपिब्ध गराउन सककनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम राहि उपिब्ध 
गराउनुपूिय कोषबाट राहि उपिब्ध गराईददने सम्बन्धमा 
विपद् प्रिाविि व्यजक्ि िा तनजको एकाघरको पररिारका 
सदस्यिे विपद्को घटना र सोबाट आँफू िा आफ्नो 
पररिारका सदस्यिाई पनय गएको हानी नोक्सानीको वििरण 
सदहि कायायियमा तनिेदन दिाय गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजजम तनिेदन दिाय गदाय 
विपद्को घटना र सोबाट पनय गएको हानी नोक्सानीको 
मूल्याङ्कन सदहिको सजयलमन मुचुल्का िा प्रतििेदन समेि 
तनिेदनसाथ संिग्न गररएको हुनुपनेछ ।  
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(४) उपदफा (२) बमोजजम दिाय िएको तनिेदन 
र उपदफा (३) बमोजजमको संिग्न मुचुल्का िा प्रतििेदन 
समेिका आधारमा विपद् प्रिाविििाई कोषबाट राहि रकम 
िथा सामाग्री उपिब्ध गराउँदा विपद्को सघनिा र 
व्यापकिा, कोषमा जम्मा िएको रकम िथा राहि 
सामाग्रीको उपिब्धिा र िचयको औगचत्य समेििाई 
दृजटटगि गरी सलमतििे उगचि ठहयायएबमोजजम हुनेछ । 

(५) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा 
िेखिएको िएिा पतन विपद्को कारणिे गजम्िर हानी 
नोक्सानी िा घाईिे िई विपद् प्रिाविि व्यजक्ि िा तनजको 
एकाघरको पररिारका सदस्यिे राहिका िागग तनिेदन दिाय 
गनय सक्ने अिस्था नरहेमा र िि ू्काि राहि उपिब्ध 
नगराउँदा विपद् प्रिाविि व्यजक्ि थप जोखिममा धकेलिन 
सक्ने िा थप जनधन र स्िास््यमा हानी नोक्सानी पुग्न 
सक्ने अिस्था छ िन्ने सलमतििाई िागेमा त्यस्िो 
व्यजक्ििाई सलमतििे तनणयय गरेर ित्काि राहि उपिब्ध 
गराउन सक्नेछ । 

(६) विपद् प्रिाविि व्यजक्ििाई यस दफा बमोजजम 
राहि उपिब्ध गराउँदा मदहिा, बािबालिका, ककशोर 
ककशोरी, जेटठ नागररक, अशक्ि िथा अपाङ्गिा िएका 
व्यजक्ििाई प्राथलमकिा ददनुपनेछ । 

 

९. कोष प्रयोग गनय नपाईने: (१) यस काययविगधमा अन्यत्र 
जुनसुकै कुरा िेखिएको िए िापतन देहायको प्रयोजनका 
िागग कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गनय पाईने छैनः 

(क) तनयलमि प्रशासतनक काययको िागग िचय 
गनय,  

(ि) कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदागधकारी 
िा कमयचारीिाई तनयलमि रूपमा ििब, 
ित्ता िा अन्य सुविधा उपिब्ध गराउन,  

(ग) कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदागधकारी 
िा कमयचारीिाई भ्रमण िचय िा अन्य 
त्यस्िै प्रकारको िचय उपिब्ध गराउन, 
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(घ) विपद्बाट प्रिाविििाई ददईने 
िोककएबमोजजमको राहि बाहेक अन्य 
कुनै पतन ककलसमको चन्दा, पुरस्कार, 
उपहार िा आगथयक सहायिा उपिब्ध 
गराउन, 

(ङ) कुनै पतन ककलसमको गोजटठ, 
अन्िरकक्रया िा सिासम्मेिन सञ्चािन 
गनय, गराउन, 

(च) आकजस्मक रूपमा तनमायण गनुयपने 
बाहेकका अन्य तनयलमि पूिायधार 
विकास तनमायणसम्बन्धी कायय गनय, 
गराउन, 

(ङ) विपद् जोखिम न्यूतनकरण िथा विपद् 
व्यिस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
निएको अन्य कुनै पतन कायय गनय, 
गराउन ।  

(२) कोषिाई प्राप्ि िएको िस्िुगि सहायिा 
सामाग्री मध्यै कुनै पतन सामाग्री पूणय िा आंलशकरूपमा 
कायायियको िा कायायियको कुनै पदागधकारी िा कमयचारीको 
तनयलमि प्रयोजनका िागग प्रयोग गररनेछैन । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

परिच्छेद – ३ 
कोषको सञ्चालन, लेिा तथा लेिा परििण 

 

१०. कोषको सञ्चालन : (१) कोषको बैंक िािा सञ्चािन 
गाउँपालिकाको प्रमुि प्रशासकीय अगधकृि िा तनजिे 
िोकेको अगधकृि स्िरको कमयचारी र िेिा प्रमुि िा तनजिे 
िोकेको िेिाको कमयचारीको संयुक्ि दस्िििबाट हुनेछ ।  
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(२) कोषबाट एक पटकमा दईु हजार रूपैया िन्दा 
बढीको रकम िुक्िानी गदाय अतनिाययरूपमा बैंक माफय ि मात्र 
िुक्िानी गररनेछ । 

(३) कोषिाई प्राप्ि िस्िुगि सहायिा सामाग्रीको 
तनकासा प्रमुि प्रशासकीय अगधकृि िा तनजिे िोकेको 
विपद् व्यिस्थापन हेने अगधकृि स्िरको कमयचारी र जजन्सी 
शािा प्रमुिबाट हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोजजम िस्िुगि सहायिा 
सामाग्री विपद् व्यिस्थापन काययमा उपयोगका िागग 
तनकासा गदाय मौज्दाि ककिाबमा िचय अलििेि जनाई 
तनकासा ददनुपनेछ र त्यस्िो सामाग्रीको अलििेि मूल्यिाई 
कोषको िचयको रूपमा समेि अलििेि गररनेछ । 

 

११. कोषको आयव्ययको लेिा तथा सोको साियजननकिण : 
(१) कोषको आय व्ययको िेिा प्रचलिि कानून बमोजजम 
राखिनेछ ।  

(२) कोषिे काययपालिकािे िोकेबमोजजम आन्िररक 
तनयन्त्रण प्रणािी कायम गनुय पनेछ। 

(३) कोषको मालसकरूपमा िएको आम्दानी र 
िचयको वििरण अको मदहनाको साि गिेलित्रमा साियजतनक 
गनुयपनेछ । 

(४) आगथयक िषय समाप्ि िएको लमतििे िीन 
मदहनालित्र सलमतििे कोषको िावषयक आय व्ययको वििरण 
समेि िुल्ने िावषयक प्रतििेदन ियार गरी काययपालिका 
माफय ि गाउँ सिा समक्ष पेश गनुय पनेछ । 

 

१२. लेिा परििण : (१) कोषको आन्िररक िेिापरीक्षण 
गाउँपालिकाको आन्िररक िेिा पररक्षण शािाबाट हुनेछ । 

(२) कोषको अजन्िम िेिापरीक्षण महािेिा 
परीक्षकबाट हुनेछ । 

(३) गाउँ काययपालिकािे चाहेमा जुनसुकै बिि 
सलमतिको दहसािककिाि जाँछन िा जाँच गराउन सक्नेछ । 
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(४) गाउँ काययपालिकाको कायायियिे कम्िीमा 
िषयको एक पटक कोषको सामाजजक र साियजतनक 
िेिापररक्षणको व्यिस्था लमिाउनेछ। 

 

 

परिच्छेद –४ 
विविि 

 

१३. सशतय सहायता : (१) विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी 
िोककएको कायय सम्पादन गने शिय सदहि कुनै व्यजक्ि िा 
संस्थािे कोषमा सहायिा उपिब्ध गराउन चाहेमा त्यस्िो 
सहायिा प्राप्ि गनुय पूिय सलमतििे शिय स्िीकार गने िा 
नगने सम्बन्धी तनणयय गनेछ र शिय स्िीकार गरेको 
अिस्थामा मात्र सहायिा रकम िा सामाग्री कोषमा जम्मा 
हुनेछ । 

िर नेपाि सरकार, प्रादेश सरकार िा स्थानीय 
सरकारिे सशिय अनुदान उपिब्ध गराउने हकमा सलमतिको 
पूिय तनणयय आिश्यक पनेछैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम कोषमा प्राप्ि अनुदान 
रकम िा िस्िुगि सहायिा सामाग्रीिाई िोककएको काममा 
मात्र उपयोग गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोजजम कोषमा प्राप्ि अनुदान 
रकम िा िस्िुगि सहायिा सामाग्री िोककए बमोजजमको 
काययमा उपयोग िए-निएको सम्बन्धमा त्यस्िो सहायिा 
उपिब्ध गराउने व्यजक्ि िा संस्थािे वििरण माग गरेमा 
सोको वििरण उपिब्ध गराउनुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोजजम कोषमा सहायिा 
स्िरुप प्राप््ि हुने िौतिक सामाग्रीहरुको िण्डारण िथा 
वििरण काययिाई व्यिजस्थि गनय आिश्यक्िा अनुसार 
सलमतििे थप मापदण्ड/तनदेलशका बनाई िागु गनय सक्नेछ 
। 

 

१४. पिामशय ललन सक्ने : सलमतििे यस काययविगध बमोजजमको 
कायय सम्पादन गनय उपयुक्ि विज्ञ व्यजक्ि िा सस्थासँग 
आिश्यक परामशय लिन सक्नेछ । 
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१५. िकम फ्रिज नहुने तथा आिती कोष (रििम्विङ् फण्ड) को 
रूपमा िहने : (१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोजजम 
कोषमा जम्मा िएको रकम मध्ये आंलशक िा पुरै रकम 
कुनै आगथयक िषयमा िचय निई आगथयक िषयको अन्त्यमा 
बाँकी रहेमा त्यस्िो रकम किज निई कोषमै रहनेछ । 

  िर दफा १३ को उपदफा (१) बमोजजम प्राप्ि 
सहायिा रकमिाई त्यस्िो शिय अनुरूप उपयोग गनय 
नसकेको कारण जनाई सहायिा उपिब्ध गराउने सम्बजन्धि 
व्यजक्ि िा संस्थािे कफिाय माग गरेमा कोषबाट रकम कफिाय 
गनय बाधा पने छैन । 

(२) कोषिाई आििी कोष (ररबजल्िङ्ग फण्ड) को 
रुपमा सञ्चािन गररनेछ । 

स्पम्टिकिणाः यस दफाको प्रयोजनका िागग आििी 
कोष (ररबजल्िङ फण्ड) िन्नािे कोषबाट िचय िएको नगद 
रकम िावषयक रुपमा बजेट वितनयोजन माफय ि पुनःपुति य गदै 
जाने गरर स्थावपि कोषिाई सम्झनुपछय । 

(3) कोषमा मौज्दाि रकम पाँच िाि रूपैया िन्दा 
न्यून हुन गएमा ित्काि थप रकम जम्मा गनय प्रयत्न 
गररनेछ । 

 

१६. सहयोगका लाधग आह्िान गने : (१) विपद्का कारण 
आपत्कालिन अिस्था लसजयना िई स्थानीय स्रोि साधन र 
क्षमिािे विपद्को सामना गनय कदठन िएमा गाउँपालिकािे 
तछमेकी स्थानीय िह, प्रदेश सरकार िथा नेपाि 
सरकारिाई कोषमा आगथयक िथा िस्िुगि सहायिा उपिब्ध 
गराउन अनुरोध गनय सक्नेछ । 

(२) विपद्बाट प्रिावििको िोज, उद्धार र 
राहिका िागग सलमतििे स्थानीय सामाजजक िथा परोपकारी 
संघ, संगठन, युिाक्िि, आमासमूह, स्ियम ू् सेिक, 
राटरसेिक, उद्योगी व्यिसायी, प्रिुद्ध व्यजक्ि िथा 
आमसियसाधारणिाई सहयोगका िागग अनुरोध गनय सक्नेछ।  
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१७. अलिलेि िाख्ने : (१) सलमतििे कोष पररचािन सम्बन्धमा 
गरेको तनणयय र अन्य काम कारिाहीको अलििेि दुरुस्ि 
राख्नु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको अलििेि सलमतिको 
सदस्य-सगचिको जजम्मामा रहनेछ । 

(३) दफा (१) बमोजजमको अलििेि सरोकारिािा 
कुनै व्यजक्ि िा संस्थािे माग गरेमा तनजिाई तनयमानुसार 
त्यस्िो अलििेि उपिब्ध गराईनेछ ।   

 

१८. अनुगमन: (१) यस काययविगध बमोजजम कोष पररचािन 
िथा सोबाट िएका कामको तनयलमि िथा आकजस्मक 
अनुगमन सम्बन्धी काययका िागग सलमतिको संयोजक िा 
तनजिे िोकेको सलमतिको अन्य कुनै सदस्यको 
संयोजकत्िमा सलमतिको न्यूनिम थप एक सदस्य समेि 
संिग्न रहेको अनुगमन टोिी िदटई कोष पररचािनबाट 
िएको कामको अनुगमन गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम िदटएको अनुगमन 
टोिीिे आफूिाई प्राप्ि कायायदेशका आधारमा अनुगमनका 
क्रममा देखिएको सत्य ि्य वििरण सदहिको प्रतििेदन 
सलमतिसमक्ष पेश गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजजम पेश हुन आएको 
प्रतििेदन समेिका आधारमा कोष पररचािनमा कुनै कलम 
कमजोरी िएको देखिएमा त्यसिाई सुधार गनय सलमतििे 
आिश्यक तनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्िो तनदेशनको पािना 
गनुय सम्बजन्धि सबैको कियव्य हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको 
िएिा पतन कोष पररचािनमा कुनै गजम्िर त्रुटी रहेको र 
सोिाई ित्काि रोक्न आिश्यक देखिएमा संयोजकिे त्यस्िो 
कायय रोक्न तनदेशन ददन सक्नेछ । 

(५) अनुगमनका क्रममा कुनै व्यजक्ििे झुठा 
वििरण पेश गरी कोषबाट राहि प्राप्ि गरेको िा कोषिे 
उपिब्ध गराएको राहिको दरुूपयोग गरेको पाईएमा दोषी 
उपर प्रचलिि कानून बमोजजम कारिाही हुनेछ । 
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(६) उपदफा (१) बमोजजमको अनुगमन टोिीमा 
उपिब्ध िएसम्म स्थानीय राजनीतिक दि, विपद् 
व्यिस्थापन सम्बन्धी काययमा संिग्न गैरसरकारी 
संघसंस्था, उद्योगी व्यिसायी आिद्ध संघसंगठन, 
नागररक समाज िथा पत्रकार आिद्ध संघसंगठन र सशिय 
सहायिा उपिब्ध गराउने व्यजक्ि िा संस्थाको प्रतितनगध 
समेििाई संिग्न गराईनेछ । 

 

१९. ननदेशन ददन सक्ने : गाउँ सिािे सलमतिको काम 
कारबाहीको सम्बन्धमा सलमतििाई आिश्यक तनदेशन ददन 
सक्नेछ । 

 

                                       cf1fn], 
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