
1  

 

 

 

/flS;/fË ufpFkflnsf 

/flS;/fË /fhkq 

v08M )@                             ;+VofM @@                      ldltM @)&%÷!!÷@@ 

efu–@ 

 

/flS;/fË ufpFkflnsf 

/flS;/f¨ ufp“kflnsf ljkb Joj:yfkg sf]if -;~rfng_ sfo{ljlw, @)&% 
 

प्रस्तावनााः गाउँपालिका के्षत्र लित्र प्राकृलिक िथा गैरप्राकृलिक लिपद्बाट हुन सके्न जोखिम नू्यलनकरण िथा व्यिस्थापनका िालग 

स्थापना िएको लिपद् व्यिस्थापन कोषको सञ्चािन सम्बन्धी कार्य लिलि बनाउन बाञ्छनीर् िएकोिे , 

राखिराङ्ग गाउँ लिपद् जोखिम नू्यलनकरण िथा व्यिस्थापन ऐन, २०७% को दफा २७ िे लदएको अलिकार प्रर्ोग गरी /flS;/fË गाउँ 

कार्यपालिकािे र्ो कार्यलिलि बनाएकोछ ।   
 

परिचे्छद – १ 

      प्रािम्भिक 
 

१. संक्षिप्त नाम ि प्रािि : (१) र्ो कार्यलिलिको नाम “लिपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चािन) कार्य लिलि , २०७५” रहेको छ 
।  

  (२) र्ो कार्य लिलि िुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।  
 

२. परिभाषा : लिषर् िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्स कार्यलिलिमा , 

(क) “ऐन” िन्नािे /flS;/fË गाउँ लिपद् जोखिम नू्यनीकरण िथा व्यिस्थापन ऐन , २०७% सम्झनुपछय  । 
(ि) “कोष” िन्नािे ऐनको दफा  ३ को उपदफा (१) बमोलजम स्थापना िएको लिपद् व्यिस्थापन कोष सम्झनुपछय  । 

  (ग)    गाउँ पालिका िन्नािे राखिराङ्ग गाउँ पालिका सम्झनु पछय   

(घ) “प्रिालिि व्यखि” िन्नािे लिपद्को घटनाबाट पररिारका सदस्य गुमाएको , शारीररक िा मानलसक समस्या उत्पन्न 

िएको , घर , जग्गाजलमन , पशुपन्छी , िाद्यान्न , ित्ताकपडा िथा अन्य सम्पत्तीमा आंलशक िा पूण्रूपमा नोिानी 

पुगेको िा लिपद्का कारण अन्य कुनै िररकाबाट प्रिालिि िएको व्यखििाई सम्झनु पछय  । 

(ङ) “राहि” िन्नािे लिपद् प्रिालिि व्यखििाई उपिब्ध गराईने नगद िथा िसु्तगि सहार्िा सामाग्री समेि सम्झनुपछय  
। 

(च) “सलमलि” िन्नािे ऐनको दफा ३ बमोलजमको सलमलि सम्झनुपछय  । 

(छ) “संर्ोजक” िन्नािे सलमलिको संर्ोजक सम्झनुपछय  । 
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परिचे्छद – २ 

कोषको स्थापना , उदे्दश्य तथा प्रयोग 
 

३. कोषको स्थापना: (१) स्थानीर् स्तरमा उत्पन्न िएको िा हुनसके्न लिपद्को जोखिम नू्यलनकरण िथा व्यिस्थापन सम्बन्धी 

कार्य गाउँ स्तरबाटै सञ्चािन गनयका िालग आिश्यक स्रोि संकिन र पररचािन गनय गाउँपालिकामा एक क्षवपद् व्यवस्थापन 

कोष रहनेछ ।  

(२) कोषको आर् रकम संकिन िथा व्यर् रकम पररचािनका िालग गाउँपालिकाको सलञ्चि कोष रहेको लित्तीर् 

संस्थामा एक छुटै्ट िािा िोलिनेछ ।  

(३) कोषको कूि आम्दानी अन्तगयि र्स कार्यलिलिको दफा ५ बमोलजम कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्त िएको रकम 

िथा कोषको िािा रहेको लित्तीर् संस्थािे कोष रकममा उपिब्ध गराएको ब्याज आर् र दफा ६ बमोलजम प्राप्त िएको 

िसु्तगि सहार्िा सामाग्रीको प्रचलिि मूल्य समेििाई जनाउँनेछ ।  

िर िसु्तगि सहार्िा सामाग्रीको प्रचलिि मूल्यिाई बैंक लहसाबमा समािेश गररने छैन ।  

(४) र्स कार्यलिलिको दफा ६ बमोलजम कोषको नाममा प्राप्त हुन आउने िसु्तगि सहार्िा सामाग्रीको छुटै्ट मौज्दाि 

लकिाब स्थापना गरर अलििेि गररनेछ । 
 

४. कोषको उदे्दश्य : (१) स्थानीर् स्तरमा हुन सके्न सम्भाव्य लिपद्को जोखिम नू्यलनकरण िथा लिपद्को व्यिस्थापनका िालग 

आलथयक िथा िसु्तगि सहार्िा पररचािन गनुय कोषको उदे्दश्य रहनेछ ।  

(२) कोषिे देहार्का के्षत्रमा काम गने छः   

(क) लिपद्को घटनाबाट प्रिालिि व्यखिहरूिाई स्थानीर् स्तरमा िुरुन्त िोज , उद्धार र राहि सेिा 
उपिब्ध गराउने ।  

(ि) लिपद् पदाय ित्कािै स्थानीर् स्तरमा सामना गनय सके्न अिस्था लसजयना गने । 

(ग) लिपद् जोखिम नू्यलनकरण, पूियिर्ारी , प्रलिकार्य र पुनिायि कार्यिाई सहज गने । 
 

५. कोषको आम्दानी : (१) कोषमा ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अलिनमा रलह देहार् बमोलजमका रकम 

आम्दानीको रूपमा जम्मा हुनेछ: 
(क) गाउँपालिकाको िालषयक बजेटमाफय ि लिपद् व्यिस्थापन कोषमा जम्मा हुने गरी स्वीकृि रकम , 

(ि) लिपद् व्यिस्थापन कार्यका िालग कोषमा जम्मा हुनेगरी अन्य स्थानीर् िहबाट प्राप्त रकम , 

(ग) लिपद् व्यिस्थापन कार्यका िालग कोषमा जम्मा हुनेगरी प्रदेश सरकार िथा नेपाि सरकारबाट प्राप्त रकम , 

(घ) गाउँसिाबाट स्वीकृि आलथयक ऐनमा व्यिस्था गररए बमोलजम लिपद् व्यिस्थापन कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्त हुने शुल्क 

िथा दसु्तर रकम ,  

(ङ) गाउँ सिा सदस्य, गाउँ कार्यपालिका सदस्य िथा गाउँपालिका कमयचारीहरूको से्वखिक लनणयर्बाट प्राप्त हुने रकम , 

(च) स्वदेशी लिलिन्न सरकारी िथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरू र त्यसमा कार्यरि कमयचारीहरू , उद्योगी , व्यिसार्ी , पेशाकमी , 

राजनीलिक दि, नागररक समाज, िालमयक िथा परोपकारी संघसंस्था र आम सियसािारणबाट से्वखिक रूपमा प्राप्त 

हुने रकम , 

(छ) गैरआिासीर् नेपािी , िैदेलशक सरकार िथा संघसंस्थाको िफय बाट प्रचलिि कानूनको अलिनमा रलह प्राप्त हुने रकम ,  

(छ) कोषको िािा सञ्चािनमा रहेको लित्तीर् संस्थािे त्यस्तो कोषमा रहेको रकममा उपिब्ध गराएको ब्याज आर् , 

(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बमोलजम िसु्तगि सहार्िा सामाग्रीको लबक्रीबाट प्राप्त आर् , 

(झ) प्रचलिि कानूनको अलिनमा रलह कोषमा जम्मा हुने गरी अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकम ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम कोषिाई उपिब्ध हुने रकम सम्बखन्धि व्यखि िा संस्थािे र्स कार्यलिलिको दफा (३) 
को उपदफा (२) बमोलजमको कोषको बैंक िािामा लसिै जम्मा गररलदन िा गाउँपालिकाको आलथयक प्रशासन शािामा नगद 
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जम्मा गनय सके्नछ । त्यसरी नगद जम्मा हुन आएमा आलथयक प्रशासन शािािे सम्बखन्धि व्यखि िा संस्थािाई सोको िपायई 

उपिब्ध गराउनुपनेछ । 

(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्यखि िथा संस्थाको नाम र प्राप्त सहार्िा रकम सम्बन्धी मालसक लििरण अको 

मलहनाको साि गिे लित्र साियजलनक गररनेछ । 

िर कुनै व्यखि िा संस्थािे सहार्िा उपिब्ध गराउँदा आफ्नो नाम साियजलनक नगनय सलमलििाई अनुरोि गरेको 

रहेछ िने लनजको नाम उले्लि नगरी लििरण साियजलनक गनय बािा पने छैन।  
 

६. वसु्तगत सहायता सामाग्री: (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को अलिनमा रलह कुनै व्यखि िा संस्थाबाट 

नगद बाहेकको िसु्तगि सहार्िा सामाग्री प्राप्त हुन आएमा र त्यसरी प्राप्त सामाग्री लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कार्यमा 

उपर्ोग हुने देखिएमा त्यस्तो िसु्तगि सहार्िा सामाग्रीिाई स्वीकार गररनेछ ।  

(२)उपदफा (१) बमोलजम स्वीकार गररएको िसु्तगि सहार्िा सामाग्रीिाई अिगै्ग मौज्दाि लकिाबमा आम्दानी 

अलििेि जनाई त्यस्तो सामाग्रीको प्रचलिि मूल्यिाई कोषको आम्दानीको रूपमा समेि अलििेि गररनेछ ।  

स्पलिकरणः र्स दफाको प्रर्ोजनका िालग प्रचलिि मूल्य िन्नािे िसु्तगि सामाग्रीको साथमा प्राप्तहुने िररद लबजक 

िा मूल्याङ्कनको प्रमाण र ढुिानी िागि समेिको मूल्यिाई जनाउँनेछ । र्दी त्यस्तो मूल्यलबना नै िसु्तगि सामाग्री प्राप्त हुन 

आएको रहेछ िने त्यस्तो िसु्तगि सामाग्रीको प्रचलिि स्थानीर् दररेट अनुसारको मूल्याङ्कनिाई आम्दानीको आिार मालननेछ 

। सो पलन निएमा त्यसरी प्राप्त सामाग्रीको िालग सलमलििे उलचि ठहर्ायएको मूल्याङ्कनिाई कोषको आम्दानीको आिारको 

रूपमा लिईनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोलजम प्राप्त िई उपदफा (२) बमोलजम आम्दानी अलििेि गररएको कुनै सामाग्री ित्काि 

प्रर्ोग गनय आिश्यक नपने िा नलमल्ने िा िामो समर्सम्म िण्डारण गरर राख्न पलन अनुकुि नहुने (सड्ने , लबग्रने , नालसने िा 

िेर जाने) प्रकृलत्तको िएमा सलमलिको लनणयर्िे त्यस्तो सामाग्रीिाई प्रचलिि कानून बमोलजम लििाम लबक्री गरी प्राप्त आर् 

रकमिाई दफा ३ को उपदफा (२) बमोलजमको कोषको िािामा जम्मा गररनेछ ।   

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िएिा पलन कुनै िसु्तगि सहार्िा सामाग्री स्थानीर् लिपद् 

व्यिस्थापनमा उपर्ोग नहुने िा उपर्ोग गनय उपरु्ि नहुने देखिएमा सलमलििे लनणयर् गरी त्यस्तो सहर्ोग आंलशक िा 

पूणयरूपमा अस्वीकार गनय सके्नछ । 

(५) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेखिएको िएिा पलन कुनै िसु्तगि सहार्िा सामाग्री प्रचलिि मापदण्ड 

बमोलजमको नू्यनिम गुणस्तररु्ि निएको अिस्थामा त्यस्तो सामाग्रीिाई सलमलििे अस्वीकार गनेछ।  

(६) उपदफा (१) बमोलजम प्राप्त िसु्तगि सहार्िा सामाग्री उपदफा (४) िा (५) बमोलजम अस्वीकार गररएको 

अिस्थामा बाहेक त्यस्तो सामाग्री उपिब्ध गराउने व्यखि िा संस्थािाई कार्ायिर्िे सामाग्री प्राखप्त र स्वीकारोखिको िपायई 

उपिब्ध गराउनुपनेछ । 

(७) उपदफा (१) बमोलजम स्वीकार गरी उपदफा (२) बमोलजम अलििेि गररएको र उपदफा (४) िा (५) 
बमोलजम अखस्वकार गररएको सामाग्रीको लििरण िथा स्वीकार गररएको सामाग्रीको हकमा सो उपिब्ध गराउने व्यखि िा 
संस्थाको नाम सम्बन्धी मालसक लििरण अको मलहनाको साि गिे लित्र साियजलनक गररनेछ । 

िर कुनै व्यखि िा संस्थािे सहार्िा उपिब्ध गराउँदा आफ्नो नाम साियजलनक नगनय सलमलििाई अनुरोि गरेको 

रहेछ िने लनजको नाम उले्लि नगरी लििरण साियजलनक गनय बािा पने छैन । 

(८) र्स दफा बमोलजम प्राप्त िएको िसु्तगि सहार्िा सामाग्रीिाई त्यस्तो सामाग्री िण्डारण गने िा प्रर्ोग गररने 

स्थानसम्म पुर्ायउनका िालग सहार्िा उपिब्ध गराउने सम्बखन्धि व्यखि िा संस्थािाई नै अनुरोि गनय सलकनेछ ।   
  

७. कोषको प्रयोग : (१) कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गनय िथा लिपद् व्यिस्थापनका िालग प्राप्त िसु्तगि सहार्िा 

सामाग्री िचय लनकासा गनय सलमलििे लनणयर् गनुयपने छ ।  

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िएिा पलन ित्काि लिपद् प्रलिकार्य गनुय पने अिस्था रहेको , िर 

सलमलिको बैठक बस्न सके्न अिस्था नरहेमा िि् पश्चाि िगिै बसे्न सलमलिको बैठकबाट अनुमोदन गराउने गरी 
संर्ोजकको लनणयर्बाट एक पटकमा बढीमा दश हजार रूपैर्ासम्मको रकम िचयगनय बािा पुगे्न छैन ।  

(३) कोषमा जम्मा िएको रकम िथा सामाग्री देहार् बमोलजमको कार्यमा िचय गररनेछ: 
(क) लिपद्बाट प्रिालिि िएको िा हुनसके्न व्यखि िा समुदार्को ित्काि िोजी , उद्धार िथा सम्पलत्तको संरक्षण गनय , 
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(ि) लिपद् प्रिालििको ित्कािीन राहिका िालग आिश्यक पने िाद्यान्न , िानेपानी , ित्ता कपडा , औषिी , सरसफाइ िथा 

शैलक्षक सामाग्री जस्ता िसु्तहरू िररद गरी उपिब्ध गराउन िथा िि् सम्बन्धी अन्य आिश्यक कार्य गनय , 

(ग) लिपद्को कारण स्थार्ी बसोबास स्थि गुमाएका व्यखिहरूका िालग अस्थार्ी लशलिर िा आश्रर्स्थि बनाउन िथा 

पुनस्थायपना गनय , 

(घ) लिपद्को कारणबाट घाइिे िा लबरामी िएका व्यखिको औषिोपचार गनय , 

(ङ) लिपद् प्रिालिििाई मनोिैज्ञालनक उपचार िथा मनोलिमशय प्रदान गनय , 

(च) लिपद्को कारणबाट मृतु्य िएका व्यखिको काजलक्रर्ा िा सदगिका िालग लनजको पररिारिाई िोलकए बमोलजमको 

सहार्िा उपिब्ध गराउन , 

(छ) लिपद्को कारण सम्पलत्तको क्षिी हुने व्यखििाई िोलकएबमोलजमको राहि उपिब्ध गराउन , 

(ज) िोज, उद्धार िथा प्राथलमक उपचारकािालग स्वर्म् सेिक िथा लिशेषज्ञको पररचािन र सामाग्री िररद िथा 
िण्डारण गनय , 

(झ) लिपद्को कारणबाट िएको फोहरमैिा िथा प्रदुषणको लिसजयन गनय , 

(ञ) लिपद् पूिय सूचना प्रणािी स्थापना सम्बन्धी उपकरण िररद , प्रणािी लिकास र सोको सञ्चािन गनय , 

(ट) िोज , उद्धार र राहिकोिालग ित्काि सञ्चार िथा र्ािार्ाि सूचारु गनय , 

(ठ) स्थानीर् स्तरमा रहेका लिपद् व्यिस्थापन स्वर्म् सेिकहरूको क्षमिा लिकास िथा पररचािन सम्बन्धी कार्य गनय , 

(ड) जोखिमरु्ि स्थानको पलहचान िथा उि स्थानको िन जनको स्थानान्तरण गनय , 

(ढ) लिपद् पश्चाि लिपदबाट िएको क्षलिको िेिाजोिा र लिपद् पश्चािको आिश्यकिाको पलहचान गनय , 

(ण) लिपद् पलछको पुनःलनमायण गनय , 

(ि) लिपद् पुियिर्ारी , लिपद् प्रलिकार्य , लिपद् र लिपद्पलछको पुनिायि , लिपद् जोखिम नू्यलनकरण जस्ता लिपद् 
व्यिस्थापनका कार्य गनय , 

(थ) सलमलििे िोके बमोलजमको लिपद् व्यिस्थापन सम्वखन्ध अन्य कामगनय , गराउन । 

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िए िापलन लनर्लमिरूपमा गररने लिकास लनमायण सम्बन्धी कार्यिाई 

लिपद् व्यिस्थापनसँग आिद्ध गराएर कोषबाट कुनै पलन लकलसमको िचय गनय पाईनेछैन । 

(५) कोषमा मौज्दाि रकम पाँच िाि रूपैर्ा िन्दा घलट िएको अिस्थामा आपिकालिन कार्यबाहेक अन्य 

प्रर्ोजनका िालग कोषको रकम प्रर्ोग गररनेछैन ।  
 

८. िाहत सहायता क्षवतिण: (१) प्रिालिि व्यखििाई राहि उपिब्ध गराउँदा कोषमा जम्मा िएको रकम र िसु्तगि 

सामाग्री मधे्य आिश्यकिा र औलचत्यका आिारमा दुिै िा कुनै एक मात्र पलन उपिब्ध गराउन सलकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम राहि उपिब्ध गराउनुपूिय कोषबाट राहि उपिब्ध गराईलदने सम्बन्धमा लिपद् प्रिालिि 

व्यखि िा लनजको एकाघरको पररिारका सदस्यिे लिपद्को घटना र सोबाट आँफू िा आफ्नो पररिारका सदस्यिाई पनय 

गएको हानी नोिानीको लििरण सलहि कार्ायिर्मा लनिेदन दिाय गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोलजम लनिेदन दिाय  गदाय लिपद्को घटना र सोबाट पनय गएको हानी नोिानीको मूल्याङ्कन 

सलहिको सजयलमन मुचुल्का िा प्रलििेदन समेि लनिेदनसाथ संिग्न गररएको हुनुपनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोलजम दिाय िएको लनिेदन र उपदफा (३) बमोलजमको संिग्न मुचुल्का िा प्रलििेदन समेिका 

आिारमा लिपद् प्रिालिििाई कोषबाट राहि रकम िथा सामाग्री उपिब्ध गराउँदा लिपद्को सघनिा र व्यापकिा , कोषमा 

जम्मा िएको रकम िथा राहि सामाग्रीको उपिब्धिा र िचयको औलचत्य समेििाई दृलिगि गरी सलमलििे उलचि 

ठहर्ायएबमोलजम हुनेछ । 

(५) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िएिा पलन लिपद्को कारणिे गखम्भर हानी नोिानी िा घाईिे 

िई लिपद् प्रिालिि व्यखि िा लनजको एकाघरको पररिारका सदस्यिे राहिका िालग लनिेदन दिाय गनय सके्न अिस्था नरहेमा 

र िि्काि राहि उपिब्ध नगराउँदा लिपद् प्रिालिि व्यखि थप जोखिममा िकेलिन सके्न िा थप जनिन र स्वास्थ्यमा हानी 

नोिानी पुग्न सके्न अिस्था छ िने्न सलमलििाई िागेमा त्यस्तो व्यखििाई सलमलििे लनणयर् गरेर ित्काि राहि उपिब्ध 

गराउन सके्नछ । 
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(६) लिपद् प्रिालिि व्यखििाई र्स दफा बमोलजम राहि उपिब्ध गराउँदा मलहिा , बािबालिका , लकशोर लकशोरी , 

जेष्ठ नागररक , अशि िथा अपाङ्गिा िएका व्यखििाई प्राथलमकिा लदनुपनेछ । 
 

९. कोष प्रयोग गनन नपाईने: (१) र्स कार्य लिलिमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेखिएको िए िापलन देहार्को प्रर्ोजनका िालग 

कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गनय पाईने छैनः 

(क) लनर्लमि प्रशासलनक कार्यको िालग िचय गनय ,  

(ि) कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदालिकारी िा कमयचारीिाई लनर्लमि रूपमा ििब , ित्ता िा अन्य सुलििा उपिब्ध 

गराउन ,  

(ग) कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदालिकारी िा कमयचारीिाई भ्रमण िचय िा अन्य त्यसै्त प्रकारको िचय उपिब्ध गराउन , 

(घ) लिपद्बाट प्रिालिििाई लदईने िोलकएबमोलजमको राहि बाहेक अन्य कुनै पलन लकलसमको चन्दा , पुरस्कार , उपहार िा 

आलथयक सहार्िा उपिब्ध गराउन , 

(ङ) कुनै पलन लकलसमको गोलष्ठ , अन्तरलक्रर्ा िा सिासमे्मिन सञ्चािन गनय , गराउन , 

(च) आकखिक रूपमा लनमायण गनुयपने बाहेकका अन्य लनर्लमि पूिायिार लिकास लनमायणसम्बन्धी कार्य गनय , गराउन , 

(ङ) लिपद् जोखिम नू्यलनकरण िथा लिपद् व्यिस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध निएको अन्य कुनै पलन कार्य गनय , गराउन ।  

(२) कोषिाई प्राप्त िएको िसु्तगि सहार्िा सामाग्री मधै्य कुनै पलन सामाग्री पूणय िा आंलशकरूपमा कार्ायिर्को 

िा कार्ायिर्को कुनै पदालिकारी िा कमयचारीको प्रर्ोजनका िालग प्रर्ोग गररने छैन । 
 

परिचे्छद – ३ 

कोषको सञ्चालन , लेखा तथा लेखा परििण 
 

१०. कोषको सञ्चालन: (१) कोषको बैंक िािा सञ्चािन गाउँपालिकाको प्रमुि प्रशासकीर् अलिकृि िा लनजिे िोकेको 
अलिकृि स्तरको कमयचारी र िेिा प्रमुि िा लनजिे िोकेको िेिाको कमयचारीको संरु्ि दस्तििबाट हुनेछ ।  

(२) कोषबाट एक पटकमा दुई हजार रूपैर्ा िन्दा बढीको रकम िुिानी गदाय अलनिार्यरूपमा बैंक माफय ि मात्र 

िुिानी गररनेछ । 

(३) कोषिाई प्राप्त िसु्तगि सहार्िा सामाग्रीको लनकासा प्रमुि प्रशासकीर् अलिकृि िा लनजिे िोकेको लिपद् 

व्यिस्थापन हेने अलिकृि स्तरको कमयचारी र लजन्सी शािा प्रमुिबाट हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोलजम िसु्तगि सहार्िा सामाग्री लिपद् व्यिस्थापन कार्यमा उपर्ोगका िालग लनकासा गदाय 

मौज्दाि लकिाबमा िचय अलििेि जनाई लनकासा लदनुपनेछ र त्यस्तो सामाग्रीको अलििेि मूल्यिाई कोषको िचयको रूपमा 

समेि अलििेि गररनेछ । 
 

११. कोषको आयव्ययको लेखा तथा सोको सावनजक्षनकिण: (१) कोषको आर् व्यर्को िेिा प्रचलिि कानून बमोलजम 
राखिनेछ ।  

(२) कोषिे कार्यपालिकािे िोकेबमोलजम आन्तररक लनर्न्त्रण प्रणािी कार्म गनुय पनेछ। 

(३) कोषको मालसकरूपमा िएको आम्दानी र िचयको लििरण अको मलहनाको साि गिेलित्रमा साियजलनक 
गनुयपनेछ । 

(४) आलथयक िषय समाप्त िएको लमलििे िीन मलहनालित्र सलमलििे कोषको िालषयक आर् व्यर्को लििरण समेि 

िुल्ने िालषयक प्रलििेदन िर्ार गरी कार्यपालिका माफय ि गाउँसिा समक्ष पेश गनुय पनेछ । 
 

१२. लेखापरििण:(१) कोषको आन्तररक िेिापरीक्षण गाउँपालिकाको आन्तररक िेिा पररक्षण शािाबाट हुनेछ । 

(२) कोषको अखन्तम िेिापरीक्षण महािेिा परीक्षकबाट हुनेछ । 

(३) गाउँ कार्यपालिकािे चाहेमा जुनसुकै बिि सलमलिको लहसािलकिाि जाँच्न िा जाँच गराउन सके्नछ । 

(४) गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िे कम्तीमा िषयको एक पटक कोषको सामालजक र साियजलनक 
िेिापररक्षणको व्यिस्था लमिाउनेछ। 
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परिचे्छद –४ 

क्षवक्षवध 
 

१३. सशतन सहायता: (१) लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी िोलकएको कार्य सम्पादन गने शिय सलहि कुनै व्यखि िा संस्थािे कोषमा 

सहार्िा उपिब्ध गराउन चाहेमा त्यस्तो सहार्िा प्राप्त गनुय पूिय सलमलििे शिय स्वीकार गने िा नगने सम्बन्धी लनणयर् गनेछ र 

शिय स्वीकार गरेको अिस्थामा मात्र सहार्िा रकम िा सामाग्री कोषमा जम्मा हुनेछ । 

िर नेपाि सरकार , प्रादेश सरकार िा स्थानीर् सरकारिे सशिय अनुदान उपिब्ध गराउने हकमा सलमलिको पूिय 

लनणयर् आिश्यक पने छैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम कोषमा प्राप्त अनुदान रकम िा िसु्तगि सहार्िा सामाग्रीिाई िोलकएको काममा मात्र 

उपर्ोग गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोलजम कोषमा प्राप्त अनुदान रकम िा िसु्तगि सहार्िा सामाग्री िोलकए बमोलजमको कार्यमा 

उपर्ोग िए निएको सम्बन्धमा त्यस्तो सहार्िा उपिब्ध गराउने व्यखि िा संस्थािे लििरण माग गरेमा सोको लििरण 

उपिब्ध गराउनुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोलजम कोषमा सहार्िा स्वरुप प्राप िहुने राहि सामाग्रीहरुको िण्डारण िथा लििरण 
कार्यिाई व्यिखस्थिगनय आिश्यिा अनुसार सलमलििे थप मापदण्ड/लनदेलशका बनाई िागुगनय सके्नछ । 

 

१४. पिामशन क्षलन सके्न: सलमलििे र्स कार्यलिलि बमोलजमको कार्य सम्पादन गनय उपरु्ि लिज्ञ व्यखि िा सस्थासँग 
आिश्यक परामशय लिन सके्नछ । 

 

१५. िकम क्षिज नहुने तथा आवती कोष (रिवम्भिङ् फण्ड) को रूपमा िहने: (१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोलजम 

कोषमा जम्मा िएको रकम मधे्य आंलशक िा पुरै रकम कुनै आलथयक िषयमा िचय निई आलथयक िषयको अन्त्यमा बाँकी 
रहेमा त्यस्तो रकम लिज निई कोषमै रहनेछ । 

  िर दफा १३ को उपदफा (१) बमोलजम प्राप्त सहार्िा रकमिाई त्यस्तो शिय अनुरूप उपर्ोग गनय नसकेको 

कारण जनाई सहार्िा उपिब्ध गराउने सम्बखन्धि व्यखि िा संस्थािे लफिाय माग गरेमा कोषबाट रकम लफिाय  गनय बािा पने 

छैन । 

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

स्पक्षिकिणाः र्स दफाको प्रर्ोजनका िालग आििी कोष (ररबखिङ फण्ड) िन्नािे कोषबाट िचय िएको नगद 

रकम िालषयक रुपमा बजेट लिलनर्ोजन माफय ि पुनःपुलिय गदै जाने गरर स्थालपि कोषिाई सम्झनुपछय  । 

(३) कोषमा मौज्दाि रकम पाँचिाि रूपैर्ा िन्दा नू्यन हुन गएमा ित्काि थप रकम जम्मागनय प्रर्त्न गररनेछ । 
 

१६. सहयोगका लाक्षग आह्वान गने: (१) लिपद्का कारण आपत्कालिन अिस्था लसजयना िई स्थानीर् स्रोि सािन र क्षमिािे 

लिपद्को सामना गनय कलठन िएमा गाउँपालिकािे लछमेकी स्थानीर् िह, प्रदेश सरकार िथा नेपाि सरकारिाई कोषमा 

आलथयक िथा िसु्तगि सहार्िा उपिब्ध गराउन अनुरोि गनय सके्नछ । 

(२) लिपद्बाट प्रिालििको िोज, उद्धार र राहिका िालग सलमलििे स्थानीर् सामालजक िथा परोपकारी संघ , 

संगठन , रु्िाक्लि , आमा समूह , स्वर्म् सेिक , रािर सेिक , उद्योगी व्यिसार्ी , प्रिुद्ध व्यखि िथा आमसियसािारणिाई 

सहर्ोगका िालग अनुरोि गनय सके्नछ।  
 

१७. अक्षभलेख िाखे्न: (१) सलमलििे कोष पररचािन सम्बन्धमा गरेको लनणयर् र अन्य काम कारिाहीको अलििेि दुरुस्त राख्नु 
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको अलििेि सलमलिको सदस्य सलचिको लजम्मामा रहनेछ । 

(३) उपदफा(१) बमोलजमको अलििेि सरोकारिािा कुनै व्यखि िा संस्थािे माग गरेमा लनजिाई लनर्मानुसार 

त्यस्तो अलििेि उपिब्ध गराईनेछ ।   
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१८. अनुगमन: (१) र्स कार्य लिलि बमोलजम कोष पररचािन िथा सोबाट िएका कामको लनर्लमि िथा आकखिक अनुगमन 

सम्बन्धी कार्यका िालग सलमलिको संर्ोजक िा लनजिे िोकेको सलमलिको अन्य कुनै सदस्यको संर्ोजकत्वमा सलमलिको 

नू्यनिम थप एक सदस्य समेि संिग्न रहेको अनुगमन टोिी िलटई कोष पररचािनबाट िएको कामको अनुगमन गनय 

सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम िलटएको अनुगमन टोिीिे आफूिाई प्राप्त कार्ाय देशका आिारमा अनुगमनका क्रममा 

देखिएको सत्य िथ्य लििरण सलहिको प्रलििेदन सलमलि समक्ष पेश गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोलजम पेश हुन आएको प्रलििेदन समेिका आिारमा कोष पररचािनमा कुनै कलम कमजोरी 

िएको देखिएमा त्यसिाई सुिार गनय सलमलििे आिश्यक लनदेशन लदन सके्नछ र त्यस्तो लनदेशनको पािना गनुय सम्बखन्धि 

सबैको कियव्य हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िएिा पलन कोष पररचािनमा कुनै गखम्भर तु्रटी रहेको र सोिाई 

ित्काि रोक्न आिश्यक देखिएमा संर्ोजकिे त्यस्तो कार्य रोक्न लनदेशन लदन सके्नछ । 

(५) अनुगमनका क्रममा कुनै व्यखििे झुठा लििरण पेश गरी कोषबाट राहि प्राप्त गरेको िा कोषिे उपिब्ध 

गराएको राहिको दुरूपर्ोग गरेको पाईएमा दोषी उपर प्रचलिि कानून बमोलजम कारिाही हुनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोलजमको अनुगमन टोिीमा उपिब्ध िएसम्म स्थानीर् राजनीलिक दि , लिपद् व्यिस्थापन 

सम्बन्धी कार्यमा संिग्न गैरसरकारी संघसंस्था , उद्योगी व्यिसार्ी आिद्ध संघ संगठन , नागररक समाज िथा पत्रकार र सशिय 

सहार्िा उपिब्ध गराउने व्यखि िा संस्थाको प्रलिलनलि समेििाई संिग्न गराईनेछ । 
 

१९. क्षनदेशन क्षदन सके्न : गाउँसिािे सलमलिको काम कारबाहीको सम्बन्धमा सलमलििाई आिश्यक लनदेशन लदन सके्नछ 
। 
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