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गन्यापधुरा गाउँपानिकाद्वारा प्रकानित 
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भाग-२ 

गन्यापधुरा गाउँपानिका गणेिपुर‚डडेल्धुराको सूचिा 

 

   गन्यापधरुा गाउँपालिका गाउँकाययपालिकाको लिलि२०७५।०६।०५ गिेको बैठकबाट लिर्यय भई प्रिालर्करर् भएको निपद् 

व्यिस्थापि कोष (सञ्चािि) काययनिनध‚२०७५ सर्यसाधारर्को जािकारीकोिालग यो सूचिा प्रकाशि गररएको छ ।  

 

  
विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) काययविधि, २०७५ 

काययपाधलकाबाट पारित धिधतिः २०७५/ ६  / ५   
 
प्रस्तािनािः 

गन्यापिुिा गाउँपाधलकाक्षेत्र धित्र प्राकृधतक तथा गैिप्राकृधतक विपद्बाट हुन सक्ने जोखिि न्यूधनकिण तथा 
व्यिस्थापनका लाधग स्थापना िएको विपद् व्यिस्थापन कोषको सञ्चालन सम्बन्िी काययविधि बनाउन बाञ्छनीय 
िएकोले, 

गाउँ विपद् जोखिि न्यूधनकिण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५ को दफा २७ ले ददएको अधिकाि प्रयोग 
गिी गन्यापिुिा गाउँ काययपाधलकाले यो काययविधि बनाएकोछ ।   
  

परिच्छेद – १ 
प्रािखम्िक 

 
१. संखक्षप्त नाि ि प्रािम्ि : (१) यो काययविधिको नाि “विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) काययविधि , २०७५” 

िहेको छ ।  
  (२) यो काययविधि तरुून्त प्रािम्ि हुनेछ ।  
२. परििाषा : विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेिा यस काययविधििा, 

(क) “ऐन” िन्नाले गन्यापिुिा गाउँ विपद् जोखिि न्यूनीकिण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५ 
सम्झनपुछय । 



खण्डः२) गन्यापधुरा‚ डडेल्धुरा‚ असोज ०५ गते‚ २०७५ साि (संखयाः७ 

 

2  

 

(ि) “कोष” िन्नाले ऐनको दफा १२ बिोखजिको विपद् व्यिस्थापन कोष सम्झनपुछय । 
(ग) “प्रिावित व्यखि” िन्नाले विपद्को घटनाबाट परििािका सदस्य गुिाएको, शािीरिक िा 

िानधसक सिस्या उत्पन्न िएको, घि, जग्गाजधिन, पशुपन्छी, िाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा अन्य 
सम्पत्तीिा आंखशक िा पू ू्णरूपिा नोक्सानी पगेुको िा विपद्का कािण अन्य कुनै तरिकाबाट 
प्रिावित िएको व्यखिलाई सम्झनपुछय । 

(घ) “िाहत” िन्नाले विपद् प्रिावित व्यखिलाई उपलब्ि गिाईने नगद तथा िस्तगुत सहायता 
सािाग्री सिेत सम्झनपुछय । 

(ि) “सधिधत” िन्नाले ऐनको दफा ३ बिोखजिको सधिधत सम्झनपुछय । 
(छ) “संयोजक” िन्नाले सधिधतको संयोजक सम्झनपुछय ।      
 

 
 

परिच्छेद – २ 
कोषको स्थापना, उद्देश्य तथा प्रयोग 

३. कोषको स्थापना: (१) स्थानीय स्तििा उत्पन्न िएको िा हुनसक्ने विपद्को जोखिि न्यूधनकिण तथा 
व्यिस्थापन सम्बन्िी कायय गाउँ स्तिबाटै सञ्चालन गनयका लाधग आिश्यक स्रोत संकलन ि परिचालन गनय 
गाउँपाधलकािा एक विपद् व्यिस्थापन कोष िहनेछ ।  

(२) कोषको आय िकि संकलन तथा व्यय िकि परिचालनका लाधग गाउँपाधलकाको सखञ्चत कोष 
िहेको वित्तीय संस्थािा एक छुटै्ट िाता िोधलनेछ ।  

(३) कोषको कूल आम्दानी अन्तगयत यस काययविधिको दफा ५ बिोखजि कोषिा जम्िा हुनेगिी प्राप्त 
िएको िकि तथा कोषको िाता िहेको वित्तीय संस्थाले कोष िकििा उपलब्ि गिाएको ब्याज आय ि 
दफा ६ बिोखजि प्राप्त िएको िस्तगुत सहायता सािाग्रीको प्रचधलत िूल्य सिेतलाई जनाउँनेछ ।  

ति िस्तगुत सहायता सािाग्रीको प्रचधलत िूल्यलाई बैंक वहसाबिा सिािेश गरिने छैन ।  
(४) यस काययविधिको दफा ६ बिोखजि कोषको नाििा प्राप्त हुन आउने िस्तगुत सहायता 

सािाग्रीको छुटै्ट िौज्दात वकताब स्थापना गरि अधिलेि गरिनेछ । 
 
४. कोषको उद्देश्य : (१) स्थानीय स्तििा हुन सक्ने सम्िाव्य विपद्को जोखिि न्यूधनकिण तथा विपद्को 

व्यिस्थापनका लाधग आधथयक तथा िस्तगुत सहायता परिचालन गनुय कोषको उद्देश्य िहनेछ ।  
(२) कोषले देहायका क्षेत्रिा काि गने छिः   

(क) विपद्को घटनाबाट प्रिावित व्यखिहरूलाई स्थानीय स्तििा तरुुन्त िोज, उद्धाि ि 
िाहत सेिा उपलब्ि गिाउने ।  

(ि) विपद् पदाय तत्कालै स्थानीय स्तििा सािना गनय सक्ने अिस्था धसजयना गने । 
(ग) विपद् जोखिि न्यूधनकिण, पूियतयािी, प्रधतकायय ि पनुलायि काययलाई सहज गने । 
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५. कोषको आम्दानी : (१) कोषिा ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) ि (३) को अधिनिा िवह देहाय 
बिोखजिका िकि आम्दानीको रूपिा जम्िा हुनेछ: 

(क) गाउँपाधलकाको िावषयक बजेटिाफय त विपद् व्यिस्थापन कोषिा जम्िा हुने गिी स्िीकृत 
िकि, 

(ि) विपद् व्यिस्थापन काययका लाधग कोषिा जम्िा हुनेगिी अन्य स्थानीय तहबाट प्राप्त 
िकि, 

(ग) विपद् व्यिस्थापन काययका लाधग कोषिा जम्िा हुनेगिी प्रदेश सिकाि तथा नेपाल 
सिकािबाट प्राप्त िकि, 

(घ) गाउँसिाबाट स्िीकृत आधथयक ऐनिा व्यिस्था गरिए बिोखजि विपद् व्यिस्थापन कोषिा 
जम्िा हुनेगिी प्राप्त हुने शुल्क तथा दस्तिु िकि,  

(ङ) गाउँसिा सदस्य, गाउँ काययपाधलका सदस्य तथा गाउँपाधलकाका कियचािीहरूको 
स्िेखच्छक धनणययबाट प्राप्त हुने िकि, 

(च) स्िदेशी विधिन्न सिकािी तथा गैिसिकािी संघसंस्थाहरू ि त्यसिा काययित कियचािीहरू, 
उद्योगी, व्यिसायी, पेशाकिी, िाजनीधतक दल, नागरिक सिाज, िाधियक तथा पिोपकािी 
संघसंस्था ि आि सियसािािणबाट स्िेखच्छक रूपिा प्राप्त हुने िकि, 

(छ) गैिआिासीय नेपाली, िैदेखशक सिकाि तथा संघसंस्थाको तफय बाट प्रचधलत कानूनको 
अधिनिा िवह प्राप्त हुने िकि,  

(छ) कोषको िाता सञ्चालनिा िहेको वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कोषिा िहेको िकििा 
उपलब्ि गिाएको ब्याज आय, 

(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बिोखजि िस्तगुत सहायता सािाग्रीको धबक्रीबाट प्राप्त आय, 
(झ) प्रचधलत कानूनको अधिनिा िवह कोषिा जम्िा हुने गिी अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त िकि 

।  
(२) उपदफा (१) बिोखजि कोषलाई उपलब्ि हुने िकि सम्बखन्ित व्यखि िा संस्थाले यस 

काययविधिको दफा 3 को उपदफा (२) बिोखजिको कोषको बैंक िातािा धसिै जम्िा गरिददन िा 
गाउँपाधलकाको आधथयक प्रशासन शािािा नगद जम्िा गनय सक्नेछ । त्यसिी नगद जम्िा हुन आएिा 
आधथयक प्रशासन शािाले सम्बखन्ित व्यखि िा संस्थालाई सोको िपायई उपलब्ि गिाउनपुनेछ । 

(३) कोषिा िकि जम्िा गने व्यखि तथा संस्थाको नाि ि प्राप्त सहायता िकि सम्बन्िी िाधसक 
विििण अको िवहनाको सात गते धित्र साियजधनक गरिनेछ । 

ति कुनै व्यखि िा संस्थाले सहायता उपलब्ि गिाउँदा आफ्नो नाि साियजधनक नगनय सधिधतलाई 
अनिुोि गिेको िहेछ िने धनजको नाि उल्लेि नगिी विििण साियजधनक गनय बािा पने छैन।  

६. िस्तगुत सहायता सािाग्री: (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) ि (३) को अधिनिा िवह कुनै व्यखि 
िा संस्थाबाट नगदबाहेकको िस्तगुत सहायता सािाग्री प्राप्त हुन आएिा ि त्यसिी प्राप्त सािाग्री विपद् 
व्यिस्थापन सम्बन्िी काययिा उपयोग हुने देखिएिा त्यस्तो िस्तगुत सहायता सािाग्रीलाई स्िीकाि गरिनेछ 
।  
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(2) उपदफा (१) बिोखजि स्िीकाि गरिएको िस्तगुत सहायता सािाग्रीलाई अलग्गै िौज्दात 
वकताबिा आम्दानी अधिलेि जनाई त्यस्तो सािाग्रीको प्रचधलत िूल्यलाई कोषको आम्दानीको रूपिा सिेत 
अधिलेि गरिनेछ ।  

स्पविकिणिः यस दफाको प्रयोजनका लाधग प्रचधलत िूल्य िन्नाले िस्तगुत सािाग्रीको साथिा प्राप्त हुने 
िरिद धबजक िा िूल्याङ्कनको प्रिाण ि ढुिानी लागत सिेतको िूल्यलाई जनाउँनेछ । यदी त्यस्तो 
िूल्यधबना नै िस्तगुत सािाग्री प्राप्त हुन आएको िहेछ िने त्यस्तो िस्तगुत सािाग्रीको प्रचधलत स्थानीय 
दििेट अनसुािको िूल्याङ्कनलाई आम्दानीको आिाि िाधननेछ । सो पधन निएिा त्यसिी प्राप्त सािाग्रीको 
लाधग सधिधतले उखचत ठहयायएको िूल्याङ्कनलाई कोषको आम्दानीको आिािको रूपिा धलईनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोखजि प्राप्त िई उपदफा (२) बिोखजि आम्दानी अधिलेि गरिएको कुनै 
सािाग्री तत्काल प्रयोग गनय आिश्यक नपने िा नधिल्ने िा लािो सियसम्ि िण्डािण गरि िाख्न पधन 
अनकुुल नहुने (सड्ने, धबग्रने, नाधसने िा िेि जाने) प्रकृखत्तको िएिा सधिधतको धनणययले त्यस्तो सािाग्रीलाई 
प्रचधलत कानून बिोखजि धललाि धबक्री गिी प्राप्त आय िकिलाई दफा ३ को उपदफा (२) बिोखजिको 
कोषको िातािा जम्िा गरिनेछ ।   

(४) उपदफा (१) िा जनुसुकै कुिा लेखिएको िएता पधन कुनै िस्तगुत सहायता सािाग्री स्थानीय 
विपद् व्यिस्थापनिा उपयोग नहुने िा उपयोग गनय उपयुि नहुने देखिएिा सधिधतले धनणयय गिी त्यस्तो 
सहयोग आंखशक िा पूणयरूपिा अस्िीकाि गनय सक्नेछ । 

(५) उपदफा (१) िा जनुसुकै कुिा लेखिएको िएता पधन कुनै िस्तगुत सहायता सािाग्री प्रचधलत 
िापदण्ड बिोखजिको न्यूनति गुणस्ति युि निएको अिस्थािा त्यस्तो सािाग्रीलाई सधिधतले अस्िीकाि 
गनेछ।  

(६) उपदफा (१) बिोखजि प्राप्त िस्तगुत सहायता सािाग्री उपदफा (४) िा (५) बिोखजि 
अस्िीकाि गरिएको अिस्थािा बाहेक त्यस्तो सािाग्री उपलब्ि गिाउने व्यखि िा संस्थालाई कायायलयले 
सािाग्री प्राधप्त ि स्िीकािोखिको िपायई उपलब्ि गिाउनपुनेछ । 

(६) उपदफा (१) बिोखजि स्िीकाि गिी उपदफा (२) बिोखजि अधिलेि गरिएको ि उपदफा (४) 
िा (५) बिोखजि अखस्िकाि गरिएको सािाग्रीको विििण तथा स्िीकाि गरिएको सािाग्रीको हकिा सो 
उपलब्ि गिाउने व्यखि िा संस्थाको नाि सम्बन्िी िाधसक विििण अको िवहनाको सात गते धित्र 
साियजधनक गरिनेछ । 

ति कुनै व्यखि िा संस्थाले सहायता उपलब्ि गिाउँदा आफ्नो नाि साियजधनक नगनय सधिधतलाई 
अनिुोि गिेको िहेछ िने धनजको नाि उल्लेि नगिी विििण साियजधनक गनय बािा पने छैन । 

(७) यस दफा बिोखजि प्राप्त िएको िस्तगुत सहायता सािाग्रीलाई त्यस्तो सािाग्री िण्डािण गने िा 
प्रयोग गरिने स्थानसम्ि पयुायउनका लाधग सहायता उपलब्ि गिाउने सम्बखन्ित व्यखि िा संस्थालाई नै 
अनिुोि गनय सवकनेछ ।   

  
७. कोषको प्रयोग : (१) कोषिा जम्िा िएको िकि िचय गनय तथा विपद् व्यिस्थापनका लाधग प्राप्त िस्तगुत 

सहायता सािाग्री िचय धनकासा गनय सधिधतले धनणयय गनुय पनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुिा लेखिएको िएता पधन तत्काल विपद् प्रधतकायय गनुय पने अिस्था 
िहेको, ति सधिधतको बैठक बस्न सक्ने अिस्था निहेिा ततू् पश्चात लगतै बस्ने सधिधतको बैठकबाट 
अनिुोदन गिाउने गिी संयोजकको धनणययबाट एक पटकिा बढीिा दश हजाि रूपैयासम्िको िकि िचय 
गनय बािा पगु्ने छैन ।  

(३) कोषिा जम्िा िएको िकि तथा सािाग्री देहाय बिोखजिको काययिा िचय गरिनेछ: 
(क) विपद्बाट प्रिावित िएको िा हुनसक्ने व्यखि िा सिदुायको तत्काल िोजी, उद्धाि तथा 

सम्पखत्तको संिक्षण गनय, 
(ि) विपद् प्रिावितको तत्कालीन िाहतका लाधग आिश्यक पने िाद्यान्न, िानेपानी, लत्ता 

कपडा, औषिी, सिसफाइ तथा शैखक्षक सािाग्री जस्ता िस्तहुरू िरिद गिी उपलब्ि 
गिाउन तथा ततू् सम्बन्िी अन्य आिश्यक कायय गनय, 

(ग) विपद्को कािण स्थायी बसोबास स्थल गुिाएका व्यखिहरूका लाधग अस्थायी खशविि िा 
आश्रयस्थल बनाउन तथा पनुस्थायपना गनय, 

(घ) विपद्को कािणबाट घाइते िा धबिािी िएका व्यखिको औषिोपचाि गनय, 
(ङ) विपद् प्रिावितलाई िनोिैज्ञाधनक उपचाि तथा िनोवििशय प्रदान गनय, 
(च) विपद्को कािणबाट िृत्यु िएका व्यखिको काजवक्रया िा सदगतका लाधग धनजको 

परििािलाई तोवकए बिोखजिको सहायता उपलब्ि गिाउन, 
(छ) विपद्को कािण सम्पखत्तको क्षती हुने व्यखिलाई तोवकए बिोखजिको िाहत उपलब्ि 

गिाउन, 
(ज) िोज, उद्धाि तथा प्राथधिक उपचािकालाधग स्ियिू् सेिक तथा विशेषज्ञको परिचालन ि 

सािाग्री िरिद तथा िण्डािण गनय, 
(झ) विपद्को कािणबाट िएको फोहििैला तथा प्रदुषणको विसजयन गनय, 
(ञ) विपद् पूिय सूचना प्रणाली स्थापना सम्बन्िी उपकिण िरिद, प्रणाली विकास ि सोको 

सञ्चालन गनय, 
(ट) िोज, उद्धाि ि िाहतकोलाधग तत्काल सञ्चाि तथा यातायात सूचारु गनय, 
(ठ) स्थानीय स्तििा िहेका विपद् व्यिस्थापन स्ियिू् सेिकहरूको क्षिता विकास तथा 

परिचालन सम्बन्िी कायय गनय, 
(ड) जोखिियुि स्थानको पवहचान तथा उि स्थानको िन जनको स्थानान्तिण गनय, 
(ढ) विपद् पश्चात विपदबाट िएको क्षधतको लेिाजोिा ि विपद् पश्चातको आिश्यकताको 

पवहचान गनय, 
(ण) विपद् पधछको पनुिःधनिायण गनय, 
(त) विपद् पिुयतयािी, विपद् प्रधतकायय, विपद् ि विपद्पधछको पनुलायि, विपद् जोखिि 

न्यूधनकिण जस्ता विपद् व्यिस्थापनका कायय गनय, 
(थ) सधिधतले तोके बिोखजिको विपद् व्यिस्थापन सम्िखन्ि अन्य काि गनय, गिाउन । 
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(४) उपदफा (३) िा जनुसकैु कुिा लेखिएको िए तापधन धनयधितरूपिा गरिने विकास धनिायण 
सम्बन्िी काययलाई विपद् व्यिस्थापनसँग आिद्ध गिाएि कोषबाट कुनै पधन वकधसिको िचय गनय पाईने छैन 
। 

(५) कोषिा िौज्दात िकि पाँच लाि रूपैया िन्दा घवट िएको अिस्थािा आपतकाधलन कायय 
बाहेक अन्य प्रयोजनका लाधग कोषको िकि प्रयोग गरिने छैन ।  

 
८. िाहत सहायता वितिण: (१) प्रिावित व्यखिलाई िाहत उपलब्ि गिाउँदा कोषिा जम्िा िएको िकि ि 

िस्तगुत सािाग्री िध्ये आिश्यकता ि औखचत्यका आिाििा दुिै िा कुनै एक िात्र पधन उपलब्ि गिाउन 
सवकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोखजि िाहत उपलब्ि गिाउन ु पूिय कोषबाट िाहत उपलब्ि गिाईददने 
सम्बन्ििा विपद् प्रिावित व्यखि िा धनजको एकाघिको परििािका सदस्यले विपद्को घटना ि सोबाट आँफू 
िा आफ्नो परििािका सदस्यलाई पनय गएको हानी नोक्सानीको विििण सवहत कायायलयिा धनिेदन दताय 
गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोखजि धनिेदन दताय गदाय विपद्को घटना ि सोबाट पनय गएको हानी 
नोक्सानीको िूल्याङ्कन सवहतको सजयधिन िचुलु्का िा प्रधतिेदन सिेत धनिेदन साथ संलग्न गरिएको हुनपुनेछ 
।  

(४) उपदफा (२) बिोखजि दताय िएको धनिेदन ि उपदफा (३) बिोखजिको संलग्न िचुलु्का िा 
प्रधतिेदन सिेतका आिाििा विपद् प्रिावितलाई कोषबाट िाहत िकि तथा सािाग्री उपलब्ि गिाउँदा 
विपद्को सघनता ि व्यापकता, कोषिा जम्िा िएको िकि तथा िाहत सािाग्रीको उपलब्िता ि िचयको 
औखचत्य सिेतलाई दृविगत गिी सधिधतले उखचत ठहयायए बिोखजि हुनेछ । 

(५) उपदफा (२) ि (३) िा जनुसकैु कुिा लेखिएको िएता पधन विपद्को कािणले गखम्िि हानी 
नोक्सानी िा घाईते िई विपद् प्रिावित व्यखि िा धनजको एकाघिको परििािका सदस्यले िाहतका लाधग 
धनिेदन दताय गनय सक्ने अिस्था निहेिा ि ततू्काल िाहत उपलब्ि नगिाउँदा विपद् प्रिावित व्यखि थप 
जोखिििा िकेधलन सक्ने िा थप जनिन ि स्िास््यिा हानी नोक्सानी पगु्न सक्ने अिस्था छ िन्ने 
सधिधतलाई लागेिा त्यस्तो व्यखिलाई सधिधतले धनणयय गिेि तत्काल िाहत उपलब्ि गिाउन सक्नेछ । 

(६) विपद् प्रिावित व्यखिलाई यस दफा बिोखजि िाहत उपलब्ि गिाउँदा िवहला, बालबाधलका, 
वकशोि वकशोिी, जेष्ठ नागरिक, अशि तथा अपाङ्गता िएका व्यखिलाई प्राथधिकता ददनपुनेछ । 

 
९. कोष प्रयोग गनय नपाईने: (१) यस काययविधििा अन्यत्र जनुसकैु कुिा लेखिएको िए तापधन देहायको 

प्रयोजनका लाधग कोषिा जम्िा िएको िकि िचय गनय पाईने छैनिः 
(क) धनयधित प्रशासधनक काययको लाधग िचय गनय,  
(ि) कुनै सिकािी िा गैिसिकािी पदाधिकािी िा कियचािीलाई धनयधित रूपिा तलब, ित्ता 

िा अन्य सवुििा उपलब्ि गिाउन,  
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(ग) कुनै सिकािी िा गैिसिकािी पदाधिकािी िा कियचािीलाई भ्रिण िचय िा अन्य त्यस्तै 
प्रकािको िचय उपलब्ि गिाउन, 

(घ) विपद्बाट प्रिावितलाई ददईने तोवकएबिोखजिको िाहत बाहेक अन्य कुनै पधन वकधसिको 
चन्दा, पिुस्काि, उपहाि िा आधथयक सहायता उपलब्ि गिाउन, 

(ङ) कुनै पधन वकधसिको गोवष्ठ, अन्तिवक्रया िा सिासम्िेलन सञ्चालन गनय, गिाउन, 
(च) आकखस्िक रूपिा धनिायण गनुयपने बाहेकका अन्य धनयधित पूिायिाि विकास 

धनिायणसम्बन्िी कायय गनय, गिाउन, 
(ङ) विपद् जोखिि न्यूधनकिण तथा विपद् व्यिस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ि निएको अन्य कुनै 

पधन कायय गनय, गिाउन ।  
(२) कोषलाई प्राप्त िएको िस्तगुत सहायता सािाग्री िध्यै कुनै पधन सािाग्री पूणय िा आंखशकरूपिा 

कायायलयको िा कायायलयको कुनै पदाधिकािी िा कियचािीको धनयधित प्रयोजनका लाधग प्रयोग गरिनेछैन । 
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परिच्छेद – ३ 
कोषको सञ्चालन, लेिा तथा लेिा पिीक्षण 

१०. कोषको सञ्चालन : (१) कोषको बैंक िाता सञ्चालन गाउँपाधलकाको प्रिुि प्रशासकीय अधिकृत ि लेिा 
प्रिुि िा धनजले तोकेको लेिाको कियचािीको संयिु दस्तितबाट हुनेछ ।  

(२) कोषबाट एक पटकिा दुई हजाि रूपैया िन्दा बढीको िकि ििुानी गदाय अधनिाययरूपिा बैंक 
िाफय त िात्र ििुानी गरिनेछ । 

(३) कोषलाई प्राप्त िस्तगुत सहायता सािाग्रीको धनकासा प्रिुि प्रशासकीय अधिकृत  ि खजन्सी 
शािा प्रिुिबाट हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोखजि िस्तगुत सहायता सािाग्री विपद् व्यिस्थापन काययिा उपयोगका लाधग 
धनकासा गदाय िौज्दात वकताबिा िचय अधिलेि जनाई धनकासा ददनपुनेछ ि त्यस्तो सािाग्रीको अधिलेि 
िूल्यलाई कोषको िचयको रूपिा सिेत अधिलेि गरिनेछ । 

११. कोषको आयव्ययको लेिा तथा सोको साियजधनकिण : (१) कोषको आय व्ययको लेिा प्रचधलत कानून 
बिोखजि िाखिनेछ ।  

(२) कोषले काययपाधलकाले तोकेबिोखजि आन्तरिक धनयन्त्रण प्रणाली कायि गनुय पनेछ। 
(३) कोषको िाधसकरूपिा िएको आम्दानी ि िचयको विििण अको िवहनाको सात गते धित्रिा 

साियजधनक गनुयपनेछ । 
(४) आधथयक िषय सिाप्त िएको धिधतले तीन िवहनाधित्र सधिधतले कोषको िावषयक आय व्ययको 

विििण सिेत िुल्ने िावषयक प्रधतिेदन तयाि गिी काययपाधलका िाफय त गाउँ सिा सिक्ष पेश गनुय पनेछ  
१२. लेिापिीक्षण : (१) कोषको आन्तरिक लेिापिीक्षण गाउँपाधलकाको आन्तरिक लेिापिीक्षण शािाबाट हुनेछ 

। 
(२) कोषको अखन्ति लेिापिीक्षण िहालेिा पिीक्षकबाट हुनेछ । 
(३) गाउँ काययपाधलकाले चाहेिा जनुसकैु बित सधिधतको वहसािवकताि जाँच्न िा जाँच गिाउन 

सक्नेछ । 
(४) गाउँ काययपाधलकाको कायायलयले कम्तीिा िषयको एक पटक कोषको सािाखजक ि साियजधनक 

लेिापिीक्षणको व्यिस्था धिलाउनेछ। 
 

परिच्छेद –४ 
विविि 

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

संस्थाले कोषिा सहायता उपलब्ि गिाउन चाहेिा त्यस्तो सहायता प्राप्त गनुय पूिय सधिधतले शतय स्िीकाि गने 
िा नगने सम्बन्िी धनणयय गनेछ ि शतय स्िीकाि गिेको अिस्थािा िात्र सहायता िकि िा सािाग्री कोषिा 
जम्िा हुनेछ । 
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ति नेपाल सिकाि, प्रादेश सिकाि िा स्थानीय सिकािले सशतय अनदुान उपलब्ि गिाउने हकिा 
सधिधतको पूिय धनणयय आिश्यक पने छैन ।  

(२) उपदफा (१) बिोखजि कोषिा प्राप्त अनदुान िकि िा िस्तगुत सहायता सािाग्रीलाई 
तोवकएको काििा िात्र उपयोग गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोखजि कोषिा प्राप्त अनदुान िकि िा िस्तगुत सहायता सािाग्री तोवकए 
बिोखजिको काययिा उपयोग िए-निएको सम्बन्ििा त्यस्तो सहायता उपलब्ि गिाउने व्यखि िा संस्थाले 
विििण िाग गिेिा सोको विििण उपलब्ि गिाउनपुनेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोखजि कोषिा सहायता स्िरुप प्राप् त हुने िौधतक सािाग्रीहरुको िण्डािण तथा 
वितिण काययलाई व्यिखस्थत गनय आिश्यिा अनसुाि सधिधतले थप िापदण्ड/धनदेखशका बनाई लागु गनय 
सक्नेछ । 

१४. पिािशय धलन सक्ने : सधिधतले यस काययविधि बिोखजिको कायय सम्पादन गनय उपयुि विज्ञ व्यखि िा 
सस्थासँग आिश्यक पिािशय धलन सक्नेछ । 

१५. िकि विज नहुने तथा आिती कोष (रििखल्िङ् फण्ड) को रूपिा िहने : (१) दफा ५ को उपदफा (१) 
बिोखजि कोषिा जम्िा िएको िकि िध्ये आंखशक िा पिैु िकि कुनै आधथयक िषयिा िचय निई आधथयक 
िषयको अन्त्यिा बाँकी िहेिा त्यस्तो िकि विज निई कोषिै िहनेछ । 

  ति दफा १३ को उपदफा (१) बिोखजि प्राप्त सहायता िकिलाई त्यस्तो शतय अनरुूप उपयोग गनय 
नसकेको कािण जनाई सहायता उपलब्ि गिाउने सम्बखन्ित व्यखि िा संस्थाले वफताय िाग गिेिा कोषबाट 
िकि वफताय गनय बािा पने छैन । 

(२) कोषलाई आिती कोष (रिबखल्िङ्ग फण्ड) को रुपिा सञ्चालन गरिनेछ । 
स्पविकिणिः यस दफाको प्रयोजनका लाधग आिती कोष (रिबखल्िङ फण्ड) िन्नाले कोषबाट िचय 

िएको नगद िकि िावषयक रुपिा बजेट विधनयोजन िाफय त पनुिःपधुतय गदै जाने गरि स्थावपत कोषलाई 
सम्झनपुछय । 

(3) कोषिा िौज्दात िकि पाँच लाि रूपैया िन्दा न्यून हुन गएिा तत्काल थप िकि जम्िा गनय 
प्रयत्न गरिनेछ । 

 
१६. सहयोगका लाधग आह्वान गने : (१) विपद्का कािण आपत्काधलन अिस्था धसजयना िई स्थानीय स्रोत सािन 

ि क्षिताले विपद्को सािना गनय कदठन िएिा गाउँपाधलकाले धछिेकी स्थानीय तह, प्रदेश सिकाि तथा 
नेपाल सिकािलाई कोषिा आधथयक तथा िस्तगुत सहायता उपलब्ि गिाउन अनिुोि गनय सक्नेछ । 

(२) विपद्बाट प्रिावितको िोज, उद्धाि ि िाहतका लाधग सधिधतले स्थानीय सािाखजक तथा 
पिोपकािी संघ, संगठन, यिुाक्लि, आिासिूह, स्ियिू् सेिक, िाष्ट्रसेिक, उद्योगी व्यिसायी, प्रिुद्ध व्यखि 
तथा आि सियसािािणलाई सहयोगका लाधग अनिुोि गनय सक्नेछ।  

१७. अधिलेि िाख्ने : (१) सधिधतले कोष परिचालन सम्बन्ििा गिेको धनणयय ि अन्य काि काििाहीको अधिलेि 
दुरुस्त िाख्नु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोखजिको अधिलेि सधिधतको सदस्य-सखचिको खजम्िािा िहनेछ । 
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(३) दफा (१) बिोखजिको अधिलेि सिोकाििाला कुनै व्यखि िा संस्थाले िाग गिेिा धनजलाई 
धनयिानसुाि त्यस्तो अधिलेि उपलब्ि गिाईनेछ ।   

१८. अनगुिन: (१) यस काययविधि बिोखजि कोष परिचालन तथा सोबाट िएका कािको धनयधित तथा 
आकखस्िक अनगुिन सम्बन्िी काययका लाधग सधिधतको संयोजक िा धनजले तोकेको सधिधतको अन्य कुनै 
सदस्यको संयोजकत्ििा सधिधतको न्यूनति थप एक सदस्य सिेत संलग्न िहेको अनगुिन टोली िवटई 
कोष परिचालनबाट िएको कािको अनगुिन गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोखजि िवटएको अनगुिन टोलीले आफूलाई प्राप्त कायायदेशका आिाििा 
अनगुिनका क्रििा देखिएको सत्य त्य विििण सवहतको प्रधतिेदन सधिधत सिक्ष पेश गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोखजि पेश हुन आएको प्रधतिेदन सिेतका आिाििा कोष परिचालनिा कुनै 
कधि किजोिी िएको देखिएिा त्यसलाई सुिाि गनय सधिधतले आिश्यक धनदेशन ददन सक्नेछ ि त्यस्तो 
धनदेशनको पालना गनुय सम्बखन्ित सबैको कतयव्य हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) िा जनुसुकै कुिा लेखिएको िएता पधन कोष परिचालनिा कुनै गखम्िि त्रटुी 
िहेको ि सोलाई तत्काल िोक्न आिश्यक देखिएिा संयोजकले त्यस्तो कायय िोक्न धनदेशन ददन सक्नेछ । 

(५) अनगुिनका क्रििा कुनै व्यखिले झुठा विििण पेश गिी कोषबाट िाहत प्राप्त गिेको िा 
कोषले उपलब्ि गिाएको िाहतको दुरूपयोग गिेको पाईएिा दोषी उपि प्रचधलत कानून बिोखजि काििाही 
हुनेछ । 

(६) उपदफा (१) बिोखजिको अनगुिन टोलीिा उपलब्ि िएसम्ि स्थानीय िाजनीधतक दल, विपद् 
व्यिस्थापन सम्बन्िी काययिा संलग्न गैिसिकािी संघसंस्था, उद्योगी व्यिसायी आिद्ध संघसंगठन, नागरिक 
सिाज तथा पत्रकाि आिद्ध संघसंगठन ि सशतय सहायता उपलब्ि गिाउने व्यखि िा संस्थाको प्रधतधनधि 
सिेतलाई संलग्न गिाईनेछ । 

१९. धनदेशन ददन सक्ने : गाउँ सिाले सधिधतको काि कािबाहीको सम्बन्ििा सधिधतलाई आिश्यक धनदेशन 
ददन सक्नेछ । 

२०. बािा अडकाउ फुकाउने : यो काययविधि कायायन्ियनि कुनै िािा उत्पन्न िएिा गाउँ काययपाधलकाले बािा 
अडकाउ फुकाउन िा संसोिन गनय सक्नेछ । 

 
*** 
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