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विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) काययविवि, २०७६  

:jLs[t ldltM @)&^÷!÷@@ 
संशोिन  

विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) (पविलो संशोिन) काययविवि , २०७६   २०७६/११/०२  

विपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) (दोस्रो संशोिन) काययविवि , २०७६     @)&(÷)@÷@^ 

 

प्रस्तावना: 

पाणिनी गाउँपाणिकाक्षेत्र णित्र प्राकृणतक तथा गरैप्राकृणतक णवपदब्ाट हुन 

सक्ने जोणिम न्यणूनकरि तथा व्यवस्थापनका िाणग स्थापना िएको णवपद ्

व्यवस्थापन कोषको सञ्चािन सम्बन्धी काययणवणध बनाउन बाञ्छनीय 

िएकोिे, 
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गाउँ णवपद ्जोणिम न्यणूनकरि तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ को दफा २७ िे 

णदएको अणधकार प्रयोग गरी पाणिनी गाउँ काययपाणिकािे यो काययणवणध 

बनाएकोछ ।   

 

परिच्छेद – १ 

प्रािवभिक 

 

१. संविप्त नाम ि प्रािभि : (१) यो काययणवणधको नाम “णवपद ्

व्यवस्थापन कोष (सञ्चािन) काययणवणध, २०७6” रहकेो छ ।  

  (२) यो काययणवणध तरुून्त प्रारम्ि हुनेछ ।  

 

२. परििाषा : णवषय वा प्रसंगिे अको अथय निागमेा यस 

काययणवणधमा, 

(क) “ऐन” िन्नािे पाणिनी गाउँ णवपद ् जोणिम न्यनूीकरि तथा 

व्यवस्थापन ऐन, २०७6 सम्झनपुछय । 

(ि) “कोष” िन्नािे ऐनको दफा १२ बमोणजमको णवपद ् व्यवस्थापन 

कोष सम्झनपुछय। 

(ग) “प्रिाणवत व्यणि” िन्नािे णवपदक्ो घटनाबाट पररवारका सदस्य 

गमुाएको, शारीररक वा मानणसक समस्या उत्पन्न िएको, घर, जग्गाजणमन, 

पशपुन्छी, िाद्यान्न, ित्ताकपडा तथा अन्य सम्पत्तीमा आणंशक वा पूि्रूपमा 

नोक्सानी पगुकेो वा णवपदक्ा कारि अन्य कुनै तररकाबाट प्रिाणवत िएको 

व्यणििाई सम्झनपुछय । 
1(ग1) "जोणिमयिु घर" िन्नािे घरको वररपररबाट पणहरो गएको वा 

चकेको, धाँजा फाटेको, माणथबाट पणहरो झरी घरको केहीिाग परुरएको, घर 

चणकय न गइ बस्न जोणिम िएको घरिाई सम्झन ुपछय । 

                                                 
1 पहिलो संशोधनद्वारा थप। 
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(घ) “राहत” िन्नािे णवपद ्प्रिाणवत व्यणििाई उपिब्ध गराईन ेनगद तथा 

वस्तगुत सहायता सामाग्री समेत सम्झनपुछय । 

(ि) “सणमणत” िन्नािे ऐनको दफा ३ बमोणजमको सणमणत सम्झनुपछय । 

(छ) “संयोजक” िन्नािे सणमणतको संयोजक सम्झनपुछय ।      

 

 

परिच्छेद – २ 

कोषको स्थापना, उदे्दश्य तथा प्रयोग 

 

३. कोषको स्थापना: (१) स्थानीय स्तरमा उत्पन्न िएको वा हुनसक्न े

णवपदक्ो जोणिम न्यणूनकरि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायय गाउँ स्तरबाटै 

सञ्चािन गनयका िाणग आवश्यक स्रोत संकिन र पररचािन गनय 

गाउँपाणिकामा एक विपद् व्यिस्थापन कोष रहनेछ ।  

(२) कोषको आय रकम संकिन तथा व्यय रकम पररचािनका िाणग 

गाउँपाणिकाको सणञ्चत कोष रहकेो णवत्तीय संस्थामा एक छुटै्ट िाता 

िोणिनेछ ।  

(३) कोषको कूि आम्दानी अन्तगयत यस काययणवणधको दफा ५ बमोणजम 

कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्त िएको रकम तथा कोषको िाता रहकेो णवत्तीय 

संस्थािे कोष रकममा उपिब्ध गराएको ब्याज आय र दफा ६ बमोणजम प्राप्त 

िएको वस्तगुत सहायता सामाग्रीको प्रचणित मलू्य समतेिाई जनाउँनेछ ।  

तर वस्तगुत सहायता सामाग्रीको प्रचणित मलू्यिाई बैंक णहसाबमा समावेश 

गररने छैन।  

(४) यस काययणवणधको दफा ६ बमोणजम कोषको नाममा प्राप्त हुन आउने 

वस्तगुत सहायता सामाग्रीको छुटै्ट मौज्दात णकताब स्थापना गरर अणििेि 

गररनेछ । 
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४. कोषको उदे्दश्य : (१) स्थानीय स्तरमा हुन सक्ने सम्िाव्य णवपदक्ो 

जोणिम न्यणूनकरि तथा णवपदक्ो व्यवस्थापनका िाणग आणथयक तथा 

वस्तगुत सहायता पररचािन गनुय कोषको उद्दशे्य रहनेछ ।  

(२) कोषिे दहेायका क्षेत्रमा काम गने छः   

(क) णवपदक्ो घटनाबाट प्रिाणवत व्यणिहरूिाई स्थानीय स्तरमा तनु्न्त 

िोज, उद्धार र राहत सेवा उपिब्ध गराउने ।  

(ि) णवपद ्पदाय तत्कािै स्थानीय स्तरमा सामना गनय सक्न ेअवस्था णसजयना 

गने । 

(ग) णवपद ् जोणिम न्यणूनकरि, पवूयतयारी, प्रणतकायय र पनुिायि काययिाई 

सहज गने । 

 

५. कोषको आभदानी : (१) कोषमा ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) 

र (३) को अणधनमा रणह दहेाय बमोणजमका रकम आम्दानीको रूपमा जम्मा 

हुनेछ: 

(क) गाउँपाणिकाको वाणषयक बजेटमाफय त णवपद ् व्यवस्थापन कोषमा 

जम्मा हुने गरी स्वीकृत रकम, 

(ि) णवपद ् व्यवस्थापन काययका िाणग कोषमा जम्मा हुनेगरी अन्य 

स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, 

(ग) णवपद ् व्यवस्थापन काययका िाणग कोषमा जम्मा हुनेगरी प्रदशे सरकार 

तथा नेपाि सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(घ) गाउँसिाबाट स्वीकृत आणथयक ऐनमा व्यवस्था गररए बमोणजम णवपद ्

व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्त हुने शलु्क तथा दस्तरु रकम,  

(ङ) गाउँ सिा सदस्य, गाउँ काययपाणिका सदस्य तथा गाउँपाणिकाका 

कमयचारीहरूको स्वणेछछक णनिययबाट प्राप्त हुने रकम, 

(च) स्वदशेी णवणिन्न सरकारी तथा गरैसरकारी संघसंस्थाहरू र त्यसमा 

काययरत कमयचारीहरू, उद्योगी, व्यवसायी, पेशाकमी, राजनीणतक दि, 
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नागररक समाज, धाणमयक तथा परोपकारी संघसंस्था र आम सवयसाधारिबाट 

स्वणेछछक रूपमा प्राप्त हुने रकम, 

(छ) गरैआवासीय नेपािी, वदैणेशक सरकार तथा संघसंस्थाको तफय बाट 

प्रचणित काननूको अणधनमा रणह प्राप्त हुने रकम,  

(छ) कोषको िाता सञ्चािनमा रहकेो णवत्तीय संस्थािे त्यस्तो कोषमा रहकेो 

रकममा उपिब्ध गराएको ब्याज आय, 

(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बमोणजम वस्तगुत सहायता सामाग्रीको 

णबक्रीबाट प्राप्त आय, 

(झ) प्रचणित काननूको अणधनमा रणह कोषमा जम्मा हुने गरी अन्य कुन ै

स्रोतबाट प्राप्त रकम ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम कोषिाई उपिब्ध हुने रकम सम्बणन्धत व्यणि वा 

संस्थािे यस काययणवणधको दफा 3 को उपदफा (२) बमोणजमको कोषको बैंक 

िातामा णसधै जम्मा गररणदन वा गाउँपाणिकाको आणथयक प्रशासन शािामा 

नगद जम्मा गनय सक्नेछ । त्यसरी नगद जम्मा हुन आएमा आणथयक प्रशासन 

शािािे सम्बणन्धत व्यणि वा संस्थािाई सोको िपायई उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्यणि तथा संस्थाको नाम र प्राप्त सहायता रकम 

सम्बन्धी माणसक णववरि अको मणहनाको सात गते णित्र सावयजणनक गररनेछ । 

तर कुनै व्यणि वा संस्थािे सहायता उपिब्ध गराउँदा आफ्नो नाम सावयजणनक 

नगनय सणमणतिाई अनरुोध गरेको रहछे िने णनजको नाम उल्िेि नगरी णववरि 

सावयजणनक गनय बाधा पने छैन।  

 

६. िस्तुगत सिायता सामाग्री: (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) 

र (३) को अणधनमा रणह कुनै व्यणि वा संस्थाबाट नगदबाहकेको वस्तगुत 

सहायता सामाग्री प्राप्त हुन आएमा र त्यसरी प्राप्त सामाग्री णवपद ्व्यवस्थापन 

सम्बन्धी काययमा उपयोग हुने दणेिएमा त्यस्तो वस्तगुत सहायता सामाग्रीिाई 

स्वीकार गररनेछ ।  
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(2) उपदफा (१) बमोणजम स्वीकार गररएको वस्तगुत सहायता सामाग्रीिाई 

अिग्गै मौज्दात णकताबमा आम्दानी अणििेि जनाई त्यस्तो सामाग्रीको 

प्रचणित मलू्यिाई कोषको आम्दानीको रूपमा समते अणििेि गररनेछ ।  

स्पष्टिकरणः यस दफाको प्रयोजनका लाष्टि प्रचष्टलत मलू्य भन्नाले वस्तिुत 

सामाग्रीको साथमा प्राप्तहुने खररद ष्टिजक वा मलू्याङ्कनको प्रमाण र ढुवानी 

लाित समतेको मलू्यलाई जनाउँनेछ । यदी त्यस्तो मलू्यष्टिना नै वस्तिुत 

सामाग्री प्राप्त हुन आएको रहछे भने त्यस्तो वस्तिुत सामाग्रीको प्रचष्टलत 

स्थानीय दररेट अनसुारको मलू्याङ्कनलाई आम्दानीको आधार माष्टननेछ । सो 

पष्टन नभएमा त्यसरी प्राप्त सामाग्रीको लाष्टि सष्टमष्टतले उष्टचत ठहयााएको 

मलू्याङ्कनलाई कोषको आम्दानीको आधारको रूपमा ष्टलईनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोणजम प्राप्त िई उपदफा (२) बमोणजम आम्दानी 

अणििेि गररएको कुनै सामाग्री तत्काि प्रयोग गनय आवश्यक नपने वा 

नणमल्ने वा िामो समयसम्म िण्डारि गरर राख्न पणन अनुकुि नहुने (सड्ने, 

णबग्रने, नाणसने वा िरे जान)े प्रकृणत्तको िएमा सणमणतको णनिययिे त्यस्तो 

सामाग्रीिाई प्रचणित काननू बमोणजम णििाम णबक्री गरी प्राप्त आय 

रकमिाई दफा ३ को उपदफा (२) बमोणजमको कोषको िातामा जम्मा 

गररनेछ ।   

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िएता पणन कुनै वस्तगुत 

सहायता सामाग्री स्थानीय णवपद ्व्यवस्थापनमा उपयोग नहुने वा उपयोग गनय 

उपयिु नहुने दणेिएमा सणमणतिे णनियय गरी त्यस्तो सहयोग आणंशक वा 

पिूयरूपमा अस्वीकार गनय सक्नेछ । 

(५) उपदफा (१) वा जनुसुकै कुरा िेणिएको िएता पणन कुनै वस्तगुत 

सहायता सामाग्री प्रचणित मापदण्ड बमोणजमको न्यनूतम गिुस्तरयिु 

निएको अवस्थामा त्यस्तो सामाग्रीिाई सणमणतिे अस्वीकार गनेछ।  

(६) उपदफा (१) बमोणजम प्राप्त वस्तगुत सहायता सामाग्री उपदफा (४) वा 

(५) बमोणजम अस्वीकार गररएको अवस्थामा बाहके त्यस्तो सामाग्री उपिब्ध 
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गराउने व्यणि वा संस्थािाई कायायियिे सामाग्री प्राणप्त र स्वीकारोणिको 

िपायई उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोणजम स्वीकार गरी उपदफा (२) बमोणजम अणििेि 

गररएको र उपदफा (४) वा (५) बमोणजम अणस्वकार गररएको सामाग्रीको 

णववरि तथा स्वीकार गररएको सामाग्रीको हकमा सो उपिब्ध गराउने व्यणि 

वा संस्थाको नाम सम्बन्धी माणसक णववरि अको मणहनाको सात गते णित्र 

सावयजणनक गररनेछ । 

तर कुनै व्यणि वा संस्थािे सहायता उपिब्ध गराउँदा आफ्नो नाम सावयजणनक 

नगनय सणमणतिाई अनरुोध गरेको रहछे िने णनजको नाम उल्िेि नगरी णववरि 

सावयजणनक गनय बाधा पने छैन । 

(७) यस दफा बमोणजम प्राप्त िएको वस्तगुत सहायता सामाग्रीिाई त्यस्तो 

सामाग्री िण्डारि गन ेवा प्रयोग गररने स्थानसम्म पयुायउनका िाणग सहायता 

उपिब्ध गराउने सम्बणन्धत व्यणि वा संस्थािाई नै अनरुोध गनय सणकनेछ ।   

  

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

णवपद ्व्यवस्थापनका िाणग प्राप्त वस्तगुत सहायता सामाग्री िचय णनकासा गनय 

सणमणतिे णनियय गनुयपने छ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा िेणिएको िएता पणन तत्काि णवपद ्

प्रणतकायय गनुय पने अवस्था रहकेो, तर सणमणतको बैठक बस्न सक्ने अवस्था 

नरहमेा तत ् पश्चात िगतै बस्ने सणमणतको बैठकबाट अनमुोदन गराउने गरी 

संयोजकको णनिययबाट एक पटकमा बढीमा दश िजाि रूपैयासम्मको रकम 

िचय गनय बाधा पगु्ने छैन ।  

(३) कोषमा जम्मा िएको रकम तथा सामाग्री दहेाय बमोणजमको काययमा िचय 

गररनेछ: 

(क) णवपदब्ाट प्रिाणवत िएको वा हुनसक्ने व्यणि वा समदुायको तत्काि 

िोजी, उद्धार तथा सम्पणत्तको संरक्षि गनय, 



 

 

8 

8 

v08 ^_ :yfgLo /fhkq, efu–@, ldltM @)&(÷)@÷#) -;+Vof ! 

 
(ि) णवपद ् प्रिाणवतको तत्कािीन राहतका िाणग आवश्यक पने िाद्यान्न, 

िानेपानी, ित्ता कपडा, औषधी, सरसफाइ तथा शणैक्षक सामाग्री जस्ता 

वस्तहुरू िररद गरी उपिब्ध गराउन तथा तत ्सम्बन्धी अन्य आवश्यक कायय 

गनय, 

(ग) णवपदक्ो कारि स्थायी बसोबास स्थि गमुाएका व्यणिहरूका िाणग 

अस्थायी णशणवर वा आश्रयस्थि बनाउन तथा पनुस्थायपना गनय, 

(घ) णवपदक्ो कारिबाट घाइते वा णबरामी िएका व्यणिको औषधोपचार गनय, 

(ङ) णवपद ्प्रिाणवतिाई मनोवैज्ञाणनक उपचार तथा मनोणवमशय प्रदान गनय, 

(च) णवपदक्ो कारिबाट मतृ्य ु िएका व्यणिको काजणक्रया वा सदगतका 

िाणग णनजको पररवारिाई तोणकए बमोणजमको सहायता उपिब्ध गराउन, 

(छ) णवपदक्ो कारि सम्पणत्तको क्षती हुने व्यणििाई तोणकएबमोणजमको राहत 

उपिब्ध गराउन, 

(ज) िोज, उद्धार तथा प्राथणमक उपचारकािाणग स्वयम ् सेवक तथा 

णवशेषज्ञको पररचािन र सामाग्री िररद तथा िण्डारि गनय, 

(झ) णवपदक्ो कारिबाट िएको फोहरमिैा तथा प्रदषुिको णवसजयन गनय, 

(ञ) णवपद ् पवूय सचूना प्रिािी स्थापना सम्बन्धी उपकरि िररद, प्रिािी 

णवकास र सोको सञ्चािन गनय, 

(ट) िोज, उद्धार र राहतकोिाणग तत्काि सञ्चार तथा यातायात सचूान् गनय, 

(ठ) स्थानीय स्तरमा रहकेा णवपद ् व्यवस्थापन स्वयम ् सेवकहरूको क्षमता 

णवकास तथा पररचािन सम्बन्धी कायय गनय, 

(ड) जोणिमयिु स्थानको पणहचान तथा उि स्थानको धन जनको 

स्थानान्तरि गनय, 

(ढ) णवपद ् पश्चात णवपदबाट िएको क्षणतको िेिाजोिा र णवपद ् पश्चातको 

आवश्यकताको पणहचान गनय, 

(ि) णवपद ्पणछको पनुःणनमायि गनय, 
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(त) णवपद ्पवुयतयारी, णवपद ्प्रणतकायय, णवपद ्र णवपदप्णछको पनुिायि, णवपद ्

जोणिम न्यणूनकरि जस्ता णवपद ्व्यवस्थापनका कायय गनय, 

(थ) सणमणतिे तोके बमोणजमको णवपद ्व्यवस्थापन सम्वणन्ध अन्य काम गनय, 

गराउन । 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िए तापणन णनयणमतरूपमा गररने 

णवकास णनमायि सम्बन्धी काययिाई णवपद ् व्यवस्थापनसँग आवद्ध गराएर 

कोषबाट कुनै पणन णकणसमको िचय गनय पाईनेछैन । 

 (५) कोषमा मौज्दात रकम पाँच िाि रूपैया िन्दा घणट िएको अवस्थामा 

आपतकाणिन काययबाहके अन्य प्रयोजनका िाणग कोषको रकम प्रयोग 

गररनेछैन ।  

 

८. िाित सिायता वितिण: (१) प्रिाणवत व्यणििाई राहत उपिब्ध 

गराउँदा कोषमा जम्मा िएको रकम र वस्तगुत सामाग्री मध्ये आिश्यकता ि 

औवचत्यका आधारमा दवु ैवा कुनै एक मात्र पणन उपिब्ध गराउन सणकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम राहत उपिब्ध गराउनपुवूय कोषबाट राहत उपिब्ध 

गराईणदने सम्बन्धमा णवपद ्प्रिाणवत व्यणि वा णनजको एकाघरको पररवारका 

सदस्यि ेणवपदक्ो घटना र सोबाट आफूँ वा आफ्नो पररवारका सदस्यिाई पनय 

गएको हानी नोक्सानीको णववरि सणहत घटना घटेको ३० णदनणित्र 

कायायियमा णनवदेन दताय गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोणजम णनवदेन दताय गदाय णवपदक्ो घटना र सोबाट पनय 

गएको हानी नोक्सानीको मलू्याङ्कन सणहतको प्रहरी सजयणमन मचुलु्का वा 

प्रणतवदेन समते णनवदेनसाथ संिग्न गररएको हुनपुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोणजम दताय िएको णनवदेन र उपदफा (३) बमोणजमको 

संिग्न मचुलु्का वा प्रणतवदेन समतेका आधारमा णवपद ्प्रिाणवतिाई कोषबाट 

राहत रकम तथा सामाग्री उपिब्ध गराउँदा णवपदक्ो सघनता ि व्यापकता, 
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कोषमा जम्मा िएको रकम तथा राहत सामाग्रीको उपिब्धता र िचयको 

औणचत्य समतेिाई दृणिगत दहेाय बमोणजम राहत उपिब्ध गराइनेछः 

क) णवपद ्मा परी पररवारका सम्पिूय सदस्यको मतृ्य ु िएको अवस्थामा दाह 

संस्कारको िाणग एकमिु न्. 50,000।- 

 ि) णवपदक्ो घटनामा परी मतृ्य ुिएकोमा प्रणत मतृक न्.30,000।- 

ग) णवपदबाट घर तथा घरमा िएको िाद्यान्न पिूयन्पमा नि िई तत्काि 

गजुारा गनय समते नसक्ने अवस्थामा 5 जनासम्मको पररवारको िाणग 

न्.15,000।- र सोिन्दा बढी संख्याको िाणग न्.20,000।- 

घ) ............................................. 

घ१)आणंशक न्पमा घर क्षणतग्रस्त िई तत्काि ममयतको िाणग न्.10,000।- 

(घ२) णवपदको कारिबाट कुनैपणन घर जोणिमयिु अवस्थामा परेमा न्. 

5,000।- 

ङ) गोठ नि िई बस्तिुाउ गोठ बाणहर हुने अवस्था िएमा न्.5,000।- 

च) णवपदमा परी घाइतेहन्िाई उपचारको िाणग यातायात िचय न्.5,000।- 

छ) णवपद बाट पशचुौपायाको क्षणतिएमा गाई/िैंसी मरेमा प्रणत गोटा 

न्.3,000।- िडेा/बाख्रा/बङ्गरु मरेमा प्रणतगोटा न्.1,000।-  

(ज) व्यवसाणयक न्पमा दताय िई संचािनमा रहकेा पशपुंक्षी फमय णवपदमा 

परी संरचना वा पशपुंक्षी पिूयन्पमा नि िएमा 200 वटा स्थानीय 

कुिरुा/काणिज/टकी/हाँस/िेयसय वा 500 वटा ब्रोइिर कुिरुा रहकेो हकमा 

एकमिु न्.10,000।-  

                                                 
 पहिलो संशोधनद्वारा थप। 
 पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएिो। 
 पहिलो संशोधनद्वारा थप। 
 पहिलो संशोधनद्वारा थप। 
 पहिलो संशोधनद्वारा थप। 
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  (५) णवपदक्ो कारििे क्षणत िइ तत्काि उपदफा (४) 

बमोणजमको राहत णसफाररस गनयको िाणग गाउँपाणिकामा तपणसि 

बमोणजमको राहत णसफाररस सणमणत रहने छः 

क) गाउँपाणिका अध्यक्ष          -संयोजक 

ि) गाउँपािका उपाध्यक्ष           -सदस्य 

ग) काययपाणिकािे तोकेको सदस्य        -सदस्य 

घ) काययपाणिकािे तोकेको मणहिा सदस्य             -सदस्य 

ङ) संयोजकिे तोकेको एकजना  -     सदस्य 

च) प्रमिु प्रशासकीय अणधकृत             -सदस्य -सणचव   

(6) उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िएता पणन णवपदक्ो 

कारििे गणम्िर हानी नोक्सानी वा घाईते िई णवपद ् प्रिाणवत व्यणि वा 

णनजको एकाघरको पररवारका सदस्यि ेराहतका िाणग णनवदेन दताय गनय सक्ने 

अवस्था नरहमेा र तत्काि राहत उपिब्ध नगराउँदा णवपद ्प्रिाणवत व्यणि 

थप जोणिममा धकेणिन सक्ने वा थप जनधन र स्वास््यमा हानी नोक्सानी 

पगु्न सक्ने अवस्था छ िन्ने सणमणतिाई िागमेा त्यस्तो व्यणििाई सणमणतिे 

णनियय गरेर तत्काि राहत उपिब्ध गराउन सक्नेछ । 

(7) णवपद ् प्रिाणवत व्यणििाई यस दफा बमोणजम राहत उपिब्ध गराउँदा 

मणहिा, बािबाणिका, णकशोर णकशोरी, जषे्ठ नागररक, अशि तथा 

अपाङ्गता िएका व्यणििाई प्राथणमकता णदनपुनेछ । 

 

 

 

 

 
 bf];|f] संशोधनद्वारा थप। 
 bf];|f] संशोधनद्वारा थप। 
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९. कोष प्रयोग गनय नपाईने: (१) यस काययणवणधमा अन्यत्र जनुसकैु 

कुरा िेणिएको िए तापणन दहेायको प्रयोजनका िाणग कोषमा जम्मा िएको 

रकम िचय गनय पाईने छैनः 

(क) णनयणमत प्रशासणनक काययको िाणग िचय गनय,  

(ि) कुनै सरकारी वा गरैसरकारी पदाणधकारी वा कमयचारीिाई णनयणमत 

रूपमा तिब, ित्ता वा अन्य सणुवधा उपिब्ध गराउन,  

(ग) कुनै सरकारी वा गरैसरकारी पदाणधकारी वा कमयचारीिाई भ्रमि िचय वा 

अन्य त्यस्तै प्रकारको िचय उपिब्ध गराउन, 

(घ) णवपदब्ाट प्रिाणवतिाई णदईने तोणकए बमोणजमको राहत बाहके अन्य 

कुनै पणन णकणसमको चन्दा, परुस्कार, उपहार वा आणथयक सहायता उपिब्ध 

गराउन, 

(ङ) कुनै पणन णकणसमको गोणष्ठ, अन्तरणक्रया वा सिासम्मिेन सञ्चािन गनय, 

गराउन, 

(च) आकणस्मक रूपमा णनमायि गनुयपने बाहकेका अन्य णनयणमत पवूायधार 

णवकास णनमायिसम्बन्धी कायय गनय, गराउन, 

(ङ) णवपद ्जोणिम न्यणूनकरि तथा णवपद ् व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध 

निएको अन्य कुनै पणन कायय गनय, गराउन ।  

(२) कोषिाई प्राप्त िएको वस्तगुत सहायता सामाग्री मध्य ैकुन ैपणन सामाग्री 

पिूय वा आणंशकरूपमा कायायियको वा कायायियको कुनै पदाणधकारी वा 

कमयचारीको णनयणमत प्रयोजनका िाणग प्रयोग गररनेछैन । 
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परिच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चालन, लेखा तथा लेखा परििण 

१०. कोषको सञ्चालन : (१) कोषको बैंक िाता सञ्चािन 

गाउँपाणिकाको प्रमिु प्रशासकीय अणधकृत वा णनजिे तोकेको अणधकृत 

स्तरको कमयचारी र िेिा प्रमिु वा णनजिे तोकेको िेिाको कमयचारीको 

संयिु दस्तितबाट हुनेछ ।  

(२) कोषबाट एक पटकमा पााँच हजार रूपैया िन्दा बढीको रकम ििुानी 

गदाय अणनवाययरूपमा बैंक माफय त मात्र ििुानी गररनेछ । 

(३) कोषिाई प्राप्त वस्तगुत सहायता सामाग्रीको णनकासा प्रमिु प्रशासकीय 

अणधकृत वा णनजिे तोकेको णवपद ् व्यवस्थापन हनेे अणधकृत स्तरको 

कमयचारी र णजन्सी शािा प्रमिुबाट हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोणजम वस्तगुत सहायता सामाग्री णवपद ् व्यवस्थापन 

काययमा उपयोगका िाणग णनकासा गदाय मौज्दात णकताबमा िचय अणििेि 

जनाई णनकासा णदनपुनेछ र त्यस्तो सामाग्रीको अणििेि मलू्यिाई कोषको 

िचयको रूपमा समते अणििेि गररनेछ । 

 

११. कोषको आयव्ययको लेखा तथा सोको साियजवनकिण : (१) 

कोषको आय व्ययको िेिा प्रचणित काननू बमोणजम राणिनेछ ।  

(२) कोषि ेकाययपाणिकािे तोकेबमोणजम आन्तररक णनयन्त्रि प्रिािी कायम 

गनुय पनेछ। 

(३) कोषको माणसकरूपमा िएको आम्दानी र िचयको णववरि अको 

मणहनाको सात गतेणित्रमा सावयजणनक गनुयपनेछ । 

(४) आणथयक वषय समाप्त िएको णमणतिे तीन मणहनाणित्र सणमणतिे कोषको 

वाणषयक आय व्ययको णववरि समते िलु्ने वाणषयक प्रणतवदेन तयार गरी 

काययपाणिका माफय त गाउँ सिा समक्ष पेश गनुय पनेछ । 
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१२. लेखा परििण : (१) कोषको आन्तररक ििेापरीक्षि 

गाउँपाणिकाको आन्तररक िेिा पररक्षि शािाबाट हुनेछ । 

(२) कोषको अणन्तम िेिापरीक्षि महािेिा परीक्षकबाट हुनेछ । 

(३) गाउँ काययपाणिकािे चाहमेा जनुसकैु बित सणमणतको णहसावणकताव 

जाँछन वा जाँच गराउन सक्नेछ । 

(४) गाउँ काययपाणिकाको कायायियिे कम्तीमा वषयको एक पटक कोषको 

सामाणजक र सावयजणनक िेिापररक्षिको व्यवस्था णमिाउनेछ। 
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परिच्छेद –४ 

विविि 

 

१३. सशतय सिायता : (१) णवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी तोणकएको कायय 

सम्पादन गने शतय सणहत कुनै व्यणि वा संस्थािे कोषमा सहायता उपिब्ध 

गराउन चाहमेा त्यस्तो सहायता प्राप्त गनुय पवूय सणमणतिे शतय स्वीकार गन ेवा 

नगन ेसम्बन्धी णनियय गनेछ र शतय स्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र सहायता 

रकम वा सामाग्री कोषमा जम्मा हुनेछ । 

तर नेपाि सरकार, प्रादशे सरकार वा स्थानीय सरकारिे सशतय अनदुान 

उपिब्ध गराउने हकमा सणमणतको पवूय णनियय आवश्यक पनेछैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम कोषमा प्राप्त अनदुान रकम वा वस्तगुत सहायता 

सामाग्रीिाई तोणकएको काममा मात्र उपयोग गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोणजम कोषमा प्राप्त अनदुान रकम वा वस्तगुत सहायता 

सामाग्री तोणकए बमोणजमको काययमा उपयोग िए-निएको सम्बन्धमा त्यस्तो 

सहायता उपिब्ध गराउने व्यणि वा संस्थािे णववरि माग गरेमा सोको 

णववरि उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोणजम कोषमा सहायता स्वन्प प्राप् त हुने िौणतक 

सामाग्रीहन्को िण्डारि तथा णवतरि काययिाई व्यवणस्थत गनय आवश्यिा 

अनसुार सणमणतिे थप मापदण्ड/णनदणेशका बनाई िाग ुगनय सक्नेछ । 

 

१४. पिामशय वलन सक्ने : सणमणतिे यस काययणवणध बमोणजमको कायय 

सम्पादन गनय उपयिु णवज्ञ व्यणि वा सस्थासँग आवश्यक परामशय णिन 

सक्नेछ । 

 

१५. िकम विज निुने तथा आिती कोष (रििवविङ् फण्ड) को 

रूपमा ििने : (१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोणजम कोषमा जम्मा िएको 
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रकम मध्य ेआणंशक वा परैु रकम कुनै आणथयक वषयमा िचय निई आणथयक 

वषयको अन्त्यमा बाँकी रहमेा त्यस्तो रकम ण ज निई कोषमै रहनेछ । 

  तर दफा १३ को उपदफा (१) बमोणजम प्राप्त सहायता 

रकमिाई त्यस्तो शतय अनरुूप उपयोग गनय नसकेको कारि जनाई सहायता 

उपिब्ध गराउने सम्बणन्धत व्यणि वा संस्थािे णफताय माग गरेमा कोषबाट 

रकम णफताय गनय बाधा पन ेछैन । 

(२) कोषिाई आवती कोष (ररबणल्वङ्ग फण्ड) को न्पमा सञ्चािन गररनेछ 

। 

स्पष्टिकरणः यस दफाको प्रयोजनका लाष्टि आवती कोष (ररिष्टल्वङ फण्ड) 

भन्नाले कोषिाट खचा भएको निद रकम वाष्टषाक रुपमा िजटे ष्टवष्टनयोजन 

माफा त पनुःपषु्टता िद ैजान ेिरर स्थाष्टपत कोषलाई सम्झनपुछा । 

(3) कोषमा मौज्दात रकम पाचँ िाि रूपैया िन्दा न्यनू हुन गएमा तत्काि 

थप रकम जम्मा गनय प्रयत्न गररनेछ । 

 

१६. सियोगका लावग आह्वान गने : (१) णवपदक्ा कारि 

आपत्काणिन अवस्था णसजयना िई स्थानीय स्रोत साधन र क्षमतािे णवपदक्ो 

सामना गनय कणठन िएमा गाउँपाणिका/नगरपाणिकािे णछमेकी स्थानीय तह, 

प्रदशे सरकार तथा नेपाि सरकारिाई कोषमा आणथयक तथा वस्तगुत सहायता 

उपिब्ध गराउन अनरुोध गनय सक्नेछ । 

(२) णवपदब्ाट प्रिाणवतको िोज, उद्धार र राहतका िाणग सणमणतिे स्थानीय 

सामाणजक तथा परोपकारी संघ, संगठन, यवुाक्िव, आमासमहू, स्वयम ्

सेवक, राष्ट्रसेवक, उद्योगी व्यवसायी, प्रवदु्ध व्यणि तथा 

आमसवयसाधारििाई सहयोगका िाणग अनरुोध गनय सक्नेछ।  

 

१७. अविलेख िाख्ने : (१) सणमणतिे कोष पररचािन सम्बन्धमा गरेको 

णनियय र अन्य काम कारवाहीको अणििेि दनु्स्त राख्न ुपनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोणजमको अणििेि सणमणतको सदस्य-सणचवको 

णजम्मामा रहनेछ। 

(३) दफा (१) बमोणजमको अणििेि सरोकारवािा कुनै व्यणि वा संस्थािे 

माग गरेमा णनजिाई णनयमानसुार त्यस्तो अणििेि उपिब्ध गराईनेछ ।   

 

१८. अनुगमन: (१) यस काययणवणध बमोणजम कोष पररचािन तथा 

सोबाट िएका कामको णनयणमत तथा आकणस्मक अनगुमन सम्बन्धी काययका 

िाणग सणमणतको संयोजक वा णनजिे तोकेको सणमणतको अन्य कुनै सदस्यको 

संयोजकत्वमा सणमणतको न्यनूतम थप एक सदस्य समते संिग्न रहकेो 

अनगुमन टोिी िणटई कोष पररचािनबाट िएको कामको अनगुमन गनय 

सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम िणटएको अनगुमन टोिीिे आफूिाई प्राप्त 

कायायदशेका आधारमा अनगुमनका क्रममा दणेिएको सत्य त्य णववरि 

सणहतको प्रणतवदेन सणमणतसमक्ष पेश गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोणजम पेश हुन आएको प्रणतवदेन समेतका आधारमा 

कोष पररचािनमा कुनै कणम कमजोरी िएको दणेिएमा त्यसिाई सधुार गनय 

सणमणतिे आवश्यक णनदशेन णदन सक्नेछ र त्यस्तो णनदशेनको पािना गनुय 

सम्बणन्धत सबैको कतयव्य हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िएता पणन कोष पररचािनमा 

कुनै गणम्िर त्रटुी रहकेो र सोिाई तत्काि रोक्न आवश्यक दणेिएमा 

संयोजकिे त्यस्तो कायय रोक्न णनदशेन णदन सक्नेछ । 

(५) अनगुमनका क्रममा कुनै व्यणििे झठुा णववरि पेश गरी कोषबाट राहत 

प्राप्त गरेको वा कोषिे उपिब्ध गराएको राहतको दरुूपयोग गरेको पाईएमा 

दोषी उपर प्रचणित काननू बमोणजम कारवाही हुनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोणजमको अनगुमन टोिीमा उपिब्ध िएसम्म स्थानीय 

राजनीणतक दि, णवपद ् व्यवस्थापन सम्बन्धी काययमा संिग्न गरैसरकारी 
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संघसंस्था, उद्योगी व्यवसायी आवद्ध संघसंगठन, नागररक समाज तथा 

पत्रकार आवद्ध संघसंगठन र सशतय सहायता उपिब्ध गराउने व्यणि वा 

संस्थाको प्रणतणनणध समतेिाई संिग्न गराईनेछ । 

 

१९. वनदेशन वदन सक्ने : गाउँ सिािे सणमणतको काम कारबाहीको 

सम्बन्धमा सणमणतिाई आवश्यक णनदशेन णदन सक्नेछ ।  

k|dfl0fs/0f ldltM @)&(÷)@÷#) 
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