
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

परिच्छेद – १ 

कोष स्थापना  

 

 

१. कोषको स्थापना : 

(१) बन्दिपुर गाउँपान्िका न्ित्र उत्पदन िएको वा हुनसक्ने न्वपिक्ो जोन्िम दयून्नकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्दि कायय गाउँ 

स्तरबाटै सञ्चािन गनयका िान्ग आवश्यक श्रोत संकिन र पररचािन गनय गाउँपान्िकामा एक विपद् व्यिस्थापन कोष 

रहनेछ । 

 

बन्दिपरु गाउँपालिका 
बन्दिपरु गाउँपालिकाद्वारा प्रकान्ित राजपत्र 

खण्ड: ३    संख्या: ९   लिलत: २०७७/०९/२९ 
 भाग २ 

बन्दिपरु गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिका कायायियको सचुना 

 

बवददपुि गाउँपाविकाको विपद् व्यिस्थापन कोष सञ्चािन 

काययविवि, २०७६  

 



1 । बन्दिपुर गाउँपान्िकाको न्वपि ्व्यवस्थापन कोष सञ्चािन काययन्वन्ि, २०७६ 

(२) कोषको आय रकम संकिन तथा व्यय रकम पररचािनका िान्ग गाउँपान्िकाको सन्ञ्चत कोष रहेको न्वत्तीय संस्थामा एक 

छुटै्ट िाता िोन्िनेछ । 

(३) कोषको कूि आम्िानी अदतगयत यस काययन्वन्िको िफा ५ बमोन्जम कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्त िएको रकम तथा कोषको 

िाता रहेको न्वत्तीय संस्थािे कोष रकममा उपिब्ि गराएको ब्याज आय र िफा ६ बमोन्जम प्राप्त िएको वस्तुगत सहायता 

सामाग्रीको प्रचन्ित मूल्य समेतिाई जनाउँनेछ । 

तर वस्तुगत सहायता सामाग्रीको प्रचन्ित मूल्यिाई बैंक न्हसाबमा समावेश गररने छैन । 

(४) यस काययन्वन्िको िफा ६ बमोन्जम कोषको नाममा प्राप्त हुन आउने वस्तुगत सहायता सामाग्रीको छुटै्ट मौज्िात न्कताब स्थापना 

गरर अन्ििेि गररनेछ । 

 

२. कोषको उद्देश्य :  

(१) बन्दिपुर गाउँपान्िकामा हुन सक्ने सम्िाव्य न्वपिक्ो जोन्िम दयून्नकरण तथा न्वपिक्ो व्यवस्थापनका िान्ग आन्थयक तथा 

वस्तुगत सहायता पररचािन गनुय कोषको उदे्दश्य रहनेछ । 

(२) कोषिे िेहायका के्षत्रमा काम गने छः 

(क) न्वपिक्ो घटनाबाट प्रिान्वत व्यन्िहरूिाई स्थानीय स्तरमा तुरुदत िोज, उद्धार र राहत सेवा उपिब्ि गराउने । 

(ि) न्वपि् पिाय तत्कािै स्थानीय स्तरमा सामना गनय सक्ने अवस्था न्सजयना गने । 

(ग) न्वपि् जोन्िम दयून्नकरण, पूवय तयारी, प्रन्तकायय र पुनिायि काययिाई सहज गने । 

 

३. कोषको आम्दानी  : 

(१) कोषमा ऐनको िफा १२ को उपिफा (२) र (३) को अन्िनमा रन्ह िेहाय बमोन्जमका रकम आम्िानीको रूपमा जम्मा हुनेछ: 

(क) गाउँपान्िकाको वान्षयक बजेटमाफय त न्वपि् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुने गरी स्वीकृत रकम, 

(ि) न्वपि् व्यवस्थापन काययका िान्ग कोषमा जम्मा हुनेगरी अदय स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, 

(ग) न्वपि् व्यवस्थापन काययका िान्ग कोषमा जम्मा हुनेगरी प्रिेश सरकार तथा नेपाि सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(घ) गाउँसिाबाट स्वीकृत आन्थयक ऐनमा व्यवस्था गररए बमोन्जम न्वपि् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्त हुने शुल्क 

तथा िस्तुर रकम, 

(ङ) गाउँसिा सिस्य, गाउँकाययपान्िका सिस्य तथा गाउँपान्िकाका कमयचारीहरूको स्वेन्छछक न्नणययबाट प्राप्त हुने रकम, 

(च) स्विेशी न्वन्िदन सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरू र त्यसमा काययरत कमयचारीहरू, उद्योगी, व्यवसायी, पेशाकमी, 

राजनीन्तक िि, नागररक समाज, िान्मयक तथा परोपकारी संघसंस्था र आम सवयसािारणबाट स्वेन्छछक रूपमा प्राप्त 

हुने रकम, 

(छ) गैरआवासीय नेपािी, वैिेन्शक सरकार तथा संघसंस्थाको तफय बाट प्रचन्ित कानूनको अन्िनमा रन्ह प्राप्त हुने रकम, 

(छ) कोषको िाता सञ्चािनमा रहेको न्वत्तीय संस्थािे त्यस्तो कोषमा रहेको रकममा उपिब्ि गराएको ब्याज आय, 

(ज) िफा ६ को उपिफा (३) बमोन्जम वस्तुगत सहायता सामाग्रीको न्बक्रीबाट प्राप्त आय, 

(झ) प्रचन्ित कानूनको अन्िनमा रन्ह कोषमा जम्मा हुने गरी अदय कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(२) उपिफा (१) बमोन्जम कोषिाई उपिब्ि हुने रकम सम्बन्दित व्यन्ि वा संस्थािे यस काययन्वन्िको िफा ३ को उपिफा (२) 

बमोन्जमको कोषको बैंक िातामा न्सिै जम्मा गररन्िन वा गाउँपान्िकाको आन्थयक प्रशासन शािामा नगि जम्मा गनय सक्नेछ । 

त्यसरी नगि जम्मा हुन आएमा आन्थयक प्रशासन शािािे सम्बन्दित व्यन्ि वा संस्थािाई सोको िपायई उपिब्ि गराउनुपनेछ । 

(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्यन्ि तथा संस्थाको नाम र प्राप्त सहायता रकम सम्बदिी मान्सक न्ववरण अको मन्हनाको सात गते 

न्ित्र सावयजन्नक गररनेछ । 

तर कुनै व्यन्ि वा संस्थािे सहायता उपिब्ि गराउँिा आफ्नो नाम सावयजन्नक नगनय सन्मन्तिाई अनुरोि गरेको रहेछ िने 

न्नजको नाम उल्िेि नगरी न्ववरण सावयजन्नक गनय बािा पने छैन।  

 

४. िस्तुगत सहायता  सामाग्री : 

(१) ऐनको िफा १२ को उपिफा (२) र (३) को अन्िनमा रन्ह कुनै व्यन्ि वा संस्थाबाट नगिबाहेकको वस्तुगत सहायता सामाग्री 

प्राप्त हुन आएमा र त्यसरी प्राप्त सामाग्री न्वपि् व्यवस्थापन सम्बदिी काययमा उपयोग हुने िेन्िएमा त्यस्तो वस्तुगत सहायता 

सामाग्रीिाई स्वीकार गररनेछ । 



2 । बन्दिपुर गाउँपान्िकाको न्वपि ्व्यवस्थापन कोष सञ्चािन काययन्वन्ि, २०७६ 

(२) उपिफा (१) बमोन्जम स्वीकार गररएको वस्तुगत सहायता सामाग्रीिाई अिग्गै मौज्िात न्कताबमा आम्िानी अन्ििेि जनाई 

त्यस्तो सामाग्रीको प्रचन्ित मूल्यिाई कोषको आम्िानीको रूपमा समेत अन्ििेि गररनेछ ।  

स्पष्टिकरणः यस दफाको प्रयोजनका लाष्टि प्रचष्टलत मूल्य भन्नाले वस्तुित सामाग्रीको साथमा प्राप्तहुने खररद ष्टिजक वा मूल्याङ्कनको 

प्रमाण र ढुवानी लाित समेतको मूल्यलाई जनाउँनेछ । यदी त्यस्तो मूल्यष्टिना नै वस्तुित सामाग्री प्राप्त हुन आएको रहेछ भने त्यस्तो 

वस्तुित सामाग्रीको प्रचष्टलत स्थानीय दररेट अनुसारको मूल्याङ्कनलाई आम्दानीको आधार माष्टननेछ । सो पष्टन नभएमा त्यसरी प्राप्त 

सामाग्रीको लाष्टि सष्टमष्टतले उष्टचत ठहयााएको मूल्याङ्कनलाई कोषको आम्दानीको आधारको रूपमा ष्टलईनेछ । 

(३) उपिफा (१) बमोन्जम प्राप्त िई उपिफा (२) बमोन्जम आम्िानी अन्ििेि गररएको कुनै सामाग्री तत्काि प्रयोग गनय आवश्यक  

नपने वा नन्मल्ने वा िामो समयसम्म िण्डारण गरर राख्न पन्न अनुकुि नहुने (सड्ने, न्बग्रने, नान्सने वा िेर जाने) प्रकृन्त्तको 

िएमा सन्मन्तको न्नणययिे त्यस्तो सामाग्रीिाई प्रचन्ित कानून बमोन्जम न्ििाम न्बक्री गरी प्राप्त आय रकमिाई िफा ३ को 

उपिफा (२) बमोन्जमको कोषको िातामा जम्मा गररनेछ ।  

(४) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेन्िएको िएता पन्न कुनै वस्तुगत सहायता सामाग्री स्थानीय न्वपि् व्यवस्थापनमा उपयोग नहुने 

वा उपयोग गनय उपयुि नहुने िेन्िएमा सन्मन्तिे न्नणयय गरी त्यस्तो सहयोग आंन्शक वा पूणयरूपमा अस्वीकार गनय सक्नेछ । 

(५) उपिफा (१) वा जुनसुकै कुरा िेन्िएको िएता पन्न कुनै वस्तुगत सहायता सामाग्री प्रचन्ित मापिण्ड बमोन्जमको दयूनतम 

गुणस्तरयुि निएको अवस्थामा त्यस्तो सामाग्रीिाई सन्मन्तिे अस्वीकार गनेछ।  

(६) उपिफा (१) बमोन्जम प्राप्त वस्तुगत सहायता सामाग्री उपिफा (४) वा (५) बमोन्जम अस्वीकार गररएको अवस्थामा बाहेक 

त्यस्तो सामाग्री उपिब्ि गराउने व्यन्ि वा संस्थािाई कायायियिे सामाग्री प्रान्प्त र स्वीकारोन्िको िपायई उपिब्ि गराउनुपनेछ 

। 

(७) उपिफा (१) बमोन्जम स्वीकार गरी उपिफा (२) बमोन्जम अन्ििेि गररएको र उपिफा (४) वा (५) बमोन्जम अन्स्वकार 

गररएको सामाग्रीको न्ववरण तथा स्वीकार गररएको सामाग्रीको हकमा सो उपिब्ि गराउने व्यन्ि वा संस्थाको नाम सम्बदिी 

मान्सक न्ववरण अको मन्हनाको सात गते न्ित्र सावयजन्नक गररनेछ । 

तर कुनै व्यन्ि वा संस्थािे सहायता उपिब्ि गराउँिा आफ्नो नाम सावयजन्नक नगनय सन्मन्तिाई अनुरोि गरेको रहेछ िने 

न्नजको नाम उल्िेि नगरी न्ववरण सावयजन्नक गनय बािा पने छैन । 

(७) यस िफा बमोन्जम प्राप्त िएको वस्तुगत सहायता सामाग्रीिाई त्यस्तो सामाग्री िण्डारण गने वा प्रयोग गररने स्थानसम्म 

पुयायउनका िान्ग सहायता उपिब्ि गराउने सम्बन्दित व्यन्ि वा संस्थािाई नै अनुरोि गनय सन्कनेछ ।   

परिच्छेद – २ 

कोषको प्रयोग ि दायिा  

 

  

५. कोषको प्रयोग :  

(१) कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गनय तथा न्वपि् व्यवस्थापनका िान्ग प्राप्त वस्तुगत सहायता सामाग्री िचय न्नकासा गनय 

सन्मन्तिे न्नणयय गनुयपने छ । 

(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेन्िएको िएता पन्न तत्काि न्वपि् प्रन्तकायय गनुय  पने अवस्था रहेको, तर सन्मन्तको बैठक 

बस्न सक्ने अवस्था नरहेमा तत् पश्चात िगतै बस्ने सन्मन्तको बैठकबाट अनुमोिन गराउने गरी संयोजकको न्नणययबाट एक 

पटकमा बढीमा िश हजार रूपैयासम्मको रकम िचय गनय बािा पुग्ने छैन । 

(३) कोषमा जम्मा िएको रकम तथा सामाग्री िेहाय बमोन्जमको काययमा िचय गररनेछ: 

(क) न्वपि ्बाट प्रिान्वत िएको वा हुनसक्ने व्यन्ि वा समुिायको तत्काि िोजी, उद्धार तथा सम्पन्त्तको संरक्षण गनय, 

(ि) न्वपि् प्रिान्वतको तत्कािीन राहतका िान्ग आवश्यक पने िाद्यादन, िानेपानी, ित्ता कपडा, औषिी, सरसफाइ तथा 

शैन्क्षक सामाग्री जस्ता वस्तुहरू िररि गरी उपिब्ि गराउन तथा तत् सम्बदिी अदय आवश्यक कायय गनय, 

(ग) न्वपिक्ो कारण स्थायी बसोबास स्थि गुमाएका व्यन्िहरूका िान्ग अस्थायी न्शन्वर वा आश्रयस्थि बनाउन तथा 

पुनस्थायपना गनय, 

(घ) न्वपिक्ो कारणबाट घाइते वा न्बरामी िएका व्यन्िको औषिोपचार गनय, 

(ङ) न्वपि् प्रिान्वतिाई मनोवैज्ञान्नक उपचार तथा मनोन्वमशय  प्रिान गनय, 

(च) न्वपिक्ो कारणबाट मृत्यु िएका व्यन्िको काजन्क्रया वा सिगतका िान्ग न्नजको पररवारिाई तोन्कए बमोन्जमको 

सहायता उपिब्ि गराउन, 

(छ) न्वपिक्ो कारण सम्पन्त्तको क्षती हुने व्यन्ििाई तोन्कएबमोन्जमको राहत उपिब्ि गराउन, 



3 । बन्दिपुर गाउँपान्िकाको न्वपि ्व्यवस्थापन कोष सञ्चािन काययन्वन्ि, २०७६ 

(ज) िोज,  उद्धार तथा प्राथन्मक उपचारकािान्ग स्वयम् सेवक तथा न्वशेषज्ञको पररचािन र सामाग्री िररि तथा िण्डारण 

गनय, 

(झ) न्वपिक्ो कारणबाट िएको फोहरमैिा तथा प्रिुषणको न्वसजयन गनय, 

(ञ) न्वपि् पूवय सूचना प्रणािी स्थापना सम्बदिी उपकरण िररि, प्रणािी न्वकास र सोको सञ्चािन गनय, 

(ट) िोज, उद्धार र राहतकोिान्ग तत्काि सञ्चार तथा यातायात सूचारु गनय, 

(ठ) स्थानीय स्तरमा रहेका न्वपि् व्यवस्थापन स्वयम् सेवकहरूको क्षमता न्वकास तथा पररचािन सम्बदिी कायय  गनय, 

(ड) जोन्िमयुि स्थानको पन्हचान तथा उि स्थानको िन जनको स्थानादतरण गनय, 

(ढ) न्वपि् पश्चात न्वपिबाट िएको क्षन्तको िेिाजोिा र न्वपि् पश्चातको आवश्यकताको पन्हचान गनय, 

(ण) न्वपि् पन्छको पुनःन्नमायण गनय, 

(त) न्वपि् पुवयतयारी, न्वपि् प्रन्तकायय, न्वपि् र न्वपिप्न्छको पुनिायि, न्वपि् जोन्िम दयून्नकरण जस्ता न्वपि् व्यवस्थापनका 

कायय गनय, 

(थ) सन्मन्तिे तोके बमोन्जमको न्वपि् व्यवस्थापन सम्वन्दि अदय काम गनय, गराउन । 

(४) उपिफा (३) मा जुनसुकै कुरा िेन्िएको िए तापन्न न्नयन्मतरूपमा गररने न्वकास न्नमायण सम्बदिी काययिाई न्वपि् 

व्यवस्थापनसँग आवद्ध गराएर कोषबाट कुनै पन्न न्कन्समको िचय गनय पाईनेछैन । 

(५) कोषमा मौज्िात रकम पाँच िाि रूपैया िदिा घन्ट िएको अवस्थामा आपतकान्िन काययबाहेक अदय प्रयोजनका िान्ग 

कोषको रकम प्रयोग गररनेछैन ।  

 

६. िाहत सहायता  वितिण : 

(१) प्रिान्वत व्यन्ििाई राहत उपिब्ि गराउँिा कोषमा जम्मा िएको रकम र वस्तुगत सामाग्री मध्ये आवश्यकता र औन्चत्यका  

आिारमा िुवै वा कुनै एक मात्र पन्न उपिब्ि गराउन सन्कनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोन्जम राहत उपिब्ि गराउनुपूवय कोषबाट राहत उपिब्ि गराईन्िने सम्बदिमा न्वपि् प्रिान्वत व्यन्ि वा 

न्नजको एकाघरको पररवारका सिस्यिे न्वपिक्ो घटना र सोबाट आँफू वा आफ्नो पररवारका सिस्यिाई पनय गएको हानी 

नोक्सानीको न्ववरण सन्हत कायायियमा न्नवेिन िताय गनुयपनेछ ।  

(३) उपिफा (२) बमोन्जम न्नवेिन िताय गिाय न्वपिक्ो घटना र सोबाट पनय गएको हानी नोक्सानीको मूल्याङ्कन सन्हतको सजयन्मन 

मुचुल्का वा प्रन्तवेिन समेत न्नवेिनसाथ संिग्न गररएको हुनुपनेछ । 

(४) उपिफा (२) बमोन्जम िताय िएको न्नवेिन र उपिफा (३) बमोन्जमको संिग्न मुचुल्का वा प्रन्तवेिन समेतका आिारमा न्वपि् 

प्रिान्वतिाई कोषबाट राहत रकम तथा सामाग्री उपिब्ि गराउँिा न्वपिक्ो सघनता र व्यापकता, कोषमा जम्मा िएको रकम 

तथा राहत सामाग्रीको उपिब्िता र िचयको औन्चत्य समेतिाई दृन्िगत गरी सन्मन्तिे उन्चत ठहयायएबमोन्जम हुनेछ । 

(५) उपिफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा िेन्िएको िएता पन्न न्वपिक्ो कारणिे गन्म्िर हानी नोक्सानी वा घाईते िई न्वपि् 

प्रिान्वत व्यन्ि वा न्नजको एकाघरको पररवारका सिस्यिे राहतका िान्ग न्नवेिन िताय गनय सक्ने अवस्था नरहेमा र तत् काि 

राहत उपिब्ि नगराउँिा न्वपि् प्रिान्वत व्यन्ि थप जोन्िममा िकेन्िन सक्ने वा थप जनिन र स्वास््यमा हानी नोक्सानी पुग्न 

सक्ने अवस्था छ िदने सन्मन्तिाई िागेमा त्यस्तो व्यन्ििाई सन्मन्तिे न्नणयय गरेर तत्काि राहत उपिब्ि गराउन सक्नेछ । 

(६) न्वपि् प्रिान्वत व्यन्ििाई यस िफा बमोन्जम राहत उपिब्ि गराउँिा मन्हिा, बािबान्िका, न्कशोर न्कशोरी, जेष्ठ नागररक,  

अशि तथा अपाङ्गता िएका व्यन्ििाई प्राथन्मकता न्िनुपनेछ । 

 

७. कोष प्रयोग गनय  नपाईने : 

(१) यस काययन्वन्िमा अदयत्र जुनसुकै कुरा िेन्िएको िए तापन्न िेहायको प्रयोजनका िान्ग कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गनय 

पाईने छैनः 

(क) न्नयन्मत प्रशासन्नक काययको िान्ग िचय गनय, 

(ि) कुनै सरकारी वा गैरसरकारी पिान्िकारी वा कमयचारीिाई न्नयन्मत रूपमा तिब, ित्ता वा अदय सुन्विा उपिब्ि 

गराउन,  

(ग) कुनै सरकारी वा गैरसरकारी पिान्िकारी वा कमयचारीिाई भ्रमण िचय वा अदय त्यस्तै प्रकारको िचय उपिब्ि गराउन, 

(घ) न्वपि ्बाट प्रिान्वतिाई न्िईने तोन्कएबमोन्जमको राहत बाहेक अदय कुनै पन्न न्कन्समको चदिा, पुरस्कार, उपहार वा 

आन्थयक सहायता उपिब्ि गराउन, 

(ङ) कुनै पन्न न्कन्समको गोन्ष्ठ, अदतरन्क्रया वा सिासम्मेिन सञ्चािन गनय, गराउन, 

(च) आकन्स्मक रूपमा न्नमायण गनुयपने बाहेकका अदय न्नयन्मत पूवायिार न्वकास न्नमायण सम्बदिी कायय गनय, गराउन, 
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(ङ) न्वपि् जोन्िम दयून्नकरण तथा न्वपि् व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बदि निएको अदय कुनै पन्न कायय गनय, गराउन ।  

(२) कोषिाई प्राप्त िएको वस्तुगत सहायता सामाग्री मध्यै कुनै पन्न सामाग्री पूणय वा आंन्शकरूपमा कायायियको  वा  कायायियको  

कुनै पिान्िकारी वा कमयचारीको न्नयन्मत प्रयोजनका िान्ग प्रयोग गररनेछैन । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

परिच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चािन , िेखा तथा िेखा परिक्षण  

 

८. कोषको सञ्चािन : 

(१) कोषको बैंक िाता सञ्चािन गाउँपान्िकाको प्रमुि प्रशासकीय अन्िकृत वा न्नजिे तोकेको अन्िकृत स्तरको कमयचारी र 

िेिा प्रमुि वा न्नजिे तोकेको िेिाको कमयचारीको संयुि िस्तितबाट हुनेछ । 

(२) कोषबाट एक पटकमा िुई हजार रूपैया िदिा बढीको रकम िुिानी गिाय अन्नवाययरूपमा बैंक माफय त मात्र िुिानी गररनेछ । 

(३) कोषिाई प्राप्त वस्तुगत सहायता सामाग्रीको न्नकासा प्रमुि प्रशासकीय अन्िकृत वा न्नजिे तोकेको न्वपि् व्यवस्थापन हेने 

अन्िकृत स्तरको कमयचारी र न्जदसी शािा प्रमुिबाट हुनेछ । 

(४) उपिफा (३) बमोन्जम वस्तुगत सहायता सामाग्री न्वपि् व्यवस्थापन काययमा उपयोगका िान्ग न्नकासा गिाय मौज्िात न्कताबमा 

िचय अन्ििेि जनाई न्नकासा न्िनुपनेछ र त्यस्तो सामाग्रीको अन्ििेि मूल्यिाई कोषको िचयको रूपमा समेत अन्ििेि 

गररनेछ । 

 

९. कोषको आयव्ययको  िेखा  तथा  सोको  साियजवनकिण  : 

(१) कोषको आय व्ययको िेिा प्रचन्ित कानून बमोन्जम रान्िनेछ । 

(२) कोषिे काययपान्िकािे तोकेबमोन्जम आदतररक न्नयदत्रण प्रणािी कायम गनुय पनेछ। 

(३) कोषको मान्सकरूपमा िएको आम्िानी र िचयको न्ववरण अको मन्हनाको सात गतेन्ित्रमा सावयजन्नक गनुयपनेछ । 

(४) आन्थयक वषय समाप्त िएको न्मन्तिे तीन मन्हनान्ित्र सन्मन्तिे कोषको वान्षयक आय व्ययको न्ववरण समेत िुल्ने वान्षयक 

प्रन्तवेिन तयार गरी काययपान्िका माफय त गाउँसिा समक्ष पेश गनुय पनेछ । 

 

१०. िेखा परिक्षण :  

(१) कोषको आदतररक िेिापरीक्षण गाउँपान्िकाको आदतररक िेिा पररक्षण शािाबाट हुनेछ । 

(२) कोषको अन्दतम िेिापरीक्षण महािेिा परीक्षकबाट हुनेछ । 

(३) गाउँ काययपान्िकािे चाहेमा जुनसुकै बित सन्मन्तको न्हसावन्कताव जाँछन वा जाँच गराउन सक्नेछ ।  

(४) गाउँ काययपान्िकाको कायायियिे कम्तीमा वषयको एक पटक कोषको सामान्जक र सावयजन्नक िेिापररक्षणको व्यवस्था 

न्मिाउनेछ। 
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परिच्छेद –४  

विविि  

 

११. सशतय  सहायता : 

(१) न्वपि् व्यवस्थापन सम्बदिी तोन्कएको कायय सम्पािन गने शतय सन्हत कुनै व्यन्ि वा संस्थािे कोषमा सहायता उपिब्ि गराउन 

चाहेमा त्यस्तो सहायता प्राप्त गनुय पूवय सन्मन्तिे शतय स्वीकार गने वा नगने सम्बदिी न्नणयय गनेछ र शतय स्वीकार गरेको 

अवस्थामा मात्र सहायता रकम वा सामाग्री कोषमा जम्मा हुनेछ । 

तर नेपाि सरकार, प्रािेश सरकार वा स्थानीय सरकारिे सशतय अनुिान उपिब्ि गराउने हकमा सन्मन्तको पूवय न्नणयय 

आवश्यक पनेछैन ।  

(२) उपिफा (१) बमोन्जम कोषमा प्राप्त अनुिान रकम वा वस्तुगत सहायता सामाग्रीिाई तोन्कएको काममा मात्र उपयोग गनुयपनेछ 

। 

(३) उपिफा (१) बमोन्जम कोषमा प्राप्त अनुिान रकम वा वस्तुगत सहायता सामाग्री तोन्कए बमोन्जमको काययमा उपयोग िए-

निएको सम्बदिमा त्यस्तो सहायता उपिब्ि गराउने व्यन्ि वा संस्थािे न्ववरण माग गरेमा सोको न्ववरण उपिब्ि 

गराउनुपनेछ । 

(४) उपिफा (१) बमोन्जम कोषमा सहायता स्वरुप प्राप् त हुने िौन्तक सामाग्रीहरुको िण्डारण तथा न्वतरण काययिाई व्यवन्स्थत गनय 

आवश्यिा अनुसार सन्मन्तिे थप मापिण्ड/न्निेन्शका बनाई िागु गनय सक्नेछ । 

 

१२. पिामशय  विन सक्ने : सन्मन्तिे यस काययन्वन्ि बमोन्जमको कायय सम्पािन गनय उपयुि न्वज्ञ व्यन्ि वा सस्थासँग आवश्यक परामशय 

न्िन सक्नेछ । 

 

१३. िकम विज नहुने तथा आिती  कोष (रििवविङ् फण्ड) को रूपमा िहने : 

(१) िफा ५ को उपिफा (१) बमोन्जम कोषमा जम्मा िएको रकम मध्ये आंन्शक वा पुरै रकम कुनै आन्थयक वषयमा िचय निई 

आन्थयक वषयको अदत्यमा बाँकी रहेमा  त्यस्तो रकम न्िज निई कोषमै रहनेछ । 

तर िफा १३ को उपिफा (१) बमोन्जम प्राप्त सहायता रकमिाई त्यस्तो शतय अनुरूप उपयोग गनय नसकेको कारण जनाई 

सहायता उपिब्ि गराउने सम्बन्दित व्यन्ि वा संस्थािे न्फताय माग गरेमा कोषबाट रकम न्फताय गनय बािा पने छैन । 

(२) कोषिाई आवती कोष (ररबन्ल्वङ्ग फण्ड) को रुपमा सञ्चािन गररनेछ । 

स्पष्टिकरणः यस दफाको प्रयोजनका लाष्टि आवती कोष (ररिष्टल्वङ फण्ड) भन्नाले कोषिाट खचा भएको निद रकम वाष्टषाक 

रुपमा िजेट ष्टवष्टनयोजन माफा त पुनःपुष्टता िदै जाने िरर स्थाष्टपत कोषलाई सम्झनुपछा  । 

(३) कोषमा मौज्िात रकम पाँच िाि रूपैया िदिा दयून हुन गएमा तत्काि थप रकम जम्मा गनय प्रयत्न गररनेछ । 

 

 

 

 

१४. सहयोगका  िावग आह्वान गने : 

(१) न्वपिक्ा कारण आपत्कान्िन अवस्था न्सजयना िई स्थानीय स्रोत सािन र क्षमतािे न्वपिक्ो सामना गनय कन्ठन िएमा 

गाउँपान्िकािे न्छमेकी स्थानीय तह, प्रिेश सरकार तथा नेपाि सरकारिाई कोषमा आन्थयक तथा वस्तुगत सहायता उपिब्ि 

गराउन अनुरोि गनय सक्नेछ । 

(२) न्वपि ्बाट प्रिान्वतको िोज, उद्धार र राहतका िान्ग सन्मन्तिे स्थानीय सामान्जक तथा परोपकारी संघ, संगठन, युवाक्िव,  

आमासमूह, स्वयम् सेवक, राष्ट्रसेवक, उद्योगी व्यवसायी, प्रवुद्ध व्यन्ि तथा आमसवयसािारणिाई सहयोगका िान्ग अनुरोि 

गनय सक्नेछ।  

 

१५. अवििेख िाख्ने : 

(१) सन्मन्तिे कोष पररचािन सम्बदिमा गरेको न्नणयय र अदय काम कारवाहीको अन्ििेि िुरुस्त राख्नु पनेछ । 



6 । बन्दिपुर गाउँपान्िकाको न्वपि ्व्यवस्थापन कोष सञ्चािन काययन्वन्ि, २०७६ 

(२) उपिफा (१) बमोन्जमको अन्ििेि सन्मन्तको सिस्य-सन्चवको न्जम्मामा रहनेछ । 

(३) िफा (१) बमोन्जमको अन्ििेि सरोकारवािा कुनै व्यन्ि वा संस्थािे माग गरेमा न्नजिाई न्नयमानुसार त्यस्तो अन्ििेि 

उपिब्ि गराईनेछ ।   

 

१६. अनुगमन : 

(१) यस काययन्वन्ि बमोन्जम कोष पररचािन तथा सोबाट िएका कामको न्नयन्मत तथा आकन्स्मक अनुगमन सम्बदिी काययका 

िान्ग सन्मन्तको संयोजक वा न्नजिे तोकेको सन्मन्तको अदय कुनै सिस्यको संयोजकत्वमा सन्मन्तको दयूनतम थप एक सिस्य 

समेत संिग्न रहेको अनुगमन टोिी िन्टई कोष पररचािनबाट िएको कामको अनुगमन गनय सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोन्जम िन्टएको अनुगमन टोिीिे आफूिाई प्राप्त कायायिेशका आिारमा अनुगमनका क्रममा िेन्िएको सत्य 

त्य न्ववरण सन्हतको प्रन्तवेिन सन्मन्तसमक्ष पेश गनुयपनेछ । 

(३) उपिफा (२) बमोन्जम पेश हुन आएको प्रन्तवेिन समेतका आिारमा कोष पररचािनमा कुनै कन्म कमजोरी िएको िेन्िएमा 

त्यसिाई सुिार गनय सन्मन्तिे आवश्यक न्निेशन न्िन सक्नेछ र त्यस्तो न्निेशनको पािना गनुय सम्बन्दित सबैको कतयव्य हुनेछ 

। 

(४) उपिफा (३) मा जुनसुकै कुरा िेन्िएको िएता पन्न कोष पररचािनमा कुनै गन्म्िर तु्रटी रहेको र सोिाई तत्काि रोक्न 

आवश्यक िेन्िएमा संयोजकिे त्यस्तो कायय रोक्न न्निेशन न्िन सक्नेछ । 

(५) अनुगमनका क्रममा कुनै व्यन्ििे झुठा न्ववरण पेश गरी कोषबाट राहत प्राप्त गरेको वा कोषिे उपिब्ि गराएको राहतको 

िुरूपयोग गरेको पाईएमा िोषी उपर प्रचन्ित कानून बमोन्जम कारवाही हुनेछ । 

(६) उपिफा (१) बमोन्जमको अनुगमन टोिीमा उपिब्ि िएसम्म स्थानीय राजनीन्तक िि, न्वपि् व्यवस्थापन सम्बदिी काययमा 

संिग्न गैरसरकारी संघसंस्था, उद्योगी व्यवसायी आवद्ध संघसंगठन, नागररक समाज तथा पत्रकार आवद्ध संघसंगठन र सशतय 

सहायता उपिब्ि गराउने व्यन्ि वा संस्थाको प्रन्तन्नन्ि समेतिाई संिग्न गराईनेछ । 

 

१७. वनदेशन वदन सक्ने : गाउँसिािे सन्मन्तको काम कारबाहीको सम्बदिमा सन्मन्तिाई आवश्यक न्निेशन न्िन सक्नेछ । 

१८. संशोिन िा खािेजी : 

१. यो काययन्बन्ि संशोिन वा िारेज गनुय परेमा गाउँपान्िकावाट हुनेछ । 

२. यो काययन्वन्िमा उल्िेि गररएका कुराहरुको हकमा यसै काययन्बन्ि अनुसार र उल्िेि निएको हकमा प्रचन्ित ऐन न्नयम 

अनुसार हुनेछ । 

 

    
 आज्ञािे  
 नरहरर सापकोटा  
 प्रिुख प्रिासकीय अलिकृत  

 

*** 


