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ववऩद् व्मवस्थाऩन कोष (सञ्चारन) कामयववलध, २०७५ 

प्रभाणणकयण  लभलत् २०७५ /06/26    
 
प्रस्तावना् 

 भहाव ु गाउॉऩालरका  ऺेत्र लबत्र प्राकृलतक  तथा गैयप्राकृलतक  ववऩद्बाट  हनु सक्ने जोणखभ  
न्मूलनकयण  तथा व्मवस्थाऩनका  रालग  स्थाऩना  बएको  ववऩद्  व्मवस्थाऩन  कोषको  सञ्चारन  सम्फन्धी  
कामयववलध  फनाउन  फाञ्छनीम  बएकोरे , 

गाउॉ  ववऩद्  जोणखभ  न्मूलनकयण  तथा व्मवस्थाऩन  ऐन , २०७४ को दपा २७ रे ददएको  
अलधकाय  प्रमोग  गयी भहाव ु गाउॉ  कामयऩालरकारे  मो कामयववलध  फनाएकोछ  ।   
 

ऩरयच्छेद – १ 
प्रायणम्बक 

 
१. सॊणऺप्त नाभ य प्रायम्ब  : (१) मो कामयववलधको नाभ “ववऩद् व्मवस्थाऩन कोष (सञ्चारन) 

कामयववलध , २०७५ ” यहेको छ ।  
  (२) मो कामयववलध तरुून्त प्रायम्ब हनुेछ ।  
 
२. ऩरयबाषा : ववषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयववलधभा , 

(क) “ऐन ” बन्नारे भहावु  गाउॉ ववऩद् जोणखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन , 
२०७५ सम्झनऩुछय ।  

(ख) “कोष ” बन्नारे ऐनको दपा १२ फभोणजभको ववऩद् व्मवस्थाऩन कोष सम्झनऩुछय 
। 

(ग) “प्रबाववत  व्मणि” बन्नारे ववऩद्को  घटनाफाट  ऩरयवायका  सदस्म  गभुाएको , 
शायीरयक  वा भानलसक  सभस्मा  उत्ऩन्न  बएको , घय , जग्गाजलभन , ऩशऩुन्छी , 
खाद्यान्न , रत्ताकऩडा  तथा अन्म सम्ऩत्तीभा  आॊणशक  वा ऩू ू्णरूऩभा  नोक्सानी  
ऩगेुको  वा ववऩद्का  कायण  अन्म कुनै तरयकाफाट  प्रबाववत  बएको व्मणिराई 
सम्झनऩुछय ।  

(घ) “याहत ” बन्नारे ववऩद्  प्रबाववत  व्मणिराई  उऩरब्ध  गयाईने  नगद तथा वस्तगुत 
सहामता  साभाग्री  सभेत सम्झनऩुछय ।  

(ख) “सलभलत ” बन्नारे  ऐनको दपा ३ फभोणजभको सलभलत सम्झनऩुछय ।  
(छ) “सॊमोजक ” बन्नारे  सलभलतको  सॊमोजक  सम्झनऩुछय  ।      
 
 





 

ऩरयच्छेद – २ 
कोषको स्थाऩना, उद्देश्म तथा प्रमोग  

 
३. कोषको स्थाऩना : (१) स्थानीम  स्तयभा  उत्ऩन्न  बएको  वा हनुसक्ने  ववऩद्को  जोणखभ  

न्मूलनकयण  तथा व्मवस्थाऩन  सम्फन्धी  कामय गाउॉ स्तयफाटै सञ्चारन  गनयका  रालग  आवश्मक  
स्रोत  सॊकरन  य ऩरयचारन  गनय गाउॉऩालरकाभा  एक ववऩद् व्मवस्थाऩन कोष यहनेछ  ।  

(२) कोषको  आम यकभ  सॊकरन  तथा व्मम यकभ  ऩरयचारनका  रालग  गाउॉऩालरकाको  
सणञ्चत  कोष यहेको  ववत्तीम  सॊस्थाभा  एक छुटै्ट खाता खोलरनेछ  ।  

(३) कोषको  कूर आम्दानी  अन्तगयत  मस कामयववलधको  दपा ५ फभोणजभ  कोषभा  
जम्भा  हनुेगयी  प्राप्त  बएको  यकभ  तथा कोषको  खाता यहेको  ववत्तीम  सॊस्थारे  कोष यकभभा  
उऩरब्ध  गयाएको  ब्माज आम य दपा ६ फभोणजभ  प्राप्त बएको  वस्तगुत  सहामता  साभाग्रीको  
प्रचलरत  भूल्म सभेतराई  जनाउॉनेछ  ।  

तय वस्तगुत  सहामता  साभाग्रीको  प्रचलरत  भूल्मराई  फैंक वहसाफभा  सभावेश  गरयने  छैन 
।  

(४) मस कामयववलधको  दपा ६ फभोणजभ  कोषको  नाभभा  प्राप्त हनु आउने  वस्तगुत  
सहामता  साभाग्रीको  छुटै्ट भौज्दात  वकताफ  स्थाऩना  गरय अलबरेख  गरयनेछ  । 

 
४. कोषको उद्देश्म  : (१) स्थानीम  स्तयभा  हनु सक्ने सम्बाव्म  ववऩद्को  जोणखभ  न्मूलनकयण  तथा 

ववऩद्को  व्मवस्थाऩनका  रालग  आलथयक  तथा वस्तगुत  सहामता  ऩरयचारन  गनुय कोषको  उदे्दश्म  
यहनेछ  ।  

(२) कोषरे  देहामका  ऺेत्रभा  काभ गने छ्   
(क) ववऩद्को घटनाफाट प्रबाववत व्मणिहरूराई स्थानीम स्तयभा तरुुन्त खोज , 

उद्धाय य याहत सेवा उऩरब्ध गयाउने ।  
(ख) ववऩद्  ऩदाय तत्कारै स्थानीम स्तयभा साभना गनय सक्ने अवस्था लसजयना 

गने ।  
(ग) ववऩद् जोणखभ न्मूलनकयण , ऩूवयतमायी , प्रलतकामय  य ऩनुरायब कामयराई सहज  

गने ।  
 

५. कोषको आम्दानी  : (१) कोषभा ऐनको  दपा १२ को उऩदपा  (२) य (३) को अलधनभा  
यवह देहाम फभोणजभका यकभ  आम्दानीको  रूऩभा  जम्भा  हनुेछ:  

(क) गाउॉऩालरकाको वावषयक फजेटभापय त ववऩद् व्मवस्थाऩन कोषभा जम्भा हनुे 
गयी स्वीकृत यकभ , 

(ख) ववऩद् व्मवस्थाऩन  कामयका  रालग  कोषभा  जम्भा  हनुेगयी  अन्म स्थानीम  
तहफाट  प्राप्त यकभ , 





 

(ग) ववऩद्  व्मवस्थाऩन  कामयका  रालग  कोषभा  जम्भा  हनुेगयी  प्रदेश  सयकाय  
तथा नेऩार सयकायफाट  प्राप्त यकभ , 

(घ) गाउॉसबाफाट  स्वीकृत  आलथयक  ऐनभा  व्मवस्था  गरयए  फभोणजभ  ववऩद्  
व्मवस्थाऩन  कोषभा  जम्भा हनुेगयी  प्राप्त हनुे शलु्क तथा दस्तयु  यकभ ,  

(ङ)  गाउॉ  सबा सदस्म , गाउॉ  कामयऩालरका  सदस्म  तथा गाउॉऩालरकाका  
कभयचायीहरूको  स्वेणच्छक  लनणयमफाट  प्राप्त हनुे यकभ , 

(च) स्वदेशी  ववलबन्न  सयकायी  तथा गैयसयकायी  सॊघसॊस्थाहरू  य त्मसभा  
कामययत  कभयचायीहरू , उद्योगी , व्मवसामी , ऩेशाकभॉ , याजनीलतक  दर , 
नागरयक  सभाज , धालभयक  तथा ऩयोऩकायी  सॊघसॊस्था  य आभ 
सवयसाधायणफाट  स्वेणच्छक  रूऩभा  प्राप्त हनुे यकभ , 

(छ) गैयआवासीम  नेऩारी , वैदेणशक  सयकाय  तथा सॊघसॊस्थाको  तपय फाट  
प्रचलरत  कानूनको  अलधनभा  यवह प्राप्त हनुे यकभ ,  

(छ) कोषको  खाता  सञ्चारनभा  यहेको  ववत्तीम  सॊस्थारे  त्मस्तो कोषभा  यहेको  
यकभभा  उऩरब्ध  गयाएको  ब्माज  आम , 

(ज) दपा ६ को उऩदपा  (३) फभोणजभ  वस्तगुत  सहामता  साभाग्रीको  
लफक्रीफाट  प्राप्त आम , 

(झ) प्रचलरत  कानूनको  अलधनभा  यवह कोषभा  जम्भा  हनुे गयी अन्म कुनै 
स्रोतफाट  प्राप्त यकभ  ।  

(२) उऩदपा  (१) फभोणजभ  कोषराई  उऩरब्ध  हनुे यकभ  सम्फणन्धत  व्मणि वा 
सॊस्थारे  मस कामयववलधको  दपा 3 को उऩदपा  (२) फभोणजभको  कोषको  फैंक खाताभा  लसधै 
जम्भा  गरयददन  वा गाउॉऩालरकाको  आलथयक  प्रशासन  शाखाभा  नगद  जम्भा गनय सक्नेछ  । 
त्मसयी  नगद  जम्भा  हनु आएभा  आलथयक  प्रशासन  शाखारे  सम्फणन्धत  व्मणि वा सॊस्थाराई  
सोको बऩायई  उऩरब्ध  गयाउनऩुनेछ  । 

(३) कोषभा यकभ जम्भा गने व्मणि तथा सॊस्थाको नाभ  य प्राप्त सहामता  यकभ  
सम्फन्धी  भालसक  वववयण  अको भवहनाको  सात  गते लबत्र सावयजलनक गरयनेछ ।  

तय कुनै व्मणि वा सॊस्थारे  सहामता  उऩरब्ध  गयाउॉदा  आफ्नो नाभ सावयजलनक  नगनय 
सलभलतराई  अनयुोध  गयेको  यहेछ  बने लनजको  नाभ उल्रेख  नगयी  वववयण  सावयजलनक  गनय 
फाधा ऩने छैन।   

 
६. वस्तगुत सहामता साभाग्री: (१) ऐनको  दपा १२ को उऩदपा  (२) य (३) को अलधनभा  

यवह कुनै व्मणि वा सॊस्थाफाट  नगदफाहेकको  वस्तगुत  सहामता  साभाग्री  प्राप्त  हनु आएभा  य 
त्मसयी  प्राप्त साभाग्री  ववऩद्  व्मवस्थाऩन  सम्फन्धी  कामयभा  उऩमोग  हनुे देणखएभा  त्मस्तो 
वस्तगुत  सहामता  साभाग्रीराई  स्वीकाय  गरयनेछ  ।  





 

(2) उऩदपा  (१) फभोणजभ  स्वीकाय  गरयएको  वस्तगुत  सहामता  साभाग्रीराई  अरग्गै  
भौज्दात  वकताफभा  आम्दानी  अलबरेख  जनाई  त्मस्तो साभाग्रीको  प्रचलरत  भूल्मराई  कोषको  
आम्दानीको  रूऩभा  सभेत  अलबरेख  गरयनेछ  ।  

स्ऩविकयण्  मस दपाको  प्रमोजनका  रालग प्रचलरत  भूल्म बन्नारे  वस्तगुत  साभाग्रीको  
साथभा  प्राप्तहनुे  खरयद  लफजक  वा भूल्माङ्कनको  प्रभाण  य ढुवानी  रागत  सभेतको  भूल्मराई  
जनाउॉनेछ  । मदी त्मस्तो भूल्मलफना  नै वस्तगुत  साभाग्री  प्राप्त हनु आएको  यहेछ  बने त्मस्तो 
वस्तगुत  साभाग्रीको  प्रचलरत  स्थानीम  दययेट  अनसुायको  भूल्माङ्कनराई  आम्दानीको  आधाय  
भालननेछ  । सो ऩलन नबएभा  त्मसयी  प्राप्त साभाग्रीको  रालग  सलभलतरे  उणचत  ठहमायएको  
भूल्माङ्कनराई  कोषको  आम्दानीको  आधायको  रूऩभा  लरईनेछ  । 

(३) उऩदपा  (१) फभोणजभ  प्राप्त बई उऩदपा  (२) फभोणजभ  आम्दानी  अलबरेख  
गरयएको  कुनै साभाग्री  तत्कार  प्रमोग  गनय आवश्मक  नऩने  वा नलभल्ने  वा राभो सभमसम्भ  
बण्डायण  गरय याख्न  ऩलन अनकुुर  नहनुे  (सड्ने , लफग्रने , नालसने  वा खेय जाने ) प्रकृणत्तको  बएभा  
सलभलतको  लनणयमरे  त्मस्तो साभाग्रीराई  प्रचलरत  कानून  फभोणजभ  लरराभ  लफक्री गयी प्राप्त आम 
यकभराई  दपा ३ को उऩदपा  (२) फभोणजभको  कोषको  खाताभा  जम्भा  गरयनेछ  ।   

(४) उऩदपा  (१) भा जनुसकैु  कुया रेणखएको  बएता  ऩलन कुनै वस्तगुत  सहामता  
साभाग्री  स्थानीम  ववऩद्  व्मवस्थाऩनभा  उऩमोग  नहनुे  वा उऩमोग  गनय उऩमिु  नहनुे  देणखएभा  
सलभलतरे  लनणयम  गयी त्मस्तो सहमोग  आॊणशक  वा ऩूणयरूऩभा  अस्वीकाय  गनय सक्नेछ  । 

(५) उऩदपा  (१) वा जनुसकैु  कुया रेणखएको  बएता  ऩलन कुनै वस्तगुत  सहामता  
साभाग्री  प्रचलरत  भाऩदण्ड  फभोणजभको  न्मूनतभ  गणुस्तयमिु  नबएको  अवस्थाभा  त्मस्तो 
साभाग्रीराई  सलभलतरे  अस्वीकाय  गनेछ।   

(६) उऩदपा  (१) फभोणजभ  प्राप्त वस्तगुत  सहामता  साभाग्री  उऩदपा  (४) वा (५) 
फभोणजभ  अस्वीकाय  गरयएको  अवस्थाभा  फाहेक  त्मस्तो  साभाग्री  उऩरब्ध  गयाउने  व्मणि वा 
सॊस्थाराई  कामायरमरे  साभाग्री  प्रालप्त य स्वीकायोणिको  बऩायई  उऩरब्ध  गयाउनऩुनेछ  । 

(६) उऩदपा  (१) फभोणजभ  स्वीकाय  गयी उऩदपा  (२) फभोणजभ  अलबरेख  गरयएको  य 
उऩदपा  (४) वा (५) फभोणजभ  अणस्वकाय  गरयएको  साभाग्रीको  वववयण  तथा स्वीकाय  गरयएको  
साभाग्रीको  हकभा  सो उऩरब्ध  गयाउने  व्मणि वा सॊस्थाको नाभ सम्फन्धी  भालसक  वववयण  
अको भवहनाको  सात गते लबत्र सावयजलनक गरयनेछ ।  

तय कुनै व्मणि वा सॊस्थारे  सहामता  उऩरब्ध  गयाउॉदा  आफ्नो नाभ सावयजलनक  नगनय 
सलभलतराई  अनयुोध  गयेको  यहेछ  बने लनजको  नाभ उल्रेख  नगयी  वववयण  सावयजलनक  गनय 
फाधा ऩने छैन । 

(७) मस दपा फभोणजभ  प्राप्त बएको  वस्तगुत  सहामता  साभाग्रीराई  त्मस्तो साभाग्री  
बण्डायण  गने वा प्रमोग  गरयने  स्थानसम्भ  ऩमुायउनका  रालग  सहामता  उऩरब्ध  गयाउने  
सम्फणन्धत  व्मणि वा सॊस्थाराई  नै अनयुोध  गनय सवकनेछ  ।   

  





 

७. कोषको प्रमोग  : (१) कोषभा जम्भा बएको यकभ खचय गनय तथा  ववऩद्  व्मवस्थाऩनका  रालग 
प्राप्त वस्तगुत  सहामता  साभाग्री  खचय लनकासा  गनय सलभलतरे लनणयम गनुयऩने छ ।  

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेणखएको बएता ऩलन तत्कार ववऩद् प्रलतकामय 
गनुय ऩने  अवस्था  यहेको , तय सलभलतको फैठक  फस्न सक्ने अवस्था  नयहेभा  ततू् ऩश्चात  रगतै  
फस्ने सलभलतको फैठकफाट अनभुोदन गयाउने गयी सॊमोजकको  लनणयमफाट  एक ऩटकभा  फढीभा  
दश हजाय  रूऩैमासम्भको  यकभ खचय गनय फाधा ऩगु्ने छैन ।  

(३) कोषभा जम्भा बएको यकभ तथा  साभाग्री  देहाम फभोणजभको कामयभा खचय 
गरयनेछ:  

(क) ववऩद्बाट  प्रबाववत  बएको  वा हनुसक्ने  व्मणि वा सभदुामको  तत्कार  
खोजी , उद्धाय  तथा सम्ऩणत्तको  सॊयऺण  गनय, 

(ख) ववऩद् प्रबाववतको  तत्कारीन  याहतका  रालग  आवश्मक  ऩने खाद्यान्न , 
खानेऩानी , रत्ता कऩडा , औषधी , सयसपाइ  तथा शैणऺक  साभाग्री  जस्ता 
वस्तहुरू  खरयद  गयी उऩरब्ध  गयाउन  तथा ततू् सम्फन्धी  अन्म आवश्मक  
कामय गनय, 

(ग) ववऩद्को  कायण  स्थामी फसोफास  स्थर गभुाएका  व्मणिहरूका  रालग  
अस्थामी  णशववय  वा आश्रमस्थर  फनाउन  तथा ऩनुस्थायऩना  गनय, 

(घ) ववऩद्को  कायणफाट  घाइते  वा लफयाभी  बएका  व्मणिको  औषधोऩचाय गनय , 
(ङ) ववऩद्  प्रबाववतराई भनोवैऻालनक उऩचाय तथा भनोववभशय प्रदान गनय , 
(च) ववऩद्को कायणफाट भतृ्मु  बएका  व्मणिको काजवक्रमा  वा सदगतका  रालग 

लनजको  ऩरयवायराई  तोवकए  फभोणजभको  सहामता  उऩरब्ध  गयाउन , 
(छ) ववऩद्को कायण  सम्ऩणत्तको ऺती हनुे व्मणिराई तोवकएफभोणजभको  याहत  

उऩरब्ध गयाउन , 
(ज) खोज , उद्धाय तथा प्राथलभक उऩचायकारालग  स्वमभू्  सेवक  तथा 

ववशेषऻको  ऩरयचारन  य साभाग्री खरयद तथा बण्डायण गनय , 
(झ) ववऩद्को  कायणफाट  बएको  पोहयभैरा  तथा प्रदषुणको  ववसजयन  गनय, 
(ञ)  ववऩद् ऩूवय सूचना प्रणारी स्थाऩना  सम्फन्धी  उऩकयण  खरयद , प्रणारी  

ववकास  य सोको  सञ्चारन  गनय, 
(ट) खोज , उद्धाय य याहतकोरालग तत्कार सञ्चाय तथा मातामात सूचारु गनय , 
(ठ) स्थानीम स्तयभा यहेका ववऩद् व्मवस्थाऩन स्वमभू् सेवकहरूको ऺभता 

ववकास तथा ऩरयचारन सम्फन्धी कामय  गनय, 
(ड) जोणखभमिु स्थानको ऩवहचान तथा उि स्थानको धन जनको स्थानान्तयण 

गनय, 
(ढ)  ववऩद् ऩश्चात ववऩदफाट बएको ऺलतको रेखाजोखा य ववऩद् ऩश्चातको 

आवश्मकताको ऩवहचान गनय , 
(ण) ववऩद् ऩलछको ऩनु्लनभायण गनय , 





 

(त) ववऩद् ऩवुयतमायी , ववऩद् प्रलतकामय , ववऩद् य ववऩद्ऩलछको ऩनुरायब , ववऩद् 
जोणखभ न्मूलनकयण जस्ता ववऩद् व्मवस्थाऩनका कामय गनय , 

(थ) सलभलतरे तोके फभोणजभको ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्वणन्ध अन्म काभ गनय, 
गयाउन ।  

(४) उऩदपा  (३) भा जनुसकैु  कुया रेणखएको  बए ताऩलन  लनमलभतरूऩभा  गरयने  
ववकास  लनभायण  सम्फन्धी  कामयराई  ववऩद्  व्मवस्थाऩनसॉग  आवद्ध  गयाएय  कोषफाट  कुनै ऩलन 
वकलसभको  खचय गनय ऩाईनेछैन  । 

(५) कोषभा  भौज्दात  यकभ  ऩाॉच राख रूऩैमा  बन्दा घवट बएको  अवस्थाभा  
आऩतकालरन  कामयफाहेक  अन्म प्रमोजनका  रालग कोषको  यकभ  प्रमोग  गरयनेछैन  ।  

 
८. याहत सहामता ववतयण : (१) प्रबाववत  व्मणिराई  याहत  उऩरब्ध  गयाउॉदा  कोषभा जम्भा 

बएको यकभ य  वस्तगुत  साभाग्री  भध्मे आवश्मकता  य औणचत्मका  आधायभा  दवैु वा कुनै एक 
भात्र ऩलन उऩरब्ध  गयाउन  सवकनेछ  ।  

(२) उऩदपा  (१) फभोणजभ  याहत  उऩरब्ध  गयाउनऩूुवय  कोषफाट  याहत  उऩरब्ध  
गयाईददने  सम्फन्धभा  ववऩद्  प्रबाववत  व्मणि वा लनजको  एकाघयको  ऩरयवायका  सदस्मरे  
ववऩद्को  घटना  य सोफाट  आॉपू  वा आफ्नो ऩरयवायका  सदस्मराई  ऩनय गएको  हानी 
नोक्सानीको  वववयण  सवहत  कामायरमभा  लनवेदन  दताय गनुयऩनेछ  ।  

(३) उऩदपा  (२) फभोणजभ  लनवेदन  दताय गदाय ववऩद्को  घटना  य सोफाट  ऩनय गएको  
हानी नोक्सानीको  भूल्माङ्कन  सवहतको  सजयलभन  भचुलु्का  वा प्रलतवेदन  सभेत  लनवेदनसाथ  सॊरग्न  
गरयएको  हनुऩुनेछ  ।  

(४) उऩदपा  (२) फभोणजभ  दताय बएको  लनवेदन  य उऩदपा  (३) फभोणजभको  सॊरग्न  
भचुलु्का  वा प्रलतवेदन  सभेतका  आधायभा  ववऩद्  प्रबाववतराई  कोषफाट  याहत  यकभ  तथा 
साभाग्री  उऩरब्ध  गयाउॉदा  ववऩद्को  सघनता  य व्माऩकता , कोषभा  जम्भा बएको  यकभ  तथा 
याहत  साभाग्रीको  उऩरब्धता  य खचयको  औणचत्म  सभेतराई  दृविगत  गयी सलभलतरे  उणचत  
ठहमायएफभोणजभ  हनुेछ  । 

(५) उऩदपा  (२) य (३) भा जनुसकैु  कुया रेणखएको  बएता  ऩलन ववऩद्को  कायणरे  
गणम्बय  हानी नोक्सानी  वा घाईते  बई ववऩद्  प्रबाववत  व्मणि वा लनजको  एकाघयको  ऩरयवायका  
सदस्मरे  याहतका  रालग  लनवेदन  दताय गनय सक्ने अवस्था  नयहेभा  य तत्कार  याहत  उऩरब्ध  
नगयाउॉदा  ववऩद्  प्रबाववत  व्मणि थऩ जोणखभभा  धकेलरन  सक्ने वा थऩ जनधन  य स्वास््मभा  
हानी नोक्सानी  ऩगु्न सक्ने अवस्था  छ बन्ने सलभलतराई  रागेभा  त्मस्तो व्मणिराई  सलभलतरे  
लनणयम  गयेय  तत्कार  याहत  उऩरब्ध  गयाउन  सक्नेछ  । 

(६) ववऩद्  प्रबाववत  व्मणिराई  मस दपा फभोणजभ  याहत  उऩरब्ध  गयाउॉदा भवहरा , 
फारफालरका , वकशोय  वकशोयी , जेष्ठ नागरयक , अशि तथा अऩाङ्गता बएका व्मणिराई  
प्राथलभकता  ददनऩुनेछ  । 

 





 

९. कोष प्रमोग  गनय नऩाईने: (१) मस  कामयववलधभा  अन्मत्र  जनुसकैु  कुया रेणखएको  बए ताऩलन  
देहामको  प्रमोजनका  रालग  कोषभा जम्भा बएको यकभ  खचय गनय ऩाईने  छैन् 

(क) लनमलभत प्रशासलनक कामयको रालग  खचय गनय,  
(ख) कुनै सयकायी  वा गैयसयकायी  ऩदालधकायी  वा कभयचायीराई  लनमलभत  रूऩभा  

तरफ , बत्ता वा अन्म सवुवधा  उऩरब्ध  गयाउन ,  
(ग) कुनै सयकायी  वा गैयसयकायी  ऩदालधकायी  वा कभयचायीराई  भ्रभण  खचय वा 

अन्म त्मस्तै प्रकायको  खचय उऩरब्ध  गयाउन , 
(घ) ववऩद्बाट  प्रबाववतराई  ददईने  तोवकएफभोणजभको  याहत  फाहेक  अन्म कुनै 

ऩलन वकलसभको  चन्दा , ऩयुस्काय , उऩहाय  वा आलथयक  सहामता  उऩरब्ध  
गयाउन , 

(ङ) कुनै ऩलन वकलसभको  गोवष्ठ , अन्तयवक्रमा  वा सबासम्भेरन  सञ्चारन  गनय, 
गयाउन , 

(च) आकणस्भक  रूऩभा  लनभायण  गनुयऩने  फाहेकका  अन्म लनमलभत  ऩूवायधाय  ववकास  
लनभायणसम्फन्धी  कामय गनय, गयाउन , 

(ङ) ववऩद्  जोणखभ  न्मूलनकयण  तथा ववऩद्  व्मवस्थाऩनसॉग  प्रत्मऺ  सम्फन्ध  
नबएको  अन्म कुनै ऩलन कामय गनय, गयाउन  ।  

(२) कोषराई  प्राप्त बएको  वस्तगुत  सहामता  साभाग्री  भध्मै कुनै ऩलन साभाग्री  ऩूणय वा 
आॊणशकरूऩभा  कामायरमको  वा कामायरमको  कुनै ऩदालधकायी  वा कभयचायीको  लनमलभत  
प्रमोजनका  रालग  प्रमोग  गरयनेछैन  । 

 
ऩरयच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चारन , रेखा तथा रेखा ऩरयऺण  
 
१०. कोषको सञ्चारन  : (१) कोषको फैंक  खाता सञ्चारन  गाउॉऩालरकाकाको  प्रभखु प्रशासकीम 

अलधकृत वा लनजरे तोकेको अलधकृत स्तयको कभयचायी य रेखा प्रभखु वा लनजरे तोकेको 
रेखाको कभयचायीको सॊमिु दस्तखतफाट हनुेछ ।   

(२) कोषफाट  एक ऩटकभा  दईु हजाय  रूऩैमा  बन्दा फढीको  यकभ  बिुानी  गदाय 
अलनवामयरूऩभा  फैंक भापय त  भात्र बिुानी  गरयनेछ  । 

(३) कोषराई  प्राप्त  वस्तगुत  सहामता  साभाग्रीको  लनकासा  प्रभखु  प्रशासकीम  अलधकृत  
वा लनजरे  तोकेको  ववऩद्  व्मवस्थाऩन  हेने अलधकृत  स्तयको  कभयचायी  य णजन्सी  शाखा 
प्रभखुफाट  हनुेछ  ।  

(४) उऩदपा  (३) फभोणजभ  वस्तगुत  सहामता  साभाग्री  ववऩद्  व्मवस्थाऩन  कामयभा  
उऩमोगका  रालग  लनकासा  गदाय भौज्दात  वकताफभा  खचय अलबरेख  जनाई  लनकासा  ददनऩुनेछ  य 
त्मस्तो  साभाग्रीको  अलबरेख  भूल्मराई  कोषको  खचयको  रूऩभा  सभेत  अलबरेख  गरयनेछ  । 

 





 

११. कोषको आमव्ममको  रेखा तथा सोको सावयजलनकयण :  (१) कोषको आम व्ममको रेखा 
प्रचलरत कानून फभोणजभ याणखनेछ ।  

(२) कोषरे कामयऩालरकारे तोकेफभोणजभ आन्तरयक लनमन्त्रण प्रणारी कामभ गनुय 
ऩनेछ।  

(३) कोषको  भालसकरूऩभा  बएको  आम्दानी  य खचयको  वववयण  अको भवहनाको  सात 
गतेलबत्रभा  सावयजलनक गनुयऩनेछ  । 

(४) आलथयक वषय सभाप्त बएको लभलतरे तीन भवहनालबत्र सलभलतरे कोषको वावषयक  आम 
व्ममको वववयण सभेत  खलु्ने वावषयक प्रलतवेदन तमाय गयी कामयऩालरका भापय त गाउॉ सबा 
सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ ।  

 
१२. रेखा ऩरयऺण  : (१) कोषको आन्तरयक रेखाऩयीऺण गाउॉऩालरकाको आन्तरयक रेखा ऩरयऺण 

शाखाफाट हनुेछ ।  
(२) कोषको अणन्तभ रेखाऩयीऺण भहारेखा ऩयीऺकफाट हनुेछ ।  
(३) गाउॉ कामयऩालरकारे चाहेभा जनुसकैु फखत सलभलतको वहसाववकताव जाॉच्न वा 

जाॉच गयाउन सक्नेछ ।  
(४) गाउॉ कामयऩालरका को कामायरम रे कम्तीभा वषयको एक ऩटक कोषको साभाणजक 

य सावयजलनक रेखाऩरयऺणको व्मवस्था लभराउनेछ । 
 

ऩरयच्छेद –४ 
ववववध 

 
१३. सशतय सहामता :  (१) ववऩद्  व्मवस्थाऩन  सम्फन्धी  तोवकएको  कामय सम्ऩादन  गने शतय सवहत  

कुनै व्मणि वा सॊस्थारे  कोषभा  सहामता  उऩरब्ध  गयाउन  चाहेभा  त्मस्तो सहामता  प्राप्त  गनुय 
ऩूवय सलभलतरे  शतय स्वीकाय  गने वा नगने  सम्फन्धी  लनणयम  गनेछ  य शतय स्वीकाय  गयेको  
अवस्थाभा  भात्र सहामता  यकभ  वा साभाग्री  कोषभा  जम्भा हनुेछ  । 

तय नेऩार  सयकाय , प्रादेश  सयकाय  वा स्थानीम  सयकायरे  सशतय  अनदुान  उऩरब्ध  
गयाउने  हकभा  सलभलतको  ऩूवय लनणयम  आवश्मक  ऩनेछैन  ।  

(२) उऩदपा  (१) फभोणजभ  कोषभा  प्राप्त अनदुान  यकभ  वा वस्तगुत  सहामता  
साभाग्रीराई  तोवकएको  काभभा  भात्र उऩमोग  गनुयऩनेछ  ।  

(३) उऩदपा  (१) फभोणजभ  कोषभा  प्राप्त अनदुान  यकभ  वा वस्तगुत  सहामता  
साभाग्री  तोवकए  फभोणजभको  कामयभा  उऩमोग  बए -नबएको  सम्फन्धभा  त्मस्तो सहामता  उऩरब्ध  
गयाउने  व्मणि वा सॊस्थारे  वववयण  भाग गयेभा  सोको वववयण  उऩरब्ध  गयाउनऩुनेछ  । 

(४) उऩदपा  (१) फभोणजभ  कोषभा  सहामता  स्वरुऩ प्राप्तू् हनुे बौलतक साभाग्रीहरुको 
बण्डायण तथा ववतयण कामयराई व्मवणस्थत गनय आवश्मिा अनसुाय सलभलतरे थऩ 
भाऩदण्ड/लनदेणशका फनाई राग ुगनय  सक्नेछ ।  





 

 
१४. ऩयाभशय लरन सक्ने  :  सलभलतरे मस कामयववलध फभोणजभको कामय सम्ऩादन गनय उऩमिु ववऻ  

व्मणि वा सस्थासॉग आवश्मक ऩयाभशय लरन सक्नेछ ।  
 
१५. यकभ विज नहनुे  तथा आवतॉ कोष (रयवणल्वङ् पण्ड) को रूऩभा यहने : (१) दपा  ५ को 

उऩदपा  (१) फभोणजभ  कोषभा  जम्भा  बएको  यकभ  भध्मे आॊणशक  वा ऩयैु यकभ  कुनै आलथयक  
वषयभा खचय नबई  आलथयक  वषयको अन्त्मभा फाॉकी यहेभा त्मस्तो यकभ विज नबई  कोषभै  
यहनेछ  । 

  तय दपा १३ को उऩदपा  (१) फभोणजभ  प्राप्त सहामता  यकभराई  त्मस्तो शतय 
अनरुूऩ  उऩमोग  गनय नसकेको  कायण  जनाई  सहामता  उऩरब्ध  गयाउने  सम्फणन्धत  व्मणि वा 
सॊस्थारे  वपताय भाग गयेभा  कोषफाट  यकभ  वपताय  गनय फाधा ऩने छैन । 

(२) कोषराई आवतॉ कोष (रयफणल्वङ्ग पण्ड) को रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ ।  
स्ऩविकयण् मस  दपाको  प्रमोजनका  रालग  आवतॉ कोष (रयफणल्वङ पण्ड)  बन्नारे 

कोषफाट खचय बएको नगद  यकभ वावषयक रुऩभा फजेट  ववलनमोजन  भापय त  ऩनु्ऩलुतय गदै  जाने 
गरय स्थावऩत  कोषराई सम्झनऩुछय ।  

(3) कोषभा  भौज्दात  यकभ  ऩाॉच राख  रूऩैमा  बन्दा न्मून हनु गएभा  तत्कार  थऩ 
यकभ  जम्भा गनय प्रमत्न गरयनेछ ।  

 
१६. सहमोगका रालग आह्वान गने :  (१) ववऩद्का  कायण  आऩत्कालरन  अवस्था  लसजयना  बई 

स्थानीम  स्रोत  साधन  य ऺभतारे  ववऩद्को  साभना  गनय कदठन  बएभा  गाउॉऩालरकारे  लछभेकी  
स्थानीम  तह , प्रदेश  सयकाय  तथा नेऩार  सयकायराई  कोषभा  आलथयक  तथा वस्तगुत  सहामता  
उऩरब्ध  गयाउन  अनयुोध  गनय सक्नेछ  । 

(२) ववऩद्बाट  प्रबाववतको  खोज , उद्धाय  य याहतका  रालग  सलभलतरे  स्थानीम  
साभाणजक  तथा ऩयोऩकायी  सॊघ , सॊगठन , मवुाक्रव , आभासभूह , स्वमभू्  सेवक , याष्ट्रसेवक , 
उद्योगी  व्मवसामी , प्रवदु्ध  व्मणि तथा आभसवयसाधायणराई  सहमोगका  रालग  अनयुोध  गनय 
सक्नेछ।   

 
१७. अलबरेख याख्ने  :  (१) सलभलतरे कोष  ऩरयचारन  सम्फन्धभा  गयेको लनणयम  य अन्म काभ 

कायवाहीको अलबरेख दरुुस्त याख्न ुऩनेछ ।  
(२) उऩदपा  (१) फभोणजभको  अलबरेख  सलभलतको  सदस्म -सणचवको  णजम्भाभा  यहनेछ  

। 
(३) दपा (१) फभोणजभको  अलबरेख  सयोकायवारा  कुनै व्मणि वा सॊस्थारे  भाग 

गयेभा  लनजराई  लनमभानसुाय  त्मस्तो अलबरेख  उऩरब्ध  गयाईनेछ  ।   
 





 

१८. अनगुभन : (१) मस कामयववलध  फभोणजभ  कोष ऩरयचारन  तथा सोफाट  बएका  काभको  लनमलभत  
तथा आकणस्भक  अनगुभन  सम्फन्धी  कामयका  रालग  सलभलतको  सॊमोजक  वा लनजरे  तोकेको  
सलभलतको  अन्म कुनै सदस्मको  सॊमोजकत्वभा  सलभलतको  न्मूनतभ  थऩ एक सदस्म  सभेत  
सॊरग्न  यहेको  अनगुभन  टोरी खवटई  कोष ऩरयचारनफाट  बएको  काभको  अनगुभन  गनय 
सक्नेछ  । 

(२) उऩदपा  (१) फभोणजभ  खवटएको  अनगुभन  टोरीरे  आपूराई  प्राप्त कामायदेशका  
आधायभा  अनगुभनका  क्रभभा  देणखएको  सत्म त्म वववयण  सवहतको  प्रलतवेदन  सलभलतसभऺ  
ऩेश गनुयऩनेछ  ।  

(३) उऩदपा  (२) फभोणजभ  ऩेश हनु आएको  प्रलतवेदन  सभेतका  आधायभा  कोष 
ऩरयचारनभा  कुनै कलभ कभजोयी  बएको  देणखएभा  त्मसराई  सधुाय  गनय सलभलतरे  आवश्मक  
लनदेशन  ददन सक्नेछ  य त्मस्तो लनदेशनको  ऩारना  गनुय सम्फणन्धत  सफैको  कतयव्म  हनुेछ  ।  

(४) उऩदपा  (३) भा जनुसकैु  कुया रेणखएको  बएता  ऩलन कोष ऩरयचारनभा  कुनै 
गणम्बय  त्रटुी यहेको  य सोराई  तत्कार  योक्न  आवश्मक  देणखएभा  सॊमोजकरे  त्मस्तो  कामय 
योक्न लनदेशन  ददन सक्नेछ  । 

(५) अनगुभनका  क्रभभा  कुनै व्मणिरे  झठुा वववयण  ऩेश गयी कोषफाट  याहत  प्राप्त 
गयेको  वा कोषरे  उऩरब्ध  गयाएको  याहतको  दरुूऩमोग  गयेको  ऩाईएभा  दोषी उऩय  प्रचलरत  
कानून  फभोणजभ  कायवाही  हनुेछ  । 

(६) उऩदपा  (१) फभोणजभको  अनगुभन  टोरीभा  उऩरब्ध  बएसम्भ  स्थानीम  
याजनीलतक  दर , ववऩद्  व्मवस्थाऩन  सम्फन्धी  कामयभा  सॊरग्न  गैयसयकायी  सॊघसॊस्था , उद्योगी  
व्मवसामी  आवद्ध  सॊघसॊगठन , नागरयक  सभाज  तथा ऩत्रकाय  आवद्ध  सॊघसॊगठन  य सशतय  
सहामता  उऩरब्ध  गयाउने  व्मणि वा सॊस्थाको  प्रलतलनलध  सभेतराई  सॊरग्न  गयाईनेछ  । 

 
१९. लनदेशन ददन सक्ने  :  गाउॉ सबारे सलभलतको काभ कायफाहीको सम्फन्धभा सलभलतराई 

आवश्मक लनदेशन ददन सक्नेछ ।  
 


