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सिमकोट गाउँपासिका 
विपद् व्यिस्थापन कोष (िञ्चािन) काययविसि, २०७९ 

प्रमाणिकरि समस िः २०७९/05/07    
 
प्रस् ािनािः 

सिमकोट गाउँपासिका क्षेत्र सित्र प्राकृस क  था गैरप्राकृस क विपद्बाट हुन िक्ने जोणिम 
न्यूसनकरि  था व्यिस्थापनका िासग स्थापना िएको विपद् व्यिस्थापन कोषको िञ्चािन िम्बन्िी 
काययविसि बनाउन बाञ्छनीय िएकोिे, 

गाउँ विपद् जोणिम न्यूसनकरि  था व्यिस्थापन ऐन, २०७8को दफा २७ िे ददएको 
असिकार प्रयोग गरी सिमकोट गाउँकाययपासिकािे यो काययविसि बनाएको छ । 
 

पररच्छेद – १ 
प्रारणम्िक 

 
१. िंणक्षप्त नाम र प्रारम्ि : (१) यो काययविसिको नाम “विपद् व्यिस्थापन कोष (िञ्चािन) 

काययविसि, २०७५” रहेको छ ।  
  (२) यो काययविसि  रुून्  प्रारम्ि हुनेछ ।  
 
२. पररिाषा : विषय िा प्रिंगिे अको अथय निागेमा यि काययविसिमा, 

(क) “ऐन” िन्नािे सिमकोटगाउँ विपद् जोणिम न्यूनीकरि  था व्यिस्थापन ऐन, 
२०७8 िम्झनपुछय । 

(ि) “कोष” िन्नािे ऐनको दफा १२ बमोणजमको विपद् व्यिस्थापन कोष िम्झनपुछय 
। 

(ग) “प्रिावि  व्यणि” िन्नािे विपद्को घटनाबाट पररिारका िदस्य गुमाएको, 
शारीररक िा मानसिक िमस्या उत्पन्न िएको, घर, जग्गाजसमन, पशुपन्छी, 
िाद्यान्न, ित्ताकपडा  था अन्य िम्पत्तीमा आंणशक िा पू ू्िरूपमा नोक्िानी 
पगेुको िा विपद्का कारि अन्य कुनै  ररकाबाट प्रिावि  िएको व्यणििाई 
िम्झनपुछय । 

(घ) “राह ” िन्नािे विपद् प्रिावि  व्यणििाई उपिब्ि गराईने नगद  था िस् गु  
िहाय ा िामाग्री िमे  िम्झनपुछय । 

(ि) “िसमस ” िन्नािे ऐनको दफा ३ बमोणजमको िसमस  िम्झनपुछय । 
(छ) “िंयोजक” िन्नािे िसमस को िंयोजक िम्झनपुछय ।  
 

पररच्छेद – २ 





 

कोषको स्थापना, उद्देश्य  था प्रयोग 
 
३. कोषको स्थापना: (१) स्थानीय स् रमा उत्पन्न िएको िा हुनिक्ने विपद्को जोणिम 

न्यूसनकरि  था व्यिस्थापन िम्बन्िी कायय गाउँस् रबाटै िञ्चािन गनयका िासग आिश्यक 
स्रो  िंकिन र पररचािन गनय गाउँपासिकामा एक विपद् व्यिस्थापन कोष रहनेछ ।  

(२) कोषको आय रकम िंकिन  था व्यय रकम पररचािनका िासग गाउँपासिकाको 
िणञ्च  कोष रहेको वित्तीय िंस्थामा एक छुटै्ट िा ा िोसिनेछ ।  

(३) कोषको कूि आम्दानी अन् गय  यि काययविसिको दफा ५ बमोणजम कोषमा 
जम्मा हुनेगरी प्राप्त िएको रकम  था कोषको िा ा रहेको वित्तीय िंस्थािे कोष रकममा 
उपिब्ि गराएको ब्याज आय र दफा ६ बमोणजम प्राप्त िएको िस् गु  िहाय ा िामाग्रीको 
प्रचसि  मूल्य िमे िाई जनाउँनेछ ।  
     र िस् गु  िहाय ा िामाग्रीको प्रचसि  मूल्यिाई बैंक वहिाबमा िमािेश गररने छैन।  

(४) यि काययविसिको दफा ६ बमोणजम कोषको नाममा प्राप्त हुन आउने िस् गु  
िहाय ा िामाग्रीको छुटै्ट मौज्दा  वक ाब स्थापना गरर असििेि गररनेछ । 

 
४. कोषको उद्देश्य : (१) स्थानीय स् रमा हुन िक्ने िम्िाव्य विपद्को जोणिम न्यूसनकरि  था 

विपद्को व्यिस्थापनका िासग आसथयक  था िस् गु  िहाय ा पररचािन गनुय कोषको उद्देश्य 
रहनेछ ।  

(२) कोषिे देहायका क्षेत्रमा काम गने छिः   
(क) विपद्को घटनाबाट प्रिावि  व्यणिहरूिाई स्थानीय स् रमा  रुुन्  िोज, 

उद्धार र राह  िेिा उपिब्ि गराउने ।  
(ि) विपद् पदाय  त्कािै स्थानीय स् रमा िामना गनय िक्ने अिस्था सिजयना 

गने । 
(ग) विपद् जोणिम न्यूसनकरि, पूिय यारी, प्रस कायय र पनुिायि काययिाई िहज 

गने । 
(घ) णजल्िा बावहर प्रेषि गररएका अस  सबपन्न सबरामीहरुिाई िहाय ा 

उपिब्ि गने । 
 

 
५. कोषको आम्दानी : (१) कोषमा ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को असिनमा 

रवह देहाय बमोणजमका रकम आम्दानीको रूपमा जम्मा हुनेछ: 
(क) गाउँपासिकाको िावषयक बजेटमाफय   विपद् व्यिस्थापन कोषमा जम्मा हुने 

गरी स्िीकृ  रकम, 





 

(ि) विपद् व्यिस्थापन काययका िासग कोषमा जम्मा हुनेगरी अन्य स्थानीय 
 हबाट प्राप्त रकम, 

(ग) विपद् व्यिस्थापन काययका िासग कोषमा जम्मा हुनेगरी प्रदेश िरकार 
 था नेपाि िरकारबाट प्राप्त रकम, 

(घ) गाउँििाबाट स्िीकृ  आसथयक ऐनमा व्यिस्था गररए बमोणजम विपद् 
व्यिस्थापन कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्त हुने शुल्क  था दस् रु रकम,  

(ङ) गाउँ ििा िदस्य, गाउँकाययपासिका िदस्य  था गाउँपासिकाका 
कमयचारीहरूको स्िेणच्छक सनिययबाट प्राप्त हुने रकम, 

(च) स्िदेशी विसिन्न िरकारी  था गैरिरकारी िंघिंस्थाहरू र त्यिमा 
काययर  कमयचारीहरू, उद्योगी, व्यििायी, पेशाकमी, राजनीस क दि, 
नागररक िमाज, िासमयक  था परोपकारी िंघिंस्था र आम 
िियिािारिबाट स्िेणच्छक रूपमा प्राप्त हुने रकम, 

(छ) गैरआिािीय नेपािी, िैदेणशक िरकार  था िंघिंस्थाको  फय बाट 
प्रचसि  कानूनको असिनमा रवह प्राप्त हुने रकम,  

(छ) कोषको िा ा िञ्चािनमा रहेको वित्तीय िंस्थािे त्यस् ो कोषमा रहेको 
रकममा उपिब्ि गराएको ब्याज आय, 

(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बमोणजम िस् गु  िहाय ा िामाग्रीको 
सबक्रीबाट प्राप्त आय, 

(झ) प्रचसि  कानूनको असिनमा रवह कोषमा जम्मा हुने गरी अन्य कुनै 
स्रो बाट प्राप्त रकम ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम कोषिाई उपिब्ि हुने रकम िम्बणन्ि  व्यणि िा 
िंस्थािे यि काययविसिको दफा 3 को उपदफा (२) बमोणजमको कोषको बैंक िा ामा सििै 
जम्मा गररददन िा गाउँपासिकाको आसथयक प्रशािन शािामा नगद जम्मा गनय िक्नेछ । 
त्यिरी नगद जम्मा हुन आएमा आसथयक प्रशािन शािािे िम्बणन्ि  व्यणि िा िंस्थािाई 
िोको िपायई उपिब्ि गराउनपुनेछ । 

(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्यणि  था िंस्थाको नाम र प्राप्त िहाय ा रकम 
िम्बन्िी मासिक वििरि अको मवहनाको िा  ग े सित्र िाियजसनक गररनेछ । 

 र कुनै व्यणि िा िंस्थािे िहाय ा उपिब्ि गराउँदा आफ्नो नाम िाियजसनक नगनय 
िसमस िाई अनरुोि गरेको रहेछ िने सनजको नाम उल्िेि नगरी वििरि िाियजसनक गनय 
बािा पने छैन।  

 
६. िस् गु  िहाय ा िामाग्री: (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र (३) को असिनमा 

रवह कुनै व्यणि िा िंस्थाबाट नगदबाहेकको िस् गु  िहाय ा िामाग्री प्राप्त हुन आएमा र 





 

त्यिरी प्राप्त िामाग्री विपद् व्यिस्थापन िम्बन्िी काययमा उपयोग हुने देणिएमा त्यस् ो 
िस् गु  िहाय ा िामाग्रीिाई स्िीकार गररनेछ ।  

(2) उपदफा (१) बमोणजम स्िीकार गररएको िस् गु  िहाय ा िामाग्रीिाई अिग्गै 
मौज्दा  वक ाबमा आम्दानी असििेि जनाई त्यस् ो िामाग्रीको प्रचसि  मूल्यिाई कोषको 
आम्दानीको रूपमा िमे  असििेि गररनेछ ।  

स्पविकरििः यि दफाको प्रयोजनका िासग प्रचसि  मूल्य िन्नािे िस् गु  िामाग्रीको 
िाथमा प्राप्तहुने िररद सबजक िा मूल्याङ्कनको प्रमाि र ढुिानी िाग  िमे को मूल्यिाई 
जनाउँनेछ । यदी त्यस् ो मूल्यसबना नै िस् गु  िामाग्री प्राप्त हुन आएको रहेछ िने त्यस् ो 
िस् गु  िामाग्रीको प्रचसि  स्थानीय दररेट अनिुारको मूल्याङ्कनिाई आम्दानीको आिार 
मासननेछ । िो पसन निएमा त्यिरी प्राप्त िामाग्रीको िासग िसमस िे उणच  ठहयायएको 
मूल्याङ्कनिाई कोषको आम्दानीको आिारको रूपमा सिईनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोणजम प्राप्त िई उपदफा (२) बमोणजम आम्दानी असििेि 
गररएको कुनै िामाग्री  त्काि प्रयोग गनय आिश्यक नपने िा नसमल्ने िा िामो िमयिम्म 
िण्डारि गरर राख्न पसन अनकुुि नहुने (िड्ने, सबग्रने, नासिने िा िेर जाने) प्रकृणत्तको िएमा 
िसमस को सनिययिे त्यस् ो िामाग्रीिाई प्रचसि  कानून बमोणजम सििाम सबक्री गरी प्राप्त आय 
रकमिाई दफा ३ को उपदफा (२) बमोणजमको कोषको िा ामा जम्मा गररनेछ ।   

(४) उपदफा (१) मा जनुिुकै कुरा िेणिएको िए ा पसन कुनै िस् गु  िहाय ा 
िामाग्री स्थानीय विपद् व्यिस्थापनमा उपयोग नहुने िा उपयोग गनय उपयुि नहुने देणिएमा 
िसमस िे सनियय गरी त्यस् ो िहयोग आंणशक िा पूियरूपमा अस्िीकार गनय िक्नेछ । 

(५) उपदफा (१) िा जनुिुकै कुरा िेणिएको िए ा पसन कुनै िस् गु  िहाय ा 
िामाग्री प्रचसि  मापदण्ड बमोणजमको न्यून म गुिस् रयुि निएको अिस्थामा त्यस् ो 
िामाग्रीिाई िसमस िे अस्िीकार गनेछ।  

(६) उपदफा (१) बमोणजम प्राप्त िस् गु  िहाय ा िामाग्री उपदफा (४) िा (५) 
बमोणजम अस्िीकार गररएको अिस्थामा बाहेक त्यस् ो िामाग्री उपिब्ि गराउने व्यणि िा 
िंस्थािाई कायायियिे िामाग्री प्रासप्त र स्िीकारोणिको िपायई उपिब्ि गराउनपुनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोणजम स्िीकार गरी उपदफा (२) बमोणजम असििेि गररएको र 
उपदफा (४) िा (५) बमोणजम अणस्िकार गररएको िामाग्रीको वििरि  था स्िीकार गररएको 
िामाग्रीको हकमा िो उपिब्ि गराउने व्यणि िा िंस्थाको नाम िम्बन्िी मासिक वििरि 
अको मवहनाको िा  ग े सित्र िाियजसनक गररनेछ । 

 र कुनै व्यणि िा िंस्थािे िहाय ा उपिब्ि गराउँदा आफ्नो नाम िाियजसनक नगनय 
िसमस िाई अनरुोि गरेको रहेछ िने सनजको नाम उल्िेि नगरी वििरि िाियजसनक गनय 
बािा पने छैन । 





 

(७) यि दफा बमोणजम प्राप्त िएको िस् गु  िहाय ा िामाग्रीिाई त्यस् ो िामाग्री 
िण्डारि गने िा प्रयोग गररने स्थानिम्म पयुायउनका िासग िहाय ा उपिब्ि गराउने 
िम्बणन्ि  व्यणि िा िंस्थािाई नै अनरुोि गनय िवकनेछ ।   

  
७. कोषको प्रयोग : (१) कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गनय  था विपद् व्यिस्थापनका िासग 

प्राप्त िस् गु  िहाय ा िामाग्री िचय सनकािा गनय िसमस िे सनियय गनुयपने छ ।  
(२) उपदफा (१) मा जनुिुकै कुरा िेणिएको िए ा पसन  त्काि विपद् प्रस कायय 

गनुय पने अिस्था रहेको,  र िसमस को बैठक बस्न िक्ने अिस्था नरहेमा   ू् पश्चा  िग ै 
बस्ने िसमस को बैठकबाट अनमुोदन गराउने गरी िंयोजकको सनिययबाट एक पटकमा बढीमा 
दश हजार रूपैयािम्मको रकम िचय गनय बािा पगु्ने छैन ।  

(३) कोषमा जम्मा िएको रकम  था िामाग्री देहाय बमोणजमको काययमा िचय 
गररनेछ: 

(क) विपद्बाट प्रिावि  िएको िा हुनिक्ने व्यणि िा िमुदायको  त्काि 
िोजी, उद्धार  था िम्पणत्तको िंरक्षि गनय, 

(ि) विपद् प्रिावि को  त्कािीन राह का िासग आिश्यक पने िाद्यान्न, 
िानेपानी, ित्ता कपडा, औषिी, िरिफाइ  था शैणक्षक िामाग्री जस् ा 
िस् हुरू िररद गरी उपिब्ि गराउन  था   ू् िम्बन्िी अन्य आिश्यक 
कायय गनय, 

(ग) विपद्को कारि स्थायी बिोबाि स्थि गुमाएका व्यणिहरूका िासग 
अस्थायी णशविर िा आश्रयस्थि बनाउन  था पनुस्थायपना गनय, 

(घ) विपद्को कारिबाट घाइ े िा सबरामी िएका व्यणिको औषिोपचार गनय, 
(ङ) विपद् प्रिावि िाई मनोिैज्ञासनक उपचार  था मनोविमशय प्रदान गनय, 
(च) विपद्को कारिबाट मृत्य ुिएका व्यणिको काजवक्रया िा िदग का िासग 

सनजको पररिारिाई  ोवकए बमोणजमको िहाय ा उपिब्ि गराउन, 
(छ) विपद्को कारि िम्पणत्तको क्ष ी हुने व्यणििाई  ोवकएबमोणजमको राह  

उपिब्ि गराउन, 
(ज) िोज, उद्धार  था प्राथसमक उपचारकािासग स्ियमू् िेिक  था 

विशेषज्ञको पररचािन र िामाग्री िररद  था िण्डारि गनय, 
(झ) विपद्को कारिबाट िएको फोहरमैिा  था प्रदुषिको वििजयन गनय, 
(ञ) विपद् पूिय िूचना प्रिािी स्थापना िम्बन्िी उपकरि िररद, प्रिािी 

विकाि र िोको िञ्चािन गनय, 
(ट) िोज, उद्धार र राह कोिासग  त्काि िञ्चार  था या ाया  िूचारु गनय, 
(ठ) स्थानीय स् रमा रहेका विपद् व्यिस्थापन स्ियमू् िेिकहरूको क्षम ा 

विकाि  था पररचािन िम्बन्िी कायय गनय, 





 

(ड) जोणिमयुि स्थानको पवहचान  था उि स्थानको िन जनको स्थानान् रि 
गनय, 

(ढ) विपद् पश्चा  विपदबाट िएको क्षस को िेिाजोिा र विपद् पश्चा को 
आिश्यक ाको पवहचान गनय, 

(ि) विपद् पसछको पनुिःसनमायि गनय, 
( ) विपद् पिुय यारी, विपद् प्रस कायय, विपद् र विपद्पसछको पनुिायि, विपद् 

जोणिम न्यूसनकरि जस् ा विपद् व्यिस्थापनका कायय गनय, 
(थ) िसमस िे  ोके बमोणजमको विपद् व्यिस्थापन िम्िणन्ि अन्य काम गनय, 

गराउन । 
(४) उपदफा (३) मा जनुिकैु कुरा िेणिएको िए  ापसन सनयसम रूपमा गररने 

विकाि सनमायि िम्बन्िी काययिाई विपद् व्यिस्थापनिँग आिद्ध गराएर कोषबाट कुनै पसन 
वकसिमको िचय गनय पाईनेछैन । 

(५) कोषमा मौज्दा  रकम पाँच िाि रूपैया िन्दा घवट िएको अिस्थामा 
आप कासिन काययबाहेक अन्य प्रयोजनका िासग कोषको रकम प्रयोग गररनेछैन ।  

 
८. राह  िहाय ा वि रि: (१) प्रिावि  व्यणििाई राह  उपिब्ि गराउँदा कोषमा जम्मा 

िएको रकम र िस् गु  िामाग्री मध्ये आिश्यक ा र औणचत्यका आिारमा दुिै िा कुनै एक 
मात्र पसन उपिब्ि गराउन िवकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम राह  उपिब्ि गराउनपूुिय कोषबाट राह  उपिब्ि 
गराईददने िम्बन्िमा विपद् प्रिावि  व्यणि िा सनजको एकाघरको पररिारका िदस्यिे 
विपद्को घटना र िोबाट आँफू िा आफ्नो पररिारका िदस्यिाई पनय गएको हानी 
नोक्िानीको वििरि िवह  कायायियमा सनिेदन द ाय गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोणजम सनिेदन द ाय गदाय विपद्को घटना र िोबाट पनय गएको 
हानी नोक्िानीको मूल्याङ्कन िवह को िजयसमन मचुलु्का िा प्रस िेदन िमे  सनिेदनिाथ िंिग्न 
गररएको हुनपुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोणजम द ाय िएको सनिेदन र उपदफा (३) बमोणजमको िंिग्न 
मचुलु्का िा प्रस िेदन िमे का आिारमा विपद् प्रिावि िाई कोषबाट राह  रकम  था 
िामाग्री उपिब्ि गराउँदा विपद्को िघन ा र व्यापक ा, कोषमा जम्मा िएको रकम  था 
राह  िामाग्रीको उपिब्ि ा र िचयको औणचत्य िमे िाई दृविग  गरी िसमस िे उणच  
ठहयायएबमोणजम हुनेछ । 

(५) उपदफा (२) र (३) मा जनुिुकै कुरा िेणिएको िए ा पसन विपद्को कारििे 
गणम्िर हानी नोक्िानी िा घाई े िई विपद् प्रिावि  व्यणि िा सनजको एकाघरको पररिारका 
िदस्यिे राह का िासग सनिेदन द ाय गनय िक्ने अिस्था नरहेमा र   ू्काि राह  उपिब्ि 
नगराउँदा विपद् प्रिावि  व्यणि थप जोणिममा िकेसिन िक्ने िा थप जनिन र स्िास््यमा 





 

हानी नोक्िानी पगु्न िक्ने अिस्था छ िन्ने िसमस िाई िागेमा त्यस् ो व्यणििाई िसमस िे 
सनियय गरेर  त्काि राह  उपिब्ि गराउन िक्नेछ । 

(६) विपद् प्रिावि  व्यणििाई यि दफा बमोणजम राह  उपिब्ि गराउँदा मवहिा, 
बािबासिका, वकशोर वकशोरी, जेष्ठ नागररक, अशि  था अपाङ्ग ा िएका व्यणििाई 
प्राथसमक ा ददनपुनेछ । 

(७) णजल्िा अस्प ाि हुम्िामा उपचार हुन निक्ने सबरामीहरुको णजल्िा बावहर 
िम्बणन्ि  अस्प ाि िम्म पगु्न िाग्ने एक फी या ा ा  िचय बाप को रकम उपिब्ि 
गराउन ु पने छ ।(यस् ो रकम िम्बणन्ि  सबरामीको व्यणिग  सनबेदन,िडा कायायियको 
सबपन्न गररब सिफाररि,णचवकत्िकिे प्रमाणि गरेको रोग  था प्रेषिको िासग सिफाररि 
गररएको पत्रको आिारमा रकम उपिब्ि गराउन ुपने छ ।) 

 
९. कोष प्रयोग गनय नपाईने: (१) यि काययविसिमा अन्यत्र जनुिकैु कुरा िेणिएको िए  ापसन 

देहायको प्रयोजनका िासग कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गनय पाईने छैनिः 
(क) सनयसम  प्रशािसनक काययको िासग िचय गनय,  
(ि) कुनै िरकारी िा गैरिरकारी पदासिकारी िा कमयचारीिाई सनयसम  रूपमा 

 िब, ित्ता िा अन्य िवुििा उपिब्ि गराउन,  
(ग) कुनै िरकारी िा गैरिरकारी पदासिकारी िा कमयचारीिाई भ्रमि िचय िा 

अन्य त्यस् ै प्रकारको िचय उपिब्ि गराउन, 
(घ) विपद्बाट प्रिावि िाई ददईने  ोवकएबमोणजमको राह  बाहेक अन्य कुनै 

पसन वकसिमको चन्दा, परुस्कार, उपहार िा आसथयक िहाय ा उपिब्ि 
गराउन, 

(ङ) कुनै पसन वकसिमको गोवष्ठ, अन् रवक्रया िा ििािम्मेिन िञ्चािन गनय, 
गराउन, 

(च) आकणस्मक रूपमा सनमायि गनुयपने बाहेकका अन्य सनयसम  पूिायिार विकाि 
सनमायििम्बन्िी कायय गनय, गराउन, 

(ङ) विपद् जोणिम न्यूसनकरि  था विपद् व्यिस्थापनिँग प्रत्यक्ष िम्बन्ि 
निएको अन्य कुनै पसन कायय गनय, गराउन ।  

(२) कोषिाई प्राप्त िएको िस् गु  िहाय ा िामाग्री मध्यै कुनै पसन िामाग्री पूिय िा 
आंणशकरूपमा कायायियको िा कायायियको कुनै पदासिकारी िा कमयचारीको सनयसम  
प्रयोजनका िासग प्रयोग गररनेछैन । 

 
पररच्छेद – ३ 

कोषको िञ्चािन, िेिा  था िेिा पररक्षि 
 





 

१०. कोषको िञ्चािन : (१) कोषको बैंक िा ा िञ्चािन गाउँपासिकाको प्रमुि प्रशािकीय 
असिकृ  िा सनजिे  ोकेको असिकृ  स् रको कमयचारी र िेिा प्रमुि िा सनजिे  ोकेको 
िेिाको कमयचारीको िंयिु दस् ि बाट हुनेछ ।  

(२) कोषबाट एक पटकमा दुई हजार रूपैया िन्दा बढीको रकम ििुानी गदाय 
असनिाययरूपमा बैंक माफय   मात्र ििुानी गररनेछ । 

(३) कोषिाई प्राप्त िस् गु  िहाय ा िामाग्रीको सनकािा प्रमुि प्रशािकीय असिकृ  
िा सनजिे  ोकेको विपद् व्यिस्थापन हेने असिकृ  स् रको कमयचारी र णजन्िी शािा 
प्रमुिबाट हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोणजम िस् गु  िहाय ा िामाग्री विपद् व्यिस्थापन काययमा 
उपयोगका िासग सनकािा गदाय मौज्दा  वक ाबमा िचय असििेि जनाई सनकािा ददनपुनेछ र 
त्यस् ो िामाग्रीको असििेि मूल्यिाई कोषको िचयको रूपमा िमे  असििेि गररनेछ । 

 
११. कोषको आयव्ययको िेिा  था िोको िाियजसनकरि : (१) कोषको आय व्ययको िेिा 

प्रचसि  कानून बमोणजम राणिनेछ ।  
(२) कोषिे काययपासिकािे  ोकेबमोणजम आन् ररक सनयन्त्रि प्रिािी कायम गनुय 

पनेछ। 
(३) कोषको मासिकरूपमा िएको आम्दानी र िचयको वििरि अको मवहनाको िा  

ग ेसित्रमा िाियजसनक गनुयपनेछ । 
(४) आसथयक िषय िमाप्त िएको समस िे  ीन मवहनासित्र िसमस िे कोषको िावषयक आय 

व्ययको वििरि िमे  िुल्ने िावषयक प्रस िेदन  यार गरी काययपासिका माफय   गाउँििा िमक्ष 
पेश गनुय पनेछ । 

 
१२. िेिा पररक्षि : (१) कोषको आन् ररक िेिापरीक्षि गाउँपासिका/नगरपासिकाको आन् ररक 

िेिा पररक्षि शािाबाट हुनेछ । 
(२) कोषको अणन् म िेिापरीक्षि महािेिा परीक्षकबाट हुनेछ । 
(३) गाउँकाययपासिकािे चाहेमा जनुिकैु बि  िसमस को वहिािवक ाि जाँच्न िा 

जाँच गराउन िक्नेछ । 
(४) गाउँकाययपासिकाको कायायियिे कम् ीमा िषयको एक पटक कोषको िामाणजक र 

िाियजसनक िेिापररक्षिको व्यिस्था समिाउनेछ। 
 

पररच्छेद –४ 
विविि 

 





 

१३. िश य िहाय ा : (१) विपद् व्यिस्थापन िम्बन्िी  ोवकएको कायय िम्पादन गने श य िवह  
कुनै व्यणि िा िंस्थािे कोषमा िहाय ा उपिब्ि गराउन चाहेमा त्यस् ो िहाय ा प्राप्त गनुय 
पूिय िसमस िे श य स्िीकार गने िा नगने िम्बन्िी सनियय गनेछ र श य स्िीकार गरेको 
अिस्थामा मात्र िहाय ा रकम िा िामाग्री कोषमा जम्मा हुनेछ । 

 र नेपाि िरकार, प्रदेश िरकार िा स्थानीय िरकारिे िश य अनदुान उपिब्ि 
गराउने हकमा िसमस को पूिय सनियय आिश्यक पनेछैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम कोषमा प्राप्त अनदुान रकम िा िस् गु  िहाय ा 
िामाग्रीिाई  ोवकएको काममा मात्र उपयोग गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोणजम कोषमा प्राप्त अनदुान रकम िा िस् गु  िहाय ा 
िामाग्री  ोवकए बमोणजमको काययमा उपयोग िए-निएको िम्बन्िमा त्यस् ो िहाय ा उपिब्ि 
गराउने व्यणि िा िंस्थािे वििरि माग गरेमा िोको वििरि उपिब्ि गराउनपुनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोणजम कोषमा िहाय ा स्िरुप प्राप्   हुने िौस क िामाग्रीहरुको 
िण्डारि  था वि रि काययिाई व्यिणस्थ  गनय आिश्यिा अनिुार िसमस िे थप 
मापदण्ड/सनदेणशका बनाई िागु गनय िक्नेछ । 

 
१४. परामशय सिन िक्ने : िसमस िे यि काययविसि बमोणजमको कायय िम्पादन गनय उपयुि विज्ञ 

व्यणि िा िस्थािँग आिश्यक परामशय सिन िक्नेछ । 
 
१५. रकम विज नहुने  था आि ी कोष (ररिणल्िङ् फण्ड) को रूपमा रहने : (१) दफा ५ को 

उपदफा (१) बमोणजम कोषमा जम्मा िएको रकम मध्ये आंणशक िा परैु रकम कुनै आसथयक 
िषयमा िचय निई आसथयक िषयको अन्त्यमा बाँकी रहेमा त्यस् ो रकम विज निई कोषमै 
रहनेछ । 

   र दफा १३ को उपदफा (१) बमोणजम प्राप्त िहाय ा रकमिाई त्यस् ो श य 
अनरुूप उपयोग गनय निकेको कारि जनाई िहाय ा उपिब्ि गराउने िम्बणन्ि  व्यणि िा 
िंस्थािे वफ ाय माग गरेमा कोषबाट रकम वफ ाय गनय बािा पने छैन । 

(२) कोषिाई आि ी कोष (ररबणल्िङ्ग फण्ड) को रुपमा िञ्चािन गररनेछ । 
स्पविकरििः यि दफाको प्रयोजनका िासग आि ी कोष (ररबणल्िङ फण्ड) िन्नािे 

कोषबाट िचय िएको नगद रकम िावषयक रुपमा बजेट विसनयोजन माफय   पनुिःपसु य गदै जाने 
गरर स्थावप  कोषिाई िम्झनपुछय । 

(3) कोषमा मौज्दा  रकम पाँच िाि रूपैया िन्दा न्यून हुन गएमा  त्काि थप 
रकम जम्मा गनय प्रयत्न गररनेछ । 

 
१६. िहयोगका िासग आह्वान गने : (१) विपद्का कारि आपत्कासिन अिस्था सिजयना िई 

स्थानीय स्रो  िािन र क्षम ािे विपद्को िामना गनय कदठन िएमा गाउँपासिकािे सछमेकी 





 

स्थानीय  ह, प्रदेश िरकार  था नेपाि िरकारिाई कोषमा आसथयक  था िस् गु  िहाय ा 
उपिब्ि गराउन अनरुोि गनय िक्नेछ । 

(२) विपद्बाट प्रिावि को िोज, उद्धार र राह का िासग िसमस िे स्थानीय 
िामाणजक  था परोपकारी िंघ, िंगठन, यिुाक्िि, आमािमूह, स्ियमू् िेिक, राष्ट्रिेिक, 
उद्योगी व्यििायी, प्रिुद्ध व्यणि  था आमिियिािारििाई िहयोगका िासग अनरुोि गनय 
िक्नेछ।  

 
१७. असििेि राख्ने : (१) िसमस िे कोष पररचािन िम्बन्िमा गरेको सनियय र अन्य काम 

कारिाहीको असििेि दुरुस्  राख्नु पनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोणजमको असििेि िसमस को िदस्य-िणचिको णजम्मामा रहनेछ 

। 
(३) दफा (१) बमोणजमको असििेि िरोकारिािा कुनै व्यणि िा िंस्थािे माग 

गरेमा सनजिाई सनयमानिुार त्यस् ो असििेि उपिब्ि गराईनेछ ।   
 
१८. अनगुमन: (१) यि काययविसि बमोणजम कोष पररचािन  था िोबाट िएका कामको सनयसम  

 था आकणस्मक अनगुमन िम्बन्िी काययका िासग िसमस को िंयोजक िा सनजिे  ोकेको 
िसमस को अन्य कुनै िदस्यको िंयोजकत्िमा िसमस को न्यून म थप एक िदस्य िमे  
िंिग्न रहेको अनगुमन टोिी िवटई कोष पररचािनबाट िएको कामको अनगुमन गनय 
िक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम िवटएको अनगुमन टोिीिे आफूिाई प्राप्त कायायदेशका 
आिारमा अनगुमनका क्रममा देणिएको ित्य  ्य वििरि िवह को प्रस िेदन िसमस िमक्ष 
पेश गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोणजम पेश हुन आएको प्रस िेदन िमे का आिारमा कोष 
पररचािनमा कुनै कसम कमजोरी िएको देणिएमा त्यििाई िुिार गनय िसमस िे आिश्यक 
सनदेशन ददन िक्नेछ र त्यस् ो सनदेशनको पािना गनुय िम्बणन्ि  िबैको क यव्य हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) मा जनुिुकै कुरा िेणिएको िए ा पसन कोष पररचािनमा कुनै 
गणम्िर त्रटुी रहेको र िोिाई  त्काि रोक्न आिश्यक देणिएमा िंयोजकिे त्यस् ो कायय 
रोक्न सनदेशन ददन िक्नेछ । 

(५) अनगुमनका क्रममा कुनै व्यणििे झुठा वििरि पेश गरी कोषबाट राह  प्राप्त 
गरेको िा कोषिे उपिब्ि गराएको राह को दुरूपयोग गरेको पाईएमा दोषी उपर प्रचसि  
कानून बमोणजम कारिाही हुनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोणजमको अनगुमन टोिीमा उपिब्ि िएिम्म स्थानीय 
राजनीस क दि, विपद् व्यिस्थापन िम्बन्िी काययमा िंिग्न गैरिरकारी िंघिंस्था, उद्योगी 





 

व्यििायी आिद्ध िंघिंगठन, नागररक िमाज  था पत्रकार आिद्ध िंघिंगठन र िश य 
िहाय ा उपिब्ि गराउने व्यणि िा िंस्थाको प्रस सनसि िमे िाई िंिग्न गराईनेछ । 

 
१९. सनदेशन ददन िक्ने : गाउँििािे िसमस को काम कारबाहीको िम्बन्िमा िसमस िाई आिश्यक 

सनदेशन ददन िक्नेछ । 
 

*** 


