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जोशीऩुय गाउॉ ऩालरकाको विऩद् व्मिस्थाऩन कोष (सञ्चारन) कामयविलध, २०७५

प्रस्तािना्

जोशीऩुय गाउॉ ऩालरका ऺे त्र लबत्र प्राकृ लतक तथा गै य प्राकृ लतक विऩद्फाट हुन सक्ने जोखिभ न्मू लनकयण

तथा व्मिस्थाऩनका रालग स्थाऩना बएको विऩद् व्मिस्थाऩन कोषको सञ्चारन सम्फन्धी कामयविलध फनाउन
फाञ्छनीम बएकोरे ,

गाउॉ विऩद् जोखिभ न्मू लनकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन, २०७५ को दपा २७ रे ददएको अलधकाय प्रमोग
गयी जोशीऩुय गाउॉ कामयऩालरकारे मो कामयविलध फनाएकोछ ।
ऩरयच्छे द – १

प्रायखम्बक
१.

सॊ खऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मो कामयविलधको नाभ “विऩद् व्मिस्थाऩन कोष (सञ्चारन) कामयविलध,
२०७५” यहे को छ ।
(२) मो कामयविलध तुरू न्त प्रायम्ब हुने छ ।

२.

ऩरयबाषा : विषम िा प्रसॊ ग रे अको अथय नरागे भा मस कामयविलधभा,

(क) “ऐन” बन्नारे जोशीऩुय गाउॉ विऩद् जोखिभ न्मू नीकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन, २०७५
सम्झनुऩ छय । 
(ि) “कोष” बन्नारे ऐनको दपा १२ फभोखजभको विऩद् व्मिस्थाऩन कोष सम्झनुऩ छय ।
(ग) “प्रबावित व्मखि” बन्नारे विऩद्को घटनाफाट ऩरयिायका सदस्म गुभाएको, शायीरयक
िा भानलसक सभस्मा उत्ऩन्न बएको, घय, जग्गाजलभन, ऩशुऩ न्छी, िाद्यान्न, रत्ताकऩडा
तथा अन्म सम्ऩत्तीभा आॊ खशक िा ऩू ू्ण रूऩभा नोक्सानी ऩुगे को िा विऩद्का कायण अन्म
कु नै तरयकाफाट प्रबावित बएको व्मखिराई सम्झनुऩ छय ।

(घ) “याहत” बन्नारे विऩद् प्रबावित व्मखिराई उऩरब्ध गयाईने नगद तथा िस्तुग त
सहामता साभाग्री सभे त सम्झनुऩ छय ।
(ि) “सलभलत” बन्नारे ऐनको दपा ३ फभोखजभको सलभलत सम्झनुऩ छय ।
(छ) “सॊ मोजक” बन्नारे सलभलतको सॊ मोजक सम्झनुऩ छय ।
ऩरयच्छे द – २
कोषको स्थाऩना, उद्देश्म तथा प्रमोग
३.

कोषको स्थाऩना: (१) स्थानीम स्तयभा उत्ऩन्न बएको िा हुन सक्ने विऩद्को जोखिभ न्मू लनकयण तथा

व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामय गाउॉ स्तयफाटै सञ्चारन गनयका रालग आिश्मक स्रोत सॊ क रन य
ऩरयचारन गनय गाउॉ ऩालरकाभा एक विऩद् व्मिस्थाऩन कोष यहने छ ।

(२) कोषको आम यकभ सॊ क रन तथा व्मम यकभ ऩरयचारनका रालग गाउॉ ऩालरकाको सखञ्चत

कोष यहे को वित्तीम सॊ स्थाभा एक छु ट्टै िाता िोलरने छ ।

(३) कोषको कू र आम्दानी अन्तगयत मस कामयविलधको दपा ५ फभोखजभ कोषभा जम्भा

हुने ग यी प्राप्त बएको यकभ तथा कोषको िाता यहे को वित्तीम सॊ स्थारे कोष यकभभा उऩरब्ध
गयाएको ब्माज आम य दपा ६ फभोखजभ प्राप्त बएको िस्तुग त सहामता साभाग्रीको प्रचलरत भू ल्म

सभे त राई जनाउॉ ने छ ।

तय िस्तुग त सहामता साभाग्रीको प्रचलरत भू ल्मराई फैं क वहसाफभा सभािे श गरयने छै न ।
(४) मस कामयविलधको दपा ६ फभोखजभ कोषको नाभभा प्राप्त हुन आउने िस्तुग त सहामता

साभाग्रीको छु ट्टै भौज्दात वकताफ स्थाऩना गरय अलबरे ि गरयने छ ।
४.

कोषको उद्देश्म : (१) स्थानीम स्तयभा हुन सक्ने सम्बाव्म विऩद्को जोखिभ न्मू लनकयण तथा
विऩद्को व्मिस्थाऩनका रालग आलथयक तथा िस्तुग त सहामता ऩरयचारन गनुय कोषको उद्दे श्म यहने छ
।
(२) कोषरे दे हामका ऺे त्र भा काभ गने छ्
(क) विऩद्को घटनाफाट प्रबावित व्मखिहरूराई स्थानीम स्तयभा तुरु न्त िोज,
उद्धाय य याहत से िा उऩरब्ध गयाउने ।
(ि) विऩद् ऩदाय तत्कारै स्थानीम स्तयभा साभना गनय सक्ने अिस्था लसजयना गने ।
(ग) विऩद् जोखिभ न्मू लनकयण, ऩू ि यत मायी, प्रलतकामय य ऩुन राय ब कामयराई सहज गने
।

५.

कोषको आम्दानी : (१) कोषभा ऐनको दपा १२ को उऩदपा (२) य (३) को अलधनभा यवह
दे हाम फभोखजभका यकभ आम्दानीको रूऩभा जम्भा हुने छ :

(क) गाउॉ ऩालरकाको िावषयक फजे ट भापय त विऩद् व्मिस्थाऩन कोषभा जम्भा हुने गयी
स्िीकृ त यकभ,

(ि) विऩद् व्मिस्थाऩन कामयका रालग कोषभा जम्भा हुने ग यी अन्म स्थानीम तहफाट
प्राप्त यकभ,

(ग) विऩद् व्मिस्थाऩन कामयका रालग कोषभा जम्भा हुने ग यी प्रदे श सयकाय तथा
ने ऩार सयकायफाट प्राप्त यकभ,

(घ) गाउॉ स बाफाट स्िीकृ त आलथयक ऐनभा व्मिस्था गरयए फभोखजभ विऩद् व्मिस्थाऩन
(ङ)

कोषभा जम्भा हुने ग यी प्राप्त हुने शुल्क तथा दस्तुय यकभ,
गाउॉ

सबा

सदस्म,

गाउॉ

कामयऩालरका

सदस्म

तथा

गाउॉ ऩालरकाका

कभयचायीहरूको स्िे खच्छक लनणय म फाट प्राप्त हुने यकभ,

(च) स्िदे शी विलबन्न सयकायी तथा गै य सयकायी सॊ घ सॊ स्थाहरू य त्मसभा कामयय त
कभयचायीहरू, उद्योगी, व्मिसामी, ऩे शाकभॉ, याजनीलतक दर, नागरयक सभाज,
धालभयक तथा ऩयोऩकायी सॊ घ सॊ स्था य आभ सियसाधायणफाट स्िे खच्छक रूऩभा
प्राप्त हुने यकभ,

(छ) गै य आिासीम ने ऩारी, िै दे खशक सयकाय तथा सॊ घ सॊ स्थाको तपय फाट प्रचलरत

कानू न को अलधनभा यवह प्राप्त हुने यकभ,

(छ) कोषको िाता सञ्चारनभा यहे को वित्तीम सॊ स्थारे त्मस्तो कोषभा यहे को यकभभा
उऩरब्ध गयाएको ब्माज आम,
(ज) दपा ६ को उऩदपा (३) फभोखजभ िस्तुग त सहामता साभाग्रीको लफक्रीफाट
प्राप्त आम,

(झ) प्रचलरत कानू न को अलधनभा यवह कोषभा जम्भा हुने गयी अन्म कु नै स्रोतफाट
प्राप्त यकभ ।

(२) उऩदपा (१) फभोखजभ कोषराई उऩरब्ध हुने यकभ सम्फखन्धत व्मखि िा सॊ स्थारे मस

कामयविलधको दपा 3 को उऩदपा (२) फभोखजभको कोषको फैं क िाताभा लसधै जम्भा गरयददन िा
गाउॉ ऩालरकाको आलथयक प्रशासन शािाभा नगद जम्भा गनय सक्ने छ । त्मसयी नगद जम्भा हुन
आएभा आलथयक प्रशासन शािारे सम्फखन्धत व्मखि िा सॊ स्थाराई सोको बऩाय ई उऩरब्ध गयाउनुऩ ने छ
।
(३) कोषभा यकभ जम्भा गने व्मखि तथा सॊ स्थाको नाभ य प्राप्त सहामता यकभ सम्फन्धी
भालसक विियण अको भवहनाको सात गते लबत्र साियज लनक गरयने छ ।

तय कु नै व्मखि िा सॊ स्थारे सहामता उऩरब्ध गयाउॉ दा आफ्नो नाभ साियज लनक नगनय

सलभलतराई अनुयोध गये को यहे छ बने लनजको नाभ उल्रे ि नगयी विियण साियज लनक गनय फाधा ऩने
छै न।
६.

िस्तुग त सहामता साभाग्री: (१) ऐनको दपा १२ को उऩदपा (२) य (३) को अलधनभा यवह कु नै
व्मखि िा सॊ स्थाफाट नगदफाहे क को िस्तुग त सहामता साभाग्री प्राप्त हुन आएभा य त्मसयी प्राप्त
साभाग्री विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामयभा उऩमोग हुने दे खिएभा त्मस्तो िस्तुग त सहामता
साभाग्रीराई स्िीकाय गरयने छ ।

(2) उऩदपा (१) फभोखजभ स्िीकाय गरयएको िस्तुग त सहामता साभाग्रीराई अरग्गै भौज्दात

वकताफभा आम्दानी अलबरे ि जनाई त्मस्तो साभाग्रीको प्रचलरत भू ल्मराई कोषको आम्दानीको रूऩभा
सभे त अलबरे ि गरयने छ ।

स्ऩविकयण् मस दपाको प्रमोजनका रालग प्रचलरत भू ल्म बन्नारे िस्तुग त साभाग्रीको साथभा

प्राप्तहुने िरयद लफजक िा भू ल्माङ्कनको प्रभाण य ढु िानी रागत सभे त को भू ल्मराई जनाउॉ ने छ । मदी
त्मस्तो भू ल्मलफना नै िस्तुग त साभाग्री प्राप्त हुन आएको यहे छ बने त्मस्तो िस्तुग त साभाग्रीको

प्रचलरत स्थानीम दयये ट अनुसायको भू ल्माङ्कनराई आम्दानीको आधाय भालनने छ । सो ऩलन नबएभा
त्मसयी प्राप्त साभाग्रीको रालग सलभलतरे उखचत ठहमाय ए को भू ल्माङ्कनराई कोषको आम्दानीको
आधायको रूऩभा लरईने छ ।

(३) उऩदपा (१) फभोखजभ प्राप्त बई उऩदपा (२) फभोखजभ आम्दानी अलबरे ि गरयएको

कु नै साभाग्री तत्कार प्रमोग गनय आिश्मक नऩने िा नलभल्ने िा राभो सभमसम्भ बण्डायण गरय
याख्न ऩलन अनुकु र नहुने (सड्ने , लफग्रने , नालसने िा िे य जाने ) प्रकृ खत्तको बएभा सलभलतको लनणयम रे

त्मस्तो साभाग्रीराई प्रचलरत कानू न फभोखजभ लरराभ लफक्री गयी प्राप्त आम यकभराई दपा ३ को
उऩदपा (२) फभोखजभको कोषको िाताभा जम्भा गरयने छ ।

(४) उऩदपा (१) भा जुन सुकै कु या रे खिएको बएता ऩलन कु नै िस्तुग त सहामता साभाग्री

स्थानीम विऩद् व्मिस्थाऩनभा उऩमोग नहुने िा उऩमोग गनय उऩमुि नहुने दे खिएभा सलभलतरे लनणय म
गयी त्मस्तो सहमोग आॊ खशक िा ऩू णयरू ऩभा अस्िीकाय गनय सक्ने छ ।

(५) उऩदपा (१) िा जुन सुकै कु या रे खिएको बएता ऩलन कु नै िस्तुग त सहामता साभाग्री

प्रचलरत भाऩदण्ड फभोखजभको न्मू न तभ गुण स्तयमुि नबएको अिस्थाभा त्मस्तो साभाग्रीराई सलभलतरे
अस्िीकाय गने छ ।

(६) उऩदपा (१) फभोखजभ प्राप्त िस्तुग त सहामता साभाग्री उऩदपा (४) िा (५) फभोखजभ
अस्िीकाय गरयएको अिस्थाभा फाहे क त्मस्तो साभाग्री उऩरब्ध गयाउने व्मखि िा सॊ स्थाराई
कामाय र मरे साभाग्री प्रालप्त य स्िीकायोखिको बऩाय ई उऩरब्ध गयाउनुऩ ने छ ।
(६) उऩदपा (१) फभोखजभ स्िीकाय गयी उऩदपा (२) फभोखजभ अलबरे ि गरयएको य
उऩदपा (४) िा (५) फभोखजभ अखस्िकाय गरयएको साभाग्रीको विियण तथा स्िीकाय गरयएको
साभाग्रीको हकभा सो उऩरब्ध गयाउने व्मखि िा सॊ स्थाको नाभ सम्फन्धी भालसक विियण अको
भवहनाको सात गते लबत्र साियज लनक गरयने छ ।

तय कु नै व्मखि िा सॊ स्थारे सहामता उऩरब्ध गयाउॉ दा आफ्नो नाभ साियज लनक नगनय

सलभलतराई अनुयोध गये को यहे छ बने लनजको नाभ उल्रे ि नगयी विियण साियज लनक गनय फाधा ऩने
छै न ।
(७) मस दपा फभोखजभ प्राप्त बएको िस्तुग त सहामता साभाग्रीराई त्मस्तो साभाग्री बण्डायण
गने िा प्रमोग गरयने स्थानसम्भ ऩुमाय उ नका रालग सहामता उऩरब्ध गयाउने सम्फखन्धत व्मखि िा
सॊ स्थाराई नै अनुयोध गनय सवकने छ ।
७.

कोषको प्रमोग : (१) कोषभा जम्भा बएको यकभ िचय गनय तथा विऩद् व्मिस्थाऩनका रालग प्राप्त
िस्तुग त सहामता साभाग्री िचय लनकासा गनय सलभलतरे लनणयम गनुयऩ ने छ ।

(२) उऩदपा (१) भा जुन सुकै कु या रे खिएको बएता ऩलन तत्कार विऩद् प्रलतकामय गनुय ऩने

अिस्था यहे को, तय सलभलतको फै ठ क फस्न सक्ने अिस्था नयहे भा ततू् ऩश्चात रगतै फस्ने सलभलतको
फै ठ कफाट अनुभोदन गयाउने गयी सॊ मोजकको लनणयम फाट एक ऩटकभा फढीभा दश हजाय
रूऩै मासम्भको यकभ िचय गनय फाधा ऩुग्ने छै न ।
(३) कोषभा जम्भा बएको यकभ तथा साभाग्री दे हाम फभोखजभको कामयभा िचय गरयने छ :
(क) विऩद्फाट प्रबावित बएको िा हुन सक्ने व्मखि िा सभुदामको तत्कार िोजी,

उद्धाय तथा सम्ऩखत्तको सॊ य ऺण गनय,
(ि) विऩद् प्रबावितको तत्कारीन याहतका रालग आिश्मक ऩने िाद्यान्न, िाने ऩानी,
रत्ता कऩडा, औषधी, सयसपाइ तथा शै खऺक साभाग्री जस्ता िस्तुह रू िरयद
गयी उऩरब्ध गयाउन तथा ततू् सम्फन्धी अन्म आिश्मक कामय गनय,
(ग) विऩद्को कायण स्थामी फसोफास स्थर गुभाएका व्मखिहरूका रालग अस्थामी
खशविय िा आश्रमस्थर फनाउन तथा ऩुन स्थाय ऩ ना गनय,
(घ) विऩद्को कायणफाट घाइते िा लफयाभी बएका व्मखिको औषधोऩचाय गनय,
(ङ) विऩद् प्रबावितराई भनोिै ऻालनक उऩचाय तथा भनोविभशय प्रदान गनय,
(च) विऩद्को कायणफाट भृत्मु बएका व्मखिको काजवक्रमा िा सदगतका रालग
लनजको ऩरयिायराई तोवकए फभोखजभको सहामता उऩरब्ध गयाउन,
(छ) विऩद्को कायण सम्ऩखत्तको ऺती हुने व्मखिराई तोवकएफभोखजभको याहत
उऩरब्ध गयाउन,

(ज) िोज, उद्धाय तथा प्राथलभक उऩचायकारालग स्िमभू् से ि क तथा विशे ष ऻको
ऩरयचारन य साभाग्री िरयद तथा बण्डायण गनय ,
(झ) विऩद्को कायणफाट बएको पोहयभै रा तथा प्रदुष णको विसजयन गनय,
(ञ) विऩद् ऩू ि य सू च ना प्रणारी स्थाऩना सम्फन्धी उऩकयण िरयद, प्रणारी विकास य
सोको सञ्चारन गनय,
(ट) िोज, उद्धाय य याहतकोरालग तत्कार सञ्चाय तथा मातामात सू चारु गनय,
(ठ) स्थानीम स्तयभा यहे का विऩद् व्मिस्थाऩन स्िमभू् से ि कहरूको ऺभता विकास
तथा ऩरयचारन सम्फन्धी कामय गनय,
(ड) जोखिभमुि स्थानको ऩवहचान तथा उि स्थानको धन जनको स्थानान्तयण गनय,
(ढ)

विऩद्

ऩश्चात

विऩदफाट

आिश्मकताको ऩवहचान गनय,

बएको

ऺलतको

रे िाजोिा

य

विऩद्

ऩश्चातको

(ण) विऩद् ऩलछको ऩुन्लनभाय ण गनय,
(त) विऩद् ऩुि यत मायी, विऩद् प्रलतकामय , विऩद् य विऩद्ऩलछको ऩुन राय ब , विऩद् जोखिभ
न्मू लनकयण जस्ता विऩद् व्मिस्थाऩनका कामय गनय,
(थ) सलभलतरे तोके फभोखजभको विऩद् व्मिस्थाऩन सम्िखन्ध अन्म काभ गनय, गयाउन
।

(४) उऩदपा (३) भा जुन सुकै कु या रे खिएको बए ताऩलन लनमलभतरूऩभा गरयने विकास

लनभाय ण सम्फन्धी कामयराई विऩद् व्मिस्थाऩनसॉ ग आिद्ध गयाएय कोषफाट कु नै ऩलन वकलसभको िचय
गनय ऩाईने छै न ।

(५) कोषभा भौज्दात यकभ ऩाॉ च राि रूऩै मा बन्दा घवट बएको अिस्थाभा आऩतकालरन

कामयफाहे क अन्म प्रमोजनका रालग कोषको यकभ प्रमोग गरयने छै न ।
८.

याहत सहामता वितयण: (१) प्रबावित व्मखिराई याहत उऩरब्ध गयाउॉ दा कोषभा जम्भा बएको

यकभ य िस्तुग त साभाग्री भध्मे आिश्मकता य औखचत्मका आधायभा दुिै िा कु नै एक भात्र ऩलन
उऩरब्ध गयाउन सवकने छ ।

(२) उऩदपा (१) फभोखजभ याहत उऩरब्ध गयाउनुऩू ि य कोषफाट याहत उऩरब्ध गयाईददने

सम्फन्धभा विऩद् प्रबावित व्मखि िा लनजको एकाघयको ऩरयिायका सदस्मरे विऩद्को घटना य
सोफाट आ ॉपू िा आफ्नो ऩरयिायका सदस्मराई ऩनय गएको हानी नोक्सानीको विियण सवहत
कामाय र मभा लनिे द न दताय गनुयऩ ने छ ।
(३) उऩदपा (२) फभोखजभ लनिे द न दताय गदाय विऩद्को घटना य सोफाट ऩनय गएको हानी

नोक्सानीको भू ल्माङ्कन सवहतको सजयलभन भुच ल्ु का िा प्रलतिे द न सभे त लनिे द नसाथ सॊ र ग्न गरयएको
हुन ऩु ने छ ।

(४) उऩदपा (२) फभोखजभ दताय बएको लनिे द न य उऩदपा (३) फभोखजभको सॊ र ग्न

भुच ल्ु का िा प्रलतिे द न सभे त का आधायभा विऩद् प्रबावितराई कोषफाट याहत यकभ तथा साभाग्री
उऩरब्ध गयाउॉ दा विऩद्को सघनता य व्माऩकता, कोषभा जम्भा बएको यकभ तथा याहत साभाग्रीको
उऩरब्धता य िचय को औखचत्म सभे त राई दृविगत गयी सलभलतरे उखचत ठहमाय ए फभोखजभ हुने छ ।

(५) उऩदपा (२) य (३) भा जुन सुकै कु या रे खिएको बएता ऩलन विऩद्को कायणरे

गखम्बय हानी नोक्सानी िा घाईते बई विऩद् प्रबावित व्मखि िा लनजको एकाघयको ऩरयिायका
सदस्मरे याहतका रालग लनिे द न दताय गनय सक्ने अिस्था नयहे भा य ततू्कार याहत उऩरब्ध
नगयाउॉ दा विऩद् प्रबावित व्मखि थऩ जोखिभभा धके लरन सक्ने िा थऩ जनधन य स्िास््मभा हानी

नोक्सानी ऩुग्न सक्ने अिस्था छ बन्ने सलभलतराई रागे भा त्मस्तो व्मखिराई सलभलतरे लनणय म गये य
तत्कार याहत उऩरब्ध गयाउन सक्ने छ ।

(६) विऩद् प्रबावित व्मखिराई मस दपा फभोखजभ याहत उऩरब्ध गयाउॉ दा भवहरा,

फारफालरका, वकशोय वकशोयी, जे ष्ठ नागरयक, अशि तथा अऩाङ्गता बएका व्मखिराई प्राथलभकता
ददनुऩ ने छ ।
९.

कोष प्रमोग गनय नऩाईने : (१) मस कामयविलधभा अन्मत्र जुन सुकै कु या रे खिएको बए ताऩलन दे हामको
प्रमोजनका रालग कोषभा जम्भा बएको यकभ िचय गनय ऩाईने छै न्
(क) लनमलभत प्रशासलनक कामयको रालग िचय गनय,

(ि) कु नै सयकायी िा गै य सयकायी ऩदालधकायी िा कभयचायीराई लनमलभत रूऩभा
तरफ, बत्ता िा अन्म सुविधा उऩरब्ध गयाउन,

(ग) कु नै सयकायी िा गै य सयकायी ऩदालधकायी िा कभयचायीराई भ्रभण िचय िा अन्म

त्मस्तै प्रकायको िचय उऩरब्ध गयाउन,

(घ) विऩद्फाट प्रबावितराई ददईने तोवकएफभोखजभको याहत फाहे क अन्म कु नै ऩलन
वकलसभको चन्दा, ऩुय स्काय, उऩहाय िा आलथयक सहामता उऩरब्ध गयाउन,

(ङ) कु नै ऩलन वकलसभको गोवष्ठ, अन्तयवक्रमा िा सबासम्भे र न सञ्चारन गनय, गयाउन,
(च) आकखस्भक रूऩभा लनभाय ण गनुयऩ ने फाहे क का अन्म लनमलभत ऩू िाय धाय विकास
लनभाय ण सम्फन्धी कामय गनय, गयाउन,

(ङ) विऩद् जोखिभ न्मू लनकयण तथा विऩद् व्मिस्थाऩनसॉ ग प्रत्मऺ सम्फन्ध नबएको
अन्म कु नै ऩलन कामय गनय, गयाउन ।

(२) कोषराई प्राप्त बएको िस्तुग त सहामता साभाग्री भध्मै कु नै ऩलन साभाग्री ऩू णय िा

आॊ खशकरूऩभा कामाय र मको िा कामाय र मको कु नै ऩदालधकायी िा कभयचायीको लनमलभत प्रमोजनका
रालग प्रमोग गरयने छै न ।
ऩरयच्छे द – ३
कोषको सञ्चारन, रे िा तथा रे िा ऩरयऺण
१०.

कोषको सञ्चारन : (१) कोषको फैं क िाता सञ्चारन गाउॉ ऩालरका/नगयऩालरकाको प्रभुि प्रशासकीम
अलधकृ त िा लनजरे तोके को अलधकृ त स्तयको कभयचायी य रे िा प्रभुि िा लनजरे तोके को रे िाको
ु दस्तितफाट हुने छ ।
कभयचायीको सॊ म ि

(२) कोषफाट एक ऩटकभा दुई हजाय रूऩै मा बन्दा फढीको यकभ बुिानी गदाय

अलनिामयरू ऩभा फैं क भापय त भात्र बुिानी गरयने छ ।

(३) कोषराई प्राप्त िस्तुग त सहामता साभाग्रीको लनकासा प्रभुि प्रशासकीम अलधकृ त िा

लनजरे तोके को विऩद् व्मिस्थाऩन हे ने अलधकृ त स्तयको कभयचायी य खजन्सी शािा प्रभुि फाट हुने छ
।

(४) उऩदपा (३) फभोखजभ िस्तुग त सहामता साभाग्री विऩद् व्मिस्थाऩन कामयभा उऩमोगका
रालग लनकासा गदाय भौज्दात वकताफभा िचय अलबरे ि जनाई लनकासा ददनुऩ ने छ य त्मस्तो साभाग्रीको
अलबरे ि भू ल्मराई कोषको िचय को रूऩभा सभे त अलबरे ि गरयने छ ।
११.

कोषको आमव्ममको रे िा तथा सोको साियज लनकयण : (१) कोषको आम व्ममको रे िा प्रचलरत
कानू न फभोखजभ याखिने छ ।
(२) कोषरे कामयऩालरकारे तोके फभोखजभ आन्तरयक लनमन्त्रण प्रणारी कामभ गनुय ऩने छ ।

(३) कोषको भालसकरूऩभा बएको आम्दानी य िचयको विियण अको भवहनाको सात
गते लबत्रभा साियज लनक गनुयऩ ने छ ।

(४) आलथयक िषय सभाप्त बएको लभलतरे तीन भवहनालबत्र सलभलतरे कोषको िावषयक आम

व्ममको विियण सभे त िुल्ने िावषयक प्रलतिे द न तमाय गयी कामयऩालरका भापय त गाउॉ सबा सभऺ ऩे श
गनुय ऩने छ ।
१२.

रे िा ऩरयऺण : (१) कोषको आन्तरयक रे िाऩयीऺण गाउॉ ऩालरकाको आन्तरयक रे िा ऩरयऺण
शािाफाट हुने छ ।

(२) कोषको अखन्तभ रे िाऩयीऺण भहारे िा ऩयीऺकफाट हुने छ ।

(३) गाउॉ कामयऩालरकारे चाहे भा जुन सुकै फित सलभलतको वहसािवकताि जाॉ च्न िा जाॉ च

गयाउन सक्ने छ ।

(४) गाउॉ कामयऩालरकाको कामाय र मरे कम्तीभा िषयको एक ऩटक कोषको साभाखजक य

साियज लनक रे िाऩरयऺणको व्मिस्था लभराउने छ ।
ऩरयच्छे द –४
विविध
१३.

सशतय सहामता : (१) विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी तोवकएको कामय सम्ऩादन गने शतय सवहत कु नै
व्मखि िा सॊ स्थारे कोषभा सहामता उऩरब्ध गयाउन चाहे भा त्मस्तो सहामता प्राप्त गनुय ऩू ि य सलभलतरे
शतय स्िीकाय गने िा नगने सम्फन्धी लनणयम गने छ य शतय स्िीकाय गये को अिस्थाभा भात्र सहामता
यकभ िा साभाग्री कोषभा जम्भा हुने छ ।

तय ने ऩार सयकाय, प्रादे श सयकाय िा स्थानीम सयकायरे सशतय अनुदान उऩरब्ध गयाउने

हकभा सलभलतको ऩू ि य लनणयम आिश्मक ऩने छै न ।

(२) उऩदपा (१) फभोखजभ कोषभा प्राप्त अनुदान यकभ िा िस्तुग त सहामता साभाग्रीराई

तोवकएको काभभा भात्र उऩमोग गनुयऩ ने छ ।

(३) उऩदपा (१) फभोखजभ कोषभा प्राप्त अनुदान यकभ िा िस्तुग त सहामता साभाग्री
तोवकए फभोखजभको कामयभा उऩमोग बए-नबएको सम्फन्धभा त्मस्तो सहामता उऩरब्ध गयाउने
व्मखि िा सॊ स्थारे विियण भाग गये भा सोको विियण उऩरब्ध गयाउनुऩ ने छ ।
बण्डायण

(४) उऩदपा (१) फभोखजभ कोषभा सहामता स्िरुऩ प्राप्त हुने बौलतक साभाग्रीहरुको
तथा

वितयण

कामयराई

व्मिखस्थत

गनय

आिश्मिा

अनुसाय

सलभलतरे

थऩ

भाऩदण्ड/लनदे खशका फनाई रागु गनय सक्ने छ ।
१४.

ऩयाभशय लरन सक्ने : सलभलतरे मस कामयविलध फभोखजभको कामय सम्ऩादन गनय उऩमुि विऻ व्मखि
िा सस्थासॉ ग आिश्मक ऩयाभशय लरन सक्ने छ ।

१५.

यकभ विज नहुने तथा आितॉ कोष (रयिखल्िङ् पण्ड) को रूऩभा यहने : (१) दपा ५ को
उऩदपा (१) फभोखजभ कोषभा जम्भा बएको यकभ भध्मे आॊ खशक िा ऩुयै यकभ कु नै आलथयक िषयभा
िचय नबई आलथयक िषयको अन्त्मभा फाॉ की यहे भा त्मस्तो यकभ विज नबई कोषभै यहने छ ।

तय दपा १३ को उऩदपा (१) फभोखजभ प्राप्त सहामता यकभराई त्मस्तो शतय अनुरू ऩ
उऩमोग गनय नसके को कायण जनाई सहामता उऩरब्ध गयाउने सम्फखन्धत व्मखि िा सॊ स्थारे वपताय
भाग गये भा कोषफाट यकभ वपताय गनय फाधा ऩने छै न ।

(२) कोषराई आितॉ कोष (रयफखल्िङ्ग पण्ड) को रुऩभा सञ्चारन गरयने छ ।

स्ऩविकयण् मस दपाको प्रमोजनका रालग आितॉ कोष (रयफखल्िङ पण्ड) बन्नारे कोषफाट

िचय बएको नगद यकभ िावषयक रुऩभा फजे ट विलनमोजन भापय त ऩुन्ऩुलतय गदै जाने गरय स्थावऩत
कोषराई सम्झनुऩ छय ।

(3) कोषभा भौज्दात यकभ ऩाॉ च राि रूऩै मा बन्दा न्मू न हुन गएभा तत्कार थऩ यकभ

जम्भा गनय प्रमत्न गरयने छ ।
१६.

सहमोगका रालग आह्वान गने : (१) विऩद्का कायण आऩत्कालरन अिस्था लसजयना बई स्थानीम

स्रोत साधन य ऺभतारे विऩद्को साभना गनय कदठन बएभा गाउॉ ऩालरकारे लछभे की स्थानीम तह,
प्रदे श सयकाय तथा ने ऩार सयकायराई कोषभा आलथयक तथा िस्तुग त सहामता उऩरब्ध गयाउन
अनुयोध गनय सक्ने छ ।
(२) विऩद्फाट प्रबावितको िोज, उद्धाय य याहतका रालग सलभलतरे स्थानीम साभाखजक तथा
ऩयोऩकायी सॊ घ , सॊ ग ठन, मुिाक्रि, आभासभू ह , स्िमभू् से ि क, याष्ट्रसे ि क, उद्योगी व्मिसामी, प्रिुद्ध
व्मखि तथा आभसियसाधायणराई सहमोगका रालग अनुयोध गनय सक्ने छ ।

१७.

अलबरे ि याख्ने : (१) सलभलतरे कोष ऩरयचारन सम्फन्धभा गये को लनणय म य अन्म काभ कायिाहीको
अलबरे ि दुरु स्त याख्नु ऩने छ ।
(२) उऩदपा (१) फभोखजभको अलबरे ि सलभलतको सदस्म-सखचिको खजम्भाभा यहने छ ।

(३) दपा (१) फभोखजभको अलबरे ि सयोकायिारा कु नै व्मखि िा सॊ स्थारे भाग गये भा
लनजराई लनमभानुसाय त्मस्तो अलबरे ि उऩरब्ध गयाईने छ ।
१८.

अनुग भन: (१) मस कामयविलध फभोखजभ कोष ऩरयचारन तथा सोफाट बएका काभको लनमलभत तथा
आकखस्भक अनुग भन सम्फन्धी कामयका रालग सलभलतको सॊ मोजक िा लनजरे तोके को सलभलतको अन्म
कु नै सदस्मको सॊ मोजकत्िभा सलभलतको न्मू न तभ थऩ एक सदस्म सभे त सॊ र ग्न यहे को अनुग भन
टोरी िवटई कोष ऩरयचारनफाट बएको काभको अनुग भन गनय सक्ने छ ।

(२) उऩदपा (१) फभोखजभ िवटएको अनुग भन टोरीरे आपू राई प्राप्त कामाय दे श का

आधायभा अनुग भनका क्रभभा दे खिएको सत्म त्म विियण सवहतको प्रलतिे द न सलभलतसभऺ ऩे श
गनुयऩ ने छ ।
(३) उऩदपा

(२) फभोखजभ

ऩे श हुन आएको

प्रलतिे द न

सभे त का आधायभा कोष

ऩरयचारनभा कु नै कलभ कभजोयी बएको दे खिएभा त्मसराई सुधाय गनय सलभलतरे आिश्मक लनदे शन
ददन सक्ने छ य त्मस्तो लनदे शनको ऩारना गनुय सम्फखन्धत सफै को कतय व्म हुने छ ।

(४) उऩदपा (३) भा जुन सुकै कु या रे खिएको बएता ऩलन कोष ऩरयचारनभा कु नै गखम्बय

त्रुटी यहे को य सोराई तत्कार योक्न आिश्मक दे खिएभा सॊ मोजकरे त्मस्तो कामय योक्न लनदे शन
ददन सक्ने छ ।

(५) अनुग भनका क्रभभा कु नै व्मखिरे झुठा विियण ऩे श गयी कोषफाट याहत प्राप्त गये को

िा कोषरे उऩरब्ध गयाएको याहतको दुरू ऩमोग गये को ऩाईएभा दोषी उऩय प्रचलरत कानू न
फभोखजभ कायिाही हुने छ ।

(६) उऩदपा (१) फभोखजभको अनुग भन टोरीभा उऩरब्ध बएसम्भ स्थानीम याजनीलतक

दर, विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामयभा सॊ र ग्न गै य सयकायी सॊ घ सॊ स्था, उद्योगी व्मिसामी आिद्ध
सॊ घ सॊ ग ठन, नागरयक सभाज तथा ऩत्रकाय आिद्ध सॊ घ सॊ ग ठन य सशतय सहामता उऩरब्ध गयाउने
व्मखि िा सॊ स्थाको प्रलतलनलध सभे त राई सॊ र ग्न गयाईने छ ।
१९.

लनदे शन ददन सक्ने : गाउॉ सबारे सलभलतको काभ कायफाहीको सम्फन्धभा सलभलतराई आिश्मक
लनदे शन ददन सक्ने छ ।
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