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प्रस्तावनताः uh'/L गाउँपालिका क्षेत्र लित्र प्ाकृलिक िथा गैरप्ाकृलिक 
लिपद् बाट हुन सकनषे जोलिम न्यूलनकरण िथा व्िसथापनका िालग सथापना 
िएको लिपद् व्िसथापन कोषको सञ्ािन समबन्धी का््यलिल् बनाउन 
बाञ्छनधी् िएकोिषे,

गाउँ लिपद् जोलिम न्यूलनकरण िथा व्िसथापन ऐन, २०७५ को दफा २७ 
िषे लदएको अल्कार प््ोग गरधी uh'/L गाउँ का ््यपालिकािषे ्ो का ््यलिल् 
बनाएको्छ ।
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परिच छ्े द – १

प्रतािम्भिक

१. संमषिप्त नताम ि प्रताि्भि : (१) ्ो का ््यलिल्को नाम “गजुरधी 
गाउँपालिकाको लिपद् व्िसथापन कोष (सञ्ािन) का ््यलिल्, 
२०७५” रहषेको ्छ । 

   -२) ्ो का ््यलिल् िुरूनि प्ारमि हुनषे्छ । 

२. परिभिताषता :
लिष् िा प्संगिषे अकको अथ्य निागषेमा ्स का ््यलिल्मा,
(क) “ऐन” िननािषे uh'/L गाउँ लिपद् जोलिम न्यूनधीकरण िथा 

व्िसथापन ऐन, २०७५ सम्झनुप्छ्य  ।
(ि) “कोष” िननािषे ऐनको दफा १२ बमोलजमको लिपद् व्िसथापन 

कोष सम्झनुप्छ्य  ।
(ग) “प्िालिि व्लति” िननािषे लिपदक्ो घटनाबाट पररिारका 

सदस् गुमाएको, शारधीररक िा मानलसक समस्ा उतपनन िएको, 
घर, जगगाजलमन, पशुपन्छधी, िाद्ानन, ित्ाकपडा िथा अन् 
समपत्धीमा आंलशक िा पयूण्रूपमा नोकसानधी पुगषेको िा लिपदक्ा 
कारण अन् कुनै िररकाबाट प्िालिि िएको व्लतििाई 
सम्झनुप्छ्य  ।

(घ) “राहि” िननािषे लिपद् प्िालिि व्लतििाई उपिब् गराईनषे 
नगद िथा िसिुगि सहा्िा सामाग्धी समषेि सम्झनुप्छ्य  ।

(ि) “सलमलि” िननािषे ऐनको दफा ३ बमोलजमको सलमलि 
सम्झनुप्छ्य  ।

(्छ) “सं्ोजक” िननािषे सलमलिको सं्ोजक सम्झनुप्छ्य  ।

परिच छ्े द – २

कोषको स्तापनता, उद्छेश्य ््ता प्र्योग

३. कोषको स्तापनता: (१) सथानधी् सिरमा उतपनन िएको िा हुनसकनषे 
लिपदक्ो जोलिम न्यूलनकरण िथा व्िसथापन समबन्धी का ््य गाउँ 
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सिरबाटै सञ्ािन गन्यका िालग आिश्क स्ोि संकिन र परर्ािन 
गन्य गाउँपालिकामा एक मवपद् व्यवस्तापन कोष रहनषे्छ । 

   (२) कोषको आ् रकम संकिन िथा व्् रकम 
परर्ािनका िालग गाउँपालिकाको सलञ्ि कोष रहषेको लित्धी् 
संसथामा एक ्ुछटै् िािा िोलिनषे्छ । 

   (३) कोषको कयू ि आमदानधी अनिग्यि ्स का ््यलिल्को 
दफा ५ बमोलजम कोषमा जममा हुनषेगरधी प्ाप्त िएको रकम िथा कोषको 
िािा रहषेको लित्धी् संसथािषे कोष रकममा उपिब् गराएको ब्ाज 
आ् र दफा ६ बमोलजम प्ाप्त िएको िसिुगि सहा्िा सामाग्धीको 
प््लिि मयूल् समषेििाई जनाउँनषे्छ । 

 िर िसिुगि सहा्िा सामाग्धीको प््लिि मयूल्िाई बैंक लहसाबमा 
समािषेश गररनषे ्ैछन । 

   (४) ्स का ््यलिल्को दफा ६ बमोलजम कोषको नाममा 
प्ाप्त हुन आउनषे िसिुगि सहा्िा सामाग्धीको ्ुछटै् मौजदाि लकिाब 
सथापना गरर अलििषेि गररनषे्छ ।

४. कोषको उद्छेश्य : (१) सथानधी् सिरमा हुन सकनषे समिाव् लिपदक्ो 
जोलिम न्यूलनकरण िथा लिपदक्ो व्िसथापनका िालग आलथ्यक िथा 
िसिुगि सहा्िा परर्ािन गनु्य  कोषको उद्षेश् रहनषे्छ । 

   (२) कोषिषे दषेहा्का क्षेत्रमा काम गनने ्छः  

(क) लिपदक्ो घटनाबाट प्िालिि व्लतिहरूिाई सथानधी् सिरमा 
िुरुनि िोज, उद्ार र राहि सषेिा उपिब् गराउनषे । 

(ि) लिपद् पदा्य ितकािै सथानधी् सिरमा सामना गन्य सकनषे अिसथा 
लसज्यना गनने ।

(ग) लिपद् जोलिम न्यूलनकरण, पयूि्यि्ारधी, प्लिका ््य र पुनिा्यि 
का ््यिाई सहज गनने ।

५. कोषको आ्दतानी : (१) कोषमा ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) 
र (३) को अल्नमा रलह दषेहा् बमोलजमका रकम आमदानधीको रूपमा 
जममा हुनषे्छ:

(क) गाउँपालिकाको िालष्यक बजषेटमाफ्य ि लिपद् व्िसथापन कोषमा 
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जममा हुनषे गरधी सिधीकृि रकम,

(ि) लिपद् व्िसथापन का ््यका िालग कोषमा जममा हुनषेगरधी अन् 
सथानधी् िहबाट प्ाप्त रकम,

(ग) लिपद् व्िसथापन का ््यका िालग कोषमा जममा हुनषेगरधी प्दषेश 
सरकार िथा नषेपाि सरकारबाट प्ाप्त रकम,

(घ) गाउँसिाबाट सिधीकृि आलथ्यक ऐनमा व्िसथा गररए बमोलजम 
लिपद् व्िसथापन कोषमा जममा हुनषेगरधी प्ाप्त हुनषे शुलक िथा 
दसिुर रकम, 

(ङ) गाउँ सिा सदस्, गाउँ का््यपालिका सदस् िथा गाउँपालिकाका 
कम्य्ारधीहरूको सिषेल््छक लनण्य्बाट प्ाप्त हुनषे रकम,

(्) सिदषेशधी लिलिनन सरकारधी िथा गैरसरकारधी संघसंसथाहरू र 
त्समा का ््यरि कम्य्ारधीहरू, उद्ोगधी, व्िसा्धी, पषेशाकममी, 
राजनधीलिक दि, नागररक समाज, ्ालम्यक िथा परोपकारधी 
संघसंसथा र आम सि्यसा्ारणबाट सिषेल््छक रूपमा प्ाप्त हुनषे 
रकम,

(्छ) गैरआिासधी् नषेपािधी, िैदषेलशक सरकार िथा संघसंसथाको 
िफ्य बाट प््लिि कानयूनको अल्नमा रलह प्ाप्त हुनषे रकम, 

(्छ) कोषको िािा सञ्ािनमा रहषेको लित्धी् संसथािषे त्सिो 
कोषमा रहषेको रकममा उपिब् गराएको ब्ाज आ्,

(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बमोलजम िसिुगि सहा्िा सामाग्धीको 
लबक्रीबाट प्ाप्त आ्,

(्झ) प््लिि कानयूनको अल्नमा रलह कोषमा जममा हुनषे गरधी अन् 
कुनै स्ोिबाट प्ाप्त रकम । 

   (२) उपदफा (१) बमोलजम कोषिाई उपिब् हुनषे रकम 
समबलन्ि व्लति िा संसथािषे ्स का ््यलिल्को दफा ३ को उपदफा 
(२) बमोलजमको कोषको बैंक िािामा लस्ै जममा गररलदन िा 
गाउँपालिकाको आलथ्यक प्शासन शािामा नगद जममा गन्य सकनषे्छ । 
त्सरधी नगद जममा हुन आएमा आलथ्यक प्शासन शािािषे समबलन्ि 
व्लति िा संसथािाई सोको िपा्यई उपिब् गराउनुपनने्छ ।
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   (३) कोषमा रकम जममा गनने व्लति िथा संसथाको नाम र 
प्ाप्त सहा्िा रकम समबन्धी मालसक लििरण अकको मलहनाको साि गिषे 
लित्र साि्यजलनक गररनषे्छ ।

 िर कुनै व्लति िा संसथािषे सहा्िा उपिब् गराउँदा आफनो नाम 
साि्यजलनक नगन्य सलमलििाई अनुरो् गरषेको रहषे्छ िनषे लनजको नाम 
उलिषेि नगरधी लििरण साि्यजलनक गन्य बा्ा पनने ्ैछन ।

६. वस त्ुग् सहता्य्ता सतामताग्ी : (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) र 
(३) को अल्नमा रलह कुनै व्लति िा संसथाबाट नगदबाहषेकको िसिुगि 
सहा्िा सामाग्धी प्ाप्त हुन आएमा र त्सरधी प्ाप्त सामाग्धी लिपद ्
व्िसथापन समबन्धी का््यमा उप्ोग हुनषे दषेलिएमा त्सिो िसिुगि 
सहा्िा सामाग्धीिाई सिधीकार गररनषे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम सिधीकार गररएको िसिुगि सहा्िा सामाग्धीिाई 
अिगगै मौजदाि लकिाबमा आमदानधी अलििषेि जनाई त्सिो 
सामाग्धीको प््लिि मयूल्िाई कोषको आमदानधीको रूपमा समषेि 
अलििषेि गररनषे्छ । 

सपमटिकिणः

्स दफाको प््ोजनका िालग प््लिि मयूल् िननािषे िसिुगि 
सामाग्धीको साथमा प्ाप्तहुनषे िररद लबजक िा मयूल्ाङ्कनको प्माण र 
ढुिानधी िागि समषेिको मयूल्िाई जनाउँनषे्छ । ्दधी त्सिो मयूल्लबना नै 
िसिुगि सामाग्धी प्ाप्त हुन आएको रहषे्छ िनषे त्सिो िसिुगि सामाग्धीको 
प््लिि सथानधी् दररषे ट अनुसारको मयूल्ाङ्कनिाई आमदानधीको 
आ्ार मालननषे्छ । सो पलन निएमा त्सरधी प्ाप्त सामाग्धीको िालग 
सलमलििषे उल्ि ठह्ा्यएको मयूल्ाङ्कनिाई कोषको आमदानधीको 
आ्ारको रूपमा लिईनषे्छ ।

   (३) उपदफा (१) बमोलजम प्ाप्त िई उपदफा (२) बमोलजम 
आमदानधी अलििषेि गररएको कुनै सामाग्धी ितकाि प््ोग गन्य आिश्क 
नपनने िा नलमलनषे िा िामो सम्समम िणडारण गरर राखन पलन अनुकुि 
नहुनषे (सड्नषे, लबग्नषे, नालसनषे िा िषेर जानषे) प्कृलत्को िएमा सलमलिको 
लनण्य्िषे त्सिो सामाग्धीिाई प््लिि कानयून बमोलजम लििाम लबक्री 
गरधी प्ाप्त आ् रकमिाई दफा ३ को उपदफा (२) बमोलजमको कोषको 
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िािामा जममा गररनषे्छ ।  

   (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िषेलिएको िएिा पलन 
कुनै िसिुगि सहा्िा सामाग्धी सथानधी् लिपद् व्िसथापनमा उप्ोग 
नहुनषे िा उप्ोग गन्य उप्ुति नहुनषे दषेलिएमा सलमलििषे लनण्य् गरधी त्सिो 
सह्ोग आंलशक िा पयूण्यरूपमा असिधीकार गन्य सकनषे्छ ।

   (५) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िषेलिएको िएिा 
पलन कुनै िसिुगि सहा्िा सामाग्धी प््लिि मापदणड बमोलजमको 
न्यूनिम गुणसिर्ुति निएको अिसथामा त्सिो सामाग्धीिाई सलमलििषे 
असिधीकार गनने्छ। 

   (६) उपदफा (१) बमोलजम प्ाप्त िसिुगि सहा्िा सामाग्धी 
उपदफा (४) िा (५) बमोलजम असिधीकार गररएको अिसथामा बाहषेक 
त्सिो सामाग्धी उपिब् गराउनषे व्लति िा संसथािाई का्ा्यि्िषे 
सामाग्धी प्ालप्त र सिधीकारोलतिको िपा्यई उपिब् गराउनुपनने्छ ।

   (६) उपदफा (१) बमोलजम सिधीकार गरधी उपदफा (२) 
बमोलजम अलििषेि गररएको र उपदफा (४) िा (५) बमोलजम अलसिकार 
गररएको सामाग्धीको लििरण िथा सिधीकार गररएको सामाग्धीको हकमा 
सो उपिब् गराउनषे व्लति िा संसथाको नाम समबन्धी मालसक लििरण 
अकको मलहनाको साि गिषे लित्र साि्यजलनक गररनषे्छ ।

 िर कुनै व्लति िा संसथािषे सहा्िा उपिब् गराउँदा आफनो नाम 
साि्यजलनक नगन्य सलमलििाई अनुरो् गरषेको रहषे्छ िनषे लनजको नाम 
उलिषेि नगरधी लििरण साि्यजलनक गन्य बा्ा पनने ्ैछन ।

   (७) ्स दफा बमोलजम प्ाप्त िएको िसिुगि सहा्िा 
सामाग्धीिाई त्सिो सामाग्धी िणडारण गनने िा प््ोग गररनषे सथानसमम 
पु्ा्यउनका िालग सहा्िा उपिब् गराउनषे समबलन्ि व्लति िा 
संसथािाई नै अनुरो् गन्य सलकनषे्छ ।  

 

७. कोषको प्र्योग : (१) कोषमा जममा िएको रकम ि््य गन्य िथा लिपद ्
व्िसथापनका िालग प्ाप्त िसिुगि सहा्िा सामाग्धी ि््य लनकासा गन्य 
सलमलििषे लनण्य् गनु्यपनने ्छ । 
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   (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िषेलिएको िएिा पलन 
ितकाि लिपद् प्लिका ््य गनु्य पनने अिसथा रहषेको, िर सलमलिको बैठक 
बसन सकनषे अिसथा नरहषेमा िि् पश्ाि िगिै बसनषे सलमलिको बैठकबाट 
अनुमोदन गराउनषे गरधी सं्ोजकको लनण्य्बाट एक पटकमा बढधीमा kRrL; 
हजार रूपै्ासममको रकम ि््य गन्य बा्ा पुगनषे ्ैछन । 

   (३) कोषमा जममा िएको रकम िथा सामाग्धी दषेहा् 
बमोलजमको का््यमा ि््य गररनषे्छ:

(क) लिपद् बाट प्िालिि िएको िा हुनसकनषे व्लति िा समुदा्को 
ितकाि िोजधी, उद्ार िथा समपलत्को संरक्ण गन्य,

(ि) लिपद् प्िालििको ितकािधीन राहिका िालग आिश्क पनने 
िाद्ानन, िानषेपानधी, ित्ा कपडा, औष्धी, सरसफाइ िथा 
शैलक्क सामाग्धी जसिा िसिुहरू िररद गरधी उपिब् गराउन 
िथा िि् समबन्धी अन् आिश्क का ््य गन्य,

(ग) लिपदक्ो कारण सथा्धी बसोबास सथि गुमाएका व्लतिहरूका 
िालग असथा्धी लशलिर िा आश्र्सथि बनाउन िथा पुनसथा्यपना 
गन्य,

(घ) लिपदक्ो कारणबाट घाइिषे िा लबरामधी िएका व्लतिको 
औष्ोप्ार गन्य,

(ङ)  लिपद् प्िालिििाई मनोिैज्ालनक उप्ार िथा मनोलिमश्य 
प्दान गन्य,

(्)  लिपदक्ो कारणबाट मृत्ु िएका व्लतिको काजलक््ा िा 
सदगिका िालग लनजको पररिारिाई िोलकए बमोलजमको 
सहा्िा उपिब् गराउन,

(्छ) लिपदक्ो कारण समपलत्को क्िधी हुनषे व्लतििाई 
िोलकएबमोलजमको राहि उपिब् गराउन,

(ज) िोज, उद्ार िथा प्ाथलमक उप्ारकािालग सि्म् सषेिक िथा 
लिशषेषज्को परर्ािन र सामाग्धी िररद िथा िणडारण गन्य,

(्झ)  लिपदक्ो कारणबाट िएको फोहरमैिा िथा प्दुषणको लिसज्यन 
गन्य,
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(ञ)  लिपद् पयूि्य सयू्ना प्णािधी सथापना समबन्धी उपकरण िररद, 
प्णािधी लिकास र सोको सञ्ािन गन्य,

(ट)  िोज, उद्ार र राहिकोिालग ितकाि सञ्ार िथा ्ािा्ाि 
सयू्ारु गन्य,

(ठ)  सथानधी् सिरमा रहषेका लिपद् व्िसथापन सि्म् सषेिकहरूको 
क्मिा लिकास िथा परर्ािन समबन्धी का ््य गन्य,

(ड)  जोलिम्ुति सथानको पलह्ान िथा उति सथानको ्न जनको 
सथानानिरण गन्य,

(ढ)  लिपद् पश्ाि लिपदबाट िएको क्लिको िषेिाजोिा र लिपद ्
पश्ािको आिश्किाको पलह्ान गन्य,

(ण)  लिपद् पल्छको पुनःलनमा्यण गन्य,

(ि)  लिपद् पुि्यि्ारधी, लिपद् प्लिका ््य, लिपद् र लिपदप्ल्छको 
पुनिा्यि, लिपद् जोलिम न्यूलनकरण जसिा लिपद् व्िसथापनका 
का ््य गन्य,

(थ)  सलमलििषे िोकषे  बमोलजमको लिपद् व्िसथापन समिलन् अन् 
काम गन्य, गराउन ।

   (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा िषेलिएको िए िापलन 
लन्लमिरूपमा गररनषे लिकास लनमा्यण समबन्धी का ््यिाई लिपद ्
व्िसथापनसँग आिद् गराएर कोषबाट कुनै पलन लकलसमको ि््य गन्य 
पाईनषे्ैछन ।

   (५) कोषमा मौजदाि रकम पाँ् िाि रूपै्ा िनदा घलट 
िएको अिसथामा आपिकालिन का ््यबाहषेक अन् प््ोजनका िालग 
कोषको रकम प््ोग गररनषे्ैछन । 

८. िताह् सहता्य्ता मव्िण: (१) प्िालिि व्लतििाई राहि उपिब् 
गराउँदा कोषमा जममा िएको रकम र िसिुगि सामाग्धी मध्षे आिश्किा 
र औल्त्का आ्ारमा दुिै िा कुनै एक मात्र पलन उपिब् गराउन 
सलकनषे्छ । 

   (२) उपदफा (१) बमोलजम राहि उपिब् गराउनुपयूि्य 
कोषबाट राहि उपिब् गराईलदनषे समबन्मा लिपद् प्िालिि व्लति िा 
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लनजको एकाघरको पररिारका सदस्िषे लिपदक्ो घटना र सोबाट आँफयू  
िा आफनो पररिारका सदस्िाई पन्य गएको हानधी नोकसानधीको लििरण 
सलहि का्ा्यि्मा लनिषेदन दिा्य गनु्यपनने्छ । 

   (३) उपदफा (२) बमोलजम लनिषेदन दिा्य गदा्य लिपदक्ो घटना 
र सोबाट पन्य गएको हानधी नोकसानधीको मयूल्ाङ्कन सलहिको सज्यलमन 
मु्ुलका िा प्लििषेदन समषेि लनिषेदनसाथ संिगन गररएको हुनुपनने्छ । 

   (४) उपदफा (२) बमोलजम दिा्य िएको लनिषेदन र उपदफा 
(३) बमोलजमको संिगन मु्ुलका िा प्लििषेदन समषेिका आ्ारमा लिपद ्
प्िालिििाई कोषबाट राहि रकम िथा सामाग्धी उपिब् गराउँदा 
लिपदक्ो सघनिा र व्ापकिा, कोषमा जममा िएको रकम िथा राहि 
सामाग्धीको उपिब्िा र ि््यको औल्त् समषेििाई दृलटिगि गरधी 
सलमलििषे उल्ि ठह्ा्यएबमोलजम हुनषे्छ ।

   (५) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा िषेलिएको िएिा 
पलन लिपदक्ो कारणिषे गलमिर हानधी नोकसानधी िा घाईिषे िई लिपद ्
प्िालिि व्लति िा लनजको एकाघरको पररिारका सदस्िषे राहिका 
िालग लनिषेदन दिा्य गन्य सकनषे अिसथा नरहषेमा र िि् काि राहि उपिब् 
नगराउँदा लिपद् प्िालिि व्लति थप जोलिममा ्कषे लिन सकनषे िा 
थप जन्न र सिास्थ्मा हानधी नोकसानधी पुगन सकनषे अिसथा ्छ िननषे 
सलमलििाई िागषेमा त्सिो व्लतििाई सलमलििषे लनण्य् गरषे र ितकाि 
राहि उपिब् गराउन सकनषे्छ ।

   (६) लिपद् प्िालिि व्लतििाई ्स दफा बमोलजम राहि 
उपिब् गराउँदा मलहिा, बािबालिका, लकशोर लकशोरधी, जषेष्ठ 
नागररक, अशति िथा अपाङ्गिा िएका व्लतििाई प्ाथलमकिा 
लदनुपनने्छ ।

९. कोष प्र्योग गन्न नपताईनछे: (१) ्स का ््यलिल्मा अन्त्र जुनसुकै कुरा 
िषेलिएको िए िापलन दषेहा्को प््ोजनका िालग कोषमा जममा िएको 
रकम ि््य गन्य पाईनषे ्ैछनः

(क) लन्लमि प्शासलनक का ््यको िालग ि््य गन्य, 

(ि) कुनै सरकारधी िा गैरसरकारधी पदाल्कारधी िा कम्य्ारधीिाई 
लन्लमि रूपमा ििब, ित्ा िा अन् सुलि्ा उपिब् गराउन, 
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(ग) कुनै सरकारधी िा गैरसरकारधी पदाल्कारधी िा कम्य्ारधीिाई भ्रमण 
ि््य िा अन् त्सिै प्कारको ि््य उपिब् गराउन,

(घ) लिपद् बाट प्िालिििाई लदईनषे िोलकएबमोलजमको राहि बाहषेक 
अन् कुनै पलन लकलसमको ्नदा, पुरसकार, उपहार िा आलथ्यक 
सहा्िा उपिब् गराउन,

(ङ) कुनै पलन लकलसमको गोलष्ठ, अनिरलक््ा िा सिासममषेिन 
सञ्ािन गन्य, गराउन,

(्) आकलसमक रूपमा लनमा्यण गनु्यपनने बाहषेकका अन् लन्लमि 
पयूिा्य्ार लिकास लनमा्यणसमबन्धी का ््य गन्य, गराउन,

(ङ) लिपद् जोलिम न्यूलनकरण िथा लिपद् व्िसथापनसँग प्त्क् 
समबन् निएको अन् कुनै पलन का ््य गन्य, गराउन । 

   (२) कोषिाई प्ाप्त िएको िसिुगि सहा्िा सामाग्धी मध ष्े 
कुनै पलन सामाग्धी पयूण्य िा आंलशकरूपमा का्ा्यि्को िा का्ा्यि्को 
कुनै पदाल्कारधी िा कम्य्ारधीको लन्लमि प््ोजनका िालग प््ोग 
गररनषे्ैछन ।

परिच छ्े द – ३

कोषको सञ्तालन, लछेखता ््ता लछेखता परिषिण

१०. कोषको सञ्तालन : (१) कोषको बैंक िािा सञ्ािन गाउँपालिकाको 
प्मुि प्शासकरी् अल्कृि िा लनजिषे िोकषे को अल्कृि सिरको 
कम्य्ारधी र िषेिा प्मुि िा लनजिषे िोकषे को िषेिाको कम्य्ारधीको सं्ुति 
दसिििबाट हुनषे्छ । 

   (२) कोषबाट एक पटकमा दुई हजार रूपै्ा िनदा बढधीको 
रकम िुतिानधी गदा्य अलनिा ््यरूपमा बैंक माफ्य ि मात्र िुतिानधी गररनषे्छ ।

   (३) कोषिाई प्ाप्त िसिुगि सहा्िा सामाग्धीको लनकासा 
प्मुि प्शासकरी् अल्कृि िा लनजिषे िोकषे को लिपद् व्िसथापन हषेनने 
अल्कृि सिरको कम्य्ारधी र लजनसधी शािा प्मुिबाट हुनषे्छ । 

   (४) उपदफा (३) बमोलजम िसिुगि सहा्िा सामाग्धी लिपद ्
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व्िसथापन का ््यमा उप्ोगका िालग लनकासा गदा्य मौजदाि लकिाबमा 
ि््य अलििषेि जनाई लनकासा लदनुपनने्छ र त्सिो सामाग्धीको अलििषेि 
मयूल्िाई कोषको ि््यको रूपमा समषेि अलििषेि गररनषे्छ ।

११. कोषको आ्यव्य्यको लछेखता ््ता सोको सताव्नजमनकिण : (१) 
कोषको आ् व््को िषेिा प््लिि कानयून बमोलजम रालिनषे्छ । 

   (२) कोषिषे का ््यपालिकािषे िोकषे बमोलजम आनिररक 
लन्नत्रण प्णािधी का्म गनु्य  पनने्छ।

   (३) कोषको मालसकरूपमा िएको आमदानधी र ि््यको 
लििरण अकको मलहनाको साि गिषेलित्रमा साि्यजलनक गनु्यपनने्छ ।

   (४) आलथ्यक िष्य समाप्त िएको लमलििषे िधीन मलहनालित्र 
सलमलििषे कोषको िालष्यक आ् व््को लििरण समषेि िुलनषे िालष्यक 
प्लििषेदन ि्ार गरधी का ््यपालिका माफ्य ि गाउँ सिा समक् पषेश गनु्य 
पनने्छ ।

१२. लछेखता परिषिण : (१) कोषको आनिररक िषेिापरधीक्ण गाउँपालिकाको 
आनिररक िषेिा पररक्ण शािाबाट हुनषे्छ ।

   (२) कोषको अलनिम िषेिापरधीक्ण महािषेिा परधीक्कबाट 
हुनषे्छ ।

   (३) गाउँ का ््यपालिकािषे ्ाहषेमा जुनसुकै बिि सलमलिको 
लहसािलकिाि जाँ्न िा जाँ् गराउन सकनषे्छ ।

   (४) गाउँ का ््यपालिकाको का्ा्यि्िषे कमिधीमा िष्यको 
एक पटक कोषको सामालजक र साि्यजलनक िषेिापररक्णको व्िसथा 
लमिाउनषे्छ ।

परिच छ्े द –४

मवमवध

१३. सश ््न सहता्य्ता : (१) लिपद् व्िसथापन समबन्धी िोलकएको का ््य 
समपादन गनने शि्य सलहि कुनै व्लति िा संसथािषे कोषमा सहा्िा 
उपिब् गराउन ्ाहषेमा त्सिो सहा्िा प्ाप्त गनु्य  पयूि्य सलमलििषे शि्य 
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सिधीकार गनने िा नगनने समबन्धी लनण्य् गनने्छ र शि्य सिधीकार गरषेको 
अिसथामा मात्र सहा्िा रकम िा सामाग्धी कोषमा जममा हुनषे्छ ।

 िर नषेपाि सरकार, प्ादषेश सरकार िा सथानधी् सरकारिषे सशि्य अनुदान 
उपिब् गराउनषे हकमा सलमलिको पयूि्य लनण्य् आिश्क पनने्ैछन । 

   (२) उपदफा (१) बमोलजम कोषमा प्ाप्त अनुदान रकम 
िा िसिुगि सहा्िा सामाग्धीिाई िोलकएको काममा मात्र उप्ोग 
गनु्यपनने्छ । 

   (३) उपदफा (१) बमोलजम कोषमा प्ाप्त अनुदान रकम 
िा िसिुगि सहा्िा सामाग्धी िोलकए बमोलजमको का ््यमा उप्ोग 
िए-निएको समबन्मा त्सिो सहा्िा उपिब् गराउनषे व्लति िा 
संसथािषे लििरण माग गरषेमा सोको लििरण उपिब् गराउनुपनने्छ ।

   (४) उपदफा (१) बमोलजम कोषमा सहा्िा सिरुप प्ाप् ि 
हुनषे िौलिक सामाग्धीहरुको िणडारण िथा लििरण का््यिाई व्िलसथि 
गन्य आिश्तिा अनुसार सलमलििषे थप मापदणड/लनदनेलशका बनाई िाग ु
गन्य सकनषे्छ ।

१४. पितामश्न मलन सकनछे : सलमलििषे ्स का ््यलिल् बमोलजमको का ््य 
समपादन गन्य उप्ुति लिज् व्लति िा ससथासँग आिश्क परामश्य लिन 
सकनषे्छ ।

१५. िकम मरिज नहुनछे  ््ता आव्ती कोष (रिवम्वङ् फण्ड) को रूपमता 
िहनछे  : (१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोलजम कोषमा जममा िएको 
रकम मध ष्े आंलशक िा पुरै रकम कुनै आलथ्यक िष्यमा ि््य निई आलथ्यक 
िष्यको अनत्मा बाँकरी रहषेमा त्सिो रकम लरिज निई कोषमै रहनषे्छ ।

  िर दफा १३ को उपदफा (१) बमोलजम प्ाप्त सहा्िा रकमिाई त्सिो 
शि्य अनुरूप उप्ोग गन्य नसकषे को कारण जनाई सहा्िा उपिब् 
गराउनषे समबलन्ि व्लति िा संसथािषे लफिा्य माग गरषेमा कोषबाट रकम 
लफिा्य गन्य बा्ा पनने ्ैछन ।

   (२) कोषिाई आििमी कोष (ररबललिङ्ग फणड) को रुपमा 
सञ्ािन गररनषे्छ ।
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स्पष्टिकरणः

 ्स दफाको प््ोजनका िालग आििमी कोष (ररबललिङ फणड) िननािषे 
कोषबाट ि््य िएको नगद रकम िालष्यक रुपमा बजषेट लिलन्ोजन 
माफ्य ि पुनःपुलि्य गददै जानषे गरर सथालपि कोषिाई सम्झनुप्छ्य  ।

   (3) कोषमा मौजदाि रकम पाँ् िाि रूपै्ा िनदा न्यून हुन 
गएमा ितकाि थप रकम जममा गन्य प््तन गररनषे्छ ।

१६. सह्योगकता लतामग आह्तान गनने : (१) लिपदक्ा कारण आपतकालिन 
अिसथा लसज्यना िई सथानधी् स्ोि सा्न र क्मिािषे लिपदक्ो सामना 
गन्य कलठन िएमा गाउँपालिकािषे ल्छमषेकरी सथानधी् िह, प्दषेश सरकार 
िथा नषेपाि सरकारिाई कोषमा आलथ्यक िथा िसिुगि सहा्िा 
उपिब् गराउन अनुरो् गन्य सकनषे्छ ।

(३) लिपद् बाट प्िालििको िोज, उद्ार र राहिका िालग सलमलििषे सथानधी् 
सामालजक िथा परोपकारधी संघ, संगठन, ्ुिाकिि, आमासमयूह, 
सि्म् सषेिक, राष्ट्रसषेिक, उद्ोगधी व्िसा्धी, प्िुद् व्लति िथा 
आमसि्यसा्ारणिाई सह्ोगका िालग अनुरो् गन्य सकनषे्छ ।

१७. अमभिलछेख िताखनछे : (१) सलमलििषे कोष परर्ािन समबन्मा गरषेको 
लनण्य् र अन् काम कारिाहधीको अलििषेि दुरुसि राखनु पनने्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोलजमको अलििषेि सलमलिको सदस्-
सल्िको लजममामा रहनषे्छ ।

   (३) दफा (१) बमोलजमको अलििषेि सरोकारिािा कुनै 
व्लति िा संसथािषे माग गरषेमा लनजिाई लन्मानुसार त्सिो अलििषेि 
उपिब् गराईनषे्छ ।  

१८. अनतुगमन: (१) ्स का ््यलिल् बमोलजम कोष परर्ािन िथा सोबाट 
िएका कामको लन्लमि िथा आकलसमक अनुगमन समबन्धी का््यका 
िालग सलमलिको सं्ोजक िा लनजिषे िोकषे को सलमलिको अन् कुनै 
सदस्को सं्ोजकतिमा सलमलिको न्यूनिम थप एक सदस् समषेि 
संिगन रहषेको अनुगमन टोिधी िलटई कोष परर्ािनबाट िएको 
कामको अनुगमन गन्य सकनषे्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोलजम िलटएको अनुगमन टोिधीिषे 



v08 @ uh'/L, wflbª ldltM @)&% ;fn >fj0f !^ ut] ;+Vof !)

14

आफयू िाई प्ाप्त का्ा्यदषेशका आ्ारमा अनुगमनका क्ममा दषेलिएको 
सत् ि्थ् लििरण सलहिको प्लििषेदन सलमलिसमक् पषेश गनु्यपनने्छ । 

   (३) उपदफा (२) बमोलजम पषेश हुन आएको प्लििषेदन 
समषेिका आ्ारमा कोष परर्ािनमा कुनै कलम कमजोरधी िएको 
दषेलिएमा त्सिाई सु्ार गन्य सलमलििषे आिश्क लनदनेशन लदन सकनषे्छ 
र त्सिो लनदनेशनको पािना गनु्य  समबलन्ि सबैको कि्यव् हुनषे्छ । 

   (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा िषेलिएको िएिा पलन 
कोष परर्ािनमा कुनै गलमिर त्रुटधी रहषेको र सोिाई ितकाि रोकन 
आिश्क दषेलिएमा सं्ोजकिषे त्सिो का ््य रोकन लनदनेशन लदन 
सकनषे्छ ।

   (५) अनुगमनका क्ममा कुनै व्लतििषे ्झुठा लििरण पषेश 
गरधी कोषबाट राहि प्ाप्त गरषेको िा कोषिषे उपिब् गराएको राहिको 
दुरूप्ोग गरषेको पाईएमा दोषधी उपर प््लिि कानयून बमोलजम कारिाहधी 
हुनषे्छ ।

   (६) उपदफा (१) बमोलजमको अनुगमन टोिधीमा उपिब् 
िएसमम सथानधी् राजनधीलिक दि, लिपद् व्िसथापन समबन्धी का््यमा 
संिगन गैरसरकारधी संघसंसथा, उद्ोगधी व्िसा्धी आिद् संघ संगठन, 
नागररक समाज िथा पत्रकार आिद् संघ संगठन र सशि्य सहा्िा 
उपिब् गराउनषे व्लति िा संसथाको प्लिलनल् समषेििाई संिगन 
गराईनषे्छ ।

१९. मनदनेशन मदन सकनछे : गाउँ सिािषे सलमलिको काम कारबाहधीको 
समबन्मा सलमलििाई आिश्क लनदनेशन लदन सकनषे्छ ।
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