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प्रस्तावनताः शिवपरुी गाउँपाशिका क्षेत्र शित्र प्ाकृशिक िथा गैरप्ाकृशिक 
शवपद ्बाट हुन सकनषे जोशिम न्यूशनकरण िथा व्वसथापनका िाशग सथापना 
िएको शवपद ् व्वसथापन कोषको सञ्ािन समबन्ी का््यशवश् बनाउन 
बाञ्छनी् िएकोिषे, गाउँ शवपद ् जोशिम न्यूशनकरण िथा व्वसथापन 
ऐन, २०७५ को दफा २७ िषे शदएको अश्कार प््ोग गरी शिवपरुी गाउँ 
का ््यपाशिकािषे ्ो का््यशवश् बनाएको ्छ ।  
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परिच छ्ेद – १

प्रतािम्भिक

१. समंषिप्त नताम ि प्रताि्भि : (१) ् ो का ््यशवश्को नाम “शवपद ्व्वसथापन 
कोष (सञ्ािन) का ््यशवश्, २०७५” रहषेको ्छ । 

   (२) ्ो का््यशवश् िरुूनि प्ारमि हुनषे्छ । 

२. परिभिताषता : शवष् वा प्संगिषे अकको अथ्य निागषेमा ् स का ््यशवश्मा,

(क) “ऐन” िननािषे शिवपरुी गाउँ शवपद ्जोशिम न्यूनीकरण िथा 
व्वसथापन ऐन, २०७५ सम्झनपु्छ्य ।

(ि) “कोष” िननािषे ऐनको दफा १२ बमोशजमको शवपद ्व्वसथापन 
कोष सम्झनपु्छ्य ।

(ग) “प्िाशवि व्शति” िननािषे शवपदक्ो घटनाबाट पररवारका 
सदस् गमुाएको, िारीररक वा मानशसक समस्ा उतपनन 
िएको, घर, जगगाजशमन, पिपुन्छी, िाद्ानन, ित्ाकपडा 
िथा अन् समपत्ीमा आशंिक वा पयूण्रूपमा नोकसानी पगुषेको 
वा शवपदक्ा कारण अन् कुनै िररकाबाट प्िाशवि िएको 
व्शतििाई सम्झनपु्छ्य ।

 (ङ) “का ््यपाशिका” िननािषे शिवपरुी गाउँका ््यपाशिकािाई 
वझुनपुद्य्छ । 

(घ) “राहि” िननािषे शवपद ्प्िाशवि व्शतििाई उपिब् गराईनषे 
नगद िथा वसिगुि सहा्िा सामाग्ी समषेि सम्झनपु्छ्य ।

(ङ) “व्वसथापन सशमशि” िननािषे शवपद व्वसथापन कोष 
सञ्ािन िथा व्वसथापन सशमशि बझुनपुद्य्छ ।

 (्छ) “सं्ोजक” िननािषे सशमशिको सं्ोजक सम्झनपु्छ्य ।     
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परिच छ्ेद – २

कोषको स्तापनता, उद्छेश्य ््ता प्र्योग

३. कोषको स्तापनता: (१) सथानी् सिरमा उतपनन िएको वा हुनसकनषे 
शवपदक्ो जोशिम न्यूशनकरण िथा व्वसथापन समबन्ी का ््य गाउँ 
सिरबाटै सञ्ािन गन्यका िाशग आवश्क स्ोि संकिन र परर्ािन 
गन्य गाउँपाशिकामा एक मवपद् व्यवस्तापन कोष रहनषे्छ । 

   (२) कोषको आ् रकम संकिन िथा व्् रकम 
परर्ािनका िाशग गाउँपाशिकाको सशञ्ि कोष रहषेको शवत्ी् 
संसथामा एक ्ुछटै् िािा िोशिनषे्छ । 

   (३) कोषको कयू ि आमदानी अनिग्यि ्स का ््यशवश्को 
दफा ५ बमोशजम कोषमा जममा हुनषेगरी प्ाप्त िएको रकम िथा कोषको 
िािा रहषेको शवत्ी् संसथािषे कोष रकममा उपिब् गराएको ब्ाज 
आ् र दफा ६ बमोशजम प्ाप्त िएको वसिगुि सहा्िा सामाग्ीको 
प््शिि मयूल् समषेििाई जनाउँनषे्छ । 

   िर वसिगुि सहा्िा सामाग्ीको प््शिि मयूल्िाई बैंक 
शहसाबमा समावषेि गररनषे ्ैछन । 

   (४) ्स का ््यशवश्को दफा ६ बमोशजम कोषको नाममा 
प्ाप्त हुन आउनषे वसिगुि सहा्िा सामाग्ीको ्ुछटै् मौजदाि शकिाब 
सथापना गरर अशििषेि गररनषे्छ ।

४. कोषको उद्छेश्य : (१) सथानी् सिरमा हुन सकनषे समिाव् शवपदक्ो 
जोशिम न्यूशनकरण िथा शवपदक्ो व्वसथापनका िाशग आशथ्यक 
िथा वसिगुि सहा्िा परर्ािन गनु्य कोषको उद्षेश् रहनषे्छ । 

   (२) कोषिषे दषेहा्का क्षेत्रमा काम गनने ्छः  

(क) शवपदक्ो घटनाबाट प्िाशवि व्शतिहरूिाई सथानी् सिरमा 
िरुुनि िोज, उद्ार र राहि सषेवा उपिब् गराउनषे । 
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(ि) शवपद ्पदा्य ितकािै सथानी् सिरमा सामना गन्य सकनषे अवसथा 
शसज्यना गनने ।

(ग) शवपद ् जोशिम न्यूशनकरण, पयूव्यि्ारी, प्शिका््य र पनुिा्यि 
का ््यिाई सहज गनने ।

५. कोषको आ्दतानी : (१) कोषमा ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) 
र (३) को अश्नमा रशह दषेहा् बमोशजमका रकम आमदानीको रूपमा 
जममा हुनषे्छ:

(क) गाउँपाशिकाको वाशष्यक बजषेटमाफ्य ि शवपद ् व्वसथापन 
कोषमा जममा हुनषे गरी सवीकृि रकम,

(ि) शवपद ्व्वसथापन का ््यका िाशग कोषमा जममा हुनषेगरी अन् 
सथानी् िहबाट प्ाप्त रकम,

(ग) शवपद ्व्वसथापन का््यका िाशग कोषमा जममा हुनषेगरी प्दषेि 
सरकार िथा नषेपाि सरकारबाट प्ाप्त रकम,

(घ) गाउँसिाबाट सवीकृि आशथ्यक ऐनमा व्वसथा गररए बमोशजम 
शवपद ्व्वसथापन कोषमा जममा हुनषेगरी प्ाप्त हुनषे िलुक िथा 
दसिरु रकम, 

(ङ) गाउँसिा सदस्, गाउँका््यपाशिका सदस् िथा गाउँपाशिका 
कम््य ारीहरूको सवषेश््छक शनण््य बाट प्ाप्त हुनषे रकम,

(्) सवदषेिी शवशिनन सरकारी िथा गैरसरकारी संघसंसथाहरू र 
त्समा का ््यरि कम््य ारीहरू, उद्ोगी, व्वसा्ी, पषेिाकममी, 
राजनीशिक दि, नागररक समाज, ्ाशम्यक िथा परोपकारी 
संघसंसथा र आम सव्यसा्ारणबाट सवषेश््छक रूपमा प्ाप्त हुनषे 
रकम,

(्छ) गैरआवासी् नषेपािी, वैदषेशिक सरकार िथा संघसंसथाको 
िफ्य बाट प््शिि कानयूनको अश्नमा रशह प्ाप्त हुनषे रकम, 
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(्छ) कोषको िािा सञ्ािनमा रहषेको शवत्ी् संसथािषे त्सिो 
कोषमा रहषेको रकममा उपिब् गराएको ब्ाज आ्,

(ज) दफा ६ को उपदफा (३) बमोशजम वसिगुि सहा्िा सामाग्ीको 
शबक्रीबाट प्ाप्त आ्,

(्झ) प््शिि कानयूनको अश्नमा रशह कोषमा जममा हुनषे गरी अन् 
कुनै स्ोिबाट प्ाप्त रकम । 

   (२) उपदफा (१) बमोशजम कोषिाई उपिब् हुनषे रकम 
समबन्ीि व्शति वा संसथािषे ्स का््यशवश्को दफा 3 को उपदफा 
(२) बमोशजमको कोषको बैंक िािामा शस् ै जममा गररशदन वा 
गाउँपाशिकाको आशथ्यक प्िासन िािामा नगद जममा गन्य सकनषे्छ । 
त्सरी नगद जममा हुन आएमा आशथ्यक प्िासन िािािषे समबन्ीि 
व्शति वा संसथािाई सोको िपा्यई उपिब् गराउनपुनने्छ ।

   (३) कोषमा रकम जममा गनने व्शति िथा संसथाको नाम र 
प्ाप्त सहा्िा रकम समबन्ी माशसक शववरण अकको मशहनाको साि 
गिषे शित्र साव्यजशनक गररनषे्छ ।

   िर कुनै व्शति वा संसथािषे सहा्िा उपिब् गराउँदा 
आफनो नाम साव्यजशनक नगन्य सशमशििाई अनरुो् गरषेको रहषे्छ िनषे 
शनजको नाम उलिषेि नगरी शववरण साव्यजशनक गन्य बा्ा पनने ्ैछन। 

६. वस त्ुग् सहता्य्ता सतामताग्ी: (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (२) 
र (३) को अश्नमा रशह कुनै व्शति वा संसथाबाट नगदबाहषेकको 
वसिगुि सहा्िा सामाग्ी प्ाप्त हुन आएमा र त्सरी प्ाप्त सामाग्ी 
शवपद ् व्वसथापन समबन्ी का ््यमा उप्ोग हुनषे दषेशिएमा त्सिो 
वसिगुि सहा्िा सामाग्ीिाई सवीकार गररनषे्छ । 

   (2) उपदफा (१) बमोशजम सवीकार गररएको वसिगुि 
सहा्िा सामाग्ीिाई अिगगै मौजदाि शकिाबमा आमदानी अशििषेि 
जनाई त्सिो सामाग्ीको प््शिि मयूल्िाई कोषको आमदानीको 
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रूपमा समषेि अशििषेि गररनषे्छ । 

   स्पष्टिकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि प्रचगलत 
मलूय भननाले वसततुित सामाग्रीको साथमा प्राप्तहुने खरिद गिजक 
वा मलूयाङ्कनको प्रमाण ि ढतुवानरी लाित समतेको मलूयलाई 
जनाउँनेछ । यदरी तयसतो मलूयगिना नै वसततुित सामाग्री प्राप्त हुन 
आएको िहछे भने तयसतो वसततुित सामाग्रीको प्रचगलत सथानरीय दििेट 
अनतुसािको मलूयाङ्कनलाई आमदानरीको आधाि मागननेछ । सो पगन 
नभएमा तयसिरी प्राप्त सामाग्रीको लागि सगमगतले उगचत ठहयायाएको 
मलूयाङ्कनलाई कोषको आमदानरीको आधािको रूपमा गलईनेछ ।

   (३) उपदफा (१) बमोशजम प्ाप्त िई उपदफा (२) बमोशजम 
आमदानी अशििषेि गररएको कुनै सामाग्ी ितकाि प््ोग गन्य 
आवश्क नपनने वा नशमलनषे वा िामो सम्समम िणडारण गरर राखन 
पशन अनकुुि नहुनषे (सड्नषे, शबग्नषे, नाशसनषे वा िषेर जानषे) प्कृशत्को 
िएमा सशमशिको शनण््य िषे त्सिो सामाग्ीिाई प््शिि कानयून 
बमोशजम शििाम शबक्री गरी प्ाप्त आ् रकमिाई दफा ३ को उपदफा 
(२) बमोशजमको कोषको िािामा जममा गररनषे्छ ।  

   (४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िषेशिएको िएिा पशन 
कुनै वसिगुि सहा्िा सामाग्ी सथानी् शवपद ्व्वसथापनमा उप्ोग 
नहुनषे वा उप्ोग गन्य उप्तुि नहुनषे दषेशिएमा सशमशििषे शनण््य  गरी 
त्सिो सह्ोग आशंिक वा पयूण्यरूपमा असवीकार गन्य सकनषे्छ ।

   (५) उपदफा (१) वा जनुसकैु कुरा िषेशिएको िएिा पशन 
कुनै वसिगुि सहा्िा सामाग्ी प््शिि मापदणड बमोशजमको न्यूनिम 
गणुसिर्तुि निएको अवसथामा त्सिो सामाग्ीिाई सशमशििषे 
असवीकार गनने्छ। 

   (६) उपदफा (१) बमोशजम प्ाप्त वसिगुि सहा्िा सामाग्ी 
उपदफा (४) वा (५) बमोशजम असवीकार गररएको अवसथामा बाहषेक 
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त्सिो सामाग्ी उपिब् गराउनषे व्शति वा संसथािाई का्ा्यि्िषे 
सामाग्ी प्ाशप्त र सवीकारोशतिको िपा्यई उपिब् गराउनपुनने्छ ।

   (६) उपदफा (१) बमोशजम सवीकार गरी उपदफा (२) 
बमोशजम अशििषेि गररएको र उपदफा (४) वा (५) बमोशजम 
अशसवकार गररएको सामाग्ीको शववरण िथा सवीकार गररएको 
सामाग्ीको हकमा सो उपिब् गराउनषे व्शति वा संसथाको नाम 
समबन्ी माशसक शववरण अकको मशहनाको साि गिषे शित्र साव्यजशनक 
गररनषे्छ ।

   िर कुनै व्शति वा संसथािषे सहा्िा उपिब् गराउँदा 
आफनो नाम साव्यजशनक नगन्य सशमशििाई अनरुो् गरषेको रहषे्छ िनषे 
शनजको नाम उलिषेि नगरी शववरण साव्यजशनक गन्य बा्ा पनने ्ैछन ।

   (७) ्स दफा बमोशजम प्ाप्त िएको वसिगुि सहा्िा 
सामाग्ीिाई त्सिो सामाग्ी िणडारण गनने वा प््ोग गररनषे सथानसमम 
पु् ा्यउनका िाशग सहा्िा उपिब् गराउनषे समबन्ीि व्शति वा 
संसथािाई नै अनरुो् गन्य सशकनषे्छ ।  

७= sf]ifsf] Joj:yfkg tyf ;~rfng ;DaGwL Joj:yf M -!_ 
sf]ifsf] nIo tyf p2]Zox? k|flKtsf nflu  
b]xfoadf]lhdsf] Joj:yfkg ;ldlt u7g x'g]5 M

s_ ufpFkflnsf cWoIf    – cWoIf

v_ pkfWoIf     – ;b:o

u_ k|d'v k|zf;sLo clws[t jf gLhn]  
tf]s]sf] k|ltlglw    – ;b:o

3_ g]kfn k|x/L, g]kfnL ;]gf tyf ;z:q  
k|x/Lsf :yfgLo k|d'v   – ;b:o

ª_ ;DalGwt ufpFkflnsfdf /x]sf]  
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:jf:Yo ;+:yfsf k|d'v   – ;b:o

r_ ufpFkflnsf If]q leqsf] /]8qm; ;f];fO6L 

 zfvf jf pkzfvfx?sf] cfkm'dWo]af6 

 l;kmfl/; u/L k7fPsf] Ps hgf  – ;b:o

5_ of]hgf cg'udg tyf k|zf;g zfvf k|d'v – ;b:o

   -@_ Joj:yfkg ;ldltsf] a}7s ;fdfGotof jif{df 
# k6s a:g] 5 . 

   -#_ a]7ssf] cfJxfg ;ldltsf] cWoIfn] ug]{5 
eGg] ;b:o ;lrjn] a}7s af]nfpg]5 . 

   -$_ cfjZostf cg';f/ Joj:yfkg ;ldltsf] 
a}7s h'g;'s} ;dodf klg af]nfpg ;lsg]5 . 

   -%_ Joj:yfkg ;ldltsf] ;Dk'0f{ ;b:o ;+Vofsf] 
sDtLdf k|rf/ k|ltzt ;b:o pkl:yt ePdf a}7ssf] u0fk'/s 
;+Vof k'/f ePsf] dflgg]5 . 

   -^_ a}7ssf] lg0f{o cWoIfåf/f k|dfl0ft ug'{kg]{5 . 

!)= ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/M -!_ ljkb Joj:yfkg 
sf]if ;+rfng tyf Joj:yfkg ;ldltsf]  sfd st{Jo / 
clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5g\ . 

s_ ljkb Joj:yfkgsf nflu cfly{s >f]t h'6fpg],

v_ sf]ifsf] jflif{s of]hgf th'{df ul/ ufpF;ef k]z ug]{,

u_  ljkb ;DaGwL r]tgfd'ns sfo{qmd ;+rfng ug]{,

3_  ljkb af6 lk8Lt JolQm kl/jf/ / ;+3;+:yfnfO{ tTsfn 
/fxt pknAw u/fpg] / sfo{kflnsfnfO{    l;kmfl/; ug]{

ª_  ljkbaf6 lk8Ltsf nflu k'g{:yfkgfsf] Joj:yf ug]{,
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r_  jflif{s of]hgf tyf sfo{qmd ;+rfng ubf{ jftfj/0fd}qL 
agfpg ;dGjosf/L e"ldsf lgjf{xf ug]{,

5_  ljsf; k|s[ofdf ljkb hf]lvd Go"gLs0ffnfO{ k|jflxs/0f 
ug]{,

h_  sf]ifsf sfo{x?sf] cg'udg, ;'kl/j]If0f tyf k|ult 
;ldIff ug]{,

em_  :yfgLo txsf ljkb hf]lvd Joj:yfkg ;DaGwL 
of]hgfx?sf] th'{df sfo{Gjog u/fpFb} ljkb hf]lvd 
Joj:yfkgnfO{ ;+:yfut ul/ ljkb pTyfgl;n ;dffhsf] 
lgdf{0f ug]{ .

!)= a}7s eQf M sf]ifsf] Joj:yfkg ;ldtLsf] a}7sdf 
efulng] kbflwsf/L ;b:ox? tyf cGo cfdlGqtx?nfO{ 
ufpFsfo{kflnsfsf] cGo a}7s ;/x eQf pknAw u/fOg]5 .

!!= ljkb k|efljt juL{s/0f M ufpFkflnsfdf cfOkg]{ ljkbaf6 
k|efljtx?sf] juL{s/0f b]xfoadf]lhd x'g]5 M

s_ ;fdfGo k|efljt M k|fs[lts jf dfgj ;[lh{t ljkb h:t} 
e"sDk, klx/f], cunfuL cflbaf6 ;fdfGo Iflt ePsf 
JolQm kl/jf/ tyf ;+3 ;+:yfx? 

v_ cf+lzs k|efljt M k|fs[lts jf dfgj ;[lht ljkbaf6 
k|efljt ePsfx? h:t} 3/df ;fdfGo Iflt ePsf t/ 
a:g nfos, klx/f]n] v]taf/L ;fdfGo Iflt k'¥ofPsf, 
cfunflu eO{ 3/ tyf dfgj hg, rf}kfof, kz'k+IfLdf 
;fdfGo ef}lts Iflt ePsf .

u_  clt k|efljt M k|fs[lts tyf dfgj ;[lh{t ljkbaf6 
k|efljt eO{hg wgsf] Iflt Joxf]/]sf kl/jf/sf ;b:osf] 
d[To' ePsf, j;f]jf; ug]{ 3/ Pj+ cGo ef}lts k"jf{wf/ 
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gi6 ePsf, c8se8u eO{ lhljsf]kfh{gsf nflu cGo 
dfly cfl>t x'g k'u]sf .

!@= /fxt ljt/0f Joj:yfkg ;DaGwL M

s_ ljkb k|efljt If]q /x]sf] ;DalGwt j8fsf] l;kmfl;;df 
ljkb k|efljtx?nfO{ a'bf g+= !! -s_ auL{s/0fdf 
k/]sfx?nfO{ Ps b]lv bz xhf/ ;Dd pknAw u/fpg],

v_ k|efljt If]q /x]sf] ;DalGwt j8fsf] l;kmfl/;df ljkb 
k|efljtx?nfO{ a'bf g+= !! -v_ auL{s/0fdf k/]sfx?nfO{ 
k|lt kl/jf/ bz b]lv kGw| xhf/ ;Dd pknAw u/fpg] 

u_  k|efljt If]q /x]sf] ;DalGwt j8fsf] l;kmfl/;df ljkb 
k|efljtx?nfO{ a'bf g+= !! -u_ auL{s/0fdf k/]sfx?nfO{ 
b]xfoadf]lhd /fxt pknAw u/fpg],

c_  kl/jf/sf ;b:ox? d[To' ePdf k|lt kl/jf/ ?= 
%),))).–

cf_ 3/jf/ ljlxg ePsf kl/jf/nfO{ k|lt kl/jf/ ?= 
#),))).–

O_  c+ue+u ePsf kl/jf/nfO{ k|lt JolQm ?= 
!),))).–

O{_  zf/Ll/s ?kdf 3fOt] eO{ pkrf/t cj:yfdf 
/x]sf k|lt JolQm ?= &))) .–

p_  clt k|efljtdf l;kmfl/;df k/]sf ;+3;+:yfx?sf] 
xsdf dlxnf afnaflnsf tyf h]i7 gful/s 
;DaGwL sfd ug]{ ;+:yfx?nfO{ dd{t ;+ef/ tkm{ ?= 
!),))) .– tyf cGo ;+:yfx?nfO{ ?= %))).–
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!#= j8f :t/Lo ljkb k|efljt klxrfg ;ldltM j8f :t/Lo ljkb 
k|efljt klxrfg ;ldlt  b]xfoadf]lhd x'g]5,

s_ j8f cWoIf     – ;+of]hs

v_ j8f ;b:ox?     – ;b:o

u_ ;DalGwt j8fdf /x]sf ;'/Iff lgsfosf k|d'v – ;b:o

3_ ;DalGwt j8fdf /x]sf :jf:Yo ;+:yfsf k|d'v – ;b:o

ª_ ;DalGwt j8fdf /:yflkt g]kfn /]8qm; ;f];fO{6Lsf] 
k|ltlgwL Ps hgf    – ;b:o

r_ j8f ;lrj    – ;b:o ;lrj

१४. कोषको प्र्योग : (१) कोषमा जममा िएको रकम ि््य गन्य िथा 
शवपद ् व्वसथापनका िाशग प्ाप्त वसिगुि सहा्िा सामाग्ी ि््य 
शनकासा गन्य सशमशििषे शनण््य  गनु्यपनने ्छ । 

   (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िषेशिएको िएिा पशन 
ितकाि शवपद ् प्शिका््य गनु्य पनने अवसथा रहषेको, िर सशमशिको 
बैठक बसन सकनषे अवसथा नरहषेमा िि ्पश्ाि िगिै बसनषे सशमशिको 
बैठकबाट अनमुोदन गराउनषे गरी सं्ोजकको शनण््य बाट एक पटकमा 
बढीमा शवस हजार रूपै्ासममको रकम ि््य गन्य बा्ा पगुनषे ्ैछन । 

   (३) कोषमा जममा िएको रकम िथा सामाग्ी दषेहा् 
बमोशजमको का ््यमा ि््य गररनषे्छ:

(क) शवपद ्बाट प्िाशवि िएको वा हुनसकनषे व्शति वा समदुा्को 
ितकाि िोजी, उद्ार िथा समपशत्को संरक्ण गन्य,

(ि) शवपद ्प्िाशविको ितकािीन राहिका िाशग आवश्क पनने 
िाद्ानन, िानषेपानी, ित्ा कपडा, औष्ी, सरसफाइ िथा 
िशैक्क सामाग्ी जसिा वसिहुरू िररद गरी उपिब् गराउन 
िथा िि ्समबन्ी अन् आवश्क का ््य गन्य,
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(ग) शवपदक्ो कारण सथा्ी बसोबास सथि गमुाएका व्शतिहरूका 
िाशग असथा्ी शिशवर वा आश्र्सथि बनाउन िथा 
पनुसथा्यपना गन्य,

(घ) शवपदक्ो कारणबाट घाइिषे वा शबरामी िएका व्शतिको 
औष्ोप्ार गन्य,

(ङ) शवपद ् प्िाशवििाई मनोवैज्ाशनक उप्ार िथा मनोशवमि्य 
प्दान गन्य,

(्) शवपदक्ो कारणबाट मतृ् ु िएका व्शतिको काजशक््ा वा 
सदगिका िाशग शनजको पररवारिाई िोशकए बमोशजमको 
सहा्िा उपिब् गराउन,

(्छ) शवपदक्ो कारण समपशत्को क्िी हुनषे व्शतििाई 
िोशकएबमोशजमको राहि उपिब् गराउन,

(ज) िोज, उद्ार िथा प्ाथशमक उप्ारकािाशग सव्म ् सषेवक 
िथा शविषेषज्को परर्ािन र सामाग्ी िररद िथा िणडारण 
गन्य,

(्झ) शवपदक्ो कारणबाट िएको फोहरमिैा िथा प्दषुणको शवसज्यन 
गन्य,

(ञ) शवपद ्पयूव्य सय्ू ना प्णािी सथापना समबन्ी उपकरण िररद, 
प्णािी शवकास र सोको सञ्ािन गन्य,

(ट) िोज, उद्ार र राहिकोिाशग ितकाि सञ्ार िथा ्ािा्ाि 
सय्ू ारु गन्य,

(ठ) सथानी् सिरमा रहषेका शवपद ्व्वसथापन सव्म ्सषेवकहरूको 
क्मिा शवकास िथा परर्ािन समबन्ी का््य गन्य,

(ड) जोशिम्तुि सथानको पशह्ान िथा उति सथानको ्न जनको 
सथानानिरण गन्य,
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(ढ) शवपद ्पश्ाि शवपदबाट िएको क्शिको िषेिाजोिा र शवपद ्
पश्ािको आवश्किाको पशह्ान गन्य,

(ण) शवपद ्पश्छको पनुःशनमा्यण गन्य,

(ि) शवपद ् पवु्यि्ारी, शवपद ् प्शिका््य, शवपद ् र शवपदप्श्छको 
पनुिा्यि, शवपद ्जोशिम न्यूशनकरण जसिा शवपद ्व्वसथापनका 
का ््य गन्य,

(थ) सशमशििषे िोकषे  बमोशजमको शवपद ्व्वसथापन समवशन् अन् 
काम गन्य, गराउन ।

   (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िषेशिएको िए िापशन 
शन्शमिरूपमा गररनषे शवकास शनमा्यण समबन्ी का ््यिाई शवपद ्
व्वसथापनसँग आवद् गराएर कोषबाट कुनै पशन शकशसमको ि््य 
गन्य पाईनषे्ैछन ।

   (५) कोषमा मौजदाि रकम पाँ् िाि रूपै्ा िनदा घशट 
िएको अवसथामा आपिकाशिन का््यबाहषेक अन् प््ोजनका िाशग 
कोषको रकम प््ोग गररनषे्ैछन । 

१५. िताह् सहता्य्ता मव्िण: (१) प्िाशवि व्शतििाई राहि उपिब् 
गराउँदा कोषमा जममा िएको रकम र वसिगुि सामाग्ी मध ष्े 
आवश्किा र औश्त्का आ्ारमा दवुै वा कुनै एक मात्र पशन 
उपिब् गराउन सशकनषे्छ । 

   (२) उपदफा (१) बमोशजम राहि उपिब् गराउनपुयूव्य 
कोषबाट राहि उपिब् गराईशदनषे समबन्मा शवपद ्प्िाशवि व्शति 
वा शनजको एकाघरको पररवारका सदस्िषे शवपदक्ो घटना र सोबाट 
आफँयू  वा आफनो पररवारका सदस्िाई पन्य गएको हानी नोकसानीको 
शववरण सशहि का्ा्यि्मा शनवषेदन दिा्य गनु्यपनने्छ । 

   (३) उपदफा (२) बमोशजम शनवषेदन दिा्य गदा्य शवपदक्ो 
घटना र सोबाट पन्य गएको हानी नोकसानीको मयूल्ाङ्कन सशहिको 
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सज्यशमन मु् लुका वा प्शिवषेदन समषेि शनवषेदनसाथ संिगन गररएको 
हुनपुनने्छ । 

   (४) उपदफा (२) बमोशजम दिा्य िएको शनवषेदन र उपदफा 
(३) बमोशजमको संिगन मु् लुका वा प्शिवषेदन समषेिका आ्ारमा 
शवपद ् प्िाशवििाई कोषबाट राहि रकम िथा सामाग्ी उपिब् 
गराउँदा शवपदक्ो सघनिा र व्ापकिा, कोषमा जममा िएको रकम 
िथा राहि सामाग्ीको उपिब्िा र ि््यको औश्त् समषेििाई 
दृशटिगि गरी सशमशििषे उश्ि ठह्ा्यएबमोशजम हुनषे्छ ।

   (५) उपदफा (२) र (३) मा जनुसकैु कुरा िषेशिएको िएिा 
पशन शवपदक्ो कारणिषे गशमिर हानी नोकसानी वा घाईिषे िई शवपद ्
प्िाशवि व्शति वा शनजको एकाघरको पररवारका सदस्िषे राहिका 
िाशग शनवषेदन दिा्य गन्य सकनषे अवसथा नरहषेमा र ितकाि राहि उपिब् 
नगराउँदा शवपद ्प्िाशवि व्शति थप जोशिममा ्कषे शिन सकनषे वा 
थप जन्न र सवास्थ्मा हानी नोकसानी पगुन सकनषे अवसथा ्छ िननषे 
सशमशििाई िागषेमा त्सिो व्शतििाई सशमशििषे शनण््य  गरषेर ितकाि 
राहि उपिब् गराउन सकनषे्छ ।

   (६) शवपद ्प्िाशवि व्शतििाई ्स दफा बमोशजम राहि 
उपिब् गराउँदा मशहिा, बािबाशिका, शकिोर शकिोरी, जषेष्ठ 
नागररक, अिति िथा अपाङ्गिा िएका व्शतििाई प्ाथशमकिा 
शदनपुनने्छ ।

१६. कोष प्र्योग गन्न नपताईनछे: (१) ्स का ््यशवश्मा अन्त्र जनुसकैु 
कुरा िषेशिएको िए िापशन दषेहा्को प््ोजनका िाशग कोषमा जममा 
िएको रकम ि््य गन्य पाईनषे ्ैछनः

(क) शन्शमि प्िासशनक का््यको िाशग ि््य गन्य, 

(ि) कुनै सरकारी वा गैरसरकारी पदाश्कारी वा कम््य ारीिाई 
शन्शमि रूपमा ििब, ित्ा वा अन् सशुव्ा उपिब् गराउन, 
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(ग) कुनै सरकारी वा गैरसरकारी पदाश्कारी वा कम््य ारीिाई 
भ्रमण ि््य वा अन् त्सिै प्कारको ि््य उपिब् गराउन,

(घ) शवपद ्बाट प्िाशवििाई शदईनषे िोशकएबमोशजमको राहि 
बाहषेक अन् कुनै पशन शकशसमको ्नदा, परुसकार, उपहार वा 
आशथ्यक सहा्िा उपिब् गराउन,

(ङ) कुनै पशन शकशसमको गोशष्ठ, अनिरशक््ा वा सिासममषेिन 
सञ्ािन गन्य, गराउन,

(्) आकशसमक रूपमा शनमा्यण गनु्यपनने बाहषेकका अन् शन्शमि 
पयूवा्य्ार शवकास शनमा्यणसमबन्ी का ््य गन्य, गराउन,

(ङ) शवपद ्जोशिम न्यूशनकरण िथा शवपद ्व्वसथापनसँग प्त्क् 
समबन् निएको अन् कुनै पशन का ््य गन्य, गराउन । 

   (२) कोषिाई प्ाप्त िएको वसिगुि सहा्िा सामाग्ी मध्ै 
कुनै पशन सामाग्ी पयूण्य वा आशंिकरूपमा का्ा्यि्को वा का्ा्यि्को 
कुनै पदाश्कारी वा कम््य ारीको शन्शमि प््ोजनका िाशग प््ोग 
गररनषे्ैछन ।

परिच छ्ेद – ३

कोषको सञ्तालन, लछेखता ््ता लछेखता परिषिण

१७. कोषको सञ्तालन : (१) कोषको बैंक िािा सञ्ािन 
गाउँपाशिका/नगरपाशिकाको प्मिु प्िासकरी् अश्कृि वा शनजिषे 
िोकषे को अश्कृि सिरको कम््य ारी र िषेिा प्मिु वा शनजिषे िोकषे को 
िषेिाको कम््य ारीको सं्तुि दसिििबाट हुनषे्छ । 

   (२) कोषबाट एक पटकमा दईु हजार रूपै्ा िनदा बढीको 
रकम ितुिानी गदा्य अशनवा ््यरूपमा बैंक माफ्य ि मात्र ितुिानी गररनषे्छ ।
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   (३) कोषिाई प्ाप्त वसिगुि सहा्िा सामाग्ीको शनकासा 
प्मिु प्िासकरी् अश्कृि वा शनजिषे िोकषे को शवपद ् व्वसथापन 
हषेनने अश्कृि सिरको कम््य ारी र शजनसी िािा प्मिुबाट हुनषे्छ । 

   (४) उपदफा (३) बमोशजम वसिगुि सहा्िा सामाग्ी 
शवपद ् व्वसथापन का ््यमा उप्ोगका िाशग शनकासा गदा्य मौजदाि 
शकिाबमा ि््य अशििषेि जनाई शनकासा शदनपुनने्छ र त्सिो 
सामाग्ीको अशििषेि मयूल्िाई कोषको ि््यको रूपमा समषेि 
अशििषेि गररनषे्छ ।

१८. कोषको आ्यव्य्यको लछेखता ््ता सोको सताव्नजमनकिण : (१) 
कोषको आ् व््को िषेिा प््शिि कानयून बमोशजम राशिनषे्छ । 

   (२) कोषिषे का ््यपाशिकािषे िोकषे बमोशजम आनिररक 
शन्नत्रण प्णािी का्म गनु्य पनने्छ।

   (३) कोषको माशसकरूपमा िएको आमदानी र ि््यको 
शववरण अकको मशहनाको साि गिषेशित्रमा साव्यजशनक गनु्यपनने्छ ।

   (४) आशथ्यक वष्य समाप्त िएको शमशििषे िीन मशहनाशित्र 
सशमशििषे कोषको वाशष्यक आ् व््को शववरण समषेि िलुनषे वाशष्यक 
प्शिवषेदन ि्ार गरी का ््यपाशिका माफ्य ि गाउँ/नगर सिा समक् पषेि 
गनु्य पनने्छ ।

१९. लछेखता परिषिण : (१) कोषको आनिररक िषेिापरीक्ण 
गाउँपाशिकाको आनिररक िषेिा पररक्ण िािाबाट हुनषे्छ ।

   (२) कोषको अशनिम िषेिापरीक्ण महािषेिा परीक्कबाट 
हुनषे्छ ।

   (३) गाउँ का ््यपाशिकािषे ् ाहषेमा जनुसकैु बिि सशमशिको 
शहसावशकिाव जाँ्न वा जाँ् गराउन सकनषे्छ ।

   (४) गाउँ का ््यपाशिकाको का्ा्यि्िषे कमिीमा वष्यको 
एक पटक कोषको सामाशजक र साव्यजशनक िषेिापररक्णको व्वसथा 
शमिाउनषे्छ।
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परिच छ्ेद –४

मवमवध

२०. सश ््न सहता्य्ता : (१) शवपद ्व्वसथापन समबन्ी िोशकएको का ््य 
समपादन गनने िि्य सशहि कुनै व्शति वा संसथािषे कोषमा सहा्िा 
उपिब् गराउन ्ाहषेमा त्सिो सहा्िा प्ाप्त गनु्य पयूव्य सशमशििषे िि्य 
सवीकार गनने वा नगनने समबन्ी शनण््य  गनने्छ र िि्य सवीकार गरषेको 
अवसथामा मात्र सहा्िा रकम वा सामाग्ी कोषमा जममा हुनषे्छ ।

   िर नषेपाि सरकार, प्ादषेि सरकार वा सथानी् सरकारिषे 
सिि्य अनदुान उपिब् गराउनषे हकमा सशमशिको पयूव्य शनण््य  
आवश्क पनने्ैछन । 

   (२) उपदफा (१) बमोशजम कोषमा प्ाप्त अनदुान रकम 
वा वसिगुि सहा्िा सामाग्ीिाई िोशकएको काममा मात्र उप्ोग 
गनु्यपनने्छ । 

   (३) उपदफा (१) बमोशजम कोषमा प्ाप्त अनदुान रकम 
वा वसिगुि सहा्िा सामाग्ी िोशकए बमोशजमको का ््यमा उप्ोग 
िए-निएको समबन्मा त्सिो सहा्िा उपिब् गराउनषे व्शति वा 
संसथािषे शववरण माग गरषेमा सोको शववरण उपिब् गराउनपुनने्छ ।

   (४) उपदफा (१) बमोशजम कोषमा सहा्िा सवरुप प्ाप्त 
हुनषे िौशिक सामाग्ीहरुको िणडारण िथा शविरण का ््यिाई व्वशसथि 
गन्य आवश्तिा अनसुार सशमशििषे थप मापदणड/शनदनेशिका बनाई 
िाग ुगन्य सकनषे्छ ।

२१. पितामश्न मलन सकनछे : सशमशििषे ्स का ््यशवश् बमोशजमको का््य 
समपादन गन्य उप्तुि शवज् व्शति वा ससथासँग आवश्क परामि्य 
शिन सकनषे्छ ।

२२. िकम मरिज नहुनछे ््ता आव्ती कोष (रिवम्वङ् फण्ड) को 
रूपमता िहनछे : (१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोशजम कोषमा जममा 
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िएको रकम मध ष्े आशंिक वा परैु रकम कुनै आशथ्यक वष्यमा ि््य 
निई आशथ्यक वष्यको अनत्मा बाँकरी रहषेमा त्सिो रकम शरिज निई 
कोषम ैरहनषे्छ ।

   िर दफा १३ को उपदफा (१) बमोशजम प्ाप्त सहा्िा 
रकमिाई त्सिो िि्य अनरुूप उप्ोग गन्य नसकषे को कारण जनाई 
सहा्िा उपिब् गराउनषे समबन्ीि व्शति वा संसथािषे शफिा्य माग 
गरषेमा कोषबाट रकम शफिा्य गन्य बा्ा पनने ्ैछन ।

   (२) कोषिाई आविमी कोष (ररबशलवङ्ग फणड) को रुपमा 
सञ्ािन गररनषे्छ ।

स्पष्टिकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि आवतती कोष (रििगलवङ 
फण्ड) भननाले कोषिाट खचया भएको निद िकम वागषयाक रुपमा 
िजेट गवगनयोजन माफया त पतुनःपतुगतया िददै जाने िरि सथागपत कोषलाई 
सम्झनतुपछया ।

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

२३. सह्योगकता लतामग आह्तान गनने : (१) शवपदक्ा कारण आपतकाशिन 
अवसथा शसज्यना िई सथानी् स्ोि सा्न र क्मिािषे शवपदक्ो सामना 
गन्य कशठन िएमा गाउँपाशिकािषे श्छमषेकरी सथानी् िह, प्दषेि सरकार 
िथा नषेपाि सरकारिाई कोषमा आशथ्यक िथा वसिगुि सहा्िा 
उपिब् गराउन अनरुो् गन्य सकनषे्छ ।

   (२) शवपद ्बाट प्िाशविको िोज, उद्ार र राहिका 
िाशग सशमशििषे सथानी् सामाशजक िथा परोपकारी संघ, संगठन, 
्वुाकिव, आमासमयूह, सव्म ्सषेवक, राष्ट्रसषेवक, उद्ोगी व्वसा्ी, 
प्वदु् व्शति िथा आमसव्यसा्ारणिाई सह्ोगका िाशग अनरुो् 
गन्य सकनषे्छ। 

२४. अमभिलछेख िताखनछे : (१) सशमशििषे कोष परर्ािन समबन्मा गरषेको 
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शनण््य  र अन् काम कारवाहीको अशििषेि दरुुसि राखन ुपनने्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोशजमको अशििषेि सशमशिको 
सदस्-सश्वको शजममामा रहनषे्छ ।

   (३) दफा (१) बमोशजमको अशििषेि सरोकारवािा कुनै 
व्शति वा संसथािषे माग गरषेमा शनजिाई शन्मानसुार त्सिो अशििषेि 
उपिब् गराईनषे्छ ।  

२५. अनतुगमन: (१) ् स का ््यशवश् बमोशजम कोष परर्ािन िथा सोबाट 
िएका कामको शन्शमि िथा आकशसमक अनगुमन समबन्ी का ््यका 
िाशग सशमशिको सं्ोजक वा शनजिषे िोकषे को सशमशिको अन् कुनै 
सदस्को सं्ोजकतवमा सशमशिको न्यूनिम थप एक सदस् समषेि 
संिगन रहषेको अनगुमन टोिी िशटई कोष परर्ािनबाट िएको 
कामको अनगुमन गन्य सकनषे्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोशजम िशटएको अनगुमन टोिीिषे 
आफयू िाई प्ाप्त का्ा्यदषेिका आ्ारमा अनगुमनका क्ममा दषेशिएको 
सत् ि्थ् शववरण सशहिको प्शिवषेदन सशमशिसमक् पषेि गनु्यपनने्छ । 

   (३) उपदफा (२) बमोशजम पषेि हुन आएको प्शिवषेदन 
समषेिका आ्ारमा कोष परर्ािनमा कुनै कशम कमजोरी िएको 
दषेशिएमा त्सिाई सु् ार गन्य सशमशििषे आवश्क शनदनेिन शदन 
सकनषे्छ र त्सिो शनदनेिनको पािना गनु्य समबन्ीि सबैको कि्यव् 
हुनषे्छ । 

   (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िषेशिएको िएिा पशन 
कोष परर्ािनमा कुनै गशमिर त्रटुी रहषेको र सोिाई ितकाि रोकन 
आवश्क दषेशिएमा सं्ोजकिषे त्सिो का््य रोकन शनदनेिन शदन 
सकनषे्छ ।

   (५) अनगुमनका क्ममा कुनै व्शतििषे ्झठुा शववरण पषेि 
गरी कोषबाट राहि प्ाप्त गरषेको वा कोषिषे उपिब् गराएको राहिको 
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दरुूप्ोग गरषेको पाईएमा दोषी उपर प््शिि कानयून बमोशजम 
कारवाही हुनषे्छ ।

   (६) उपदफा (१) बमोशजमको अनगुमन टोिीमा उपिब् 
िएसमम सथानी् राजनीशिक दि, शवपद ् व्वसथापन समबन्ी 
का ््यमा संिगन गैरसरकारी संघसंसथा, उद्ोगी व्वसा्ी आवद् 
संघसंगठन, नागररक समाज िथा पत्रकार आवद् संघसंगठन र सिि्य 
सहा्िा उपिब् गराउनषे व्शति वा संसथाको प्शिशनश् समषेििाई 
संिगन गराईनषे्छ ।

२६. मनदनेशन मदन सकनछे : गाउँसिािषे सशमशिको काम कारबाहीको 
समबन्मा सशमशििाई आवश्क शनदनेिन शदन सकनषे्छ ।
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