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पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाको ववपद व्यवस्थापन 
कोष सञ्चािन तथा व्यवस्थापन काययववधी –२०७४ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

गाउँ कार्यपालिकाको िैठकिाट पारित लितताः- २०७४।११।०४ 

 

पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

थेचम्िु, ताप्िेजुङ 

१ नं. प्रदेश 
 



ववपद व्यवस्थापन कोष सचंािन तथा व्यवस्थापन काययववधध – २०७४ 
 

पाथीभिा र्ाङविक गाउँपालिकाको ववपद व्र्वस्थापन कोष सचंािन तथा व्र्वस्थापन गनय िनेको 
कार्यववधी 
 

प्रस्तावना: पाथीभिा र्ाङविक गाउँपालिकाको सिग्र आर्थयक, सािाजजक, िानवीर् तथा भौततक 
सिंचनाहरुको क्षततिाई न्र्तुनकिण, िोकथाि, िाहत तथा पुनाः स्थापनाका िार्ग नेपािको सवंवधानको 
अनसुचूी-८ तथा स्थातनर् सिकाि सचंािन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ दफा ११ उपदफा २ (न, ६) 
ििोजजि ववपद व्र्वस्थापन कोष सचंािन तथा व्र्वस्थापन कार्यववधी, २०७४ तर्ाि गरि िाग ुगरिएको 
छ ।  

 
 

पररच्छेद –१ 

प्रारम्भभक 

 

 

१. सकं्षिप्त नाम र प्रारभभ: 

(क) र्स कार्यववर्धको नाि "ववपद व्र्वस्थापन कोष सचंािन तथा व्र्वस्थापन कार्यववर्ध, 
२०७४”  िहेको छ । 

(ख) र्ो कार्यववधी गाउँकार्यपालिकािाट स्वीकृत भएको लितत देखख िाग ुहुनेछ । 

२. पररभाषा: 

ववषर् प्रसगंि ेअको अथय निागेिा र्स कार्यववर्धिा:-  

क) "कार्यववर्ध" भन्नािे  ववपद व्र्वस्थापन कोष सचंािन तथा व्र्वस्थापन कार्यववर्ध २०७४ 
भन्ने िुझ्नपुछय । 

ख) "कोष" भन्नाि ेववपद व्र्वस्थापन कोष सचंािन तथा व्र्वस्थापन कोष भन्ने िुझ्नुपछय । 
ग) "व्र्वस्थापन सलितत" भन्नाि ेववपद व्र्वस्थापन कोष सचंािन तथा व्र्वस्थापन सलितत 

िुझ्नपुछय। 
घ) "कार्यपालिका" भन्नाि ेपाथीभिा र्ाङविक गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका िुझ्नपुछय । 

ङ) "ववपद" भन्नाि ेप्राकृततक तथा िानवीर् ववपदिाई सम्झनपुदयछ । 
३. कोष स्थापना: (१) ववपद व्र्वस्थापन कोष  नाि गिेको एक कोषको स्थापना हुनेछ । 

४. कोषको कायायिय: (१) कोषको सर्चवािर् गाउँ कार्यपालिको कार्ायिर्िा िहने छ । 

 
 
 
 
 
 

 



पररच्छेद– २ 

कोषको अवधारणा िक्ष्य उदेश्य र नीतत 

 

५.  कोषको अवधारणा: (१) र्स गाउँपालिकािा हुने सि ैप्रकािका प्राकृतीक तथा िानव सजृजत 
ववपद तथा प्रकोपिाट प्रभाववत व्र्जतत परिवाि सघंससं्थाको सखंर्ािा किी ल्र्ाउन तथा आि 
जनिानसिा प्रकृततक ववपद िािे सचेतना अलभिदृद गदै ववपदिाट हताहत हुनेको सखंर्ा न्र्ुनीकिण 
गनय, वपडीत परिवािको पदहचान गरि िाहत सहर्ोग ि पुनस्थायपनािा सहर्ोग पु–र्ाउन ुन ैकोषको 
अवधािणा हुनेछ ।  

६.  िक्ष्य: (१) प्राकृतीक तथा िानव सजृजत ववपदको प्रकोपिा पिेका परिवाि सघंससं्थाहरुिाई िाहत 
तथा पुनाःस्थापनािा सहर्ोग पु–र्ाउने, ववपद जोखखि व्र्वस्थापन कृर्ाकिापको पदहचान तथा 
प्राथलिकककिण गदै ववपद व्र्वस्थापनको क्षितािा अलभवदृ्दद गरि िानवीर् तथा भौततक क्षततिा 
किी ल्र्ाउन ुर्स कोषको िक्ष्र् िहेको छ ।  

७.  उदेश्य: कोषका उदेश्र्हरु देहार् ििोजजि हुनेछन  ाः 
(१) ववपद वपडीतको उद्दाि तथा पुनाःस्थापनाका िार्ग जजल्िा, प्रदेश तथा सघं जस्थत सि ै

कार्ायिर् सघंससं्थाबिच सिन्वर् गनुयका साथै जनसहभार्गता जुटाउन पहि गने । 

(२)  ववपदका दृजरिकोणिे गाउँपालिकाका जोखखिपूणय के्षत्रहरुको पदहचान गरि ववपद िोकथाि 
तथा ववपद जोखखि व्र्वस्थापनका िार्ग भौततक तथा चेतनाििुक कार्यक्रि गने । 

(३) ववपदिाट हुन सतने जोखखििाइ न्र्नु गनय नीततगत तथा ससं्थागत सधुाि गने । 
(४) ववपद वपडीतको आधािभतु आवश्र्कताको परिपूतत यका िार्ग क्षततको िलु्र्ाङकनका 

आधाििा तत्काि िाहत उपिब्ध गिाइ सहर्ोग गने ।  

(५) भवन तथा पूवायधाि तनिायण कार्य प्रािम्भ गदाय वाताविण ितै्री तथा भवन तनिायण आचाि 
सदंहता ििोजजि गने, गिाउने ।  

(६) स्थानीर् ववपद जोखखि व्र्वस्थापन र्ोजना तजुयिा तनदेलशका २०६८ द्वािा तनदेलशत 
ववपद जोखखि व्र्वस्थापन र्ोजना तजुयिािा जोड ददने ।  

(७) ववपद िाट हुन सतने िानवीर् तथा भौततक क्षततको न्र्तूनकिणका िार्ग गाउँपालिकाको 
क्षिता ववकास गने । 

(८) ववपद व्र्वस्थापनको के्षत्रिा काि गने सि ैतनकार्हरुका िीच सिन्वर् गने । 

(९) ववपद िाट वपडीत व्र्विहरुिाई तत्काि उद्दाि तथा िाहत सहर्ोगका िार्ग कोषको 
व्र्वस्था गने । 

(१०) ववपद व्र्वस्थापन, वाताविण सिंक्षण, भवन तनिायण व्र्वस्थापन सम्िन्धिा प्रचलित कानुन 
ििोजजि गने गिाउने । 

८.  नीतत:  (१) ववपद वपडीतको तत्काि उद्दाि गने ।  

(२) ववपद वपडीतिाई उद्दाि पतछ िाहत सहर्ोग उपिब्ध गिाउने ।  

(३) ववपद वपडीतहरुिाइ पदहचान गरि तत्काि पुनाःस्थापनका िार्ग सहर्ोग पु–र्ाउने । 



(४) ववपद वपडीतहरुिाई सहर्ोग उपिब्ध गिाउनका िार्ग सम्िजन्धत सि ैतनकार्हरुका िीच 
सिन्वर् गने ।  

(५) स्थानीर् तहिा भवन तनिायण आचािसदंहता  ििोजजि भौततक सिंचना तनिायण गने गिाउने 
तथा स्थानीर् तहिा ववपद जोखखि व्र्वस्थापन र्ोजना तजुयिा तथा कार्ायन्वर्न गने । 

 
 
 
 

पररच्छेद–३ 

कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चािन सभबन्धी व्यवस्था 
 

९. कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चािन सभबन्धी व्यवस्था: (१) कोषको िक्ष्र् तथा उद्देश्र्हरु 
प्राजप्तका िार्ग देहार्ििोजजिको व्र्वस्थापन सलितत गठन हुनेछ: 

क) गाउँपालिका अध्र्क्ष        -अध्र्क्ष 

ख) उपाध्र्क्ष          -सदस्र्  

ग) प्रिखु प्रशासकीर् अर्धकृत वा नीजि ेतोकेको प्रततनीर्ध    -सदस्र्  

घ) नेपाि प्रहिी, नेपािी सेना तथा सशस्त्र प्रहिीका स्थानीर् प्रिखु    -सदस्र् 

ङ) सम्िन्धीत गाउँपालिकािा िहेको स्वास््र् ससं्थाका प्रिखु   -सदस्र् 
च) गाउँपालिका के्षत्र लभत्रको िेडक्रस सोसाईटी शाखा वा उपशाखाहरूिे आफूिध्रे्िाट    
लसफारिस गिी पठाएको एक जना                                 - सदस्र् 
ङ) वाताविण तथा ववपद व्र्वस्थापन सलिततका सरं्ोजक    -सदस्र्  

ज) र्ोजना अनगुिन तथा प्रशासन शाखा प्रिखु    -सदस्र् सर्चव 

(२) व्र्वस्थापन सलिततको वैठक सािान्र्तर्ा वषयिा ३ पटक िस्ने छ ।  

(३) वैठकको आव्हान सलिततको अध्र्क्षिे गनेछ भने सदस्र् सर्चवि ेवैठक िोिाउनेछ ।  

(४) आवश्र्कता अनसुाि व्र्वस्थापन सलिततको वैठक जुनसुकै सिर्िा पतन वोिाउन सककनेछ।  

(५) व्र्वस्थापन सलिततको सम्पूण सदस्र् सखंर्ाको कम्तीिा पचास प्रततशत सदस्र् उपजस्थत 
भएिा िैठकको गणपुिक सखंर्ा पुिा भएको िातननेछ ।  

(६) िैठकको तनणयर् अध्र्क्षद्वािा प्रिाखणत गनुयपनेछ ।  

१०. सलमततको काम, कतयव्य र अधधकार: (१) ववपद व्र्वस्थापन कोष सचंािन तथा व्र्वस्थापन 
सलिततको काि कतयव्र् ि अर्धकाि देहार् ििोजजि हुनेछन   ।  

क) ववपद व्र्वस्थापनका िार्ग आर्थयक श्रोत जुटाउने, 

ख) कोषको िावषयक र्ोजना तजुयिा गरि गाउँसभािा पेश गने,  

ग) ववपद सम्िन्धी चेतनाििुक कार्यक्रि संचािन गने,  

घ) ववपद िाट वपडीत व्र्जतत परिवाि ि संघससं्थािाई तत्काि िाहत उपिब्ध गिाउने, 

ङ) ववपदिाट पीडडतका िार्ग पुनाःस्थापनाको व्र्वस्था गने,  



च) वावषयक र्ोजना तथा कार्यक्रि सचंािन गदाय वाताविणितै्री िनाउन सिन्वर्कािी भलुिका 
तनवायहा गने, 

छ) ववकास प्रकृर्ािा ववपद जोखखि न्र्नूीकिणिाइ ििु प्रवादहकिण गने, 

ज) कोषका कार्यहरुको अनगुिन,  सपुरिवेक्षण तथा प्रगतत सलिक्षा गने,  

झ) स्थानीर् तहका ववपद जोखखि व्र्वस्थापन सम्िन्धी र्ोजनाहरुको तजुयिा ि कार्ायन्वर्न 
गिाउदै ववपद जोखखि व्र्वस्थापन िाई ससं्थागत गरि ववपद उत्थानलसि सिाजको तनिायण 
गने । 

११. अध्यिका काम, कतयव्य र अधधकार: (१) अध्र्क्षका काि, कतयव्र् ि अर्धकाि देहार्ििोजजि 
हुनेछ, 

क) िैठकको अध्र्क्षता गने 

ख) िैठक िोिाउन सर्चविाई तनदेशन ददने, 

ग) िैठकिा प्रततिेदन पेश गने, प्रस्ताव पेश गने गिाउने 

घ) सलिततका सदस्र्हरुिाइ कािको िाँडफाँड गने तथा कािको आवश्र्क सिन्वर् गने, 

ङ) कोषको ववविर् श्रोत जुटाउने ि परिचािन गने गिाउने,  

च) कोषका तनणयर्हरु सावयजतनक गरि पािदलशयता कार्ि गिाउने  

छ) कोषको िैठक सहभार्गतात्िक रुपिा गिाउने  

ज) कोषका तफय िाट अन्र् तनकार्िा प्रतततनर्धत्व गने गिाउने 

झ) कोषका तफय िाट अन्र् तनकार्, सघं÷ससं्था सगं सम्झौता गनूयपने भए गने गिाउने  

ञ) कोषको र्ोजना तजुयिा तथा सो को स्वीकृती गनय गिाउन आवश्र्क कावायही गने गिाउने  

ट) कोषका कािको अनगुिन िलु्र्ाङकन गने गिाउने  

१२.  सदस्य सधचवको काम, कतयव्य र अधधकार: (१) कोषको सदस्र् सर्चवको काि, कतयव्र् ि 
अर्धकाि देहार्ििोजजि हुनेछाः  

क) अध्र्क्षको आदेशानसुाि िैठक िोिाउने, अध्र्क्ष सँग सल्िाहािा छिफिका ववषर्िस्तुहरु 
तर्ाि गरि तनणयर्ाथय वैठकिा पेश गने 

ख) िैठकको तनणयर् िेख्ने, कोषका सि ैकागजातहरु जजम्िा लिने, 

ग) कोषसँग सम्िजन्धत सचूनाहरु, त्र्ाङ तथा अलभिेख अध्र्ावर्धक गने, 

घ) अध्र्क्षि ेतोकेका अन्र् कार्यहरु गने । 

ङ) कोषका प्रशासतनक तथा अन्र् दैतनक कार्यहरु गने, 

च) कोषका कार्यक्रि तजुयिा स्वीकृती ि कार्ायन्वर्न गनय आवश्र्क कावायही गने, 

छ) कार्यक्रहरुको अनगुिन गने गिाउने,  

ज) कोषको चिअचि सम्पविको सिंक्षण गने गिाउने । 
१३.  सदस्यको काम कतयव्य र अधधकार: (१)कोषको सदस्र्को काि कतयव्र् ि अर्धकाि देहार्ििोजजि 

हुनेछाः 
क) िैठकिा उपजस्थत भइ छिफििा सकक्रर्तापूवयक भाग लिने, 

ख) अध्र्क्षको काििा सहर्ोग पु–र्ाउने, 



ग) तोककएको जजम्िेवािीिाइ पुिा गने, 

घ) िैठकिा तनणयर्िा पुग्न ितदान गनय पने भए ितदान गने, 

ङ) अध्र्क्षि ेतोकेका अन्र् दातर्त्व तनवायह गने, 

च) कोषका कार्यक्रिहरु कार्ायन्वर्न गनय सहर्ोग पु–र्ाउने । 

 
 

पररच्छेद– ४ 

आधथयक तथा प्रशासतनक व्यवस्था 
 

१४.  कोषको ववविय व्यवस्थापन: (१) कोषिा देहार्का िकिहरु िहने छन  ाः 
क) गाउँसभा िाट ववपद व्र्वस्थापन कोषका िार्ग वावषयक रुपिा ववतनर्ोजन हुने िकि, 

ख) अन्र् स्थानीर् तह िाट प्राप्त हुने िकि ,  

ग) दात ृतनकार् परिर्ोजना गिै सिसिकािी ससं्था िाट प्राप्त हुने िकि  

घ) कोषिाई सेवा शुल्क िाट प्राप्त हुने िकि  

ङ) कोषिाई अन्र् ववलभन्न स्रोत हरु िाट प्राप्त हुने िकि । 

च) सतंघर् सिकाि, प्रदेश सिकाि िाट प्राप्त अनदुान सहर्ोग हुने िकि । 

(२) कोषको िकि नेपाि िारि िैक द्वािा क वगयको इजाजत प्राप्त कुनपैतन वैङ्िा छुट्टै खाता 
खोलि जम्िा गरिने छ । कोषको सचंािन गाउँपालिकाको प्रिखु प्रशासककर् अर्धकृत ि िेखा 
प्रिखु वा तनजि ेतोके िेखा सम्िद्द कियचािीको सरं्तुत दस्तखतिाट हुनेछ ।  

(३) कोषको िेखापिीक्षण प्रचलित काननु ििोजजि हुनेछ ।  

१५. कोषको आधथयक व्यवस्था: कोषको आर्थयक व्र्वस्था र्स कार्यववर्धिा तोककएििोववि ि अन्र् 
कुिाको हकिा स्थानीर् तहको आर्थयक प्रशासन सम्िजन्ध प्रचलित काननु ििोजजि हुनेछ ।  

१६.  बम्जयत गररएको वारे: कोषिा जुन प्रर्ोजनका िार्ग िकि प्राप्त भएको हो सो प्रर्ोजन िाहेक 
अन्र् कार्यिा िकि खचय गनय वजजयत गरिएको छ ।  

१७. प्रशासतनक व्यवस्था: कोषको प्रशासतनक तथा आर्थयक कािोवाि गाउँकार्यपालिकाको कियचािीहरु 
िाट न ैसचंािन गरिनेछ ।  

१८.  बैठक भिा: कोषको व्र्वस्थापन सलिततको िैठकिा भागलिने पदार्धकािी सदस्र्हरु तथा अन्र् 
आिजन्त्रतहरुिाई गाउँकार्यपालिकाको तनणयअनुसाि भिा उपिब्ध गिाइनेछ ।  

१९.  काययक्रम सचंािन सभबन्धी खचय व्यवस्था: (१) कोष िाट सचंािन हुने कार्यक्रिहरु कोषि ेआफै 
वा अन्र् सिकािी गिैसिकािी तनकार्सँग लििेि सचंािन गनय सतनेछ । 

(२) कोषि ेआफ्नो कार्यक्रि गिै सिकािी सघं ससं्थाहरुको प्राववर्धक सहर्ोग वाट सचंािन गिाउन 
सतनेछ ।  

(३) गाउँपालिका लभत्र प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रुपिा ववपद व्र्वस्थापन सम्िन्धी कार्यक्राहरु अन्र् 
कुन ै तनकार् द्वािा सचंािन गरिन्छ भने उतत कार्यक्रि सचंािनको स्वालित्व गाउँ 
कार्यपालिकािा िहेको िातननेछ ।  



२०. राहत तथा उद्दार काय ंसचंािन सभबम्न्ध व्यवस्थााः गाउँपालिकाका कुन ै पतन वडािा ववपद 
आइपिेको अवस्थािा देहार्ििोजजिको व्र्वस्थापन गरिनेछ: 

(क) ववपद प्रभाववत स्थानको पदहचान भइ तत्काि उद्दाि को व्र्वस्था गने, 

(ख) उद्धाि पतछ ववपद प्रभाववत व्र्जतत, परिवाि तथा सघं ससं्थाहरुको वगीकिण गरि वडा 
कार्ायिर् िाफय त िगत िाख्ने, 

ग) वडा सलिततको वैठक द्वािा ववपद प्रभाववत हरुको सजयलिन िचुुल्का गिाई िाहत अनुदानका 
िार्ग वाताविण तथा ववपद व्र्वस्थापन सलिततिा लसफारिस गने , 

घ) वाताविण तथा ववपद व्र्वस्थापन सलितत िाट ववपद व्र्वस्थापन कोष सचंािन तथा 
व्र्वस्थापन सलितत सिक्ष िाहत ववतिणका िार्ग लसफारिस गने, 

च) र्स खण्डिा जेसकैु िेखखएको भएतापतन र्स सम्िन्धिा गाउँकार्यपालिकाको तनणयर् अजन्ति 
िातननेछ ।  

२१. ववपद प्रभाववत वगीकरणाः गाउँपालिकािा आइपने ववपदिाट प्रभाववतहरुको वगीकिण देहार्ििोजजि 
हुनेछ: 

क) सािान्र् प्रभाववत: प्राकृतीक वा िानव सजृजयत ववपद जस्तै भकुम्प, पदहिो, आगिागी आददिाट 
सािान्र् क्षतत भएका व्र्जतत परिवाि तथा सघं ससं्थाहरु , 

ख) आंलशक प्रभाववत: प्राकृतीक वा िानव सजृजत ववपदिाट प्रभाववत भएकाहरु जस्तै घििा 
सािान्र् क्षतत भएका ति िस्न िार्क, पदहिोि ेखेतवािी सािान्र् क्षतत पु–र्ाएका,  आगिागी 
भइ घि तथा िानव जन, चौपार्ा, पशुपंक्षीिा सािान्र् भौततक क्षतत भएका । 

ग) अतत प्रभाववत: प्राकृतीक तथा िानव सजृजयत ववपद िाट प्रभाववत भई जन धनको क्षतत 
व्र्होिेका परिवािका सदस्र्को ितृ्र् ुभएका, वसोवास गने घि एवं अन्र् भौततक पूवायधाि 
नरट भएका, अङग भङग भइ जजववकोपाजयनका िार्ग अन्र् िार्थ आर्श्रत हुन पुगेका ।  

२२. राहत ववतरण व्यवस्थापन सभबन्धी: 

क) ववपद प्रभाववत के्षत्र िहेको सम्िजन्धत वडाको लसफारिसिा ववपद प्रभाववतहरुिाई िुदा न.ं 
२१ (क) िगीकिणिा पिेकाहरुिाई एक देखख दश हजाि सम्ि उपिब्ध गिाउने, 

ख) प्रभाववत के्षत्र िहेको सम्िजन्धत वडाको लसफारिसिा ववपद प्रभाववतहरुिाई िुदा न.ं २१ (ख) 
िगीकिणिा पिेकाहरुिाई प्रतत परिवाि दश देखख पन्र हजाि सम्ि उपिब्ध गिाउने, 

ग) प्रभाववत के्षत्र िहेको सम्िजन्धत वडाको लसफारिसिा ववपद प्रभाववतहरुिाई िुदा न.ं २१ (ग) 
िगीकिणिा पिेकाहरुिाई देहार्ििोजजि िाहत उपिव्ध गिाउने, 

अ) परिवािका सदस्र्हरु ितृ्र् ुभएिा प्रतत परिवाि रु. ५०,०००।-  

आ) घिवाि ववदहन भएका परिवाि िाई प्रतत परिवाि रु. ३०,०००।- 

इ) अंग भङ्ग भएका परिवाििाई प्रतत व्र्जतत रु. १०,०००।- 

ई) शािीरिक रुपिा घाइते भई उपचािित अवस्थािा िहेका प्रतत व्र्जतत रु. ७,०००।-  

उ) अतत प्रभाववतिा लसफारिसिा पिेका संघससं्थाहरुको हकिा िदहिा िाििालिका तथा 
जेरठ नागरिक सम्िन्धी काि गने ससं्थाहरुिाइ िियत सभंाि तफय  रु. १०,०००।- तथा 
अन्र्    ससं्थाहरुिाइ रु. ५०००।- 



२३.  वडा स्तररय ववपद प्रभाववत पहहचान सलमतताः वडा स्तरिर् ववपद प्रभाववत पदहचान सलितत 
देहार्ििोजजि हुनेछ, 

क) वडा अध्र्क्ष           -सरं्ोजक 

ख) वडा सदस्र्हरु         -सदस्र्   

ग) सम्िजन्धत वडािा िहेका सिुक्षा तनकार्का प्रिखु  -सदस्र्  

घ) सम्िजन्धत वडािा िहेका स्वास््र् ससं्थाका प्रिखु   -सदस्र् 
ङ) सम्िजन्धत वडािा स्थावपत नेपाि िेडक्रस सोसाईटीको प्रततनीधी एक जना 
        -सदस्र्  

च) वडा सर्चव            -सदस्र् सर्चव 

 
 
 
 
 
 

पररच्छेद– ५ 

ववववध 

 

२४.  कोष बाट काययक्रम सचंािन गननयपने: गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, गाउँकार्यपालिका ि र्स 
अन्तिगतका सलितत वा उपसलिततिाट ववपद सम्िजन्ध कार्यक्रि सचंािन गदाय र्स कोषिाट िात्र 
सचंािन गरिनेछन   । 

२५. जाँच पास तथा फरफारक: कोषिाट सचंािन गरिने कार्यक्रिको जाँचपास तथा फिफािक प्रचलित 
काननु ििोजजि हुनेछ । 

२६. गाउँपालिका ववकास योजनामा समावेश गने: कोषिाट स्वीकृत वावषयक र्ोजना तथा कार्यक्रिहरु 
गाउँपालिकाको ववकास र्ोजनािा सिावेश गनुयपनेछ । 

२७. काययववधधको सशंोधन: र्स कार्यववर्धिाई सशंोधन गनय आवश्र्क देखखएिा व्र्वस्थापन सलिततको 
लसफारिसिा कार्यपालिकािे गनेछ ।  

२८. बचाउ र खारेजी:  

क) र्स कार्यववर्धिा व्र्वस्था भएका कुिाहरुको हकिा स्थानीर् सिकाि सचंािन ऐन २०७४, 

स्थानीर् तहको आर्थयक प्रशासन सम्िजन्ध प्रचलित काननु सँग िाखझन गएिा िाखझएको 
हकिा स्वताः खािेज भएको िातननेछ ।  

ख) कुन ैकािण िाट कोष सचंािन हुन नसकेिा गाउँकार्यपालिकािे कोषिाई खािेज गनय सतनेछ।  

ग) कोष खािेज भएिा कोषिा िहेको चिअचि सम्पवि तथा दातर्त्व गाउँकार्यपालिकाको 
कार्ायिर्िा स्वत: सनेछ ।  

 
 
 
 



 
   
 
  
 
 


