आकस्मभक कोष सॊ चारन तथा व्मवमथाऩन कामयववधध

२०७४
कामयऩाधरकाफाट मवीकृत धभधत्- २०७४।१०।१३
कामयववधध सॊ खमा्-२

पेदाऩ गाउॉऩाधरका

गाउॉ कामयऩाधरकाको कामायरम
ऩोक्रवाङ, तेह्रथुभ
१ नॊ. प्रदे श, नेऩार

आकस्मभक कोष सॊ चारन तथा व्मफमथाऩन कामयधफधध-२०७४
प्रमतावना् पेदाऩ गाउॉऩाधरका धबत्र प्राकृधतक तथा गैय प्राकृधतक ववऩद, अत्मन्तै न्मुन आधथयक स्मथधत
यहेको ददघययोधग जमतै भुटु, भृगौको योग, HIV/AIDS, क्मान्सय रगामतका भानव स्जफनभा असय ऩाने
तथा अप्रत्माधसत कायणफाट धसजयना बएको धफशेष ऩरयस्मथधतराई तत्कार सम्फोधन गनय,
गाउॉसबाफाट ववधनमोजन नगये को तय कामयऩाधरकारे तत्कारको ऩरयस्मथधतको भुल्माङ्कन गयी
सम्फोधन नगयी नहुने जुनसुकै वकधसभको मोजना कामयक्रभको कामायन्वमन गनय, य
गाउॉ कामयऩाधरकारे आकस्मभक रुऩभा सम्फोधन गनुऩ
य ने जुनसुकै वकधसभको कामय गनय एक

आकस्मभक कोष वाञ्छधनम बएकोरे ,

मथानीम सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४ को ऩरयच्छे द १० दपा ७० फभोस्जभ गाउॉकामयऩाधरकारे मो
कामयववधध फनाएको छ ।

ऩरयच्छे द १
सॊ स्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब
1. सॊ स्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब:क. मस कामयववधधको नाभ "आकस्मभक कोष सञ्चारन तथा ब्मफमथाऩन कामयधफधध २०७४"
यहेको छ।
ख. मो कामयधफधध गाउकामयऩाधरका फाट मवीकृत बएको धभधत फाट रागु हुनेछ ।
२. ऩरयबाषा्- ववषम वा प्रसॊ गरे अको अथय नरागेभा मस कामयववधधभा:
क. कामयधफधध बन्नारे "आकस्मभक कोष सञ्चारन तथा व्मफमथाऩन कामयधफधध २०७४" बन्ने
फुझ्नुऩछय।
ख.

कोष बन्नारे "गाउॉऩाधरकामतयीम आकस्मभक कोष" बन्ने फुझ्नु ऩछय।

ग.

कामयऩाधरका फन्नारे "पेदाऩ गाउकामयऩाधरका" बन्ने फुझ्नु ऩछय ।

घ.

ु म्ऩ, फाढी, ऩवहयो, आगरागी, चटमाङ, सडक दुघट
आकस्मभक कामय बन्नारे "बक
य ना,
इरेस्क्िक सटय, भहाभायी जमता प्राकृधतक तथा गैय प्राकृधतक धफऩदको तत्कार व्मवमथाऩन
गने, भानवीम जीवनभा दीघय असय ऩाने वकधसभका भुटु, भृगौराको योग,

HIV/AIDS,

क्मान्सय जमता ददघय योग फाट वऩधडत ब्मस्िहरुको राधग तत्कार व्मवमथाऩन गने ,
आकस्मभक वा अप्रत्माधसत रुऩभा दुघट
य नाभा ऩरय अगॊ बगॊ हुनेराई तत्कार याहत उऩरव्ध
गयाउने, गाउॉसबाफाट ववधनमोजन नगये को तय कामयऩाधरकारे तत्कारको ऩरयस्मथधतको
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भुल्माङ्कन गयी सम्फोधन नगयी नहुने जुनसुकै मोजना तथा गाउॉ कामयऩाधरकारे आकस्मभक
रुऩभा सम्फोधन गनुऩ
य ने जुनसुकै वकधसभको कामय" राई फुझ्नु ऩछय ।
ङ.

ऩरयवाय बन्नारे "एउटै घयभा फसेय स्जववकोऩाजयन गने सम्ऩुण य सदममहरु जमको धतन ऩुमते
वववयण भेर खान्छ" राई फुझ्नु ऩछय । साथै सो शब्दरे एकाघयका फाफु वा छोया भध्मे
अॊशफण्डा नबइ छु विएय फेग्रा फेग्रै घयभा वा एकै घयको फेग्रै च ुराचौका गयी फसोफास
गने सभुहराई वेग्रा वेग्रै ऩरयवाय जनाउॉछ ।

च.

न्मून आधथयक स्मथधत बन्नारे "ऩरयवायका कुनै ऩधन सदममरे कुनै ऩधन योजगायी, ऩेशा,
व्मवसामभा सॊ रग्न नबएको, दुइ छाक खानराई धौ धौ ऩने बनी वडा सधभधतको फैठकरे
प्रभास्णत गये को ऩरयवाय" राई फुझ्नु ऩदयछ ।

छ.

वडा सधभधत बन्नारे "पेदाऩ गाउॉकामयऩाधरका अन्तगयतका वडा कामायरमको सधभधतराई"
फुझ्नुऩदयछ ।

३. आकस्मभक कोषभा जम्भा गरयने यकभ्
आ.व. २०७४/०७५ को हकभा गाउॉसबारे २०७४।०५।२४ गते मवीकृत कामयक्रभ अन्तगयत
ऩूॊस्जगत स्शषयकको "गाउॉऩाधरकामतयीम आकस्मभक कोष" स्शषयकभा रु. १२,६२,७९१।– (फाह्र
राख फैसट्ठी हाजय सात सम एकानब्वे ) ववधनमोजन गरयएको छ । उि कोषभा जम्भा गरयने
यकभ प्रत्मेक वषय वजेट ववधनमोजन गयी थप्दै रधगनेछ ।

ऩरयच्छे द २
कोषको अफधायणा, रक्ष्म, उद्देश्म य धनधत
४. अफधायणा्
पेदाऩ गाउऩाधरकाभा हुने सफै प्रकायका प्राकृधतक तथा भानफ धसस्जयत धफऩद फाट प्रबाववत
ब्मस्ि, ऩरयवाय तथा सॊ घ समथाराई तत्कार उस्चत व्मवमथाऩन गनय, याहत सहमोग उऩरब्ध
गयाउनु, न्मुन आधथयक स्मथधत यहे का दीघययोगीहरु रगामत अप्रत्माधसत घटनाभा अङ्ग बङ्ग
बएकाराई ऩवहचान गरय याहत सहमोग ऩुमायउनु, आऩत्काधरन ऩरयस्मथधतभा कामयऩाधरकारे
सम्फोधन गनुऩ
य ने उस्चत कामय गनुन
य ै कोषको अवधायणा हुनेछ।
५. रक्ष्म्
क. पेदाऩ गाउॉऩाधरकाभा घट्न सक्ने प्राकृधतक तथा भानव धनधभयत प्रकोऩको तत्कार उस्चत
व्मवमथाऩन गयी प्रकोऩ व्मवमथाऩनभा टे वा ऩुमायउनु ।
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ख. पेदाऩ गाउॉऩाधरकाको दीघययोगी, अङ्ग बङ्ग बएका नागरयकहरुराई सम्फोधन गयी मथानीम
सयकायको उऩस्मथधतको आबाष ददराउनु ।
ग. कामयऩाधरकारे आवश्मक ठानेका तत्कार सम्फोधन गनुऩ
य ने ववषमवमतुराई सम्फोधन गयी
नागरयकको मथानीम सयकाय प्रधतको ववश्वास अधबवृदि गनुय ।
६. उद्देश्म्
घ. आकस्मभक रुऩभा घट्न सक्ने प्राकृधतक, भानव धनधभयत प्रकोऩहरुको तत्कार व्मवमथाऩन
गने
ङ. ववऩद वऩधडत, दीघययोगीहरुराई तत्कार याहत उऩरब्ध गयाउने,
च. आकस्मभक वा अप्रत्माधसत कायण फाट धसजयना बएको ववशेष ऩरयस्मथधतभा कामयऩाधरकारे
आवश्मक ठानेका जुनसुकै ववषमवमतुभा तत्कार गरयने आकस्मभक कामय गने,
७. नीधत्
क. ववऩद वऩधडतराई तत्कार याहत उऩरब्ध गयाई ऩुन:मथाऩना तपय उन्भुख गयाउने ।
ख. गाउऩाधरकाको कामयऺेत्र धबत्र बै ऩरय आएको धफशेष ऩरयस्मथधतभा तत्कार आफश्मक
दे स्खएको कामय गरय उस्चत व्मवमथाऩन गने ।
ग. मथानीम तहभा यहेका अत्मन्त ववऩन्न ददघययोधगहरु, दुघट
य नाभा ऩरय अगॊ बगॊ हुनेराई
तत्कार याहत उऩरब्ध गयाउने ।

ऩरयच्छे द ३
कोषको ब्मफमथाऩन तथा सॊ ञ्चारन सम्फस्न्ध ब्मफमथा
८. कोषको ब्मफमथाऩन तथा सॊ ञ्चारन सम्फस्न्ध ब्मफमथा्
क.

कोषको रऺ तथा उद्देश्महरु प्राधप्तको राधग पेदाऩ गाउऩाधरका, गाऊकामयऩाधरकाको
कामायरमरे मवमभ् ब्मफमथाऩन गने छ ।

ख.

कोषको खचयसम्फस्न्ध कामायववधध अनुसस्ु च – १ फभोस्जभ हुनेछ । तय ववशेष ऩरयस्मथधतभा
कामयऩाधरकाको धनमयण अनुसाय कोषफाट यकभ खचय गरयने छ।

ग.

फुदा न. २ (घ) भा ऩरयबावषत आकस्मभक कामय फाहे क अन्म प्रमोजनका राधग मस
कोषफाट यकभ खचय गनय सवकने छै न।
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ऩरयच्छे द ४
कोषको आधथयक तथा प्रशासधनक ब्मफमथा
९. कोषको ववस्िम व्मफमथाऩन् कोषभा दे हामका यकभहरु यहने छन:
क. गाउ सबाफाट आकस्मभक कोषको राधग फावषयक रुऩभा ववधनमोजन हुने यकभ,
ख. दातृ धनकाम, गैय सहकारय सॊ मथा, सॊ स्घम सयकाय, प्रदे श सयकाय, अन्म स्रोतहरूफाट
कोषराई प्राप्त हुने यकभ
१०. कोषको आधथयक कायोवायको अधधकाय्
कोषको आधथयक कायोवायको अधधकाय मथानीम तहको आधथयक प्रशासन सम्फस्न्ध प्रचधरत
कानुनको अधधनभा यही गाउॉ कामयऩाधरकाको प्रभुख प्रशासकीम अधधकृत य आधथयक प्रशासन
शाखाका प्रभुखफाट हुनेछ।
११. प्रशासधनक ब्मफमथा्
कोषको प्रशासधनक व्मवमथा गाउऩाधरकाको कभयचारय फाट नै सञ्चारन गरयने छ।
१२. आकस्मभक कोषको यकभ फृवि गनुय ऩने्
गाउऩाधरकारे गाउसबाफाट मवीकृत गयाई आकस्मभक कोषभा यहने यकभ हये क वषय वृदि
गनुय ऩनेछ । चारु आ.व. भा कोषफाट ववधनमोस्जत यकभ आगाभी आ.व.को फजेटफाट सोध
बनाय गनुऩ
य नेछ ।
१३. जाॉच ऩास तथा पयपायक्
कोषफाट खचय बएको यकभको जाॉच ऩास तथा पयपायक प्रचधरत कानुन फभोस्जन हुनेछ।
१४. ववववध्
क.

ॉ ा १, २ य ३ अनुसाय ववतयण हुने यकभ पेदाऩ
मस कोष फभोस्जभ अनुसस्ु च १ को वुद
गाउॉऩाधरकाको नागरयक नेऩार धबत्र बएको आकस्मभक कामयको राधग रागु हुनेछ ।
ु भा बएको आकस्मभक कामयको राधग रागु हुने छै न ।
तय फाह्य भुरक

ख.

मस कोष फभोस्जभ अनुसस्ु च १ को वुदा १, २ य ३ अनुसाय ववतयण हुने यकभ
ऩरयवायको घयभुरी वऩधडत बएको हकभा धनजराई ऩारन ऩोषण गरययहे को छोयारे भात्र
ऩाउनेछ ।
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१५. कामयववधधको सशोंधन्
मस कामयववधधराई गाउऩाधरकारे आफश्मकता भहशुस गये भा सॊ शोधन हुनेछ।
१६. फचाउ य खाये जी्
क. मस कामयववधधभा व्मवमथा बएका फुॊदाहरुको हकभा मथाधनम सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४,
मथानीम तहको आधथयक प्रशासन सम्फस्न्ध प्रचधरत कानुन सॉग फास्झन गएभा फास्झएको
हकभा मवत खाये ज बएको भाधननेछ।
ख. कुनै कायण फाट कोष सञ्चारन हुन नसकेभा गाउऩाधरकारे कोषराई खाये ज गनय सक्नेछ।
ग. कोष खाये ज बएभा कोषभा यहे को सम्ऩस्ि तथा दावमत्व गाउकामयऩाधरकाको कामायरमभा मवत
सनेछ।
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ु ी – १
अनुसच
ॉ ा ९ (ख) सॊ ग सम्फस्न्धत
ऩरयच्छे द ३ को वुद
क्र.सॊ .
१.

वववयण

स्शषयक

ववतयण गरयने यकभ

काज

रु. २५,०००।–

एउटा ऩरयवायभा

ऩरयवायका सदममहरुको भृत्मु बएभा प्रधत

वकरयमा खचय

(ऩस्च्चस हजाय)

एकभुष्ट २५,०००

प्राकृधतक तथा गैय प्राकृधतक ववऩदभा ऩयी अङ्ग

उऩचाय खचय

बङ्ग बएका ऩरयवायका सदममहरुको हकभा

रु. २०,०००।–
(धफस हजाय)

धनवेदन साथ नाता खुल्ने कागजात,
प्रहयी सजयधभन, सम्फस्न्धत वडा
कामायरमको धसपारयस

प्रधत ऩरयवाय एकभुष्ट
३.

कैवपमत

प्राकृधतक तथा गैय प्राकृधतक ववऩदभा ऩयी
ऩरयवाय एकभुष्ट

२.

आवश्मक कागजात

भात्र ददइने
प्रधत ऩरयवाय एकभुष्ट
२०,०००।-

प्राकृधतक तथा गैय प्राकृधतक ववऩदभा ऩयी

ऩुन्मथाऩना

रु. ३०,०००।–

प्रधत ऩरयवाय एकभुष्ट

घयवाय वववहन बएका ऩरयवायको हकभा प्रधत

याहत

(धतस हजाय)

३०,०००।-

उऩचाय खचय

रु. २०,०००।–

ऩरयवायको एकाघयको धनवेदन साथ

प्रधत ऩरयवाय एकभुष्ट

(धफस हजाय)

भान्मता प्राप्त सयकायी मवाम्म

रु. २०,०००।-

घय
४.

अत्मन्तै न्मून आधथयक स्मथधत यहेको दीघययोगी
ववयाभीको उऩचाय सहमोगाथय याहत प्रधत
ऩरयवाय

५.

गाउॉसबाफाट ववधनमोजन नबएको तय

कामयऩाधरकारे ऩरयस्मथधत अनुकुर आकस्मभक

सॊ मथाको भेधडकर रयऩोटय, सम्फस्न्धत
वडा कामायरमको धसपारयस
मोजना
यकभ

कामयऩाधरकाको धनणयमानुसाय

रुऩभा सम्फोधन गनुऩ
य ने मोजना
६.

कामयऩाधरकारे तत्कार सम्फोधन गनुऩ
य ने

कामयऩाधरकाको धनणयमानुसाय

जुनसुकै आकस्मभक कामय

प्रभुख प्रशासकीम अधधकृतिाया प्रभास्णत धभधत् २०७४।१०।२१
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