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आकशस्भक कोष सॊचारन तथा व्मफस्थाऩन कामालफलध-२०७४ 

 

 

प्रस्तावना्  

पेदाऩ गाउॉऩालरका लबत्र प्राकृलतक तथा गैय प्राकृलतक ववऩद, अत्मन्तै न्मनु आलथाक शस्थलत यहेको 
ददघायोलग जस्तै भटुु, भगृौको योग, HIV/AIDS, क्मान्सय रगामतका भानव शजफनभा असय ऩाने तथा 
अप्रत्मालसत कायणफाट लसजाना बएको लफिेष ऩरयशस्थलतराई तत्कार सम्फोधन गना,गाउॉसबाफाट 
ववलनमोजन नगयेको तय कामाऩालरकारे तत्कारको ऩरयशस्थलतको भलु्माङ्कन गयी सम्फोधन नगयी नहनु े
जनुसकैु वकलसभको मोजना कामाक्रभको कामाान्वमन गना,  य गाउॉ कामाऩालरकारे आकशस्भक रुऩभा 
सम्फोधन गनुाऩने जनुसकैु वकलसभको कामा गना एक आकशस्भक कोष वाञ्छलनम बएकोरे, स्थानीम 
सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को ऩरयच्छेद १० दपा ७० फभोशजभ गाउॉकामाऩालरकारे मो कामाववलध 
फनाएको छ । 

 

 

 

 

 



ऩरयच्छेद १ 

सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब 

1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब:-  

क. मस कामाववलधको नाभ "आकशस्भक कोष सञ्चारन तथा ब्मफस्थाऩन कामालफलध २०७४" 
यहेको छ। 

ख. मो कामालफलध गाउकामाऩालरका फाट स्वीकृत बएको लभलत फाट राग ुहनुेछ । 

 

२. ऩरयबाषा्- ववषम वा प्रसॊगरे अको अथा नरागेभा मस कामाववलधभा: 
क. कामालफलध बन्नारे "आकशस्भक कोष सञ्चारन तथा व्मफस्थाऩन कामालफलध २०७४" बन्न े       

फझु्नऩुछा। 

ख. कोष बन्नारे "गाउॉऩालरकास्तयीम आकशस्भक कोष" बने्न फझु्न ुऩछा। 

ग. कामाऩालरका फन्नारे "पेदाऩ गाउकामाऩालरका" बने्न फझु्न ुऩछा । 

घ. आकशस्भक कामा बन्नारे "बकुम्ऩ, फाढी, ऩवहयो, आगरागी, चट माङ, सडक दघुाटना, 
इरेशक्िक सटा, भहाभायी जस्ता प्राकृलतक तथा  गैय प्राकृलतक लफऩदको तत्कार व्मवस्थाऩन 
गने, भानवीम जीवनभा दीघा असय ऩाने वकलसभका भटुु, भगृौराको योग, HIV/AIDS, 
क्मान्सय जस्ता ददघा योग फाट वऩलडत ब्मशिहरुको रालग तत्कार व्मवस्थाऩन गने, 
आकशस्भक वा अप्रत्मालसत रुऩभा दघुाटनाभा ऩरय अगॊ बगॊ हनुेराई तत्कार याहत उऩरव्ध 
गयाउने, गाउॉसबाफाट ववलनमोजन नगयेको तय कामाऩालरकारे तत्कारको ऩरयशस्थलतको 
भलु्माङ्कन गयी सम्फोधन नगयी नहनुे जनुसकैु मोजना तथा गाउॉ कामाऩालरकारे आकशस्भक 
रुऩभा सम्फोधन गनुाऩने जनुसकैु वकलसभको कामा" राई फझु्न ुऩछा । 

ङ. ऩरयवाय बन्नारे "एउटै घयभा फसेय शजववकोऩाजान गने सम्ऩणुा सदस्महरु जस्को लतन ऩसु्ते 
वववयण भेर खान्छ" राई फझु्न ुऩछा । साथै सो िब्दरे एकाघयका फाफ ुवा छोया भध्मे 
अॊिफण्डा नबइ छुविएय फेग्रा फेग्रै घयभा वा एकै घयको फेग्रै चरुाचौका गयी फसोफास 
गने सभहुराई वेग्रा वेग्रै ऩरयवाय जनाउॉछ । 

च. न्मून आलथाक शस्थलत बन्नारे "ऩरयवायका कुनै ऩलन सदस्मरे कुनै ऩलन योजगायी, ऩेिा, 
व्मवसामभा सॊरग्न नबएको, दइु छाक खानराई धौ धौ ऩने बनी वडा सलभलतको फैलकरे 
प्रभाशणत गयेको ऩरयवाय" राई फझु्न ुऩदाछ । 

छ. वडा सलभलत बन्नारे "पेदाऩ गाउॉकामाऩालरका अन्तगातका वडा कामाारमको सलभलतराई" 
फझु्नऩुदाछ ।  

 



३. आकशस्भक कोषभा जम्भा गरयन ेयकभ् 
आ.व. २०७४/०७५ को हकभा गाउॉसबारे २०७४।०५।२४ गते स्वीकृत कामाक्रभ अन्तगात 
ऩूॊशजगत शिषाकको "गाउॉऩालरकास्तयीम आकशस्भक कोष" शिषाकभा रु. १२,६२,७९१।– (फाह्र 
राख फैसट्ठी हाजय सात सम एकानब्वे) ववलनमोजन गरयएको छ । उि कोषभा जम्भा गरयने 
यकभ प्रत्मेक वषा वजेट ववलनमोजन गयी थप्दै रलगनेछ । 

 

ऩरयच्छेद २ 

 

कोषको अफधायणा, रक्ष्म, उद्दशे्म य लनलत 

४. अफधायणा्  

पेदाऩ गाउऩालरकाभा हनु ेसफै प्रकायका प्राकृलतक तथा भानफ लसशजात लफऩद फाट प्रबाववत 
ब्मशि, ऩरयवाय तथा सॊघ सस्थाराई तत्कार उशचत व्मवस्थाऩन गना, याहत सहमोग उऩरब्ध 
गयाउन,ु न्मनु आलथाक शस्थलत यहेका दीघायोगीहरु रगामत अप्रत्मालसत घटनाभा अङ्ग बङ्ग 
बएकाराई ऩवहचान गरय याहत सहमोग ऩमुााउन,ु आऩत्कालरन ऩरयशस्थलतभा कामाऩालरकारे 
सम्फोधन गनुाऩने उशचत कामा गनुानै कोषको अवधायणा हनुेछ। 

 

५. रक्ष्म् 
क. पेदाऩ गाउॉऩालरकाभा घट्न सक्ने प्राकृलतक तथा भानव लनलभात प्रकोऩको तत्कार उशचत 

व्मवस्थाऩन गयी प्रकोऩ व्मवस्थाऩनभा टेवा ऩमुााउन ु। 

ख. पेदाऩ गाउॉऩालरकाको दीघायोगी, अङ्ग बङ्ग बएका नागरयकहरुराई सम्फोधन गयी स्थानीम 
सयकायको उऩशस्थलतको आबाष ददराउन ु। 

ग. कामाऩालरकारे आवश्मक लानेका तत्कार सम्फोधन गनुाऩने ववषमवस्तरुाई सम्फोधन गयी 
नागरयकको स्थानीम सयकाय प्रलतको ववश्वास अलबवदृद्व गनुा  । 

६. उद्दशे्म् 
घ. आकशस्भक रुऩभा घट्न सक्ने प्राकृलतक, भानव लनलभात प्रकोऩहरुको तत्कार व्मवस्थाऩन 

गने 

ङ. ववऩद वऩलडत, दीघायोगीहरुराई तत्कार याहत उऩरब्ध गयाउने, 
च. आकशस्भक वा अप्रत्मालसत कायण फाट लसजाना बएको वविेष ऩरयशस्थलतभा कामाऩालरकारे 

आवश्मक लानेका जनुसकैु ववषमवस्तभुा तत्कार गरयने आकशस्भक कामा गने, 
 



७. नीलत् 
क. ववऩद वऩलडतराई तत्कार याहत उऩरब्ध गयाई ऩनु:स्थाऩना तपा  उन्भखु गयाउने । 

ख. गाउऩालरकाको कामाऺ ेत्र लबत्र बैऩरय आएको लफिेष ऩरयशस्थलतभा तत्कार आफश्मक     
देशखएको कामा गरय उशचत व्मवस्थाऩन गने । 

ग. स्थानीम तहभा यहेका अत्मन्त ववऩन्न ददघायोलगहरु, दघुाटनाभा ऩरय अगॊ बगॊ हनुेराई 
तत्कार याहत उऩरब्ध गयाउने । 

 

ऩरयच्छेद ३ 

कोषको ब्मफस्थाऩन तथा सॊञ्चारन सम्फशन्ध ब्मफस्था 
 

८. कोषको ब्मफस्थाऩन तथा सॊञ्चारन सम्फशन्ध ब्मफस्था्  

क. कोषको रऺ तथा उदे्दश्महरु प्रालप्तको रालग पेदाऩ गाउऩालरका, गाऊकामाऩालरकाको 
कामाारमरे स्वमभ ्ब्मफस्थाऩन गने छ । 

ख. कोषको खचासम्फशन्ध कामााववलध अनसुशुच – १ फभोशजभ हनुेछ । तय वविेष ऩरयशस्थलतभा 
कामाऩालरकाको लनमाण अनसुाय कोषफाट यकभ खचा गरयने छ। 

ग. फदुा न. २ (घ) भा ऩरयबावषत आकशस्भक कामा फाहेक अन्म प्रमोजनका रालग मस 
कोषफाट  यकभ खचा गना सवकने छैन। 

 

ऩरयच्छेद ४ 

कोषको आलथाक तथा प्रिासलनक ब्मफस्था 
 

९. कोषको ववशिम व्मफस्थाऩन् कोषभा देहामका यकभहरु यहने छन: 
क. गाउ सबाफाट आकशस्भक कोषको रालग फावषाक रुऩभा ववलनमोजन हनुे यकभ, 
ख. दात ृ लनकाम, गैय सहकारय सॊस्था, सॊशघम सयकाय, प्रदेि सयकाय, अन्म स्रोतहरूफाट 

कोषराई प्राप्त हनुे यकभ  

 

१०. कोषको आलथाक कायोवायको अलधकाय् 
कोषको आलथाक कायोवायको अलधकाय स्थानीम तहको आलथाक प्रिासन सम्फशन्ध प्रचलरत 
काननुको अलधनभा यही गाउॉ कामाऩालरकाको प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत य आलथाक प्रिासन 
िाखाका प्रभखुफाट हनुेछ। 



 

११. प्रिासलनक ब्मफस्था् 
कोषको प्रिासलनक व्मवस्था गाउऩालरकाको कभाचारय फाट नै सञ्चारन गरयने छ। 

 

१२. आकशस्भक कोषको यकभ फवृि गनुा ऩने् 
गाउऩालरकारे गाउसबाफाट स्वीकृत गयाई आकशस्भक कोषभा यहने यकभ हयेक वषा वदृद्व 
गनुा ऩनेछ । चार ुआ.व. भा कोषफाट ववलनमोशजत यकभ आगाभी आ.व.को फजेटफाट सोध 
बनाा गनुाऩनेछ । 

 

१३. जाॉच ऩास तथा पयपायक् 
कोषफाट खचा बएको यकभको जाॉच ऩास तथा पयपायक प्रचलरत काननु फभोशजन हनुेछ। 

१४. ववववध् 
क. मस कोष फभोशजभ अनसुशुच १ को वुॉदा १, २ य ३ अनसुाय ववतयण हनुे यकभ पेदाऩ 

गाउॉऩालरकाको नागरयक नेऩार लबत्र बएको आकशस्भक कामाको रालग राग ुहनुेछ । 
तय फाह्य भरुकुभा बएको आकशस्भक कामाको रालग राग ुहनुे छैन । 

ख. मस कोष फभोशजभ अनसुशुच १ को वदुा १, २ य ३ अनसुाय ववतयण हनुे यकभ 
ऩरयवायको घयभरुी वऩलडत बएको हकभा लनजराई ऩारन ऩोषण गरययहेको छोयारे भात्र 
ऩाउनेछ । 

 

१५. कामाववलधको सिोंधन् 
मस कामाववलधराई गाउऩालरकारे आफश्मकता भहिसु गयेभा सॊिोधन हनुेछ। 

 

१६. फचाउ य खायेजी् 
क. मस कामाववलधभा व्मवस्था बएका फुॊदाहरुको हकभा स्थालनम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४, 

स्थानीम तहको आलथाक प्रिासन सम्फशन्ध प्रचलरत काननु सॉग फाशझन गएभा फाशझएको 
हकभा स्वत खायेज बएको भालननेछ। 

ख. कुनै कायण फाट कोष सञ्चारन हनु नसकेभा गाउऩालरकारे कोषराई खायेज गना सक्नेछ। 

ग. कोष खायेज बएभा कोषभा यहेको सम्ऩशि तथा दावमत्व गाउकामाऩालरकाको कामाारमभा स्वत 
सनेछ।



अनसुचुी – १ 

ऩरयच्छेद ३ को वुॉदा ९ (ख) सॊग सम्फशन्धत 
क्र.सॊ. वववयण शिषाक ववतयण गरयने यकभ आवश्मक कागजात कैवपमत 

१. प्राकृलतक तथा गैय प्राकृलतक ववऩदभा ऩयी 
ऩरयवायका सदस्महरुको भतृ्म ु बएभा प्रलत 
ऩरयवाय एकभषु्ट  

काज 
वकरयमा खचा 

रु. २५,०००।– 

(ऩशच्चस हजाय) 

लनवेदन साथ नाता खलु्ने कागजात, 
प्रहयी सजालभन, सम्फशन्धत वडा 
कामाारमको लसपारयस 

 

एउटा ऩरयवायभा 
एकभषु्ट २५,००० 
भात्र ददइन े

२. प्राकृलतक तथा गैय प्राकृलतक ववऩदभा ऩयी अङ्ग 
बङ्ग बएका ऩरयवायका सदस्महरुको हकभा 
प्रलत ऩरयवाय एकभषु्ट 

उऩचाय खचा रु. २०,०००।– 

(लफस हजाय) 

प्रलत ऩरयवाय एकभषु्ट 
२०,०००।- 

३. प्राकृलतक तथा गैय प्राकृलतक ववऩदभा ऩयी 
घयवाय वववहन बएका ऩरयवायको हकभा प्रलत 
घय 

ऩनु्स्थाऩना 
याहत 

रु. ३०,०००।– 

(लतस हजाय) 
प्रलत ऩरयवाय एकभषु्ट 
३०,०००।- 

४. अत्मन्तै न्मून आलथाक शस्थलत यहेको दीघायोगी 
ववयाभीको उऩचाय सहमोगाथा याहत प्रलत 
ऩरयवाय 

उऩचाय खचा रु. २०,०००।– 

(लफस हजाय) 
ऩरयवायको एकाघयको लनवेदन साथ 
भान्मता प्राप्त सयकायी स्वास््म  
सॊस्थाको भेलडकर रयऩोटा, सम्फशन्धत 
वडा कामाारमको लसपारयस 

प्रलत ऩरयवाय एकभषु्ट 
रु. २०,०००।- 

५. गाउॉसबाफाट ववलनमोजन नबएको तय 
कामाऩालरकारे ऩरयशस्थलत अनकुुर आकशस्भक 
रुऩभा सम्फोधन गनुाऩने मोजना 

मोजना 
यकभ कामाऩालरकाको लनणामानसुाय 

 

६. कामाऩालरकारे तत्कार सम्फोधन गनुाऩने 
जनुसकैु आकशस्भक कामा 

कामाऩालरकाको लनणामानसुाय  

 

 

प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतद्वाया प्रभाशणत लभलत् २०७४।१०।२१ 
 


