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भाग – २
आठराई त्रिवेणी गाउँ पालिका
नेपािको संत्रबिानको िारा २२६(१) वमोन्जमको आठराई त्रिवेणी गाउँ पालिकाको गाउँ काययपालिकािे बनाएको
ति िेखिए बमोन्जमको काययववधिहरु सवयसािारणको जानकारीको िाधग प्रकाशन गररएको छ l

सम्वत ् २०७४ को काययववधि नं ६

विपद व्यिस्थापन कोष सच
ं ालन तथा व्यिस्थापन काययविवि – २०७४
स्िीकृत विवत २०७४/११/२३
आठरार्इ त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको त्रवपद व्यवस्थापन कोष संचािन तथा व्यवस्थापन गनइ बनेको कायइत्रवधी
प्रस्तािना:
आठरार्इ त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको समग्र आत्रथइक सामात्रिक, मानवीय तथा भौत्रतक सरं चनाहरुको क्षत्रतिाई न्यनू ीकरण गनइ
नेपािको संत्रवधानको अनसु चू ी ८ िे त्रदएको एकि अत्रधकार तथा स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को पररच्छे द ३
दफा ११ उपदफा २ (न, ६) बमोत्रिम त्रवपद व्यवस्थापन कोष संचािन तथा व्यवस्थापन कायइत्रवत्रध २०७४ तयार गरर
िागु गररएको छ ।
पररच्छे द १

प्रारवभिक
१.
२.

३.
४.

सवं िप्त नाि र प्रारभि:
(क) यस कायइत्रवत्रधको नाम "त्रवपद व्यवस्थापन कोष सचं ािन तथा व्यवस्थापन कायइत्रवत्रध २०७४" रहेको छ ।
(ख) यो कायइत्रवधी गाउँकायइपात्रिकाबाट स्वीकृ त भएको त्रमत्रत देत्रख िागु हुनेछ ।
पररिाषा:
त्रवषय वा प्रसंगिे अको अथइ निागेमा यस कायइत्रवत्रधमा:क) "कायइत्रवत्रध" भन्नािे त्रवपद व्यवस्थापन कोष संचािन तथा व्यवस्थापन कायइत्रवत्रध २०७४ भन्ने बझ्ु नपु छइ ।
ख) "कोष" भन्नािे त्रवपद व्यवस्थापन कोष संचािन तथा व्यवस्थापन कोष भन्ने बझ्ु नपु छइ ।
ग) "व्यवस्थापन सत्रमत्रत" भन्नािे त्रवपद व्यवस्थापन कोष संचािन तथा व्यवस्थापन सत्रमत्रत बझ्ु नपु छइ ।
घ) "कायइपात्रिका" भन्नािे आठरार्इ त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको गाउँ कायइपात्रिका बझ्ु नपु छइ ।
ङ) "त्रवपद" भन्नािे प्राकृ त्रतक तथा मानवीय त्रवपदिार् वझ्ु नपु छइ ।
कोष स्थापना:
(१) त्रवपद व्यवस्थापन कोष संचािन तथा व्यवस्थापन कोष नाम गरे को एक कोषको स्थापना हुनेछ ।
कोषको कायायलय:
(१) कोषको सत्रचवािय गाउँ कायइपात्रिको कायाइियमा रहने छ ।
पररच्छे द २

कोषको अििारणा लक्ष्य उदेश्य र नीवत
५.

कोषको अििारणा:

६.

७.

८.

(१) यस गाउँपात्रिकामा हुने सबै प्रकारका प्राकृ त्रतक तथा मानव सृत्रित त्रवपद तथा प्रकोपबाट प्रभात्रवत व्यत्रि
पररवार संघसंस्थाको संख्यामा कमी ल्याउन तथा आम िनमानसमा प्राकृ त्रतक त्रवपद बारे सचेतना अत्रभबृत्रद गदै
त्रवपदबाट हताहत हुनेको संख्या न्यनू ीकरण गनइ, त्रपत्रित पररवारको पत्रहचान गरर राहत सहयोग प–ु याउनु नै कोषको
अवधारणा हुनेछ ।
लक्ष्य:
(१) प्राकृ त्रतक तथा मानव त्रसरत्र् ित त्रवपदको प्रकोपमा परे का पररवार संघसंस्थाहरुिाई राहत तथा पनु ःस्थापनामा
सहयोग प–ु याउने, त्रवपद िोत्रखम व्यवस्थापन कृ याकिापको पत्रहचान तथा प्राथत्रमकीकरण गदै त्रवपद
व्यवस्थापनको क्षमतामा अत्रभवृत्रि गरर मानवीय तथा भौत्रतक क्षत्रतमा कमी ल्याउनु यस कोषको िक्ष्य रहेको छ ।
उदेश्य: कोषका उदेश्यहरु देहायबमोत्रिम हुनेछनः्
(१) त्रवपद त्रपत्रितको उद्दार तथा पनु ःस्थापनाका िात्रग त्रिल्िा, प्रदेश तथा संघ त्रस्थत सबै कायाइिय
संघसंस्थात्रबच समन्वय गनइक
ु ा साथै िनसहभात्रगता िटु ाउन पहि गने ।
(२) त्रवपदका दृत्रिणिे गाउँपात्रिकाका िोत्रखमपणू इ क्षेिहरुको पत्रहचान गरर त्रवपद रोकथाम तथा त्रवपद िोत्रखम
व्यवस्थापनका िात्रग भौत्रतक तथा चेतनाम"िक कायइक्रम गने ।
(३) त्रवपदबाट हुन सक्ने िोत्रखमिार् न्यनू गनइ नीत्रतगत तथा सस्ं थागत सधु ार गने ।
(४) त्रवपद त्रपत्रितको आधारभतू आवश्यकताको पररपत्रू तइका िात्रग क्षत्रतको मल्ू याङकनका आधारमा तत्काि
राहत उपिब्ध गरार् सहयोग गने ।
(५) भवन तथा पवू ाइधार त्रनमाइण कायइ प्रारम्भ गदाइ वातावरण मैिी तथा भवन त्रनमाइण आचार संत्रहता बमोत्रिम
गने, गराउने ।
(६) स्थानीय त्रवपद िोत्रखम व्यवस्थापन योिना तिइमु ा त्रनदेत्रशका २०६८ द्वारा त्रनदेत्रशत त्रवपद िोत्रखम
व्यवस्थापन योिना तिइमु ामा िोि त्रदने ।
(७) त्रवपद बाट हुन सक्ने मानवीय तथा भौत्रतक क्षत्रतको न्यत्रू नकरणका िात्रग गाउँपात्रिकाको क्षमता त्रवकास
गने ।
(८) त्रवपद व्यवस्थापनको क्षेिमा काम गने सबै त्रनकायहरुका बीच समन्वय गने ।
(९) त्रवपद बाट त्रपत्रित व्यत्रिहरुिाई तत्काि उद्दार तथा राहत सहयोगका िात्रग कोषको व्यवस्था गने ।
(१०) त्रवपद व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, भवन त्रनमाइण व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रचत्रित काननु बमोत्रिम गने
गराउने ।
नीवत:
(१) त्रवपद त्रपत्रितको तत्काि उद्दार गने ।
(२) त्रवपद त्रपत्रितिाई उद्दार पत्रछ राहत सहयोग उपिब्ध गराउने ।
(३) त्रवपद त्रपत्रितहरुिार् पत्रहचान गरर तत्काि पनु ःस्थापनका िात्रग सहयोग प–ु याउने ।
(४) त्रवपद त्रपत्रितहरुिाई सहयोग उपिब्ध गराउनका िात्रग सम्बत्रन्धत सबै त्रनकायहरुका बीच समन्वय गने ।
(५) स्थानीय तहमा भवन त्रनमाइण आचारसंत्रहता बमोत्रिम भौत्रतक संरचना त्रनमाइण गने गराउने तथा स्थानीय तहमा
त्रवपद िोत्रखम व्यवस्थापन योिना तिइमु ा तथा कायाइन्वयन गने ।

पररच्छे द ३

कोषको व्यिस्थापन तथा सञ्चालन सभबन्िी व्यिस्था
९.

१०.

कोषको व्यिस्थापन तथा सञ्चालन सभबन्िी व्यिस्था:
(१) कोषको िक्ष्य तथा उद्देश्यहरु प्रात्रिका िात्रग देहायबमोत्रिमको व्यवस्थापन सत्रमत्रत गठन हुनेछ:
क) गाउँपात्रिका अध्यक्ष
-अध्यक्ष
ख) उपाध्यक्ष
-सदस्य
ग) प्रमख
-सदस्य
ु प्रशासकीय अत्रधकृ त वा नीििे तोके को प्रत्रतनीत्रध
घ) नेपाि प्रहरी, नेपािी सेना तथा सशस्त्र प्रहरीका स्थानीय प्रमख
-सदस्य
ु
ङ) सम्बन्धीत गाउँपात्रिकामा रहेको स्वास््य संस्थाका संयोिक
-सदस्य
च) वातावरण तथा त्रवपद व्यवस्थापन सत्रमत्रतका सयं ोिक
-सदस्य
छ) स्थानीय रे िक्रसका प्रमख
-सदस्य
ु वा प्रत्रतत्रनत्रध
ि) उदध्् योग वात्रणज्य सघं को प्रत्रतत्रनत्रध
-सदस्य
झ)प्रशासन शाखा प्रमख
-सदस्य सत्रचव
ु
(२) व्यवस्थापन सत्रमत्रतको वैठक सामान्यतया वषइमा ३ पटक बस्ने छ ।
(३) वैठकको आव्हान सत्रमत्रतको अध्यक्षिे गनेछ भने सदस्य सत्रचविे वैठक बोिाउनेछ ।
(४) आवश्यकता अनसु ार व्यवस्थापन सत्रमत्रतको वैठक िनु सुकै समयमा पत्रन वोिाउन सत्रकनेछ ।
(५) व्यवस्थापन सत्रमत्रतको सम्पणू सदस्य संख्याको कम्तीमा पचास प्रत्रतशत सदस्य उपत्रस्थत भएमा बैठकको
गणपरु क सख्ं या परु ा भएको मात्रननेछ ।
(६) बैठकको त्रनणइय अध्यक्षद्वारा प्रमात्रणत गनइपु नेछ ।
सविवतको काि, कतयव्य र अविकार:
(१) त्रवपद व्यवस्थापन कोष संचािन तथा व्यवस्थापन सत्रमत्रतको काम कतइव्य र अत्रधकार देहाय बमोत्रिम हुनेछन्
।
क) त्रवपद व्यवस्थापनका िात्रग आत्रथइक श्रोत िटु ाउने,
ख) कोषको बात्रषइक योिना तिइमु ा गरर गाउँसभामा पेश गने,
ग) त्रवपद सम्बन्धी चेतनामि
ु क कायइक्रम संचािन गने,
घ) त्रवपद बाट त्रपत्रित व्यत्रि पररवार र संघसंस्थािाई तत्काि राहत उपिब्ध गराउने,
ङ) त्रवपद बाट त्रपत्रितका िात्रग पनु ःस्थापनाको व्यवस्था गने,
च) वात्रषक
इ योिना तथा कायइक्रम सचं ािन गदाइ वातावरण मैत्रि बनाउन समन्वयकारी भत्रु मका त्रनवाइह गने,
छ) त्रवकास प्रकृ यामा त्रवपद िोत्रखम न्यनू ीकरणिार् मि
ू प्रवात्रहकरण गने,
ि) कोषका कायइहरुको अनगु मन, सपु ररवेक्षण तथा प्रगत्रत सत्रमक्षा गने,

११.

१२.

१३.

झ) स्थानीय तहका त्रवपद िोत्रखम व्यवस्थापन सम्बन्धी योिनाहरुको तिइमु ा र कायाइन्वयन गराउदै त्रवपद िोत्रखम
व्यवस्थापनिाई संस्थागत गरर त्रवपद उत्थानशीि समािको त्रनमाइण गने ।
अध्यिका काि, कतयव्य र अविकार:
(१) अध्यक्षका काम, कतइव्य र अत्रधकार देहायबमोत्रिम हुनेछ,
क) बैठकको अध्यक्षता गने
ख) बैठक बोिाउन सत्रचविाई त्रनदेशन त्रदने,
ग) बैठकमा प्रत्रतबेदन पेश गने, प्रस्ताव पेश गने गराउने
घ) सत्रमत्रतका सदस्यहरुिार् कामको बाँिफाँि गने तथा कामको आवश्यक समन्वय गने,
ङ) कोषको त्रवत्रिय श्रोत िटु ाउने र पररचािन गने गराउने,
च) कोषका त्रनणइयहरु सावइित्रनक गरर पारदत्रशइता कायम गराउने
छ) कोषको बैठक सहभात्रगतात्मक रुपमा गराउने
ि) कोषका तफइ बाट अन्य त्रनकायमा प्रत्रतत्रनत्रधत्व गने गराउने
झ) कोषका तफइ बाट अन्य त्रनकाय, सघं ÷सस्ं था सगं सम्झौता गनइपू ने भए गने गराउने
ञ) कोषको योिना तिइमु ा तथा सो को स्वीकृ ती गनइ गराउन आवश्यक कावाइही गने गराउने
ट) कोषका कामको अनगु मन मूल्याङकन गने गराउने
सदस्य सवचिको काि, कतयव्य र अविकार:
(१) कोषको सदस्य सत्रचवको काम, कतइव्य र अत्रधकार देहायबमोत्रिम हुनेछः
क) अध्यक्षको आदेशानसु ार बैठक बोिाउने, अध्यक्ष सँग सल्िाहामा छिफिका त्रवषयबस्तहु रु तयार गरर
त्रनणइयाथइ वैठकमा पेश गने
ख) बैठकको त्रनणइय िेख्ने, कोषका सबै कागिातहरु त्रिम्मा त्रिने,
ग) कोषसँग सम्बत्रन्धत सचू नाहरु, त्याङ तथा अत्रभिेख अध्यावत्रधक गने,
घ) अध्यक्षिे तोके का अन्य कायइहरु गने ।
ङ) कोषका प्रशासत्रनक तथा अन्य दैत्रनक कायइहरु गने,
च) कोषका कायइक्रम तिइमु ा स्वीकृ ती र कायाइन्वयन गनइ आवश्यक कावाइही गने,
छ) कायइक्रहरुको अनगु मन गने गराउने,
ि) कोषको चिअचि सम्पत्रिको संरक्षण गने गराउने ।
सदस्यको काि कतयव्य र अविकार:
(१)कोषको सदस्यको काम कतइव्य र अत्रधकार देहायबमोत्रिम हुनेछः
क) बैठकमा उपत्रस्थत भर् छिफिमा सत्रक्रयतापवू इक भाग त्रिने,
ख) अध्यक्षको काममा सहयोग प–ु याउने,
ग) तोत्रकएको त्रिम्मेवारीिार् पुरा गने,
घ) बैठकमा त्रनणइयमा पग्ु न मतदान गनइ पने भए मतदान गने,

ङ) अध्यक्षिे तोके का अन्य दात्रयत्व त्रनवाइह गने,
च) कोषका कायइक्रमहरु कायाइन्वयन गनइ सहयोग प–ु याउने ।
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आवथयक तथा प्रशासवनक व्यिस्था
१४.

१५.
१६.
१७.
१८.
१९.

कोषको विविय व्यिस्थापन:
(१) कोषमा देहायका रकमहरु रहने छनः्
क) गाउँसभा बाट त्रवपद व्यवस्थापन कोषका िात्रग वात्रषक
इ रुपमा त्रवत्रनयोिन हुने रकम,
ख) अन्य स्थानीय तह बाट प्राि हुने रकम ,
ग) दातृ त्रनकाय पररयोिना गैर सरसरकारी संस्था बाट प्राि हुने रकम
घ) कोष िाई सेवा शल्ु क बाट प्राि हुने रकम
ङ) कोषिाई अन्य त्रवत्रभन्न स्रोत हरु बाट प्राि हुने रकम ।
च) संत्रघय सरकार, प्रदेश सरकार बाट प्राि अनदु ान सहयोग हुने रकम ।
(२) कोषको रकम नेपाि राष्ट्र बैक द्वारा क वगइको र्िाित प्राि कुनैपत्रन वैङ्मा छुट्टै खाता खोत्रि िम्मा गररने छ ।
कोषको सचं ािन गाउँपात्रिकाको प्रमख
ु प्रशासत्रकय अत्रधकृ त र िेखा प्रमख
ु वा त्रनििे तोके िेखा सम्बन्द्द
कमइचारीको संयि
ु दस्तखतबाट हुनेछ ।
(३) कोषको िेखापरीक्षण प्रचत्रित काननु बमोत्रिम हुनेछ ।
कोषको आवथयक व्यिस्था: कोषको आत्रथइक व्यवस्था यस कायइत्रवत्रधमा तोत्रकएबमोत्रवम र अन्य कुराको हकमा
स्थानीय तहको आत्रथइक प्रशासन सम्बत्रन्ध प्रचत्रित काननु बमोत्रिम हुनेछ ।
बवजयत गररएको िारे: कोषमा िनु प्रयोिनका िात्रग रकम प्राि भएको हो सो प्रयोिन बाहेक अन्य कायइमा रकम
खचइ गनइ वत्रिइत गररएको छ ।
प्रशासवनक व्यिस्था: कोषको प्रशासत्रनक तथा आत्रथइक कारोवार गाउँकायइपात्रिकाको कमइचारीहरु बाट नै
संचािन गररनेछ ।
बैठक ििा: कोषको व्यवस्थापन सत्रमत्रतको बैठकमा भागत्रिने पदात्रधकारी सदस्यहरु तथा अन्य आमत्रन्ितहरुिाई
गाउँकायइपात्रिकाको त्रनणइअनसु ार भिा उपिब्ध गरार्नेछ ।
काययक्रि सच
ं ालन सभबन्िी खचय व्यिस्था:
(१) कोष बाट संचािन हुने कायइक्रमहरु कोषिे आफै वा अन्य सरकारी गैरसरकारी त्रनकायसँग त्रमिेर संचािन गनइ
सक्नेछ ।
(२) कोषिे आप–नो कायइक्रम गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको प्रात्रवत्रधक सहयोग वाट संचािन गराउन सक्नेछ ।
(३) गाउँपात्रिका त्रभि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा त्रवपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कायइक्रमहरु अन्य कुनै त्रनकाय द्वारा
सचं ािन गररन्छ भने उि कायइक्रम सचं ािनको स्वात्रमत्व गाउँ कायइपात्रिकामा रहेको मात्रननेछ ।

२०. राहत तथा उद्दार कायं सच
ं ालन सभबवन्ि व्यिस्थााः गाउँपात्रिकाका कुनै पत्रन विामा त्रवपद आर्परे को अवस्थामा
देहायबमोत्रिमको व्यवस्थापन गररनेछ:
(क) त्रवपद प्रभात्रवत स्थानको पत्रहचान भर् तत्काि उद्दार को व्यवस्था गने,
(ख) उिार पत्रछ त्रवपद प्रभात्रवत व्यत्रि, पररवार तथा संघ संस्थाहरुको वगीकरण गरर विा कायाइिय माफइ त िगत
राख्ने,
ग) विा सत्रमत्रतको वैठक द्वारा त्रवपद प्रभात्रवत हरुको सिइत्रमन मचु ल्ु का गराई राहत अनदु ानका िात्रग वातावरण
तथा त्रवपद व्यवस्थापन सत्रमत्रतमा त्रसफाररस गने ,
घ) वातावरण तथा त्रवपद व्यवस्थापन सत्रमत्रत बाट त्रवपद व्यवस्थापन कोष संचािन तथा व्यवस्थापन सत्रमत्रत समक्ष
राहत त्रवतरणका िात्रग त्रसफाररस गने,
च) यस खण्िमा िेसक
ु ै िेत्रखएको भएतापत्रन यस सम्बन्धमा गाउँकायइपात्रिकाको त्रनणइय अत्रन्तम मात्रननेछ ।
२१. विपद प्रिावित िगीकरणाः गाउँपात्रिकामा आर्पने त्रवपदबाट प्रभात्रवतहरुको वगीकरण देहायबमोत्रिम हुनेछ:
क) प्रभात्रवत: प्राकृ त्रतक वा मानव सृत्रिइत त्रवपद िस्तै भक
ु म्प, पत्रहरो, आगिागी आत्रद बाट सामान्य क्षत्रत भएका
व्यत्रि पररवार तथा संघ संस्थाहरु ,
ख) आत्रं शक प्रभात्रवत: प्राकृ त्रतक वा मानव सृत्रिइत त्रवपद बाट प्रभात्रवत भएकाहरु िस्तै घरमा सामान्य क्षत्रत भएका
तर बस्न िायक, पत्रहरोिे खेतवारी सामान्य क्षत्रत प–ु याएका, आगिागी भर् घर तथा मानव िन, चौपाया,
पशपु ंक्षीमा सामान्य भौत्रतक क्षत्रत भएका ।
ग) अत्रत प्रभात्रवत: प्राकृ त्रतक तथा मानव सृत्रिइत त्रवपद बाट प्रभात्रवत भई िन धनको क्षत्रत व्यहोरे का पररवारका
सदस्यको मृत्यु भएका, वसोवास गने घर एवं अन्य भौत्रतक पवू ाइधार नि भएका, अङग भङग भर्
त्रित्रवकोपािइनका िात्रग अन्य मात्रथ आत्रश्रत हुन पगु ेका ।
२२. राहत वितरण व्यिस्थापन सभबन्िी:
क) त्रवपद प्रभात्रवत क्षेि रहेको सम्बत्रन्धत विाको त्रसफाररसमा त्रवपद प्रभात्रवतहरुिाई बदु ा न.ं २१ (क) बगीकरणमा
परे काहरुिाई दश हिार माि उपिब्ध गराउने,
ख) प्रभात्रवत क्षेि रहेको सम्बत्रन्धत विाको त्रसफाररसमा त्रवपद प्रभात्रवतहरुिाई बदु ा न.ं २१ (ख) बगीकरणमा
परे काहरुिाई प्रत्रत पररवार पन्र हिार माि उपिब्ध गराउने,
ग) प्रभात्रवत क्षेि रहेको सम्बत्रन्धत विाको त्रसफाररसमा त्रवपद प्रभात्रवतहरुिाई बदु ा नं. २१ (ग) बगीकरणमा
परे काहरुिाई देहायबमोत्रिम राहत उपिव्ध गराउने,
अ) पररवारका सदस्यहरु मृत्यु भएमा प्रत्रत व्यत्रि रु. १५,०००।आ) घरवार त्रवत्रहन भएका पररवार िाई प्रत्रत पररवार रु. १०,०००।- र त्रिन्सी सामग्री तफइ प्रत्रत पररवार दर्ु इ
वण्िि त्रटन (३९ mm साधाबाट) ।
र्) अगं भङ्ग भएका पररवारिाई प्रत्रत व्यत्रि रु. ८,०००।ई) शारीररक रुपमा घार्ते भई उपचाररत अवस्थामा रहेकािार्इ प्रत्रत व्यत्रि रु. ५,०००।-

२३.

उ) अत्रत प्रभात्रवतमा त्रसफाररसमा परे का सघं सस्ं थाहरुको हकमा मत्रहिा बािबात्रिका तथा िेष्ठ नागररक
सम्बन्धी काम गने सस्ं थाहरुिार् ममइत सभं ार तफइ रु. १०,०००।- तथा अन्य सस्ं थाहरुिार् रु.
५०००।िडा स्तररय विपद प्रिावित पवहचान सविवताः विा स्तररय त्रवपद प्रभात्रवत पत्रहचान सत्रमत्रत देहायबमोत्रिम
हुनेछ,
क) विा अध्यक्ष
- संयोिक
ख) विा सदस्यहरु
- सदस्य
ग) सम्बत्रन्धत विामा रहेका सरु क्षा त्रनकायका प्रमख
- सदस्य
ु
घ) सम्बत्रन्धत विामा रहेका स्वास््य संस्था वा रे िक्रसका प्रमुख
- सदस्य
ङ) विा सत्रचव
- सदस्य सत्रचव
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विविि
२४.
२५.
२६.
२७.
२८.

कोष बाट काययक्रि सच
ं ालन गनयपन ने: गाउँ कायइपात्रिकाको कायाइिय, गाउँकायइपात्रिका र यस अन्तगइतका
सत्रमत्रत वा उपसत्रमत्रतबाट त्रवपद सम्बत्रन्ध कायइक्रम सचं ािन गदाइ यस कोषबाट माि सचं ािन गररनेछन् ।
जााँच पास तथा फरफारक: कोषबाट संचािन गररने कायइक्रमको िाँचपास तथा फरफारक प्रचत्रित काननु
बमोत्रिम हुनेछ ।
गाउाँपावलका विकास योजनािा सिािेश गने: कोष बाट स्वीकृ त वात्रषक
इ योिना तथा कायइक्रमहरु
गाउँपात्रिकाको त्रवकास योिनामा समावेश गनइपु नेछ ।
काययविविको सश
ं ोिन: यस कायइत्रवत्रधिाई संशोधन गनइ आवश्यक देत्रखएमा व्यवस्थापन सत्रमत्रतको त्रसफाररसमा
कायइपात्रिकािे गनेछ ।
बचाउ र खारेजी:
क) यस कायइत्रवत्रधमा व्यवस्था भएका कुराहरुको हकमा स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४, स्थानीय तहको
आत्रथइक प्रशासन सम्बत्रन्ध प्रचत्रित काननु सँग बात्रझन गएमा बात्रझएको हकमा स्वतः खारे ि भएको मात्रननेछ
।
ख) कुनै कारणबाट कोष सचं ािन हुन नसके मा गाउँकायइपात्रिकािे कोषिार् खारे ि गनइ सक्नेछ ।
ग) कोष खारे ि भएमा कोषमा रहेको चिअचि सम्पत्रि तथा दात्रयत्व गाउँ कायइपात्रिकाको कायाइियमा स्वत:
सनेछ ।

प्रमाखणत लमतत २०७४/११/२३

आज्ञािे,
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