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भाग–२ 

 

 

मालिकाजजनु गाईँपालिका 

 

 

 

मालिकाजजनु गाईँपालिकाको लिपद व्यिस्थापन कोष (सञ्चािन तथा व्यिस्थापन) कायलुिलध (प्रथम ससंोधन), २०७९ 

प्रस्तािनाः 

 िषेनी समस्याका रुपमा रहकेो लिपदिाइ यस मालिकाजजुन गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र समाधानका प्रयासहरु मारु्त 

िातािरणीय, प्राकृलतक प्रकोप, मानिीय, भौलतक र ऄन्य महामारीका कारणबाट हुने क्षलतिाइ कम गनु िाञ्छनीय भएकाि,े 

मालिकाजजुन गाईँपालिकाको प्रिासकीय कायलुिलध लनयलमत गने ऐन, २०७४ को दर्ा ३ (१) बमोलजम कायुपालिकािे यो कायुलिलध 

बनाइ िागू गरेको छ ।  

गाईँकायपुालिकाबाट  स्िीकृत लमलत २०७९।०४।१९ 



पररच्छेद एक – प्रारम्भ 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस कायुलिलधको नाम मालिकाजजुन गाईँपालिकाको लिपद व्यिस्थापन कोष (सञ्चािन तथा 

व्यिस्थापन) कायुलिलध (प्रथम संसोधन), २०७९ हुनेछ ।  

(२) यो कायुलिलध राजपत्रमा प्रकासन भएको लमलतदेलख िाग ूहुनेछ ।  

२. लिषय िा प्रसङ्गिे ऄको ऄथु निागेमा यस कायुलिलधमा, 

क) “ऄध्यक्ष” भन्नािे मालिकाजजुन गाईँपालिकाको ऄध्यक्ष सम्झनज पदुछ । 

ख) “ईपाध्यक्ष” भन्नािे मालिकाजजुन गाईँपालिकाको ईपाध्यक्ष सम्झनज पदुछ । 

ग) “प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत” भन्नािे मालिकाजजुन गाईँपालिकाको प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत सम्झनज पदछु ।  

घ) “रेडक्रस संस्था” भन्नािे मालिकाजजुन गाईँपालिकामा रहकेो रेडक्रस संस्था सम्झनज पदछु ।  

ङ) “प्रहरी चौकी” भन्नािे मालिकाजजुन गाईँपालिकाको सदरमजकाममा रहकेो प्रहरी चौकी सम्झनज पदुछ ।  

च) “सम्पकु व्यलि” भन्नािे मालिकाजजुन गाईँपालिकाको ऄध्यक्षिे तोकेको गाईँपालिकाको लिपद हनेे कमचुारी सम्झनज 

पदुछ । 

छ) “लिपद व्यिस्थापन सलमलत” भन्नािे कायुलिलधको दर्ा बमोलजम गरठत सलमलत सम्झनज पदुछ । 

ज) “लिपद व्यिस्थापन कोष” भन्नािे कायुलिलधको दर्ा बमोलजम सञ्चािनमा रहकेो कोष सम्झनज पदुछ । 

झ) “लिपद” भन्नािे िातािरणीय क्षलत, प्राकृलतक लिपलिबाट हुने मानिीय क्षलत, प्राकृलतक प्रकोप, महामारी, कज नै ऄज्ञात 

महामारीबाट कृलष/पिज चौपायामा भएको क्षलत, ऄप्रत्यालसत अगिागी अदद सम्झनज पदुछ ।  

३. लजम्मेिारी तथा दालयत्िः लनयमानजसार लनणुय गनज ु लिपद व्यिस्थापन सलमलतको दालयत्ि रहनेछ भने यो कायुलिलधको 

पािना गनजु सबैको कतुव्य हुनेछ । 

पररच्छेद दजइ – लिपद व्यिस्थापन कोष 

४. गाईँपालिकामा एक लिपद व्यिस्थापन कोष रहनेछ । प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत र अर्थथक प्रिासन िाखा प्रमजखको संयजि 

हस्ताक्षरबाट सञ्चािन हुने गरी गाईँपालिकामा रहकेो लििीय संस्थामा कोषको नाममा एक छज ट्टै खाता हुनेछ ।  

५. कोषमा नेपाि सरकारबाट लिपद व्यिस्थापनका िालग प्राप्त रकम, प्रदेि सरकारबाट लिपद व्यिस्थापनका िालग प्राप्त 

रकम, ऄन्य लनजी संस्था, व्यलि, समूह, गैसस, NGOs, INGOs िा कज नै ऄन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा हुनेछ ।  

६. कोषमा जम्मा भएको रकम लिपद व्यिस्थापन सलमलतको लनणुयानजसार खचु गनु सदकनेछ । खचु भएको रकमको ऄनजमोदन 

कायुपालिकाबाट गनजु पनेछ ।  

७. िडा कायाुियिे लिपद ्व्यिस्थापनका िालग लिलनयोजन गरेको रकम समेत यसै कोषमा जम्मा हुनेछ । सोको खचु िडा 

सलमलतको लसर्ाररसका अधारमा लिपद ्व्यिस्थापन सलमलतिे गरेको लनणुयानजसार कायाुियिे िेखे्नछ ।  

पररच्छेद तीन – लिपद व्यिस्थापन सलमलत 

८. गाईँपालिकाको लिपद व्यिस्थापन कोष सञ्चािन तथा व्यिस्थापन र मानिीय, िातािरणीय, भौलतक तथा ऄन्य कज नै 

दकलसमको लिपद सम्बन्धी सम्पूणु कायु गनुका िालग गाईँपालिकामा तपलसि बमोलजमको एक गाईँपालिका स्तरीय 

अलधकाररक लिपद व्यिस्थापन सलमलत हुनेछ ।  

ऄध्यक्ष       -  संयोजक 

ईपाध्यक्ष       -  सदस्य 

प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत     -   सदस्य 

सामालजक लिकास सलमलत संयोजक    -   सदस्य 

िन, िातािरण तथा लिपद ्व्यिस्थापन सलमलत संयोजक  -  सदस्य 



स्िास््य िाखा प्रमजख     -  सदस्य 

अर्थथक प्रिासन िाखा प्रमजख     -   सदस्य 

लजन्सी ईपिाखा प्रमजख     -  सदस्य 

स्थानीय प्रहरी चौकी प्रमजख     -  सदस्य 

रेडक्रस संस्था प्रमजख      -   सदस्य 

गाईँपालिका ऄध्यक्षि ेतोकेको एक जना स्थानीय पत्रकार  -  सदस्य 

प्रालिलधक तथा लिपद व्यिस्थापन िाखा प्रमजख    -  सदस्य-सलचि 

९. अिश्यकतानजसार तीन जनामा नबढ्ने गरी ऄन्य सदस्यहरुिाइ सलमलतको बैठकमा अमन्त्रण गनु सदकनेछ ।  

१०. लिपद व्यिस्थापन सलमलतको बैठक प्रत्येक अिश्यकतानजसार संयोजकिे अमन्त्रण गनु सके्नछ ।    

११. सलमलतको बैठक भिा सोही कोषबाट कट्टी हुने गरी लनयमानजसार करकट्टी गरेर लितरण गररनेछ ।  

१२. लिपद व्यिस्थापन सलमलतको काम, कतुव्य र ऄलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ ।  

क) गाईँपालिकामा हुन सके्न सम्भालित लिपदहरुको बारेमा अिश्यक लनणुय गरी समाधानको प्रयास गने ।  

ख) लिपद ्प्रलतकायु सम्बन्धी लनणुय गने ।  

ग) लिपद ्पूिुतयारी सम्बन्धी अिश्यक देलखएको सामग्री खररद गरी सजरलक्षत रुपमा ऄद्यािलधक गरी राखे्न ।  

घ) लिलभन्न लनकायहरुसँग अिश्यक समन्िय र सहकायु गने । 

ङ) गाईँपालिकालभत्र देलखने लिपद ्(जस्तैः बाढी, पलहरो, भजकम्प, चट्याङ्ग, अगिागी, महामारी, अदद) सम्बन्धी अकलस्मक 

बैठक बसी तत्काि समाधानका िालग कायु गने ।  

च) राहत, ईद्दार र संरक्षण सम्बन्धी कायु गने ।  

छ) लिपद ्सम्बन्धी अिश्यक देलखएका सबै काय ुगने ।  

ज) रालिय लिपद ् जोलखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्रालधकरण र लजल्िा लिपद ् व्यस्थापन सलमलतको लनदेिन ईपर 

अिश्यक कारिाही गने/प्रत्यक्ष सम्पकुमा रहने ।  

झ) िडा स्तरीय लिपद ्व्यिस्थापन सलमलतबाट प्राप्त लनिेदन/लसर्ाररस ईपर कारिाही गने ।  

ञ) कायुपालिकाि ेतोकेका लिपद ्सम्बन्धी सम्पूणु कायु गने ।  

१३. प्रत्येक िडामा देहाय बमोलजमको एक िडा स्तरीय लिपद ्व्यिस्थापन सलमलत हुनेछ । 

िडा ऄध्यक्ष   -  संयोजक 

िडा सदस्यहरु   -   सदस्य 

िडा सलचि   -   सदस्य 

िडा हनेे प्रालिलधक कमुचारी  -  सदस्य-सलचि 

१४. अिश्यकतानजसार दजइ जनामा नबढ्ने गरी ऄन्य सदस्यहरुिाइ सलमलतको बैठकमा अमन्त्रण गनु सदकनेछ ।  

१५. िडा स्तरीय लिपद व्यिस्थापन सलमलतको बठैक अिश्यकतानजसार संयोजकिे अमन्त्रण गनु सके्नछ ।   

१६. िडा स्तरीय लिपद व्यिस्थापन सलमलतको काम, कतुव्य र ऄलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ ।  

क) िडा स्तरमा हुने लिपद्का घटनाहरुको बारेमा समाधानका िालग गाईँपालिका स्तरीय लिपद ् व्यिस्थापन सलमलतिाइ 

लसर्ाररस गरी पठाईने ।  

ख) िडामा प्राप्त लिपद ्सम्बन्धी लनिेदनहरु मालथ अिश्यक छिर्ि सलहत गाईँपालिका स्तरीय लिपद ्व्यिस्थापन सलमलतमा 

पठाईने ।  

ग) गाईँपालिका स्तरीय लिपद ्व्यिस्थापन सलमलतिाइ सघाईने ।  

घ) गाईँपालिका स्तरीय लिपद ्व्यिस्थापन सलमलति ेहस्तान्तरण गरेको लिपद ्पिूुतयारी सामग्रीको संरक्षण गरी सजरलक्षत राखे्न 

र सही सदजपयोग गने ।   



ङ) लिपद ्सम्बन्धी िडा स्तरीय राहत लितरणमा सहयोग, ईद्दार सम्बन्धी कायु गने ।  

च) गाईँपालिका स्तरीय लिपद ्व्यिस्थापन सलमलत र कायुपालिकाि ेतोकेका लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी ऄन्य कायु गने ।   

पररच्छेद चार - लिलिध 

१७. मालथ जजनसजकै कज रा ईल्िेख भएको भएतापलन/जजनसजकै ऄिस्थामा पलन राहत/लिपद्को नाममा नगद रकम ईपिध ध गराईन 

सदकने छैन । सलमलतको बैठकबाट अिश्यक देलखएको राहत/ईपचार सामग्री सलमलतिे खररद गरी लनयमानजसार हस्तान्तरण 

गनु सदकनेछ । यसरी खररद गररएको सामग्री ऄलनिायु रुपमा लजन्सी दालखिा गनजु पनेछ ।  

१८. अकलस्मक रुपमा अएको लिपद्िाइ तत्काि व्यिस्थापन गनुका िालग कज नै कमुचारीको नाममा कोषबाट सलमलतको 

लनणुयानजसार पेश्की रकम ईपिध ध गराईन सदकनेछ । यसरी ईपिध ध भएको पेश्की लनयमानजसार र्र्छ्यौट गनजु सम्बलन्धत 

कमुचारीको दालयत्ि हुनेछ ।  

१९. सलमलतिे खररद गने लिपद ् सामग्री गाईँपालिकाको खररद आकाइ िा लजन्सी ईपिाखा मारु्त मातै्र खररद गनजु पनेछ । 

ऄत्यािश्यक लिपद ्सामग्री खररद गरी सजरलक्षत साथ राख्नजपनेछ ।  

२०. कोषबाट भए गरेका सम्पूणु कायुहरुको लनयमानजसार शे्रस्ता राखे्न लजम्मा अर्थथक प्रिासन िाखाको हुनेछ । अन्तररक िेखा 

परीक्षकबाट लनयमानजसार अन्तररक िेखा परीक्षण र ऄलन्तम िखेा परीक्षण महािखेा परीक्षकबाट गराईनज पनेछ । ऄलन्तम 

िेखा परीक्षणबाट बेरुजज कायम भएमा लनयमानजसार र्र्छ्यौट गनजु सम्बलन्धत सबैको कतुव्य हुनेछ । लनयमानजसार बेरुजज 

र्र्छ्यौट नभएमा अन्तररक िेखा परीक्षकि ेऄसजि ईपरका िालग िखेी पठाईन सके्नछ र पाईने सेिा सजलिधाबाट ऄसजि गरी 

बेरुजज खातामा दालखिा गनु सके्नछ ।  

२१. सलमलतको लनणुयानजसार सलमलतका सदस्यहरु मध्यबेाट कज नै एक जनािाइ गाईँपालिकाको लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी काय ु

गनुका िालग सम्पकु व्यलिका रुपमा तोकी अिश्यक समन्यि, सहकाय ुर सहजीकरण गनु सके्नछ ।  

२२. लिपद ्सम्बन्धी लििरण संकिनका िालग गाईँपालिकामा कायुरत कमुचारीहरुिाइ डाटा संकिन, प्रलिष्टी, िागत ऄनजमान 

तयार, मूल्याङ्कनका िालग िडाहरुमा खटाईन सके्नछ । यसरी खरटएको टोिीिाइ सही डाटा ईपिध ध गराइ सहयोग गनजु 

सम्बलन्धत सबैको दालयत्ि हुनेछ । यसरी डाटा संकिनका िालग िडाहरुमा खरटएका कमुचारीहरुको थप सेिा सजलिधाका 

सन्दभुमा सलमलति ेअिश्यक लनणुय गनु सके्नछ ।  

पररच्छेद पाचँ – खारेजी तथा बचाई 

२३. मालिकाजजुन गाईँपालिकाको लिपद ्व्यिस्थापन कोष तथा अर्थथक सहायता सञ्चािन कायुलिलध, २०७५ खारेज भएको छ ।  

२४. यो कायुलिलध िागू भएको लमलतदेलख गाईँपालिकामा भएका लिपद ्सम्बन्धी सम्पूणु कायु यसै कायुलिलध बमोलजम मात्र 

हुनेछन । 

२५. यो कायलुिलधको कायाुन्यिनमा कज नै समस्या देलखएमा सलमलतको लसर्ाररसमा कायुपालिकािे ईपयजि िागेको लिषय 

सम्बन्धमा कायुलिलधमा अिश्यक संसोधन गनु सके्नछ ।  

 

 

अज्ञािे  

                                                                     सजरज प्रसाद जोिी 

                                                                                                            प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत 

 


