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बैजनाथ गााँउपालिका “बाि कोष (स्थापना र सञ्चािन) कार्यलिधी,  २०७८ 
 
 

 

गाउँ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलत : २०७८/१२/१२ 

गाउॉऩामरका अध्मऺफाट प्रभाशणकयण मभमत : २०७८/१२/२०   
 

प्रस्तावना: 
वविेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका फारफामरकाको उद्दाय, अस्थामी 

सॊयऺण, स्वास््म उऩचाय, भनोसाभाशजक सहमोग, ऩारयवारयक ऩनुमभिरन तथा 
ऩनुस्थािऩना गयाउनका रामग एक कोष स्थाऩना गनि आवश्मक बएकारे फैजनाथ 
गाॉउऩामरका मबत्रका फारफामरकाको हक अमधकाय सॊयऺण य सम्फर्द्िन  गनि 
उऩमकु्त बएकोरे  फैजनाथ गाउऩामरकाको प्रिासकीम कामिववधी मनममभत गने 
ऐन, २०७४ को दपा ४ रे ददएको अमधकाय प्रमोग गयी फैजनाथ गाॉउऩामरकारे  
मो कामिववधी फनाएको छ । 
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१. कोषको नाभ य प्रायम्ब : 

(क) मस कोषको नाभ “फैजनाथ गाॉउऩामरका फार कोष (स्थाऩना य सञ्चारन) कामिववधी, २०७८”           

यहेको छ। 

(ख) मो कामिववधी कामिऩामरकाफाट स्वीकृत बइ याजऩत्रभा प्रकाशित बए ऩमछ रागू हनुेछ ।  

२.ऩरयबाषा : 

 (क) ‘‘ऐन” बन्नारे सघीम सॊसदरे फनाएको फारफामरका सम्फन्धी ऐन, २०७५ सम्झन ुऩदिछ ।  

(ख) ‘‘वविेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका फारफामरका” बन्नारे मस कामिववमधको दपा ३ फभोशजभका 
फारफामरका सम्झनऩुदिछ ।  

ग) “कोष” बन्नारे  मस कामिववमधको दपा  ५ फभोशजभको फार कोष सम्झन ुऩदिछ । 

(घ) “समभमत” बन्नारे दपा ८ फभोशजभ गदित कोष सञ्चारक समभमत सम्झन ुऩदिछ । 

(ङ) “कामिववधी” बन्नारे फैजनाथ गाॉउऩामरका फार कोष (स्थाऩना य सञ्चारन) कामिववधी २०७८ बने्न सम्झन ु
ऩदिछ ।  

(च) “गाॉउऩामरका” बन्नारे फैजनाथ गाॉउऩामरका बने्न सम्झन ुऩदिछ 

३. वविषे सॊयऺणको आवश्मकता बएका फारफामरका : वविेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका फारफामरका 
अन्र्तगत मनम्न फारफामरका ऩदिछन।् 

१) जोशखभऩूणि श्रभभा सॊरग्न यहेका 
 २) मौनिोषण, मौन दबु्मवहाय, फेचववखन वा ओसाय ऩसायभा ऩयेका,  
३) िायीरयक वा भानमसक मातना वा बेदबाव जस्ता दबु्मिवहायफाट ऩीमडत,  

४) अऩाङ्गता बएका, 
 ५) दघुिटनाभा ऩयेका वा प्राकृमतक प्रकोऩभा ऩयेका,  
६) वहॊसाफाट प्रबाववत एवॊ वऩमडत बएका, 
 ७) हयाएको वा फेवारयसे अवस्थाभा पेरा ऩयेका,  
८) ऋणको कायणरे फन्धकभा यहेका वा जफजिशस्त श्रभभा रगाई ऩीमडत बएका,  
९) फाफ/ुआभा कायागाय वा वहयासतभा यहेको वा कुनै कसूयको कायणरे फेवारयसे बएका,  
१०) फाफआुभा वा आपन्तजनको सॊयऺणफाट फशञ्चत बएका, 
११) ससु्त भनशस्थमत बएका,  
१२) अऩहयण वा ियीय फन्धकभा ऩयेका, 

 १३) सडक फारफामरका,  
१४) एच.आई.मब.सॊक्रमभत तथा प्रबाववत बएका, 
 १५) सञ्चारक समभमतरे आऩतकामरन अवस्थाभा यहेका बनी िम्माएका अन्म फारफामरका । 
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 ४. मनवेदन ददन सक्न े: मस कामिववमधको  दपाभा उल्रेख गरयएका फारफामरकाहरूको सॊयऺण, उर्द्ाय तथा 
याहतको रामग आफ्नो ऩरयचम खलु्ने गयी मस  गाॉउऩामरका वा सम्फशन्धत वडाहरूभा फसोफास गने जोसकैु 
सयोकायवारा/व्मशक्तरे फैजनाथ गाॉउकामिऩामरका अन्तगित भवहरा तथा फारफामरका िाखा, वडा कामािरम वा 
वडा स्तयीम फारअमधकाय सॊयऺण समभमतको कामािरमभा फारफामरकाको ववस्ततृ मफवयण खलु्नेगयी मनवेदन 
ददन सक्नेछ। 

 ५. कोषको स्थाऩना :  

(१) फैजनाथ गाॉउऩामरका ऺेत्रमबत्र वविेष सॊयऺणका आवश्मकता बएका फारफामरकाराई उद्दाय, अस्थामी 
सॊयऺण, स्वास््म उऩचाय, भनोसाभाशजक सहमोग, ऩारयवारयक ऩनुमभिरन तथा ऩनुस्र्थाऩना गयाउने काभ सभेतका 
रामग एक फार कोषको स्थाऩना गरयएको छ । 

 (२) कोषभा देहाम फभोशजभको यकभहरु यहनेछन।् 

 (क) सॊघीम, प्रदेि तथा स्थानीम सयकाय फाट प्राप्त यकभ, 

 (ख) ववदेिी सयकाय, अन्तयािविम सॊघ सॊस्था वा व्मशक्तफाट प्राप्त यकभ,  

(ग) स्वदेिी सॊघ, सॊस्था वा व्मशक्तफाट प्राप्त यकभ,  

(घ) अन्म कुनै श्रोतफाट प्राप्त यकभ । 

 (३) उदपा  (२) को खण्ड (ख) फभोशजभ यकभ प्राप्त गनि प्रचमरत कानून फभोशजभ स्वीकृमत मरइनेछ ।  

(४) कोषरे आफ्ना उदे्दश्मसॉग भेर खाने सॊघीम, प्रदेि य स्थानीम सयकायरे सञ्चारन गने फार हेल्ऩराईन 
जस्ता कामिक्रभसॉग सभन्वम गयी वक्रमाकराऩ सञ्चारन गनेछ । 

 ६. कोषको उऩमोग : कोषको यकभ देहामको काभको रामग उऩमोग गरयनेछ्–  

(क) वविेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका फारफामरकाको ऩवहचान गनि,  
(ख) वविेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका फारफामरकाको उर्द्ाय गनि,  
(ग) वविेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका फारफामरकाको अस्थामी सॊयऺण गनि,  
(घ) वविेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका फारफामरकाको स्वास््म उऩचाय तथा भनोसाभाशजक सहमोग गनि,  
(ङ) वविेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका फारफामरकाको ऩरयवाय खोजी गयी ऩनुमभिरन तथा ऩनुस्र्थाऩना गनि, 
(च) खण्ड (क) देशख (ङ) भा उल्रेशखत कामिसॉग सम्फशन्धत अन्मआवश्मक कामि गनि ।  

७. कोषको यकभ उऩमोग गनि नऩाइने्   

सञ्चारक समभमतको फैिक बत्ता, खाजा, भ्रभण भसरन्द, छऩाई, ऩत्रऩमत्रका, ववऻाऩन रगामतका कुनै ऩमन 
प्रिासमनक कामिका मनमभत्त कोषको यकभ खचि गनि ऩाइने छैन । तय अत्माफश्मक  कामि सम्ऩादन गनि 
राग्ने मबमबन्न खचिहरु जस्तो : मातामातको प्रमोग रगामतका अत्मावश्मकीम कामिभा यकभ खचि गनि 
समभमतको मरशखत मनणिम सवहतको मसपारयसभा  न्मनुतभ यकभ खचि गनि मस मनमभरे फाधा ऩमुािएको 
भामननेछैन । 
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८. समभमतको गिन   

(१) कोषको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गने काभका रामग एक कोष सञ्चारन समभमत यहनेछ| 
 (२) समभमतको गिन देहाम फभोशजभ हनुेछ । 

 (क)  फारअमधकाय समभमतको सॊमोजक           -     सॊमोजक 

(ख) साभाशजक ववकास समभमतको सॊमोजक वा समभमतको अरु कुनै सदस्म १ जना     -     सदस्म 

(ग) गाउऩामरकास्तयीम फारसॊजारको अध्मऺ वा प्रमतमनधी -       सदस्म  

(घ) गाउऩामरकाभा फारअमधकायको ऺेत्रभा काभ गने साभाशजक सॊघ सॊस्थाहरु भध्मेफाट गाॉउऩामरका 
अध्मऺरे भनोनमन गयेको एक जना सॊस्थाको प्रमतमनधी           -                  सदस्म  

(ङ) शिऺा, मवुा तथा खेरकुद िाखा प्रभखु वा मनजरे तोकेको कभिचायी –  सदस्म   

च ) भवहरा तथा फारफामरका िाखा प्रभखु सो नबए कामािरमरे तोकेको कभिचायी   -    सदस्म सशचव 

(३) उऩदपा (२) को खण्ड (घ) फभोशजभको सदस्मको ऩदावमध दईु वषिको हनुेछ य मनजको ऩनु् भनोनमन 
हनु सक्नेछ ।  

९. समभमतको काभ, कतिव्म, अमधकाय :  

१) समभमतको काभ, कतिव्म य अमधकाय देहामफभोशजभ हनुेछ  

(क) कोष फवृर्द्को रामग स्रोतको खोजी गने, आवश्मक यचनात्भक तथा प्रवद्र्धनात्भक वक्रमाकराऩहरु 
सञ्चारन गने,  

(ख) कोषको यकभको सॊयऺण गने, 

 (ग) दपा ५ फभोशजभ कोषको यकभ उऩमोग गने,  

(घ) कोषभा यहेको यकभ खचि वा ववतयणसम्फन्धी भाऩदण्ड फनाई रागू गने, 

 (ङ) तत्कार खचि नहनुे कोषको यकभ अऺम कोषभा याख्न ेवा अन्म ऺेत्रभा रगानी गने सम्फन्धी भाऩदण्ड 
फनाई राग ुगने, 

 (च) वविेष सॊयऺणका आवश्मकता बएका फारफामरकाका ऺेत्रभा काभ गरययहेका वा गनि इच्छुक सॊघ, सॊस्था 
वा व्मशक्तसॉग सभन्वम गने,  

(छ) कोषको आम व्ममको वववयण, रेखा ऩयीऺण प्रमतवेदन वावषिक रुऩभा कामिऩामरका फैिकभा ऩेि गने, 

 (ज) समभमतफाट गरयने कामिक्रभको अनगुभन गने वा गयाउने,  
(झ) वविेष सॊयऺणका आवश्मकता बएका फारफामरकाको सॊयऺणको मनशम्त आवश्मक अन्म उऩमकु्त कामि 
गने, गयाउने  

 १०. समभमतको फैिक य मनणिम : 

 (१) कोष व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन समभमतको फैिक आवश्मकताअनसुाय फस्नेछ,  

(२) समभमतको फैिक अध्मऺरे तोकेको मभमत, सभम य स्थानभा फस्नेछ, 

 (३) समभमतको फैिक फस्न ुबन्दा कशम्तभा २४ घण्टा अगामड समभमतको सदस्म सशचवरे फैिकभा छरपर 
हनुे कामिसूची सवहतको सूचना सफै सदस्महरुराई ददनऩुनेछ,  
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(४) समभमतको कुर सदस्म सॊख्माको ऩचास प्रमतित बन्दा फढी सदस्महरु उऩशस्थत बएभा समभमतको 
फैिकको रामग गणऩूयक सॊख्मा ऩगेुको भामननेछ,  

(५) कोष सॊचारन समभमतरे सविसम्भत्का आधायभा मनणिम गनेछ । सविसम्भत नबएभा फहभुतको मनणिमराई 
समभमतको मनणिम भामननेछ । सदस्महरुको भत फयाफय बएभा अध्मऺरे मनणािमक भत ददनेछ|  
(६) समभमतरे आवश्मकता अनसुाय शजम्भेवाय ऩदामधकायी य कभिचायी वा कुनै मफषम मफऻ व्मशक्तराई 
समभमतको वैिकभा आभन्त्रण गनि सक्नेछन ्। आभशन्त्रत सदस्मदको भतामधकाय हनुे छैन|  
(७) समभमतको मनणिम समभमतको सदस्म सशचवरे प्रभाशणत गयी याख्नऩुनेछ| 
(८) समभमतको फैिकसम्फन्धी अन्म व्मवस्था समभमतरे आपै मनधाियण गये फभोशजभ हनुेछ ।  

११. सहमोग सम्फन्धी भाऩदण्ड : 

 (१) गाॉउऩामरका मबत्र वविेष सॊयऺणको आवश्मकता बएको फारफामरका छ बनी कसैरे गाउऩामरकाभा  
मनवेदन ददन वा मरशखत वा भौशखक रुऩभा जानकायी गयाउन सक्नेछन।्  

(२) दपा (१) फभोशजभ जानकायी प्राप्त बएऩमछ कामािरमरे समभमतको सदस्म सशचवभापि त आवश्मक 
सोधऩछु गयी मथाथि वववयण ऩत्ता रगाउने ब्मफस्था मभराउने छ | 
 (३) उऩदपा (२) फभोशजभको प्रवक्रमा ऩमछ वविेष सॊयऺणको आवश्मकता बएको फारफामरकाराई सहमोग 
आवश्मक छ बने्न रागेभा मनजरे समभमतको फैिक आव्हान गने छन।्  

(४) वविेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका फारफामरकाको मनमभत्त समभमतरे देहाम फभोशजभको आमथिक 
सहमोगको मनणिम गनेछ :  

(क) कोषफाट एक ऩटकभा फढीभा रु. १०,०००।– सम्भ मनणिम गरय सहमोग गनि सवकनेछ । 

(ग) कोषफाट साभान्मत् एक जनाराई एक ऩटक सहमोग गरयनेछ । तय, वविेष शस्थमतभा समभमतको मनणिमरे 
थऩ एक ऩटक ऩवहरेको सहमोगको ऩचहतय प्रमतित सम्भ सहमोग गनि सवकने छ ।  

(५) वविेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका फारफामरकाराई तत्कार उर्द्ाय, सॊयऺण वा उऩचाय नगयेभा 
भानवीम ऺमत वा गम्बीय ऩरयणाभ हनुे देशखएभा सदस्म सशचवको मसपारयसभा अध्मऺरे कोषफाट एकऩटक 
तत्कार सम्फशन्धत फारफामरकाको मनमभत्त दि हजाय रुऩैमाॉ उऩरब्ध गयाउन सक्नेछन।्  

(६) उऩदपा (५) फभोशजभ फारफामरकाराई यकभ उऩरब्ध गयाइएकोभा त्मसयी यकभ उऩरब्ध गयाइए 
ऩमछ फस्ने समभमतको फैिकफाट सो खचिको अनभुोदन गयाउन ुऩनेछ ।  

(७) समभमतरे वविेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका फारफामरकाको उद्दाय, अस्थामी सॊयऺण, स्वास््म उऩचाय, 

भनोसाभाशजक सहमोग, ऩारयवारयक ऩनुमभिरनका मनमभत्त आमथिक सहमोग फाहेकका अन्म कामिक्रभका मनमभत्त 
अरग्गै भाऩदण्ड फनाउन सक्नेछ । 

८) कोषको यकभ रु १००००। सम्भ सानो नगददकोषको रुऩभा सदस्म सशचवरे ऩेश्की स्वरुऩ मरई रु 
१००००। सम्भ आवश्मकता, औशचत्म य कोष सञ्चारन कामिववमध अनसुाय उऩरव्ध गयाउने प्रफन्ध 
कामािरामाको हनुेछ । सो सानो नगदी कोष खचि बएभा सो को पछ्यौट ऩश्चात ऩनु ऩेश्की स्वरुऩ ददन 
सवकने य सो को वववयण समभमतको वैिकभा ऩेि गयी अनभुोदन गनुि ऩने छ । 
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 १२. खाताको सञ्चारन :  

(१) कोषको यकभ समभमतरे फैकभा खाता खोरी जम्भा गनुिऩनेछ ।  

(२) फैंक खाताको सञ्चारन प्रभखु प्रिासकीम अमधकृत वा मनजरे तोकेको कभिचायी य रेखा प्रभखु वा मनजरे 
तोकेको रेखाको कभिचायीको सॊमकु्त दस्तखतफाट हनुेछ ।  

१३. कोषको रेखा य रेखा ऩरयऺण : 
 (१) कोषको आम व्ममको रेखा गाॉउऩामरकारे अऩनाएको मनमभफभोशजभ याशखनेछ ।  

(२) कोषको आम तथा व्ममको रेखाऩयीऺण काननु फभोशजभ हनुेछ । 

१४. यकभ विज नहनुे्  प्रचमरत कानूनभा जनु सकैु कुया  रेशखएको बएता ऩमन कोषको यकभ आमथिक 
वषिको अन्त्म सम्भ खचि नबइ फाॉकी यहेभा ऩमन विज हनुे छैन ।  

१५. प्रमतवेदन प्रकािन गनुिऩने्  

(१) समभमतरे आपूरे गयेको काभको प्रमतवेदन वावषिक रुऩभा गाॉउ कामिऩामरका सभऺ ऩेि गनुिऩनेछ । 

 (२) उऩ दपा (१) फभोशजभको प्रमतवेदन गाॉउ कामिऩामरकारे वावषिक रुऩभा प्रकािन गनुिऩनेछ । 

१६. कोषको सशचवारम :  

कोषको सशचवारम गाॉउ कामिऩामरकाको  कामािरमभा  यहनेछ । 

 १७. अमबरेख याख्न े: 

 समभमतरे  सम्ऩादन गयेका काभको  अमबरेख दरुुस्त याख्न ुऩनेछ । 

 १८. सॊिोधन, स्वत् मनष्कृम तथा खायेजी :  

(१) आफश्मकताको आधायभा गाॉउ कामिऩामरकारे कामिववधी सॊिोधन गनि सक्नेछ ।  

(२) गाॉउऩामरकारे उक्त कोषको आवश्मक निानेभा कोष खायेज गनि सक्नेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ कोष खायेज बएभा कोषको यकभ गाॉउऩामरकाको सॊशचत कोषभा स्वत् सनेछ | 
 (४) मस कामिववमधभा रेशखएका प्रावधान प्रचमरत कानूनसॉग फाशझएभा फाशझएको हदसम्भ स्वत् मनष्कृम 
हनुेछ । 

 

भदु्रण : मभिन वप्रन्टीङ प्रसे, कोहरऩयु फाॉके, भूल्म रु. ५/- 
घयेर ुदताि नॊ. ११९/४६१४/२०७०/२०७१ 

आऻारे, 
 दान फहादयु ऐडी 

प्रभखु प्रिासकीम अमधकृत 


