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सानीभेरी गाउँपालिका प्रकोप व्यवस्थापन कोष संचािन तथा खचच सम्बन्धि कायचववलि, २०७७ 

गाउँ कायचपालिका बाट पाररत लिलतिः २०७७।०१।१६ 

अध्यक्षबाट प्रिान्ित लिलतिः २०७७।०१।१७ 
सानीभेरी गाउँपालिका ववपद जोन्खि धयूनीकरि तथा व्यवस्थापन गनच बनेको ऐन, २०७५ को लनयि २७ 
िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी सानीभेरी गाउँपालिका, गाउँ कायचपालिकािे यो कायचववलि लनिाचि गरी जारी 
गरेको छ। 

पररच्छेद-१ 

प्रारन्म्भक 

१. संन्क्षप्त नाि र प्रारम्भ: (१) यो कायचववलिको नाि " सानीभेरी गाउँपालिका प्रकोप व्यवस्थापन कोष 
संचािन तथा खचच सम्बधिी कायचववलि, २०७७ रहेको छ। 

(२) यो कायचववलि तरुुधत प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभाषा: ववषय र प्रसंगिे अको अथच निागेिा यस कायचववलििा,- 

(क) "ऐन" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका ववपद जोन्खि धयूनीकरि तथा व्यवस्थापन गनच बनेको 
ऐन, २०७५ सम्झन ुपछच। 

(ख) "अध्यक्ष" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष सम्झन ुपछच। 

(ग) "प्रिखु प्रशासकीय अलिकृत" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिकाको प्रिखु प्रशासकीय अलिकृत 
सम्झन ुपछच। 

(घ) "गाउँपालिका" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका रुकुि(पन्िि) िाई सम्झन ुपछच। 

(ङ) "राहत" भन्नािे  प्रभाववत व्यन्ििाई उपिब्ि गराईने नगद तथा वस्तगुत सहायता सािाग्री 
सिेत सम्झन ुपछच। 

(च) "सलिलत" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका ववपद जोन्खि धयूनीकरि तथा व्यवस्थापन गनच बनेको 
ऐन, २०७५ को दफा ३ बिोन्जिको सलिलत सम्झन ुपछच। 

(छ) "कोष" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिकाको स्थानीय तह प्रकोप व्यवस्थापन कोषिाई सम्झन ु
पछच। 

 

३.  स्थानीय तह प्रकोप व्यवस्थापन कोषको स्थापना: (१)  स्थानीय तह ववपद् व्यवस्थापनको िालग एक 
स्थानीय तह प्रकोप व्यवस्थापन कोष रहने छ। 

(२)  उपलनयि २ बिोन्जि कोषिा देहायका रकिहरु जम्िा गररनेछ:- 
(क)   प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकि, 
(ख)  नेपाि सरकार वा स्थानीय सरकारबाट कोषिाई प्रदान भएको रकि,  
(ग)  राविय वा अधतरावटचय ववकास साझेदार, राविय वा अधतराविय गैरसरकारी संस्था, 

लनन्जक्षेत्रबाट प्रचलित कानून बिोन्जि प्राप्त भएको रकि, 
(घ)  व्यावसावयक संघ संस्थािे आफ्नो व्यावसावयक सािान्जक उत्तरदावयत्व अधतगचत 

प्रदान गने रकि, 
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(ङ)  न्जल्िाबाट प्रलतलित्व गने संन्घय संसदका सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश 
िन्धत्रपररषदका सदस्य, सभासद, लनजािलत किचचारी, जंगी तथा प्रहरी किचचारीिे 
प्रदान गरेको रकि, 

(च)  खण्ड(ङ) िा िेन्खए बाहेक अधय सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था वा त्यस्था 
संस्थाका किचचारी, प्राध्यापक, न्क्षक्षक, उद्यिी, व्यापारी, ववलभन्न पेशागत संघ संस्था, 
राजलनलतक दि, टे्रड यलुनयन, नागररक सिाज, लनन्ज क्षेत्र वा सवचसािारििे 
स्वेच्छािे प्रदान गरेको रकि, 

(३) उपदफा (२) को खण्ड "ग" बिोन्जिबाट प्राप्त हनुे रकि लिनपुवुच गाउँ ववपद 
व्यवस्थापन सलिलतको लसफाररसिा प्रदेश सरकार िाफच त नेपाि सरकारको पवुच स्वीकृलत लिन ु
पनेछ।  

(४) उपदफा (२) बिोन्जि कोषिाई उपिब्ि हनुे रकि सम्बन्धित व्यन्ि वा संस्थािे यस 
लनयिाविीको लनयि १० बिोन्जिको कोषको नाििा रहेको खातािा लसिै जम्िा गनच सक्ने  

(५) कोषिा रकि जम्िा गने व्यन्ि तथा संस्थािे नाि र प्राप्त सहायता रकि सम्बन्धित 
िालसक वववरि अको िवहना सावचजलनक गनुचपचने छ। 

तर कुनै व्यन्ि वा संस्थािे आफ्नो नाि सावचजलनक नगने गरी सहायता उपिब्ि गराएको 
रहेछ भने लनजको नाि उल्िेख नगरी वववरि िात्र राख्न ुपने छ। 

४.  बस्तगुत सहायता सािाग्री : (१) कुनै व्यन्ि वा संस्थाबाट नगद बाहेकको बस्तगुत सहायता 
सािाग्री प्राप्त हनु आएिा प्राप्त हनु आएको उि सािाग्री ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि कायचिा उपयोग 
हनुे देन्खएिा त्योस्तो बस्तगुत सहायता सािाग्रीिाई सलिलतिे स्वीकार गनच सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि प्राप्त वस्तगुत सहायता सािाग्रीिाई अिग्गै िौज्दात वकताबिा 
आम्दानी अलभिेख जनाई त्यस्तो सािाग्रीको प्रचलित िूल्यिाई कोषको आम्दानीको रुपिा सिेत 
अलभिेख गररनेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोन्जि प्राप्त वस्तगुत सहायता सािाग्री अस्वीकार गररएको अवस्थािा 
बाहेक त्यस्तो सािाग्री उपिब्ि गराउने व्यन्ि वा संस्थािाई कायाचियिे सािाग्री प्रालप्त र 
स्वीकारोन्िको भरपाई उपिब्ि गराउन ुपनेछ। 

(४) स्वीकार गररएको सािाग्रीको वववरि तथा सो उपिब्ि राउने व्यन्ि वा संस्थाको नाि 
सम्बन्धि िालसक वववरि अको िहाना सावचजलनक गनुचपपनेछ। 

तर कुनै व्यन्ि वा संस्थािे आफ्नो नाि सावचजलनक नगने गरी वस्तगुत सहायता सािाग्री 
उपिब्ि गराएको रहेछ भने लनजको नाि उल्िेख नगरी वववरि िात्र सावचजालनक गररनेछ। 

५.  कोषको प्रयोगिः(१) कोषिा जम्िा भएको रकि खचच गनच तथा ववपद् व्यवस्थापनका िालग प्राप्त 
वस्तगुत सहायता सािग्री खचच लनकासा गनच सलिलतिे लनिचय गनुचपनेछ । 

     (२) कोषिा जम्िा भएको रकि देहायको कायचको िालग खचच गररनेछिः- 

(क) ववपदबाट प्रभाववत भएको वा हनुसक्ने व्यन्ि वा सिदुायको तत्काि खोन्ज, उद्दार तथा 
सम्पन्त्तको संरक्षि गनच, 



 

3  

 

(ख) ववपद प्रभाववतको तत्कालिन राहतका िालग आवश्यक पने खाद्यान्न, खानेपानी, ित्ताकपडा, 
औषलि, सरसफाई तथा शैन्क्षक सािग्री जस्ता वस्तहुरु खररद गरी उपिब्ि गराउन तथा 
तत्सम्बधिी अधय आवश्यक कायच गनच, 

(ग) ववपद्को कारि स्थायी बसोवास स्थि गिुाएका व्यन्िहरुका िागी अस्थायी न्शववर वा 
आश्रयस्थि बनाउन तथा पनुस्थापचना गनच, 

 (घ) ववपद्को कारिबाट घाइते वा ववरािी भएका व्यन्िको औषिोपचार गनच  

(ङ) ववपद् प्रभाववतिाई िनोवविशच उपचार प्रदान गनच, 
(च) ववपद्को कारिबाट ितृ्य ुभएका व्यन्िको काजविया वा सदगतका िालग लनजको 

पररवारिाई तोवकएको सहायता उपिब्ि गराउन, 

(छ) ववपद्को कारि सम्पन्त्तको क्षलत व्यहोनुच परेको व्यन्ििाई तोवकए बिोन्जिको राहत 
उपिब्ि गराउन, 

(ज) खोज, उद्दार तथा उपचारका सािग्रीहरु खररद तथा भण्डार गनच, 
(झ) ववपद्को कारिबाट भएको फोहोरिैिा तथा प्रदूषिको ववसजचन गनच, 
(ञ) खोज, उद्दार र राहत कायचको िालग तत्काि सञ्चार तथा यातायात सचुारु गनच, 
(ट) प्राकृलतक ववपद्का घटनािा परी तत्काि उद्दार गनुचपरेको अवस्थािा गाउँपालिका ववपद् 

व्यवस्थापन सलिलतको लनिचयानसुार उद्दार कायचका िालग प्रयोग हनुे सािग्रीको खररद र 
ढुवानी तथा अधय खचच गनच । 

(ठ) ववपद तथा प्रकोपको अवस्थािा खवटने सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाका किचचारीिाई 
भ्रिि खचच वा सवुविा उपिव्ि गराउन। 

६.  राहत सहायता ववतरि प्रभाववत:(१) व्यन्ििाई राहत उपिब्ि गराउँदा कोषिा जम्िा भएको रकि 
र वस्तगुत सािाग्री िध्ये आवश्यकता र औन्चत्यका आिारिा दवैु वा कुनै एक िात्र पलन उपिब्ि 
गराउन सवकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि राहत उपिब्ि गराउनपूुवच कोषबाट राहत उपिब्ि गराईददने 
सम्बधििा ववपद् प्रभाववत व्यन्ि वा लनजको एकाघरको पररवारका सदस्यिे ववपद्को घटना र 
सोबाट आफूँ वा आफ्नो पररवारका सदस्यिाई पनच गएको हानी नोक्सानीको वववरि सवहत 
गाउँपालिकािा लनवेदन दताच गनुचपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जि लनवेदन दताच गदाच ववपद्को घटना र सोबाट पनच गएको हानी 
नोक्सानीको िूल्याङ्कन सवहतको सजचलिन िचुलु्का वा प्रलतवेदन सिेत लनवेदनसाथ संिग्न गररएको 
हनुपुनेछ । 

(४) उपदफा (२) बिोन्जि दताच भएको लनवेदन र उपदफा (३) बिोन्जिको संिग्न िचुलु्का 
वा प्रलतवेदन सिेतका आिारिा ववपद् प्रभाववतिाई कोषबाट राहत रकि तथा सािाग्री उपिब्ि 
गराउँदा ववपद्को सघनता र व्यापकता, कोषिा जम्िा भएको रकि तथा राहत सािाग्रीको 
उपिब्िता र खचचको औन्चत्य सिेतिाई दृवटगत गरी सलिलतिे उन्चत ठहयाचए बिोन्जि हनुेछ । 
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(५) उपदफा (२) र (३) िा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भएता पलन ववपद्को कारििे गन्म्भर 
हानी नोक्सानी वा घाईते भई ववपद् प्रभाववत व्यन्ि वा लनजको एकाघरको पररवारका सदस्यिे 
राहतका िालग लनवेदन दताच गनच सक्ने अवस्था नरहेिा र तत्काि राहत उपिब्ि नगराउँदा ववपद् 
प्रभाववत व्यन्ि थप जोन्खििा िकेलिन सक्ने वा थप जनिन र स्वास््यिा हानी नोक्सानी पगु्न 
सक्ने अवस्था छ भने्न सलिलतिाई िागेिा त्यस्तो व्यन्ििाई सलिलतिे लनिचय गरेर तत्काि राहत 
उपिब्ि गराउन सक्नेछ । 

(६) ववपद् प्रभाववत व्यन्ििाई यस दफा बिोन्जि राहत उपिब्ि गराउँदा िवहिा, 
बािबालिका, वकशोर वकशोरी, जेष्ठ नागररक, अशि तथा अपाङ्गता भएका व्यन्ििाई प्राथलिकता 
ददनपुनेछ । 

 

 

 

७.  कोषको प्रयोग नहनुिेः देहायको प्रयोजनको िालग कोषको रकि खचच गनच सवकने छैन । 

(क) संस्थागत आलथचक सहयोग प्रदान गनच, 
(ख) प्रशासलनक कायच संचािन गनच । 

(ग) ववपद् जोन्खि धयूलनकरि तथा ववपद् व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बधि नभएको अधय कुनै पलन 
कायच गनच गराउन । 

पररच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चािन,  िेखा तथ िेखा पररक्षि 

८. कोषको व्यवस्थापन तथा संचािनिः(१) कोषको रकि गाउँपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषको 
खातािा जम्िा हनुेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोन्जिको खाता गाउँपालिकाको प्रिखु प्रशासकीय  अलिकृत र िेखा 
प्रिखुको संयिु दस्तखतबाट हनुेछ । 

(३) कोषिाई प्राप्त वस्तगुत सहायता सािग्रीको लनकासा गाउँपालिकाको प्रिखु प्रशासकीय 
अलिकृत वा लनजिे तोकेको ववपद् व्यवस्थापन हेने शाखाको प्रिखु किचचारी र न्जधसी शाखा 
प्रिखुबाट हनुेछ । 

९. िेखा तथा िेखापररक्षि :(१) कोषको आम्दानी तथा खचच स्थानीय सरकारिे अपनाएको िेखा प्रिालि 
अनसुार हनुेछ ।  

(२) कोषको आधतरीक िेखा पररक्षि गाउँपालिकाको आधतररक िेखा परीक्षि शाखाबाट हनुे 
वा सम्वन्धित न्जल्िाको कोष तथा िेखा लनयधत्रक कायाचियिे गनेछ र अन्धति िेखा पररक्षि 
िहािेखा पररक्षकको कायाचियबाट हनुेछ ।  

(३) आलथचक वषच सिाप्त भएको लिलतिे तीन िवहना लभत्र गाउँपालिकािे कोषको वावषचक आय 
व्ययको वववरि सिेत खलु्ने वावषचक प्रलतवेदन तयार गरी सम्बन्धित तािकु लनकाय सिक्ष पेश 
गनुचपनेछ ।  
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पररच्छेद -४ 

ववववि 

१०. कोषको रकि लनकासा : (१) सलिलतिे कोषको रकि दफा ५ बिोन्जिको प्रयोजनका िालग खचच गने 
गरी गाउँपालिका ववपद व्यवस्थापन सलिलत वा अधय सरकारी लनकायिाई उपिब्ि गराउन सक्नेछ  
।  

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको कोषको रकि उपिब्ि गराउँदा गाउँपालिकािे आवश्यक शतच 
तोक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोन्जिको कोषको रकि उपिब्ि गराउँदा सलिलतिे ववपद प्रकोपको 
सघनता र व्यापकता कोषिा उपिब्ि भएको रकि र खचचको औन्चत्य सिेतिाई दृवटगत गनुच 
पनेछ।  

(४) खचचको िेखा तथा लबि भरपाई जनु प्रयोजनका िालग रकि प्राप्त गरेको हो सो प्रयोजना 
िालग िात्र छुटै्ट शे्रस्ता खडा गरी प्रचलित कानून बिोन्जि राख्नपुनेछ ।   

(५)  सलिलतिे रकि लनकासा गदाच जनु प्रयोजनका िालग रकि लनकासा गको हो सोवह 
प्रयोजनिा िात्र खचच गनुचपनेछ । खचच नभई बाँकी रहेको रकि सोवह आलथचक वषचको अधत सम्ििा 
कोषिा नै  रहनेछ।  

(६) स्थानीय सरकारको लनिचयबाट ववपद व्यवस्थापन कोषबाट खचच हनुे भलन तोवकएको 
अवस्थािा सम्वन्धित ववषयगत शाखा िाफच त दफा ५ बिोन्जिको कायचको िालग सशतच बजेट 
उपिब्ि गराईनेछ ।  

११. रकि विज नहनु ेतथा आवलतच कोष ( ररवन्ल्वङ्ग फण्ड) को रुपिा रहन े:(१) ऐनको दफा १२ को 
उपदफा(२) बिोन्जि कोषिा जम्िा भएकोरकि िध्ये आन्शंक वा परैु रकि कुनै आलथचक वषचिा 
खचच नभई आलथचक वषचको अधत्यिा बाँकी रहेिा त्यस्तो रकि विज नभई कोषिै रहनेछ ।  

(२) प्रकोप व्यवस्थापन कोषिाई आवलतच को (ररवन्ल्वङ्ग फधड) को रुपिा सधचािन गररनेछ 
।  

स्पवटकरि: यस दफाको प्रयोजनका िालग आवलतच कोष (ररवन्ल्वङ्ग फधड) भन्नािे कोषबाट खचच 
भएको नगद रकि वावषचक रुपिा बजेट ववलनयोजन िाफच त पनु: पलुतच गदै जाने गरी स्थावपत 
कोषिाई सम्झनपुछच ।  

१२. अलभिेख राख्न े:सलिलतिे कोष पररचािन तथा खचच सम्वन्धि गरेको लनिचय र अधय काि कारवाहीको 
अलभिेख दरुुस्त राख्न ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको अलभिेख सलिलतको सदस्य सन्चवको न्जम्िािा रहनेछ ।  

१३  अनगुिन:(१) यस कायचववलि बिोन्जिको कोष पररचािन तथा सोबाट भएका कािको लनयलित तथा 
आकन्स्िक अनगुिन ववपद व्यवस्थापन सलित र गाउँ कायचपालिकािे गनच सक्नेछ ।  

१४. लनदेशन ददन सक्न े: गाउँ कायचपालिकािे सलिलतको काि कारवावहको सम्वधििा सलिलतिाई 
आवश्यक लनदेशन ददन सक्नेछ ।  
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१५. ऐन, लनयि र कायचववलि बिोन्जि हनु े: यो कायचववलििा िेन्खएका ववषयिा यसै कायचववलि बिोन्जि र 
यस कायचववलििा उल्िेख नभएका ववषयिा सानीभेरी गाउँपालिका ववपद जोन्खि धयूनीकरि तथा 
व्यवस्थापन गनच बनेको ऐन, २०७५ र प्रचलित कानून बिोन्जि हनुेछ ।  
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सानीभेरी गाउँपालिका प्रकोप व्यवस्थापन कोषवाट भएको खचचको प्रगती तपलसि विोन्जिको ढाचँािा िाग 
गने 

िालसक ÷ चौिालसक÷ अिचबावषचक÷ बावषचक 

क)  कायचको वववरििः क्वारेधटाइन सम्वन्धि 

१.  क्वारेधटाइन स्थान र कोठा सम्वन्धि वववरि  

ि.सं. 
क्वारेधटाईन संचािन 

भएको स्थान 

कोठा/बेड 
संख्या 

नया ँलनिाचि भएको वा अधय 
स्थान प्रयोग भए खिुाउन े

संचािन भएको 
लिलत 

कैवफयत 

      
      
२.  गैर प्राकृलतक ववपद् (कोरोना भाइरस भने्न िहािारी) को कारि क्वारेधटाइनिा सेवा प्राप्त 

गरेकाहरुको वववरि  

ि.
सं. 

सेवा प्राप्त 
व्यन्िको 
नाि 

िवहिा
/परुुष 

ठेगाना 
सेवा प्राप्त 
स्थान 

क्वारेधटाईनिा  
राख्न ुपने 
कारि 

कैवफयत 
गा.पा./न.पा. वडा 

नं.  

न्जल्िा प्रस्थान 
स्थान 

पहचु 
स्थान 

          
          
३. खाना सम्बन्धि वववरि 

ि.सं. प्रलतददन सिय खाना/खाजा/अधय कैवफयत 

    
    
४. खचच सम्बन्धि प्रगलत 

ि.सं. प्राप्त रकि रु. 
प्रगती अवलि सम्ि भएको 

खचच रकि रु. 
कैवफयत 

    
    
................     ...................   ................... 
तयार गने     पेश गने    प्रिान्ित गने 
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ख) कायचको वववरि:यातायात सम्बन्धि 

 

१.  यातायात सेवा प्राप्त वववरि 

 

ि.सं. गाडी नं. 
गाडी 
प्रकार 

सेवा प्राप्त स्थान 

लिलत 

सेवा प्राप्त संख्या  

प्रस्थान 
स्थान 

पहचु 
स्थान 

परुुष िवहिा जम्िा कैवफयत 

          

          

 

२.  यातायात सेवा िाभान्धवतको वववरि 

 

ि.
सं. 

सेवा प्राप्त 
व्यन्िको 
नाि 

िवहिा
/परुुष 

ठेगाना सेवा प्राप्त स्थान 

लिलत 

सवारी सािन 
वववरि(नं.र 
प्रकार) 

कैवफ
यत 

गापा
/नपा 

वडा 
नं. 

न्जल्िा 
प्रस्थान 
स्थान 

पहचु 
स्थान 

           

           

 

३. खचच सम्बन्धि प्रगलत: 
ि.सं. प्राप्त रकि प्रगलत अवलि सम्ि भएको खचच रकि रु. कैवफयत 

    
    

 

................     ...................   ................... 
तयार गने     पेश गने    प्रिान्ित गने 
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ग) कायचको वववरि: खाना व्यवस्थापन सम्बन्धि 

१. खाना राहत प्राप्त सम्बन्धि वववरि 

ि.सं. 
सेवा प्राप्त 
व्यन्िको 
नाि 

िवहिा/परुुष 

ठेगाना 
सेवा प्राप्त 
अवलि 

जम्िा 
खाना 
खाएको 

कैवफयत 
गा.पा./न.पा. वडा नं.  न्जल्िा लिलत 

देन्ख 

लिलत 
सम्ि 

          
          
२. खाद्यान्न राहत प्राप्त सम्बन्धि वववरि 

ि.सं. 
सेवा प्राप्त 
व्यन्िको 
नाि 

िवहिा/परुुष 

ठेगाना 
लिलत 

खाद्यान्नको 
वववरि 

कैवफयत 
गा.पा./न.पा. वडा 

नं.  

न्जल्िा खाद्यान्नको 
नाि 

िात्रा 

          
          
३. खचच सम्बन्धि प्रगलत  

ि.सं. प्राप्त रकि रु. प्रगलत अवलि सम्ि भउको खचच रकि रु. कैवफयत 

    

    

 
................     ...................   ................... 
तयार गने     पेश गने    प्रिान्ित गने 
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ङ.) गाउँपालिका प्रकोप व्यवस्थापन सलिलत 

सम्बन्धित कायचका िालग िालथ उल्िेन्खत ढाँचा र गाउँपालिका प्रकोप व्यवस्थापन सलिलतबाट ववपद 
सम्बन्धि गरेको कायचको प्रगलत प्रलतवेदन तोवकएको ढाँचािा पठाउने। 

................     ...................   ................... 
तयार गने     पेश गने   प्रिान्ित गने 

 

घ) कायचको वववरि: औषिी खररद तथा उपचार सम्बन्धि कायच 
१. उपचार राहत प्राप्त सम्बन्धि वववरि 

ि.सं. 
सेवा प्राप्त 
व्यन्िको 
नाि 

िवहिा/परुुष 

ठेगाना 
सेवा प्राप्त 
अवलि 

औषिी 
खचच 

वववरि 

कैवफयत 

गा.पा./न.पा. वडा 
नं.  

न्जल्िा लिलत 
देन्ख 

लिलत 
सम्ि 

          
          
२. औषलि तथा उपचार खररद सम्बन्धि वववरि 

३. गाउँपालिका प्रकोप व्यवस्थापन सलिलतबाट भएका लनिचययहरु 

४. खचच सम्बन्धि प्रगलत 

ि.सं. प्राप्त रकि रु. प्रगलत अवलि सम्ि 
भएको खचच रकि रु. 

कैवफयत 

    
    

 

 

................     ...................   ................... 
तयार गने     पेश गने   प्रिान्ित गने 

  

 

 

 


