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पुनर्निर्मिणकम लमर्ि पमर्लकम स्तरीय घुम्ती कोष, िोरखम
पृष्ठभूर्ी
पालिका स्तरीय घम्ु ती कोष सम्बलधि अविारणा सववप्रथम रालरिय पनु लनवमावण प्रालिकरणका पबू व कायवकारी अलिकृ त, श्री गोलवधद राज
पोख्रेििे आषाढ १० ,२०७४ मा पनु लनवमावण सम्बधिी कायवक्रम, गोरखामा आउनु हदुँ ा लदनु भएको सल्िाह अनसु ार आरुघाट
गाउुँपालिकाका अध्यक्ष, श्री पणू व बहादरु दहाििे सो सझु ाबिाई ब्यबहारमा कायावधवयन गनव कायव लबलि लनमावण गरी घम्ु ती कोषको
अविारणािाई अगाडी बढाएका हन् । यस दस्तावेज उक्त कोषको संरचना तथा व्यवस्थापनका बारे मा संक्षेपीकरण गनवक
ु ा साथै, सो
कोषबाट ऋण लिई लिताव गरे का घरिरू ीको लवलभधन पक्षका बारे मा जानकारी प्रदान गनवक
ु ा साथै, गोरखाका अधय गाउुँ पालिकािे यस
अविारणाको कसरी लसको गरी िागु गरे का छन् र यस्तो कोषिाई थप लवस्तार गने सम्बधिमा लिन सलकने भावी कदमहरू प्रस्तालवत गदवछ
।
मानव तथा आलथवक श्रोत नभएका असहाय िाभग्राहीिे आफ्नो घरको जग लनमावण गनव सहयोग गने र नेपाि सरकारको आवास पनु रव लनमावण
सम्बलधि अनदु ानको दोश्रो लकस्ता प्राप्त गनव सहयोग गने उद्देश्यका साथ पालिका स्तरीय घम्ु ती कोषको स्थापना गररइको हो । घम्ु ती कोषबाट
रकम प्राप्त गने घरिरू ीिे सरकारबाट दोश्रो लकस्ता बापतको रकम प्राप्त गने लबलिकै सो घमु लत कोषबाट लिएको रकम लिताव गनवपु ने हधछ र
सो रकम िे री अको िरिरू ीिाई सहयोगका िालग उपिब्ि हधछ ।
घुम्ती कोषको संरचनम तथम व्यवस्थमपन
आरूघाट गाउुँपालिकामा घम्ु ती कोषको संरचना तथा व्यवस्थापनिाई “ भक
ू म्प लपलडत सहयोग घम्ु ती कोष संचािन सम्बलधि कायवलवलि
– २०७४” अधतगवत व्याख्या गररएको छ जनु गाउुँ कायवपालिकािे लमलत २०७४/०६/७ लनणवय गरी कायावधवयन शरुु गररसके को उक्त
कायवलवलििाई लहउुँदे गाउुँसभाबाट अनमु ोदन साथ पाररत गररएको लथयो । सो कायवलवलि यस दस्तावेजको अनसु चू ीमा रालखएको छ।
घुम्ती कोषको संरचनम र्नम्नमनुसमर रहेको छः
• आरूघाट गाउुँपालिकािे घम्ु ती कोषमा ने. रू. १,०००,००० (१० िाख) जम्मा गरे को छ।
• प्रलत घरिरू ीिे अलिकतम रू. १००,००० (१ िाख) सम्मका िालग लनवेदन लदन सक्ने छ।
• कोष प्राप्त गनव चाहने लनवेदकिाई वडा अध्यक्षिे लसिाररस गनवपु नेछ र लनजिे छनौटका शतवहरू परू ा गरे को हनपु ने छः एकि
मलहिा वृद्ध, अलत गरीब पररवार, अपांगता भएका व्यलक्त भएको घरिरू ी र आफ्नो जग परू ा गनव संघषव गरीरहेका र सरकारर
अनदु ानको दोश्रो लकस्ता प्राप्त गनव कलिनाई भैरहेका व्यलक्तहरू ।
• वडा अध्यक्षिे सम्बलधित घरिरू ीिे सो कोषबाट प्राप्त रकम कसरी प्रयोग गछव न् भधने कुराको अनगु मन गनवपु ने छ र रालरिय
पनु लनवमावण संलहता र मापदण्ड अनरू
ु प लनमावण गरी रहेको कुरा समेत अनगु मन गनवपु ने छ ।
• वडा अध्यक्षिे बैंकहरू संग सहकायव गरी वडा अध्यक्षको लसिाररस नभए सम्म घम्ु ती कोषबाट सहयोग प्राप्त गने व्यलक्तिे दोश्रो
लकस्ता बापतको रकम आफ्नो बैंक खाताबाट लनकाल्न नसक्ने कुरा सलु नलित गदवछन् ।
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• कोषको व्यवस्थापनका िालग घम्ु ती कोष सञ्चािन सहयोग सलमलत लजम्मेवार हधछ। गाउुँपालिकाका उपाध्यक्ष सलमलतको
संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय उप सलमलत गिन गररएको छ ।
• आवास पनु रव लनमावणको अविी भरी नै घम्ु ती कोष लक्रयाशीि रहनेछ । आवास पनु रव लनमावण सलकएपछी, सो कोषको रकम
गाउुँपालिकाको कायवपालिका लनणवय अनसु ार अधय लक्रयाकिापमा खचव गररनेछ ।

घरधूरीको पररप्रेक्ष्य
आरुघाट गाउुँपालिकाको घम्ु ती कोषको पलहिो ऋण िाल्गनु ८, २०७४ देखी लवतरण शरू
ु गररएको हो र हािसम्म ३० घरिरू ीिे सो
घम्ु ती कोषको रकम प्रयोगको िालग लनबेदन पेश गरे का छन् भने २० घरिरू ीिे ऋण लिएका मध्ये १३ घरिरु ी ऋण बापतको रकम कोषमा
लिताव समेत गरी सके का छन् । एचआरआरलपिे(HRRP) ऋण बापतको रकम कोषमा लिताव गरे का ४ घरिरू ीसंग कुराकानी समेत गरे को
छ।
सो रकम प्राप्त गने ४ जनामा, दईु जना एकि मलहिा हन् । सो कोषको रकम प्राप्त गने एकजनािे, सरकारी अनदु ान अधतगवत प्राप्त पलहिो
लकस्ताको रकम दशैंका िालग खचव गरे को र अकोिे आिनो स्वगीय श्रीमानको क्याधसर रोगको उपचारमा खचेका लथए भने बाुँकी दईु जनािे
पलहिो लकस्ता बापतको रकम आफ्नो घरको पनु लनवमावणकै िालग बचत गरे का लथए । एकजनािे घम्ु ती कोषको रकम ऋण लिएका आफ्ना
लछमेकीका िालग लसिाररस गरे का लथए । एकजना प्रापकिे कोषको रकम चार मलहनामा लिताव गरे भने, अकोिे ३ मलहनामा लिताव गरे का
लथए । बाुँकी दईु जनािे २ मलहनामै चक्त
ु ा गरे का लथए । चार मध्ये एकजनािे कुनै पलन ऋण नलिएको र ऋण लिने योजना समेत नहेको बताए
भने बाुँकी तीनजनािे सप्तकोशी सहकारीबाट १ वषवका िालग, वालषवक १६% ब्याज दरमा ४०,००० रूपैंया ऋण लिएको बताए । सबैिे
िामो समयका िालग िूिो रकम प्रदान गने गरी घम्ु ती कोषिाई थप सिु ार गनव सलकने सल्िाह लदए भने एकजनािे यस्तो घलु त कोषिाई
लजलवकोपाजवन समबलधि लक्रयाकिापमा समेत लवस्तार गनव सके उलचत हने सल्िाह लदएका लथए ।
पमर्लकम स्तरीय घुम्ती कोष र्सको िरी अन्यत्र लमिु िने
हािसम्म आरूघाट गाउुँपालिकािे मात्र यस पहििाई सिितापवू क
व िागु गरे को छ। तथालप, हाि गोरखामा , आरूघाट गाउुँपालिकाबाट
प्रमाणमा आिाररत लसकाईको आिारमा तीन गाउुँपालिकािे यस घम्ु ती कोषको अविारणािाई िागु गरे का छन।्
• धमचे िमउँपमर्लकमः घम्ु ती कोषका िालग ने रू १०००००० (१० िाख) बजेट प्रस्तालवत गररएकोमा गाउुँ सभािे ने रू
१००००० ( १ िाख) मात्र पाररत गयो। घम्ु ती कोषको लवतरण कायव भने अझै शरू
ु भएको छै न।
• शहीद लखन िमउँपमर्लकमः यस वषवका िालग ने रू ९००,००० (९ िाख) अथावत,् प्रत्येक वडाका िालग रू १००००० (१
िाख) प्रास्तालवत गररएको, गाउुँसभािे भने पाररत गरी सके को छै न। गाउुँलपकािे भने अको वषवका िालग सो रकम दईु गणु ािे
बढाउने तिव लवचारािीन छ। कोषको लवतरण हािसम्म पलन शरू
ु भएको छै न ।
• िण्डकी िमउँपमर्लकमः घम्ु ती कोष संचािन गने योजना रहेको तर गाउुँसभािे बजेटको सम्बधिमा भने लनणवय गरी सके को छै न
।
August 2018

Page 2 of 5

Municipal Revolving Fund for Reconstruction, Gorkha
Housing Recovery and Reconstruction Platform, Nepal

भमवी कदर्
पालिका स्तरीय घम्ु ती कोषको अविारणा हाि अत्यधतै सानो स्तरमा िागु भएको छ तर यसिे लनरधतर बढ्दो ऋणको स्तर र
कािाधतरमा ऋणको भारिाई समेत धयनू गने र हटाउने संभाव्य पररवतवनकारी उपाय समेत प्रदान गदवछ।
यस आविारणािाई लवस्तार गनव लनम्न तवरबाट सहयोग गनव सलकने छः
• भक
ू म्प प्रभालवत सबै गाउुँपालिकामा घम्ु ती कोष स्थापनामा आलथवक सहयोग वा सहकायवका उपायहरूका िालग रालरिय स्तरमा
साझेदार संस्था तथा दातृ लनकायहरू समक्ष यस अविारणाको प्रविवन।
• पालिकाहरूिाई आरूघाट गाउुँपालिका भ्रमण गनव यसको अनभु वबाट लसक्नका िालग भ्रमणको सहजीकरण
• सो अविारणाका बारे मा छििि गनव र साझा पद्दतीको लवकास गनव सबै पालिकाहरूसंग लजल्िा स्तरमा कायवशािा।
• यस अविारणाको प्रविवन तथा वकाितका िालग गाउुँपालिकाको रालरिय महासंघ नेपाि (NARMIN) तथा नेपाि
नगरपालिका संघ (MUAN) संग सहकायव गरी यी संघका संजािहरूको प्रयोग
• एचआरआरलप(HRRP)को लजल्िा समधवय टोिी (DCTs) िे पालिका स्तरीय समधवय बैिक तथा लिल्ड भ्रमणका क्रममा
यस अविारणािाई प्रविवन गने र पालिका स्तरमा यस अिारणाको प्रविवनका िालग पनु लनवमावणका अधय पक्षहरूसंग कायव गने
• पनु लनवमावणमा प्रगतीका िालग कलिनाई भोगीरहेका घरिरू ीको उच्चच्चतम सख्ं या भएका पालिकाहरूको पलहचान गरी यस्ता क्षेत्रमा
पालिका स्तरीय घम्ु ती कोषिाई िलक्षत गने
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अनसु चू ीः भूकम्प र्पर्डत सहयोि घुम्ती कोष संचमलन कमयिर्िर्ध -२०७४
आरुघमट िमउँपमर्लकम
कायवपालिका बाट स्वीकृ त लमलत:- २०७४/६/७
पृष्ठभूर्र् :गोरखा लजल्िा आरुघाट गाउुँ पालिका द्वारा संचालित यस "भक
ू म्प लपलडत सहयोग घम्ु ती कोष" िाई ब्यबलस्थत ढंगबाट संचािन गनव
लनम्न कायवलवलि अबिम्बन गररने छ I आरुघाट गाउुँपालिका लभत्रका भक
ू म्प पलछ घर पनु लनवमावण गनव प्रथम लकस्ताको रकम रु.५०,०००
बझु ी आलथवक तथा मानबीय समस्यािे गदाव घर लनमावण सरुु गनव नसके का अलतलबपधन, दलित, अपाङ्ग असहाय एबम एकि मलहिा
आलदिाई दोस्रो लकस्ता बापतको रकम प्राप्त नहदा सम्म सापटी स्वरुप गाउुँपालिकािे रु.१,००,०००(एक िाख) सम्म रकम उपिब्ि
गराउने र दोस्रो लकस्ता पाप्त भएपलछ भक्त
ु ानी गने गरी लबना ब्याज सहयोग गररने छ I
संर्िप्त नमर् र प्रमरम्भ :यस कोषको नाम "भूकम्प र्पर्डत सहयोि घुम्तीकोष" नामाकरण गररएको छ I यो कायवलवलि २०७४/६/८ गते बाट िागु हनेछ I
उद्देश्य :मानव तथा आलथवक श्रोत नभएका अलत लबपधन दलित,एकि मलहिा, असहाय/अपांग तथा संकटापधन घरिरु ीहरुिाई घर पनु लनमावण गनव
सहज बनाउन रकम सापटी लदने उद्देश्य रहेको छ I
कोष संचमलन कमयिर्वर्ध २०७४
१. यो कोषमा आरुघाट गाउुँपालिकाबाट एकमस्ु ट रु.१०,००,०००/- (दश िाख ) उपिब्ि गराइने छ I
२. यसको लनयधत्रण तथा रे खदेख गने लजम्मेवारी आरुघाट गाउुँपालिका संग र संचािन गने लजम्मेवारी घम्ु ती कोष उपसलमलतको
हनेछ I
३. यो कोषको रकम उपिब्ि गराउन सम्बलधित वडाका वडा अध्यक्षको लसिाररस आबश्यक पने छ I
४. रकम माग गने ब्यलक्तिे घर बनाउन सरुु गरे को हनु पने छ I
५. घर भक
ू म्प प्रलतरोिी एबम मापदण्ड अनसु ार बनाउनु पने छ I
६. रकम प्राप्त गने व्यलक्तको दोस्रो लकस्ता प्राप्त भएपलछ यस कोषमा रकम लिताव गराउन सम्बलधित वडा अध्यक्षको लजम्मेवारी
हनेछ I
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७. यो घम्ु तीकोष भएकािे पलहिो िाभग्राहीबाट लिताव आएको रकम अधय व्यलक्तिाई सापटी स्वरुप प्रदान गररने छ I
८. यलद सापटी लिएको ब्यालक्तिे दोश्रो लकस्ता रकम प्राप्त भएपलछ कोषमा रकम लिताव नगरे मा सम्बलधित वडा अध्यक्षिे तेस्श्रो
लकस्ताको िालग लसिाररस गररने छै न I
९. यसरी कोषको रकम लिने िाभाग्रालहको खाताको लदश्रो लकस्ता रकम लझक्दा वडा अध्यक्षको लसिाररस अलनबायव गनव बैंक संग
समधवय गररनेछ I
१०.
कुनै कारणबस रकम लिताव नगरे मा वडा तथा गाउुँपालिका बाट लदने सम्पणू व सेवा,सलु बिा, लसिाररस एबम अधय
कागजात रोक्का गररनेछ I
११.

िलक्षत बगवको घर बलनसके पलछ यस घम्ु ती कोषको रकम आरुघाट गाउुँपालिकािे तोके को क्षेत्रमा पररचािन हनेछ I

१२.

यस कायवलवलि को व्याख्या र स्पष्टता पाने अलिकार गाउुँ कायवपालिकाको हने छ I

१३.
यस घम्ु ती कोष संचािन सम्बलधि नीलत/लनयम आबश्यकता अनसु ार संसोिन एबम पररमाजवन गने अलिकार
गाउुँपालिकामा हनेछ I
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