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प्रस्तावनााः

कपिलवस् ु नगरिामलका क्षे त्र मित्र प्राकृ त क

था गै र प्राकृ त क पविद्बाट हु न सक्ने जोणिम न्यू तनकरि

था व्यवस्थािनका लागग स्थािना िएको पविद् व्यवस्थािन कोषको सञ्चालन सम्बन्धी कायय पवगध बनाउन
बाञ्छनीय िएकोले ,
नगर पविद् जोणिम न्यू तनकरि

था व्यवस्थािन ऐन, २०७५ को दफा २७

था स्थानीय सरकार सं चालन

ऐन, २०७४ को दफा १०२(२) ले ददएको अगधकार प्रयोग गरी कपिलवस् ु नगर कायय िामलकाले यो कायय पवगध
बनाएकोछ ।
परिच्छे द – १
प्रािम्भिक
१.

२.

सं क्षिप्त नाम ि प्रािभि :
(१)

यो कायय पवगधको नाम “पविद् व्यवस्थािन कोष (सञ्चालन) कायय पवगध, २०७५” रहे को छ ।

(२)

यो कायय पवगध

ु रू न्

प्रारम्ि हु ने छ ।

परििाषा : पवषय वा प्रसं ग ले अको अथय नलागे मा यस कायय पवगधमा,
(क)

“ऐन” िन्नाले कपिलवस् ु नगर पविद् जोणिम न्यू नीकरि

था व्यवस्थािन ऐन, २०७५

सम्झनु ि छय ।
(ि)

“कोष” िन्नाले ऐनको दफा १२ बमोजजमको पविद् व्यवस्थािन कोष सम्झनु ि छय ।

(ग)

“प्रिापव

व्यजक् ” िन्नाले पविद्को घटनाबाट िररवारका सदस्य गु माएको, शारीररक वा

मानमसक समस्या उत्िन्न िएको, घर, जग्गाजममन, िशु ि न्छी, िाद्यान्न, लत्ताकिडा

था

अन्य सम्ित्तीमा आं मशक वा िू ि
ू् रूिमा नोक्सानी िु गे को वा पविद्का कारि अन्य कु नै
ररकाबाट प्रिापव

िएको व्यजक् लाई सम्झनु ि छय ।

(घ) “राह ” िन्नाले पविद् प्रिापव
सामाग्री समे
(ि)

व्यजक् लाई उिलब्ध गराईने नगद

सम्झनु ि छय ।

“सममत ” िन्नाले ऐनको दफा ३ बमोजजमको सममत

(छ) “सं योजक” िन्नाले सममत को सं योजक सम्झनु ि छय ।



सम्झनु ि छय ।

था वस् ु ग

सहाय ा

परिच्छे द – २
कोषको स्थापना, उद्दे श्य तथा प्रयोग
३.

कोषको स्थापना:
(१)

स्थानीय स् रमा उत्िन्न िएको वा हु नसक्ने पविद्को जोणिम न्यू तनकरि
था व्यवस्थािन
सम्बन्धी कायय नगर स् रबाटै सञ्चालन गनय का लागग आवश्यक स्रो सं क लन र िररचालन गनय
नगरिामलकामा एक ववपद् व्यवस्थापन कोष रहने छ ।

(२)
(३)

कोषको आय रकम सं क लन
कोषको कू ल आम्दानी अन् गय

यस कायय पवगधको दफा ५ बमोजजम कोषमा जम्मा हु ने ग री प्राप्
था कोषको िा ा रहे को पवत्तीय सं स्थाले कोष रकममा उिलब्ध गराएको ब्याज आय

र दफा ६ बमोजजम प्राप्
।
र वस् ु ग

िएको वस् ु ग

सहाय ा सामाग्रीको प्रचमल

सहाय ा सामाग्रीको प्रचमल

मू ल्य समे लाई जनाउँ ने छ

मू ल्यलाई बैंक दहसाबमा समावे श गररने छै न ।

यस कायय पवगधको दफा ६ बमोजजम कोषको नाममा प्राप्
छु ट्टै मौज्दा

४.

कोष

रहे को पवत्तीय सं स्थामा एक छु ट्टै िा ा िोमलने छ ।
िएको रकम

(४)

था व्यय रकम िररचालनका लागग नगरिामलकाको सजञ्च

कक ाब स्थािना गरर अमिले ि गररने छ ।

हु न आउने वस् ु ग

सहाय ा सामाग्रीको

कोषको उद्दे श्य :
(१)
(२)

स्थानीय स् रमा हु न सक्ने सम्िाव्य पविद्को जोणिम न्यू तनकरि था पविद्को व्यवस्थािनका
लागग आगथय क था वस् ु ग सहाय ा िररचालन गनुय कोषको उद्दे श्य रहने छ ।
कोषले दे हायका क्षे त्र मा काम गने छिः
(क) पविद्को घटनाबाट प्रिापव

व्यजक् हरूलाई स्थानीय स् रमा

से वा उिलब्ध गराउने ।
(ि) पविद् िदाय

ु रु न्

िोज, उद्धार र राह

त्कालै स्थानीय स् रमा सामना गनय सक्ने अवस्था मसजय ना गने ।

(ग) पविद् जोणिम न्यू तनकरि, िू वय यारी, प्रत कायय र िु न लाय ि कायय लाई सहज गने ।
५.

कोषको आभदानी :
(१)

कोषमा ऐनको दफा १२ को उिदफा (२) र (३) को अगधनमा रदह दे हाय बमोजजमका रकम
आम्दानीको रूिमा जम्मा हु ने छ :
(क) नगरिामलकाको वापषय क बजे ट माफय
रकम,

पविद् व्यवस्थािन कोषमा जम्मा हु ने गरी स्वीकृ

(ि) पविद् व्यवस्थािन कायय का लागग कोषमा जम्मा हु ने ग री अन्य स्थानीय हबाट प्राप् रकम,
(ग) पविद् व्यवस्थािन कायय का लागग कोषमा जम्मा हु ने ग री प्रदे श सरकार था ने िाल सरकारबाट
प्राप्

रकम,

(घ) पविद व्यवस्थािनको लागग नगरिामलकाले कानू न बमोजजम शु ल्क वा दस् ु र सं क लन गनय
सक्ने छ |

(ङ) नगर सिा सदस्य, नगर कायय िामलका सदस्य

था नगरिामलकाका कमय चारीहरूको स्वे जछछक

तनिय य बाट प्राप्

हु ने रकम,
(च) स्वदे शी पवमिन्न सरकारी था गै र सरकारी सं घ सं स्थाहरू र त्यसमा कायय र
उद्योगी, व्यवसायी, िे शाकमी, राजनीत क दल, नागररक समाज, धाममय क
सं घ सं स्था र आम सवयसाधारिबाट स्वे जछछक रूिमा प्राप्
(छ) गै र आवासीय ने िाली, वै दे मशक सरकार
रदह प्राप्

हु ने रकम,


था सं घ सं स्थाको

हु ने रकम,
फय बाट प्रचमल

कमय चारीहरू,
था िरोिकारी

कानू न को अगधनमा

(छ) कोषको िा ा सञ्चालनमा रहे को पवत्तीय सं स्थाले त्यस् ो कोषमा रहे को रकममा उिलब्ध
गराएको ब्याज आय,
(ज) दफा ६ को उिदफा (३) बमोजजम वस् ु ग

सहाय ा सामाग्रीको बबक्रीबाट प्राप्

आय,

(झ) प्रचमल

(२)

कानू न को अगधनमा रदह कोषमा जम्मा हु ने गरी अन्य कु नै स्रो बाट प्राप् रकम ।
उिदफा (१) बमोजजम कोषलाई उिलब्ध हु ने रकम सम्बजन्ध व्यजक् वा सं स्थाले यस कायय पवगधको
दफा 3 को उिदफा (२) बमोजजमको कोषको बैंक िा ामा मसधै जम्मा गररददन वा नगरिामलकाको

(३)

आगथय क प्रशासन शािामा नगद जम्मा गनय सक्ने छ । त्यसरी नगद जम्मा हु न आएमा आगथय क
प्रशासन शािाले सम्बजन्ध व्यजक् वा सं स्थालाई सोको ििाय ई उिलब्ध गराउनु ि ने छ ।
कोषमा रकम जम्मा गने व्यजक्
पववरि अको मदहनाको सा
र कु नै व्यजक्

था सं स्थाको नाम र प्राप्

सहाय ा रकम सम्बन्धी मामसक

ग े मित्र सावयज तनक गररने छ ।

वा सं स्थाले सहाय ा उिलब्ध गराउँ दा आफ्नो नाम सावय ज तनक नगनय सममत लाई

अनु रोध गरे को रहे छ िने तनजको नाम उल्ले ि नगरी पववरि सावय ज तनक गनय बाधा िने छै न।
६.

वस्तु ग त सहायता सामाग्री:
(१)

ऐनको दफा १२ को उिदफा (२) र (३) को अगधनमा रदह कु नै व्यजक्
वस् ु ग

(2)

वा सं स्थाबाट नगदबाहे क को

सहाय ा सामाग्री प्राप्

हु न आएमा र त्यसरी प्राप् सामाग्री पविद् व्यवस्थािन सम्बन्धी
कायय मा उियोग हु ने दे णिएमा त्यस् ो वस् ु ग सहाय ा सामाग्रीलाई स्वीकार गररने छ ।
उिदफा (१) बमोजजम स्वीकार गररएको वस् ु ग

सहाय ा सामाग्रीलाई अलग्गै मौज्दा

आम्दानी अमिले ि जनाई त्यस् ो सामाग्रीको प्रचमल
अमिले ि गररने छ ।

स्िजटटकरििः यस दफाको प्रयोजनका लागग प्रचमल

कक ाबमा

मू ल्यलाई कोषको आम्दानीको रूिमा समे

मू ल्य िन्नाले वस् ु ग

सामाग्रीको साथमा

प्राप् हु ने िररद बबजक वा मू ल्याङ्कनको प्रमाि र ढु वानी लाग समे को मू ल्यलाई जनाउँ ने छ ।
यदी त्यस् ो मू ल्यबबना नै वस् ु ग सामाग्री प्राप् हु न आएको रहे छ िने त्यस् ो वस् ु ग
सामाग्रीको प्रचमल

(३)

स्थानीय दररे ट अनु सारको मू ल्याङ्कनलाई आम्दानीको आधार मातनने छ । सो

ितन निएमा त्यसरी प्राप्

सामाग्रीको लागग सममत ले उगच

उिदफा (१) बमोजजम प्राप्

िई उिदफा (२) बमोजजम आम्दानी अमिले ि गररएको कु नै सामाग्री

आम्दानीको आधारको रूिमा मलईने छ ।

ठहयाय ए को मू ल्याङ्कनलाई कोषको

त्काल प्रयोग गनय आवश्यक निने वा नममल्ने वा लामो समयसम्म िण्डारि गरर राख्न ितन
अनु कु ल नहु ने (सड्ने , बबग्रने , नामसने वा िे र जाने ) प्रकृ पत्तको िएमा सममत को तनिय य ले त्यस् ो
सामाग्रीलाई प्रचमल कानू न बमोजजम मललाम बबक्री गरी प्राप् आय रकमलाई दफा ३ को उिदफा
(२) बमोजजमको कोषको िा ामा जम्मा गररने छ ।
(४)

(५)

उिदफा (१) मा जु न सु कै कु रा ले णिएको िए ा ितन कु नै वस् ु ग

सहाय ा सामाग्री स्थानीय पविद्

व्यवस्थािनमा उियोग नहु ने वा उियोग गनय उियु क् नहु ने दे णिएमा सममत ले तनिय य गरी त्यस् ो
सहयोग आं मशक वा िू िय रू िमा अस्वीकार गनय सक्ने छ ।
उिदफा (१) वा जु न सु कै कु रा ले णिएको िए ा ितन कु नै वस् ु ग
मािदण्ड बमोजजमको न्यू न म गु ि स् रयु क्

सहाय ा सामाग्री प्रचमल

निएको अवस्थामा त्यस् ो सामाग्रीलाई सममत ले

अस्वीकार गने छ ।
(६)

उिदफा (१) बमोजजम प्राप्

वस् ु ग

सहाय ा सामाग्री उिदफा (४) वा (५) बमोजजम अस्वीकार

गररएको अवस्थामा बाहे क त्यस् ो सामाग्री उिलब्ध गराउने व्यजक्
सामाग्री प्राजप्
(७)

वा सं स्थालाई कायाय ल यले

र स्वीकारोजक् को ििाय ई उिलब्ध गराउनु ि ने छ ।

उिदफा (१) बमोजजम स्वीकार गरी उिदफा (२) बमोजजम अमिले ि गररएको र उिदफा (४) वा (५)
बमोजजम अजस्वकार गररएको सामाग्रीको पववरि



था स्वीकार गररएको सामाग्रीको हकमा सो

उिलब्ध गराउने व्यजक्

वा सं स्थाको नाम सम्बन्धी मामसक पववरि अको मदहनाको सा

ग े

मित्र सावय ज तनक गररने छ ।
र कु नै व्यजक्

(८)

वा सं स्थाले सहाय ा उिलब्ध गराउँ दा आफ्नो नाम सावय ज तनक नगनय सममत लाई

अनु रोध गरे को रहे छ िने तनजको नाम उल्ले ि नगरी पववरि सावय ज तनक गनय बाधा िने छै न ।
यस दफा बमोजजम प्राप्

िएको वस् ु ग

सहाय ा सामाग्रीलाई त्यस् ो सामाग्री िण्डारि गने वा

प्रयोग गररने स्थानसम्म िु याय उ नका लागग सहाय ा उिलब्ध गराउने सम्बजन्ध

व्यजक्

वा

सं स्थालाई नै अनु रोध गनय सककने छ ।
७.

कोषको प्रयोग :
(१)
(२)

कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गनय

सामाग्री िचय तनकासा गनय सममत ले तनिय य गनुय ि ने छ ।
उिदफा (१) मा जु न सु कै कु रा ले णिएको िए ा ितन
रहे को,

सं योजकको

वस् ु ग

सहाय ा

त्काल पविद् प्रत कायय गनुय िने अवस्था

र सममत को बै ठ क बस्न सक्ने अवस्था नरहे मा

बै ठ कबाट अनु मोदन गराउने गरी
(३)

था पविद् व्यवस्थािनका लागग प्राप्

ू् िश्चा

तनिय य बाट एक

लग ै बस्ने सममत को

िटकमा बढीमा दश हजार

रूिै यासम्मको रकम िचय गनय बाधा िु ग्ने छै न ।
कोषमा जम्मा िएको रकम

था सामाग्री दे हाय बमोजजमको कायय मा िचय गररने छ :

(क) पविद्बाट प्रिापव

िएको वा हु नसक्ने व्यजक्
सम्िपत्तको सं र क्षि गनय ,

वा समु दायको

(ि) पविद् प्रिापव को

त्कालीन राह का लागग आवश्यक िने िाद्यान्न, िाने िानी, लत्ता किडा,

औषधी, सरसफाइ

त्काल िोजी, उद्धार

था शै क्षक्षक सामाग्री जस् ा वस् ु ह रू िररद गरी उिलब्ध गराउन

ू् सम्बन्धी अन्य आवश्यक कायय गनय ,

था

था

(ग) पविद्को कारि स्थायी बसोबास स्थल गु माएका व्यजक् हरूका लागग अस्थायी मशपवर वा
आश्रयस्थल बनाउन

था िु न स्थाय ि ना गनय ,

(घ) पविद्को कारिबाट घाइ े वा बबरामी िएका व्यजक् को औषधोिचार गनय ,
(ङ) पविद् प्रिापव लाई मनोवै ज्ञातनक उिचार

था मनोपवमशय प्रदान गनय ,

(च) पविद्को कारिबाट म ृत्यु िएका व्यजक् को काजकक्रया वा सदग का लागग तनजको िररवारलाई
ोककए बमोजजमको सहाय ा उिलब्ध गराउन,

(छ) पविद्को कारि सम्िपत्तको क्ष ी हु ने व्यजक् लाई ोककएबमोजजमको राह उिलब्ध गराउन,
(ज) िोज, उद्धार था प्राथममक उिचारकालागग स्वयम ू् से व क था पवशे ष ज्ञको िररचालन र
सामाग्री िररद

था िण्डारि गनय ,

(झ) पविद्को कारिबाट िएको फोहरमै ला

था प्रद ुष िको पवसजय न गनय ,

(ञ) पविद् िू वय सू च ना प्रिाली स्थािना सम्बन्धी उिकरि िररद, प्रिाली पवकास र सोको
सञ्चालन गनय ,

(ट) िोज, उद्धार र राह कोलागग

त्काल सञ्चार

था या ाया

सू चारु गनय ,

(ठ) स्थानीय स् रमा रहे का पविद् व्यवस्थािन स्वयम ू् से व कहरूको क्षम ा पवकास

था िररचालन

सम्बन्धी कायय गनय ,

(ड) जोणिमयु क्

(ढ) पविद् िश्चा

स्थानको िदहचान

था उक्

स्थानको धन जनको स्थानान् रि गनय ,

पविदबाट िएको क्षत को ले िाजोिा र पविद् िश्चा को आवश्यक ाको िदहचान

गनय ,
(ि) पविद् ितछको िु निःतनमाय ि गनय ,

( ) पविद् िु वय यारी, पविद् प्रत कायय , पविद् र पविद्ितछको िु न लाय ि , पविद् जोणिम न्यू तनकरि
जस् ा पविद् व्यवस्थािनका कायय गनय ,

(थ) सममत ले

ोके बमोजजमको पविद् व्यवस्थािन सम्वजन्ध अन्य काम गनय , गराउन ।


(४)

उिदफा (३) मा जु न सु कै कु रा ले णिएको िए

ाितन तनयमम रूिमा गररने पवकास तनमाय ि

सम्बन्धी कायय लाई पविद् व्यवस्थािनसँ ग आवद्ध गराएर कोषबाट कु नै ितन ककमसमको िचय गनय
िाईने छै न ।
(५)

कोषमा मौज्दा

रकम िाँ च लाि रूिै या िन्दा घदट िएको अवस्थामा आि कामलन कायय बाहे क

अन्य प्रयोजनका लागग कोषको रकम प्रयोग गररने छै न ।

८.

िाहत सहायता ववतिण:
(१)
(२)

प्रिापव

व्यजक् लाई राह

उिलब्ध गराउँ दा कोषमा जम्मा िएको रकम र वस् ु ग

आवश्यक ा र औगचत्यका आधारमा द ुवै वा कु नै एक मात्र ितन उिलब्ध गराउन सककने छ ।
उिदफा (१) बमोजजम राह
पविद् प्रिापव

व्यजक्

उिलब्ध गराउनु िू वय कोषबाट राह

उिलब्ध गराईददने सम्बन्धमा

वा तनजको एकाघरको िररवारका सदस्यले पविद्को घटना र सोबाट आँ फू

वा आफ्नो िररवारका सदस्यलाई िनय गएको हानी नोक्सानीको पववरि सदह
(३)

उिदफा (२) बमोजजम तनवे द न द ाय गदाय पविद्को घटना र सोबाट िनय गएको हानी नोक्सानीको
।

तनवे द नसाथ सं ल ग्न गररएको हु नु ि ने छ

उिदफा (२) बमोजजम द ाय िएको तनवे द न र उिदफा (३) बमोजजमको सं ल ग्न मु चु ल्का वा
प्रत वे द न समे का आधारमा पविद् प्रिापव लाई कोषबाट राह

रकम

गराउँ दा पविद्को सघन ा र व्यािक ा, कोषमा जम्मा िएको रकम
उिलब्ध ा र िचय को औगचत्य समे लाई दृजटटग
(५)

कायाय ल यमा तनवे द न

द ाय गनुय ि ने छ ।

मू ल्याङ्कन सदह को सजय ममन मु चु ल्का वा प्रत वे द न समे
(४)

सामाग्री मध्ये

था राह

सामाग्रीको

ठहयाय ए बमोजजम हु ने छ ।
उिदफा (२) र (३) मा जु न सु कै कु रा ले णिएको िए ा ितन पविद्को कारिले गजम्िर हानी
नोक्सानी वा घाई े िई पविद् प्रिापव

व्यजक्

गरी सममत ले उगच

था सामाग्री उिलब्ध

वा तनजको एकाघरको िररवारका सदस्यले

राह का लागग तनवे द न द ाय गनय सक्ने अवस्था नरहे मा र
प्रिापव

व्यजक्

क
ू् ाल राह

उिलब्ध नगराउँ दा पविद्

थि जोणिममा धके मलन सक्ने वा थि जनधन र स्वास््यमा हानी नोक्सानी

िु ग्न सक्ने अवस्था छ िन्ने सममत लाई लागे मा त्यस् ो सममत ले तनिय य गरे र

त्काल राह

उिलब्ध गराउन सक्ने छ ।
(६)

पविद् प्रिापव

व्यजक् लाई यस दफा बमोजजम राह

ककशोरककशोरी, जे टठ नागररक, अशक्
(७)
(८)

उिलब्ध गराउँ दा मदहला, बालबामलका,

था अिाङ्ग ा िएका व्यजक् लाई प्राथममक ा ददनु ि ने छ ।

पविदको घटनामा िरी कु नै व्यजक् को म ृत्यु िएको रहे छ िने राह
३५०००/- का दरले म ृ कका िररवारलाई सहयोग उिलब्ध गराउने छ |
पविदबाट िक्की घर िू िय रु िमा नटट िएका वा िाद्धान्न वाली

स्वरूि प्रत

म ृ क रु.

था जग्गा जमीन समे

नोक्सानी िएमा आवश्यक व्यवस्था गनय को लागग रु. २५०००/- आं मशक िक्की घर क्षत

िै

ममय को लागग रु. १५०००/- फु सका घर नटट िएमा रु. ७०००/- गोठ नटट िएमा रु. ५०००

था

िशु जन्य वस् ु नटट िएमा क्षत

हे री रु. ५०००/- दे णि रु. १०००० प्रत

िररवार राह

सहयोग

उिलब्ध गराउने छ |
(९)

पविदको घटनामा िरी घाइ े हु ने ह रुलाई सरकारी अस्ि ालबाट उिचार समे
आगथय क सहयोग स्वरूि प्रत व्यजक् रु. ५०००/- या ाया िचय ददइने छ |

(१०)

पविदको समयमा पिडड

िररवारहरुलाई सु र क्षक्ष

गरी घर जान

स्थानमा रािी मशपवर सं चालन, आवश्यक

सहयोग र समन्वय गररने छ |
(११)

राह

सहयोग प्राप्

गनय को तनजम्

था अन्य आवश्यक कागजा

सदह

िीडड ले घटना िएको ३० ददन मित्र प्रहरी सजजय ममन मु चु ल्का
सम्बजन्ध



वडा कायाय ल यको मसफाररस सदह

कोष सं चालन

सममत मा तनवे द न िे श गनुय िने छ | म ृ क

था घाइ े को हकमा स्वास््य सं स्थाको प्रत वे द न

आवश्यक िने छ |
९.

कोष प्रयोग गनन नपाईने :
(१)

यस कायय पवगधमा अन्यत्र जु न सु कै कु रा ले णिएको िए

ाितन दे हायको प्रयोजनका लागग कोषमा

जम्मा िएको रकम िचय गनय िाईने छै निः
(क) तनयमम

प्रशासतनक कायय को लागग िचय गनय ,

(ि) कु नै सरकारी वा गै र सरकारी िदागधकारी वा कमय चारीलाई तनयमम

रूिमा

लब, ित्ता वा

अन्य सु पवधा उिलब्ध गराउन,

(ग) कु नै सरकारी वा गै र सरकारी िदागधकारी वा कमय चारीलाई भ्रमि िचय वा अन्य त्यस् ै
प्रकारको िचय उिलब्ध गराउन,

(घ) पविद्बाट प्रिापव लाई ददईने

ोककएबमोजजमको राह

बाहे क अन्य कु नै ितन ककमसमको

चन्दा, िु र स्कार, उिहार वा आगथय क सहाय ा उिलब्ध गराउन,

(ङ) कु नै ितन ककमसमको गोजटठ, अन् रकक्रया वा सिासम्मे ल न सञ्चालन गनय , गराउन,
(च) आकजस्मक रूिमा तनमाय ि गनुय ि ने बाहे कका अन्य तनयमम
कायय गनय , गराउन,

(ङ) पविद् जोणिम न्यू तनकरि

था पविद् व्यवस्थािनसँ ग प्रत्यक्ष सम्बन्ध निएको अन्य कु नै

ितन कायय गनय , गराउन ।

(२)

कोषलाई प्राप्

िएको वस् ु ग

िू वाय धार पवकास तनमाय ि सम्बन्धी

सहाय ा सामाग्री मध्यै कु नै ितन सामाग्री िू िय वा आं मशकरूिमा

कायाय ल यको वा कायाय ल यको कु नै िदागधकारी वा कमय चारीको तनयमम
गररने छै न ।

प्रयोजनका लागग प्रयोग

परिच्छे द – ३
कोषको सञ्चालन, ले खा तथा ले खा परििण
१०.

कोषको सञ्चालन :
(१)

कोषको बैंक िा ा सञ्चालन नगरिामलकाको प्रमु ि प्रशासकीय अगधकृ
अगधकृ

(२)

(४)

ोके को ले िाको कमय चारीको सं यु क्

मात्र िु क् ानी गररने छ ।

कोषलाई प्राप्

वस् ु ग

सहाय ा सामाग्रीको तनकासा प्रमु ि प्रशासकीय अगधकृ

वा तनजले

ोके को

पविद् व्यवस्थािन हे ने अगधकृ

स् रको कमय चारी र जजन्सी शािा प्रमु ि बाट हु ने छ ।
उिदफा (३) बमोजजम वस् ु ग सहाय ा सामाग्री पविद् व्यवस्थािन कायय मा उियोगका लागग
तनकासा गदाय मौज्दा

कक ाबमा िचय अमिले ि जनाई तनकासा ददनु ि ने छ र त्यस् ो सामाग्रीको

अमिले ि मू ल्यलाई कोषको िचय को रूिमा समे
११.

ोके को

दस् ि बाट हु ने छ ।
कोषबाट एक िटकमा द ुई हजार रूिै या िन्दा बढीको रकम िु क् ानी गदाय अतनवायय रू िमा बैंक
माफय

(३)

स् रको कमय चारी र ले िा प्रमु ि वा तनजले

वा तनजले

अमिले ि गररने छ ।

कोषको आयव्ययको ले खा तथा सोको सावन ज ननकिण :
(१)

कोषको आय व्ययको ले िा प्रचमल

(२)

कोषले कायय िामलकाले

(३)

कानू न बमोजजम राणिने छ ।

ोके बमोजजम आन् ररक तनयन्त्रि प्रिाली कायम गनुय िने छ ।

कोषको मामसकरूिमा िएको आम्दानी
सावयज तनक गनुय ि ने छ ।



र िचय को पववरि अको मदहनाको सा

ग े मित्रमा

(४)

आगथय क वषय समाप्
पववरि समे
िने छ ।

१२.

िएको ममत ले

ीन मदहनामित्र सममत ले कोषको वापषय क आय व्ययको

िु ल्ने वापषयक प्रत वे द न

यार गरी कायय िामलका माफय

नगर सिा समक्ष िे श गनुय

ले खा परििण :

(१) कोषको आन् ररक ले िािरीक्षि नगरिामलकाको आन् ररक ले िा िररक्षि शािाबाट हु ने छ ।
(२) कोषको अजन् म ले िािरीक्षि महाले िा िरीक्षकबाट हु ने छ ।
(३)

नगर कायय िामलकाले चाहे मा जु न सु कै बि

सममत को दहसावकक ाव जाँ छन वा जाँ च गराउन

सक्ने छ ।
(४)

नगर कायय िामलकाको कायाय ल यले कम् ीमा वषयको एक िटक कोषको सामाजजक र सावय ज तनक
ले िािररक्षिको व्यवस्था ममलाउने छ ।
परिच्छे द –४
ववववध

१३.

सशतन सहायता :
(१)

पविद् व्यवस्थािन सम्बन्धी

ोककएको कायय सम्िादन गने श य सदह

कोषमा सहाय ा उिलब्ध गराउन चाहे मा त्यस् ो सहाय ा प्राप्

कु नै व्यजक्

वा सं स्थाले

गनुय िू वय सममत ले श य स्वीकार

गने वा नगने सम्बन्धी तनिय य गने छ र श य स्वीकार गरे को अवस्थामा मात्र सहाय ा रकम वा
सामाग्री कोषमा जम्मा हु ने छ ।
र ने िाल सरकार, प्रादे श सरकार वा स्थानीय सरकारले सश य अनु दान उिलब्ध गराउने हकमा
(२)
(३)

सममत को िू वय तनिय य आवश्यक िने छै न ।
उिदफा (१) बमोजजम कोषमा प्राप्
काममा मात्र उियोग गनुय ि ने छ ।

उिदफा (१) बमोजजम कोषमा प्राप्

अनु दान रकम वा वस् ु ग

सहाय ा सामाग्रीलाई

अनु दान रकम वा वस् ु ग

ोककएको

सहाय ा सामाग्री

बमोजजमको कायय मा उियोग िए-निएको सम्बन्धमा त्यस् ो सहाय ा उिलब्ध गराउने व्यजक्
(४)

वा

सं स्थाले पववरि माग गरे मा सोको पववरि उिलब्ध गराउनु ि ने छ ।
उिदफा (१) बमोजजम कोषमा सहाय ा स्वरुि प्राप्
पव रि कायय लाई व्यवजस्थ
लागु गनय सक्ने छ ।

१४.

ोककए

हु ने िौत क सामाग्रीहरुको िण्डारि था
गनय आवश्यक् ा अनु सार सममत ले थि मािदण्ड/तनदे मशका बनाई

पिामशन ललन सक्ने : सममत ले यस कायय पवगध बमोजजमको कायय सम्िादन गनय उियु क्

पवज्ञ व्यजक्

वा

सस्थासँ ग आवश्यक िरामशय मलन सक्ने छ ।
१५.

िकम फ्रिज नहु ने तथा आवती कोष (रिवम्ववङ् फण्ड) को रूपमा िहने :
(१)
दफा ५ को उिदफा (१) बमोजजम कोषमा जम्मा िएको रकम मध्ये आं मशक वा िु रै रकम कु नै
आगथय क वषय मा िचय निई आगथय क वषय को अन्त्यमा बाँ की रहे मा त्यस् ो रकम किज निई कोषमै
रहने छ ।
र दफा १३ को उिदफा (१) बमोजजम प्राप्

सहाय ा रकमलाई त्यस् ो श य अनु रू ि उियोग गनय

नसके को कारि जनाई सहाय ा उिलब्ध गराउने सम्बजन्ध

व्यजक्

वा सं स्थाले कफ ाय माग गरे मा

कोषबाट रकम कफ ाय गनय बाधा िने छै न ।
(२)

कोषलाई आव ी कोष (ररबजल्वङ्ग फण्ड) को रुिमा सञ्चालन गररने छ ।

स्पम्टिकिणाः यस दफाको प्रयोजनका लागग आव ी कोष (ररबजल्वङ फण्ड) िन्नाले कोषबाट िचय
िएको नगद रकम वापषयक रुिमा बजे ट पवतनयोजन माफय
कोषलाई सम्झनु ि छय ।



िु निःिु त य गदै जाने गरर स्थापि

(3)

कोषमा मौज्दा
प्रयत्न गररने छ ।

१६.

रकम िाँ च लाि रूिै या िन्दा न्यू न हु न गएमा

त्काल थि रकम जम्मा गनय

सहयोगका लागग आह्वान गने :
(१)

पविद्का कारि आित्कामलन अवस्था मसजय ना िई स्थानीय स्रो
सामना गनय कदठन िएमा नगरिामलकाले तछमे की स्थानीय
सरकारलाई कोषमा आगथय क

(२)

था वस् ु ग

साधन र क्षम ाले पविद्को
ह, प्रदे श सरकार

था ने िाल

सहाय ा उिलब्ध गराउन अनु रोध गनय सक्ने छ ।

पविद्बाट प्रिापव को िोज, उद्धार र राह का लागग सममत ले स्थानीय सामाजजक

था िरोिकारी

सं घ , सं ग ठन, यु वाक्लव, आमासमू ह , स्वयम ू् से व क, राटरसे व क, उद्योगी व्यवसायी, प्रवु द्ध
व्यजक्
१७.

था आमसवयसाधारिलाई सहयोगका लागग अनु रोध गनय सक्ने छ ।

अलिले ख िाख्ने :
(१)
(२)
(३)

सममत ले कोष िररचालन सम्बन्धमा गरे को तनिय य र अन्य काम कारवाहीको अमिले ि द ुरु स्
राख्नु िने छ ।

उिदफा (१) बमोजजमको अमिले ि सममत को सदस्य-सगचवको जजम्मामा रहने छ ।
दफा (१) बमोजजमको अमिले ि सरोकारवाला कु नै व्यजक्

वा सं स्थाले माग गरे मा तनजलाई

तनयमानु सार त्यस् ो अमिले ि उिलब्ध गराईने छ ।
१८.

अनु ग मन:
(१)

(२)

यस कायय पवगध बमोजजम कोष िररचालन

अनु ग मन सम्बन्धी कायय का लागग सममत को सं योजक वा तनजले

उिदफा

प्राप्

िदटई कोष िररचालनबाट िएको कामको अनु ग मन गनय सक्ने छ ।
(१)

बमोजजम

िदटएको

अनु ग मन

टोलीले

आफू लाई

त्यस् ो तनदे शनको िालना गनुय सम्बजन्ध

सबै को क य व्य हु ने छ ।
उिदफा (३) मा जु न सु कै कु रा ले णिएको िए ा ितन कोष िररचालनमा कु नै गजम्िर त्रु टी रहे को र
त्काल रोक्न आवश्यक दे णिएमा सं योजकले त्यस् ो कायय रोक्न तनदे शन ददन सक्ने छ ।

अनु ग मनका क्रममा कु नै व्यजक् ले झु ठा पववरि िे श गरी कोषबाट राह

प्राप्

गरे को वा कोषले

कानू न बमोजजम कारवाही

हु ने छ ।
उिदफा (१) बमोजजमको अनु ग मन टोलीमा उिलब्ध िएसम्म स्थानीय राजनीत क दल, पविद्
व्यवस्थािन

सम्बन्धी

कायय मा

सं घ सं ग ठन, नागररक समाज
व्यजक्
१९.

सं ल ग्न

गै र सरकारी

सं घ सं स्था,

उद्योगी

व्यवसायी

आवद्ध

था ित्रकार आवद्ध सं घ सं ग ठन र सश य सहाय ा उिलब्ध गराउने

वा सं स्थाको प्रत तनगध समे लाई सं ल ग्न गराईने छ ।

ननदे शन ददन सक्ने : नगर सिाले सममत को काम कारबाहीको सम्बन्धमा सममत लाई आवश्यक तनदे शन
ददन सक्ने छ ।

२०.

आधारमा

्य पववरि सदह को प्रत वे द न सममत समक्ष िे श गनुय ि ने छ

उिलब्ध गराएको राह को द ुरू ियोग गरे को िाईएमा दोषी उिर प्रचमल
(६)

कायाय दे शका

उिदफा (२) बमोजजम िे श हु न आएको प्रत वे द न समे का आधारमा कोष िररचालनमा कु नै कमम
कमजोरी िएको दे णिएमा त्यसलाई सु धार गनय सममत ले आवश्यक तनदे शन ददन सक्ने छ र

सोलाई
(५)

ोके को सममत को अन्य कु नै

सं ल ग्न रहे को अनु ग मन टोली

।

(४)

था आकजस्मक

सदस्यको सं योजकत्वमा सममत को न्यू न म थि एक सदस्य समे

अनु ग मनका क्रममा दे णिएको सत्य
(३)

था सोबाट िएका कामको तनयमम

यस िन्दा िदहले यस समन्धी िएका काययहरु यसै काययपवगध अन् गय



िएको मातननेछ |

