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प्रमाणिकरि ममत िः २०७६/०१/१०    
 
प्रस्तावनााः 

कपिलवस् ु नगरिामलका के्षत्र मित्र प्राकृत क  था गैरप्राकृत क पविद्बाट हुन सक्ने जोणिम न्यूतनकरि 
 था व्यवस्थािनका लागग स्थािना िएको पविद् व्यवस्थािन कोषको सञ्चालन सम्बन्धी काययपवगध बनाउन 
बाञ्छनीय िएकोले, 
नगर पविद् जोणिम न्यूतनकरि  था व्यवस्थािन ऐन, २०७५ को दफा २७  था स्थानीय सरकार संचालन 
ऐन, २०७४ को दफा १०२(२) ले ददएको अगधकार प्रयोग गरी कपिलवस् ु नगर काययिामलकाले यो काययपवगध 
बनाएकोछ ।   

 
परिच्छेद – १ 

प्रािम्भिक 
 
१. संक्षिप्त नाम ि प्रािभि :  

(१) यो काययपवगधको नाम “पविद् व्यवस्थािन कोष (सञ्चालन) काययपवगध, २०७५” रहेको छ ।  
 (२)  यो काययपवगध  ुरून्  प्रारम्ि हुनेछ ।  
 
२. परििाषा : पवषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययपवगधमा, 

(क) “ऐन” िन्नाले कपिलवस् ु नगर पविद् जोणिम न्यूनीकरि  था व्यवस्थािन ऐन, २०७५ 
सम्झनुिछय  । 

(ि) “कोष” िन्नाले ऐनको दफा १२ बमोजजमको पविद् व्यवस्थािन कोष सम्झनुिछय  । 
(ग) “प्रिापव  व्यजक् ” िन्नाले पविद्को घटनाबाट िररवारका सदस्य गुमाएको, शारीररक वा 

मानमसक समस्या उत्िन्न िएको, घर, जग्गाजममन, िशुिन्छी, िाद्यान्न, लत्ताकिडा  था 
अन्य सम्ित्तीमा आंमशक वा िू ू्िरूिमा नोक्सानी िुगेको वा पविद्का कारि अन्य कुनै 
 ररकाबाट प्रिापव  िएको व्यजक् लाई सम्झनुिछय  । 

(घ) “राह ” िन्नाले पविद् प्रिापव  व्यजक् लाई उिलब्ध गराईने नगद  था वस् ुग  सहाय ा 
सामाग्री समे  सम्झनुिछय  । 

(ि) “सममत ” िन्नाले ऐनको दफा ३ बमोजजमको सममत  सम्झनुिछय  । 
(छ) “संयोजक” िन्नाले सममत को संयोजक सम्झनुिछय  ।      

 
 
 
 
 
 
 





 

परिच्छेद – २ 
कोषको स्थापना, उद्देश्य तथा प्रयोग 

 
३. कोषको स्थापना:  

(१) स्थानीय स् रमा उत्िन्न िएको वा हुनसक्ने पविद्को जोणिम न्यूतनकरि  था व्यवस्थािन 
सम्बन्धी कायय नगर स् रबाटै सञ्चालन गनयका लागग आवश्यक स्रो  संकलन र िररचालन गनय 
नगरिामलकामा एक ववपद् व्यवस्थापन कोष रहनेछ ।  

(२)  कोषको आय रकम संकलन  था व्यय रकम िररचालनका लागग नगरिामलकाको सजञ्च  कोष 
रहेको पवत्तीय संस्थामा एक छुट्टै िा ा िोमलनेछ ।  

(३)  कोषको कूल आम्दानी अन् गय  यस काययपवगधको दफा ५ बमोजजम कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्  
िएको रकम  था कोषको िा ा रहेको पवत्तीय संस्थाले कोष रकममा उिलब्ध गराएको ब्याज आय 
र दफा ६ बमोजजम प्राप्  िएको वस् ुग  सहाय ा सामाग्रीको प्रचमल  मूल्य समे लाई जनाउँनेछ 
।  
 र वस् ुग  सहाय ा सामाग्रीको प्रचमल  मूल्यलाई बैंक दहसाबमा समावेश गररने छैन ।  

(४)  यस काययपवगधको दफा ६ बमोजजम कोषको नाममा प्राप्  हुन आउने वस् ुग  सहाय ा सामाग्रीको 
छुट्टै मौज्दा  कक ाब स्थािना गरर अमिलेि गररनेछ । 

 
४. कोषको उद्देश्य :  

(१) स्थानीय स् रमा हुन सक्ने सम्िाव्य पविद्को जोणिम न्यूतनकरि  था पविद्को व्यवस्थािनका 
लागग आगथयक  था वस् ुग  सहाय ा िररचालन गनुय कोषको उद्देश्य रहनेछ ।  

(२)  कोषले देहायका क्षेत्रमा काम गने छिः   
(क) पविद्को घटनाबाट प्रिापव  व्यजक् हरूलाई स्थानीय स् रमा  ुरुन्  िोज, उद्धार र राह  

सेवा उिलब्ध गराउने ।  
(ि) पविद् िदाय  त्कालै स्थानीय स् रमा सामना गनय सक्ने अवस्था मसजयना गने । 
(ग) पविद् जोणिम न्यूतनकरि, िूवय यारी, प्रत कायय र िुनलायि काययलाई सहज गने । 
 

५. कोषको आभदानी :  
(१) कोषमा ऐनको दफा १२ को उिदफा (२) र (३) को अगधनमा रदह देहाय बमोजजमका रकम 

आम्दानीको रूिमा जम्मा हुनेछ: 
(क) नगरिामलकाको वापषयक बजेटमाफय   पविद् व्यवस्थािन कोषमा जम्मा हुने गरी स्वीकृ  

रकम, 
(ि) पविद् व्यवस्थािन काययका लागग कोषमा जम्मा हुनेगरी अन्य स्थानीय  हबाट प्राप्  रकम, 
(ग) पविद् व्यवस्थािन काययका लागग कोषमा जम्मा हुनेगरी प्रदेश सरकार  था नेिाल सरकारबाट 

प्राप्  रकम, 
(घ) पविद व्यवस्थािनको लागग नगरिामलकाले कानून बमोजजम शुल्क वा दस् ुर संकलन गनय 

सक्नेछ |  
(ङ) नगर सिा सदस्य, नगर काययिामलका सदस्य  था नगरिामलकाका कमयचारीहरूको स्वेजछछक 

तनिययबाट प्राप्  हुने रकम, 
(च) स्वदेशी पवमिन्न सरकारी  था गैरसरकारी संघसंस्थाहरू र त्यसमा काययर  कमयचारीहरू, 

उद्योगी, व्यवसायी, िेशाकमी, राजनीत क दल, नागररक समाज, धाममयक  था िरोिकारी 
संघसंस्था र आम सवयसाधारिबाट स्वेजछछक रूिमा प्राप्  हुने रकम, 

(छ) गैरआवासीय नेिाली, वैदेमशक सरकार  था संघसंस्थाको  फय बाट प्रचमल  कानूनको अगधनमा 
रदह प्राप्  हुने रकम,  





 

(छ) कोषको िा ा सञ्चालनमा रहेको पवत्तीय संस्थाले त्यस् ो कोषमा रहेको रकममा उिलब्ध 
गराएको ब्याज आय, 

(ज) दफा ६ को उिदफा (३) बमोजजम वस् ुग  सहाय ा सामाग्रीको बबक्रीबाट प्राप्  आय, 
(झ) प्रचमल  कानूनको अगधनमा रदह कोषमा जम्मा हुने गरी अन्य कुनै स्रो बाट प्राप्  रकम ।  

(२) उिदफा (१) बमोजजम कोषलाई उिलब्ध हुने रकम सम्बजन्ध  व्यजक्  वा संस्थाले यस काययपवगधको 
दफा 3 को उिदफा (२) बमोजजमको कोषको बैंक िा ामा मसधै जम्मा गररददन वा नगरिामलकाको 
आगथयक प्रशासन शािामा नगद जम्मा गनय सक्नेछ । त्यसरी नगद जम्मा हुन आएमा आगथयक 
प्रशासन शािाले सम्बजन्ध  व्यजक्  वा संस्थालाई सोको ििायई उिलब्ध गराउनुिनेछ । 

(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्यजक्   था संस्थाको नाम र प्राप्  सहाय ा रकम सम्बन्धी मामसक 
पववरि अको मदहनाको सा  ग े मित्र सावयजतनक गररनेछ । 
 र कुनै व्यजक्  वा संस्थाले सहाय ा उिलब्ध गराउँदा आफ्नो नाम सावयजतनक नगनय सममत लाई 
अनुरोध गरेको रहेछ िने तनजको नाम उल्लेि नगरी पववरि सावयजतनक गनय बाधा िने छैन।  

 
६. वस्तुगत सहायता सामाग्री:  

(१) ऐनको दफा १२ को उिदफा (२) र (३) को अगधनमा रदह कुनै व्यजक्  वा संस्थाबाट नगदबाहेकको 
वस् ुग  सहाय ा सामाग्री प्राप्  हुन आएमा र त्यसरी प्राप्  सामाग्री पविद् व्यवस्थािन सम्बन्धी 
काययमा उियोग हुने देणिएमा त्यस् ो वस् ुग  सहाय ा सामाग्रीलाई स्वीकार गररनेछ ।  

(2) उिदफा (१) बमोजजम स्वीकार गररएको वस् ुग  सहाय ा सामाग्रीलाई अलग्गै मौज्दा  कक ाबमा 
आम्दानी अमिलेि जनाई त्यस् ो सामाग्रीको प्रचमल  मूल्यलाई कोषको आम्दानीको रूिमा समे  
अमिलेि गररनेछ ।  
स्िजटटकरििः यस दफाको प्रयोजनका लागग प्रचमल  मूल्य िन्नाले वस् ुग  सामाग्रीको साथमा 
प्राप् हुने िररद बबजक वा मूल्याङ्कनको प्रमाि र ढुवानी लाग  समे को मूल्यलाई जनाउँनेछ । 
यदी त्यस् ो मूल्यबबना नै वस् ुग  सामाग्री प्राप्  हुन आएको रहेछ िने त्यस् ो वस् ुग  
सामाग्रीको प्रचमल  स्थानीय दररेट अनुसारको मूल्याङ्कनलाई आम्दानीको आधार मातननेछ । सो 
ितन निएमा त्यसरी प्राप्  सामाग्रीको लागग सममत ले उगच  ठहयायएको मूल्याङ्कनलाई कोषको 
आम्दानीको आधारको रूिमा मलईनेछ । 

(३) उिदफा (१) बमोजजम प्राप्  िई उिदफा (२) बमोजजम आम्दानी अमिलेि गररएको कुनै सामाग्री 
 त्काल प्रयोग गनय आवश्यक निने वा नममल्ने वा लामो समयसम्म िण्डारि गरर राख्न ितन 
अनुकुल नहुने (सड्ने, बबग्रने, नामसने वा िेर जाने) प्रकृपत्तको िएमा सममत को तनिययले त्यस् ो 
सामाग्रीलाई प्रचमल  कानून बमोजजम मललाम बबक्री गरी प्राप्  आय रकमलाई दफा ३ को उिदफा 
(२) बमोजजमको कोषको िा ामा जम्मा गररनेछ ।   

(४) उिदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेणिएको िए ा ितन कुनै वस् ुग  सहाय ा सामाग्री स्थानीय पविद् 
व्यवस्थािनमा उियोग नहुने वा उियोग गनय उियुक्  नहुने देणिएमा सममत ले तनियय गरी त्यस् ो 
सहयोग आंमशक वा िूियरूिमा अस्वीकार गनय सक्नेछ । 

(५) उिदफा (१) वा जुनसुकै कुरा लेणिएको िए ा ितन कुनै वस् ुग  सहाय ा सामाग्री प्रचमल  
मािदण्ड बमोजजमको न्यून म गुिस् रयुक्  निएको अवस्थामा त्यस् ो सामाग्रीलाई सममत ले 
अस्वीकार गनेछ।  

(६) उिदफा (१) बमोजजम प्राप्  वस् ुग  सहाय ा सामाग्री उिदफा (४) वा (५) बमोजजम अस्वीकार 
गररएको अवस्थामा बाहेक त्यस् ो सामाग्री उिलब्ध गराउने व्यजक्  वा संस्थालाई कायायलयले 
सामाग्री प्राजप्  र स्वीकारोजक् को ििायई उिलब्ध गराउनुिनेछ । 

(७) उिदफा (१) बमोजजम स्वीकार गरी उिदफा (२) बमोजजम अमिलेि गररएको र उिदफा (४) वा (५) 
बमोजजम अजस्वकार गररएको सामाग्रीको पववरि  था स्वीकार गररएको सामाग्रीको हकमा सो 





 

उिलब्ध गराउने व्यजक्  वा संस्थाको नाम सम्बन्धी मामसक पववरि अको मदहनाको सा  ग े 
मित्र सावयजतनक गररनेछ । 
 र कुनै व्यजक्  वा संस्थाले सहाय ा उिलब्ध गराउँदा आफ्नो नाम सावयजतनक नगनय सममत लाई 
अनुरोध गरेको रहेछ िने तनजको नाम उल्लेि नगरी पववरि सावयजतनक गनय बाधा िने छैन । 

(८) यस दफा बमोजजम प्राप्  िएको वस् ुग  सहाय ा सामाग्रीलाई त्यस् ो सामाग्री िण्डारि गने वा 
प्रयोग गररने स्थानसम्म िुयायउनका लागग सहाय ा उिलब्ध गराउने सम्बजन्ध  व्यजक्  वा 
संस्थालाई नै अनुरोध गनय सककनेछ ।   
  

७. कोषको प्रयोग :  
(१) कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गनय  था पविद् व्यवस्थािनका लागग प्राप्  वस् ुग  सहाय ा 

सामाग्री िचय तनकासा गनय सममत ले तनियय गनुयिने छ ।  
(२) उिदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेणिएको िए ा ितन  त्काल पविद् प्रत कायय गनुय िने अवस्था 

रहेको,  र सममत को बैठक बस्न सक्ने अवस्था नरहेमा   ू् िश्चा  लग ै बस्ने सममत को 
बैठकबाट अनुमोदन गराउने गरी संयोजकको तनिययबाट एक िटकमा बढीमा दश हजार 
रूिैयासम्मको रकम िचय गनय बाधा िुग्ने छैन ।  

(३)  कोषमा जम्मा िएको रकम  था सामाग्री देहाय बमोजजमको काययमा िचय गररनेछ: 
(क) पविद्बाट प्रिापव  िएको वा हुनसक्ने व्यजक्  वा समुदायको  त्काल िोजी, उद्धार  था 

सम्िपत्तको संरक्षि गनय, 
(ि) पविद् प्रिापव को  त्कालीन राह का लागग आवश्यक िने िाद्यान्न, िानेिानी, लत्ता किडा, 

औषधी, सरसफाइ  था शैक्षक्षक सामाग्री जस् ा वस् ुहरू िररद गरी उिलब्ध गराउन  था 
  ू् सम्बन्धी अन्य आवश्यक कायय गनय, 

(ग) पविद्को कारि स्थायी बसोबास स्थल गुमाएका व्यजक् हरूका लागग अस्थायी मशपवर वा 
आश्रयस्थल बनाउन  था िुनस्थायिना गनय, 

(घ) पविद्को कारिबाट घाइ े वा बबरामी िएका व्यजक् को औषधोिचार गनय, 
(ङ) पविद् प्रिापव लाई मनोवैज्ञातनक उिचार  था मनोपवमशय प्रदान गनय, 
(च) पविद्को कारिबाट मृत्यु िएका व्यजक् को काजकक्रया वा सदग का लागग तनजको िररवारलाई 

 ोककए बमोजजमको सहाय ा उिलब्ध गराउन, 
(छ) पविद्को कारि सम्िपत्तको क्ष ी हुने व्यजक् लाई  ोककएबमोजजमको राह  उिलब्ध गराउन, 
(ज) िोज, उद्धार  था प्राथममक उिचारकालागग स्वयम ू् सेवक  था पवशेषज्ञको िररचालन र 

सामाग्री िररद  था िण्डारि गनय, 
(झ) पविद्को कारिबाट िएको फोहरमैला  था प्रदुषिको पवसजयन गनय, 
(ञ) पविद् िूवय सूचना प्रिाली स्थािना सम्बन्धी उिकरि िररद, प्रिाली पवकास र सोको 

सञ्चालन गनय, 
(ट) िोज, उद्धार र राह कोलागग  त्काल सञ्चार  था या ाया  सूचारु गनय, 
(ठ) स्थानीय स् रमा रहेका पविद् व्यवस्थािन स्वयम ू् सेवकहरूको क्षम ा पवकास  था िररचालन 

सम्बन्धी कायय गनय, 
(ड) जोणिमयुक्  स्थानको िदहचान  था उक्  स्थानको धन जनको स्थानान् रि गनय, 
(ढ) पविद् िश्चा  पविदबाट िएको क्षत को लेिाजोिा र पविद् िश्चा को आवश्यक ाको िदहचान 

गनय, 
(ि) पविद् ितछको िुनिःतनमायि गनय, 
( ) पविद् िुवय यारी, पविद् प्रत कायय, पविद् र पविद्ितछको िुनलायि, पविद् जोणिम न्यूतनकरि 

जस् ा पविद् व्यवस्थािनका कायय गनय, 
(थ) सममत ले  ोके बमोजजमको पविद् व्यवस्थािन सम्वजन्ध अन्य काम गनय , गराउन । 





 

(४) उिदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेणिएको िए  ाितन तनयमम रूिमा गररने पवकास तनमायि 
सम्बन्धी काययलाई पविद् व्यवस्थािनसँग आवद्ध गराएर कोषबाट कुनै ितन ककमसमको िचय गनय 
िाईनेछैन । 

(५) कोषमा मौज्दा  रकम िाँच लाि रूिैया िन्दा घदट िएको अवस्थामा आि कामलन काययबाहेक 
अन्य प्रयोजनका लागग कोषको रकम प्रयोग गररनेछैन ।  

 
 

८. िाहत सहायता ववतिण:  
(१) प्रिापव  व्यजक् लाई राह  उिलब्ध गराउँदा कोषमा जम्मा िएको रकम र वस् ुग  सामाग्री मध्ये 

आवश्यक ा र औगचत्यका आधारमा दुवै वा कुनै एक मात्र ितन उिलब्ध गराउन सककनेछ ।  
(२) उिदफा (१) बमोजजम राह  उिलब्ध गराउनुिूवय कोषबाट राह  उिलब्ध गराईददने सम्बन्धमा 

पविद् प्रिापव  व्यजक्  वा तनजको एकाघरको िररवारका सदस्यले पविद्को घटना र सोबाट आँफू 
वा आफ्नो िररवारका सदस्यलाई िनय गएको हानी नोक्सानीको पववरि सदह  कायायलयमा तनवेदन 
द ाय गनुयिनेछ ।  

(३) उिदफा (२) बमोजजम तनवेदन द ाय गदाय पविद्को घटना र सोबाट िनय गएको हानी नोक्सानीको 
मूल्याङ्कन सदह को सजयममन मुचुल्का वा प्रत वेदन समे  तनवेदनसाथ संलग्न गररएको हुनुिनेछ 
।  

(४) उिदफा (२) बमोजजम द ाय िएको तनवेदन र उिदफा (३) बमोजजमको संलग्न मुचुल्का वा 
प्रत वेदन समे का आधारमा पविद् प्रिापव लाई कोषबाट राह  रकम  था सामाग्री उिलब्ध 
गराउँदा पविद्को सघन ा र व्यािक ा, कोषमा जम्मा िएको रकम  था राह  सामाग्रीको 
उिलब्ध ा र िचयको औगचत्य समे लाई दृजटटग  गरी सममत ले उगच  ठहयायएबमोजजम हुनेछ । 

(५) उिदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेणिएको िए ा ितन पविद्को कारिले गजम्िर हानी 
नोक्सानी वा घाई े िई पविद् प्रिापव  व्यजक्  वा तनजको एकाघरको िररवारका सदस्यले 
राह का लागग तनवेदन द ाय गनय सक्ने अवस्था नरहेमा र   ू्काल राह  उिलब्ध नगराउँदा पविद् 
प्रिापव  व्यजक्  थि जोणिममा धकेमलन सक्ने वा थि जनधन र स्वास््यमा हानी नोक्सानी 
िुग्न सक्ने अवस्था छ िन्ने सममत लाई लागेमा त्यस् ो सममत ले तनियय गरेर  त्काल राह  
उिलब्ध गराउन सक्नेछ । 

(६) पविद् प्रिापव  व्यजक् लाई यस दफा बमोजजम राह  उिलब्ध गराउँदा मदहला, बालबामलका, 
ककशोरककशोरी, जेटठ नागररक, अशक्   था अिाङ्ग ा िएका व्यजक् लाई प्राथममक ा ददनुिनेछ । 

(७) पविदको घटनामा िरी कुनै व्यजक् को मृत्यु िएको रहेछ िने राह  स्वरूि प्रत  मृ क रु. 
३५०००/- का दरले मृ कका िररवारलाई सहयोग उिलब्ध गराउने छ | 

(८) पविदबाट िक्की घर िूियरुिमा नटट िएका वा िाद्धान्न वाली  था जग्गा जमीन समे  
नोक्सानी िएमा आवश्यक व्यवस्था गनयको लागग रु. २५०००/- आंमशक िक्की घर क्षत  िै 
ममय को लागग रु. १५०००/- फुसका घर नटट िएमा रु. ७०००/- गोठ नटट िएमा रु. ५०००  था 
िशु जन्य वस् ु नटट िएमा क्षत  हेरी रु. ५०००/- देणि रु. १०००० प्रत  िररवार राह  सहयोग 
उिलब्ध गराउनेछ | 

(९) पविदको घटनामा िरी घाइ े हुनेहरुलाई सरकारी अस्ि ालबाट उिचार समे  गरी घर जान 
आगथयक सहयोग स्वरूि प्रत  व्यजक्  रु. ५०००/- या ाया  िचय ददइनेछ | 

(१०)  पविदको समयमा पिडड  िररवारहरुलाई सुरक्षक्ष  स्थानमा रािी मशपवर संचालन, आवश्यक 
सहयोग र समन्वय गररनेछ | 

(११) राह  सहयोग प्राप्  गनयको तनजम्  िीडड ले घटना िएको ३० ददन मित्र प्रहरी सजजयममन मुचुल्का 
 था अन्य आवश्यक कागजा  सदह  सम्बजन्ध  वडा कायायलयको मसफाररस सदह  कोष संचालन 





 

सममत मा तनवेदन िेश गनुय िनेछ | मृ क  था घाइ ेको हकमा स्वास््य संस्थाको प्रत वेदन 
आवश्यक िनेछ | 
 

९. कोष प्रयोग गनन नपाईने: 
(१) यस काययपवगधमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेणिएको िए  ाितन देहायको प्रयोजनका लागग कोषमा 

जम्मा िएको रकम िचय गनय िाईने छैनिः 
(क) तनयमम  प्रशासतनक काययको लागग िचय गनय,  
(ि) कुनै सरकारी वा गैरसरकारी िदागधकारी वा कमयचारीलाई तनयमम  रूिमा  लब, ित्ता वा 

अन्य सुपवधा उिलब्ध गराउन,  
(ग) कुनै सरकारी वा गैरसरकारी िदागधकारी वा कमयचारीलाई भ्रमि िचय वा अन्य त्यस् ै 

प्रकारको िचय उिलब्ध गराउन, 
(घ) पविद्बाट प्रिापव लाई ददईने  ोककएबमोजजमको राह  बाहेक अन्य कुनै ितन ककमसमको 

चन्दा, िुरस्कार, उिहार वा आगथयक सहाय ा उिलब्ध गराउन, 
(ङ) कुनै ितन ककमसमको गोजटठ, अन् रकक्रया वा सिासम्मेलन सञ्चालन गनय, गराउन, 
(च) आकजस्मक रूिमा तनमायि गनुयिने बाहेकका अन्य तनयमम  िूवायधार पवकास तनमायिसम्बन्धी 

कायय गनय, गराउन, 
(ङ) पविद् जोणिम न्यूतनकरि  था पविद् व्यवस्थािनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध निएको अन्य कुनै 

ितन कायय गनय, गराउन ।  
(२) कोषलाई प्राप्  िएको वस् ुग  सहाय ा सामाग्री मध्यै कुनै ितन सामाग्री िूिय वा आंमशकरूिमा 

कायायलयको वा कायायलयको कुनै िदागधकारी वा कमयचारीको तनयमम  प्रयोजनका लागग प्रयोग 
गररनेछैन । 

 
परिच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चालन, लेखा तथा लेखा परििण 
 
१०. कोषको सञ्चालन :  

(१) कोषको बैंक िा ा सञ्चालन नगरिामलकाको प्रमुि प्रशासकीय अगधकृ  वा तनजले  ोकेको 
अगधकृ  स् रको कमयचारी र लेिा प्रमुि वा तनजले  ोकेको लेिाको कमयचारीको संयुक्  
दस् ि बाट हुनेछ ।  

(२) कोषबाट एक िटकमा दुई हजार रूिैया िन्दा बढीको रकम िुक् ानी गदाय अतनवाययरूिमा बैंक 
माफय   मात्र िुक् ानी गररनेछ । 

(३) कोषलाई प्राप्  वस् ुग  सहाय ा सामाग्रीको तनकासा प्रमुि प्रशासकीय अगधकृ  वा तनजले  ोकेको 
पविद् व्यवस्थािन हेने अगधकृ  स् रको कमयचारी र जजन्सी शािा प्रमुिबाट हुनेछ ।  

(४) उिदफा (३) बमोजजम वस् ुग  सहाय ा सामाग्री पविद् व्यवस्थािन काययमा उियोगका लागग 
तनकासा गदाय मौज्दा  कक ाबमा िचय अमिलेि जनाई तनकासा ददनुिनेछ र त्यस् ो सामाग्रीको 
अमिलेि मूल्यलाई कोषको िचयको रूिमा समे  अमिलेि गररनेछ । 

 
११. कोषको आयव्ययको लेखा तथा सोको सावनजननकिण :  

(१) कोषको आय व्ययको लेिा प्रचमल  कानून बमोजजम राणिनेछ ।  
(२)  कोषले काययिामलकाले  ोकेबमोजजम आन् ररक तनयन्त्रि प्रिाली कायम गनुय िनेछ। 
(३)  कोषको मामसकरूिमा िएको आम्दानी र िचयको पववरि अको मदहनाको सा  ग ेमित्रमा 

सावयजतनक गनुयिनेछ । 





 

(४)  आगथयक वषय समाप्  िएको ममत ले  ीन मदहनामित्र सममत ले कोषको वापषयक आय व्ययको 
पववरि समे  िुल्ने वापषयक प्रत वेदन  यार गरी काययिामलका माफय   नगर सिा समक्ष िेश गनुय 
िनेछ । 

१२. लेखा परििण :  
(१) कोषको आन् ररक लेिािरीक्षि नगरिामलकाको आन् ररक लेिा िररक्षि शािाबाट हुनेछ । 
(२) कोषको अजन् म लेिािरीक्षि महालेिा िरीक्षकबाट हुनेछ । 
(३) नगर काययिामलकाले चाहेमा जुनसुकै बि  सममत को दहसावकक ाव जाँछन वा जाँच गराउन 

सक्नेछ । 
(४)  नगर काययिामलकाको कायायलयले कम् ीमा वषयको एक िटक कोषको सामाजजक र सावयजतनक 

लेिािररक्षिको व्यवस्था ममलाउनेछ। 
परिच्छेद –४ 

ववववध 
 
१३. सशतन सहायता :  

(१) पविद् व्यवस्थािन सम्बन्धी  ोककएको कायय सम्िादन गने श य सदह  कुनै व्यजक्  वा संस्थाले 
कोषमा सहाय ा उिलब्ध गराउन चाहेमा त्यस् ो सहाय ा प्राप्  गनुय िूवय सममत ले श य स्वीकार 
गने वा नगने सम्बन्धी तनियय गनेछ र श य स्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र सहाय ा रकम वा 
सामाग्री कोषमा जम्मा हुनेछ । 
 र नेिाल सरकार, प्रादेश सरकार वा स्थानीय सरकारले सश य अनुदान उिलब्ध गराउने हकमा 
सममत को िूवय तनियय आवश्यक िनेछैन ।  

(२) उिदफा (१) बमोजजम कोषमा प्राप्  अनुदान रकम वा वस् ुग  सहाय ा सामाग्रीलाई  ोककएको 
काममा मात्र उियोग गनुयिनेछ ।  

(३) उिदफा (१) बमोजजम कोषमा प्राप्  अनुदान रकम वा वस् ुग  सहाय ा सामाग्री  ोककए 
बमोजजमको काययमा उियोग िए-निएको सम्बन्धमा त्यस् ो सहाय ा उिलब्ध गराउने व्यजक्  वा 
संस्थाले पववरि माग गरेमा सोको पववरि उिलब्ध गराउनुिनेछ । 

(४) उिदफा (१) बमोजजम कोषमा सहाय ा स्वरुि प्राप्   हुने िौत क सामाग्रीहरुको िण्डारि  था 
पव रि काययलाई व्यवजस्थ  गनय आवश्यक् ा अनुसार सममत ले थि मािदण्ड/तनदेमशका बनाई 
लागु गनय सक्नेछ । 
 

१४. पिामशन ललन सक्ने : सममत ले यस काययपवगध बमोजजमको कायय सम्िादन गनय उियुक्  पवज्ञ व्यजक्  वा 
सस्थासँग आवश्यक िरामशय मलन सक्नेछ । 

 
१५. िकम फ्रिज नहुने तथा आवती कोष (रिवम्ववङ् फण्ड) को रूपमा िहने :  

(१) दफा ५ को उिदफा (१) बमोजजम कोषमा जम्मा िएको रकम मध्ये आंमशक वा िुरै रकम कुनै 
आगथयक वषयमा िचय निई आगथयक वषयको अन्त्यमा बाँकी रहेमा त्यस् ो रकम किज निई कोषमै 
रहनेछ । 
 र दफा १३ को उिदफा (१) बमोजजम प्राप्  सहाय ा रकमलाई त्यस् ो श य अनुरूि उियोग गनय 
नसकेको कारि जनाई सहाय ा उिलब्ध गराउने सम्बजन्ध  व्यजक्  वा संस्थाले कफ ाय माग गरेमा 
कोषबाट रकम कफ ाय गनय बाधा िने छैन । 

(२) कोषलाई आव ी कोष (ररबजल्वङ्ग फण्ड) को रुिमा सञ्चालन गररनेछ । 
स्पम्टिकिणाः यस दफाको प्रयोजनका लागग आव ी कोष (ररबजल्वङ फण्ड) िन्नाले कोषबाट िचय 
िएको नगद रकम वापषयक रुिमा बजेट पवतनयोजन माफय   िुनिःिुत य गदै जाने गरर स्थापि  
कोषलाई सम्झनुिछय  । 





 

(3) कोषमा मौज्दा  रकम िाँच लाि रूिैया िन्दा न्यून हुन गएमा  त्काल थि रकम जम्मा गनय 
प्रयत्न गररनेछ । 
 

१६. सहयोगका लागग आह्वान गने :  
(१) पविद्का कारि आित्कामलन अवस्था मसजयना िई स्थानीय स्रो  साधन र क्षम ाले पविद्को 

सामना गनय कदठन िएमा नगरिामलकाले तछमेकी स्थानीय  ह, प्रदेश सरकार  था नेिाल 
सरकारलाई कोषमा आगथयक  था वस् ुग  सहाय ा उिलब्ध गराउन अनुरोध गनय सक्नेछ । 

(२) पविद्बाट प्रिापव को िोज, उद्धार र राह का लागग सममत ले स्थानीय सामाजजक  था िरोिकारी 
संघ, संगठन, युवाक्लव, आमासमूह, स्वयम ू् सेवक, राटरसेवक, उद्योगी व्यवसायी, प्रवुद्ध 
व्यजक्   था आमसवयसाधारिलाई सहयोगका लागग अनुरोध गनय सक्नेछ।  
 

१७. अलिलेख िाख्ने : 
(१)  सममत ले कोष िररचालन सम्बन्धमा गरेको तनियय र अन्य काम कारवाहीको अमिलेि दुरुस्  

राख्नु िनेछ । 
(२)  उिदफा (१) बमोजजमको अमिलेि सममत को सदस्य-सगचवको जजम्मामा रहनेछ । 
(३)  दफा (१) बमोजजमको अमिलेि सरोकारवाला कुनै व्यजक्  वा संस्थाले माग गरेमा तनजलाई 

तनयमानुसार त्यस् ो अमिलेि उिलब्ध गराईनेछ ।   
 
१८. अनुगमन:  

(१) यस काययपवगध बमोजजम कोष िररचालन  था सोबाट िएका कामको तनयमम   था आकजस्मक 
अनुगमन सम्बन्धी काययका लागग सममत को संयोजक वा तनजले  ोकेको सममत को अन्य कुनै 
सदस्यको संयोजकत्वमा सममत को न्यून म थि एक सदस्य समे  संलग्न रहेको अनुगमन टोली 
िदटई कोष िररचालनबाट िएको कामको अनुगमन गनय सक्नेछ । 

(२) उिदफा (१) बमोजजम िदटएको अनुगमन टोलीले आफूलाई प्राप्  कायायदेशका आधारमा 
अनुगमनका क्रममा देणिएको सत्य  ्य पववरि सदह को प्रत वेदन सममत समक्ष िेश गनुयिनेछ 
।  

(३) उिदफा (२) बमोजजम िेश हुन आएको प्रत वेदन समे का आधारमा कोष िररचालनमा कुनै कमम 
कमजोरी िएको देणिएमा त्यसलाई सुधार गनय सममत ले आवश्यक तनदेशन ददन सक्नेछ र 
त्यस् ो तनदेशनको िालना गनुय सम्बजन्ध  सबैको क यव्य हुनेछ ।  

(४) उिदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेणिएको िए ा ितन कोष िररचालनमा कुनै गजम्िर त्रुटी रहेको र 
सोलाई  त्काल रोक्न आवश्यक देणिएमा संयोजकले त्यस् ो कायय रोक्न तनदेशन ददन सक्नेछ । 

(५) अनुगमनका क्रममा कुनै व्यजक् ले झुठा पववरि िेश गरी कोषबाट राह  प्राप्  गरेको वा कोषले 
उिलब्ध गराएको राह को दुरूियोग गरेको िाईएमा दोषी उिर प्रचमल  कानून बमोजजम कारवाही 
हुनेछ । 

(६) उिदफा (१) बमोजजमको अनुगमन टोलीमा उिलब्ध िएसम्म स्थानीय राजनीत क दल, पविद् 
व्यवस्थािन सम्बन्धी काययमा संलग्न गैरसरकारी संघसंस्था, उद्योगी व्यवसायी आवद्ध 
संघसंगठन, नागररक समाज  था ित्रकार आवद्ध संघसंगठन र सश य सहाय ा उिलब्ध गराउने 
व्यजक्  वा संस्थाको प्रत तनगध समे लाई संलग्न गराईनेछ । 

 
१९. ननदेशन ददन सक्ने : नगर सिाले सममत को काम कारबाहीको सम्बन्धमा सममत लाई आवश्यक तनदेशन 

ददन सक्नेछ । 
२०. यस िन्दा िदहले यस समन्धी िएका काययहरु यसै काययपवगध अन् गय  िएको मातननेछ | 


