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पनुर्वास नगरपवलिकवको वर्पद व्यर्स्थवपन कोष(सञ्चविन) कवयावर्लि,२०७६ 

 

प्रस्तावनााः 

पुनर्वास नगरपवलिकव क्षेत्र लित्र प्रवकृलिक िथव गैरप्रवकृलिक लर्पद्बवट हुन सक्ने जोलिम न्यूलनकरण िथव 

व्यर्स्थवपनकव िवलग स्थवपनव िएको लर्पद् व्यर्स्थवपन कोषको सञ्चविन सम्बन्धी कवयालर्लध बनवउन बवञ्छनीय 

िएकोिे, नगर लर्पद् जोलिम न्यूलनकरण िथव व्यर्स्थवपन ऐन, २०७६ को दफव ५ िे लदएको अलधकवर प्रयोग गरी 

पुनर्वास नगर कवयापवलिकविे यो कवयालर्लध बनवएकोछ ।   

 

                                                              परिच्छेद – १ 

      प्रािम्भिक 

 

१. संम्िप्त नाम ि प्रािभि : (१) यो कवयालर्लधको नवम “लर्पद् व्यर्स्थवपन कोष (सञ्चविन) कवयालर्लध, २०७६” 

रहेको छ ।  

  (२) यो कवयालर्लध िुरून्ि प्रवरम्ि हुनेछ ।  

 

२. परििाषा : लर्षय र्व प्रसंगिे अको अथा निवगेमव यस कवयालर्लधमव, 

(क) “ऐन” िन्नविे पुनर्वास नगर लर्पद् जोलिम न्यूनीकरण िथव व्यर्स्थवपन ऐन, २०७६ सम्झनुपछा  

। 

(ि) “कोष” िन्नविे ऐनको दफव ५ बमोलजमको लर्पद् व्यर्स्थवपन कोष सम्झनुपछा  । 

(ग) “प्रिवलर्ि व्यलि” िन्नविे लर्पदक्ो घटनवबवट पररर्वरकव सदस्य गुमवएको, शवरीररक र्व 

मवनलसक समस्यव उत्पन्न िएको, घर, जग्गवजलमन, पशुपन्छी, िवद्यवन्न, ित्तवकपडव िथव अन्य 



सम्पत्तीमव आंलशक र्व पूण्रूपमव नोक्सवनी पुगेको र्व लर्पदक्व कवरण अन्य कुनै िररकवबवट 

प्रिवलर्ि िएको व्यलििवई सम्झनुपछा  । 

(घ) “रवहि” िन्नविे लर्पद् प्रिवलर्ि व्यलििवई उपिब्ध गरवईने नगद िथव र्स्िुगि सहवयिव सवमवग्री 

समेि सम्झनुपछा  । 

(ि) “सलमलि” िन्नविे ऐनको दफव ३ बमोलजमको सलमलि सम्झनु पछा  । 

(छ) “संयोजक” िन्नविे सलमलिको संयोजक सम्झनुपछा  ।      

 

परिच्छेद – २ 

कोषको स्थापना, उदे्दश्य तथा प्रयोग 

 

३. कोषको स्थापना: (१) स्थवनीय स्िरमव उत्पन्न िएको र्व हुनसक्ने लर्पदक्ो जोलिम न्यूलनकरण िथव 

व्यर्स्थवपन सम्बन्धी कवया नगर स्िरबवटै सञ्चविन गनाकव िवलग आर्श्यक स्रोि संकिन र पररचविन गना 

नगरपवलिकवमव एक म्वपद् व्यवस्थापन कोष रहनेछ ।  

 

(२) कोषको आय रकम संकिन िथव व्यय रकम पररचविनकव िवलग नगरपवलिकवको सलञ्चि कोष 

रहेको लर्त्तीय संस्थवमव एक छुटै्ट िविव िोलिनेछ ।  

(३) कोषको कूि आम्दवनी अन्िगाि यस कवयालर्लधको दफव ५ बमोलजम कोषमव जम्मव हुने गरी प्रवप्त 

िएको रकम िथव कोषको िविव रहेको लर्त्तीय संस्थविे कोष रकममव उपिब्ध गरवएको ब्यवज आय र दफव ६ 

बमोलजम प्रवप्त िएको र्स्िुगि सहवयिव सवमवग्रीको प्रचलिि मूल्य समेििवई जनवउँनेछ ।  

िर र्स्िुगि सहवयिव सवमवग्रीको प्रचलिि मूल्यिवई बैंक लहसवबमव समवर्ेश गररने छैन ।  

(४) यस कवयालर्लधको दफव ६ बमोलजम कोषको नवममव प्रवप्त हुन आउने र्स्िुगि सहवयिव सवमवग्रीको 

छुटै्ट मौज्दवि लकिवब स्थवपनव गरर अलििेि गररनेछ । 

 

४. कोषको उदे्दश्य : (१) स्थवनीय स्िरमव हुन सक्ने सम्िवव्य लर्पदक्ो जोलिम न्यूलनकरण िथव लर्पदक्ो 

व्यर्स्थवपनकव िवलग आलथाक िथव र्स्िुगि सहवयिव पररचविन गनुा कोषको उद्देश्य रहनेछ ।  

(२) कोषिे देहवयकव के्षत्रमव कवम गने छः   

(क) लर्पदक्ो घटनवबवट प्रिवलर्ि व्यलिहरूिवई स्थवनीय स्िरमव िुरुन्ि िोज, उद्धवर र रवहि 

सेर्व उपिब्ध गरवउने ।  

(ि) लर्पद् पदवा ित्कविै स्थवनीय स्िरमव सवमनव गना सक्ने अर्स्थव लसजानव गने ।  

(ग) लर्पद् जोलिम न्यूलनकरण, पूर्ाियवरी, प्रलिकवया र पुनिवाि कवयािवई सहज गने । 

 

५. कोषको आभदानी : (१) कोषमव  देहवय बमोलजमकव रकम आम्दवनीको रूपमव जम्मव हुनेछ: 

(क) नगरपवलिकवको र्वलषाक बजेट मवफा ि लर्पद् व्यर्स्थवपन कोषमव जम्मव हुने गरी स्र्ीकृि 

रकम, 

(ि) लर्पद् व्यर्स्थवपन कवयाकव िवलग कोषमव जम्मव हुनेगरी अन्य स्थवनीय िहबवट प्रवप्त रकम, 



(ग) लर्पद् व्यर्स्थवपन कवयाकव िवलग कोषमव जम्मव हुनेगरी प्रदेश सरकवर िथव नेपवि 

सरकवरबवट प्रवप्त रकम, 

(घ) नगरसिवबवट स्र्ीकृि आलथाक ऐनमव व्यर्स्थव गररए बमोलजम लर्पद् व्यर्स्थवपन कोषमव 

जम्मव हुनेगरी प्रवप्त हुने शुल्क िथव दस्िुर रकम,  

(ङ) नगर सिव सदस्य, नगर कवयापवलिकव सदस्य िथव नगरपवलिकवकव कमाचवरीहरूको 

स्र्ेलछछक लनणायबवट प्रवप्त हुने रकम, 

(च) स्र्देशी लर्लिन्न सरकवरी िथव गैरसरकवरी संघसंस्थवहरू र त्यसमव कवयारि कमाचवरीहरू, 

उद्योगी, व्यर्सवयी, पेशवकमी, रवजनीलिक दि, नवगररक समवज, धवलमाक िथव परोपकवरी 

संघसंस्थव र आम सर्ासवधवरणबवट स्र्ेलछछक रूपमव प्रवप्त हुने रकम, 

(छ) गैरआर्वसीय नेपविी, र्ैदेलशक सरकवर िथव संघसंस्थवको िफा बवट प्रचलिि कवनूनको 

अलधनमव रलह प्रवप्त हुने रकम,  

(छ) कोषको िविव सञ्चविनमव रहेको लर्त्तीय संस्थविे त्यस्िो कोषमव रहेको रकममव उपिब्ध 

गरवएको ब्यवज आय, 

(ज) र्स्िुगि सहवयिव सवमवग्रीको लबक्रीबवट प्रवप्त आय, 

(झ) प्रचलिि कवनूनको अलधनमव रलह कोषमव जम्मव हुने गरी अन्य कुनै स्रोिबवट प्रवप्त रकम ।  

(२) उपदफव (१) बमोलजम कोषिवई उपिब्ध हुने रकम सम्बलन्धि व्यलि र्व संस्थविे यस  कवयालर्लधको 

दफव ३ को उपदफव (२) बमोलजमको कोषको बैंक िविवमव लसधै जम्मव गरर लदन र्व नगरपवलिकवको 

आलथाक प्रशवसन शविवमव नगद जम्मव गना सक्नेछ । त्यसरी नगद जम्मव हुन आएमव आलथाक प्रशवसन 

शविविे सम्बलन्धि व्यलि र्व संस्थविवई सोको िपवाई उपिब्ध गरवउनुपनेछ । 

(३) कोषमव रकम जम्मव गने व्यलि िथव संस्थवको नवम र प्रवप्त सहवयिव रकम सम्बन्धी मवलसक लर्र्रण 

अको मलहनवको सवि गिे लित्र सवर्ाजलनक गररनेछ ।  

िर कुनै व्यलि र्व संस्थविे सहवयिव उपिब्ध गरवउँदव आफ्नो नवम सवर्ाजलनक नगना सलमलििवई अनुरोध 

गरेको रहेछ िने लनजको नवम उल्िेि नगरी लर्र्रण सवर्ाजलनक गना बवधव पने छैन।  

 

६. वस्तुगत सहायता सामाग्री: १) कुनै व्यलि र्व संस्थवबवट नगद बवहेकको र्स्िुगि सहवयिव सवमवग्री 

प्रवप्त हुन आएमव र त्यसरी प्रवप्त सवमवग्री लर्पद् व्यर्स्थवपन सम्बन्धी कवयामव उपयोग हुने देलिएमव त्यस्िो र्स्िुगि 

सहवयिव सवमवग्रीिवई स्र्ीकवर गररनेछ ।  

(२) उपदफव (१) बमोलजम स्र्ीकवर गररएको र्स्िुगि सहवयिव सवमवग्रीिवई अिग्गै मौज्दवि लकिवबमव 

आम्दवनी अलििेि जनवई त्यस्िो सवमवग्रीको प्रचलिि मूल्यिवई कोषको आम्दवनीको रूपमव समेि अलििेि 

गररनेछ ।  

स्पम्िकिणाः यस दफवको प्रयोजनकव िवलग प्रचलिि मूल्य िन्नविे र्स्िुगि सवमवग्रीको सवथमव प्रवप्तहुने 

िररद लबजक र्व मूल्यवङ्कनको प्रमवण र ढुर्वनी िवगि समेिको मूल्यिवई जनवउँनेछ । यदी त्यस्िो मूल्यलबनव नै 

र्स्िुगि सवमवग्री प्रवप्त हुन आएको रहेछ िने त्यस्िो र्स्िुगि सवमवग्रीको प्रचलिि स्थवनीय दररेट अनुसवरको 

मूल्यवङ्कनिवई आम्दवनीको आधवर मवलननेछ । सो पलन निएमव त्यसरी प्रवप्त सवमवग्रीको िवलग सलमलििे उलचि 

ठहयवाएको मूल्यवङ्कनिवई कोषको आम्दवनीको आधवरको रूपमव लिईनेछ । 



(३) उपदफव (१) बमोलजम प्रवप्त िई उपदफव (२) बमोलजम आम्दवनी अलििेि गररएको कुनै सवमवग्री 

ित्कवि प्रयोग गना आर्श्यक नपने र्व नलमल्ने र्व िवमो समयसम्म िण्डवरण गरर रवख्न पलन अनुकुि नहुने 

(सड्ने, लबग्रने, नवलसने र्व िेर जवने) प्रकृलत्तको िएमव सलमलिको लनणायिे त्यस्िो सवमवग्रीिवई प्रचलिि कवनून 

बमोलजम लििवम लबक्री गरी प्रवप्त आय रकमिवई दफव ३ को उपदफव (२) बमोलजमको कोषको िविवमव जम्मव 

गररनेछ ।   

(४) उपदफव (१) मव जुनसुकै कुरव िेलिएको िएिव पलन कुनै र्स्िुगि सहवयिव सवमवग्री स्थवनीय लर्पद् 

व्यर्स्थवपनमव उपयोग नहुने र्व उपयोग गना उपयुि नहुने देलिएमव सलमलििे लनणाय गरी त्यस्िो सहयोग आंलशक 

र्व पूणारूपमव अस्र्ीकवर गना सक्नेछ । 

(५) उपदफव (१) र्व जुनसुकै कुरव िेलिएको िएिव पलन कुनै र्स्िुगि सहवयिव सवमवग्री प्रचलिि 

मवपदण्ड बमोलजमको न्यूनिम गुणस्िरयुि निएको अर्स्थवमव त्यस्िो सवमवग्रीिवई सलमलििे अस्र्ीकवर गनेछ।  

(६) उपदफव (१) बमोलजम प्रवप्त र्स्िुगि सहवयिव सवमवग्री उपदफव (४) र्व (५) बमोलजम अस्र्ीकवर 

गररएको अर्स्थवमव बवहेक त्यस्िो सवमवग्री उपिब्ध गरवउने व्यलि र्व संस्थविवई कवयवाियिे सवमवग्री प्रवलप्त र 

स्र्ीकवरोलिको िपवाई उपिब्ध गरवउनु पनेछ । 

(६) उपदफव (१) बमोलजम स्र्ीकवर गरी उपदफव (२) बमोलजम अलििेि गररएको र उपदफव (४) र्व 

(५) बमोलजम अलस्र्कवर गररएको सवमवग्रीको लर्र्रण िथव स्र्ीकवर गररएको सवमवग्रीको हकमव सो उपिब्ध 

गरवउने व्यलि र्व संस्थवको नवम सम्बन्धी मवलसक लर्र्रण अको मलहनवको सवि गिे लित्र सवर्ाजलनक गररनेछ । 

िर कुनै व्यलि र्व संस्थविे सहवयिव उपिब्ध गरवउँदव आफ्नो नवम सवर्ाजलनक नगना सलमलििवई अनुरोध 

गरेको रहेछ िने लनजको नवम उल्िेि नगरी लर्र्रण सवर्ाजलनक गना बवधव पने छैन । 

(७) यस दफव बमोलजम प्रवप्त िएको र्स्िुगि सहवयिव सवमवग्रीिवई त्यस्िो सवमवग्री िण्डवरण गने र्व 

प्रयोग गररने स्थवनसम्म पुयवाउनकव िवलग सहवयिव उपिब्ध गरवउने सम्बलन्धि व्यलि र्व संस्थविवई नै अनुरोध 

गना सलकनेछ ।   

  

७. कोषको प्रयोग : (१) कोषमव जम्मव िएको रकम िचा गना िथव  लर्पद् व्यर्स्थवपनकव िवलग प्रवप्त 

र्स्िुगि सहवयिव सवमवग्री िचा लनकवसव गना सलमलििे लनणाय गनुापने छ ।  

(२) उपदफव (१) मव जुनसुकै कुरव िेलिएको िएिव पलन ित्कवि लर्पद् प्रलिकवया गनुा पने अर्स्थव 

रहेको, िर सलमलिको बैठक बस्न सक्ने अर्स्थव नरहेमव िि् पश्चवि िगिै बस्ने सलमलिको बैठकबवट अनुमोदन 

गरवउने गरी संयोजकको लनणायबवट एक पटकमव बढीमव दश हजवर रूपैयवसम्मको रकम िचा गना बवधव पुग्ने छैन ।  

(३) कोषमव जम्मव िएको रकम िथव  सवमवग्री देहवय बमोलजमको कवयामव िचा गररनेछ:  

(क) लर्पद्बवट प्रिवलर्ि िएको र्व हुनसक्ने व्यलि र्व समुदवयको ित्कवि िोजी, उद्धवर िथव   

सम्पलत्तको संरक्षण गना, 

(ि) लर्पद् प्रिवलर्िको ित्कविीन रवहिकव िवलग आर्श्यक पने िवद्यवन्न, िवनेपवनी, ित्तव 

कपडव, औषधी, सरसफवइ िथव शैलक्षक सवमवग्री जस्िव र्स्िुहरू िररद गरी उपिब्ध 

गरवउन िथव िि् सम्बन्धी अन्य आर्श्यक कवया गना, 

(ग) लर्पदक्ो कवरण स्थवयी बसोबवस स्थि गुमवएकव व्यलिहरूकव िवलग अस्थवयी लशलर्र र्व 

आश्रयस्थि बनवउन िथव पुनस्थवापनव गना, 



(घ) लर्पदक्ो कवरणबवट घवइिे र्व लबरवमी िएकव व्यलिको औषधोपचवर गना, 

(ङ) लर्पद् प्रिवलर्ििवई मनोर्ैज्ञवलनक उपचवर िथव मनोलर्मशा प्रदवन गना , 

(च) लर्पदक्ो कवरणबवट मृत्यु िएकव व्यलिको कवजलक्रयव र्व सदगिकव िवलग लनजको 

पररर्वरिवई िोलकए बमोलजमको सहवयिव उपिब्ध गरवउन, 

(छ) लर्पदक्ो कवरण सम्पलत्तको क्षिी हुने व्यलििवई िोलकए बमोलजमको रवहि उपिब्ध गरवउन, 

(ज) िोज, उद्धवर िथव प्रवथलमक उपचवरकविवलग स्र्यम् सेर्क िथव लर्शेषज्ञको पररचविन र 

सवमवग्री िररद िथव िण्डवरण गना, 

(झ) लर्पदक्ो कवरणबवट िएको फोहरमैिव िथव प्रदुषणको लर्सजान गना, 

(ञ) लर्पद् पूर्ा सूचनव प्रणविी स्थवपनव सम्बन्धी उपकरण िररद, प्रणविी लर्कवस र सोको 

सञ्चविन गना, 

(ट) िोज, उद्धवर र रवहिको िवलग ित्कवि सञ्चवर िथव यविवयवि सूचवरु गना, 

(ठ) स्थवनीय स्िरमव रहेकव लर्पद् व्यर्स्थवपन स्र्यम् सेर्कहरूको क्षमिव लर्कवस िथव 

पररचविन सम्बन्धी कवया गना, 

(ड) जोलिमयुि स्थवनको पलहचवन िथव उि स्थवनको धन जनको स्थवनवन्िरण गना, 

(ढ) लर्पद् पश्चवि लर्पदबवट िएको क्षलिको िेिवजोिव र लर्पद् पश्चविको आर्श्यकिवको 

पलहचवन गना, 

(ण) लर्पद् पलछको पुनःलनमवाण गना, 

(ि) लर्पद् पुर्ाियवरी, लर्पद् प्रलिकवया, लर्पद् र लर्पदप्लछको पुनिवाि, लर्पद् जोलिम न्यूलनकरण 

जस्िव लर्पद् व्यर्स्थवपनकव कवया गना, 

(थ) सलमलििे िोके बमोलजमको लर्पद् व्यर्स्थवपन सम्र्लन्ध अन्य कवम गना, गरवउन । 

(४) उपदफव (३) मव जुनसुकै कुरव िेलिएको िए िवपलन लनयलमिरूपमव गररने लर्कवस लनमवाण सम्बन्धी 

कवयािवई लर्पद् व्यर्स्थवपनसँग आर्द्ध गरवएर कोषबवट कुनै पलन लकलसमको िचा गना पवईनेछैन । 

(५) कोषमव मौज्दवि रकम पवँच िवि रूपैयव िन्दव घलट िएको अर्स्थवमव आपिकवलिन कवयाबवहेक 

अन्य प्रयोजनकव िवलग कोषको रकम प्रयोग गररने छैन ।  

 

८. िाहत सहायता म्वतिण: (१) प्रिवलर्ि व्यलििवई रवहि उपिब्ध गरवउँदव कोषमव जम्मव िएको रकम 

र र्स्िुगि सवमवग्री मध्ये आर्श्यकिव र औलचत्यकव आधवरमव दुर्ै र्व कुनै एक मवत्र पलन उपिब्ध गरवउन 

सलकनेछ ।  

(२) उपदफव (१) बमोलजम रवहि उपिब्ध गरवउनुपूर्ा कोषबवट रवहि उपिब्ध गरवई लदने सम्बन्धमव 

लर्पद् प्रिवलर्ि व्यलि र्व लनजको एकवघरको पररर्वरकव सदस्यिे लर्पदक्ो घटनव र सोबवट आँफू र्व आफ्नो 

पररर्वरकव सदस्यिवई पना गएको हवनी नोक्सवनीको लर्र्रण सलहि कवयवाियमव लनर्ेदन दिवा गनुापनेछ ।  

(३) उपदफव (२) बमोलजम लनर्ेदन दिवा गदवा लर्पदक्ो घटनव र सोबवट पना गएको हवनी नोक्सवनीको 

मूल्यवङ्कन सलहिको सजालमन मुचुल्कव र्व प्रलिर्ेदन समेि लनर्ेदनसवथ संिग्न गररएको हुनुपनेछ ।  

(४) उपदफव (२) बमोलजम दिवा िएको लनर्ेदन र उपदफव (३) बमोलजमको संिग्न मुचुल्कव र्व 

प्रलिर्ेदन समेिकव आधवरमव लर्पद् प्रिवलर्ििवई कोषबवट रवहि रकम िथव सवमवग्री उपिब्ध गरवउँदव लर्पदक्ो 



सघनिव र व्यवपकिव, कोषमव जम्मव िएको रकम िथव रवहि सवमवग्रीको उपिब्धिव र िचाको औलचत्य 

समेििवई दृलिगि गरी सलमलििे उलचि ठहयवाए बमोलजम हुनेछ । 

(५) उपदफव (२) र (३) मव जुनसुकै कुरव िेलिएको िएिव पलन लर्पदक्ो कवरणिे गलम्िर हवनी 

नोक्सवनी र्व घवईिे िई लर्पद् प्रिवलर्ि व्यलि र्व लनजको एकवघरको पररर्वरकव सदस्यिे रवहिकव िवलग लनर्ेदन 

दिवा गना सक्ने अर्स्थव नरहेमव र िि्कवि रवहि उपिब्ध नगरवउँदव लर्पद् प्रिवलर्ि व्यलि थप जोलिममव 

धकेलिन सक्ने र्व थप जनधन र स्र्वस््यमव हवनी नोक्सवनी पुग्न सक्ने अर्स्थव छ िन्ने सलमलििवई िवगेमव त्यस्िो 

व्यलििवई सलमलििे लनणाय गरेर ित्कवि रवहि उपिब्ध गरवउन सक्नेछ । 

(६) लर्पद् प्रिवलर्ि व्यलििवई यस दफव बमोलजम रवहि उपिब्ध गरवउँदव मलहिव, बविबवलिकव, 

लकशोर लकशोरी, जेष्ठ नवगररक, अशि िथव अपवङ्गिव िएकव व्यलििवई प्रवथलमकिव लदनुपनेछ । 

 

९. कोष प्रयोग गनन  नपाईने: (१) यस कवयालर्लधमव अन्यत्र जुनसुकै कुरव िेलिएको िए िवपलन देहवयको 

प्रयोजनकव िवलग कोषमव जम्मव िएको रकम  िचा गना पवईने छैनः 

(क) लनयलमि प्रशवसलनक कवयाको िवलग  िचा गना,  

(ि) कुनै सरकवरी र्व गैरसरकवरी पदवलधकवरी र्व कमाचवरीिवई लनयलमि रूपमव ििब, ित्तव र्व 

अन्य सुलर्धव उपिब्ध गरवउन,  

(ग) कुनै सरकवरी र्व गैरसरकवरी पदवलधकवरी र्व कमाचवरीिवई भ्रमण िचा र्व अन्य त्यस्िै 

प्रकवरको िचा उपिब्ध गरवउन, 

(घ) लर्पद्बवट प्रिवलर्ििवई लदईने िोलकएबमोलजमको रवहि बवहेक अन्य कुनै पलन लकलसमको 

चन्दव, पुरस्कवर, उपहवर र्व आलथाक सहवयिव उपिब्ध गरवउन, 

(ङ) कुनै पलन लकलसमको गोलष्ठ, अन्िरलक्रयव र्व सिवसम्मेिन सञ्चविन गना, गरवउन, 

(च) आकलस्मक रूपमव लनमवाण गनुापने बवहेककव अन्य लनयलमि पूर्वाधवर लर्कवस लनमवाणसम्बन्धी 

कवया गना, गरवउन, 

(ङ) लर्पद् जोलिम न्यूलनकरण िथव लर्पद् व्यर्स्थवपनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध निएको अन्य कुनै 

पलन कवया गना, गरवउन ।  

(२) कोषिवई प्रवप्त िएको र्स्िुगि सहवयिव सवमवग्री मध्यै कुनै पलन सवमवग्री पूणा र्व आंलशकरूपमव 

कवयवाियको र्व कवयवाियको कुनै पदवलधकवरी र्व कमाचवरीको लनयलमि प्रयोजनकव िवलग प्रयोग गररनेछैन । 

 

परिच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चालन, लेखा तथा लेखा परििण 

 

१०. कोषको सञ्चालन : (१) कोषको बैंक िविव सञ्चविन नगरपवलिकवको प्रमुि प्रशवसकीय अलधकृि 

र्व लनजिे िोकेको अलधकृि स्िरको कमाचवरी र िेिव प्रमुि र्व लनजिे िोकेको िेिवको कमाचवरीको संयुि 

दस्िििबवट हुनेछ ।  

(२) कोषबवट एक पटकमव दुई हजवर रूपैयव िन्दव बढीको रकम िुिवनी गदवा अलनर्वया रूपमव बैंक 

मवफा ि मवत्र िुिवनी गररनेछ । 



(३) कोषिवई प्रवप्त र्स्िुगि सहवयिव सवमवग्रीको लनकवसव प्रमुि प्रशवसकीय अलधकृि र्व लनजिे िोकेको 

लर्पद् व्यर्स्थवपन हेने अलधकृि स्िरको कमाचवरी र लजन्सी शविव प्रमुिबवट हुनेछ ।  

(४) उपदफव (३) बमोलजम र्स्िुगि सहवयिव सवमवग्री लर्पद् व्यर्स्थवपन कवयामव उपयोगकव िवलग 

लनकवसव गदवा मौज्दवि लकिवबमव िचा अलििेि जनवई लनकवसव लदनुपनेछ र त्यस्िो सवमवग्रीको अलििेि 

मूल्यिवई कोषको िचाको रूपमव समेि अलििेि गररनेछ । 

 

११. कोषको आयव्ययको लेखा तथा सोको सावनजम्नकिण : (१) कोषको आय व्ययको िेिव 

प्रचलिि कवनून बमोलजम रवलिनेछ ।  

(२) कोषिे कवयापवलिकविे िोकेबमोलजम आन्िररक लनयन्त्रण प्रणविी कवयम गनुा पनेछ। 

(३) कोषको मवलसकरूपमव िएको आम्दवनी र िचाको लर्र्रण अको मलहनवको सवि गिेलित्रमव 

सवर्ाजलनक गनुापनेछ । 

(४) आलथाक र्षा समवप्त िएको लमलििे िीन मलहनवलित्र सलमलििे कोषको र्वलषाक  आय व्ययको लर्र्रण 

समेि िुल्ने र्वलषाक प्रलिर्ेदन ियवर गरी कवयापवलिकव मवफा ि गवउँ /नगर सिव समक्ष पेश गनुा पनेछ । 

 

१२. लेखा परििण : (१) कोषको आन्िररक िेिवपरीक्षण नगरपवलिकवको आन्िररक िेिव पररक्षण 

शविवबवट हुनेछ । 

(२) कोषको अलन्िम िेिवपरीक्षण महविेिव परीक्षकबवट हुनेछ । 

(३) नगर कवयापवलिकविे चवहेमव जुनसुकै बिि सलमलिको लहसवर्लकिवर् जवँछन र्व जवँच गरवउन 

सक्नेछ । 

(४) नगर कवयापवलिकवको कवयवाियिे कम्िीमव र्षाको एक पटक कोषको सवमवलजक र सवर्ाजलनक 

िेिवपररक्षणको व्यर्स्थव लमिवउनेछ। 

 

परिच्छेद –४ 

म्वम्वध 

 

१३. सशतन  सहायता : (१) लर्पद् व्यर्स्थवपन सम्बन्धी िोलकएको कवया सम्पवदन गने शिा सलहि कुनै व्यलि 

र्व संस्थविे कोषमव सहवयिव उपिब्ध गरवउन चवहेमव त्यस्िो सहवयिव प्रवप्त गनुा पूर्ा सलमलििे शिा स्र्ीकवर गने 

र्व नगने सम्बन्धी लनणाय गनेछ र शिा स्र्ीकवर गरेको अर्स्थवमव मवत्र सहवयिव रकम र्व सवमवग्री कोषमव जम्मव 

हुनेछ । 

िर नेपवि सरकवर, प्रवदेश सरकवर र्व स्थवनीय सरकवरिे सशिा अनुदवन उपिब्ध गरवउने हकमव 

सलमलिको पूर्ा लनणाय आर्श्यक पनेछैन ।  

(२) उपदफव (१) बमोलजम कोषमव प्रवप्त अनुदवन रकम र्व र्स्िुगि सहवयिव सवमवग्रीिवई िोलकएको 

कवममव मवत्र उपयोग गनुापनेछ ।  



(३) उपदफव (१) बमोलजम कोषमव प्रवप्त अनुदवन रकम र्व र्स्िुगि सहवयिव सवमवग्री िोलकए 

बमोलजमको कवयामव उपयोग िए-निएको सम्बन्धमव त्यस्िो सहवयिव उपिब्ध गरवउने व्यलि र्व संस्थविे लर्र्रण 

मवग गरेमव सोको लर्र्रण उपिब्ध गरवउनुपनेछ । 

(४) उपदफव (१) बमोलजम कोषमव सहवयिव स्र्रुप प्रवप् ि हुने िौलिक सवमवग्रीहरुको िण्डवरण िथव 

लर्िरण कवयािवई व्यर्लस्थि गना आर्श्यिव अनुसवर सलमलििे थप मवपदण्ड/लनदेलशकव बनवई िवगु गना सक्नेछ । 

 

१४. पिामशन म्लन सक्ने : सलमलििे यस कवयालर्लध बमोलजमको कवया सम्पवदन गना उपयुि लर्ज्ञ व्यलि र्व सस्थवसँग 

आर्श्यक परवमशा लिन सक्नेछ ।  

 

१५. िकम म्िज नहुने तथा आवती कोष (रिवम्ववङ् फण्ड) को रूपमा िहने : (१) दफव ५ को उपदफव (१) 

बमोलजम कोषमव जम्मव िएको रकम मध्ये आंलशक र्व पुरै रकम कुनै आलथाक र्षामव िचा निई आलथाक र्षाको 

अन्त्यमव बवँकी रहेमव त्यस्िो रकम लिज निई  कोषमै रहनेछ । 

  िर दफव १३ को उपदफव (१) बमोलजम प्रवप्त सहवयिव रकमिवई त्यस्िो शिा अनुरूप उपयोग गना 

नसकेको कवरण जनवई सहवयिव उपिब्ध गरवउने सम्बलन्धि व्यलि र्व संस्थविे लफिवा मवग गरेमव कोषबवट रकम 

लफिवा गना बवधव पने छैन । 

(२) कोषिवई आर्िी कोष (ररबलल्र्ङ्ग फण्ड) को रुपमव सञ्चविन गररनेछ । 

स्पष्टिकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि आवर्ती कोष (रिबगववङ फण्ड) भन्नाले कोषबाट खर्च 

भएको निद िकम वागषचक रुपमा बजेट गवगनयोजन माफच र्त पुनःपुगर्तच िदै जाने िरि स्थागपर्त कोषलाई सम्झनुपर्च  । 

(3) कोषमव मौज्दवि रकम पवँच िवि रूपैयव िन्दव न्यून हुन गएमव ित्कवि थप रकम जम्मव गना प्रयत्न 

गररनेछ । 

 

१६. सहयोगका लाम्ग आह्वान गने : (१) लर्पद्कव कवरण आपत्कवलिन अर्स्थव लसजानव िई स्थवनीय 

स्रोि सवधन र क्षमिविे लर्पद्को सवमनव गना कलठन िएमव नगरपवलिकविे लछमेकी स्थवनीय िह, प्रदेश सरकवर 

िथव नेपवि सरकवरिवई कोषमव आलथाक िथव र्स्िुगि सहवयिव उपिब्ध गरवउन अनुरोध गना सक्नेछ । 

(२) लर्पद्बवट प्रिवलर्िको िोज, उद्धवर र रवहिकव िवलग सलमलििे स्थवनीय सवमवलजक िथव परोपकवरी 

संघ, संगठन, युर्वक्िर्, आमवसमूह, स्र्यम् सेर्क, रवष्ट्रसेर्क, उद्योगी व्यर्सवयी, प्रर्ुद्ध व्यलि िथव 

आमसर्ासवधवरणिवई सहयोगकव िवलग अनुरोध गना सक्नेछ।  

 

१७. अम्िलेख िाख्ने : (१) सलमलििे कोष पररचविन सम्बन्धमव गरेको लनणाय र अन्य कवम कवरर्वहीको 

अलििेि दुरुस्ि रवख्नु पनेछ । 

(२) उपदफव (१) बमोलजमको अलििेि सलमलिको सदस्य-सलचर्को लजम्मवमव रहनेछ । 

(३) दफव (१) बमोलजमको अलििेि सरोकवरर्विव कुनै व्यलि र्व संस्थविे मवग गरेमव लनजिवई 

लनयमवनुसवर त्यस्िो अलििेि उपिब्ध गरवईनेछ ।   

 



१८. अनुगमन: (१) यस कवयालर्लध बमोलजम कोष पररचविन िथव सोबवट िएकव कवमको लनयलमि िथव 

आकलस्मक अनुगमन सम्बन्धी कवयाकव िवलग सलमलिको संयोजक र्व लनजिे िोकेको सलमलिको अन्य कुनै 

सदस्यको संयोजकत्र्मव सलमलिको न्यूनिम थप एक सदस्य समेि संिग्न रहेको अनुगमन टोिी िलटई कोष 

पररचविनबवट िएको कवमको अनुगमन गना सक्नेछ । 

(२) उपदफव (१) बमोलजम िलटएको अनुगमन टोिीिे आफूिवई प्रवप्त कवयवादेशकव आधवरमव 

अनुगमनकव क्रममव देलिएको सत्य ि्य लर्र्रण सलहिको प्रलिर्ेदन सलमलिसमक्ष पेश गनुापनेछ ।  

(३) उपदफव (२) बमोलजम पेश हुन आएको प्रलिर्ेदन समेिकव आधवरमव कोष पररचविनमव कुनै कलम 

कमजोरी िएको देलिएमव त्यसिवई सुधवर गना सलमलििे आर्श्यक लनदेशन लदन सक्नेछ र त्यस्िो लनदेशनको 

पविनव गनुा सम्बलन्धि सबैको किाव्य हुनेछ ।  

(४) उपदफव (३) मव जुनसुकै कुरव िेलिएको िएिव पलन कोष पररचविनमव कुनै गलम्िर त्रुटी रहेको र 

सोिवई ित्कवि रोक्न आर्श्यक देलिएमव संयोजकिे त्यस्िो कवया रोक्न लनदेशन लदन सक्नेछ । 

(५) अनुगमनकव क्रममव कुनै व्यलििे झुठव लर्र्रण पेश गरी कोषबवट रवहि प्रवप्त गरेको र्व कोषिे 

उपिब्ध गरवएको रवहिको दुरूपयोग गरेको पवईएमव दोषी उपर प्रचलिि कवनून बमोलजम कवरर्वही हुनेछ । 

(६) उपदफव (१) बमोलजमको अनुगमन टोिीमव उपिब्ध िएसम्म स्थवनीय रवजनीलिक दि, लर्पद् 

व्यर्स्थवपन सम्बन्धी कवयामव संिग्न गैरसरकवरी संघसंस्थव, उद्योगी व्यर्सवयी आर्द्ध संघसंगठन, नवगररक 

समवज िथव पत्रकवर आर्द्ध संघसंगठन र सशिा सहवयिव उपिब्ध गरवउने व्यलि र्व संस्थवको प्रलिलनलध 

समेििवई संिग्न गरवईनेछ । 

 

१९. म्नदेशन म्दन सक्ने : नगर सिविे सलमलिको कवम कवरबवहीको सम्बन्धमव सलमलििवई आर्श्यक लनदेशन लदन 

सक्नेछ । 

 

आज्ञविे 

लपिवम्बर पवण्डे 

प्रमुि प्रशवसकीय अलधकृि 
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