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ldlynf laxf/L

नगरऩालऱका

विऩद् व्यिस्थाऩन कोष (सञ्चाऱन ) काययविधध , २०७५

प्रभाणणकयण मभतत् २०७५ /०८ / ०६

प्रस्तािनााः

ldlynf laxf/L नगयऩामरका

ऺेत्र मबत्र प्राकृततक तथा गैयप्राकृततक विऩद्फाट हुन सक्ने जोणिभ
न्मूतनकयण तथा व्मिस्थाऩनका रागग स्थाऩना बएको विऩद् व्मिस्थाऩन कोषको सञ्चारन सम्फन्धी
कामयविगध फनाउन फाञ्छनीम बएकोरे ,

नगय विऩद् जोणिभ न्मूतनकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन, २०७ ... को दपा २७ रे ददएको अगधकाय

प्रमोग गयी मभगथरा बफहायी नगय कामयऩामरकारे मो कामयविगध फनाएकोछ ।
ऩररच्छे द – १
प्रारम्भिक
१.

संक्षऺप्त नाम र प्रारभि : ( १) मो कामयविगधको नाभ “विऩद् व्मिस्थाऩन कोष ( सञ्चारन )
कामयविगध , २०७५ ” यहे को छ ।

(
२.

२) मो कामयविगध तुरून्त प्रायम्ब हुनेछ ।
ऩररिाषा : विषम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयविगधभा ,

(क) “ऐन” बन्नारे मभगथरा बफहायी नगय विऩद् जोणिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन
ऐन, २०७ ५ सम्झनुऩछय । 

(ि) “कोष” बन्नारे ऐनको दपा १२ फभोजजभको विऩद् व्मिस्थाऩन कोष सम्झनुऩछय ।

(ग) “प्रबावित व्मजक्त” बन्नारे विऩद्को घटनाफाट ऩरयिायका सदस्म गभ
ु ाएको ,
शायीरयक िा भानमसक सभस्मा उत्ऩन्न बएको , घय, जग्गाजमभन , ऩशुऩन्छी ,
िाद्मान्न , रत्ताकऩडा तथा अन्म सम्ऩत्तीभा आॊमशक िा ऩू ू्णरूऩभा नोक्सानी ऩुगेको

िा विऩद्का कायण अन्म कुनै तरयकाफाट प्रबावित बएको व्मजक्तराई सम्झनुऩछय ।

(घ) “याहत ” बन्नारे विऩद् प्रबावित व्मजक्तराई उऩरब्ध गयाईने नगद तथा िस्तुगत
सहामता साभाग्री सभेत सम्झनुऩछय ।

(ि) “समभतत ” बन्नारे ऐनको दपा ३ फभोजजभको समभतत सम्झनुऩछय ।
(छ) “सॊमोजक ” बन्नारे समभततको सॊमोजक सम्झनुऩछय ।



ऩररच्छे द – २
कोषको स्थाऩना , उद्दे श्य तथा प्रयोग
३.

कोषको स्थाऩना : ( १) स्थानीम स्तयभा उत्ऩन्न बएको िा हुनसक्ने विऩद्को जोणिभ न्मूतनकयण
तथा व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामय नगय स्तयफाटै सञ्चारन गनयका रागग आिश्मक स्रोत सॊकरन य
ऩरयचारन गनय नगयऩामरकाभा एक विऩद् व्यिस्थाऩन कोष यहनेछ ।
(२) कोषको आम यकभ सॊकरन तथा व्मम यकभ ऩरयचारनका रागग नगयऩामरकाको
सजञ्चत कोष यहे को वित्तीम सॊस्थाभा एक छुट्टै िाता िोमरनेछ ।

(३) कोषको कूर आम्दानी अन्तगयत मस कामयविगधको दपा ५ फभोजजभ कोषभा जम्भा

हुनेगयी प्राप्त बएको यकभ तथा कोषको िाता यहे को वित्तीम सॊस्थारे कोष यकभभा उऩरब्ध
गयाएको ब्माज आम य दपा ६ फभोजजभ प्राप्त बएको िस्तुगत सहामता साभाग्रीको प्रचमरत भल्
ू म
सभेतराई जनाउॉ नेछ ।

तय िस्तुगत सहामता साभाग्रीको प्रचमरत भल्
ू मराई फैंक दहसाफभा सभािेश गरयने छै न ।

(४) मस कामयविगधको दपा ६ फभोजजभ कोषको नाभभा प्राप्त हुन आउने िस्तुगत सहामता
साभाग्रीको छुट्टै भौज्दात ककताफ स्थाऩना गरय अमबरेि गरयनेछ ।
४.

कोषको उद्दे श्य : ( १) स्थानीम स्तयभा हुन सक्ने सम्बाव्म विऩद्को जोणिभ न्मतू नकयण तथा
विऩद्को व्मिस्थाऩनका रागग आगथयक तथा िस्तग
ु त सहामता ऩरयचारन गनुय कोषको उद्दे श्म
यहनेछ ।

(२) कोषरे दे हामका ऺेत्रभा काभ गने छ्
(क) विऩद्को घटनाफाट प्रबावित व्मजक्तहरूराई स्थानीम स्तयभा तुरुन्त िोज,
उद्धाय य याहत सेिा उऩरब्ध गयाउने ।

(ि) विऩद् ऩदाय तत्कारै स्थानीम स्तयभा साभना गनय सक्ने अिस्था मसजयना गने
।
(ग) विऩद् जोणिभ न्मूतनकयण , ऩूित
य मायी , प्रततकामय य ऩुनरायब कामयराई सहज
गने ।

५.

कोषको आभदानी : (१) कोषभा ऐनको दपा १२ को उऩदपा (२) य (३) को अगधनभा यदह दे हाम
फभोजजभका यकभ आम्दानीको रूऩभा जम्भा हुनेछ :
(क) नगयऩामरकाको िावषयक फजेटभापय त विऩद् व्मिस्थाऩन कोषभा जम्भा हुने
गयी स्िीकृत यकभ ,
(ि) विऩद् व्मिस्थाऩन कामयका रागग कोषभा जम्भा हुनेगयी अन्म स्थानीम
तहफाट प्राप्त यकभ ,

(ग) विऩद् व्मिस्थाऩन कामयका रागग कोषभा जम्भा हुनेगयी प्रदे श सयकाय तथा
नेऩार सयकायफाट प्राप्त यकभ ,


(घ) नगयसबाफाट स्िीकृत आगथयक ऐनभा व्मिस्था गरयए फभोजजभ विऩद्
व्मिस्थाऩन कोषभा जम्भा हुनेगयी प्राप्त हुने शुल्क तथा दस्तुय यकभ ,
(ङ) नगय सबा सदस्म , नगय कामयऩामरका सदस्म तथा नगयऩामरकाका

कभयचायीहरूको स्िेजछछक तनणयमफाट प्राप्त हुने यकभ ,
(च) स्िदे शी विमबन्न सयकायी तथा गैयसयकायी सॊघसॊस्थाहरू य त्मसभा कामययत
कभयचायीहरू , उद्मोगी , व्मिसामी , ऩेशाकभॉ , याजनीततक दर, नागरयक
सभाज , धामभयक तथा ऩयोऩकायी सॊघसॊस्था य आभ सियसाधायणफाट
स्िेजछछक रूऩभा प्राप्त हुने यकभ ,
(छ) गैयआिासीम नेऩारी , िैदेमशक सयकाय तथा सॊघसॊस्थाको तपय फाट प्रचमरत
कानन
ू को अगधनभा यदह प्राप्त हुने यकभ ,
(छ) कोषको िाता सञ्चारनभा यहे को वित्तीम सॊस्थारे त्मस्तो कोषभा यहे को
यकभभा उऩरब्ध गयाएको ब्माज आम,
(ज) दपा ६ को उऩदपा (३) फभोजजभ िस्तुगत सहामता साभाग्रीको बफक्रीफाट
प्राप्त आम,

(झ) प्रचमरत कानूनको अगधनभा यदह कोषभा जम्भा हुने गयी अन्म कुनै स्रोतफाट
प्राप्त यकभ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ कोषराई उऩरब्ध हुने यकभ सम्फजन्धत व्मजक्त िा सॊस्थारे मस
कामयविगधको दपा 3 को उऩदपा (२) फभोजजभको कोषको फैंक िाताभा मसधै जम्भा गरयददन िा
नगयऩामरकाको आगथयक प्रशासन शािाभा नगद जम्भा गनय सक्नेछ । त्मसयी नगद जम्भा हुन
आएभा आगथयक प्रशासन शािारे सम्फजन्धत व्मजक्त िा सॊस्थाराई सोको बऩायई उऩरब्ध
गयाउनुऩनेछ ।

(३) कोषभा यकभ जम्भा गने व्मजक्त तथा सॊस्थाको नाभ य प्राप्त सहामता यकभ सम्फन्धी

भामसक विियण अको भदहनाको सात गते मबत्र साियजतनक गरयनेछ ।
तय कुनै व्मजक्त िा सॊस्थारे सहामता उऩरब्ध गयाउॉ दा आफ्नो नाभ साियजतनक नगनय

समभततराई अनुयोध गये को यहे छ बने तनजको नाभ उल्रेि नगयी विियण साियजतनक गनय फाधा
ऩने छै न।
६.

िस्तग
ु त सहायता सामाग्री : ( १) ऐनको दपा १२ को उऩदपा (२) य (३) को अगधनभा यदह कुनै
व्मजक्त िा सॊस्थाफाट नगदफाहे कको िस्तुगत सहामता साभाग्री प्राप्त हुन आएभा य त्मसयी प्राप्त
साभाग्री विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामयभा उऩमोग हुने दे णिएभा त्मस्तो िस्तुगत सहामता
साभाग्रीराई स्िीकाय गरयनेछ ।

(2) उऩदपा (१) फभोजजभ स्िीकाय गरयएको िस्तुगत सहामता साभाग्रीराई अरग्गै

भौज्दात ककताफभा आम्दानी अमबरेि जनाई त्मस्तो साभाग्रीको प्रचमरत भल्
ू मराई कोषको
आम्दानीको रूऩभा सभेत अमबरेि गरयनेछ ।



स्ऩजटटकयण् मस दपाको प्रमोजनका रागग प्रचमरत भूल्म बन्नारे िस्तुगत साभाग्रीको

साथभा प्राप्तहुने िरयद बफजक िा भूल्माङ्कनको प्रभाण य ढुिानी रागत सभेतको भूल्मराई
जनाउॉ नेछ । मदी त्मस्तो भूल्मबफना नै िस्तुगत साभाग्री प्राप्त हुन आएको यहे छ बने त्मस्तो
िस्तुगत साभाग्रीको प्रचमरत स्थानीम दयये ट अनुसायको भूल्माङ्कनराई आम्दानीको आधाय
भातननेछ । सो ऩतन नबएभा त्मसयी प्राप्त साभाग्रीको रागग समभततरे उगचत ठहमायएको
भूल्माङ्कनराई कोषको आम्दानीको आधायको रूऩभा मरईनेछ ।

(३) उऩदपा (१) फभोजजभ प्राप्त बई उऩदपा (२) फभोजजभ आम्दानी अमबरेि गरयएको

कुनै साभाग्री तत्कार प्रमोग गनय आिश्मक नऩने िा नमभल्ने िा राभो सभमसम्भ बण्डायण गरय
याख्न ऩतन अनक
ु ु र नहुने (सड्ने , बफग्रने , नामसने िा िेय जाने ) प्रकृवत्तको बएभा समभततको
तनणयमरे त्मस्तो साभाग्रीराई प्रचमरत कानन
ू फभोजजभ मरराभ बफक्री गयी प्राप्त आम यकभराई
दपा ३ को उऩदपा (२) फभोजजभको कोषको िाताभा जम्भा गरयनेछ ।

(४) उऩदपा (१) भा जन
ु सक
ु ै कुया रेणिएको बएता ऩतन कुनै िस्तग
ु त सहामता साभाग्री

स्थानीम विऩद् व्मिस्थाऩनभा उऩमोग नहुने िा उऩमोग गनय उऩमुक्त नहुने दे णिएभा समभततरे
तनणयम गयी त्मस्तो सहमोग आॊमशक िा ऩूणरू
य ऩभा अस्िीकाय गनय सक्नेछ ।

(५) उऩदपा (१) िा जुनसक
ु ै कुया रेणिएको बएता ऩतन कुनै िस्तुगत सहामता साभाग्री

प्रचमरत भाऩदण्ड फभोजजभको न्मूनतभ गण
ु स्तयमुक्त नबएको अिस्थाभा त्मस्तो साभाग्रीराई
समभततरे अस्िीकाय गनेछ।

(६) उऩदपा (१) फभोजजभ प्राप्त िस्तुगत सहामता साभाग्री उऩदपा (४) िा (५) फभोजजभ

अस्िीकाय गरयएको अिस्थाभा फाहे क त्मस्तो साभाग्री उऩरब्ध गयाउने व्मजक्त िा सॊस्थाराई
कामायरमरे साभाग्री प्राजप्त य स्िीकायोजक्तको बऩायई उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ ।

(६) उऩदपा (१) फभोजजभ स्िीकाय गयी उऩदपा (२) फभोजजभ अमबरेि गरयएको य

उऩदपा (४) िा (५) फभोजजभ अजस्िकाय गरयएको साभाग्रीको विियण तथा स्िीकाय गरयएको
साभाग्रीको हकभा सो उऩरब्ध गयाउने व्मजक्त िा सॊस्थाको नाभ सम्फन्धी भामसक विियण अको
भदहनाको सात गते मबत्र साियजतनक गरयनेछ ।
तय कुनै व्मजक्त िा सॊस्थारे सहामता उऩरब्ध गयाउॉ दा आफ्नो नाभ साियजतनक नगनय

समभततराई अनुयोध गये को यहे छ बने तनजको नाभ उल्रेि नगयी विियण साियजतनक गनय फाधा
ऩने छै न ।

(७) मस दपा फभोजजभ प्राप्त बएको िस्तुगत सहामता साभाग्रीराई त्मस्तो साभाग्री

बण्डायण गने िा प्रमोग गरयने स्थानसम्भ ऩुमायउनका रागग सहामता उऩरब्ध गयाउने सम्फजन्धत
व्मजक्त िा सॊस्थाराई नै अनुयोध गनय सककनेछ ।
७.

कोषको प्रयोग : ( १) कोषभा जम्भा बएको यकभ िचय गनय तथा विऩद् व्मिस्थाऩनका रागग प्राप्त
िस्तुगत सहामता साभाग्री िचय तनकासा गनय समभततरे तनणयम गनऩ
ुय ने छ ।



(२) उऩदपा ( १) भा जुनसक
ु ै कुया रेणिएको बएता ऩतन तत्कार विऩद् प्रततकामय गनुय ऩने

अिस्था यहे को , तय समभततको फैठक फस्न सक्ने अिस्था नयहे भा तत ू् ऩश्चात रगतै फस्ने

समभततको फैठकफाट अनुभोदन गयाउने गयी सॊमोजकको तनणयमफाट एक ऩटकभा फढीभा दश
हजाय रूऩैमासम्भको यकभ िचय गनय फाधा ऩुग्ने छै न ।

(३) कोषभा जम्भा बएको यकभ तथा साभाग्री दे हाम फभोजजभको कामयभा िचय गरयनेछ :
(क) विऩद्फाट प्रबावित बएको िा हुनसक्ने व्मजक्त िा सभद
ु ामको तत्कार िोजी,
उद्धाय तथा सम्ऩवत्तको सॊयऺण गनय ,
(ि) विऩद् प्रबावितको तत्कारीन याहतका रागग आिश्मक ऩने िाद्मान्न ,
िानेऩानी , रत्ता कऩडा , औषधी , सयसपाइ तथा शैक्षऺक साभाग्री जस्ता
िस्तहु रू िरयद गयी उऩरब्ध गयाउन तथा तत ू् सम्फन्धी अन्म आिश्मक
कामय गनय ,

(ग) विऩद्को कायण स्थामी फसोफास स्थर गभ
ु ाएका व्मजक्तहरूका रागग अस्थामी
मशविय िा आश्रमस्थर फनाउन तथा ऩुनस्थायऩना गनय ,

(घ) विऩद्को कायणफाट घाइते िा बफयाभी बएका व्मजक्तको औषधोऩचाय गनय ,
(ङ) विऩद् प्रबावितराई भनोिैऻातनक उऩचाय तथा भनोविभशय प्रदान गनय ,
(च) विऩद्को कायणफाट भत्ृ मु बएका व्मजक्तको काजकक्रमा िा सदगतका रागग
तनजको ऩरयिायराई तोककए फभोजजभको सहामता उऩरब्ध गयाउन ,

(छ) विऩद्को कायण सम्ऩवत्तको ऺती हुने व्मजक्तराई तोककएफभोजजभको याहत
उऩरब्ध गयाउन ,
(ज) िोज, उद्धाय तथा प्राथमभक उऩचायकारागग स्िमभ ू् सेिक तथा विशेषऻको
ऩरयचारन य साभाग्री िरयद तथा बण्डायण गनय ,

(झ) विऩद्को कायणफाट बएको पोहयभैरा तथा प्रदषु णको विसजयन गनय ,

(ञ) विऩद् ऩूिय सच
ू ना प्रणारी स्थाऩना सम्फन्धी उऩकयण िरयद , प्रणारी विकास य
सोको सञ्चारन गनय ,

(ट) िोज, उद्धाय य याहतकोरागग तत्कार सञ्चाय तथा मातामात सच
ू ारु गनय ,

(ठ) स्थानीम स्तयभा यहे का विऩद् व्मिस्थाऩन स्िमभ ू् सेिकहरूको ऺभता विकास
तथा ऩरयचारन सम्फन्धी कामय गनय ,

(ड) जोणिभमुक्त स्थानको ऩदहचान तथा उक्त स्थानको धन जनको स्थानान्तयण
गनय ,

(ढ) विऩद् ऩश्चात विऩदफाट बएको ऺततको रेिाजोिा य विऩद् ऩश्चातको
आिश्मकताको ऩदहचान गनय ,
(ण) विऩद् ऩतछको ऩन
ु ्तनभायण गनय ,

(त) विऩद् ऩि
य मायी , विऩद् प्रततकामय , विऩद् य विऩद्ऩतछको ऩन
ु त
ु रायब , विऩद्
जोणिभ न्मतू नकयण जस्ता विऩद् व्मिस्थाऩनका कामय गनय ,


(थ) समभततरे तोके फभोजजभको विऩद् व्मिस्थाऩन सम्िजन्ध अन्म काभ गनय ,
गयाउन ।
(४) उऩदपा (३) भा जुनसक
ु ै कुया रेणिएको बए ताऩतन तनममभतरूऩभा गरयने विकास

तनभायण सम्फन्धी कामयराई विऩद् व्मिस्थाऩनसॉग आिद्ध गयाएय कोषफाट कुनै ऩतन ककमसभको
िचय गनय ऩाईनेछैन ।

(५) कोषभा भौज्दात यकभ ऩाॉच राि रूऩैमा बन्दा घदट बएको अिस्थाभा आऩतकामरन
कामयफाहे क अन्म प्रमोजनका रागग कोषको यकभ प्रमोग गरयनेछैन ।
८.

राहत सहायता वितरण : ( १) प्रबावित व्मजक्तराई याहत उऩरब्ध गयाउॉ दा कोषभा जम्भा बएको
यकभ य िस्तुगत साभाग्री भध्मे आिश्मकता य औगचत्मका आधायभा दिु ै िा कुनै एक भात्र ऩतन
उऩरब्ध गयाउन सककनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ याहत उऩरब्ध गयाउनुऩूिय कोषफाट याहत उऩरब्ध गयाईददने

सम्फन्धभा विऩद् प्रबावित व्मजक्त िा तनजको एकाघयको ऩरयिायका सदस्मरे विऩद्को घटना य
सोफाट आॉपू िा आफ्नो ऩरयिायका सदस्मराई ऩनय गएको हानी नोक्सानीको विियण सदहत
कामायरमभा तनिेदन दताय गनऩ
ुय नेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ तनिेदन दताय गदाय विऩद्को घटना य सोफाट ऩनय गएको हानी

नोक्सानीको भल्
ू माङ्कन सदहतको सजयमभन भच
ु ुल्का िा प्रततिेदन सभेत तनिेदनसाथ सॊरग्न

गरयएको हुनुऩनेछ ।
(४) उऩदपा (२) फभोजजभ दताय बएको तनिेदन य उऩदपा (३) फभोजजभको सॊरग्न
भच
ु ुल्का िा प्रततिेदन सभेतका आधायभा विऩद् प्रबावितराई कोषफाट याहत यकभ तथा साभाग्री

उऩरब्ध गयाउॉ दा विऩद्को सघनता य व्माऩकता , कोषभा जम्भा बएको यकभ तथा याहत
साभाग्रीको

उऩरब्धता

य िचयको औगचत्म

सभेतराई

दृजटटगत

गयी समभततरे

उगचत

ठहमायएफभोजजभ हुनेछ ।
(५) उऩदपा (२) य (३) भा जन
ु सक
ु ै कुया रेणिएको बएता ऩतन विऩद्को कायणरे गजम्बय
हानी नोक्सानी िा घाईते बई विऩद् प्रबावित व्मजक्त िा तनजको एकाघयको ऩरयिायका सदस्मरे

याहतका रागग तनिेदन दताय गनय सक्ने अिस्था नयहे भा य तत्कार याहत उऩरब्ध नगयाउॉ दा विऩद्
प्रबावित व्मजक्त थऩ जोणिभभा धकेमरन सक्ने िा थऩ जनधन य स्िास््मभा हानी नोक्सानी
ऩग्ु न सक्ने अिस्था छ बन्ने समभततराई रागेभा त्मस्तो व्मजक्तराई समभततरे तनणयम गये य
तत्कार याहत उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।

(६) विऩद् प्रबावित व्मजक्तराई मस दपा फभोजजभ याहत उऩरब्ध गयाउॉ दा भदहरा ,
फारफामरका , ककशोय ककशोयी , जेटठ नागरयक , अशक्त तथा अऩाङ्गता बएका व्मजक्तराई
प्राथमभकता ददनुऩनेछ ।
९.

कोष प्रयोग गनय नऩाईने : ( १) मस कामयविगधभा अन्मत्र जुनसक
ु ै कुया रेणिएको बए ताऩतन
दे हामको प्रमोजनका रागग कोषभा जम्भा बएको यकभ िचय गनय ऩाईने छै न्


(क) तनममभत प्रशासतनक कामयको रागग िचय गनय ,
(ि) कुनै सयकायी िा गैयसयकायी ऩदागधकायी िा कभयचायीराई तनममभत रूऩभा
तरफ , बत्ता िा अन्म सवु िधा उऩरब्ध गयाउन ,

(ग) कुनै सयकायी िा गैयसयकायी ऩदागधकायी िा कभयचायीराई भ्रभण िचय िा अन्म
त्मस्तै प्रकायको िचय उऩरब्ध गयाउन ,

(घ) विऩद्फाट प्रबावितराई ददईने तोककएफभोजजभको याहत फाहे क अन्म कुनै ऩतन
ककमसभको चन्दा, ऩयु स्काय , उऩहाय िा आगथयक सहामता उऩरब्ध गयाउन ,

(ङ) कुनै ऩतन ककमसभको गोजटठ , अन्तयकक्रमा िा सबासम्भेरन सञ्चारन गनय ,
गयाउन ,

(च) आकजस्भक रूऩभा तनभायण गनऩ
ुय ने फाहे कका अन्म तनममभत ऩि
ू ायधाय विकास
तनभायणसम्फन्धी कामय गनय , गयाउन ,

(ङ) विऩद् जोणिभ न्मतू नकयण तथा विऩद् व्मिस्थाऩनसॉग प्रत्मऺ सम्फन्ध
नबएको अन्म कुनै ऩतन कामय गनय , गयाउन ।

(२) कोषराई प्राप्त बएको िस्तुगत सहामता साभाग्री भध्मै कुनै ऩतन साभाग्री ऩूणय िा

आॊमशकरूऩभा कामायरमको िा कामायरमको कुनै ऩदागधकायी िा कभयचायीको तनममभत प्रमोजनका
रागग प्रमोग गरयनेछैन ।

ऩररच्छे द – ३
कोषको सञ्चाऱन , ऱेखा तथा ऱेखा ऩररऺण
१०.

कोषको सञ्चाऱन : (१) कोषको फैंक िाता सञ्चारन नगयऩामरकाको प्रभि
ु प्रशासकीम अगधकृत

िा तनजरे तोकेको अगधकृत स्तयको कभयचायी य रेिा प्रभि
ु िा तनजरे तोकेको रेिाको

कभयचायीको सॊमुक्त दस्तितफाट हुनेछ ।
(२) कोषफाट एक ऩटकभा दईु हजाय रूऩैमा बन्दा फढीको यकभ बक्
ु तानी गदाय
अतनिामयरूऩभा फैंक भापय त भात्र बक्
ु तानी गरयनेछ ।

(३) कोषराई प्राप्त िस्तुगत सहामता साभाग्रीको तनकासा प्रभि
ु प्रशासकीम अगधकृत िा

तनजरे तोकेको विऩद् व्मिस्थाऩन हे ने अगधकृत स्तयको कभयचायी य जजन्सी शािा प्रभि
ु फाट
हुनेछ ।

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ िस्तुगत सहामता साभाग्री विऩद् व्मिस्थाऩन कामयभा

उऩमोगका रागग तनकासा गदाय भौज्दात ककताफभा िचय अमबरेि जनाई तनकासा ददनुऩनेछ य
त्मस्तो साभाग्रीको अमबरेि भल्
ू मराई कोषको िचयको रूऩभा सभेत अमबरेि गरयनेछ ।
११.

कोषको आयव्ययको ऱेखा तथा सोको साियजननकरण : ( १) कोषको आम व्ममको रेिा प्रचमरत
कानून फभोजजभ याणिनेछ ।

(२) कोषरे कामयऩामरकारे तोकेफभोजजभ आन्तरयक तनमन्त्रण प्रणारी कामभ गनुय ऩनेछ।


(३) कोषको भामसकरूऩभा बएको आम्दानी य िचयको विियण अको भदहनाको सात
गतेमबत्रभा साियजतनक गनऩ
ुय नेछ ।

(४) आगथयक िषय सभाप्त बएको मभततरे तीन भदहनामबत्र समभततरे कोषको िावषयक आम

व्ममको विियण सभेत िुल्ने िावषयक प्रततिेदन तमाय गयी कामयऩामरका भापय त नगय सबा सभऺ
ऩेश गनुय ऩनेछ ।
१२.

ऱेखा ऩररऺण : ( १) कोषको आन्तरयक रेिाऩयीऺण नगयऩामरकाको आन्तरयक रेिा ऩरयऺण
शािाफाट हुनेछ ।
(२) कोषको अजन्तभ रेिाऩयीऺण भहारेिा ऩयीऺकफाट हुनेछ ।
(३) नगय कामयऩामरकारे चाहे भा जुनसक
ु ै फित समभततको दहसािककताि जाॉछन िा जाॉच
गयाउन सक्नेछ ।

(४) नगय कामयऩामरका को कामायरम रे कम्तीभा िषयको एक ऩटक कोषको साभाजजक य
साियजतनक रेिाऩरयऺणको व्मिस्था मभराउनेछ ।
ऩररच्छे द –४
विविध
१३.

सशतय सहायता : (१) विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी तोककएको कामय सम्ऩादन गने शतय सदहत कुनै

व्मजक्त िा सॊस्थारे कोषभा सहामता उऩरब्ध गयाउन चाहे भा त्मस्तो सहामता प्राप्त गनुय ऩूिय
समभततरे शतय स्िीकाय गने िा नगने सम्फन्धी तनणयम गनेछ य शतय स्िीकाय गये को अिस्थाभा
भात्र सहामता यकभ िा साभाग्री कोषभा जम्भा हुनेछ ।
तय नेऩार सयकाय , प्रादे श सयकाय िा स्थानीम सयकायरे सशतय अनुदान उऩरब्ध गयाउने
हकभा समभततको ऩूिय तनणयम आिश्मक ऩनेछैन ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ कोषभा प्राप्त अनुदान यकभ िा िस्तुगत सहामता साभाग्रीराई

तोककएको काभभा भात्र उऩमोग गनऩ
ुय नेछ ।

(३) उऩदपा (१) फभोजजभ कोषभा प्राप्त अनुदान यकभ िा िस्तुगत सहामता साभाग्री

तोककए फभोजजभको कामयभा उऩमोग बए-नबएको सम्फन्धभा त्मस्तो सहामता उऩरब्ध गयाउने
व्मजक्त िा सॊस्थारे विियण भाग गये भा सोको विियण उऩरब्ध गयाउनऩ
ु नेछ ।

(४) उऩदपा (१) फभोजजभ कोषभा सहामता स्िरुऩ प्राऩ त
ू् हुने बौततक साभाग्रीहरुको
बण्डायण तथा वितयण कामयराई व्मिजस्थत गनय आिश्मक्ता अनस
ु ाय समभततरे थऩ
भाऩदण्ड /तनदे मशका फनाई रागु गनय सक्नेछ ।
१४.

ऩरामशय लऱन सक्ने : समभततरे मस कामयविगध फभोजजभको कामय सम्ऩादन गनय उऩमुक्त विऻ
व्मजक्त िा सस्थासॉग आिश्मक ऩयाभशय मरन सक्नेछ ।



१५.

रकम फ्रिज नहुने तथा आिती कोष (ररिम्विङ् पण्ड) को रूऩमा रहने : (१) दपा ५ को उऩदपा (१)
फभोजजभ कोषभा जम्भा बएको यकभ भध्मे आॊमशक िा ऩुयै यकभ कुनै आगथयक िषयभा िचय नबई
आगथयक िषयको अन्त्मभा फाॉकी यहे भा त्मस्तो यकभ किज नबई कोषभै यहनेछ ।

तय दपा १३ को उऩदपा (१) फभोजजभ प्राप्त सहामता यकभराई त्मस्तो शतय अनुरूऩ

उऩमोग गनय नसकेको कायण जनाई सहामता उऩरब्ध गयाउने सम्फजन्धत व्मजक्त िा सॊस्थारे
कपताय भाग गये भा कोषफाट यकभ कपताय गनय फाधा ऩने छै न ।
(२) कोषराई आितॉ कोष (रयफजल्िङ्ग पण्ड) को रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ ।

स्ऩम्टिकरणाः मस दपाको प्रमोजनका रागग आितॉ कोष ( रयफजल्िङ पण्ड ) बन्नारे

कोषफाट िचय बएको नगद यकभ िावषयक रुऩभा फजेट वितनमोजन भापय त ऩुन्ऩुततय गदै जाने गरय
स्थावऩत कोषराई सम्झनुऩछय ।

(3) कोषभा भौज्दात यकभ ऩाॉच राि रूऩैमा बन्दा न्मन
ू हुन गएभा तत्कार थऩ यकभ
जम्भा गनय प्रमत्न गरयनेछ ।
१६.

सहयोगका ऱाधग आह्िान गने : (१) विऩद्का कायण आऩत्कामरन अिस्था मसजयना बई स्थानीम
स्रोत साधन य ऺभतारे विऩद्को साभना गनय कदठन बएभा नगयऩामरकारे तछभेकी स्थानीम तह,
प्रदे श सयकाय तथा नेऩार सयकायराई कोषभा आगथयक तथा िस्तुगत सहामता उऩरब्ध गयाउन
अनुयोध गनय सक्नेछ ।

(२) विऩद्फाट प्रबावितको िोज, उद्धाय य याहतका रागग समभततरे स्थानीम साभाजजक

तथा ऩयोऩकायी सॊघ , सॊगठन , मुिाक्रि , आभासभहू , स्िमभ ू् सेिक , याटरसेिक , उद्मोगी
व्मिसामी , प्रिुद्ध व्मजक्त तथा आभसियसाधायणराई सहमोगका रागग अनुयोध गनय सक्नेछ।
१७.

अलिऱेख राख्ने : (१) समभततरे कोष ऩरयचारन सम्फन्धभा गये को तनणयम य अन्म काभ कायिाहीको
अमबरेि दरुु स्त याख्नु ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको अमबरेि समभततको सदस्म -सगचिको जजम्भाभा यहनेछ ।
(३) दपा (१) फभोजजभको अमबरेि सयोकायिारा कुनै व्मजक्त िा सॊस्थारे भाग गये भा

तनजराई तनमभानुसाय त्मस्तो अमबरेि उऩरब्ध गयाईनेछ ।
१८.

अनग
ु मन : (१) मस कामयविगध फभोजजभ कोष ऩरयचारन तथा सोफाट बएका काभको तनममभत

तथा आकजस्भक अनग
ु भन सम्फन्धी कामयका रागग समभततको सॊमोजक िा तनजरे तोकेको

समभततको अन्म कुनै सदस्मको सॊमोजकत्िभा समभततको न्मन
ू तभ थऩ एक सदस्म सभेत सॊरग्न
यहे को अनग
ु भन टोरी िदटई कोष ऩरयचारनफाट बएको काभको अनग
ु भन गनय सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ िदटएको अनग
ु भन टोरीरे आपूराई प्राप्त कामायदेशका

आधायभा अनुगभनका क्रभभा दे णिएको सत्म त्म विियण सदहतको प्रततिेदन समभततसभऺ ऩेश
गनऩ
ुय नेछ ।



(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩेश हुन आएको प्रततिेदन सभेतका आधायभा कोष
ऩरयचारनभा कुनै कमभ कभजोयी बएको दे णिएभा त्मसराई सध
ु ाय गनय समभततरे आिश्मक
तनदे शन ददन सक्नेछ य त्मस्तो तनदे शनको ऩारना गनुय सम्फजन्धत सफैको कतयव्म हुनेछ ।
(४) उऩदपा (३) भा जुनसक
ु ै कुया रेणिएको बएता ऩतन कोष ऩरयचारनभा कुनै गजम्बय
त्रट
ु ी यहे को य सोराई तत्कार योक्न आिश्मक दे णिएभा सॊमोजकरे त्मस्तो कामय योक्न तनदे शन
ददन सक्नेछ ।

(५) अनग
ु भनका क्रभभा कुनै व्मजक्तरे झठ
ु ा विियण ऩेश गयी कोषफाट याहत प्राप्त गये को

िा कोषरे उऩरब्ध गयाएको याहतको दरू
ु ऩमोग गये को ऩाईएभा दोषी उऩय प्रचमरत कानन
ू
फभोजजभ कायिाही हुनेछ ।
(६) उऩदपा (१) फभोजजभको अनग
ु भन टोरीभा उऩरब्ध बएसम्भ स्थानीम याजनीततक

दर, विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामयभा सॊरग्न गैयसयकायी सॊघसॊस्था , उद्मोगी व्मिसामी
आिद्ध सॊघसॊगठन , नागरयक सभाज तथा ऩत्रकाय आिद्ध सॊघसॊगठन य सशतय सहामता
उऩरब्ध गयाउने व्मजक्त िा सॊस्थाको प्रतततनगध सभेतराई सॊरग्न गयाईनेछ ।
१९.

ननदे शन ददन सक्ने : नगय सबारे समभततको काभ कायफाहीको सम्फन्धभा समभततराई आिश्मक
तनदे शन ददन सक्नेछ ।
***



