उपभोक्ता समममि गठन, पररचालन िथा व्यवस्थापन सम्बमधध काययमवमध २०७५
नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत लिलत २०७५/०७/२९ गते लवलिवार

मविायमोड नगरपामलका
नगर काययपामलकाको कायायलय
१ नं प्रदेश
मविायमोड ,झापा

कार्तिक २९, २०७५ भा फसेको कामिऩार्रकाको फैठकरे ऩारयत गये को व्महोया स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४
रे ददएको अर्धकाय फभोजजभ प्रभाजणत गदि छु ।

..................................
ध्रवु कुभाय जिवाकोटी
नगय प्रभुख
नगय प्रभुख द्धाया प्रभाजणकयण
र्भर्त २०७५/०८/०३ गते सोभवाय
ऩृष्ठ् सॊ ख्मा :१३
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ववतािभोड नगयऩार्रका

ववऩद् व्मवस्थाऩन कोष (सञ्चारन) कामिववर्ध, २०७५
प्रस्तावना्

ववतािभोड नगयऩार्रका ऺेत्र र्बत्र प्राकृर्तक तथा गैयप्राकृर्तक ववऩद्बाट

हुन सक्ने जोजखभ

न्मूर्नकयण तथा व्मवस्थाऩनका रार्ग स्थाऩना बएको ववऩद् व्मवस्थाऩन कोषको सञ्चारन सम्फन्धी
कामिववर्ध फनाउन फाञ्छनीम बएकोरे ,
नगय ववऩद् जोजखभ न्मूर्नकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७ 5 को दपा २७ रे ददएको
अर्धकाय प्रमोग गयी ववतािभोड नगय कामिऩार्रकारे मो कामिववर्ध फनाएकोछ ।
ऩरयच्छे द – १
प्रायजम्बक
१.

सॊ जऺप्त नाभ य प्रायम्ब

: (१) मो कामिववर्धको नाभ

“ववऩद् व्मवस्थाऩन कोष (सञ्चारन)

कामिववर्ध , २०७५ ” यहे को छ ।
(२) मो कामिववर्ध तुरून्त प्रायम्ब हुनछ
े ।
२.

ऩरयबाषा : ववषम वा प्रसॊ गरे अको अथि नरागेभा मस कामिववर्धभा

,

(क) “ऐन” बन्नारे ववतािभोड नगय ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन
२०७ 5 सम्झनुऩछि ।

,



(ख) “कोष” बन्नारे ऐनको दपा १२ फभोजजभको ववऩद् व्मवस्थाऩन कोष सम्झनुऩछि
।
(ग) “प्रबाववत

व्मजि ” बन्नारे ववऩद्को

घटनाफाट

ऩरयवायका

सदस्म गुभाएको ,

िायीरयक वा भानर्सक सभस्मा उत्ऩन्न बएको , घय, जग्गाजर्भन , ऩिुऩन्छी ,
खाद्यान्न , रत्ताकऩडा

ू् रूऩभा
तथा अन्म सम्ऩत्तीभा आॊजिक वा ऩूण

नोक्सानी

ऩुगेको वा ववऩद्का कायण अन्म कुनै तरयकाफाट प्रबाववत बएको व्मजिराई
सम्झनुऩछि ।

(घ) “याहत ” बन्नारे ववऩद् प्रबाववत व्मजिराई उऩरब्ध गयाईने नगद तथा वस्तुगत
सहामता साभाग्री सभेत सम्झनुऩछि ।
(ख) “सर्भर्त ” बन्नारे ऐनको दपा ३ फभोजजभको सर्भर्त सम्झनुऩछि ।
(छ) “सॊ मोजक ” बन्नारे सर्भर्तको सॊ मोजक सम्झनुऩछि ।
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ऩरयच्छे द – २
कोषको स्थाऩना , उद्देश्म तथा प्रमोग
३.

कोषको स्थाऩना : (१) स्थानीम

स्तयभा

उत्ऩन्न

बएको

वा हुनसक्ने

न्मूर्नकयण तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामि नगय स्तयफाटै सञ्चारन

ववऩद्को

जोजखभ

गनिका रार्ग आवश्मक

स्रोत सॊ करन य ऩरयचारन गनि नगयऩार्रकाभा एक ववऩद् व्मवस्थाऩन कोष यहनेछ ।
(२) कोषको आम यकभ सॊ करन तथा व्मम यकभ ऩरयचारनका रागी नगयऩार्रकाको
सजञ्चत कोष यहे को ववत्तीम सॊ स्थाभा एक छु ट्टै खाता खोर्रनेछ ।

(३) कोषको कूर आम्दानी अन्तगित मस कामिववर्धको दपा ५ फभोजजभ कोषभा

जम्भा हुनेगयी प्राप्त बएको यकभ तथा कोषको खाता यहे को ववत्तीम सॊ स्थारे कोष यकभभा
उऩरब्ध गयाएको ब्माज आम य दपा ६ फभोजजभ प्राप्त बएको वस्तुगत सहामता साभाग्रीको
प्रचर्रत भूल्म सभेतराई जनाउॉनेछ ।

तय वस्तुगत सहामता साभाग्रीको प्रचर्रत भूल्मराई फैंक वहसाफभा सभावेि गरयने छै न

।
(४) मस कामिववर्धको दपा ६ फभोजजभ कोषको नाभभा प्राप्त हुन आउने वस्तुगत
सहामता साभाग्रीको छु ट्टै भौज्दात वकताफ स्थाऩना गरय अर्बरेख गरयनेछ ।
४.

कोषको उद्देश्म : (१) स्थानीम

स्तयभा हुन सक्ने सम्बाव्म ववऩद्को जोजखभ न्मूर्नकयण तथा

ववऩद्को व्मवस्थाऩनका रार्ग आर्थिक तथा वस्तुगत सहामता ऩरयचारन गनुि कोषको उद्देश्म
यहनेछ ।
(२) कोषरे दे हामका ऺेत्रभा काभ गने छ्
(क) ववऩद्को घटनाफाट प्रबाववत व्मजिहरूराई स्थानीम स्तयभा तुरुन्त खोज

,

उद्धाय य याहत सेवा उऩरब्ध गयाउने ।
(ख) ववऩद्

ऩदाि तत्कारै स्थानीम स्तयभा साभना गनि सक्ने अवस्था र्सजिना

गने ।
(ग) ववऩद् जोजखभ न्मूर्नकयण , ऩूवत
ि मायी , प्रर्तकामि य ऩुनरािब कामिराई सहज
गने ।
५.

कोषको आम्दानी : (१) कोषभा ऐनको
यवह दे हाम फभोजजभका यकभ

दपा १२ को उऩदपा (२) य (३) को अर्धनभा

आम्दानीको रूऩभा जम्भा हुनेछ:

(क) नगयऩार्रकाको वावषिक फजेटभापित ववऩद् व्मवस्थाऩन कोषभा जम्भा हुने
गयी स्वीकृत यकभ ,

(ख) ववऩद् व्मवस्थाऩन
तहफाट प्राप्त यकभ ,

कामिका रार्ग कोषभा जम्भा हुनेगयी अन्म स्थानीम
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(ग) ववऩद्

व्मवस्थाऩन कामिका रार्ग कोषभा जम्भा हुनेगयी प्रदे ि सयकाय

तथा नेऩार सयकायफाट प्राप्त यकभ ,

स्वीकृत आर्थिक ऐनभा व्मवस्था गरयए फभोजजभ ववऩद्

(घ) नगयसबाफाट

व्मवस्थाऩन कोषभा जम्भा हुनेगयी प्राप्त हुने िुल्क तथा दस्तुय यकभ ,

(ङ) नगय सबा सदस्म , नगय कामिऩार्रका

सदस्म तथा नगयऩार्रकाका

कभिचायीहरूको स्वेजच्छक र्नणिमफाट प्राप्त हुने यकभ ,

(च) स्वदे िी

ववर्बन्न

सयकायी

तथा गैयसयकायी

सॊ घसॊ स्थाहरू

य त्मसभा

कामियत कभिचायीहरू , उद्योगी , व्मवसामी , ऩेिाकभॉ , याजनीर्तक

दर,

नागरयक

आभ

सभाज ,

धार्भिक

तथा

ऩयोऩकायी

सॊ घसॊ स्था

सविसाधायणफाट स्वेजच्छक रूऩभा प्राप्त हुने यकभ ,

(छ) गैयआवासीम

नेऩारी , वैदेजिक

सयकाय

तथा

य

सॊ घसॊ स्थाको

तपिफाट

प्रचर्रत कानूनको अर्धनभा यवह प्राप्त हुने यकभ ,

(छ) कोषको

खाता सञ्चारनभा यहे को ववत्तीम सॊ स्थारे त्मस्तो कोषभा यहे को

यकभभा उऩरब्ध गयाएको ब्माज आम,
(ज) दपा ६ को उऩदपा

(३) फभोजजभ

वस्तुगत

सहामता

साभाग्रीको

र्फक्रीफाट प्राप्त आम,
(झ) प्रचर्रत

कानूनको अर्धनभा यवह कोषभा जम्भा हुने गयी अन्म कुनै

स्रोतफाट प्राप्त यकभ ।

(२) उऩदपा

(१) फभोजजभ कोषराई उऩरब्ध हुने यकभ सम्फजन्धत व्मजि वा

सॊ स्थारे मस कामिववर्धको दपा 3 को उऩदपा (२) फभोजजभको कोषको फैंक खाताभा र्सधै
जम्भा गरयददन वा नगयऩार्रकाको

आर्थिक प्रिासन िाखाभा नगद जम्भा गनि सक्नेछ ।

त्मसयी नगद जम्भा हुन आएभा आर्थिक प्रिासन िाखारे सम्फजन्धत व्मजि वा सॊ स्थाराई
सोको बऩािई उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ ।
(३) कोषभा यकभ जम्भा गने व्मजि तथा सॊ स्थाको नाभ

य प्राप्त सहामता यकभ

सम्फन्धी भार्सक वववयण अको भवहनाको सात गते र्बत्र साविजर्नक गरयनेछ ।

तय कुनै व्मजि वा सॊ स्थारे सहामता उऩरब्ध गयाउॉदा आफ्नो नाभ साविजर्नक नगनि

सर्भर्तराई अनुयोध गये को यहे छ बने र्नजको नाभ उल्रेख नगयी वववयण साविजर्नक गनि
फाधा ऩने छै न।
६.

वस्तुगत सहामता साभाग्री: (१) ऐनको

दपा १२ को उऩदपा (२) य (३) को अर्धनभा

यवह कुनै व्मजि वा सॊ स्थाफाट नगदफाहे कको वस्तुगत सहामता साभाग्री प्राप्त हुन आएभा य
त्मसयी प्राप्त साभाग्री ववऩद् व्मवस्थाऩन

सम्फन्धी कामिभा उऩमोग हुने दे जखएभा

वस्तुगत सहामता साभाग्रीराई स्वीकाय गरयनेछ ।
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त्मस्तो

(2) उऩदपा (१) फभोजजभ स्वीकाय गरयएको वस्तुगत सहामता साभाग्रीराई अरग्गै
भौज्दात वकताफभा आम्दानी अर्बरेख जनाई त्मस्तो साभाग्रीको प्रचर्रत भूल्मराई कोषको
आम्दानीको रूऩभा सभेत अर्बरेख गरयनेछ ।

स्ऩविकयण् मस दपाको प्रमोजनका रार्ग प्रचर्रत भूल्म बन्नारे वस्तुगत साभाग्रीको

साथभा प्राप्तहुने खरयद र्फजक वा भूल्माङ्कनको प्रभाण य ढु वानी रागत सभेतको भूल्मराई

जनाउॉनेछ । मदी त्मस्तो भूल्मर्फना नै वस्तुगत साभाग्री प्राप्त हुन आएको यहे छ बने त्मस्तो
वस्तुगत साभाग्रीको प्रचर्रत स्थानीम दयये ट अनुसायको भूल्माङ्कनराई

आम्दानीको आधाय

भार्ननेछ । सो ऩर्न नबएभा त्मसयी प्राप्त साभाग्रीको रार्ग सर्भर्तरे उजचत ठहमािएको
भूल्माङ्कनराई कोषको आम्दानीको आधायको रूऩभा र्रईनेछ ।

(३) उऩदपा (१) फभोजजभ प्राप्त बई उऩदपा (२) फभोजजभ आम्दानी अर्बरेख

गरयएको कुनै साभाग्री तत्कार प्रमोग गनि आवश्मक नऩने वा नर्भल्ने वा राभो सभमसम्भ

बण्डायण गरय याख्न ऩर्न अनुकुर नहुने (सड्ने , र्फग्रने , नार्सने वा खेय जाने ) प्रकृजत्तको बएभा

सर्भर्तको र्नणिमरे त्मस्तो साभाग्रीराई प्रचर्रत कानून फभोजजभ र्रराभ र्फक्री गयी प्राप्त आम
यकभराई दपा ३ को उऩदपा (२) फभोजजभको कोषको खाताभा जम्भा गरयनेछ ।

(४) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बएता ऩर्न कुनै वस्तुगत सहामता

साभाग्री स्थानीम ववऩद् व्मवस्थाऩनभा उऩमोग नहुने वा उऩमोग गनि उऩमुि नहुने दे जखएभा
सर्भर्तरे र्नणिम गयी त्मस्तो सहमोग आॊजिक वा ऩूणरू
ि ऩभा अस्वीकाय गनि सक्नेछ ।
साभाग्री

(५) उऩदपा (१) वा जुनसुकै कुया रेजखएको बएता ऩर्न कुनै वस्तुगत सहामता
प्रचर्रत

भाऩदण्ड

फभोजजभको

न्मूनतभ

गुणस्तयमुि

नबएको

अवस्थाभा

त्मस्तो

साभाग्रीराई सर्भर्तरे अस्वीकाय गनेछ।
(६) उऩदपा

(१) फभोजजभ प्राप्त वस्तुगत सहामता साभाग्री उऩदपा (४) वा (५)

फभोजजभ अस्वीकाय गरयएको अवस्थाभा फाहे क त्मस्तो साभाग्री उऩरब्ध गयाउने व्मजि वा
सॊ स्थाराई कामािरमरे साभाग्री प्रार्प्त य स्वीकायोजिको बऩािई उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ ।
(६) उऩदपा (१) फभोजजभ स्वीकाय गयी उऩदपा (२) फभोजजभ अर्बरेख गरयएको य
उऩदपा (४) वा (५) फभोजजभ अजस्वकाय गरयएको साभाग्रीको वववयण तथा स्वीकाय गरयएको
साभाग्रीको हकभा सो उऩरब्ध गयाउने व्मजि वा सॊ स्थाको नाभ सम्फन्धी

भार्सक वववयण

अको भवहनाको सात गते र्बत्र साविजर्नक गरयनेछ ।

तय कुनै व्मजि वा सॊ स्थारे सहामता उऩरब्ध गयाउॉदा आफ्नो नाभ साविजर्नक नगनि

सर्भर्तराई अनुयोध गये को यहे छ बने र्नजको नाभ उल्रेख नगयी वववयण साविजर्नक गनि
फाधा ऩने छै न ।
(७) मस दपा फभोजजभ प्राप्त बएको वस्तुगत सहामता साभाग्रीराई त्मस्तो साभाग्री
बण्डायण

गने वा प्रमोग गरयने स्थानसम्भ

ऩुमािउनका

सम्फजन्धत व्मजि वा सॊ स्थाराई नै अनुयोध गनि सवकनेछ ।
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रार्ग सहामता

उऩरब्ध

गयाउने

७.

कोषको प्रमोग : (१) कोषभा जम्भा बएको यकभ खचि गनि तथा

ववऩद् व्मवस्थाऩनका रार्ग

प्राप्त वस्तुगत सहामता साभाग्री खचि र्नकासा गनि सर्भर्तरे र्नणिम गनुऩि ने छ ।

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बएता ऩर्न तत्कार ववऩद् प्रर्तकामि

गनुि ऩने अवस्था यहे को , तय सर्भर्तको फैठक

फस्न सक्ने अवस्था

फस्ने सर्भर्तको फैठकफाट अनुभोदन गयाउने गयी सॊ मोजकको

नयहे भा ततू् ऩश्चात रगतै

र्नणिमफाट एक ऩटकभा फढीभा

दि हजाय रूऩैमासम्भको यकभ खचि गनि फाधा ऩुग्ने छै न ।
(३) कोषभा जम्भा बएको यकभ तथा

साभाग्री दे हाम फभोजजभको कामिभा खचि

गरयनेछ:
(क) ववऩद्बाट

प्रबाववत बएको वा हुनसक्ने व्मजि वा सभुदामको तत्कार

खोजी, उद्धाय तथा सम्ऩजत्तको सॊ यऺण गनि ,
(ख) ववऩद् प्रबाववतको

तत्कारीन

याहतका

रार्ग आवश्मक ऩने खाद्यान्न ,

खानेऩानी , रत्ता कऩडा , औषधी , सयसपाइ तथा िैजऺक साभाग्री जस्ता
वस्तुहरू खरयद गयी उऩरब्ध गयाउन तथा ततू् सम्फन्धी अन्म आवश्मक
कामि गनि ,
(ग) ववऩद्को

कायण स्थामी फसोफास

स्थर गुभाएका

व्मजिहरूका

रार्ग

अस्थामी जिववय वा आश्रमस्थर फनाउन तथा ऩुनस्थािऩना गनि ,
(घ) ववऩद्को कायणफाट घाइते वा र्फयाभी बएका व्मजिको औषधोऩचाय गनि ,
(ङ) ववऩद् प्रबाववतराई भनोवैऻार्नक उऩचाय तथा भनोववभिि प्रदान गनि
(च) ववऩद्को कायणफाट भृत्मु

,

बएका व्मजिको काजवक्रमा वा सदगतका रार्ग

र्नजको ऩरयवायराई तोवकए फभोजजभको सहामता उऩरब्ध गयाउन ,
(छ) ववऩद्को कायण

सम्ऩजत्तको ऺती हुने व्मजिराई तोवकएफभोजजभको

याहत

उऩरब्ध गयाउन ,

(ज) खोज, उद्धाय तथा प्राथर्भक उऩचायकारार्ग

स्वमभू्

सेवक

तथा

वविेषऻको ऩरयचारन य साभाग्री खरयद तथा बण्डायण गनि ,
(झ) ववऩद्को कायणफाट बएको पोहयभैरा तथा प्रदुषणको ववसजिन गनि ,
(ञ) ववऩद् ऩूव ि सूचना प्रणारी स्थाऩना

सम्फन्धी उऩकयण

खरयद , प्रणारी

ववकास य सोको सञ्चारन गनि ,
(ट) खोज , उद्धाय य याहतकोरार्ग तत्कार सञ्चाय तथा मातामात सूचारु गनि
(ठ) स्थानीम स्तयभा यहे का ववऩद् व्मवस्थाऩन स्वमभू् सेवकहरूको ऺभता
ववकास तथा ऩरयचारन सम्फन्धी कामि

गनि ,

(ड) जोजखभमुि स्थानको ऩवहचान तथा उि स्थानको धन जनको स्थानान्तयण
गनि ,
(ढ) ववऩद् ऩश्चात ववऩदफाट बएको ऺर्तको रेखाजोखा य ववऩद् ऩश्चातको
आवश्मकताको ऩवहचान गनि ,
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,

(ण) ववऩद् ऩर्छको ऩुन्र्नभािण गनि ,
(त) ववऩद् ऩुवत
ि मायी , ववऩद् प्रर्तकामि , ववऩद् य ववऩद्ऩर्छको ऩुनरािब
जोजखभ न्मूर्नकयण जस्ता ववऩद् व्मवस्थाऩनका कामि गनि

, ववऩद्

,

(थ) सर्भर्तरे तोके फभोजजभको ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्वजन्ध अन्म काभ गनि,
गयाउन ।

(४) उऩदपा

(३) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩर्न र्नमर्भतरूऩभा

गरयने

ववकास र्नभािण सम्फन्धी कामिराई ववऩद् व्मवस्थाऩनसॉग आवद्ध गयाएय कोषफाट कुनै ऩर्न
वकर्सभको खचि गनि ऩाईनेछैन ।
(५) कोषभा

भौज्दात

यकभ

ऩाॉच राख रूऩैमा

बन्दा घवट बएको

अवस्थाभा

आऩतकार्रन कामिफाहे क अन्म प्रमोजनका रार्ग कोषको यकभ प्रमोग गरयनेछैन ।
८.

याहत सहामता ववतयण : (१) प्रबाववत

व्मजिराई याहत उऩरब्ध गयाउॉदा कोषभा जम्भा

बएको यकभ य वस्तुगत साभाग्री भध्मे आवश्मकता य औजचत्मका आधायभा दुवै वा कुनै एक
भात्र ऩर्न उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ याहत उऩरब्ध गयाउनुऩूव ि कोषफाट याहत उऩरब्ध

गयाईददने
ववऩद्को

सम्फन्धभा
घटना

ववऩद् प्रबाववत

य सोफाट

व्मजि वा र्नजको एकाघयको

ॉ ू वा आफ्नो ऩरयवायका
आप

सदस्मराई

नोक्सानीको वववयण सवहत कामािरमभा र्नवेदन दताि गनुऩि नेछ ।

ऩरयवायका

सदस्मरे

ऩनि गएको

हानी

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ र्नवेदन दताि गदाि ववऩद्को घटना य सोफाट ऩनि गएको

हानी नोक्सानीको भूल्माङ्कन सवहतको सजिर्भन भुच ुल्का वा प्रर्तवेदन सभेत र्नवेदनसाथ सॊ रग्न
गरयएको हुनऩु नेछ ।

(४) उऩदपा (२) फभोजजभ दताि बएको र्नवेदन य उऩदपा (३) फभोजजभको सॊ रग्न

भुच ुल्का वा प्रर्तवेदन सभेतका आधायभा ववऩद् प्रबाववतराई

कोषफाट याहत यकभ तथा

साभाग्री उऩरब्ध गयाउॉदा ववऩद्को सघनता य व्माऩकता , कोषभा जम्भा बएको यकभ तथा
याहत साभाग्रीको उऩरब्धता य खचिको औजचत्म सभेतराई दृविगत गयी सर्भर्तरे उजचत
ठहमािएफभोजजभ हुनेछ ।

(५) उऩदपा (२) य (३) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बएता ऩर्न ववऩद्को कायणरे

गजम्बय हानी नोक्सानी वा घाईते बई ववऩद् प्रबाववत व्मजि वा र्नजको एकाघयको ऩरयवायका

सदस्मरे याहतका रार्ग र्नवेदन दताि गनि सक्ने अवस्था नयहे भा य तत्कार याहत उऩरब्ध

नगयाउॉदा ववऩद् प्रबाववत व्मजि थऩ जोजखभभा धकेर्रन सक्ने वा थऩ जनधन य स्वास््मभा
हानी नोक्सानी ऩुग्न सक्ने अवस्था छ बन्ने सर्भर्तराई रागेभा त्मस्तो व्मजिराई सर्भर्तरे
र्नणिम गये य तत्कार याहत उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।
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(६) ववऩद् प्रबाववत व्मजिराई मस दपा फभोजजभ याहत उऩरब्ध गयाउॉदा भवहरा ,
फारफार्रका , वकिोय वकिोयी , जेष्ठ नागरयक , अिि तथा अऩाङ्गता बएका व्मजिराई
प्राथर्भकता ददनुऩनेछ ।
९.

कामिववर्धभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩर्न

कोष प्रमोग गनि नऩाईने : (१) मस

दे हामको प्रमोजनका रार्ग कोषभा जम्भा बएको यकभ
(क) र्नमर्भत प्रिासर्नक कामिको रार्ग

खचि गनि ऩाईने छै न्

खचि गनि ,

(ख) कुनै सयकायी वा गैयसयकायी ऩदार्धकायी वा कभिचायीराई र्नमर्भत रूऩभा
तरफ , बत्ता वा अन्म सुववधा उऩरब्ध गयाउन ,

(ग) कुनै सयकायी वा गैयसयकायी ऩदार्धकायी वा कभिचायीराई भ्रभण खचि वा
अन्म त्मस्तै प्रकायको खचि उऩरब्ध गयाउन ,
(घ) ववऩद्बाट

प्रबाववतराई ददईने तोवकएफभोजजभको याहत फाहे क अन्म कुनै

ऩर्न वकर्सभको चन्दा , ऩुयस्काय , उऩहाय वा आर्थिक सहामता उऩरब्ध
गयाउन ,

(ङ) कुनै ऩर्न वकर्सभको गोवष्ठ, अन्तयवक्रमा वा सबासम्भेरन सञ्चारन गनि ,
गयाउन ,
(च) आकजस्भक रूऩभा र्नभािण गनुऩि ने फाहे कका अन्म र्नमर्भत ऩूवािधाय ववकास
र्नभािणसम्फन्धी कामि गनि , गयाउन ,

(ङ) ववऩद् जोजखभ न्मूर्नकयण

तथा ववऩद् व्मवस्थाऩनसॉग

नबएको अन्म कुनै ऩर्न कामि गनि , गयाउन ।

प्रत्मऺ सम्फन्ध

(२) कोषराई प्राप्त बएको वस्तुगत सहामता साभाग्री भध्मै कुनै ऩर्न साभाग्री ऩूणि वा
आॊजिकरूऩभा

कामािरमको

वा

कामािरमको

कुनै

ऩदार्धकायी

वा कभिचायीको

र्नमर्भत

प्रमोजनका रार्ग प्रमोग गरयनेछैन ।
ऩरयच्छे द – ३
कोषको सञ्चारन , रेखा तथा रेखा ऩरयऺण
१०.

कोषको सञ्चारन :

(१) कोषको फैंक

खाता सञ्चारन

नगयऩार्रकाको

प्रभुख प्रिासकीम

अर्धकृत वा र्नजरे तोकेको अर्धकृत स्तयको कभिचायी य रेखा प्रभुख वा र्नजरे तोकेको
ु दस्तखतफाट हुनेछ ।
रेखाको कभिचायीको सॊ मि

(२) कोषफाट एक ऩटकभा दुई हजाय रूऩैमा बन्दा फढीको यकभ बुिानी गदाि

अर्नवामिरूऩभा फैंक भापित भात्र बुिानी गरयनेछ ।
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(३) कोषराई प्राप्त वस्तुगत सहामता साभाग्रीको र्नकासा प्रभुख प्रिासकीम अर्धकृत
वा र्नजरे तोकेको ववऩद् व्मवस्थाऩन

हे ने अर्धकृत

स्तयको कभिचायी

य जजन्सी िाखा

प्रभुखफाट हुनेछ ।

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ वस्तुगत सहामता साभाग्री ववऩद् व्मवस्थाऩन कामिभा

उऩमोगका रार्ग र्नकासा गदाि भौज्दात वकताफभा खचि अर्बरेख जनाई र्नकासा ददनुऩनेछ य
त्मस्तो साभाग्रीको अर्बरेख भूल्मराई कोषको खचिको रूऩभा सभेत अर्बरेख गरयनेछ ।
११.

कोषको आमव्ममको

रेखा तथा सोको साविजर्नकयण : (१) कोषको आम व्ममको रेखा

प्रचर्रत कानून फभोजजभ याजखनेछ ।
ऩनेछ।

(२) कोषरे कामिऩार्रकारे तोकेफभोजजभ आन्तरयक र्नमन्त्रण प्रणारी कामभ गनुि
(३) कोषको

भार्सकरूऩभा बएको आम्दानी य खचिको वववयण अको भवहनाको सात

गतेर्बत्रभा साविजर्नक गनुऩि नेछ ।
(४) आर्थक
ि वषि सभाप्त बएको र्भर्तरे तीन भवहनार्बत्र सर्भर्तरे कोषको वावषिक
व्ममको वववयण सभेत

आम

खुल्ने वावषिक प्रर्तवेदन तमाय गयी कामिऩार्रका भापित नगय सबा

सभऺ ऩेि गनुि ऩनेछ ।
१२.

रेखा ऩरयऺण : (१) कोषको आन्तरयक रेखाऩयीऺण नगयऩार्रकाको आन्तरयक रेखा
ऩरयऺण िाखाफाट हुनेछ ।

(२) कोषको अजन्तभ रेखाऩयीऺण भहारेखा ऩयीऺकफाट हुनेछ ।

(३) नगय कामिऩार्रकारे चाहे भा जुनसुकै फखत सर्भर्तको वहसाववकताव जाॉच्न वा

जाॉच गयाउन सक्नेछ ।

(४) नगय कामिऩार्रका को कामािरम रे कम्तीभा वषिको एक ऩटक कोषको साभाजजक
य साविजर्नक रेखाऩरयऺणको व्मवस्था र्भराउनेछ

।

ऩरयच्छे द –४
ववववध
१३.

सिति सहामता : (१) ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी तोवकएको कामि सम्ऩादन गने िति सवहत

कुनै व्मजि वा सॊ स्थारे कोषभा सहामता उऩरब्ध गयाउन चाहे भा त्मस्तो सहामता प्राप्त गनुि
ऩूव ि सर्भर्तरे िति स्वीकाय गने वा नगने सम्फन्धी र्नणिम गनेछ य िति स्वीकाय गये को
अवस्थाभा भात्र सहामता यकभ वा साभाग्री कोषभा जम्भा हुनेछ ।

तय नेऩार सयकाय , प्रादे ि सयकाय वा स्थानीम सयकायरे सिति अनुदान उऩरब्ध

गयाउने हकभा सर्भर्तको ऩूव ि र्नणिम आवश्मक ऩनेछैन ।
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(२) उऩदपा (१) फभोजजभ कोषभा प्राप्त अनुदान यकभ वा वस्तुगत सहामता
साभाग्रीराई तोवकएको काभभा भात्र उऩमोग गनुऩि नेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोजजभ कोषभा प्राप्त अनुदान यकभ वा वस्तुगत सहामता
साभाग्री तोवकए फभोजजभको कामिभा उऩमोग बए-नबएको सम्फन्धभा त्मस्तो सहामता उऩरब्ध
गयाउने व्मजि वा सॊ स्थारे वववयण भाग गये भा सोको वववयण उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ ।
(४) उऩदपा (१) फभोजजभ कोषभा सहामता स्वरुऩ प्राप्ते हुने बौर्तक साभाग्रीहरुको

बण्डायण तथा ववतयण कामिराई व्मवजस्थत गनि आवश्मिा अनुसाय सर्भर्तरे थऩ
भाऩदण्ड/र्नदे जिका फनाई रागु गनि

सक्नेछ ।

१४.

ऩयाभिि र्रन सक्ने : सर्भर्तरे मस कामिववर्ध फभोजजभको कामि सम्ऩादन गनि उऩमुि ववऻ

१५.

यकभ विज नहुने तथा आवतॉ कोष (रयवजल्वङ् पण्ड) को रूऩभा यहने : (१) दपा ५ को

व्मजि वा सस्थासॉग आवश्मक ऩयाभिि र्रन सक्नेछ ।

उऩदपा (१) फभोजजभ कोषभा जम्भा बएको यकभ भध्मे आॊजिक वा ऩुयै यकभ कुनै आर्थिक
वषिभा खचि नबई

आर्थिक वषिको अन्त्मभा फाॉकी यहे भा त्मस्तो यकभ विज नबई

कोषभै

यहनेछ ।
तय दपा १३ को उऩदपा (१) फभोजजभ प्राप्त सहामता यकभराई त्मस्तो िति

अनुरूऩ उऩमोग गनि नसकेको कायण जनाई सहामता उऩरब्ध गयाउने सम्फजन्धत व्मजि वा
सॊ स्थारे वपताि भाग गये भा कोषफाट यकभ वपताि गनि फाधा ऩने छै न ।

(२) कोषराई आवतॉ कोष (रयफजल्वङ्ग पण्ड) को रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ ।

स्ऩविकयण् मस

कोषफाट खचि बएको नगद

दपाको प्रमोजनका रार्ग आवतॉ कोष (रयफजल्वङ पण्ड)
यकभ वावषिक रुऩभा फजेट

गरय स्थावऩत कोषराई सम्झनुऩछि ।

बन्नारे

ववर्नमोजन भापित ऩुन्ऩुर्ति गदै जाने

(3) कोषभा भौज्दात यकभ ऩाॉच राख रूऩैमा बन्दा न्मून हुन गएभा तत्कार थऩ

यकभ जम्भा गनि प्रमत्न गरयनेछ ।
१६.

सहमोगका रार्ग आह्वान गने :

(१) ववऩद्का कायण आऩत्कार्रन अवस्था र्सजिना बई

स्थानीम स्रोत साधन य ऺभतारे ववऩद्को साभना गनि कदठन बएभा नगयऩार्रकारे र्छभेकी
स्थानीम तह, प्रदे ि सयकाय तथा नेऩार सयकायराई कोषभा आर्थिक तथा वस्तुगत सहामता
उऩरब्ध गयाउन अनुयोध गनि सक्नेछ ।
(२) ववऩद्बाट

प्रबाववतको

खोज, उद्धाय

य याहतका

रार्ग

सर्भर्तरे

स्थानीम

साभाजजक तथा ऩयोऩकायी सॊ घ , सॊ गठन , मुवाक्रव , आभासभूह , स्वमभू् सेवक , याष्ट्रसेवक ,
उद्योगी व्मवसामी , प्रवुद्ध व्मजि तथा आभसविसाधायणराई
सक्नेछ।
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सहमोगका रार्ग अनुयोध गनि

१७.

अर्बरेख याख्ने :

(१) सर्भर्तरे कोष

ऩरयचारन सम्फन्धभा गये को र्नणिम

य अन्म काभ

कायवाहीको अर्बरेख दुरुस्त याख्नु ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको अर्बरेख सर्भर्तको सदस्म -सजचवको जजम्भाभा यहनेछ
।

(३) दपा (१) फभोजजभको अर्बरेख सयोकायवारा कुनै व्मजि वा सॊ स्थारे भाग

गये भा र्नजराई र्नमभानुसाय त्मस्तो अर्बरेख उऩरब्ध गयाईनेछ ।
१८.

अनुगभन : (१) मस कामिववर्ध फभोजजभ कोष ऩरयचारन तथा सोफाट बएका काभको र्नमर्भत
तथा आकजस्भक अनुगभन सम्फन्धी कामिका रार्ग सर्भर्तको सॊ मोजक वा र्नजरे तोकेको
सर्भर्तको अन्म कुनै सदस्मको सॊ मोजकत्वभा

सर्भर्तको न्मूनतभ थऩ एक सदस्म सभेत

सॊ रग्न यहे को अनुगभन टोरी खवटई कोष ऩरयचारनफाट

बएको काभको अनुगभन गनि

सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ खवटएको अनुगभन टोरीरे आपूराई प्राप्त कामािदेिका

आधायभा अनुगभनका क्रभभा दे जखएको सत्म त्म वववयण सवहतको प्रर्तवेदन सर्भर्तसभऺ
ऩेि गनुऩि नेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩेि हुन आएको प्रर्तवेदन सभेतका आधायभा कोष

ऩरयचारनभा कुनै कर्भ कभजोयी बएको दे जखएभा त्मसराई सुधाय गनि सर्भर्तरे आवश्मक
र्नदे िन ददन सक्नेछ य त्मस्तो र्नदे िनको ऩारना गनुि सम्फजन्धत सफैको कतिव्म हुनेछ ।

(४) उऩदपा (३) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बएता ऩर्न कोष ऩरयचारनभा कुनै

गजम्बय त्रुटी यहे को य सोराई तत्कार योक्न आवश्मक दे जखएभा सॊ मोजकरे त्मस्तो कामि
योक्न र्नदे िन ददन सक्नेछ ।

(५) अनुगभनका क्रभभा कुनै व्मजिरे झुठा वववयण ऩेि गयी कोषफाट याहत प्राप्त

गये को वा कोषरे उऩरब्ध गयाएको याहतको दुरूऩमोग गये को ऩाईएभा दोषी उऩय प्रचर्रत
कानून फभोजजभ कायवाही हुनेछ ।
(६) उऩदपा

(१) फभोजजभको

अनुगभन

टोरीभा

उऩरब्ध

बएसम्भ

स्थानीम

याजनीर्तक दर, ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामिभा सॊ रग्न गैयसयकायी सॊ घसॊ स्था , उद्योगी
व्मवसामी आवद्ध सॊ घसॊ गठन , नागरयक सभाज तथा ऩत्रकाय आवद्ध सॊ घसॊ गठन य सिति
सहामता उऩरब्ध गयाउने व्मजि वा सॊ स्थाको प्रर्तर्नर्ध सभेतराई सॊ रग्न गयाईनेछ ।
१९.

र्नदे िन ददन सक्ने

: नगय सबारे सर्भर्तको काभ कायफाहीको सम्फन्धभा सर्भर्तराई

आवश्मक र्नदे िन ददन सक्नेछ ।
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कार्तिक २९, २०७५ भा फसेको कामिऩार्रकाको फैठकरे ऩारयत गये को व्महोया स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४
रे ददएको अर्धकाय फभोजजभ प्रभाजणत गदि छु ।

..................................
ध्रवु कुभाय जिवाकोटी
नगय प्रभुख
नगय प्रभुख द्धाया प्रभाजणकयण
र्भर्त २०७५/०८/०३ गते सोभवाय
ऩृष्ठ् सॊ ख्मा : १३
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