सूर्योदर्य राजपत्र
सूर्योदर्य नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित
खण्ड (२) फिक्कि, इिाम, १ नं. प्रदे ि, नेपाि, चैत्र 2० गते, २०७५ साि,
सं ख्र्या ९

भाग –२
ने पालको सं विधानको धारा २२३ को उपधारा (१) बमोविम गठन भएको
यस सू योदय नगरपावलकाको नगर कायय पावलकाले बनाएको तल ले विए
बमोविमको कायय विवध, वनदे विका सिय साधारणको िानकारीका लावग
प्रकािन गररएको छ ।

सूर्योदर्य नगरपालिकाको कन्र्याम पर्ययटकीर्य क्षेत्रमा
ट्रिी व्र्यवसार्य सञ्चािन तथा व्र्यवस्थापन
कार्ययफवलि, २०७५

प्रस्तावना:
नेपाि

सरकारद्वारा

घोफित

उत्कृष्ट

१००

गन्तव्र्यस्थिहरुको सूचीमा समावेि भएको पर्ययटकीर्य नगरी
सूर्योदर्य नगरपालिकाको कन्र्याम पर्ययटकीर्य क्षेत्रको व्र्यवशस्थत
फवकास, व्र्यवस्थापन एवम् कन्र्याम सौन्दर्ययकरण

गुरुर्योजना

(Kanyam Beautification Master Plan) िाई मूतरु
य प ददनका िालग,
साना

मोबाइि

ट्रिी

व्र्यवसार्यको

सञ्चािन

तथा

व्र्यवस्थापनका िालग कार्ययफवलि बनाई िागु गनय वाञ्छनीर्य
भएकोिे, सूर्योदर्य

नगरपालिका, नगर कार्ययपालिकाको लमलत

२०७५/१२/१९ को बैठकबाट र्यो कार्ययफवलि बनाई िागु गरे को
छ ।

(१) सं शक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (क) र्यो कार्ययफवलिको नाम "सूर्योदर्य

नगरपालिकाको कन्र्याम पर्ययटकीर्य क्षेत्रमा ट्रिी व्र्यवसार्य सञ्चािन
तथा व्र्यवस्थापन कार्ययफवलि, २०७५" रहनेछ ।

(ख) र्यो कार्ययफवलि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
(२) पररभािा: फविर्य वा प्रसं गिे अन्र्यथा अथय निागेमा, र्यस
कार्ययफवलिमा:

(क)

"नगरपालिका"

वा

"नगर"

नगरपालिका सम्झनुपछय ।

भन्नािे

सूर्योदर्य

(ख) "नगर प्रमुख" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको नगर
प्रमुख सम्झनुपछय ।

(ग) "नगर कार्ययपालिका" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको
नगर कार्ययपालिका सम्झनुपछय ।

(घ) "नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्य" भन्नािे सूर्योदर्य
नगरपालिका,

सम्झनुपछय ।
(ङ)

"कन्र्याम

नगर

पर्ययटकीर्य

कार्ययपालिकाको
क्षेत्र"

भन्नािे

कार्यायिर्य

सूर्योदर्य

नगरपालिकाको वडा नं. ६,७ र ८ को कन्र्याम
क्षेत्र बुझ्नुपछय ।

(च) "ट्रिी" भन्नािे व्र्यवसार्यीहरुिे व्र्यवसार्य सञ्चािन गनय
प्रर्योग गने ठे िागाडी बुझ्नुपछय ।

(छ) "ट्रिी व्र्यवसार्यी" भन्नािे कन्र्याम पर्ययटकीर्य क्षेत्रमा

कोिेिी पसि, कस्मेफटक पसि, शचर्या पसि, दूि
पसि, नास्ता पसि, ड्रेस अप (िोटो सुट) पसि
तथा सब्जी पसि भन्ने बुझ्नुपछय ।

(ज) "सूचीकृत" भन्नािे व्र्यवसार्यीहरुको दताय बुझ्नुपछय ।

(झ) "मालथल्िो लनकार्य" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिका
सम्झनुपछय ।

(ञ) "सम्बशन्ित लनकार्य" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिका,
नगर कार्ययपालिका भन्ने सम्झनुपछय ।

(३) व्र्यवसार्य सञ्चािन प्रफिर्या: (क) कन्र्याम पर्ययटकीर्य क्षेत्रमा

ट्रिी व्र्यवसार्य गनयका िालग व्र्यवसार्यीहरुिे अनुसूची – १
बमोशजमको कागजातसफहत सम्बशन्ित वडा कार्यायिर्यमा सूचीकृत
हुनका िालग लनवेदन ददनुपनेछ ।

(ख) उक्त लनवेदन उपर नगर कार्ययपालिकािे लनणयर्य गरी सूचीकृत
गररसकेपलछ व्र्यवसार्यीहरुिाई पररचर्य पत्र प्रदान गररनेछ ।

(ग) व्र्यवसार्य सञ्चािन गनयका िालग नगरपालिका
क्षेत्रलभत्रका

राशखनेछ ।

नागररकहरुिाई

प्राथलमकतामा

(घ) "एक पररवार, एक व्र्यवसार्य" पद्दलत अपनाइनेछ ।

एक पररवारिे एउटा व्र्यवसार्य मात्र सञ्चािन गनय
पाइनेछ ।

(ङ) तोफकएको व्र्यवसार्यभन्दा अन्र्य व्र्यवसार्य सञ्चािन

गनय पाइने छै न । व्र्यवसार्यीिे व्र्यवसार्यको प्रकार
पररवतयन

गनय

चाहे मा

दिा

६

बमोशजमको

व्र्यवस्थापन सलमलतमा लनवेदन ददनुपनेछ र उक्त

सलमलतिे औशचत्र्य हे री लिशखत रुपमा व्र्यवसार्यको

प्रकार पररवतयनका िालग स्वीकृलत प्रदान गनय
सक्नेछ ।

(च) व्र्यवसार्य सूचीकृत गदाय आ.व. ०७५/७६ का

िालग रु. ५०० प्रवेि िुल्क नगरपालिकामा
बुझाउनुपनेछ । तर, मफहिा व्र्यवसार्यीका हकमा

भने उक्त िुल्कमा ३५% छु ट ददइनेछ । "ग" वगय
ग सम्मका अपांगता भएका व्र्यशक्तहरुिाई ५०%
छु ट ददइनेछ ।
(छ)

प्रत्र्येक

आलथयक

व्र्यवसार्यीहरुिे

वियको

वडामा

गई

भाद्र

मसान्तसम्ममा

आफ्नो

व्र्यवसार्य

नवीकरण गनुप
य नेछ । नवीकरण दस्तुर नगर
सभािे तोकेबमोशजम हुनेछ ।

(ज) व्र्यवसार्य सञ्चािनका िममा कुनैपलन फकलसमका

समस्र्याहरु आएमा व्र्यवस्थापन सलमलतमा सम्पकय
राख्नुपनेछ ।

(झ) ट्रिी लनमायण गदाय नगरपालिकाद्वारा स्वीकृत अनुसूची

– २ बमोशजमको लडजाइन अनुसार बनाउनुपनेछ।

(ञ) ट्रिी राख्ने स्थान व्र्यवस्थापन सलमलतिे तोकेबमोशजम
हुनेछ ।

(४)

व्र्यवसार्यीहरुिे

पािना

गनुप
य ने

मापदण्डहरु:

(क)

व्र्यवसार्यीहरुिे अलनवार्यय रुपमा पररचर्य पत्र साथमा राख्नुपनेछ ।

(ख)

व्र्यवसार्यीहरुिे

नगरपालिकािे

लनिायरण

गरे को

अनुसूची – ३ बमोशजमको लडजाइनको Hat (टोपी)
अलनवार्यय रुपमा िगाउनुपनेछ ।

(ग) प्रचलित कानूनिे वशजयत गरे का एवम् प्रलतबशन्ित
वस्तु तथा सेवाको फकनबेच गनय पाइने छै न ।

(घ)

व्र्यवसार्यीहरुिे

आफ्नो

सामानहरुको

शजम्मेवारी स्वर्यं िे लिनुपनेछ ।

सुरक्षाको

(ङ) मादक पदाथय, सूतीजन्र्य पदाथय, गुटखा, मिु, च ुरोट
फविी फवतरण गनय पाइने छै न ।

(च) िोहोरको डस्टलबन बाफहर राख्न पाइने छै न ।
(छ) ठे िागाडीमा भएको डस्टफवन मात्र प्रर्योग गनुप
य नेछ।
(ज) प्िाफष्टकजन्र्य वस्तुहरुको प्रर्योग गनय पाइने छै न ।
(५) व्र्यवसार्य दताय खारे जी गनय सक्ने: दे हार्यका अवस्थामा
नगरपालिकािे व्र्यवसार्य दताय खारे जी गनय सक्नेछ :
(क) लबना इजाजत पसि राखेमा
(ख) व्र्यवस्थापन सलमलतको स्वीकृलतलबना ट्रिी राखेमा
(ग) प्रलतबशन्ित सामानहरु फविी गरे को पाइएमा
(घ) वातावरण खिि हुने बोिी व्र्यवहार गरे मा

(ङ) अको व्र्यशक्तिाई व्र्यवसार्य बेचेमा वा सञ्चािन गनय
ददएमा

(च) गैरकानूनी अवाशञ्छत फिर्याकिाप गरे मा
(६) कन्र्याम पर्ययटकीर्य क्षेत्रमा ट्रिी व्र्यवसार्य व्र्यवस्थापन

सलमलतको गठन: कन्र्याम पर्ययटकीर्य क्षेत्रमा ट्रिी व्र्यवसार्यिाई
लनर्यलमत

रुपमा

सञ्चािन

तथा

व्र्यवस्थापनका

अनुसारको व्र्यवस्थापन सलमलत गठन हुनेछ:

िालग

दे हार्य

(क) वडा नं. ६, ७ र ८ का वडाध्र्यक्ष
- ३ जना

(ख) आफकयटे क्ट इशन्जलनर्यर
- १ जना

(ग) सम्बशन्ित वडाका वडासशचव
- १ जना

(घ) व्र्यवस्थापन सलमलतिे मनोनर्यन गरे को २ जना

मफहिा सदस्र्य

- २ जना

(७) व्र्यवस्थापन सलमलतको काम, कतयव्र्य र अलिकार: (क)
आवेदकहरुिे ददएको आवेदनको छनौट गने ।

(ख) कन्र्याम पर्ययटकीर्य क्षेत्रमा ट्रिी व्र्यवस्थापन गने
गराउने ।

(ग) लनर्यलमत रुपमा अनुगमन लनररक्षण गने गराउने ।
(घ) िोहरमैिा सरसिाईको व्र्यवस्थापन गने गराउने ।
(ङ)

व्र्यवसार्यीिाई

स्थानीर्य

सं स्थाहरुसँग समन्वर्य गराउने ।

सहकारी

तथा

फवत्तीर्य

(च) फवपन्न पररवार छनौट गरे र अनुगमन गरी उद्यम
कोिका िालग लसिाररस गने ।

(छ) र्यस कार्ययफवलिको दिा ५ बमोशजम अनुगमन र
लनर्यमन गने ।

(६) फवफवि: (क) र्यस कार्ययफवलिमा नभएको लनर्यम कार्यायन्वर्यन
गनुप
य रे मा सूर्योदर्य नगर कार्ययपालिकाको लनणयर्यबमोशजम हुनेछ ।

(७) खारे जी र बचाऊ: (क) र्यस कार्ययफवलिका कुनै व्र्यवस्थाहरु
प्रचलित कानूनसँग बाशझएमा बाशझएको हदसम्म बदर हुनेछ ।
अनुसूची – १
दिा ३ को उपदिा (क) सँग सम्बशन्ित
सूचीकृत हुनका िालग व्र्यवसार्यीहरुिे पेि गनुप
य ने कागजातहरु
१) व्र्यवसार्यीको नागररकताको प्रलतलिपी – १ थान
२) व्र्यवसार्यीको हािसािै शखचेको पासपोटय साइजको
िोटो – ३ थान

३) वडा कार्यायिर्यबाट स्थार्यी बसोबास प्रमाशणत गररएको
लसिाररस

४) नगरपालिकामा बुझाउनुपने सबै कर, दस्तुर बुझाएको
रलसदको प्रलतलिपी

अनुसूची- २
दिा (३) को उपदिा (ण) सँग सम्बशन्ित
ट्रिीको लडजाइन

अनुसूची- ३
दिा (४) को उपदिा (ख) सँग सम्बशन्ित
टोपी (Hat) को लडजाइन

सू योदय नगरपावलकाको
मानि सं साधन विकास कोष (सञ्चालन) कायय विवध, २०७५
प्रस्तािनााः
मुलु क ले योजनाबद्ध विकासको थालनी गरे को ६ दशक नाघी सके पवन अपे वित
प्रगती हावसल गनन नसक्नु को कारण मानि सं साधनको विकास र सोको उपयोगमा
न्यू न लगानी एक प्रमुख कारण रहे को छ । विकासका लावग वित्तीय र भौवतक
साधनको अवधकतम पररचालनको लावग दि जनशवि पूिन शतन रहन्छ । गणतन्र
ने पालको सं वबधानले सं घीय सं र चना अनु सार तीन तहको सरकार रहने व्यिस्था
गरे को र सो अनु सार स्थानीय तह अन्तगन त गाउपावलका र नगरपावलकाको गठन
गरी ती सरकारको कायन िे र , वजम्मे िारी र श्रोत साधनको बाडफाडको व्यिस्था
सुवनवित गरे को छ । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध श्रोतसाधनको कु शल पररचालनका
माध्यमले आवथन क , सामावजक, भौवतक र समािे शी वबकासको चाहना पररपूतीका
लावग स्थानीय सरकारको आिश्यकतामा आधाररत मानिीय सं साधनको
विकासबाट मार उपलब्ध सबै श्रोत तथा साधनको समुवचत उपयोग हु न् सक्ने
कु रालाई मध्यनजर गदै सुयोदय नगरपावलकाले सूयोदय नगरपावलकाको
प्रशासकीय कायन वबधी वनयवमत गने ऐन २०७५ को दफा ४ को अवधकार प्रयोग
गरी “सूयोदय नगरपावलकाको मानि सं साधन विकास कोष (सञ्चालन) कायन विवध
२०७५" स्िीकृ त गरी लागु गरे को छ ।
पररच्छे द – १
प्रारवभभक
१.

सं विप्त नाम र प्रारभभ : (१) यो कायन विवधको नाम “सूयोदय
नगरपावलकाको मानि
सं साधन विकास कोष (सञ्चालन)
कायन विवध २०७५” रहेको छ ।
(२) यो कायन विवध तु रू न्त प्रारम्भ हु ने छ ।

२.

३.

पररभाषा : विषय िा प्रसं ग ले अको अथन नलागे मा यस कायन विवधमा,
(क) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४
सम्झनु पछन ।
(ख) “कायन पावलका” भन्नाले सूयोदय नगर कायन पावलका
सम्झनु पछन ।
(ग) “नगरपावलका ” भन्नाले सूयोदय नगरपावलका सम्झनु
पछन ।
(घ) “कायन वबधी” भन्नाले सूयोदय नगरपावलकाको मानि
सं साधन विकास विशे ष कोष (सञ्चालन) कायन विवध
२०७५ सम्झनु पछन ।
(ङ) “कोष ”भन्नाले सूयोदय नगरपावलकाको मानि
सं साधन विकास कोष सम्झनु पछन ।
(च) “ मानि सं साधन ” भन्नाले नगरपावलकाको
मानिीय पूँूजीको रुपमा रहेका जनप्रवतवनवध,
कमन चारी, वशिक, सामावजक तथा सामुदावयक
अवभयन्ता लगायतका जनशवि सम्झनु पछन ।
(छ) “व्यिस्थापन सवमवत” भन्नाले कायन वबधीको दफा
१५ बमोवजमको कोष व्यिस्थापन सवमवत सम्झनु पछन
।
(ज) “सं योजक” भन्नाले कायन वबधीको दफा १५ बमोवजमको
सवमवतको सं योजक सम्झनु पछन
पररच्छे द – २
कोषको स्थापना, उद्दे श्य, कोषको िाता र उपयोग
कोषको स्थापना: (१) स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ अनु सार
नगरपावलकाको काम,कतन ब्य र अवधकार बमोवजमका कायन
वजम्मे िारी कु शलता र प्रभािकारी रुपमा वनिान ह गनन नगरपावलका र

अन्तगन त कायन र त जनप्रवतवनवध,कमन चारी,सामावजक तथा सामुदावयक
वियाकलापमा सं ल ग्न जनशविको कायन वजम्मे िारीसं ग सम्बवन्धत
विषयको िमता विकास कायन ि म योजनाबद्ध रुपमा सं चालन
गनन का लागी
आिश्यक स्रोत
साधन
सं क लन
र
व्यिस्थापन गनन बान्छनीय भएकोले सूयोदय
नगरपावलका
अन्तगन त एक मानि सं िाधन विकास कोष स्थापना गरीने छ ।
४.

कोषको उद्दे श्य :(१) नगरपावलकाको वबवभन्न वजम्मे िारीमा रहेका
राजनीवतक, प्रशासवनक, प्राविवधक, सामावजक र सामुदावयक तहका
मानिीय सं साधनको िमता वबकास र व्यिस्थापनको लावग आवथन क
श्रोत सं क लन, पररचालन र व्यिस्थापन गननु कोषको प्रमुख उद्दे श्य रहने छ
।

५.

कोषको िाता : (१) कोषको आय रकम सं क लन तथा व्यय रकम
पररचालनका लावग नगरपावलकाको सवञ्चत कोष खाता रहेको बावणज्य
बैं क मा एक छु ट्टै खाता खोवलने छ ।
(२) कोषको कू ल आम्दानी अन्तगन त यस कायन विवधको दफा ७
बमोवजम कोषमा जम्मा हु ने गरी प्राप्त भएको रकमलाई जनाउूँ ने छ ।

६. कोषको उपयोग : कोषको उपयोग देहाय बमोवजमको िे र मा गररने छ :
(क) नगरपावलकाको सबै तहमा वनिान वचत
जनप्रवतवनवधहरुलाई सं घीय,प्रदेश र स्थानीय
कानू न बमोवजम तोवकएको कायन वजम्मे िारी
सम्पादनमा सहयोग पुग्ने खालको
अनु वशिण,प्रवशिण,अवभमुवखकरण
कायन ि म सं चालन गनन ,

(ख) नगर कायन प वलकाको कायान ल य र अन्तगन त
कायन र त सबै तह र श्रे णीका जनशविहरुलाई
उनीहरुको कायन वजम्मे िारी र कायन
विवशष्टीकरण अनु सार कायन सम्पादनमा
प्रत्यि सहयोग पु ग्ने गरर सामु वहक र
वबषयगत प्रवशिण कायन ि म सन्चालन गनन ,
(ग) नगरपावलकाबाट प्रदान गररने सबै प्रकारका
से िा र सं चालन गररने विकास वनमान ण का
काममा आम नागररकको सहभावगता िृवद्ध र
वनरन्तर वनगरानी बढाउूँ न विवभन्न तह र
तप्काका
समुदायलाई
विषयगत
अवभमुखीकरण वनगरानी गनन ,
(घ) आवथन क ,सामावजक,राजनीवतक,सां स्कृ वतक
जस्ता कारणले पछाडी परे का िा पाररएका
तथा अिसरवबहीन कमजोर बगन र
समुदायलाई समुह गत र सं स्थागत रुपमा
मुल प्रिावहकरण गनन आिश्यक कायन ि म
सं चालन गनन ,
(ङ) नगरपावलका िे र अन्तगन त रहे का टोल विकास
सं स्था,आमा समुह ,
कृ षक समुह ,
पशुपालन समुह , कृ षक सहकारी,मवहला सहकारी
सं स्था
लगायत सामुदावयक वियाकलापमा
वियाशील सं स्थाका सदस्यलाई नागररक वहत
प्रबद्धन न मा काम गनन उत्प्रे ररत गनन मां ग मा आधाररत
समुह गत र विषयगत प्रवशिण तथा
अभीमुवखकरण कायन ि म सं चालन
गनन ,

(च) नगरपावलका अन्तगन त रहेका विद्यालय
व्यिस्थापन सवमवत,स्िास््य सं स्था
व्यिस्थापन सवमवत, आयोजना सम्पन्न भई
हस्तान्तरण पवछ सं चालन र व्यिस्थापनको
वजम्मा वलएका वियाशील उपभोिा सवमवत
लगायत सं स्थागत रुपमा नगर िे र मा
वियाशील सवमवतहरुको कायन वजम्मे िारीमा
सहयोग पु ग्ने खालको िमता विकासका
कायन ि म सं चालन गनन ,
(छ) नगर सभा र नगर कायन पावलकाको काममा
सहयोग पु- याउने गरर कानु न बमोवजम गठन
गररएका वबवभन्न सवमवतको कायन
वजम्मे िारीको िे र मा सहयोग पुग्ने वकवसमका
िमता विकासका कायन ि म गनन ,
(ज) नगरस्तरीय मानि सं शाधन वबकास योजनाले
पवहचान गरे का र प्राथवमकतामा रहेका
जनशवि विकासका कायन ि म सं चालन गनन ।
(झ) नगरपावलकाको सं स्थागत िमता विकास
कायन ि ममा सहयोग हु ने गरी कु नै साझे दार
सं स्थासं ग गररएको विपिीय सम्झौता एिं
समझदारी
बमोवजमको
कायन ि म
सञ्चालनका लावग साझे दारी गनन ,
(ञ) नगरपावलकाको स्िीकृ त बावषन क जनशवि
विकास कायन ि ममा नपरे का तर सवमवतले
आिश्यक ठह-याएको अन्य कायन ि म
सं चालन गनन ,

पररच्छे द –३
कोषको आभदानी, सितय सहायता तथा
७.

िचय मा बन्दे ि
कोषको आभदानी : १) कोषमा दे हाय बमोवजमका रकम आम्दानीको
रूपमा जम्मा हु ने छ :
(क) नगरपावलकाको िावषन क बजे ट माफन त वबशे ष
कोषमा जम्मा हु ने गरी स्िीकृ त रकम,
(ख) मानि सं शाधन वबकासका लावग कोषमा जम्मा
हु ने गरी अन्य स्थानीय तहसं ग को
साझे दारीबाट प्राप्त रकम,
(ग) मानि सं शाधन वबकासका लावग कोषमा जम्मा
हु ने ग री प्रदेश सरकार तथा ने पाल सरकारबाट
प्राप्त रकम,
(घ) नगरसभाबाट पाररत आवथन क ऐनमा व्यिस्था
गररए बमोवजम मानि सं शाधन वबकासका
कोषमा जम्मा हु ने गरी तोवकएको वशषन क
अन्तगतन प्राप्त हु ने शुल्क तथा दस्तु र रकम,
(ङ) विवभन्न सरकारी वनकाय तथा रावरिय तथा
अन्तरान वरिय गै र सरकारी सं घ सं स्थाहरू तथा
साझे दार वनकायको तफन बाट प्रचवलत
कानू न को अवधनमा रवह कोषमा जम्मा हु ने
गरी उपलब्ध हु ने िीपिीय सहयोग रकम,
(च) कोषको खाता सञ्चालनमा रहेको बावणज्य
बैं क ले त्यस्तो कोषमा रहेको मौज्दात रकममा
उपलब्ध गराएको ब्याज आय,

(छ) प्रचवलत कानू न को अवधनमा रवह कोषमा जम्मा
हु ने गरी अन्य कु नै व्यवि िा सं स्थाबाट प्राप्त
हु न् आएको रकम ।
(ज) अन्य कु नै श्रोतबाट प्राप्त रकम
२) उपदफा (१) बमोवजम कोषलाई उपलब्ध हु ने रकम
सम्बवन्धत व्यवि िा सं स्थाले यस कायन विवधको दफा (३) को उपदफा
(२) बमोवजमको कोषको बैं क खातामा वसधै जम्मा गररवदन िा
नगरपावलकाको आवथन क प्रशासन शाखामा नगद जम्मा गनन सक्ने छ ।
त्यसरी नगद जम्मा हु न आएमा आवथन क प्रशासन शाखाले
सम्बवन्धत व्यवि िा सं स्थालाई सो को जानकारी सवहत रकम
प्राप्त भएको भपान ई उपलब्ध गराउनु पने छ ।
८.

सितय सहायता : (१) मानि सं शाधन वबकास तथा व्यिस्थापन
सम्बन्धी तोवकएको कायन
सम्पादन गने शतन सवहत कु नै व्यवि िा
सं स्थाले कोषमा सहायता उपलब्ध गराउन
चाहेमा त्यस्तो
सहायता प्राप्त गनुन पूिन सवमवतले शतन स्िीकार गने िा नगने
सम्बन्धी वनणन य गने छ र शतन स्िीकार गरे को अिस्थामा मार
सहायता रकम िा सामाग्री कोषमा जम्मा हु ने छ ।
तर ने पाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीय सरकारले सशतन
अनु दान उपलब्ध गराउने हकमा सवमवतको पूिन वनणन य आिश्यक पने
छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोवजम कोषमा प्राप्त अनु दान रकम
तोवकएको काममा मार
उपयोग गनुन पने छ ।
(३) उपदफा (१) बमोवजम कोषमा प्राप्त अनु दान रकम
तोवकए बमोवजमको कायन मा उपयोग भए-नभएको सम्बन्धमा त्यस्तो

सहायता उपलब्ध गराउने व्यवि िा
सोको वििरण उपलब्ध गराउनु पने छ ।

सं स्थाले वििरण माग गरे मा

९.

कोषको िचय को आधार : (१) कोषमा जम्मा भएको रकम मानि
सं शाधन वबकास कामका
लावग खचन वनकासा सवमवतको वनणन य
अनु सार हु ने छ ।
(२) उपदफा (१) मा उल्ले वखत व्यिस्थालाई सरलीकृ त गरी
कोषको प्रभािकाररता
बढाउन सवमवतले कोषको बावषन क
कायन ि म र बजे ट बाडफाड गरी कायन पावलकाबाट स्िीकृ त गराएको
अिस्थामा प्रत्यायोवजत अवधकार बमोवजम प्रमुख प्रशाकीय
अवधकृ तले खचन आदेश वदने छ न ।
(३) कोषको रकम पछी समथन न गराउने िा अनु मोदन गराउने
गरी कु नै पवन
अवधकार प्राप्त अवधकारीको आदे श मा खचन गनन
गराउन पाईने छै न ।
(४) नगर सभाबाट स्िीकृ त बावषन क कायन ि म माफन त वनयवमत
रूपमा गररने मानि सं साधन तथा जनशवि वबकास सम्बन्धी
कायन ि मलाई मानि सं साधन वबकाससूँ ग आिद्ध गराएर कोषबाट कु नै
पवन वकवसमको खचन गनन पाईने छै न ।
(५) कोषमा मौज्दात रकम पाूँ च लाख रूपै या भन्दा घवट
भएको अिस्थामा कु नै
पवन प्रयोजनका लावग कोषको रकम
खचन गनन पाईने छै न ।

१०.

कोषको रकम प्रयोगमा बन्दे ि : (१) यस कायन विवधमा अन्यर
जुन सुकै कु रा ले वखएको भए तापवन देहायको प्रयोजनका लावग
कोषमा जम्मा भएको रकम खचन गनन पाईने
छै नः
(क) वनयवमत प्रशासवनक कायन को लावग खचन गनन ,

(ख) कु नै सरकारी िा गै र सरकारी पदावधकारी िा कमन चारीलाई
वनयवमत रूपमा तलब , भत्ता िा अन्य सुविधा
उपलब्ध गराउन,
(ग) कु नै सरकारी िा गै र सरकारी पदावधकारी िा कमन चारीलाई
भ्रमण खचन िा अन्य त्यस्तै प्रकारको खचन उपलब्ध
गराउन,
(घ) कु नै पवन वकवसमको चन्दा, पुर स्कार, उपहार, विज्ञापन
िा आवथन क सहायता उपलब्ध गराउन,
(ङ) मानि सं साधन वबकाससं ग आबद्ध गरे र पटके रुपमा
वबवभन्न वकवसमको गोवि, से वमनार,अन्तरविया िा
सभासम्मे ल न गनन , गराउन,
पररच्छे द – ४
िाता सं चालन,ले िा पररिण तथा रकम विि नहु ने
११.

१२.

कोषको िाता सञ्चालन : (१) कोषको बैं क खाता सञ्चालन
नगरपावलकाको प्रमुख
प्रशासकीय अवधकृ त िा वनजले
तोके को अवधकृ त स्तरको कमन चारी र ले खा प्रमुख िा
वनजले
तोके को ले खाको कमन चारीको सं यु ि दस्तखतबाट हु ने छ ।
(२) कोषबाट कु नै पवन उद्दे श्यको लावग रकम भुिानी गदान
अवनिायन रूपमा बैं क
माफन त मार भुिानी गररने छ ।
कोषको आयव्ययको ले िा तथा सोको सािय ि वनकरण : (१)
कोषको आय व्ययको ले खा प्रचवलत कानू न बमोवजम रावखने छ ।
(२) कोषले नगर कायन पावलकाले तोके बमोवजम आन्तररक
वनयन्रण प्रणाली कायम
गनुन पने छ ।
(३) कोषको मावसक रूपमा भएको आम्दानी र खचन को वििरण
अको मवहनाको सात
गते वभरमा सािन ज वनक गनुन प ने छ ।

(४) आवथन क िषन समाप्त भएको वमवतले दुई मवहना वभर
सवमवतले कोषको िावषन क
आय व्ययको वििरण समे त खुल्ने
िावषन क प्रवतिे दन तयार गरी कायन पावलका समि पे श गनुन पने छ ।
(५) कोषको िावषन क प्रवतिे दन उपर कायन पावलकामा छलफल
गरी सो वनणन य सवहत
ले खा सवमवत माफन त नगरसभा समि
पे श गरी अनु मोदन गनुन पने छ ।
१३.

ले िा पररिण : (१) कोषको आन्तररक ले खापरीिण नगरपावलकाको
आन्तररक ले खा पररिण शाखाबाट हु ने छ ।
(२) कोषको अवन्तम ले खापरीिण महाले खा परीिकबाट
हु ने छ ।
(३) नगर कायन पावलकाले चाहेमा जुन सुकै बखत सवमवतको
वहसाि वकताि जाूँ च्न
िा जाूँ च गराउन सक्ने छ ।
(४) नगर कायन पावलकाको कायान ल यले कम्तीमा िषन को एक
पटक कोषको सामावजक
र सािन ज वनक पररिणको व्यिस्था
वमलाउने छ ।

१४.

रकम विि नहु ने तथा आिती कोष (Revolving Fund) को
रूपमा रहने : (१) दफा ७ को उपदफा (१) बमोवजम कोषमा
जम्मा भएको रकम मध्ये आं वशक िा पुरै रकम
कु नै आवथन क
िषन मा खचन नभई आवथन क िषन को अन्त्यमा बाूँ की रहेमा त्यस्तो रकम
विज नभई कोषमै रहने छ ।
तर दफा ८ को उपदफा (१) बमोवजम प्राप्त सहायता रकमलाई
त्यस्तो शतन अनु रू प उपयोग गनन नसके को कारण जनाई सहायता
उपलब्ध गराउने सम्बवन्धत व्यवि
िा सं स्थाले वफतान माग गरे मा
कोषबाट रकम वफतान गनन बाधा पने छै न ।

(२) कोषलाई आिती कोष (Revolving Fund) को
रुपमा सञ्चालन गररने छ ।
स्पष्टि करणः यस दफाको प्रयोजनका लागि आवर्ती कोष
(Revolving Fund) भन्नाले
कोषबाट खर्च भएको निद
रकम वागषच क रुपमा बजे ट गवगनयोजन माफच र्त पुनःपूर्ती
िदै
जाने िरर स्थागपर्त कोषलाई सम्झनु पर्च ।
(3) कोषमा मौज्दात रकम पाूँ च लाख रूपै या भन्दा न्यू न हु न
गएमा तत्काल थप रकम कोष पूती गनन सवमवतले कायन पावलका समि
अनु रोध गने छ ।
पररच्छे द – ५
कोष व्यिस्थापन सवमवत गठन तथा काम, कतय ब्य र अवधकार
१५.

व्यिस्थापन सवमवतको गठन : (१) मानि सं साधन विकास कोषको
सं चालन र
व्यिस्थापनका लावग देहायका पदावधकारी रहेको
एक कोष ब्यिस्थापन सवमवत गठन हु ने छ ।
क) नगर प्रमुख
- सं योजक
ख) सं योजक, सािन ज वनक से िा तथा िमता विकास सवमवत
- सदस्य
ग) सं योजक, सामावजक विकास सवमवत
- सदस्य
घ) प्रमुख प्रशासकीय अवधकृ त
- सदस्य
ङ) शाखा प्रमुख , मवहला विकास शाखा
- सदस्य

च) शाखा प्रमुख , वशिा वबकास शाखा
- सदस्य
छ) शाखा प्रमुख , स्िास््य शाखा
- सदस्य
ज) शाखा प्रमुख , कृ वष विकास तथा सहकारी शाखा
- सदस्य
झ) शाखा प्रमुख , पशु तथा पिी विकास शाखा
- सदस्य
ञ) शाखा प्रमुख , शहरी पूिान धार विकास शाखा
- सदस्य
ट) शाखा प्रमुख , आवथन क प्रशासन शाखा
- सदस्य
ठ) शाखा प्रमुख , आ.ले . प.शाखा
- सदस्य
ड) शाखा प्रमुख , सामान्य प्रशासन शाखा
- सदस्य सवचि
२) सवमवतले सं स्थागत प्रवतवनवधको लावग नगर िे र मा
स्थापना भई सं चालनमा
रहेको CTEVT बाट मान्यता प्राप्त
प्राविवधक वशिालय िा सीप वबकास तावलम
सं स्था भए सो
सं स्थाका प्रमुख लाई सवमवतको सदस्यमा मनोनयन गनन सक्ने छ ।
३) सवमवतले नगर कायन पावलकाको कु नै पवन सदस्य िा
कोषको पररचालन र व्यिस्थापनमा योगदान वदन सक्ने सामावजक,
बौवद्धक िा दि व्यविलाई सवमवतको बै ठ कमा आमन्रण गनन
सक्ने छ ,

४) सवमवतको बै ठ क प्रत्ये क चौमावसकमा एकपल्ट बस्ने छ ,
तर आिश्यकता र औवचत्यको आधारमा सं योजकको आदेश ले
आिश्यकता अनु सार बै ठ क बोलाउन बाधा पने छै न ,
१६

कोष व्यिस्थापन सवमवतको काम, कतय ब्य र अवधकार : (१)
कोष व्यिस्थापन सवमवतको काम, कतन ब्य र अवधकार दे हाय
अनु सार हु ने छ ,
क) नगरपावलकाको समग्र मानि सं साधनको अिस्था र
सम्भािनाको अध्ययन
गरी न्यु न तम ३ बषन को लावग नगर
स्तरीय मानि सं साधन िमता विकास योजना
(Municipal
Human Resource Capacity Development Plan) तजनुमा गरी
कायन पावलकाबाट स्िीकृ त गराई लागु गने ,
ख) नगर स्तरीय मानि सं साधन िमता विकास योजनाले
वलएका ध्ये य (Vision),
गन्तब्य(Mission)
,उद्दे श्य
(Objective) र लि( Target ) पररपूती हु ने गरर उपलब्ध श्रोत र
साधनको आं क लन गरी बावषन क िमता विकास कायन ि म तजनुमा
गरी विषयगत सवमवत माफन त कायन पावलकामा पे श गने ,
ग) ने पालको सं विधानले प्रत्याभू त गरे को मौवलक हक
अन्तगन त को रोजगारीको हक एिं वदगो विकास लिले राखे को
सम्मानजनक रोजगारीको लि प्रावप्तको वदशामा
साथन क योगदान
पुग्ने गरर शहरी गररिी न्यू नीकरणका लावग रोजगार वसजन ना हु ने
खालका व्यिसावयक शीप वबकासका कायन ि मको पवहचान र
वसफाररश गने ,
घ) स्थानीय स्तरमा उपलब्ध श्रोत साधन पररचालनका
माध्यमले गररिी न्यु वनकरणमा योगदान पुग्न जाने गरी व्यिसावयक

शीप र िमता वबकासका लावग प्रविवध मै री प्रवशिण कायन ि म तजुन मा
गनन पहल गने ,
ङ) नगरसभाबाट प्रवतपावदत सं स्थागत िमता विकास तथा
सािन ज वनक से िा प्रिाह
सम्बवन्ध नीवतका आधारमा मानि
सं साधन तथा िमता विकास कायन ि म पवहचान गरी सोका लावग
आिश्यक आवथन क , प्राविवधक एिं वित्तीय श्रोत साधनको
सं क लन र उपयोगको लावग सरोकारिाला र साझे दार
वनकायहरुसं ग समन्िय
कायम गने ,
च) नगरपावलकाले स्थानीय सरकारको कायन वजम्मे िारी पू रा
गनन सं ग ठनको लक्ष्य प्रावप्तको लावग प्रवशिण कायन ि मलाई
कायन वििरण(Tasks),कायन स म्पादन
(Performance) र ने तृत्ि
विकास (Leadership Development ) सं ग आबद्ध गरी
Human skill र Social Skill प्रबद्धन न मा योगदान पुग्ने
कायन ि म पवहचानमा जोड
वदने ,
नगरपावलकाका पदावधकारी र कमन चारीहरुको सं स्थागत
िमता विकासका लावग
आिश्यक कायन नीवत तजुन मा गरर
जनशवि विकासमा योगदान गने सहयोगी वनकाय पवहचान गने र
साझे दारीको सं भािनाको खोजी गने ,
छ) साझा रुची र उद्दे श्यसूँ ग वमल्दो िमता विकासका बहु
आयावमक कायन ि म पवहचान र सं चालनका लावग वछमे की र वजल्ला
वभरका स्थानीय तहसूँ ग समन्िय
र सहकायन गने ,
ज) कोषबाट सं चालन हु ने स्िीकृ त कायन ि महरु सं चालनको
अिस्थामा नै
सुच कमा आधाररत अनु ग मनको लावग अनु ग मन
सवमवतसं ग समन्िय गने ,
झ) िमता विकास कायन ि म सं चालनका लावग दि र विज्ञ
श्रोत व्यवि तथा प्रवशिकहरुको रोष्टर तयार गने र प्रवशिण

सं चालन गनन सिम स्थानीय र बाह्य
सं स्थाको पवहचान गरर सुची
तयार गने ,
ञ) नगरपावलका वभर सुविधा सम्पन्न मानि सं साधन विकास
श्रोत के न्रको
स्थापनाको पहल गने ,
ट) सं घीय र प्रदेश सरकारबाट स्िीकृ त प्रवशिण सम्बवन्ध
कायन विवध, मापदण्ड तथा नमन स को आधारमा स्थानीय मापदण्ड र नमन स
वनधान र ण गनन वसफाररश गने , ठ) कोष सं चालन सम्बन्धमा
सवमवतबाट भएका सबै कायन ह रुको एकीकृ त बावषन क प्रवतिे द न तयार
गरी कायन पावलका माफन त नगर सभामा पे श गने ,
ड) नगर कायन पावलकाले तोके का िा प्रत्यायोवजत गरे का
वजम्मे िारी अनु सारको काम गने ,
पररच्छे द –६
विविध
१३.

अनु ग मन: (१) यस कायन विवध बमोवजम कोष पररचालन तथा सोबाट
भएका कामको
वनयवमत अनु ग मन नगर उपप्रमुख को
सं योजकत्िमा रहेको नगर स्तरीय अनु ग मन
तथा सुप ररिे ि ण
सवमवत माफन त हु ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोवजम अनु ग मन सवमवत िा सो सवमवतले
गठन गरे को
अनु ग मन टोलीले प्राप्त कायान देश र सुच कको
आधारमा अनु ग मन गरर सोको प्रवतिे द न सवमवत समि पे श गनुन पने छ
।
(३) उपदफा (२) बमोवजम पे श हु न आएको प्रवतिे दन
समे त का आधारमा कोष
पररचालनमा कु नै कवम कमजोरी भएको
देवखएमा त्यसलाई सुधार गनन सवमवतले आिश्यक वनदेश न वदन

सक्ने छ र त्यस्तो वनदेश नको पालना गनुन सम्बवन्धत् सबै को कतन व्य
हु ने छ ।
(४) उपदफा (३) मा जुन सुकै कु रा ले वखएको भएता पवन कोष
पररचालनमा कु नै गवम्भर रुटी रहेको र सोलाई तत्काल रोक्न
आिश्यक देवखएमा सं योजकले त्यस्तो कायन रोक्न वनदेश न वदन
सक्ने छ ।
(५) अनु ग मनका िममा कु नै व्यविले झुठा वििरण पे श गरी
कोषको रकम
दुरू पयोग गरे को पाईएमा दोषी उपर प्रचवलत
कानू न बमोवजम कारिाही हु ने छ ।
१४.

१५.

१६.

परामिय से िा वलन सक्ने : कायन पावलकाबाट सवमवतलाई प्रत्यायोवजत
अवधकार िा मानि सं साधन सम्बवन्ध यस कायन विवध बमोवजमको कायन
सम्पादन गनन बाह्य परामशन दाता आिश्यक भएमा सवमवतले उपयु ि
विषय विज्ञ व्यवि िा से िा प्रदायक
परामशन दाता
सं स्थासं ग
वनयमानु सार परामशन से िा वलन सक्ने छ ।
अवभले ि राख्ने : (१) सवमवतले कोष पररचालन सम्बन्धमा गरे को
वनणन य र मानि सं साधन
विकास सम्बन्धमा गरे का
सबै काम कारिाहीको अवभले ख ब्यिवस्थत रुपमा
सुर वित र दुरु स्त राख्नु पने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोवजमको अवभले ख सवमवतको सदस्यसवचिको वजम्मामा रहने छ ।
(३) दफा (१) बमोवजमको अवभले ख सरोकारिाला कु नै
व्यवि िा सं स्थाले माग
गरे मा वनजलाई वनयमानु सार त्यस्तो
अवभले ख उपलब्ध गराईने छ ।
थप मापदण्ड बनाउने सक्ने : उपदफा (१) बमोवजम कोषबाट गररने
खचन लाई सं घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट स्िीकृ त मापदण्डसं ग
वमल्ने गरी व्यिवस्थत गनन
सवमवतले आिश्यकता अनु सार खचन

तथा जनशवि पररचालन सं म्बवन्ध थप मापदण्ड बनाई
कायन पावलका माफन त नगरसभाबाट स्िीकृ त गरी लागु गनन सक्ने छ ।
१७.
नमय स को पालना : नगरपावलका िे र वभर सं चालन हु ने सबै वकवसमका
प्रवशिण तथा
तावलम कायन ि ममा सं घीय अथन मन्रालयबाट
स्िीकृ त नमन स र मापदण्ड लागु हु ने छ ।
१८.
वनदे ि न वदन सक्ने : नगरसभाले कोष सं चालनका विषयमा कु नै
नीवतगत मागन द शन न एिं
वनदेश न प्रदान गरे को भए सो आधारमा
कायन पावलकाले सवमवतको काम कारबाहीको
सम्बन्धमा
आिश्यक वनदेश न वदन सक्ने छ ।
१९.
थपघट िा हे र फे र गनय सक्ने : यो कायन विवध कायान न्ियनको िममा कु नै
अस्पष्टता िा
विविधा भएमा कायन पावलकाले आिश्यकता
अनु सार व्याख्या गनन , थपघट तथा
हेर फे र गनन सक्ने छ
।
२०.
िारे िी र बचाउ : यो कायन विवध लागू हु नु पूिन नगरपावलका िा नगर
कायन पावलकाबाट
नगर स्तरीय मानि सं शाधन वबकास
कोष स्थापना र सं चालन सम्बन्धमा कु नै
काम कारिाहीहरु भए गरे को
भए सो काम कारिाहीहरु यसै कायन विवध बमोवजम
भए
गरे को
मावनने छ ।
***
नगर कायनपावलकाबाट स्िीकृ त वमवत
प्रमावणत गने पदावधकारीको नामः

दस्तखत :

पदः

वमवतः

सू योदय नगरपावलकाको
िातािरण विकास कोष (सञ्चालन) कायय विवध, २०७५
प्रस्तािनााः
ने पालको सं विधानले प्रत्ये क नागररकलार्न स्िच्छ िातािरणमा बाच्न पाउने
अवधकारलार्न मौवलक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरे को छ । ने पालको सं विधानको
अनु सूची ८ मा स्थानीय तहको २२ िटा अवधकार सूचीमा स्थानीय बजार
व्यिस्थापन, िातािरण सं र िण र जै िीक विविधता सम्िन्धी एकल अवधकार समे त
रहेको छ । स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २ को (क)
देवख (फ) सम्म उल्ले वखत गाउपावलका र नगरपावलकाको काम, कतन ब्य र
अवधकारको िंु दा (ञ) को िम सं ख्या १२ मा वार्तावरण सं र क्षण र जै वीक
गबगवधर्ता, स्थानीय नीगर्त, कानू न , मापदण्ड, योजना र्तजचुमा र्तथा त्यसको अनु ि मन
र गनयमन, स्थानीय स्र्तरमा वार्तावरणीय जोगखम न्यू नीकरणका कामहरू स्थानीय
तहकै िे रावधकार वभर रहे को छ ।
सुयोदय नगरपावलकाको पवहलो र ते स्रो नगर सभाबाट स्िीकृ त िातािरण सं र िण
नीवत कायान न्ियन गनन िातािरण विकास कोष स्थापना गररएको हु दा सो कोष
सञ्चालन र व्यिस्थापनकालावग कायन विवध बनाउन बाञ्छनीय भएकोले सूयोदय
नगरपावलकाको प्रशासकीय कायन वबधी वनयवमत गने ऐन २०७५ को दफा ४ को
अवधकार प्रयोग गरी नगर कायन पावलकाले “सूयोदय नगरपावलकाको िातािरण
विकास कोष (सञ्चालन) कायन विवध २०७५" स्िीकृ त गरी जारी गरे को छ ।
पररच्छे द –१
प्रारवभभक
१.

सं विप्त नाम र प्रारभभ : १) यो कायन विवधको नाम “सूयोदय
नगरपावलकाको िातािरण विकास विशे ष कोष (सञ्चालन) कायन विवध
२०७५” रहेको छ ।

२) यो कायन विवध तु रू न्त प्रारम्भ हु ने छ ।
२.

पररभाषा : विषय िा प्रसं ग ले अको अथन नलागे मा यस कायन विवधमा,
(क) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४
सम्झनु पछन ।
(ख) “कायन पावलका” भन्नाले सूयोदय नगर कायन पावलका
सम्झनु पछन ।
(ग) “कायान ल य” भन्नाले सूयोदय नगर कायन पावलकाको
कायान ल य सम्झनु पछन ।
(घ) “कायन वबधी” भन्नाले सूयोदय नगरपावलकाको िातािरण
विकास कोष (सञ्चालन) कायन विवध २०७५ सम्झनु
पछन ।
(ङ) “कोष ”भन्नाले सूयोदय नगरपावलकाको िातािरण
विकास कोष सम्झनु पछन ,
(च) “िातािरण” भन्नाले प्राकृ वतक, सां स्कृ वतक र
सामावजक प्रणालीहरु, आवथन क तथा मानिीय
वियाकलापहरु र वयनका अियिहरु तथा ती
अियिहरु बीचको अन्तरविया तथा अन्तरसम्बन्ध
सम्झनु पछन ।
(छ) “प्रदूषण” भन्नाले िातािरणमा प्रत्यि िा अप्रत्यि
रूपले पररितन न गरी िातािरणमा उल्ले ख नीय -हास
ल्याउने , िवत पु - याउने िा िातािरणको लाभदायी िा
उपयोगी प्रयोजनमा हानी नोक्सानी पु- याउने
वियाकलाप सम्झनु पछन ।
(ज) “सवमवत” भन्नाले कायन वबधीको बुं दा ९ बमोवजमको
कोष व्यिस्थापन सवमवत सम्झनु पछन ।

पररच्छे द –२
कोषको स्थापना, दीघय कालीन सोच र उद्दे श्य
३. कोषको स्थापना: १) स्थानीयस्तरमा उत्पन्न भएको िा हु न सक्ने
िातािरणीय जोवखम न्यू वनकरण तथा व्यिस्थापन सम्बन्धी कायन
सञ्चालन गनन कालावग आिश्यक स्रोत साधन सं क लन र पररचालन गनन
नगरस्तरीय िातािरण विकास कोष रहने छ ।
२) कोषको आय रकम सं क लन तथा व्यय रकम पररचालनकालावग
नगरपावलकाको सवञ्चत कोष खाता रहेको बावणज्य बैं क मा एक
छु ट्टै खाता खोवलने छ ।
३) कोषको कू ल आम्दानी अन्तगन त यस कायन विवधको दफा ५
बमोवजम कोषमा जम्मा हु ने गरी प्राप्त भएको रकम तथा कोषको खाता
रहेको वित्तीय सं स्थाले कोष रकममा उपलब्ध गराएको ब्याज आय र
दफा ६ बमोवजम प्राप्त भएको िस्तु ग त सहायता सामाग्रीको प्रचवलत
मूल्य समे त लाई जनाउूँ ने छ ।
तर िस्तु ग त सहायता सामाग्रीको प्रचवलत मूल्यलाई
बैं क वहसाबमा समािे श गररने छै न ।
४) यस कायन विवधको दफा ६ बमोवजम कोषको नाममा प्राप्त
हु न आउने िस्तु ग त सहायता सामाग्रीको छु ट्टै मौज्दात वकताब स्थापना
गरर अवभले खीकरण गररने छ ।
४.

कोष पररचालनको दीघय कालीन सोच : नगर स्तरीय िातािरण
व्यिस्थापन कायन ि मलाई
प्रभािकारी बनाई स्िच्छ र स्िस्थ
िातािरण वसजन ना गनन तथा प्राकृ वतक स्रोतसाधनको वििे क शील

प्रयोगको माध्ययमले वदगो विकास लक्ष्य हावसल गनन आिश्यक सहकायन
गनुन का साथै जलिायु पररितन न बाट वसवजन त प्रवतकु ल प्रभािहरुलाई
न्यू नीकरण एिं अनु कु वलत बनाउदै लै जान उपलब्ध स्रोतसाधनको
उपयोग गनुन कोष पररचालनको दीघन कालीन सोच हु ने छ ।
५. कोषको उद्दे श्य : कोषको उद्दे श्य देहाय बमोवजम हु ने छः
(क) शहरी िे र मा मानिीय वियाकलापबाट उत्पन्न हु ने सबै खाले प्रदुषण (जल,
िायु , ध्िवन, फोहरमै ला आवद) लाई रोकथाम र न्यू नीकरण गनन तथा
ग्रामीण िे र को प्राकृ वतक सुन्दरता र पयान ि रणीय सं तु ल नलाई बचाई
राख्ने अवभयानमा स्थानीय समुदायको मां ग मा आधाररत कायन ि ममा
हाते मालो गने ,
(ख) मानिीय वियाकलाप र विकास वनमान ण लाई िातािरण
मै री बनाउन टे िा पु- याउने ,
(ग) हररत विकासको अिधारणालाई प्रोत्सावहत गने ,
(घ) वबषादीको प्रयोगलाई न्यू नीकरण गदै प्रागाररक कृ वष
प्रणालीलाई प्रोत्सावहत गनन र
(ङ) पयान पयन टनको माध्यमले गररिी वनिारणमा टे िा पु- याउन
,
(च) जलिायु पररितन न बाट उत्पन्न हु ने प्रवतकू ल असरलाई
न्यू नीकरण गनन एिं अनु कू लन बनाउने अवभयान सं चालन गने ,
(छ) नगरसभाबाट स्िीकृ त नगरस्तरीय िातािरण व्यिस्थापन
नीवत अनु कु लका वियाकपाल गनन गराउन प्रोत्सावहत गने ,

पररच्छे द –३
कोषको आभदानी , िचय र कोषको स्िरूप

६.

कोषको आभदानी : १) कोषमा दे हाय बमोवजमका रकम आम्दानीको
रूपमा जम्मा हु ने छ :

(क) नगरपावलकाको िावषन क बजे ट माफन त िातािरण व्यिस्थापन कोषमा जम्मा
हु ने गरी स्िीकृ त रकम,
(ख) िातािरण व्यिस्थापन कायन का लावग कोषमा जम्मा हु ने ग री अन्य स्थानीय
तहबाट प्राप्त रकम,
(ग) िातािरण व्यिस्थापन कायन का लावग कोषमा जम्मा हु ने ग री प्रदेश सरकार
तथा ने पाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(घ) नगरसभाबाट पाररत आवथन क ऐनमा व्यिस्था गररए बमोवजम िातािरण
व्यिस्थापन कोषमा जम्मा हु ने गरी तोवकएको वशषन क अन्तगतन प्राप्त हु ने
शुल्क तथा दस्तु र रकम,
(ङ) विवभन्न रावरिय तथा अन्तरान वरिय गै र सरकारी सं घ सं स्थाहरू तथा साझे दार
वनकायको तफन बाट प्रचवलत कानू न को अवधनमा रवह कोषमा जम्मा हु ने
गरी उपलब्ध सहयोग रकम,
(च) कोषको खाता सञ्चालनमा रहेको वित्तीय सं स्थाले त्यस्तो कोषमा रहेको
रकममा उपलब्ध गराएको ब्याज आय,
(छ) प्रचवलत कानू न को अवधनमा रवह कोषमा जम्मा हु ने ग री कु नै व्यवि, सं घ ,
सं स्था िा उद्योग िा व्यसायबाट प्राप्त रकम ,
(ज) माथी उल्ले ख भए बाहेक अन्य कु नै श्रोतबाट प्राप्त रकम ,
२) उपदफा (१) बमोवजम कोषलाई उपलब्ध हु ने रकम
सम्बवन्धत व्यवि िा सं स्थाले यस कायन विवधको दफा 3 को उपदफा (२)
बमोवजमको कोषको बैं क खातामा वसधै जम्मा गररवदन िा
नगरपावलकाको आवथन क प्रशासन शाखा माफन त
नगद िा चे क बाट
पवन जम्मा गनन सक्ने छ । त्यसरी सहयोग रकम जम्मा हु न आएमा आवथन क

प्रशासन शाखाले सम्बवन्धत व्यवि िा सं स्थालाई सोको जानकारी सवहत
रकम प्राप्त भएको भपान ई उपलब्ध गराउनु पने छ ।
३) कोषमा रकम जम्मा गने व्यवि तथा सं स्थाको नाम र प्राप्त
सहायता रकम सम्बन्धी मावसक वििरण अको मवहनाको सात गते वभर
सािन ज वनक गनुन पने छ ।
तर कु नै व्यवि िा संस्थाले सहायता उपलब्ध गराउूँ दा आफ्नो
नाम सािन ज वनक नगनन सवमवतलाई वलवखत अनु रोध गरे को रहेछ भने
वनजको नाम उल्ले ख नगरी वििरण सािन ज वनक गनन बाधा पने छै न ।
७.

कोषको रकम िचय : १) कोषमा जम्मा भएको रकम खचन तथा
िातािरण व्यिस्थापनका लावग प्राप्त िस्तु ग त सहायता सामाग्रीको खचन
वनकासा सवमवतको वनणन यानु सार
हु ने छ ।
२) उपदफा (१) मा जु न सुकै कु रा ले वखएको भएता पवन
िातािरण व्यिस्थापनसं ग
सम्िवन्धत कायन मा तत्काल वनकासा गनुन
पने अिस्था रहेको, तर सवमवतको बै ठ क बस्न सक्ने अिस्था नरहेमा
तत्पिात लगत्तै बस्ने सवमवतको बै ठ कबाट अनु मोदन गराउने
गरी
सं योजकको वनणन य बाट एक पटकमा बढीमा पन्र हजार रूपै यासम्मको
रकम खचन गनन बाधा पुग्ने छै न ।
३) कोषमा जम्मा भएको रकम तथा सामाग्री देहाय
बमोवजमको कायन मा खचन गररने छ :
(क) िातािरण सं र िण तथा व्यिस्थापनका काम
गनन ,
(ख) िातािरणीय वशिा, तावलम, अध्ययन
अनु स न्धान सम्बवन्ध काममा ,

(ग) समुदाय स्तरबाट सचालन गररने िातािरण
सं र िण तथा व्यिस्थापनका सम्िन्धी कायन
गनन ,
(घ) नसन री स्थापना, सं चालन, िृिारोपण एिं
हररयाली प्रबद्धन न को काममा समुदायको
ज्ञान,सीप,िमता अवभिृवद्ध गने कायन ि म
गनन ,
(ङ) िातािरण प्रबद्धन न र जलिायु अनु कू लन
सम्बवन्ध वदिस, समारोह एिं अवभयान र सो सम्बवन्ध
जनचे त नामुल क कायन ि म सं चालन गनन ,
(च) िातािरण सं र िण, प्रबद्धन न र जलिायु
अनु कू लनका िे र मा अनु क रणीय
र
उल्ले ख नीय योगदान वदने सं घ सं स्था िा
व्यविलाई पु र स्कृ त गने ,
(छ) नगरसभा र नगरकायन पावलका िा सं घीय र प्रदेश
सरकारले तोके बमोवजमको िातािरण
सरिण तथा व्यिस्थापन सम्िवन्ध अन्य काम
गने ,
४) उपदफा (३) मा जुन सुकै कु रा ले वखएको भए तापवन
कायान ल यबाट वनयवमत रूपमा सं चालन गररने िातािरण व्यिस्थापन र
विकास सम्बन्धी कायन ि मलाई िातािरण व्यिस्थापन कोषसूँ ग आिद्ध
गराएर कोषको रकमबाट कु नै पवन
वकवसमको खचन गनन पाईने
छै न ।
५) कोषमा मौज्दात रकम पाूँ च लाख रूपै या भन्दा घवट भएको अिस्थामा कोष
पूती नभए सम्म कु नै पवन कायन ि म िा वियाकलापकालावग कोषको
रकम खचन
गररने छै न ।

८. रकम विि नहु ने तथा आिती कोष (Revolving Fund) को रूपमा
रहने : १) दफा ५ को
उपदफा (१) बमोवजम कोषमा जम्मा
भएको रकम मध्ये आं वशक िा पुरै रकम कु नै आवथन क िषन मा खचन नभई
आवथन क िषन को अन्त्यमा बाूँ की रहेमा त्यस्तो रकम विज नभई कोषमै
रहने छ ।
२) कोषलाई आिती कोष (Revolving Fund) को रुपमा
सञ्चालन गररने छ ।
स्पष्टि करणः यस दफाको प्रयोजनका लागि आवर्ती कोष
(Revolving Fund) भन्नाले कोषबाट खर्च भएको निद रकम
वागषच क रुपमा बजे ट गवगनयोजन माफच र्त पुनःपूर्ती िदै जाने िरर स्थागपर्त
कोषलाई सम्झनु पर्च ।
3) कोषमा मौज्दात रकम पाूँ च लाख रूपै या भन्दा न्यू न हु न
गएमा तत्काल थप रकम कोष पू ती गनन सवमवतले कायन पावलकालाई
जानकारी गराउनु पने छ ।
पररच्छे द ४
कोष व्यिस्थापन सवमवत, अवधकार र कोषको
उपयोगको दायरा
९. कोष व्यिस्थापन सवमवत : १) कोष सं चालन र व्यिस्थापनको लावग
देहायका पदावधकारी सदस्य रहेको एक िातािरण व्यिस्थापन कोष
व्यिस्थापन सवमवतको गठन हु ने छ ,
क) नगर प्रमु ि
- सं योिक
ि) सं योिक - िन, िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन सवमवत - सदस्य
ग) सं योिक - आवथय क वबकास सवमवत - सदस्य

घ) सं योिक - पू िाय धार वबकास सवमवत
- सदस्य
ङ) प्रमु ि प्रिासकीय अवधकृ त
- सदस्य
च) अवधकृ त प्रवतवनवध- विल्ला/ईलाका िन कायाय ल य
- सदस्य
छ) िािा प्रमु ि - िहरी पू िाय धार वबकास िािा
- सदस्य
ि) अध्यि - स्थानीय उद्योग बावणज्य सं घ
- सदस्य
झ) टोल वनकास सं स्था मध्ये बाट (मवहला र पु रु ष) २ प्रवतवनवध - सदस्य
ञ) िािा प्रमु ि , िातािरण, विपद व्यिस्थापन तथा सरसफार्य िािा सदस्य सवचि
२) उपदफा(१)बमोवजमको सवमवत गठन सम्बवन्ध वनणन य कायन पावलकाबाट हु ने छ ।
३) सवमवतको बै ठ क प्रत्ये क चौमावसकमा एक पल्ट बस्ने छ , तर विषय बस्तु को
महत्ि र छलफलको गहनतालाई दृवष्टगत गरी सं योजकको आदेश मा
आिश्यकता अनु सार बै ठ क बोलाउन बाधा पने छै न ।
४) सवमवतले आिश्यकता अनु सार विषय िे र का विज्ञ, पदावधकारी िा सं स्थागत
प्रवतवनवधलाई बै ठ कमा आमवन्रत गनन सक्ने छ ;
५) बै ठ क सम्बवन्ध अन्य प्रविया र कायन विवध सवमवतले वनधान र ण गरे अनु सार हु ने छ
।
१०) सवमवतको काम,कतय ब्य र अवधकार : सवमवतको काम, कतन ब्य र
अवधकार देहायमा उल्ले ख भए अनु सार हु ने छ ;
(क) िातािरण व्यिस्थापन सम्िन्धमा नगरसभाबाट
स्िीकृ त " वदगो वबकासको आधार, भािी
सन्ततीको अवधकार" भन्ने दीघन कालीन

सोचमा आधाररत रही कोषको बावषन क
कायन ि म तजनुमा गने गराउने ,
(ख) वदगो विकासका विश्वव्यापी लि बमोवजम
वनधान ररत रावरिय लक्ष्यमा आधाररत रवह सो
सम्बवन्ध कायन ि मको स्थानीयकरण गरी
रावरिय लक्ष्य प्रावप्तमा सहयोग गने ,
(ग) विकास र िातािरण विचको अन्तरसम्बन्धलाई
िातािरण सं र िणसं ग आबद्ध गनन विकास
वनमान ण का सबै खाले आयोजना तथा
कायन ि म कायान न्ियनमा श्रममूल क
प्रविवधलाई प्रोत्सावहत गनन सशि भूवमका
वनिान ह गने ,
(घ) िातािरणीय वशिा, तावलम, अध्ययन
अनु स न्धान सम्बवन्ध काममा स्थानीय वशिक
एिं छारछारालाई आकवषन त गनन सो सम्बवन्ध
अनु वशिण, अन्तरविया एिं प्रोत्साहनका
कायन ह रु पवहचान गनन र कायान न्ियन गनन
समन्ियात्मक भूवमका वनिान ह गने ,
(ङ)
िातािरणीय व्यिस्थापनका कामलार्न
प्रभािकारी बनाउन नगरपावलका िे र मा
कायन र त विवभन्न सामावजक र सामुदावयक
सं घ सं स्था, विकास साझे दार, वनजी िे र र
आम नगरबासीबीच साझे दारी विकास गरी
उपलब्ध श्रोतसाधन समन्ियात्मक रुपमा
एकिार प्रणालीबाट खचन गनन समन्ियकारी
भूवमका वनिान ह गने ,

(च)

िातािरण सं र िण र सम्िद्धन न का
कृ याकलापहरुमा स्थानीय समुदायको
अथन पूणन सहभावगता र स्िावमत्ि
ग्रहणकालावग समुदायस्तरबाट नै िातािरण
सं र िण तथा व्यिस्थापन सम्िन्धी कायन गनन
गराउन उत्प्रे ररत गने ,
(छ) नसन री स्थापना,सं चालन, िृिारोपण एिं
हररयाली प्रबद्धन न को काममा समुदायको
ज्ञान,सीप,िमता अवभिृवद्धका काम गनन
सहयोग गने ,
(ज) िातािरण प्रबद्धन न र जलिायु अनु कू लन
सम्बवन्ध वदिस, समारोह एिं
अवभयान र
जनचे त नामुल क कायन ि म सं चालन गनन वबवभन्न
सं घ सं स्था
तथा सरोकारिाला बीच समन्िय र
सहकायन गने ,
(झ) िातािरण सं र िण, प्रबद्धन न र जलिायु
अनु कू लनका िे र मा अनु क रणीय
र
उल्ले ख नीय योगदान वदने सं घ सं स्था, व्यवि,
पदावधकारी र कमन चारीलाई पुर स्कृ त गनन
वसफाररश गने ,
(ञ) नगरसभाबाट स्िीकृ त िातािरण सं र िण
सम्िन्धी नीवतमा आधाररत कायन ि म
पवहचान गनन एिं नीवतमा समय सापे ि
पररमाजन न र सुधार गनन आिश्यक सु झाि तथा
परामशन उपलब्ध गराउने ,
(ट) आवथन क रुपमा कोषलाई सबल बनाउन स्थानीय
र बाह्य साझे दारसं ग साझे दारी िृवद्धका लावग

सहजीकरण, छलफल र समन्िय कायम गने
,
(ठ) नगरसभा र कायन पावलकाबाट वनदेवशत तथा
सं घीय र प्रदेश सरकारले तोके बमोवजमको
िातािरण सं र िण तथा व्यिस्थापन सम्िवन्ध
अन्य काम गने ,
११. कोषको रकम उपयोग हु ने िे त्र र दायरा : कोषमा जम्मा रहे को रकम
िातािरणको
सं र िण, प्रदुषण रोकथाम र वनयन्रण एिं प्राकृ वतक
सम्पदाको सं र िण र सम्बद्धन न का काममा उपयोग गररने छ । कोषको
रकम उपयोगको दायरा दे हाय अनु सार हु ने छ ;
(क) िातािरण सं र िण, फोहरमै ला व्यिस्थापन तथा
प्रदुषण वनयन्रण, प्राकृ वतक सम्पदाको
सं र िण सम्बवन्ध िे र मा जनचे त ना अवभिृवद्ध
तथा समुदायको सशविकरणका लावग
समुह गत र सं स्थागत साझे दारीका
माध्यमबाट काम गने , ,
(ख) िातािरणीय वशिा, अध्ययन, अनु स न्धान
सम्बवन्ध काममा योगदान वदन सक्ने
वशिालय, प्रवशिण के न्र, परामशन दातृ
वनकायको पवहचान गरी साझे दारी प्रबद्धन न का
कामहरु गने ,
(ग) िातािरणको सं र िण, फोहरमै ला व्यिस्थापन
एिं प्रदुषण वनयन्रण, प्राकृ वतक सम्पदाको
सं र िण जस्ता विषयमा सामुदावयक
सशविकरणका लावग बावषन क बजे ट र
कायन ि मले नसमे टेका िे र मा लगानी गनन ,

(घ) बृह द िृिारोपण र सं र िणका माध्यमले हररयाली
प्रबद्धन न का लावग नगरपावलकाको नीवत
वनदेश न अनु सार प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध
गराउने ,
(ङ) िन नसन री, जडीबु टी नसन री स्थापना एिं जै िीक
विविधता सं र िणमा समुदाय र वनजी िे र लाई
आकवषन त र प्रोत्सावहत गने कायन ि महरु
सं चालन गनन ,
(च) समग्र कृ वष कायन मा बढदो वबषादी प्रयोग
न्यू नीकरणका लावग जै विक तथा प्रां गाररक
खे वत प्रणालीलाई प्रोत्सावहत गनन समुदायमा
आधाररत कायन ि म कायान न्ियन गनन ,
(छ) सूयोदय नगरपावलकालाई यस प्रदेश को
िातािरण तथा जै विक विविधता सं र िण
िे र को एक अग्रणी र उदाहरणीय वसकाई
के न्र ( LearniLearning Centre) को
रुपमा विकवसत् गनन टे िा पुग्ने कायन ि म
सं चालन गनन ,
(ज) पयान पयन टन प्रबद्धन न , पयान ि रण सं र िण एिं
िातािरण व्यिस्थापनसूँ ग सम्बवन्धत
अनु क रणीय र उदाहरणीय कामका लावग
उपलब्ध श्रोत साधनको समुवचत उपयोग गनन
,
(झ) वदगो वबकासका रावरिय लि प्रावप्तका लावग टे िा
पुग्ने खालको कायन ि म पवहचान र सं चालन
गनन विपिीय िा बहु प िीय साझे दारीमा
आधाररत कायन ि म सन्चालन गने ,

१२.

कोषको रकम प्रयोगमा बन्दे ि : १) यस कायन विवधमा अन्यर
जुन सुकै कु रा ले वखएको
भए तापवन देहायको प्रयोजनका लावग
कोषमा जम्मा भएको रकम खचन गनन पाईने
छै नः
(क) दैवनक तथा वनयवमत प्रशासवनक कायन को लावग
खचन गनन ,
(ख) कु नै पवन पदावधकारी िा कमन चारीलाई वनयवमत
रूपमा तलब, भत्ता िा अन्य सुविधा उपलब्ध
गराउन,
(ग) कु नै पवन पदावधकारी िा कमनचारीलाई भ्रमण
खचन िा अन्य त्यस्तै प्रकारको खचन िा
सुवबधा उपलब्ध गराउन,
(घ) कु नै पवन वकवसमको चन्दा, पुर स्कार, उपहार,
विज्ञापन िा आवथन क सहायता उपलब्ध
गराउन,
(ङ) वनयवमत बावषन क कायन ि म वभर समािे श भएका
िातािरण व्यिस्थापन सम्िवन्ध विषयमा
दोहोरो
पने
गरी
समानान्तर
गोवि,सभा,सम्मे ल न से वमनार िा अन्तरविया
जस्ता कायन ि म सञ्चालन गनन , गराउन,
(च) िातािरण व्यिस्थापनसं ग आबद्ध गरी वनयवमत
प्रकृ वतका पूिान धार विकास तथा वनमान ण
सम्बन्धी कायन गनन, गराउन,
(छ) िातािरण व्यिस्थापनसूँ ग प्रत्यि सम्बन्ध
नभएको अन्य कु नै पवन कायन गनन , गराउन ।

२) कोषलाई प्राप्त भएको िस्तु ग त सहायता सामाग्री आं वशक
िा पूणन रूपमा
कायान ल यको प्रयोजनमा िा कायान ल यको कु नै
पदावधकारी िा कमन चारीको वनयवमत
प्रयोजनका लावग प्रयोग
नभएको सुवनवित गने वजम्मे िारी सं योजकको हु ने छ ।
पररच्छे द – ५
कोषको िाता सञ्चालन, ले िा तथा ले िा पररिण
१३.

कोषको िाता सञ्चालन : १) कोषको बैं क खाता सञ्चालन
नगरपावलकाको प्रमुख
प्रशासकीय अवधकृ त िा वनजले
तोके को अवधकृ त स्तरको कमन चारी र ले खा
प्रमुख िा वनजले
तोके को ले खाको कमन चारीको सं यु ि दस्तखतबाट हु ने छ ।
२) कोषबाट गररने सबै वकवसमका भुिानी गदान अवनिायन
रूपमा बैं क माफन त मार
गररने छ ।
३) कोषलाई प्राप्त िस्तु ग त सहायता सामाग्रीको वनकासा
सं योजकको आदेश मा
प्रमुख प्रशासकीय अवधकृ त िा वनजले
तोके को िातािरण व्यिस्थापन शाखा प्रमुख बाट हु ने छ ।
४) उपदफा (३) बमोवजम िस्तु ग त सहायता सामाग्री
िातािरण व्यिस्थापन
कायन मा उपयोगका लावग वनकासा गदान
मौज्दात वकताबमा खचन अवभले ख जनाई वनकासा वदनु पने छ र त्यस्तो
सामाग्रीको अवभले ख मूल्यलाई कोषको खचन को रूपमा
समे त
अवभले खीकरण गररने छ ।

१४.

कोषको आयव्ययको ले िा तथा सोको सािय ि वनकरण : १)
कोषको आय व्ययको ले खा प्रचवलत कानू न बमोवजम रावखने छ ।
२) कोषले नगर कायन पावलकाले तोके बमोवजम आन्तररक
वनयन्रण प्रणाली कायम
गननु पने छ ।
३) कोषको मावसक रूपमा भएको आम्दानी र खचनको वििरण
अको मवहनाको सात
गते वभरमा सािन ज वनक गननु प ने छ ।
४) आवथन क िषन समाप्त भएको वमवतले दुर्न मवहना वभर
सवमवतले कोषको िावषन क
आय व्ययको वििरण समे त खुल्ने
िावषन क प्रवतिे दन तयार गरी कायन पावलका समि पे श गननु पने छ ।
५) कायन पावलका समि पे श भएको कोषको िावषन क प्रवतिे दन
उपर कायन पावलकामा
छलफल गरी सो वनणन य सवहत ले खा
सवमवत माफन त नगरसभा समि पे श गरी अनु मोदन गनुन पने छ ।

१५.

ले िा पररिण : १) कोषको आन्तररक ले खापरीिण नगरपावलकाको
आन्तररक ले खा पररिण शाखाबाट हु ने छ ।
२) कोषको अवन्तम ले खापरीिण महाले खा परीिकबाट
हु ने छ ।
३) कायन पावलकाले चाहेमा जुन सुकै बखत सवमवतको वहसाि
वकताि जाूँ च्न िा जाूँ च
गराउन सक्ने छ ।

४) सवमवतले कम्तीमा िषन को एक पटक कायन पावलका माफन त
कोषको सािन ज वनक र सामावजक पररिणको व्यिस्था वमलाउनु पने छ ।
पररच्छे द –६
सितय सहायता र अनु ग मन
१६.

सितय सहायता : १) िातािरण व्यिस्थापन सम्बन्धी तोवकएको कायन
सम्पादन गने शतन सवहत कु नै व्यवि िा सं स्थाले कोषमा सहायता
उपलब्ध गराउन चाहेमा त्यस्तो सहायता प्राप्त गनुन पूिन सवमवतले शतन
स्िीकार गने िा नगने सम्बन्धी वनणनय गने छ र शतन स्िीकार गरे को
अिस्थामा मार सहायता रकम िा सामाग्री कोषमा जम्मा हु ने छ ।
तर ने पाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीय सरकारले सशतन
अनु दान उपलब्ध गराउने हकमा सवमवतको पूिन वनणन य आिश्यक पने
छै न ।
२) उपदफा (१) बमोवजम कोषमा प्राप्त अनु दान रकम िा
िस्तु ग त सहायता सामाग्रीलाई तोवकएको काममा मार उपयोग
गनुन प ने छ ।
३) उपदफा (१) बमोवजम कोषमा प्राप्त अनु दान रकम िा
िस्तु ग त सहायता सामाग्री तोवकए बमोवजमको कायन मा उपयोग भएनभएको सम्बन्धमा त्यस्तो सहायता उपलब्ध गराउने व्यवि िा
सं स्थाले वििरण माग गरे मा सोको वििरण
उपलब्ध
गराउनु प ने छ ।
४) उपदफा (१) बमोवजम कोषमा सहायता स्िरुप प्राप्त हु ने
मे शीनरी औजार एिं
भौवतक सामाग्रीहरुको भण्डारण तथा

वितरण कायन लाई व्यिवस्थत गनन सवमवतले
बनाई लागु गनन सक्ने छ ।

थप

मापदण्ड

१७. अनु ग मन: १) यस कायन विवध बमोवजम कोषबाट भए गरे का कामको
वनयवमत अनु ग मन उप-प्रमुख को सं योजकत्िमा गठन हु ने नगर स्तरीय
अनु ग मन तथा सुप ररिे ि ण सवमवत माफन त हु ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोवजम अनु ग मन सवमवत िा सो सवमवतले
गठन गरे को
अनु ग मन टोलीले प्राप्त कायान देश र सुच कको
आधारमा अनु ग मन गरर सोको प्रवतिे द न सवमवत समि पे श गननु पने छ ।
(३) उपदफा (२) बमोवजम पे श हु न आएको प्रवतिे दन
समे त का आधारमा कोष
पररचालनमा कु नै कवम कमजोरी भएको
देवखएमा त्यसलाई सुधार गनन सवमवतले आिश्यक वनदेश न वदन
सक्ने छ र त्यस्तो वनदेश नको पालना गननु सम्बवन्धत् सबै को कतन व्य
हु ने छ ।
४) उपदफा (३) मा जुन सुकै कु रा लेवखएको भएता पवन कोष
पररचालनमा कु नै गवम्भर रुटी रहेको र सोलाई तत्काल रोक्न
आिश्यक देवखएमा सं योजकले त्यस्तो कायन रोक्न वनदेश न वदन
सक्ने छ ।
५) अनु ग मनका िममा कु नै सं स्था िा व्यविले झुठा वििरण
पे श गरी कोषबाट सहयोग रकम प्राप्त गरे को िा कोषले उपलब्ध
गराएको रकमको दुरू पयोग गरे को
पाईएमा दोषी उपर प्रचवलत
कानू न बमोवजम कारिाही हु ने छ ।
पररच्छे द –७
विविध
१८. परामिय वलन सक्ने : सवमवतले यस कायन विवध बमोवजमको कायन
सम्पादन गनन उपयु ि
विज्ञ व्यवि िा स्थानीय साझे दार सस्था
िा सहयोगी सं स्थासं ग आिश्यक परामशन वलन सक्ने छ ।

१९. अवभले ि राख्ने : १) सवमवतले कोष पररचालन सम्बन्धमा गरे को वनणन य
र अन्य काम
कारिाहीको अवभले ख दुरु स्त राख्नु पने छ ।
२)उपदफा (१) बमोवजमको अवभले ख सवमवतको सदस्यसवचिको वजम्मामा रहने छ ।
३) दफा(१) बमोवजमको अवभले ख सरोकारिाला कु नै व्यवि
िा सं स्थाले माग गरे मा वनयमानु सार त्यस्तो अवभले ख उपलब्ध
गराईने छ ।
२०. वनदे ि न वदन सक्ने : नगरसभाले कोष सं चालनका विषयमा नीवतगत
मागन द शन न एिं
वनदेश न वदन सक्ने छ र त्यस्तो मागन द शन न को पालना
गननु सम्बवन्धत सबै को
कतन ब्य हु ने छ ।
२१. ब्याख्या, थपघट िा हे र फे र गनय सक्ने : यो कायन विवध कायान न्ियनको
िममा कु नै कानू नी जवटलता ,विविधा िा अस्पष्टता भएमा कायन पावलकाले
आिश्यकता अनु सार व्याख्या, थपघट तथा हेर फे र गनन सक्ने छ ।
२२. बचाउ : यो कायन विवध लागू हु नु पूिन नगर कायन पावलकाबाट नगर स्तरीय
िातािरण
विकास कोष सं चालन सम्बन्धमा भए गरे का काम कारिाही
तथा वनणन य हरु यसै कायन विवध बमोवजम भए सरह मावनने छ ।
नगर कायनपावलकाबाट स्िीकृ त वमवत
प्रमावणत गने पदावधकारीको नामः

दस्तखत :

पदः

वमवतः

आज्ञाले
प्रकाशराज पौडेल
प्रमख
ु प्रशासकीय अवधकृ त

