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सू र्ोदर् नगरपावलकाको
वातावरण ववकास कोष (सञ्चालन) कार्य वववि, २०७५
प्रस्तावनााः
ने पालको सं ववधानले प्रत्ये क नागरिकलार्इ स्वच्छ वाताविणमा बाच्न पाउने अवधकािलार्इ मौवलक हकको रुपमा प्रत्याभूत गिे को छ ।
ने पालको सं ववधानको अनु सूची ८ मा स्थानीय तहको २२ वटा अवधकाि सूचीमा स्थानीय बजाि व्यवस्थापन, वाताविण सं ि क्षण ि
जै वीक ववववधता सम्वन्धी एकल अवधकाि समे त िहेको छ । स्थानीय सिकाि सं चालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २ को (क)
देवि (फ) सम्म उल्ले वित गाउपावलका ि नगिपावलकाको काम, कतइ ब्य ि अवधकािको वुं दा (ञ) को क्रम सं ख्या १२ मा वातावरण
सं र क्षण र जै वीक बिबवधता, स्थानीय नीबत, कानू न , मापदण्ड, योजना तजुजमा तथा त्यसको अनज ग मन र बनयमन, स्थानीय स्तरमा
वातावरणीय जोबिम न्यू नीकरणका कामहरू स्थानीय तहकै क्षे त्रावधकाि वभत्र िहे को छ ।
सुयोदय नगिपावलकाको पवहलो ि ते स्रो नगि सभाबाट स्वीकृ त वाताविण सं ि क्षण नीवत कायाइ न्वयन गनइ वाताविण ववकास कोष
स्थापना गरिएको हु दा सो कोष सञ्चालन ि व्यवस्थापनकालावग कायइ वववध बनाउन बाञ्छनीय भएकोले सूयोदय नगिपावलकाको
प्रशासकीय कायइ वबधी वनयवमत गने ऐन २०७५ को दफा ४ को अवधकाि प्रयोग गिी नगि कायइ पावलकाले “सूयोदय नगिपावलकाको
वाताविण ववकास कोष (सञ्चालन) कायइ वववध २०७५" स्वीकृ त गिी जािी गिे को छ ।
परिच्छे द –१

प्रारवभिक
१.

संविप्त नाम र प्रारभि : १) यो कायइ वववधको नाम “सूयोदय नगिपावलकाको वाताविण ववकास ववशे ष कोष (सञ्चालन)

कायइ वववध २०७५” िहेको छ ।
२) यो कायइ वववध तु रू न्त प्रािम्भ हु ने छ ।
२.

पररिाषा : ववषय वा प्रसं ग ले अको अथइ नलागे मा यस कायइ वववधमा,

(क) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सिकाि सं चालन ऐन २०७४ सम्झनु पछइ ।
(ि) “कायइ पावलका” भन्नाले सूयोदय नगि कायइ पावलका सम्झनु पछइ ।
(ग) “कायाइ ल य” भन्नाले सूयोदय नगि कायइ पावलकाको कायाइ ल य सम्झनु पछइ ।
(घ) “कायइ वबधी” भन्नाले सूयोदय नगिपावलकाको वाताविण ववकास कोष (सञ्चालन) कायइ वववध २०७५
सम्झनु पछइ ।
(ङ) “कोष ”भन्नाले सूयोदय नगिपावलकाको वाताविण ववकास कोष सम्झनु पछइ ,
(च) “वाताविण” भन्नाले प्राकृ वतक, सां स्कृ वतक ि सामावजक प्रणालीहरु, आवथइ क तथा मानवीय
वक्रयाकलापहरु ि वयनका अवयवहरु तथा ती अवयवहरु बीचको अन्तिवक्रया तथा अन्तिसम्बन्ध
सम्झनु पछइ ।
(छ) “प्रदूषण” भन्नाले वाताविणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले परिवतइ न गिी वाताविणमा उल्ले ि नीय हास ल्याउने , क्षवत पु- याउने वा वाताविणको लाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनमा हानी नोक्सानी पु - याउने
वक्रयाकलाप सम्झनु पछइ ।
(ज) “सवमवत” भन्नाले कायइ वबधीको बुं दा ९ बमोवजमको कोष व्यवस्थापन सवमवत सम्झनु पछइ ।
परिच्छे द –२

कोषको स्थापना, दीर्य कालीन सोच र उद्दे श्र्



३. कोषको स्थापना: १) स्थानीयस्तिमा उत्पन्न भएको वा हु न सक्ने वाताविणीय जोविम न्यू वनकिण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी

कायइ सञ्चालन गनइ कालावग आवश्यक स्रोत साधन सं क लन ि परिचालन गनइ नगरस्तरीर् वातावरण ववकास कोष
िहने छ ।
२) कोषको आय िकम संक लन तथा व्यय िकम परिचालनकालावग नगिपावलकाको सवञ्चत कोष िाता िहेको बावणज्य बैं क मा एक
छु ट्टै िाता िोवलने छ ।
३) कोषको कू ल आम्दानी अन्तगइ त यस कायइ वववधको दफा ५ बमोवजम कोषमा जम्मा हु ने गिी प्राप्त भएको िकम
तथा कोषको िाता िहेको ववत्तीय सं स्थाले कोष िकममा उपलब्ध गिाएको ब्याज आय ि दफा ६ बमोवजम प्राप्त भएको
वस्तु ग त सहायता सामाग्रीको प्रचवलत मूल्य समे त लाई जनाउँ ने छ ।
ति वस्तु ग त सहायता सामाग्रीको प्रचवलत मूल्यलाई बैं क वहसाबमा समावे श गरिने छै न ।
४) यस कायइ वववधको दफा ६ बमोवजम कोषको नाममा प्राप्त हु न आउने वस्तु ग त सहायता सामाग्रीको छु ट्टै मौज्दात
वकताब स्थापना गरि अवभले िीकिण गरिने छ ।
४.

कोष पररचालनको दीर्यकालीन सोच : नगि स्तिीय वाताविण व्यवस्थापन कायइ क्र मलाई

प्रभावकािी बनाई स्वच्छ ि
स्वस्थ वाताविण वसजइ ना गनइ तथा प्राकृ वतक स्रोतसाधनको वववे क शील प्रयोगको माध्ययमले वदगो ववकास लक्ष्य हावसल
गनइ आवश्यक सहकायइ गनुइ का साथै जलवायु परिवतइ न बाट वसवजइ त प्रवतकु ल प्रभावहरुलाई न्यू नीकिण एवं अनु कु वलत
बनाउदै लै जान उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गनुइ कोष परिचालनको दीघइ कालीन सोच हु ने छ ।

५. कोषको उद्देश्र् : कोषको उद्दे श्य देहाय बमोवजम हु ने छाः

(क) शहिी क्षे त्र मा मानवीय वक्रयाकलापबाट उत्पन्न हु ने सबै िाले प्रदुषण (जल, वायु , ध्ववन, फोहिमै ला आवद) लाई िोकथाम ि
न्यू नीकिण गनइ तथा ग्रामीण क्षे त्र को प्राकृ वतक सुन्दिता ि पयाइ व िणीय सं तु ल नलाई बचाई िाख्ने अवभयानमा स्थानीय
समुदायको मां ग मा आधारित कायइ क्र ममा हाते मालो गने ,
(ि) मानवीय वक्रयाकलाप ि ववकास वनमाइ ण लाई वाताविण मै त्री बनाउन टे वा पु - याउने ,
(ग) हरित ववकासको अवधािणालाई प्रोत्सावहत गने ,
(घ) वबषादीको प्रयोगलाई न्यू नीकिण गदै प्रागारिक कृ वष प्रणालीलाई प्रोत्सावहत गनइ ि
(ङ) पयाइ पयइ ट नको माध्यमले गरिवी वनवािणमा टे वा पु- याउन ,
(च) जलवायु परिवतइ न बाट उत्पन्न हु ने प्रवतकू ल असिलाई न्यू नीकिण गनइ एवं अनु कू लन बनाउने अवभयान
सं चालन गने ,
(छ) नगिसभाबाट स्वीकृ त नगिस्तिीय वाताविण व्यवस्थापन नीवत अनु कु लका वक्रयाकपाल गनइ गिाउन
प्रोत्सावहत गने ,

परिच्छे द –३

कोषको आभदानी , खचय र कोषको स्वरूप
६.

कोषको आभदानी : १) कोषमा देहाय बमोवजमका िकम आम्दानीको रूपमा जम्मा हु ने छ :

(क) नगिपावलकाको वावषइ क बजे ट माफइ त वाताविण व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हु ने गिी स्वीकृ त िकम,
(ि) वाताविण व्यवस्थापन कायइ का लावग कोषमा जम्मा हु ने ग िी अन्य स्थानीय तहबाट प्राप्त िकम,
(ग) वाताविण व्यवस्थापन कायइ का लावग कोषमा जम्मा हु ने ग िी प्रदेश सिकाि तथा ने पाल सिकािबाट प्राप्त िकम,


(घ) नगिसभाबाट पारित आवथइ क ऐनमा व्यवस्था गरिए बमोवजम वाताविण व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हु ने गिी तोवकएको वशषइ क
अन्तगतइ प्राप्त हु ने शुल्क तथा दस्तु ि िकम,
(ङ) वववभन्न िावरिय तथा अन्तिाइ वरिय गै ि सिकािी सं घ सं स्थाहरू तथा साझे दाि वनकायको तफइ बाट प्रचवलत कानू न को अवधनमा िवह
कोषमा जम्मा हु ने गिी उपलब्ध सहयोग िकम,
(च) कोषको िाता सञ्चालनमा िहेको ववत्तीय सं स्थाले त्यस्तो कोषमा िहेको िकममा उपलब्ध गिाएको ब्याज आय,
(छ) प्रचवलत कानू न को अवधनमा िवह कोषमा जम्मा हु ने ग िी कु नै व्यवि, सं घ , सं स्था वा उद्योग वा व्यसायबाट प्राप्त िकम ,
(ज) माथी उल्ले ि भए बाहेक अन्य कु नै श्रोतबाट प्राप्त िकम ,
२) उपदफा (१) बमोवजम कोषलाई उपलब्ध हु ने िकम सम्बवन्धत व्यवि वा सं स्थाले यस कायइ वववधको दफा 3
को उपदफा (२) बमोवजमको कोषको बैं क िातामा वसधै जम्मा गरिवदन वा नगिपावलकाको आवथइ क प्रशासन शािा माफइ त
नगद वा चे क बाट पवन जम्मा गनइ सक्ने छ । त्यसिी सहयोग िकम जम्मा हु न आएमा आवथइ क प्रशासन शािाले
सम्बवन्धत व्यवि वा सं स्थालाई सोको जानकािी सवहत िकम प्राप्त भएको भपाइ ई उपलब्ध गिाउनु पने छ ।
३) कोषमा िकम जम्मा गने व्यवि तथा सं स्थाको नाम ि प्राप्त सहायता िकम सम्बन्धी मावसक ववविण अको
मवहनाको सात गते वभत्र सावइ ज वनक गनुइ पने छ ।
ति कु नै व्यवि वा सं स्थाले सहायता उपलब्ध गिाउँ दा आफ्नो नाम सावइ ज वनक नगनइ सवमवतलाई वलवित
अनु िोध गिे को िहेछ भने वनजको नाम उल्ले ि नगिी ववविण सावइ ज वनक गनइ बाधा पने छै न ।
७.

कोषको रकम खचय : १) कोषमा जम्मा भएको िकम िचइ तथा वाताविण व्यवस्थापनका लावग प्राप्त वस्तु ग त सहायता

सामाग्रीको िचइ वनकासा सवमवतको वनणइ यानु साि

हु ने छ ।

२) उपदफा (१) मा जु न सुकै कु िा ले विएको भएता पवन वाताविण व्यवस्थापनसं ग सम्ववन्धत कायइ मा तत्काल
वनकासा गनुइ पने अवस्था िहेको, ति सवमवतको बै ठ क बस्न सक्ने अवस्था निहेमा तत्पश्चात लगत्तै बस्ने सवमवतको
बै ठ कबाट अनु मोदन गिाउने गिी सं योजकको वनणइ य बाट एक पटकमा बढीमा पन्र हजाि रूपै यासम्मको िकम िचइ गनइ
बाधा पुग्ने छै न ।
३) कोषमा जम्मा भएको िकम तथा सामाग्री देहाय बमोवजमको कायइ मा िचइ गरिने छ :
(क) वाताविण सं ि क्षण तथा व्यवस्थापनका काम गनइ ,
(ि) वाताविणीय वशक्षा, तावलम, अध्ययन अनु स न्धान सम्बवन्ध काममा ,
(ग) समुदाय स्तिबाट सचालन गरिने वाताविण सं ि क्षण तथा व्यवस्थापनका सम्वन्धी कायइ गनइ ,
(घ) नसइ िी स्थापना, सं चालन, वृक्षािोपण एवं हरियाली प्रबर्द्इ न को काममा समुदायको ज्ञान,सीप,क्षमता
अवभवृवर्द् गने कायइ क्र म गनइ ,
(ङ) वाताविण प्रबर्द्इ न ि जलवायु अनु कू लन सम्बवन्ध वदवस, समािोह एवं अवभयान ि सो सम्बवन्ध
जनचे त नामुल क कायइ क्र म सं चालन गनइ ,
(च) वाताविण सं ि क्षण, प्रबर्द्इ न ि जलवायु अनु कू लनका क्षे त्र मा अनु क िणीय ि उल्ले ि नीय योगदान
वदने सं घ सं स्था वा व्यविलाई पुि स्कृ त गने ,
(छ) नगिसभा ि नगिकायइ पावलका वा सं घीय ि प्रदेश सिकािले तोके बमोवजमको वाताविण सिक्षण
तथा व्यवस्थापन सम्ववन्ध अन्य काम गने ,
४) उपदफा (३) मा जुन सुकै कु िा ले विएको भए तापवन कायाइ ल यबाट वनयवमत रूपमा सं चालन गरिने वाताविण
व्यवस्थापन ि ववकास सम्बन्धी कायइ क्र मलाई वाताविण व्यवस्थापन कोषसँ ग आवर्द् गिाएि कोषको िकमबाट कु नै पवन
वकवसमको िचइ गनइ पाईने छै न ।



५) कोषमा मौज्दात िकम पाँ च लाि रूपै या भन्दा घवट भएको अवस्थामा कोष पूती नभए सम्म कु नै पवन कायइ क्र म वा
वक्रयाकलापकालावग कोषको िकम िचइ गरिने छै न ।
८. रकम विज नहुने तथा आवती कोष (Revolving Fund) को रूपमा रहने : १) दफा ५ को

उपदफा (१) बमोवजम
कोषमा जम्मा भएको िकम मध्ये आं वशक वा पुिै िकम कु नै आवथइक वषइ मा िचइ नभई आवथइ क वषइ को अन्त्यमा बाँ की
िहेमा त्यस्तो िकम विज नभई कोषमै िहने छ ।
२) कोषलाई आवती कोष (Revolving Fund) को रुपमा सञ्चालन गरिने छ ।
स्पष्टि किणः यस दफाको प्रयोजनका लाबग आवती कोष (Revolving Fund) भन्नाले कोषिाट िर्ु भएको
नगद रकम वाबषु क रुपमा िजे ट बवबनयोजन माफु त पजनःपूती गदै जाने गरर स्थाबपत कोषलाई सम्झनज पर्ु ।
3) कोषमा मौज्दात िकम पाँ च लाि रूपै या भन्दा न्यू न हु न गएमा तत्काल थप िकम कोष पूती गनइ सवमवतले
कायइ पावलकालाई जानकािी गिाउनु पने छ ।
परिच्छे द ४

कोष व्र्वस्थापन सवमवत, अविकार र कोषको उपर्ोगको दार्रा
९. कोष व्र्वस्थापन सवमवत : १) कोष सं चालन ि व्यवस्थापनको लावग देहायका पदावधकािी सदस्य िहेको एक वाताविण
व्यवस्थापन कोष व्यवस्थापन सवमवतको गठन हु ने छ ,
क) नगर प्रमु ख
- सं र्ोजक
ख) सं र्ोजक - वन, वातावरण तथा ववपद व्र्वस्थापन सवमवत - सदस्र्
ग) सं र्ोजक - आवथय क विकास सवमवत - सदस्र्
र्) सं र्ोजक - पू वाय िार विकास सवमवत
- सदस्र्
ङ) प्रमु ख प्रशासकीर् अविकृ त
- सदस्र्
च) अविकृ त प्रवतवनवि- वजल्ला/ईलाका वन कार्ाय ल र्
- सदस्र्
छ) शाखा प्रमु ख - शहरी पू वाय िार विकास शाखा
- सदस्र्
ज) अध्र्ि - स्थानीर् उद्योग िावणज्र् सं र्
- सदस्र्
झ) टोल वनकास सं स्था मध्र्े िाट (मवहला र पु रु ष) २ प्रवतवनवि - सदस्र्
ञ) शाखा प्रमु ख , वातावरण, ववपद व्र्वस्थापन तथा सरसफार्य शाखा -सदस्र् सवचव
२) उपदफा(१)बमोवजमको सवमवत गठन सम्बवन्ध वनणइ य कायइ पावलकाबाट हु ने छ ।
३) सवमवतको बै ठ क प्रत्ये क चौमावसकमा एक पल्ट बस्ने छ , ति ववषय बस्तु को महत्व ि छलफलको गहनतालाई दृविगत गिी
सं योजकको आदेश मा आवश्यकता अनु साि बै ठ क बोलाउन बाधा पने छै न ।
४) सवमवतले आवश्यकता अनु साि ववषय क्षे त्र का ववज्ञ, पदावधकािी वा सं स्थागत प्रवतवनवधलाई बै ठ कमा आमवन्त्रत गनइ सक्ने छ ;
५) बै ठ क सम्बवन्ध अन्य प्रवक्रया ि कायइ वववध सवमवतले वनधाइ ि ण गिे अनु साि हु ने छ ।
१०) सवमवतको काम,कतयब्र् र अविकार : सवमवतको काम, कतइ ब्य ि अवधकाि देहायमा उल्ले ि

भए अनु साि हु ने छ ;
(क) वाताविण व्यवस्थापन सम्वन्धमा नगिसभाबाट स्वीकृ त " वदगो वबकासको आधाि, भावी
सन्ततीको अवधकाि" भन्ने दीघइ कालीन सोचमा आधारित िही कोषको बावषइ क कायइ क्र म तजइुमा
गने गिाउने ,
(ि) वदगो ववकासका ववश्वव्यापी लक्ष बमोवजम वनधाइ रित िावरिय लक्ष्यमा आधारित िवह सो सम्बवन्ध
कायइ क्र मको स्थानीयकिण गिी िावरिय लक्ष्य प्रावप्तमा सहयोग गने ,


(ग) ववकास ि वाताविण ववचको अन्तिसम्बन्धलाई वाताविण सं ि क्षणसं ग आबर्द् गनइ ववकास
वनमाइ ण का सबै िाले आयोजना तथा कायइ क्र म कायाइ न्वयनमा श्रममूल क प्रवववधलाई प्रोत्सावहत
गनइ सशि भूवमका वनवाइ ह गने ,
(घ) वाताविणीय वशक्षा, तावलम, अध्ययन अनु स न्धान सम्बवन्ध काममा स्थानीय वशक्षक एवं
छात्रछात्रालाई आकवषइ त गनइ सो सम्बवन्ध अनु वशक्षण, अन्तिवक्रया एवं प्रोत्साहनका कायइ ह रु
पवहचान गनइ ि कायाइ न्वयन गनइ समन्वयात्मक भूवमका वनवाइ ह गने ,
(ङ) वाताविणीय व्यवस्थापनका कामलार्इ प्रभावकािी बनाउन नगिपावलका क्षे त्र मा कायइ ि त वववभन्न
सामावजक ि सामुदावयक सं घ सं स्था, ववकास साझे दाि, वनजी क्षे त्र ि आम नगिबासीबीच
साझे दािी ववकास गिी उपलब्ध श्रोतसाधन समन्वयात्मक रुपमा एकद्वाि प्रणालीबाट िचइ गनइ
समन्वयकािी भू वमका वनवाइ ह गने ,
(च) वाताविण सं ि क्षण ि सम्वर्द्इ न का कृ याकलापहरुमा स्थानीय समुदायको अथइ पूणइ सहभावगता ि
स्वावमत्व ग्रहणकालावग समुदायस्तिबाट नै वाताविण सं ि क्षण तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कायइ
गनइ गिाउन उत्प्रे रित गने ,
(छ) नसइ िी स्थापना,सं चालन, वृक्षािोपण एवं हरियाली प्रबर्द्इ न को काममा समुदायको ज्ञान,सीप,क्षमता
अवभवृवर्द्का काम गनइ सहयोग गने ,
(ज) वाताविण प्रबर्द्इ न ि जलवायु अनु कू लन सम्बवन्ध वदवस, समािोह एवं अवभयान
ि
जनचे त नामुल क कायइ क्र म सं चालन गनइ वबवभन्न सं घ सं स्था
तथा सिोकािवाला बीच समन्वय ि
सहकायइ गने ,
(झ) वाताविण सं ि क्षण, प्रबर्द्इ न ि जलवायु अनु कू लनका क्षे त्र मा अनु क िणीय ि उल्ले ि नीय योगदान
वदने सं घ सं स्था, व्यवि, पदावधकािी ि कमइ चािीलाई पु ि स्कृ त गनइ वसफारिश गने ,
(ञ) नगिसभाबाट स्वीकृ त वाताविण सं ि क्षण सम्वन्धी नीवतमा आधारित कायइ क्र म पवहचान गनइ एवं
नीवतमा समय सापे क्ष परिमाजइ न ि सु धाि गनइ आवश्यक सुझाव तथा पिामशइ उपलब्ध गिाउने ,
(ट) आवथइ क रुपमा कोषलाई सबल बनाउन स्थानीय ि बाह्य साझे दािसं ग साझे दािी वृवर्द्का लावग
सहजीकिण, छलफल ि समन्वय कायम गने ,
(ठ) नगिसभा ि कायइ पावलकाबाट वनदेवशत तथा सं घीय ि प्रदेश सिकािले तोके बमोवजमको वाताविण
सं ि क्षण तथा व्यवस्थापन सम्ववन्ध अन्य काम गने ,
११. कोषको रकम उपर्ोग हुने िेत्र र दार्रा : कोषमा जम्मा िहेको िकम वाताविणको

सं ि क्षण, प्रदुषण िोकथाम ि वनयन्त्रण
सम्बर्द्इ न का काममा उपयोग गरिने छ । कोषको िकम उपयोगको दायिा देहाय

एवं प्राकृ वतक सम्पदाको सं ि क्षण ि
अनु साि हु ने छ ;
(क) वाताविण सं ि क्षण, फोहिमै ला व्यवस्थापन तथा प्रदुषण वनयन्त्रण, प्राकृ वतक सम्पदाको सं ि क्षण
सम्बवन्ध क्षे त्र मा जनचे त ना अवभवृवर्द् तथा समुदायको सशविकिणका लावग समुह गत ि
सं स्थागत साझे दािीका माध्यमबाट काम गने , ,
(ि) वाताविणीय वशक्षा, अध्ययन, अनु स न्धान सम्बवन्ध काममा योगदान वदन सक्ने वशक्षालय,
प्रवशक्षण के न्र, पिामशइ दातृ वनकायको पवहचान गिी साझे दािी प्रबर्द्इ न का कामहरु गने ,
(ग) वाताविणको सं ि क्षण, फोहिमै ला व्यवस्थापन एवं प्रदुषण वनयन्त्रण, प्राकृ वतक सम्पदाको सं ि क्षण
जस्ता ववषयमा सामुदावयक सशविकिणका लावग बावषइ क बजे ट ि कायइ क्र मले नसमे टेका क्षे त्र मा
लगानी गनइ ,
(घ) बृह द वृक्षािोपण ि सं ि क्षणका माध्यमले हरियाली प्रबर्द्इ न का लावग नगिपावलकाको नीवत वनदेश न
अनु साि प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध गिाउने ,
(ङ) वन नसइ िी, जडीबु टी नसइ िी स्थापना एवं जै वीक ववववधता सं ि क्षणमा समुदाय ि वनजी क्षे त्र लाई
आकवषइ त ि प्रोत्सावहत गने कायइ क्र महरु सं चालन गनइ ,


(च) समग्र कृ वष कायइ मा बढदो वबषादी प्रयोग न्यू नीकिणका लावग जै ववक तथा प्रां गारिक िे वत
प्रणालीलाई प्रोत्सावहत गनइ समुदायमा आधारित कायइ क्र म कायाइ न्वयन गनइ ,
(छ) सूयोदय नगिपावलकालाई यस प्रदेश को वाताविण तथा जै ववक ववववधता सं ि क्षण क्षे त्र को एक
अग्रणी ि उदाहिणीय वसकाई के न्र ( LearniLearning Centre) को रुपमा ववकवसत् गनइ
टे वा पुग्ने कायइ क्र म सं चालन गनइ ,
(ज) पयाइ पयइ ट न प्रबर्द्इ न , पयाइ व िण सं ि क्षण एवं वाताविण व्यवस्थापनसँ ग सम्बवन्धत अनु क िणीय ि
उदाहिणीय कामका लावग उपलब्ध श्रोत साधनको समुवचत उपयोग गनइ ,
(झ) वदगो वबकासका िावरिय लक्ष प्रावप्तका लावग टे वा पुग्ने िालको कायइ क्र म पवहचान ि सं चालन गनइ
वद्वपक्षीय वा बहु प क्षीय साझे दािीमा आधारित कायइ क्र म सन्चालन गने ,

१२.

कोषको रकम प्रर्ोगमा िन्देज : १) यस कायइ वववधमा अन्यत्र जुन सुकै कु िा ले विएको

भए

तापवन

देहायको

प्रयोजनका लावग कोषमा जम्मा भएको िकम िचइ गनइ पाईने छै नाः
(क) दैवनक तथा वनयवमत प्रशासवनक कायइ को लावग िचइ गनइ ,
(ि) कु नै पवन पदावधकािी वा कमइ चािीलाई वनयवमत रूपमा तलब, भत्ता वा अन्य सुववधा उपलब्ध
गिाउन,
(ग) कु नै पवन पदावधकािी वा कमइ चािीलाई भ्रमण िचइ वा अन्य त्यस्तै प्रकािको िचइ वा सुवबधा
उपलब्ध गिाउन,
(घ) कु नै पवन वकवसमको चन्दा, पुि स्काि, उपहाि, ववज्ञापन वा आवथइ क सहायता उपलब्ध गिाउन,
(ङ) वनयवमत बावषइ क कायइ क्र म वभत्र समावे श भएका वाताविण व्यवस्थापन सम्ववन्ध ववषयमा दोहोिो
पने गिी समानान्ति गोवि,सभा,सम्मे ल न से वमनाि वा अन्तिवक्रया जस्ता कायइ क्र म सञ्चालन गनइ ,
गिाउन,
(च) वाताविण व्यवस्थापनसं ग आबर्द् गिी वनयवमत प्रकृ वतका पूवाइ धाि ववकास तथा वनमाइ ण सम्बन्धी
कायइ गनइ , गिाउन,
(छ) वाताविण व्यवस्थापनसँ ग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएको अन्य कु नै पवन कायइ गनइ , गिाउन ।
२) कोषलाई प्राप्त भएको वस्तु ग त सहायता सामाग्री आं वशक वा पूणइ रूपमा
कायाइ ल यको प्रयोजनमा वा
कायाइ ल यको कु नै पदावधकािी वा कमइ चािीको वनयवमत
प्रयोजनका लावग प्रयोग नभएको सुवनवश्चत गने वजम्मे वािी
सं योजकको हु ने छ ।
परिच्छे द – ५

कोषको खाता सञ्चालन, ले खा तथा ले खा पररिण
१३.

कोषको खाता सञ्चालन : १) कोषको बैं क िाता सञ्चालन नगिपावलकाको प्रमुि प्रशासकीय अवधकृ त वा वनजले

तोके को अवधकृ त स्तिको कमइ चािी ि ले िा
हु ने छ ।

प्रमुि वा वनजले तोके को ले िाको कमइ चािीको सं यु ि दस्तितबाट

२) कोषबाट गरिने सबै वकवसमका भुिानी गदाइ अवनवायइ रूपमा बैं क माफइ त मात्र
३) कोषलाई प्राप्त वस्तु ग त सहायता सामाग्रीको वनकासा सं योजकको आदेश मा
अवधकृ त वा वनजले तोके को वाताविण व्यवस्थापन शािा प्रमुि बाट हु ने छ ।


गरिने छ ।
प्रमुि

प्रशासकीय

४) उपदफा (३) बमोवजम वस्तु ग त सहायता सामाग्री वाताविण व्यवस्थापन
कायइ मा उपयोगका लावग
वनकासा गदाइ मौज्दात वकताबमा िचइ अवभले ि जनाई
वनकासा वदनु पने छ ि त्यस्तो सामाग्रीको अवभले ि
मूल्यलाई कोषको िचइ को रूपमा
समे त अवभले िीकिण गरिने छ ।
१४.

कोषको आर्व्र्र्को लेखा तथा सोको सावयजवनकरण : १) कोषको आय व्ययको ले िा

प्रचवलत कानू न बमोवजम

िाविने छ ।
२) कोषले नगि कायइ पावलकाले तोके बमोवजम आन्तरिक वनयन्त्रण प्रणाली कायम गनइु पने छ ।
३) कोषको मावसक रूपमा भएको आम्दानी ि िचइ को ववविण अको मवहनाको सात गते वभत्रमा सावइ ज वनक
गनइु प ने छ ।
४) आवथइ क वषइ समाप्त भएको वमवतले दुर्इ मवहना वभत्र सवमवतले कोषको वावषइ क
समे त िुल्ने वावषइ क प्रवतवे दन तयाि गिी कायइ पावलका समक्ष पे श गनुइ पने छ ।

आय व्ययको ववविण

५) कायइ पावलका समक्ष पे श भएको कोषको वावषइ क प्रवतवे दन उपि कायइ पावलकामा छलफल गिी सो वनणइ य
सवहत ले िा सवमवत माफइ त नगिसभा समक्ष पे श गिी अनु मोदन गनुइ पने छ ।
१५.

लेखा पररिण : १) कोषको आन्तरिक ले िापिीक्षण नगिपावलकाको आन्तरिक ले िा

परिक्षण शािाबाट हु ने छ ।

२) कोषको अवन्तम ले िापिीक्षण महाले िा पिीक्षकबाट हु ने छ ।
३) कायइ पावलकाले चाहेमा जुन सुकै बित सवमवतको वहसाव वकताव जाँ च्न वा जाँ च गिाउन सक्ने छ ।
४) सवमवतले कम्तीमा वषइ को एक पटक कायइ पावलका माफइ त कोषको सावइ ज वनक
व्यवस्था वमलाउनु पने छ ।
परिच्छे द –६
सशतय सहार्ता र अनु ग मन
१६.

ि सामावजक परिक्षणको

सशतय सहार्ता : १) वाताविण व्यवस्थापन सम्बन्धी तोवकएको कायइ सम्पादन गने शतइ

सवहत कु नै व्यवि वा
सं स्थाले कोषमा सहायता उपलब्ध गिाउन चाहेमा त्यस्तो
सहायता प्राप्त गनुइ पूवइ सवमवतले शतइ स्वीकाि गने वा नगने
सम्बन्धी वनणइ य
गने छ ि शतइ स्वीकाि गिे को अवस्थामा मात्र सहायता िकम वा सामाग्री कोषमा
जम्मा हु ने छ ।
ति ने पाल सिकाि, प्रदेश सिकाि वा स्थानीय सिकािले सशतइ अनु दान उपलब्ध गिाउने हकमा सवमवतको
पूवइ वनणइ य आवश्यक पने छै न ।
२) उपदफा (१) बमोवजम कोषमा प्राप्त अनु दान िकम वा वस्तु ग त सहायता
काममा मात्र उपयोग गनइु प ने छ ।

सामाग्रीलाई

तोवकएको

३) उपदफा (१) बमोवजम कोषमा प्राप्त अनु दान िकम वा वस्तु ग त सहायता
सामाग्री
तोवकए
बमोवजमको कायइ मा उपयोग भए-नभएको सम्बन्धमा त्यस्तो सहायता उपलब्ध गिाउने व्यवि वा सं स्थाले ववविण माग
गिे मा सोको ववविण उपलब्ध गिाउनु प ने छ ।


४) उपदफा (१) बमोवजम कोषमा सहायता स्वरुप प्राप्त हु ने मे शीनिी औजाि एवं भौवतक
भण्डािण तथा ववतिण कायइ लाई व्यववस्थत गनइ सवमवतले
थप मापदण्ड बनाई लागु गनइ सक्ने छ ।

सामाग्रीहरुको

१७. अनुगमन: १) यस कायइ वववध बमोवजम कोषबाट भए गिे का कामको वनयवमत अनु ग मन उप-प्रमुि को सं योजकत्वमा गठन हु ने

नगि स्तिीय अनु ग मन तथा सुप रिवे क्ष ण सवमवत माफइ त हु ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोवजम अनु ग मन सवमवत वा सो सवमवतले गठन गिे को अनु ग मन टोलीले प्राप्त कायाइ देश ि
सुच कको आधािमा अनु ग मन गरि सोको प्रवतवे द न सवमवत समक्ष पे श गनुइ पने छ ।
(३) उपदफा (२) बमोवजम पे श हु न आएको प्रवतवे दन समे त का आधािमा कोष
परिचालनमा कु नै कवम
कमजोिी भएको देविएमा त्यसलाई सुधाि गनइ सवमवतले
आवश्यक वनदेश न वदन सक्ने छ ि त्यस्तो वनदेश नको पालना
गनइु सम्बवन्धत्
सबै को कतइ व्य हु ने छ ।
४) उपदफा (३) मा जुन सुकै कु िा ले विएको भएता पवन कोष परिचालनमा कु नै
गवम्भि त्रुटी िहेको ि
सोलाई तत्काल िोक्न आवश्यक देविएमा सं योजकले त्यस्तो कायइ िोक्न वनदेश न वदन सक्ने छ ।
५) अनु ग मनका क्रममा कु नै संस्था वा व्यविले झुठा ववविण पे श गिी कोषबाट
सहयोग िकम प्राप्त गिे को
वा कोषले उपलब्ध गिाएको िकमको दुरू पयोग गिे को
पाईएमा दोषी उपि प्रचवलत कानू न बमोवजम कािवाही
हु ने छ ।
परिच्छे द –७

ववववि
१८.

परामशय वलन सक्ने : सवमवतले यस कायइ वववध बमोवजमको कायइ सम्पादन गनइ उपयु ि

साझे दाि सस्था वा सहयोगी सं स्थासं ग आवश्यक पिामशइ

ववज्ञ व्यवि वा स्थानीय

वलन सक्ने छ ।

१९. अविलेख राख्ने : १) सवमवतले कोष परिचालन सम्बन्धमा गिे को वनणइ य ि अन्य काम

कािवाहीको अवभले ि दुरु स्त िाख्नु

पने छ ।
२)उपदफा (१) बमोवजमको अवभले ि सवमवतको सदस्य-सवचवको वजम्मामा
िहने छ ।
३) दफा(१) बमोवजमको अवभले ि सिोकािवाला कु नै व्यवि वा सं स्थाले माग
गिे मा वनयमानु साि त्यस्तो
अवभले ि उपलब्ध गिाईने छ ।
२०. वनदेशन वदन सक्ने : नगिसभाले कोष सं चालनका ववषयमा नीवतगत मागइ द शइ न एवं
वनदेश न वदन सक्ने छ ि त्यस्तो
मागइ द शइ न को पालना गनुइ सम्बवन्धत सबै को
कतइ ब्य हु ने छ ।
२१. ब्र्ाख्र्ा, थपर्ट वा हेरफे र गनय सक्ने : यो कायइ वववध कायाइ न्वयनको क्रममा कु नै कानू नी जवटलता ,वद्वववधा वा अस्पिता भएमा
कायइ पावलकाले आवश्यकता अनु साि व्याख्या, थपघट तथा हेि फे ि गनइ सक्ने छ ।
२२. िचाउ : यो कायइ वववध लागू हु नु पूवइ नगि कायइ पावलकाबाट नगि स्तिीय वाताविण
ववकास कोष सं चालन सम्बन्धमा भए
गिे का काम कािवाही तथा वनणइ य हरु यसै कायइ वववध बमोवजम भए सिह मावनने छ ।

नगि कायइपावलकाबाट स्वीकृ त वमवत
प्रमावणत गने पदावधकािीको नामाः

दस्तित :

पदाः

वमवताः



