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सूर्ोदर् नगरपावलकाको  

वातावरण ववकास कोष (सञ्चालन) कार्यवववि, २०७५ 

                                        

प्रस्तावनााः 

नेपालको संववधानले प्रत्येक नागरिकलार्इ स्वच्छ वाताविणमा बाच्न पाउने अवधकािलार्इ मौवलक हकको रुपमा प्रत्याभूत गिेको छ । 

नेपालको संववधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको २२ वटा अवधकाि सूचीमा स्थानीय बजाि व्यवस्थापन, वाताविण संिक्षण ि 

जैवीक ववववधता सम्वन्धी एकल अवधकाि समेत िहेको छ । स्थानीय सिकाि संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २ को (क) 

देवि (फ) सम्म उल्लेवित गाउपावलका ि नगिपावलकाको काम, कतइब्य ि अवधकािको वुंदा (ञ) को क्रम संख्या १२ मा वातावरण 

संरक्षण र जैवीक बिबवधता, स्थानीय नीबत, कानून, मापदण्ड, योजना तजजुमा तथा त्यसको अनजगमन र बनयमन, स्थानीय स्तरमा 

वातावरणीय जोबिम न्यूनीकरणका कामहरू स्थानीय तहकै के्षत्रावधकाि वभत्र िहेको छ ।  

सुयोदय नगिपावलकाको पवहलो ि तेस्रो नगि सभाबाट स्वीकृत वाताविण संिक्षण नीवत कायाइन्वयन गनइ वाताविण  ववकास कोष 

स्थापना गरिएको हुदा सो कोष सञ्चालन ि व्यवस्थापनकालावग कायइवववध बनाउन बाञ्छनीय भएकोले सूयोदय नगिपावलकाको 

प्रशासकीय कायइवबधी वनयवमत गने ऐन २०७५ को दफा ४ को अवधकाि प्रयोग गिी नगि कायइपावलकाले “सूयोदय नगिपावलकाको 

वाताविण ववकास कोष (सञ्चालन) कायइवववध २०७५" स्वीकृत गिी जािी गिेको छ ।   

 

परिच्छेद –१ 

प्रारवभिक 

 

 १. संविप्त नाम र प्रारभि : १) यो कायइवववधको नाम “सूयोदय नगिपावलकाको वाताविण ववकास ववशेष कोष (सञ्चालन) 

कायइवववध २०७५” िहेको छ ।  

२) यो कायइवववध तुरून्त प्रािम्भ हुनेछ ।  

 

 २. पररिाषा : ववषय वा प्रसंगले अको अथइ नलागेमा यस कायइवववधमा, 

(क) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सिकाि संचालन ऐन २०७४ सम्झनु पछइ  । 

(ि) “कायइपावलका” भन्नाले सूयोदय नगि कायइपावलका सम्झनु पछइ  । 

(ग) “कायाइलय” भन्नाले सूयोदय नगि कायइपावलकाको कायाइलय सम्झनु पछइ  । 

(घ) “कायइवबधी” भन्नाले सूयोदय नगिपावलकाको वाताविण ववकास कोष (सञ्चालन) कायइवववध २०७५ 

सम्झनु पछइ  । 

(ङ) “कोष ”भन्नाले सूयोदय नगिपावलकाको वाताविण ववकास कोष सम्झनु पछइ , 

(च) “वाताविण” भन्नाले प्राकृवतक, सांस्कृवतक ि सामावजक प्रणालीहरु, आवथइक तथा मानवीय 

वक्रयाकलापहरु ि वयनका अवयवहरु तथा ती अवयवहरु बीचको अन्तिवक्रया तथा अन्तिसम्बन्ध 

सम्झनु पछइ  । 

(छ) “प्रदूषण” भन्नाले  वाताविणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले परिवतइन गिी वाताविणमा उल्लेिनीय -

हास ल्याउने, क्षवत पु-याउने वा वाताविणको लाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनमा हानी नोक्सानी पु-याउने 

वक्रयाकलाप सम्झनु पछइ  ।  

(ज) “सवमवत” भन्नाले कायइवबधीको बुंदा ९ बमोवजमको कोष व्यवस्थापन सवमवत सम्झनु पछइ  । 

 

परिच्छेद –२ 

कोषको स्थापना , दीर्यकालीन सोच र उदे्दश्र्  

 



  

 

 ३.  कोषको स्थापना: १) स्थानीयस्तिमा उत्पन्न भएको वा हुन सक्ने वाताविणीय जोविम न्यूवनकिण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी 

कायइ सञ्चालन गनइकालावग आवश्यक स्रोत साधन संकलन ि परिचालन गनइ नगरस्तरीर् वातावरण ववकास कोष 

 िहनेछ । 

 

२) कोषको आय िकम संकलन तथा व्यय िकम परिचालनकालावग नगिपावलकाको  सवञ्चत कोष िाता िहेको बावणज्य बैंकमा एक 

छुटै्ट िाता िोवलनेछ ।  

 

३) कोषको कूल आम्दानी अन्तगइत यस कायइवववधको दफा ५ बमोवजम कोषमा जम्मा हुने गिी प्राप्त भएको िकम 

तथा कोषको िाता िहेको ववत्तीय संस्थाले कोष िकममा उपलब्ध गिाएको ब्याज आय ि दफा ६ बमोवजम प्राप्त भएको 

वस्तुगत सहायता सामाग्रीको प्रचवलत मूल्य समेतलाई जनाउँनेछ । 

 ति वस्तुगत सहायता सामाग्रीको प्रचवलत मूल्यलाई बैंकवहसाबमा समावेश गरिने छैन ।  

 

४) यस कायइवववधको दफा ६ बमोवजम कोषको नाममा प्राप्त हुन आउने वस्तुगत सहायता सामाग्रीको छुटै्ट मौज्दात 

वकताब स्थापना गरि अवभलेिीकिण गरिनेछ । 

 

 ४. कोष पररचालनको दीर्यकालीन सोच  : नगि स्तिीय वाताविण व्यवस्थापन कायइक्रमलाई  प्रभावकािी बनाई स्वच्छ ि 

स्वस्थ वाताविण वसजइना गनइ तथा प्राकृवतक स्रोतसाधनको वववेकशील प्रयोगको माध्ययमले वदगो ववकास लक्ष्य हावसल 

गनइ आवश्यक सहकायइ गनुइका साथै जलवायु परिवतइनबाट वसवजइत प्रवतकुल प्रभावहरुलाई न्यूनीकिण एवं अनुकुवलत 

बनाउदै लैजान उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गनुइ कोष परिचालनको  दीघइकालीन सोच  हुनेछ ।  

 

 ५.   कोषको उदे्दश्र् : कोषको उद्देश्य देहाय बमोवजम हुनेछाः   

(क) शहिी के्षत्रमा मानवीय वक्रयाकलापबाट उत्पन्न हुने सबै िाले प्रदुषण (जल, वायु, ध्ववन, फोहिमैला आवद) लाई िोकथाम ि 

न्यूनीकिण गनइ तथा ग्रामीण के्षत्रको प्राकृवतक सुन्दिता ि पयाइविणीय संतुलनलाई बचाई िाख्ने    अवभयानमा स्थानीय 

समुदायको मांगमा आधारित कायइक्रममा हातेमालो गने , 

(ि) मानवीय वक्रयाकलाप ि ववकास वनमाइणलाई वाताविण मैत्री बनाउन टेवा पु-याउने , 

(ग) हरित ववकासको अवधािणालाई प्रोत्सावहत गने  , 

(घ) वबषादीको प्रयोगलाई न्यूनीकिण गदै प्रागारिक कृवष प्रणालीलाई प्रोत्सावहत गनइ ि  

(ङ) पयाइ पयइटनको माध्यमले गरिवी वनवािणमा टेवा पु-याउन ,   

(च) जलवायु परिवतइनबाट उत्पन्न हुने प्रवतकूल असिलाई न्यूनीकिण गनइ एवं अनुकूलन बनाउने अवभयान 

संचालन गने ,   

(छ) नगिसभाबाट स्वीकृत नगिस्तिीय वाताविण व्यवस्थापन नीवत अनुकुलका वक्रयाकपाल गनइ गिाउन 

प्रोत्सावहत गने, 

 

 

परिच्छेद –३ 

    कोषको आभदानी  , खचय  र कोषको स्वरूप  

 

 ६. कोषको आभदानी : १) कोषमा देहाय बमोवजमका िकम आम्दानीको रूपमा जम्मा हुनेछ: 

 

(क)  नगिपावलकाको वावषइक बजेट माफइ त वाताविण व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुने गिी स्वीकृत िकम, 

(ि)  वाताविण व्यवस्थापन कायइका लावग कोषमा जम्मा हुनेगिी अन्य स्थानीय तहबाट प्राप्त िकम, 

(ग)  वाताविण व्यवस्थापन कायइका लावग कोषमा जम्मा हुनेगिी प्रदेश सिकाि तथा नेपाल सिकािबाट प्राप्त िकम, 



  

 

(घ)  नगिसभाबाट पारित आवथइक ऐनमा व्यवस्था गरिए बमोवजम वाताविण व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुने गिी तोवकएको वशषइक 

अन्तगतइ प्राप्त हुने शुल्क तथा दस्तुि िकम,  

(ङ)   वववभन्न िावरिय तथा अन्तिाइवरिय गैिसिकािी संघ संस्थाहरू तथा साझेदाि वनकायको तफइ बाट प्रचवलत कानूनको अवधनमा िवह 

कोषमा जम्मा हुने गिी उपलब्ध सहयोग िकम,  

(च)  कोषको िाता सञ्चालनमा िहेको ववत्तीय संस्थाले त्यस्तो कोषमा िहेको िकममा उपलब्ध गिाएको ब्याज आय, 

(छ) प्रचवलत कानूनको अवधनमा िवह कोषमा जम्मा हुनेगिी कुनै व्यवि, संघ,    संस्था वा उद्योग वा व्यसायबाट प्राप्त िकम  ,  

(ज)  माथी उल्लेि भए बाहेक अन्य कुनै  श्रोतबाट प्राप्त िकम , 

 

२) उपदफा (१) बमोवजम कोषलाई उपलब्ध हुने िकम सम्बवन्धत व्यवि वा संस्थाले यस कायइवववधको दफा 3 

को उपदफा (२) बमोवजमको कोषको बैंक िातामा वसधै जम्मा गरिवदन वा नगिपावलकाको आवथइक प्रशासन शािा माफइ त  

 नगद वा चेकबाट पवन जम्मा गनइ सक्नेछ । त्यसिी सहयोग िकम जम्मा हुन आएमा आवथइक प्रशासन शािाले 

सम्बवन्धत व्यवि वा संस्थालाई सोको जानकािी सवहत िकम प्राप्त भएको  भपाइई उपलब्ध गिाउनु पनेछ । 

 

३) कोषमा िकम जम्मा गने व्यवि तथा संस्थाको नाम ि प्राप्त सहायता िकम सम्बन्धी मावसक ववविण अको 

मवहनाको सात गते वभत्र सावइजवनक गनुइ पनेछ । 

 ति कुनै व्यवि वा संस्थाले सहायता उपलब्ध गिाउँदा आफ्नो नाम सावइजवनक नगनइ सवमवतलाई वलवित 

अनुिोध गिेको िहेछ भने वनजको नाम उल्लेि नगिी  ववविण सावइजवनक गनइ बाधा पने छैन।  

 

 ७. कोषको रकम खचय : १) कोषमा जम्मा भएको िकम िचइ तथा वाताविण व्यवस्थापनका लावग प्राप्त वस्तुगत सहायता 

सामाग्रीको िचइ वनकासा सवमवतको वनणइयानुसाि  हुनेछ ।  

 

२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेविएको भएता पवन वाताविण व्यवस्थापनसंग  सम्ववन्धत कायइमा तत्काल 

वनकासा गनुइ पने अवस्था िहेको, ति सवमवतको बैठक बस्न सक्ने अवस्था निहेमा तत्पश्चात लगत्तै बस्ने सवमवतको 

बैठकबाट अनुमोदन  गिाउने गिी संयोजकको वनणइयबाट एक पटकमा बढीमा पन्र हजाि रूपैयासम्मको  िकम िचइ गनइ 

बाधा पुग्ने छैन । 

  

३) कोषमा जम्मा भएको िकम तथा सामाग्री देहाय बमोवजमको कायइमा िचइ गरिनेछ:  

(क) वाताविण संिक्षण तथा व्यवस्थापनका काम गनइ, 

(ि) वाताविणीय वशक्षा, तावलम, अध्ययन अनुसन्धान सम्बवन्ध काममा ,  

(ग) समुदाय स्तिबाट सचालन गरिने वाताविण संिक्षण तथा व्यवस्थापनका सम्वन्धी कायइ गनइ, 

(घ) नसइिी स्थापना, संचालन, वृक्षािोपण एवं हरियाली प्रबर्द्इनको काममा समुदायको ज्ञान,सीप,क्षमता 

अवभवृवर्द् गने कायइक्रम गनइ, 

(ङ) वाताविण प्रबर्द्इन ि जलवायु अनुकूलन सम्बवन्ध वदवस, समािोह एवं अवभयान ि सो सम्बवन्ध 

जनचेतनामुलक कायइक्रम संचालन गनइ , 

(च) वाताविण संिक्षण, प्रबर्द्इन ि जलवायु अनुकूलनका के्षत्रमा अनुकिणीय  ि उल्लेिनीय योगदान 

वदने संघसंस्था वा व्यविलाई पुिस्कृत गने , 

(छ) नगिसभा ि नगिकायइपावलका वा संघीय ि प्रदेश सिकािले तोके बमोवजमको वाताविण सिक्षण 

तथा व्यवस्थापन सम्ववन्ध अन्य काम गने , 

४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुिा लेविएको भए तापवन कायाइलयबाट वनयवमत रूपमा संचालन गरिने वाताविण 

व्यवस्थापन ि ववकास सम्बन्धी कायइक्रमलाई वाताविण व्यवस्थापन कोषसँग आवर्द् गिाएि कोषको िकमबाट कुनै पवन 

 वकवसमको िचइ गनइ पाईने छैन । 

 



  

 

५) कोषमा मौज्दात िकम पाँच लाि रूपैया भन्दा घवट भएको अवस्थामा कोष पूती नभए सम्म कुनै पवन कायइक्रम वा 

वक्रयाकलापकालावग कोषको िकम िचइ  गरिने छैन ।  

 

 ८.  रकम विज नहुने तथा आवती कोष (Revolving Fund) को रूपमा रहने : १) दफा ५ को  उपदफा (१) बमोवजम 

कोषमा जम्मा भएको िकम मध्ये आंवशक वा पुिै िकम कुनै आवथइक वषइमा िचइ नभई आवथइक वषइको अन्त्यमा बाँकी 

िहेमा त्यस्तो िकम  विज नभई कोषमै िहनेछ । 

 

२) कोषलाई आवती कोष (Revolving Fund) को रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।  

स्पष्टिकिणः यस दफाको प्रयोजनका लाबग आवती कोष (Revolving Fund) भन्नाले कोषिाट िर्ु भएको 

नगद रकम वाबषुक रुपमा िजेट बवबनयोजन माफुत पजनःपूती गदै जाने गरर स्थाबपत कोषलाई सम्झनज परु् । 

 

3) कोषमा मौज्दात िकम पाँच लाि रूपैया भन्दा न्यून हुन गएमा तत्काल थप िकम कोष पूती गनइ सवमवतले 

कायइपावलकालाई जानकािी गिाउनु पनेछ ।  

 

परिच्छेद ४ 

कोष व्र्वस्थापन सवमवत, अविकार र कोषको उपर्ोगको दार्रा  

 ९.   कोष व्र्वस्थापन सवमवत :  १) कोष संचालन ि व्यवस्थापनको लावग देहायका पदावधकािी सदस्य िहेको एक वाताविण 

व्यवस्थापन कोष व्यवस्थापन सवमवतको गठन हुनेछ , 

क)   नगर प्रमुख                                        - संर्ोजक  

ख)  संर्ोजक - वन, वातावरण तथा ववपद व्र्वस्थापन सवमवत    - सदस्र्  

        ग)  संर्ोजक - आवथयक विकास सवमवत - सदस्र् 

        र्)  संर्ोजक - पूवायिार विकास सवमवत        - सदस्र् 

ङ)  प्रमुख प्रशासकीर् अविकृत                 - सदस्र्  

च)  अविकृत प्रवतवनवि- वजल्ला/ईलाका वन कार्ायलर्            - सदस्र्  

छ)   शाखा प्रमुख- शहरी पूवायिार विकास शाखा                 - सदस्र्  

ज)  अध्र्ि - स्थानीर् उद्योग िावणज्र् संर्                  - सदस्र्  

झ)  टोल वनकास संस्था मध्रे्िाट (मवहला र पुरुष) २ प्रवतवनवि   - सदस्र्  

ञ) शाखा प्रमुख, वातावरण, ववपद व्र्वस्थापन तथा सरसफार्य शाखा -सदस्र् सवचव    

 

२) उपदफा(१)बमोवजमको सवमवत गठन सम्बवन्ध वनणइय कायइपावलकाबाट हुनेछ ।   

३)  सवमवतको बैठक प्रत्येक चौमावसकमा एक पल्ट बस्नेछ , ति ववषय बस्तुको महत्व ि छलफलको गहनतालाई दृविगत गिी 

संयोजकको आदेशमा आवश्यकता अनुसाि बैठक बोलाउन बाधा पने छैन । 

 

४) सवमवतले आवश्यकता अनुसाि ववषय के्षत्रका ववज्ञ, पदावधकािी  वा संस्थागत प्रवतवनवधलाई बैठकमा आमवन्त्रत गनइ सक्नेछ ;  

    

५) बैठक सम्बवन्ध अन्य प्रवक्रया ि कायइवववध सवमवतले वनधाइिण गिे अनुसाि हुनेछ । 

 

 १०)  सवमवतको काम,कतयब्र् र अविकार : सवमवतको काम, कतइब्य ि अवधकाि देहायमा उल्लेि  भए अनुसाि हुनेछ ; 

(क) वाताविण व्यवस्थापन सम्वन्धमा नगिसभाबाट स्वीकृत " वदगो वबकासको आधाि, भावी 

सन्ततीको अवधकाि" भन्ने दीघइकालीन सोचमा आधारित िही कोषको बावषइक कायइक्रम तजुइमा  

गने गिाउने, 

(ि) वदगो ववकासका ववश्वव्यापी लक्ष बमोवजम वनधाइरित िावरिय लक्ष्यमा आधारित िवह सो सम्बवन्ध 

कायइक्रमको स्थानीयकिण गिी िावरिय लक्ष्य प्रावप्तमा सहयोग गने , 



  

 

(ग) ववकास ि वाताविण ववचको अन्तिसम्बन्धलाई वाताविण संिक्षणसंग  आबर्द् गनइ ववकास 

वनमाइणका सबै िाले आयोजना तथा कायइक्रम कायाइन्वयनमा श्रममूलक प्रवववधलाई प्रोत्सावहत 

गनइ सशि भूवमका वनवाइह गने , 

(घ) वाताविणीय वशक्षा, तावलम, अध्ययन अनुसन्धान सम्बवन्ध काममा स्थानीय वशक्षक एवं 

छात्रछात्रालाई आकवषइत गनइ सो सम्बवन्ध अनुवशक्षण, अन्तिवक्रया एवं प्रोत्साहनका कायइहरु 

पवहचान गनइ ि कायाइन्वयन गनइ समन्वयात्मक भूवमका वनवाइह गने  ,  

(ङ)  वाताविणीय व्यवस्थापनका कामलार्इ प्रभावकािी बनाउन नगिपावलका के्षत्रमा कायइित वववभन्न 

सामावजक ि सामुदावयक संघ संस्था, ववकास साझेदाि, वनजी के्षत्र ि आम नगिबासीबीच 

साझेदािी ववकास गिी उपलब्ध श्रोतसाधन समन्वयात्मक रुपमा एकद्वाि प्रणालीबाट िचइ गनइ  

समन्वयकािी भूवमका वनवाइह गने,    

(च) वाताविण संिक्षण ि सम्वर्द्इनका कृयाकलापहरुमा स्थानीय समुदायको अथइपूणइ सहभावगता ि 

स्वावमत्व ग्रहणकालावग समुदायस्तिबाट नै वाताविण संिक्षण तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कायइ 

गनइ  गिाउन उत्पे्ररित गने , 

(छ) नसइिी स्थापना,संचालन, वृक्षािोपण एवं हरियाली प्रबर्द्इनको काममा समुदायको ज्ञान,सीप,क्षमता 

अवभवृवर्द्का काम गनइ सहयोग गने , 

(ज) वाताविण प्रबर्द्इन ि जलवायु अनुकूलन सम्बवन्ध वदवस, समािोह एवं      अवभयान ि 

जनचेतनामुलक कायइक्रम संचालन गनइ वबवभन्न संघसंस्था     तथा सिोकािवाला बीच समन्वय ि 

सहकायइ गने    , 

(झ) वाताविण संिक्षण, प्रबर्द्इन ि जलवायु अनुकूलनका के्षत्रमा अनुकिणीय  ि उल्लेिनीय योगदान 

वदने संघ संस्था, व्यवि, पदावधकािी ि कमइचािीलाई पुिस्कृत गनइ वसफारिश गने , 

(ञ) नगिसभाबाट स्वीकृत वाताविण संिक्षण सम्वन्धी नीवतमा आधारित  कायइक्रम पवहचान गनइ एवं 

नीवतमा समय सापेक्ष परिमाजइन ि सुधाि गनइ आवश्यक सुझाव तथा पिामशइ उपलब्ध गिाउने , 

(ट) आवथइक रुपमा कोषलाई सबल बनाउन स्थानीय ि बाह्य साझेदािसंग साझेदािी वृवर्द्का लावग 

सहजीकिण, छलफल ि समन्वय कायम गने ,    

(ठ) नगिसभा ि कायइपावलकाबाट वनदेवशत तथा संघीय ि प्रदेश सिकािले तोके बमोवजमको वाताविण 

संिक्षण तथा व्यवस्थापन सम्ववन्ध अन्य काम गने ,  

      

 ११.  कोषको रकम उपर्ोग हुने िेत्र र दार्रा : कोषमा जम्मा िहेको िकम वाताविणको  संिक्षण, प्रदुषण िोकथाम ि वनयन्त्रण 

एवं प्राकृवतक सम्पदाको संिक्षण ि  सम्बर्द्इनका काममा उपयोग गरिनेछ । कोषको िकम उपयोगको दायिा देहाय 

 अनुसाि हुनेछ ; 

(क) वाताविण संिक्षण, फोहिमैला व्यवस्थापन तथा प्रदुषण वनयन्त्रण,  प्राकृवतक सम्पदाको संिक्षण 

सम्बवन्ध के्षत्रमा जनचेतना अवभवृवर्द् तथा  समुदायको सशविकिणका लावग समुहगत ि 

संस्थागत साझेदािीका माध्यमबाट काम गने,  ,   

(ि) वाताविणीय वशक्षा, अध्ययन, अनुसन्धान सम्बवन्ध काममा योगदान वदन सक्ने वशक्षालय, 

प्रवशक्षण केन्र, पिामशइदातृ वनकायको पवहचान गिी साझेदािी प्रबर्द्इनका कामहरु गने ,  

(ग) वाताविणको संिक्षण, फोहिमैला व्यवस्थापन एवं प्रदुषण वनयन्त्रण, प्राकृवतक सम्पदाको संिक्षण 

जस्ता ववषयमा सामुदावयक सशविकिणका लावग बावषइक बजेट ि कायइक्रमले नसमेटेका के्षत्रमा 

लगानी गनइ  ,   

(घ) बृहद वृक्षािोपण ि संिक्षणका माध्यमले हरियाली प्रबर्द्इनका लावग नगिपावलकाको नीवत वनदेशन 

अनुसाि प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध गिाउने , 

(ङ)  वन नसइिी, जडीबुटी नसइिी स्थापना एवं जैवीक ववववधता संिक्षणमा समुदाय ि वनजी क्षेत्रलाई 

आकवषइत ि प्रोत्सावहत गने कायइक्रमहरु संचालन गनइ , 



  

 

(च)  समग्र कृवष कायइमा बढदो वबषादी प्रयोग न्यूनीकिणका लावग जैववक तथा प्रांगारिक िेवत 

प्रणालीलाई प्रोत्सावहत गनइ समुदायमा आधारित कायइक्रम कायाइन्वयन गनइ,  

(छ) सूयोदय नगिपावलकालाई यस प्रदेशको वाताविण तथा जैववक ववववधता संिक्षण क्षेत्रको एक 

अग्रणी ि उदाहिणीय वसकाई केन्र ( LearniLearning Centre) को रुपमा ववकवसत् गनइ 

टेवा पुग्ने कायइक्रम संचालन गनइ,   

(ज) पयाइ पयइटन प्रबर्द्इन, पयाइविण संिक्षण एवं वाताविण व्यवस्थापनसँग सम्बवन्धत अनुकिणीय ि 

उदाहिणीय कामका लावग उपलब्ध श्रोत साधनको समुवचत उपयोग गनइ , 

(झ) वदगो वबकासका िावरिय लक्ष प्रावप्तका लावग टेवा पुग्ने िालको कायइक्रम पवहचान ि संचालन गनइ 

वद्वपक्षीय वा बहुपक्षीय साझेदािीमा आधारित कायइक्रम सन्चालन गने,  

 

 

  

१२. कोषको रकम प्रर्ोगमा िन्देज :  १) यस कायइवववधमा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेविएको  भए तापवन देहायको 

प्रयोजनका लावग कोषमा जम्मा भएको िकम िचइ गनइ पाईने  छैनाः 

(क) दैवनक तथा वनयवमत प्रशासवनक कायइको लावग िचइ गनइ,  

(ि) कुनै पवन पदावधकािी वा कमइचािीलाई वनयवमत रूपमा तलब, भत्ता वा अन्य सुववधा उपलब्ध 

गिाउन,  

(ग) कुनै पवन पदावधकािी वा कमइचािीलाई भ्रमण िचइ वा अन्य त्यस्तै प्रकािको िचइ वा सुवबधा 

उपलब्ध गिाउन, 

(घ) कुनै पवन वकवसमको चन्दा, पुिस्काि, उपहाि, ववज्ञापन वा आवथइक सहायता उपलब्ध गिाउन, 

(ङ)  वनयवमत बावषइक कायइक्रम वभत्र समावेश भएका वाताविण व्यवस्थापन सम्ववन्ध ववषयमा दोहोिो 

पने गिी समानान्ति गोवि,सभा,सम्मेलन सेवमनाि वा अन्तिवक्रया जस्ता कायइक्रम सञ्चालन गनइ, 

गिाउन, 

(च) वाताविण व्यवस्थापनसंग आबर्द् गिी वनयवमत प्रकृवतका पूवाइधाि ववकास तथा वनमाइण सम्बन्धी 

कायइ गनइ, गिाउन, 

(छ) वाताविण व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएको अन्य कुनै पवन कायइ गनइ, गिाउन ।  

 

२) कोषलाई प्राप्त भएको वस्तुगत सहायता सामाग्री आंवशक वा पूणइ रूपमा  कायाइलयको प्रयोजनमा वा 

कायाइलयको कुनै  पदावधकािी वा कमइचािीको वनयवमत  प्रयोजनका लावग प्रयोग नभएको सुवनवश्चत गने वजम्मेवािी 

संयोजकको हुनेछ ।  

 

 

परिच्छेद – ५ 

कोषको खाता सञ्चालन, लेखा तथा लेखा पररिण  

 

 १३. कोषको खाता सञ्चालन : १) कोषको बैंक िाता सञ्चालन नगिपावलकाको प्रमुि प्रशासकीय अवधकृत वा वनजले 

तोकेको अवधकृत स्तिको कमइचािी ि लेिा  प्रमुि वा वनजले तोकेको लेिाको कमइचािीको संयुि दस्तितबाट 

हुनेछ ।  

 

२) कोषबाट गरिने सबै वकवसमका भुिानी गदाइ अवनवायइ रूपमा बैंक माफइ त मात्र  गरिनेछ । 

 

 ३) कोषलाई प्राप्त वस्तुगत सहायता सामाग्रीको वनकासा संयोजकको आदेशमा  प्रमुि प्रशासकीय 

अवधकृत वा वनजले तोकेको वाताविण व्यवस्थापन शािा  प्रमुिबाट हुनेछ ।  



  

 

 

 ४) उपदफा (३) बमोवजम वस्तुगत सहायता सामाग्री वाताविण व्यवस्थापन  कायइमा उपयोगका लावग 

वनकासा गदाइ मौज्दात वकताबमा िचइ अवभलेि जनाई  वनकासा वदनु पनेछ ि त्यस्तो सामाग्रीको अवभलेि 

मूल्यलाई कोषको िचइको रूपमा  समेत अवभलेिीकिण गरिनेछ । 

 

 १४. कोषको आर्व्र्र्को लेखा तथा सोको सावयजवनकरण : १) कोषको आय व्ययको लेिा  प्रचवलत कानून बमोवजम 

िाविनेछ ।  

 

२) कोषले नगि कायइपावलकाले तोके बमोवजम आन्तरिक वनयन्त्रण प्रणाली कायम  गनुइ पनेछ। 

 

 ३) कोषको मावसक रूपमा भएको आम्दानी ि िचइको ववविण अको मवहनाको सात  गते वभत्रमा सावइजवनक 

गनुइपनेछ । 

 

 ४) आवथइक वषइ समाप्त भएको वमवतले दुर्इ मवहना वभत्र सवमवतले कोषको वावषइक  आय व्ययको ववविण 

समेत िुल्ने वावषइक प्रवतवेदन तयाि गिी कायइपावलका समक्ष  पेश गनुइ पनेछ । 

 

 ५) कायइपावलका समक्ष पेश भएको कोषको वावषइक प्रवतवेदन उपि कायइपावलकामा  छलफल गिी सो वनणइय 

सवहत लेिा सवमवत माफइ त नगिसभा समक्ष पेश गिी  अनुमोदन गनुइ पनेछ ।  

 

 १५. लेखा पररिण : १) कोषको आन्तरिक लेिापिीक्षण नगिपावलकाको आन्तरिक लेिा  परिक्षण शािाबाट हुनेछ ।  

 

२) कोषको अवन्तम लेिापिीक्षण महालेिा पिीक्षकबाट हुनेछ । 

 

३) कायइपावलकाले चाहेमा जुनसुकै बित सवमवतको वहसाव वकताव जाँच्न वा जाँच  गिाउन सक्नेछ ।  

 

४) सवमवतले कम्तीमा वषइको एक पटक कायइपावलका माफइ त कोषको सावइजवनक  ि सामावजक परिक्षणको 

व्यवस्था वमलाउनु पनेछ । 

परिच्छेद –६ 

सशतय सहार्ता र अनुगमन  

 

 १६. सशतय सहार्ता : १) वाताविण व्यवस्थापन सम्बन्धी तोवकएको कायइ सम्पादन गने शतइ  सवहत कुनै व्यवि वा 

संस्थाले कोषमा सहायता उपलब्ध गिाउन चाहेमा त्यस्तो  सहायता प्राप्त गनुइ पूवइ सवमवतले शतइ स्वीकाि गने वा नगने 

सम्बन्धी वनणइय  गनेछ ि शतइ स्वीकाि गिेको अवस्थामा मात्र सहायता िकम वा सामाग्री कोषमा  जम्मा हुनेछ । 

ति नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि वा स्थानीय सिकािले सशतइ अनुदान उपलब्ध  गिाउने हकमा सवमवतको 

पूवइ वनणइय आवश्यक पने छैन ।  

 

२) उपदफा (१) बमोवजम कोषमा प्राप्त अनुदान िकम वा वस्तुगत सहायता  सामाग्रीलाई तोवकएको 

काममा मात्र उपयोग गनुइपनेछ ।  

 

३) उपदफा (१) बमोवजम कोषमा प्राप्त अनुदान िकम वा वस्तुगत सहायता  सामाग्री तोवकए 

बमोवजमको कायइमा उपयोग भए-नभएको सम्बन्धमा त्यस्तो  सहायता उपलब्ध गिाउने व्यवि वा संस्थाले ववविण माग 

गिेमा सोको ववविण  उपलब्ध गिाउनुपनेछ । 

 



  

 

४) उपदफा (१) बमोवजम कोषमा सहायता स्वरुप प्राप् त हुने मेशीनिी औजाि एवं   भौवतक सामाग्रीहरुको 

भण्डािण तथा ववतिण कायइलाई व्यववस्थत गनइ सवमवतले  थप मापदण्ड बनाई लागु गनइ सक्नेछ । 

 

 १७.  अनुगमन: १) यस कायइवववध बमोवजम कोषबाट भए गिेका कामको वनयवमत अनुगमन   उप-प्रमुिको संयोजकत्वमा गठन हुने 

नगि स्तिीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण  सवमवत माफइ त हुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोवजम अनुगमन सवमवत वा सो सवमवतले गठन गिेको  अनुगमन टोलीले प्राप्त कायाइदेश ि 

सुचकको आधािमा अनुगमन गरि सोको  प्रवतवेदन सवमवत समक्ष पेश गनुइ पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोवजम पेश हुन आएको प्रवतवेदन समेतका आधािमा कोष  परिचालनमा कुनै कवम 

कमजोिी भएको देविएमा त्यसलाई सुधाि गनइ सवमवतले  आवश्यक वनदेशन वदन सक्नेछ ि त्यस्तो वनदेशनको पालना 

गनुइ सम्बवन्धत्  सबैको कतइव्य हुनेछ ।  

४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुिा लेविएको भएता पवन कोष परिचालनमा कुनै  गवम्भि त्रुटी िहेको ि 

सोलाई तत्काल िोक्न आवश्यक देविएमा संयोजकले त्यस्तो  कायइ िोक्न वनदेशन वदन सक्नेछ । 

 

५) अनुगमनका क्रममा कुनै संस्था वा व्यविले झुठा ववविण पेश गिी कोषबाट  सहयोग िकम प्राप्त गिेको 

वा कोषले उपलब्ध गिाएको िकमको दुरूपयोग गिेको  पाईएमा दोषी उपि प्रचवलत कानून बमोवजम कािवाही 

हुनेछ । 

 

परिच्छेद –७ 

ववववि 

 

 १८. परामशय वलन सक्ने : सवमवतले यस कायइवववध बमोवजमको कायइ सम्पादन गनइ उपयुि  ववज्ञ व्यवि वा स्थानीय 

साझेदाि सस्था वा सहयोगी संस्थासंग आवश्यक पिामशइ  वलन सक्नेछ ।    

 

 १९.  अविलेख राख्ने : १) सवमवतले कोष परिचालन सम्बन्धमा गिेको वनणइय ि अन्य काम  कािवाहीको अवभलेि दुरुस्त िाख्नु 

पनेछ । 

 २)उपदफा (१) बमोवजमको अवभलेि सवमवतको सदस्य-सवचवको वजम्मामा  िहनेछ । 

३) दफा(१) बमोवजमको अवभलेि सिोकािवाला कुनै व्यवि वा संस्थाले माग  गिेमा वनयमानुसाि त्यस्तो 

अवभलेि उपलब्ध गिाईनेछ ।   

 २०.  वनदेशन वदन सक्ने : नगिसभाले कोष संचालनका ववषयमा नीवतगत मागइदशइन एवं  वनदेशन वदन सक्नेछ ि त्यस्तो 

मागइदशइनको पालना गनुइ सम्बवन्धत सबैको  कतइब्य हुनेछ । 

 २१.   ब्र्ाख्र्ा, थपर्ट वा हेरफेर गनय सक्ने : यो कायइवववध कायाइन्वयनको क्रममा कुनै कानूनी जवटलता ,वद्वववधा वा अस्पिता भएमा 

कायइपावलकाले आवश्यकता अनुसाि व्याख्या, थपघट तथा हेिफेि गनइ सक्नेछ ।  

 २२.   िचाउ : यो कायइवववध लागू हुनु पूवइ नगि कायइपावलकाबाट  नगि स्तिीय वाताविण  ववकास कोष संचालन सम्बन्धमा भए 

गिेका काम कािवाही तथा वनणइयहरु यसै कायइवववध बमोवजम भए सिह मावननेछ।   

 

 

नगि कायइपावलकाबाट स्वीकृत वमवत   

प्रमावणत गने पदावधकािीको नामाः दस्तित : 

पदाः वमवताः 

 


