
 

 

 

 

 

 

 

 

सूर्योदर्य राजपत्र 

सूर्योदर्य नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित 

खण्ड (२) फिक्कि, इिाम, १ नं. प्रदेि, नेपाि, चैत्र 2० गते, २०७५ साि, 
संख्र्या ९ 

भाग –२ 

नेपालको संविधानको धारा २२३ को उपधारा (१) बमोविम गठन भएको 

यस सूयोदय नगरपावलकाको नगर काययपावलकाले बनाएको तल लेविए 

बमोविमको काययविवध , वनदेविका सियसाधारणको िानकारीका लावग 

प्रकािन गररएको छ ।  

 

 



सूर्योदर्य नगरपालिकाको कन्र्याम पर्ययटकीर्य क्षते्रमा 
ट्रिी व्र्यवसार्य सञ्चािन तथा व्र्यवस्थापन 

कार्ययफवलि, २०७५ 

प्रस्तावना: 

 नेपाि सरकारद्वारा घोफित १०० उत्कृष्ट 
गन्तव्र्यस्थिहरुको सूचीमा समाविे भएको पर्ययटकीर्य नगरी 
सूर्योदर्य नगरपालिकाको कन्र्याम पर्ययटकीर्य के्षत्रको व्र्यवशस्थत 
फवकास, व्र्यवस्थापन एवम ् कन्र्याम सौन्दर्ययकरण  गरुुर्योजना 
(Kanyam Beautification Master Plan) िाई मूतयरुप ददनका िालग, 

 साना मोबाइि ट्रिी व्र्यवसार्यको सञ्चािन तथा 
व्र्यवस्थापनका िालग कार्ययफवलि बनाई िाग ु गनय वाञ्छनीर्य 
भएकोिे, सूर्योदर्य नगरपालिका, नगर कार्ययपालिकाको लमलत 
२०७५/१२/१९ को बैठकबाट र्यो कार्ययफवलि बनाई िाग ुगरेको 
छ । 

(१) संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (क) र्यो कार्ययफवलिको नाम "सूर्योदर्य 
नगरपालिकाको कन्र्याम पर्ययटकीर्य क्षेत्रमा ट्रिी व्र्यवसार्य सञ्चािन 
तथा व्र्यवस्थापन कार्ययफवलि, २०७५" रहनेछ । 

(ख) र्यो कार्ययफवलि तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

(२) पररभािा: फविर्य वा प्रसंगिे अन्र्यथा अथय निागेमा, र्यस 
कार्ययफवलिमा: 



(क) "नगरपालिका" वा "नगर" भन्नािे सूर्योदर्य 
नगरपालिका सम्झनपुछय । 

(ख) "नगर प्रमखु" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको नगर 
प्रमखु सम्झनपुछय । 

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

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

(ङ) "कन्र्याम पर्ययटकीर्य के्षत्र" भन्नािे सूर्योदर्य 
नगरपालिकाको वडा नं. ६,७ र ८ को कन्र्याम 
के्षत्र बझु्नपुछय । 

(च) "ट्रिी" भन्नािे व्र्यवसार्यीहरुिे व्र्यवसार्य सञ्चािन गनय 
प्रर्योग गने ठेिागाडी बझु्नपुछय । 

(छ) "ट्रिी व्र्यवसार्यी" भन्नािे कन्र्याम पर्ययटकीर्य के्षत्रमा 
कोिेिी पसि, कस्मफेटक पसि, शचर्या पसि, दूि 
पसि, नास्ता पसि, डे्रस अप (िोटो सटु) पसि 
तथा सब्जी पसि भने्न बझु्नपुछय । 

(ज) "सूचीकृत" भन्नािे व्र्यवसार्यीहरुको दताय बझु्नपुछय । 



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

(ञ) "सम्बशन्ित लनकार्य" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिका, 
नगर कार्ययपालिका भने्न सम्झनपुछय । 

(३) व्र्यवसार्य सञ्चािन प्रफिर्या: (क) कन्र्याम पर्ययटकीर्य क्षते्रमा 
ट्रिी व्र्यवसार्य गनयका िालग व्र्यवसार्यीहरुिे अनसूुची – १ 
बमोशजमको कागजातसफहत सम्बशन्ित वडा कार्यायिर्यमा सूचीकृत 
हनुका िालग लनवदेन ददनपुनेछ । 

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

(ग) व्र्यवसार्य सञ्चािन गनयका िालग नगरपालिका 
क्षेत्रलभत्रका नागररकहरुिाई प्राथलमकतामा  
राशखनेछ । 

(घ) "एक पररवार, एक व्र्यवसार्य" पद्दलत अपनाइनछे । 
एक पररवारिे एउटा व्र्यवसार्य मात्र सञ्चािन गनय 
पाइनेछ । 

(ङ) तोफकएको व्र्यवसार्यभन्दा अन्र्य व्र्यवसार्य सञ्चािन 
गनय पाइन ेछैन । व्र्यवसार्यीिे व्र्यवसार्यको प्रकार 
पररवतयन गनय चाहेमा दिा ६ बमोशजमको 
व्र्यवस्थापन सलमलतमा लनवदेन ददनपुनेछ र उक्त 
सलमलतिे औशचत्र्य हेरी लिशखत रुपमा व्र्यवसार्यको 



प्रकार पररवतयनका िालग स्वीकृलत प्रदान गनय 
सक्नेछ ।  

 (च) व्र्यवसार्य सूचीकृत गदाय आ.व. ०७५/७६ का 
िालग रु. ५०० प्रविे िलु्क नगरपालिकामा 
बझुाउनपुनेछ । तर, मफहिा व्र्यवसार्यीका हकमा 
भने उक्त िलु्कमा ३५% छुट ददइनेछ । "ग" वगय 
ग सम्मका अपांगता भएका व्र्यशक्तहरुिाई ५०% 
छुट ददइनछे । 

(छ) प्रत्र्येक आलथयक वियको भाद्र मसान्तसम्ममा 
व्र्यवसार्यीहरुिे वडामा गई आफ्नो व्र्यवसार्य 
नवीकरण गनुयपनेछ । नवीकरण दस्तरु नगर 
सभािे तोकेबमोशजम हनुेछ । 

(ज) व्र्यवसार्य सञ्चािनका िममा कुनैपलन फकलसमका 
समस्र्याहरु आएमा व्र्यवस्थापन सलमलतमा सम्पकय  
राख्नपुनेछ ।  

(झ) ट्रिी लनमायण गदाय नगरपालिकाद्वारा स्वीकृत अनसूुची 
– २ बमोशजमको लडजाइन अनसुार बनाउनपुनेछ। 

(ञ) ट्रिी राख्न ेस्थान व्र्यवस्थापन सलमलतिे तोकेबमोशजम 
हनुेछ ।  

(४) व्र्यवसार्यीहरुिे पािना गनुयपने मापदण्डहरु: (क) 
व्र्यवसार्यीहरुिे अलनवार्यय रुपमा पररचर्य पत्र साथमा राख्नपुनेछ ।  



(ख) व्र्यवसार्यीहरुिे नगरपालिकािे लनिायरण गरेको 
अनसूुची – ३ बमोशजमको लडजाइनको Hat (टोपी) 
अलनवार्यय रुपमा िगाउनपुनेछ । 

(ग) प्रचलित कानूनिे वशजयत गरेका एवम ् प्रलतबशन्ित 
वस्त ुतथा सेवाको फकनबेच गनय पाइने छैन । 

(घ) व्र्यवसार्यीहरुिे आफ्नो सामानहरुको सरुक्षाको 
शजम्मेवारी स्वरं्यिे लिनपुनेछ । 

(ङ) मादक पदाथय, सूतीजन्र्य पदाथय, गटुखा, मि,ु चरुोट 
फविी फवतरण गनय पाइने छैन । 

(च) िोहोरको डस्टलबन बाफहर राख्न पाइने छैन ।  

(छ) ठेिागाडीमा भएको डस्टफवन मात्र प्रर्योग गनुयपनेछ। 

(ज) प्िाफष्टकजन्र्य वस्तहुरुको प्रर्योग गनय पाइने छैन । 

(५) व्र्यवसार्य दताय खारेजी गनय सक्ने: देहार्यका अवस्थामा 
नगरपालिकािे व्र्यवसार्य दताय खारेजी गनय सक्नछे : 

(क) लबना इजाजत पसि राखेमा 

(ख) व्र्यवस्थापन सलमलतको स्वीकृलतलबना ट्रिी राखेमा 

(ग) प्रलतबशन्ित सामानहरु फविी गरेको पाइएमा 

(घ) वातावरण खिि हनु ेबोिी व्र्यवहार गरेमा 



(ङ) अको व्र्यशक्तिाई व्र्यवसार्य बेचेमा वा सञ्चािन गनय 
ददएमा 

(च) गैरकानूनी अवाशञ्छत फिर्याकिाप गरेमा 

(६) कन्र्याम पर्ययटकीर्य क्षेत्रमा ट्रिी व्र्यवसार्य व्र्यवस्थापन 
सलमलतको गठन: कन्र्याम पर्ययटकीर्य क्षेत्रमा ट्रिी व्र्यवसार्यिाई 
लनर्यलमत रुपमा सञ्चािन तथा व्र्यवस्थापनका िालग देहार्य 
अनसुारको व्र्यवस्थापन सलमलत गठन हनुेछ: 

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

 (ख) आफकय टेक्ट इशन्जलनर्यर   
   - १ जना 

 (ग) सम्बशन्ित वडाका वडासशचव   
   - १ जना 

 (घ) व्र्यवस्थापन सलमलतिे मनोनर्यन गरेको २ जना 
मफहिा सदस्र्य  - २ जना 

 

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

(ख) कन्र्याम पर्ययटकीर्य क्षते्रमा ट्रिी व्र्यवस्थापन गने 
गराउने । 



(ग) लनर्यलमत रुपमा अनगुमन लनररक्षण गने गराउने । 

(घ) िोहरमैिा सरसिाईको व्र्यवस्थापन गने गराउन े। 

(ङ) व्र्यवसार्यीिाई स्थानीर्य सहकारी तथा फवत्तीर्य 
संस्थाहरुसँग समन्वर्य गराउने । 

(च) फवपन्न पररवार छनौट गरेर अनगुमन गरी उद्यम 
कोिका िालग लसिाररस गने । 

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

(६) फवफवि: (क) र्यस कार्ययफवलिमा नभएको लनर्यम कार्यायन्वर्यन 
गनुयपरेमा सूर्योदर्य नगर कार्ययपालिकाको लनणयर्यबमोशजम हनुेछ । 

(७) खारेजी र बचाऊ: (क) र्यस कार्ययफवलिका कुनै व्र्यवस्थाहरु 
प्रचलित कानूनसँग बाशझएमा बाशझएको हदसम्म बदर हनुेछ । 

अनसूुची – १ 

दिा ३ को उपदिा (क) सँग सम्बशन्ित 

सूचीकृत हनुका िालग व्र्यवसार्यीहरुिे पेि गनुयपने 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 बझुाउनपुने सबै कर, दस्तरु बझुाएको 
रलसदको प्रलतलिपी 

 

 

अनसूुची- २ 

दिा (३) को उपदिा (ण) सँग सम्बशन्ित 

ट्रिीको लडजाइन 

 

 

अनसूुची- ३ 

दिा (४) को उपदिा (ख) सँग सम्बशन्ित 

टोपी (Hat) को लडजाइन 

 

 

 

 

 



सूयोदय नगरपावलकाको  

मानि संसाधन विकास कोष (सञ्चालन) काययविवध, २०७५  

                                        

प्रस्तािनााः 

मुलुकले योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेको ६ दशक नाघी सके पवन अपेवित  

प्रगती हावसल गनन नसक्नुको कारण मानि संसाधनको विकास र सोको उपयोगमा 

न्यून लगानी एक प्रमुख कारण रहेको छ । विकासका लावग वित्तीय र भौवतक 

साधनको अवधकतम पररचालनको लावग दि जनशवि पूिन शतन रहन्छ । गणतन्र 

नेपालको संवबधानले संघीय संरचना अनुसार तीन तहको सरकार रहने व्यिस्था 

गरेको र सो अनुसार स्थानीय तह अन्तगनत गाउपावलका र नगरपावलकाको गठन 

गरी ती सरकारको कायनिेर, वजम्मेिारी र श्रोत साधनको बाडफाडको व्यिस्था  

सुवनवित गरेको छ । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध श्रोतसाधनको कुशल पररचालनका 

माध्यमले आवथनक, सामावजक, भौवतक र समािेशी वबकासको चाहना पररपूतीका 

लावग स्थानीय सरकारको आिश्यकतामा आधाररत मानिीय संसाधनको 

विकासबाट मार उपलब्ध सबै श्रोत तथा साधनको समुवचत उपयोग हुन् सक्ने 

कुरालाई मध्यनजर गदै सुयोदय नगरपावलकाले सूयोदय नगरपावलकाको 

प्रशासकीय कायनवबधी वनयवमत गने  ऐन २०७५ को दफा ४ को अवधकार प्रयोग 

गरी “सूयोदय नगरपावलकाको मानि संसाधन विकास कोष (सञ्चालन) कायनविवध 

२०७५" स्िीकृत गरी लागु गरेको छ ।   

 

 पररच्छेद – १   

प्रारवभभक 

 

१. संविप्त नाम र प्रारभभ : (१) यो कायनविवधको नाम “सूयोदय 

नगरपावलकाको मानि  संसाधन विकास कोष (सञ्चालन) 

कायनविवध २०७५” रहेको छ ।  

  (२) यो कायनविवध तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।  



२. पररभाषा : विषय िा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस कायनविवधमा, 

(क) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ 

सम्झनु पछन  । 

(ख) “कायनपावलका” भन्नाले सूयोदय नगर कायनपावलका 

सम्झनु पछन  । 

(ग) “नगरपावलका ” भन्नाले सूयोदय नगरपावलका सम्झनु 

पछन  । 

(घ) “कायनवबधी” भन्नाले सूयोदय नगरपावलकाको मानि 

संसाधन विकास विशेष कोष (सञ्चालन) कायनविवध 

२०७५ सम्झनु पछन  । 

(ङ) “कोष ”भन्नाले सूयोदय नगरपावलकाको मानि 

संसाधन विकास कोष सम्झनु पछन  । 

(च) “ मानि संसाधन  ” भन्नाले नगरपावलकाको 

मानिीय पूूँजीको रुपमा रहेका  जनप्रवतवनवध, 

कमनचारी, वशिक, सामावजक तथा सामुदावयक 

अवभयन्ता लगायतका जनशवि सम्झनु पछन  । 

(छ) “व्यिस्थापन सवमवत” भन्नाले कायनवबधीको दफा 

१५ बमोवजमको कोष व्यिस्थापन सवमवत सम्झनु पछन  

। 

(ज) “संयोजक” भन्नाले कायनवबधीको दफा १५ बमोवजमको 

सवमवतको संयोजक सम्झनु पछन   

 

पररच्छेद – २ 

 कोषको स्थापना, उदे्दश्य, कोषको  िाता  र उपयोग  

३. कोषको स्थापना: (१) स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार 

नगरपावलकाको  काम,कतनब्य र अवधकार बमोवजमका कायन 

वजम्मेिारी कुशलता र प्रभािकारी रुपमा  वनिानह गनन नगरपावलका र 



अन्तगनत कायनरत जनप्रवतवनवध,कमनचारी,सामावजक  तथा सामुदावयक 

वियाकलापमा संलग्न जनशविको कायन वजम्मेिारीसंग सम्बवन्धत 

 विषयको िमता विकास कायनिम योजनाबद्ध रुपमा संचालन 

गननका लागी   आिश्यक स्रोत  साधन संकलन र 

व्यिस्थापन गनन बान्छनीय भएकोले सूयोदय  नगरपावलका 

अन्तगनत एक मानि संिाधन विकास कोष स्थापना गरीनेछ ।  

 

४. कोषको उदे्दश्य :(१) नगरपावलकाको वबवभन्न वजम्मेिारीमा रहेका 

राजनीवतक, प्रशासवनक, प्राविवधक, सामावजक र सामुदावयक तहका 

मानिीय संसाधनको िमता वबकास र व्यिस्थापनको लावग आवथनक 

श्रोत संकलन, पररचालन र व्यिस्थापन गनुन कोषको प्रमुख उद्देश्य रहनेछ 

।  

 

५.  कोषको िाता : (१) कोषको आय रकम संकलन तथा व्यय रकम 

पररचालनका लावग नगरपावलकाको सवञ्चत कोष खाता रहेको बावणज्य 

बैंकमा एक छुटै्ट खाता खोवलनेछ ।  

(२) कोषको कूल आम्दानी अन्तगनत यस कायनविवधको दफा ७ 

बमोवजम कोषमा जम्मा हुने गरी प्राप्त भएको रकमलाई जनाउूँनेछ । 

 

६.    कोषको उपयोग  : कोषको उपयोग देहाय बमोवजमको िेरमा गररनेछ: 

(क) नगरपावलकाको सबै तहमा वनिानवचत 

जनप्रवतवनवधहरुलाई संघीय,प्रदेश र स्थानीय 

कानून बमोवजम तोवकएको कायन वजम्मेिारी 

सम्पादनमा सहयोग पुग्ने खालको 

अनुवशिण,प्रवशिण,अवभमुवखकरण 

कायनिम संचालन गनन, 



(ख)  नगर कायनपवलकाको कायानलय र अन्तगनत 

कायनरत सबै तह र श्रेणीका जनशविहरुलाई 

उनीहरुको कायन वजम्मेिारी र कायन 

विवशष्टीकरण अनुसार कायन सम्पादनमा 

प्रत्यि सहयोग पुग्ने गरर सामुवहक र 

वबषयगत प्रवशिण कायनिम सन्चालन गनन, 

(ग)  नगरपावलकाबाट प्रदान गररने सबै प्रकारका 

सेिा र संचालन गररने विकास वनमानणका 

काममा आम नागररकको सहभावगता िृवद्ध र 

वनरन्तर वनगरानी बढाउूँन विवभन्न तह र 

तप्काका समुदायलाई विषयगत 

अवभमुखीकरण  वनगरानी गनन, 

(घ) आवथनक,सामावजक,राजनीवतक,सांस्कृवतक 

जस्ता कारणले पछाडी परेका िा पाररएका 

तथा अिसरवबहीन कमजोर बगन र 

समुदायलाई समुहगत र संस्थागत रुपमा 

मुलप्रिावहकरण गनन आिश्यक कायनिम 

संचालन गनन, 

(ङ)  नगरपावलका िेर अन्तगनत रहेका टोल विकास 

संस्था,आमा समुह,           कृषक समुह, 

पशुपालन समुह, कृषक सहकारी,मवहला सहकारी 

संस्था     लगायत सामुदावयक वियाकलापमा 

वियाशील संस्थाका सदस्यलाई     नागररक वहत 

प्रबद्धननमा काम गनन उत्पे्रररत गनन मांगमा आधाररत 

        समुहगत र विषयगत प्रवशिण तथा 

अभीमुवखकरण कायनिम संचालन     गनन, 



(च) नगरपावलका अन्तगनत रहेका विद्यालय 

व्यिस्थापन सवमवत,स्िास््य संस्था 

व्यिस्थापन सवमवत, आयोजना सम्पन्न भई 

हस्तान्तरण पवछ संचालन र व्यिस्थापनको 

वजम्मा वलएका वियाशील उपभोिा सवमवत 

लगायत संस्थागत रुपमा नगर िेरमा 

वियाशील सवमवतहरुको कायन वजम्मेिारीमा 

सहयोग पुग्ने खालको िमता विकासका 

कायनिम संचालन गनन , 

(छ) नगर सभा र नगर कायनपावलकाको काममा 

सहयोग पु-याउने गरर कानुन बमोवजम गठन 

गररएका वबवभन्न सवमवतको कायन 

वजम्मेिारीको िेरमा सहयोग पुग्ने वकवसमका 

िमता विकासका कायनिम गनन , 

(ज) नगरस्तरीय मानि संशाधन वबकास योजनाले 

पवहचान गरेका र प्राथवमकतामा रहेका 

जनशवि विकासका कायनिम संचालन गनन । 

(झ) नगरपावलकाको संस्थागत िमता विकास 

कायनिममा सहयोग हुने गरी कुनै साझेदार 

संस्थासंग गररएको विपिीय सम्झौता एिं 

समझदारी बमोवजमको कायनिम 

सञ्चालनका लावग साझेदारी गनन,  

(ञ) नगरपावलकाको स्िीकृत बावषनक जनशवि 

विकास कायनिममा नपरेका तर सवमवतले  

आिश्यक ठह-याएको अन्य कायनिम 

संचालन गनन, 

 



पररच्छेद –३ 

   कोषको आभदानी, सितय  सहायता तथा 

िचयमा बन्देि  

७. कोषको आभदानी : १) कोषमा देहाय बमोवजमका रकम  आम्दानीको 

रूपमा जम्मा हुनेछ: 

(क) नगरपावलकाको िावषनक बजेट माफन त वबशेष 

कोषमा जम्मा हुने गरी स्िीकृत रकम, 

(ख) मानि संशाधन वबकासका लावग कोषमा जम्मा 

हुने गरी अन्य स्थानीय तहसंगको 

साझेदारीबाट प्राप्त रकम, 

(ग) मानि संशाधन वबकासका लावग कोषमा जम्मा 

हुनेगरी प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारबाट 

प्राप्त रकम, 

(घ) नगरसभाबाट पाररत आवथनक ऐनमा व्यिस्था 

गररए बमोवजम मानि संशाधन वबकासका 

कोषमा जम्मा हुने गरी तोवकएको वशषनक 

अन्तगतन प्राप्त हुने शुल्क तथा दस्तुर रकम,  

(ङ)  विवभन्न सरकारी वनकाय तथा रावरिय तथा 

अन्तरानवरिय गैरसरकारी संघ संस्थाहरू तथा 

साझेदार वनकायको तफन बाट प्रचवलत 

कानूनको अवधनमा रवह कोषमा जम्मा हुने 

गरी उपलब्ध हुने िीपिीय सहयोग रकम,  

(च) कोषको खाता सञ्चालनमा रहेको बावणज्य 

बैंकले त्यस्तो कोषमा रहेको मौज्दात रकममा 

उपलब्ध गराएको ब्याज आय, 



(छ) प्रचवलत कानूनको अवधनमा रवह कोषमा जम्मा 

हुने गरी अन्य कुनै व्यवि िा संस्थाबाट प्राप्त 

हुन् आएको रकम ।  

(ज) अन्य कुनै  श्रोतबाट प्राप्त रकम 

 

 २) उपदफा (१) बमोवजम कोषलाई उपलब्ध हुने रकम 

सम्बवन्धत व्यवि िा संस्थाले यस कायनविवधको दफा (३) को उपदफा 

(२) बमोवजमको कोषको बैंक खातामा वसधै जम्मा गररवदन िा 

नगरपावलकाको आवथनक प्रशासन शाखामा नगद जम्मा गनन सक्नेछ । 

त्यसरी नगद जम्मा हुन आएमा आवथनक प्रशासन शाखाले 

 सम्बवन्धत व्यवि िा संस्थालाई सो को जानकारी सवहत रकम 

प्राप्त भएको भपानई उपलब्ध गराउनु पनेछ । 

 

८. सितय  सहायता : (१) मानि संशाधन वबकास तथा  व्यिस्थापन 

सम्बन्धी तोवकएको कायन  सम्पादन गने शतन सवहत कुनै व्यवि िा 

संस्थाले कोषमा सहायता उपलब्ध गराउन  चाहेमा त्यस्तो 

सहायता प्राप्त गनुन पूिन सवमवतले शतन स्िीकार गने िा नगने 

 सम्बन्धी वनणनय गनेछ र शतन स्िीकार गरेको अिस्थामा मार 

सहायता रकम िा  सामाग्री कोषमा जम्मा हुनेछ । 

तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीय सरकारले सशतन 

अनुदान उपलब्ध  गराउने हकमा सवमवतको पूिन वनणनय आिश्यक पने 

छैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोवजम कोषमा प्राप्त अनुदान रकम 

तोवकएको काममा मार  उपयोग गनुन पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोवजम कोषमा प्राप्त अनुदान रकम 

तोवकए बमोवजमको कायनमा  उपयोग भए-नभएको सम्बन्धमा त्यस्तो 



सहायता उपलब्ध गराउने व्यवि िा  संस्थाले वििरण माग गरेमा 

सोको वििरण उपलब्ध गराउनु पनेछ । 

 

९. कोषको िचयको आधार  : (१) कोषमा जम्मा भएको रकम मानि 

संशाधन वबकास कामका  लावग  खचन वनकासा सवमवतको वनणनय 

अनुसार हुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा  उल्लेवखत व्यिस्थालाई सरलीकृत गरी 

कोषको प्रभािकाररता  बढाउन सवमवतले कोषको बावषनक 

कायनिम र बजेट बाडफाड गरी कायनपावलकाबाट  स्िीकृत गराएको 

अिस्थामा प्रत्यायोवजत अवधकार बमोवजम प्रमुख प्रशाकीय 

 अवधकृतले खचन आदेश वदनेछन ।  

(३) कोषको रकम पछी समथनन गराउने िा अनुमोदन गराउने 

गरी कुनै पवन  अवधकार प्राप्त अवधकारीको आदेशमा खचन गनन 

गराउन पाईने छैन । 

(४) नगर सभाबाट स्िीकृत बावषनक कायनिम माफन त वनयवमत 

रूपमा गररने मानि  संसाधन तथा जनशवि वबकास सम्बन्धी 

कायनिमलाई मानि संसाधन वबकाससूँग  आिद्ध गराएर कोषबाट कुनै 

पवन वकवसमको खचन गनन पाईने छैन । 

(५) कोषमा मौज्दात रकम पाूँच लाख रूपैया भन्दा घवट 

भएको अिस्थामा कुनै  पवन प्रयोजनका लावग कोषको रकम 

खचन गनन पाईने छैन ।  

 

१०. कोषको रकम प्रयोगमा बन्देि : (१) यस कायनविवधमा अन्यर 

जुनसुकै कुरा लेवखएको भए  तापवन देहायको प्रयोजनका लावग 

कोषमा जम्मा भएको रकम खचन गनन पाईने  छैनः 

(क) वनयवमत प्रशासवनक कायनको लावग खचन गनन,  



     (ख) कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदावधकारी िा कमनचारीलाई 

वनयवमत रूपमा तलब  ,  भत्ता िा अन्य सुविधा 

उपलब्ध गराउन,  

(ग) कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदावधकारी िा कमनचारीलाई 

भ्रमण खचन िा अन्य त्यस्तै प्रकारको खचन उपलब्ध 

गराउन, 

(घ) कुनै पवन वकवसमको चन्दा, पुरस्कार, उपहार, विज्ञापन 

िा आवथनक सहायता  उपलब्ध गराउन, 

(ङ)  मानि संसाधन वबकाससंग आबद्ध गरेर पटके रुपमा 

वबवभन्न  वकवसमको गोवि, सेवमनार,अन्तरविया िा 

सभासम्मेलन गनन, गराउन, 

 

पररच्छेद – ४ 

िाता संचालन,लेिा पररिण  तथा रकम विि नहुने   

 

११. कोषको िाता सञ्चालन : (१) कोषको बैंक खाता सञ्चालन 

नगरपावलकाको प्रमुख  प्रशासकीय अवधकृत िा वनजले 

तोकेको अवधकृत स्तरको कमनचारी र लेखा प्रमुख  िा वनजले 

तोकेको लेखाको कमनचारीको संयुि दस्तखतबाट हुनेछ ।  

(२) कोषबाट कुनै पवन उद्देश्यको लावग रकम भुिानी गदान 

अवनिायन रूपमा बैंक  माफन त मार भुिानी गररनेछ । 

१२. कोषको आयव्ययको लेिा तथा सोको साियिवनकरण : (१) 

कोषको आय व्ययको लेखा  प्रचवलत कानून बमोवजम रावखनेछ ।  

(२) कोषले नगर कायनपावलकाले तोके बमोवजम आन्तररक 

वनयन्रण प्रणाली कायम  गनुन पनेछ। 

(३) कोषको मावसक रूपमा भएको आम्दानी र खचनको वििरण 

अको मवहनाको सात  गते वभरमा सािनजवनक गनुनपनेछ । 



(४) आवथनक िषन समाप्त भएको वमवतले दुई मवहना वभर 

सवमवतले कोषको िावषनक  आय व्ययको वििरण समेत खुल्ने 

िावषनक प्रवतिेदन तयार गरी कायनपावलका समि  पेश गनुन पनेछ । 

(५) कोषको िावषनक प्रवतिेदन उपर कायनपावलकामा छलफल 

गरी सो वनणनय सवहत  लेखा सवमवत माफन त नगरसभा समि 

पेश गरी अनुमोदन गनुन पनेछ ।  

 

१३. लेिा पररिण : (१) कोषको आन्तररक लेखापरीिण नगरपावलकाको 

आन्तररक लेखा  पररिण शाखाबाट हुनेछ । 

(२) कोषको अवन्तम लेखापरीिण महालेखा परीिकबाट 

हुनेछ । 

(३) नगर कायनपावलकाले चाहेमा जुनसुकै बखत सवमवतको 

वहसाि वकताि जाूँच्न  िा जाूँच गराउन सक्नेछ ।  

(४) नगर कायनपावलकाको कायानलयले कम्तीमा िषनको एक 

पटक कोषको सामावजक  र सािनजवनक पररिणको व्यिस्था 

वमलाउनेछ। 

 

१४. रकम विि नहुने तथा आिती कोष (Revolving Fund) को 

रूपमा रहने : (१) दफा ७  को उपदफा (१) बमोवजम कोषमा 

जम्मा भएको रकम मध्ये आंवशक िा पुरै रकम  कुनै आवथनक 

िषनमा खचन नभई आवथनक िषनको अन्त्यमा बाूँकी रहेमा त्यस्तो रकम 

 विज नभई कोषमै रहनेछ । 

  तर दफा ८ को उपदफा (१) बमोवजम प्राप्त सहायता रकमलाई 

त्यस्तो शतन अनुरूप  उपयोग गनन नसकेको कारण जनाई सहायता 

उपलब्ध गराउने सम्बवन्धत व्यवि  िा संस्थाले वफतान माग गरेमा 

कोषबाट रकम वफतान गनन बाधा पने छैन । 



(२) कोषलाई आिती कोष (Revolving Fund) को 

रुपमा सञ्चालन गररनेछ ।  

स्पष्टिकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि आवर्ती कोष 

(Revolving Fund) भन्नाले  कोषबाट खर्च भएको निद  

रकम वागषचक रुपमा बजेट गवगनयोजन माफच र्त पुनःपूर्ती  िदै 

जाने िरर स्थागपर्त कोषलाई सम्झनु पर्च  । 

(3) कोषमा मौज्दात रकम पाूँच लाख रूपैया भन्दा न्यून हुन 

गएमा तत्काल थप  रकम कोष पूती गनन सवमवतले कायनपावलका समि 

अनुरोध गनेछ । 

 

पररच्छेद – ५ 

कोष व्यिस्थापन सवमवत गठन तथा काम, कतयब्य र अवधकार   

 

१५. व्यिस्थापन सवमवतको गठन :  (१) मानि संसाधन विकास कोषको 

संचालन र  व्यिस्थापनका लावग देहायका पदावधकारी रहेको 

एक कोष ब्यिस्थापन सवमवत  गठन हुनेछ । 

  क) नगर प्रमुख      

  - संयोजक 

  ख) संयोजक, सािनजवनक सेिा तथा िमता विकास सवमवत   

- सदस्य  

  ग) संयोजक, सामावजक विकास सवमवत     

 - सदस्य  

  घ) प्रमुख प्रशासकीय अवधकृत   

  - सदस्य  

  ङ)  शाखा प्रमुख, मवहला विकास शाखा   

  - सदस्य 



  च) शाखा प्रमुख, वशिा वबकास शाखा   

  - सदस्य 

  छ) शाखा प्रमुख, स्िास््य शाखा   

  - सदस्य 

  ज) शाखा प्रमुख, कृवष विकास तथा सहकारी शाखा  

 - सदस्य 

  झ) शाखा प्रमुख, पशु तथा पिी विकास शाखा  

 - सदस्य 

  ञ) शाखा प्रमुख, शहरी पूिानधार विकास शाखा  

 - सदस्य 

  ट)  शाखा प्रमुख, आवथनक प्रशासन शाखा  

  - सदस्य 

  ठ)  शाखा प्रमुख,  आ.ले.प.शाखा    

  - सदस्य 

  ड)  शाखा प्रमुख, सामान्य प्रशासन शाखा   

  - सदस्य सवचि  

 

  २) सवमवतले संस्थागत प्रवतवनवधको लावग नगर िेरमा 

स्थापना भई संचालनमा  रहेको  CTEVT बाट मान्यता प्राप्त 

प्राविवधक वशिालय िा सीप वबकास तावलम  संस्था भए सो 

संस्थाका प्रमुखलाई सवमवतको सदस्यमा मनोनयन गनन सक्नेछ । 

  

  ३) सवमवतले नगर कायनपावलकाको कुनै पवन सदस्य िा 

कोषको पररचालन र  व्यिस्थापनमा योगदान वदन सक्ने सामावजक, 

बौवद्धक िा दि व्यविलाई  सवमवतको बैठकमा आमन्रण गनन 

सक्नेछ , 

 



  ४) सवमवतको बैठक प्रत्येक चौमावसकमा एकपल्ट बस्नेछ, 

तर आिश्यकता र   औवचत्यको आधारमा संयोजकको आदेशले 

आिश्यकता अनुसार बैठक बोलाउन  बाधा पने छैन ,  

 

१६  कोष व्यिस्थापन सवमवतको काम, कतयब्य र अवधकार  :  (१)  

कोष व्यिस्थापन सवमवतको  काम, कतनब्य र अवधकार देहाय 

अनुसार हुनेछ , 

  क) नगरपावलकाको समग्र मानि संसाधनको अिस्था र 

सम्भािनाको अध्ययन  गरी न्युनतम ३ बषनको लावग नगर 

स्तरीय मानि संसाधन िमता विकास योजना  (Municipal 

Human Resource Capacity Development Plan) तजुनमा गरी 

 कायनपावलकाबाट स्िीकृत गराई लागु गने , 

  ख) नगर स्तरीय मानि संसाधन िमता विकास योजनाले 

वलएका ध्येय(Vision),  गन्तब्य(Mission) ,उद्देश्य 

(Objective) र लि( Target ) पररपूती हुने गरर  उपलब्ध श्रोत र 

साधनको आंकलन गरी बावषनक िमता विकास कायनिम तजुनमा 

 गरी विषयगत सवमवत माफन त कायनपावलकामा पेश गने, 

  

  ग) नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौवलक हक 

अन्तगनतको रोजगारीको हक  एिं वदगो विकास लिले राखेको 

सम्मानजनक रोजगारीको लि प्रावप्तको वदशामा   साथनक योगदान 

पुग्ने गरर शहरी गररिी न्यूनीकरणका लावग रोजगार वसजनना हुने 

 खालका व्यिसावयक शीप वबकासका कायनिमको पवहचान र 

वसफाररश गने , 

  घ) स्थानीय स्तरमा उपलब्ध श्रोत साधन पररचालनका 

माध्यमले गररिी  न्युवनकरणमा योगदान पुग्न जाने गरी व्यिसावयक 



शीप र िमता वबकासका लावग  प्रविवध मैरी प्रवशिण कायनिम तजुनमा 

गनन पहल गने ,  

ङ)  नगरसभाबाट प्रवतपावदत संस्थागत िमता विकास तथा 

सािनजवनक सेिा प्रिाह  सम्बवन्ध नीवतका आधारमा मानि 

संसाधन तथा िमता विकास कायनिम  पवहचान गरी सोका लावग 

आिश्यक आवथनक, प्राविवधक एिं वित्तीय श्रोत साधनको 

 संकलन र उपयोगको लावग सरोकारिाला र साझेदार 

वनकायहरुसंग समन्िय  कायम गने , 

च) नगरपावलकाले स्थानीय सरकारको कायन वजम्मेिारी पूरा 

गनन संगठनको लक्ष्य  प्रावप्तको लावग प्रवशिण कायनिमलाई 

कायनवििरण(Tasks),कायनसम्पादन  (Performance) र नेतृत्ि 

विकास (Leadership Development )  संग  आबद्ध गरी 

 Human skill र  Social Skill  प्रबद्धननमा योगदान पुग्ने 

कायनिम पवहचानमा जोड  वदने ,  

नगरपावलकाका पदावधकारी र कमनचारीहरुको संस्थागत 

िमता विकासका लावग  आिश्यक कायननीवत तजुनमा गरर 

जनशवि विकासमा योगदान गने सहयोगी वनकाय  पवहचान गने र 

साझेदारीको संभािनाको खोजी गने ,  

छ) साझा रुची र उद्देश्यसूँग वमल्दो िमता विकासका बहु 

आयावमक कायनिम  पवहचान र संचालनका लावग वछमेकी र वजल्ला 

वभरका स्थानीय तहसूँग समन्िय  र सहकायन गने , 

ज) कोषबाट संचालन हुने स्िीकृत कायनिमहरु संचालनको 

अिस्थामा नै  सुचकमा आधाररत अनुगमनको लावग अनुगमन 

सवमवतसंग समन्िय गने,  

झ) िमता विकास कायनिम संचालनका लावग दि र विज्ञ 

श्रोत व्यवि तथा  प्रवशिकहरुको रोष्टर तयार गने र प्रवशिण 



संचालन गनन सिम स्थानीय र बाह्य  संस्थाको पवहचान गरर सुची 

तयार गने,  

ञ) नगरपावलका वभर सुविधा सम्पन्न मानि संसाधन विकास 

श्रोत केन्रको  स्थापनाको पहल गने, 

ट) संघीय र प्रदेश सरकारबाट स्िीकृत प्रवशिण सम्बवन्ध 

कायनविवध, मापदण्ड  तथा नमनसको आधारमा स्थानीय मापदण्ड र नमनस 

वनधानरण गनन वसफाररश गने,   ठ) कोष संचालन सम्बन्धमा 

सवमवतबाट भएका सबै कायनहरुको एकीकृत बावषनक  प्रवतिेदन तयार 

गरी कायनपावलका माफन त नगर सभामा पेश गने ,  

ड) नगर कायनपावलकाले तोकेका िा प्रत्यायोवजत गरेका  

वजम्मेिारी अनुसारको काम  गने , 

 

पररच्छेद –६ 

विविध  

 

१३. अनुगमन: (१) यस कायनविवध बमोवजम कोष पररचालन तथा सोबाट 

भएका कामको  वनयवमत अनुगमन नगर उपप्रमुखको 

संयोजकत्िमा रहेको नगर स्तरीय अनुगमन  तथा सुपररिेिण 

सवमवत माफन त हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोवजम अनुगमन सवमवत िा सो सवमवतले 

गठन गरेको  अनुगमन टोलीले प्राप्त कायानदेश र सुचकको 

आधारमा अनुगमन गरर सोको  प्रवतिेदन सवमवत समि पेश गनुन पनेछ 

।  

(३) उपदफा (२) बमोवजम पेश हुन आएको प्रवतिेदन 

समेतका आधारमा कोष  पररचालनमा कुनै कवम कमजोरी भएको 

देवखएमा त्यसलाई सुधार गनन सवमवतले  आिश्यक वनदेशन वदन 



सक्नेछ र त्यस्तो वनदेशनको पालना गनुन सम्बवन्धत्  सबैको कतनव्य 

हुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेवखएको भएता पवन कोष 

पररचालनमा कुनै  गवम्भर रुटी रहेको र सोलाई तत्काल रोक्न 

आिश्यक देवखएमा संयोजकले त्यस्तो  कायन रोक्न वनदेशन वदन 

सक्नेछ । 

(५) अनुगमनका िममा कुनै व्यविले झुठा वििरण पेश गरी 

कोषको रकम  दुरूपयोग गरेको पाईएमा दोषी उपर प्रचवलत 

कानून बमोवजम कारिाही हुनेछ । 

 

१४. परामिय सेिा वलन सक्ने : कायनपावलकाबाट सवमवतलाई प्रत्यायोवजत 

अवधकार िा मानि  संसाधन सम्बवन्ध यस कायनविवध बमोवजमको कायन 

सम्पादन गनन बाह्य  परामशनदाता आिश्यक भएमा सवमवतले उपयुि 

विषय विज्ञ व्यवि िा सेिा प्रदायक  परामशनदाता संस्थासंग 

वनयमानुसार परामशन सेिा वलन सक्नेछ । 

१५. अवभलेि राख्ने  : (१) सवमवतले कोष पररचालन सम्बन्धमा गरेको 

वनणनय र मानि संसाधन   विकास सम्बन्धमा गरेका 

सबै काम कारिाहीको अवभलेख ब्यिवस्थत रुपमा   

 सुरवित र दुरुस्त राख्नु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोवजमको अवभलेख सवमवतको सदस्य-

सवचिको वजम्मामा  रहनेछ । 

(३) दफा (१) बमोवजमको अवभलेख सरोकारिाला कुनै 

व्यवि िा संस्थाले माग  गरेमा वनजलाई वनयमानुसार त्यस्तो 

अवभलेख उपलब्ध गराईनेछ ।   

१६. थप मापदण्ड बनाउने सक्ने : उपदफा (१) बमोवजम कोषबाट गररने 

खचनलाई संघीय  सरकार र प्रदेश सरकारबाट स्िीकृत मापदण्डसंग 

वमल्ने गरी व्यिवस्थत गनन  सवमवतले आिश्यकता अनुसार खचन 



तथा जनशवि पररचालन संम्बवन्ध थप  मापदण्ड बनाई 

कायनपावलका माफन त नगरसभाबाट स्िीकृत गरी लागु गनन सक्नेछ ।  

१७. नमयसको पालना :  नगरपावलका िेर वभर संचालन हुने सबै वकवसमका 

प्रवशिण तथा  तावलम कायनिममा संघीय अथन मन्रालयबाट 

स्िीकृत नमनस र मापदण्ड लागु  हुनेछ । 

१८.  वनदेिन वदन सक्ने : नगरसभाले कोष संचालनका विषयमा कुनै 

नीवतगत मागनदशनन एिं  वनदेशन प्रदान गरेको भए सो आधारमा 

कायनपावलकाले सवमवतको काम कारबाहीको  सम्बन्धमा 

आिश्यक वनदेशन वदन सक्नेछ ।  

१९.  थपघट िा हेरफेर गनय सक्ने  : यो कायनविवध कायानन्ियनको िममा कुनै 

अस्पष्टता िा    विविधा भएमा कायनपावलकाले आिश्यकता 

अनुसार व्याख्या गनन, थपघट तथा    हेरफेर गनन सक्नेछ 

। 

२०. िारेिी र बचाउ : यो कायनविवध लागू हुनु पूिन नगरपावलका िा नगर 

कायनपावलकाबाट    नगर स्तरीय मानि संशाधन वबकास 

कोष स्थापना र संचालन सम्बन्धमा कुनै   काम कारिाहीहरु भए गरेको 

भए सो काम कारिाहीहरु यसै कायनविवध  बमोवजम   भए गरेको 

मावननेछ।   

 

*** 

नगर कायनपावलकाबाट स्िीकृत वमवत   

प्रमावणत गने पदावधकारीको नामः 

 

दस्तखत : 

पदः वमवतः 



सूयोदय नगरपावलकाको 

िातािरण विकास कोष (सञ्चालन) काययविवध, २०७५  

                                        

प्रस्तािनााः 

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागररकलार्न स्िच्छ िातािरणमा बाच्न पाउने 

अवधकारलार्न मौवलक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ । नेपालको संविधानको 

अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको २२ िटा अवधकार सूचीमा स्थानीय बजार 

व्यिस्थापन, िातािरण संरिण र जैिीक विविधता सम्िन्धी एकल अवधकार समेत 

रहेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २ को (क) 

देवख (फ) सम्म उल्लेवखत गाउपावलका र नगरपावलकाको काम, कतनब्य र 

अवधकारको िुंदा (ञ) को िम संख्या १२ मा वार्तावरण संरक्षण र जैवीक 

गबगवधर्ता, स्थानीय नीगर्त, कानून, मापदण्ड, योजना र्तजुचमा र्तथा त्यसको अनुिमन 

र गनयमन, स्थानीय स्र्तरमा वार्तावरणीय जोगखम न्यूनीकरणका कामहरू स्थानीय 

तहकै िेरावधकार वभर रहेको छ ।  

सुयोदय नगरपावलकाको पवहलो र तेस्रो नगर सभाबाट स्िीकृत िातािरण संरिण 

नीवत कायानन्ियन गनन िातािरण विकास कोष स्थापना गररएको हुदा सो कोष 

सञ्चालन र व्यिस्थापनकालावग कायनविवध बनाउन बाञ्छनीय भएकोले सूयोदय 

नगरपावलकाको प्रशासकीय कायनवबधी वनयवमत गने  ऐन २०७५ को दफा ४ को 

अवधकार प्रयोग गरी नगर कायनपावलकाले “सूयोदय नगरपावलकाको िातािरण 

विकास कोष (सञ्चालन) कायनविवध २०७५" स्िीकृत गरी जारी गरेको छ ।   
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प्रारवभभक 

 

 १. संविप्त नाम र प्रारभभ : १) यो कायनविवधको नाम “सूयोदय 

नगरपावलकाको िातािरण विकास विशेष कोष (सञ्चालन) कायनविवध 

२०७५” रहेको छ ।  



२) यो कायनविवध तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।  

 

 २. पररभाषा : विषय िा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस कायनविवधमा, 

(क) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ 

सम्झनु पछन  । 

(ख) “कायनपावलका” भन्नाले सूयोदय नगर कायनपावलका 

सम्झनु पछन  । 

(ग) “कायानलय” भन्नाले सूयोदय नगर कायनपावलकाको 

कायानलय सम्झनु पछन  । 

(घ) “कायनवबधी” भन्नाले सूयोदय नगरपावलकाको िातािरण 

विकास कोष (सञ्चालन) कायनविवध २०७५ सम्झनु 

पछन  । 

(ङ) “कोष ”भन्नाले सूयोदय नगरपावलकाको िातािरण 

विकास कोष सम्झनु पछन , 

(च) “िातािरण” भन्नाले प्राकृवतक, सांस्कृवतक र 

सामावजक प्रणालीहरु, आवथनक तथा मानिीय 

वियाकलापहरु र वयनका अियिहरु तथा ती 

अियिहरु बीचको अन्तरविया तथा अन्तरसम्बन्ध 

सम्झनु पछन  । 

(छ) “प्रदूषण” भन्नाले  िातािरणमा प्रत्यि िा अप्रत्यि 

रूपले पररितनन गरी िातािरणमा उल्लेखनीय -हास 

ल्याउने, िवत पु-याउने िा िातािरणको लाभदायी िा 

उपयोगी प्रयोजनमा हानी नोक्सानी पु-याउने 

वियाकलाप सम्झनु पछन  ।  

(ज) “सवमवत” भन्नाले कायनवबधीको बुंदा ९ बमोवजमको 

कोष व्यिस्थापन सवमवत सम्झनु पछन  । 
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कोषको स्थापना , दीघयकालीन सोच र उदे्दश्य  

 

 ३.  कोषको स्थापना: १) स्थानीयस्तरमा उत्पन्न भएको िा हुन सक्ने 

िातािरणीय जोवखम न्यूवनकरण तथा व्यिस्थापन सम्बन्धी कायन 

सञ्चालन गननकालावग आिश्यक स्रोत साधन संकलन र पररचालन गनन 

नगरस्तरीय िातािरण विकास कोष  रहनेछ । 

 

२) कोषको आय रकम संकलन तथा व्यय रकम पररचालनकालावग 

नगरपावलकाको  सवञ्चत कोष खाता रहेको बावणज्य बैंकमा एक 

छुटै्ट खाता खोवलनेछ ।  

 

३) कोषको कूल आम्दानी अन्तगनत यस कायनविवधको दफा ५ 

बमोवजम कोषमा जम्मा हुने गरी प्राप्त भएको रकम तथा कोषको खाता 

रहेको वित्तीय संस्थाले कोष रकममा उपलब्ध गराएको ब्याज आय र 

दफा ६ बमोवजम प्राप्त भएको िस्तुगत सहायता सामाग्रीको प्रचवलत 

मूल्य समेतलाई जनाउूँनेछ । 

 तर िस्तुगत सहायता सामाग्रीको प्रचवलत मूल्यलाई 

बैंकवहसाबमा समािेश गररने छैन ।  

 

४) यस कायनविवधको दफा ६ बमोवजम कोषको नाममा प्राप्त 

हुन आउने िस्तुगत सहायता सामाग्रीको छुटै्ट मौज्दात वकताब स्थापना 

गरर अवभलेखीकरण गररनेछ । 

 

 ४. कोष पररचालनको दीघयकालीन सोच  : नगर स्तरीय िातािरण 

व्यिस्थापन कायनिमलाई  प्रभािकारी बनाई स्िच्छ र स्िस्थ 

िातािरण वसजनना गनन तथा प्राकृवतक स्रोतसाधनको वििेकशील 



प्रयोगको माध्ययमले वदगो विकास लक्ष्य हावसल गनन आिश्यक सहकायन 

गनुनका साथै जलिायु पररितननबाट वसवजनत प्रवतकुल प्रभािहरुलाई 

न्यूनीकरण एिं अनुकुवलत बनाउदै लैजान उपलब्ध स्रोतसाधनको 

उपयोग गनुन कोष पररचालनको  दीघनकालीन सोच  हुनेछ ।  

 

 ५.   कोषको उदे्दश्य : कोषको उद्देश्य देहाय बमोवजम हुनेछः   

(क) शहरी िेरमा मानिीय वियाकलापबाट उत्पन्न हुने सबै खाले प्रदुषण (जल, 

िायु, ध्िवन, फोहरमैला आवद) लाई रोकथाम र न्यूनीकरण गनन तथा 

ग्रामीण िेरको प्राकृवतक सुन्दरता र पयानिरणीय संतुलनलाई बचाई 

राख्ने    अवभयानमा स्थानीय समुदायको मांगमा आधाररत कायनिममा 

हातेमालो गने , 

(ख) मानिीय वियाकलाप र विकास वनमानणलाई िातािरण 

मैरी बनाउन टेिा पु-याउने , 

(ग) हररत विकासको अिधारणालाई प्रोत्सावहत गने  , 

(घ) वबषादीको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गदै प्रागाररक कृवष 

प्रणालीलाई प्रोत्सावहत गनन र  

(ङ) पयान पयनटनको माध्यमले गररिी वनिारणमा टेिा पु-याउन 

,   

(च) जलिायु पररितननबाट उत्पन्न हुने प्रवतकूल असरलाई 

न्यूनीकरण गनन एिं अनुकूलन बनाउने अवभयान संचालन गने ,   

(छ) नगरसभाबाट स्िीकृत नगरस्तरीय िातािरण व्यिस्थापन 

नीवत अनुकुलका वियाकपाल गनन गराउन प्रोत्सावहत गने, 
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    कोषको आभदानी  , िचय  र कोषको स्िरूप  

 



 ६. कोषको आभदानी : १) कोषमा देहाय बमोवजमका रकम  आम्दानीको 

रूपमा जम्मा हुनेछ: 

 

(क)  नगरपावलकाको िावषनक बजेट माफन त िातािरण व्यिस्थापन कोषमा जम्मा 

हुने गरी स्िीकृत रकम, 

(ख)  िातािरण व्यिस्थापन कायनका लावग कोषमा जम्मा हुनेगरी अन्य स्थानीय 

तहबाट प्राप्त रकम, 

(ग)  िातािरण व्यिस्थापन कायनका लावग कोषमा जम्मा हुनेगरी प्रदेश सरकार 

तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(घ)  नगरसभाबाट पाररत आवथनक ऐनमा व्यिस्था गररए बमोवजम िातािरण 

व्यिस्थापन कोषमा जम्मा हुने गरी तोवकएको वशषनक अन्तगतन प्राप्त हुने 

शुल्क तथा दस्तुर रकम,  

(ङ)   विवभन्न रावरिय तथा अन्तरानवरिय गैरसरकारी संघ संस्थाहरू तथा साझेदार 

वनकायको तफन बाट प्रचवलत कानूनको अवधनमा रवह कोषमा जम्मा हुने 

गरी उपलब्ध सहयोग रकम,  

(च)  कोषको खाता सञ्चालनमा रहेको वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कोषमा रहेको 

रकममा उपलब्ध गराएको ब्याज आय, 

(छ) प्रचवलत कानूनको अवधनमा रवह कोषमा जम्मा हुनेगरी कुनै व्यवि, संघ,    

संस्था िा उद्योग िा व्यसायबाट प्राप्त रकम  ,  

(ज)  माथी उल्लेख भए बाहेक अन्य कुनै  श्रोतबाट प्राप्त रकम , 

 

२) उपदफा (१) बमोवजम कोषलाई उपलब्ध हुने रकम 

सम्बवन्धत व्यवि िा संस्थाले यस कायनविवधको दफा 3 को उपदफा (२) 

बमोवजमको कोषको बैंक खातामा वसधै जम्मा गररवदन िा 

नगरपावलकाको आवथनक प्रशासन शाखा माफन त   नगद िा चेकबाट 

पवन जम्मा गनन सक्नेछ । त्यसरी सहयोग रकम जम्मा हुन आएमा आवथनक 



प्रशासन शाखाले सम्बवन्धत व्यवि िा संस्थालाई सोको जानकारी सवहत 

रकम प्राप्त भएको भपानई उपलब्ध गराउनु पनेछ । 

 

३) कोषमा रकम जम्मा गने व्यवि तथा संस्थाको नाम र प्राप्त 

सहायता रकम सम्बन्धी मावसक वििरण अको मवहनाको सात गते वभर 

सािनजवनक गनुन पनेछ । 

 तर कुनै व्यवि िा संस्थाले सहायता उपलब्ध गराउूँदा आफ्नो 

नाम सािनजवनक नगनन सवमवतलाई वलवखत अनुरोध गरेको रहेछ भने 

वनजको नाम उल्लेख नगरी  वििरण सािनजवनक गनन बाधा पने छैन।  

 

 ७. कोषको रकम िचय  : १) कोषमा जम्मा भएको रकम खचन तथा 

िातािरण व्यिस्थापनका लावग प्राप्त िस्तुगत सहायता सामाग्रीको खचन 

वनकासा सवमवतको वनणनयानुसार  हुनेछ ।  

 

२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेवखएको भएता पवन 

िातािरण व्यिस्थापनसंग  सम्िवन्धत कायनमा तत्काल वनकासा गनुन 

पने अिस्था रहेको, तर सवमवतको बैठक बस्न सक्ने अिस्था नरहेमा 

तत्पिात लगत्तै बस्ने सवमवतको बैठकबाट अनुमोदन  गराउने गरी 

संयोजकको वनणनयबाट एक पटकमा बढीमा पन्र हजार रूपैयासम्मको 

 रकम खचन गनन बाधा पुग्ने छैन । 

  

३) कोषमा जम्मा भएको रकम तथा सामाग्री देहाय 

बमोवजमको कायनमा खचन गररनेछ: 

(क) िातािरण संरिण तथा व्यिस्थापनका काम 

गनन, 

(ख) िातािरणीय वशिा, तावलम, अध्ययन 

अनुसन्धान सम्बवन्ध काममा ,  



(ग) समुदाय स्तरबाट सचालन गररने िातािरण 

संरिण तथा व्यिस्थापनका सम्िन्धी कायन 

गनन, 

(घ) नसनरी स्थापना, संचालन, िृिारोपण एिं 

हररयाली प्रबद्धननको काममा समुदायको 

ज्ञान,सीप,िमता अवभिृवद्ध गने कायनिम 

गनन, 

(ङ) िातािरण प्रबद्धनन र जलिायु अनुकूलन 

सम्बवन्ध वदिस, समारोह एिं अवभयान र सो सम्बवन्ध 

जनचेतनामुलक कायनिम संचालन गनन , 

(च) िातािरण संरिण, प्रबद्धनन र जलिायु 

अनुकूलनका िेरमा अनुकरणीय  र 

उल्लेखनीय योगदान वदने संघसंस्था िा 

व्यविलाई पुरस्कृत गने , 

(छ) नगरसभा र नगरकायनपावलका िा संघीय र प्रदेश 

सरकारले तोके बमोवजमको िातािरण 

सरिण तथा व्यिस्थापन सम्िवन्ध अन्य काम 

गने , 

४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेवखएको भए तापवन 

कायानलयबाट वनयवमत रूपमा संचालन गररने िातािरण व्यिस्थापन र 

विकास सम्बन्धी कायनिमलाई िातािरण व्यिस्थापन कोषसूँग आिद्ध 

गराएर कोषको रकमबाट कुनै पवन  वकवसमको खचन गनन पाईने 

छैन । 

 

५) कोषमा मौज्दात रकम पाूँच लाख रूपैया भन्दा घवट भएको अिस्थामा कोष 

पूती नभए सम्म कुनै पवन कायनिम िा वियाकलापकालावग कोषको 

रकम खचन  गररने छैन ।  



 

 ८.  रकम विि नहुने तथा आिती कोष (Revolving Fund) को रूपमा 

रहने : १) दफा ५ को  उपदफा (१) बमोवजम कोषमा जम्मा 

भएको रकम मध्ये आंवशक िा पुरै रकम कुनै आवथनक िषनमा खचन नभई 

आवथनक िषनको अन्त्यमा बाूँकी रहेमा त्यस्तो रकम  विज नभई कोषमै 

रहनेछ । 

 

२) कोषलाई आिती कोष (Revolving Fund) को रुपमा 

सञ्चालन गररनेछ । 

स्पष्टिकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि आवर्ती कोष 

(Revolving Fund) भन्नाले कोषबाट खर्च भएको निद रकम 

वागषचक रुपमा बजेट गवगनयोजन माफच र्त पुनःपूर्ती िदै जाने िरर स्थागपर्त 

कोषलाई सम्झनु पर्च  । 

 

3) कोषमा मौज्दात रकम पाूँच लाख रूपैया भन्दा न्यून हुन 

गएमा तत्काल थप रकम कोष पूती गनन सवमवतले कायनपावलकालाई 

जानकारी गराउनु पनेछ ।  

 

                      पररच्छेद ४  

कोष व्यिस्थापन सवमवत, अवधकार र कोषको 

उपयोगको दायरा  

 ९.   कोष व्यिस्थापन सवमवत  :  १) कोष संचालन र व्यिस्थापनको लावग 

देहायका पदावधकारी सदस्य रहेको एक िातािरण व्यिस्थापन कोष 

व्यिस्थापन सवमवतको गठन हुनेछ , 

क)   नगर प्रमुि                                        - संयोिक  

ि)  संयोिक - िन, िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन सवमवत    - सदस्य  

        ग)  संयोिक - आवथयक वबकास सवमवत - सदस्य 



        घ)  संयोिक - पूिायधार वबकास सवमवत        - सदस्य 

ङ)  प्रमुि प्रिासकीय अवधकृत                 - सदस्य  

च)  अवधकृत प्रवतवनवध- विल्ला/ईलाका िन कायायलय            - सदस्य  

छ)   िािा प्रमुि- िहरी पूिायधार वबकास िािा                 - सदस्य  

ि)  अध्यि - स्थानीय उद्योग बावणज्य संघ                  - सदस्य  

झ)  टोल वनकास संस्था मध्येबाट (मवहला र पुरुष) २ प्रवतवनवध   - सदस्य  

ञ) िािा प्रमुि, िातािरण, विपद व्यिस्थापन तथा सरसफार्य िािा -

सदस्य सवचि    

 

२) उपदफा(१)बमोवजमको सवमवत गठन सम्बवन्ध वनणनय कायनपावलकाबाट हुनेछ । 

  

३)  सवमवतको बैठक प्रत्येक चौमावसकमा एक पल्ट बस्नेछ , तर विषय बस्तुको 

महत्ि र छलफलको गहनतालाई दृवष्टगत गरी संयोजकको आदेशमा 

आिश्यकता अनुसार बैठक बोलाउन बाधा पने छैन । 

 

४) सवमवतले आिश्यकता अनुसार विषय िेरका विज्ञ, पदावधकारी  िा संस्थागत 

प्रवतवनवधलाई बैठकमा आमवन्रत गनन सक्नेछ ;  

    

५) बैठक सम्बवन्ध अन्य प्रविया र कायनविवध सवमवतले  वनधानरण गरे अनुसार हुनेछ 

। 

 

 १०)  सवमवतको काम,कतयब्य र अवधकार : सवमवतको काम, कतनब्य र 

अवधकार देहायमा उल्लेख  भए अनुसार हुनेछ ; 

(क) िातािरण व्यिस्थापन सम्िन्धमा नगरसभाबाट 

स्िीकृत " वदगो वबकासको आधार, भािी 

सन्ततीको अवधकार" भन्ने दीघनकालीन 



सोचमा आधाररत रही कोषको बावषनक 

कायनिम तजुनमा  गने गराउने, 

(ख) वदगो विकासका विश्वव्यापी लि बमोवजम 

वनधानररत रावरिय लक्ष्यमा आधाररत रवह सो 

सम्बवन्ध कायनिमको स्थानीयकरण गरी 

रावरिय लक्ष्य प्रावप्तमा सहयोग गने , 

(ग) विकास र िातािरण विचको अन्तरसम्बन्धलाई 

िातािरण संरिणसंग  आबद्ध गनन विकास 

वनमानणका सबै खाले आयोजना तथा 

कायनिम कायानन्ियनमा श्रममूलक 

प्रविवधलाई प्रोत्सावहत गनन सशि भूवमका 

वनिानह गने , 

(घ) िातािरणीय वशिा, तावलम, अध्ययन 

अनुसन्धान सम्बवन्ध काममा स्थानीय वशिक 

एिं छारछारालाई आकवषनत गनन सो सम्बवन्ध 

अनुवशिण, अन्तरविया एिं प्रोत्साहनका 

कायनहरु पवहचान गनन र कायानन्ियन गनन 

समन्ियात्मक भूवमका वनिानह गने  ,  

(ङ)  िातािरणीय व्यिस्थापनका कामलार्न 

प्रभािकारी बनाउन नगरपावलका िेरमा 

कायनरत विवभन्न सामावजक र सामुदावयक 

संघ संस्था, विकास साझेदार, वनजी िेर र 

आम नगरबासीबीच साझेदारी विकास गरी 

उपलब्ध श्रोतसाधन समन्ियात्मक रुपमा 

एकिार प्रणालीबाट खचन गनन  समन्ियकारी 

भूवमका वनिानह गने,    



(च) िातािरण संरिण र सम्िद्धननका 

कृयाकलापहरुमा स्थानीय समुदायको 

अथनपूणन सहभावगता र स्िावमत्ि 

ग्रहणकालावग समुदायस्तरबाट नै िातािरण 

संरिण तथा व्यिस्थापन सम्िन्धी कायन गनन  

गराउन उत्पे्रररत गने , 

(छ) नसनरी स्थापना,संचालन, िृिारोपण एिं 

हररयाली प्रबद्धननको काममा समुदायको 

ज्ञान,सीप,िमता अवभिृवद्धका काम गनन 

सहयोग गने , 

(ज) िातािरण प्रबद्धनन र जलिायु अनुकूलन 

सम्बवन्ध वदिस, समारोह एिं      अवभयान र 

जनचेतनामुलक कायनिम संचालन गनन वबवभन्न 

संघसंस्था     तथा सरोकारिाला बीच समन्िय र 

सहकायन गने    , 

(झ) िातािरण संरिण, प्रबद्धनन र जलिायु 

अनुकूलनका िेरमा अनुकरणीय  र 

उल्लेखनीय योगदान वदने संघ संस्था, व्यवि, 

पदावधकारी र कमनचारीलाई पुरस्कृत गनन 

वसफाररश गने , 

(ञ) नगरसभाबाट स्िीकृत िातािरण संरिण 

सम्िन्धी नीवतमा आधाररत  कायनिम 

पवहचान गनन एिं नीवतमा समय सापेि 

पररमाजनन र सुधार गनन आिश्यक सुझाि तथा 

परामशन उपलब्ध गराउने ,  

(ट) आवथनक रुपमा कोषलाई सबल बनाउन स्थानीय 

र बाह्य साझेदारसंग साझेदारी िृवद्धका लावग 



सहजीकरण, छलफल र समन्िय कायम गने 

,    

(ठ) नगरसभा र कायनपावलकाबाट वनदेवशत तथा 

संघीय र प्रदेश सरकारले तोके बमोवजमको 

िातािरण संरिण तथा व्यिस्थापन सम्िवन्ध 

अन्य काम गने  , 

      

 ११.  कोषको रकम उपयोग हुने िेत्र र दायरा : कोषमा जम्मा रहेको रकम 

िातािरणको  संरिण, प्रदुषण रोकथाम र वनयन्रण एिं प्राकृवतक 

सम्पदाको संरिण र  सम्बद्धननका काममा उपयोग गररनेछ । कोषको 

रकम उपयोगको दायरा देहाय  अनुसार हुनेछ ; 

(क) िातािरण संरिण, फोहरमैला व्यिस्थापन तथा 

प्रदुषण वनयन्रण,  प्राकृवतक सम्पदाको 

संरिण सम्बवन्ध िेरमा जनचेतना अवभिृवद्ध 

तथा  समुदायको सशविकरणका लावग 

समुहगत र संस्थागत साझेदारीका 

माध्यमबाट काम गने,  ,   

(ख) िातािरणीय वशिा, अध्ययन, अनुसन्धान 

सम्बवन्ध काममा योगदान वदन सक्ने 

वशिालय, प्रवशिण केन्र, परामशनदातृ 

वनकायको पवहचान गरी साझेदारी प्रबद्धननका 

कामहरु गने ,  

(ग) िातािरणको संरिण, फोहरमैला व्यिस्थापन 

एिं प्रदुषण वनयन्रण, प्राकृवतक सम्पदाको 

संरिण जस्ता विषयमा सामुदावयक 

सशविकरणका लावग बावषनक बजेट र 

कायनिमले नसमेटेका िेरमा लगानी गनन  ,   



(घ) बृहद िृिारोपण र संरिणका माध्यमले हररयाली 

प्रबद्धननका लावग नगरपावलकाको नीवत 

वनदेशन अनुसार प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध 

गराउने , 

(ङ)  िन नसनरी, जडीबुटी नसनरी स्थापना एिं जैिीक 

विविधता संरिणमा समुदाय र वनजी िेरलाई 

आकवषनत र प्रोत्सावहत गने कायनिमहरु 

संचालन गनन , 

(च)  समग्र कृवष कायनमा बढदो वबषादी प्रयोग 

न्यूनीकरणका लावग जैविक तथा प्रांगाररक 

खेवत प्रणालीलाई प्रोत्सावहत गनन समुदायमा 

आधाररत कायनिम कायानन्ियन गनन,  

(छ) सूयोदय नगरपावलकालाई यस प्रदेशको 

िातािरण तथा जैविक विविधता संरिण 

िेरको एक अग्रणी र उदाहरणीय वसकाई 

केन्र ( LearniLearning Centre) को 

रुपमा विकवसत् गनन टेिा पुग्ने कायनिम 

संचालन गनन,   

(ज) पयान पयनटन प्रबद्धनन, पयानिरण संरिण एिं 

िातािरण व्यिस्थापनसूँग सम्बवन्धत 

अनुकरणीय र उदाहरणीय कामका लावग 

उपलब्ध श्रोत साधनको समुवचत उपयोग गनन 

, 

(झ) वदगो वबकासका रावरिय लि प्रावप्तका लावग टेिा 

पुग्ने खालको कायनिम पवहचान र संचालन 

गनन विपिीय िा बहुपिीय साझेदारीमा 

आधाररत कायनिम सन्चालन गने,  



 

 

  

१२. कोषको रकम प्रयोगमा बन्देि :  १) यस कायनविवधमा अन्यर 

जुनसुकै कुरा लेवखएको  भए तापवन देहायको प्रयोजनका लावग 

कोषमा जम्मा भएको रकम खचन गनन पाईने  छैनः 

(क) दैवनक तथा वनयवमत प्रशासवनक कायनको लावग  

खचन गनन,  

(ख) कुनै पवन पदावधकारी िा कमनचारीलाई वनयवमत 

रूपमा तलब, भत्ता िा अन्य सुविधा उपलब्ध 

गराउन,  

(ग) कुनै पवन पदावधकारी िा कमनचारीलाई भ्रमण 

खचन िा अन्य त्यस्तै प्रकारको खचन िा 

सुवबधा उपलब्ध गराउन, 

(घ) कुनै पवन वकवसमको चन्दा, पुरस्कार, उपहार, 

विज्ञापन िा आवथनक सहायता उपलब्ध 

गराउन, 

(ङ)  वनयवमत बावषनक कायनिम वभर समािेश भएका 

िातािरण व्यिस्थापन सम्िवन्ध विषयमा 

दोहोरो पने गरी समानान्तर 

गोवि,सभा,सम्मेलन सेवमनार िा अन्तरविया 

जस्ता कायनिम सञ्चालन गनन, गराउन, 

(च) िातािरण व्यिस्थापनसंग आबद्ध गरी वनयवमत 

प्रकृवतका पूिानधार विकास तथा वनमानण 

सम्बन्धी कायन गनन, गराउन, 

(छ) िातािरण व्यिस्थापनसूँग प्रत्यि सम्बन्ध 

नभएको अन्य कुनै पवन कायन गनन, गराउन ।  



 

२) कोषलाई प्राप्त भएको िस्तुगत सहायता सामाग्री आंवशक 

िा पूणन रूपमा  कायानलयको प्रयोजनमा िा कायानलयको कुनै  

पदावधकारी िा कमनचारीको वनयवमत  प्रयोजनका लावग प्रयोग 

नभएको सुवनवित गने वजम्मेिारी संयोजकको हुनेछ ।  

 

 

पररच्छेद – ५  

कोषको िाता सञ्चालन, लेिा तथा लेिा पररिण  

 

 १३. कोषको िाता सञ्चालन : १) कोषको बैंक खाता सञ्चालन 

नगरपावलकाको प्रमुख  प्रशासकीय अवधकृत िा वनजले 

तोकेको अवधकृत स्तरको कमनचारी र लेखा  प्रमुख िा वनजले 

तोकेको लेखाको कमनचारीको संयुि दस्तखतबाट हुनेछ ।  

 

२) कोषबाट गररने सबै वकवसमका भुिानी गदान अवनिायन 

रूपमा बैंक माफन त मार  गररनेछ । 

 

 ३) कोषलाई प्राप्त िस्तुगत सहायता सामाग्रीको वनकासा 

संयोजकको आदेशमा  प्रमुख प्रशासकीय अवधकृत िा वनजले 

तोकेको िातािरण व्यिस्थापन शाखा  प्रमुखबाट हुनेछ ।  

 

 ४) उपदफा (३) बमोवजम िस्तुगत सहायता सामाग्री 

िातािरण व्यिस्थापन  कायनमा उपयोगका लावग वनकासा गदान 

मौज्दात वकताबमा खचन अवभलेख जनाई  वनकासा वदनु पनेछ र त्यस्तो 

सामाग्रीको अवभलेख मूल्यलाई कोषको खचनको रूपमा  समेत 

अवभलेखीकरण गररनेछ । 



 

 १४. कोषको आयव्ययको लेिा तथा सोको साियिवनकरण : १) 

कोषको आय व्ययको लेखा  प्रचवलत कानून बमोवजम रावखनेछ ।  

 

२) कोषले नगर कायनपावलकाले तोके बमोवजम आन्तररक 

वनयन्रण प्रणाली कायम  गनुन पनेछ। 

 

 ३) कोषको मावसक रूपमा भएको आम्दानी र खचनको वििरण 

अको मवहनाको सात  गते वभरमा सािनजवनक गनुनपनेछ । 

 

 ४) आवथनक िषन समाप्त भएको वमवतले दुर्न मवहना वभर 

सवमवतले कोषको िावषनक  आय व्ययको वििरण समेत खुल्ने 

िावषनक प्रवतिेदन तयार गरी कायनपावलका समि  पेश गनुन पनेछ । 

 

 ५) कायनपावलका समि पेश भएको कोषको िावषनक प्रवतिेदन 

उपर कायनपावलकामा  छलफल गरी सो वनणनय सवहत लेखा 

सवमवत माफन त नगरसभा समि पेश गरी  अनुमोदन गनुन पनेछ ।  

 

 १५. लेिा पररिण : १) कोषको आन्तररक लेखापरीिण नगरपावलकाको 

आन्तररक लेखा  पररिण शाखाबाट हुनेछ ।  

 

२) कोषको अवन्तम लेखापरीिण महालेखा परीिकबाट 

हुनेछ । 

 

३) कायनपावलकाले चाहेमा जुनसुकै बखत सवमवतको वहसाि 

वकताि जाूँच्न िा जाूँच  गराउन सक्नेछ ।  

 



४) सवमवतले कम्तीमा िषनको एक पटक कायनपावलका माफन त 

कोषको सािनजवनक  र सामावजक पररिणको व्यिस्था वमलाउनु पनेछ । 

पररच्छेद –६ 

सितय सहायता र अनुगमन  

 

 १६. सितय  सहायता : १) िातािरण व्यिस्थापन सम्बन्धी तोवकएको कायन 

सम्पादन गने शतन  सवहत कुनै व्यवि िा संस्थाले कोषमा सहायता 

उपलब्ध गराउन चाहेमा त्यस्तो  सहायता प्राप्त गनुन पूिन सवमवतले शतन 

स्िीकार गने िा नगने सम्बन्धी वनणनय  गनेछ र शतन स्िीकार गरेको 

अिस्थामा मार सहायता रकम िा सामाग्री कोषमा  जम्मा हुनेछ । 

तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीय सरकारले सशतन 

अनुदान उपलब्ध  गराउने हकमा सवमवतको पूिन वनणनय आिश्यक पने 

छैन ।  

 

२) उपदफा (१) बमोवजम कोषमा प्राप्त अनुदान रकम िा 

िस्तुगत सहायता  सामाग्रीलाई तोवकएको काममा मार उपयोग 

गनुनपनेछ ।  

 

३) उपदफा (१) बमोवजम कोषमा प्राप्त अनुदान रकम िा 

िस्तुगत सहायता  सामाग्री तोवकए बमोवजमको कायनमा उपयोग भए-

नभएको सम्बन्धमा त्यस्तो  सहायता उपलब्ध गराउने व्यवि िा 

संस्थाले वििरण माग गरेमा सोको वििरण  उपलब्ध 

गराउनुपनेछ । 

 

४) उपदफा (१) बमोवजम कोषमा सहायता स्िरुप प्राप् त हुने 

मेशीनरी औजार एिं   भौवतक सामाग्रीहरुको भण्डारण तथा 



वितरण कायनलाई व्यिवस्थत गनन सवमवतले  थप मापदण्ड 

बनाई लागु गनन सक्नेछ । 

 

 १७.  अनुगमन: १) यस कायनविवध बमोवजम कोषबाट भए गरेका कामको 

वनयवमत अनुगमन   उप-प्रमुखको संयोजकत्िमा गठन हुने नगर स्तरीय 

अनुगमन तथा सुपररिेिण  सवमवत माफन त हुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोवजम अनुगमन सवमवत िा सो सवमवतले 

गठन गरेको  अनुगमन टोलीले प्राप्त कायानदेश र सुचकको 

आधारमा अनुगमन गरर सोको  प्रवतिेदन सवमवत समि पेश गनुन पनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोवजम पेश हुन आएको प्रवतिेदन 

समेतका आधारमा कोष  पररचालनमा कुनै कवम कमजोरी भएको 

देवखएमा त्यसलाई सुधार गनन सवमवतले  आिश्यक वनदेशन वदन 

सक्नेछ र त्यस्तो वनदेशनको पालना गनुन सम्बवन्धत्  सबैको कतनव्य 

हुनेछ ।  

४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेवखएको भएता पवन कोष 

पररचालनमा कुनै  गवम्भर रुटी रहेको र सोलाई तत्काल रोक्न 

आिश्यक देवखएमा संयोजकले त्यस्तो  कायन रोक्न वनदेशन वदन 

सक्नेछ । 

५) अनुगमनका िममा कुनै संस्था िा व्यविले झुठा वििरण 

पेश गरी कोषबाट  सहयोग रकम प्राप्त गरेको िा कोषले उपलब्ध 

गराएको रकमको दुरूपयोग गरेको  पाईएमा दोषी उपर प्रचवलत 

कानून बमोवजम कारिाही हुनेछ । 

पररच्छेद –७ 

विविध 

 १८. परामिय वलन सक्ने : सवमवतले यस कायनविवध बमोवजमको कायन 

सम्पादन गनन उपयुि  विज्ञ व्यवि िा स्थानीय साझेदार सस्था 

िा सहयोगी संस्थासंग आिश्यक परामशन  वलन सक्नेछ ।    



 

 १९.  अवभलेि राख्ने : १) सवमवतले कोष पररचालन सम्बन्धमा गरेको वनणनय 

र अन्य काम  कारिाहीको अवभलेख दुरुस्त राख्नु पनेछ । 

 २)उपदफा (१) बमोवजमको अवभलेख सवमवतको सदस्य-

सवचिको वजम्मामा  रहनेछ । 

३) दफा(१) बमोवजमको अवभलेख सरोकारिाला कुनै व्यवि 

िा संस्थाले माग  गरेमा वनयमानुसार त्यस्तो अवभलेख उपलब्ध 

गराईनेछ ।   

 २०.  वनदेिन वदन सक्ने : नगरसभाले कोष संचालनका विषयमा नीवतगत 

मागनदशनन एिं  वनदेशन वदन सक्नेछ र त्यस्तो मागनदशननको पालना 

गनुन सम्बवन्धत सबैको  कतनब्य हुनेछ । 

 २१.   ब्याख्या, थपघट िा हेरफेर गनय सक्ने  : यो कायनविवध कायानन्ियनको 

िममा कुनै कानूनी जवटलता ,विविधा िा अस्पष्टता भएमा कायनपावलकाले 

आिश्यकता अनुसार व्याख्या, थपघट तथा हेरफेर गनन सक्नेछ । 

 २२.   बचाउ : यो कायनविवध लागू हुनु पूिन नगर कायनपावलकाबाट  नगर स्तरीय 

िातािरण  विकास कोष संचालन सम्बन्धमा भए गरेका काम कारिाही 

तथा वनणनयहरु यसै कायनविवध बमोवजम भए सरह मावननेछ।   

 

नगर कायनपावलकाबाट स्िीकृत वमवत   

प्रमावणत गने पदावधकारीको नामः दस्तखत : 

पदः वमवतः 

 

आज्ञाल े

प्रकाशराज पौडेल 

प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत 


