
 

1 

 

 

 
 

 

 

अर्जुनधारा रार्पत्र 

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा प्रकालित 

खण्ड ३, संख्या २, िलनश्चरे,चैत्र २० गते,२०७६ साि  

भाग २ 

अजजनुधारा नगरपालिका नगर कायुपालिकाको लमलि २०७६/१२/१८ गिे बसेको बैठकिे दहेाय बमोलजमको रोग 

लनयन्त्रण प्रकोप व्यवस्थापन कोष (सञ्चािन) कायुलवलध , २०७ ६ स्वीकृि गरी िाग ूगने लनणुय गरेकािे सबैको 

जानकारीका िालग यो कायुलवलध प्रकाशन गररएको छ ।  

प्रस्तावना् 
अजजनुधाया नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र भहाभायीजन्म योग (Pandemic Disease) फाट हजन सक्ने 

जोखिभ  न्मूलनकयण  तथा व्मवस्थाऩनका  रालग स्थाऩना  बएको  योग लनमन्त्रण प्रकोऩ व्मवस्थाऩन 
कोषको  सञ्चारन  सम्फन्धी  कामवुवलध  फनाउन  फाञ्छनीम  बएकोरे , 

ववऩद्  जोखिभ  न्मूलनकयण  तथा व्मवस्थाऩन  ऐन , २०७४ को दपा २३ रे ददएको  अलधकाय  
प्रमोग  गयी अजजनुधाया नगय  कामऩुालरकारे  मो कामवुवलध  तमाय गयेको  छ ।   

ऩरयच्छेद – १ 
प्रायखम्बक 

१. सॊखऺप्त नाभ य प्रायम्ब  : (१) मो कामवुवलधको नाभ “योग लनमन्त्रण प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोष 
(सञ्चारन) कामवुवलध , २०७6” यहेको छ ।  

  (२) मो कामवुवलध तजरून्त प्रायम्ब हजनेछ ।  
 
२. ऩरयबाषा : ववषम वा प्रसॊगरे अको अथ ुनरागेभा मस कामवुवलधभा , 

(क) “कोष” बन्नारे कामवुवलध को दपा ३ फभोखजभको योग लनमन्त्रण प्रकोऩ 
व्मवस्थाऩन कोष सम्झनजऩछु ।  

(ि)  “योग” भन्नाऱे नेपाऱ सरकार , प्रदेश सरकार वा ववश्व स्वास््य सगंठनबाट 
Epidemic वा Pandemic Disease भनन घोषणा गरेको रोगऱाई सम्झनुपर्छ ।  

(ग) “प्रबाववत  व्मखि ” बन्नारे  योगफाट सॊक्रलभत हजनसक्ने आधायहरु बइ पयक 
अवस्थाभा याख्नजऩने , योग फाट सॊक्रलभत बएको , योगफाट  ऩरयवायका  सदस्म  
गजभाएको , वा योगका कायण  अन्म कज नै तरयकाफाट  प्रबाववत  बएको व्मखिराई 
सम्झनजऩछु ।  
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(घ) “याहत ” बन्नारे  योगफाट हजने  ववऩद्  प्रबाववत  व्मखि वा लनजको ऩरयवाय राई 
उऩरब्ध  गयाईने  नगद तथा वस्तजगत सहामता  साभाग्री  सभेत सम्झनजऩछु ।  

(ङ) “सलभलत ” बन्नारे  मस कामवुवलधको  दपा ४ फभोखजभको सलभलत सम्झनजऩछु ।  
(च) “सॊमोजक ” बन्नारे  सलभलतको  सॊमोजक  सम्झनजऩछु  ।      

ऩरयच्छेद – २ 
कोषको स्थाऩना , उद्देश्म तथा प्रमोग  

 
३. कोषको स्थाऩना : (१) स्थानीम  स्तयभा  उत्ऩन्न  बएको  योगको जोखिभ  न्मूलनकयण  तथा 

व्मवस्थाऩन  सम्फन्धी  कामु नगय स्तयफाटै सञ्चारन  गनकुा  रालग आवश्मक  स्रोत सॊकरन  य 
ऩरयचारन  गनु नगयऩालरकाभा यहने प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोषभा छज टै्ट अलबरेि गने गयी  योग 
लनमन्त्रण प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोष  यहनेछ  ।  

(२) कोषको  आम यकभ सॊकरन  तथा व्मम यकभ ऩरयचारनका  रालग योग लनमन्त्रण 
प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोषको  प्रयोग गररनेर् ।   

(३) कोषको  कूर आम्दानी  अन्तगतु  मस कामवुवलधको  दपा ६ फभोखजभ  कोषभा 
जम्भा हजनेगयी  प्राप्त बएको  यकभ तथा कोषको  िाता यहेको फैंकरे  कोष यकभभा  उऩरब्ध  
गयाएको  ब्माज आम य दपा ७ फभोखजभ  प्राप्त बएको  वस्तजगत  सहामता  साभाग्रीको  प्रचलरत  
भूल्म सभेतराई  जनाउॉनेछ  ।  

तय वस्तजगत  सहामता  साभाग्रीको  प्रचलरत  भूल्मराई  फैंक वहसाफभा  सभावेश  गरयने  छैन 
।  

(४) मस कामवुवलधको  दपा ७ फभोखजभ  कोषको  नाभभा  प्राप्त हजन आउने  वस्तजगत  
सहामता  साभाग्रीको  छज टै्ट भौज्दात  वकताफ  स्थाऩना  गरय अलबरेि  गरयनेछ  । 

४. सलभलत्  नगयऩालरकाभा नगय प्रभजिको सॊमोजकत्वभा लनम्नानजसायको सदस्म बएको योगफाट हजने 
ववऩद् व्मवस्थाऩन सलभलत यहनेछ ।  

 सॊमोजक् नगय प्रभजि  
 सह सॊमोजक् नगय उऩप्रभजि  
 सदस्म् सम्ऩूण ुवडाध्मऺहरु  
 सदस्म् ववऩद् व्मवस्थाऩन सलभलत सॊमोजक  
 सदस्म् प्रभजि प्रशासकीम अलधकृत  
 सदस्म् नगयऩालरकाका ववषमगत शािाका प्रभजिहरु  
 सदस्म सखचव् स्वास््म शािा प्रभजि  
सलभलतरे स्थानीम याजनैलतक दरका २ जना प्रलतलनलधराई सदस्मको रुऩभा भनोनमन गन ुसक्नेछ ।  
५. कोषको उद्देश्म  : (१) स्थानीम  स्तयभा  हजन सक्ने सम्बाव्म  योगको जोखिभ  न्मूलनकयण को 

रालग स्वास््मकभॉ ऩरयचारन गनजु , आवश्मक उऩकयण तथा औषधीजन्म वस्तजहरुको िरयद 
गनज ुतथा योकथाभको रालग हजने िचकुो व्मवस्थाऩन गनजु , तथा योगफाट उत्ऩन्न अवस्थाको 
व्मवस्थाऩनका  रालग आलथकु  तथा वस्तजगत  सहामता  ऩरयचारन  गनजु  कोषको  उद्देश्म  यहनेछ  
।  
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(२) कोषरे  देहामका  ऺेत्रभा  काभ गने छ्   
(क) सॊक्रलभत य सॊक्रलभत हजने सम्बावना यहेका व्मखिहरुराई तजरुन्त िोज , 

व्मवस्थाऩन , उद्धाय य याहत सेवा उऩरब्ध गयाउने  य स्वास््मराब 
कामरुाई सहज  गने ।  

(ख) योग रागेभा तत्कारै स्थानीम स्तयभा साभना गन ुसक्ने अवस्था लसजनुा 
गने ।  

६. कोषको आम्दानी  : (१) कोषभा देहाम फभोखजभका यकभ  आम्दानीको  रूऩभा  जम्भा हजनेछ:  
(क) नगयऩालरकाको वावषकु फजेटभापुत योग लनमन्त्रण प्रकोऩ व्मवस्थाऩन 

कोषभा जम्भा हजने गयी स्वीकृत यकभ , 
(ि) योगफाट हजने ववऩद् व्मवस्थाऩन  कामकुा  रालग कोषभा  जम्भा हजनेगयी  

अन्म स्थानीम  तहफाट  प्राप्त यकभ , 
(ग) योगफाट हजने ववऩद्  व्मवस्थाऩन  कामकुा  रालग कोषभा  जम्भा हजनेगयी  

प्रदेश सयकाय  तथा नेऩार सयकायफाट  प्राप्त यकभ , 
(घ) नगयसबाफाट  स्वीकृत  आलथकु  ऐनभा  व्मवस्था  गरयए  फभोखजभ  योगफाट 

हजने योग लनमन्त्रण प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोषभा  जम्भा हजनेगयी  प्राप्त हजने 
शजल्क तथा दस्तजय  यकभ ,  

(ङ)  नगय  सबा सदस्म , नगय  कामऩुालरका  सदस्म  तथा नगयऩालरकाका  
कभचुायीहरूको  स्वेखच्छक  लनणमुफाट  प्राप्त हजने यकभ , 

(च) स्वदेशी  ववलबन्न  सयकायी  तथा गैयसयकायी  सॊघसॊस्थाहरू  य त्मसभा  
कामयुत  कभचुायीहरू , उद्योगी , व्मवसामी , ऩेशाकभॉ , याजनीलतक  दर , 
नागरयक  सभाज , धालभकु  तथा ऩयोऩकायी  सॊघसॊस्था  य आभ 
सवसुाधायणफाट  स्वेखच्छक  रूऩभा  प्राप्त हजने यकभ ,  

(छ) कोषको  िाता सञ्चारनभा  यहेको  फैंकरे  त्मस्तो कोषभा  यहेको  यकभभा  
उऩरब्ध  गयाएको  ब्माज आम , 

(ज) दपा ७ को उऩदपा  (३) फभोखजभ  वस्तजगत  सहामता  साभाग्रीको  
लफक्रीफाट  प्राप्त आम , 

(झ) प्रचलरत  कानूनको  अलधनभा  यवह कोषभा  जम्भा हजने गयी अन्म कज नै 
स्रोतफाट  प्राप्त यकभ  ।  

(२) उऩदपा  (१) फभोखजभ  कोषराई  उऩरब्ध  हजने यकभ  सम्फखन्धत  व्मखि वा 
सॊस्थारे  मस कामवुवलधको  दपा 3 को उऩदपा  (२) फभोखजभको  कोषको  फैंक िाताभा  लसधै 
जम्भा गरयददन  वा नगयऩालरकाको  याजस्व  शािाभा  नगद  जम्भा गनु सक्नेछ  । त्मसयी  नगद  
जम्भा हजन आएभा  याजस्व  शािारे  सम्फखन्धत  व्मखि वा सॊस्थाराई  सोको बऩाुई  उऩरब्ध  
गयाउनजऩनेछ  । 

(३) कोषभा यकभ जम्भा गने व्मखि तथा सॊस्थाको नाभ  य प्राप्त सहामता  यकभ 
सम्फन्धी  भालसक  वववयण  अको भवहनाको  सात गते लबत्र सावजुलनक गरयनेछ ।  
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तय कज नै व्मखि वा सॊस्थारे  सहामता  उऩरब्ध  गयाउॉदा  आफ्नो नाभ सावजुलनक  नगनु 
सलभलतराई  अनजयोध  गयेको  यहेछ  बने लनजको  नाभ उल्रेि  नगयी  वववयण  सावजुलनक  गनु 
फाधा ऩने छैन।   

 
७. वस्तजगत सहामता साभाग्री: (१) कज नै  व्मखि वा सॊस्थाफाट  नगदफाहेकको  वस्तजगत  सहामता  

साभाग्री  प्राप्त हजन आएभा  य त्मसयी  प्राप्त साभाग्री  योगफाट हजने  ववऩद्  व्मवस्थाऩन  सम्फन्धी  
कामभुा  उऩमोग  हजने देखिएभा  त्मस्तो वस्तजगत  सहामता  साभाग्रीराई  स्वीकाय  गरयनेछ  ।  

(2) उऩदपा  (१) फभोखजभ  स्वीकाय  गरयएको  वस्तजगत  सहामता  साभाग्रीराई  अरग्गै 
भौज्दात  वकताफभा  आम्दानी  अलबरेि  जनाई  त्मस्तो साभाग्रीको  प्रचलरत  भूल्मराई  कोषको  
आम्दानीको  रूऩभा  सभेत  अलबरेि  गरयनेछ  ।  

स्ऩविकयण्  मस दपाको  प्रमोजनका  रालग प्रचलरत  भूल्म बन्नारे  वस्त जगत  साभाग्रीको  
साथभा  प्राप्तहजने  िरयद  लफजक  वा भूल्माङ्कनको  प्रभाण  य ढजवानी  रागत  सभेतको  भूल्मराई  
जनाउॉनेछ  । मदी त्मस्तो भूल्मलफना  नै वस्त जगत  साभाग्री  प्राप्त हजन आएको  यहेछ  बने त्मस्तो 
वस्त जगत  साभाग्रीको  प्रचलरत  स्थानीम  दययेट  अनजसायको  भूल्माङ्कनराई  आम्दानीको  आधाय  
भालननेछ  । सो ऩलन नबएभा  त्मसयी  प्राप्त साभाग्रीको  रालग सलभलतरे  उखचत  ठहमाुएको  
भूल्माङ्कनराई  कोषको  आम्दानीको  आधायको  रूऩभा  लरईनेछ  । 

(३) उऩदपा  (१) फभोखजभ  प्राप्त बई उऩदपा  (२) फभोखजभ  आम्दानी  अलबरेि  
गरयएको  कज नै साभाग्री  तत्कार  प्रमोग  गनु आवश्मक  नऩने  वा नलभल्ने  वा राभो सभमसम्भ  
बण्डायण  गरय याख्न ऩलन अनजकज र  नहजने  (सड्ने , लफग्रने , नालसने  वा िेय जाने) प्रकृखिको  बएभा  
सलभलतको  लनणमुरे  त्मस्तो साभाग्रीराई  प्रचलरत  कानून  फभोखजभ  लरराभ  लफक्री गयी प्राप्त आम 
यकभराई  दपा ३ को उऩदपा  (२) फभोखजभको  कोषको  िाताभा  जम्भा गरयनेछ  ।   

(४) उऩदपा  (१) भा जजनसजकै  कज या रेखिएको  बएता  ऩलन कज नै वस्तजगत  सहामता  
साभाग्री  स्थानीम  ववऩद्  व्मवस्थाऩनभा  उऩमोग  नहजने  वा उऩमोग  गनु उऩमजि  नहजने  देखिएभा  
सलभलतरे  लनणमु  गयी त्मस्तो सहमोग  आॊखशक  वा ऩूणरुूऩभा  अस्वीकाय  गनु सक्नेछ  । 

(५) उऩदपा  (१) वा जजनसजकै  कज या रेखिएको  बएता  ऩलन कज नै वस्तजगत  सहामता  
साभाग्री  प्रचलरत  भाऩदण्ड  फभोखजभको  न्मूनतभ  गजणस्तयमजि  नबएको  अवस्थाभा  त्मस्तो 
साभाग्रीराई  सलभलतरे  अस्वीकाय  गनेछ।   

(६) उऩदपा  (१) फभोखजभ  प्राप्त वस्तजगत  सहामता  साभाग्री  उऩदपा  (४) वा (५) 
फभोखजभ  अस्वीकाय  गरयएको  अवस्थाभा  फाहेक  त्मस्तो साभाग्री  उऩरब्ध  गयाउने  व्मखि वा 
सॊस्थाराई  कामाुरमरे  साभाग्री  प्रालप्त य स्वीकायोखिको  बऩाुई  उऩरब्ध  गयाउनजऩनेछ  । 

(७) उऩदपा  (१) फभोखजभ  स्वीकाय  गयी उऩदपा  (२) फभोखजभ  अलबरेि  गरयएको  य 
उऩदपा  (४) वा (५) फभोखजभ  अखस्वकाय  गरयएको  साभाग्रीको  वववयण  तथा स्वीकाय  गरयएको  
साभाग्रीको  हकभा  सो उऩरब्ध  गयाउने  व्मखि वा सॊस्थाको नाभ सम्फन्धी  भालसक  वववयण  
अको भवहनाको  सात गते लबत्र सावजुलनक गरयनेछ ।  
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तय कज नै व्मखि वा सॊस्थारे  सहामता  उऩरब्ध  गयाउॉदा  आफ्नो नाभ सावजुलनक  नगनु 
सलभलतराई  अनजयोध  गयेको  यहेछ  बने लनजको  नाभ उल्रेि  नगयी  वववयण  सावजुलनक  गनु 
फाधा ऩने छैन । 

(८) मस दपा फभोखजभ  प्राप्त बएको  वस्तजगत  सहामता  साभाग्रीराई  त्मस्तो साभाग्री  
बण्डायण  गने वा प्रमोग  गरयने  स्थानसम्भ  ऩजमाुउनका  रालग सहामता  उऩरब्ध  गयाउने  
सम्फखन्धत  व्मखि वा सॊस्थाराई  नै अनजयोध  गनु सवकनेछ  ।   

  
८. कोषको प्रमोग  : (१) कोषभा जम्भा बएको यकभ िच ुगन ुतथा  योगफाट हजने  ववऩद्  

व्मवस्थाऩनका  रालग प्राप्त वस्तजगत  सहामता  साभाग्री  िचु लनकासा  गनु सलभलतरे लनणमु गनजऩुने 
छ ।  

  
(२) कोषभा जम्भा बएको यकभ तथा  साभाग्री  देहाम फभोखजभको कामभुा िच ु

गरयनेछ:  
(क) योगफाट हजने  ववऩद्बाट  प्रबाववत  बएको  वा हजनसक्ने  व्मखि वा सभजदामको  

तत्कार  िोजी , उद्धाय  तथा सम्ऩखिको  सॊयऺण  गनु, 
(ि) योगफाट हजने ववऩद् प्रबाववतको  तत्कारीन  याहतका  रालग आवश्मक  ऩने 

िाद्यान्न , िानेऩानी , रिा कऩडा , औषधी , सयसपाइ  जस्ता वस्तजहरू  
िरयद  गयी उऩरब्ध  गयाउन  तथा तत् सम्फन्धी  अन्म आवश्मक  कामु 
गनु, 

(ग) योगफाट हजने  ववऩद्को  कायणफाट  घाइते  वा लफयाभी  बएका व्मखिको  
औषधोऩचाय गनु , 

 (घ) योगफाट हजने  ववऩद्को कायणफाट भतृ्मज  बएका  व्मखिको काजवक्रमा  वा 
सदगतका  रालग लनजको  ऩरयवायराई  तोवकए  फभोखजभको  सहामता  
उऩरब्ध  गयाउन , 

(ङ) िोज , उद्धाय तथा उऩचायकारालग  स्वमभ् सेवक  तथा ववशेषऻको  
ऩरयचारन  य साभाग्री िरयद तथा बण्डायण गनु , 

(च) योगफाट हजने ववऩद्को  कायणफाट  बएको  पोहयभैरा  तथा प्रदजषणको  
ववसजनु  गनु, 

(छ) योगफाट हजने ववऩद् ऩूव ुसूचना प्रणारी स्थाऩना  सम्फन्धी  उऩकयण  िरयद , 
प्रणारी  ववकास  य सोको सञ्चारन  गनु, 

(ज) िोज , उद्धाय य याहतकोरालग तत्कार सञ्चाय तथा मातामात सूचारु गनु , 
(झ) योगफाट हजने ववऩद् ऩजवतुमायी , प्रलतकामु , ऩजनराुब , जोखिभ न्मूलनकयण 

जस्ता व्मवस्थाऩनका काम ुगनु , 
(ञ) सलभलतरे तोके फभोखजभको  योगफाट हजने  ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्वखन्ध अन्म 

काभ गन,ु गयाउन ।  
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(३) उऩदपा  (२) भा जजनसजकै  कज या रेखिएको  बए ताऩलन  लनमलभतरूऩभा  गरयने  
ववकास  लनभाुण  सम्फन्धी  कामरुाई  ववऩद्  व्मवस्थाऩनसॉग  आवद्ध  गयाएय  कोषफाट  कज नै ऩलन 
वकलसभको  िचु गनु ऩाईनेछैन  । 

९. याहत सहामता ववतयण : (१) योगफाट हजने प्रबाववत  व्मखिको भतृ्मज बएभा लनजको ऩरयवाय राई 
याहत  उऩरब्ध  गयाउॉदा  कोषभा जम्भा बएको यकभ फाट उऩरब्ध गयाउने सवकनेछ ।  

१०. कोष प्रमोग  गनु नऩाईने : (१) मस  कामवुवलधभा  अन्मत्र  जजनसजकै  कज या रेखिएको  बए ताऩलन  
देहामको  प्रमोजनका  रालग कोषभा जम्भा बएको यकभ  िचु गनु ऩाईने  छैन् 

(क) लनमलभत प्रशासलनक कामकुो रालग  िचु गनु,  
(ि) कज नै सयकायी  वा गैयसयकायी  ऩदालधकायी  वा कभचुायीराई  लनमलभत  रूऩभा 

तरफ , बिा वा अन्म सजववधा  उऩरब्ध  गयाउन ,  
(ग) कज नै सयकायी  वा गैयसयकायी  ऩदालधकायी  वा कभचुायीराई  भ्रभण  िचु वा 

अन्म त्मस्तै प्रकायको  िचु उऩरब्ध  गयाउन , 
(घ) प्रबाववतराई  ददईने  तोवकएफभोखजभको  याहत  फाहेक  अन्म कज नै ऩलन 

वकलसभको  चन्दा , ऩजयस्काय , उऩहाय  वा आलथकु  सहामता  उऩरब्ध  
गयाउन , 

(ङ) कज नै ऩलन वकलसभको  गोवि , अन्तयवक्रमा  वा सबासम्भेरन  सञ्चारन  गनु, 
गयाउन , 

(च) आकखस्भक  रूऩभा  लनभाुण  गनजऩुने  फाहेकका  अन्म लनमलभत  ऩूवाुधाय  ववकास  
लनभाुणसम्फन्धी  कामु गनु, गयाउन , 

(ङ) योगफाट हजने  ववऩद्  जोखिभ  न्मूलनकयण  तथा ववऩद्  व्मवस्थाऩनसॉग  प्रत्मऺ  
सम्फन्ध  नबएको  अन्म कज नै ऩलन कामु गनु, गयाउन ,  

(च) नेऩार सयकायरे लनमलभत रुऩभा फजेट व्मवस्था गयेको योगको लनमन्त्रण 
गनु,  

(छ) मस कामवुवलधभा अन्मत्र जजनसजकै कज या रेखिएको बएताऩलन  योगको 
लनमन्त्रणभा िटेका स्वास््मकभॉ , कभचुायीराई नगद प्रोत्साहन ददन 
योकेको भालनने छैन तय मस्तो प्रोत्साहनको यकभ ब जिानी गनजऩु जव ुनगय 
कामऩुालरकाको ऩजव ुस्वीकृलत लरनजऩनेछ ।  

(२) कोषराई  प्राप्त बएको  वस्तजगत  सहामता  साभाग्री  भध्मै कज नै ऩलन साभाग्री  ऩूणु वा 
आॊखशकरूऩभा  कामाुरमको  वा कामाुरमको  कज नै ऩदालधकायी  वा कभचुायीको  लनमलभत  
प्रमोजनका  रालग प्रमोग  गरयनेछैन  । 

 
ऩरयच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चारन , रेिा तथा रेिा ऩरयऺण  
११. कोषको सञ्चारन  : (१) कोषको फैंक  िाता सञ्चारन  नगयऩालरकाको  प्रभजि प्रशासकीम 

अलधकृत वा लनजरे तोकेको अलधकृत स्तयको कभचुायी य रेिा प्रभजि वा लनजरे तोकेको 
रेिाको कभचुायीको सॊमजि दस्तितफाट हजनेछ ।   
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(२) कोषराई  प्राप्त वस्तजगत  सहामता  साभाग्रीको  लनकासा  प्रभजि  प्रशासकीम  अलधकृत  
वा लनजरे  तोकेको  अलधकृत  स्तयको  कभचुायी  य खजन्सी शािा प्रभजिफाट  हजनेछ  ।  

(३) उऩदपा  (२) फभोखजभ  वस्तजगत  सहामता  साभाग्री  सम्फखन्धत  कामभुा  उऩमोगका  
रालग लनकासा  गदाु भौज्दात  वकताफभा  िचु अलबरेि  जनाई  लनकासा  ददनजऩनेछ  य त्मस्तो 
साभाग्रीको  अलबरेि  भूल्मराई  कोषको  िचकुो  रूऩभा  सभेत  अलबरेि  गरयनेछ  । 

१२. कोषको आमव्ममको  रेिा तथा सोको सावजुलनकयण  :  (१) कोषको आम व्ममको रेिा 
प्रचलरत कानून फभोखजभ याखिनेछ ।  

 (२) कोषको  भालसकरूऩभा  बएको  आम्दानी  य िचकुो  वववयण  अको भवहनाको  सात 
गतेलबत्रभा  सावजुलनक गनजऩुनेछ  । 

(३) आलथकु वष ुसभाप्त बएको लभलतरे तीन भवहनालबत्र सलभलतरे कोषको वावषकु  आम 
व्ममको वववयण सभेत  िजल्ने वावषकु प्रलतवेदन तमाय गयी कामऩुालरका भापुत नगय सबा 
सभऺ ऩेश गनज ुऩनेछ ।  

१३. रेिा ऩरयऺण  :  (१) कोषको आन्तरयक रेिाऩयीऺण नगयऩालरकाको आन्तरयक रेिा 
ऩरयऺण शािाफाट हजनेछ ।  

(२) कोषको अखन्तभ रेिाऩयीऺण भहारेिा ऩयीऺकफाट हजनेछ ।  
(३) नगय कामऩुालरकारे चाहेभा जजनसजकै फित सलभलतको वहसाववकताव जाॉच्न वा 

जाॉच गयाउन सक्नेछ ।  
१४. यकभ विज नहजने  तथा आवतॉ कोष (रयवखल्वङ् पण्ड) को रूऩभा यहने :  (१) दपा ६ को 

उऩदपा  (१) फभोखजभ  कोषभा  जम्भा बएको  यकभ भध्मे आॊखशक  वा ऩजयै यकभ कज नै आलथकु  
वषभुा िच ुनबई  आलथकु  वषकुो अन्त्मभा फाॉकी यहेभा त्मस्तो यकभ विज नबई  कोषभै 
यहनेछ  । 

(२) कोषराई आवतॉ कोष (रयफखल्वङ्ग पण्ड) को रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ ।  
स्ऩविकयण् मस  दपाको  प्रमोजनका  रालग आवतॉ कोष (रयफखल्वङ पण्ड)  बन्नारे 

कोषफाट िच ुबएको नगद  यकभ वावषकु रुऩभा फजेट  ववलनमोजन  भापुत  ऩजन्ऩ जलत ुगदै  जाने 
गरय स्थावऩत  कोषराई सम्झनजऩछु ।  

(3) कोषभा  भौज्दात  यकभ  ऩाॉच राि रूऩैमा  बन्दा न्मून हजन गएभा  तत्कार  थऩ 
यकभ  जम्भा गनु प्रमत्न गरयनेछ ।  

१५. सहमोगका रालग आह्वान गने : (१) आऩत्कालरन  अवस्था  लसजनुा  बई स्थानीम  स्रोत साधन  य 
ऺभतारे  ववऩद्को  साभना  गनु कदठन  बएभा  नगयऩालरकारे  लछभेकी  स्थानीम  तह , प्रदेश  
सयकाय  तथा नेऩार  सयकायराई  कोषभा  आलथकु  तथा वस्तजगत  सहामता  उऩरब्ध  गयाउन  
अनजयोध  गनु सक्नेछ  । 

(२) प्रबाववतको  िोज , उद्धाय  य याहतका  रालग सलभलतरे  स्थानीम  साभाखजक  तथा 
ऩयोऩकायी  सॊघ , सॊगठन , मजवाक्रव , आभासभूह , स्वमभ् सेवक , याष्ट्रसेवक , उद्योगी  व्मवसामी , 
प्रवजद्ध व्मखि तथा आभसवसुाधायणराई  सहमोगका  रालग अनजयोध  गनु सक्नेछ।   

१६. अलबरेि याख्ने  :  (१) सलभलतरे कोष  ऩरयचारन  सम्फन्धभा  गयेको लनणमु  य अन्म काभ 
कायवाहीको अलबरेि दजरुस्त याख्नज ऩनेछ ।  
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(२) उऩदपा  (१) फभोखजभको  अलबरेि  सलभलतको  सदस्म -सखचवको  खजम्भाभा  
यहनेछ।  

(३) दपा (१) फभोखजभको  अलबरेि  सयोकायवारा  कज नै व्मखि वा सॊस्थारे  भाग 
गयेभा  लनजराई  लनमभानजसाय  त्मस्तो अलबरेि  उऩरब्ध  गयाईनेछ  ।   

१७. अनजगभन : (१) मस कामवुवलध  फभोखजभ  कोष ऩरयचारन  तथा सोफाट  बएका  काभको  लनमलभत  
तथा आकखस्भक  अनजगभन  सम्फन्धी  कामकुा  रालग सलभलतको  सॊमोजक  वा लनजरे  तोकेको  
सलभलतको  अन्म कज नै सदस्मको  सॊमोजकत्वभा  सलभलतको  न्मूनतभ  थऩ एक सदस्म  सभेत 
सॊरग्न  यहेको  अनजगभन  टोरी िवटई  कोष ऩरयचारनफाट  बएको  काभको  अनजगभन  गनु 
सक्नेछ  । 

(२) उऩदपा  (१) फभोखजभ  िवटएको  अनजगभन  टोरीरे आपूराई  प्राप्त कामाुदेशका  
आधायभा  अनजगभनका  क्रभभा  देखिएको  सत्म त्म वववयण  सवहतको  प्रलतवेदन  सलभलतसभऺ  
ऩेश गनजऩुनेछ  ।  

(३) उऩदपा  (२) फभोखजभ  ऩेश हजन आएको  प्रलतवेदन  सभेतका  आधायभा  कोष 
ऩरयचारनभा  कज नै कलभ कभजोयी  बएको  देखिएभा  त्मसराई  सजधाय  गनु सलभलतरे  आवश्मक  
लनदेशन  ददन सक्नेछ  य त्मस्तो लनदेशनको  ऩारना  गनजु सम्फखन्धत  सफैको  कतवु्म  हजनेछ  ।  

(४) उऩदपा  (३) भा जजनसजकै  कज या रेखिएको  बएता  ऩलन कोष ऩरयचारनभा  कज नै 
गखम्बय  त्रजटी यहेको  य सोराई  तत्कार  योक्न आवश्मक  देखिएभा  सॊमोजकरे  त्मस्तो कामु 
योक्न लनदेशन  ददन सक्नेछ  । 

(५) अनजगभनका  क्रभभा  कज नै व्मखिरे  झजठा वववयण  ऩेश गयी कोषफाट  याहत  प्राप्त 
गयेको  वा कोषरे  उऩरब्ध  गयाएको  याहतको  दजरूऩमोग  गयेको  ऩाईएभा  दोषी उऩय प्रचलरत  
कानून  फभोखजभ  कायवाही  हजनेछ  । 

(६) उऩदपा  (१) फभोखजभको  अनजगभन  टोरीभा  उऩरब्ध  बएसम्भ  स्थानीम  
याजनीलतक  दर , ववऩद्  व्मवस्थाऩन  सम्फन्धी  कामभुा  सॊरग्न  गैयसयकायी  सॊघसॊस्था , उद्योगी 
व्मवसामी  आवद्ध  सॊघसॊगठन , नागरयक  सभाज  तथा ऩत्रकाय  आवद्ध  सॊघसॊगठन  य सशतु 
सहामता  उऩरब्ध  गयाउने  व्मखि वा सॊस्थाको  प्रलतलनलध  सभेतराई  सॊरग्न  गयाईनेछ  । 

१८. लनदेशन ददन सक्ने  :  नगय सबारे सलभलतको काभ कायफाहीको सम्फन्धभा सलभलतराई 
आवश्मक लनदेशन ददन सक्नेछ ।  

१९. सॊसोधन तथा िायेजी्   मस कामवुवलधको नगय कामऩुालरकारे आवश्मकताअनजसाय सॊसोधन 
तथा िायेजी गन ुसक्नेछ ।  

 
 

आज्ञािे 

पंकज भिेूि 

प्रमजख प्रशासकीय अलधकृि 

 


