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नयााँ नपेाल ननर्ााण कोष (सञ्चालन) ननयर्ावली, २०६८ 

    नेपाल राजपत्रर्ा प्रकाशित नर्नत 

                                                              २०६९।१।१८ 

प्रिासकीय कायाववनि (ननयनर्त गने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी नेपाल 
सरकारले देहायका ननयर्हरु बनाउको छ । 

 

पररच्छेद – १ 

प्रारशभिक 

१. संशिप्त नार् र प्रारभिः (१) यी ननयर्हरूको नार् “नयााँ नेपाल ननर्ााण कोष   (सञ्चालन) 
ननयर्ावली, २०६८” रहेको छ । 

(२) यी ननयर्हरू तरुुन्त प्रारभि हनुेछन ्। 

 

२. पररिाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्ा नलागेर्ा यस ननयर्ावलीर्ा,– 

(क) “अध्यि” िन्नाले कोषको अध्यि सभझन ुपछा ।  

(ख) “कोष” िन्नाले ननयर् ३ बर्ोशजर् स्र्ापना िएको नयााँ नेपाल ननर्ााण कोष 
सभझन ुपछा ।  

(ग) “योजना” िन्नाले ननयर् ४ बर्ोशजर् कोषको उदे्दश्य हानसल गना व्यापक 
जनपररचालनका आिारर्ा कोषले सञ्चालन गने कायाक्रर् सभझन ुपछा ।  

(घ) “सशचवालय” िन्नाले कोषको सशचवालय सभझन ुपछा । 

(ङ)  “सदस्य” िन्नाले कोषको सदस्य सर्झन ुपछा र सो िब्दले अध्यि र सदस्य–

सशचवलाई सरे्त जनाउाँछ । 

(च) “सदस्य–सशचव” िन्नाले कोषको सदस्य सभझन ुपछा । 

(छ)  “सनर्नत” िन्नाले कोषको सञ्चालक सनर्नत सभझन ुपछा । 

(ज)   “नसफाररस सनर्नत” िन्नाले ननयर् १० बर्ोशजर्को योजना प्रस्ताव तर्ा 
रू्ल्याङ्कन नसफाररस सनर्नत सभझन ुपछा । 
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पररच्छेद–२ 

कोषको स्र्ापना, उद्दशे्य तर्ा प्रयोग 

३. कोषको स्र्ापनाः (१) नयााँ नेपाल ननर्ााणको लानग व्यापक जनपररचालन सवहत अनियाजनको 
रुपर्ा कायाक्रर् तर्ा योजना सञ्चालन गना नयााँ नेपाल ननर्ााण कोष नार्को एक कोष 
स्र्ापना गररएको छ । 

  (२) कोषर्ा देहाय बर्ोशजर् रकर् रहनेछन ्:– 

   (क) आर् नेपाली जनताबाट प्राप्त रकर्, 

   (ख) गैर आवासीय नेपालीहरुबाट प्राप्त रकर्, 

(ग) सावाजननक िेत्र एवं सङ्गदित िेत्रका कर्ाचारीहरुबाट प्राप्त तलब ⁄ 
पाररश्रनर्क अंि दान, 

   (घ) ववनिन्न संघ, संस्र्ा र व्यशिबाट प्राप्त रकर्, 

   (ङ) ववदेिी राष्ट्रहरुबाट प्राप्त रकर्, 

   (च) अन्तराावष्ट्रय संघ, संस्र्ाबाट प्राप्त रकर् 

   (छ) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकर्, 

   (ज) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकर् । 

(३) उपननयर् (२) को खण्ड (ङ) वा (च) बर्ोशजर्को रकर् प्राप्त गनुा अशघ कोषले 
नेपाल सरकार, अर्ा र्न्त्रालयको सहर्नत नलन ुपनेछ । 

(४) कोषले प्रत्येक तीन ⁄ तीन र्वहनार्ा कोषर्ा रकर् जभर्ा गने व्यशि तर्ा 
संस्र्ाको नार् सावाजननक गनेछ । 

(५) कोषर्ा जभर्ा हनुे रकर् प्रचनलत कानून बर्ोशजर् इजाजतपत्र प्राप्त “क” वगाको 
बैङ्कर्ा खाता खोली जभर्ा गनेछ । 

(६) कोषको खाताको सञ्चालन सदस्य–सशचव र कोषको लेखा प्रर्खुको संयिु 
दस्तखतबाट हनुेछ । 

 

४. कोषको उद्दशे्यः नयााँ नपेाल ननर्ााणका लानग आर् नेपाली जनताको व्यापक सहिानगतार्ा 
र्लुकुको आनर्ाक ववृि, रोजगारी नसजाना, पूवाािार ववकास एवं जनतालाई राहत परु् याउन े
कायाक्रर् तर्ा योजना अनियानको रुपर्ा सञ्चालन गनुा कोषको उदे्दश्य हनुेछ । 
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५. कोषको प्रयोगः व्यापक जनपररचालनका आिारर्ा सञ्चालन हनुे गरी कोषको प्रयोग देहाय 
बर्ोशजर्को कायार्ा हनुेछः– 

(क) बहृत्तर सावाजननक वहत र सार्दुावयक उपयोगका योजना ननर्ााण गना, 
(ख) यवुाहरुलाई लशित गरी नवीनतर् तर्ा उपयिु प्रववनिको ववकास गना, 
(ग) स्र्ानीयस्तरर्ा रोजगारी नसजाना गने र स्र्ानीय वस्तकुो उत्पादन गने 

वकनसर्का कायाक्रर् सञ्चालन गना, 
(घ) िहरी सौन्दया प्रवद्र्िन, ववकास तर्ा रावष्ट्रय र्हत्वका नदीनालाको सरसफाई 

तर्ा बचाउ अनियान सञ्चालन गना, 
(ङ) उच्च रू्ल्ययिु ननयाातयोग्य वस्तकुो उत्पादन र प्रवद्र्िनसाँग सभबशन्ित 

अनियान सञ्चालन गना, 
(च) आनर्ाक तर्ा सार्ाशजक रुपले अनत ववपन्न र सीर्ान्तकृत सर्दुायको 

संरिण,सिशिकरण तर्ा ववकासको लानग ववनिन्न  कायाक्रर् सञ्चालन गना, 
(छ) र्वहला तर्ा दनलत ववरुि हनुे वहंसा तर्ा सार्ाशजक, सांस्कृनतक ववकृनत 

ववरुिको अनियान पररचालन गना, 
(ज) नवीकरणीय ऊजाा जस्तै बायोनडजेल, इर्ानोल, सौया, वाय ुइतयाददको उत्पादन 

र प्रवद्र्िनका लानग कायाक्रर् सञ्चालन गना, 
(झ) ववनिन्न िेत्रर्ा फोहोररै्ला व्यवस्र्ापन तर्ा सरसफाई कायाक्रर् सञ्चालन गना, 
(ञ) नयााँ नेपाल ननर्ााण गने सन्दिार्ा कोषको उदे्दश्यको अिीनर्ा रही नेपाल 

सरकारले तोकेको अन्य कार् गना, 
(ट) कोषको प्रिासननक खचा गना, 
(ि) कोषको उदे्दश्य हानसल हनुे अन्य आवश्यक काया गना । 

 

पररच्छेद – ३ 

सनर्नतको गिन र कार्, कताव्य तर्ा अनिकार 

६. सनर्नतको गिनः (१) कोषको तफा बाट गने सभपूणा कार् कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख तर्ा 
ननयन्त्रण गना एक सञ्चालक सनर्नत रहनेछ । 

  (२) सनर्नतको गिन देहाय बर्ोशजर् हनुेछः– 

   (क)  उपाध्यि, रावष्ट्रय योजना आयोग  – अध्यि 
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   (ख) सशचव, प्रिानर्न्त्री तर्ा र्शन्त्रपररषद्को 
कायाालय     – सदस्य 

   (ग) सशचव, अर्ा र्न्त्रालय    – सदस्य 

   (घ) सशचव, िौनतक योजना तर्ा ननर्ााण र्न्त्रालय – सदस्य 

   (ङ) सशचव, स्र्ानीय ववकास र्न्त्रालय  – सदस्य 

   (च) स्नातकोपानि हानसल गरी आनर्ाक बवृि,  

पूवाािार ववकास वा सार्दुावयक ववकासको  

िेत्रर्ा कभतीर्ा दि वषाको अनिुव िएका  

व्यशिहरुर्ध्येबाट नेपाल सरकारले र्नोनयन  

गरेका तीनजना     – सदस्य 

   (छ) सशचव, रावष्ट्रय योजना आयोगको  

सशचवालय         –सदस्य–सशचव 

(३) उपननर्य (२) को खण्ड (च) बर्ोशजर् र्नोननत सदस्यको पदावनि दईु वषाको 
हनुेछ ।  

(४) कोषको उदे्दश्य वा वहत ववपररत कार् गने उपननयर् (२) को (च) बर्ोशजर् 
र्नोनीत सदस्यलाई नपेाल सरकारको जनुसकैु बखत हटउन सक्नेछ । 

तर त्यसरी हटाउन ुअशघ ननजलाई आफ्नो सफाईको र्ौका अवसरबाट वशञ्चत गररन े
छैन । 

 

७. सनर्नतको कार्, कताव्य र अनिकारः यस ननयर्ावलीर्ा अन्यत्र उशल्लशखत कार्, कताव्य र 
अनिकारका अनतररि सनर्नतको कार्, कताव्य र अनिकार देहाय बर्ोशजर् हनुेछः– 

(क) नयााँ नपेाल ननर्ााणको लानग व्यापक जनपररचालन हनुे नीनत तर्ा 
योजना तयार गने, 

(ख) कोषले लगानी गने योजना सभबन्िी नीनत ननिाारण गने, 

(ग) लगानीको लानग उपयिु योजनाको पवहचान गने, 

(घ) कोषले लगानी गने योजना सभपन्न गनुा पने अवनि र आकार तोक्ने, 
(ङ) योजना सञ्चालनका लानग प्राप्त िएका प्रस्तावहरु अध्ययन स्वीकृत 

गने, 
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(च) योजना सञ्चालन सभबन्िी र्ापदण्ड तर्ा कायाववनि बनाउने, 
(छ) योजना सञ्चालनका लानग आवश्यक सािन स्रोतको व्यवस्र्ा गने, 

(ज) कोषको कायाक्रर् तर्ा बजेट स्वीकृत गने, 

(झ) नयाा नेपाल ननर्ााण गने सन्दिार्ा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य काया 
गने वा गराउने, 

(ञ) कोषको उदे्दश्य प्रानप्तका लानग अन्य आवश्यक कार् गने वा   
गराउने । 

 

८. सनर्नतको बैिक र ननणायः (१) सनर्नतको बैिक आवश्यकताअनसुार बस्नेछ । 

  (२) सनर्नतको बैिक सदस्य–सशचवले बोलाउनेछ । 

 (३) सनर्नतको बैिक बस्निुन्दा कभतीर्ा चौबीस घण्टा अगावै सदस्य–सशचवले 
बैिकर्ा छलफल हनुे कायासूची सवहतको सूचना सबै सदस्यहरुलाई पनेछ । 

(४) सनर्नतको कुल सदस्य सङ्ख्याको कभतीर्ा पचास प्रनतित सदस्य उपशस्र्त 
िएर्ा सनर्नतको बैिकको लानग गणपरुक सङ्ख्या पगुको र्ानननेछ । 

(५) सनर्नतको बैिकको अध्यिता अध्यिले र ननजको अनपुशस्र्नतर्ा सनर्नतका 
उपशस्र्त सदस्यहरुले आफूर्ध्येबाट छानेको सदस्यले गनेछ । 

(६) सनर्नतको बैिकर्ा बहरु्तको राय र्ान्य हनुेछ र र्त बराबर िएर्ा बैिकको 
अध्यिता गने व्यशिले ननणााय र्त सरे्त ददनेछ । 

(७) सनर्नतले आवश्यकतानसुार नेपाल सरकारको कुनै पदानिकारी, कर्ाचारी वा अन्य 
सभबि व्यशि तर्ा ववज्ञलाई सनर्नतको बैिकर्ा आर्न्त्रण गना सक्नेछ । 

  (८) सनर्नतको ननणाय सदस्य–सशचवले प्रर्ाशणत गरी राख्नछे । 

  (९) सनर्नतको ननणाय सदस्य–सशचवले सावाजननक गनेछ । 

 (१०) सनर्नतको बैिक सभबन्िी अन्य कायाववनि सनर्नत आफैले ननिाारण गरे 
बर्ोशजर् हनुेछ । 

 

९. उपसनर्नत तर्ा कायादल गिन गना सक्नःे (१) सनर्नतको कार्र्ा सघाउ परुय्ाउन सनर्नतले 
आवश्यकता अनसुार उपसनर्नत तर्ा कायादल गिन गना सक्नेछ । 
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(२) उपननयर् (१) बर्ोशजर् गिन गररएको उपसनर्नत तर्ा कायादलको कार्, 

कताव्य, अनिकार, कायाववनि तर्ा अन्य व्यवस्र्ा त्यस्तो उपसनर्नत तर्ा कायादल गिन गदााका 
बखत सनर्नतले तोवकददए बर्ोशजर् हनुेछ । 

 

पररच्छेद–४ 

योजना छनौट, नसफाररस, सञ्चालन तर्ा अनगुर्न र रू्ल्याङ्कन 

१०. नसफाररस सनर्नतः (१) कोषले लगानी गने योजनाको प्रस्ताव रू्ल्याङ्कन तर्ा नसफाररस गना 
एक योजना प्रस्ताव रू्ल्याङ्कन तर्ा नसफाररस सनर्नत रहनेछ । 

  (२) नसफाररस सनर्नतको गिन देहाय बर्ोशजर् हनुेछः– 

   (क) सशचव, रावष्ट्रय योजना आयोगको सशचवालय – संयोजक 

   (ख) सहसशचव, प्रिानर्न्त्री तर्ा र्शन्त्रपररषद्को 
    कायाालय     – सदस्य 

   (ग) सहसशचव, अर्ा र्न्त्रालय   – सदस्य 

   (घ) स्नातकोपानि हानसल गरी आनर्ाक ववृि, 

    पूवाािार ववकास वा सार्दुावयक ववकासको 
    िेत्रर्ा कभतीर्ा सात वषाको अनिुव िएका  

व्यशिहरुर्ध्येबाट सनर्नतले र्नोनयन गरेका  

तीनजना     – सदस्य 

   (ङ) सहसशचव, रावष्ट्र योजना आयोगको  

सशचवालय       – सदस्य–सशचव 

(३) उपननयर् (२) को खण्ड (घ) बर्ोशजर् र्नोनीत सदस्यको पदावनि दईु वषाको 
हनुेछ । 

(४) कोषको उदे्दश्य वा वहत ववपरीत कार् गने उपननयर् (२) को खण्ड (घ) 
बर्ोशजर् र्नोनीत सदस्यलाई सनर्नतले जनुसकैु बखत हटाउन सक्नेछ । 

तर त्यसरी हटाउन ुअशघ ननजलाई आफ्नो सफाईको र्ौका ददने अवसरबाट 
बशञ्चत गररने छैन । 

(५) नसफाररस सनर्नतले आफ्नो कायासभपादन गना सभबशन्ित िेत्रका ववज्ञ तर्ा 
सभबि पदानिकारीलाई आर्न्त्रण गना सक्नेछ । 
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११. नसफाररस सनर्नतको कार्, कताव्य र अनिकारः नसफाररस सनर्नतको कार्, कताव्य र अनिकार 
देहाय बर्ोशजर् हनुेछः– 

(क) लगानी गने प्रयोजनको लानग योजना छनौट गना सनर्नतलाई नसफाररस 
गने, 

(ख) कोष आफैं , कोषले स्र्ानीय ननकाय, स्वयंसेवा संस्र्ा वा सार्दुावयक 
सङ्गिनसाँगको सकायार्ा तर्ा स्र्ानीय ननकाय, स्वयंसेवी संस्र्ा वा 
सार्दुावयक सङ्गिन र्ाफा त ्सञ्चालन गनुा पने योजनाको वगीकरण गरी 
सनर्नत सर्ि नसफाररस गने, 

(ग) कुनै योजना सञ्चालन गना स्र्ानीय ननकाय, स्वयंसेवी संस्र्ा तर्ा 
सार्दुावयक सङ्गिनले पेि गरेको आनर्ाक तर्ा प्राववनिक प्रस्तावको 
रू्ल्याङ्कन गने, 

(घ) योजना सञ्चालन गना प्रस्ताव पेि गने सबैिन्दा उपयिु स्र्ानीय 
ननकाय, स्वयंसेवी संस्र्ा वा सार्दुावयक सङ्गिनलाई योजना सञ्चालन 
गने स्वीकृनतका लानग सनर्नत सर्ि नसफाररस गने, 

(ङ) सनर्नतले सर्य सर्यर्ा तोकेका अन्य काया गने । 

 

१२. योजना छनौट तर्ा सञ्चालनः (१) कोषले आफैं , स्र्ानीय ननकाय, स्वयंसेवी संस्र्ा वा 
सार्दुावयक सङ्गिनसाँगको सहकायार्ा वा स्र्ानीय ननकाय, स्वयंर्सेवी संस्र्ा वा सार्दुावयक 
सङ्गिन र्ाफा त ्कोषको उदे्दश्य हानसल हनुे गरी नयााँ नेपाल ननर्ााण गने अनियानको रुपर्ा 
ववनिन्न योजना सञ्चालन गनेछ । 

(२) कोषले उपननयर् (१) बर्ोशजर् योजना सञ्चालन गने प्रयोजनको लानग त्यस्तो 
योजनाको आवश्यकता र औशचत्य, प्राववनिक तर्ा आनर्ाक पि र हानसल हनुे उपलशब्ि 
सरे्तका ववषयर्ा अध्ययन अनसुन्िान गरी नसफाररस सनर्नतको नसफाररसका आिारर्ा 
उपयिु योजनको छनौट गरी सावाजननक गनेछ । 

(३) उपननयर् (२) बर्ोशजर् छनौट िएका योजनाहरुर्ध्ये आफैं  सञ्चालन गने वा 
स्र्ानीय ननकाय, स्वयंसेवी संस्र्ा वा सार्दुावयक सङ्गिनको सहकायार्ा सञ्चालन गने वा ननयर् 
१३ बर्ोशजर् प्रस्ताव पेि गने स्र्ानीय ननकाय, स्वयंसेवी संस्र्ा वा सार्दुावयक सङ्गिन 
र्ाफा त ्सञ्चालन गराउन सक्नेछ । 
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(४) कोषले यस ननयर् बर्ोशजर् योजना सञ्चालन गदाा स्र्ानीय जनताको सहिानगता 
नहनुे योजनार्ा लगानी गने छैन । 

(५) कोषले आफैं  कुनै योजना सञ्चालन गने िएर्ा त्यस्तो योजना उपयिु सरकारी 
ननकाय र्ाफा त ्सञ्चालन गनेछ । 

 

१३. प्रस्ताव आह्वान गनेः (१) कोषले आफ्नो उदे्दश्य हानसल हनुे प्रकृनतका योजना छनौट गरी 
कोषसाँगको सहकायार्ा वा आफैं  सञ्चालन गने गरी प्रस्ताव पेि गना इच्छुक स्र्ानीय ननकाय, 

स्वयंसेवी संस्र्ा वा सार्दुावयक सङ्गिनलाई प्रस्ताव आह्वान गनेछ । 

(२) उपननयर् (१) बर्ोशजर् प्रस्ताव आह्वान िएकोर्ा त्यस्तो योजना सञ्चालन गना 
चाहने स्र्ानीय ननकाय, स्वयंसेवी संस्र्ा वा सार्दुावयक सङ्गिनले कोषले ननिाारण गरे 
बर्ोशजर्को ढााँचार्ा सशचवालयर्ा प्रस्ताव पेि गना सक्नेछन ्। 

(३) उपननयर् (२) बर्ोशजर्को ननवेदनकासार् आफूले सञ्चालन गना चाहेको 
योजनाको उदे्दश्य, उि योजना सञ्चालनको लानग आवश्यक पने बजेट, सर्यावनि, योजना 
सभपन्न गदाा हनुे उपलशब्ि सवहतको ववस्ततृ आनर्ाक तर्ा प्राववनिक प्रस्ताव तर्ा कोषले 
सर्य सर्यर्ा तोवक ददएका कुराहरु संलग्न गनुा पनेछ । 

(४) उपननयर् (२) बर्ोशजर् प्राप्त प्रस्ताव जााँचबझु गदाा त्यस्तो प्रस्ताव कायाान्वयन 
गना उपयिु देशखएर्ा सनर्नतले नसफाररस सनर्नतको नसफाररसर्ा त्यस्तो प्रस्ताव कायाान्वयन 
गना स्वीकृनत प्रदान गना सक्नेछ । 

(५) यस ननयर्र्ा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन कोषको उदे्दश्य हानसल 
हनुे प्रकृनतको कुनै योजना आफैं  वा कोषसाँगको सहकायार्ा सञ्चालन गना कुनै स्र्ानीय 
ननकाय, स्वयंसेवा संस्र्ा वा सार्दुावयक सङ्गिनले चाहेर्ा आफूले सञ्चालन गना चाहेको 
योजनाको उदे्दश्य, उि योजना सञ्चालनको लानग आवश्यक पने बजेट, सर्यावनि, योजना 
सभपन्न गदाा हनुे उपलशब्ि सवहतको ववस्ततृ आनर्ाक तर्ा प्राववनिक प्रस्ताव तर्ा कोषले 
सर्य सर्यर्ा तोवकददएका कुराहरु संलग्न गरी सशचवालय सर्ि प्रस्ताव पेि गना   
सक्नेछ । 

(६) उपननयर् (५) बर्ाशजर्को प्रस्ताव प्राप्त िएर्ा सो सभबन्िर्ा अध्ययन गरी 
नसफाररस सनर्नतको नसफाररस सरे्तका आिारर्ा सनर्नतले त्यस्तो योजना सञ्चालन गना 
सभबशन्ित प्रस्तावकलाई स्वीकृनत प्रदान गना सक्नेछ । 
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(७) यस ननयर् बर्ोशजर् प्रस्ताव स्वीकृत िएपनछ सनर्नतले तोकेको ढााँचार्ा कोषले 
प्रस्तावक स्र्ानीय ननकाय, स्वयंसेवी संस्र्ा वा सार्दुावयक सङ्गिनसाँग सभझौता गनुा पनेछ । 

 

१४. योजना सञ्चालन सभबन्िी वविषे व्यवस्र्ाः (१) कुनै संस्र्ाले कुनै प्रकृनत वा िेत्रको कुनै 
योजना कोष र्ाफा त ्सञ्चालन गने गरी सो योजना सञ्चालन गना आवश्यक पने सािन स्रोत 
सरे्त उपलब्ि गराउने गरी सशचवालयर्ा ननवेदन ददन सक्नेछ । 

(२) उपननयर् (१) बर्ोशजर् ननवेदन प्राप्त िएर्ा र त्यस्तो योजना कोषको उदे्दश्य 
हानसल हनुे प्रकृनतको िएर्ा तर्ा त्यस्तो संस्र्ाले उपलब्ि गराउने िनेको सािन स्रोत उि 
योजना कायाान्वयन गना पयााप्त हनुे देशखएर्ा सनर्नतले त्यस्तो योजना यस ननयर्ावली बर्ोशजर् 
सञ्चालन गने व्यवस्र्ा नर्लाउन सक्नेछ । 

 

१५. योजनाको अनगुर्न तर्ा रू्ल्याङ्कनः (१) कोषले ननयनर्त रुपर्ा योजना कायाान्वयनको 
अनगुर्न तर्ा रू्ल्याङ्कन गनेछ । 

(२) सनर्नतले सदस्य, सदस्य–सशचव, नेपाल सरकार वा कोषको कुनै कर्ाचारी र्ाफा त ्
योजना कायाान्वयनको सभबन्िर्ा योजना स्र्लको अवलोकन भ्रर्ण गने, आवश्यक वववरण 
सङ्कलन गने, सावाजननक सनुवुाई गने वा सनर्नतले उपयिु िानेको अन्य कुनै प्रवक्रया अपनाई 
वा परार्िादाता ननयिु गरी योजना कायाान्वयनको अनगुर्न तर्ा रू्ल्याङ्कन गना वा गराउन 
सक्नेछ । 

(३) सनर्नतले योजना कायाान्वयनको सभबन्िर्ा प्रत्येक चौर्ानसकर्ा सर्ीिा गरी 
सभबशन्ित योजना सञ्चालन गने सरकारी ननकाय, स्र्ानीय ननकाय, स्वयंसेवी संस्र्ा तर्ा 
सार्दुावयक सङ्गिनलाई उपयिु ननदेिन ददनेछ । 

 

पररच्छेद–५ 

खचाको ननकासा, लेखाङ्कन र प्रनतवेदन 

१६. खचाको ननकासाः (१) कोषको योजना सञ्चालनको स्वीकृनत प्रदान गरेका स्र्ानीय ननकाय, 

स्वयंसेवी संस्र्ा तर्ा सार्दुावयक सङ्गिनलाई योजना सञ्चालनको लानग खचाको ननकासा ददाँदा 
वकस्ता वकस्ता गरी ददनेछ । 
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(२) उपननयर् (१) बर्ोशजर् खचा ननकासा ददाँदा योजना कायाान्वयन गनाका लानग 
सभपन्न िएको काया तर्ा उपलशब्िको अनपुातर्ा ददइनेछ । 

 

१७. कोषको रकर् खचा गने कायाववनिः कोषको रकर् खचा गने कायाववनि तर्ा योजनाको 
सभबन्िर्ा राख्न ुपने लेखा प्रणाली सनर्नतले तोके बर्ोशजर् हनुेछ । 

 

१८. खचाको लेखाङ्कनः (१) यस ननयर्ावली बर्ोशजर् िएको खचाको लेखा सभबशन्ित स्र्ानीय 
ननकाय, स्वयंसेवी संस्र्ा तर्ा सार्दुावयक सङ्गिनले प्रचनलत कानून बर्ोशजर् राख्न ुपनेछ । 

(२) उपननयर् (१) बर्ोशजर् लेखा सभबन्िी कागजात योजना सभपन्न िएको पैंतीस 
ददननित्र स्र्ानीय ननकाय, स्वयंसेवी संस्र्ा तर्ा सार्दुावयक सङ्गिनले कोषर्ा बझुाउन ु   
पनेछ । 

 

१९. लेखापरीिणः (१) नेपाल चाटाडा एकाउण्टेण्ट संस्र्ार्ा आबि लेखापरीिकबाट कोषबाट 
अनदुान प्राप्त गरी सञ्चालन िएका योजनाको लेखापरीषण हनुेछ । 

(२) कोषको आन्तररक लेखापरीिण कोष तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाालयबाट अशन्तर् 
लेखापरीिण र्हालेखापरीिक वा ननजले तोकेको लेखापरीिकबाट हनुेछ । 

 

२०. प्रनतवेदन पेि गनुा पनेः (१) योजना सञ्चालन गने स्र्ानीय ननकाय, स्वयंसेवी संस्र्ा वा 
सार्दुावयक सङ्गिनले प्रत्येक चौर्ानसक तर्ा वावषाक रुपर्ा आफ्नो प्रगनत प्रनतवेदन कोषले 
ननिाारण गरेको ढााँचार्ा कोषर्ा बझुाउन ुपनेछ । 

(२) उपननयर् (१) बर्ोशजर्को प्रनतवेदनर्ा योजना कायाान्वयनको अवस्र्ा, उपलशब्ि, 

योजना कायाान्वयन गना आइपरेका सर्स्या तर्ा कदिनाई एवं कोषले तोवकददएका वववरणहरु 
खलुाउन ुपनेछ । 

 

२१. सावाजननक गनुा पनेः योजना सञ्चालन गने सरकारी ननकाय, स्र्ानीय ननकाय, स्वयंसेवी संस्र्ा 
वा सार्दुावयक सङ्गिनले हरेक चौर्ानसकर्ा योजना कायाान्वयन गना कोषबाट प्राप्त िएको 
रकर्, त्यस्तो रकर् खचाको वहसाब तर्ा कोषले तावकददए बर्ोशजर्को वववरण सावाजननक गनुा 
पनेछ । 
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पररच्छेद–६ 

ववववि 

२२. कोषर्ा रकर् प्रदान गना सक्नःे (१) कुनै पनन स्वदेिी वा ववदेिी संस्र्ा वा व्यशिले कोषर्ा 
आफूले चाहेको रकर् प्रदान गना सक्नेछन ्।   

(२) कोषले ववनिन्न व्यशि तर्ा संस्र्ाबाट सहज रुपर्ा रकर् सङ्कलन गना प्रचनलत 
कानून बर्ोशजर् इजाजतपत्र प्राप्त बैङ्क तर्ा ववत्तीय संस्र्ार्ा खाता खोल्नेछ । 

 

२३. सभर्ान गनेः योजना सञ्चालनको लानग कोषर्ा रकर् प्रदान गने व्यशि तर्ा संस्र्ालाई 
कोषले देहाय बर्ोशजर् गर सभर्ान गनेछः– 

(क) दि लाख रुपैयााँ वा सोिन्दा बढीको रकर् प्रदान गने व्यशि तर्ा 
संस्र्ाको हकर्ा त्यस्तो संस्र्ाको प्रर्खुलाई प्रिानर्न्त्रीको हस्तािर 
सवहतको कदरपत्र प्रदान गने, 

(ख) एक लाख रुपैयााँदेशख दि लाख रुपैयााँसभर् रकर् प्रदान गने व्यशि 
तर्ा संस्र्ालाई अध्यिको हस्तािर सवहतको कदरपत्र प्रदान गने, र  

(ग) कोषर्ा रकर् प्रदान गने सभपूणा व्यशि तर्ा संस्र्ाको नार् कोषको 
वेबसाइटर्ा प्रकािन गने । 

 

२४. स्वयंसेवक वा सहयोगी संस्र्ाको ननयशुि र पररचालनः (१) योजनाको प्रवद्र्िन गना तर्ा 
योजना सञ्चालनको क्रर्र्ा कोषलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ि गराउन कोषले आवश्यकता 
अनसुार  स्वयंसेवक वा सहयोगी संस्र्ा ननयशुि गनेछ । 

(२) स्वयंसेवक वा सहयोगी संस्र्ाको छनौट गदाा योजना ववकास गना सक्न,े 

स्र्ानीयस्तरर्ा पररचालन हनु सक्ने जस्ता वविेषतालाई आिार र्ानी स्र्ानीय व्यशि वा 
संस्र्ार्ध्येबाट छनौट गररनेछ । 

(३) स्वयंसेवक वा सहयोगी संस्र्ाको ननयशुि करारर्ा तोवकएको सवुविा ददने गरी 
आवनिक सर्यको लानग गररनेछ । 

  (४) स्वंयसेवक वा सहयोगी संस्र्ाहरु कोष प्रनत जवाफदेही हनुेछन ्। 

(५) स्वंयसेवक वा सहयोगी संस्र्ाले कोषले ददएको ननदेिनको आिारर्ा आफ्नो 
कायासभपादन गनुा पनेछ । 
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(६) स्वयंसेवक वा सहयोगी संस्र्ाको ननयशुि तर्ा पररचालन सनर्नतले जारी गरेको 
कायाववनि बर्ोशजर् खलु्ला प्रनतस्पिााको आिारर्ा हनुेछ । 

 

२५. अनिकार प्रत्यायोजन गना सक्नःे  सनर्नतले आफूलाई प्राप्त अनिकारर्ध्ये केही अनिकार 
सदस्य, नसफाररस सनर्नत तर्ा ननयर् ९ बर्ोशजर् गिन िएको उपसनर्नत वा कायादललाई 
प्रत्यायोजन गना सक्नेछ । 

 

२६. बैिक ित्ता पाउनःे  सनर्नतक सदस्य, नसफाररस सनर्नतका संयोजक तर्ा सदस्य, ननयर् ९ 
बर्ोशजर् गिन िएको उपसनर्नत वा कायादलको संयोजक तर्ा पदानिकारी तर्ा सनर्नत वा 
नसफाररस सनर्नतको बैिकर्ा आर्न्त्रण गररएका पदानिकारी तर्ा ववज्ञले बैिकर्ा िाग नलए 
वापत नेपाल सरकारले तोके बर्ोशजर्को बैिक ित्ता पाउनेछन ्। 

 

२७. कोषको सशचवालयः  कोषको सशचवालय रावष्ट्रय योजना आयोगको सशचवालयर्ा रहनेछ । 

 

२८. ननदेिन ददन सक्नःे  (१) नेपाल सरकार, र्शन्त्रपररषद्ले यस ननयर्ावली बर्ोशजर् योजना 
सञ्चालन गने वा गराउने सभबन्िर्ा सनर्नतलाई आवश्यक ननदेिन ददन सक्नेछ र त्यस्तो 
ननदेिन पालना गनुा सनर्नतको कताव्य हनुेछ । 

(२) कोषले योजना सञ्चालन गने सरकारी ननकाय, स्र्ानीय ननकाय, स्वयंसेवी संस्र्ा 
तर्ा सार्दुावयक सङ्गिनलाई आवश्यक ननदेिन ददन सक्नेछ र त्यस्तो ननदेिन पालना गनुा 
सभबशन्ित सरकारी ननकाय, स्र्ानीय ननकाय, स्वयंसेवी संस्र्ा तर्ा सार्दुावयक सङ्गिनको 
कताव्य हनुेछ । 

 

२९. प्रनतवेदन पेि गनेः  (१) कोषले आनर्ाक वषा सर्ाप्त िएको नर्नतले तीन र्वहनानित्र आफूले 
वषािरीर्ा गरेका कार् कारबाहीको प्रनतवेदन तयार गरी नेपाल सरकार, र्शन्त्रपररषद् सर्ि 
पेि गनेछ । 

(२) उपननयर् (१) बर्ोशजर्को प्रनतवेदनर्ा छनौट गररएका योजनाहरु आफैं , स्र्ानीय 
ननकाय, स्वयंसेवी संस्र्ा तर्ा सार्दुावयक सङ्गिनसाँगको सहकायार्ा तर्ा स्र्ानीय ननकाय, 

स्वयंसेवी संस्र्ा तर्ा सार्दुावयक सङ्गिनले सञ्चालन गरररहेका योजनाहरु, लगानी िएको 
रकर् र प्राप्त उपलशब्ि सभबन्िी वववरण तर्ा अन्य उपयिु ववषयहरु संलग्न गनुा पनेछ । 
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  (३) उपननयर् (१) बर्ोशजर् पेि गरेको प्रनतवेदन कोषले सावाजननक गनेछ । 

 

३०. सशञ्चत कोषर्ा दाशखला गनुा पनेः  कोष ववघटन हुाँदा कोषर्ा कुनै रकर् बााँकी िएर्ा त्यस्तो 
रकर् सशञ्चत कोषर्ा दाशखला गररनेछ । 

 

३१. कायाववनि तर्ा ननदेशिका बनाई जारी गना सक्नःे सनर्नतले यस ननयर्ावलीको कायाान्वयनको 
लानग आवश्यक पने कायाववनि तर्ा ननदेशिका बनाई जारी गना सक्नेछ । 


