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बेनी  राजपत्र  

 बेनी  नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित  

खण्ड: १    संख्या: ४    लिलत: १ फाल्गणु, २०७५  
भाग–२ 

 
बेनी नगरपालिकाको  

सिपरुक कोष संचािन काययविलि २०७४ 
 

                                  नगर काययपालिका बैठकबाट स्िीकृत लिलत: २०७४/०४/३१ 
 

प्रस्तािनााः िावषयक विलनयोजन ऐनिे व्यिस्था गरे अनसुार सिपरुक कोषिा विलनयोजन गरेको रकिबाट खचय गने 
काययिाई व्यिशस्थत गनय आिश्यक देशखएकोिे नगर सभाबाट स्िीकृत िावषयक विलनयोजन ऐनिे खचय गनय ददएको 
अलिकारिाई प्रयोग गरी बेनी नगरपालिका नगर काययपालिकािे यो काययविलि बनाएको छ । 

१. यो काययलबलिको नाि " बेनी नगरपालिकाको सिपरुक कोष सञ्चािन काययविलि, २०७४" रहेको 
छ । यो काययलबलि नगर काययपालिकाबाट स्िीकृत भएको लिलतबाट िाग ुहनेुछ । 

२. पररभाषा र व्याख्या 
विषय िा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यो काययलबलिको प्रयोजनका िालग लनम्न विषयिे 
लनम्नानसुार जनाउनेछ । 

क) "ऐन" भन्नािे बेनी नगरपालिकाको बावषयक लबलनयोजन ऐनिाई सम्झनपुछय । 

ख) "काययलबलि" भन्नािे बेनी नगरपालिकाको सिपरुक कोष सञ्चािन काययविलि, २०७४ सम्झनपुछय 
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। 

ग) "कोष" भन्नािे बेनी नगरपालिकाको सिपरुक कोष सम्झनपुछय । 

घ) "िन्त्त्रािय" भन्नािे संघीय िालििा तथा स्थानीय विकास िन्त्त्रािय सम्झनपुछय । सो िव्दिे 
यस उप्रान्त्त हाि यस िन्त्त्राियिे सम्पादन गदै आएको कायय गने गरी भविष्यिा तोवकन सक्ने 
िन्त्त्राियिाई सिेत बझुाउँछ । 

ङ) "नगर काययपालिका" भन्नािे बेनी नगरपालिकाको नगर काययपालिकािाई सम्झनपुछय । 

च) "प्रिखु" भन्नािे बेनी नगरपालिकाको नगर प्रिखुिाई सम्झनपुछय । 

छ) "उपप्रिखु" भन्नािे बेनी नगरपालिकाको नगर उपप्रिखुिाई सम्झनपुछय । 

ज) "काययकारी अलिकृत" भन्नािे बेनी नगरपालिकाको काययकारी अलिकृतिाई सम्झनपुछय । 

झ) "काययक्रिगत आलथयक सहयोग" भन्नािे िेिा, पिय, ददिि, चाड, िालियक तथा साँस्कृलतक उत्सि, 
िहोत्सब, खेिकुद काययक्रि िालग िाग भइआएको सहयोग सम्झनपुछय । 

३. ऐनिे स्िीकृत गरेको सीिालभत्र रही यस कोषको रकि लनम्न विषयहरुिा खचय गनय सवकनेछ  

क) विलभन्न काययक्रिका िालग म्याशचंग फण्ड राख्न अनरुोि भइआएका आयोजनाहरु । 

ख) स्थानीय तहको विलभन्न कोषिा व्यिस्था गनुयपने रकिहरु । 

ग) विगतिा शजल्िा सिन्त्िय सलिलत िा अन्त्य विषयगत िाखाबाट सञ्चािन भइआएका र हाि 
त्यस्ता लनकायबाट स्रोत अभािका कारण सञ्चािन गनय नसवकएको भनी सम्िशन्त्ित लनकायबाट 
लसफाररस भईआएका आयोजनाहरु । 

घ) िावषयक स्िीकृत काययक्रििा नपरेको तर अत्यािश्यक देशखएको पररयोजनाहरु । 

ङ) िेिा, पिय, ददिि, चाड, िालियक तथा साँस्कृलतक उत्सि, िहोत्सब, खेिकुद काययक्रिका िालग 
सहयोग िाग भइआएका विषयहरु । 

च) किजोर आलथयक अिस्थाका कारण अत्यािश्यक देशखएका आलथयक सहयोग, बेिाररसे िानि िास, 
ितृ पि ुचौपाया व्यिस्थापनसम्बन्त्िी खचय ।  

४. यो काययलबलि अनसुार खचय गनय आिश्यक रकिको स्िीकृत गनय सक्ने अलिकार देहायबिोशजि 
हनेुछ ।िावषयक स्िीकृत काययक्रििा नपरेको तर अत्यािश्यक देशखएको पररयोजनाहरुको हकिा 
सम्बशन्त्ित िडा कायायियको लसफाररस अलनिायय हनेुछ । िडा कायायियको क्षेत्रलिकारिा नपनेको 
हकिा िडा कायायियको लसफाररस आबश्यक पने छैन । 

क) बुँदा नं ३ को खण्ड ख बिोशजि काययलबलििे तोके अनसुारको सम्पूणय रकि र खण्ड ङ र च 
को रु १० ,०००।– सम्िको रकि काययकारी अलिकृतिे । 

ख) रु १०,००१ देशख १५,०००।– सम्िको रकि उप प्रिखुिे । 

ग) रु १५,००१ देशख २५,०००।– सम्िको रकि प्रिखुिे । 
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घ) बुँदा नं ३ को खण्ड ग को हकिा आबश्यकता अनसुारको रकि र अन्त्यको हकिा रु 
२५,००१ देशख रु १,२५,०००।– सम्िको रकि नगर काययपालिकािे । 

५. नगरपालिकाबाट काययक्रिगत आलथयक सहयोग प्राप्त गनयको िालग लनम्नानसुारको प्रकृया पूरा 
गरेको हनुपुनेछ । 

क) काययक्रिको उदे्धश्य, सहभालगताको स्तर, अनिुालनत िागत, अपेशक्षत उपिशधि, नगरपालिकाबाट 
अपेशक्षत सहयोग रकि र काययक्रि सिाप्त भए पश्चात प्रलतिेदन उपिव्ि गराइने 
प्रत्याभलूतसवहतको प्रस्ताब पेि गनुयपने । 

ख) िडा कायायियको लसफाररस पेि गनुयपने । 

ग) काययक्रि सम्पन्न भएपलछ लबि भरपाईसवहत प्रलतबेदन पेि गरी भू् ालन प्राप्त गनुयपने । 

६. सिपरुक कोषको रकि देहायबिोशजि हनेु गरी बाडँफाँड गनुयपनेछ । 

क) स्थानीय लनकायको वििेष कोषतफय  विलनयोशजत रकिको ३०% रकि लनम्नानसुारका कोषिा 
राशखनेछ । 

अ) कियचारी कल्याण वििेष कोष ७% 

आ) दैवि प्रकोप उद्दार वििेष कोष ५% 

इ) कृवष, िन तथा िातािरण संरक्षण वििेष कोष ३% 

ई) िवहिा तथा िाििालिका वििेष कोष ५% 

(ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गता भएका व्यश् सिेत) 
उ) स्िास््य सािदुावयक वििेष कोष २% 

ऊ) गररिी लनबारण वििेष कोष २% 

ऋ) िियत सम्भार वििेष कोष ६% 

ख) म्याशचङ्ग फण्ड ३०% 

ग) बुँदा नं. ३ को खण्ड ग अनसुारका पररयोजनाका िालग १०% 

घ) बुँदा नं. ३ को खण्ड घ अनसुारका पररयोजनाका िालग २०% 

ङ) बुँदा नं. ३ को खण्ड ङ र च अनसुारका पररयोजनाका िालग १०% 

७. यस  कोषबाट खचय गदाय िावषयक विलनयोशजत रकिको प्रलत चौिालसक एक लतहाईभन्त्दा बढी खचय 
गनय सवकने छैन । 

८. आलथयक सहयोग उपिधि गराउँदा विलिित रुपिा दताय नभएका र लनष्कृय संघ संस्थाहरुिाई 
काययक्रिगत सहयोग उपिधि गराइने छैन । 

९. नगर क्षेत्रिा खेि प्रलतयोलगता सञ्चािन गदाय खेिको स्तर लनिायरण गरी लसफाररस भएका तपशिि 
बिोशजिका प्रलतयोलगताका िालग तपशििबिोशजि हनेुगरी सहयोग उपिधि गराइनेछ  
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क) रावियस्तरको खेि प्रलतयोलगता रु. २५,०००।– 

ख) प्रादेशिकस्तरको खेि प्रलतयोलगता रु. २०,०००।– 

ग) शजल्िा/नगरस्तरीय खेि प्रलतयोलगता रु. १५,०००।– 

घ) िडास्तरीय खेि प्रलतयोलगता रु. ५,०००।– 

१०. विलभन्न काययक्रिका िालग म्याशचंग फण्ड राख्न अनरुोि भइआएका आयोजनाहरु र स्थानीय 
तहको विलभन्न कोषिा व्यिस्था गनुयपने रकिहरु बाहेक रू १,२५,०००।– भन्त्दा बढीको 
आयोजना यस कोषबाट खचय गनय सवकने छैन । 

११. यस कोषबाट िालसकरुपिा खचय भएको रकिको लबबरण काययकारी अलिकृतिे काययपालिकाको 
बैठकिा प्रस्ततु गनुयपनेछ । 

१२. यसिा निेशखएका विषयहरु प्रचलित नेपाि काननुको आिारिा नगरपालिका प्रिखुिे धयाख्या 
गनय सक्नेछ । 

१३. काययलबलि कायायन्त्ियनिा कुनै बािा/व्यििान परेिा नगर काययपालिकािे आिश्यक व्यिस्था गनय 
सक्नेछ । 
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आज्ञािे, 

छवििाि सिुदेी 
प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत 


