नेपाल सरकार
शान्ति िथा पुनर्निर्ािण र्तरालय

शान्ति कोष सञ्चालन (कायिविधि) र्नयर्ािली, २०६५
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित शमतत
२०६५/८/४
संशोिन
शान्ति कोष (सञ्चालन) (प्रथर् संशोिन) र्नयर्ािली, २०६८

२०६९/१/२५

प्रिासकीय काययविधि (तनयशमत गने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल
सरकारले दे हायका तनयमहरु बनाएको छ ।
पररच्छे द-१
प्रारन्भिक
1.

संक्षिप्ि नार् र प्रारभि : (१) यी तनयमहरुको नाम "िान्तत कोष (सञ्चालन) तनयमािली, २०६५"
रहे को

छ ।

(२) यो तनयमािली तुरुतत प्रारम्भ हुनेछ ।

2.

पररिाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अर्य नलागेमा यस तनयमािलीमा,
(क)
(ख)
(ग)

"कोष" भतनाले तनयम ३ बमोन्जम स्र्ापना भएको िान्तत कोष सम्झनु पछय ।

"समर्र्ि" भतनाले तनयम ६ बमोन्जम गठन भएको कोष सञ्चालक सशमतत सम्झनु पछय ।

"प्राविधिक समर्र्ि" भतनाले तनयम ९ बमोन्जम गठन भएको प्राविधिक सशमतत सम्झनु
पछय ।

(घ)

"आयोजना" भतनाले तनयम ४ बमोन्जमको कुनै काम गनयको लाधग आयोजना कायायतियन
तनकायद्िारा तयार गररएको काययक्रम सम्झनु पछय ।

(ङ)

"आयोजना कायाितियन र्नकाय" भतनाले आयोजना कायायतियन गनयको लाधग सशमततले
छनौट गरे को सरकारी तनकाय, समुदायमा आिाररत संस्र्ा, प्रचशलत कानून बमोन्जम दताय
भएको गैर सरकारी संस्र्ा िा प्रचशलत कानून बमोन्जम स्िीकृतत प्राप्त अततरायन्रिय संस्र्ा
सम्झनु पछय ।

स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लाधग "समद
ु ायमा आिाररत संस्र्ा" भतनाले कोषको
कामकारिाहीसँग

सम्बन्तित

क्षेत्रमा

काम

गने

उद्दे श्यले

बमोन्जम दताय भएको संगदठत संस्र्ा सम्झनु पछय ।

(च)
(छ)
(ज)

"र्तरालय" भतनाले िान्तत तर्ा पुनतनयमायण मतत्रालय सम्झनु पछय ।

"सधचिालय" भतनाले कोषको प्रिासन गनयको लाधग नेपाल सरकारले स्र्ापना गरे को

पररच्छे द-२
कोषको स्थापना िथा कार्, कििव्य र अधिकार

1

कानून

"विस्थावपि" भतनाले द्ितद्िबाट विस्र्ावपत व्यन्तत, पररिार एिं समुदाय1 सम्झनु पछय ।

सधचिालय सम्झनु पदय छ ।

3.

प्रचशलत

कोषको स्थापना : (१) िान्तत कोष नामको एक कोष स्र्ापना गररएको छ ।
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छ :-

(२) उपतनयम (१) बमोन्जमको कोषमा दे हाय बमोन्जमका नगद तर्ा िस्तग
ु त सहायता रहने
(क )

नेपाल सरकारबाट प्राप्त,

( ख)

विदे िी सरकार िा व्यन्तत, अततरायन्रिय संघ, संस्र्ाबाट प्राप्त,

(ग )

गैर आिासीय नेपालीबाट प्राप्त,

(घ)

अततरायन्रिय च्याररटीबाट प्राप्त,

(ङ )

नेपाली संघ, संस्र्ा िा व्यन्ततबाट प्राप्त,

(च)

अतय स्रोतबाट प्राप्त ।

(३) उपतनयम (१) बमोन्जम प्राप्त नगद सहायता नेपाल सरकारको केतरीय खातामा जम्मा
हुनेछ । (४) सशमततले उपतनयम (३) बमोन्जम जम्मा भएको नगद रकम मध्येबाट सधचिालयको
प्रिासतनक खचय र सरकारी तनकाय बाहे कका संस्र्ाबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको
लाधग आिश्यक पने रकम नेपाल सरकारबाट माग गरी कोषको नाममा नेपाल रारि
बैंकमा खाता खोली जम्मा गनेछ ।

(५) उपतनयम (४) बमोन्जमको खाताको सञ्चालन सशमततले तोके बमोन्जम हुनेछ ।
4.

कोषको कार्, कििव्य र अधिकार : कोषको काम, कतयव्य र अधिकार दे हाय बमोन्जम हुनेछ :(क)
विस्र्ावपतको पुन:स्र्ापना गनय आिश्यक सहयोग गने,
(ख)

संवििान सभा तर्ा अतय तनकायको तनिायचन र नयाँ सवििान तनमायण2सम्बतिी काययको
लाधग आिश्यक पने प्राविधिक, नगद तर्ा िस्तुगत सहायताको प्रबति गने ,

(ग)

िान्तत, सरु क्षा प्रिद्यिन तर्ा सदृ
ु ढीकरण गनय आिश्यक पने भौततक संरचना, यतत्र, उपकरण,

सामग्री, सञ्चार व्यिस्र्ा र ताशलमको लाधग आिश्यक पने प्राविधिक, नगद तर्ा न्जतसीको
प्रबति गने,
(घ)

माओिादी सेनाका लडाकू रहने शिविर व्यिस्र्ापन र माओिादी सेनाका लडाकूको रे खदे ख,
समायोजन र पुनः स्र्ापना गनय सहयोग गने ,

(ङ)

िान्तत प्रक्रक्रया, िान्तत सम्झौता र िान्तत सम्झौतासँग सम्बन्तित अतय सम्झौताहरुको
कायायतियनमा सहयोग पुयायउन स्र्ानीय िान्तत सशमततहरुको रुपमा संस्र्ाहरुको गठन र
सञ्चालन गनय सहयोग पुयायउने,

(च)
(छ)

द्ितद्िबाट प्रभावित व्यन्तत, पररिार र समुदायको 3पुन:स्र्ापना गनय सहयोग पुयायउने,

कोषको रणनीतत, काययनीतत र आयोजना तर्ा आयोजना कायायतियन गने तनकायको छनौट
र सञ्चालन सम्बतिी मापदण्ड तर्ा तनदे शिका बनाई स्िीकृत गने,

(ज)

बारुदी सुरुङ र सोसग सम्िन्तित अतय विरफोटक पदार्य र उपकरण हटाउने तर्ा नरट

गनयका लाधग आिश्यक पने आधर्यक तर्ा प्राविधिक सहयोगको प्रबति गने र सो कामको
लाधग ताशलमहरुको व्यिस्र्ा गने,
(झ)

द्ितद्िको समयमा क्षततग्रस्त िा ध्िस्त भएका सरकारी तर्ा साियजतनक भौततक पूिायिारको

पन
ु तनयमायण, पन
ु स्र्ापना तर्ा ममयत सम्भारको लाधग आधर्यक र प्राविधिक सहयोगको प्रबति
गने,
(ञ)

िान्तत स्र्ापना गने काययमा सहयोग पुयायउन मुलुकशभत्र सञ्चाशलत अतय काययक्रमहरुलाई
सहयोग गने,
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(ट)

नेपाल सरकार, विदे िी सरकार, रान्रिय िा अततरायन्रिय संघ, संस्र्ा स्िदे िी िा विदे िी
व्यन्ततबाट कोषलाई आिश्यक पने प्राविधिक, नगद तर्ा िस्तुगत सहायता स्िीकार गने,

(ठ)

काययक्रम तर्ा आयोजना छनौट गरी स्िीकृत गने,

(ड)

आयोजना कायायतियन गने तनकाय छनौट गने,

(ढ)

आयोजनाको तनरीक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गने, गराउने र त्यस्तो आयोजनाको प्रगतत
तर्ा प्रभािको समीक्षा, मल्
ू याङ्कन र विश्लेषण गरी चौमाशसक प्रगतत प्रततिेदन प्रकािन
गने,

(ण)

कोषले

गने

कायय

िा

त्यस्तो

कायय

अततगयत

सञ्चालन

गररने

विशभतन

आयोजनाको

प्रार्शमकता तनिायरण गने,
(त)

मुलुकशभत्र अतय स्रोतबाट सञ्चालन हुने िान्तत स्र्ापना सम्बतिी कामकारबाहीको समतिय
गने,

(र्)

विदे िी सरकार िा अततरायन्रिय संघ संस्र्ाबाट प्राप्त प्राविधिक, नगद िा िस्तुगत खचयको

वििरण र आयोजनाको भौततक अिस्र्ा, प्रगतत तर्ा प्रभािको वििरण त्यस्ता सरकार िा
संस्र्ाले माग गरे मा उपलब्ि गराउने,
(द)

(द१)

आयोजना कायायतियनको लाधग आिश्यकतानुसार परामियदाताको सेिा शलने,
मतत्रालय

एिं

सधचिालयमा

काययरत

कमयचारीको

क्षमता

सतचालन गने4

अशभिद्
ृ धि

सम्बतिी

(द२)

कोषसँग सम्बन्तित विषयमा सशमततलाई सहयोग गनय उपसशमतत गठन गने5

(ि)

कोषसँग सम्बन्तित आिश्यक अतय काम गने ।

काययक्रम

स्पष्टीकरण : यस र्नयर्को प्रयोजनको लाधग,

(१) "विस्र्ावपतको पन
ु :स्र्ापना" भतनाले विस्र्ावपतलाई घर फकायउने, तत्काल बसोबास

गरररहे को स्र्ान िा अतय कुनै स्र्ानमा पुन:स्र्ापना गने, व्यािसातयक सीप विकास
ताशलम

ददने, कुनै

पेिामा

संलग्न

गराउने

िा

विस्र्ावपतका

पररिार

तर्ा

बालबाशलकालाई आिश्यक पने शिक्षा प्रदान गने, आधर्यक सहयोग उपलब्ि गराउने
िा सामान्जक सेिा प्रदान गने कायय सम्झनु पछय ।

(२) "तनिायचन सम्बतिी कायय" भतनाले संवििान सभा तर्ा अतय तनकायको तनिायचन
सम्बतिी

ताशलम, मतदान

केतर

तनिायरण, मतदाता

शिक्षा

सञ्चालन, तनिायचन

सञ्चालनको लाधग आिश्यक पने मसलतद एिं अतय सामग्री खररद, तनिायचन
आयोगद्िारा गररने तनिायचनको लाधग आिश्यक पने सुरक्षा खचय, दै तनक तर्ा भ्रमण

भत्ता, तनिायचनमा खदटने कमयचारीको बीमा तर्ा तनिायचन आयोगको प्रिासकीय
खचयको प्रबति गने कायय सम्झनु पछय ।

(३) "िान्तत सुरक्षा प्रिद्यिन तर्ा सुदृढीकरण" भतनाले प्रहरी कायायलय पुनतनयमायण,

िान्तत सुरक्षाको लाधग आिश्यक पने यतत्र, उपकरण, सामग्री र सिारी सािन
खररद, िान्तत सुरक्षा सम्बतिी ताशलम, िान्तत सुरक्षाको प्रयोजनको लाधग गह
ृ
मतत्रालयले गने प्रचार प्रसार र सो सम्बतिी अतय कायय सम्झनु पछय ।

(४)

"शिविर व्यिस्र्ापन तर्ा माओिादी सेनाका लडाकुको पुन:स्र्ापना" भतनाले
माओिादी

सेनाका

लडाकु

बस्ने

शिविरमा

भिन, सडक, बाटो, खानेपानी

तर्ा

सरसफाई, सञ्चार, पहुँच मागय जस्ता भौततक पूिायिार तनमायण तर्ा ममयत गने;
4
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त्यस्तो

शिविरमा

सामान्जक

पि
ू ायिारको

व्यिस्र्ा, लडाकुको

अस्र्ायी

बसोबास,

भरणपोषण, प्रार्शमक स्िास््य उपचार, शिक्षा, खेलकुद, िवृ त्तविकास, व्यिसातयक तर्ा

अतय प्रशिक्षणको व्यिस्र्ा, समायोजन, पुन:स्र्ापना र पाररिाररक एिं सामान्जक

(५)

पुनएयकीकरणको प्रबति गने कायय सम्झनु पछय ।

"िान्तत प्रक्रक्रया, िान्तत सम्झौता र सो सम्झौतासँग सम्बन्तित अतय सम्झौताको
कायायतियन" भतनाले संक्रमणकालीन तयाय, द्ितद्ि व्यिस्र्ापन, विस्र्ावपत तर्ा
द्ितद्िबाट प्रभावित व्यन्ततका पररिारको पुनएयकीकरण तर्ा पुनसायमान्जकीकरण, सो
सम्बतिी

जनचेतना

अशभिद्
ृ धि, स्र्ानीय

िान्तत

सशमतत

लगायतका

िान्तत

संयतत्रको स्र्ापना, सञ्चालन र सुदृढीकरणसँग सम्बन्तित कायय र विस्तत
ृ िान्तत
सम्झौता एिं िान्ततसँग सम्बन्तित अतय सम्झौतालाई कायायतियन गनय गररने

(६)

कायय सम्झनु पछय ।

"द्ितद्िबाट

प्रभावित

व्यन्तत, पररिार

एिं

समुदाय6को

पुन:स्र्ापना" भतनाले

द्ितद्िबाट आधर्यक, राजनैततक, सामान्जक िा अतय कुनै रुपमा प्रभावित व्यन्तत,
पररिार एिं समुदाय7को पुन:स्र्ापना, पुनशमयलन, पुनसायमान्जकीकरण, उनीहरुको कब्जा

गररएको सम्पवत्त क्रफताय गने काययमा आिश्यक पने प्रिासकीय तर्ा प्राविधिक
सहयोग, मत्ृ यु भएको व्यन्ततको आधित पररिार, द्ितद्िको कारण वििरु िा विििा

भएका व्यन्तत र बारुदी सुरुङ िा अतय कुनै कारणले घाइते भएका व्यन्ततलाई
सहयोग, त्यस्ता

व्यन्तत

िा

पररिारका

बालबाशलकालाई

िैक्षक्षक

छात्रिवृ त्त

िा

स्िास््योपचारको सुवििा, सामान्जक-मनोिैज्ञातनक सहयोग, सामान्जक पुन:स्र्ापना,
५.

ताशलम, स्िास््य, पोषण, परामिय तर्ा कानूनी सेिा प्रदान गने कायय सम्झनु पछय ।

कोषको प्रयोग : कोषलाई प्राप्त भएको प्राविधिक, नगद तर्ा िस्तग
ु त सहायता आयोजना सञ्चालन
गनय र सधचिालयको लाधग प्रयोग तर्ा खचय गररनेछ ।

पररच्छे द-३
समर्र्िको गठन र कार्, कििव्य िथा अधिकार
६.

समर्र्िको गठन : कोषको सञ्चालन, रे खदे ख र कोषको तफयबाट गनप
ुय ने सम्पण
ू य कामकारबाही गनयको
लाधग दे हाय बमोन्जमको एक कोष सञ्चालक सशमतत रहनेछ :-

( क)
(ख)

िान्तत तर्ा पुनतनयमायण मतत्री

- अध्यक्ष

अर्य मतत्री

- सह-अध्यक्ष

(ग)

……………..

(घ)

संवििान सभामा सबैभतदा बढी सदस्यहरुको प्रतततनधित्ि गने पाँच

8

राजनीततक दलहरुबाट एक/एक जना9
तर त्यस्ता राजनैततक दलहरुमध्ये मतत्रीको है शसयतले खण्ड (क) र (ख)
बमोन्जम प्रतततनधित्ि भइसकेको अिस्र्ामा संवििान सभामा सबैभतदा बढी
प्रतततनधित्ि गने राजनैततक दलबाट प्रतततनधित्ि गराइनेछ ।
6
7
8
9
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- सदस्य

(ङ )

रान्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष

- सदस्य

(च)

सधचि, गह
ृ मतत्रालय

- सदस्य

सधचि, अर्य मतत्रालय

- सदस्य

सधचि, िान्तत तर्ा पुनतनयमायण मतत्रालय

-

( छ)
( ज)

सदस्य-

सधचि
७.

समर्र्िको बैठक :

(१) सशमततको बैठक चार मदहनामा

10एक

पटकमा नघटाई आिश्यकतानस
ु ार बस्नेछ ।

(२) सशमततको बैठक सशमततको अध्यक्षले तोकेको शमतत, स्र्ान र समयमा बस्नेछ ।

(३) सशमततको बैठकमा छलफल हुने विषय सदहतको सूचना सशमततको सदस्य-सधचिले बैठक

बस्नु अगािै शलझखत रुपमा सबै सदस्यलाई ददनु पनेछ ।

(४) सशमततको बैठकमा पचास प्रततित भतदा बढी सदस्यहरु उपन्स्र्त भएमा सशमततको

बैठकको लाधग गणपरू क संख्या भएको मातननेछ ।

(५) सशमततको बैठकको अध्यक्षता सशमततको अध्यक्षले र तनजको अनुपन्स्र्ततमा सशमततको

सह-अध्यक्षले गनेछ ।

(६) सशमततको बैठकमा बहुमतको राय मातय हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता

गने व्यन्ततले तनणाययक मत ददनेछ ।

(७) सशमततले कुनै वििेषज्ञ िा दातस
ृ ंस्र्ाका प्रतततनधिलाई सशमततको बैठकमा आमतत्रण गनय

सतनेछ ।11

(8) सशमततको बैठकको तनणयय सशमततको सदस्य-सधचिले प्रमाझणत गरी राख्नु पनेछ ।
।
८.

(9) सशमततको बैठक सम्बतिी अतय काययविधि सशमतत आफैले तनिायरण गरे बमोन्जम हुनेछ

उच्चस्तरीय िान्तत आयोग गठन गनय सतने: नेपाल सरकारले आिश्यक दे खेमा कोषको काम
कारबाहीलाई आिश्यक सहयोग पुयायउन एक उच्चस्तरीय िान्तत आयोग गठन गनय सतनेछ ।
पररच्छे द-४
प्राविधिक समर्र्िको गठन िथा कार्, कििव्य र अधिकार

९.

प्राविधिक समर्र्िको गठन : (१) आयोजनाको छनौट गरी सशमतत समक्ष शसफाररि गने काम समेतको
लाधग दे हाय बमोन्जमको एक प्राविधिक सशमतत रहनेछ:-

( क)

सधचि, िान्तत तर्ा पुनतनयमायण मतत्रालय

- अध्यक्ष

सहसधचि, अर्य मतत्रालय

- सदस्य

(ग)

सह-सधचि, रान्रिय योजना आयोग

- सदस्य

(घ)

………………………12

(ङ )

………………………13

(च)

सह-महालेखा तनयतत्रक, महालेखा तनयतत्रकको कायायलय

(च१)

मतत्रालयको लैङ्धगक काययक्रम सम्बतिी काम गने अधिकृत

(ख)

10
11
12
13
14
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- सदस्य
14

- सदस्य

( छ)

मानि अधिकार तर्ा मदहला विकाससँग सम्बन्तित संस्र्ा,
नागररक समाज, समुदायमा

आिाररत

संस्र्ा, गैर

सरकारी

संस्र्ा िा सम्बन्तित वििेषज्ञहरुमध्येबाट कम्तीमा एकजना

( ज)

मदहला समेतको प्रतततनधित्ि हुने गरी प्राविधिक सशमततले
मनोनयन गरे का तीन जना15

- सदस्य

सधचिालयको तनदे िक

-सदस्य-

सधचि

(२) उपतनयम (१) को खण्ड (छ) बमोन्जमका सदस्य मनोनयन गदाय प्राविधिक सशमततले
१०.

आिश्यकतानस
ु ार अिधि तोकी मनोनयन गनय सतनेछ ।
प्राविधिक समर्र्िको बैठक:
।

(१) प्राविधिक सशमततको बैठक दइु मदहनामा एक पटकमा नघटाई आिश्यकतानुसार बस्नेछ
(२) प्राविधिक सशमततको बैठक सो सशमततको अध्यक्षले तोकेको शमतत, स्र्ान र समयमा

बस्नेछ ।

(३) प्राविधिक सशमततको बैठकमा छलफल हुने विषय सदहतको सूचना प्राविधिक सशमततको

सदस्य-सधचिले बैठक बस्नु अगािै शलझखत रुपमा सबै सदस्यलाई ददनु पनेछ ।

(४) प्राविधिक सशमततको बैठकमा पचास प्रततितभतदा बढी सदस्यहरु उपन्स्र्त भएमा सो

सशमततको बैठकको लाधग गणपूरक संख्या भएको मातननेछ ।

(५) प्राविधिक सशमततको बैठकको अध्यक्षता प्राविधिक सशमततको अध्यक्षले र तनजको

अनुपन्स्र्ततमा प्राविधिक सशमततका सदस्यहरुले आफूहरु मध्येबाट छानेको सदस्यले गनेछ ।

(६) प्राविधिक सशमततको बैठकमा बहुमतको राय मातय हुनेछ र मत बराबर भएमा

बैठकको अध्यक्षता गने व्यन्ततले तनणाययक मत ददनेछ ।

(७) प्राविधिक सशमततले आिश्यकतानुसार सम्बन्तित तनकायको प्रतततनधि, वििेषज्ञ र

आयोजना कायायतियन तनकायको प्रतततनधिलाई बैठकमा आमतत्रण गनय सतनेछ ।
पनेछ ।

(८) प्राविधिक सशमततको बैठकको तनणयय सो सशमततको सदस्य-सधचिले प्रमाझणत गरी राख्नु
(९) प्राविधिक सशमततको बैठक सम्बतिी अतय काययविधि सो सशमतत आफैले तनिायरण गरे

बमोन्जम हुनेछ ।
११.

प्राविधिक समर्र्िको कार्, कििव्य र अधिकार : यस पररच्छे दमा अतयत्र लेझखएको काम, कतयव्य र
अधिकारको अततररतत प्राविधिक सशमततको काम, कतयव्य र अधिकार दे हाय बमोन्जम हुनेछ :( क)
कोषको रणनीतत, काययनीतत र आयोजना तर्ा आयोजना कायायतियन गने तनकायको छनौट र
सञ्चालन सम्बतिी मापदण्ड तर्ा तनदे शिका बनाई स्िीकृततको लाधग सशमतत समक्ष पेि
गने,

(ख)

आयोजनाको तनरीक्षण, अनुगमन, मूल्याङ्कन प्रगतत र प्रभािको समीक्षा र विश्लेषण गने
काययमा सशमततलाई सहयोग गने ।

(ग)

आयोजनाको भौततक एिं वित्तीय न्स्र्तत, प्रगतत, आम्दानी तर्ा खचयको वििरण तयार गरी
सशमतत समक्ष पेि गने,

15
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(घ)

अतय स्रोतबाट

सञ्चालन

भइरहे को

िा

हुने िान्तत
आयोजनालाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ि गराउने,

(ङ )

सशमततको तनदे िन बमोन्जम अतय कायय गने ।

स्र्ापना

सम्बतिी

काययक्रम

तर्ा

११क. र्ूल कायिसर्ूहसभबतिी व्यिस्था :

(१) आयोजनाको अििारणापत्र छानबबन गरी स्िीकृत गने काम समेतको लाधग प्राविधिक सशमततले वििेषज्ञ
तर्ा दात ृ तनकायका प्रतततनधि समेत रहने गरी मल
ु काययसमह
ू गठन गनय सतनेछ ।16
हुनेछ ।
हुनेछ ।
१२.

(२) मूल काययसमूहको अतय काम, कतयव्य तर्ा अधिकार प्राविधिक सशमततले तोके बमोन्जम
(३) मूल काययसमूहको बैठकसम्बतिी काययविधि सो समूह आफैँले तनिायरण गरे बमोन्जम

िेरगि कायिसर्ूह (िेरगि र्ूल्याङ्कन सर्ूह) सभबतिी व्यिस्था : (१) आयोजनाको विस्तत
ृ रुपमा

मूल्याङ्कन गराउने कायय समेतको लाधग आिश्यकतानुसार कोषको कामसँग सम्बन्तित क्षेत्रमा काम गने
सरकारी तनकाय, विदे िी संस्र्ा, गैरसरकारी संस्र्ाका प्रतततनधिहरु समेत रहे को क्षेत्रगत काययसमह
ू गठन गनय
सतनेछ ।17

(२) क्षेत्रगत काययसमूहको अतय काम, कतयव्य तर्ा अधिकार प्राविधिक सशमततले तोके

बमोन्जम हुनेछ ।
(३) क्षेत्रगत काययसमहू को बैठक सम्बतिी काययविधि सो समहू आफैले तनिायरण गरे बमोन्जम
हुनेछ ।

पररच्छे द-५
आयोजनाको स्िीकृर्ि िथा रकर् र्नकासा

१३. आयोजनाको अििारणापर र प्रस्िाि सभबतिी 18: (१) आयोजना सञ्चालन गनय चाहने आयोजना
कायायतियन तनकायले आयोजनाको अििारणापत्र तयार गरी सधचिालयमा पेि गनप
ुय नेछ ।19

(२) उपतनयम (१) बमोन्जम अििारणापत्र प्राप्त भएपतछ सधचिालयले त्यस्तो अििारणापत्र मूल काययसमूहमा
पेि गनुप
य नेछ ।

(३) उपतनयम (२) बमोन्जम प्राप्त भएको अििारणापत्र छानविन गदाय आयोजना कायायतियन गनय मनाशसि
दे झखएमा मूल काययसमूहले त्यस्तो अििारणापत्र स्िीकृत गनेछ ।

(४) उपतनयम (३) बमोन्जम अििारणापत्र स्िीकृत भएपतछ आयोजना कायायतियन गने तनकायको स्िीकृत

अििारणापत्र अनुसार सशमततले तनिायरण गरे को ढाँचामा आयोजना प्रस्ताि सम्बतिी प्रस्ताि तयार
गरी सधचिालयमा पेि गनुय पनेछ ।

१४. प्रस्िािको र्ूल्याङ्कन गनुि पने :

16
17
18
19
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(१) तनयम (१३) बमोन्जम आयोजना सम्बतिी प्रस्ताि प्राप्त भएपतछ सधचिालयले20 त्यस्तो प्रस्तािको
विस्तत
मल्
ू याङ्कन गनयको लाधग सो प्रस्ताि तनयम १२ बमोन्जमको सम्बन्तित क्षेत्रगत कायय समह
ू मा
ृ
पठाउन सतनेछ ।

(२) उपतनयम (१) बमोन्जम प्रस्ताि प्राप्त भएपतछ सम्बन्तित क्षेत्रगत कायय समूहले यस तनयमािली
बमोन्जम स्िीकृत मापदण्ड तर्ा तनदे शिका बमोन्जम त्यस्तो प्रस्तािको प्राविधिक, आधर्यक, सामान्जक र
लैङ्धगक

21पक्षको

मूल्याङ्कन गनेछ र त्यसरी मूल्याङ्कन गदाय त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गनय उपयुतत

दे झखएमा सोही व्यहोराको शसफाररस प्राविधिक सशमतत समक्ष पेि गनुय पनेछ ।

(३) उपतनयम (२) बमोन्जमको प्रस्ताि प्राप्त भएपतछ प्राविधिक सशमततले त्यस्तो प्रस्तािको औधचत्यता, लागत,
प्राविधिक गुणस्तर, उपयुततता तर्ा उपलब्ि आधर्यक स्रोतका सम्बतिमा मूल्याङ्कन गनेछ । त्यसरी प्रस्ताि
मूल्याङ्कन गनय उपतनयम (१) बमोन्जम सधचिालयले क्षेत्रगत काययसमूहमा प्रस्ताि नपठाएको अिस्र्ामा पतन
प्राविधिक सशमततले उपतनयम (२) बमोन्जम प्रस्तािको मूल्याङ्कन समेत गनुप
य नेछ ।
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(४) उपतनयम (३) बमोन्जम गररएको मूल्याङ्कनबाट त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गनय उपयुतत दे झखएमा
प्राविधिक सशमततले त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गनय सशमतत समक्ष शसफाररि गनेछ ।

(५) उपतनयम (४) बमोन्जम प्राविधिक सशमततले शसफाररस गरे बमोन्जम आयोजना सञ्चालन गनय उपयुतत
दे झखएमा सशमततले त्यस्तो आयोजना स्िीकृत गनेछ ।
१५.

सभझौिा गनुि पने : तनयम १४ को उपतनयम (५) बमोन्जम सशमततबाट आयोजना स्िीकृत भएपतछ
सशमततले तोकेको ढाँचामा सधचिालय र आयोजना कायायतियन तनकायबीच आयोजना सञ्चालन गने

१६.

सम्बतिमा सम्झौता गनुय पनेछ ।

रकर् र्ाग गनप
ुि ने : (१) तनयम १५ बमोन्जम सम्झौता भएपतछ आयोजना कायायतियन तनकायले

आयोजना सञ्चालन गनयको लाधग सो सम्झौताको प्रमाझणत प्रततशलवप र खचय गने अन्ख्तयारी सदहत
सम्बन्तित कोष तर्ा लेखा तनयतत्रक कायायलय समक्ष रकम तनकासा माग गनुय पनेछ ।

(२) उपतनयम (१) बमोन्जम रकम माग गरे पतछ आयोजना कायायतियन गने तनकायले सोको

जानकारी कोषलाई ददनुपनेछ ।

(३) उपतनयम (१) बमोन्जम रकम तनकासाको लाधग लेखी आएमा सम्बन्तित कोष तर्ा लेखा तनयतत्रक
कायायलयले प्रचशलत कानून बमोन्जम सम्बन्तित आयोजना कायायतियन गने तनकायलाई रकम तनकासा ददनु
पनेछ ।
१७.
१८.

कोषको रकर् खचि गने कायिविधि : आयोजना कायायतियन गने तनकायले कोषबाट प्राप्त नगद तर्ा
न्जतसी खचय गदाय प्रचशलत आधर्यक प्रिासन सम्बतिी कानूनको ररत पय
ु ायई खचय गनुय पनेछ ।

सभझौिा बर्ोन्जर् खचि गनुिपने : यस तनयमािलीमा अतयत्र जुनसुकै कुरा लेझखएको भएतापतन दात ृ

पक्षबाट प्राप्त सहायता रकम खचय गने सम्बतिमा कोष र दात ृ पक्षसँग कुनै सम्झौता भएको भए
आयोजना कायायतियन गने तनकायले त्यस्तो सहायता रकम खचय गदाय सोही सम्झौता बमोन्जम गनुय
पनेछ ।
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१९.

पेश्की रकर् ददन सक्ने : (१) यस तनयमािलीमा अतयत्र जन
ु सक
ु ै कुरा लेझखएको भएतापतन तनयम

(४) को खण्ड (घ) बमोन्जमको काम गने आयोजनाको लाधग सधचिालयले तनयम ३ को उपतनयम (३)
बमोन्जमको केतरीय खातामा जम्मा भएको रकममध्येबाट आयोजना कायायतियन तनकायलाई आिश्यक रकम
पेश्की ददन सतनेछ ।

(२) उपतनयम (२) बमोन्जमको पेश्की आयोजना कायायतियन तनकायले प्रचशलत आधर्यक
प्रिासन सम्बतिी कानून बमोन्जम फर्छययौट गनुय पनेछ ।

(३) उपतनयम (२) मा जुनसुकै कुरा लेझखएको भएतापतन उपतनयम (१) बमोन्जम पेश्की ददएको रकम
फर्छययौट नहुँदै आयोजना सञ्चालन गनय आयोजना कायायतियन गने तनकायलाई र्प पेश्की ददन सक्रकनेछ ।
२०.

सोििनाि मलन सक्ने : आयोजना कायायतियन तनकायले प्रचशलत आधर्यक प्रिासन सम्बतिी कानून

बमोन्जम आयोजनाको खचयको वििरण र माशसक प्रगतत पेि गरी आयोजना सञ्चालन गदाय भएको
खचय सधचिालयसँग सोिभनाय शलन सतनेछ ।
२१.

खचिको लेखा राख्नु पने : (१) आयोजना कायायतियन गने तनकायले आयोजना सञ्चालन सम्बतिी
खचयको लेखा प्रचशलत कानून बमोन्जम राख्नु पनेछ ।

(२) आयोजना कायायतियन गने तनकायले माशसक रुपमा खचयको फाँटिारी कोषमा पठाउनु पनेछ ।

(३) दात ृ पक्षले कुनै ितय राखी उपलब्ि गराएको रकम िा िस्तग
ु त सहायताको लेखा आयोजना

२२.

कायायतियन गने तनकायले सो उद्दे श्य र प्रयोजन खुल्ने गरी राख्नु पनेछ ।

वििरण िथा प्रर्ििेदन पेश गनुि पने : (१) आयोजना कायायतियन गने तनकायले आयोजना सम्बतिी
आफ्नो प्रगतत वििरण र प्रततिेदन चौमाशसक तर्ा िावषयकरुपमा कोष समक्ष पेि गनुय पनेछ ।

(२) सधचिालयले कोषमा विशभतन स्रोतबाट प्राप्त प्राविधिक, नगद तर्ा िस्तुगत सहायताको

वििरण र त्यस्तो सहायताको खचयको दहसाब सशमततले तनिायरण गरे को ढाँचामा राखी प्रत्येक चार
२३.
२४.

चार मदहनामा साियजतनक गनुय पनेछ ।

रकर् फ्रिज नहुने: प्रचशलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेझखएको भएतापतन यस तनयमािली बमोन्जमको
रकम खचय नभई आधर्यक िषयको अतत्यमा बाँकी रहे मा त्यस्तो रकम क्रिज हुने छै न ।
लेखापरीिण : (१) आयोजनाको लेखाको आततररक लेखापरीक्षण सम्बन्तित कोष तर्ा लेखा तनयतत्रक
कायायलयले गनेछ ।

(२) उपतनयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेझखएको भएतापतन सरकारी तनकाय बाहे कका

संस्र्ाबाट सञ्चालन भएका आयोजनाको लेखाको आततररक लेखापरीक्षण कोषले बाह्य वििेषज्ञ
तनयुतत गरी लेखापरीक्षण गराउन सतनेछ ।

(३) आयोजनाको अन्ततम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
तर सरकारी तनकायदे झख बाहे कका अतय सस्र्ाको अन्ततम लेखापररक्षण प्रचशलत कानून

िमोन्जम हुनेछ ।23
(४) उपतनयम (१) बमोन्जम लेखापरीक्षण गदाय बेरुजु दे झखएमा सो बेरुजुको लाधग आयोजना

कायायतियन गने तनकायको प्रमख
र उपतनयम (२) बमोन्जम लेखापरीक्षण गदाय बेरुजु दे झखएमा सो
ु
बेरुजुको लाधग त्यस्तो संस्र्ाको प्रमुख र सधचिालयको तनदे िक न्जम्मेिार हुनेछ ।
(५) कोषको आय व्ययको आततररक लेखापरीक्षण कोष तर्ा लेखा तनयतत्रक कायायलय र
अन्ततम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
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पररच्छे द-६
विविि
२५.

कोषको सधचिालय : कोषको सधचिालय मतत्रालयमा रहनेछ ।

२६.

र्नदे शक : (१) कोषको प्रिासकीय प्रमख
ु को रुपमा काम गनय एक तनदे िक रहनेछ ।

(२) मतत्रालयले तोकेको सो मतत्रालयको सहसधचिले तनदे िकको रुपमा काम गनेछ ।
(३) तनदे िकको काम, कतयव्य र अधिकार सशमततले तोक्रकददए बमोन्जम हुनेछ ।
२७.

सधचिालयको कर्िचारी : (१) सधचिालयर्ा दे हाय बर्ोन्जर्का कर्िचारीहरु रहने छन ् :- 24

( क)

वित्तीय व्यिस्र्ापन अधिकृत (उपसधचि सरह)

-१

अनुगमन तर्ा मूल्याङ्कन अधिकृत (उपसधचि सरह)

-१

लैङ्धगक काययक्रम अधिकृत (िाखा अधिकृत सरह)

-1

(च)

कम्प्युटर अपरे टर

-2

( छ)

लेखापाल

-1

( ज)

नायब सुब्बा

-१

कायायलय सहयोगी

-३

(ख)
(ग)
(घ)
(ङ )

(भः)
(ञ)

काययक्रम व्यिस्र्ापन अधिकृत (उपसधचि सरह)

-१

प्रिासकीय अधिकृत (िाखा अधिकृत सरह)

-१

हलुका सिारी चालक

-२

(२) सधचिालयका कमयचारीको काम, कतयव्य र अधिकार सशमततले तोक्रकददए बमोन्जम हुनेछ ।
२७क.

सर्तिय समर्र्ि

: (१) कोषको कामकारबाहीका सम्बतिमा सशमततलाई सुझाि ददने काम समेतको

25

लाधग सशमततले सम्बन्तित सरकारी कमयचारी तर्ा विदे िी दात ृ तनकायको प्रतततनधि समेत रहे को एक
समतिय सशमतत गठन गनेछ ।

(२) समतिय सशमततको बैठकको काययविधि सशमतत आफैले तनिायरण गरे बमोन्जम हुनेछ ।
२७ख.

िर्िा अमििद्
ृ धि प्राविधिक सहयोग समर्र्ि

: (१) मतत्रालय र सधचिालयको क्षमता अशभिद्
ृ धि

26

सम्बतिी काममा आिश्यक सहयोग गनयको लाधग दे हायका सदस्यहरु भएको एक क्षमता अशभिद्
ृ धि प्राविधिक
सहयोग सशमतत रहनेछ:(क) सधचि, िान्तत तर्ा पन
ु तनयमायण मतत्रालय – अध्यक्ष
(ख) प्रतततनधि, अर्य मतत्रालय

- सदस्य

(ग) दाता समूहका संयोजक र सो समूहका अतय एक जना प्रतततनधि
(घ) तनदे िक, िान्तत कोष सधचिालय

24
25
26

- सदस्य-सधचि
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- सदस्य

(२) उपतनयम (१) बमोन्जमको सशमततको बैठक सम्बतिी काययविधि सो सशमतत आफैले तनिायरण गरे बमोन्जम
हुनेछ ।
२८.
२९.

स्िीकृर्ि आिश्यक नपने : यस तनयमािली बमोन्जम सशमततले स्िीकृत गरे को आयोजना सञ्चालन
गनयको लाधग अतय कुनै तनकायको स्िीकृतत आिश्यक पने छै न ।
कोषको प्रशासकीय खचि

: (१) तनयम ५ बमोन्जम कोषमा जम्मा भएको रकम कोषको प्रिासकीय

27

काययको लाधग खचय गनुप
य ने भएमा सधचिालयले त्यस्तो खचय गनप
ुय ने कारण सदहतको प्रस्ताि तयार
गरी स्िीकृततको लाधग सशमततमा पेि गनुय पनेछ ।

(२) उपतनयम (१) बमोन्जमको प्रस्ताि सशमततबाट स्िीकृत भएपतछ सधचिालयले प्रस्तािमा

लेझखए बमोन्जम रकम खचय गनय सतनेछ ।

(३) उपतनयम (२) बमोन्जम खचय गनय पाउने रकमको हद सशमततले तोतन सतनेछ ।
३०.

अधिकार प्रत्यायोजन गनि सक्ने : सशमततले यस तनयमािली बमोन्जम आफूलाई प्राप्त भएका

अधिकारहरु मध्ये आिश्यकतानुसार केही अधिकार प्राविधिक सशमतत, सशमततको अध्यक्ष, सदस्य-सधचि

िा यस तनयमािली बमोन्जम गदठत उपसशमतत28 िा सधचिालयको तनदे िकलाई प्रत्यायोजन गनय
सतनेछ ।
३१.

अमिलेख राख्नु पने : (१) कोषले आफूले गरे को कामकारबाहीको अशभलेख अद्यािधिक गरी राख्नु पनेछ
।

३२.

(२)

उपतनयम

(१)

बमोन्जम

राखेको

अशभलेख

कोष

विघटन

भएपतछ

सधचिालयले

मतत्रालयमा बुझाउनु पनेछ ।

कोषको कायाििधि : (१) कोषको कायायिधि कोष स्र्ापना भएको शमततले तीन िषयको हुनेछ ।
(२) उपतनयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेझखएको भएतापतन सो अिधिसम्म यस तनयमािली

बमोन्जमको काम सम्पतन नभएमा नेपाल सरकारले कोषको कायायिधि आिश्यकतानस
ु ार29 र्प गनय सतनेछ ।

३३.

(३) उपतनयम (१) िा (२) बमोन्जमको अिधि समाप्त भएपतछ कोष स्ित: विघटन हुनेछ ।

खारे जी र बचाउ: (१) िान्तत कोष सञ्चालन (काययविधि) तनयमािली, २०६३ खारे ज गररएको छ ।

(२)

उपतनयम

(१)

बमोन्जमको

तनयमािली

तनयमािली बमोन्जम भए गरे को मातननेछ ।
अनुसूची

…………30

27
28

29
30

प्रर्म संिोिन २०६८ द्िारा संिोधित

प्रर्म संिोिन २०६८ द्िारा संिोधित

प्रर्म संिोिन २०६८ द्िारा संिोधित

प्रर्म संिोिन २०६८ द्िारा खारे ज गररएको ।
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बमोन्जम

भए

गरे को

कामकारबाही

यसै

