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बयग – २ 
शिवययज नगयकयमयऩयमरकयरे फनयएको तर रेशखए फभोशजभको कयमयववमध 

सवयसयधययणको जयनकययीकय रयमग प्रकयिन गरयएको छ । 

 
 

फयर सॊयऺण कोष सञ्चयरन कयमयववमध, २०७८ 

 

स्थयनीम सयकयय सञ्चयरन ऐन, २०७४ को दपय १०२ रे ददएको अमधकयय 
प्रमोग गयी शिवययज नगयकयमयऩयमरकयरे मो फयर सॊयऺण कोष सञ्चयरन 

कयमयववमध, २०७८ जययी गयेको छ । 
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शिवययज नगयऩयमरकयको फयर सॊयऺण कोष सञ्चयरन कयमयववमध,२०७८ 

शिवययज नगयऩयमरकय मबत्रकय आऩतकयमरन एवॊ जोशखभ अवस्थयभय यहेकय फयरफयमरकयहरु रयइ 
तत्कयर सॊयऺण , उद्धयय, ययहत य ऩयरयवयरयक ऩनुयस्थयऩनय गनय तथय फयरफयमरकयको हकवहतको 
सॊयऺण य सम्फ द्धयन गनयकय रयमग स्थयनीम स्तयभय आमथयक स्रोत सङ्करन गयी ऩरयचयरन गनय 
शिवययज नगयऩयमरकयको नगय कयमयऩयमरकयको फयरफयमरकयको हक अमधकयय सॊयऺण सम्फशधध 
व्मवस्थय गनय फनेको फयर सॊयऺण नीमत , २०७५ को दपय १४ य फयरफयमरकय सम्फधधी ऐनको 
दपय ६३ फभोजीभ शिवययज नगयऩयमरकयरे फयरकोष स्थयऩनय गरय फयर सॊयऺण कोष सॊचयरन 
कयमयववमध, २०७८ तमयय गयेको छ ।  
१. सॊशऺप्त नयभ य प्रययम्ब  

क) मो कयमयववमधको नयभ फयर सॊयऺण कोष सञ्चयरन कयमयववमध, २०७८ यहेको छ । 

ख) मो कयमयववमध नगय कयमयऩयमरकयको फैठकरे स्वीकृत गयेको मभमतदेशख तरुुधत रयगू 
हनुेछ । 

२. ववषम वय प्रसॊगरे अको अथय नरयगेभय मस कयमयववमधभय  
क) कोष बन्नयरे मस कयमयववमध को ४ नॊ . फुॉदयभय उल्रेख गये फभोशजभ स्थयऩनय गरयएको 

नगय÷वडय स्तयीम फयर कोषरयई सम्झन ुऩदयछ । 

ख) नगयऩयमरकय बन्नयरे शिवययज नगयऩयमरकयको कयमययरमरयई सम्झन ुऩदयछ । 

ग) वडय कयमययरम बन्नयरे शिवययज नगयऩयमरकय वडय कयमययरमहरुरयई सम्झन ुऩदयछ । 

घ) नगय अमधकयय समभमत बन्नयरे शिवययज नगयऩयमरकय मबत्र गदठत फयर अमधकयय समभमत 
य वडयभय गदठत फयर अमधकयय समभमतरयई फझुन ुऩदयछ । 

ङ) आऩतकयमरन अवस्थय एवॊ जोशखभ अवस्थयभय यहेकय फयरफयमरकय बन्नयरे कयमयववमधको 
११ नॊ फुॉदयभय उल्रेशखत फयरफयमरकयरयई सम्झन ुऩदयछ । 

च) सञ्चयरक समभमत बन्नयरे कयमयववमधको ६ नॊ फुॉदयभय उल्रेख गये फभोजीभ गठन बएको 
समभमतरयई सम्झन ुऩदयछ । 

३. कोषको उद्देश्म  
मस फयर कोषकय उदे्दश्म देहयम फभोजीभ यहने छन । 

क) जोशखभ अवस्थयभय यहेको फयरफयमरकयको उद्धयय गने, 

ख) जोशखभ अवस्थयभय यहेकय फयरफयमरकयहरुरयई (आधययबतू आवश्मकतय सवहत) ययहत 
उऩरब्ध गययउने, 

ग) जोशखभ यहेकय फयरफयमरकयरयई ऩयरयवयरयक ऩनुयस्थयऩनय गने, 
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घ) आवश्मक भनोसयभयशजक ऩययभिय तथय स्वयस््म उऩचयय सहमोग गने, 

ङ) ववमबन्न कययणरे शिऺयफयट फशञ्चत बएकय फयरफयमरकयहरुरयई आवश्मक िैशऺक 
सहमोग उऩरब्ध गययउने, 

 ४) कोषको स्थयऩनय  
क) शिवययज नगयऩयमरकयको नगय फयर अमधकयय समभमत ÷वडय फयर अमधकयय समभमत 

फैठकफयट स्वीकृत बई जोशखभ वय आऩतकयमरन अवस्थयभय यहेकय नगय ÷वडय मबत्रकय 
फयरफयमरकयको सॊयऺणको रयमग कोष स्थयऩनय  गरयनेछ । 

ख) फयर कोषभय देहयम फभोशजभको यकभ जम्भय हनुेछ । 

१. सॊशघम तथय प्रदेि सयकययफयट प्रयप्त हनुे यकभ 

२. शिवययज नगयऩयमरकय÷सम्फशधधत वडयफयट मस कोषभय छुट्ययई जम्भय गनय 
ऩठयएको यकभ 

३. ववमबन्न सॊघ सॊस्थय  वय व्मशिफयट सहमोग स्वरुऩ प्रयप्त हनुे यकभ  
४. फयरफयमरकयको ऺेत्रभय कयभ गने सॊस्थयरे कयमय सम्झौतय गदयय स्वीकृत 

यकभको कशम्तभय ०.५ प्रमतितरे हनु आउने यकभ      
५. कोषरयई अधम कुनै स्रोतफयट प्रयप्त हनुे यकभ आदद  

५) सञ्चयरक समभमतको गठन  
कोषको व्मवस्थयऩन सञ्चयरन एवॊ स्रोतको खोजी गनय देहयम फभोशजभयको नगय ÷वडय 
सञ्चयरक समभमत यहने छ । 

क) नगय सञ्चयरक समभमत 
१. नगय उऩ प्रभखु – अध्मऺ 

२. प्रभखु प्रियसकीम अमधकृत – सदस्म 

३. सयभयशजक ववकयस समभमत सॊमोजक – सदस्म 

४. नगय फयर अमधकयय समभमतको सदस्म १ जनय – सदस्म 

५. नगय स्तयीम फयर सञ्जयरको वय फयरक्रफ प्रमतमनमध १ जनय – सदस्म 

६. फयरफयमरकयको ऺेत्रभय कयमययत सॊघ सॊस्थय भध्मेफयट सॊमोजकरे भनोमनत 
गयेकय १ जनय प्रमतमनमध – सदस्म 

७. भवहरय तथय फयरफयमरकय  ियखय प्रभखु – सदस्म सशचव 

ख) वडय सञ्चयरक समभमत 
१. वडय फयर अमधकयय समभमतको सॊमोजक – अध्मऺ 

२. आभय सभूहको प्रमतमनमध १ जनय – सदस्म 

३. वडय समभमतफयट १ जनय सदस्म – सदस्म 
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४. वडय स्तयीम फयर सञ्जयर वय फयरक्रफ सदस्म १ जनय – सदस्म 

५. सम्फशधधत वडय सशचव – सदस्म सशचव 

६) सञ्चयरक समभमतको कयभ, कतयव्म य अमधकयय सञ्चयरक समभमतको कयभ, कतयव्म य अमधकयय 
देहयम फभोजीभ हनुेछ 

क) जोशखभ अवस्थयभय यहेकय फयरफयमरकयको उद्धयय गने , स्वयस््मोऩचयय गने , ऩनुयस्थयऩनय  
गने, त्मस्तय फयरफयमरकयरयई ययहत तथय िैशऺक सहमोग गने सम्फधधभय आवश्मक 
कयमयक्रभ तजुयभय गने, 

ख) कुनै फयरफयमरकय जोशखभ अवस्थयभय बए वय नबएको मनधयययण गने, 

ग) सहमोगको आवश्मकतय य उऩरब्ध स्रोतको आधययभय सयभयग्री वय नगद सहमोग गने 
य सो को वववयण अद्ययवमधक गने, 

घ) प्रत्मेक ६ भवहनयभय कयमय प्रगमत वववयण नगयऩयमरकय÷वडय कयमयरमभय ऩेि गने, 

ङ) फयर अमधकयय समभमतसॉग मभरेय जोशखभ अवस्थयभय यहेकय फयरफयमरकयको त्मयङ्क 
सङ्करन गने÷गययउने, 

च) फयर कोष फवृद्धको रयमग आवश्मक नीमत य यचनयत्भक वक्रमयकरयऩ सञ्चयरन गने, 

छ) कोषको आम –व्ममको वववयण अद्ययवमधक गयी नगयऩयमरकय , वडय कयमयरम , य नगय 
फयर अमधकयय समभमतभय ऩेि गने, 

ज) कोषको फवृद्धभय सहमोग गने सॊघ–सॊस्थय वय व्मशिको वववयण अद्ययवमधक गने । 

७) कोषको यकभ उऩरब्ध गययउन सवकने 
१) आऩतकयमरन अवस्थयभय यहेकय फयरफयमरकयको तत्कयर उद्धयय गनय , ययहत ददन तथय 

ऩनुस्र्थयऩनय गनय , औषधी उऩचयय य िैशऺक सहमोग गनय आमथयक सहमोग गनुय ऩने 
देशखएभय सञ्चयरक समभमतको अध्मऺरे रु ३०००। -, सञ्चयरक समभमतको मनणयफयट   
रु. ५०००। - य सो बधदय भयथी कयमयऩयमरकयको मनणयमफभोशजभ यकभ ऩीमडत 
फयरफयमरकयरयई उऩरब्ध गययउन सवकधछ । 

२) दपय ७ को उऩदपय १ फभोशजभ ऩीमडत फयरफयमरकयरयई उऩरब्ध गययइएको यकभ  
सञ्चयरक समभमतको फैठकफयट अनभुोदन गययउन ुऩनेछ । 

८) सञ्चयरक समभमतरे गनय नहनुे कयभहरु  
क) कोषको यकभ वहनय मभनय गने वय कोषको उदे्दश्म ववऩरयत समभमतको कुनै सदस्म वय 

अधम कुनै व्मशिरयई रगयनी गनय । 

ख) आऩतकयमरन अवस्थयकय फयरफयमरकयको तत्कयर उद्धयय तथय सॊयऺण गने कयमय 
फयहेक अधम कयमयभय कोषको यकभ खचय गनय । 

ग) कोषको यकभ प्रियसमनक कयमयभय खचय गनय । 



खण्ड् ५ सॊखमय् ६ मभमत् २०७८।०६।०७ 
९) सञ्चयरक समभमतको फैठक  

सञ्चयरक समभमतको फैठक देहयम फभेशजभ फस्ने छ ।  
क) सञ्चयरक समभमतको फैठक अध्मऺरे तोकेको मभमत , सभम य स्थयनभय आवश्मकतय 

अनसुयय 
ख) फैठकको अध्मऺतय समभमतको अध्मऺरे गने छ । 

ग) सञ्चयरक समभमतरे सहभमतकय आधययभय मनणयम गने छ । 

घ) सञ्चयरक समभमतको मनणयम सदस्म सशचवरे अध्मयवमधक गने छ । 

ङ) सञ्चयरक समभमतको सम्ऩकय  स्थयन शिवययज नगयऩयमरकयको भवहरय तथय फयरफयमरकय 
ियखयभय यहने छ बने वडयको हकभय वडय कयमयरमभय यहनेछ । 

१०. आऩतकयमरन एवॊ जोशखभ अवस्थयकय फयरफयमरकय अधतगयत देहयमकय फयरफयमरकय ऩदयछन ् 
क) जोशखभ ऩूणय श्रभभय सॊरग्न यहेकय 
ख) मौनिोषण, मौन दवु्र्मवहयय, फेचववखन वय ओसययऩसययभय ऩयेकय 
ग) िययीरयक वय भयनमसक मयतनय वय बेदबयवय जस्तय दबु्र्मवहययफयट ऩीमडत 

घ) अऩयङ्गतय बएकय फयरफयमरकय 
ङ) दघुयटनयभय ऩयेकय वय प्रयकृमतक प्रकोऩभय ऩयेकय 
च) वहॊसयफयट प्रबयववत एवॊ ऩीमडत बएकय  
छ) हययएको वय फेवयरयसे अवस्थयभय ऩयेकय  
ज) ऋणको कययणरे फधधकभय यहेकय वय जफजयशस्त श्रभभय रगयई ऩीमडत यहेकय 
झ) फयफ÷ुआभय वय आपधतजनको सॊयऺणफयट वशञ्चत बएकय 
ञ) ससु्त भनशस्थमत बएकय 
ट) अऩहयण वय िरयय फधधकभय ऩयेकय 
ठ) सडक फयरफयमरकय 
ड) एच.आई.मब. सॊक्रमभत तथय प्रबयववत बएकय 
ढ) सञ्चयरक समभमतको मनणयफयट छनोट बएको आऩतकयमरन अवस्थयभय यहेकय 

फयरफयमरकय 
११. फयरकल्मयण कोषको यकभ व्मवस्थयऩन 

सयमफककय गय.वव.स.भय यहेको फयरकल्मयण कोषको यकभ शिवययज न.ऩय.भय गयभ्ने य सो  
सम्फशधधत वडयको वडय सॊचयरक समभमतको मनणयमयनसुयय कोषभय यहेको वयॉकी यकभ 
ऩरयचयरन गनुय ऩनेछ । 
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१२. सहमोगको रयमग मनवेदन ददन सक्ने  

मस कयमयववमधको ११ नॊ फुॉदयभय उल्रेख गरयएकय फयरफयमरकयहरुको सॊयऺण उद्धयय तथय 
ययहतको रयमग आफ्नो ऩरयच खलु्ने गयी शिवययज नगयऩयमरकय वय सम्फशधधत वडयहरुभय 
फसोफयस गने जोसकैु सयोकययवयरय व्मशिरे शिवययज नगयऩयमरकय नगय कयमयऩयमरकय 
अधतगयत भवहरय , फयरफयमरकय तथय जेष्ठ नयगरयक ियखय य वडय कयमयऩयमरकयको कयमयरमभय 
ववस्ततृ वववयण खलु्नेगयी मनवेदन ददन सक्नेछ । 

१३. खयतयको सञ्चयरन तथय रेखय ऩयीऺण 
१) कोषको यकभ नगयऩयमरकयरे तोकेको फैंक खयतयभय जम्भय गयी छुटै्ट सेस्त्रय कयमभ 

गयेय सॊचयरन गरयनेछ । 

२) उऩमनमभ १ फभोशजभको खयतयको सञ्चयरन नगयऩयमरकय कयमयरमको प्रभखु प्रियसकीम 
अमधकृत य आमथयक ियखयको भखुम कभयचययीको सॊमिु दस्तखतफयट हनुेछ तथय 
कोषको रेखय ऩरयऺण भहयरेखय ऩरयऺकको ववबयगफयट हनुेछ । 

१४. कोषको यकभ विज नहनुे  
प्रचमरत कयनूनभय जनुसकैुकेयय रेशखएको बएतय ऩमन कोषको यकभ खचय नबए आमथयक 
वषयको अधत्मभय फयॉकी यहेभय त्मस्तो यकभ विज हनुेछैन । 

१५. कयमयववमधको व्मयखमय तथय सॊिोधन  
मस कयमय ववमधभय बएकय व्मवस्थयहरुभय कुनै वववयद आएभय कयननु फभोशजभ अशधतभ मनणमय 
गरयनेछ ।  सयथै सॊिोधन आवश्मक बएभय सञ्चयरक समभमतको ययम मरई नगय 
कयमयऩयमरकयरे कयमयववमध सॊिोधन गनय सक्नेछ । 

१६. कोष खययेज हनु सक्ने अवस्थय  
कुनै कययणफस फयर कोष सञ्चयरन गनय आवश्मक नबएभय प्रमयप्त कययणहरु सवहत नगय 
कयमयऩयमरकयरे सञ्चयरक समभमतको ययम मरई कयमयऩयमरकय तथय नगय फयर अमधकयय 
समभमतको सॊमिु मनणमयरे खययेज गनय सवकनेछ य कोष खययेज बएभय कोषभय यहेको यकभ 
नगय फयर अमधकयय समभमतको अगवुयइभय फयरवहतकययी कयमयक्रभ सॊञ्चयरन गनय सवकनेछ । 

 

आऻयरे 

गणेि प्रसयद अमययर 

प्रियसकीम अमधकृत 


