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गरीवी निवारण कोष ऐि, २०६३
प्रमाणणरण र प्रकाशि नमनि
२०६३।७।२३
सं शोधि गिे ऐि
१. केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०७२

२०७२।११।१३

२०६३ सालको ऐि ि. १७
गरीबी निवारण कोषको स्थापिा र सञ्चालि गिन बिेको ऐि
प्रस्िाविा : समाजका गरीब िथा पपछनिएका वगनको सपिय सहभानगिामा गरीबी निवारणसम्बन्धी
पवनभन्न कायनिम सञ्चालि गराउि र गरीबी निवारण कायनमा सं लग्ि सं स्थाहरुलाई अिुदाि िथा
ु बाट गरीबी निवारण गिन गरीबी निवारणसम्बन्धी एक
आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराई मुलक
कोषको स्थापिा र सञ्चालि सम्बन्धी व्यवस्था गिन वाञ्छिीय भएकोले,
प्रनिनिनधसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पपहलो वषनमा प्रनिनिनधसभाले यो ऐि बिाएको
छ ।
पररच्छे द–१
प्रारणम्भक
१.

संणिप्त िाम र प्रारम्भ :

(१) यस ऐिको िाम “गरीबी निवारण कोष ऐि, २०६३” रहेको

छ ।
(२) यो ऐि २०६३ साल साउि २८ गिे देणि प्रारम्भ भएको मानििेछ ।
२.

पररभाषा : पवषय वा प्रसङ्गले अको अथन िलागेमा यस ऐिमा,–
(क)

“कोष” भन्नाले दफा ३ बमोणजम स्थापिा भएको गरीबी निवारण कोष सम्झिु
पछन ।

(ि) “गरीबी निवारण कायनिम” भन्नाले दफा ६ बमोणजमका कायनिम सम्झिु पछन ।
(ग) “गरीब” भन्नाले िेपाल सरकारले निणिि मापदण्ि अन्िगनि समय–समयमा िोकेको
रापिय वा िेत्रगि गरीबीको रे िामुनि रहे को, णशिा, स्वास््यजस्िा मािव पवकासका
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सूचकहरुका आधारमा पपछनिएको र निणिि नलङ्गगि िथा सामाणजक समूहका
आधारमा रापिय पवकास प्रपियामा समावेश हुि िसकेको व्यणि वा समूहलाई
सम्झिु पछन ।
(घ)

“सहयोगी सं स्था” भन्नाले स्थािीय स्वायत्त शासि ऐि, २०५५ अन्िगनिका स्थािीय
निकाय सम्झिु पछन र सो शब्दले गरीबी निवारण कायनिम सञ्चालि गिे उद्देश्यले
प्रचनलि कािूिबमोणजम स्थापपि अन्य सं स्थासमेिलाई जिाउँछ ।

(ङ)

“सामुदापयक सं स्था” भन्नाले गरीबी निवारण गिे उद्देश्य रािी समुदायमा आधाररि
भई कोषबाट निधानररि मापदण्िका आधारमा दफा १० बमोणजम दिान भएको
सामुदापयक सं स्था सम्झिु पछन ।

(च)

“सामाणजक पररचालि” भन्नाले कुिै निणिि समूह वा समुदायका गरीबहरुलाई आफ्िो
जीविस्िर उत्थाि गिे कायनका लानग जागृि िुल्याई अग्रसर गराउिे, सं गठिि वा
सामूपहकरुपमा निणनय प्रपियामा सहभागी हुि सिम िुल्याउिे र निजहरुको सीप
िथा िमिा पवकास गिे प्रपिया सम्झिु पछन ।

(छ) “सनमनि” भन्नाले दफा ११ बमोणजम गिि भएको कोषको सञ्चालक सनमनि सम्झिु
पछन ।
(ज) “अध्यि” भन्नाले सनमनिको अध्यि सम्झिु पछन ।
(झ) “उपाध्यि” भन्नाले सनमनिको उपाध्यि सम्झिु पछन ।
(ञ) “सदस्य” भन्नाले सनमनिको सदस्य सम्झिु पछन र सो शब्दले सनमनिको अध्यि र
उपाध्यिसमेिलाई जिाउँछ ।
(ट)

“कायनकारी निदे शक” भन्नाले दफा १९ बमोणजम नियुि कोषको कायनकारी निदे शक
सम्झिु पछन ।

(ि)

“कमनचारी” भन्नाले कोषको कमनचारी सम्झिु पछन ।

(ि)

“िोपकएको” वा “िोपकएबमोणजम” भन्नाले यस ऐिअन्िगनि बिेको नियममा िोपकएको
वा िोपकएबमोणजम सम्झिु पछन ।
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पररच्छे द–२
कोषको स्थापिा, उद्देश्य िथा काम, किनव्य र अनधकार
३.

कोषको स्थापिा :

(१) गरीबी निवारण कोषको िामबाट एउटा कोषको स्थापिा

गररिेछ ।
(२)

कोषको

केन्रीय

कायानलय

कािमािौं

उपत्यकामा

रहिेछ

र

कोषले

आवश्यकिा अिुसार िेपाल राज्यनभत्र जुिसुकै स्थािमा आफ्िो कायानलय िोल्ि सक्िेछ ।
४.

कोष स्वशानसि संस्था हुिे : (१) कोष अपवणच्छन्न उत्तरानधकारवाला एक स्वशानसि र
सं गठिि सं स्था हुिेछ ।
(२) कोषको कामकारबाहीको लानग आफ्िो एउटा छु ट्टै छाप हुिेछ ।
(३) कोषले व्यणिसरह चल, अचल सम्पणत्त प्राप्त गिन, उपभोग गिन, बेचनबिि गिन
वा अन्य कुिै पकनसमले व्यवस्था गिन सक्िेछ ।
(४) कोषले व्यणिसरह आफ्िो िामबाट िानलस उजूर गिन र कोषउपर पनि
सोही िामबाट िानलस उजूर लाग्ि सक्िेछ ।

५.

कोषको उद्देश्य : कोषको उद्देश्य दे हायबमोणजम हुिेछ :–
(क) सामाणजक पररचालिका माध्यमबाट गरीब व्यणि, पररवार वा समुदायको आनथनक
िथा सामाणजकस्िर उिाउि उिीहरुलाई आवश्यक सेवा सुपवधामा पहुँच सुनिणिि
गरी उपयोग गिन सक्िे िुल्याउिे र निजहरुलाई स्थािीय पवकास कोषको निणनय
प्रपियामा सकृय गराई उिीहरुले आफ्िो हक पहि र अनधकार प्रयोग गिन सक्िे
गरी सिम बिाउि िमिा अनभवृपि गराउिे,
(ि) आनथनक िथा सामाणजकरुपले पपछनिएका र गरीबीको रे िामुनि रहे का व्यणि,
पररवार वा समुदायको पपहचाि गरी नििीहरुको आनथनक िथा सामाणजकस्िर
उत्थाि गिन र िमिा अनभवृपि गिन आनथनक, सामाणजक र भौनिक पूवानधारका
कायनिम सञ्चालि गराउिे,
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(ग)

स्थािीयस्िरमा

िै

गरीबीको

कारण

पपहचाि

गरी

सामाणजक

पररचालिको

माध्यमबाट स्थािीय सीप, श्रोि र ज्ञािको उपयोग गरी गरीब व्यणि, पररवार वा
समूहको आनथनक िथा सामाणजकस्िर उिाउि सहयोग गिे ,
(घ)

सहयोगी सं स्थाहरुबीच समन्वय कायम गिे, गराउिे,

(ङ)

गरीबी निवारणसम्बन्धी स्रोि पररचालि गिन िथा ित्सम्बन्धी सं स्थागि पवकास गिन
आनथनक िथा प्रापवनधक सहयोग पु¥याउिे ।

६.

कोषबाट सञ्चालि हुिे कायनिमहरु : कोषको उद्देश्य हानसल गिन स्थािीय मागअिुरुप
मुख्यिया दे हायबमोणजमका कायनिम सञ्चालि हुिेछि् :–
(क)

कृपष, पशु र पंिीपालि, नसलाइबुिाइ, स्थािीय श्रोि र कच्चा पदाथनमा आधाररि
घरे ल ु िथा सािा उद्योगजस्िा आयबृपि, सीपपवकास, रोजगारी सृजिा अनभवृपि र
उत्पादि वृपि कायनिम,

(ि)

गरीबी निवारणको कायनमा सहयोग पु¥याउि आवश्यकिािुसार पूरक कायनिमको
रुपमा आधारभूि स्वास््य, सािरिा, प्रापवनधक णशिा, युवा रोजगार िानलम, सािा
नसँचाई, सािा पुल, झोलुङ्गे पुल, िािेपािी, सरसफाइ, ग्रामीण सिक, ग्रामीण ऊजान
िथा वािावरणसम्बन्धी कायनिम,

(ग)

समुदायबाट पपहचाि भएका पवकासका स–सािा पूवानधारहरुका निमानण कायनिम,

(घ)

गरीबी निवारण कायनिमलाई सहयोगी सं स्थामाफनि सहजरुपमा सञ्चालि गिे
कायनपिनिको पवकास गरी त्यस्िा कायनिममा सामाणजक पररचालिका माध्यमबाट
सं लग्ि हुिे व्यणि, पररवार, सामुदापयक सं स्था िथा कमनचारीको िमिा अनभवृपि
गिे िानलम, गोष्ठी, अवलोकि भ्रमण आठद कायनिम ।

७.

कोषको काम, किनव्य र अनधकार : कोषको काम, किनव्य र अनधकार दे हायबमोणजम

हुिेछ

:–
(क)

कोषको सञ्चालि र व्यवस्थापिसम्बन्धी िीनि, योजिा िथा कायनिम स्वीकृि गिे,
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(ि)

कोषको वापषनक िथा आवनधक कायनिम र बजेट स्वीकृि गिे र सोको निनमत्त
आवश्यक रकमको व्यवस्था गिे , गराउिे,

(ग)

गरीबी निवारण कायनिमहरु ियार पारी त्यस्िा कायनिम सञ्चालि गिन सहयोगी
सं स्थालाई पररचालि गिे,

(घ)

गरीबी निवारण कायनिम सञ्चालि गिनको लानग प्रदाि गररिे

अिुदाि वा सहयोग

प्रदाि गिे आधार िथा कायनपवनध ियार गरी अिुदाि िथा सहयोग प्रदाि गिे ,
(ङ)

स्थाि, िेत्र, व्यणि, पररवार वा समुदाय पवशेषको गरीबी मापिका आधार िथा
सूचक ियार गरी सोहीअिुरुप गरीबी निवारण कायनिमको सञ्चालि िथा प्रगनि
समीिा गिे,

(च)

कोषसँग अिुदाि िथा सहयोग नलई सञ्चालि भएका गरीबी निवारणसम्बन्धी
कायनिमको नियनमि अिुगमि िथा मूल्याङ्कि गिे गराउिे,

(छ)

कोषसमि पेश भएका योजिा िथा कायनिम स्वीकृि गिे,

(ज)

कोषको वापषनक ले िापरीिण गराउिे,

(झ)

कोषले वषनभरर गरे को कामकारबाहीको वापषनक प्रनिवेदि िेपाल सरकारसमि पेश
गिे,

(ञ)

कोषको सङ्गििात्मक स्वरुप स्वीकृि गिे र सोबमोणजम आवश्यक दरबन्दी
सृजिा गिे ,

(ट)

कोषको उद्देश्य प्राप्त गिन आवश्यक अन्य कायन गिे ।
पररच्छे द–३
कोषको स्रोि, पररचालि िथा व्यवस्थापि

८.

कोषले आनथनक स्रोि जुटाउि सक्िे : (१) कोषले आफ्िो उद्देश्यअिुरुपको कायनिम
सञ्चालि गिनको लानग िेपाल सरकार, सरकारी िथा गैरसरकारी सं स्था, पवदे शी सरकार वा
सं स्था, अन्िरानपिय सं स्था वा निकाय वा व्यणिबाट सहयोग, अिुदािलगायि अन्य आवश्यक
आनथनक स्रोि जुटाउि सक्िेछ ।
5

www.lawcommission.gov.np
िर, पवदे शी सरकार वा सं स्था, अन्िरानपिय सं स्था वा निकाय वा पवदे शी व्यणिसँग
आनथनक स्रोि नलिुअगावै कोषले िेपाल सरकारको स्वीकृनि नलिु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणजम कोषमा िेपाल सरकारबाट प्राप्त हुिे अिुदािको रकम िथा
पवदे शी सरकार वा सं स्था, अन्िरानपिय सं स्था वा निकाय वा पवदे शी व्यणिबाट प्राप्त हुिे
सहयोग वा अिुदािको रकम िेपाल सरकारको बजेटमा समावेश गरी कोषलाई अिुदािको
रुपमा उपलब्ध गराउिु पिेछ ।
९.

सहयोगी संस्थालाई पररचालि गिे : कोषले गरीबी निवारण कायनिम सञ्चालि गिनको लानग
सहयोगी सं स्थालाईन छिौट गरी िोपकएबमोणजम अिुदाि वा सहयोग उपलब्ध गराई
पररचालि गिन सक्िेछ ।

१०. सामुदापयक संस्थालाई पररचालि गिे : (१) कोषबाट निधानररि मापदण्ि पूरा गरे का
समुदायमा आधाररि भई गरीबी निवारण कायनिम सञ्चालि गिे सामुदापयक सं स्थालाई यस
ऐिबमोणजम उद्देश्य प्रानप्तका लानग आवश्यक कायनिम सञ्चालि गिन आवश्यकिा अिुसार
कोषले पररचालि गिन सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणजम पररचानलि हुि चाहिे सं स्थाले िोपकए बमाणजम
कोषमा दिान गराउिु पिेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोणजम गरीबी निवारण कायनिम सञ्चालि गिनको लानग
सामुदापयक सं स्थालाई कोषले िोपकएबमोणजम अिुदाि वा सहयोग उपलब्ध गराउि
सक्िेछ ।
पररच्छे द–४
सञ्चालक सनमनिको गिि िथा काम, किनव्य र अनधकार
११. सञ्चालक सनमनिको गिि : (१) कोषको उद्देश्य प्रानप्तको लानग यो ऐि िथा यस
ऐिअन्िगनि बिेको नियमबमोणजम कोषले गिुन पिे सम्पूण न कामकारबाहीहरुको सञ्चालि,
रे िदे ि िथा प्रबन्ध गिन एक सञ्चालक सनमनिको गिि हुिेछ ।
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(२) सञ्चालक सनमनिमा दे हायका सदस्यहरु रहिेछि् :–
(क) प्रधािमन्त्री

– अध्यि

(ि)रापिय योजिा आयोगका भूिपूव न उपाध्यि वा सदस्य वा
कम्िीमा स्िािकोत्तर उपानध प्राप्त गरी गरीबी निवारणको
िेत्रमा रापियस्िरमा पवणशष्ट योगदाि पु¥याई कम्िीमा साि
वषनको अिुभव भएका व्यणिहरुमध्येबाट दफा १२ को
प्रपियाबमोणजम िेपाल सरकारले मिोियि गरे को व्यणि

–उपाध्यि

(ग)

– सदस्य

सणचव, रापिय योजिा आयोगको सणचवालय

(घ) ..............


(ङ) ................
(च)................
(छ) ...............
(ज)गरीबी निवारणको िेत्रमा पवशेष योगदाि पु¥याई रापिय
जीविमा ख्यानि प्राप्त गरे का व्यणिहरु र रापिय जीविमा
समुणचि प्रनिनिनधत्व हुि िसकेका समूह र िेत्रका व्यणिहरु
मध्येबाट कम्िीमा एकजिा मपहलासपहि िेपाल
सरकारद्वारा मिोिीि पाँचजिा

– सदस्य

(३) उपदफा (२) को िण्ि (ज) बमोणजम िेपाल सरकारले सदस्य मिोियि
गदान स्िािकोत्तर उपानध हानसल गरी गरीबी निवारणको िेत्रमा कम्िीमा साि वषन
योगदाि पु¥याएका व्यणिहरुमध्येबाट गिुन पिेछ ।
(४) उपदफा (२) को िण्ि (ि) र (ज) बमोणजम मिोिीि सदस्यको पदावनध
चार वषनको हुिेछ । निज पुिः मिोियि हुि सक्िेछ ।



केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा णझपकएको ।
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(५) िेपाल सरकारले उपदफा (२) को िण्ि (ि) र (ज) बमोणजमको सदस्य
मिोिीि गदान गैर राजिैनिक िथा व्यावसापयक व्यणिहरुमध्येबाट गिुन पिेछ ।
(६) सनमनिले आवश्यक दे िेमा गरीबी निवारण कायनसँग सम्बणन्धि व्यणि र
सम्बणन्धि पवषयको पवशेषज्ञलाई सनमनिको बैिकमा पयनवेिकको रुपमा भाग नलि
आमन्त्रण गिन सक्िेछ ।
(७) बाह्य स्रोि र साधिको पररचालि कायनिम सं योजि गरी गरीबी निवारण
कायनिमलाई बढी प्रभावकारी बिाउि सनमनिले आवश्यक दे िेमा सम्बि सं स्थाका
प्रनिनिनध सणम्मनलि एक परामशन सनमनि गिि गिन सक्िेछ ।
(८) गरीबी निवारण कोषको कायनकारी निदे शक सनमनिको सणचव हुिेछ ।
१२. छिौट सनमनि : (१) दफा ११ को उपदफा (२) को िण्ि (ि) बमोणजम उपाध्यिको
मिोियि गिे प्रयोजिको लानग िेपाल सरकारसमि नसफाररस गिन दे हायबमोणजम एउटा
छिौट सनमनि रहिेछ :–
(क) उपाध्यि, रापिय योजिा आयोग

–

सं योजक

(ि) गरीबी निवारणको िेत्रसँग सम्बणन्धि पवज्ञहरुमध्येबाट

(ग)

िेपाल सरकारले िोकेको व्यणि

–

सदस्य

मुख्य सणचव, िेपाल सरकार

–

सदस्य

(२) उपदफा (१) बमोणजमको छिौट सनमनिले उपाध्यिको मिोियिको लानग
िेपाल सरकारसमि िाम नसफाररस गदान िीिजिाको िाम नसफाररस गिुन पिेछ ।
(३) छिौट सनमनिले उपदफा (२) बमोणजम नसफाररस गरे को िीिजिामध्येबाट
कुिै एकजिालाई िेपाल सरकारले उपाध्यिको लानग मिोियि गिेछ ।
(४) छिौट सनमनिले उपाध्यिको मिोियिको लानग नसफाररस गिन िाम छिौट
गदान अपिाउिु पिे प्रपिया िथा आफ्िो बैिकसम्बन्धी कायनपवनध आफै निधानरण गिन
सक्िेछ ।
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१३. सनमनिको बैिक र निणनय : (१) एक वषनमा कम्िीमा ६ पटकमा िघट्िे गरी सनमनिको
बैिक अध्यिले िोकेको नमनि, समय र स्थािमा बस्िेछ ।
िर दुईवटा बैिकबीचको अवनध दुई मपहिाभन्दा बढी हुिे

छै ि ।

(२) सनमनिको सणचवले सनमनिको बैिक बस्िे सूचिाको साथमा बैिकमा
छलफल हुिे पवषयको कायनसूची सदस्यहरुलाई बैिक बस्िे नमनिभन्दा कम्िीमा साि
ठदिअगावै उपलब्ध गराउिु पिेछ ।
(३) सनमनिको बैिकको अध्यििा अध्यिले गिेछ र निजको अिुपणस्थनिमा
उपाध्यिले बैिकको अध्यििा गिेछ ।
(४) कुल सदस्य सं ख्याको पचास प्रनिशिभन्दा बढी सदस्यहरुको उपणस्थनि
भएमा सनमनिको बैिकको लानग गणपूरक सं ख्या पुगेको मानििेछ ।
िर कोषको दीघनकालीि िथा अल्पकालीि योजिा, वापषनक कायनिम र बजेटसम्बन्धी
पवषयमा छलफलको लानग बस्िे बैिकको लानग कम्िीमा पचहत्तर प्रनिशि सदस्यहरुको
उपणस्थनि आवश्यक
(५)

हुिछ
े ।
सनमनिको बैिकमा बहुमिको राय मान्य हुिेछ र मि बराबर भएमा

बैिकको अध्यििा गिे व्यणिले निणानयक मि ठदिेछ ।
(६)
(७)

सनमनिले गरे का निणनयहरु सनमनिको सणचवद्वारा प्रमाणणि गररिेछ ।
सनमनिको

बैिकसम्बन्धी

अन्य

कायनपवनध

सनमनि

आफैले

निधानरण

गरे बमोणजम हुिेछ ।
१४. सदस्यिा कायम िरहिे : (१) दे हायको कुिै अवस्थामा दफा ११ को उपदफा (२) को
िण्ि (ि) र (ज) बमोणजम मिोिीि सदस्यको पद ररि भएको मानििेछ :–
(क) मृत्यु भएमा,
(ि) पदावनध समाप्त भएमा,
(ग)

पदबाट निजले राणजिामा ठदएमा,

(घ)

कुिै सूचिा िठदई लगािार िीिपटक सनमनिको बैिकमा अिुपणस्थि रहे मा,
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(ङ)

यस ऐिको उद्देश्यपवपरीि कायन गरे को वा कोषको काममा निणरिय रहे को
वा सहयोग िगरे को वा कोषलाई हानि िोक्सािी हुिे कुिै काम गरे को वा
कोष वा सनमनिको िीनि, निदे शिपवपरीि काम गरे को आरोपमा सनमनिको
सदस्य पदबाट हटाउि आवश्यक छ भिी सनमनिको कुिै सदस्यले पेश
गरे को प्रस्िाव सनमनिको कुल सदस्य सं ख्याको पचास प्रनिशिभन्दा बढी
सदस्यहरुबाट पाररि भएमा ।

(२) उपदफा (१) को िण्ि (ङ) को प्रयोजिका लानग प्रस्िाव पेश गिे, प्रस्िावमा
छलफल गिे िथा प्रस्िावउपर मिदाि गिेसम्बन्धी कायनपवनध सनमनिले िोकेबमोणजम
हुिेछ ।
१५. कामकारबाही बदर िहुिे : सनमनिको गििमा कुिै त्रुपट भई वा कुिै सदस्यको स्थाि ररि
भई सनमनिमा कुिै कामकारबाही भएको भए िापनि सोही कारणले

मात्र त्यस्िो

कामकारबाही बदर हुिे छै ि ।
१६. उपसनमनि गिि गिन सक्िे : (१) सनमनिले आफ्िो कायन सञ्चालि गिनका लानग
आवश्यकिा अिुसार उपसनमनि गिि गिन सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणजम गिि भएका उपसनमनिको काम, किनव्य, अनधकार,
कायनिेत्रगि शिन िथा कायानवनध सनमनिले िोकेबमोणजम हुिेछ ।
१७. अध्यिको काम, किनव्य र अनधकार : अध्यिको काम, किनव्य र अनधकार दे हायबमोणजम
हुिेछ :–
(क)कोषको कायनिम प्रभावकारीरुपमा सञ्चालि गिनको निनमत्त उपाध्यिलाई
आवश्यक निदे शि ठदिे,
(ि)कोषलाई प्रभावकारीरुपले सञ्चालि गिन आवश्यक अन्य काम गिे गराउिे ।
१८. उपाध्यिको काम, किनव्य र अनधकार : (१) उपाध्यि कोषको कायनकारी प्रमुि हुिेछ र
निजले अध्यिको निदे शिमा कोषको कामकाज सञ्चालि गिेछ ।
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(२) उपदफा (१) मा ले णिएदे णि बाहेक उपाध्यिको अन्य काम, किनव्य र
अनधकार दे हायबमोणजम हुिेछ :–
(क) कोषको

दै निक

कायन

सुचारुरुपले

सञ्चालि

गिे

सम्बन्धमा

कायनकारी

निदे शकलाई निदे शि ठदिे,
(ि) कोषबाट सञ्चानलि कायनिमको अिुगमि, मूल्याङ्कि िथा निरीिण गिे
गराउिे,
(ग)

कोषको वापषनक प्रनिवेदि समयमै ियार गिन लगाउिे,

(घ)

कोषको उद्देश्य प्रानप्तको लानग िोपकएबमोणजमका अन्य काम गिे गराउिे ।
पररच्छे द–५
कायनकारी निदे शक र कमनचारीसम्बन्धी व्यवस्था

१९. कायनकारी निदे शक : (१) कोषको दै निक कायन सञ्चालि गिनका लानग अथनशास्त्र,
व्यवस्थापि वा समाजशास्त्र पवषयमा स्िािकोत्तर उपानध हानसल गरी आनथनक पवकास वा
गरीबी निवारणको िेत्रमा कम्िीमा साि वषनको अिुभव भएका व्यणिहरुमध्येबाट िुला
प्रनिस्पधानको आधारमा सनमनिले एकजिा कायनकारी निदे शक नियुणि गिेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा ले णिएको भए िापनि कायनकारी निदे शकको
पदपूनिन िभएसम्मको लानग सनमनिले उपदफा (१) बमोणजमको योग्यिा पूरा गरे को कुिै
व्यणिलाई कायनकारी निदे शकको पदमा बढीमा ६ मपहिाको लानग नियुणि गिन सक्िेछ ।
(३) कायनकारी निदे शकको पदावनध पाँच वषनको हुिेछ ।
(४) कायनकारी निदे शकको पाररश्रनमक, सेवाका शिन र सुपवधासम्बन्धी व्यवस्था
िोपकएबमोणजम हुिेछ ।
(५) उपदफा (३) मा जुिसुकै कुरा ले णिएको भए िापनि कायनकारी निदे शकले
कोषलाई हानि िोक्सािी हुिे कुिै कामकारबाही गरे मा वा भ्रष्टाचारको अनभयोग प्रमाणणि
भएमा वा सनमनिको िीनि निदे शिपवपरीि काम गरे मा सनमनिले िोपकएको प्रपिया अपिाई
निजलाई कायनकारी निदे शकको पदबाट हटाउि सक्िेछ ।
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२०. कायनकारी निदे शकको काम, किनव्य र अनधकार : (१) कायनकारी निदे शकको काम, किनव्य
र अनधकार दे हायबमोणजम हुिेछ :–
(क) सनमनिको निणनय कायानन्वयि गिे, गराउिे,
(ि) कोषको दीघनकालीि िथा अल्पकालीि योजिा, वापषनक कायनिम िथा बजेट
ियार गरी स्वीकृनिको लानग सनमनिसमि पेश गिे,
(ग)

सनमनिबाट स्वीकृि योजिा िथा कायनिम कायानन्वयि गिे, गराउिे,

(घ)

कोषको दै निक कायनको सुपरीवेिण िथा निरीिण गरी कोषको उद्देश्य
अिुसार आवश्यक कायन गिे,

(ङ)

कोषको

अिुदाि

निवारणसम्बन्धी

िथा

सहयोगमा

कायनिमहरुको

कायानन्वयि

निरीिण

गरी

गररएका

त्यसको

गरीबी

प्रगनिपववरण

सनमनिसमि पेश गिे,
(च)

कोषले सञ्चालि गरे का कायनिमहरुको वापषनक िथा आवनधक प्रनिवेदि
ियार गरी सनमनिसमि पेश गिे,

(छ) कोषको निनमत्त आवश्यक रकम जुटाउि आन्िररक िथा बाह्य स्रोि
पररचालि गिे ।
(२)

उपदफा (१) मा ले णिएदे णि बाहे क कायनकारी निदे शकको अन्य काम,

किनव्य र अनधकार िोपकएबमोणजम हुिेछ ।
२१. कमनचारीसम्बन्धी व्यवस्था : (१) कोषको काम सुचारुरुपले सञ्चालि गिनका लानग कोषमा
आवश्यक सं ख्यामा कमनचारी रहिेछि् ।
(२) कोषका कमनचारी िोपकएबमोणजम करारमा नियुणि गररिेछ ।
(३) कोषका कमनचारीको पाररश्रनमक, सुपवधा िथा सेवाका शिन िोपकएबमोणजम
हुिेछि् ।
पररच्छे द–६
कोष िथा लेिापरीिण
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२२. कोष : (१) कोषको आफ्िो एउटा छु ट्टै कोष हुिेछ र सो कोषमा दे हायका रकमहरु रहिे
छि् :–
(क) िेपाल सरकारबाट प्राप्त हुिे अिुदाि,
(ि) पवदे शी सरकार, रापिय वा अन्िरानपिय सं घ, सं स्था वा व्यणिबाट प्राप्त
सहयोग वा अिुदाि,
(ग)

कोषको चल िथा अचल सम्पणत्तबाट आजनि भएको रकम,

(घ)

अन्य कुिै स्रोिबाट प्राप्त रकम ।

(२) उपदफा (१) बमोणजम कोषलाई प्राप्त हुिे सम्पूण न रकम िेपाल राि बैंक वा
िेपाल राज्यणस्थि कुिै वाणणज्य बैंकमा िािा िोली जम्मा गररिेछ ।
(३) कोषको िफनबाट गररिे सम्पूण न िचन उपदफा (१) बमोणजमको कोषमा जम्मा
भएको रकमबाट व्यहोररिेछ ।
िर कोषको सञ्चालि िचन आयोजिा िथा कायनिमका लानग छु ट्याइएको रकम
रु. पचास करोिसम्म भए साि प्रनिशि, पचास करोिभन्दा बढी एक अबनसम्म भए िीि
करोि पचास लाि वा पाँच प्रनिशिले जुि बढी हुि आउँछ सो रकम र एक अबनभन्दा
मानथ जनिसुकै भए पनि पाँच करोि वा चार प्रनिशिले जुि बढी हुि आउँछ सो रकमभन्दा
बढी हुिेछैि ।
(४) कोषको िािा सञ्चालि िोपकएबमोणजम हुिेछ ।
२३. लेिा र लेिापरीिण : (१) कोषको आय–व्ययको ले िा िोपकएबमोणजम राणििेछ ।
(२) कोषले िेपाल चाटनिन एकाउण्टे ण्ट्स् ऐि, २०५३ बमोणजम िाम दिान भएको
चाटनिन एकाउण्टे ण्ट्बाट कोषको आन्िररक ले िापरीिण गराउिु पिेछ ।
(३) कोषको

आय–व्ययको

वापषनक

ले िापरीिण

प्रचनलि

कािूि

अिुसार

महाले िा परीिकको पवभागबाट हुिेछ ।
(४) िेपाल सरकारले चाहे मा जुिसुकै बिि कोषको वापषनक पहसाब–पकिाब
ँ ाउि सक्िेछ ।
जाँच्ि वा जच
13

www.lawcommission.gov.np
पररच्छे द–७
पवपवध
२४. सहभागी हुि िपाउिे : सदस्य, कायनकारी निदे शक िथा कुिै कमनचारीले आफ्िो स्वाथन
भएको कुिै पवषयवस्िुसँग सम्बणन्धि कोषको कुिै निणनय प्रपियामा सहभागी हुि पाउिे
छै िि् ।
२५. शपथ ग्रहण : सदस्य, कायनकारी निदे शक िथा कमनचारीले आफ्िो पदीय दापयत्व
सम्हाल्िुअगावै िोपकएबमोणजम गोपिीयिा र इमान्दाररिाको शपथ ग्रहण गिुन पिेछ ।
२६. वापषनक प्रनिवेदि : (१) कायनकारी निदे शकले कोषको कामकारबाहीको वापषनक प्रनिवेदि
प्रत्येक आनथनक वषन समाप्त भएको नमनिले ६ मपहिानभत्र सनमनिसमि पेश गिुन पिेछ ।
सनमनिबाट पाररि प्रनिवेदिको एकप्रनि कायनकारी निदे शकले िेपाल सरकारसमि पेश गिुन
पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणजमको प्रनिवेदिमा अन्य कुराको अनिररि कोषले वषनभरर
सञ्चालि गरे को कायनिम, कायनिम सञ्चालि गदान हुि गएको लागि, कोष सञ्चालि िचन
िथा कायनिमबाट भएको उपलणब्ध र भपवरयमा गिुन पिे सुधारसमेिका कुराहरु समावेश
गिुन पिेछ ।
(३) कायनकारी निदे शकले सनमनिको स्वीकृनि नलई उपदफा (२) मा उल्ले ि
भएबमोणजमको कोषको वापषनक प्रनिवेदि प्रत्येक वषन सावनजनिकरुपमा प्रकाशि गिेछ ।
२७. बैिक भत्ता : सदस्यहरुले सनमनिको बैिकमा भाग नलएबापि िोपकएबमोणजमको बैिक
भत्ता पाउिेछि् ।
२८. आदे श वा निदे शि ठदि सक्िे : िेपाल सरकारले कोषले गरे को कामकारबाहीको आवश्यक
जाँचबुझ गरी वा आवश्यक िािेका बिि कोषको उद्देश्यअिुरुप कामकारबाही गिनको
लानग कोषलाई आवश्यक आदे श वा निदे शि ठदि सक्िेछ । त्यसरी िेपाल सरकारले
ठदएको आदे श वा निदे शिको पालिा गिुन कोषको किनव्य हुिेछ ।
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२९. गरीबी निवारण कायनिमको समन्वय िथा अिुगमि : (१) यस ऐिबमोणजम कोषले गरीबी
निवारण कायनिम सञ्चालि गदान, गराउँदा स्थािीय स्वायत्त शासि ऐि, २०५५ बमोणजम
गिि भएका स्थािीय िहहरुसँग समन्वय रािी त्यस्िा कायनिमहरु सञ्चालि गिुन पिेछ
।
(२) उपदफा (१) बमोणजम सञ्चालि भएका गरीबी निवारण कायनिमको
अिुगमि कोष आपैmले र सम्बणन्धि



स्थािीय िहले गिन, गराउि सक्िेछ ।

३०. अनधकार प्रत्यायोजि : (१) सनमनिले यस ऐि बमोणजम आपूmलाई प्राप्त अनधकारमध्ये केही
अनधकार आवश्यकिा अिुसार कुिै सदस्य, दफा १६ बमोणजम गठिि उपसनमनि वा
कायनकारी निदे शकलाई प्रत्यायोजि गिन सक्िेछ ।
(२) अध्यिले यस ऐिबमोणजम आपूmलाई प्राप्त अनधकारमध्ये केही अनधकार
आवश्यकिा अिुसार उपाध्यिलाई प्रदाि गिन सक्िेछ ।
(३) कायनकारी निदे शकले यस ऐिबमोणजम आपूmलाई प्राप्त अनधकारमध्ये केही
अनधकार आवश्यकिा अिुसार कोषको कुिै अनधकृि कमनचारीलाई प्रत्यायोजि गिन
सक्िेछ ।
३१. सम्पणत्त िथा दापयत्व सिे : कोष पवघटि भएमा कोषको णजम्मामा रहे को सम्पूण न सम्पणत्त
िथा दापयत्व िेपाल सरकारमा सिेछ ।
ँ सम्पकन : कोषले िेपाल सरकारसँग सम्पकन राख्दा िेपाल सरकार,
३२. िेपाल सरकारसग
प्रधािमन्त्री िथा मणन्त्रपररषद्को कायानलयमाफनि राख्नु पिेछ ।
िर कोषसँग सम्बणन्धि दै निक प्रशासकीय कामका लानग सम्बणन्धि निकायसँग
कोषले नसधै सम्पकन राख्न सक्िेछ ।
३३. नियम िथा पवनियम बिाउि सक्िे : (१) यस ऐिको उद्देश्य कायानन्वयिको लानग कोषले
आवश्यक नियम बिाउि सक्िेछ र त्यस्िो नियम िेपाल सरकारबाट स्वीकृि भएपनछ लागू
हुिेछ ।


केही िेपाल ऐि सं शोधि गिे ऐि, २०७२ द्वारा सं शोनधि ।
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(२) उपदफा (१) बमोणजम बिेको नियमको अधीिमा रही कोषले आफ्िो
कामकारबाही सुचारुरुपले सञ्चालि गिन गराउि आवश्यक पवनियम बिाउि सक्िेछ ।
३४. गरीबी निवारण कोष अध्यादे श, २०६२ निणरिय भएपनछ त्यसको
निवारण

कोष

अध्यादे श, २०६२

निणरिय

भएपनछ

अको

पररणाम : गरीबी

अनभप्राय

िदे णिएमा

सो

निणरियिाले,–
(क) सो अध्यादे श निणरिय हुँदाका विि चल्िी िभएको वा कायम िरहे को कुिै
कुरा पनि जगाउिे छै ि ।
(ि) सो अध्यादे शबमोणजम चालु भएको कुरा वा सोबमोणजम रीि पु¥याइ अणघ िै
गररएको कुिै काम वा भोनगसकेको कुिै कुरालाई असर पािे छै ि ।
(ग)

सो अध्यादे शबमोणजम पाएको, हानसल गरे को वा भोगेको कुिै हक, सुपवधा,
किनव्य वा दापयत्वमा असर पािे छै ि ।

(घ)

सो अध्यादे शबमोणजम गररएको कुिै दण्ि सजाय वा जफिलाई असर पािे
छै ि ।

(ङ)

मानथ ले णिएको कुिै त्यस्िो हक, सुपवधा, किनव्य, दापयत्व वा दण्ि सजायका
सम्बन्धमा गररएको कुिै कामकारबाही वा उपायलाई असर पािे छै ि र
उि अध्यादे श कायम रहेसरह त्यस्िो कुिै कािूिी कारवाही वा उपायलाई
पनि शुरु गिन, चालु राख्न वा लागू गिन सपकिेछ ।
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