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सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली, २०६५

िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०६५।१०।२
सै निक ऐि, २०६३ को दफा १४३ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी िेपाल सरकारले दे हायका
नियमहरू बिाएको छ ।

पररच्छे द-१
प्रारशभिक
१.

संशिप्त िाम र प्रारभिः (१) यी नियमहरूको िाम “सै निक कल्याणकारी कोष नियमावली,
२०६५” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारभि हुिेछ ।

२.

पररिाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ िलागेमा यस नियमावलीमा,(क)

“ऐि” िन्नाले सैनिक ऐि, २०६३ सभझिु पछथ ।

(ख)

“कोष” िन्नाले ऐिको दफा २९ को उपदफा (१) बमोशजम स्र्ापिा िएको
सैनिक कल्याणकारी कोष सभझिु पछथ ।

(ग)

“सनमनत” िन्नाले ऐिको दफा २९ को उपदफा (३) बमोशजमको सै निक
कल्याणकारी कोष सञ्चालि तर्ा व्यवस्र्ापि सनमनत सभझिु पछथ ।

(घ)

“अध्यि” िन्नाले सनमनतको अध्यि सभझिु पछथ ।

(ङ)

“खर्थ गिे निकाय” िन्नाले कोषको रकम खर्थ गिे अशततयारी पाएका िेपाली
जङ्गी

अड्डा

अन्तगथतका

महानिदे ििालय, निदे ििालय, महािाखा, िाखा,

महाववद्यालय, ववद्यालय र अन्य निकायका प्रमुख पदानिकारी सभझिु पछथ ।
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(र्)

“निदे िक” िन्नाले सै निक कल्याणकारी योजिा निदे ििालयको प्रमुख सभझिु
पछथ ।

पररच्छे द–२
सनमनतको बैठक र काम, कतथव्य तर्ा अनिकार सभबन्िी व्यवस्र्ा
३.

सनमनतको मिोिीत सदस्यको पदावनिः ऐिको दफा २९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र
(ग) बमोशजम मिोिीत सदस्यहरूको पदावनि दुई बषथको हुिेछ ।

४.

सनमनतको बैठक सभबन्िी व्यवस्र्ाः (१) सनमनतको बैठक वषथको कभतीमा छ पटक
बस्िेछ ।
(२) सनमनतको बैठक अध्यिले तोकेको नमनत, समय र स्र्ािमा बस्िेछ ।
(३) सनमनतले आवश्यक ठािेमा कुिै वविेषज्ञलाई सनमनतको बैठकमा आमन्त्रण गिथ
सक्िेछ ।
(४) सनमनतको बैठकको अध्यिता अध्यिले गिेछ । निजको अिुपशस्र्नतमा ऐिको
दफा २९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र (ग) बमोशजमको सदस्यमध्ये वररष्ठतम वहालवाला
सै निक अनिकृतले बैठकको अध्यिता गिेछ र निज पनि अिुपशस्र्त रहे मा सनमनतका
सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छािेको व्यशिले बैठकको अध्यिता गिेछ ।
(५) कुल सदस्य सं तयाको पर्ास प्रनतित िन्दा बढी सदस्यहरूको उपशस्र्नत िएमा
सनमनतको बैठकको लानग गणपूरक सं तया पुगेको मानििेछ ।
(६) सनमनतको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुिेछ र मत बराबर िएमा बैठकको
अध्यिता गिे व्यशिले निणाथयक मत ददिेछ ।
(७) निदे िकले सनमनतको सशर्वको रूपमा काम गिेछ ।
(८) सनमनतको बैठकमा िाग नलए वापत सनमनतको अध्यि, सदस्य र आमशन्त्रत
वविेषज्ञले सनमनतले तोके बमोशजमको बैठक ित्ता पाउिेछि् ।
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५.

सनमनतको अन्य काम, कतथव्य र अनिकारः ऐिको दफा ३१ र यस नियमावलीमा अन्यत्र
उशल्लशखत काम, कतथव्य र अनिकारका अनतररि सनमनतको अन्य काम, कतथव्य र अनिकार
दे हाय बमोशजम हुिेछः–
(क)

कल्याणकारी कायथ, आयमूलक कायथ तर्ा कल्याणकारी योजिा पारदिी,
प्रिावकारी तर्ा सुव्यवशस्र्त ढं गबाट सञ्चालि गिथ आवश्यक कायथ गिे ।

(ख)

कल्याणकारी कायथ, आयमूलक कायथ तर्ा कल्याणकारी योजिाको वावषथक
सनमिा गिे ।

पररच्छे द–३
कोषको सञ्चालि र व्यवस्र्ापि
६.

कोषमा कट्टा गररिे रकमको प्रनतितः (१) ऐिको दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड
ु
(क) को प्रयोजिको लानग सं यि
राष्ट्र सं घको आव्हािमा ववश्वको कुिै पनि िागमा िाशन्त
स्र्ापिा गिे कायथमा कशन्टन्जेण्टमा (खाि बस्िको सुवविा सवहत) खवटएका िेपाली सेिाले सेवा
गरे बापत प्रनत मवहिा प्रनत व्यशि पाउिे ित्ता रकमबाट सबै दजाथका सै निकबाट बढीमा २२
प्रनतितसभम रकम कट्टा गिथ सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमकै कायथमा खवटिे (खाि बस्िको सुवविा िपाउिे) स्टाफ
अवफससथ, पयथबेिक र सै निक सल्लाहकारबाट सनमनतले तोके बमोशजमको रकम कट्टा गिथ
सक्िेछ ।
(३) ऐिको दफा ३१ को खण्ड (ग) बमोशजम सनमनतले कोषको आयबाट कल्याणकारी
कायथहरू सञ्चालि गिथ रकम पयाथप्त हुिे अवस्र्ा आएमा उपरोि अिुसार कट्टी गिे रकमलाई
घटाउि सक्िेछ ।
(४) उपनियम (१) र (२) बमोशजम रकम कट्टा गिे सभबन्िी अन्य व्यवस्र्ा सनमनतले
बिाएको कायथववनिमा उल्लेख िए बमोशजम हुिेछ ।
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७.

लगािी तर्ा कोषको प्रयोगः ऐिको दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को प्रयोजिको
निनमत्त बहालवाल तर्ा िूतपूव थ सै निक व्यशि र निजका पररवारको वहतको लानग लगािी गिथ
सवकिे कल्याणकारी कायथ दे हाय बमोशजम हुिेछ र कोषको प्रयोग दे हायको प्रयोजिको लानग
गररिेछःः–
(क)

लगािी गिथ सवकिे कायथ तर्ा िेत्रः–
(१)

औषिोपर्ार स्वास््य सेवा उपलब्ि गराउिे,

(२)

आवास उपलब्ि गराउिे,

(३)

क्याशन्टि सञ्चालि गिे ,

(४)

ववद्यालय तर्ा महाववद्यालय स्र्ापिा गरी सञ्चालि गिे ,

(५)

बहालवाला तर्ा िूतपूव थ व्यशिलाई सहिागी गराई आयमूलक कायथ
सञ्चालि गिे,

(६)

सनमनतले नसफाररस गरी रिा मन्त्रालयले स्वीकृत गरे का अन्य
कायथहरू ।

(ख)

कोषको प्रयोग गिथ सवकिे कायथ तर्ा िेत्रः–
(१)

िेपाली सेिाका बहालवाला तर्ा िूतपूव थ व्यशि र निजका पररवारको
कल्याणका लानग कल्याणकारी कायथ सञ्चालि गिथ ,

(२)

कल्याणकारी योजिा तर्ा आयमूलक कायथ सञ्चालि गिथ,

(३)

पवहलेदेशख र्नलरहे का कल्याणकारी कायथलाई निरन्तरता ददि,

(४)

ु
िेपाली सेिा सं यि
राष्ट्र« सं घको आव्हािमा िाशन्त सेिामा सशभमनलत
हुंदा सोसँग सभबशन्ित कायथको लानग आवश्यक पिे रकम र सरसामाि
उपलब्ि गराउि,

(५)

िेपाली सेिाले परभपरागत रूपमा र्लाउदै आएको समारोह, पवथ, पूजा,
उत्सव, महोत्सव, अनतनर् सत्कार, उपहार आदद सामाशजक कल्याणकारी
कायथ र्लाउि,
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(६)

कल्याणकारी कायथसँग सभबशन्ित काम गिथ कािूि बमोशजम स्र्ापिा
िएको सैनिक सं स्र्ा वा सँगठिलाई अिुदाि ददि ।
तर यस्तो अिुदाि एक आनर्थक वषथमा पाँर्लाख रूपैयाँिन्दा
बढी हुिे छै ि र त्यस्तो रकम सनमनतले स्वीकृत गरे को सनमनतको वावषथक
कायथक्रममा परे को हुि ु पिेछ ।

८.

आयमूलक कायथः ऐिको दफा ३१ को खण्ड (क) को प्रयोजिको लानग सनमनतले दे हाय
बमोशजमको आयमूलक कायथ तजुम
थ ा, कायाथन्वयि, समन्वय तर्ा अिुगमि गिेछः–
(क)

कल्याणकारी कायथमा सहयोग पुयाथउि प्रर्नलत कािूि बमोशजम अिुमनत प्राप्त
गरी कुिै सं स्र्ामा लगािी गरी आय आजथि गिे,

(ख)

रावष्ट्रय आवश्यकताका आयोजिा तर्ा अन्य कायथमा लगािी गरी आय आजथि
गिे,

(ग)

िेपाल राष्ट्र बैङ्क तर्ा वाशणज्य बैङ्कहरूबाट जारी गररएका ऋणपत्र, ट्रेजरी ववल
खररद गिे ।

९.

कोषको सञ्चालिः (१) कोषमा प्राप्त हुिे रकम अध्यिको निदे िि बमोशजम कल्याणकारी योजिा
निदे ििालयले प्रर्नलत कािूि बमोशजम िेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त कुिै बैंङ्क वा
ववत्तीय सं स्र्ामा खाता खोली जभमा गिुथ पिेछ र सोको जािकारी सनमनतलाई ददिु

पिेछ

।
तर यसरी खाता खोली रकम नििेप गदाथ अर्थ मन्त्रालय र िेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट समय
समयमा जारी गररएका नििेप सभबन्िी िीनत र निदे िि तर्ा त्यस्ता बैङ्क तर्ा ववशत्तय
सं स्र्ाहरूको आनर्थक सवलता समेतलाई हे री सोको पररनि नित्र रही गिुथ पिेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िएतापनि ऐिको दफा २९ को उपदफा
(२) को खण्ड (क) वा अन्य स्रोतबाट कोषको िाममा प्राप्त हुिे ववदे िी मुद्रालाई सनमनतको
स्वीकृनत नलई कल्याणकारी योजिा निदे ििालयले प्रर्नलत कािूि बमोशजम ववदे िी मुद्रामै
स्वदे ि शस्र्त बैङ्कमा खाता खोली राख्न सक्िेछ ।
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(३) कोषको खाता सञ्चालि अध्यि वा निजले तोकेको बलाध्यि र कल्याणकारी
ु दस्तखतबाट हुिछ
योजिा निदे ििालयको निदे िक वा प्रमुख सेिािीको सं यि
े ।

पररच्छे द-४
कोषको बजेट तर्ा कायथक्रम र खर्थ सभबन्िी व्यवस्र्ा
१०.

वावषथक अिुमानित आय व्यय वववरण तयार गिे र स्वीकृत गिेः (१) सनमनतले आगामी आनर्थक
वषथमा सञ्चालि गररिे कल्याणकारी कायथ, आयमूलक कायथ तर्ा कल्याणकारी योजिाको
सभबन्िमा प्रार्नमकता तर्ा िीनतगत लक्ष्य नििाथरण गरी कल्याणकारी योजिा निदे ििालयलाई
आवश्यक मागथदिथि उपलब्ि गराउिु पिेछ ।
(२) आवनिक योजिाको लक्ष्य, िीनत र उपनियम (१) बमोशजम प्राप्त मागथदिथिलाई
समेत ध्यािमा राखी प्रत्येक खर्थ गिे निकायले गिुथ पिे काम, हानसल गिे लक्ष्य कायथक्रम र
आनर्थक स्रोत समेतलाई दृविगत गरी आगामी वषथको लानग कल्याणकारी कायथ, आयमूलक कायथ
र कल्याणकारी योजिाको िेत्रगत र कायाथलयगत बजेट रकमको सीमा नििाथरण गरी खर्थ गिे
निकायलाई बजेट पेि गिथ कल्याणकारी योजिा निदे ििालयले निदे िि ददिेछ ।
(३) खर्थ गिे निकायले कल्याणकारी योजिा निदे ििालयको निदे िि बमोशजम आफ्िो
उद्देश्य अिुरूपको कायथ सभपादि गिथ लक्ष्य नििाथरण गरी सोको आिारमा आगामी वषथमा
सञ्चालि गिे कायथक्रमको योजिा, ियाँ योजिा र र्प कायथक्रमको लानग बजेट तजुम
थ ा गरी
प्रत्येक वषथको वैिाख मसान्तनित्र कल्याणकारी योजिा निदे ििालयमा पठाई सक्िु पिेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोशजम बजेट तजुम
थ ा गदाथ सामान्यतया अशघल्लो वषथको वास्तववक
आयको िब्बे प्रनतित ििाघ्िे गरी बजेट तजुम
थ ा गिुथ पिेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोशजम वावषथक कायथक्रम तर्ा बजेट अिुमाि प्राप्त िएपनछ
कल्याणकारी योजिा निदे ििालयले सोको पुष्ट्याई गिे आिार समेतको अध्ययि गरी आगामी
वषथमा सञ्चालि गररिे सभपूणथ कल्याणकारी कायथ, आयमूलक कायथ र कल्याणकारी योजिालाई
समेवट सोको लानग आवश्यक पिे बजेट र सोको पुवि हुिे आिार समेत खुलाई बजेट तयार
पारी आषाढ पन्र गतेसभम स्वीकृनतको लानग सनमनतमा पेि गिुथ पिेछ ।
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(६) उपनियम (५) बमोशजम पेि हुि आएको बजेट सनमनतबाट श्रावण पन्र गते नित्र
स्वीकृत गिुथ पिेछ । बजेट स्वीकृत गिथ वढलाई िएमा कल्याणकारी कायथ, आयमूलक कायथ र
कल्याणकारी योजिा सञ्चालिमा बािा िपिे गरी प्रस्ताववत बजेटको पच्र्ीस प्रनतितसभमको
रकम खर्थ गिे निकायलाई पेश्की स्वरूप प्रदाि गिथ सनमनतले कल्याणकारी योजिा
निदे ििालयलाई स्वीकृनत ददि सक्िेछ र यसरी स्वीकृनत प्राप्त गरी कल्याणकारी योजिा
निदे ििालयले निकासा गरे को रकमकै पररनिनित्र रही खर्थ गिे निकायले खर्थ गिुथ पिेछ ।
(७) सनमनतले बजेट तर्ा कायथक्रम तयार गदाथ िेपाली सेिाका एकाईहरू र ि ुतपूव थ
सै निक सँगठि समेतसँग कायथक्रम माग गिथ सक्िेछ ।

११.

रकम निकासाः (१) कल्याणकारी योजिा निदे ििालयले स्वीकृत वावषथक योजिा कायथक्रम तर्ा
बजेट अिुसार मात्र तोवकएको बजेट िीषथकमा खर्थ गिे निकायलाई रकम निकासा ददिु
पिेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िएतापनि िाशन्त सेिा सञ्चालि गिथ
ु
आवश्यक पिे रकम पनछ सं यि
राष्ट्र सं घबाट सोिििाथ हुिे गरी खर्थ गिे वा निकासा ददिे
कायथ सनमनतबाट हुिेछ ।
ु राष्ट्र सं घबाट सोिििाथ
(३) िाशन्त सेिा सञ्चालि सभबन्िी कायथमा खर्थ गिथ पनछ सं यि
हुिे गरी स्वीकृत वावषथक बजेट बमोशजम िाशन्त सेिा सञ्चालि कायथको लानग कोषबाट रकम
ु राष्ट्र सं घबाट सोिििाथ हुिे रकम कोषमा दाशखला गररिेछ ।
निकासा गररिेछ र पनछ सं यि
(४) कोषबाट स्वीकृत योजिा वा कायथक्रमको लानग स्वीकृत बजेटको पन्र प्रनतितले
हुिे रकम कायथ सञ्चालि खाताबाट सभबशन्ित खर्थ गिे निकायलाई निकासा ददइिेछ र खर्थको
फाँटवारी प्राप्त िएपनछ कोष पूनतथ गरी सोिििाथ निकासा ददिु पिेछ ।
ँ ीगत कायथको लानग उपलब्ि गराइिे
(५) िाशन्त सेिा तफथको रकम तर्ा कुिै पनि पूज
रकम अनिकार प्राप्त अनिकारीबाट लागत अिुमाि स्वीकृत गराई पेि गरे पनछ बजेटमा व्यवस्र्ा
िएसभमको रकम मात्र निकासा ददइिेछ ।
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१२.

पूरक बजेटः बजेट ववनियोजिमा िपरे को तर कारणवि खर्थ गिथ अत्यावश्यक परे को अवस्र्ामा
कल्याणकारी योजिा निदे ििालयले सोको कारण खुलाई पूरक बजेट बिाई सनमनतमा पेि गिुथ
पिेछ र सनमनतले स्वीकृनत ददएमा त्यस्तो रकम खर्थ गिथ सवकिेछ । यसरी पूरक बजेट
बिाईएकोमा कल्याणकारी योजिा निदे ििालयले आनर्थक वषथको अन्त्यमा सं िोनित बजेट
वववरण तयार गिुथ पिेछ । यस्तो पूरक बजेट िाशन्तसेिाको टोनल पठाउँदा लाग्िे खर्थ र
औषिी उपर्ार खर्थसँग मात्र सभबशन्ित हुि ु पिेछ ।

१३.

रकमान्तरः वावषथक कायथक्रममा वािा िपिे गरी एक खर्थ िीषथकबाट अको खर्थ िीषथकमा
ववनियोशजत रकमको पच्र्ीस प्रनतितसभम सनमनतको अध्यिले रकमान्तर गिथ सक्िेछ । सो
िन्दा बढी रकमको हकमा सनमनतबाट स्वीकृत गराउिु पिेछ ।

१४.

आय आजथिको ियाँ योजिा स्वीकृत र कायाथन्वयि सभबन्िी वविेष व्यवस्र्ाः (१) आय आजथि
हुिे ियाँ योजिा तजुम
थ ा गदाथ प्रस्ताववक योजिाको सभिाव्यता अध्ययि, आनर्थक, प्राववनिक,
वातावरणीय उपयुिताको ववर्ार गरी योजिा बिाउिु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम योजिा तजुम
थ ा गदाथ सनमनतले आवश्यकता अिुसार दि
प्राववनिकहरूको उपसनमनत गठि गिथ सक्िेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम गठि िएको उपसनमनतले पेि गरे को प्रनतवेदि उपयुि
लागेमा सनमनतले योजिा कायाथन्वयिको लानग स्वीकृत ददि सक्िेछ ।

१५.

कोषको लेखाको ढाँर्ाः कोषको दै निक आय व्ययको ले खा प्रर्नलत कािूि बमोशजम राशखिेछ
र सनमनतले िेपाल सरकारको प्रर्नलत आनर्थक ऐि नियमलाई मागथ निदे ि मािी लेखा प्रणालीको
ढाँर्ा तयार गिेछ ।

१६.

वववरण पेि गिेः (१) खर्थ गिे निकायको प्रमुखले निकासा रकमबाट िएको खर्थ र उपलशब्िको
मानसक वववरण तयार पारी प्रत्येक मवहिा कल्याणकारी योजिा निदे ििालयमा पठाउिु पिेछ
।
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(२) खर्थ गिे निकायले वावषथक प्रगनत वववरण तयार पारी आनर्थक वषथ समाप्त िएको
पन्र ददिनित्र कल्याणकारी योजिा निदे ििालयमा पठाउिु पिेछ ।
(३) ऐिको दफा ३३ बमोशजमको वावषथक प्रनतवेदि सनमनतले रिा मन्त्रालयमा समेत
पेि गिुथ पिेछ ।

पररच्छे द–५
कोषको सभपशत्तको अनिलेख, सं रिण र बुझबुझारर्
१७.

कोषको सभपशत्तको अनिलेख खडा गिेः (१) खर्थ गिे निकायले आफ्िो कायाथलयमा रहे का खप्िे
मालसामािहरूको िाम, कभपिी, मोडे ल, खररद नमनत, मूल्य लगायतका आवश्यक वववरण स्पि
रूपमा उल्लेख गरी प्रर्नलत ले खा प्रणाली अिुसार अनिले ख खडा गरी अद्यावनिक गरी राख्नु
पिेछ ।
(२) खर्थ गिे निकायले कोषको रकम लगािी गरी खररद गरे को जग्गा जनमि र सो
जग्गामा निमाथण गरे को िवि आददको जग्गाििी प्रमाण पूजाथ, पट्टामा नलएको सभपशत्त, कोषबाट
खररद गररएको र सरकारी जग्गामा निमाथण िएको घर जग्गाको अनिले ख दुरुस्त राख्नु
पिेछ ।
(३) यस नियम बमोशजम तयार गररएको अनिले खको एक प्रनत खर्थ गिे निकायले
कल्याणकारी योजिा निदे ििालयमा पठाउिु पिेछ ।

१८.

ु
रकमको अनिलेख राख्नु पिेः संयि
राष्ट्र सं घबाट दे हाय बमोशजम प्राप्त हुिे रकमको अनिलेख
िाशन्त सेिा सञ्चालि निदे ििालयले राख्नु पिेछ र सो सभबन्िी वववरण मानसक रूपमा
कल्याणकारी योजिा निदे ििालयलाई उपलब्ि गराउिु पिेछः–
(क)

ु राष्ट्र सं घको आव्हािमा िाशन्त स्र्ापिा गिे कायथमा िेपाली सेिा पठाए
सं यि
बापत पाउिे ित्ता,

(ख)

ु राष्ट्र सं घबाट सोिििाथ हुिे गरी मेशििरी औजार, उपकरण आददमा िएको
सं यि
खर्थको तोवकएको प्रनतितले नडवप्रनसयसि बापत प्राप्त हुिे सोिििाथ रकम,
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(ग)

१९.

अन्य पाउिु पिे वा सोिििाथ नलिु पिे रकम ।

ु राष्ट्र संघबाट हुिे सोिििाथ सभबन्िी अनिलेखः कोषबाट खररद िएको सामाि उपकरण
संयि
ु राष्ट्र सं घबाट आउिु पिे सोिििाथको वहसाब आए वा िआएको
आददको अनिलेख राख्ने र सं यि
यकीि गिथ सवकिे गरी िाशन्त सेिा सञ्चालि निदे ििालयले अद्यावनिक अनिले ख खडा गरी
राख्नु पिेछ र सोको वववरण नियनमत रूपमा कल्याणकारी योजिा निदे ििालयलाई उपलब्ि
गराउिु पिेछ ।

२०.

कोषको सभपशत्तको संरिणः कोषको शजन्सी मालसामाि र सभपशत्त हानि िोक्सािी िहुिे गरी
सं रिण गिे र नतिीहरूको राम्रो सभिार गरी वा र्ालू अवस्र्ामा राख्ने उत्तरदावयत्व खर्थ गिे
निकायको प्रमुखको हुिेछ ।

२१.

बुझबुझारर्ः कोषको िगद, शजन्सी मालसामाि र सोसँग सभबशन्ित श्रे स्ता आपफ्िो शजभमामा
िएको वा रहेको कमथर्ारी सरुवा, बढु वा, अवकाि प्राप्त गरी वा अन्य कुिै कारणले आफू
कायथरत रहेको कायाथलय वा अन्य कुिै िाखा छाडी जाँदा निजले बुझबुझारर् गरी जािु पिेछ
र बुझबुझारर्को एक प्रनत कल्याणकारी योजिा निदे ििालयमा पठाउिु पिेछ ।

पररच्छे द– ६
ववववि
२२.

बेरुजु फछ्र्यौट गिे गराउिे उत्तरदावयत्वः (१) कोषको आन्तररक लेखापरीिण र महाले खा
परीिकको कायाथलयबाट अशन्तम ले खापरीिण गरी औल्याएका बेरुजु प्रमाण पेि गरी वा
नियनमत गरी गराई असुल उपर गरी फछ्र्यौट गिे उत्तरदावयत्व खर्थ गिे निकायको प्रमुखको
हुिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम बेरुजु फछ्र्यौट गरे िगरे को सभबन्िमा रे खदे ख गरी
फछ्र्यौट गिथ लगाउिे दावयत्व निदे िकको हुिछ
े ।
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२३.

वेरुजु फछ्र्यौटः (१) ले खापरीिणबाट औल्याइएका वेरुजुको सभबन्िमा सो वेरुजुको सूर्िा
प्राप्त िएपनछ सो सूर्िामा वेरुजु फछ्र्यौट गिे भयाद तोवकएको िए सो भयादनित्र र
ितोवकएकोमा पैं तीस ददिनित्र नियनमत गिुथ पिे िए नियनमत गरी, आवश्यक प्रमाण पेि गिुथ
पिे िए सो पेि गरी गराई वा असुल उपर गिुथ पिे िए असुल उपर गरी वा जवाफबाट प्रि
गिुथ पिे िए जवाफ ददई वेरुजु फछ्र्यौट गिुथ पिेछ र यसको जवाफ ले खापरीिक वा
लेखापरीिण गिे कायाथलयलाई पैं तीस ददिनित्र ददिु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम बेरुजु फछ्र्यौट गिथ िभ्याएमा वेरुजु औल्याउिे ले खा
परीिक वा ले खापरीिण गिे कायाथलयमा कारण सवहत र्प भयाद माग्िु पिे र त्यसरी र्प
गररददएको भयादनित्र सो कायथ सभपादि गरी वेरुजु फछ्र्यौट गिुथ पिेछ ।
(३) अध्यिले आफूले नियनमत गिथ नमल्िे बेरुजु आफैले नियनमत गिुथ पिेछ ।
अध्यिले आफूले सोझै नियनमत गिथ िनमली कुिै खर्थ गिे निकाय वा अनिकारी वा सभबशन्ित
व्यशि वा कमथर्ारी बुझी नियनमत गिथ हुिे वेरुजु सो बमोशजम बुझी नियनमत गिुथ पिेछ ।
(४) प्रर्नलत कािूिको रीत पुयाथउिु पिेमा सो रीतसभम िपुयाथई अनियनमत िएको तर
कोषलाई हािी िोक्सािी िएको िदे शखएको वेरुजु खर्थ गिे निकायको प्रमुख वा निदे िकको
नसफाररसमा अध्यिले नियनमत गिथ सक्िेछ । यसरी नियनमत गदाथ हािी िोक्सािी ििएको
कारण यर्ािक्य प्रि गिुथ पिेछ ।
(५) बेरुजु फछ्र्यौट गरी कोषको रकम असुल उपर गिे नसलनसलामा सनमनतले शजभमेवार
व्यशिको तलवित्ता, निवृत्तिरण, उपदाि र निजले ि ुिािी पाउिे जुिसुकै रकम रोक्का गिथ र
आवश्यकता अिुसार राहदािी रोक्का गिथ सभबशन्ित निकायमा ले खी पठाउि सक्िेछ ।

२४.

पुरािो बेरुजु फछ्र्यौट गिे सभबन्िी वविेष व्यवस्र्ाः (१) महाले खा परीिकको कायाथलयबाट
लेखापरीिण गरी औल्याएका बेरुजुमध्ये वहिानमिा गरे को, तहनबल (िगद तर्ा शजन्सी) मस्यौट
गरे को र भ्रिार्ार गरे को प्रकृनतका बेरुजु बाहे क अन्य प्रकारका प्रमाण कागज िपुगेका बेरुजु
सभबन्िमा महाले खा परीिकको कायाथलयबाट सभपरीिण गराउि िसवकएमा सनमनतले सो
प्रयोजिका लानग जाँर्बुझ सनमनत गठि गरी जाँर्बुझ गराउि सक्िेछ ।
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(२) उपनियम (१) बमोशजमको जाँर्बुझ सनमनतबाट प्राप्त प्रनतवेदिका आिारमा
सनमनतले बेरुजु नियनमत गिथ सक्िेछ ।
(३) महाले खा परीिकको कायाथलयबाट अनियनमत िएको ििी औल्याएको बेरुजु
बाहेकका पेश्की बाँकी, असुल उपर गिुथ पिे, िेरै पुरािो िई श्रे स्ता फेला िपरे का बेरुजुको
हकमा मिानसव कारण दे शखएमा तीिलाख रूपैयाँसभमको बेरुजु रकम अध्यि र सो िन्दा
बढीको हकमा सनमनतले नमन्हा गिथ सक्िेछ ।

२५.

कल्याणकारी योजिा निदे ििालय मातहत रहिेः कोषमानर् व्ययिार पिे गरी कल्याणकारी कायथ,
आयमूलक कायथ तर्ा कल्याणकारी योजिा सञ्चालि गिे स्र्ायी निकायहरू जस्तै महाववद्यालय,
ववद्यालय, ववनिन्न उपसनमनतहरू कल्याणकारी योजिा निदे ििालय मातहत रहिे छि् ।

२६.

खारे जी र बर्ाउः (१) िाही िेपाली सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली, २०६१ खारे ज
गररएको छ ।
(२) िाही िेपाली सै निक कल्याणकारी कोष नियमावली, २०६१ बमोशजम िए गरे का
काम कारबाही यसै निममावली बमोशजम िए गरे को मानििेछ ।
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