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हेटौँडा उऩभहानगयऩालरकारे फनाएको तर रेखिए फभोखजभको कामयविलध सियसाधायणको जानकायीको 
रालग प्रकाशन गरयएको छ ।  

 

हेटौंडा उऩभहानगयऩालरका विऩद् व्मिस्थाऩन कोष (सञ्चारन) कामयविलध, २०७9 
 

प्रस्तािना् 
हेटौंडा उऩभहानगयऩालरका ऺेत्रलबत्र प्राकृलतक तथा गैयप्राकृलतक विऩद्फाट हुन सक्ने जोखिभ 

न्मूनीकयण तथा प्रबावितको व्मिस्थाऩनका रालग स्थाऩना बएको विऩद् व्मिस्थाऩन कोषको सञ्चारन 
सम्फन्धी कामयविलध फनाउन फाञ्छनीम बएकोरे, 
हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाको विऩद् जोखिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन, २०७५ को दपा २७ रे 
ददएको अलधकाय प्रमोग गयी नगय कामयऩालरकारे मो कामयविलध फनाएको छ ।   
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ऩरयच्छेद – १ 
प्रायखम्बक 

१. सॊ खऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मो कामयविलधको नाभ “विऩद् व्मिस्थाऩन कोष (सञ्चारन) 
कामयविलध, २०७९” यहेको छ ।  

  (२) मो कामयविलध तरुून्त प्रायम्ब हुनेछ ।  
२. ऩरयबाषा : विषम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयविलधभा, 

(क)  “ऐन” बन्नारे हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाको विऩद् जोखिभ न्मूनीकयण तथा         
व्मिस्थाऩन ऐन, २०७५ सम्झनऩुछय । 

(ि) “कोष” बन्नारे ऐनको दपा १२ फभोखजभको विऩद् व्मिस्थाऩन कोष सम्झनऩुछय। 
(ग) “प्रबावित व्मखि” बन्नारे विऩद्को घटनाफाट ऩरयिायका सदस्म गुभाएको, शायीरयक 

िा भानलसक सभस्मा उत्ऩन्न बएको, घय, जग्गा जलभन, ऩशुऩन्छी, िाद्यान्न, 
रत्ताकऩडा तथा अन्म सम्ऩखत्तभा आॊखशक िा ऩू ू्णरूऩभा नोक्सानी ऩगेुको िा 
विऩद्का कायण अन्म कुनै तरयकाफाट प्रबावित बएको व्मखिराई सम्झनऩुछय । 

(घ) “याहत” बन्नारे विऩद् प्रबावित व्मखिराई उऩरब्ध गयाईने नगद तथा िस्तगुत 
सहामता साभाग्री सभेत सम्झनऩुछय । 

(ङ) “सलभलत” बन्नारे ऐनको दपा ३ फभोखजभ गदठत नगय विऩद् व्मिस्थाऩन सलभलत 
सम्झनऩुछय । 

(च) “सॊमोजक” बन्नारे सलभलतको सॊमोजक सम्झनऩुछय ।    
   
 

ऩरयच्छेद – २ 
कोषको स्थाऩना, उद्देश्म तथा प्रमोग 

३. कोषको स्थाऩना: (१) स्थानीम स्तयभा उत्ऩन्न बएको िा हुनसक्ने विऩद्को जोखिभ न्मूनीकयण 
तथा प्रबावितको व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामय नगय स्तयफाटै सञ्चारन गनयका रालग आिश्मक स्रोत 
सॊकरन य ऩरयचारन गनय उऩभहानगयऩालरकाभा एक विऩद् व्मिस्थाऩन कोष यहनेछ ।  

(२) कोषको आम यकभ सॊकरन तथा व्मम यकभ ऩरयचारनका रालग 
उऩभहानगयऩालरकाको सखञ्चत कोष यहेको वित्तीम सॊस्थाभा एक छुटै्ट िाता िोलरनेछ ।  

(३) कोषको कूर आम्दानी अन्तगयत मस कामयविलधको दपा ५ फभोखजभ कोषभा जम्भा 
हुनेगयी प्राप्त बएको यकभ तथा कोषको िाता यहेको वित्तीम सॊस्थारे कोष यकभभा उऩरब्ध 
गयाएको ब्माज आम य दपा ६ फभोखजभ प्राप्त बएको िस्तगुत सहामता साभाग्रीको प्रचलरत भूल्म 
सभेतराई जनाउॉनेछ ।  

तय िस्तगुत सहामता साभाग्रीको प्रचलरत भूल्मराई फैंक वहसाफभा सभािेश गरयने छैन।  



 

3 
 

(४) मस कामयविलधको दपा ६ फभोखजभ कोषको नाभभा प्राप्त हुन आउने िस्तगुत 
सहामता साभाग्रीको छुटै्ट भौज्दात वकताफ स्थाऩना गयी अलबरेि गरयनेछ । 

४. कोषको उद्देश्म : (१) स्थानीम स्तयभा हुन सक्ने सम्बाव्म विऩद्को जोखिभ न्मूनीकयण तथा 
विऩद्को व्मिस्थाऩनका रालग आलथयक तथा िस्तगुत सहामता ऩरयचारन गनुय कोषको उद्देश्म 
यहनेछ ।  

(२) कोषरे देहामका ऺेत्रभा काभ गने छ्   
(क) विऩद्को घटनाफाट प्रबावित व्मखिहरूराई स्थानीम स्तयभा तरुुन्त िोज, 

उद्धाय य याहत सेिा उऩरब्ध गयाउने ।  
(ि) विऩद् ऩदाय तत्कारै स्थानीम स्तयभा साभना गनय सक्ने अिस्था लसजयना गने 

। 
(ग) विऩद् जोखिभ न्मूनीकयण, ऩूियतमायी, प्रलतकामय य ऩूनरायब कामयराई सहज 

गने । 
५. कोषको आम्दानी : (१) कोषभा ऐनको दपा १२ को उऩदपा (२) य (३) को अलधनभा यवह 

देहाम फभोखजभका यकभ आम्दानीको रूऩभा जम्भा हुनेछ: 
(क) उऩभहानगयऩालरकाको िावषयक फजेटभापय त विऩद् व्मिस्थाऩन कोषभा जम्भा 

हुने गयी विलनमोखजत यकभ, 
(ि) विऩद् व्मिस्थाऩन कामयका रालग कोषभा जम्भा हुनेगयी अन्म स्थानीम 

तहफाट प्राप्त यकभ, 
(ग) विऩद् व्मिस्थाऩन कामयका रालग कोषभा जम्भा हुनेगयी प्रदेश सयकाय तथा 

नेऩार सयकायफाट प्राप्त यकभ, 
(घ) नगयसबाफाट स्िीकृत आलथयक ऐनभा व्मिस्था गरयए फभोखजभ विऩद् 

व्मिस्थाऩन कोषभा जम्भा हुने गयी प्राप्त हुने शूल्क तथा दस्तयु यकभ,  
(ङ) नगय सबा सदस्म,नगय कामयऩालरका सदस्म तथा नगयऩालरकाका 

कभयचायीहरूको स्िेखच्छक लनणयमफाट प्राप्त हुने यकभ, 
(च) स्िदेशी विलबन्न सयकायी तथा गैयसयकायी सॊघसॊस्थाहरू य त्मसभा कामययत 

कभयचायीहरू, उद्योगी, व्मिसामी, ऩेशाकभॉ, याजनीलतक दर, नागरयक सभाज, 
धालभयक तथा ऩयोऩकायी सॊघसॊस्था य आभ सियसाधायणफाट स्िेखच्छक रूऩभा 
प्राप्त हुने यकभ, 

(छ) गैयआिासीम नेऩारी, िैदेखशक सयकाय तथा सॊघसॊस्थाको तपय फाट प्रचलरत 
कानूनको अलधनभा यवह प्राप्त हुने यकभ,  

(ज) कोषको िाता सञ्चारनभा यहेको वित्तीम सॊस्थारे त्मस्तो कोषभा यहेको 
यकभभा उऩरब्ध गयाएको ब्माज आम, 
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(झ) दपा ६ को उऩदपा (३) फभोखजभ िस्तगुत सहामता साभाग्रीको लफक्रीफाट 
प्राप्त आम, 

(ञ) प्रचलरत कानूनको अलधनभा यवह कोषभा जम्भा हुने गयी अन्म कुनै स्रोतफाट 
प्राप्त यकभ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोखजभ कोषराई उऩरब्ध हुने यकभ सम्फखन्धत व्मखि िा सॊस्थारे 
मस कामयविलधको दपा 3 को उऩदपा (२) फभोखजभको कोषको फैंक िाताभा लसधै जम्भा 
गरयददन िा उऩभहानगयऩालरकाको आलथयक प्रशासन शािाभा नगद जम्भा गनय सक्नेछ। त्मसयी 
नगद जम्भा हुन आएभा आलथयक प्रशासन शािारे सम्फखन्धत व्मखि िा सॊस्थाराई सोको बऩायई 
उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 

६. िस्तगुत सहामता साभाग्री: (१) ऐनको दपा १२ को उऩदपा (२) य (३) को अलधनभा यवह 
कुनै व्मखि िा सॊस्थाफाट नगद फाहेकको िस्तगुत सहामता साभाग्री प्राप्त हुन आएभा य त्मसयी 
प्राप्त साभाग्री विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामयभा उऩमोग हुने देखिएभा त्मस्तो िस्तगुत सहामता 
साभाग्रीराई स्िीकाय गरयनेछ ।  

(2) उऩदपा (१) फभोखजभ स्िीकाय गरयएको िस्तगुत सहामता साभाग्रीराई अरग्गै 
भौज्दात वकताफभा आम्दानी अलबरेि जनाई त्मस्तो साभाग्रीको प्रचलरत भूल्मराई कोषको 
आम्दानीको रूऩभा सभेत अलबरेि गरयनेछ ।  

स्ऩष्टीकयण् मस दपाको प्रमोजनका रालग प्रचलरत भूल्म बन्नारे िस्तगुत साभाग्रीको 
साथभा प्राप्त हुने िरयद लफजक िा भूल्माङ्कनको प्रभाण य ढुिानी रागत सभेतको भूल्मराई 
जनाउॉनेछ । मदद त्मस्तो भूल्मलफना नै िस्तगुत साभाग्री प्राप्त हुन आएको यहेछ बने त्मस्तो 
िस्तगुत साभाग्रीको प्रचलरत स्थानीम दययेट अनसुायको भूल्माङ्कनराई आम्दानीको आधाय भालननेछ 
। सो ऩलन नबएभा त्मसयी प्राप्त साभाग्रीको रालग सलभलतरे उखचत ठहमायएको भूल्माङ्कनराई 
कोषको आम्दानीको आधायको रूऩभा लरईनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोखजभ प्राप्त बई उऩदपा (२) फभोखजभ आम्दानी अलबरेि गरयएको 
कुनै साभाग्री तत्कार प्रमोग गनय आिश्मक नऩने िा नलभल्ने िा राभो सभमसम्भ बण्डायण गरय 
याख्न ऩलन अनकूुर नहुने (सड्ने, लफग्रने, नालसने िा िेय जाने) प्रकृखत्तको बएभा सलभलतको 
लनणयमरे त्मस्तो साभाग्रीराई प्रचलरत कानून फभोखजभ लरराभ लफक्री गयी प्राप्त आम यकभराई 
दपा ३ को उऩदपा (२) फभोखजभको कोषको िाताभा जम्भा गरयनेछ ।   

(३) उऩदपा (१) फभोखजभ प्राप्त िस्तगुत सहामता साभाग्री दपा ७ को उऩदपा (१) िा 
(२) फभोखजभ अस्िीकाय गरयएको अिस्थाभा फाहेक त्मस्तो साभाग्री उऩरब्ध गयाउने व्मखि िा 
सॊस्थाराई कामायरमरे साभाग्री प्रालप्त य स्िीकायोखिको बऩायई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 
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(४) मस दपा फभोखजभ प्राप्त बएको िस्तगुत सहामता साभाग्रीराई त्मस्तो साभाग्री 
बण्डायण गने िा प्रमोग गरयने स्थानसम्भ ऩर् माउनका रालग सहामता उऩरब्ध गयाउने सम्फखन्धत 
व्मखि िा सॊस्थाराई नै अनयुोध गनय सवकनेछ ।   

७. अस्िीकाय गनय सक्ने: (१) कुनै िस्तगुत सहामता साभाग्री स्थानीम विऩद् व्मिस्थाऩनभा उऩमोग 
नहुने िा उऩमोग गनय उऩमिु नहुने देखिएभा सलभलतरे लनणयम गयी त्मस्तो सहमोग आॊखशक िा 
ऩूणयरूऩभा य अस्िीकाय गनय सक्नेछ । 

(२) कुनै िस्तगुत सहामता साभाग्री प्रचलरत भाऩदण्ड फभोखजभको न्मूनतभ गुणस्तयमुि 
नबएको अिस्थाभा त्मस्तो साभाग्रीराई सलभलतरे अस्िीकाय गनेछ।  

८. कोषको प्रमोग : (१) कोषभा जम्भा बएको यकभ िचय गनय तथा विऩद् व्मिस्थाऩनका रालग प्राप्त 
िस्तगुत सहामता साभाग्री िचय लनकासा गनय सलभलतरे लनणयम गनुयऩने छ ।  

(२) उऩदपा (१) भा जनुसुकै कुया रेखिएको बएता ऩलन तत्कार विऩद् प्रलतकामय गनुय 
ऩने अिस्था यहेको, तय सलभलतको फैठक फस्न सक्ने अिस्था नयहेभा ततू् ऩश्चात रगतै फस्ने 
सलभलतको फैठकफाट अनभुोदन गयाउने गयी सॊमोजकको लनणयमफाट एक ऩटकभा फढीभा एक 
राि रूऩैमासम्भको यकभ िचय गनय फाधा ऩगु्ने छैन ।  

(३) कोषभा जम्भा बएको यकभ तथा साभाग्री देहाम फभोखजभको कामयभा िचय गरयनेछ: 
(क) विऩद्फाट प्रबावित बएको िा हुनसक्ने व्मखि िा सभुदामको तत्कार िोजी, 

उद्धाय तथा सम्ऩखत्तको सॊयऺण गनय, 
(ि) विऩद् प्रबावितको तत्कारीन याहतका रालग आिश्मक ऩने िाद्यान्न, िानेऩानी, 

रत्ता कऩडा, औषधी, सयसपाइ तथा शैखऺक साभाग्री जस्ता िस्तहुरू िरयद 
गयी उऩरब्ध गयाउन तथा ततू् सम्फन्धी अन्म आिश्मक कामय गनय, 

(ग) विऩद्को कायण स्थामी फसोफास स्थर गुभाएका व्मखिहरूका रालग अस्थामी 
खशविय िा आश्रमस्थर फनाउन तथा ऩूनस्थायऩना गनय, 

(घ) विऩद्को कायणफाट घाइते िा लफयाभी बएका व्मखिको औषधोऩचाय गनय, 
(ङ) विऩद् प्रबावितराई भनोिैऻालनक उऩचाय तथा भनोविभशय प्रदान गनय, 
(च) विऩद्को कायणफाट भृत्मु बएका व्मखिको काजवक्रमा िा सदगतका रालग 

लनजको ऩरयिायराई नगय कामयऩालरकाको लनणयम फभोखजभ सहामता उऩरब्ध 
गयाउन, 

(छ) विऩद्को कायण सम्ऩखत्तको ऺती हुने व्मखिराई तोवकए फभोखजभको याहत 
उऩरब्ध गयाउन, 

(ज) िोज, उद्धाय तथा प्राथलभक उऩचायका रालग स्िमॊ सेिक तथा विशेषऻको 
ऩरयचारन य आिश्मक साभाग्री िरयद तथा बण्डायण गनय, 

(झ) विऩद्को कायणफाट बएको पोहयभैरा तथा प्रदुषणको विसजयन गनय, 
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(ञ) विऩद् ऩूिय सूचना प्रणारी स्थाऩना सम्फन्धी उऩकयण िरयद, प्रणारी विकास य 
सोको सञ्चारन गनय, 

(ट) िोज, उद्धाय य याहतको रालग तत्कार सञ्चाय तथा मातामात सूचारु गनय, 
(ठ) स्थानीम स्तयभा यहेका विऩद् व्मिस्थाऩन स्िमॊसेिकहरूको ऺभता विकास 

तथा ऩरयचारन सम्फन्धी कामय गनय, 
(ड) जोखिभमुि स्थानको ऩवहचान तथा उि स्थानको धन जनको स्थानान्तयण 

गनय, 
(ढ) विऩद् ऩश्चात विऩदफाट बएको ऺलतको रेिाजोिा य विऩद् ऩश्चातको 

आिश्मकताको ऩवहचान गनय, 
(ण) विऩद् ऩलछको ऩून्लनभायण गनय, 
(त) विऩद् ऩूियतमायी, विऩद् प्रलतकामय, विऩद् य विऩद्ऩलछको ऩनुरायब, विऩद् 

जोखिभ न्मूनीकयण जस्ता विऩद् व्मिस्थाऩनका कामय गनय, 
(थ) विऩद् जोखिभ न्मूनीकयणका रालग आिश्मक औजाय तथा प्रविलध िरयद तथा 

बण्डायण गनय, 
(द) सलभलतरे तोके फभोखजभको विऩद् व्मिस्थाऩन सम्िन्धी अन्म काभ गनय, 

गयाउन । 
(४) कोषभा भौज्दात यकभ ऩाॉच राि रूऩैमा बन्दा घवट बएको अिस्थाभा आऩतकालरन 

कामयफाहेक अन्म प्रमोजनका रालग कोषको यकभ प्रमोग गरयनेछैन ।  
९.   विऩद् जोखिभ न्मूनीकयण तथा ऩूिय तमायी सम्फन्धी व्मिस्था: (१) विऩद्को जोखिभभा यहेका 

ऺेत्रको नक्साॊकन तथा विश्लेषण गयी जोखिभ योकथाभको व्मिस्था गरयनेछ । साथै सभुदामफाट 
विऩद् जोखिभमिु ऺेत्र ऩवहचान बई योकथाभका रालग तायजारी, तटफन्धन तथा अन्म ऩूिायधाय 
लनभायण भाग बई आएभा प्राविलधकफाट अनगुभन तथा भूल्माॊकन गयी औखचत्मताको आधायभा 
रागत अनभुान तमाय गयी सलभलतको लनणयमानसुाय िचय गरयनेछ । 

           (२) विऩद् जोखिभ न्मूनीकयणका रालग सभदुामभा सचेतना अलबिृवद्ध गनय सचेतनाभूरक 
कामयक्रभ तथा सन्देशभूरक साभग्रीको उत्ऩादन, वितयण य प्रचायप्रसाय गरयनेछ । 

           (३) विऩद् जोखिभ न्मूनीकयणका रालग सयोकायिारा लनकाम सॊघ सॊस्था तथा नालगयक 
सभाजसॊग सभन्िम य सहकामय गरयनेछ । 

           (४) विऩद् जोखिभ व्मिस्थाऩनका रालग िवटने कभयचायी तथा स्िमॊसेिकहरुको ऺभता 
विकास कामयराई लनमलभत रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ । 

          (५) िोज तथा उद्धायका रालग दऺ जनशखि तमाय गने य सलभलतको लनणयमानसुाय िोज 
तथा उद्धाय सम्फन्धी अत्मािश्मक  औजायको व्मिस्थाऩन गरयनेछ । 
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१०. याहत तथा उद्धाय सम्फन्धी व्मिस्था: (१) प्रबावित व्मखिराई याहत उऩरब्ध गयाउॉदा कोषभा 
जम्भा बएको यकभ य िस्तगुत साभाग्री भध्मे आिश्मकता य औखचत्मका आधायभा दुिै िा कुनै 
एक भात्र ऩलन उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ ।सलभलतरे विऩद् व्मिस्थाऩन कोषफाट याहत उऩरब्ध 
गयाउॉदा देहाम फभोखजभ गनुयऩनेछ: 

     (क) विऩद्को घटनाभा ऩयी कुनै ऩरयिायभा १ जनाको भृत्म ुबएभा रु.२ राि य 
१ जना बन्दा फढीको भृत्म ु बएभा प्रलतव्मखि रु.१ रािका दयरे थऩ याहत उऩरब्ध गयाउन 
सवकनेछ । 

     (ि) विऩदफाट घय, फहार नष्ट बएका िा िाद्यान्न फारी तथा जग्गा जलभन िा 
ऩसर व्मिसाम नोक्सानी बई तत्कार गुजायाको रालग िाद्यान्नसभेत नबएका िा दुिै अिस्थाका 
ऩीलडत ऩरयिायराई तत्कार याहतका रालग ५ जनासम्भ सदस्म बएको ऩरयिाय बए रु.१५ हजाय 
य ५ जना बन्दा फढी सदस्म बएको ऩरयिाय बए रु.२० हजायका दयरे प्रलत ऩरयिाय नगद याहत 
उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ । 

      (ग) विऩद्को घटनाभा ऩयी हार फसोफास गरययहेको घय ऩूणय रुऩभा नष्ट बएभा 
िा नष्ट नबएताऩलन सम्बावित ितयाफाट जोलगन सुयखऺत स्थानभा नमाॉ घय लनभायण गनुय ऩने बएभा 
त्मस्तो ऩरयिायराई प्रलत ऩरयिाय रु.१ रािसम्भ याहत उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ । तय अको 
स्थानभा फसोफास गने घय नबएको अिस्था बएभा भात्र मस्तो याहत यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ । 

      (घ) विऩद्का घटनाभा घाइते हुने व्मखिहरुका रालग सयकायी अस्ऩतारभा 
उऩचाय गदाय रागेको िचय, अस्ऩतारफाट घय पवकय न प्रलत व्मखि रु.२ हजाय य मातामात िचय 
उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ । 

      (ङ) विऩदफाट घयऩारिुा ऩशुऩन्छीको भृत्म ुबएभा प्रहयीको सजयलभन भुचलु्का  य 
िडा कामायरमको लसपारयसका आधायभा सलभलतको लनणयमफभोखजभ याहत उऩरब्ध गयाउन 
सवकनेछ । तय विलभत ऩशुऩन्छीको हकभा बने मो कोषफाट याहत सहमोग उऩरब्ध गयाइने 
छैन । 

      (च) विऩद्को सभमभा प्रबावित ऩरयिायहरुराई सयुखऺत स्थानभा यािी खशविय 
सॊचारन गनुय ऩने बएभा खजल्रा विऩद् व्मिस्थाऩन सलभलत य अन्म सयोकायिारा लनकाम सॉगको 
सहकामय य सभन्िमभा व्मिस्था लभराउन सवकनेछ ।साथै विऩद्का सभमभा िानेऩानी आऩूलतय 
फन्द तथा मातामात अियोध बएभा तत्कार सचुारु गनय प्रफन्ध लभराइनेछ । 

      (छ) विऩद् प्रबावितको तत्कारीन याहत तथा उद्धायका रालग आिश्मक ऩने 
िाद्यान्न, िानेऩानी, रत्ता कऩडा, औषधी, सयसपाइ तथा शैखऺक साभाग्री जस्ता िस्तहुरू िरयद 
गरयनेछ ।    

(२) उऩदपा (१) फभोखजभ याहत उऩरब्ध गयाउन ु ऩूिय कोषफाट याहत उऩरब्ध 
गयाईददने सम्फन्धभा विऩद् प्रबावित व्मखि िा लनजको एकाघयको ऩरयिायका सदस्मरे विऩद्को 
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घटना य सोफाट आॉपू िा आफ्नो ऩरयिायका सदस्मराई ऩनय गएको हानी नोक्सानीको विियण 
सवहत कामायरमभा लनिेदन दताय गनुयऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोखजभ लनिेदन दताय गदाय विऩद्को घटना य सोफाट ऩनय गएको 
हानी नोक्सानीको भूल्माङ्कन सवहतको सजयलभन भुचलु्का िा प्रलतिेदन य सम्फखन्धत िडा 
कामायरमको लसपारयस सभेत लनिेदनसाथ सॊरग्न गरयएको हुनऩुनेछ ।  

(४) विऩद् प्रबावित व्मखिहरुराई याहत वितयण गदाय मस कोषको अलधनभा यही 
सलभलतफाट अनभुोदन गयाउने गयी तत्कार उऩरब्ध गयाउन ु ऩने तोवकएको याहत यकभ िा 
खजन्सी साभग्री नगय प्रभुिको लनणयमानसुाय प्रभुि प्रशासकीम अलधकृतरे उऩरब्ध गयाउन 
सक्नेछ। 

(५) बूकम्ऩ, फाढी, ऩवहयो, अगरागी, अलसनाऩानी, हुयी फतास, चट्याङ, शीतरहय, 
वहभऩात रगामतका विऩद्का कायणफाट प्रबावित बएका य हिाई, सडक एिॊ डुङ्गा दुघयटनाफाट 
प्रबावित ऩीलडतहरुराई भात्र मस कामयविलध फभोखजभको याहत सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ । 

(६) याहत वितयण गदाय तथा विऩद् प्रबावितराई उद्धाय गयी अस्थामी आश्रम स्थरभा 
याख्दा सॊकटासन्न (Vulnerable) अिस्थाभा यहेका सतु्केयी, गबयिती भवहरा, फारफालरका, जेष्ठ 
नागरयक, लफयाभी, अशि तथा अऩाङ्गता बएका व्मखिहरुको आिश्मकताराई विशेष ध्मान ददई 
प्राथलभकताका आधायभा व्मिस्थाऩन गनुयऩनेछ । 

(७) सलभलतरे मो कामयविलध फभोखजभ याहत सहमोग उऩरब्ध गयाउदा घटना बएको ३० 
ददनलबत्र सूचना प्राप्त बएको घटनाका रालग भात्र याहत सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ।  

११. कोष प्रमोग गनय नऩाईने: (१) मस कामयविलधभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेखिएको बए ताऩलन 
देहामको प्रमोजनका रालग कोषभा जम्भा बएको यकभ िचय गनय ऩाईने छैन् 

(क) लनमलभत प्रशासलनक कामयको रालग ,  
(ि) कुनै सयकायी िा गैयसयकायी ऩदालधकायी िा कभयचायीराई लनमलभत रूऩभा 

तरफ, बत्ता िा अन्म सवुिधा उऩरब्ध गयाउन,  
(ग) कुनै सयकायी िा गैयसयकायी ऩदालधकायी िा कभयचायीराई भ्रभण िचय िा 

अन्म त्मस्तै प्रकायको िचय उऩरब्ध गयाउन, 
(घ) विऩद्फाट प्रबावितराई ददईने तोवकए फभोखजभको याहत फाहेक अन्म कुनै ऩलन 

वकलसभको चन्दा, ऩयुस्काय, उऩहाय िा आलथयक सहामता उऩरब्ध गयाउन, 
(ङ) कुनै ऩलन वकलसभको गोवष्ठ, अन्तयवक्रमा िा सबा सम्भेरन सञ्चारन गनय, 

गयाउन, 
(च) आकखस्भक रूऩभा लनभायण गनुयऩने फाहेकका अन्म लनमलभत ऩूिायधाय विकास 

लनभायणसम्फन्धी कामय गनय, गयाउन, 
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(छ) विऩद् जोखिभ न्मूनीकयण तथा विऩद् व्मिस्थाऩनसॉग प्रत्मऺ सम्फन्ध नबएको 
अन्म कुनै ऩलन कामय गनय, गयाउन ।  

(२) कोषराई प्राप्त बएको िस्तगुत सहामता साभाग्री भध्मै कुनै ऩलन साभाग्री ऩूणय िा 
आॊखशकरूऩभा कामायरमको िा कामायरमको कुनै ऩदालधकायी िा कभयचायीको लनमलभत प्रमोजनका 
रालग प्रमोग गरयनेछैन । 

 
ऩरयच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चारन, रेिा तथा रेिा ऩरयऺण 
१२. कोषको सञ्चारन : (१) कोषको फैंक िाता सञ्चारन उऩभहानगयऩालरकाको प्रभुि प्रशासकीम 

अलधकृत िा लनजरे तोकेको अलधकृत स्तयको कभयचायी य रेिा प्रभुि िा प्रभुि प्रशासकीम 
अलधकृतरे तोकेको रेिाको कभयचायीको सॊमिु दस्तितफाट हुनेछ ।  

(२) कोषफाट एक ऩटकभा दुई हजाय रूऩैमा बन्दा फढीको यकभ बिुानी गदाय 
अलनिामयरूऩभा फैंक भापय त भात्र बिुानी गरयनेछ । 

(३) कोषराई प्राप्त िस्तगुत सहामता साभाग्रीको लनकासा प्रभुि प्रशासकीम अलधकृत िा 
लनजरे तोकेको विऩद् व्मिस्थाऩन हेने अलधकृत स्तयको कभयचायी य खजन्सी शािा प्रभिुफाट 
हुनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोखजभ िस्तगुत सहामता साभाग्री विऩद् व्मिस्थाऩन कामयभा 
उऩमोगका रालग लनकासा गदाय भौज्दात वकताफभा िचय अलबरेि जनाई लनकासा ददनऩुनेछ य 
त्मस्तो साभाग्रीको अलबरेि भूल्मराई कोषको िचयको रूऩभा सभेत अलबरेि गरयनेछ । 

१३. कोषको आमव्ममको रेिा तथा सोको साियजलनकीकयण : (१) कोषको आम व्ममको रेिा 
प्रचलरत कानून फभोखजभ याखिनेछ ।  

(२) कोषरे कामयऩालरकारे तोकेफभोखजभ आन्तरयक लनमन्त्रण प्रणारी कामभ गनुय ऩनेछ। 
१४. रेिा ऩयीऺण : (१) कोषको आन्तरयक रेिाऩयीऺण उऩभहानगयऩालरकाको आन्तरयक रेिा 

ऩरयऺण शािाफाट हुनेछ । 
(२) कोषको अखन्तभ रेिाऩयीऺण भहारेिा ऩयीऺकफाट हुनेछ । 
(३) नगय कामयऩालरकारे चाहेभा जनुसकैु फित सलभलतको वहसािवकताि जाॉच्न िा जाॉच 

गयाउन सक्नेछ । 
(४) नगय कामयऩालरकाको कामायरमरे कम्तीभा िषयको एक ऩटक कोषको साभाखजक य 

साियजलनक रेिाऩयीऺणको व्मिस्था लभराउनेछ। 
ऩरयच्छेद –४ 

विविध 
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१५. सशतय सहामता : (१) विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी तोवकएको कामय सम्ऩादन गने शतय सवहत कुनै 
व्मखि िा सॊस्थारे कोषभा सहामता उऩरब्ध गयाउन चाहेभा त्मस्तो सहामता प्राप्त गनुय ऩूिय 
सलभलतरे शतय स्िीकाय गने िा नगने सम्फन्धी लनणयम गनेछ । शतय स्िीकाय गयेको अिस्थाभा 
भात्र सहामता यकभ िा साभाग्री कोषभा जम्भा हुनेछ । 

तय नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय िा स्थानीम सयकायरे अनदुान/सहमोग उऩरब्ध 
गयाउने हकभा सलभलतको ऩूिय लनणयम आिश्मक ऩनेछैन ।  

(२) उऩदपा (१) फभोखजभ कोषभा प्राप्त अनदुान यकभ िा िस्तगुत सहामता 
साभाग्रीराई तोवकएको काभभा भात्र उऩमोग गनुयऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोखजभ कोषभा सहामता स्िरुऩ प्राप् त हुने बौलतक साभाग्रीहरुको 
बण्डायण तथा वितयण कामयराई व्मिखस्थत गनय आिश्मिा अनसुाय सलभलतरे थऩ 
भाऩदण्ड/लनदेखशका फनाई रागू गनय सक्नेछ । 

१६. ऩयाभशय लरन सक्ने : सलभलतरे मस कामयविलध फभोखजभको कामय सम्ऩादनभा सहजीकयण गनय 
आिश्मक ठानेभा विऻ व्मखि िा सस्थासॉग आिश्मक ऩयाभशय लरन सक्नेछ । 

१७. यकभ विज नहुने तथा आितॉ कोष (रयिखल्िङ् पण्ड) को रूऩभा यहने : (१) दपा ५ को 
उऩदपा (१) फभोखजभ कोषभा जम्भा बएको यकभ भध्मे आॊखशक िा ऩूयै यकभ कुनै आलथयक 
िषयभा िचय नबई आलथयक िषयको अन्त्मभा फाॉकी यहेभा त्मस्तो यकभ विज नबई कोषभै यहनेछ 
। 

  तय दपा ५ को उऩदपा (१) फभोखजभ प्राप्त सहामता यकभराई त्मस्तो शतय अनरुूऩ 
उऩमोग गनय नसकेको कायण जनाई सहामता उऩरब्ध गयाउने सम्फखन्धत व्मखि िा सॊस्थारे 
वपताय भाग गयेभा कोषफाट यकभ वपताय गनय फाधा ऩने छैन । 

(२) कोषराई आितॉ कोष (रयफखल्िङ्ग पण्ड) को रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ । 
स्ऩष्टीकयण् मस दपाको प्रमोजनका रालग आितॉ कोष (रयफखल्िङ पण्ड) बन्नारे कोषफाट 

िचय बएको नगद यकभ िावषयक रुऩभा फजेट विलनमोजन भापय त ऩनु्ऩूलतय गदै जाने गरय स्थावऩत 
कोषराई सम्झनऩुछय । 

(3) कोषभा भौज्दात यकभ ऩाॉच राि रूऩैमा बन्दा न्मून हुन गएभा तत्कार थऩ यकभ 
जम्भा गनुय ऩनेछ । 

१८. सहमोगका रालग आह्वान गने : (१) विऩद्का कायण आऩत्कालरन अिस्था लसजयना बई स्थानीम 
स्रोत साधन य ऺभतारे विऩद्को साभना गनय कदठन बएभा उऩभहानगयऩालरकारे लछभेकी 
स्थानीम तह, प्रदेश सयकाय तथा नेऩार सयकायराई कोषभा आलथयक तथा िस्तगुत सहामता 
उऩरब्ध गयाउन अनयुोध गनय सक्नेछ । 
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(२) विऩद्फाट प्रबावितको िोज, उद्धाय य याहतका रालग सलभलतरे स्थानीम साभाखजक 
तथा ऩयोऩकायी सॊघ, सॊगठन, मिुाक्रि, आभासभूह, स्िमॊ सेिक, याष्डसेिक, उद्योगी व्मिसामी, 
प्रिुद्ध व्मखि तथा आभसियसाधायणराई सहमोगका रालग अनयुोध गनय सक्नेछ।  

१९. अलबरेि याख्ने : (१) सलभलतरे कोष ऩरयचारन सम्फन्धभा गयेको लनणयम य अन्म काभ 
कायिाहीको अलबरेि दुरुस्त याख्नु ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोखजभको अलबरेि सलभलतको सदस्म-सखचिको खजम्भाभा यहनेछ। 
(३) दपा (१) फभोखजभको अलबरेि सयोकायिारा कुनै व्मखि िा सॊस्थारे भाग गयेभा 

लनजराई लनमभानसुाय त्मस्तो अलबरेि उऩरब्ध गयाईनेछ ।   
२०. अनगुभन: (१) मस कामयविलध फभोखजभ कोष ऩरयचारन तथा सोफाट बएका काभको लनमलभत 

तथा आकखस्भक अनगुभन सम्फन्धी कामयका रालग सलभलतको सॊमोजक िा लनजरे तोकेको 
सलभलतको अन्म कुनै सदस्मको सॊमोजकत्िभा सलभलतको न्मूनतभ थऩ एक सदस्म सभेत सॊरग्न 
यहेको अनगुभन टोरी िवटई कोष ऩरयचारनफाट बएको काभको अनगुभन गनय सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोखजभ िवटएको अनगुभन टोरीरे आपूराई प्राप्त कामायदेशका 
आधायभा अनगुभनका क्रभभा देखिएको सत्म तथ्म विियण सवहतको प्रलतिेदन सलभलतसभऺ ऩेश 
गनुयऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोखजभ ऩेश हुन आएको प्रलतिेदन सभेतका आधायभा कोष 
ऩरयचारनभा कुनै कलभ कभजोयी बएको देखिएभा त्मसराई सुधाय गनय सलभलतरे आिश्मक 
लनदेशन ददन सक्नेछ य त्मस्तो लनदेशनको ऩारना गनुय सम्फखन्धत सफैको कतयव्म हुनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) भा जनुसकैु कुया रेखिएको बएता ऩलन कोष ऩरयचारनभा कुनै गखम्बय 
त्रटुी यहेको य सोराई तत्कार योक्न आिश्मक देखिएभा सॊमोजकरे त्मस्तो कामय योक्न लनदेशन 
ददन सक्नेछ । 

(५) अनगुभनका क्रभभा कुनै व्मखिरे झुठा विियण ऩेश गयी कोषफाट याहत प्राप्त 
गयेको िा कोषरे उऩरब्ध गयाएको याहतको दुरूऩमोग गयेको ऩाईएभा दोषी उऩय प्रचलरत 
कानून फभोखजभ कायिाही हुनेछ । 

(६) उऩदपा (१) फभोखजभको अनगुभन टोरीभा उऩरब्ध बएसम्भ स्थानीम याजनीलतक 
दर, विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामयभा सॊरग्न गैयसयकायी सॊघसॊस्था, उद्योगी व्मिसामी आिद्ध 
सॊघसॊगठन, नागरयक सभाज तथा ऩत्रकाय आिद्ध सॊघसॊगठन य सशतय सहामता उऩरब्ध गयाउने 
व्मखि िा सॊस्थाको प्रलतलनलध सभेतराई सॊरग्न गयाईनेछ । 

२१.  प्रलतिेदन सम्फन्धी व्मिस्था: (१) दपा ५ को उऩदपा (१) फभोखजभ कोषभा यकभ जम्भा गने 
व्मखि तथा सॊस्थाको नाभ य प्राप्त सहामता यकभ सम्फन्धी विियण, दपा ६ को उऩदपा (१) 
फभोखजभ स्िीकाय गयी लरइएको िस्तगुत सहामता साभग्री य दपा ७ फभोखजभ अस्िीकाय गरयएको 
साभाग्रीहरुको विियण त्मस्तो साभाग्री, यकभ िा दुिै उऩरब्ध गयाउने व्मखि िा सॊस्थाको नाभ 
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सम्िन्धी भालसक विियण य कोषको भालसक रुऩभा बएको आम्दानी य िचयको विियण अको 
भवहनाको सात गतेलबत्रभा साियजलनक गरयनेछ  

तय कुनै व्मखि िा सॊस्थारे सहामता उऩरब्ध गयाउॉदा आफ्नो नाभ साियजलनक नगनय 
सलभलतराई अनयुोध गयेको यहेछ बने सलभलतरे भनालसि ठानेभा लनजको िा सॊस्थाको नाभ उल्रेि 
नगयी विियण साियजलनक गनय फाधा ऩने छैन।  

(२) आलथयक िषय सभाप्त बएको लभलतरे तीन भवहनालबत्र सलभलतरे कोषको िावषयक आम 
व्ममको विियण सभेत िुल्ने िावषयक प्रलतिेदन तमाय गयी नगय कामयऩालरका भापय त नगय सबा 
सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ । 

२२. लनदेशन ददन सक्ने : नगय सबारे सलभलतको काभ कायफाहीको सम्फन्धभा सलभलतराई आिश्मक 
लनदेशन ददन सक्नेछ । 

२३. फाधा अड्काउ पुकाउन े अलधकाय् मस कामयविलधको उदे्दश्म कामायन्िमन गनय केही फाधा 
अड्काउ बएभा नगय कामयऩालरकारे फाधा अड्काउ पुकाउन सक्नेछ ।   

२४. प्रचलरत कानून फभोखजभ हनुे्  मस कामयविलधभा उल्रेि बएदेखि फाहेकका अन्म विषमहरुभा 
प्रचलरत कानून फभोखजभ हनुेछ ।  

२५. िायेजी य फचाऊ् (१) मस कामयविलध जायी हनुबुन्दा अगालड बए गयेका काभ कायिाही मसै 
कामयविलध फभोखजभ बए गयेको भालननेछ ।   

  (२) मो कामयविलधको सॊशोधन िा कुनै दपा िायेजी गनुय ऩयेभा नगय कामयऩालरकाराई ऩूणय 

अलधकाय हनुेछ ।   
 

cf1fn]  

    खशियाज चौरागाई 

प्रभिु प्रशासकीम अलधकृत  

 


