
 

1 
 

@)&( ;fnsf] sfo{ljlw g+= $ 

 

 

x]6f}+8f /fhkq  

x]6f}+8f pkdxfgu/kflnsfåf/f k|sflzt 

v08M ^                            ;+VofM $                 ldltM२०७९।०6।30 
 

 

efu– # 
हेटौँडा उऩभहानगयऩालरकारे फनाएको तर रेखिए फभोखजभको कामयविलध सियसाधायणको 

जानकायीको रालग प्रकाशन गरयएको छ ।  
 

हेटौंडा उऩभहानगयऩालरका  फार कोष (स्थाऩना य सञ्चारन) कामयविलध, २०७९ 

 

प्रस्तािना्    

विशेष सॊयऺणका आिश्मकता बएका फारफालरकाको उद्दाय, अस्थामी सॊयऺण, स्िास््म 
उऩचाय, भनोसाभाखजक सहमोग, ऩारयिारयक ऩनुलभयरन तथा ऩनुस्थायऩना गयाउनका रालग एक कोष 
स्थाऩना गनय आिश्मक बएकारे हेटौंडा उऩभहानगयऩालरका फारफालरका सम्फन्धी ऐन, २०७७ 
को दपा २४ रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी हेटौंडा उऩभहानगयऩलरका नगयकामयऩालरकारे मो 
कामयविधी जायी गयेको छ । 

 

१. कोषको नाभ य प्रायम्ब्  

क) मस कोषको नाभ “हेटौंडा उऩभहानगयऩालरका फार कोष (स्थाऩना य सञ्चारन) कामयविधी, 
२०७९” यहेको छ । 
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ि) मो कामयविधी कामयऩालरकाका फैठकफाट ऩारयत बए ऩश्चात स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाखशत 
बएका लभलत देखि प्रायम्ब हनुेछ। 

 

२. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयविलधभा् 
क) “उऩभहानगयऩालरका” बन्नारे हेटौंडा उऩभहानगयऩालरका सम्झन ुऩदयछ । 

ि)  ‘‘ऐन” बन्नारे सघीम सॊसदरे फनाएको फारफालरका सम्फन्धी ऐन, २०७५ सम्झन ुऩदयछ । 

ग) “कोष” बन्नारे दपा ४ फभोखजभको फार कोष सम्झन ुऩदयछ । 

घ) “कामयविधी” बन्नारे हेटौंडा उऩभहानगयऩालरका फार कोष (स्थाऩना य सञ्चारन) कामयविधी, 
२०७९ बने्न सम्झन ुऩदयछ। 

ङ) "विशेष सॊयऺणका आिश्मकता बएका फारफालरका” बन्नारे दपा ३ फभोखजभका फारफालरका 
सम्झन ुऩदयछ। 

च) “सलभलत” बन्नारे दपा ७ फभोखजभ गदठत कोष सञ्चारक सलभलत सम्झन ुऩदयछ । 

 

३. विशषे सॊयऺणका आिश्मकता बएका फारफालरका् विशेष सॊयऺणका आिश्मकता बएका 
फारफालरका बन्नारे लनम्न अन्तगयतका फारफालरका ऩदयछन् 

क) ऐनको दपा ४८ फभोखजभका फारफालरका, 
ि) कामयऩालरकारे विशषे सॊयऺण आिश्मकता बएका फारफालरका बनी तोवकददएका अन्म 

फारफालरका सम्झनऩुनेछ । 

 

४. कोषको स्थाऩना् 
१) उऩभहानगयऩालरका ऺेत्रलबत्र विशेष सॊयऺणका आिश्मकता बएका फारफालरकाराई उद्दाय, 

अस्थामी सॊयऺण, स्िास््म उऩचाय, भनोसाभाखजक सहमोग, ऩारयिारयक ऩनुलभयरन तथा 
ऩनुस्थायऩना गयाउने काभ सभेतका रालग एक फार कोषका स्थाऩना गरयएको छ । 

२) कोषभा देहाम फभोखजभको यकभहरु यहनेछन । 

क) सॊघ, प्रदेश तथा स्थानीम सयकायफाट प्राप्त यकभ, 

ि) विदेशी सयकाय, अन्तयायविम सॊघ सॊस्था िा व्मखिफाट प्राप्त यकभ, 

ग) स्िदेशी सॊघ, सॊस्था िा व्मखिफाट प्राप्त यकभ, 

घ) अन्म कुनै श्रोतफाट प्राप्त यकभ । 

३) उऩदपा (२) िण्ड (ि) फभोखजभ यकभ प्राप्त गनय प्रचलरत कानून फभोखजभ स्िीकृलत 
लरइनेछ । 

४) कोषरे आफ्नो उदे्दश्मसॉग भेर िाने सॊघ, प्रदेश य स्थानीम सयकायरे सञ्चारन गने विलबन्न 
मोजनाफद्द कामयक्रभसॉग सभन्िम गयी वक्रमाकराऩ सञ्चारन गनेछ । 

 

५. कोषको उऩमोग्  कोषको यकभ देहामको काभको रालग उऩमोग गरयनेछ्– 
क) विशेष सॊयऺणको आिश्मकता बएका फारफालरकाको ऩवहचान गनय, उद्दाय गनय एिभ ्अस्थामी 

सॊयऺण गनय,  
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ि) विशेष सॊयऺणको आिश्मकता बएका फारफालरकाको स्िास््म उऩचाय तथा भनोसाभाखजक 
सहमोग गनय, 

ग) विशेष सॊयऺणको आिश्मकता बएका फारफालरकाको ऩरयिाय िोजी गयी ऩनुलभयरन तथा 
ऩनुस्थायऩना गनय, 

घ) याहत तथा आलथयक सहमोग उऩरब्ध गयाउन,  
ङ) िण्ड (क) देखि (घ) भा उल्रेखित कामयसॉग सम्फखन्धत अन्म आिश्मक कामय गनय । 

 

६. कोषको यकभ उऩमोग गनय नऩाइने्  सञ्चारक सलभलतको फैठक बत्ता, िाजा, भ्रभण भसरन्द, 

छऩाई, ऩत्रऩलत्रका, विऻाऩन रगामतका कुनै ऩलन प्रशासलनक कामयका लनलभत्त कोषको यकभ 
िचय गनय ऩाइने छैन । तय दपा ५ फभोखजभको कामय सम्ऩादन गनय राग्ने मातामातका 
प्रमोग रगामतको अत्मािश्मकीम कामयभा यकभ िचय गनय फाधा ऩरु् माएको भालनने छैन। 

 

७. सलभलत गठन् 
१) स्थानीम फारअलधकाय सलभलतरे मो कोषको सञ्चारन गनेछ ।  
२) उऩदपा (१) फभोखजभको सलभलतभा नगय फार सभूह सञ्जारफाट १ िालरका १ िारक गयी 

२ जनाराई िैठकभा आभखन्त्रत गरयनेछ ।  
 

८. सलभलतको काभ, कतयव्म, अलधकाय् सलभलतको काभ, कतयव्म य अलधकाय देहाम फभोखजभ हनुेछ् 
क) कोष फवृिको रालग स्रोतको िोजी गने, आिश्मक यचनात्भक तथा प्रफियनात्भक 

वक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गने, 

ि) विशेष सॊयऺणको आिश्मकता बएका िारिालरकाराई याहत तथा आलथयक सहमोग उऩरब्ध 
गयाउने,  

ग) याहत तथा आलथयक सहमोगको सदऩुमोग बए िा नबएको सम्फन्धभा अनगुभन गने िा 
गयाउने,  

घ) सॊयऺणको आिश्मकता बएका फारफालरकाको ऺेत्रभा काभ गरययहेका िा गनय इच्छुक सॊघ, 

सॊस्था िा व्मखिसॉग सभन्िम एिभ ्गने, 

ङ) सॊयऺणको आिश्मकता बएका फारफालरकाको सॊयऺणका लनखम्त आिश्मक अन्म उऩमिु 
कामय गने, गयाउने।  

 

९. सलभलतको फैठक य लनणयम् 
१) कोष व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारक सलभलतको फैठक आिश्मकता अनसुाय फस्नेछ ।  
२) सलभलतको फैठक अध्मऺरे तोकेको लभलत, सभम य स्थानभा फस्नेछ । 

३) सलभलतको फैठक फस्न ुबन्दा कखम्तभा २४ घण्टा अगालड सलभलतका सदस्म सखचिरे फैठकभा 
छरपर हनुे कामयसूची सवहतका सूचना सफै सदस्महरुराई ददनऩुनेछ । 

४) सलभलतको कूर सदस्म सॊख्माको ऩचास प्रलतशत बन्दा फढी सदस्महरु उऩखस्थत बएभा 
सलभलतको फैठकको रालग गणऩयुक सॊख्मा ऩगेुको भालननेछ । 
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५) सलभलतको फैठकको अध्मऺता सलभलतको अध्मऺरे गनेछ । अध्मऺको अनऩुखस्थलतभा 
नगयसबाका सदस्मभध्मे ज्मेष्ठ सदस्मरे फैठकको अध्मऺता गनेछ । 

६) सञ्चारक सलभलतरे सियसम्भतका आधायभा लनणयम गनेछ । सियसम्भत नबएभा फहभुतका 
लनणयमराई सलभलतको लनणयम भालननेछ।सदस्महरुको भत फयाफय बएभा अध्मऺरे लनणायमक 
भत ददनेछ ।  

७) सलभलतरे आिश्मकता अनसुाय विषम विऻराई सलभलतको िैठकभा आभन्त्रण गनय सक्नेछन । 
आभखन्त्रत सदस्मको भतालधकाय हनुे छैन । 

८) सलभलतको लनणयम सलभलतको अध्मऺरे प्रभाखणत गयी याख्नऩुनेछ । 

९) सलभलतको फैठक सम्फन्धी अन्म व्मिस्था सलभलत आपैरे लनधाययण गये फभोखजभ हनुेछ । 

 

१०. सहमोग सम्फन्धी भाऩदण्ड् 
१)  उऩभहानगयऩालरका लबत्र विशेष सॊयऺणको आिश्मकता बएका फारफालरका छ बनी कसैरे 

सलभलत सभऺ लनिेदन ददन िा लरखित िा भौखिक रुऩभा जानकायी गयाउन सक्नेछ । 

२) उऩदपा (१) फभोखजभ जानकायी प्राप्त बएऩलछ सदस्म सखचिरे आिश्मक सोधऩछु गयी 
मथाथय विियण ऩत्ता रगाउन ुऩने छ । 

३) उऩदपा (२) फभोखजभको प्रवक्रमा ऩलछ विशेष सॊयऺणको आिश्मकता बएको 
फारफालरकाराई सहमोग आिश्मक छ बने्न रागेभा लनजरे सलभलतका फैठॊ क आव्हान गनुय 
ऩने छ । 

४) विशेष सॊयऺणको आिश्मकता बएका फारफालरकाका लनलभत्त सलभलतरे देहाम फभोखजभको 
आलथयक सहमोगको लनणयम गनय सक्नेछ् 

क) तत्कार उद्दाय गनुयऩने बएभा सिायी साधन प्रमोग गनुयऩने बए साियजलनक सिायी साधनफाट 
मात्रा गदाय राग्ने बाडा यकभ, िाना िचय फाऩत य फासफस्नऩुने बए सो फाऩत छुटै्ट यकभ 
उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ ।  

ि) अस्ऩतारभा बनाय गयी औषधी उऩचाय गनुयऩने बएभा अस्ऩतार आउॉदा जाॉदा सिायी साधन 
प्रमोग गनुय ऩने बए साियजलनक सिायी साधन प्रमोग गदाय राग्ने बाडा यकभ, िाना िचय, 
अस्ऩतारभा फस्ने व्मिस्था नबई फावहय फस्न ुऩयेभा फढीभा तीन ददनको फास िचय य दोहोयो 
नऩने गयी उऩचाय िचय सभेत उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ । तीन ददन बन्दा फढी फास फस्न ु
ऩने बएभा नगय कामयऩालरकारे गयेको लनणयम फभोखजभ हनुेछ ।  

ग) कानूनी सहामता तथा भनोविभशयका रालग रु.५ हजायभा नफढ्ने गयी सहमोग उऩरब्ध 
गयाउन सवकनेछ ।  

घ) कोषफाट एक ऩटकभा फढीभा रु. २५,०००।– सम्भ सहमोग गनय सवकनेछ । रु. २५ 
हजाय बन्दा फढी सहमोग गनुय ऩने बएभा नगय कामयऩालरकाफाट बएको लनणयम फभोखजभ 
सहमोग गनय सवकनेछ ।  

ङ) सहमोग गनुयऩने यकभ सम्बि बएसम्भ फैकॊ  भापय त यकभ बिुानी ददनऩुनेछ । 

च) कोषफाट साभान्मत् एक जनाराई एक ऩटक सहमोग गरयनेछ । तय, विशेष ऩरयखस्थलतभा 
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औखचत्मताका आधायभा सलभलतरे आिश्मकताको आधायभा लनणयम गयी सहमोग गनय सवकन े
छ । 

५) विशेष सॊयऺणका आिश्मकता बएका फारफालरकाराइ तत्कार उिाय, सॊयऺण िा उऩचाय 
नगयेभा भानिीम ऺलत िा गम्बीय ऩरयणाभ हनुे देखिएभा सदस्म सखचिको लसपारयसभा 
अध्मऺरे कोषफाट तत्कार सम्फखन्धत फारफालरकाका लनलभत्त िवढभा दश हजाय रुऩैमाॉ 
उऩरब्ध गयाउन सक्नेछन । 

६) उऩदपा (५) फभोखजभ  फारफालरकाराई यकभ उऩरब्ध गयाइएकोभा त्मसयी यकभ उऩरब्ध 
गयाइए ऩलछ फस्ने सलभलतको फैठकफाट सो िचयको अनभुोदन गयाउन ुऩनेछ । 

७) सलभलतरे विशेष सॊयऺणका आिश्मकता बएका फारफालरकाको उद्दाय, अस्थामी सॊयऺण,  

स्िास््म उऩचाय, भनोसाभाखजक सहमोग,  ऩारयिारयक ऩनुलभयरनका लनलभत्त आिश्मकता 
अनसुाय सम्फखन्धत लनकामसॉग सभन्िम तथा सहकामय गयी आलथयक सहमोग प्रदान गनय 
सवकनेछ ।  

  

११. िाताको सञ्चारन् 
१) कोषको यकभ सलभलतरे कुनै सयकायी फैंकभा िाता िोरी जम्भा गनुयऩनेछ । 

२) फैंक िाताका सञ्चारन प्रभिु प्रशासवकम अलधृकत य रेिा प्रभिु िा रेिा प्रभिुरे तोकेको 
रेिाको कभयचायीको सॊमिु दस्तितफाट हनुेछ । 

 

१२. कोषको रेिा य रेिा ऩरयऺण् कोषको आम व्मम रेिा प्रचलरत कानून फभोखजभ 
याखिनेछ। 

 

१३. यकभ विज नहनुे्  प्रचलरत कानूनभा जेसकैु रेखिएको बएऩलन कोषका यकभ आलथयक िषयका 
अन्त्मसम्भ िचय नबइ फाॉकी यहेभा ऩलन विज हनुेछैन । 

 

१४. प्रलतिेदन प्रकाशन गनुयऩने् सलभलतरे आपूरे गयेको काभको प्रलतिेदन िावषयक रुऩभा 
नगयकामयऩालरका  भापय त नगय सबा सभऺ ऩेश गनुयऩनेछ । 

 

१५. कोषको सखचिारम् कोषको सखचिारम हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाको फारफालरका हेने 
भहाशािाभा यहनेछ । 

 

१६.   सॊशोधन, लनष्कृम तथा िायेजी् 
१) नगयकामयऩालरकारे आिश्मक ठानेभा कामयविधी सॊशोधन गनय सक्नेछ । 

२) मस कामयविलधभा रेखिएका प्रािधान प्रचलरत कानूनसॉग फाखझएभा फाखझएको हदसम्भ स्ित् 
लनष्कृम हनुेछ । 
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    खशियाज चौरागाई 

प्रभिु प्रशासकीम अलधकृत  


