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आऩतकालरन तथा जोखिभभा यहेका फारफालरकाका रालि आकखमभक कोष (सञ्चारन) 
कामयविलध, २०७७ 

मस िाउॉऩालरका लबत्र फसोफास िने फारफालरकाराई आऩतकालरन तथा जोखिभभा 
ऩयेको अिमथाभा तत्कार सहमोि ियी लनजराई थऩ जोखिभ हनुफाट जोिाउन य 
सॊयऺण िनय तथा विशेष सॊयऺणको आिश्मकता बएका फारफालरकाको उद्दाय, अमथामी 
सॊयऺण, मिाम्म उऩचाय िनय आिश्मक बएकोरे फारफालरका सम्फन्धी ऐन २०७५ 
को दपा ६३ को उऩदपा ४ य मथानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ७० 
एिॊ दपा ११ त को व्मिमथा कामायन्िमन िनय आिश्मक बएकोरे मो कामयविलध जायी 
ियेको छ । 

1. कोषको नाभ य प्रायम्ब् 
क)  मस कोषको नाभ “आऩतकालरन तथा जोखिभभा यहेका फारफालरकाका रालि 
आकखमभक कोष (सञ्चारन) कामयविलध २०७७” यहेको छ । 

ि) मो कामयविधी कामयऩालरकाफाट ऩारयत बएको लभलत देखि प्रायम्ब हनेुछ । 

2. ऩरयबाषा् (१) विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरािेभा मस कामयविलधभा् 
क) "आऩतकालरन तथा जोखिभभा यहेका फारफालरका" बन्नारे १८ िषय ऩयुा 
नबएका तथा मस कामयविधीको दपा ४ फभोखजभ कोषफाट सहमोि प्राप्त िने 
सभहुको राबग्राही फारफालरका सम्झनऩुछय । 

ि) "सञ्चारक सलभलत" बन्नारे दपा ५ फभोखजभ िठठत कोष व्मिमथाऩन तथा 
सञ्चारक सलभलत सम्झनऩुछय । 

ि) "कोष" बन्नारे आऩतकालरन अिमथा तथा जोखिभभा यहेका फारफालरकाराई 
सहमोि िने उद्देश्मरे मथाऩना बएको कोष फझु्नऩुछय । 

घ) "िाउॉऩालरका" बन्नारे भरयण िाउॉऩालरका सम्झनऩुछय । 

ङ) "कामयऩालरका" बन्नारे भरयण िाउॉ कामयऩालरका सम्झनऩुछय । 
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च) "अध्मऺ" बन्नारे भरयण िाउॉऩालरकाको अध्मऺ सम्झनऩुछय । 

छ) "फारफालरका" बन्नारे १८ िषय उभेय नऩिेुका व्मखिराई सम्झनऩुछय । 

3. उद्देश्म् (१) मस कामयविधीको उद्देश्म देहाम फभोखजभ हनेुछ् 
क) आऩतकालरन तथा जोखिभभा यहेका फारफालरकाराई तत्कार सहमोि ियी 
लनजहरुको सॊयऺणभा सहमोि ऩमुायउने , 

ि) फारफालरकाराई थऩ जोखिभफाट जोिाउन सहमोि ऩमुायउने , 

4. कोषफाट सहमोि प्राप्त िने सभूहका फारफालरका् 
क) फाफआुभा दफैुको भृत्म ुबई आपै घयभरुी बएका फारफालरका , 

ि) फाफआुभा दफैुको भृत्म ुबई आपन्त (ऩरयिायका अन्म नातेदाय) को येिदेिभा 
यहेका फारफालरका, 
ि) वऩतृत्ि िा भातृत्िको ठेिाना नबई अरऩत्र अिमथाभा पेरा ऩयेका 
फारफालरका, 
घ) फाफआुभा दिैु भानलसक योिी, ऩूणय अऩाङ्गता, िेऩत्ता बई उलनहरुफाट उखचत 
सॊयऺण ऩाउन नसकेका फारफालरका, 
ङ) फाफ ुिा आभारे ऩरयत्माि ियी अरऩत्र फेिारयस छालडएका फारफालरका, 
च) फाफ ुिा आभा िा दिैुरे अको वििाह ियी िेिामथा िरयएका तथा सॊयऺणको 
सभममा बएका फारफालरका, 
छ) फारफालरका विरुद्घको अऩयाध, मौन दवु्मयिहाय िा वहॊसाको कायण 
भनोसाभाखजक तथा कानूनी उऩचाय िनुय ऩने आलथयक विऩन्न ऩरयिायका 
फारफालरका, 
ज) फौवद्घक तथा इन्रीम सम्फन्धी दीघयकालरन अशि बएका विऩन्नताको कायण 
सॊयऺणको सभममा बएका फारफालरका 
झ) अरऩत्र िेिारयस पेरा ऩयेका वियाभी फारफालरका, 
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ञ) प्रकोऩ िा भानिजन्म विऩखत्त िा द्वन्द्व िा अन्म कुनै कायण फाफ ुआभा दिैुको 
भृत्म ुबएको, कोही ऩलन आपन्त नबई अरुको येिदेिभा फसेका फारफालरका , 

ट)  प्रकोऩ िा भानिजन्म विऩखत्त िा द्वन्द्व िा अन्म कुनै कायण फाफ ुिा आभा 
भध्मे कुनै बएको भृत्म ुबएका आलथयक विऩन्न ऩरयिायका फारफालरका, 
ठ) प्रकोऩ िा भानिजन्म विऩखत्त िा द्वन्द्व िा अन्म कुनै कायण शायीरयक तथा 
भानलसक रुऩभा अऩाङ्ग बई सॊयऺण य उऩचायको सभममा बएका घाइते 
फारफालरका, 
ड) प्रकोऩ िा भानिजन्म विऩखत्त िा द्वन्द्व िा अन्म कुनै कायण खशऺा, मिाम्म 
जमता आधायबूत सेिाफाट फखञ्चत फारफालरका, 
ढ) आलथयक रुऩभा विऩन्न ऩरयिायका एचआइबी सङ्क्रलभत िा एड्स प्रबावित 
फारफालरका 
ण) फाफ,ु आभा िा दिैु कायािायभा यहेका िा कुनै कसयुसॉि सम्फखन्धत बई िेऩत्ता 
बएका ऩरयिायका िेिारयसे  फारफालरका, 
त) फाफ ु फेऩत्ता बएको िा फाफरेु छोडेको विऩन्न ऩरयिायको निजात खशश ु य 
सतु्केयी भवहरा । 

5. कोषको मथाऩना  ्

िाउॉऩालरका लबत्र आऩतकालरन तथा जोखिभभा यहेका फारफालरकाराई तत्कार 
सहमोि िनय कोषको नाभभा एक िैंक िाता यहनेछ । उि कोषभा देहाम 
फभोखजभ यकभ जम्भा हनेुछ । 

क) सॊघीम तथा प्रदेश सयकायफाट प्राप्त यकभ 

ि) िाउॉऩालरकाफाट प्राप्त यकभ, 

ि) विलबन्न याविम तथा अन्तयायविम सॊघसॊमथा, उद्योिी तथा व्मिसामीहरुफाट प्राप्त 
यकभ  
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घ) कुनै मिदेशी तथा विदेशी व्मखिफाट सहमोि मिरुऩ प्राप्त यकभ, 

ङ) कोषराई प्राप्त अन्म कुनै श्रोतफाट प्राप्त यकभ । 

6. सहमोि प्रलप्तको प्रकृमा्  

१. िाउॉऩालरका लबत्र विशेष सॊयऺणको आिश्मकता बएको फारफालरका छ बनी 
कसैरे सलभलत सभऺ लनिेदन ठदन िा लरखित िा भौखिक रुऩभा जानकायी ियाउन 
सक्नेछन ्। 

२. उऩलनमभ (१) फभोखजभ जानकायी प्राप्त बएऩलछ सदमम सखचिरे आिश्मक 
जाॉचिझु ियी मथाथय विियण ऩत्ता रिाउन ुऩनेछ । 

३. सदमम सखचिराई विशेष सॊयऺणको आिश्मकता बएको फारफालरकाराई 
सहमोि आिश्मक छ बन्ने रािेभा अध्मऺ सभऺ लसपारयस िनेछ । 

४. सञ्चारक सलभलतको िैठकको लनणयमानसुाय विशेष सॊयऺण आिश्मक बएको 
फारिालरकाराई सहमोि उऩरव्ध ियाइनेछ ।  

7. कोषको यकभ िचय िने प्रवरमा् (१) कोषको यकभ देहाम फभोखजभ िचय िरयनेछ् 
क) कोषभा प्राप्त हनेु यकभ सञ्चारक सलभलतको लनणयम िभाखजभ आऩतकालरन तथा 
जोखिभभा यहेका िारिालरकाको वहतको रालि िचय िरयनेछ । 

ि) कोषफाट दपा ४ भा उल्रेि िरयएको सभूहका फारफालरकाराई सहमोि 
िरयनेछ । 

ि) कोषफाट एक ऩटकभा एकजनाराई फढीभा रु २०,०००। सम्भ सहमोि िनय 
सवकनेछ । 

8. कोषको सञ्चारन व्मिमथा् (१) कोषको सञ्चरानको लनखम्त देहाम फभोखजभ ७ 
जनाको सञ्चारक सलभलत यहनेछ । 

क) िाउॉऩालरकाका उऩाध्मऺ      –  अध्मऺ 

ि) सॊमोजक, साभाखजक विकास सलभलत     –  सदमम 
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ि) प्रभिु, भवहरा तथा िारिालरका शािा    –  सदमम 

घ) प्रभिु, मिाम्म शािा       –  सदमम 

ङ) िाउॉऩालरकाभा काभ िने साभाखजक सॊमथाहरु भध्मेफाट कामयऩालरकारे 
भनोलनत ियेको एक जना भवहरा      –  सदमम 

च) सॊमोजक, िाउॉऩालरका मतयीम फार सञ्जार    –  सदमम 

छ) प्रभिु, साभाखजक विकास शािा                         – सदमम सखचि 

२) सलभलतको िैठकभा आिश्मक ऩयेभा िाउॉऩालरकाका ऩदालधकायी तथा 
कभयचायीराई आभन्त्रण िनय सवकनेछ । 

३) सलभलतको कामयकार दईु िषयको हनेुछ । 

9. सञ्चारक सलभलतको काभ , कतयव्म, दावमत्ि तथा अलधकाय् 
क) मस कोषफाट सहमोि िनुयऩने दपा ४ भा उल्रेि िरयएका राबग्राही 
फारफालरकाको ऩवहचान ियी जोखिभको अिमथा हेयी तत्कार सहमोि िने । रु 
२०००।– सम्भको सहमोि अध्मऺको एकर लनणयमफाट य सो बन्दा फवढ 
यकभको सहमोि िनुय ऩने अिमथाभा सलभलतको फैठकफाट लनणयम िनुय ऩनेछ । 

ि) कोषको व्मिमथाऩन य सञ्चारन िने, 

ि) कोषफाट िरयने सहमोि यकभको लनधाययण एिॊ वितयण िने, 

घ) कोषको यकभ फृवद्घ िनय उऩमिु यचनात्भक तथा प्रिधयनात्भक कामय िने, 

ङ) कोषको आम व्ममको विियण अध्मािलधक ियी िाउॉ सबाभा ऩेश िने  

च) कोषको यकभ फृवद्घभा सहमोि िने सहमोिकतायहरुको विियण अध्मािलधक 
िने, 

छ) फारफालरकाको सॊयऺण य सहमोिको लनखम्त सयोकारयत सयकायी लनकामहरु, 
लछभेकी मथानीम तहहरु, फारफालरकासॉि काभ िने िैयसयकायी सॊमथाहरु, फार 
हेल्ऩराइन नेऩारसॉि आिश्मक सभन्िम िने, 
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ज) आऩतकालरन अिमथाभा जोखिभमिु फारफालरकाको सॊयऺणको लनखम्त 
आिश्मक कामय िने, 

10. सञ्चारक सलभलतको िैठक् (१) सञ्चारक सलभलतको िैठक सलभलतका अध्मऺरे 
तोकेको लभलत, सभम य मथानभा आिश्मकता अनसुाय फमनेछ । 

ि) अध्मऺको अनऩुखमथलतभा साभाखजक विकास सलभलतका सॊमोजकरे िैठकको 
अध्मऺता िनेछ । 

ि) सञ्चारक सलभलतरे सहभलतम आधायभा लनणयम िने छ । सहभलत नबएभा 
उऩखमथत िणऩयुक सॊमथाको फहभुलतम आधायभा लनणयम िनेछ । 

घ) सञ्चारक सलभलतको लनमलभत फैठक प्रत्मेक दईु भवहनाभा नकट्ने ियी िषयको 
६ ऩटक फमनेछ । 

11. कोषको उऩमोि् (१) कोषको यकभ देहामको काभको रालि उऩमोि िरयनेछ् 
क) विशेष सॊयऺणको आिश्मकता बएका फारफालरकाको ऩवहचान िनय, 
ि) विशेष सॊयऺणको आिश्मकता बएका फारफालरकाको उद्घाय िनय, 
ि) विशेष सॊयऺणको आिश्मकता बएका फारफालरकाको अमथामी सॊयऺण िनय, 
घ) विशेष सॊयऺणको आिश्मकता बएका फारफालरकाको मिाम्म उऩचाय तथा 
भनोसाभाखजक सहमोि िनय, 
ङ) विशेष सॊयऺणको आिश्मकता बएका फारफालरकाको ऩरयिाय िोजी ियी 
ऩनुलभयरन तथा ऩनुमथायऩना िनय , 

च) िण्ड (क) देखि (ङ) भा उल्रेखित कामयसॉि सम्फखन्धत अन्म आिश्मक कामय 
िनय । 

12. कोषको िाता सञ्चारन्  (१) कोष िाता सञ्चारक सलभलतका अध्मऺ य सदमम 
सखचिको सॊमिु दमतितफाट सञ्चारन हनेुछ । 
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तय कोषको नाभभा छुटै्ट िाता निोलरए सम्भ िाउॉऩालरकाको िाताफाट सञ्चारक 
सलभलतको लनणयम फभोखजभ िचय िरयनेछ । ममतो िचयको वहसाि छुटै्ट िाताभा 
याखिनेछ ।  

13. कोषको यकभ िचय िनय नऩाइने् (१) देहामको कामयभा कोषको यकभ िचय िनय 
ऩाइने छैन् 
क) सञ्चारक सलभलतको फैठक िचय,  

ि) कोषको प्रशासलनक भसरन्द, छऩाई, ऩत्रऩलत्रका, विऻाऩन िा सो प्रकृलतको अन्म 
िचय, 
ि) फारफालरकाको अनिुभन तथा मथरित भ्रभण िचय, 

14. कोषको मिालभत्ि तथा सॊशोधन् मस कोषको मिालभत्ि भरयण िाउॉऩालरकाभा 
यहनेछ । मस कामयविलधभा कुनै सॊशोधन िनुय ऩयेभा सञ्चारक सलभलतको दईु 
लतहाई सदममको लनणयमरे प्रमताि ऩेश ियी िाउॉ कामयऩालरकाफाट आिश्मकता 
अनसुाय ऩरयभाजयन ियी सॊशोधन िनय सवकनेछ । 

15. िाउॉऩालरका अध्मऺ, उऩाध्मऺ एिॊ िाउॉ कामयऩालरकाको बलुभका् कोषको 
व्मिमथाऩन य सञ्चारनभा सहमोि, अनिुभन य लनमभन िाउॉऩालरका अध्मऺ, 

उऩाध्मऺ एिॊ सम्ऩूणय िाउॉ कामयऩालरकाफाट हनेुछ । 

16. रेिा ऩयीऺण् कोषको आमव्ममको रेिाऩयीऺण प्रचलरत कानून फभोखजभ दताय 
बएका रेिा ऩयीऺकद्वाया ियी सो को प्रलतिेदन उऩय कामयऩालरकाभा छरपर 
हनेुछ । 

17. यकभ विज नहुने् आलथयक िषयको अन्त्मसम्भ िचय नबई कोषभा यहेको फाॉकी 
यकभ विज हनेुछैन । 

18. प्रलतिेदन प्रकाशन िनुयऩने् (१)  सलभलतरे आपुरे ियेको काभको प्रलतिेदन 
िावषयक रुऩभा िाउॉ कामयऩालरका सभऺ ऩेश िनुयऩनेछ । 
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(२) उऩदपा (१) फभोखजभको प्रलतिेदन िाउॉ कामयऩालरकारे िावषयक रुऩभा 
प्रकाशन िनुयऩनेछ । 

19. कोषको सखचिारम् कोषको सखचिारम िाउॉ कामयऩालरकाको साभाखजक विकास 
शािाभा यहनेछ । 

20. अलबरेि याख्े् सलभलतरे आपुरे ियेको काभ कायिावहहरुको अलबरेि दरुुमत 
याख् ुऩनेछ । 

21. सॊशोधन, मित् लनष्कृम तथा िायेजी् (१) कामयऩालरकारे आिश्मक ठानेभा 
कामयविलध सॊशोधन िनय सक्नेछ । 

(२) कामयऩालरकारे उि कोषको आिश्मक नठानेभा कोष िायेज िनय सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोखजभ कोष िायेज बएभा कोषभा जम्भा यकभ 
िाउॉऩालरकाभा मित् हमतान्तयण हनेुछ । 

(४) मस कामयविलधभा रेखिएका प्रािधान प्रचलरत कानूनसॉि फाखझएभा फाखझएको 
हदसम्भ मित् लनष्कृम हनेुछ । 


