
जह ाँ अभर त्यह ाँ नगर -Support on the Spot_ क ययक्रम 
संच लन क ययविधि, २०७६ 

 

 नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को बुदा नं ३५ को दफा १ मा स्िास््य सम्िन्धध 
हकमा कुनै पनन नागरिकलाई आकन्स्मक स्िा्य सेिािाट बन्धित गरिने छैन भनन उल्लेख भए 
बमोन्िम स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको अधधकािलाई सुननन्चित ि ब्यिन्स्थत गरि सहभाधगता 
ि उत्तिदानयत्ि ननिााह गदै स्थानीय तहिाट गुणस्तरिय सेिा प्रदान गनुा स्थानीय तहको कताब्य 
िहेको छ । आददिासी िनिाती दललत वपछडा िगा तथा गरिि ननमुखा लगायतका अनत 
विपधनहरुलाई घटना भएको घटनास्थलमा नै वपडडतलाई घिघिमै िाज्यको उपन्स्थनत महसुश हुन े
गिी िनताहरुको आिस्यकता अधधकतम सम्िोधन गना आधथाक तथा भौनतक सहयोग गन े
उदेचयले बेलका नगिपाललकाले िहााँ अभि त्यहााँ नगि कायाक्रम संिालन गरििाखेको हुनाले सो 
कायाक्रमलाई प्रभािकािीरुपमा संिालन गना कायाविधध आिस्यक भएकोले िहााँ अभि त्यहााँ नगि 
कायाक्रम कायाक्रम संिालन कायाविधध, २०७६ तयाि गिी लागु गरिएको छ । 

 

परिच्छेद– १ 

प्रािन्म्भक 

१. संक्षिप्त न म र प्र रम्भ   

    १.१ यस कायाविधधको नाम िहााँ अभि त्यहा नगि कायाक्रम संिालन कायाविधध, २०७६ िहेको  छ . 

    १.२ यो कायाविधध बेलका नगिपाललका लभत्र लागु हुनेछ । 

   १.३ यो कायाविधध बेलका नगिकायापाललकाले स्िीकृत गिेको लमनत देखख लागु हुनेछ । 

२. पररभ ष  – विषय ि प्रसंङ्गले अको अथा नलागेमा यस कायाविधधमा,  

   २.१ “नगर प्रमुख” भधनाले बेलका नगिपाललकाको नगि प्रमुखलाई सम्झनु पदाछ । 
   २.२ “उप–प|d'v”  भधनाले बेलका नगिपाललकाको नगि उप–प्रमुखलाई सम्झनु पदाछ । 
   २.३  “क ययविधि”भधनाले िहााँ अभि त्याँहा नगि कायाकमा संिालन कायाविधध २०७६ सम्झनु पदाछ । 
   २.४ “प्रमुख प्रश सकीय अधिकृत” भधनाले बेलका नगिपाललकाको प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत सम्झनु  

         पदाछ ।  

   २.५ “विपन्न िगय” भधनाले बेलका नगिपाललका लभत्र बसोिास गने आददिासी िनिाती दललत तथा 



        वपछडा तथा लसमाधतकृत भुिेल थारु माझी थामी लगायतका अधय िगालाई सम्झनु पदाछ । 
   २.६ “विशेष प्रक रको रोग” भधनाले क्याधसि, मुटु िोग, मगृौला, अल्िाईमि, हेड ईधिुिी, लसक्कल  

             सेल,  एलललमया ि पार्का ङ्सन िस्ता िोगलाई िनाउदछ । 
   २.७ “मन्र लय” संघीय मालमला तथा स्थानीय विकास मधत्रालयलाई िनाउदछ । 
   २.८ “दरु्यटन ” भधनाले रुखिाट लडेको सिािी दघुाटना लभििाट लडेको ि अधय विविध कािणिाट  

        स्िास््यमा गन्म्भि असि पिेको कािणिाट न्िउज्यानमा असिको अिस्थालाई िनाउदछ । 
   २.९  “विपद” भधनाल ेिाढीिाट वपडडत भएको, आगलागीमा पिेको, िंगली िनािििाट आक्रमण  

                 भएको, हािा हुण्डिीको असि, िट्याङ ि भुकम्प लगायत आदी कािणिाट सिासाधािण ब्यन्क्तको  

                न्िउ ज्यानमा पिेको असि ि भौनतक सम्पतीमा भएको क्षतीलाई सम्झनु पदाछ ।  

   २.१० “सुत्केरी उद्द र” भधनाले सुिक्षक्षतरुपमा प्रसुनतको लागी स्िास््य िौकी अस्पताल िा दक्ष  

         स्िास््यकमीकोमा पु–याई सहयोग गनुालाई सम्झनु पदाछ ।  

   २.११ “ददर्य रोगी” भधनाले लामो समयदेखख िोगले सताएि दिाई खाईिहनुपने िोगीलाई ददघा िोगी 
          सम्झनु पदाछ । 
   २.१२ “एम्बुलेन्स” भधनाले वििामी ओसाने स्िीकृती प्राप्त िाहन सम्झनु पदाछ । सो शब्दल े

        एम्बुलेधसमा िडडत उपकिण िालक ि परििालकलाई समेत िनाउदछ । 
    

पररच्छेद – २ 

क ययविधिको उदेश्य 
३. यो कायाविधधको उदेचय देहाय बमोन्िम िहेको छ । 
   ३.१ बेलका नगिपाललका लभत्र िहेका विशेष प्रकािका िोगीहरुलाई सहयोग ि संिक्षण गनुा । 
   ३.२ बेलका नगिपाललका लभत्र िहेका विशेष प्रकािका िोगीहरुलाई सहयोग ि संिक्षण गनुा । 
   ३.३ बेलका नगिपाललका लभत्र िहेका विपदमा पिेका अनत विपधनिगाहरुलाई सहयोग गनुा । 
   ३.४ बेलका नगिपाललका लभत्र िहेका सुिक्षक्षत प्रसुनत गिाउन नसकेका अनत विपधन िगाहरुलाई सहयोग 

      गिी मात ृतथा लशशु स्िास््यको िक्षा गनुा ।  

   ३.५ अधय स्थानीय तहिाट आपत विपत पिेि आएका तथा तत्काल उद्दाि गनुापने ब्यन्क्तहरुलाई 

      सहयोग गनुा । 
   ३.६ िालिाललका अपाङ्ग मदहला िेष्ठ नागिीक असक्त लसमाधतकृत वपछडा िगा लोपोधमुख तथा  

       अधय िगाहरुलाई स्िास््य उपिाि तथा भैपिी आउने विलभधन कायामा सहयोग गनुा । 
   ३.७ विपधन तथा बेिारिसेहरुको मतृ्युपनछको कािकृया खिा पोष्टमाटाम खिा शि िाहन खिा आदीमा  

       सहयोग गने । 
 

 



 

पररच्छेद – ३ 

क ययक्रम संच लन विधि 

३. क ययक्रम संच लन विधि – 
३.१ िेलका नगिपाललका लभत्रका विशेष प्रकािका िोगीहरुले िोगको पदहिान भएको प्रमाण  

 ( धिर्कत्सकले िोग पदहिान गिेको प्रमाण) सदहत उपिािको लाधग नगिपाललकाको सम्िन्धधत टोल 

 विकास संस्थामा ननिेदन ददनु पने छ . त्यस पनछ टोल विकास संस्थाले  लसफारिश सदहत िडा 
 कायाालयमा पठाउने छ । िडा कायाालले लसफारिश साथ अनत विपधन नागरिक उपिाि सलमनतमा 
 पेश गनुा पनेछ  । उक्त सलमनतले  विषेश िोगको  लसफारिश गिी उपिािको लाधग सम्िन्धधत 

 अस्पतालमा पठाउनेछ । सो लसफारिश अनुसाि अस्पतालले  िोधगको ननशुल्क  उपिाि गनेछ । 

 विशेष िोगीहरुको िेकडा अनुसूिी १ िमोन्िम िडा कायाालय ि नगिपाललकाको कायालयले  

 अध्यािधधक रुपमा प्रमाखणत गिाई िाख्नु पनेछ । 

३.२ िेलका नगिपाललका लभत्रका दघुाटनमा ि विपदमा पिेका अनत विपधन परििािहरुले दघुाटनाको 
 कािण सदहत टोल विकास संस्थामा ननिेदन ददनु पने छ त्यस पनछ टोल विकास संस्थाल े

 लसफारिश सदहत िडा कायाालयमा पठाउन ेछ  । िडा कायालयले  ननिेदनलाई तत्कालै लसफारिश 

 सदहत नगिपाललकामा पठाउनु पिरानेछ । दघुाटना ि विपदको अिस्था हेिी नगि प्रमुख स्तरिय 

 ननणायानुसाि  तत्कालै रु १५००। देखख २००००। सम्म आधथाक सहयोग उपलव्ध गिाईने छ  । 

३.३ िेलका नगिपाललका लभत्रका अनत विपधन परििािहरुले  सुिक्षक्षत प्रसुनतको लाधग एम्िुलेधससेिाको 
 सहयोग ि अधय उपिािको लाधग गाडी भाडा सहयोग माग गिी नगिपाललकाको सम्िन्धधत टोल 

 विकास संस्थामा ननिेदन ददनु पने छ त्यस पनछ टोल विकास संस्थाले  लसफारिश सदहत िडा 
 कायाालयमा पठाउने छ । िडा कायालयले  ननिेदनलाई तत्कालै लसफारिश सदहत नगिपाललकामा 
 पठाउनु पनेछ । अस्पतालमा पुयााउदा लाग्ने एम्िुलेधस सेिाको भाडा ि गाडी भाडा नगि प्रमुख 

 स्तरिय ननणायानुसाि  तत्कालै रु १५००। देखख १००००। सम्म अनत विपधन परििािलाई आधथाक 

 सहयोग उपलव्ध गिाईने छ ,। 

३.४ अधय स्थाननय तहिाट आपत पिेि आएका आएका व्यन्क्त, िालिाललका ,अपाङ्ग, मदहला ,िेष्ठ 

 नागरिक, असक्त, लसमाधतकृतृ वपछडा, लोपोउधमुख िगा आदीलाई  स्िास्थ उपिाि तथा भैपरि 
आउने 

 अधय विलभधन प्रकािका आपत विपतमा सहयोग आिचयक पदाा सम्िन्धधत व्यन्क्तले भैपरिआएको 
 आपत ि अधय सहयोग गनुा पने कािण सदहत नगिपाललकाको सम्िन्धधत टोल विकास संस्थामा 
 ननिेदन ददनु पने छ । त्यस पनछ टोल विकास संस्थाले  लसफारिश सदहत िडा कायाालयमा पठाउने 

 छ । िडा कायालयले  ननिेदनलाई तत्कालै लसफारिश सदहत नगिपाललकामा पठाउनु पनेछ ।  

व्यन्क्तको भैपरिआएको अिस्था ि अपातको अिस्था हेिी नगि प्रमुख स्तरिय ननणायानुसाि  तत्कालै  



रु १५००। देखख २००००। सम्म आधथाक सहयोग उपलव्ध गिाईने छ  

३.५ माथी ३.२ देखख ३.४ सम्मको सहयोग भधदा िढी िकमको सहयोग गनुा पने अिस्थामा  अनत 

 विपधन नागरिक उपिाि सलमनतको लसफारिशमा  नगिकायापाललका ननणायानुसाि सहयोग िकम  

उपलव्ध गिाउन सर्कनेछ । 

३.६ सेिा िा सहयोग प्राप्त गने व्यन्क्तहरुको नाम नामलेस ,सेिाको विििण, सहयोग िकम, ठेगाना ि 

 सहयोग िुखझललनेको हस्ताक्षि समेत खुल्ने गिी नगि लभत्रको नगिपाललकाको कायाालयले अनुसूिी 
 २ िमोन्िमको  अध्यािधधक िेकडा प्रमाखणत गिाई िाख्नु पने छ । 
३.७ िहाृाँ अभि त्यहाृाँ नगि कायाक्रम सिंालनको लाधग नगिपाललकाले  प्रत्येक िषा ननन्चित ििेट 

  विननयोिन गिेको हुधछ । ििेटको परिधध लभत्र िदह सहयोग िकम उपलव्ध गिाउनेछ । 

३.८ िहाृाँ अभि त्यहाृाँ नगि कायाक्रम संिालन गना आिचयक पने कमािािी नगिपाललकाल े
व्यिस्थापन 

   गनेछ । 
 

पररच्छेद ४ 

अतत विपन्न न गररक उपच र सममतत गठन 

 

४. अतत विपन्न न गररक उपच र सममतत सम्िन्न्ि गठन – 

४.१ िहाृाँ अभि त्यहाृाँ नगि कायाक्रम एक प्रभािकािी कायाक्रम हो । यस कायाक्रमिाट सहयोग िकम 
प्रदान गना नगिपाललकामा एक अनत विपधन नागरिक उपिाि सलमनत गठन यस प्रकाि हुनेछ । 

    १. संयोिक      –         नगि  प्रमुख  िेलका नगिपाललका 
    २. सदस्य        –        प्र. प. अधधकृत िेलका नगिपाललका 
    ३. सदस्य सधिि   –       स्िास्थ शाखा प्रमुख िेलका नगिपाललका 
 

४.२  अनत विपधन नागरिक उपिाि सलमनतको कायाहरु 

   ४.२.१ यस सलमनतल ेिडा कायाालयिाट लसफारिश साथ पेश भएको विषेश िोग लागेको  वििामीहरुको 
        विििण सम्िन्धधत असृरपतालमा ननशुल्क उपिािको लाधग  लसफारिश गने । 

   ४.२.२ यस सलमनतल ेआगामी िषाको िावषाक काया योिना िनाई नगिकायापाललका माफा त नगिसभािाट  

         न्स्िकृत गिाउने । 

     ४.२.३ .दघुाटना ि आपद विपतमा पिेका िालिाललका ,अपाङ्ग, मदहला ,िेष्ठ नागरिक, असक्त, 

       लसमाधतकृतृ वपछडा लोपोउधमुख िगा आदी ि अधय स्थाननय तहिाट आपत पिेि आएका आएका 
      व्यन्क्तलाई नगि प्रमुख स्तरिय ननणायिाट तोर्कएको लसमा भधदा िढी िकम सहयोग गनुा पिेमा 



      यस सलमनतले लसफारिश साथ नगि कायापाललकामा पठाउनेछ ि नगि कायापाललकाको ननणायानुसाि 

      थप सहयोग उपलव्ध हुनेछ । 

 

 

पररच्छेद ५ 

अतत विपन्न उपच र कोष 

 

५. अतत विपन्न उपच र कोष संच लन प्रण ली – 

    ५.१  अनत विपधन उपिाि कोष िहाृाँ अभि त्यहाृाँ नगि कायाक्रमको लाधग प्राप्त हुने सम्पूणा  

      िकम यस कोषको नाममा िहेको बैंक खातामा िम्मा गिेि मात्र खिा गरिनेछ । 

    ५.२ अनत विपधन उपिाि कोषको श्रोत – सलमनतको कोषमा देहाय बमोन्िम िकम प्राप्त 

       हुनेछ ।  

       क) नगिपाललकाले िावषाक बिटेको रुपमा उपलब्ध गिाउने िकम ।  

       ख) दान, दातव्य, अनुदान सहयोगबाट प्राप्त हुने िकम । 

       ग) विकास ननमाणाको कायाक्रममा कन्धटनिेधसन्ृ िकम मध्ये नगिकायापाललकािाट ननणाय 

          भएको िकम   । 

       घ) विविध अधय िकम .  

   ५.३. कोषको सिंालन  कोषको सञ्िालन प्रिललत लेखा प्रणालीबाट नगिपाललकाले गनेछ । 

 

 

पररच्छेद ६ 

विविि 

६.विविि – 
    ६.१. नछट्टै सहयोग िकम उपलव्ध हुने यस कायाक्रमिाट आपत विपदमा पिेका  अनत 

      विपधन परििािहरुलाई यथासम रभि घटनास्थलमा नछटै सहयोग िकम उपलव्ध गिाईनेछ ।  

    ६.२ कायाविधध  संशोधन – यो कायाविधधे  संशोधन गना आिचयक भएमा अनत विपधन 

     नागरिक उपिाि सलमनतले  संशोधन प्रस्ताि तयाि गरि नगि कायापाललकामा  पेश 

     गनुापनेछ । प्रस्तावित संशोधन  उपयुक्त लागेमा  नगि कायापाललकाले स्िीकृत ददएपनछ 

     मात्र कायााधियन हुनेछ । 

 

    ६.२.िाधा अडकाउ फुकाउन सक्ने – यस कायाविधधमा लेखखएको कुनै व्यिस्था कायााधियन गने 



     सम्िधधमा कुनृ ै िाधा अड्िन पिेमा नगिकायापाललकाले आिचयक ननणाय गिी त्यस्तो िाधा 
फुकाउन  

      सक्नेछ ।  

    ६.३.कायाविधधमा नलेखखएका कुिाहरु कायापाललकाले गने – यस कायाविधधमामा लेखखएका कुिाहरु यसै 

       िमोन्िम ि नलेखखएका कुिाहरु नगि कायापाललकाको ननणायअनुसाि हुनेछ । 

 
 

अनुसूिी १ 

विशेष िोगीहरुले प्राप्त गिेको सहयोगको विििण 

लस.नं. सहयोग पाउने 
िोगीको नाम 

ठेगाना िोगको नाम ननिेदन ददने ब्यन्क्त कैर्फयत 

१      

२      

 

 

अनुसूिी २ 

दघुाटना , विपद ि अधय सहयोग पाउने  व्यन्क्तहरुको विििण 

लस.नं. सहयोग पाउने ब्यन्क्त नाम ठेगाना सहयोग 
विििण 

सहयोग िकम  हस्ताक्षि 

१      

२      

 

  


