
 

 

 

 

 

 

शिवसताक्षी नगरपाशिका  

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड ६) झाऩा, कार्तिक १५ गते, २०७९ साऱ (संख्या २ 

भाग २ 
शिवसताक्षी नरपाशिकाको आशथिक सहायता सम्बन्धी कायिशवशध,  

२०७९ 

नगयकामयऩालरकाफाट स्वीकृत लभतत् २०७९-०७-०२ 

प्रभाणणकयण लभतत् २०७९-०७-१५ 

 

 

शिवसताऺी नगरऩाशऱका आर्थिक सहायता सम्बन्धी कायिववर्ध, २०७९ 
१. प्रस्तावना्– रोककल्माणकायी याज्मको अवधायणा अनसुाय आर्थयक रुऩरे ववऩन्न   ददघय योगी , दहॊसा 
ऩीडडत तथा फेचववखनभा ऩयेका भदहरा, फारफालरका, ववऩन्न अतत अशक्त अऩाङ्ग  य ऩणूय अशक्त 
अऩाङ्ग, फेवास्ताभा ऩयेका ज्मेष्ठ नागयीकको रार्ग न्मनूतभ सहमोग गनय फाञ्छनीम बएकोरे  नेऩारको 
सॊववधान, २०७२ को अनसुचुी-८ य  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , २०७४ को दपा ११ को उऩदपा 
२(झ,त,न) रे ददएको अर्धकाय प्रमोग गयी लशवसताऺी नगय कामयऩालरकारे मो कामयववर्ध फनाएको छ ।  

  



ऩरयच्छेद – १ 
प्रायम्भबक 

१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायभब्–  
(१) मस कामयववर्धको नाभ “ लशवसताऺी नगयऩालरका “आर्थयक सहामता सभफन्धी कामयववर्ध , २०७९” 
 यहेको छ ।  
(२) मो कामयववर्ध तरुुन्त राग ूहुनेछ । मस अतघ नगय कामयऩालरकाको कामायरमफाट गयीएको सहमोग 
 मस ैफभोम्जभ बएको भातननेछ ।  
 

२. ऩरयबाषा्– ववषम प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा,  
(क) “नगयऩालरका” बन्नारे लशवसताऺी नगयऩालरकाराई सभझन ुऩछय ।  
(ख) “नगय कामयऩालरका” बन्नारे लशवसताऺी नगय कामयऩालरकाराई सभझन ुऩछय ।  
(ग) “आर्थयक सहामता ऩाउन मोग्म व्मम्क्त” बन्नार े

(१) नेऩार सयकायरे जायी गयेको ववऩन्न प्रभाणऩत्र बएको, भटुु, भगृौरा, पोक्सो, करेजोजस्ता  
  शयीयका भहत्वऩणूय अॊगहरुका योगी एवॊ. क्मान्सय ऩीडडत व्मम्क्तहरु,  
(२) घयेर ुदहॊसा, मौन दहॊसाफाट आक्रान्त य ऩीडडत एवॊ. फेचववखनभा ऩयेका  भदहराहरु,  

(३) जोणखभऩणूय श्रभभा सॊरग्न बएको, हयाएको वा फेवारयसे अवस्थाभा पेरा ऩयेको,  
(४) ऋणको कायणरे फन्धकभा ऩयेको वा जवयजस्ती श्रभफाट ऩीडडत बएको, शायीरयक वा  
  भानलसक मातना वा बेदबावजस्ता  दवु्र्मवहायफाट ऩीडडत,  

(५) दघूयटनाभा ऩयेको ववऩन्न, प्राकृततक प्रकोऩभा ऩयेको, जॊगरी वन्मजन्तकुो आक्रभणफाट  
  जनधनको ऺतत, आगरार्गको कायणरे घय/खाद्धान्न/रत्ताकऩडा  ऺतत वा घाइत/ेभतृ्म,ु  
  फाढीको  कायणरे जनधन/फारीको ऺती साथै ववस्थावऩत/भतृ्म,ु चट्माङको  कायणरे  
  जनधनको ऺतत/भतृ्म,ु   

(६) फाफ ुवा आभा कायागाय वा दहयासतभा यहेको वा कुन ैकसयुसॉग सभफम्न्धत यहेको कायणरे  
  वेवारयसे यहेको, 
(७) मौन शोषण, मौन दवु्र्मवहाय, फेचववखन वा ओसायऩसायभा ऩयेको, दहॊसा ऩीडडत, फाफ,ु आभा  
  वा सॊयऺकफाट वम्ञ्चत, अऩाॊगता बएको ससु्त भनम्स्थतत बएको,  
(८) अऩहयण वा शयीय फन्धकभा ऩयेको सडक फारफालरका, एच.आई.बी. एड्सफाट सॊक्रलभत  
  फारफालरका, वेसहाया वदृ्धवदृ्धा, 
(९) ववऩन्न,  दीघय योगी, दहॊसा ऩीडडत तथा फेचववखनभा ऩयेका भदहरा, फारफालरका, ववऩन्न,  

  अतत अशक्त अऩाङ्ग य ऩणूय अशक्त अऩाङ्ग, फेवास्ताभा ऩयको ववऩन्न  ज्मेष्ठ   
  नागयीकको दहत य अतत ववऩन्न नागयीकहरुको रार्ग भतृ्म ुसॊस्काय, 



(घ) “नगय प्रभखु” बन्नारे लशवसताऺी नगयऩालरकाको नगय प्रभखुराई सभझन ुऩदयछ ।  
(ङ) “न्मातमक सलभतत” बन्नारे लशवसताऺी नगयऩालरका अन्तगयतको न्मातमक सलभतत सभझन ुऩदयछ ।  
(च) “उऩ प्रभखु” बन्नारे लशवसताऺी नगयऩालरकाको उऩ प्रभखुराई सभझन ुऩदयछ ।  
(छ) “प्रभखु प्रशासकीम अर्धकृत ” बन्नारे लशवसताऺी नगयऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम अर्धकृत 
 सभझन ुऩछय।  
(ज) “वडा अध्मऺ ” बन्नारे लशवसताऺी नगयऩालरकाको वडा अध्मऺराई सभझन ुऩदयछ ।  
(झ) “कोष” बन्नारे लशवसताऺी नगयऩालरकाको ववऩत व्मवस्थाऩन कोष सभझन ुऩदयछ ।  
(ञ) “सलभतत” बन्नारे तनमभ १२ फभोम्जभको सलभतत सभझन ुऩदयछ ।  

 

ऩरयच्छेद – २ 
ववऩन्न सहामता सभफम्न्ध भाऩदण्ड 

 

३. ददघय योगी तथा क्मान्सय ऩीडडतराई सहामता्–  
(१) ववऩन्न सहामता ऩाउन मोग्म ददघय योगी  (भगृौरा, भटुु, पोक्सो, करेजो, भम्स्तष्क रगाएतका जदटर 

प्रकृततका  योग), , एच.आई.लब. एड्स तथा क्मान्सय ऩीडडत व्मम्क्तरे मस अतघ कुन ैसयकायी , 

गयै सयकायी  सॊघ सॊस्थाफाट सहमोग प्राप्त नगयेको व्महोया खुराई ववऩन्न सहामता प्राप्त गनयको 
रार्ग आवश्मक  कागजात सदहत नगयऩालरकाको सभफम्न्धत वडा कामायरमभा तनवेदन ददन 
सक्नेछन ।  

 स्ऩम्ष्टकयण  “आवश्मक कागजात” बन्नारे आर्थयक रुऩरे ववऩन्न बतन अर्धकाय प्राप्त सयकायी 
तनकामफाट प्रभाणणत  कागजात, अस्ऩतारको रयऩोटय रगामतका कागजात फझु्न ुऩदयछ ।  

 

(२) तनमभ ३(१) फभोम्जभ प्राप्त तनवेदन भार्थ सभफम्न्धत वडा सलभततरे  आवश्मक छरपर गयी 
तनवेदकको  व्महोया मथाथय ऩयक एवॊ वस्ततुनष्ठ देणखएभा नेऩार सयकाय , प्रदेश सयकाय वा अन्म 
सॊघ सॊस्थाफाट सहमोग  नऩाएको वा अतत न्मनू ऩाएकाराई आर्थयक सहामता ददन तथा ववयाभीको 
अवस्था हेयी सभफम्न्धत  तनकामफाट तन्शलु्क उऩचाय गनयको रार्ग सभेत नगय प्रभखु सभऺ 
लसपारयस गनय सककनेछ ।  



४. दहॊसा ऩीडडत तथा फेचववखनभा ऩयेकाराई सहामता्–  

(१) घयेर ुदहॊसा , मौन दहॊसाफाट आक्रान्त य ऩीडडत एवॊ. फेचववखनभा ऩयेका भदहराहरुको तत्कार उद्धाय 
 गयी  जीवनमाऩनको रार्ग आवश्मक व्मवस्थाऩन गनय वा न्मातमक सलभततको काभ कावायहीको 
 क्रभभा आई ऩयेको  ववशषे ऩरयम्स्थततभा न्मातमक सलभततरे ऩीडडतराई न्माम ददराउन एवॊ. 
 ऩनुस्र्थाऩनाको रार्ग नगय प्रभखु  सभऺ सहामताको लसपारयस गनय सक्नेछ ।  
 

(२) तनमभ ४(१) को लसपारयसको आधायभा त्मस्ता व्मम्क्तराई नगय प्रभखुरे अर्धकतभ रु.  ५०००.०० 
 (ऩाॉच हजाय)  रुऩैँमा सभभको खचय यकभ उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।  
 

५. आर्थयक रुऩरे ववऩन्न य ऩीडडत वारफालरकाराई सहामता्–  
(१) आर्थयक कायणरे जोणखभऩणूय श्रभभा सॊरग्न बएको, ऋणको कायणरे फन्धकभा ऩयेको वा  
 जवयजस्ती श्रभफाट ऩीडडत बएको , शारययीक वा भानलसक मातना वा बेदबावजस्ता 
 दवु्र्मवहायफाट ऩीडडत , दघूयटनाभा ऩयेको , फाफ ुवा आभा कायागाय वा दहयासतभा यहेको वा कुन ै
 कसयुसॉग सभफम्न्धत यहेको कायणरे वेवारयसे यहेको, मौन शोषण,  मौन दवु्र्मवहाय,  फेचववखन वा 
 ओसायऩसायभा ऩयेको, दहॊसा ऩीडडत, फाफ,ु आभा वा सॊयऺकफाट  वम्ञ्चत, अऩाॊगता बएको , 

 ससु्त भनम्स्थतत बएको, अऩहयण वा शरयय फन्धकभा ऩयेको सडक  फारफालरका, एच.आई.बी. 
 एड्सफाट सॊक्रलभत फारफालरका बएभा तत्कार उद्धाय  गयी  आश्रम तथा  ऩारनऩोषणको 
 रार्ग सभफम्न्धत वडा अध्मऺको प्रभाणणत एवॊ लसपारयस फभोम्जभ  नगयऩालरकारे सॊयऺण गने 
 सस्थाहरुराइ आर्थयक  सहामता  ददइ तनजहरुराइ आश्रम य ऩारनऩोषणको रार्ग न्मनुतभ 
 आर्थयक सहामता उऩरब्ध गयाउन  सककनेछ ।  
 

 (२) तनमभ ५(१) भा उल्रेणखत फारफालरकाको लशऺा तथा ऩारनऩोषणको रार्ग फार उद्धाय गहृको 
 रागी  सॊस्थागत ववद्मारमसॉग सभन्वम गयी छात्रवमृ्त्त भापय त लशऺा तथा ऩारनऩोषणको 
 व्मवस्था गनय सककनेछ।  
 

६. आर्थयक रुऩरे ववऩन्न सतु्केयी आभाहरुराई सहामता्–  
(१) आर्थयक रुऩरे ववऩन्न  मस स्थानीम तहभा स्थामी फसोफास गने  तीन भदहनासभभ ऩतन खान नऩगु्ने 
 बतन प्रभाणणत ऩरयवायका सतु्केयी आभाको ऩारनऩोषणको रार्ग  दोहोयो नऩने गयी  फदढभा दईु ऩटक 
 सतु्केयी हुॉदा सभफम्न्धत वडा अध्मऺको प्रभाणणत एवॊ वडा सलभततको तनणयम सदहतको लसपारयसको 
 आधायभा नगयऩालरकारे रु २५०० सभभको ऩोषण रगामतका  सयुऺा सभाग्री उऩरब्ध  गयाउन 
 सक्नेछ ।  तय दईु ऩटकबन्दा फदढ सतु्केयी हुॉदा उक्त  सहामता उऩरब्ध गयाईने छैन । 



 उक्त सभफन्धभा स्वास््म सॊस्थाको  जन्भ प्रभाणणत कागजात  सभेत सभफम्न्धतको तपय फाट 
 ऩेश गनुय ऩदयछ ।  
 

(२) तनमभ ६(१) फभोम्जभ सहामता ऩाउन सतु्केयी आभारे आपैं  वा ऩतत वा  ऩरयवायको कुन ै सदस्म 
 भापय त तोककएका कागजात सदहत नगयऩालरकाको सभफम्न्धत वडा कामायरमभा तनवेदन ददन 
 सक्नेछन।्  
 तोककएका कागजात बन्नारे् वडाको लसपारयस, अस्ऩतारको फथय सदटयपीकेट, जन्भदताय प्रभाणऩत्र  

 

७. ज्मेष्ठ नागयीकराई  सभभान तथा  सहामता् – दोहोयो नऩने गयी  ववऩन्न जेष्ठ  नागयीकहरुराइ सभभान 
तथा सहामता गने उदेश्मका रार्ग वडा सलभततरे तनणयम गयी वडाको स्वीकृत कामयक्रभ अनसुाय सॊचारन 
गने य अन्मको हकभा नगयऩालरकारे सयुऺा सहामता सभाग्री ( दैतनक म्जवनभा सहम्जकयण ऩने उऩकयण 
तथा सभाग्रीहरु) सहामता गनय सककने । 

 स्ऩम्ष्टकयण् ववऩन्न जेष्ठ नागयीकहरुको रार्ग भात्र मो सवुवधा उऩरब्ध गयाइनेछ ।   
 

८. अतत अशक्त अऩाॊग य ऩणूय अशक्त अऩाॊगराई सहामता्–  
(१) आर्थयक रुऩरे ववऩन्न अतत अशक्त अऩाॊग य ऩणूय अशक्त अऩाॊगको सहामताको रार्ग  सभफम्न्धत 
वडा  अध्मऺफाट प्रभाणणत एवॊ वडा सलभततको तनणयम सदहतको लसपारयसभा  नगयऩालरकारे आधायबतु 
सहामता साभाग्री उऩरब्ध गयाउने ।    
(२) आर्थयक सहामता प्राप्त गनय आर्थयक रुऩरे ववऩन्न बतन प्रभाणणत कागजात , नगयऩालरकाफाट वा 
 भदहरा तथा  फारफालरका  कामायरमफाट प्राप्त अतत अशक्त य ऩणूय अशक्त अऩाॊगको 
 ऩरयचमऩत्र सदहतको  आवश्मक कागजातहरु  सॊरग्न गयी नगयऩालरकाको सभफम्न्धत वडा 
 कामायरमभा तनवेदन ऩेश गनुय  ऩनेछ । 

९. ववऩत व्मवस्थाऩन सहामता्–  
(१) जॊगरी वन्मजन्तु तथा म्जव जनावायको आक्रभणफाट बएको ऺततको  रार्ग स्थानीम नेऩार प्रहयीको 
 सजयलभन भचुुल्का सदहत सभफम्न्धत वडा अध्मऺफाट प्रभाणणत एवॊ वडा सलभततको तनणयम 
 सदहतको लसपारयसको आधायभा नगयऩालरकारे सहामता ददन सक्नेछ ।   
 घय(चौऩाम, अन्नऩात बण्डायण) ऩणुय रुपभा बत्काएभा (घयभा फस्न मोग्म नबएभा) स्थरगत 

अनगुभन गयी  रू. १००००।०० (अऺेयऩी रु दश  हजाय ) सभभ आर्थयक सहामता ददने भातनसराइ 
आक्रभण गयी  भतृ्म बएभा रु २५०००।०० (अऺेयऩी रु ऩम्च्चस हजाय ) आर्थयक सहामता ददन े
 



 भातनसराइ आक्रभण गयी घाइत ेफनाइ स्वास््म उऩचाय गनुयऩने बएभा ववर बऩायइको आधायभा 
साभान्म उऩचाय खचय वाऩत अर्धकतभ रु १००००।०० (अऺेयऩी रु दश हजाय) सभभ आर्थयक सहामता 
ददने । 

(२) आगरागीको कायणरे घय/खाद्धान्न नष्ट बएभा, ऩश ुचौऩामको भतृ्म ुबएभा य जन घाइत ेबएभा 
 सलभततरे स्थरगत अनगुभन  गयी  

 आगरार्गको कायणरे कायणरे जनको भतृ्म ुबएभा प्रततव्मक्ती रु २५०००।००(अऺेयऩी रु ऩम्च्चस 
हजाय आर्थयक सहामता ददने । 

 ऩश ुचौऩामको भतृ्म ुबएभा अर्धकतभ रु ५०००।०० ( अऺेयऩी रु ऩाॉच हजाय) सभभ आर्थयक 
सहामता ददने । 

 भातनस घाइत ेबइ स्वास््म उऩचाय गनुय ऩने बएभा ववर बऩायइको आधायभा साभान्म उऩचाय खचय 
वाऩत अर्धकतभ रु १००००।०० (अऺेयऩी रु दश हजाय) सभभ आर्थयक सहामता ददने । 

 सभऩणुय घय, खाद्मान्न, जलर नष्ट बएभा य ऩश ुचौऩामको सभेत भतृ्म ुबएभा स्थानीम प्रहयीको 
सभयलभन भचुुल्का, वडाको लसपारयसभा नगयऩालरकारे आर्थयक सहामता उऩरब्ध गयाउने । 
 

(३) फाढीको कायणरे घय/खाद्धान्न नष्ट बएभा, ऩश ुचौऩामको भतृ्म ुबएभा य जन घाइत ेबएभा 
 सलभततरे स्थरगत अनगुभन  गयी  

 जनको भतृ्म ुबएभा प्रततव्मक्ती रु २५०००।०० (अऺेयऩी रु ऩम्च्चस हजाय) आर्थयक सहामता ददने 
। 

 ऩश ुचौऩामको भतृ्म ुबएभा अर्धकतभ रु ५०००।०० ( अऺेयऩी रु ऩाॉच हजाय) सभभ आर्थयक 
सहामता ददने । 

 भातनस घाइत ेबइ स्वास््म उऩचाय गनुय ऩने बएभा ववर बऩायइको आधायभा साभान्म उऩचाय 
खचय वाऩत अर्धकतभ रु १००००।०० (अऺेयऩी रु दश हजाय) सभभ आर्थयक सहामता ददन े

 अन्मको हकभा भा सलभततको स्थरगत अनगुभन गयी सलभततको  लसपारयसभा नगयऩालरकारे  
आर्थयक सहामता ददने । 
 

 (४)  वषायतको सभमभा आउने चट्टमाङ्गको कायणरे घय/खाद्धान्न नष्ट बएभा, ऩश ुचौऩामको भतृ्म ु
 बएभा य जन घाइत ेबएभा  सलभततरे स्थरगत अनगुभन  गयी  

  
 जनको भतृ्म ुबएभा प्रततव्मक्ती रु २५०००।००  (अऺेयऩी रु ऩम्च्चस हजाय)  

 ऩश ुचौऩामको भतृ्म ुबएभा अर्धकतभ रु ५०००।०० ( अऺेयऩी रु ऩाॉच हजाय) सभभ आर्थयक 
सहामता ददने । 



 भातनस घाइत ेबइ स्वास््म उऩचाय गनुय ऩने बएभा ववर बऩायइको आधायभा साभान्म उऩचाय 
खचय वाऩत अर्धकतभ रु १००००।०० (अऺेयऩी रु दश हजाय) सभभ आर्थयक सहामता ददन े

(५) आर्थयक सहामता प्राप्त गनय आवश्मक कागजातहरु सॊरग्न  गयी नगयऩालरकाको सभफम्न्धत वडा 
 कामायरमभा तनवेदन ऩेश गनुय ऩनेछ । 
 

ऩरयच्छेद– ३ ववववध 

१०. भतृ्म ुसॊस्काय सहामता्–  
(१) अतत ववऩन्न ऩरयवाय बतन प्रभाणणत बएको व्मम्क्त, गयीफीको  येखाभनुी यहेका  दीघय योगी , दहॊसा 
 ऩीडडत तथा फेचववखनभा ऩयेका भदहरा , फारफालरका, ववऩन्न, अतत अशक्त अऩाङ्ग य ऩणूय 
 अशक्त अऩाङ्ग , फेवास्ताभा ऩयको ववऩन्न ज्मेष्ठ नागयीकको  ऩरयवायरे भतृ्म ुसॊस्कायको रार्ग 
 आर्थयक सहामता प्राप्त गनयको रार्ग आवश्मक कागजात सदहत वडा कामायरमको लसपारयसभा 
 लशवसताऺी नगयऩलरका  भा तनवेदन ददन सक्नेछन य स्थरगत  तनरयऺण गयी सलभततको 
 तनणयमानसुाय रु ५०००।०० (अऺेयऩी रु ऩाॉच हजाय) भतृ्म ुसॊस्काय  अर्थयक सहामता उऩरब्ध गयाउने  
 । 
(२) फेवारयसे रास पेरा ऩयेभा तनजको ऩोष्टभाटयभ, सदगत रगामतका व्मवस्थाऩन गनय  प्रहयी 
 सजयलभन भचुुल्का कागजात  सदहत वडाको लसपारयसका आधायभा  सलभततको तनणयमानसुाय
 एकभषु्ट रुऩभा यकभ  रु १००००।०० हजाय सभभ व्मवस्थाऩन खचय गनय सककने ।   
 

(३) वडारे वडा ववकास मोजना भापय त सॊचारन गने भतृ्म ुसॊस्काय आर्थयक सहामताको रार्ग वडाभा 
 स्थामी फसोफासीराइ वडा सलभततको तनणयमफभोम्जभ ववऩन्न ऩरयवायराइ  फढीभा रु ५०००।००(रु 
 ऩाॉच हजाय)  आर्थयक सहामता उऩरब्ध  गयाउन सक्नेछ ।  

 

११. कोषको व्मवस्था–  
(१) मस कामयववर्ध अनसुाय आर्थयक सहामता ददने एवॊ याहत , उद्धाय तथा ऩनुयस्थाऩना सभफन्धी कामयभा 
 प्रमोग  गने प्रमोजनको रार्ग नगयसबाफाट ऩारयत गयेको फजेट तथा ववऩत व्मवस्थाऩन  कोष भा 
 याणख सॊचारन  गयीनेछ । साथै वडाको स्वीकृत कामयक्रभभा मस प्रकृततका कामयक्रभ बए सोही 
 लशषयक अन्तयगत खचय गयीनेछ ।   
 

(२) उक्त कोषभा देहामको यकभ जभभा गयीनेछ –्  

 ( क) सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय, स्थानीम सयकायफाट उक्त कोषको रार्ग प्राप्त अनदुान,  



 ( ख) सयकायी तथा गयैसयकायी सॊघसॊस्थाफाट आकस्भीक कामय आर्थयक सहामता वा सो सॊग  
     सभफम्न्धत कामयको रार्ग प्राप्त सहमोग वा अनदुान,  

 ( ग) आर्थयक सहामता, ऩीडडतको उद्धाय, याहत तथा ऩनुयस्थाऩनाको रार्ग प्राप्त जुनसकैु यकभ,  

 

(३) मस कोषभा नगयसबाफाट ऩारयत फजेट फाट व्मवस्था गयी कोषभा ववतनमोम्जत फजेट मस ैकामयववर्ध 
 फभोम्जभ  गयीने छ  ।  
(४) मस कोषभा जभभा बएको यकभ मस ैकामयववर्ध फभोम्जभ उऩमोगभा ल्माईनेछ ।  
(५) कोषको सॊचारन प्रभखु प्रशासकीम अर्धकृत य रेखा प्रभखुको सॊमकु्त दस्तखतफाट हुनेछ । 
  

१२. आर्थयक सहामता सलभतत सभफन्धी व्मवस्था्  
(क) मस कोषको यकभ सदऩुमोग एवॊ ससुॊचारन गनयको रार्ग देहाम फभोम्जभको आर्थयक सहामता  
 सलभतत  यहनेछ ।  
 नगय प्रभखु – सॊमोजक   
 सदस्म् नगय उऩप्रभखु   
 सदस्म् प्रभखु प्रशासकीम अर्धकृत  
 सदस्म् नगय प्रभखुरे भनोनमन गयेको एक जना कामयऩालरकाको भदहरा सदस्म  
 सदस्म् ववऩत व्मवस्थाऩन हेने अर्धकृत स्तय कभयचायी सदस्म सर्चव  

 

(ख) भार्थ १२(क) फभोम्जभ गदठत सलभततरे उऩरब्ध यकभको अवस्था, ववऩन्न सहामता गनय  सककने 
 सीभा,  सवयसाधायणभा ऩयेको असय , आगाभी ददनको बलूभका रगाएत आर्थयक सहामतासॉ ग 
 सभफम्न्धत ववषमभा  आन्तरयक ववर्ध प्रकृमा तनधाययण , ववश्रेषण, गयी ऩषृ्ठऩोषण सदहतको 
 प्रततवेदन कामयऩालरकाभा ऩेश गनुय ऩनेछ ।  
(ग) भार्थ १ २(क) फभोम्जभको सलभततको  फठैक आवश्मकता अनसुाय फस्नेछ । सलभततको फठैक बत्ता 
 तनमभानसुाय हुनेछ । मस सलभततको फठैक कामयववर्ध सलभततरे तनधाययण गये फभोम्जभ हुने ।   
   

१३. ववऩन्न, असहाम, अशक्त, असऺभ एवॊ दमनीम अवस्थाका व्मम्क्तको ऩदहचान्  
(क) नगयऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रलबत्र ववऩन्न , असहाम, अशक्त, असऺभ एवॊ दमनीम अवस्थाका 
 व्मम्क्तको  ऩदहचान गनय त्माङ्क सॊकरन गनय सक्नेछ य त्मस्ता व्मम्क्तको रार्ग छुटै्ट 
 ऩरयचमऩत्र वा नेऩार सयकायरे  जायी गयेको प्रभाणऩत्रराई आधाय लरन सक्नेछ ।  
(ख) भार्थ १ ३(क) फभोम्जभको अवस्था नबएसभभ सभफम्न्धत वडा अध्मऺ वा लसपारयशकतायरे 
 ववऩन्न, असहाम,  अशक्त, असऺभ एवॊ दमतनम अवस्थाको व्मम्क्त बनी ऩदहचान सदहतको 
 लसपारयसराई आधाय भान्न  सक्नेछ ।  



(ग) आर्थयक सहामता सभफन्धी अलबरेख सलभततभा याणखनेछ  य सो  को  सभफन्धभा ववऩन्नहरुको 
 आर्थयक सहामता प्राप्त गने राभ्रादहहरुको तीन ऩसु्त ेवववयण सदहत सावयजतनकीकयण  गयीने छ 
 ।  
(घ) साभान्मत् एकै आर्थयक वषय लबत्र एकऩटक  एकै ववषमभा  आर्थयक सहामता ददइएको व्मम्क्तराई 
 आर्थयक सहामता उऩरब्ध गयीने  छैन । साथै , कुन ैऩतन व्मम्क्त वा सॊस्थाराई ऩेश्की का 
 रुऩभा  नगद वा चेक उऩरब्ध  गयाईने  छैन।  
(ङ) ववऩन्नराइ आर्थयक सहामता उऩरब्ध गयाउॉ दा आवश्मकता, भानववमता, लभतव्मतमता,  और्चत्म 
 आददराई  सभेत भध्मनजय याखी भन, वचन य कभयरे कतयव्मतनष्ठ ब ैकामय  सभऩादन गनुय 
ऩनेछ।  
(च) मस नगयऩालरका लबत्रका ववऩन्न व्मम्क्तराई न्मनूतभ गाॉस , वास य  कऩासको रार्ग आधा यबतू 
 साभाग्री उऩरब्ध गयाउन,े न्मनूतभ औषर्ध उऩचायको व्मवस्था  लभराउन,े स्वास््म ववभा 
 वाऩतको वप्रलभमभ बकू्तानी ददने, औषर्ध उऩचायका रार्ग ऩरयवहनको व्मवस्था लभराउन,े  उद्धायात्भक 
 कृमाकराऩ सॊचारन गयाउने प्रकृततका भानवीम  कामय गनयका रार्ग ऩतन मो  कामयववर्ध उऩमोग 
गयीनेछ ।  
 

१४. फाधा अडकाउ पुकाउ आदेश्  
(क) मस कामयववर्ध कामायन्वमन गन, केही फाधा अडकाउ पुकाउन आवश्मक बएभा कामयऩालरकारे  
 तनणयम गयी  कामायन्वमन गनेछ ।  
 

१५. कामयववर्धभा थऩघट, ऩरयभाजयन, शॊसोधन एवॊ खायेजी्  
(क) मस कामयववर्धभा कुन ैववषम थऩघट , ऩरयभाजयन, सॊशोधन एवॊ खायेजी गने सभऩणूय अर्धकाय 
 कामयऩालरकाभा  तनदहत हुनेछ ।  
(ख) अन्म कुन ैकाननूसॊग मस कामयववर्ध फाणझएभा फाणझएको हदसभभ कामायन्वमनभा ल्माईने छैन । 
(ग) मस कामयववर्धराइ कामयऩालरकारे सभसाभतमक सॊसोधन वा खायेजीको रार्ग आवश्मकता अनसुाय 
 सलभऺा गनेछ ।  

 

आज्ञािे 

               अमृत बहादुर राई 

                                                                       प्रमुख प्रिासकीय अशधकृत 

 


