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sfo{kflnsfn] 5]8fuf8 gu/kflnsfaf6 k|bfg ul/g] नागररक राहत, क्षततपूततय, आतथयक सहार्ता , अनदुान, छात्रवतृत तथा सवुवधा 
सम्बन्धी Joj:yf ug{sf nflu ldlt @)&$.!).)% sf] lg0f{o cg';f/ of] छेडागाड नगरपातलका नागररक राहत, क्षततपूततय, 
आतथयक सहार्ता , अनदुान, छात्रवतृत तथा सवुवधा सम्बन्धी तनर्मावली hf/L u/]sf] 5 .  

प्रस्तावनााः प्राकृततक तथा गैर प्राकृततक ववपद् बाट छेडागाड नगरपातलकाका नागररकह , पदातधकारीह , 
कार्यरत कमयचारीह को जीउ ज्र्ान तथा जार्जेथामा हनु गएको अपरुणीर् क्षततलाई संववधान प्रदत संरचना 
तथा राज्र् शक्तक्तको प्रर्ोग गने स्वार्त्त, स्वशासनर्कु्त, जनप्रतततनतधमूलक र्स तहले मानवोक्तचत व्र्वहार तथा 
मौतलक हककको प्रत्र्ाभतूत गराउन राहत एवं क्षततपूततयको व्र्वस्था गनय, प्रचतलत कानून तथा र्स तहलाई प्रदत 
अतधकार सूचीमा तनवहत अतधकारह को व्यवहारिक अभ्र्ास गनय ववपन् न, असहार् र घातक रोग पीतडतलाई 
आतथयक सहार्ता तथा छात्रवतृत प्रदान गनय सो लाई तमतव्र्र्ी पारदशी तनर्तमत र न्र्ार्ोक्तचत वनाउन, अतधकार 
प्राप् त तनकार् तथा व्र्क्तक्तबाट तनणयर् भई आएको अनदुान ववतरणलाई सवु्र्वक्तस्थत गनय, पदातधकारी तथा 
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कमयचारीह लाई प्रदान गररने सेवा सवुवधालाई ववतध सम्मत तलु्र्ाउनको लातग तनर्मावली बनाउन ुवाञ्छनीर् 
भएकाले छेडागाड नगर कार्यपातलकाले र्ो तनर्मावली बनाएको छ  

पररच्छेद-१ 

प्रारक्तम्भक 
१. संक्तक्षप् त नाम र प्रारम्भाः (१) र्ो तनर्ामावलीको नाम "छेडागाड नगरपातलका नागररक राहत, क्षततपूततय, 

आतथयक सहार्ता , अनदुान तथा सवुवधा सम्बन्धी तनर्मावली, २०७४" हनुेछ । 

(२) र्ो तनर्ामावली त ुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः (१) ववषर् वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स तनर्मावलीमााः 
क)  "नगरपातलका" भन् नाले छेडागाड नगरपातलका सम्ुन ुपदयछ । 

ख) "नगर कार्यपातलका" भन् नाले छेडागाड नगरपातलका नगर कार्यपातलका सम्ुन ुपदयछ ।  

ग) "कोष" भन्नाले नगरपातलकको राहत कोष भन् ने बनुुनपुदयछ । 

घ) “आतथयक सहार्ता” भन् नाले नगरपातलकामा स्थार्ी वसोवास गने नेपाली नागररक, तनजमा आक्तित 
पररवारका सदस्र्ह , तनवायक्तचत पदातधकारीह , तथा नगरपातलकामा कार्यरत कमयचारीलाई प्रदान 
गररने आतथयक सहार्ता (नगद तथा क्तजन्सी) सम्ुन ुपदयछ । 

ङ) “ऐन” भन् नाले छेडागाड नगरपातलकाको ववतनर्ोजन ऐन सम्ुनपुदयछ । 

च) “सञ् चालक सतमतत” भन् नाले राहत कोष सञ् चालक सतमतत सम्ुनपुदयछ । 

छ) “पदातधकारी” भन् नाले नगरपातलकाका तनवायक्तचत अयकर्क्ष, उपायकर्क्ष, वडायकर्क्ष, मवहला सदस्र्,  दतलत 
मवहला सदस्र् र वडा सदस्र् एवं नगर कार्यपातलका सदस्र् समेतलाई सम्ुन ुपदयछ । 

ज) “कमयचारी” भन् नाले नगरपातलका अन्तरगतका नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्, शाखा , उपशाखा 
तथा ववतभन् न कार्ायलर्ह , सेवा केन्र, वडा कार्ायलर्ह मा कार्यरत स्थार्ी, अस्थार्ी, करार तथा 
ज्र्ालादारी कमयचारी सम्ुनपुदयछ । सो शब्दले नगरपातलकामा रहेका सरकारी तथा सामदुावर्क 
शैक्तक्षक संस्थाह मा कार्यरत वेतनभोगी जनशक्तक्त समेतलाई जनाउनेछ ।  

ु) “नागररक” भन् नाले छेडागाड नगरपातलकामा स्थार्ी बसोबास भएका नेपाली नागररक सम्ुन ुपदयछ 
। र्स तनर्मावली प्रर्ोजनका लातग सो शब्दले तनज नागररका आक्तित पररवार सदस्र्ह  एवं 
छेडागाड नगरपातलकाको सरहद तभत्र फेला परेका स्थार्ी ठेगाना पत्ता नलागेका व्र्क्तक्तह लाई 
समेत जनाउँछ । 

ञ) "प्राकृततक ववपद्" भन् नाले वहमपात अतसना वहम पवहरो अततववृअ अनाववृअ भसू्खलन डुबान खडेरी 
आदद हरुी वतास शीत लहर तातो हावाको लहर डढेलो  बाढी, पवहरो, भकूम्प, खडेरी, वहमपात 
तथा वहम पवहरो, भकू्ष्र्, हावाहरुी, चट्याङ, लगार्तका गैर मानवीर् कारणले जीउ ज्र्ान तथा 
जार्जेथामा क्षतत हनु गएको ववशेष पररक्तस्थतत ववषमता तथा वविृङखलता वा र्स्तै अन्र् प्राकृततक 
ववपदबाट उत् पन् न जनुसकैु ववपदलाई सम्ुन ुपदयछ ।  
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ट)  "गैर प्राकृततक ववपद् " भन् नाले आत्मा हत्र्ा, हत्र्ा, महामारी अतनकाल कीट वा सकु्ष्म क्तजवाण ु
आतंक पश ुतथा चराच ुङगीमा हनुे फ्लू प्र्ान्डातमक फ्लू सपयदंश हवाई सडक जल औद्योतगक 
दघुयटना डढेलो आगलागी ववषाक्त गर्ाँस रसार्न गर्ाँस वा वववकरण चहुावट गर्ाँस ववस्फोटन 
ववषाक्त खाद्य सेवन भौततक संरचनाको क्षतत वातावरण प्रदषुण वन ववनाश घातक रोगबाट संक्रमण 
अङग भङगता, जार्जेथा गम्भीर क्षतत तथा चरम गररवी समेतलाई सम्ुनपुदयछ ।  

ठ) "संस्था" भन् नाले प्रचतलत कानून बमोक्तजम गदठत सामाक्तजक आतथयक सावहक्तत्र्क शैक्तक्षक वौविक 
धातमयक सांस्कृतत वैज्ञातनक आदद कार्य गनय गदठत संघ संस्था संगठन क्लव अयकर्र्न केन्र मण्डल 
पररषद आदद गैर सरकारी तनकार्ह  र ववद्यालर् महाववद्यालर् स्वास््र् संस्थाह  सरकारी 
सरकारीह लाई जनाउनेछ ।  

ड) "प्रस्ताव" भन् नाले कार्यक्रमको ववस्ततृ वववरण सवहत अनदुान माग गररएको अनूसूची ७ बमोक्तजमको 
तनवेदन सवहतको पररर्ोजनालाई जनाउनेछ ।  

ढ) "लागत" भन् नाले कार्यक्रमको लातग लाग ने कूल खचय रकमलाई जनाउनेछ ।  

ण) "सावयजतनक तनक्तज साुेदारी" भन् नाले नगरपातलका सँग करार गनय र्ोगर् कानूनी व्र्क्तक्त लगानी 
सेवा र जोक्तखम संर्कु्त  पमा वहन ईच्छुक भई गररएको करार व्र्वस्थालाई जनाउनेछ ।  

त) "लाभग्राही समूह" भन् नाले प्रत्र्क्ष लाभ प्राप् त गने व्र्क्तक्तह को समूहलाई जनाउनेछ ।  

थ) "अनदुान" भन् नाले समाजका ववतभन् न क्षेत्रको ववकासका लातग नगरपातलकाबाट कुनै व्र्क्तक्त वा 
संस्थालाई प्रदान गररने संस्थागत अनदुान कार्यक्रम अनदुान पुजँीगत अनदुान तथा छात्रवतृत  
समेतलाई जनाउनेछ ।  

द) "छात्रवतृत" भन् नाले कुनै अयकर्र्न अनसुन्धान तातलम वा प्रक्तशक्षणका लातग नगरपातलकाले उपलब्ध 
गराएको आतथयक अनदुान वा सवुवधा नगरपातलकालाई नेपाल सरकार प्रदेश सरकार वा कुनै शैक्तक्षक 
संस्थाले उपलब्ध गराइएको आतथयक अनदुान वा प्राववतधक सहार्ता वा क्तजन्सी सहार्ता सम्ुनपुछय 
।  

ध) "छनौट सतमतत" भन् नाले छात्रवतृत छनौट सतमतत सम्ुनपुछय ।  

न) "ववगो तनधायरण सतमतत" भन् नाले छात्रवतृत ववगो तनधायरण सतमतत सम्ुन ुपछय । 

ऩ) "परीक्षा" भन् नाले छात्रवतृत प्रदान गने सम्बन्धमा उम्मेदवार छनौट गनय तलइएको परीक्षा सम्ुनपुछय 
।  

प) "कार्यक्रम अनदुान" लागत अनमुानका आधारमा अनसूुची ८ बमोक्तजमको ढाँचामा सम्ुौता गरी 
सम्ुौमा उल्लेख भए अनसुार ददईने आतथयक तथा प्राववतधक एवं क्तजन्सी सहर्ोग र छात्रवतृत 
समेतलाई जनाउनेछ ।  

फ) "सवुवधा" भन् नाले र्स तनर्मावली बमोक्तजम ददइने सवुवधा सम्ुनपुदयछ ।  
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ब) "संस्थागत अनदुान" भन् नाले वावषयक नीतत तथा कार्यक्रम बजेट र स्वीकृत वावषयक ववकास कार्यक्रम 
अनसुार सम्ुौतामा उल्लेक्तखत शतय अनसुार संस्था आफेले सञ् चालन गने गरी ददईने रकमलाई 
जनाउनेछ ।  

3.  र्स तनर्मावलीको व्र्ाखर्ााः (१) कुनै अतधकारीले र्स तनर्मावलीको कुनै तनर्म प्रर्ोग गदाय गरेको 
व्र्ाखर्ाबाट कुनै लाभग्राहीलाई मकाय परेमा तनजले नगर कार्यपातलका समक्ष तनवेदन ददन सक्नेछ ।  

(२) उप तनर्म १ बमोक्तजम पनय आएको तनवेदनको सम्बन्धमा नगर कार्यपातलकाले तनणयर् गरी 
जानकारी तथा मागयदशयन गनय सक्नेछ ।  

पररच्छेद-२ 

ववपद व्र्वस्थापनाः नागररक राहत र क्षततपतुतय तथा आतथयक सहार्ता सम्बन्धमा 
4.  कोषको स्थापनााः (१) नागररक राहत क्षततपतुतय आतथयक सहार्ता उपलब्ध गराउन नगरपातलकामा नगर 
सभा वा नगर कार्यपातलकाले राहत कोष लगार्त अन्र् आव्र्क कोषह को स्थापन गनय सक्नेछ ।  

(२) उप तनर्म १ बमोक्तजम स्थापना भएको कोषबाट नगर सभा,  नगर कार्यपातलका तनणयर् तथा स्वीकृत 
कार्यक्रम अनसुार ववपद व्र्वस्थापन सवै चरणको र राहत  र आतथयक सहार्ता प्रर्ोजनका लाग कोषको 
रकम खचय गररनेछ ।  
३. कोष सञ् चालक सतमतताः (१) र्स कोषको सञ्चालक सतमतत देहार् बमोक्तजमको हनुेछाः 

क. नगर प्रमखु-       अयकर्क्ष 

ख. सामाक्तजक ववकास सतमततका संर्ोजक    सदस्र् 

ग. सामान्र् प्रशासन शाखा प्रमखु     सदस्र् 

घ. र्ोजना शाखा प्रमखु       सदस्र् 

ङ. लेखा शाखा प्रमखु      सदस्र् 

च. कार्यकारी अतधकृत      सदस्र् –सक्तचव 

4.  कोष सञ् चालक सतमततको काम कतयव्र् र अतधकाराः (१) कोष सञ् चालक सतमततको काम कतयव्र् र 
अतधकार देहार् बमोक्तजम हनुेछ ।  

 क कोषको ससुञ् चालन तथा तथा अतभववृिको लातग नीततगत तथा कानूनी व्र्वस्था गने ।  

 ख कोषको प्रवियन गनय सम्बि सवै पक्षह  वीच आव्र्क समन्वर् गने ।   

5.  सञ् चालक सतमततको बैठकाः (१) सञ् चालक सतमततको वैठकको कार्यववतध देहार् वमोक्तजम हनुेछ । 

क. सतमततको बैठक आव्र्कता अनसुार बस्नेछ । र बैठक सम्बन्धी कार्यववतध सो सतमतत आफैले 
तनधायरण गनेछ ।  

ख. सतमततमा अयकर्क्ष सवहत ३ जना उपक्तस्थत भएमा गणपूरक संखर्ा पगेुको मातननेछ । 

ग. सतमततको बैठक बसेमा बढीमा मवहनामा १ पटक  . १५००/- बैठक भत्ता (प्रतत सदस्र्) सोही 
कोषबाट खचय गनय सवकनेछ । 
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5. कोषको उद्दे् र्ाः (१) र्स कोषको उदे्द्र् नगरपातलकाका ववपद् पीतडत तथा अन्र् नागररकह , 
पदातधकारीह  तथा कार्यरत कमयचारीह को संववधान प्रदत मौतलक हक तथा मानवोक्तचत जीवनर्ापन 
प्रत्र्ाभतूत गनय सघाउ परु् र्ाउन ुतथा तत्कालीन राहतको व्र्वस्था गरी लोककल्र्ाणकारी राज्र्को दावर्त्व 
तनवायह गनुय रहेको छ ।  

(२) नगरपातलकाको शासकीर् प्रवन्धमा साुेदारी र सहभागी अतभववृि गनुय एवं ववपद् व्र्वस्थापनमा 
सहर्ोग परु् र्ाउन नीततगत संस्थागत तथा कानूनी व्र्वस्था समेत गनुय रहेको छ ।  

6. कोषमा जम्मा हनु ेरकमाः (१) कोषमा देहार् बमोक्तजमका रकमह  जम्मा गररनेछ ।  

क. छेडागाड नगरपातलकाको ववतनर्ोजन ऐनिारा ववतनर्ोक्तजत रकम, 

ख. नगर सभा  नगर कार्यपातलकाको वैठक बाट राहत कोषमा ववतनर्ोक्तजत रकम, 

ग. आतथयक सहार्ताका लातग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा अन्र् संघ संस्था एवं दात ृतनकार्बाट 
प्राप् त हनुे रकम। 

घ. कार्यपातलकाकाको तनणयर् वमोक्तजम साववकका गाउँ ववकास सतमततका र्स्तै प्रकृततका कोषबाट 
राहत कोषमा जम्मा गररएको रकम,   

ङ. अन्र् कुनै िोतबाट प्राप् त हनुे रकम । 

7.  कोषको सञ् चालनाः (१) कोष संचालन देहार् बमोक्तजम हनुेछ ।  

क. कोषमा प्राप् त हनुे रकम छेडागाड नगरपातलका आतथयक सहार्ता कोषको नाममा क वगयको वाक्तणज्र् 
बैंकमा खाता खोली सञ् चालन गररनेछ । 

ख. बैंक खाता नगर कार्ायपातलकाका कार्यकारी अतधकृत र लेखा प्रमखुको संर्कु्त दस्तखतबाट 
सञ् चालन गररनेछ । 

8. कोषको उपर्ोगाः (१) र्स कोषमा जम्मा भएको रकम तनम्नानसुारका क्षेत्रमा खचय गनय सवकनेछाः 
क. नागररक राहत, क्षततपूततय तथा आतथयक सहार्ता (औषधी उपचार खचय समेत): (१) प्राकृततक तथा 

गैर प्राकृतत ववपद् बाट नागररक, पदातधकारीह , एवं कमयचारीह को मतृ्रू् भएमा एकमषु् ट   
५०००। राहात स्व प प्रदान गनय सक्नेछ र अङगभङग भएमा वा घाईते भएमा वा सम्पतत वा 
जार्जेथामा क्षतत पगेुमा वा अवुयद रोग(Cancer) मगृौला(Kidney) Parkinson's and Alzheimer's, 

Head and Spinal Surgery र Cardio vascular disease(Heart) रोगबाट पीतडत भएमा मान्र्ता प्राप् त 
क्तचवकत्सकको Prescription को आधारमा ववल बमोक्तजम वडा अयकर्क्षको तसफाररस नगर 
कार्यपपातलकाको तनणयर् संलग न नाता प्रमाक्तणत प्रमाणपत्र नेपाली नागररकताको प्रमाण पत्र एवं 
जन्मदताय तथा वववाह दतायको प्रमाण पत्र संरक्षकहकमा नेपाली नागररकता तथा संरक्षक भएको 
वडा कार्ायलर्को तसफाररस मतृ्रू्दताय प्रमाण पत्र तनवेदकको दईु प्रतत पfसपोटय साईजको फोटो 
नावालकको हकमा संरक्षक समेतको आधारमा राहत क्षततपूततय तथा आतथयक सहार्ता स्व प 

एकमषु् ट    ३०००। देक्तख ५०००। उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (२) देहार् बमोक्तजम समेत 
व्र्वस्था गररनेछ ।  
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अ. छेडागाड नगरपातलका तभत्रमा कुनै बेवाररसे शव प्राप् त भएमा शव ढुवानी, Postmortem र 
सदगद गने प्रर्ोजनका लातग सम्बक्तन्धत वडा कार्ायलर्को तसफाररसमा  .२७०००।– सम्म 
सम्बक्तन्धत वडा सक्तचवलाई पे्की स्व प ददन सवकनेछ र सो रकमको ७ ददनतभत्र पे्की 
फछयर्ौट गनुयपनेछ । 

आ. छेडागाड नगरपातलकामा बसोबास गने कुनै व्र्क्तक्तको मतृ्र् ुभई तनजको पररवारको कमजोर 
आतथयक अवस्थाको कारण सद् गद गनय नसवकने भएको सम्बक्तन्धत वडा कार्ायलर्को तसफाररसमा 
सदगत गनयका लातग   ७०००। सम्म सम्बक्तन्धत वडा सक्तचवलाई पे्की ददन सवकनेछ र सो 
पे्की रकमको ७ ददन तभत्र फछयर्ौट गनुयपनेछ । 

इ. छेडागाड नगरपातलकाक्षेत्र तभत्र कुनै  प्राकृततक गैर प्राकृततक तथा सवारी दघुयटना भई तत्काल 
उद्दार गनुयपने भएमा घाइते तथा तबरामीह लाई उपचार स्थलसम्म परु् र्ाउन एम्बलेुन्सका लातग 
नगरपातलकाले  . ५००००/- सम्म मात्र तबल बमोक्तजम उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

ई.  दघुयटनामा नागररक परेका रहेछन ् र तबमा वापत ्पाउने रकम नपाएका रहेछन ्भने प्रतत 
व्र्क्तक्त  . १००००/- सम्म नगर कार्ायपातलका तनणयर् बमोक्तजम क्तचवकत्सक तसफाररसमा 
उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

उ.  अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेक्तखएको भएपतन आतथयक वषय २०७४।७५ को प्रथम नगर सभाको 
तनणयर् बमोक्तजमको वस दघुयटनाको राहत सोही तनणयर् बमोक्तजम कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

ऊ. अनाथ बालबातलका व्र्वस्थापन सहर्ोगाः कुनै बालबातलका बेवाररसे, अनाथ रहेछन ्र संरक्षक 
समेत कोही रहेनछन ् भने सम्बक्तन्धत वडा कार्ायलर् र नगर प्रमखुको तसफाररसमा प्रतत 
बालबातलका एकपटक एकमअु  . ५०००/- सम्म ददन सवकनेछ । 

ऋ. जेष् ठ नागररक घरबार ववहीन हनु पगेुको अवस्थामा सम्बक्तन्धत वडा कार्ायलर् र नगर प्रमखुको 
तसफाररसमा   ५०००/- सम्म ददन सवकनेछ । 

9. आतथयक सहार्ता ववतरण गनय अपनाईन ेकार्यववतधाः (१) आतथयक  पमा ववपन् न नागररकलाई तनर्म ६ (क) 
मा उल्लेख भएको रोगबाट पीतडत भई नेपाल वा ववदेशमा उपचार गराउँदा वढीमा पाँच हजार  पैर्ा सम्म 
औषधी उपचार खचय उपलब्ध गराउन सवकनेछ ।  

(२) र्सै प्रर्ोजनका लातग उपचार सेवा प्राप् त गररसकेका तर सो औषधी उपचार वापतको आतथयक सहार्ता 
प्राप् त नगरेको हकमा आव्र्क कागजात पेश गरेको अवस्थामा सतमततको तनणयर्ानसुार   ५०००। सम्म 
औषधी उपचार वापत आतथयक सहार्ता प्रदान गनय सवकनेछ ।  

(३) उपचार गरी सके पतछ अस्पतालको ववल अनसुार   ५०००। सम्म नबढने गरी सतमततको तनणयर् 
बमोक्तजम शोधभनाय ददन सवकनेछ ।  

(४) मान्र्ता प्राप् त क्तचवकत्सकबाट सामदुावर्क वा सरकारी अस्पतालमा उपचार गराईएको ववलको आधारमा 
सम्बक्तन्धत अस्पतालको नाममा सोुै र्स्तो रकम शोधभनाय ददइनेछ । 
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(५)  तर उपचार गने गराउने व्र्क्तक्तलाई नगद भकु्तानी ददईनेछैन । तनजी अस्पतालमा उपचार गराएको 
हकमा सरकारी अस्पतालह  सरहको उपचार शलु्क ददईनेछ ।र्स्तो उपचार खचयको शोधभनाय ददन कुनै 
वाधा हनुेछैन।तर, सम्बक्तन्धत अस्पताल ववल प्रमाक्तणत गरी पठाउन ुपनेछ । 

(६)  ववरामी तडस्चाजय हुँदा के कतत रकम वरावर उपचार सेवा प्रदान गररएको हो सो वारे तडस्चाजय लेटरमा 
उल्लेख गरेको हनुपुनेछ सोही अनसुार लेखा राख न ुपनेछ। 

(७) ववरामी र ववरामी कु वालाई प्रत्रे्क ववलमा दस्तखत गराई अस्पतालबाट प्रमाक्तणत गररएको हनुपुनेछ 
।  

(८) उप दफामा व्र्वस्था भए बमोक्तजम स्थार्ी वसोवास भएको वडा कार्ायलर्को तसफाररस सवहत 
अस्पतालमा सम्पकय  राख न ुपनेछ ।  

(९) तोवकएको रोगको हकमा एक व्र्क्तक्तले एक पटक भन्दा वढी तसफाररस तलन ददन पाईनेछैन एकै 
व्र्क्तक्तलाई फरक रोगका सवुवधा दोहोररने तसफाररस गनय पाईनेछैन उपचार वापत आतथयक सहार्ता माग 
गने व्र्क्तक्तले प्रचतलत कानून बमोक्तजम नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वातमत्वमा भएको संगदठत 
संस्थाबाट औषधी उपचार वापत रकम पाउन े भए र्स तनर्मावली बमोक्तजम आतथयक सहार्ता 
ददईनेछ।तसफाररसको मातसक प्रततवेदन नगरपातलकामा पेश गनुयपनेछ।  

(१०) आतथयक सहार्ता तसफाररस अनसूुची ३ बमोक्तजमको ढाँचामा गनुयपनेछ । वडा स्तरीर् तसफाररस 
नभई र्ो सवुवधा उपलब्ध गराईनेछैन ।  

(११) उपचार आतथयक सहार्ता वाहेकको रकम भकु्तानी गनय नगरपातलकाले नक्तजकको हकदारको नाममा 
शून्र् मौज्दात रकममा बचत खाता खोल्न प्रर्ोजनको लागी खातावालाको वववरण संलग न गरी अनसूुची ५ 
बमोक्तजमको ढाँचामा नगरपातलकाले स्थानीर् बैकमा पत्र पठाउनेछ ।  
 

(१२) औषधी उपचार रकम माग गदाय सम्बक्तन्धत अस्पतालले नै ववरामी दताय देक्तख सम्पूणय ववल प्रके्तस्क्रप्सन 
सवहत नगरपातलकामा पेश गनुयपनेछ ।  

(१३) आधारभतू स्वास््र् तथा सरसफाई कार्ायलर्ले औषधी उपचार वापतको रकम तनणयर्को लातग प्रमखु 
प्रशासकीर् अतधकृत समक्ष पेश गनुयपूवय आतथयक प्रशासन शाखाको रार् सहमतत तलनपुनेछ।  

(१४) र्स तनर्मावली बमोक्तजम उपचार खचय प्राप् त गने व्र्क्तक्तह को नाम सवहतको वववरण अनसूुची १ 
बमोक्तजम नगरपातलकाको वेबसाईट राक्तखनेछ साथै सूचना पाटीमा समेत टाँस गररनेछ । ववरामीलाई औषधी 
उपचारको सहार्ता ददन ुअक्तघ तनजले नेपाल सरकारबाट तथा प्रदेश सरकार र स्थानीर् तहह बाट औषधी 
उपचार वापत रकम तलए नतलएको र तलएको भए कतत रकम तलएको हो सो कबतुलर्तनामा अनसूुची-२ 
बमोक्तजम गनुयपनेछ ।  

(१५) र्स तनर्मावली वमोक्तजम राहत र क्षततपूततय प्राप् त गनय अनसूुची ३  र अनसूुची ४ बमोक्तजम तनवेदन 
पेश गनुयपनेछ ।   
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(१६) नक्तजकको हकदाराः आतथयक सहार्ता तलन ववरामी आउन नसक्ने अवस्था रहेमा ववरामीको नक्तजकको 
नातेदार पतत पक्तत् न सगोलको छोरा अवववावहता छोरा छोरी धमयपतु्र अवववावहता धमयपतु्री ववधवा छोरा वहुारी 
छोरा र छोरा वहुारी दवैुको मतृ्र् ुभैसकेको अवस्थामा तनजह बाट जन्मेको नातत अवववावहता नाततनी  

 क सगोलको बाजे वज्रै् र वववावहता मतृक मवहलाको हकमा सगोलको सास ुससरुा  

ख तभन् न बसेको पतत वा  पत् नी  

ग तभन् न बसेको छोरा  अवववावहता छोरी धमयपतु्र अवववावहत धमयपतु्री वा ववदरु वा ववधवा घ 
छोरा वा बहुारी  

ङ तभन् न बसेको बाब ुआमा 
च सगोलको दाज ुभाई अवववावहता दददी बवहनी 
छ सगोलको दाज ुभाई अवववावहत दददी ववहनी 
ज सगोलको भततजा भततजी सौतेनी आमा 
ु सगोको काका ववधवा कावक भाउज ुभाई बहुारी नातततन बहुारी 
ञ धमयपतु्री  ववधवा छोरा बहुारी छोरा र छोरा आमा ववुा दाज ुभाई छोरा छोरी वा वडा 
कार्ायलर्को नाता प्रमाक्तणत सवहत तसफाररस गररएका नक्तजकका नातेदार लाई ददन सवकनेछ ।  

ट उल्लेक्तखत क्रमका कुनै हकदार पत्ता नलागेको अवस्थामा अन्र् व्र्क्तक्तलाई कुनै पतन राहत 
क्षततपूततय आतथयक सहार्ता ददन सवकनेछैन ।  

10. कोषको लेखा तथा लेखापरीक्षणाः (१) कोषको लेखा तथा लेखा परीक्षण देहार् बमोक्तजम 
गररनेछ ।  

क र्स कोषको लेखा नेपाल सरकारको स्वीकृत मापदण्ड तथा प्रकृर्ा बमोक्तजम राख्नपुनेछ  

ख कोषको लेखा राख ने र लेखापरीक्षण गराउने क्तजम्मेवारी लेखा उत्तरदावर् अतधकृत र लेखा 
प्रमखुको हनुेछ । 

ग नगरपातलकाको आन्तररक लेखा परीक्षकले कोषको आन्तररक लेखा परीक्षण गने छ । 

घ कोषको अक्तन्तम लेखा परीक्षण महालेख परीक्षकबाट गररनेछ ।  

11. नगर स्तरीर् ववपद् व्र्वस्थापन सतमतताः (१) र्स नगरपातलकाकामा ववपद् व्र्वस्थापन 
सम्बन्धी नीतत तनमायण तथा अन्र् आव्र्क कार्य गनय देहार् बमोक्तजम ववपद व्र्वस्थापन सतमतत 
रहनेछ ।  

क नगर प्रमखु      संर्ोजक 

ख नगर  उप प्रमखु     सदस्र्  

ग पूवायधार सतमतत संर्ोजक     सदस्र् 

घ सामाक्तजक ववकास सतमतत संर्ोजक    सदस्र् 

ङ वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन सतमतत संर्ोजक  सदस्र्  

च क्तजल्ला प्रहरी कार्यलर्का प्रतततनतध    सदस्र् 
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छ इक्तन्जतनर्र       सदस्र् 

ज नेपाल रेडक्रस प्रतततनतध    सदस्र् 

ु आधारभतू स्वास््र् तथा सरसफाई कार्ायलर्  सदस्र् 

र्ोजना शाखा प्रमखु      सदस्र् 

ञ ववपत परेको वडाको वडा अयकर्क्ष       पदेन सदस्र् 

ट वडा सदस्र्ह  मयकरे्बाट नगरसभाले मनोनर्न गरेका २ जना सदस्र्  स्थानीर् गैर ठ 
सरकारी सामदुावर्क संस्था प्रतततनतध समाजसेवी मयकरे् नगर सभाले मनोनर्न गरेका  मवहला 
दतलत अतनवार्य ४ जना    सदस्र्     

ड स्थानीर् स्तरमा उपलब्ध ववपद व्र्वस्थापन सम्बन्धी ववज्ञ मयकरे् नगरपररषदले मनोनर्न 
गरेका २ जना      सदस्र्  

12. नगर स्तरीर् ववपद् व्र्वस्थापन सतमतताः (२) नगर स्तरीर् ववपद् व्र्वस्थापन सतमततको 
काम कतयव्र् र अतधकाकार देहार् बमोक्तजम हनुेछ ।  

 (क) ववपद व्र्वस्थापन सम्बन्धी नीततगत तथा कानूनी एवं संस्थागत व्र्वस्था गने ।   

 (ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीर् तहह  तथा अन्र् सरकारी गैर सरकारी तनजी 
क्षेत्रह  एवं अन्र् सरोकारवालाह को वीचमा समन्वर्, सम्बन्ध  र सहकार्य गरी स्रोत, सहर्ोग र  
सहभातगता प्रवियन गने ।  

13. वडा स्तरीर् ववपद् व्र्वस्थापन सतमतताः (१) र्स वडामा ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी तोवकएका 
आव्र्क कार्य गनय देहार् बमोक्तजम ववपद व्र्वस्थापन सतमतत रहनेछ  

क वडा अयकर्क्ष        सदस्र् 

ख वडा सदस्र्        सदस्र्    

ग वडामा रहेको प्रहरी प्रमखु      सदस्र् 

घ स्वास््र् चौकी प्रमखु       सदस्र् 

ङ वडा अयकर्क्षले तोकेको मायकर्ातमक ववद्यालर्को प्रधानायकर्ापक  सदस्र् 

च रेडक्रस प्रतततनतध       सदस्र् 

छ वडामा रहेका गैर सरकारी संस्थाका प्रतततनतधह  मयकरे्बाट वडा अयकर्क्षले तोकेको एकजना 
         सदस्र् 

ज वडा सक्तचव         सदस्र् सक्तचव 

14.  वडा स्तरीर् ववपद् व्र्वस्थापन सतमततको काम कतयव्र् र अतधकाराः (१) वडा स्तरीर् ववपद् 
व्र्वस्थापन सतमततको काम कतयव्र् र अतधकारह  देहार् बमोक्तजम हनुेछन ्।   

 क वडामा ववपद्को पूवय तर्ारी प्रततरोध र प्रततकार्य लगार्तका कार्यह को सम्बन्धमा नीततगत 
कानूनी र संस्थागत एवं समन्वर् सम्बन्धी कार्यह  सम्पादन गने।   
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15. आतथयक सहार्ता तनधायरण तथा तसफाररस सतमतताः (१) आतथयक  पले ववपन् न 
नागररकह लाई नागररक राहात क्षततपूततय औषधी उपचार खचय उपलब्ध गराउने प्रर्ोजनका 
लातग नगर स्तरमा देहार् बमोक्तजमको तसफाररस सतमतत रहनेछ ।  

क नगर प्रमखु        अयकर्क्ष 

ख कार्यकारी अतधकृत        सदस्र् 

ग क्तजल्ला अस्पतालका क्तचवकत्सक     सदस्र् 

घ आतथयक प्रशासन प्रशासन प्रमखु     सदस्र् 

ङ सामान्र् प्रशासन शाखा प्रमखु     सदस्र्  

च सामाक्तजक ववकास सतमतत संर्ोजक वा तनज तोकेको   सदस्र् 

छ सामाक्तजक ववकास सतमततको मवहला सदस्र्    सदस्र् 

ज आधारभतू स्वास््र् तथा सरसफाई कार्ायलर् प्रमखु     सदस्र्–सक्तचव 

(२) उपदफा बमोक्तजम आतथयक  पले ववपन् न व्र्क्तक्तलाई ददईने औषधी उपचार खचयका लातग 
नगरपातलकाले राहत कोष स्थापना एवं सञ् चालन गनय वावषयक ७ लाख अनदुान स्व प उपलब्ध 
गराउनेछ । आव्र्कता अनसुार थप रकम समेत ववतनर्ोजन गनय सक्नेछ । र्ो कोषमा 
न्र्नुतम १ लाख ५ हजार मौज्दात रहनेछ ।  

(४) मातथ उपतनर्म अनसुारको सतमततले उपचार रकम तनधायरण गदाय आव्र्कता अनसुार 
ववशेषज्ञको रार् तलन सक्नेछ । र्स तनदेक्तशका अनसुारका सम्पूणय कारवाहीको लातग आधारभतू 
स्वास््र् तथा सरसफाई अन्तरगत इकाई रहनेछ ।  

16. आधारभतू स्वास््र् तथा सरसफाई कार्ायलर्को काम कतयव्र् तथा अतधकाराः आधारभतू स्वास््र् 
तथा सरसफाई कार्ायलर्को काम कतयव्र् तथा अतधकार तोवकए बमोक्तजम हनुेछन ्। 

17. प्राववतधक सतमतताः (१) आतथयक सहार्ता उपचार खचय तनधायरण गनय देहार् बमोक्तजमको एक 
प्राववतधक सतमतत रहनेछ ।  

क आधारभतू स्वास््र् तथा सरसफाई कार्ायलर्    अयकर्क्ष 

ख  आतथयक प्रशासन प्रशासन प्रमखु     सदस्र् 

ग सामान्र् प्रशासन प्रमखु      सदस्र् 

घ क्तचवकत्सक         सदस्र् 

ङ र्ोजना शाखा प्रमखु       सदस्र् 

च सामाक्तजक शाखा प्रमखु      सदस्र्–सक्तचव 

18.  प्राववतधक सतमतताः (१) प्राववतधक सतमततको काम कतयव्र् र अतधकारह  देहार् वमोक्तजम  

हनुेछन ्।  

 क आतथयक सहार्ता प्रदान गनय आव्र्क पने नीततगत कानूनी संस्थागत व्र्वस्था वारे रार् 
पेश गने ।  
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 ख लाभग्राहीह लाई प्रदान गनुयपने रकम तसफाररस गने ।  

  

19. आतथयक सहार्ताको तनणयर्ाः (१) आतथयक सहार्ताको तनणयर् गदाय देहार् बमोक्तजमको कार्यववतध 
अपनाइनेछ ।  

क कुनै व्र्क्तक्तलाई आतथयक सहार्ता प्रदान गदाय सञ् चालक सतमततको तनणयर् बेगर गनय पाइने 
छैन  

ख आतथयक सहार्ता प्राप् त गनयका लातग आव्र्क पषु्ट्याँ  गने कागजात पेश गनुयपनेछ । 

ग कोषमा मौज्दात रकमको अवस्था हेरेर मात्र आतथयक सहार्ताको तनणयर् गनुयपनेछ । 

घ कोषमा १५ प्रततशत भन्दा कम रकम मौज्दात रहने गरी आतथयक सहार्ता प्रदान गनय पाइने 
छैन । 

ङ कोषबाट गररने आतथयक सहार्ताको तनणयर् सामान्र्तर्ा सतमततको बहमुतबाट हनुेछ । 

च सतमततबाट बहमुतले तनणयर् हनु नसकेमा वा हनु नसक्ने अवस्था रहेमा अयकर्क्षको तनणयर् 
अक्तन्तम हनुे छ । तर र्स वापत ्को दावर्त्व तनजले नै बेहोनुयपनेछ । 

20.  आतथयक सहार्ताको प्राथतमकतााः (१) आतथयक सहार्ता प्रदान गदाय देहाए बमोक्तजमका 
लाभग्रीह लाई प्राथतमकता प्रदान गररनेछ ।  

 क अशक्त ववरामी 
 ख अपाङग 

 ग विृ विृा 
 घ वेखची व्र्क्तक्तह  

 ङ घरबार तबवहन 

 च प्राकृततक तथा गैर प्रकृततक ववपत तथा ववपतबाट पीतडत व्र्क्तक्त 

 छ नगरपातलकाका कमयचारीह लाई घातक रोग लातग स्वास््र् उपचार गनुय परेमा । 

पररच्छेद-३ 

अनदुान सम्बन्धमा  

21. संस्थाको सूची दतायाः (१) अनदुान प्राप् त गनय तनवेदन पेश गने संस्थाले अनसूुची-१० बमोक्तजमको 
ढाँचामा भरी नगरपातलकाको सूचीमा दताय हनुपुनेछ । सोको लातग तोवकएको दस्तरु वुु ाउनपुनेछ।  

22. कार्यक्रममा दोहोपना हनु नहनुाेः (१) नगरपातलकाको कार्यक्रमसँग दोहोपना हनुे गरी कार्यक्रम 
संचालन गनय पाइनेछैन त्र्सको लातग नगरपातलकाले अनसूुची १२ बमोक्तजम सूचना प्रकाक्तशत गनेछ 
।   

23. प्राथतमकताका क्षते्राः (१) नगरपातलकाले अनदुान उपलब्ध गराउन प्रस्ताववत कार्यक्रमको 
स्वीकृतत देहार्का प्राथतमकताका आधारमा गनुयपनेछ ।  
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 क मवहला दतलत आदीवासी जनजाती र वपछतडएका समदुार्ह  सँग सम्बक्तन्धत आर्मूलक 
सीपमूलक रोजगारी तसजयना एवं क्षमता ववकास गने कार्यक्रमह   

 ख जनचेतनामूलक तथा साक्षरतामूलक कार्यक्रमह   

  ग सम्पदा संरक्षण तथा पर्यटन ववकास सम्बन्धी कार्यक्रमह  

  घ वातावरण संरक्षण संवियन र ववकास सम्बन्धी कार्यक्रमह  

  ङ ववपद जोक्तखम न्र्नीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमह  

  च समदुार्मा आधाररत सहभातगतामूलक कार्यक्रमह   

  छ शहरी तथा ग्रामीण गररवी न्र्नुीकरणकरणमा सहर्ोग परु् र्ाउने कार्यक्रमह  

  ज वाल ववकास बालिम उन्मलुन बालस्वास््र् बालक्तशक्षा बाल अतधकार वाल मनोववज्ञान    
 सम्बन्धी कार्यक्रम  

  ु खेलकुद ववकाससँग सम्बक्तन्धत कार्यक्रमह  

  ञ स्थानीर् टोल समदुार्को क्षमता ववकास पूवायधार ववकास सामाक्तजक पररचालन एवं         
   सहभातगतामूलक कार्यक्रम  

  ट स्थानीर् स्रोत र साधन पररचालन हनुे कार्यक्रमह  

  ठ नेपाल सरकार र नगरपातलकाको उद्द्र् हातसल गनय सहर्ोग परु् र्ाउने कार्यक्रम   
  ड प्रशासन व्र्वस्था र  ववकासमा मातमलाह मा वव् वमा प्रादुयभाव भएका ददगो ववकास       
लक्ष्र् हातसल गनय सघाउन परु् र्ाउने ।   

13. अनदुानको प्राप् त गनय सूची दताय गनुयपनेाः (१) अनदुानका लातग आवह्यन गररएको सूचना अनसुार 
नगरपातलका देहार्का कागजातह  पेश गरी सूचीकृत हनुपुनेछ ।  

  क तनवेदन  

  ख नववकरण सवहत संस्था दताय प्रमाण पत्रको प्रतततलवप 

  ग नववकरण सवहत आर्कर दताय प्रमाणपत्र 

  घ संस्थाको ववधान प्रतततलवप 

  ङ गत आव लेखापरीक्षण प्रततवेदन 

  च संस्थाको संचालक सतमततको वैठकको तनणयर् प्रतततलवप 

  छ वडा तसफाररस पत्र  

  ज गत आवमा प्राप् त अनदुानको प्रमाक्तणत ववस्ततृ वववरण 

  ु समाज कल्र्ाण पररषदमा आवि भएको प्रमाण पत्रको प्रतततलवप 

  ञ नगरपातलकाको गैर संस्थाको मौजदुा सूचीमा सूचीकृत भएको प्रमाण पत्रको प्रतततलवप 

  ट कार्यक्रमको ववस्ततृ वववरण 

  ठ गत वषयको आर्व्र्र् 

  ड सञ् चालक सतमततको ववस्ततृ वववरण 
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  ढ उल्लेक्तखत कागजातह  संस्थाको अयकर्क्ष वा महासक्तचवबाट प्रमाक्तणत भएको ।  

14. अनदुान प्रकार र प्रकृर्ाह ाः (१) नगरपातलकािारा प्रदान गररने अनदुान देहार् बमोक्तजम हनुेछन ्।  

  क संस्थागताः (१) कुनै पतन सरकारी संस्था अधयसरकारी संस्था कानून बमोक्तजम स्थावपत गैर 
नाफामूलक संस्थाह लाई त्र्स संस्थाले पेश प्रस्ताव ववतनर्म ११ मा उल्लेक्तखत प्राथतमकताको आधारमा 
अनसूुची ११ बमोक्तजम मलु्र्ाङकन गरी कार्यक्रम स्वीकृत गरी संस्था आफैले सम्पूणय कार्य गनय गरी 
प्रगतत वववरणको आधारमा तनकासा उपलब्ध गराइनेछ । तर स्वीकृत कार्यक्रमको एक ततहाई रकम 
पे्की स्व प उपलब्ध गराउन सवकनेछ ।  

(२) अक्तन्तम वकस्ता रकम भने कार्य सम्पन् न भए प् चात मात्र उपलब्ध गराउने सवकनेछ । र्सरी 
सम्बक्तन्धत संस्थाले कार्यक्रम बनाई खचय गने गरी तनकासा रकम पठाउँदा उक्त कार्यको लेखा परीक्षण 
प्रततवेदन समेत उपलब्ध गराउने व्र्वस्था समेत सम्ुौतामा उल्लेख गनुयपनेछ ।   

  ख कार्यक्रम अनदुानाः (१) कुनै पतन सरकारी संस्था अधयसरकारी संस्था कानून बमोक्तजम स्थावपत 
गैर नाफामूलक संस्थाह लाई त्र्स संस्थाले पेश प्रस्ताव ववतनर्म ११ मा उल्लेक्तखत प्राथतमकताको 
आधारमा अनसूुची ११ बमोक्तजम मलु्र्ाङकन गरी कार्यक्रम स्वीकृत गरी संस्था आफैले सम्पूणय कार्य 
गनय गरी प्रगतत वववरणको आधारमा तनकासा उपलब्ध गराइनेछ ।  

(२) उक्त कार्यको अनगुमन मलु्र्ाङकन अनसूुची-९ बमोक्तजमको ढाँचामा भरी नगरपातलकाकाले गने गरी 
प्रगतत वववरणको आधारमा सोधभनाय स्व प रकम उपलब्ध गराउने व्र्वस्था गराईनेछ ।  

(३)  तर स्वीकृत कार्यक्रमको एक ततहाई रकम पे्की स्व प उपलब्ध गराउन सवकनेछ । अक्तन्तम 
वकस्ता रकम भने कार्य सम्पन् न भए प् चात मात्र उपलब्ध गराउने सवकनेछ ।  

(४) र्सरी सम्बक्तन्धत संस्थाले कार्यक्रम बनाई खचय गने गरी तनकासा रकम पठाउँदा उक्त कार्यको लेखा 
परीक्षण प्रततवेदन समेत उपलब्ध गराउने व्र्वस्था समेत सम्ुौतामा उल्लेख गनुयपनेछ ।  

पररच्छेद-३ 

सेवा सवुवधा सम्बन्धमा  

15. पदातधकारी, सल्लाहकार तथा कमयचारीह लाई प्रदान गररन े सेवा सवुवधााः (१) नगर सभाको तनणयर् 
बमोक्तजम नगर प्रमखुले आदेश स्वीकृत गरेमा नगर प्रमखुलाई भ्रमण खचय तनर्मावली २०६४ बमोक्तजम 
प्रथम तह र अन्र् पदातधकारीह लाई वितीर् तहको सेवा सवुवधा उपलब्ध गराइनेछ ।  

(२) सल्लाहकारह लाई तनजह लाई प्रदान गररएको तनर्कु्तपत्रमा तोवकएको िेणी वमोक्तजम उपलब्ध 
गराइनेछ ।  

(३)  नगर सभा, नगर कार्यपातलका र वडा सतमततको भत्ता वापत कार्यसञ् चालन तनदेक्तशका २०७३ को 
व्र्वस्था बमोक्तजम नै प्रतत वैठक   १५००। को दरले भत्ता उपलब्ध गराउने ।  

(३) सो वैठक व्र्वस्थापनमा खवटने अन्र् कमयचारीह लाई समेत तोवकएको भत्ता उपलब्ध गराइनेछ ।  

कमयचारीह को हकमा भ्रमण खचय तनर्मावली, २०६४ बमोक्तजम नै हनुेछ ।  
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(४) पालो पहरामा खवटन े कमयचारीलाई प्रततददन ७५  पैर्ा र अततररक्त समर्मा काम गरे वापत 
कमयचारीह लाई प्रततददन एकमअु   २५०। उपलब्ध गराउने । करारमा कार्यरत कमयचारीह लाई स ुको 
तलवको एक मवहना वरावर हनु आउने रकम चाडपवय खचय वापत उपलब्ध गराउने । नगरपातलकाले 
खटाएका सरुक्षामकमीह लाई प्रततददन   १५०। का दरले पाररितमक उपलब्ध गराउने ।   
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पररच्छेद-३ 

छात्रवतृत सम्बन्धमा 
16. छात्रवतृतको ववषर् स्वीकृत हनुपुनेाः (१) प्रत्रे्क आतथयक वषयको वजेटको तसिान् त तथा प्राथतमकता, नीतत 

तथा कार्यक्रम बजेट तजुयमा गदाय नगरपातलकािारा प्रदान गररन ेसवै प्रकारका छात्रवतृतह को वववरण 
सम्बक्तन्धत शाखा/कार्ायलर्ले तर्ार गरी  सामान्र् प्रशासन शाखाले प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृत माफय त 
नगर कार्यपातलका समक्ष छात्रवतृतको ववषर् पेश गनुयपनेछ । 

(२) उप तनर्म (१) बमोक्तजम प्राप् त भएको प्रस्तावलाई आव्र्क जनशक्तक्तलाई ृषवअगत गरी नगर 
कार्यपातलका समक्ष पेश गरी पाररत भए प् चात नगर सभाबाट स्वीकृत गररनेछ ।  

(३) उप तनर्म (२) बमोक्तजम छात्रवतृत भए पतछ सामान्र् प्रशासन शाखाले छात्रवतृतको ववषर् उम्मेदवारको 
र्ोगर्ता, संखर्ा, ववतध उल्लेख गरी प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृत माफय त सावयजतनक  पमा प्रकाक्तशत गनुयपनेछ  

17. छात्रवतृत तनधायरण सतमतताः (१) छात्रवतृत सम्बन्धी नीतत तनधायरण समन्वर् तथा व्र्वस्थापन गनय देहार् 
बमोक्तजमको सतमतत रहनेछ ।  
(क) नगर प्रमख       अयकर्क्ष 

(ख) सामाक्तजक ववकास सतमतत संर्ोजक     सदस्र् 
(ग) प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृत     सदस्र्  
(घ) नगरको क्तशक्षा/स्वास््र्/कृवष/आतथयक प्रशासन शाखा प्रमखु सदस्र् 
(ङ) सामान्र् प्रशासन शाखा प्रमखु     सदस्र् सक्तचव 

18. छात्रवतृत तनधायरण सतमततको काम कतयव्र् र अतधकाराः  (१) छात्रवतृत तनधायरण सतमततको काम कतयव्र् 
र अतधकारह  देहार् बमोक्तजम हनुेछन ्। 

क छात्रवतृत सम्बन्धी नीततगत, कानूनी र संस्थागत व्र्वस्था गने ।  

ख  छात्रवतृत सम्बन्धी कार्यह मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार एवं अन्र् स्थानीर् तहह  र 
सरोकारवालाह  वीच समन्वर् गने ।  

19. छात्रवतृत छनौट सतमतताः (१) स्वीकृत छात्रवतृतमा उम्मेदवार छनौट गनय देहार् बमोक्तजमको छनौट 
सतमतत रहनेछ ।  
(क) प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृत वा तनजले तोकेको  
अतधकृत स्तरको कमयचारी      अयकर्क्ष  
(ख) नगरको क्तशक्षा/स्वास््र्/कृवष शाखा प्रमखु   सदस्र् 
(ग) सामान्र् प्रशासन शाखा प्रमखु     सदस्र् सक्तचव 

20. छात्रवतृत छनौट सतमततको काम कतयव्र् र अतधकाराः (१) छात्रवतृत छनौट सतमततको काम कतयव्र् र 
अतधकारह  देहार् वमोक्तजम हनुेछन ्।  
 क कार्यववतध तनमायण गरी छात्रवतृतको लातग र्ोगर् उम्मेदवार छनौट गरी तसफाररस गने । 
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21. खलुा प्रततर्ोतगताबाट उम्मेदवार छनौट गनुयपनेाः (१) र्स तनर्मावलीमा अन्र्था व्र्वस्था भएकोमा वाहेक 
छात्रवतृत लातग उम्मेदवारको लातग र्ोगर् उम्मेदवार छनौट गदाय खलुा प्रततर्ोतगताबाट गररनेछ ।  

22. छात्रवतृत छनौटमा समावेक्तशतालाई अवलम्वन गनुयपनेाः (१) नगरपातलकाको छात्रावतृत कोटाको संखर्ाको 
आधारमा सतमततले समावेक्तशता  तथा अनसूुची १४ बमोक्तजमको ववपन् नतालाई समेत अवलम्वन गनुयपनेछ।  

23. सावयजतनक सूचना प्रकाशन गनुयपनेाः (१) खलुा प्रततर्ोतगतािारा उम्मेदवार छनौट गदाय आव्र्क पने 
र्ोगर्ता, कागजात तथा पूरा गनुयपने शतयह  सवहत कम्तीमा १५ ददनको दरखास्त पेश गनय सावयजतनक 
सूचना आह्यवन गनुयपनेछ ।  

24. कबतुलर्त गनुयपनेाः (१) छात्रवतृतका लातग छनौट भएका उम्मेदवारले अनसूुची १३ बमोक्तजम 
कबतुलर्तनामा गनुयपनेछ ।  

25. प्रततवेदन पेश गनुयपनेाः (१) छात्रवतृत प्राप् त गने उम्मेदवारले मातसक हाक्तजर सवहत तनजको प्रगतत 
प्रततवेदन तथा वक्रर्ाकलाप खलु्ने सम्बक्तन्धत क्तशक्षणबाट प्रततवेदन एवं सम्पूणय अयकर्र्न प् चात समेत 
अनसूुची १४ बमोक्तजम प्रततवेदन पेश गनुयपनेछ ।  

26. ववषर् पररवतयन गनय नपाईनाेः (१) कसैले पतन छात्रवतृतको ववषर् पररवतयन गनय पाईनेछैन ।  
27. दोहोरो छात्रवतृत प्रदान नगररनाेः कुनै पतन ववषर् र कुनै व्र्क्तक्तलाई दोहोरो पने गरी छात्रवतृत प्रदान 

गररनेछैन ।  
28. दण्ड सजार्ाः (१) ुठुो वववरण पेश गरी छात्रवतृत प्राप् त गरेमा र प्राप् त छात्रवतृतको शतय वमोक्तजम  

अयकर्र्न नगरेमा ववगो ५० प्रततशत जररवाना सवहत सरकारी वाँकी सरह असलु उपर गररनेछ  

29. तनर्ामावलीमा संशोधनाः (१) सञ् चालक सतमततको तसफाररसमा र्स कार्यववतधमा प्रचतलत कानूनको 
प्रततकूल नहनुे गरी नगर कार्यपातलकाले र्स कार्यववतधमा संशोधन गनय सक्ने छ। 

30. अनगुमन व्र्वस्थााः (१) र्ो तनर्मावली बमोक्तजम नागररक राहत क्षततपूततय आतथयक सहार्ता तथा अनदुान 
तथा सवुवधा सम्बन्धी कार्यको अनगुमन गनय नगर प्रमखु सर्ोजकत्वमा सामाक्तजक ववकास सतमतत संर्ोजक 
अनगुमन तथा मूल्र्ाङकन शाखा र कार्यकारी अतधकृत सवहतको एक अनगुमन संर्न्त्र रहनेछ । 

31.  (१) र्स तनर्मावली ववपररत कार्यह  प्रचतलत कानून बमोक्तजम दण्डनीर् हनुेछन ्।  

32. बाधा अड्काउ फुकाउनाेः (१) र्स तनर्ामावली अनसुार कोषको सञ् चालनमा कुनै बाधा अड्काउ 
आइपरेमा र्सको बाधा अड्काउ फुकाउने अतधकार नगर कार्यपातलकामा रहनछे।र्स तनदेक्तशकामा उल्लेख 
नभएका आतथयक प्रशासन सम्बन्धी अन्र् ववषर्का हकमा प्रचतलत आतथयक ऐन बमोक्तजम हनुेछ।र्ो 
तनर्मावली लागू हनुपूुवय तत्कालीन नीतत तनदेक्तशका तथा मापदण्ड, तनणयर् बमोक्तजम ववतरण गररएका राहत 
क्षततपूततय आतथयक सहार्ता अनदुान र सवुवधाह  र्सै तनर्मावली बमोक्तजम ववतरण भएको मातननेछ पनुाः 
राहत प्रदान गररनेछैन । 
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आधिकारिता मदु्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लाग ुहुनेि ।  

अनसूुची-१ 

(तनर्म ९ उपतनर्म १(१४) सँग सम्बक्तन्धत)

तस न तनणयर् तमतत र स्तर अनुदान 
शीषयक 

गो भौ 
नं 

तमतत ठेगाना नाम थर वववरण रकम फोटो कैवफर्त 
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आधिकारिता मदु्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लाग ुहुनेि ।  

अनसूुची-२ 

(तनर्म ९ उपतनर्म १(१४) सँग सम्बक्तन्धत) 

कबतुलर्तनामा 

िीमान प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृत ज्रू्      तमतताः  

छेडागाड नगरपातलका        

नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्  

काकीगाउँ, जाजरकोट  

६ नं प्रदेश, नेपाल ।  

ववषर्ाः कबतुलर्तनामा ।  

छेडागाड नगरपातलका नगर कार्यपातलकाको वैठकको तमतत ………………………………………….को 
तनणयर्ानसुार…………………………………………छेडागाड नगरपातलका वडा नं    वस्ने म/मेरो 
……………………………………..लाई राहत/क्षततपूततय/आतथयक सहार्ता/छात्रवृतत/अनदुान/आतथयक सवुवधा को तनणयर् 
भएकोमा मैले हाल सम्म र्स नगरपातलका वा अन्तरगतका कार्ायलर्बाट दोहोरो पने गरी उल्लेक्तखत सेवा सवुवधा 
नतलएको हनुाले तनणयर्ानसुारको सेवा सवुवधा पाउनको लातग र्ो कवतुलर्तनामा पेश गरेको छु । र्दद ुठुो ठहरेमा 
कानून वमोक्तजम सहुलँा बुु ाउला ।  

कवतुलर्तनामा गराउने अतधकारीको    कबतुलर्तनामा गने व्र्क्तक्तको  

दस्तखताः      दस्तखताः 

नाम थराः       नाम थराः 

पदाः        

कार्ायलर्ाः       
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आधिकारिता मदु्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लाग ुहुनेि ।  

अनसूुची ३ 

(तनर्म ९ उपतनर्म १(१५) सँग सम्बक्तन्धत) 

आतथयक सहार्ता माग गदाय भनुयपने फाराम 

 

िी नगर प्रमखु ज्रू्, 

नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्, 

छेडागाड नगरपातलका, जाजरकोट । 

 

ववषर्ाः आतथयक सहार्ता पाउँ भन्न ेबारे । 

 

महोदर्, 

मेरो ................................................................ भई सम्पतत तथा जार्जेथा/ घर/घर 
जगगा  क्षतत ग्रस्त भएको/सम्पतत ............... जनाको मतृ्र्/ुघाईते/ तबरामी भएको हुँदा  . 
................................... आतथयक सहार्ता पाउँ भनी र्ो तनवेदन पेश गरेको छु । 
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आधिकारिता मदु्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लाग ुहुनेि ।  

अनसूुची ४ 

(तनर्म ९ उपतनर्म १(१५) सँग सम्बक्तन्धत) 

मतृक घाइते ववरामी पीतडत छात्र छात्राको वा नक्तजकको हकदारले आतथयक सहार्तको लातग ददने तनवेदनको 
ढाँचा          तमतत 

ववषर्ाः राहत क्षततपूतय आतथयक सहार्ता वा अनदुान उपलब्ध गराइ पाउँ । 

िीमान कार्यकारी अतधकृत ज्रू् 

छेडागाड नगरपातलका  
नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्  
काकीगाउँ, जाजरकोट  
६ नं प्रदेश, नेपाल ।   
सववनर् सेवामा नम्र तनवेदन गनयको खास कारण र्ो छकी तमतत /  /  मा   भएको/ भएका म मेरो वा 
देहार्को व्र्क्तक्तको म नक्तजकको हकदार भएकोले तनम्न कागजातह  संलग न गरी नगरपातलकािारा 
उपलब्ध गराउने राहत क्षततपूततय आतथयक सहार्ता अनदुान उपलब्ध गराई ददन र्ो तनवेदन गदयछु ।   
 

 

 

 

संलगन कागजातह  

1. नेपाली नागररकताको प्रमाण पत्र  

2. जन्मदताय प्रमाण पत्र 

3. नाता प्रमाक्तणत प्रमाण पत्र र संक्षरक प्रमाक्तणत  

4. मतृ्रू् दतायको प्रमाण पत्र 

5. प्रहरी मचुलु्का 
6. वडा कार्ायलर्को तसफाररस 

7. हालसालै क्तखचेको दइु प्रतत फोटो 

मतृक/पीतडत/ववरामी/ववद्याथी/प्रस्तावक 

नाम थर  

ठेगानााः  

तनणयर् वा घटना भएको तमतत 

मतृक/पीतडत/ववरामी/ववद्याथी/ प्रस्तावक 

नाम थर  

ठेगानााः  

दस्तखताः  

नाता 
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आधिकारिता मदु्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लाग ुहुनेि ।  

अनसूुची ५ 

(तनर्म ९ को उपतनर्म ११ सँग समब्नतधत) 

मतृक पीतडत ववरामी ववद्याथी प्रस्तावक वा नक्तजकको हकदारको नाममा वचत खाता खोल्न वैकलाई लेख ने पत्रको 
नमूना 

ववषर् शनु्र् मौज्दातमा वचत खाता खोतलददने वारे ।  

िी 

 

 

    भएका तनज व्र्क्तक्त वा नक्तजकको हकदारको वववरण र्सै पत्र साथ संलगन छ । सो वववरणमा उल्लेख भए 
बमोक्तजमका व्र्क्तक्त वा नक्तजकको हकदारको नाममा शनु्र् मौज्दातमा वचत खाता खोतलददन ुहनु अनरुोध छ ।  
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आधिकारिता मदु्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लाग ुहुनेि ।  

अनसूुची ६ 

-तनर्म ९ को उपतनर्म १० सँग सम्बक्तन्धत_ 

प=सं+=÷च=नं +=०७४।०७५                                           तमतताः २०७४।०९।१४ 

प्राप् त पत्र संखर्ा र तमतताः   

तबषर्ाः  वववरण पठाएको सम्बन्धमा ।     
 

िी. नगर प्रमखु ज्रू्=, 

छेडागाड नगरपातलका  
नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्  
काकीगाउँ, जाजरकोट  
६ नं प्रदेश, नेपाल ।   
देहार्का मतृक/घाइते/ववरामी/पीतडत/छात्र/छात्राका नक्तजकका हकदार कार्म भएका देहार्का व्र्क्तक्तह लाई आतथयक सहार्ता प्रदान गने प्रर्ोजनका लातग रकम तनकासा/फुकुवाको लातग 
अनरुोध छ । 

तस  
न 

मतृक /घाइते /ववरामी /पीतडत/ छात्र तथा छात्राको वडा कार्ायलर् 
तसफाररस 
तमतत नगर 
कार्यपातलको 
तनणयर् तमतत 

नक्तजकको हकदारको पाउने 
रकम   

कै
वफ
र्त 

 नाम थर उमेर तलङ्ग पेशा ठेगाना मतृ्र् भएको 
तनणयर् भएको 
स्थान  

मतृ्रू् 
घाइते 
क्षतत 
भएको 
तमतत 

घटना फोटो नाम उमेर तलङग पेशा ठेगाना नाता फोटो 
क्षतत 
भएको 
तमतत 

                    

वडा सधिव 



खण्ड २) काकीगाउँ, जाजरकोट वैशाख गते, २०७५ साल -अततररक्ताङ्क ३१  

23 
आधिकारिता मदु्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लाग ुहुनेि ।  

अनसूुची ७ 

(तनर्म २ को उपतनर्म (१)(ड) सँग सम्बक्तन्धत) 

sfo{qmdsf] k|:|:tfj / lga]bgsf] 9fFrf 

kl/of]]hgf k|:tfj 

!_ ;+:yfsf] gfd M 

@_ ;+:yf btf{ ldlt M 

#_ gljs/0f ldlt M 

$_ ;+:yf btf{ ePsf] sfof{no M 

%_ ;+:yfsf] sfo{If]q M 

^_ ;+:yfsf] sfof{no /x]sf] :yfg M 

&_ ;+:yfsf ;b:o ;+Vof M 

*_ sfo{qmdsf] lzif{s =========================== 

(_ sfo{qmd :yn ====================== 

!)_ nlIft ju{======================================= 

!!_ nlIft ;+Vof======================================= 

!@_ sfo{qmdsf] nfut 

-s_ nfut cg'dfg 

-v_ ;+:yf cfkm}n] a]xf]g]{ /sd / k|ltzt M 

-u_ 5]8fuf8 gu/kflnsf gu/ sfo{kflnsfsf]faf6 ck]Iff ul/Psf] /sd / k|ltzt M 

-3_ cGo lgsfoaf6 kfpg] ;xof]u /sd / k|ltzt M 

!#_ k|fljlws ;xof]u cfjZos kg]{÷gkg]{ M 

!$_ ;+o'Qm nufgLdf ;~rfng x'g]eP ;f] ;DaGwL ljj/0f===============================  
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!%_ nufgL Jo]xf]{g] >f]t==================================== 

!^_ -s_ o;cl3 o:t} vfnsf sfo{s|d ;+rfng eP gePsf] M 

-v_ ;+rfng u/]sf] ePdf cGo ;+:yf ;+u ;xof]u lnP÷glnPsf] M 

-u_ ;xof]u lnPsf] ePdf lnPsf ;+:yfx? M 

-3_ xfn pQm sfo{sf] cj:yf M 

!&_ cGo ljj/0fx? M 

;+:yfsf kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnL M 

cWoIf M pkfWoIf M ;lrj M ;x ;lrj M sf]iffWoIf ;b:ox? M 
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अनसूुची ८ 

(तनर्म २ को उपतनर्म (१)(प) सँग सम्बक्तन्धत) 
;Demf}tfsf] 9f+rf 

5]8fuf8 gu/kflnsf gu/ sfo{kflnsfsf]f / ===========================;++:yf aLr 

==================================af/] sf] ;Ddmf}t}tf kq 

5]8fuf8 gu/kflnsf] sfof{no -h;nfO{ o;kl5 k|yd kIf egL ;Daf]wg ul/g5_ / >L =============== 

;+:yf - 

h;nfO{ o;kl5 låQLo kIf elg ;Daf]wg ul/g]5_ sf aLr sf=d=kf=sf] ldlt ==== ===lg0f{o 

cg';f/========================:yfgdf =================================================== sfo{sf ug{sf nflu k|yd 

kIfn] 

?==========/sd pknAw u/fpg] / bf]>f] kIfn] ================sfo{ ug]{ ul/ tklzn adf]lhdsf zt{, 

aGb]h tyf 

bfloTjsf] clwgdf /xL ug{ ;Demf}tfkqdf :jtGq dGh"/Lsf ;fy ;xL 5fk u/L !÷! k|lt a'lem 

lnof}+–lbof}+ . 

zt{ aGb]h]h tyf bfloTjx? 

!= k|yd kIfn] sfo{s|dsf] ;Demf}tf /sd===============x'g]5, sfo{s|d z'? ug{ ## k|ltzt k]lZs 

pknAw u/fpg]5 . 
@= bf]>f] kIfn] sfo{s|d =================== ldlt / ;do leq ;DkGg u/L ;Sg" kg{]5 . ;Dkfbg ul/g] 

sfo{ 

u'0f:tl/o x'g' kg]{5 . 

#= k|yd kIfn] sfo{ ;Dkfbgsf] k|ultsf cfwf/df bf]>|f] ls:tf /sd låQLo kIfnfO{ ;f]wegf{÷k]ZsL 

:j?k 

pknAw u/fg' kg]{5 . 

$= k|yd kIfs]f tkm{af6 v6fOPsf sd{rf/Ln] ;Dkflbt sfo{sf] ;do ;dodf cg'udg tyf 

d'Nof+sg ug{' kg{]5 . 

;f] sf] k|ltj]bg k|fKt ePkl5 bf]>|f] ls:tf e"QmfgLsf] nflu k|lqmof cuf8L a9fOg]5 . clGtd ls:tf 

/sd 

sfo{ ;DkGg gu/L e'QmfgL ul/g] 5}g . sfo{ ;DkGg ePsf] ;ft lbg leq sfo{ ;DkGg ePsf] b'O{ 

k|lt k]z 

eP kZrft dfq clGtd ls:tf /sd e'QmfgL lbO{g]5 . 

%= o; ;Demf}tf adf]lhd lbtLo kIfn] sfd z"? gu/]df jf sfd z"? u/L aLrdf 5f]8]df jf 

sa"lnot adf]lhd 

sfd gu/]df k|yd kIfn] ================= sfo{sf] ;Demf}tf e+u ug{ ;Sg] 5 . o;/L ;Demf}tf e+u 

ul/Pdf låQLo 
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kIfn] k|yd ls:tf jf k]ZsL jfkt s'g} /sd lnO ;s]sf] ePdf ;/sf/L af+sL ;/x h"g;"s} tj/af6 

c;"n 

pk/ u/L lgodfg";f/ cfjZos sf/jfxL ul/g]5 . 

^= of] ;Demf}tf sfof{Gjog ubf{ s"g} ljjfb pTkGg ePdf cfk;L ;xdtLaf6 ljjfb 6'Ëf] nufOg]5 

. ;xdtLaf6 

ljjfb 6'Ë\ofpg g;s]df k|rlnt g]kfn sfg"g cg';f/ x'g]5 . 

&= o; ;Demf}tfdf pNn]v gePsf s"/fx?sf] xsdf ;fj{hlgs v/Lb P]g @)^#, :yfgLo lgsfo 

cfly{s 

k|zf;g lgodfjnL @)^$ cg'bfg ljlgodfjnL @)^& tyf k|rlnt g]kfn sfg'g adf]lhd x"g]5 . 

*= k|yd kIfaf6 k|fKt ;Ddmf}tf /sdsf] n]vfk/LIf0f ug{] u/fpg] bfloTj l4tLo kIfsf] x'g]5 . 

(= sfo{s|d sfo{Gjogsf] sfo{tflnsf k|yd kIfnfO{ bf]>|f] kIfn] pknAw u/fpg' kg{]5 . 

o; lalgodfjnL cg';f/ ul/g] sfo{s|dx?df pk/f]Qm adf]lhdsf] ;Ddmf}tf clgafo{ nfu' x'g]5 . 

o; ;Ddmf}tfdf 

ePsf ljifo afx]ssf ljifodf b'a} kIfsf] dGh'/Ldf yk ug{ ;lsg]5 . 

k|y|yd kIf låQLo kIf 

================================= ================================ 

-=======================_ ->L===========================_ 

===================== cWoIf 

5]8fuf8 gu/kflnsf] sfof{no ============ ;+:yf 

;fIfL ;fIfL 

============================ =============================== 

->L ===================_ ->L========================_ 

============== ;lrj 

============ =========;+:yf 

{ 

O{lt ;Djt @)^& ;fn ========== dlxgf ================== ut] /f]h================ z'ed\ . 
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अनसूुची ९ 

(तनर्म १४ को उपतनर्म (२)(ख)(२) सँग सम्बक्तन्धत) 

cg'udg k|l|tj]]bg kmf/fd 

!_ ;+:yfsf] gfd M–=============================== 

@_ ;+:yfsf] 7]ufgf M–================================ 

#_ ;+:yfsf] cWoIf -ljj/0f pknAw u/fpg] kbflwsf/L_M–=================================== 

$_ sfo{s|d z'? ldlt M–=================================sfo{ ;DkGg x'g] ldlt============= 

s|= ;+= sfo{s|dsf] lj:t[t ljj/0f nIo K|fult s}lkmot 

!= ;Ddmf}tfdf tf]lsPsf sfo{x? 

ldltdf ;DkGg eP÷gePsf] 

@= sfo{s|d k|ult -k|ltztdf_ 

# nfeflGjt If]q 

$ nfeflGjt ju{, JolQm 

% 

^ 

& 

* 

( 

cg'udg tyf d'Nof8=sg ;'rsf+s ;Ddmf}tf cg';f/ tf]Sg ;Sg] . 

sfo{s|d ;dflKt kZrft nfeflGjt x'g] If]q, ju{ tyf ;d'bfosf] ljj/0f M 

sfo{s{s|d|dsf] nfut Joxf]g]g]{ ]{ >f]t]tx? M 

-v_ sfo{ of]hgf======================================== 

– k|:tfljt sfo{s|d ;DkGg x'g] ;dofjlw M========================================= 

– sfo{ ;"rf?========================================= 

– k'i6\ofO{sf cfwf/x?=============================== 
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cg';"l"r १० 

( तनर्म २१ को उपतनर्म १ सँग सम्बक्तन्धत ) 
;'rL btf{ 

pkef]Q]Qmf, ;fd'bflos / u}/;/sf/L ;+3+3 ;+:+yfx?nfO{ ;"lrbtf{ ;"r"rgf cfx\j\fg 

cfly{s jif{ ================= df 5]8fuf8 gu/kflnsf gu/ sfo{kflnsfsf]fs]f If]qleq sfo{ ug{ OR5's 

;+3, ;+:yf, ;+u7g, Sna, 

cWoog s]Gb|, d08n, kl/ifb nufot u}/ gfkmfd"ns u}/;/sf/L ;+3 ;+:yfx?nfO{ gu/kflnsf gu/ 

sfo{kflnsfsf]fsf] df}h'bf ;'lrdf 

;"lrs[t x'g tkzLn adf]lhd sfuhftx? ;+nUg /flv !% lbg leq cfj]bg 5]8fuf8 gu/kflnsf 

gu/ sfo{kflnsfsf]f 

==================ljefu . dxfzfvf . zfvfdf k]z ug'{x'g of] ;"rgf k|sflzt ul/Psf] . Dofbleq btf{ 

x'g gcfPsf 

cfj]bgx?nfO{ ;"lrdf ;dfj]z ul/g] 5}g . 

tkzLn 

!= lgj]bgsf] ;Ssn k|lt 

@= ;+:yf btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnkL gljs/0f ;lxt 

#= Kofg btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnkL gljs/0f ;lxt 

$= ;+:yfsf] ljwfgsf] k|ltlnkL 

%= n]vf kl/If0f k|ltj]bgsf] k|ltlnkL 

^= ;+:yfsf] ;+rfns ;ldltsf] a}7ssf] lg0f{o k|ltlnkL 

&= j8fn] sfo{qmd pko'Qm elg u/]sf] l;kmfl/zsf] ;Ssn} kq . 

*= cl3Nnf] jif{df -olb lnPsf] eP_ k|fKt u/]sf] ;xof]u /sd / ;f]af6 ePsf] pknlAw, vr{sf] 

laa/0f 

;DaGwLt kbflwsf/Ln] k|dfl0ft u/L k]z ug{' kg]{ . 

(= ;dfh sNof0f kl/ifb\df cfj4 ePsf] k|df0f kqsf] k|ltlnkL . 
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!)= ut cf=a=dfgu/kflnsf gu/ sfo{kflnsfsf]fdf df}h'bf ;"lrdf ;'lrs[t ePsf] eP ;f] sf] 

k|ltlnlk . 

!!= ;+rfng ul/g] aflif{s jf k6s] sfo{qmdsf] ljj/0f . 

!@= ;+:yfsf] ut jif{sf] cfo Aoo ljj/0f . 

!$= ;+:yfsf] ;~rfns ;ldlt ;b:ox?sf] ljj/0f . 

  



खण्ड २) काकीगाउँ, जाजरकोट वैशाख गते, २०७५ साल -अततररक्ताङ्क ३१  

30 

आधिकारिता मदु्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लाग ुहुनेि ।  

अनसूुची ११ 

(तनर्म १४ को उपतनर्म १(क)(१)(ख)(१) संग सम्बक्तन्धत) 

;'rL d'N'ofFsgsf cfwf/x? 

s_ k]zfut / k|f|fljlws of]U]UotfM 

ljut # jif{sf] cjlwdf sfof{g'ej ;lxtsf] sfuhft @) 

ljut @ jif{sf] cjlwdf sfof{g'ej ;lxtsf] sfuhft !@ 

ljut ! jif{sf] cjlwdf sfof{g'ej ;lxtsf] sfuhft * 

v_ ljutsf] sfo{ ;DkfbgM 

sfo{ ;Dkfbg jif{ c+s ef/ 

jflif{s @ c+sn] % jif{sf] !) 

u_ dfu u/] cg';';';f/sf] sfuh ;DaGwLM 

;Dk"0f{ sfutx? k]z u/L k"0f{ ?kdf k]z ePsf] !) 

k]z gu/]sf] ) 

3_ ;|f|]t / cj:yfM 

!—# nfv;Dd j}+s df}Hhft÷sfo{ k"FhL @) 

!—@ nfv ;Dd j}+s df}Hhft÷sfo{ k"FhL !^ 

%)—! nfv ;Dd j}+s df}Hhft !@ 

#)—%) xhf/ ;Dd j}+s df}Hhft * 

ª_ sfg"g"gL ;IfdtfM 

sfg"gL ?kdf cfjZos ;a} sfuhft ePsf] / s'g} sfg"gL 

;hfo gkfPsf] !) 
sf/jfxL ePsf]÷sfnf] ;"lrdf ePsf] ) 
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r_ ;]jfsf] pknAwtfM 

cfkm}n] ug]{ !) 

;xsfo{, ;fkm]bf/L af6 ug]{ * 

;+sng u/L ug]{ eP ^ 

5_ ;]jf kl5sf] 

;]jf kl5sf] u'0f:t/ lbg ;Sg] !) 

;]jf kl5sf u'0f:t/ lbg g;Sg] ^ 

h_ cfjZos yk ;]jfsf] pknAwtfM 

cfjZos yk ;]jfsf] pknAwtf x'g] !) 

cfjZos yk ;]jfsf] pknAwtf gx'g] ^ 
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अनसूुची-१२ 

gu/kflnsf gu/ sfo{kflnsfsf] leq ljleGg sfo{{qmd ug]{]{ ;+3+ ;+:+yfx?df ;fj{hlgs ;""rgf 

5]8fuf8 gu/kflnsf gu/ sfo{kflnsfsf] If]qleq cfly{s jif{ @)&$.)&% df cfly{s, ;fdflhs, 

;fF:s[lts / ljsf;sf If]qdf sfo{ug]{ u}/;/sf/L ;+3 ;+:yfjf6 ;fdflhs lasf;sf If]qdf ul/g] 

nufgLdf bf]xf]/f]kgf x6fpg, cfk;df kl/k'/s ;dGjo sfod ug{, nufgLaf6 gu/afl;x?df 

clwstd nfe xfl;n ug{ / k|rlnt sfg"g adf]lhd cfof]hgf, sfo{s|d sfof{Gjog / ;+rfng ubf{ 

gu/kflnsf gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no;Fu ;dGjo /flv ug'{kg]{ Aoj:yf eP cg';f/ 5]8fuf8 

gu/kflnsf gu/ sfo{kflnsfsf] =========================================zfvfdf sfo{qmdsf] p2]Zo, nfut, 

sfo{qmd:yn, nlIft ;d"x ;lxtsf] ljj/0f k]z u/L ;dGjo u/]/ dfq cfof]hgf, sfo{s|d sfof{Gjog 

/ ;+rfng ug{ ;DalGwt ;a} u}/ ;/sf/L ;+3 ;+:yfx?nfO{ ;fj{hlgs ;"rgf k|sflzt ul/Psf] 5 

. 

=========================== ÷zfvf 

5]8fuf8 gu/kflnsf gu/ sfo{kflnsfsf] 

sfsL{ufpF, hfh/sf]6 ^ g+ k|b]z, g]kfn .  

 

 

  
वडा अध्यक्ष 



खण्ड २) काकीगाउँ, जाजरकोट वैशाख गते, २०७५ साल -अततररक्ताङ्क ३१  

33 
आधिकारिता मदु्रण उपशाखाबाट प्रमाणणत गरिएपछि मात्र लाग ुहुनेि ।  

cg';"rL–!# 

-lgod @$ sf] pklgod -!_ ;“u ;DalGwt_ 

sa'lnotgfdf 

>L ============================= sf] gflt÷gfltgL >L ============================= sf] 5f]/f÷5f]/L 

lhNnf==================================ufpFkflnsf÷g=kf==========================j8f g+=================== df 

:yfoL a;f]af; ePsf] ldlt ========================= df hGd]sf] d ============================ 

gu/kflnsfaf6==========================================ljifodf cWoog÷tflndsf nflu 

============================== ;+:yf÷b]zdf lgz'Ns÷cf+lzs÷;z'Ns 5fqj[lQdf 5gf}6 ePsf]n] ;f] 

cWoog÷tflnd k"/f x'gf;fy 5fqj[lQ ;DaGwL sfo{ljlw, @)&$ adf]lhd ug'{ kg]{ ;Dk"0f{ sfd 
ug]{5' . ;f] adf]lhd gu/] d}n] 5fqj[lQ jfkt kfPsf] cfly{s ;'ljwf / cWoog÷tflnddf hf “bf 

cfp “bf nfu]sf] oftfoft vr{ nufot d}n] k|fKt u/]sf] cGo vr{ afktsf] /sd ;d]t a'emfpg]5' . 

;f] /sd d}n] ga'emfPdf d]/f] 3/ 3/fgfaf6 ;/sf/L af “sL ;/x c;'n u/]df d]/f] d~h'/L ePsf]n] 

;f] adf]lhd sa'lnotgfdf u/L ==================================== dfkm{t gu/kflnsfdf a'emfP “ . 
NofKr] ;xL5fk 

5fqj[lQ kfpg]sf],– 

;xLM– 

gfdM– 

;Dk{s 7]ufgfM– 

6]lnkmf]g gDa/M 

ldlt M– 

gf]6M 

!= cWoog ;dfKt eP kZrft tf]lsPsf] ;doleq gu/kflnsfdf k|ltj]bg k]z ug'{kg]{5 . 

@= cWoog ;dfKt eP kZrft tf]lsPsf] cjlw;Dd clgjfo{ sfd ug'{kg]{5 . 
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cg';"rL–!$ 

-lgod @@ sf] pklgod -!_ ;“u ;DalGwt_ 

>L 5]8fuf8 gu/kflnsf, 

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no  

sfsL{ufpF, hfh/sf]6  

^ g+ k|b]z, g]kfn .  

ljifo M– ljkGgsf] l;kmfl/; ul/Psf] . 

pk/f]Qm ;DaGwdf >L ========================= sf] gflt÷gfltgL >L ======================== == sf] 

5f]/f÷5f]/L ============ lhNnf ================= ufpFkflnsf÷g=kf=÷p=d=g=kf÷d=g=kf==============j8f 

a:g] jif{ ====== sf] >L÷;'>L÷>LdtL ==================== ldlt ========== b]lv======== ;Dd ============== 

;fd'bflos ljBfnodf cWoog u/L P;=Pn=;L= pQL0f{ u/]sf ljBfyL{ x'g\ . lgh======================= 

========================================= sf/0fn] ljkGg ePsf] b]lv+bf lghnfO{ ljkGg JolQmsf] nflu 

cf/lIft ul/Psf] 5fqj[lQsf] :yfgdf pDd]bjf/ x'g kfpg] Joj:yf ul/lbg' x'g l;kmfl/; ul/Psf] 

5 . dfly n]lvPsf] Joxf]/f 7Ls ;f “rf] 5, e'm§f 7x/] sfg"g adf]lhd ;x'nf a'emfp “nf . 

l;kmfl/; ug{]sf],– 

sfof{nosf] 5fk M ;xL M 

gfdM 

kbM 

sfof{noM 

ldltM 
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cg';"rL – !% 

-lgod @% sf] pkbkmf ! ;“u ;DalGwt_ 

k||ltj]bg 

>L 5]8fuf8 gu/kflnsf, 

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no  

sfsL{ufpF, hfh/sf]6  

^ g+k|b]z,g]kfn. 

ljifo M k|ltj]bg k]z u/]sf] . 

===================, =================== af6 5fqj[lQdf 5gf}6 eO{ ================================= ;/sf/ jf 

;+:yfsf] 5fqj[lQdf lj=;+=÷;g\ =============== df ==================== ljifodf cWoog÷tflnd ug{ 
uPsf]df ;f] cWoog÷tflnd ;DkGg u/]sf]n] lgDg ljj/0f ;lxtsf] of] k|ltj]bg k]z u/]sf] 5' . 

k|ltj]bg k]z ug]{sf], 

 

;xLM– 

gfdM– 

7]ufgfM– 

ldltM– 

pNn]v ug'{ kg]{ ljj/0f 

-s_ cWoog jf tfnLdsf] ljifo M 

-v_ cWoog jf tfnLd lbPsf] ;+:yfsf] gfd / 7]ufgf M 

-u_ cWoog jf tfnLddf uPsf] :yfg M 

-3_ xfl;n u/]sf] z}lIfs of]Uotf jf tfnLd M 

-ª_ cWoo jf tfnLd ;dfKt ePsf] ldlt M 

-r_ ljb]zdf cWoog jf tfnLddf uPsf] eP g]kfn cfOk'u]sf] ldlt M 

-5_ cWoog jf tfnLd cjlwe/ cWoog ;+:yfgdf k|of]u ePsf] kf7\oqmd M 

-cfkm\gf] ljifo;“u ;DalGwt ;a} txsf] kf7\oqmdsf] Psk|lt ;+nUg x'g' kg]{ 

-h_ cWoog jf tfnLd ln+bf cfO{ k/]sf ;d:ofx? M 

-em_ cWoog jf tfnLd ln+bf ePsf] vr{ M 
-`_ xjfO{ l6s6 vr{ -xjfO{ dfu{ k|of]u u/]sf] eP l6s6 d"No_ M 

-!_ hf“bf M 
-@_ kms{bf M 

-6_ xjfO{ dfu{ k|of]u gu/L cGo s'g} ;fwg k|of]u u/]s]f eP ;f] jfkt nfu]sf] vr{ 

-!_ hf“bf M 
-@_ kms{bf M 

-7_ cWoog jf tfnLd cjlwe/ s'g} dfg, kbjL / k'/:sf/ k|fKt u/]sf] eP ;f] sf] 

ljj/0f -k|df0fkqsf] k|ltlnlk k]z ug'{ kg]{ M 

-8_ cWoog cjlw df ljifo kl/jt{g u/] gu/]sf] -olb u/]sf] eP k"/f ljj/0f pNn]v ug]{ 
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आज्ञाले], 

नाम 

प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

आज्ञाले 

सवयदल शाही 
तनतमत्त 

प्रमखु प्रशासकीर् अतधकृत 

 

छेडागाड नगरपातलका नगर कार्यपातलका मरुण उपशाखा काकीगाउँ जाजरकोटमा मदुरत । मूल्र्   १० 

गो ह ुद नं  

प्रमाणीकरण तमतताः २०७४।०८।२९ 


