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िधुवन नागरपमिका
भधुवन नगयऩालरका आलथिक सहामता सम्फन्धी कामिववलध, २०७५
प्रस्तावना:- मस भधुवन नगयऩालरकाभा यहेका गरयफ लफऩन्न, असहामहरू, ववलबन्न योगफाट वऩलडत तथा ग्रलसत

दीर्ियोगी , दुर्ट
ि ना ऩये को, शल्मविमा गनुि ऩने अवस्थाभा यहेका व्मक्तिहरु, फन्मजन्तुफाट वऩलडत व्मक्तिहरु

य साभाक्तजक ऺेत्रभा विमाशीर सं र्, सं गठनहरु सं गको सहकामि तथा सहमोगको अऩेऺाराई व्मवथाऩन गनि
भधुवन नगयऩालरकारे स्थानीम सयकाय सं चारन ऐन २०७४ को दपा १०२ को उऩदपा (२) फभोक्तजभ
भधुवन नगयऩालरका आलथिक सहामता सम्फक्तन्ध कामिववलध २०७५ फनाई नगय कामिऩालरकाको फठठकफाट
ऩारयत गरय जायी गरयएको छ |

ऩरयच्छे द -१

प्रायक्तम्बक
१.संक्तऺप्त नाभ य प्रायम्ब :

(१) मो लनदे क्तशकाको नाभ “भधुवन नगयऩालरका आलथिक सहामता सम्फक्तन्ध कामिववलध २०७५” रहेको छ|
(२) मो कामिववलध स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन बएको लभलत दे क्ति रागु हुनेछ |
२.ऩरयबाषा

(१) लफषम वा प्रसं गरे अको अथि नरागेभा मस कामिववलधभा,

(क )“ऐन “ बन्नारे स्थानीम सयकाय ऐन २०७४ राइ सम्झनुऩछि |
(ि)“नगयऩालरका” बन्नारे भधुवन नगयऩालरकाराइ सम्झनु ऩदिछ |

(ग)“कामिऩालरका” बन्नारे भधुवन नगयऩालरकाको कामािरमराई सम्झनु ऩदिछ |
(र्)“ कामािरम” बन्नारे नगयऩालरका यहेको कामािरमराई सम्झनु ऩदिछ |

(ङ)“आलथिक सहामता “बन्नारे भधुवन नगयऩालरकाफाट प्रदान गरयने आलथिक सहमोग राइ सम्झनु
ऩदिछ |

ऩरयच्छे द -२

आलथिक सहामता सम्फक्तन्ध भाऩदण्ड
३. भधुवन नगयऩालरकारे प्रदान गने आलथिक सहामताको भाऩदण्ड दे हाम फभोक्तजभ हुनेछ |

(१) दुर्ट
ि ना : नगयवासी कुनठ ठु रो दुर्ट
ि नाभा ऩरय अंगबं ग हुन गई तत्कार उऩचाय गयाउनु ऩने

अवस्था बएको तय गरयफी य ववऩन्नताका कायण ऩारयवायीक आलथिक स्रोत नबएको अवस्थाभा लनजराई
अवस्था हेयी एक ऩटकभा १ हजाय दे क्ति ५ हजायसम्भ उऩरब्ध गायाउन सवकने छ |

(२) दीर्ियोगी : नगयवासीहरु भध्मे रदर्ियोग (वकड्नी पेर तथा डाईरोलस गने अवस्था, भुटुको
उऩचाय, क्मान्सय आरद) रागेको अवस्था बएको तय गरयफी य ववऩन्नताको कायण ऩारयवारयक
आलथिक स्रोत नबएकारे उऩचाय गयाउन नसकी सभस्माभा ऩये को ब्मिीराई अवस्था हेयी एक
ऩटकभा २ हजाय दे क्ति ५ हजाय सम्भ उऩरब्ध गयाउने |

(३) असाहम : मस नगयऩालरकाभा फसोफास गने कुनठ ब्मिीको एकर्यको ऩरयवाय, सहोदय नाता
राग्ने व्मक्ति य कुनठ ऩलन प्रकायका आपन्तजन नबई फेवारयशे अवस्थाभा यहेको य अन्मको आश्रम

लरनु ऩये को, आलथिक उऩाजिन तथा काभ गरय िान नसक्ने अवस्था बएको नगयफासीरे सहमोग भाग
गये भा त्मस्ता असहामको अवस्था हेयी एक ऩटकभा रु ५ सम दे क्ति २ हजाय सम्भ सहामता रदन
सवकने छ |

(४) फन्मजन्तुरे

र्य, गोठ ,र्यऩारुवा जनवाय य फालरनारीभा ऺलत ऩुमािएभा स्थानीम सजिलभन एफं

वडा कामािरमको लसपारयसका आधायभा फढीभा रु. १०,०००/- (दश हजाय रुऩठमा) सम्भ प्रदान
गनि सवकनेछ |

(५) मस कामिववलधको

दपा ३(१) (२) य (३) फभोक्तजभको सहामता भधुवन नगयऩालरकाको हकभा

नगयप्रभुि य नगय वडा कामािरमको हकभा वडा अध्मऺको लसपारयसभा नगयऩालरका फाट उऩरब्ध
गयाइने छ |

(६) कामिववलधको दपा ३(४) फभोक्तजभ उऩरब्ध हुने आलथिक सहामताको लसपारयस गदाि सम्फक्तन्धत

वडा अध्मऺरे वऩलडत व्मक्तिरे अन्मत्र कुनठ सयकायी लनकामफाट सहामता नलरएको वा सहामता प्राप्त
गने सम्बावना नयहेको अवस्थाभा भात्र लसपारयस गनुऩ
ि नेछ |

(७) कामिववलधको दपा ३(४) फभोक्तजभ फन्मजन्तु वऩलडत व्मक्तिरे अन्म सयकायी लनकामफाट आलथिक
सहामता लरएको ऩाइएभा लसपारयस कतािफाट लसपारयस फयाफयको यकभ सयकायी फााँकी सयह असुर
उऩय गरयने छ |

(८)संर् संगठन: मस नगयऩालरकाभा स्थाऩना बएका, दताि बएका, सुक्तचकृत बएका य नगयऩालरकाको
ऺेत्रको वहत अनुकुर हुने गरय सं जार य भहासं र् प्रकृलतका सं र् ,सं गठनरे

आमोजना गये का

साभाक्तजक कामिहरुभा नगयऩालरकाफाट दे हाम फभोक्तजभ आलथिक सहामता प्रदान गरय सहकामि गरयने छ
| उि कामििभ क्तजल्रा तथा नगयको ऩमिटन प्रवदिन , नगय को लफकास रगामतका ऺेत्रभा

सकायात्भक प्रबाफ ऩाने हुन ु ऩनेछ | क्रफ तथा सं र् सं स्थाहरुको फावषिक साधायण सबा, वावषिक
लनमलभत कामिभा सहमोग प्रदान हुने छठ न |

८.१ वडा ,नगय य क्तजल्रा स्तय कामििभ :

(क) नगय स्तयका सं र् / सं स्थारे आमोजना गये को कामििभभा एक ऩटक रु १ हजाय
दे क्ति ५ हजाय सम्भ वडाको लसपारयसभा उऩरब्ध गयाउने |

(ि) क्तजल्रा स्तय सं र् / सं गठनरे आमोजना गये कोभा कामििभको प्रकृलत य अवस्था हेयी
एक ऩटकभा रु १ हजाय दे क्ति ५ हजाय सम्भ नगय साभाक्तजक ववकास शािाको लसपारयसभा

८.२ प्रदे श य केन्रस्तय कामििभ :

(क) प्रदे श स्तयका सं र्/सं गठनरे आमोजना गये को कामििभभा कामििभको प्रकृलत य
अवस्था हेयी एक ऩटक रु २ हजाय दे क्ति ५ हजाय सम्भ |
ऩरयच्छे द -३

आलथिक सहामता बुक्तानी प्रविमा
९. बुतानी प्रविमा : नगय प्रभुिको तोक आदे शभा आलथिक सहामताको बुक्तानी प्रविमा दे हाम फभोक्तजभ
हुनेछ|

(१) भानवीम सहामता: दपा ३ को उऩदपा (१)(२)(३) फभोक्तजभको आलथिक सहामताको बुक्तानी
गदाि दे हाम फभोक्तजभ हुनेछ |

(क) लनवेदन, नागरयकता, आवश्मकता अनुसाय वडा कामािरमको लसपायीस |
(ि) उऩचायको हकभा अलधकारयक ऩत्र बएको हुनऩु नेछ |

(२) सं र् / सं गठनको हकभा अलधकारयक ऩत्र बएको हुनऩु ने छ |

(३) सहामता यकभ चेक भापित उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ तय सं र् / सं गठनको
Payee भापित बुक्तानी हुनछ
े |

हकभा AC /

(४) नगय सबारे लफलनमोजन गये को फजेटको ऩरयलध लबत्र यही एक ब्मिी, सं र् सं गठनराई एक
फषिभा १ ऩटक बन्दा फढी आलथिक सहमोग गरयने छठ न |

आऻारे

गोऩारयाज लतलभक्तल्सना

प्रभुि प्रशासकीम अलधकृत

