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भंगरसेन नगयऩालरकाको कल्माणकायी कोष सञ्चारन सम्फन्धी कामयविधध, २०७७ 
 

प्रस्तािना :- रोक कल्माणकायी याज्मको अधायण अनुसाय आर्थिक रुऩरे विऩन्न, ननयऩेऺ गरयविको येखाभुनी यहेका 
दीघि योगी, हहॊसा वऩडडत तथा फेचविखनभा ऩयेका भहहरा, फारिालरका विऩन्न, अनत अशक्त अऩाङ्ग य ऩूणि 
अशक्त अऩाङ्ग, िेिास्ताभा ऩयेका जेष्ठ नागरयकको हहत य कल्माणकायी कामि सम्फन्धी कानुन तमाय गयी आर्थिक 
सहामताराई प्रबािकायी फनाउन फाञ्टनीम बएकारे स्थानीइ सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ फभोजजभ 
आर्थिक कामिविर्ध ऐन, २०७५ को दपा ३१ रे हदएको अर्धकाय प्रमोग गयी भॊगरसेन नगयऩालरका 
नगयकामिऩालरकारे मो कामिविर्ध फनाएको छ । 
ऩरयच्छेद  - १ 
१. संक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब  
 (१) मस कामिविर्धको नाभ " भॊगरसेन नगयऩालरकाको कल्माणकायी कोष सञ्चारन सम्फन्धी कामिविर्ध 
२०७७ "   

               यहेको छ । 
 (२) मो कामिविर्ध तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ । 
२. ऩरयबाषा - विषम प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा । 
क) " नगयऩालरका " बन्नारे भॊगरसेन नगयऩालरकाराई सम्झनु ऩछि । 
ख) " नगय कामिऩालरका " बन्नारे भॊगरसेन नगयऩालरकाको नगयकामिऩालरकाराई सम्झनु ऩछि । 
ग) " आर्थिक सहामता ऩाउन मोग्म व्मजक्त " बन्नारे आर्थिक रुऩरे विऩन्न बएका, भुटु, भगृौरा, भजस्तष्क, 
पोक्सो, करेजो जस्ता शयीयका भहत्िऩूणि अङ्गहयका योगी एिभ ् क्मान्सय ऩीडडत व्मजक्तहरु, ऩऺघात, मौन 
हहॊसाफाट ऩीडडत एिभ ् िेचविखनभा ऩयेका भहहराहरु, जोखखभऩूणि श्रभभा सॊरग्न बएको, हयाएको िा िेिारयसे 
अिस्ताभा पेरा ऩयेको, दघुिटनाभा ऩयेको, फािु िा आभा कायागाय िा हहयासतभा यहेको िेसहाया फफारिालरका, मौन 
शोषण, मौन दवु्मिहाय, फािु, िा सॊयऺकफाट िजञ्चत, अऩाङ्गता बएको, सुस्त भनजस्थनत बएको िारफालरका, 
एचअईलब एड्सफाट सॊक्रलभत फारिालरका, िेसहाया, िदृ्धिदृ्धा तथा विशेष कायणिश फेखची बएका नागरयक, घय 
गोठ जरेय ऺनत बएका एिभ ्फाढी ऩहहयोफाट ऩीडडत नगयिासी, उल्रेखखत व्महोया बएका भॊगरसेन नगयऩालरका  
नगयकामिऩालरका कभिचायी तथा जनप्रनतननर्धहरु सभेत फुझनु ऩदिछ । 
घ) "प्रभुख" बन्नारे भॊगरसेन नगयऩालरका नगयकामिऩालरकाको कामािरमको प्रभुख सम्झनु ऩदिछ । 
ङ) "उऩ प्रभुख" बन्नारे भॊगरसेन नगयऩालरका नगयकामिऩालरकाको कामािरमको उऩ-प्रभुख सम्झनु ऩदिछ । 
च) "प्रभुख प्रशासककम अर्धकृत" बन्नारे भॊगरसेन नगयऩालरका नगयकामिऩालरकाको कामािरमको प्रभुख प्रशासककम 
अर्धकृत सम्झनु ऩदिछ । 

ऩरयच्छेद - २ 
आधथयक सहामता सम्फन्धी भाऩदण्ड 

३. दीघय योगी तथा क्मान्सय ऩीडडतराई सहामता - (१) आर्थिक सहामता ऩाउन मोग्म दीघि योगी (भगृौरा, भुटु, 
पोक्सो, करेजो, भजस्तष्क, ऩऺघात) तथा क्मान्सय ऩीडडत व्मजक्तरे आर्थिक सहामता प्राप्त गनिको रार्ग 
आिश्मक कागजात सहहत नगयऩालरकाभा ननिेदन हदन सक्न ेछन ्। 
स्ऩष्टिकयण " आिश्मक कागजात बन्नारे आर्थिक रुऩरे विऩन्न बनी सम्फजन्धत िडा कामािरमफाट प्रभाखणत 
कागजात, अस्ऩतारको रयऩोटि, नगयऩालरकाको स्िास््म सॊमोजकको लसपारयश रगामतका कागजात फुझ्नु ऩदिछ । " 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्राप्त ननिेदन भार्थ सलभनतरे आिश्मक छरपर गयी आर्थिक सहामता हदने ननणिम 
गयेभा वियाभीको अिस्था हेयी फढीभा यकभ रु.५,०००।- (ऩाॉच हजाय) सम्भ आर्थिक सहामता हदने सककनेछ । 



४. हहसंा ऩीडडत तथा भानि िेचविखनभा ऩयेकाराई सहामता - (१) मौन हहॊसाफाट ऩीडडत एिभ ् फेचविखनभा 
ऩयेका भहहराहरुको तत्कार उद्धाय गनि सलभनतको ननणिमानुसाय फढीभा यकभ रु. ५,०००।- (ऩाॉच हजाय) सम्भ 
आर्थिक सहामता उऩरब्ध गयाउन सककनेछ । 
(२) ऩीडडतराई न्माम हदराउन एिभ ्ऩुनस्थाऩनाको रार्ग न्मानमक सलभनत भापि त आिश्मक ऩहर गरयनेछ । 
५. आधथयकरुऩरे विऩन्न य ऩीडडत िारफालरकाराई सहामता -  (१) फेिारयसे अिस्थाभा पेरा ऩयेको, जियजस्ती 
श्रभफाट ऩीडडत बएको, फािु िा आभा कायागाय िा हहयासतभा यहेको िा कुनै कसुयसॉग सम्फजन्धत यहेको कायणरे 
फेिारयसे यहेको, मौन शोषण, मौन दयुव्मिहाय, फेचविखन िा ओसायऩसायभा ऩयेको, हहॊसा ऩीडडत, फािु आभा िा 
सॊयऺणफाट िजञ्चत, अऩाङ्गता बएको, सुस्त भनजस्थनत बएको, सडक फारिालरका, एचआईलब एड्सफाट सॊक्रलभत 
फारिालरका बएभा तत्कार उद्धाय गयी ऩारनऩोषणको रार्ग सलभनतको ननणमि अनुसाय यकभ रु. ५,०००।- (ऩाॉच 
हजाय) सम्भ आर्थिक सहामता उऩरब्ध गयाउन सककनेछ । 
(२) उऩदपा (१) भा उल्रेखखत फारिालरकाको लशऺा हदऺाको रार्ग साभुदानमक िा सॊस्थागत विद्मारमसॉग 
सभन्िम गयी छात्रिनृत भापि त ऩठन ऩाठनको व्मिस्था गनि सककनेछ । 
६. फेिास्ताभा ऩयेका ज्मेटठ नागरयक सहामता - ७० िषि उभेय ऩुगेका ऩरयिायका सदस्मरे फेिास्ता गयी लबन्न 
फसेका विऩन्न, योगी अशक्त ज्मेष्ठ नागरयकरे आर्थिक सहामताको रार्ग नगयऩालरका ननिेदन ऩेश गयेभा य 
ननिेदन भानलसि बएभा यकभ रु. २०००।- (दईु हजाय) सम्भ आर्थिक सहामता हदई ऩुनिस्थाऩनाको रार्ग आिश्मक 
ऩहर गनि सककनेछ । तय नगयऩालरकाफाट ननमलभत साभाजजक सुयऺा यकभ फुझने नागरयकको हकभा मो सुविधा 
ऩाईने छैन ्। 
७. विऩन्न ऩरयिायराई भतृ्मु संस्काय सहामता - (१) आर्थिक रुऩभा विऩन्न ऩरयिायभा  दघुिटना अथिा 
आत्भहत्माको कायण भतृ्मु बई सो को ऩोष्टभाटिभ गनि नसक्न ेऩरयिायराई ऩोष्टभाटिभ गनि, फेिारयसे शि पेरा 
ऩयेभा ननजको सदगत गनि िा व्मिस्थाऩन गनि िा अनत विऩन्नरे सदगत काजकक्रमा गनि प्रभाण खुल्ने कागजात 
सहहत ननिेदन ऩेश हुन आएभा नगयकामिऩालरकारे भानलसि ठहयाएभा एकभुष्ट रुऩभा रु. १२,०००।- ( फाह्र 
हजाय) आर्थिक सहामता हदन सककन ेछ । 
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ सहामता हदन लसपारयश गदाि सम्फजन्धत िडा कामािरमरे ननजको ऩरयिायको ननमलभत 
आम्दानीको श्रोत नबएको, कुनै व्माऩाय व्मिसाम नबएको व्मजक्तराई लसपारयश गनुि ऩने छ । 
उल्रेखखत व्महोया आईऩयेभा नगयऩालरकाको कभिचायी तथा जनप्रनतननर्धहरुराई सभेत नगयऩालरकाको ननणिमफाट 
आर्थिक सहामताको रार्ग मथोर्चत यकभ सहामता हदन सककने छ । 
८. संस्थागत सहामता कामयक्रभ - (१) उल्रेखखत प्रकृनत य अन्म साभाजजक ऺेत्रको कामिभा सहमोग ऩुमािउन 
विलबन्न कामिक्रभहरु सञ्चरान गने सॊघ सॊस्थाहरुराई कामिक्रभ सहमोग स्िरुऩ ननिेदन ऩेश हुन आएभा य सलभनतरे 
भानलसि ठहयाएभा एकभुष्ट रुऩभा रु. ६०००।- ( छ हजाय ) सम्भ आर्थिक सहामता हदई सहमोग गनि सककने छ 
। 
 

९. विऩद् कामयभा सहामतााः- (१) िाढी, ऩहहयो, आगरागी, बूकम्ऩ, भहाभायी रगामतका विऩद्फाट प्रबावित 
आर्थिक रुऩभा विऩन्न व्मजक्तहरुको दैननक ननिािह एिभ ्आिास व्मिस्थऩनको रार्ग नगयऩालरकाभा ननिेदन ऩेश 
गयेभा य ननिेदन भनालसि देखीएभा सलभनतरे रु. ५०००।- (ऩाॉच हजाय) सम्भ िसोिास ऩुनस्थािऩन िा याहत स्िरुऩ 
सहमोग गनि सककनेछ ।  

ऩरयच्छेद-३ 

कोषको व्मिस्था तथा सञ्चारन 

१०. आधथयक सहामता तथा उऩचाय सहमोगको राधग कल्मााँणकायी कोषको व्मिस्थााः- (१) मस कामिविर्ध अनुसाय 
आर्थिक सहमोग हदन, उद्दाय तथा ऩुनिस्थाऩना गने ऩमोजनको रार्ग एक कल्माॉणकायी कोषको स्थाऩना गरयनेछ । 
कोषभा देहाएको यकभ जम्भा गरयनेछ ।  



(क) सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय, नगय सबाफाट विननमोजन बएको अनुदान यकभ,  

(ख) सयकायी तथा गैयसयकायी सॊघ सॊस्था, व्मजक्ि तथा ननजज ऺेत्रफाट आर्थिक सहामताको रार्ग प्राप्त जुनसुकै 
अनुदान, 

(ग) आर्थिक सहामता, प्राकृनतक प्रकोऩ ऩीडडतको उद्दाय, याहत तथा ऩुनिस्थाऩनाको रार्ग प्राप्त जुनसुकै यकभ, 

११. कोष सञ्चारन सलभतत, कोष सञ्चारन तथा रेखाऩरयऺणको व्मिस्थााः- (१) ननमभ १० अनुसायको 
नगयऩालरकाको कल्माॉणकायी कोषफाट यकभ सहामताको ननणिम गनि य सहामताभा हदईएको यकभको अनुगभन गनि 
देहाम फभोजजभको सलभनत यहनेछ ।  

प्रभुख      - अध्मऺ 

उऩ-प्रभुख      - सदस्म 

प्रभुख प्रशासकीम अर्धकृत    - सदस्म 

नगय प्रभुखरे तोकेको नगय कामिऩालरका सदस्म  - सदस्म 

नगयऩालरकाको जनस्िास््म शाखा प्रभुख  - सदस्म सर्चि 

(२) कोषको सञ्चारन प्रभुख प्रशासकीम अर्धकृत य रेखा प्रभुखको सॊमुक्ि दस्तखतफाट हुनेछ ।  

(३) कोषको आम व्ममको रेखा प्रचलरत कानून फभोजजभ याखु्न ऩनेछ ।  

(४) कोषको रेखा ऩरयऺण नगयऩालरकाको खचिको रेखाऩरयऺण गनि तोककएको ननकामफाट हुने छ ।  

१२. ऩयाभर्य तथा सहमोग लरन सक्नेाः- (१) सलभनतरे मस कामिविर्ध फभोजजभ आफ्नो कामि सम्ऩादन गदाि 
सम्िजन्धत ऺेत्रका उऩमुक्ि सम्झकेा व्मजक्ि तथा ननकामहरुसॊग आिश्मक ऩयाभशि तथा सहमोग लरन सक्नेछ ।  

१३. ऩायदर्ीता य जिापदेहहतााः- कोषफाट प्रदान गरयएको आर्थिक सहामता यकभको खचिको विियण चौभालसक रुऩभा 
साििजनीक गरयने छ । साथै कामािरमको िेफसाईटफाट सभेत उल्रेखखत व्महोया जानकायी गयाईनेछ । सम्िजन्धत 
सयोकायिाराहरुफाट कुनै जजऻासा तथा जानकायी भाग बएभा सलभनत तथा नगयऩालरकाफाट आिश्मक विियण 
उऩरब्ध गयाईने छ ।  

ऩरयच्छेद - ४ 

आधथयक सहामता सम्िन्धी विर्ेष व्मिस्था 
१४. क) नगयको साभाजजक, आर्थिक, याजनैनतक, साहहत्म, साॉस्कृनतक, करा, विऻान, स्िास््म, शैऺीक, 
ऩूिािधाय विकास जस्ता विषमभा उल्रेख्म मोगदान हदने व्मजक्िराई ननजको ऩारयिारयक, स्िास््म अिस्था नाजुक 
बएको बन्ने देखखएभा मसै कामिविर्धभा व्मिस्था बए िभोजजभको कोषको अिस्था हेयी एक ऩटकका रार्ग भात्र 
फढीभा ५०,०००।- (ऩचास हजाय) सम्भ आर्थिक सहामता उऩरब्ध गयाउन सककनेछ ।  

ख) नगयऩालरकाको कामािरमको काभभा िा कामािरमको काभभा आउॉदा िा पककि दा कुनै कभिचायी आकजस्भक रुऩभा 
दघुिट्ना बई बफयाभी बएभा, घाईत ेबएभा ननज िा ननजको हकिाराराई फहढभा रु.२५०००।- य कभिचायीको भतृ्मू 
बएभा ननजको हकिाराराई फहढभा रु.१०००००।- (एक राख) रुऩैमाॉसम्भ आर्थिक सहामता उऩरब्ध गयाउन 
सककनेछ ।  

कामािविर्धको मस दपा १४ (क) य (ख) फभोजजभ उऩरब्ध गयाइने आर्थिक सहामताको ननणिम कामिऩालरकाफाट 
ननणिम गयी उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

१५. तनिेदनाः- ननमभ ३ देखी ९ सम्भ उल्रेखखत ऺेत्रभा सहामता ऩाउन अनुसूची-१ को ढाॉचाभा ननिेदन हदनु ऩनेछ 
।  



१६. मस कामािविर्धभा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩनन रु.१०००।- (एक हजाय) सम्भको आर्थिक सहामता 
प्रभुखफाट लसधै प्रदान गनि सककनेछ ।  

१७. अर्धकाय प्रत्मामोजन गनि सककने्- मस कामािविर्ध अनुसाय आर्थिक सहामता सम्िजन्ध ननणिमको आफ्नो 
अर्धकाय सलभनत य नगय कामिऩालरकारे नगय प्रभुखराई हदन सक्नेछ । तय दपा १४ फभोजजभको अर्धकाय 
प्रत्मामोजन हुने छैन ।  

१८. मस कामिविर्ध फभोजजभ स्थावऩत कोषफाट प्रदान गरयने आर्थिक सहामता एकै व्मजक्तराई ऩटक ऩटक दोहोमािइ 
हदइने छैन ।  

ऩरयच्छेद - ५ 

विविध 

१९. संसोधन तथा ऩरयभाजयनाः- मस कामिविर्धराई व्मिजस्थत फनाउन आिश्मकता अनुसाय नगय कामिऩालरकाफाट 
सॊसोधन तथा ऩरयभाजिन गनि सककनेछ ।  

२०. खायेजी तथा फचाउाः- मस कामिविर्धभा व्मिस्था बएका कुयाहरुको हकभा मसै अनुसाय य अन्म प्रचलरत 
कानूनसॊग फाखझएको हकभा फाखझएको हदसम्भ अभान्म हुनेछ । साथै नगय कामिऩालरकाफाट मस आ.ि.भा आर्थिक 
सहमोग सम्िन्धभा बएका ननणिमहरु मसै कामिविर्ध फभोजजभ बएको भानननेछ । 
 

 

अनुसूची - १ 

तनिेदनको ढााँचा 
(दपा ८ संग सम्िष्न्धत) 

लभनत्-  

 

श्रीभान प्रभुख/प्रभुख प्रशासकीम अर्धकृतज्मू, 

भॊगरसेन नगयऩालरका 
नगय कामिऩालरकाको कामािरम, भॊगरसेन अछाभ । 
     विषमाः आधथयक सहामता उऩरब्ध गयाईहदनु हुन ।  

भहोदम, 

 प्रस्तुत विषमभा भ/हाभी ............................... योगरे ग्रलसत बई/सभस्माभा ऩरय 
..................................... गनुिऩने व्महोया अिगत गयाउदछुॊ/छौं । उऩचाय 
/..................................................... को रार्ग भ य भेया ऩरयिायको 
आर्थिक अिस्था नाजुक बएकारे सो को रार्ग त्मस कामािरमको ननम्नानुसायको आर्थिक सहामता उऩरब्ध गयाइहदनु 
हुन तऩलसरका कागजातहरु मसैसाथ सॊरग्न गयी ऩेश गदिछुॊ/छौं ।  

तऩलसर् 
१. आर्थिक रुऩरे विऩन्न बएको लसपारयस तथा प्रभाखणत प्रनतलरवऩ । 
२. नागरयकता/जन्भ दताि/वििाह दताि/ ............. ................ को प्रनतलरवऩ । 
३. अस्ऩतार/सम्िजन्धत ननकामको रयऩोटि । 
४. िडा अध्मऺ/स्िास््म सॊमोजक/ सम्िजन्धत ननकामको जजम्भेिाय ऩदार्धकायीको लसपारयस । 
 



ननिेदक, 

.................... 

....................

....... 

 


