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सप्तकोशी नगरपालिकाको कल्याणकारी कोष सञ्चािन सम्बन्धी काययविलध, २०७७ 

 

प्रस्तािनााः  

िोक कल्याणकारी राज्यको अिधारणा अनसुार आलथयक रूपिे विपन्न, लनरपेक्ष गररबीको रेखािलुन 
रहेका दीर्य रोगी, वहिंसा पीलित तथा बेचविखनिा परेका िवहिा, बािबालिका, विपन्न, अलत अशक्त 
अपाङ्ग र पूणय अशक्त अपाङ्ग, बेिास्तािा परेका ज्येष्ठ नागररकको वहत र कल्याणको िालग आलथयक 
सहायता तथा स्िास््य उपचारको िालग सहयोग ददन कल्याणकारी कायय सम्बन्धी काननु तयार 
गरी आलथयक सहायतािाई प्रभािकारी बनाउन िाञ्छनीय भएकोिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 

२०७४ को दफा १०२ बिोजिि सप्तकोशी नगरपालिकाको आलथयक काययविलध लनयलित तथा 
व्यिजस्थत गनय बनेको काननु, २०७४ को दफा ३१ िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी सप्तकोशी 
नगरपालिका नगर काययपालिकािे यो काययविलध बनाएको छ। 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारम्भ 

१. सिंजक्षप्त नाि र प्रारम्भाः 
(१) यस काययविलधको नाि "सप्तकोशी नगरपालिकाको कल्याणकारी कोष सञ्चािन सम्बन्धी 

काययविलध, २०७७" रहेको छ। 

(२) यो काययविलध नगर काययपालिकाको बैठकबाट स्िीकृत भएको लिलतबाट िागू हनुेछ। 

२. पररभाषा- विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा 
(क) "नगरपालिका" भन्नािे सप्तकोशी नगरपालिकािाई सम्झन ुपछय। 

(ख) "नगर काययपालिका" भन्नािे सप्तकोशी नगरपालिकाको नगर काययपालिकािाई सम्झन ु
पछय। 

(ग) "आलथयक सहायता पाउन योग्य व्यजक्त" भन्नािे आलथयक रूपिे विपन्न भएका, िटुु, 
िगृौिा, िजस्तष्क, फोक्सो, किेिोिस्ता शरीरका िहत्िपूणय अङ्गहरूका रोगी एिि ्
क्यान्सर पीलित व्यजक्तहरू, पक्षर्ात, यौन वहिंसाबाट पीलित एिि ् बेचविखनिा परेका 
िवहिाहरू, िोजखिपूणय श्रििा सिंिग्न भएको, हराएको िा बेिाररसे अिस्थािा फेिा 
परेको, िन्यिन्तकुो आक्रिणिा परेको,  दरु्यटनािा परेको, बाब ुिा आिा कारागार िा 
वहरासतिा रहेको बेसहारा बािबालिका, यौन शोषण, यौन दवु्ययिहार, बाब,ु आिा िा 
सिंरक्षकबाट िजञ्चत, अपाङ्गता भएको, ससु्त िनजस्थलत भएको बािबालिका, एचआईभी 
एड्सबाट सिंक्रलित बािबालिका, बेसहारा िदृ्धिदृ्धा तथा विशेष कारणिश बेखची भएका 
नागररक, र्र गोठ ििेर क्षलत भएका एिि ्बाढी पवहरोबाट पीलित नगरिासी, उल्िेजखत 
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व्यहोरा भएका सप्तकोशी नगरपालिका नगर काययपालिकाको कायायियका कियचारी तथा 
िनप्रलतलनलधहरू सिेत बझु्न ुपदयछ। 

(र्) "प्रिखु" भन्नािे सप्तकोशी नगरपालिका नगर काययपालिकाको कायायियको प्रिखु सम्झन ु
पदयछ। 

(ङ) "उप-प्रिखु" भन्नािे सप्तकोशी नगरपालिका नगर काययपालिकाको कायायियको उप-
प्रिखु सम्झन ुपदयछ। 

(च) "प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत" भन्नािे सप्तकोशी नगरपालिका नगर काययपालिकाको 
कायायियको प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत सम्झन ुपछय। 

(छ) "सलिलत" भन्नािे यस काययविलधको दफा ११ (१) बिोजििको सलिलत सम्झन ुपछय। 
 

पररच्छेद-२ 

आलथयक सहायता सम्बन्धी िापदण्ि 

३. दीर्य रोगी तथा क्यान्सर पीलितिाई सहायता-  

(१) आलथयक सहायता पाउन योग्य दीर्य रोगी (िगृौिा, िटुु, फोक्सो, किेिो, िजस्तष्क, पक्षर्ात) तथा 
क्यान्सर पीलित व्यजक्तिे आलथयक सहायता प्राप्त गनयको िालग आिश्यक कागिात सवहत 
लनिेदन ददन सक्ने छन।् 

स्पष्टीकरण "आिश्यक कागिात" भन्नािे आलथयक रूपिे विपन्न भनी सम्बजन्धत ििा 
कायायियबाट प्रिाजणत कागिात, अस्पतािको ररपोटय, नगरपालिकाको स्िास््य शाखा प्रिखुको 
लसफाररस िगायतका कागिात बझु्न ुपदयछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजिि प्राप्त लनिेदन िालथ सलिलतिे आिश्यक छिफि गरी आलथयक सहायता 
ददने लनणयय गरेिा लबरािीको अिस्था हेरी बढीिा रकि रू.५,०००।- (पााँच हिार) सम्ि 
आलथयक सहायता ददन सवकनेछ। 

४. वहिंसा पीलित तथा िानि बेचविखनिा परेकािाई सहायता- 
(१) यौन वहिंसाबाट पीलित एिि ्बेचविखनिा परेका िवहिाहरूको तत्काि उद्धार गनय सलिलतको 

लनणययानसुार बढीिा रकि रु. ५,०००।- (पााँच हिार) सम्ि आलथयक सहायता उपिब्ध 
गराउन सवकनेछ। 

(२) पीलितिाई न्याय ददिाउन एिि ्पनुस्थायपनाको िालग न्यावयक सलिलत िाफय त आिश्यक पहि 
गररनेछ।  
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५. आलथयक रूपिे विपन्न र पीलित बािबालिकािाई सहायता-  

(१) बेिाररसे अिस्थािा फेिा परेको, िबियस्ती श्रिबाट पीलित भएको, बाब ुिा आिा कारागार िा 
वहरासतिा रहेको िा कुनै कसरुसाँग सम्बजन्धत रहेको कारणिे बेिाररसे रहेको, िन्यिन्तकुो 
आक्रिणिा परेको,  यौन शोषण, यौन दवु्ययिहार, बेचविखन िा ओसारपसारिा परेको, वहिंसा 
पीलित, बाब ु आिा िा सिंरक्षकबाट िजञ्चत, अपाङ्गता भएको, ससु्तिनजस्थलत भएको, सिक 
बािबालिका, एचआईभी एड्सबाट सिंक्रलित बािबालिका भएिा तत्काि उद्धार गरी 
पािनपोषणको िालग सलिलतको लनणयय अनसुार रकि  रू. ५,०००।- (पााँच हिार) सम्ि 
आलथयक सहायता उपिब्ध गराउन सवकनेछ। 

(२) उपदफा (१) िा उल्िेजखत बािबालिकाको जशक्षा दीक्षाको िालग सािदुावयक िा सिंस्थागत 
विद्याियसाँग सिन्िय गरी छात्रिजृत्त िाफय त पठन पाठनको व्यिस्था गनय सवकनेछ। 

६. बेिास्तािा परेका ज्येष्ठ नागररकिाई सहायता-  

(१) 6० िषय उिेर पगेुका पररिारका सदस्यिे बेिास्ता गरी लभन्न बसेका विपन्न, रोगी एिि अशक्त 
ज्येष्ठ नागररकिे आलथयक सहायताको िालग लनिेदन पेश गरेिा र लनिेदन िनालसि भएिा रकि 
रू.२०००।- (दईु हिार) सम्ि आलथयक सहायता ददई पनुस्थायपनाको िालग आिश्यक पहि 
गनय सवकनेछ। तर नगरपालिकाबाट लनयलित सािाजिक सरुक्षा रकि बझु्न ेनागररकको हकिा 
यो सवुिधा पाइने छैन। 

७. विपन्न पररिारिाई ितृ्य ुसिंस्कार सहायता-  

(१) आलथयक रूपिा विपन्न पररिारिा दरु्यटना अथिा आत्िहत्याको कारणिे ितृ्य ुभई सो को 
पोष्टिाटयि गनय नसक्ने पररिारिाई पोष्टिाटयि गनय, बेिाररसे िास फेिा परेिा लनिको सदगत 
गनय िा व्यिस्थापन गनय िा अलत विपन्निे सदगत कािवक्रया गनय प्रिाण खलु्ने कागिात सवहत 
लनिेदन पेश हनु आएिा सलिलतिे िनालसि ठहराएिा रू.5000।- (पााँच हिार) सम्ि आलथयक 
सहायता ददन सवकने छ। 

(२) उपदफा (१) बिोजिि सहायता ददन लसफाररस गदाय सम्बजन्धत ििा कायायियिे लनिको 
पाररिारको लनयलित आम्दानीको श्रोत नभएको, कुनै व्यापार व्यिसाय नभएको व्यजक्तिाई 
लसफाररस गनुयपने छ। 

उल्िेजखत व्यहोरा आईपरेका नगरपालिका कियचारी तथा िनप्रलतलनलधहरुिाई सिेत नगर 
काययपालिकाको लनणययबाट आलथयक सहायताको िालग यथोजचत रकि सहायता ददन सवकने छ। 

 

८. सिंस्थागत सहायता काययक्रि- 

(१) उल्िेजखत प्रकृलत र अन्य सािाजिक क्षेत्रको काययिा सहयोग पयुायउन विलभन्न काययक्रिहरु 
सञ्चािन गने सिंर् सिंस्थाहरुिाई काययक्रि सहयोग स्िरूप लनिेदन 
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पेश हनु आएिा र सलिलतिे िनालसि ठहराएिा एकिषु्ट रूपिा रु. 5०००।- (पााँच हिार) 
सम्ि आलथयक सहायता ददई सहयोग गनय सवकने छ।  

९. विपद् काययिा सहायता- 

(१) बाढी, पवहरो, आगिागी, भकूम्प, िहािारी िगायतका विपद् बाट प्रभावित आलथयक रूपिा विपन्न 
व्यजक्तहरुको दैलनक लनिायह एिि ्आिास व्यिस्थापनको िालग नगरपालिकािा लनिेदन पेश 
गरेिा र लनिेदन िनालसि देजखएिा सलिलतिे रू. ५०००।- (पााँच हिार) सम्ि बसोबास 
पनुस्थायपन िा राहत स्िरूप सहयोग गनय सवकनेछ। 

१०. थप सहायता- 
(१) दफा ३ देजख ९ सम्िको सहायताको हकिा उल्िेजखत सहायता रकि भन्दा थप सहायता 

गनुय परेको अिस्थािा कोषको अिस्था हेरी नगर काययपालिकाको लनणयय बिोजिि बढीिा 
रू.५०,०००।- (पचास हिार) सम्ि सहायता गनय सवकनेछ।  

 

पररच्छेद-३ 

कोषको व्यिस्था तथा सञ्चािन 

१1. आलथयक सहायता तथा उपचार सहयोगको िालग कल्याणकारी कोषको व्यिस्था- 
(१) यस काययविलध अनसुार आलथयक सहयोग ददन, उद्धार तथा पनुस्थायपना गने प्रयोिनको िालग 

एक कल्याणकारी कोषको स्थापना गररनेछ। कोषिा देहायको रकि िम्िा गररनेछ: 
(क) सिंर्ीय सरकार, प्रदेश सरकार, नगर सभाबाट विलनयोिन भएको अनदुान रकि, 

(ख) राविय तथा अन्तरायविय, सरकारी तथा गैरसरकारी सिंर् सिंस्था, व्यजक्त तथा लनिी क्षेत्रबाट 
आलथयक सहायताको िालग प्राप्त सहयोग िा अनदुान, 

(ग) आलथयक सहायता, प्राकृलतक प्रकोप पीलितको उद्धार, राहत तथा पनुस्थायपनाको िालग 
प्राप्त िनुसकैु रकि, 

१2. कोष सञ्चािन सलिलत, कोष सिंचािन तथा िेखापरीक्षणको व्यिस्था- 
(१) लनयि १० अनसुारको नगरपालिकाको कल्याणकारी कोषबाट रकि सहायताको लनणयय गनय 
र 

सहायतािा ददएको रकिको अनगुिन गनय देहाय बिोजििको सलिलत रहने छ: 
प्रिखु        -अध्यक्ष 

उप-प्रिखु       -सदस्य 

प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत     -सदस्य 

नगर काययपालिकाकािे ३ िना काययपालिका सदस्य -सदस्य 

नगरपालिकाको स्िास््य शाखा प्रिखु    -सदस्य 
सजचि 
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(२) कोषको सञ्चािन प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत र िेखा प्रिखुको सिंयकु्त दस्तखतबाट हनुेछ। 

(३) कोषको आय व्ययको िेखा प्रचलित काननु बिोजिि राख्न ुपनेछ। 

(४) कोषको िेखा परीक्षण नगरपालिकाको खचयको िेखा परीक्षण गनय तोवकएको लनकायबाट 
हनुेछ। 

१3. परािशय तथा सहयोग लिन सक्न-े 
(१) सलिलतिे यस काययविलध बिोजिि आफ्नो कायय सम्पादन गदाय सम्बजन्धत क्षेत्रका उपयकु्त 

सम्झेका व्यजक्त तथा लनकायहरुसाँग आिश्यक परािशय तथा सहयोग लिन सक्नेछ। 

१4. पारदजशयता र ििाफदेवहता- 
(१) कोषबाट प्रदान गररएको आलथयक सहायता रकिको खचयको वििरण चौिालसक रूपिा नगर 

काययपालिकािा साियिलनक गरी अनिुोदन गररने छ। साथै कायायियको िेबसाइटबाट सिेत 
उल्िेजखत व्यहोरा िानकारी गराइने छ। सम्बजन्धत सरोकारिािाहरुबाट कुनै जिज्ञासा तथा 
िानकारी िाग भएिा सलिलत तथा नगरपालिकाबाट आिश्यक वििरण उपिब्ध गराइने छ। 

 

पररच्छेद-४ 

आलथयक सहायता सम्बन्धी विशषे व्यिस्था 
१५. (१) नगरको सािाजिक, आलथयक, रािनैलतक, सावहजत्यक, सााँस्कृलतक, किा, विज्ञान, स्िास््य, 

शैजक्षक, पूिायधार विकास िस्ता विषयिा उल्िेख्य योगदान ददने व्यजक्तिाई लनिको आलथयक 
अिस्था नािकु भएको भने्न देजखएिा यसै काययविलधिा व्यिस्था भए बिोजििको कोषको 
अिस्था हेरी एक पटकका िालग िात्र बढीिा रू.५०,०००।- (पचास हिार) सम्ि आलथयक 
सहायता उपिब्ध गराउने सवकनेछ। 

(२) नगरपालिकाको कायायियको काििा िा कायायियको काििा आउाँदा िा फवकिँ दा कुनै 
कियचारी तथा िनप्रलतलनलध आकजस्िक रूपिा दरु्यटना भई लबरािी भएिा, र्ाइते भएिा िा 
कियचारीको ितृ्य ु भएिा लनि िा लनिको हकिािािाई बढीिा रू.५0,०००।- (पचास 
हिार) सम्ि आलथयक सहायता उपिब्ध गराउन सवकने छ। 

काययविलधको यस दफा १५ (१) र (२) बिोजिि उपिब्ध गराइने आलथयक सहायताको 
लनणयय काययपालिकाबाट लनणयय गरी उपिब्ध गराइने छ। 

 

 

१6. लनिेदनको ढााँचा- 
(१) दफा ३ देजख 10 सम्ि उजल्िजखत क्षेत्रिा सहायता पाउन अनसूुची-१ को ढााँचािा लनिेदन 

ददन ुपनेछ। 
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१7. यस काययविलधिा िन ुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन रू.१०००।- (एक हिार) सम्िको 
आलथयक सहायता प्रिखुबाट लसाँधै प्रदान गनय सवकनछे। 

 

 

१8. अलधकार प्रत्यायोिन गनय सवकन-े 
(१) यस काययविलध अनसुार आलथयक सहायता सम्बन्धी लनणययको आफ्नो अलधकार सलिलत र नगर 

काययपालिकािे नगर प्रिखुिाई ददन सक्नछे। 

    तर दफा 10 र 15 बिोजििको अलधकार प्रत्यायोिन हनुे छैन। 

१9. यस काययविलध बिोजिि स्थावपत कोषबाट प्रदान गररने आलथयक सहायता एकै व्यजक्तिाई पटक 
पटक दोहोयायइ ददइने छैन। 

 तर विशेष कारणिश एक पटक भन्दा बढी पटक ददन ुपने भएिा स्पष्ट कारण खिुाई नगर 
काययपालिकाको लनणयय बिोजिि गररने छ। 

 

पररच्छेद-५ 

विविध 

20. सिंशोधन तथा पररिाियन- यस काययविलधिाई व्यिजस्थत बनाउन आिश्यकता अनसुार नगर 
काययपालिकाबाट सिंशोधन तथा पररिाियन गनय सवकने छ। 

२1. खारेिी तथा बचाऊ- यस काययविलधिा व्यिस्था भएका कुराहरुको हकिा यसै अनसुार र 
अन्य प्रचलित काननुसाँग बाजझएको हकिा बाजझएको हदसम्ि अिान्य हनुेछ। साथै नगर 
काययपालिकाबाट यस आ.ि.िा आलथयक सहयोग सम्बन्धिा भएका लनणययहरु यसै काययविलध 
बिोजिि भएको िालननेछ।  
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अनसूुची-१ 

लनिेदनको ढााँचा 
(दफा ८ साँग सम्बजन्धत) 

लिलत: ......................... 
श्रीिान प्रिखु/प्रिखु प्रशासकीय अलधकृतज्यू, 

सप्तकोशी नगरपालिका 
नगर काययपालिकाको कायायिय, फते्तपरु, सप्तरी। 

 

विषय: आलथयक सहायता उपिब्ध गराइददन ुहनु। 

िहोदय, 

प्रस्ततु विषयिा ि/हािी ................................................... रोगिे ग्रलसत 
भई/सिस्यािा परी ...................................... गनुयपने व्यहोरा अिगत गराउाँदछु/छौं। 
उपचार/सिस्या सिाधानका िालग............................................. को िालग ि र िेरा 
पररिारको आलथयक अिस्था नािकु भएकोिे सो को िालग त्यस कायायियको लनम्नानसुार आलथयक 
सहायता उपिब्ध गराइददन ुहनु तपलसिका कागिातहरु यसैसाथ सिंिग्न गरी पेश गदयछु/गदयछौँ। 

 

तपलसि 

१. आलथयक रूपिे विपन्न भएको लसफाररस तथा प्रिाजणत प्रलतलिवप 

२. नागररकता/िन्ि दताय/वििाह दताय/ .....................................को प्रलतलिवप 

३. अस्पताि/सम्बजन्धत लनकायको ररपोटय 
४. ििा अध्यक्ष/स्िास््य सिंयोिक/सम्बजन्धत लनकायको जिम्िेिार पदालधकारीको लसफाररस 

 

लनिेदक 

क्र.सिं. नाि, थर ठेगाना दस्तखत कैवफयत 

     
 

     
 

     
 

 

 

 


