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ऩुतरीवजाय नगयऩारीका भबत्र स्थामी वसोवास गदै आएका k"0f { अऩाङगहरुको सेवा गने 
व्मक्ततहरुराई प्रोत्साहन सहमोग उऩरब्ध गयाउन मस ऩुतरीवजाय नगयऩाlरकाभा एक छुटै्ट k"0f{ 
अऩाङगहरुको सेवा गने व्मक्ततहरुराई प्रोत्साहन सहमोग कोषको स्थाऩना गनन उचित ठहय गयी मो 
कामनववधी वनाई रागु गरयएको छ ।   

१.सक्षऺप्त नाम र प्ररारम्भ 

क.मस कामनववधLको नाभ. ऩुतरीवजाय नगयऩाlरका भबत्रका k"0f{ अऩाङगहरुको सेवा गने व्मक्ततहरुराई 
प्रोत्साहन सहमोग ददईने सम्फन्धी कामनववधी २०७४ यहने छ । 

ख.मो कामनववचध - ऩुतरीवजाय नगयकामनऩा lरकाको वैठक वाट ऩारयत गयेको भभतत वाट प्रायम्ब हुने छ ।  

  

२.ऩररभाषा – ववषम वा प्रसङगरे अको अथन नरागेभा मस कामनववधीभा  

क. ऩुतऱीवजार नगरऩाऱीका भभत्रका भन्नाऱे . ऩुतरीवजाय नगयऩाlरका  ऺेत्र भबत्र स्थामी  वसोवास 
गयी वसेका व्मक्ततहरुराई सम्झनु ऩदनछ । 

ख. अतत अऩाङग भन्नाऱे. अरुको सहामता ववना दह8डुर. उठवस य दैतनक जीवन माऩन गनन नसतने 
व्मlततहरुराई सम्झनु ऩदनछ ।   

ग. अतत अऩाङगहरुको सेवा गने व्यक्ततहरु भन्नाऱे . अरुको सहामता ववना दहडडुर. उठवस य दैतनक 
जीवन माऩन गनन नसतने व्मlततहरुराई दैतनक क्जवन माऩनभा सहमोग गने उऩदपा ३.३ भा गlठत 
सभभततरे भसपारयस गयेको सहमोगL व्मक्ततहरुराई सम्झनु ऩदनछ  ।  

घ.  प्रोत्साहन सहयोग भन्नाऱे . k"0f{ अऩाङगहरुको सेवा गने व्मक्ततहरुको काभको उच्ि भुल्माङकन 
गयL बववioभा अरु सहमोग गनन उत्सादहत वनाई गरयने सहमोगराई सम्झनु ऩदनछ ।  

ङ. प्रोत्साहन सहयोग कोष भन्नाऱे. ऩुतरीवजाय नगयऩाlरका ऺेत्र भबत्र स्थामी वसोवास गयी वसेका 
k"0f{ अऩाङगहरुको सेवा गने व्मक्ततहरुराई  प्रोत्साहन स्वरुऩ सहमोग गने  कोषराई जनाउछ ।  

च. काययववधL भन्नाऱे . k"0f{ अऩाङगहरुको सेवा गने व्मक्ततहरु राई  प्रोत्साहन सहमोग सम्फन्धी 
कामनववधी २०७४ राई सम्झनु ऩदनछ ।  

5. भसपाररस सभमतत भन्नाऱे. उऩदपा ३.३ भा गlठत भसपारयस सभभlतराई सम्झनु ऩदनछ । 

 

३. k"0f{ अऩाङगहरुको सेवा गने व्यक्ततहरु ऱाई  प्रोत्साहन स्वरुऩ ददईने सहयोग  

१. मस नगयऩारीका भबत्र स्थामी रुऩभा वसोवास गयेका k"0f{ अऩाङगहरुको सेवा गने व्मक्ततहरु राई 
प्रोत्साहन सहमोग प्रदान गदान . उऩदपा ३.३ भा गठीत सभभlतको भसपारयzको आधायभा सहमोग 
प्रदान गरयने छ ।   
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२.क. मस ऩुतरीवजाय नगयऩाlरका भबत्र स्थामी रुऩभा वसोवास गने k"0f{ अऩाङगहरुको सेवा गने 
व्मक्ततहरुराई प्रोत्साहन सहमोग प्राप्त गनन स्थामी रुऩभा वसोवास यहेको सम्फlन्धत वडा 
कामानरमवाट भसपारयस भरई आउनु ऩदनछ । 

ख.भाlथ खण्ड क फभोक्जभको भसपारयस k"0f{ अऩाङगहरुको सेवा गने व्मक्ततहरु राई  प्रोत्साहन 
सहमोग भरन आवश्मक कागजाज सदहत भाग गयेको अवस्थाभा वडा कामानरमरे तुरुन्त उऩरव्ध 
गयाउनु ऩदनछ । 

३.३. मस ऩुतरीवजाय नगयऩाlरका भबत्र स्थामी रुऩभा वसोवास गयेका k"0f{ अऩाङगहरुको सेवा गने 
व्मक्ततहरु राई  प्रोत्साहन सहमोग उऩरब्ध गयाउने प्रमोजनको रागी भसपारयस गनन देहाम 
वभोक्जभको एक भसपारयस सभभतत यहने छ ।   

१.   नगय प्रभुख                                        -अध्मऺ । 

२. अतत अऩाङगहरुको सेवा गने व्मक्ततहरु वसोवास गने  

   सम्फक्न्धत वडाको वडा अध्मऺ                        -सदस्म ।  

३. नगयऩाlरकाको साभाक्जक ववकास सभभततको सबाऩती       -सदस्म ।  

४. नगयऩाlरकाको प्रभुख प्रशासकीम अचधकृत         -सदस्म सचिव ।  

 

३.४. उऩदपा ३.३ वभोक्जभ गठीत सभभततको काभ कतनव्म य अचधकाय देहाम वभोक्जभ हुनेछ ।  

१. अतत अऩाङगहरुको सेवा गने व्मक्ततहरु राई  प्रोत्साहन सहमोग प्राप्त गननका राlग वडा 
कामानरमको भसपारयस रगामत आवश्मक  कागजाज सदहत ददएको तनवेदनहरु सॊकरन गने ।  

२. भाऩदण्ड ऩुया बई आएका तनवेदन उऩय छानववन गयी ७ ददन भबत्र भसपारयस सभभततको फैठक वसL 
सहमोगको राlग  भसपारयस गने  ।  

३. वडा कामानरमको भसपारयz य आवश्मक  कागजात ऩुया नबएको तनवेदनको भसपारयस नगने ।  

४. मस भसपारयस सभभततरे गयेका काभको वावषनक प्रततवेदन ऩुतरीफजाय नगयऩाभरका राई ददने ।  

५.कोषको व्यवस्था . k"0f{ अऩाङगहरुको सेवा गने व्मक्ततहरु राई  प्रोत्साहन सहमोग कोषको 
व्मवस्था देहाम वभोक्जभ हुनेछ ।  

१.नगयकामनऩाlरकारे तनर्नम गयी मस k"0f{ अऩाङगहरुको सेवा गने व्मक्ततहरु राई  प्रोत्साहन सहमोग 
कोषभा जम्भा गयेको यकभ  । 

२.नेऩार सयकायवाट प्राप्त अनुदान यकभ   

३.अन्म ठाॉउवाट प्राप्त हुन आउने यकभ । 
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