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बुद्धभूमि नगरपामिकािा सिायोजन भई आएका कि्मचारीहरुको 
प्ोतसाहन समुिधा समबनधी वयिस्ा गन्म बनेको ऐन- २०७८

प्स्ािनाः सातबकको स्ानवीय तनकाय (गाउं त्कास सतमति, नगरिातलका ि्ा 
तिलला त्कास सतमति) को से्ामा प्र्ेश गरवी हालसमम स्ायवी रुिमा काय्यरि रहकेा 
कम्यचारवीहरुको सम्ि २०७३ सालदतेि त्ज्ािन र ्ढु्ा नहुदंा ्तृति त्कास अ्रुद्ध 
भएको कारण कम्यचारवी समायोिन ऐन, २०७५ ए्ं स्ानवीय सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४ बमोतिम बदु्धभतूम  नगरिातलकामा समायोिन भएका कम्यचारवीहरुलाई प्रोतसाहन 
स्रुि ्तृति त्कासका अ्सरहरु उिलव्ध गराउन आ्शयक भएकोले सातबक स्ानवीय 
तनकायहरुबाट (गाउँ त्कास सतमति, नगरिातलका ि्ा तिलला त्कास सतमति) ि्ा 
संघवीय िहबाट समायोिन भएका कम्यचारवीहरुलाई कम्यचारवी समायोिन ऐन २०७५ को दफा 
२३ बमोतिमको मािदणड बनाई सिर्तृद्ध सतहिको बतृति त्कासद्ारा प्रोतसाहन सतु््धा 
उिलव्ध गराई कम्यचारवीको मनो्ल उचच बनाउनका लातग काननुवी वय्स्ा गन्य ्ाञ्छनवीय 
भएकोले स्ानवीय सरकार सञचालन ऐन,  २०७४ को दफा ११ को उिदफा २ (ङ) (२) 
(३) ि्ा  दफा ९० अनरुुि हुनेगरवी स्ानवीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ 
को उिदफा (१) ्मोतिम बदु्धभतूम  नगरिातलकाको दशौं नगरसभाले यो ऐन बनाएको ्छ ।

१. समंषिप्त नाि र प्ारमभः (१) यस ऐनको नाम बदु्धभतूम नगरिातलकामा समायोिन 
भई आएका कम्यचारवीहरुको प्रोतसाहान  सतु््धा सम्न्धवी वय्स्ा गन्य बनेको ऐन, २०७८ 
रहकेो ्छ ।

(२) यो ऐन िरुुनि प्रारमभ हुने्छ ।

२. पररभाषाः त्षय ्ा प्रसंगले अकको अ ््य नलागेमा यस ऐनमा,
(क) “कम्यचारवी” भननाले ितकातलन स्ानवीय तनकाय ि्ा समायोतिि कम्यचारवीहरुका 



रुिमा रहकेो बदु्धभतूम  नगरिातलकाको स्वीकृि दर्नदवीमा से्ा प्र्ेश गरवी हाल काय्यरि 
रहकेा र अनय स्ानवीय तनकाय (सात्क गाउँ त्कास सतमति, नगरिातलका ि्ा तिलला 
त्कास सतमति) बाट बदु्धभतूम नगरिातलकामा समायोिन भई िदस्ािन भएका र यो ऐन 
िारवी हुदंाका ्िि स्ायवी से्ामा काय्यरि कम्यचारवीलाई सम्झन ुिद्य्छ ।
(ि) “काय्यिातलका” भननाले बदु्धभतूम नगरिातलकाको नगर काय्यिातलकालाई सम्झन ु

िद्य्छ ।
(ग) िोतकएको ्ा िोतकए ्मोतिम भननाले यस ऐन र नगरिातलकाले समय समयमा तनण्यय 

गरर िोतकएको ्ा िोतकएका कुरालाई सम्झन ुिद्य्छ ।
(घ) “नगर सभा” भननाले बदु्धभतूम  नगरिातलकाको नगर सभालाई सम्झन ुिद्य्छ ।
(ङ) “प्रमिु प्रशासकीय अत्धकृि” भननाले स्ानवीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा 

८४ ्मोतिम तनयकु्त नगरिातलकाको प्रमिु प्रशासकीय अत्धकृिलाई सम्झन ुिद्य्छ ।
(च) “स्ानवीय से्ा” भननाले बदु्धभतूम नगरिातलकामा रहकेो कम्यचारवीको से्ा समहूलाई 

सम्झन ुिद्य्छ ।
(्छ) “नगरिातलका” भननाले बदु्धभतूम  नगरिातलकालाई सम्झन ुिद्य्छ । 
(ि) “स्ानवीय काननु” भननाले संघवीय काननूसंग न्ात्झने गरवी बनेको बदु्धभतूम 

नगरिातलकाबाट िारवी भएका काननुलाई सम्झन ुिद्य्छ ।
(्झ) “प्रोतसाहन सतुब्धा” भननाले सातबक स्ानवीय तनकायहरुबाट (गाउँ त्कास सतमति., 

नगरिातलका ि्ा तिलला त्कास सतमति) ि्ा बदु्धभतूम नगरिातलकामा समायोिन 
भई िदस्ािन भएका स्ायवी कम्यचारवीहरुलाई यसै ऐनको दफा ३ बमोतिम उिलव्ध 
हुने सिर्तृद्ध ् ा िह्तृद्ध समिेलाई सम्झन ुिद्य्छ । सा्ै समायोिन ऐन अनरुुि स्ानवीय 
िहमा समायोिन भएर आएकाहरुको हकमा ितन यसै ऐन अनरुुि भएको मातनने्छ ।

(ञ) “नयनुिम शतैषिक योगयिा” भननाले प्रचतलि काननु बमोतिम हाल काय्यरि िदमा से्ा 
प्र्ेश गदा्य आ्शयक िनने नयनूिम शतैषिक योगयिालाई सम्झन ुि्छ्य ।

(ट) “समायोिन” भननाले संघवीय समायोिन ऐन अनरुुि समायोतिि भई आएका प्रात्त्धक 



्ा अप्रात्त्धक से्ामा काय्यरि कम्यचारवीहरुले तनयमानसुार सिर बतृद्ध ्ा िह ्तृद्ध 
रोिेको हकमा ितन लाग ूभएको मातनने ्छ ।

३. स्ानीय सेिाका कि्मचारीको स्रिमृद्ध िा ्ह िमृद्ध गनने ः (१) सात्कको 
नगरिातलकामा स्ायवी रुिमा से्ा प्र्ेश गरेका ्ा अनय स्ानवीय तनकाय (गाउँ त्कास 
सतमति, नगरिातलका ि्ा तिलला त्कास सतमति) को स्ायवी से्ामा तनयतुक्त भई बदु्धभतूम 
नगरिातलकामा समायोिनभई िदस्ािन भएका र यो ऐन िारवी हुदंाका ् िि नगरिातलकामा 
काय्यरि स्ानवीय से्ाका कम्यचारवीहरुलाई यस ऐन बमोतिम िह्तृद्ध ्ा सिर्तृद्ध सतहिको 
प्रोतसाहन सतुब्धा उिलव्ध गराईने्छ ।

(२) उिदफा (१) ्मोतिम स्ायवी से्ा अ्त्ध र शतैषिक योगयिाका आ्धारमा 
नगरिातलकामा काय्यरि कम्यचारवीहरुको सिर्तृद्ध ्ा िह्तृद्ध सतहिको िद तमलानको 
मािदणड दहेाय ्मोतिम हुने्छ ः

क्र.स. हालको िह मािदणड कायम हुने सिर 
्ा िह

कैतफयि

१ श्ेणवी त्तहन 
सबै

५ ्ष्य भनदा ्ढवी से्ा अ्त्ध 
िगुेको

एक िह ्तृद्ध

२ सहायकसिर 
चौ्ो

५ ्ष्य भनदा ्ढवी से्ा अ्त्ध 
िगुेको र नयनूिम शतैषिक योगयिा 
भएको

सहायकसिर 
िाँचौ

३ सहायकसिर 
िाँचौै

५ ्ष्य भनदा ्ढवी से्ा अ्त्ध 
िगुेको र नयनूिम शतैषिक योगयिा 
भएको

अत्धकृिसिर 
्ैछठौं

४ अत्धकृिसिर 
्ैछठौं

अत्धकृिसिर ्ैछठौं िहमा ५ ्ष्य 
भनदा बढवी से्ा अ्त्ध भएको र 
नयनूिम शतैषिक योगयिा भएको

अत्धकृिसिर 
सािौं



५ अत्धकृि सिर ं 
सािौ

अत्धकृि सिर सािौ िहमा ५ ् ष्य 
भनदा बढवी से्ा अ्त्ध भएको र 
नयनूिम शतैषिक योगयिा भएको

अत्धकृि सिर 
आठौ

 

(३) सिर बतृद्ध ्ा िह ्तृद्धका लातग िनध्र तदनको अ्त्ध तदई सचूना प्रकाशन गररने ्छ 
। उक्त अ्त्धमा उिदफा २ बमोतिम से्ा अ्त्ध िगुेका, नयनूिम शतैषिक योगयिा भएका र 
नगरिालतकामा समायोिन हुदँा कुनै प्रकारको प्रोतसाहन सतु््धा नतलएका कम्यचारवीले मात्र 
आबेदन गन्य सकने्छन । यसरवी िरेका आ्ेदनहरुको िाँचब्ुझ गरवी सिर बतृद्ध ्ा िह ्तृद्धका 
लातग नयनूिम मािदणड िरुा भएका उमदे्ारको त््रण यतकन भएित्छ मात्र सिर ्तृद्ध ्ा 
िह ्तृद्ध गररने्छ । सिर्तृद्ध ्ा िह ्तृद्धका लातग िरेका आ्ेदनहरु स्वीकृि मािदणड 
बमोतिम भए नभएको यतकन गन्य िातलकामा उिलब्ध ्ररष्ठ अत्धकृि, प्रशासन शािाको 
प्रतितनत्ध ि्ा अत्धकृिसिरको कम्यचारवीे संलगन  तसफाररस सतमति गठन गररने्छ । तसफाररस 
सतमतिले मािदणड िरुा गरेका उमदे्ारको सतूच प्रमिु प्रशासतकय अत्धकृि समषि िेश गनने 
्छ । तसफाररसमा िरेका उमदे्ारको कायम हुने सिर ि्ा िह काय्यिातलकाबाट अनमुोदन 
भएित्छ दफा ५ बमोतिम प्रमिु प्रशासकीय अत्धकृिले सिर ्तृद्ध ्ा िह ्तृद्ध गनु्य िनने्छ ।

(४) उिदफा (१) नयनूिम प्रोतसाहन सतुब्धा प्राप्त गनने कम्यचारवीहरुले िद तमलान भई 
कायम हुने िहका कम्यचारवीले िोतकएको िलबमान र सतुब्धाहरु प्राप्त गनने्छन ् । 

 (५) सिर बतृद्ध ्ा िह बतृद्ध िश्ाि कम्यचारवीको िद तमलान गदा्य कायम हुने िल् तनिले 
सात्कमा िाईिाई आएको िल् भनदा कम हुने भएमा ग्ेड ्ि गरवी िल् तमलान गररने्छ । 
यसरवी िह तमलान गदा्य ि्ा ग्ेड ्तृद्ध्ाट ्ि हुन िाने दातयत् स्ानवीय िहबाट वयहोररने्छ ।

४. काय्मअिमधको गणनाः (१) यस ऐन बमोतिम सिर्तृद्ध ्ा िह ्तृद्धको लातग 
प्रकातशि सचूनाको अतनिम तदनसममको से्ा अ्त्धलाई आ्धार मानवी िह बतृद्ध ्ा सिर 



बतृद्धको लातग से्ा अ्त्ध गणना गररने्छ । 

५.स्रिमृद्ध भएको पत्र मिनेः (१) सिर बतृद्ध ्ा िह बतृद्ध गनने भनवी काय्यिातलकाबाट 
तनण्यय भएित्छ िोतकयको ढाँचामा प्रमिु प्रशासकीय अत्धकृिले सिर ्तृद्ध ्ा िह ्तृद्ध 
को ित्र तदनिुनने्छ ।

(२) उिदफा (१) ्मोतिम तदइने ित्रको ढाँचा अनसुचूवी-१ ्मोतिमको हुने्छ ।

६. पिस्ापन गररनेः (१)यस ऐन ्मोतिम सिर्तृद्ध ्ा िह्तृद्ध भए िश्ाि ्
नगरिातलकाले स्वीकृि गरेको संगठन संरचनामा सिरबतृद्ध ्ा िहबतृद्ध हुन ुिू् ्यको िदमा 
अत्धकिम से्ा गरेको आ्धारमा क्रमश तमलदो से्ा समहूको िदमा प्रमिु प्रशासकीय 
अत्धकृिबाट िदस्ािन गररने्छ ।

(२)  सिर्तृद्ध ्ा िह्तृद्ध भएका कम्यचारवीलाई सात्कमा गरररहकेो कामकािमा 
िटाईने्छ ।

७. स्रिमृद्ध िा ्हिमृद्ध भएका कि्मचारीहरुको सेिा समुिधाः यस ऐन बमोतिम 
सिर्तृद्ध ्ा िह्तृद्ध  भएका कम्यचारवीहरुको िलब ि्ा अनय सतु््धा प्रदशे ्ा स्ानवीय 
काननुले िोके बमोतिम हुने्छ । प्रदशे ्ा स्ानवीय काननुले निोकेको अ्स्ामा नेिाल 
सरकारले िोके बमोतिम हुने्छ ।

८. पुि िरिनिी समिनधी वयिस्ाः दफा ३ बमोतिम प्रोतसाहन स्रुि सिर्तृद्ध ्ा 
िह्तृद्ध गररएको िद स्वीकृि संगठन संरचनामा नभएकोे हकमा स्िः िलु दरबनदवी तसि्यना 
भएको मातनने्छ । यसरवी सिर्तृद्ध ् ा िह्तृद्ध भई िलु दर्नदवीमा कायम भएका कम्यचारवीलाई 
िदस्ािन गनु्यिबू्यको य्ास्ानमा कामकािमा लगाउन बा्धा िगुेको मातनने ्ैछन । 



९.आिशयक वयिस्ा मििाउनेः यो ऐन काया्यन्यन गनने क्रममा कुनै कतठनाई उतिनन 
भएमा नगरकाय्यिातलकाले यो ऐनको प्रतिकुल नहुने गरवी आ्शयक बय्स्ा तमलाउन 
सकने्छ ।

१०. यसै ऐन बिोमजि हुनेः यस ऐनमा लेिकेो कुराको हकमा यसै ऐन बमोतिम र सो 
बाहके अनयको हकमा प्रचतलि काननू बमोतिम हुने्छ ।

११. ऐन मनसकृय हुनेः यो ऐन एक िटकको लातग कम्यचारवीलाई प्रोतसाहन तदनको लातग 
िारवी गररएकोले यस ऐन बमोतिम एक िटक सिर बतृद्ध ्ा िह बतृद्ध भए िश्ाि यो ऐन स्िः 
तनसकृय हुने्छ ।

 



अनसुतूच १
दफा ५ को उिदफा (२) संग सम्तन्धि

ित्र संखया
चलानवी नं  तमतिः .....................

श्वी ............................... 
....................................

त्षयः सिर्तृद्ध गररएको सम्न्धमा ।

 बदु्धभतूम नगरिातलकामा समायोिन भई आएका कम्यचारवीहरुको प्रोतसाहान  सतु््धा सम्न्धवी 
वय्स्ा गन्य बनेको ऐन, २०७८ को दफा ३ (३) ि्ा दफा ५ बमोतिम  ्मोतिम ििाईलाई िितसल 
्मोतिमको िदमा सिर्तृद्ध/िह्तृद्ध गररएको ्छ । आफुलाई िोतकएको तिममे् ारवी प्रचतलि काननुको 
अत्धनमा रहवी इमानदारवीिािु् ्यक समिादन गनु्य हुने्छ भनने अिेषिा गररएको ्छ ।

िह बतृद्ध/सिर्तृद्ध हुन ुभएकोमा ब्धाई ्छ ।

सात्कको त््रण            सिर्तृद्ध ित्छको त््रण
िदः िहः
से्ाः समहुः िदः
िहः से्ाः
समहुः                                                     
                 .................................
                                                                             प्रमिु प्रशासकीय अत्धकृि
्ो्धा ््यः
    श्वी संतघय मातमला  ि्ा सामानय प्रशासन मनत्रालय, तसंहदर्ार काठमाणडौ ।

श्वी मखुयमनत्रवी ि्ा मतनत्रिररषदको काया्यलय, लतुम्नवी प्रदशे, ्टु्ल ।
श्वी प्रदशे लोकसे्ा आयोग ्टु्ल ।
श्वी कम्यचारवी संचय कोष ठमले,काठमाणडौ ।
श्वी नागररक लगानवी कोष नयां बानेश्वर काठमाणडौ ।
श्वी प्रदशे कोष ि्ा लेिा तनयनत्रक काया्यलय ्टु्ल ।
श्वी कोष ि्ा लेिा तनयनत्रक काया्यलय कतिल्सि ु।



बदु्धभतुम नगरिातलका सिररय मतहला स्ास्यय 
स्यंसेत्काहरुको िररचालन र सामातिकरण समबतन्ध 

काय्यत्त्ध  २०७८

काय्यिातलकाबाट स्वीकृि तमतिः २०७८।६।२२ गिे

बुद्धभूमि नगरपामिका
नगर काय्मपामिकाका ेकाया्मिय

हनमुानचोक, बडुढवी, कतिल्सिु



बुद्धभुमि नगरपामिका स्ररय िमहिा सिास्यय सियंसेमिकाहरुको 
पररचािन र सािामजकरण समबमनध काय्ममिमध  २०७८

 
     सामातिक िररचालकहरु लाई  सशक्त रुिमा िररचालन गन्य ि्ा रातटिय सामदुातयक 

मतहला स्ास्थय स्यम सेत्का काय्यक्रम रणतनिवी २०६७ र ितहलो संशो्धन २०७६ को 
दफा २.३.२ (घ) ि्ा (ङ) को वय्स्ाका अल्ा नगरिातलका ्ाट समिे ्ि सतु््धा 
सतहि  स-सममान त्दाई गन्य ि्ा  स्ातनय सरकार सनचालन ऐन २०७४ को दफा ११ 
को उिदफा(्झ) द्ारा िातलकाको षिेत्रमा आ्धारभिु स्ास्थय वय्स्ािन गनने प्रयोिनको 
लातग सोहवी ऐनको दफा उिदफा(६) ि्ा दफा(१०२) को उिदफा (२) ि्ा बदु्धभतुम 
नगरिातलकाको प्रशासतनक काय्य तबत्ध तनयतमि गनने ऐन- २०७५ बमोतिम यो काय्यतबत्ध 
काय्य िातलकाबाट िाररि भइ स्ातनय रािित्रमा  प्रकाशन भएको तमति दतेि लाग ुहुने्छ । 

१) पररभाषा :
  त्षय ्ा प्रसंगले अकको अ ््य नलागेमा बदु्धभतुम नगरिातलका सिरमा मतहला स्ास्थय 

स्यं सेतबकाहरुको िररचालन र सामातिकीकरण समबतन्ध काय्यतबत्ध २०७७ भननाले 
िातलका सिरमा काय्यरि स्यंम सेत्काको िाररचालन  र सामातिकरण समबन्धवी काय्यको 
वयस्ािन ितन भतन ्झुनिुनने्छ ।

२) पाररचािन ््ा वयिस्ापन :
 संतघय तनदनेशन ि्ा िातलकाबाट संचालन गनने स्ास्थय िनय सचिेवीकरण गतित्त्धहरुमा 

मतहला स्यम सेत्काको उचचिम िररचालन गररने्छ । िररचालन ि्ा वय्स्ािन 
सहिवीकरणको सा्ै योिना काय्यक्रम , त्त्ध उिायहरुको अ्लमबन गन्य दहेाय बमोतिमको 
िाररचालन , बय्स्ािन सहिवीकरण सतमति रहने्छ । 
- नगर उिप्रमिु - संयोिक 
- काय्यिातलका सदसयहरु मधयेबाट मतहला, दतलि अलिसंखयक
   मधयेबाट १ िना मतहला  सतहि  – २ िना
- स्य सेत्का सञिाल मधयेबाट अधयषि र सतच्  – २ िना 
- िातलका सिरमा तक्रयातशल गैरसरकारवी संस्ा (स्ास्थय षिेत्रमा काय्यरि मधये ्ाट) को   



   प्रतितनत्ध  – सदसय 
- स्ास्थय शािा प्रमिु  – सदसय सतच्

उक्त सतमतिले आ्शयकिा अनसुार स्ास्थय ईकाई प्रमिु ्ा स्ास्थय कतम्य, 
िारामेतडतसयन ्ा िनप्रतितनत्धलाई आमनत्रण गन्य सतकने्छ । 

सतमतिको बैठक कतमिमा  ्ष्यको २ िटक ्सने ्छ ।
  
३) सािुिामयक िमहिा सिास्थय सियि सेमिकाहरुको सखंया ;  
बदतलदो िरर्ेश, िनिामा स्ास्थय सचिेनामा आएको बढ्डो िरर्ि्यन र यािायािको 

िहुच  संचारका कारणले बढ्ढो सगुमिालाई मधयेनिर गददै सातबक गा.तब.स.को सात्क प्रति 
्डामा १ िनाका दरले हुनआउने िममा ्डा संखया ९० भएकोले सोतह अनरुुि िातलका 
सिरमा अत्धकिम ९० िनाको संखयामा हुने गरर अनकुुतलि गददै लतगने ्छ । अनकुुतलि 
गररने आ्धार ि्ा उिायहरु
क)  सात्क गा.तब.स. को सात्क ्डामा एक िना भनदा बढवी स्यंसेत्का रहकेो िाएको   

अ्स्ा, मतुय ु्ा अनय करणले िालवी हुन आएमा भना्य नतलने ।
ि)  सबयंम सेत्काको उमरे हदलाई ६० ्ष्य कायम गररने्छ ।
ग)  स्यं सेत्का ्छनौटलाई िारदशशी बनाउन स्ास्थय इकाइको संयोिनमा , आमा 

समहुको  प्रतितनत्ध ि्ा ्डा सतच् रहकेो सतमतिले सहभातगिा मलुक र समभाबय 
उममदे्ार तबच प्रतिसि्धा्य  गनने गराउने र सो िानकारवी ्डा ि्ा िातलकामा िानकारवी 
गराउने ।   

घ)  स्यं सेत्काका लातग स्यं सेत् भा्ना र त्द्ामन शतैषिक अ्स्ालाई मधये निर 
गरर नयिुम एस.ई.ई. उततिण्य गरेको नभएमा मात्र दश कषिा िास गरेको र सोहवी  ्डामा 
स्ायवी रुिमा बसोबास रहकेो त््ातहि मतहलाबाट ्छनौट गनने वय्स्ा तमलाउने ।

४) सममान िनक त्दाई ि्ा सतु््धा ;
मतहला स्यंसेतबकाको सामातिकीकरण मतहला स्यंसेत्काको त्गिको योगदानलाई 

उचच सममान गददै न्रक्त संचार प्रबाह गनने ्ािा्रण तसि्यना गन्य ६० ्ष्य उमरे िगुेका, 
मतुयकुा कारणले अ् उप्रानि िालवी हुने ्ा स्ःइतच्छक रुिमा स्यंमसेत्का ्छोड्न 
चाहनेेहरुका लातग संतघय रणतनिवीमा उललेतिि सतु््धाका अल्ा नगरिातलकाको िफ्य बाट 
दहेाय अनरुुि सतु््धा, सममान प्रदान गररने्छ ।



क) मात् उललेतिि कारणले से्ा िररतयाग गदा्य संतघय रणतनिवीमा उललेतिि सतु््धाका 
अल्ा नगरिातलकाको िफ्य बाट प्रति ्ष्य से्ा अ्त्ध ्ािि रु. २०००/-सतु््धा 
उिलब्ध गराइने ्छ । उक्त प्रयोिनका लातग ठोस आ्धार ि्ा प्रमाण सम्तन्धि 
स्ास्थय चौकी माफ्य ि नगरिातलकाको स्ास्थय शािामा ््ुझाउन ुिनने्छ । 

ि) तबगिको से्ाको सममान स्रुि नगरिातलकाको काय्यिातलकाको बैठकमा बा अनय 
तबशषे काय्यक्रम आयोिना गरवी दोसलला ि्ा प्रमाण ित्र सतहि सममान ि्ा तबदाई 
गररने्छ । 

ग) नगरिातलकाको  िफ्य बाट स्यं सेत्का से्ा तन्िृ ित्छ बहुउियोग हुने िररचय ित्र 
तबिरण गररने्छ ।

  ५) ्प समुिधा ; 
   क)   काय्यरि स्यम सेत्काको मतृय ुभएका बिि सहानभुतुि स्रुि िच्य बय्स्ािनका       

लातग रणतनतिमा उललेतिि रकममा सि प्रतिसि नगरिातलका ्ाट ्ि गरर तक्रया िच्य 
िरर्ारलाई उिलब्ध गराउने  ।

ि) नगरिातलकाबाट प्रबाह हुने से्ा प्र्ाह , तसफाररसहरुमा अ्कास प्राप्त स्यंम 
सेत्का ्ा तनिको िरर्ारलाई तनि स्यसेत्का तितबि रहुनिेल नगरिातलका ्ाट तलइने 
शलुक दसिरु , रािस्मा ५०% ्ुछट तदइने्छ ।

६) सशंोधन ््ा पाररिाज्मन : 
यस  काय्यतबत्धको संशो्धन िररमाि्यन, िररषकरण, अनकुलन गनने तिममे् ारवी, दातयत् 

नगरिातलकाको हुने्छ ।

 


