
 

 

 

 

    रेसङु्गा नगरपालिका 

 

 

खण्ड :२  संख्या : 9     साउन 4 गते ,सोमबार , २७०२ 
भाग-२ 

आलथिक सहायता सम्बन्धी कायिविलध-२७०२ 

कायिपालिकाबाट स्िीकृत लमलत : २७०२/७४/७२  

प्रस्तािना: 

लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार आर्थिक रुपले ववपन्न वनरपेक्ष गररबीको रेखामुनी रहकेा दीर्ि 

रोगी, हहिंसा पीवित तथा बचेववखनमा परेका मवहला, बालबावलका, ववपन्न अवत अशक्त अपािंग र पूणिअशक्त 

अपािंग, बेवास्तामा परेका ज्येष्ठ नागररकको लावग आर्थिक सहायता ददन आर्थिक सहायता सम्बन्धी कानून 

बनाउन बाञ्छवनय भएकोले रेसुङ्गा नगरकायिपावलकाल ेयो कायिवववध बनाएको छ । 

पररच्छेद – १ 

प्रारवम्भक 

१. सिंवक्षप्त नाम र प्रारम्भ ः – (१) यस कायिवववधको नाम “रेसुङ्गा नगरपावलका आर्थिक सहायता सम्बन्धी  

    कायिवववध, २०७५” रहकेो छ । 

(२) यो कायिवववध तुरुन्त लागू हुनेछ । 

२. पररभाषा ः – ववषय प्रसिंगले अको अथि नलागेमा 

(क) “नगरपावलका” भन्नाले रेसुङ्गा नगरपावलकालाई सम्झनु पछि । 

      स्थानीय राजपत्र 
 



(ख) “नगरकायिपावलका”भन्नाले रेसुङ्गा नगरकायिपावलकालाई सम्झनु पछि । 

(ग) “आर्थिक सहायता पाउन योग्यव्यवक्त” भन्नाल ेवनरपेक्ष गररबीको रेखामुनी रहकेो भवन प्रमावणत भएका मुटु, 

मृगौला, फोक्सो, कलेजो जस्ता शरीरका महत्वपूणि अिंगहरुका रोगी एविं. क्यान्सर पीवित व्यवक्तहरु, र्रेल ुहहिंसा, 

यौन हहिंसाबाट आक्रान्त र पीवित एविं. बेचववखनमा परेका मवहलाहरु, जोवखमपूणि श्रममा सिंलग्न भएको, 

हराएको वा बेवाररस ेअवस्थामा फेला परेको, ऋणको कारणले बन्धकमा परेको वा जवरजस्ती श्रमबाट पीवित 

भएको, शारररीक वा मानवसक यातना वा भेदभाव जस्ता दवु्र्यवहारबाट पीवित, दरू्िटनामा परेको, प्राकृवतक 

प्रकोपमा परेको, बाबु वा आमा कारागार वा वहरासतमा रहकेो वा कुनै कसुरसँग सम्बवन्धत रहकेो कारणल े

वेवाररसे रहकेो, यौन शोषण, यौन दवु्र्यवहार, बेचववखन वा ओसार पसारमा परेको, हहिंसा पीवित, बाबु, आमा 

वा सिंरक्षकबाट ववित, अपािंगता भएको सुस्तमनवस्थवत भएको, अपहरण वा शरीर बन्धकमा परेको सिक 

बालबावलका, एच.आई.भी. एड्सबाट सिंक्रवमत बालबावलका, वेसहारा वृद्धवृद्धा बुझ्नु पदिछ । 

(र्)  “न्यावयक सवमवत”भन्नाले रेसुङ्गा नगरपावलका अन्तगितको न्यावयक सवमवत सम्झनु पदिछ । 

(ङ)“ प्रमुख”भन्नाले रेसुङ्गानगरपावलकाको प्रमुखलाई सम्झनु पदिछ । 

 (च) “प्रमुख प्रशासकीय अवधकृत”भन्नाले रेसुङ्गा नगरपावलकाको प्रमुख प्रशासकीय अवधकृत सम्झनुपछि । 

पररच्छेद – २ 

आर्थिक सहायता सम्बन्धी मापदण्ि 

३. दीर्ि रोगी तथा क्यान्सर पीवितलाई सहायता ः – (१) आर्थिक सहायता पाउन योग्य दीर्ि रोगी       

(मृगौला, मुटु, फोक्सो, कलेजो, मवस्तष्क) तथा क्यान्सर पीवित व्यवक्तले आर्थिक सहायता प्राप्त गनिको लावग 

आवश्यक कागजात सवहत नगरपावलकामा वनवेदन ददन सके्नछन् । 

स्पविकरण “आवश्यक कागजात भन्नाले आर्थिक रुपले ववपन्न भवन अवधकार प्राप्त सरकारी वनकायबाट प्रमावणत 

कागजात, अस्पतालको ररपोटि लगायतका कागजात बुझ्नु पदिछ । 

(२) उपखण्ि (१) बमोवजम प्राप्त वनवेदन मावथ नगर कायिपावलकाले आवश्यक छलफल गरी आर्थिक सहायता 

ददने वनणिय गरेमा ववरामीको अवस्था हरेी रू. ५०००।– (पाँच हजार) दवेख रू.१५,०००।–     (पन्ध ः्रहजार) 

सम्म आर्थिक सहायता ददई वन शुल्क उपचारको लावग समेत वसफाररस गनि सदकनेछ । 

(३) यस कायिवववध बमोवजमको आर्थिक सहायता नगर प्रमुखको तोक आदशेमा र सो भन्दा मावथको   

   सहायता नगर कायिपावलकाले गरेको वनणिय बमोवजम ददईनेछ । 

४. हहिंसा पीवित तथा बेचववखनमा परेकालाई सहायता ः – (१) र्रेलु हहिंसा, यौन हहिंसाबाट आक्रान्त र पीवित 

एविं बेचववखनमा परेका मवहलाहरुको तत्काल उद्धार गरी जीवन यापनको लावग रू. ५,०००।–     (पाँच 

हजार) सम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सदकनेछ । 



(२) पीवितलाई न्याय ददलाउन एविं. पुनस्र्थापनाको लावग न्यावयक सवमवत माफि त आवश्यक पहल गररनेछ । 

५. आर्थिक रुपले ववपन्न र पीवित वालबावलकालाई सहायता ः – (१) आर्थिक कारणले जोवखमपूणि श्रममा 

सिंलग्न भएको, हराएको वा बेवाररसे अवस्थामा फेला परेको, ऋणको कारणले बन्धकमा परेको वा जवरजस्ती 

श्रमबाट पीवित भएको, शारीररक वा मानवसक यातना वा भेदभाव जस्ता दवु्र्यवहारबाट पीवित, दरू्िटनामा 

परेको, प्राकृवतक प्रकोपमा परेको, बाबु वा आमा कारागार वा वहरासतमा रहकेो वा कुनै कसुरसँग सम्बवन्धत 

रहकेो कारणले वेवाररस े रहकेो, यौन शोषण, यौन दवु्र्यवहार, बेचववखन वा ओसार पसारमा परेको, हहिंसा 

पीवित, बाबु, आमा वा सिंरक्षकबाट ववित, अपािंगता भएको, सुस्त मनवस्थवत भएको, अपहरण वा शररर 

बन्धकमा परेको सिक बालबावलका, एच.आई.भी. एड्सबाट सिंक्रवमत बालबावलका भएमा तत्काल उद्धार गरी 

पालन पोषणको लावग रू. १०,०००।– (दशहजार) सम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सदकनेछ ।  

(२) उपखण्ि (१) मा उल्लेवखत बालबावलकाको वशक्षा तथा पालन पोषणको लावग बालउद्धार गृहको स्थापना 

गरी सिंचालन गनि सदकनेछ । बालउद्धार गृह स्थापना नहुञ्जेलसम्मको लावग सामुदावयक वा सिंस्थागत ववद्यालय 

सँग समन्वय गरी छात्रवृवि माफि त वशक्षा तथा पालन पोषणको व्यवस्था गनि सदकनेछ । 

६. बेवास्तामा परेका ज्येष्ठ नागररकलाई सहायता ः – दवलत ज्येष्ठ नागररकको हकमा ६० वषि उमेर पुगेका र 

अन्यको हकमा ७० वषि उमेर पुगेका पररवारका सदस्यले बेवास्ता गरेका ववपन्न, रोगी एविं. अशक्त ज्येष्ठ 

नागररकल े आर्थिक सहायताको लावग नगरपावलकामा वनवेदन पेश गरेमा र वनवेदन मनावसव भएमा 

रू.५,०००।–(पाँच हजार) सम्म आर्थिक सहायता ददई पुनिस्थापनाको लावग आवश्यक पहल गनि सदकनेछ । 

७. अवतअशक्त अपािंग र पूणिअशक्त अपािंगलाई सहायता ः – (१) आर्थिक रुपले ववपन्न अवतअशक्त अपािंग र 

पूणिअशक्त अपािंगको पालन पोषणको लावग रू.१०,०००।–(दश हजार) सम्म आर्थिक सहायता ददन सदकनेछ । 

(२) आर्थिक सहायता प्राप्त गनि आर्थिक रुपले ववपन्न भवन प्रमावणत कागजात, मवहला तथा बालबावलका 

कायािलयबाट प्राप्त अवतअशक्त र पूणिअशक्त अपािंगको पररचयपत्र सवहत नगरपावलकाको कायािलयमा वनवेदन 

पेश गनुि पनेछ ।  

पररच्छेद– ३ 

ववववध 

८. वनवदेनको ढाँचा ः – खण्ि ३, ४, ५, ६ र ७ अनुसार सहायता पाउन अनुसूची– १ को ढाँचामा वनवदेन ददन ु

पनेछ । 

९. अवधकार प्रत्यायोजन गनि सदकने ः – यस कायिवववध अनुसार आर्थिक सहायता सम्बन्धी वनणियको अवधकार 

नगरकायिपावलकाले नगरपावलका प्रमुख वा प्रमुख प्रशासकीय अवधकृतलाई ददन सके्नछ । 

१०. आकवस्मक कोष ः – (१) यस कायिवववध अनुसार आर्थिक सहायता ददने एविं. प्राकृवतक र गरै प्राकृवतक 

प्रकोप पीवितलाई राहत, उद्धार तथा पुनिस्थापना गने र अन्य आकवस्मक कायिमा प्रयोग गने प्रयोजनको लावग 

एक आकवस्मक कोषको स्थापना गररनेछ । 



११.यसै कायिवववध अनुसार भएको मावनने  यो कायिवववध लागु हुनु अगावै प्रदान गररएका आर्थिक सहायताहरु 

यसै कायिवववध बमोवजम प्रदान गररएको मावननेछ ।  

 अनसुचूी– १ 

(खण्ि ८ सँग सम्बवन्धत) 

                                                            वमवत ः – 

श्रीमान् नगर प्रमुख ज्यू, 

रेसुङ्गा नगरपावलका, गुल्मी 

ववषय ः – आर्थिक सहायता उपलब्ध गराईददनु हुन । 

महोदय, 

प्रस्तुत ववषयमा म÷हामी.....................................रोगले ग्रवसत भई ..............................गनुि पन े

व्यहोरा अवगत गराउँदछु÷छौं । उपचारको लावग म र मेरो पररवारको आर्थिक अवस्था नाजकु भएकोल ेसो को 

लावग तहाँ कायािलयको वनयमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराई वनशु ल्क उपचारको लावग सम्बवन्धत 

वनकायमा वसफाररस तथा हल गररददनुहुन तपवसलका कागजातहरु यससैाथ सिंलग्न रावख पेश गदिछु÷गदिछौं । 

तपवसल 

१. ववपन्नताको वसफाररस तथा प्रमावणत प्रवतवलवप 

२. नागररकता÷जन्मदताि÷वववाहदतािको प्रवतवलवप 

३. अस्पतालको ररपोटि 

४. ................................... 

वनवेदक 

क्र.स. नाम, थर ठेगाना दस्तखत  कैदफयत 

     

     

 

     

आज्ञाले, 

मुवक्तराम अयािल 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

 

 



 


