अनुसूची - २
(दफा ४ तथा अनुसूची-१ को भाग-२ सँग सम्बन्धित)

भीरकोट राजपत्र

भीरकोट नगरपालिकाद्धारा प्रकान्ित
खण्ड १ सं ख्या १ लिलतिः २०७५/०४/०४

भाग-२
भीरकोट नगरपालिका
आलथिक सहायता सम्बधिी कायिविलि, २०७५
नगर कायिपालिकाबाट स्िीकृत लिलतिः २०७५/०४/०४

प्रस्तािनािः– भीरकोट नगरपालिका क्षेत्र लभत्र रहे का विपधन तथा गिरबीको रे खािुनी रहे का
दीर्िरोग िागेका तथा सािान्जक

कुरीलतबाट पीलडत व्यन्ििाई आलथिक सहायता ददन आलथिक

सहायता सम्बधिी कायिविलि तयार गनि िाञ्छनीय भककोिे भीरकोट नगर कायिपालिकािे यो
कायिविलि िनाई िागु गरे को छ ।

पिरच्छे द १
प्रारन्म्भक
१. संन्क्षप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यस कायिविलिको नाि “भीरकोट नगरपालिका आलथिक सहायता
सम्बधिी कायिविलि, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो िापदण्ड तुरुधत िागू हुनेछ ।

२. पिरभाषािः विषय प्रसं गिे अको अथि निागेिा
(क) “नगरपालिका” भन्नािे भीरकोट नगरपालिकािाई सम्झनु पदिछ ।
(ख) “नगर कायिपालिका” भन्नािे भीरकोट नगर कायिपालिकािाई सम्झनु पदिछ ।
(ग) “आलथिक सहायता पाउन योग्य व्यन्ि” भन्नािे गिरबीको रे खािुनी रहे को भलन प्रिान्ित
भकका िुटु, िृगौिा, फोक्सो, किेजो िगायतका गन्म्भर प्रकृलतका रोग िागेका

प्राकृलतक

प्रकोपबाट पीलडत तथा सािान्जक कुिरतीबाट पीलडत व्यन्ििाई सन्म्झनु पदिछ ।
(र्) “प्रिुख प्रिासकीय अलिकृत” भन्नािे भीरकोट नगरपालिकाको प्रिुख प्रिासकीय अलिकृत
सम्झनु पदिछ ।
(ङ) “नगर प्रिुख” भन्नािे भीरकोट नगरपालिकाको नगर प्रिुखिाई सम्झनु पदिछ ।

पिरच्छे द २
आलथिक सहायता सम्बधिी िापदण्ड
२. लनिेदन ददनु पननिः (१) यस कायिविलि अनुसार आलथिक सहायता पाउने व्यन्ि िा सं स्थािे
प्रिाि सवहत सम्बन्धित िडाको लसफािरि सिेत सं िग्न रान्ख नगर प्रिुखिार्ि लनिेदन ददनु
पननछ।
(२) उपदफा (१) बिोन्जि पेि भकको लनिेदनिा आिश्यक छानिीन गदाि आलथिक सहायता
पाउन योग्य व्यन्ििार्ि दफा ३ ४ ५ ६ र ७ िा उल्िेख भक बिोन्जिको रकि उपिब्ि
गराउन सवकनेछ ।
३. गन्म्भर प्रकृतीका विरािीिार्ि आलथिक सहायतािः (१) दफा २ को उपदफा (१) बिोन्जि
लनिेदन ददकका व्यन्ि िध्ये ददर्ि रोगी िागेका (िृगौिा, िुटु, फोक्सो, किे जो, िन्स्तष्क, क्याधसर
िगायतका गन्भभर प्रकृतीका लबरािी) व्यन्ििार्ि नगर प्रिुखको लनििय बिोन्जि लबरािीको
अिस्थाको आिारिा रु ५००० दे न्ख रु २०००० सम्ि आलथिक सहायता िापतको रकि
उपिब्ि गराउन सवकनेछ ।
(२) उपदफा (१) िा उल्िे न्खत रकि भधदा बढी रकि आलथिक सहायता िापत उपिब्ि गराउनु
पनन दे न्खकिा नगर कायिपालिकाको लनिियानुसारको रकि उपिब्ि गराउन सवकनेछ ।
४. र्रे ि ु वहं सा वपलडतिार्ि ददर्ने सहायतािः (१) विलभन्न कारििे र्रे ि ु वहं सािा परे का
बािबालिका, िवहिा तथा जेष्ठ नागिरकहरुिार्ि नगर प्रिुखको लनिियानुसार रु ५००० दे न्ख रु
१० ००० सम्िको रकि आलथिक सहायता िापत उपिब्ि गराउन सवकनेछ ।
(२) उपदफा (१) िा उल्िेख भक बिोन्जिको रकि भधदा बढी रकि आलथिक सहायता िापत
उपिब्ि गराउनु पनन भकिा नगर कायिपालिकाको लनिियानुसारको रकि आलथिक सहायता िापत
उपिब्ि गराउन सवकनेछ ।

(३) यौन वहं साबाट आक्राधत र पीलडत किं. बेचविखनिा परे का िवहिाहरुको तत्काि उद्धार गरी
जीिनयापनको िालग नगर कायिपालिकाको लनिियानुसार आलथिक सहायता िापत उपिब्ि गराउन
सवकनेछ ।
(४) यस दफा बिोन्जिका पीलडतिाई धयाय ददिाउन किंि पुनस्थापनाका िालग धयावयक सलिलत
िाफित आिश्यक पहि गिरनेछ ।
५. आलथिक रुपिे विपन्न सुत्केरी िवहिा, जेष्ठ नागिरक तथा असाहाय अलतविपन्न िािबालिका
िगायतका व्यन्ििार्ि सहायतािः (१) सािान्जक आलथिक प्राकृलत तथा िानिीय कारििे जोन्खििा
रहेका नागिरक र बािबालिकाहरुिार्ि नगर प्रिुखको लनिियानुसार रु ५ ००० दे न्ख १० ०००
सम्िको रकि आलथिक सहायता िापत उपिब्ि गराउन सवकनेछ ।
(२) उपदफा (१) िा उल्िे न्खत रकि भधदा बढी रकि आलथिक सहायता िापत उपिब्ि गराउनु
पनन भकिा नगर कायािपालिकाको लनिियानुसारको रकि उपिब्ि गराउन सवकनेछ ।
६. संस्थागत रुपिा ददर्ने आलथिक सहायतािः (१) नगरपालिकािा विलभन्न कारि दे खार्ि सं स्थागत
रुपिा आलथिक सहायता िाग गरी परे का लनिेदनका सम्बधििा आलथिक सहायता िाग गनुि कारि
उपर छानिीन गरी उपिब्ि गराउनु पनन भकिा नगर प्रिुखको लनिियानुसार रु ५०००/- सम्िको
रकि आलथिक सहायता िापत उपिब्ि गराउन सवकनेछ ।
(२) उपदफा (१) िा उल्िे न्खत रकि भधदा बढी रकि आलथिक सहायता िापत उपिब्ि गराउनु
पनन भकिा नगर कायिपालिकाको लनिियानुसारको रकि उपिब्ि गराउन सवकनेछ ।
७. ज्येष्ठ नागिरकिाई सहायतािः (१) दलित

वपछडीकको िगि र अल्पसं ख्यक ज्येष्ठ विपन्न

नागिरकको हकिा ६० िषि उिेर पुगेका ककि िा िेिास्तािा परे का नागिरकिार्ि नगर प्रिुखको
लनिियानुसार

रु

५०००/-

सम्िको

रकि

आलथिक

सहायता

िापतको

उपिब्ि

गराउन

सवकनेछ ।
(२) उपदफा (१) िा उल्िेख भक बिोन्जिको रकि भधदा बढी रकि आलथिक सहायता िापत
उपिब्ि गराउनु परे िा नगर कायािपालिकाको लनिियानुसारको रकि उपिब्ि गराउन सवकनेछ ।

पिरच्छे द ३
विविि
८. लनिेदनको ढाँचािः (१) दफा (२) (३), (४), (५), (६) र (७) अनुसारको आलथिक सहायता िाग
गनन लनिेदनको ढाँचा अनुसूची (१) र (२) िा तोवकक बिोन्जि हुन ु पननछ ।
९. अलिकार प्रत्यायोजन गनि सवकनेिः (१) यस कायिविलि अनुसार आलथिक सहायता सम्बधिी
अलिकार नगर कायिपालिका र नगर प्रिुखिे प्रिुख प्रिासकीय अलिकृतिाई प्रत्यायोजन गनि
सक्नेछ।

१०. आकन्स्िक कोषिः– (१) यस कायिविलि अनुसार उपिब्ि गराईने आलथिक सहायताका िालग
कक आकस्िीक कोषको स्थापना गनि सवकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोन्जिको कोषिा दे हाय बिोन्जिको रकि जम्िा गिरनेछ ।
(क) नगरपालिका र अधतगितका कायािियिा कायिरत कििचारीहरुको प्रलत िषि प्रलत ददन
िरािरको रकि कट्टा गिर कट्टा हुन आउने रकि र पदालिकारीको हकिा प्रलत िवहना १
ददनका दरिे रकि कट्टी गरी हुन आउने रकि,
(ख) सं र्ीय सरकार, प्रदे ि सरकार, स्थानीय सरकारबाट आकस्िीक कोषको िालग प्राप्त अनुदान,
(ग) सरकारी तथा गैरसरकारी सं र्सं स्थाबाट आकस्िीक कायि (आलथिक सहायता, प्रकोप पीलडत
राहत)को िालग प्राप्त सहयोग िा अनुदान,
(र्) आलथिक सहायता, प्राकृलतक प्रकोप पीलडतको उद्धार, राहत तथा पुनस्ि थापनाको िालग प्राप्त
जुनसुकै रकि,
(ङ) अधय जुनसुकै तिरकािे आकन्स्िक रुपिा प्राप्त हुने रकि ।
(३) उपदफा (१) बिोन्जिको कोषको सं चािन प्रिुख प्रिासकीय अलिकृत र िे खा प्रिुखको
ु दस्तखतबाट हुनेछ ।
सं यि
(४) उपदफा (१) बिोन्जिको आकस्िीक कोष सम्बधिी अधय व्यिस्था नगर कायिपालिकािे
तोके बिोन्जि हुनेछ ।
११. आलथिक सहयोगको लसिा र सियािलििः (१) यस कायिविलििा जुनसुकै कुरा िे न्खकको
भकतापनी वििेष पिरन्स्थती िाहेक आलथिक सहायता उपिब्ि गराउँदा रु ५० हजारभधदा बढी
रकि उपिब्ि गरार्ने छै न ।
(२) यस कायिविलििा जुनसुकै कुरा िे न्खकतापलन कक पटक आलथिक सहायता पाकको व्यन्ििार्ि
१ िषि लभत्र सोही विषयिा पुनिः आलथिक सहायता ददर्नेछैन ।
१२. बािा अड्काउिः (१) यस कायिविलििा कुनै सिस्या आकिा नगर कायिपालिकाको लनििय
बिोन्जि हुनेछ ।

अनुसूची १
ँ सम्बन्धित)
(गन्म्भर प्रकृलतका रोगसग
लिलतिः- २०७५/.../...
श्रीिान् नगर प्रिुखज्यू,
भीरकोट नगरपालिका,
ियरर्ारी, स्याङ्जा ।
विषयिः– आलथिक सहायता सम्बधििा ।
िहोदय,
प्रस्तुत विषयिा ि/हािी.....................................रोगिे ग्रलसत भई उपचार गरार्ि रहेको व्यहोरा
अिगत गराउँदछु /छौं । उपचारको िालग ि र िेरो पिरिारको आलथिक अिस्था नाजुक भककोिे सो
को िालग नगरपालिकािे स्िीकृत गरे को कायिविलि अनुसारको आलथिक सहायता उपिब्ि गराई
लनिुिःल्क उपचारको िालग सम्बन्धित लनकायिा लसफािरस सिेत गिरददनु हुन तपलसिका कागजातहरु
यसैसाथ सं िग्न रान्ख पेि गदिछु/गदिछौं ।
तपलसि
१. सम्बन्धित व्यन्ििे यसै बिोन्जिको ढाँचािा लनिेदन ददनु पनन
२. गन्म्भर प्रकृतीको रोग हो भनी सम्बन्धित िडाको लसफािरस
२. नागिरकता/जधिदताि/वििाहदताि प्रिािपत्रको प्रलतलिवप
३. अस्पताििा भनाि भकको कागजातहरु र डाक्टरको प्रेन्स्क्रपसन
४. अधय आिश्यक कागजातहरु
लनिेदक
क्र.स.

नाि, थर

ठे गाना

दस्तखत

कैवफयत

अनुसूची - २
ँ सम्बन्धित)
(विपन्न िवहिा बाििालिका र ज्येष्ठ नागिरक िगायतसग
लिलतिः- २०७५/.../...
श्रीिान् नगर प्रिुखज्यू,
भीरकोट नगरपालिका,
ियरर्ारी, स्याङ्जा ।
विषयिः– आलथिक सहायता सम्बधििा ।
िहोदय,
प्रस्तुत

विषयिा

ि/हािीहरुको

आलथिक

अिस्था

नाजुक

रहे को/प्राकृलतक

विपतका

कारि

िेरो/हाम्रो.............. िनजनको क्षलत भककोिे नगरपालिकाको स्िीकृत कायिविलि अनुसार तोवकक
बिोन्जिको आलथिक सहायता उपिब्ि गराई ददनुहन
ु तपलसिका बिोन्जिका कागजातहरु यसै साथ
सं िग्न रान्ख पेि गदिछु/गदिछौं ।
तपलसि
१. सम्बन्धित व्यन्ििे यसै बिोन्जिको ढाँचािा लनिेदन ददनु पनन
२.विपन्नता भक िा नभकको सम्बधििा सम्बन्धित िडा कायािियको लसफािरस
३. नागिरकता/जधिदताि/वििाहदताि. प्रिािपत्रको प्रलतलिवप
४. सम्बन्धित व्यन्िको लनिेदन
५. अधय आिश्यक कागजातहरु
लनिेदक
क्र.स.

नाि, थर

ठे गाना

दस्तखत

कैवफयत

अनुसूची - ३
ँ सम्बन्धित)
(दफा -१ सग
लिलतिः-........................
श्रीिान् नगर प्रिुखज्यू,
भीरकोट नगरपालिका, स्याङ्जा ।
विषयिः– आलथिक सहायता उपिब्ि गराईददनु हुन ।
िहोदय,
प्रस्तुत

विषयिा

ि/हािी.............................................भकको................................व्यन्ि

.............................भकको व्यहोरा अिगत गराउँदछु /छौं । .............................को आलथिक
अिस्था

नाजुक

.....................को

भकको,
िालग

तत्काि
तहाँ

...........................................गनि

कायािियको

लनयिानुसार

आलथिक

जरुरी

सहायता

रहे कोिे

उपिब्ि

गराई

...........................................सिेत गिरददनु हुन तपलसिका कागजातहरु यसै साथ सं िग्न रान्ख
पेि गदिछु/गदिछौं ।
तपलसि
१. विपन्नताको लसफािरस तथा प्रिान्ित प्रलतलिवप
२. नागिरकता/जधिदताि/वििाहदताि..................को प्रलतलिवप
३. ...................................................................................................................
............................................................................................................................
लनिेदक
क्र.स.

नाि, थर

ठे गाना

दस्तखत

कैवफयत

आज्ञािे
नाििः ििि राज ढुं गाना
प्रिुख प्रिासवकय अलिकृत

