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पााँचखपन नगरपालिका, संखवुासभा 

स्थानीय राजपत्र 
खण्डः  2   संखयाः 6   लिल ः 2079/07/21 

 

भाग-2 

पााँचखपन नगरपालिकाको सूचना 
पााँचखपन नगरपालिकाको आलथिक सहय ा वव रण सम्बन्धी लनयिाविी, 2079 

प्रस् ावना : पााँचखपन नगरपालिका, संखवुासभा अन् गि  आलथिक रुपिा ववपन्न एवं ववपत्तििा परेका, दीर्ि रोगी 
 था परम्पराग  संस्कृल  संरक्षणको िालग आयोजना हनुे कायिक्रिको िालग नगर कायिपालिकाको 
कायािियबाट उपिब्ध गराउने आलथिक सहाय ािा एकरुप ा, पारदर्शी र लनश्पक्ष बनाउन वाञ्छनीय भएकोिे 

पााँचखपन नगरपालिकाको प्रर्शासकीय कायिववलध (लनयलि  गने) ऐन, २०78 को दफा 3 िे ददएको 
अलधकार प्रयोग गरी पााँचखपन नगर कायिपालिकािे यो लनयिाविी बनाएको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारत्तम्भक 

१. संत्तक्षप्त नाि र प्रारम्भः (१) यो लनयिाविीको  नाि “पााँचखपन नगरपालिकाको आलथिक सहाय ा वव रण 
सम्बन्धी लनयिाविी, २०७९” रहन ेछ । 

(२) यो लनयिाविी नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्रिा प्रकार्शन भएको लिल देत्तख िागू हनुेछ । 

पररच्छेद-२ 

पररभाषा 

२. ववषय वा प्रसंगिे अको अथि निागेिा यस लनयिाविीिा : 
(क) “ऐन” भन् नािे पााँचखपन नगरपालिकाको प्रर्शासकीय कायिववलध (लनयलि  गने) ऐन, २०78 

सम्झनपुदिछ । 

(ख) “नगरपालिका” भन्नािे पााँचपखन नगरपालिका, संखवुासभा सम्झनपुदिछ ।
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(ग) “आलथिक सहाय ा” भन्नािे नगर कायिपालिकाको कायाििय बाट लनःर्शलु्क रुपिा उपिब्ध   
गराईन ेनगद वा त्तजन्सी सम्झनपुदिछ । 

(र्) “प्रिखु” भन्नािे नगरपालिकाको प्रिखु सम्झनपुदिछ । 

(ङ) “प्रिखु प्रर्शासकीय अलधकृ ” भन्नािे नगर कायिपालिकाको कायािियको प्रिखु प्रर्शासकीय अलधकृ  
सम्झनपुदिछ । 

(च) “वडा कायाििय” भन् नािे सम्बत्तन्ध  वडाको कायाििय सम्झनपुदिछ । 

(छ) “पत्तञ् जकालधकारी” भन् नािे सम्बत्तन्ध  वडाको पञ् जीकरण सम्बन्धी कायि गने अलधकारीिाई 
सम्झनपुदिछ । 

(ज) “स्वास््य केन्र” भन् नािे कत्तम् िा िेलडकि अलधकृ  दरबन्दी भएको प्राथलिक स्वास््य केन्रिाई 
सम्झनपुदिछ । 

(झ) “नेपाि प्रहरी कायाििय” भन् नािे नत्तजकको प्रहरी चौकी वा प्रहरी कायािियिाई सम्झनपुदिछ । 

(ञ) “ि ृक व्यत्ति” भन् नािे अल  ववपन्न पररवारको ि ृक व्यत्ति सम्झन ुपदिछ। 

पररच्छेद-३ 

आलथिक सहाय ा सम्बन्धी व्यवस्था र कायािन्वयन 

४. आलथिक सहाय ा सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यस लनयिाविी बिोत्तजि प्रदान गररने आलथिक सहाय ा 
नगरपालिकाको नाििा रहेको आलथिक सहाय ा र ववपद् व्यवस्थापन कोष खचि खा ाबाट उपिब्ध 
गराउन ुपनेछ ।  

   (२) लनयि ४ को उपलनयि (1) बिोत्तजि आलथिक सहाय ा उपिब्ध गराउदा सम्बत्तन्ध  वडा सलिल को 
लनणिय  था सम्बत्तन्ध  वडा कायािियको लसफाररस बिोत्तजि नगरपालिका प्रिखुद्वारा लनणिय गरी उपिब्ध 
गराउन सवकनेछ ।  

५. आलथिक सहाय ा प्रदान गनि सक नेः (१) यस लनयिाविी बिोत्तजि आलथिक सहाय ा उपिब्ध गराउदा 
देहाय बिोत्तजिको कागजा  परुा भई आएिा नगर प्रिखुिे अनसूुची-१ बिोत्तजि आलथिक सहाय ा रकि 
एक आलथिक वषििा १ पटक िात्र प्रदान गनि सकनेछ । 

क) ववपदबाट क्षल  भएको हकिा नेपाि प्रहरी कायािियको स्थिग  सजिलिन िचुलु्का र सम्बत्तन्ध  
वडा कायािियको लसफररस पत्र । 

ख) दीर्ि रोगीको हकिा आलधकारीक स्वास््य केन्रिे दीर्ि रोगी हो भलन गरेको प्रिाण र सम्बत्तन्ध  
वडा कायािियको लसफररस पत्र । 

ग) ि ृक व्यत्तिको हकिा सम्बत्तन्ध  पत्तिकालधकारीबाट जारी ितृ्य ु द ािको प्रिाणपत्र र वडा 
कायािियको लसफाररस पत्र । 

र्) जा ीय, सााँस्कृल क संर्-संस्था  था पवि खचि वाप  प्रदान गररन े रकिको हकिा सम्बत्तन्ध  
सम्बत्तन्ध  वडा कायािियको लसफाररस पत्र । 
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(२) लनयि 5 को उपलनयि (1) को खण्ड (क) र (ख) िा जनुसकैु कुरा उल्िेख भए ा पलन 
अपवादको रुपिा एकै व्यत्ति वा पररवारिा एकै आलथिक बषि लभत्र एक पटक भन्दा उत्तल्ित्तख  भए 
बिोत्तजिको र्टना र्टेिा नगर कायि पालिकािे आवश्यक लनणिय गरी सहाय ा प्रदान गनि सक नछे। 

(३) लनयि 5 को उपलनयि (1) बिोत्तजि आलथिक सहाय ा प्रदान गदाि खचिको लबि भपािइ पेर्श नगरे 
पलन उत्तल्ित्तख  बिोत्तजिको आलथिक सहाय ा वाप को रकि भिुानी गनि कुनै बाधा पने छैन । 

पररच्छेद –४ 

ववववध 

६. संर्शोधन  था पररिाजिन गनि सक नेः (१) पााँचखपन नगरपालिकाको आलथिक सहाय ा वव रण सम्बन्धी 
लनयिाविी, २०७९ िाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ा अनसुार नगर कायिपालिकािे संर्शोधन 
 था पररिाजिन गनि सकनछे । 

७. प्रचलि  कानून िागू हनुे: यस लनयिाविीिा भएको व्यवस्था प्रचलि  कानूनसाँग बात्तझएिा प्रचलि  
कानूनको व्यवस्था िागू हनुछे । 

७. लनदेत्तर्शका, कायिववलध र िापदण्ड बनाउन ेअलधकारः (१) यस लनयिाविीको उद्देश् य कायिन्वयन गनि 
नगर कायिपालिकािे यस लनयिाविी बिोत्तजि लनदेत्तर्शका, कायिववलध र िापदण्ड बनाइ िागू गनि सक नेछ। 

८. खारेजी र बचाउः (१) यो लनयिाविी िागू हनुभुन्दा अगाबै वव रण भएको आलथिक सहाय ा यसै 
लनयिाविी बिोत्तजि भएको िालननेछ । 

(२) यस लनयिाविीिा व्यवस्था भएको प्रावधान प्रचलि  काननु संग बात्तझएको हकिा बात्तझएको हद 
सम्ि स्व : खारेज हनुेछ । 
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अनसूुची–१ 

(लनयि ५ को उपलनयि (1) साँग सम्बत्तन्ध ) 
आलथिक सहाय ा सूची 

क्र.सं. 
आलथिक सहाय ा प्राप्त 

गने क्षते्र 

आलथिक सहाय ा प्राप्त गने अवस्था 
आलथिक सहाय ा रकि 

रु.  
(न्यून ि-अलधक ि)् 

कैवफय  

१ दीर्ि रोगी  नेपाि सरकारिे उपचार सहलुिय  वाप   ोके 
बिोत्तजिका दीर्ि रोगिध्ये िटुु रोग, िगृौिा, 
अल्जाइिर, पावकि न्सन, हेड इन्जरुी, स्पाइनि इन्जरुी 
र लसकि सेि एनेलिया भएको प्रिात्तण  भएिा। 

5०००-2०००० 
 

२ परम्पराग  संस्कृल  
संरक्षण 

जा ीय, वा धालििक । 5०००-2०००० 
 

३ गत्तम्भर दरु्िटना  उपचारिा अप्ररे्शन गनुि पने अवस्था, आइ.लस.य.ु 
िा राख्न ु पने जवटि उपचारिा पालिका बावहर 
जानपुने अवस्था भएिा । 

5०००-5०००० 
 

६ 
 

 
ववपद 

र्र वा जग्गा वा कृवष वा पर्शपुन्छी व्यवसाय पूणि 
क्षल  भएिा । 

५०००- २०००० 
 

र्र वा जग्गा वा कृवष वा पर्शपुन्छी व्यवसाय 
आंत्तर्शक क्षल  भएिा । 

5०००-१०००० 
 

७ अन्य िहािारी वा गररवीको कारण खान नपाई 
भोकभोकै पने अवस्था भएिा । 

5०००- 10००० नगद वा 
त्तजन्सी 

८ संर्संस्था सहाय ा 
 

ववग देत्तख प्रल  िवहना पूजा खचि उपिब्ध गराउदै 
आएका िठित्तन्दर भएिा । 

िालसक २००० प्रल  
िठित्तन्दर 

 

ववरे्शष पविको अवसरिा वावषिक एक पटक पूजा 
खचि 

५०००–२५००० 
 

 
 

 
आज्ञािे, 

गणेर्शिान लसं राई 

प्रिखु प्रर्शासकीय अलधकृ  


