
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

रामपरु नगरपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
    खण्ड: 2        संख्या: 4       लमलि: 2075/11/08 

भाग -2 
 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोजजम रामपरु 
नगरपालिकाको नगर काययपालिकािे बनाएको िि िेजखए बमोजजमको  
काययविलि सियसािारणको जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ। 

 

रामपरु नगरपालिकाको 
"विपन्न नागररक औषिी उपचार लसफाररस िथा आलथयक सहायिा 

सम्बन्िी काययविलि 207५" 
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प्रस्िािनााः- 
नेपाि सरकारको नागररक राहि, क्षलिपूलिय िथा आलथयक सहायि सम्बन्िी काययविलि 2088 ननसुार 
विपन्न नागररकिाई औषिी उपचार िापि, दैवि प्रकोपमा परी घाइिे भएका नागररकिाई राहि िथा 
क्षलिपूलिय उपिब्ि गराउन स्थानीय सरकारबाट लसफाररस गनय िथा सहयोग उपिब्ि गराउन एक 
छुटै्ट कोषको स्थापना गनय सक्ने उल्िेख भए िमोजजम रामपरु नगरपालिकाबाट कायय सञ्चािन 
सम्बन्िमा आिश्यक व्यिस्था गनय िाञ्छनीय भएकोिे “विपन्न नागररक औषिी उपचार कोष 
लनदेजशका 2075” को आिारमा यो काययविलि बनाईएको छ। 

1. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

क. यस काययविलिको नाम "विपन्न नागररक औषिी उपचार लसफाररस िथा आलथयक सहायिा 
सम्बन्िी काययविलि, 207५" रहेको छ। 

ख. यो काययविलि काययपालिकाबाट पाररि भएपलछ िाग ुहनुेछ। 

2. पररभाषााः- विषय िा प्रसंगिे नको नथय निागेमा यस काययविलिमा  

क. "नस्पिाि" भन्नािे विपन्न नागररक औषिी उपचार कोष लनदेजशका 2075 को 
ननसूुजच-१ मा उल्िेजखि नस्पिाि सम्झनपुछय र सो शब्दिे नन्य सरकारी नस्पिाि 
समेििाई जनाउँछ। 

ख. "कडा रोग" भन्नािे नेपाि सरकारिे िोकेको आठ वकलसमको रोगाः- मटुुरोग, मगृौिा 
रोग, क्यान्सर, स्पाईनि ईन्जरुी, हेड ईन्जरुी, लसकिसेि एलनलमया, पावकय न्सन्स र 
नल्जाइमसय रोगहरु सम्झनपुदयछ। 

ग. "विपन्न विरामी नागररक" भन्नािे नेपाि सरकारिे जारी गरेको गररब पररिार पररचय पत्र 
िाहक विपन्न विरामी नागररक िा दफा "३" को उपदफा "ग" मा गठठि सलमलििे 
लसफाररस गरेको नागररक सम्झनपुछय। 

घ. "दैवि प्रकोप" भन्नािे प्राकृलिक प्रकोप जस्िै बाढी, पवहरो, भकूम्प, आिँीिेरी, आगोिागी, 
विििुीय दघुयटना, महामारी आठद समस्यािाई सम्झनपुछय। 

ङ. "कोष" भन्नािे विपन्न नागररक आलथयक सहायिा कोष सम्झनपुछय। 

च. "स्थानीय िह" भन्नािे नगरपालिका सामाजजक विकास शाखा नन्िगयि स्िास््य शाखािाई 
सम्झनपुछय। 

छ. "लसफाररस सलमलि" भन्नािे दफा ३ को (ग) मा गठठि लसफाररस सलमलििाई 
सम्झनपुछय। 

ज. "ननदुान रकम" भन्नािे विपन्न भलन लसफाररस गररएका नागररकिाई उपिब्ि गराईन े
रकम सम्झनपुछय। 

झ. "आलथयक प्रशासन शाखा" भन्नािे नगरपालिकाको आलथयक प्रशासन शाखा सम्झनपुछय। 
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3. विपन्न नागररकिाई औषिी उपचार िापि िा दैवि प्रकोपबाट शारररीक िथा मानलसक क्षिी 
भएका नागररकिाई राहि सहायिा ठदनेाः- 

1. दफा २ को उपदफा (ख), (ग) र (घ) िमोजजम आपिमा परेका विपन्न नागररकिाई 
दफा ३ को उपदफा (३) िमोजजमको सलमलिको लसफाररसमा सहलुियि रकम 
उिपब्ि हनुेछ। 

2. सहलुियि प्राप्त गनय िडा कायायियको विपन्न नागररक लसफाररस पत्र पेश गनुयपनेछ। 

3. नेपाि सरकारिे जारी गरेको गरीि पररिार पररचय पत्र िाहकिे िडा कायायियको 
लसफाररस पेश गनुयपनेछैन। िर पररचर पत्रको प्रलिलिपी पेश गनुयपनेछ। 

4. विपन्न नागररकिाई औषिी उपचार सहलुियिका िालग लसफाररस गनय र आलथयक 
सहायिा उपिब्ि गराउन िपलसि ननसुारको लसफाररस सलमलि व्यिस्था हनुेछ। 

क. नगर प्रमखु                  संयोजक 

ख. प्रमखु प्रशासकीय नलिकृि       सदस्य 

ग. स्िास््य संयोजक(प्रमखु)        सदस्य सजचि 

यस सलमलििे आिश्यकिा ननसुार नन्य पदालिकारी एंि कमयचारीिाई िैठकमा 
आमन्त्रण गनय सक्नेछ। 

५.  लसफाररस सलमलिको काम, कियव्य र नलिकार 

क. विपन्न नागररकिे माग गरे ननसुारको सेिा ठदन आिश्यक कागजाि सवहि 
लनिेदन संकिन गने। 

ख. विपन्न नागररकको निस्थाको एकीन गरी समयमै सेिा उपिब्ि गराउन लनणयय 
गने। 

ग. विपन्न नागररकिाई ठदईएको सेिाको वििरण नध्यािलिक गने (नलभिेख राख्न)े । 

घ. एक जनाको िालग एक वकलसमको समस्याको िालग एक पटक मात्र निसर 
प्रदान गने। 

ङ. िावषयक योजना िथा प्रलििेदन पेश गने। 

च. बढीमा १० हजार सम्म आलथयक सहायिा प्रदान विविि जशषयक एंि नन्य 
जशषयकबाट प्रदान गनय सक्ने। 

4. सेिा लिन ेप्रविया 
क. विपन्न नागररकिे सहलुियि प्राप्त गनय िडा कायायियबाट विपन्न नागररकको लसफाररस 

लिने। 

ख. उपदफा (क) ननसुारको लसफाररस, नागररकिा प्रमाण पत्रको प्रलिलिपी, नाबािकको 
हकमा जन्म दिाय प्रमाण पत्रको प्रलिलिपी र लनिेदन स्थानीय िहको स्िास््य शाखामा 
पेश गने। 
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ग. उपदफा (ख) ननसुार प्राप्त वििरणको लसफाररस सलमलििे आिश्यक जाँचिझु गरी 
सहलुियि उपिब्ि गराउन सम्बजन्िि ठाउँमा लसफाररस गने। 

घ. गररब पररिार पररचय पत्र िाहकिे िडा कायायियको लसफाररस पेश गनय नपने। 

ङ. कडा रोग भएमा सम्बजन्िि नस्पिािमा लसफाररस ठदने र नन्य िहको सहलुियिको िालग 
सम्बजन्िि ठाँउमा लसफाररस ठदई पठाउने। 

च. सहायिा िथा सहलुियि नगद, जजन्सी िथा नगद र जजन्सी निस्था र आिश्यकिा 
ननसुार उपिब्ि हनुे।सहायिा प्रदान गनयका िालग फोटो िथा वििहरु भएमा पेश 
गनुयपनेछ। 

5. बजेटको  व्यिस्थापन 

क. कोषको ननमुालनि व्यिस्था नगरपालिकाको िावषयक बजेट काययिममा विलनयोजन 
गररनेछ। 

ख. विपन्न नागररक आलथयक सहायिा कोषबाट विपन्न नागररक िथा पररिारिाई सहयोग 
प्रदान हनुेछ। 

ग. प्रशासलनक िथा बैठक भत्ता नगरपालिकाको लनयमानसुार हनुेछ। 

6. नलभिेख िथा प्रलििेदन 

क. उपिब्ि सेिाको नलभिेख राख्न ेर प्रत्येक िीन-िीन मवहनामा सलमक्षा िैठक िस्ने। 

ख. िावषयक प्रलििेदन नगर काययपालिकामा पेश गने। 

7. विविि 

काययविलि संचािनको िालग केही विषय संशोिन िथा थपघट गनुयपरेमा काययपालिकामा पेश 
गरर संशोिन िथा थपघट गनय सवकनेछ। 

 
 

     प्रमाजणकरण लमलि: 2075/11/08  
आज्ञािे 

  (ज्ञानराज कोइरािा) 
प्रमखु प्रशासकीय नलिकृि 

 


