
 

त्रियगुा नगर काययपात्रऱकाको त्रमत्रि २०७४ /००/२० गितको                                िाराना  ऱोुद तेऱ  

त्रनर्ययानसुार स्वीकृि भएको व्यहोरा प्रमाणर्ि गररन्छ                                   |प्रमपु्र  प्रशासकीय अत्रिकृि  

अत्रि ववपन्न नागररक औषिोपचार सहयोग ि ा ववपद राहि सम्बन्िी मापदण्ड 
२०७४ 

 

नागररक प्रत्रि नगर सरकारको णजम्मतबारी बहन गनय र कत्रि ववपन्न  ,ववपद ि ा सधकेापन्न 
नागररकहंको सधरऺर् गनय,  स् ानीय सरकार सधचाऱन ऐन  ,२०७४ को  दोा ..... ऱत ददएको 
अत्रिकार प्रयोग गरी त्रियगुा नगर काययपात्रऱकाऱत यो मापदण्ड बनतको छ | 

०  .सधणऺप्र नाम र प्रारम्भ : (०) यस मापदण्डको नाम ववपन्न नागररक औषत्रिपचार सहयोग ि ा 
ववपद राहि सम्वणन्ि मापदण्ड २०७४ रहतको छ | 

 (२) यो मापदण्ड ित्काऱ ऱाग ुहनुतछ | 

२  .पररभाषा र व्यािया : यो मापदण्डमा, 

 क )अत्रि ववपन्न नागर ण क भन्नाऱत सहरी तऺि बावहर ५ कठ्ठा भन्दा कम जग्गा भएको ,
पररवारको कुनथ सदस्य कुनथ प्रकारको रोजगारीमा नरहतको ि ा कम्दानीको ुोि मात्रसक प .
५०००| - भन्दा कम रहतको  नगर तऺिको बात्रसन्दा सम्झन ुपछय | 

३  .ववपन्न नागररक औषत्रिपचार सहयोग सम्बणन्ि मापदण्ड : 

 (०) नतपाऱ सरकारऱत त्रनशलु्क उपचार गने बाहतकको रोग ऱागतका ववपन्न नागररकऱाई 
रोगको अवस् ा हतरी अत्रिकिम प  .५०००|० सम्म उपचार सहायिा प्रदान गररनतछ | 

 (२ )ववदतश गई उपचार गराउन ुपने रोत्रगको हकमा सहायिा ददनत पने अवस् ा प्रऱुाई 
 नगरकाययपात्रऱकामा त्रनर्यया य पतश गनुय पर न नतछ |  

 (२) नतपाऱ सरकारद्वारा त्रनशलु्क उपचार हनुत रोग ऱागतको अत्रि त्रबपन्न नागररक को 
हकमा उपचार गनय जानत स् ानसम्म कउनत जानत प्रयोजनका ऱात्रग एक जनाको दोहोरो 
यािायाि प्रचय उपऱव्ि गराोनत छ  |िर यस्िो रकम प .३०००|० भन्दा बुी हनुत छथन | 
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 (३) यस दोामा उल्ऱतणप्रि सहायिा रकम एक कत्र यक बषयमा एक पेक माि प्रदान 
गनय सवकनत छ  |एक भन्दा बुी प टक सहायिा प्रदान गनुय पने अवस् ा कएमा सो को 
औणचत्य र किार सवहि नगर काययपात्रऱकामा त्रनर्यया य पतश गनुय पनेछ | 

 (४) यस दोा वमोणजम कत्र यक सहयोग माग गने व्यणिऱत दतहाय बमोणजमका प्रमार् 
सवहि नगरपात्रऱकामा त्रनबतदन ददन सक्नतछ | 

  क  )वडा सत्रमत्रिको  त्रसोाररस |  

प्र  )नतपाऱ णचवकत्सा पररषदमा दिाय भएको णचवकत्सकऱत रोग पवहचान गरतको 
प्रमार् |  

ग  )अत्रि त्रबपन्न भएको स्वबोषर्ा |  

 (५) गऱि सूचना ि ा प्रमार् पतश गरी यश दोा बमोणजम कसथऱत सहयोग प्राप्र गरतको 
पाोएमा त्रनजऱाई नगर पात्रऱकाबाे उपऱव्ि गराोनत सतवाबाे २ वषय सम्म वणन्चि गररनतछ  

 )६  )यस दोा बमोणजम उपऱव्ि गराोनत सहायिाको रकम अणबल्ऱो कत्र यक बषयको 
कूऱ कन्िररक कम्दानीको ० प्रत्रिशि भन्दा बुी हनुत छथन |  

२  .ववपद राहि सम्बणन्ि मापदण्ड : ( १  )प्राकृ त्रिक ि ा मानवीय कारर्बाे ववपदमा परतका 
नागररकऱाई ित्काऱको व्यवस् ा गनय दतहाय बमोणजम राहि प्रदान गररनतछ | 

 क )मानवीय ऺिी भएको अबस् ामा प्रत्रि मिृक प .०००००|० उपऱव्ि 
गराोनत छ | 

 प्र )ववपदमा परी बाोित भएका व्यणिको हकमा अवस् ा हतरी औषिी उपचार  
सहयिा वापि प  .३०००|० दतणप्र ७००० |० सम्म उपऱव्ि गराोनत छ | 

 प्र )भीत्रिक सम्पिी पूर्य पपमा ऺत्रि भएको अवस् ामा ऺत्रिको अवस् ा हतरी 
प्रत्रि पररवार प ००००० |० उपऱव्ि गराईनत छ  | 
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 यस प्रण्डमा उल्ऱतणप्रि पूर्य ऺत्रि भन्नाऱत बर, ऩशुधन वा बाऱीनाऱी पूर्य पपमा 
नष्ट भएको अवस् ाऱाई जनाउछ | 

 ग )कधणशक पपमा भीत्रिक ऺत्रि भएको अबस् ामा प्रत्रि पररवार ऺत्रिको अवस् ा 
हतरी प ३००० |० दतणप्र ५००० |० सम्म उपऱगि गराोनत छ | 

(३ )मस दपाभा उल्रेखित सीभा बन्दा फढी यकभ उऩरव्ध गयाउने औचित्म  
य आधाय देिेभा नगयकामयऩालरका फैठकभा ननणयमाथय ऩेश गनुय ऩनेछ । 

(४) विऩद याहत ऩाउने व्मक्ततरे देहामका कागजातहरु ऩेश गनुय ऩनेछ । 

 (क) सयकायी ननकामद्िाया जायी बएको ऩहहिान प्रभाण । 

 (ि) विऩद बएको स्थानीम सजयलभन भुिुल्का । 

 (ग) विऩद बएको देखिने पोटो । 

(५) मस भाऩदण्डभा उल्रेखित यकभ िडा कामायरमफाट सभेत बुततानी गने 
व्मिस्था लभराइने छ । 

 

 

 

 

 

 

  

 


