
मध्यम र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकक  क्तििबनयापन तथा  स्वास्थ उपचारमा पहुचक    

लाक्तिग आर्थिक सरायता  सम्वन्धी कायिक्तिवधी-२०७८ 

प्रस्तावना 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकलाई नेपाल सरकारक   सामाक्तििक सरुक्षा भत्ताक  पहुुँचमा नपुगेका 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकक  अक्तिधकार सम्बक्तिन्ध ऐन २०७४ ले अपाङ्गताक  गाम्भीयिता अनुसार 

बर्गिकरणमा परेका मध्यम वगि र सामान्य वगिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकक  आर्थिक क्तिबकाश गरी 

दकै्तिनक आधारभूत आवश्यकतालाइ सम्ब धन गरी  क्तििवनयापन तथा स्वास््य उपचारमा पहुुँचक  

लाक्तिग आर्थिक सरायता प्रदान गद ै  दकै्तिनक आवश्यकतालाइ केक्तिर रदसम्म पररपूर्ति गनि सरय ग गने 

उद्धशे्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकक  अक्तिधकार सम्वक्तिन्ध अन्तराक्तििय मरासन्धी, अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिहरुकक  अक्तिधकार सम्वन्धी ऐन २०७४, स्थानीय सरकार संचालन सम्बक्तिन्ध ऐन २०७४ क  दफा 

११ (क) क  (त) ल े ददएक  अक्तिधकार र यसै ऐनक  दफा १०२ लाई आधार बनाई फालेलङु 

गाउुँपाक्तिलकाक  बार्षिक कायिकम अन्तगित नगरपाक्तिलका क्तिभत्र स्थाई बस बास गरेका  मध्यम र सामान्य 

बगिका  अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकलाइ क्तििबनयापनक  साथ ै स्वास्थ उपचारमा पहुुँच पुयािउनक  

लाक्तिग आर्थिक सरायता प्रदानगरी व्यवक्तिस्थत तररकाले संचालन  गनिक  लाक्तिग वान्छनीय भएक ले य  

कायिक्तिवक्तिध तयार गरी स्वीकृत गरेक  छ l  

पररच्छेद १ 

सकं्तिक्षत नाम र प्रारम्भ:- (१) य  कायिक्तिवक्तिधक  नाम “मध्यम र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकक  

क्तििवनयापन तथा  स्वास्थ उपचारमा पहुुँचक    लाक्तिग आर्थिक सरायता सम्वन्धी कायिक्तिवधी-२०७८" 

 (२) य  कायिक्तिवक्तिध तुुकन्त लागु हुन ेछ l 

(३) पररभाषा:- क्तिवषय र प्रसंगल ेअको अथि नलागेमा यस कायिक्तिवक्तिधमा: 

(क) “पाक्तिलका” भन्नाल ेफाललेुङ गाउुँपाक्तिलकालाई िनाउछ l 

(ख) “स्वास्थ क्तिबमा” भन्नाले नेपाल सरकारले लागु गरेक  स्वास्थ क्तिबमा कायिक्रमलाइ िनाउने छ l 

(ग) “बचत” भन्नाल े अपाङ्गता भएका व्यक्तिह तथा पररवारल े वडामा संचाक्तिलत क्तिमक्तिलिुली 

समूरमा वा अन्य सरकारी सस्थारुकमा अपाङ्गता भएक  व्यक्तिहक  नाममा गने दकै्तिनक, माक्तिसक, 

बचतलाइ िनाउछ  l 

(घ) “अपाङ्गता भएका व्यक्तिह” भन्नाल े अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकक  अक्तिधकार सम्बक्तिन्ध ऐन 

२०७४ क  दफा २ क  उपदफा (ख) बम क्तििम व्यक्तिहलाई बुझाउछ l 

(ङ) “मध्यम र सामान्य अपाङ्गता” अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकक  अक्तिधकार सम्बक्तिन्ध ऐन 

२०७४ क  दफा ३ क  उपदफा १ संग सम्बक्तिन्धत अनुसूची "ख" क  (३) र (४)  क  पररभाषालाई 

बुझाउछ l  



(च) “आर्थिक सरायता ” भन्नाल ेमध्यम र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकलाई क्तििबनयापन 

तथा स्वास्थमा पहुुँच पुयािउनक  लाक्तिग फाललेुङ गाउुँपाक्तिलकाल े उपलब्ध गराएक  आर्थिक 

सरायतालाइ बुझाउछ l 

(छ) “बैंक ” भन्नाल ेफालेलङु गाउुँपाक्तिलकाले त केक  ( क) वगिका बैंकरुकलाई बुझाउछ l  

 

पररच्छेद२ 

३. मध्यम र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकक  क्तििवनयापन तथा  स्वास्थ उपचारमा पहुुँचक    

लाक्तिग आर्थिक सरायता  सम्बक्तिन्ध व्यवस्था l 

(क) फालेलङु गाउुँपाक्तिलकाल े नगरपाक्तिलका क्तिभत्र स्थाई ुकपमा बक्तिसबास गने  मध्यम र सामान्य 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकक  लाक्तिग क्तििबनयापन तथा स्वास्थ उपचारमा सरि पहुुँच क्तिबस्तारक  

लाक्तिग आर्थिक सरायता उपलब्ध गराउने छ l  

(ख) दफा ३ क  (क) ल ेगरेक  व्यवस्था  अनुसार आर्थिक सरायता नगरपाक्तिलकाले त दकए बम क्तििम 

नेपाल सरकारले अन्य नागररकलाइ उपलब्ध गराउने सामाक्तििक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराएक  

समयमा (त्रमैाक्तिसकच चैमाक्तिसक)  नै पाक्तिलकाल े त दकएक  बैंक माफि त सम्बक्तिन्धत अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिहरुकक  खाता माफि त  उपलब्ध गराउने छ l  

(ग) दफा ३ क  (क) र (ख) ले व्यवस्था गरे अनुसार उपलब्ध गराइएक  आर्थिक सरायताले मध्यम र 

सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकल े स्वास््य उपचारमा पहुुँच पुयािउनक  लाक्तिग अक्तिनबायि ुकपमा 

स्वास्थ क्तिबमा गराउनु पने छ साथै बादक रकम बाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकक  क्तिमक्तिलिुली समरू वा 

अन्य सरकारी सस्थामा अक्तिनबायि बचत गनुि पने छ l 

(घ) दफा ३ क  (ग) अनुसार स्वास्थ क्तिबमा नगरेक  पाइएमा दफा ३ क  (ख) अनुसार गररने क्तिनकाशा 

र क्का गनि सदकने छ l 

(ङ) दफा ३ क  (ग) अनुसार गररने स्वास्थ क्तिबमा कायिक्रम लागु भएक  बषिक  तेस्र  चौमाक्तिसक क्तिभत्र 

पक्तिन स्वास्थ क्तिबमा नगरेक  पाइएमा अको आर्थिक बषिमा उह व्यक्तिहक  लाक्तिग आर्थिक सरायता रकम 

उपलब्ध गराउन नगरपाक्तिलका बाध्य हुने छैन l   

 

 

 

 

 

 



पररच्छेद-३ 

४. आर्थिक सरायता क्तिनकाशा प्रदक्रया  

(क) मध्यम र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकल े आर्थिक सरायता क्तिलनक  लाक्तिग  क्तिनम्न 

प्रदक्रयारुक परुा गनुि पन ेछ :- 

(१) बैंकमा खाता ख लके  हुनु पने :- आर्थिक सरायता क्तिलनक  लाक्तिग अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकल े

पाक्तिलकाले त केक  बैंकमा अक्तिनबायि खाता ख लके  हुनु पने छ l  

(२) मञ्िुरीनामा रस्ताक्षर गरेक  हुन ु पने  :- आर्थिक सरायता क्तिलन चारने मद्यम तथा सामान्य 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकले अनुसूची १ बम क्तििमक  मञ्िुरीनामामा रस्ताक्षर गरेक  हुनु पने छ l  

(३) मञ्िुरीनामा नक्तिबकरण गनुि पने :- अको आर्थिक बषिमा आर्थिक सरायता क्तिलनक  लाक्तिग  प्रत्येक 

आर्थिक बषिक  पक्तिरल  दइु मक्तिरना क्तिभत्र मञ्िुरीनामा नक्तिवकरण अक्तिनबायि गरेक  हुनु पने छ l  

(ख) मध्यम र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकल ेआर्थिक सरायता क्तिनकाशाक  प्रदक्रयाक  लाक्तिग 

नगरपाक्तिलकाल े क्तिनम्न प्रदक्रयारुक परुा गनुि पन ेछ :- 

(१) खाता ख ल्नक  लाक्तिग क्तिसफाररस पठाउने :-मध्यम र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकक  

लाक्तिग आर्थिक सरायता प्रदान गनिक  लाक्तिग अपाङ्गता पररचय पत्र ुकिु गरी त दकएक  बैंकमा खाता 

ख ल्नक  लाक्तिग सम्बक्तिन्धत व्यक्तिहलाई क्तिसफाररस गरी पठाउने l   

(२) मञ्िुरीनामा गने र बार्षिक नक्तिवकरण  गने  :- दफा ४ क  (क) क  (२) बम क्तििम मन्िुरीनामा गने 

र (३) बक्तिमक्तििम बार्षिक नक्तिवकरण गराउने l   

(३) अक्तिभलेख पठाउने:- मध्यम र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकक  खाता नम्बर र 

मञ्िुरीनामा क  १ प्रक्तित प्रक्तितक्तिलक्तिप सक्तिरत दफा ३ क  (ख) बम क्तििम सरायता रकम क्तिनकाशा हुने समय 

पूवि नै अनुसूची २ बम क्तििमक  ढाुँचामा अक्तिभलखे राखी  नगरपाक्तिलकामा पठाउनु पने छ l  

(४) दफा ४ क  (ख) क  (३) बम क्तििमक  अक्तिभलेखक  आधारमा दफा ३ क  (ख) बम क्तििम 

नगरपाक्तिलकाल े आर्थिक सरायता सम्बक्तिन्धत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकक  नाममा ररके  खातामा 

क्तिनकाशा गने छ l  

 

 

 

 

 

 



पररच्छेद-४  

५. आथीक सरायता उपलब्ध गराउन नसदकन ेआधाररुक :-  

(क) मध्यम र सामान्य वगिका अपाङ्गता पररचय पत्र उपलब्ध नभएका व्यक्तिहरुक । 

(ख) फालेलङु गाउुँपाक्तिलकामा अस्थाई बस बास गरेका व्यक्तिहरुक । 

(ग) सरकारी क्तिनकायबाट क्तिनयक्तिमत तलब वा पेन्सन पाइररकेा व्यक्तिहरुक । 

(घ) अन्य क्षते्रबाट ( िस्तै:- िेष्ठ नागररक, एकल, क्तिवधवा, आदद)  सामाक्तििक सरुक्षा भत्ता पाइररकेा 

व्यक्तिहरुक  

(ङ) दफा (४) क  (क) १ बम क्तििम खाता नख क्तिलएका व्यक्तिहरुक l 

(च) यस ै कायिक्तिवक्तिध अनुसारक  अनुसूची १ बम क्तििम मञ्िुरीनामा नक्तिलएका वा बार्षिक नक्तिवकरण 

नगररएका व्यक्तिहरुक । 

 

६. नक्तिवकरण हुन नसके्न आधाररुक:-  

(क)  अनुसूची १ वम क्तििम बार्षिक ुकपमा नक्तिबकरण नगररएका व्यक्तिहरुक  

(ख) दफा ३ क  (ग) वम क्तििमक  कायि नगरेमा l  

(ग ) आर्थिक सरायता नक्तिलनक  लाक्तिग स्व-घ षणा गरेमा l  

 

७. वारेसनामा  त की  दताि वा नक्तिवकरण गनि सदकन े  

क्तिनम्न अवस्थामा आर्थिक सरायताक  लाक्तिग अनुसूची- ३ बम क्तििमक  वारेशनामा माफि त दताि वा 

नक्तिवकरण गनि सदकने छ:-  

(क) दताि वा नक्तिवकरणक  समयमा क्तिबरामी भएर अन्यत्रै उपचारमा गएक  भएमा l 

(ख) आयआििनक  लाक्तिग अन्यत्र ैगएक  भएमा l 

(ग ) अध्यायनक  लाक्तिग अन्यत्रै गएक  भएमा l 

(घ) असहताक  कारण आफै उपक्तिस्थक्तित हुन नसके्न भएमा l 

(ङ) मरामारी वा दकै्तिबक प्रक पक  कारण उपक्तिस्थक्तित हुन नसकेमा l  

यसरी वारेसनामा  त की नक्तिबकरण गदाि माक्तिथ उल्लेक्तिखत अवस्था र  वा रनै कमिचारील े बुझी 

अध्यायन गरी आफु सुक्तिनक्तिस्चत भएर मात्र ैगनुि पने छ तर माक्तिथ उल्लेक्तिखत गररएक  भन्दा अन्य कारण 



पक्तिन उपक्तिस्थत हुन नसके्न तर उह व्यक्तिह  दफा (५) र (६) बम क्तििम नभएक  सुक्तिनक्तिचचत गरी 

वारेसनामा माफि त  नक्तिवकरण गनि सदकने छ l  

 

पररच्छेद-५ 

८ . अनगुमन, मलू्याङ्कन र प्रक्तितवदेन 

(क) फाललेुङ गाउुँपाक्तिलकाले यसै कायिक्तिवक्तिध अनुसार कायि भए नभएक  अनुगमन मूल्याङ्कन गनि सके्न 

छ l  

(ख) त्यसरी अनुगमन मूल्याङ्कन गदाि कायिक्तिवक्तिध क्तिवपररत ठरररएमा स्वयम् व्यक्तिहबाट  दुुकपय ग 

भएक  रकम पाक्तिलकाल ेअसुलउपर गने छ l   

 

पररच्छेद-६ 

९ . क्तिबक्तिबध 

 (क) व्याख्या गने अक्तिधकार:- य  कायिक्तिवक्तिधक  कुनै पक्तिन बुुँदामा अलमल भएमा व्याख्या गने सम्पुणि 

अक्तिधकार फाललेुङ गाउुँ  कायिपाक्तिलकालाई हुनछे l   

(ग) प्रचक्तिलत कानुन लागुहुन:े- य  कायिक्तिवक्तिध अनुसार कुनै पक्तिन दफाररू बाक्तिझएक  खण्डमा प्रचक्तिलत 

कानुन बम क्तििम नै लागु हुने छ l 

(घ) ससं धन हुन सके्न:- यस कायिक्तिवक्तिधक  कुनै पक्तिन दफा वा उपदफारुक ससं धन वा थपघट गनुि पने 

भएमा फालेलङु गाउुँ  कायिपाक्तिलकाले िुन सुकै समयमा ससं धन गनि सके्न छ l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी-१ 

(मध्यम र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकक  क्तििवनयापन तथा  स्वास््य उपचारमा पहुुँचक    

लाक्तिग आर्थिक सरायता सम्वन्धी कायिक्तिवधी-२०७८ दफा (४) क  (क) २ सुँग सम्बक्तिन्धत)  

मञ्िरुीनाम -पत्र 

आि क्तिमक्तित ..... ...... ..... ..... .... गतेका ददन ... .... .... ...... .... ... ...क  नाक्तितचनाक्तितनी ... ........ 

...... .... ....... .......क  छ राचछ री फाललेुङ गाउुँपाक्तिलका वडा न. .... ...... .....मा स्थाई ुकपमा 

बस बास गने म ....... ...... ....... ...... ...... ..... .... ..ल ेफाललेुङ गाउुँपाक्तिलकाल ेमध्यम र सामान्य 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकलाई बार्षिक  ुकपमा क्तििवनयापन तथा स्वास््य उपचारमा पहुुँच 

पुयािउनक  लाक्तिग उपलब्ध गराउने आर्थिक सरायताक  मञ्िुरी पत्रमा रस्ताक्षर गरेक  छु l  

१. व्यक्तिहगत क्तिववरण 

(क) नाम:- ...............................................(ख) ठेगाना:- फाललेुङ गाउुँपाक्तिलका वडा नं 

............ 

(ग) िन्म क्तिमक्तित :-................................... (घ) अपाङ्गता पररचय पत्र:- (१) मध्यम (२) सामान्य  

(ङ) अपाङ्गता पररचय पत्र नं. ............................. (च) िारी क्तिमक्तित:- ................................... 

२. तपक्तिसल बम क्तििमक  क्तिववरण साुँच  सत्य र , झटु  भए यस ैकायिक्तिवक्तिध अनसुार क्तिनयम बम क्तििम 

सिाय भ ग्न तयार छु भक्तिन तल उल्लके्तिखत बदुाक   खाक्तिल  (   ) मा ( √ ) लगाएक  छु l 

पक्तिरल  पटक दताि वा नक्तिवकरणक  लाक्तिग  

(क) कायिक्तिवधी बम क्तििम म र पररवारक  स्वास््य क्तिबमा गनि र बार्षिक नक्तिवकरण गनि मन्िुर छु l (    ) 

(ख) म समूर सरकारीमा क्तिनयक्तिमत बचत गरर आर्थिक बदृ्दी गनि मन्िुर छु l  (     ) 

(ग) म यस ैकायिक्तिवक्तिधक  दफा ५ अनुसारक  व्यक्तिहमा पर्दिन l (     )  



नक्तिवकरणक  लाक्तिग मात्र ै 

(घ) म कायिक्तिबधी क  दफा ६ अन्तरगतक   व्यक्तिह पर्दिन l  (    ) 

३. मन्िरुीनामा पक्तिरल  पटक दताि गररएक  क्तिमक्तित..................................... 

४ .मन्िरुीनामा नक्तिवकरण गररएक  क्तिमक्तित ...............................................( नक्तिवकरण गदाि भन)े  

माक्तिथ उल्लके्तिखत सम्पणुि क्तिववरण मलै ेअध्ययन गरी, बझुी यस पत्रमा रस्ताक्षर गरेक  छु । 

वडा सक्तिचवक  नाम:-   अपाङ्गता भएक  व्यक्तिहक  नाम:-  

रस्ताक्षर:-            रस्ताक्षर:-  

क्तिमक्तित:-    क्तिमक्तित:-  

 

कायािलयक  छाप 



अनसुचूी -२ 

(मध्यम र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकक  क्तििवनयापन तथा  स्वास्थ उपचारमा पहुुँचक   लाक्तिग आर्थिक सरायता सम्वन्धी कायिक्तिवधी-२०७८ दफा 

(४) क  (ख) ३ सुँग सम्बक्तिन्धत) 

मध्यम र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकक  क्तििवनयापन तथा  स्वास््य उपचारमा पहुुँचक   लाक्तिग आर्थिक सरायता क्तिनकाशा माग फारम । 

क्रस  अपाङ्गता भएका व्यक्तिहक  

नाम 

वडा न.  अपाङ्गता 

पररचयपत्रक  

प्रकार 

पररचय पत्र न.  आर्थिक सरायताक  

लाक्तिग दतािच 

नक्तिवकरण क्तिमक्तित 

बैंकक  नाम बैंक खाता नम्बर 

        

        

        

        

        

        

        

माक्तिथ उल्लके्तिखत व्यक्तिहरुकक  क्तिववरण सक्तिरतक  अनसुचूी-१ र अपाङ्गता पररचय पत्रक  प्रक्तितक्तिलक्तिप यस ैफारमक  साथ सलंग्न गररएक  छ l 

वडा अध्यक्ष क  नाम:-           वडा सक्तिचवक  नाम:-  

रस्ताक्षर:-             रस्ताक्षर:-  

क्तिमक्तित:-             क्तिमक्तित:-  

कायािलयक  छाप 



अनसुचूी- ३  

(मध्यम र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकक  क्तििवनयापन तथा  स्वास्थ उपचारमा पहुुँचक   

लाक्तिग आर्थिक सरायता सम्वन्धी कायिक्तिवधी-२०७८ दफा (७)  सुँग सम्बक्तिन्धत) 

वारेस - पत्र  

श्री अध्यक्ष ज्यु,        क्तिमक्तित:-  

फाललेुङ गाउुँपाक्तिलका  

वडा न. ............. 

 क्तिबषय:- आर्थिक सरायताक   दतािचनक्तिवकरणक  लाक्तिग वारेस पठाएक  सम्बन्धमा l 

उपर ह सम्बन्धमा म फाललेुङ गाउुँपाक्तिलका वडा न. .........बस्न े ..............................क  

नाक्तितचनाक्तितनी ......................................क  छ राचछ री ..........................................हु l मैल े

क्तिमक्तित ..............................गते त्यराुँ फालेलङु गाउुँपाक्तिलका बाट ....................बगिक  अपाङ्गता 

पररचय पत्र क्तिलएक  छु l मेर  पररचय पत्र न................ररके  छ l म फाललेुङ गाउुँपाक्तिलकाक  

............वडामा नै स्थाई ुकपमा बस बास गद ै आइररके  साुँच  सत्य र  l म मध्यम र सामान्य 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकक  क्तििवनयापन तथा  स्वास््य उपचारमा पहुुँचक   लाक्तिग आर्थिक सरायता  
सम्वन्धी कायिक्तिवधी-२०७८ क  दफा (५) र (६) बम क्तििमक  व्यक्तिहमा नपने स्व-घ षणा गनि चारन्छु l  

राल म क्तिबषेश कारणल े (कारण उल्लखे गने)...............................................................त्यराुँ 

कायािलयमा उपक्तिस्थत हुन नसके्न भएक  हुुँदा मरे  सर दर पररवारचनातेदारचसरंक्षक ..... .... ..... .... 

.... .... .... ..... ... ...लाई म पुण क्तिवश्वास गदिछु र उराुँ माफि त आर्थिक सरायताक  लाक्तिग दतािच 

नक्तिवकरण गनिक  लाक्तिग मेर  मन्िुरी साथ वारेस ददएक  साुँच  सत्य र  भक्तिन मलैे िानी निानी झुटा 

क्तिववरण ददएक  प्रमाक्तिणत भएमा कानुन बम क्तििम सिाय भ ग्न तयार भइ य  वारेस पत्र त्यराुँ 

कायािलयमा पेश गएक  छु l   

 

        क्तिनवेदकक  नाम:- 

        ठेगाना:-  

        रस्ताक्षर:-  

        सम्पकि  न. :-  


