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आर्थिक सहायता कायिर्िर्ि, २०७७
प्रस्तािना: गोदावरी नगरपालिकाबाट प्रदान गररने आलथि क सहायतािाई लिटो, िररतो, लितव्ययी एवं प्रभावकारी रुपिा
प्रवाह गनि र सहायता प्राप्त गनेहरुिाई अनशु ालसत, जवाफदेही, उत्तरदायी बनाई अपेलित पररणाि हालसि गनि , तथा
गोदावरी नगरपालिका कोषको सही सदपु योग तथा पररचािन गनि र सािालजक सुरिा र संरिण प्राप्त गने नागररकहरुको
िौलिक हकको प्रत्याभूत गनि वाञ्िनीय भएकोिे ‚
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ७ िे लदएको अलिकार प्रयोग गरी गोदावरी नगर
कायिपालिकािे यो कायि लवलि बनाई िागू गरेको ि ।
परिच्छेद-१
प्रािर्भिक
१. संलिप्त नाि र प्रारम्भ: यस कायि लवलिको नाि गोदावरी नगरपालिका आलथि क सहायता लवतरण कायि लवलि, २०७७
रहनेि । यो कायि लवलि तरुु न्त प्रारम्भ हुनेि ।
२. पररभाषा: लवषय वा प्रसंङ्गिे अको अथि निागेिा यस कायि लवलििा,
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(क) "आलथि क सहायता" भन्नािे कुनै पलन लकलसिको दैलवक वा िानवीय कारणबाट जीउज्यान, िनजन, चौपाया
र अन्य सम्पलत्त िलत भएको व्यलििाई नगरपालिकाबाट प्रदान गररने आलथि क सहयोग भन्ने बुझाउँि ।
(ख) "दैलव लवपलत्त" भन्नािे भक
ु म्प, बाढी, पलहरो, चट् याङ, हुरी, बतास, अलसना, लशतिहर, तातो हावाको िहर
जस्ता प्रकोप भन्ने बझ
ु ाउँि ।
(ग) "िानवीय लवपलत्त" भन्नािे िालनसका कारणबाट भएको आगिागी, िहािारी, हुिदंगा, जि, औद्योलगक
दर्ु ि टना, लवषाि खाद्य सेवन, लवषाि गयाँस, रसायन वा लवलकरण चुहावट जस्ता लवपलत्त भन्ने बझ
ु ाउँि ।
(र्) "दीर्ि रोग" भन्नािे क्यान्सर, िुटुरोग, िृगौिा सम्बन्िी रोग र एच आई भी एड् स आलद जस्ता रोग बझ
ु ाउँि ।
परिच्छेद-२
सहायता िकम
३. संकटहरु पणू ि रुपिा सिािान गनि नसलकने र न्यूनीकरणका उपायहरु अपनाउँदै अपनाउँदै सिेत संकट आइपने
र उि संकट व्यवस्थापन गनि के ही आलथि क तथा भौलतक सहायता प्रदान गनि सके िा सिाज र व्यलििाई
के लहिात्रािा भएपलन राहत पुगने िहशुस गदै तपलशि अनस
ु ारको शीषिकिा तपलशि अनस
ु ारको आलथि क सहायता
नगर प्रिुखको आदेश बिोलजि रु. पाँच सय देखी रु. दश हजार सम्ि नगद वा लजन्सी िािसािान प्रदान गररनेि
। सो भन्दा बढी रु. २५ हजार सम्िको आलथि क सहायता कायि पालिका बैठकको लनणियानस
ु ार प्रदान गनि सलकनेि
। र्टनाको प्रकृ लत हेरी रु. १० हजार भन्दा िालथ आलथि क सहायता प्रदान गदाि लवपद् व्यवस्थापन सलिलत र
सािलजक लवकास सलिलतको लसफाररस पेश गनि ु पनेि ।
क. िृत्यु भएिा िृतकका पररवारका िालग तत्काि राहत पुगने गरी
कािण
सहायता गनि सर्कने िकम
आगिागी
काज लिया खचि प्रलत व्यलि रु.१०,०००।दर्ु ि टना (करेन्ट, चट् याङ, सािन तथा औजारबाट)
काज लिया खचि प्रलत व्यलि रु.१०,०००।रुख, खोिानािा, भीरपलहरो आलद
काज लिया खचि प्रलत व्यलि रु.१०,०००।दैवी प्राकृ लतक लवपलत्त
काज लिया खचि प्रलत व्यलि रु.१०,०००।बेवाररसे िालनस (बालहरबाट आएको वा न.पा. लभत्रको काज लिया खचि प्रलत व्यलि रु.१०,०००।ठाउँ ठेगाना खुल्ने गरी बालहर गएर िरेको)
गो.न.पा. िेत्रलभत्र को वैदेलशक रोजगारका िििा िृत्यु काज लिया खचि प्रलत व्यलि रु.१०,०००।भएको व्यलत्त
लवषािु पदाथि सेवन (जस्तै पानीिा वीष परेको)
काज लिया खचि प्रलत व्यलि रु.१०,०००।जनावरबाट िलत िनालसब िलत्त भए
काज लिया खचि प्रलत व्यलि रु.१०,०००।लवतरणका आिारहरु:
(क) प्रहरी सजि लिन िुचुल्का
(ख) प्रकृ लत अनुसारको प्रिाण सलहत वडा कायाि ियको लसफाररस पत्र
(ग) लनवेदन
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(र्) सम्भव भए सम्ि तस्बीर (फोटो)
ख. र्ाइते तथा उपचारको िििा रहेको
कारण

सहायता गनि सलकने रकि

जनावर आतङ् क

गम्भीर
बढीिा रु.१०,०००।-

आगिागी

बढीिा रु.१०,०००।-

बाढी पलहरो
हुरी बतास
चट् याङ
िानवीय र दैलवक तथा प्राकृ लतक
लवपलत्त

बढीिा रु.१०,०००।बढीिा रु.१०,०००।बढीिा रु.१०,०००।बढीिा रु.१०,०००।-

सािान्य
बढीिा रु.२००० देलख
रु.५,०००।बढीिा रु.२००० देलख
रु.५,०००।बढीिा रु.५,०००।बढीिा रु.५,०००।बढीिा रु.५,०००।बढीिा रु.५,०००।-

लवतरणका आिारहरु:
(क) लबरािी दताि पज
ू ाि (prescription)
(ख) प्रकृ लत अनुसारको वडा कायाि ियको लसफाररस पत्र
(ग) सम्बलन्ित लबरािी वा संरिकको लनवेदन
ग. गम्भीर प्रकृ लतक रोगीहरु (रोगी उपचारको िििा हुनुपने)
रोगको प्रकारहरु
क्यान्सर
िृगौिा
िुटु
एच आई भी एड् स
दि
ििुिेह
उच्त रिचाप
पत्थरी
िािा तथा नसा रोगी
लवतरणका आिारहरु:
(क) लबरािी दताि पज
ू ाि (prescription)
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सहायता गनि सलकने रकि
बढीिा रु.१०,०००।बढीिा रु.१०,०००।बढीिा रु.१०,०००।बढीिा रु.७,०००।बढीिा रु.२,५००।- (वीिा प्रोत्साहनको िालग लवपन्न
पररवारका िालग िात्र)
बढीिा रु.२,५००।बढीिा रु.२,५००।बढीिा रु.२,५००।बढीिा रु.१०,०००।-

(ख) प्रकृ लत अनुसारको वडा कायाि ियको लसफाररस
(ग) सम्बलन्ित लबरािी वा संरिकको लनवेदन
४. िालथ उल्िेलखत लवषयिा नपरेका वा िुट भएका जनु सक
ु ै लवषयहरु आएिा र नगर प्रिख
ु िाई िनालसब िागेिा
नगर प्रिुखको आदेशबाट रु.२,५००।- (पच्चीस सय) सम्ि भि
ु ानी लदन सलकनेि ।
परिच्छेद-३
समयािर्ि
५. लवपदि
् े जनिनको िलतको साथै जीवनयापन र वातावरणिा पारेको प्रलतकुि असर/प्रभावहरुिाई कि गनि र
दैलनक जीवनयापनिा के ही हदसम्ि सहजता ल्याउन लनयिानस
ु ार राहत रकि लनवेदन प्राप्त भएको लिलतिे लवशेष
पररलस्थलत बाहेक १५ लदन लभत्र सम्बलन्ित पीलडतिाई उपिब्ि गराइनेि ।
परिच्छेद-४
र्िर्िि
६. यो कायि लवलि का कुनै दफाहरु संलर्य, प्रदेश काननु संग बाँलझएिा उि दफा बाँलझएको हद सम्ि अिान्य हुनि
े ।
७. यस अलर् प्रदान गररएको आलथि क सहायता यसै कानुन बिोलजि भए गरेको िालननेि ।
आज्ञाले
दे वराज जोशी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

4

