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प्रस्तावनााः 

श्री माइ नगरपालिका नगरकाययपालिकाको लमलत २०७४ /१०/१० नवौ वैठक बाट पाररत  लनणयय  

ऄनसुार माइ नगरपालिकामा माग हुने अलथयक सहयता  लवतरणिाइ  व्यवलथथत बनाईन लसलमत स्रोत र 

साधनिाआ ईलचत रुपमा प्रयोग गद ैअलथयक सहयता लवतरणिाइ वालथवक , ईपयोलग र परदर्शी ढंगवाट गने 

काययको िालग यो काययलवलध तयार गररएको छ ।  

 

पररच्छेद-१ 

प्रारम्भिक 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः यस काययलवलधको नाम माइ नगरपालिका अलथयक सहायता लवतरण काययलवलध 

२०७५ रहनेछ । यो काययलवलध तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।  

२. पररभाषाः लवषय वा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यस काययलवलधमाः  

क. अलथयक सहायता भन्नािे कुनै पलन लकलसमको दलैवक वा मानवीय कारणबाट जीईज्यान, धनजन, 

चौपाया र ऄन्य सम्पलि िलत भएको व्यलििाइ नगरपालिकाबाट प्रदान गररने अलथयक सहयोग भन्ने 

बझुाईँछ ।  

ख. दवैी लवपलि भन्नािेः भकुम्प, बाढी, पलहरो, चट्याङ, हुरी बतास जथता प्रकोप भन्ने बझुाईँछ ।  

ग. मानवीय लवपलि भन्नािेः मालनसका कारणबाट भएको अगिागी, माहामारी, हुिदगंा जथता लवपलि 

भन्ने बझुाईँछ ।  

घ. दीघय रोग भन्नािेः क्यान्सर, मटुुरोग,मगृौिा र एच अआ भी एड्स अलद पदयछन ्।  

 

पररच्छेद -२ 

दैवी प्रकोप तथा मानवीय संकटहरु 

माइ नगरपालिका आिाम भौगोलिक, ऄलथयक, सामालजक र साँथकृलतयक लवलवधताको नगरपालिका भएकािे 

यस नगरपालिका िेत्र लभत्र अइपनय सक्ने लवपत तथा संकटहरु लनम्न ऄनसुार रहकेा छन् 

१ दैम्व तथा प्रकृम्तक कारण र जसवाट उत्पन्न हुने संकटहरु  

क . भकुम्प  

ख . वाढी पलहरो  

ग . चट्याङ 

घ . हुरी वतास  
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२ मानवीय कारण  

क. अगिागी  

ख .वेवारीसे मालनस  

ग. माहाँमारी  

३ दुघघटना 

क. करेन्ट , सधन तथा औजार  

ख. लवषाि ुपदाथय सेवन  

ग .घरपािवुा तथा जनवारको अक्रमण  

 

४ दीघघरोग    

क क्यन्सर  

ख मगृौिा  

ग मटुु रोग       

घ एच अआ लभ एड्स पनु थथापना  

पररच्छेद-३ 

सहायता रकम 

        पररच्छेद-२ मा ईल्िेलखत  संकटहवरु पणूय रुपमा समाधान गनय नलसकने र न्यनूीकरणका ईपायहरु 

ऄपनाईदा ऄपनाईद ैगदाय समेत संकट अआपने र ईि संकट ब्यवथथापन गनय केही अलथयक तथा भौलतक 

सहयता प्रदान  गनय सकेमा समाज र ब्यलििाआ केलहमात्रामा भएतापलन राहात पगु्ने महर्शसु गद ैतपलर्शि 

ऄनसुारको र्शीषयकमा तलपर्शि ऄनसुार अलथयक सहायता प्रदान गररनेछ ।  

क. मृत्यु िएमा मृतकका पररवारका लाम्ग तत्काल राहत पुग्ने गरी 

कारण सहायता गनघ सम्कने रकम 

अगिागी काज कृया खचय प्रलत ब्यलि १५०००। 

दघुयटना (करेन्ट , चट्याङ, साधन तथा औजारबाट,               ,,  १५०००। 

रुख खोिानािा, भीरपलहरो अलद)              ,, १५०००। 

दलैव प्राकृलतक लवपलि               ,, १५०००। 
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वेवाररसे मालनस (बालहरबाट अएको वा नपा                              दहाँ संकार १५०००। 

न पा लभत्रको ठाईँठेगाना खलु्नेगरी बालहर गएर मरेको)              ,, १५०००। 

न पा को वैदलेर्शक रोजगारका क्रममा मतृ्य ुभएको              ,, १५०००। 

लवषाि ुपदाथय सेवन (जथतै पानीमा वीष परेको )             ,,  १५०००। 

जनवारबाट िलत (हािी, सपय, वाघ, भाि ु, कुकुर अलद)             ,, १५०००। 

क.१. म्वतरणका आधारहरु  

क .प्रहरी सजयलमन मचुलू्का 

ख .प्रकृलत ऄनसुारको वडा कायायियको लसफारीस पत्र  

ग . लनवेदन  

 

ख. घाइते तथा उपचारको क्रममा रहेको  

कारण सहायता गनघ सम्कने रकम 

गम्भिर  सामान्य 

जनवार अतङ्क १००००। ५०००। 

अगिागी १००००। ५०००। 

बाढी पलहरो १००००। ५०००। 

हुरी बतास १००००। ५०००। 

चट्याङ १००००। ५०००। 

मानवीय र दलैवक तथा प्राकृलतक लवपलि १००००। ५०००। 

 

ख.१. म्वतरणका आधारहरु 

क. लवरालम दताय पजूाय prescreption 

ख .प्रकृलत ऄनसुारको वडा कायायियको लसफारीस पत्र  

ग. सम्वलन्ध लवरालम वा संरिकको लनवेदन  
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ग. गभिीर प्रकृम्तका रोम्गहरु (रोम्ग उपचार उपचारको क्रममा हुनुपने) 

रोगका प्रकारहरु सहायता गनघ सम्कने रकम 

क्यान्सर १००००। 

मगृौिा १००००। 

मटुु १००००। 

एच अआ भी एड्स  १००००। 

दम  २५००। लवमा प्रोत्सहानको िालग लवपन्न परीवारका िालग मात्र 

मधमेुह २५००।    ,, 

ईच्च रिचाप २५००।   ,, 

पथरीया अदी  २५००।   ,, 

घ. घरबास क्षती 

घ.१. कारण 

जनवार अतङ्क, अगिागी, बाढी पलहरो, हुरी बतास, चट्याङ तथा मानवीय र दलैवक तथा प्राकृलतक 

लवपलि  अलद का िालग थथिगत सनयलमन मचुलू्का र वडा कायायियको लसफारीसको अधारमा  

१. पणूय १५०००।  

२. अंलर्शक ५०००। 

 

मालथ ईल्िेलखत लवषयमा परेका वा छुट भएका जनुसकैु लवषयहरु अएमा र नगर प्रमखुिाइ मनालसव िागेमा 

नगर प्रमखुको अदरे्शवाट रु २५००। सम्म भिुालन लदन सलकनेछ ।  

 

 

cf1fn], 



5 

gfd sflnbf; 9sfn 
 k|d'v k|zf;sLo clws[t 


