
ँश�ुोधन गाउपा�लकाको आ�थक�  सहायता तथा सामा�ी �वतरण काय�� व�ध-२०७८

ँश�ुोधन गाउपा�लकाबाट �दान ग�रने आ�थक�  

सहायता,सामािजक सरु�ा तथा संर�ण काय�� म अ�तगत�  �वप� 

प�रवारका ला�ग �वा��य उपचार सहयोग काय�� म, �वप� 

प�रवारका ला�ग काज��या तथा अ�य सां�कृ�तक काय�� ममा 

सामा�ी उपल�ध गराउने काय�� म ज�ता सहयोग काय�� मलाई 

�छटो, छ�रतो, �मत�ययी एवं �भावकार� �पमा �वाह गन � र 

��तावनाः



२. प�रभाषा: �वषय वा �सं�ले अक� अथ � नलागेमा यस 

काय�� व�धमा,

सहायता �ा� गन�ह�लाई अनशुा�सत, जवाफदेह�, उ�रदायी 

ँबनाई अपेि�त प�रणम हा�सल गन,�  तथा श�ुोधन गाउपा�लका 

कोष र बजेट तथा काय�� मको सह� सदपुयोग तथा प�रचालन 

गन � र सामािजक सरु�ा र संर�ण �ा� गन � नाग�रकह�को 

मौ�लक हकको ��याभतु गन � वा�छनीय भएकोले, श�ुोधन 

ँगाउपा�लकाको �शासक�य काय�� व�ध �नय�मत गन� ऐन, २०७४ 

को दफा ४ ले �दएको अ�धकार �योग गर� श�ुोधन 

ँगाउपा�लकाले यो काय�� व�ध बनाई लागू गरेको छ ।

�ारि�भक

(क) आ�थक�  सहायताः भ�ाले कुनै प�न �क�समको दै�वक वा 

मानवीय कारणबाट जीउ�यान, धनजन, चौपाया र अ�य 

स�पि� ��त भएको �यि� वा कुनै सां�कृ�तक काय�� ममा 

ँकुनै �यि�,प�रवार वा समाजलाई गाउपा�लकाबाट �दान 

ँग�रने  नगद� तथा िज�सी सामा�ीको सहयोग भ�े बझुाउछ 

। 

१. संि�� नाम र �ार�भ: यस काय�� व�धको नाम ×श�ुोधन 

ँगाउपा�लका आ�थक�  सहायता तथा सामा�ी �वतरण 

काय�� व�ध, २०७८" रहको छ । यो काय�� व�ध तरु�त �ार�भ 

हनेछ । ु

(ख) �वपदः भ�ाले भकू�प, बाढ�, प�हरो, च�ाङ, हर�, बतास, ु

अ�सना, िशतलहर, तातो हावाको लहर ज�ता �कोप भ�े 

ँबझुाउछ । 

प�र�छेद-१



(च) सामा�ीः भ�ाले काज�कर�या तथा अ�य सां�कृ�तक 

काय�� ममा त�काल राहात प�ुने �क�समका चामल, चीउरा, 

दाल, तरकार� खानेतेल, नून, बेसार मसला, िचनी, िचयाप�ी 

ँज�ता दै�नक उपभो�य सामा�ीलाई बझुाउछ ।

(ङ) अ�य उपचार: असा�य रोग बाहेकका आकि�मक दघुट� ना 

ँतथा उपचार भ�े बझुाउछ 

(ग) मानवीय �वपि�ः भ�ाले मा�नसका कारणबाट भएको 

आगलागी, महामार�, हलदंगा, जल, औ�ो�गक दघुट� ना, ु

�वषा� खा� सेवन, �वषा� �याँस, रसायन वा �व�करण 

ँचहुावट ज�ता �वपि� भ�े बझुाउछ । 

प�र�छेद-२

(घ) असा�य रोगः भ�ाले �या�सर, मटुुरोग, मगृौला स�ब�धी 

ँरोग र एच आई.भी ए�स आ�द ज�ता रोग बझुाउछ । 

सहायता रकम

३ संकटह� पूण � �पमा समाधान गन � नस�कने र �यूनीकरणका 

ँउपायह� अपनाउदा अपनाउदै समेत संकट आइपन� र उ� 

संकट �यव�थापन गन � केह� आ�थक�  तथा भौ�तक सहायता 

�दान गन � सकेमा समाज र �यि�लाई केह� मा�ामा भएप�न 

राहत प�ुने महशसु गद� तपिशल अनसुारको िशषक� मा तपिशल 

अनसुारको आ�थक�  सहायता वातावरण तथा �वप� �याव�थापन 

ँस�मतीको �सफा�रस अनसुार गाउ पा�लका �मखुले �. पाँच सय 

देखी �. पि�चस हजार स�म नगद वा �.पाँचहजार स�मको 

िज�सी मालसमान �दान गन � स�कनेछ । सो भ�दा बढ� �. 50  



हजार स�मको आ�थक�  सहायता कायप� ा�लका बैठकको 

ँ�नणय� ानसुार �दान गन � स�कनेछ । गाउपा�लका र वडा 

काया�लयबाट दोहोरो पन� गर� सहायता उपल�ध गराईने छैन ।

�वतरणका आधारह�:

   (क) नेपाल� नाग�रकता �माण प�

   (ग)  �कृ�त अनसुारको �माण स�हत वडा काया�लयको �सफा�रस 

प�

   (घ) �नवेदन

   (ख) �हर� सज�� मन मचु�ुका

(ङ)  स�भव भए स�म त�बीर (फोटो)
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�वपि�
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१. सि��� नाम र �ार�भः (१) यस काय�� व�धको नाम “श�ुोधन 

ँगाउपा�लकाको मेल�मलाप के�� स�ालन स�ब�धी काय�� व�ध, २०७८” 

रहेको छ। (२) यो �नद� िशका �मािणकरण भएको �म�तदेिख लागहुनेछ ।ु

२. प�रभाषाः �बषय वा �स�ले अक� अथ � नलागेमा यस काय�� व�धमा,

ँ(क) “ऐन” भ�ाले गाउपा�लका �या�यक स�म�त (काय�� व�ध स�ब�धी) ऐन, 

२०७४स�झनपुछ�।

 

(ख) “के��” भ�ाले यस काय�� व�ध बमोिजम �थापना भएको मेल�मलाप 

के�� स�झन ुपछ�।

मा�थ उ�लेिखत कारणबाट भौ�तक �पमा ��त��त भइ बसोबास 

गन � न�म�ने अव�थाको देिखएमा बढ�मा � 35 हजार 

स�मवातावरण तथा �वप� �याव�थापन स�म�तको �सफा�रसमा 
ँगाउपा�लका �मखुले आ�थक�  सहायता उपल�ध गराउन स�ने छ 

।
�वतरणका आधारह�:

(ग) स�बि�धत �बरामी वा संर�कको �नवेदन

(ख) �कृ�त अनसुारको वडा काया�लयको �सफा�रस प�

(क) �बरामी दता� पूजा� (prescription)

;xfotf

atf;

च�ाङ

�वपि�

dfgjLo

;fdfGo



4 मा�थ उ�लेिखत �वषयमा नपरेका वा छुट भएका जनुसुकैु 

ँ�वषयह� आएमा र गाउपा�लका  अ�य�लाई मना�सव लागेमा 

अ�य�को आदेशबाट � २,५००।- (प�चीस सय) स�म 

भ�ुानी �दन स�कनेछ । 

१. सि��� नाम र �ार�भः (१) यस काय�� व�धको नाम “श�ुोधन 

ँगाउपा�लकाको मेल�मलाप के�� स�ालन स�ब�धी काय�� व�ध, २०७८” 

रहेको छ। (२) यो �नद� िशका �मािणकरण भएको �म�तदेिख लागहुनेछ ।ु

२. प�रभाषाः �बषय वा �स�ले अक� अथ � नलागेमा यस काय�� व�धमा,

�वतरणका आधारह�:

(ग) स�बि�धत �बरामी वा संर�कको �नवेदन

ँ(क) “ऐन” भ�ाले गाउपा�लका �या�यक स�म�त (काय�� व�ध स�ब�धी) ऐन, 

२०७४स�झनपुछ�।

(ख) “के��” भ�ाले यस काय�� व�ध बमोिजम �थापना भएको मेल�मलाप 

के�� स�झन ुपछ�।

 

(क) �बरामी दता� पूजा� prescription)

(ख)  �कृ�त अनसुारको वडा काया�लयको �सफा�रस



प�र�छेद-४
�व�वध

6 यो काय�� व�धका कुनै दफाह� संघीय, �देश कानूनसंग बाँिझएमा 

उ� दफा बाँिझएको हद स�म अमा�य हनेछ ु

प�र�छेद -३
समयाव�ध

5 �वप�ले जनधनको ��तको साथै जीवनयापन र वातावरणमा 

पारेको ��तकूल असर/�भावह�लाई कम गन � र दै�नक 

जीवनयापनमा केह� हदस�म सहजता �याउन �नयमानसुार 

राहत रकम �नवेदन �ा� भएको �म�तले �वशेष प�रि�थ�त बाहेक 

1५�दन �भ� स�बि�धत पी�डत प�लाई उपल�ध गराईनेछ । 

7 यस अिघ �दान ग�रएको आ�थक�  सहायता यसै काननु बमोिजम 

भए गरेको मा�ननेछ । 
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