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आिथक सहायता कायिविध, २०७९ 
तावना: 

          िव ामपरु गाउपँािलकाबाट दान ग रने आिथक सहायतालाई िछटो, छ रतो, िमत ययी एवं भावकारी पमा 
वाह गन र सहायता ा  गनह लाई अनशुािसत, जवाफदहेी, उ रदायी बनाई अपिे त प रणाम हािसल गन, तथा 

िव ामपरु गाउँपािलका कोषको सही सदपुयोग तथा प रचालन गन  र सामािजक सरु ा र संर ण ा  गन नाग रकह को 
मौिलक हकको याभूत गन वा छनीय भएकोले ‚ थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ७ ल े
िदएको अिधकार योग गरी िव ामपरु गाउ ँकायपािलकाले यो कायिविध बनाई लागू गरेको छ । 

प र छेद-१ 

ारि भक 

१. संि  नाम र ार भ:  यस कायिविधको नाम “िव ामपुर गाउँपािलका आिथक सहायता िवतरण कायिविध, 

२०७९” रहनेछ । यो कायिविध तु त ार भ हनेछ । 

२. प रभाषा: िवषय वा संङ्गले अक  अथ नलागेमा यस कायिविधमा, 

(क) "आिथक सहायता" भ नाले कुनै पिन िकिसमको दैिवक वा मानवीय कारणबाट जीउ यान, धनजन, चौपाया 

र अ य स पि  ित भएको यि लाई गाउपँािलकाबाट दान ग रने आिथक सहयोग भ ने बुझाउँछ । 

(ख) "दैिव िवपि " भ नाले भकु प, बाढी, पिहरो, चट्याङ, हरी, बतास, अिसना, िशतलहर, तातो हावाको लहर 

ज ता कोप भ ने बुझाउछँ । 

(ग) "मानवीय िवपि " भ नाले मािनसका कारणबाट भएको आगलागी, महामारी, हलदंगा, जल, औ ोिगक 

दघुटना, िवषा  खा  सेवन, िवषा  याँस, रसायन वा िविकरण चहुावट ज ता िवपि  भ ने बुझाउँछ । 

(घ) "दीघ रोग" भ नाले या सर, मुटुरोग, मृगौला स ब धी रोग र एच आई भी एड्स आिद ज ता रोग बुझाउँछ । 
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                                                     प र छेद-२ 

सहायता रकम 
३. संकटह  पूण पमा समाधान गन नसिकने र यूनीकरणका उपायह  अपनाउदँ ैअपनाउदँ ैसमेत संकट आइपन 

र उ  सकंट यव थापन गन केही आिथक तथा भौितक सहायता दान गन सकेमा समाज र यि लाई 

केिहमा ामा भएपिन राहत पु ने महशसु गद तपिशल अनुसारको शीषकमा तपिशल अनसुारको आिथक सहायता 

गाउ ँ मुखको तोकादेश बमोिजम . पाँच सय देखी . दश हजार स म नगद वा िज सी मालसामानको आिथक 

सहायता कायपािलका बैठकको िनणयानसुार दान गन सिकनछे । घटनाको कृित हेरी आिथक सहायता दान 

गदा आिथक सहायता िसफा रस सिमितको िसफा रस पेश हनु पनछ । 

क. मृ यु भएमा मृतकका प रवारका लािग त काल राहत पु ने गरी 

कारण सहायता गन सिकने रकम 
आगलागी काज ि या खच ित यि  .१०,०००।- 
दघुटना (करे ट, चट्याङ, साधन तथा औजारबाट) काज ि या खच ित यि  .१०,०००।- 

ख, खोलानाला, भीरपिहरो आिद काज ि या खच ित यि  .१०,०००।- 
दैवी ाकृितक िवपि   काज ि या खच ित यि  .१०,०००।- 
बेवा रसे मािनस (बािहरबाट आएको वा गा.पा. िभ को ठाउ ँठेगाना 
खु ने गरी बािहर गएर मरेको) 

काज ि या खच ित यि  .१०,०००।- 

गा.पा.  े िभ  को वैदेिशक रोजगारका ममा मृ य ुभएको यि   काज ि या खच ित यि  .१०,०००।- 
िवषालु पदाथ सेवन (ज तै पानीमा वीष परेको) काज ि या खच ित यि  .१०,०००।- 
जनावरबाट ित मनािसब ि  भए  काज ि या खच ित यि  .१०,०००।- 
िवतरणका आधारह : 

(क) हरी सजिमन मुचु का 

(ख) कृित अनसुारको माण सिहत वडा कायालयको िसफा रस प  

(ग) िनवेदन 

(घ) स भव भए स म त बीर (फोटो) 

ख. घाइते तथा उपचारको ममा रहकेो 

कारण सहायता गन सिकने रकम 
ग भीर सामा य 

जनावर आतङ्क बढीमा .१०,०००।- बढीमा .२००० देिख .५,०००।- 
आगलागी बढीमा .१०,०००।- बढीमा .२००० देिख .५,०००।- 
बाढी पिहरो बढीमा .१०,०००।- बढीमा .१०,०००।- 
हरी बतास बढीमा .१०,०००।- बढीमा .१०,०००।- 
चट्याङ बढीमा .१०,०००।- बढीमा .१०,०००।- 
मानवीय र दैिवक तथा ाकृितक िवपि  बढीमा .१०,०००।- बढीमा .१०,०००।- 
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िवतरणका आधारह : 

(क) िबरामी दता पूजा (prescription) 

(ख) कृित अनसुारको वडा कायालयको िसफा रस प  

(ग) स बि धत िबरामी वा संर कको िनवेदन 

ग. ग भीर कृितक रोगीह  (रोगी उपचारको ममा हनुपन) 

रोगको कारह  सहायता गन सिकने रकम 
या सर बढीमा .१०,०००।- 

मृगौला बढीमा .१०,०००।- 
मुटु बढीमा .१०,०००।- 
एच आई भी एड्स बढीमा .८,०००।- 
दम बढीमा .२,५००।- (वीमा ो साहनको लािग िवप न प रवारका लािग मा ) 
मधमेुह बढीमा .३,५००।- 
उ त र चाप बढीमा .३,५००।- 
प थरी  बढीमा .३,५००।- 
छाला तथा नसा रोगी बढीमा .५,०००।- 
िवतरणका आधारह : 

(क) िबरामी दता पूजा (prescription)  

(ख) कृित अनसुारको वडा कायालयको िसफा रस 

(ग) स बि धत िबरामी वा संर कको िनवेदन 

४. मािथ उ लेिखत िवषयमा नपरकेा वा छुट भएका जनुसकैु िवषयह  आएमा र गाउअँ य लाई मनािसब लागेमा 

गाउ ँ मुखको आदेशबाट .२,५००।- (प चीस सय) स म भु ानी िदन सिकनेछ । 

प र छेद-३ 
समयाविध 

५. िवपदल्े जनधनको ितको साथै जीवनयापन र वातावरणमा पारेको ितकुल असर/ भावह लाई कम गन र 

दैिनक जीवनयापनमा केही हदस म सहजता याउन िनयमानसुार राहत रकम िनवेदन ा  भएको िमितले िवशेष 

प रि थित बाहेक १५ िदन िभ  स बि धत पीिडतलाई उपल ध गराइनेछ । 

प र छेद-४ 
िविवध  

६. यो कायिविध का कुनै दफाह  सिंघय, देश काननु संग बाँिझएमा उ  दफा बाँिझएको हद स म अमा य हनेछ ।  

७. यस अिघ दान ग रएको आिथक सहायता यसै काननु बमोिजम भए गरेको मािननेछ । 

आ ाले 

राकेश ओझा 
मखु शासक य अ धकृत 

 


