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अर्जुनधारा रार्पत्र 

अर्जुनधारा नगरपालिकाद्वारा प्रकालित 

खण्ड ६ , अलतररक्ताङ्क ८ , िलनश्चरे, आलिन १२, २०७९ साि  

भाग २ 

अर्जुनधारा नगरपालिका, नगर कारु्पालिकाको कार्ाुिर्को सचूना 

अर्जुनधारा नगरपालिका नगर कारु्पालिकाको लिलि २०७९८/०६/१० गिेको बैठकबाट स्वीकृि भएको िि िेलिए 

बिोलर्िको अर्जुनधारा नगरपालिकाको राहि िथा आलथुक सहार्िा लविरणिाई व्र्वलस्थि गनु बनेको कारु्लवलध,२०७९ 

सबैको र्ानकारीका िालग प्रकाशन गररएको छ । 

 

अर्जनुधारा नगरपालिकाको राहत तथा आलथकु सहायता वितरणिाई व्यिस्थथत गन ुबनेको कायवुिलध,२०७९ 

नगर कायपुालिकाबाट थिीकृत लिलतिः२०७९/०६/१० 

प्रथतािनािः थथानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को बजुँदा नं झ, त, न िा 
उल्िेख भएका थथानीय तहका अलधकार तथा काि कतवु्यको कायाुन्यिनको स्ििस्ििािा नगरपालिकाबाट 
उपिब्ध गराइने राहत वितरणिाई व्यिस्थथत गन ुिाञ्छनीय भएकािे,  , 

थथानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ िे ददएको अलधकार प्रयोग गरीअर्जनुधारा 
नगर कायपुालिकािे यो कायवुिलध बनाएको छ । 

१.  संस्िप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यो कायवुिलधको नाि राहत तथा आलथकु सहायता वितरण कायवुिलध, 

२०७९ रहनेछ । 

(२) यो कायवुिलध तजरुन्त िागज हजनेछ । 

२.  पररभाषािः विषय र प्रसंगिे अको अथ ुनिागेिा यस कायवुिलधिािः 
(१) "उप प्रिजख" भन्नािे अर्जनुधारा नगरपालिकाको उप प्रिजखिाई सम्झनजपदुछ । 

(२) "कायपुालिका" भन्नािे अर्जनुधारा नगरपालिकाको नगर कायपुालिकािाई सम्झनजपदुछ । 

(३) "प्रिजख" भन्नािे अर्जनुधारा नगर कायपुालिकाको प्रिजखिाई सम्झनजपदुछ । 
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(४) "प्रिजख प्रिासकीय अलधकृत" भन्नािे अर्जनुधारा नगरपालिकाको प्रिजख प्रिासकीय अलधकृतिाई 
सम्झनजपदुछ । 

(५) "िडा कायाुिय" भन्नािे अर्जनुधारा नगरपालिकाका िडा कायाुियहरुिाई सम्झनजपदुछ । 

(६) "सलिलत" भन्नािे दफा ९ बिोस्र्ि गदित सलिलतिाई सम्झनजपदुछ । 
३. आलथकु सहायता उपिब्ध गराइनेिः (१) नगरपालिकािे  देहाय बिोस्र्ि कायकु्रिबाट िाभग्राही पवहचान 

गरी राहत तथा आलथकु सहायता उपिब्ध गराउन सक्नेछिः, 
(१) दीर् ुरोगी र क्यान्सर वपलडत व्यस्िहरु 

(२) वहंसा वपलडत तथा बेचविखनिा परेका िवहिा 
(३) आलथकु रुपिे विपन्न र वपलडत बािबालिका 
(४) ज्येष्ि नागररकहरु  

(५) पूण ुतथा अलत अिि अपांग व्यस्िहरु 

(६) विपद् व्यिथथापन सहायता 
(७) ितृ्यज संथकार सहायता 

४. बरे्ट सम्बस्न्ध व्यिथथािः यस कायवुिलध बिोस्र्ि उपिब्ध गराइने आलथकु सहायताका िालग प्रत्येक 
िष ुनगर सभािे प्रकोप व्यिथथापन, सािास्र्क सेिा अनजदान िगायतका िीषकुिा आिश्यकता अनजसार 
रकि विलनयोर्न गरे बिोस्र्ि हजनेछ ।  

५. आलथकु सहायता तथा राहत वितरणको िापदण्डिः (१) दफा ३ बिोस्र्िको अिथथािा देहाय बिोस्र्ि 
आलथकु सहायता उपिब्ध गराउन सक्नेछिः 
(१) दीर् ुरोगी र क्यान्सर वपलडतिः नेपाि सरकारबाट दीर् ुरोग भनी पवहचान गरेको रोग तथा क्यान्सर 

िगायत अन्य र्वटि प्रकृलतको रोग िागकेा नगरपालिका लभत्र थथायी बसोिास गने व्यस्ििाई 
दोहोरो नपने गरी औषधोपचार सहयोग बापत आलथकु सहायता उपिब्ध गराउने सक्नेछ । 

(२) वहंसा पीलडत तथा बेचविखनिा परेकािाई सहायतािः र्रेिज वहंसा, यौन वहंसाबाट आक्रान्त र पीलडत 
एिं बेचविखनिा परेका िवहिाहरुको तत्काि उद्धार गरी  र्ीिनयापनको िालग आिश्यक 
व्यिथथापन गन ुिा न्यावयक सलिलतको काि कािाुहीको क्रििा आई परेको वििेष पररस्थथलतिा 
न्यावयक सलिलतिे पीलडतिाई पजनथ्थापनाको िालग नगर प्रिजख सिि सहायताको लसफाररस गन ु
सक्नेछ।लसफाररस बिोस्र्ि त्यथता व्यस्ििाई नगरप्रिजखिे अलधकति रु .५०००/- (पाुँच हर्ार 
िात्र ) सम्िको खच ुरकि उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(३) आलथकु रुपिे विपन्न र पीलडत िािबालिकािाई सहायतािः– आलथकु कारणिे र्ोस्खिपूण ुश्रििा 
संिग्न भएको, ऋणको कारणिे बन्धकिा परेको िा र्िरर्थती श्रिबाट पीलडत भएको, िारररीक 
िा िानलसक यातना िा भेदभाि र्थता दजव्यिुहारबाट पीलडत, दूर्टुनािा परेको, बाबज िा आिा 
कारागार िा वहरासतिा रहेको िा कज नै कसजरसुँग सम्बस्न्धत रहेको कारणिे िेिाररसे रहेको, यौन 
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िोषण, यौन दजव्यिुहार, बेचविखन िा ओसारपसारिा परेको, वहंसा पीलडत, बाबज, आिा िा संरिकबाट 
िस्ञ्चत, अपांगता भएको, सजथतिनस्थथलत भएको,अपहरण िा िररर बन्धकिा परेको सडक बािबालिका, 
एच .आई.भी.  एड्सबाट संक्रलित बािबालिका भएिा तत्काि उद्धार गरी आश्रय तथा पािनपोषणको 
 िालग सम्बस्न्धत िडा अध्यिको प्रिास्णत एिं लसफाररस बिोस्र्ि आलथकु सहायता सलिलतको 
लसफाररसिा कायपुालिकाको लनणयु अनजसार संरिण गने संथथाहरुिाइ आलथकु  सहायता ददई 
लनर्हरुिाइ आश्रय र पािनपोषणको िालग न्यजनति आलथकु सहायता उपिब्ध गराउन सवकनेछ 
।  

(४) ज्येष्ि नागररकिाई सम्िान तथा सहायतािःअन्य सजविधासुँग दोहोरो नपने गरर विपन्न िगकुा रे्ष्ि  
नागररकहरुिाइ सम्िान तथा सहायता गने उदे्दश्यका िालग िडा सलिलतको लसफाररसिा सलिलतको 
लनणयुअनजसार सजरिा सहायता सािाग्री ( दैलनक स्र्िनिा सहस्र्करण गने उपकरण आदद) सहयोग 
गन ुसक्नेछ ।  

(५) अलत अिि अपागं र पूण ुअिि अपागंिाई सहायतािः क. आलथकु रुपिे विपन्न अलत अिि अपांग 
र पूण ुअिि अपांगको सहायताको िालग सम्बस्न्धत िडा सलिलतको लनणयु सवहतको लसफाररसिा 
सलिलतिे लनणयु गरी आधारभ जत सहायता सािाग्री उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।    

ख. बजुँदा नं क बिोस्र्ि आलथकु सहायता प्राप्त गन ुआलथकु रुपिे विपन्न भनी प्रिास्णत 
कागर्ात, नगरपालिकाबाट प्राप्त अलत अिि र पूण ुअिि अपांगको पररचयपत्र एिं सम्बस्न्धत 
िडा कायाुियको लसफाररस पत्र सवहतको आिश्यक कागर्ातहरु संिग्न गरी नगरपालिकाको 
कायाुियिा लनिेदन पेि गनज ुपनेछ । 

 

(७)  विपद् व्यिथथापन सहायतािःक. र्ङ्गिी र्नािरको आक्रिण, आगािागी, चट्याङ्ग एिं बाढी िगायतका 
प्रकोपबाट िलतको थथिगत अनजगिन एिं िडा कायाुियको लसफाररस बिोस्र्ि देहाय बिोस्र्ि राहत उपिब्ध 
गराउनेिः 

१. िालथ उल्िेस्खत प्रकोपबाट र्र भत्काइ बथन योग्य नभएिा रु २५ हर्ार सम्ि, 
२. िालथ उल्िेस्खत प्रकोपबाट िालनस र्ाइते भई उपचार गनजपुने भएिा लबि भरपाई बिोस्र्ि रु       

१० हर्ार सम्ि 

३. बािीनािीको िलत भएिा रु १० हर्ार सम्ि 

४. िालथ उल्िेस्खत प्रकोपबाट ितृ्यज भएिा रु ४० हर्ार सम्ि  
८. ितृ्यज संथकार सहायतािः क.अलत विपन्न पररिार भनी प्रिास्णत भएको व्यस्ि ,गररबीको रेखािजनी रहेका 
दीर् ुरोगी, वहंसा पीलडत तथा बेचविखनिा परेका िवहिा, बािबालिका, विपन्न, अलत अिि अपाङ्ग र पूण ुअिि 
अपाङ्ग, बेिाथतािा परेको विपन्न ज्येष्ि नागररकको पररिारिे ितृ्यज संथकारको िालग आलथकु सहायता प्राप्त 
गनकुो िालग आिश्यक कागर्ात सवहत िडा कायाुियको लसफाररस सवहत नगरपलिका िा लनिेदन ददन 
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सक्नेछन र आिश्यकता अनजसार थथिगत लनररिण गरी सलिलतको लनणयुानजसार रु ५०००/- )अिेरपी रु 
पाुँच हर्ार ( ितृ्यज संथकार अलथकु सहायता उपिब्ध गराउन सवकनेछ। 

ख.  बेिाररसे िास फेिा परेिा लनर्को पोष्टिाटुि, सदगत िगायतका व्यिथथापन गन ु प्रहरी सर्लुिन 
िजच जल्का  कागर्ात सवहत िडा कायाुियको लसफाररसका आधारिा एकिजष्ट रुपिा रकि रु १0 हर्ार 

सम्ि व्यिथथापन खच ुगन ुसवकनेछ ।    

 

९. सलिलतको गिन सम्बन्धी व्यिथथािः (१) आलथकु सहायतािाई व्यिस्थथत गन ुदेहाय बिोस्र्िको एक 
सलिलत रहनेछिः 
(क) प्रिजख    संयोर्क 

(ख) उप प्रिजख   सदथय 

(ग) नगर प्रिजखिे तोकेको कस्म्तिा १ िवहिा सवहत २ र्ना कायपुालिका सदथय सदथय 

(र्) प्रिजख प्रिासकीय अलधकृत   सदथय सस्चि 

(२) उपदफा (१) बिोस्र्िको सलिलतको बैिकिा सलिलतिे आिश्यक िानेिा विषयसुँग 
सम्बस्न्धत विषयगत सलिलतका संयोर्क, सम्बस्न्धत विषयगत िाखाको प्रिजख िा अन्य 
पदालधकारीिाई आिन्त्रण गन ुसक्नेछ । 

 

१०. सलिलतको काि, कतवु्य र अलधकारिः (१) दफा ५ बिोस्र्िको सलिलतको काि, कतवु्य र 
अलधकार देहाय बिोस्र्ि रहनेछिः 

क.  सलिलतिा प्राप्त लनिेदन एिं संिग्न प्रिाण र्ाुँच गने,  

ख.  आलथकु सहायता रकिको लनधाुरण गने, 

ग.  आिश्यकता अनजसार प्राप्त लनिेदनको सम्बन्धिा थथिगत अििोकन र लनरीिण गने, गराउने 
र्.  यस कायवुिलधिा संिोधन गनपुने भएिा कारण सवहत लसफाररस गने 

ङ.  सलिलतिा लनवहत केही अलधकार संयोर्क िा सदथयिाई प्रत्यायोर्न गन ुसक्ने । 

(२) सलिलतको बैिक आिश्यकता अनजसार बथनेछ । बैिक सम्बन्धी अन्य व्यिथथा सलिलत आफैिे 
लनधाुरण गरे बिोस्र्ि हजनेछ । 

 

११.  आलथकु सहायता वितरण प्रवक्रयािः (१) यस कायवुिलध बिोस्र्ि आलथकु सहायता प्राप्त गन ु
देहाय बिोस्र्िका कागर्ात संिग्न गरी कायाुियिा लनिेदन ददनजपनेछिः 

क  नेपािी नागरवकता प्रिाणपत्रको छायाुँप्रलत, 

ख सम्बस्न्धत िडा कायाुियको लसफाररस, 

ग औषधोपचार गरररहेको भए उपचार सम्बस्न्ध कागर्ात, 
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र् प्राकृलतक तथा गैर प्राकृलत विपत्तीका कारण र्नधनको िलत भएको भए प्रहरी सर्लुिन िजच जल्का, 
िलतको तस्थिर एिं आिश्यकता परेिा प्राविलधक िूल्याङ्कन 

 

१२.  प्रलतिेदनिः (१) यस कायवुिलध बिोस्र्ि उपिब्ध गराइएको आलथकु सहायता वितरणको 
सलिलतिे आिलधक रुपिा कायपुालिका  सिि पेि गनजपुनेछ । 

 

१३. खारेर्ी र बचाउिः (१) आलथकु सहायता सम्बस्न्ध लिलत २०७४/०९/०३ को कायपुालिका 
बैिकको लनणयु खारेर् गररएको छ । 
(२) यस अस्र् नगर कायपुालिकािे लनणयु गरी उपिब्ध गराएको आलथुक सहायतािाई सिथनु 

गररएको छ । 

 

 

आज्ञािे, 
गीताकज िारी राई 

अर्जनुधारा नगरपालिका  ,नगर कायपुािकाको कायाुियका  

 प्रिजख प्रिासकीय अलधकृत 

 


