स्थानीय राजपत्र
मधुवन नगरपालिकाद्वारा प्रकालित
५नं प्रदेि,बर्ददया , श्रावन ०१ गते ,२०७५ साि संख्या:

भाग –१
मधुवन नगरपालिका आर्थथक सहायता सम्बन्धी काययलवलध २०७५
प्रस्तावना:- यस मधुवन नगरपालिकामा रहेका गररब लबप Gन, असहायहरू, लवलभन्न रोगबाट लपलडत
तथा ग्रलसत दीर्यरोगी , दुर्यटना परेको, िल्यक्रिया गनुय पने अवस्थामा रहेका व्यलिहरु र सामालजक
क्षेत्रमा क्रियािीि संर्, संगठनहरु संगको सहकायय तथा सहयोगको अपेक्षािाई व्यवथापन गनय मधुवन
नगरपालिकािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) बमोलजम
मधुवन नगरपालिका आर्थथक सहायता सम्बलन्ध काययलवलध २०७५ बनाई नगर काययपालिकाको
बैठकबाट पाररत गरर जारी गररएको छ |
पररच्छेद -१
प्रारलम्भक
१.संलक्षप्त नाम र प्रारम्भ :
(१) यो लनदेलिकाको नाम “मधुवन नगरपालिका आर्थथक सहायता सम्बलन्ध काययलवलध
(२) यो काययलवलध स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन भएको लमलत देलि िागु हुनेछ |

२०७५”

२.पररभाषा
(१) लबषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययलवलधमा,
(क ) “ऐन “ भन्नािे स्थानीय सरकार ऐन २०७४ िाइ सम्झनुपछय |
(ि) “नगरपालिका” भ
Gनािे मधुवन नगरपालिकािाइ सम्झनु पदयछ |
(ग) “काययपालिका” भ
Gनािे मधुवन नगरपालिकाको कायायियिाई सम्झनु पदयछ |
(र्) “ कायायिय” भ
Gनािे नगरपालिका रहेको कायायियिाई सम्झनु पदयछ |
(ङ) “आर्थथक सहायता “भ Gनािे मधुवन नगरपालिकाबाट प्रदान गररने आर्थथक सहयोग िाइ
सम्झनु पदयछ |

पररच्छेद -२
आर्थथक सहायता सम्बलन्ध मापदण्ड
३. मधुवन नगरपालिकािे प्रदान गने आर्थथक सहायताको मापदण्ड देहाय बमोलजम हुनेछ |
(१) दुर्यटना : नगरवासी कु नै ठु िो दुर्यटनामा परर अंगभंग हुन गई तत्काि उपचार गराउनु पने
अवस्था भएको तर गररबी र लवप Gनता कारण पाररवारीक आर्थथक स्रोत नभएको अवस्थामा
लनजिाई अवस्था हेरी एक पटकमा १ हजार देलि ५ हजारसम्म उपिब्ध गाराउन सक्रकने छ |
(२) दीर्यरोगी : नगरवासीहरु मध्ये क्रदर्यरोग (क्रकड्नी फे ि तथा डाईिोलस गने अवस्था, मुटुको
उपचार , क्यान्सर आक्रद )िागेको अवस्था भएको तर गररबी र लवप Gनताका कारण पार्ररवाररक
आर्थथक स्रोत नभएकािे उपचार गराउन नसकी समस्यामा परेको ब्यिीिाई अवस्था हेरी एक
पटकमा २ हजार देलि ५ हजार सम्म उपिब्ध गराउने |
(३) असाहय : यस नगरपालिकामा बसोबास गने कु नै ब्यिीको एकर्रको पररवार, सहोदर
नाता िा Uने व्यलि र कु नै पलन प्रकारका आफन्तजन नभई बेवाररिे अवस्थामा रहेको र अन्यको
आश्रय लिनु परेको, आर्थथक उपाजयन तथा काम गरर िान नसक्ने अवस्था भएको नगरबासीिे
सहयोज माग गरेमा त्यस्ता असहायको अवस्था हेरी एक पटकमा रु ५ सय देलि २ हजार सम्म
सहायता क्रदन सक्रकने छ |
(४) संर् संगठन: यस नगरपालिकामा स्थापना भएका, दताय भएका सुलचकृ त भएका र
नगरपालिकाको क्षेत्रको लहत अनुकुि हुने गरर संजाि र महासंर् प्रकृ लतका संर् ,संगठनिे
आयोजना गरेका सामालजक काययहरुमा नगरपालिकाबाट देहाय बमोलजम आर्थथक सहायता
प्रदान गरर सहकायय गररने छ | उि काययिम लजल्िा तथा नगरको पययटन प्रवदयन , नगर को
लबकास िगायतका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाब पाने हुनु पनेछ | क्िब तथा संर् संस्थाहरुको
बार्थषक साधारण सभा, वार्थषक लनयलमत काययमा सहयोग प्रदान हुनेछैन |
४.१ वडा ,नगर र लजल्िा स्तर काययिम :
(क) नगर स्तरका संर् /संर्थान्िे आयोजना गरेको काययिममा एक पटक रु १ हजार
देलि ५ हजार सम्म वडाको लसफाररसमा उपिब्ध गराउने |
(ि) लजल्िा स्तर संर् / संगठनिे आयोजना गरेकोमा काययिमको प्रकृ लत र अवस्था हेरी
एक पटकमा रु१ हजार देलि ५ हजार सम्म नगर सामालजक लवकास िािाको
लसफाररसमा
४.२ प्रदेि र के न्रस्तर काययिम :
(क) प्रदेि स्तरका संर्/संगठनिे आयोजना गरेको काययिममा काययिमको प्रकृ लत र
अवस्था हेरी एक पटक रु २ हजार देलि ५ हजार सम्म |

पररच्छेद -३
आर्थथक सहायता भुक्तानी प्रक्रिया
५. भुक्तनी प्रक्रिया : नगर प्रमुिको तोक आदेिमा आर्थथक सहायताको भुक्तनी प्रक्रिया देहाय
बमोलजम हुनेछ |
(१) मानवीय सहायता: दफा ३ को उपदफा (१)(२)(३) बमोलजमको आर्थथक सहायताको
भुक्तनी गदाय देहाय बमोलजम हुनेछ |
(क) लनवेदन, नागररकता, आवश्यकता अनुसार वडा कायायियको लसफारीस |
(ि)उपचारको हकमा अलधकाररक पत्र भएको हुनुपनेछ |
(२) संर् / संगठनको हकमा अलधकाररक पत्र भएको हुनुपने छ |
(३) सहायता रकम चेक माफय त उपिब्ध गराउनु पनेछ तर संर् / संगठनको हकमा AC /
Payee माफय त भुक्तनी हुनेछ |
(४) नगर सभािे लबलनयोजन गरेको बजेटको पररलध लभत्र रही एक ब्यिी, संर् संगठनिाई एक
बषयमा १ पटक भन्दा बढी आर्थथक सहयोग गररने छैन
आज्ञािे
गोपािराज लतलमलल्सना
प्रमुि प्रिासकीय अलधकृ त

