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दार्ाा गाउँपालिका  

स्थानीय राजपत्र 

        खण्ड - ५                सङ्ख्या : २                  लर्लि : २०७८/२/३० 

 

भाग -२ 

दार्ाा गाउँपालिका  

गाउँ कार्यपालिकाबाट पारित लिलत : २०७८/०२/१८ 

                                                                                  प्रिाणीकिण लिलत : २०७८/०२/३० 

 

गाउँपालिका अध्र्क्षबाट प्रदान गरिने आलथयक सहार्ता कोष सञ्चािन  कार्यलिलि, २०७७ 
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 लिपन्न, अलतअशक्त, अपाङ्गता ि पणूय अशक्त अपाङ्गता, बेचलिखनिा पिेका िलहिा, 

बािबालिका, िेिास्तािा पिेका जेष्ठ नागरिकको लहत ि कल्र्ाणको िालग आलथयक सहार्ता तथा 

स्िास््र् उपचाि ि  सािालजक सेिाको भाििे नेपािको संलििान ि नेपाि सिकािको लहत लिपिीत 

नहुने गिी गलित भइ सािालजक लहत ि प्रिदयिनका िालग आिश्र्क कार्यक्रि सञ्चािन गने र्िुा 

सिहू, र्िुा क्िि, अन्र् सािदुालर्क सिहूिाई आलथयक सहातर्ता लदनका िालग कल्र्ाणकािी 

कार्यसम्बन्िी काननु तर्ाि गिी आलथयक सहार्तािाई लनर्िन ि व्र्िलस्थत गिी  प्रभािकािी बनाउन  

बाञ्छनीर् भएकोिे स्थानीर् सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बिोलजिको अलिकाि 

प्रर्ोग गिी दािाय गाउँ कार्यपालिकािे र्ो कार्यलिलि बनाएको छ ।  

 

परिच्छेद -१ 

प्रािम्भिक 

१. सङ््कम्िप्त नाम ि प्रािभि :  

   (१) र्ो कार्यलिलिको नाि ' अध्र्क्षबाट प्रदान गरिने आलथयक सहार्ता कोष सञ्चािन कार्यलिलि, 

२०७७'  िहकेो छ ।  

    (२) र्ो कार्यलिलि तरुुन्त प्रािम्भ हुनेछ ।  

 

२. परििाषा 

     लिषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा  

(क) गाउँपालिका भन्नािे दािाय गाउँपालिकािाई सम्झनपुछय ।  

(ख) गाउँ कार्यपालिका भन्नािे दािाय गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकािाई सम्झनपुछय ।  

(ग) 'अध्र्क्ष आलथयक सहार्ता' भन्नािे दािाय गाउँ कार्यपालिका अध्र्क्षिे प्रदान गने आलथयक 

सहार्ता सम्झनपुछय ।  

(घ)   आलथयक सहार्ता पाउन र्ोग्र् व्र्लक्त भन्नािे आलथयक रुपिे लिपन्न भएका, िटुु, िगृौिा, 

िलस्तष्क, फोक्सो, किेजो जस्ता शिीिका िहत्त्िपणूय अङ्गहरूको िोगी एिि ्क्र्ान्सि पीलित 

व्र्लक्तहरू, पक्षघात, र्ौन लहसंाबाट पीलित बेचलिखनिा पिेका िलहिाहरू, जोलखिपणूय श्रििा 

संिग्न भएको, हिाएको िा िेिारिस ेअिस्थािा फेिा पिेको, दघुयटनािा पिेको, बाब ुिा आिा 

कािागाि िा लहिासतिा िहकेो बेसहिा बािबालिका, र्ौन शोषण, र्ौन दवु्र्यिहाि, बाब ुआिा 

िा संिक्षकबाट िलञ्चत, अपाङ्गता भएका लिपन्न, ससु्तिनलस्थलत भएको बािबालिका, 
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एचआइभी एि्सबाट संक्रलित बािबालिका, िेसहिा िदृ्धिदृ्धा तथा लिशेष कािणिश िेखची 

भएका नागरिक, घिगोि जिेि क्षलत भएका एिि ् बाढी पलहिोबाट पीलित भएका 

गाउँपालिकािासी, उल्िेलखत व्र्होिा भएका दािाय गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्का कियचािी 

तथा जनप्रलतलनलिका साथै सािालजक लहत हुनेगिी कार्यक्रि सञ्चािन गनय चाहकेा ति आलथयक 

सिस्र्ा भइ साझेदािीिा कार्यक्रि सञ्चािन गनय चाहने र्िुा सिहू, क्िि, अन्र् सिहू तथा 

अलभर्ान्ता सिेत बझु्नपुछय ।  

(ङ) उपाध्र्क्ष भन्नािे दािाय गाउँपालिकाको उपाध्र्क्ष सम्झनपुछय ।  

(च) प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत भन्नािे दािाय गाउँपालिकाको प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत सम्झनपुछय 

।  

 

 

परिच्छेद -२ 

आम्थिक सहायता सभबन्धी मापदण्ड 

 

३. दीर्ि िोगी तथा क्यान्सि पीम्डतलाई सहायता : (१) आलथयक सहार्ता पाउन र्ोग्र् दीघय िोगी 

(िगृौिा, िटुु, फोक्सो,  किेजो, िलस्तष्क, पक्षघात) तथा क्र्ान्सि पीलित व्र्लक्तिे आलथयक 

सहार्ता प्राप्त गनयको िालग आलथयक सहार्ताको िालग गाउँपालिकािा लनिेदन लदन सक्नेछन ्।  

     स्पष्टीकिण " आिश्र्क कागजात भन्नाि े आलथयक रुपिे लिपन्न भलन सम्बलन्ित ििा 

कार्ायिर्बाट प्रिालणत कागजात , अस्पतािको रिपोटय, गाउँपालिकाको स्िास््र् शाखा प्रिखुको 

लसफारिस िगार्तका कागजात सम्झनपुछय ।  

   (२) उपदफा (१) बिोलजिका प्राप्त लनिेदनिालथ सलिलतिे आिश्र्क छिफि गिी आलथयक 

सहार्ता लदन े लनणयर् गिेिा लििािीको अिस्था हिेी बढीिा िकि रु. २०,०००। (बीस हजाि) 

सम्ि आलथयक सहार्ता उपिब्ि गिाउन सलकनेछ ।  

 

४. म्हिंसापीम्डत तथा मानव बेचम्वखनमा पिेकालाई सहायता : (१) र्ौन लहसंाबाट पीलित एिि ्

बेचलिखनिा पिेका िलहिाहरूको तत्काि उद्दाि गनय सलिलतको लनणयर्ानसुाि बढीिा िकि रु. 

२००००। ( बीस हजाि) सम्ि आथयक सहार्ता उपिब्ि गिाउन सलकनेछ ।  

    (२) पीलितिाई न्र्ार् लदिाउन एिि ् पनुस्थापनाको िालग न्र्ार्ीक सलिलत िाफय त आिश्र्क 

पहि गरिनेछ ।  



5  

 

 

५. आम्थिक रुपले म्वपन्न ि पीम्डत बालबाम्लकालाई सहायता : (१) िेिारिसे अिस्थािा फेिा 

पिेको, जबिजस्ती, जोलखिर्कु्त श्रिबाट पीलित भएको, बाब ुिा आिा कािागाि िा लहिासतिा 

िहकेो िा कुनै कसिुसँग सम्बलन्ित िहकेो कािणिे िेिारिसे िहकेो, र्ौन शोषण, र्ौन दवु्र्यिहाि, 

बेचलिखन िा ओसािपसाििा पिेको, लहसंा पीलित, बाब ु आिा िा संिक्षकबाट िलञ्चत, 

अपाङ्गता भएको, ससु्तिनलस्थलत भएको, सिक बािबालिका, एचआइभी एि्सबाट संक्रलित 

बािबालिका भएिा तत्काि उद्दाि गिी पािनपोषणका िालग सलिलतको लनणयर्ानसुाि  बढीिा रु. 

२०,०००। (बीस हजाि) आलथयक सहार्ता उपिब्ि गिाउन सलकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) िा उल्िेलखत बािबालिकाको लशक्षा लदक्षाको िालग सािदुालर्क िा संस्थागत    

लिद्यािर्सँग सिन्िर् गिी छात्रिलृििाफय त पिनपािनको व्र्िस्था गनय सलकनेछ ।  

 

६. वेवास्तामा पिेका जेष्ठ नागरिकलाई सहायता :  ७० िषय उिेि पगेुका परििािका सदस्र्िे 

िेिास्ता गिी लभन्न बसेका लिपन्न, िोगी एिि ्अशक्त जेष्ठ नागरिकि ेआलथयक सहार्ताको िालग 

गाउँपालिकािा लनिेदन पेस गिेिा ि लनिेदन िनालसि भएिा िकि रु. १०,०००। (दस हजाि) सम्ि 

आलथयक सहार्ता लदइ पनुस्थायपनाका िालग आिश्र्क पहि गनय सलकनेछ । ति गाउँपालिकाबाट 

सािालजक सिुक्षा भिा बझु्ने नागरिकको हकिा र्ो सलुििा पाइन ेछैन ।  

 

७. म्वपन्न परिवािलाई मृत्युसिंस्काि सहायता : (१) आलथयक रुपिा लिपन्न परििाििा दघुयटना 

अथिा आत्िहत्र्ाको कािणिे ितृ्र् ुभई सोको पोष्टिाटयि गनय नसक्न ेपरििाििाई पोष्टिाटयि गनय, 

िेिारिस े िास फेिा पिेिा लनजको सदगद ् गनय िा व्र्िस्थापन गनय िा अलत लिपन्निे सदगद ्

काजलकरिर्ा गनय प्रिाण खलु्ने कागजातसलहत लनिेदन पेस हुन आएिा सलिलतिे िनालसि 

िहर्ायएिा एकिषु्ट रुपिा बढीिा  रु. २०,०००। ( बीस हजाि) सम्ि आलथयक सहार्ता लदन 

सलकनेछ ।  

     (२) उपदफा (१)   बिोलजि सहार्ता लदन लसफारिस गदाय सम्बलन्ित ििा कार्ायिर्िे लनजको 

परििािको लनर्लित आम्दानीको स्रोत नभएको,  कुनै व्र्ापाि व्र्िसार् नभएको व्र्लक्तिाई 

लसफारिस गनुयपनेछ । उल्िेलखत व्र्होिा आइपिेका गाउँपालिका कियचािी तथा जनप्रलतलनलििाई 

सिेत गाउँपालिकाको लनणयर्बाट आलथयक सहार्ताको िालग र्थोलचत ि कि सहार्ता लदन 

सलकनेछ ।  

 



6  

 

८. सिंस्थागत सहायता कायिक्रम : (१) उल्िेलखत प्रकृलत ि अन्र् सािालजक क्षेत्रको कार्यिा सहर्ोग 

परु्ायउन लिलभन्न कार्यक्रि सञ्चािन गन े र्िुा सिहू, र्िुा क्िि, अन्र् सिहू  िगार्तका 

संघसंस्थाहरूिाई कार्यक्रि सहर्ोग स्िरुप लनिेदन पेस हुन आएिा ि सलिलति ेिनालसि िहर्ायएिा 

एकिषु्ट रुपिा बढीिा रु. ३०,०००। (तीस हजाि) सम्ि आलथयक सहार्ता लदइ सहर्ोग गनय 

सलकनेछ ।  

 

९. म्वपद् कायिमा सहायता : बाढी, पलहिो, आगिागी, भकूम्प, िहािािी िगार्तका लिपदबाट 

प्रभालित आलथयक रुपिा लिपन्न व्र्लक्तहरूको दलैनक लनिायह एिि ्आिास व्र्िस्थापनका िालग 

गाउँ कार्यपालिकािा लनिेदन पेस गिेिा ि लनिेदन िनालसि देलखएिा गाउँपालिकाबाट प्राप्त हुने 

अन्र् िाहत सहार्ताका अलतरिक्त सलिलतिे बढीिा रु. २०,०००।  ( बीस हजाि) सम्ि बसोबास 

पनुस्थायपना िा िाहत स्िरुप सहर्ोग गनय सलकनेछ ।  

 

 

 

 

 

 

परिच्छेद - ३ 

कोषको व्यवस्था तथा सञ्चालन 

१०. आम्थिक सहायता तथा उपचाि सहयोगको लाम्ग आम्थिक सहायता कोषको व्यवस्था : 

(१) र्स कार्यलिलि अनसुाि आलथयक सहर्ोग लदन, उद्दाि तथा पनुयस्थापना गने प्रर्ोजनका िालग 

एक आलथयक सहार्ता कोषको स्थापना स्थापना गरिनेछ उक्त कोषिा देहार्को िकि जम्िा 

गरिनेछ :  

(क) सङ्घीर् सिकाि, प्रदेश सिकाि, गाउँ सभाबाट लिलनर्ोजन भएको अनदुान िकि,  

(ख) सिकािी तथा गैिसिकािी सङ्घ संस्था, व्र्लक्त तथा लनजी क्षेत्रबाट आलथयक सहार्ताको 

िालग प्राप्त सहर्ोग िा अनदुान,  

(ग)  र्स्तै प्रकृलतको आलथयक सहार्ताका िालग प्राप्त जनुसकैु िकि । 

 

११. कोष सञ्चालन सम्मम्त, कोष सञ्चालन तथा लेखापिीिणको व्यवस्था :  
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(१) लनर्ि १० अनसुािको गाउँपालिका आलथयक सहार्ता कोषबाट िकि सहार्ताको लनणयर् 

गनय ि सहार्तािा लदएको िकिको अनगुिन गनय दहेार् बिोलजिको सलिलत िहने छ :  

      गाउँपालिका अध्र्क्ष - अध्र्क्ष 

      उपाध्र्क्ष - सदस्र् 

     प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत - सदस्र् 

     िलहिा, बािबालिका शाखा प्रिखु - सदस्र् 

     गाउँपालिकाको स्िास््र् शाखा प्रिखु - सदस्र् सलचि 

 (२) कोषको सञ्चािन प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत ि िेखा प्रिखुको संर्कु्त दस्तखतबाट हुनेछ 

।  

 (३) कोषको आर्व्र्र्को िेखा प्रचलित काननु बिोलजि िाख्नपुनेछ ।  

 (४) कोषको िेखा पिीक्षण गाउँपालिकाकाको खचयको िेखा पिीक्षण गनय तोलकएको लनकार्बाट 

हुनेछ ।  

 

१२. पिामर्ि तथा सहयोग म्लन सक्ने :  (१)  सलिलतिे र्स कार्यलिलि बिोलजि आफ्नो कार्य 

सम्पादन गदाय सम्बलन्ित क्षेत्रका उपर्कु्त सम्झेका व्र्लक्त तथा लनकार्सँग आिश्र्क पिािशय तथा 

सहर्ोग लिन सक्नेछ ।  

 

१३.पािदम्र्िता ि जवाफदेम्हता : कोषबाट प्रदान गरिएको आलथयक सहार्ता िकिको खचयको 

लिििण चौिालसक रुपिा साियजलनक गरिनेछ साथै कार्ायिर्को िेिसाइटिा सिेत उल्िेलखत 

व्र्होिा जानकािी गिाइनेछ । सम्बलन्ित सिोकाििािाहरूबाट कुनै लजज्ञासा तथा जानकािी िाग 

भएिा सलिलत तथा गाउँपालिकाबाट आिश्र्क लिििण उपिब्ि गिाइने छ ।  

 

परिच्छेद - ४ 

आम्थिक सहायता सभबन्धी म्वरे्ष व्यवस्था 

 

१४. आम्थिक सहायता म्दन सक्ने : (१) गाउँपालिकाको सािालजक, आलथयक, िाजनीलतक, 

सालहलत्र्क, साँस्कृलतक, किा, लिज्ञान, स्िास््र्, शैलक्षक, पिूयिाि लिकास जस्ता लिषर्िा 

उल्िेख्र् र्ोगदान लदने व्र्लक्तिाई लनजको पारििारिक, स्िास््र् अिस्था नाजुक भएको 

भन्न े दलेखएिा र्सै कार्यलिलििा व्र्िस्था भए बिोलजिको कोषको अिस्था हिेी एक 
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पटकका िालग िात्र बढीिा ५०,०००। (पचास हजाि) सम्ि आलथयक सहार्ता उपिब्ि 

गिाउन सलकनेछ ।  

(२) गाउँपालिका कार्ायिर्को काििा िा कार्ायिर्को काििा आउँदा िा फलकय दा 

गाउँपालिकािा कार्यित कुनै कियचािी िा गाउँपालिकाको कुनै जनप्रलतलनलि आकलस्िक 

दघुयटना भइ लबिािी भएिा, घाइते भएिा िा कियचािीको ितृ्र् ु भएिा लनज िा लनजको 

हकिािािाई बढीिा रु. २५,०००। (पच्चीस हजाि) रुपैर्ाँसम्ि आलथयक सहार्ता उपिब्ि 

गिाउन सलकनेछ ।  

        (३) कार्यलिलिको र्स दफा १४ को उपदफा १ ि २ बिोलजि उपिब्ि गिाइने आलथयक 

सहार्ता कार्यपालिकाबाट लनणयर् गिी उपिब्ि गिाइनेछ ।  

 

१५. म्नवेदन ढााँचा : दफा ३ दलेख ९ सम्ि उल्िेलखत क्षेत्रिा सहार्ता पाउन अनसुचूी - १ को 

ढाँचािा लनिेदन लदनपुनेछ ।  

 

१६. अध्यिबाट म्सधै सहायता प्रदान हुने : र्स कार्यलिलििा िालथका दफाहरूिा जनुसकैु कुिा 

िेलखएको भएता पलन रु. १०,०००। (दस हजाि) सम्िको आलथयक सहार्ता अध्र्क्षबाट लसिै 

प्रदान गनय सलकनेछ ।  

 

१७. अम्धकाि प्रत्यायोजन  गनि सम्कने : र्स कार्यलिलि अनसुाि आलथयक सहार्ता सम्बन्िी 

लनणयर्को आफ्नो अलिकाि सलिलत ि गाउँपालिका अध्र्क्षिाई लदन सक्नेछ ति दफा १४ 

बिोलजिको अलिकाि प्रत्र्ार्ोजन हुने छैन ।  

 

१८. आम्थिक सहायता नदोहयािइने : र्स कार्यलिलि बिोलजि स्थालपत कोषबाट प्रदान गरिने 

आलथयक सहार्ता एकै व्र्लक्तिाई पटक पटक दोहर्ायइ लदइने छैन ।  

 

 

परिच्छेद - ५ 

म्वम्वध 

१९. सिंर्ोधन तथा परिमाजिन : र्स कार्यलिलििाई व्र्िलस्थत बनाउन आिश्र्कता अनसुाि गाउँ 

कार्यपालिकाबाट संशोिन तथा परििाजयन गनय सलकनेछ ।  
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२०. खािेजी ि बचाऊ : (१) दािाय गाउँपालिकाको आकलस्िक सहार्ता कोष, २०७४ िाई खािेज 

गरिएको छ । 

      (२) र्स कार्यलिलििा व्र्िस्था भएका  कुिाहरूको हकिा र्सै अनसुाि ि अन्र् प्रचलित 

काननुसँग बालझएको हकिा बालझएको हदसम्ि अिान्र् हुनेछ ।  
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अनुसूची -१ 

म्नवेदनको ढााँचा 

(दफा ८ साँग सभबम्न्धत) 

          लिलत : .................. 

श्रीिान ्अध्र्क्ष 

दािाय गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, सल्र्ान  

 

लिषर् : आलथयक सहार्ता उपिब्ि गिाइलदनहुुन । 

िहोदर्,  

 उपर्ुयक्त लिषर्िा ि / हािी ...................िोगिे ग्रलसत भइ सिस्र्ािा पिी ................गनुयपने 

व्र्होिा अिगत गिाउँछु / छौं । उपचािको िालग ि ि िेिो परििािको आलथयक अिस्था नाजकु भएकोिे 

सोको िालग त्र्स कार्ायिर्बाट आलथयक सहार्ता उपिब्ि गिाइलदन ुहुन तपलसिका  कागजातहरू 

र्सै साथ संिग्न गिी पेस गदयछु ।  

तपम्सल 

१. आलथयक रुपिे लिपन्न भएको लसफारिस तथा प्रिालणत प्रलतलिलप 

२. नागरिकता / जन्िदताय / लििाह दतायको प्रलतलिलप 

३. अस्पताि / सम्बलन्ित लनकार्को रिपोटय 

४. ििा अध्र्क्ष, स्िास््र् संर्ोजक ि सम्बलन्ित लनकार्को लजम्िेिाि पदालिकािीको लसफारिस  

लनिेदक  

नािथि :  

िेगाना :  

दस्तखत :  

          

            

 

 

 

 

                आज्ञािे,  
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                                      अितृ खि्का 

               लन. प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत 

  

 


