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सिस्ने गाउँपासिकाको आसथिक िहायता िम्बन्धी 

कायिसिसध, २०७४ 

 

प्रस्तावनााः  

लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनसुार आर्थिक रुपले र्वपन्न र्नरपेक्ष गररबीको रेखामरू्न रहकेा दीर्ि रोगी, द्बन्द्ब र्पर्ित, र्हिंसा 

पीर्ित तथा बचेर्बखनमा परेका मर्हला, बालबार्लका, र्वपन्न अर्त अशक्त अपाङ्ग, बेवास्तामा परेका ज्येष्ठ नागररकको लार्ग आर्थिक 

सहायकता र्दन आर्थिक सहायकता सम्बन्धी काननू बनाउन बाञ्छनीय भएकोले सिस्ने गाउँ कायिपासिकाको कायािियले यो 

कायिर्वर्ध बनाएको छ ।  
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परिच्छेद १ 

प्रािसम्िक 

१. िसंिप्त नाम ि प्रािम्िः (१) यस कायिर्वर्धको नाम "र्सस्ने गाउँपार्लका आर्थिक सहायता सम्बन्धी कायिर्वर्ध, २०७४" रहकेो छ ।  

(२) यो मापदण्ि तुरुन्त लाग ूहुनछे ।  

२. परििाषाः र्वषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागमेा 

(क) "गाउँपार्लका" भन्नाले र्सस्ने गाउँपार्लकालाई सम्झन ुपछि ।  

(ख) "गाउँ कायिपार्लका" भन्नाले र्सस्ने गाउँ कायिपार्लकालाई सम्झन ुपछि ।  

(ग) "आर्थिक सहायकता पाउन योग्य व्यर्क्त" भन्नाले र्नरपेक्ष गररबीको रेखामरू्न रहकेो भनी प्रमार्णत भएका मटुु, मगृौला, फोक्सो, 

कलेजोजस्ता शरीरका महत्वपणूि अङ्गहरुका रोगी एविं क्यान्सर पीर्ित व्यर्क्तहरु, र्रेलु र्हिंसा, सशस्त्र द्बन्द्द्ब, यौन र्हिंसाबाट आक्रान्त 

र पीर्ित एविं बेचर्बखनमा परेका मर्हलाहरु, जोर्खमपणूि श्रममा सिंलग्न भएको, हराएको वा बेवाररसे अवस्थामा फेला परेको, ऋणको 

कारणले बन्धकमा परेको वा जबरजस्ती श्रमबाट पीर्ित भएको, शारररक वा मानर्सक यातना वा भेदभावजस्ता दवू्यिवहारबाट पीर्ित, 

दरू्िटनामा परेको, प्राकृर्तक प्रकोपमा परेको, बाब ुवा आमा कारागार वा र्हरासतमा रहकेो वा कुन ैकसरुसँग सम्बर्न्धत रहकेो कारणले 

बेवाररसे रहकेो, यौन शोषण, यौन दवू्यिवहार, बेचर्बखन वा ओसारपसारमा परेको, र्हिंसा पीर्ित, बाब ुआमा वा सिंरक्षकबाट बर्ञ्चत, 

अपाङ्गता भएको, अपहरण वा शरीर बन्धकमा परेको सिक बालबार्लका, एच.आई.भी. एि्सबाट सिंक्रर्मत बालबार्लका, बेसहारा 

वदृ्धवदृ्धा बझु्न ुपदिछ ।  

(र्) "अध्यक्ष" भन्नाले र्सस्ने गाउँपार्लकाको अध्यक्षलाई सम्झन ुपदिछ ।  

(ङ) "न्यार्यक सर्मर्त" भन्नाले र्सस्ने गाउँपार्लकाको न्यार्यक सर्मर्तलाई सम्झन ुपदिछ । 

(च) "प्रमखु प्रशासकीय अर्धकृत" भन्नाले र्सस्ने गाउँ कायिपार्लकाको कायािलयका प्रमखु प्रशासकीय अर्धकृत सम्झन ुपदिछ ।  

 

परिच्छेद २ 

आसथिक िहायता िम्बन्धी मापदण्ड 

३. दीर्ि िोगी, िशस्त्र द्बन्द्बका र्ाइते तथा अंगिगं िएका ि क्यान्िि पीसडतिाई िहायताः (१) आर्थिक सहायकता पाउन योग्य 

दीर्ि रोगी (मगृौला, मटुु, फोक्सो, कलेजो, मर्स्तष्क) तथा क्यान्सर पीर्ित, सशस्त्र द्बन्द्बमा परी गम्भीर र्ाइते, अपाङ्ग र अिंगभिंग भएका 

व्यर्क्तले आर्थिक सहायता प्राप्त गनिको लार्ग आवश्यक कागजात सर्हत गाउँ कायिपार्लकाको कायािलयमा र्नवदेन र्दन सक्नेछन ्।  

स्पसिकिण "आवश्यक कागजात भन्नाले आर्थिक रुपले र्वपन्न भनी अर्धकार प्राप्त सरकारी र्नकायबाट प्रमार्णत कागजात, 

अस्पतालको ररपोटि, द्बन्द्ब र्पर्ित भएको प्रमाण लगायतका कागजात बझु्नपुदिछ । 
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(२) उपखण्ि (१) बमोर्जम प्राप्त र्नवेदनमार्थ गाउँ कायिपार्लकाले आवश्यक छलफल गरी आर्थिक सहायता र्दन ेर्नणिय गरेमा र्बरामीको 

अवस्था हरेी रू. २,०००।- रू. २५,०००।-सम्म आर्थिक सहायता र्दई र्निःशलु्क उपचारको लार्ग समेत र्सफाररश गनि सर्कनछे ।  

(३) दश हजारसम्मको आर्थिक सहायता गाउँपार्लका अध्यक्षसँगको समन्वयमा प्रमखु प्रशासकीय अर्धकृत र सो भन्दा मार्थको सहायता 

गाउँ कायिपार्लकाको र्नणिय बमोर्जम र्दइनेछ ।  

४. सहिंा, द्बन्द्ब पीसडत तथा बेचसबखनमा पिेकािाई िहायताः (१) र्रेल ुर्हिंसा, यौन र्हिंसा, सशस्त्र द्बन्द्बबाट आक्रान्त र पीर्ित एविं 

बेचर्बखनमा परेका मर्हलाहरुको तत्काल उद्धार गरी जीवनयापनको लार्ग गाउँ कायिपार्लकाको र्नणियानसुार १०,०००।- (दश हजार) 

सम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सर्कनछे ।  

(२) पीर्ितलाई न्याय र्दलाउन एविं पनुस्थािपनाको लार्ग न्यार्यक सर्मर्त माफि त आवश्यक पहल गररनेछ ।  

५. आसथिक रुपिे सिपन्न, द्बन्द्ब सपसडत ि अन्य पीसडत बािबासिकािाई िहायताः (१) आर्थिक कारणले जोर्खमपणूि श्रममा 

सिंलग्न भएको, हराएको वा बेवाररसे अवस्थामा फेला परेको, ऋणको कारणले बन्धकमा परेको वा जबरजस्ती श्रमबाट पीर्ित भएको, 

शारीररक वा मानर्सक यातना वा भेदभावजस्ता दवू्यिवहारबाट पीर्ित, सशस्त्र द्बन्द्बका क्रममा अर्भभावक गमुाएको, दरू्िटनामा परेको, 

प्राकृर्तक प्रकोपमा परेको, बाब ुवा आमा कारागार वा र्हरासतमा रहकेो वा कुनै कसरुसँग सम्बर्न्धत रहकेो कारणले बेवाररस ्रहकेो, यौन 

शोषण, यौन दवु्यिवहार, बेचर्बखन वा ओसारपसारमा परेको, र्हिंसा पीर्ित, बाब ुआमा वा सिंरक्षकबाट बर्ञ्चत, अपाङ्गता भएको, 

ससु्तमनर्स्थर्त भएको, अपहरण वा शरीर बन्धकमा परेको, सिक बालबार्लका, एच.आई.भी. एि्सबाट सिंक्रर्मत बालबार्लका भएमा 

तत्काल उद्धार गरी पालन पोषणको लार्ग गाउँ कायिपार्लकाको र्नणिय अनसुार रू. ५,०००।- (पाँच हजार) सम्म आर्थिक सहायता 

उपलब्ध गराउन सर्कनछे ।  

(२) उपखण्ि (१) मा उल्लेर्खत बालबार्लकाको र्शक्षा तथा पालनपोषणको लार्ग बाल उद्धार गहृको स्थापना गरी सञ्चालन गनि 

सर्कनेछ । बाल उद्धार गहृ स्थापना नहुञ्जेलसम्मको लार्ग सामदुार्यक वा सिंस्थागत र्वद्यालयसँग समन्वय गरी छात्रवरृ्ि माफि त र्शक्षा 

तथा पालनपोषणको व्यवस्था गनि सर्कनेछ ।  

६. आसथिक रुपिे सिपन्न गिििती मसहिा तथा ितु्केिी आमाहरुिाई िहायताः (१) आर्थिक रुपले र्वपन्न तीन मर्हनासम्म पर्न 

खान नपगु्न ेभनी प्रमार्णत पररवारका गभिवती मर्हला एविं सतु्केरी आमाको पालनपोषणको लार्ग बीीमा दईु पटक गभिवती हुदँा वा 

सतु्केरी हुदँा रु. ५,०००।- (पाँच हजार) आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सर्कनेछ । तर दईु पटकभन्दा बीी गभिवती हुदँा वा सतु्केरी 

हुदँा उक्त सहायता उपलब्ध गराइन ेछैन ।  

(२) उपखण्ि (१) बमोर्जम सहायता पाउन गभिवती मर्हला वा सतु्केरी आमाले आफै वा पर्त वा पररवारको कुनै सदस्य माफि त तोर्कएका 

कागजात सर्हत गाउँपालिकामा र्नवेदन र्दन सक्नछेन ्।  

७. बेिास्तामा पिेका ज्येष्ठ नागरिकिाई िहायताः दर्लत ज्येष्ठ नागररकको हकमा ६० वषि उमेर पगुकेा र अन्यको हकमा ७० वषि 

उमेर पगुेका पररवारका सदस्यले बेवास्ता गरेका र्वपन्न, रोगी एविं अशक्त ज्येष्ठ नागररकले आर्थिक सहायताको लार्ग गाउँ कायिपार्लकाको 

कायािलयमा र्नवेदन पेश गरेमा र र्नवेदन मनार्सव भएमा रू. ५,०००।- (पाँच हजार) सम्म आर्थिक सहायता र्दई पनुस्थािपनाको लार्ग 

आवश्यक पहल गनि सर्कनछे ।  
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८. असत अशक्त अपाङ्ग ि पूणि अशक्त अपाङ्गिाई िहायताः (१) आर्थिक रुपले र्वपन्न अर्त अशक्त अपाङ्ग र पणूि अशक्त 

अपाङ्गको पालन पोषणको लार्ग रू. ५,०००।- (पाँच हजार) सम्म आर्थिक सहायता र्दन सर्कनछे ।  

(२) आर्थिक सहायता प्राप्त गनि आर्थिक रुपले र्वपन्न भनी प्रमार्णत कागजात, मर्हला तथा बालबार्लका कायािलयबाट प्राप्त अर्त 

अशक्त र पणूि अशक्त अपाङ्गको पररचयपत्र सर्हत गाउँ कायिपार्लकाको कायािलयमा र्नवेदन पेश गनि सर्कनेछ ।  

 

परिच्छेद ३ 

सिसिध 

९. सनिेदनको ढाँचाः खण्ि ३, ४, ५, ६, ७ र ८ अनसुार सहायता पाउन अनसुचूी १ को ीाँचामा र्नवेदन र्दन ुपनछे ।  

१०. असधकाि प्रत्यायोजन गनि िसकनेः यस कायिर्वर्ध अनसुार आर्थिक सहायता सम्बन्धी र्नणियको अर्धकार गाउँ कायिपार्लकाले 

गाउँपार्लका अध्यक्ष वा प्रमखु प्रशासकीय अर्धकृतलाई र्दन सक्नछे ।  

११. आकसस्मक कोषः (१) यस कायिर्वर्ध अनसुार आर्थिक सहायता र्दने एविं प्राकृर्तक र गरैप्राकृर्तक प्रकोष पीर्ितलाई राहत, उद्धार 

तथा पनुस्थािपना गने र अन्य आकर्स्मक कायिमा प्रयोग गन ेप्रयोजनको लार्ग एक आकर्स्मक कोष स्थापना गररनेछ । (२) आकर्स्मक 

कोषमा दहेायको रकम जम्मा गररनछेिः 

(क) सिंर्ीय सरकार, प्रदशे सरकार, स्थानीय स्तरबाट आकर्स्मक कोषको लार्ग प्राप्त अनदुान, 

(ख) सरकारी तथा गैरसरकारी सिंर्सिंस्थाबाट आकर्स्मक कायि (आर्थिक सहायता, प्रकोप पीर्ित राहत) को लार्ग प्राप्त सहयोग वा 

अनदुान, 

(ग) आर्थिक सहायता, प्राकृर्तक प्रकोप पीर्ितको उद्धार, राहत तथा पनुर्स्थिनाको लार्ग प्राप्त जनुसकैु रकम, 

(र्) कोषको सञ्चालन प्रमखु प्रशासकीय अर्धकृत र लेखा प्रमखुको सिंयकु्त दस्तखतबाट हुनछे ।  

(ङ) आकर्स्मक कोष सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गाउँ कायिपार्लकाले तोके बमोर्जम हुनछे ।  
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अनसुचूी-१ 

(खण्ि ९ सँग सम्बर्न्ध) 

`       र्मर्तिः 

श्री गाउँपार्लका अध्यक्ष/प्रमखु प्रशासकीय अर्धकृतज्य,ू 

र्सस्ने गाउँ कायिपार्लकाको कायािलय, रुकुम (पवूि) ।  

 

सिषयः आसथिक िहायता उपिब्ध गिाइसदनु हुन । 

प्रस्तुत र्वषयमा म/हामी ………………………………………………….. रोगले ग्रर्सत भई 

…………………………….. गनुिपन ेव्यहोरा अवगत गराउँदछु/छौं । उपचारको लार्ग म र मरेो पररवारको आर्थिक अवस्था नाजकु 

भएकोले सो को लार्ग तहाँ कायािलयको र्नयमानसुार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराई र्निःशलु्क उपचारको लार्ग सम्बर्न्धत र्नकायमा 

र्सफाररश तथा आर्थिक सहयोग गररर्दन ुहुन तपर्सलका कागजातहरु यसैसाथ सिंलग्न राखी पेश गदिछु/गदिछौं ।  

तपसिि 

१. र्वपन्नताको र्सफाररश तथा प्रमार्णत प्रर्तर्लपी 

२. नागररकता/जन्म दताि/र्ववाह दताि/…………………. को प्रर्तर्लपी 

३. …………………………………….. 

४. …………………………………….. 

र्नवेदक 

क्र.ि.ं नाम,थि ठेगाना दस्तखत 
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