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 आर्थिक सहायता सम्बन्धी कायिबबर्ध , २०७९ 

प्रस्तावना ; 

यस यशोधरा गाउँपालिकामा रहेको गररब, लवपन्न, असहाय, वृद्ध, 

वृद्धाहरुिाई  प्रदान गररने आलथिक सहायतािाई सुिभ रुपिे प्रवाह गरी 
जवावदेही तथा उत्तरदायी बनाइ अपेलित पररणाम प्राप्त गदै 
नागररकहरुको मौलिक हकहरुको संरिण गनि वान्छनीय भएकोिे 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन,२०७४ दफा ११ को उपदफा ७ िे लदएको 

अलधकार प्रयोग गरर यो कायि लवलध िागु गरेको छ ।  

परिच्क्षेद १ 

प्रािम्भिक 

१-संक्षषप्त नाम ि प्रािि :  

क) यस कायिलवलधको नाम : "यशोधरा गाउपालिका आलथिक सहायता 

लवतरण कायिलवलध २०७९" रहेको छ ।  
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ख) यो कायि लवलध यशोधरा गाउँपालिका को कायिपालिका बैठक वाट 

स्वीकृत भएको लमलत वाट िागु हुनेछ  

२-पररभाषा :-लवषय प्रसंग िे अको अथि निागेमा  

क) "गाउपालिका " भन्नािे यशोधरा गाउपालिकािाई सम्झनु पछि  । 

ख) "कायिपालिका" भन्नािे यशोधरा गाउपालिकाको कायिपालिका िाई 

सम्झनु पछि  । 

ग) “अध्यक्ष” भन्नाले यशोधरा गाउँपाललकाको अध्यक्ष बुझनु पर्दछ ।  

घ) “उपाध्यक्ष” भन्नाले यशोधरा गाउँपाललकाको उपाध्यक्ष बुझनु पर्दछ 

।  

ङ) “वडा अध्यक्ष” भन्नाल ेयशोधरा गाउँपाललका अन्तरगत आठै वटा 

वडाका वडा अध्यक्ष बुझनु पर्दछ ।  

च) “प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत” भन्नाले यशोधरा गाउँपाललका गाउँ 

कायदपाललकाको कायादलयको प्रमुख प्रशासककय अधधकृत बुझनु पर्दछ ।  

छ) "आलथिक सहायता” भन्नािे स्थानीय पवि, जात्रा, उत्सव, जल्सा र यसै्त 

प्रकारका सम्बन्धित कायिक्रमहरु साथै लवपदका समयमा प्राकृलतक 

(दैलवक) वा मानवीय कारणवाट जीउ,धन,चौपाया र अन्य सम्पलत्त िलत 

भएको,स्थानीय वा रालरि य स्तरका खेिकुदको लवकास संग सम्बन्धित 

कायिक्रम हरु, लबद्याथीहरुको शैलिक भ्रमण िगायत जस्ता कायिक्रमहरु, 

MBBS, ENGINEERING, B.SC NURSING, प्रवेलशका पररिा छात्रवृलत्त 
कोटामा उलत्रणि गरेका गररब तथा लबपन्न लबद्याथीहरु तथा  असक्त 

लवरामीहरु, दृघ रोगी, आपांग, वृद्धवृद्धा तथा बेखची व्यन्धक्तहरु  एवं 

गाउपालिकाका पदालधकारी, कमिचारीहरुिाई दृघ रोगको स्वास्थ्य उपचार 
गराउनको िालग यस गाउपालिकावाट प्रदान गने आलथिक सहयोग िाई 

सम्झनु पछि  | 

ज) " दैलवक लवपत्ती" भन्नािे लशतिहर, वाढी, नर्ी कटान, हुरी बतास, 

अलसना, भूकम्प, चट्ांग जस्ता लवपदिाई सम्झनु पछि  ।  
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झ) "मानवीय लवपत्ती" भन्नािे मालनसका कारण वाट सवारी दुघिटना, 

आगिागी, महामारी, हुिदंगा, लवषाक्त खाद्द सेवन जस्ता लवपदिाई 

सम्झनु पछि  । 

ञ) "लदघि रोगी" भन्नािे क्यान्सर, मुटु, मृगौिा (मृगौिा फेने वा 

डाईिाइलसस), बोनम्यारो प्रत्यारोपण, फोक्सो र किेजो िगायत 

लवरामीहरु िाई सम्झनु पछि  । 

परिचे्छद-०२ 

आर्थिक सहायता सम्बन्न्ध व्यवस्था  

३-  स्थानीय पवि, लवद्याथी शैलिक भ्रमण, छात्रवृलत्त, जल्सा, त्यौहार, आलथिक 

रुपिे लवपन्न नागररक, दैलवक लवपत्ती, तथा लदघि रोगी जस्ता समस्या वा 

लवपत्तीको समाधान गनि नसलकने र नू्यनीकरणका उपायहरु गदाि गदै 
संकट परेमा  सोिाई व्यस्थापन गनि दफा ४ मा उले्लन्धखत कागजातको 

आधारमा देहाय अनुसारको आलथिक सहायता उपिब्ध गराइने छ ।  

क) रु.५०० देन्धख ५००० सम्म नगद वा लजन्सी सामान गाउपालिका 

अध्यिको आदेश बमोलजम र वडाको हकमा वडा अध्यिको 

आदेश अनुसार रु. ५०० देन्धख ३००० सम्म उपिब्ध गराउन सलकने 

छ ।  

ख) दैलवक लवपत्ती र मानलवय लवपत्ती जस्ता समास्या आइपरेमा रु.५००० 

देन्धख १०००० सम्म घटना को प्रकृलत हेरी लवपद् व्यवस्थापन 
सलमलतको लसफाररसमा उपिब्ध गराइने छ ।  

ग)  रु.१०००० भन्दा मालथ उपिब्ध गराउनु पने भएमा गाउपालिका, 

गाउँ कायिपालिकाको बैठकको लनणिय बमोलजम उपिब्ध गराइने छ 

।  

घ)  कुनै व्यन्धक्तको दैलवक लवपलत्त वा मानवीय लवपलत्तमा ज्यान गुमेको 
खण्डमा मृतकका पररवारिाई काजलक्रया वापत बढीमा रु. 

५०००।- सम्म गाउपालिका अध्यिको आदेश वमोलजम उपिब्ध 

गराइने छ ।   
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ङ) दफा ३ को उपदफा क) मा उले्लन्धखत आलथिक सहायता उपिब्ध 

गराउदा गाउँपालिका वा वडाबाट उपिब्ध गराउदा दोहरो नपने गरी 

उपिब्ध गराउनु पने छ ।  

४ – आलथिक सहयोग प्राप्त गनिको िालग संकिन कागजातहरु :  

(क) सम्बन्धित व्यन्धक्तको लनबेदन  

(ख) नागररकताको प्रलतलिलप  

(ग)  सम्बन्धित मृतक संग को आवश्यक कागजात  

(घ) मृतक वा िलत को प्रहरी सजिलमन मुचुल्का  

(ङ) लवरामीको जाँच ररपोटि र औषधी लबि   

(च) िलतको फोटो (संभव भएसम्म) 

(छ)  लवपद् व्यस्थापन सलमलतको लसफाररस पत्र  

५ – मालथ उले्लन्धखत लवषय नपरेका वा छुट भएका जुनसुकै लवषयहरु 

आएमा गाउपालिका अध्यििाई मुनालसब िागेमा बढीमा रु. ५००० सम्म 

आलथिक सहयोग लदन सलकनेछ । 

परिचे्छद-३ 

समयावक्षि 

६- लवशेष पररन्धस्थलतमा बाहेक लनवेदन प्राप्त भएको लमलतिे बढीमा १० 

लदन लभत्र प्रकृया अगाडी बढाइने छ । 

परिचे्छद ४ 

क्षवक्षवि 

७- यो कायिलवलधमा जुनसुकै कुरा िेन्धखएको भएता पलन रु. २००००। भन्दा 

बढी कुनै पलन आलथिक सहायता   उपिब्ध गराइने छैन । 

८- यो कायिलवलधका कुनै दफाहरु संघीय, प्रदेश कानुनसंग बालझएमा 

उक्त दफा बालझएको हद सम्म अमान्य हुनेछ ।  

९- यस अलघ प्रदान गररएको आलथिक सहायता यसै कानुन बमोलजम 

भए गरेको मालननेछ । 
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१०-  यस कायिलवलधमा कुनै दफा वा उपदफामा संशोधन वा थप घट गनुि 

परेमा गाउँ कायिपालिकाबाट गनि सलकने छ ।  

 
                                       cf1fn], 

                                             gfdM t]h axfb'/ l;+x 

                             k|d'v k|zf;sLo clws[t 


