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आलथयक सहार्ता सवबन्धी कार्यविलध, २०७९ 

 

प्रस्तािनािः– र्स लङु्ग्री गाउाँपाललकािा रहेका आलथयक रुपले विपन् न, अशक्त, असहार्, जोम्िििा परेका,  
दीर्य  रोगी,  वहिंसा  पीलडत िवहला,  बालबाललका,  बेिास्तािा  परेका ज्रे्ष्ठ  नागररक, प्राकृलतक प्रकोप िा 
अन्र् कुन ै विपतको कारण जोम्िििा रहेका व्र्म्क्त तथा पररिार लगार्त किजोर आलथयक अिस्थाको 
कारण जोम्ििा परेका नागररकको सिंरक्षणको लालग न्रू्नति आलथयक सहार्ता उपलब्ध गराउन बाञ्छलनर्  
भएकोले  लङु्ग्री  गाउाँ  कार्यपाललकाले ।।।।।बिोम्जि  र्ो कार्यविलध बनाएको छ । 

 

पररच्छेद– १ 

प्रारम्वभक 

१.  सिंम्क्षप्त  नाि  र  प्रारवभिः 
(१) र्स  कार्यविलधको  नाि  “लङु्ग्री  गाउाँपाललका  आलथयक सहार्ता सवबन्धी कार्यविलध, २०७९” रहेको 
छ । 

(२) र्ो िापदण्ड तरुुन्त लागू हनुेछ । 

२. पररभाषा – विषर् प्रसिंगले अको अथय नलागेिा 
(क) “गाउाँपाललका” भन्नाले लङु्ग्री गाउाँपाललकालाई सवझन ुपछय । 

(ि) “गाउाँकार्यपाललका” भन्नाले लङु्ग्री गाउाँ कार्यपाललकालाई सवझन ुपछय । 

(ग) “आलथयक सहार्ता पाउन र्ोग्र् व्र्म्क्त”  भन्नाले आलथयक रुपले विपन् न, अशक्त, असहार्, जोम्िििा 
परेका,  दीर्य  रोगी,  वहिंसा  पीलडत िवहला,  बालबाललका,  बेिास्तािा  परेका ज्रे्ष्ठ  नागररक, प्राकृलतक 
प्रकोप िा अन्र् कुनै विपतको कारण जोम्िििा रहेका व्र्म्क्त तथा पररिार लगार्त किजोर आलथयक 
अिस्थाको कारण जोम्ििा परेका व्र्म्क्त सवझन ुपदयछ । 

(र्) “न्र्ावर्क सलिलत” भन्नाले लङु्ग्री गाउाँपाललका अन्तगयतको न्र्ावर्क सलिलत सवझन ुपदयछ । 

(ङ) “अध्र्क्ष” भन्नाले लङु्ग्री गाउाँपाललकाको अध्र्क्षलाई सवझन ुपदयछ । 

(च) “प्रििु  प्रशासकीर्  अलधकृत”  भन्नाले  लङु्ग्री  गाउाँपाललकाको  प्रििु  प्रशासकीर्  अलधकृत 
सवझन ुपदयछ  । 

पररच्छेद– २ 

आलथयक सहार्ता सवबम्न्ध व्र्िस्था 
३. उपचार सहार्ता सवबन्धी व्र्िस्था÷ 

(१) आलथयक रुपले विपन् न दीर्य रोगी (िगृौला, िटुु,  फोक्सो,  कलेजो,  िम्स्तष्क आदद) तथा क्र्ान्सर  पीलडत  
व्र्म्क्तले  आलथयक  सहार्ता  प्राप्त  गनयका  लालग आिश्र्क कागजात सवहत गाउाँपाललकािा लनिेदन ददन 
सक्नेछन ्। 

स्पविकरण  “आिश्र्क   कागजात”  भन्नाले आलथयक  रुपले विपन्न  भनी अलधकार  प्राप्त  सरकारी 
लनकार्बाट प्रिाम्णत कागजात, अस्पतालको ररपोटय लगार्तका कागजात बझु्नपुदयछ । 

(२) उपिण्ड (१) बिोम्जि प्राप्त लनिेदन िालथ आिश्र्क जााँचबझु गरी रु. १०,००० (दश हजार)  
सविको आलथयक सहार्ता ददई लनिःशलु्क उपचारको लालग सिेत लसफाररस गनय सवकनेछ। 

 

४. वहिंसा पीलडत तथा जोम्िििा परेकालाई सहार्ता सवबन्धी व्र्िस्था:÷ 



(१) र्रेल ुवहिंसा, र्ौनजन्र् वहिंसाबाट पीलडत िवहला तथा बालबाललकाको तत्काल उद्धार तथा राहतिापत  
रू.  १०,००० (दश हजार)  सवि  आलथयक  सहार्ता  उपलब्ध  गराउन सवकनेछ । 

(२) पीलडतलाई न्र्ार् ददलाउन एििं. पनुस्थायपनाका लालग न्र्ावर्क सलिलत िाफय त आिश्र्क पहल गररनेछ। 

 

५. जोम्िििा परेका बालबाललकालाई सहार्तािः÷ 

(१) आलथयक कारणले जोम्ििपूणय श्रििा सिंलग्न भएको,  हराएको  िा  बेिाररसे  अिस्थािा  फेला  परेको,  
बन्धकिा  परेको  िा जिरजस्ती  श्रिबाट  पीलडत  भएको,  शारीररक  िा  िानलसक  र्ातना  िा  
भेदभािजस्ता  दवु्र्यिहार पीलडत, दूर्यटनािा परेको, प्राकृलतक प्रकोपिा परेको, बाब ुिा आिा कारागार िा 
वहरासतिा रहेको िा कसरुसाँग   सवबम्न्धत   रहेको   कारणले   िेिाररसे   रहेको,   र्ौन   शोषण,   

र्ौन   दवु्र्यिहार,   बेचवििन ओसारपसारिा   परेको,   वहिंसा   पीलडत,   बाब,ु   आिा   िा   सिंरक्षकबाट   
िम्ित,   अपािंगता   भएको, ससु्तिनम्स्थलत  भएको,  अपहरण  िा  शरीर  बन्धकिा  परेको  सडक  
बालबाललका,  एच.आई.भी.एड्सबाट सिंक्रलित  बालबाललका  भएिा तथा  तत्काल  उद्धार गनुयपने अिस्था 
भएिा गाउाँपाललकाले उद्दार गरी तत्काल रू. १०,००० (दश हजार) सवि आलथयक सहार्ता उपलब्ध 
गराउन सवकनेछ । 

(२) उपिण्ड (१) िा उम्ल्लम्ित बालबाललकाको म्शक्षा तथा पालनपोषणको लालग बाल उद्धार गहृ तथा 
सिंस्थागत  विद्यालर्साँग  सिन्िर्  गरी  छात्रिमृ्ि  िाफय त  म्शक्षा  तथा  पालन  पोषणको  व्र्िस्था  
गनय गाउाँपाललकाले पहल गनेछ। 

 

६.प्रकोपजन्र् विपद् बाट पीलडत व्र्म्क्त तथा पररिारलाई सहार्ता सवबन्धी व्र्िस्थािः 
(१) बाढी, पवहरो, आगलागी, दरु्यटना िा र्स्तै विपतजन्र् र्टनाबाट क्षलत पगेुको व्र्म्क्त तथा पररिारको 
उद्दार तथा राहतको लालग रू. १०,०००।- (दश हजार) सवि आलथयक सहार्ता उपलब्ध तत्काल गराउन 
सवकनेछ। 

(२) पीलडतको आिश्र्कता हेरी अन्र् म्जन्सी सािान सिेत गाउाँपाललकाले विपद् राहतस्िरुप उपलब्ध 
गराउन सक्नेछ। 

७. काजवक्रर्ा सहार्ता सवबन्धी व्र्िस्थािः 
(१) आलथयक रुपिा विपन् न कुनै पररिारको सदस्र्को ितृ्र् ु भएिा काजवक्रर्ा सहार्ता िापत रू. 
१०,०००।- (दश हजार) सवि आलथयक सहार्ता उपलब्ध गराउन सवकनेछ। 
 

८. अन्र् आलथयक सहार्तािः÷ 

(१)  र्स कार्यविलधिा उल्लेि भएबाहेक अन्र् कुनै अिस्थाको व्र्म्क्त तथा पररिारलाई आलथयक सहार्ता 
ददन िनालसि भएिा रू. १०,०००।- (दश हजार) सवि आलथयक सहार्ता उपलब्ध गराउन सवकनेछ। 

८. म्जन्सी सहार्ता उपलब्ध गराउन सक्नेिः  
(१) र्स कार्यविलधबिोम्जि उपलब्ध गराइने सहार्ता नगद िा सो बरारबरको म्जन्सीको रुपिा उपलब्ध 
गराउन सवकनेछ। 
 

पररच्छेद– ३ 

विविध 

९. लनिेदनका  ढााँचािः–  आलथयक सहार्ता  पाउन  अनसूुची–  १  को  ढााँचािा लनिेदन ददन ुपनेछ। 

 तर तत्काल उद्दार तथा राहत ददन आिश्र्क भएकोिा कुनै िाध्र्िबाट गाउाँपाललकािा जानकारी 



हनु आएिा लनिेदन नपरेको अिस्थािा सिेत गाउाँपाललकाले आफै नगद तथा म्जन्सी सहार्ता र्स 
कार्यविलधबिोम्जि सहार्ता पाउने व्र्म्क्तलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 

१०. लनणयर् गरी सहार्ता उपलब्ध गराउनपुनेिः  (१) र्स  कार्यविलध  अनसुार  आलथयक  सहार्ता  
उपलब्ध गराउदा प्रि कारण िलुाई लनणयर् गरी उपलब्ध गराउनपुनेछ। 

(२) आलथयक सहार्तासवबन्धी लनणयर् गदाय रु. १०,०००।- (दश हजार) सविको रकि तत्काल ददनपुने 
आधार र कारण भएिा अध्र्क्षको लनणयर्ानसुार उपलब्ध गराइनेछ। अन्र् अिस्थािा गाउाँ कार्यपाललकाको 
लनणयर्ानसुार आलथयक सहार्ता उपलब्ध गराइनेछ। 

(३) र्स कार्यविलधिा उल्लेि भएको रकिको सीिाभन्दा बढी आलथयक सहार्ता उपलब्ध गराउनपुने 
अिस्था भएिा गाउाँ कार्यपाललकाको लनणयर्ानसुार हनुछे। 

११.सहार्ता सवबधी बजेट व्र्िस्थापन:÷ र्स कार्यविलधको अलधनिा रही िचय गने गरी िावषयक रुपिा 
लनम्ित रकि गााँउसभाबाट विलनर्ोजन भएबिोम्जि आलथयक सहार्ता उपलब्ध गराउन ुपनेछ। उक्त रकि 
अपगु हनुे अिस्थािा तपलसल बिोम्जि िचय लेख्न बाधा पगेुको िालनन ेछैन । 

(१) दरु्यटना तथा विपद् राहत व्र्िस्थापन सवबन्धिा गााँउपाललका िा िडास्तरिा रहेको विपद् 
व्र्िस्थापन कोषबाट। 

(२) जवटल/कडा वकलसिका रोगहरु तथा दीर्य रोगीको सवबन्धिा गााँउपाललकाको स्िास््र् सवबन्धी 
कोष तथा कार्यक्रिबाट।  

(३) अन्र् सहार्ताको हकिा सवबम्न्धत शीषयकिा बजेट विलनर्ोजनको भएिा सोही शीषयकबाट। 

 

१२. कार्यविलध सिंशोधन: र्स कार्यविलधिा प्रचललत कानूनको प्रलतकुल नहनुेगरी गााँउ कार्यपाललकाले 
सिंशोधन गनय सक्नेछ । 

१३. बाधा अड्काउ फुकाउने: र्स कार्यविलधको कार्ायन्िर्निा कुनै बाधा अड्काउ आइपरेिा र्सको 
बाधा अड्काउ फुकाउने अलधकार कार्यपाललकािा रहने छ । 

१४. िापदण्ड तर्ार गनय सक्ने: र्स कार्यविलधलाई कार्ायन्िर्न गनय आिश्र्क िापदण्ड तर्ार गनय 
सवकनेछ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



अनसूुची– १ 

(दफा ९ साँग सवबम्न्धत) 
 

 

                                                                  लिलतिः– 

श्रीिान ्गाउाँपाललका अध्र्क्ष ज्रू्/प्रििु प्रशासकीर् अलधकृत ज्रू्, 

लङु्ग्री गाउाँपाललका, गाउाँकार्यपाललकाको कार्ायलर्, बडाचौर रोल्पा । 

 

विषर्िः– आलथयक सहार्ता उपलब्ध गराईददन ुहनु । 

  

 

 

िहोदर्, 

प्रस्ततु  विषर्िा ि/हािी.............................. सिस्र्ाले रलसत भई 
...............................गनयका लालग र्स कार्ायलर्को सहर्ोग आिश्र्क भएको व्र्होरा अिगत  
गराउाँदछु/छौं । उपचारको लालग  ि र  िेरो  पररिारको  आलथयक  अिस्था  नाजकु  भएको हुाँदा  
सो को  लालग  तहााँ  कार्ायलर्को लनर्िानसुार  आलथयक  सहार्ता  उपलब्ध  गराई  ददन ु हनु 

/लनशलु्क  उपचारको  लालग सवबम्न्धत लनकार्िा लसफाररस गररददन ु हनु तपलसलका कागजातहरु  
र्सैसाथ सिंलग्न राम्ि पेश गदयछु/गदयछौं ।  
तपलसलिः 
१. विपन्नताको लसफाररस तथा प्रिाम्णत प्रलतललवप 

२. नागररकता/जन्िदताय/वििाहदतायको प्रलतललवप 

३. अस्पतालको ररपोटय 
४. िचुलु्का 
५. सरकारी कार्ायलर्बाट प्रिाणीत कागजात लसफारीस 

६. अन्र् कागजातहरु आिश्र्कता अनसुार 
 

लनिेदक नाििः  
ठेगानािः   
हस्ताक्षरिः 

 

 

 

 


