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विऩन्न िगग आर्थगक सहामता कामगविर्ध, २०७९ 

प्रस्तािना् 
नेऩारको सॊविधानको बाग ३ भौर्रक हक य कतगव्म अन्तगगत धाया ४२ को सभानताको हक 

सम्फन्धी व्मिस्थाको उऩधाया (२) भा आर्थगक रुऩरे विऩन्न तथा रोऩोन्भखु सभदुामको 
नागरयकको सॊयऺण उत्थान, सशक्तीकयण  य विकासका रार्ग शशऺा, स्िास््म, आिास, योजगायी, 
खाद्यान्न य साभाशजक सयुऺाभा विशेष अिसय तथा राब ऩाउने हक हनुेछ बने्न उल्रेख छ । 

   

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को ऩरयच्छेद ३ को ऩार्रकाको काभ कतगव्म य अर्धकाय 
ऺेत्र र्बत्र साभाशजक सयुऺा य गरयफी न्मरु्नकयण अन्तगगत स्थानीम साभाशजक सयुऺा मोजना य 
व्मिस्थाऩन गनग सक्ने उल्रेख गरयएकारे आर्थगक रुऩरे विऩन्नता बएका ऩरयिायको ऩारन ऩोषण, 
हेयचाह, शशऺा, स्िास््म उऩचाय तथा सॊयऺणका साथै विऩद् भा ऩयेका व्मशक्त तथा ऩरयिायका 
रार्ग आर्थगक सहामता स्िरुऩ सहमोग उऩरब्ध गयाउन िाञ्छनीम बएकारे स्थानीम सयकाय 
सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ फभोशजभ फफई गाउॉकामगऩार्रकाको र्भर्त 
२०७९/०७/२४ को र्नमगणफाट मो विऩन्न िगग आर्थगक सहामता कामगविर्ध, २०७९  जायी 
गरयएको छ । 

 

ऩरयच्छेद १  

 प्रायशम्बक (नाभ य ऩरयबाषा ) 
१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब् 
  (१) मस कामगविर्धको नाभ ''विऩन्न िगग आर्थगक सहामता कामगविर्ध,२०७९'' यहेको छ। 

(२) मो कामगविर्ध फफई गाउॉ कामगऩार्रकाको फैठकफाट स्िीकृत बई स्थानीम     
    याजऩत्रभा प्रकाशशत बएको र्भर्त देशख रागू हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा् विषम प्रसङ्गरे अको अथग नरागेभा, 
(१) आर्थगक रुऩरे विऩन्न बन्नारे दैर्नक शजिनमाऩन गनग कठठनाई बएका आर्थगक रुऩरे  
    विऩन्न ऩरयिाय िा व्मशक्त सम्झनऩुछग । 

(2) जोशखभभा ऩयेका भवहरा, फारफार्रका, अऩाङ्गता बएका व्मशक्त,असाहम जेष्ठ नागरयक 

एकर भवहरा, वहॊसा वऩर्डत तथा प्रबावित व्मशक्त, भानि फेचविखन तथा 
ओसायऩसायफाट प्रबावित बएका व्मशक्त, द्धन्द वऩर्डत व्मशक्त,मौन दवु्मगिहाय य 
शोषणभा ऩयेका, सडक जीिन जीउन फाध्म बएका, जोशखभऩणुग व्मिसाम िा 
काभफाट उद्धाय गरयएका, दैर्नक जीिनमाऩनका रार्ग व्मिसाम स्थाऩनाथग यकभ 
अबाि बै आर्थगक  सहामता आिश्मक्ता बएका व्मशक्त सम्झनऩुछग । 

 
 



(3) ''विऩन्न ऩरयिाय '' बन्नारे नेऩार सयकायको प्रचर्रत काननु य नीर्त अनसुाय विऩन्न  

ऩरयिाय भार्नएका ऩरयिाय िा व्मशक्त सम्झन ु ऩछग य सो शब्दरे गाउॉऩार्रकाको 
सम्फशन्धत िडा सर्भर्तरे विऩन्न ऩरयिाय हो बर्न र्सपारयस गरयएका ऩरयिाय िा 
व्मशक्तराई सभेत जनाउछ । 

(4) ''िडा सर्भर्त'' बन्नारे गाउॉऩार्रकाको सम्फशन्धत िडाको िडा अध्मऺ, िडा सदस्म,  

     भवहरा सदस्म य दर्रत भवहरा सदस्म सवहतको सर्भर्तराई जनाउछ । 

(5) ''कामागरम'' बन्नारे फफई गाउॉऩार्रका, गाउॉकामगऩार्रकाको कामागरम हाऩयेु दाङ  

     बन्ने जनाउछ । 

 

ऩरयच्छेद २ 

उद्दशे्म,  औशचत्म य रशऺत िगग 
३. उदे्दश्म: गाउॉऩार्रका र्बत्र जोशखभ अिस्थाभा यहेका, विशेष स्िास््म, सयुऺा य सॊयऺक 

आिश्मकता बएका विऩन्न ऩरयिाय एिभ ् व्मशक्तको सहज जीिनमाऩन गनगभा सहमोगी 
बरु्भका प्रदान गनग । 

 
४. औशचत्म् 

(१) भानि अर्धकायको प्रिर्द्गन गनग। 

(2) गाउॉऩार्रका प्रर्त नागरयकको अऩनत्िको बाि र्सजगना गनग । 

(3) विऩन्न तथा कभजोय िगग य आिाज विवहनहरुका रार्ग अर्बबािकीम बरु्भका यहेको  

    भहससु गयाउन । 

५. रशऺत िगग्  
(१) विशेष सॊयऺणको आिश्मकता बएका, 
(2) जोशखभभा ऩयेका, 
(3) आर्थगक दृविरे विऩन्न ऩरयिाय, 
(4) प्राकृर्तक तथा भानिीम कायणफाट वऩर्डत तथा प्रबावित, 
(5) दघुगटना तथा चोटऩटकफाट गम्बीय रुऩभा घाइते बएका, 
(6) भतृ्मकुा कायण दाहसॊस्काय रगामतका खचग जटुाउन नसकेका ऩरयिायका सदस्महरु 
।  

 
 
 
 
 
 
 



ऩरयच्छेद् ३ 

आर्थगक सहामता सहमोगको व्मिस्था, उऩरब्ध गयाउन ेआधाय, र्सभा य र्सपारयस  
६. गाउॉऩार्रकारे प्रत्मेक आर्थगक िषग विर्नमोशजत स्िीकृत िावषगक कामगक्रभ तथा अन्म श्रोतफाट  

   प्राप्त यकभफाट आर्थगक सहामता सहमोग यकभको व्मिस्थाऩन गनेछ । 

७. आर्थगक सहामता उऩरब्ध गयाउने आधायहरु य र्सभा् 
मस कामगविर्ध फभोशजभ तोवकएको रशऺत िगगराई भात्र देहाम फभोशजभको आर्थगक सहामता 
भध्मे कुनै एक आर्थगक सहामता देहामको आधायभा य सीभा र्बत्र यवह उऩरब्ध गयाइनेछ। 

 

(१) गम्बीय प्रकृर्तको योग िा घातक योग, दघुगटना तथा चोटऩटकफाट गम्बीय घाइते 
बएका, गम्बीय शायीरयक िा भानर्सक सभस्मा िा गम्बीय अऩाङ्गता बएकै कायण 
शजिन जोशखभभा यही फाफआुभा िा ऩरयिायफाट उऩचाय व्मिस्था हनु नसकेका 
ऩरयिायका सदस्महरुराई फढीभा दश हजाय रुऩैमाॉ सम्भ । 

(२) अनाथ/असहाम/अशक्त फारफार्रका िा फाफआुभाराई गम्बीय शायीरयक िा 
भानर्सक सभस्मा बएका, अऩाङ्गता िा अशक्तता बएको कायण उशचत हेयचाह 
नऩाएका फारफार्रकाको ऩारनऩोषण, हेयचाह, शशऺा ठदऺा तथा सॊयऺण सहमोग 
ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉ सम्भ । 

 
८. र्सपारयस आिश्मक हनुे् 

(१) सम्फशन्धत िडा सर्भर्तको फैठकफाट आर्थगक रुऩरे विऩन्न बएको बने्न र्सपारयस  

     ऩत्र । 

(2) गम्बीय योगका कायण उऩचाय र्फयाभीको हकभा सम्फशन्धत अस्ऩतारभा उऩचाय  

     गयाएको योग खलु्ने प्रभाशणत ऩत्र । 

(३) गरयफ ऩरयिाय ऩरयचमऩत्र ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ऩरयच्छेद ४ 

आर्थगक सहामता  प्राप्त गनग ऩयुा गनग आिश्मक कागजात विर्ध य प्रवकमा् 
९. र्निेदन ठदनऩुने्  

मस कामगविर्ध फभोशजभ आर्थगक सहामता सहमोग प्राप्त गनग अनसुशुच १ भा उल्रेशखत 
र्निेदन सम्फशन्धत व्मशक्त स्िमभ ्िा फाफआुभा िा सॊयऺक र्रशखत रुऩभा गाउॉऩार्रकाभा 
िा सम्फशन्धत िडा कामागरमभा ठदनऩुनेछ । 

१०. आिश्मक कागजात सॊरग्न गनुगऩने् 
     र्निेदनका साथ देहामका विियण सॊरग्न गनुगऩनेछ। 

(१) सम्फशन्धत िडा कामागरमफाट िडा सर्भर्तको फैठकको र्नणगमफाट र्सपारयस गयेको  

    ऩत्र। 

(2) र्निेदकको नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रर्तर्रऩी, फारफार्रकाको हकभा जन्भदताग प्रभाण 

    ऩत्रको प्रर्तर्रवऩ । 

(3) फफई गाउॉऩार्रकाको स्थामी फसोफास खरेुको कागजात। 

(4) गम्बीय योग/जवटर प्रकृर्तका ठदघगयोगी, चोटऩटक रागेका वियाभी बएका व्मशक्तको  

    हकभा स्िीकृत प्राप्त शचवकत्सकको र्सपारयसको आधायभा। 

११. आर्थगक सहामता उऩरब्ध गयाउन सवकने् 
      (१) अनसुशुच १ फभोशजभ प्राप्त र्निेदन य दपा १० फभोशजभ सम्रग्न कागजात सवहत 

िडा कामागरमफाट र्सपारयस बै आएका र्निेदनका आधायभा सहामता यकभ उऩरब्ध 
गयाउने सम्फन्धभा गाउॉऩार्रका स्तरयम सर्भर्तको र्नणगमफाट गयाउन सवकनेछ। 

      (2) गाउॉऩार्रका स्तरयम सहामता सर्भर्तभा देहाम फभोशजभ हनुेछ । 

        (क) गाउॉऩार्रका अध्मऺ                –सॊमोजक  

        (ख) गाउॉऩार्रका उऩाध्मऺ              – सदस्म 

        (ग) प्रभखु प्रशासकीम अर्धकृत           – सदस्म 

        (घ) साभाशजक विकास सर्भर्तका सॊमोजक  – सदस्म 

        (ङ) आर्थगक  प्रशासन शाखा प्रभखु       – सदस्म 

        (च) स्िास््म शाखा प्रभखु               – सदस्म सशचि 

१२. आर्थगक सहामता  उऩरब्ध गयाउन नसवकने् 
मस कामगविर्ध फभोशजभको सहामता सहमोग फफई गाउॉऩार्रका ऺेत्र र्बत्र स्थामी फसोफास 
नबएका व्मशक्त िा ऩरयिायराई उऩरब्ध गयाउन नसवकने  

 तय कुनै गम्बीय प्रकृर्तको योग िा आकशस्भक चोटऩटक राग्न गै तत्कार उऩचाय खचग 
नबई सहमोगको रार्ग अनयुोध गयेको अिस्थाभा आिश्मकता जाॉचफझुफाट ठहय बएका 
व्मशक्त, सडक फारफार्रका, सडक फेसाहाया जीिन गजुाया गरययहेका व्मशक्त य विगत  ५ 
िषग देशख फफई गाउॉऩार्रका ऺेत्रर्बत्र फसोफास गदै आएका ऩरयिायका सदस्मराई 



तोवकएको भाऩदण्डको सीभार्बत्र यवह कामगऩार्रकाको र्नणगम िभोशजभ आऩतकार्रन 
सहमोग उऩरब्ध गयाउन फाधा ऩयेको भार्नने छैन .  

१३ . सर्भर्तको िैठक य र्नणगम  
  (१) सर्भर्तको फैठक आिश्मकता अनसुाय फस्नछे।      
 (२) सर्भर्तको फैठक सॊमोजकरे तोकेको र्भर्त, सभम य स्थानभा फस्नेछ।     
 (३) सर्भर्तको कुर सदस्म सॊख्माको ऩचास प्रर्तशत सदस्म बन्दा फढी सदस्म उऩशस्थत बएभा    
     सर्भर्तको फैठकको गणऩयुक सॊख्मा ऩगेुको भार्ननेछ।     
 (४) सर्भर्तको फैठकको अध्मऺता सर्भर्तको सॊमोजकरे गनेछ य र्नजको अनऩुशस्थतीभा  
     उऩशस्थत सदस्महरुभध्मेफाट छानेको सदस्मरे गनेछ।     
  (५) सर्भर्तको फैठकभा फहभुतको याम भान्म हनुेछ य भत फयाफय बएभा फैठकको अध्मऺता  
      गने व्मशक्तरे र्नणागमक भत ठदनेछ।     
 (६) सर्भर्तरे आिश्मकताअनसुाय गाउॉऩार्रकाको कुनै दईु जना सम्भ ऩदार्धकायी िा  
     कभगचायीराई सर्भर्तको फैठकभा ऩमगिेऺककोरुऩभा आभन्त्रण गनग सक्नेछ।      
  (७) सर्भर्तको र्नणगम सर्भर्तको सदस्म सशचिरे प्रभाशणत गयी याख्नछे । 

  (८) सर्भर्तको फैठक सम्फन्धी अन्म कामगविर्ध सर्भर्तको फैठकभा र्नणगम गयी र्नधागयण गनग  
      सवकनेछ। 

१४. प्रर्तिेदन ऩेश गने्  
  (१) सर्भर्तरे आपुरे गयेको कामगको तै्रभार्सक रुऩभा तथा िावषगक प्रर्तिेदन आर्थगक िषग  
      सभाप्त बएको र्तन भवहनार्बत्र गाउॉ कामगऩार्रकाभा ऩेश गनुग ऩनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभ सर्भर्तरे ऩेश गयेको िावषगक प्रर्तिेदन गाउॉ कामागऩार्रकारे  
      सािगजर्नक गनग सक्नेछ। 

१५. फैठक बत्ा् सर्भर्तका सॊमोजक य सदस्मरे सर्भर्तको फैठकभा बाग र्रए िाऩत गाउॉ  
     ऩार्रकाको र्नमभानसुाय िैठक बत्ा प्राप्त गनेछन ।  
१६. र्नदेशन ठदन सक्ने्  
   (१) गाउॉ कामगऩार्रकारे सर्भर्तको काभ कायिाहीको सन्दबगभा सर्भर्तराई र्नदेशन ठदन  
       सक्नेछ। 

   (२) उऩदपा (१) फभोशजभ गाउॉ कामगऩार्रकारे ठदएको र्नदेशन  ऩारना गनुग सर्भर्तको  
      कतगव्म हनुेछ।  
१७. प्रचर्रत काननु फभोशजभ हनुे्        
    मस कामगविर्धभा उल्रेख बएका कुयाहरु मसै फभोशजभ य अन्म कुयाहरुको हकभा  
    प्रचर्रत काननु फभोशजभ हनुेछ।         

१८. फाधा अड्काउ पुकाउन सक्ने् 
   मो कामगविर्ध कामागन्िमनको क्रभभा कुनै फाधा अड्काउ ऩयेभा  गाउॉ कामगऩार्रकाको     
   फैठकरे पुकाउन सक्नेछ । 



                                
 

अनसूुची १ 

र्निेदनको ढाॉचा 
                                           र्भर्त् २०७९/    / 

श्री फफई गाउॉऩार्रका, गाउॉकामगऩार्रकाको कामागरम, 
   हाऩयेु दाङ। 

 

विषम् आर्थगक सहामता सहमोग उऩरब्ध गरयऩाउॉ ।       
 

 

भहोदम,  
रशुम्फनी प्रदेश दाङ शजल्रा फफई गाउॉऩार्रका िडा नॊ ......   स्थामी फसोफास गने श्री                                  
को................................. (छोया/छोयी/फाफ ु /आभा/नार्त/नार्तनी/श्रीभान/श्रीभती) श्री 
................................................. अनाथ/असाहम/अशक्त/विऩन्न ऩरयिायको बएकोरे 
आिश्मक कागजात सवहत सॊरग्न याखी.......................................... योगको उऩचाय 
बैयहेको/बएको/गनुगऩने बएकोरे ऩारनऩोषण, हेयचाह, शशऺाठदऺा, उऩचाय, सॊयऺण तथा 
जीविकोऩाजगनको रार्ग र्नमभानसुायको आर्थगक याहत सहमोग उऩरब्ध गयाइठदन ुहनु अनयुोध छ 
। चार ुआर्थगक िषगभा मस उल्रेशखत कामग प्रमोजनका रार्ग कुनै र्नकाम िा सॊस्थाफाट सहमोग 
प्राप्त गयेको छैन िा............................................... र्नकाम/सॊस्था/व्मशक्तफाट रु 
......................   सहमोग प्राप्त गयेको बए ऩर्न अऩगु हनु गएको व्महोया अनयुोध गदगछु । 

 

 

 

                                          र्निेदक 

                                          दस्तखत् 
                                          नाभ् 
                                          ठेगाना् 
                                          सम्ऩकग  न्  
 

आऻारे 

भशुक्त नन्द यािर 

प्रभखु प्रशासकीम अर्धकृत 


