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आर्थिक सहायता र्ियमावली, २०७७ 

प्रमाणिकरि णमण िः-२०७७/१०/०८ 

णियमावली िं. ३२ 

प्रस्ताविा:  गाउँपाणलकावासीको जिजीविमा णवणिन्ि कारिले आईपिे णवपणिपूिण अवस्थाको सामिा गरर सामाणजक 

सरुक्षा कायम गिण र आणथणक सहाय ा णव रिको क्रममा सशुासि कायम गिण वाञ्छिीय िएकोले ,  

प्रशासकीय कायणणवणि (णियणम  गिे) ऐि, २०७७ को दफा ३ ले णदएको अणिकार प्रयोग गरी णलख ुगाउँ 

कायणपाणलकाल ेयो णियमावली णमण  २०७७/१०/०७ को बैठकबाट स्वीकृ  गरर जारी गरेको छ । 

परिच्छेद१ - प्रािर्भिक 

१. संर्िप्त िाम ि प्रािभि) :१ (यो णियमावलीको िाम “आणथणक सहाय ा णियमावली, २०७७” रहकेो छ ।  

)२( यो कायणणवणि कायणपाणलकाबाट स्वीकृ  िएको णमण  दणेख प्रारम्ि हुिेछ ।  

२. परििाषााः णवषय वा प्रसंगले अको अथण िलागेमा यस कायणणवणिमा -: 

(क) “अध्यक्ष” िन्िाले गाउँपाणलकाको अध्यक्ष सम्झि ुपदछण । 

(ख) “प्रमखू प्रशासकीय अणिकृ ” िन्िाल े स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ दफा ८४ 

वमोणजमको प्रमखू प्रशासकीय अणिकृ  सम्झि ुपछण । 

(ग) “कायणपाणलका” िन्िाले णलख ुगाउँ कापाणणलका सम्झि ुपछण । 

(घ) “कायाणलय” िन्िाले गाउँ कायणपाणलकाको कायाणलय सम्झि ुपछण । 

(ङ) “सिा” िन्िाले संणविािको िारा २२२ बमोणजम गणठ  गाउँसिा सम्झि ुपछण । 

३. आर्थिक सहायता िकमको व्यवस्थााः (१) सिाबाट स्वीकृ  वाणषणक बजेटको सामाणजक सरुक्षा, अन्य सामाणजक 

सरुक्षा  था उद्धार, राह   था पिुस्थाणपिा खचण, अन्य संस्था सहाय ा शीषणकमा णवणियोणज  रकमलाई आणथणक 

सहाय ा णव रिका लाणग व्यवस्थापि गररिे छ । 

४.  आर्थिक सहायता िकमको प्रयोगाः (१) आणथणक सहाय ा रकम दहेाय बमोणजमको कायणमा खचण गररिेछिः–  

(क) गम्िीर णवरामी िई औषिोपचार गराउि िसक्िे अवस्थाका राणरिय जीविका ख्याण  प्राप्त 

व्यणिको औषिोपचारमा सहयोग गिे,  

(ख) आणथणक अवस्था दयिीय िएका व्यणि णबरामी परी औषिोपचारका लाणग अस्प ाल 

ल्याउँदा र अस्प ालबाट लैजाँदा सहयोग गिे,  

(ग) प्रकोप वा दघुणटिामा पिेहरूलाई उद्धार गिण, सद्ग  वा काजणक्रया खचण वाप  म ृकका 

आफन् लाई सहयोग गिे,  
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(घ) आणथणक  था सामाणजक उत्थाि गिे उद्दशे्यले प्रचणल  काििू बमोणजम स्थापिा िएका 

सामाणजक संघ संस्थाहरूलाई कुिै णवशेष कायणक्रम सञ्चालि गिण सहयोग गिे,  

(ङ) कमजोर आणथणक अवस्था िएकालाई सहयोग गिे । 

(२) उपणियम (१) बमोणजम खचण गररिे सहयोग रकम वडा कायाणलयको णसफाररस  था सम्बणन्ि  शाखाको 

परामशणमा अध्यक्षले  ोके बमोणजम हुिेछ ।  

५. आर्थिक सहायताको िकम उपलब्ध गिाउिेाः (१) णियम ४ बमोणजमको आणथणक सहयोगको रकम अध्यक्षले 

 ोके बमोणजम उपलब्ि गराइिेछ ।  

(२) आणथणक सहाय ा प्राप्त गिण णिवेदि पिण आएमा अध्यक्ष द्वारा प्रमखु प्रशासकीय अणिकृ  माफण   ्थप 

णववरि बझु्ि सणकिेछ । 

६. लेखा व्यवस्थापिाः आणथणक सहाय ा रकम खचणको लेखाङ्कि, लेखा पररक्षि प्रचणल  काििू बमोणजम हुिेछ । 

७. प्रर्तवेदिाः आणथणक सहाय ा बाप  खचण रकमको प्रण वेदि चौमाणसक रुपमा कायणपाणलकामा प्रस्  ु गिुण पिेछ । 

८. बाधा अडकाउ फुकाउिेाः यस णियमावलीको कायाणन्व्यिको क्रममा कुिै बािा पिण गए कायणपाणलकाले आवश्यक 

णििणय गरर बािा अडकाउ फुकाउि सक्िेछ । 

९. बचाउाः यस अणघ आणथणक सहाय ा रकम खचण सम्बन्िी िएका सम्पिूण कृयाकलाप यसै बमोणजम िएको माणििेछ 

। 

 


