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लिखु गाउँपालिकाद्वारा प्रकालशत  

 

भाग-२ 

नेपालको संविधानको धारा २२२ िमोविम गवित गाउँ सभाले धारा २२६ को उपधारा 

१ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा १०२ उपदफा ३ को अवधनमा रवि 

आवथिक सिायता वनयमािली, २०७७ वलख ु गाउँपावलकाले सििसाधारणको 

िानकारीका लावग प्रकाशन गररएको छ । 

आलथिक सहायता लनयमाविी, २०७७ 

प्रमावणकरण वमवतिः-२०७७/१०/०८ 

वनयमािली नं. ३२ 

प्रस्तावना:  गाउँपावलकािासीको िनिीिनमा विवभन्न कारणले आईपने विपविपणूि 

अिस्थाको सामना गरर सामाविक सरुक्षा कायम गनि र आवथिक सिायता वितरणको 

क्रममा सशुासन कायम गनि िाञ्छनीय भएकोले ,  

प्रशासकीय कायिविवध (वनयवमत गने) ऐन, २०७७ को दफा ३ ले वदएको 

अवधकार प्रयोग गरी वलख ुगाउँ कायिपावलकाले यो वनयमािली वमवत २०७७/१०/०७ 

को बैिकबाट स्िीकृत गरर िारी गरेको छ । 

खण्डिः- ४                                       संखयािः- ८                             वमवतिः- २०७७ / १० /०८ 

 

 

स्थानीय राजपत्र  



खण्डिः- ४                                संखयािः- ८                          वमवतिः- २०७७ / १० /०८ 

1 
 

पररच्छेद१- प्रारलभभक 

१. सुंलिप्त नाम र प्रारभभ) :१ (यो वनयमािलीको नाम “आवथिक सिायता 

वनयमािली, २०७७” रिकेो छ ।  

)२( यो कायिविवध कायिपावलकाबाट स्िीकृत भएको वमवत दवेख प्रारम्भ 

िुनेछ ।  

२. पररभाषााः विषय िा प्रसंगले अको अथि नलागेमा यस कायिविवधमा-: 

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले गाउँपावलकाको अध्यक्ष सम्झन ुपदछि । 

(ख) “प्रमखू प्रशासकीय अवधकृत” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ दफा ८४ िमोविमको प्रमखू प्रशासकीय अवधकृत सम्झन ुपछि । 

(ग) “कायिपावलका” भन्नाले वलख ुगाउँ कापािवलका सम्झन ुपछि । 

(घ) “कायािलय” भन्नाले गाउँ कायिपावलकाको कायािलय सम्झन ुपछि । 

(ङ) “सभा” भन्नाले संविधानको धारा २२२ बमोविम गवित गाउँसभा 

सम्झन ुपछि । 

३. आलथिक सहायता रकमको व्यवस्थााः (१) सभाबाट स्िीकृत िावषिक बिेटको 

सामाविक सरुक्षा, अन्य सामाविक सुरक्षा तथा उद्धार, राित तथा पनुस्थािपना खचि, 

अन्य संस्था सिायता शीषिकमा विवनयोवित रकमलाई आवथिक सिायता वितरणका 

लावग व्यिस्थापन गररने छ । 

४.  आलथिक सहायता रकमको प्रयोगाः (१) आवथिक सिायता रकम दिेाय 

बमोविमको कायिमा खचि गररनेछिः–  

(क) गम्भीर विरामी भई औषधोपचार गराउन नसक्ने अिस्थाका रावरिय 

िीिनका खयावत प्राप्त व्यविको औषधोपचारमा सियोग गने,  
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(ख) आवथिक अिस्था दयनीय भएका व्यवि वबरामी परी 

औषधोपचारका लावग अस्पताल ल्याउँदा र अस्पतालबाट लैिाँदा 

सियोग गने,  

(ग) प्रकोप िा दघुिटनामा पनेिरूलाई उद्धार गनि, सद्गत िा कािवक्रया 

खचि िापत मतृकका आफन्तलाई सियोग गने,  

(घ) आवथिक तथा सामाविक उत्थान गने उद्दशे्यले प्रचवलत कानून 

बमोविम स्थापना भएका सामाविक संघ संस्थािरूलाई कुनै विशेष 

कायिक्रम सञ्चालन गनि सियोग गने,  

(ङ) कमिोर आवथिक अिस्था भएकालाई सियोग गने । 

(२) उपवनयम (१) बमोविम खचि गररने सियोग रकम िडा कायािलयको 

वसफाररस तथा सम्बवन्धत शाखाको परामशिमा अध्यक्षले तोके बमोविम िुनेछ ।  

५. आलथिक सहायताको रकम उपिब्ध गराउनेाः (१) वनयम ४ बमोविमको आवथिक 

सियोगको रकम अध्यक्षले तोके बमोविम उपलब्ध गराइनेछ ।  

(२) आवथिक सिायता प्राप्त गनि वनिेदन पनि आएमा अध्यक्ष द्वारा प्रमखु 

प्रशासकीय अवधकृत माफि त ्थप वििरण बुझ्न सवकनेछ । 

६. िेखा व्यवस्थापनाः आवथिक सिायता रकम खचिको लेखाङ्कन, लेखा पररक्षण 

प्रचवलत काननू बमोविम िुनेछ । 

७. प्रलतवेदनाः आवथिक सिायता बापत खचि रकमको प्रवतिेदन चौमावसक रुपमा 

कायिपावलकामा प्रस्ततु गनुि पनेछ । 

८. बाधा अडकाउ फुकाउनेाः यस वनयमािलीको कायािन्व्यनको क्रममा कुनै बाधा पनि 

गए कायिपावलकाले आिश्यक वनणिय गरर बाधा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ । 
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९. बचाउाः यस अवघ आवथिक सिायता रकम खचि सम्बन्धी भएका सम्पणूि कृयाकलाप 

यसै बमोविम भएको मावननेछ । 

आज्ञाले 

अभय कुमार गपु्ता 

प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत 

वमवतिः- २०७७/१०/०८ 


