
 

कोन्ज्योसोम गाउँपालिका 
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भाग–२ 

कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको 
आलथिक सहायता सम्बन्जधी कायिविलध,२०७६ 

 
प्रस्तािना:- 
िोककल्याणकारी रा्यको अिधारणा अनसुार आलथिक रुपिे विपन्न लनरपेक्ष गररबीको रेखामनुी रहेका दिर्िरोगी,  वहंसा 
पीलडत तथा बेचलबखनमा परेका मवहिा, बािबालिका, विपन्न, अलत अिक्त अपाङ्ग, पूण अिक्त अपाङ्ग, बेिास्तामा 
परेका जेष्ठ नागररक तथा कोन्ज्योसोम गाउँपलिकाका जनप्रलतलनधी र अन्जतगित कायिरत सबै कमिचारीहरु कामका 
लसिलसिामा विरामी भएमा तथा िरु्िटना भएमा आलथिक सहायता दिन आलथिक सहायता सम्बन्जधी काननु बनाउन 
बाञ्छलनय भएकोिे कोन्ज्योसोम गाउँपालिकािे यो कायिविलध िनाएको छ। 
 

पररच्छेि-१ 
प्रारशम्भक 

 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ:- (१) यस कायिविलधको नाम कोन्ज्योसोम गाउँपालिका आलथिक सहायता सम्बन्जधी 
 कायिविलध २०७६ रहेको छ। 
 

२.यो कायिविलध तरुुन्जत िाग ुहनुेछ। 
३. पररभाषा:- विषय िा प्रसंगिे अको अथि निागेमा; 
क.गाउँपालिका भन्नािे कोन्ज्योसोम गाउँपालिका िाई सम्झनपुछि। 



 

ख. गाउँ कायिपालिका भन्नािे कोन्ज्योसोम गाउँ कायिपालिका िाई सम्झनपुछि। 
 

ग. आलथिक सहायता पाउन योग्य व्यशक्त भन्नािेः  लनरपेक्ष गररबीको रेखामनुी रहेको भनी प्रमाशणत भएका मटु्, मगृौिा, 
फोक्सो, पाठेर्र, किेजो जस्ता िरररका महत्िपूणि अंगहरुका रोगी एिं क्यान्जसर पीलडत व्यशक्तहरु, र्रेि ुवहंसा, यौन 
वहंसाबाट अक्रान्जत र पीलडत एिं बेचलबखनमा परेका मवहिाहरु जोशखमपूणि श्रममा संिग्न भएको,  हराएको िा बेिाररसे 
अिस्थामा फेिापरेका, क्रणको कारण बन्जधकमा परेको िा जबरजस्ती श्रमबाट पीलडत भएको,  िारररीक िा मानलसक 
यातना िा भेिभाि जस्ता िवु्यििहारबाट पीलडत िूर्िटनामा परेको, प्राकृलतक प्रकोपमा परेको,  बाि ुिा आमा कारागार 
िा वहरासतमा रहेको िा कुनै कसरुसँग सम्बशन्जधत रहेको कारणिे बेिाररसे रहेको, यौन िोषण, यौन िवु्यििहार, 
बेचलबखन िा ओसारपसारमा परेको, वहंसापीलडत, िाि,ु आमा िा संरक्षकबाट िशित,  अपाङ्गता भएको सूस्तमनशस्थलत 
भएको, अपहरण िा िरीर बन्जधकमा परेको सडक बािबालिका, एच.आई.भी. एड्सबाट संक्रामत बािबालिका, 
बेसहारा बदृ्ध बदृ्धा र गाउँपालिकाका जनप्रलतलनधी र अन्जतगित कायिरत कमिचारीसमेत बझु्नपुछि। 
 

(र्) न्जयायीक सलमलत भन्नािे कोन्ज्योसोम गाउँपालिका अन्जतगितको न्जयायीक सलमलत सम्झन ुपििछ। 
 

(ङ) प्रमखु प्रिासवकय अलधकृत भन्नािे कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको प्रमखु प्रिासवकय अलधकृत सम्झन ुपििछ । 
 

(च) गाउँपालिका प्रमखु भन्नािे कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको अध्यक्ष सम्झन ुपििछ। 

 

पररच्छेि-२ 
आलथिक सहायता 

 

३. दिर्ि रोगी तथा क्यान्जसर पीलडतिाई सहायता:- (१) आलथिक सहायता पाउन योग्य दिर्ि रोगी मगृौिा रोगी, 
मटुु, फोक्सो, पाठेर्र, किेजो, मशस्तष्क तथा क्यान्जसर पीलडत व्यशक्तिे आलथिक सहायता प्राप्त गनिको िालग 
आिश्यक कागजात सवहत गाउँपालिकामा लनिेिन दिन सक्नेछन ्। 
 

स्पविकरण आिश्यक कागजात भन्नािे आलथिक रुपिे विपन्न भलन अलधकार प्राप्त सरकारी लनकायबाट प्रमाशणत कागजात, 
अस्पतािको ररपोटि िगायतका कागजात बभुन ुपििछ । 
 

(२) एक िाख सम्मको आलथिक सहायता गाउँपालिकाका अध्यक्षको तोक आिेि तथा लसफाररसमा कायािियिे र सो 
भन्जिा मालथको सहायता गाउँकायिपालिकाको लनणिय बमोशजम दिनेछ । 
 

(३) उपखण्ड (१) बमोशजम प्राप्त लनिेिन मालथ गाउँकायिपालिकािे आिश्यक छिफि गरी आलथिक सहायता दिने लनणिय 
गरेमा विरामीको अिस्था हेरी रु. १,००,००१- िेशख मालथको आलथिक सहायता दिई लनःिलु्क उपचारको िालग समेत 
लसफाररस गनि सवकनेछ । 
 

४. वहंसा पीलडत तथा बेचलबखनमा परेकािाई सहायता :- (१) र्रेि ु वहंसा, यौन वहंसाबाट आक्रान्जत र पीलडत एिम ्
बेचलबखनमा परेका मवहिाहरुको तत्काि उद्धार गरी जीिन यापनको िालग गाउँकायिपालिकाको लनणियानसुार रु. 
१०,०००।-(ििहजार) सम्म आलथिक सहायता उपिब्ध गराउन सवकनेछ । 
 

(२) पीलडतिाई न्जयाय दििाउन एिं पनुस्थािपनाको िालग न्जयावयक सलमलत माफि त आिश्यक पहि गररनेछ । 
 



५. आलथिक रुपिे विपन्न र वपलडत बािबालिकािाई सहायता :- (१) आलथिक कारणिे जोशखमपूणि श्रममा संिग्न 
भएको, हराएको िा बेिाररसे अिस्थामा फेिा परेको, ग्रणको कारणिे बन्जधकमा परेको िा जबरजस्ती श्रमबाट पीलडत 
भएको, िारीररक िा मानलसक यातना िा भेिभािजस्ता िवु्यििहारबाट पीलडत, िरु्िटनामा परेको, प्राकृलतक प्रकोपमा 
परेको, बाब ुिा आमा कारागार िा वहरासतमा रहेको िा कुनै कसरुसँग सम्बशन्जधत रहेको कारणिे बेिाररसे रहेको, यौन 
िोषण, यौन िवु्यििहार, बेचलबखन िा ओसारपसारमा परेको, वहंसा पीलडत, बाब,ु आमा िा संरक्षकबाट बशित, 
अपांगता भएको, ससु्तमनशस्थलत भएको, अपहरण िा िरीर बन्जधकमा परेको सडक बािबालिका, एच ्.आई.भी. 
एड्सबाट संक्रलमत बािबालिका भएमा तत्काि उद्धार गरी पािनपोषणको िालग गाउँपालिकाको अध्यक्षको तोक 
आिेिमा रु. २०,०००।- (बीस हजार) सम्म आलथिक सहायता उपिब्ध गराउन सवकनेछ । 
 

(२) उपखण्ड (१) मा उशल्िशखत बािबालिकाको शिक्षा तथा पािनपोषणको िालग आलथिक सहायता सम्िन्जधी 
कायिविलध, २०७६ बमोशजम संस्थागत विद्याियसँग समन्जिय गरी छात्रिशृि माफि त शिक्षा तथा पािनपोषणको व्यिस्था 
गनि सवकनेछ । 
 

६. आलथिक रुपिे विपन्न गभििती मवहिा तथा सतु्केरी आमाहरुिाई सहायता:- (१) आलथिक रुपिे विपन्न तीन मवहनासम्म 
पलन खान नपगु्ने भलन प्रमाशणत पररिारका गभििती मवहिा एिं सतु्केरी आमाको पािनपोषणको िालग बविमा िईु पटक 
गभििती हुँिा िा सतु्केरी हुँिा उक्त सहायता उपिब्ध गराईने छ। 
 

(२) उपखण्ड (१) बमोशजम सहायता पाउन गभििलत मवहिा िा सतु्केरी आमािे आफव  िा पलत िा पररिारको कुनै 
सिस्य माफि त तोवकएका कागजात सवहत गाउँपालिकामा लनिेिन दिन सक्नेछन ्। 
 

७. बेिास्तामा परेका जेष्ठ नागररकिाई सहायता :- िलित ्येष्छखचीगररकको हकमा ६० िषि उमेर पगुेका र अन्जय ्येष्ठ 
नागररकको हकमा ७० िषि उमेर पगुेका पररिारका सिस्यिे बेिास्ता गरेका विपन्न, रोगी एिं अिक्त ्येष्ठ नागररकिे 
आलथिक सहायताको िालग गाउँपालिकामा लनिेिन पेि गरेमा र लनिेिन मनालसि भएमा रु. १०,०००।- (िि हजार) 
सम्म आलथिक सहायता दिई पनुस्थािपनाको िालग आिश्यक पहि गनि सवकनेछ । 
 

८. अलत अिक्त अपागं र पूणि अिक्त अपागंिई सहायता :- (१) आलथिक रुपिे विपन्न अलत अिक्त अपांग र पूणि अिक्त 
अपांगको पािनपोषण तथा जीविकोपाजिनको िालग आशश्रत पररिारका सिस्यिाई िालग रु. १०,०००।-(िि अजार) 
सम्म आलथिक सहायता दिन सवकनेछ । 
 

(२) आलथिक सहायता प्राप्त गनि आलथिक रुपिे विपन्न भनी अलत अिक्त र पूणि अिक्त अपांगको पररचयपत्र 
सवहत गाउँपालिका कायािियमा लनिेिन पेि गनुि पनेछ । 
 

पररच्छेि-३ 
विविध 

 

९. लनिेिनको िाचँा :- खण्ड ३, ४, ५, ६, ७ र ८ अनसुार सहायता पाउन अनसूुची-१ को िाँचामा लनिेिन दिन ु
पनेछ । 
 

१०. अलधकार प्रत्यायोजन गनि सवकन े:- यस कायिविलध अनसुार आलथिक सहायता सम्बशन्जध लनणियको 
अलधकार गाउँकायिपालिकािे गाउँपालिका अध्यक्षिाई दिन सक्नेछ । 
 



११. आकस्मीक कोष :- (१) यस कायिविलध अनसुार आलथिक सहायता दिने एिं प्राकृलतक र गैर प्राकृलतक प्रकोप 
पीलडतिाई राहत, उद्धार तथा पनुिस्थापना गने र अन्जय आकस्मीक कायिमा प्रयोग गने प्रयोजनको िालग एक आकस्मीक 
कोष स्थापना गररनेछ । 
 

(२) आकस्मीक कोषमा िेहायको रकम जम्मा गररनेछ :- 
(क) संर्ीय सरकार, प्रिेि सरकार, स्थानीय सरकारबाट आकस्मीक कोषको िालग प्राप्त अनिुान, 
 

(ख) सरकारी तथा गैरसरकारी संर्संस्थाबाट आकस्मीक कायि (आलथिक सहायता, प्रकोप पीलडत राहत) को िालग प्राप्त 
सहयोग िा अनिुान, 
 

(ग) आलथिक सहायता, प्राकृलतक प्रकोप पीलडतको उद्धार, राहात तथा पनुिस्थापनाका िालग प्राप्त जनुसकैु रकम, 
 

(३) कोषको सिािन प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत र िेखा प्रमखुको संयकु्त िस्तखतबाट हनुेछ । 
 

(४) आकास्मीक कोष सम्बन्जधी अन्जय व्यिस्था गाउँपालिकािे तोके बमोशजम हनुेछ । 
 

 

  



अनसूुची-१ 
 

(खण्ड ९ सँग सम्बशन्जधत) 
 

लमलत:- 
श्रीमान ्अध्यक्ष ्यू, 
कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, चौर्रे, िलितपरु । 
 

 

विषय:- आलथिक सहायता उपिब्ध गराईदिन ुहनु । 
 

महोिय, 
           प्रस्ततु विषयमा म८हामी .............................. रोगिे ग्रलसत भई ................ गनुिपने व्यहोरा अिगत 
गराउँिछु/छौं । उपचारको िालग म र मेरो पररिारको आलथिक अिस्था नाजकु भएकोिे सो को िालग तहाँ कायािियको 
लनयमानसुार आलथिक सहायता उपिब्ध गराई लनः िलु्क उपचारको िालग सम्बशन्जधत लनकायमा लसफाररस तथा पहि 
गररदिन ुहनु तपलसिका कागजातहरु यसैसाथ संिग्न राशख पेि गििछु/गििछौं ।  
 

तपलसि 
१. ............................................. 
२. ............................................. 
३. ............................................ 
 

 

 

 

       लनिेिक 
       िस्तखतः ............................... 
       नाम थरः ............................... 
       ठेगानाः ................................. 

 

 

आज्ञािे, 

रोम बहािरु महत 

प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 


