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गौरीगञ्ज गाउँपामलका 
आमथिक सहायिा वििरण कायिविमि, २०७९ 

(गाउँ कायिपामलकाबाट स्िीकृि मिमि : २०७९/08/21) 
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प्रस्िािना M 
 गौरीगञ्ज गाउँपामलका, झापा अन्िगिि आमथिक रुपिा विपन्न, विपत्तििा 
परेका, दीर्ि रोगी, संर्संस्था िथा परम्परागि संस्कृमि संरक्षणको लामग गाउँ 
कायिपामलकाको कायािलयबाट उपलब्ि गराउने आमथिक सहायिािा एकरुपिा, 
पारदर्शी र मनष्पक्ष बनाउन िान्छनीय भएकोले गौरीगञ्ज गाउँपामलकाको 
प्रर्शासकीय कायिविमि (मनयमिि गने) ऐन, २०७५ को दफा ४ (१) बिोत्तिि 
गौरीगञ्ज गाउँ कायिपामलका, झापाले यो "आमथिक सहायिा वििरण कायिविमि, 
२०७९" िारी गरेको छ । 

पररच्छेद- १ 

संत्तक्षप्त नाि र प्रारम्भ  
1. संत्तक्षप्त नाि :  यस कायिविमिको नाि "आमथिक सहायिा वििरण कायिविमि, 

२०७९" रहनेछ । 

२. यो कायिविमि 2079/08/21 गिेदेत्तख गौरीगञ्ज गाउँपामलका क्षेत्रमभत्र 
लागू हनुेछ ।िर मिमि २०७९/०8/21 सम्ि यस कायािलयिा पेर्श भएका 
आमथिक सहायिा सम्बत्तन्ि मनिेदनको हकिा दफा ५ बिोत्तििको प्रकृया 
नपगेुको भए पमन सत्यिथ्य यवकन गरी गाउँपामलका अध्यक्षले गरेको मनणिय 
बिोत्तिि अनसूुत्ति १ बिोत्तििको आमथिक सहायिा उपलब्ि गराउन सवकनेछ 
।यस अगामड भए गरेका आमथिक सहायिा वििरण यसै कायिविमि बिोत्तिि 
भएको िामनने छ ।  

 

पररच्छेद- २ 

पररभाषा 
३. विषय िा प्रसंगले अको अथि नलागेिा यस कायिविमििा : 

(क)  “गाउँपामलका” भन्नाले गौरीगञ्ज गाउँपामलका, झापा सम्झनपुछि । 

(ख) “आमथिक सहायिा” भन्नाले गाउँ कायिपामलकाको कायािलयबाट मनर्शलु्क 
रुपिा उपलब्ि गराइने नगद िा त्तिन्सी सम्झनपुछि । 

(ग) “अध्यक्ष” भन्नाले गाउँपामलकाको अध्यक्ष र “प्रिखु प्रर्शासकीय 
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अमिकृि” भन्नाले गाउँ कायिपामलकाको कायािलयका प्रिखु प्रर्शासकीय 
अमिकृि सम्झनपुछि ।  

 

पररच्छेद- ३ 

वििीय स्रोि व्यिस्थापन िथा कायािन्ियन विमि 

४.१ यस कायिविमि बिोत्तिि प्रदान गररने आमथिक सहायिा गाउँपामलकाको 
नाििा रहेको] विपद व्यिस्थापन कोष खिि खािाबाट उपलब्ि गराउन ु
पनेछ ।  

४.२  यस मनदेत्तर्शका बिोत्तिि आमथिक सहायिा उपलब्ि गराउँदा सम्बत्तन्िि 
िडा समिमिको मनणिय िथा सम्बत्तन्िि िडा कायािलयको मसफाररस 
बिोत्तिि गाउँपामलका अध्यक्षले मनणिय गरी उपलब्ि गराउन सवकनेछ 
।  

पनुश्च : खििको बील-भरपाइ पेर्श नगरे पमन उत्तल्लत्तखि बिोत्तिि ] आमथिक 
सहायिा िापिको रकि भकु्तानी गनि कुनै बािा पने छैन । 

४.३  यस कायिविमि बिोत्तिि आमथिक सहायिा उपलब्ि गराउँदा गाउँपामलका 
अध्यक्षको मनणिय अनसुार िात्र उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

५.  यस कायिविमि बिोत्तिि आमथिक सहायिा उपलब्ि गराउँदा विपदबाट 
क्षमि भएको हकिा नेपाल प्रहरीको स्थलगि सििमिन ििुलु्का र िडा 
समिमिको मनणिय सवहिको सम्बत्तन्िि िडा कायािलयको मसफाररस पत्र र 
दीर्ि रोगीको हकिा आमिकाररक स्िास्थ्य केन्रले दीर्ि रोगी हो भनी 
गरेको प्रिाण, ििृकको हकिा सम्बत्तन्िि पत्तञ्जकामिकारीबाट िारी ितृ्य ु
दिािको प्रिाणपत्र र िडा कायािलयको मसफाररस एिं पिि खिि िापि 
सम्बत्तन्िि िडा समिमिको मनणिय एिं सम्बत्तन्िि िडा कायािलयको 
मसफाररस बिोत्तिि गाउँपामलका अध्यक्ष विश्वस्ि भएिा अनसूुत्ति १ 
बिोत्तिि आमथिक सहायिा रकि एक आमथिक िषििा १ पटक िात्र 
उपलब्ि गराउन सवकनेछ ।  
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पररच्छेद- ४ 

संर्शोिन िथा पररिाििन  
६.  गाउँपामलकाको आमथिक सहायिा कायिविमि, २०७९ लाई थप 

प्रभािकारी बनाउन आिश्यकिा अनसुार गाउँ कायिपामलकाबाट संर्शोिन 
िथा पररिाििन गनि सवकने छ । 

 

पररच्छेद- ५ 

बिाउ िथा खारेिी  
७.  यो कायिविमि लागू हनुभुन्दा अत्तर् वििरण भएको आमथिक सहायिा यसै 

कायिविमि बिोत्तिि भएको िामननेछ । 

८.  यस कायिविमििा व्यिस्था भएको प्राििान प्रिमलि कानूनसँग बात्तझएको 
हकिा बात्तझएको हदसम्ि स्िि: खारेि हनुेछ । 

 

अनसूुत्ति- १ 

(दफा ५ सँग सम्बत्तन्िि) 

गाउँपामलका अन्िगििका विपन्न, विपद वपडीि, दीर्ि रोगी, संर्संस्था र परम्परागि 
संस्कृमि संरक्षणको आमथिक सहायिा  

क्र. 
सं. 

आमथिक सहायिा 
गने क्षते्र 

आिश्यक वििरण आमथिक सहायिा रकि रु. 

१ (क)  कडा रोग  
(दीर्ि रोगी)  

नेपाल सरकारले उपिार 
सहमुलयि उपलब्ि 
गराउने रोगको हकिा  

अमिकिि ्३,०००। 

 (ख) कडा रोग  
(दीर्ि रोगी) 

नेपाल सरकारले उपिार 
सहमुलयि उपलब्ि 
नगराउने रोगको हकिा 

अमिकिि ्१०,०००। 

२ परम्परागि संस्कृमि 
संरक्षण  

िािीय िा िामििक अमिकिि ्25,०००। 
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३ गम्भीर दरु्िटना  उपिारिा अप्ररे्शन गनुिपने 
अिस्था, आइ.मस.य.ु िा 
राख्नपुने िटील उपिारिा 
पामलका बावहर िानपुने 
अिस्था भएिा। 

अमिकिि ्25,०००। 

४ सतु्केरी  आमथिक अिस्था कििोर 
भएका सतु्केरी गराउन 
पामलका बावहर िानपुने 
अिस्था भएिा । 

अमिकिि ्३,०००। 

५ सपिदंर्श  उपिार गराउन पामलका 
बावहर िान ुपरेिा औषमि 
उपिार मन:र्शलु्क। 

 

६ 
 

विपद\ र्र िा िग्गा िा कृवष 
िा पर्शपुन्छी व्यिसाय 
पूणि क्षमि भएिा । 

अमिकिि ्10,०००। 

र्र िा िग्गा िा कृवष 
िा पर्शपुन्छी व्यिसाय 
आतं्तर्शक क्षमि भएिा । 

अमिकिि ्5,०००। 

िानिीय क्षमि भएिा 25,०००। 

७ अन्य प्रकृमिका 
स्िास्थ्य सिस्या 
िथा अन्य प्रकारिा 
आमथिक सहायिा 

 अमिकिि ्15,०००। 

८ अन्य सहायिा संर्संस्था/सिूह/सरकारी 
कायािलय लगायि  

अमिकिि ्१5,०००। 

९ (क) विपन्न िथा 
िेहेन्दार विद्याथी 
उच्ि त्तर्शक्षा 

प्राविमिक त्तर्शक्षािा कायिपामलका मनणियानसुार 
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छात्रिृत्ति  

 (ख) विपन्न िथा 
िेहेन्दार विद्याथी 
छात्रिृत्ति  

 अमिकिि ्रु. 
१०,०००।- 

१० िामथ अनसूुत्ति-१ बिोत्तिि िोवकएको रकिभन्दा बढी आमथिक सहायिा  
उपलब्ि गराउनपुने अिस्थािा कायिपामलकाको मनणियानसुार हनुेछ । 

 

आज्ञाले, 

ित्तणराि खमििडा  

प्रिखु प्रर्शासकीय अमिकृि 
 

 

 

 

 

 

 

 


