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नेपालको संविधान बमोजिम आललताल गाउँपाललकाको गाउँ कार्यपाललकाले तल लेजिए बमोजिमको कार्यविलध सियसाधारणको 
िानकारीका लालग प्रकाशन गररएको छ । 

आललताल गाउँपाललकाको आलथयक सहार्ता तथा राहत वितरण कार्यविलध, २०७८ 

प्रस्तािना : आललताल गाउँपाललकाबाट प्रदान गररन ेआलथयक सहार्तालाई लछटो, छररतो, लमतव्र्र्ी, पारदशी एनं प्रभािकारी 
रुपमा प्रिाह गनय र सहार्ता प्राप्त गनेहरुलाई अनशुालसत, ििाफदेही, उत्तरदार्ी बनाई पररणाम हालसल गनय आललताल 
गाउँपाललकाको कोषको महत्तम सदपुर्ोग गनय र गराउन, नागररकको संिैधालनक तथा मौललक हकको प्रत्र्भतु गनय, गररब, 
असहार्, विपन्नको िीिनस्तर उकास्न, राहत वितरण तथा आलथयक सहार्ता सम्बन्धी कार्यलाई व्र्िजस्थत बनाउन िाञ्छनीर् 
भएकोले, 
स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२, आललताल गाउँपाललकाको प्रशासकीर् गलतविलधलाई (लनर्लमत) 
गनय बनेको ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोजिम आललताल गाउँपाललकाको गाउँ कार्यपाललकाले र्ो कार्यविलध बनाएको छ। 

पररच्छेद - १ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम, र प्रारम्भ : (१) र्स कार्यविलधको नाम "आललताल गाउँपाललकाको आलथयक सहार्ता तथा राहत 
वितरण कार्यविलध, २०७८" रहेको छ । 

(२) र्ो कार्यविलध गाउँपाललकाको स्थानीर् रािपत्रमा प्रकाशन भएको लमलत देजि लागू हनुेछ । 

२. पररभाषा : विषर् िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स कार्यविलधमा : 
(क) "गाउँपाललका" भन्नाले आललताल गाउँपाललका सम्झन ुपदयछ । 

(ि) "कार्यपाललका" भन्नाले आललताल गाउँपाललकाको गाउँ कार्यपाललका सम्झन ुपदयछ । 

 

आललताल गाउँपाललका 

स्थानीर् रािपत्र 
िण्ड : ०५   संख्र्ा :  १   लमलत : 207८/0१/२१ 

 

भाग - २ 

आललताल गाउँपाललका, गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 
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(ग) "कोष" भन्नाले आललताल गाउँ कार्यपाललकाको आलथयक सहार्ता तथा राहत वितरण कार्यका लालग 
स्थापना गररएको अन्र् सामाजिक सहार्ता/राहत कोष नामक िचय शीषयक सम्झन ुपदयछ । 

(घ) "अध्र्ि" भन्नाले गाउँपाललका अध्र्ि सम्झन ु पदयछ । सो शब्दले िडा अध्र्ि समेतलाई 
बझुाउदछ । 

(ङ) "प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत" भन्नाले आललताल गाउँपाललकाको कार्ायलर्को प्रशासलनक काम गनय 
तोकेको प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत सम्झन ुपदयछ । 

(च) "सजचि" भन्नाले िडा कार्ायलर्को प्रशासलनककार्य गनय तोवकएको सजचि सम्झन ुपदयछ । 

(छ) "बैठक" भन्नाले गाउँ कार्यपाललको बैठक समझन ुपदयछ । सो शब्दले िडा सलमलतका बैठक 
समेतलाई िनाउँदछ । 

(ि) "कार्ायलर्" भन्नाले आललताल गाउँ कार्यपललकाको कार्ायलर् सम्झन ुपदयछ । सो शब्दले िडा 
कार्ायलर् समेतलाई िनाउँदछ । 

(झ) "िवटल रोग" भन्नाले मटुु, कलेिो, मगृौला, फोक्सो सम्बन्धी गम्भीर समस्र्ा भएको रोग सम्झन ु
पदयछ । सो शब्दले क्र्ान्सर, पिघात आदद रोग समेतलाई िनाउँदछ । 

(ञ) "प्रसेविप्सन" भन्नाले मान्र्ता प्राप्त मेलडकल/अस्पतालले विरामी भएको प्रमाजणत गने कागिातलाई 
बझुाउँदछ। 

(ट) "आलथयक सहार्ता" भन्नाले र्स कार्यविलध बमोजिम उपलब्ध गराइने आलथयक सहार्ता सम्झन ु
पदयछ । 

 

पररच्छेद - २ 

आलथयक सहार्ता सम्बन्धी मापदण्ड 

३. आलथयक सहार्ताका लजित िगय तथा िते्रहरु : गाउँपाललकाबाट उपलब्ध गराइन ेआलथयक सहार्ता लजित िगय 
तथा समभाव्र् िेत्रहरु देहार् बमोजिम हनुेछन ्: 

(क) आलथयक रुपमा ज्र्ादै िोजिममा रहेका व्र्जि िा समूह, 
(ि) मानिीर् वहत, कल्र्ाण, संरिणको दृष्टीले सहार्ता गनुयपने भलन पवहचान भएका व्र्जि िा समूह, 
(ग) गाउँपाललका िेत्रलभत्रका विपन्न नागररको कल्र्ाण, विकास िा उन्नलतको लालग गैरनाफामूलक वकलसमले 

संचालन गररने सामाजिक विर्ाकलापहरुमा संलग्न सामदुावर्क समूह, संघ, संगठनहरु, 
(घ) िण्ड (क), (ि), र (ग) बाहेक आलथयक सहार्ता प्रदान गनय अलत आिश्र्क देजिएमा गाउँ कार्यपाललकाको 

बैठकबाट सियसम्मत रुपमा लजित व्र्जि, िगय िा गैरनाफामूलक सामूदावर्क समूह, संघ संस्थाहरु, 
(ङ) विलभन्न दीघयरोग लागेर उपचार गनय नसकेका व्र्जिहरु, 
(च) िवटल रोगहरु क्र्ान्सर, मगृौला, मटुु सम्बन्धी रोगका विरामीहरु, 
(छ) ज्रे्ष्ठ नागररक, अपाङ्ग, एकल मवहला, वहंसा पीलडत मवहला, द्वन्द्व पीलडत मवहला तथा बालबाललका, 

४. आलथयक सहार्ता वितरण प्रविर्ा : (१) आलथयक सहार्ता पाउन र्ोग्र्, लजित िगय, समूह िा संगठन िा संस्थाले 
सम्बजन्धत िडा कार्ायलर्को लसफाररशमा तोवकएको ढाँचामा सहार्ता पाउनपुने आधार, प्रमाण र कारण िलुाई 
गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्मा लनिेदन ददनपुने छ । 

(२) आलथयक सहार्ता र सोको प्रविर्ा देहार् बमोजिम हनुेछ : 
(क) बढीमा दईु हिार (२०००।) रुपैंर्ा सम्मको आलथयक सहार्ता सम्बजन्धत िडा कार्ायलर्को 

लसफाररश र अन्र् आिश्र्क कागिातको आधारमा प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृतले उपलब्ध गराउन 
सक्नेछ । 
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(ि) बढीमा पाँच हिार (५०००।) रुपैंर्ा सम्मको आलथयक सहार्ता सम्बजन्धत िडा कार्ायलर्को 
लसफाररस र अन्र् आिश्र्क कागिातको आधारमा गाउँपाललका अध्र्िले उपलब्ध गराउन 
सक्नेछ। 

(ग) पाँच हिार रुपैँर्ा भन्दा मालथको आलथयक सहार्ता गाउँ कार्यपाललकाकको बैठकबाट लनणयर् गरी 
उपलब्ध गराउन सवकनेछ । 

(घ) सहार्ता रकम पाँच हिार रुपैँर्ा सम्मको नगद िा चेक र सो भन्दा मालथको चेक माफय त उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ । 

५. आलथयक सहार्ता प्राप्त गनय आिश्र्क कागिात : (१) र्स कार्यविलध बमोजिम आलथयक सहार्ता उपलब्ध हनुे 
व्र्जिगत तथा सामदुावर्क संस्था, संघ िा संगठनले देहार् बमोजिमका कागिातहरु अलनिार्य रुपमा पेश गनुय 
पनेछ । 

(क) र्स कार्यविलधमा तोवकएको मापदण्ड पूरा भई गाउँपाललकाको पेश्की बेरुि ुनभएको, 
(ि) गाउँपाललकालाई लनर्मानसुार लतनुयपने कर, महसलु, सेिा शलु्क आदद लतरेको, 
(ग) संगदठत संस्थाको हकमा कर चिुा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको, 
(घ) नेपाल सरकारको कुनै लनकार्मा विलधपूियक दताय भएको िा गाउँपाललका लभत्र स्थापना भएको 

संगदठत संघ, संस्था िा समूहको हकमा लनर्मानसुार दताय भएको प्रमाणपत्रको प्रलतललवप, 
(ङ) िावषयक लेिापरीिणको व्र्िस्था भई आलधकाररक लनकार्बाट सो अनसुार लेिापरीिण भएको 

प्रमाण, 
(२) र्स कार्यविलध बमोजिम आलथयक सहार्ता उपलब्ध हनुे व्र्जिले देहार् बमोजिमका कागिातहरु पेश 

गनुयपनेछ : 
(क) नागररकताको प्रलतललवप िा पररचर् िलु्ने कागिात िा आिश्र्कता अनसुारको कागिात 

(ि) िडा कार्ायलर्को लसफाररस 

(ग) उपचारको हकमा चेक िाँच गरेको पूिी, औषधी िररद गरेको सक्कली विल, 
(घ) प्राकृलतक विपजत्त तथा विपदको हकमा प्रहरी सियलमन मचुलु्का । 
 

(३) उपदफा (१) र (२) मा िनु सकैु कुरा लेजिएको भएपलन पाँच हिार रुपैमर्ा सम्मको आलथयक 
सहार्ता ललनको लालग सक्कल विलको आिश्र्कता पनेछन । 

६. एक व्र्जिलाई एक पटक मात्र सहर्ोग उपलब्ध गराउन सवकन े: दफा ५ मा िनु सकैु कुरा लेजिएको भएता 
पलन एक व्र्जिलाई एक आलथयक िषयमा एकै जशषयकमा एकपटक भन्दा बढी आलथयक सहर्ोग उपलब्ध गराइन े
छैन ्। 

७. प्राप्त आलथयक सहार्ता तोवकएको प्रर्ोिनमा िचय गनुयपने : गाउँपाललकाबाट िनु प्रर्ोिनका लालग िे िलत रकम 
आलथयक सहार्ताको रुपमा सहर्ोग गरेको हो सोही प्रर्ोिनका लालग सो रकम िचय गनुयपनेछ । आलथयक 
सहार्ताको रकम दरुुपर्ोग गरेको पाइएमा सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गररनेछ । 

पररच्छेद -३ 

विविध 

८. प्रलतिेदन पेश गनुयपने : (१) गाउँपाललकाको कार्ायलर्बाट वितरण भएका आलथयक सहार्ताहरुको एकमषु्ट वििरण 
प्रलतिेदन प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृतले कार्यपाललकाको बैठकमा पेश गरी स्िीकृत गराउन ुपनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रलतिेदन आिश्र्क ठहररएमा गाउँ कार्यपाललकाले वितररत आलथयक 
सहार्ताको सदपुर्ोग भए नभएको सम्बन्धमा स्थलगत अनगुमन गरी प्रलतिेदन समेत राख्न आिश्र्क लनदेशन 
गनय सक्नेछ। 

९. स्थलगत अनगुमन सलमलत : गाउँपाललकाबाट वितरण भएको आलथयक सहार्ताको प्रभािकारी उपर्ोग सम्बन्धमा 
स्थलगत रुपमा अध्र्र्न अिलोकन गरी गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्मा प्रलतिेदन पेश ग्रन देहार् बमोजिमको 
एक सलमलत रहनेछ : 
(क) प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत िा लनिले तोकेको अलधकृत स्तरको कमयचारी    - संर्ोिक 

(ि) प्रशासन शािा प्रमिु                 - सदस्र् 

(ग) पूिायधार शािा प्रमिु                 - सदस्र् 

(घ) स्िास््र् शािा प्रमिु                   - सदस्र् 

(ङ) आलथयक प्रशासन शािा प्रमिु                   - सदस्र्-सजचि 

१०.  कोषबाट व्र्र् हनु े: आलथयक सहार्ताको व्र्र् विलनर्ोजित बिेटको सम्बजन्धत जशषयकबाट मात्र हनुेछ । 

११.  र्सै कार्यविलध बमोजिम भए गरेको मालनन े: र्स अजघ गाउँपाललकाबाट प्रदान गररएका आलथयक सहार्ता समेत 
र्सै कार्यविलध बमोजिम भए गरेको मालननेछ । 

१२.  आलथयक सहार्ता प्राप्त गनय अनसूुजच-१ बमोजिमका कागिात पेश गनुयपनेछ । 

१३.  आलथयक सहार्ता प्राप्त गनय पेश गनुयपने लनिेदनको ढाँचा अनसूुची-२ बमोजिम हनुपनेछ । 

१४.  आलथयक सहार्ता प्राप्त गने व्र्जि, समूह, संघसंस्थाको अलभलेि अनसूुची-३ बमोजिम राख्नपुनेछ । 

१५.  बाधा अडकाउ फुकाउन ेअलधकार तथा संशोधन : (१) र्स कार्यविलधको उद्देश्र् कार्ायन्िर्न गनय कुनै बाधा 
अडकाउ हटाउन आदेश िारी गनय सक्नेछ र त्र्स्तो आदेश र्सै कार्यविलध बमोजिम भएको मालननेछ । 

(२) र्स कार्यविलधमा व्र्िस्था भएका दफा उपदफा तथा िण्डलाई गाउँ कार्यपाललकाले आिश्र्कता 
अनसुार संशोधन गनय सक्नेछ । 

१६.  िारेिी र बचाउ : (१) आललताल गाउँपाललकाको आलथयक सहार्ता तथा राहत वितरण कार्यविलध, २०७५ 
िारेि गररएको छ । 

(२) र्स अजघ प्रचललत कानून बमोजिम दताय भएका ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी फमय तथा कम्पनीलाई 
ददइएको ईिाितपत्रहरु र्सै कार्यविलध बमोजिम ददइएको मालननेछ । 
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अनसूुची - १ 

(पेश गिुयपने कागिातहरु) 

 

१) िवटल रोग लागेको व्र्जि आललताल गाउँपाललकाबासी भएको पवहचान िलु्ने कागिात, 
२) आिश्र्कतानसुार सियलमन मचुलु्का, 
३) नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतललवप, 
४) िवटल रोगी भएको िलु्ने मेलडकल कागिातहरु 

५) गाउँपाललका स्िास््र् शािाको लसफाररश पत्र, 
६) आलथयक रुपले विपन्न भएकोले आलथयक सहार्ता प्रदान गनय उपर्िु छ भनी सम्बजन्धत िडा कार्ायलर्को 

लसफाररशपत्र, 
७) व्र्होरा िलेुको िडा सलमलतको कार्ायलर्को लसफाररश, 
८) सम्बजन्धत व्र्जिको लनिेदन ददने । 
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अनसूुची - २ 

लनिेदनको ढाचँा 
 
 

श्री प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत ज्रू्, 
आललताल गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्, 
आललताल, डडेल्धरुा । 

विषर् : राहत रकम भिुानी ददन हनु । 

उपरोि सम्बन्धमा आललताल गाउँ कार्यपाललकाको लमलत ............................. को बैठकको 
लनणयर्ानसुार मलाई रु. ........................ (अिेरुपी ....................................) राहत रकम प्रदान 
गररएकोले प्रचललत कानून बमोजिम भिुानीका लालग आिश्र्क कागिात सवहत र्ो लनिेदन पेश गरेको छु। 

लनिेदक 

नाम, थर : 
  ठेगाना : 
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अनसूुची - ३ 

(दफा १४ सँग सम्बजन्धत) 
 
 
 

ि.सं. सहार्ता पाउन ेव्र्जि िा संस्थाको 
नाम थर 

ठेगाना सम्पकय  नं. सहार्ता 
रकम 

प्रर्ोिन संस्थाको हकमा सो संस्थाको 
प्रमिु व्र्जि र सम्पकय  नं. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 

आज्ञाले, 
भोि बहादरु ऐडी 

प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत 


