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सिगाि गाउॉऩासरका 

स्थानीम याजऩत्र 

खण्ड् ०५           िॊखमा् ०८         सभसत्२०७९।०९।२६ 

बाग -२ 

सिगाि गाउॉऩासरका 
 

आसथिक िहामता कोष िॊचारन तथा व्मवस्थाऩन कामिववसध, २०७९ 

प्रस्तावना 

गाउॉऩासरका क्षेत्रसबत्र हनुे प्राकृसतक तथा गैय प्राकृसतक ववऩद,अत्मन्तै न्मनु आसथिक स्स्थत बएका दीघियोगी जस्तै भटुु,क्मान्िय,ऩक्षघात तथा 
भस्स्तष्कक घात रगामत भानव जीवनभा अिय ऩाने तथा अप्रत्मास्ित कायणफाट िजृना बएको वविेष ऩरयस्स्थतको िाभना गरययहेका नागरयकहरुराई 
तत्कार केही याहत उऩरब्ध गयाउन आवश्मक देस्ख आसथिक िहामता कोष स्थाऩना य िॊचारन गनि वाञ्छनीम बएकोरे,सिगाि गाउॉऩासरकाको 
िारविारी ववसनमोस्जत ऐन फभोस्जभ आसथिक िहमता कोषराई व्मवस्स्थत,प्रबावकायी य सभतव्ममी तवयरे ऩरयचारन तथा व्मस्थाऩन गनि मो 
आसथिक िहमता कोष िॊचारन तथा व्मवस्थाऩन कामिववसध २०७९ राई फाह्रौ गाउॉिबाको सभती २०७९ /०९/२६ भा फिेको स्वीकृत गयी राग ु
गरयएको छ। 

ऩरयच्छेद १  

िॊस्क्षप्त नाभ य प्रायम्ब 
१. िॊस्क्षप्तभ नाभ य प्रायम्ब 
(१) मि कामिववसधको नाभ "आसथिक िहमता कोष िञ्चारन तथा व्मस्थाऩन कामिववसध २०७९" यहेको छ। 

(२) मो कामिववसध तत्कार राग ुगरयनेछ। 

२. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रिॊगरे अको अथि नरागभेा मि कामिववसधभा 
क. "कामिववसध" बन्नारे सिगाि गाउॉऩासरकाको आसथिक िहमता कोष िञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन कामिववसध २०७९ राई िम्झन ुऩदिछ। 

ख. "कोष" बन्नारे सिगाि गाउॉऩासरकाको आसथिक िहामता कोषराई िम्झन ुऩदिछ। 
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ग. "कामिऩासरका" बन्नारे सिगाि गाॉउ कामिऩासरकाराई िम्झन ुऩदिछ। 

घ. "न्मनु आसथिक अवस्था" बन्नारे वावषिक रु. २००००।– (फीि हजाय भात्र) आम्दानी बएको ऩरयवाय िम्झन ुऩदिछ। 

ङ. "जवटर तथा ददघि योग" बन्नारे भटुुयोग भगृौरा िम्फस्न्ध योग क्मान्िय ऩक्षघात तथा भस्स्तष्तघात रगामतका योग य नेऩार ियकायरे तोकेको 
जवटर तथा ददघि योगहरु िम्झन ुऩदिछ। 

च. "आसथिक िहमता" बन्नारे बकुम्ऩ फाढी, ऩवहयो, आगरागी, भहाभायी जस्ता प्राकृसतक तथा गैय प्राकृसतक ववऩद् रगामत भानवीम जीवनभा दीघि 
अिय ऩाने प्रकायका भटुु , भगृौराक्मान्िय ,भस्स्तष्कघात तथा जस्ता दीघियो गफाट वऩसडत व्मस्िहरुको रासग तत्कार गरयने आसथिक िहामताराई 
फझु्नऩुछि। 

ऩरयच्छेद २ 

कोषको अवधायणा रक्ष्म, उद्देश्म य नीसत 

३. अवधायणा : सिगाि गाउॉऩासरकाभा हनुे प्राकृसतक तथा भानव िस्जित ववऩद्बाट व्मस्ि ऩरयवाय तथा िॊघ / िॊस्थाराई तत्कार याहत िहमोग 
उऩरब्ध गयाउन न्मनु आसथिक  स्स्थसत यहेका दीघियोगीहरु रगामतका अप्रत्मास्ित घटनाभा ऩरय अॊगबॊग बएकाहरुराई ऩवहचान गरय याहत िहमोग 
ऩमुाि उन मि प्रकायको कोषको स्थाऩना बएको छ। 

४.रक्ष्म: प्राकृसतक तथा भानव िस्जित ववऩद्को प्रकोऩभा ऩयेका व्मस्ि ऩरयवाय तथा िॊघ /िॊस्थाहरुराई तत्कार याहत िहमोग उऩरब्ध गयाउन 
ववऩन्न दीघियोगीहरू अॊगबॊग बएकाहरुराई तत्कार याहत िहमोग ऩमुाियउन य अप्रत्मास्ित स्स्थसतभा गरयने कामिहरु गरय याहत उऩरब्ध गयाउन ुनै 
कोषको रक्ष्म यहेको छ। 

५. उदेश्म 

(१) ववऩद् वऩसडतहरुराई तत्कार याहत उऩरब्ध गयाउन े

(२) आकस्स्भत वा अप्रत्मास्ित कायणफाट िजृना बएको वविेष ऩरयस्थसतभा तत्कार गरयने आकस्स्भत कामि गने 

(३) न्मून आसथिक अवस्था बएका गरयफ ऩरयवायराई भानवीम िहामता उऩरब्ध गयाउने। 

 

६. नीसत 

(१) ववऩद् वऩसडतहरुराई तत्कार याहत उऩरब्ध गयाई ऩनु:स्थाऩना तपि  उन्भखु गयाउन े

(२) गाउॉऩासरकाको कामिक्षेत्र सबत्र बैऩरय आएको वविेष ऩरयस्स्थसतभा तत्कार आवश्मक देस्खएको कामि गरय क्षसत न्मसुनकयण गने 

(३) स्थानीम तहभा यहेको अत्मन्त ववऩन्न दीघियोगीहरु दघुिटनाभा ऩरय अॊगबॊग हनुेहरुराई तत्कार याहत उऩरब्ध गयाउन े

 

ऩरयच्छेद ३ 

७.कोष स्थाऩना : 
(१) आसथिक िहामता कोष नाभ गयेको एक कोषको स्थाऩना हनुेछ। 

(२) मि कोषको नाभ सिगाि गाउॉऩासरका आसथिक िहामता कोष यहनेछ। 

८. कोषभा जम्भा हनुे यकभ: 
(१) गाउॉिबाफाट आसथिक िहामता कोषका रासग वावषिक रुऩभा ववसनमोस्जत हनुे यकभ 

(२) दात ृसनकाम गैय ियकायी िॊस्थािॊघीम ियकाय प्रदेि ियकाय,अन्म स्रोतहरुफाट कोषराई प्राप्त हनुे यकभ, 
ऩरयच्छेद ४ 

कोषको यकभ ऩरयचारन िम्फन्धी व्मवस्था 
९. कोषफाट खचि हनुे क्षेत्र: 

(१) कोषफाट प्राकृसतक ववऩद्बाट बएका धनजनको क्षती य दीघियोग रागकेा ववऩन्न िदस्मको उऩचाय खचिको रासग आसथिक िहमोग उऩरब्ध 
गयाउन िक्नेछ। 

(२) प्राकृसतक ववऩद् जस्तै आगरागी फाढी तथा ऩवहयोको कायण धनजनको क्षती बएभा देहाम अनिुायको िहमोग उऩरब्ध गयाउन िक्नेछ। 
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क्र. िॊ. आसथिक िहमोग गने क्षेत्र (क्षतीको वववयण) 

िाभाग्री तथा नगद िहमोग 

तत्कार उऩरब्ध 
गयाउनेयाहत 
िाभाग्री 

िहमोग गने यकभ 

१ गोठ भात्र जरेय/फगये/ ऩरुयएय िम्ऩणुि िाभाग्री िभेत नष्टक ऩार थार 
१,खाना ऩकाउन े

तथा खाने  

बाॉडा १  

िेट,१ 

हप्ता को रासग 
आवश्मक 

ऩने खाद्यान्न 

रु.५००० देस्ख रु.१०००० िम्भ 

२ 
प्राकृसतक प्रकोऩ तथा दघुिटनाभा ऩयी घाइते बएका व्मस्िको रासग 
अस्ऩतार गई उऩचाय गनि िहमोग 

रु.५००० देस्ख रु.२०००० िम्भ 

३ 
घय य गोठ दवैु जरेय/फगये/ ऩरुयएय िम्ऩणुि िाभाग्री 
िभेत नष्टद 

रु.५००० देस्ख रु.२०००० िम्भ 

४ 

गोठ भात्र जरेय य ऩिकुो िभेत भतृ्म ुबएभा िभेत नष्ट्  रु.५००० देस्ख रु.२०००० िम्भ 

५ 
5 

 

घय जरेय/फगये/ ऩरुयएय िम्ऩणुि िाभाग्री िभेत नष्टय 
  

रु.५००० देस्ख रु.४०००० िम्भ 

६ 
प्राकृसतक प्रकोऩ तथा दघुिटनाभा ऩरय घय,गोठभा आस्न्िक क्षेती बएभा  रु.१०००० देस्ख रु.३०००० 

िम्भ 

७ 
ववद्यतुीम कयेन्ट, आगरागी, ऩि/ुचौऩामा एवभ ्भानवीम क्षेती बएभा रु.५००० देस्ख रु.१५०००० 

िम्भ 

८ 
घय य गोठ दवैु जरेय िम्ऩूणि िाम्रागी िभेत नष्टण बएभा य भासनिको 
िभेत भतृ्म ुबएभा 

 रु.१०००० देस्ख रु.२००००० 
िम्भ 

९ 
ववद्यतु राईन िटभै आगरागी फाट घय य गोठ दवैु जरेय नष्ट० बएभा  रु.२०००० देस्ख रु.१००००० 

िम्भ 

१० 
 घय य गोठ दवैु जरेय िम्ऩूणि िाभाग्री िभेत नष्ट् बएभा य ऩिकुो 
िभेत भतृ्म ुबएभा 

 रु.५०००० देस्ख रु.१००००० 
िम्भ 

११ 

आसथिक अवस्था कभजोय बएका ववऩन्न वगिका छात्रछात्राको िैस्क्षक 
गणुस्तय िधुाय गनि आसथिक िहामता 

(क) प्रववणता प्रभाणऩत्र तह अध्मनराई  

(ख) उच्च स्िक्षा अध्मनयतराई 

 रु.१००० देस्ख रु.१००००० 
िम्भ 

रु.२०००० देस्ख रु.१५०००० 
िम्भ 

(३) उऩदपा (२) अन्तगित उऩरब्ध गयाइने आसथिक िहामताको यकभ सनधाियण कामिऩासरकाको फैठकफाट सनणिम बए फभोस्जभ हनुेछ। 

(४) ववसबन्न जवटर तथा दीघियोग जस्तै: क्मान्िय , भटुु योग , भगृौरा योग , ऩक्षघात तथा भस्स्तष्कघात जस्ता योग रासग उऩचाय प्राप्तभ गनि 
िभस्माभा ऩयेका गरयफ /ववऩन्न िदस्मको रासग योगको प्रकृसत य सनजको आसथिक अवस्था हेयी प्रसत व्मस्ि रु.१०००० देस्ख रु.५०००० िम्भ 
उऩचाय खचि उऩरब्ध गयाउन िक्नेछ।आकस्स्भक सबयफाट खिी अॊगबॊग बएभा सनजको आसथिक अवस्था हेयी रु.१००० देस्ख रु.५००० िम्भ य 
रु.१०००० देस्ख रु.१००००० िम्भ िभेत उऩचाय खचि फापत आसथिक िहमोग गयाईनेछ। 

(५) गाउॉऩासरकारे आसथिक िहामता कोष अथवा अन्म स्वीकृत कामिक्रभफाट ववऩद् वऩसडत घयफाय वववहन ऩरयवायराई घडेयी प्रमोजनको रासग 
भात्र प्रसत ऩरयवाय फढीभा ऩाॉच आना जग्गा खरयद गयी उऩरब्ध गयाउन िक्नेछ। 

१०. िहमोग भाग गदाि ऩेि गनुिऩने कागजात: 
(१) गाउॉ कामिऩासरकाको कामािरमभा दपा ९ फभोस्जभको आसथिक िहमोग प्राप्ता गनि मिै दपाको उऩदपा (२) य (३) फभोस्जभका 
कागजातहरु ऩेि गनुि ऩनेछ। 

(२) प्राकृसतक ववऩदद्वाया धनजनको क्षती िन्दबिभा ऩेि गनुिऩने कागजातहरु 

(क) सनवेदन 
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(ख) िम्फन्धीत वडा कामािरमको सिपारयिभा 
(ग) िम्फन्धीत प्रहयी चौकीको स्थरगत िजिसभन भचुलु्का प्रसतवेदन 

(घ) क्षतीको पोटो  

(ङ)आवश्मक बएभा क्षसतको प्राववसधक भूल्माङ्कन  

(च) ववऩन्नताको हकभा िम्फन्धीत वडा कामािरमको ववऩन्नता प्रभास्णत सिपारयि ऩत्र 

(छ) अन्म आवश्मक प्रभाणहरु 

(३) गाउॉऩासरकारे औषधी उऩचायका रासग िहमोग उऩरब्ध गयाउॉदा सनम्न प्रवक्रमा अवरम्फन गनेछ: 
(क) िम्फस्न्धत व्मस्ि वा नीजका असबबावक वा नीजको िॊयक्षकको सनवेदन 

(ख) सनवेदन िाथ िम्फस्न्धत अस्ऩतार नसििङहोभ वा स्वास््म स्क्रसनक वा जाॉच गने स्वीकृत स्चवकत्िकरे जाॉच गयेका प्रभाणका प्रसतसरऩी  मस्ता 
कागजात सनवेदन ददने सभसत बन्दा छ भवहना ऩयुानो बएभा भान्म हनुे छैन। 

(ग) िम्फस्न्धत स्चवकत्िकरे उऩचायका रासग रेखी ददएका औषधीहरुको वववयण य िो खरयदका रासग अनभुासनत राग्ने खचिको  वववयण 

(घ) कडा योग रासग अप्रिेन गनुिऩने कुनै अॊग पेनुिऩने वा उऩचायका रासग धेयै खचि राग्ने बएभा िो का रासग भेसडकर वोडिको सिपारयि 
िम्फन्धी कागजऩत्र 

(ङ) ववऩन्नाताको हकभा िम्फस्न्धत वडा कामािरमको ववऩन्नता प्रभास्णत सिपारयि ऩत्र। 
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११.आसथिक िहमोगको सनणिम 
(१) दपा १० फभोस्जभको प्रकृमा ऩयुा गयी िहमोग भाग बएभा रु.५०००। – िम्भको हकभा अध्मक्षरे प्रभखु प्रिािकीम असधकृतराई िोझै 
आदेि गनि िक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) भा तोवकएको बन्दा भाथीको आसथिक िहामता यकभ उऩरब्ध गयाउन ऩयेभा कामिऩासरकाको फैठकरे सनणिम गनुि ऩनेछ। 

(३) दपा ९ को उऩदपा (२) फभोस्जभको िाभाग्री तत्कार उऩरब्ध गयाउन प्रभखु प्रिािकीम असधकृतरे िोझै आदेि गनि िक्नेछ। 

(४)औषधी उऩचाय िहमोग उऩरब्ध गयाउॉदा गाउॉऩासरका अध्मक्षरे तोक आदेि गयी आसथिक प्रिािन िाखा िभेतफाट फजेट िम्फस्न्ध याम सरई 
प्रभखु प्रिािकीम असधकृत िभक्ष ऩेि बई िहमोग यकभ प्रदान गनि िवकन्छ। 

ऩरयच्छेद ५ 

कोषको आसथिक तथा प्रिािसनक व्मवस्था  
१२. कोषको आसथिक तथा प्रिािसनक व्मवस्था: 
(१) कोषको आसथिक तथा प्रिािसनक स्थानीम तहको आसथिक प्रिािन िम्फन्धी प्रचसरत काननु फभोस्जभ हनुेछ। चार ुआ.व. याहत उद्धाय तथा 
ऩनुस्थाऩिना खचि िीषिकफाट हनुेछ ।  

ऩरयच्छेद ६ 

ववववध  
१३. आसथिक िहामता कोषको यकभभा वृवद्ध गनि िक्ने : 
(१) गाउॉऩासरकारे गाउॉिबाफाट स्वीकृत गयाई आसथिक िहामता कोषभा यहने यकभभा आवश्मकता अनिुाय ववृद्ध गयाउन िक्नेछ। 

१४. जाॉच ऩाि तथा पयपायक: 
(१) कोषफाट खचि बएको यकभको जाॉच ऩाि तथा पयपायक प्रचसरत कानून फभोस्जभ हनुेछ। 
१५. कामिववसधको िॊिोधन : 
(१) मि कामिववसधराई गाउॉ कामिऩासरकारे आवश्मक देखेभा िॊिोधन गनेछ। 

१६. फचाउ य खायेजी 
(१) मि कामिववसधभा व्मवस्था बएका कुयाहरुको हकभा मिै कामिववसध फभोस्जभ हनुेछ य मि कामिववसधभा उल्रेख नबएको व्मवस्थाको हकभा 
स्थानीम ियकाय िञ्चारन ऐन २०७४ स्थानीम तहको आसथिक प्रिािन िम्फन्धी प्रचसरत काननु फभोस्जभ हनुेछ। 

(२) कुनै कायणफाट कोष िञ्चारन हनु निकेभा वा कोषको औस्चत्म नदेखेभा गाउॉकामिऩासरकारे कोषराई खायेज गनि िक्नेछ। 

आज्ञारे 

कवीन्र प्रिाद ओझा 
प्रभखु प्रिािकीम असधकृत 


