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विऩद् व्मिस्थाऩन तथा आर्थिक सहामता सम्िन्धी ऐन २०७६ 
 

 उत्तयगमा गाउॉऩालरकाका सििसाधायण जनता ऩदार्धकायी तथा कामियत कभिचायीहरुराई दैिी 
प्रकोऩ तथा प्राकृततक विऩतीको कायण जीिन तनिािहको विकल्ऩ नबएको अिस्था तथा कुनै 
गम्बीय योग रागी उऩचाय खचिको अबाि बइ कठिन अिस्था तनम्म्तएकोभा सो अिस्थाभा 
स्थानीम सयकायको कतिव्म ऩुया गनिको रार्ग नेऩारको सॊविधानको धाया २१४ तथा स्थानीम 
सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा १०२ रे ठदएको अर्धकाय फभोम्जभ विशषे ऩरयस्थततभा 
आर्थिक सहामता प्रदान गनिका रार्ग ऐन फनाउनु िाञ्छनीम बएकारे उत्तयगमा गाउॉ  गाउॉसबारे 
मो ऐन फनाएको छ । 
 

१ . सॊक्ष प्ता नाभ य प्रायम्बः 
क) मो ऐनको नाभ उत्तयगमा गाउॉऩालरकाको विऩद व्मिस्थाऩन तथा आर्थिक सहामता 

सम्िन्धी ऐन २०७५ हुने छ । 
ख) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ । 
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२. ऩरयबाषाः 
क) "कोष" बन्नारे गाउॉ  सबा तथा गाउॉ  कामािऩालरकाफाट वितनमोम्जत विऩद् व्मिस्थाऩन 

तथा याहात कोष बन्ने फुझ्नुऩदिछ । 
ख) “आर्थिक सहामता” बन्नारे गाउॉ  कामिऩालरकाको कामािरमफाट गाउॉऩालरकाका तनिािर्चत 

ऩदार्धकायी, कामियत कभिचायी तथा सििसाधायण जनताराई प्रदान गरयने आर्थिक 
सहामता सम्झनु ऩदिछ । 

ग) “ऐन” बन्नारे उत्तयगमा गाउॉऩालरकाको वितनमोजन ऐन सम्झनुऩदिछ । 
घ) “सञ्चादरक सलभतत” बन्नारे आर्थिक सहामता कोषको सञ्चासरक सलभतत सम्झनुऩदिछ 

। 
ङ) “ऩदार्धकायी” बन्नारे गाउॉऩालरकाका तनिािर्चत अध्मऺ , उऩाध्मऺ , िडाध्मऺ , भठहरा 

सदस्म,  दलरत भठहरा सदस्म य िडा सदस्म सम्झनुऩदिछ । 

च) “कभिचायी” बन्नारे गाउॉ  कामिऩालरकाको कामािरम तथा िडा कामािरमभा कामियत 
स्थामी, अस्थामी, कयाय तथा ज्मारादायी कभिचायी सम्झनुऩदिछ । 

छ) “सििसाधायण” बन्नारे उत्तयगमा गाउॉऩालरकाभा स्थामी फसोफास बएका व्मम्तत 
सम्झनुऩदिछ । सो शब्दरे उत्तयगमा गाउॉऩालरकाको सयहदलबत्र पेरा ऩयेका स्थामी 
िेगाना ऩत्ता नरागेका फेिारयसे व्मम्ततहरुराई सभेत जनाउॉछ । 

ज) “विशषे ऩरयम्स्थतत” बन्नारे दघुिटना तथा प्राकृततक विऩवत्तभा ऩयी घाइते बएको  िा 
भतृ्मु बएको अिस्था सम्झनुऩदिछ । 

 

३. कोषको उद्देश्मः 
गाउॉऩालरकाका ऩदार्धकायी , कामियत कभिचायी तथा सििसाधायणहरुराइ याहत  उऩरब्ध 
गयाउनु यहेको छ । 

४. कोषभा जम्भा हुने यकभः 
क. गाउॉ  सबा तथा गाउॉ  कामािऩालरकाफाट विऩद् व्मिस्थाऩन  याहात तथा आर्थिक 

सहामता कोषभा वितनमोम्जत गयेको यकभ, 

ख. आर्थिक सहामताका रार्ग नेऩार सयकाय , प्रदेश सयकाय िा अन्म सॊघ सॊस्थारे प्रदान 
गयेको यकभ। 

ग. अन्म कुनै श्रोतफाट प्राप्तऩ हुने यकभ । 
५. कोषको सञ्ाा्रनः 

क. कोषभा प्राप्तो हुने यकभ उत्तयगमा गाउॉऩालरका आर्थिक सहामता कोषको नाभभा क 
िगिको िाणणज्म फैंकभा खाता खोरी सञ्चारन गरयनेछ । 
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ख. फैंक खाता गाउॉ  कामािऩालरकाका कामिकायी अर्धकृत य रेखाऩारको सॊमुतत 
दस्तखतफाट सञ्चातरन गरयनेछ । 

ग.  क भा जेसुकै रेणखएको बएता ऩतन मस कोष स्थाऩना नहुॉदा सम्भको रार्ग बने 
उत्तयगमा गाउॉऩालरकाको सम्न्चत कोषफाटै खचि फेहोने गयी  उत्तयगमा गाउॉऩालरकाको 
गाउॉसबा तथा गाउॉकामिऩालरकारे तनणिम गये फभोम्जभ  विऩद् व्मिस्थाऩन तथा याहात 
कोष तपि  वितनमोजन गरयएको फजेट प्रमोग गरयने छ ।  

६. कोषको उऩमोगः  मस कोषभा जम्भा बएको यकभ तनम्नानुसायका ऺेत्रभा खचि गनि 
सककनेछ् 
क. काजक्रिमा अनुदानः कुनै ऩदार्धकायी तथा कामियत कभिचायीको भतृ्मु बएभा काजकिमा 

िाऩत ्तनजको ऩरयिायराई एकभुष्ट रु ५०००। –(ऩाॉच हजाय रुवऩमाॉ भात्र) काजकिमा खचि 
िाऩत ्ठदइनेछ । तय, 

अ. उत्तयगमा गाउॉऩालरकालबत्रभा कुनै फेिारयसे शि प्राप्तॉ बई अम्न्तभ सॊस्काय गनि 
नसककने बएभा सम्फम्न्धत िडा कामािरमको लसपारयस तथा भुचलु्काका 
आधायभा रु .१००००।– सम्भ सम्फम्न्धत िडा सर्चिराई ऩेम्कक स्िरुऩ ठदन 
सककनेछ य सो यकभको ७ ठदनलबत्र ऩेककी पछिमौट गनुिऩनेछ । 

आ. उत्तयगमा गाउॉऩालरकाभा फसोफास गने कुनै व्मम्ततको भतृ्मु बई तनजको 
ऩरयिायको कभजोय आर्थिक अिस्थाको कायण सदगत गनि नसककने बएको 
सम्फम्न्धत िडा कामािरमको लसपारयस तथा सम्जिलभन भुचलु्काका आधायभा  
सदगत गनिका रार्ग रु १०००० सम्भ सम्फम्न्धत िडा सर्चिराई ऩेककी ठदन 
सककनेछ य सो ऩेककी यकभको ७ ठदन लबत्र पछिमौट गनुिऩनेछ । 

ख. उऩ्ाय ख्चः उत्तयगमा गाउॉऩालरकाका ऩदार्धकायी तथा कभिचायीराई कुनै गम्बीय योग 
(ककड्नी बफगे्रको , स्ऩाइनर इन्जुयी , ऩाककि न्सन, अल्जाईभय ) आठद रार्ग उऩचाय खचि 
जुटाउन नसतने अिस्था बएभा स्िीकृत र्चककत्सकको लसपारयसको आधायभा रु . 
५००००/-(ऩचास हजाय रुवऩमाॉ)सम्भ उऩचाय खचि ठदन सककनेछ । तय, 

अ. उत्तयगमा गाउॉऩालरकालबत्र फसोफास गने कुनै व्मम्ततराई कुनै गम्बीय योग रार्ग 
उऩचाय खचि जुटाउन नसतने बन्ने तनिेदन आएभा सम्फर्धत अस्ऩतारफाट 
लसऩारयस बएको यहेछ बने सॊचारक सलभततरे  आिकमकता य  और्चत्मतताका 
आधायभा तनणमि गयी  उऩचाय खचि ठदन सककनेछ । मसका रार्ग तनजरे औषधी 
खरयद गयेको बफर ऩेश गनुिऩनेछ ।  

आ. उत्तयगमा गाउॉऩालरका  ऺेत्र लबत्र कुनै सिायी दघुिटना बई तत्कार उद्दाय गनुिऩने 
बएभा घाइते तथा बफयाभीहरुराई उऩचाय स्थरसम्भ ऩुमािम् उन एम्फुरेन्सका रार्ग 
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गाउॉऩालरकारे रु . ५०००/- सम्भ बफर फभोम्जभ उऩरब्ध गयाउन सतनेछ । 
दघुिटनाभा उत्तयगमा गाउॉऩालरकाका फालसन्दा ऩयेका यहेछन ्य बफभा िाऩत ्ऩाउने 
यकभ नऩा  एका यहेछन ्बने प्रतत व्मम्तत रु . ५०००/- सम्भ गाउॉ  कामािऩालरकारे 
उऩरब्ध गयाउन सतनेछ । 

ग. दैवी प्रकोऩ सहामताः 
अ. कुनै ऩदार्धकायी तथा कभिचायीको घय दैिी प्रकोऩभा ऩयी ऺतत बएको यहेछ बने रु . 

५०००/- उऩरब्ध गयाइनेछ । 
आ. उत्तयगमा गाउॉऩालरकाभा कुनै व्मम्ततको घय दैिी प्रकोऩभा ऩयी ऺतत बएको यहेछ 

बने रु. ५०००/- सम्भ ऺततऩूतत ि उऩरब्ध गयाइने छ । 
इ. अनाथ फारफालरका व्मिस्थाऩन सहमोग् कुनै फारफालरका फेिारयसे , अनाथ यहेछन ्

य सॊयऺक सभेत कोही यहेनछन ्बने सम्फम्न्धत िडा कामािरम य गाउॉऩालरका 
अध्मऺको लसपारयसभा प्रतत फारफालरका रु. ५०००/- सम्भ ठदन सककनेछ । 

ई. भानि अर्धकाय हनन बइयहेका व्मम्ततको तत्कार उद्दाय गनुिऩने अिस्था लसजिना 
बएको अिस्थाभा अध्मऺको लसपारयसभा प्रतत घटना रु . ५०००/-सम्भ खचि गनि 
सककनेछ । तय मो यकभ र्चमा खाजा रगामतका ऺेत्रभा खचि गनि ऩाइने छैन । 

उ. जेष्ि  नागरयक घयफायविहीन हुन ऩुगेको अिस्थाभा सम्फम्न्धत िडा कामािरम य 
गाउॉऩालरका अध्मऺको लसपारयसभा रु ५०००/- सम्भ ठदन सककनेछ । 

ऊ. सुत्केयी तथा यत्तश्राि बई उद्िाय गनुिऩने अिस्था देणखएभा उद्िायका रार्ग 
आिकमक ऩहर गने य सुत्केयीको अकारभै भतृ्म ृबएभा याहात स्िरुऩ २५०००। 
सम्भ काजकिमा खचि उऩरब्ध गयाउनु ऩने छ ।  

ऋ. उत्तयगमा गाउॉऩालरका लबत्र दैवि प्रकोऩ बई खाद्मान्न तथा खाद्मान्न फारी नष्ट 
बएभा प्रहयी भुचलु्काको आधायभा गाउॉऩालरकाको अध्मऺको लसपारयसभा तनज 
ऩरयिायराई याहात उऩरब्ध गयाउने छ ।  

 

७. सञ्ारक समभततः मस कोषको सञ्चारक सलभतत देहाम फभोम्जभको हुनेछ् 
क. गाउॉऩालरका अध्मऺ-        अध्मऺ 

ख. गाउॉऩालरका उऩध्माऺ               सदस्म  

ग. साभाम्जक विकास सलभततका सॊमोजक          सदस्म 

घ. मोजना शाखा प्रभुख             सदस्म 

ङ. रेखा शाखा प्रभुख               सदस्म 

च. प्रभुख प्रशासकीम अर्धकृत                   सदस्म सर्चि 
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८. सञ्ारक समभततको फैठकः 
क. सलभततको फैिक आिकमकता अनुसाय फस्नेछ । 
ख. सलभततभा अध्मऺ सठहत ३ जना उऩम्स्थत बएभा गणऩूयक सॊख्मा ऩुगेको भातननेछ । 
ग. सलभततको फैिक फसेभा फढीभा भठहनाभा १ ऩटक रु . १०००/- फैिक बत्ता(प्रतत सदस्म) 

सोही कोषफाट खचि गनि सककनेछ । 
 

९. आर्थचक सहामताको तनर्चमः  

क. कुनै व्मम्ततराई आर्थिक सहामता प्रदान गदाि सञ्चायरक सलभततको तनणिम फेगय गनि 
ऩाइने छैन । तय मस आ ि भा सम्िम्न्धत शाखाभा सम्ऩुणि कभिचायी तथा प्रभुख 
नबएकारे गाउॉ  कामिऩालरका अन्तगितको प्रभुख सर्चिारमरे तनणिम गये फभोम्जभ हुने 
गयी सहामता प्रदान गनि सककने छ ।  

ख. आर्थिक सहामता प्राप्त गनिका रार्ग आिकमक ऩुष््माईँ गने कागजात ऩेश गनुिऩनेछ 
। 

ग. कोषभा भौज्दात यकभको अिस्था हेयेय भात्र आर्थिक सहामताको तनणिम गनुिऩनेछ । 
घ. कोषभा १५ प्रततशत बन्दा कभ यकभ भौज्दात यहने गयी आर्थिक सहामता प्रदान गनि 

ऩाइने छैन । 
ङ. कोषफाट गरयने आर्थिक सहामताको तनणिम साभान्मतमा सलभतत तथा प्रभुख 

सर्चिारमको फहुभतफाट हुनेछ । 
च. सलभततफाट फहुभतरे तनणिम हुन नसकेभा िा हुन नसतने अिस्था यहेभा अध्मऺको 

तनणिम अम्न्तभ हुने छ । तय मस िाऩत ्को दातमत्ि तनजरे नै फेहोनुिऩनेछ । 
छ. मो ऐन कामािन्िमन भा आउनु बन्दा अतघ बमका याहत सॊग सम्फम्न्धत सफै तनणिम 

मसै ऐन फभोम्जभ बएका भातननेछ । 
१०. कोषको रेखा तथा रेखाऩयीऺर्ः  

क. मस कोषको रेखा नेऩार सयकायको स्िीकृत भाऩदण्ड तथा प्रकृमाफभोम्जभ याख्नऩुनेछ । 

ख. कोषको रेखा याख्नाे य रेखाऩयीऺण गयाउने म्जम्भेिायी प्रभुख प्रशासकीम अर्धकृत य 
रेखा उत्तयदामी अर्धकृतको हुनेछ । 

ग. गाउॉऩालरकाको आन्तरयक रेखा ऩयीऺकरे कोषको आन्तरयक रेखा ऩयीऺण गने छ । 
घ. गाउॉऩालरकाको अम्न्तभ रेखा ऩयीऺण गने रेखा ऩयीऺकरे कोषको अम्न्तभ रेखा 

ऩयीऺण गनेछ । 
११ . ऐनभा सॊशोधनः सञ्चा ेरक सलभततको लसपारयसभा मस ऐनभा प्रचलरत कानूनको प्रततकूर 

नहुने गयी गाउॉकामिऩालरकारे ऩेश गये फभोम्जभ गाउॉ  सबारे मस ऐनभा सॊशोधन गनि 
सतने छ। 
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१२. फाधा अड्काउ पुकाउनेः  मस ऐन अनुसाय कोषको सञ्चाoरनभा कुनै फाधा अड्काउ 
आइऩयेभा मसको फाधा अड्काउ पुकाउने अर्धकाय सञ्चा;रक सलभततभा यहने छ ।  

 
 
 
 
 
 

अनुसूची १  

ऩदार्धकायीरे आर्थिक सहामता भाग गदाि बनुिऩने पायाभ 

 

श्रीभान ् प्रभुख प्रशासकीम अर्धकृतज्मू, 
उत्तयगमा, गाउॉऩालरका गाउॉ  कामिऩालरकाको कामािरम, 

रहयेऩौिा, उत्तयगमा । 
 

विषम् आर्थचक सहामता ऩाउॉ  बन्ने फाये । 

 

भहोदम, 

भेयो ................................................................ बई घय ऺतत ग्रस्त बएको/............... 
जनाको भतृ्मु बएको/ बफयाभी बएको हुॉदा रु. ................................... आर्थिक सहामता ऩाउॉ  
बनी मो तनिेदन ऩेश गयेको छु । 

 

 
 
 
 
 
 
 

अनुसूची २ 

कामियत कभिचायीरे आर्थिक सहामता भाग गदाि बनुिऩने पायाभ 

 

अनुसूची ३ 

आर्थिक सहामता भाग गदाि बनुिऩने पायाभ 

 

नोट तनिेदन सठहत सतकरै भुचल्का हुनुऩने छ ।  
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cf1fn], 

j;Gt axfb'/ vqL 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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