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हेलम्ब ुगाउँ कार्यपाललकाबाट लिलि २०७८/१०/१७ िा पारिि 

आलथयक सहार्िा कोष सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन कार्यववलि, २०७८ 
प्रस्िावना 
हेलम्ब ुगाउँपाललका क्षेत्रलित्र हनेु प्राकृलिक िथा गैि प्राकृलिक ववपद, अत्र्न्िै न्र्नु आलथयक स्स्थलि 
िएका ददर्यिोगी जस्िै िटुु, िगृौला, क्र्ान्सि, पक्षर्ाि, स्पाइनल इन्जिुी िथा िस्स्िष्क र्ाि 
लगार्िका िानव जीवनिा असि पाने िथा अप्रत्र्ास्िि कािणबाट सृजना िएको वविेष परिस्स्थलिको 
सािना गरििहेका नागरिकहरुलाई ित्काल केही िाहि उपलब्ि गिाउन आवश्र्क देस्ि आलथयक 
सहार्िा कोष स्थापना ि सञ्चालन गिी कोषलाई व्र्वस्स्थि, प्रिावकािी ि लित्तव्र्र्ी िविले परिचालन 
िथा व्र्वस्थापन गनय हेलम्ब ुगाउँपाललकाको प्रिासकीर् कार्यववलि (लनर्लिि गने) ऐन, २०७५ को 
दफा ४ बिोस्जि हेलम्ब ुगाउँ कार्यपाललकाले र्ो कार्यववलि जािी गिेको छ ।  

परिच्छेद १ 
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संस्क्षप्त नाि ि प्रािम्ि 

1. संस्क्षप्त नाि ि प्रािम्िः  (१) र्स कार्यववलिको नाि "आलथयक सहार्िा कोष सञ्चालन िथा 
व्र्वस्थापन कार्यववलि २०७८" िहेको छ । 

  (२) र्ो कार्यववलि कार्यपाललकाले स्वीकृि गरि स्थानीर् िाजपत्रिा प्रकास्िि 
गिे पश्चाि लाग ुहनेुछ ।  

2. परििाषाः (१) ववषर् वा प्रसंगले अको अथय नलागेिा र्स कार्यववलििा  

क. "कार्यववलि" िन्नाले हेलम्ब ु गाउँपाललकाको आलथयक सहार्िा कोष सञ्चालन िथा 
व्र्वस्थापन कार्यववलि २०७८ लाई सम्झन ुपदयछ । 

ि. "कोष" िन्नाले हेलम्ब ुगाउँपाललकाको आलथयक सहार्िा कोषलाई सम्झन ुपदयछ  । 

ग. "कार्यपाललका" िन्नाले हेलम्ब ुगाउँ कार्यपाललकालाई सम्झन ुपदयछ । 

र्. “आलथयक सहार्िा” िन्नाले िकुम्प, बावि, पवहिो, आगलागी, िाहािािी जस्िा प्राकृलिक िथा 
गैि प्राकृलिक ववपद् लगार्ि िानवीर् स्जवनिा दीर्य असि पाने प्रकािका िटुु, िगृौला, 
क्र्ान्सि, िस्स्िष्कर्ाि िथा पक्षर्ाि जस्िा दीर्यिोगबाट वपलिि व्र्स्िहरुको लालग 
ित्काल गरिने आलथयक सहार्िालाई सम्झन ुपदयछ । 

परिच्छेद २ 

कोषको अविािणा, लक्ष्र्, उद्दशे्र् ि नीलि 

3. अविािणाः (१) हेलम्ब ुगाउँपाललकािा हनेु प्राकृलिक िथा िानव सृस्जयि ववपद् बाट प्रिाववि 
व्र्स्ि, परिवाि िथा संर्/संस्थालाई ित्काल िाहि सहर्ोग उपलब्ि गिाउन, न्रू्न आलथयक 
स्स्थलि िहेका दीर्यिोगीहरु लगार्ि अप्रत्र्ास्िि र्टनािा परि अंगिंग िएकाहरुलाई पवहचान 
गरि िाहि सहर्ोग परु् र्ािउन र्स प्रकािको कोषको स्थापना िएको छ ।  

4. लक्ष्र्ः (१) प्राकृलिक िथा िानव सृस्जयि ववपद्को प्रकोपिा पिेका व्र्स्ि, परिवाि िथा 
संर्/संस्थालाई ित्काल िाहि सहर्ोग उपलब्ि गिाउन, ववपन्न दीर्यिोगीहरु, अंगिंग 
िएकाहरुलाई ित्काल िाहि सहर्ोग परु् र्ाउन ि अप्रत्र्ास्िि स्स्थलििा गरिने कार्यहरु गरि 
िाहि उपलब्ि गिाउननैु कोषको लक्ष्र् िहेको छ । 

5. उद्दशे्र्ः (१) र्स कार्यववलिको देहर् बिोस्जिको उद्दशे्र् हनेुछन ्। 

क. ववपद् वपलििहरुलाई ित्काल िाहि उपलब्ि गिाउने, 

ि. आकस्स्िक वा अप्रत्र्ास्िि कािणबाट सृजना िएको वविेष परिस्स्थलििा ित्काल गरिने 
आकस्स्िक कार्य गने । 
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6. नीलिः (१) र्स कार्यववलिको देहर् बिोस्जिको उद्देश्र् हनेुछन ्। 

क. ववपद् वपलििहरुलाई ित्काल िाहि उपलब्ि गिाइ पनुःस्थापना िफय  उन्ििु गिाउने, 

ि. गाउँपाललकाको कार्यक्षेत्र लित्र िैपरि आएको वविेष परिस्स्थलििा ित्काल आवश्र्क 
देस्िएको कार्य गरि क्षलि न्र्लुनकिण गने, 

ग. स्थानीर् िहिा िहेका अत्र्न्ि ववपन्न दीर्यिोगीहरु, दरु्यटनािा परि अंगिंग हनेुहरुलाई 
ित्काल िाहि उपलब्ि गिाउने । 

परिच्छेद ३ 

कोष स्थापना 
7. कोष स्थापनाः  (१) आलथयक सहार्िा कोष नाि गिेको एक कोषको स्थापना हनेुछ ।  

  (२) र्स कोषको नाि हेलम्ब ुगाउँपाललका आलथयक सहार्िा कोष िहने छ । 

 (३) कोष लेिा अलिकृि ि प्रििु प्रिासकीर् अलिकृिको संर्िु हस्िाक्षिबाट 
सञ्चालन हनेुछ ।  

 (४) उपदफा (१) बिोस्जिको कोष स्थापना निएसम्ि हेलम्ब ुगाउँपाललकाको 
सस्ञ्चि कोषबाट सञ्चालन गनुय पनेछ ।    

8. कोषिा जम्िा हनेु िकिः (१) दफा ७ बिोस्जिको कोषिा देहर्ा बिोस्जिको िकि जम्ि 
हनेुछन ्। 

क. हेलम्ब ुगाउँसिाबाट आलथयक सहार्िा कोषका लालग वावषयक रुपिा ववलनर्ोजन हनेु 
िकि, 

ि. दाि ृलनकार्, गैि सिकािी संस्था, संर्ीर् सिकाि, प्रदेि सिकाि, अन्र् स्रोिहरुबाट 
कोषलाई प्राप्त हनेु िकि । 

 

परिच्छेद ४ 

कोषको िकि परिचालन सम्बन्िी व्र्वस्था 
9. कोषबाट िचय हनेु क्षते्रः  (१) कोषबाट प्राकृलिक ववपद्बबाट िएका िनजनको क्षिी ि 

दीर्यिोग लागेका ववपन्न सदस्र्को उपचाि िचयको लालग आलथयक सहर्ोग उपलब्ि गिाउन 
सक्नेछ ।    
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(२) प्राकृलिक ववपद् जस्िै आगलागी, बािी िथा पवहिो, दरु्यटनाबाट हनेु चोटपटक, 
अंगिंगको कािण िनजनको क्षिी िएिा अनसूुची १ बिोस्जिको सहर्ोग उपलब्ि गिाउन 
सक्नेछ ।  

 (३) ववलिन्न जवटल िथा दीर्यिोग जस्िैः क्र्ान्सि, िटुु िोग, िगृौला िोग, पक्षर्ाि िथा 
िस्त्सष्कर्ाि जस्िा िोग लालग उपचाि प्राप्त गनय सिस्र्ािा पिेका गरिव/ववपन्न सदस्र्को 
लालग िोगको प्रकृलि ि लनजको आलथयक अवस्था हेिी प्रलि व्र्स्ि रु. १०,००० देस्ि 
रु.१,००,००० सम्ि उपचाि िचय उपलब्ि गिाउन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (२) ि (३) बोिस्जिको आलथयक सहार्िा िकि पर्ायप्त नहनेु िएिा 
िनुालसव कािण सिेि िुलाई कार्यपाललकाले लनणयर् गिी थप िकि उपलब्ि गिाउन सक्नेछ 
।  

10. सहर्ोग िाग गदाय पेि गनुयपने कागजािः (१) गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्िा दफा ९ 
बिोस्जिको आलथयक सहर्ोग प्राप्त गनय र्सै दफाको उपदफा (२) ि (३) बिोस्जिका 
कागजािहरु पेि गनुयपनेछ ।   

 (२) दफा ९ को उपदफा २ बिोस्जिको प्राकृलिक ववपद्बबाट िनजनको क्षिी वापि 
िाहि ि आलथयक सहर्ोग पाउन पेि गनुयपने कागजािहरुः  

क. लनवेदन 

ि. सम्बन्िीि विा कार्ायलर्को लसफारिि 

ग. सम्बन्िीि प्रहिी चौकीको स्थलगि सजयलिन िचुलु्का, प्रलिवेदन 

र्. क्षिीको फोटो 
ङ. आवश्र्क िएिा क्षिीको प्राववलिक िूल्र्ाङ्कन 

च. ववपन्निाको हकिा सम्बन्िीि विा कार्ायलर्को ववपन्निा प्रिास्णि लसफारिि 
पत्र 

छ. अन्र् आवश्र्क प्रिाणहरु 

 (३) दफा ९ को उपदफा ३ बिोस्जिको औषिी उपचािका लालग आलथयक सहर्ोग 
उपलव्ि गिाउँदा लनम्न प्रविर्ा अवलम्वन गनेछः 

क. सम्वस्न्िि व्र्स्ि वा नीजका अलििावक वा नीजको संिक्षकको लनवेदन, 

ि. लनवेदन साथ सम्वस्न्िि अस्पिाल, नलसयङ होि वा स्वास््र् स्क्ललनक वा 
जाँच गने स्वीकृि स्चवकत्सकले जाँच गिेका प्रिाणका प्रलिललपी, र्स्िा 
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कागजाि लनवेदन ददने लिलि िन्दा िीन (िवहना) पिुानो िएिा िान्र् हनु 
छैन, 

ग. सम्वस्न्िि स्चवकत्सकले उपचािका लालग लेिी ददएका औषिीहरूको ववविण 
ि सो िरिदका लालग अनिुालनि लाग्ने िचयको ववविण, 

र्. किा िोग लालग अप्रेिन गनुयपने, कुनै अङ्ग फेनुयपने वा उपचािका लालग िेिै 
िचयलाग्ने िएिा सोका लालग िेलिकल वोियको लसफारिस सम्बन्िी 
कागजपत्र,   

ङ. ववपन्निाको हकिा सम्बस्न्िि विा कार्ायलर्को ववपन्निा प्रिास्णि लसफारिि 
पत्र । 

11. आलथयक सहर्ोगको लनणयर्ः (१) दफा १० बिोस्जि प्रकृर्ा पिुा गिी सहर्ोग िाग िएिा 
रु. ५००० देिी रु. ५०,००० सम्िको हकिा अध्र्क्षले प्रििु प्रिासकीर् अलिकृिलाई 
सोझै आदेि गनय सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोस्जिको आलथयक सहार्िा िकि उपलब्ि गिाएिा 
कार्यपाललकाको बैंठकबाट सो लनणयर् अनिुोदन गिाउन ुपनेछ । 
  (३) उपदफा (१) िा िोवकएको िन्दा िाथीको आलथयक सहार्िा िकि 
उपलब्ि गिाउन पिेिा कार्यपाललकाको बैंठकले लनणयर् गनुयपनेछ ।  

  (४) दफा ९ को उपदफा (२) बिोस्जिको सािाग्री ित्काल उपलब्ि 
गिाउन प्रििु प्रिासकीर् अलिकृिले सोझै आदेि गनय सक्नेछ ।  

  (५) औषिी उपचाि सहर्ोग उपलव्ि गिाउंदा गाउँपाललका सािास्जक 
ववकास िािा (स्वास््र्) बाट उठान िई आलथयक प्रिासन िािा सिेिको बजेट सम्बन्िी 
िार् ललई प्रििु प्रिासकीर् अलिकृि सिक्ष पेस हनेुछ । 

परिच्छेद ५ 

कोषको आलथयक िथा प्रिासलनक व्र्वस्था 
12. कोषको आलथयक िथा प्रिासलनक व्र्वस्थाः (१) कोषको आलथयक िथा प्रिासलनक 

व्र्वस्थापन स्थानीर् िहको आलथयक प्रिासन सम्बन्िी प्रचललि काननु बिोस्जि हनेुछ । 

परिच्छेद ६ 

ववववि 
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13. आलथयक सहार्िा कोषको िकििा बवृि गनय सक्नेः (१) गाउँपाललकाले गाउँसिाबाट 
स्वीकृि गिाई आलथयक सहार्िा कोषिा िहने िकििा आवश्र्किा अनसुाि बवृि गिाउन 
सक्नेछ । 

14. जाचँ पास िथा फिफािकः (१) कोष बाट िचय िएको िकिको जाँच पास िथा फिफािक 
प्रचललि कानून बिोस्जि हनेुछ । 

15. कार्यववलिको संिोिनः (१) र्स कार्यववलिलाई गाउँकार्यपाललकाले आवश्र्क देिेिा संिोिन 
गनेछ । 

16. बचाऊ ि िािेजीः (१) र्स कार्यववलििा व्र्वस्था िएका कुिाहरुको हकिा र्सै कार्यववलि 
बिोस्जि हनेुछ ि र्स कार्यववलििा उल्लेि निएको व्र्वस्थाको हकिा स्थानीर् सिकाि 
सञ्चालन ऐन २०७४, स्थानीर् िहको आलथयक प्रिासन सम्बन्िी प्रचललि काननु बिोस्जि 
हनेुछ ।  

  (२) र्स कार्यववलि प्रिम्ि हनु ुअस्र् गरिएका िाहि िथा आलथयक सहर्ोगहरु 
र्सै कार्यववलि बोिस्जि िएको िालननेछ ।  

  (३) कुनै कािणबाट कोष सञ्चालन हनु नसकेिा वा कोषको औस्चत्र् 
नदेिेिा गाउँकार्यपाललकाले कोषलाई िािेज गनय सक्नेछ । 
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अनसूुची १ 

(दफा ९ को उपदफा २ संग सम्बस्न्िि) 
प्राकृलिक ववपदबाट क्षेलि िएिा पाउने िाहि सािाग्री िथा िकि 

ि.स. आलथयक सहर्ोग गने क्षेत्र (क्षलिको ववविण) सािाग्री िथा नगद सहर्ोग 

ित्काल उलब्ि गिाउने िाहि 
सािाग्री 

सहर्ोग गने िकि (रु. िा) 

१ र्ि ि गोठ दवैु जलेि/बगेि/परुिएि सम्पूणय सािाग्री सिेि 
नष्ट  

पाल १ थान ,िाना पकाउने िथा 
िाने िाँिा १ सेट , एक हप्ताको 
लालग आवश्र्क पने िाद्यान्न 

१००००-१५००० 

२  र्ि जलेि/बगेि/परुिएि सम्पूणय सािाग्री सिेि नष्ट पाल १ थान ,िाना पकाउने िथा 
िाने िाँिा १ सेट , एक हप्ताको 
लालग आवश्र्क पने िाद्यान्न 

८०००-१२००० 

३  र्ि ि गोठ दवैु  जलेि/बगेि/परुिएि सम्पूणय सािाग्री 
सिेि नष्ट िएिा ि िालनसको सिेि ितृ्र् ुिएिा 

पाल १ थान ,िाना पकाउने िथा 
िाने िाँिा १ सेट , एक हप्ताको 
लालग आवश्र्क पने िाद्यान्न 

२००००-१००००० 

४  र्ि ि गोठ दवैु जलेि/बगेि/परुिएि सम्पूणय सािाग्री सिेि 
नष्ट िएिा ि पिकुो सिेि ितृ्र् ुिएिा 

पाल १ थान ,िाना पकाउने िथा 
िाने िाँिा १ सेट , एक हप्ताको 
लालग आवश्र्क पने िाद्यान्न 

२५०००-५०००० 

 
 

५ गोठ िात्र जलेि/बगेि/परुिएि ि पिकुो सिेि ितृ्र् ुिएिा - १००००-२०००० 

६ गोठ जलेि/बगेि/परुिएि सम्पणुय सािाग्री सिेि नष्ट - ५०००-१०००० 

७ प्राकृलिक प्रकोप िथा दरु्यटनािा पिी र्ाइिे िएका 
व्र्स्िको लालग अस्पिालिा गई ित्काल उपचाि गनय  

- २००००-३०००० 

८  लाि ओसािपसाि  - 5000-15000 
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आज्ञाले  

ववष्णहुरि लििल्सेना 
प्रििु प्रिासकीर् अलिकृि 

िूल्र् रु. १०।-  िात्र 

 

 

 

 


