
 

 

स्थानीय राजपत्र 

सरुमारानी गाउँपालिकाद्वारा प्रकालित 

खण्ड ३) बड्डाँडड ,प्यूठडन ,असडर २७ गते ,२०७६ सडल (संख्यड ६ 

भडग-२  
सरुमडरडनी गडउाँपडललकड 

मध्यम अपडङ्गतड सहडयतड कोष कडयडान्वयन कडयाववलि 
२०७६ 

प्रस्तडवनडM 

नेपडलको संवविडन,अपडङ्गतड भएकड व्यक्तिको अलिकडर सम्वक्तन्ि ऐन, २०७४, अपडङ्गतड भएकड व्यक्तिहरुको 
पररचय-पत्र ववतरण कडयाववलि २०७५ को ममा र भडवनडलडई कडयडान्वन गना नेपडल सरकडरबडट 
अपडङ्गतड भत्तड प्रडप्त गना छुट भएकड'ग' वगाको पररचयपत्र प्रडप्त मध्यम अपडंगतड भएकड व्यक्तिहरुलडई 
सहयोग गरी सरुमडरडनी गडउाँपडललकडमड रहेकड अपडङ्गतड भएकड व्यक्तिको क्तिववकोपडिानमड सहयोग र 
सिुडर गनाआवश्यक ठडनी स्थडनीय सरकडर संचडलन ऐन, २०७४ बमोक्तिम योमध्यम अपडङ्गतड 
सहडयतड कोष कडयडान्वयन कडयाववलि, २०७६िडरी गरेकोछ। 
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पररच्छेद १ 

प्रडरक्तम्भक 

१. संक्तिप्त नडम र प्रडरम्भः 

(क) यस कडयाववलिको नडम “मध्यम अपडङ्गतड सहडयतड कोष कडयडान्वयन कडयाववलि, २०७६”रहेको छ । 

(ख) यो कडयाववलि सम्वत ्२०७६ श्रडवण १ बडट लडग ुहनेुछ । 

२. पररभडषडः ववषय वड प्रसङ्गले अको अथा नलडगेमड यस कडयाववलिमड, 
(क) “अनगुमन सलमलत”भन्नडले गडउाँपडललकडले गठन गने पररच्छेद ३ (ख) बमडक्तिमको सलमलत सम्झन ुपछा। 

(ख) “लनवेदन”भन्नडले अपडङ्गतडभएकडव्यक्तिहरुकोपररचय-पत्रववतरणकडयाववलि, २०७५ बमोक्तिम अपडङ्गतड 
प्रमडण पत्र सवहतको कडगडिडत सम्झन ुपछा । 

(ग) “गडउाँपडललकड”भन्नडले सरुमडरडनी गडउाँपडललकड सम्झन ुपछा । 

(घ) “अपडङ्गतड ”भन्नडले अपडङ्गतडभएकडव्यक्तिहरुकोपररचय-पत्रववतरणकडयाववलि, २०७५ को दफड ४ 
बमोक्तिमको अपडङ्गतड सम्झन ुपछा । 

पररच्छेद २ 

रकम ब्यवस्थडपन र भिुडनी 
३.रकम ब्यवस्थडपनः गडउाँपललकडले स्थडनीय सरकडर संचडलन ऐन, २०७४ ले लनर्दाष्ट गरे बमोक्तिम यस कडयामड हनु 
सक्ने बडवषाक खचा रकम अनमुडन गरी बडवषाक रुपमड गडउाँसभडले ववलनयोिन गरी रकमको ब्यवस्थडपन गनेछ । 

 ४.भिुडनी प्रकृयडः 
क) यस गडउाँपडललकडमड स्थडयी बसोबडस गने अपडङ्गतडभएकडव्यक्तिहरुकोपररचय-पत्रववतरणकडयाववलि, 

२०७५ बमेक्तिम मध्यम अपडङ्गतड भएकड 'ग'' वगाको अपडङ्गतड प्रमडण सवहत सम्बन्िीत वडड 
कडयडालयमडलनवेदन र्दनपुनेछ । 

(ख) वडड कडयडालयले उि लनवेदन मडथी छडनववन गरी मध्यम अपडङ्गतड सहडयतड कोषवडट सहयोग गना 
उपयूि छ भनी र्दने लसफडररस पत्र सवहतलनवेदकले गडउाँपडललकड समि रकम मडग गनेछन।् 

(ग) गडउाँपडललकडले उि लनवेदन र अन्य प्रमडणकड आिडरमड तोवकएको रकम उपलब्ि गरडउनेछ।यसरी 
सहडयतड रकम उपलब्ि गरडउदड अपडङ्गतड पररचय पत्रको वगीकरण अनसुडर 'ग'वगालडई मडलसक रु. 
500।- कड दरले रकम उपलब्ि गरडइनेछ । 

-घ_    मध्यम अपडंग पररचय पत्र(ग वगा) प्रडप्त व्यक्तिले नयडाँ पररचय पत्र प्रडप्त गरेको अकडाेे मवहनड देक्तख 
अपडंगतड सहडयतड कोषको रकम प्रडप्त गने छन ्भने सडववक मवहलड तथड बडलबडललकड कडयडालय बडट 
िडरी भएकड ग बगाकड पररचय पत्र प्रडप्त व्यक्तिको हकम आ.व.०७६।०७७ को शरुु देक्तख लडग ु
हनेुछ । 

(ङ) रकम भिुडनीको लडगी गडउाँपडललकडको कमाचडरीले पेश्की रकम ललन सक्नेछन । 

पररच्छेद ३ 

अनगुमन सम्वन्िी व्यवस्थड 
५.(क)रकम उपलब्ि गरडउने तथड अलभलेख रडख्ेः 

१) दफड (४) वमोक्तिम ववलनयोक्तित रकमबडट खचा हनेुगरी ववल भरपडइको आिडरमड पेक्तश्क र्दने र 
फर्छ्यौट गरेको अलभलेख गडउाँपडललकडको आलथाक प्रशडसन शडखडले रडख्ेछ । 

२) सेवड प्रडप्त ब्यक्तिहरुको वववरणको अलभलेख गडउाँपडललकडकोमवहलड तथड वडलवडललकड शडखडले रडख्ेछ। 
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 (ख) अनगुमन सलमलतः 
यस कडयाववलिमड उल्लेक्तखत सबै प्रडविडनहरु र्ठक तररकडले कडयडान्वयन भए नभएको बडरे रेखदेख गना,सम्बक्तन्ित 
पिलडई सझुडव र्दन र कडयडान्वयनमड सहयोग गना देहडय वमोक्तिमको अनगुमन सलमलत रहने छ।यस सलमलतको 
बैठक आवश्यकतड अनसुडर बस्नेछ । 

गडउाँपडललकडको अध्यि– संयोिक 

गडउाँपडललकडको उपडध्यि– सहसंयोिक 

सडमडक्तिक ववकडस सलमलतको संयोिक– सदस्य 

प्रमखु प्रशडसकीय अलिकृत– सदस्य 

गडउाँपडललकडको मवहलड ववकडश शडखड– सदस्य सक्तचव 

 

पररच्छेद ४ 

अन्य 

६.कडरवडही हनुेः 
यस कडयाववलि ववपररत कडया गने गरडउने कुनै पलन ब्यिी समहुलडई प्रचललत कडनून वमोक्तिम 

कडरवडही हनुेछ । गलत प्रमडण पेश गरर रकम भिुडनी ललएको र्दएको प्रमडणीत भएमड उपलब्ि गरडइको 
रकम वड सडमडग्री वफतडा गररनेछ ।  
७. खडरेिी र बचडउः 

यो कडयालबलि स्वीकृत भएको लमलत देक्तख लडगू हनुेछ । सडथै यो कडयालबलि लडगू भए देक्तख यस अक्तघ 
यसै कडयाववलि अनकुुल भएकड कडयाहरु यस कडयालबलिले समेटेको हद सम्म यसै कडयालबलि वमडक्तिम भएको 
मडलननेछ । 


