
 

सरुमारानी गाउँ कार्यपालिकािे बनाएको ति उल्िेलित लनर्माविी स्थानीर् सरकार सञ्चािन एन , २०७४ को दपफा १०२    

को उप दफा ३ बमोलिम सवसाधारणको िानकारीको िालग सावयिलनक गररएको छ ।    

   सम्वत् २०७४ सािको लनर्म नं. ९        

  “लवपन्न असहार् कोष व्र्वस्थापन कार्यलवलध २०७४” 

१. पृष्ठभूलम  

यस सरुमारानी गााँउपालिका लित्र रहकेा आलथिक रुपिे लिपन्न, एकि मलहिा, जेष्ठ नागररक,अनाथ बािबालिका, अशक्त, अपाांगहरुिाई 

सहयोग गनि लिपन्न असहाय कोषको व्यिस्था गररएको छ । यस ैअनरूुप सरुमारानी गााँउपालिकाको प्रथम गााँउ सिाबाट पाररत 

आ.ि.२०७४।०७५ को िालषिक िजेट लनलत तथा कायिक्रम अन्र्तगत लिपन्न असहायहरुिाई सहयोग प्रयोजनाथि रु ४ िाख बजेट लिलनयोजन 

गररएको छ । गााँउपालिका मा पलूजगत खर्ि तर्ि  गााँउपालिका स्तरमा लिपन्न असआयहरु िाई गररने सहयोग व्यिस्थापन गनिका िालग 

लिपन्न असहाय कोष व्यिस्थापन कायिलिलि २०७४ स्िीकृत गररएको छ । 

२. उदे्दश्र् ः   

लिपन्न असहाय कोष व्यिस्थापन कायिलिलि २०७४ को उद्देश्य लनम्नानसुारका रहकेा छन ्। 

क) सरुमारानी गााँउपालिका लित्रका लिपन्न असहाय व्यलक्तहरुिाई सहयोग गरी िोक कल्याणकारी राज्यको अनिुतूी गराउन ु। 

३. संलिप्तनाम र प्रारम्भ ः   

क) यस कायिलिलिको नाम सरुमारानी गााँउपालिकाको लिपन्न असहाय कोष कायिलिलि २०७४ रहनेछ ।  

ख) यो कायि लिलि आलथिक िषि २०७४।०७५ दलेख नै िाग ूहुनेछ ।  

४. िचयगने लवलध र प्रकृर्ा ः  

यस सरुमारानीगााँउपालिकालित्रकालिपन्नअसहायहरुकािालगलिलनयोजन रकमको खर्ि गने कायिलिलिलनम्नानसुारको हुनेछ ।  

क) पूाँलजगतखर्ितर्ि को यस लिलनयोलजत रकमिाट लिपन्नअसहायको सहयोग कायिकािालगगााँउकायिपालिकािे लनणिय गरे िमोलजमखर्ि गने 

व्यिस्थालमिाउन ुपनेछ ।  

तर आकलस्मक रुपमा सहयोग गनुिपनेमागााँउपालिकाको अध्यक्षको सल्िाहिमोलजमआलथिक सहयोग उपिव्ि गराउन सलकने छ र त्यसको 

अनमुोदनकायिपालिकाबाट गराउनु पनेछ ।  

५. िेिाव्र्वस्थापनतथा िेिा पररिण  

क) गााँउपालिकामालिलनयोलजतलिपन्नअसहायकोषको रकमगााँउकायिपालिकाकायाििय मार्ि त लनकासागररनेछ ।  

ख) लनकासा रकमखर्ि गने प्रयोजनकािालगगााँउकायिपालिकाको प्रमखुप्रशासलकयअलिकृत र गााँउकायिपालिकाको िेखाप्रमखुको सांयकु्त 

दस्तखतिाट खाता सांर्ािनहुने गरी आिश्यकव्यिस्थालमिाइनेछ ।  

६. अन्र् ः   



क) यस कायिलिलिमाउल्िेख िएका कुराको हकमा यस ैिमोलजमहनेुछ िने यसमाउल्िेख निएको लिषयहरुको हकमाप्रर्लितऐन 

काननूलनयमिमोलजमहनेुछ ।  

७. संसोधनतथा पररमाियन सम्वन्धमा ः  

गााँउपालिकालिपन्नअसहायकोषिाई व्यिलस्थतबनाउनआिश्यकताअनसुार गााँउकायिपालिकािाट सांसोिनतथा पररमाजिन गनि सलकनेछ ।  

८. िारेिीतथाबचाउ ः   

यस कायिलिलिमाव्यिस्थािएका कुराहरुको हकमा “स्थानीय तहको शासन सञ्र्ान सम्िलन्िआदेश २०७४” , “स्थानीय लनकायआलथिक 

प्रशासन सम्बलन्िलनयमाििी २०६४”को लनयमतथाअन्यप्रर्लितकाननू सांग िालिएको हकमािालिएको हदसम्मखारेजीहनेुछ ।  

 

                                                                                                                                                                                     आज्ञािे, 

शारदा रिौरे 

कार्यकारीअलधकृत 

प्रमाणीकरण लमलत ः  २०७४।१०।१५ 


