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आज मिमि २०७९।११।०३ गिे बुधवारका मिन यस मिमििाङ गाउँ काययपामिकाको 

कायायिय, पंचिी पाँचथरका अध्यक्ष श्री सिर बिािुर अमधकारीजू्यको अध्यक्षिािा 

िपमसि बिोमजिका काययपामिका सिस्यिरुको उपस्थथमििा आ.व २०७९/८० को 

एघार  ँ गाउँ काययपामिका बैठक द्वारािि उले्लस्िि प्रस्ताविरु िामथ छिफि गरी 

िेिायनुसारका मनर्ययिरु पाररि     

गररयो ।     
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 प्रस्तावहरु:- 

१. आमथयक सिायिा काययमवमध, २०७९  सम्बन्धिा । 

२. मिमििाङ गाउँपामिकाको कृमष यवसाय प्रवर्द्यन मवदे्ययक, २०७९ सम्बन्धिा । 

३. मिमििाङ गाउँपामिकाको िेिकुि मवकास मवदे्ययक, २०७९ सम्बन्धिा । 

४. िेिमििापकिाय सुचीकृि सम्बन्धिा । 
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तिर्णय िं. - १ 

मिमििाङ गाउँपामिकािा आमथयक रुपिे मवपन्न, अपाङ्ग, वेवास्तािा परेका जे्यष्ठ 

नागररक, जमटि िथा घािक प्रकृमिका स्वास्थ्य उपचारका िामग आमथयक सिायिा 

मिन सो सम्बन्धी कानून बनाउन आवश्यक िए बिोमजि 'आमथयक सिायिा सम्बन्धी 

काययमवमध २०७९' िाई स्स्वकृि गरी कायायन्वयन गने मनर्यय गररयो । 

 

आमथयक सिायिा सम्बन्धी काययमवमध, २०७९ 

प्रस्तावनााः िोककल्यार्कारी राज्यको अवधारर्ा अनुसार आमथयक रुपिे मवपन्न,अपांग,वेवास्तािा 

परेका जेष्ठ नागररक, जमटि िथा घािक प्रकृमिका स्वास्थ्य उपचारका िामग आमथयक सिायिा 

मिन आमथयक सिायिा सम्बन्धी कानुन बनाउन वान्छमनय िएकोिे मिमििाङ गाउँ काययपामिकािे 

यो काययमवमध बनाएको छ  । 

पररचे्छि-१ 

प्रारस्िक 

१. संमक्षप्त नाि र प्रारिाः (१) यस काययमवमधको नाि “मिमििाङ गाउँपामिका आमथयक सिायिा 

सम्बन्धी काययमवमध, २०७९” रिेको छ । 

(२) यो िापिण्ड िुरुन्त िागु हुनेछ ।  

२. पररिाषााः- मबषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा  

(क) "गाउँपामिका" िन्नािे मिमििाङ गाउँपामिकािाई सम्व् झनुपछय  ।  

(ि) "गाउँ काययपामिका" िन्नािे मिमििाङ गाउँ काययपामिकािाई सम्व्झनु पछय  । 

(ग)  "वडा कायायिय" िन्नािे मिमििाङ गाउँपामिका मित्रको सम्बस्न्धि 

वाडकायायियिाई सम्व्झनु पियछ । 

(घ) "आमथयक सिायिा" िन्नािे मिमििाङ गाउँपामिकािा अक्सर बसोबास गने 

नागररकिरुिाई यस काययमवमधिे मनमियशष्ट गरेअनुसार एक पटकको िामग उपचार 

वा अन्य आमथयक सिायिा उपिब्ध गराउने िने्न बुझ्नु पियछ ।  

(ङ) "आमथयक सिायिा पाउन योग्य यस्ि" िन्नािे क्यान्सर, िुटु, िृग िा, फोक्सो, 

किेजोसम्बन्धी गस्िर िथा घािक प्रकृमिका रोग िागेका िथा िानमसक सनु्तिन 

गुिाएका आमथयकरुपिा मवमपन्न नागररकिरु, घरेिु मिंसा, य न मिंसावाट आक्रान्त र 

मपमडि एवं बेचमबिनिा परेका िमििािरु, जोस्ििपुर्य श्रििा संिग्न िएको, 

िराएको, वेवाररसे अवथथािा फेिा परेको, शाररररक वा िानमसक यािना वा 

िेििावजस्ता िुययविारबाट मपमडि, गस्िर िुघयटनािा परेको, प्राकृमिक प्रकोपिा 
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परेको, बाबु वा आिा कारागार वा मिरासििा रिेको वा कसुरसँग सम्बस्न्धि रिेको 

कारर्िे वेवाररसे रिेको, य न शोषर्, य न िुययविार, बेचमबिन ओसारपसारिा 

परेको, मिंसा मपमडि बाबु आिा वा संरक्षकबाट बमिि, अपांग िएको सुस्त 

िनस्थथमि िएको,अपिरर् वा शररर बन्धकिा परेको सडक बािबामिका, 

एच.आई.िी. एड्सबाट संक्रमिि बािबामिका, वेसिारा वृर्द्वृर्द्ा, िैमवक प्राकृमिक 

प्रकोप वा िानमवय कारर्बाट जीउज्यान, धनजन, च पाया र अन्य सम्पमि 

क्षमििएको बुझ्नु पियछ । सरकारी ििब,ित्ता िथा जुनसुकै मनकायबाट प्राप्त हुने 

पेन्सन सुमवधा पाईरिेकािे यो सेवासुमवधा प्राप्त गने छैन । 

(च) "न्यामयक समिमि" िन्नािे मिमििाङ गाउँपामिका अन्तगयिको न्यामयक समिमि 

सम्व्झनुपछय  । 

(छ) "गाउँपामिका प्रिुि" िन्नािे मिमििाङ गाउँपामिकाको अध्यक्षिाई सम्व्झनुपछय  । 

(ज) "प्रिुि प्रशासकीय अमधकृि" िन्नािे मिमििाङ गाउँपामिकाको प्रिुि प्रशासकीय 

अमधकृििाई सम्व्झनुपछय  ।  

(झ) "वडा अध्यक्ष" िन्नािे  मिमििाङ गाउँपामिका मित्रको सम्बस्न्धि वडाको 

वडाअध्यक्षिाई सम्व्झनु  

पियछ । 

 

परिचे्छद -२ 

आतिणक सहायिा सम्बन्धी मापदण्ड 

३. उपचार सिायिााः- (१) आमथयक सिायिा पाउन योग्य मिघय िथा घािक रोगी (क्यान्सर,िृग िा, 

िुटु, फोक्सो, किेजोिगायि) िथा िानमसक सनु्तिन गुिाएका यस्ििे आमथयक सिायिा प्राप्त 

गनयका िागी सम्बस्न्धि       वडाको मसफाररस र आवश्यक कागजाि समिि गाउँपामिकािा 

मनवेिन मिन सके्नछन । 

स्पमष्टकरर् "अस्पिािको ररपोटय , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोपेटारको रोग पमिचान एवं वमगयकृि 

मसफाररस िगायिका कागजाि बुझ्नु पियछ ।" 

 (२) उपिण्ड (१) बिोमजि प्रमक्रया पुरा िएपश्चाि रोगको जमटििा पमिचान गरर 'क' 'ि' 'ग' िा 

वमगयकृि िएका मबरािीिरुका िामग िपमशिबिोमजिको  आमथयक सिायिा उपिब्ध गराईने छ । 

क. 'क' वगयका िामग मसफाररस िएका मबरािीिरुको िामग रु २०,०००।- अक्षरेपी मबस  िजार 

िात्र । 

ि. 'ि' वगयका िामग मसफाररस िएका मबरािीिरुको िामग रु १५,०००।- अक्षरेपी पन्ध्र िजार िात्र 

। 

ग. 'ग' वगयका िामग मसफाररस िएका मबरािीिरुको िामग रु १०,०००। अक्षरेपी िश िजार िात्र । 
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(३) मिंसा मपमडि िथा बेचमबिनिा परेकािाई सिायिााः- (१) घरेिु मिंसा, य न मिंसाबाट आक्रान्त 

र पीमडि एवं बेचमविनिा परेको िमििािरुको िागी रु १०,०००/- ( िश िजार ) सम्म आमथयक 

सिायिा उपिब्ध गराउन  समकनेछ । थथानीय िेिमििाप िथा न्यामयक समिमिको मसफाररसिा 

सिायिा रकि प्रिान गररनेछ । 

(२) मपमडििाई न्याय मििाउन एवं पुनथथायपनाको िामग न्यामयक समिमि िाफय ि आवश्यक पिि 

गररनेछ । 

(४) आमथयक रुपिे मवपन्न र पीमडि बािबामिकािाई सिायिााः – (१) आमथयक कारर्िे जोस्ििपुर्य 

श्रििा संिग्न िएको,िराएको,  वा वेवाररसे अवथथािा फेिा परेको, ऋर्को कारर्िे बन्धकिा 

परेको वा जवरजस्स्त श्रिबाट मपमडि िएको शाररररक वा िानमसक यािना वा िेििाव जस्ता 

िुययविारबाट मपमडि, िुघयटनािा परेको, प्राकृमिक प्रकोपिा परेको, वाबु वा आिा कारागार वा 

मिरासििा रिेको वा कसुरसंग सम्बस्न्धि रिेको कारर्िे वेवाररसे  रिेको य न शोषर् य न 

िुययविार, बेचमबिन ओसारपसारिा परेको मिंसा पीमडि बाबु आिा वा संरक्षकबाट वमिि, 

अपांगिा िएको,  सुस्त िनस्थथिी िएको, अपिरर्िा वा शररर बन्धकिा परेको सडक 

बािबामिका, एच.आई.िी. एड्सबाट सङक्रमिि बािबामिका िएिा ित्काि उर्द्ार गरी उपचार 

वा पािन पोषर्को िागी रु १००००/-(िश िजार) सम्म आमथयक सिायिा उपिब्ध गराउन 

समकनेछ । जसका िामग अवथथा वा घटना पुमष्ट हुने कागजाि आवश्यक रिने छ । 

(२) उपिण्ड (१)िा उलै्लस्िि बािबामिकाको मशक्षा िथा पािन पोषर्को;िामग वाि उर्द्ार गृि 

िथा संथथागि मवद्यािय संग सिन्वय गरी छात्र वृमि िाफय ि मशक्षा िथा पािनपोषर्को ब्यवथथा 

गनय समकनेछ ।  

(५) वेवास्तािा परेका जे्यष्ठ  नागररकिाई सिायिााः- िमिि जे्यष्ठ नागररकको िकिा ६० वषय उिेर 

पुगेका र अन्यको िकिा ७० वषय उिेर पुगेका पररवारका सिस्यिे वेवास्ता गरेका मवपन्न, रोगी एवं 

अशि जे्यष्ठ नागररकिे आमथयक सिायिाका िामग गाउँपामिकािा मनवेिन पेश गरेिा र 

पुनथथापयना गनय आवश्यक िेस्िएिा रु १०,०००/- (िस िजार) सम्म आमथयक सिायिा मिई 

पुनथथायपनाको िागी पिि गनय समकनेछ । 

 (६) िानमसक रोमगिाई सिायिा:- (१) अमि मवपन्न िथा मवपन्न पररवारको िुख्य आय आजयन गने 

सिस्यिे िानमसक सनु्तिन गुिाएिा सो को उपचारायथ एवं यािायाि िचयवापि रु ५०,०००।- 

(पचास िजार) सम्म मिन समकनेछ ।  

- अमि मवपन्न िथा मवपन्न िमन प्रिामर्ि कागजाि एवं अस्पिािािा उपचार गराएवापिको 

कागजाि आवश्यक पने  

(७) िैपरर एवं आकस्िक घटना आमथयक सिायिााः (१) नु्यमनकरर्का उपायिरु अपनाउिा 

अपनाउिै सङकट आइपने र उि सकंट यवथथापन गनय केमि आमथयक िथा ि मिक सिायिा 
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प्रिान गनय सकेिा सिाज र यस्ििाई केिी िात्रािा िएपमन रािि पुगे्न ििसुस गिै िपमसि 

अनुसारको मशषयकिा आमथयक सिायिा प्रिान गररनेछ ।  

कारर्  सिायिा गनय समकने रकि 

(काज मकररया िचय वापि ) 

िुघयटना (करेन्ट, साधन र औजारवाट िृतु्य) २०,०००/- 

रुि, िोिानािा, िीर पमिरो आमिवाट िृतु्य  २०,०००/- 

वेवाररसे िास यवथथापन (बामिरबाट आएको वा 

गाउँपामिका मित्र) 

१५,०००/- 

गाउँपामिका मित्रको ठाउँ ठेगाना िुल्ने गरी बामिर गएर 

िरेको  

१०,०००/- 

गाउँपामिका थथायी बामसन्दा बैिेमशक रोजगारका क्रििा 

िृतु्य िएको 

१०,०००/- 

मबषािु पिाथय सेवन गरर िृतु्य िएिा (आत्मित्या बािेक)   २०,०००/- 

जनावरको आक्रिर्बाट िृतु्य िएिा   २०,०००/- 

 

 

ि, अमि मवपन्न िथा मवपन्न पररवारिा कुनै पमन आकस्िक िुघयटना िई घाईिे िएिा उपचारको 

िागी जनमि रु १०,०००।-  

(८) यस काययमवमधिा उले्लि िएिन्दा फरक पररस्थथमि वा घटना हुन गएिा 

गाउँकाययपामिकाबाट आकस्िक मनर्यय गरर आमथयक सिायिा उपिब्ध गराउन बाधा पने छैन । 

 

 

 

 

परिचे्छद-३ 

तवतवध 

(९).  मनवेिनका ढाँचा;- िण्ड ३,४,५,७,८ र ९ अनुसार सिायिा पाउन सम्बस्न्धि वडा काययियको 

मसफाररस  समिि अनुसुची १ को ढाँचािा मनवेिन मिनु पनेछ ।  

(१०). अमधकार प्रत्यायोजन गनय समकनेाः- यस काययमवमध अनुसार आमथयक सिायिा सम्बस्न्ध 

मनर्ययको अमधकार गाउँकाययपामिकािे गाउँपामिका अध्यक्षसँग सिन्वय गने गरी प्रिुि 

प्रशासकीय अमधकृििाई मिन सके्नछ ।  

(११) आमथयक सिायिा कोषाः-  (१) यस काययमवमध अनुसार आमथयक सिायिा मिने प्रयोजनाथय 

'अन्य आमथयक सिायिा' िचय मशषयक सिार्द्ारा बजेट मवमनयोजन गरर िचय गररने छ । 

अनुसुची-१ 

(िण्ड ९ सँग सम्बस्न्धि) 
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श्रीिान् गाउँपामिका प्रिुि/प्रिुि प्रशासकीय अमधकृि जू्य,     

 मिमिाः- 

मिमििाङ गाउँपामिका, गाउँ काययपामिकाको कायायिय, पििी, पाँचथर । 

   मबषयाः-आतिणक सहायिा उपलब्ध गिाईतदि हुि । 

ििोिय, 

 प्रसु्ति मबषयिा ि/िािी ....................................... ................................................. ................ 

सिस्यािे ग्रमसि िई ............................................................................................. ............. गनयका 

िामग  सियोग आवश्यक िएको यिोरा अवगि गराउँिछु/छ  । उपचारको िामग ि र िेरो 

पररवारको आमथयक अवथथा नाजुक िएकोिे ििाँ कायायियको मनयिानुसार आमथयक सिायिा 

उपिब्ध गराई मिनहुन  / मनशुल्क उपचारको िागी सम्बस्न्धि मनकायिा मसफाररस गररमिनु हुन 

कागजाििरु यसै साथ संिग्न रास्ि पेश गियछु/ गियछ  ं।  

िपमसि  

१. मवपन्निाको मसफाररस िथा प्रिामर्ि प्रमिमिमप 

२. नागररकिा/जन्मििाय/ मववािििाय / को प्रमिमिमप  

३. स्वास्थ्य संथथाको ररपोटय 

४. प्रिरी िुचुल्काको प्रमिमिमप  

५. सरकारी/ वडा कायायियबाट प्रिामर्ि कागजाि/ मसफाररस 

६. अन्य कागजाििरु आवश्यकिा अनुसार  

 

    मनवेिक 

    नाि: 

    ठेगाना: 

           िस्ताक्षराः 
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तिर्णय िं. - २ 

मिमििाङ गाउँपामिकाको के्षत्र मित्रको कृमषको यवसामयकरर् गनय,कृमष यवसायको 

प्रवर्द्यन एवं यवथथापन गनय,  कृषक एवि् कृमष यवसायीबीच आपसी सम्बन्ध सुदृढ 

गनय िथा कृमष करारको िाध्यिबाट उत्पािन बढाउन र बजारीकरर्द्वारा यवसामयक 

रुपिा सिग्र कृमष मवकासका िामग बनेको ' मिमििाङ गाउँपामिकाको कृमष यवसाय 

प्रवर्द्यन मवदे्ययक २०७९ ' िाई िेह्  ँगाउँ सिािा पेश गने सवयसम्मि मनर्यय गररयो  । 

 

तिर्णय िं. - ३ 

मिमििाङ गाउँपामिका के्षत्र मित्र िेिकुि सिािन, िेि संसृ्कमिको मवकास, 

िेिकुि पूवायधार मनिायर्,िेिाडीिरुको यवसामयक 

सुरक्षा,वडास्तरीय,गाउँपामिकास्तरीय, प्रिेश, रामष्टि य एवं अन्तरामष्टि य प्रमियोमगिािा 

सििामगिा िथा िेिकुि के्षत्रको सिग्र मवकासका िामग बनेको 'मिमििाङ 

गाउँपामिकाको िेिकुि मवकास मवधेयक २०७९' िाई िेह्  ँ गाउँ सिािा पेश गने 

सवयसम्मि मनर्यय गररयो । 

 

तिर्णय िं. - ४ 

न्यामयक समिमिको मिमि २०७९ फालु्गन १ गिे बसेको बैठकको मनर्ययनुसार र 

थथामनय सरकार सिािन ऐन २०७४ को िफा ४७ को उपिफा १ र २ िा उले्लस्िि 

मववाििरु जीि जीिको ििशुस गराउन िथा िेिमििापका िाध्यिबाट मििापत्र 

गराउनको िामग यस गाउँपामिकािा िेिमििाप सम्बन्धी ४८ घण्टाको आधारिूि 

िामिि मिएका िेिमििापकिायिाई सुमचकृि गनयको िामग यस काययपामिकाबाट 

िपमशिका िेिामििापकिायिरुिाई नािाविी मिउँिे अमधवेशनिा पेश गने मनर्यय 

गररयो । 

िपमशिाः 

क्र.सं

. 

नाि/थर पि ठेगाना 

०१ मधरेन मिङ्िेन िेिमििापकिाय मिमििाङ-१ 

०२ मवषु्ण मिङिेन िेिमििापकिाय मिमििाङ- १ 

०३ मवश् वराज ढकाि िेिमििापकिाय मिमििाङ- १ 

०४ रिा वागे्ल िेिमििापकिाय मिमििाङ- १ 

०५ कािुिा गुरुङ िेिमििापकिाय मिमििाङ- २ 
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०६ िस्त बिािुर िट्टराई िेिमििापकिाय मिमििाङ- २ 

०७ राज कुिारी 

अमधकारी 

िेिमििापकिाय मिमििाङ– २ 

०८ िेघराज कटुवाि िेिमििापकिाय मिमििाङ– ३ 

०९ चन्द्रकिा अमधकारी िेिमििापकिाय मिमििाङ– ३ 

१० िेिराज आचायय िेिमििापकिाय मिमििाङ– ३ 

११ रचना उपे्रिी िेिमििापकिाय मिमििाङ– ३ 

१२ िारा कुिारी 

योङिाङ 

िेिमििापकिाय मिमििाङ– ४ 

१३ िक्ष्मी प्रसाि िंगाि िेिमििापकिाय मिमििाङ– ४ 

१४ मििा चापागाईं िेिमििापकिाय मिमििाङ– ४ 

१५ मििकिा मशगु िेिमििापकिाय मिमििाङ– ४ 

१६ चन्द्रिान योङिाङ िेिमििापकिाय मिमििाङ– ५ 

१७ रर् बिािुर सुिाङ िेिमििापकिाय मिमििाङ -५ 

१८ शेर बिािुर केरुङ िेिमििापकिाय मिमििाङ– ५ 

१९ पमवत्रा िनाि िेिमििापकिाय मिमििाङ– ५ 

२० िक्ष्मी ररजाि िेिमििापकिाय मिमििाङ– ६ 

२१ िरीराज िोवा िेिमििापकिाय मिमििाङ– ६ 

२२ मवििािेवी ििीवडा िेिमििापकिाय मिमििाङ– ६ 

२३ मविाया मिङ्िेन िेिमििापकिाय मिमििाङ– ६ 

२४ मिपा काफे्ल िेिमििापकिाय मिमििाङ– ७ 

२५ पिि नारायर् 

पन्थाक 

िेिमििापकिाय मिमििाङ– ७ 

२६ रिेश मििमसना िेिमििापकिाय मिमििाङ– ७ 

२७ वषाय राई िेिमििापकिाय मिमििाङ– ७ 
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तिर्णय िं. ५ 

आ व २०७९/८० को मनयमिि मिउँिे अमधवेशन (िेह्  ँ गाउँसिा) आगािी २०७९ 

फागुन ०५ गिे आव्हान िईसकेकोिे उि मिउँिे अमधवेशन िाफय ि अमघल्लो बजेट 

अमधवेशनबाट स्स्वकृि िपमशिका योजना िथा काययक्रििरु गाउँपामिकाको 

पररवमियि अवथथा, प्राथमिकिा र आवश्यकिािाई िध्यनजर गरी मनम्नानुसारको 

संशोमधि योजना िथा काययक्रििरु सिािा पेश गने मनर्यय गररयो । 
िकमान्ति हुिे  आयोजिाहरुको तवविर् 

तस 

िं. 

िकमान्ति हुिे पूवण स्वीकृि आयोजिाहरु  स्स्वकृि 

तितियोतजि 

िजेट 

आयोजिा 

सन्चालि 

हुिे थिाि 

ठेक्का 

सम्झॏिा 

िकम 

 िकमान्ति 

हुिे िााँकी 

िजेट  

१ 
     

२ 
     

३ 
     

 

 

 

 

 

 

 


