
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आर्थिक सहायता प्रदान गने सम्बन्धी सामान्य मापदण्ड, २०७५ 

(गाउँ कायिपार्िकाद्वारा र्मर्त २०७५।०९।०४ मा र्विकृत) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

छथर जोरपाटी गाउँपार्िका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

जोरपाटी, धनकुटा । 



छथर जोरपाटी गाउँपार्िका 

गाउँ कायिपार्िकाको कायाििय 

जोरपाटी, धनकुटाको 

 

आलथयक सहार्ता प्रदान गने सम्बन्धी सामान्र् मापदण्ड, २०७५ 

 

छथर जोरपाटी गाउँपार्िका र्ित्र बसोिास गने दहेायका व्यर्िहरुिाई सम्बर्न्धत व्यर्िको र्निदेन, र्नजको 

नागररकताको प्रर्तर्िर्प तथा िडा कायािियको वपष्ट र्कटानी र्सफाररसको आधारमा बढीमा रु. ३०००।– सम्म 

गाउँपार्िका प्रमखुको  र्िर्खत आदशेमा प्रमखु प्रशासकीय अर्धकृतिे सहायता रकम उपिब्ध गराउनेछ । तर  

दफा अ.को उपदफा (ङ) मा उल्िेर्खत बेखर्ची व्यर्िहरुको हकमा छथर जोरपाटी गाउँपार्िका र्ित्र वथायी 

बसोबास निएको िएपर्न आर्थिक सहायता उपिब्ध गराउन सर्कनेछ ।  

 

अ. सामान्र् आलथयक सहर्ोग 

(क) आर्थिक अिवथा कमजोर िएका र संरक्षक निएका अशि र्िरामी, 

(ख)  आर्थिक अिवथा कमजोर िएका र संरक्षक निएका अपाङ्गता िएका व्यर्िहरु, 

(ग) आर्थिक अिवथा कमजोर िएका र संरक्षक निएका िदृ्ध िदृ्धा, 

(घ) अर्त र्िपन्न व्यर्िहरु, 

(ङ) िखेर्ची व्यर्िहरु, 

 

आ.  लिशेष आलथयक सहार्ता 

छथर जोरपाटी गाउँपार्िका र्ित्र बसोबाट गने दहेायका  व्यर्िहरुिाई सम्बर्न्धत व्यर्ि िा संरक्षकको र्निदेन र 

र्नजको नागररकताको प्रर्तर्िर्प, सम्बर्न्धत िडा कायािियको वपष्ट र्कटानी र्सफाररस, मरे्डकि िोडि िा 

क्षेत्रीयवतरकिो अवपताि िा विाव्य र्चौकीको र्सफाररसका आधारमा िढीमा रु. १०,०००।– सम्म गाउँपार्िका 

प्रमखुको र्िर्खत आदशेमा प्रमखु प्रशासकीय अर्धकृतिे सहायता रकम उपिब्ध गराउनेछः  

(क) कडा रोग िार्ग अपरेशन गनुिपने आर्थिक अिवथा कमजोर िएका व्यर्िहरु, 

(ख)  शरररको कुनै अङ्ग फेनुिपने आर्थिक अिवथा कमजोर िएका व्यर्िहरु, 

(ग) कडा रोग िार्ग उपर्चारको िार्ग धेरै खर्चि िाग्ने आर्थिक अिवथा कमजोर िएका व्यर्िहरु, 

(घ) यस गाउँपार्िका के्षत्र र्ित्र फेिा परेको बेिाररसे िाश दाहा संवकार खर्चि रु. ८,०००।- । 

तर, र्नसन्तान िा सन्तान िएपर्न सन्तानद्वारा पररत्यि िदृ्धाश्रममा बसेका र्दघिरोग िार्ग र्नयर्मत औषधी सेिन 

गनुिपने िदृ्ध िदृ्धाहरु तथाबाि संरक्षण गहृमा रहकेा दीघिरोग िार्ग र्नयर्मत औषधी सेिन गनेपने िाििार्िकाहरुको 

हकमा व्यहोरा प्रमार्णत हुने गरी सम्बर्न्धत संवथा र िडा कायािियको र्सफाररसका आधारमा िढीमा रु. ७०००।– 

सम्म गाउँपार्िका प्रमखुको र्िर्खत आदेशमा प्रमखु प्रशासकीय अर्धकृतिे सहायता रकम उपिब्ध गराउनेछ । 


