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��� �भा�वत प�रवारलाई सहायता गन� स�ब�धी काय��व�ध,2076 

��तावना: संघीय लोकताि��क गणत�� �ा��का ला�ग भएका सबै �क�समका राज�न�तक आ�दोलनह�मा 

जीवन उ�सग� गन� स�हद, मतृक, बेप�ा प�रवार, घाईते तथा अपा�ता भएका �यि� एवं प�रवारलाई ���को 

पीडा कम गन�  "��� पी�डतका साथ �देश सरकार" भ� े नाराका साथ ���पी�डत प�रवारह�का ला�ग 

�वा��य, सीप �वकास तथा �मता अ�भवृ��  र रोजगार� लगायतका काय��ममा सहयोग गन� आ.व. 

२०७६।०७७ को नी�त, काय��म तथा बजेटमा भएको �यव�था काया��वयन गन� �देश सरकार 

(मि��प�रष�) ले यो काय��व�ध �वीकृत गर� लागू गरेको छ।   

१. संि�� नाम र �ार�भः (१) यस काय��व�धको नाम "��� �भा�वत प�रवारलाई सहायता गन� स�ब�धी 

काय��व�ध २०७६" रहेको छ ।  

(२) यो काय��व�ध तरु�त �ार�भ हनुछे । 

२. प�रभाषाः �वषय वा �संगले अक� अथ� नलागेमा यस काय��व�धमा,- 

 (क) "��� �भा�वत प�रवार" भ�ाले संघीय लोकताि��क गणत�� �ा��का ला�ग भएका सबै 

 �क�समका राज�न�तक आ�दोलनह�मा जीवन उ�सग� गन� स�हद, मतृक, बेप�ा, घाईते तथा 

 अपा�ता भएका �यि� तथा ��� पी�डतका प�रवारलाई स�झन ुपछ�। 

(ख) "प�रवार" भ�ाले संघीय लोकताि��क गणत�� �ा��का ला�ग भएका आ�दोलनह�का 

 स�हद, मतृक, बेप�ा भएका प�रवार, घाइते तथा अपा�ता भएका �यि� तथा प�रवार एवं 

 ��� पी�डतका प�रवारसँग ब�न ेतथा �नज आफैले पालन पोषण गनु�पन� प�त, प�ी, छोरा, 

 अ�ववा�हता छोर�, धम�प�ु, अ�ववा�हता धम�प�ुी, ना�तना�तना, बाब,ु आमा वा सौतेनी आमा 

 स�झनपुछ� र सो श�दले प�ुष र अ�ववा�हता म�हलाको हकमा �नजको बाजे, ब�यै तथा 

 �ववा�हता म�हलाको हकमा �नजको सासू, ससरुा समेतलाई जनाउँछ । 

(ग)  "�देश" भ�ाले �देश नं. ३ स�झन ुपछ� । 

(घ)  "म��ालय" भ�ाले आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ालय स�झन ुपछ� । 

(ङ)  "स�म�त" भ�ाले दफा ४ बमोिजम गठन ग�रएको �नद�शन तथा अनगुमन स�म�त स�झन ु

 पछ�।  

(च)  "सहायता �ा� गन� �यि�" भ�ाले संघीय लोकताि��क गणत�� �ा��का ला�ग भएका सबै 

 �क�समका राज�न�तक आ�दोलनह�का स�हद, बेप�ा प�रवार, घाइते तथा अपा�ता भएका 

 �यि� तथा प�रवार एवं ��� पी�डतका प�रवारको �यि� स�झन ुपछ� ।  
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(छ)  "�थानीय तह" भ�ाले  �देश �भ�का गाउँपा�लका र नगरपा�लकालाई स�झन ुपद�छ र सो 

 श�दले महानगरपा�लका र उपमहानगरपा�लका समेत जनाउँछ। 

(ज)  "�थानीय स�म�त" भ�ाले दफा ५ बमोिजम गठन ग�रएको स�म�तलाइ� स�झन ुपद�छ । 

 

३. सहायता स�ब�धी �यव�था: (१) ��� �भा�वत प�रवारका सद�यले देहाय बमोिजम कुन ै शीष�कमा 

सहायता �ा� गन� देहाय बमोिजमको �ववरण खलुाइ� �थानीय स�म�त सम� अनसूुची -१ बमोिजमको 

ढाँचामा �नवेदन �दन ुपन�छ:- 

            (क) औष�ध उपचार,  

            (ख) सीप �वकास ता�लम,  

 (ग) �वरोजगार मूलक �यवसाय  । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �नवेदन कुन ै कारणले �थानीय स�म�त सम� पेश गन� 

नसकेमा म��ालयमा समेत �नवेदन �दन स�नछे । 

 (३) उपदफा (१) को ख�ड (क) बमोिजम उपचार गरेको छ म�हना �भ� �ा� �नवेदन 

मागको आधारमा देहायको औष�ध उपचारको ला�ग �. ३०,000/-  मा नब�न े गर� औष�ध 

उपचार खच� उपल�ध गराइनेछ:- 

 (क)  पर��ण तथा औष�ध खच�को �बल बमोिजमको रकम, 

 (ख)  अ�पतालमा भना� भइ� उपचार गराउदा पर��ण तथा औष�ध खच�का अ�त�र� ७  

  �दनस�म खाना खच� बापत �वरामी र एकजना कु�वाका ला�ग ��त�यि� ��त�दन  

  �.५००।- दरले �वल बमोिजमको रकम । 

(४) �वशेष अव�थामा दफा ६ को उपदफा (२) बमोिजमको स�म�तको �सफा�रसमा 

आव�यकता र औिच�यका आधारमा उपदफा (३) मा उि�लिखत रकममा नब�ने गर� थप रकम 

�वीकृत गन� स�नेछ । 

(५) घाईते तथा अपाङग भएका �य�ीह�को दै�नक जीवनलाई सरल र सहज बनाउने 

आव�यक सहयोगी सामा�ीह�को �ा� वा तो�कएको रकममा �वल बमोिजम नब�न े गर� सहयोग 

रकम उपल�ध गराउन स�कनेछ । 

(६) ग�भीर �कृतीका ��� पी�डत घाईते एवं अपाङगह�को हकमा उपचार एवं कृ�तम 

अ�ह� रा�पुन� भई दफा ३ को उपदफा (३) बमोिजमको सहायता रकम अपूग भएमा �य�ता 
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घाईते र अपाङगह�को अपाङगताको  �क�सम र ��तशतको आधारमा थप सहायताका ला�ग �नद�शन 

तथा अनगुमन स�म�तको �सफा�रसमा म��लायले आव�यक �नण�य गन� स�नेछ ।  

   (७) उपदफा (१) बमोिजम सीप �वकास ता�लममा सहभागी हनुको ला�ग अनसूुची-२ मा 

उ�लेिखत कुन ैएक �वषय छनौट गर� �थानीय स�म�तमा �नवदेन पेश गनु� पन�छ ।  

(८) �थानीय स�म�तले �नवदेकह�को �ा� मागको आधारमा �नण�य गर� �सफा�रस  स�हतको 

�ववरण म��ालय सम� पठाउन ुपन�छ ।  

(९) �थानीय स�म�तबाट �ा� �सफा�रस र म��ालयमा समेत परेका �नवेदनह�को आधारमा 

�नवदेकलाई म��ालयले सरकार�, अध�सरकार� तथा �नजी ता�लम �दायक  सं�थासँगको सहयोग, 

सम�वयन र सहकाय�मा ता�लम स�ालन गन�छ ।  

  ( 10) �वरोजगार मूलक �यवसाय गन� चाहने �य�ीले �नवेदन साथ �यवसाय स�ालनका 

ला�ग आव�यक �सपको �माणप�, �यवसाय दता� �माणप�, �थानीय तहको �सफा�रस र �यवसायमा 

आ�नो  लगानीको काय�योजना स�हत �यवसाय गन� चाहेमा �.५०,०००/- स�मको  �बउ पुजँी दफा 

६ को उपदफा (२) बमोिजमको सम�तको �सफा�रसमा म��ालयले उपल�ध गराउन स�नेछ । 

(11) �नवेदकले अनसूुची -१ बमोिजमको ढाचँामा भरेको �नवेदनका साथ देहायका कागजात 

संल�न गनु� पन�छ:- 

(क) नेपाल� नाग�रकताको �माणप�को ��त�ल�प, 

(ख) संघीय लोकताि��क गणत�� �ा��का ला�ग भएका सबै �क�समका राज�न�तक 

आ�दोलनह�का स�हद भएका प�रवार, बेप�ा भएका प�रवार एवं घाइते तथा 

अपा�ता भएका �यि� तथा प�रवार एवं ��� पी�डतका प�रवारलाइ� आ�धका�रक 

�नकायबाट जार� भएको प�रचय प� / यस भ�दा अगा�ड सहायता �ा� भएको 

कागजातह�, 

(ग) आफूले चाहेको सहयोगको �ववरण स�हतको �नवेदन,  

(घ) िच�क�सकको ��ेकृ�सन र औष�ध ख�रद गरेको स�ल �बल (औष�ध उपचारको 

हकमा), 

 (ङ) �वरोजगार मूलक �यवसाय गन� चाहने �य�ीले �यवसायका ला�ग आव�यक �सपको 

�माणप�, �यवसाय दता� �माणप�, �थानीय तहको �सफा�रस र �यवसायमा आ�नो  

लगानीको काय�योजना 
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(च)  स�बि�धत माग �नवेदनसँग प�ु�ाई हनु ेअ�य कागजातह�  

(12) उपदफा (१) बमोिजम सहायता �वतरण गदा� ते� िज�लाका िज�ला �शासन 

काया�लयवाट �ा� अ�भलेखलाई आधार मानी िज�लागत अनपुातको आधारमा ��त प�रवार �. 

३०,०००/- नबढन ेगर� सहायता रकम �वतरण ग�रनेछ ।   

४. �नद�शन तथा अनगुमन स�म�त: (१) ��� �भा�वत प�रवारका सद�यलाइ� दफा ३ बमोिजम उपल�ध हनेु 

सहायता रकम र काय��मको अनगुमन र समी�ा गन�का ला�ग देहाय बमोिजमको �नद�शन तथा 

अनगुमन स�म�त रहनेछ :- 

(क) म��ी, आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ालय         - अ�य� 

(ख) सिचव, म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय                 - सद�य 

(ग) सिचव, आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ालय    - सद�य 

(घ) सिचव, आ�थ�क मा�मला तथा योजना म��ालय    - सद�य 

(ङ) सिचव, सामािजक �वकास म��ालय            - सद�य 

(च) �देश लेखा �नय��क, �देश लेखा �नय��क काया�लय   - सद�य 

(छ) स�बि�धत महाशाखा �मखु, आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ालय- सद�य सिचव 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ:- 

(क) �थानीय स�म�तलाइ� आव�यक �नद�शन, सम�वय र सहयोग गन�,  

(ख) काय��मको अनगुमन गन�,  

(ग) काय��मको उपयो�गता र सा�द�भ�कताको बारेमा समी�ा गन�,  

(घ) �थानीय स�म�तलाइ� राय सझुाव �दन,े 

(ङ) यस काय��व�ध काया��वयनमा कुन ै बाधा अडचन वा ���वधा भएमा �य�तो बाधा 

 अ�चन र ���वधा फुकाउन े। 

५. �थानीय स�म�त: -!_ �थानीय तहमा आ�थ�क सहायता �सफा�रस गन� र काय��मको गणु�तर�यता तथा 

सदपुयोग स�ुनि�तता �दान गन� देहाय बमोिजम एक �थानीय स�म�त हनुेछ :- 

(क) �मखु, स�बि�धत �थानीय तह         -संयोजक  

(ख) उप�मखु स�बि�धत �थानीय तह                            -सह संयोजक          

(ग) �मखु �शासक�य अ�धकृत, स�बि�धत �थानीय तह   - सद�य  

(घ)  �शासन योजना महाशाखा/शाखा �मखु, स�बि�धत �थानीय तह  - सद�य 
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(ङ) महाशाखा/शाखा �मखु, स�बि�धत �थानीय तह (�वा��य �े� हेन�)  - सद�य 

(च) रोजगार संयोजक स�बि�धत �थानीय तह      -सद�य 

(२) �मखु �शासक�य अ�धकृतले तोकेको कम�चार�ले स�म�तको सिचवको �पमा काम 

गन�छ। 

(३) �थानीय स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ:- 

(क) �ा� हनु आएका �नवेदन उपर छान�वन गन�,  

(ख) मना�सव देिखएका �नवेदनका उपर तो�कए बमोिजमको रकम, ता�लम र �यवसाय 

सहायता उपल�ध गराउन �सफा�रस गन�,  

(ग) सहायता रकम सदपुयोग भए नभएको अनगुमन गन�, 

(घ)  सहायता रकम द�ुपयोग हनु न�दन आव�यक �यव�था �मलाउने,  

(ङ) आ�दानी र खच� स�हतको बा�ष�क ��तवदेन स�म�तमा पेश गन�, 

(च) स�म�तको �नद�शन अनसुार अ�य काय�ह� गन� । 

६.  बजेट �नकासा ���या: -!_ �थानीय स�म�तको �नण�यबाट �सफार�स भई आएका �नवेदन अनसुारको 

रकम म��ालयले स�बि�धत �थानीय तहमा पठाउनेछ र सोह� �थानीय तहबाट स�बि�धत �यि�लाई 

सहायता रकम उपल�ध गराइनछे ।  

(२) म��ालयमा �ा� हनु आएका �नवेदनह�को छान�बन गर� सहायता रकम उपल�ध गराउन 

म��ालयलाई �सफा�रस गन� म��ालयमा देहायको स�म�त रहनेछः- 

(क) स�बि�धत माहाशाखा �मखु   - संयोजक 

(ख) आ�थ�क �शासन शाखा �मखु   - सद�य 

(ग) स�बि�धत शाखा �मखु    - सद�य सिचव 

    (३) उपदफा (२) बमोिजमको स�म�तको �सफा�रसमा म��ालयले सहायता रकम उपल�ध गराउनेछ । 

(४) आ�थ�क वष�का अ��यमा खच� नभई बाकँ� रहको रकम गाउँ काय�पा�लका/नगर काय�पा�लकाले 

स�बि�धत �देश लेखा �नय��क काया�लयमा �फता� गनु� पन�छ । 

 

७. भ�ुानी ���या: दफा  ६  बमोिजमको  रकम  �ा�  भएप�छ म��ालय र स�बि�धत �थानीय  तहह�ले संघीय 

लोकताि��क गणत�� �ा��का ला�ग भएका सबै �क�समका राज�न�तक आ�दोलनह�का स�हद, बेप�ा 

प�रवार, घाइते तथा अपा�ता भएका �यि� तथा प�रवार एवं ��� पीडीत प�रवारका सद�यको नाममा 

रहेको ब�क खाता माफ� त भ�ुानी �दनपुन�छ । 
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८. ��तवेदन: �वीकृत काय��म अनसुारको आ�दानी र खच� स�हतको बा�ष�क ��तवेदन गाउँ 

काय�पा�लका/नगर काय�पा�लकाले अ�नवाय� �पमा आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ालयमा पठाउन ु

पन�छ। 

 

९. सहायता रकमको सीमा: यस काय��व�ध बमोिजमको सहायता रकम �व�नयोिजत रकमको सीमा �भ� रहेर 

उपल�ध गराइनछे ।  

१०. दोहोरो सहायता �लन नहनु:े (१) दफा ३ को उपदफा (1) मा तो�कएका शीष�कमा एक �यि� वा 

प�रवारका ला�ग कुनै एक शीष�कबाट मा� सहायता उपल�ध गराइनेछ । �य�तो सहायताको ला�ग 

�नवदेन �ददाँ कुन ैएक शीष�कमा मा� �नवेदन �दन ुपन�छ।  

(२) एक पटक सहायता रकम �लई सकेका ��द �भा�वत �यि� वा प�रवारले �य�तो 

सहायता पनुः �लन पाउन ेछैन । 

1१. झठुा �ववरण पेश गर� आ�थ�क सहायता �लनलेाई कारबाह�: झठुा �ववरण वा यथाथ� भ�दा बढ� खच� देखाई 

�वीकृत मापद�ड भ�दा बढ� रकम सहायता �लएको पाइएमा स�बि�धत सहायता रकम �लन े�यि�बाट बढ� बझुी 

लगकेो रकम र झठुा �ववरण पेश गर� �लएको रकम सरकार� बाँक� सरह असलु उपर ग�रनछे। 

 

1२.   मापद�ड भ�दा बढ� सहायता रकम �दन े �नण�य गन� र खच� गन� नहनु:े (१) यस काय��व�धमा 

उि�लिखत सीमा भ�दा बढ� हनेु गर� कुन ै�यि�लाई सहायता रकम �दन पाईन ेछैन । 

   (२) उपदफा (१) को मापद�ड �वप�रत हनु ेगर� सहायता रकम �दएको पाइएमा �यसर� 

�दएको रकम सरकार� बाँक� सरह भ�ुानी �दन ेअ�धकार�बाट असूल उपर ग�रनेछ । 

13.  लेखा तथा लेखापर��णः (१) सहायता रकम खच�को लेखा तथा लेखा पर��ण �च�लत कानून 

 बमोिजम रा� ुपन�छ । 

(२) सहायता रकम खच� गन� �नकायको लेखा उतरदायी अ�धकार�ले खच� रकमको लेखा 

रा� ेर लेखा पर��ण गन� �यव�था �मलाउन ुपन�छ । 
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                                अनसूुची - १ 

दफा ४ को उपदफा (१) संग स�बि�धत 

�नवेदनको ढाचँा 

 
 
 
 
 

�म�त : 

�वषय :सहयोग रकम पाउँ । 

 

�ी संयोजक�यू  

�थानीय स�म�त, ----------------------- । 

 

म राजन�ैतक आ�दोलनमा बेप�ा प�रवार।घाइते।अपा�ता भएका �यि� /��� पी�डत प�रवार 

भएकाले ��� �भा�वत प�रवारलाई सहायता गन� स�ब�धी काय��व�ध, २०७6 को दफा 3 

बमोिजमको औष�ध उपचार / सीप �वकास ता�लम / �वरोजगार मूलक �यवसाय स�ालनको 

ला�ग �न�न �लिखत कागजात संल�न गर� सहयोग रकम उपल�ध गराई �दनहुनु �नवेदन गद�छु 

। 

संल�न कागजात (स�ल�न रहेको रेजा लगाउने) 

१.नेपाल� नाग�रकताको ��त�ल�प 

२. हालसालै िखचेको २ ��त फोटो 

३. िच�क�सकको ��ेकृ�सन र औष�ध ख�रद गरेको स�ल �बल (औष�ध उपचारको हकमा) 

४. �वरोजगार मूलक �यवसाय गन� चाहने �य�ीले �यवसायका ला�ग आव�यक �सपको �माणप�, 

�यवसाय दता� �माणप�, �थानीय तहको �सफा�रस र �यवसायमा आ�नो  लगानीको काय�योजना  

५.स�बि�धत माग �नवेदन सँग प�ु�ाई हनेु अ�य कागजातह�  

 
 

 

�नवदेकको 

नाम थरः 

ठेगानाः 

द�तखत: 

�म�तः 

 

पासपोट� साइजको 

फोटो 
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अनसूुची - २ 

(दफा ३ को उपदफा (६) संग स�बि�धत) 

सीप �वकास ता�लमका �वषयह�को �ववरण 

 

कुन ैएक शीष�कमा रेजा लगाउन े 

1. मोबाइल मम�त 

2. इले��ो�नक ता�लम 

3. �ल�बी� ता�लम 

4. हाउस वाइ�र� र इले���कल ता�लम 

5. भेटनर� ता�लम 

6. सैलनु 

7. Hospitality स�ब�धी (कुक, वेटर, हाउस�क�प� लगायत)  

8. �ाइ�भ� (हलकुा सवार�, हेभी र मेशीनर�)  

9. �यटु� पाल�र  

10. हे�डी�ा�ट स�ब�धी ता�लम (बाँसबाट सामान बनाउन,े गडुीया बनाउन े र नपेाल� कागज बनाउने 

लगायत) 

11. �सलाई कटाई ता�लम 

12. �यवसा�यक पशपुालन र कृ�ष 

 
 

 




