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प्रस्तािना : 

हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरकालबत्र फसोफास गयेका साभाजजक सयुऺा बत्ता प्राप्त गनच मोग्मता ऩगेुका ज्मेष्ठ 
नागरयकराई औषधी उऩचाय कामचभा गाउॉऩालरकारे सहमोग गनुच ऩने अिस्थारई  भध्मनजय याख्दै 
सहमोग िाऩत औषधी उऩचाय खचच प्रदन गयी जेष्ठ नागरयकको सम्भान गने कामचभा आफश्मक 
व्मिस्था गनच िान्छनीम बएकोरे  प्रशासकीम कामचविलध (लनमलभत गने) ऐन २०७५ को दपा ४ रे 
ददएको अलधकाय प्रमोग गयी हरयहयऩयुगढी गाउॉकामचऩालरकारे हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरका ज्मेष्ठ 
नागरयक औषधी उऩचाय खचच  कामचविलध, २०७८ स्िीकृत गयी जायी गरयएको छ । 

                              ऩरयच्छेद -१ 

प्रायजम्बक 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस कामचविलधको नाभ हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरका ज्मेष्ठ नागरयक 
औषधी उऩचाय खचच  कामचविलध, २०७८ यहेको छ । 

      (२) मो कामचविलध कामचऩालरकारे स्िीकृत गयेको लभलत देजख रागू हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा : लफषम िा प्रसॊगरे अको अथच नरागेभा मस कामचविलधभा : 
(क)   सॊलफधान” बन्नारे नेऩारको सॊलफधान राई सम्झन ुऩदचछ । 

(ख)  ̎ऐन” बन्नारे  हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरकाको प्रशासकीम कामचविलध(लनमलभत गने)ऐन 
२०७५ सम्झन ुऩदचछ 

(ग) कामचविलध” बन्नारे हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरका ज्मेष्ठ नागरयक औषधी उऩचाय खचच  
कामचविलध, २०७८ राई सम्झन ुऩदचछ । 

(घ) ̎गाउॉऩालरका” बन्नारे हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरका सम्झनऩुदचछ । 

(ङ)  ̎अध्मऺ” बन्नारे हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरकाको अध्मऺराई सम्झनऩुदचछ । 

(च)  ̎उऩाध्मऺ” बन्नारे हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरकाको उऩाध्मऺराई सम्झनऩुदचछ । 

(छ) 'प्रभखु प्रशासकीम  अलधकृत' बन्नारे हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम 
अलधकृतराई सम्झन ुऩदचछ । 

(ज)  ̎िडा” बन्नारे हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरकाको िडाराई सम्झनऩुदचछ । 

(झ)  ̎िडा अध्मऺ” बन्नारे हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरकाको िडाअध्मऺराई सम्झनऩुदचछ । 

(ञ)  ̎सबा” बन्नारे हरयहयऩयुगढी गाॉउऩालरकाको गाउॉ सबाराई सम्झनऩुदचछ । 

(ट)  ̎कामचऩालरका” बन्नारे हरयहयऩयुगढी गाउॉकामचऩालरका सम्झनऩुदचछ । 

(ठ) "िडा कामाचरम" बन्नारे हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरकाको सफै िडाराई जानउछ । 



(ड) "जेष्ठ नागरयक" बन्नारे ७० फषच उभेय ऩगेुका बत्ता प्राप्त गरययहेका  जेष्ठ नागरयक 
सम्झन ुऩदचछ । 

(ढ) "साभाजजक सयुऺा बत्ता" बन्नारे नऩेार सयकायफाट प्रदान साभाजजक सयुऺा बत्ता  
सम्झन ुऩदचछ । 

(ण) "औषधी उऩचाय खचच  " बन्नारे मस कामचविलध फभोजजभ प्रदान गरयने  नगद सहमोग 
राई सम्झन ुऩदचछ । 

                                   ऩरयच्छेद -२ 

                                   खचच प्रदान गने भाऩदण्ड  

३. भाऩदण्ड : हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरकारे ज्मेष्ठ नागरयकराई औषधी उऩचाय खचच प्रदान गने 
भाऩदण्ड देहाम फभोजजभ यहनेछ : 
(क) हरयहयऩयुगढी  गाउॉऩालरका लबत्र फसोफास गरयदै आएको  हनु ुऩनेछ । 

(ख) हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरका लबत्र फसोफास गयी ७० फषच उभेय ऩूय बई नेऩार सयकायफाट 
साभाजजक सयुऺा बत्ता प्राप्त गरययहेका जेष्ठ नागरयक हनुऩुनेछ । 

(ग) साभाजजक सयुऺा बत्ता प्राप्त बई ऩजन्जकयण शाखा तथा घटना दताच इकाइभा अलबरेख 
कामभ यहेका नागरयकराई फावषचक रु.३०००।का दयरे नगदभा एक भषु्ठ रुऩभा 
उऩरब्ध गयाउनेछ । 

ऩरयच्छेद -३ 

खचच लफतयण कामच सभन्िम सलभलत 

४. सभन्िम सलभलत : (१) गाउॉऩालरकाफाट फावषचक रुऩभा प्रदान गने ज्मेष्ठ नागरयकराई औषधी 
उऩचाय खचच  लफतयण कामच व्मिस्थाऩनका रलग िडा स्तयभा देहाम फभोजजभको िडा स्तयीम 
सभन्िम सलभलत यहनेछ । 

(क) सम्फजन्धत िडाको िडा अध्मऺ :- सॊमोजक  

(ख) िडा सदस्म ४ जना :- सदस्म  

(ग) िडा अध्मऺफाट भनोलनत एक जना भवहरा जेष्ठ नागरयक सवहत २ जना ज्मेष्ठ नागरयक 
:- सदस्म  

                                        ऩरयच्छेद -४ 

औषधी उऩचाय खचच लफतयण प्रविमा 
५. खचच लफतयण प्रविमा : (१) हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरकारे ज्मेष्ठ नागरयकराई औषधी उऩचाय 

खचच प्रदान गने प्रविमा देहाम फभोजजभ यहनेछ :   



(क) दपा ४ को उऩदपा (१) फभोजजभ गठन बएको िडास्तयीम सभन्िम सलभलतको 
फैठक फसी कामचलफलधभा उल्रेजखत खचच यकभ िडा कामाचरमरे गाउॉऩालरकाभा भाग 
गनुच ऩनेछ । 

(ख) उऩदपा (२)  फभोजजभ िडा कामाचरमरे नागरयकराई औषधी उऩचाय खचच  
लफतयण गनच यकभ भाग गदाच एक भषु्ठ रुऩभा राबग्राहीको विियण  ऩेश गनुच ऩनेछ 
।खचच भाग गदाच हयेक फषच भाघ भवहनाको भसान्त लबत्र भाग गरयसक्न ुऩनेछ  । 

(ग) उऩदपा (३) फभोजजभ विियण सवहत  खचच भाग गने सम्फन्धभा  गाउॉऩालरकारे 
जानकायीको रालग सूचना प्रकाशन गरयनेछ । 

(घ) िडा कामाचरमफाट विियण  सवहत खचच भाग नबएभा गाउॉकामचऩालरकाको 
कामाचरमफाट आफश्मक लनणचम गरय ऩजन्जकयण इकाइफाट विियण प्राप्त गरय 
राबग्राहीराई कामचविलधभा उल्रेजखत औषधी उऩचाय खचच वितयण गनच फाधा ऩगु्न े
छैन । 

(ङ) हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरकारे प्रत्मेक िडा  कामाचरमभा साफचजलनक कामचिभको 
आमोजना गयी प्रत्मऺ रुऩभा सम्फजन्धत ज्मेष्ठ नागरयकराई दपा २(ग) फभोजजभको 
औषधी उऩचाय खचच प्रदान गनेछ  । 

(च) िडा कामाचरमभा उऩजस्थत हनु नसक्ने जेष्ठ नागरयकराई सम्फजन्धत जेष्ठ 
नागरयकको घयभा ऩगुी औषधी उऩचाय खचच  प्रदान गने व्मिस्था लभराईनेछ  । 

(छ) औषधी उऩचाय खचच प्रदान गदाच नगदै उऩरब्ध गयाइनेछ । 

(ज) ज्मेष्ठ नागरयकराई औषधी उऩचाय खचच लफतयणका रालग आफश्मक यकभ 
गाउॉऩालरकाफाट सार फसारी फजेटभा ब्मिस्था गनच सक्नेछ । 

६. कामचविलधको ब्माख्मा गने िा फाधा अडकाउ पुकाउन े अलधकाय : ज्मेष्ठ नागरयक औषधी 
उऩचाय खचच  लफतयण गने लसरलसराभा कुनै दलुफधा हनु गएभा सो को ब्माख्मा िा फाधा 
अडकाउ पुकाउने अलधकाय गाउॉकामचऩालरकाराई हनुेछ ।  

७. सॊशोधन िा खायेजी य फचाउ : हरयहयऩयुगढी गाउॉकामचऩालरकारे मस कामचविलधराई सॊशोधन 
िा खायेजी गनच सक्नेछ य मो कामचविलध प्रचलरत नऩेार कानून सॉग फाजझन गएभा फाजझएको  
हदसम्भ आभान्म हनुेछ य नेऩार कानूनभा रेजखएका कुयाहरु भान्म हनुेछ ।   

८. कामचविलध फभोजजभ हनु े: ज्मेष्ठ नागरयक औषधी उऩचाय खचच  प्रदान गने सम्फन्धी भाऩदण्ड 
मो कामचविलध फभोजजभ हनुेछ य मस कामचविलधभा उल्रेख नबएका प्रविमाहरु अिरम्फन गदाच 
प्रचलरत नेऩार कानूनभा बएको प्रविमाहरु अिरम्फन गनच कुनै फाधा ऩने छैन ।  

आऻारे 

  नलफन गङतान राभा   

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत  



 
 

 

 


