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राक्सिराङ्ग गाउँपालिका  

अनदुान तथा आलथिक िहायता लनदेक्िका– २०७५ 

 

प्रस्तावना 
राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाबाट ववलिन्न िरकारी तथा गैर िरकारी िंघ 
िंस्थाहरुिार्ि प्रदान गररन े आलथिक, प्राववलिक, कायिक्रम तथा क्िन्िी 
माििामान िगायतका अनदुान लिटो, िररतो, लमतब्ययी, पारदिी ंवं 
प्रिावकारी रुपमा प्रवाह गनि र अनदुान प्राप्त गने िंघ िंस्थाहरुिार्ि 
अनिुालित,  िबाफदेही, उत्तरदायी बनार्ि पररााम हालिि गनि, राक्सिराङ्ग 
गाउँपालिकाको कोषको िही िदपुयोग गनि र गराउन यो लनदेक्िका 
क्स्वकृत गरर िाग ुगररंको ि । 

पररच्िेद १ 

१. िंक्िप्त नाम र प्रारम्िः (१) यि लनदेक्िकाको नाम “राक्सिराङ्ग 
गाउँपालिका अनदुान तथा आलथिक िहायता लनदेक्िका २०७५”  
रहनेि । 

(२) यो लनदेक्िका कायिपालिकाबाट स्वीकृत िंको 
लमलत बाट िाग ुहनुेि । 

२. पररिाषा:  लबषय वा प्रिंगिे अको अथि निागेमा यि 
लनदेक्िकामा,  
(क) “ऐन” िन्नािे“ स्थानीय िरकार िंचािन,ऐन २०७४”  

िाई िनाउनेि, 
(ख) “ििा”  िन्नािे राक्सिराग गाउँपालिकाको गाउँििािाई 

िनाउने ि,  

(ग) “कायिपालिका” िन्नािे राक्सिराग गाउँपालिकाको गाउँ 
कायिपालिकािाई िनाउनेि,  

(घ)  “वविान” िन्नािे िंस्थाका स्वीकृत वविानिाई िनाउने ि,  
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(ङ)  “िञ्चािक िलमलत वा कायिकारी िलमलत” िन्नािे िंस्थाको 
वविान अनिुार कायिकारीको रुपमा कायि गने गरी गठित 
अलिकार प्राप्त िलमलतिार्ि िनाउने ि,  

(च)  “िंस्था” िन्नािे प्रचलित काननु बमोक्िम गिीत 
िामाक्िक, आलथिक, िावहक्ययक, िैक्िक, बौविक, िालमिक, 

िाँस्कृलतक, वैज्ञालनक आठद कायिगनि गठित िंघ, िहकारी, 
िंस्था, िंगिन, सिब, अध्ययन केन्र, मण्डि, पररषद आठद 
गैर िरकारी लनकायहरु र ववद्यािय, महाववद्यािय, स्वास््य 
िंस्था िस्ता  िरकारी िंस्थाहरुिार्ि िनाउनेि,  

(ि) “प्रस्ताव” िन्नािे कायिक्रमको ववस्ततृ वववरा िवहत 
अनदुान माग गररंका अनिुकु्च १ वमोक्िमको 
लनवेदनिवहतको पररयोिनािाई िनाउन ेि,  

(ि) “िागत” िन्नािे कायिक्रमका िालग िाग्ने कुि खचि 
रकमिार्ि िनाउन ेि,  

(झ) “िेखा परीिा प्रलतवेदन” िन्नािे प्रचलित कानूनद्वारा 
मान्यता प्राप्त िेखा पररिकवाट िंस्थाको िेखा पररिा 
गरी ठदंको प्रलतवेदनिार्ि िनाउने ि,  

(ञ) “िावििलनक लनक्ि िाझेदारी” िन्नािे राक्सिराग 
गाउँपालिकािँग करार गनि योग्य काननुी ब्यक्ति बीच 
िगानी,  िेवा प्रवाह र िोक्खम िंयतुि रुपमा बहन गनि 
र्च्िुक िई िंका करार ब्यवस्थािाई िनाउन ेि,  

(ट)  "िािग्राही िमूह" िन्नािे आयोिना/कायिक्रमबाट प्रययि 
िाि प्राप्तगने ब्यक्तिहरुको िमूहिार्ि िनाउने ि,  

(ि)  "वविेष कोष" िन्नािे ऐन लनयम बमोक्िम खचि िे् 
स्थापना िंको कोषिार्ि िनाउने ि,  
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(ड)  "अनदुान" िन्नािे िमािका ववलिन्न िते्रका ववकािको 
िालग गाउँपालिकाबाट कुन ै व्यक्ति वा िंस्थािार्ि प्रदान 
गररने िंस्थागत अनदुान, कायिक्रम अनदुान र पुँिीगत 
अनदुान िमेतिार्ि िनाउने ि,  

(ढ)  "कायिक्रम अनदुान" िन्नािे िागत अनमुानका आिारमा 
िम्झौता गरी िम्झौतामा उल्िेख िं अनिुार ठदईने  
वस्तगुत, आलथिक तथा प्राववलिक िहयोगिाई िनाउन े
ि, 

(ा) "आलथिक िहायता" िन्नािे ववपदका िमयमा, िंक्रमा 
अबस्थामा र अिहाय तथा अलत गरीव व्यक्तिहरुिाई 
स्वास््य उपचार तथा अन्य िहयोग ववना िागत अनमुान 
अनिूुक्च १ बमाक्िमका व्यक्ति वा िंस्थािार्ि ठदईने 
आलथिक तथा प्राववलिक िहयोगिार्ि िनाउने ि,   

(त) “िंस्थागत अनदुान” िन्नािे वावषिक नीलत  तथा कायिक्रम 
अनिुार िम्झौतामा उल्िेक्खत  िति अनिुारिंस्था 
आफैिे िंचािन गने गरी ठदर्न ेरकमिार्ि िनाउने ि,   

(थ)  "िात्रवतृ्ती" िन्नािे] गाउँपालिका लित्र हाि विोवाि गने 
िामदुावयक ववद्याियमा अध्ययन गरेका वा िामदुावयक 
ववद्याियवाट SEE पाि गरर उच्च क्ििा तथा प्राववलिक 
क्ििा अध्ययन गरेका दलित, अपाङ, ववपन्न तथा 
िेहन्दार ववद्याथीिाई ठदर्न े अनिुकु्च २ अनिुारको 
िहयोगिाई वझुाउदि,  

(द) “गाउँपालिका” िन्नािे राक्सिराग गाउँपालिका िम्झन ु
पदिि,  
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पररच्िेद २ 
प्राथलमकता िते्र र िंस्थाको िूची दताि 

३. प्राथलमकता िते्रहरू 
  गाउँपालिकािे अनदुान उपिब्ि गराउन प्रस्ताववत स्वीकृती 

देहायका प्राथलमकताका आिारमा गनुिपनेि : 

३.१  मवहिा, दलित, आठदवािी िनिाती र वपिलडंका 
िमदुायहरुिंग िम्बक्न्ित आयमूिक, िीपमूिक, 

रोिगारीलिििना ंव िमता ववकाि गनि कायिक्रमहरु 
३.२  िम्पदा िंरिा र पयिटन ववकाि  िम्बन्िी 

कायिक्रमहरु,  

३.३  िरिफाई, फोहोरमैिा ब्यबस्थापन,वाताबरा िंरिा, 

िम्वििन र ववकाि िम्बन्िी कायिक्रमहरु, 

३.४   ववपद िोक्खम न्यनुीयकरा िम्बन्िी कायिक्रमहरु, 

३.५   िमदुायमा आिाररत िहिालगतामिुक कायिक्रमहरु, 

३.६   िहरी तथा ग्रालमा गररबी न्यनुीकरामा िहयोग 
प¥ुofpन ेकायिक्रमहरु, 

३.७  बाि ववकाि, बािश्रम उन्मूिन, बािस्वास््य, बािक्ििा, 
बािअलिकार, बािमनोववज्ञान  िम्बक्न्ि कायिक्रमहरु । 

३.८  खेिकुद ववकाििँग िम्बक्न्ित कायिक्रमहरु 

३.९  स्थानीय टोि, िमदुायका िमता ववकाि, िनचेतना 
अलिवठृद, पूवाििार ववकाि,  िामाक्िक  पररचािन ंवं 
िहिागीतामूिक कायिक्रम 

३.१०   स्थानीय श्रोत र िािन पररचािन हनुे कायिक्रमहरु। 

३.११ ज्येष्ठ नागररक,अपांगता िंका ब्यक्ति,तथा अलत लबपन्न 
पररवारको स्वास््यमा ििुार गने कायिक्रमहरु । 
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३.१२ नेपाि िरकार र गाउँपालिकाको उद्दशे्य हालिि गनि 
िहयोग k'¥ofpg] कायिक्रमहरु 

३.१३ दीगो ववकािको िक्ष्य हालििगनि िहयोग k'¥ofpg] 
कायिक्रमहरु । 

३.१४  आलथिक िहायताको हकमा: 
क)  अिति अिहाय ववरामी  ख) अपाङ्ग, 
ग)  बेखची व्यक्तिहरु   घ) गररव 

३.१५ प्राकृलतक ववपक्त्त तथा ववपद्मा परेका अिहाय व्यक्ति 
तथा पररवारहरु 

३.१६ गाउँपालिकामा कायिरत कमिचारीहरुिार्ि िवटि 
रोगिागी (मटुु, मगृौिा, सयान्िर) स्वास््य उपचार गनि 
परेमा ।  

४.  िूक्च दताि 
गाउँपालिकाबाट प्रदान गररने िंस्थागत तथा कायिक्रम 
अनदुानका िालग गाउँपालिकाको िूचना  अनिुार िूक्च दताि गनुि 
पनेि । िूची दताि गदाि देहाय बमोक्िम कागिातहरु पेि 
गनुिपनेि तर आलथिक िहयोगका िालग िने िूची दताि हनुपुने 
िैन ।  
िूची दताि गनिका िालग आवश्यक कागिातहरुः 
१.  लनवेदनका िक्कि प्रलत, 
२.  दताि प्रमाापत्रको प्रलतलिपी नववकरा िवहत, 
३.  आयकर दताि प्रमाापत्रको प्रलतलिपी अक्घल्िो आ.व.को 

कर चतुिा प्रमाा िवहत, 
४.  िंस्थाको वविानको प्रलतलिपी, 
५.  गत आ.ब.को िेखा पररिा प्रलतवेदनको प्रलतलिपी, 
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६.  िंस्थाको िंचािक िलमलत वा कायि िलमलतको बैिकको 
लनािय प्रलतलिपी, 

७.  वडािे कायिक्रम उपयतुि िलन गरेको लिफाररिको 
िक्कि पत्र,  

८.  अक्घल्िो वषिमा(यठद अनदुान लिंको िं) प्राप्त गरेको 
िहयोग रकम र िोबाट िंका उपिक्ब्ि, खचिको 
लबबरा िम्बक्न्ित पदालिकारीिे प्रमाक्ात गरी पेि गनुि 
पने,   

९.  िमाि कल्याा पररषदमा आवि िंको वा क्िल्िा 
प्रिािन कायािियमा िामाक्िक िंस्थाको रुपमा दताि 
िंको प्रमाा पत्रको प्रलतलिपी, 

१०  गाउँपालिकािे गैर िरकारी िंस्थाको मौिदुा िूक्चमा 
िकु्चकृत गरेको लनस्िाको ] प्रलतलिपी, 

११. िंचािन गररन े बावषिक वा पटके कायिक्रमको ववस्ततृ 
वववरा,  

१२. िंस्थाको गत वषिको आय ब्यय वववरा र हािको 
आलथिक अबस्था िलनने कागिपत्रहरु,   

१३. चाि ु आलथिक वषिमा िंचािन गने कायिक्रमहरुको  
वववरा,  

१४. िंस्थाको िञ्चािक िलमलत वा कायि िलमलत िदस्यहरुको 
वववरा,  
उपरोति कागिपत्रहरु िंस्थाको अध्यि वा िक्चवबाट 

प्रमाक्ात गरी िाप िगार् पेि गनुि पने,  
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पररच्िेद ३ 
अनदुान तथा आलथिक िहायताको प्रकार र प्रवक्रयाहरु 

५. अनदुानका प्रकारहरु,  

यि कायिलबलि बमोक्िम प्रदान गररने अनदुान देहाय बमोक्िम 
हनुेि, 
(क) िंस्थागत अनदुान 
(ख) कायिक्रम अनदुान 
(ग) आलथिक िहायता 

६. अनदुान ववतरा गनि प्रवक्रयाहरु 
(क)  िंस्थागत  अनदुान: 

कुन ै पलन िरकारी िंस्था, अिििरकारी िंस्था,िहकारी 
िंस्थावा कानून बमोक्िम  स्थावपत  गैर नाफामूिक  
िंस्थाहरुिार्ि ययििंस्थािे पेि गरेकोप्रस्ताव  दफा ३ मा 
उल्िेक्खत प्राथलमकताको आिारमा कायिक्रम स्वीकृत गरी 
िंस्था आफैिे िम्पूाि कायि गने गरर प्रगलत वववराका आिारमा 
लनकािा उपिब्ि गरार्नेि ।  यिरी िम्बक्न्ित िंस्थािे 
कायिक्रम बनार् खचि गनेगरर  लनकािा  पिाउँदा उति कायिको 
िेखा परीिा प्रलतवेदन  िमेत  उपिब्ि गराउने व्यवस्था 
िमेतिम्झौतामा उल्िेख गनुि पनेि । 

(ख) कायिक्रम अनदुानः 
कुन ै पलन िरकारी िंस्था, अिििरकारी िंस्था,िहकारी 

िंस्था वा कानून बमोक्िम स्थावपत गैर नाफामूिक 
िंस्थाहरुिाई ययि िंस्थािे पेि गरेको प्रस्तावको दफा ३ मा 
उल्िेक्खत प्राथलमकताका आिारमा कायिक्रम स्वीकृत      

गररनेि  । 
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उति कायिको गाउँपालिकाबाट गठित िामाक्िक िलमत 
तथा गाउँकायिपालिकाबाट खटाईंको कमिचारी ंवं 
गाउँपालिकािे आवश्यक िानकेो अन्य कुनै िलमलत वा 
पदालिकारीिे अनगुमन मूल्याँकन गरर कायि प्रगलत वववराका 
आिारमा िोििनाि स्वरुप रकम उपिब्ि गरार्नेि, तर िरुुमा 
स्वीकृत कायिक्रमको ंकलतहार् रकम पेश्की स्वरुप उपिब्ि 
गराउन िवकनेि । अक्न्तम वकस्ता रकम िने कायि प्रगलत र 
कायि िम्पन्न िं प्ात मात्र उपिब्ि गराउन िवकने ि । 

(ग)  आलथिक िहायता: 
आलथिक िहायताका िालग व्यक्ति वा िंस्थाको लनवेदन 

प्राप्त िं पलि स्वीकृत बिेटको पररिी लित्र रही अलिकार प्राप्त 
अलिकारीिे देहाय बमोक्िम रकम ितुिानी गने लनािय गनि 
िसनेि । 

क. अध्यिबाट रु.१५,०००।– िम्म 

ख. कायिपालिकाको लनािय वाट १५,०००।– हिार देक्ख 

२०,०००।– िम्म । 
 

पररच्िेद ४ 
७.  अनदुानका ववषयगत िते्रहरु  

७.१ िैक्िक तथा िनचेतनामूिक कायिक्रमहरु 

७.२  बिृ विृा आश्रमहरु िंचािन िम्बक्न्ि कायिक्रमहरु 

७.३ राहत तथा पनुिस्थापना िम्बक्न्ि कायिक्रमहरु 

७.४ वातावरा, िि बाय पररवतिन  िंरिा , ववकाि र 
िम्वििन िम्बक्न्ि कायिक्रमहरु 

७.५ प्रकोप तथा ववपद व्यवस्थापन र पवुि तयारी िम्बक्न्ि  
कायिक्रमहरु 
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७.६ स्वास््य क्िववरहरु, रतिदान कायिक्रमहरु, वविेष खोप 
कायिकमहरु 

७.७ अपाङ्ग बािबालिका हेरचाह, उिार, क्ििा र पनुिस्थापना 
िम्बक्न्ि कायिक्रमहरु 

७.८ मिानघाट, क्चहान, वक्रया पतु्री दाह िंस्कार व्यवस्थापन  
िम्बक्न्ि कायिक्रमहरु   

७.९ िकुुम्बािी िमस्या िमािान िम्बक्न्ि कायक्रमहरु 

७.१० घरेि ुबाि श्रलमक िम्बक्न्ि कायक्रमहरु 

७.११ िडक बाि बालिकाका पनुस्थापना, उिार िम्बक्न्ि 
कायिक्रमहरु 

७.१२ वेवाररिे िडक मानव (मानलिक रोगी, विृ, घरबार 
लबवहन मालनिहरु) िम्बक्न्ि कायिक्रमहरु  

७.१३ बेरोिगारका िालग िीपमिुक तािीम (गैर नाफामिुक) 
िञ्चािन गनि] िंस्थाहरु   

७.१४ विृारोपा (नदी वकनार, िडक पेटी, िावििलनक स्थि 
आठद) िम्बक्न्ि काय गनि] िंस्थाहरु  

७.१५ स्थानीय िाषा, िंस्कृलत िंरिा र ववकाि िम्बक्न्ि 
कायिक्रमहरु 

७.१६ राविय तथा अन्तराविय िम्पदा िंरिा, ववकाििँग 
िम्बक्न्िt कायिक्रमहरु 

७.१७ ऐलतहालिक  पोखरी,  उिान,  पाटी,  पौवा,  ित्ति,  मक्न्दर,  

गम्बा,  देवि आठदका  िंरिा,  िम्बद्र्िन,  

ववकाििम्बक्न्ि कायिक्रमहरु 

७.१८ स्थानीय िात्रा, पवि, उयिव र यस्तै प्रकारको िम्बक्न्ि 
कायिक्रमहरु 
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७.१९ खेिकुदका ववकाििँग िम्बक्न्ित स्थानीय,क्िल्िा तथा 
राविय स्तरका कायिक्रमहरु 

७.२० स्थानीय िनचेतना मिुक िकारायमक िोच अलिववृि 
गराउने उिेश्यिे िंचालित कायिक्रमहरु 

(ख) कायिक्रम अनदुान 
१. स्वास््य िंस्था, ववद्यािय तथा िामदुायीक िवन आठद, लनमािामा 

आलथिक तथा प्राववलिक  िहयोग : 
ववद्यािय र िामदुावयक  िवन लनमािा,  ििुार,  

क्िाोिार,  ममित गनिका िालग आलथिक वा प्राववलिक िहयोग 
आवश्यक िंका लिक्खत िानकारी कायािियिे प्राप्त गरी 
स्वीकृत िंमा, प्राववलिकबाट पषु्ट्यार् गररंका िागत अनमुान, 

अन्य लनकायको िहिागीता िम्बक्न्ि लिक्खत  प्रलतबिता, 
िम्बक्न्ित  पििे व्यहोनि आलथिक तथा  प्राववलिक  िागत 
मलु्य खुिेको  वववरा िवहतको  कागिातिाई  आिार लिईन ु 
पने ि ।  ययस्ता िवन लनमािामा िहयोग उपिब्ि गराउँदा 
कुि िागतको िैिठ्ठी प्रलतितिे हनु आउन ेरकम वा पाँचिाख 
िन्दा बवढ नहनुे गरी उपिब्ि गराईने ि ।  

२.  स्वास््य, क्ििा, िाषा, िंस्कृलत, मेिलमिाप  केन्र, पाटी पौवा 
िति, खेिकुद, विृारोपा, वातावरा िंरिा, ववकाि तथा 
िंबद्र्िन  िम्बक्न्ि कायिक्रम : 

क)  माग रकमको प्रयोिन, उदेश्य र िोको प्रयोगबाट 
गाउँपालिका वा गाउँवािीिार्ि हनुिसने प्रययि वा 
अप्रययि फाईदाको मापन िवहतको अनदुान माग 
लनवेदकबाट प्राप्त गनुिपने ि । 

ख)  माग अनिुारका कायिक्रम िंचािन हनुे स्थान र 
िागतको यवकन र िो कायिक्रम िंचािन गनि िाग्न े
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खचिव्यहोने श्रोतहरु लनवेदकबाट स्पष्ट खुिाउन पने 
ि । 

ग)  यस्ता कायिक्रमहरू गाउँकायिपालिकाको बैिकबाट वा 
गाउँ कायिपालिका बैिकबाट अलिकार प्रययायोिन िं 
अनिुार स्वीकृत िई कायािन्वयन गररने ि । 

घ)  आलथिक िहायता तथा कायक्रम िहयोगको िानकारी 
िम्बक्न्ित िंस्था वा व्यक्तििाई िमाक्िक लबकाि 
िाखािे स्वीकृलत िंको लमलति यथािसय चाँडा ठदन ु
पनेि । 

३. खेिकुद 

(क)  िम्बक्न्ित वडाबाट खेिकूद कायिक्रम िंचािन गनि 
उपयतुि र आवश्यक ि िनी गरेका लिफाररि पत्र । 

(ख)  िम्बक्न्ित कायि िलमलतिेगाउँपालिकािँग आलथिक 
िहयोग लिर् कायिक्रम िंचािन गने िलन गरेका 
लनािय र गाउँपालिकामा िम्पकि  र िमन्वय गने 
पदालिकारीको नाम र पद खुिेको आलिकारीक      
पत्र । 

(ग)  िम्बक्न्ित लनकायमा दताि िंको प्रमाा पत्रको 
नववकरा िवहतको प्रलतलिपी  । 

(घ)   वविानको प्रलतलिपी । (पवहिे पेि िंको िं 
आवश्यक नहनुे) 

(ड)  खेिकुद िञ्चािन िमय तालिका िवहत ववष्ट्ततृ 
वववरा 

माथी उल्िेक्खत वववरा िवहत खेिकुदको िालग 
आलथिक िहयोग माग िंमा उपयतुि र आवश्यकताको 
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आिारमा देहाय बमोक्िम िम्म िहयोग उपिब्ि गराउन 
िसनेि ।  

अ. फुटबि, िलिबि,कराँटे िस्ता खेिकुदको िालग  

 क्िल्िा स्तररय प्रलतयोलगतामा रु.३०,०००।– िम्म 

 गाउँ स्तररय प्रलतयोलगतामा रु. २५,०००।– िम्म 

 वडा वा टोि स्तररय प्रलतयोलगतामा रु.५,०००।– 
िम्म 

आ.  टेबि टेलनि, व्याडलमण्टन, डौड िस्ता खेिकुदको िालग  

 क्िल्िा स्तररय प्रलतयोलगतामा रु.१५,०००।– िम्म 

 गाउँ स्तररय प्रलतयोलगतामा रु. १०,०००।– िम्म 

 वडा वा टोि स्तररय प्रलतयोलगतामा रु.३,०००।– 
िम्म 

र्. बवुिचाि, बाघचाि, सयररमबोडि िस्ता खेिकुदको िालग  

 क्िल्िा स्तररय प्रलतयोलगतामा रु.१०,०००।–िम्म 

 गाउँ स्तररय प्रलतयोलगतामा रु. ८,०००।– िम्म 

 वडा वा टोि स्तररय प्रलतयोलगतामा रु.२,०००।–
िम्म 

तर गाउँपालिकाको आयोिनामा हनु े प्रलतयोलगताको 
हकमा कायिपालिकाको लनाियबमोक्िमको बिेट उपिब्ि 
गराउन बािा पने िैन । 

४.१  औषिी उपचार 

गाउँपालिकािे औषिी उपचारकािालग िहयोग उपिव्ि 
गराउँदा लनम्नप्रवक्रया अविम्वन गनेि : 

क) िम्वक्न्ित व्यक्ति वा नीिका अलििावक वा नीिको 
िंरिकको लनवेदन । 
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ख)  लनवेदन िाथ िम्वक्न्ित अस्पताि, नलििङ होम वा स्वास््य 
क्सिलनक वा िाँच गने स्वीकृत क्चवकयिकिे िाँच गरेका 
प्रमााका प्रलतलिपी तथा औषिी खररदको ववि िपािर् । 
यस्ता कागिात लनवेदन ठदने लमलत िन्दा २ दरु् मवहना 
पूरानो िंमा मान्य हनु िैन । 

ग)  िम्वक्न्ित क्चवकयिकिे उपचारका िालग िेखी ठदंका 
औषिीहरुको वववरा र िो खररदका  िालग अनमुालनत 
िाग्ने खचिको वववरा । 

घ)  कडा रोग िालग अपरेिन गनुिपने, कुनै अङ्ग फेनुिपने वा 
उपचारका िालग िेरै खचििाग्ने िंमा िोका िालग 
मेलडकि वोडिको िफाररि पेि गनुि पनेि । 

ङ)  औषिी उपचार िहयोग ंक व्यक्तििाई रोग र उपचारको 
प्रकृलत हेरी गाउँपालिकाको अध्यििे लनाािय अनिुार ंक 
पटकमा रु.१५,०००।(पन्रहिार रूपैंया) िम्म िहयोग 
उपिव्ि गराउन िसनेि । तर उपलबलनयम (घ) 
वमोक्िम मेलडकि वोडिको लिफाररि िहीत िहयोग  माग 
िंको हकमा गाउँकायिपालिकाको वैिकमा पेि गरी 
लनािय िं वमोक्िम अलिकतम रू ५०,०००।– 
(पचािहिार रूपैंया) िम्म िहयोग उपिव्ि गराउन 
िवकनेि । 

(च) औषिी उपचार िहयोग उपिव्ि गराउंदा गाउँपालिका 
िामाक्िक ववकाि िाखा(स्वास््य)बाट उिान िई आलथिक 
प्रिािन िाखा िमेतको बिेट िम्बन्िी राय लिई प्रमखु 
प्रिािकीय अलिकृत िमि पेि हनुेि । 
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४.२  प्रकोप व्यवस्थापन िहयोग 

 गाउँपालिकािे प्रकोप व्यवस्थापनको िालग िहयोग 
उपिव्ि गराउँदा लनम्न प्रवक्रया अविम्वन गनेि ।  

क. आगिागी वा वावढ पवहरो वा चयाङ वा ययस्तै प्रकारको 
अन्य प्रकोपिे] घर िग्गा वा िन िम्पलत नष्ट िंमा 
िम्वक्न्ित व्यक्ति वा नीिको नक्िकको पररवारिेनेपािी 
नागररकता प्रमाा पत्रको प्रलतलिवप िवहतको लनवेदन ठदन ु
पनेि । 

ख. लनवेदन  िाथ िम्वक्न्ित  वडाको क्िफाररि पत्र,  प्रहरी 
प्रिािनको िलत वववरा िवहतको क्िफाररि पत्र । यस्ता 
कागिात लनवेदन ठदने लमलत िन्दा २दरु् मवहना पूरानो 
िंमा मान्य हनु िैन । 

ग. खण्ड (क) मा उल्िेक्खत प्रकोपिे घर िग्गा वा िन 
िम्पलत नष्ट िई िहयोग  उपिव्ि  गराउंदा 
गाउँपालिकाको तोवकंको िाखावाट उिान िई आलथिक 
प्रिािन िाखा िमेतको बिेट िम्बन्िी राय लिई प्रमखु 
प्रिािकीय अलिकृत िमि पेि हनुेि । 

घ.  प्रकोपिे घर िग्गा वा िन िम्पलत नष्ट िंको पररवारिाई 
िलतको वववरा हेरी गाउँपालिकाअध्यिको  लनाािय 
अनिुार ंक पटकमा रु.१०,०००।(दिहिार रूपैंया) 
िम्म िहयोग उपिव्ि गराउन िसनेि । तर िनिन 
िमेत िूिो मात्रामा िलत िंको िंमा 
गाउँकायिपालिकाको वैिकमा पेि गरी लनािय िं वमोक्िम 
अलिकतम रू.२५,०००।– (पक्च्चि हिार रूपैंया) िम्म 
िहयोग उपिव्ि गराउन िवकनेि । 
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५.  िात्रवकृ्त्त 
गाउँपालिका िते्रलित्रका िरकारी तथा नीक्ि 

ववद्याियमा अध्ययनरत गरीव तथा िेहेन्दार ववद्याथीहरुिार्ि 
लनम्न आिारहरू लबश्लषेाा गरी िात्रवतृ्ती उपिव्ि गराईनेि : 

क)  िात्रवलृत उपिब्ि गराउनपुने अवस्थाको ववद्याथीिाई 
गाउँपालिका िते्रलित्र िंचालित ववद्याियमा लनिलु्क 
अध्ययन गराउन तोवकंको] प्रवक्रया बमोक्िम िनोट गरी 
लिफाररि गररने ि । प्रययेक िंस्थागत ववद्याियिे कूि 
िनािको १० प्रलतित ववपन्न पररवारका ववद्याथीिाई 
गाउँपालिकाको लिफाररिमा लनिलु्क अध्ययन गराउन ु
पने ि । लनक््त आय निंका लबपन्न पररवारका 
वािवच्चा, िारररीक अपाङ्ग, अलििावक निंका 
वािबालिका, दलित, लबपन्न िनिाती ंव िकुुम्वािीका 
बािबालिकाहरुिाई यो िात्रवतृ्ती का िालग  प्राथलमकता 
ठदईनेि । 

ख)  िात्रवतृ्तीका िालग ववद्याथी वा अलििावकिे िम्वक्न्ित 
वडाबाट िात्रवतृ्ती आवश्यक िंको िलन वकटानी िाथ 
गरेका लिफाररि पत्र र िम्वक्न्ित ववद्याियको ंक 
वषिको िाग्ने कुि िैक्िक खचि खुिाई गरेका लिफाररि 
पत्र िाथ लनवेदन पत्र पेि गनुि पनेि । 

ग)  यिरी पेि िंपिी योिना िाखा/क्ििा िाखािे 
आवश्यक कुरावझुी al9मा ंक वषिका  िालग िात्रवतृ्ती 
उपिव्ि गराउन व्यहोरा िवहत खुिाई लिफारीि 
गाउँपालिका िमि पेि  गनेि ।  

घ)  स्वीकृतीकािालग पेि हनु आंका िात्रवतृ्ती िम्मन्िी 
आवेदन िामक्िक िलमलतमा पेि गरी लनािय िं 
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बमोक्िम गनुिपने ि । लबध्यािय क्ििा परुा गरी 
उच्चक्ििा अध्ययन गनि कठिन िंका तथा लनक््त आय 
निंका लबपन्न पररवारका ववद्याथी, िारररीक अपाङ्ग, 

दलित, लबपन्न िनिाती ंव िकुुम्वािीका ववद्याथीहरुिाई 
कायिपालिका बैिकबाट लनािय िं बमोक्िम िात्रवतृ्ती 
प्रदान गररन े ि । अध्ययनको लबषयहेरी िात्रवतृ्तीको 
कुि िहयोग रकम वावषिक रु.५०,०००।(पचाि 
हिार) िन्दा वढी हनुेिैन । िात्रवतृ्ती उपिव्ि 
गराउने/नगराउने अलिकार गाउँपालिकामा िरुक्ित 
रहनेि । 

ङ)  िात्रवतृ्ती पाउने ववद्याथीिे गाउँपालिकावाट रकम िगेका 
लमलति १५ ठदनलित्र िैक्िक िामाग्री खररद गरेका 
ववि, ljBfno z'Nsको ववि िपािर् िामाक्िक लबकाि 
िाखा (क्ििा) मा पेि गनुिपनेि । 

च)  ववद्याथीिे ववद्याियका हरेक पररिाका नलतिाका 
प्रमाक्ात प्रलतलिपी नलतिा प्राप्त गरेको लमलतिे ७ 
ठदनलित्र क्ििा िाखामा पेि गनुि पनेि । िोही 
नलतिाका आिारमा िात्रवतृ्ती लनरन्तर ठदने वा नठदने 
लनािय गाउँपालिकािे गनि िसनेि । 

ि)  ंक पटक िात्रवतृ्ती पार्िकेका ववद्याथीिे ववद्याियको 
वावषिक पररिामा उयकृष्ट नलतिा प्राप्त गरेमा मात्र 
गाउँपालिकािे िात्रवतृ्ती लनरन्तर उपिव्ि गराउनेि  । 
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पररच्िेद ५ 

८. िंस्थागत कायिक्रम प्रस्ताव पेि गने: 
गाउँपालिकािे िूक्चकृत िंस्थाहरुबाट प्रस्ताव माग गनि 

िसनिे । िंस्थाहरुिे अनदुान माग गनुिपरेमा देहाय बमाक्िम 
कागिात िवहत प्रस्ताव पेि गनिपनेि । तर व्यक्तिगत 
आलथिक िहायताका िालग लनवेदन मात्र िंपलन पगु्नेि । 
प्रस्तावका िाथमा पेि गनुिपने आवश्यक  कागिातहरु : 

८.१  लनिािररत ढाँचाका प्रस्ताव िवहतको लनवेदन प्रलत,    

८.२  िंस्था दताि प्रमाापत्रका नववकरा िवहतको प्रलतलिपी,   

८.३  आयकर दताि प्रमाापत्र र अक्घल्िो आ.व.को कर चतुिा प्रमाा 
िवहतको प्रलतलिपी,   

८.४  िंस्थाका वविानका प्रलतलिपी,   

८.५  िेखा पररिा प्रलतवेदनका प्रलतलिपी,  

८.६  िंस्थाको िंचािक िलमलत वा कायि िलमलतको बैिकका लनािय 
प्रलतलिपी,    

८.७  वडािे कायिक्रम उपयतुि िलन गरेको लिफाररिको िक्कि पत्र, 
८.८  अक्घल्िा वषिमा (यठद लिंको िं) प्राप्त गरेको िहयोग रकम 

र िोबाट िंका उपिक्ब्ि, खचिको लबबरा िम्बक्न्ित 
पदालिकारीिे प्रमाक्ात गरी पेि गनुि पने,   

८.९  िमाि कल्याा पररषदमा आवि वा क्िल्िा प्रिािन 
कायािियमा दताि िंको प्रमाा पत्रका प्रलतलिपी, 

८.१०  गाउँपालिकामा मौिदुा िूक्चमा िकु्चकृत िंको प्रलतलिपी, 
८.११  िंचािन गररने बावषिक वा पटके कायिक्रमको ववस्ततृ वववरा,  

८.१२  िंस्थाको गत वषिको आय ब्यय वववरा,   

८.१३  आलथिक वषिमा िंचािन गने कायिक्रमहरुको वववरा,  

८.१४  िंस्थाको कायि िलमत िदस्यहरुको वववरा,  
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९.   प्रस्ताव िनौट तथा स्वीकृलत: 

    प्रस्ताव प्राप्त िंपलि िम्बक्न्ित िाखािे पररयोिना िनौटका 
िालग देहाय बमोक्िम कुराहरु िं निंको िाँच गनेि । 
प्रस्ताव िनौटका िालग देहाय बमोक्िम िंको हनुपुनेि : 

९.१  प्रस्तावका िाथमा दफा ८ मा तोके बमोक्िम कागिातहरु 
िंको  । 

९.२  प्राप्त प्रस्ताव गाउँपालिकाको वावषिक नीलत तथा कायिक्रमको 
प्राथलमकतामा परेको । 

९.३  प्रस्तावमा िहयोग वा िहकायि गनि माग गरेका कायिक्रमको 
हकमा लनम्न कुराहरु स्पष्ट िंको हनुपुने: 

क)  कायिक्रममा िहकायि गने िंस्था तथा लनकायहरु । 

ख) कायिक्रमको िंचािन गनि ववलिन्न िंस्था तथा 
लनकायहरुबाट बेहोररन ेरकमहरु  ।  

ग)  रकम प्राप्त गने िमय  

घ)  रकम प्राप्त गने तरीका 
९.४  उल्िेक्खत वववराहरु पूरा िंपलि िम्बक्न्ित योिना िाखावाट  

िंस्थाको कायाििय तथा कायिक्रमिंचािन स्थिको लनररिा 
गनि िसनेि । लनररिाका क्रममा लनररिा कताििे िंस्थाको 
िौलतक स्रोत िािन, िनिक्ति तथा िमता िम्वन्िमा िमेत 
अध्ययन गनुि पनेि । 

९.५  योिना िाखािे िंस्थाको लनररिा गरी िो को प्रलतवेदन 
प्रस्ताव िाथ िंिग्न गरी िो प्रस्ताव लिफाररि िवहत अलिकार 
प्राप्त अलिकारी िमि पेि गनुिपनेि । 

९.६  मालथ िनुिकैु िेक्खंका िंतापलन प्रस्ताव स्वीकृत गने नगने 
अलिकार गाउँपालिकामा लनवहत रहनेि । 
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९.७  िम्झौता: अनदुान प्रस्ताव िनौट िर् स्वीकृती िं प्ात 
िम्बक्न्ित िंस्था र गाउँपालिकाबीच िम्झौता गनपुनेि । 
िम्झौता िं प्ात िंस्थािे िम्झौतामा उल्िेक्खत बुदँा 
बमोक्िम कायिक्रम िंचािन गनुि पनेि । तर १० दि हिार 
रुपैया िन्दा कम अनदुान रकम र आलथिक िहायता रकमका 
िालग िम्झौता गनुिपने िैन ।  

 

पररच्िेद ६ 

अनदुान रकमको ितुिानी प्रवक्रया 
१०.  गाउँपालिकािे िंस्थागत, कायिक्रमगत र आलथिक िहायता स्वरुप 

प्रदान गररन ेरकम ितुिानी गने प्रवक्रया देहाय बमाक्िम हनुिे : 
िम्झौता िंपलि िम्झौतामा उल्िेख िंअनिुार 

कागिात िवहत िम्बक्न्ित िंस्थािे रकम माग गनिपनेि । 
गाउँपालिकािे रकम िन े कायििम्पन्न प्रलतवेदनका आिारमा 
मात्र उपिव्ि गराउन पनेि ।  

११.  िंस्थािार्ि उपिब्ि गराउने रकम ंकाउन्टपेयी चेक माफि त 
हनुेि । 

१२.  १५,०००। रुपैयािम्मको िहयोग िंस्थािार्ि परैु उपिब्ि 
गरार्नेि र िो िन्दा बढीको िहयोग िम्झौतामा उल्िेख 
गररं अनिुार वकस्ताबक्न्दमा उपिब्ि गरार्नेि  । 

१३.  १५,०००। िम्मका िंस्थागत वा कायिक्रम अनदुान िंस्थािार्ि 
उपिब्ि गराउँदा िम्झौता नगरर खचि प्रमााका आिारमा 
ंकमषु्ठ उपिब्ि गराउन िवकनेि । 

१४.  िम्झौता अनिुारका कायि निंमा बाकंी रकम उपिब्ि गरार्ने 
िैन र िो िम्झौतागनि िंस्थाहरुबाट अनदुान वापत उपिब्ि 
गरार्ंका रकम िरकारी बाकँीिरह अििुउपर गररनेि  । 
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१५.  प्रगलत वववरा पेि नगने िंस्थाहरुिार्ि पनुः िंस्थागत तथा 
कायिक्रम िहयोग उपिब्ि गराउन िैन । 

१६.  मालथ िनुिकैु िेक्खंका िंतापलन व्यक्तिगत आलथिक िहायता 
रकम बढीमा रु.१००००।– िम्म हनुेि र उति रकम 
लनवेदनका आिारमा अवस्था हेरी उपिव्ि गराउन िवकनेि । 
आलथिक िहायता उपिब्ि गराउने वा नगराउने अलिकार 
गाउँपालिकामा लनवहत रहनेि । 

 

पररच्िेद ७ 
लनररिा, अनगुमन तथा मलु्याकँन प्रलतवेदन 

१८. िम्झौता अनिुारका कायि िं निंका िम्बन्िमा िानकारी 
लिन िम्बक्न्ित िाखािे लनररिा वा अनगुमन गनुिपनेि । 
यिरी िमय िमयमा लनररिा, अनगुमन तथा मूल्याँकन 
गरींका प्रलतवेदन  िम्बक्न्ित िाखािे िावििलनक     
गनुिपनेि  । 

१९. यिरी  लनररिा, अनगुमन तथा मूल्याँकन कायिमा िहयोग 
पयुािउन ुिम्बक्न्ित िंस्थाका कतिव्य हनुेि । 

२०. िंस्थािे कायिक्रम िञ्चािनमा िाग्न े आवश्यक िम्पूाि 
िामग्रीहरुको व्यवस्थापन आफैिे गरे नगरेका ववषयमा िमेत 
अनगुमन गनुि पनेि । 

२१. अनगुमन र मूल्याँकनबाट प्राप्त प्रगलत वववराका आिारमा मात्र 
बाँकी अनदुानका वकस्ता रकम ितुिानीकािालग लिफारीि गनुि 
पनेि । 

२२. मालथ िनुिकैु िेक्खंका िंतापलन आलथिक िहयोग रकमका 
ितुिानी लनयमानिुार प्रलतवेदन  आवश्यक निंको स्पष्ट 
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नीलतगत लनािय िंकाको हकमा अनगुमन तथा मूल्याँकन 
प्रलतवेदन आवस्यकता पने िैन । 

 
पररच्िेद ८ 
लबलबि 

२४.  कारबाहीः  यि लनदेक्िका ववपररत आलथिक अनदुान तथा 
िहयोग ववतरा गररंमा,  ययस्ता आदेि ठदने, आदेि ठदन 
लिफारीि तथा िहयोग गने र ितुिानी गने कमिचारी तथा 
पदालिकारी बाट अििु उपर गररनेि ।  
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अनिुकु्च १ 

स्वास््य उपचारमा ठदर्न ेअनदुान 

१.  मटुुको िल्यवक्रया गनुि पने िंमा रु ५०,०००। िम्म 

२.  मगृौिा फनुिपने िंमा रु ५०,०००। िम्म  

३.  सयान्िर रोगको उपचारमा िल्यवक्रया गनुि पने िंमा 
५०,०००। िम्म 

४.  लि.न. १,२ र ३ का रोगहरुको िल्यवक्रया निर् उपचारको 
हकमा मात्र रोगको अवस्था अनिुार १५,०००। िम्म िहयोग 
गनि िवकने ि । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



v08M )@ ,;+VofM @$, /flS;/fË ufpFkflnsf, :yfgLo /fhkq efuM @ ldltM @)&%÷!!÷@& 
 
 

24 
 

अनिुकु्च २ 

िात्रवतृ्ती तफि  
१. M.B.B.S अध्ययनका िागी ५०,०००। िम्म ।  

२.  प्राववलिक तफि को स्नातक अध्ययनको ( र्क्न्िलनयर, पि,ु कृषी, 
नापी र वन आदी) िागी ४०,०००। िम्म  

३. प्राववलिक तफि को प्रववाता प्रमाापत्र अध्ययनको (िव 
र्क्न्िलनयर, नलिङ, पि,ु कृषी, नापी र वन आदी) िागी 
३०,०००। िम्म 

४.  प्राववलिक तफि को SLC  अध्ययनको (  अहेव, अनलम, १८ मवहने 
तथा २० मवहने कृवष पि,ु नापी, वन तालिम र ल्याव टेक्सनलियन 
आदी)िागी २५,०००। िम्म  

५.  प्राववलिक अध्ययन वाहेक अन्य अध्ययन तफि  १०,०००। िम्म 
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