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राक्सिराङ्ग गाउँपालिका  

अनुदान तथा आलथिक सहायता लनदेलिका– २०७५ 
 

प्रस्तावना 

राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाबाट लवलिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुिार्ि  प्रदान गररने आलथिक, प्रालवलिक, कायिक्रम 

तथा लिन्सी मािसामान िगायतका अनुदान लिटो, िररतो, लमतब्ययी, पारदिी ंवं प्रिावकारी रुपमा प्रवाह गनि र अनुदान 

प्राप्त गने संघ संस्थाहरुिार्ि  अनुिालसत,  िबाफदेही, उत्तरदायी बनार्ि पररााम हालसि गनि, राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको 

कोषको सही सदुपयोग गनि र गराउन यो लनदेलिका क्सिकृत गरर िागु गररंको ि । 

पररचे्छद १ 

१.संलिप्त नाम र प्रारम्भः 
संलिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस निर्दनेिकाको िाम “राक्सिराङ्ग गाउँपालिका अिुर्दाि तथा आर्थिक सहायता निर्दनेिका 

२०७५”  रहिेछ । 

(२) यो निर्दनेिका कायिपानिकाबाट स्वीकृत भएको नमनत बाट िागु हुिछे । 
२.पररभाषा:  नबषय वा प्रसंगि ेअको अथि ििागेमा यस निर्दनेिकामा,  

(क)“ऐि” भन्नाि“े स्थािीय सरकार संचािि,ऐि २०७४”  िाइ जिाउिेछ, 
(ख)“सभा”  भन्नािे रानससराग गाउँपालिकाको गाउसभािाई जिाउिे छ,  

(ग)“कायिपानिका” भन्नािे रानससराग गाउँपालिकाको गाउ कायिपानिकािाइ जिाउिेछ,  



(घ) “नवधाि” भन्नाि ेससं्थाका स्वीकृत नवधाििाइ जिाउिे छ,  

(ङ) “सञ्चािक सनमनत वा कायिकारी सनमनत” भन्नािे ससं्थाको नवधाि अिुसार कायिकारीको रुपमा कायि गिे 

गरी गरित अनधकार प्राप्त सनमनतिाइि जिाउिे छ,  

(च) “संस्था” भन्नाि े प्रचनित कािुि बमोनजम गिीत सामानजक, आर्थिक, सानहनययक, िैनिक, बौनिक, 

धार्मिक, सााँस्कृनतक, वैज्ञानिक आदर्द कायिगिि गरित संघ, सहकारी, संस्था, सगंिि, सिब, अध्ययि केन्द्र, मण्डि, 

पररषर्द आदर्द गैर सरकारी निकायहरु र नवद्यािय, महानवद्यािय, स्वास््य संस्था h:tf सरकारी संस्थाहरुिाइि 

जिाउिेछ,  

(छ) “प्रस्ताव” eGgfn] कायिक्रमको नवस्तृत नववरण सनहत अिुर्दाि माग गररएका अिुसुनच १ वमोनजमको 

निवेर्दिसनहतको पररयोजिािाई जिाउिे छ,  

(ज) “िागत” eGgfn] कायिक्रमका िानग िाग्न ेकुि खचि रकमिाइि जिाउिे छ,  

(झ) “िेखा परीिण प्रनतवेर्दि” eGgfn] प्रचनित कािूि4fरा मान्द्यता प्राप्त िेखा पररिकवाट संस्थाको िेखा 

पररिण गरी दर्दएको प्रनतवेर्दििाइि जिाउिे छ,  

(ञ) “साविजनिक निनज साझेर्दारी” भन्नािे रानससराग गाउँपालिकासाँग करार गिि यो्य कािुिी ्यनति बीच 

िगािी,  सेवा प्रवाह र जोनखम संयतुि रुपमा बहि गिि इ्छुक भई भएका करार ्यवस्थािाई जिाउिे छ,  

(ट) िाभग्राही समहू eGgfn] cfof]hgf/sfo{qmdaf6 प्रययि िाभ प्राप्तगिे ्यनतिहरुको समूहिाइि जिाउिे छ,  

(ि) नविेष कोष भन्नाि ेऐि नियम बमोनजम खचि ि्ेन  स्थापिा भएको कोषिाइि जिाउिे छ,  

(ड) अिुर्दाि भन्नािे समाजका नवनभन्न िेत्रका नवकासको िानग गाउँपालिकाबाट कुिै व्यनति वा संस्थािाइि 

प्रर्दाि गररिे संस्थागत अिुर्दाि, कायिक्रम अिुर्दाि र पुाँजीगत अिुर्दाि समेतिाइि जिाउिे छ,  

(ढ) कायिक्रम अिुर्दाि eGgfn] िागत अिुमािका आधारमा सम्झौता गरी सम्झौतामा उल्िखे भए अिुसार 

दर्दईिे  वस्तुगत, आर्थिक तथा प्रानवनधक सहयोगिाई जिाउिे छ, 

(ण) आर्थिक सहायता eGgfn] नवपर्दका समयमा, संक्रमण अबस्थामा र असहाय तथा अनत गरीव व्यनतिहरुिाई 

स्वास््य उपचार तथा अन्द्य सहयोग नविा िागत अिुमाि अिुसूनच १ बमानजमका व्यनति वा ससं्थािाइि दर्दईिे 

आर्थिक तथा प्रानवनधक सहयोगिाइि जिाउिे छ,   

(त) “संस्थागत अिुर्दाि” भन्नाि े वार्षिक िीनत  तथा कायिक्रम अिुसार सम्झौतामा उल्िेनखत  िति 

अिुसारसंस्था आफैिे सचंािि गिे गरी दर्दइिे रकमिाइि जिाउिे छ,   

(थ) छात्रवQृL eGgfn] गाउँपालिका नभत्र हाि वसोवास गिे सामुर्दानयक नवद्याियमा अध्ययि गरेका वा 

सामुर्दानयक नवद्याियवाट SEE पास गरर उच्च नििा तथा प्रानवनधक नििा अध्ययि गरेका र्दनित,अपाङ,नवपन्न 

तथा जेहन्द्र्दार लवद्याथीिाइ दर्दइिे अिुसुनच २ अिुसारको सहयोगिाइ वुझाउर्दछ,  

(र्द) “गाउँपालिका” भन्नाि ेरानससराग गाउाँपानिका सम्झनु पर्दिछ,  
 

परर्छेर्द २ 



प्राथनमकता िते्र र संस्थाको सूची र्दताि 

३.प्राथनमकता िेत्रहरू 
 गाउँपालिकाि ेअिुर्दाि उपि्ध गराउि प्रस्तानवत स्वीकृती र्दहेायका प्राथनमकताका आधारमा गिुिपिेछ : 

३.१  मनहिा, र्दनित, आदर्दवासी जिजाती र नपछनडएका समुर्दायहरुसंग सम्बनन्द्धत आयमूिक, सीपमिूक, 

रोजगारीनसजििा एव िमता नवकास गिि कायिक्रमहरु 
३.२ सम्पर्दा सरंिण र पयिटि नवकास  सम्बन्द्धी कायिक्रमहरु,  

३.३ सरसफाई, फोहोरमैिा ्यबस्थापि,वाताबरण संरिण, सम्वधिि र नवकास सम्बन्द्धी कायिक्रमहरु, 

३.४  नवपर्द जोनखम न्द्युिीयकरण सम्बन्द्धी कायिक्रमहरु, 

३.५  समुर्दायमा आधाररत सहभानगतामुिक कायिक्रमहरु, 

३.६  िहरी तथा ग्रानमण गररबी न्द्युिीकरणमा सहयोग प¥ुofpिे कायिक्रमहरु, 

३.७ बाि नवकास, बािश्रम उन्द्मूिि, बािस्वास््य, बािनििा, बािअनधकार, बािमिोनवज्ञाि  सम्बनन्द्ध 

कायिक्रमहरु । 

३.८ खिेकुर्द नवकाससाँग सम्बनन्द्धत कायिक्रमहरु 

३.९  स्थािीय टोि, समरु्दायका िमता नवकास, जिचेतिा अनभवृदर्द, पूवािधार नवकास,  सामानजक  पररचािि 

एव ंसहभागीतामूिक कायिक्रम 

३.१०       स्थािीय श्रोत र साधि पररचािि हुि ेकायिक्रमहरु  । 

३.११  ज्येष्ठ िागररक,अपांगता भएका ्यनति,तथा अनत नबपन्न पररवारको स्वास््यमा सुधार गिे कायिक्रमहरु 

। 

३.१२ िेपाि सरकार र गाउपानिकाको उद्देश्य हानसि गिि सहयोग k'¥ofpg] कायिक्रमहरु 

३.१३ र्दीगो नवकासको िक्ष्य हानसिगिि सहयोग k'¥ofpg] कायिक्रमहरु । 

३.१४  आर्थिक सहायताको हकमा: 
क)   अिति असहाय नवरामी   ख) अपाङ्ग, 
ग)   बेखची व्यनतिहरु    घ) गररव 
३.१५ प्राकृनतक नवपनि तथा नवपद्मा परेका असहाय व्यनति तथा पररवारहरु 
३.१६ गाउपानिकामा कायिरत कमिचारीहरुिाइि जरटि रोगिागी (मुटु,मृगौिा,सयान्द्सर) स्वास््य उपचार गिि 

परेमा ।  

४. सूनच र्दताि 



गाउपानिकाबाट प्रर्दाि गररिे संस्थागत तथा कायिक्रम अिुर्दािका िानग गाउपानिकाको सूचिा  अिुसार सूनच 

र्दताि गिुि पिेछ । सूची र्दताि गर्दाि र्दहेाय बमोलिम कागजातहरु पेि गिुिपिेछ तर आर्थिक सहयोगका िानग भिे 

सूची र्दताि हुिुपिे छैि ।  
सूची र्दताि गििका िानग आवश्यक कागजातहरु  

१. निवेर्दिका सक्कि प्रनत, 

२. र्दताि प्रमाणपत्रको प्रनतनिपी िनवकरण सनहत, 

३. आयकर र्दताि प्रमाणपत्रको प्रनतनिपी अनघल्िो आ.व.को कर चुतिा प्रमाण सनहत, 

४. संस्थाको नवधािको प्रनतनिपी, 

५. गत आ.ब.को िेखा पररिण प्रनतवेर्दिको प्रनतनिपी, 

६. संस्थाको संचािक सनमनत वा कायि सनमनतको बैिकको निणिय प्रनतनिपी, 

७. वडािे कायिक्रम उपयुति भनि गरेको नसफाररिको सक्कि पत्र,  

८. अनघल्िो वषिमा(यदर्द अिुर्दाि निएको भए) प्राप्त गरेको सहयोग रकम र सोबाट भएका उपिन्ध, खचिको 

नबबरण सम्बनन्द्धत पर्दानधकारीि ेप्रमानणत गरी पेि गिुि पिे,   
९. समाज कल्याण पररषर्दमा आवि भएको वा नजल्िा प्रिासि कायािियमा सामानजक संस्थाको रुपमा र्दताि 

भएको प्रमाण पत्रको प्रनतनिपी, 
१० गाउपानिकाि ेगैर सरकारी संस्थाको मौजुर्दा सूनचमा सुनचकृत u/]sf] lg:;fsf] प्रनतनिपी, 

११. संचािि गररि ेबार्षिक वा पटके कायिक्रमको नवस्तृत नववरण,  
१२. संस्थाको गत वषिको आय ्यय नववरण र हािको आर्थिक अबस्था जनििे कागजपत्रहरु,   
१३. चाि ुआर्थिक वषिमा संचािि गिे कायिक्रमहरुको  नववरण,  
१४.  संस्थाको सञ्चािक सनमनत वा कायि सनमनत सर्दस्यहरुको नववरण,  
उपरोति कागजपत्रहरु ससं्थाको अध्यि वा सनचवबाट प्रमानणत गरी छाप िगाइ पेि गिुि पिे,  

परर्छेर्द ३ 
अिुर्दाि तथा आर्थिक सहायताको प्रकार र प्रदक्रयाहरु 

५.अिुर्दािका प्रकारहरु,  

यस कायिनबनध बमोनजम प्रर्दाि गररिे अिुर्दाि र्दहेाय बमोनजम हुिेछ, 

(क) संस्थागत अिुर्दाि 
(ख) कायिक्रम अिुर्दाि 
(ग) आर्थिक सहायता 
६.अिुर्दाि नवतरण गिि प्रदक्रयाहरु 



(क)  संस्थागत  अिुर्दाि: 

कुिै पनि सरकारी संस्था, अधिसरकारी संस्था,सहकारी संस्थावा कािूि बमोनजम  स्थानपत  गैर िाफामूिक  

संस्थाहरुिाइि ययससंस्थािे पेि गरेकोप्रस्ताव  र्दफा ३ मा उल्िेनखत प्राथनमकताको आधारमा कायिक्रम स्वीकृत 

गरी संस्था आफैिे सम्पणूि कायि गिे गरर प्रगनत नववरणका आधारमा निकासा उपि्ध गराइिेछ ।  यसरी 

सम्बनन्द्धत संस्थािे कायिक्रम बिाइ खचि गिेगरर  निकासा  पिाउाँर्दा उति कायिको िेखा परीिण प्रनतवेर्दि  समेत  

उपि्ध गराउिे व्यवस्था समेतसम्झौतामा उल्िखे गिुि पिेछ । 

(ख) कायिक्रम अिुर्दाि  
कुिै पनि सरकारी संस्था, अधिसरकारी संस्था,सहकारी संस्था वा कािूि बमोनजम स्थानपत गैर िाफामूिक 

संस्थाहरुिाइ ययस संस्थाि े पेि गरेको प्रस्तावको र्दफा ३ मा उल्िेनखत प्राथनमकताका आधारमा कायिक्रम 

स्वीकृत गररिेछ  । 

उति कायिको गाउपानिकाबाट गरित सामानजक सनमत तथा गाउकायिपानिकाबाट खटाईएको कमिचारी एव ं

गाउपानिकािे आवश्यक िािेको अन्द्य कुिै सनमनत वा पर्दानधकारीि े अिुगमि मूल्यााँकि गरर कायि प्रगनत 

नववरणका आधारमा सोधभिाि स्वरुप रकम उपि्ध गराइिेछ, तर िुरुमा स्वीकृत कायिक्रमको एकनतहाइ रकम 

पेश्की स्वरुप उपि्ध गराउि सदकिेछ । अनन्द्तम दकस्ता रकम भिे कायि प्रगनत र कायि सम्पन्न भए प्ात मात्र 

उपि्ध गराउि सदकिे छ । 

(ग)  आर्थिक सहायता: 

आर्थिक सहायताका िानग व्यनति वा संस्थाको निवरे्दि प्राप्त भए पनछ स्वीकृत बजेटको पररधी नभत्र रही 

अनधकार प्राप्त अनधकारीिे र्दहेाय बमोनजम रकम भुतिािी गिे निणिय गिि सके्नछ । 

क. अध्यिबाट रु.१५,०००।– सम्म 

ख. कायिपानिकाको निणिय वाट १५,०००।– हजार र्दनेख २०,०००।– सम्म । 
 

परर्छेर्द ४ 
७. अिुर्दािका नवषयगत िते्रहरु  
७.१   िैनिक तथा जिचेतिामूिक कायिक्रमहरु 

७.२   बिृ वृिा आश्रमहरु संचािि सम्बनन्द्ध कायिक्रमहरु 

७.३   राहत तथा पुििस्थापिा सम्बनन्द्ध कायिक्रमहरु 

७.४   वातावरण, जि बाय पररवतिि  संरिण , नवकास र ;Da4{g सम्बनन्द्ध कायिक्रमहरु 

७.५   प्रकोप तथा नवपर्द व्यवस्थापि र पुवि तयारी सम्बनन्द्ध  कायिक्रमहरु 

७.६   स्वास््य निनवरहरु, रतिर्दाि कायिक्रमहरु, नविेष खोप कायिकमहरु 

७.७   अपाङ्ग बािबानिका हरेचाह, उिार, नििा र पुििस्थापिा सम्बनन्द्ध कायिक्रमहरु 

७.८   मसािघाट, नचहाि, दक्रया पुत्री र्दाह संस्कार व्यवस्थापि  सम्बनन्द्ध कायिक्रमहरु   



७.९   सकुुम्बासी समस्या समाधाि सम्बनन्द्ध कायक्रमहरु 

७.१०   घरेि ुबाि श्रनमक सम्बनन्द्ध कायक्रमहरु 

७.११  सडक बाि बानिकाका पुिस्थापिा,  उिार सम्बनन्द्ध कायिक्रमहरु 

७.१२  वेवारर;] सडक मािव(मािनसक रोगी, विृ, घरबार नबनहि मानिसहरु) सम्बनन्द्ध कायिक्रमहरु  

७.१३ बेरोजगारका िानग सीपमिुक तािीम (गैर िाफामुिक) सञ्चािि गिि ] संस्थाहरु   

७.१४ वृिारोपण (िर्दी दकिार, सडक पेटी, साविजनिक स्थि आदर्द) सम्बनन्द्ध काय गिि] संस्थाहरु  

७.१५ स्थािीय भाषा, ससं्कृनत संरिण र नवकास सम्बनन्द्ध कायिक्रमहरु 

७.१६ रानिय तथा अन्द्तरानिय सम्पर्दा संरिण, नवकाससाँग सम्बनन्द्धt कायिक्रमहरु 

७.१७ ऐनतहानसक  पोखरी,  उधाि,  पाटी,  पौवा,  सिि,  मनन्द्र्दर,  गम्बा,  र्दवेि आदर्दका  सरंिण,  सम्बद्र्धि,  

नवकाससम्बनन्द्ध कायिक्रमहरु 

७.१८ स्थािीय जात्रा, पवि, उयसव र यस्तै प्रकारको सम्बनन्द्ध कायिक्रमहरु 

७.१९ खिेकुर्दका नवकाससाँग सम्बनन्द्धत स्थािीय,नजल्िा तथा रानिय स्तरका कायिक्रमहरु 

७.२० स्थािीय जिचेतिा मुिक सकारायमक सोच अनभवृनि गराउिे उिशे्यि ेसंचानित कायिक्रमहरु 
(ख) कायिक्रम अिुर्दाि 
१.स्वास््य संस्था, नवBfिय तथा सामुर्दायीक भवि आदर्द, निमािणमा आर्थिक तथा प्रानवनधक  सहयोग : 
नवद्यािय र सामुर्दानयक  भवि निमािण,  सुधार,  नजणोिार,  ममित गििका िानग आर्थिक वा प्रानवनधक सहयोग 

आवश्यक भएका निनखत जािकारी कायािियिे प्राप्त गरी स्वीकृत भएमा, प्रानवनधकबाट पुष्ट्याइ गररएका 

िागत अिुमाि, अन्द्य निकायको सहभागीता सम्बनन्द्ध निनखत  प्रनतबिता, सम्बनन्द्धत  पिि ेव्यहोिि आर्थिक 

तथा  प्रानवनधक  िागत मुल्य खुिेको  नववरण सनहतको  कागजातिाई  आधार निईिु  पिे छ ।  ययस्ता भवि 

निमािणमा सहयोग उपि्ध गराउाँर्दा कुि िागतको छैसठ्ठी प्रनतिति ेहुि आउिे रकम वा पााँचिाख भन्द्र्दा बदढ 

िहुि ेगरी उपि्ध गराईिे छ ।  

२. स्वास््य, नििा, भाषा, संस्कृनत, मेिनमिाप  केन्द्र, पाटी पौवा सति, खेिकुर्द, वृिारोपण, वातावरण 

संरिण, नवकास तथा सबंद्र्धि  सम्बनन्द्ध कायिक्रम : 

क) माग रकमको प्रयोजि, उर्दशे्य र सोको प्रयोगबाट गाउपानिका वा गाउवासीिाइि हुिसके्न प्रययि वा 

अप्रययि फाईर्दाको मापि सनहतको अिुर्दाि माग निवेर्दकबाट प्राप्त गिुिपिे छ । 
ख) माग अिुसारका कायिक्रम संचािि हुिे स्थाि र िागतको यदकि र सो कायिक्रम संचािि गिि िाग्ने 

खचिव्यहोिे श्रोतहरु निवेर्दकबाट स्पष्ट खुिाउि पिे छ । 
ग) यस्ता कायिक्रमहरू गाउकायिपानिकाको बैिकबाट वा गाउ कायिपानिका बैिकबाट अनधकार प्रययायोजि 

भए अिुसार स्वीकृत भई कायािन्द्वयि गररिे छ । 



घ) आर्थिक सहायता तथा कायक्रम सहयोगको जािकारी सम्बनन्द्धत संस्था वा व्यनतििाई समानजक नबकास 

िाखािे स्वीकृनत भएको नमनति यथािसय चााँडा दर्दिु पिे छ । 

३.खिेकुर्द 

(क) सम्बनन्द्धत वडाबाट खेिकूर्द कायिक्रम संचािि गिि उपयुति र आवश्यक छ भिी गरेका नसफाररस पत्र । 
(ख) सम्बनन्द्धत कायि सनमनतिेगाउपानिकासाँग आर्थिक सहयोग निइ कायिक्रम संचािि गिे भनि गरेका निणिय 

र गाउपानिकामा सम्पकि  र समन्द्वय गिे पर्दानधकारीको िाम र पर्द खिुेको आनधकारीक पत्र । 

(ग) सम्बनन्द्धत निकायमा र्दताि भएको प्रमाण पत्रको िनवकरण सनहतको प्रनतनिपी  । 
(घ)  नवधािको प्रनतनिपी । (पनहिे पिे भएको भए आवश्यक िहुिे) 
(ड) खेिकुर्द सञ्चािि समय तानिका सनहत नवष्ट्तृत नववरण 

माथी उल्िेनखत नववरण सनहत खेिकुर्दको िानग आर्थिक सहयोग माग भएमा उपयुति र आवश्यकताको 

आधारमा र्दहेाय बमोनजम सम्म सहयोग उपि्ध गराउि सके्नछ ।  

अ. फुटबि, भनिबि,करााँटे जस्ता खेिकुर्दको िानग  

 नजल्िा स्तररय प्रनतयोनगतामा रु.३०,०००।– सम्म 

 गाउ स्तररय प्रनतयोनगतामा रु. २५,०००।– सम्म 

 वडा वा टोि स्तररय प्रनतयोनगतामा रु.५,०००।– सम्म 

आ.  टेबि टेनिस, व्याडनमण्टि, डौड जस्ता खेिकुर्दको िानग  

 नजल्िा स्तररय प्रनतयोनगतामा रु.१५,०००।– सम्म 

 गाउ स्तररय प्रनतयोनगतामा रु. १०,०००।– सम्म 

 वडा वा टोि स्तररय प्रनतयोनगतामा रु.३,०००।– सम्म 

इ. बुनिचाि, बाघचाि, सयररमबोडि जस्ता खेिकुर्दको िानग  

 नजल्िा स्तररय प्रनतयोनगतामा रु.१०,०००।–सम्म 

 गाउ स्तररय प्रनतयोनगतामा रु. ८,०००।– सम्म 

 वडा वा टोि स्तररय प्रनतयोनगतामा रु.२,०००।–सम्म 

t/ ufpkflnsfsf] cfof]hgfdf x'g] k|ltof]lutfsf] xsdf sfo{kflnsfsf] lg0f{oadf]lhdsf] ah]6 pknAw 
u/fpg afwf kg]{ 5}g .  
४.१ औषधी उपचार 

गाउपानिकािे औषधी उपचारकािानग सहयोग उपिव्ध गराउाँर्दा निम्नप्रदक्रया अविम्वि गिेछ : 

क) सम्वनन्द्धत व्यनति वा िीजका अनभभावक वा िीजको संरिकको निवेर्दि । 



ख) निवेर्दि साथ सम्वनन्द्धत अस्पताि, िर्सिङ होम वा स्वास््य नसिनिक वा जााँच गिे स्वीकृत नचदकयसकि े

जााँच गरेका प्रमाणका प्रनतनिपी तथा औषधी खररर्दको नवि भपािइ । यस्ता कागजात निवेर्दि दर्दिे नमनत भन्द्र्दा 

२ र्दइु मनहिा पूरािो भएमा मान्द्य हुि छैि । 
ग) सम्वनन्द्धत नचदकयसकि े उपचारका िानग िेखी दर्दएका औषधीहरुको नववरण र सो खररर्दका  िानग 

अिुमानित िाग्ने खचिको नववरण । 
घ) कडा रोग िानग अपरेिि गिुिपिे, कुिै अङ्ग फेिुिपिे वा उपचारका िानग धेरै खचििाग्न ेभएमा सोका िानग 

मेनडकि वोडिको सफाररस पेि गिुि पिेछ । 
ङ) औषधी उपचार सहयोग एक व्यनतििाइ रोग र उपचारको प्रकृनत हरेी गाउपानिकाको अध्यििे निणािय 

अिुसार एक पटकमा रु.१५,०००।(पन्द्रहजार रूपैंया) सम्म सहयोग उपिव्ध गराउि सके्नछ । तर उपनबनियम 

(घ) वमोनजम मेनडकि वोडिको नसफाररस सहीत सहयोग  माग भएको हकमा गाउकायिपानिकाको विैकमा पिे 

गरी निणिय भए वमोनजम अनधकतम रू ५०,०००।– (पचासहजार रूपैंया) सम्म सहयोग उपिव्ध गराउि 

सदकिेछ । 
(च) औषधी उपचार सहयोग उपिव्ध गराउंर्दा गाउपानिका सामानजक नवकास िाखा(स्वास््य)बाट उिाि भई 

आर्थिक प्रिासि िाखा समेतको बजेट सम्बन्द्धी राय निई प्रमखु प्रिासकीय अनधकृत समि पसे हुिेछ । 

४.२ प्रकोप व्यवस्थापि सहयोग 

गाउपानिकािे प्रकोप व्यवस्थापिको िानग सहयोग उपिव्ध गराउाँर्दा निम्न प्रदक्रया अविम्वि गिेछ ।  

क. आगिागी वा वादढ पनहरो वा चयाङ jf To:t} k|sf/sf] cGo k|sf]kn] घर ज्गा वा धि सम्पनत िष्ट 

भएमा सम्वनन्द्धत व्यनति वा िीजको िनजकको पररवारिेिेपािी िागररकता प्रमाण पत्रको प्रनतनिनप 

सनहतको निवेर्दि दर्दिु पिेछ । 

ख. निवेर्दि  साथ सम्वनन्द्धत  वडाको निफाररस पत्र,  प्रहरी प्रिासिको िनत नववरण सनहतको निफाररस पत्र । 

यस्ता कागजात निवेर्दि दर्दिे नमनत भन्द्र्दा २र्दइु मनहिा पूरािो भएमा मान्द्य हुि छैि । 

ग. v08 s. df pNn]lvt k|sf]kn] घर ज्गा वा धि सम्पनत िष्ट भई सहयोग  उपिव्ध  गराउंर्दा 

गाउपानिकाको तोदकएको िाखावाट उिाि भई आर्थिक प्रिासि िाखा समेतको बजेट सम्बन्द्धी राय निई 

प्रमुख प्रिासकीय अनधकृत समि पसे हुिेछ । 

घ. k|sf]kn] घर ज्गा वा धि सम्पनत िष्ट भएको पररवारिाई िनतको नववरण हरेी गाउपानिकाअध्यिको  

निणािय अिुसार एक पटकमा रु.१०,०००।(र्दिहजार रूपैंया) सम्म सहयोग उपिव्ध गराउि सके्नछ । तर 

धिजि समेत िूिो मात्रामा िनत भएको भएमा गाउकायिपानिकाको वैिकमा पेि गरी निणिय भए वमोनजम 

अनधकतम रू.२५,०००।– (पनच्चस हजार रूपैंया) सम्म सहयोग उपिव्ध गराउि सदकिेछ । 
 

५. छात्रवनृि 



गाउपानिका िते्रनभत्रका सरकारी तथा िीनज नवद्याियमा अध्ययिरत गरीव तथा जेहने्द्र्दार नवद्याथीहरुिाइि 

निम्न आधारहरू नबश्लेषणा गरी छात्रवृिी उपिव्ध गराईिेछ : 

क) छात्रवृनत उपि्ध गराउिुपिे अवस्थाको नवध्याथीिाई गाउपानिका िते्रनभत्र संचानित नवध्याियमा 

नििुल्क अध्ययि गराउि tf]lsPsf] प्रदक्रया बमोनजम छिोट गरी नसफाररस गररिे छ । प्रययेक संस्थागत 

नवध्याियि ेकूि भिािको १० प्रनतित नवपन्न पररवारका नवध्याथीिाई गाउपानिकाको नसफाररसमा नििलु्क 

अध्ययि गराउिु पिे छ । निन्त आय िभएका नबपन्न पररवारका वािवच्चा, िारररीक अपाङ्ग, अनभभावक 

िभएका वािबानिका, र्दनित, नबपन्न जिजाती एव सुकुम्वासीका बािबानिकाहरुिाइ यो छात्रविृी का िानग  

प्राथनमकता दर्दईिेछ । 

ख) छात्रवृिीका िानग नवद्याथी वा अनभभावकिे सम्वनन्द्धत वडाबाट छात्रवृिी आवश्यक भएको भनि दकटािी 

साथ गरेका नसफाररस पत्र र सम्वनन्द्धत नवद्याियको एक वषिको िाग्न ेकुि िैनिक खचि खिुाइ गरेका नसफाररस 

पत्र साथ निवेर्दि पत्र पिे गिुि पिेछ । 

ग) यसरी पेि भएपछी योजिा िाखा/नििा िाखाि ेआवश्यक कुरावुझी al9मा एक वषिका  िानग छात्रवृिी 

उपिव्ध गराउि व्यहोरा सनहत खिुाइ नसफारीस गाउपानिका समि पेि  गिेछ ।  

घ) स्वीकृतीकािानग पिे हुि आएका छात्रविृी सम्मन्द्धी आवेर्दि सामनजक सनमनतमा पेि गरी निणिय भए 

बमोनजम गिुिपिे छ । नबध्यािय नििा पुरा गरी उच्चनििा अध्ययि गिि करिि भएका तथा निन्त आय 

िभएका नबपन्न पररवारका नवध्याथी, िारररीक अपाङ्ग, र्दनित, नबपन्न जिजाती एव सुकुम्वासीका 

नवध्याथीहरुिाइ कायिपानिका बैिकबाट निणिय भए बमोनजम छात्रवृिी प्रर्दाि गररिे छ । अध्ययिको 

नबषयहरेी छात्रविृीको कुि सहयोग रकम वार्षिक रु.५०,०००।(पचास हजार) भन्द्र्दा वढी हुिेछैि । छात्रविृी 

उपिव्ध गराउिे/िगराउिे अनधकार गाउपानिकामा सुरनित रहिेछ । 
ङ) छात्रविृी पाउिे नवद्याथीि े गाउपानिकावाट रकम िगेका नमनति १५ दर्दिनभत्र िैनिक सामाग्री खररर्द 

गरेका नवि, ljBfno z'Nsको नवि भपािइ सामानजक नबकास िाखा (नििा) मा पिे गिुिपिेछ । 
च) नवद्याथीिे नवद्याियका हरेक पररिाका िनतजाका प्रमानणत प्रनतनिपी िनतजा प्राप्त गरेको नमनतिे ७ 

दर्दिनभत्र नििा िाखामा पेि गिुि पिेछ । सोही िनतजाका आधारमा छात्रवृिी निरन्द्तर दर्दिे वा िदर्दिे निणिय 

गाउपानिकािे गिि सके्नछ । 
छ) एक पटक छात्रविृी पाइसकेका नवद्याथीिे नवद्याियको वार्षिक पररिामा उयकृष्ट िनतजा प्राप्त गरेमा मात्र 

गाउपानिकािे छात्रविृी निरन्द्तर उपिव्ध गराउिेछ  । 
 

परर्छेर्द ५ 

८.संस्थागतकायिक्रम प्रस्ताव पेि गिे: 
गाउपानिकािे सूनचकृत संस्थाहरुबाट प्रस्ताव माग गिि सके्नछ । संस्थाहरुिे अिुर्दाि माग गिुिपरेमा र्दहेाय 

बमानजम कागजात सनहत प्रस्ताव पेि गििपिेछ । तर व्यनतिगत आर्थिक सहायताका िानग निवेर्दि मात्र 

भएपनि पुग्नेछ । प्रस्तावका साथमा पेि गिुिपिे आवश्यक  कागजातहरु : 



८.१ निधािररत ढााँचाका प्रस्ताव सनहतको निवेर्दि प्रनत,    

८.२ संस्था र्दताि प्रमाणपत्रका िनवकरण सनहतको प्रनतनिपी,   

८.३ आयकर र्दताि प्रमाणपत्र र अनघल्िो आ.व.को कर चुतिा प्रमाण सनहतको प्रनतनिपी,   

८.४ ससं्थाका नवधािका प्रनतनिपी,   

८.५ िेखा पररिण प्रनतवेर्दिका प्रनतनिपी,  

८.६ संस्थाको संचािक सनमनत वा कायि सनमनतको बैिकका निणिय प्रनतनिपी,    

८.७ वडाि ेकायिक्रम उपयुति भनि गरेको नसफाररिको सक्कि पत्र, । 

८.८ अनघल्िा वषिमा (यदर्द निएको भए) प्राप्त गरेको सहयोग रकम र सोबाट भएका उपिन्ध,  खचिको 

नबबरण सम्बनन्द्धत पर्दानधकारीि ेप्रमानणत गरी पेि गिुि पिे,   

८.९ समाज कल्याण पररषर्दमा आवि वा नजल्िा प्रिासि कायािियमा र्दताि भएको प्रमाण पत्रका प्रनतनिपी, 

८.१०  गाउपानिकामा मौजुर्दा सूनचमा सुनचकृत भएको प्रनतनिपी, 

८.११ संचािि गररि ेबार्षिक वा पटके कायिक्रमको नवस्तृत नववरण,  

८.१२ संस्थाको गत वषिको आय ्यय नववरण,   

८.१३ आर्थिक वषिमा सचंािि गिे कायिक्रमहरुको  नववरण,  

८.१४ संस्थाको कायि सनमत सर्दस्यहरुको नववरण,  

९.   प्रस्ताव छिौट तथा स्वीकृनत: 

   प्रस्ताव प्राप्त भएपनछ सम्बनन्द्धत िाखािे पररयोजिा छिौटका िानग र्दहेाय बमोनजम कुराहरु भए िभएको 

जााँच गिेछ । प्रस्ताव छिौटका िानग र्दहेाय बमोलिम भएको हुिुपिेछ : 
९.१ प्रस्तावका साथमा र्दफा ८ मा तोके बमोनजम कागजातहरु भएको  । 
९.२ प्राप्त प्रस्ताव गाउपानिकाको वार्षिक िीनत तथा कायिक्रमको प्राथनमकतामा परेको । 

९.३ प्रस्तावमा सहयोग वा सहकायि गिि माग गरेका कायिक्रमको हकमा निम्न कुराहरु स्पष्ट भएको हुिुपिे: 

क) कायिक्रममा सहकायि गिे संस्था तथा निकायहरु । 

ख) कायिक्रमको संचािि गिि नवनभन्न संस्था तथा निकायहरुबाट बेहोररिे रकमहरु  ।  
ग) रकम प्राप्त गिे समय  

घ) रकम प्राप्त गिे तरीका 

९.४ उल्िेनखत नववरणहरु पूरा भएपनछ सम्बनन्द्धत योजिा िाखावाट  संस्थाको कायाििय तथा 

कायिक्रमसंचािि स्थिको निररिण गिि सके्नछ । निररिणका क्रममा निररिण कताििे संस्थाको भौनतक स्रोत 

साधि, जििनति तथा िमता सम्वन्द्धमा समेत अध्ययि गिुि पिेछ । 



 

९.५ योजिा िाखाि ेससं्थाको निररिण गरी सो को प्रनतवेर्दि प्रस्ताव साथ संिग्न गरी सो प्रस्ताव नसफाररस 

सनहत अनधकार प्राप्त अनधकारी समि पेि गिुिपिेछ । 
९.६ मानथ जुिसुकै िेनखएका भएतापनि प्रस्ताव स्वीकृत गिे िगिे अनधकार गाउपानिकामा निनहत रहिेछ । 
९.७ सम्झौता: 

अिुर्दाि प्रस्ताव छिौट भइ स्वीकृती भए प्ात सम्बनन्द्धत संस्था र गाउपानिकाबीच सम्झौता गिुपिेछ । 

सम्झौता भए प्ात संस्थािे सम्झौतामा उल्िेनखत बुाँर्दा बमोनजम कायिक्रम संचािि गनुि पिेछ । तर १० र्दि 

हजार रुपैया भन्द्र्दा कम अिुर्दाि रकम र आर्थिक सहायता रकमका िानग सम्झौता गिुिपिे छैि ।  
 

परर्छेर्द ६ 

अिुर्दाि रकमको भतुिािी प्रदक्रया 
१०. गाउपानिकािे संस्थागत, कायिक्रमगत र आर्थिक सहायता स्वरुप प्रर्दाि गररिे रकम भतुिािी गिे प्रदक्रया 

र्दहेाय बमानजम हुिेछ : 
सम्झौता भएपनछ सम्झौतामा उल्िेख भएअिुसार कागजात सनहत सम्बनन्द्धत संस्थािे रकम माग गििपिेछ । 

गाउपानिकािे रकम भिे कायिसम्पन्न प्रनतवेर्दिका आधारमा मात्र उपिव्ध गराउि पिेछ ।  

११. संस्थािाइि उपि्ध गराउिे रकम एकाउन्द्टपेयी चेक माफि त हुिेछ । 
१२. १५,०००। रुपैयासम्मको सहयोग संस्थािाइि परैु उपि्ध गराइिेछ र सो भन्द्र्दा बढीको सहयोग 

सम्झौतामा उल्िेख गररए अिुसार दकस्ताबनन्द्र्दमा उपि्ध गराइिेछ  । 
१३. १५,०००। सम्मका संस्थागत वा कायिक्रम अिुर्दाि संस्थािाइि उपि्ध गराउाँर्दा सम्झौता िगरर खचि 

प्रमाणका आधारमा एकमुष्ठ उपि्ध गराउि सदकिेछ । 
१४. सम्झौता अिुसारका कायि िभएमा बांकी रकम उपि्ध गराइिे छैि र सो सम्झौतागिि संस्थाहरुबाट 

अिुर्दाि वापत उपि्ध गराइएका रकम सरकारी बााँकीसरह असिुउपर गररिेछ  । 
१५. प्रगनत नववरण पेि नगने संस्थाहरुिाइि पुि  संस्थागत तथा कायिक्रम सहयोग उपि्ध गराउि छैि । 
१६. मानथ जुिसुकै िेनखएका भएतापनि व्यनतिगत आर्थिक सहायता रकम बढीमा रु.१००००।– सम्म हुिेछ र 

उति रकम निवेर्दिका आधारमा अवस्था हरेी उपिव्ध गराउि सदकिेछ । आर्थिक सहायता उपि्ध गराउिे वा 

िगराउिे अनधकार गाउपानिकामा निनहत रहिछे । 
 

परर्छेर्द ७ 
निररिण, अिुगमि तथा मुल्यााँकि प्रनतवेर्दि 

१८.सम्झौता अिुसारका कायि भए िभएका सम्बन्द्धमा जािकारी निि सम्बनन्द्धत िाखाि े निररिण वा 

अिुगमि गिुिपिेछ । यसरी समय समयमा निररिण, अिुगमि तथा मूल्यााँकि गरीएका प्रनतवेर्दि  सम्बनन्द्धत 

िाखािे साविजनिक गिुिपिेछ  । 



१९.यसरी  निररिण, अिुगमि तथा मूल्यााँकि कायिमा सहयोग पुयािउिु सम्बनन्द्धत संस्थाका कतिव्य हुिेछ । 

२०.ससं्थािे कायिक्रम सञ्चाििमा िाग्न ेआवश्यक समू्पाि सामग्रीहरुको व्यवस्थापि आफैि ेगरे िगरेका नवषयमा 

समेत अिुगमि गिुि पिेछ । 

२१.अिुगमि र मूल्यााँकिबाट प्राप्त प्रगनत नववरणका आधारमा मात्र बााँकी अिुर्दािका दकस्ता रकम 

भुतिािीकािानग नसफारीस गिुि पिेछ । 

२२.मानथ जुिसुकै िेनखएका भएतापनि आर्थिक सहयोग रकमका भतुिािी नियमािुसार प्रनतवेर्दि  आवश्यक 

िभएको स्पष्ट िीनतगत निणिय भएकाको हकमा अिुगमि तथा मलू्यााँकि प्रनतवेर्दि आवस्यकता पने छैि । 

 

परर्छेर्द ८ 
नबनबध 

२४. कारबाही   यस निर्दनेिका नवपररत आर्थिक अिुर्दाि तथा सहयोग नवतरण गररएमा,  ययस्ता आर्दिे दर्दिे, 

आर्दिे दर्दि नसफारीस तथा सहयोग गिे र भुतिािी गिे कमिचारी तथा पर्दानधकारी बाट असुि उपर गररिेछ ।  
 

 

  



 

 अिुसुनच १  

स्वास््य उपचारमा दर्दइिे अिुर्दाि 

१. मुटुको zNolqmof गिुि पिे भएमा रु ५०,०००। सम्म 

२. मृगौिा फिुिपिे भएमा रु ५०,०००। सम्म  

३. सयान्द्सर रोगको उपचारमा zNolqmof गिुि पिे भएमा ५०,०००। सम्म 

४. नस.ि. १,२ र ३ का रोगहरुको zNolqmof िभइ उपचारको हकमा मात्र रोगको अवस्था अिुसार 

१५,०००। सम्म सहयोग गिि सदकिे छ । 

अिुसुनच २ 

 छात्रवQृL तफि   

१.M.B.B.S अध्ययिका िागी ५०,०००। सम्म ।  

२. प्रानवनधक तफि को स्नातक अध्ययिको ( इनन्द्जनियर, पिु, कृषी, िापी र वि आर्दी) िागी ४०,०००। सम्म  

३.प्रानवनधक तफि को प्रनवणता प्रमाणपत्र अध्ययिको (सव इनन्द्जनियर, िनसङ, पिु, कृषी, िापी र वि आर्दी) िागी 

३०,०००। सम्म 

४. प्रानवनधक तफि को SLC  अध्ययिको (  अहवे, अिनम, १८ मनहिे तथा २० मनहिे कृनष पिु, िापी, वि तानिम र 

ल्याव टेदक्ननसयि आर्दी)िागी २५,०००। सम्म  

५. प्रानवनधक अध्ययि वाहके अन्द्य अध्ययि तफि  १०,०००। सम्म 
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