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आर्थिक सहायता (र्ितरण तथा व्यिस्थापन) कायिर्िर्ि,२०७५ 

प्रस्तािनााः र्िर्िला गााँउपार्लकाबाट गननिपने आर्थिक सहायता र्ितरण कायिलाई र्नयर्ित, व्यिर्स्थत तथा पारदर्शि बनाउने 

सम्बन्ििा कायिर्िर्ि व्यिस्था गनि िाञ्छनीय भएकोले,र्िर्िला गााँउकायिपार्लकाले र्िर्िला गााँउपार्लकाको आर्थिक 

सहायता (र्ितरण तथा व्यिस्थापन) कायिर्ििी, २०७५ बनाई लाग ूगरेको छ । 

 

१.संर्िप्त नाि र प्रारम्भाः (१) यस कायिर्िर्िको नाि आर्थिक सहायता कायिर्िर्ि, २०७५ रहकेो छ । 

(२) यो कायिर्िर्ि तनरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।  

२.पररभाषा र व्याखयााः र्िषय िा प्रसंगले अको अथि नलागेिा यस कायिर्िर्ििााः 

(क) “गााँउपार्लका” भन्नाले र्िर्िला गााँउपार्लका सम्झननपदिछ । 

(ख) “गााँउकायिपार्लका” भन्नाले र्िर्िला गााँउकायिपार्लका सम्झननपदिछ । 

(ग) “अध्यि” भन्नाले यस गााँउकायिपार्लकाको गााँउपार्लका अध्यि सम्झननपदिछ । 

(घ) “उपाध्यि” भन्नाले यस गााँउकायिपार्लकाको गााँउपार्लका उपाध्यि सम्झननपदिछ ।  

(ङ) “प्रिनख प्रशासकीय अर्िकृत” भन्नाले यस गााँउकायिपार्लकाको कायािलयको प्रिनख प्रशासकीय अर्िकृत 

सम्झननपदिछ । 

(ि) “आर्थिक सहायता” भन्नाले यस कायिर्िर्ि बिोर्िि उपलब्ि गराइने आर्थिक सहायता सम्झननपदिछ । 

(छ) “िडा सर्िर्त” भन्नाले गााँउकायिपार्लकाको िडा सर्िर्त सम्झननपदिछ । 

(ि) “सभा” भन्नाले यस गााँउपार्लकाको गााँउसभा सम्झननपदिछ । 

३.आर्थिक सहायताको लर्ित िगि तथा िेत्रहरुाः यस गााँउपार्लकाबाट उपलब्ि गराइने आर्थिक सहायताको लर्ित िगि तथा  

संभाव्य िेत्रहरु दहेाय बिोर्िि हुनेछन ्। 

   (क) आर्थिक रुपिा ज्याद ैिोर्खििा रहकेा व्यर्ि िा सिहू, 

   (ख) िानिीयर्हत, कल्याण िा संरिणको दृर्िले सहायता गननिपने भनी पर्हिान भएका व्यर्ि िा सिहू, 

   (ग) गााँउपार्लका िेत्रर्भत्रका र्िपन्न नागररकको कल्याण,र्िकास िाउन्नर्तको लार्ग गैह्र नाफा िलूक र्कर्सिले 

सञ्िालन गररने सािार्िक र्ियाकलापहरुिा संलग्न सािनदार्यक सिहू, संघ, संगठनहरु, 
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   (घ) उपयनिि आिारहरुलाई सिेत िध्यनिर गद ै आर्थिक सहायता प्रदान गनि अर्त आिश्यक भनी 

गााँउकायिपार्लकाको िैठकबाट सििसम्ित रुपिा र्नणिय गररए बिोर्ििका लर्ित व्यर्ि, िगि िा गैह्र नाफा 

िलूक सािनदार्यक सिहू,संघ संस्थाहरु, 

 (ङ) र्िर्भन्न र्दघिरोग लागेर उपिार गनि नसकेको व्यर्िहरुलाई, 

 (ि) ठनला रोगहरु क्यान्सर, िगृौला, िनटन सम्बन्िी र्िरािीलाई, 

 (छ) िेष्ठ नागररक, अपांग, एकल िर्हला लगायतलाई । 

४.आर्थिक सहायतार्ितरण प्रकृयााः(१) आर्थिक सहायता पाउन योग्य लर्ित िगि, सिहू िा संगठनले सम्बर्न्ित िडा 

कायािलयको र्सफाररसिा तोर्कएको ढााँिािा सो सहायता पाउननपने आिार, प्रिाण र कारण खनलाई गााँउकायिपार्लकाको 

कायािलयिा र्निेदन र्दननपनेछ । 

   (२) आर्थिक सहायता र सो को प्रकृया दहेाय बिोर्िि हुनेछाः– 

(क) रु.१००००।– (दशहिार रुपैंया) सम्िको आर्थिक सहायता सम्िर्न्ित िडा कायािलयको र्सफाररसिा गााँउ 

कायिपार्लकाको कायािलयका प्रिनख प्रशासकीय अर्िकृतले उपलब्ि गराउन सक्नेछ । 

(ख) रु.२५०००।–(पच्िीस हिार रुपैंया) सम्िको आर्थिक सहायता गााँउपार्लकाको प्रिनखले सम्बर्न्ित िडा 

कायािलयको र्सफाररसिा उपलब्ि गराउन सक्नेछ । 

(ग) रु.२५००१।–(पच्िीस हिार रुपैंया) भन्दा िार्थ रु.१ लाख सम्िको आर्थिक सहायता गााँउ कायिपार्लकाको 

िैठकबाट र्नणिय गननिपनेछ । 

५.प्रर्तिेदन पेश गननिपनेाः (१)यस गााँउकायिपार्लकाको कायािलयबाट त्रैिार्सक रुपिा र्ितरण भएका आर्थिक 

सहायताहरुको एकिनि र्ििरण प्रर्तिेदन प्रिनख प्रशासकीय अर्िकृतले कायिपार्लकाको िैठकिा पेश गरी स्िीकृत 

गराउननपनेछ । 

(२) उि प्रर्तिेदनिा आिश्यक ठहररएिा गााँउकायिपार्लकाले र्ितररत आर्थिक सहायताको सदनपयोग भए नभएको 

सम्बन्ििा स्थलगत अननगिन प्रर्तिेदन सिेत राखन आिश्यक र्नदशे गनि सक्नेछ । 

६.आर्थिक सहायता र्ितरणका पिूिशतिाः यस कायिर्ििी बिोर्िि आर्थिक सहायता उपलब्ि हुने व्यर्ि तथा सािनदार्यक  

संस्था,संघ िा संगठनको लार्ग देहायको पििशति परूा गरेको हुननपनेछाः– 

(क) यस कायिर्िर्ििा तोर्कएको िापदण्ड परूा भै गााँउपार्लकाको पेश्की बेरुिन नभएको, 

(ख) गााँउपार्लकालाई र्नयिाननसार र्तननि पने कर, िहशनल,सेिा शनल्क आर्द र्तरेको, 
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(ग) संगर्ठत संस्थाको हकिा कर िनिा प्रिाण पत्र प्राप्त गरेको, 

(घ) नेपाल सरकारको कन नै र्नकायिा र्िर्ि पिूिक दताि भएको िा गााँउपार्लकार्भत्र स्थापना भएको संगर्ठत संघ 

संस्था िा सिहूको हकिा र्नयिाननसार यस गााँउपार्लकािा दताि भएको । 

(ङ) िार्षिक लेखापरीिणको व्यिस्था भै आर्िकाररक र्नकायबाट सो अननसार लेखापरीिण गरेको । 

७.प्राप्त आर्थिक सहायता तोर्कएको प्रयोिनिा खिि गननिपनेाः यस गााँउपार्लकाबाट िनन प्रयोिनका लार्ग िे िर्त रकि 

आर्थिक सहायताको रुपिा प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोिनका लार्ग सो रकि खिि गरेको हुननपनेछ र सो को आर्िकाररक प्रिाण 

कागिात गााँउकायिपार्लकाको कायािलयको लेखा शाखािा पेश गननिपनेछ । 

८.स्थलगत अननगिन सर्िर्ताः यस गााँउपार्लकाबाट र्ितरण भएका आर्थिक सहायताको प्रभािकारी उपयोग सम्बन्ििा 

स्थलगत रुपिा अध्ययन अिलोकन गरी गााँउकायिपार्लकाको कायािलयिा प्रर्तिेदन पेश गनि दहेायको एक सर्िर्त रहनेछ । 

 (क) प्रिनख प्रशासकीय अर्िकृत िा र्निले तोकेको गााँउकायिपार्लकाको कायािलयको अर्िकृतस्तरको किििारी  

          –संयोिक 

(ख) आर्थिक सहायता प्रदान गररएको र्िषयसाँग सम्बर्न्ित िेत्र हनेे संयोिक   –सदस्य 

(ङ) प्रशासन शाखाको प्रिनख       – सदस्य 

(ग) आर्थिक प्रशासन शाखाका प्रिनख                 –सदस्य 

(ि) ईर्न्िर्नयर िा सब ईर्न्िर्नयर िध्येबाट १िना     –सदस्य 

९. यसै कायिर्िर्ि बिोर्िि भए गरेको िार्नने: यसअर्घ यस गााँउपार्लकाबाट प्रदान गररएका आर्थिक सहायता सिेत यसै 

कायिर्िर्ि बिोर्िि भए गरेको िार्ननेछ । 

१०.कायिर्िर्िको व्याखया संशोिन तथा अननसिूी थपघट: यस कायिर्ििीको आिश्यक व्याखया,संशोिनतथा अननसिूी 

थपघट गााँउकायिपार्लकाले गनेछ । 
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अननसिूी–१ (व्यर्िको हकिा) 

(िनाँदा नं.४.१ साँग सम्बर्न्ित) 

र्िर्ताः 

श्री प्रिनख प्रशासकीय अर्िकृत ज्य ू

र्िर्िला गााँउकायिपार्लकाको कायािलय,  

र्िर्िला, संङ्खनिासभा । 

र्िषयाः आर्थिक सहायता उपलब्ि गराई पाऊाँ  । 

िहोदय, 

प्रस्तनत र्िषयिा .....................................स्थायी ठेगाना भएको िलाई....................................गननिपने 

भएकोले सो कालार्ग िेरो आर्थिक अिस्था अत्यन्त कििोर रहकेोले .....................................का लार्ग 

रु....................(अिरुपी रु......................) उपलब्ि गराइ र्दननहुन तपर्शलको प्रिाण कागिात संलग्न राखी यो 

र्निेदन पेश गरेको छन  । साथै िेरो यस गााँउपार्लकासाँग सम्बर्न्ित र्तननि बझाउनन िा फछ्र्यौट गननिपन े

कर,िहशनल,बक्यौतािा पेश्की बरेुिन बााँकी नरहकेो िानकारी गराउाँद ैप्राप्त सहयोग रकि िनन प्रयोिनका लार्ग प्राप्त 

गरेको हो सोही प्रयोिनका लार्ग खिि गने सो नगरेको पाइएिा िननसनकै कारिाही,सिायिा िररिाना सहन,भोग्न िा 

र्तनि बनझाउन सहित भएको व्यहोरा सिेत अननरोि छ । 

भिदीय 

दस्तखताः  

नाि,थर 

स्थायी ठेगानााः 

सम्पकि  िो.नं. 

तपर्शल 

१.नेपाली नागररकताको प्रिाणपत्रको प्रर्तर्लपी १ थान 

२.संगर्ठत संस्थाको हकिादताि तथा करिनिा प्रिाणपत्रको प्रर्तर्लपी 

३.सम्बर्न्ित िडा कायािलयको आर्थिक सहायता उपलब्ि गराउननपने कारण,आिार र प्रिाण सिेत खनलेको 

र्सफाररस पत्र । 
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अननसिूी १ क 

संगर्ठत संस्थाको हकिा 

(िनाँदा नं.४.१साँग सम्बर्न्ित) 

र्िर्ताः 

श्रीिान ्प्रिनखप्रशासकीय अर्िकृत ज्य ू

र्िर्िला गााँउकायिपार्लकाको कायिलय,  

र्िर्िला, संङ्खनिासभा । 

र्िषयाःआर्थिक सहायता उपलब्ि गराईर्दननहुन । 

िहोदय, 

 प्रस्तनतर्िषयिा.................................ठेगाना  

रहकेो................................संस्था/सिहू/संघलाई...................................... गननिपने भएकोले संस्था सिहू 

संघबाट र्िर्नयोर्ित रकि अपनगभएकोले सो प्रयोिनका लार्ग रु..................(अिरुपी रु.....................) 

उपलब्ि गराइर्दनन हुन तपर्शलको प्रिाण कागिात संलग्न राखी यो र्निेदन पेश गररएको छ । यस संस्थाको यस 

गााँउपार्लकासाँग सम्बर्न्ित र्तननि बझाउनन िा फछ्र्यौट गननिपने कर,िहशनल,बक्यौतािा पशे्की बेरुिन बााँकी 

नरहकेो,र्नयिाननसार गााँउपार्लकाको कायािलय िा प्रदशे िा केन्र सरकारको आर्िकाररक र्नकायिा दताि भएको 

अिगत गराउाँद ैप्राप्त सहयोग रकि िनन प्रयोिनका लार्ग प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोिनका लार्ग खिि गररने व्यहोरा 

सिेत अननरोि छ । 

संगर्ठत संस्थाको तफि बाट 

अध्यि िा प्रिनखको नाि, थराः 

संस्थाको ठेगानााः 

सम्पकि  नम्बराः 

तपर्शल 

१.नेपाली नागररकताको प्रिाणपत्रको प्रर्तर्लपी १ थान 

२.संगर्ठत संस्थाको हकिादताि तथा करिनिा प्रिाण पत्रको प्रर्तर्लपी 

३.सम्बर्न्ित िडा कायािलयको आर्थिक सहायता उपलब्ि गराउननपने कारण,आिार र प्रिाण सिेत खनलेको 

र्सफाररस पत्र ।  
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अननसिूी २ 

(िनाँदा नं.५साँग सम्बर्न्ित) 

प्रर्तिेदनको ढााँिा 

ि.स. सहायता पाउने  व्यर्ि 

िा संस्थाको नाि, थर 

ठेगाना सम्पकि  नं. सहायता 

र्लएको रकि 

प्रयोिन संस्थाको हकिा भए 

सो संस्थाको प्रिनख 

व्यर्ि र सम्पकि  नं. 

१.       

२.       

३.       

४.       

५.       

६.       

७.       

८.       

९.       

१०.       

 


