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प्रस्तािना : झापा गाउँपलिकाबाट गननिपने आर्थिक सहायता वितरण कायििाई ननयलित, व्यिस्स्थततथा 
पारदर्शी बनाउने सम्बन्ििा कायिविर्ि व्यिस्था गनि िान्छनीय भएकािे झापा गाउँपालिकाि े आर्थिक 
सहायता(वितरण तथा व्यिस्थापन) कायिविर्ि,२०७६ िागन गरेको छ । 

पररच्छेद – १ 

प्रारम्भिक 
१. सकं्षिप्त नाम र प्रारभि  : (१) यस कायिविर्िको नाि आर्थिक सहायता कायिविर्ि, २०७६ रहेको छ 

। 

(२) यो कायिविर्ि तनरुन्त प्रारम्भ हननेछ । 

 
 

२. पररिाषा र व्याख्या: विषय िा प्रसङ्गिे अको अथि निागेिा यस कायिविर्ििा 
 

(क) "गाउँपलिका"भन्नाि ेझापा गाउँपालिका सम्झननपदिछ। 
(ख) "गाउँकायिपालिका" भन्नािे झापा गाउँकायिपालिका सम्झननपदिछ । 
(ग) "अध्यक्ष" भन्नािे यस गाउँकायिपालिकाको अध्यक्ष सम्झननपदिछ । 
(घ) "उपाध्यक्ष" भन्नािे यस गाउँकायिपालिकाको उपाध्यक्ष सम्झननपदिछ । 
(ङ) "प्रिनख प्रर्शासकीय अर्िकृत" भन्नािे यस गाउँकायिपालिकाको प्रिनख प्रर्शासकीय 

अर्िकृत सम्झननपदिछ । 
(च) "आर्थिकसहायता" भन्नाि े यस कायिविर्ि बिोस्िि उपिब्ि गराइने आर्थिक 

सहायता सम्झननपदिछ । 
(छ) "िडा सलिनत" भन्नािे गाउँकायिपालिकाको िडा सलिनत सम्झननपदिछ । 
(ि) "सभा" भन्नाि ेयस गाउँपालिकाको गाउँसभा सम्झनन पदिछ । 

 

पररच्छेद – २. 
आर्थिक सहायता सभबम्धि मापदण्ड 

 

३.आर्थिक सहायताको लक्षित िर्ि तथा िेत्रहरु: यसगाउँपालिकाबाट उपिब्ि 
गराइनेआर्थिकिक्षक्षतिगितथासम्भाव्यक्षते्रहरु देहाय बिोस्िि हननेछन ्। 

             (क) आर्थिक रुपिा ज्यादै िोखखििा रहेका व्यस्तत िा सिहू , 
(ख) िानिीयहहत, कल्याणिासरंक्षणको दृस्टटिे सहायता गननिपने भनन पहहचान भएका 

व्यस्तत िा सिहू, 
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(ग) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका विपन्न नागररकको कल्याण, विकास िा उन्ननतको िार्ग 
गरैनाफा िनिकककलसििे सचंािन गररने सािास्िक कियाकिापहरुिा सिंग्न 
सािनदानयक सिहू, सघं, सगंठनहरु, 

(घ) उपयनितत आिारहरुिाई सिेत िध्यनिर गदै आर्थिक सहायता प्रदान गनि अनत 
आिश्यक भनन गाउँकायिपालिकाको िठैकबाट सििसम्ित रुपिा िक्षक्षत व्यस्तत , िगि 
िा गरैनाफा िनिक सािनदानयक सिहू, सघं, ससं्थाहरु, 

(ङ) बबलभन्न दीघिरोग िागेर उपचार गनि नसकेका व्यस्ततहरुिाई, 
(च) ठन िा रोगहरु तयान्सर, िगृौिा, िनटनसम्बस्न्ि रोगका बबरािीिाई, 
(छ) ज्येटठ नागररक, अपाङ्ग, एकि िहहिा िगायतिाई। 

 
 

४.आर्थिकसहायता वितरण प्रक्रिया: (१) आर्थिक सहायता पाउन योग्य िक्षक्षत िगि, सिहू िा सगंठन िा 
सगंठनिे सम्बस्न्ित िडा कायािियको लसफाररसिा तोककएको ढाचंािा सहायता पाउननपने आिार, प्रिाण र 
कारण खनिाई गाउँकायिपालिकाको कायािियिा ननबेदन हदननपनेछ । 

  (२) आर्थिक सहायता र सो को प्रकिया देहाय बिोस्िि हननेछ :- 
(क) रु. १०,०००/- (दस हिार िात्र ) सम्िको आर्थिक सहायता सम्बस्न्ित िडा 

कायािियको लसफाररसिा गाउँकायिपालिकाको अध्यक्षसँगको सिन्ियिा प्रिनख 
प्रर्शासकीय अर्िकृतिे उपिब्ि गराउन सतनेछ । 

(ख) रु. २५,०००/- (पच्चीस हिार िात्र) सम्िको आर्थिक सहायता गाउपालिकाका 
अध्यक्षिे सम्बस्न्ित िडा कायािियको लसफाररसिा उपिब्ि गराउन सतनछे । 

(ग) रु. २५,००१ देखख रु.१,००,००० (पच्चीस हिार एक देखख एक िाख रुपयैा िात्र) 
सम्िको आर्थिक सहायता गाउँकायिपालिकाको बठैकबाट ननणिय गननिपनेछ । 

 
 

५.आर्थिक सहायता वितरणका पिुिशतिःयस कायिविर्ि बिोस्िि आर्थिक सहायता उपिब्ि हनने व्यस्तत तथा 
सािनदानयक ससं्था, सघंिा सगंठन को िार्ग देहायको पिूिर्शति पनरा गरेको हनननपनेछ :- 

(क) यस कायिविर्ििा तोककएको िापदण्ड पनरा भ ैगाउँपालिकाको पेश्की बेरुिन नभएको, 
(ख) गाउँपालिकािाई ननयिाननसार नतननि पने कर, िहसनि, सेिा र्शनल्क आहद नतरेको, 
(ग) सगंहठतससं्थाको हकिा कर चनतता प्रिाण पत्र प्राप्त गरेको , 
(घ) नेपाि सरकारको कन न ैननकायिा विर्ि पनििक दताि भएको िा गाउँपालिकालभत्र स्थापना 

भएको सगंहठत सघं, ससं्था िा सिहूको हकिा ननयिाननसार दताि भएको , 
(ङ) िावषिक िेखापरीक्षणको व्यिस्था भ ैआर्िकाररक ननकायबाट सो अननसार िखेापरीक्षण 

गरेको। 
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६. एक व्यम्तत लाई एक पटक मात्र सहयोर्: िार्थ िननसनकै कन रा िेखखएको भएतापननएक व्यस्ततिाई एक 
आर्थिक िषििा एकै लर्शषिकिा एक पटक भन्दा बढी आर्थिक सहयोग गराइने छैन । 

 

 
 
 
 

पररच्छेद – ३ 

विविि 

७.प्रततबेदन पेस र्नुिपने: (१) यस गाउँपालिकाको कायािियबाट त्रिैालसक रुपिा वितरण भएका आर्थिक 
सहायताहरुको एकिनटटवििरण प्रनतबेदन प्रिनख प्रर्शासकीय अर्िकृतिे कायिपालिकाको बठैकिा पेर्श गरर 
स्िीकृत गराउननपनेछ । 

   (२) उतत प्रनतबेदन आिश्यक ठहररएिा गाउँकायिपालिकािेवितररत आर्थिक सहायताको सदनपयोग भए 
नभएकोसम्बन्ििा स्थिगत अननगिन गरर प्रनतबेदन सिेत राख्न आिश्यक ननदेर्श गनि सतनेछ । 

 
 

 

८.प्राप्त आर्थिक सहायता तोक्रकएको प्रयोजनमा खर्ि र्नुिपने : यस गाउँपालिकाबाट िनन प्रयोिनका िार्ग 
िे िनत रकि आर्थिक सहायताको रुपिा प्राप्त गरेको हो सोहह प्रयोिनका िार्ग सो रकि खचि गरेको 
हनननपनेछ र सो को आर्िकाररक प्रिाण कागिात एक िहहना लभत्रिा गाउँकायिपालिकाको कायािियको 
िेखा र्शाखािाअननिायि रुपिा पेर्श गननिपनेछ । 

 
 

९.स्थलर्त अनरु्मन सममतत: यस गाउँपालिकाबाट वितरण भएका आर्थिक सहायताको प्रभािकारी उपयोग 
सम्बन्ििा स्थिगत रुपिा अध्ययन अििोकन गरर गाउँकायिपालिकाको कायािियिा प्रनतबेदन परे्श 
गनि देहायको एक सलिनत रहनेछ । 

(क) प्रिनख प्रर्शासकीय अर्िकृत िा ननििे तोकेको गाउँकायिपालिकाको कायािियको 
अर्िकृत स्तरको कििचारी- सयंोिक 

(ख) आर्थिक सहायता प्रदान गररएको विषयसगं सम्बस्न्ित क्षते्र हेने सयंोिक  

                                                       - सदस्य 

(ग) प्रर्शासन र्शाखाको प्रिनख                                 - सदस्य 

(घ) आर्थिक प्रर्शासन र्शाखाका प्रिनख                     - सदस्यसर्चि 

 
 

१०.कोषबाट व्यय हुने: आर्थिक सहायताको व्यय विननयोस्ित बिेटको सम्बस्न्ितर्शीषिकबाट िात्रहननेछ। 

११.यस ै कायिविर्ि बमोम्जम िए र्रेको मातनने: यसअनघ यस गाउँपालिकाबाट प्रदान गररएका आर्थिक 
सहायता सिेत यस ैकायिविर्ि बिोस्िि भए गरेको िानननेछ । 



आर्थिक सहायता (वितरण तथा व्यिस्थापन) कायिविर्ि, २०७६ 

4 
 

 

१२.कायिबबर्िको व्याख्या सशंोिन तथा अनसुरु्र् थपघट: यस कायिविर्िको आिश्यक व्याख्या, ससंोिन 
तथा अननसचूी थपघट गाउँकायिपालिकािे गनेछ । 

 

१३.खारेजी र बर्ाउ:  

 (क) सघंीय िा प्रादेलर्शक व्यिस्थावपकाि े ननिािण गरेको काननन बबपररत भएका दफा 
सोहह अननसार खारेिी िा पररिास्िित गनि सककने छ । 

(ख) यस कायिविर्ििाई प्रनतस्थापन हनने गरर अकोकानननबनेर िागन 
नभएसम्ियसकैायिविर्िअननसारभए गरेको िानननेछ ।   
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अननसचूी – १(व्यस्ततको हकिा ) 
(बनँदा न.ं४.१ सगं सम्बस्न्ित ) 

लिनत: 
श्रीिान ्अध्यक्ष / प्रिनख प्रर्शासकीय अर्िकृतज्य ू

झापा गाउँपालिकाको कायाििय, 
टाघनडनब्बा, झापा  

 विषय: आर्थिक सहायता उपिब्ि गराई पाऊँ। 
िहोदय, 
 

प्रस्तनतबबषयिा ............................................................................स्थायी ठेगाना भएको 
ि.....................................िाई....................................गननिपनेभएकािे सो का िार्ग िेरो आर्थिक 
अिस्थाअत्यन्तकििोररहेकोि हँदा उतत कािका िार्ग रु............................(अक्षरेपी 
रु....................िात्र) उपिब्ि गराईहदनन हनन तपर्शीिको प्रिाण कागिात सिंग्न राखी यो ननबेदन परे्श 
गरेको छन  । साथै िेरा यस गाउँपालिकासगं सम्बस्न्ित नतननि बनझाउनन िा फर्छियौट गननिपने कर, िहर्शनि, 
बतयौतािा पेश्की बेरुिन बाँकी नरहेको िानकारी गराउदै प्राप्त सहयोग रकि िनन प्रयोिनका िार्ग प्राप्त 
गरेको हो सोहह प्रयोिनका िार्ग खचि गने र सो नगरेको पाइएिा िननसनकै कारिाही, सिाय िा िररिाना 
सहन, भोग्न िा नतनि बनझाउन सहित भएको व्यहोरा सिेत अननरोि छ । 

 

भिदीय 

दस्तखत 

नािथर 

स्थायी ठेगाना 
सम्पकि  िो. न.ं 

 

तपलर्शि 

१. नेपािी नागररकताको प्रिाणपत्रको प्रिाखणतप्रनतलिपी । 
२. सम्बस्न्ित िडा कायािियको आर्थिक सहायता उपिब्ि गराउननपने कारण , आिार, र प्रिाण 

सिेत खनिेको लसफाररस पत्र। 

३. अन्य आिश्यक कागिातहरु । 
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अननसचूी १ क  

सगंहठत ससं्थाको हकिा  

(िनदँा न.ं ४.१ सगं सम्बस्न्ित) 
 

लिनत: 
श्रीिान ्अध्यक्ष /प्रिनख प्रर्शासकीय अर्िकृतज्य ू

झापा गाउँपालिकाको कायाििय, 
टाघनडनब्बा, झापा  

  विषय: आर्थिक सहायता उपिब्ि गराईहदनन हनन । 

िहोदय, 
 

   प्रस्तनत बबषयिा ..........................................ठेगाना रहेको..............................ससं्था/सिनह/ सघं िाई 
.............................. गननिपने भएकोि े ससं्था/सिहू/सघंबाट विननयोस्ित रकि अपनग भएकोि े सो 
प्रयोिनका िार्ग रु..................(अक्षरेपी रु....................िात्र) उपिब्ि गराईहदनन हनन तपर्शीिको प्रिाण 
कागिात सिंग्न राखी यो ननबेदन पेर्श गररएको छ। यस ससं्थाको यस गाउँपालिकासँग सम्बस्न्ित नतननि 
बनझाउनन िा फर्छियौट गननिपने कर, िहर्शनि, बतयौता िा पेश्की बेरुिन बाँकी नरहेको, ननयिाननसार 
गाउँपालिकाको कायाििय िा प्रदेर्श िा केन्र सरकारको आर्िकाररक ननकायिा दताि भएको अिगत गराउदै 
प्राप्त सहयोग रकि िनन प्रयोिनका िार्ग प्राप्त गरेको हो सोहह प्रयोिनका िार्ग खचि गररने व्यहोरा 
सिेत अननरोि छ। 
 

सगंहठत ससं्था का तफि बाट 

अध्यक्ष िा प्रिनखको नािथर   

ससं्थाको ठेगाना  

 सम्पकि  न. 
 

तपलर्शि 

१. सगंहठत ससं्थाको हकिा दताि तथा कर चनतता प्रिाणपत्रको प्रिाखणत प्रनतलिपी । 
२. सम्बस्न्ित िडा कायािियको आर्थिक सहायता उपिब्ि गराउननपने कारण , आिार, र प्रिाण 

सिेत खनिेको लसफाररस पत्र। 

३. अन्य आिश्यक कागिातहरु । 
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अननसनची २ 

(िनदँा न.ं ५ सँग सम्बस्न्ित) 
 

ि.स. सहायता पाउने व्यस्तत 
िा ससं्था को नाि, थर 

ठेगाना सम्पकि  न. सहायता 
लिएको रकि 

प्रयोिन ससं्थाको हकिा भए 
सो ससं्थाको प्रिनख 
व्यस्तत र सम्पकि  न. 

१.       

२.       

३.       

४. 
 

      

५.       

६.       

७.       
 

८.       

९ .      

१०.       

 


