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प्रदिे न ं३ नपेाि  

  

  



प्रस्तावना 

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाबाट  लवलिन्न  सरकारी  तथा  गैर  सरकारी  संघ  संस्थाहरुिाइि प्रदान  गिरने 

आर्थिक, प्रालवलिक, कायिक्रम तथा लिन्द्सी मािसामान िगायतका  अनुदान लिटो, ििरतो, लमतब्ययी, 

पारदिी ंव ंप्रिावकारी रुपमा प्रवाह गनि र  अनुदान प्रा्त  गने संघ  संस्थाहरुिाइि अनुिालसत,  

िबाफदहेी,  उत्तरदायी बनाइि पिरााम  हालसि  गनि,इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको कोषको सही 

सदपुयोग गनि र गराउन स्थानीय सरकार संाािन, ऐन २०७५ को दफा ४ वमोलिम इन्द्रसरोवर 

गाउँपालिकाको लमलत२०७५/६/१७ गतेको गाउँ कायिपालिकाको वैठकको लनािय वमोलिम यो 

लनदलेिका लस्वकृत गिर िागु गिरंको ि । 

 

पिरच्िेद १ 

१.      संलि्त  नाम र प्रारम्िः 

(क) संलि्त  नाम :  यस लनदलेिकाको नाम “इन्द्रसरोवर गाउँपालिका अनुदान तथा आर्थिक सहायता 

लनदलेिका २०७५” रहनेि । 

(ख) “प्रारम्ि” यो लनदलेिका कायिपालिकाबाट स्वीकृत िंको लमलत बाट िागु हुनेि । 

२.     पिरिाषा र व्याख्या  : 

(क)  “ऐन” िन्नाि“ेस्थानीय सरकार संाािन,  ऐन २०७५” िाइ िनाउनेि । 

(ख) “सिा” िन्नािे इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको गाउँ सिािाई िनाउने ि । 

(ग) “कायिपालिका” िन्नािे इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको गाउँ कायिपालिकािाई िनाउनेि  

(घ) “लविान” िन्नािे संस्थाका स्वीकृत लविानिाई िनाउने ि । 

(ङ) “सञ्चािक सलमलत वा कायिकारी सलमलत”िन्नािे ससं्थाको लविान अनुसार कायिकारीको रुपमा 

कायि गने गरी गिठत अलिकार प्रा्त  सलमलतिाइि िनाउने ि । 

(ा) “संस्था” िन्नािे प्रालित कानुन बमोलिम गठीत सामालिक, आर्थिक, सालहलययक, िैलिक,बौलिक, 

िार्मिक,सासँ्कृलतक, वैज्ञालनक आदद कायिगनि गिठत संघ, सहकारी, संस्था, संगठन, क्िब, अध्ययन 



केन्द्र, मण्डि, पिरषद आदद गैर सरकारी लनकायहरु र लवद्यािय, महालवद्यािय, स्वास््य संस्थाहरु 

आदद सरकारी संस्थाहरुिाइि िनाउनेि । 

(ि) “प्रस्ताव” कायिक्रमको लवस्तृत लववरा सलहत अनुदान माग गिरंका अनुसुला १ वमोलिमको 

लनवेदनसलहतको पिरयोिनािाई िनाउने ि । 

(ि) “िागत” कायिक्रमका िालग िाग्न ेकुि खाि रकमिाइि िनाउने ि । 

(झ) “िेखा परीिा प्रलतवेदन” प्रालित कानून िारा मान्द्यता प्रा्त  िेखा पिरिकवाट संस्थाको िखेा 

पिरिा गरी ददंको प्रलतवेदनिाइििनाउने ि । 

(ञ) “सावििलनक लनलि साझेदारी” िन्नािे इन्द्रसरोवर गाउँपालिका सगँ करार गनि यो्य कानुनी 

ब्यलि बीा िगानी, सेवा प्रवाह र िोलखम सयंुि रुपमा बहन गनि इच्िुक िई िंका करार 

ब्यवस्थािाई िनाउने ि । 

(ट) िािग्राही समहू : प्रययि िाि प्रा्त  गने ब्यलिहरुको समूहिाइि िनाउने ि । 

(ठ) लविेष कोष :िन्नािे ऐन लनयम बमोलिम खाि ि्ेन  स्थापना िंको कोषिाइि िनाउने ि । 

(ड) अनुदान :िन्नाि े समािका लवलिन्न िेत्रका लवकासको िालग गाउँपालिकाबाट कुनै व्यलि वा 

संस्थािाइि प्रदान गिरने संस्थागत अनुदान, कायिक्रम अनुदान र पुँिीगत अनुदान समेतिाइि िनाउने 

ि । 

(ढ) कायिक्रम अनुदान: िागत अनुमानका आिारमा सम्झौता गरी सम्झौतामा उल्िेख िं अनुसार 

ददईने वस्तुगत, आर्थिक तथा प्रालवलिक सहयोगिाई िनाउने ि  

(ा) आर्थिक सहायता: लवपद्का समयमा, संक्रमा अबस्थामा र असहाय तथा अलत गरीव 

व्यलिहरुिाई स्वास््य उपाार तथा अन्द्य सहयोग लवना िागत अनुमान अनुसूला  १ बमालिमका 

व्यलि वा संस्थािाइि ददईने आर्थिक तथा प्रालवलिक सहयोगिाइि िनाउने ि  । 



(त) “संस्थागत अनुदान”:िन्नािे वार्षिक नीलत  तथा कायिक्रम अनुसार सम्झौतामा उल्िेलखत  िति 

अनुसार संस्था आफैि ेसांािन गने गरी ददइने रकमिाइि िनाउने ि  । 

(थ) िात्रवृती िन्नाि ेगाउँपालिका लित्र हाि वसोवास गने सामुदालयक लवद्याियमा अध्ययन गरेका 

वा सामुदालयक लवद्याियवाट SEE पास गिर उच्च लििा तथा प्रालवलिक लििा अध्ययन गरेका दलित, 

अपाङ, लवपन्न तथा िेहन्द्दार लविार्थििाइ ददइने अनुसुला २ अनुसारको सहयोगिाई वुझाउदि । 
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प्राथलमकता िते्र र संस्थाको सूाी दताि 

३.      प्राथलमकता िेत्रहरू 

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकािे  अनुदान उपिब्ि गराउन प्रस्तालवत  कायिक्रमका  स्वीकृती  दहेायका 

प्राथलमकताका आिारमा गनुिपनेि : 

३.१  मलहिा, दलित, आददवासी िनिाती र  लपिलडंका समुदायहरुसंग सम्बलन्द्ित आयमिूक, 

सीपमूिक, रोिगारी लसििना ंव िमता लवकास गने कायिक्रमहरु 

३.२ सम्पदा सरंिा र पयिटन लवकास  सम्बन्द्िी कायिक्रमहरु, 

३.३ सरसफाई, फोहोरमैिा ब्यबस्थापन, वाताबरा संरिा, सम्वििन र लवकास सम्बन्द्िी 

कायिक्रमहरु, 

३.४  लवपद िोलखम न्द्युनीयकरा सम्बन्द्िी कायिक्रमहरु, 

३.५  समुदायमा आिािरत सहिालगतामुिक कायिक्रमहरु, 

३.६  िहरी तथा ग्रालमा गिरबी न्द्युनीकरामा सहयोग पुयािउने कायिक्रमहरु, 

३.७ बाि लवकास, बािश्रम उन्द्मिून, बािस्वास््य, बािलििा, बािअलिकार, बािमनोलवज्ञान  

सम्बलन्द्ि कायिक्रमहरु । 

३.८ खेिकुद लवकाससँग सम्बलन्द्ित कायिक्रमहरु 

३.९  स्थानीय टोि,  समदुायका िमता लवकास,  िनाेतना अलिवृदद,  पूवाििार लवकास,  सामालिक  

पिराािन  ंवं सहिागीतामूिक कायिक्रम 

३.१० स्थानीय श्रोत र सािन पिराािन हुने कायिक्रमहरु  । 



३.११  ज्येष्ठ नागिरक, अपांगता िंका ब्यलि,  तथा अलत लबपन्न पिरवारको स्वास््यमा सिुार गने 

कायिक्रमहरु  । 

३.१२ नेपाि सरकार र गाउँपालिकाको उद्देश्य हालसि गनि सहयोग पयुािउने कायिक्रमहरु 

३.१३ दीगो लवकासको िक्ष्य हालसि गनि सहयोग पयुािउने कायिक्रमहरु । 

३.१४ आर्थिक सहायताको हकमा: 

क) अिि असहाय लवरामी , ख)   अपाङ्ग, 

ग)  बखेाी व्यलिहरु घ)  गिरव 

३.१५ प्राकृलतक लवपलत्त तथा  प्रकोपमा परेका असहाय व्यलि तथा पिरवारहरु 

३.१६ इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा कायिरत कमिाारीहरुिाइि ििटि रोग िागी (मुटु, मृगौिा, 

क्यान्द्सर) स्वास््य उपाार गनि परेमा ।  

४.     सूला दताि 

गाउँपालिकाबाट प्रदान गिरने संस्थागत तथा कायिक्रमगत अनुदानका िालग गाउँपालिकाको सूाना  

अनुसार  सूला  दताि  गनुि  पनेि  ।  सूाी  दताि  गदाि  दहेाय  बमोलिम  कागिातहरु  पेि गनुिपनेि । 

तर आर्थिक सहयोगका िालग िने सूाी दताि हुन ुपनेिैन  । 

सूाी दताि गनिका िालग आवश्यक कागिातहरुः 

१.  लनवेदनका सक्कि प्रलत 

२.  संस्था दताि प्रमाापत्रको प्रलतलिपी नलवकरा सलहत 

३.  आयकर दताि प्रमाापत्रको प्रलतलिपी अलघल्िो आ.व.को कर ाुिा प्रमाा सलहत 

४.  संस्थाको लविानको प्रलतलिपी 

५.  गत आ. ब. को िेखा पिरिा प्रलतवेदनको प्रलतलिपी 

६.  संस्थाको संाािक सलमलत वा कायि सलमलतको बैठकको लनािय प्रलतलिपी 

७.  वडािे कायिक्रम उपयुि िलन गरेको लसफािरिको सक्कि पत्र । 

८.  अलघल्िो  वषिमा (यदद अनुदान लिंको िं)  प्रा्त  गरेको सहयोग रकम र सोबाट िंका 

उपिलब्ि, खािको लबबरा सम्बलन्द्ित पदालिकारीिे प्रमालात गरी पेि गनुि पने  । 



९. समाि कल्याा पिरषदमा आवि िंको वा लिल्िा प्रिासन कायािियमा सामालिक संस्थाको 

रुपमा दताि  िंको प्रमाा पत्रको प्रलतलिपी, 

१० गाउँपालिकाि ेगैर सरकारी संस्थाको मौिुदा सूलामा सुलाकृत िंको प्रलतलिपी 

११. संाािन गिरन ेबार्षिक वा पटके कायिक्रमको लवस्तृत लववरा । 

१२. संस्थाको गत वषिको आय ब्यय लववरा र हािको आर्थिक अबस्था िलनने कागिपत्रहरु   

१३. ााि ुआर्थिक वषिमा संाािन गने कायिक्रमहरुको  लववरा । 

१४.  संस्थाको सञ्चािक सलमलत वा कायि सलमलत सदस्यहरुको लववरा । 

उपरोि कागिपत्रहरु ससं्थाको अध्यि वा सलावबाट प्रमालात गरी िाप िगाइ पेि गनुि पने । 
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अनुदान तथा आर्थिक सहायताको प्रकार र प्रदक्रयाहरु 

५.     अनुदानका प्रकारहरु  

(क) संस्थागत अनुदान 

(ख) कायिक्रम अनुदान 

(ग) आर्थिक सहायता 

६.   अनुदान लवतरा गने प्रदक्रयाहरु 

(क)  संस्थागत  अनुदान : 

कुनै पलन सरकारी संस्था, अििसरकारी संस्था,सहकारी संस्था वा कानून बमोलिम  स्थालपत  गैर 

नाफामूिक  संस्थाहरुिाइि ययस संस्थाि ेपेि गरेको प्रस्ताव  दफा ३ मा उल्िेलखत प्राथलमकताको 

आिारमा कायिक्रम स्वीकृत गरी संस्था आफैिे सम्पाूि कायि गने गिर प्रगलत लववराका आिारमा 

लनकासा उपिब्ि गराइनेि ।   यसरी सम्बलन्द्ित संस्थाि ेकायिक्रम बनाइ खाि गने गिर  लनकासा  

पठाउँदा उि कायिको िखेा परीिा प्रलतवेदन  समेत  उपिब्ि गराउने व्यवस्था समेत सम्झौतामा 

उल्िखे गनुि पनेि । 

(ख) कायिक्रम अनुदानः 

कुनै पलन सरकारी संस्था, अििसरकारी संस्था,सहकारी संस्था वा कानून बमोलिम स्थालपत गैर 

नाफामूिक  संस्थाहरुिाई ययससंस्थािे पेि गरेको प्रस्तावको दफा ३ मा उल्िेलखत प्राथलमकताका 

आिारमा कायिक्रम स्वीकृत गिरनेि  । 

उि कायिको गाउँपालिकाबाट गिठत सामालिक सलमत तथा गाउँ कायिपालिकाबाट खटाईंको 

कमिाारी ं वं गाउँपालिकािे आवश्यक ठानेको अन्द्य कुनै सलमलत वा पदालिकारीि ेअनुगमन मूल्याँकन  

गिर कायि प्रगलत लववराका आिारमा सोििनाि स्वरुप रकम उपिब्ि  गराइनेि ।  तर िुरुमा स्वीकृत 

कायिक्रमको ंक लतहाइ रकम पेश्की स्वरुप उपिब्ि गराउन सदकनेि । अलन्द्तम दकस्ता रकम िने कायि 

प्रगलत र कायि सम्पन्न िं प्ात मात्र उपिब्ि गराउन सदकने ि । 

 

 



७.  आर्थिक  सहायता : 

आर्थिक सहायताका िालग व्यलि वा संस्थाको लनवदेन प्रा्त  िं पलि स्वीकृत बिेटको पिरिी लित्र 

रही अलिकार प्रा्त  अलिकारीिे दहेाय बमोलिम रकम िुिानी गने लनािय गनि सके्नि । 

क. अध्यिबाट  रु.१५,०००।– सम्म 

ख. कायािपालिकाको लनािय वाट १५००० हिार दलेख २०,०००। सम्म । 

पिरच्िेद ४ 

८. अनुदानका लवषयगत िेत्रहरु  

८.१  िैलिक तथा िनाेतनामूिक कायिक्रमहरु 

८.२  बृि विृा आश्रमहरु संाािन सम्बलन्द्ि कायिक्रमहरु 

८.३  राहत तथा पुनिस्थापना सम्बलन्द्ि कायिक्रमहरु 

८.४  वातावरा, ििबायु पिरवतिन  सम्बलन्द्ि सरंिा , लवकास र सम्बििन सम्बलन्द्ि कायिक्रमहरु 

८.५  प्रकोप तथा लवपद व्यवस्थापन र पुवि तयारी सम्बलन्द्ि  कायिक्रमहरु 

८.६  स्वास््य लिलवरहरु, रिदान कायिक्रमहरु, लविेष खोप कायिकमहरु 

८.७ अपाङ्ग बािबालिका हरेााह, उिार, लििा र पुनिस्थापना सम्बलन्द्ि कायिक्रमहरु 

८.८ मसानघाट, लाहान, दक्रया पुत्री दाह संस्कार व्यवस्थापन  सम्बलन्द्ि कायिक्रमहरु   

८.९ सुकुम्बासी समस्या समािान सम्बलन्द्ि कायक्रमहरु 

८.१० घरेिु बाि श्रलमक सम्बलन्द्ि कायक्रमहरु 

८.११  सडक बाि बालिकाका पुनस्थापना, लििा, उिार सम्बलन्द्ि कायिक्रमहरु 

८.१२ वेवािरस सडक मानव (मानलसक रोगी,वृि, घर बार लबलहन मालनसहरु ) सम्बलन्द्ि कायक्रमहरु 

८.१३ बरेोिगारका िालग सीपमिुक तािीम (गरै नाफामुिक) सञ्चािन गने संस्थाहरु   

८.१४ विृारोपा (नदी दकनार, सडक पटेी, सावििलनक स्थि आदद) सम्बलन्द्ि काय गने संस्थाहरु  

 ८.१५ स्थानीय िाषा, ससं्कृलत संरिा र लवकास  सम्बलन्द्ि कायिक्रमहरु 

८.१६ रालिय तथा अन्द्तरालिय सम्पदा संरिा, लवकास सम्बि  कायिक्रमहरु 

८.१७ ऐलतहालसक  पोखरी,  उध्यान,  पाटी,  पौवा,  सत्ति,  मलन्द्दर,  गम्बा,  दवेि आददका  सरंिा,  

सम्बििन,  लवकास सम्बलन्द्ि कायिक्रमहरु 

८.१८ स्थानीय िात्रा, पवि, उयसव र यस्तै प्रकारको सम्बलन्द्ि कायिक्रमहरु 



८.१९ खिेकुदका लवकाससँग सम्बलन्द्ित स्थानीय, लिल्िा तथा रालिय स्तरका सम्बलन्द्ि कायिक्रमहरु 

८.२० स्थानीय िनाेतना मिुक सकारायमक सोा अलिवृलि गराउने उिशे्यि ेसंाालित कायिक्रमहरु 

ख     कायिक्रम अनुदान 

१.      स्वास््य संस्था, लवद्यािय  तथा सामुदालयक िवन आदद, लनमािामा  आर्थिक  तथा प्रालवलिक  

सहयोग : 

लवद्यािय र सामुदालयक  िवन लनमािा,  सुिार,  लिाोिार,  ममित गनिका िालग आर्थिक वा प्रालवलिक 

सहयोग आवश्यक िंका लिलखत िानकारी कायािियिे प्रा्त  गरी स्वीकृत िंमा, प्रालवलिकबाट 

पुष्ट्याइ गिरंका िागत अनुमान, अन्द्य लनकायको सहिागीता सम्बलन्द्ि लिलखत  प्रलतबिता, 

सम्बलन्द्ित  पिि े व्यहोनि आर्थिक तथा  प्रालवलिक  िागत मुल्य खुिेको  लववरा सलहतको  

कागिातिाई  आिार लिईनु  पने ि ।  ययस्ता िवन लनमािामा सहयोग उपिब्ि गराउँदा कुि 

िागतको िैसठ्ठी प्रलतितिे हुन आउने रकम वा पाँा िाख िन्द्दा बदढ नहुने गरी उपिब्ि गराईने ि 

।  

२. स्वास््य, लििा, िाषा, संस्कृलत, मेिलमिाप  केन्द्र, पाटी पौवा सति, खेिकुद, वृिारोपा, 

वातावरा संरिा, लवकास तथा संबद्र्िन  सम्बलन्द्ि कायिक्रम : 

क) माग रकमको प्रयोिन, उदशे्य र सो को प्रयोगबाट गाउँपालिका वा गाउँवासीिाइि हुनसके्न प्रययि 

वा अप्रययि फाईदाको मापन सलहतको अनुदान माग लनवेदन लनवेदकबाट प्रा्त  गनुिपने ि  । 

ख) माग अनुसारका कायिक्रम संाािन हुन ेस्थान र िागतको यदकन र सो कायिक्रम संाािन गनि िाग्न े

खाि व्यहोने श्रोतहरु लनवेदकबाट स्पष्ट खुिाउनु पने ि । 

ग) यस्ता  कायिक्रमहरू गाउँ कायिपालिकाको बठैकबाट वा गाउँ कायिपालिका बैठकबाट अलिकार 

प्रययायोिन िं अनुसार स्वीकृत िई कायािन्द्वयन गिरने ि । 

घ) आर्थिक सहायता तथा कायक्रम सहयोगको िानकारी सम्बलन्द्ित संस्था वा व्यलििाई समालिक 

लबकास िाखािे स्वीकृलत िंको लमलति ेयथािक्य ााँडो ददनु पने ि । 

३.      खिेकुद 

(क) सम्बलन्द्ित वडाबाट खेिकूद कायिक्रम संाािन गनि उपयुि र आवश्यक ि िनी गरेका लसफािरस 

पत्र । 



(ख) सम्बलन्द्ित कायि सलमलतिे गाउँपालिकासँग आर्थिक सहयोग लिई कायिक्रम संाािन गने िलन 

गरेका लनािय र गाउँपालिकामा सम्पकि  र समन्द्वय गने पदालिकारीको नाम र पद खिुेको आलिकारीक 

पत्र । 

(ग) सम्बलन्द्ित लनकायमा दताि िंको प्रमाा पत्रको नलवकरा सलहतको प्रलतलिपी  । 

(घ) लविानको प्रलतलिपी  । (पलहि ेपेि िंको िं आवश्यक नहुने) 

(ड)   खेिकुद सञ्चािन समय तालिका सलहत लवष्ट्तृत लववरा 

माथी उल्िेलखत लववरा सलहत खिेकुदको िालग आर्थिक सहयोग माग िंमा उपयिु र 

आवश्यकताको आिारमा दहेाय बमोलिम  सहयोग उपिब्ि गराउन सके्नि ।  

अ. फुटबि, िलिबि,कराँते िस्ता खेिकुदको िालग  

 लिल्िा स्तिरय प्रलतयोलगतामा रु.३०,०००।– सम्म 

 गाउँ स्तिरय प्रलतयोलगतामा रु. २५,०००।– सम्म 

 वडा वा टोि स्तिरय प्रलतयोलगतामा रु.५,०००।– सम्म 

आ.  टेबि टेलनस, व्याडलमण्टन, डौड िस्ता खिेकुदको िालग  

 लिल्िा स्तिरय प्रलतयोलगतामा रु.१५,०००।– सम्म 

 गाउँ स्तिरय प्रलतयोलगतामा रु. १०,०००।– सम्म 

 वडा वा टोि स्तिरय प्रलतयोलगतामा रु.३,०००।– सम्म 

इ. बुलिााि, बाघााि, क्यिरमबोडि िस्ता खेिकुदको िालग  

 लिल्िा स्तिरय प्रलतयोलगतामा रु.१०,०००।–सम्म 

 गाउँ स्तिरय प्रलतयोलगतामा रु. ८,०००।– सम्म 

 वडा वा टोि स्तिरय प्रलतयोलगतामा रु.२,०००।–सम्म 

४.१    औषिी उपाार 

गाउँपालिकािे औषिी उपाारका िालग सहयोग उपिव्ि गराउँदा लनम्न प्रदक्रया अविम्वन गनेि : 

क) सम्वलन्द्ित व्यलि वा लनिका अलििावक वा लनिको संरिकको लनवेदन । 

ख) लनवेदन  साथ सम्वलन्द्ित  अस्पताि,  नर्सिङ  होम वा स्वास््य लक्िलनक  वा िाँा गने स्वीकृत 

लादकयसकिे िाँा गरेका प्रमााका  प्रलतलिपी तथा औषिी खिरदको लवि िपािइ  । यस्ता कागिात 

लनवेदन ददने लमलत िन्द्दा २ दइु मलहना पूरानो िंमा मान्द्य हुन िैन । 

ग) सम्वलन्द्ित  लादकयसकिे उपाारका िालग  िखेी ददंका  औषिीहरुको  लववरा  र सो खिरदका  

िालग  अनुमालनत िाग्न ेखािको लववरा  । 



 

घ) कडा रोग िालग  अपरेिन गनुिपने,  कुनै अङ्ग फेनुिपने वा उपाारका िालग  िेरै खाि िाग्न ेिंमा 

सोका िालग मेलडकि वोडिको सफािरस पेि गनुि पनेि । 

ङ) औषिी उपाार सहयोग ंक व्यलििाइ रोग र उपाारको प्रकृलत हरेी गाउँपालिकाको अध्यििे 

लनाािय अनुसार ंक पटकमा रु.१५,०००।(पन्द्रहिार रूपैंया) सम्म सहयोग उपिव्ि गराउन सके्नि 

। तर उपलबलनयम  (घ)  वमोलिम  मेलडकि  वोडिको  लसफािरस  सहीत  सहयोग  माग  िंको  हकमा 

गाउँ कायिपालिकाको वैठकमा पेि गरी लनािय िं वमोलिम अलिकतम रू ५०,०००।– (पाासहिार 

रूपैंया) सम्म सहयोग उपिव्ि गराउन सदकनेि । 

(ा) औषिी  उपाार  सहयोग  उपिव्ि  गराउंदा गाउँपालिका  सामालिक लवकास िाखा(स्वास््य) 

बाट उठान िई आर्थिक प्रिासन िाखा समेतको बिेट सम्बन्द्िी राय लिई प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 

समि पसे हुनेि । 

४.२ प्रकोप व्यवस्थापन सहयोग 

गाउँपालिकाि ेप्रकोप व्यवस्थापनको िालग सहयोग उपिव्ि गराउँदा लनम्न प्रदक्रया अविम्वन गनेि 

।  

क. आगिागी वा वादढ पलहरो वा ायाङि ेघर ि्गा वा िन सम्पलत नष्ट िंमा सम्वलन्द्ित व्यलि 

वा नीिको नलिकको पिरवारिे नेपािी नागिरकता प्रमाा पत्रको प्रलतलिलप सलहतको लनवेदन 

ददनु पनेि । 

ख. लनवेदन  साथ सम्वलन्द्ित  वडाको लिफािरस पत्र,  प्रहरी प्रिासनको िलत लववरा सलहतको 

लिफािरस पत्र । यस्ता कागिात लनवेदन ददने लमलत िन्द्दा २ दइु मलहना परूानो िंमा मान्द्य हुन 

िैन । 

ग. आगिागी वा वादढ पलहरोि े घर ि्गा वा िन सम्पलत नष्ट िई सहयोग  उपिव्ि  गराउंदा 

गाउँपालिकाको तोदकंको िाखावाट उठान िई आर्थिक प्रिासन िाखा समेतको बिेट सम्बन्द्िी 

राय लिई प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत समि पसे हुनेि । 

घ) आगिागी वा वादढ पलहरोिे घर ि्गा वा िन सम्पलत नष्ट िंको पिरवारिाई िलतको लववरा 

हरेी गाउँपालिका अध्यिको  लनाािय अनुसार ंक पटकमा रु.१०,०००। (दिहिार रूपैंया) सम्म 

सहयोग उपिव्ि गराउन सके्नि ।  तर िन िन समेत ठूिो मात्रामा िलत िंको िंमा 

गाउँकायिपालिकाको वैठकमा पेि गरी लनािय िं वमोलिम अलिकतम रू.२५,०००।– ( पलच्चस 

हिार रूपैंया) सम्म सहयोग उपिव्ि गराउन सदकनेि । 

५.    िात्रवलृत्त 

गाउँपालिका िते्रलित्रका सरकारी तथा नीलि लवद्याियमा अध्ययनरत गरीव  तथा  िेहने्द्दार 

लवद्याथीहरुिाइि लनम्न आिारहरू लबश्लेषा गरी िात्रवृत्ती उपिव्ि गराईनेि : 



क) िात्रवृलत उपिब्ि गराउनुपने अवस्थाको लवध्याथीिाई गाउँपालिका िते्रलित्र संाालित 

लवध्याियमा लनिुल्क अध्ययन गराउन माथीको प्रदक्रया बमोलिम िनोट गरी लसफािरस गिरने ि । 

प्रययेक संस्थागत  लवद्याियिे कूि िनािको १० प्रलतित लवपन्न  पिरवारका लवद्याथीिाई 

गाउँपालिकाको लसफािरसमा लनिुल्क अध्ययन गराउनु पने ि । लनल्त आय निंका लबपन्न 

पिरवारका वािवच्चा, िािररीक अपाङ्ग, अलििावक निंका वािबालिका, दलित, लबपन्न िनिाती 

ंव सुकुम्वासीका बािबालिकाहरुिाई यो िात्रवतृ्तीका िालग  प्राथलमकता  ददईनेि। 

ख)     िात्रवतृ्तीका िालग लवद्याथी वा अलििावकि ेसम्वलन्द्ित वडाबाट िात्रवृत्ती आवश्यक िंको 

िलन दकटानी साथ गरेका लसफािरस पत्र र सम्वलन्द्ित लवद्याियको ंक वषिको िाग्ने कुि िैलिक खाि 

खुिाइ गरेका लसफािरस पत्र साथ लनवेदन पत्र पिे गनुि पनेि । 

ग)    यसरी  पेि  िंपिी  योिना िाखा / लििा िाखािे  आवश्यक  कुरा  वुझी बढी   ंक  वषिका  

िालग  िात्रवृत्ती उपिव्ि  गराउन  लनम्न  व्यहोरा  सलहत  खुिाइ  लसफारीस  गाउँपालिका  समि  

पेि  गनेि  ।  

घ)   स्वीकृतीका  िालग पेि हुन आंका िात्रवतृ्ती सम्मन्द्िी आवेदन सामलिक सलमलतमा पेि गरी 

लनाािय िं बमोलिम गनुिपने ि । लवद्याियिे लििा पुरा गरी उच्च लििा अध्ययन गनि किठन िंका 

तथा लनल्त आय निंका लबपन्न पिरवारका लवद्याथी, िािररीक अपाङ्ग, दलित, लबपन्न िनिाती 

ंव सुकुम्वासीका लवद्याथीहरुिाई कायिपालिका बैठकबाट लनाािय िं बमोलिम यो िात्रवृत्ती प्रदान 

गिरने ि । अध्ययनको लबषय हरेी िात्रवृत्तीको कुि सहयोग रकम वार्षिक रु.५०,०००। (पाास 

हिार) िन्द्दा वढी हुने िैन । िात्रवृत्ती उपिव्ि गराउने/नगराउने अलिकार गाउँपालिकामा सुरलित 

रहनेि । 

ङ) िात्रवृत्ती पाउने लवद्याथीिे गाउँपालिकावाट रकम िगेका लमलतिे १५ ददनलित्र िैलिक सामाग्री  

खिरद गरेका लवि , कििे दफ को लवि िपािइ सामालिक लबकास िाखा ( लििा) मा पेि गनुिपनेि । 

ा) लवद्याथीिे लवद्याियका हरेक पिरिाका नलतिाका प्रमालात प्रलतलिपी नलतिा प्रा्त  गरेको लमलति े

७ ददनलित्र लििा िाखामा पेि गनुि पनेि । सोही नलतिाका आिारमा िात्रवृत्ती लनरन्द्तर ददने वा 

नददने लनािय गाउँपालिकािे गनि सके्नि । 

ि) ंक पटक िात्रवृत्ती पाइसकेका लवद्याथीिे लवद्याियको वार्षिक पिरिामा उयकृष्ट नलतिा प्रा्त  

गरेमा मात्र गाउँपालिकािे िात्रवतृ्ती लनरन्द्तर उपिव्ि गराउनेि  । 

 

 

 



 

पिरच्िेद ५ 

८.     संस्थागत कायिक्रम प्रस्ताव पेि गने: 

गाउँपालिकािे सूलाकृत संस्थाहरुबाट प्रस्ताव माग गनि सके्नि ।  संस्थाहरुिे अनुदान माग गनुिपरेमा 

दहेाय बमालिम कागिात सलहत प्रस्ताव पेि गनिपनेि ।  तर व्यलिगत आर्थिक सहायताका िालग 

लनवेदन मात्र िंपलन पगु्नेि । प्रस्तावका साथमा पेि गनुिपने आवश्यक  कागिातहरु : 

८.१  लनिाििरत ढाँााका प्रस्ताव सलहतको लनवेदन प्रलत   । 

८.२ संस्था दताि प्रमाापत्रका नलवकरा सलहतको प्रलतलिपी   । 

८.३ आयकर दताि प्रमाापत्र र अलघल्िो आ.व.को कर ाुिा प्रमाा सलहतको प्रलतलिपी    

८.४  ससं्थाका लविानका प्रलतलिपी  । 

८.५ िेखा पिरिा प्रलतवेदनका  प्रलतलिपी । 

८.६  संस्थाको संाािक सलमलत वा कायि सलमलतको बैठकका लनािय प्रलतलिपी   । 

८.७  वडाि ेकायिक्रम उपयुि िलन गरेको लसफािरिको सक्कि पत्र । 

८.८ अलघल्िा  वषिमा (यदद  लिंका िं)  प्रा्त  गरेको सहयोग रकम र सोबाट िंका उपिलब्ि, 

खािका लबबरा सम्बलन्द्ित पदालिकारीिे प्रमालात गरी पेि गनुि पने  । 

८.९   समाि कल्याा पिरषदमा आवि वा लिल्िा प्रिासन कायािियमा दताि िंको प्रमाा पत्रका 

प्रलतलिपी 

८.१ गाउँपालिकामा मौिुदा सूलामा सुलाकृत िंको प्रलतलिपी 

८.११  संाािन गिरन ेबार्षिक वा पटके कायिक्रमको  लवस्तृत लववरा । 

८.१२ संस्थाको गत वषिको आय ब्यय लववरा  । 

८.१३  आर्थिक वषिमा सांािन गने कायिक्रमहरुको  लववरा । 

८.१४ संस्थाको कायि सलमत सदस्यहरुको  लववरा । 

९.     प्रस्ताव िनौट तथा स्वीकृलत: 

प्रा्त  िंपलि  सम्बलन्द्ित  िाखािे पिरयोिना  िनौटका िालग  दहेाय बमोलिम  कुराहरु िं निंका 

िाँा गनेि । प्रस्ताव िनौटका िालग दहेाय बमालिम िंका हुनुपनेि : 

९.१   प्रस्तावका साथमा दफा ८ मा तोके बमोलिम कागिातहरु िंको  । 

९.२ प्रा्त  कायिक्रम प्रस्ताव गाउँपालिकाको वार्षिक नीलत तथा कायिक्रमको प्राथलमकतामा परेको । 



९.३   प्रस्तावमा सहयोग वा सहकायि गनि माग गरेका कायिक्रमको हकमा लनम्न कुराहरु स्पष्ट िंको 

हुनुपने: 

क) कायिक्रममा सहकायि गने संस्था तथा लनकायहरु । 

ख) कायिक्रमको संाािन गनि लवलिन्न संस्था तथा लनकायहरुबाट बेहोिरने रकमहरु  ।  

ग) रकम प्रा्त  गने समय  

घ) रकम प्रा्त  गने तरीका 

९.४   उल्िेलखत लववराहरु  परूा  िंपलि  सम्बलन्द्ित योिना िाखावाट  संस्थाको कायाििय तथा 

कायिक्रम संाािन स्थिको लनिरिा गनि सके्नि । लनिरिाका  क्रममा लनिरिा कताििे संस्थाको 

िौलतक स्रोत सािन,िनिलि तथा िमता सम्वन्द्िमा समेत अध्ययन गनुि पनेि । 

९.५ योिना िाखाि ेसंस्थाको लनिरिा  गरी सो को प्रलतवेदन  प्रस्ताव साथ सिंग्न गरी सो प्रस्ताव 

लसफािरस सलहत अलिकार प्रा्त  अलिकारी समि पेि गनुिपनेि । 

९.६  मालथ िुन सुकै िेलखंका  िंता पलन  प्रस्ताव स्वीकृत गने नगने अलिकार  गाउँपालिकामा 

लनलहत रहनेि । 

९.७  सम्झौता : 

अनुदान प्रस्ताव िनौट िइ स्वीकृती िं प्ात सम्बलन्द्ित संस्था र गाउँपालिकाबीा सम्झौता 

गनुपनेि । 

  सम्झौता िं प्ात ससं्थाि ेसम्झौतामा उल्िेलखत बुँदा बमोलिम कायिक्रम संाािन गनुपनेि । तर 

१० दि हिार रुपैया िन्द्दा कम अनुदान रकम र आर्थिक सहायता रकमका िालग सम्झौता गनुि पने 

िैन ।  

 

पिरच्िेद ६ 

अनुदान रकमको ििुानी प्रदक्रया 

१०. गाउँपालिकाि ेसंस्थागत, कायिक्रमगत र आर्थिक सहायता स्वरुप प्रदान गिरने रकम ििुानी गने 

प्रदक्रया दहेाय बमालिम हुनेि : 

 सम्झौता िंपलि सम्झौतामा उल्िखे िं अनुसार कागिात सलहत सम्बलन्द्ित संस्थािे रकम माग 

गनिपनेि । गाउँपालिकािे  रकम िने  कायि सम्पन्न प्रलतवेदनका आिारमा मात्र  उपिव्ि गराउनु 

पनेि ।  

 



११.    संस्थािाइि उपिब्ि गराउने रकम ंकाउन्द्टपेयी ाेक माफि त हुनेि । 

१२.   १५,०००। रुपैया सम्मको सहयोग संस्थािाइि पुरै उपिब्ि गराइनेि र सो िन्द्दा बढीको 

सहयोग सम्झौतामा उल्िेख गिरं अनुसार दकस्ता बलन्द्दमा उपिब्ि गराइनेि  । 

१३.    १५,०००। सम्मका संस्थागत वा कायिक्रम अनुदान संस्थािाइि उपिब्ि गराउँदा सम्झौता 

नगिर खाि प्रमााका  आिारमा ंकमुष्ठ उपिब्ि गराउन सदकनेि । 

१४.   सम्झौता अनुसारका कायि निंमा बांकी रकम उपिब्ि गराइने िैन र सो सम्झौता गनि 

संस्थाहरुबाट अनुदान वापत उपिब्ि गराइंका रकम सरकारी बाँकी सरह असुि उपर गिरनेि  । 

१५.   प्रगलत लववरा पिे नगनि संस्थाहरुिाइि पनुः संस्थागत तथा कायिक्रम सहयोग उपिब्ि गराइन 

िैन । 

१६.    मालथ िुनसुकै िलेखंका िंतापलन व्यलिगत आर्थिक सहायता रकम बढीमा रु.१००००।–

सम्म हुनेि र उि रकम लनवेदनका आिारमा अवस्था हरेी उपिव्ि गराउन सदकनेि  ।  आर्थिक  

सहायता उपिब्ि गराउने वा नगराउने अलिकार गाउँपालिकामा लनलहत रहनेि । 

१७.    यस लनदलेिकामा तोदकं लवपिरत अनुदान लवतरा गिरंमा, ययस्ता आदिे ददने, आदिे ददन 

लसफारीस र सहयोग गने ंव ििुानी ददने कमिाारी तथा पदालिकारीबाट असुि उपर गिरने ि ।  

 

 

पिरच्िेद ७ 

लनिरिा, अनुगमन तथा मुल्याँकन प्रलतवेदन 

१८.   सम्झौता अनुसारका कायि िं निंका सम्बन्द्िमा िानकारी लिन सम्बलन्द्ित िाखाि ेलनिरिा 

वा अनुगमन गनुिपनेि ।  यसरी समय समयमा लनिरिा, अनुगमन तथा मलू्याँकन गरींका प्रलतवेदन  

सम्बलन्द्ित िाखािे सावििलनक गनुिपनेि  । 

१९.   यसरी  लनिरिा, अनुगमन तथा मूल्याँकन कायिमा सहयोग पुयािउनु सम्बलन्द्ित संस्थाका कतिव्य 

हुनेि  । 

२०.   संस्थाि ेकायिक्रम सञ्चािनमा िाग्न ेआवश्यक सम्पूा सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन आफैि ेगरे 

नगरेका लवषयमा समेत अनुगमन गनुि पनेि । 



२१.    अनुगमन र मलू्याँकनबाट प्रा्त  प्रगलत  लववराका आिारमा मात्र बाँकी अनुदानका  दकस्ता 

रकम िुिानीका  िालग लसफारीस गनुि पनेि । 

२२.   मालथ िुनसकैु िेलखंको िंतापलन आर्थिक सहयोगको रकम ििुानी लनयमानुसार हुने तथा  

प्रलतवेदन आवश्यक निंको स्पष्ट नीलतगत लनािय िंकाको हकमा अनुगमन तथा मूल्याँकन 

प्रलतवेदनको आवस्यकता पने िैन । 

 

 

पिरच्िेद ८ 

लबलबि 

२४. कारबाहीः  यस लनदलेिका लवपिरत आर्थिक अनुदान तथा सहयोग लवतरा गिरंमा, ययस्ता 

आदिे ददने, आदिे ददन लसफारीस तथा सहयोग गने र िुिानी गने कमिाारी तथा पदालिकारी बाट 

असुि उपर गिरनेि ।  

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसुला १ 

स्वास््य उपाारमा ददइने अनुदान 

१. मुटुको अप्रेसन  गनुि पने िंमा रु ५०,०००। सम्म 

२. मृगौिा फनुिपने िंमा रु ५०,०००। सम्म  

३. क्यान्द्सर रोगको उपाारमा अप्रेिन गनुि पने िंमा ५०,०००। सम्म 

४. लस.न. १,२ र ३ का रोगहरुको अप्रेिन निइ उपाारको हकमा मात्र रोगको अवस्था अनुसार 

१५,०००। सम्म सहयोग गनि सदकने ि । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           अनुसुला २ 

 िात्रवृत्ती तफि   

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

२. प्रालवलिक तफि को स्नातक अध्ययनको ( इलन्द्िलनयर, पिु,कृषी,नापी  र वन आदी)  िागी ४०,०००। 

सम्म  

३.प्रालवलिक तफि को प्रलवाता प्रमाापत्र अध्ययनको ( सव इलन्द्िलनयर,नलसङ,पिु,कृषी,नापी र वन 

आदी)  िागी ३०,०००। सम्म 

४. प्रालवलिक तफि को SLC  अध्ययनको (  अहवे,अनलम,१८ मलहने तथा २० मलहने कृलष पिु ,नापी ,वन 

तालिम र ल्याव टेदक्नलसयन आदी) िागी २५,०००। सम्म  

५. प्रालवलिक अध्ययन वाहके अन्द्य अध्ययन तफि  १०,०००। सम्म 

 

 


