
 

 

 

 

 

 

 

 

ह दीवारी राजप  
ह दीवारी गाउँपािलका ारा कािशत 

ख ड २) झापा, १ नं दशे, नेपाल, ावण १ गते २०७९ साल ( सं या १० 

भाग २  
 

ह द बार  गाउँपा लका 

गाउँ कायपा लकाको कायालय 

झापा, १ नं देश नेपाल 

ह द बार  गाउँपा लकाको बा ै गाउँ सभाले वनाएको तल लेिखए वमोिजमको काय व ध सवसाधारणको जानकार को ला ग 

काशन ग रएको छ । 

 

संवत ्२०७९ को ऐन/ नयमावल / नदिशका/काय व ध नं १० 

 

 



 

 

नाग रक तथा सं थागत सहायता कायिविध, २०७९ 
सभाबाट पा रत िमितः २०७९।०३।१७ 

तावनाः ह दीबारी गाउँपािलकाले आ नो अिधकार े  िभ  पन िवषयमा िविभ न यि ,समुह, संगठन 

तथा संघ सं थाह को माग बमोिजम हने  नाग रक तथा सं थागत सहायता िवतरण कायलाई िनयिमत, 
यवि थत तथा पारदश  बनाउने स ब धमा थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोिजम 

कायिविध यव था गन वा छनीय भएकाले ह दीबारी गाउँपािलकाले नाग रक तथा सं थागत सहायता 

कायिविध, २०७९ ावण १ गते देिख लागु गरेको छ । 

प र छेद-१ 

ारि भक 

१. संि  नाम र ार भः (१) यस कायिविधको नाम  ह दीबारी गाउँपािलकाको नाग रक तथा सं थागत 

सहायता कायिविध, २०७९ रहेको छ । 

                                        (२) यो कायिविध तु त ार भ हनेछ । 

२. प रभाषा र या याः िवषय वा सङ्गले अक  अथ नलागेमा यस कायिविधमा 

(क) "गाउँपािलका" भ नाले ह दीबारी गाउँपािलका स झनुपदछ । 

           (ख) "गाउँ कायपािलका" भ नाले ह दीबारी गाउँ कायपािलका स झनुपदछ । 

           (ग) "अ य " भ नाले  गाउँपािलकाको अ य  स झनुपदछ । 

          (घ) "उपा य " भ नाले  गाउपािलकाको उपा य  स झनुपदछ । 

         (ङ) " मुख शासक य अिधकृत" भ नाले गाउँ कायपािलकाको मुख शासक य अिधकृत                                                   

स झनुपदछ । 

             (च) "नाग रक तथा सं थागत सहायता" भ नाले यस कायिविध बमोिजम नाग रक तथा              

सं थाह लाई उपल ध गराइने  सहायता स झनुपदछ । 

            (छ) "वडा सिमित " भ नाले गाउँपािलकाको वडा सिमित स झनुपदछ । 

           (ज) "सभा" भ नाले  गाउँपािलकाको गाउँसभा स झनु पदछ । 

 

 



 

 

प र छेद-२ 

आिथक सहायता स बि ध मापद ड 

३.  सहायताको लि त वग तथा े ह ः यस गाउँपािलकाबाट उपल ध गराइने आिथक सहायता लि त 

वग तथा स भा य े ह  देहाय बमोिजम हनेछन् । 

    (क) आिथक पमा याद ैजोिखममा रहेका यि  वा समुह, 

  (ख) मानवीय िहत, क याण वा संर णको ीले सहायता गनुपन भिन पिहचान भएका यि  वा समुह, 

  (ग) गाउँपािलका े  िभ का िवप न नाग रकको क याण, िवकास वा उ नितको लािग गरैनाफा मुलक 

िकिसमले स चालन ग रने सामािजक कृयाकलापह मा संल न सामुदाियक समुह, संघ, संगठनह , 

  (घ) उपयु  आधारह लाई समेत म यनजर गद सहायता दान गन अित आव यक भिन गाउँ 

कायपािलकाको बठैकबाट सवस मत पमा लि त यि , वग वा गरैनाफा मुलक सामुदाियक समुह, संघ, 
सं थाह , 

(ङ) िविभ न रोग लागेर उपचार गन नसकेका यि ह लाई ।  

(च) आिथक अव था कमजोर भएका ये  नाग रक, अपाङ्ग तथा एकल मिहला लगायतलाई । 

(छ)  भवन िनमाण, भवन ममत, पुल पलेुसा, पाटी पौवा तथा पुराना भौितक पुवाधारको ममत संभार लगायत 

सघं, स था तथा संगठनको भौितक पवुाधार  िनमाणका सब ै े ह   । 

४. सहायता िवतरण कृयाः (१) आिथक सहायता पाउन यो य लि त वग, समुह वा संगठन वा संगठनले  

स बि धत वडा कायालयको िसफा रसमा तोिकएको ढाँचामा सहायता पाउनुपन आधार, माण र कारण 

खुलाई गाउँ कायपािलकाको कायालयमा िनवेदन िदनुपनछ । 

(२) आिथक सहायता र सोको कृया देहाय बमोिजम हनेछ । 

  (क) . २००००।- (बीस हजार मा ) स मको आिथक सहायता गाउँपािलकाका अ य ले   स बि धत वडा 

कायालयको िसफा रसमा उपल ध गराउन स नेछ । 

 (ख) . २०००० देिख मािथ ४०००० स म  नाग रक तथा सं थागत सहायता कोष यव थापन सिमितको 

िनणयबाट तथा सो भ दा मािथको आिथक सहायता गाउँ कायपािलकाको बठैकबाट िनणय गनुपनछ । 

५. आिथक सहायता िवतरणका पवुसतः यस कायिविध बमोिजम आिथक सहायता उपल ध हने यि  

तथा सामुदाियक सं था, संघ वा संगठनको लािग देहायको पवूसत पुरा गरेको हनुपनछः 

             (क) िवषय खलेुको प  वा िसफा रसप  



 

 

             (ख) सं थाको हकमा यस कायिविधमा तोिकएको मापद ड पुरा भ ैगाउँपािलकाको पे क  बे ज ु   

नभएको, 

           (ग) गाउँपािलकालाई िनयमानुसार ितनु पन कर, महसुल, सेवा शु क आदी ितरेको,  

            (घ) संगिठत सं थाको हकमा कर चु ा माण प  ा  गरेको, 

        (ङ) नेपाल सरकारको कुन ै िनकायमा िविध पुवक दता भएको वा गाउँपािलका िभ          

थापनाभएकोसंगठन संघ, सं था वा समुहको हकमा  िनयमानुसार दता भएको, 

             (च) सामािजक संगठन तथा संघ सं थाको हकमा उ े य खुलेको तावना सिहत अ य   

कागजातह  पुरा भएको । 

 

प र छेद-३ 

िविवध 

७. ितवदेन पशे गनपुनः (१) यस गाउँपािलकाको कायालयबाट मैािसक पमा िवतरण भएका आिथक 

सहायताह को एकमु  िववरण ितवेदन मुख शासक य अिधकृतले कायपािलकाको बठैकमा पेश गरी 
वीकृत गराउनुपनछ । 

(२) उ  ितवेदन आव यक ठह रएमा गाउँ कायपािलकाले िवत रत आिथक सहायताको सदुपयोग भए 

नभएको स ब धमा थलगत अनुगमन गरी ितवेदन समेत रा न आव यक िनदशन गन स नेछ । 

८. ा  आिथक सहायता तोिकएको योजनमा खच गनपुनः यस गाउँपािलकाबाट जुन योजनका 

लािग जे जित रकम आिथक सहायताको पमा ा  गरेको हो सोही योजनका लािग सो रकम खच गरेको 
हनुपनछ र सोको आिधका रक माण कागजात एक मिहना िभ मा गाउँ कायपािलकाको कायालयको 
लेखा शाखा माफत अिनवाय पमा पेश गनुपनछ । 

९. नाग रक तथा सं थागत सहायता कोष स चालन तथा यव थापन सिमितः  गाउँपािलकाबाट 

सहायताको भावकारी उपयोग स ब धमा  कोषको उपयोग ग र गाउँ कायपािलकामा ितवेदन पेश गन 
एक नाग रकता तथा सं थागत कोष स चालन तथा यव थापन सिमित रहनेछ ।  

(क) गाउँपािलका अ य                       - संयोजक 

             (ख) सामािजक िवकास सिमित संयोजक          - सद य 

             (ग) कायपािलकाले तोकेको दुईजना कायपािलका सद य                                -सद य 

             (घ) मुख शासक य अिधकृत                                                                     - सद य सिचव 



 

 

       (१) सिमितको बठैक येक दुई मिहनामा ब ने तथा सिमित संयोजकको आदेश बमोिजम 

आव यकताका आधारमा जुन सुकै समयमा ब नेछ । 

 

१०. कोषबाट यय हनःे आिथक सहायताको यय िविनयोिजत बजेटको स ब धमा िशषकबाट मा  हनेछ 

। 

११. यस ैकायिविध बमोिजम भए गरेको मािननःे यस अिघ यस गाउँपािलकाबाट दान ग रएका आिथक 

सहायता समेत यस ैकायिविध बमोिजम भए गरेको मािननेछ । 

१२. कायिविधको या या संशोधन तथा अनसुूची थपघटः यस कायिविधको आव यक या या, 
संसोधन तथा अनुसचूी थपघट गाउँ कायपािलकाले गनछ । 

१३. खारेजी र बचाउः  

          (क) संघीय वा ादेिशक यव थािपकाले िनमाण गरेको काननू िबप रत भएका दफा सोही अनुसार 

खारेजी वा प रमािजत गन सिकने छ । 

           (ख) यस कायिविधलाई ित थापन हने गरी अक  काननू बनेर लागु नभएस म यस ैकायिविध 

अनुसार भए गरेको मािननेछ । 

 

 

 

  



 

 

अनुसचूी-१ ( यि को हकमा) 

(बुँदा नं. ४.१ सँग स बि धत) 

िमितः 

ीमान् अ य / मुख शासक य अिधकृत य ू

ह दीबारी गाउँ कायपािलकाको कायालय 

जलथल, झापा । 

िवषयः आिथक सहयोग उपल ध गराई पाऊँ । 

                       ततु िवषयमा  ………………………………….. थायी ठेगाना भएको 

म…………………………लाई……………………………गनुपन भएकाले सोका लािग मेरो 

आिथक अव था अ य त कमोजर रहेको हँदा उ  कामका लािग ……………………..(अ रेपी 

……………) उपल ध गराईिदन ुहन तपिशलको माण कागजात संल न राखी यो िनवेदन पेश गरेको 

छु । साथ ैमेरा यस गाउँपािलकासँग स बि धत ितनु बुझाउनु वा फछयौट गनुपन कर, महसुल, ब यौता वा 

पे क  बे जु बाँक  नरेको जानकारी गराउद ै ा  सहयोग रकम जुन योजनका लािग ा  गरेको हो सोही 

योजनका लािग खच गन र सो नगरेको पाइएमा जुनसुकै कारबाही, सजाय वा ज रवाना सहन, भो न वा 

ितन बुझाउन सहमत भएको यहोरा समेत अनुरोध छ । 

                                                                                      भवदीय 
                                                                                     द तखत 
                                                                                    नामथर 

                                                                                  थायी ठेगाना 
                                                                                   स पक मो.न.ं 

तपिशलः 
१. नेपाली नाग रकताको माणप को मािणत ितिलपी । 
२. स बि धत वडा कायालयको आिथक सहायता उपल ध गराउनुपन कारण, आधार र माण समेत 
खुलेको िसफा रस प  । 
३. अ य आव यक कागजातह  । 
 
 
 
 
 
 



 

 

अनुसचूी-१ क 
(संगिठत सं थाको हकमा) 

(बुँदा नं. ४.१ सँग स बि धत) 
िमितः 

ीमान् अ य / मुख शासक य अिधकृत य ू
ह दीबारी गाउँपािलकाको कायालय 
जलथल, झापा । 

िवषयः आिथक सहायता उपल ध गराईिदन ुहन । 
 

               तत   िवषयमा         …………………………………….. थायी ठेगाना 

रहेको………………………………. सं था/समुह/संघलाई …………………….. गनुपन भएकाले 

सं था/समुह/संघबाट िविनयोिजत रकम अपुग भएकोले सो योजनका लािग ………………… 

(अ रेपी ……………….) उपल ध गराईिदन ुहन तपशीलको माण कागजात संल न राखी यो िनबेदन 

पेश ग रएको छ । यस सं थाको यस गाउँपािलकासँग स बि धत ितन ु बुझाउनु वा फछयौट गनुपन कर, 
महशुल, ब यौता वा पे क  बे जु बाँक  नरहेको, िनयमानुसार गाउँपािलकाको कायालय वा देश वा के   
सरकारको आिधका रक िनकायमा दता भएको अवगत गराउद ै ा  सहयोग रकम जुन योजनका लािग 

ा  गरेको हो सोही योजनका लािग खच ग रने यहोरा समेत अनुरोध छ । 
 

                                                                            संगिठत सं थाका तफबाट 
                                                                         अ य  वा मुखको नामथर 

                                                                           सं थाको ठेगाना 
                                                                            स पक नं. 

तपशीलः 
१. संगिठत सं थाको हकमा उ े य खुलेको तावना, सं था दता तथा कर चु ा                                                                

माणप को मािणत ितिलपी । 
२. स बि धत वडा कायालयको आिथक सहायता उपल ध गराउनुपन कारण, आधार र माण समेत खुलेको 
िसफा रस प  
३. अ य आव यक कागजातह  । 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

अनुसचूी-२ 
(बुँदा नं. ५ सँग स बि धत) 

 
.स. सहायता पाउने यि  वा 

सं थाको नाम थर 
ठेगाना स पक नं. सहायता िलएको 

रकम  
योजन  सं थाको हकमा भए 

सो सं था 
१       
२       
३       
४       
५       
६       
७       
८       
९       

१०       
 
 


