
भकवानऩुयगढी गाउऩालरका 
अनुदान तथा आर्थिक सहामता ननदेलिका २०७४ 

कामािऩालरकावाट स्वीकृत लभनत् २०७४/११/१४ 

प्रस्तावना 
भकवानऩुयगढी गाउऩालरकाफाट  ववलबन्न  सयकायी  तथा  गैय  सयकायी  संघ  
संस्थाहरुराइि प्रदान  गियन  आर्थिक, प्राववर्धक, कामिक्रभ तथ जजन्सी भारसाभान 
रगामतका  अनुदान नछटो, छियतो, लभतब्ममी, ऩायदिी ंवं प्रबावकायी रुऩभा प्रवाह गनि 
य  अनुदान प्राप्त गने संघ  संस्थाहरुराइि अनुिालसत,  जफापद ही,  उत्तयदामी फनाइि 
ऩियणाभ  हालसर  गनि,भकवानऩुयगढी गाउऩालरकाको कोषको सही सदऩुमोग गनि य 
गयाउन स्थानीम सयकाय संचारन, ऐन २०७४ को दपा ४ वभोजजभ भकवानऩुयगढढ 
गाउऩालरकाको लभनत२०७४/७/२२ गत को गाउ कामािऩारीकाको वैठकको ननणिम वभोजजभ 
मो ननदेलिका जस्वकृत गिय राग ुगियंको छ । 

ऩियच्छ द १ 

१.      संक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब् 
(क) संक्षऺप्त नाभ :  मस ननदेलिकाको नाभ “भकवानऩुयगढी गाउऩालरका अनुदान तथा 
आर्थिक सहामता ननदेलिका २०७४” यहन छ । 

(ख) “प्रायम्ब” मो ननदेलिकाकामिऩालरकाफाट स्वीकृत बंको लभनत फाट रागु हुन छ । 

२.     ऩियबाषा य व्माख्मा  : 

(क)  “ऐन” बन्नार “स्थानीम सयकाय संचारन,  ऐन २०७४” राइ जनाउन छ । 

(ख) “सबा” बन्नार  भकवानऩुयगढी गाउऩालरकाको गाउसबाराई जनाउन  छ । 

(ग) “कामिऩालरका” बन्नार  भकवानऩुयगढी गाउऩालरकाको गाउकामिऩालरकाराइ 
जनाउन छ  

(घ) “ववधान” बन्नार  संस्थाका स्वीकृत ववधानराइ जनाउन  छ । 



(ङ) “सञ्चारक सलभनत वा कामिकायी सलभनत”बन्नार  संस्थाको ववधान अनुसाय 
कामिकायीको रुऩभा कामि गने गयी गढठत अर्धकाय प्राप्त सलभनतराइि जनाउन  छ ।: 

(च) “संस्था” बन्नार  प्रचलरत कानुन फभोजजभ गठीत साभाजजक, आर्थिक, साढहजयमक, 

िैक्षऺक,फौद्र्धक, धालभिक,सााँस्कृनतक, वैऻाननक आढद कामिगनि गढठत संघ, सहकायी, 
संस्था, संगठन, क्रफ, अध्ममन क न्र, भण्डर, ऩियषद आढद गैय सयकायी ननकामहरु य 
ववद्मारम, भहाववद्मारम, स्वास््म संस्थाहरु आढद सयकायी संस्थाहरुराइि जनाउन छ । 

(छ) “प्रस्ताव” कामिक्रभको ववस्ततृ वववयण सढहत अनुदान भाग गियंका अनुसुर्च १ 
वभोजजभको ननव दनसढहतको ऩियमोजनाराईजनाउन  छ । 

(ज) “रागत” कामिक्रभका रार्ग राग्न  कुर खचि यकभराइि जनाउन  छ । 

(झ) “र खा ऩयीऺण प्रनतव दन” प्रचलरत कानून द्धाया भान्मता प्राप्त र खा ऩियऺकवाट 
संस्थाको र खा ऩियऺण गयी ढदंको प्रनतव दनराइिजनाउन  छ । 

(ञ) “साविजननक ननजज साझ दायी” बन्नार  भकवानऩुयगढी गाउऩालरकासाँग कयाय गनि 
मोग्म कानुनी ब्मजक्त फीच रगानी,  स वा प्रवाह य जोखखभ संमुक्त रुऩभा फहन गनि 
इच्छुक बई बंका कयाय ब्मवस्थाराई जनाउन  छ । 

(ट) राबग्राही सभूह : प्रयमऺ राब प्राप्त गने ब्मजक्तहरुको सभूहराइि जनाउन  छ । 

(ठ) ववि ष कोष :बन्नार  ऐन ननमभ फभोजजभ खचि र ्न  स्थाऩना बंको कोषराइि 
जनाउन  छ । 

(ड) अनुदान :बन्नार सभाजका ववलबन्न  ऺत्रका ववकासको रार्ग गाउऩालरकाफाट कुनै 
व्मजक्त वासंस्थाराइि प्रदान गियन  संस्थागत अनुदान, कामिक्रभ अनुदान य ऩुाँजीगत 
अनुदान सभ तराइि जनाउन  छ । 



(ढ) कामिक्रभ अनुदान: रागत अनुभानका आधायभा सम्झौता गयी सम्झौताभा उल्र ख 
बं अनुसाय ढदईन वस्तुगत, आर्थिक तथा प्राववर्धक सहमोग राईजनाउन  छ। 

(ण) आर्थिक सहामता: ववऩदका सभमभा, संक्रभण अफस्थाभा य असहाम तथा अनत 
गयीव व्मजक्तहरुराई स्वास््म उऩचाय तथा अन्म सहमोग ववना रागत अनुभान 
अनुसूर्च  १ फभाजजभका व्मजक्त वा संस्थाराइि ढदईन  आर्थिक तथा प्राववर्धक 
सहमोगराइि जनाउन  छ  । 

(त) “संस्थागत अनुदान”:बन्नार  वावषिक नीनत  तथा कामिक्रभ अनुसाय सम्झौताभा 
उल्र खखत  िति अनुसायसंस्था आपैर  संचारन गने गयी ढदइन  यकभराइि जनाउन  छ  
। 

(थ) छात्रवदृ्धी चन्नार  गाउऩालरका लबत्र हार वसोवास गने साभुदानमक ववद्मारमभा 
अध्ममन गय का वा साभुदानमक ववद्मारमवाट SEE ऩास गिय उच्च लिऺा तथा प्राववर्धक 
लिऺा अध्ममन गय का दलरत, अऩाङ, ववऩन्न तथा ज हन्दाय ववधार्थिराइ ढदइन  
अनुसुर्च २ अनुसायको सहमोगराइ वुझाउदछ । 

 

 

 

 

                      ऩियच्छ द २ 

प्राथलभकता  ऺत्र य संस्थाको सूची दताि 

३.      प्राथलभकता  ऺत्रहरू 



भकवानऩुयगढी गाउऩालरकार   अनुदान उऩरब्ध गयाउन प्रस्ताववत  कामिक्रभका  
स्वीकृती  द हामका प्राथलभकताका आधायभा गनुिऩनेछ : 

३.१  भढहरा, दलरत, आढदवासी जनजाती य  वऩछडडंका सभुदामहरुसंग सम्फजन्धत 
आमभूरक, सीऩभूरक, योजगायीलसजिना ंव ऺभता ववकास गनि कामिक्रभहरु 

३.२ सम्ऩदा संयऺण य ऩमिटन ववकास  सम्फन्धी कामिक्रभहरु, 

३.३ सयसपाई, पोहोयभैरा ब्मफस्थाऩन, वाताफयण संयऺण, सम्वधिन य ववकास सम्फन्धी 
कामिक्रभहरु, 

३.४  ववऩद जोखखभ न्मुनीमकयण सम्फन्धी कामिक्रभहरु, 

३.५  सभुदामभा आधाियत सहबार्गताभुरक कामिक्रभहरु, 

३.६  िहयी तथा ग्रालभणा गियफी न्मुनीकयणभा सहमोग ऩुमािउन  कामिक्रभहरु, 

३.७ फार ववकास, फारश्रभ उन्भूरन, फारस्वास््म, फारलिऺा, फारअर्धकाय, 

फारभनोववऻान  सम्फजन्ध कामिक्रभहरु । 

३.८ ख रकुद ववकाससाँग सम्फजन्धत कामिक्रभहरु 

३.९  स्थानीम टोर,  सभुदामका ऺभता ववकास,  जनच तना अलबवढृद,  ऩूवािधाय ववकास,  

साभाजजक  ऩियचारन  ंवं सहबागीताभूरक कामिक्रभ 

३.१० स्थानीम श्रोत य साधन ऩियचारन हुन  कामिक्रभहरु  । 

३.११  ज्म ष्ठ नागियक, अऩांगता बंका ब्मजक्त,  तथा अनत बफऩन्न ऩियवायको 
स्वास््मभा सुधाय गने कामिक्रभहरु  । 

३.१२ न ऩार सयकाय य गाउऩालरकाको उद्द श्म हालसर गनि सहमोग ऩुमािउन  कामिक्रभहरु 



३.१३ दीगो ववकासको रक्ष्म हालसर गनि सहमोग ऩुमाउन  कामिक्रभहरु । 

३.१४  आर्थिक सहामताको हकभा: 

क)   अिक्त असहाम ववयाभी , ख)   अऩाङ्ग, 

ग)   फ खची व्मजक्तहरु घ)  गियव 

३.१५ प्राकृनतक ववऩवत्त तथा ववऩद्भा ऩय का असहाम व्मजक्त तथा ऩियवायहरु 

३.१६ भकवानऩुयगढी गाउऩालरकाभा कामियत कभिचायीहरुराइि जढटर योगरागी (भुटु, 
भगृौरा, क्मान्सय) स्वास््म उऩचाय गनि ऩय भा ।  

४.     सूर्च दताि 

गाउऩालरकाफाट प्रदान गियन  संस्थागत तथा कामिक्रभ अनुदानका रार्ग गाउऩालरकाको 
सूचना  अनुसाय  सूर्च  दताि  गनुि  ऩनेछ  ।  सूची  दताि  गदाि  द हाम  फभाजजभ  
कागजातहरु  ऩ ि गनुिऩनेछ । तय आर्थिक सहमोगका रार्ग बन  सूची दताि हुनुऩनेछैन  
। 

सूची दताि गनिका रार्ग आवश्मक कागजातहरु् 

१.     ननव दनका सक्कर प्रनत 

२.      संस्था दताि प्रभाणऩत्रको प्रनतलरऩी नववकयण सढहत 

३.     आमकय दताि प्रभाणऩत्रको प्रनतलरऩी अनघल्रो आ.व.को कय चुक्ता प्रभाण 
सढहत 

४.     संस्थाको ववधानको प्रनतलरऩी 
५.     गत आ. फ. को र खा ऩियऺण प्रनतव दनको प्रनतलरऩी 
६.     संस्थाको संचारक सलभनत वा कामि सलभनतको फैठकको ननणिम प्रनतलरऩी 
७.     वडार  कामिक्रभ उऩमुक्त बनन गय को लसपाियिको सक्कर ऩत्र । 



८.     अनघल्रो  वषिभा (मढद अनुदान लरंको बं)  प्राप्त गय को सहमोग यकभ य 
सोफाट बंका उऩरजब्ध, खचिको बफफयणसम्फजन्धत ऩदार्धकायीर  प्रभाखणत गयी ऩ ि गनुि 
ऩने  । 
९.     सभाज कल्माण ऩियषदभा आवद्ध बंको वा जजल्रा प्रिासन कामािरमभा 
साभाजजक संस्थाको रुऩभा दताि  बंको प्रभाण ऩत्रको प्रनतलरऩी, 
१० गाउऩालरकार  गैय सयकायी संस्थाको भौजुदा सूर्चभा सुर्चकृत बंको प्रनतलरऩी 
११.    संचारन गियन  फावषिक वा ऩटक  कामिक्रभको ववस्ततृ वववयण । 
१२.    संस्थाको गत वषिको आम ब्मम वववयण य हारको आर्थिक अफस्था जननन  
कागजऩत्रहरु   
१३.    चारु आर्थिक वषिभा संचारन गने कामिक्रभहरुको  वववयण । 
१४.   संस्थाको सञ्चारक सलभनत वा कामि सलभनत सदस्महरुको वववयण । 
उऩयोक्त कागजऩत्रहरु संस्थाको अध्मऺ वा सर्चवफाट प्रभाखणत गयी छाऩ रगाइ ऩ ि 
गनुि ऩने । 

 

 

 

 

 

 

ऩियच्छ द ३ 

अनुदान तथा आर्थिक सहामताको प्रकाय य प्रक्रक्रमाहरु 

५.     अनुदानका प्रकायहरु 
(क) संस्थागत अनुदान 
(ख) कामिक्रभ अनुदान 



(ग) आर्थिक सहामता 
६.   अनुदान ववतयण गनि प्रक्रक्रमाहरु 
(क)  संस्थागत  अनुदान : 

कुनै ऩनन सयकायी संस्था, अधिसयकायी संस्था,सहकायी संस्था वा कानून फभोजजभ  
स्थावऩत  गैय नापाभूरक  संस्थाहरुराइि यमस संस्थार  ऩ ि गय कोप्रस्ताव  दपा ३ भा 
उल्र खखत प्राथलभकताको आधायभा कामिक्रभ स्वीकृत गयी संस्था आपैर  सम्ऩूणि कामि 
गने गिय प्रगनत वववयणका आधायभा ननकासा उऩरब्ध गयाइन छ ।   मसयी सम्फजन्धत 
संस्थार  कामिक्रभ फनाइ खचि गनेगिय  ननकासा  ऩठाउाँ दा उक्त कामिको र खा ऩयीऺण 
प्रनतव दन  सभ त  उऩरब्ध गयाउन  व्मवस्था सभ तसम्झौताभा उल्र ख गनुि ऩनेछ । 

(ख) कामिक्रभ अनुदान् 

कुनै ऩनन सयकायी संस्था, अधिसयकायी संस्था,सहकायी संस्था वा कानून फभोजजभ 
स्थावऩत गैय नापाभूरक  संस्थाहरुराइ यमससंस्थार  ऩ ि गय को प्रस्तावको दपा ३ भा 
उल्र खखत प्राथलभकताका आधायभा कामिक्रभ स्वीकृत गियन छ  । 

उक्त कामिको गाउऩालरकाफाट गढठत साभाजजक सलभत तथा गाउकामिऩालरकाफाट 
खटाईंको कभिचायी ंवं गाउऩालरकार  आवश्मक ठान को अन्म कुनै सलभनत वा 
ऩदार्धकायीर  अनुगभन भूल्मााँकन  गिय कामि प्रगनत वववयणका आधायभा सोधबनाि 
स्वरुऩयकभ उऩरब्ध गयाउन गयाइन छ ।  तय िुरुभा स्वीकृत कामिक्रभको ंकनतहाइ 
यकभ ऩ श्की स्वरुऩ उऩरब्ध गयाउन सक्रकन छ । अजन्तभ क्रकस्ता यकभ बन  कामि प्रगनत 
य कामि सम्ऩन्न बं ऩश्चात भात्र उऩरब्ध गयाउन सक्रकन  छ । 

७.  आर्थिक  सहामता : 



आर्थिक सहामताका रार्ग व्मजक्त वा संस्थाको ननव दन प्राप्त बं ऩनछ स्वीकृत 
फज टको ऩियधी लबत्र यही अर्धकाय प्राप्त अर्धकायीर  द हाम फभोजजभ यकभ बुक्तानी 
गने ननणिम गनि सक्न छ । 

क. अध्मऺफाट  रु.१५,०००।– सम्भ 

ख. कामािऩालरकाको ननणिम वाट १५००० हजाय द खख २०,०००। सम्भ । 

ऩियच्छ द ४ 

८. अनुदानका ववषमगत  ऺत्रहरु  
८.१   िैक्षऺक तथा जनच तनाभूरक कामिक्रभहरु 

८.२   फदृ्ध वदृ्धा आश्रभहरु संचारन सम्फजन्ध कामिक्रभहरु 

८.३   याहत तथा ऩुनिस्थाऩना सम्फजन्ध कामिक्रभहरु 

८.४   वातावयण, जर फाम ऩियवतिन  सम्फजन्ध संयऺण , ववकास य सम्फद्र्धन 
सम्फजन्ध     कामिक्रभहरु 

८.५   प्रकोऩ तथा ववऩद व्मवस्थाऩन य ऩुवि तमायी सम्फजन्ध  कामिक्रभहरु 

८.६   स्वास््म लिववयहरु, यक्तदान कामिक्रभहरु, ववि ष खोऩ कामिकभहरु 

८.७   अऩाङ्ग फारफालरका ह यचाह, उद्धाय, लिऺा य ऩुनिस्थाऩना सम्फजन्ध कामिक्रभहरु 

८.८   भसानघाट, र्चहान, क्रक्रमा ऩुत्री दाह संस्काय व्मवस्थाऩन  सम्फजन्ध कामिक्रभहरु   

८.९   सुकुम्फासी सभस्मा सभाधान सम्फजन्ध कामक्रभहरु 

८.१० घय रु फार श्रलभक सम्फजन्ध कामक्रभहरु 

८.११  सडक फार फालरकाका ऩुनस्थाऩना, लिऺा, उद्धाय सम्फजन्ध कामिक्रभहरु 

८.१२ व वाियस सडक भानव (भानलसक योगी,वदृ्ध, घय फाय बफढहन भाननसहरु ) सम्फजन्ध 
कामक्रभहरु 

८.१३ फ योजगायका रार्ग सीऩभुरक तारीभ (गैय नापाभुरक) सञ्चारन गनि संस्थाहरु   

८.१४ वृऺ ायोऩण (नदी क्रकनाय, सडक ऩ टी, साविजननक स्थर आढद) सम्फजन्ध काम गनि 
संस्थाहरु  

 ८.१५ स्थानीम बाषा, संस्कृनत संयऺण य ववकास सम्फजन्ध सम्फजन्ध कामिक्रभहरु 



८.१६ याजष्िम तथा अन्तयाजष्िम सम्ऩदा संयऺण, ववकाससाँग सम्फद्ध सम्फजन्ध 
कामिक्रभहरु 

८.१७ ऐनतहालसक  ऩोखयी,  उधान,  ऩाटी,  ऩौवा,  सत्तर,  भजन्दय,  गम्फा,  द वर आढदका  
संयऺण,  सम्फद्र्धन,  ववकाससम्फजन्ध कामिक्रभहरु 

८.१८ स्थानीम जात्रा, ऩवि, उयसव य मस्तै प्रकायको सम्फजन्ध कामिक्रभहरु 

८.१९ ख रकुदका ववकाससाँग सम्फजन्धत स्थानीम, जजल्रा तथा याजष्िम स्तयका 
सम्फजन्ध कामिक्रभहरु 

८.२० स्थानीम जनच तना भुरक सकायायभक सोच अलबवदृ्र्ध गयाउन  उद्ध श्मर  
संचालरत कामिक्रभहरु 
ख     कामिक्रभ अनुदान 

१.      स्वास््म संस्था, ववझारम  तथा साभुदामीक बवन आढद, ननभािणभा  आर्थिक  
तथा प्राववर्धक  सहमोग : 

ववद्मारम य साभुदानमक  बवन ननभािण,  सुधाय,  जजणोद्धाय,  भभित गनिका रार्ग 
आर्थिक वा प्राववर्धक सहमोग आवश्मक बंका लरखखत जानकायी कामािरमर  प्राप्त 
गयी स्वीकृत बंभा, प्राववर्धकफाट ऩुष््माइ गियंका रागत अनुभान, अन्म ननकामको 
सहबागीता सम्फजन्ध लरखखत  प्रनतफद्धता, सम्फजन्धत  ऩऺर  व्महोनि आर्थिक तथा  
प्राववर्धक  रागत भुल्म खुर को  वववयण सढहतको  कागजातराई  आधाय लरईनु  ऩने 
छ ।  यमस्ता बवन ननभािणभा सहमोग उऩरब्ध गयाउाँ दा कुर रागतको छैसठ्ठी 
प्रनतितर  हुन आउन  यकभ वा ऩााँच राख बन्दा फढढ नहुन  गयी उऩरब्ध गयाईन  छ ।  

२.     स्वास््म, लिऺा, बाषा, संस्कृनत, भ रलभराऩ  क न्र, ऩाटी ऩौवा सतर, ख रकुद, 

वृऺ ायोऩण, वातावयण संयऺण, ववकास तथा संफद्र्धन  सम्फजन्ध कामिक्रभ : 

क)    भाग यकभको प्रमोजन, उद श्म य सो को प्रमोगफाट गाउऩालरका वा गाउवासीराइि 
हुनसक्न  प्रयमऺ वा अप्रयमऺ पाईदाको भाऩन सढहतको अनुदान भाग ननव दन 
ननव दकफाट प्राप्त गनुिऩने छ  । 



ख)    भाग अनुसायका कामिक्रभ संचारन हुन  स्थान य रागतको मक्रकन य सो 
कामिक्रभ संचारन गनि राग्न  खचिव्महोने श्रोतहरु ननव दकफाट स्ऩष्ट खुराउन ऩने छ । 
ग)  मस्ता  कामिक्रभहरू गाउकामिऩालरकाको फैठकफाट वा गाउ कामिऩालरका फैठकफाट 
अर्धकाय प्रयमामोजन बं अनुसाय स्वीकृत बई कामािन्वमन गियन  छ । 

घ)   आर्थिक सहामता तथा कामक्रभ सहमोगको जानकायी सम्फजन्धत संस्था वा 
व्मजक्तराई सभाजजक बफकास िाखार  स्वीकृनत बंको लभनतर मथािक्म चााँडा ढदनु 
ऩने छ । 
३.      खेलकुद 

(क) सम्फजन्धत वडाफाट ख रकूद कामिक्रभ संचारन गनि उऩमुक्त य आवश्मक छ बनी 
गय का लसपाियस ऩत्र । 
(ख) सम्फजन्धत कामि सलभनतर  गाउऩालरकासाँग आर्थिक सहमोग लरइ कामिक्रभ संचारन 
गने बनन गय का ननणिम य गाउऩालरकाभा सम्ऩकि  य सभन्वम गने ऩदार्धकायीको नाभ य 
ऩद खुर को आर्धकायीक ऩत्र । 

(ग) सम्फजन्धत ननकामभा दताि बंको प्रभाण ऩत्रको नववकयण सढहतको प्रनतलरऩी  । 
(घ) ववधानको प्रनतलरऩी  । (ऩढहर  ऩ ि बंको बं आवश्मक नहुन ) 
(ड)   ख रकुद सञ्चारन सभम तालरका सढहत ववष्ततृ वववयण 

भाथी उल्र खखत वववयण सढहत ख रकुदको रार्ग आर्थिक सहमोग भाग बंभा उऩमुक्त 
य आवश्मकताको आधायभा द हाम फभोजजभ सम्भ सहमोग उऩरब्ध गयाउन सक्न छ ।  

अ. पुटफर, बलरफर,कयााँट  जस्ता ख रकुदको रार्ग  

 जजल्रा स्तियम प्रनतमोर्गताभा रु.३०,०००।– सम्भ 

 गाउ स्तियम प्रनतमोर्गताभा रु. २५,०००।– सम्भ 

 वडा वा टोर स्तियम प्रनतमोर्गताभा रु.५,०००।– सम्भ 

आ.  ट फर ट ननस, व्माडलभण्टन, डौड जस्ता ख रकुदको रार्ग  

 जजल्रा स्तियम प्रनतमोर्गताभा रु.१५,०००।– सम्भ 

 गाउ स्तियम प्रनतमोर्गताभा रु. १०,०००।– सम्भ 

 वडा वा टोर स्तियम प्रनतमोर्गताभा रु.३,०००।– सम्भ 



इ. फुद्र्धचार, फाघचार, क्मियभफोडि जस्ता ख रकुदको रार्ग  

 जजल्रा स्तियम प्रनतमोर्गताभा रु.१०,०००।–सम्भ 

 गाउ स्तियम प्रनतमोर्गताभा रु. ८,०००।– सम्भ 

 वडा वा टोर स्तियम प्रनतमोर्गताभा रु.२,०००।–सम्भ 

 
४.१    औषधी उऩचाय 

गाउऩालरकार  औषधी उऩचायका रार्ग सहमोग उऩरव्ध गयाउाँ दा ननम्न प्रक्रक्रमा 
अवरम्वन गनेछ : 

क)     सम्वजन्धत व्मजक्त वा नीजका अलबबावक वा नीजको संयऺकको ननव दन । 

ख)    ननव दन  साथ सम्वजन्धत  अस्ऩतार,  नलसिङ  होभ वा स्वास््म जक्रननक  वा 
जााँच गने स्वीकृत र्चक्रकयसकर  जााँच गय का प्रभाणका  प्रनतलरऩी तथा औषधी खियदको 
ववर बऩािइ  । मस्ता कागजात ननव दन ढदन  लभनत बन्दा २ दइु भढहना ऩूयानो बंभा 
भान्म हुन छैन । 
ग)     सम्वजन्धत  र्चक्रकयसकर  उऩचायका रार्ग  र खी ढदंका  औषधीहरुको  
वववयण  य सो खियदका  रार्ग  अनुभाननत राग्न  खचिको वववयण  । 
घ)    कडा योग रार्ग  अऩय िन गनुिऩने,  कुनै अङ्ग प नुिऩने वा उऩचायका रार्ग  ध यै 
खचिराग्न  बंभा सोका रार्ग भ डडकर वोडिको सपाियस ऩ ि गनुि ऩनेछ । 
ङ)    औषधी उऩचाय सहमोग ंक व्मजक्तराइ योग य उऩचायको प्रकृनत ह यी 
गाउऩालरकाको अध्मऺर  ननणािम अनुसाय ंक ऩटकभा रु.१५,०००।(ऩन्रहजाय रूऩैंमा) 
सम्भ सहमोग उऩरव्ध गयाउन सक्न छ । तय उऩबफननमभ  (घ)  वभोजजभ  भ डडकर  
वोडिको  लसपाियस  सहीत  सहमोग  भाग  बंको  हकभा गाउकामिऩालरकाको वैठकभा 
ऩ ि गयी ननणिम बं वभोजजभ अर्धकतभ रू ५०,०००।– (ऩचासहजाय रूऩैंमा) सम्भ 
सहमोग उऩरव्ध गयाउन सक्रकन छ । 
(च) औषधी  उऩचाय  सहमोग  उऩरव्ध  गयाउंदा गाउऩालरका  साभाजजक ववकास 
िाखा(स्वास््म)फाट उठान बई आर्थिक प्रिासन िाखा सभ तको फज ट सम्फन्धी याम 
लरई प्रभुख प्रिासकीम अर्धकृत सभऺ ऩ स हुन छ । 



४.२   प्रकोऩ व्मवस्थाऩन सहमोग 

गाउऩालरकार  प्रकोऩ व्मवस्थाऩनको रार्ग सहमोग उऩरव्ध गयाउाँ दा ननम्न प्रक्रक्रमा 
अवरम्वन गनेछ ।  

क. आगरागी वा वाढढ ऩढहयो वा च्माङर  घय जग्गा वा धन सम्ऩनत नष्ट बंभा 
सम्वजन्धत व्मजक्त वा नीजको नजजकको ऩियवायर  न ऩारी नागियकता प्रभाण ऩत्रको 
प्रनतलरवऩ सढहतको ननव दन ढदनु ऩनेछ । 

ख. ननव दन  साथ सम्वजन्धत  वडाको लिपाियस ऩत्र,  प्रहयी प्रिासनको ऺनत वववयण 
सढहतको लिपाियस ऩत्र । मस्ता कागजात ननव दन ढदन  लभनत बन्दा २ दइु भढहना 
ऩूयानो बंभा भान्म हुन छैन । 

ग. आगरागी वा वाढढ ऩढहयोर  घय जग्गा वा धन सम्ऩनत नष्ट बई सहमोग  उऩरव्ध  
गयाउंदा गाउऩालरकाको तोक्रकंको िाखावाट उठान बई आर्थिक प्रिासन िाखा 
सभ तको फज ट सम्फन्धी याम लरई प्रभुख प्रिासकीम अर्धकृत सभऺ ऩ स हुन छ । 

घ) आगरागी वा वाढढ ऩढहयोर  घय जग्गा वा धन सम्ऩनत नष्ट बंको ऩियवायराई 
ऺनतको वववयण ह यी गाउऩालरका अध्मऺको  ननणािम अनुसाय ंक ऩटकभा 
रु.१०,०००। (दिहजाय रूऩैंमा) सम्भ सहमोग उऩरव्ध गयाउन सक्न छ ।  तय धन 
जन सभ त ठूरो भात्राभा ऺनत बंको बंभा गाउकामिऩालरकाको वैठकभा ऩ ि गयी 
ननणिम बं वभोजजभ अर्धकतभ रू.२५,०००।– ( ऩजच्चस हजाय रूऩैंमा) सम्भ सहमोग 
उऩरव्ध गयाउन सक्रकन छ । 

 

५.    छात्रववृत्त 
गाउऩालरका  ऺत्रलबत्रका सयकायी तथा नीजज ववद्मारमभा अध्ममनयत गयीव  तथा  
ज ह न्दाय ववद्माथीहरुराइि ननम्न आधायहरू बफश्र षणा गयी छात्रवतृ्ती उऩरव्ध गयाईन छ : 

क) छात्रवनृत उऩरब्ध गयाउनुऩने अवस्थाको ववध्माथीराई गाउऩालरका  ऺत्रलबत्र 
संचालरत ववध्मारमभा ननिुल्क अध्ममन गयाउन भाथीको प्रक्रक्रमा फभोजजभ छनोट गयी 
लसपाियस गियन  छ । प्रयम क संस्थागत ववध्मारमर  कूर बनािको १० प्रनतित ववऩन्न  
ऩियवायका ववध्माथीराई गाउऩालरकाको लसपाियसभा ननिुल्क अध्ममन गयाउनु ऩने छ । 
ननजश्चत आम नबंका बफऩन्न ऩियवायका वारवच्चा, िािययीक अऩाङ्ग, अलबबावक 



नबंका वारफालरका, दलरत, बफऩन्न जनजाती ंव सुकुम्वासीका फारफालरकाहरुराइ मो 
छात्रवतृ्ती का रार्ग  प्राथलभकता  ढदईन छ। 

ख)     छात्रवतृ्तीका रार्ग ववद्माथी वा अलबबावकर  सम्वजन्धत वडाफाट छात्रवतृ्ती 
आवश्मक बंको बनन क्रकटानी साथ गय का लसपाियस ऩत्र य सम्वजन्धत ववद्मारमको 
ंक वषिको राग्न  कुर िैक्षऺक खचि खुराइ गय का लसपाियस ऩत्र साथ ननव दन ऩत्र ऩ ि 
गनुि ऩनेछ । 

ग)    मसयी  ऩ ि  बंऩछी  मोजना िाखा / लिऺा िाखार   आवश्मक  कुया  वुझी  
वदीभा  ंक  वषिका  रार्ग  छात्रवतृ्ती उऩरव्ध  गयाउन  ननम्न  व्महोया  सढहत  
खुराइ  लसपायीस  गाउऩालरका  सभऺ  ऩ ि  गनेछ  ।  

घ)   स्वीकृतीका  रार्ग ऩ ि हुन आंका छात्रवतृ्ती सम्भन्धी आव दन साभजजक 
सलभनतभा ऩ ि गयी ननणािम बं फभोजजभगनुिऩने छ । बफध्मारम लिऺा ऩुया गयी उच्च 
लिऺा अध्ममन गनि कढठन बंका तथाननजश्चत आम नबंका बफऩन्न ऩियवायका 
ववध्माथी, िािययीक अऩाङ्ग, दलरत, बफऩन्न जनजाती ंव सुकुम्वासीका ववध्माथीहरुराइ 
कामिऩालरका फैठकफाट ननणािम बं फभोजजभ मो छात्रवतृ्ती प्रदान गियन  छ । 
अध्ममनको बफषमह यी छात्रवतृ्तीको कुर सहमोग यकभ वावषिक रु.५०,०००। (ऩचास हजाय) 
बन्दा वढी हुन  छैन । छात्रवतृ्ती उऩरव्ध गयाउन /नगयाउन  अर्धकाय गाउऩालरकाभा 
सुयक्षऺत यहन छ । 
ङ) छात्रवतृ्ती ऩाउन  ववद्माथीर  गाउऩालरकावाट यकभ रग का लभनतर १५ ढदनलबत्र 
िैक्षऺक साभाग्री  खियद गय का ववर , कर ज क्रप को ववर बऩािइ साभाजजक बफकास 
िाखा ( लिऺा) भा ऩ ि गनुिऩनेछ । 
च) ववद्माथीर  ववद्मारमका हय क ऩियऺाका ननतजाका प्रभाखणत प्रनतलरऩी ननतजा प्राप्त 
गय को लभनतर  ७ ढदनलबत्र लिऺा िाखाभा ऩ ि गनुि ऩनेछ । सोही ननतजाका आधायभा 
छात्रवतृ्ती ननयन्तय ढदन  वा नढदन  ननणिम गाउऩालरकार गनि सक्न छ । 
छ) ंक ऩटक छात्रवतृ्ती ऩाइसक का ववद्माथीर  ववद्मारमको वावषिक ऩियऺाभा उयकृष्ट 
ननतजा प्राप्त गय भा भात्र गाउऩालरकार  छात्रवतृ्ती ननयन्तय उऩरव्ध गयाउन छ  । 

 

 



 

 

ऩियच्छ द ५ 

८.     संस्थागत कामिक्रभ प्रस्ताव ऩ ि गने: 

गाउऩालरकार  सूर्चकृत संस्थाहरुफाट प्रस्ताव भाग गनि सक्न छ ।  संस्थाहरुर  अनुदान 
भाग गनुिऩय भा द हाम फभाजजभ कागजात सढहत प्रस्ताव ऩ ि गनिऩनेछ ।  तय 
व्मजक्तगत आर्थिक सहामताका रार्ग ननव दन भात्र बंऩनन ऩुग्न छ । प्रस्तावका साथभा 
ऩ ि गनुिऩने आवश्मक  कागजातहरु : 
८.१   ननधािियत ढााँचाका प्रस्ताव सढहतको ननव दन प्रनत   । 
८.२   संस्था दताि प्रभाणऩत्रका नववकयण सढहतकोप्रनतलरऩी   । 
८.३ आमकय दताि प्रभाणऩत्र य अनघल्रो आ.व.को कय चुक्ता प्रभाण सढहतको प्रनतलरऩी    

८.४   संस्थाका ववधानका प्रनतलरऩी  । 
८.५  र खा ऩियऺण प्रनतव दनका  प्रनतलरऩी । 
८.६   संस्थाको संचारक सलभनत वा कामि सलभनतको फैठकका ननणिम प्रनतलरऩी   । 

८.७   वडार  कामिक्रभ उऩमुक्त बनन गय को लसपाियिको सक्कर ऩत्र । 
८.८   अनघल्रा  वषिभा (मढद  लरंका बं)  प्राप्त गय को सहमोग यकभ य सोफाट 
बंका उऩरजब्ध, खचिका बफफयणसम्फजन्धत ऩदार्धकायीर  प्रभाखणत गयी ऩ ि गनुि ऩने  । 

८.९   सभाज कल्माण ऩियषदभा आवद्ध वा जजल्रा प्रिासन कामािरमभा दताि बंको 
प्रभाण ऩत्रका प्रनतलरऩी 
८.१ गाउऩालरकाभा भौजुदा सूर्चभा सुर्चकृत बंको प्रनतलरऩी 
८.११  संचारन गियन  फावषिक वा ऩटक  कामिक्रभको  ववस्ततृ वववयण । 
८.१२ संस्थाको गत वषिको आम ब्मम वववयण  । 
८.१३  आर्थिक वषिभा संचारन गने कामिक्रभहरुको  वववयण । 

८.१४ संस्थाको कामि सलभत सदस्महरुको  वववयण । 
९.     प्रस्ताव छनौट तथा स्वीकृनत: 



प्राप्त बंऩनछ  सम्फजन्धत  िाखार  ऩियमोजना  छनौटका रार्ग  द हाम फभोजजभ  
कुयाहरु बं नबंका जााँच गनेछ । प्रस्ताव छनौटका रार्ग द हाम फभाजजभ बंका 
हुनुऩनेछ : 
९.१   प्रस्तावका साथभा दपा ८ भा तोक  फभोजजभ कागजातहरु बंको  । 
९.२ प्राप्त कामिक्रभ प्रस्ताव गाउऩालरकाको वावषिक नीनत तथा कामिक्रभको प्राथलभकताभा 
ऩय को । 
९.३   प्रस्तावभा सहमोग वा सहकामि गनि भाग गय का कामिक्रभको हकभा ननम्न 
कुयाहरु स्ऩष्ट बंको हुनुऩने: 

क) कामिक्रभभा सहकामि गने संस्था तथा ननकामहरु । 

ख) कामिक्रभको संचारन गनि ववलबन्न संस्था तथा ननकामहरुफाट फ होियन  यकभहरु  ।  
ग) यकभ प्राप्त गने सभम  

घ) यकभ प्राप्त गने तयीका 
९.४   उल्र खखत वववयणहरु  ऩूया  बंऩनछ  सम्फजन्धत मोजना िाखावाट  संस्थाको 
कामािरम तथा कामिक्रभ संचारन स्थरको ननियऺण गनि सक्न छ । ननियऺणका  क्रभभा 
ननियऺण कतािर  संस्थाको बौनतक स्रोत साधन,जनिजक्त तथा ऺभता सम्वन्धभा सभ त 
अध्ममन गनुि ऩनेछ । 

 

९.५ मोजना िाखार  संस्थाको ननियऺण  गयी सो को प्रनतव दन  प्रस्ताव साथ संरग्न 
गयी सो प्रस्ताव लसपाियस सढहत अर्धकाय प्राप्त अर्धकायी सभऺ ऩ ि गनुिऩनेछ । 
९.६  भार्थ जुन सुकै र खखंका  बंता ऩनन  प्रस्ताव स्वीकृत गने नगने अर्धकाय  
गाउऩालरकाभा ननढहत यहन छ । 
९.७    सम्झौता : 

अनुदान प्रस्ताव छनौट बइ स्वीकृती बं ऩश्चात सम्फजन्धत संस्था य गाउऩालरकाफीच 
सम्झौता गनुऩनेछ । 

  सम्झौता बं ऩश्चात संस्थार  सम्झौताभाउल्र खखत फुाँदा फभोजजभ कामिक्रभ संचारन 
गनुऩनेछ । तय १० दि हजाय रुऩमैा बन्दा कभ अनुदान यकभ य आर्थिक सहामता 
यकभका रार्ग सम्झौता गनुि ऩने छैन ।  

 



ऩियच्छ द ६ 

अनुदान यकभको बुक्तानी प्रक्रक्रमा 

१०. गाउऩालरकार  संस्थागत, कामिक्रभगत य आर्थिक सहामता स्वरुऩ प्रदान गियन  यकभ 
बुक्तानी गने प्रक्रक्रमा द हाम फभाजजभ हुन छ : 

 सम्झौता बंऩनछ सम्झौताभा उल्र ख बंअनुसाय कागजात सढहत सम्फजन्धत संस्थार  
यकभ भाग गनिऩनेछ । गाउऩालरकार   यकभ बन   कामि सम्ऩन्न प्रनतव दनका आधायभा 
भात्र  उऩरव्ध गयाउन ऩनेछ ।  

११.    संस्थाराइि उऩरब्ध गयाउन  यकभ ंकाउन्टऩ मी च क भापि त हुन छ । 

१२.   १५,०००। रुऩैमा सम्भको सहमोग संस्थाराइि ऩुयै उऩरब्ध गयाइन छ य सो बन्दा 
फढीको सहमोग सम्झौताभा उल्र ख गियंअनुसाय क्रकस्ता फजन्दभा उऩरब्ध गयाइन छ  । 
१३.    १५,०००। सम्भका संस्थागत वा कामिक्रभ अनुदान संस्थाराइि उऩरब्ध गयाउाँ दा 
सम्झौता नगिय खचि प्रभाणका  आधायभा ंकभुष्ठ उऩरब्ध गयाउन सक्रकन छ । 
१४.   सम्झौता अनुसायका कामि नबंभा फांकी यकभ उऩरब्ध गयाइन  छैन य सो 
सम्झौता गनि संस्थाहरुफाट अनुदान वाऩत उऩरब्ध गयाइंका यकभ सयकायी फााँकी सयह 
असुर उऩय गियन छ  । 
१५.   प्रगनत वववयण ऩ ि नगनि संस्थाहरुराइि ऩुन् संस्थागत तथा कामिक्रभ सहमोग 
उऩरब्ध गयाइन छैन । 
१६.    भार्थ जुनसुकै र खखंका बंताऩनन व्मजक्तगत आर्थिक सहामता यकभ फढीभा 
रु.१००००।–सम्भ हुन छ य उक्त यकभ ननव दनका आधायभा अवस्था ह यी उऩरव्ध गयाउन 
सक्रकन छ  ।  आर्थिक  सहामता उऩरब्ध गयाउन  वा नगयाउन  अर्धकाय गाउऩालरकाभा 
ननढहत यहन छ । 
१७.    मस ननदेलिकाभा तोक्रकं ववऩियत अनुदान ववतयण गियंभा, यमस्ता आद ि 
ढदन , आद ि ढदन लसपायीस य सहमोग गने ंव बुक्तानी ढदन  कभिचायी तथा 
ऩदार्धकायीफाट असुर उऩय गियन  छ ।  



ऩियच्छ द ७ 

            ननियऺण, अनुगभन तथा भुल्मााँकन प्रनतव दन 

१८.   सम्झौता अनुसायका कामि बं नबंका सम्फन्धभा जानकायी लरन सम्फजन्धत 
िाखार  ननियऺण वा अनुगभन गनुिऩनेछ ।  मसयी सभम सभमभा ननियऺण, अनुगभन 
तथा भूल्मााँकन गयींका प्रनतव दन  सम्फजन्धत िाखार  साविजननक गनुिऩनेछ  । 

१९.   मसयी  ननियऺण, अनुगभन तथा भूल्मााँकन कामिभा सहमोग ऩुमािउनु सम्फजन्धत 
संस्थाका कतिव्म हुन छ  । 

२०.   संस्थार कामिक्रभ सञ्चारनभा राग्न  आवश्मक सम्ऩूण साभाग्रीहरुका 
व्मवस्थाऩन आपैर  गय  नगय का ववषमभा सभ त अनुगभन गनुि ऩनेछ । 

२१.    अनुगभन य भूल्मााँकनफाट प्राप्त प्रगनत  वववयणका आधायभा भात्र फााँकी 
अनुदानका  क्रकस्ता यकभ बुक्तानीका  रार्ग लसपायीस गनुि ऩनेछ । 

२२.   भार्थ  जुनसुकै र खखंका बंताऩनन आर्थिक सहमोग यकभका बुक्तानी 
ननमभानुसाय प्रनतव दन  आवश्मक नबंको स्ऩष्ट नीनतगत ननणिम बंकाको हकभा 
अनुगभन तथा भूल्मााँकन प्रनतव दनका आवस्मकता ऩनि छैन । 

ऩियच्छ द ८ 

बफबफध 

२४. कायफाही्  मस ननदेलिका ववऩियत आर्थिक अनुदान तथा सहमोग ववतयण गियंभा, 
यमस्ता आद ि ढदन , आद ि ढदन लसपायीस तथा सहमोग गने य बुक्तानी गने कभिचायी 
तथा ऩदार्धकायी फाट असुर उऩय गियन छ ।  

 



 

 

अनुसुर्च १ 

स्वास््म उऩचायभा ढदइन  अनुदान 

१. भुटुको अप्र सन  गनुि ऩने बंभा रु ५०,०००। सम्भ 

२. भगृौरा पनुिऩने बंभा रु ५०,०००। सम्भ  

३. क्मान्सय योगको उऩचायभा अप्र िन गनुि ऩने बंभा ५०,०००। सम्भ 

४. लस.न. १,२ य ३ का योगहरुको अप्र िन नबइ उऩचायको हकभा भात्र योगको अवस्था 
अनुसाय १५,०००। सम्भ सहमोग गनि सक्रकन  छ । 

                                                           अनुसुर्च २ 

 छात्रवदृ्धी तपि   

१. M.B.B.S अध्ममनका रागी ५०,०००। सम्भ ।  

२. प्राववर्धक तपि को स्नातक अध्ममनको ( इजन्जननमय, ऩिु,कृषी,नाऩी  य वन आदी)  
रागी ४०,०००। सम्भ  

३.प्राववर्धक तपि को प्रववणता प्रभाणऩत्र अध्ममनको ( सव इजन्जननमय,नलसङ,ऩिु,कृषी,नाऩी 
य वन आदी)  रागी ३०,०००। सम्भ 

४. प्राववर्धक तपि को SLC  अध्ममनको (  अह व,अनलभ,१८ भढहन  तथा २० भढहन  कृवष ऩिु 
,नाऩी ,वन तालरभ य ल्माव ट जक्नलसमन आदी) रागी २५,०००। सम्भ  

५. प्राववर्धक अध्ममन वाह क अन्म अध्ममन तपि  १०,०००। सम्भ 

 

 



 

 

 

 

 


