
 

 

 

 

 

 

 

नरैनापरु राजपत्र 

खण्ड : १  संख्या :२  नरैनापरु गाउँपालिका, गाउँ काययपालिकाको कायायिय, नरैनापरु, बाकेँ    प्रकाशित लिलत : २०७५/०१/११  

नपेािको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बिोशजि नरैनापरु 
गाउँपालिकाको गाउँ काययपालिकािे बनाएको ति िेशखए बिोशजिको काययविलध सियसाधारणको जानकारीका िालग प्रकािन 
गररएको छ। 

भाग – ०१ 

नरैनापरु गाउँपालिका, बाकेँ 

स्िीकृत लिलत २०७५/०१/१० 

आलथयक सहायता (वितरण तथा व्यिस्थापन) काययविलध २०७४ 

 

प्रस्तािना 
गाउँपालिकाबाट गनुयपने आलथयक सहायता वितरण कायायिय लनयलित, व्यिशस्थत तथा पारदिी बनाउन ेसम्बन्धिा 
काययविलध व्यिस्था गनय िाञ्छलनय भएकोिे, नरैनापरु गाउँपालिकािे नरैनापरु गाउँपालिकाको आलथयक काययविलध 
लनयलित गने ऐन २०७४ दफा ३१ बिोशजि यो काययविलध बनाई िागू गरेको छ। 

१. संशिप्त नाि र प्रारम्भ:  
 (१) यस काययविलधको नाि "आलथयक सहायता काययविलध, २०७४" रहेको छ । 

(२) यो काययविलध तरुुन्त प्रारम्भ हनुछे । 

    २. पररभाषा र व्याख्या विषय िा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस काययविलधिा 

(क) गाउँपालिका भन्नािे नरैनापरु गाउँपालिका सम्झन ुपदयछ । 

(ख) गाउँ काययपालिका भन्नािे नरैनापरु गाउँ काययपालिका सम्झन ुपदयछ । 

(ग) अध्यि भन्नािे यस गाउँपालिकाको अध्यि सम्झन ुपदयछ । 
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(घ) उपाध्यि भन्नािे यस गाउँपालिकाको उपाध्यि सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) प्रिखु प्रिासवकय अलधकृत भन्नािे यस गाउँपालिकाको कायायियको प्रिखु प्रिासवकय अलधकृत 
सम्झन ुपदयछ । 

(च) आलथयक सहायता भन्नािे यस काययविलध बिोशजि उपिब्ध गराईन ेआलथयक सहायता सम्झन ुपदयछ 
। 

(छ) िडा सलिलत भन्नािे गाउँपालिकाको िडा सलिलत सम्झन ुपदयछ । 

(ज) सभा भन्नािे यस गाउँपालिकाको गाउँ सभा सम्झन ुपदयछ । 

 

३. आलथयक सहायता लिङ्ग, िगय तथा िते्रहरु यस गाउँपालिकाबाट उपिब्ध गराईन ेआलथयक सहायताको लिङ्ग, 
िगय तथा संभािय िेत्रहरु देहाय बिोशजि हनुछेन ्। 

क. आलथयक रुपिा ज्यादै जोशखििा रहेका व्यशि िा सिूह 

ख. िानिीय, कल्याण िा संरिणको दृवििे सहायता गनुयपने भलन पवहचान भएका व्यशि िा सिूह 

ग. गाउँपालिका िते्रलभत्रका विपन्न नागररकको कल्याण, विकास िा उन्नलतको िालग गैह्र नाफािूिक 
वकलसििे सञ्चािन गररन ेसािाशजक वियाकिापहरुिा संिग्न सािदुावयक सिूह, संघ, संगठन 

घ. उपयिु आधारहरुिाई सिेत िध्ये नजर गदै आलथयक सहायता प्रदान गनय अलत आिश्यक भलन 
गाउँपालिकाको बैठकबाट सियसम्ित रुपिा लनणयय गराई बिोशजिका लिङ्ग व्यशि, िगय िा 
गैह्रनाफािूिक सािदुावयक सिूह, संघ, संगठन 

४. आलथयक सहायता वितरण प्रकृया 
१. आलथयक सहायता पाउन योग्य लिङ्ग िगय, सिूह िा संगठनिे सम्बशन्धत िडा कायायियको लसफाररसिा 

तोवकएको ढाचँािा सो सहायता पाउनपुने आधार, पररिाण र कारण खिुाई गाउँपालिकाको कायायियिा 
लनिेदन ददनपुनेछ । 

२. आलथयक सहायता र सो को प्रकृया देहाय बिोशजि हनुछे:- 
रू ५,०००/- (पाचँ हजार रुपैया) सम्िको आलथयक सहायता सम्बशन्धत िडा कायायियको लसफाररसिा 
गाउँपालिकाको कायायियका प्रिखु प्रिासवकय अलधकृतिे उपिब्ध गराउन सक्नछे । 

 

रू १०,०००/- (दि हजार रुपैया) सम्िको आलथयक सहायता गाउँपालिकाको अध्यििे सम्बशन्धत 
िडा कायायियको लसफाररसिा उपिब्ध गराउन सक्नछे । 

 

रू १०,०००/- (दस हजार रुपैया) भन्दा िालथ रु. २५,०००/- (पच्चीस हजार रुपैया) सम्िको 
आलथयक सहायता गाउँपालिकाको बैठकबाट लनणयय गराएर िात्र ददनपुनेछ । 
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५. प्रलतिेदन पेि गनुयपने (१) यस गाउँपालिकाको कायायियबाट तै्रिालसक रुपिा वितरण भएका आलथयक 
सहायताहरुको एकििु वििरण प्रलतिेदन प्रिखु प्रिासवकय अलधकृतिे काययपालिकाको बैठकिा पेि गरी 
स्िीकृत गराउन ुपनेछ । 

(२) उि प्रलतिेदनिा आिश्यक ठहररएिा गाउँपालिकािे वितररत आलथयक सहायताको सदपुयोग भए 
नभएको सम्बन्धिा स्थिगत अनगुिन प्रलतिेदन सिेत राख्न आिश्यक लनदेि गनय सक्नछे। 

 

६. आलथयक सहायता वितरणका पूियितय: (१) यस काययविलध बिोशजि आलथयक सहायता उपिब्ध हनु ेव्यशि 
तथा सािदुावयक संस्था, संघ िा संगठनको िालग देहायको ितय पूरा गरेको हनु ुपनेछ  

(क) यस काययविलधिा तोवकएको िापदण्ड पूरा भै गाउँपालिकाको पेश्की बेरुज ुनभएको, 
(ख) गाउँपालिकािाई लनयिानसुार लतनुयपने कर, िहििु, सेिा िलु्क आदद लतरेको, 
(ग) संगदठत संस्थाको हकिा कर चिुा प्रिाणपत्र प्राप्त गरेको, 
(घ) नपेाि सरकारको कुनै लनकायिा विलधपूियक दताय भएको िा गाउँपालिका लभत्र स्थापना भएको संगदठत 

संघ संस्था िा सिूहको हकिा लनयिानसुार यस गाउँपालिकािा दताय भएको। 

(ङ)  िावषयक िेखापररिणको व्यिस्था आलधकाररक लनकायबाट सो अनसुार िेखापररिण गरेको । 

 

७. प्राप्त आलथयक सहायताको तोवकएको प्रयोजन खचय गनुयपने यस गाउँपालिकाबाट जनु प्रयोजनका िालग जे 
जलत रकि आलथयक सहायताको रुपिा प्राप्त गरेको हो सोवह पररयोजनका िालग सो रकि खचय गरेको 
हनुपुनेछ र सो को आलधकाररक प्रिाण कागजात गाउँपालिकाको कायायियको िेखा िाखािा पेि गनुय 
पनेछ । 

८. स्थिगत अनगुिन सलिलत यस गाउँपालिकाबाट वितरण भएका आलथयक सहायताको प्रभािकारी उपयोग 
सम्बन्धिा स्थिगत रुपिा अध्ययन अििोकन गरी गाउँपालिकाको कायायियिा प्रलतिेदन पेि गनय 
देहायको एक सलिलत रहन ेछ । 

(क) प्रिखु प्रिासवकय अलधकृत िा लनजिे तोकेको गाउँपालिकाको कायायियको अलधकृत स्तरको 
कियचारी – संयोजक 

(ख) आलथयक सहायता प्रदान गररएको विषयसगँ सम्बशन्धत िते्र हेने संयोजक सदस्य 

(ग) प्रिासन िाखाको प्रिखु सदस्य 

(घ) आलथयक प्रिासन िाखाका प्रिखु सदस्य 

(ङ) इशन्जलनयर िा सब इशन्जलनयर िध्येबाट १ जना सदस्य 

 

९. यसै काययविलध बिोशजि भई गरेको िालनन ेयस अशघ यस गाउँपालिकाबाट प्रदान गररएका आलथयक सहायता 
सिेत यसै काययविलध बिोशजि भई गरेको िालननछे । 

१०. काययविलधको व्याख्या संिोधन तथा अनसूुची थपघट यस काययविलधको आिश्यक व्याख्या, संिोधन तथा 
अनसूुची थपघट गाउँपालिकािे गनेछ । 
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अनसूुची १ 

व्यशिको हकिा 
(बुदँा नं ४.१ सँग सम्बशन्धत) 

 

                                                                लिलत 

श्री प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत ज्यू, 

गाउँपालिकाको कायायिय, नरैनापरु, बाकेँ । 

विषय:- आलथयक सहायता उपिब्ध गराई पाउ बारे । 

िहोदय, 

प्रस्ततु विषयिा  .......................................... स्थायी ठेगाना भएको ििाई 
.............................................  गनुयपने भएकोिे सो का िालग िेरो आलथयक अिस्था अतयन्त किजोर रहेकोिे 
.............................. का िालग रु .............................................. (अिरेपी 
........................................................................ ) उपिब्ध गराई ददन ुहनु तपशििको प्रिाण कागजात 
संिग्न राशख यो लनिेदन पेि गरेको छु । साथै िेरो यस गाउँपालिकासगँ सम्बशन्धत िा पछयौट गनुयपने कर, 
िहििु, बकयौता िा पेश्की बेरुज ुबाकँी नरहेको जानकारी गराउँदै प्राप्त सहयोग रकि जनु प्रयोजनका िालग प्राप्त 
गरेको हो सोवह प्रयोजनका िालग खचय गने सो नगरेको पाएिा जनुसकैु कारिावह, सजाय िा जररिाना सहन, भोग्न 
िा लतनय बझुाउन सहित भएको व्यिहोरा सिेत अनरुोध छ । 

भिदीय, 

दस्तखत: ............................. 
नाि, थर: ................................................ 
स्थायी ठेगाना: ............................................. 
सम्पकय  िो. नं: ............................................. 
 

तपशिि 

१. नपेािी नागररकताको प्रिाणपत्रको प्रलतलिपी १ थान 

२. संगदठत संस्थाको हकिा दताय तथा करचिुा प्रिाणपत्रको प्रलतलिपी  

३. सम्बशन्धत िडा कायायियको आलथयक सहायता उपिब्ध गराउन ुपने कारण, आधार र प्रिाण सिेत खिेुको 
लसफाररस पत्र । 
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अनसूुची १ क 

संगदठत संस्थाको हकिा 
(बुदँा नं. ४.१ सँग सम्बशन्धत) 

 

श्री प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत ज्यू, 

गाउँपालिकाको कायायिय, नरैनापरु, बाकेँ । 

विषय:- आलथयक सहायता उपिब्ध गराई पाउ बारे । 

िहोदय, 

प्रस्ततु विषयिा ....................................................... ठेगाना रहेको .................................. 
संस्था/सिूह/संघ ................................... गनुयपने भएकोिे संस्था सिूहबाट विलनयोशजत रकि अपगु 
भएकोिे सो प्रयोजनका िालग रु. ................................................ (अिरेपी 
...........................................................................) उपिब्ध गराई ददनहुनु तपिीिको प्रिाण 
कागजात संिग्न राशख यो लनिेदन पेि गररएको छ । यस संस्थाको यस गाउँपालिकासगँ सम्बशन्धत लतनुय 
बझुाउन ुिा पछ्यौट गनुयपने कर, िहििु, बकयौता िा पेश्की बेरुज ुबावँक नरहेको, लनयिानसुार गाउँपालिकाको 
कायायिय िा प्रदेि िा केन्र सरकारको आलधकाररक लनकायिा दताय भएको अिगत गराउँदै प्राप्त सहयोग रकि 
जनु प्रयोजनका िालग प्राप्त गरेको हो सोवह प्रयोजनका िालग खचय गने व्यहोरा सिेत अनरुोध छ । 

 

संगदठत संस्थाको तफय बाट 

अध्यिको नाि, थर: ........................................................... 
संस्थाको ठेगाना: ......................................................... 
सम्पकय  नम्बर: ........................................................... 
 

तपिीि 

१. नपेािी नागररकताको प्रिाणपत्रको प्रलतलिपी १ थान 

२. संगदठत संस्थाको हकिा दताय तथा करचिुा प्रिाणपत्रको प्रलतलिपी  

३. सम्बशन्धत िडा कायायियको आलथयक सहायता उपिब्ध गराउन ुपने कारण, आधार र प्रिाण सिेत खिेुको 
लसफाररस पत्र । 

 

 

 

 

अनसूुशच ३ 
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(बुदँा नं: ५ सँग सम्बशन्धत) 
प्रलतिेदनको ढाचँा 

 

 

ि. सं. ............................... 
सहायता पाउन ेव्यशि िा संस्थाको नाि, थर ........................................ 
ठेगाना ................................................. 
सम्पकय  नं ................................................ 
सहायता लिएको रकि .............................................. 
प्रयोजन .......................................................... 

 


