माईजोगमाई गाउँ पालिकाको आलथिक सहायता (लितरण तथा व्यिस्थापन)
कायिलिलि, २०७५
सभाबाट स्वीकृत लमलत: २०७५।३।११

माईजोगमाई गाउँ पालिका
गाउँ कायिपालिकाको कायाििय
नयाँबजार, ईिाम
१ नं. प्रदे श

माईजोगमाई गाउँ पालिकाको आलथिक सहायता (लितरण तथा व्यिस्थापन) कायिलिलि, २०७५

प्रस्तािनााः गाउँ पालिकाबाट गर्नु पर्े आलथु क सहायता लितरण कायुिाई लर्यलित व्यिस्थथत तथा पारदलशु बर्ाउर्े
सम्बन्धिा कायुलिलि व्यिथथागर्ु िाञ्छर्ीय भएकोिे
िाईजोगिाई गाउँ पालिकािे िाईजोगिाई गाउँ पालिकाको आलथु क कायुलिलि लर्यलित गर्े ऐर् २०७४ को दफा ३१
बिोलजि गाउँ पालिकाको आन्तररक श्रोतबाट खर्ु हुर्े गरी यो आलथु क सहायता कायुलिलि २०७५ बर्ाई िागू गरे को
छ।
१.

संलिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस कायुलिलिको र्ाि आलथु क सहायता कायुलिलि २०७५ रहे को छ ।
(२) यो कायुलिलि तनरुन्त प्रारम्भ हुर्े छ ।

२.

पररभाषा र व्याख्ााः लिषय िा प्रसंगिे अको अथु र्िागेिा यस कायुलिलििााः
(क) "गाउपालिका" भन्नािे िाईजोगिाई गाउँ पालिका सम्झर्न पदु छ ।
(ख) "गाउँ कायुपालिका" भन्नािे िाईजोगिाई गाउँ कायुपालिका सम्झर्न पदु छ ।
(ग) "अध्यक्ष" भन्नािे यस गाउँ कायुपालिको अध्यक्ष सम्झर्न पदु छ ।
(घ) "उपाध्यक्ष" भन्निे यस गाउँ कायुपालिका उपाध्यक्ष सम्झर्न पदु छ ।
(ङ) "प्रिन ख प्रशासकीय अलिकृत" भन्निे यस गाउँ पालिकाको कायाु ियको प्रिनख प्रशासकीय अलिकृत
सम्झर्न पदु छ ।
(र्) "आलथु क सहायता" भन्नािे यस कायुलिलि बिोलजि उपिब्ध गराईर्े आलथु क सहायता सम्झर्न पदु छ ।
(छ) "िडा सलिलत" भन्निे गाउँ कायुपालिको िडा सलिलत सम्झर्न पदु छ ।
(ज)"सभा" भन्नािे यस गाउँ पालिको गाउँ सभा सम्झर्न पदु छ ।

३.

आलथिक सहायताको िलित िगि तथा िेत्रहराः यस गाउँ पालिकाबाट उपिब्ध गराइर्े आलथु क सहायताको

िलक्षत िगु तथा संभाव्य क्षेत्रहरु दे हाय बिोलजि हुर्े छर्् ।
(क) आलथु क रुपिा ज्यादै जोस्खििा रहे का व्यस्ि िा सिू ह
(ख) िार्िीय लहत कल्याण िा संरक्षणको दृष्टिे सहायता गर्नु पर्े भर्ी पलहर्ार् भएका व्यस्ि िा सिू ह
(ग) गाउँ पालिका क्षेत्र लभत्रका लिपन्न र्ागररकको कल्याण लिकास िा उन्नलतको िालग गैह्रर्ाफा िू िक
लकलसििे सञ्चािर् गररर्े सािालजक लियाकिापहरुिा संिग्न सािन दालयक सिू ह संघ संगठर्
(घ) उपयनुि आिारहरुिाई सिे त िध्यर्जर गदै आलथु क सहायता प्रदार् गर्ु अलत आिश्यक भर्ी
गाउँ कायुपालिको बैठकबाट सिुसम्मत रुपिा लर्णुय गररए बिोलजिका िलक्षत व्यस्ि िगु िा
गैह्रर्ाफा िू िक सािन दालयक सिू ह संघ संगठर्
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४.

आलथिक सहायता लितरण प्रकृयााः (१) आलथु क सहायता पाउर् योग्य िलक्षत िगु सिू ह िा संगठर्िे

सम्बस्न्धत िडा कायाु ियको लसफाररसिा तोलकएको ढाँ र्ािा सो सहायता पाउर्न पर्े आिार प्रिाण र कारण खन िाई
गाउँ कायुपालिको कायाु ियिा लर्िेदर् लदर्न पर्े छ ।
(२) आलथु क सहायता र सो को प्रकृया दे हाय बिोलजि हुर्े छाः(क) रु. १००००/- (दश हजार रुपैंया सम्म) आलथु क सहायता गाउँ पालिकाको अध्यक्षिे सम्बस्न्धत िडा
कायाु ियको लसफाररस उपिब्ध गराउर् सक्नेछ ।
(ख) रु. १०००१/- (दश हजार एक रुपैंया) भन्दा िालथ रु. ३५००० (पैलतस हजार रुपैंया) सम्मको आलथुक
सहायता गाउँ कायुपालिकाको बैठकबाट लर्णुय गराएर िात्र लदर्न पर्े छ ।
५.

प्रलतिे दन पे श गननिपनन ाः (१) यस गाउँ कायुपालिकाको कायाु ियबाट त्रै िालसक रुपिा लितरण भएका आलथु क

सहायताहरुको एक िन ष्ट लििरण प्रलतिेदर् प्रिनख प्रशासकीय अलिकृतिे कायुपालिकाको िैठकिा पेश गरी स्वीकृत
गराउर्न पर्ेछ ।
(२) उि प्रलतिेदर्िा आिश्यक ठहररएिा गाउँ कायु पालिकािे लितररत आलथु क सहायताको सदन पयोग भए
र्भएको सम्बन्धिा थथिगत अर्न गिर् प्रलतिेदर् सिे त राख्न आिश्यक लर्दे श गर्ु सक्नेछ ।
६.

आलथिक सहायता लितरणका पू ििशतिाः (१) यस कायुलिलि बिोलजि आलथु क सहायता उपिब्ध हुर्े व्यस्ि

तथा सािन दालयक संथथा संघ िा संगठर्को िालग दे हायको पनिुशतु पूरा गरे को हुर्न पर्े छाः
(क) यस कायुलिलििा तोलकएको िापदण्ड पूरा भै गाउँ पालिकाको पेश्की बेरुजन र्भएको
(ख) गाउँ पालिकािाई लर्यिार्नसार लतर्नु पर्े कर िहशन ि सेिा शन ल्क आलद लतरे को
(ग) संगलठत संथथाको हकिा कर र्नि प्रिाणपत्र प्राप्त गरे को
(घ) र्े पाि सरकारको कनर्ै लर्कायिा लिलि पूिुक दताु भएको िा गाउँ पालिका लभत्र थथापर्ा भएको
संगलठत संघ संथथा िा सिू हको हकिा लर्यिार्न सार यस र्गरपालिकािा दताु भएको ।
(ङ) िालषु क िेखा परीक्षणको व्यिथथा भै आलिकाररक लर्कायबाट सो अर्न सार िे खापरीक्षण गरे को ।
७.

प्राप्त आलथिक सहायताको तोलकएको प्रयोजनमा खर्ि गननिपनन ाः यस गाउँ पालिकाबाट जन र् प्रयोजर्का

िालग जे लजलत रकि आलथु क सहायताको रुपिा प्राप्त गरे को हो सोही प्रयोजर्का िालग सो रकि खर्ु गरे को हुर्न पर्े
छ र सो को आलिकाररक प्रिाण कागजात गाउँ कायुपालिकाको कायाु ियको िेखा शाखािा पेश गर्नु पर्े छ ।
८.

स्थिगत अननगमन सलमलताः यस गाउँ पालिकाबाट लितरण हुर्े आलथु क सहायताको प्रभािकारी उपयोग

सम्बन्धिा आिस्यकता अर्न सार थथिगत रुपिा अध्ययर् अििोकर् गरी गाउँ कायुपालिकाको कायाु ियिा प्रलतिेदर्
पेश गर्ु दे हायको एक सलिलत रहर्े छ ।
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(क) प्रिन ख प्रशासकीय अलिकृत िा लर्जिे तोकेको गाउँ कायुपालिकाको कायाु ियको अलिकृत स्तरको
किु र्ारी

९.

-

संयोजक

(ख ) आलथु क सहायता प्रदार् गररएको लिषयसँग सम्बस्न्धत क्षे त्र हर्े संयोजक

- सदस्य

(ग ) प्रशासर् शाखाको प्रिन ख

- सदस्य

(घ ) आलथु क प्रशासर् शाखाका प्रिन ख

- सदस्य

(ङ) ईस्जजलर्यर िा सब ईस्जजलर्यर िध्येबाट १ जर्ा

- सदस्य

यसै कायिलिलि बमोलजम भए गरे को मालनने ाः यस अलघ गाउँ पालिकाबाट प्रदार् गररएका आलथु क सहायता

सिे त यसै कायुलिलि बिोलजि भए गरे को िालर्र्ेछ ।
१०.

कायिलिलिको व्याख्ा संशोिन तथा अनन सूर्ी थपघटाः यस कायुलिलिको आिश्यक व्याख्या संशोिर्

तथा अर्न सूर्ी थपघट गाउँ कायुपालिकािे गर्ेछ ।
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अनन सूर्ी १
व्यक्तिको हकमा
(बनँदा र्ं . ४ सँग सम्बस्न्धत)
लिलताः
श्रीिार् अध्यक्ष / प्रिन ख प्रशासकीय अलिकृत ज्यू
िाईजोगिाई गाउँ कायुपालिको कायाु िय र्याँ बजार ईिाि

लिषयाः आलथिक सहायता उपिब्ध गराई पाउँ ।
िहोदय
प्रस्तन त लिषयिा.................................थथायी ठे गार्ा भएको ििाई....................... गर्नु पर्े भएकोिे सोका िालग
िे रो आलथु क अिथथा अत्यन्त कम्जोर रहे कोिे ........................ का िालग रु........................ (अक्षे री............................)
उपिब्ध गराइलदर् हुर् तपलशिको प्रिाण कागजात संिग्न राखी यो लर्िेदर् पेश गरे को छन । साथै िे रो यस
गाउँ पालिका सँग सम्बस्न्धत लतर्नु बनझाउर्न िा फछ्यंट गर्नुपर्े कर िहशन ि बक्ययता िा पेश्की बेरुजन बाँ की र्रहे को
जार्कारी गराउँ दै प्राप्त सहयोग रकि जन र् प्रयोजर्का िालग प्राप्त गरे को हो सोही प्रयोजर्का िालग खर्ु गर्े सो
र्गरे को पाइएिा जन र्सनकै कारिाही सजाय िा जररिार्ा सहर् भोग्न िा लतर्ु बनझाउर् सहित भएको व्यहोरा सम्त
अर्न रोि छ ।

भिदीय
दस्तखताः
र्ाि थर
थथायी ठे गार्ााः
सम्पकु िो.र्ं .

तपलशि
१. र्े पािी र्ागररिाको प्रिाणपत्रको प्रलतलिपी १ थार्
२. संगलठत संथथाकि हकिा दताु तथा करर्नि प्रिाणपत्रको प्रलतलिपी
३. सम्बस्न्धत िडा कायाु ियको आलथु क सहायता उपिब्ध गराउर्न पर्े कारण आिार र प्रिाण सिे त खन िेको
लसफाररस पत्र ।

5

अनन सूर्ी १ क
संगलित संस्थाकको हकमा
(बनँदा र्ं . ४. १सम्बस्न्धत)

श्रीिार्् अध्यक्ष/ प्रिन खप्रशासकीय अलिकृत ज्यू
िाईजोगिाई गाउँ पालिकाको कायाु िय ,र्याँ बजार , इिाि ।
लिषयाः आलथिक सहायता उपिब्ध गराइलदनन हुन ।
िहोदय ,

प्रस्तन त लिषयिा.....................ठे गार्ा रहे को............................संथथा/ सिू ह /संघिाई............................................... गर्नु पर्े
भएकोिे

संथथा

सिू ह

संघबाट

लिलर्योलजत

।रकि

अपनग

भएकोिे

सो

प्रयोजर्को

िालग

रु..................(अक्षरे पी....................................................)उपिब्ध गराइलदर्न हुर् तपलशिको प्रिाण कागजात संिग्न राखी
यो लर्िेदर् पेश गररएको छ । यस र्गरपालिकासंग सम्बलित लतर्नु बन झाउर्न िा फछरयौट गर्नुपर्े कर,िहशन ि ,बक्ययता
िा पेश्की बेरुजन बाँ की र्रहे को , लर्यिार्न सार र्गरपालिकाको कायाु िय िा प्रदे श िा केन्द्र सरकारको आलिकाररक
लर्कायिा दताु भएको अिगत गराउँ दै प्राप्त सहयोग रकि जन र् प्रयोजर्को िालग प्राप्त गरे को हो । सोही प्रयोजर्का
िालग खर्ु गररर्े व्यहोरा सिे त अर्न रोि छ ।

संगलित संस्थाको तर्िबाट
अध्यक्ष िा प्रिन खको र्ाि थराः
संथथाको ठे गार्ााः
सम्पकु र्म्बराः

तपलशि
१. र्े पािी र्ागररकताको प्रिाण-पत्रको प्रलतलिपी १ थार्
२. संगलठत संथथको हकिा दताु तथा कर र्निा प्रिाण-पत्रको प्रलतलिलप
३. सम्बस्न्धत िडा कायाु ियको आलथु क सहायता उपिब्ध गराउर्न पर्े कारण आिार र प्रिाण सिे त खन िेको
लसफाररस पत्र ।
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अनन सूर्ी- २
(बनँदा र्ं . ५ सँग सम्बस्न्धत)

प्रलतिे दनको ढाँर्ा

ि.सं.

सहायता पाउर्े व्यस्ि ठे गार्ा

सम्पकु

सहायता

िा संथथाको र्ाि थर

र्ं .

लिएको

संथथाको प्रिन ख व्यस्ि र

रकि

सम्पकु र्ं .

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
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प्रयोजर्

संथथाको हकिा भए सो

