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स्थानीय सरकार 
मध्यपरु थथथम नगरपाथिका 

 

स्थानीय राजपत्र 

मध्यपरु थथथम नगरपाथिकाबाट प्रकाशित 

बर्ष ६ मध्यपरु थथथम भक्तपरु असोज १४, २०७९ 

 

भाग २ 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) बमोशजम मध्यपरु थथथम 
नगरपाथिकाको नगरकायषपाथिकािे जारी गरेको कायषविथि सिषसािारणको जानकारीका िाथग प्रकािन 
गररएको छ । 

 

संित ्२०७९ सािको कायषविथि नं. ३ 

 

 

मध्यपरु थथथम नगरपाथिकाको अनदुान तथा और्िो उपचार सम्बन्िी प्रस्ताििाई कायाषन्ियन गनष बनकेो 
अनदुान तथा और्िो उपचार कायषविथि-२०७९ 

 

अनदुान तथा और्िो उपचार कायषविथि -२०७९ 

कायषपाथिकाबाट स्िीकृत थमथतिः २०७९/६/१४ 

 

प्रस्तािना: 

मध्यपरु थथथम नगरपाथिकाबाट विथभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरूिार्ष प्रदान गररन ेआथथषक, 

प्राविथिक, कायषक्रम तथ शजन्सी मािसामान िगायतका अनदुान थछटो, छररतो, थमतव्ययी, पारदिी एिं 
प्रभािकारी रुपमा प्रिाह गनष र अनदुान प्राप्त गने संघ संस्थाहरूिार्ष अनिुाथसत, जिाफदेही, उत्तरदायी बनार्ष 
पररणाम हाथसि गनष, मध्यपरु थथथम नगरपाथिको कोर्को सही सदपुयोग गनष र गराउन स्थानीय सरकार 
संचािन, ऐन २०७४ को दफा १०२ िे ददएका अथिकार प्रयोग गरी यो कायषविथि बनार् िाग ुगररएको 
छ । 
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पररच्छेद १ 

प्रारशम्भक 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भिः 
(क) यस थनदेशिकाको नाम “मध्यपरु थथथम नगरपाथिका अनदुान तथा और्िो उपचार कायषविथि 

२०७९” रहनेछ । 

(ख) यो कायषविथि कायषपाथिकाबाट स्िीकृत भएको थमथत बाट िाग ुहनुेछ । 

२. पररभार्ा र व्याखयािः 
(क) “अनदुान” भन् नािे नगरपाथिकाबाट िावर्षक बजेट र स्िीकृत कायषक्रम अनरुुप अनदुानग्राहीिाई 

नगरपाथिकाको प्रचथित कानून अनसुार िेखा राख ने, िेखा परीिण गराउने िगायतका वित्तीय 
उत्तरदावयत्ि िहन गने शजम्मेिारी रहने गरी प्रदान गररने आथथषक िा िस्तगुत सहयोग रकमिाई 
सम्झन ु पछष र सो िब्दिे नगरपाथिकािे कायषक्रम कायाषन्ियनका िाथग व्यशक्त िा संस्थासँग 
गररने िागत साझेदारी समेतिाई सम्झन ुपछष।सो िब्दिे कुनै व्यशक्त िा संस्थािार्ष प्रदान गररने 
संस्थागत अनदुान, कायषक्रम अनदुान र पुजँीगत अनदुान समेतिार्ष जनाउछ । 

(ख) “अनदुानग्राही” भन् नािे नगरपाथिकाबाट अनदुान प्राप् त गने थनकाय िा उपभोक्ता सथमथत िा 
सामाशजक िा िैशिक संघ संस्था िा थनजी िेत्र िा प्रचथित कानून बमोशजम स्थापना भएका 
कम्पनी िा संघ संस्था िा सहकारी िा समूह िा गठुी िा िोर्ष िा सोही प्रकृथतका थनकाय िा 
संस्थािाई सम्झन ुपछष ।  

(ग) “ऐन” भन्नािे “स्थानीय सरकार संचािन,  ऐन २०७४” िाई सम्झन ुपछष । 

(घ) “कायषपाथिका” भन्नािे मध्यपरु थथथम नगरपाथिकाको नगरकायषपाथिकािाई सम्झन ुपछष । 

(ङ) “वििान” भन्नािे संस्थाका स्िीकृत वििानिाई सम्झन ुपछष । 

(च) “जाँचपास” भन् नािे प्रचथित कानून बमोशजम प्राविथिक जाँच गनुषपने विर्यहरूमा सो सम्बन्िी 
योग्यता पगेुको प्राविथिकबाट कायषक्रम/आयोजनाका सम्बन्िमा सम्पाददत कामको मूल्याङ्कन गने 
कायष सम्झन ुपछष । 

(छ) “सञ्चािक सथमथत िा कायषकारी सथमथत” भन्नािे संस्थाको वििान अनसुार कायषकारीको 
 रुपमा कायष गने गरी गदठत अथिकार प्राप्त सथमथतिार्ष सम्झन ुपछष । 

(ज) “संस्था” भन्नािे प्रचथित काननु बमोशजम गदठत सामाशजक, आथथषक, सावहशत्यक, िैशिक, बौविक, 

िाथमषक, साँस्कृथतक, िैज्ञाथनक आदद कायषगनष गदठत संघ, संस्था, संगठन, क्िब, अध्ययन केन्र, मण्र्ि, 

पररर्द आदद गैर सरकारी थनकायहरू र विद्यािय, महाविद्यािय, स्िास््य संस्थाहरूिार्ष सम्झन ु 

पछष । 

(झ) “प्रस्ताि” कायषक्रमको विस्ततृ वििरण सवहत अनदुान माग गररएका अनसूुशच २ बमोशजमको 
थनिेदन सवहतको आयोजनािाई सम्झन ुपछष । 

(ञ) “फरफारक” भन् नािे कायषक्रम कायाषन्ियन गने शजम्मेिार थनकायिे कायषक्रम सम्पन् न 
 भएपथछ सो कायषक्रम सम्बन्िी खचष पशु टका  प्रमाणहरू संिग् न गरी कुनै दावयत्ि नरहेको थनश चत 
गरी अथभिेखीकरण गने कायषिाई सम्झन ुपछष । 
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(ट) “िागत” कायषक्रमका िाथग िाग्ने कुि खचष रकमिार्ष सम्झन ुपछष। 

(ठ) “िेखा परीिण प्रथतिेदन” प्रचथित कानूनिारा मान्यता प्राप्त िेखा पररिकिाट संस्थाको िेखा 
पररिण गरी ददएको प्रथतिेदनिार्ष सम्झन ुपछष । 

(र्) “सभा” भन्नािे मध्यपरु थथथम नगरपाथिकाको नगरसभािाई सम्झन ुपछष। 

(ढ) “सािषजथनक थनजी साझेदारी” भन्नािे मध्यपरु थथथम नगरपाथिकासँग करार गनष योग्य 
 काननुी ब्यशक्त बीच िगानी, सेिा प्रिाह र जोशखम संयकु्त रुपमा बहन गनष र्च्छुक भई 
 भएका करार व्यिस्थािाई सम्झन ुपछष। 

(ण) “उपभोक्ता समूह” भन् नािे योजना िा कायषक्रमबाट प्रत्यि िाभ प्राप्त गने व्यशक्तहरूको समूहिार्ष 
सम्झन ुपछष । 

(त) “वििेर् कोर्” भन्नािे ऐन थनयम बमोशजम खचष िेख न स्थापना भएको कोर्िार्ष सम्झन ुपछष। 

(थ) “कायषक्रम अनदुान” भन् नािे िागत अनमुानका आिारमा सम्झौता गरी सम्झौतामा उल्िेख भए 
अनसुार ददर्नेिस्तगुत, आथथषक तथा प्राविथिक सहयोग िाई सम्झन ुपछष। 

(द) “और्िोपचार” भन्नाले विपदको समय, महामारीको अिस्थामा िा गररबीको कारण स्िास््य उपचार 
गनष असमथष भएका असहाय तथा अथत गररब व्यशक्तहरूिाई िागत अनमुान विना स्िास््य 
उपचारका िाथग उपिब्ि गरार्ने सहयोग सम्झन ुपछष। 

(ि) “संस्थागत अनदुान” भन्नािे िावर्षक नीथत  तथा कायषक्रम अनसुार सम्झौतामा उल्िेशखत ितष 
अनसुार संस्था आफैिे योजना तथा कायषक्रम संचािन गने गरी ददर्ने रकमिार्ष सम्झन ुपछष। 

(न) “सािषजथनक सनुिुाई” भन् नािे कायषक्रम सञ् चािन गने थनकायिे आफ्नो कायाषियबाट भए गरेका 
काम कारबाहीको सम्बन्िमा सरोकारिािा िाभग्राही समूह, सञ् चार माध्यम, नागररक समाज, 
आददको भेिा गरार् कायषक्रमका सबै पिहरूको िस्तशुस्थथत सािषजथनक गने र पृ ठपोर्ण थिन े
कायष सम्झन ुपछष। 

(ऩ) “जवटि रोग” भन् नािे मटुु रोग, मगृौिा रोग, क्यान्सर, हेर् ईन्जरुी, पावकष न्सन्स, अल्जार्मसष, स्पार्नि 
ईन्जरुी र थसकेिसेि एथनथमया जस्ता जवटि रोगहरू भनी नेपाि सरकारिे तोकेका रोगहरू सम्झन ु
पछष। 

 

 

    पररच्छेद २ 

प्राथथमकता िेत्र र संस्थाको सूची दताष 

३. कायषविथिको उद्देयिः यस कायषविथिको उद्देय देहाय बमोशजम रहेको छ,- 
(क) नगरपाथिका िा अन्तगषतका थनकायहरूबाट विथभन् न विकासका कायषक्रम तथा अन्य कायषका  

िाथग प्रदान गररने अनदुान सहयोगमा एकरुपता ल्याउने, 
(ख) िशित िगषसम्म अनदुान िा आथथषक सहायताको सहज पहुँच परु् याउने, 
(ग) नगरपाथिका िा अन्तगषतका थनकाय िा अन्य थनकायहरूको शजम्मेिारी र जिाफदेहीता सथुनश चत 

गने, 
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(घ) अनदुान तथा और्ि उपचार  प्रणािीिाई थमतव्ययी, पारदिी र नथतजामूिक बनाउने, 
(ङ) सञ् चाथित कायषक्रमहरूको अनगुमन र मूल्याङ् कन प्रणािीिाई प्रभािकारी बनाउने, 
(च) नगरपाथिकािाई सम्बशन्ित विर्यगत कायषविथि, थनदेशिका र मापदण्र् बनार् कायषक्रम सञ् चािन 

गनष मागषदिषन गने । 

४. प्राथथमकता िते्रहरूिः (१)मध्यपरु थथथम नगरपाथिकािे अनदुान उपिब्ि गराउन प्रस्तावित कायषक्रमका 
स्िीकृथत देहायका प्राथथमकताका आिारमा गनुषपनेछ,- 
(१) मवहिा, दथित, आददिासी जनजाती र वपछथर्एका समदुायहरूसँग सम्बशन्ित आयमूिक, सीपमूिक, 

रोजगारी थसजषना एिं िमता विकास गनष कायषक्रमहरू 

(२) जनचेतनामूिक तथा सािरतामूिक कायषक्रमहरू 

(३) सम्पदा संरिण र पयषटन विकास सम्बन्िी कायषक्रमहरू 

(४) सरसफाई, फोहोरमैिा व्यिस्थापन, िातािरण संरिण, सम्ििषन र विकास सम्बन्िी कायषक्रमहरू 

(५) विपद जोशखम न्यूथनकरण सम्बन्िी कायषक्रमहरू 

(६) समदुायमा आिाररत सहभाथगतामिुक कायषक्रमहरू 

(७) िहरी तथा ग्राथमण गररबी न्यथुनकरणमा सहयोग परु् याउने कायषक्रमहरू 

(८) बाि विकास, बािश्रम उन्मूिन, बािस्िास््य, बािशििा, बािअथिकार, बािमनोविज्ञान सम्बन्िी 
कायषक्रमहरू 

(९) खेिकुद विकाससँग सम्बशन्ित कायषक्रमहरू 

(१०) स्थानीय टोि,  समदुायका िमता विकास, जनचेतना अथभिृवि, पूिाषिार विकास,  सामाशजक 
पररचािन एिं सहभाथगतामूिक कायषक्रमहरू 

(११) स्थानीय श्रोत र सािन पररचािन हनुे कायषक्रमहरू 

(१२) ज्येष्ठ नागररक, अपाङ् गता भएका व्यशक्त तथा अथत विपन्न पररिारको स्िास््यमा सिुार गने 
कायषक्रमहरू 

(१३) नेपाि सरकार र नगरपाथिकाको उद्देय हाथसि गनष सहयोग परु् याउने कायषक्रमहरू 

(१४) दीगो विकासको िक्ष्य हाथसि गनष सहयोग परु् याउन ेकायषक्रमहरू 

(१५) कायषसम्पादन मूल्याङ्कनमा सहयोग परु् याउने कायषहरू 

(२) नगरपाथिका िा िर्ाबाट उपिब्ि गरार्ने और्िोउपचार देहायको आिारमा प्रदान गररनेछ,- 

(क) अिक्त असहाय थबरामी, 
(ख) अपाङ्गता भएका व्यशक्त, 

(ग) िृि, िृिा, 
(घ) बेखची व्यशक्तहरू 

(ङ) प्राकृथतक विपशत्त तथा विपद् मा परेका व्यशक्तहरू 

(च) मध्यपरु थथथम नगरपाथिका अन्तगषत कायषरत कमषचारीहरू तथा जनप्रथतथनथिहरूिाई जवटि 
रोगहरुका िाथग स्िास््य उपचार गनुष परेमा। 
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५. सूशच दताषिः (१)नगरपाथिकाबाट प्रदान गररने संस्थागत तथा कायषक्रम अनदुानका िाथग नगरपाथिकािे 
अनसूुची-१ बमोशजमको सािषजथनक सूचना प्रकाशित गरी अनसूुची ३ बमोशजमको कागजातहरू सवहत 
सूशच दताषका िाथग थनिेदन पेि गनुषपनेछ ।  

(क) थनिेदनको सक्कि प्रथत 

(ख) संस्था दताष प्रमाणपत्रको प्रथतथिवप निीकरण सवहत 

(ग) आयकर दताष प्रमाणपत्रको प्रथतथिवप 

(घ) अशघल्िो आ.ि.को कर चकु्ता प्रमाण सवहत 

(ङ) संस्थाको वििानको प्रथतथिवप 

(च) गत आ.ि. को िेखा पररिण प्रथतिेदनको प्रथतथिवप 

(छ) संस्थाको संचािक सथमथत िा कायष सथमथतको बैठकको थनणषय प्रथतथिवप 

(ज) िर्ािे कायषक्रम उपयकु्त भथन गरेको थसफाररिको सक्कि पत्र 

(झ) अशघल्िो िर्षमा (यदद अनदुान थिएको भए) प्राप्त गरेको सहयोग रकम र सो बाट भएका उपिशब्ि, 

खचषको वििरण सम्बशन्ित पदाथिकारीिे प्रमाशणत गरी पेि गनुष पने 

(ञ) समाज कल्याण पररर्दमा आिि भएको िा शजल्िा प्रिासन कायाषियमा सामाशजक संस्थाको रुपमा 
दताष भएको प्रमाण पत्रको प्रथतथिवप 

(ट) नगरपाथिकाको गैर सरकारी संस्थाको मौजदुा सूशचमा सशुचकृत भएको प्रथतथिवप 

(ठ) संचािन गररन ेबावर्षक िा पटके कायषक्रमको विस्ततृ वििरण 

(र्) संस्थाको गत िर्षको आय व्यय वििरण र हािको आथथषक अबस्था जथनने कागजपत्रहरू 

(ढ) चाि ुआथथषक िर्षमा संचािन गने कायषक्रमहरूको वििरण 

(ण) संस्थाको सञ्चािक सथमथत िा कायष सथमथत सदस्यहरूको वििरण । 

(२) नगरपाथिका िा िर्ामा पेि गररने उशल्िशखत कागजातहरू सो संस्था िा थनकायको अध्यि 
 िा सशचिबाट प्रमाशणत गरी कायाषियको छाप िगार् पेि गनुषपनेछ । 

(३) और्िोपचारका िाथग ददर्ने थनिेदन नगरपाथिका िा िर्ामा सूचीकृत हनु ुपने छैन । 

पररच्छेद ३ 

अनदुान तथा आथथषक सहायताको प्रकार र प्रवक्रयाहरू 

६. अनदुानका प्रकारहरूिः नगरपाथिका िा िर्ाबाट देहाय बमोशजमका अनदुानहरू गररनछे,- 

(क) संस्थागत अनदुान 

(ख) कायषक्रम अनदान 

(ग) और्िो उपचार सहायता 
७. संस्थागत अनदुान उपिब्ि गरार्निेः (१) कुनै पथन सरकारी संस्था, अिषसरकारी संस्था,सहकारी संस्था िा 

कानून बमोशजम स्थावपत गैर नाफा मूिक संस्थाहरूिार्ष त्यस संस्थािे पेि गरेको प्रस्ताि दफा ४ मा 
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उल्िेशखत प्राथथमकताको आिारमा नगरपाथिका िा िर्ािे कायषक्रम स्िीकृत गरी संस्था आफैिे 
सम्पूणष कायष गने गरी संस्थागत अनदुान उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।  

(२) नगरपाथिका िा िर्ािे उपयुषक्त बमोशजमको अनदुान सम्झौताको आिारमा कायषक्रम सञ् चािन 
गनष एकथतहार् रकम पेकी स्िरुप उपिब्ि गराउन सक् नेछ।तर कायष सम्पन् न नभई अशन्तम वकस्ता 
उपिब्ि गराउन सवकने छैन । 

(३) यस दफा बमोशजम कायषक्रम सञ् चािन गने संस्था िा थनकायिे नगरपाथिका िा िर्ामा िेखा 
परीिण प्रथतिेदन उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

८. कायषक्रम अनदुान उपिब्ि गरार्निेः (१) कुनै पथन सरकारी संस्था, अिषसरकारी संस्था, सहकारी संस्था 
िा कानून बमोशजम स्थावपत गैर नाफा मूिक संस्थाहरूिार्ष त्यससंस्थािे पेि गरेकोप्रस्ताि दफा ४ 
मा उल्िेशखत प्राथथमकताको आिारमा नगरपाथिका िा िर्ािे कायषक्रम सञ् चािन गनष कायषक्रम 
अनदुान उपिब्ि गराउन सक्नेछ । 

(२) यस दफा बमोशजम सञ् चािन गररने कायषक्रमको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन आियकताको 
आिारमा नगरपाथिका िा िर्ास्तरीय अनगुमन सथमथतबाट अथनिायष रुपमा गनुषपनेछ । 

(३) नगरपाथिका िा िर्ािे उपयुषक्त बमोशजमको अनदुान सम्झौताको आिारमा कायषक्रम सञ् चािन 
गनष एकथतहार् रकम पेकी स्िरुप उपिब्ि गराउन सक् नेछ।तर कायषसम्पन् न नभर् अशन्तम वकस्ता 
उपिब्ि गराउन सवकने छैन । 

(४) दफा ६ र ७ बमोशजम उपिब्ि गरार्एको अनदुानको प्रभािकाररता सम्बन्िमा नगर 
कायषपाथिकािे अनगुमन तथा मूल्याङ्कनका िाथग कायषपाथिका सदस्यको संयोजकत्िमा उपसथमथत गठन 
गनष सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोशजमको सथमथतिे  आफ्नो कायषविथि आफैं  व्यशस्थत गनष सक्नेछ । 

९. और्िोपचार सम्बन्िी व्यिस्थािः (१) दफा ३ को उपदफा (२) बमोशजको और्िोपचार माग गने 
व्यशक्त िा संस्थािे नगरपाथिका िा िर्ा सथमथतमा थनिेदन ददन ुपनेछ ।  

(२) और्िोपचारको िाथग व्यशक्त िा संस्थाबाट थनिेदन प्राप् त भएपथछ स्िीकृत बजेटको पररथि थभत्र 
रही नगर प्रमखुिे एक पटकमा एक व्यशक्तिाई अथिकतम िीस हजार रुपैयाँ सम्म उपिब्ि गराउन 
सक्नेछ ।  

(३) और्िोपचार अन्तगषत स्िास््य उपचारमा संिग् न व्यशक्तिे और्िोपचार माग गरेमा सो व्यशक्तिे 
गरेको माग दािी अनसुार खचष भए नभएको भन् ने यवकन गनष नगर प्रमखुिे आियक ठानमेा 
उपसथमथत गठन गरी सो सथमथतको प्रथतिेदनको आिारमा सोिभनाष स्िरुप रकम उपिब्ि गराउन 
सक्नछे ।  
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(४) उपदफा (२) बमोशजम भन्दा बढीको और्िोपचार सहायताको थनिेदन प्राप् त भएमा कायषपाथिकािे 
अथिकतम रु पचास हजारसम्मको सहयोग उपिब्ि गराउन सक्नछे ।  

(५) यस दफा बमोशजम और्िोपचार माग गने व्यशक्त िा संस्थािे िर्ा कायाषिय माफष त थनिेदन ददन 
चाहेमा िर्ा कायाषियिे आफ्नो थसफाररि साथ नगरपाथिका कायाषियमा पठाउन ुपनेछ । 

(६) यस दफा बमोशजम उपिब्ि गरार्ने और्िोउपचार एकमु ट िा वकस्ताबन्दी गरी उपिब्ि 
गराउन सवकनेछ ।  

पररच्छेद ४ 

अनदुानका विर्यगत िते्रहरू 

१०. अनदुानका िेत्रहरूिः यस कायषविथि अनसुार उपिब्ि गरार्ने अनदुानका िेत्रहरू देहाय बमोशजम 
हनुेछन,्- 
(क) िैशिक, जनचेतनामूिक, िमता विकास, व्यिसावयक ताथिम िगायतका कायषक्रमहरू 

(ख) बिृ िृिा आश्रमहरू संचािन सम्बन्िी कायषक्रमहरू 

(ग) राहत तथा पनुषस्थापना सम्बन्िी कायषक्रमहरू 

(घ) िृिारोपण, नदी वकनार, सर्क पेटी, सािषजथनक स्थि, संरिण सरसफार्, िातािरण, जििाय ु
पररितषन, प्रकोप तथा विपद् व्यिस्थापन र पिुष तयारी सम्बन्िी संरिण, विकास र सम्ििषन 
सम्बन्िी कायषक्रमहरू 

(ङ) स्िास््य शिविरहरू, रक्तदान कायषक्रमहरू, वििरे् खोप कायषकमहरू 

(च) अपाङ्ग बािबाथिका हेरचाह, उिार, शििा र पनुषस्थापना सम्बन्िी कायषक्रमहरू 

(छ) घरेि ुबाि श्रथमक सर्क बाि बाथिकाका पनुस्थाषपना, शििा, उिार सम्बन्िी कायषक्रमहरू 

(ज) िेिाररसे सर्क मानि, मानथसक रोगी, ििृ, घरिारविहीन माथनसहरू सम्बन्िी कायषक्रमहरू 

(झ) बेरोजगारका िाथग सीपमिुक ताथिम कायषक्रमहरू 

(ञ) स्थानीय भार्ा, संस्कृथत, जात्रा, पिष, उत्सि, सम्पदा संरिण (ऐथतहाथसक पोखरी, उिान, पाटी, पौिा, 
सत्ति, मशन्दर, गमु्बा,  देिि) संरिण र विकास सम्बन्िी कायषक्रमहरू 

(ट) खेिकुदका विकाससँग सम्बशन्ित स्थानीय तथा शजल्िा एिं राविय स्तरमा नगरपाथिकाको 
प्रथतथनथित्ि सम्बन्िी कायषक्रमहरू 

(ठ) स्थानीय जनचेतना मिुक सकारात्मक सोच अथभिवृि गराउने उद्देयिे संचाथित कायषक्रमहरू 

११. कायषक्रम अनदुानिः (१) नगरपाथिका िा िर्ाबाट उपिब्ि गरार्न ेकायषक्रम माग गने थनकाय िा 
संस्थािे आफूिे संचािन गने कायषक्रमको अनसूुची-४ बमोशजमको प्रस्ताि सवहत नगरपाथिका िा 
िर्ामा थनिेदन ददन ुपनेछ । 

(२) प्रस्तािकिाई पूिाषिार सम्बन्िी कायषक्रम सञ् चािनका िाथग प्राविथिक र प्रिासथनक सहयोग 
आियक भएमा प्रस्तािक संस्था िा थनकायिे नगरपाथिकाको सम्बशन्ित िाखामा थनिेदन ददन 
सक्नेछन ्। 
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(३) यस दफा बमोशजम सञ्चािन गररन े सामाशजक विकास कायषक्रमको सन्दभषमा प्रस्तािकिे 
नगरपाथिकाको सम्बशन्ित विर्यगत िाखामा थनिेदन ददन सक्नेछन ्। 

(४) उपदफा (२) बमोशजमको थनिेदन परेमा सम्बशन्ित िाखािे आियक पने स्पेशिवफकेिन, िागत 
अनमुान, ड्रर्ङ, थर्जार्न गरी ददन ुपनेछ । 

(५) यस दफा बमोशजमको स्पेथसवफकेिन, िागत अनमुान, ड्रर्ङ, थर्जार्न गदाष नगरापाथिका िा 
िर्ाबाट उपिब्ि गरार्ने कायषक्रम अनदुानको अंि, सम्बशन्ित संस्था िा थनकायिे योगदान गने अंि 
समेतको आिारमा आथथषक तथा प्राविथिक िागत तयार गनुषपनेछ । 

(६) नगरसभाबाट सम्बशन्ित कायषक्रमका िाथग विथनयोजन ऐन बमोशजम विथनयोशजत रकम बाहेक 
नगर कायषपाथिकाबाट थनणषय भई सञ् चािन गररने आयोजना िा कायषक्रमका िाथग यस दफा बमोशजम 
उपिब्ि गरार्ने अनदुान कुि िागतको छैसठ्ठी प्रथतितिे हनु आउने रकम िा पाँच िाख भन्दा बढी 
हनुे छैन । 

(७) यस दफा बमोशजम उपिब्ि गरार्ने अनदुान सम्बन्िी थनणषय कायषपाथिकाको थनणषय बमोशजम 
हनुेछ ।  

(८) यस दफा बमोशजम अनदुान उपिब्ि गराउने सम्बन्िी कारबाही पूिाषिार विकाससँग सम्बशन्ित 
भए योजना िाखा र अन्य विर्यगत िाखासँग सम्बशन्ित भए सम्बशन्ित िाखामाफष त गररनेछ ।  

१२. खेिकुद विकास सम्बन्िी अनदुानिः (१) खेिकुद प्रथतयोथगताको िाथग नगर खेिकुद विकास 
सथमथतबाट थसफाररि भएपथछ िर्ा िा नगरपाथिकाबाट िर्ास्तरीय िा नगरस्तरीय खेिकुद 
प्रथतयोथगताको िाथग अनदुान उपिब्ि गरार्नछे । 

(२) यसरी सञ् चािन गररने खेिकुद प्रथतयोथगता नगर खेिकुद विकास सथमथतको संयोजनमा सञ् चािन 
गररनेछ । यस्ता खेिकुद प्रथतयोथगता सञ् चािन गनष नगर खेिकुद विकास सथमथतिे वििागत 
उपसथमथत गठन गनष सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम सञ् चािन गररने खेिकुद प्रथतयोथगता सञ् चािन गने उपसथमथत िा अन्य 
थनकायिे आफ्ना सम्पकष  पदाथिकारी तोकी िर्ा िा नगरपाथिकािाई जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोशजमका वििागत उपसथमथतको अिािा अन्य थनकाय िा संस्थाबाट खेिकुद 
प्रथतयोथगता सञ् चािन गनुष पनेमा थनम् न विर्यहरू खिेुको कागजात नगर खेिकुद विकास सथमथतिे 
नगरपाथिकािाई उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

(क) सम्बशन्ित िर्ाबाट खेिकूद कायषक्रम संचािन गनष उपयकु्त र आियक छ भनी गरेका 
थसफाररि पत्र । 
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(ख) सम्बशन्ित कायष सथमथतिे नगरपाथिकासँग आथथषक सहयोग थिई कायषक्रम संचािन गने भथन 
गरेका थनणषय र नगरपाथिकामा सम्पकष  र समन्िय गने पदाथिकारीको नाम र पद खिेुको 
आथिकाररक पत्र । 

(ग) सम्बशन्ित थनकायमा दताष भएको प्रमाण पत्रको निीकरण सवहतको प्रथतथिवप। 

(घ) सम्बशन्ित संस्था/थनकायको वििानको प्रथतथिवप। 

(ङ) खेिकुद सञ्चािन समय ताथिका सवहत विततृ वििरण 

(५) सभाबाट पाररत विथनयोजन ऐनिे अन्यथा व्यिस्था गरेकोमा बाहेक नगर कायषपाथिकािे यस दफा 
बमोशजम खेिकुद प्रथतयोथगता सञ् चािन गदाष िर्ा िा नगरपाथिकािे देहाय बमोशजमको अनदुान 
सहयोग उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।  

फुटबि, भथिबि, करातेँ जस्ता खेिकुदको िाथग  

(क) संघस्तरको प्रथतयोथगताको िाथग रु. १ िाख 

(ख) प्रदेिस्तरीय प्रथतयोथगताको िाथग रु. ५० हजार 

(ग) शजल्िा स्तररय प्रथतयोथगताको िाथग रु. २५ हजार 

(घ) नगर स्तररय प्रथतयोथगताको िाथग रु. २० हजार 

(ङ) िर्ा िा टोि स्तरीय प्रथतयोथगताको िाथग रु. ५ हजार  

टेबि टेथनस, व्यार्थमण्टन, र्ौर् जस्ता खेिकुदको िाथग  

(क) संघस्तरको प्रथतयोथगताको िाथग रु. ५० हजार 

(ख) प्रदेिस्तरीय प्रथतयोथगताको िाथग रु. ३० हजार 

(ग) शजल्िा स्तररय प्रथतयोथगताको िाथग रु. २० हजार 

(घ) नगर स्तररय प्रथतयोथगताको िाथग रु.१५ हजार 

(ङ) िर्ा िा टोि स्तररय प्रथतयोथगताको िाथग रु. ३ हजार  

बवुिचाि, बाघचाि, क्यररमबोर्ष जस्ता खेिकुदको िाथग  

(क) संघस्तरको प्रथतयोथगताको िाथग रु. ५० हजार 

(ख) प्रदेिस्तरीय प्रथतयोथगताको िाथग रु. ३० हजार 

(ग) शजल्िा स्तररय प्रथतयोथगताको िाथग रु. १५ हजार 

(घ) नगर स्तररय प्रथतयोथगताको िाथग रु.१० हजार 

(ङ) िर्ा िा टोि स्तररय प्रथतयोथगताको िाथग रु. ५ हजार  

अन्य प्रथतयोथगताको िाथग 

(क) शजल्िा स्तररय प्रथतयोथगतामा रु.१०,०००।- 
(ख) नगर स्तररय प्रथतयोथगतामा रु. ८,०००।- 
(ग) िर्ा िा टोि स्तररय प्रथतयोथगतामा रु. ५,०००।- 
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१३. और्िोपचार सहायतािः (१) नगरपाथिका िेत्रथभत्रका स्थायी तथा अस्थायी िाथसन्दा तथा िेिाररसे 
व्यशक्तको और्िोपचारको िाथग नगर प्रमखु िा िर्ा सथमथतको थसफाररिको आिारमा नगरपाथिकािे 
और्िोपचार सहायता प्रदान गनष सक्नेछ । 

(२) यस्तो उपचारको िाथग थबरामीको एकाघर पररिारको सदस्य, अथभभािक, संरिक िा थछमेकीिे 
िर्ा सथमथत िा नगरपाथिकामा िर्ाध्यि िा नगरप्रमखुिाई थनिेदन ददन सक्नछेन ्।   

(३) पवहिे नै थबरामी भई नेपाि कोररयामैत्री नगर अस्पतािमा उपचार गरेका र गने व्यशक्तिाई 
नगरपाथिकाबाट देहाय बमोशजमको और्िी उपचार सहायता प्रदान गनष सवकनेछ । 

(क) रोग र उपचारको प्रकृथत हेरी नगर प्रमखुको थनणषय अनसुार एक पटकमा रु. १० 
हजारसम्म। 

(ख) मेथर्कि िोर्षको थसफाररि सवहत सहायता माग भएको हकमा नगरकायषपाथिकाको थनणषयबाट 
अथिकतम रु. एक िाखसम्म ।  

(४) यस दफा बमोशजम और्िोपचार सहायता माग गने व्यशक्तिे नेपाि कोररयामैत्री नगर  
अस्पतािभन्दा अन्यत्र और्िी उपचार गरेकोमा मान्यता प्राप् त शचवकत्सकिे जाँच गरेका प्रमाणका 
प्रथतथिवप साथ िर्ा सथमथत िा नगरपाथिकामा उपचार गरेको थमथतिे एक मवहनाथभत्र थनिेदन ददई 
सक्न ुपनेछ ।  

(५) यस दफा बमोशजम िर्ा िा नगरपाथिकाको थसफाररिमा नेपाि कोररयामैत्री नगर अस्पतािमा 
उपचार गरेकोमा सो अस्पतािबाट उपदफा (३) बमोशजमको सीमा थभत्र रहने गरी गरेको खचषको बीि 
भपाषर् र अस्पतािको थसफाररिको आिारमा सोही अस्पताििे तोकी ददएको बैंक खातामा  
नगरपाथिकािे १५ ददनथभत्र उपचारमा िागेको रकम जम्मा गरी ददन ुपनेछ ।   

(६) उपदफा (५) बमोशजमको बीि भपाषर् साथ शचवकत्सकिे उपचारका िाथग िेखी ददएका  
और्िीहरूको वििरण र सो खररदका िाथग अनमुाथनत िाग् ने खचषको वििरण समेत थनिेदन साथ पेि 
गनुषपनेछ । 

(७) और्िी  उपचार  सहयोग  उपिव्ि माग गने तथा अस्पताििाई थनिःिलु्क उपचारको थसफाररि 
गने िगायतका कायष गने सम्पकष  िाखाको रुपमा स्िास््य िाखािे कामकाज गनेछ । 

१४. विपद् सम्बन्िी सहयोग: (१) आगिागी िा बाढी पवहरो िगायत अन्य प्राकृथतक तथा मानिीय 
प्रकोपका कारणिे मानिीय तथा भौथतक सम्पशत्तको नोक्सान भएमा सम्बशन्ित व्यशक्त िा थनजको 
नशजकको पररिारिे नेपािी नागररकता प्रमाण पत्रको प्रथतथिवप सवहत घटना घटेको एक मवहना थभत्र 
सम्बशन्ित िर्ा सथमथतको कायाषियमा विपद्  प्रभावितको हैथसयतिे थनिेदन ददन ुपनेछ । 

(२) िर्ा सथमथतिे उपदफा (१) बमोशजमको थनिेदन साथ स्थानीय प्रहरी कायाषियको थसफाररि पत्र, 
नेपाि रेर्क्रस सोसार्टीको स्थानीय र्कार्को थसफाररिसाथ प्राकृथतक िा मानिीय विपशत्तबाट भएको 
नोक्सानको िर्ाबाट समेत वकटानी नगरपाथिका कायाषियमा पत्राचार गनुष पनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोशजमको प्राप् त थनिेदन उपर प्राविथिक रुपमा अध्ययन गनष उपयकु्त छ भन् न े
नगर प्रमखुिाई िागेमा थनजिे सम्बशन्ित िेत्रको प्राविथिकिाई प्रथतिेदन पेि गनष िगाउन सक्नछे । 

(४) नगर प्रमखुिे उपदफा (२) र (३) बमोशजम प्राप् त पत्र र प्रथतिेदनको आिारमा प्राकृथतक िा 
मानिीय विपद् बाट प्रभावित व्यशक्त िा पररिारिाई देहाय बमोशजमको सहायता प्रदान गनष सक्नेछ । 

(क) आगिागी िा बाढी पवहरोिे घर जग्गा िा िन सम्पथत नष्ट भएको पररिारिाई िथतको 
वििरण हेरी नगर प्रमखुको थनणषय अनसुार एक पटकमा रु.१० हजारसम्म । 

(ख)  जन समेत ठूिो मात्रामा िथत भएको हकमा नगरस्तरीय विपद् व्यिस्थापन सथमथतको 
थसफाररिमा अथिकतम रु. एक िाख सम्म । 

१५. िैशिक छात्रिशृत्त सहयोग सम्बन्िीिः (१) नगरपाथिका िेत्रथभत्र  सञ् चाथित सामदुावयक तथा थनजी 
विद्याियमा अध्ययनरत गररब तथा जेहेन्दार विद्याथीहरूिाई नगरपाथिकािे छात्रिृशत्त उपिब्ि गराउन 
सक्नेछ । 

(२) यस दफा बमोशजमको छात्रिृशत्त नगर शििा सथमथतको थसफाररिको आिारमा मात्र उपिब्ि 
गरार्ने छ । 

(३) नगरपाथिका िेत्रथभत्र सञ् चाथित संस्थागत विद्याियिे कूि भनाषको १० प्रथतित विपन्न 
पररिारका िा जेहेन्दार विद्याथीिाई नगर शििा सथमथतको थसफाररसमा थनिलु्क अध्ययन गराउन े
व्यिस्था गनुष पनेछ । 

(४) यस दफा बमोशजम छात्रिृथतको िाथग थसफाररि गदाष माथसक १५ हजार ५०० भन्दा कम आय 
भएका िा विपन् न पररिारका बािबाथिका, िाररररक िा मानथसक िा अन्य अपाङ् गता भएका 
बािबाथिका, अथभभािक नभएका िािबाथिका, दथित, विपन् न जनजाती एिं सकुुम्िासी 
बािबाथिकाहरूिाई प्राथथमकता ददर्नेछ। 

(५) यस दफा बमोशजमको छात्रिशृत्तको िाथग विद्याथी िा अथभभािकिे विद्याथी अध्ययनरत 
विद्याियको थसफाररिसाथ सम्बशन्ित िर्ामा थनिेदन ददन ुपनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोशजमको थनिेदनमा विद्याथी अध्ययनरत विद्याियमा िैशिक सत्रमा कुि िाग् न े
खचषको वििरण खिुाएको हनु ुपनेछ । 

(७) उपदफा (३) बमोशजम बाहेक अन्य विद्याथीको हकमा छात्रिृशत्तको माग भई आएमा िर्ा 
कायाषियिे थनजको थनिेदन उपर छानिीन गरी छात्रिृथत उपिब्ि गराउन उपयकु्त देखेमा आफ्नो 
थसफाररिसाथ नगर शििा सथमथतिाई सम्िोिन गरी पत्राचार गनुष पनेछ । 

(८) यस दफा बमोशजम उपिब्ि गरार्ने छात्रिृशत्तको रकम अध्ययन गने विर्यको िाथग िाग् ने 
िावर्षक खचषको आिारमा िावर्षक रु. ३० हजारसम्म हनुछे । 
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(९) छात्रिृशत्त पाउन े विद्याथीिे नगरपाथिकािाट रकम प्राप् त गरेको थमथतिे १५ ददनथभत्र िैशिक 
सामाग्री  खररद गरेका विि , विद्यािय िा किेजको िलु्क भपाषर् शििा तथा खेिकुद िाखामा पेि 
गनुष पनेछ । 

(१०) यस दफा बमोशजम छात्रिृशत्त प्राप् त गने विद्याथीिे विद्याियका माथसक, तै्रमाथसक, अिषिावर्षक र 
िावर्षक पररिाको नथतजा प्राप्त गरेको थमथतिे ७ ददनथभत्र नगरपाथिकाको शििा िाखामा नथतजाका 
प्रमाशणत प्रथतथिवपहरू पेि गनुषपनेछ । 

(११) मनाथसि मावफकको कारण बाहेक उपदफा (९) बमोशजमको वििरण नबझुाउने विद्याथीिाई 
नगर शििा सथमथतिे छात्रिृशत्तमा अस्थायी िा स्थायी रोक िगाउन नगरपथिकािाई अनरुोि गनष 
सक्नेछ । 

(१२) छात्रिृथतमा अध्ययनरत विद्याथीिे आफू अध्ययनरत विद्याियको िावर्षक परीिामा आफ्नो 
किामा प्रथम भएमा रु. ३ हजार र विद्यािय भररमा सिोत्कृ ट भएमा रु. ५ हजार एकमु ट 
प्रोत्साहन स्िरुप उपिब्ि गरार्नेछ । 

(१३) छात्रिृशत्तमा अध्ययन गने विद्याथी उक्त सत्रमा अनतुीणष भएमा छात्रिशृत्त प्रदान गने नगने 
विर्यमा अशन्तम थनणषय नगर शििा सथमथतिे गनेछ । 

(१४) यस दफा बमोशजमको कायषसम्पादन गनष शििा तथा खेिकुद विकास िाखािे सम्पकष  विन्दकुो 
रुपमा काम गनेछ । 

 

पररच्छेद ५ 

कायषक्रम प्रस्ताि, छनौट, स्िीकृथत र सम्झौता प्रवक्रया 

१६. कायषक्रम प्रस्ताि पेि गनेिः (१) दफा ११ र १२ बमोशजमको कायषक्रम सञ् चािन गनष र्च्छुक 
संघ, संस्था िा थनकायिे नगरपाथिकामा अनसूुची ३ बमोशजमको ढाँचामा सूचीकृत हनु थनिेदन ददन ु
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम सूचीकृत संस्थाहरूिे अनदुान माग गनुषपरेमा देहाय बमाशजमका 
कागजात सवहत प्रस्ताि पेि गनषपनेछ,- 

(क) थनिाषररत ढाँचाका प्रस्ताि सवहतको थनिेदन प्रथत। 

(ख) संस्था दताष प्रमाणपत्रका निीकरण  सवहतको प्रथतथिवप। 

(ग) आयकर दताष प्रमाणपत्र र अशघल्िो आ.ि.को कर चकु्ता प्रमाण सवहतको प्रथतथिवप। 

(घ) संस्थाका वििानका प्रथतथिवप। 

(ङ) िेखा पररिण प्रथतिेदनका प्रथतथिवप । 

(च) संस्थाको संचािक सथमथत िा कायष सथमथतको बैठकका थनणषय प्रथतथिवप। 
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(छ) िर्ािे कायषक्रम उपयकु्त भथन गरेको थसफाररिको सक्कि पत्र । 

(ज) अशघल्िा िर्षमा नगरपाथिकाबाट अनदुान प्राप्त गरेको सहयोग रकम र सोबाट भएका उपिशब्ि, 

खचषका थबबरण सम्बशन्ित पदाथिकारीिे प्रमाशणत गरी पेि गनुष पने। 

(झ) समाज कल्याण पररर्दमा आिि िा शजल्िा प्रिासन कायाषियमा दताष भएको प्रमाण  पत्रका 
प्रथतथिवप । 

(ञ) नगरपाथिकामा मौजदुा सूशचमा सूशचकृत भएको प्रथतथिवप । 

(ट) संचािन गररने बावर्षक िा पटके कायषक्रमको  विस्ततृ वििरण । 

(ठ) संस्थाको गत िर्षको आय ब्यय वििरण  । 

(र्) आथथषक िर्षमा संचािन गने कायषक्रमहरूको  वििरण । 

(ढ) संस्थाको कायष सथमथत सदस्यहरूको  वििरण । 

१७. प्रस्ताि छनौट तथा स्िीकृथतिः (१) दफा १६ बमोशजमको प्रस्ताि प्राप् त भएपथछ देहायका आिारमा 
अनसूुची ५ बमोशजम प्रस्तािको जाँच गररनेछ,- 
(क) प्रस्तािका साथमा दफा १६ मा तोकेबमोशजम कागजातहरू भएको 
(ख) प्रस्ताि नगरपाथिकाको िावर्षक नीथत तथा कायषक्रमको प्राथथमकतामा परेको 
(ग) प्रस्तािमा सहयोग िा सहकायष गनष माग गरेका कायषक्रमको हकमा थनम्न कुराहरू स्पष्ट भएको 

१) कायषक्रममा सहकायष गने संस्था तथा थनकायहरू, 

२) कायषक्रमको संचािन गनष विथभन्न संस्था तथा थनकायहरूबाट ब्यहोररने रकमहरू 

३) रकम प्राप्त गने समय र तररका 
४) कायषक्रम सञ् चािन गररने स्थान 

५) कायषक्रमको िशित िगष 
६) िाभाशन्ित जनसंखया 
७) कायषक्रमबाट प्राप् त हनुे उपिशब्ि 

८) कायषक्रमको ददगोपना 

(२) उपदफा (१) बमोशजम जाचँ गदाष सामाशजक पररचािन कायषक्रमको हकमा सामाशजक विकास 
िाखािाट र अन्य विर्यगत कायषक्रमको हकमा विर्यगत िाखबाट कायषक्रम सञ् चािन गररने स्थिको 
समेत थनरीिण हनु सक्नछे । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम थनरीिण गदाष थनररिणकताषिे संस्थाको भौथतक स्रोत सािन, जनिशक्त 
तथा िमता सम्िन्िमा समेत अध्ययन गनुष पनेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) बमोशजम थनररिण गरी सो को प्रथतिेदन प्रस्ताि साथ संिग्न गरी 
थसफाररि सवहत प्रमखु प्रिासकीय अथिकृत समि पेि गनुष पनेछ । 

(५)  यस दफा बमोशजम पेि हनु आएका प्रस्ताि स्िीकृत िा अस्िीकृत गने अथिकार नगरपाथिकामा 
थनवहत रहनेछ । 
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(६) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापथन रु. २५ हजारसम्मको प्रस्ताि स्िीकृथतको 
थनणषय नगर प्रमखुबाट हनुछे । 

१८. प्रस्ताि कायाषन्ियन सम्झौतािः (१) दफा १७ बमोशजम छनौट भएका प्रस्ताि स्िीकृथतका िाथग 
प्रमखु प्रिासकीय अथिकृतिे कायषपाथिकाको बैठकमा पेि गनुष पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम कायषपाथिकाबाट स्िीकृत प्रस्ताि कायाषन्यिन गनष प्रमखु प्रिासकीय 
अथिकृत िा थनजिे तोकेको अथिकृतिे सम्बशन्ित संस्था र नगरपाथिकाबीच अनसूुची-६ बमोशजको 
सम्झौता गनुष पनेछ । 

(३) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापथन रु. १५ हजार भन्दा कम अनदुान 
रकमका िाथग सम्झौता गनुष पने छैन । 

पररच्छेद ६ 

अनदुान तथा सहायता रकमको भकु्तानी प्रवक्रया 
 

१९. अनदुान तथा सहायता रकमको भकु्तानीिः (१)  यस कायषविथि बमोशजम सञ् चािन गररने िा प्रदान 
गररने  संस्थागत, कायषक्रमगत र और्िोपचारको िाथग पेकी िा अशन्तम भकु्तानीको स्िरुप प्रदान 
गररने  छ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम पेकी थिन चाहने व्यशक्त िा संस्थािे सम्झौतामा उल्िेख भए बमोशजमका 
कागजातसवहत सम्बशन्ित संस्था िा थनकायको थनणषयसवहत नगरपाथिकामा थनिेदन ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम पनष आएको थनिेदन उपर सम्बशन्ित विर्यगत िाखािे आियक जाचँ 
गरी पेकी उपिब्ि नगराई कायषक्रम सञ् चािन गनष नसवकने भएमा मात्र सोही व्यहोराको थसफाररि 
गनुष पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजमको थसफाररिको आिारमा कायाषियिे पवहिो वकस्ता िापत योजना िा 
कायषक्रमको िाथग स्िीकृत भएको प्रस्तािमा उशल्िशखत रकमको बढीमा ३३ प्रथतित रकम उपिब्ि 
गराउन सक्नछे । 

(५) उपदफा (४) बमोशजम उपिब्ि गरार्एको पे कीबाट उक्त कायष सम्पन् न हनु नसवकने भनी 
संस्थािे थनणषय गरेमा िर्ास्तरीय कायषक्रम भए िर्ा सथमथतको थसफाररि र कायाषियको सम्बशन्ित 
विर्यगत िाखा र नगरस्तरीय कायषक्रमको हकमा संस्थाको थनणषय र सम्बशन्ित विर्यतगत िाखाको 
स्थिगत प्रथतिेदन, कायषसम्पादन भएका बखतका फोटो, भौथतक प्रगथतको अिस्था समेतको आिारमा 
दोस्रो वकस्ता स्िरूप बढीमा ३३ प्रथतित थप रकम उपिब्ि गराउन सवकनेछ । 

(६) अशन्तम वकस्ता रकम र फरफारक अनसूुची-७ बमोशजमको काम र खचषको प्रथतिेदन र उपभोक्ता 
सथमथत माफष त सािषजथनक थनमाषण कायष गराउने सम्बन्िी कायषविथि-२०७९ को दफा २७ बमोशजमको 
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िर्ास्तरीय अनगुमन सथमथत तथा नगरपाथिकाको हकमा दफा २६ बमोशजमको नगरस्तररय सथमथतबाट 
अनगुमन प्रथतिेदन प्राप् त भएपथछ मात्र उपिब्ि गरार्नेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोशजम अनगुमन गदाष कायषक्रम सञ् चािनका क्रममा कुनै त्रटुी देशखएकोिे सो 
सिुार गनष उपयकु्त देशखएकोिे सो सिुार गरेप चात मात्र फरफारक गनष उपयकु्त हनुे भनी अनगुमन 
सथमथतबाट थसफाररि भएकोमा प्रमखु प्रिासकीय अथिकृतिे सम्बशन्ित विर्यगत िाखाबाट प्रथतिेदन 
थिर् आशंिक िा पूणष रकम रोक्का गरी अिरुो काम सम्पन् न गरार् अशन्तम भकु्तानी र फरफारक गनष 
सक्नेछ । 

(८) संस्था िा थनकायिाई उपिब्ि गराउने रकम एकाउन्टपेयी चेक माफष त हनुेछ । 

(९) १५ हजार रुपैयासम्मको अनदुान िा सहायता वकस्ताबन्दीमा उपिब्ि नगराई काम सम्पन् न 
भएको प्रमाणको आिारमा एकमु ट उपिब्ि गरार्नछे । 

(१०) सम्झौता अनसुारका कायष नभएमा बाँकी रकम उपिब्ि गरार्न े छैन र सो सम्झौता गनष 
संस्थाहरूबाट अनदुान िापत उपिब्ि गरार्एका असिु उपर गररनेछ  । 

(११) उपदफा (१०) बमोशजम रकम असूि उपर हनु नसकेमा कायषसम्पन् न गनुषपने अिथि व्यथतत 
भएको ३ मवहनाथभत्र सो सम्झौता र कायाषन्ियन गदाष रहेको कायषसथमथतका पदाथिकारीहरूको नाममा 
सािषजथनक सूचना स्थानीय पत्रपथत्रकामा सािषजथनक गनुषपनेछ । 

(१२) उपदफा (११) बमोशजमको सूचना प्रकाशित भएको थमथतिे ३५ ददनथभत्र उक्त रकम असिु 
उपर हनु नसकेमा त्यस्तो प्रस्ताि कायाषन्ियन गने संस्थाका पदाथिकारीिाई नगरपाथिका तथा िर्ाबाट 
प्रदान गररने सेिा रोक्का गने र थनजहरूबाट सरकारी बाँकी सरह असूि उपर गररनछे । 
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पररच्छेद ७ 

समन्िय, अनगुमन तथा मलु्याङ् कन 

२०. समन्िय सथमथतको गठनिः (१) नगरपाथिकाबाट यस कायषविथि बमोशजम सञ् चािन हनु े
कायषक्रमहरूको नीथतगत थनणषय, थनयमन, सहजीकरण, समन्िय, अनगुमनका िाथग देहाय बमोशजमको 
समन्िय सथमथत रहनेछ,- 

(क) नगर प्रमखु संयोजक 

(ख) नगर उपप्रमखु सदस्य 

(ग) प्रमखु प्रिासकीय अथिकृत सदस्य 

(घ) कायषपाथिका सदस्यमध्ये १ जना मवहिा सवहत २ जना सदस्य 

(ङ) कानून तथा प्रिासन महािाखा प्रमखु सदस्य 

(च) िहरी विकास तथा योजना महािाखा प्रमखु सदस्य 

(छ) सामदुावयक विकास िाखा प्रमखु सदस्य-सशचि 

(२) संयोजकिे सथमथतमा आियकता अनसुार अन्य विर्यविज्ञिाई आमन्त्रण गनष सक्नेछ । 

(३) सथमथतिे आफ् नो कायषविथि आफैं  थनिाषरण गनष सक्नेछ । 

(४) समन्िय सथमथतको काम कतषव्य र अथिकार देहाय बमोशजम हनुेछ,- 

(क) यस कायषविथिको आिार र मापदण्र् अनसुार अनदुान तथा और्िोपचार वितरण सम्बन्िमा 
र कायषविथिको कायाषन्ियनमा सहशजकरण गने, 

(ख) नगरपाथिका तथा िर्ा र अन्य थनकायहरू बीच समन्िय गने, 

(ग) अनदुानमा सञ् चाथित विकास कायषक्रमको नथतजा प्राशप् तको सथुन चतता गने, 

(घ) अनगुमन तथा मूल्याङ्कन प्रणािीिाई प्रभािकारी बनार् अनदुान प्राप् त कायषक्रम/ 
आयोजनको अनगुमन गने, गराउने, 

(ङ) अनदुानबाट सञ् चाथित विकास कायषक्रम िक्ष्य र उद्देय विपररत िा दरुुपयोग हनुसक्ने 
अिस्था रहेमा रोक् का राख न थसफाररि गने । 

२१. अनगुमन तथा सपुररिेिण सथमथत (१) िर्ा सथमथतसगँ सम्झौता भई कायाषन्ियन भएका र 
नगरपाथिका कायाषियसँग सम्झौता भई कायाषन्ियन भएका कायषक्रमहरूको अनगुमन तत ् तत ्
थनकायका सम्बशन्ित विर्यगत िाखा िा तोवकएका कमषचारीहरूिे थनयथमथत रुपमा गनुष पनेछ । 

(२) यस कायषविथि बमोशजम कायाषन्ियन गररने कायषक्रमको अनगुमन जनुसकैु बखत िर्ाको हकमा 
उपभोक्ता सथमथतमाफष त सािषजथनक थनमाषण कायष गराउने सम्बन्िी कायषविथि-२०७९ को दफा २७ 
बमोशजमको िर्ास्तरीय अनगुमन सथमथत तथा नगरपाथिकाको हकमा दफा २६ बमोशजमको 
नगरस्तररय सथमथतबाट हनुेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजमको अनगुमन गदाष सथमथतिे चेतनामूिक, िमता अथभिृवि र सीप विकास 
कायषक्रमको अनगुमनको  हकमा अनसूुची-८ बमोशजमको ढाँचामा र स्िरोजगार तथा उत्पादनमूिक र 
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उद्यमिीिता प्रििन गने योजना र कायषक्रमको हकमा अनसूुची- ९ बमोशजमको ढाँचामा अनगुमन गनुष 
पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजमको अनगुमन सथमथतहरूबाट भएको अनगुमन प्रथतिेदन नगर प्रमखु समि 
पेि गनुष पनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोशजमको प्रथतिेदनिाई पथन अनदुान िा सहायता रकमको भकु्तानीको आिार 
बनाउन सवकनेछ । 

(६) सम्बशन्ित संस्थािे समेत योजना तथा कायषक्रम सञ् चािनको क्रममा कम्तीमा दईु पटक 
अनगुमन गरी प्रथतिेदन फार्िमा संिग् न गरी राख न ुपनेछ । 

(७) यस कायषविथिमा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापथन अनगुमन नगरेको कारणिे मात्र भकु्तानी ददन 
बािा पने छैन । 

(८) उपदफा (७) बमोशजमको भकु्तानी ददन ु पूिष प्रमखु प्रिासकीय अथिकृतिे सम्बशन्ित विर्यगत 
िाखा प्रमखुको प्रथतिेदन िा सजषथमन मचुलु्का साथ कायषसम्पादन भएका समयका फोटो िा सािषजथनक 
सनुिार् गनुष पनेछ ।  

 

पररच्छेद ८ 

विविि 

२२. अनदुान प्रदान नगररनिेः यस कायषविथिमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापथन देहाय 
बमोशजमका कायषक्रम सञ् चािन गनष अनदुान प्रदान गररने छैन,- 

(१) प्रिासथनक तथा सािारण खचष, 
(२) कुनै राजनीथतक दि िा सम्प्रदाय वििेर्िाई मात्र िाभ पगु् ने, 
(३) राश िय एकता, सािषभौमसत्ता तथा सामाशजक सद् भाि खििथिन,े 

(४) िातािरण संरिणमा प्रथतकूि असर परु् याउने, 
(५) अन्य/विथभन् न िेत्रबाट अनदुान प्राप् त गरेको एउटै काम िा व्यिसाय, 

(६) परुाताशत्िक तथा सांस्कृथतक मूल्यमान्यतामा आघात परु् न ेकायषक्रमहरू, 

(७) प्रचथित कानून प्रथतकूि हनु ेअन्य विर्यहरू । 

२३. विज्ञापन सन्देिमूिक सूचना, सहयोग र िभुकामना सम्बन्िमािः (१) नगरपाथिकासँग अनमुथत 
नथिर् प्रकािन भएका विज्ञापन, सन्देिमूिक, सूचना सहयोग र िभुकामना िा अन्य कुनै सामग्रीमा 
कुनै रकम उपिब्ि गरार्ने छैन ।  

(२) यस नगरपाथिकािे अनरुोि गरी पठाएको दरभाउपत्र, बोिपत्र सूचना तथा सन्देिमूिक सामग्री 
जस्ता सूचना प्रकािन भएकोमा सम्बशन्ित प्रकािक िा प्रथतथनथिको पत्रको विज्ञापनको रकम उपिब्ि 
गरार्नेछ । 
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(३) नगरपाथिकासँग अनमुथत थिएका विज्ञापन, सन्देिमूिक, सूचना सहयोग र िभुकामनािाई जथत 
रकमको बीि भएपथन  नगर प्रमखुको आदेिमा अथिकतम रु. पाचँ हजार उपिब्ि गरार्नेछ । 

२४. िेखा तथा िेखापरीिणिः (१)आथथषक कारोबारको िेखा प्रचथित िेखा प्रणािी अनसुार हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) अनसुार अनदुान वितरण गररएकोमा िेखाको माथसक, चौमाथसक, अिषिावर्षक, 
िावर्षक प्रथतिेदन नगरपाथिकामा गने थनकायहरूिे तािकु थनकायमा पठाउन ुपनेछ । 

(३) अनदुान खचषको िेखापरीिण गने, गराउने शजम्मेिारी नगरपाथिकाको हनुछे । 

(४) अनदुानग्राहीिे समेत प्राप् त अनदुानसँग सम्बशन्ित आथथषक कारोबारको िेखा राख न ुपनेछ । 

(५) अनदुानग्राहीिे राखेको िेखा िा सथमथतिे जनुसकैु बखत पथन थनरीिण गनष सक् नेछ । 

(६) अनदुान वितरण गने थनकायिे अनदुानग्राहीको वििरण प्रत्येक चौमाथसक र िावर्षक रुपमा 
सम्बशन्ित सेिा िेत्रका आम जनसमदुाय र संस्थागत जानकारी समेत हनुे गरी प्रकािन तथा 
अद्यािथिक गनुष पनेछ । 

२५. अनदुान तथा सहायताग्राहीको काम र कतषव्यिः (१) अनदुान िा और्ि उपचारग्राहीको काम कतषव्य 
देहाय बमोशजम हनुेछ,- 

(क) जनु कायषक्रमका िाथग अनदुान थिएको हो सोही कायषक्रममा अनदुान रकम खचष गने, 

(ख) कायषक्रम सञ् चािन गने थनकायिे तोके बमोशजम अनदुानग्राहीिे अनदुानबाट सञ् चाथित हनुे 
कायषक्रम/आयोजनाको वििरण समेवटएको सूचना पाटी कायषक्रम/आयोजना स्थिमा राख ने । 

(ग) सम्पन् न काम र खचषको प्रथतिेदन अनसूुची-७ को ढाँचामा माथसक रुपमा अनदुान प्राप् त गरेको 
थनकायमा पठाउन ुपनेछ । 

(घ) खचषको थमतव्यवयता तथा अनदुानको पूणष सदपुयोगका िाथग प्रभािकारी आन्तररक थनयन्त्रण 
प्रणािी अपनाउन ुसाथै कायषक्रम सञ् चािन गदाष कामको गणुस्तर र नथतजा सथुनश चत भएको 
हनुपुनेछ । 

(ङ) खचष प्रवक्रया प्रचथित सािषजथनक खररद ऐन, थनयमाििी तथा नगरपाथिकाको खचष मापदण्र् 
थनदेशिका बमोशजम कायाषन्ियन भएको हनु ुपनेछ । 

(च) अनदुान बजेट रकम सदपुयोगको पशु ट गने तथा वित्तीय उत्तरदायी हनुपुने र अनदुान रकम 
प्रयोग तोवकएको प्रयोजन विपररत भए अशख तयार दरुुपयोग गरेको विर्य आकवर्षत हनुेछ । 

(छ) आयोजनाको सम्बन्िमा सािषजथनक जानकारी एिं पारदशिषता कायम ग्रन नगरपाथिकािे तोके 
बमोशजम सािषजथनक सनुिाई गराउन ुपनेछ । 

(ज) सम्झौता बमोशजमको काम तोवकएको अिथिथभत्र सम्पन् न गनुष पनेछ । 

(२) अनदुान ग्राहीको कारणबाट कायषसम्पन् न नभई हाथननोक्सानी भएमा त्यसको सम्पूणष शजम्मेिारी  

अनदुान ग्राहीको हनुेछ । 

(३) पूिाषिारको थनमाषण र िस्त ु खररद सम्बन्िी कामको िाथग नगद अनदुान प्रदान गररने 
कायषक्रम/आयोजनाका हकमा कायषसम्पन् न एिं स्िीकार भर्सकेपथछ कमजोर गणुस्तरका कारणिे थबग्र े
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िा भत्केमा ममषतसम्भार पनुथनमाषण, पनुिःआपूथतष गने दावयत्ि प्रचथित कानून बमोशजम सम्बशन्ित 
अनदुानग्राही हनुेछ । 

२६. खचष सािषजथनक गनुषपनेिः(१) यस कायषविथि बमोशजम अनदुान प्राप् त गने थनकाय िा संस्थािे 
अनसूुची १० बमोशजमको ढाँचामा खचषको सािषजथनक सूचना गनुष पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको आिािा नगरपाकथिकािे थनदेिन ददएको अिस्थामा अनदुान ग्राहीिे 
सािषजथनक सनुिुाई, सािषजथनक परीिण जस्ता सािषजथनक उत्तरदावयत्िका औजारहरूको प्रयोग गरी 
प्रस्तािको कायाषन्ियनको अिस्था बारे सरोकारिािािाई जानकारी गराउन ुपनेछ । 

२७. परुस्कार, सम्मान तथा असूिीिः (१) अनदुान तथा सहायता रकम ितष अनरुुपका िेत्रमा प्रयोग 
गने, कम िागतमा गणुस्तरीय कायष सम्पादन गने, थनयथमत प्रथतिेदन गने, समय अगािै कायष सम्पादन 
गने थनकायका उत्कृ ट शजम्मेिार प्रमखुिाई सथमथतको थसफाररिको आिारमा नगरपाथिकािे सम्मान 
गनष सक्नेछ । 

(२) अनदुान िा सहायता रकमको सही सदपुयोग नगने र तोवकएको िेत्रमा प्रयोग नगने अनदुान िा 
सहायताग्राहीको बाँकी अनदुान रोक् का गने र भकु्तानी भर्सकेको अनदुान असूि गने तथा अन्य 
अनदुानबाट कट्टा गररनछे । साथै यसरी असूि तथा कट्टा गदाष समेत असूिी नभएमा प्रचथित कानून 
बमोशजम हनुेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजमका अनदुानग्राहीका शजम्मेिार प्रमखुको नाम नामेसी वििरण समेत 
सािषजथनक गररनछे । 

२८. कानूनी कारबाहीिः  यस थनदेशिका विपररत आथथषक अनदुान तथा सहयोग वितरण गररएमा, त्यस्ता 
आदेि ददन,े आदेि ददन थसफारीस तथा सहयोग गने र भकु्तानी गने कमषचारी तथा पदाथिकारीबाट 
असिु उपर गररनेछ ।  

२९. बािा अड्काउ फुकाउनिेः यस कायषविथिमा कुनै िािा अड्काउ परेमा कायषपाथिकािे िािा अड्काउ 
फुकाउन ेआदेि जारी गनष सक्नेछ । 
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अनसूुची १ 

(कायषविथिको दफा ...............सँग सम्बशन्ित) 

नगरपाथिका थभत्र विथभन्न कायषक्रम गनष संघ संस्था/ थनकायहरूमा सािषजथनक सूचना 

मध्यपरु थथथम नगरपाथिका िेत्रथभत्र आथथषक िर्ष २०   ।०     मा आथथषक,  सामाशजक,  साँस्कृथतक  र 
विकासका िेत्रमा कायष गनष गैरसरकारी संघ संस्थािाट सामाशजक विकासका िेत्रमा गररन े िगानीमा 
दोहोरो पना हटाउन, आपसमा पररपरुक समन्िय कायम गनष, िगानीबाट नगरिाथसहरूमा अथिकतम िाभ 
हाथसि गनष र स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ अनसुार  आयोजना,  कायषक्रम  कायाषन्ियन  र  
संचािन  गदाष नगरपाथिकासँग  समन्िय  राशख  गनुषपने ब्यिस्था  भए अनसुार मध्यपरु थथथम 
नगरपाथिकाका........................................................................................िाखामा कायषक्रमका 
उद्देय, िागत, कायषक्रम स्थि, िशित समूह सवहतका वििरण पेि गरी समन्िय गरेर मात्र आयोजना, 
कायषक्रम कायाषन्ियन र संचािन गनष सम्बशन्ित सब गैरसरकारी संघ संस्थाहरूिार् सािषजथनक सूचना 
प्रकाशित गररएको छ । 

 

मध्यपरु थथथम नगरपाथिका 
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अनसूुची-२ 

(दफा ........सँग सम्बशन्ित) 
कायषक्रम अनदुानको िाथग पेि गने थनिेदनको ढाचँा 

थमथतिः ............................., 
श्रीमान ्प्रमखु प्रिासकीय अथिकृतज्यू, 

मध्यपरु थथथम नगरपाथिका कायाषिय, 

मध्यपरु, थथथम । 
 

विर्यिः अनदुान/और्ि उपचार उपिब्ि गराई ददन हनु । 

प्रस्ततु विर्यमा त्यहाँ नगरपाथिका/िर्ाबाट थमथत......................................मा प्रकाशित 
सूचना अनसुार सञ् चािन हनु िागेको कायषक्रमको उद्देय, िागत, समयािथि, िाभाशन्ित जनसंखया 
िगायतको वििरण तपथसिमा उल्िेख गररएको छ । कायषक्रम सञ् चािन गनष आथथषक/िस्तगुत/िागत 
साझेदारी सहयोग आियक परेको हुँदा अनदुान उपिब्ि गराई ददन हनु अनरुोि गदषछौं । 

तपथसि 

अनदुानग्राहीको 
नामिः............................................................................................................................. 
ठेगानािः........................................................................................................................... 
कायषक्रमको नामिः.............................................................................................................. 
कायषक्रमको उद्देयिः  
.................................................................................................................................... 
अनदुान रकम आियक पने कारणिः 
.................................................................................................................................... 
सञ् चािन हनु ेकायषक्रम नयाँ िा क्रमागत के हो (क्रमागत भए गत आ.ि. सम्मको िेखापरीिण प्रथतिेदन 
समािेि गने) 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
अनदुान रकम आियक पने भनी सम्िि सथमथतको थनणषय तथा थसफाररििः 
.................................................................................................................................... 
कायषक्रम सञ् चािन गनष िाग् ने कुि िागत (प्रमाशणत िागत अनमुानसवहत) 
.................................................................................................................................... 
कायषक्रम सम्पन् न िाग् न े समयिः 
.................................................................................................................................... 
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कायषक्रम सञ् चािन गने कायषयोजनािः 
.................................................................................................................................... 
कायषक्रम िाभाशन्ित सम्भाव्य जनसंखयािः 
.................................................................................................................................... 

 

अनदुानग्राही थनकायको प्रमखु 

नाम, थरिः........................................ 
पदिः................................................ 
हस्तािरिः.............................................. 
छाप.................................................... 

र टव्यिः कायषक्रमको प्रकृथत अनसुार यस ढाँचािाई आिार मानी मन्त्राियिे थनिेदन ढाँचा तयार गनष 
सक्नेछ ।  
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अनसूुशच ३ 

(कायषविथिको दफा ............सँग सम्बशन्ित) 

सूची दताष 

उपभोक्ता, सामदुावयक र गैरसरकारी संघ संस्थाहरूिाई सूची दताषको िाथग चावहन ेकागजातहरू  

१) थनिेदनको सक्कि प्रथत 

२) संस्था दताष प्रमाणपत्रको प्रथतथिवप निीकरण सवहत 

३) प्यान दताष प्रमाणपत्रका प्रथतथिवप निीकरण सवहत 

४) संस्थाका वििानका प्रथतथिवप 

५) िेखा पररिण प्रथतिेदनका प्रथतथिवप 

६) संस्थाका संचािक सथमथतका बैठकका थनणषय प्रथतथिवप 

७) िर्ािे कायषक्रम उपयकु्त भथन गरेका थसफाररिका सक्कि पत्र  

८) अशघल्िो िर्षमा (यदद  थिएको भए)  प्राप्त गरेका सहयोग रकम र सोबाट भएको उपिशब्ि,  खचषका 

थबबरण 

९) सम्बशन्ित पदाथिकारीिे प्रमाशणत गरी पेि गनुष पने   

१०) समाज कल्याण पररर्दमा आिि भएको िा शजल्िा प्रिासन कायाषियमा दताष भएको प्रमाण पत्रका 

प्रथतथिवप  

११) गत आ.ब.मा नगरपाथिकामा मौजदुा सूचीमा सशुचकृत भएको भए सो को प्रथतथिवप   

१२) संचािन गररने बावर्षक िा पटके कायषक्रमको वििरण 

१३) संस्थाको गत िर्षको आय ब्यय वििरण   

१४) संस्थाको सञ्चािक सथमथत सदस्यहरूको वििरण ।  
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अनसूुशच ४ 

(कायषविथिको दफा ............सँग सम्बशन्ित) 

पररयोजना प्रस्ताि (कायषक्रमका प्रस्ताि र थनबेदनको ढाँचा) 

१. संस्थाको नामिः 
२. संस्था दताष थमथतिः 
३. निीकरण थमथतिः 
४. संस्था दता भएका कायाषियिः 
५. संस्थाका कायषिेत्रिः 
६. संस्थाका कायाषिय रहेका स्थानिः 
७. संस्थाका सदस्य संखयािः 
८. कायषक्रमको िीर्षक 

.............................................................................................................................. 
९. कायषक्रम स्थि 

.............................................................................................................................. 
१०. िशित िगष 

.............................................................................................................................. 
११. िशित संखया 
१२. कायषक्रमका िागत 

(क) िागत अनमुान 

(ख) संस्था आफैिे बेहोने रकम र प्रथतितिः 
(ग) मध्यपरु थथथम नगरपाथिकाबाट अपेिा गररएका रकम र प्रथतितिः 
(घ) अन्य थनकायबाट पाउन सहयोग रकम र प्रथतितिः 

१३. प्राविथिक सहयोग आियक पने/नपनेिः 
१४. संयकु्त िगानीमा सञ्चािन हनुे भए सो सम्बन्िी वििरणिः 
१५. िगानी व्यहोने श्रोतिः 
१६. कायषक्रम विििरण 

(क) यस अशघ यस्तै खािका कायषक्रम संचािन भए नभएकोिः 
(ख) संचािन गरेको भएमा अन्य संस्था संग सहयोग थिए/नथिएकोिः 
(ग) सहयोग थिएका भएमा थिएका संस्थाहरूिः 
(घ) हाि उक्त कायषको अिस्थािः 
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१७. अन्य वििरणहरूिः 

संस्थाका पदाथिकारीहरूका  नामाििीिः 

अध्यििः  उपाध्यििः 

सशचििः  सह सशचििः  

कोर्ाध्यििः   

सदस्यहरूिः 

सदस्यिः सदस्यिः सदस्यिः 

सदस्यिः सदस्यिः सदस्यिः 

सदस्यिः सदस्यिः सदस्यिः 
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अनसूुची ५ 

(कायषविथिको दफा .......................सँग सम्बशन्ित) 

सूची मूल्याङ्कनका आिारहरू 

क्र.सं. िते्र/कायषसम्पादन अंक भार 
 १ पेिागत र प्राविथिक योग्यतािः 

 
 (क) विगत ३ िर्षका अिथिमा कायाषनभुि सवहतका कागजात २० 

 (ख) विगत २ िर्षका अिथिमा कायाषनभुि सवहतका कागजात १२ 

 (ग) विगत १ िर्षका अिथिमा कायाषनभुि सवहतका कागजात ८ 

 (घ) विगतका काय सम्पादनिः   

 २ कायष सम्पादन िर्ष 
 

 (क) िावर्षक २ अंकिे ५ िर्षको १० 

 ३ माग गरे अनसुारको कागज सम्बन्िीिः   

 (क) सम्पूणष कागतहरू पेि गरी पूण रुपमा पेि भएको       १० 

 (ख) पेि नगरेको ० 

 ४ स्रोत र अिस्थािः 
 

 (क) १-३ िाखसम्म िैंक मौज्दात कायष पूजँी २० 

 (ख) १-२ िाख सम्म िैंक मौज्जात/कायष पूजँी १६ 

 (ग) ५०-१ िाख सम्म िैंक मौज्जात १२ 

 (घ) ३०-५० हजार सम्म िैंक मौज्जात ८ 

 ५ कानूनी सिमता 
 

 (क) कानूनी रुपमा आियक सबै कागजात भएका र कुनै कानूनी सजाय नपाएको १० 

 (ख) कारिाही भएको र कािो सूशचमा भएको                                  ० 

 ६ सेिाको उपिब्ितािः 
 

 (क) आफैिे गनष १० 

 (ख) सहकायष, साफेदारी बाट गनष ८ 

 (ग) संकिन गरी गने भए                                                        ६ 

 ७ सेिा पथछको 
 

 (क) सेिा पथछका गणुस्तर ददन सक्न े १० 

 (ख) सेिा पथछका गणुस्तर ददन नसक्न े ६ 

 ८ आियक थप सेिाको उपिब्ितािः 
 

 (क) आियक थप सेिाको उपिब्िता हनु े १० 

 (ख) आियक थप सेिाको उपिब्िता नहनु े ६ 
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अनसूुची ६ 

(कायषविथिको दफा......................सँग सम्बशन्ित) 

सम्झौताका ढाँचा 

मध्यपरु थथथम नगरपाथिका र .........................................................संस्था बीच थमथत.................. मा 
सम्मझौता पत्र मध्यपरु थथथम नगरकायषपाथिकाको कायाषिय (जसिार्ष यसपथछ प्रथम पि भनी सम्बोिन 
गररएको) र श्री .................................................................... संस्था (जसिार्ष यसपथछ दित्तीय 
पिभनी सम्बोिन गररएको) का बीच मध्यपरु थथथम नगरपाथिकाको थमथत................. को थनणषय 
अनसुार..................................................स्थानमा...........................................कायषका गनषका  
िाथग प्रथम पििे रू.................................................रकम उपिब्ि गराउन र दोश्रा पििे 
...........................................................................कायष गने गरी तपशिि बमोशजमका ितष, 
बन्देज तथा दावयत्िका अथिनमा रही गनष सम्झौतापत्रमा स्ितन्त्र मन्जूरीका साथ सही छाप गरी १/१ 
प्रथत बशुझ थियौ/ददयौं । 

ितषहरू 

१) कायषक्रमको  सम्झौता रकम रु.........................हनुछे, प्रथम पििे कायषक्रम िरुु गनष ३३ प्रथतित 
पेकी उपिब्ि गराउनेछ । 

२) दोश्रो पििे कायषक्रम ...........................................थमथत  र समय थभत्र  सम्पन्न गरी सक्न ु
पनेछ । सम्पादन गररने कायष गणुस्तरीय हनु ुपनेछ । 

३) प्रथम पििे कायष सम्पादनको प्रगथतका आिारमा दोश्रो वकस्ता रकम दित्तीय पििार्ष सोिभनाष र 
पेकी  स्िरुप उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

४) प्रथम पिको तफष बाट खटार्एका कमषचारीिे सम्पाददत कायषको समय समयमा अनगुमन तथा 
मलु्यांकन गनुष पनेछ । 

५) सो को प्रथतिेदन प्राप्त भएपथछ दोश्रो वकस्ता भकू्तानीका िाथग प्रवक्रया अगार्ी बढार्नेछ । अशन्तम  
वकस्ता रकम कायष सम्पन्न नगरी भकु्तानी गररने छैन । कायष सम्पन्न भएको सात ददन थभत्र कायष 
सम्पन्न भएका दईु प्रथत पेि भए पश्चात मात्र अशन्तम वकस्ता रकम भकु्तानी ददर्नछे  । 

६) यस सम्झौता बमोशजम दितीय पििे काम िूरु नगरेमा िा काम िूरु गरी बीचमा छोरे्मा िा 
कबूथियत बमोशजम काम नगरेमा प्रथम पििे...................................कायषको सम्झौता भंग गनष 
सक्ने छ । यसरी सम्झौता भंग गररएमा दित्तीय पििे  प्रथम वकस्ता िा पेकी िापत कुनै रकम 
थिर् सकेका भएमा सरकारी बाँकी सरह जनुसकैु तिरबाट असूि उपर गरी प्रचथित कानून बमोशजम 
कारिाही गररनेछ । 

७) दफा ६ बमोशजम बाहेक यो सम्झौता कायाषन्ियन गदाष कुनै वििाद उत्पन्न भएमा आपसी सहमथतबाट 
वििाद टुङ्गो िगार्नेछ । सहमथतबाट वििाद टुङ्ग्याउन नसकेमा प्रचथित नेपाि कानून अनसुार  

हनुेछ । 

८) यस सम्झौतामा उल्िेख नभएका कूराहरूका हकमा सािषजथनक खरीद ऐन २०६३, नगरपाथिकाको 
अनदुान तथा और्ि उपचार कायषविथि, २०७९ तथा प्रचथित नेपाि काननु बमोशजम हनुेछ । 

९) प्रथम पिबाट प्राप्त सम्झौता रकमको िेखापरीिण गऩ ष गराउने दावयत्िय दोश्रो पिको हनुेछ ।  
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१०) सम्झौता भएको ७ ददनथभत्र प्रथम पििार्ष कायषक्रम कायाषन्ियनको कायषताथिका दोश्रो पििे 
उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

 

यस थनदेशिका अनसुार गररने कायषक्रमहरूमा उपरोक्त बमोशजमका सम्झौता अथनिायष िाग ुहनुछे । यस 
सम्मझौतामा भएका विर्य बाहेकका विर्यमा दबैु पिका मन्जरुीमा थप गनष सवकनछे  । 

 

प्रथम पिको तफष बाट दितीय पिको तफष बाट 

नाम,थर:........................................... नाम,थर:...................................... 
पद:................................................ पद:........................................... 
थमथत:.............................................. थमथत:......................................... 
 

सािी सािी 
नाम,थर:........................................... नाम,थर:.................................... 
पद:................................................. पद:.......................................... 
थमथत:............................................... थमथत:........................................ 
 

ईथत सम्ित २०७.......साि.....................मवहना..........गते......... िभुम.्.........।  
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अनसूुची-७ 

(दफा को उपदफा ( ) को खण्र् ( ) सगँ सम्बशन्ित) 
काम र खचषको प्रथतिेदन 

 

 

१ 

योजना/आयोजनाको नामिः 
(क) आयोजना स्थि (ख) िागत अनमुान रु. 
(ग) आयोजना िरुु भएको थमथतिः (घ) आयोजना सम्पन् न भएको थमथतिः 

२ 

आयोजना कायाषन्ियन गने संस्था/थनकायको नामिः 

(क) संस्थाको अध्यिको नामिः (ख) संस्थाको सदस्य संखया 
.............. 

मवहिािः 
........ परुुर्िः ......... 

 

१ प्राप्त आम्दानी (अनदुानिः) 

क्र.सं. स्रोत 
रकम 
रु. 

यथाथष अनमुान 

कैवफयत 
प्राप् त अनदुान 

प्राप् त हनु बाँकी 
अनदुान 

जम्मा 

नगद 
रु. 

िस्तगुत 
रु. 

नगद 
रु. 

िस्तगुत 
रु.   

१ नगरपाथिका अनदुान               

२ संस्थाको नगद योगदान               

३ संस्थाको िस्तगुत योगदान               

जम्मा               

 

२ योजनाको िागत खचष 
क्र.सं. स्रोत नगद रु. जम्मा रु. कैवफयत 

१         

२         

३         

४         

५         

६         

७         

८         
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३ बाकँी मौज्दात 

क्र.सं. वििरण प्राप् त रु. खचष रु. बाँकी रु. थतनष बाँकी रु. कैवफयत 

१ नगद           

२ िस्तगुत           

३ अन्य           

जम्मा           

 

 

४ पाररश्रथमक भकु्तानी वििरण 

क्र.सं. वििरण 

काम 
गरेको ददन 
संखया 

कुि 
पाररश्रथमक रु. 

प्रथत 
व्यशक्त रु. 

भकु्तानी 
रु. 

भकु्तानी 
थमथत 

भकु्तानी बाँकी 
रु. 

१ प्रशििक             

२ प्रशििाथी             

३ संयोजक       

४ सहयोगी       

५ अन्य             

 

अनसूुची –८ 

(दफा १३ सँग सम्बशन्ित) 

चेतनामूिक, िमता अथभिवृि र सीप विकास कायषक्रमको अनगुमनको क्रममा प्रयोग गररन ेढाचँा 

अनगुमन गरेको थमथतिः ........................ 

१.कायषक्रमको नामिः ................ 

२.कायषक्रम सञ्चािन स्थानिः िर्ा नं. ................. स्थानिः ................ 

३.कायषक्रम िरुु थमथतिः ............ सम्पन्न गनुषपने थमथतिः ........................... 

४.कायषक्रमको प्रकृथतिः  क. चेतनामूिक, ख. िमता अथभिृवि  ग. सीप विकास   

५.कायषक्रमको कुि िागतिः रु. .................कायाषियबाट उपिब्ि हनुे रकम रु. ..............  

कायाषन्ियन गने थनकायको िागत सहभाथगता रु ......  

अन्य थनकायबाट प्राप्त सहयोग रु.................. िाभग्राहीको सहभाथगतािः रु ............... . 

६.जम्मा िाभग्राही संखयािः  
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मवहिा परुुर् जम्मा दथित
  

जनजाथत ब्राम्हण/िेत्री मिेिी
  

मशुस्िम/ 

अल्पसंखयक 

अपाङ्गता 
भएको 

         

७. िाभग्राहीहरुको थनयथमत उपशस्थथत भए/नभएको  

८. कायषक्रम कायाषन्ियनमा गररएका सम्झौताका ितषको पािनािः भएको/नभएको 

९. कायषक्रमको खाका (िाभग्राही, कायाषन्ियन तररका, समय र िागत) मा पररितषन भएको भए सोको  
औशचत्य र स्िीकृथतको अिस्थािः ..................... 

१०. कायषक्रमबाट अपेशित प्रथतफि प्राप्त हनु सक्ने अिस्थािः ......................... 

११. कायषक्रममा तोवकएबमोशजमको िागत सहभाथगता र सम्झौताका ितषको पािना भए नभएको 

१२. योजनाको समग्र उपिशब्िको अिस्था र दीगोपनािः ........................................ 

१३. िाभग्राही/नागररकको िारणा िा प्रथतकृया  

१४.कायाषन्ियन गने थनकायको आथिकाररक प्रथतथनथिको िारणा र प्रथतबितािः ....................... 

१५. िर्ा सथमथत िा िर्ास्तरीय अनगुमन सथमथतको प्रथतकृया भएिः .................... 

१६.अनगुमनकताषको वटप्पणी, सझुाि र थनदेिनिः .................................... 

अनगुमन गने पदाथिकारीहरु 

क. नामिः ..........................    पदिः ................दस्तखतिः ............... 

ख. नामिः .......................    पदिः ............. दस्तखतिः ............... 

ग. नामिः ..........................    पदिः ................दस्तखतिः ............... 

घ. नामिः .......................    पदिः ............. दस्तखतिः ............... 

ङ. नामिः ..........................    पदिः ................दस्तखतिः ............... 
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अनसूुची– ९ 

(दफा ...... सँग सम्बशन्ित) 

स्िरोजगार तथा उत्पादनमूिक र उद्यमिीिता प्रििन गने योजना र कायषक्रमको अनगुमन ढाचँा 

१.कायषक्रमको नामिः ................ 

२.कायषक्रम सञ्चािन स्थानिः िर्ा नं. ................. स्थानिः ................ 

३.कायषक्रम िरुु थमथतिः ............सम्पन्न गनुषपने थमथतिः ........................... 

४.कायषक्रमको प्रकृथतिः  क. स्िरोजगार तथा उत्पादनमूिकख. उद्यमिीिता प्रबिषन गने  

५.कायषक्रमको कुि िागतिः रु. .................कायाषियबाट उपिब्ि हनुे रकम रु. ..............  

कायाषन्ियन गने थनकायको िागत सहभाथगता रु ......   

अन्य थनकायबाट प्राप्त सहयोग रु.................. िाभग्राहीको सहभाथगतािः रु ............... . 

६.जम्मा िाभग्राही संखया 

मवहिा परुुर् जम्मा दथित जनजाथत ब्राम्हण/िे
त्री 

मिे
िी 

मशुस्िम/अल्पसंखयक अपाङ्गता 
भएको 

         

७. कायाषियबाट सामग्री उपिब्ि गरार्एको भएमा    

सामग्रीको वििरण पररमाण उपयोगको अिस्था कैवफयत 

    

    

    

    

८. कायषक्रम कायाषन्ियनमा गररएका सम्झौताका ितषको पािना भए/नभएको 

९. कायषक्रमबाट अपेशित प्रथतफि प्राप्त हनु सक्ने अिस्थािः भए/नभएको 

१०. कायषक्रममा तोवकए बमोशजमको िागत सहभाथगता र सम्झौताका ितषको पािनािः भए/नभएको 



 

33 
 

११. योजनाको समग्र उपिशब्िको अिस्था र ददगोपनािः ........................................ 
१२. िाभग्राही/नागररकको िारणा िा प्रथतकृया  
१३. कायाषन्ियन गने थनकायको आथिकाररक प्रथतथनथिको िारणा र प्रथतबितािः ....................... 

१४. िर्ा सथमथत िा िर्ास्तरीय अनगुमन सथमथतको प्रथतकृया भएिः .................... 

१५. अनगुमनकताषको वटप्पणी, सझुाि र थनदेिनिः .................................... 

अनगुमन गने पदाथिकारीहरु 

क. नामिः ..........................   पदिः ................ दस्तखतिः ............... 

ख. नामिः .......................   पदिः .............  दस्तखतिः ............... 

ग. नामिः ..........................   पदिः ................ दस्तखतिः ............... 

घ. नामिः .......................   पदिः .............  दस्तखतिः ............... 

ङ. नामिः ..........................   पदिः ................ दस्तखतिः............... 
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अनसूुची-१० 
( दफा  को () सँग सम्बशन्ित) 
खचष सािषजथनक सूचना फाराम 

(कायषक्रम स्थिमा टासँ् न ेिा सहभागी बाट सिषसािारणिाई जानकारी गराउन)े 
 

थमथतिः   

१. कायषक्रमको नामिः      २. कायषक्रम स्थििः 

३. स्िीकृत िजेटिः      ४. कायषक्रम शस्िकृत भएको 
आ.ििः   

५. कायषक्रम सम्झौता भएको थमथतिः    ६. कायषक्रम सम्पन्न गनुष पने 
थमथतिः  

७. कायषक्रम सम्पन्न भएको थमथतिः     ८. कायषक्रम गने 
संस्था/थनकायको बैठकिे खचष स्िीकृत गरेको थमथतिः 

कायषक्रम कायाषन्ियनको अन्तसम्मको आम्दानी र खचषको वििरण     

आम्दानी खचष 

वििरण रकम रू वििरण रकम 

प्रथम वकस्ता    

दोश्रो वकस्ता    

तेश्रो/अशन्तम वकस्ता    

िागत सहभाथगता    

संस्थाको तफष बाट    

िर्ा/नगरपाथिकाबाट    

प्रदेिबाट    

संघबाट    

अन्य    
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हामीिे माथथ प्रस्ततु गरेको आम्दानी र खचषको वििरण सही साँचो हो  । यसको एक प्रथत िर्ासथमथत/ 
कायाषियमा समेत पेि गररएको छ ।  

 

......................     ...............................              ............................... 
    

सशचि      उपाध्यि   कायषकारी थनदेिक/अध्यि  
 

 

 

 

प्रमाणीकरण  थमथत २०७९।०६।१४        
                आज्ञािे 

            विजयराज सिेुदी 
         प्रमखु प्रिासकीय अथिकृत 

 

 


