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अनदुान तथा आ�थ�क सहायता �नद� िशका २०७५ 

��तावना : 

afx|lj;] नगरपा�लकाबाट  �व�भ�  सरकार�  तथा  गैर  सरकार�  संघ  सं�थाह�लाइ� �दान  ग�रने 

आ�थ�क, �ा�व�धक, काय��म तथ िज�सी मालसामान लगायतका  अनदुान �छटो, छ�रतो, �मत�ययी, पारदश� 

एवं �भावकार� �पमा �वाह गन� र  अनदुान �ा� गन� संघ  सं�थाह�लाइ� अनशुा�सत,  जबाफदेह�,  

उ�रदायी बनाइ� प�रणाम  हा�सल  गन�, afx|lj;] नगरपा�लकाको कोषको सह� सदपुयोग गन� र गराउन 

�थानीय सरकार संचालन, ऐन २०७४ को दफ १०२ ले �दएका अ�धकार �योग गर� यो �नद� िशका बनाइ 

लाग ुग�रएको छ । 

प�र�छेद १ 

१. संि�� नाम र �ार�भः 

क. संि�� नाम :यस �नद� िशकाको नाम “afx|lj;] नगरपा�लका अनदुान तथा आ�थ�क सहायता 

�नद� िशका २०&%” रहनेछ । 

ख. “�ार�भ” यो �नद� िशकाकाय�पा�लकाबाट �वीकृत भएको �म�त बाट लाग ुहनुेछ । 

२. प�रभाषा र �या�या  : 

क. “ऐन” भ�ाले“�थानीय सरकार संचालन,  ऐन २०७४” लाइ जनाउनेछ । 

ख. “सभा” भ�ाले  afx|lj;] नगरपा�लकाको नगरसभालाई जनाउने छ । 

ग. “काय�पा�लका” भ�ाले afx|lj;] नगरपा�लकाको नगरकाय�पा�लकालाइ जनाउनेछ । 

घ. “�वधान” भ�ाले सं�थाका �वीकृत �वधानलाइ जनाउने छ । 

ङ. “स�ालक स�म�त वा काय�कार� स�म�त”भ�ाले सं�थाको �वधान अनसुार काय�कार�को �पमा काय� 

गन� गर� ग�ठत अ�धकार �ा� स�म�तलाइ� जनाउने छ । 

च. “सं�था” भ�ाले �च�लत काननु बमोिजम गठ�त सामािजक, आ�थ�क, सा�हि�यक, शैि�क,बौ��क, 

धा�म�क,सा�ँकृ�तक, वै�ा�नक आ�द काय�गन� ग�ठत संघ, सं�था, संगठन, �लब, अ�ययन के��, म�डल, 

प�रषद आ�द गैर सरकार� �नकायह� र �व�ालय, महा�व�ालय, �वा��य सं�थाह� आ�द सरकार� 

सं�थाह�लाइ� जनाउनेछ । 

छ. “��ताव” काय��मको �व�ततृ �ववरण स�हत अनदुान माग ग�रएका अनसुिुच १ वमोिजमको 

�नवेदनस�हतको प�रयोजनालाईजनाउने छ । 
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ज. “लागत” काय��मका ला�ग ला�ने कुल खच� रकमलाइ� जनाउने छ । 

झ. “लेखा पर��ण ��तवेदन” �च�लत कानून �ारा मा�यता �ा� लेखा प�र�कवाट सं�थाको लेखा 

प�र�ण गर� �दएको ��तवदेनलाइ�जनाउने छ । 

ञ. “साव�ज�नक �निज साझेदार�” भ�ाले afx|lj;]  नगरपा�लकासँग करार गन� यो�य काननुी �यि� बीच 

लगानी, सेवा �वाह र जोिखम संय�ु �पमा बहन गन� इ�छुक भई भएका करार �यव�थालाई 

जनाउने छ । 

ट. लाभ�ाह� समूह: ��य� लाभ �ा� गन� �यि�ह�को समूहलाइ� जनाउने छ । 

ठ. �वशेष कोष: भ�ाले ऐन �नयम बमोिजम खच� ले� �थापना भएको कोषलाइ� जनाउन ेछ । 

ड. अनदुान:भ�ाले समाजका �व�भ� �े�का �वकासको ला�ग नगरपा�लकाबाट कुनै �यि� वासं�थालाइ� 

�दान ग�रने सं�थागत अनदुान, काय��म अनदुान र पुजँीगत अनदुान समेतलाइ� जनाउने छ । 

ढ. काय��म अनदुान: लागत अनमुानका आधारमा स�झौता गर� स�झौतामा उ�लेख भए अनसुार 

�दईनेव�तगुत, आ�थ�क तथा �ा�व�धक सहयोग लाईजनाउने छ। 

ण. आ�थ�क सहायता: �वपदका समयमा, सं�मण अब�थामा र असहाय तथा अ�त गर�व �यि�ह�लाई 

�वा��य उपचार तथा अ�य सहयोग �वना लागत अनमुान �पडीत �यि� वा सं�थालाइ� �दईने आ�थ�क 

तथा �ा�व�धक सहयोगलाइ� जनाउनेछ । 

त. “सं�थागत अनदुान”:भ�ाले वा�ष�क नी�त तथा काय��म अनसुार स�झौतामा उ�लेिखत शत� 

अनसुारसं�था आफैले संचालन गन� गर� �दइने रकमलाइ� जनाउनेछ । 

प�र�छेद २ 

�ाथ�मकता ��े र सं�थाको सूची दता� 

३. �ाथ�मकता ��ेह� 

afx|lj;]  नगरपा�लकाले  अनदुान उपल�ध गराउन ��ता�वत  काय��मका  �वीकृती  देहायका 

�ाथ�मकताका आधारमा गनु�पन�छ : 

क. म�हला, द�लत, आ�दवासी जनजाती, श�हदप�रवार र  �पछ�डएका समदुायह�संग स�बि�धत 

आयमूलक,सीपमूलक, रोजगार��सज�ना एव �मता �वकास गन� काय��मह� 

ख. स�पदा संर�ण र पय�टन �वकास  स�ब�धी काय��मह�, 

ग. सरसफाई, फोहोरमैला �यब�थापन, वाताबरण संर�ण, स�वध�न र �वकास स�ब�धी काय��मह�, 

घ. �वपद जोिखम �यनुीयकरण स�ब�धी काय��मह�, 

ङ. समदुायमा आधा�रत सहभा�गतामलुक काय��मह�, 

च. शहर� तथा �ा�मणा ग�रबी �यनुीकरणमा सहयोग पयुा�उने काय��मह�, 
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छ. बाल �वकास, बाल�म उ�मूलन, बाल�वा��य, बालिश�ा, बालअ�धकार, बालमनो�व�ान  स�बि�ध 

काय��मह� । 

ज. खेलकुद �वकाससँग स�बि�धत काय��मह� 

झ. �थानीय टोल,  समदुायका �मता �वकास,  जनचेतना अ�भव�ृद,  पूवा�धार �वकास,  सामािजक  

प�रचालन  एवं सहभागीतामूलक काय��म 

ञ. �थानीय �ोत र साधन प�रचालन हनुे काय��मह�। 

ट. �ये� नाग�रक, अपांगता भएका �यि�,  तथा अ�त �बप� प�रवारको �वा��यमा सधुार गन� 

काय��मह�  । 

ठ. नेपाल सरकार र नगरपा�लकाको उ�े�य हा�सल गन� सहयोग पयुा�उने काय��मह� 

ड. द�गो �वकासको ल�य हा�सल गन� सहयोग पयुाउन ेकाय��मह� । 

ढ. आ�थ�क सहायताको हकमा: 

 (१) अश� असहाय �वरामी 

 (२)   अपा� 

 (३)   बेखच� �यि�ह� 

ण. �ाकृ�तक �वपि� तथा �वप�ा परेका असहाय �यि� तथा प�रवारह� 

त. afx|lj;] नगरपा�लकामा काय�रत कम�चार�ह�लाइ� ज�टल रोगलागी (मटुु, मगृौला, �या�सर) 

�वा��य उपचार गन� परेमा । 

४. सूिच दता� 

नगरपा�लकाबाट �दान ग�रने सं�थागत तथा काय��म अनदुानका ला�ग नगरपा�लकाको सूचना  

अनसुार  सूिच  दता�  गनु�  पन�छ  ।  सूची  दता�  गदा�  देहाय  बमािजम  कागजातह�  पेश गनु�पन�छ 

। तर आ�थ�क सहयोगका ला�ग भने सूची दता� हनुपुन�छैन  । 

सूची दता� गन�का ला�ग आव�यक कागजातह�ः 

१. �नवेदनका स�ल ��त 

२. सं�था दता� �माणप�को ��त�लपी न�वकरण स�हत 

३. आयकर दता� �माणप�को ��त�लपी अिघ�लो आ.व.को कर च�ुा �माण स�हत 

४. सं�थाको �वधानको ��त�लपी 

५. गत आ. ब. को लेखा प�र�ण ��तवेदनको ��त�लपी 

६. सं�थाको संचालक स�म�तवा काय� स�म�तको बैठकको �नण�य ��त�लपी 

७. वडाले काय��म उपय�ु भ�न गरेको �सफा�रशको स�ल प� । 
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८. अिघ�लो  वष�मा (य�द अनदुान �लएको भए)  �ा� गरेको सहयोग रकम र सोबाट भएका उपलि�ध, 

खच�को �बबरणस�बि�धत पदा�धकार�ले �मािणत गर� पेश गनु� पन�  । 

९. समाज क�याण प�रषदमा आव� भएको वा िज�ला �शासन काया�लयमा सामािजक सं�थाको �पमा 

दता�  भएको �माण प�को ��त�लपी 

१०. नगरपा�लकाको गैर सरकार� सं�था, समहु, लघउु�ोगको मौजदुा सूिचमा सिुचकृत भएको ��त�लपी 

११. संचालन ग�रने बा�ष�क वा पटके काय��मको �व�ततृ �ववरण । 

१२. सं�थाको गत वष�को आय �यय �ववरण र हालको आ�थ�क अब�था ज�नने कागजप�ह� 

१३. चाल ुआ�थ�क वष�मा संचालन गन� काय��मह�को  �ववरण । 

१४. सं�थाको स�ालक स�म�त वा काय� स�म�त सद�यह�को �ववरण । 

उपरो� कागजप�ह� सं�थाको अ�य� वा सिचवबाट �मािणत गर� छाप लगाइ पेश गनु� पन� । 

प�र�छेद ३ 

अनदुान तथा आ�थ�क सहायताको �कार र ���याह� 

५. अनदुानका �कारह� 

क. सं�थागत अनदुान 

ख. काय��म अनदान 

ग. आ�थ�क सहायता 

६. अनदुान �वतरण गन� ���याह� 

क. सं�थागत  अनदुान : 

कुनै प�न सरकार� सं�था, अध�सरकार� सं�था,सहकार� सं�था, समहु, लघ ुउ�ोगवा कानून बमोिजम  

�था�पत  गैर नाफामूलक  सं�थाह�लाइ� �यससं�थाले पेश गरेको��ताव  दफा ३ मा उ�लेिखत 

�ाथ�मकताको आधारमा काय��म �वीकृत गर� सं�था आफैले स�पूण� काय� गन� ग�र �ग�त 

�ववरणका आधारमा �नकासा उपल�ध गराइनेछ । तर श�ुमा �वीकृत काय��मको एक�तहाइ  

रकम पे�क� �व�प उपल�ध गराउन स�कनेछ  ।�थम �क�ता पे�क�वाट काय��म संचालन गदा� 

नगरपा�लकालाई जानकार� �दन ुपन� रअि�तम  �क�ता  रकम भने काय�स�प� भए प�ात मा� 

उपल�ध गराउन स�कन ेछ । यसर� स�बि�धत सं�थाले काय��म बनाइ खच� गन�ग�र  �नकासा  

पठाउँदा उ� काय�को लेखा पर��ण ��तवेदन  समेत  उपल�ध गराउने �यव�था समेतस�झौतामा 

उ�लेख गनु� पन�छ । 

 

 

ख. काय��म अनदुान:  
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कुनै प�न सरकार� सं�था, अध�सरकार� सं�था,सहकार� सं�था वा कानून बमोिजम �था�पत गैर 

नाफामूलक सं�थाह�लाइ �यससं�थाले पेश गरेको ��तावको दफा ३ मा उ�लेिखत �ाथ�मकताका 

आधारमा काय��म �वीकृत ग�रनेछ। 

उ� काय�को नगरपा�लकाबाट ग�ठत सामािजक स�मत तथा नगरकाय�पा�लकाबाट खटाईएको 

कम�चार� एवं नगरपा�लकाले आव�यक ठानेको अ�य कुनै स�म�त वा पदा�धकार�ले अनगुमन 

मू�याँकन  ग�र काय� �ग�त �ववरणका आधारमा सोधभना� �व�परकम उपल�ध गराउन गराइनेछ 

। तर श�ुमा �वीकृत काय��मको एक�तहाइ रकम पे�क� �व�प उपल�ध गराउन स�कनेछ । 

अि�तम �क�ता रकम भनकेाय� �ग�त र काय� स�प� भए प�ात मा� उपल�ध गराउन स�कने छ 

। 

७. आ�थ�क  सहायता : 

आ�थ�क सहायताका ला�ग �यि� वा सं�थाको �नवेदन �ा� भए प�छ �वीकृत बजेटको प�रधी �भ� रह� 

अ�धकार �ा� अ�धकार�ले देहाय बमोिजम रकम भ�ुानी गन� �नण�य गन� स�नेछ । 

क. �मखुबाट  �.१%)००।– स�म 

ख. pkk|d'v ?=!)))). 

ग. k|d'v k|zf;sLo clws[t ?=%))).– 

घ. काय�पा�लका �नण�यवाट  �.%))))।–स�म 

ङ. gu/;efjf6 clwstd % nfv ;Dd  

प�र�छेद ४ 

८. अनदुानका �वषयगत ��ेह� 

क. शैि�क तथा जनचेतनामूलक काय��मह� 

ख. ब�ृ व�ृा आ�मह� संचालन स�बि�ध काय��मह� 

ग. राहत तथा पनु��थापना स�बि�ध काय��मह� 

घ. वातावरण, जल बाय प�रवत�न  स�बि�ध संर�ण , �वकास र स�ब�धन स�बि�ध     काय��मह� 

ङ. �कोप तथा �वपद �यव�थापन र पवु� तयार� स�बि�ध  काय��मह� 

च. �वा��य िश�वरह�, र�दान काय��मह�, �वशेष खोप काय�कमह� 

छ. अपा� बालबा�लका हेरचाह, उ�ार, िश�ा र पनु��थापना स�बि�ध काय��मह� 

ज. मसानघाट, िचहान, ��या प�ुी दाह सं�कार �यव�थापन  स�बि�ध काय�मह�। 

झ. �वबासी (सकुु�बासी) सम�या समाधान स�बि�ध काय�मह� 

ञ. घरेल ुबाल ��मक स�बि�ध काय�मह� 

ट. सडक बाल बा�लकाका पनु�थापना, िश�ा, उ�ार स�बि�ध काय��मह� 
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ठ. वेवा�रस सडक मानव (मान�सक रोगी,व�ृ, घर बार �ब�हन मा�नसह� ) स�बि�ध   काय�मह� 

ड. बेरोजगारका ला�ग सीपमलुक ताल�म (गैर नाफामलुक) स�ालन गन� सं�थाह�  

ढ. व�ृारोपण (नद� �कनार, सडक पेट�, साव�ज�नक �थल आ�द) स�बि�ध काय गन� सं�थाह� 

ण. �थानीय भाषा, सं�कृ�त संर�ण र �वकास स�बि�ध स�बि�ध काय��मह� 

त. रा��य तथा अ�तरा��य स�पदा संर�ण, �वकाससँग स�ब� स�बि�ध काय��मह� 

थ. ऐ�तहा�सक  पोखर�,  उधान,  पाट�,  पौवा,  स�ल,  मि�दर,  ग�बा,  देवल आ�दका  संर�ण,  स�ब�धन,  

�वकासस�बि�ध काय��मह� 

द. �थानीय जा�ा, पव�, उ�सव र य�तै �कारको स�बि�ध काय��मह� 

ध. खेलकुदका �वकाससँग स�बि�धत �थानीय,िज�ला तथा रा��य �तरका स�बि�ध काय��मह� 

न. �थानीय जनचेतना मलुक सकारा�मक सोच अ�भव�ृ� गराउने उ�े�यले संचा�लत काय��मह� 

काय��म अनदुान 

१. �वा��य सं�था, �वझालय  तथा सामदुायीक भवन आ�द, �नमा�णमा  आ�थ�क  तथा �ा�व�धक  सहयोग : 

�वझालय र सामदुा�यक  भवन �नमा�ण,  सधुार,  िजण��ार,  मम�त गन�का ला�ग आ�थ�क वा �ा�व�धक 

सहयोग आव�यक भएका �लिखत जानकार� काया�लयले �ा� गर� �वीकृत भएमा, �ा�व�धकबाट प�ु�ाइ 

ग�रएका लागत अनमुान, अ�य �नकायको सहभागीता स�बि�ध �लिखत  ��तब�ता, स�बि�धत  प�ले 

�यहोन� आ�थ�क तथा  �ा�व�धक  लागत म�ुय खलेुको  �ववरण स�हतको  कागजातलाई  आधार 

�लईन ु पन� छ ।  �य�ता भवन �नमा�णमा सहयोग उपल�ध गराउँदा कुल लागतको छैस�ी��तशतले 

हनु आउने रकम वा पाँचलाख भ�दा ब�ढ नहनुे गर� उपल�ध गराईने छ । 

२. �वा��य, िश�ा, भाषा, सं�कृ�त, मेल�मलाप  के��, पाट� पौवा सतल, खेलकुद, व�ृारोपण, वातावरण 

संर�ण, �वकास तथा संब�धन  स�बि�ध काय��म : 

क. माग रकमको �योजन, उदे�य र सो को �योगबाट नगरपा�लका वा नगरवासीलाइ� हनुस�ने ��य� 

वा अ��य� फाईदाको मापन स�हतको अनदुान माग �नवेदन �नवेदकबाट �ा� गनु�पन� छ  । 

ख. माग अनसुारका काय��म संचालन हनु े �थान र लागतको य�कन र सो काय��म संचालन गन� 

ला�ने खच��यहोन� �ोतह� �नवेदकबाट �प� खलुाउन पन� छ । 

ग. य�ता  काय��मह� नगरकाय�पा�लकाको बैठकबाट वा नगर काय�पा�लका बैठकबाट अ�धकार 

��यायोजन भए अनसुार �वीकृत भई काया��वयन ग�रने छ । 

घ. आ�थ�क सहायता तथा काय�म सहयोगको जानकार� स�बि�धत सं�था वा �यि�लाई समािजक 

�बकास शाखाले �वीकृ�त भएको �म�तल यथाश�य चाँडा �दन ुपन� छ । 

३. खेलकुद 
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क. स�बि�धत वडाबाट खेलकूद काय��म संचालन गन� उपय�ु र आव�यक छ भनी गरेका �सफा�रस 

प� । 

ख. स�बि�धत काय� स�म�तले नगरपा�लकासँग आ�थ�क सहयोग �लइ काय��म संचालन गन� भ�न गरेका 

�नण�य र नगरपा�लकामा स�पक�  र सम�वय गन� पदा�धकार�को नाम र पद खलेुको आ�धकार�क प� 

। 

ग. स�बि�धत �नकायमा दता� भएको �माण प�को न�वकरण स�हतको ��त�लपी  । 

घ. �वधानको ��त�लपी ।(प�हले पेश भएको भए आव�यक नहनु)े 

ङ. खेलकुद स�ालन समय ता�लका स�हत �व�ततृ �ववरण 

माथी उ�लेिखत �ववरण स�हत खेलकुदको ला�ग आ�थ�क सहयोग माग भएमा उपय�ु र आव�यकताको 

आधारमा देहाय बमोिजम स�म सहयोग उपल�ध गराउन स�नेछ । 

अ. फुटबल, भ�लबल,कराँटे ज�ता खेलकुदको ला�ग 

 िज�ला �त�रय ��तयो�गतामा �.२५,०००।- 

 नगर �त�रय ��तयो�गतामा �. २०,०००।- 

 वडा �त�रय ��तयो�गतामा �.१०,०००।- 

आ. टेबल टे�नस, �याड�म�टन, डौड ज�ता खेलकुदको ला�ग 

 िज�ला �त�रय ��तयो�गतामा �.१५,०००।- 

 नगर �त�रय ��तयो�गतामा �. १०,०००।- 

 वडा �त�रय ��तयो�गतामा �.५,०००।- 

इ. ब�ु�चाल, बाघचाल, �य�रमबोड� ज�ता खेलकुदको ला�ग 

 िज�ला �त�रय ��तयो�गतामा �.१०,०००।- 

 नगर �त�रय ��तयो�गतामा �. ८,०००।- 

 वडा �त�रय ��तयो�गतामा �.२,०००। 

 

४. औषधी उपचार 

नगरपा�लकाले औषधी उपचारका ला�ग सहयोग उपल�ध गराउँदा �न�न ���या अवल�वन गन�छ : 

क. स�वि�धत �यि� वा नीजका अ�भभावक वा नीजको संर�कको �नवेदन । 

ख. �नवेदनसाथ स�वि�धत अ�पताल,न�स�ङ होम वा �वा��य ि�ल�नक वा जाँच गन� �वीकृत 

िच�क�सकलेजाँच गरेका �माणका  ��त�लपी । य�ता कागजात �नवेदन �दने �म�त भ�दा १ एक 

म�हना पूरानो भएमा मा�य हनु छैन । 
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ग. स�वि�धत िच�क�सकले उपचारका ला�ग लेखी �दएका औषधीह�को �ववरण र सो ख�रदका ला�ग  

अनमुा�नत ला�ने खच�को �ववरण  । 

घ. कडा रोग ला�ग  अपरेशन गनु�पन�,  कुनै अ� फेनु�पन� वा उपचारका ला�ग  धेरै खच�ला�ने भएमा सोका 

ला�ग मे�डकल वोड�को सफा�रस पेश गनु� पन�छ । 

ङ. औषधी उपचार सहयोग एक �यि�लाइ रोग र उपचारको �कृ�त हेर� नगर �मखुको �नणा�य अनसुार 

एक पटकमा �.१०,०००।(दशहजार �प�या) स�म सहयोग उपल�ध गराउन स�नेछ । 

च. औषधी  उपचार  सहयोग  उपल�ध  गराउंदा नगरपा�लका  सामािजक �वकास शाखा(�वा��य)बाट 

उठान भई आ�थ�क �शासन शाखा समेतको बजेट स�ब�धी राय �लई �मखु �शासक�य अ�धकृत सम� 

पेस अुनेछ । 

५. �कोप �यव�थापन सहयोग 

नगरपा�लकाले�कोप �यव�थापनको ला�ग सहयोग उपल�ध गराउँदा �न�न ���या अवल�वन गन�छ । 

क. आगलागी वा वा�ढ प�हरोले घर ज�गा वा धन स�प�त न� भएमा स�वि�धत �यि� वा नीजको 

निजकको प�रवारलेनेपाल� नाग�रकता �माण प�को ��त�ल�प स�हतको �नवेदन �दन ुपन�छ । 

ख. �नवेदन  साथ स�वि�धत  वडाको िशफा�रस प�,  �हर� �शासनको ��त �ववरण स�हतको िशफा�रस 

प� । य�ता कागजात �नवेदन �दने �म�त भ�दा १ एक म�हना पूरानो भएमा मा�य हनु छैन । 

ग. आगलागी वा वा�ढ प�हरोले घर ज�गा वा धन स�प�त न� भई सहयोग  उपल�ध  गराउंदा 

नगरपा�लकाको तो�कएको शाखावाट उठान भई आ�थ�क �शासन शाखा समेतको बजेट स�ब�धी राय 

�लई �मखु �शासक�य अ�धकृत सम� पेस हनुेछ । 

घ. आगलागी वा वा�ढ प�हरोले घर ज�गा वा धन स�प�त न� भएको प�रवारलाई ��तको �ववरण हेर� 

नगर �मखुको �नणा�य अनसुार एक पटकमा �.१०,०००।(दशहजार �प�या) स�म सहयोग उपल�ध 

गराउन स�नेछ । �कोप बाट मानवीय ��त भएमा ��त �यि� वा प�रवारलाइ �. २५,०००। 

(पि�चस हजार मा�) �कर�य खच� उपल�ध गराउने छ। 

६. छा�वि� 

नगरपा�लका �े��भ�का सरकार� �व�ालयमा अ�ययनरत गर�व तथा जेहे�दार�व�ाथ�ह�लाइ� 

�न�नआधारह� �ब�षेणा गर� छा�व�ृी उपल�ध गराईनेछ । 

क. छा�व�ृत उपल�ध गराउनपुन� खव�थाको �व�याथ�लाई नगरपा�लका �े��भ� संचा�लत �व�यालयमा 

�नश�ुक अ�ययन गराउन माथीको ���या बमोिजम छनोट गर� �सफा�रस ग�रने छ । ��येक 

सं�थागत �व�यालयले कूल भना�को १० ��तशत �वप�  प�रवारका �व�याथ�लाई नगरपा�लकाको 

�सफा�रसमा �नश�ुक अ�ययन गराउन ुपन� छ । �नि�त आय नभएका �बप� प�रवारका वालव�चा, 
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शा�रर�क अपा�, अ�भभावक नभएका वालबा�लका, द�लत, �बप� जनजाती एव सकुु�वासीका 

बालबा�लकाह�लाइ यो छा�व�ृी का ला�ग  �ाथ�मकता  �दईनेछ। 

ख. छा�व�ृीका ला�ग �व�ाथी वा अ�भभावकले स�वि�धत वडाबाट छा�व�ृी आव�यक भएको भ�न 

�कटानी साथ गरेका �सफा�रस प� र स�वि�धत �व�ालयको एक वष�को ला�न े कुल शैि�क खच� 

खलुाइ गरेका �सफा�रस प� साथ �नवेदन प� पेश गनु� पन�छ । 

ग. यसर�  पेश  भएपछ�  सामािजक �बकास शाखा/िश�ा शाखाले  आव�यक  कुरा  वझुी  वद�मा  

एक  वष�का  ला�ग  छा�व�ृी उपल�ध  गराउन  �न�न  �यहोरा  स�हत  खलुाइ  �सफार�स  

नगरपा�लका  सम�  पेश  गन�छ  । 

घ. �वीकृतीका  ला�ग पेश हनु आएका छा�व�ृी स�म�धी आवेदन सामिजक स�म�तमा पेश गर� �नणा�य 

भए बमोिजमगनु�पन� छ ।�ब�यालय िश�ा परुा गर� उ�च िश�ा अ�ययन गन� क�ठन भएका 

तथा�नि�त आय नभएका �बप� प�रवारका �व�याथ�, शा�रर�क अपा�, द�लत, �बप� जनजाती एव 

सकुु�वासीका �व�याथ�ह�लाइ काय�पा�लका बैठकबाट �नणा�य भए बमोिजम यो छा�व�ृी �दान ग�रने 

छ ।अ�ययनको �बषयहेर� छा�व�ृीको कुल सहयोग रकम वा�ष�क �.३०,०००।(तीस हजार)भ�दा 

वढ� हनुे छैन । छा�व�ृी उपल�ध गराउने/नगराउने अ�धकार नगरपा�लकामा सरुि�त रहनेछ । 

ङ. छा�व�ृी पाउन े�व�ाथ�ले नगरपा�लकावाट रकम लगेका �म�तल १५ �दन�भ� शैि�क सामा�ी  ख�रद 

गरेका �वल , कलेज �फ को �वल भपा�इ सामािजक �बकास शाखा ( िश�ा) मा पेश गनु�पन�छ । 

च. �व�ाथ�ले �व�ालयका हरेक प�र�ाका न�तजाका �मािणत ��त�लपी न�तजा �ा� गरेको �म�तले ७ 

�दन�भ� सामािजक �बकास शाखा/िश�ा शाखामा पेश गनु� पन�छ । सोह� न�तजाका आधारमा 

छा�व�ृी �नर�तर �दने वा न�दन े�नण�य नगरपा�लकालेगन� स�नेछ । 

छ. एक पटक छा�व�ृी पाइसकेका �व�ाथ�ले �व�ालयको वा�ष�क प�र�ामा उ�कृ� न�तजा �ा� गरेमा 

मा� नगरपा�लकाले छा�व�ृी �नर�तर उपल�ध गराउनेछ  । 

प�र�छेद ५ 

सं�थागतकाय��म ��ताव पेश गन�: 

नगरपा�लकाले सूिचकृत सं�थाह�बाट ��ताव माग गन� स�नेछ । सं�थाह�ले अनदुान माग गनु�परेमा 

देहाय बमािजम कागजात स�हत ��ताव पेश गन�पन�छ । तर �यि�गत आ�थ�क सहायताका ला�ग �नवेदन 

मा� भएप�न प�ुनेछ । ��तावका साथमा पेश गनु�पन� आव�यक  कागजातह� : 

क. �नधा��रत ढाँचाका ��ताव स�हतको �नवेदन ��त। 

ख. सं�था दता� �माणप�का न�वकरण स�हतको��त�लपी। 

ग. आयकर दता� �माणप� र अिघ�लो आ.व.को कर च�ुा �माण स�हतको��त�लपी। 

घ. सं�थाका �वधानका ��त�लपी। 
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ङ. लेखा प�र�ण ��तवेदनका  ��त�लपी । 

च. सं�थाको संचालक स�म�तवा काय� स�म�तको बैठकका �नण�य ��त�लपी। 

छ. वडाले काय��म उपय�ु भ�न गरेको �सफा�रशको स�ल प� । 

ज. अिघ�ला वष�मा (य�द �लएका भए) �ा� गरेको सहयोग रकम र सोबाट भएका उपलि�ध, खच�का 

�बबरणस�बि�धत पदा�धकार�ले �मािणत गर� पेश गनु� पन�  । 

झ. समाज क�याण प�रषदमा आव� वा िज�ला �शासन काया�लयमा दता� भएको �माण प�का ��त�लपी 

ञ. नगरपा�लकामा मौजदुा सूिचमा सिुचकृत भएको ��त�लपी 

ट. संचालन ग�रने बा�ष�क वा पटके काय��मको  �व�ततृ �ववरण । 

ठ. सं�थाको गत वष�को आय �यय �ववरण  । 

ड. आ�थ�क वष�मा संचालन गन� काय��मह�को  �ववरण । 

ढ. सं�थाको काय� स�मत सद�यह�को  �ववरण । 

७. ��ताव छनौट तथा �वीकृ�त: 

�ा� भएप�छ  स�बि�धत शाखाले प�रयोजना छनौटका ला�ग देहाय बमोिजम कुराह� भएनभएका जाँच 

गन�छ । ��ताव छनौटका ला�ग देहाय बमािजम भएका हनुपुन�छ : 

क. ��तावका साथमा दफा ८ मा तोके बमोिजम कागजातह� भएको  । 

ख. �ा� काय��म ��ताव नगरपा�लकाको वा�ष�क नी�त तथा काय��मको �ाथ�मकतामा परेको । 

ग. ��तावमा सहयोग वा सहकाय� गन� माग गरेका काय��मको हकमा �न�न कुराह� �प� भएको हनुपुन�: 

१. काय��ममा सहकाय गन� सं�था तथा �नकायह� । 

२. काय��मको संचालन गन� �व�भ� सं�था तथा �नकायह�बाट  बेहो�रन ेरकमह�  । 

३. रकम �ा� गन� समय 

४. रकम �ा� गन� तर�का 

घ. उ�लेिखत �ववरणह�  पूरा  भएप�छ  स�बि�धत सामािजक �वकासशाखावाट  सं�थाको काया�लय तथा 

काय��मसंचालन �थलको �न�र�ण गन� स�नेछ । �न�र�णका  �ममा �न�र�ण कता�ले सं�थाको 

भौ�तक �ोत साधन,जनशि� तथा �मता स�व�धमा समेत अ�ययन गनु� पन�छ । 

ङ. सामािजक �बकास शाखाले सं�थाको �न�र�ण  गर� सो को ��तवेदन  ��ताव साथ संल�न गर� सो 

��ताव �सफा�रस स�हत अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� पेश गनु�पन�छ । 

च. मा�थ  जे सकु लेिखएका  भएता प�न  ��ताव �वीकृत गन� नगन� अ�धकार  नगरपा�लकामा �न�हत 

रहनेछ । 

छ. स�झौता :अनदुान ��ताव छनौट भइ �वीकृती भए प�ात स�बि�धत सं�था र नगरपा�लकाबीच 

स�झौता गनपुन�छ ।स�झौताका नमूना अनसूुिच  २ मा उ�लेख ग�रएको  छ । स�झौता भए प�ात 
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सं�थाले स�झौतामाउ�लेिखत बुदँा बमोिजम काय��म संचालन गनपुन�छ । तर १५ (प��) हजार 

�पैया भ�दा कम अनदुान रकम रआ�थ�क सहायता रकमका ला�ग स�झौता गनु� पन� छैन । 

प�र�छेद ६ 

अनदुान रकमको भ�ुानी ���या 

८. नगरपा�लकाले सं�थागत, काय��मगत र आ�थ�क सहायता �व�प �दान ग�रन ेरकम भ�ुानी गन� ���या 

देहाय बमािजम हनुछे : 

स�झौता भएप�छ स�झौतामा उ�लेख भएअनसुार कागजात स�हत स�बि�धत सं�थाले रकम माग 

गन�पन�छ ।नगरपा�लकालेस�झौता अनसुार प�हलो �क�ता  रकम बढ�मा स�मझौतारकमका ते�ीस 

��तशत मा� उपल�ध गराउन ु पन�छ । बाँक� �क�ता रकम देहायका �ग�त ��तशत �ववरणका 

आधारमा उपल�ध गराउन पन�छ । तर अि�तम �क�ता रकम भन े काय�स�प� ��तवेदनका आधारमा 

मा�  उपल�ध गराउन पन�छ । रकम उपल�ध गराउने  आधारह� : 

क. प�हलो �क�ता स�झौता रकमका ३३ ��तशत पे�क� �व�प उपल�ध गराउन स�ने । 

ख. दो�ा �क�ता  काम स�प� गरेको ��तवेदनका  आधारमा ३३ ��तशत  प�हलो  �क�ताकोउपल�ध 

गराउने । दो�ो �क�ताका पे�क� फ�यौट ग�र बाँक� ३७ ��तशत वा खच� रकम(लागत रकम भ�दा 

बढ� नहनुे गर� )सोधभना� �दने । 

९. सं�थालाइ� उपल�ध गराउने रकम एकाउ�टपेयी चेक माफ� त हनुेछ । 

१०. दशहजार �पैयास�मको सहयोग सं�थालाइ� परैु उपल�ध गराइनेछ र सो भ�दा बढ�कोसहयोग 

स�झौतामा उ�लेख ग�रएअनसुार �क�ताबि�दमा उपल�ध गराइनेछ  । 

११. दश हजारस�मका सं�थागत वा काय��म अनदुान सं�थालाइ� उपल�ध गराउँदा स�झौता नग�र खच� 

�माणका  आधारमा एकम�ु उपल�ध गराउन स�कनेछ । 

१२. स�झौता अनसुारका काय� नभएमा बांक� रकम उपल�ध गराइने छैन र सो स�झौता गन� 

सं�थाह�बाट अनदुान वापत उपल�ध गराइएका रकम सरकार� बाँक� सरह असलु उपर ग�रनेछ  । 

१३. �ग�त �ववरण पेश नगन� सं�थाह�लाइ� पनुः सं�थागत तथा काय��म सहयोग उपल�ध गराइन छैन 

। 

१४. मा�थ जनुसकैु लेिखएका भएताप�न �यि�गत आ�थ�क सहायता रकम बढ�मा �.१००००।-स�म 

हनुेछ र उ� रकम �नवेदनका आधारमा अव�था हेर� उपल�ध गराउन स�कनेछ  ।  आ�थ�क  सहायता 

उपल�ध गराउने वा नगराउन ेअ�धकार नगरपा�लकामा �न�हत रहनेछ । 

१५. यस �नद� िशकामा तो�कए �वप�रत अनदुान �वतरण ग�रएमा, �य�ता आदेश �दन,े आदेश �दन 

�सफार�स र सहयोग गन� एव भ�ुानी �दन ेकम�चार� तथा पदा�धकार�बाट असलु उपर ग�रने छ । 
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प�र�छेद ७ 

�न�र�ण, अनगुमन तथा म�ुयाकँन ��तवेदन 

१६. स�झौता अनसुारका काय� भए नभएका स�ब�धमा जानकार� �लन स�बि�धत शाखाले �न�र�ण वा 

अनगुमन गनु�पन�छ ।  यसर� समय समयमा �न�र�ण, अनगुमन तथा मू�याँकन गर�एका ��तवेदन  

स�बि�धत शाखाले साव�ज�नकगनु�पन�छ  । 

१७. यसर�  �न�र�ण, अनगुमन तथा मू�याँकन काय�मा सहयोग पयुा�उन ु स�बि�धत सं�थाका कत��य 

हनुेछ  । 

१८. सं�थाले काय��म स�ालनमा ला�ने आव�यक स�पूण सामा�ीह�का �यव�थापन आफैले गरे 

नगरेका �वषयमा समेत अनगुमन गनु� पन�छ । 

१९. अनगुमन र मू�याँकनबाट �ा� �ग�त  �ववरणका आधारमा मा� बाँक� अनदुानका  �क�ता रकम 

भ�ुानीका ला�ग �सफार�स गनु� पन�छ । 

२०. मा�थ जनुसकैु लेिखएका भएताप�न आ�थ�क सहयोग रकमका भ�ुानी �नयमानसुार ��तवेदन  

आव�यक नभएको�प� नी�तगत �नण�य भएकाको हकमा अनगुमन तथा मू�याँकन ��तवेदनका आव�यकता 

पन� छैन । 

 

प�र�छेद ८ 

�ब�बध 

२१. कारबाह�ःयस �नद� िशका �वप�रत आ�थ�क अनदुान तथा सहयोग �वतरण ग�रएमा, �य�ता आदेश �दन,े 

आदेश �दन �सफार�स तथा सहयोग गन� र भ�ुानी गन� कम�चार� तथा पदा�धकार� बाट असलु उपर 

ग�रनेछ । 
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अनसूुची१ 

प�रयोजना��ताव 

काय��मका ��ताव र �नबेदनको ढाचा 

१. सं�थाका नाम:  

२. सं�था दता �म�त: 

३. न�वकरण  �म�त: 

४. सं�था दता भएका काया�लय: 

५. सं�थाका  काय��े�  : 

६. सं�थाका काया�लय रहेका �थान : 

७. सं�थाका सद�य सं�या : 

८. काय��मका िशष�क ........................... 

९. काय��म �थल ...................... 

१०. लि�त वग�....................................... 

११. लि�त सं�या....................................... 

१२. काय��मका लागत 

क. लागत अनमुान 

ख. सं�था आफैले बेहोन� रकम र ��तशत  : 

ग. afx|lj;]  नगरपा�लकाबाट अपे�ा ग�रएका रकम र ��तशत  : 
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घ. अ�य �नकायबाट पाउन सहयोग रकम र ��तशत  : 

१३. �ा�व�धक सहयोग आव�यक पन�/नपन : 

१४. संय�ु लगानीमा स�ालन हनुेभए सा स�बि�ध �ववरण............................... 

१५. लगानी �येह�न �ोत.................................... 

१६. काय��म �वववरण 

क. यसअिघ य�तै खालका काय��म संचालन भए नभएका  : 

ख. संचालन गरेको भएमा अ�य सं�था संग सहयोग �लए/न�लएका  : 

ग. सहयोग �लएका भएमा �लएका  सं�थाह�  : 

घ. हाल उ� काय�को अव�था  : 

१७. अ�य �ववरणह�  : 

सं�थाका पदा�धकार�ह�का  नामावल�  : 

अ�य�  : 

उपा�य� : 

सिचव  : 

सह सिचव : 

कोषा�य� : 

सद�यह� : 

सद�यह� : 

सद�यह� : 

सद�यह� : 
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अनसूुची२ 

स�झौताका] ढाचंा 

afx|lj;] नगरपा�लका र ...........................सं�था बीच�म�त..................................मा स�मझौता 

प� नगरकाय�पा�लकाको काया�लय (जसलाइ� यसप�छ �थम प� भनी स�बोधन ग�रनछ) र �ी 

............... सं�था ( जसलाइ� यसप�छ ���ीय प�भ�न स�बोधन   ग�रनेछ) का बीच सू.न.पा.का �म�त    

....  �नण�य अनसुार........................�थानमा    ...................................................  काय�का  

गन�का  ला�ग       �थम  प�ले 

�..........रकम  उपल�ध गराउन र दो�ा प�ले ................काय  गन� ग�र  तपिशल  बमोिजमका  

शत�,  ब�देज तथादा�य�वका अ�धनमा रह� गन� स�झौताप�मा �वत�� म�जूर�का साथ सह� छाप गर� १/१ 

��त बिुझ �लयौ-�दयौ । 

शत�ह� 

१. काय��मको  स�झौता रकम...............हनुेछ, �थम प�ले काय��म  श�ु गन� ३३ ��तशत पेि�क 

उपल�ध गराउनेछ  । 

२. दो�ा प�ले काय��म ................... �म�त  र समय �भ�      स�प� गर� स�न ु पन�छ ।  

स�पादन ग�रने काय� गणु�त�रय हनु ुपन�छ । 

३. �थम प�ले काय� स�पादनको �ग�तका आधारमा दो�ो �क�ता रकम ���ीय  प�लाइ� सोधभना�/पे�क�  

�व�प उपल�ध गरान पन�छ । 
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४. �थम प�को तफ� बाट खटाइएका कम�चार�ले स�पा�दत काय�को समय समयमा अनगुमन तथा 

म�ुयांकन गनु� पन�छ ।सो को ��तवेदन �ा� भएप�छ दो�ो �क�ता भ�ूानीका  ला�ग ���या  अगाडी 

बढाइनेछ । अि�तम  �क�ता  रकमकाय� स�प� नगर� भ�ुानी ग�रने छैन । काय� स�प� भएको 

सात �दन �भ� काय स�प� भएका दइु ��त पेश भए प�ात मा� अि�तम �क�ता रकम भ�ुानी 

�दईनेछ  । 

५. यस स�झौता बमोिजम �दतीय प�ल काम शू� नगरेमा वा काम शू� गर� बीचमा छोडेमा वा 

कबू�लयत बमोिजम काम नगरेमा �थम प�ल ................. काय�का स�झौता भंग गन� स�ने छ । 

यसर� स�झौता भंग ग�रएमा ���ीय प�ल  �थम �क�ता वा पे�क� वापत कुनै रकम �लइ सकेका 

भएमा सरकार� बांक� सरह जूनसूक तवरबाट असूल उपर गर� �नयमानूसार आव�यक कारवाह� 

ग�रनेछ । 

६. यो स�झौता काया��वयन गदा� कूनै �ववाद उ�प� भएमा आपसी सहमतीबाट �ववाद टु�ो लगाइनेछ । 

सहमतीबाट �ववाद टु��याउन नसकेमा �च�लत नेपाल कानून अनसुार हनेछ । 

७. यस स�झौतामा उ�लेख नभएका कूराह�का हकमा साव�ज�नक  खर�द ऐन २०६३, नगरपा�लकाको 

अनदुान तथा आ�थ�क सहायता �नद� िशका, २०७४ तथा �च�लत नेपाल काननु बमोिजम हूनेछ । 

८. �थम प�बाट �ा� स�मझौता रकमकम लेखापर��ण गऩ� गराउने दा�य�वय दो�ो प�को हनुेछ । 

९. काय��म काय��वयनको काय�ता�लका �थम प�लाइ� दो�ो प�ले उपल�ध गराउन ुपन�छ । 

यस �नद� िशका अनसुार ग�रने काय��मह�मा उपरो� बमोिजमका स�मझौता अ�नबाय� लाग ुहनुेछ ।  यस 

स�मझौतामा भएका �वषय बाहेकका �वषयमा दबैु प�का म�जरु�मा थप गन� स�कनेछ  । 

�थम प�                      �द�ीय प� 

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

�ी...................................अ�य� �ी.....................................    afx|lj;]   gu/kflnsf gu/ 

sfo{kflnsf काया�लय                              ............ सं�था 

सा�ी                                                       सा�ी 

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

 

(�ी ...................)                                     (�ी........................) 

 

..............                                                                 सिचव 

 

............            .........सं�था 
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ई�त स�वत २०७  साल .......... म�हना  .................. गत रोज................ शभम । 

 

 

 

 

अनसूुिच ३ 

अनगुमन ��तवेदन फारम 

१. सं�थाका नाम :-............................... 

२. सं�थाका ठेगाना :-................................ 

३. सं�थाका अ�य� (�ववरण उपल�ध गराउन पदा�धकार�):-................................... 

४. काय��म श�ु �म�त  :-.................................काय� स�प� हनुे �म�त............. 

  

�. सं. काय��मका �व�ततृ �ववरण ल�य �ग�त कै�फयत 

 

     

     

     

     

     

     

 

१. स�मझौतामा तो�कएका काय�ह��म�तमा स�प� भए/नभएका 

२. काय��म �ग�त (��तशतमा) 

३. लाभाि�वत �े� 

४. लाभाि�वत वग�, �यि� 

५. अनगुमन तथा म�ुयाङकन सचुकांक स�मझौता अनसुार तो�न स�ने । 

६. काय��म समा�� प�ात लाभाि�वत हनु �े�, वग तथा समदुायका  �ववरण  : 

७. काय��मका लागत �यहोन  �ोतह�  : 

 

काय� योजना........................................ 
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-��ता�वत काय��म स�प� हनु समयाव�ध :......................................... 

-काय� सूचा�......................................... 

-प�ु�ाईका आधारह�............................... 

अनसूुिच ४ 

सचुी दता� 

उपभो�ा, सामदुा�यक र गैरसरकार� संघ सं�थाह�लाइ सूिचदता� सूचना आ�ान आ�थ�क वष� 

.................मा   afx|lj;]  नगरपा�लकाको  �े��भ� काय� गन� इ�छुक  संघ,  सं�था,  संगठन,  �लब, 

अ�ययन के��, म�डल, प�रषद लगायत गैर नाफा मूलक गैरसरकार� संघ सं�थाह�लाइ� नगरपा�लकाका 

मौजदुा सिुचमासूिचकृत हनु तपशीलबमोिजम   कागजातह� संल�न  रािख १५ �दन �भ� आवेदन afx|lj;]  

नगरपा�लका..................�वभाग । शाखामा पेश गनु�हनु यो सूचना �कािशत ग�रएको  । �याद�भ�  दता� 

हनु नआएका आवेदनह�लाइ� सूिचमा समावेश ग�रन छैन । 

तपशील 

१. �नवेदनका स�ल ��त 

२. सं�था दता� �माणप�को ��त�लपी न�वकरण स�हत 

३. �यान दता� �माणप�का ��त�लपी न�वकरण स�हत 

४. सं�थाका �वधानका ��त�लपी 

५. लेखा प�र�ण ��तवेदनका ��त�लपी 

६. सं�थाका संचालक स�म�तका बैठकका �नण�य ��त�लपी 

७. वडाले काय��म उपय�ु भ�न गरेका �सफा�रशका स�ल प� । 

८. अिघ�लो  वष�मा (य�द  �लएको भए)  �ा� गरेका सहयोग रकम र सोबाट भएको उपलि�ध,  खच�का 

�बबरणस�बि�धत पदा�धकार�ले �मािणत गर� पेश गनु� पन�  । 

९. समाज क�याण प�रषदमा आव� भएको वा िज�ला �शासन काया�लयमा दता� भएको�माण प�का 

��त�लपी । 

१०. गत आ.ब.मा नगरपा�लकामा मौजदुा सूिचमा सिुचकृत भएको भए सो को ��त�ल�प  । 

११. संचालन ग�रने बा�ष�क वा पटके काय��मको  �ववरण । 

१२. सं�थाको गत वष�को आय �यय �ववरण  । 

१३. सं�थाको स�ालक स�म�त सद�यह�को �ववरण । 
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अनसूुची ५ 

सचुी म�याकँनका आधारह� 

क. पेशागत र �ा�व�धक यो�यता : 

�वगत ३ वष�का अव�धमा काया�नभुव स�हतका कागजात    २० 

�वगत २ वष�का अव�धमा काया�नभुव स�हतका कागजात    १२ 

�वगत १ वष�का अव�धमा काया�नभुव स�हतका कागजात    ८ 

ख. �वगतका काय स�पादन : 

काय� स�पादन वष�         अंक भार 

वा�ष�क २ अंकले५ वष�को        १० 

ग. माग गरे अनसुारको कागज स�ब�धी :  

स�पूण� कागतह� पेश गर� पूण �पमा पेश भएको     १० 

पेश नगरेको          ० 

घ. �ोत र अव�थाः 

१-३ लाखस�म व�क मौ�जात/काय� पूजँी      २० 

१-२ लाख स�म व�क मौ�जात/काय� पूजँी      १६ 

५०-१लाख स�म व�क मौ�जात       १२ 

३०-५० हजार स�म व�क मौ�जात       ८ 

ङ. कानूनी स�मताः 

कानूनी �पमा आव�यक सबै कागजात भएका र कुनै कानूनीसजाय नपाएको  १० 

कारवाह� भएको/कालो सूिचमा भएको                                  ० 

च. सेवाको उपल�धताः 

आफैल गन�          १० 

सहकाय�, साफेदार� बाट गन�        ८ 

संकलन गर� गन� भए         ६ 

छ. सेवा प�छको 

सेवा प�छका गणु�तर �दन स�ने       १० 

सेवा प�छका गणु�तर �दन नस�ने       ६ 

ज. आव�यक थप सेवाको उपल�धताः 

आव�यक थप सेवाको उपल�धता हनु े      १० 
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आव�यक थप सेवाका उपल�धता नहनु े      ६ 

 

 

अनसुचुी ६ 

नगरपा�लका �भ� �व�भ� काय��म गन� संघ सं�थाह�मा साव�ज�नक सूचना 

afx|lj;]  नगरपा�लका  �े��भ�  आ�थ�क  वष� २०   ।  मा आ�थ�क,  सामािजक,  साँ�कृ�तक  र 

�वकासका  �े�मा काय�गन� गैरसरकार� संघ सं�थावाट सामािजक �बकासका �े�मा ग�रने लगा�नमा 

दोहोरो पना हटाउन, आपसमा प�रपरुक सम�वय कायम गन�, लगा�नबाट नगरबा�सह�मा अ�धकतम लाभ 

हा�सल गन� र �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनसुार  आयोजना,  काय��म  काया��वयन  र  

संचालन  गदा� नगरपा�लकासँग  सम�वय  रािख  गनु�पन� �यव�था  भए अनसुार  afx|lj;]   

नगरपा�लकाका .........................................शाखामा काय��मका उ�े�य, लागत, काय��म �थल, 

लि�त समूह स�हतका �ववरण पेश गर� सम�वय गरेर मा� आयोजना, काय��म काया��वयनर संचालन गन� 

स�बि�धत सब गैरसरकार� संघ सं�थाह�लाइ साव�ज�नक सूचना �कािशत ग�रएको छ । 

 

........................... शाखा,  बा��वसे नगरपा�लका 
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