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पनुर्वास नगरपवलिकवको 
अनदुवन तथव आलथाक सहवयतव लनदेशिकव २०७५ 

कवयापवलिकवबवट पवररत लिलतिः-२०७५/०५/१० 

प्रस्तवर्नव : 
पनुर्वास नगरपवलिकवबवट  वर्लिन्न  सरकवरी  तथव  गैर  सरकवरी  संघ  संस्थवहरुिवर्ा प्रदवन  गररने आलथाक, 

प्रववर्लिक, कवयाक्रि तथव शिन्सी िविसविवन िगवयतकव  अनदुवन लिटो, िररतो, लितब्ययी, पवरदिी एरं् 
प्रिवर्कवरी रुपिव प्रर्वह गना र  अनदुवन प्रवप्त गने संघ  संस्थवहरुिवर्ा अनिुवलसत,  िबवफदेही,  उत्तरदवयी 
बनवर्ा पररणवि  हवलसि  गना, पनुर्वास नगरपवलिकवको कोषको सही सदपुयोग गना र गरवउन स्थवनीय सरकवर 
संचविन, ऐन २०७४ को दफव १०२ िे ददएकव अलिकवर प्रयोग गरी यो लनदेशिकव बनवर् िवग ुगररएको ि 
। 

पररच्िेद १ 

१. संशिप्त नवि र प्रवरम्ििः 
क. संशिप्त नवि : यस लनदेशिकवको नवि “पनुर्वास नगरपवलिकव अनदुवन तथव आलथाक सहवयतव लनदेशिकव 

२०७५” रहनेि । 

ख. “प्रवरम्ि” यो लनदेशिकव कवयापवलिकवबवट स्र्ीकृत िएको लिलत बवट िवग ुहनुेि । 
२. पररिवषव र व्यवख्यव  : 

क. “ऐन” िन्नविे “स्थवनीय सरकवर संचविन,  ऐन २०७४” िवर् िनवउनेि । 

ख. “सिव” िन्नविे पनुर्वास नगरपवलिकवको नगरसिविवई िनवउने ि । 

ग. “कवयापवलिकव” िन्नविे पनुर्वास नगरपवलिकवको नगर कवयापवलिकविवर् िनवउनिे । 

घ.  “वर्िवन” िन्नविे संस्थवकव स्र्ीकृत वर्िवनिवर् िनवउन ेि । 

ङ. “सञ्चविक सलिलत र्व कवयाकवरी सलिलत ”िन्नविे संस्थवको वर्िवन अनसुवर कवयाकवरीको रुपिव कवया गने 
गरी गदित अलिकवर प्रवप्त सलिलतिवर्ा िनवउने ि । 

च. “संस्थव” िन्नविे प्रचलित कवननु बिोशिि गिीत सविवशिक, आलथाक, सववहशययक, िैशिक,बौविक, िवलिाक, 

सवाँस्कृलतक, रै्ज्ञवलनक आदद कवया गना गदित संघ, संस्थव, संगिन, क्िब, अध्ययन केन्र, िण्डि, पररषद 
आदद गैर सरकवरी लनकवयहरु र वर्द्यविय, िहववर्द्यविय, स्र्वस््य संस्थवहरु आदद सरकवरी संस्थवहरुिवर्ा 
िनवउनिे । 

ि. “प्रस्तवर्” कवयाक्रिको वर्स्ततृ वर्र्रण सवहत अनदुवन िवग गररएकव अनसुशुच १ र्िोशििको लनरे्दन 
सवहतको पररयोिनविवई िनवउने ि । 

ि. “िवगत” कवयाक्रिकव िवलग िवग्ने कुि खचा रकििवर्ा िनवउने ि । 

झ. “िेखव परीिण प्रलतरे्दन” प्रचलित कवनून िवरव िवन्यतव प्रवप्त िेखव पररिकर्वट संस्थवको िेखव पररिण 
गरी ददएको प्रलतरे्दनिवर्ा िनवउने ि । 

ञ. “सवर्ािलनक लनशि सवझेदवरी” िन्नविे पनुर्वास नगरपवलिकवसाँग करवर गना योग्य कवननुी ब्यशि बीच 
िगवनी, सेर्व प्रर्वह र िोशखि संयिु रुपिव बहन गना र्च्िुक िई िएकव करवर ब्यर्स्थविवई िनवउन े
ि । 

ट. िविग्रवही सिूह: प्रययि िवि प्रवप्त गने ब्यशिहरुको सिूहिवर्ा िनवउन ेि । 



ि. वर्िेष कोष: िन्नविे ऐन लनयि बिोशिि खचा िेखव स्थवपनव िएको कोषिवर्ा िनवउन ेि । 

ड. अनदुवन:िन्नविेसिविकव वर्लिन्न िेत्रकव वर्कवसको िवलग नगरपवलिकवबवट कुनै व्यशि र्व संस्थविवर्ा 
प्रदवन गररन ेसंस्थवगत अनदुवन, कवयाक्रि अनदुवन र पुाँिीगत अनदुवन सिेतिवर्ा िनवउने ि । 

ढ. कवयाक्रि अनदुवन: िवगत अनिुवनकव आिवरिव सम्झौतव गरी सम्झौतविव उल्िेख िए अनसुवर ददईन े
र्स्तगुत, आलथाक तथव प्रववर्लिक सहयोग िवई िनवउने ि। 

ण. आलथाक सहवयतव: वर्पदकव सियिव, संक्रिण अबस्थविव र असहवय तथव अलत गरीर् व्यशिहरुिवई 
स्र्वस््य उपचवर तथव अन्य सहयोग वर्नव िवगत अनिुवन अनसूुशच.....बिोशििकव व्यशि र्व संस्थविवर्ा 
ददईने आलथाक तथव प्रववर्लिक सहयोगिवर्ा िनवउन ेि । 

त. “संस्थवगत अनदुवन”: िन्नविे र्ववषाक नीलत तथव कवयाक्रि अनसुवर सम्झौतविव उल्िेशखत िता अनसुवर 
संस्थव आफैिे संचविन गने गरी ददर्ने रकििवर्ा िनवउन ेि । 

पररच्िेद २ 
प्रवथलिकतव िेत्र र संस्थवको सूची दतवा 
३. प्रवथलिकतव िते्रहरू 
३.१ पनुर्वास नगरपवलिकविे  अनदुवन उपिब्ि गरवउन प्रस्तववर्त  कवयाक्रिकव  स्र्ीकृती  देहवयकव 
प्रवथलिकतवकव आिवरिव गनुापनेि : 

क. िवहिव, दलित, आददर्वसी िनिवती र  वपिलडएकव सिदुवयहरुसंग सम्बशन्ित आयिूिक, सीपिूिक, 

रोिगवरी लसिानव एर् िितव वर्कवस गना कवयाक्रिहरु 

ख. सम्पदव संरिण र पयाटन वर्कवस  सम्बन्िी कवयाक्रिहरु, 

ग. सरसफवई, फोहोरिैिव ब्यबस्थवपन, र्वतवबरण संरिण, सम्बिान र वर्कवस सम्बन्िी कवयाक्रिहरु, 

घ. वर्पद िोशखि न्यनुीयकरण सम्बन्िी कवयाक्रिहरु, 

ङ. सिदुवयिव आिवररत सहिवलगतवििुक कवयाक्रिहरु, 

च. िहरी तथव ग्रवलिण गररबी न्यनुीकरणिव सहयोग परुवउन ेकवयाक्रिहरु, 

ि. बवि वर्कवस, बविश्रि उन्िूिन, बविस्र्वस््य, बविशििव, बविअलिकवर, बवििनोवर्ज्ञवन  सम्बशन्ि 
कवयाक्रिहरु । 

ि. खेिकुद वर्कवससाँग सम्बशन्ित कवयाक्रिहरु 

झ. स्थवनीय टोि,  सिदुवयकव िितव वर्कवस,  िनचेतनव अलिर्दृद,  पूर्वािवर वर्कवस,  सविवशिक  पररचविन  
एरं् सहिवगीतविूिक कवयाक्रि 

ञ. स्थवनीय श्रोत र सविन पररचविन हनुे कवयाक्रिहरु। 

ट. ज्येष्ठ नवगररक, अपवंगतव िएकव ब्यशि,तथव अलत लबपन्न पररर्वरको स्र्वस््यिव सिुवर गने कवयाक्रिहरु  
। 

ि. नेपवि सरकवर र नगरपवलिकवको उद्दशे्य हवलसि गना सहयोग पयुवाउने कवयाक्रिहरु 

ड. दीगो वर्कवसको िक्ष्य हवलसि गना सहयोग पयुवउने कवयाक्रिहरु । 

ढ. आलथाक सहवयतवको हकिव: 
 (१) अिि असहवय वर्रविी 
 (२)   अपवङ्ग 



 (३)   बेखची व्यशिहरु 
ण. प्रवकृलतक वर्पशत्त तथव वर्पदिव परेकव असहवय व्यशि तथव पररर्वरहरु 

त. पनुर्वास नगरपवलिकविव कवयारत किाचवरीहरुिवर्ा िवटि रोग िवगी (िटुु, िगृौिव, क्यवन्सर) स्र्वस््य 
उपचवर गना परेिव । 

४. सूशच दतवा 
४.१ नगरपवलिकवबवट प्रदवन गररने संस्थवगत तथव कवयाक्रि अनदुवनकव िवलग नगरपवलिकवको सूचनव  अनसुवर  
सूशच  दतवा  गनुा  पनेि  ।  सूची  दतवा  गदवा  देहवय  बिवशिि  कवगिवतहरु  पेि गनुापनेि । तर 
आलथाक सहयोगकव िवलग िने सूची दतवा हनु ुपने िैन  । 
४.२ सूची दतवा गनाकव िवलग आर्श्यक कवगिवतहरुिः 
१. लनरे्दनकव सक्कि प्रलत 

२. संस्थव दतवा प्रिवणपत्रको प्रलतलिपी नवर्करण सवहत 

३. आयकर दतवा प्रिवणपत्रको प्रलतलिपी अशघल्िो आ.र्.को कर चिुव प्रिवण सवहत 

४. संस्थवको वर्िवनको प्रलतलिपी 
५. गत आ. ब. को िेखव पररिण प्रलतरे्दनको प्रलतलिपी 
६. संस्थवको संचविक सलिलत र्व कवया सलिलतको बैिकको लनणाय प्रलतलिपी 
७. र्डविे कवयाक्रि उपयिु िलन गरेको लसफवररिको सक्कि पत्र । 

८. अशघल्िो  र्षािव (यदद अनदुवन लिएको िए)  प्रवप्त गरेको सहयोग रकि र सोबवट िएकव उपिशब्ि, 

खचाको लबबरणसम्बशन्ित पदवलिकवरीिे प्रिवशणत गरी पेि गनुा पने  । 

९. सिवि कल्यवण पररषदिव आर्ि िएको र्व शिल्िव प्रिवसन कवयवाियिव सविवशिक संस्थवको रुपिव दतवा  
िएको प्रिवण पत्रको प्रलतलिपी 

१०. नगरपवलिकवको गैर सरकवरी संस्थवको िौिदुव सूशचिव सशुचकृत िएको प्रलतलिपी 
११. संचविन गररन ेबववषाक र्व पटके कवयाक्रिको वर्स्ततृ वर्र्रण । 

१२. संस्थवको गत र्षाको आय ब्यय वर्र्रण र हविको आलथाक अबस्थव िलनने कवगिपत्रहरु 

१३. चवि ुआलथाक र्षािव संचविन गने कवयाक्रिहरुको  वर्र्रण । 

१४. संस्थवको सञ्चविक सलिलत र्व कवया सलिलत सदस्यहरुको वर्र्रण । 
४.३ उपरोि कवगिपत्रहरु संस्थवको अध्यि र्व सशचर्बवट प्रिवशणत गरी िवप िगवर् पेि गनुा पने । 
पररच्िेद ३ 

५.अनदुवन तथव आलथाक सहवयतवको प्रकवर र प्रवक्रयवहरु 
५.१ अनदुवनकव प्रकवरहरु 

क. संस्थवगत अनदुवन 

ख. कवयाक्रि अनदवन 

ग. आलथाक सहवयतव 
५.२ अनदुवन वर्तरण गना प्रवक्रयवहरु 

क. संस्थवगत  अनदुवन : 



कुनै पलन सरकवरी संस्थव, अिासरकवरी संस्थव, सहकवरी संस्थव र्व कवनून बिोशिि  स्थववपत  गैर 
नवफविूिक  संस्थवहरुिवर्ा ययस संस्थविे पेि गरेको प्रस्तवर्  दफव ३ िव उल्िेशखत प्रवथलिकतवको 
आिवरिव कवयाक्रि स्र्ीकृत गरी संस्थव आफैिे सम्पूणा कवया गने गरर प्रगलत वर्र्रणकव आिवरिव 
लनकवसव उपिब्ि गरवर्नेि । तर िरुुिव स्र्ीकृत कवयाक्रिको एक लतहवर्  रकि पेश्की स्र्रुप 
उपिब्ि गरवउन सवकनिे  । प्रथि वकस्तव पेश्कीर्वट कवयाक्रि संचविन गदवा नगरपवलिकविवई 
िवनकवरी ददन ु पने र अशन्ति  वकस्तव  रकि िने कवयासम्पन्न िए पश्चवत िवत्र उपिब्ि गरवउन 
सवकन े ि । यसरी सम्बशन्ित संस्थविे कवयाक्रि बनवर् खचा गनेगरर  लनकवसव  पिवउाँदव उि 
कवयाको िेखव परीिण प्रलतरे्दन  सिेत  उपिब्ि गरवउने व्यर्स्थव सिेत सम्झौतविव उल्िेख गनुा 
पनेि । 

ख. कवयाक्रि अनदुवन:  

कुनै पलन सरकवरी संस्थव, अिासरकवरी संस्थव,सहकवरी संस्थव र्व कवनून बिोशिि स्थववपत गैर 
नवफविूिक  संस्थवहरुिवर् ययस संस्थविे पेि गरेको प्रस्तवर्को दफव ३ िव उल्िेशखत प्रवथलिकतवकव 
आिवरिव कवयाक्रि स्र्ीकृत गररनेि । 

उि कवयाको नगरपवलिकवबवट गदित सविवशिक सलिलत तथव नगरकवयापवलिकवबवट खटवईएको 
किाचवरी एरं् नगरपवलिकविे आर्श्यक िवनकेो अन्य कुनै सलिलत र्व पदवलिकवरीिे अनगुिन िूल्यवाँकन  
गरर कवया प्रगलत वर्र्रणकव आिवरिव सोििनवा स्र्रुपरकि उपिब्ि गरवर्नेि ।  तर िरुुिव स्र्ीकृत 
कवयाक्रिको एकलतहवर् रकि पेश्की स्र्रुप उपिब्ि गरवउन सवकनेि । अशन्ति वकस्तव रकि िन े
कवया प्रगलत र कवया सम्पन्न िए पश्चवत िवत्र उपिब्ि गरवउन सवकने ि । 

६.आलथाक  सहवयतव :  

आलथाक सहवयतवकव िवलग व्यशि र्व संस्थवको लनरे्दन प्रवप्त िए पलि स्र्ीकृत बिेटको पररिी लित्र रही 
अलिकवर प्रवप्त अलिकवरीिे देहवय बिोशिि रकि ििुवनी गने लनणाय गना सक्निे । 

क. प्रिखुबवट  रु.५०००।- सम्ि 

ख. कवयापवलिकव लनणायर्वट  रु. २५०००।- सम्ि 
 

पररच्िेद ४ 
७.अनदुवनकव वर्षयगत िेत्रहरु 

७.१ अनदुवनकव वर्षयगत िेत्रहरू देहवय बिोशिि हनु ेिन ् । 
क. िैशिक तथव िनचेतनविूिक कवयाक्रिहरु 

ख. बिृ र्ृिव आश्रिहरु संचविन सम्बशन्ि कवयाक्रिहरु 

ग. रवहत तथव पनुास्थवपनव सम्बशन्ि कवयाक्रिहरु 

घ. र्वतवर्रण, िि बवय ुपररर्तान  सम्बशन्ि संरिण , वर्कवस र सम्बिान सम्बशन्ि कवयाक्रिहरु 

ङ. प्रकोप तथव वर्पद व्यर्स्थवपन र परु्ा तयवरी सम्बशन्ि  कवयाक्रिहरु 

च. स्र्वस््य शिवर्रहरु, रिदवन कवयाक्रिहरु, वर्िेष खोप कवयाकिहरु 

ि. अपवङ्ग बविबवलिकव हेरचवह, उिवर, शििव र पनुास्थवपनव सम्बशन्ि कवयाक्रिहरु 

ि. िसवनघवट, शचहवन, वक्रयव पतु्री दवह संस्कवर व्यर्स्थवपन  सम्बशन्ि कवयक्रिहरु। 



झ. स्र्बवसी (सकुुम्बवसी) सिस्यव सिविवन सम्बशन्ि कवयक्रिहरु 

ञ. घरेि ुबवि श्रलिक सम्बशन्ि कवयक्रिहरु 

ट. सडक बवि बवलिकवकव पनुस्थवपनव, शििव, उिवर सम्बशन्ि कवयाक्रिहरु 

ि. रे्र्वररस सडक िवनर् (िवनलसक रोगी,र्ृि, घर बवर लबवहन िवलनसहरु ) सम्बशन्ि   कवयक्रिहरु 

ड. बेरोिगवरकव िवलग सीपििुक तविीि (गैर नवफवििुक) सञ्चविन गना संस्थवहरु  

ढ. र्ृिवरोपण (नदी वकनवर, सडक पेटी, सवर्ािलनक स्थि आदद) सम्बशन्ि कवय गना संस्थवहरु 

ण. स्थवनीय िवषव, संस्कृलत संरिण र वर्कवस सम्बशन्ि कवयाक्रिहरु 

त. रवविय तथव अन्तरवविय सम्पदव संरिण, वर्कवससाँग सम्बि सम्बशन्ि कवयाक्रिहरु 

थ. ऐलतहवलसक  पोखरी,  उिवन,  पवटी,  पौर्व,  सत्ति,  िशन्दर,  गमु्बव,  देर्ि आददकव  संरिण,  सम्बिान,  

वर्कवस सम्बशन्ि कवयाक्रिहरु 

द. स्थवनीय िवत्रव, पर्ा, उयसर् र यस्तै प्रकवरको सम्बशन्ि कवयाक्रिहरु 

ि. खेिकुदकव वर्कवससाँग सम्बशन्ित स्थवनीय, शिल्िव तथव रवविय स्तरकव  प्रलतयोलगतव सम्बशन्ि 
कवयाक्रिहरु 

न. स्थवनीय िनचेतनव ििुक सकवरवयिक सोच अलिर्वृि गरवउने उिेश्यिे संचवलित कवयाक्रिहरु 
८.कवयाक्रि अनदुवन 
८.१स्र्वस््य संस्थव, वर्द्यविय  तथव सविदुवयीक िर्न आदद, लनिवाणिव  आलथाक  तथव प्रववर्लिक  सहयोग :  

(क) वर्द्यविय र सविदुववयक  िर्न लनिवाण,  सिुवर,  शिणोिवर,  ििात गनाकव िवलग आलथाक र्व प्रववर्लिक 
सहयोग आर्श्यक िएकव लिशखत िवनकवरी कवयवाियिे प्रवप्त गरी स्र्ीकृत िएिव, प्रववर्लिकबवट पषु्ट्यवर् 
गररएकव िवगत अनिुवन, अन्य लनकवयको सहिवगीतव सम्बशन्ि लिशखत  प्रलतबितव, सम्बशन्ित  पििे 
व्यहोना आलथाक तथव  प्रववर्लिक  िवगत िलु्य खिेुको  वर्र्रण सवहतको  कवगिवतिवई  आिवर लिईन ु 
पने ि ।  ययस्तव िर्न लनिवाणिव सहयोग उपिब्ि गरवउाँदव कुि िवगतको िैसठ्ठी प्रलतितिे हनु आउन े
रकि र्व पवाँच िवख िन्दव बवढ नहनुे गरी उपिब्ि गरवईने ि । 

१. स्र्वस््य, शििव, िवषव, संस्कृलत, िेिलििवप  केन्र, पवटी पौर्व सति, खेिकुद, र्िृवरोपण, र्वतवर्रण संरिण, 

वर्कवस तथव सम्बिान  सम्बशन्ि कवयाक्रि : 

क. िवग रकिको प्रयोिन, उदेश्य र सो को प्रयोगबवट नगरपवलिकव र्व नगरर्वसीिवर्ा हनुसक्ने प्रययि र्व 
अप्रययि फवईदवको िवपन सवहतको अनदुवन िवग लनरे्दन लनरे्दकबवट प्रवप्त गनुापने ि  । 

ख. िवग अनसुवरकव कवयाक्रि संचविन हनुे स्थवन र िवगतको यवकन र सो कवयाक्रि संचविन गना िवग्न े
खचा व्यहोने श्रोतहरु लनरे्दकबवट स्पष्ट खिुवउन पने ि । 

ग. यस्तव  कवयाक्रिहरू नगरकवयापवलिकवको बैिकबवट र्व नगर कवयापवलिकव बैिकबवट अलिकवर 
प्रययवयोिन िए अनसुवर स्र्ीकृत िई कवयवान्र्यन गररन ेि । 

घ. आलथाक सहवयतव तथव कवयक्रि सहयोगको िवनकवरी सम्बशन्ित संस्थव र्व व्यशििवई सिवशिक 
लबकवस िवखविे स्र्ीकृलत िएको लिलतिे यथविक्य चवाँडो ददन ुपने ि । 

२. खेिकुद 

क. सम्बशन्ित र्डवबवट खेिकूद कवयाक्रि संचविन गना उपयिु र आर्श्यक ि िनी गरेकव लसफवररस पत्र 
। 



ख. सम्बशन्ित कवया सलिलतिे नगरपवलिकवसाँग आलथाक सहयोग लिर् कवयाक्रि संचविन गने िलन गरेकव 
लनणाय र नगरपवलिकविव सम्पका  र सिन्र्य गने पदवलिकवरीको नवि र पद खिेुको आलिकवरीक पत्र । 

ग. सम्बशन्ित लनकवयिव दतवा िएको प्रिवण पत्रको नवर्करण सवहतको प्रलतलिपी  । 

घ. वर्िवनको प्रलतलिपी  । (पवहिे पेि िएको िए आर्श्यक नहनुे) 

ङ. खेिकुद सञ्चविन सिय तवलिकव सवहत वर्ष्ट्ततृ वर्र्रण 

८.२ िवथी उल्िेशखत वर्र्रण सवहत खेिकुदको िवलग आलथाक सहयोग िवग िएिव उपयिु र आर्श्यकतवको 
आिवरिव देहवय बिोशिि सम्ि सहयोग उपिब्ि गरवउन सक्नेि । 

अ. फुटबि, िलिबि, करवाँटे िगवयतकव खेिकुदको िवलग 

 शिल्िव स्तररय प्रलतयोलगतविव रु.२५,०००।- 
 नगर स्तररय प्रलतयोलगतविव रु. २०,०००।- 
 र्डव र्व टोि स्तररय प्रलतयोलगतविव रु.१०,०००।- 

९.औषिी उपचवर 

९.१ नगरपवलिकविे औषिी उपचवरकव िवलग सहयोग उपिव्ि गरवउाँदव लनम्न प्रवक्रयव अर्िम्र्न गनेि : 

क. सम्र्शन्ित व्यशि र्व नीिकव अलििवर्क र्व नीिको संरिकको लनरे्दन । 

ख. लनरे्दन  सवथ सम्र्शन्ित  अस्पतवि,  नलसाङ  होि र्व स्र्वस््य शक्िलनक  र्व िवाँच गने स्र्ीकृत 
शचवकयसकिे िवाँच गरेकव प्रिवणकव  प्रलतलिपी  । यस्तव कवगिवत लनरे्दन ददन े लिलत िन्दव १ एक 
िवहनव पूरवनो िएिव िवन्य हनु िैन । 

ग. सम्र्शन्ित  शचवकयसकिे उपचवरकव िवलग  िेखी ददएकव  औषिीहरुको  वर्र्रण  र सो खररदकव  िवलग  
अनिुवलनत िवग्न ेखचाको वर्र्रण  । 

घ. कडव रोग िवलग  अपरेिन गनुा पने,  कुनै अङ्ग फेनुा पने र्व उपचवरकव िवलग  िेरै खचा िवग्ने िएिव सो 
कव िवलग िेलडकि र्ोडाको सफवररस पेि गनुा पनेि । 

ङ. औषिी उपचवर सहयोग एक व्यशििवर् रोग र उपचवरको प्रकृलत हेरी नगर प्रिखुको लनणवाय अनसुवर एक 
पटकिव रु.१०,०००।(दिहिवर रूपैंयव) सम्ि सहयोग उपिव्ि गरवउन सक्नेि । तर उपलनयि  (घ)  
र्िोशिि  िेलडकि  र्ोडाको  लसफवररस  सहीत  सहयोग  िवग  िएको  हकिव नगरकवयापवलिकवको 
रै्िकिव पेि गरी लनणाय िए र्िोशिि अलिकति रू १,००,०००।- (एकिवख रूपैंयव) सम्ि सहयोग 
उपिव्ि गरवउन सवकनेि । 

च. औषिी  उपचवर  सहयोग  उपिव्ि  गरवउंदव नगरपवलिकव  सविवशिक वर्कवस िवखव(स्र्वस््य)बवट 
उिवन िई आलथाक प्रिवसन िवखव सिेतको बिेट सम्बन्िी रवय लिई प्रिखु प्रिवसकीय अलिकृत सिि 
पेस गनुा पनेि । 

१०.प्रकोप व्यर्स्थवपन सहयोग 

१०.१ नगरपवलिकविे प्रकोप व्यर्स्थवपनको िवलग सहयोग उपिव्ि गरवउाँदव लनम्न प्रवक्रयव अर्िम्र्न गनेि 
। 

क. आगिवगी र्व र्ववढ पवहरोिे घर िग्गव र्व िन सम्पलत नष्ट िएिव सम्र्शन्ित व्यशि र्व नीिको नशिकको 
पररर्वरिे नेपविी नवगररकतव प्रिवण पत्रको प्रलतलिवप सवहतको लनरे्दन ददन ुपनेि । 



ख. लनरे्दन  सवथ सम्र्शन्ित  र्डवको शिफवररस पत्र,  प्रहरी प्रिवसनको िलत वर्र्रण सवहतको शिफवररस पत्र 
। यस्तव कवगिवत लनरे्दन ददने लिलत िन्दव १ एक िवहनव पूरवनो िएिव िवन्य हनु िैन । 

ग. आगिवगी र्व र्ववढ पवहरोिे घर िग्गव र्व िन सम्पलत नष्ट िई सहयोग  उपिव्ि  गरवउंदव 
नगरपवलिकवको तोवकएको िवखवर्वट उिवन िई आलथाक प्रिवसन िवखव सिेतको बिेट सम्बन्िी रवय लिई 
प्रिखु प्रिवसकीय अलिकृत सिि पेि हनुिे । 

घ. आगिवगी र्व र्ववढ पवहरोिे घर िग्गव र्व िन सम्पलत नष्ट िएको पररर्वरिवई िलतको वर्र्रण हेरी नगर 
प्रिखुको लनणवाय अनसुवर एक पटकिव रु.१०,०००। (दिहिवर रूपैंयव) सम्ि सहयोग उपिव्ि गरवउन 
सक्नेि ।  तर िन िन सिेत िूिो िवत्रविव िलत िएको िएिव नगरकवयापवलिकवको रै्िकिव पेि गरी 
लनणाय िए र्िोशिि अलिकति रू.१००,०००।- (एकिवख रूपैंयव) सम्ि सहयोग उपिव्ि गरवउन 
सवकनिे । 

 

 
११.िवत्रर्शत्त 
११.१ नगरपवलिकव िेत्रलित्रकव सरकवरी तथव नीशि वर्द्यवियिव अध्ययनरत गरीर्  तथव  िेहेन्दवर 
वर्द्यवथीहरुिवर्ा लनम्न आिवरहरू लबश्लषेणव गरी िवत्रर्ृत्ती उपिव्ि गरवईनेि : 

क. िवत्रर्ृलत उपिब्ि गरवउन ु पने अर्स्थवको वर्द्यवथीिवई नगरपवलिकव िेत्रलित्र संचवलित वर्द्यवियिव 
लनिःिलु्क अध्ययन गरवउन िवथीको प्रवक्रयव बिोशिि िनोट गरी लसफवररस गररने ि । प्रययेक संस्थवगत 
वर्ध्यवियिे कूि िनवाको १० प्रलतित वर्पन्न  पररर्वरकव वर्ध्यवथीिवई नगरपवलिकवको लसफवररसिव 
लनिःिलु्क अध्ययन गरवउन ुपने ि । लनशश्चत आय निएकव लबपन्न पररर्वरकव र्विर्च्चव, िवरररीक अपवङ्ग, 

अलििवर्क निएकव र्विबवलिकव, दलित, लबपन्न िनिवती एर् सकुुम्र्वसीकव बविबवलिकवहरुिवर् यो 
िवत्रर्ृत्ती कव िवलग  प्रवथलिकतव  ददईनेि। 

ख. िवत्रर्ृत्तीकव िवलग वर्द्यवथी र्व अलििवर्किे सम्र्शन्ित र्डवबवट िवत्रर्ृत्ती आर्श्यक िएको िलन वकटवनी 
सवथ गरेकव लसफवररस पत्र र सम्र्शन्ित वर्द्यवियको एक र्षाको िवग्न ेकुि िैशिक खचा खिुवर् गरेकव 
लसफवररस पत्र सवथ लनरे्दन पत्र पेि गनुा पनेि । 

ग. यसरी  पेि  िएपिी  सविवशिक लबकवस िवखव / शििव िवखविे  आर्श्यक  कुरव  र्झुी  र्ढीिव  
एक  र्षाकव  िवलग  िवत्रर्ृत्ती उपिव्ि  गरवउन  लनम्न  व्यहोरव  सवहत  खिुवर्  लसफवरीस  
नगरपवलिकव  सिि  पेि  गनेि  । 

घ. स्र्ीकृतीकव  िवलग पेि हनु आएकव िवत्रर्ृत्ती सम्िन्िी आरे्दन सविशिक सलिलतिव पेि गरी लनणवाय िए 
बिोशिि गनुा पने ि ।लबद्यविय शििव परुव गरी उच्च शििव अध्ययन गना कदिन िएकव तथव लनशश्चत 
आय निएकव लबपन्न पररर्वरकव वर्द्यवथी, िवरररीक अपवङ्ग, दलित, लबपन्न िनिवती एर् सकुुम्र्वसीकव 
वर्द्यवथीहरुिवर् कवयापवलिकव बैिकबवट लनणवाय िए बिोशिि यो िवत्रर्ृत्ती प्रदवन गररने ि ।अध्ययनको 
लबषयहेरी िवत्रर्ृत्तीको कुि सहयोग रकि र्ववषाक रु.३०,०००। (तीस हिवर) िन्दव र्ढी हनु ेिैन । 
िवत्रर्ृत्ती उपिव्ि गरवउने/नगरवउने अलिकवर नगरपवलिकविव सरुशित रहनेि । 

ङ. िवत्रर्ृत्ती पवउन े वर्द्यवथीिे नगरपवलिकवर्वट रकि िगेकव लिलतिे १५ ददनलित्र िैशिक सविवग्री  खररद 
गरेकव वर्ि , किेि वफ को वर्ि िपवार् सविवशिक लबकवस िवखव ( शििव) िव पेि  गनुापनेि । 



च. वर्द्यवथीिे वर्द्यवियकव हरेक पररिवकव नलतिवकव प्रिवशणत प्रलतलिपी नलतिव प्रवप्त गरेको लिलतिे ७ ददनलित्र 
सविवशिक लबकवस िवखव / शििव िवखविव पेि गनुा पनेि । सोही नलतिवकव आिवरिव िवत्रर्ृत्ती लनरन्तर 
ददन ेर्व नददन ेलनणाय नगरपवलिकविे गना सक्नेि । 

ि. एक पटक िवत्रर्ृत्ती पवर् सकेकव वर्द्यवथीिे वर्द्यवियको र्ववषाक पररिविव उयकृष्ट नलतिव प्रवप्त गरेिव िवत्र 
नगरपवलिकविे िवत्रर्ृत्ती लनरन्तर उपिव्ि गरवउनिे  । 

पररच्िेद ५ 

१२.संस्थवगत कवयाक्रि प्रस्तवर् पेि गने: 
१२.१ नगरपवलिकविे सूशचकृत संस्थवहरुबवट प्रस्तवर् िवग गना सक्नेि ।  संस्थवहरुिे अनदुवन िवग गनुापरेिव 
देहवय बिवशिि कवगिवत सवहत प्रस्तवर् पेि गनापनेि ।  तर व्यशिगत आलथाक सहवयतवकव िवलग लनरे्दन 
िवत्र िए पलन पगु्नेि । प्रस्तवर्कव सवथिव पेि गनुापने आर्श्यक  कवगिवतहरु : 
क. लनिवाररत ढवाँचवकव प्रस्तवर् सवहतको लनरे्दन प्रलत। 

ख. संस्थव दतवा प्रिवणपत्रकव नवर्करण सवहतको प्रलतलिपी। 

ग. आयकर दतवा प्रिवणपत्र र अशघल्िो आ.र्.को कर चिुव प्रिवण सवहतको प्रलतलिपी। 

घ. संस्थवकव वर्िवनकव प्रलतलिपी। 

ङ. िेखव पररिण प्रलतरे्दनकव  प्रलतलिपी । 

च. संस्थवको संचविक सलिलत र्व कवया सलिलतको बैिककव लनणाय प्रलतलिपी। 

ि. र्डविे कवयाक्रि उपयिु िलन गरेको लसफवररिको सक्कि पत्र । 

ि. अशघल्िव  र्षािव (यदद  लिएकव िए)  प्रवप्त गरेको सहयोग रकि र सोबवट िएकव उपिशब्ि, खचाकव 
लबबरण सम्बशन्ित पदवलिकवरीिे प्रिवशणत गरी पेि गनुा पने  । 

झ. सिवि कल्यवण पररषदिव आर्ि र्व शिल्िव प्रिवसन कवयवाियिव दतवा िएको प्रिवण पत्रकव प्रलतलिपी 
ञ. नगरपवलिकविव िौिदुव सूशचिव सशुचकृत िएको प्रलतलिपी 
ट. संचविन गररन ेबववषाक र्व पटके कवयाक्रिको  वर्स्ततृ वर्र्रण । 

ि. संस्थवको गत र्षाको आय ब्यय वर्र्रण  । 

ड. आलथाक र्षािव संचविन गने कवयाक्रिहरुको  वर्र्रण । 

ढ. संस्थवको कवया सलित सदस्यहरुको  वर्र्रण । 
१३.प्रस्तवर् िनौट तथव स्र्ीकृलत: 

१३.१ प्रस्तवर् प्रवप्त िएपलि  सम्बशन्ित   िवखविे पररयोिनव  िनौटकव िवलग  देहवय बिोशिि  कुरवहरु 
िए निएकव िवाँच गनेि । प्रस्तवर् िनौटकव िवलग देहवय बिवशिि िएकव हनुपुनेि : 

क. प्रस्तवर्कव सवथिव दफव १२ िव तोके बिोशिि कवगिवतहरु िएको  । 

ख. प्रवप्त कवयाक्रि प्रस्तवर् नगरपवलिकवको र्ववषाक नीलत तथव कवयाक्रिको प्रवथलिकतविव परेको । 

ग. प्रस्तवर्िव सहयोग र्व सहकवया गना िवग गरेकव कवयाक्रिको हकिव लनम्न कुरवहरु स्पष्ट िएको हनुपुने: 

१. कवयाक्रििव सहकवय गने संस्थव तथव लनकवयहरु । 

२. कवयाक्रिको संचविन गना वर्लिन्न संस्थव तथव लनकवयहरुबवट  बेहोररने रकिहरु  । 

३. रकि प्रवप्त गने सिय 

४. रकि प्रवप्त गने तरीकव 



घ. उल्िेशखत वर्र्रणहरु  पूरव  िएपलि  सम्बशन्ित सविवशिक वर्कवस िवखवर्वट  संस्थवको कवयवािय तथव 
कवयाक्रि संचविन स्थिको लनररिण गना सक्निे । लनररिणकव  क्रििव लनररिण कतवािे संस्थवको 
िौलतक स्रोत सविन, िनिशि तथव िितव सम्र्न्ििव सिेत अध्ययन गनुा पनेि । 

ङ. सविवशिक लबकवस िवखविे संस्थवको लनररिण  गरी सो को प्रलतरे्दन  प्रस्तवर् सवथ संिग्न गरी सो 
प्रस्तवर् लसफवररस सवहत अलिकवर प्रवप्त अलिकवरी सिि पेि गनुापनेि । 

च. िवलथ  िे सकु िेशखएकव  िएतव पलन  प्रस्तवर् स्र्ीकृत गने नगने अलिकवर  नगरपवलिकविव लनवहत 
रहनेि । 

ि. सम्झौतव : अनदुवन प्रस्तवर् िनौट िर् स्र्ीकृती िए पश्चवत सम्बशन्ित संस्थव र नगरपवलिकव बीच सम्झौतव 
गनपुनेि । सम्झौतवकव निूनव अनसूुशच  २ िव उल्िेख गररएको  ि ।  सम्झौतव िए पश्चवत संस्थविे 
सम्झौतविव उल्िेशखत बुाँदव बिोशिि कवयाक्रि संचविन गन ुपनेि । तर १५ (पन्र) हिवर रुपैयव िन्दव 
कि अनदुवन रकि र आलथाक सहवयतव रकिकव िवलग सम्झौतव गनुा पने िैन । 

पररच्िेद ६ 

१४.अनदुवन रकिको ििुवनी प्रवक्रयव 
१४.१ नगरपवलिकविे संस्थवगत, कवयाक्रिगत र आलथाक सहवयतव स्र्रुप प्रदवन गररन ेरकि ििुवनी गने प्रवक्रयव 
देहवय बिवशिि हनुिे :  

१४.१.१ सम्झौतव िएपलि सम्झौतविव उल्िेख िए अनसुवर कवगिवत सवहत सम्बशन्ित संस्थविे रकि 
िवग गनुा पनेि ।नगरपवलिकविे  सम्झौतव अनसुवर पवहिो वकस्तव  रकि बढीिव सम्िझौतव रकिकव 
तेत्तीस प्रलतित िवत्र उपिब्ि गरवउन ुपनेि । बवाँकी वकस्तव रकि देहवयकव प्रगलत प्रलतित वर्र्रणकव 
आिवरिव उपिब्ि गरवउन ुपनेि । तर अशन्ति वकस्तव रकि िने  कवयासम्पन्न प्रलतरे्दनकव आिवरिव 
िवत्र  उपिव्ि गरवउन पनेि । रकि उपिब्ि गरवउने  आिवरहरु : 

क. पवहिो वकस्तव सम्झौतव रकिकव ३३ प्रलतित पेश्की स्र्रुप उपिब्ि गरवउन सक्न े। 

ख. दोश्रव वकस्तव  कवि सम्पन्न गरेको प्रलतरे्दनकव  आिवरिव ३३ प्रलतित  पवहिो  वकस्तवको उपिब्ि 
गरवउन े। दोश्रो वकस्तवकव पेश्की फर्छ्यौट गरर बवाँकी ३७ प्रलतित र्व खचा रकि (िवगत रकि िन्दव 
बढी नहनु ेगरी )सोििनवा ददने । 

१४.१.२ संस्थविवर्ा उपिब्ि गरवउने रकि एकवउन्टपेयी चेक िवफा त हनुेि । 

१४.१.३ दि हिवर रुपैयवसम्िको सहयोग संस्थविवर्ा परैु उपिब्ि गरवर्नेि र सो िन्दव बढीको सहयोग 
सम्झौतविव उल्िेख गररए अनसुवर वकस्तव बशन्दिव उपिब्ि गरवर्नेि  । 

१४.१.४ दि हिवरसम्िकव संस्थवगत र्व कवयाक्रि अनदुवन संस्थविवर्ा उपिब्ि गरवउाँदव सम्झौतव नगरर खचा 
प्रिवणकव  आिवरिव एकिषु्ठ उपिब्ि गरवउन सवकनिे । 

१४.१.५ सम्झौतव अनसुवरकव कवया निएिव बवंकी रकि उपिब्ि गरवर्ने िैन र सो सम्झौतव गना 
संस्थवहरुबवट अनदुवन र्वपत उपिब्ि गरवर्एकव रकि सरकवरी बवाँकी सरह असिु उपर गररनेि  । 

१४.१.६ प्रगलत वर्र्रण पेि नगना संस्थवहरुिवर्ा पनुिः संस्थवगत तथव कवयाक्रि सहयोग उपिब्ि गरवर्न ेिैन 
। 



१४.१.७ िवलथ िनुसकैु िेशखएकव िएतव पलन व्यशिगत आलथाक सहवयतव रकि बढीिव रु.१००००।-सम्ि 
हनुेि र उि रकि लनरे्दनकव आिवरिव अर्स्थव हेरी उपिव्ि गरवउन सवकनिे  ।  आलथाक  सहवयतव 
उपिब्ि गरवउन ेर्व नगरवउने अलिकवर नगरपवलिकविव लनवहत रहनेि । 

१४.१.८ यस लनदेशिकविव तोवकए वर्पररत अनदुवन वर्तरण गररएिव, ययस्तव आदेि ददन,े आदेि ददन लसफवरीस 
र सहयोग गने एर् ििुवनी ददने किाचवरी तथव पदवलिकवरीबवट असिु उपर गररने ि । 

 

पररच्िेद ७ 
१५.लनररिण, अनगुिन तथव िलु्यवाँकन प्रलतरे्दन 

१५.१ सम्झौतव अनसुवरकव कवया िए निएकव सम्बन्ििव िवनकवरी लिन सम्बशन्ित िवखविे लनररिण र्व 
अनगुिन गनुापनेि ।  यसरी सिय सियिव लनररिण, अनगुिन तथव िूल्यवाँकन गरीएकव प्रलतरे्दन  सम्बशन्ित 
िवखविे सवर्ािलनक गनुा पनेि  । 

१५.२ यसरी  लनररिण, अनगुिन तथव िूल्यवाँकन कवयािव सहयोग पयुवाउन ुसम्बशन्ित संस्थवकव कताव्य हनुेि  
। 

१५.३ संस्थविे कवयाक्रि सञ्चविनिव िवग्ने आर्श्यक सम्पूणा सविवग्रीहरुकव व्यर्स्थवपन आफैिे गरे नगरेकव 
वर्षयिव सिेत अनगुिन गनुा पनेि । 

१५.४ अनगुिन र िूल्यवाँकनबवट प्रवप्त प्रगलत  वर्र्रणकव आिवरिव िवत्र बवाँकी अनदुवनकव  वकस्तव रकि 
ििुवनीकव िवलग लसफवरीस गनुा पनेि । 

१५.५ िवलथ िनुसकैु िेशखएकव िएतव पलन आलथाक सहयोग रकिकव ििुवनी लनयिवनसुवर प्रलतरे्दन  
आर्श्यक निएको स्पष्ट नीलतगत लनणाय िएकवको हकिव अनगुिन तथव िूल्यवाँकन प्रलतरे्दनकव आर्स्यकतव 
पना िैन । 

 

पररच्िेद ८ 
लबलबि 
१६.कवरबवहीिः यस लनदेशिकव वर्पररत आलथाक अनदुवन तथव सहयोग वर्तरण गररएिव, ययस्तव आदेि ददने, 
आदेि ददन लसफवरीस तथव सहयोग गने र ििुवनी गने किाचवरी तथव पदवलिकवरी बवट असिु उपर गररनेि 
। 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



अनसूुशच १ 
पररयोिनव प्रस्तवर् 

कवयाक्रिकव प्रस्तवर् र लनबेदनको ढवचव 
१. संस्थवकव नवि:  

२. संस्थव दतवा लिलत: 
३. नवर्करण  लिलत: 
४. संस्थव दतवा िएकव कवयवािय: 
५. संस्थवकव  कवयािेत्र  : 
६. संस्थवकव कवयवािय रहेकव स्थवन : 
७. संस्थवकव सदस्य संख्यव : 
८. कवयाक्रिकव शिषाक ........................... 
९. कवयाक्रि स्थि ...................... 
१०. िशित र्गा....................................... 
११. िशित संख्यव....................................... 
१२. कवयाक्रिकव िवगत 

क. िवगत अनिुवन 

ख. संस्थव आफैिे बेहोने रकि र प्रलतित  : 
ग. पनुर्वास नगरपवलिकवबवट अपेिव गररएकव रकि र प्रलतित  : 
घ. अन्य लनकवयबवट पवउन सहयोग रकि र प्रलतित  : 
१३ प्रववर्लिक सहयोग आर्श्यक पने/नपने : 
१४ संयिु िगवनीिव सञ्चविन हनुेिए सव सम्बशन्ि वर्र्रण............................... 
१५ िगवनी व्येहोन श्रोत.................................... 
१६ कवयाक्रि वर्र्र्रण 
क. यस अशघ यस्तै खविकव कवयाक्रि संचविन िए निएकव  : 
ख. संचविन गरेको िएिव अन्य संस्थव संग सहयोग लिए/नलिएकव  : 
ग. सहयोग लिएकव िएिव लिएकव  संस्थवहरु  : 
घ. हवि उि कवयाको अर्स्थव  : 
१७ अन्य वर्र्रणहरु  : 

संस्थवकव पदवलिकवरीहरुकव  नविवर्िी  : 
अध्यि  :  

उपवध्यि  : 
सशचर्  :  

सह सशचर्  : 
कोषवध्यि 

सदस्यहरु  :  



सदस्यहरु  : 
सदस्यहरु  : 
सदस्यहरु: 

अनसूुची २ 
सम्झौतवकव ढवचंव 

पनुर्वास नगरपवलिकव र ...........................संस्थव बीच लिलत..................................िव सम्िझौतव पत्र 
नगरकवयापवलिकवको कवयवािय (िसिवर्ा यसपलि प्रथि पि िनी सम्बोिन गररनि) र श्री ............... संस्थव 
( िसिवर्ा यसपलि दित्तीय पििलन सम्बोिन   गररनिे) कव बीच पनुर्वास न.पव.कव लिलत    ....  लनणाय 
अनसुवर........................स्थवनिव    ...................................................  कवयाकव  गनाकव  िवलग       
प्रथि  पििे 

रु..........रकि  उपिब्ि गरवउन र दोश्रव पििे ................कवय  गना गरर  तपशिि  बिोशििकव  िता,  
बन्देि तथव दववययर्कव अलिनिव रही गना सम्झौतव पत्रिव स्र्तन्त्र िन्िूरीकव सवथ सही िवप गरी १/१ प्रलत 
बशुझ लियौ-ददयौ । 
िताहरु 
१. कवयाक्रिको  सम्झौतव रकि...............हनुेि, प्रथि पििे कवयाक्रि  िरुु गना ३३ प्रलतित पेशश्क 

उपिब्ि गरवउनेि  । 

२. दोश्रव पििे कवयाक्रि ................... लिलत  र सिय लित्र      सम्पन्न गरी सक्न ुपनेि ।  सम्पवदन 
गररन ेकवया गणुस्तररय हनु ुपनेि । 

३. प्रथि पििे कवया सम्पवदनको प्रगलतकव आिवरिव दोश्रो वकस्तव रकि दित्तीय  पििवर्ा सोि िनवा/पेश्की  
स्र्रुप उपिब्ि गरवन पनेि । 

४. प्रथि पिको तफा बवट खटवर्एकव किाचवरीिे सम्पवददत कवयाको सिय सियिव अनगुिन तथव िलु्यवंकन 
गनुा पनेि । सो को प्रलतरे्दन प्रवप्त िएपलि दोश्रो वकस्तव ििूवनीकव  िवलग प्रवक्रयव  अगवडी बढवर्नेि 
। अशन्ति  वकस्तव  रकिकवया सम्पन्न नगरी ििुवनी गररने िैन । कवया सम्पन्न िएको सवत ददन लित्र 
कवय सम्पन्न िएकव दरु् प्रलत पेि िए पश्चवत िवत्र अशन्ति वकस्तव रकि ििुवनी ददईनेि  । 

५. यस सम्झौतव बिोशिि ददतीय पिि कवि िूरु नगरेिव र्व कवि िूरु गरी बीचिव िोडेिव र्व कबूलियत 
बिोशिि कवि नगरेिव प्रथि पििे ................. कवयाकव सम्झौतव िंग गना सक्ने ि । यसरी सम्झौतव 
िंग गररएिव दित्तीय पिि  प्रथि वकस्तव र्व पेश्की र्वपत कुनै रकि लिर् सकेकव िएिव सरकवरी बवंकी 
सरह िूनसूक तर्रबवट असूि उपर गरी लनयिवनूसवर आर्श्यक कवरर्वही गररनेि । 

६. यो सम्झौतव कवयवान्र्यन गदवा कूनै वर्र्वद उयपन्न िएिव आपसी सहितीबवट वर्र्वद टुङ्गो िगवर्नेि । 
सहितीबवट वर्र्वद टुङ्गग्यवउन नसकेिव प्रचलित नेपवि कवनून अनसुवर हनेि । 

७. यस सम्झौतविव उल्िेख निएकव कुरवहरुकव हकिव सवर्ािलनक  खरीद ऐन २०६३, नगरपवलिकवको 
अनदुवन तथव आलथाक सहवयतव लनदेशिकव, २०७५ तथव प्रचलित नेपवि कवननु बिोशिि हूनेि । 

८. प्रथि पिबवट प्रवप्त सम्िझौतव रकिकि िेखवपरीिण गर्न ा गरवउने दववययर्य दोश्रो पिको हनुेि । 

९. कवयाक्रि कवयान्र्यनको कवयातवलिकव प्रथि पििवर्ा दोश्रो पििे उपिब्ि गरवउन ुपनेि । 



यस लनदेशिकव अनसुवर गररने कवयाक्रिहरुिव उपरोि बिोशििकव सम्िझौतव अलनबवया िवग ुहनुेि ।  यस 
सम्िझौतविव िएकव वर्षय बवहेककव वर्षयिव दबैु पिकव िन्िरुीिव थप गना सवकनिे  । 
 
 

प्रथि पि                                                            वितीय पि 

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

श्री...................................                               अध्यि श्री.....................................    
पनुर्वास नगरपवलिकवकव कवयवािय                              ............ संस्थव 
सविी                                                       सविी 
............................                                                                      ............................... 
 

(श्री ...............................)                                 (श्री.............................) 

 

..............                                             सशचर् 

 

............                              .........संस्थव 
 
 

ईलत सम्र्त २०७  सवि .......... िवहनव  .................. गते रोि................ ििि । 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



अनसूुशच ३ 

अनगुिन प्रलतरे्दन फवरि 

 

१. संस्थवकव नवि :-............................... 
२. संस्थवकव िेगवनव :-................................ 
३. संस्थवकव   अध्यि   (वर्र्रण उपिब्ि गरवउन पदवलिकवरी):-................................... 
४. कवयाक्रि िरुु लिलत  :-.................................कवया सम्पन्न हनुे लिलत............. 
 

क्र. सं.     कवयाक्रिकव वर्स्ततृ वर्र्रण िक्ष्य प्रगलत कैवफयत 

     

     

     

     

            

१. सम्िझौतविव तोवकएकव कवयाहरु लिलतिव सम्पन्न िए/निएकव 
२. कवयाक्रि प्रगलत (प्रलतितिव) 

३. िविवशन्र्त िेत्र 

४. िविवशन्र्त र्गा, व्यशि 

५. अनगुिन तथव िलु्यवङकन सचुकवंक सम्िझौतव अनसुवर तोक्न सक्ने । 

६. कवयाक्रि सिवलप्त पश्चवत िविवशन्र्त हनु िेत्र, र्ग तथव सिदुवयकव  वर्र्रण  : 
७. कवयाक्रिकव िवगत व्यहोन  श्रोतहरु  : 
 

कवया योिनव........................................ 
-     प्रस्तववर्त कवयाक्रि सम्पन्न हनु सियवर्लि :......................................... 
-   कवया सूचवरु......................................... 
-   पषु्ट्यवईकव आिवरहरु............................... 

अनसूुशच ४ 
सचुी दतवा 

उपिोिव, सविदुववयक र गैरसरकवरी संघ संस्थवहरुिवर् सूशचदतवा सूचनव आह्ववन 

आलथाक र्षा .................  िव   पनुर्वास नगरपवलिकवको  िते्रलित्र कवया गना र्च्िुक  संघ,  संस्थव,  संगिन,  

क्िब, अध्ययन केन्र, िण्डि, पररषद िगवयत गैर नवफविूिक गैरसरकवरी संघ संस्थवहरुिवर्ा नगरपवलिकवकव 
िौिदुव सशुचिव सूशचकृत हनु तपिीि बिोशिि   कवगिवतहरु संिग्न  रवशख १५ ददन लित्र आरे्दन पनुर्वास 
नगरपवलिकव..................वर्िवग । िवखविव पेि गनुाहनु यो सूचनव प्रकवशित गररएको  । म्यवदलित्र  दतवा हनु 
नआएकव आरे्दनहरुिवर्ा सूशचिव सिवरे्ि गररन िैन । 

तपिीि 

१. लनरे्दनकव सक्कि प्रलत 

२. संस्थव दतवा प्रिवणपत्रको प्रलतलिपी नवर्करण सवहत 



३. प्यवन दतवा प्रिवणपत्रकव प्रलतलिपी नवर्करण सवहत 

४. संस्थवकव वर्िवनकव प्रलतलिपी 
५. िेखव पररिण प्रलतरे्दनकव प्रलतलिपी 
६. संस्थवकव संचविक सलिलतकव बैिककव लनणाय प्रलतलिपी 
७. र्डविे कवयाक्रि उपयिु िलन गरेकव लसफवररिकव सक्कि पत्र । 

८. अशघल्िो  र्षािव (यदद  लिएको िए)  प्रवप्त गरेकव सहयोग रकि र सोबवट िएको उपिशब्ि,  खचाकव 
लबबरण सम्बशन्ित पदवलिकवरीिे प्रिवशणत गरी पेि गनुा पने  । 

९. सिवि कल्यवण पररषदिव आर्ि िएको र्व शिल्िव प्रिवसन कवयवाियिव दतवा िएको प्रिवण पत्रकव 
प्रलतलिपी । 

१०. गत आ.ब.िव नगरपवलिकविव िौिदुव सूशचिव सशुचकृत िएको िए सो को प्रलतलिवप  । 

११. संचविन गररन ेबववषाक र्व पटके कवयाक्रिको  वर्र्रण । 

१२. संस्थवको गत र्षाको आय ब्यय वर्र्रण  । 

१३. संस्थवको सञ्चविक सलिलत सदस्यहरुको वर्र्रण । 

 

अनसूुची ५ 

सचुी िल्यवाँकनकव आिवरहरु 

क. पेिवगत र प्रववर्लिक योग्यतविः 
वर्गत ३ र्षाकव अर्लििव कवयवानिुर् सवहतकव कवगिवत     २० 

वर्गत २ र्षाकव अर्लििव कवयवानिुर् सवहतकव कवगिवत     १२ 

वर्गत १ र्षाकव अर्लििव कवयवानिुर् सवहतकव कवगिवत     ८ 

ख. वर्गतकव कवय सम्पवदनिः 
कवया सम्पवदन र्षा          अंक िवर 

र्ववषाक २ अंकिे ५ र्षाको        १० 

ग. िवग गरे अनसुवरको कवगि सम्बन्िीिः 
सम्पूणा कवगतहरु पेि गरी पूण रुपिव पेि िएको                १० 

पेि नगरेको        ० 

घ. स्रोत र अर्स्थविः 
१-३ िवख सम्ि र्ैंक िौज्िवत/कवया पूाँिी       २० 

१-२ िवख सम्ि र्ैंक िौज्िवत/कवया पूाँिी       १६ 

५०-१िवख सम्ि र्ैंक िौज्िवत        १२ 

३०-५० हिवर सम्ि र्ैंक िौज्िवत        ८ 

ङ. कवनूनी सिितविः 
कवनूनी रुपिव आर्श्यक सबै कवगिवत िएकव र कुनै कवनूनी सिवय नपवएको  १० 

कवरर्वही िएको/कविो सूशचिव िएको                                   ० 

च. सेर्वको उपिब्ितविः 



आफैिे गना        १० 

सहकवया, सवफेदवरी बवट गना        ८ 

संकिन गरी गना िए        ६ 

ि. सेर्व पलिको 
सेर्व पलिकव गणुस्तर ददन सक्न े             १० 

सेर्व पलिकव गणुस्तर ददन नसक्न े            ६ 

ि. आर्श्यक थप सेर्वको उपिब्ितविः 
आर्श्यक थप सेर्वको उपिब्ितव हनु े       १० 

आर्श्यक थप सेर्वकव उपिब्ितव नहनु े             ६ 

अनसुचुी ६ 

नगरपवलिकव लित्र वर्लिन्न कवयाक्रि गना संघ संस्थवहरुिव सवर्ािलनक सूचनव 
पनुर्वास नगरपवलिकव  िेत्रलित्र  आलथाक  र्षा २०   ।     िव आलथाक,  सविवशिक,  सवाँस्कृलतक  र 
वर्कवसकव  िते्रिव कवयागना गैरसरकवरी संघ संस्थवर्वट सविवशिक लबकवसकव िेत्रिव गररने िगवलनिव दोहोरो 
पनव हटवउन, आपसिव पररपरुक सिन्र्य कवयि गना, िगवनी बवट नगरबवलसहरुिव अलिकति िवि हवलसि गना 
र स्थवनीय सरकवर संचविन ऐन, २०७४ अनसुवर  आयोिनव,  कवयाक्रि  कवयवान्र्यन  र  संचविन  गदवा 
नगरपवलिकवसाँग  सिन्र्य  रवशख  गनुापने ब्यर्स्थव  िए अनसुवर पनुर्वास नगरपवलिकवकव 
.........................................िवखविव कवयाक्रिकव उद्देश्य, िवगत, कवयाक्रि स्थि, िशित सिूह सवहतकव 
वर्र्रण पेि गरी सिन्र्य गरेर िवत्र आयोिनव, कवयाक्रि कवयवान्र्यनर संचविन गना सम्बशन्ित सब 
गैरसरकवरी संघ संस्थवहरुिवर् सवर्ािलनक सूचनव प्रकवशित गररएको ि । 

 

........................... िवखव,  नगरपवलिकव 
 
 
 

आज्ञविे 

वपतवम्बर पवण्डे 

प्रिखु प्रिवसकीय अलिकृत 


