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चााँगनुारायण नगरपालिका 

अनदुान तथा आलथिक सहायता लनदेशिका २०७५ 
प्रस्तावना 
चााँगनुारायण नगरपालिकाबाट  ववलिन्न  सरकारी  तथा  गैर  सरकारी  संघ  संस्थाहरुिार्ि प्रदान  गिरन  
आलथिक, प्राववलिक, कायिक्रम  तथ शन्सी  म ािसाम ान िगायतका अनदुान लिटो, ििरतो, लम तब्ययी , पारदिी 
एवं प्रिावकारी रुपम ा प्रवाह गनि र अनदुान प्राप्त गने संघ संस्थाहरुिार्ि अनिुालसत,  नबाफद ही,  उत्तरदायी  
बनार्ि पिरणाम   हालसि  गनि,चााँगनुारायण नगरपालिको कोषको सही सदपुयोग गनि र गराउन स्थानी य 
सरकार संचािन, ऐन २०७४ ि  ददएका अलिकार प्रयोग गरी यो लनदेशिका बनार् िाग ुगिरएको ि । 

 



 

 

पिरच्ि द १ 

१.      संशिप्त नाम  र प्रारम्िः 
(क) संशिप्त नाम  :  यस लनदेशिकाको नाम  “चााँगनुारायण नगरपालिका अनदुान तथा आलथिक सहायता 
लनदेशिका २०७४” रहन ि । 

(ख) “प्रारम्ि” यो लनदेशिकाकायिपालिकाबाट स्वी कृत िएको लम लत बाट िाग ुहनु ि । 
२.     पिरिाषा र व्याख्या  : 
(क)  “ऐन” िन्नाि “स्थानी य सरकार संचािन,  ऐन २०७४” िार् ननाउन ि । 
(ख)“सिा” िन्नाि चााँगनुारायण नगरपालिकाको नगरसिािाई ननाउन  ि । 

(ग)“कायिपालिका” िन्नाि चााँगनुारायण नगरपालिकाको नगरकायिपालिकािार् ननाउन ि  
(घ) “वविान” िन्नाि  संस्थाका स्वी कृत वविानिार् ननाउन  ि । 

(ङ) “सञ्चािक सलम लत वा कायिकारी सलम लत”िन्नाि  संस्थाको वविान अनसुार कायिकारीको रुपम ा कायि 
गने गरी गदित अलिकार प्राप्त सलम लतिार्ि ननाउन  ि ।: 
(च) “संस्था” िन्नाि  प्रचलित काननु बम ोशनम  गिीत साम ाशनक, आलथिक, सावहशययक, िैशिक,बौविक, 

िालम िक,सााँस्कृलतक, वैज्ञालनक आदद कायिगनि गदित संघ, संस्था, संगिन, क्िब, अध्ययन क ्र, म ण्डि, पिरषद 
आदद गैर सरकारी लनकायहरु र ववद्यािय, म हाववद्यािय, स्वास््य संस्थाहरु आदद सरकारी संस्थाहरुिार्ि 
ननाउन ि । 

(ि) “प्रस्ताव” कायिक्रम को ववस्ततृ वववरण सवहत अनदुान म ाग गिरएका अनसुशुच १ वम ोशनम को 
लनव दनसवहतको पिरयोननािाईननाउन  ि । 

(न) “िागत” कायिक्रम का िालग िाग्न  कुि खचि रकम िार्ि ननाउन  ि । 

(झ) “ि खा परीिण प्रलतव दन” प्रचलित कानून िारा म ा्यता प्राप्त ि खा पिरिकवाट संस्थाको ि खा 
पिरिण गरी ददएको प्रलतव दनिार्िननाउन  ि । 

(ञ) “साविनलनक लनशन साझ दारी” िन्नाि  चााँगनुारायण नगरपालिकासाँग करार गनि योग्य काननुी  ब्यशि 
बी च िगानी ,  स वा प्रवाह र नोशखम  संयिु रुपम ा बहन गनि र्च्िुक िई िएका करार ब्यवस्थािाई 
ननाउन  ि । 

(ट) िािग्राही समू ह : प्रययि िाि प्राप्त गने ब्यशिहरुको समू हिार्ि ननाउन  ि । 

(ि) ववि ष कोष :िन्नाि  ऐन लनयम  बम ोशनम  खचि ि ्न  स्थापना िएको कोषिार्ि ननाउन  ि । 

(ड) अनदुान :िन्नाि सम ानका ववलिन्न ि त्रका ववकासको िालग नगरपालिकाबाट कुनै व्यशि वासंस्थािार्ि 
प्रदान गिरन  संस्थागत अनदुान, कायिक्रम  अनदुान र पुाँनी गत अनदुान सम  तिार्ि ननाउन  ि । 

(ढ) कायिक्रम  अनदुान: िागत अनमु ानका आिारम ा सम्झौता गरी सम्झौताम ा उल्ि ख िए अनसुार 
ददईन वस्तगुत, आलथिक तथा प्राववलिक सहयोग िाईननाउन  ि। 



 

 

(ण) आलथिक सहायता: ववपदका सम यम ा, संक्रम ण अबस्थाम ा र असहाय तथा अलत गरीव व्यशिहरुिाई 
स्वास््य उपचार तथा अ्य सहयोग ववना िागतअनमु ान अनसूुशच  .....बम ाशनम काव्यशि वा संस्थािार्ि 
ददईन  आलथिक तथा प्राववलिक सहयोगिार्ि ननाउन  ि  । 

(त) “संस्थागत अनदुान”:िन्नाि  वावषिक नी लत  तथा कायिक्रम  अनसुार सम्झौताम ा उल्ि शखत  िति 
अनसुारसंस्था आफैि  संचािन गने गरी ददर्न  रकम िार्ि ननाउन  ि  । 
 

पिरच्ि द २ 
प्राथलम कता ि त्र र संस्थाको सूची  दताि 

३.      प्राथलम कता ि त्रहरू 
चााँगनुारायण नगरपालिकाि   अनदुान उपिब्ि गराउन प्रस्ताववत  कायिक्रम का  स्वी कृती   द हायका 
प्राथलम कताका आिारम ा गनुिपनेि : 

३.१  म वहिा, दलित, आददवासी  नननाती  र  वपिलडएका सम दुायहरुसंग सम्बश्ित आयमू िक, सी पमू िक, 

रोनगारीलसनिना एव िम ता ववकास गनि कायिक्रम हरु 
३.२ सम्पदा संरिण र पयिटन ववकास  सम्ब्िी  कायिक्रम हरु, 

३.३ सरसफाई, फोहोरमै िा ब्यबस्थापन, वाताबरण संरिण, सम्वििन र ववकास सम्ब्िी  कायिक्रम हरु, 

३.४  ववपद नोशखम  ्यनुी यकरण सम्ब्िी  कायिक्रम हरु, 

३.५  सम दुायम ा आिािरत सहिालगताम िुक कायिक्रम हरु, 

३.६  िहरी तथा ग्रालम णा गिरबी  ्यनुी करणम ा सहयोग पयुािउन  कायिक्रम हरु, 

३.७ बाि ववकास, बािश्रम  उ्मू िन, बािस्वास््य, बािशििा, बािअलिकार, बािम नोववज्ञान  सम्बश्ि 
कायिक्रम हरु । 

३.८ ख िकुद ववकाससाँग सम्बश्ित कायिक्रम हरु 

३.९  स्थानी य टोि,  सम दुायका िम ता ववकास,  ननच तना अलिवदृद,  पूवाििार ववकास,  साम ाशनक  पिरचािन  
एवं सहिागी तामू िक कायिक्रम  

३.१०स्थानी य श्रोत र सािन पिरचािन हनु  कायिक्रम हरु  । 

३.११  ज्य ष्ठ नागिरक, अपांगता िएका ब्यशि,  तथा अलत लबपन्न पिरवारको स्वास््यम ा सिुार गने 
कायिक्रम हरु  । 

३.१२ न पाि सरकार र नगरपालिकाको उद्द श्य हालसि गनि सहयोग पयुािउन  कायिक्रम हरु 

३.१३ दीगो ववकासको िक्ष्य हालसि गनि सहयोग पयुाउन  कायिक्रम हरु । 

३.१४  आलथिक सहायताको हकम ा: 
क)   अिि असहाय ववराम ी  , ख)   अपाङ्ग, 
ग)   ब खची व्यशिहरु 
३.१५ प्राकृलतक ववपशत्त तथा ववपद्मा पर का असहाय व्यशि तथा पिरवारहरु 



 

 

३.१६ चााँगनुारायण नगरपालिकाम ा कायिरत कम िचारीहरुिार्ि नवटि रोगिागी  (म टुु, म गृौिा, क्या्सर) 
स्वास््य उपचार गनि पर म ा ।  

४.     सूशच दताि 
नगरपालिकाबाट प्रदान गिरन  संस्थागत तथा कायिक्रम  अनदुानका िालग नगरपालिकाको सूचना  अनसुार  
सूशच  दताि  गनुि  पनेि  ।  सूची   दताि  गदाि  द हाय  बम ाशनम   कागनातहरु  प ि गनुिपनेि । तर 
आलथिक सहयोगका िालग िन  सूची  दताि हनुपुनेिैन  । 
सूची  दताि गनिका िालग आवश्यक कागनातहरुः 
१.     लनव दनका सक्कि प्रलत 

२.      संस्था दताि प्रम ाणपत्रको प्रलतलिपी  नववकरण सवहत 

३.     आयकर दताि प्रम ाणपत्रको प्रलतलिपी  अशघल्िो आ.व.को कर चिुा प्रम ाण सवहत 

४.     संस्थाको वविानको प्रलतलिपी  
५.     गत आ. ब. को ि खा पिरिण प्रलतव दनको प्रलतलिपी  
६.     संस्थाको संचािक सलम लत वा कायि सलम लतको बैिकको लनणिय प्रलतलिपी  
७.     वडाि  कायिक्रम  उपयिु िलन गर को लसफािरिको सक्कि पत्र । 

८.     अशघल्िो  वषिम ा (यदद अनदुान लिएको िए)  प्राप्त गर को सहयोग रकम  र सोबाट िएका 
उपिशब्ि, खचिको लबबरणसम्बश्ित पदालिकारीि  प्रम ाशणत गरी प ि गनुि पने  । 
९.     सम ान कल्याण पिरषदम ा आवि िएको वा शनल्िा प्रिासन कायािियम ा साम ाशनक संस्थाको 
रुपम ा दताि  िएको प्रम ाण पत्रको प्रलतलिपी , 
१०.   नगरपालिकाको गैर सरकारी संस्थाको म ौनदुा सूशचम ा सशुचकृत िएको प्रलतलिपी  
११.    संचािन गिरन  बावषिक वा पटक  कायिक्रम को ववस्ततृ वववरण । 
१२.    संस्थाको गत वषिको आय ब्यय वववरण र हािको आलथिक अबस्था नलनन  कागनपत्रहरु   
१३.    चाि ुआलथिक वषिम ा संचािन गने कायिक्रम हरुको  वववरण । 
१४.   संस्थाको सञ्चािक सलम लत वा कायि सलम लत सदस्यहरुको वववरण । 
उपरोि कागनपत्रहरु संस्थाको अध्यि वा सशचवबाट प्रम ाशणत गरी िाप िगार् प ि गनुि पने । 

पिरच्ि द ३ 
अनदुान तथा आलथिक सहायताको प्रकार र प्रवक्रयाहरु 

५.     अनदुानका प्रकारहरु 
(क) संस्थागत अनदुान 
(ख) कायिक्रम  अनदानv 
(ग) आलथिक सहायता 
६.   अनदुान ववतरण गनि प्रवक्रयाहरु 
(क)  संस्थागत  अनदुान : 



 

 

कुनै पलन सरकारी संस्था, अििसरकारी संस्था,सहकारी संस्थावा कानून बम ोशनम   स्थावपत  गैर नाफामू िक  
संस्थाहरुिार्ि ययससंस्थाि  प ि गर कोप्रस्ताव  दफा ३ म ा उल्ि शखत प्राथलम कताको आिारम ा कायिक्रम  
स्वी कृत गरी संस्था आफैि  सम्पूणि कायि गने गिर प्रगलत वववरणका आिारम ा लनकासा उपिब्ि गरार्न ि 
। तर िरुुम ा स्वी कृत कायिक्रम को एकलतहार्  रकम  प श्की स्वरुप उपिब्ि गराउन सवकन ि  ।प्रथम  
वकस्ता प श्कीवाट कायिक्रम  संचािन गदाि नगरपालिकािाई नानकारी ददन ुपने रअश्तम   वकस्ता  रकम  
िन  कायिसम्पन्न िए प्ात म ात्र उपिब्ि गराउन सवकन  ि । यसरी सम्बश्ित संस्थाि  कायिक्रम  
बनार् खचि गनेगिर  लनकासा  पिाउाँदा उि कायिको ि खा परीिण प्रलतव दन  सम  त  उपिब्ि गराउन  
व्यवस्था सम  तसम्झौताम ा उल्ि ख गनुि पनेि । 

(ख) कायिक्रम  अनदुान  : 
कुनै पलन सरकारी संस्था, अििसरकारी संस्था,सहकारी संस्था वा कानून बम ोशनम  स्थावपत गैर नाफामू िक  
संस्थाहरुिार् ययससंस्थाि  प ि गर को प्रस्तावको दफा ३ म ा उल्ि शखत प्राथलम कताका आिारम ा कायिक्रम  
स्वी कृत गिरन ि  । 

उि कायिको नगरपालिकाबाट गदित साम ाशनक सलम त तथा नगरकायिपालिकाबाट खटाईएको कम िचारी 
एवं नगरपालिकाि  आवश्यक िान को अ्य कुनै सलम लत वा पदालिकारीि  अनगुम न मू ल्यााँकन  गिर कायि 
प्रगलत वववरणका आिारम ा सोििनाि स्वरुपरकम  उपिब्ि गराउन गरार्न ि ।  तर िरुुम ा स्वी कृत 
कायिक्रम को एकलतहार् रकम  प श्की स्वरुप उपिब्ि गराउन सवकन ि । अश्तम  वकस्ता रकम  िन  
कायि प्रगलत र कायि सम्पन्न िए प्ात म ात्र उपिब्ि गराउन सवकन  ि । 
७.  आलथिक  सहायता : 

 आलथिक सहायताका िालग व्यशि वा संस्थाको लनव दन प्राप्त िए पलि स्वी कृत बन टको पिरिी  लित्र रही 
अलिकार प्राप्त अलिकारीि  द हाय बम ोशनम  रकम  ििुानी  गने लनणिय गनि सक्न ि । 

क. प्रम खुबाट  रु.२०००।– सम्म  

ख. कायिपालिका लनणियवाट  रु.५०००।– सम्म  

पिरच्ि द ४ 

अनदुानका ि त्रहरु  
८. अनदुानका ववषयगत ि त्रहरु  
८.१   िैशिक तथा ननच तनामू िक कायिक्रम हरु 

८.२   बिृ विृा आश्रम हरु संचािन सम्बश्ि कायिक्रम हरु 

८.३   राहत तथा पनुिस्थापना सम्बश्ि कायिक्रम हरु 

८.४  वातावरण, नि बाय ुपिरवतिन सम्बश्ि संरिण, ववकास र सम्बद्र्िन सम्बश्ि     कायिक्रम हरु 

८.५   प्रकोप तथा ववपद व्यवस्थापन र पवुि तयारी सम्बश्ि  कायिक्रम हरु 

८.६   स्वास््य शिववरहरु, रिदान कायिक्रम हरु, ववि ष खोप कायिकम हरु 



 

 

८.७   अपाङ्ग बािबालिका ह रचाह, उिार, शििा र पनुिस्थापना सम्बश्ि कायिक्रम हरु 

८.८   म सानघाट, शचहान, वक्रया पतु्री  दाह संस्कार व्यवस्थापन  सम्बश्ि कायक्रम हरु  । 

८.९   स्वबासी  (सकुुम्बासी ) सम स्या सम ािान सम्बश्ि कायक्रम हरु 

८.१० घर ि ुबाि श्रलम क सम्बश्ि कायक्रम हरु 

८.११  सडक बाि बालिकाका पनुस्थापना, शििा, उिार सम्बश्ि कायिक्रम हरु 

८.१२ व वािरस सडक म ानव (म ानलसक रोगी ,विृ, घर बार लबवहन म ालनसहरु ) सम्बश्ि   कायक्रम हरु 

८.१३  ब रोनगारका िालग सी पम िुक तािीम  (गैर नाफाम िुक) सञ्चािन गनि संस्थाहरु  : 
८.१४ विृारोपण (नदी वकनार, सडक प टी, साविनलनक स्थि आदद) सम्बश्ि काय गनि संस्थाहरु  ८.१५ 
स्थानी य िाषा, संस्कृलत संरिण र ववकास सम्बश्ि सम्बश्ि कायिक्रम हरु 

८.१६ राविय तथा अ्तराविय सम्पदा संरिण, ववकाससाँग सम्बि सम्बश्ि कायिक्रम हरु 

८.१७ ऐलतहालसक  पोखरी,  उिान,  पाटी,  पौवा,  सत्ति,  म श्दर,  गम्बा,  द वि आददका  संरिण,  सम्बद्र्िन,  

ववकाससम्बश्ि कायिक्रम हरु 

८.१८ स्थानी य नात्रा, पवि, उयसव र यस्तै प्रकारको सम्बश्ि कायिक्रम हरु 

८.१९ ख िकुदका ववकाससाँग सम्बश्ित स्थानी य, शनल्िा तथा राविय स्तरका सम्बश्ि कायिक्रम हरु 

८.२० स्थानी य ननच तना म िुक सकारायम क सोच अलिववृि गराउन  उि श्यि  संचालित कायिक्रम हरु 
ख     कायिक्रम  अनदुान 
१.   स्वास््य संस्था, ववझािय  तथा साम दुायी क िवन आदद, लनम ािणम ा  आलथिक  तथा प्राववलिक  सहयोग 
: 
ववझािय र साम दुावयक  िवन लनम ािण,  सिुार,  शनणोिार,  म म ित गनिका िालग आलथिक वा प्राववलिक सहयोग 
आवश्यक िएका लिशखत नानकारी कायािियि  प्राप्त गरी स्वी कृत िएम ा, प्राववलिकबाट पषु्ट्यार् गिरएका 
िागत अनमु ान, अ्य लनकायको सहिागी ता सम्बश्ि लिशखत  प्रलतबिता, सम्बश्ित  पिि  व्यहोनि 
आलथिक तथा  प्राववलिक  िागत म लु्य खिु को  वववरण सवहतको  कागनातिाई  आिार लिईन ु पने 
ि ।  ययस्ता िवन लनम ािणम ा सहयोग उपिब्ि गराउाँदा कुि िागतको िैसठ्ठी  प्रलतिति  हनु आउन  
रकम  वा पााँच िाख ि्दा बवढ नहनु  गरी उपिब्ि गराईन  ि ।  

२.  स्वास््य, शििा, िाषा, संस्कृलत, म  िलम िाप  क ्र, पाटी पौवा सति, ख िकुद, विृारोपण, वातावरण 
संरिण, ववकास तथा संबद्र्िन  सम्बश्ि कायिक्रम  : 

क)    म ाग रकम को प्रयोनन, उद श्य र सो को प्रयोगबाट नगरपालिका वा नगरवासी िार्ि हनुसक्न  
प्रययि वा अप्रययि फाईदाको म ापन सवहतको अनदुान म ाग लनव दन लनव दकबाट प्राप्त गनुिपने ि  । 
ख)    म ाग अनसुारका कायिक्रम  संचािन हनु  स्थान र िागतको यवकन र सो कायिक्रम  संचािन गनि 
िाग्न  खचिव्यहोने श्रोतहरु लनव दकबाट स्पष्ट खिुाउन पने ि । 
ग)  यस्ता  कायिक्रम हरू नगरकायिपालिकाको बैिकबाट वा नगर कायिपालिका बैिकबाट अलिकार 
प्रययायोनन िए अनसुार स्वी कृत िई कायाि्वयन गिरन  ि । 



 

 

घ)   आलथिक सहायता तथा कायक्रम  सहयोगको नानकारी सम्बश्ित संस्था वा व्यशििाई सम ाशनक 
लबकास िाखाि  स्वी कृलत िएको लम लति यथािक्य चााँडा ददन ुपने ि । 

 

३.      ख िकुद 

(क) सम्बश्ित वडाबाट ख िकूद कायिक्रम  संचािन गनि उपयिु र आवश्यक ि िनी  गर का लसफािरस 
पत्र । 
(ख) सम्बश्ित कायि सलम लति  नगरपालिकासाँग आलथिक सहयोग लिर् कायिक्रम  संचािन गने िलन गर का 
लनणिय र नगरपालिकाम ा सम्पकि  र सम ्वय गने पदालिकारीको नाम  र पद खिु को आलिकारीक पत्र । 

(ग) सम्बश्ित लनकायम ा दताि िएको प्रम ाण पत्रको नववकरण सवहतको प्रलतलिपी   । 
(घ) वविानको प्रलतलिपी   । (पवहि  प ि िएको िए आवश्यक नहनु ) 
(ड)   ख िकुद सञ्चािन सम य तालिका सवहत ववष्ट्ततृ वववरण 

म ाथी  उल्ि शखत वववरण सवहत ख िकुदको िालग आलथिक सहयोग म ाग िएम ा उपयिु र आवश्यकताको 
आिारम ा द हाय बम ोशनम  सम्म  सहयोग उपिब्ि गराउन सक्न ि ।  

अ. फुटबि, िलिबि,करााँट  नस्ता ख िकुदको िालग  

 शनल्िा स्तिरय प्रलतयोलगताम ा रु.२५,०००।– 

 नगर स्तिरय प्रलतयोलगताम ा रु. २०,०००।– 

 वडा वा टोि स्तिरय प्रलतयोलगताम ा रु.५,०००।– 

आ.  ट बि ट लनस, व्याडलम ण्टन, डौड नस्ता ख िकुदको िालग  

 शनल्िा स्तिरय प्रलतयोलगताम ा रु.१५,०००।– 

 नगर स्तिरय प्रलतयोलगताम ा रु. १०,०००।– 

 वडा वा टोि स्तिरय प्रलतयोलगताम ा रु.३,०००।– 

र्. बवुिचाि, बाघचाि, क्यिरम बोडि नस्ता ख िकुदको िालग  

 शनल्िा स्तिरय प्रलतयोलगताम ा रु.१०,०००।– 

 नगर स्तिरय प्रलतयोलगताम ा रु. ८,०००।– 

 वडा वा टोि स्तिरय प्रलतयोलगताम ा रु.२,०००।– 

४.१    औषिी  उपचार 

नगरपालिकाि  औषिी  उपचारका िालग सहयोग उपिव्ि गराउाँदा लनम्न प्रवक्रया अविम्वन गनेि : 

क)     सम्वश्ित व्यशि वा नी नका अलििावक वा नी नको संरिकको लनव दन । 



 

 

ख)    लनव दन  साथ सम्वश्ित  अस्पताि,  नलसिङ  होम  वा स्वास््य शक्िलनक  वा नााँच गने 
स्वी कृत शचवकयसकि  नााँच गर का प्रम ाणका  प्रलतलिपी   । यस्ता कागनात लनव दन ददन  लम लत 
ि्दा १ एक म वहना पूरानो िएम ा म ा्य हनु िैन । 
ग)     सम्वश्ित  शचवकयसकि  उपचारका िालग  ि खी  ददएका  औषिी हरुको  वववरण  र सो 
खिरदका  िालग  अनमु ालनत िाग्न  खचिको वववरण  । 
घ)    कडा रोग िालग  अपर िन गनुिपने,  कुनै अङ्ग फ नुिपने वा उपचारका िालग  ि रै खचििाग्न  
िएम ा सोका िालग म  लडकि वोडिको सफािरस प ि गनुि पनेि । 
ङ)    औषिी  उपचार सहयोग एक व्यशििार् रोग र उपचारको प्रकृलत ह री नगर प्रम खुको 
लनणािय अनसुार एक पटकम ा रु.१०,०००।(दिहनार रूपैंया) सम्म  सहयोग उपिव्ि गराउन 
सक्न ि । तर उपलबलनयम   (घ)  वम ोशनम   म  लडकि  वोडिको  लसफािरस  सहीत  सहयोग  
म ाग  िएको  हकम ा नगरकायिपालिकाकोवैिकम ा प ि गरी लनणिय िए वम ोशनम  अलिकतम  रू 
१००,०००।– (एकिाख रूपैंया) सम्म  सहयोग उपिव्ि गराउन सवकन ि । 
(च) औषिी   उपचार  सहयोग  उपिव्ि  गराउंदा नगरपालिका  साम ाशनक ववकास 
िाखा(स्वास््य)बाट उिान िई आलथिक प्रिासन िाखा सम  तको बन ट सम्ब्िी  राय लिई प्रम खु 
प्रिासकीय अलिकृत सम ि प स अुन ि । 

४.२   प्रकोप व्यवस्थापन सहयोग 

नगरपालिकाि  प्रकोप व्यवस्थापनको िालग सहयोग उपिव्ि गराउाँदा लनम्न प्रवक्रया अविम्वन 
गनेि ।  

क. आगिागी  वा वावढ पवहरोि  घर नग्गा वा िन सम्पलत नष्ट िएम ा सम्वश्ित व्यशि वा नी नको 
नशनकको पिरवारि  न पािी नागिरकता प्रम ाण पत्रको प्रलतलिवप सवहतको लनव दन ददन ुपनेि । 

ख. लनव दन  साथ सम्वश्ित  वडाको शिफािरस पत्र,  प्रहरी प्रिासनको िलत वववरण सवहतको 
शिफािरस पत्र । यस्ता कागनात लनव दन ददन  लम लत ि्दा १ एक म वहना पूरानो िएम ा म ा्य 
हनु िैन । 

ग. आगिागी  वा वावढ पवहरोि  घर नग्गा वा िन सम्पलत नष्ट िई सहयोग  उपिव्ि  गराउंदा 
नगरपालिकाको तोवकएको िाखावाट उिान िई आलथिक प्रिासन िाखा सम  तको बन ट सम्ब्िी  
राय लिई प्रम खु प्रिासकीय अलिकृत सम ि प स हनु ि । 

घ) आगिागी  वा वावढ पवहरोि  घर नग्गा वा िन सम्पलत नष्ट िएको पिरवारिाई िलतको वववरण 
ह री नगर प्रम खुको लनणािय अनसुार एक पटकम ा रु.१०,०००। (दिहनार रूपैंया) सम्म  
सहयोग उपिव्ि गराउन सक्न ि ।  तर िन नन सम  त िूिो म ात्राम ा िलत िएको िएम ा 
नगरकायिपालिकाको वैिकम ा प ि गरी लनणिय िए वम ोशनम  अलिकतम  रू.१००,०००।– 
(एकिाख रूपैंया) सम्म  सहयोग उपिव्ि गराउन सवकन ि । 



 

 

५.    िात्रवशत्त 
नगरपालिका ि त्रलित्रका सरकारी तथा नी शन ववद्याियम ा अध्ययनरत गरीव  तथा  न ह ्दार 
ववद्याथीहरुिार्ि लनम्नआिारहरू लब् षणा गरी िात्रवतृ्ती  उपिव्ि गराईन ि : 

क) िात्रवलृत उपिब्ि गराउनपुने खवस्थाको ववध्याथीिाई नगरपालिका ि त्रलित्र संचालित 
ववध्याियम ा लनिलु्क अध्ययन गराउन म ाथी को प्रवक्रया बम ोशनम  िनोट गरी लसफािरस गिरन  
ि । प्रयय क संस्थागत ववध्याियि  कूि िनािको १० प्रलतित ववपन्न  पिरवारका ववध्याथीिाई 
नगरपालिकाको लसफािरसम ा लनिलु्क अध्ययन गराउन ुपने ि । लनश्त आय निएका लबपन्न 
पिरवारका वािवच्चा, िािररीक अपाङ्ग, अलििावक निएका वािबालिका, दलित, लबपन्न नननाती  
एव सकुुम्वासी का बािबालिकाहरुिार् यो िात्रवतृ्ती  का िालग  प्राथलम कता  ददईन ि। 

ख)     िात्रवतृ्ती का िालग ववद्याथी  वा अलििावकि  सम्वश्ित वडाबाट िात्रवतृ्ती  आवश्यक 
िएको िलन वकटानी  साथ गर का लसफािरस पत्र र सम्वश्ित ववद्याियको एक वषिको िाग्न  
कुि िैशिक खचि खिुार् गर का लसफािरस पत्र साथ लनव दन पत्र प ि गनुि पनेि । 

ग)    यसरी  प ि  िएपिी  साम ाशनक लबकास िाखा / शििा िाखाि   आवश्यक  कुरा  
वझुी   वदीम ा  एक  वषिका  िालग  िात्रवतृ्ती  उपिव्ि  गराउन  लनम्न  व्यहोरा  सवहत  
खिुार्  लसफारीस  नगरपालिका  सम ि  प ि  गनेि  ।  

घ)   स्वी कृती का  िालग प ि हनु आएका िात्रवतृ्ती  सम्म ्िी  आव दन साम शनक सलम लतम ा प ि 
गरी लनणािय िए बम ोशनम गनुिपने ि ।लबध्यािय शििा परुा गरी उच्च शििा अध्ययन गनि 
कदिन िएका तथालनश्त आय निएका लबपन्न पिरवारका ववध्याथी, िािररीक अपाङ्ग, दलित, 

लबपन्न नननाती  एव सकुुम्वासी का ववध्याथीहरुिार् कायिपालिका बैिकबाट लनणािय िए बम ोशनम  
यो िात्रवतृ्ती  प्रदान गिरन  ि ।अध्ययनको लबषयह री िात्रवतृ्ती को कुि सहयोग रकम  वावषिक 
रु.३०,०००। (ती स हनार) ि्दा वढी हनु  िैन । िात्रवतृ्ती  उपिव्ि गराउन /नगराउन  
अलिकार नगरपालिकाम ा सरुशित रहन ि । 
ङ) िात्रवतृ्ती  पाउन  ववद्याथीि  नगरपालिकावाट रकम  िग का लम लति १५ ददनलित्र िैशिक 
साम ाग्री   खिरद गर का ववि , कि न वफ को ववि िपािर् साम ाशनक लबकास िाखा ( शििा) 
म ा प ि गनुिपनेि । 
च) ववद्याथीि  ववद्याियका हर क पिरिाका नलतनाका प्रम ाशणत प्रलतलिपी  नलतना प्राप्त गर को 
लम लति  ७ ददनलित्र साम ाशनक लबकास िाखा / शििा िाखाम ा प ि गनुि पनेि । सोही नलतनाका 
आिारम ा िात्रवतृ्ती  लनर्तर ददन  वा नददन  लनणिय नगरपालिकाि गनि सक्न ि । 
ि)एक पटक िात्रवतृ्ती  पार्सक का ववद्याथीि  ववद्याियको वावषिक पिरिाम ा उयकृष्ट नलतना प्राप्त 
गर म ा म ात्र नगरपालिकाि  िात्रवतृ्ती  लनर्तर उपिव्ि गराउन ि  । 

पिरच्ि द ५ 

संस्थागत कायिक्रम  



 

 

८.   संस्थागत कायिक्रम  प्रस्ताव प ि गने: 
नगरपालिकाि  सूशचकृत संस्थाहरुबाट प्रस्ताव म ाग गनि सक्न ि ।  संस्थाहरुि  अनदुान म ाग 
गनुिपर म ा द हाय बम ाशनम  कागनात सवहत प्रस्ताव प ि गनिपनेि ।  तर व्यशिगत आलथिक 
सहायताका िालग लनव दन म ात्र िएपलन पगु्न ि । प्रस्तावका साथम ा प ि गनुिपने आवश्यक  
कागनातहरु : 
८.१   लनिाििरत ढााँचाका प्रस्ताव सवहतको लनव दन प्रलत   । 

८.२   संस्था दताि प्रम ाणपत्रका नववकरण सवहतकोप्रलतलिपी    । 

८.३   आयकर दताि प्रम ाणपत्र र अशघल्िो आ.व.को कर चिुा प्रम ाण सवहतकोप्रलतलिपी    । 

८.४   संस्थाका वविानका प्रलतलिपी   । 

८.५ ि खा पिरिण प्रलतव दनका  प्रलतलिपी  । 

८.६   संस्थाको संचािक सलम लतवा कायि सलम लतको बैिकका लनणिय प्रलतलिपी    । 

८.७   वडाि  कायिक्रम  उपयिु िलन गर को लसफािरिको सक्कि पत्र । 

८.८   अशघल्िा  वषिम ा (यदद  लिएका िए)  प्राप्त गर को सहयोग रकम  र सोबाट िएका 
उपिशब्ि, खचिका लबबरणसम्बश्ित पदालिकारीि  प्रम ाशणत गरी प ि गनुि पने  । 

८.९   सम ान कल्याण पिरषदम ा आवि वा शनल्िा प्रिासन कायािियम ा दताि िएको प्रम ाण 
पत्रका प्रलतलिपी  
८.१ नगरपालिकाम ा म ौनदुा सूशचम ा सशुचकृत िएको प्रलतलिपी  
८.११  संचािन गिरन  बावषिक वा पटक  कायिक्रम को  ववस्ततृ वववरण । 

८.१२ संस्थाको गत वषिको आय ब्यय वववरण  । 

८.१३  आलथिक वषिम ा संचािन गने कायिक्रम हरुको  वववरण । 

८.१४ संस्थाको कायि सलम त सदस्यहरुको  वववरण । 
९.     प्रस्ताव िनौट तथा स्वी कृलत: 

प्राप्त िएपलि  सम्बश्ित   िाखाि  पिरयोनना  िनौटका िालग  द हाय बम ोशनम   कुराहरु 
िएनिएका नााँच गनेि । प्रस्ताव िनौटका िालग द हाय बम ाशनम  िएका हनुपुनेि : 
९.१   प्रस्तावका साथम ा दफा ८ म ा तोक  बम ोशनम  कागनातहरु िएको  । 
९.२ प्राप्त कायिक्रम  प्रस्ताव नगरपालिकाको वावषिक नी लत तथा कायिक्रम को प्राथलम कताम ा पर को 
। 

९.३   प्रस्तावम ा सहयोग वा सहकायि गनि म ाग गर का कायिक्रम को हकम ा लनम्न कुराहरु स्पष्ट 
िएको हनुपुने: 

क) कायिक्रम म ा सहकाय गने संस्था तथा लनकायहरु । 

ख) कायिक्रम को संचािन गनि ववलिन्न संस्था तथा लनकायहरुबाट  ब होिरन  रकम हरु  ।  
ग) रकम  प्राप्त गने सम य  



 

 

घ) रकम  प्राप्त गने तरीका 
९.४   उल्ि शखत वववरणहरु  पूरा  िएपलि  सम्बश्ित साम ाशनक ववकासिाखावाट  संस्थाको 
कायाििय तथा कायिक्रम संचािन स्थिको लनिरिण गनि सक्न ि । लनिरिणका  क्रम म ा लनिरिण 
कतािि  संस्थाको िौलतक स्रोत सािन,ननिशि तथा िम ता सम्व्िम ा सम  त अध्ययन गनुि पनेि 
। 

९.५ साम ाशनक लबकास िाखाि  संस्थाको लनिरिण  गरी सो को प्रलतव दन  प्रस्ताव साथ संिग्न 
गरी सो प्रस्ताव लसफािरस सवहत अलिकार प्राप्त अलिकारी सम ि प ि गनुिपनेि । 
९.६   म ालथ न  सकु ि शखएका  िएता पलन  प्रस्ताव स्वी कृत गने नगने अलिकार  नगरपालिकाम ा 
लनवहत रहन ि । 

९.७    सम्झौता : 

अनदुान प्रस्ताव िनौट िर् स्वी कृती  िए प्ात सम्बश्ित संस्था र नगरपालिकाबी च सम्झौता गनपुनेि 
। 

सम्झौताका नमू ना अनसूुशच  २ म ा उल्ि ख गिरएको  ि ।  सम्झौता िए प्ात संस्थाि  
सम्झौताम ाउल्ि शखत बुाँदा बम ोशनम  कायिक्रम  संचािन गनपुनेि । तर १५ (प्र) हनार रुपैया ि्दा 
कम  अनदुान रकम  रआलथिक सहायता रकम का िालग सम्झौता गनुि पने िैन ।  

पिरच्ि द ६ 

अनदुान रकम को ििुानी  प्रवक्रया 
१०. नगरपालिकाि  संस्थागत, कायिक्रम गत र आलथिक सहायता स्वरुप प्रदान गिरन  रकम  ििुानी  गने 
प्रवक्रया द हाय बम ाशनम  हनु ि : 
सम्झौता िएपलि सम्झौताम ा उल्ि ख िएअनसुार कागनात सवहत सम्बश्ित संस्थाि  रकम  म ाग गनिपनेि 
।नगरपालिकाि   सम्झौता अनसुार पवहिो वकस्ता  रकम  बढीम ा सम्म झौतारकम का त त्ती स प्रलतित म ात्र 
उपिब्ि गराउन ुपनेि । बााँकी वकस्ता रकम  द हायका प्रगलत प्रलतित वववरणका आिारम ा उपिब्ि 
गराउन पनेि । तर अश्तम  वकस्ता रकम  िन   कायिसम्पन्न प्रलतव दनका आिारम ा म ात्र  उपिव्ि 
गराउन पनेि ।  

रकम  उपिब्ि गराउन   आिारहरु : 
क)    पवहिो वकस्ता सम्झौता रकम का ३३ प्रलतित प श्की स्वरुप उपिब्ि गराउन सक्न  । 
ख)    दोश्रा वकस्ता  काम  सम्पन्न गर को प्रलतव दनका  आिारम ा ३३ प्रलतित  पवहिो  वकस्ताको 
उपिब्ि गराउन  । दोश्रो वकस्ताका प श्की फछ्र्यौट गिर बााँकी ३७ प्रलतित वा खचि रकम  (िागत 
रकम  ि्दा बढी नहनु  गरी )सोििनाि ददन  । 
११.    संस्थािार्ि उपिब्ि गराउन  रकम  एकाउ्टप यी  च क म ाफि त हनु ि । 
१२.    दिहनार रुपैयासम्म को सहयोग संस्थािार्ि परैु उपिब्ि गरार्न ि र सो ि्दा बढीको सहयोग 
सम्झौताम ा उल्ि ख गिरएअनसुार वकस्ताबश्दम ा उपिब्ि गरार्न ि  । 



 

 

१३.    दि हनारसम्म का संस्थागत वा कायिक्रम  अनदुान संस्थािार्ि उपिब्ि गराउाँदा सम्झौता नगिर 
खचि प्रम ाणका  आिारम ा एकम षु्ठ उपिब्ि गराउन सवकन ि । 
१४.   सम्झौता अनसुारका कायि निएम ा बांकी रकम  उपिब्ि गरार्न  िैन र सो सम्झौता गनि 
संस्थाहरुबाट अनदुान वापत उपिब्ि गरार्एका रकम  सरकारी बााँकी सरह असिु उपर गिरन ि  । 
१५.   प्रगलत वववरण प ि नगनि संस्थाहरुिार्ि पनुः संस्थागत तथा कायिक्रम  सहयोग उपिब्ि गरार्न 
िैन । 
१६.    म ालथ ननुसकैु ि शखएका िएतापलन व्यशिगत आलथिक सहायता रकम  बढीम ा रु.१००००।–
सम्म  हनु ि र उि रकम  लनव दनका आिारम ा अवस्था ह री उपिव्ि गराउन सवकन ि  ।  आलथिक  
सहायता उपिब्ि गराउन  वा नगराउन  अलिकार नगरपालिकाम ा लनवहत रहन ि । 
१७.    यस लनदेशिकाम ा तोवकए ववपिरत अनदुान ववतरण गिरएम ा, ययस्ता आद ि ददन , आद ि ददन 
लसफारीस र सहयोग गने एव ििुानी  ददन  कम िचारी तथा पदालिकारीबाट असिु उपर गिरन  ि ।  

पिरच्ि द ७ 
लनिरिण, अनगुम न तथा म लु्यााँकन प्रलतव दन 

१८.   सम्झौता अनसुारका कायि िए निएका सम्ब्िम ा नानकारी लिन सम्बश्ित िाखाि  लनिरिण 
वा अनगुम न गनुिपनेि ।  यसरी सम य सम यम ा लनिरिण, अनगुम न तथा मू ल्यााँकन गरीएका प्रलतव दन  
सम्बश्ित िाखाि  साविनलनकगनुिपनेि  । 
१९.   यसरी  लनिरिण, अनगुम न तथा मू ल्यााँकन कायिम ा सहयोग पयुािउन ुसम्बश्ित संस्थाका कतिव्य 
हनु ि  । 

२०.   संस्थाि कायिक्रम  सञ्चािनम ा िाग्न  आवश्यक सम्पूण साम ाग्री हरुका व्यवस्थापन आफैि  गर  
नगर का ववषयम ा सम  त अनगुम न गनुि पनेि । 

२१.   अनगुम न र मू ल्यााँकनबाट प्राप्त प्रगलत  वववरणका आिारम ा म ात्र बााँकी अनदुानका  वकस्ता रकम  
ििुानी का  िालग लसफारीस गनुि पनेि । 

२२.   म ालथ ननुसकैु ि शखएका िएतापलन आलथिक सहयोग रकम का ििुानी  लनयम ानसुार प्रलतव दन  
आवश्यक निएकोस्पष्ट नी लतगत लनणिय िएकाको हकम ा अनगुम न तथा मू ल्यााँकन प्रलतव दनका आवस्यकता 
पनि िैन । 

पिरच्ि द ८ 
लबलबि 

२४. कारबाहीः  यस लनदेशिका ववपिरत आलथिक अनदुान तथा सहयोग ववतरण गिरएम ा, ययस्ता आद ि 
ददन , आद ि ददन लसफारीस तथा सहयोग गने र ििुानी  गने कम िचारी तथा पदालिकारी बाट असिु उपर 
गिरन ि ।  

 

 



 

 

अनसूुशच १ 
पिरयोनना प्रस्ताव 

कायिक्रम का प्रस्ताव र लनब दनको ढाचा  

१)        संस्थाका नाम  : 
२)        संस्था दता लम लत  : 
३)          नववकरण  लम लत : 
४)       संस्था दता िएका कायाििय  : 
५)        संस्थाका  कायिि त्र  : 
६)        संस्थाका कायाििय रह का स्थान : 
७)        संस्थाका सदस्य संख्या : 
८)       कायिक्रम का शिषिक ...........................  

९)       कायिक्रम  स्थि ...................... 
१०)      िशित वगि....................................... 
११)      िशित संख्या....................................... 
१२)      कायिक्रम का िागत 

(क)      िागत अनमु ान 

(ख)      संस्था आफैि  ब होने रकम  र प्रलतित  : 
(ग)     चााँगनुारायण नगरपालिकाबाट अप िा गिरएका रकम  र प्रलतित  : 
(घ)      अ्य लनकायबाट पाउन सहयोग रकम  र प्रलतित  : 
१३)      प्राववलिक सहयोग आवश्यक पने÷नपन : 
१४)      संयिु िगानी म ा सञ्चािन हनु िए सा सम्बश्ि वववरण............................... 
१५)      िगानी  व्य होन श्रोत.................................... 
१६) कायिक्रम  ववववरण 
(क) यसअशघ यस्तै खािका कायिक्रम  संचािन िए निएका  : 
(ख)      संचािन गर को िएम ा अ्य संस्था संग सहयोग लिए÷नलिएका  : 
(ग)      सहयोग लिएका िएम ा लिएका  संस्थाहरु  : 
(घ)      हाि उि कायिको अवस्था  : 
१७)      अ्य वववरणहरु  : 
संस्थाका पदालिकारीहरुका  नाम ाविी  : 
अध्यि  : उपाध्यि  : 
सशचव  : सह सशचव  :  
कोषाध्यि  



 

 

सदस्यहरु  : सदस्यहरु  :सदस्यहरु  :सदस्यहरु  : 
 
 

 
 
 
 
 

अनसूुची  २ 
सम्झौताका ढांचा 

चााँगनुारायण नगरपालिका र ...........................संस्था बी चलम लत..................................म ा सम्म झौता 
पत्रनगरकायिपालिकाको कायाििय (नसिार्ि यसपलि प्रथम  पि िनी  सम्बोिन गिरनि) र श्री  ............... 
संस्था ( नसिार्ि यसपलि दवितत्ती य पििलन सम्बोिन   गिरन ि) का बी च सू.न.पा.का लम लत    ....  
लनणिय अनसुार........................स्थानम ा    ...................................................  कायिका  गनिका  
िालग       प्रथम   पिि  
रु..........रकम   उपिब्ि गराउन र दोश्रा पिि  ................काय  गनि गिर  तपशिि  बम ोशनम का  
िति,  ब्द न तथादावययवका अलिनम ा रही गनि सम्झौतापत्रम ा स्वत्त्र म ्नूरीका साथ सही िाप गरी 
१/१ प्रलत बशुझ लियौ–ददयौ । 

ितिहरु 
१.  कायिक्रम को  सम्झौता रकम ...............हनु ि, प्रथम  पिि  कायिक्रम   िरुु गनि ३३ प्रलतित प शश्क 
उपिब्ि गराउन ि  । 

२.      दोश्रा पिि  कायिक्रम  ................... लम लत  र सम य लित्र      सम्पन्न गरी सक्न ुपनेि ।  
सम्पादन गिरन  कायि गणुस्तिरय हनु ुपनेि । 

३.      प्रथम  पिि  कायि सम्पादनको प्रगलतका आिारम ा दोश्रो वकस्ता रकम  दवितत्ती य  पििार्ि 
सोििनाि/प श्की  स्वरुप उपिब्ि गरान पनेि । 

४.     प्रथम  पिको तफि बाट खटार्एका कम िचारीि  सम्पाददत कायिको सम य सम यम ा अनगुम न तथा 
म लु्यांकन गनुि पनेि । 

सो को प्रलतव दन प्राप्त िएपलि दोश्रो वकस्ता ििूानी का  िालग प्रवक्रया  अगाडी  बढार्न ि । अश्तम   
वकस्ता  रकम कायि सम्पन्न नगरी ििुानी  गिरन  िैन । कायि सम्पन्न िएको सात ददन लित्र काय सम्पन्न 
िएका दरु् प्रलत प ि िए प्ात म ात्र अश्तम  वकस्ता रकम  ििुानी  ददईन ि  । 

५.  यस सम्झौता बम ोशनम  ददती य पिि काम  िूरु नगर म ा वा काम  िूरु गरी बी चम ा िोड म ा वा 
कबूलियत बम ोशनम  काम  नगर म ा प्रथम  पिि ................. कायिका सम्झौता िंग गनि सक्न  ि । 
यसरी सम्झौता िंग गिरएम ा दवितत्ती य पिि  प्रथम  वकस्ता वा प श्की वापत कुनै रकम  लिर् सक का िएम ा 
सरकारी बांकी सरह नूनसूक तवरबाट असूि उपर गरी लनयम ानूसार आवश्यक कारवाही गिरन ि । 



 

 

६. यो सम्झौता कायाि्वयन गदाि कूनै वववाद उयपन्न िएम ा आपसी  सहम ती बाट वववाद टुङ्गो िगार्न ि 
। सहम ती बाट वववाद टुङ्गग्याउन नसक म ा प्रचलित न पाि कानून अनसुार हन ि । 

७. यस सम्झौताम ा उल्ि ख निएका कूराहरुका हकम ा साविनलनक  खरीद ऐन २०६३, नगरपालिकाको 
अनदुान तथा आलथिक सहायता लनदेशिका, २०७४ तथा प्रचलित न पाि काननु बम ोशनम  हून ि । 
८. प्रथम  पिबाट प्राप्त सम्म झौता रकम कम  ि खापरीिण गर्नि गराउन  दावययवय दोश्रो पिको हनु ि ।  

९. कायिक्रम  कायि् वयनको कायितालिका प्रथम  पििार्ि दोश्रो पिि  उपिब्ि गराउन ुपनेि । 

यस लनदेशिका अनसुार गिरन  कायिक्रम हरुम ा उपरोि बम ोशनम का सम्म झौता अलनबायि िाग ुहनु ि ।  
यस सम्म झौताम ा िएका ववषय बाह कका ववषयम ा दबैु पिका म ्नरुीम ा थप गनि सवकन ि  । 
प्रथम  पि                           विती य पि  

.................................                                         ............................................... श्री ........................अध्यि 
श्री ...............................चााँगनुारायण नगरपालिकाका कायाििय                              ............ 
संस्था 
सािी                                                        सािी  
............................                                                ............................... 

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

                                                             सशचव 

............            .........संस्था 
ईलत सम्वत २०७  साि .......... म वहना  .................. गत रोन................ ििम  ।  

 

अनसूुशच ३ 
अनगुम न प्रलतव दन फारम  

 

१)        संस्थाका नाम  :–............................... 

 

२)        संस्थाका ि गाना :–................................ 

 

३)          संस्थाका   अध्यि   (वववरण उपिब्ि गराउन पदालिकारी):–................................... 

 

४)       कायिक्रम  िरुु लम लत  :–.................................कायि सम्पन्न हनु  लम लत............. 
 
 
 

क्र. सं.  कायिक्रम का ववस्ततृ वववरण  िक्ष्य  प्रगलत  कैवफयत 



 

 

१. सम्म झौताम ा तोवकएका कायिहरु 

लम लतम ा सम्पन्न िए/निएका    

२. कायिक्रम  प्रगलत (प्रलतितम ा)    

३ िािाश्वत ि त्र    

४ िािाश्वत वगि, व्यशि    

५     

६     

७     

८     

९   

अनगुम न तथा म लु्याङकन सचुकांक सम्म झौता अनसुार तोक्न सक्न  । 

 

कायिक्रम  सम ालप्त प्ात िािाश्वत हनु ि त्र, वग तथा सम दुायका  वववरण  : 
 

कायिक्रम का िागत व्यहोन  श्रोतहरु  : 
 

(ख)      कायि योनना........................................ 
 

–     प्रस्ताववत कायिक्रम  सम्पन्न हनु सम यावलि :......................................... 
 

–   कायि सूचारु......................................... 
 

–   पषु्ट्याईका आिारहरु............................... 
 

 
अनसूुशच ४ 
सचुी  दताि 

उपिोिा, साम दुावयक र गैरसरकारी संघ संस्थाहरुिार् सूशचदताि सूचना आवान 

आलथिक वषि .................म ा  चााँगनुारायण नगरपालिकाको  ि त्रलित्र कायि गनि र्च्िुक  
संघ,  संस्था,  संगिन,  क्िब, अध्ययन क ्र, म ण्डि, पिरषद िगायत गैर नाफामू िक 
गैरसरकारी संघ संस्थाहरुिार्ि नगरपालिकाका म ौनदुा सशुचम ासूशचकृत हनुतपिी िबम ोशनम    
कागनातहरु संिग्न  राशख १५ ददन लित्र आव दन चााँगनुारायण नगरपालिका  



 

 

..................वविाग । िाखाम ा प ि गनुिहनु यो सूचना प्रकाशित गिरएको । म्यादलित्र  
दताि हनु नआएका आव दनहरुिार्ि सूशचम ा सम ाव ि गिरन िैन । 

तपिी ि 

१.    लनव दनका सक्कि प्रलत 

२.   संस्था दताि प्रम ाणपत्रको प्रलतलिपी  नववकरण सवहत 

३.   प्यान दताि प्रम ाणपत्रका प्रलतलिपी  नववकरण सवहत 

४.   संस्थाका वविानका प्रलतलिपी  
५.   ि खा पिरिण प्रलतव दनका प्रलतलिपी  
६.   संस्थाका संचािक सलम लतका बैिकका लनणिय प्रलतलिपी  
७.   वडाि  कायिक्रम  उपयिु िलन गर का लसफािरिका सक्कि पत्र । 

८.   अशघल्िो  वषिम ा (यदद  लिएको िए)  प्राप्त गर का सहयोग रकम  र सोबाट िएको 
उपिशब्ि,  खचिका लबबरण 

सम्बश्ित पदालिकारीि  प्रम ाशणत गरी प ि गनुि पने  । 

९. सम ान कल्याण पिरषदम ा आवि िएको वा शनल्िा प्रिासन कायािियम ा दताि िएको 
प्रम ाण पत्रका प्रलतलिपी  । 

१०.      गत आ.ब.म ा नगरपालिकाम ा म ौनदुा सूशचम ा सशुचकृत िएको िए सो को 
प्रलतलिवप  । 

११.      संचािन गिरन  बावषिक वा पटक  कायिक्रम को  वववरण । 

१२.      संस्थाको गत वषिको आय ब्यय वववरण  । 

१४.      संस्थाको सञ्चािक सलम लत सदस्यहरुको वववरण । 

 
अनसूुची  ५ 

 

सचुी  म ल्यााँकनका आिारहरु 

क)  प िागत र प्राववलिक योग्यताः 
ववगत ३ वषिका अवलिम ा कायािनिुव सवहतका कागनात २० 

ववगत २ वषिका अवलिम ा कायािनिुव सवहतका कागनात १२ 

ववगत १ वषिका अवलिम ा कायािनिुव सवहतका कागनात ८ 

ख)  ववगतका काय सम्पादनः 



 

 

कायि सम्पादन वषि         अंक िार 

वावषिक २ अंकि ५ वषिको         १० 

ग)  म ाग गर  अनसुारको कागन सम्ब्िी ः 
सम्पूणि कागतहरु प ि गरी पूण रुपम ा प ि िएको           १० 

प ि नगर को           ० 

घ)   स्रोत र अवस्थाः 
१—३ िाखसम्म  वैंक म ौज्नात÷कायि पूाँनी        २० 

१—२ िाख सम्म  वैंक म ौज्नात÷कायि पूाँनी        १६ 

५०—१ िाख सम्म  वैंक म ौज्नात        १२ 

३०—५० हनार सम्म  वैंक म ौज्नात        ८ 

ङ)    कानूनी  सिम ताः 
कानूनी  रुपम ा आवश्यक सबै कागनात िएका र कुनै कानूनी सनाय नपाएको   १० 

कारवाही िएको/कािो सूशचम ा िएको                                   ० 

च)    स वाको उपिब्िताः 
आफैि गनि           १० 

सहकायि, साफ दारी बाट गनि         ८ 

संकिन गरी गनि िए                                                    ६ 

ि)    स वा पलिको 
स वा पलिका गणुस्तर ददन सक्न         १० 

स वा पलिका गणुस्तर ददन नसक्न         ६ 

न)   आवश्यक थप स वाको उपिब्िताः 
आवश्यक थप स वाको उपिब्िता हनु         १० 

आवश्यक थप स वाका उपिब्िता नहनु        ६ 
 
 

अनसुचुी  ६ 

नगरपालिका लित्र ववलिन्न कायिक्रम  गनि संघ संस्थाहरुम ा साविनलनक सूचना 
सयिववनायक नगरपालिका  ि त्रलित्र  आलथिक  वषि २०।० म ा आलथिक,  साम ाशनक,  सााँस्कृलतक  र 
ववकासका  ि त्रम ा कायिगनि गैरसरकारी संघ संस्थावाट साम ाशनक लबकासका ि त्रम ा गिरन  िगालनम ा 
दोहोरो पना हटाउन, आपसम ा पिरपरुकसम ्वय कायम  गनि, िगालनबाट नगरबालसहरुम ा अलिकतम  िाि 
हालसि गनि र स्थानी य सरकार संचािन ऐन, २०७४ अनसुार  आयोनना,  कायिक्रम   कायाि्वयन  र  
संचािन  गदािनगरपालिकासाँग  सम ्वय  राशख  गनुिपने ब्यवस्था  िए अनसुार चााँगनुारायण नगरपालिकाका 



 

 

.........................................िाखाम ा कायिक्रम का उद्द श्य, िागत, कायिक्रम स्थि, िशित समू ह 
सवहतका वववरण प ि गरी सम ्वय गर र म ात्र आयोनना, कायिक्रम  कायाि्वयनर संचािन गनि सम्बश्ित 
सब गैरसरकारी संघ संस्थाहरुिार् साविनलनक सूचना प्रकाशित गिरएको ि । 

 

........................... िाखा,  नगरपालिका 
  

आज्ञाि  
शचरशिवी  लतशम्सना 

प्रम खु प्रिासकीय अलिकृत 


