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प्रस्तावनताः शिवपरुी गाउँपाशिकाबाट  शवशिन्न व्यक्ती, सरकारी  तथा  गैर  
सरकारी  संघ  संसथाहरूिार्इ प्रदा्न  गरर्ेन आशथ्इक, प्राशवशिक, का्य्इक्रम तथ 
शिनसी मािसामा्न िगा्यतका  अ्नदुा्न शिटो, िररतो, शमतब्य्यी, पारदिशी 
एवं प्रिावकारी रुपमा प्रवाह ग्न्इ र  अ्नदुा्न प्राप्त ग्नने संघ  संसथाहरूिार्इ 
अ्निुाशसत,  िबाफदहेी,  उत्तरदा्यी ब्नार्इ पररणाम  हाशसि  ग्न्इ, शिवपरुी 
गाउँपाशिकाको कोषको सही सदपु्योग ग्न्इ र गराउ्न सथा्नी्य सरकार 
संचाि्न, ऐ्न २०७४ िे शदएका अशिकार प्र्योग गरी ्यो श्नदनेशिका ब्नार 
िाग ुगररएको ि ।
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परिच छ्ेद १

१. सकं्षिप्त नताम ि प्रतािम्ः

(क) संशषिप्त ्नाम :  ्यस श्नदनेशिकाको ्नाम शिवपरुी गाउँपाशिका 
अ्नदुा्न तथा आशथ्इक सहा्यता श्नदनेशिका २०७५” रह्ेनि ।

(ख) æप्रारमि” ्यो श्नदनेशिका का्य्इपाशिकाबाट सवीकृत िएको 
शमशतबाट िाग ुहु्ेनि ।

२.  परि्ताषता ि व्ताख्ता  :

(क) æऐ्नÆ िन्नािे सथा्नी्य सरकार संचाि्न,  ऐ्न २०७४ िाई 
ि्नाउ्ेनि ।

(ख) æसिाÆ िन्नािे शिवपरुी गाउँपाशिकाको गाउँसिािाई 
ि्नाउ्ेन ि ।

(ग) æका्य्इपाशिकाÆ िन्नािे शिवपरुी गाउँपाशिकाको गाउँ 
का्य्इपाशिकािाई ि्नाउ्ेन ि ।

(घ) æशविा्नÆ िन्नािे संसथाका सवीकृत शविा्निाई ि्नाउ्ेन ि ।

(ङ) æसञचािक सशमशत वा का्य्इकारी सशमशतÆ िन्नािे संसथाको 
शविा्न अ्नसुार का्य्इकारीको रुपमा का्य्इ ग्नने गरी गशित 
अशिकार प्राप्त सशमशतिार्इ ि्नाउ्ेन ि ।:

(च) æसंसथाÆ िन्नािे प्रचशित का्न्ुन बमोशिम गशित सामाशिक, 
आशथ्इक, साशहश््यक, िशैषिक, बौशधिक, िाशम्इक, साँसकृशतक, 
वैज्ाश्नक आशद का्य्इग्न्इ गशित संघ, संसथा, संगि्न, किब, 
अध्य्य्न केनद्र, मण्डि, पररषद ्आशद गैर सरकारी श्नका्यहरू 
र शवद्ाि्य, महाशवद्ाि्य, सवास्थ्य संसथाहरू आशद सरकारी 
संसथाहरूिार्इ ि्नाउ्ेनि ।

(ि) æप्रसतावÆ eGgfn] का्य्इक्रमको शवसततृ शववरण सशहत अ्नदुा्न 
माग गररएका अ्नसुशुच १ वमोशिमको श्नवेद्नसशहतको 
परर्योि्नािाईि्नाउ्ेन ि ।
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(ि) æिागतÆ िन्नािे का्य्इक्रमका िाशग िाग्ेन कुि खच्इ रकमिार्इ 
ि्नाउ्ेन ि ।

(झ) æिेखा परीषिण प्रशतवेद्नÆ िन्नािे प्रचशित का्न्ूनद्ारा 
मान्यता प्राप्त िेखा पररषिकवाट संसथाको िेखा पररषिण गरी 
शदएको प्रशतवेद्निार्इ ि्नाउ्ेन ि ।

(ञ) æसाव्इिश्नक श्नशि साझदेारीÆ िन्नािे शिवपरुी 
गाउँपाशिकासँग करार ग्न्इ ्योग्य का्न्ुनी ब्यशक् बीच िगा्नी, 
सेवा प्रवाह र िोशखम सं्यकु् रुपमा बह्न ग्न्इ रचिुक िई 
िएका करार ब्यवसथािाई ि्नाउ्ेन ि ।

(ट) æिािग्ाही समहूÆ िन्नािे प्र््यषि िाि प्राप्त ग्नने ब्यशक्हरूको 
समहूिार्इ ि्नाउ्ेन ि ।

(ि) æशविषे कोषÆ िन्नािे ऐ्न श्न्यम बमोशिम खच्इ िेख्न 
सथाप्ना िएको कोषिार्इ ि्नाउ्ेन ि ।

(्ड) æअ्नदुा्नÆ िन्नािे समािका शवशिन्न षिेत्रका शवकासको 
िाशग गाउँपाशिकाबाट कु्ैन व्यशक् वासंसथािार्इ प्रदा्न गरर्ेन 
संसथागत अ्नदुा्न, का्य्इक्रम अ्नदुा्न र पुँिीगत अ्नदुा्न 
समतेिार्इ ि्नाउ्ेन ि ।

(ढ) æका्य्इक्रम अ्नदुा्नÆ िन्नािे िागत अ्नमुा्नका आिारमा 
समझौता गरी समझौतामा उलिेख िए अ्नसुार शदई्ेन वसतगुत, 
आशथ्इक तथा प्राशवशिक सह्योगिाई ि्नाउ्ेन ि ।

(ण) æआशथ्इक सहा्यताÆ िन्नािे शवपदका सम्यमा, संक्रमण 
अवसथामा र असहा्य तथा अशत गरीव व्यशक्हरूिाई सवास्थ्य 
उपचार तथा अन्य सह्योग शव्ना िागत अ्नमुा्न व्यशक् 
वा संसथािार्इ शदई्ेन आशथ्इक तथा प्राशवशिक सह्योगिार्इ  
ि्नाउ्ेन ि ।

(त) संसथागत अ्नदुा्नÆ िन्नािे वाशष्इक ्नीशत तथा का्य्इक्रम 
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अ्नसुार समझौतामा उलिेशखत  ित्इ अ्नसुार संसथा आफैिे 
संचाि्न ग्नने गरी शदर्ेन रकमिार्इ ि्नाउ्ेन ि ।

परिच छ्ेद २

प्रताथक्मक्ता षिछेत्र ि ससंथताको सचूी द्ताता

३.      प्रताथक्मक्ता षिछेत्रहरू

 शिवपरुी गाउँपाशिकािे  अ्नदुा्न उपिबि गराउ्न प्रसताशवत  
का्य्इक्रमका  सवीकृती  दहेा्यका प्राथशमकताका आिारमा ग्नु्इप्ननेि :

३.१  मशहिा, दशित, आशदवासी ि्निाशत र शपिश्डएका 
समदुा्यहरूसंग समबनिीत आ्यमिूक, सीपमिूक, 
रोिगारीशसि्इ्ना एव षिमता शवकास ग्न्इ का्य्इक्रमहरू

३.२ समपदा संरषिण र प्य्इट्न शवकास  समबनिी का्य्इक्रमहरू,

३.३ सरसफाई, फोहोरमिैा ब्यबसथाप्न, वाताबरण संरषिण, 
समवि्इ्न र शवकास समबनिी का्य्इक्रमहरू,

३.४ शवपद िोशखम न्य्ुनी्यकरण समबनिी का्य्इक्रमहरू,

३.५ समदुा्यमा आिाररत सहिाशगतामिुक का्य्इक्रमहरू,

३.६ िहरी तथा ग्ाशमण गररबी न्य्ुनीकरणमा सह्योग प्ुया्इउ्ेन 
का्य्इक्रमहरू,

३.७ बाि शवकास, बािश्रम उनमिू्न, बािसवास्थ्य, बािशिषिा, 
बािअशिकार, बािम्नोशवज्ा्न  समबनिी का्य्इक्रमहरू ।

३.८ खिेकुद शवकाससँग समबनिीत का्य्इक्रमहरू

३.९ सथा्नी्य टोि,  समदुा्यका षिमता शवकास,  ि्नचते्ना 
अशिवशृद,  पवूा्इिार शवकास,  सामाशिक  पररचाि्न  एवं 
सहिागीतामिूक का्य्इक्रम

३.१० सथा्नी्य श्रोत र साि्न पररचाि्न हु्ेन का्य्इक्रमहरू ।
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३.११ ज्ेयष्ठ ्नागररक, अपांगता िएका ब्यशक्, तथा अशत 
शबपन्न पररवारको सवास्थ्य र शिशवकोपाि्इ्न मा सिुार ग्नने 
का्य्इक्रमहरू ।

३.१२ ्ेनपाि सरकार र गाउँपाशिकाको उद्शे्य हाशसि ग्न्इ सह्योग 
प्ुया्इउ्ेन का्य्इक्रमहरु

३.१३ दीगो शवकासको िक््य हाशसि ग्न्इ सह्योग परु ््याउ्ेन 
का्य्इक्रमहरू ।

३.१४ आशथ्इक सहा्यताको हकमा :

क) अिक् असहा्य शवरामी , 

ख) अपाङ्ग,

ग) बेखचशी व्यशक्हरू

३.१५ प्राकृशतक शवपशत्त तथा शवपद्ा परेका असहा्य व्यशक् तथा 
पररवारहरू

३.१६ शिवपरुी गाउँपाशिकामा का्य्इरत ि्नप्रशतश्निीहरु र 
कम्इचारीहरू श्निको श्रीमा्न/श्रीमती,  िशटि रोग तथा दघु्इट्ना 
(मटुु, मगृौिा, शदघ्इ, क्यानसर आदी) िागी सवास्थ्य उपचार 
ग्नु्इ परेमा ।

४. सकू्च द्ताता

 गाउँपाशिकाबाट प्रदा्न गरर्ेन संसथागत तथा का्य्इक्रम अ्नदुा्नका 
िाशग गाउँपाशिकाको सचू्ना  अ्नसुार  सशूच  दता्इ  ग्नु्इ  प्ननेि ।  सचूी  
दता्इ  गदा्इ  दहेा्य  बमाशिम  कागिातहरू  पेि ग्नु्इप्ननेि । तर आशथ्इक 
सह्योगका िाशग ि्ेन सचूी दता्इ हु्नपु्नने िै्न ।

 सचूी द्ताता गनताकता लताक्ग आवश्क कतागजता्हरः

१. श्नवेद्नको सककि प्रशत

२. संसथा दता्इ प्रमाणपत्रको प्रशतशिशप ्नशवकरण सशहत
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३. आ्यकर दता्इ प्रमाणपत्रको प्रशतशिशप अशघलिो आ.व.को कर 
चकु्ा प्रमाण सशहत

४. संसथाको शविा्नको प्रशतशिशप

५. गत आ. ब. को िेखा पररषिण प्रशतवेद्नको प्रशतशिशप

६. संसथाको संचािक सशमशत वा का्य्इ सशमशतको बैिकको 
श्नण्इ्य प्रशतशिशप

७. व्डािे का्य्इक्रम उप्युक् िश्न गरेको शसफाररिको सककि 
पत्र ।

८. अशघलिो  वष्इमा (्यशद अ्नदुा्न शिएको िए)  प्राप्त 
गरेको सह्योग रकम र सोबाट िएका उपिशबि, खच्इको 
शववरणसमबनिीत पदाशिकारीिे प्रमाशणत गरी पेि ग्नु्इप्नने ।

९. समाि कल्याण पररषदमा आवधि िएको वा शिलिा प्रिास्न 
का्या्इि्यमा सामाशिक संसथाको रुपमा दता्इ  िएको प्रमाण 
पत्रको प्रशतशिशप,

१०. गाउँपाशिकाको गैर सरकारी संसथाको मौिदुा सशूचमा 
सशुचकृत िएको प्रशतशिशप

११. संचाि्न गरर्ेन बाशष्इक वा पटके का्य्इक्रमको शवसततृ शववरण ।

१२. संसथाको गत वष्इको आ्य ब्य्य शववरण र हािको आशथ्इक 
अबसथा िश्न्ेन कागिपत्रहरू  

१३. चाि ुआशथ्इक वष्इमा संचाि्न ग्नने का्य्इक्रमहरूको  शववरण ।

१४. संसथाको सञचािक सशमशत वा का्य्इ सशमशत सदस्यहरूको 
शववरण ।

उपरोक् कागिपत्रहरू संसथाको अध्यषि वा सशचवबाट 
प्रमाशणत गरी िाप िगार पेि ग्नु्इप्नने ।
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परिच छ्ेद ३

अनुदतान ्थता आक्थताक सहता््ताको प्रकताि ि प्रक्रि्ताहरू

५. अनुदतानकता प्रकतािहरू

(क) संसथागत अ्नदुा्न

(ख) का्य्इक्रम अ्नदा्न

(ग) आशथ्इक सहा्यता

६. अनुदतान क्व्िण गनता प्रक्रि्ताहरू

(क) ससंथताग् अनुदतान :

 कु्ैन पश्न सरकारी संसथा, अि्इसरकारी संसथा, सहकारी संसथा वा 
का्न्ून बमोशिम सथाशपत गैर ्नाफामिूक संसथाहरूिार्इ ््यस 
संसथािे पेि गरेको प्रसताव  दफा ३ मा उलिेशखत प्राथशमकताको 
आिारमा का्य्इक्रम सवीकृत गरी संसथा आफैिे समपणू्इ का्य्इ ग्नने 
गरर प्रगशत शववरणका आिारमा श्नकासा उपिबि गरार्ेनि । तर 
िरुुमा सवीकृत का्य्इक्रमको एकशतहार  रकम पेशकती सवरुप उपिबि 
गराउ्न सशक्ेनि ।प्रथम शकसता पेशकतीवाट का्य्इक्रम संचाि्न गदा्इ 
गाउँपाशिकािाई िा्नकारी शद्न ुप्नने र अशनतम  शकसता  रकम ि्ेन का्य्इ 
समपन्न िए पश्ात मात्र उपिबि गराउ्न सशक्ेन ि । ्यसरी समबनिीत 
संसथािे का्य्इक्रम ब्नार खच्इ ग्ननेगरर  श्नकासा  पिाउँदा उक् का्य्इको 
िेखा परीषिण प्रशतवेद्न  समते  उपिबि गराउ्ेन व्यवसथा समते 
समझौतामा उलिेख ग्नु्इ प्ननेि ।

 (ख) कता त्ारिम अनुदतानः

 कु्ैन पश्न सरकारी संसथा, अि्इसरकारी संसथा, सहकारी संसथा 
वा का्न्ून बमोशिम सथाशपत गैर ्नाफामिूक  संसथाहरूिाई ््यस 
संसथािे पेि गरेको प्रसतावको दफा ३ मा उलिेशखत प्राथशमकताका 
आिारमा का्य्इक्रम सवीकृत गरर्ेनि ।

 उक् का्य्इको गाउँपाशिकाबाट गशित सामाशिक सशमत तथा गाउँ 
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का्य्इपाशिकाबाट खटाईएको कम्इचारी एवं गाउँपाशिकािे आवश्यक 
िा्ेनको अन्य कु्ैन सशमशत वा पदाशिकारीिे अ्नगुम्न मलू्याँक्न गरर 
का्य्इ प्रगशत शववरणका आिारमा सोिि्ना्इ सवरुप रकम उपिबि 
गरार्ेनि । तर िरुुमा सवीकृत का्य्इक्रमको एकशतहार रकम पेशकती 
सवरुप उपिबि गराउ्न सशक्ेनि । अशनतम शकसता रकम ि्ेन का्य्इ 
प्रगशत र का्य्इ समपन्न िए पश्ात मात्र उपिबि गराउ्न सशक्ेन ि ।

७. आक्थताक  सहता््ता :

 आशथ्इक सहा्यताका िाशग व्यशक् वा संसथाको श्नवेद्न प्राप्त िए पशि 
सवीकृत बिेटको पररिी शित्र रही अशिकार प्राप्त अशिकारीिे दहेा्य 
बमोशिम रकम िकु्ा्नी ग्नने श्नण्इ्य ग्न्इ सक्ेनि ।

१. अध्यषिबाट  रु.५०००।– समम

२. का्य्इपाशिका श्नण्इ्यवाट  रु.१००००।– समम

परिच छ्ेद ४

८. अनुदतानकता क्वष्ग् षिछेत्रहरू 

८.१ िशैषिक तथा ि्नचते्नामिूक का्य्इक्रमहरू

८.२ बधृि वधृिा आश्रमहरू संचाि्न समबनिी का्य्इक्रमहरू

८.३ राहत तथा प्ुन्इसथाप्ना समबनिी का्य्इक्रमहरू

८.४ वातावरण, ििबा्य ु पररवत्इ्न  समबनिी संरषिण, शवकास र 
समबधि्इ्न समबनिी का्य्इक्रमहरू

८.५ प्रकोप तथा शवपद व्यवसथाप्न र पवु्इत्यारी समबनिी 
का्य्इक्रमहरू

८.६ सवास्थ्य शिशवरहरू, रक्दा्न का्य्इक्रमहरू, शविषे खोप 
का्य्इकमहरू

८.७ अपाङ्ग बािबाशिका हरेचाह, उधिार, शिषिा र प्ुन्इसथाप्ना 
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समबनिी का्य्इक्रमहरू

८.८ शचहा्न, शक्र्या संसकार व्यवसथाप्न  समबनिी का्यक्रमहरू ।

८.९ सवबासी (सकुुमबासी) समस्या समािा्न समबनिी का्यक्रमहरू

८.१० घरेि ुबाि श्रशमक श्नवारण समबनिी का्यक्रमहरू

८.११ स्डक बाि बाशिकाका प्ुनसथा्इप्ना, शिषिा, उधिार समबनिी 
का्य्इक्रमहरू

८.१२ वेवाररसे स्डक मा्नव (मा्नशसक रोगी,वधृि, घर बार शबशह्न 
माश्नसहरू) समबनिी का्यक्रमहरू

८.१३ बेरोिगारका िाशग सीपमिुक ताशिम (गैर ्नाफामिुक) 
सञचाि्न ग्न्इ संसथाहरू  ः

८.१४ वषृिारोपण (्नदी शक्नार, स्डक पेटी, साव्इिश्नक सथि आशद) 
समबनिी का्य्इ ग्न्इ संसथाहरू  

८.१५ सथा्नी्य िाषा, संसकृशत संरषिण र शवकास समबनिी समबनिी 
का्य्इक्रमहरू

८.१६ राशट्रि्य तथा अनतराशट्रि्य समपदा संरषिण, शवकाससँग समबधि 
का्य्इक्रमहरू

८.१७ ऐशतहाशसक  पोखरी,  उिा्न,  पाटी,  पौवा,  सत्ति,  मशनदर,  
गमबा,  दवेि आशदका  संरषिण,  समबधि्इ्न,  शवकास समबनिी 
का्य्इक्रमहरू

८.१८ सथा्नी्य िात्रा, पव्इ, उ्सव र ्यसतै प्रकारको समबनिी 
का्य्इक्रमहरू

८.१९ खिेकुद शवकाससँग समबनिीत सथा्नी्य, शिलिा तथा राशट्रि्य 
सतरका का्य्इक्रमहरू

८.२० सथा्नी्य ि्नचते्ना मिुक सकारा्मक सोच अशिवशृधि गराउ्ेन 
उद्शे्यिे संचाशित का्य्इक्रमहरू
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ख     कता त्ारिम अनुदतान

१.  सवास्थ्य संसथा, शवद्ाि्य  तथा सामदुा्यीक िव्न आशद, 
श्नमा्इणमा  आशथ्इक  तथा प्राशवशिक  सह्योग :

 शवद्ाि्य र सामदुाश्यक  िव्न श्नमा्इण,  सिुार,  शिणणोधिार,  
मम्इत ग्न्इका िाशग आशथ्इक वा प्राशवशिक सह्योग आवश्यक 
िएको शिशखत िा्नकारी का्या्इि्यिे प्राप्त गरी सवीकृत 
िएमा, प्राशवशिकबाट पष्ु्यार गररएका िागत अ्नमुा्न, 
अन्य श्नका्यको सहिागीता समबनिी शिशखत  प्रशतबधिता, 
समबनिीत  पषििे व्यहो्न्इ आशथ्इक तथा  प्राशवशिक  िागत 
मलु्य खिेुको  शववरण सशहतको  कागिातिाई  आिार 
शिई्न ु  प्नने ि ।  ््यसता िव्न श्नमा्इणमा सह्योग उपिबि 
गराउँदा का्य्इपाशिकाको श्नणा्इ्या्नसुार हु्ेनि । 

२.   सवास्थ्य, शिषिा, िाषा, संसकृशत, मिेशमिाप  केनद्र, पाटी पौवा 
सति, खिेकुद, वषृिारोपण, वातावरण संरषिण, शवकास तथा 
समबधि्इ्न  समबनिी का्य्इक्रम :

क) माग रकमको प्र्योि्न, उदशे्य र सो को प्र्योगबाट 
गाउँपाशिका वा गाउँवासीिार्इ हु्नसक्ेन प्र््यषि वा 
अप्र््यषि फाईदाको माप्न सशहतको अ्नदुा्न माग 
श्नवेद्न श्नवेदकबाट प्राप्त ग्नु्इप्नने ि ।

ख) माग अ्नसुारका का्य्इक्रम संचाि्न हु्ेन सथा्न र 
िागतको ्यशक्न र सो का्य्इक्रम संचाि्न ग्न्इ िाग्ेन 
खच्इव्यहो्नने श्रोतहरू श्नवेदकबाट सपष खिुाउ्न प्नने 
ि ।

ग) ्यसता का्य्इक्रमहरू गाउँ का्य्इपाशिकाको बैिकबाट 
वा गाउँ का्य्इपाशिका बैिकबाट अशिकार प्र््या्योि्न 
िए अ्नसुार सवीकृत िई का्या्इनव्य्न गरर्ेन ि ।
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घ) आशथ्इक सहा्यता तथा का्यक्रम सह्योगको िा्नकारी 
समबनिीत संसथा वा व्यशक्िाई समाशिक शबकास 
िाखािे सवीकृती िएको शमशति ्यथािक्य शिटो शद्न ु
प्ननेि ।

३. खछेलकुद

(क) समबनिीत व्डाबाट खिेकूद का्य्इक्रम संचाि्न ग्न्इ उप्यकु् र 
आवश्यक ि ि्नी गरेका शसफाररस पत्र ।

(ख) समबनिीत का्य्इ सशमशतिे गाउँपाशिकासँग आशथ्इक सह्योग 
शिर का्य्इक्रम संचाि्न ग्नने िश्न गरेका श्नण्इ्य र गाउँपाशिकामा 
समपक्इ  र समनव्य ग्नने पदाशिकारीको ्नाम र पद खिेुको 
आशिकारीक पत्र ।

(ग) समबनिीत श्नका्यमा दता्इ िएको प्रमाण पत्रको ्नशवकरण 
सशहतको प्रशतशिशप ।

(घ) शविा्नको प्रशतशिशप । (पशहिे पेि िएको िए आवश्यक 
्नहु्ेन)

(्ड) खिेकुद सञचाि्न सम्य ताशिका सशहत शवट्ततृ शववरण

 माशथ उलिेशखत शववरण सशहत खिेकुदको िाशग आशथ्इक सह्योग 
माग िएमा उप्यकु् र आवश्यकताको आिारमा दहेा्य बमोशिम समम 
सह्योग उपिबि गराउ्न सक्ेनि । 

1. फुटबि, िशिबि, कराँते, शक्रकेट िसता खिेकुदको िाशग 

•	 गाउँपाशिका सतरर्य प्रशत्योशगतामा रु. २५,०००।–

•	 व्डा वा टोि सतरर्य प्रशत्योशगतामा रु.१५,०००।–

2. टेबि टेश्नस, व्या्डशमणट्न, दौ्ड िसता खिेकुदको िाशग 

•	 गाउँपाशिका सतरर्य प्रशत्योशगतामा रु. १५,०००।–

•	 व्डा वा टोि सतरर्य प्रशत्योशगतामा रु.५,०००।–
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3. बशुधिचाि, बाघचाि, क्यररमबो्ड्इ िसता खिेकुदको िाशग 

•	 गाउँपाशिका सतरर्य प्रशत्योशगतामा रु. ८,०००।–

•	 व्डा वा टोि सतरर्य प्रशत्योशगतामा रु.३,०००।–

्नोट : गाउँपाशिका सतरी्य गोल्डकप िगा्यतका िूिा प्रशत्योशगता 
र गाउँपाशिका षिेत्रबाट दिे तथा शवदिेमा आफ्नो खच्इमा  
गाउँपाशिका तथा राट्रिको िाशग खले्न सहिाशग हु्ेनहरुिाई र शिलिा 
सतरी्य प्रशत्योशगताहरुिाई माग तथा आवश्यकताको आिारमा 
का्य्इपाशिकामा शसफाररस गरर का्य्इपाशिकािे श्नण्इ्य गरर सह्योग 
उपिबि गराउ्न सशक्ेन ।

४.१ औषधी उपचताि

 गाउँपाशिकािे औषिी उपचारका िाशग सह्योग उपिवि गराउँदा 
श्नम्न प्रशक्र्या अविमव्न ग्ननेि:

क) समवशनित व्यशक् वा श्निका अशििावक वा श्निको 
संरषिकको श्नवेद्न ।

ख) श्नवेद्न  साथ समवशनित  असपताि,  ्नशस्इङ  होम वा सवास्थ्य 
शकिश्नक  वा िाँच ग्नने सवीकृत शचशक्सकिे िाँच गरेका 
प्रमाणका  प्रशतशिशप । ्यसता कागिात श्नवेद्न शद्ेन शमशत िनदा 
१ एक मशह्ना परूा्नो िएमा मान्य हु्न िै्न।

ग)   समवशनित शचशक्सकिे उपचारका िाशग  िेखी शदएका  
औषिीहरूको  शववरण  र सो खररदका  िाशग  अ्नमुाश्नत 
िाग्ेन खच्इको शववरण।

घ)   क्डा रोग िाशग  अपरेि्न ग्नु्इप्नने,  कु्ैन अङ्ग फे्नु्इप्नने वा 
उपचारका िाशग  िरैे खच्इिाग्ेन िएमा सोका िाशग मशे्डकि 
वो्ड्इको सफाररस पेि ग्नु्इ प्ननेि ।

ङ) औषिी उपचार सह्योग एक व्यशक्िाई रोग र उपचारको प्रकृशत 
हरेी अध्यषिको श्नण्इ्य अ्नसुार एक पटकमा रु.५,०००।(पाँच 
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हिार रूपैं्या) समम सह्योग उपिवि गराउ्न सक्ेनि । तर 
उपशबश्न्यम  (घ)  वमोशिम  मशे्डकि  वो्ड्इको  शसफाररस  
सहीत  सह्योग  माग  िएको  हकमा गाउँ का्य्इपाशिकाको 
वैिकमा पेि गरी श्नण्इ्य िए वमोशिम अशिकतम रू 
२५,०००।– (पशचचस हिार रूपैं्या) समम सह्योग उपिवि 
गराउ्न सशक्ेनि । कम्इचारी र ि्नप्रशतश्नशि तथा श्निका 
श्रीमा्न/श्रीमशतको हकमा शदघ्इ रोग, क्डा तथा िशटि रोग र 
बढी खच्इ हु्ेन रोग िागेमा तथा दघु्इट्नामा का्य्इपाशिकाको 
श्नणा्इ्नसुार हु्ेनि ।

(च)  औषिी उपचार सह्योग उपिवि गराउँदा गाउँपाशिका 
सामाशिक शवकास िाखा(सवास्थ्य)बाट उिा्न िई आशथ्इक 
प्रिास्न िाखा समतेको बिेट समबनिी रा्य शिई प्रमखु 
प्रिासकती्य अशिकृत समषि पेस हु्ेनि ।

४.२ प्रकोप व्वसथतापन सह्ोग

 गाउँपाशिकािे प्रकोप व्यवसथाप्नको िाशग सह्योग उपिवि गराउँदा 
श्नम्न प्रशक्र्या अविमव्न ग्ननेि । 

 आगिागी, बाढी पशहरो वा अन्य प्रकोपिे घर िगगा वा ि्न समपशत 
्नष िएमा समवशनित व्यशक् वा श्निको ्नशिकको पररवारिे ्ेनपािी 
्नागररकता प्रमाण पत्रको प्रशतशिशप सशहतको श्नवेद्न शद्न ुप्ननेि ।

ख. श्नवेद्न  साथ समवशनित व्डाको शसफाररस पत्र,  प्रहरी 
प्रिास्नको षिशत शववरण सशहतको शसफाररस पत्र । ्यसता 
कागिात श्नवेद्न शद्ेन शमशत िनदा १ एक मशह्ना परूा्नो िएमा 
मान्य हु्न िै्न।

ग. आगिागी, बाशढ पशहरो वा अन्य प्रकोपिे घर िगगा वा ि्न 
समपशत ्नष िई सह्योग  उपिवि  गराउँदा गाउँपाशिकाको 
तोशकएको िाखावाट उिा्न िई आशथ्इक प्रिास्न िाखा 
समतेको बिेट समबनिी रा्य शिई प्रमखु प्रिासकती्य अशिकृत 
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समषि पेस हु्ेनि ।

५. ्तात्रवकृ्ति

 गाउँपाशिका षिेत्रशित्रका सरकारी तथा श्नशि शवद्ाि्यमा अध्य्य्नरत 
गरीव  तथा  िेहनेदार शवद्ाथशीहरूिार्इ श्नम्न आिारहरू शबशे्षण गरी 
िात्रवतृ्ती उपिवि गराई्ेनि :

क) िात्रवशृत उपिबि गराउ्नपु्नने अवसथाको शवद्ाथशीिाई 
गाउँपाशिका षिेत्रशित्र संचाशित शवध्याि्यमा श्निलुक 
अध्य्य्न गराउ्न माथीको प्रशक्र्या बमोशिम ि्नोट गरी 
शसफाररस गरर्ेन ि । प्र््ेयक संसथागत शवद्ाि्यिे कूि ि्ना्इको 
१० प्रशतित शवपन्न  पररवारका शवद्ाथशीिाई गाउँपाशिकाको 
शसफाररसमा श्निलुक अध्य्य्न गराउ्न ुप्नने ि । श्नशश्त आ्य 
्निएका शबपन्न पररवारका वािवचचा, िारररीक अपाङ्ग, 
अशििावक ्निएका वािबाशिका, दशित, शबपन्न ि्निाशत 
एव सकुुमवासीका बािबाशिकाहरूिाई ्यो िात्रवतृ्ती का 
िाशग  प्राथशमकता  शदई्नेि ।

ख) िात्रवतृ्तीका िाशग शवद्ाथी वा अशििावकिे समवशनित 
व्डाबाट िात्रवतृ्ती आवश्यक िएको िश्न शकटा्नी साथ गरेका 
शसफाररस पत्र र समवशनित शवद्ाि्यको एक वष्इको िाग्ेन 
कुि िशैषिक खच्इ खिुाई गरेका शसफाररस पत्र साथ श्नवेद्न 
पत्र पेि ग्नु्इ प्ननेि ।

ग)  ्यसरी पेि िएपशि सामाशिक शबकास िाखा / शिषिा 
िाखािे आवश्यक कुरा वझुी वढीमा एक वष्इका िाशग 
िात्रवतृ्ती उपिवि गराउ्न व्यहोरा खिुाई  सामाशिक शवकास 
सशमशतिाई पेि ग्नु्इ प्ननेि । 

घ) सवीकृतीका िाशग पेि हु्न आएका िात्रवतृ्ती सममनिी 
आवेद्न सामशिक शवकास सशमशतमा पेि गरी श्नणा्इ्य िए 
बमोशिम ग्नु्इप्ननेि । शवद्ाि्य शिषिा परुा गरी उचच शिषिा 
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अध्य्य्न ग्न्इ कशि्न िएका तथा श्नशश्त आ्य ्निएका शबपन्न 
पररवारका शवद्ाथशी, िारररीक अपाङ्ग, दशित, शबपन्न 
ि्निाशत एव सकुुमवासीका शवद्ाथशीहरूिाई का्य्इपाशिका 
बैिकबाट श्नणा्इ्य िए बमोशिम ्यो िात्रवतृ्ती प्रदा्न गरर्ेन ि । 
अध्य्य्नको शबष्यहरेी िात्रवतृ्तीको कुि सह्योग रकम वाशष्इक 
रु.१५,०००। (पनध्र हिार) िनदा वढी हु्ेन िै्न। िात्रवतृ्ती 
उपिवि गराउ्ेन/्नगराउ्ेन अशिकार गाउँपाशिकामा सरुशषित 
रह्ेनि ।

ङ) िात्रवतृ्ती पाउ्ेन शवद्ाथशीिे गाउँपाशिकावाट रकम िगेका 
शमशति १५ शद्नशित्र िशैषिक सामाग्ी  खररद गरेका शवि, 
किेि शफ को शवि िपा्इर सामाशिक शबकास िाखा ( शिषिा) 
मा पेि ग्नु्इप्ननेि ।

च) शवद्ाथशीिे शवद्ाि्यका हरेक पररषिाका ्नशतिाका प्रमाशणत 
प्रशतशिशप ्नशतिा प्राप्त गरेको शमशतिे ७ शद्नशित्र सामाशिक 
शबकास िाखा/शिषिा िाखामा पेि ग्नु्इप्ननेि । सोही 
्नशतिाका आिारमा िात्रवतृ्ती श्नरनतर शद्ेन वा ्नशद्ेन श्नण्इ्य 
गाउँपाशिकािेग्न्इ सक्ेनि ।

ि) एक पटक िात्रवतृ्ती पारसकेका शवद्ाथशीिे शवद्ाि्यको 
वाशष्इक पररषिामा उ्कृष ्नशतिा प्राप्त गरेमा मात्र गाउँपाशिकािे 
िात्रवतृ्ती श्नरनतर उपिवि गराउ्ेनि ।

परिच छ्ेद ५

८. ससंथताग् कता त्ारिम प्रस्ताव पछेश गनने :

 गाउँपाशिकािे सशूचकृत संसथाहरूबाट प्रसताव माग ग्न्इ सक्ेनि । 
संसथाहरूिे अ्नदुा्न माग ग्नु्इपरेमा दहेा्य बमाशिम कागिात सशहत 
प्रसताव पेि ग्न्इप्ननेि । तर व्यशक्गत आशथ्इक सहा्यताका िाशग 
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श्नवेद्न मात्र िएपश्न पगु्ेनि । प्रसतावका साथमा पेि ग्नु्इप्नने आवश्यक 
कागिातहरू :

८.१ श्निा्इररत ढाँचाका प्रसताव सशहतको श्नवेद्न प्रशत ।

८.२ संसथा दता्इ प्रमाणपत्रका ्नशवकरण सशहतको प्रशतशिशप ।

८.३ आ्यकर दता्इ प्रमाणपत्र र अशघलिो आ.व.को कर चकु्ा 
प्रमाण सशहतको प्रशतशिशप ।

८.४ संसथाका शविा्नका प्रशतशिशप ।

८.५ िेखा पररषिण प्रशतवेद्नका  प्रशतशिशप ।

८.६ संसथाको संचािक सशमशत वा का्य्इ सशमशतको बैिकका 
श्नण्इ्य प्रशतशिशप ।

८.७ व्डािे का्य्इक्रम उप्युक् िश्न गरेको शसफाररिको सककि 
पत्र ।

८.८ अशघलिा  वष्इमा (्यशद  शिएका िए)  प्राप्त गरेको सह्योग 
रकम र सोबाट िएका उपिशबि, खच्इका शववरण समबनिीत 
पदाशिकारीिे प्रमाशणत गरी पेि ग्नु्इप्नने ।

८.९ समाि कल्याण पररषदमा आवधि वा शिलिा प्रिास्न 
का्या्इि्यमा दता्इ िएको प्रमाण पत्रका प्रशतशिशप

८.१० गाउँपाशिकामा मौिदुा सशूचमा सशुचकृत िएको प्रशतशिशप

८.११ संचाि्न गरर्ेन बाशष्इक वा पटके का्य्इक्रमको शवसतृत 
शववरण ।

८.१२ संसथाको गत वष्इको आ्य ब्य्य शववरण ।

८.१३ आशथ्इक वष्इमा संचाि्न ग्नने का्य्इक्रमहरूको  शववरण ।

८.१४ संसथाको का्य्इ सशमत सदस्यहरूको  शववरण ।

९. प्रस्ताव ्नौट ्थता सवीकृ्ी:

 प्राप्त िएपशि समबनिीत िाखािे परर्योि्ना ि्नौटका िाशग दहेा्य 
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बमोशिम कुराहरू िए ्निएका िाँच ग्ननेि । प्रसताव ि्नौटका िाशग 
दहेा्य बमाशिम िएका हु्नपु्ननेि :

९.१ प्रसतावका साथमा बदुा ८ मा तोके बमोशिम कागिातहरू 
िएको ।

९.२ प्राप्त का्य्इक्रम प्रसताव गाउँपाशिकाको वाशष्इक ्नीशत तथा 
का्य्इक्रमको प्राथशमकतामा परेको ।

९.३ प्रसतावमा सह्योग वा सहका्य्इ ग्न्इ माग गरेका का्य्इक्रमको 
हकमा श्नम्न कुराहरू सपष िएको हु्नपु्नने:

क) का्य्इक्रममा सहका्य ग्नने संसथा तथा श्नका्यहरू

ख) का्य्इक्रमको संचाि्न ग्न्इ शवशिन्न संसथा तथा 
श्नका्यहरूबाट  बेहोरर्ेन रकमहरू 

ग) रकम प्राप्त ग्नने सम्य 

घ) रकम प्राप्त ग्नने तरीका

९.४ उलिेशखत शववरणहरू  परूा  िएपशि  समबनिीत सामाशिक 
शवकास िाखावाट  संसथाको का्या्इि्य तथा का्य्इक्रम 
संचाि्न सथिको श्नररषिण ग्न्इ सक्ेनि । श्नररषिणका  क्रममा 
श्नररषिण कता्इिे संसथाको िौशतक स्ोत साि्न,ि्निशक् तथा 
षिमता समवनिमा समते अध्य्य्न ग्नु्इ प्ननेि ।

९.५ सामाशिक शबकास िाखािे संसथाको श्नररषिण  गरी सो को 
प्रशतवेद्न  प्रसताव साथ संिग्न गरी सो प्रसताव शसफाररस 
सशहत अशिकार प्राप्त अशिकारी समषि पेि ग्नु्इप्ननेि ।

९.६ माशथ िे सकु िेशखएका िएता पश्न प्रसताव सवीकृत ग्नने ्नग्नने 
अशिकार  गाउँपाशिकामा श्नशहत रह्ेनि ।

९.७  सम्ौ्ता :

 अ्नदुा्न प्रसताव ि्नौट िर सवीकृती िए पश्ात समबनिीत संसथा र 
गाउँपाशिकाबीच समझौता ग्नपु्ननेि ।
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 समझौताका ्नम्ूना अ्नसुशूच २ मा उलिेख गररएको  ि । समझौता 
िए पश्ात संसथािे समझौतामा उलिेशखत बुँदा बमोशिम का्य्इक्रम 
संचाि्न ग्नपु्ननेि । तर १५ (पनध्र) हिार रुपै्या िनदा कम अ्नदुा्न 
रकम र आशथ्इक सहा्यता रकमका िाशग समझौता ग्नु्इप्नने िै्न ।

परिच छ्ेद ६

अनुदतान िकमको ्ुक्तानी प्रक्रि्ता

१०. गाउँपाशिकािे संसथागत, का्य्इक्रमगत र आशथ्इक सहा्यता सवरुप 
प्रदा्न गरर्ेन रकम िकु्ा्नी ग्नने प्रशक्र्या दहेा्य बमाशिम हु्ेनि ।

 समझौता िएपशि समझौतामा उलिेख िएअ्नसुार कागिात सशहत 
समबनिीत संसथािे रकम माग ग्न्इप्ननेि ।गाउँपाशिकािे  समझौता 
अ्नसुार पशहिो शकसता रकम बढीमा सममझौतारकमका तेत्तीस 
प्रशतित मात्र उपिबि गराउ्न ुप्ननेि । बाँकती शकसता रकम दहेा्यका 
प्रगशत प्रशतित शववरणका आिारमा उपिबि गराउ्न प्ननेि । तर 
अशनतम शकसता रकम ि्ेन  का्य्इसमपन्न प्रशतवेद्नका आिारमा मात्र  
उपिवि गराउ्न प्ननेि । रकम उपिबि गराउ्ेन  आिारहरू :

क) पशहिो शकसता समझौता रकमका ३३ प्रशतित पेशकती सवरुप 
उपिबि गराउ्न सक्ेन ।

ख) दोश्रो शकसता का्य्इ प्रगशतका अािारमा ३३ प्रशतित र अशनतम 
शकसता का्य्इ समपन्न पश्रचात साेिि्ना्इ शद्ेन ।

११. संसथािार्इ उपिबि गराउ्ेन रकम एकाउनटपे्यी चके माफ्इ त हु्ेनि ।

१२. दिहिार रुपै्यासममको सह्योग संसथािार्इ परैु उपिबि गरार्ेनि 
र सो िनदा बढीको सह्योग समझौतामा उलिेख गररएअ्नसुार 
शकसताबशनदमा उपिबि गरार्ेनि ।

१३. दि हिारसममका संसथागत वा का्य्इक्रम अ्नदुा्न संसथािार्इ उपिबि 
गराउँदा समझौता ्नगरर खच्इ प्रमाणका आिारमा एकमषु्ठ उपिबि 
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गराउ्न सशक्ेनि ।

१४. समझौता अ्नसुारका का्य्इ ्निएमा बांकती रकम उपिबि गरार्ेन िै्न 
र सो समझौता ग्न्इ संसथाहरूबाट अ्नदुा्न वापत उपिबि गरारएका 
रकम सरकारी बाँकती सरह असिु उपर गरर्ेनि ।

१५. प्रगशत शववरण पेि ्नग्नने संसथाहरूिार्इ प्ुनः संसथागत तथा का्य्इक्रम 
सह्योग उपिबि गरार्न िै्न ।

१६. माशथ ि्ुनसकैु िेशखएका िएतापश्न व्यशक्गत आशथ्इक सहा्यता 
रकम बढीमा रु.१००००।– समम हु्ेनि (औषिी उपचार खच्इ वाहके) 
र उक् रकम श्नवेद्नका आिारमा अवसथा हरेी उपिवि गराउ्न 
सशक्ेनि ।  आशथ्इक  सहा्यता उपिबि गराउ्ेन वा ्नगराउ्ेन अशिकार 
गाउँपाशिकामा श्नशहत रह्ेनि । व्यशक्गत आशथ्इक सहा्यता तथा 
उपचार खच्इमा कु्ैन समझौता ग्नु्इप्नने िै्न ।

परिच छ्ेद ७

क्नरिषिण, अनुगमन ्थता मुल्तााँकन प्रक््वछेदन

१७. समझौता अ्नसुारका का्य्इ िए ्निएका समबनिमा िा्नकारी शि्न 
समबनिीत िाखािे श्नररषिण वा अ्नगुम्न ग्नु्इप्ननेि ।  ्यसरी सम्य 
सम्यमा श्नररषिण, अ्नगुम्न तथा मलू्याँक्न गरीएका प्रशतवेद्न  
समबनिीत िाखािे साव्इिश्नक ग्नु्इप्ननेि ।

१८. ्यसरी  श्नररषिण, अ्नगुम्न तथा मलू्याँक्न का्य्इमा सह्योग प्ुया्इउ्न ु
समबनिीत संसथाका कत्इव्य हु्ेनि ।

१९. संसथािे का्य्इक्रम सञचाि्नमा िाग्ेन आवश्यक समपणू सामाग्ीहरूका 
व्यवसथाप्न आफैिे गरे ्नगरेका शवष्यमा समते अ्नगुम्न ग्नु्इ प्ननेि ।

२०. अ्नगुम्न र मलू्याँक्नबाट प्राप्त प्रगशत  शववरणका आिारमा मात्र 
बाँकती अ्नदुा्नका  शकसता रकम िकु्ा्नीका  िाशग शसफारीस ग्नु्इ 
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प्ननेि ।

२१. माशथ ि्ुनसकैु िेशखएका िएतापश्न आशथ्इक सह्योग रकमका िकु्ा्नी 
श्न्यमा्नसुार प्रशतवेद्न  आवश्यक ्निएको सपष ्नीशतगत श्नण्इ्य 
िएकाको हकमा अ्नगुम्न तथा मलू्याँक्न प्रशतवेद्नका आवश्यकता 
प्नने िै्न ।

परिच छ्ेद ८

क्िक्िध

२२. कताििताहीः ्यस श्नदनेशिका शवपररत आशथ्इक अ्नदुा्न तथा सह्योग 
शवतरण गररएमा, ््यसता आदिे शद्ेन, आदिे शद्न शसफारीस तथा 
सह्योग ग्नने र िकु्ा्नी ग्नने कम्इचारी तथा पदाशिकारीबाट असिु उपर 
गरर्ेनि ।
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अनुसकू्च १

परि्ोजनता प्रस्ताव

कता त्ारिमकता प्रस्ताव ि क्निछेदनको ढताचता 

१) संसथाकाे ्नामः

२) संसथा दता्इ शमशतः

३) ्नशवकरण  शमशतः

४) संसथा दता्इ िएको का्या्इि्यः

५) संसथाको  का्य्इषिेत्रः

६) संसथाको का्या्इि्य रहकेा सथा्नः

७) संसथाको सदस्य संख्याः

८) का्य्इक्रमको शिष्इक ........................... 

९) का्य्इक्रम सथि ......................

१०) िशषित वग्इ.......................................

११) िशषित संख्या.......................................

१२) का्य्इक्रमको िागत

(क) िागत अ्नमुा्न

(ख) संसथा आफैिे बेहो्नने रकम र प्रशतितः

(ग) शिवपरुी गाउँपाशिकाबाट अपेषिा गररएका रकम र प्रशतितः

(घ) अन्य श्नका्यबाट पाउ्ेन सह्योग रकम र प्रशतितः

१३) प्राशवशिक सह्योग आवश्यक प्नने/्नप्ननेः

१४) सं्यकु् िगा्नीमा सञचाि्न हु्ेनिए सो समबनिी शववरण 
...............................

१५) िगा्नी व्येहणो्न श्रोत....................................

१६) का्य्इक्रम शवववरण
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(क) ्यसअशघ ्यसतै खािका का्य्इक्रम संचाि्न िए ्निएकाः

(ख) संचाि्न गरेको िएमा अन्य संसथा संग सह्योग शिए/्नशिएकाः

(ग) सह्योग शिएका िएमा शिएका संसथाहरूः

(घ) हाि उक् का्य्इको अवसथाः

१७) अन्य शववरणहरूः

 ससंथताकता पदताक्धकतािीहरूकता  नतामतावलीः

 अध्यषिः  
उपाध्यषिः

 सशचवः 
सह सशचवः 

 कोषाध्यषिः 
सदस्यहरूः

अ्नसुचूी २

सम्ौ्ताकता ढतंाचता

शिवपरुी गाउँपाशिकाको का्या्इि्य (िसिार्इ ्यसपशि प्रथम पषि ि्नी 
समबोि्न गरर्ेनि) र श्री ............... संसथा (िसिार्इ ्यसपशि शद्त्ती्य 
पषििश्न समबोि्न गरर्ेनि) का बीच शिवपरुी गा .पा.का शमशत ......... 
श्नण्इ्य अ्नसुार ........................ सथा्नमा ......................................
का्य्इका  ग्न्इका  िाशग प्रथम पषििे रु .......... रकम  उपिबि गराउ्ेन र दोश्रो 
पषििे ................ का्य्इ ग्न्इ गरर  तपशिि  बमोशिमका  ित्इ,  बनदिे तथा 
दाश्य्वका अशि्नमा रही ग्न्इ समझौता पत्रमा सवतनत्र मनिरूीका साथ सही 
िाप गरी १/१ प्रशत बशुझ शि्यौ–शद्यौ ।

श त्ाहरू



v08 @ z]/fau/, g'jfsf]6 ldltM @)&% ;fn c;f]h ! ut] ;+Vof @

23

१. का्य्इक्रमको  समझौता रकम...............हु्ेनि, शद्शत्य पषििे माग 
गरेमा प्रथम पषििे का्य्इक्रम  िरुु ग्न्इ ३३ प्रशतित पेशशक उपिबि 
गराउ्ेनि ।

२. दोश्रो पषििे का्य्इक्रम ................... शमशत र सम्य शित्र समपन्न गरी 
सक्न ुप्ननेि ।  समपाद्न गरर्ेन का्य्इ गणुसतरर्य हु्न ुप्ननेि ।

३. प्रथम पषििे का्य्इ समपाद्नको प्रगशतका आिारमा दोश्रो शकसता रकम 
शद्त्ती्य  पषििार्इ उपिबि गराउ्न प्ननेि ।

४. प्रथम पषिको तफ्इ बाट खटारएका कम्इचारीिे समपाशदत का्य्इको सम्य 
सम्यमा अ्नगुम्न तथा मलु्यांक्न ग्नु्इप्ननेि ।

 सो को प्रशतवेद्न प्राप्त िएपशि दोश्रो शकसता िकू्ा्नीका  िाशग प्रशक्र्या  
अगा्डी बढार्ेनि । अशनतम  शकसता  रकम का्य्इ समपन्न ्नगरी िकु्ा्नी 
गरर्ेन िै्न । का्य्इ समपन्न िएको सात शद्न शित्र का्य समपन्न िएको 
दरु प्रशत पेि िए पश्ात मात्र अशनतम शकसता रकम िकु्ा्नी शदई्ेनि ।

५. ्यस समझौता बमोशिम शद्ती्य पषिि काम िरूु ्नगरेमा वा काम िरूु 
गरी बीचमैा िो्ेडमा वा कबशूि्यत बमोशिम काम ्नगरेमा प्रथम पषििे  
समझौता िगं ग्न्इ सक्ेन ि । ्यसरी समझौता िगं गररएमा शद्त्ती्य पषििे  
प्रथम शकसता वा पेशकती वापत कु्ैन रकम शिर सकेकाे िएमा सरकारी 
बांकती सरह ि्ूनसकैू तवरबाट असिू उपर गरी श्न्यमा्नसूार आवश्यक 
कारवाही गरर्ेनि ।

६. ्यो समझौता का्या्इनव्य्न गदा्इ कू्ैन शववाद उ्पन्न िएमा आपसी 
सहमतीबाट शववाद टुङ्गो िगार्ेनि । सहमतीबाट शववाद टुङ्ग्याउ्न 
्नसकेमा प्रचशित ्नेपाि का्न्ून अ्नसुार हु्ेनि ।

७. ्यस समझौतामा उलिेख ्निएका कूराहरूका हकमा साव्इिश्नक 
खरीद ऐ्न २०६३, गाउँपाशिकाको अ्नदुा्न तथा आशथ्इक सहा्यता 
श्नदनेशिका, २०७४ तथा प्रचशित ्नेपाि का्न्ुन बमोशिम हू्ेनि ।

८. प्रथम पषिबाट प्राप्त सममझौता रकमक िेखापरीषिण गर्ने गराउ्ेन 
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दाश्य्व्य दोश्रो पषिको हु्ेनि ।

९. का्य्इक्रम का्य्इनव्य्नको का्य्इताशिका प्रथम पषििार्इ दोश्रो पषििे 
उपिबि गराउ्न ुप्ननेि ।

 ्यस श्नदनेशिका अ्नसुार गरर्ेन का्य्इक्रमहरूमा उपरोक् बमोशिमका 
समझौता अश्नबा्य्इ िाग ु हु्ेनि । ्यस सममझौतामा िएका शवष्य 
बाहकेका शवष्यमा दबैु पषिको मनिरुीमा थप ग्न्इ सशक्ेनि ।

क्वि्ी् पषि
..........................

श्री ...............................
............ संसथा

साषिी
..........................

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

प्रथम पषि
..........................

श्री ........................ अध्यषि
शिवपरुी गाउँपाशिकाका का्या्इि्य

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

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

ईशत समवत २०७   साि .......... मशह्ना  .......... गते रोि.......... ििुम ्।

अनुसकू्च ३

अनुगमन प्रक््वछेदन फतािम

१) संसथाका ्नाम ः– ...............................

२) संसथाका िेगा्ना ः– ................................

३) संसथाका अध्यषि (शववरण उपिबि गराउ्ेन पदाशिकारी)  ............

४) का्य्इक्रम िरुु शमशत ः– .................................का्य्इ समपन्न हु्ेन 
शमशत .............
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रि. स.ं कता त्ारिमकता क्वस्ृ् क्वविण लक्् प्रगक्् कैक्फ््

१.
समझौतामा तोशकएका का्य्इहरू 
शमशतमा समपन्न िए/्निएका

२. का्य्इक्रम प्रगशत (प्रशतितमा)

३ िािाशनवत षिेत्र

४ िािाशनवत वग्इ, व्यशक्

५

६

७

८

९

अ्नगुम्न तथा मलु्याङक्न सचुकांक सममझौता अ्नसुार तोक्न सक्ेन ।

का्य्इक्रम समाशप्त पश्ात िािाशनवत हु्ेन षिेत्र, वग्इ तथा समदुा्यका  शववरण  ः

का्य्इक्रमको िागत व्यहणो्न  श्रोतहरूः

(ख) का्य्इ ्योि्ना ........................................

– प्रसताशवत का्य्इक्रम समपन्न हु्ेन सम्याविीः ........................................

– का्य्इ सचूारु .........................................

– पष्ु्याईका आिारहरू ............................... 
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अनुसकू्च ४

सचुी द्ताता

उपिोक्ा, सामदुाश्यक र गैरसरकारी संघ–संसथाहरूिाई सशूचदता्इ 
सचू्ना आह्ा्न

आशथ्इक वष्इ ................. मा शिवपरुी गाउँपाशिकाको  षिेत्रशित्र का्य्इ 
ग्न्इ रचिुक संघ,  संसथा,  संगि्न,  किब, अध्य्य्न केनद्र, मण्डि, पररषद 
िगा्यत गैर ्नाफामिूक गैरसरकारी संघ संसथाहरूिार्इ गाउँपाशिकाका 
मौिदुा सशुचमा सशूचकृत हु्न तपिीि बमोशिम कागिातहरू संिग्न राशख 
१५ शद्न शित्र आवेद्न शिवपरुी गाउँपाशिका .................. शविाग । िाखामा 
पेि ग्नु्इहु्न ्यो सचू्ना प्रकाशित गररएको । म्यादशित्र  दता्इ हु्न ्नआएका 
आवेद्नहरूिार्इ सशूचमा समावेि गरर्न िै्न ।

्पशील

१. श्नवेद्नका सककि प्रशत

२. संसथा दता्इ प्रमाणपत्रको प्रशतशिशप ्नशवकरण सशहत

३. प्या्न दता्इ प्रमाणपत्रका प्रशतशिशप ्नशवकरण सशहत

४. संसथाका शविा्नका प्रशतशिशप

५. िेखा पररषिण प्रशतवेद्नका प्रशतशिशप

६. संसथाका संचािक सशमशतका बैिकका श्नण्इ्य प्रशतशिशप

७. संचाि्न गरर्ेन बाशष्इक वा पटके का्य्इक्रमको  शववरण ।

८. संसथाको गत वष्इको आ्य ब्य्य शववरण ।

९. संसथाको सञचािक सशमशत सदस्यहरूको शववरण ।
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अनुसचूी ५

सचुी मल्तााँकनकता आधतािहरू

क) पेिागत र प्राशवशिक ्योग्यता ः

 शवगत ३ वष्इका अवशिमा का्या्इ्निुव सशहतका कागिात २०
 शवगत २ वष्इका अवशिमा का्या्इ्निुव सशहतका कागिात १२
 शवगत १ वष्इका अवशिमा का्या्इ्निुव सशहतका कागिात ८
ख) शवगतका का्य समपाद्नः
 का्य्इ समपाद्न वष्इ अकं 

िार
 वाशष्इक २ अकंिे ५ वष्इको १०
ग) माग गरे अ्नसुारको कागि समबनिीः
 समपणू्इ कागतहरू पेि गरी पणू्इ रुपमा पेि िएको       १०
 पेि ्नगरेको ०

घ) स्ोत र अवसथाः
 १—३ िाखसमम वैंक मौजिात/का्य्इ पूँिी २०
 १—२ िाख समम वैंक मौजिात/का्य्इ पूँिी १६
 ५०—१ िाख समम वैंक मौजिात १२
 ३०—५० हिार समम वैंक मौजिात ८

ङ) का्न्ूनी सषिमताः
 का्न्ूनी रुपमा आवश्यक सबै कागिात िएका र कु्ैन का्न्ूनी सिा्य 

्नपाएको १०
 कारवाही िएको/कािो सशूचमा िएको ०
च) सेवाको उपिबिताः
 आफैिे ग्न्इ १०
 सहका्य्इ, साझदेारीबाट ग्न्इ ८
 संकि्न गरी ग्नने िए ६
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ि) सेवा पशिको
 सेवा पशिका गणुसतर शद्न सक्ेन १०
 सेवा पशिका गणुसतर शद्न ्नसक्ेन ६
ि) आवश्यक थप सेवाको उपिबिताः
 आवश्यक थप सेवाको उपिबिता हु्ेन १०
 आवश्यक थप सेवाका उपिबिता ्नहु्ेन ६

अनुसचुी ६

गताउाँपताक्लकता क््त्र क्वक््नन कता त्ारिम गनता सघं ससंथताहरूमता 
सतावताजक्नक सचूनता

 शिवपरुी गाउँपाशिका  षिेत्रशित्र  आशथ्इक  वष्इ २०.....।२०.... मा आशथ्इक, 
सामाशिक,  साँसकृशतक  र शवकासका  षिेत्रमा का्य्इग्न्इ गैरसरकारी संघ 
संसथावाट सामाशिक शबकासका षिेत्रमा गरर्ेन िगाश्नमा दोहोरो प्ना हटाउ्न, 
आपसमा पररपरुक समनव्य का्यम ग्न्इ, िगाश्नबाट गाँउपाशिकाबासीहरूमा 
अशिकतम िाि हाशसि ग्न्इ र सथा्नी्य सरकार संचाि्न ऐ्न, २०७४ अ्नसुार  
आ्योि्ना,  का्य्इक्रम  का्या्इनव्य्न  र  संचाि्न  गदा्इ गाउँपाशिकासँग  
समनव्य  राशख  ग्नु्इप्नने ब्यवसथा िए अ्नसुार शिवपरुी गाउँपाशिकाका .....
.................................... िाखामा का्य्इक्रमका उद्शे्य, िागत, का्य्इक्रम 
सथि, िशषित समहू सशहतका शववरण पेि गरी समनव्य गरेर मात्र आ्योि्ना, 
का्य्इक्रम का्या्इनव्य्न र संचाि्न ग्न्इ समबनिीत सबै गैरसरकारी संघ 
संसथाहरूिाई साव्इिश्नक सचू्ना प्रकाशित गररएको ि ।

........................... िाखा, गाउँपाशिका
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