भहहरा, फारफालरका, ज्मेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता बएका तथा सभाज कल्माणका ऺेत्रभा काभ गने सॊघसॊस्थाहरुराई
ददइने अनुदानराई व्मवस्स्थत गने सम्फन्धी लनदे स्िका, २०७६
प्रस्तावना : भहहरा, फारफालरका, जेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता बएका व्मस्ि य रै हङ्गक तथा मौलनक अल्ऩसॊ ख्मक रगामत
सभाज कल्माणका अन्म ऺेत्रभा काभ गने सॊ घ सॊ स्थाहरूराई अनुदान ददने व्मवस्था गनन आवश्मक बएकोरे त्मस्ता
सॊ घ सॊ स्थाराई अनुदान यकभ उऩरब्ध गयाउने कामनराई ऩायदिॉ, उऩरस्ब्धभूरक य व्मवस्स्थत फनाउने उद्देश्मरे
प्रदे ि नम्फय ३ साभास्जक हवकास भन्त्रारमरे मो लनदे स्िका फनाई रागु गये को छ ।
ऩरयच्छे द–१
प्रायस्म्बक
१. सॊ स्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस लनदे स्िकाको नाभ “ भहहरा, फारफालरका तथा सभाज कल्माणका ऺेत्रभा काभ
गने सॊ स्थाराई ददइने अनुदानराई व्मवस्स्थत गने सम्फन्धी लनदे स्िका २०७६ यहेको छ ।
(२) मो लनदे स्िका तुरून्त प्रायम्ब हुनेछ ।
(३) मो लनदे स्िका प्रदे ि नॊ.३ भा रागु हुनेछ ।
२.

ऩरयबाषा् हवषम वा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस लनदे स्िकाभा,–
(क) “केन्र” बन्नारे रस्ऺत वगनहरुको सॊ यऺण तथा सेवा प्रवाहका रालग कानून फभोस्जभ स्थाऩना बइन

सॊ चारन बएका वा हुने दीघनकारीन ऩुनस्थानऩना गृह, सेवा केन्र, अल्ऩकारीन आश्रम केन्र, फार अलधकाय सॊ यऺण
केन्र, फार कल्माण गृह, फारगृह, आनन्द लनकेतन, भनोहवभिन केन्र,भानव कल्माणका रालग सञ्चालरत सॊ घ सॊ स्थाहरु,
आयोग्म आश्रभ, जेष्ठ नागरयक ग्राभ, ददवा सेवा केन्र, स्माहाय केन्र, सुधाय गृह सभेतराई सम्झनु ऩदनछ ।
(ख) “ददवा सेवा केन्र” बन्नारे जेष्ठ नागरयक, फारफालरका, अऩाङ्गता बएका व्मस्िहरूको रालग ददवाकालरन
सेवा वा स्माहाय गने उद्देश्मरे सॊ चालरत केन्रराइन सम्झनु ऩदनछ ।
(ग) "प्रदे ि" बन्नारे प्रदे ि नॊ ३ राई सम्झनु ऩदनछ ।
(घ) “भन्त्रारम” बन्नारे साभास्जक हवकास भन्त्रारमराई सम्झनु ऩदनछ ।
(ङ) “रस्ऺत वगन” बन्नारे भहहरा, फारफालरका, हकिोय हकिोयी, जेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता बएका व्मस्ि, रै हङ्गक
तथा मौलनक अल्ऩसॊ ख्मक, अिि वा असहाम, याज्मरे सॊ यऺण गनुऩ
न ने एकर नागरयक, लसभान्तकृत,
उस्त्ऩलडत, भधेिी, भुस्रीभ, थारु, अल्ऩसॊ ख्मक, सहमोगाऩेऺी सडक भानव रगामतका कानूनरे व्मवस्था
गये को अन्म वगनराई सभेत सम्झनु ऩदनछ ।
(च ) “हवद्यभान कानुन” बन्नारे नेऩार सयकाय वा प्रदे ि सयकायफाट स्वीकृत बई कामानन्वमन बईयहेको ऐन,
लनमभ, लनदे स्िका, कामनहवलध, भाऩदण्ड सभेत सम्झनु ऩदनछ ।
(छ) “सॊ स्था” बन्नारे भहहरा, फारफालरका, जेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता बएका व्मस्ि, एकर भहहरा, रै हङ्गक तथा
मौलनक अल्ऩसॊ ख्मक रगामतका साभास्जक कल्माणका ऺेत्रभा काभ गननको रालग कानून फभोस्जभ दतान

बएका गैय नापाभुरक गैयसकायी सॊ स्था÷ भहहराद्वाया सञ्चालरत सहकायी सॊ स्था सभेतराई सम्झनु ऩदनछ ।
ऩरयच्छे द–२
अनुदान सम्फन्धी व्मवस्था
३.

अनुदान उऩरब्ध हुने ऺेत्र् रस्ऺत वगनको ऺेत्रभा काभ गने सॊ स्थाहरूराई दे हामका हवषमभा भन्त्रारमरे
अनुदान ददन सक्नेछ –
(१) रस्ऺत वगनहरुको अलधकाय सॊ यऺण तथा प्रवधनन य सिस्िकयण तथा भूरप्रवाहीकयणका रालग
कामनक्रभ सॊ चारन गनन ।
(२) रस्ऺत वगनहरुको सॊ यऺणका रालग सॊ चारन बएका केन्रहरुको साझेदायीभा लनभानण तथा सॊ चारन गनन
।
(३) जेष्ठ नागरयक तथा अऩाङ्गता बएका व्मस्िहरूको रालग सहामक साभाग्रीहरूको उत्ऩादन एवॊ हवतयण
गनन ।

(४) रस्ऺत वगनको रालग स्िऺा, स्वास््म, आमभूरक कामनक्रभ, जीवनोऩमोगी सीऩ तथा व्मवसाहमक तालरभ
ॉ ी अनुदान प्रदान गयी व्मवसाम स्थाऩना तथा सॊ चारनभा सहमोग
सॊ चारन गनन य व्मवसामका रालग लफऊ ऩूज
गनन ।
(५) रस्ऺत वगनको हक हहतका रालग गरयने अलबमान, ऩैयवी, प्रस्िऺण, सभुदामभा आधारयत ऩुनस्थानऩना
कामनक्रभ, दोबाषे तथा सहमोगीहरुका रालग सहजकतान तालरभ सॊ चारन तथा प्रचाय प्रसाय जस्ता कामनक्रभ
सञ्चारन गनन ।
(६) रस्ऺत वगनका रालग भन्त्रारमरे प्राथलभकता तोकेका अन्म हवषमहरूभा कामनक्रभ सञ्चारन गनन ।
४.

अनुदान उऩरव्ध गयाउन सक्ने :

(१) दपा ३ फभोस्जभ सॊ स्थाहरुराई अनुदानका रालग भन्त्रारमरे भाग

बइ आएका प्रस्तावनाराई भुल्माॊकन गयी अनुदान उऩरव्ध गयाउन सक्ने ।
(२) दपा ३ को उऩदपा (२) फभोस्जभ साझेदायीभा लनभानण कामनका रालग कूर रागतको अलधकतभ ८०
प्रलतितसम्भ अनुदान उऩरव्ध गयाउन सहकनेछ य फाॉकी हुन आउने यकभ सॊ स्था आपैरे व्महोनुन ऩनेछ ।
(३) चारु आलथनक वषनका रालग हवलनमोस्जत वजेटको ऩरयलध लबत्र यहह सॊ घ सॊ स्थाहरुराई छनौट गरय
भन्त्रारमरे आवश्मक प्रकृमा ऩुया गयी अनुदान उऩरव्ध गयाउन सक्नेछ ।
५.

अनुदानका रालग दयखास्तसहहत ऩेस गनुन ऩने कागजातहरु्

(१) दपा ३ फभोस्जभका ऺेत्रहरुभा काभ गनन

इच्छु क सॊ स्थाहरुरे फजेट भाग गदान कूर रागत भध्मे दपा ४ को अलधनभा यही सॊ स्था/स्थानीम
तह/हवकास साझेदाय वा अन्म दाताहरुको य भन्त्रारमको हहस्सा स्ऩष्ट खुल्ने गयी हवस्तृत प्रस्तावना सॊ रग्न
याखी दयखास्त ददनु ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभको दयखास्त ऩेि गदान अनुसूची–१ भा ददइएको ढाॉचाभा प्रस्ताहवत कामनक्रभको
ु ी– १(क) फभोस्जको हवस्तृत प्रस्तावना सभेत ऩेि गनुऩ
अवधायणा ऩत्र य अनुसच
न नेछ । लनभानण कामनका रालग
सम्फस्न्धत स्थानीम तह वा अन्म कुनै सयकायी लनकामफाट प्रभास्णत गये को ड्रोइङ, लडजाइन् य रागत
इष्टभेट (Drawing, Design and Cost Estimate) ऩेि गनुऩ
न नेछ ।
(३) अनुदानफाट लनभानण बएको सॊ यचनाहरूको गुणस्तय य सेवा सञ्चारनको ददगोऩनाको स्जम्भेवायी अनुदान
प्राप्त गने सॊ स्थाको हुनछ
े ।
(४) अनुदान लरन इच्छु क सॊ स्थारे दे हाम फभोस्जभका हववयण सहहत भन्त्रारमभा दयखास्त ददनु ऩनेछ:–
(क) प्रचलरत कानून फभोस्जभ सॊ स्थाको दतान तथा नवीकयण बएको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरहऩ ।
(ख) सॊ स्थाका सञ्चारकहरुको हववयण,
(ग) सॊ स्थाको अस्घल्रो आलथनक वषनको रेखा ऩयीऺण प्रलतवेदन,
(घ) सॊ स्थाको बौलतक अवस्था दे स्खने हववयण,
(ङ) सॊ स्थाको जनिस्िको अवस्था,
(च) सॊ स्थाको हवधान य सॊ स्थाको सॊ स्ऺप्त प्रोपाइर,
(छ) सञ्चारक सलभलतरे अनुदान भाग गये को लनणनमको प्रलतलरहऩ,
(ज) बौलतक सॊ यचनाको हकभा सम्वन्धीत स्थानीम तहको लसपारयस,
(झ) अन्म लनकामफाट व्महोरयने श्रोतको हकभा श्रोतको सुलनस्ितता सम्वन्धी प्रभाण,
(ञ) कय च ुिाको प्रभाणऩत्र,
(ट) सभाज कल्माणभा आवद्धता प्रभाणऩत्र।
(ठ) भहहराद्वाया सञ्चालरत सहकायी सॊ स्थाको हकभा प्रचलरत कानुन फभोस्जभका अवश्मक कागजात
ऩेि गनुन ऩनेछ
(५) उऩदपा ५ फभोस्जभ ऩेि हुन आएका हववयणहरुराई रुजु गयी सोको भुल्माॊकनका आधाय तम गयी
सम्वन्धीत भहािाखारे दपा ६ फभोस्जभ गठन हुने सॊ स्था भुल्माॊकन तथा छनौट सलभलतभा ऩेि गनुन ऩनेछ
।
६.

सॊस्था भुल्माॊकन तथा छनौट सलभलत् (१) दपा ५ (५) फभोस्जभ ऩेि बएका सॊ स्थाहरुराई रस्ऺत वगनको
आधायभा सभूहकृत (Clustering) गयी फजेटको लसभीतता एवॊ कामनक्रभको आवश्मकता य औस्चत्मता
आधायभा प्राथलभहककयण गरयने छ ।

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ प्राथलभहकयण गरयएका सॊ स्थाहरुको भूल्माॊकन य छनौट दे हाम फभोस्जका
आधायभा गरयनेछ ।
क्र.स.

हववयण

अॊक बाय

१

प्रस्ताव य अवधायणा ऩत्रको भुल्माॊकन

३५

२

सॊ स्थाको बौलतक सॊ यचना

१५

३

सॊ स्थाको जनिस्िको अवस्था

१५

४

सॊ स्थाको सम्फस्न्धत ऺेत्रको अनुबव

१०

५

सॊ स्थाको आन्तरयक श्रोत ऩरयचारनको अॊि

१५

६

अन्म लनकामहरुसॊ गको श्रोत ऩरयचारनको अॊि

१०
जम्भा

कैहपमत

१००

(३) उऩदपा (२) फभोस्जभ ऩेि बएका सो कामनका रालग भन्त्रारमभा दे हाम फभोस्जभको भुल्माॊकन तथा
छनौट सलभलत यहनेछ:–
(क) सस्चव वा सस्चवरे तोकेको अलधकृत, भन्त्रारम

–सॊ मोजक

(ख) भहािाखा प्रभुख, सम्फन्धीत भहािाखा

–सदस्म

(ग) प्रभुख, प्रिासन तथा मोजना भहािाखा

–सदस्म

(ग) प्रभुख, आलथनक प्रिासन िाखा

–सदस्म

(ङ) सम्वन्धीत भहािाखाको अलधकृत

–सदस्म–सस्चव

(४) भुल्माॊकन तथा छनौट सलभलतको फैठकभा आवश्मकता अनुसाय सम्फस्न्धत हवषमका हवऻ वा अन्म
सम्फस्न्धत व्मस्िराई सभेत आभन्त्रण गनन सहकनेछ ।
(५) उऩदपा ३ फभोस्जभ गदठत सलभलतरे सॊ स्था भुल्माॊकन तथा छनौट गयी भन्त्रारमभा अनुदानका रागी
लसपारयस गनेछ।
(६) उऩदपा ५ फभोस्जभ छनौट बएका सॊ स्थाराई भन्त्रारमरे स्वीकृत वाहषनक वजेट तथा कामनक्रभको
ऩरयधी लबत्र यही सम्झौता गरय अनुदान उऩरव्ध गयाउन सक्नेछ ।
७.

अनुदान यकभ उऩरव्ध नगयाईने् (१) मस लनदे स्िकाभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रे स्खएको बएताऩलन दे हामका
सॊ स्थाहरूराई अनुदान यकभ उऩरव्ध गयाईने छै न

:–

(क) नेऩार सयकाय, प्रदे ि सयकाय वा सभाजकल्माण ऩरयषदफाट कारो सुचीभा ऩये का ।
(ख) मस अस्घ लरएको अनुदानको हहसाव ऩेि नगये को ।
(ग) अनुगभनफाट कामनक्रभ सॊ तोषजनक रूऩरे सञ्चारन गये को नदे स्खएको ।

(घ) दयखास्त साथ ऩेि गनुन ऩने कागजातहरु सॊ रग्न नगये को एवभ् सॊ स्थाको हववयण ऩूणरु
न ऩभा
उल्रेख नगये को ।
(ङ) भूल्माॊकनभा ऩचास प्रलतित बन्दा कभ अॊक प्राप्त गये को ।
(च) गत आलथनक वषनको प्रगलत प्रलतवेदन, रेखाऩयीऺण प्रलतवेदन ऩेि नगये को ।
(२) भन्त्रारमरे आवश्मक नठानेका ऺेत्रभा अनुदान उऩरब्ध गयाइने छै न ।
(३) भन्त्रारमरे तोकेको सभमभा सम्झौता गनन नआउने सॊ स्थाराई अनुदान उऩरव्ध गयाइने छै न ।
८.

प्राप्त गने सॊस्थाको दाहमत्व् (१) अनुदान प्राप्त गने सॊ स्थारे दे हामको दाहमत्व फहन गनुऩ
न नेछ :–
(क) प्राप्त अनुदानको हहसाव स्वीकृत रेखा प्रणारी अनुसाय याख्नु ऩनेछ ।
(ख) हवस्िम तथा बौलतक प्रगलत हववयण प्रत्मेक चौभालसक सहकएको १५ ददनलबत्र भन्त्रारमभा ऩेि
गनुन ऩनेछ ।
(ग) प्राप्त अनुदानको यकभ उऩमोग गनन नसकेभा फाॉकी हकस्ता ऩलन लनकासा ददन भन्त्रारम फाध्म
हुनछ
े ैन ।
(घ) आलथनक वषन सभाप्त बएको लभलतरे ३ भहहनालबत्र रेखा ऩयीऺण गयी सो को एक प्रलत य त्मस
उऩय सॊ स्थाको प्रलतकृमा सहहतको प्रलतवेदन भन्त्रारमभा सभेत ऩेि गनुन ऩनेछ ।
(ङ) प्राप्त अनुदानको यकभ खचन गदान काभको प्रकृलत अनुसाय लनभानण कामनको रालग भन्त्रारमसॊ ग
गरयएको सम्झौता फभोस्जभ खचन गनुऩ
न नेछ।उि अनुदान यकभ अन्म कामनभा खचन गनन ऩाइनेछैन ।
(२) उऩदपा (१) भा जुन सुकै कुया रे स्खएको बएता ऩलन नेऩार सयकाय वा प्रदे ि सयकायरे प्रवधनन
गये का फार अलधकाय सॊ यऺण केन्र, फारकल्माण गृह, फार सुधाय गृह, फार क्रव सॊ जारहरु, भहहरा
सहकायी सॊ स्था, हकिोयी सभूहहरु, सेवाकेन्रहरु, ऩुनस्थानऩना केन्र, फृद्ध आश्रभ, आनन्द लनकेतन, ददवा सेवा
केन्र, सभाज कल्माणका रालग सञ्चालरत सॊ घसॊ स्थाहरु, सभुदामभा आधारयत ऩुनस्थानऩना केन्र जस्ता रस्ऺत
वगनहरुका रालग सॊ चालरत सॊ स्थाहरुराई अनुदान प्रदान गनन कुनै फाधा ऩुग्ने छै न ।

९.

अनुगभन गरयने् (१) मो लनदे स्िका फभोस्जभ अनुदान हवतयण बएको अनुदानको उद्देश्म अनुरुऩ उऩमोग बए
नबएको सम्वन्धभा भन्त्रारमभा दे हाम फभोस्जभको अनुगभन सलभलत यहनेछ :–
(क) सस्चव, भन्त्रारम

–सॊ मोजक

(ख) भहािाखा प्रभुख, सम्फस्न्धत भहािाखा

–सदस्म

(ग) प्रिासन, मोजना तथा अनुगभन अलधकृत

–सदस्म–सस्चव

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभको सलभलतरे अनुदान ददइएको हववयण अध्मावलधक रूऩभा याख्न रगाई वषनको
कम्तीभा २ ऩटक आपैरे वा तोकेको अलधकृतफाट अनुगभन गयी गयाई सोको प्रलतवेदन भन्त्रारमभा ऩेि
गनुन ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (१) य (२) भा बएको व्मवस्थारे भन्त्रारमको आफ्नो लनमलभत अनुगभनभा सम्वन्धीत
भहािाखा अन्तगनतगतका कभनचायीहरुराई खटाउन कुनै असय ऩने छै न ।
(४) अनुगभनको क्रभभा ददइएका लनदे िनको ऩारना गनुन सम्फन्धीत सॊ स्थाको कतनव्म हुनछ
े ।
(५) अनुगभन सलभलत वा भन्त्रारमफाट खहटएको अनुगभनकतानरे अनुगभनको प्रलतवेदन भन्त्रारम सभऺ
अलनवामन ऩेि गनुऩ
न नेछ ।
१०.

आवास, हेयचाह तथा अन्म प्रवन्ध् (१) रस्ऺत वगनहरुको सॊ यऺणका रालग सॊ चारन बएका/गरयने केन्रभा
यहने व्मस्िहरुको रालग हवद्यभान कानुनभा बएको व्मवस्था फभोस्जभको सेवा उऩरव्ध गयाउनु ऩनेछ ।
(२) रस्ऺत वगनहरुको सॊ यऺणका रालग सॊ चालरत केन्रभा यहने व्मस्िहरुको रालग हवद्यभान ऐन, लनमभ,
लनदे स्िका, कामनहवलध, भाऩदण्ड फभोस्जभ खाना, खाजा, रिाकऩडा, स्वास््म उऩचाय, स्िऺा, सञ्चाय, तालरभ
भनोसाभास्जक हवभिन रगामतका अलत आवश्मकीम सेवा सुहवधा अनुदान प्राप्त यकभफाट सॊ स्थारे खचन गनन
सक्नेछ ।
(३) सॊ स्थारे तत्कार कुनै व्मस्िराई सॊ यऺणभा याख्नुऩने बएभा भन्त्रारमराई जानकायी गयाई सॊ यऺणभा
याख्न सक्नेछ ।
(४) केन्रभा यहने ऩूणन तथा अलत अिि अऩाङ्गता बएका व्मस्िहरूराई हेयचाह गननको रालग १ जना दे स्ख
१० जनासम्भको रालग ३ जना स्माहायकतान य त्मस ऩलछका प्रत्मेक थऩ ४ जनाको रालग १ जना
स्माहायकतान य वृद्धवृद्धाहरूको हकभा प्रत्मेक १० जनासम्भको रालग १ जना हेयारु/स्माहायकतान य
स्वास््मकभॉराई तोहकए फभोस्जभको ऩारयश्रलभक अनुदान यकभफाट खचन गनन सहकनेछ ।
(५) केन्रभा अलत अिि अवस्थाभा यहेका भहहरा, फारफालरका तथा जेष्ठ नागरयकहरूको रालग ऩलन
उऩदपा (४) भा बएकै सॊ ख्मा फयाफय स्माहायकतान याख्न सक्नेछ ।
(६) केन्रभा यहने नागरयकहरुराई सॊ स्थाको लनजी सवायी साधन वा बाडाको सवायी साधनफाट साभुहहक
आवागभन गयाउॉदा अस्ऩतार, अदारत वा अन्म आवश्मक स्थानभा रै जादा,ल्माउदा वा उद्धाय गदान राग्ने
चारु खचनभा प्रस्ताव गनन सहकनेछ ।
(७) फौहद्धक, भनोसाभास्जक य अहटजभ जस्ता अऩाङ्गता बएका व्मस्िहरूको रालग तोहकए फभोस्जभको
भाऩदण्ड अनुसाय स्थाऩना बएका ददवा सेवा केन्रहरूभा सेवाग्राहीको सॊ ख्मा अनुसाय हपस्जमोथेयाहऩष्ट,
स्माहायकतान रगामतका अन्म जनिस्िको ऩारयश्रलभक य प्रिासलनक खचन प्रचलरत कानुन फभोस्जभ अनुदान
यकभफाट सॊ स्थारे खचन गनन सक्नेछ ।

(८) वौहद्धक, भानलसक य अहटजभ जस्ता अऩाॊगता बएका व्मस्िहरुका रालग तोहकए वभोस्जभको भाऩदण्ड
अनुसायका हपस्जमोथेयाऩीका साभग्रीहरु खरयद गनन सक्नेछ ।
११. कामनसम्ऩादन प्रलतवेदन: (१) सॊ स्थारे प्राप्त गये को अनुदान यकभफाट सम्ऩन्न गये को चारु खचन अन्तगनत
कामनक्रभको कामनसम्ऩादन प्रलतवेदन भन्त्रारमको सम्फस्न्धत भहािाखाभा आलथनक वषन सभाप्त बएको एक
हप्ता लबत्र आवश्मक कागजातहरु सॊ रग्न याखी फुझाई सक्नुऩनेछ ।
(२) सॊ स्थारे प्राप्त गये को ऩूस्ॉ जगत अनुदान अन्तगनत कामनक्रभहरु भन्त्रारम अन्तगनत सावनजलनक लनभानण
कामानन्वमन इकाइफाट कामानन्वमन बएकोभा सम्झौता फभोस्जभ सो इकाइभा नै कामन सम्ऩन्न प्रलतवेदन ऩेि
गने य भन्त्रारमफाट सोझै प्राप्त बएको अनुदानको हकभा सम्फस्न्धत स्थालनम तह वा अन्म कुनै सयकायी
लनकामको प्राहवलधकफाट भुल्माॊकन गरय आलथनक वषन सभाप्त बएको लभलतरे १५ ददन लबत्रभा भन्त्रारमभा
हवस्तृत प्रलतवेदन सहहत ऩेि गनुऩ
न ने छ ।
१२.

भन्त्रारमरे व्माख्मा य लनणनम

गनन सक्ने्

(१) मो लनदे स्िकाको कामानन्वमनको क्रभभा कुनै हद्धहवधा बएभा

व्माख्मा गने अलधकाय भन्त्रारमराई हुनेछ ।
(२) मो लनदे स्िकाभा बएको व्मवस्था फभोस्जभ सॊ स्थाराई प्रदान गरयने अनुदान य अन्म सेवा िनतहरु
सम्फस्न्ध लनणनम गने अलधकाय भन्त्रारमराई हुनछ
े साथै भन्त्रारमरे गये को लनणनम नै अस्न्तभ हुनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोस्जभ भन्त्रारमरे गये को व्माख्मा य उऩदपा (२) फभोस्जभ भन्त्रारमरे गये को
लनणनमको ऩारना गनुन सम्फस्न्धत सवैको कतनव्म हुनेछ ।
१३ .

हवहवध् (१) भन्त्रारमफाट प्राप्त अनुदान यकभफाट सॊ स्थारे कामनक्रभका रालग खचन गदान प्रचलरत सावनजलनक
खरयद ऐन य लनमभावरीको अलधनभा यही खरयद गनुऩ
न नेछ साथै गोष्ठी, सेलभनाय, तालरभ, दै लनक भ्रभण खचन
आददको सम्फन्धभा हवद्यभान ऐन, कानूनरे तोके फभोस्जभ गनुन ऩनेछ ।
(२) भन्त्रारम अन्तगनतका कभनचायीरे अनुदान प्राप्त गने सॊ स्थाका कामनक्रभभा बाग लरन जादा हवऻको
है लसमतभा वाहेक कुनै आलथनक सुहवधा लरनु हुॉदैन । तय त्मस्ता कामनक्रभभा बाग लरन बने फाधा ऩने छै न
।
(३) मो लनदे स्िका फभोस्जभ प्राप्त अनुदान यकभफाट तालरभको रालग खचन गदान तालरभ प्रदामक सॊ स्थारे
भन्त्रारमसॊ ग बएको सम्झौता फभोस्जभ खचन गनुऩ
न नेछ ।

अनुसूची – १
(लनदे स्िकाको दपा ५को उऩदपा (२) सॉग सम्फस्न्धत)
अनुदान प्राप्त गनन चाहने सॊ स्थारे ऩेि गनुऩ
न ने अवधायणा ऩत्र

(क) कामनक्रभको नाभ :
(ख) प्रस्ताहवत कामनक्रभको सॊ स्ऺप्त हववयण :
(ग) उद्देश्म :
(घ) रस्ऺत सभुदाम :
(ङ) हक्रमाकराऩ :
(च) कामनक्रभ अवलध :
(छ) अनुभालनत कूर रागत :
(१) स्थानीम तहको हहस्सा्
(२) हवकासका साझेदायको हहस्सा :
(३) सॊ स्थाको स्वमभको हहस्सा :
(४) भन्त्रारमफाट ददइने अनुदानको हहस्सा (भाग) :
(५) अन्म लनकाम/दाता/ व्मस्ि/ सॊ स्था को हहस्सा्
(६) अनुभालनत उऩरव्धी

ु ी १(क)
अनुसच
प्रदे ि नॊ.३ को साभास्जक हवकास भन्त्रारमफाट प्राप्त हुने अनुदान कामनक्रभ प्रस्ताव नभुना ढाॉचा
(सॊ स्थाहरुको रागी)
१.

सॊ स्था सम्फन्धी साभान्म सूचना
क. सॊ स्थाको ऩुया नाभ नेऩारीभा ........................................................
ख. सॊ स्थाको ऩुया नाभ अॊग्रज
े ीभा..........................................................
ग. सॊ स्थाको कुनै छोटकयीभा नाभ बएभा...............................................
घ. सॊ स्था स्थाऩना बएको लभलत...........................................................
ङ. सॊ स्थाको दतान नॊ.....................सॊ स्थाको दतान लभलत.............................
च. सॊ स्थादतान बएको स्जल्रा य सयकायी लनकामको नाभ...............................
छ. सभाजकल्माण ऩरयषदको आवद्धता नॊ....................आवद्ध बएको लभलत......................
ज. भन्त्रारमभा सुस्चकृत बएको लभलत..................... सुस्चकृत नॊ. ..............
झ.

सॊ स्थाको

ठे गाना.........................स्जल्रा.............गा.ऩा./न.ऩा........................वडा

नॊ...........
ञ सॊ स्थाको सदस्महरुभा सभावेिी नीलत अऩनाएको हुनऩु नेछ,
ञ. सॊ स्था ऩलछल्रो ऩटक नलफकयण बएको लभलत......................................
ट. सॊ स्थाको अध्मऺ नाभ्
सम्ऩकन नम्फय्

सॊ स्थाको इभेर ठे गाना :

ठ. सम्ऩकन व्मस्ि नाभ्
सम्ऩकन नम्फय्

इभेर ठे गाना

ु ोस)
ड. सॊ स्थाका उद्देश्महरु (फहढभा तीनवटा भात्र रेख्नह

ढ. सॊ स्थारे हारसम्भ गदै आएका भुख्म कृमाकराऩहरु हारसम्भ राबास्न्वत सॊ ख्मा (फढीभा ५ वटा
ु ोस)
कृमाकराऩ य राबास्न्वत सॊ ख्मा रेख्नह
१.

२.
३.
४.
५.
आफ्नो सॊ स्थाभा तर उल्रेस्खत बौलतक सुहवधाहरु उऩरब्ध छन् मा छै नन् सुलनस्ित गरय उऩमुि कोठाभा

√ स्चन्ह

रगाउनुहोस ।

क्र.सॊ .

बौलतक सुहवधा

१

सॊ स्थाको कामानरम

२

टे रीपोन

३

कम््मुटय तथ इन्टयनेट सुहवधा

४

आवश्मक पलननचय

५

कभनचायी

छ

छै न

२. प्रस्ताहवत ऩरयमोजना सम्फस्न्ध
क.

ऩरयमोजनाको नाभ.................................

ॉ ीगत कामनक्रभ कुन हो.......................
ख. चारु अथवा ऩूज
ग.

ऩरयमोजनाको अवलध................................
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३.

हक्रमाकराऩ

लभलत

स्थान

सहबागी सॊ ख्मा

राबास्न्वत सॊ ख्मा

ऩरयमोजना व्मवस्थाऩन तथा कामानन्वमन:
क.

ऩरयमोजना कामानन्वमन गने प्रकृमा य ऩद्धलत के हो उल्रेख गनुह
न ोस ।

ख. मो ऩरयमोजना व्मवस्थाऩन तथा कामानन्वमन गननको रालग सॊ स्थासॉग के ऺभता छ व्माख्मा गनुह
न ोस।

ग. सभन्वम वा सहकामन गनुह
न न्ु छ य कसयी ?

४.

अनुगभन् ऩरयमोजना अनुगभन गने प्रकृमा (process) सॊ मन्त्र (Mechanism) य उऩकयणहरु
(Tools) को फाये भा उल्रेख गनुह
न ोस ।

५.

ऩरयमोजना प्रलतवेदन् ऩरयमोजनाको कामन प्रगलत य सभाप्तीसॉग सम्फस्न्धत आलथनक तथा प्रगलत प्रलतफेदनहरुभा
प्रकाय, अवलध य ऩेि गने प्रकृमाहरुका फाये भा उल्रे ख गनुह
न ोस ।

६.

फजेट् मस ऩरयमोजनाभा राग्ने फजेटका लफस्तृत हववयण सॊ रग्न गने नभुना ढाॉचा ।
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