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पषृ्ठभमूमिः  

राष्ट्रिर्  था अन् रायष्ट्रिर् गैर नाफामूिक सामाशजक संघ संस्थाहरु (सामाशजक संघ संस्थाहरु 
र्द ाय ऐन, २०३४ अनसुार शजल्िामा र्द ाय भएका  था समाज कल्र्ाण पररषर्दमा आवद्ध भएका सामाशजक 
संघ संस्थाहरु) महानगरपामिकाको ष्ट्रवकास सहर्ोगी  था साझेर्दार संस्थाको रुपमा थप सदुृढ एवं 
संस्थाग  रुपमा स्थाष्ट्रप  गरै्द सामाशजक संघ संस्थाहरुिाई समन्वर् प्रोत्साहन सहजीकरणका साथै 
मनर्मम  मनर्मन प्रष्ट्रिर्ा स्थापना गरी कार्यिमहरुमा र्दोहोरोपना समे िाई मनरुत्साहन गनय र नगरको 
उदे्दश्र्, िक्ष्र्, नीम  र प्राथममक ा बमोशजम गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको कार्यिमहरु मनरे्दशि  गनय 
समन्वर् आवश्र्क रे्दशिएकोिे स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को पररच्छेर्द ६ को र्दफा २५ 
मा व्र्वस्था भए बमोशजम प्रर्ोजनका िामग सोही ऐनको पररच्छेर्द १५ को र्दफा १०२ अनसुार र्ो 
मनरे्दशिका  जुयमा गररएको छ ।  

पररच्छेर्द १ 

प्रारशम्भक  

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ  

(क) र्स मनरे्दशिकाको नाम "गैरसरकारी संघ संस्थाको पररर्ोजना स्वीकृम , संचािन र 
समन्वर् सम्वन्धी मनरे्दशिका २०७४"  रहनेछ ।  

(ि) र्ो मनरे्दशिका नगर सभाबाट पारर  भएको ममम बाट िागू हनुेछ । 

२. पररभाषािः ष्ट्रवषर् वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्स मनरे्दशिकामा,  
(क) "ऐन" भन्नािे स्थानीर् सरकार संचािन सम्वन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐनिाई 

सम्झनपुर्दयछ ।  

(ि) "महानगरपामिका" भन्नािे भर परु महानगरपामिकािाई सम्झनपुर्दयछ ।  

(ग) "गैर सरकारी संघ संस्था" भन्नािे मनुाफाको उदे्दश्र् नरािी सामाशजक ष्ट्रह  गने हे िेु 
प्रचमि  कानून बमोशजम र्द ाय  था नष्ट्रवकरण भई संचािन भएका राष्ट्रिर्  था अन् रायष्ट्रिर् 
सामाशजक संघ संस्थािाई सम्झनपुर्दयछ ।  

(घ) "पररर्ोजना" भन्नािे गैर सरकारी संघ संस्थािे र्दा ाको सहर्ोग  था आफ्नै स्रो बाट 
संचािन गने र्ोजना  था कार्यिमिाई सम्झनपुर्दयछ ।  



 

३. मनरे्दशिकाको उद्दशे्र्िः र्स मनरे्दशिकाको उदे्दश्र् रे्दहार् बमोशजम हनुेछिः  

(क) गैर सरकारी संघ संस्थाहरुिाई पररर्ोजना सम्झौ ा  र्ार गर्दाय मागयर्दियन दर्दने ।  

(ि) गैर सरकारी संघ संस्थाहरुद्वारा संचामि  पररर्ोजना अन् रग का चरणहरुिाई 
समन्वर्ात्मक एवं नीम ग   ार्दाम्र् ा र सहभामग ामूिक मर्ायदर्द , व्र्वशस्थ , पारर्दिी 
र जवाफरे्दही बनाउने ।  

(ग) गैर सरकारी संघ संस्थाबाट संचािन हनु ेकार्यिमिाई महानगरको प्राथममक ाको िेत्र 
 फय  मनदर्दयष्ट गने ।  

(घ) गैर सरकारी संघ संस्थाको र्ोगर्दान र श्रो िाई िशि  वगय,  ह र िेत्रसम्म परु्रर्ायउन े
।  

(ङ) गैर सरकारी संघ संस्थाको पररर्ोजनािाई अनगुमन  था मूल्र्ाङ्कन गने ।  

(च) महानगरको ष्ट्रवकासमा सहकार्य गरी गैर सरकारी संघ संस्थाहरुिाई ष्ट्रवकास साझेर्दार 
संस्थाको रुपमा ष्ट्रवकमस  गने ।  

(छ) गैर सरकारी संघ संस्थाहरु र सरकारी कार्यिमहरुमा र्दोहोरोपन समे िाई मनरुत्साष्ट्रह  
गने ।  

 

पररच्छर्द २ 

गैर सरकारी संस्थाको पररर्ोजना सम्वन्धी व्र्वस्था 
४. पररर्ोजना  जुयमा प्रष्ट्रिर्ािः गैर सरकारी संघ संस्थािे पररर्ोजना  र्ार गर्दाय मनम्न बमोशजमको 

प्रष्ट्रिर्ा अविम्बन गनुयपर्दयछ ।  

(क) महानगरको मूल्र्, मान्र् ा, दृष्ट्रष्टकोण, नीम  र प्राथममक ाका आधारमा िाभाशन्व  वगय 
र ष्ट्रवकासका िेत्रहरुको पररर्ोजना छनौट गनुयपनेछ ।  

(ि) आवश्र्क ा पष्ट्रहचान प्रम वेर्दन  था आधारभ ू सभेिण गर्दाय प्रस् ाष्ट्रव  िाभाशन्व  वगय 
स्थानीर् सरोकारवािा र महानगरसँग परामिय छिफि गरी सोको आधारमा पररर्ोजना 
 जुयमा गनुयपनेछ ।  

(ग) अन् रायष्ट्रिर् गैर सरकारी संघ संस्थािे पररर्ोजनाको प्रभाव, असर, प्रम फि, ष्ट्रिर्ाकिाप, 
स्रो  र साधनबीच  ाष्ट्रकय क सह-र्ोजन रे्दिाउनपुनेछ।  



५. पररर्ोजनाको पूवय स्वीकृ  वा सहमम िः गैर सरकारी संघ संस्थािाई पररर्ोजना  र्ार गने 
सन्र्दभयमा पूवय स्वीकृ  वा सहमम  आवश्र्क परेमा रे्दहार् बमोशजम गनुयपर्दयछ ।  

(क) पररर्ोजनाको प्रस् ाव र्दा ाहरु समि पेि गने बि  पूवय सहमम  आवश्र्क भएमा गैर 
सरकारी संघ संस्था महानगरपामिका समि आवश्र्क कागजा हरु सष्ट्रह  मनवेर्दन पेि 
गनुयपनेछ ।  

(ि) महानगरपामिकािे उक्त पररर्ोजना उपर्कु्त िागेमा पररर्ोजना संचािनका िामग पूवय 
सहमम  पत्र दर्दन सक्नेछ ।  

स्पष्टीकरणिः त्र्स् ो सहमम को िामग १० (र्दि) िाि बजेट सम्मको पररर्ोजनामा उक्त 
पररर्ोजनाको औशचत्र् ा हेरी नगर प्रमिुिे स्वीकृ  गनय सक्नेछ । १० (र्दि) िाि 
भन्र्दा बढी बजेटको पररर्ोजनाको सहमम  वा पूवय सहमम  नगर पररर्ोजना परामिय 
सममम को बैठकको मनणयर्ानसुार हनुेछ ।  

६. पररर्ोजनाको कार्ायन्वर्निः गैर सरकारी संघ संस्थािे पररर्ोजनाको कार्ायन्वर्नको िामग रे्दहार् 
बमोशजमको प्रष्ट्रिर्ा अविम्बन गनुयपनेछ ।  

(क) गैर सरकारी संघ संस्थािे पररर्ोजनाको स्वीकृ  कार्यिम, बजेट  था सम्झौ ा पत्र 
सष्ट्रह को र्दस् ावेज नगरपामिका पररर्ोजना परामिय सममम  (MPAC) समि पेि 
गनुयपनेछ ।  

(ि) महानगरपामिका पररर्ोजना परामिय सममम िे पररर्ोजना स्वीकृ का िामग पेि गररएको 
र्ोजना/कार्यिममा आवश्र्क सल्िाह सझुाव सष्ट्रह  पररर्ोजना कार्ायन्वर्नका िामग 
स्वीकृम  दर्दनेछ ।  

 र पूवय सहमम  नमिएको हकमा आवश्र्क सल्िाह सझुाव सष्ट्रह  पररर्ोजना 
कार्ायन्वर्नका िामग स्वीकृम  दर्दन वा नदर्दन पमन सक्नेछ ।  

(ग) गैर सरकारी संघ संस्थािे स्वीकृ  पररर्ोजनाको ष्ट्रवस्  ृ ष्ट्रिर्ाकिापहरु र बजेट 
अनसूुची – १ अनसुारको ढाँचामा महानगरपामिकमा पेि गरी महानगरपामिकाको वाष्ट्रषयक 
 था आवमधक र्ोजनमा समावेि गनुयपनेछ ।  

(घ) गैर सरकारी संघ संस्थािे पररर्ोजना कार्ायन्वर्न चरणमा महानगरपामिकासँग समन्वर् 
गनुयपनेछ ।  

७. पररर्ोजनाको अनगुमन  था मूल्र्ाङ्कनिः गैर सरकारी संघ संस्थािे पररर्ोजना अनगुमन  था 
मूल्र्ाङ्कन गर्दाय रे्दहार् बमोशजम प्रष्ट्रिर्ा अविम्वन गनुयपर्दयछ ।  



(क) पररर्ोजना कार्ायन्वर्नको महानगरपामिका सष्ट्रह को संर्कु्त अनगुमन गनुय गराउनपुनेछ 
।  

(ि) पररर्ोजनाको अनगुमनक ायिे अनगुमनको प्रम वेर्दन अनसूुची – २ अनसुार ढाँचामा 
महानगरपामिकामा पेि गनुयपनेछ ।  

(ग) गैर सरकारी संघ संस्थािे संचािन गरेको पररर्ोजनाको िक्ष्र् र उदे्दश्र् बमोशजम 
कार्ायन्वर्न सन् ोषजनक नरे्दशिएमा महानगरिे आवश्र्क सधुारका िामग मनरे्दिन 
दर्दनेछ । मनरे्दिन बमोशजम सधुार नगरेमा पररर्ोजना रोक िगाउन सक्नेछ ।  

८. पररर्ोजनाको प्रम वेर्दनिः गैर सरकारी संघ संस्थािे पररर्ोजनाकव प्रम वेर्दन महानगरपामिका 
समि पेि गनुयपनेछ ।  

(क) गैर सरकारी संघ संस्थािे पररर्ोजनाको ष्ट्रवत्तीर्  था भौम क प्रगम  प्रम वेर्दन अनसूुची 
– ३ अनसुार ढाँचामा चौमामसक र वाष्ट्रषयक रुपमा महानगरपामिकामा पेि गनुयपनेछ ।  

(ि) गैर सरकारी संघ संस्थािे प्रम वेर्दन रे्दहार्को ममम मा महानगरपामिका समि बझुाउन ु
पनेछ ।   

पष्ट्रहिो चौमामसक प्रम वेर्दनिः मागय १५ ग े मभत्र  

र्दोस्रो चौमामसक प्रम वेर्दनिः चैत्र १५ ग े मभत्र   

 ेस्रो चौमामसक प्रम वेर्दनिः श्रावण १५ ग े मभत्र र  

वाष्ट्रषयक प्रम वेर्दनिः आमथयक वषय समाप्त भएको ३० दर्दन मभत्र  

र्सका अम ररक्त महानगरपामिकािे मागेको बि  जनुसकैु बेिामा ष्ट्रवत्तीर्  था 
भौम क प्रम वेर्दन दर्दनपुर्दयछ । 

९. गैर सरकारी संघ संस्थाको र्ोग्र् ािः पररर्ोजना संचािनको िामग गैर सरकारी संघ संस्थाको 
न्रू्न म र्ोग्र् ा रे्दहार् बमोशजम हनुपुनेछ ।  

(क) मनुाफा नकमाउने गैर राजनैम क र सामाशजक संस्थाको रुपमा प्रचमि  कानून बमोशजम 
र्द ाय भएको संस्था ।  

(ि) प्रत्रे्क वषय मनर्मम  रुपमा नष्ट्रवकरण भएको ।  

(ग) सम्वशन्ध  मनकार्मा आवद्ध भइ मनर्मम  प्रगम  प्रम वेर्दन बझुाएको ।  

(घ) प्रत्रे्क वषय मनर्मम  रुपमा िेिा परीिण गराई प्रम वेर्दन सम्वशन्ध  मनकार्मा मनर्मम  
रुपमा पेि गरेको ।  

(ङ) स्थार्ी िेिा नम्बर प्राप्त गरेको ।  



(च) अन्र् प्रचमि  कानूनको पररपािन गरेको ।  

पररच्छेर्द ३ 

नगर पररर्ोजना परामिय सममम  सम्वन्धी व्र्वस्था 

१०. नगर पररर्ोजना परामिय सममम िः गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको पररर्ोजना स्वीकृम  अनगुमन 
मूल्र्ाङ्कन र समन्वर्को िामग महानगर स् रीर् एक नगर पररर्ोजना परामिय सममम  रहनेछ 
।  

११. सममम को गठनिः सममम मा रे्दहार् अनसुार सर्दस्र्हरू रहनछन ्।  

नगर प्रमिु       संर्ोजक    

नगर उपप्रमिु       सर्दस्र्  

प्रमिु प्रिासकीर् अमधकृ      सर्दस्र्  

सामाशजक ष्ट्रवकास महािािा प्रमिु    सर्दस्र्  

सामाशजक ष्ट्रवकास सममम का संर्ोजक    सर्दस्र्  

शजल्िा प्रिासन कार्ायिर्को अमधकृ स् रको प्रम मनमध   सर्दस्र्  

शजल्िा समन्वर् सममम को अमधकृ स् रको प्रम मनमध  सर्दस्र् 

गैर सरकारी संस्थाको प्रम मनमध     सर्दस्र्  

सामाशजक ष्ट्रवकास िािा प्रमिु     सर्दस्र् सशचव 

नोटिः सममम को बैठकमा पररर्ोजनासँग सम्बशन्ध  ष्ट्रवषर्ग  िािा/महािािाको 
प्रमिुिाई आमन्त्रण गनय सष्ट्रकनेछ ।  

१२. सममम को काम, क यव्र् र अमधकारिः  

(क) गैर सरकारी संस्थाहरुको पररर्ोजना  जुयमा प्रष्ट्रिर्ामा आवश्र्क सल्िाह सझुाब एवं 
परामिय दर्दने,  

(ि) गैर सरकारी संस्थाको पररर्ोजना र आर्ोजनाको पूवय सहमम  वा कार्ायन्वर्नको िामग 
स्वीकृम  दर्दने,  

(ग) पूवय स्वीकृम  वा सहमम  दर्दनको िामग कार्यिमको मापर्दण्ड  र्ार गने,  

(घ) गैर सरकारी संस्थाहरुको िम ा ष्ट्रवकास, आमथयक  था प्राष्ट्रवमधक सहार् ा उपिब्ध 
गराउने सम्वन्धमा परामिय दर्दने,  



(ङ) गैर सरकारी संस्था पररर्ोजनाका अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन सूचक मनधायरण गने ।  

सममम को बैठकमा आवश्र्क ा अनसुार ष्ट्रवषर् ष्ट्रवज्ञ  था सम्वशन्ध  कार्ायिर्का 
कार्ायिर् प्रमिु, संघ संस्थाका प्रम मनमधिाई आमन्त्रण गनय सष्ट्रकनेछ।  

नगर पररर्ोजना परामिय सममम को बैठक प्रत्रे्क मष्ट्रहनाको पष्ट्रहिो हप्ता बस्नेछ ।  

नगर पररर्ोजना परामिय सममम को बैठक सम्वन्धी कार्यष्ट्रवमध सममम  आफैिे मनधायरण 
गनय सक्नेछ । 

 

पररच्छेर्द ४ 

ष्ट्रवष्ट्रवध 
१३. सम्पकय  िािािः गैर सरकारी संघ संस्थाको सम्पकय को िामग नगर कार्यपामिका कार्ायिर्को 

सामाशजक ष्ट्रवकास िािा सम्पकय  िािाको रुपमा रहनेछ ।  

१४. काननुको पािनािः गैर सरकारी संघ संस्थािे अन्र् प्रचमि  मनर्म काननुको पािना गनुयपनेछ 
।  

१५. मनरे्दशिकाको पािनािः गैर सरकारी संघ संस्थािे पररर्ोजना  जुयमा एवं कार्ायन्वर्न गर्दाय 
मनरे्दशिकाको पािना गनुयपनेछ ।  

१६. कार्ायन्वर्नमा रोकिः कुनै गैर सरकारी संघ संस्थािे र्स मनरे्दशिका ष्ट्रवपरर  काम कारवाही 
गरेको पाएमा महानगरपामिकािे त्र्स् ो काम कारवाहीमा रोक िगाउन सक्नेछ ।  

१७. अमान्र् हनुिेः र्ो मनरे्दशिका स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ सँग बाशझएमा बाशझएको 
हर्दसम्म स्व  अमान्र् हनुेछ ।   

१८. मनरे्दशिका हेरफेर वा संिोधनिः मनरे्दशिकामा आवश्र्क संिोधन र हेरफेर गनुयपरेमा 
नगरप्रमिुिे त्र्स् ो संिोधन गरी नगर कार्यपामिकाकोबाट अनमुोर्दन गराउनपुर्दयछ ।  

  

 

 

अनसूुची १ 



पररर्ोजना ष्ट्रवस्  ृ ष्ट्रिर्ाकिाप र बजेट ढाँचा 

गैर सरकारी संस्थाको संशिप्त पररचर्िः  

             
              
पररर्ोजनाको पषृ्ठभमूीिः  

              

              

पररर्ोजनाको सोच, िक्ष्र् र उदे्दश्र्िः 
             
              

पररर्ोजना अन् रग का कार्यिमहरुिः  

             
              

िशि  वगय  था समूहिः 
              

              

कार्यिम संचािन हनुे स्थान र समर्ावमधिः  

             
               

कार्यिम संचािन प्रष्ट्रिर्ा र कार्यष्ट्रवमध (Methodology)  

             
              

कार्यिम कार्यर्ोजनािः  

             
              

बजेट व्र्वस्थापनिः 
             
               

कार्यिम अनगुमन मूल्र्ाङ्कन सूचकिः   

             
              

 

अनसूुची २ 



अनगुमन प्रम वेर्दन ढाँचा 
अनगुमन आधार र पषृ्ठभमूीिः  

             
              

अनगुमन गररने ष्ट्रवषर्हरु र अनगुमन सूचकिः   

             
              

उदे्दश्र्िः  

              

              

अनगुमनमा सहभागी टोिीिः 
              

              

अनगुमन गररएको गैर सरकारी संस्था, स्थान  र पररर्ोजनािः   

             
              

पररर्ोजनाका सबि र र्दवुयि पििः  

क) सवि पि 

             

             

  

ि) र्दवुयि पि  

             

             

मनष्कषय र सझुाविः  

             

             

 

प्रम वेर्दक 

 

 

 

 



अनसूुची ३ 

प्रगम  प्रम वेर्दन ढाचँा 
पषृ्ठभमूीिः  

             

              

कार्यिमको िक्ष्र्  था उदे्दश्र्िः  

             
              

कार्यिमको िशि  समूहिः  

             
              
कार्यिम  था पररर्ोजना संचािन प्रष्ट्रिर्ा र कार्यष्ट्रवमध (Methodology): 

             

              

ष्ट्रवत्तीर्  था भौम क प्रगम को संशिप्त ष्ट्रववरणिः  

ि.सं. कार्यिम  ष्ट्रिर्ाकिापहरु इकाई  िक्ष्र्   भौम क 
प्रगम   

ष्ट्रवत्तीर् 
प्रगम  

       

       

       

       

       

       

कार्यिमको मूख्र् उपिब्धीहरुिः  

             
              

कार्यिमको प्रभाव मूल्र्ाङ्कनिः  

             
              

प्रम वेर्दक संस्था 


