नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्ातन्वर्न ननदे शिका, २०७८

नेपाल सरकार

सङ्घीर् मानमला र्था सामान्र् प्रिासन मन्रालर्
नसिंहदरबार, काठमाण्डौँ

नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्ातन्वर्न ननदे शिका, २०७८
प्रस्र्ावना:

स्थानीर् सुिासन, स्थानीर् से वा प्रवाह, स्थानीर् आनथतक ववकासका क्षेरमा नवप्रवर्तनको

माध्र्मबाट नवीनर्म सोच र नसर्तनिीलर्ा प्रवर्द्तन गनत प्रदे ि र्था स्थानीर् िासन सहर्ोग कार्तक्रममा
व्र्वस्था रहे को नवप्रवर्तन साझे दारी कोषका माध्र्मबाट प्रदे ि र्था स्थानीर् र्हको सह-लगानीमा नवीनर्म
पररर्ोर्नाहरू सञ्चालन गरी नवप्रवर्तनलाई सिं स्थागर् गनत वाञ्छनीर् भएकोले सङ्घीर् मानमला र्था सामान्र्
प्रिासन मन्रालर्ले र्ो नवप्रवर्तन साझे दारी कोष कार्ातन्वर्न ननदे शिका, २०७८ र्र्ुम
त ा गरी कार्ातन्वर्नमा
ल्र्ाएको छ।

पररच्छे द-१
प्रारशभभक

१.

सिं शक्षप्त नाम र प्रारभभ : (१) र्स ननदे शिकाको नाम "नवप्रवर्तन साझे दारी कोष कार्ातन्वर्न ननदे शिका,
२०७८" रहे को छ ।
(२) र्ो ननदे शिका र्ुरुन्र् प्रारभभ हुनेछ ।

२.

पररभाषा : ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथत नलागेमा र्स ननदे शिकामाक. "आवेदक" भन्नाले र्स ननदे शिका बमोशर्म पररर्ोर्ना प्रस्र्ाव पेि गने स्थानीर् र्ह
सभझनु पछत । र्स िब्दले दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीर् र्ह नमली पररर्ोर्ना प्रस्र्ाव
पेि गने आवेदक समेर्लाई र्नाउँ छ ।
ख. "अवधारणा पर" भन्नाले ववस्र्ृर् पररर्ोर्ना प्रस्र्ाव पेि गनुत अशि र्स ननदे शिकाको
अनुसूची १ बमोशर्म पेि गररने पररर्ोर्नाको सिं शक्षप्त पररचर्, उद्देश्र्, लागर्, प्रनर्फल,
उपलव्धी एविं कार्ातन्वर्नको ढाँचा र्था र्ौरर्ररका समे र् उल्लेख भएको सिं शक्षप्त पररर्ोर्ना
प्रस्र्ावलाई सभझनु पछत ।
ग. "लागर् सहभानगर्ा" भन्नाले र्स ननदे शिका बमोशर्म नवप्रवर्तन साझे दारी कोषमा प्रस्र्ाव
पेि गने आवेदकले व्र्होनुत पने कुल पररर्ोर्ना लागर्को ननशश्चर् प्रनर्िर् लागर्
सहभानगर्ालाई सभझनु पछत । र्स िब्दले स्थानीर् र्हसँग अन्र् साझे दार सिं स्थाले
व्र्होनुप
त ने लागर् वहस्से दारीलाई समेर् र्नाउँ छ ।
ि. "पररर्ोर्ना अनुदान" भन्नाले र्स कार्तववनध बमोशर्म पररर्ोर्ना सञ्चालन गनत नवप्रवर्तन
साझे दारी कोषबाट स्थानीर् र्हलाई उपलब्ध गराउने रकमलाई सभझनु पछत ।
ङ. "पूण त प्रस्र्ाव" भन्नाले र्स ननदे शिकाको अनुसूची ३ बमोशर्म पेि गररने पररर्ोर्नाको
सिं शक्षप्त पररचर्, उद्देश्र्, लागर्, प्रनर्फल, उपलव्धी एविं कार्ातन्वर्नको ढाँचा र्था र्ौरर्ररका
समेर् उल्लेख भएको पूण त पररर्ोर्ना प्रस्र्ावलाई सभझनु पछत ।
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च. "नवप्रवर्तन" भन्नाले नवीनर्म सोच, नवीनर्म अवधारणा, नवीनर्म प्रववनधको माध्र्मबाट
नभन्न र्वरले गररने कार्तलाई सभझनु पछत । र्स िब्दले सावतर्ननक सुिासन, स्थानीर्
आनथतक ववकास र सावतर्ननक से वा प्रवाहलाई नछटो, छररर्ो, दक्ष र प्रभावकारी बनाउन
उपर्ोगमा ल्र्ाइने नर्ाँ प्रववनध, नर्ाँ ज्ञान, ववनध, र्ौरर्ररका, सीप, अवधारणा, नसर्तनिील
वक्रर्ाकलापलाई समेर् र्नाउँ छ ।
छ. "नवप्रवर्तन साझे दारी कोष" भन्नाले प्रदे ि र्था स्थानीर् िासन सहर्ोग कार्तक्रम र्था
र्स ननदे शिकामा व्र्वस्था गररएको साझे दारी कोषलाई सभझनु पछत ।
र्. "स्थानीर् आनथतक ववकास" भन्नाले स्थानीर् र्हमा सीप ववकास, औद्योनगक ववकास, बर्ार
ववकास, उद्यमिीलर्ाको प्रवर्द्तन आददका माध्र्मबाट स्थानीर् समुदार्को रोर्गारी,
आर्वृवर्द् र स्थानीर् क्षेरको आनथतक समृवर्द्लाई र्ोगदान ददने कार्तक्रमलाई सभझनु पछत
।
झ. "स्थानीर् र्ह" भन्नाले गाउँ पानलका र्था नगरपानलकालाई सभझनुपछत।सो िब्दले
महानगरपानलका र्था उपमहानगरपानलका समेर्लाई र्नाउँ छ।
ञ. "आन्र्ररक आर्" भन्नाले स्थानीर् र्हले उठाई खचत गनत पाउने स्थानीर् कर र्था से वा
िुल्कबाट सङ्कलन भएको रकम सभझनु पछत ।
ट. "स्थानीर् से वा" भन्नाले स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छे द ३
बमोशर्म

गाउँ पानलका

र्था

नगरपानलकाको

शर्भमेवारीमा

परे का

स्थानीर्

र्हका

कार्तक्षेरलाई सभझनु पछत । र्स िब्दले स्थानीर् र्हले प्रचनलर् कानून बमोशर्म उपलव्ध
गराउने अन्र् से वालाई समेर् र्नाउँ दछ ।
ठ. "मन्रालर्" भन्नाले सङ्िीर् मानमला र्था सामान्र् प्रिासन मन्रालर् सभझनु पछत ।
ड. "राविर् ननदे िक सनमनर्" भन्नाले प्रदे ि र्था स्थानीर् िासन सहर्ोग कार्तक्रमको
कार्तक्रम दस्र्ाबेर्मा उशल्लशखर् सङ्िीर् मानमला र्था सामान्र् प्रिासन मन्रालर्का
मन्रीको अध्र्क्षर्ामा रहे को सनमनर् सभझनु पछत ।
ढ. "राविर् कार्तकारी सनमनर्" भन्नाले प्रदे ि र्था स्थानीर् िासन सहर्ोग कार्तक्रमको
कार्तक्रम दस्र्ाबेर्मा उशल्लशखर् सङ्िीर् मानमला र्था सामान्र् प्रिासन मन्रालर्का
सशचवको सिं र्ोर्कत्वमा रहे को सनमनर् सभझनु पछत ।
ण. "प्रदे ि कार्तक्रम कार्ातन्वर्न इकाई" भन्नाले प्रदे ि र्था स्थानीर् िासन सहर्ोग
कार्तक्रमको कार्तक्रम दस्र्ाबेर्मा उशल्लशखर् मुख्र्मन्री र्था मशन्रपररषदको कार्ातलर्मा
रहे को कार्तक्रम कार्ातन्वर्न इकाई सभझनु पछत ।
र्. "प्रदे ि समन्वर् सनमनर्" भन्नाले प्रदे ि र्था स्थानीर् िासन सहर्ोग कार्तक्रमको कार्तक्रम
दस्र्ाबेर्मा उशल्लशखर् मुख्र्मन्रीको अध्र्क्षर्ामा रहे को प्रदे ि समन्वर् सनमनर् सभझना पछत
।
थ. "नवप्रवर्तन साझे दारी कोष प्राववनधक सनमनर्" भन्नाले दफा १२ बमोशर्मको सनमनर् सभझनु
पछत
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द. “कार्तक्रम दस्र्ाबेर्” भन्नाले नेपाल सरकार र ववकास साझे दारहरुबीच सहमनर् र्था
हस्र्ाक्षर भई कार्ातन्वर्नमा आएको प्रदे ि र्था स्थानीर् िासन सहर्ोग कार्तक्रमको
कार्तक्रम दस्र्ाबेर् सभझनुपछत ।”
ध. “न्र्ून स्रोर्-साधन स्थानीर् र्ह” भन्नाले वावषतक आन्र्ररक आर् रु. २५ लाखभन्दा कम
भएका स्थानीर् र्ह सभझनुपछत ।

३.

कोषका उद्देश्र्हरूूः नवप्रवर्तन साझे दारी कोषका उद्देश्र्हरू दे हार् अनुसार हुनेछन् :क. सुिासन, सावतर्ननक से वा प्रवाह र स्थानीर् आनथतक ववकासका क्षेरमा नवप्रवर्तनलाई
प्रवर्द्तन गनु,त
ख. नवप्रवर्तनका लानग स्थानीर् / प्रदे ि र्हहरूबीच, स्थानीर् र्हहरू एक-अकात बीच एविं
स्थानीर् र्ह र्था ननर्ी क्षेरबीच सहकार्त र सहलगानी प्रवर्द्तन गनुत

४.

कोषका मागतदितक नसर्द्ान्र्ूः नवप्रवर्तन साझे दारी कोषले दे हार्का मागतदितक नसर्द्ान्र्लाई अवलभबन
गनेछ :क. कोष

सुिासनका नवीनर्म आर्ामको प्रर्ोग, सावतर्ननक से वा प्रवाहको नवीनर्म

अवधारणाको अभ्र्ास र्था अनुवर्तन र स्थानीर् आनथतक ववकासको प्रवर्द्तनको नननमत्त
नवप्रवर्तनको अवधारणालाई सिं स्थागर् गने वविेष उद्देश्र् नलएर गदठर् सिं र्न्र हुनेछ र
र्सले आफ्नो सिं रचना र आफ्ना वक्रर्ाकलापहरूमा प्रदे ि र्था स्थानीर् र्हको स्वानमत्व
बढाउन प्रोत्सावहर् गनेछ ।
ख. कोषले सुिासन, सावतर्ननक से वा प्रवाह र स्थानीर् आनथतक ववकासको क्षेरमा समुदार्
र्था ननर्ी क्षेरसमेर्लाई साथ नलएर नवीनर्म सोँच र अवधारणा सवहर्का नवप्रवर्तनकारी
र्ोर्ना कार्ातन्वर्न गने क्षमर्ा ववकास गनत आफुलाई स्थावपर् गदै र्ोशखम वहन कोषका
रूपमा स्थानीर् र्हलाई सहर्ोग गनेछ ।
ग. कोषको कार्तसञ्चालन पद्घनर्, कार्तक्रम छनौट, प्राथनमकर्ा ननधातरण एविं रकम ववननर्ोर्न
र्स्र्ा कुरामा केन्र ननदे शिर् भन्दा पनन स्थानीर् र्था प्रदे ि सरकारका आफ्ना
आवश्र्कर्ा र प्राथनमकर्ामा आधाररर् र्ौर–र्ररका लागू हुनेछन् ।
ि. कोषले अन्र्र स्थानीर् र्हमा नवीनर्म अभ्र्ास र

नसकाई आदानप्रदान गनत स्थानीर्

र्हलाई अवसर उपलब्ध गराउनेछ ।
ङ. कोषले कुनै एक स्थानीर् र्हका असल अभ्र्ासहरूलाई अन्र् स्थानीर् र्हमा ववस्र्ार गनत,
सफल अभ्र्ासहरुलाई प्रदे ि र्था सङ्घीर् सरकारमा स्र्रोन्ननर् गनत र असफलर्ाका
पाठहरुबारे अन्र् स्थानीर् र्हलाई सू शचर् गनतका लानग सहर्ीकरण गनेछ ।
च. कोषले स्थानीर् र्हको ननर्नमर् बर्ेट र्था कार्तक्रमलाई प्रनर्स्थापन गने छै न र
दोहोरोपना हुने गरी कार्तक्रम सञ्चालन गने छै न ।
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पररच्छे द - २
पररर्ोर्ना प्रस्र्ाव

५.

सू चना प्रकािन गनुपत नेूः (१) कोषबाट कार्तक्रम सञ्चालन गनत इच्छु क स्थानीर् र्हलाई लशक्षर् गरी
प्रदे ि कार्तक्रम कार्ातन्वर्न इकाईले आफ्नो वेबसाईट र्था प्रदे ि र्था राविर् स्र्रका परपनरका
माफतर् १५ ददनको समर् ददई अनुसूची १ बमोशर्मको अवधारण पर पेि गनत सावतर्ननक सू चना
आह्वान गनुत पनेछ ।

६.

अवधारणा पर र्था पूण त प्रस्र्ाव पेि गनेूः (१) कोषबाट पररर्ोर्ना सञ्चालन गनत चाहने आवेदकले
प्रदे ि शस्थर् मुख्र्मन्री र्था मशन्रपररषद् कार्ातलर्मा रहे को प्रदे ि कार्तक्रम कार्ातन्वर्न इकाईमा
दफा ५ बमोशर्मको अवनधनभर अनुसूची १ बमोशर्मको ढाँचामा अवधारणा पर पेि गनुत पनेछ ।
(२) उपदफा (१) अनुसार प्राप्र् अवधारणापरहरू अनुसूची २ अनुसारका सू चक बमोशर्म नवप्रवर्तन
साझे दारी कोष प्राववनधक सनमर्ले मू ल्र्ाङ्कन गनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोशर्मको मूल्र्ाङ्कनमा ग्राह्य भएका आवेदकलाई प्रदे ि कार्तक्रम कार्ातन्वर्न
इकाईले आफ्नो वेबसाईट र्था परपनरका माफतर् १५ ददनको समर् ददई अनुसूची ३ बमोशर्मको
पूण त प्रस्र्ाव पेि गनत सावतर्ननक सू चना आह्वान गनुत पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोशर्म प्राप्र् पूण त प्रस्र्ावहरू नवप्रवर्तन साझे दारी कोष प्राववनधक सनमनर्ले
अनुसूची ४ मा उशल्लशखर् मूल्र्ाङ्कन आधार बमोशर्म ७ ददननभर मूल्र्ाङ्कन गरी प्रदे ि समन्वर्
सनमनर्मा स्वीकृनर्को लानग पे ि गनुप
त नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोशर्म नवप्रवर्तन साझे दारी कोष प्राववनधक सनमनर्बाट प्राप्र् प्रस्र्ावहरूलाई
प्रदे ि समन्वर् सनमनर्ले ७ ददन नभर स्वीकृर् गनुप
त ने छ ।
(६) उपदफा (५) बमोशर्म प्रदे ि समन्वर् सनमनर्बाट स्वीकृर् प्रस्र्ावको र्ानकारी प्रदे ि कार्तक्रम
कार्ातन्वर्न इकाईले आफ्नो वेबसाईट र नलशखर् परबाट आवेदकहरुलाई र्ानकारी गराउनु पनेछ
।
(७) उपदफा (६) बमोशर्म प्रस्र्ाव स्वीकृर् भएको र्ानकारी पाएको ७ ददननभर सभबशन्धर्
आवेदकले प्रदे ि कार्तक्रम कार्ातन्वर्न समन्वर् इकाईसँग पररर्ोर्ना कार्ातन्वर्नको सभझौर्ा
गनुप
त नेछ ।

७.

ग्राह्य प्रस्र्ावहरूूः (१) कोषमा स्थानीर् र्हको एकल प्रस्र्ाव र दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानीर्
र्हहरूको सिं र्क्त
ु पररर्ोर्ना प्रस्र्ावहरू पेि गनत सवकनेछ ।
(२) पररर्ोर्ना प्रस्र्ावहरु र्ो ननदे शिका बमोशर्म स्थानीर् सुिासन, स्थानीर् से वा प्रवाह र स्थानीर्
आनथतक ववकासको क्षेरमा नव-प्रवर्तनको प्रवेि वा प्रर्ोग हुने नवीन प्रकृनर्का कामसँग सभबशन्धर्
हुनपु नेछ ।
र्र भौनर्क पूवातधार सिं रचना ननमातण, सवारी साधन खररद, कमतचारीको ननर्नमर् र्लब आदद
कार्तमा कोषको रकम खचत गने प्रकृनर्का प्रस्र्ाव स्वीकृनर्का लानग ग्राह्य हुनेछैनन् ।
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(३) स्थानीर् र्हले एकल पररर्ोर्ना प्रस्र्ाव पेि गदात गैर सरकारी सिं स्था वा सहकारी वा ननर्ी
क्षेरका सङ्घसिं स्थासँग लागर् साझे दारीमा आफ्नो नेर्त्ृ व र शर्भमेवारीमा पररर्ोर्ना सञ्चालन गनत
सक्नेगरी प्रस्र्ाव पेि गने सक्नेछन् ।
(४) उपदफा (२) बमोशर्म अन्र् सिं स्थासँगको लागर् साझे दारीमा पररर्ोर्ना प्रस्र्ाव पेि गदात
साझे दार सिं स्थाको लागर् साझे दारी र कार्तशर्भमेवारीको स्पष्ट वववरण पररर्ोर्ना प्रस्र्ावसाथ पेि गनुत
पनेछ । र्सरी लागर् सहभागीर्ामा सञ्चालन हुने पररर्ोर्नाको कूल लागर्मा स्थानीर् र्हले व्र्होनुत
पने वहस्साको कशभर्मा ३० प्रनर्िर् साझे दार सिं स्थाले व्र्होनुत पनेछ ।
(५) दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानीर् र्हले लागर् साझे दारीका सिं र्क्त
ु पररर्ोर्ना प्रस्र्ाव पेि गदात
एकअकातले व्र्होनुप
त ने लागर् साझे दारीको वहस्सा आपसी सहमनर्मा कार्म गनुत पनेछ ।
(६) कार्तक्रमबाट अनुदान प्राप्र् गनत र्स ननदे शिकामा उल्लेशखर् अन्र् प्रावधानका अनर्ररक्त अनुसूची
- २ मा उशल्लशखर् अवधारणापर मूल्र्ाङ्कनका सबै आधारहरू पुरा गरी अनुसूची - ४ मा उल्लेशखर्
पूण त प्रस्र्ाव मूल्र्ाङ्कनका सू चकहरूको कूल अङ्कमा कशभर्मा ६० प्रनर्िर् अङ्क प्राप्र् गनुप
त नेछ ।

पररच्छे द-३
कार्तक्रम व्र्वस्थापन
८. सङ्िीर् मानमला र्था सामान्र् प्रिासन मन्रालर्ूः (१) सङ्िीर् मानमला र्था सामान्र् प्रिासन
मन्रालर्को भूनमका दे हार् बमोशर्म हुनेछ :क. कोष कार्ातन्वर्न ननदे शिका अनुमोदन र्था सिं िोधन,
ख. कोषबाट भएका कार्तको प्रगनर् समीक्षा,
ग. कोषबाट भएका कार्तक्रमको अनुगमन र्था सुपरीवेक्षण,
ि. कोषसँग

सभबशन्धर्

केन्रबाट

खवटने

ववज्ञ

र्निशक्तको

कार्तक्षेरगर्

िर्त

स्वीकृनर्

र

पररचालन ।

(२) मन्रालर्ले कोषको प्रभावकारी कार्ातन्वर्नको लानग अन्र् ववस्र्ृर् ववषर्क्षेरगर् सञ्चालन
ननदे शिका र्था स्रोर् पुशस्र्का स्वीकृर् गरी लागू गनत सक्नेछ ।
९. राविर् ननदे िक सनमनर्ूः (१) राविर् ननदे िक सनमनर्को शर्भमेवारी दे हार् बमोशर्म हुनेछ :क. कोषलाई रणनीनर्क मागतदितन प्रदान गने,
ख. कोषको कार्तक्रम कार्ातन्वर्नको लानग अन्र्रसरकारी समन्वर् र सहकार्त गने,
ग. कोषको सिं स्थागर् ववकासको लानग नीनर्गर् पृष्ठपोषण प्रदान गने,
ि. कोषका उत्कृष्ट नसकाई र्था अभ्र्ासहरूलाई सरकारका अन्र् क्षेरमा प्रवर्द्तन गनत सहर्ीकरण
गने,
ङ. कोषको ववत्तीर् सुिासनको सुननशश्चर्र्ा गने,
च. कोषको उद्देश्र् अनुसार रकम उपर्ोग नभएमा शर्भमेवार ननकार् वा पदानधकारीहरूलाई सचेर्
गराउने र कोषको रकम ननशश्चर् अवनधका लानग रोक्का गने,
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छ. कोषबाट भएका कार्तक्रमहरूको प्रभाव मूल्र्ाङ्कन गनत लगाउने,
र्. कोषबाट भएका उत्कृष्ट नसकाई र्था अनुभवलाई प्रचार प्रसार गनत सहर्ोग गने ।
(२) कोषको प्रभावकारी कार्ातन्वर्नको लानग राविर् ननदे िक सनमनर्ले आफ्नो कार्तववनध आफैँ
ननधातरण गनत सक्नेछ ।
१०. राविर् कार्तकारी सनमनर्ूः (१)

राविर् कार्तकारी सनमनर्को शर्भमेवारी दे हार् बमोशर्म हुनेछ :-

क. कोषको कार्ातन्वर्न ननदे शिका स्वीकृनर्का लानग मन्रालर् समक्ष नसफारीस गने,
ख. कोषको प्रदे िगर् बावषतक बर्ेटको नबननर्ोर्न गने,
ग. कोषबाट भएका कार्तसभपादनको समीक्षा गरी नीनर्गर् मागतदितन प्रदान गने,
ि. कोषबाट सञ्चानलर् कार्तक्रमहरुको ववत्तीर् सुिासन सुननशश्चर् गने,
ङ. कोषको उद्देश्र् अनुसार रकम उपर्ोग नभएमा शर्भमेवार ननकार् वा पदानधकारीहरूलाई शर्भमेवार
बनाउन सहर्ीकरण गने,
च. कोषबाट भएका राम्रा अभ्र्ास र्था नसकाईहरुलाई अन्र् ननकार्हरुबाट सञ्चानलर् कार्तक्रममा
समेर् प्रवर्द्तन गने,
छ. कोषबाट सञ्चानलर् कार्तक्रममा उत्कृष्ट ननकार् र्था पदानधकारीहरुलाई प्रोत्साहन गनत मन्रालर्
समक्ष नसफारीस गने ।
११.

कार्तक्रम समन्वर् इकाई: सङ्घीर् मानमला र्था सामान्र् प्रिासन मन्रालर्, राविर् ननदे िक सनमनर्,

राविर् कार्तकारी सनमनर् र्था प्रदे ि र्था स्थानीर् िासन सहर्ोग कार्तक्रममा सहर्ोग पुर्र्ाउने शर्भमेवारी
कार्तक्रम समन्वर् इकाइको हुनेछ । कोषको प्रभावकारी कार्ातन्वर्नमा हरर्रहले सहर्ोग, समन्वर् र
सहर्ीकरण गनुत इकाईको कर्तव्र् हुनेछ ।
१२.

प्रदे ि समन्वर् सनमनर्ूः (१) सनमनर्ले नवप्रवर्तन साझे दारी ववकास कोषको बोडतको रुपमा दे हार्

बमोशर्मको कार्तहरु गनेछ :क. कोषबाट सञ्चानलर् कार्तक्रमको प्रभावकाररर्ाको लानग प्रदे ि र्था स्थानीर् र्हमा रणनीनर्क
मागतदितन प्रदान गने,
ख. कोषको प्रभावकारी कार्ातन्वर्नको लागी सङ्घीर् मानमला र्था सामान्र् प्रिासन मन्रालर् र
स्थानीर् र्ह बीच समन्वर् र सहकार्त गने,
ग. ननदे शिकाले ननधातरण गरे को िर्त, समर् र प्रकृर्ाहरुको पालना गनत सरोकारवालाहरुलाई मागतदितन
प्रदान गने,
ि. कार्तक्रमको गुणस्र्रको सुननशश्चर्र्ा गने,
ङ. प्राववनधक सनमनर्बाट भएका कार्त प्रगनर्को समीक्षा गने,
च. कार्तक्रम कार्ातन्वर्न इकाईबाट नसफाररस गररएका प्रस्र्ावहरुलाई र्स कार्तववनध बमोशर्म
स्वीकृर् गने,
छ. कोषबाट सभपादन भएका कार्तको मूल्र्ाङ्कन गरी सङ्घीर् मानमला र्था सामान्र् प्रिासन
मन्रालर्लाई नीनर्गर् पृष्ठपोषण प्रदान गने,
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र्. कोषबाट भएका पररर्ोर्नाको कार्त प्रभावकाररर्ाको लानग स्थानीर् र्हलाई रणनीनर्क मागतदितन
प्रदान गने,
झ. कोषको रकम दुरुपर्ोग र वहनानमना भएमा शर्भमेवार पदानधकारी र ननकार्हरुलाई सचेर् गराउने
र्था कारवाहीको लानग सभबशन्धर् ननकार्मा नसफाररस गरी पठाउने ।
(२) सनमनर्को बैठक आवश्र्कर्ा अनुसार बस्नेछ र सनमनर्को आन्र्ररक कार्तववनध सनमनर् आफैँले
र्र्ार गनेछ ।
१३. नवप्रवर्तन साझे दरी कोष प्राववनधक सनमनर्ूः (१) प्रदे ि र्हमा नवप्रवर्तन
लानग प्राववनधक कार्त गनतको नननमत्त दे हार् बमोशर्मको नवप्रवर्तन

साझे दारी कोष सञ्चालनका

साझे दारी कोष प्राववनधक सनमनर् रहनेछ

:क. प्रदे ि र्था स्थानीर् िासन सहर्ोग कार्तक्रमका प्रादे शिक कार्तक्रम ननदे िक

-

सिं र्ोर्क

ख. प्रदे ि नीनर् र्था र्ोर्ना आर्ोगको प्रनर्नननध

-

सदस्र्

ग. प्रदे ि लेखा ननर्न्रक कार्ातलर्को प्रमुख

-

सदस्र्

ि. प्रदे ि शस्थर् सामाशर्क ववकास हेने मन्रालर्का वररष्ठ मवहला ववकास अनधकृर् -

सदस्र्

ङ. प्रदे ि र्था स्थानीर् िासन सहर्ोग कार्तक्रमका प्रादे शिक कार्तक्रम व्र्वस्थापक -

सदस्र् सशचव

(२) सनमनर्ले आवश्र्कर्ा अनुसार दुईर्नासभम स्वर्न्र ववज्ञलाई बैठकमा आमन्रण गनत सक्नेछ ।
(३) नवप्रवर्तन

साझे दारी कोष प्राववनधक सनमनर्को काम, कर्तव्र् र अनधकार दे हार्बमोशर्म हुनेछ :-

क. आवेदकहरुबाट प्राप्र् अवधारणा परहरुको प्राववनधक ववश्लेषण गरी स्वीकृनर्को लानग प्रमुख
सशचव समक्ष पेि गने,
ख. पररर्ोर्नाको प्रस्र्ाव

आह्वान सभबन्धी प्राववनधक र्था प्रिासननक कार्तहरु गने,

ग. प्रस्र्ावहरुको प्राववनधक मूल्र्ाङ्कन गरी स्वीकृनर्को लानग प्रादे शिक कार्तक्रम कार्ातन्वर्न इकाई
माफतर् प्रदे ि समन्वर् सनमनर्को बैठकमा पेि गने ,
ि. पररर्ोर्ना कार्ातन्वर्नका लानग प्रस्र्ावक स्थानीर् र्हसँग सभझौर्ा गनत प्रादे शिक कार्तक्रम
कार्ातन्वर्न इकाईलाई सहर्ीकरण गने ।
१४.

प्रादे शिक कार्तक्रम कार्ातन्वर्न इकाईूः (१) नवप्रवर्तन

साझे दारी कोषको समग्र कार्ातन्वर्न र्था

व्र्वस्थापन, प्रनर्वेदन, अनुगमन, मू ल्र्ाङ्कन र्था ननर्र्ाको सुननशश्चर्र्ाको समग्र शर्भमेवारी मुख्र्मन्री र्था
मशन्रपररषद कार्ातलर्मा रहे को प्रादे शिक कार्तक्रम कार्ातन्वर्न इकाईको हुनेछ :(२) कार्तक्रम कार्ातन्वर्नको लानग प्रादे शिक कार्तक्रम कार्ातन्वर्न इकाईले सशचवालर्को रुपमा रही
र्स सभबन्धी सभपूण त प्राववनधक कार्तहरु सभपादन गनेछ ।
(३)

प्रादे शिक कार्तक्रम कार्ातन्वर्न इकाइको काम, कर्तव्र्, शर्भमेवारी दे हार् बमोशर्म हुनेछ :-

क. कार्तक्रमको बावषतक कार्तर्ोर्ना र बावषतक अनुगमन र्ोर्ना स्वीकृर् गराई कार्ातन्वर्नमा ल्र्ाउने,
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ख. र्स ननदे शिका बमोशर्म आवेदकहरुबाट अवधारणा पर लगार्र् पररर्ोर्ना प्रस्र्ावहरु आह्वान
गने, मूल्र्ाङ्कन गने र स्वीकृर् भएका र्था नभएका अवधारणा पर र्था प्रस्र्ाव बारे आवेदकलाई
र्ानकारी गराउने,
ग. स्वीकृर् भएका पररर्ोर्ना प्रस्र्ावहरु कार्ातन्वर्न गनत आवेदक स्थानीर् र्हका प्रमुख प्रिासकीर्
अनधकृर् र प्रादे शिक कार्तक्रम ननदे िकबीच सभझौर्ा गने,
ि. कार्तक्रमहरुको ननर्नमर् अनुगमन र्था आवनधक समीक्षा गने,
ङ. कार्तक्रमको प्रगनर् वववरण सभबशन्धर् स्थानीर् र्हबाट सङ्कलन र एवककृर् गरी सभबशन्धर् ननकार्मा
पठाउने,
च. सभझौर्ा बमोशर्मको रकम प्रचनलर् कानून बमोशर्म आवेदकको कार्ातलर्मा सूःिर्त अनुदानको
रुपमा ननकासा गने व्र्वस्था नमलाउने,
छ. कार्तक्रमको ननर्र्ा र गुणस्र्रको सुननशश्चर्र्ा गने,
र्. कार्तक्रम कार्ातन्वर्न गनत स्थानीर् र्हलाई सहर्ीकरण गने,
झ. स्थानीर् र्ह, ननर्ी क्षेर, सहकारी र अन्र् गैर सरकारी सस्थासँग सिन समन्वर् गरी कार्तक्रम सञ्चालन
गने ।
ञ. कार्तक्रम कार्ातन्वर्नको लानग आवश्र्क अन्र् कार्त गने,
१५. प्रदे ि सुिासन केन्रूः प्रदे ि सुिासन केन्रका काम, कर्तव्र्, शर्भमेवारी दे हार् बमोशर्म हुनेछ :क. नवप्रवर्तन साझे दारी कोषको सभबन्धमा सरोकारवालालाई अनुशिक्षण गनत प्रादे शिक कार्तक्रम
कार्ातन्वर्न इकाईलाई सहर्ोग गने,
ख. कोषबाट भएका राम्रा नसकाईहरुको अध्र्र्न र्था अनुसन्धान गरी नसकाई ववनधको रुपमा
रुपान्र्रण गने,
ग. कार्तक्रमको प्रस्र्ावको अनभन्न अङ्गको रुपमा रहने अत्र्ावश्र्क वविेषज्ञहरुको र्ोग्र्र्ा, ज्ञान, सीप,
अनुभव, दक्षर्ा सवहर्को सू ची र्र्ार गने ।
१६. स्थानीर् र्ह: कार्तक्रम सञ्चालन गने स्थानीर् र्हको काम, कर्तव्र्, शर्भमेवारी दे हार् बमोशर्म
हुनेछ :क. कोषबाट सञ्चालन हुने कार्तक्रम कार्ातन्वर्नको लानग एकर्ना अनधकृर्लाई सभपकत व्र्शक्त र्ोक्ने,
ख. कोषबाट अनुदान प्राप्र् गनतको नननमत्त आफ्नो कार्तपानलका बैठकबाट ननणतर् गराई ररर्पूवक
त को
आवेदनहरू प्रदे ि कार्तक्रम कार्ातन्वर्न इकाईमा पेि गने,
ग. कार्तक्रम कार्ातन्वर्न कार्ातन्वर्नको लानग आवश्र्क पने समपूरक रकमको व्र्वस्था गने,
ि. आफ्नो अनुगमन र्था मू ल्र्ाङ्कन उप-सनमनर्माफतर् कार्तक्रम कार्ातन्वर्नको ननर्नमर् अनुगमन
गरी र्स सभबन्धी रैमानसक प्रनर्वेदनहरू प्रदे ि कार्तक्रम कार्ातन्वर्न इकाईमा पठाउने ।
ङ. कार्तक्रम कार्ातन्वर्नको लानग प्रदे ि कार्तक्रम कार्ातन्वर्न इकाई सँग सभझौर्ा गने,
च. सावतर्ननक ननर्ी साझे दारीमा सञ्चालन हुने कार्तक्रममा साझे दार सिं स्थाको लागर् सहभानगर्ाको
सुननशश्चर्र्ा गने,
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छ. अन्र् स्थानीर् र्हको साझे दारीमा सञ्चालन हुने कार्तक्रममा साझे दार स्थानीर् र्हको लागर्
सहभानगर्ाको सुननशश्चर्र्ा गने,
र्. कार्तक्रमको र्र्ुम
त ा र कार्ातन्वर्नको सहर्ीकरणको नननमत्त कार्तपानलकाको बैठकबाट एक
नववनर्म साझे दारी कोष कार्तक्रम कार्ातन्वर्न सनमनर् गठन गने,
झ. प्रचनलर् कानून बमोशर्म ननधातररर् समर्नभरै कार्तक्रमको ववत्तीर् र्था भौनर्क प्रगनर् र्था समीक्षा
प्रनर्वेदनहरू सभबशन्धर् ननकार्मा पठाउने,
ञ. कार्तक्रमको कार्ातन्वर्नको चरणमा सावतर्ननक परीक्षणको सुननश्चर्र्ा गने,
ट. सावतर्ननक सुनव
ु ाईमा नवीनर्म साझे दारी कोषबाट सञ्चानलर् कार्तक्रमको ववषर्लाई समेर् समावेि
गने,
ठ. र्स ननदे शिकामा उशल्लशखर् अन्र् कार्तहरू गने ।

पररच्छे द-४
ववत्तीर् व्र्वस्थापन
१७. बर्ेट ननकासाूः- (१) कार्तक्रम सञ्चालनको लानग प्रदे िगर् रुपमा राविर् कार्तकारी सनमनर्ले
ववननर्ोर्न गरे बमोशर्म हरे क प्रदे िलाई नेपाल सरकारको कोष प्रवाह सभबन्धी व्र्वस्था अनुसार रकम
ननकासा गररनेछ ।
(२) प्रदे ि सरकारले र्स कार्तववनध बमोशर्म पूण त प्रस्र्ाव स्वीकृर् भएका स्थानीर् र्हलाई नेपाल
सरकारको कोष प्रवाह सभबन्धी व्र्वस्था अनुसार सिर्त अनुदानको रुपमा सभबशन्धर् प्रदे ि लेखा
ननर्न्रक कार्ातलर् माफतर् रकम हस्र्ान्र्रण गनेछ ।
(३) प्रदे ि सरकारले आवेदक स्थानीर् र्हलाई र्स ननदे शिका बमोशर्म कोषबाट व्र्होररने रकम
सिर्त अनुदानको रूपमा उपलव्ध गराउनेछ ।
(४) स्थानीर् र्हले आफूले व्र्होनुपत ने लागर् सहभागीर्ाको रकम िीषतकगर् रुपमा कार्तपानलकाबाट
ननणतर् गरी सुननशश्चर् गनुत पनेछ ।
१८. लेखा र्था प्रनर्वेदनूः (१) कार्तक्रमको लेखा नेपाल सरकारको ननर्मानुसार राख्नुपनेछ ।
(२) कार्तक्रमको प्रनर्वेदन नेपाल सरकारको प्रचनलर् कानून र प्रदे ि र्था स्थानीर् िासन सहर्ोग
कार्तक्रमको कार्तक्रम दस्र्ाबेर्ले

ननधातरण गरे बमोशर्म र्र्ार गरी पेि गनुत पनेछ ।

(३) कार्तक्रमको आन्र्ररक र अशन्र्म लेखापरीक्षण नेपाल सरकारको प्रचनलर् कानून अनुसार हुनेछ ।
१९. अनुगमन र्था मूल्र्ाङ्कनूः (१) कार्तक्रमको अनुगमन र्था मूल्र्ाङ्कन प्रदे ि र्था स्थानीर् र्हसँग
सभबशन्धर् प्रचनलर् कानून र प्रदे ि र्था स्थानीर् िासन सहर्ोग कार्तक्रमको दस्र्ाबेर्ले ननददतष्ट गरे बमोशर्म
हुनेछ ।
(२) प्रदे ि र्था स्थानीर् िासन सहर्ोग कार्तक्रमबाट हुने र्ेस्रो पक्ष अनुगमनमा कोषबाट भएको
कार्तलाई समेर् समावेि गररनेछ ।
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(३) प्रदे ि सरकारबाट भएका अनुगमन र्था मुल्र्ाङ्कन सभबन्धी कार्तको प्रनर्वेदन कार्तक्रम
कार्ातन्वर्न इकाईले कार्तक्रम समन्वर् इकाईमा समेर् पठाउनुपनेछ ।
२०. खररद व्र्वस्थापन : (१) कार्तक्रमको खररद सभबन्धी व्र्वस्था नेपाल सरकारको प्रचनलर् खररद कानून
अनुसार हुनेछ ।
(२) कार्तक्रमको स्वीकृर् खररद र्ोर्ना प्रादे शिक कार्तक्रम कार्ातन्वर्न इकाईले स्थानीर् र्हबाट
सङ्कलन र्था एकीकृर् गरी कार्तक्रम समन्वर् इकाईलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
(३) कोषबाट सञ्चानलर् कार्तक्रमलाई स्थानीर् र्हको स्वीकृर् खररद र्ोर्नामा समावेि नगरी खररद कार्त
गनत सवकने

छै न ।

२१. खचत गनत नपाईने क्षेरहरु : (१) र्स कोषको रकमहरु दे हार्का क्षेरहरुमा खचत गनत पाईने छै न :(क) र्स कोषको अनुदान रकमबाट भौनर्क पूवातधार ननमातण र्स्र्ै : सडक, पुल, नसचाई पूवातधार,
र्लववद्युर्, भ्र्ू टावर, स्वागर्द्वार, कार्ातलर् भवन, मनोरञ्जन हल, फोहोरमैला व्र्वस्थापनको
पूवातधार, खानेपानी िुर्द्ीकरणको पूवातधारका क्षेर,
र्र नवप्रवर्तन र्ोर्नाको अनभन्न अङ्गको रुपमा रहे का अत्र्ावश्र्क भौनर्क पूवातधार ननमातणमा स्थानीर्
र्हको लागर् सहभानगर्ाको वहस्साबाट दावर्त्व व्र्होने गरी खचत गनत वाधा पुग्ने छै न ।
(ख) कार्तक्रम सञ्चालनको लानग ननर्नमर् कमतचारीको खचत,
(ग) कुनै पनन प्रकारका सवारी साधन खररद आदद,
(ि) कोनभड १९ लगार्र् अन्र् प्रकारका प्राकृनर्क प्रकोप सँग सभबशन्धर् स्थानीर् र्हले गदै आएका
ननर्नमर् प्रकारका राहर् ववर्रण सभबन्धी कार्तक्रमहरू ।
र्र कोनभड १९ लगार्र् अन्र् प्रकारका प्राकृनर्क प्रकोप र्था ववपद ननर्न्रणलाई प्रभावकारी बनाउनका
लानग नर्ाँ र्ौर र्ररका, नवीनर्म प्रणाली र्था नवप्रवर्तक और्ार र्था उपकरणहरुमा खचत गनत वाधा पुग्ने
छै न।
२२. लागर् सहभानगर्ा : (१) कार्तक्रमको लागर् सहभानगर्ा दे हार् बमोशर्म हुनेछ:(क) बावषतक रू. २५ लाखभन्दा कम आन्र्ररक आर् भएका स्थानीर् र्हले पररर्ोर्नाको कूल लागर्को
कशभर्मा २५ प्रनर्िर् रकम,
(ख) बावषतक रू. २५ लाखभन्दा मानथ आन्र्ररक आर् भएका स्थानीर् र्हहरुले पररर्ोर्नाको कूल
लागर्को कशभर्मा ३० प्रनर्िर् रकम,
(ग) महानगर र्था उप- महानगरपानलकाले पररर्ोर्नाको कूल लागर्को कशभर्मा ३५ प्रनर्िर् रकम,
(ि) बावषतक रू. २५ लाख भन्दा कम आन्र्ररक आर् भएका स्थानीर् र्हले बावषतक रू.२५ लाख वा सो
भन्दा बढी आन्र्ररक आर् भएका स्थानीर् र्हसँग लागर् साझे दारीमा पररर्ोर्ना प्रस्र्ाव पेि गदात
पररर्ोर्नाको कूल लागर्को कशभर्मा ३५ प्रनर्िर् रकम,
(ङ) कुनै स्थानीर् र्हले प्रदे ि सरकारका कुनै ननकार्सँगको लागर् साझे दारीमा आफू मूख्र् प्रस्र्ावक
बनी पररर्ोर्ना प्रस्र्ाव पेि गरे मा पररर्ोर्ना लागर्को कशभर्मा ३५ प्रनर्िर् रकम ।
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(२) कार्तक्रममा सामुदावर्क सिं स्था, गैर सरकारी सिं स्था, सहकारी र्था ननर्ी क्षेरसँगको लागर् साझे दारीमा
पररर्ोर्ना प्रस्र्ाव गदात र्ी सिं स्थाले प्रस्र्ावक स्थानीर् र्हले व्र्होनुत पने वहस्साको कशभर्मा ३० प्रनर्िर् रकम
लागर् साझे दारी गनुत पदतछ ।
(३) दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानीर् र्हको लागर् साझे दारीमा प्रस्र्ाव पेि गररएमा प्रमुख प्रस्र्ावक र साझे दार
स्थानीर् र्हको वहस्सा आपसी समझदारीमा कार्म गनत सवकने छ ।
२३. अनुदान रकमको सीमा र अवनध: (१) कोषबाट उपलब्ध हुने अनुदान रकमको अनधकर्म सीमा एकल
आवेदकको हकमा प्रनर् पररर्ोर्ना एक करोड पचास लाख रुपैर्ा र दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानीर् र्ह नमली प्रस्र्ाव
गररएको सिं र्क्त
ु आवेदनको हकमा चार करोड रुपैँ र्ा हुनेछ ।
र्र एकल र्था सिं र्क्त
ु दुवै आवेदकका पररर्ोर्नाको कूल लागर् दुई करोड रुपैर्ा भन्दा कम हुने
छै न ।
(२) कोषबाट सञ्चालन हुने पररर्ोर्नाको अनधकर्म अवनध दुई आनथतक वषतको हुनेछ ।
र्र कोषको अनुदानबाट सञ्चालन हुने पररर्ोर्ना प्रदे ि र्था स्थानीर् िासन सहर्ोग कार्तक्रमको
अवनधनभर सभपन्न गरी सक्नुपनेछ ।
२४. ववत्तीर् सुिासनको सुननशश्चर्र्ा : (१) कोषबाट सञ्चानलर् कार्तक्रम सभपन्न भएपनछ पररर्ोर्ना स्थलमा प्रचनलर्
कानून अनुसार स्थलगर् सावतर्ननक परीक्षण गनुत पनेछ ।
(२) कार्तक्रम सभपन्न भएपनछ कार्तक्रमको अनुगमन गरी र्सको प्राववनधक र्ाँचपास र्था फरफारक
गनुप
त नेछ ।

पररच्छे द-५
नवप्रवर्तनका क्षेरहरु
२५. नवप्रवर्तनका क्षेरहरुूः (१) नवप्रवर्तनका क्षेरहरु दे हार्बमोशर्म हुनेछन:(क) नेपालको सिं ववधानको अनुसूची ८ र ९ मा उशल्लशखर् प्रदे ि र्था स्थानीर् र्हका साझा र्था स्थानीर्
र्हका एकल अनधकारमा उशल्लशखर् ववषर् क्षेरहरु,
(ख) स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छे द ३ मा उशल्लशखर् ववषर् क्षेरहरु,
(ग) अनुसूची ५ मा समावेि गररएका ववषर्हरु ।
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अवधारणा परको ढाँचा

अनुसूची - १ (दफा ६ सँग सभबन्धीर्)

पररर्ोर्ना सभबन्धी र्ानकारी
पररर्ोर्नाको नामूः
पररर्ोर्ना रहने स्थानूः
आवेदकको नाम
आवेदकको ठे गानाूः
आवेदकको इमेल र फोन निं .
दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानीर् र्ह नमली मुख्र् प्रस्र्ावक
सिं र्क्त
ु

प्रस्र्ाव

पेि

गरे को

भए

मुख्र् साझे दार प्रस्र्ावक

प्रस्र्ावक र साझे दार प्रस्र्ावकको

नाम,

ठे गाना, इमेल
कार्तक्रमको अवधारणा
पृष्ठभूनम
पररर्ोर्नाको उद्देश्र्
कार्तक्रमको औशचत्र्
कार्तक्रमको

अवधारणापर

र्र्ार

अपनाइएका चरणहरू

गनत १.
२.
३.

कार्तक्रमको सिं शक्षप्त कार्ातन्वर्न र्ोर्ना
कार्तक्रमको अवनध
कार्तक्रमको कूल लागर्
लागर् सहभानगर्ाको सिं रचना

कूल लागर्ूः

कोषबाट उपलब्ध हुने रकमूः
आवेदकले व्र्होने रकमूः

आवेदकले व्र्होने रकम मध्र्े साझे दार सिं स्थाबाट
व्र्होने रकमूः
पररर्ोर्नाको अपेशक्षर् ननर्र्ा

आिानर्र् प्रनर्फल, उपलब्धी, प्रभाव उल्लेख गने

लाभग्राही सिं ख्र्ा र वववरणूः

मवहला, पुरुष र्था लै.स.सा.स खण्डीकृर् र्थ्र्ाङ्क प्रर्ोग गने

प्रस्र्ाववर्

आर्ोर्नाले

लैवङ्गक

समानर्ा, १.

सामाशर्क समावेिीकरणलाइ समावेि गने २.
क्षेरहरूूः

३.

प्रस्र्ाववर् आर्ोर्नाले स्थानीर् र्ह सिं स्थागर् स्थानीर् र्ह सिं स्थागर् स्वमूल्र्ाङ्कन
स्वमूल्र्ाङ्कन र ववत्तीर् सुिासन लेखार्ोखाको १.
२.
12

कुन सू चकलाई सहर्ोग पुर्र्ाउने हो सो को ३.
वववरण

ववत्तीर् सुिासन लेखार्ोखा
१.
२.

प्रस्र्ाववर् आर्ोर्नाले दीगो ववकासको राविर्
लक्ष्र्मा र्ोगदान गने भए कुन लक्ष्र्मा
र्ोगदान गने हो सो को पुष्ट्याई
कार्तक्रम

नवप्रवर्तनकारी

भएको पुष्ट्याईं

(कशभर्मा १००० िब्द)
कार्तक्रमले
आनथतक

सावतर्ननक

ववकास,

से वा,

सुिासन

स्थानीर्

कुन

क्षेरमा

सहर्ोग गने हो सो सभबन्धी वववरण
कार्तक्रम

अन्र्

स्थानीर् र्हमा ववस्र्ार

(Replicate) गनत सवकने सभभावना:
कार्तक्रमको कार्ातन्वर्न
कार्ातन्वर्न र्ोर्ना
कार्तक्रम कार्ातन्वर्नका सिं भाववर् र्ोशखम
र्था न्र्ूनीकरणका उपार्हरूूः
कार्तक्रम

कार्ातन्वर्नको

प्राववनधक

व्र्वस्थापन (आवश्र्क प्राववनधक र नर्नको
उपलव्धर्ा)
कार्तक्रमको अनुगमन र्था मूल्र्ाङ्कन
कार्तक्रम

र्र्ुम
त ा

र्था

कार्ातन्वर्न

सहर्ीकरणको सिं रचना
कार्तक्रम सभबन्धमा कार्तपानलका बैठकको
ननणतर् र नमनर्
कार्तक्रमको लागर् सहभानगर्ा सभबन्धमा
कार्तपानलका बैठकको ननणतर् र नमनर्
समावेिी आनथतक ववकासमा गने र्ोगदान
खचतका मुख्र् मुख्र् िीषतकहरू
नस.निं .

वववरण

इकाई

कूल र्भमा
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लागर्

र्भमा रकम

कैवफर्र्

अवधारणापर मूल्र्ाङ्कनका आधारहरू
क्र.
सिं .
१.

२.

ववषर् क्षेर

मूल्र्ाङ्कनका आधारहरु

नव-प्रवर्तनमा

प्रस्र्ावमा

र्ोगदान

साझे दारी

नव-प्रवर्तन
कोष

छ

अनुसूची-२ (दफा ६ सँग सभबशन्धर्)

छै न

कैवफर्र्
स्थानीर्

र्हहरुको

काममा

को

प्रभावकाररर्ा

पारदशितर्ा,

उद्देश्र्सँग मेल खाने गरी

र्वाफदे वहर्ा

नवप्रवर्तनकारी

कार्तक्रम

सुननश्चर् गनत र्ोगदान पुर्र्ाउने ।

प्रस्र्ाव

कार्ातन्वर्न सनमनर् गठनको ननणतर्

र

समावेशिर्ा

समावेि गररएको
कार्ातन्वर्नको

स्थानीर्

र्हले

व्र्वस्था

कार्ातन्वर्नको

लानग

कार्तववनध

दस्र्ाबेर् समावेि भएको

अनुरुप

कार्ातन्वर्न सनमनर् गठन
३.

गरे को
स्थानीर्

र्हको प्रस्र्ाववर्

उद्देश्र्सँग

प्रस्र्ावका

मेल कार्तक्रमहरु

खाएको

सरकार

स्थानीर्

सञ्चालन

ऐन,

प्रस्र्ाव सुिासन सावतर्ननक से वा र
स्थानीर्

आनथतक

ववकाससँग

सभबशन्धर् भएको

२०७४ पररच्छे द ३ र
कार्तववनधको अनुसूची ५ मा
उल्लेशखर्

ववषर्सँग

सभबशन्धर् रहे को
४.

प्रस्र्ावको ननणतर्

प्रस्र्ाव

पेि

गने

ननणतर्

सभबशन्धर् कार्तपानलकाको
५.

हुन ु पने ।

बैठकले गरे को
गाँउ/ नगर सभाबाट चालु आ.वको बर्ेट र्था

सभाको ननणतर् प्रनर्नलवप पेि गनुत

बावषतक

पनेछ ।

र्था

कार्तक्रम कार्तक्रमलाई गर् आ.ब को
बर्ेट

पास असार १० गर्े नभर सभामा

भएको
६.

कार्तपानलकाको ननणतर् पेि गरे को

पेि गरी असार मसान्र्नभर
पाररर् भएको

स्थानीर्

र्ह स्थानीर् र्ह

सस्थागर्

सस्थागर्

स्वमूल्र्ाङ्कनको ननर्र्ालाई

स्वमूल्र्ाङ्कनको

कार्तपानलकाको

बैठकमा

ननर्र्ा

र्सको छलफल

पोटतलमा

प्रवववष्ट माफतर् पोटतलमा प्रवववष्ट गरी

गररएको

गरीवेबसाइट

सावतर्ननक गरे को
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कार्तपानलकाको ननणतर् पेि गनुत पने

७.

स्थानीर् र्ह ववत्तीर् स्थानीर् र्ह ववत्तीर् सुिासन
सुिासन मूल्र्ाङ्कनको मूल्र्ाङ्कनको

८.

र्सको कार्तपानलकाको

पोटतलमा

प्रवववष्ट छलफल

पोटतलमा

प्रवववष्ट

गरीसावतर्ननक गरे को
स्थानीर्

र्ह स्थानीर्

र्ह

सस्थागर्

स्वमूल्र्ाङ्कन को ननर्र्ाको

स्वमूल्र्ाङ्कन

वेबसाईटको

ननर्र्ालाई

आधार

ननर्र्ालाई

आधार

मान्नु पने ।

को मूल्र्ाङ्कनमा ५० प्रनर्िर्

ननर्र्ा

भन्दा बढी अङ्क प्राप्र् गरे को

स्थानीर् र्ह ववत्तीर् स्थानीर् र्ह ववत्तीर् सुिासन

वेबसाईटको

सुिासन

मान्नु पने ।

मूल्र्ाङ्कन मूल्र्ाङ्कन

को ननर्र्ा
१०.

बैठकमा

गरी वेबसाइट

माफतर्

सस्थागर्

९.

ननर्र्ालाई

ननर्र्ा
गररएको

कार्तपानलकाको ननणतर् पेि गनुत पने

को

ननर्र्ाको

मूल्र्ाङ्कनमा ५० प्रनर्िर्
भन्दा बढी अङ्क प्राप्र् गरे को

प्रस्र्ाववर् प्रस्र्ावको प्रस्र्ावले आनथतक सामशर्क
समावेzL

ववकासमा रुपमा पनछ परे का मवहला,

र्ोगदान

दनलर्

र्था

अन्र्

सीमान्र्ीकृर्वगतको आनथतक
सामाशर्क
११.

ववकासमा

र्ोगदान ददएको
प्रस्र्ावको लागर्

प्रस्र्ावको लागर् र स्थानीर्
र्हको लागर् सहभानगर्ा
कार्तववनधले

१२.

ननधातरण

बमोशर्म भएको
सिं र्क्त
ु

प्रस्र्ावमा दुई वा सो भन्दा बढी स्थानीर्

सहमनर् पर

र्हहरुले

सिं र्क्त
ु

रुपमा

प्रस्र्ाव

पेि

गरे मा

साझे दारको
सवहर्

समझदारी परको दस्र्ाबेर् पेि गनुत
पने

लागर्

सहभानगर्ाको

१३.

गरे

प्रनर्बर्द्र्ा

समझदारी

परमा

हस्र्ाक्षर भएको हुन ु पने ।
सावतर्ननक
प्रस्र्ाव

ननर्ी गैर

सरकारी

सामुदावर्क

सस्था
सस्था

वा

साझे दार सस्था ननर्ी क्षेर भएमा

वा

उक्त सस्थाको गर् आ.व को कर

सहकारी सस्था वा ननर्ी

च ुक्ता प्रमाण पर पेि गनुत पने ।

क्षेरसँग लागर् साझे दारीमा

लागर् सहभानगर्ा वववरण सवहर्को

प्रस्र्ाव पेि भएमा लागर्

सभझौर्ा पर पेि गनुत पने ।

सहभानगर्ाको वववरण सवहर्
सभझौर्ा भएको हुन ु पने
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१४.

अशन्र्म लेखा परीक्षण गर् आ.व भन्दा अशिल्लो
आ.व को लेखा परीक्षण
हुनपु नेर

लेखा

१५.

पने ।

परीक्षण

प्रनर्वेदनमा
वकनसमका

लेखा परीक्षणको प्रनर्वेदन पेि गनुत

गशभभर
अननर्नमर्र्ा

नदे शखएको
ग्राह्य खचत

प्रस्र्ावमा
क्षेरहरु

प्रस्र्ाववर्

खचत

कार्तववनधसँग

बाशझएको हुन नहुने

नोटूः पूण त प्रस्र्ावको लानग ग्राह्य हुनको नननमत्त र्स अनुसूचीमा उल्लेशखर् सबै आधारहरू पुरा गरे को
हुनपु नेछ । आ व २०७८।७९ को लानग क्र सिं ७ को हकमा प्रणालीमा प्रारशभभक कारवाही िुरू
भएकोलाई आधार मान्न सवकनेछ ।
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अनुसूची ३ (दफा ६ सँग सभबन्धीर्)
पूण त प्रस्र्ावको ढाँचा
१.

आर्ोर्नाको सिं शक्षप्त पररचर्

प्रस्र्ावकको (नाम, ठे गाना, ई-मेल/फोन निं . र सभपकत व्र्शक्तको
नाम र टे नलफोन)
सिं र्क्त
ु प्रस्र्ाव भएमा (साझे दारहरुको नाम, ठे गाना, ई-मेल/फोन
निं . र सभपकत व्र्शक्तको नाम र टे नलफोन)
प्रस्र्ाव पेि गररएको नमनर्:
१.

आर्ोर्नाको नाम

२.

आर्ोर्नाको पृष्ठभूनम

३.

आर्ोर्नाको खचत सिं केर्

४.

आर्ोर्नाको औशचत्र्

५.

आर्ोर्नाको छनौट प्रकृर्ा

६.

आर्ोर्नाको स्थानीर् र्ह सिं स्थागर् स्वमूल्र्ाङ्कन र्था
ववत्तीर् र्ोशखम मूल्र्ाङ्कनको ननर्र्ासँग सभबन्ध

७.

आर्ोर्नाको नवप्रवर्तन पक्ष – से वा प्रवाह/ िासन
प्रणाली/आनथतक ववकास

८.

आर्ोर्नाको प्रनर्कृनर् सिं भावना (Possibility of Project
Replicability)

९.

आर्ोर्नको कूल बर्े ट

१०.

आर्ोर्ना रहने स्थान

११.

आर्ोर्नाको मुख्र् उद्देश्र्

१२.

आर्ोर्नाको अपेशक्षर् प्रनर्फल

१३.

आर्ोर्नाको अपेशक्षर् उपलशब्ध

१४.

आर्ोर्नाको अपेशक्षर् प्रभाव

१५.

आर्ोर्नाका लाभग्राही

१६.

आर्ोर्नाको राविर् दीगो ववकास लक्ष्र्का सू चकहरुमा
र्ोगदान

१७.

आर्ोर्ना कार्तन्वर्न गने ननकार्

१८.

आर्ोर्नाको अनुगमन र्था मू ल्र्ाङ्कन गने सिं र्न्र
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२.

आर्ोर्नाको बर्ेट खचतको बाँडफाँट

र्निशक्तको खचत
वववरण

एकाई

र्निशक्त

सिं ख्र्ा

दर

रकम

१.
२.
३.
४.
५.

उपकरणको खचत
वववरण

एकाई

दर

रकम

१.
२.
३.
४.
५.
६.

ननमातण खचत
वववरण

एकाई

दर

रकम

१.
२.
३.
४.
५.

र्ानलम खचत
वववरण

एकाई

दर

रकम

एकाई

दर

रकम

१.
२.
३.
४.
५.

परामित खचत
वववरण
१.
२.
३.
४.
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५.

अनुगमन खचत
वववरण

एकाई

दर

रकम

१.
२.
३.
४.
५.

कार्तक्रमसिं ग सभबशन्धर् खचत मार समावेि गनुत पदतछ।र्स्र्ै ननमातण कार्तमा र्ानलम खचत नहुन सक्छ
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३.

आर्ोर्नाको अनुगमन र्था मू ल्र्ाङ्कन र्ानलका (Monitoring and Evaluation Schedule of the Project)
वववरण

समर् र्ानलका

पटक

अनुगमनमा सिं लग्न र्निशक्त
वववरण

सभभाव्र्र्ाको

१.

लानग

१

लागर् अनुमान र्र्ार पानत

१

सिं ख्र्ा

स्थलगर् भ्रमण
२.

स्थलगर् अनुगमन
३.

प्रगर्ी अनुगमन

४.

र्ाँचपासको लानग भ्रमण

५.

सावतर्ननक

परीक्षणको

१

आर्ोर्ना हस्र्ान्र्रणमा

१

भ्रमण
६.

भ्रमण
प्रगनर् समीक्षा

७.

४.

१

आर्ोर्नाको कार्ातन्वर्न र्ानलका
वक्रर्ाकलाप

समर्

शर्भमेवारी

प्रनर्फल

१.

अवधारणा पर र्र्ार पाने

अवधारणा पर

२.

लागर् अनुमान र्र्ार पाने

लागर् अनुमान

३.

परामित से वा भए कार्त िर्त र RFP र्र्ार

कार्तिर्त वववरण र प्रस्र्ाव आह्वान

र्ानलम कार्त भए र्ानलम र्ोर्ना र्र्ार

र्ानलम र्ोर्ना

गने
४.

पाने
५.

उपकरण

खररद भए

स्पेनसवफकेिन

स्पेनसवफकेिन सवहर् नबड डकुमेन्ट

सवहर् नबड डकुमेन्ट र्र्ार गने
६.

ननमातण कार्त भए स्पेनसवफकेसन सवहर्

स्पेनसवफकेसन सवहर् नबड डकुमेन्ट,

सू चना वा प्रस्र्ाव आह्वान

पनरका वा वेबसाईटमा

आवश्र्क कागर्ार् र्र्ार गने
७.

रे खाङ्कन र नक्सा

प्रस्र्ाव

आह्वानको प्रकािन
८.

प्रस्र्ावको मूल्र्ाङ्कन

मूल्र्ाङ्कन ननर्र्ा

९.

सभझौर्ा समर्

सभझौर्ा

१०.

कार्ातन्वर्न सभपन्न

कार्ातन्वर्न सभपन्न हुने समर्

११.

र्ाँचपास

प्राववनधक र्ाँचपास सभपन्न

१२.

सावतर्ननक परीक्षण

सावतर्ननक परीक्षण सभपन्न

१३.

फरफारक

फरफारक र्था आर्ोर्ना हस्र्ान्र्ण
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५.

आर्ोर्ना र्ोशखमको लेखार्ोखा
सभभाववर् र्ोशखम

र्ोशखमबाट आउन सक्ने पररणाम

र्ोशखम न्र्ूनीकरणको रणणनीनर्

वववरण

कैवफर्र्

१.
२.
३.
४.

६.

ववववधूः
ववषर्

१. सीमाशन्र्कृर् वगतको आनथतक,
सामाशर्क

ववकासका

क्षेरमा

र्ोगदान
२. लैवङ्गक सभवेदनिील बर्े टको
प्रनर्िर्
३. सिं स्थागर् स्वमूल्र्ाङकन प्राप्र्
गरे को अङ्क
४. ववशत्तर्

सुिासन

मूल्र्ाङ्कनमा

प्राप्र् गरे को अङ्क
ँ ीगर् खचतको
५. गर् आ व को पूर्
प्रनर्िर्
६. प्रस्र्ावमा

भौनर्क

पूवातधारमा

छु याइएको खचत प्रनर्िर्
७. गर् आनथतक बषत भन्दा अशिल्लो
आनथतक बषतको बेरूर्ु प्रनर्िर्
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अनुसूची-४ (दफा ६ सँग सभबन्धीर्)
पूण त प्रस्र्ाव मूल्र्ाङ्कनका आधारहरू
क्र.सिं .

१.

मूल्र्ाङ्कनका क्षेर

प्रस्र्ावको

पूणातङ्क

मूल्र्ाङ्कनका आधार

२०

१. अत्र्न्र्ै नवप्रवर्तनकारी प्रस्र्ाव (पूण त रुपमा नर्ाँ

नवप्रवर्तन

र हाल सभम परीक्षण नगररएको = १०० %)
२. उच्च नवप्रवर्तनकारी प्रस्र्ाव = ८० %
३. नवप्रवर्तनकारी (अन्र् क्षेरमा समेर् अनुकरणीर्
भएको = ६० %)
४. न्र्ून नवप्रवर्तनकारी (अन्र् क्षेरमा र्स अशि पनन
सफलर्ापूवक
त परीक्षण गररसकेको र नर्ाँ क्षेरमा
ववस्र्ार गनत सवकने = ४० %)
५. नवप्रवर्तनकारी नभएको = ०

२.

अनुकरणर्ोग्र्

१०

१.

अन्र् स्थानीर् र्हमा समेर् अनुकरण गनत

सवकने = १०० %)
२.

आफ्ना सबै वडामा अनुकरण गनत सवकने =

८० %)
३.

आफ्ना ५० % भन्दा वडामा अनुकरण गनत

सवकने = ६० %)
४.

आफू मार्हर्का ५० % वा सो भन्दा कम

वडामा मार अनुकरण गनत सवकने = ४०%
५.

३.

दीगो ववकासका

१०

लक्ष्र्मा र्ोगदान

अनुकरण गनत नसवकने = ०

१. दीगो ववकासका राविर् लक्ष्र्को कशभर्मा ५० वटा
सू चकलाई प्रत्र्क्ष रुपमा सहर्ोग गने = १००%

ददने

२. दीगो ववकासका राविर् लक्ष्र्को कशभर्मा ३० वटा
सू चकलाई प्रत्र्क्ष रुपमा सहर्ोग गने = ८०%
३. दीगो ववकासका राविर् लक्ष्र्को कशभर्मा २० वटा
सू चकलाई प्रत्र्क्ष रुपमा सहर्ोग गने = ६०%
४. दीगो ववकासका राविर् लक्ष्र्को कशभर्मा १० वटा
सू चकलाई प्रत्र्क्ष रुपमा सहर्ोग गने = ४० %
५. दीगो ववकासका राविर् लक्ष्र्को कुनै पनन
सू चकलाई सहर्ोग नगने = ० %

४.

सीमान्र्ीकृर्

१०

१. लाभग्राहीमध्र्े कशभर्मा ६० % मवहला,

वगतको आनथतक

दनलर् र्था अन्र् सीमान्र्ीकृर्वगत रहे को =

सामाशर्क

१००%

सिक्तीकरणमा
र्ोगदान

२. लाभग्राहीमध्र्े कशभर्मा ५० % मवहला,
दनलर् र्था अन्र् सीमान्र्ीकृर्वगत रहे को =
८०%
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प्राप्ताङ्क

कैवफर्र्

उद्देश्र्सँग
र्ालमेल
नमल्ने

३. लाभग्राहीमध्र्े कशभर्मा ४० % मवहला,
दनलर् र्था अन्र् सीमान्र्ीकृर्वगत रहे को =
६०%
४. लाभग्राहीमध्र्े कशभर्मा ३० % मवहला,
दनलर् र्था अन्र् सीमान्र्ीकृर्वगत रहे को =
४०%

५. लाभग्राहीमध्र्े ३० % भन्दा कम मवहला,
दनलर् र्था अन्र् सीमान्र्ीकृर्वगत रहे को = ०
%
५.

लैंवङ्गक

५

सभवेदनिील

१. ८० % भन्दा बढी लैंवङ्गक सभबेदनzLल रहे को
= १००%

बर्ेट

२. ६० - ७९% सभम लैंवङ्गक सभबेदनzLल रहे को
= ८०%
३. ४० - ५९ % सभम लैं वङ्गक सभवेदनिील
रहे को = ६०%

४. १०-३९% सभम लैंवङ्गक सभवेदनिील रहे को
= ४०%
५. ९ % भन्दा कम लैंवङ्गक सभवेदनिील रहे को
= ०%
६.

सिं स्थागर्

स्वमूल्र्ाङ्कनमा

१०

प्राप्ताङ्क

१. ८० भन्दा बढी अङ्क प्राप्र् गरे को = १००%

२. ६० भन्दा बढी ८० भन्दा कम अङ्क प्राप्र्
गरे को = ८०%
३. ४० भन्दा बढी ६० भन्दा कम अङ्क प्राप्र्
गरे को = ६०%
४. २० भन्दा बढी ४० भन्दा कम अङ्क प्राप्र्
गरे को = ४०%
५. २० भन्दा कम अङ्क प्राप्र् गरे को = ०%

७.

ववत्तीर् सुिासन

१०

मूल्र्ाङ्कनमा

१. ८० भन्दा बढी अङ्क प्राप्र् गरे को = १००%
२. ६० भन्दा बढी ८० भन्दा कम अङ्क प्राप्र्

प्राप्ताङ्क

गरे को = ८०%
३. ४० भन्दा बढी ६० भन्दा कम अङ्क प्राप्र्
गरे को = ६०%
४. २० भन्दा बढी ४० भन्दा कम अङ्क प्राप्र्
गरे को = ४०%
५. २० भन्दा कम अङ्क प्राप्र् गरे को = ०%

८.

गर् आ. व. को
ँ ीगर् खचतको
पूर्
प्रनर्िर्

१०

१. ६० % भन्दा बढी = १००%
२. ५० % भन्दा बढी ६० % सभम = ८०%
३. ४० % भन्दा बढी ५० % सभम = ६०%
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४. ३० % भन्दा बढी ४० % सभम = ४०%
५. ३० % भन्दा कम = ०%
९.

१०.

प्रस्र्ाववर्

१०

१.

६० % भन्दा बढी = ०%

आर्ोर्नामा

२. ५० % भन्दा बढी ६० % सभम = ४०%

भौनर्क

३. ४० % भन्दा बढी ५० % सभम = ६०%

पूवातधारका

४. ३० % भन्दा बढी ४० % सभम = ८०%

क्षेरमा हुने खचत

५. ३० % भन्दा कम = १००%

गर् आनथतक वषत
भन्दा
आनथतक

५

अशिल्लो

१.

िून्र् बे रुर्ु = १०० %

२. १% वा सो भन्दा कम भएमा = ८० %

वषतको

३. १% भन्दा बढी २% सभम = ६० %

बेरुर्ु प्रनर्िर्

४. २% भन्दा बढी ३% सभम = ४०%
५. ३% भन्दा बढी = ०%

र्भमा

१००

नोटूः कोषबाट अनुदान प्राप्र् गनतको नननमत्त र्स अनुसूचीमा उल्लेशखर् मूल्र्ाङ्कन सू चकहरूको कूल अङ्कमा
कशभर्मा ६० प्रनर्िर् अङ्क भार प्राप्र् गरे को हुनपु नेछ ।
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अनुसूची ५ (दफा २५ सँग सभबन्धीर्)
नवप्रवर्तनका केही सभभाववर् ववषर् क्षेरहरु



स्थानीर् आनथतक ववकास



प्रादे शिक र्था स्थानीर् ववत्तीर् व्र्वस्थापनका क्षेरहरु



स्थानीर् र्हको सिं स्थागर् स्वमूल्र्ाङनका सू चकका वविेष क्षेर



ववद्युर्ीर् सुिासन क्षेर



स्थानीर् र्हको ववत्तीर् सुिासनका क्षेर



एकीकृर् स्थानीर् ववकास र्ोर्नाका सिं भागहरु



फोहोर मैला व्र्वस्थापन



स्थानीर् से वा प्रवाह



एकीकृर् बस्र्ीववकास, र्ग्गा एकीकरण र्था िहरी पुनरूत्थान र्ोर्ना



सामाशर्क उत्तरदावर्त्व ववनधहरुको पालना



नमूना नगर/गाउँ /वडा



वविेष स्थानीर् र्हको अवधारणा कार्ातन्वर्न (साँस्कृनर्क स्थानीर् र्ह, पर्ातवरणीर् स्थानीर्
र्ह, पर्तटकीर् स्थानीर् र्ह आदद)



सू चना प्रववनधको प्रर्ोगमा रही र्थ्र्मा आधाररर् ननणतर् प्रवक्रर्ा



उत्थानिील ववकास र्था ववपद व्र्वस्थापन



लैंवङ्गक समानर्ा र्था सामाशर्क समावेिीकरणका सिं भागहरु



बालबानलकाको ववकासको नननमत्त नव-प्रवर्तनकारी कार्तक्रमहरु



शिक्षा, स्वास्थ्र्, खानेपानी, सरसफाईमा नववनर्म सोचहरु



र्ीववकोपार्तन सुधारका क्षेरहरू



नसमान्र्कृर् बगतको आनथतक सामाशर्क रूपान्र्रणको नननमत्त नवप्रर्तनमा आधाररर् ररफ्लेक्ट
कक्षा सञ्चालन सभबन्धी कार्तक्रमहरु



िना बस्र्ी रूपान्र्रण सभबन्धी नवप्रवर्तनकारी कार्तक्रम



परभपरागर् प्रववनधको सुधार सभबन्धी कार्तक्रमहरु



सावतर्ननक से वामा एकद्वार प्रणाली



सू चना प्रववनध र सावतर्ननक सू चनामा र्नर्ाको पहुँच वृवर्द्



र्ोशखम सिं वेदनिील भू-उपर्ोग र्ोर्ना



आनथतक सामाशर्क रूपमा पछानड परे का वगतहरूको आनथतक सामाशर्क रूपान्र्रण



नवप्रवर्तनका अन्र् क्षेरहरू



नवप्रवर्तन र्ोर्नाको अनभन्न अङ्गको रुपमा रहे का अत्र्ावश्र्क पने उपकरण, प्रणाली, प्रववनध र से वा
प्रवाहसँग सभबशन्धर् ववषर्हरु ।



स्थानीर् आनथतक ववकासका क्षेरमा प्रत्र्क्ष र्ोगदान ददने नवीनर्म प्रववनध र्था उपकरणहरु
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अनुसूची ६ (दफा १६ सँग सभबन्धीर्)
मध्र्ावनध/अशन्र्म प्रगनर् प्रनर्वेदनको सामान्र् ढाँचा
१. प्रगनर् प्रनर्वेदनको िीषतक
२. पृष्ठभूनम
३. उद्देश्र्
४. पररर्ोर्नाको प्रनर्फल
५. पररर्ोर्नाको उपलव्धी
६. पररर्ोर्ना कार्ातन्वर्नको ढाँचा र्था र्ौरर्ररका
७.

पररर्ोर्नाको लक्ष्र् (प्रनर्फल, उपलव्धी र प्रगनर्) (फोटो र्था छोटो मानमला अध्र्र्न सभबशन्धर् खण्डमा
प्रर्ोग गने )


कृर्ाकलाप १



कृर्ाकलाप २



कृर्ाकलाप ……

८. च ुनौर्ीहरु
९. नसकाई
१०. समन्वर्
११. ननष्ट्कषत
१२. नसफाररस
१३. अनुसूचीहरु

आनधकाररक हस्र्ाक्षर
सिं स्थागर् छाप
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अनुसूची-७
नवप्रवर्तन साझे दारी कोषसँग सभबशन्धर् सिं भाववर् र्ोशखम र्था र्ोशखम न्र्ूनीकरणका उपार्हरूूः
१) स्थानीर् िासन सहर्ोग कार्तक्रम (PLGSP) को कार्तक्रम दस्र्ाबेर् समेर्ले दे हार् अनुसार
सिं भाववर् र्ोशखम र च ुनौर्ीहरुको उल्लेख गरे को छ :क. कम आर् क्षमर्ा भएका स्थानीर् र्हहरूले नव-प्रवर्तन साझे दारी कोषमा लगानी गने
सामथ्र्त नहुन सक्ने,
ख. स्थानीर् र्हहरू आफ्नै क्षमर्ा ववकासको नबषर्मा सङ्घषतरर् रहे को अवस्थामा नवप्रवर्तनको
ववषर्मा सोच्ने र कामगने समर् नहुन सक्ने ,
ग. प्रनर्स्पधातले सहकार्तलाई नसनमर् बनाउन सक्ने,

ि. प्रदे ि/स्थानीर् र्हवाट कार्तववनधले र्ोकेको क्षेरमा रकम खचत हुन सक्ने,

ङ. प्रदे ि/स्थानीर् र्हवाट रार्नीनर्क चाहनाको आधारमा सरकार साझे दारहरूबाट आफू
अनुकुलको क्षेरमा रकम खचत हुन सक्ने
च. नवप्रवर्तनको ववषर्मा समान बुझाई नहुन सक्ने र लागर् साझे दारी प्रनर् आकवषतर् नहुन
सक्ने,
छ. COVID -19 महामारीको अवस्थाले प्रदे ि र्था स्थानीर् र्हबाट नव-प्रवर्तन साझे दारी कोष
को प्रवक्रर्ा भन्दा महामारी रोकथाम र्था उपचारमा खचत हुन सक्ने,
र्. नव-प्रवर्तन साझे दारी कोष कार्ातन्वर्नको वषत २०७८/७९ स्थानीर् र्हको ननवातचनको
वषत हुने भएकोले र्ो कार्तक्रम कम प्राथनमकर्ामा पनतसक्ने।
उल्लेशखर् र्ोशखमका सिं भावनाहरूलाई न्र्ूनीकरण गनत दे हार्का उपार्हरू अवलभबन गनुत पने हुन्छ:
सभभाववर् र्ोशखमका अवस्थाहरू
१. कम

आर्

क्षमर्ा

र्हहरूमा पहुँच नहुन ु ।

२. कम

आर्

क्षमर्ा

भएका

स्थानीर्

र्ोशखम न्र्ूनीकरणका उपार्हरू


ववषर्मा

ववषर्को

ननदे शिका
भएका

स्थानीर्

कम

ज्ञानको

कार्तववनध, सञ्चालन

उपलब्ध

स्थानीर्

र्हहरूको सीनमर्श्रोर् र क्षमर्ाका कारण
नवप्रवर्तनको

र्स

र्हलाई

कारणले सहभागी हुन नसक्ने ।

पर,

प्रस्र्ाव

सहुनलर्र् लगार्र्ले न्र्ून

अवधारणा पर, प्रस्र्ाव र्था आन्र्ररक

आर्

भएका

लगानी सहभानगर्ामा सहुनलर्र् स्थानीर् र्हहरू प्रोत्सावहर्
लगार्र्को

ववषर्मा

पुर्र्ाउने ।
३. आधारभूर् आवश्र्कर्ा र नवप्रवर्तनूः कम

गराई अवधारणा

कार्तववनध,

सहर्ोग र्था लगानी सहभानगर्ामा

पुर्र्ाउने,


र्ोशखमका वटप्पणी



सहर्ोग हुने ।

सञ्चालन कार्तववनध, अवधारणा सञ्चालन

क्षमर्ा र न्र्ून आन्र्ररक आर् भएका

पर,

स्थानीर् र्हहरूले नव-प्रवर्तन साझे दारी

सहभानगर्ामा

कोष मा लगानी गने सामथ्र्त नहुन सक्ने

लगार्र्ले न्र्ून आन्र्ररक आर् सहुनलर्र् लगार्र्ले न्र्ून

।

भएका
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प्रस्र्ाव

स्थानीर्

र्था

लगानी अवधारणा

कार्तववनध,
पर,

प्रस्र्ाव

सहुनलर्र् र्था लगानी सहभानगर्ामा
र्हहरूलाई आन्र्ररक

आर्

भएका

सहर्ोग गने,

स्थानीर् र्हहरू प्रोत्सावहर्
हुने ।

४. प्रनर्स्पधातले सहकार्तलाई सीनमर् बनाउन



सक्छ ।

बहुआर्ानमक

५. नवप्रवर्तनको लानग नर्ाँ सोच र प्रनर्स्पधात
प्रनर्

र्ागरूकर्ा

र्रूरी

हुन्छ

प्रनर्स्पधात र सहकार्तका दुई कार्तक्रम समन्वर् इकाई
पक्षहरू र

रहनेछन।

र्सले

प्रदे ि

कार्तक्रम

सभबशन्धर् कार्ातन्वर्न

इकाईबाट

आर्ोर्नाको

सहकार्त र समन्वर्लाई प्रभाव पाछत ।

प्रस्र्ावले प्रभावकारी सञ्चार हुने ।

प्रनर्स्पधातलाई सबल बनाउनेछ
भने नवप्रवर्तनले सहकार्त र
सहर्ोग प्रवध्दतन गछत ।

६. स्थानीर् र्हको मागमा ववववधर्ाूः नव-



कार्तभारको

वहसावले

प्रदे ि र्ानलम

प्रवर्तन साझे दारी कोष को व्र्वस्थापन र

कार्तक्रम कार्ातन्वर् इकाईको र्निशक्त

सञ्चालनमा सार् प्रदे ि र ७५३ स्थानीर्

कार्तबोझमा बृवर्द् हुने भएकोले सञ्चार

र्हमा ववववधर्ा हुने ।

पर्ातप्त

र्निशक्त

प्रभावकारी

७. ववत्तीर् र्ोशखमूः स्थानीर्/प्रदे ि र्ह र कार्त

प्राप्र्
र

पर्ातप्त

प्रभावकारी

माध्र्म

बाट

र्था स्थानीर् र्ह सू सूशचर् हुने

सञ्चारको ।

व्र्वस्थापन गने


कार्तक्रमको

लानग

ववत्तीर् नव-प्रवर्तन साझे दारी कोष

शर्भमेवारी पाउने सिं स्थावाट रार्नीनर्क

र्ोशखम न्र्ूनीकरण कार्तर्ोर्ना को सफल कार्ातन्वर्नका

चाहनाको

ननमातण भै सकेको छ । नव- लानग छु ट्टै ववत्तीर् र्ोशखम

आधारमा

सरकार

साझे दारहरूबाट आफु अनुकुलको क्षेरमा
रकम खचत हुन सक्ने

प्रवर्तन

साझे दारी

कोष को न्र्ूनीकरण

सफल

कार्ातन्वर्नका

कार्तर्ोर्ना

लानग र्र्ार गनत नसफाररस गने

छु ट्टै ववत्तीर् र्ोशखम न्र्ूनीकरण ।
कार्तर्ोर्ना र्र्ार गने ।
८. रार्नीनर्क चाहनाको आधारमा खचत हुन
सक्नेूः

स्थानीर्/प्रदे ि

र्हवाट



आफु

अनुकुलको क्षेरमा रकम खचत हुन सक्ने,
नव-प्रवर्तन साझे दारी कोष कार्ातन्वर्नको
वषत

२०७८/७९

स्थानीर्

सबै

अवधारणा



पररर्ोर्ना

कम प्राथनमकर्ामा पनतसक्ने।

छनोट

र्था

कार्ातन्वर्नमा अवाशञ्छर् प्रभाव
पनत नददन प्राववनधक सनमनर्,
प्रदे ि समन्वर् सनमनर् र्था
प्रदे ि
इकाईले

कार्तक्रम

कार्ातन्वर्न

थप

अनुगमन

लगार्र्मा ध्र्ान ददनुपनेछ ।


च ुनावी वषतलाई ध्र्ानमा राख्दै
र्सको
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वषतको

लानग
ववत्तीर्

र
सनमनर्ले व्र्वस्थापन
अवधारणापर र्था प्रस्र्ावहरू अनुगमनको ववषर्मा छु ट्टै
र्र्ार
गनत
मूल्र्ाङ्कन गनत ववषर् ववज्ञलाई रणनीनर्
नसफाररस गने ।
आमन्रण गनुप
त दतछ ।
प्राववनधक

ननवातचनको वषत हुने भएकोले र्ो कार्तक्रम

र्था

प्रस्र्ावहरू सू चकका आधारमा च ुनावी
र्सको
मुल्र्ाङ्न गनुत पदतछ ।



र्हको

पर

कार्ातन्वर्नलाई

प्रारशभभक ववस्र्ार गदै दोश्रो
बषतमा

गनर्

ददने

गरी

व्र्वस्थापन गने ।
९. नवप्रवर्तनको ववषर्मा समान बुझाई नहुन



सक्ने र लागर् साझे दारी प्रनर् आकवषतर्

नव-प्रवर्तन
सञ्चालन

नहुन सक्ने: नेपालको सन्दभतमा र्ो नर्ाँ

नेपाली

साझे दारी

कोष कार्तववधी/ननदे शिकाले

कार्तववधी/ननदे शिका न्र्ूनीकरणमा
भाषामा

र्र्ार

गरी गछत ।

प्रर्ोग रहे को र वास्र्ववक सफलर्ा नदे खी

र्सको क्षेर, प्रवक्रर्ा र र्सका

प्रदे ि र्था स्थानीर् र्हहरू आकवषतर् नहुन

फाईदाहरूको बारे मा उदाहरण

सक्ने ।

सवहर्

स्थानीर्

र्ह

सहर्ोग

कसरी

लाभाशन्वर् हुन सक्दछन भन्ने
ववषर्मा सुसूशचर् गने ।
१०.

महामारीको रोकथाम र्था उपचारमा



ननदे शिकाले महामारी ननर्न्रण,

प्रदे ि र्था स्थानीर् र्हबाट नव-प्रवर्तन

र्निशक्त पररचालन र्था राहर् प्रभावकारी
ववर्रण र्स्र्ा ववषर्मा खचत माध्र्मबाट

साझे दारी कोष को ननददतष्ट कार्तमा भन्दा

गनत

महामारी ननर्न्रण, र्निशक्त पररचालन,

गरे को छ ।

खचत हुन सक्नेूः COVID -19 अवस्थाले

ननमल्ने

स्पष्ट

अनुगमनको
र्स्र्ो

व्र्वस्था र्ोशखमलाई
सवकन्छ ।

िटाउन

रोकथाम, उपचार र्स्र्ा मानवीर् कार्तमा
खचत हुन सक्ने ।
११.

नवप्रवर्तनीर् कार्त भन्दा पूवातधारमा



ननदे शिकाले

भौनर्क

पूवातधार र्ोशखम

न्र्ूनीकरणका

खचत हुन सक्नेूः स्थानीर् र्हमा बढ्दो

ननमातणमा खचत गनत नसवकने उपार्हरूबाट

पूवातधारको ववकासमा नव-प्रवर्तन साझे दारी

व्र्वस्था स्पष्ट गरे को छ ।

कोष को खचत हुन सक्ने ।

खचत

हुने

पूवातधारमा
सिं भावनालाई

रोक्न सवकन्छ ।
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