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तराई–मधेश समदृ्धि कार्यक्रम सञ्चालन ननरे्दशशका, २०७८ 

स्वीकृत नमनत: २०७८/०७/१४ 

 

प्रस्तावना: तराई–मधेशका मानव द्धवकास सूचकाङ्कमा तलुनात्मक रूपमा पछानि परेका स्थानीर् तहमा 
भौनतक पूवायधार लगार्त द्धवकासका कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरी सघन रूपमा आनथयक, 

सामाशिक रूपान्तरण गनय एवम ्िनताको सावयिननक सेवामा पहुुँच अनभवदृ्धि तथा िीवनस्तरमा सधुार 
ल्र्ाउन तराई–मधेश समदृ्धि कार्यक्रम मार्य त आवश्र्क द्धवकास कार्यक्रम तिुयमा गरी सञ्चालन र 
व्र्वस्थापन गनय वाञ्छनीर् भएकाले,  

द्धवननर्ोिन ऐन, २०७८ को र्दर्ा ९ को उपर्दर्ा (२) बमोशिम सङ्घीर् मानमला तथा सामान्र् 
प्रशासन मन्रालर्ले र्ो ननरे्दशशका बनाई लागू गरेको छ। 

   

पररच्छेर्द –१ 

प्रारशभभक 

१. संशिप्त नाम र प्रारभभ: (१) र्स ननरे्दशशकाको नाम “तराई–मधेश समदृ्धि कार्यक्रम सञ्चालन 
ननरे्दशशका, २०७८” रहेको छ। 

(२) र्ो ननरे्दशशका तरुुन्त प्रारभभ हनुेछ। 

२. पररभाषा: द्धवषर् वा प्रसङ्गले अन्र्था अथय नलागेमा र्स ननरे्दशशकामा,- 
( क) “अनरु्दान” भन्नाले र्स कार्यक्रम मार्य त ्उपलब्ध हनुे सशतय अनरु्दान सभझन ु

पछय। 

(ख) “आर्ोिना” भन्नाले तराई–मधेश समदृ्धि कार्यक्रम अन्तगयत सञ्चानलत 
आर्ोिना सभझन ुपछय। 

(ग) “आर्ोिना छनौट सनमनत” भन्नाले र्दर्ा १६ बमोशिम गठित सनमनत सभझन ु
पछय। 

(घ) “उपभोक्ता सनमनत” भन्नाले र्स कार्यक्रम अन्तगयत सञ्चानलत आर्ोिनाबाट 
प्रत्र्ि लाभ पाउने उपभोक्ताहरू सशभमनलत भई  आर्ोिना ननमायण, 

कार्ायन्वर्न तथा व्र्वस्थापन गनय गिन भएको सनमनत सभझन ुपछय। 

(ङ)  “कार्यक्रम” भन्नाले तराई–मधेश समदृ्धि कार्यक्रम सभझन ु पछय। 
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(च)  “केन्रीर् समन्वर् इकाई” भन्नाले र्दर्ा १८ बमोशिम गिन भएको  इकाई 
सभझन ुपछय। 

(छ) “मन्रालर्” भन्नाले सङ्घीर् मानमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर् सभझन ु
पछय। 

(ि) “स्थानीर् तह” भन्नाले अनसूुची–१ मा उशल्लशखत गाउुँपानलका, नगरपानलका, 
उप–महानगरपानलका र महानगरपानलका सभझन ुपछय। 

३. ननरे्दशशकाको उद्दशे्र् : र्स ननरे्दशशकाको उदे्दश्र् रे्दहार्बमोशिम रहेको छ: 
(क) तराई–मधेशका आनथयक, सामाशिक रूपले पछानि परेका वगय, समरु्दार् र 

भौगोनलक िेरको पद्धहचान गनुय,  

(ख) कार्यक्रम सञ्चालन हनुे स्थानीर् तह द्धकटान गनुय, 
(ग) आर्ोिना तिुयमा र प्राथनमकीकरणलाई सनुनशित गनुय, 
(घ) बिेट ननकासा र खचयलाई पारर्दशी तथा बस्तनुनष्ठ बनाउन,ु 

(ङ)   स्थानीर् तहलाई उपलव्ध गराइने स्रोतलाई प्राथनमकता प्राप्त िेरमा लगानी 
गने आधार र प्रद्धक्रर्ाबारे स्पष्टता कार्म गनुय, 

(च) आर्ोिना तिुयमा र व्र्वस्थापनलाई सरल, पारर्दशी र व्र्वशस्थत गरी आर्ोिना 
कार्ायन्वनर्लाई प्रभावकारी तथा उत्तरर्दार्ी बनाउन,ु 

(छ) अनरु्दान उपलव्ध गराउने आधार र प्रद्धक्रर्ा स्पष्ट पानुय, 
(ि) कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा तार्दात्भर्ता तथा एकरूपता कार्म गनुय। 

 

 

पररच्छेर्द –२ 

कार्य सञ्चालन गने िरे र बिेटको व्र्वस्था 
 

४.  कार्यक्रमको कार्यिरे: मानव द्धवकास सूचकाङ्क न्रू्न रहेका तथा गररबीको समग्र र्दर र गहनता 
उच्च रहेका तराई मधेशका अनसूुची–१ मा उल्लेशखत स्थानीर् तहमा कार्यक्रम सञ्चालन 
गररनेछ। 

५. लागत साझेर्दारी: (१) आर्ोिना सञ्चालनका लानग कार्यक्रमको तर्य बाट अनधकतम सत्तरी 
प्रनतशत र स्थानीर् तहको न्रू्नतम तीस प्रनतशत लागत सहभानगता रहनेछ। 
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(२) उपर्दर्ा (१) मा िनुसकैु कुरा लेशखएको भएता पनन र्दर्ा ७ को उपर्दर्ा 
(२) को खण्ि (झ) बमोशिमका आर्ोिनाको हकमा स्थानीर् तहको लागत सहभानगताको अंश 
न्रू्नतम र्दश प्रनतशत हनुछे। 

(३) र्स ननरे्दशशका वमोशिम आर्ोिना छनौट गर्दाय बढी लागत साझेर्दारी गने 
स्थानीर् तहले माग गरेका आर्ोिनालाई द्धवशेष प्राथनमकता ठर्दन सद्धकनेछ। 

तर स्रोत अभावका कारणले लागत साझेर्दारी गनय नसक्ने स्थानीर् तहको हकमा 
मन्रालर्ले ननणयर् गरे बमोशिम हनुेछ। 

(४) उपभोक्ता सनमनतबाट सञ्चालन गररने आर्ोिनाको हकमा स्वीकृत बिेटको 
कभतीमा र्दश प्रनतशत रकम उपभोक्ता सनमनतबाट लागत  सहभानगता व्र्होनुय पनेछ। 

६. अनरु्दान उपलब्ध गराउन ेआधार: (१) स्वीकृत आर्ोिना कार्ायन्वर्नका लानग माग, आवश्र्कता 
र औशचत्र्ताको आधारमा प्रनत आर्ोिना न्रू्नतम रु पच्चीस लाखरे्दशख अनधकतम र्दईु 
करोिसभम अनरु्दान उपलव्ध गराइनेछ। 

(२) उपर्दर्ा (१) मा िनुसकैु कुरा लेशखएको भएता पनन र्दर्ा ७ को  उपर्दर्ा 
(२) को खण्ि (झ) बमोशिमका आर्ोिनाको हकमा न्रू्नतम र्दईु लाखरे्दशख अनधकतम र्दश 
लाखसभम अनरु्दान उपलव्ध गराउन सद्धकनेछ। 

(३) द्धवशेष प्रकृनतका आर्ोिना सञ्चालन गनुयपने अवस्थामा सभवशन्धत  स्थानीर् तहको 
िनसङ्ख्र्ा, िेरर्ल, मानव द्धवकास सूचकाङ्क, मानव गररबी सूचकाङ्क तथा आनथयक सामाशिक 
रूपले पछानि परेका वगय र समरु्दार्को आवश्र्कतालाई समेत आधार मानी मन्रालर्ले अनरु्दान 
सीमा वदृ्धि गनय सक्नेछ। 

(४) कार्यक्रम अन्तरगत सञ्चालन हनुे आर्ोिनाहरु लागत र समार्ावनधका आधारमा 
बहवुषीर् रुपमा पनन सञ्चालन गनय सद्धकनेछ।र्सरी बहवुषीर् रुपमा आर्ोिना सञ्चालन गर्दाय 
अथय मन्रालर्को स्वीकृनत नलन ुपनेछ। 

(५) र्स ननरे्दशशका बमोशिम उपलब्ध गराईने अनरु्दान रकमको सीमा स्थानीर् तहले 
सभामा बिेट पेश गनुय अशघ वा पनछ पनन उपलब्ध गराउन सद्धकनेछ। 

(६) स्थानीर् तहले उपर्दर्ा (५) बमोशिम प्राप्त बिेट सीमाको आधारमा र्स 
ननरे्दशशका बमोशिम लागत साझेर्दारीका लानग आवश्र्क बिेटको व्र्वस्था गनुय पनेछ।  

(७) र्स ननरे्दशशका बमोशिम तोद्धकएको समर्नभर आर्ोिना प्रस्ताव पेश नगने 
स्थानीर् तहलाई अनरु्दान रकम उपलब्ध गराईने छैन। 
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७. कार्यक्रम सञ्चालनका िरे: (१) भौनतक पूवायधार द्धवकास ननमायण मार्य त सावयिननक सेवामा 
पहुुँच वदृ्धि गने तथा आनथयक सामाशिक रुपले पछानि परेका वगय र समरु्दार्को िीवनस्तरमा 
सधुार ल्र्ाउने आर्ोिना सञ्चालन गनयका लानग र्स ननरे्दशशका बमोशिम अनरु्दान उपलब्ध 
गराइनेछ। 

(२) उपर्दर्ा (१) बमोशिम उपलब्ध गराइएको अनरु्दान स्थानीर् तहले रे्दहार्का 
िेरका आर्ोिना सञ्चालन गनय उपर्ोग गनुय पनेछ: 

(क) सामूद्धहक आवास भवन : आनथयक, सामाशिक रुपले पछानि परेका अनत द्धवपन्न 
पररवारका लानग आवासको व्र्बस्था गनय रे्दहार्का आधारमा सभबशन्धत स्थानीर् 
तहले लाभग्राही छनौट गरी आर्ोिना सञ्चालन गनय सक्नेछ: 

   अ)  द्धवगतरे्दशख सो स्थानमा स्थार्ी बसोवास गरै्द आएको प्रमाण,  वा 
आ) िग्गाधनी प्रमाण पूिाय वा घरिग्गाको नतरो वा शलु्क बझुाएको भए सो 

सभबन्धी कागिात वा आरु् द्धवगतरे्दशख सो स्थानमा बसोवास गरी आएको 
भने्न स्थानीर् तहले गररठर्दएको प्रमाशणत,  वा 

इ)  द्धविलुी, धारा वा अन्र् सदु्धवधा शलु्क बझुाएको कागि, वा  

ई)  लाभग्राही बसोवास गरै्द आएको घरको भौनतक अवस्था। 

र्स आर्ोिनाका लानग लाभग्राहीको छनौट, कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 
स्थल ननधायरण, लागत सहभानगता, ननमायण कार्यको व्र्बस्थापन, आवास भवनको 
उपर्ोग र बेचद्धवखन आठर्द व्र्बस्था नेपाल सरकार मशन्रपररषर्दले नमनत 
२०७५/०९/०९ मा स्वीकृत गरेको िनता आवास कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 
कार्यद्धवनध, २०७५ मा भएको व्र्वस्थालाई आधार मानी स्थानीर् तहले 
व्र्वस्था गरे बमोशिम हनुेछ। 

(ख) साना सिक स्तरोन्तनत: स्थानीर् तहका ग्रामीण बस्ती, गाउुँपानलका वा 
नगरपानलकाको केन्रबाट विा िोड्ने, एउटा विाबाट अको विा िोड्ने र 
एउटा गाउुँबाट अको गाउुँ िोड्ने स–साना सिक आर्ोिना। 

तर, सिकको नर्ाुँ ट्रर्ाक खोल्न, माटोिन्र् कार्य वा ग्राभेलका लानग 
मार र्स कार्यक्रमको रकमबाट खचय व्र्होररने छैन। 

(ग) सामरु्दाद्धर्क पूवायधार: सामरु्दाद्धर्क भवन, द्धवद्यालर् भवन, प्रसनुत सेवा केन्र, बाल 
द्धवकास केन्र भवन, सामरु्दाद्धर्क तानलम केन्र ननमायण। 
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(घ) कृद्धष द्धवकास: खाद्य तथा र्लरू्ल प्रशोधन, िैद्धवक कृद्धष व्र्वसार्, कृद्धष उपिको 
सङ्कलन तथा नबक्री केन्र, हाटबिार केन्र ननमायण, िेरी उद्यम सञ्चालन र 
व्र्वस्थापन आठर्द। 

(ङ) खानपेानी तथा सरसर्ाई: धारा, पोखरी, इनार, टू्यबवेल ििान, ढल, सावयिननक 
शौचालर् तथा ट्याङ्की ननमायण, पाइपलाइन ििान । 

(च) नसुँचाइ तथा नर्दी ननर्न्रण: उत्पार्दनमूलक नसुँचाइको ननमायण (सौर्य  नसुँचाइ 
प्रणाली समेत) तथा नर्दी ननर्न्रण आठर्द । 

(छ) उिाय: ग्रामीण द्धवद्यतुीकरण तथा वैकशल्पक उिाय सभबन्धी पूवायधार ननमायण। 

(ि) द्धवपद् िोशखम न्रू्नीकरण पूवायधार : पोखरी तथा िलाशर्, महामारीिन्र् रोगको 
उपचार र ननर्दान सभबन्धी पूवायधार ननमायण। 

(झ) पारभपाररक पेशा प्रवियन एवम ्आर् आियन तथा िीवनस्तर सधुार: आनथयक, 

सामाशिक रुपले पछानि परेका अनत द्धवपन्न अनसुचुी–२ मा तोद्धकएका 
िातिानतका लानग अनसूुची–३ बमोशिमका सीपमूलक तानलम तथा आर् आियन 
कार्यक्रम। 

स्थानीर् तहले र्स्तो कार्यक्रम प्रस्ताव पेश गर्दाय प्राद्धवनधक शशिा 
तथा व्र्वसाद्धर्क तानलम पररषद्द्वारा मान्र्ता प्राप्त संस्था मार्य त वा सो 
संस्थाबाट तानलम प्राप्त प्रशशिक वा परभपरागत सीपमा पारङ्गत र्दि व्र्शक्त 
मार्य त स्थानीर् तह आरै्ले तानलम सञ्चालन गने व्र्बस्था नमलाउन ुपनेछ। 

(३) स्थानीर् तहले र्स कार्यक्रम अन्तरगत आर्ोिना प्रस्ताव पेश गर्दाय अन्र्  

ननकार्बाट सञ्चानलत समान प्रकृनतका आर्ोिनासुँग र्दोहोरो नहनुे गरी गनुय पनेछ। 

 

पररच्छेर्द –३ 

आर्ोिना छनौट ,सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन 

 

८. आर्ोिना छनौट: (१) स्थानीर् तहले र्स ननरे्दशशका बमोशिम प्रस्ताव गरेको आर्ोिना अनसूुची 
- ४ को ढाुँचामा कार्यक्रम समन्वर् इकाईमा पेश गनुय पनेछ । र्सरी प्राप्त भएका आर्ोिना 
र ननवायशचत िनप्रनतनननधहरुको भावनाको समेत प्रनतनननधत्व हनुे गरी आवश्र्क रार्, सझुाव तथा 
सल्लाहका आधारमा केन्रीर् ननरे्दशक सनमनतले आर्ोिना स्वीकृत गनय सक्नेछ । 
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(२) उपर्दर्ा (१) बमोशिम आर्ोिना माग गर्दाय आरै् वा उपभोक्ता सनमनतको 
लागत साझेर्दारीमध्रे् कुन द्धवनधबाट आर्ोिना सञ्चालन गने हो खलुाउन ुपनेछ। 

(३) उपर्दर्ा (१) बमोशिमको आर्ोिना प्रस्ताव पेश गर्दाय सङ्घ, प्ररे्दश, स्थानीर् तह 
र अन्र् ननकार्बाट सञ्चानलत आर्ोिनासुँग र्दोहोरो नपने गरी रे्दहार्का द्धववरण समेत खलुाई 
पेश गनुयपनेछ : 

(क) आर्ोिना सञ्चालन गनुयपने आवश्र्कता र प्राथनमकताको पषु्ट्ट्याई। 

(ख) आर्ोिनाको संभाव्र्ता अध्र्र्न (द्धर्शिद्धवनलटी स्टिी) प्रनतवेर्दन। 

(ग) आर्ोिनाको कूल लागत र समर्। 

(घ) आर्ोिनाको ड्रईङ्ग, नििाइन, स्पेसीर्ीकेसन सद्धहतको द्धवस्ततृ पररर्ोिना 
प्रनतवेर्दन वा कार्यक्रमको द्धवस्ततृ द्धववरण। 

(ङ) बहवुद्धषयर् आर्ोिना भए प्रत्रे्क वषयको लानग आवश्र्क पने रकम र 
स्थानीर् तहबाट व्र्होरीने रकमको द्धववरण। 

(च) आर्ोिनाको कूल लागतमध्रे् अनरु्दान र स्थानीर् तहले व्र्होने रकमको 
अनपुात र श्रोतको द्धववरण। 

(छ) समर् समर्मा नेपाल सरकारले तोकेका अन्र् द्धववरण। 

(४) उपर्दर्ा (१) बमोशिम माग वा नसर्ाररश भई आएका आर्ोिना मध्रे्बाट  

आर्ोिना छनौट सनमनतले आर्ोिना वा कार्यक्रम छनौट गरी केन्रीर् ननरे्दशक सनमनतबाट 
स्वीकृत भए पिात स्थानीर् तहमा अनरु्दान उपलब्ध गराईनेछ। 

 (५) र्स ननरे्दशशका बमोशिम आर्ोिना छनौट गर्दाय अशघल्लो आनथयक बषयको    

आर्ोिना कार्ायन्वर्नको अवस्था, बिेट खचयको अवस्था र त्र्सबाट  लाभाशन्वत समरु्दार् वा 
वगयमा परेको प्रभाव समेतलाई आधार नलन सद्धकनेछ । 

(६) आर्ोिना छनौट गर्दाय र्दीघयकालीन प्रभाव पने, स्थानीर् तहको अनधकतम लागत 
सहभानगताको सनुनशितता भएका र द्धहंसा पीनित मद्धहला तथा र्दनलत, मसुहर लगार्त द्धपछनिएका 
समरु्दार्को शशिा, स्वास््र् र खानेपानी सेवामा पहुुँच तथा आर् अनभवदृ्धि गने आर्ोिनालाई 
प्राथनमकता ठर्दइनेछ। 

(७) र्दईु वा सोभन्र्दा बढी स्थानीर् तहका नसमानासुँग िोनिएका आर्ोिनाको     

छनौट, कार्ायन्वन तथा  व्र्वस्थापन केन्रीर् ननरे्दशक  सनमनतको ननणयर्ानसुार हनुेछ। 
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९. आर्ोिना सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन प्रद्धक्रर्ा: (१) स्थानीर् तहले प्रत्रे्क वषय माघ मसान्तसभम  
आर्ोिनाको प्रस्ताव केन्रीर् समन्वर् इकाईमा पेश गनुय पनेछ। 

(२) आर्ोिना छनौट सनमनतले स्थानीर् तह वा िनप्रनतनननधबाट माग वा नसर्ाररस 
भई आएका आर्ोिना चैर मद्धहनानभर छनौट गरी केन्रीर् ननरे्दशक सनमनतबाट स्वीकृत भए 
पिात सोको द्धववरण स्थानीर् तहमा उपलव्ध गराउनेछ। 

(३) उपर्दर्ा (२) बमोशिम छनौट भएका आर्ोिना सभबशन्धत स्थानीर् तहले गाउुँ 
वा नगरसभाबाट बिेट  तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्ायन्वर्न गनुय पनेछ। 

(४) स्थानीर् तहले आर्ोिना छनौट तथा माग प्रस्ताव गर्दाय स्थानीर्  सरकार सञ्चालन 
ऐन, २०७४ तथा अन्र् प्रचनलत कानून बमोशिम गनुय पनेछ। 

(५) स्वीकृत भएका आर्ोिना स्थानीर् तहले मशङ्खसर मसान्तसभम पनन 
कार्ायन्वर्नको प्रद्धक्रर्ा शरुु नगरेको अवस्थामा मन्रालर्ले त्र्स्ता आर्ोिना खारेि गरी अन्र् 
स्थानीर् तहमा माग भएका आर्ोिना मध्रे्बाट स्वीकृत गरी बिेट द्धवननर्ोिन गनय सक्नेछ। 

१०. आर्ोिनाको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन: र्स ननरे्दशशका बमोशिम सञ्चालन हनुे आर्ोिनाको 
अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन रे्दहार् बमोशिम हनुेछ:– 

(क) स्थानीर् तहको अनगुमन तथा सपुररवेिण सनमनतले आर्ोिनाको ननर्नमत 
अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन गनेछ। 

(ख) स्थानीर् तहले र्ो ननरे्दशशका बमोशिम सञ्चानलत कार्यक्रमको मानसक, 

रैमानसक र बाद्धषयक प्रगनत प्रनतवेर्दन अनसूुची–५ बमोशिम तर्ार गरी केन्रीर् 

समन्वर् इकाईमा ननर्नमत रूपमा पिाउन ुपनेछ। 

(ग) केन्रीर् समन्वर् ईकाइले र्स ननरे्दशशका अनरुूप कार्यक्रमको ननर्नमत 
अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गनेछ। 

 

पररच्छेर्द – ४ 

आनथयक व्र्वस्थापन 

११. नबत्तीर् स्रोत पररचालन तथा खचय व्र्वस्थापन: (१) कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनय मन्रालर्ले 
स्थानीर् तहलाई सशतय अनरु्दान उपलब्ध गराउनेछ। 

(२) स्थानीर् तहले आर्ोिना वा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गर्दाय सावयिननक खररर्द ऐन 
तथा अन्र् प्रचनलत कानून बमोशिम खचय व्र्वस्थापन गनुय पनेछ। 



8 

 

(३) बिेट ननकासा गर्दाय कार्य सभपार्दनको आधारमा सभबशन्धत कोष तथा लेखा 
ननर्न्रक कार्ायलर्ले स्थानीर् तहको सशञ्चत कोषमा ननकासा ठर्दने व्र्वस्था गररनेछ। 

(४) स्थानीर् तहले प्रचनलत कानून बमोशिम छुटै्ट खचय खाता मार्य त कार्यक्रमको 
लेखाङ्कन गने, खचयको लेखा राख्न,े कार्यक्रमको आन्तररक तथा अशन्तम लेखापरीिण गने गराउने 
व्र्वस्था नमलाउन ुपनेछ। 

(५) आर्ोिना तथा कार्यक्रम तोद्धकएको समर्मा सभपन्न हनु नसकी उपलब्ध 
गराईएको अनरु्दान द्धिि भएको कारणबाट नसशियत र्दाद्धर्त्व सभवशन्धत स्थानीर् तह स्वरं्ले 
ब्र्वस्थापन गनुयपनेछ। 

(६) कार्यक्रम अन्तगयत प्राप्त अनरु्दान रकम स्वीकृत आर्ोिनामा वाहेक अन्र् 
प्रर्ोिनमा खचय गनय पाईन ेछैन। साथै आनथयक वषयको अन्त्र्सभममा खचय नभई बाुँकी रहेको 
रकम सङ्घीर् सशञ्चत कोषमा द्धर्ताय र्दाशखला गनुयपनेछ। 

१२. कशन्टन्िेन्सी रकम खचय सबन्धी व्र्वस्था: (१) आर्ोिना कार्ायन्वर्नका आधारमा भकु्तानी हनु े
कूल लागतको बढीमा र्दईु प्रनतशतले हनु आउने रकम आर्ोिना कार्ायन्वर्न गने सभबशन्धत 
स्थानीर् तहले कशन्टन्िेन्सी बापत छुट्याउन सक्नेछ । 

(२) उपर्दर्ा (१) बमोशिमको कशन्टन्िेन्सी रकम आर्ोिना सपुररवेिण, अनगुमन 
र मूल्र्ाङ्कन लगार्तका व्र्वस्थापकीर् प्रर्ोिनका लानग मार खचय गनय सद्धकनछे । 

१३. खचयमा बन्रे्दि: कार्यक्रम अन्तगयत स्थानीर् तहलाई प्राप्त हनुे अनरु्दान रकमबाट रे्दहार् 
बमोशिमको िेर वा कार्यमा स्वीकृत रकम खचय गनय पाइने छैन:– 

(क)  कुनै पनन प्रकारको तलब भत्ता एवम ्कमयचारी तथा रािनैनतक पर्दानधकारीको 
पाररश्रनमक तथा कमयचारी सेवा ननवतृ्त हुुँर्दा ठर्दइने सदु्धवधा सभबन्धी खचय, 

(ख) सवारी साधन ममयत सभभार र इन्धन खचय, 
(ग) घरभािा, नबिलुी, टेनलर्ोन, पानीको महशलु लगार्त कार्ायलर् सञ्चालन 

सभबन्धी खचय, 
(घ) रािनीनतक र्दल तथा नतनका भात ृ सङ्गिन, सङ्घसंस्था वा व्र्शक्तलाई कुनै 

द्धकनसमको आनथयक सहार्ता चन्र्दा, परुस्कार प्रर्दान गनय, 
(ङ) र्दामासाही वा भागबण्िाको द्धहसावले रकम बाुँिर्ाुँि गनय, 
(च) स्थानीर् तहको सभाबाट स्वीकृत नभएका कार्यक्रम वा आर्ोिनामा खचय 

गनय। 
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पररच्छेर्द –५ 

द्धवद्धवध 

 

१४. केन्रीर् ननरे्दशक सनमनत: (१) कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नको व्र्वस्था नमलाउन तथा 
आवश्र्क समन्वर् र सहशिकरण गनय रे्दहार् बमोशिमको केन्रीर् ननरे्दशक सनमनत रहनेछ: 

(क) सशचव, सङ्घीर् मानमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्  –संर्ोिक 

(ख) सह–सशचव, अथय मन्रालर्  –सर्दस्र् 

(ग) सह–सशचव, सङ्घीर् मानमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर् 

(र्ोिना तथा द्धवकास सहार्ता समन्वर् महाशाखा)  –सर्दस्र् 

(घ) महाननरे्दशक, स्थानीर् पूवायधार द्धवभाग  –सर्दस्र् 

(ङ) कार्यक्रम ननरे्दशक, तराई–मधेश समदृ्धि कार्यक्रम  –सर्दस्र् सशचव 

  (२) केन्रीर् ननरे्दशक सनमनतको बैिक आवश्र्कता अनसुार बस्नेछ।साथै सनमनतको 
बैिकमा संर्ोिकले आवश्र्कता अनसुार द्धवषर्गत मन्रालर्का प्रनतनननध अन्र् कुनै पर्दानधकारी 
वा द्धवषर् द्धवज्ञलाई आमन्रण गनय सक्नेछ। 

 

१५. केन्रीर् ननरे्दशक सनमनतको काम, कतयव्र् र अनधकार: केन्रीर् ननरे्दशक सनमनतको काम, कतयव्र् 
र अनधकार रे्दहार् बमोशिम हनुेछ : 

(क) आर्ोिना छनौट सनमनतबाट छनौट भएका आर्ोिनालाई स्वीकृनत ठर्दन,े 

(ख) कार्यक्रम तिुयमा तथा कार्ायन्वर्न सभबन्धमा आवश्र्क मागयर्दशयन गने, 

(ग) कार्यक्रमको उदे्दश्र् पररपूनतयका लानग आवश्र्क पने स्रोतको आुँकलन तथा 
व्र्वस्थापन गने, 

(घ) कार्यक्रमको लानग केन्रीर् तहबाट गनुयपने समन्वर् तथा कार्ायन्वर्नमा      

 एकरूपता एवम ्सहिीकरण गने, 

(ङ) कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नका लानग सरोकारावालाबीच आवश्र्क 
समन्वर् गने गराउने, 

(च) कार्यक्रमको अनगुमन प्रनतवेर्दन र समीिाको आधारमा सधुार गनय आवश्र्क 
सझुाव ठर्दने। 
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१६. आर्ोिना छनौट सनमनत: (१) स्थानीर् तहबाट माग भई आएका आर्ोिना छनौट गनयका लानग 
रे्दहार् बमोशिमको आर्ोिना छनौट सनमनत रहनेछ : 

(क) सह–सशचव, सङ्घीर् मानमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्, 

(र्ोिना तथा द्धवकास सहार्ता समन्वर् महाशाखा)  – संर्ोिक 

(ख) उप–सशचव, सङ्घीर् मानमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्, 

२ िना  – सर्दस्र् 

(ग) नस.नि.ई, स्थानीर् पूवायधार व्र्वस्थापन द्धवभाग  – सर्दस्र् 

(घ) कार्यक्रम ननरे्दशक, तराई–मधेश समदृ्धि कार्यक्रम  – सर्दस्र् सशचव 

(२) आर्ोिना छनौट सनमनतको बैिक आवश्र्कता अनसुार बस्नेछ। साथै सनमनतको 
बैिकमा संर्ोिकले आवश्र्कता अनसुार अन्र् मन्रालर्का प्रनतनननध, अन्र् कुनै पर्दानधकारी 
वा द्धवषर् द्धवज्ञलाई आमन्रण गनय सक्नेछ । 

 

१७.  आर्ोिना छनौट सनमनतको काम, कतयव्र् र अनधकार: आर्ोिना छनौट सनमनतको काम, कतयव्र् 
र अनधकार रे्दहार् बमोशिम हनुेछ: 

(क) स्थानीर् तहबाट माग भई आएका आर्ोिनाहरुको द्धववरण तर्ार गने, 

(ख) आर्ोिना छनौट गर्दाय ठर्दगो द्धवकास लक्ष्र् प्रानप्तसुँग सभवशन्धत गररबी 
न्रू्नीकरण, समावेशशता, द्धपछनिएको िेरको द्धवकास, द्धवपद् व्र्वस्थापन र 

िलवार् ुपररवतयन अनकूुलन िस्ता द्धवषर्लाई प्राथनमकता ठर्दन,े 

(ग) स्थानीर् तहबाट माग भई आएका आर्ोिनाको आवश्र्कता अनसुार स्थलगत 
रूपमा ननरीिण तथा रुि ुगने, 

(घ) स्थानीर् तहबाट माग भई आएका आर्ोिना र्दर्ा ६ मा तोद्धकएको 
मापर्दण्िका आधारमा छनौट गरी केन्रीर् ननरे्दशक सनमनतमा स्वीकृनतको 
लानग पेश गने। 

१८. केन्रीर् समन्वर् इकाई: (१) कार्यक्रम समन्वर् तथा सहिीकरण गनय मन्रालर्मा तराई–

मधेश समदृ्धि कार्यक्रम, केन्रीर् समन्वर् इकाई रहनेछ। सो इकाईको बिेट, िनशशक्त तथा 
अन्र् व्र्वस्थापकीर् द्धवषर् मन्रालर्ले तोकेबमोशिम हनुेछ। 
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(२) समन्वर् एकाइको प्रमखुको रुपमा मन्रालर्ले ननिामती सेवाको प्रशासन सेवा, 
सामान्र् प्रशासन समूहको रािपराद्धङ्कत ठवतीर् शे्रणीको अनधकृतलाई कार्यक्रम ननरे्दशक 
तोक्नेछ। 

१९.  केन्रीर् समन्वर् इकाईको काम, कतयब्र् र अनधकार: केन्रीर् समन्वर् इकाईको काम, कतयव्र् 
र अनधकार रे्दहार् बमोशिम हनुेछ:– 

(क) वाद्धषयक बिेट तथा कार्यक्रम तर्ार गरी स्वीकृनतका लानग पेश गने, 

     (ख) स्वीकृत कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नको लानग समन्वर् तथा 
     सहिीकरण गने गराउने, 
(ग) केन्रीर् ननरे्दशक सनमनत र आर्ोिना छनौट सनमनतको सशचवालर्को  कार्य 

गने, 

    (घ) समन्वर् इकाइमा कार्यरत कमयचारीको प्रशासन र व्र्वस्थापन गने, 

(ङ) सभबशन्धत स्थानीर् तहबाट प्राप्त प्रनतवेर्दनको आधारमा उपलब्धी सद्धहतको 
एकीकृत प्रगनत प्रनतवेर्दन तर्ार गरी सावयिननक गने र सभबशन्धत ननकार्मा 
पिाउने, 

(च) कार्यक्रमसुँग सभबशन्धत द्धवषर्मा स्थानीर् तहसुँग समन्वर् एवम ् 
सहिीकरण गने, 

(छ) कार्यक्रमको ननर्नमत अनगुमन, ननरीिण गरी प्रनतवेर्दन तर्ार गने             

तथा आवश्र्क पषृ्ठपोषण प्रर्दान गने,  

 (झ) कार्यक्रम कार्ायन्वर्नबाट प्राप्त पषृ्ठपोषणका आधारमा प्रगनत समीिा गने 

र सधुारका लानग पेश गने,  

(न) कार्यक्रमको लेखा सभबन्धी द्धववरण तथा छुटै्ट शिन्सी अनभलेख राख्न,े  

(ट) कार्यक्रमलाई प्राप्त सभपूणय श्रोत र साधनको समूशचत उपर्ोग हनुेगरी 
ननर्न्रण सनुनशित गने, 

(ि) िनशशक्त द्धवकासका लानग स्थनीर् तहमा कार्यरत कमयचारीलाई आवश्र्क 
तानलम, गोष्ठी सञ्चालन गने गराउने,  

(ि) र्स ननरे्दशशका बमोशिम कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने गराउने। 
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२०.  बाधा अड्काउ रु्काउ: र्ो ननरे्दशशका कार्ायन्वर्नका क्रममा कुनै बाधा अवरोध वा अस्पष्टता 
आएमा मन्रालर्ले र्स ननरे्दशशकाको आवश्र्कता अनसुार व्र्ा्र्ा गरी बाधा अड्काउ रु्काउन 
सक्नेछ। 

२१. खारेिी र बचाउ:  (१) तराई–मधेश समदृ्धि कार्यक्रम सञ्चालन ननरे्दशशका, २०७७ खारेि गररएको 
छ।  

(२) तराई–मधेश समदृ्धि कार्यक्रम सञ्चालन ननरे्दशशका, २०७७ बमोशिम भए 
गररएका कार्य र्सै ननरे्दशशका बमोशिम भए गररएको मानननेछ । 
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अनसूुची–१ 

(र्दर्ा २ को खण्ि (ि) तथा र्दर्ा ४ सुँग सभबशन्धत) 

कार्यक्रम लागू हनु ेस्थानीर् तहहरु 

   

नस.नं. शिल्ला नस.नं. गाउुँपानलका/नगरपानलका विा सङ्ख्र्ा कैद्धर्र्त 

१  

इलाम 

१ चलुाचनुल गाउुँपानलका ६  

2 २ माई नगरपानलका  १० 

२ झापा ३ मेचीनगर नगरपानलका 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

४ र्दमक नगरपानलका 10 

५ कन्काई नगरपानलका 9 

६ भरपरु नगरपानलका 10 

७ अिुयनधारा नगरपानलका 11 

८ शशवसतािी नगरपानलका 11 

९ गौरार्दह नगरपानलका 9 

10 द्धवतायमोि नगरपानलका 10 

11 कमल गाउुँपानलका 7 

12 गौरीगञ्ज गाउुँपानलका 6 

13 बाह्र्दशी गाुँउपानलका 7 

14 झापा गाउुँपानलका 7 

15 बिुशाशन्त गाउुँपानलका 7 
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16 हल्र्दीबारी गाउुँपानलका 5 

17 कचनकवल गाउुँपानलका 7 

३ मोरङ 18 द्धवराटनगर महानगरपानलका 19  
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19 बेलबारी नगरपानलका 11 

20 लेटाङ्ग नगरपानलका 9 

21 पथरी शननिरे नगरपानलका 10 

22 रङ्गेली नगरपानलका 9 

23 रतवुामाई नगरपानलका 10 

24 सनुवषी नगरपानलका 9 

25 उलायबारी नगरपानलका 9 

26 सनु्र्दरहरैचा नगरपानलका 12 

27 बढुीगङ्गा गाउुँपानलका 7 

28 धनपालथान गाउुँपानलका 7 

29 ग्रामथान गाउुँपानलका 7 

30 िहर्दा गाउुँपानलका 7 

31 कानेपोखरी गाउुँपानलका 7 

32 कटहरी गाउुँपानलका 7 

33 केराबारी गाउुँपानलका 10 

34 नमक्लािङु गाउुँपानलका 9 
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४ सनुसरी 35 इटहरी उप–महानगरपानलका 20  
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36 धरान उप–महानगरपानलका 20 

37 इनरुवा नगरपानलका 10 

38 र्दहुवी नगरपानलका 12 

39 रामधनुी नगरपानलका 9 

40 बराहिेर नगरपानलका 11 

41 रे्दवानगञ्ज गाउुँपानलका 7 

42 कोशी गाउुँपानलका 8 

43 गढी गाउुँपानलका 6 

44 बिुय गाउुँपानलका 6 

45 भोक्राहा नरनसंह गाउुँपानलका 8 

46 हररनगर गाउुँपानलका 7  

५ सप्तरी 47 रािद्धवराि नगरपानलका 16  

 

 

 

 

 

 

 

48 कञ्चनरूप नगपानलका 12 

48 िाक्नेश्वरी नगरपानलका 10 

50 बोरे्दवरसाईन नगरपानलका 10 

51 खिक नगरपानलका 11 

52 शभभनुाथ नगरपानलका 12 

53 सरुुङ्गा नगरपानलका 11 



16 

 

54 हनमुाननगर कङ्कानलनी नगरपानलका 14  

 

 

 

 

18 

55 सप्तकोशी नगरपानलका 11 

56 अग्नीसाइर कृष्ट्णासवरन 
गाउुँपानलका 

6 

57 नछन्नमस्ता गाउुँपानलका 7 

58 महारे्दवा गाउुँपानलका 6 

59 नतरहतु गाउुँपानलका 5 

60 नतलािी कोईलािी गाउुँपानलका 8 

61 रूपनी गाउुँपानलका 6 

62 रािगढ गाउुँपानलका 6 

63 द्धवष्ट्णपुरु गाउुँपानलका 4 

64 बलान–द्धवहलु गाउुँपानलका 6 

६ नसरहा 65 लहान नगरपानलका 24  

66 धनगढीमाई नगरपानलका 14 

67 नसरहा नगरपानलका 22 

68 गोलबिार नगरपानलका 13 

69 नमचैर्ा नगरपानलका 12 

70 कल्र्ाणपरु नगरपानलका 12 

७१ कियन्हा गाउुँपानलका 11  
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72 सखुीपरु नगरपानलका 10  
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73 भगवानपरु गाउुँपानलका 5 

74 औरही गाउुँपानलका 5 

75 द्धवष्ट्णपुरु गाउुँपानलका 5 

76 बररर्ारपट्टी गाउुँपानलका 5 

77 लक्ष्मीपरु पतारी गाउुँपानलका 6 

78 नरहा गाउुँपानलका 5 

79 सखवुानन्कारकट्टी गाउुँपानलका 5 

80 अनयमा गाउुँपानलका 5 

81 नवरािपरु गाउुँपानलका 5 

७ धनषुा 82 िनकपरुधाम उप–महानगरपानलका 25  

83 िीरेश्वरनाथ नगरपानलका 10 

84 गणेशमान चारनाथ नगरपानलका 11 

85 धनषुाधाम नगरपानलका 9 

86 कमला नगरपानलका 9 

87 नगराइन नगरपानलका 9 

88 द्धवरे्दह नगरपानलका 9 

89 नमनथला नगरपानलका 11 

90 नमनथलानबहारी नगरपानलका 10 
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91 शहीर्दनगर नगरपानलका 9 

92 सबैला नगरपानलका 13 

93 हंसपरु नगरपानलका 9 

94 औरही गाउुँपानलका 6 

95 िनकनशन्र्दनी गाउुँपानलका 6 

96 बटेश्वर गाउुँपानलका 5  
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97 मशुखर्ापट्टी मसुहरनमर्ा गाउुँपानलका 6 

98 लक्ष्मीननर्ा गाउुँपानलका 7 

99 धनौिी गाउुँपानलका 5 

८ महोत्तरी 100 िलेश्वर नगरपानलका 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

101 बठर्दयबास नगरपानलका 14 

102 गौशाला नगरपानलका 12 

103 बलवा नगरपानलका 11 

104 लोहरपट्टी नगरपानलका 9 

105 मनरा नससवा नगरपानलका 10 

106 रामगोपालपरु नगरपानलका 9 

107 औरही नगरपानलका 9 

108 भुँगाहा नगरपानलका 9 

109 मद्धटहानी नगरपानलका 9 
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110 सोनमा गाउुँपानलका 8 

111 सभसी गाउुँपानलका 7 

112 महोत्तरी गाउुँपानलका 6 

113 द्धपपरा गाउुँपानलका 7 

114 एकिारा गाउुँपानलका 6 

९ सलायही 115 ईश्वरपरु नगरपानलका 15  

116 मलङ्गवा नगरपानलका 12 

117 लालबन्र्दी नगरपानलका 17 

118 हररपरु नगरपानलका 9 

119 हररपवुाय नगरपानलका 9 

120 हररवन नगरपानलका 11 

121 बरहथवा नगरपानलका 18  
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122 बलरा नगरपानलका 11 

123 गोिैटा नगरपानलका 12 

124 बाग्मती नगरपानलका 12 

125 कद्धवलासी नगरपानलका 10 

126 चक्रघट्टा गाउुँपानलका 9 

127 चन्रनगर गाउुँपानलका 7 

128 धनकौल गाउुँपानलका 7 
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129 व्रह्मपरुी गाउुँपानलका 7 

130 रामनगर गाउुँपानलका 7 

131 द्धवष्ट्ण ुगाउुँपानलका 8 

132 बसबरीर्ा गाउुँपानलका 6 

133 कौिेना गाउुँपानलका 7 

134 पसाय गाउुँपानलका 6 

१० रौतहट 135 चन्रपरु नगरपानलका 10  

136 गरुिा नगरपानलका 9 

137 गौर नगरपानलका 9 

138 बौधीमाई नगरपानलका 9 

139 वनृ्र्दावन नगरपानलका 9 

140 रे्दवाही गोनाही नगरपानलका 9 

141 गढीमाई नगरपानलका 9 

142 गिुरा नगरपानलका 9 

143 कटहरीर्ा नगरपानलका 9 

144 माधवनारार्ण नगरपानलका 9 

145 मौलापरु नगरपानलका 9 

146 र्तवुा द्धविर्परु नगरपानलका 11  

 
147 ईशनाथ नगरपानलका 9 
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148 परोहा नगरपानलका 9  
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149 रािपरु नगरपानलका 9 

150 रािरे्दवी नगरपानलका 9 

151 र्मनुामाई गाउुँपानलका 5 

152 र्दगुायभगवती गाउुँपानलका 5 

११ बारा 153 कलैर्ा उप–महानगरपानलका 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

154 िीतपरु नसमरा उप– 

महानगरपानलका 
24 

155 कोल्हवी नगरपानलका 11 

156 ननिगढ नगरपानलका 13 

157 महागढीमाई नगरपानलका 11 

158 सम्रौनगढ नगरपानलका 11 

159 पचरौता नगरपानलका 9 

160 परवानीपरु गाउुँपानलका 5 

161 प्रसौनी गाउुँपानलका 7 

16२ रे्टा गाउुँपानलका 7 

163 आर्दशय कोतवाल गाउुँपानलका 8 

164 करैर्ामाई गाउुँपानलका 8 

16५ रे्दवताल गाउुँपानलका 7 
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16६ बारागढी गाउुँपानलका 6 

16७ सवुणय गाउुँपानलका 8 

1६८ द्धवश्रामपरु गाउुँपानलका 5 

१२ पसाय 1६९ वीरगञ्ज महानगरपानलका 32  

17० पोखररर्ा नगरपानलका 10 

171 बहरु्दरमाई नगरपानलका 9  
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172 पसायगढी नगरपानलका 9 

173 िोरी गाउुँपानलका 5 

174 िगरनाथपरु गाउुँपानलका 6 

175 धोद्धवनी गाउुँपानलका 5 

176 नछपहरमाई गाउुँपानलका 5 

177 पकाहा मैनपरु गाउुँपानलका 5 

178 नबन्र्दबानसनी गाउुँपानलका 8 

179 सखवुा प्रसौनी गाउुँपानलका 6 

180 पटेवाय सगुौली गाउुँपानलका 5 

181 कानलकामाई गाउुँपानलका 5 

182 शिराभवानी गाउुँपानलका 5 

१३ शचतवन 183 भरतपरु महानगरपानलका 29  

 
184 कानलका नगरपानलका 11 
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185 खैरहनी नगरपानलका 13  

 

7 

186 मािी नगरपानलका 9 

187 रत्ननगर नगरपानलका 16 

188 राप्ती नगरपानलका 13 

189 ईच्छाकामना गाउुँपानलका 7 

१४ नवलपरासी 

(बर्दयघाट 

ससु्ता पूवय) 

190 कावासोती नगरपानलका 17  

 

 

 

 

8 

191 गैिाकोट नगपानलका 18 

192 रे्दवचलुी नगरपानलका 17 

193 मध्र्द्धवन्र्द ुनगरपानलका 15 

194 बौर्दीकाली गाउुँपानलका 6 

195 बनुलङटार गाउुँपानलका 6 

196 नबनर्ी नरबेणी गाउुँपानलका 7 

197 हपु्सेकोट गाउुँपानलका 6  

१५ नवलपरासी 

(बर्दयघाट 

ससु्ता पशिम) 

198 बर्दयघाट नगरपानलका 16  

 

 

 

7 

199 रामग्राम नगरपानलका 18 

200 सनुवल नगरपानलका 13 

201 ससु्ता गाउुँपानलका 5 

202 पाल्हीनन्र्दन गाउुँपानलका 6 

203 प्रतापपरु गाउुँपानलका 9 
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204 सरावल गाउुँपानलका 7 

१६ रुपन्रे्दही 205 बटुबल उप–महानगरपानलका 19  
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206 रे्दवर्दह नगरपानलका 12 

207 लशुभबनी साुँस्कृनतक नगरपानलका 13 

208 सैनामैना नगरपानलका 11 

209 नसिाथयनगर नगरपानलका 13 

210 नतलोतमा नगपानलका 17 

211 गैिहवा गाउुँपानलका 9 

212 कन्चन गाउुँपानलका 5 

213 कोटहीमाई गाउुँपानलका 7 

214 मचयवारी गाउुँपानलका 7 

215 मार्ारे्दवी गाउुँपानलका 8 

216 ओमसनतर्ा गाउुँपानलका 6 

217 रोहीणी गाउुँपानलका 7 

218 सभमरीमाई गाउुँपानलका 7 

219 नसर्ारी गाउुँपानलका 7 

220 सिुोधन गाउुँपानलका 7 

१७ कद्धपलवस्त ु 221 कद्धपलवस्त ुनगरपानलका 12  

222 बिुभनूम नगरपानलका 10  
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223 शशवराि नगरपानलका 11  

 

 

 

 

10 

224 महारािगञ्ज नगरपानलका 11 

225 कृष्ट्णनगर नगरपानलका 12 

226 बाणगङ्गा नगरपानलका 11 

227 मार्ारे्दवी गाउुँपानलका 8 

228 र्सोधरा गाउुँपानलका 8 

229 शिुोधन गाउुँपानलका 6 

230 नबिर्नगर गाउुँपानलका 7 

१८ र्दाङ 231 तलुसीपरु उप–महानगरपानलका 19  
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231 घोराही उप–महानगरपानलका 19 

233 लमही नगरपानलका 9 

234 बङ्गलाचलुी गाउुँपानलका 8 

235 र्दङ्गीशरण गाुँउपानलका 7 

236 गढवा गाुँउपानलका 8 

237 रािपरु गाउुँपानलका 7 

238 राप्ती गाउुँपानलका 9 

239 शाशन्तनगर गाउुँपानलका 7 

240 बबई गाउुँपानलका 7 

१९ बाुँके 241 नेपालगञ्ज उप–महानगरपानलका 23  
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242 कोहलपरु नगरपानलका 15  

 

 

 

 

8 

243 नरैनापरु गाउुँपानलका 6 

244 राप्तीसोनारी गाउुँपानलका 9 

245 बैिनाथ गाउुँपानलका 8 

246 खिरुा गाउुँपानलका 8 

247 िुिुवा गाउुँपानलका 6 

248 िानकी गाउुँपानलका 6  

 

 

 

 

 

 

8 

२० बठर्दयर्ा 249 गलुररर्ा नगरपानलका 12 

250 मधवुन नगरपानलका 9 

251 रािापरु नगरपानलका 10 

252 िाकुरबाबा नगरपानलका 9 

253 बाुँसगढी नगरपानलका 9 

254 बारबठर्दयर्ा नगरपानलका 11 

255 बढैर्ाताल गाउुँपानलका 9 

256 गेरुवा गाउुँपानलका 6 

२१ कैलाली 257 धनगढी उप–महानगरपानलका 19  

 

 

 

258 टीकापरु नगरपानलका 9 

259 घोिाघोिी नगरपानलका 12 

260 लशभकचहुा नगरपानलका 10 
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261 भिनी नगरपानलका 9  

 

 

13 

262 गोर्दावरी नगरपानलका 12 

263 गौरीगङ्गा नगरपानलका 11 

264 िानकी गाउुँपानलका 9 

265 बर्दयगोररर्ा गाउुँपानलका 6 

266 मोहन्र्ाल गाउुँपानलका 7 

267 कैलारी गाउुँपानलका 9 

268 िोशीपरु गाउुँपानलका 7 

269 चरेु गाउुँपानलका 6 

२२ कञ्चनपरु 270 भीमर्दत्त नगरपानलका 19  

271 पनुवायस नगरपानलका 11 

272 बेर्दकोट नगरपानलका 10 

273 र्दोधारा चाुँर्दनी नगरपानलका 10 

274 शकु्लार्ाुँटा नगरपानलका 12 9 

275 बेलौरी नगरपानलका 10 

276 कृष्ट्णपरु नगरपानलका 9 

277 बेलिाुँिी गाउुँपानलका 5 

278 लालझािी गाउुँपानलका 6 

िभमा विा सङ्ख्र्ा 2687  
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अनसूुची –२ 

(र्दर्ा ७ उपर्दर्ा (२) को खण्ि (झ) सुँग सभबशन्धत) 

कार्यक्रम अन्तगयत सञ्चानलत तानलममा सहभागी हनु ेिातिानत 

क्र.सं.       िात/िाती क्र.सं.         िात/िानत 

१ थारु २ चमार/हररिन/राम 

३ कोइरी/ कुशवाहा ४ धानकु 

५ सन्र्ासी /र्दशनामी ६ मसुहर 

७ र्दसुार्द/पासवान/पासी ८ केवट 

९ किवननर्ा                        १० मल्लाह 

११ हिाम/िाकुर १२ लोहार 

१३ तत्मा/तत्व १४ खत्वे 

१५ धोवी १६ ननुनर्ा/लोननर्ा 

१७ कुभहार/कोहार १८ बढई 

१९ सन्थाल/सतार २० धागर/झागुँि 

२१ बाुँतर २२ बरई 

२३ कहार २४ गनगाई 

२५ लोध २६ रािभर 

२७ भेनिहार २८ शचनिर्ार 

२९ माली ३० िोम 

३१ द्धकसान ३२ धनुनर्ा 
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३३ मणु्िा ३४ पथरकट्टा/कुशवानिर्ा 

३५ नटुवा ३६ धन्कार/धरीकार 

३७ कोरी ३८ सरवररर्ा 

३९ नधमाल ४० मेचे 

४१ माझी ४२ र्दनवुार 

४३ अमात ४४ रािवंशी 

४५ सोनार   

मसुलमानका 

४६ इराकी ४७ र्द्धकर 

४८ अन्सार/ज्वलाहा ४९ मन्सरुी 

५० कवािी, रार्न, सब्िीर्रोस ५१ नमकरानी 

५२ िट ५३ गद्दी 

५४ तेली ५५ धोबी 

५६ र्दिी ५७ लेहरी/चरुीहार 

५८ रङ्गरगेि ५९ हिाम/नाउ 

६० गजु्िर ६१ कसाब/कुरैसी 

६२ िर्ाली ६३ बंिारा 

६४ धररकार ६५ नट/नटुवा 

६६ तकुय    
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अनसूुची-३ 

(र्दर्ा ७ उपर्दर्ा (२) को खण्ि (झ) सुँग सभबशन्धत) 

कार्यक्रम अन्तगयत सञ्चालन गररन ेतानलमहरु 

क्र.स तानलम कार्यक्रम क्र.स तानलम कार्यक्रम 

1 हाते कागि तथा हाते कागिका बस्त ु २ तर्ारी पोशाक (तर्ारी पोशाक नसलाई कटाई 
रे्शन नििाईन, एिभान्स नसलाई कटाई, 

मेशशन ममयत) 

3 इभरोईिरी (हातेर/मेनसन) 4 मखमल /ढाका/अल्लो ितुा चप्पल 

5 मेकाननकल (प्लशभबङ्ग मोटर साईकल 
ममयत गािी ममयत आठर्द) 

6 इलेशक्ट्रकल (हाउस बार्ररङ्ग पानन ताने्न 
मेनसन ममयत) 

7 इलेक्ट्रोननक्स (कभप्रू्टर/मोबाईल ममयत) 8 खाद्य प्रशोधन (अचार,बेकरी, बेकरी एड्भान्स 
आठर्द) 

9 व्रू्द्धटनसर्न (वेनसक र एिभान्स) 10 रबरमोल्ि र रेशग्िन बस्त ु(सेरानमक्स) 

11 द्धक्रष्टल सामाग्री (माला, गोला, ढला) 12 िल (खेलौना) 

13 ह्वील थ्रोईङ्ग 14 कद्धर् बाररस्टा 

15 सभवशन्धत िानतको परभपररक पेशा   
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                                                                    अनसूुची-४ 

(र्दर्ा ८ को उपर्दर्ा (१) सुँग सभबशन्धत) 

आर्ोिना/कार्यक्रम माग र्ारम 

    १.आ.व :- 

  २.महानगर/उप-महानगर/नगर/गाउुँ पानलकाको नाम :- 

  ३.शिल्ला :- 
  ४.प्ररे्दशः- 
 

क्र.सं. 
 

प्रस्ताद्धवत 
आर्ोिना/ 
कार्यक्रमको 
द्धववरण 

कार्यक्रम 

सञ्चालन हनु े

स्थान 

(विा नं. 
समेत) 

 

आर्ोिना 
िरे *
  

 

भोनतक 
लक्ष्र् 
पररमाण 

अनमुाननत लागत   

आर्ोिना 
सभपन्न हनु े
अवनध 

आर्ोिनाबाट 
लाभाशन्वत 
िनसं्र्ा
  

 

नि.द्धप.आर/ 
ल.ई. भए/ 

नभएको 

 
 

कैद्धर्र्त केशन्रर् 
अनरु्दान 

स्थानीर् 
तहबाट 
बेहोररन े
रकम 

(न्रू्नतम 
१०%) 

कूल 
लागत 

            
            
            
            
*आर्ोिना िेर भन्नाले (क) सामूद्धहक आवास भवन (ख) साना सिक स्तरोन्ननत कार्यक्रम (ग) सामरु्दाद्धर्क पूवायधार (घ) कृद्धष द्धवकास (ङ) खानेपानी 
तथा सरसर्ाई (च) नसुँचाइ तथा नर्दी ननर्न्रण (छ) उिाय (ि) द्धवपद् न्रू्नीकरण पूवायधार (झ) पारभपाररक पेशा प्रवधयनात्मक एवम ्आर् आियन तथा 
िीवनस्तर सधुार कार्यक्रम बमोशिमको कार्य उल्लेख गने। 

                                                    माग एवम ्नसर्ाररस गनेको नाम :- 
              र्दरखास्त :- 

         छापः- 
        नमनतः- 
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अनसूुची–५  

(र्दर्ा१० को खण्ि (ख) सुँग सभवशन्धत)   
...........मानसक/रैमानसक/वाद्धषयक प्रगनत प्रनतवेर्दन   

१ आ.व.: 
        ८ स्वीकृत रकम :      

२ बिेट उपशशषयक: 
        ९ ननकासा भएको रकम :     

३ मन्रालर्: सङ्घीर् मानमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर् 
     १० प्राप्त हनु बाुँकी रकम :      

४ कार्यक्रमको नाम:– तराई–मधेश समदृ्धि कार्यक्रम 
      ११ आर्ोिना सभझौता नमनत :     

५ स्थानीर् तह:         १२ आर्ोिना सभपन्न हनु ेनमनत : 
   

६ आर्ोिना प्रमखुको  नाम:         १३ आर्ोिना सभपन्न भएको नमनत : 
   

७ कुल लागत अनमुान:–                  
क्र.स     सञ्चानलत आर्ोिना  / 

कार्यक्रमको नाम 

श्रोत   कर्यक्रम सञ्चालन प्रकृर्ा  

इकाई 

......... लक्ष्र्   ...........प्रगनत   

र्स ........अवनधसभमको 
खचय   

लाभाशन्वत 
समरु्दार्/ 
िनसु्ँ र्ा 

कैद्धर्र्त  

केन्रीर् 
अनरु्दान 
रकम 

स्थानीर् 

तह लागत 
साझेर्दारी 

कुल 

रकम  

उपभोक्ता 
सनमनत  

िेक्का अन्र्  

पररमाण भार बिेट पररमाण भार 
प्रनतश
त   

रकम रु प्रनतशत  

१                                     

२                                     

३                                     

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

 
र्ोिना शाखा प्रमखु                       आनथयक प्रशासन शाखा प्रमखु       कार्ायलर् प्रमखु 

 

 

वाद्धषयक लक्ष्र् र प्रगनत उल्लेख गर्दाय आर्ोिनाको पररमाणात्मक उपलब्धी अननवार्य 
उल्लेख गने      

च नसुँचाई तथा नठर्द ननर्न्रण :– नमटर     

क .    सामदु्धहक आवस भवन :– घर/वटा         
छ उिाय :– नम/वटा       

ख. साना सिक स्तरोन्ननत कार्यक्रम :– द्धक.नम/नमटर         
ि द्धवपर्द न्रू्नीकरण :–वटा      

ग. सामरु्दाद्धर्क पवुायधार :–वटा/तल्ला          

झ 

 

पारभपाररक पेशा प्रवधयनात्मक एंव आर् आियन तथा िीवनस्तर सधुार 
कार्यक्रम :–  सं्र्ा  

घ. कृद्धष द्धवकास :– स्र्ा                   

ङ. खानेपानन तथा सरसर्ाई :– नमटर                  
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