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नगय शिऺक व्मवस्थाऩन (ऩहहरो सॊिोधन) कामयहवधध, २०७९ 

नगय कामयऩाधरकाफाट स्वीकृत धभधत : २०७९।०५।३१ 

याजऩत्रभा प्रकाशित धभधत : २०७९।०६।११ 

प्रस्तावना  :  नगय शिऺक व्मवस्थाऩन कामयहवधध, २०७८ राई सॊिोधन गनय वाञ्छनीम बएकोरे, 

धनगढी उऩ-भहानगयऩाधरकाको नगय कामयऩाधरकाको एघायौं फैठकरे मो कामयहवधध जायी गयेको 
छ । 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मो कामयहवधधको नाभ "नगय शिऺक व्मवस्थाऩन कामयहवधध 
(ऩहहरो सॊिोधन) २०७९" यहेको छ । 

(२)  मो कामयहवधध तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 
२. नगय शिऺक व्मवस्थाऩन कामयहवधध, २०७९ (मस ऩधछ "भूर कामयहवधध" बधनएको) को 

दपा १७ को सट्टा देहामको दपा १७  याशिएको छ : 
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१७.  शिऺण सहमोग अनदुान उऩरब्ध गयाउन सहकन े : (१) मस कामयहवधध फभोशजभ 
नगय शिऺकको कोटा धनधाययण बई ऩदऩूधतय नबएसम्भ साभदुाहमक हवद्यारमभा 
शिऺण धसकाइ व्मवस्थाऩन तथा अन्म िैशऺक सधुायका कामयक्रभहरु सञ्चारन 
गनयका राधग नगयऩाधरकारे शिऺण सहमोग अनदुानको रुऩभा एकभषु्ट अनदुान 
यकभ उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 

(२)  उऩदपा (१) फभोशजभ हवद्यारमराई उऩरब्ध गयाईने यकभको अङ्क 
नगयऩाधरकाको स्वीकृत फाहषयक फजेटभा हवधनमोजन बए फभोशजभ हनुेछ । 

(३) आधथयक वषय २०७९।०८० भा शिऺण सहमोग अनदुान यकभ उऩरब्ध 
गयाउने प्रमोजनका राधग नगयऩाधरकाको स्वीकृत फाहषयक नीधत, कामयक्रभ 
तथा फजेटभा उल्रेशित अध्माऩन अनभुधत ऩत्र बएका धनजीस्रोत शिऺकका 
राधग न्मनुतभ ऩारयश्रधभक अनदुानभा उल्रेशित एक कयोड फीस राि 
रुऩैंमाॉराई शिऺण सहमोग अनदुानका राधग हवधनमोजन गरयएको अङ्क 
भाधननेछ । 

३. भूर कामयहवधधको दपा १८ को सट्टा देहामको दपा १८ याशिएको छ : 

१८. शिऺण सहमोग अनदुान यकभ फाॉडपाॉड तथा धनकासा गने प्रहक्रमा : (१) दपा १७ 
अनसुाय हवधनमोजन बएको शिऺण सहमोग अनदुान वाऩतको यकभ नगय शिऺा 
सधभधतको धनणयमानसुाय फाॉडपाॉड गरयनेछ । 

(२)  नगय शिऺा सधभधतको धनणयमानसुाय फाॉडपाॉड गरयएको यकभ तै्रभाधसक 
रुऩभा हवद्यारमभा धनकासा गनुय ऩनेछ ।  

(३) हवद्यारमरे शिऺण सहमोग अनदुान वाऩत धनकासा बएको यकभ हवद्यारम 
व्मवस्थाऩन सधभधतको धनणयमानसुाय सम्फशन्धत आधथयक वषयभा धनजी स्रोतभा 
शिऺक व्मवस्थाऩन गनय य अन्म िैशऺक सधुायका कामयक्रभहरु सञ्चारन 
गनयका राधग िर्य गनुय ऩनेछ । 

 

 आज्ञाले, 

………………. 

रामलाल श्रेष्ठ 

प्रमखु प्रशासकिय अकििृत 

िनगढी उप महानगरपालीिा 


