
 
 

प्रदेश याजऩत्र 
फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ४) हेटौंडा, भकवानऩयु, भॊससय २२ गते, २०७७ सार (सङ् ्मा २० 

बाग ३ 

प्रदेश सयकाय 

आसथिक भासभरा तथा मोजना भन्त्त्रारम 

फागभती प्रदेश, हेटौंडाको 
सूचना 

 

प्रदेश ववशषे अनदुान सम्फन्त्धी कामिववसध, २०७७ 
 

प्रस्तावना: प्रदेश ववत्तीम हस्तान्त्तयण ऐन, २०७५ को  दपा ७ को उऩदपा 
(२) रे ददएको असधकाय प्रमोग गयी ववशेष अनदुान प्रदान गनि प्रदेश 
सयकायरे देहामको कामिववसध फनाएको छ। 
1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामिववसधको नाभ "प्रदेश ववशेष 
 अनदुान सम्फन्त्धी कामिववसध, २०७7" यहेको छ। 

(२) मो कामिववसध तरुुन्त्त प्रायम्ब हनुेछ। 
2. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस कामिववसधभा,- 
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(क) "ऐन" बन्नारे प्रदेश ववत्तीम हस्तान्त्तयण ऐन, २०७५ 
सम्झन ुऩछि। 

(ख) "प्रदेश" बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन ुऩछि। 
(ग) "प्रदेश सबाको प्रत्मऺ सनवािशचत सदस्म" बन्नारे 

नेऩारको सॊववधानको धाया 176 को उऩधाया (1) को 
खण्ड (क) फभोशजभको सदस्म सम्झन ुऩछि।  

(घ) "प्रदेश सबाको सभानऩुासतक तपि को सदस्म" बन्नारे 
नेऩारको सॊववधानको धाया 176 को उऩधाया (1) को 
खण्ड (ख) फभोशजभको सदस्म सम्झन ुऩछि।  

(ङ) "भन्त्त्रारम" बन्नारे आसथिक भासभरा तथा मोजना 
भन्त्त्रारम सम्झन ुऩछि। 

(च) "ववऩद्" बन्नारे कुनै स्थानभा आऩतकारीन अवस्था 
ससजिना बई जन वा धनको ऺसत हनुकुो साथै 
जीवनमाऩन य वातावयणभा प्रसतकूर असय ऩाने 
प्राकृसतक वा गैय प्राकृसतक ववऩद् सम्झन ुऩछि। 

(छ) "ववशेष अनदुान" बन्नारे प्रदेश ववत्तीम हस्तान्त्तयण ऐन, 
२०७५ को दपा ७ फभोशजभको अनदुान सम्झन ुऩछि। 

(ज) "स्थानीम तह" बन्नारे गाउॉऩासरका, नगयऩासरका, उऩ-
भहानगयऩासरका वा भहानगयऩासरका सम्झन ुऩछि। 

3. ववशषे अनदुान प्रदान गरयन े ऺेत्र, आधाय य यकभको सीभा:    
 (१) प्रदेश सयकायरे देहामका कुनै खास ऺेत्र तथा ववशेष 
 मोजनाको रासग ववशषे अनदुान प्रदान गनि सक्नछे:- 

(क) साऺयता प्रसतशत याविम औषत बन्त्दा न्त्मून 
बएका ऺेत्रको शैशऺक ववकासको रासग 
सञ्चारन गरयन े ववशेष शैशऺक 
आमोजना/कामिक्रभ, 
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(ख) आधायबतू स्वास््म सेवाफाट फशञ्चत यहेका 
सभदुाम एवभ ् फार तथा भात ृ भतृ्मदुय 
अत्मसधक बएका ऺेत्रभा प्रदान गरयने आधायबतू 
स्वास््म सेवा सम्फन्त्धी ववशेष आमोजना/ 
कामिक्रभ, 

(ग) खानेऩानी सेवाफाट वशञ्चत यहेका ऺेत्र य 
सभदुामका रासग खानेऩानी सवुवधा उऩरव्ध 
गयाउने ववशेष आमोजना/कामिक्रभ, 

(घ) खाद्यान्नको उत्ऩादनभा न्त्मूनता बएका ऺते्रभा 
खाद्य सयुऺा सम्फन्त्धी आमोजना/कामिक्रभ, 

(ङ) कुनै ऩसन वऩछसडएको ऺेत्र ववशेषराई रशऺत 
गयी सञ्चारन गरयने आधायबतू सेवा आऩूसति 
सम्फन्त्धी आमोजना/कामिक्रभ, 

(च) कुनै अल्ऩसङ््मक य वऩछसडएको सभदुामको 
उत्थान गरयने ववशषे आमोजना/कामिक्रभ, 

(छ) सन्त्तसुरत ववकासको अवधायणा अनसुाय याविम 
औषत बन्त्दा ऩसछ ऩयेका स्थानीम तहको 
सन्त्तसुरत ववकासको रासग सञ्चारन गरयन े
साभाशजक ववकासका ववशषे 
आमोजना/कामिक्रभ, 

(ज) कुनै ववऩद् वा भानवीम कायणफाट कुनै ऺेत्रभा 
ऩनुस्थािऩन, ऩनुसनिभािण वा नवसनभािण गनुिऩने 
सॊवेदनशीर अवस्था देशखएभा सो सम्फन्त्धी 
आमोजना/कामिक्रभ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ ववशेष अनदुान प्रदान गदाि 
त्मस्तो ऺेत्रको भानव ववकास सूचकाङ्क, जनसङ््मा, ऺेत्रपर, 
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सन्त्तसुरत ववकास, ऩूवािधाय ववकासको अवस्था रगामतका 
ववषमराई छनौट प्राथसभकीकयणको आधाय सरन ुऩनेछ। 

(3) स्थानीम तहरे ववशेष अनदुानको रासग 
आमोजना/कामिक्रभ प्रस्ताव गदाि त्मस्तो आमोजना कामिक्रभको 
कुर रागत अनभुान न्त्मूनतभ फीस राखदेशख असधकतभ एक 
कयोडसम्भको फजेट सीभासबत्र हनुऩुनेछ। 

4. ववशषे अनदुान प्रदान नहनु:े दपा ३ भा जनुसकैु कुया रेशखएको 
 बएताऩसन देहामका प्रकृसतका आमोजना/कामिक्रभका रासग ववशेष 
 अनदुान उऩरव्ध गयाइने छैन्- 

(क) याजनीसतक दर ववशेष तथा धासभिक उद्देश्म ऩूया हनुे 
प्रकृसतका आमोजना/कामिक्रभ, 

(ख) तरफ, बत्ता, भसरन्त्द रगामतका साधायण खचि तथा 
ऋण बकु्तानीका आमोजना/कामिक्रभ, 

(ग) सीसभत वगि, व्मशक्तगत तथा ऩारयवारयक रुऩभा भात्र 
पाइदा ऩगु्ने प्रकृसतका आमोजना/कामिक्रभ, 

(घ) याविम एकता, धासभिक, साॊस्कृसतक तथा साभाशजक 
सद् बावभा खरर ऩगु्ने प्रकृसतका आमोजना/कामिक्रभ, 

(ङ) वातावयण सॊयऺणभा प्रसतकूर प्रबाव ऩने खारको 
आमोजना/कामिक्रभ, 

(च) अन्त्म अनदुान तथा स्रोतफाट सञ्चारनभा यहेका 
आमोजनाभा दोहोयो ऩने खारका आमोजना/कामिक्रभ। 

5. प्रस्ताव गनुि ऩने: (१) स्थानीम तहरे दपा ३ फभोशजभको ऺेत्र, 

 आधाय य यकभको सीभासबत्र यही ववशेष अनदुानफाट सञ्चारन हनु े
 आमोजना/कामिक्रभ प्रत्मेक आसथिक वषिको पागनु भसान्त्तसबत्र 
 अनसूुची-१ फभोशजभको ढाॉचाभा देहामका ववषम खरुाई 
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 मोजनाको घट्दो क्रभभा प्राथसभकीकयण गयी भन्त्त्रारमभा प्रस्ताव 
 ऩेश गनुि ऩनेछ्- 

(क) आमोजना/कामिक्रभको आवश्मकता य 
औशचत्मता, 

(ख) आमोजना/कामिक्रभको मोजना, नक्शा, 
सडजाइन, स्ऩेससवपकेशन, ववशेष आवश्मकता वा 
अन्त्म वववयण सवहतको ववस्ततृ वववयण, 

(ग) आमोजना/कामिक्रभ सम्ऩन्न गनि राग्ने सभम य 
रागत अनभुानको वववयण, 

(घ) आमोजना/कामिक्रभको राब रागत ववश्लषेण 
वववयण, 

(ङ) आमोजना/कामिक्रभफाट राबाशन्त्वत हनुे वगि, 
ऺेत्र, सभदुाम य कुर राबाशन्त्वत जनसॊ्माको 
अनऩुात, 

(च) आमोजना/कामिक्रभ सम्ऩन्न बएऩसछ प्राप्त हनुे 
सम्बाव्म प्रसतपरको भाऩन मोग्म वववयण, 

(छ) आमोजना/कामिक्रभ सञ्चारनफाट स्रोत 
ऩरयचारनभा ऩगु्न सक्ने मोगदान, 

(ज) प्रचसरत वातावयण ऐनरे तोके फभोशजभको 
वातावयणीम प्रसतवेदन। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ ववशषे अनदुानभा कामािन्त्वमन 
गने आमोजना/कामिक्रभ प्रस्ताव गदाि अनसूुची-२ फभोशजभको 
ढाॉचाभा कामिमोजनाको वववयण सभेत ऩेश गनुि ऩनेछ। 

6. आमोजना/कामिक्रभ छनौट: (१) स्थानीम तहहरुफाट दपा 5 
 फभोशजभ प्राप्त हनु आएका प्रस्ताव भध्मे उऩमकु्त 
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 आमोजना/कामिक्रभ छनौट गनि भन्त्त्रारमभा देहाम फभोशजभको 
 एक आमोजना/कामिक्रभ छनौट ससभसत यहनेछ्- 

(क) सशचव,  भन्त्त्रारम             -सॊमोजक 

(ख) भहाशाखा प्रभखु, फजेट मोजना 
तथा कामिक्रभ भहाशाखा, भन्त्त्रारम -सदस्म 

(ग) कम्तीभा असधकृत नवौं, प्रदेश 

नीसत तथा मोजना आमोग               -सदस्म 

(घ) प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक वा सनजरे 

तोकेको असधकृत प्रसतसनसध, प्रदेश 

रेखा सनमन्त्त्रक कामािरम   -सदस्म 

(ङ) शाखा असधकृत, प्रादेशशक  

मोजना तथा अनगुभन 

शाखा, भन्त्त्रारम               -सदस्म-सशचव  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको ससभसतको फैठक 
सॊमोजकरे तोकेको सभसत स्थान य सभमभा आवश्मकता अनसुाय 
फस्नेछ। 

(३) ससभसतरे आवश्मकता अनसुाय ववषम ववऻ तथा 
कभिचायीराई आफ्नो फैठकभा आभन्त्त्रण गनि सक्नेछ।  

(4) ससभसतरे दपा ३ को ऺेत्र, आधाय तथा यकभको 
सीभाका असतरयक्त देहामका आधायभा आमोजना/कामिक्रभको 
छनौट गनुि ऩनेछ्- 

(क) आमोजना/कामिक्रभको सम्बाव्मता, कुर रागत 
अनभुान, मोजना कामािन्त्वमन ऩश्चात ् प्राप्त हनुे 
उऩरशधध, प्रसतपर वा राब,  



खण्ड ४) सङ् ्मा २० प्रदेश याजऩत्र बाग ३ सभसत २०७७।०८।२२ 

 

7 

(ख) आमोजना/कामिक्रभ कामािन्त्वमनका रासग 
आवश्मक बौसतक ऺभता तथा जनशशक्तको 
उऩरधधता,  

(ग) प्रदेश सयकायको प्राथसभकताभा ऩयेको ऺेत्रसॉग 
सम्फशन्त्धत बएको, 

(घ) आसथिक साभाशजक ऩनुरुित्थानसॉग सम्फशन्त्धत 
बएको, 

(ङ) जनताको आमस्तय वृवि गयी गरयफी सनवायणभा 
मोगदान ऩरु् माउन,े  

(च) उत्ऩादन य योजगायी  वृवि गने, 
(छ) स्थानीम सीऩ, साधन य स्रोतको असधकतभ 

उऩमोग हनुे। 

(5) ससभसतरे साभान्त्मतमा आगाभी आसथिक वषिभा 
कामािन्त्वमन गरयने आमोजना/कामिक्रभ चार ुआसथिक वषिको वैशाख 
ऩन्त्रसबत्र छनौट गनेछ। 

7. अनदुान यकभ खचि गने ववसध य प्रकृमा: (१) स्थानीम तहरे ववशषे 
 अनदुान फाऩत प्राप्त यकभ खचि गदाि देहामको प्रकृमा अऩनाउन ु
 ऩनेछ :- 

(क) ववशेष अनदुान जनु आमोजना/कामिक्रभभा 
उऩरधध गयाइएको हो सोहीभा खचि गनुि ऩनेछ, 

(ख) स्थानीम तहरे प्राप्त गने ववशेष अनदुान फजेट 
तथा कामिक्रभभा सभावेश गयेय भात्र खचि गनुि 
ऩनेछ, 

(ग) ववशेष अनदुान फाऩत प्राप्त यकभ खचि गदाि 
प्रचसरत सॊघीम तथा प्रदेश कानूनको ऩूणि 



खण्ड ४) सङ् ्मा २० प्रदेश याजऩत्र बाग ३ सभसत २०७७।०८।२२ 

 

8 

ऩरयऩारना गयी सभतव्ममी य ऩायदशी वकससभरे 
गनुि ऩनेछ,  

(घ) ववशेष अनदुान फाऩत प्राप्त यकभ उऩबोक्ता 
ससभसत भापि त खचि गनि ऩाइने छैन, 

(ङ) ववशेष अनदुानफाट सञ्चासरत आमोजना/ 
कामिक्रभको रासग अनदुान यकभ हस्तान्त्तयण 
गदाि आमोजना/कामिक्रभको कामि प्रगसतको 
आधायभा सार फसारी ववसनमोजन ऐनभा बएको 
व्मवस्था फभोशजभ सनकासा हनुेछ। 

(२) ववशेष अनदुानफाट सञ्चासरत आमोजना/कामिक्रभ 
रशऺत उद्देश्म अनरुुऩ सञ्चारन नबएभा प्रदेश सयकायरे त्मस्तो 
अनदुान फाऩत उऩरधध गयाएको यकभ आगाभी आसथिक वषिभा 
प्रदान गरयने ववत्तीम हस्तान्त्तयण अनदुानका यकभफाट कट्टा गनि 
सक्नेछ। 

8. आमोजनाको कामि तोवकएको सभम सबत्र सम्ऩन्न गनुि ऩने: स्थानीम 
 तहरे ववशेष अनदुानफाट सञ्चासरत आमोजना/कामिक्रभ जनु 
 आसथिक वषिको रासग स्वीकृत बएको हो सोही आसथिक वषिसबत्र 
 सम्ऩन्न गनुिऩनेछ। तोवकएको सभमसबत्र आमोजना/कामिक्रभ 
 सम्ऩन्न हनु नसकेभा त्मस्तो आमोजना/कामिक्रभ स्थानीम तहरे 
 आफ्नै स्रोतफाट सम्ऩन्न गनुिऩनेछ। 
9. आमोजना/कामिक्रभको सञ्चारन य कामािन्त्वमन: (१) आमोजना/ 
 कामिक्रभ सञ्चारन गदाि ऩायदशी, जवापदेही तथा  प्रबावकायी हनु े
 गयी आन्त्तरयक सनमन्त्त्रण प्रणारीभा जोड ददन ुऩनेछ। 

(२) आमोजना/कामिक्रभको ठेक् का प्रकृमा ऩायदशी य 
प्रसतस्ऩधी फनाउन स्थानीम तहरे खरयद कामिको कुनै वा सफै 
प्रवक्रमाभा ववद्यतुीम प्रणारी भात्र अऩनाउन सक्नछे। 
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(३) ठेक्का सम्झौताको वववयण सम्झौता सम्ऩन्न बएको 
सात ददनसबत्र स्थानीम तहरे भन्त्त्रारम य प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
कामािरमराई उऩरधध गयाउन ु ऩनेछ। मस्तो वववयण उऩरधध 
नहुॉदासम्भ सो आमोजना/कामिक्रभको फाॉकी वकस्ता सनकासा गरयने 
छैन।   

(४) आमोजना/कामिक्रभ सञ्चारन गदाि काभको 
गणुस्तयभा ववशेष ध्मान ऩरु् माउन ु ऩनेछ।सोको रासग नागरयक 
सभाज तथा राबाशन्त्वत वगि य सभदुामफाट सभेत सनगयानी गने 
प्रणारीको ववकास गनुि ऩनेछ। 

(५) आमोजना/कामिक्रभ सञ्चारनको क्रभभा काभको 
गणुस्तय भाऩन गने सूचक फनाउन ु ऩनेछ य आमोजना सम्ऩन्न 
बएको छोटो अवसधभानै त्मसको गणुस्तयभा ह्रास आएको खण्डभा 
भन्त्त्रारमरे सोको छानववन गयी आवश्मक कायफाहीको प्रवक्रमा 
अशघ फढाउन सक्नेछ। 

(6) ववशेष अनदुानभा सञ्चारन गरयन े आमोजना/ 

कामिक्रभभा कशन्त्टन्त्जेन्त्सी फाऩत रागतको दईु प्रसतशत बन्त्दा फढी 
याख्न ऩाइने छैन।  

10. अनगुभन तथा भूल्माङ्कन सम्फन्त्धी व्मवस्था: (१) स्थानीम तहरे 
 सञ्चारन गयेका आमोजना/कामिक्रभको कामि प्रबावकायी, 
 उऩरशधधभूरक य ऩायदशी वकससभरे तोवकएको सभमसीभासबत्र 
 बए नबएको सम्फन्त्धभा भन्त्त्रारमरे आवश्मकता अनसुाय अनगुभन 
 गनि सक्नेछ। 

(२) ववशेष अनदुानफाट सञ्चासरत आमोजना/कामिक्रभ 
रशऺत उद्देश्म य प्रसतपर प्राप्त हनु े गयी प्रबावकायी रुऩभा 
कामािन्त्वमन बए नबएको सम्फन्त्धभा सम्फशन्त्धत स्थानीम तहको 
उऩाध्मऺ वा उऩप्रभखुको सॊमोजकत्वभा यहेको फजेट तथा 
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कामिक्रभ तजुिभा ससभसतरे सनमसभत रुऩभा अनगुभन गयी अनसूुची-
3 फभोशजभको ढाॉचाभा प्रगसत प्रसतवेदन चौभाससक रुऩभा भन्त्त्रारम 
य प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामािरमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

(३) ववशेष अनदुानफाट स्थानीम तहरे सञ्चारन गयेका 
आमोजना/कामिक्रभ प्रबावकायी रुऩभा कामािन्त्वमन बए नबएको 
सम्फन्त्धभा अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गनि देहामको अनगुभन तथा 
भूल्माङ्कन ससभसत यहनछे्- 

(क) मोजना कामािन्त्वमन हनु े
ऺेत्रफाट प्रदेश सबाको  
प्रत्मऺ सनवािशचत सदस्म       -सॊमोजक 

(ख) मोजना कामािन्त्वमन हनुे सनवािचन 
ऺेत्रको कुनै स्थानीम तहभा भतदाता 
नाभावरीभा नाभ बएको प्रदेश 
सबाको सभानऩुासतक तपि को सदस्म -सदस्म 

(ग) सम्फशन्त्धत स्थानीम तहको प्रभखु -सदस्म 
(घ) मोजनाको ववषम ऺेत्रसॉग सम्फशन्त्धत 

असधकृत स्तयको एक प्राववसधक  -सदस्म 
(ङ) सम्फशन्त्धत स्थानीम तहको प्रभखु 

प्रशासकीम असधकृत         -सदस्म-सशचव  
(4) उऩदपा (3) फभोशजभको अनगुभन तथा भूल्माङ्कन 

ससभसतरे अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गयी अनसूुची-4 भा तोवकएको 
ढाॉचाभा प्रदेश सयकाय सभऺ प्रसतवेदन ऩेश गनुि ऩनेछ। 

(5) उऩदपा (2) य (3) फभोशजभको अनगुभन तथा 
भूल्माङ्कन ससभसतको खचिको व्मवस्थाऩन आमोजना/कामिक्रभको 
कशन्त्टन्त्जेन्त्सी फाट हनुेछ।  
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11. ववशषे अनदुान योक् का हनु सक्न:े (१) स्थानीम तहरे सञ्चासरत 
 आमोजना/कामिक्रभको दपा १० को उऩदपा (2) फभोशजभ 
 अनगुभन प्रसतवेदन सम्फशन्त्धत सनकामभा नऩठाएभा, तोवकएको 
 सभमसबत्र कामि सम्ऩन्न नगयेभा वा सम्ऩन्न बएको कामिको गणुस्तय 
 भाऩदण्ड फभोशजभ नबएभा भन्त्त्रारमरे आगाभी वकस्ताको अनदुान 
 यकभ योक् का या् न सक्नेछ। 

(2) उऩदपा (१) फभोशजभ योक् का याखेकोभा भन्त्त्रारमरे 
भाग गयेको अवसधसबत्र आवश्मक कागजात/वववयण ऩेश गयेभा वा 
भन्त्त्रारमरे तोकेको सभमभा कामि सम्ऩन्न गयेभा वा काभको 
गणुस्तयभा आवश्मक सधुाय गने प्रत्माबसूत स्थानीम तहरे ददई, 
त्मस्तो प्रत्माबसूत भन्त्त्रारमराई उऩमकु्त रागेभा भन्त्त्रारमरे 
उऩदपा (१) फभोशजभ वकस्ताको अनदुान यकभ पुकुवा गनि 
सक्नेछ। 

(3) दपा 10 को उऩदपा (3) फभोशजभ गदठत 
अनगुभन तथा भूल्माङ्कन ससभसतरे ऩेश गयेको प्रसतवेदनको 
आधायभा ववशेष अनदुानफाट सञ्चारन हनुे आमोजना सनददिष्ट उद्देश्म 
ऩूसति हनु नसकेको ऩाइएभा प्रदेश सयकायरे स्थानीम तहराई 
आगाभी वषिभा  ददने अनदुान योक् का गनि सक्नछे।  

12. खायेजी य फचाउ: (1) प्रदेश ववशेष अनदुान सम्फन्त्धी कामिववसध, 
 2075 खायेज गरयएको छ।  

(२) प्रदेश ववशेष अनदुान सम्फन्त्धी कामिववसध, २०७५ 
फभोशजभ बए गयेका सफै काभ कायफाही मसै कामिववसध फभोशजभ 
बए गयेको भासननछे। 
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अनसूुची-1 

(दपा 5 को उऩदपा (१) सॉग सम्फशन्त्धत) 
ववशेष अनदुान भाग गने सनवेदनको ढाॉचा 

1. अनदुान भाग गने स्थानीम तहको नाभ् 
2. ठेगाना् 
3. सम्ऩकि  पोन/फ्माक्स/इभेर् 
4. आमोजना/कामिक्रभको नाभ् 
5. आमोजना/कामिक्रभ कामान्त्विमन गने स्थान् 
6. आमोजना/कामिक्रभको अनभुासनत कुर रागत रु: 

7. आमोजना/कामिक्रभफाट राबाशन्त्वत हनु ेसम्बाववत जनसॊ्मा् 
8. आमोजना/कामिक्रभ सम्ऩन्न गनि राग्न ेअनभुासनत सभम् 
सॊरग्न आवश्मक कागजातहरु्  

(1) आमोजना/कामिक्रभको सम्बाव्मता अध्ममन (वपशजसफसरवट स्टडी) प्रसतवदेन  

छ   छैन   

(2) आमोजना/कामिक्रभको नक्शा, सडजाइन, स्ऩेससवपकेशन सवहतको ववस्ततृ वववयण 

छ   छैन 

(3) स्थानीम तहरे ववशेष अनदुान भाग गने सम्फन्त्धभा गयेको सनणिमको प्रसतसरवऩ 

छ   छैन 

(4) आमोजना/कामिक्रभफाट प्राप्त हनुे भाऩन मोग्म प्रसतपर वा राबको अनभुासनत वववयण  

छ   छैन 

(5) प्रचसरत कानून फभोशजभ आमोजना/कामिक्रभको वातावयणीम प्रसतवदेन 

छ   छैन 

(6) आमोजना/कामिक्रभ कामािन्त्वमन गने सभमावसध सवहतको कामिमोजना  

छ   छैन 

(7) भन्त्त्रारमरे तोकेका अन्त्म वववयण कागजात  

छ   छैन 

 

प्रभखु प्रशासकीम असधकृतको् 
दस्तखत्  
ऩद् 
सभसत् 
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अनसूुची-2 

(दपा 5 को उऩदपा (2) सॉग सम्फशन्त्धत) 
कामिमोजनाको ढाॉचा 

 
आमोजना/कामिक्रभ सञ्चारन गने स्थानीम तहको नाभ: 

ठेगाना: 
सम्ऩकि  नॊ: 

क्र.सॊ 
 

आमोजना/कामिक्रभको 
नाभ 

प्रस्ताववत 
फजेट 
 

कामािन्त्वमन सभम कैवपमत 

प्रथभ 
चौभाससक 

दोश्रो 
चौभाससक 

तेश्रो 
चौभाससक  

 
 

 

        
 

     

                

                

1. रागत अनभुान तमायी तथा स्वीकृसत।ववस्ततृ ऩरयमोजना वववयण (डी. ऩी. आय.)  

स्वीकृत गने।  
2. खरयद तथा सम्झौता व्मवस्थाऩन गने।      
3. सनभािण कामि सञ्चारन तथा अनगुभन गने।      
नोट: भासथ ददइएका सॊकेतभध्मे कुन चौभाससकभा कुन कामि गने हो, सोही अनसुाय  

    उऩमकु्त सॊकेतीकयण गयी कामिमोजना ऩेश गनुिऩनेछ।  

 

प्रभखु प्रशासकीम असधकृतको् 
दस्तखत्  
ऩद् 
सभसत् 
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अनसूुची-3 

(दपा १0 को उऩदपा (2) सॉग सम्फशन्त्धत) 
स्थानीम तहरे ऩठाउन ेप्रगसत प्रसतवेदनको ढाॉचा 

 

आमोजना/कामिक्रभ सञ्चारन गने स्थानीम तहको नाभ: 

ठेगाना: 
सम्ऩकि  नॊ:  

 

(क) अनगुभनको क्रभभा देशखएका सभस्मा/मथाथि अवस्था: 
 

(ख) सभस्मा सभाधानका रासग गरयएको प्रमास: 

 

(ग) सझुाव/ससपारयस: 
 

…………………                                                                          ………….………….………………… 

 तमाय गने      अनगुभन ससभसतको सॊमोजक 

  

क्र. 
सॊ. 

आमोजना/ 

कामिक्रभको 
नाभ 

आमोजना/ 

कामिक्रभ 
सञ्चारन 

बएको स्थान 

स्वीकृत 

 फजेट 

………अवसधको 
रक्ष्म 

……......अवसधको 
प्रगसत 

कैवपमत 

बौसतक 

(%) 
ववत्तीम 

(रु.) 
बौसतक 

(%) 
ववत्तीम 

(रु.) 
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अनसूुची-4 

(दपा १0 को उऩदपा (4) सॉग सम्फशन्त्धत) 
अनगुभन तथा भूल्माङ्कन ससभतरे प्रदेश सयकाय सभऺ ऩेश गने प्रसतवेदनको ढाॉचा 

 

आमोजना/कामिक्रभ सञ्चारन गने स्थानीम तहको नाभ: 

ठेगाना: 
सम्ऩकि  नॊ:  

क्र. 
सॊ. 

आमोजना/ 

कामिक्रभको 
नाभ 

आमोजना/ 

कामिक्रभ 
सञ्चारन 

बएको स्थान 

स्वीकृत 

 फजेट 

………अवसधको 
रक्ष्म 

……......अवसधको 
प्रगसत 

कैवपमत 

बौसतक 

(%) 
ववत्तीम 

(रु.) 
बौसतक 

(%) 
ववत्तीम 

(रु.) 
 

         
         
         
         

(क) अनगुभनको क्रभभा देशखएका सभस्मा/मथाथि अवस्था: 
 

(ख) सभस्मा सभाधानका रासग गरयएको प्रमास: 

 

(ग) सझुाव/ससपारयस: 
 

(अनगुभन तथा भूल्माङ्कन ससभतराई मसका असतरयक्त थऩ वववयण ऩेश गनि आवश्मक 
रागभेा मो ढाॉचा बयी उक्त वववयण सभेत सॊरग्न याखी प्रदेश सयकाय सभऺ प्रसतवेदन गनि 
सक्नेछ) 
 

…………………                                                                          …….……………….………………… 

  तमाय गने      अनगुभन ससभसतको सॊमोजक 

 

आऻारे, 
डण्डयुाज शघसभये 

प्रदेश सयकायको सशचव 
 

आन्त्तरयक भासभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भदुित। 

भूल्म रु.१०।- 
 


