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प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधध, 2075 

                                          संशोधन 

                                                पहिलो सशंोधनः-२०७६/०७/२१ 
 

प्रस्तािना : प्रदेश नं. 1 प्रदेश वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा (४) बमोजिम 
समपूरक अनुदान प्रदान गनन प्रदेश सरकारले देिायको कायनविधध बनाएको छ। 

पररच्छेद–१ 
प्रारम्भ 

१.संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस कायनविधधको नाम "प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी 
कायनविधध, २०७५" रिेको छ। 

(२) यो कायनविधध तुरुन्त प्रारम्भ िुनेछ। 

२. पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस कायनविधधमा, 
(क)  “ऐन” भन्नाले प्रदेश नं. 1 प्रदेश वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७५ 

सम्झनु पछन। 
(ख) “मन्रालय” भन्नाले प्रदेश आधथनक माममला तथा योिना मन्रालय 

सम्झनु पछन । 
(ग)  “प्रदेश” भन्नाले प्रदेश नं. 1 सम्झनु पछन। 
(घ)  “स्थानीय ति” भन्नाले गाउँपामलका, नगरपामलका, 

उपमिानगरपामलका र मिानगरपामलका सम्झनु पछन। 
(ङ)  “समपूरक अनुदान” भन्नाले प्रदेश नं. 1 प्रदेश वित्त व्यिस्थापन 

ऐन, २०७५ को दफा ६ िमोजिमको अनुदान सम्झनु पछन। 
#(च) “सममतत” भन्नाले दफा ८(क) बमोजिमको आयोिना/कायनक्रम 

छनौट सममतत  सम्झनु पछन 

३.समपूरक अनुदान प्रदान गररने िेर तथा आधारहरु: (१) प्रदेश सरकारले स्थानीय तिबाट 
सञ्चालन गररने देिायका पूिानधार विकास सम्िन्धी योिना तथा कायनक्रमको लाधग समपूरक 
अनुदान प्रदान गनन सक्नेछ :- 

                                                             
# पहिलो सशंोधद्िारा थप 
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(क)  सडक सम्बन्धी योिना तथा कायनक्रमिरुमा स्थानीय तिको 
सदरमुकामबाट िडाको केन्रसम्म िोड्ने सडक तथा गाउँ िस्तीबाट 
िाटबिार पुग्ने खालका ग्राममण सडक, आकाशेपुल तथा पदमागन 
सम्बन्धी योिना तथा कायनक्रम, 

(ख)  खानेपानी सुविधाबाट बजञ्चत रिेका के्षर िा समुदायमा खानेपानी 
सुविधा पुर्याउनको लाधग सञ्चालन गररने खानेपानी तथा सरसफाई 
आयोिना तथा कायनक्रम, 

                 (ग)    विद्युत सेिाबाट बञ््धचत रिेका के्षर र समुदायमा बबद्युत सेिा 
सुविधा उपलब्ध गराउने योिना तथा कायनक्रम 

(घ)  स्थानीय स्तरका सामुदातयक क्याम्पस, प्राविधधक विद्यालय तथा 
अन्य विद्यालय भिन तनमानण तथा पयनटकीय पूिानधार विकास 
सम्बन्धी आयोिनािरुमा आफ्नै विद्यालय भिन नभएका, भाडामा 
मलई सञ्चालन भैरिेका तथा स्थानीय तनकायका व्यजक्त िा 
संस्थाबाट त्यस्तो संस्थाको नाममा तनःशुल्क िग्गा प्राप्त िुन सक्ने 
र कूल लागतको केहि अंश तनिी के्षर, संघ संस्थाबाट समेत 
व्यिोने प्रकृततका योिना तथा कायनक्रम, 

(ङ)  पुलपुलेसा तथा झोलुङ्गे पुल नभएको कारणबाट आिागमनमा 
कहिनाई व्यिोरररिेका के्षर िा समुदायमा सिि आिागमन सुविधा 
पुर्याउनको लाधग सञ्चालन गररने पूल तथा झोलुङ्गे पुल सम्बन्धी 
योिना तथा कायनक्रम, 

(च)  मसचंाई सम्बन्धी योिना तथा कायनक्रमिरुमा मसचंाईको सम्भाव्यता 
भएका तर मसचंाई सुविधा नपुगेको कारणले उत्पादन िुन नसकी 
खाद्यान्न अभािको समस्या भोगेका के्षरमा मसचंाई आयोिना 
उपलव्ध गराई उत्पादन बदृ्धधमा सियोग पुर्याउने स्थानीय स्तरमा 
संचालन गररने मसचंाई सम्बन्धी विशेष योिना तथा कायनक्रमिरु, 

 (छ)  पयनटन, खेलकुद िस्ता पूिानधार विकासको के्षरमा लगानी प्रिद्नधन 
िुने सम्भािना देखखएका के्षर । 

 

(२) उपदफा (१) िमोजिम समपूरक अनुदान प्रदान गदान िनसंख्या, के्षरफल, 
मानि विकास सूचकाङ्कको अिस्था, आधथनक पछौटेपन लगायतका विषयलाई समेत आधार 
मलनु पनेछ। 
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४. समपूरक अनुदान प्रदान गररने ढााँचाहरु : (१) पुिानधार विकास सम्बन्धी योिना तथा 
कायनक्रमिरुमा स्थानीय तिले समपूरक अनुदान माग गदान दफा ३ मा उल्लेख भएका 
के्षरिरु मध्ये कुनै एक के्षरमा माग गनन सक्नेछन। 

 (2) प्रदेश सरकारले व्यिोने अंश सम्बन्धमा आयोिनाको प्रकृतत, प्राथममकता, 
आिश्यकता, प्राप्त िुनसक्ने सम्भाव्य उपलब्धी, दीगोपना आहदको आधारमा कूल लागतको 
बढीमा सत्तरी प्रततशत सम्म रकम प्रदेश सरकारले समपूरक अनुदानको रुपमा प्रदान गनन 
सक्नेछ।साथै स्थानीय तिले आयोिनाको कूल लागत िुटाउन देिायका विमभन्न ढाँचामध्ये 
कुनै ढाँचा अपनाउन सक्नेछन ्:- 

(क)  योिना तथा कायनक्रमको कूल लागतको केिी अशं स्थानीय तिले 
व्यिोने र केिी अंश प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराउने, 

(ख)  योिना तथा कायनक्रमको कूल लागतको केिी अशं तनिी के्षर, 
सिकारी तथा वित्तीय संस्था, केिी अशं सम्बजन्धत स्थानीय तिबाट 
व्यिोने र केिी अंश प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराउने,  

(ग)  योिना तथा कायनक्रमको कूल लागतको केिी अंश आयोिना िा 
कायनक्रमबाट लाभाजन्ित पक्ष बाट व्यिोने, केिी अशं सम्बजन्धत 
स्थानीय तिबाट व्यिोने र केिी अशं प्रदेश सरकारले उपलव्ध 
गराउने, 

(घ)  योिना तथा कायनक्रमको कूल लागतको केिी अंश िनश्रमदान िा 
िनसिभाधगताबाट व्यिोने, केिी अंश विमभन्न व्यजक्त, सँगहित 
संस्था र अन्य के्षरबाट प्राप्त िुन सक्ने िस्तुगत अनुदानबाट 
व्यिोने, केिी अंश सम्बजन्धत स्थानीय तिले व्यिोने र केिी अशं 
प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराउने, 

(ङ)  योिना तथा कायनक्रमको कूल लागतको केिी अशं सम्बजन्धत के्षरमा 
रिेका गरै सरकारी संस्थाबाट प्रचमलत कानून बमोजिम प्राप्त िुने 
सियोगबाट व्यिोने, केिी अंश सम्बजन्धत स्थानीय तिले व्यिोने र 
केिी अंश प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराउने, 

(च)  योिना तथा कायनक्रमको कूल लागतको केिी अंश नेपाल सरकारको 
स्िीकृतीमा प्राप्त िैदेमशक अनुदानबाट व्यिोने र केिी अंश प्रदेश 
सरकारले उपलव्ध गराउने। 

५. समपूरक अनुदान प्रदान नहुने : (१) दफा ३ मा िुनसुकै कुरा लेखेको भए तापतन 
देिायका प्रकृततका योिना तथा कायनक्रमका लाधग समपूरक अनुदान उपलव्ध गराइने छैन 
:- 
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(क) रािनीततक दल विशेष तथा धाममनक उद्देश्य पररपूततन िुने प्रकृततका 
योिना तथा कायनक्रम, 

(ख) तलब, भत्ता, मसलन्द लगायतका साधारण खचन तथा ऋण 
भूक्तानीका योिना तथा कायनक्रम, 

(ग) सीममत िगन, व्यजक्तगत तथा पाररिाररक रुपमा मार फाइदा पुग्ने 
प्रकृततका योिना तथा कायनक्रम, 

(घ) राजरिय एकता, धाममनक, सांस्कृततक तथा सामाजिक सद््भािमा 
खलल पुग्ने प्रकृततका योिना तथा कायनक्रम, 

(ङ) घाटा बिेट पूतत न गने योिना तथा कायनक्रम, 
(च) िातािरण संरक्षणमा प्रततकूल प्रभाि पने खालका योिना तथा 

कायनक्रम, 
(छ) अन्य अनुदान तथा स्रोतबाट सञ्चालनमा रिेका योिना तथा 

कायनक्रममा दोिोरो पने गरी माग भएका योिना तथा कायनक्रम, 
(ि) कूल लागत रु. पचास लाख भन्दा कम भएका योिना तथा 

कायनक्रम  

६. र्ोजना तथा कार्यक्रम छनौट: (१) स्थानीय तिले समपूरक अनुदानबाट संचालन गने 
योिना तथा कायनक्रमको छनौट गदान ऐनको दफा ६ उपदफा २ को व्यिस्था अनुसार 
भौततक पूिानधारका के्षरिरु िस्तो सडक, मसचंाई, खानेपानी, पयनटन, खेलकुद, पुलपुलेसा 
तथा झोलुङ्गे पुल लगायतका के्षरसँग सम्बजन्धत योिना तथा कायनक्रम छनौट गनुन पनेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोजिम योिना तथा कायनक्रम छनौट गदान स्थानीय तिको 
आफ्नै स्रोतबाट तथा समानीकरण, ससतन र विशेष अनुदानबाट सञ्चामलत योिना तथा 
कायनक्रम तथा विगतमा सम्पन्न भएका योिना तथा कायनक्रमसँग दोिोरो नपने गरी छनौट 
गनुन पनेछ। 

(३) योिना तथा कायनक्रमको छनौट गदान त्यसको आिश्यकता, औधचत्यता, 
दीगोपना, सोबाट लाभाजन्ित िुने सम्भाव्य िनसंख्याको प्रततशत तथा प्राप्त िुने 
उपलब्धीको िोस आंकलन आहदको विश्लेषण गनुन पनेछ। 

(४) योिना तथा कायनक्रमको छनौट गदान स्थानीय तिको सम्बजन्धत सभाको 
बिुमतले अनुमोदन गनुन पनेछ। 

(५) योिना तथा कायनक्रमको छनौट गदान सम्बजन्धत के्षरका िनताको आयस्तर 
िदृ्धध गने, आधारभूत भौततक पूिानधारको विकासमा सियोग पुग्ने, गररबी कम गनन 
सियोग पुग्ने, रोिगारी मसिननामा मद्दत पुग्ने र स्थानीय सीप, साधन र श्रोतको 
अधधकतम उपयोग िुने ककमसमले छनौट गनुन पनेछ। 
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€७. प्रस्ताि पेश गनुयपने: €
(१) स्थानीय तिले दफा ३ बमोजिमको के्षरमा आगामी आधथनक 

बषनको लाधग समपूरक अनुदान आिश्यक पने भए प्रत्येक आधथनक बषनको चैर मसान्त मभर 
अनुसूची 1 बमोजिमको ढाँचामा देिायका विषयिरु खुलाई मन्रालय समक्ष तनिेदन पेश 
गनुनपनेछ। 

तर चालु आ.ि. २०७६/७७ को िकमा प्रस्ताि पेश गने समय सीमा लागू िुने छैन। 

                    (क) योिना तथा कायनक्रमको आिश्यकता र औधचत्यता, 
(ख) योिना तथा कायनक्रमको ड्रइङ, डडिाइन, स्पेमसकफकेशन सहितको 

विस्ततृ वििरण, 
(ग) योिना तथा कायनक्रम सम्पन्न गनन लाग्ने समय र लागत अनुमान 

वििरण, 
(घ) योिना तथा कायनक्रमको लाभ लागत विश्लेषण वििरण, 
(ङ) योिना तथा कायनक्रमबाट लाभाजन्ित िुने िगन के्षर समुदाय र कूल 

लाभाजन्ित िनसंख्याको अनुपात, 
(च) योिना तथा कायनक्रम सम्पन्न भएपतछ प्राप्त िुने सम्भाव्य 

प्रततफलको मापन योग्य वििरण, 
(छ) योिना तथा कायनक्रम संचालन नगदान पुग्न सक्ने िानी नोक्सानीको 

विश्लेषण, 
(ि) योिना तथा कायनक्रम संचालनबाट श्रोत पररचालनमा पुग्न सक्ने 

योगदान, 
(झ) योिना तथा कायनक्रमको िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन/िातािरखणय 

पररक्षण प्रततिेदन । 
#(ञ)   आयोिना तथा कायनक्रमको कूल लागत मध्ये प्रदेश सरकार र 

स्थानीय तिले व्यिोने रकमको अनुपात र त्यस्तो स्रोतको वििरण। 
 #(ट)  तनिी के्षर िा अन्य के्षर समेतको साझेदारीमा आयोिना तथा 
कायनक्रम कायानन्ियन गने भए त्यस्तो साझेदारीको तररका र ढाँचा। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम समपूरक अनुदान माग गदान प्रचमलत कानून अनुसार  
मध्यकामलन खचन संरचनामा सो अनुदान प्रदान गररने योिना तथा कायनक्रम समािेश 
भएको िुनु पदनछ।  

 (३)©
..... 

                                                             
€पहिलो सशंोधनद्वारा संशोधधत 

€पधिलो सशंोधनद्वारा संशोधधत 

 
#  पधिलो संशोधनद्वारा थप 
# पधिलो सशंोधनद्वारा थप 
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#(४) उपदफा (१) बमोजिम समपूरक अनुदान माग गदान आयोिना/कायनक्रमको 
कुल लागत रकममध्ये स्थानीय तिले व्यिोने अंश बािेक अन्य स्रोतबाट िुटाउने लगानी 
रकमको स्रोत सुतनश््धचत िुने आधार समेत पेश गनुन पनेछ। 

८. आिधधक र्ोजनामा समािेश गनुय पने: स्थानीय तिले समपूरक अनुदानको माध्यमबाट 
कायानन्ियन गने योिना तथा कायनक्रमलाई आिधधक योिनामा समािेश गनुन पनेछ। 

#८(क) आर्ोजना/कार्यक्रम छनौट सममततिः (१) समपूरक अनुदानबाट योिना सञ्चालन गनन दफा 
(७)    बमोजिमको प्रकक्रया पुरा गरी स्थानीय तिबाट प्रस्ताि भई आएका  योिना तथा 
कायनक्रमको सम्बन्धमा आिश्यक छानविन गरी मसफाररस गनन मन्रालयमा देिाय 
बमोजिमको योिना/कायनक्रम छनौट सममतत रिनेछ । 

(क) सधचि, आधथनक माममला तथा योिना  मन्रालय      - संयोिक 

(ख) प्रमुख, सम्बजन्धत मिाशाखा मुख्यमन्री तथा मन्रीपररषदको कायनलय -सदस्य 

(ग) उपसधचि(प्राविधधक), भौततक पूिानधार विकास मन्रालय -सदस्य 

(घ) उपसधचि, प्रदेश योिना आयोग  -सदस्य 

(ङ) प्रमुख, बिेट, योिना तथा कायनक्रम मिाशाखा   - सदस्य-सधचि 

 

(2) सममततले आिश्यक विज्ञ/कमनचारीलाई सममततको बैिकमा आमजन्रत सदस्यको रुपमा 
आमन्रण गनन सक्नेछ । 

(3) सममततले देिायका आधारमा योिना छनौट गनुन पनेछ । 
(क) आयोिना/कायनक्रमको संभाव्यता, कुल लागत अनुमान, योिना कायानन्ियन 

पश्चात प्राप्त िुने उपलजब्ध, प्रततफल िा लाभ, 

(ख) िनताको आयस्तर र रोिगरी बदृ्धध गरी गरीबी तनिारणमा योगदान पुग्ने, 

(ग) तनिी के्षर, सिकारी तथा वित्तीय संस्था, उपभोक्ता सममतत िा लाभग्राहि समूि, 

संगहित संस्था र अन्य के्षरसंगको साझेदारी र सिकायनमा कायानन्ियन गररने 
भए त्यस्तो सिकायन हदगो र भरपदो देखखएको । 

(घ)  स्थानीय तिको योगदानको हिस्सा बहढ भएको, 
(ङ) स्थानीय सीप, साधन, र श्रोतको अधधकतम उपयोग िुने । 

(4) सममततले दफा ३, ४ र ५ लाई समेत आधार मातन समपूरक अनुदानबाट  
कायानन्ियन गररने आयोिना/कायनक्रम छनौट गरी मसफाररस गनुन पनेछ । 

 

                                                                                                                                                                                              
© पधिलो  संशोधनद्वारा धिकिएिो 
#  पधिलो संशोधनद्वारा थप 
#  पहिलो सशंोधनद्िारा थप 
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#८(ख) मन्रालर्ले समपूरक अनुदान प्रदान गनेिः मन्रालयले सममततले छनौट गरेको 
आयोिना/कायनक्रम कायानन्ियनका लाधग दफा ४ बमोजिम समपूरक अनुदान प्रदान गनन 
सक्नेछ  । 

९. अनुदान रकम खचय गने विधध र प्रकृर्ा: (१) स्थानीय तिले समपूरक अनुदान िापत प्राप्त 
रकम खचन गदान देिायको प्रकृया अपनाउनु पनेछ :- 

(क)  समपूरक अनुदान तीन ककस्तामा उपलब्ध गराईनेछ र यो रकम 
िुन योिना तथा कायनक्रमको लाधग प्राप्त भएको िो सोहि योिना 
िा कायनक्रममा सो रकम खचन गनुन पनेछ, 

(ख)  स्थानीय तिले प्राप्त गने समपूरक अनुदान बिेट तथा कायनक्रममा 
समािेश गरेर मार खचन गनुनपनेछ, 

(ग)  समपूरक अनुदान बापत प्राप्त रकम खचन गदान प्रचमलत प्रदेश 
आधथनक कायनविधध ऐन तथा प्रचमलत सािनितनक खररद कानूनको 
व्यिस्थाको पूणन पालना गरी ममतव्ययी र पारदशी ककमसमले खचन 
गनुन पनेछ।साथै यस्तो अनुदानको रकम खचन गदान उपभोक्ता 
सममतत माफन त खचन गनन पाईने छैन, 

(घ)  समपूरक अनुदानबाट प्राप्त रकम अन्यर खचन शीषनकमा रकमान्तर 
गनन पाईने छैन, 

 (ङ)  समपूरक अनुदानबाट प्राप्त रकम आयोिना एिं कायनक्रम सम्पन्न 
गनुन पने तोककएको समयािधध मभर खचन गररसक्नु पनेछ, 

(च)  समपूरक अनुदानबाट सञ्चामलत योिना तथा कायनक्रमको लाधग 
अनुदान रकम िस्तान्तरण गदान योिना तथा कायनक्रमको कायन 
प्रगततको आधारमा गररने छ, 

(छ)  समपूरक अनुदानबाट प्राप्त रकमको समयमै आन्तररक र अजन्तम 
लेखा पररक्षण गराउनु पने छ। 

(२) समपूरक अनुदानबाट संचालनमा रिेका योिना तथा कायनक्रमबाट सो योिना 
लक्षक्षत उद्देश्य अनुरुप सञ्चालन िुन नसकेमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो अनुदान िापत 
उपलव्ध गराएको रकम आगामी आधथनक िषनिरुमा प्रदान गररने अन्य अनुदान रकमबाट 
कट्टा गनन सक्ने छ। 

(३) ©
..... 

                                                             
# पधिलो सशंोधनद्वारा थप 
© पधिलो संशोधनद्वारा धिकिएिो 
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१०. आर्ोजनाको कार्य तोककएको समर्ािधी मभर सम्पन्न गनुय पने : समपूरक अनुदानबाट 
सञ्चालनमा रिेका आयोिना िा कायनक्रम तोककएको समय अिधधमभर सम्पन्न गरी सक्नु 
पनेछ।  

११. र्ोजनाको संचालन र कार्ायन्िर्न : (१) योिना तथा कायनक्रम संचालन गदान सो को 
पारदशी, एिं प्रभािकारी आन्तररक तनयन्रण प्रणालीमा िोड हदनु पनेछ। 

(२) आयोिना तथा कायनक्रमको िेक््का प्रकृया पारदशी र प्रततस्पधानत्मक गननको 
लाधग ई-विडडङ अपनाउन सक्नेछ र बबल भूक्तानी हदइँदा बैङ्ककङ प्रणालीको प्रयोग गरी 
भुत्तानी हदनु पनेछ । 

(३) योिना तथा कायनक्रम सञ्चालन गदान कामको गुणस्तरमा विशेष ध्यान 
पुर्याउनु पनेछ। सो को लाधग नागररक समाि एिं लाभाजन्ित िगन र समूदाय तथा 
सािनजितनक सुनुिाई माफन त ्समेत तनगरानी गने प्रणालीको विकास गनुन पनेछ। 

(४) योिना तथा कायनक्रम संचालनको क्रममा कामको गुणस्तर मापन गने 
सूचकिरु बनाउनु पनेछ र आयोिना सम्पन्न भएको छोटो अिधधमा नै त्यसको गुणस्तरमा 
ह्रास आएको खण्डमा मन्रालयले सो को छानविन गरी आिश्यक कारिािी अतघ बढाउने छ 
।  

(५)  समपुरक अनुदानमा सञ्चालन गररने पररयोिनामा कजन्टन्िेन्सी बापत 
लागतको दइु प्रततशत भन्दा बढी राख्न पाइने छैन।  

#(६) तनमानण िुने भौततक संरचना अपाङ्गतामैरी र बालमैरी िुनु पनेछ । 

१२. अनुगमन सम्बन्धी व्र्िस्था : (१) समपूरक अनुदानबाट संचालन िुने आयोिना तथा 
कायनक्रमिरु प्रभािकारी रुपमा लक्षक्षत प्रततफल प्राप्त िुने गरी भए नभएको सम्बन्धमा 
सम्बजन्धत स्थानीय तिको उपप्रमुखको अध्यक्षतामा रिने योिना कायनक्रम अनुगमन 
सममततले तनयममत रुपमा अनुगमन गरर प्रगती प्रततिेदन पेश गनुन पनेछ।  

          (२) समपूरक अनुदानबाट स्थानीय तिले संचालन गरेका योिना तथा कायनक्रमिरु 
प्रभािकारी रुपमा कायानन्ियन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गनन देिायको अनुगमन 
सममतत रिनेछः 

(क) योिना कायानन्ियन िुने के्षरबाट प्रदेश सभामा तनिानधचत सदस्य -अध्यक्ष
  

(ख) योिना कायानन्ियन िुने तनिानचन के्षरको कुनै स्थानीय तिमा मतदाता 
    नामािलीमा नाम भएको प्रदेश सभाको समानुपाततक तफन को सदस्य  -

सदस्य 

                                                             
# पधिलो सशंोधनद्वारा थप 
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(ग) सम्बजन्धत स्थानीय तिको प्रमुख     -सदस्य 
(घ) योिनाको विषय के्षरसँग सम्बजन्धत अधधकृत स्तरको एक प्राविधधक -

सदस्य 
(ङ) सम्बजन्धत स्थानीय तिको प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत   -सदस्य 

सधचि  

(३) उपदफा (2) बमोजिमको अनुगमन सममततले अनुगमन गरी प्रदेश सरकार 
समक्ष प्रततिेदन पेश गनुन पनेछ । 
 

(४) उपदफा (1) र (2) बमोजिमको अनुगमन कायन गदान कुनै खचन आिश्यक 
पने भएमा त्यो खचन पररयोिनाको कजन्टन्िेन्सीबाट व्यिोररनेछ।   

१३.  प्रततिेदन गनुयपने:  सबै स्थानीय तिले आफ्नो के्षरमा समपूरक अनुदानबाट संचामलत 
आयोिना तथा कायनक्रमिरुको दफा 12 को उपदफा (1) बमोजिम प्रगतत प्रततिेदन 
चौमामसक र िावषनक रुपमा मन्रालय समक्ष अनुसूची 2 बमोजिम ढाँचामा पेश गनुन पनेछ। 

१४. समपूरक अनुदान रोक्का हुन सकने: (१) स्थानीय तिले संचामलत योिना तथा 
कायनक्रमिरुको दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन र दफा १३ बमोजिम 
प्रततिेदन पेश नगरेमा िा तोककएको समयमभर कायन सम्पन्न नगरेमा र सम्पन्न भएको 
कायनको गुणस्तर राम्रो नभएमा मन्रालयले आगामी ककस्ताको अनुदान रकम रोक््का राख््न 
सक्नेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोजिम रोक््का राखेकोमा मन्रालयले माग गरेको अिधध मभर 
आिश्यक वििरणिरु पेश गरेमा, मन्रालयले तोकेको समयमा कायन सम्पन्न गरेमा र 
कामको गुणस्तरमा आिश्यक सुधार गने प्रत्याभूतत स्थानीय तिले हदएमा र सो 
मन्रालयलाई उपयुक्त लागेमा उपदफा (१) बमोजिमको रोक््कालाई फुकुिा गनन सक्नेछ। 

(3) दफा 12 को उपदफा (2) बमोजिम गिन भएको अनुगमन सममततले पेश 
गरेको  प्रततिेदनको आधारमा समपूरक अनुदानबाट सञ्चालन िुने आयोिना तनहदनरट 
उद्देश्य पूतत न िुन नसकेको पाइएमा सो स्थानीय तिलाई आगामी िषनमा प्रदेश सरकारले 
हदने अनुदान रोक््का गनन सक्नेछ।  

१५.  प्रचमलत कानून बमोजजम हुनेिः यस कायनविधधमा उल्लेख भएका कुरािरु प्रचमलत कानूनसँग 
बाखझएमा बाखझएको िदसम्म प्रचमलत कानून बमोजिम नै िुनेछ ।       
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अनुसूची १  

(कायनविधधको तनयम ७ उपदफा (१) सँग सम्बजन्धत) 
समपूरक अनुदान माग गने तनिेदन 

अनुदान माग गने स्थानीय तिको  

नाम : 

जिल्ला :       

िडा नं. :            

फोन, फ्याक्स र इमेल : 

कायनक्रम िा आयोिनाको नाम : 

कायनक्रम िा आयोिना सम्पन्न गनन लाग्ने समय : 

कायनक्रम िा आयोिनाबाट लाभाजन्ित संभाव्य िनसंख्या : 

कायनक्रम िा आयोिनाको कूल लागत रु. : 

कूल लागतमा स्थानीय तिको अनुपात रकम : 

अन्य, तनिी तथा गरै सरकारी के्षरको अनुपात रकम : 

प्रदेश सरकारले व्यिोने रकम : 

संलग्न आिश्यक कागिातिरु : 

१. ............................... 

२. ............................... 

३. ............................... 

          दस्तखत : 

         नाम : 

          पद :  

          ममतत : 
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अनुसूची-२ 

(दफा १३ सँग सम्बजन्धत) 

प्रगतत प्रततिेदनको ढााँचा 

योिना कायानन्ियन गने स्थानीय तिको नामः 

िेगानाः 

सम्पकन  न:ं 

क्र.सं. र्ोजनाको 
नाम 

कार्यक्रम 
सञ्चालन 
भएको 
स्थान 

स्िीकृत 
बजेट 

..........अिधधको 
लक्ष्र् 

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

अिधधको प्रगतत 
कैकिर्त 

भौततक वित्तीर् भौततक वित्तीर् 

         

         
         

         

         

         

         

         

         
         

 

 

 

 

 

 

 

   


