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विशेष अनदुान सम्बन्धी कार्यविधध, 207५ 
                                                               स्िीकृत धिधत 

विशेष अनदुान सम्बन्धी  कार्यविधध, २०७५ २०७५।०७।२९ 

संशोधन 

१. विशेष अनदुान सम्बन्धी (पविलो संशोधन) कार्यविधध, २०७५ २०७५।९।९ 

२. विशेष अनदुान सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधध, २०७६ २०७6।५।२२ 

 

प्रस्तािनााः प्रदेश िा स्थानीर् तिबाट सञ्चालन गरिने आर्ोजना/कार्यक्रिका लाधग विशेष अनदुान 
प्रदान गने सम्बन्धिा आिश्र्क व्र्िस्था गनय िान्छनीर् भएकोले,  

 अन्ति…सिकािी वित्त व्र्िस्थापन ऐन, 2074 को दफा ११ को उपदफा (३) बिोजजि  
नेपाल सिकािले देिार्को कार्यविधध बनाएको छ। 

 

1. संजिप्त नाि ि प्रािम्भ: (1) र्ो कार्यविधधको नाि "विशेष अनदुान सम्बन्धी कार्यविधध, 
207५" ििेको छ । 

  (2) र्ो कार्यविधध तरुुन्त प्रािम्भ िनुेछ । 

2. परिभाषा: विषर् िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा र्स कार्यविधधिा,… 

(क)@  "र्ोजना आर्ोग" भन्नाले िाविर् र्ोजना आर्ोग सम्झन ुपछय। 

(क१)* "ऐन" भन्नाले अन्ति…सिकािी वित्त व्र्िस्थापन ऐन, 2074 सम्झन ु
पछय। 

(ख)  "प्रदेश" भन्नाले नेपालको संविधानको अनसूुची…4 बिोजजिका प्रदेश 
सम्झन ुपछय। 

(ग)  "िन्रालर्" भन्नाले नेपाल सिकाि, अथय िन्रालर् सम्झन ुपछय । 

(घ)  "विशषे अनदुान" भन्नाले ऐनको दफा 11 बिोजजिको अनदुान सम्झन ु
पछय। 

(ङ)  "विपद्" भन्नाले कुनै स्थानिा आपतकालीन अिस्था धसजयना भई जन िा 
धनको िधत साथै जीिनर्ापन ि िाताििणिा प्रधतकूल असि पाने 
प्राकृधतक िा गैिप्राकृधतक विपद् सम्झन ुपछय।  

(च)  "स्थानीर् ति" भन् नाले गाउापाधलका, नगिपाधलका, उप-ििानगिपाधलका 
ि ििानगिपाधलका सम्झन ुपछय । 

(छ)  "सधिधत" भन्नाले दफा ५ बिोजजिको आर्ोजना/कार्यक्रि छनौट सधिधत 
सम्झन ुपछय। 

                                                           
@ दोस्रो संशोधनद्वािा थप । 

* दोस्रो संशोधनद्वािा संशोधन । 
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3. विशषे अनदुान प्रदान गरिन े िेर ि आधाि: (१) नेपाल सिकािले  प्रदेश िा स्थानीर् 
तिबाट सञ्चालन िनु े देिार्का कुनै आर्ोजना/कार्यक्रिका लाधग विशषे अनदुान प्रदान 
गनय सक्नेछाः– 

(क)  न्रू्न साििता भएका िेरको शैजिक विकासको लाधग सो िेरिा  
सञ्चालन गरिने विशषे शैजिक आर्ोजना/कार्यक्रि, 

(ख)  बाल ितृ्र्दुि तथा िात ृ ितृ्र्दुि अत्र्धधक भएका िेरिरुिा प्रदान 
गरिने आधािभतू स्िास््र् सेिा सम्बन्धी विशेष आर्ोजना/कार्यक्रि,   

(ग)  दगुयि तथा आधथयक रूपले वपछधिएको िेरलाई लजित गिी सञ्चालन गरिन े
खानेपानी आपूधतय सम्बन्धी आर्ोजना/कार्यक्रि, 

(घ)  अल्पसंख्र्क, धसिान्तकृत िगय एिं दगुयि तथा वपछधिएको िेर िा 
आधथयक, सािाजजक िा अन्र् कुनै प्रकािले विभेदिा पिेका िगय िा 
सिदुार्को उत्थान िा विकासको लाधग लजित गिी सञ्चालन गरिने कुनै 
आर्ोजना/कार्यक्रि, 

(ङ)  प्रदेश िा स्थानीर् तिबीच भौधतक तथा िानिीर् विकासको दृविले 
सन्तलुन कार्ि गनय सञ्चालन गरिने आर्ोजना/कार्यक्रि, 

(च)  खाद्यान्नको उत्पादनिा न्रू्नता भएका िेरिा खाद्य सिुिा सधुनजितता 
गने आर्ोजना/कार्यक्रि, 

(छ) आधधुनक प्रविधधको उपर्ोग गिी फोिोििैला व्र्िस्थापन गने 
आर्ोजना/कार्यक्रि, 

   (२) नेपाल सिकािले प्रदेश िा स्थानीर् तिबाट सञ्चालन गरिने उपदफा (१) 
बिोजजिका  आर्ोजना/कार्यक्रिको लाधग देिार्का कुिािरू विचाि गिी सोको आधाििा 
विशेष अनदुान प्रदान गनय सक्नेछ:–  

(क)  नेपाल सिकािले कार्ायन्िर्न गने िा प्रदेश िा स्थानीर् तिले आफ्नै िा 
अन्र् स्रोतबाट एिं सिानीकिण, सशतय ि सिपूिक अनदुानबाट 
कार्ायन्िर्न गने आर्ोजना/कार्यक्रिसाग दोिोिो पिे/नपिेको,  

(ख)  आर्ोजना/कार्यक्रिको संभाव्र्ता, लागत अनिुान, *आर्ोजना/कार्यक्रि 
कार्ायन्िर्न पिात ्प्राप्त िनुे उपलजधध, प्रधतफल िा लाभको अिस्था,  

(ग) आर्ोजना/कार्यक्रि सञ्चालन गने प्रदेश िा स्थानीर् तिको 
सािाजजक÷आधथयक अिस्था, स्रोत परिचालन गनय सक्ने भौधतक तथा 
वित्तीर् ििता,  

(घ)  आर्ोजना/कार्यक्रि सञ्चालन गनुयपने आिश्र्कता तथा प्राथधिकता,  

(ङ)  कुनै विपद् िा िानिीर् कािणबाट िाज्र्ले कुनै िेरिा पनुस्थायपना,  
पनुधनयिायण िा निधनयिायण गनुयपने भएिा सो कुिा,  

(च)   *र्ोजना आर्ोगले आिश्र्क ठानेका अन्र् उपर्कु्त आधाि ।   

                                                           
* दोस्रो संशोधनद्वािा संशोधन । 
* दोस्रो संशोधनद्वािा संशोधन । 
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4. विशषे अनदुान िाग गनेाः (१) प्रदेश िा स्थानीर् तिले विशषे अनदुानिा 
आर्ोजना/कार्यक्रि सञ्चालन गनय अनदुान िाग गदाय अनसूुची…१ बिोजजिको ढााचािा 
प्रस्ताि तर्ाि गिी र्ोजना आर्ोग सिि पेश गनुय पनेछ ।   

  (२) उपदफा (१) बिोजजि आर्ोजना/कार्यक्रिको प्रस्ताि तर्ाि गदाय िाल 
सञ्चालनिा ििेका आर्ोजना/कार्यक्रिसाग दोिोिो नपने गिी प्रत्रे्क आधथयक िषयको पौष 
िसान्तधभर र्ोजना आर्ोग सिि प्रस्ताि पेश गनुय पनेछ।  

  *ति र्ोजना आर्ोगले आधथयक िषय २०७६/७७ को िकिा दफा ३ को उपदफा 
(१) बिोजजिका आर्ोजना/कार्यक्रि कार्ायन्िर्नको लाधग प्रस्ताि पेश गनय आजिन 
िसान्तधभर सूचना जािी गनेछ । 

  @(२क) उपदफा (२) बिोजजि सूचना जािी भएपधछ प्रदेश िा स्थानीर् तिले 
विशेष अनदुानबाट आफूले कार्ायन्िर्न गने आर्ोजना/कार्यक्रि सम्बन्धी प्रस्ताि सो 
सूचनािा तोवकएको अिधधधभर र्ोजना आर्ोगिा पेश गनुय पनेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बिोजजि पेश गरिन ेप्रस्ताििा देिार्का विषर्िरु स्पि रूपिा 
खलुाउन ुपनेछाः÷ 

(क)  आर्ोजना/कार्यक्रि सञ्चालन गनुय पने आिश्र्कता ि प्राथधिकताको 
पषु्ट्ाार्य,  

(ख) आर्ोजना/कार्यक्रिको संभाव्र्ता अध्र्र्न (वफजजधबधलटी स्टिी) प्रधतिेदन, 

(ग)  आर्ोजना/कार्यक्रिको कुल लागत,  

(घ)  आर्ोजना/कार्यक्रिबाट प्राप्त िनुे िापन र्ोग्र् प्रधतफल िा लाभ तथा 
र्ोजनाको ददगोपना, 

(ङ)  आर्ोजना/कार्यक्रि सञ्चालन गनय सक्ने वित्तीर् तथा भौधतक ििता िा 
जनशजक्त, 

(च)  आर्ोजना/कार्यक्रिको ड्रर्ङ, धिजार्न, स्पेधसवफकेशन सवितको विस्ततृ 
विििण, 

(छ)  आर्ोजना/कार्यक्रि सम्पन्न गनय लाग्ने सिर्,  

(ज) #--- 
(झ) आर्ोजना/कार्यक्रिको प्रचधलत कानून बिोजजि स्िीकृत प्रािजम्भक 

िाताििणीर् पिीिण िा िाताििणीर् प्रभाि िूल्र्ाङ्कन प्रधतिेदन, 

(ञ)  एक आधथयक िषयभन्दा बढी अिधधको आर्ोजना/कार्यक्रि भएिा प्रत्रे्क 
िषयको लाधग आिश्र्क पने िकिको विििण, 

(ट)  सिर् सिर्िा नेपाल सिकािले तोकेका अन्र् विििण । 

5. *आर्ोजना/कार्यक्रि छनौट सधिधत: (१) विशेष अनदुानिा प्रदेश िा स्थानीर् तिबाट 
आर्ोजना/कार्यक्रि कार्ायन्िर्न गनय दफा ४ बिोजजि प्राप्त िनु आएका प्रस्ताििध्रे् 

                                                           
* दोस्रो संशोधनद्वािा संशोधन । 
@ दोस्रो संशोधनद्वािा थप । 

# दोस्रो संशोधनद्वािा जझवकएको । 

* दोस्रो संशोधनद्वािा संशोधन । 
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उपर्कु्त प्रस्ताि छनौट गनय र्ोजना आर्ोगिा देिार् बिोजजिको एक आर्ोजना/कार्यक्रि 
छनौट सधिधत ििनछे:- 

(क) आर्ोगको उपाध्र्िले तोकेको सो आर्ोगको सदस्र्   – संर्ोजक 

(ख) िन्रालर्को सिसजचि  – सदस्र्  

(ग) संघीर् िाधिला तथा सािान्र् प्रशासन  

 िन्रालर्को (र्ोजना िेने) सिसजचि   – सदस्र् 

(घ) नेपाल सिकािको सम्बजन्धत िन्रालर्को (र्ोजना िेने) सिसजचि – सदस्र् 

(ङ) र्ोजना आर्ोगको सशुासन तथा सािाजजक विकास ििाशाखाको  
सिसजचि  -  सदस्र् सजचि 

  (२) सधिधतले आर्ोजना/कार्यक्रि छनौट गदाय दफा ३ को उपदफा (२) िा 
उजल्लजखत आधािका अधतरिक्त सम्बजन्धत प्रदेश िा स्थानीर् तििा लाभजन्ित जनसंख्र्ा, 
िेरफल, िानि विकास सूचकाङ्क ि सो िेरको सािाजजक विकास सिेतलाई आधाि िानी 
सोिी बिोजजि अङ्क भाि प्रदान गिी कुल भारित अङ्कको आधाििा आर्ोजना/कार्यक्रिको 
प्राथधिकता धनधायिण गनुय पनेछ ।त्र्सिी  प्राथधिकतािा पिेका आर्ोजना/कार्यक्रिलार् 
विशेष अनदुान प्रदान गनयको लाधग छनौट गनुय पनेछ ।  

  (३) सधिधतले आगािी आधथयक िषयिा कार्ायन्िर्न गरिन ेआर्ोजना/कार्यक्रि चाल ु
आधथयक िषयको फागनु पन्र गतेधभर छनौट गनुय पनेछ ।  

 ति आधथयक िषय २०७६/७७ को िकिा काधतयक िसान्तधभर आर्ोजना/कार्यक्रि छनौट 
गरिसक्न ुपनेछ ।  

  (४)  सधिधतले आर्ोजना/कार्यक्रि छनौट गरिसकेपधछ *र्ोजना आर्ोगले प्रत्रे्क 
प्रदेश ि स्थानीर् तिको बजेटको सीिा ि आर्ोजना/कार्यक्रिको विििण सवित बजेट 
धनकासाका लाधग िन्रालर्िा लेखी पठाउन ुपनेछ । 

6. नपेाल सिकािले विशषे अनदुान प्रदान गनेाः (१)  नपेाल सिकािले सधिधतले छनौट 
गिेको आर्ोजना/कार्यक्रि सञ्चालनको लाधग त्र्स्तो आर्ोजना/कार्यक्रिको कुल लागत, 
आर्ोजना/कार्यक्रिको प्रकृधत, आर्ोजना/कार्यक्रि कार्ायन्िर्न गनुय पने आिश्र्कता, 
प्राथधिकता, आर्ोजना/कार्यक्रि कार्ायन्िर्नबाट िनुसक्ने उपलजधध, 
आर्ोजना/कार्यक्रिको ददगोपना सिेतको आधाििा प्रदेश िा स्थानीर् तिलार्य विशेष 
अनदुान प्रदान गनय सक्नेछ ।    

  (२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापधन नेपाल सिकािले 
प्रदेश िा स्थानीर् तििा विशेष अनदुान प्रदान गदाय विशेष अनदुानको लाधग विधनर्ोजजत 
िावषयक बजेट सीिाधभर ििी विशेष अनदुान प्रदान गनुय पनेछ।  

  @(3) विशेष अनदुानबाट कार्ायन्िर्न िनुे आर्ोजना/कार्यक्रिको लाधग नेपाल 
सिकािले अनदुान ददादा सम्बजन्धत प्रदेश िा स्थानीर् तिबाट उक्त आर्ोजना/कार्यक्रििा 
भएको कार्यप्रगधतको आधाििा चौिाधसक रुपिा अनदुान िकि उपलधध गिाउनेछ ।  

                                                           
* दोस्रो संशोधनद्वािा संशोधन । 
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  @(४) प्रदेश िा स्थानीर् तिले विशषे अनदुानबाट कार्ायन्िर्न भर्ििेका 
आर्ोजना/कार्यक्रिको कार्य सम्पन्न प्रधतिेदन पेश गिेपधछ िार त्र्स्तो 
आर्ोजना/कार्यक्रिको अजन्ति वकस्ता बापतको िकि सम्बजन्धत प्रदेश िा स्थानीर् 
तिलाई उपलधध गिार्ने छ । 

7. विशषे अनदुान प्रदान नगरिनाेः र्स कार्यविधधिा अन्र्र जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापधन 
नेपाल सिकािले देिार्का विषर् िा प्रकृधतका आर्ोजना/कार्यक्रिका लाधग प्रदेश िा 
स्थानीर् तिलार्य विशेष अनदुान प्रदान गने छैनाः… 

(क) तलब भत्ता, िसलन्द लगार्तका साधािण खचय तथा ऋण भकु्तानी, 
(ख) कुनै िाजनीधतक िा धाधियक सिूि विशेषको वित िा स्िाथय ििेको 

आर्ोजना/कार्यक्रि, 
(ग)   िाताििणिा प्रधतकूल प्रभाि पने प्रकृधतका आर्ोजना/कार्यक्रि , 

(घ)  प्रदेशको िकिा दश किोि रूपैर्ाा ि स्थानीर् तिको िकिा पचास लाख 
रुपैर्ााभन्दा कि कुल लागत भएका आर्ोजना/कार्यक्रि।  

8. अनदुान िकि धनकासा तथा खचय प्रकृर्ा: (१) प्रदेश िा स्थानीर् तिले विशषे अनदुान 
िकि खचय गदाय जनु आर्ोजना/कार्यक्रिको लाधग अनदुान प्राप्त भएको िो सो 
आर्ोजना/कार्यक्रििा िार खचय गनुय पनेछ। 

  (२) विशेष अनदुान बापत प्राप्त िकि उपभोक्ता सधिधत िाफय त सञ्चालन िनु े
आर्ोजना/कार्यक्रििा खचय गनय पार्ने छैन ।  

  (३) प्रदेश िा स्थानीर् तिले प्राप्त गने विशेष अनदुान बापतको िकि आफ्नो 
िावषयक कार्यक्रििा सिािेश गिी खचय गनुय पनेछ। 

  (४) प्रदेश िा स्थानीर् तिले विशेष अनदुान िकि खचय गदाय आन्तरिक 
धनर्न्रण प्रणाली अपनार्य आधथयक कार्यविधध तथा साियजधनक खरिद सम्बन्धी प्रचधलत 
कानूनको अधीनिा ििी धितव्र्र्ी ि पािदशी वकधसिले खचय गने ि त्र्स्तो खचयको 
भकु्तानी बैवङ्कग प्रणाली िाफय त गनुय पनेछ ।  

  (५) विशेष अनदुानबाट भएको खचयको प्रचधलत कानून बिोजजि आन्तरिक ि 
अजन्ति लेखापिीिण गिाउने दावर्त्ि आर्ोजना/कार्यक्रि कार्ायन्िर्न गने प्रदेश िा 
स्थानीर् तिको िनुेछ। 

9. तोवकएको अिधधधभर आर्ोजना/कार्यक्रि सम्पन्न गनुय पनेाः प्रदेश िा स्थानीर् तिले विशेष 
अनदुानबाट सञ्चाधलत आर्ोजना/कार्यक्रि दफा ४ बिोजजिको प्रस्ताििा तोवकएको 
अिधधधभर सम्पन्न गनुय पनेछ। *सो अिधधधभर आर्ोजना/कार्यक्रि सम्पन्न िनु नसकेिा 
त्र्स्तो आर्ोजना/कार्यक्रि प्रदेश िा स्थानीर् तिले आफ्नै स्रोतबाट सम्पन्न गनुय पनेछ ।  

10. िन्रालर्ले धनदेशन ददन सक्नाेः विशषे अनदुानबाट सञ्चाधलत आर्ोजना/कार्यक्रिको 
उद्देश्र् अनरुुप सञ्चालन नभएिा, काििा आिश्र्क गणुस्ति नदेजखएिा, सिर्िा कार्य 
सम्पन्न निनु े देजखएिा िा कुनै कािणले आर्ोजना/कार्यक्रि कार्ायन्िर्निा कुनै सधुाि 

                                                                                                                                                                      
@ दोस्रो संशोधनद्वािा थप । 

@ दोस्रो संशोधनद्वािा थप । 

* दोस्रो संशोधनद्वािा संशोधन । 
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गनुयपने देजखएिा िन्रालर्ले सम्बजन्धत प्रदेश िा स्थानीर् तिलाई आिश्र्क धनदेशन ददन 
सक्नेछ ि त्र्स्तो धनदेशनको पालना गनुय सम्बजन्धत प्रदेश िा स्थानीर् तिको कतयव्र् 
िनुेछ। 

11. अनगुिन तथा प्रधतिेदनाः (१) विशेष अनदुानबाट सञ्चालन िनु े आर्ोजना/कार्यक्रि 
प्रभािकािी रुपिा लजित प्रधतफल प्राप्त िनुे गिी सञ्चालन भए नभएको सम्बन्धिा 
सम्बजन्धत प्रदेश िा स्थानीर् तिले धनर्धित रुपिा अनगुिन गनुय पनेछ । 

   (२) उपदफा (१) बिोजजि प्रदेश िा स्थानीर् तिले आर्ोजना/कार्यक्रिको 
अनगुिन गिेपधछ सोको प्रधतिेदन प्रदेशको िकिा िन्रालर्, @र्ोजना आर्ोग ि नेपाल 
सिकािको सम्बजन्धत विषर्गत िन्रालर् तथा स्थानीर् तिको िकिा िन्रालर्, @र्ोजना 
आर्ोग ि  नेपाल सिकािको सम्बजन्धत विषर्गत िन्रालर् ि सम्बजन्धत जजल्ला सिन्िर् 
सधिधत सिि सिेत पेश गनुय पनेछ।   

  (३) प्रदेश िा स्थानीर् तिले आफ्नो िेरधभर विशषे अनदुानबाट सञ्चाधलत 
आर्ोजना/कार्यक्रिको प्रगधत प्रधतिेदन चौिाधसक रुपिा िन्रालर् ि नेपाल सिकािको 
सम्बजन्धत विषर्गत िन्रालर् सिि अनसूुची÷२ बिोजजिको ढााचािा पेश गनुय पनेछ।  

  (४) प्रदेश िा स्थानीर् तिले आर्ोजना/कार्यक्रि सञ्चालन गदाय कािको 
गणुस्तिको सम्बन्धिा लाभाजन्ित िगय ि सिदुार् तथा साियजधनक सनुिुार्य िाफय त 
नागरिक सिाजबाट सिेत धनगिानी गने प्रणालीको विकास गनुय पनेछ। 

12. अनदुान कट्टा तथा िोक्का गरिन:े (१) विशषे अनदुानबाट सञ्चालनिा ििेका 
आर्ोजना/कार्यक्रििा लजित उद्देश्र् अनरुुप कार्य प्रगधत िनु नसकेिा िा िन्रालर्ले 
दफा १० बिोजजि ददएको धनदेशन पालना नगिेिा िा सम्पन्न भएको काि तोवकएको 
गणुस्ति अनरुुप नभएको पार्एिा िा तोवकएको सिर्धभर काि सम्पन्न नगिेिा नेपाल 
सिकािले त्र्स्तो आर्ोजना/कार्यक्रि सञ्चालनको लाधग उपलधध गिाएको अनदुान िकि 
आगािी आधथयक िषयिरुिा प्रदान गरिने विशषे अनदुान िकिबाट कट्टा गनय िा िोक्का िाख्न 
सक्नेछ। 

  (२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापधन प्रदेश िा स्थानीर् 
तिले िन्रालर्ले िाग गिेको अिधधधभर दफा ११ बिोजजि अनगुिन तथा प्रगधत 
प्रधतिेदन पेश गिेिा, तोकेको सिर्िा कार्य सम्पन्न गिेिा िा कािको गणुस्तििा 
आिश्र्क सधुाि गने प्रत्र्ाभधूत व्र्क्त गिेिा त्र्सिी िोक्का िाखेको िकि िन्रालर्ले 
जनुसकैु बखत फुकुिा गनय सक्नेछ। 

13. आर्ोजना/कार्यक्रि सञ्चालन गने जजम्िेिािीाः विशषे अनदुानबाट सम्पन्न भएका 
आर्ोजना/कार्यक्रिको व्र्िस्थापन ि सञ्चालन गने जजम्िेिािी सम्बजन्धत प्रदेश िा 
स्थानीर् तिको िनुेछ ि त्र्स्तो आर्ोजना/कार्यक्रिको सञ्चालनको लाधग नेपाल सिकािले 
कुनै दावर्त्ि ििन गने छैन। 

 

                                                           
@ दोस्रो संशोधनद्वािा थप । 

@ दोस्रो संशोधनद्वािा थप । 
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अनसूुची-१ 

(दफा ४ को उपदफा (१) साग सम्बजन्धत) 
विशषे अनदुानको लाधग आर्ोजना/कार्यक्रि पेश गने प्रस्तािको ढााचा 

 

(१)  आर्ोजना/कार्यक्रि पेश गने प्रदेश िा स्थानीर् तिको नािाः 
(२)  ठेगानााः 
(३)  फोन/फ्र्ाक्स/र्िेलाः 
(४)  आर्ोजना/कार्यक्रिको नािाः 
(५)  आर्ोजना/कार्यक्रिको कुल लागत रुाः 
(६)  आर्ोजना/कार्यक्रिबाट लाभाजन्ित सम्भाव्र् जनसंख्र्ााः 
(७)  आर्ोजना/कार्यक्रिको सम्पन्न गनय लाग्ने सिर्ाः 

संलग्न आिश्र्क कागजातिरु (दफा ४ बिोजजिका _ 
(क)  आर्ोजना/कार्यक्रिको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न (वफजजधबधलटी स्टिी) प्रधतिेदन, 
(ख)  आर्ोजना/कार्यक्रिको ड्रर्ङ्ग, धिजार्न, स्पेधसवफकेशन सवितको विस्ततृ विििण,  
(ग)  प्रदेश िा स्थानीर् तिले विशेष अनदुान िाग गने सम्बन्धिा गिेको धनणयर्को प्रधतधलवप,  
(घ)  आर्ोजना/कार्यक्रिबाट प्राप्त िनुे िापन र्ोग्र् प्रधतफल िा लाभको अनिुाधनत विििण, 

(ङ)  आर्ोजना/कार्यक्रिको स्िीकृत प्रािजम्भक िाताििणीर् पिीिण िा िाताििणीर् प्रभाि 
िूल्र्ाङ्कन प्रधतिेदन, 

*(च)  र्ोजना आर्ोगले तोकेका अन्र् विििण तथा कागजात। 

 

सजचि/ प्रिखु प्रशासकीर् अधधकृतको,– 

दस्तखताः  
पदाः 
धिधताः 

                                                           
* दोस्रो संशोधनद्वािा संशोधन । 
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अनसूुची÷२ 

 (दफा ११ को उपदफा (३) साग सम्बजन्धत) 

प्रगधत प्रधतिेदनको ढााचा 
 

आर्ोजना/कार्यक्रि कार्ायन्िर्न गने प्रदेश िा स्थानीर् तिको  नाि: 

ठेगाना: 
सम्पकय  नं:  

क्र 
सं 

आर्ोजना/कार्यक्रि
को नाि 

आर्ोजना/कार्यक्र
ि सञ्चालन 
भएको स्थान 

स्िीकृत 
बजेट 

……..अिधधको 
लि 

……..अिधध
को प्रगधत 

कैवफर्त 

भौतक  वित्तीर् भौधतक  वित्तीर्  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

    तर्ाि गने              प्रिाजणत गने 

 

  


