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सभऩूयक अनङ्टदान सम्फन्धी कामयङ्जिङ्झध,207५ 
 

प्रस्तािना  ्प्रदेश िा स्थानीम तहराई ऩूिायधाय ङ्जिकास सम्फन्धी आमोजना /कामयक्रभ कामायन्िमन गनय 
सभऩूयक अनङ्टदान प्रदान गने सम्फन्धभा आिश्मक व्मिस्था गनय िान्छनीम बएकोरे,  

 अन्तय…सयकायी ङ्जित्त व्मिस्थाऩन ऐन , 2074 को दपा १० को उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ  
नेऩार सयकायरे देहामको कामयङ्जिङ्झध फनाएको छ। 

1. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (1) मस कामयङ्जिङ्झधको नाभ "सभऩूयक अनङ्टदान सम्फन्धी कामयङ्जिङ्झध, 
207५" यहेको छ। 

(2) मो कामयङ्जिङ्झध तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ। 

2.  ऩङ्चयबाषा: ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयङ्जिङ्झधभा,— 

(क)  "ऐन" बङ्ङारे अन्तय…सयकायी ङ्जित्त व्मिस्थाऩन ऐन, 207४ सम्झनङ्ट ऩछय। 

(ख)  "प्रदेश" बङ्ङारे नेऩारको सॊङ्जिधानको अनङ्टसूची÷4 फभोङ्ञजभका प्रदेश सम्झनङ्ट 
ऩछय। 

(ग)  "भन्रारम" बङ्ङारे नेऩार सयकाय, अथय भन्रारम सम्झनङ्ट  ऩछय। 

(घ)  "स्थानीम तह" बङ्ङाेेरे गाउॉऩाङ्झरका, नगयऩाङ्झरका, उऩ-भहानगयऩाङ्झरका िा 
भहानगयऩाङ्झरका सम्झनङ्ट  ऩछय। 

(ङ)  "सभऩूयक अनङ्टदान" बङ्ङारे ऐनको दपा 10 फभोङ्ञजभको सभऩूयक अनङ्टदान 
सम्झनङ्ट ऩछय।   

(च)  "सङ्झभङ्झत"  बङ्ङारे दपा  ५ फभोङ्ञजभको आमोजना /कामयक्रभ छनौट सङ्झभङ्झत 
सम्झनङ्ट ऩछय। 

3. सभऩूयक अनङ्टदान प्रदान गङ्चयने ऺेर् नेऩार सयकायरे प्रदेश िा स्थानीम तहफाट कामायन्िमन 
गङ्चयने देहामका बौङ्झतक ऩूिायधाय ङ्जिकास सम्फन्धी आमोजना /कामयक्रभको राङ्झग सभऩूयक 
अनङ्टदान प्रदान गनय सक्नेछ:÷ 

(क)  स्थानीम, ग्राभीण िा कृङ्जष सडक, जर भागय, सहयी सडक िा प्रदेश 
रोकभागयसॉग सम्फङ्ञन्धत सडक आमोजना/कामयक्रभ, 

(ख)  निीनतभ प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग गयी प्रदेश िा स्थानीम तहफाट कामायन्िमन गङ्चयने 
ङ्झसॊचाई आमोजना/कामयक्रभ,   

(ग) ङ्जिद्यङ्टत सेिाफाट िङ्ञित यहेका तथा  याङ्जिम प्रसायण राइनको ऩहङ्टॉच नबएको 
ऺेरभा ङ्जिद्यङ्टत सेिा उऩरब्ध गयाउने उद्देश्मरे प्रदेश िा स्थानीम तहफाट 
कामायन्िन हङ्टने ङ्जिद्यङ्टत उत्ऩादन तथा प्रसायण आमोजना/कामयक्रभ,    

(घ)  भझौरा तथा ठूरा ऩङ्टर ङ्झनभायण सम्फन्धी आमोजना /कामयक्रभ,   

(ङ)  खानेऩानी आमोजना /कामयक्रभ,   

(च)  प्रदेश ङ्जिश्व ङ्जिद्यारम , ङ्जिद्यारम बिन ङ्झनभायण जस्ता शैङ्ञऺक ऩूिायधाय ङ्झनभायण 
सम्फन्धी आमोजना/कामयक्रभ,   
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(छ)  स्िास््म चौकी , अस्ऩतार तथा सोसॉग सम्फङ्ञन्धत आिश्मक ऩूिायधाय ङ्झनभायण 
आमोजना/कामयक्रभ,   

 

(ज)  ग्राभीण ऺेरभा एकीकृत िस्ती ङ्जिकासका राङ्झग कामायन्िमन गङ्चयने नभूना 
आिास आमोजना/कामयक्रभ,   

(झ)   कृङ्जष उऩजको बण्डायण गहृ तथा ङ्ञशत गहृहरु, 

(ञ)   स्थानीम तहफाट ङ्झनभायणहङ्टने तह य िडा कामायरम यहने बिनहरु, 

(ट) सौमय , िामङ्ट रगामतका िैकङ्ञपऩक उजाय उत्ऩादन सॊग सम्िङ्ञन्धत 
आमोजना/कामयक्रभ, 

(ठ) नङ्जिन प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग गयी पोहोयभैराको प्रशोधन य व्मिस्थाऩन गने 
आमोजना/कामयक्रभ, 

(ड) िन   तथा िाताियण सॊयऺण सम्िन्धी आमोजना/कामयक्रभ । 

4. सभऩूयक अनङ्टदान भाग गने् (१) प्रदेश िा स्थानीम तहरे सभऩूयक अनङ्टदान भाग गदाय प्रदेश 
िा स्थानीम तह  आपैरे िा ङ्झनजी ऺेरसॉगको साझेदायीभा आमोजना /कामयक्रभ कामायन्िमन गने 
हो सो कङ्ट याको मङ्जकन गयी अनङ्टदान भाग गनङ्टय ऩनेछ। 

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टदान भाग गदाय नेऩार सयकाय िा प्रदेश िा स्थानीम 
तहरे अन्म स्रोतफाट कामायन्िमन गने आमोजना /कामयक्रभ य हार सिारनभा यहेका 
आमोजना/कामयक्रभ सॉग दोहोयो नऩने गयी प्रत्मेक आङ्झथयक िषयको ऩौष भसान्तङ्झबर अनङ्टसूची …1 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा भन्रारमसभऺ प्रस्ताि ऩेश गनङ्टय ऩनेछ।  

 तय आङ्झथयक फषय २०७५।७६ को हकभा भॊङ्झसय भसान्तङ्झबर प्रस्ताि ऩेश गनङ्टय 
ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेश गङ्चयने प्रस्तािभा देहामका ङ्जिषमहरु स्ऩष्ट रूऩभा 
खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ्÷  

(क)  आमोजना /कामयक्रभ कामायन्िमन गनङ्टय ऩने आिश्मकता य   
       प्राथङ्झभकता को ऩङ्टष्ट्ाॉइय,  

(ख)  आमोजना /कामयक्रभको सॊबाव्मता अध्ममन (ङ्जपङ्ञजङ्झफङ्झरटी स्टडी) 
प्रङ्झतिेदन, 

(ग)  आमोजना /कामयक्रभको कङ्ट र रागत,  

(घ)  मो आमोजना /कामयक्रभफाट प्राप्त हङ्टने भाऩन मोग्म प्रङ्झतपर िा राब  

तथा ङ्छदगोऩना, 
(ङ)  आमोजना /कामयक्रभ कामायन्िमन गनय सक्ने ङ्जित्तीम तथा बौङ्झतक 

ऺभता िा जनशङ्ञि, 

(च)   आमोजना/कामयक्रभको ड्रइङ , ङ्झडजाइन , स्ऩेङ्झसङ्जपकेशन सङ्जहतको 
ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण, 

(छ)  आमोजना /कामयक्रभ सम्ऩङ्ङ गनय राग्ने सभम,  
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(ज)  आमोजना /कामयक्रभको प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ स्िीकृत प्रायङ्ञम्बक 
िाताियणीम ऩयीऺण िा िाताियणीम प्रबाि भूपमाङकन प्रङ्झतिेदन, 

(झ)   आमोजना/कामयक्रभ सम्ऩङ्ङ बएऩङ्झछ श्रोत ऩङ्चयचारनभा ऩङ्टग्न सक्ने 
मोगदान, 

(ञ)   एक आङ्झथयक िषय बन्दा फढी अिङ्झधको आमोजना/कामयक्रभ बए प्रत्मेक 
िषयको राङ्झग आिश्मक ऩने यकभको ङ्जिियण, 

(ट आमोजना /कामयक्रभको कङ्ट र रागतभध्मे नेऩार सयकाय य प्रदेश िा   
स्थानीम तहरे व्महोने यकभको अनङ्टऩात य त्मस्तो स्रोतको ङ्जिियण, 

(ठ) ङ्झनजी ऺेर सभेतको साझेदायीभा आमोजना /कामयक्रभ कामायन्िमन गने 
बए त्मस्तो साझेदायीको तङ्चयका य ढाॉचा, 

(ड) सभम सभमभा नेऩार सयकायरे तोकेका अन्म ङ्जिियण। 

 (४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सभऩूयक अनङ्टदान भाग गदाय आमोजना /कामयक्रभको कङ्ट र 
रागत यकभभध्मे प्रदेश िा स्थानीमतहरे व्महोने अॊश फाहेक अन्म स्रोतफाट जङ्टटाउने रगानी 
यकभको स्रोत सङ्टङ्झनङ्ञित हङ्टने आधाय सभेत ऩेश गनङ्टय ऩनेछ। 

5. आमोजना/कामयक्रभ छनौट सङ्झभङ्झत : (१) दपा   ४ फभोङ्ञजभ सभऩूयक अनङ्टदानफाट 
आमोजना/कामयक्रभ कामायन्िमन गनय प्रस्ताि बई आएभा त्मस्ता आमोजना /कामयक्रभको 
सम्फन्धभा आिश्मक छानङ्झफन गयी ङ्झसपाङ्चयस गनय भन्रारमभा देहाम फभोङ्ञजभको 
आमोजना/कामयक्रभ छनौट सङ्झभङ्झत यहनेछ:– 

(क)  सङ्ञचि, अथय भन्रारम                  —सॊमोजक 

(ख)  सहसङ्ञचि, सम्फङ्ञन्धत भहाशाखा, सङ्घीम भाङ्झभरा तथा 
 साभान्म प्रशासन भन्रारम                —सदस्म 

(ग)   सहसङ्ञचि, नेऩार सयकायका ङ्जिषमगत भन्रारम   —सदस्म 

(घ)  सहसङ्ञचि, याङ्जिम मोजना आमोग       —सदस्म 

(ङ) सहसङ्ञचि , फजेट तथा कामयक्रभ भहाशाखा,  

 अथय भन्रारम         —सदस्म सङ्ञचि                                                

(२)  सङ्झभङ्झतरे देहामको आधायभा मोजना छनौट गनङ्टय ऩनेछ्– 

(क)  आमोजना /कामयक्रभको सम्बाव्मता , कङ्ट र रागत अनङ्टभान , मोजना 
कामायन्िमन ऩिात ्प्राप्त हङ्टने उऩरब्धी, प्रङ्झतपर िा राब,  

(ख)  आमोजना /कामयक्रभ कामायन्िमनका राङ्झग आिश्मक बौङ्झतक  ऺभता  
तथा जनशङ्ञिको उऩरब्धता,  

(ग)  आमोजना /कामयक्रभ नेऩार सयकायको प्राथङ्झभकताभा ऩयेको ऺेरसॉग 
सम्फङ्ञन्धत बएको, 

(घ)  प्रदेश िा स्थानीम तहको आधायबतू ऩूिायधाय ङ्झनभायणसॉग सम्फङ्ञन्धत 
बएको,   

(ङ)   जनताको आमस्तय िृङ्जि गयी गङ्चयिी ङ्झनिायणभा मोगदान ऩङ्टग्ने,  
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(च)  योजगायी  िृङ्जि गने , 

(छ)  ङ्झनजी ऺेरसॉगको सहकामयभा कामायन्िमन गङ्चयने बए त्मस्तो सहकामय   

ङ्छदगो य बयऩदो देङ्ञखएको, 
(ज)  प्रदेश िा स्थानीम तहको मोगदानको ङ्जहस्सा धेयै बएको , 

(झ)  स्थानीम सीऩ , साधन य श्रोतको अङ्झधकतभ उऩमोग हङ्टने । 

(३) सङ्झभङ्झतरे आमोजना /कामयक्रभ छनौट गदाय उऩदपा (२) भा उपरेख गङ्चयएको 
अङ्झतङ्चयि सम्फङ्ञन्धत प्रदेश िा स्थानीम तहको जनसॊख्मा , ऺेरपर , भानि ङ्जिकास सूचकाङ्क य 
सो ऺेरको ऩूिायधाय ङ्जिकासको अिस्था सभेतको आधायभा आमोजना /कामयक्रभ छनौट गनङ्टय 
ऩनेछ।  

(४) सङ्झभङ्झतरे आगाभी आङ्झथयक िषयभा कामायन्िमन गङ्चयने आमोजना /कामयक्रभ चारङ्ट 
आङ्झथयक िषयको पागङ्टन भसान्तङ्झबर छनौट गनङ्टय ऩनेछ। 

तय आङ्झथयक िषय २०७५।७६ को हकभा चारङ्ट आङ्झथयक िषयको ऩौष भसान्तङ्झबर 
आमोजना/कामयक्रभ छनौट गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ।  

6. नेऩार सयकायरे सभऩूयक अनङ्टदान प्रदान गने्  (१ ) नेऩार सयकायरे सङ्झभङ्झतरे छनौट गयेको 
आमोजना/कामयक्रभ कामायन्िमनको राङ्झग त्मस्तो आमोजना /कामयक्रभको कङ्ट र रागत , 
आमोजना/कामयक्रभको प्रकृङ्झत, आमोजना/कामयक्रभ कामायन्िमन गनङ्टय ऩने आिश्मकता, प्राथङ्झभकता, 
आमोजना/कामयक्रभ कामायन्िमनफाट हङ्टनसक्ने उऩरब्धी , आमोजना /कामयक्रभको ङ्छदगोऩना 
सभेतको आधायभा प्रदेश िा स्थानीम तहराइय कङ्ट र रागतको अङ्झधकतभ चाङ्झरस प्रङ्झतशत 
प्रङ्झतशतसम्भ  यकभ सभऩूयक अनङ्टदान प्रदान गनय सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन ङ्झनजी ऺेरसॉगको साझेदायीभा  
ऩूिायधाय ङ्जिकास सम्फन्धी कङ्ट नै आमोजना /कामयक्रभ कामायन्िमन गङ्चयने यहेछ बने त्मस्तो 
आमोजना/कामयक्रभको कङ्ट र रागतभध्मे प्रदेश िा स्थानीम तह य ङ्झनजी ऺेररे व्महोने यकभ 
फाहेक अऩङ्टग यकभ नेऩार सयकायरे सभऩूयक अनङ्टदानको रुऩभा सम्फङ्ञन्धत प्रदेश िा स्थानीम 
तहराइय प्रदान गनय सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (१) िा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन नेऩार सयकायरे 
प्रदेश िा स्थानीम तहभा सभऩूयक अनङ्टदान प्रदान गदाय सभऩूयक अनङ्टदानको राङ्झग ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत 
िाङ्जषयक फजेट सीभाङ्झबर यही सभऩूयक अनङ्टदान प्रदान गनङ्टय ऩनेछ।  

(४) सभऩूयक अनङ्टदानफाट कामायन्िमन हङ्टने आमोजना /कामयक्रभको राङ्झग नेऩार 
सयकायरे अनङ्टदान ङ्छदॉदा सम्िङ्ञन्धत प्रदेश य स्थानीम तहफाट उि आमोजना/कामयक्रभभा बएको 
खचयको सोधबनायको रुऩभा उऩरब्ध गयाउनेछ।   

(५) सभऩूयक अनङ्टदानफाट कामायन्िमनभा यहेका आमोजना /कामयक्रभको कामयसम्ऩङ्ङ 
बएऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत प्रदेश िा स्थानीम तहरे कामयसम्ऩङ्ङ प्रङ्झतिेदन सङ्जहत अङ्ञन्तभ ङ्जकस्ता 
ङ्झनकासाको राङ्झग भन्रारमभा रेखी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।  
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7. सभऩूयक अनङ्टदान प्रदान नगङ्चयने् मस कामयङ्जिङ्झधभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
नेऩार सयकायरे देहामका ङ्जिषम िा प्रकृङ्झतका आमोजना /कामयक्रभको राङ्झग सभऩूयक अनङ्टदान 
प्रदान गने छैन्… 

(क) तरफ बत्ता, भसरन्द रगामतका साधायण खचय तथा ऋण ब ङ्टिानी, 
(ख) कङ्ट नै याजनीङ्झतक िा धाङ्झभयक सभूह ङ्जिशेषको ङ्जहत िा स्िाथय यहेको  

आमोजना/कामयक्रभ, 
(ग)  िाताियणभा प्रङ्झतकूर प्रबाि ऩने प्रकृङ्झतका आमोजना/कामयक्रभ , 

(घ) प्रदेशको हकभा दश कयोड रूऩैमाॉ य स्थानीम तहको हकभा एक कयोड 
रुऩैमाॉबन्दा कभ कङ्ट र रागत बएका आमोजना/कामयक्रभ।  

8. भध्मकारीन खचय सॊयचनाभा सभािेश गनङ्टय ऩने : प्रदेश िा स्थानीम तहरे सभऩूयक अनङ्टदानफाट 
कामायन्िमन गने आमोजना/कामयक्रभराई ऐनको दपा १७ फभोङ्ञजभ तमाय गनङ्टय ऩने भध्मकारीन 
खचय सॊयचनाभा सभािेश गनङ्टय ऩनेछ।तय आ.ि. २०७५।७६ भा सॊचारन हङ्टने 
आमोजना/कामयक्रभ सभािेश गनङ्टयऩने छैन ।  

9. अनङ्टदान यकभ खचय गने प्रकृमा : (१) प्रदेश िा स्थानीम तहरे सभऩूयक अनङ्टदान यकभ खचय 
गदाय जङ्टन आमोजना/कामयक्रभको राङ्झग अनङ्टदान प्राप्त बएको हो सो आमोजना /कामयक्रभभा भार 
खचय गनङ्टय ऩनेछ। 

(२) सभऩूयक अनङ्टदान फाऩत प्राप्त यकभ उऩबोिा सङ्झभङ्झत भापय त सिारन हङ्टने 
आमोजना/कामयक्रभभा खचय गनय ऩाइने छैन ।  

(३) प्रदेश िा स्थानीम तहरे प्राप्त गने सभऩूयक अनङ्टदान फाऩतको यकभ आफ्नो िाङ्जषयक 
कामयक्रभभा सभािेश गयी खचय गनङ्टय ऩनेछ। 

(४) प्रदेश िा स्थानीम तहरे सभऩूयक अनङ्टदान यकभ खचय गदाय आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण 
प्रणारी अऩनाइय आङ्झथयक कामयङ्जिङ्झध तथा साियजङ्झनक खङ्चयद सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानूनको अधीनभा 
यही ङ्झभतव्ममी य ऩायदशी ङ्जकङ्झसभरे खचय गने य त्मस्तो खचयको ब ङ्टिानी फैङ्जङ्कग प्रणारी भापय त 
गनङ्टय   ऩनेछ ।  

 (५) सभऩूयक अनङ्टदान फाट बएको खचय को प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ आन्तङ्चयक य 
अङ्ञन्तभ रेखाऩयीऺण गयाउने दाङ्जमत्ि आमोजना/कामयक्रभ कामायन्िमन गने  प्रदेश िा स्थानीम 
तहको हङ्टनेछ। 

10. तोङ्जकएको अिङ्झधङ्झबर आमोजना /कामयक्रभ कामायन्िमन गनङ्टय ऩने : प्रदेश िा स्थानीम तहरे  
सभऩूयक अनङ्टदानफाट सिाङ्झरत आमोजना /कामयक्रभ दपा ४ फभोङ्ञजभको प्रस्तािभा तोङ्जकएको 
अिङ्झधङ्झबर सम्ऩङ्ङ गनङ्टय ऩनेछ। सो अिङ्झधङ्झबर आमोजना /कामयक्रभ सम्ऩङ्ङ नबएभा फाॉकी 
कामयको राङ्झग थऩ अनङ्टदान यकभ ङ्झनकासा ङ्छदइने छैन।  

11. भन्रारमरे ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्ने्  (१) सभऩूयक अनङ्टदानफाट सिाङ्झरत आमोजना /कामयक्रभको 
उद्देश्म अनङ्टरुऩ सिारन नबएभा , काभभा आिश्मक गङ्टणस्तय नदेङ्ञखएभा , सभमभा कामय सम्ऩङ्ङ 
नहङ्टने देङ्ञखएभा िा कङ्ट नै कायणरे आमोजना/कामयक्रभ कामायन्िमनभा कङ्ट नै सङ्टधाय गनङ्टयऩने देङ्ञखएभा 
भन्रारमरे सम्फङ्ञन्धत प्रदेश िा स्थानीम तहराई आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ । 
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(२) कङ्ट नै ऩूिायधाय ङ्झनभायण सम्िन्धी आमोजना /कामयक्रभको काभ सम्ऩङ्ङ बएको तय रङ्टङ्जट 
सच्माउने अिङ्झध (ङ्झडपेक्ट रामङ्झफङ्झरङ्जट ङ्जऩङ्चयमड) िा ङ्झनित अिङ्झध ऩूया नहङ्टॉदै काभको 
गङ्टणस्तयभा ह्रास आएको ऩाइएभा भन्रारमरे सोको छानङ्झफन गयी सम्फङ्ञन्धत ऩऺराइय 
आिश्मक भभयत सॊबाय िा सङ्टधायका राङ्झग ङ्झनदेशन ङ्छदन    सक्नेछ । 

(३) भन्रारमरे उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभ ङ्छदएको ङ्झनदेशनको ऩारना गनङ्टय 
सम्फङ्ञन्धत प्रदेश िा स्थानीम तहको कतयव्म हङ्टनेछ ।  

12. अनङ्टगभन तथा प्रङ्झतिेदन्  (१) सभऩूयक अनङ्टदानफाट कामायन्िमन हङ्टने आमोजना /कामयक्रभ 
प्रबािकायी रुऩभा रङ्ञऺत प्रङ्झतपर प्राप्त हङ्टने गयी कामायन्िमन बए नबएको सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत 
प्रदेश िा स्थानीम तहरे ङ्झनमङ्झभत रुऩभा अनङ्टगभन गनङ्टय ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रदेश िा स्थानीम तहरे आमोजना /कामयक्रभको अनङ्टगभन 
गयेऩङ्झछ सोको प्रङ्झतिेदन प्रदेशको हकभा भन्रारम , नेऩार सयकायको सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमगत 
भन्रारम तथा स्थानीम तहको हकभा भन्रारम , नेऩार सयकायको सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमगत 
भन्रारम य सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजपरा सभन्िम सङ्झभङ्झत सभऺ सभेत ऩेश गनङ्टय ऩनेछ।   

(३) प्रदेश िा स्थानीम तहरे आफ्नो ऺेरङ्झबर सभऩूयक अनङ्टदानफाट कामायन्िमन 
गङ्चयएको आमोजना/कामयक्रभको प्रगङ्झत प्रङ्झतिेदन चौभाङ्झसक रुऩभा भन्रारम य नेऩार सयकायको 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमगत भन्रारम सभऺ अनङ्टसूची÷२ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ऩेश गनङ्टय ऩनेछ। 

(४) प्रदेश िा स्थानीम तहरे आमोजना/कामयक्रभ कामायन्िमन  गदाय काभको गङ्टणस्तयको 
सम्फन्धभा राबाङ्ञन्ित िगय य सभङ्टदाम तथा साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाइय भापय त नागङ्चयक सभाजफाट 
सभेत ङ्झनगयानी गने प्रणारीको ङ्जिकास गनङ्टय ऩनेछ। 

13. अनङ्टदान कट्टा िा योक्का गनय सङ्जकने : (१) सभऩूयक अनङ्टदानफाट सिारनभा यहेका 
आमोजना/कामयक्रभभा रङ्ञऺत उद्देश्म अनङ्टरुऩ कामय प्रगङ्झत हङ्टन नसकेभा िा भन्रारमरे दपा 
११ फभोङ्ञजभ ङ्छदएको ङ्झनदेशन ऩारना नगयेभा िा सम्ऩङ्ङ बएको काभ तोङ्जकएको गङ्टणस्तय 
अनङ्टरुऩ नबएको ऩाइएभा िा तोङ्जकएको सभमङ्झबर काभ सम्ऩङ्ङ नगयेभा नेऩार सयकायरे त्मस्तो 
मोजना सिारनको राङ्झग उऩरब्ध गयाएको अनङ्टदान यकभ आगाभी आङ्झथयक िषयहरुभा प्रदान 
गङ्चयने सभऩूयक अनङ्टदान यकभफाट कट्टा गनय िा यकभ योक्का याख्न सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन प्रदेश िा स्थानीम तहरे 
भन्रारमरे भाग गयेको अिङ्झधङ्झबर दपा १२ फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन तथा प्रगङ्झत प्रङ्झतिेदन ऩेश 
गयेभा, तोकेको सभमभा कामय सम्ऩङ्ङ गयेभा िा काभको गङ्टणस्तयभा आिश्मक सङ्टधाय गने 
प्रत्माबङू्झत व्मि गयेभा त्मसयी योक्का याखेको यकभ भन्रारमरे जङ्टनसङ्टकै फखत पङ्ट कङ्ट िा गनय 
सक्नेछ। 

14. आमोजना/कामयक्रभको सिारन गने ङ्ञजम्भेिायी : सभऩूयक अनङ्टदानफाट सम्ऩङ्ङ बएका 
आमोजना/कामयक्रभको व्मिस्थाऩन तथा सिारन गने ङ्ञजम्भेिायी सम्फङ्ञन्धत प्रदेश िा स्थानीम 
तहको हङ्टनेछ य त्मस्तो आमोजना /कामयक्रभको सिारनको राङ्झग नेऩार सयकायरे कङ्ट नै दाङ्जमत्ि 
िहन गने छैन। 
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अनङ्टसूची-१ 

(दपा ४ को उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
सभऩूयक अनङ्टदान प्रस्ताि गने पायभ  

 

(१)  अनङ्टदान भाग गने प्रदेश िा स्थानीम तहको नाभ  ्

(२)  ठेगाना् 
(३)  सम्ऩकय  पोन/फ्माक्स/इभेर  ्

(४)  आमोजना /कामयक्रभको नाभ् 
(५)   आमोजना/कामयक्रभ कामान्ियमन गने स्थान् 
(६)  आमोजना /कामयक्रभको अनङ्टभाङ्झनत कङ्ट र रागत  ्

(७)  आमोजना /कामयक्रभफाट राबाङ्ञन्ित हङ्टने सम्बाङ्जित जनसॊख्मा  ्
(८)  आमोजना /कामयक्रभ सम्ऩङ्ङ गनय राग्ने अनङ्टभाङ्झनत सभम  ्

(९)  आमोजना /कामयक्रभको कङ्ट र रागतभा प्रदेश िा स्थानीम तहको रगानीको ङ्जहस्सा िा यकभ  ्

(१०)  आमोजना/कामयक्रभ कामन्ियमनभा ङ्झनजी ऺेर, सहकायी तथा अन्म गैय सयकायी ऺेरको 
सहबाङ्झगता  यहने बए सोको अनङ्टऩात िा ङ्जहस्सा यकभ् 

(११)  नेऩार सयकायरे सभऩूयक अनङ्टदान भापय त व्महोने प्रस्ताङ्जित यकभ  ्

(१२)  सॊरग्न आिश्मक कागजातहरु – 

(क)  आमोजना /कामयक्रभको सॊबाव्मता अध्ममन (ङ्जपङ्ञजङ्झफङ्झरङ्जट स्टडी) प्रङ्झतिेदन, 

(ख)  आमोजना /कामयक्रभको ड्रइङ, ङ्झडजाइन, स्ऩेङ्झसङ्जपकेशन सङ्जहतको ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण, 
(ग)  प्रदेश िा स्थानीम तहरे सभऩूयक अनङ्टदान भाग गने सम्फन्धभा गयेको ङ्झनणयमको 

प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,   
(घ)  आमोजना /कामयक्रभफाट प्राप्त हङ्टने भाऩन मोग्म प्रङ्झतपर िा राबको अनङ्टभाङ्झनत 

ङ्जिियण, 

(ङ)  प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ आमोजना /कामयक्रभको प्रायङ्ञम्बक िाताियणीम ऩयीऺण िा 
िाताियणीम प्रबाि भूपमाङ्कन प्रङ्झतिेदन, 

(च)   भन्रारमरे तोकेका अन्म ङ्जिियण कागजातहरु ।  
सङ्ञचि / प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतको,– 
दस्तखत्  
ऩद् 
ङ्झभङ्झत् 
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अनङ्टसूची…२ 

 (दपा १२ को उऩदपा (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

प्रगङ्झत प्रङ्झतिेदनको ढाॉचा 
 

आमोजना/कामयक्रभ सिारन गने प्रदेश िा स्थानीम तहको नाभ: 

ठेगाना: 
सम्ऩकय  नॊ:  
क्र 
सॊ 

मोजना तथा 
कामयक्रभको 

नाभ 

आमोजना/कामयक्रभ 
सिारन बएको 

स्थान 

स्िीकृत 
फजेट 

……..अिङ्झधको 
रऺ 

……..अिङ्झधको 
प्रगङ्झत 

कैङ्जपमत 

बौङ्झतक  ङ्जित्तीम बौङ्झतक  ङ्जित्तीम  
         
         
         

 
 
 
 

       तमाय गने          प्रभाङ्ञणत गने  

 

२०७५।०७।२९ को भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को फैठकफाट स्िीकृत 

  
 


