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प्रदेश समपूरक अनदुान सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यहिधध, 2076 

प्रस्तािना: प्रदेश सरकारबाट स्थानीर् तिमा हित्तीर् िस्तान्तरण गने कार्यलाई थप व्र्िश्चस्थत बनाउन िान्छनीर् 
भएकोले हित्तीर् िस्तान्तरण व्र्िस्थापन ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा (४) बमोश्चजम समपूरक अनदुान 
प्रदान गनय प्रदेश सरकारले देिार्को कार्यहिधध बनाएको छ। 

1. संश्चिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्स कार्यहिधधको नाम "प्रदेश समपूरक अनदुान सम्बन्धी (पिलो संशोधन) 
कार्यहिधध,२०७6" रिेको छ। 

(२) र्ो कार्यहिधध तरुुन्त प्रारम्भ िनुेछ। 

2. पररभाषा : हिषर् िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स कार्यहिधधमा, 
(क)  “ऐन” भन्नाले हित्तीर् िस्तान्तरण व्र्िस्थापना ऐन,२०७५ सम्झन ुपछय। 
(ख) “मन्रालर्” भन्नाले प्रदेश आधथयक माधमला तथा र्ोजना मन्रालर् सम्झनपुछय । 
(ग)  “प्रदेश” भन्नाले सदुरुपश्चिम प्रदेश सम्झन ुपछय। 
(घ)  “स्थानीर् ति” भन्नाले गाउँपाधलका िा नगरपाधलका िा उपमिानगरपाधलका िा 

मिानगरपाधलका सम्झनपुछय। 
(ङ)  “समपूरक अनदुान” भन्नाले हित्तीर् िस्तान्तरण व्र्िस्थापन ऐन, २०७५ को दफा ६ 

िमोश्चजमको अनदुान सम्झन ुपछय। 

३. समपूरक अनदुान प्रदान गररने िरे र सीमा: (१) प्रदेश सरकारले स्थानीर् तिबाट सञ्चालन गररने देिार्का 
पूिायधार हिकास सम्िन्धी र्ोजना िा कार्यक्रमको लाधग समपूरक अनदुान प्रदान गनय सक्नेछ:- 

(क)  स्थानीर् ग्रामीण िा कृहष सडक, जलमागय, सिरी सडकसंग सम्बश्चन्धत आर्ोजना िा 
कार्यक्रम, 

(ख)  निीनतम प्रहिधधको प्रर्ोग गरी कार्ायन्िर्न गररने धसंचाई आर्ोजना िा कार्यक्रम, 
 (ग)  हिद्यतुसेिाबाट बश्च चत रिेका तथा राहिर् प्रसारण लाइनको पिुँच नभएको िेरमा 

हिद्यतु सेिा उपलब्ध गराउन ेउद्देश्र्ले कार्यन्िर्न िनुे हिद्यतु उत्पादन तथा प्रसारण 
आर्ोजना िा कार्यक्रम, 

(घ)  स्थानीर् स्तरका सामदुाहर्क क्र्ाम्पस, प्राहिधधक हिद्यालर् तथा अन्र् हिद्यालर् भिन 
धनमायण जस्ता शैश्चिक पूिायधार धनमायण सम्बन्धी आर्ोजना िा कार्यक्रम, 

(ङ)  पलुपलेुसा तथा झोलङु्ग ेपलु नभएको कारणबाट आिागमनमा कठिनाई व्र्िोरररिेका 
िेर िा समदुार्मा सिज आिागमन सहुिधा परु् र्ाउनको लाधग सञ्चालन गररन े पूल 
तथा झोलङु्गे पलु सम्बन्धी आर्ोजना िा कार्यक्रम, 
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(च)  पर्यटन, खेलकुद सम्बन्धी पूिायधार हिकासको िेरमा लगानी प्रिर्द्यन िनु ेसम्भािना 
देश्चखएका िेर, 

(छ) स्िास््र् चौकी, अस्पताल तथा सोसँग सम्बश्चन्धत आिश्र्क पूिायधार धनमायण आर्ोजना िा 
कार्यक्रम, 

(ज) कृहष उपजको भण्डारण गिृ तथा श्चशत गिृिरु, 
(झ) स्थानीर् तिको लाधग आिश्र्क पने िडा कार्ायलर् रिने भिनिरु, 
(ञ) सौर्य, िार् ुलगार्तका िैकश्चपपक उजाय उत्पादनसंग सम्बश्चन्धत आर्ोजना िा कार्यक्रम, 
(ट) नहिन प्रहिधधको प्रर्ोग गरी फोिोरमैलाको प्रशोधन र व्र्िस्थापन गने आर्ोजना िा 

कार्यक्रम, 
(ि) बन तथा िातािारण संरिण सम्बन्धी आर्ोजना िा कार्यक्रम । 

(२) उपदफा (१) िमोश्चजम समपूरक अनदुान प्रदान गदाय जनसंख्र्ा, िरेफल, मानि हिकास सूचकाङ्कको 
अिस्था, आधथयक पछौटेपन लगार्तका हिषर्लाई समते आधार धलन ुपनेछ। 

(३) दफा (३) मा स्थानीर् तिले समपूरक अनदुानका लाधग आर्ोजना/कार्यक्रम प्रस्ताि गदाय त्र्स्तो 
आर्ोजना/कार्यक्रमको कूल लागत अनमुान देिार् बमोश्चजमको बजेट सीमा धभर रिेको िनु ुपनेछ:-  

(क) गाउँपाधलकाबाट कार्ायन्िर्न िनुे एक िहषयर् आर्ोजना/कार्यक्रमको कूल लागत अनमुान २५ 
लाख रुपैर्ाँ देश्चख ४० लाख रुपैंर्ाँसम्म, 

(ख) गाउँपाधलकाबाट कार्ायन्िर्न िनुे बििुहषयर् (तीन िषयमा सम्पन्न िनुे) आर्ोजना/कार्यक्रमको 
कूल लागत अनमुान ४० लाख रुपैंर्ा भन्दा बढी २ करोड रुपैंर्ासम्म  

(ग) नगरपाधलकाबाट कार्ायन्िर्न िनुे एक िहषयर् आर्ोजना/कार्यक्रमको कूल लागत अनमुान ३५ 
लाख रुपैंर्ा देश्चख  ५० लाख रुपैंर्ा सम्म, 

(घ) नगरपाधलकाबाट कार्ायन्िर्न िनुे बििुहषयर् (तीन िषयमा सम्पन्न िनुे) आर्ोजना/कार्यक्रमको 
कूल लागत अनमुान ५० लाख रुपैंर्ा भन्दा बढी ३ करोड रुपैंर्ा सम्म, 

(ङ)  उप-मिानगरपाधलकाबाट कार्ायन्िर्न िनु े एक िहषयर् आर्ोजना/कार्यक्रमको कूल लागत 
अनमुान पचित्तर लाख रुपैंर्ा देश्चख १ करोड रुपैंर्ा सम्म, 

(च) उप-मिानगरपाधलकाबाट कार्ायन्िर्न िनु े बििुहषयर् (तीन िषयमा सम्पन्न िनुे) 
आर्ोजना/कार्यक्रमको कूल लागत अनमुान १ करोड रुपैंर्ा भन्दा बढी ५ करोड रुपैंर्ा सम्म, 

 
(४) उपदफा (४) मा उपदफा (३) बमोश्चजम आर्ोजना/कार्यक्रम प्रस्ताि गदाय त्र्स्तो 

आर्ोजना/कार्यक्रम बढीमा ३ िषय धभर सम्पन्न गने गरी प्रस्ताि गनुय पनेछ। 

४. समपूरक अनदुान माग गने : (१) स्थानीर् तिले समपूरक अनदुान माग गदाय प्रदेश िा स्थानीर् ति 
आफैले िा धनजी िरेसंगको साझेदारीमा आर्ोजना िा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गने िो सो कुराको र्हकन 
गरी अनदुान माग गनुय पनेछ । 
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(2) उपदफा (१) बमोश्चजम अनदुान माग गदाय स्थानीर् तिले अन्र् स्रोतबाट कार्ायन्िर्न गने आर्ोजना 
िा कार्यक्रम र िाल संचालनमा रिेका आर्ोजना िा कार्यक्रमसँग दोिोरो नपने गरी प्रत्र्ेक आधथयक िषयको 
पौष मसान्तधभर अनसूुची -१ बमोश्चजमको ढाँचामा मन्रालर्समि प्रस्ताि पेश गनुय पनेछ। 

तर आधथयक बषय २०७6/०७7 को िकमा मंधसर मसान्तधभर प्रस्ताि पेश गनय काधतयक मसान्तधभर 
सूचना जारी गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम पेश गररने प्रस्तािमा देिार्का हिषर्िरु स्पष्ट रुपमा खलुाउन ुपनेछ । 
(क) आर्ोजना िा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गनुयपने आिश्र्कता र प्राथधमकताको पषु्ट्याइ,  

(ख) आर्ोजना िा कार्यक्रमको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न (हफश्चजधबधलटी स्टडी) प्रधतिदेन, 

(ग) आर्ोजना िा कार्यक्रमको कूल लागत, 

(घ) आर्ोजना िा कार्यक्रमबाट प्राप्त िनुे मापन र्ोग्र् प्रधतफल िा लाभ तथा ठदगोपना, 

(ङ) आर्ोजना िा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गनय सक्ने हित्तीर् तथा भौधतक िमता िा जनशश्चि, 

(च) आर्ोजना िा कार्यक्रमको ड्रइङ, धडजाइन, स्पेधसहफकेसन सहितको हिस्ततृ हििरण, 

(छ) आर्ोजना िा कार्यक्रम सम्पन्न गनय लाग्ने समर्, 

(ज) आर्ोजना िा कार्यक्रमको प्रचधलत कानून बमोश्चजम स्िीकृत प्रारश्चम्भक िातािरणीर् परीिण िा  

िातािरणीर् प्रभाि मपुर्ांकन प्रधतिदेन, 

(झ) आर्ोजना िा कार्यक्रम सम्पन्न भएपधछ स्रोत पररचालनमा पगु्न सक्ने र्ोगदन, 

(ञ) एक आधथयक िषय भन्दा बढी अिधधको आर्ोजना िा कार्यक्रम  भए प्रत्र्ेक िषयको लाधग  

आिश्र्क पने रकमको हििरण, 

(ट) आर्ोजना िा कार्यक्रमको कूल लागत मध्र् प्रदेश सरकार िा स्थानीर् तिले व्र्िोने  

रकमको अनपुात र त्र्स्तो स्रोतको हििरण, 

(ि) धनश्चज िेर समेतको साझेदारीमा आर्ोजना िा कार्यक्रम  कार्ायन्िर्न गने भए त्र्स्तो  

साझेदारीको तररका र ढाँचा, 

(ड) समर् समर्मा प्रदेश सरकारले तोकेका अन्र् हििरण। 
 

(४) उपदफा (१) बमोश्चजम समपूरक अनदुानबाट आर्ोजना िा कार्यक्रमको कूल लागत रकममध्र् े
स्थानीर् तिले व्र्िोने अंश बािेक अन्र् स्रोतबाट जटुाउने लगानी रकमको स्रोत सधुनश्चित िनुे आधार समते 
पेश गनुय पनेछ । 
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५. आर्ोजना िा कार्यक्रम छनौट सधमधत : (१) दफा ४ बमोश्चजम समपूरक अनदुानबाट आर्ोजना िा 
कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गनय प्रस्ताि भई आएमा त्र्स्ता आर्ोजना िा कार्यक्रमको सम्बन्धमा आिश्र्क 
छानहिन गरी धसफाररस गनय मन्रालर्मा देिार् बमोश्चजमको आर्ोजना िा कार्यक्रम छनौट सधमधत 
रिनछे:- 
(क) सश्चचि, आधथयक माधमला तथा र्ोजना मन्रालर्  - संर्ोजक 

(ख) सश्चचि, मखु्र्मश्चन्र तथा मश्चन्रपररषद्को कार्ायलर्  - सदस्र् 

(ग) सश्चचि, प्रदेश सरकारको हिषर्गत मन्रालर्   - सदस्र् 

(घ) उपसश्चचि, बजेट, र्ोजना तथा कार्यक्रम मिाशाखा,  

आधथयक माधमला तथा र्ोजना मन्रालर्    -सदस्र् सश्चचि  

(2) सधमधतले देिार्का आधारमा र्ोजना छनौट गनुय पनेछ: - 

 (क) आर्ोजना िा कार्यक्रम सम्भाव्र्ता, कूल लागत अनमुान, र्ोजना कार्ायन्िर्न पिात प्राप्त िनु े
उपलब्धी, प्रधतफल िा लाभ, 

 (ख) आर्ोजना िा कार्यक्रम कार्ायन्िर्नका लाधग आिश्र्क भौधतक िमता तथा जनशश्चिको 
उपलब्धता, 

 (ग) प्रदेश सरकारको प्राथधमकतामा परेको िेरसंग सम्बश्चन्धत आर्ोजना िा कार्यक्रम, 

 (घ) स्थानीर् तिको आधारभतू पूिायधार धनमायणसंग सम्बश्चन्धत आर्ोजना िा कार्यक्रम, 

 (ङ) जनताको आर्स्तर िृहर्द् गरी गररिी धनिारणमा र्ोगदान पगु्ने आर्ोजना िा कार्यक्रम, 

 (च) रोजगारी िृहर्द् गने आर्ोजना िा कार्यक्रम, 

 (छ) धनजी िेरसँगको सिकार्यमा कार्ायन्िर्न गररने ठदगो र भरपदो आर्ोजना िा कार्यक्रम, 

 (ज) स्थानीर् तिको र्ोगदानको हिस्सा धेरै भएको आर्ोजना िा कार्यक्रम, 

 (झ) स्थानीर् सीप, साधन र स्रोतको अधधकतम उपर्ोग िनुे आर्ोजना िा कार्यक्रम। 

(३) सधमधतले आर्ोजना िा कार्यक्रम छनौट गदाय उपदफा (२) मा उपलेख गररएको अधतररि 

सम्बश्चन्धत स्थानीर् तिको जनसंख्र्ा, िेरफल, मानि हिकास सूचकांक र सो िेरको पूिायधार हिकासको 

अिस्था समेतको आधारमा आर्ोजना िा कार्यक्रम छनौट गनुय पनेछ। 
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(४) सधमधतले आगामी आधथयक िषयमा कार्ायन्िर्न गररने आर्ोजना िा कार्यक्रम चाल ुआधथयक िषयको 
फागनु मसान्तधभर छनौट गनुय पनेछ। 

तर आधथयक िषय २०७६/७७ को िकमा चाल ुआधथयक िषयको पौष मसान्तधभर आर्ोजना िा कार्यक्रम 

छनौट गररसक्न ुपनेछ। । 

६. प्रदेश सरकारले समपूरक अनदुान प्रदान गने: (१) दफा (५) बमोश्चजमको सधमधतले छनौट गरेको आर्ोजना 
िा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न लाधग त्र्स्तो आर्ोजना िा कार्यक्रमको कूल लागत, आर्ोजना िा कार्यक्रमको 
प्रकृधत, आर्ोजना िा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गनुयपने आिश्र्कता, प्राथधमकता, आर्ोजना िा कार्यक्रमबाट 
िनुसक्ने उपलब्धी, आर्ोजना िा कार्यक्रमको ठदगोपना समेतको आधारमा स्थानीर् तिलाई कुल लागतको 
अधधकतम पचास प्रधतशतसम्म रकम समपूरक अनदुान प्रदान गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापधन धनजी िेरसंगको साझेदारीमा पूिायधार हिकास 
सम्बन्धी कुनै आर्ोजना िा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गररने रिेछ भने त्र्स्तो आर्ोजना िा कार्यक्रमको कुल 
लागतमध्र्े स्थानीर् ति र धनजी िेरले व्र्िोने रकम बािेक नपगु रकम प्रदेश सरकारले समपूरक अनदुानको 
रुपमा सम्बश्चन्धत स्थानीर् तिलाई प्रदान गनय सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) िा (२) मा जनुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापधन प्रदेश सरकारले स्थानीर् तिमा समपूरक 
अनदुान प्रदान गदाय समपरुक अनदुानको लाधग हिधनर्ोश्चजत िाहषयक बजेट धसमाधभर रिी समपूरक अनदुान 
प्रदान गनुय पनेछ । 

(४) समपूरक अनदुानबाट कार्ायन्िर्न िनु ेआर्ोजना िा कार्यक्रमको लाधग प्रदेश सरकारले अनदुान ठदँदा 
सम्बश्चन्धत स्थानीर् तिबाट उि आर्ोजना िा कार्यक्रममा भएको कार्यप्रगधतको आधारमा चौमाधसक रुपमा 
रकम उपलब्ध गराउनेछ । 

(५) स्थानीर् तिले समपूरक अनदुानबाट कार्ायन्िर्नमा भइरिेका आर्ोजना िा कार्यक्रमको कार्यसम्पन्न 
प्रधतिदेन पेश गरेपधछ मार त्र्स्तो आर्ोजना िा कार्यक्रमको अश्चन्तम हकस्ता बापतको रकम सम्बश्चन्धत 
स्थानीर् तिलाई उपलब्ध गराइने छ।  

७. समपूरक अनदुान प्रदान निनुे : (१) र्स कार्यहिधधमा अन्र्र जनुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापधन प्रदेश 
सरकारले देिार्का हिषर् िा प्रकृधतका र्ोजना िा कार्यक्रमका लाधग समपूरक अनदुान उपलव्ध गने 
छैन :- 

(क) राजनीधतक दल हिशषे तथा धाधमयक उद्देश्र् पररपूधतय िनुे प्रकृधतका आर्ोजना िा कार्यक्रम, 

(ख) तलब, भत्ता, मसलन्द लगार्तका साधारण खचय तथा ऋण भिूानीका आर्ोजना िा कार्यक्रम, 

(ग) सीधमत िगय, व्र्श्चिगत तथा पाररिाररक रुपमा मार फाइदा पगु्ने प्रकृधतका आर्ोजना िा कार्यक्रम, 
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(घ) राहिर् एकता, धाधमयक, सांस्कृधतक तथा सामाश्चजक सद् भािमा खलल पगु्ने प्रकृधतका आर्ोजना िा 

कार्यक्रम, 

(ङ) घाटा बजेट पूधतय गने आर्ोजना िा कार्यक्रम, 

(च) िातािरणमा प्रधतकूल प्रभाि पने प्रकृधतका आर्ोजना िा कार्यक्रम, 

(छ) दफा ३ को उपदफा (३) मा उपलेश्चखत न्रू्नतम धसमाभन्दा कम कूल लागत अनमुान भएको 

आर्ोजना िा कार्यक्रम। 

८. मध्र्मकालीन खचय संरचनामा समािेश गनुय पने: स्थानीर् तिले समपूरक अनदुानबाट कार्ायन्िर्न गने 
आर्ोजना िा कार्यक्रमलाई अन्तर-सरकारी हित्त व्र्िस्थापन ऐन, २०७४ को दफा (१७) बमोश्चजम तर्ार 
गनुय पने मध्र्मकालीन खचय संरचनामा समािेश गनुय पनेछ । तर आ.ि. २०७६/०७७ मा संचालन िनु े
आर्ोजना िा कार्यक्रम समािेश गनुयपने छैन । 

९. आिधधक र्ोजनामा समािेश गनुय पने: स्थानीर् तिले समपूरक अनदुानको माध्र्मबाट कार्ायन्िर्न गने 
र्ोजना तथा कार्यक्रमलाई आिधधक र्ोजनामा समािेश गनुय पनेछ। 

१०.  अनदुान रकम खचय गने प्रकृर्ा: (१) स्थानीर् तिले समपूरक अनदुान रकम खचय गदाय जनु आर्ोजना 
िा कार्यक्रमको लाधग अनदुान प्राप्त भएको िो सो आर्ोजना िा कार्यक्रममा मार खचय गनुय पनेछ । 

(२) समपूरक अनदुान बापत प्राप्त रकम उपभोिा सधमधत माफय त संचालन िनुे आर्ोजना िा कार्यक्रममा 
खचय गनय पाइने छैन । 

(३) स्थानीर् तिले प्राप्त गने समपूरक अनदुान बापतको रकम आफ्नो िाहषयक कार्यक्रममा समािेश गरी 
खचय गनुय पनेछ। 

(४) स्थानीर् तिले समपूरक अनदुान रकम खचय गदाय आन्तररक धनर्न्रण प्रणाली अपनाई प्रदेश आधथयक 
कार्यहिधध तथा साियजधनक खररद सम्बन्धी प्रचधलत कानूनको अधधनमा रिी धमतव्र्र्ी र पारदशी हकधसमले 
खचय गने र त्र्स्तो खचयको भिुानी बैंहकंग प्रणाली माफय त गनुय पनेछ। 

(५) समपूरक अनदुानबाट भएको खचयको प्रचधलत कानून बमोश्चजम आन्तररक र अश्चन्तम लेखापररिण 
गराउने दाहर्त्ि आर्ोजना िा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गने स्थानीर् तिको िनुेछ। 

११. आर्ोजना िा कार्यक्रम तोहकएको समर्ािधी धभर सम्पन्न गनुय पने : समपूरक अनदुानबाट सञ्चालनमा 
रिेका आर्ोजना िा कार्यक्रम तोहकएको समर् अिधधधभर सम्पन्न गरी सक्नपुनेछ। सो अिधधधभर 
आर्ोजना िा कार्यक्रम सम्पन्न िनु नसकेमा त्र्स्तो आर्ोजना िा कार्यक्रम स्थानीर् तिले आफ्न ैस्रोतबाट 
सम्पन् न गनुय पनेछ । 
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१२. मन्रालर्ले धनदेशन ठदन सक्ने : (१) समपूरक अनदुानबाट संचाधलत आर्ोजना िा कार्यक्रम उद्देश्र् 
अनरुुप संचालन नभएमा, काममा आिश्र्क गणुस्तर नदेश्चखएमा, समर्मा कार्य सम्पन्न निनुे देश्चखएमा िा 
कुनै कारणले आर्ोजना िा कार्यक्रम कार्ायन्िर्नमा कुन ैसधुार गनुयपने देश्चखएमा मन्रालर्ले सम्बश्चन्धत 
स्थानीर् तिलाई आिश्र्क धनदेशन ठदन सक्नेछ। 

(२) कुनै पूिायधार धनमायण सम्बन्धी आर्ोजना िा कार्यक्रमको काम सम्पन्न भएको तर रटुी सच्र्ाउने 
अिधध (डीफेक्ट लार्धबधलहट हपररर्ड) िा धनश्चित अिधध पूरा निुँदै कामको गणुस्तरमा ह्रास आएको पाईएमा 
मन्रालर्ले सोको छानहिन गरी सम्बश्चन्धत पिलाई आिश्र्क ममयत सम्भार िा सधुारका लाधग धनदेशन ठदन ु
पनेछ । 

(३) मन्रालर्ले उपदफा (१) र (२) बमोश्चजम ठदएको धनदेशनको पालना गनुय सम्बश्चन्धत स्थानीर् 
तिको कतयब्र् िनुेछ। 

१३. अनगुमन तथा प्रधतिेदन : (१) समपूरक अनदुानबाट कार्ायन्िर्न िनुे आर्ोजना िा कार्यक्रमिरु 
प्रभािकारी रुपमा लश्चित प्रधतफल प्राप्त िनुे गरी कार्ायन्िर्न भए नभएको सम्बन्धमा श्चजपला समन्िर् 
सधमधतले धनर्धमत रुपमा अनगुमन गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम श्चजपला समन्िर् सधमधतले आर्ोजना िा कार्यक्रम गरेपधछ सोको प्रधतिदेन 
मन्रालर् र प्रदेश सरकारको सम्बश्चन्धत हिषर्गत मन्रालर् समि पेश गनुय पनेछ ।  

(३) श्चजपला समन्िर् सधमधतले आफ्नो िेरधभर समपूरक अनदुानबाट कार्ायन्िर्न गररएको आर्ोजना 
िा कार्यक्रमको प्रगधत प्रधतिदेन चौमाधसक रुपमा मन्रालर् र प्रदेश सरकारको सम्बश्चन्धत हिषर्गत मन्रालर् 
समि अनसूुची-२ बमोश्चजमको ढाँचामा पेश गनुय पनेछ । 

(४) श्चजपला समन्िर् सधमधतले आर्ोजना िा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गदाय कामको गणुस्तरको 
सम्बन्धमा लाभाश्चन्ित िगय र समदुार् तथा साियजधनक सनुिुाई माफय त नागररक समाजबाट समेत धनगरानी गने 
प्रणालीको हिकास गनुय पनेछ । 
१४. अनदुान रकम कट्टा िा रोक्का गनय सहकन:े (१) समपूरक अनदुानबाट संचालनमा रिेका आर्ोजना िा 

कार्यक्रममा लश्चित उद्देश्र् अनरुुप कार्य प्रगधत िनु नसकेमा िा मन्रालर्ले दफा (१२) बमोश्चजम ठदएको 
धनदेशन पालना नगरेमा िा सम्पन्न भएको काम तोहकएको गणुस्तर अनरुुप नभएको पाइएमा िा तोहकएको 
समर्धभर काम सम्पन्न नगरेमा प्रदेश सरकारले त्र्स्तो आर्ोजना िा कार्यक्रम संचालनको लाधग उपलब्ध 
गराएको अनदुान रकम आगामी आधथयक िषयिरुमा प्रदान गररने समपूरक अनदुान रकमबाट कट्टा गनय 
िा रकम रोक्का राख्न सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापधन स्थानीर् तिले मन्रालर्ले माग गरेको  
अिधध धभर दफा (१३) बमोश्चजम अनगुमन तथा प्रगधत प्रधतिदेन पेश गरेमा, तोकेको समर्मा कार्य सम्पन्न  
गरेमा िा कामको गणुस्तरमा आिश्र्क सधुार गने प्रत्र्ाभधूत व्र्ि गरेमा त्र्सरी रोक्का राखेको रकम  
मन्रालर्ले जनुसकैु बखत फुकुिा गनय सक्नछे । 
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१५. आर्ोजना िा कार्यक्रम संचालन गने श्चजम्मेिारी: समपूरक अनदुानबाट सम्पन्न भएका आर्ोजना िा 
कार्यक्रमको व्र्िस्थापन तथा संचालन गने श्चजम्मिेारी सम्बश्चन्धत स्थानीर् तिको िनुेछ र त्र्स्तो आर्ोजना 
िा कार्यक्रम संचालनको लाधग प्रदेश सरकारले कुनै दाहर्त्ि ििन गने छैन ।   
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अनसूुची १ 

(दफा ४ को उपदफा (२) सँग सम्बश्चन्धत) 
समपूरक अनदुान प्रस्ताि गने फारम 

(१) अनदुान माग गने स्थानीर् तिको नाम : 

(२) िेगाना:  

(३) फोन,फ्र्ाक्स र इमेल : 

(४) कार्यक्रम िा आर्ोजनाको नाम : 

(५) कार्यक्रम िा आर्ोजना कार्ायन्िर्न गने स्थान: 

(६) कार्यक्रम िा आर्ोजनाको कूल लागत रु. : 

(७) कार्यक्रम िा आर्ोजनाबाट लाभाश्चन्ित संभाव्र् जनसंख्र्ा : 

(८) कार्यक्रम िा आर्ोजना सम्पन्न गनय लाग्ने अनमुाधनत समर्: 

(९) कूल लागतमा स्थानीर् तिको अनपुात रकम : 

(१०) अन्र् धनजी िेर, सिकारी तथा गैर सरकारी िेरको सिभाधगता रिने भए सोकोअनपुात िा हिस्सा 
रकम : 

(११) प्रदेश सरकारले व्र्िोने रकम : 

(१२) संलग्न आिश्र्क कागजातिरु : 
(क) आर्ोजना िा कार्यक्रमको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न (हफश्चजहिलीहट स्टडी) प्रधतिदेन 
(ख) आर्ोजना िा कार्यक्रमको ड्रइङ, धडजाइन, स्पेधसहफकेसन सहितको हिस्ततृ हििरण, 
(ग) स्थानीर् तिले समपूरक अनदुान माग गने सम्बन्धमा गरेको धनणयर्को प्रधतधलहप 
(घ) आर्ोजना िा कार्यक्रमबाट प्राप्त िनुे मापन र्ोग्र् प्रधतफल िा लाभको अनमुाधनत हििरण, 
(ङ) प्रचधलत कानून बमोश्चजम आर्ोजना िा कार्यक्रमको प्रारश्चम्भक िातािरणीर् पररिण िा िातािरणीर् 
प्रभाि मूपर्ांकन प्रधतिदेन, 
(च) मन्रालर्ले तोकेका अन्र् हििरण कागजातिरु ।  

प्रमखु प्रशासकीर् अधधकृतको- 
दस्तखत : 
नाम : 
पद: 
धमधत : 
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अनसूुची-२ 

(दफा १३ को उपदफा (३) सँग सम्बश्चन्धत) 

प्रगधत प्रधतिेदनको ढाचँा 

आर्ोजना िा कार्यक्रम संचालन गने स्थानीर् तिको नामः 

िेगानाः 

सम्पकय  नं: 

क्र.सं. आर्ोजना 
िा 
कार्यक्रमको 
नाम 

आर्ोजना 
िा 
कार्यक्रम 
सञ्चालन 
भएको 
स्थान 

स्िीकृत 
बजेट 

प्रथम/ठितीर्/ततृीर् 
चौमाधसक अिधधको लक्ष्र् 

प्रथम/ठितीर्/ततृीर् 
चौमाधसक अिधधको 
प्रगधत 

कैहफर्त 

भौधतक हित्तीर् भौधतक हित्तीर् 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

तर्ार गने:          प्रमाश्चणत गने 

धमधत:  

 

❑❑❑ 
 


