प्रदे श सभऩूयक अनङ्टदान सम्फन्धी कामयङ्जिङ्झध,२०७५

भङ्ञन्िऩङ्चयषद्
फाट सङ्ञकिकतङ्झभङ्झत्75 मभॊङ्झसय7गगते

प्रकतािना: प्रदे शसयकायरेकथानीमतहराईसभऩूयकअनङ्टदानप्रदानगनयप्रदे शङ्जित्त
व्मिकथाऩन ऐन, २०७५कोदपा 15फभोङ्ञजभप्रदे शसयकायरे दे हामको कामयङ्जिङ्झध
फनाएको छ।

ऩङ्चयच्छे द–१
प्रायङ्ञम्बक

१.सॊ ङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मो कामयङ्जिङ्झधको नाभ "प्रदे श सभऩूयक अनङ्टदान
सम्फन्धीकामयङ्जिङ्झध,२०७५"यहे कोछ।

२.

(२)मोकामयङ्जिङ्झध तङ्टरुन्तप्रायम्बहङ्टनेछ।

ऩङ्चयबाषा:ङ्जिषमिाप्रसङ्गरेअकोअथयनरागेभामसकामयङ्जिङ्झधभा,
(क) “ऐन” बङ्ङारे प्रदे श ङ्जित्त व्मिकथाऩन
सम्झनङ्टऩछय।

(ख) “भन्िारम”

ऐन,२०७५

बङ्ङारे आङ्झथक
य  भाङ्झभरा तथा मोजना

भन्िारमसम्झनङ्टऩछय।

(ग) “प्रदे श” बङ्ङारेगण्डकीप्रदे शसम्झनङ्टऩछय।
(घ) “कथानीम तह”

बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरका,

नगयऩाङ्झरका,

उऩभहानगयऩाङ्झरकायभहानगयऩाङ्झरकासम्झनङ्टऩछय।

(ङ) “सभऩूयक अनङ्टदान” बङ्ङारे प्रदे श ङ्जित्त व्मिकथाऩन ऐन,
२०७५कोदपा६िभोङ्ञजभकोअनङ्टदानसम्झनङ्टऩछय।
ऩङ्चयच्छे द-२

अनङ्टदानप्रदानगङ्चयनेऺेि,आधायतथाआमोजनाकोछनौट स
३.

सभऩूयक अनङ्टदान प्रदान गङ्चयने ऺेि:(१) प्रदे श सयकायरे कथानीम तहफाट स
सञ्चारन गङ्चयने दे हामकाऩूिायधायङ्जिकाससम्िन्धीमोजनातथाकामयक्रभको
राङ्झगसभऩूयकअनङ्टदानप्रदानगनयसक्नेछ:-
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(क) सडक सम्फन्धी मोजना तथा कामयक्रभहरुभा कथानीम

तहको सदयभङ्टकाभफाट स िडाको केन्रसम्भ जोड्ने सडक

तथा गाउॉ िकतीफाट स हाट सफजाय ऩङ्टग्ने खारका ग्राङ्झभण
ङ्ट  तथा ऩदभागय सम्फन्धी मोजना तथा
सडक, आकाशेऩर
कामयक्रभ,

(ख) ङ्ञशतबण्डाय,फधशाराङ्झनभायण

(ग)ऩमयट सकीमऩूिायधायङ्जिकासभासम्फन्धीआमोजनाहरु,

(घ) ङ्जिद्यङ्टतसेिाफाट स फङ्ञच
 त यहे का ऺेि य सभङ्टदामभा ङ्झफद्यङ्टत

सेिा सङ्टङ्जिधा उऩरव्ध गयाउने मोजना तथा कामयक्रभ,
िैकङ्ञपऩकउजायसम्फन्धीकामयक्रभ

(ङ) औद्योङ्झगकग्राभ,खेरभैदान,पमाण्डङ्जपपडसाइट सङ्झनभायण
तथापोहोयव्मिकथाऩन

(च) ऩङ्टरऩङ्टरेसा तथा झोरङ्टङ्गे ऩङ्टर सम्फन्धी मोजना तथा
कामयक्रभ,

(छ) ङ्झसॊचाईसम्फन्धीमोजनातथाकामयक्रभहरु,

(ज) सॊ घीमसयकायसॉगसाझेदायीकामयक्रभभासञ्चारनबएका
आमोजनाहरूकोराङ्झगऩूयकअनङ्टदान

४.

सभऩूयक अनङ्टदान प्रदान गङ्चयने ढाॉचाहरु: (१) ऩूिायधाय ङ्जिकास सम्फन्धी

मोजनातथाकामयक्रभहरुभाकथानीमतहरे सभऩूयकअनङ्टदानभागगदाय दपा३भा
उपरेखबएकाऺेिहरुभध्मेकङ्टनैएकऺेिभाभागगनयसक्नेछन।

(2)सभऩूयकअनङ्टदानउऩरब्धगयाउॉदाप्रकताङ्जितमोजनाकोकङ्टररागतको
अनङ्टऩातकाआधायभाप्रदानगङ्चयनेछ।

(3) आमोजनाको प्रकङ्झत, प्राथङ्झभकता, आिश्मकता, प्राप्त हङ्टनसक्ने सम्बाव्म
उऩरब्धी, दीगोऩनाआङ्छदकोआधायभाकूररागतकोफढीभाऩचासप्रङ्झतशत
सम्भयकभप्रदे शसयकायरेसभऩूयकअनङ्टदानकोरुऩभाप्रदानगनयसक्नेछ।

(4) कथानीम तहरे आमोजनाको कूर रागत सहबाङ्झगताभा कथानीम तह,

साभङ्टदाङ्जमकसॊ घसॊ कथारे जङ्टट साउनेनगद,िकतङ्टगतयश्रभसहबाङ्झगतासभेतराई
गणनागनयसङ्जकनेछ।
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५.

सभऩूयक अनङ्टदान प्रदान नहङ्टने : (१) दपा ३ भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेखेको
बएताऩङ्झन दे हामका प्रकङ्झतका मोजना तथा कामयक्रभका राङ्झग सभऩूयक
अनङ्टदानउऩरव्धगयाइनेछै न:-

(क) याजनीङ्झतकदरङ्जिशेषतथाधाङ्झभक
य उद्देश्मऩङ्चयऩूङ्झतय हङ्टने
प्रकङ्झतकामोजनातथाकामयक्रभ,

(ख) तरफ, बत्ता, भसरन्द रगामतका साधायण खचय तथा
(ग)
(घ)
(ङ)

(च)

ऋणबूक्तानीकामोजनातथाकामयक्रभ,

सीङ्झभत िगय, व्मङ्ञक्तगत तथा ऩाङ्चयिाङ्चयक रुऩभा भाि
पाइदाऩङ्टग्नेप्रकङ्झतकामोजनातथाकामयक्रभ,
याङ्जिम एकता,

धाङ्झभक
य ,

साॊककङ्झतक तथा साभाङ्ञजक

सद
बािभाखररऩङ्टग्नेप्रकङ्झतकामोजनातथाकामयक्रभ,
घाट साफजेट सऩूङ्झतय गनेमोजनातथाकामयक्रभ,

िाताियणसॊ यऺणभाप्रङ्झतकूरप्रबािऩने खारकामोजना
तथाकामयक्रभ,

(छ) अन्म अनङ्टदान तथा स्रोतफाट स सञ्चारनभा यहे का मोजना
तथा कामयक्रभभा दोहोयो ऩने गयी भाग बएका मोजना

(ज)

तथाकामयक्रभ,

कूर रागत रु. एक कयोडबन्दा कभ य रु. तीनकयोड
बन्दाफढीकामोजनातथाकामयक्रभ।

६. मोजना तथा कामयक्रभ छनौट स: (१) कथानीम तहरे सभऩूयक अनङ्टदानफाट स
सॊ चारन गने मोजना तथा कामयक्रभको छनौट स गदाय ऐनको दपा ६ को व्मिकथा
अनङ्टसायऩूिायधायङ्जिकाससम्िन्धीमोजनातथाकामयक्रभछनौट सगनङ्टय ऩनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ मोजना तथा कामयक्रभ छनौट स गदाय

कथानीम तहको आफ्नै स्रोतफाट स तथा सभानीकयण,

ससतय य ङ्जिशेष

अनङ्टदानफाट स सञ्चाङ्झरत मोजना तथा कामयक्रभ तथा ङ्जिगतभा सम्ऩङ्ङ बएका
मोजनातथाकामयक्रभसॉगदोहोयोनऩनेगयीछनौट सगनङ्टय ऩनेछ।

(३) मोजना तथा कामयक्रभको छनौट स गदाय त्मसको आिश्मकता,

औङ्ञचत्मता, दीगोऩना, सोफाट स राबाङ्ञन्ित हङ्टने सम्बाव्म जनसॊ ख्माको प्रङ्झतशत
तथाप्राप्तहङ्टने उऩरब्धीकोठोसआॊकरनआङ्छदकोङ्जिश्लेषणगनङ्टय ऩनेछ।
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(४)मोजनातथाकामयक्रभकोछनौट सगदाय कथानीमतहकोसम्फङ्ञन्धत

सबाकोफहङ्टभतरेअनङ्टभोदनगनङ्टय ऩनेछ।

(५) कथानीम तहफाट स भाग गङ्चयएका आमोजनाको ङ्जिकतत आमोजना

प्रङ्झतिेदन तमायबएको य जग्गा प्राङ्झप्तसम्फन्धी प्रकमा ऩूयाबएको हङ्टनऩङ्ट नेछ
।

(६) मोजना तथा कामयक्रभको छनौट स गदाय सम्फङ्ञन्धत ऺेिका

जनताको आमकतय िङ्जि गने, आधायबूत बौङ्झतक ऩूिायधायको ङ्जिकासभा

सहमोगऩङ्टग्ने, गङ्चयफीकभगनय सहमोगऩङ्टग्ने, योजगायीङ्झसजयनाभाभद्दतऩङ्टग्ने
यकथानीमसीऩ, साधनयश्रोतकोअङ्झधकतभउऩमोगहङ्टने ङ्जकङ्झसभरे छनौट स
७.

गनङ्टय ऩनेछ।

ङ्झनिेदनङ्छदनङ्ट ऩने:(१)कथानीमतहरे दपा३फभोङ्ञजभकोऺेिभासभऩूयक
अनङ्टदानआिश्मकऩनेबएप्रत्मेकआङ्झथक
य फषयकोऩौषभसान्तङ्झबिअनङ्टसूची
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा दे हामका ङ्जिषमहरु खङ्टराई भन्िारम सभऺ ङ्झनिेदन
ङ्छदनङ्टऩनेछ:-

(क) मोजनातथाकामयक्रभकोआिश्मकतायऔङ्ञचत्मता,

(ख) मोजनातथाकामयक्रभकोड्रइङ, ङ्झडजाइन, कऩेङ्झसङ्जपकेशन
(ग)
(घ)
(ङ)

(च)

सङ्जहतकोङ्जिकततङ्जिियण,

मोजना तथा कामयक्रभ सम्ऩङ्ङ गनय राग्ने सभम, रागत
अनङ्टभानयरागतसहबाङ्झगताव्महोङ्चयनेअॊ शकोङ्जिियण,
मोजनातथाकामयक्रभकोराबरागतङ्जिश्लेषणङ्जिियण,

मोजना तथा कामयक्रभफाट स राबाङ्ञन्ित हङ्टने िगय ऺेि
सभङ्टदामयकूरराबाङ्ञन्ितजनसॊ ख्माकोअनङ्टऩात,

मोजनातथाकामयक्रभसम्ऩङ्ङबएऩङ्झछप्राप्तहङ्टने सम्बाव्म
प्रङ्झतपरकोभाऩनमोग्मङ्जिियण,

(छ) आिश्मकता

अनङ्टसाय

मोजना

तथा

िाताियणीमप्रबािभूपमाङ्कनप्रङ्झतिेदन।

कामयक्रभको

(३) दपा ४ भा उङ्ञपरङ्ञखत ढाॉचा अनङ्टसाय आमोजनाको कूर रागत यकभ भध्मे

कथानीम तह य अन्म ऺेिफाट स जङ्टट साउनङ्ट ऩने अॊश यकभ सम्फङ्ञन्धत खाताभा
जम्भाबएकोप्रभाणऩेशगनङ्टय ऩनेछ।
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(८)मोजनातथाकामयक्रभछनौट ससङ्झभङ्झत:(१)कथानीमतहरे सभऩूयकअनङ्टदानिाट स
सॊ चारन गनय दपा ३ फभोङ्ञजभ प्रकताि बई आएका मोजना तथा कामयक्रभको
छनौट सगनयभन्िारमभादे हामफभोङ्ञजभकोसङ्झभङ्झतयहनेछ:

(क)सङ्ञचि, अङ्झथक
य भाङ्झभरातथामोजनाभन्िारम

(ख)उऩसङ्ञचि,मोजनाहे नेभहाशाखा,भङ्टख्मभन्िीतथा
भन्िीऩङ्चयषदकोकामायरमसभेतसफैभन्िारम
(ग)उऩसङ्ञचि,ङ्जित्तव्मिकथाऩनभहाशाखा,

सॊ मोजक
 सदकम

आङ्झथक
य भाङ्झभरातथामोजनाभन्िारम

(ङ)उऩसङ्ञचि,प्रदे शनीङ्झततथामोजनाआमोग

(च)उऩसङ्ञचि,फजेट समोजनातथाकामयक्रभभहाशाखा,

आङ्झथक
य भाङ्झभरातथामोजनाभन्िारम

सदकम
सदकम

सदकमसङ्ञचि

(२) सङ्झभङ्झतरेउऩदपा(१)फभोङ्ञजभमोजनातथाकामयक्रभछनौट सगदायसङ्घ,
प्रदे श य कथानीम तहको अन्म स्रोतफाट स सञ्चाङ्झरत मोजना तथा कामयक्रभसॉग
दोहोयोनऩनेगयीछनौट सगनङ्टय ऩनेछ

(३)उऩदपा(१)फभोङ्ञजभकोसङ्झभङ्झतरेमोजनाकोसॊ बाव्मता, रागत, मोजनाफाट स
प्राप्त हङ्टने प्रङ्झतपर िा राब, कामायन्िमनका राङ्झग आिश्मक बौङ्झतक तथा
ङ्जित्तीम ऺभता िा जनशङ्ञक्त, मोजनाको आिश्मकता य प्राथङ्झभकता जकता

ङ्जिषमहरुराई आधाय भानी अङ्झधकतभ उऩरब्धी हाङ्झसर हङ्टने मोजनाराई
प्राथङ्झभकताङ्छदईछनौट सगनङ्टय ऩनेछ।

(४) मोजना तथा कामयक्रभको छनौट स गदाय उऩदपा (३) भा उङ्ञपरङ्ञखत
ङ्जिषमका अङ्झतङ्चयक्त सम्िङ्ञन्धत ऺेिका जनताको आमकतय िङ्जि गने,

आधायबूत बौङ्झतक ऩूिायधायको ङ्जिकासभा सहमोग ऩङ्टग्ने, गङ्चयिी कभ गनय

सहमोगऩङ्टग्ने, योजगायीसजनाभाभद्दतऩङ्टग्ने तथाकथानीमसीऩ, साधनय
श्रोतको अङ्झधकतभ उऩमोग हङ्टने मोजनाराई प्राथङ्झभकता ङ्छदई छनौट स गनङ्टय
ऩनेछ।

(५) मोजना तथा कामयक्रभ छनौट स गदाय मोजनाको कङ्टर रागतभा प्रदे श िा
कथानीम तह, नेऩार सयकाय य अन्म स्रोतफाट स व्महोने रागतको अनङ्टऩात
ङ्जिियणकोङ्जिश्लेषणगयीरागतसहबाङ्झगताराईसभेतआधायङ्झरनङ्टऩनेछ।
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(६)  सङ्झभङ्झतरे आमोजना छनौट सका राङ्झग सूचक फनाउन सक्नेछ। मकतो
सूचककोङ्झनणयमआङ्झथक
य भाङ्झभरातथामोजनाभन्िारमरेगनेछ।

(७) मस दपा फभोङ्ञजभ मोजना छनौट स गने कामय प्रत्मेक िषयको  पागङ्टन
भसान्तङ्झबिसम्ऩङ्ङगनङ्टय ऩनेछ।

8. आमोजना छनौट स य कामायन्िमन् (१) दपा ७ फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको
ङ्झसपाङ्चयसको आधायभा भन्िारमरे सभऩूयक अनङ्टदान प्रदान गने आमोजना छनौट स
गनेछ।

(२) भन्िारमफाट स उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ छनौट स बएका आमोजना

कामायन्िमनगनयकथानीमतहराईतीनङ्छदनङ्झबिसूचनाङ्छदइनेछ।

(३) कथानीम तहरे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको सूचना प्राप्त गये को ङ्झभङ्झतरे

सातङ्छदनङ्झबिकामयप्रकमाअगाङ्झडफढाउनङ्टऩनेछ।

९.

आिङ्झधक मोजनाभा सभािेश गनङ्टय ऩने: कथानीम तहरे सभऩूयक अनङ्टदानको
भाध्मभफाट स कामायन्िमन गने मोजना तथा कामयक्रभराई आिङ्झधक मोजनाभा
सभािेशगनङ्टय ऩनेछ।

ऩङ्चयच्छे द-३

मोजनाकोसॊ चारन,कामायन्िमनतथाअनङ्टगभन

१०. अनङ्टदानयकभखचय गने ङ्जिङ्झधयप्रकमा:(१)कथानीमतहरे सभऩूयकअनङ्टदान
िाऩतप्राप्तयकभखचयगदायदे हामकोप्रकमाअऩनाउनङ्टऩनेछ :-

(क) सभऩूयक अनङ्टदान कामय प्रगङ्झतको आधायभा फढीभा तीन

ङ्जककताभा सोधबनाय किरुऩ हकतान्तयण गङ्चयनेछ। मो
यकभ जङ्टन मोजना तथा कामयक्रभको राङ्झग प्राप्त बएको
होसोङ्जहमोजनािाकामयक्रभभाखचयगनङ्टय ऩनेछ,

(ख) कथानीम तहरे प्राप्त गने सभऩूयक अनङ्टदान फजेट स तथा
कामयक्रभभासभािेशगये यभािखचयगनङ्टऩ
य नेछ,

(ग) सभऩूयक अनङ्टदान फाऩत प्राप्त यकभ खचय गदाय प्रचङ्झरत

प्रदे श आङ्झथक
य  कामयङ्जिङ्झध ऐन तथा प्रचङ्झरत साियजङ्झनक
खङ्चयद कानूनको व्मिकथाको ऩूणय ऩारना गयी ङ्झभतव्ममी

य ऩायदशी ङ्जकङ्झसभरे खचय गनङ्टय ऩनेछ।साथै मकतो
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अनङ्टदानकोयकभखचयगदायउऩबोक्तासङ्झभङ्झतभापयतखचय
गनयऩाईनेछै न,

(घ) सभऩूयक अनङ्टदानफाट स प्राप्त यकभ अन्मि खचय शीषयकभा
यकभान्तयगनयऩाईनेछै न,

(ङ) सभऩूयक अनङ्टदानको यकभफाट स तरफ, बत्ता,

भभयत

सॊ बाय,भसरन्दरगामतकाप्रशासङ्झनकखचय, ऩयाभशय सेिा
आङ्छदभाखचयऩाईनेछै न,

(च) सभऩूयकअनङ्टदानफाट सप्राप्तयकभआमोजनाएिॊ कामयक्रभ

सम्ऩङ्ङगनङ्टय ऩनेतोङ्जकएकोसभमािङ्झधङ्झबिखचयगङ्चयसक्नङ्ट
ऩनेछ,

(छ) सभऩूयकअनङ्टदानफाट सप्राप्तयकभकोसभमभै आन्तङ्चयकय
अङ्ञन्तभरेखाऩङ्चयऺणगयाउनङ्टऩनेछ।

(२) सभऩूयक अनङ्टदानफाट स सॊ चारनभा यहे का मोजना तथा

कामयक्रभफाट ससोमोजनारङ्ञऺतउद्देश्मअनङ्टरुऩसञ्चारनहङ्टननसकेभाप्रदे श
सयकायरे कथानीम तहराई ध्मानाकषयण गयाउॉदै सो आमोजनाभा प्रदान
गङ्चयएको यकभ आगाभी आङ्झथक
य  िषयहरुभा प्रदान गङ्चयने अन्म अनङ्टदान
यकभफाट सकट्टागनयसक्नेछ।

११. आमोजनाको कामय तोङ्जकएको सभमािधी ङ्झबि सम्ऩङ्ङ गनङ्टय ऩने : सभऩूयक
अनङ्टदानफाट स सञ्चारनभा यहे का आमोजना िा कामयक्रभ तोङ्जकएको सभम
अिङ्झधङ्झबिसम्ऩङ्ङगयीसक्नङ्टऩनेछ।

१२. मोजनाकोसॊचारनयकामायन्िमन:(१)मोजनातथाकामयक्रभसॊ चारनगदाय
सोकोऩायदशी, एिॊ प्रबािकायीआन्तङ्चयकङ्झनमन्िणप्रणारीभाजोडङ्छदनङ्टऩनेछ।

(२) आमोजना तथा कामयक्रभको ठे क्
का प्रकमा ऩायदशी य

प्रङ्झतकऩधायत्भकगनयकोराङ्झगई-ङ्जिङ्झडङअऩनाउनसक्नेछयङ्झफरबूक्तानीङ्छदइॉदा
फैङ्जङ्कङप्रणारीकोप्रमोगगयीबङ्टत्तानीङ्छदनङ्टऩनेछ।

(३) मोजना तथा कामयक्रभ सञ्चारन गदाय काभको गङ्टणकतयभा ङ्जिशेष

ध्मान ऩङ्टर्म
 ाउनङ्ट ऩनेछ।सोको राङ्झग नागङ्चयक सभाज एिॊ राबाङ्ञन्ित िगय य
सभूदामफाट ससभेतङ्झनगयानीगनेप्रणारीकोङ्जिकासगनङ्टय ऩनेछ।

(४) सभऩङ्टयक अनङ्टदानभा सञ्चारन गङ्चयने ऩङ्चयमोजनाभा कङ्ञन्ट सन्जेन्सी

फाऩतरागतकोदङ्टईप्रङ्झतशतबन्दाफढीयाख्नऩाइनेछै न।
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१३. अनङ्टगभन सम्फन्धी व्मिकथा : (१) सभऩूयक अनङ्टदानफाट स सॊ चारन हङ्टने

आमोजनातथाकामयक्रभहरुप्रबािकायीरुऩभारङ्ञऺतप्रङ्झतपरप्राप्तहङ्टने गयी
बएनबएकोसम्फन्धभासम्फङ्ञन्धतकथानीमतहकोउऩप्रभङ्टखकोअध्मऺताभा

यहने मोजना कामयक्रभ अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे ङ्झनमङ्झभत रुऩभा अनङ्टगभन गयी
प्रगङ्झतप्रङ्झतिेदनऩेशगनङ्टय ऩनेछ।
(२)

सभऩूयक अनङ्टदानफाट स कथानीम तहरे सॊ चारन गये का मोजना तथा

कामयक्रभहरु प्रबािकायी रुऩभा कामायन्िमन बए नबएको सम्फन्धभा
आिश्मकताअनङ्टसायअनङ्टगभनगनयदे हामकोअनङ्टगभनसङ्झभङ्झतयहनेछ्

(क) मोजना कामायन्िमन हङ्टने ऺेिफाट स प्रदे श सबाभा ङ्झनिायङ्ञचत/भनोङ्झनत

सदकम-अध्मऺ

(ख)सम्फङ्ञन्धतकथानीमतहकोप्रभङ्टखप्रशासकीमअङ्झधकत

-सदकम



(ग) ऺेिगतभन्िारमको सङ्ञचिरे तोकेको अङ्झधकत कतयको एक प्राङ्जिङ्झधक
-सदकम

(घ)आङ्झथक
य भाङ्झभरातथामोजनाभन्िारमकोमोजनाहे ने अङ्झधकतकतयको

प्रङ्झतङ्झनङ्झध


-सदकमसङ्ञचि

(३) उऩदपा (7) फभोङ्ञजभको अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे अनङ्टगभन गयी भन्िारम
सभऺप्रङ्झतिेदनऩेशगनङ्टय ऩनेछ।

(४) अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे आिश्मक याम सङ्टझाि उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ।
मकतोयामसङ्टझािकोऩारनागनङ्टय सम्फङ्ञन्धतकथानीमतहकोकतयव्महङ्टनेछ।
ऩङ्चयच्छे द-६
ङ्जिङ्जिध

१४.प्रङ्झतिेदन गनङ्टऩय ने: सफै कथानीम तहरे आफ्नो ऺेिभा सभऩूयक अनङ्टदानफाट स
सॊ चाङ्झरत आमोजना तथा कामयक्रभहरुको दपा 1३ को उऩदपा (1)
फभोङ्ञजभप्रगङ्झतप्रङ्झतिेदनचौभाङ्झसकरुऩभाभन्िारमसभऺऩेशगनङ्टय ऩनेछ।
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१५. फाधा अडकाउ पङ्टकाउने् मस कामयङ्जिङ्झध कामायन्िमनको सम्फन्धभा प्रकमा
सयरीकयणगने,अनङ्टसूचीहे यपेयगने जकताङ्जिषमभाभन्िारमरे आिश्मक
ङ्झनणयमगनयसक्नेछ।

१६. प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टन्े  मस कामयङ्जिङ्झधभा उपरेख बएका कङ्टयाहरु

प्रचङ्झरतकानूनसॉगफाङ्ञझएभाफाङ्ञझएकोहदसम्भप्रचङ्झरतकानूनफभोङ्ञजभनै
हङ्टनेछ।

अनङ्टसूची

(कामयङ्जिङ्झधकोदपा७सॉगसम्फङ्ञन्धत)
कथानीमतहकोनाभ:

सभऩूयकअनङ्टदानभागगनेङ्झनिेदन

ङ्ञजपरा :

पोन,फ्माक्सयइभेर:

कामयक्रभिाआमोजनाकोनाभ:

कामयक्रभिाआमोजनासम्ऩङ्ङगनयराग्नेसभम:

कामयक्रभिाआमोजनाफाट सराबाङ्ञन्ितसॊ बाव्मजनसॊ ख्मा:
कामयक्रभिाआमोजनाकोकूररागतरु.:

कूररागतभाकथानीमतहकोअनङ्टऩातयकभ:

अन्म,ङ्झनजीतथासाभङ्टदाङ्जमकसॊ घसॊ कथाकोरागतसहबाङ्झगताअनङ्टऩातयकभ:
प्रदे शसयकायरेव्महोनेयकभ:

आिश्मकसॊ रग्नकागजातहरु:
१.

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

३.

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

२.

...............................
दकतखत:
नाभ :
ऩद:

ङ्झभङ्झत:
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