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प्रदेश सरकारिाट स्वीकृत धमधतः-२०७८/१२/25 

प्रदेश समपूरक अनदुान व्यवस्थापन काययववधि, २०७८ 

 

प्रस्तावनाः प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तहहरुलाई उपलब्ि गराईने समपूरक अनदुानका आयोजना तथा 
काययक्रमहरुको पवहचान, छनौट तथा कायायन्त्वयनलाई व्यवम्स्थत गनय वाञ्छनीय भएकोले, 

प्रदेश ववत्त व्यवस्थापन ऐन, 2075 को दफा 9 ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी लमु्बिनी प्रदेश 
सरकारले यो काययववधि िनाएको छ। 

 

1. संम्िप्त नाम र प्रारबभः (१) यस काययववधिको नाम "प्रदेश समपूरक अनदुान व्यवस्थापन काययववधि, 
२०७८" रहेको छ। 

(२) यो काययववधि तरुुन्त्त प्रारबभ हनुेछ। 

2. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययववधिमा,- 

(क) "ऐन" भन्नाले प्रदेश ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५ सबझन ुपछय।  

(ख) "मन्त्रालय" भन्नाले प्रदेश सरकारको आधथयक माधमला ववषय हेने मन्त्रालय सबझन ु
पछय।      

(ग) "समपूरक अनदुान" भन्नाले प्रदेश ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को दफा 6 िमोम्जमको 
समपूरक अनदुान सबझन ुपछय। 

(घ) "स्थानीय तह" भन्नाले प्रदेशका गाउँपाधलका, नगरपाधलका, उपमहानगरपाधलका वा 
महानगरपाधलका सबझन ुपछय। 

 

3. समपूरक अनदुान प्रदान गररन ेिरेः (१) प्रदेश सरकारले स्थानीय तहिाट सञ्चालन गररने ववकास 
सबिन्त्िी देहायका िेरका आयोजना तथा काययक्रमको लाधग समपूरक अनदुान प्रदान गनय सक्नेछ:- 

(क) सडक सवुविािाट िम्ञ्चत रहेका िेर वा समदुायमा सडक सवुविा परु् याउनको 
लाधग सञ्चालन गररने सडक आयोजना, 

(ख) धसंचाईको सबभाव्यता देम्खएका िेरमा धसंचाई सवुविा उपलब्ि गराई उत्पादन 
ववृिमा सहयोग परु् याउने प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गररने धसंचाई 
सबिन्त्िी ववशेष आयोजना, 

(ग) ववद्यतु सेवािाट िम्ञ्चत रहेका िेर र समदुायमा ववद्यतु सेवा सवुविा उपलब्ि 
गराउने ववशेष आयोजना तथा काययक्रम, 

(घ) पूलपलेुसा नभएको कारणिाट आवागमनमा कदिनाई व्यहोरररहेका िेर वा 
समदुायमा सहज आवागमन सवुविा परु् याउनका लाधग सञ्चालन गररने सडक पूल 
सबिन्त्िी आयोजना, 
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(ङ) खानेपानी सवुविािाट िम्ञ्चत रहेका िेर वा समदुायमा खानेपानी सवुविा परु् याउनका 
लाधग सञ्चालन गररने ग्रामीण तथा प्रादेम्शकस्तरका खानेपानी आयोजना तथा 
काययक्रम, 

(च) रोप-वे, केिलकार, पदमागय, पययटकीय प्रवियनजस्ता पूवायिार ववकासको िेरमा 
लगानी प्रवियन हनुे सबभावना देम्खएका आयोजना तथा काययक्रम, 

(छ) उच्च म्शिा म्शिण संस्थान र ववद्यालयको पूवायिार धनमायण सबिन्त्िी आयोजना तथा 
काययक्रम, 

(ज) स्थानीयस्तरमा एकीकृत िस्ती ववकासका लाधग सञ्चालन गररने जग्गा एकीकरण 
तथा जग्गा ववकास सबिन्त्िी आयोजना तथा काययक्रम, 

(झ) फोहोरमैला व्यवस्थापन आयोजना तथा काययक्रम, 

(ञ) ववपद् व्यवस्थापन, ववपद् प्रधतकायय, प्रकोप न्त्यूनीकरण, पनुःधनमायण तथा पनुस्थायपना 
सबिन्त्िी आयोजना तथा काययक्रम, 

(ट) वैकम्पपक उजाय ववकास, जैववक वववविता तथा प्राकृधतक स्रोत संरिण सबिन्त्िी 
आयोजना तथा काययक्रम, 

(ि) कृवष तथा पशपंुिी ववकास र मत्स्यपालनसँग सबिम्न्त्ित आयोजना तथा काययक्रम, 

(ड) स्वास््य सेवा उपलब्ि गराउन अस्पताल, स्वास््य चौकी धनमायण सबिन्त्िी आयोजना 
तथा काययक्रम, 

(ढ) सरुम्ित मवहला गहृ, अपाङ्ग पनुस्थायपना केन्त्र, िाल संरिण गहृ, ज्येष्ठ नागररक 
आवास गहृ वा धमलन केन्त्र लगायतका संरचनाको धनमायण र व्यवस्थापन सबिन्त्िी 
आयोजना तथा काययक्रम, 

(ण) उपरोक्त खण्डहरुमा उम्पलम्खत ववषय तथा िेरहरु िाहेक कुनै ववषयमा नवीनतम 
प्रवियन र धसजयनात्मक ववकासको सोच अनसुार सञ्चालन गररने आयोजना तथा 
काययक्रम, 

(त) प्रदेश सरकारको नीधत तथा काययक्रम र िजेट िक्तव्यमा उम्पलम्खत िेरका 
आयोजना तथा काययक्रम। 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम समपूरक अनदुान प्रदान गदाय त्यस्तो िेरको मानव ववकास 
सूचकाङ्क, जनसङ्ख्या, भौगोधलक िेरफल, सन्त्तधुलत ववकास, पूवायिार ववकासको अवस्था लगायतका 
ववषयलाई आिार धलई आयोजना तथा काययक्रमको छनौंट गरी प्राथधमकीकरण गनुय पनेछ। 

(3) स्थानीय तहले आयोजना तथा काययक्रम प्रस्ताव गदाय िढीमा तीन वषयधभर सबपन्न 
हनुे आयोजना तथा काययक्रम प्रस्ताव गनुयपनेछ। 
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4. समपूरक अनदुान प्रदान गररन ेढाचँाहरु: (1) स्थानीय तहले पूवायिार ववकास सबिन्त्िी आयोजना 
तथा काययक्रमको लाधग अनदुान माग गदाय दफा 3 मा उपलेख भएका िेरमध्ये कुनै पधन िेरमा 
आयोजना माग गनय सक्नेछ । 

(२) सावयजधनक धनजी साझेदारीको अविारणा अनसुार धनजी िेर आकवषयत हनुे ववकास 
धनमायणका िेरहरुमा धनजी िेर र स्थानीय तहहरुिीचको सहमधत तथा साझेदारीमा आयोजना तथा 
काययक्रमको कुल लागतको केही अंश धनजी िेर तथा केही अंश स्थानीय तहले व्यहोने र नपगु 
अंश उपदफा (3) मा उम्पलम्खत िेरमा प्रदेश सरकारले समपूरक अनदुानको रुपमा प्रदान गनय 
सक्नेछ। 

(3) प्रदेश सरकारले व्यहोने अंश सबिन्त्िमा आयोजनाको प्रकृधत, आवश्यकता, 
प्राथधमकता, अपेम्ित उपलब्िी, ददगोपना लगायतको आिारमा कुल लागतको िढीमा पचास 
प्रधतशतसबम रकम प्रदेश सरकारले समपूरक अनदुानको रुपमा प्रदान गनय सक्नेछ र स्थानीय तहले 
आयोजनाको कुल लागत जटुाउन देहायका ववधभन्न ढाँचामध्ये कुनै ढाँचा अपनाउन सक्नेछः- 

(क) आयोजना तथा काययक्रमको कुल लागतको केही अंश स्थानीय तहले व्यहोने र 
केही अंश प्रदेश सरकारिाट प्राप्त गने, 

(ख) आयोजना तथा काययक्रमको कुल लागतको केही अंश धनजी िेर,सहकारी, ववत्तीय 
संस्था, व्यम्क्तगत फमय वा कबपनी लगायतिाट व्यहोने गरी केही अंश सबिम्न्त्ित 
स्थानीय तह आफैले र केही अंश प्रदेश सरकारिाट प्राप्त गने,  

(ग) आयोजना तथा काययक्रमको कुल लागतको केही अंश आयोजना वा काययक्रमिाट 
लाभाम्न्त्वत पििाट व्यहोने, केही अंश सबिम्न्त्ित स्थानीय तहिाट व्यहोने र केही 
अंश प्रदेश सरकारिाट प्राप्त गने, 

(घ) आयोजना तथा काययक्रमको कुल लागतको केही अंश जन सहभाधगतािाट व्यहोने, 
केही अंश ववधभन्न व्यम्क्त, संगदित संस्था वा अन्त्य िेरिाट प्राप्त हनु सक्ने वस्तगुत 
अनदुानिाट व्यहोने, केही अंश सबिम्न्त्ित स्थानीय तहले व्यहोने र केही अंश 
प्रदेश सरकारिाट प्राप्त गने,  

(ङ) आयोजना तथा काययक्रमको कुल लागतको केही अंश सबिम्न्त्ित िेरमा रहेका 
गैर सरकारी संस्थािाट प्राप्त हनुे रकमिाट व्यहोने, केही अंश सबिम्न्त्ित स्थानीय 
तहले व्यहोने र केही अंश प्रदेश सरकारिाट प्राप्त गने।  

5. समपूरक अनदुान प्रदान नहनुःे काययववधिको दफा ३ मा जनुसकैु कुरा उपलेख भए तापधन देहायका 
प्रकृधतका आयोजना तथा काययक्रमका लाधग समपूरक अनदुान उपलब्ि गराइने छैन:- 

(क) राजनीधतक दल ववशेष तथा िाधमयक उदे्दश्य पररपूधतय हनुे प्रकृधतका आयोजना तथा 
काययक्रम,  
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(ख) तलि, भत्ता, मसलन्त्द लगायतका सािारण खचय तथा ऋण भकु्तानीका आयोजना 
तथा काययक्रम,  

(ग) व्यम्क्तगत तथा पाररवाररक रुपमा मार फाइदा पगु्ने प्रकृधतका आयोजना तथा 
काययक्रम,  

(घ) राविय एकता, िाधमयक, सांस्कृधतक तथा सामाम्जक सद्भावमा खलल पगु्ने प्रकृधतका 
आयोजना/काययक्रम,  

(ङ) घाटा िजेट पूधतय गने आयोजना काययक्रम,  

(च) वातावरण संरिणमा प्रधतकूल प्रभाव पने खालका आयोजना काययक्रम,  

(छ) अन्त्य अनदुान तथा स्रोतिाट सञ्चालनमा रहेका आयोजना/काययक्रममा दोहोरो पने 
गरी माग भएका आयोजना तथा काययक्रम,  

(ज) आयोजना तथा काययक्रमको न्त्यूनतम कुल लागत पचास लाख भन्त्दा कम भएका 
आयोजना तथा काययक्रम,  

6. आयोजना तथा काययक्रम छनौट: (१) स्थानीय तहले समपूरक अनदुानिाट सञ्चालन गने आयोजना 
तथा काययक्रमको छनौट गदाय ऐनको दफा 6 को उपदफा (१) िमोम्जम स्थानीय तहको आफ्नै 
स्रोत, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारिाट प्राप्त समानीकरण, सशतय र ववशेष अनदुानिाट सञ्चाधलत 
आयोजना तथा काययक्रम र ववगत आधथयक वषयमा सबपन्न भएका आयोजना तथा काययक्रमसँग दोहोरो 
नपने गरी छनौट गनुयपनेछ। 

(२) आयोजना तथा काययक्रमको छनौट गदाय त्यसको आवश्यकता, औम्चत्यता, ददगोपना, 
सोिाट लाभाम्न्त्वत सबभाव्य जनसं्या र समदुायको प्रधतशत तथा प्राप्त हनुे उपलम्व्िको वास्तववक 
आकँलन लगायतको ववश्लषेण गनुयपनेछ। 

(३) आयोजना तथा काययक्रमको छनौट गदाय सबिम्न्त्ित िेरका जनताको आयस्तर ववृि 
गने, आिारभतू भौधतक पूवायिारको ववकासमा सहयोग पगु्ने, गररिी न्त्यूनीकरणमा सहयोग पगु्ने, 
रोजगारी धसजयनामा मद्दत पगु्ने, स्थानीय स्रोत, सािन र सीपको अधिकतम उपयोग हनुे वकधसमले 
छनौट गनुयपनेछ। 

7. माग प्रस्ताव पेश गनुयपने: (१) स्थानीय तहले दफा ३ िमोम्जमको िेरको आिारमा माग गररने 
आयोजना तथा काययक्रमको देहायका ववषय खलुाई आयोजनाको घट्दो क्रममा प्राथधमकीकरण गरी 
प्रत्येक आधथयक वषयको चैर मसान्त्तसबम आगामी आधथयक वषयमा कायायन्त्वयन गररने आयोजना तथा 
काययक्रमको ववद्यतुीय प्रणाली माफय त मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गनुयपनेछ। 

तर आधथयक वषय 2079/80 को हकमा २०७९ साल िैशाख मसान्त्तधभर मन्त्रालयमा 
प्रस्ताव पेश गनुयपनेछः- 

(क) आयोजना तथा काययक्रमको आवश्यकता र औम्चत्यता, 
(ख) आयोजना तथा काययक्रमको ड्रइङ, धडजाइन, स्पेधसवफकेशन सवहतको ववस्ततृ 

आयोजना प्रधतवेदन(धड.वप.आर.), 
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(ग) आयोजना तथा काययक्रम सबपन्न गनय लाग्ने समय र लागत इम्स्टमेटको वववरण, 
(घ) आयोजना तथा काययक्रमवाट लाभाम्न्त्वत हनुे वगय िरे समदुाय र कुल लाभाम्न्त्वत 

जनसं्याको अनपुात, 
(ङ) आयोजना तथा काययक्रम सबपन्न भएपधछ प्राप्त हनुे सबभाव्य मापनयोग्य प्रधतफलको 

वववरण, 
(च) आयोजनातथा काययक्रमको प्रारम्बभक वातावरणीय परीिण वा वातावरणीय प्रभाव 

मूपयाङकन प्रधतवेदन, 
(छ) अनसूुची-१ िमोम्जमको वववरणसवहतको फारम, 

(ज) कायायन्त्वयन अवधि तीन वषय भएका आयोजना तथा काययक्रम भएमा प्रत्येक आधथयक 
वषयका लाधग आवश्यक पने रकमको वववरण। 

  (2) उपदफा (1) िमोम्जम समपूरक अनदुानमा कायायन्त्वयन गने आयोजना तथा 
काययक्रम प्रस्ताव गदाय अनसूुची-२ िमोम्जमको कायायन्त्वयन कायययोजना वववरण समेत पेश गनुयपनेछ। 

  (३) आयोजना तथा काययक्रम प्रस्ताव गदाय सबिम्न्त्ित स्थानीय तहको काययपाधलकािाट 
स्वीकृत गराई प्रस्ताव गनुयपनेछ। 

  (४) उपदफा(१)िमोम्जम समपूरक अनदुानमा माग गररन ेआयोजना तथा काययक्रम 
मध्यमकालीन खचय संरचना (एम.वट.इ.एफ.) तयार गदाय त्यसमा समावेश गनुयपनेछ। 

8. धसफाररस सधमधतः (१)स्थानीय तहले प्रस्ताव गरेका आयोजना तथा काययक्रमको आवश्यक अध्ययन 
तथा ववश्लषेण गरी स्वीकृतको लाधग मन्त्रालयमा धसफाररस गनय मन्त्रालयमा देहाय िमोम्जमको 
धसफाररस सधमधत रहनेछः- 

(क) सम्चव,  मन्त्रालय       संयोजक 

(ख) प्रधतधनधि, प्रदेश योजना आयोग      सदस्य 

(ग) प्रमखु, िजेट योजना तथा काययक्रम महाशाखा, मन्त्रालय   सदस्य 

(घ) प्रमखु, योजना महाशाखा, ववषयगत मन्त्रालय   सदस्य 

(ङ) प्रमखु, अनदुान व्यवस्थापन महाशाखा, मन्त्रालय    सदस्य सम्चव 
  (२) उपदफा (१) िमोम्जमको सधमधतले आवश्यकतानसुार ववषय ववज्ञ वा प्रस्तावसँग 
सबिम्न्त्ित ववषयगत मन्त्रालयको प्रधतधनधिलाई िैिकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ। 

(३) सधमधतको िैिक संयोजकले तोकेको धमधत,समय र स्थानमा आवश्यकतानसुार 
िस्नेछ। 

(४) सधमधतको िैिक सबिन्त्िी काययववधि सधमधत आफैले धनिायरण गनय सक्नेछ। 
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(५) सधमधतलेप्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रमको धसफाररस गदाय यस काययववधि र 
प्रचधलत कानूनको प्रधतकूल नहनुे गरी मापदण्ड धनिायरण गनय सक्नेछ। 

9. रकम धनकासा प्रवक्रया: (१) यस काययववधि िमोम्जम स्थानीय तहलाई समपूरक अनदुानिाट सञ्चाधलत 
आयोजना तथा काययक्रमको लाधग अनदुान रकम हस्तान्त्तरण गदाय आयोजना तथा काययक्रमको कायय 
प्रगधतको आिारमा सालिसाली ववधनयोजन ऐनमा भएको व्यवस्था िमोम्जम धनकासा हनुेछ। 

(२) स्थानीय तहले अम्घपलो वकस्ता वापत रकमको भौधतक र ववत्तीय प्रगधत अनसूुची-
३ िमोम्जमको ढाँचामा उपलब्ि गराउन ुपनेछ र त्यस्तोप्रगधत उपलब्ि नगराएका स्थानीय तहलाई 
िाँकी वकस्ताको रकम हस्तान्त्तरण गररने छैन। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापधन ववद्यतुीय माध्यमिाट आयोजना 
तथा काययक्रमको भौधतक तथा ववत्तीय प्रगधत उपलब्ि गराउँदा ववद्यतुीय प्रणालीमा उपलेम्खत 
वववरणहरु भरी िाँकी वकस्ताको रकम माग गनुयपनेछ। 

10. अनदुान रकम खचय गने ववधि तथा प्रवक्रयाः (१) स्थानीय तहले समपूरक अनदुान वापत प्राप्त रकम 
खचय गदाय देहायको प्रवक्रया अपनाउन ुपनेछः- 

(क) समपूरक अनदुान रकम जनु आयोजना तथा काययक्रमको लाधग प्रदान भएको हो 
सोही आयोजना तथा काययक्रममा मार खचय गनुयपनेछ, 

(ख) स्थानीय तहले प्राप्त गने समपूरक अनदुान आफ्नो िजेट तथा काययक्रममा समावेश 
गरेर मार खचय गनुयपनेछ, 

(ग) समपूरक अनदुान वापत प्राप्त रकम खचय गदाय प्रचधलत आधथयक काययववधि सबिन्त्िी 
कानून तथा सावयजधनक खररद सबिन्त्िी कानूनका साथै प्रचधलत अन्त्य कानूनी 
व्यवस्थाहरुको पूणय पालना गरी धमतव्ययी र पारदशी वकधसमले खचय गनुयपनेछ, 

(घ) समपूरक अनदुानिाट प्राप्त रकम अन्त्य खचय शीषयकहरुमा रकमान्त्तर गनय पाइने 
छैन, 

(ङ) समपूरक अनदुानको रकमवाट तलि भत्ता, ममयत संभार,मसलन्त्द लगायतका 
प्रशासधनक खचय, परामशय सेवा लगायतमा खचय गनय पाइने छैन, 

(च) समपूरक अनदुानिाट प्राप्त रकम आयोजना एवम ् काययक्रम सबपन्न गनुयपने 
तोवकएको समयावधिधभर खचय गनुयपनेछ, 

(छ) समपूरक अनदुानिाट प्राप्त रकमको प्रचधलत कानून िमोम्जम लेखा राखी समयमै 
आन्त्तररक र अम्न्त्तम लेखापरीिण गराउन ुपनेछ। 

(२) समपूरक अनदुानिाट सञ्चालनमा रहेका आयोजना तथा काययक्रम लम्ित उदे्दश्य 
अनरुुप काययक्रम सञ्चालन हनु नसकेको देम्खएमा प्रदेश सरकारले त्यस्ता अनदुान िापत उपलव्ि 
गराएको रकम आगामी आधथयक वषयहरुमा प्रदान गररने अन्त्य अनदुान रकमिाट कट्टा गनय सवकनेछ। 
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(३) चाल ुआधथयक वषयमा कुनै कारणवश धनकासा भएको अनदुान रकम खचय हनु 
नसकेमा त्यस्तो रकम आषाढ मसान्त्तधभरमा प्रदेश सरकारको संम्चत कोषमा दाम्खला गनुयपनेछ। 

11. आयोजना तथा काययक्रम समयमा सबपन्न गनुयपने: (१) समपूरक अनदुानिाट सञ्चालनमा रहेका 
आयोजना तथा काययक्रम तोवकएको समयावधि धभर सबपन्न गनुयपनेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम तोवकएको समयधभर सबपन्न हनु नसकेमा त्यस्तो आयोजना 
तथा काययक्रम स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतिाट सबपन्न गनुयपनेछ। 

12. आयोजना तथा काययक्रमको सञ्चालन र कायायन्त्वयन: (१) स्थानीय तहले आयोजना तथा काययक्रम 
सञ्चालन गदाय सोको पारदम्शयताका साथै प्रभावकारी आन्त्तररक धनयन्त्रण प्रणालीमा जोड ददन ुपनेछ। 

(२) आयोजना तथा काययक्रमको िेक्का प्रवक्रया सावयजधनक खररद सबिन्त्िी प्रचधलत कानून 
िमोम्जम गनुयपनेछ। 

(३) आयोजना तथा काययक्रमको गणुस्तरका सबिन्त्िमा मन्त्रालयले छानववन गरी 
आवश्यक धनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्तो धनदेशनको पालना गनुय सबिम्न्त्ित स्थानीय तहको कतयव्य 
हनुेछ। 

(४) प्रचधलत कानून िमोम्जम आयोजना तथा काययक्रमको भेररएसन भई लागत िढ्न 
गएमा िढेको रकमको दावयत्व स्थानीय तहले व्यहोनुय पनेछ। 

(५) समपूरक अनदुानमा सञ्चालन गररने आयोजना तथा काययक्रममा कम्न्त्टन्त्जेन्त्सी वापत 
लागतको तीन प्रधतशतभन्त्दा िढी राख्न पाइने छैन। 

13. अनगुमन तथा प्रधतवेदन सबिन्त्िी व्यवस्था: (१) समपूरक अनदुानवाट सञ्चालन हनुे आयोजना तथा 
काययक्रम प्रभावकारी रुपमा लम्ित प्रधतफल प्राप्त हनुे गरी सञ्चालन भए नभएको सबिन्त्िमा सबिम्न्त्ित 
स्थानीय तहले धनयधमत रुपमा अनगुमन गरी अनसूुची-३ िमोम्जमको ढाँचामा प्रगधत प्रधतवेदन 
चौमाधसक रुपमा मन्त्रालय समि समेत पेश गनुयपनेछ। 

(२) समपूरक अनदुानिाट कायायन्त्वयन गररन े आयोजना तथा काययक्रमको कायय 
प्रभावकारी, उपलम्ब्िमूलक र पारदशी वकधसमले तोवकएको समय सीमाधभर भए नभएको सबिन्त्िमा 
मन्त्रालयले आवश्यकता अनसुार अनगुमन गनय सक्नेछ। 

(३) समपूरक अनदुानिाट कायायन्त्वयन हनुे आयोजना तथा काययक्रम प्रभावकारी रुपमा 
लम्ित प्रधतफल प्राप्त हनुगेरी सञ्चालन भए नभएको सबिन्त्िमा अनगुमन गरी प्रधतवेदन पेश गनय 
सबिम्न्त्ित स्थानीय तहमा देहाय िमोम्जमको अनगुमन सधमधत रहनेछः- 

 



8 
 

(क) सबिम्न्त्ित स्थानीय तहको उपप्रमखु/उपाध्यि     संयोजक  

(ख) आयोजना सञ्चाधलत वडाको वडा अध्यि     सदस्य  

(ग) योजना शाखाको प्राववधिक प्रमखु      सदस्य 

 

(४) समपूरक अनदुानिाट कायायन्त्वयन हनुे आयोजना तथा काययक्रम सबिम्न्त्ित स्थानीय 
तहको एक वडा भन्त्दा िढी काययिेर भएमा त्यस्ता वडाका वडा अध्यि समेतलाई उपदफा (३) 
िमोम्जमको अनगुमन सधमधतमा समावेश गनुयपनेछ। 

(५) उपदफा (3) िमोम्जमको अनगुमन सधमधतले अनगुमन गरी अनसूुची-४ मा 
तोवकएको ढाँचामा सबिम्न्त्ित स्थानीय तह माफय त मन्त्रालयमा प्रधतवेदन पेश गनुयपनेछ। 

14. समपूरक अनदुान रोक्का हनु सक्न:े(१) स्थानीय तहलाई उपलब्ि गराइने समपूरक अनदुानको रकम 
देहायको अवस्थामा मन्त्रालयले रोक्का गनय सक्नेछः- 

(क) स्थानीय तहिाट कायायन्त्वयन गररने आयोजना तथा काययक्रमको दफा 1३ को 
उपदफा (५) िमोम्जम अनगुमन प्रधतवेदन पेश नगरेमा, 

(ख) आयोजना तथा काययक्रम तोवकएको समयावधिधभर कायय सबपन्न नगरेमा, 
(ग) सबपन्न भएको आयोजना तथा काययक्रम तोवकए िमोम्जमको गणुस्तर नभएमा। 

(२) उपदफा (१) िमोम्जमको पररम्स्थधत धसजयना भई अनदुान रकम रोक्का राखेकोमा 
मन्त्रालयले माग गरेको अवधिधभर आवश्यक वववरण पेश गरेमा, तोकेको समयमा कायय सबपन्न 
गरेमा वा कामको गणुस्तरमा आवश्यक सिुार गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो रोक्का अनदुान रकम फुकुवा 
गनय सक्नेछ। 

15. एकीकृत ववद्यतुीय प्रणालीको प्रयोग गनय सक्नःे (१) मन्त्रालयले यस काययववधि तथा प्रचधलत कानून 
िमोम्जम स्थानीय तहलाई प्रदान गररने समपूरक अनदुानका आयोजना तथा काययक्रमको प्रस्ताव, 

छनौट, स्वीकृधत, ववत्तीय हस्तान्त्तरण तथा प्रगधत प्रधतवेदन लगायतका सबपूणय कायय गनय एकीकृत 
ववद्यतुीय प्रणालीको प्रयोग गनय सक्नेछ। 

(२) मन्त्रालयले उपदफा (१) िमोम्जमको काययलाई सहजीकरण गनय एकीकृत ववद्यतुीय 
प्रणालीमा आिाररत प्रयोगकताय धनदेम्शका (यजुर बयानअुल) िनाउन सक्नेछ। 

(३) स्थानीय तहले उपदफा (१) िमोम्जमको एकीकृत ववद्यतुीय प्रणालीको प्रयोग 
गनुयपनेछ। 

16. अनसूुचीमा हेरफेर: यस काययववधिमा उम्पलम्खत अनसूुचीमा मन्त्रालयले आवश्यक हेरफेर गनय 
सक्नेछ। 
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17. िािा अड्काउ फुकाउन:े यस काययववधिको कायायन्त्वयनका सबिन्त्िमा कुनै िािा अड्काउ परेमा 
मन्त्रालयले त्यस्तो िािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ। 

18. प्रचधलत कानून िमोम्जम हनुःे यस काययववधिमा जनुसकैु कुरा लेम्खए तापधन प्रचधलत कानूनमा 
उपलेख भएको ववषयमा सोही िमोम्जम हनुेछ। 

19. खारेजी र िचाउ: (१) प्रदेश समपूरक अनदुान व्यवस्थापन काययववधि, २०७५ खारेज गररएको छ। 

(२) प्रदेश समपूरक अनदुान व्यवस्थापन काययववधि, २०७५ िमोम्जम भए गरेका 
कामकारिाहीहरु यसै काययववधि िमोम्जम भए गरेको माधननेछ।  
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अनसूुची-१ 

(दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) सँग सबिम्न्त्ित) 
समपूरक अनदुान माग गने ढाचँा 

१. अनदुान माग गने स्थानीय तहको नामः 
२. िेगाना:  

३. सबपकय  फोन/फ्याक्स / इमेल:  

४. आयोजना/काययक्रमको नामः  

५. आयोजना/काययक्रम कायायन्त्वयन गने स्थानः  

६. आयोजना/काययक्रमको अनमुाधनत कुल लागतः 
७. आयोजना / काययक्रमिाट लाभाम्न्त्वत हनेु सबभाववत जनसं्याः  

८. आयोजना/काययक्रम सबपन्न गनय लाग्ने अनमुाधनत समयः 
९. आयोजना/काययक्रम सञ्चालन प्रकृयाः 
 (क) लाभग्राही समदुाय  (ख) िेक्कापट्टािाट  (ग) अन्त्य 

10. आयोजना काययक्रमको कुल लागतमा स्थानीय तहको लगानीको वहस्सा र रकमः 
(क) स्थानीय तहिाट रु.(ख) लाभग्राही समदुायिाट रु. (ग) संघ, संस्था तथा अन्त्यिाट रु. 

१1. आयोजना काययक्रम कायायन्त्वयनमा धनजी िेर सहकारी तथा अन्त्य गैर सरकारी िेरको सहभाधगता 
रहने भए सोको अनपुात र रकमः 

१2. प्रदेश सरकारले समपूरक अनदुान माफय त व्यहोने प्रस्ताववत रकमः  

संलग्न आवश्यक कागजातहरु: 
(क) आयोजना/काययक्रमको सबभाव्यता अध्ययन (वफम्जधिधलवट स्टडी प्रधतवेदन संलग्न  

छ    छैन  

(ख) आयोजना/काययक्रमको नक्शा, धडजाइन, स्पेधसवफकेशन सवहतको ववस्ततृ वववरण संलग्न  

छ    छैन  

(ग) स्थानीय तहले समपूरक अनदुान माग गने सबिन्त्िमा गरेको धनणययको प्रधतधलवप संलग्न  

छ   छैन 

   (घ) आयोजना/काययक्रमिाट प्राप्त हनेु मापन योग्य प्रधतफल वा लाभको अनमुाधनत संलग्न 

छ    छैन  

(ङ) प्रचधलत कानून िमोम्जम आयोजना/काययक्रमको वातावरणीय प्रधतवेदन संलग्न  

   छ      छैन  

(च) आयोजना/काययक्रम कायायन्त्वयन गने समयावधि सवहतको कायययोजना  

छ   छैन  

(छ) संलग्न मन्त्रालयले तोकेका अन्त्य वववरण कागजातहरु संलग्न  

       छ    छैन  

प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतको  

दस्तखतः  

पदः  

धमधतः   
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अनसूुची-२ 

(दफा ७ को उपदफा (२) सँग सबिम्न्त्ित) 
कायययोजनाको ढाचँा 

आयोजना / काययक्रम सञ्चालन गने स्थानीय तहको नामः  

िेगाना:  

सबपकय  नः 

क्र. 
सं 

आयोजना / 
काययक्रमको 
नाम 

प्रस्ताववत िजेट कायायन्त्वयन समय 

कैवफयत प्रदेश 
सरकार 

स्थानीय 
तह 

प्रथम चौमाधसक दोश्रो चौमाधसक तेश्रो चौमाधसक 

                 

                 

                 

                 

 

१. लागत अनमुान तयारी तथा स्वीकृधत  

२. ववस्ततृ पररयोजना वववरण (डी. पी. आर.) स्वीकृत गने  

3. खररद तथा सबझौता व्यवस्थापन गने  

4. धनमायण कायय सञ्चालन तथा अनगुमन गने  

नोट: माधथ ददइएका संकेतहरुमध्ये कुन चौमाधसकमा कुन कायय गने हो, सोही अनसुार उपयकु्त 
संकेतीकरण गरी कायययोजना पेश गनुयपनेछ।  

प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतको  

दस्तखतः  

पदः 
धमधतः  
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अनसूुची-३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) र दफा १३ को उपदफा (१) सँग सबिम्न्त्ित) 
स्थानीय तहले पिाउन ेप्रगधत प्रधतवेदनको ढाचँा 

आयोजना/काययक्रम सञ्चालन गने स्थानीय तहको नामः  

िेगाना:  

सबपकय  नः- 
क्र.सं. आयोजना/ 

काययक्रमको 
नाम 

आयोजना/ 
काययक्रम 
सञ्चालन 
भएको 
स्थान 

स्वीकृत 
िजेट 

......अवधिको 
लक्ष्य 

.......अवधिको 
प्रगधत 

कैवफयत 

भौधतक 

(%) 

ववत्तीय 
(रु.) 

भौधतक 
(%) 

ववत्तीय 

(रु.) 

         

         

         

 

(क) अनगुमनको क्रममा देम्खएका समस्या/यथाथय अवस्था: ( 
(ख) समस्या समािानका लाधग गररएको प्रयास:  

(ग) सझुाव / धसफाररस:  

 

..............        ................................ 
तयार गने         अनगुमन सधमधतको संयोजक 
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अनसूुची- ४ 

(दफा १३ को उपदफा (५) सँग सबिम्न्त्ित) 
अनगुमन सधमधतले पेश गने प्रधतवेदनको ढाचँा 

आयोजना/काययक्रम सञ्चालन गने स्थानीय तहको नामः 
िेगाना:  

सबपकय  नः 
क्र.सं. आयोजना/ 

काययक्रमको 
नाम 

आयोजना/ 
काययक्रम 
सञ्चालन 
भएको 
स्थान 

स्वीकृत 
िजेट 

......अवधिको 
लक्ष्य 

.......अवधिको 
प्रगधत 

कैवफयत 

भौधतक 

(%) 

ववत्तीय 
(रु.) 

भौधतक 
(%) 

ववत्तीय 

(रु.) 

         

         

         

 

(क) अनगुमनको क्रममा देम्खएका समस्या/यथाथय अवस्था:  

(ख) समस्या समािानका लाधग गररएको प्रयास:  

(ग) सझुाव / धसफाररस:  

(अनगुमन तथा मूपयाङ्कन सधमधतलाई यसका अधतररक्त थप वववरण पेश गनय आवश्यक लागेमा यो ढाँचा 
भरी उक्त वववरण समेत संलग्न राखी प्रदेश सरकार समि प्रधतवेदन गनय सक्नेछ।) 
 

............        ............................ 
तयार गने         अनगुमन सधमधतको संयोजक  

 

 

 

  

 

 

 

 

 


