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भाग-२ 



विशेष अनदुान कार्यक्रम संचालन कार्यविधी २०७८ 

प्रस्तािना 

संघ िा प्रदेश स्तरबाट प्राप्त भएको िा हनुे विशेष अनदुान कार्यक्रमलाई र्स गाउँपाललक लभत्र व्र्िस्स्ित 
तिरले संचालन गनय अत्र्ािश्र्क देस्िएकोले स्िानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ तिा िारागङु 
मसु्िक्षेत्र गाउँपाललकाको प्रशासकीर् कार्यविधी लनर्लमत गनय बनेको ऐन २०७४ ले ददएको अलधकार 
प्रर्ोग गरी “विशेष अनदुान कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, २०७८” स्िीकृत गरी जारी गररएको छ। 

पररच्छेद १ 

प्रारस्भभक 

१. संस्क्षप्त नाम र प्रारभभ:- 

     (क) र्ो कार्यविधीको नाम “विशेष अनदुान कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, २०७८” रहेको छ। 

   (ि) र्ो कार्यविधी गाउँ कार्यपाललका बाट स्िीकृत भएको लमलत देस्ि लाग ुहनुे छ। 

२. पररभाषा:- 
   विषर् िा प्रसंगले अको अिय नलागेमा र्स कार्यविधीमा:-  
      (क)  “ऐन” भन्नाले “स्िानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४” लाई जनाउने छ। 

   (ि) “सभा” भन्नाले िारागङु मसु्िक्षेत्र गाउँपाललकाको गाउँसभालाई जनाउने छ। 

   (ग) “कार्यपाललका” भन्नाले िारागङु मसु्िक्षेत्र गाउँपाललकाको गाउँ कार्यपाललकालाई जनाउने छ। 
     (घ) “विशेष अनदुान कार्यक्रम” भन्नाले संघीर् िा प्रदेशस्तरबाट प्राप्त भएको विशेष अनदुान कार्यक्रम 
सभझन ुपछय। 

   (ङ) “विशेष अनदुान कोष” भन्नाले संघीर् िा प्रदेशस्तरबाट विशेष अनदुान कार्यक्रमको लालग प्राप्त 
भएको रकमको कोषलाई सभझन ुपछय। 
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(च) “कार्यविधी” भन्नाले िारागङु मसु्िक्षेत्र गाउँपाललका अन्तगयत संचाललत “विशेष अनदुान कार्यक्रम 
संचालन कार्यविधी, २०७८” लाई सभझन ुपछय। 

   (छ) “सलमलत” भन्नाले िारागङु मसु्िक्षेत्र गाउँपाललकामा विशेष अनदुान कोष संचालक सलमलतलाई 
सभझन ुपछय। र र्सै कार्यविधी अनसुार बने्न अन्र् सलमलतहरुलाई समेत जनाउने छ। 

  (ज) “पररर्ोजना” भन्नाले विशेष अनदुान कार्यक्रमको लालग तर्ार गरीएको प्रस्तावित 
कार्यक्रम/पररर्ोजना लाई सभझन ुपछय। 

  (झ) “प्रस्ताि” भन्नाले कार्यक्रमको विस्ततृ वििरण सवहत अनदुान माग गररएको अनसूुची २ र ३ 
अनसुारको लनिेदन सवहतको पररर्ोजना लाई जनाउने छ। 

३.  कार्यक्रमको उद्दशे्र् र प्रभाि:- 

र्स कार्यक्रमको मखु्र् उदे्दश्र् र्स गाउँपाललका लभत्रका र्िुाहरुलाई स्िानीर् रुपमा नै रोजगारीका 
अिसर शृ्रजना गराई विदेस्शने र्ा देश लभत्रका शहर िा अन्र् भागमा जानपुने बाध्र्ता बाट मिु 
गराउन ुरहेको छ। 

(क)  कार्यक्रम संचालन भएपलछ र्िुाहरु आफ्नै गाउँमा स्िरोजगार हनुेछन।् 

(ि)  र्िुाहरुमा उद्यमस्शलता बढ्ने छ। 

(ग)  र्िुािगयको पलार्न रोवकने छ। 

(घ) स्िानीर् श्रोतको उच्चतम प्रर्ोग भई समर ग र गालमण अियतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाि पनेछ। 

 

पररच्छेद २ 

सलमलत 

४. विशेष अनदुान कार्यक्रम संचालनका लालग देहार् बमोस्जमको सलमलत गठन गररनेछ:- 

४.१ संचालक सलमलत:- विशेष अनदुान कार्यक्रम संचालनका लालग देहार् बमोस्जमको एक विशेष 
अनदुान कोष संचालक सलमलत गठन गररने छ। 

क) प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत – संर्ोजक  

ख) प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृतले तोकेको एकजना अलधकृतस्तरको कमयचारी – सदस्र्  

ग) लेिा अलधकृत/लेिा प्रमिु – सदस्र् सस्चि 

४.२ अनगुमन सलमलत:- विशेष अनदुान कार्यक्रमको लालग छनौट भई अनदुान रकम प्राप्त गरेका 
उद्यमीहरुले अनदुानको रकम स्िीकृत कार्यक्रम/पररर्ोजनामा सदपुर्ोग गरे नगरेको विषर्मा अनगुमन 
गनयको लालग देहार् बमोस्जमको अनगुमन सलमलत गठन गररने छ। 

क) गाउँपाललका अध्र्क्ष िा लनजले तोकेको व्र्स्ि     – संर्ोजक  

ि) प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत        – सदस्र्  

ग) उद्यमी रहेको सभबस्न्धत िडाको अध्र्क्ष िा लनजले तोकेको िडा सदस्र् १ जना – सदस्र् 
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घ) र्ोजना शािा प्रमिु         – सदस्र्  
ङ) प्राविलधक शािा प्रमिु        – सदस्र्  

च) लेिा शािा प्रमिु         – सदस्र्  

छ) प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृतले तोकेको अलधकृत स्तरको कमयचारी   – सदस्र्  

पररच्छेद ३ 

प्रस्ताि आह्वान, मूल्र्ाङ्कन तिा स्िीकृती 

५. प्रस्ताि आह्वान:- 

विशेष अनदुान कार्यक्रम संचालनका लालग कुनै लनस्ित व्र्स्ि, समूह िा कार्यक्रमको लालग तोवकएरै 
आएको विशेष अनदुान भए तोवकएकै व्र्स्ि, समूह िा कार्यक्रम संग सोझै प्रस्ताि माग गने। तर 
त्र्सरी नतोकी आएको विशेष अनदुानको लालग गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्ले देहार् बमोस्जम विशेष 
अनदुान कार्यक्रमको प्रस्ताि आह्वान गने छ। 

५.१ कार्ायलर्ले अनसुचुी १ बमोस्जमको ढाँचामा स्िानीर् स्तरको दैलनक पलत्रका िा कार्ायलर्को िेि 
साईट िा सूचना पाटीमा विशेष अनदुान कार्यक्रमको प्रस्ताि आह्वानको १५ ददने सचुना प्रकास्शत गने 
छ। तर तोवकएर आएको कार्यक्रमको लालग कस्भतमा ७ ददनको सभबस्न्धत व्र्स्ि, समूह िा 
कार्यक्रमलाई सूचना ददन ुपने छ। 

५.२ उपदफा १ बमोस्जम सूचना जारी/प्रकास्शत/साियजलनक भएको लमलतले सूचनाको भर्ाद लभत्र 
कार्ायलर् समर्मा त्र्स्तो कार्यक्रममा सहभागी हनु चाहने ईच्छुक व्र्स्ि वा समूहले आफुले गनय 
चाहेको पेशा/व्र्िसार् िलुाएर त्र्सको अनमुालनत लागत, िप रकम आिश्र्क पने भए त्र्सको श्रोत, 
सभभावित आर् समेत िलुाएर सभबस्न्धत िडाको लसफाररत सवहत अनसुचुी २ बमोस्जमको ढाँचामा 
आिेदन साि अनसुचुी ३ बमोस्जमको ढाँचामा संस्क्षप्त कार्यर्ोजना प्रस्ताि समेत पेश गनुय पने छ। 

६. दफा ५ बमोस्जम पनय आएका प्रस्तािलाई गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्ले देहार् बमोस्जम  

मलु्र्ाङ्कन, छनौट तिा स्िीकृलत प्रदान गररनछे। 

६.१ लनस्ित व्र्स्ि, समूह िा कार्यक्रमको लालग तोवकएरै आएको विशेष अनदुान भए तोवकएकै व्र्स्ि, 
समूह िा कार्यक्रमको प्रस्तािलाई सोझै स्िीकृती प्रदान गररनेछ। 

६.२ आिेदक िारागङु मसु्िक्षेत्र गाउँपाललका लभत्रको हनु ुपनेछ। 

६.३ लस्क्षत िगय लभत्र पने आिेदकले प्रािलमकता पाउनेछ। 

६.४ आिेदकले र्सै गाउँपाललका लभत्र पररर्ोजना संचालन गनुय पनेछ। 

६.५ पररर्ोजना उत्पादन तिा रोजगारमूलक हनु ुपनेछ। 

७. प्रािलमकता ददनपुने: – कार्यक्रममा  सहभालगताका लागी उसको िगीर् अिस्िा अनसुार प्रािलमकता 
क्रम तोवकन ेछ। र्स्तो िगय विश्लषेणको आधार विज्ञहरुको समूहले गरेको आलियक स्तरीकरण सभेक्षण  
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(गाउँपाललका प्रोफाईल) का आधारमा हनुेछ। गाउँपाललकामा र्स्तो आलियक स्तरीकरण सभेक्षण नभएको 
भए सो व्र्िस्िा नहनु्जेल िडा कार्ायलर्को स्तरीकरण लसफाररसको आधारमा हनुेछ। 

 

 

पररच्छेद ४ 

सभझौता तिा भिुानी प्रकृर्ा 
 

८. अनदुान भिुानी प्रकृर्ा:- 
८.१ स्िीकृत भएका पररर्ोजनाहरुलाई पररर्ोजना प्रस्तािक सँग कार्ायलर्ले अनसूुची ४ बमोस्जम 
सभझौता गनेछ। 

८.२ उपदफा ८.१ बमोस्जम सभझौता भएको पररर्ोजनाको लालग सभझौता भएको लमलतले १५ ददन 
लभत्रमा कार्यक्रम संचालनको लालग पवहलो वकस्ता स्िरुप स्िीकृत अनदुान रकमको २०% पेश्की रकम 
अलर गम प्रदान गररने छ। 

८.३ अनगुमन सलमलतको अनसूुची ५ बमोस्जमको प्रगलत प्रलतिेदन तिा लसफाररसको आधार तिा 
प्राविलधक मलु्र्ाङ्कन गनुयपने भएमा प्राविलधक मलु्र्ाङकन समेतको आधारमा बाँकी भिुानी गनुयपने रकम 
भिूानी गररनेछ। 

८.४ र्न्त्र, उपकरण तिा लनमायण सामार गीहरु िररद गरी कार्यक्रम संचालन गदाय भ्र्ाट लाग्ने िस्तकुो 
हकमा भ्र्ाट लबलबाट िररद गनुयपने छ र र्स्ता लबलहरु भिुानी माग गदाय पेश गनुय पनेछ। 

पररच्छेद ५ 

विविध 

 

९. कोष दरुुपर्ोग हनुबाट रोक्न:े-  कोषको दरुुपर्ोग हनुबाट रोक्नको लालग उपर्िु उपार्हरु अपनाउन े
छ। सभझौता बमोस्जम पेश्की रकम ललई पररर्ोजना शरुु नगरेमा िा पररर्ोजना शरुु गरी बीचमा 
छोडेमा िा कबलुलर्त बमोस्जम कार्य नगरेमा सभझौता भंग गरी पेश्की िा वकस्ता िा परैु रकम 
ललईसकेको भएमा सरकारी लनर्म अनसुार उसलु उपर गररने छ।  

१०. विशषे अनदुान कार्यक्रमको अिधी:- र्स्तो विशेष अनदुान कार्यक्रम संघीर् िा प्रादेस्शक तहबाट 
उपलब्ध भए बमोस्जम गनय सवकने छ। 

११. प्रचललत कानून लाग ुहनु:े-  कार्यक्रम कार्ायन्िर्नको सभबन्धमा प्रचललत कानूनमा उल्लेि भएकोमा 
सोही बमोस्जम तिा उल्लेि नभएको हकमा र्सै कार्यविलध बमोस्जम कार्ायन्िर्न हनुे छ। 
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१२. कार्यविलध संशोधन तिा पररमाजयन:- र्ो कार्यविलध गाउँ कार्यपाललकाले समर् समर्मा आिश्र्कता 
अनसुार संशोधन तिा पररमाजयन गनय सक्ने छ। 

१३. विशषे व्र्िस्िा:-  मालि जे सकैु लेस्िएको भएता पलन र्स कार्यविलध जारी हनुभुन्दा अगाडी विशेष 
अनदुानको कार्यक्रम सञ्चालन उपभोिा सलमलत िा तोकेर आएको र्ोजना/कार्यक्रम सँग सभबस्न्धत 
संस्िा िा कृवषजन्र् समूह माफय त भई सकेको भएमा सोही बमोस्जम भएको मालननेछ । 

१४. अन्र्:-  र्ो कार्यविधी बनु्न भन्दा अस्घ संचालन भएका विशेष अनदुानको कार्यक्रमका प्रकृर्ाहरु 
र्सै कार्यविधी अन्तगयत भएको मालननेछ। 

 
 
 
 
 

अनसूुची १ 

(दफा ५ को उपदफा १ संग सभबस्न्धत) 

विशेष अनदुान कार्यक्रमको लालग प्रस्ताि आह्वानको १५ ददने सूचना 
प्रिम पटक प्रकास्शत लमलत(……साल…/…मवहना../…गते…) 

र्स गाउँपाललकामा आलियक िषय २०…./….. को संघीर्/प्रादेस्शक विशेष अनदुानको ………………….. 
कार्यक्रम प्राप्त भएकोले उि विशेष अनदुान अन्तगयतको ………………………… कार्यक्रम संचालन गनय 
ईच्छुक र्स गाउँपाललकामा रहेका दतायिाला संघ संस्िाहरुलाई आफ्नो पररर्ोजना प्रस्ताि पेश गनयको 
लालग र्ो सूचना प्रकास्शत गररएको छ। र्ो सूचना प्रिम पटक प्रकास्शत भएको लमलतले १५ ददन लभत्र 
कार्ायलर् समर्मा तोवकएको ढाँचामा आिेदन फाराम भरी दरिास्त ददन ुपनेछ।पनुि: आिेदन साि 
तपस्शल बमोस्जमका कागजात संलग्न हनु ु पनेछ। र्ो सचुना गाउपाललकाको िेभ साईट 
www.varagungmuktichhetramun.gov.np मा पलन हेनय सवकने छ। 
१. संघ, संस्िाको दताय प्रमाण पत्रको प्रमास्णत प्रलतललपी – १ प्रलत 

२ पान/भ्र्ाट दताय प्रमाण पत्रको प्रलतललपी – १ प्रलत 

३. अनसूुची ३ अनसुारको संस्क्षप्त कार्यर्ोजना – १ प्रलत 

 

नोट:- र्स सचुनामा उल्लेि भए बाहेकका विषर्मा प्रचललत कानून र गाउँ कार्यपाललकाको लनणयर् 
बमोस्जम हनुेछ। 

 
 
 
 

 

http://www.varagungmuktichhetramun.gov.np/
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अनसूुची २ 

(दफा ५ को उपदफा २ संग सभबस्न्धत) 

विशेष अनदुान कार्यक्रमको अनदुान प्राप्त गनयको लालग लनिेदनको ढाँचा 
 

लमलत:- (……साल…/…मवहना../…गते…) 
श्रीमान ्प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत ज्रू्, 
िारागङु मसु्िक्षेत्र गाउँपाललका, गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्, 
कागबेनी, मसु्ताङ। 
 

विषर्:- विशेष अनदुान सहर्ोग उपलब्ध गराईददने बारे। 
महोदर्, 
र्स संघ/संस्िाले उि विशेष अनदुान कार्यक्रमको अनदुान प्राप्त गरी ………………………..कार्य/पररर्ोजना 
संचालन गनयको लालग भएकोले लनभन अनसुारका कागजात संलग्न रािी र्ो लनिेदन पेश गरेको छु/छौं। 
र्स संस्िाले उि अनदुान प्राप्त गरेमा र्सै गाउँपाललका लभतै्र प्रस्तावित पररर्ोजना संचालन गनेछौं। 
तसिय र्स संघ/संस्िालाई उि अनदुान सहर्ोग उपलब्ध गराई ददन ुहनु अनरुोध गदयछु। श्रीमान ्को 
जो आदेश। 

 

          आलधकाररक दस्तित 

          ……………………………….. 

        संघ/संस्िाको नाम :-  

        ठेगाना:-  

        ईमेल ठेगाना:-  

        लमलत:-  
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अनसूुची ३ 

(दफा ५ को उपदफा ३ संग सभबस्न्धत) 

विशेष अनदुान कार्यक्रमको अनदुान प्राप्त गनयको लालग पररर्ोजना प्रस्तािको ढाँचा 
१. प्रस्तावित पररर्ोजना/व्र्िसार्को नाम:-   

२. प्रस्तावित पररर्ोजना/व्र्िसार् संचालन गने ठेगाना:-   

 क. स्जल्ला:- मसु्ताङ 

 ि. गाउँपाललका:- िारागङु मसु्िक्षेत्र 

 ग. िडा नं:-  

 घ. गाउँ/टोल:-  

३. प्रस्तावित पररर्ोजना/व्र्िसार्को मखु्र् काम/वक्रर्ाकलाप:- 
 क.  

 ि.  

 ग.   

 घ.  

४. प्रस्तावित पररर्ोजना/व्र्िसार्को विस्िर् संरचना:-   

 क. माग गररएको अनदुान रकम रु:-  

 ि. लनजी लगानी रु:-  

 ग. पररर्ोजनाको जभमा लागत रकम रु:-  

५. प्रस्तावित पररर्ोजना/व्र्िसार् बाट लाभास्न्ित हनुेको पररिार संख्र्ा:-     

६. प्रस्तावित पररर्ोजना/व्र्िसार् संचालन हनुे जग्गाको क्षेत्रफल:-  

७. प्रस्तावित पररर्ोजना/व्र्िसार्मा प्रर्ोग हनुे प्रविलध:-   

८. प्रस्तावित पररर्ोजना/व्र्िसार्मा प्रर्ोग हनुे जनशस्ि संख्र्ा:-  
  कामदार/श्रलमक संख्र्ा:-   मवहला:- जना परुुष:-      जना 
९. प्रस्तावित पररर्ोजना/व्र्िसार् बाट उत्पाददत बस्तकुो बजार व्र्िस्िा:-    

१०. प्रस्तावित पररर्ोजना/व्र्िसार्बाट अपेस्क्षत िावषयक प्रलतफल:-   

 

          आलधकाररक दस्तित 

          ……………………………….. 

        संघ/संस्िाको नाम :-  

        ठेगाना:-  

        ईमेल ठेगाना:-  

        लमलत:-  
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अनसूुची ४ 

(दफा ८ को उपदफा १ संग सभबस्न्धत) 

विशेष अनदुान कार्यक्रमको अनदुानको लालग पररर्ोजना सभझौता पत्रको ढाँचा 
िारागङु मसु्िक्षेत्र गाउँपाललका र …………………………………….….का बीच लमलत ………………………………………….. 
मा  
र्स गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्, कागबेनी (जसलाई र्सपलछ प्रिम पक्ष भनी उल्लेि हनुेछ) र 
संघीर्/प्रदेश सरकारबाट ………………………………………………. कार्यक्रमको लालग विशेष अनदुानमा र्स 
गाउँपाललकामा आ.ि. २०७…/०७….. मा उपलब्ध भएको बजेट कार्ायन्िर्नको लालग छनौट भएको 
श्री………………………………(जसलाई र्सपलछ दोश्रो पक्ष भनी उल्लेि हनुेछ) का बीच को 
लमलत…………………………………………..को लनणयर् अनसुार……………………………..स्िानमा ……………………..कार्यका लालग 
प्रिम पक्षले विशेष अनदुान अनदुानको रकम रु…………………उपलब्ध गराउन र दोश्रो 
पक्षले……………………………………कार्य गने गरी तपस्शल बमोस्जमका शतय, बन्देज तिा दावर्त्िका 
अधीनमा रही गनय र्ो सभझौता पत्रमा पूणय मञ्जुरीका साि सहीछाप गरी ललर्ौं/ददर्ौं। 

शतयहरु:-  

१.  कार्यक्रमको सभझौता रकम रु……………….(अक्षेरेपी…………………………..)हनुेछ, प्रिम पक्षले दोश्रो 
पक्षलाई कार्यक्रम शरुु गनय २०% पेश्की रकम उपलब्ध गराउने छ। 

२. दोश्रो पक्षले स्िीकृत पररर्ोजना ………………………लमलत र समर् लभत्र सभपन्न गरी सक्न ुपनेछ। 
सभपादन गररने कार्य प्रचललत कानूनले तोके बमोस्जमको गणुस्तरीर् र उपलब्धी मूलक हनु ुपनेछ। 

३. प्रिम पक्षले कार्य सभपादनको प्रगलतको आधारमा दोश्रो वकस्ता रकम दोश्रो पक्षलाई सोधभनाय 
स्िरुप उपलब्ध गराउन सक्नेछ। दोश्रो वकस्ताको रकम भिूानी गदाय पेश्की रकम कटाई बाँकी 
भिुानी हनुेछ। 

४. प्रिम पक्षको तफय बाट अनगुमन सलमलतले सभपाददत कार्यको समर् समर्मा अनगुमन तिा मलु्र्ाङ्कन 
गने छ। अनगुमन कार्यमा दोश्रो पक्षले सहस्जकरण गनुयपनेछ। 

५. अस्न्तम वकस्ता रकम कार्य सभपन्न नगरी भिूानी गरीने छैन। अनगुमन सलमलतले कार्य सभपन्न 
प्रलतिेदन प्रस्ततु गरेपलछ मात्र अस्न्तम वकस्ता रकम भिुानी ददईने छ। अस्न्तम वकस्ता भिुानी गदाय 
अनदुान रकमबाट लनर्मानसुार कट्टी गनुयपने रकम कट्टी गरी भिुानी हनुेछ। 

६. र्स सभझौता बमोस्जम दोश्रो पक्षले पररर्ोजना शरुु नगरेमा िा पररर्ोजना शरुु गरी बीचमा छोडेमा 
िा कबलुलर्त बमोस्जम कार्य नगरेमा प्रिम पक्षले ………………….. कार्यको सभझौता भंग गनय सक्नेछ। 
र्सरी सभझौता भंग गरेमा दोश्रो पक्षले प्रिम वकस्ता िा पेश्की स्िरुप कुनै रकम ललईसकेको भएमा 
सरकारी लनर्म अनसुार उसूल उपर गररने छ।  

७. पररर्ोजना कार्ायन्िर्नको कार्यर्ोजना कार्यताललका प्रिम पक्षलाई दोश्रो पक्षले उपलब्ध गराउन ु
पनेछ। 
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८. र्ो सभझौता कार्ायन्िर्न गदाय कुनै वििाद उत्पन्न भएमा आपसी सहमती बाट वििाद टुङ्गो लगाईने 
छ। सहमतीबाट वििाद टुङ्गग्र्ाउन नसकेमा प्रचललत नेपाल कानून अनसुार हनुेछ। 

९.  प्रिम पक्षबाट प्राप्त रकमको लेिापरीक्षण गराउने दावर्त्ि दोश्रो पक्षको समेत हनुेछ। 
१०. र्स सभझौता पत्रमा उल्लेि नभएका कुराहरुका हकमा साियजलनक िररद ऐन २०६३, 
गाउँपाललकाको विशेष अनदुान कार्यक्रम संचालन कार्यविधी २०७८, तिा प्रचललत नेपाल कानून 
बमोस्जम हनुेछ। 

 
 प्रिम पक्ष       दोश्रो पक्ष 
दस्तित:-       दस्तित:- 

श्री……………………………,      श्री……………………………, 
प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत     ठेगाना:-…………………. 
िारागङु मसु्िक्षेत्र गाउँपाललका 
कागबेनी, मसु्ताङ। 

साक्षी:-        साक्षी:-  

श्री………………………………..     श्री……………………………….. 

ईलत सभबत ्२०    साल      मवहना     गते      रोज………………………………….शभुम।् 
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अनसूुची ५ 

(दफा ८ को उपदफा ३ संग सभबस्न्धत) 

विशेष अनदुान कार्यक्रमको अनगुमन फारामको ढाँचा 
१. पररर्ोजना/व्र्िसार्को नाम:-   

२. संचालक/आिेदकको नाम, िर:-   

३. पररर्ोजना/व्र्िसार् संचालन भएको ठेगाना:-   

४. पररर्ोजना/व्र्िसार्को सभझौता भएको लमलत:- 
५. सभझौता अनसुार कार्य सभपन्न हनुे लमलत:- 

६. प्रगलत वििरण ताललका:- 
क्र.सं. विस्ततृ वििरण लक्ष्र् प्रगलत कैवफर्त 

१ सभझौतामा भएको लमलतमा कार्य शरुु 
भए/नभएको 

   

२ सभझौतामा भएको स्िानमा कार्य भए/नभएको    

३ मखु्र् कार्यक्रमको भौलतक    

४ मखु्र् कार्यक्रमको आलियक    

५     

६     

७     

प्रलतिेदन:- 
१. कार्यक्रम सभपन्न भएको/हनु लाग्ने समर्:-  

२. मखु्र् कार्यक्रमको भौलतक प्रगलत      प्रलतशत र आलियक प्रगलत       प्रलतशत भएको। 

३.  

उपर्ुयि व्र्होरा देस्िएको हुँदा सो अनसुारको आधारमा भिुानी हनु लसफाररस गररन्छ/गररँदैन।    

अनगुमन सलमलतको 
क्र.सं. पदालधकाररको नाम, िर पद दस्तित 

१  संर्ोजक  

२  सदस्र्  



३  सदस्र्  

४  सदस्र्  

५  सदस्र्  

६  सदस्र्  

७  सदस्र्  
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        आज्ञािे 

    लज  बहादरु राना 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृ  


