प्रदे श याजऩत्र
फागभती प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत
खण्ड ५) हेटौंडा, नेऩार, भाघ २७ गते, २०७८ सार (सङ््मा २५

बाग ३

फागभती प्रदे श सयकाय

आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्त्त्रारम
हे टौंडा, नेऩारको

सूचना
प्रदे श आमोजनाको फहुवषीम ठे क्का सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, २०७8
प्रस्तावना: फागभती प्रदे श सयकायका भन्त्त्रारम एवॊ भातहत सञ्चार्रत
ववर्बन्न

फहुवषीम

आमोजनाको

सभुशचत

व्मवस्थाऩन

गनि

य

स्रोतको

व्मवस्थाऩनराई व्मवहारयक फनाउन वाञ्छनीम बएकोरे ववर्नमोजन ऐन,
२०७8 को दपा 10 को उऩदपा (१) रे ददएको अर्धकाय प्रमोग गयी
फागभती प्रदे श सयकायरे मो भाऩदण्ड फनाएको छ ।
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१.

२.

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मो भाऩदण्डको नाभ “प्रदे श आमोजनाको
फहुवषीम ठे क्का सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, २०७8” यहेको छ ।
(२) मो भाऩदण्ड तुरुन्त्त रागू हुनेछ ।

ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस भाऩदण्डभा,-

(क) "आमोजना" बन्नारे फागभती प्रदे श सयकाय अन्त्तगितका
र्नकाम वा कामािरमफाट सञ्चार्रत आमोजना वा त्मस
र्बत्र सभावेश खण्ड वा उऩखण्डराई सभेत सम्झनु ऩछि

य सो शब्दरे प्रदे श सयकायफाट प्रदे श य स्थानीम तहभा
हस्तान्त्तयण
जनाउॉछ।

हुने

सह-रगानीका

आमोजना

सभेतराई

(ख) "प्रदे श" बन्नारे फागभती प्रदे श सम्झनु ऩछि ।

(ग) "फहुवषीम ठे क्का" बन्नारे दुई वषि बन्त्दा फढी सभम
राग्ने ठे क्का सम्झनु ऩछि ।

(घ) "सम्फशन्त्धत

भन्त्त्रारम"

बन्नारे

फहुवषीम

ठे क्का

व्मवस्थाऩन गने प्रदे श सयकायको भन्त्त्रारम सम्झनु

३.

ऩछि।

फहुवषीम ठे क्का सहभर्त सीभा: (१) दे हामका ऺेत्रभा कामािन्त्वमन
हुने सयकायी बवन र्नभािण य सेवा खरयद आमोजनाको हकभा कुर

रागत अनुभान दश कयोड रुऩैमाॉ य अन्त्मको हकभा कुर रागत
अनुभान फीस कयोड रुऩैमाॉ बन्त्दा फढीको आमोजनाराई फहुवषीम
ठे क्का कामािन्त्वमन गनि स्रोतको सहभर्त ददन सवकनेछ:-

(क) सडक, ये र, जर मातामात, यज्जुभागि, सुरुङ
भागि तथा अन्त्म मातामात

ऩूवािधाय,

ॉ ाई, तथा जरस्रोत,
(ख) ऊजाि, र्सच
(ग) सूचना प्रववर्ध तथा सञ्चाय,

(घ) आवास, बवन तथा सहयी ववकास,
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(ङ) कृवष, औद्योर्गक तथा व्माऩायजन्त्म ऩूवािधाय,
(च) खानेऩानी य सयसपाइ,

(छ) बू तथा जराधाय व्मवस्थाऩन य नदी र्नमन्त्त्रण
(ज) खेरकुद ऩूवािधाय,

(झ) शशऺा, स्वास््म, ववऻान तथा प्रववर्ध ऩूवािधाय,

(ञ) साॊस्कृर्तक, धार्भिक, ऩुयाताशववक तथा ऩमिटन
ऩूवािधाय सॊ यऺण,

(ट) ववऩद् व्मवस्थाऩन, प्रर्तकामि तथा ऩुनस्थािऩना।

(2) उऩदपा (1) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩर्न

४.

सडक ऩुरको हकभा यकभको सीभा रागू हुने छै न ।
फहुवषीम

ठे क्का

स्वीकृर्तका

आमोजना

(१)

कुनै

भाऩदण्ड

तथा

आधाय:

आमोजनाराई फहुवषीम आमोजनाको रूऩभा स्वीकृत गनि आमोजना
प्रस्ताव

गने

सम्फशन्त्धत

भन्त्त्रारमरे

आधायहरू अवरम्फन गनुि ऩनेछ:-

दे हामका

(क) फहुवषीम ठे क्काका रार्ग प्रस्ताववत आमोजनाको

र्नभािण सम्ऩन्न हुने अवर्ध तीन वषिसम्भको
बएभा

रागत

अनुभानको

कम्तीभा

ऩच्चीस

प्रर्तशत, चाय वषिसम्भ बएभा रागत अनुभानको
फीस प्रर्तशत य ऩाॉच वषिसम्भ य सो बन्त्दा फढी

बएभा रागत अनुभानको ऩन्त्र प्रर्तशत फजेट
चारू आर्थिक वषिभा ववर्नमोजन बएको,
तय

भन्त्त्रारमको

आर्थिक

भशन्त्त्रऩरयषद्को
प्रादे शशक

सहभर्तभा

र्नणिमफाट

गौयवको
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भार्भरा

तथा

प्रदे श

सयकाय,

सञ्चारन

आमोजनाको

मोजना

हुने

हकभा
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फहुवषीम ठे क्काको सहभर्त वा स्वीकृर्त ददॉदा मो
सीभा रागू हुने छै न।

(ख) ववषमगत

भन्त्त्रारम

वा

कामािन्त्वमन

गने

र्नकामफाट ववस्तृत आमोजना प्रर्तवेदन, ववस्तृत

सबे इशन्त्जर्नमरयङ प्रर्तवेदन, ववस्तृत इशन्त्जर्नमरयङ
र्डजाइन
र्डटे ल्ड

(र्डटे ल्ड
सवे

प्रोजेक्ट

इशन्त्जर्नमरयङ

रयऩोटि- र्डवऩआय,
रयऩोटि ,

र्डटे र

इशन्त्जर्नमरयङ र्डजाइन) स्वीकृत बएको,

(ग) र्डजाइन य र्नभािण ठे क्का सम्झौता (र्डजाईन
एण्ड र्फल्ट भोड अप कन्त्रमाक्ट), ई.वऩ.र्स.

(इशन्त्जर्नमरयङ प्रोक्मुयभेन्त्ट कन्त्रमाक्ट) फाहेक
अन्त्म ठे क्काको हकभा आमोजनाको वातावयणीम
प्रबाव

भूल्माङ्कन

एसेसभेन्त्ट),

(ईन्त्बायोभेन्त्ट

प्रायशम्बक

वातावयणीम

ईम््माक्ट
ऩयीऺण

(ईर्नर्समर ईन्त्बायोभेन्त्ट एक्जार्भनेशन) य सॊ शऺप्त
वातावयणीम अध्ममन सम्ऩन्न बएको,

तय ववशेष प्रकायको आमोजनाको हकभा

एस.ई.ए.

(स्रमाटे शजक

ऐसेसभेन्त्ट) सम्ऩन्न बएको,

इन्त्बायभेन्त्टर

(घ) आमोजनाको रार्ग अर्धग्रहण गनुि ऩने वा प्रार्प्त

गनुि ऩने जग्गा अर्धग्रहण वा प्रार्प्तको कानूनी
प्रकृमा टुॊ र्गएको तथा कानून फभोशजभ ददनुऩने
ऺर्तऩूर्तिको काभ सम्ऩन्न बई सकेको,

(ङ) भध्मभकारीन

खचि

सॊ यचनाभा

अनुरूऩ स्रोत सुर्नशितता बएको,
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(च) खरयद

गुरुमोजना,

कामािन्त्वमन

कामिमोजना,

अनुगभन तथा भूल्माङ्कन मोजना य वावषिक
खरयद मोजना तमाय बएको,

(छ) प्रदे श

सयकाय

साझेदायीभा

वा

य

स्थानीम

सह-रगानीभा

तह

रागत

सञ्चारन

हुने

आमोजना बए साझेदायीको प्रकृर्त य राब-

रागत अनुऩात सुर्नशित बएको तथा स्रोत
सहभर्त प्राप्त बएको,

(ज) वैदेशशक सहामता सॊ रग्न बएको आमोजनाका
हकभा दातृ र्नकामसॉग सम्झौता बई श्रोत
सुर्नशितता बएको,

(झ) प्रदे श नीर्त तथा मोजना आमोगको “वावषिक

आमोजना छनोट कामिववर्ध, २०७८” फभोशजभ
आमोजनाको प्राथर्भकीकयणभा

P1 भा

ऩये को,

(ञ) ववषमगत भन्त्त्रारमफाट अनुसूची-1 फभोशजभको
आमोजनाको
फभोशजभको
सम्फन्त्धभा

वववयण

फहुवषीम

आवश्मक

एवभ्

ठे क्का

आधाय

ऩूव ि

ु ी-2
अनुसच

ऩुया

स्वीकृर्त
गये को

चेकर्रष्ट सभेत बये य प्रदे श नीर्त तथा मोजना

आमोगभा ऩेश बएको य प्रदे श नीर्त तथा
मोजना आमोगको फैठकफाट र्सपारयस प्राप्त बई
आएको।

(२) फहुवषीम ठे क्काका रार्ग चारु आर्थिक वषिको प्रथभ

चौभार्सक र्बत्र स्वीकृर्त र्रई सक्नु ऩनेछ।

तय आर्थिक वषि २०७८/७९ को हकभा मो भाऩदण्ड

स्वीकृत बएको र्भर्तरे २ भवहनार्बत्र स्वीकृर्त र्रई सक्नु ऩनेछ।
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(3) आमोजनाको अवर्ध २ वषि बन्त्दा कभ, रागत

अनुभान फीस कयोड बन्त्दा कभ य सयकायी बवन र्नभािण तथा
सेवा खरयदको हकभा रागत अनुभान दश कयोड बन्त्दा कभ

बएका आमोजनाको हकभा ववर्नमोशजत यकभ बन्त्दा फढी अङ्कको

ठे क्का प्रकृमा अगार्ड फढाउन स्रोतको सहभर्त भाग गदाि फहुवषीम
ठे क्का आमोजना स्वीकृर्त प्रकृमा ऩुया गनुि ऩने छै न तय चारू

आर्थिक वषिभा उक्त आमोजनाको रार्ग कुर रागतको कम्तीभा
५.

एक र्तहाइ फजेट ववर्नमोजन बएको हुन ु ऩनेछ।

आमोजनाको स्वीकृर्त: (1) दपा ४ फभोशजभको आधायहरू ऩुया

बएका आमोजनाहरू भध्मे फहुवषीम आमोजनाको रूऩभा सञ्चारन

गरयने आमोजना सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमरे स्रोतको सहभर्तको रार्ग
आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्त्त्रारमभा ऩठाउनु ऩनेछ।
(2)

उऩदपा

(1)

फभोशजभ

आमोजनाको

स्रोतको

सहभर्तको रार्ग प्रस्ताव प्राप्त बएभा आर्थिक भार्भरा तथा मोजना

भन्त्त्रारमरे फजेट स्रोतको अवस्था य सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारम वा
ु ान गयी प्रस्ताव प्राप्त बएको
अन्त्तगितको फजेटको अवस्थाको ऩूवािनभ

र्भर्तरे ७ ददनर्बत्र फहुवषीम ठे क्का सम्फन्त्धी स्रोतको सहभर्त प्रदान
गनि सवकने नसवकने सम्फन्त्धभा र्नणिम गयी सोको जानकायी
सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमराई ददनु ऩनेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ स्रोतको सहभर्त प्राप्त बए

ऩिात् सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमरे फहुवषीम आमोजना स्वीकृत गनि
६.

सक्नेछ।

कामािन्त्वमन गने र्नकाम य शजम्भेवायी: (१)

फहुवषीम आमोजना

स्वीकृत बए ऩर्छ भात्र सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारम वा र्नकामरे फहुवषीम
ठे क्का कामािन्त्वमन गनेछ ।
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(२) फहुवषीम आमोजनाहरूको सञ्चारन गने शजम्भेवायी

सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारम वा भातहत र्नकामको हुनेछ ।

(३) फहुवषीम ठे क्का सहभर्त ददइएका आमोजनाको रार्ग

ऩर्छल्रा वषिहरूभा र्सजिना हुने दावमत्व फजेट तजुभ
ि ाका क्रभभा
प्राप्त फजेट सीभार्बत्र यही ववर्नमोजन प्रस्ताव गनुि ऩनेछ।

(4) भन्त्त्रारमरे प्रत्मेक वषिको चै त्र भसान्त्तर्बत्र अनुसूची-

3 को ढाॉचाभा फहुवषीम ठे क्काको अद्यावर्धक वववयण य अनुसूची-4

को ढाॉचाभा भध्मभकारीन खचि सॊ यचना तमाय गयी आर्थिक
७.

भार्भरा तथा मोजना भन्त्त्रारमभा ऩेश गनुि ऩनेछ ।
आवश्मक

व्मवस्था

गनि

सक्ने:

मस

भाऩदण्डभा

उल्रेख

गरयएको ववषमभा कुनै दद्वववधा बएभा आर्थिक भार्भरा तथा मोजना
भन्त्त्रारमरे आवश्मक व्मा्मा व्मवस्था गये फभोशजभ हुनेछ।
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अनुसूची -१

(दपा 4 को उऩदपा (१) को खण्ड (ञ) सॉग सम्फशन्त्धत)
फहुवषीम ठे क्का फन्त्दोफस्तका रार्ग प्रस्ताववत आमोजनाको वववयण ढाॉचा
फागभती प्रदे श सयकाय
..............भन्त्त्रारम

आमोजना प्रस्ताव पायाभ

खण्ड (क) : आमोजनको आधायबूत वववयण
1.

आमोजनको नाभ :

3.

आमोजनाको उद्देश्म M

2.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

आमोजनाको रक्ष्म :

आमोजनको प्रर्तपर M
आमोजनाको वकर्सभ:
सेवा प्रधान

अनुसन्त्धान प्रधान

र्नभािण प्रधान

उत्ऩादन प्रधान

सुशासन

आमोजनाफाट राबाशन्त्वत हुने जनसङ््मा :

आमोजना कामािन्त्वमन हुने ऺेत्र य छनोट गदाि अऩनाइएका आधायहरू M
(क) कामािन्त्वमन ऺेत्र : शजल्रा

प्रादे शशक र्नवािचन ऺेत्र

(ख) छनोटका आधायहरू :

न.ऩा./गा.ऩा.

आमोजनाको कुर रागत :

आमोजनाको अवर्ध (प्रस्ताववत जम्भा वषि) M
(क) सुरु हुने र्भर्त :

(ख) सम्ऩन्न हुने र्भर्त :

10. आमोजना कामािन्त्वमन गने र्नकाम :

खण्ड (ख) : आमोजनको ववत्तीम/आर्थक
ि वववयण :

11. आमोजनाको कुर रागत य स्रोतको वववयण (रु. हजायभा)
आन्त्तरयक स्रोत
स्रोतको वववयण

ब ुक्तानी
प्रकाय

फागभती
प्रदे श

सयकाय

स्थानीम
सयकाय

प्रदे श सयकाय
दातृ र्नकाम
आन्त्तरयक/फाह्य
प्राववर्धक
सहामता

स्रोतगत जम्भा
कुर रागत
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वैदेशशक स्रोत
अनुदान

ऋण

प्राववर्धक
सहामता
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12. आमोजनको कूर यकभको अनुभार्नत वावषिक फाॉडपाॉट (रु. हजायभा)
आर्थिक वषि

फाॉडपाॉट

कामि ऩरयभाण

13. ऩयाभशिदाता सम्फन्त्धी वववयण:

(क) आमोजनाभा यहने कुर ऩयाभशिदाताको सङ््मा:
स्वदे शी:
ववदे शी:

(ख) आमोजनाभा यहने कुर ऩयाभशिदाताको वावषिक फाॉडपाॉट यकभ (रु. हजायभा)M
अनुभार्नत खचि

आर्थिक वषि

स्वदे शी

ववदे शी

जम्भा
14. आमोजनको ठे क्का सॊ ्मा य यकभ :
आमोजना अवर्धको
सॊ ्मा

यकभ

15. आमोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन:

(क) आर्थक
ि य प्राववर्धक सम्बाव्मता अध्ममन बएको छ, छै न ? नबएको बए हुन ु नऩने कायण :
(ख) आर्थिक य प्राववर्धक सम्बाव्मता अध्ममन बएको वषि :
(ग) आर्थिक य प्राववर्धक सम्बाव्मता अध्ममनको र्नष्कषि :

16. आमोजनको आर्थिक तथा ववत्तीम ववश्लेषण :

(क) रागत वपताि अवर्ध (Pay-back Period)

(ख) राब-रागत अनुऩात (Benefit cost Ratio)

(ग) ववत्तीम प्रर्तपर दय (Financial Internal Rate of Return –FIRR)

(घ) आर्थिक प्रर्तपर दय (Economic Internal Rate of Return – EIRR)
(ङ) खुद वतिभान भूल्म (Net Present Value – NPV)

(च) रागत प्रबावकारयता अध्ममन (Cost Effectiveness Analysis)
(छ) सम्बाव्मता अध्ममन गने र्नकामM

17. वातावयणीम अध्ममनको सॊ शऺप्त वववयण (नबएको बए कायण उल्रेख गने) :
खण्ड (ग) : प्रशासर्नक तथा व्मवस्थाऩकीम वववयण :
18. आमोजनाको रार्ग जग्गा प्रार्प्तको अवस्था
(क) आवश्मक जग्गा:

(ख) जग्गा प्राप्त बएको/नबएको:
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(ग) जग्गाको प्रकाय:

(घ) प्राप्त बएको जग्गाको स्थान, ऺेत्रपर य वकत्ता नॊ.:
(ङ) जग्गा प्रार्प्तको भाध्मभ:

19. आमोजनाको अनुगभन तथा भूल्माङ्कन गने सॊ स्थागत व्मवस्था :
(क) अनुगभन तथा भूल्माङ्कनका रार्ग छु टमाइएको यकभ :

(ख) प्रदे श सयकायफाट गरयने अनुगभन तथा भूल्माङ्कनको वववयण :
(ग) आमोजनाको प्रर्तपर य प्रबाव हेने सूचक वववयण :

20. भध्मभकारीन खचि सॊ यचना (Medium Term Expenditure Framework –MTEF)
अनुरूऩ आमोजनाको प्राथर्भकताक्रभ : ऩवहरो प्राथर्भकता

दोस्रो प्राथर्भकता

21. आमोजनको ददगोऩना य सम्ऩन्न बएऩर्छ सञ्चारन (Phase-out Plan) सम्फन्त्धी व्मवस्था:
..................
प्रभाशणत गने
सशचव

....... भन्त्त्रारम
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अनुसूची-2

(दपा 4 को उऩदपा (१) को खण्ड (ञ) सॉग सम्फशन्त्धत)

आमोजनाको रार्ग फहुवषीम ठे क्का ऩूव ि स्वीकृत सम्फन्त्धभा आवश्मक आधाय ऩुया
गये को चेकर्रष्ट
क्र.सॊ .

वववयण

1.

कुर रागत अनुभान फीस कयोड रुऩैमाॉ बन्त्दा फढी
वा

बएको

सयकायी

बवन

र्नभािण

य

सेवा

खरयद

आमोजनाको हकभा दश कयोड रुऩैमाॉ बन्त्दा फढी
बएको।
2.

प्रदे श

नीर्त

वावषिक

मोजना

आमोजना

फभोशजभ

आमोग
छनोट

आमोजनाको

फागभती

प्रदे शको

कामिववर्ध,

२०७८

प्रथर्भवकयणभा

भा

P1

ऩये को।
३.

प्रादे शशक

गौयवका

वहुवषीम

ठे क्काका

आमोजनाको
रार्ग

हकभा

प्रस्ताववत

फाहेक

आमोजनाको

र्नभािण सम्ऩन्न हुने अवर्ध तीन वषिसम्भको बएभा
रागत अनुभानको 25%,चाय वषिसम्भ बएभा
रागतअनुभानको 20% य ऩाॉच वषिसम्भ य सो
बन्त्दा फढी बएभा रागत अनुभानको 15% फजेट
चारु आर्थक
ि वषिभा ववर्नमोजन बएको।
४.

फहुवषीम ठे क्काभा जाने आमोजनाको ठे क्काको सभम
सीभा दुई वषि बन्त्दा फढी बएको।

५.

ववषमगत
ववस्तृत

भन्त्त्रारम

वा

आमोजना

इशन्त्जर्नमरयङ

कामािन्त्वमन

प्रर्तवेदन,

प्रर्तवेदन,

र्नकामफाट

ववस्तृत

ववस्तृत

सबे

इशन्त्जर्नमरयङ

र्डजाइन (र्डटे ल्ड प्रोजेक्ट रयऩोटि- र्डवऩआय, र्डटे ल्ड
सवे

ईशिर्नमरयङ्ग

रयऩोटि,

र्डटे र

इशन्त्जर्नमरयङ

र्डजाइन) स्वीकृत बएको।
६.

आमोजनाको

वातावयणीम

(ईन्त्बायोभेन्त्ट

ईम््माक्ट

वातावयणीम

ऩयीऺण

एक्जार्भनेशन)

य

प्रबाव

भूल्माङ्कन

एसेसभेन्त्ट),
(ईर्नर्समर

सॊ शऺप्त

प्रायशम्बक
ईन्त्बायोभेन्त्ट

वातावयणीम

अध्ममन

सम्ऩन्न बएको।
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नबएको

कैवपमत
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७.

आमोजनाको रार्ग अर्धग्रहण गनुि ऩने वा प्रार्प्त गनुि
ऩने जग्गा अर्धग्रहण वा प्रार्प्तको कानूनी

प्रकृमा

टुॊ र्गएको।
८.

भध्मभकारीन खचि सॊ यचनाभा उल्रेख बए अनुरुऩ
स्रोत सुर्नशितता बएको।

९.

फैदेशशक
हकभा

सहामता
दातृ

सॊरग्न

र्नकामसॊ ग

बएको

आमोजनाका

सम्झौता

बई

श्रोत

सुर्नशितता बएको ।
1०.

खरयद गुरुमोजना, कामािन्त्वमन कामिमोजना, अनुगभन
तथा भूल्माङ्कन मोजना य वावषिक खरयद मोजना
तमाय बएको।

1१.

प्रदे श सयकाय य स्थानीम तह रागत साझेदायीभा
वा

सह-रगानीभा

सञ्चारन

हुने

आमोजना

बए

साझेदायीको प्रकृर्त य राब-रागत अनुऩात सुर्नशित
बएको तथा स्रोत सहभर्त प्राप्त बएको।
1२.

फहुवषीम ठे क्काका स्वीकृर्तको रार्ग चारु आर्थक
ि
वषिको प्रथभ चौभार्सक र्बत्र ऩेश गये को।

तमाय गने:
नाभ, थय:
ऩद:

ऩेश गने:

स्वीकृत गने:

नाभ, थय:

नाभ, थय:

ऩद:

ऩद:
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अनुसूची-3

(दपा 6 को उऩदपा (४) सॉग सम्फशन्त्धत)
फहुवषीम ठे क्काभा सञ्चार्रत आमोजनाको वववयण
फहुवषीम

आमोजनाको नाभ
ठे क्का
क्र.सॊ .

फ.उ.शश.नॊ.

खण्ड

उऩखण्ड

(Section/

(Sub-

Component)

project)

सम्झौता
बएको
र्भर्त

ठे क्का
सम्झौता
सम्ऩन्न
हुने

र्भर्त

ठे क्काका
कुर
रागत
यकभ

रार्ग
आमोगफाट
स्वीकृर्त
ददएको
र्भर्त

आर्थिक

आर्थिक वषि अनुसाय खचि य र्सशजित दावमत्व

भार्भरा तथा

(प्रत्मेक आ.व.को)

मोजना
भन्त्त्रारमरे
स्रोत
सुर्नशितताका
रार्ग सहभर्त

आ.व.

ववर्नमोशजत

खचि

फाॉकी

फजेट

यकभ

दावमत्व

कैवपमत

ददएको र्भर्त

१
२

..................
प्रभाशणत गने
सशचव
....... भन्त्त्रारम
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अनुसूची-4
(दपा 6 को उऩदपा (4) सॉग सम्फशन्त्धत)
भध्मभकारीन खचि सॊ यचना सम्फन्त्धी वववयण
क्र.

आमोजनाको

चारु

आगाभी

सॊ .

नाभ

आ.व.

आ.व.

सम्भको

सम्भको

वास्तववक

अनुभार्नत

उऩरशब्ध

उऩरशब्ध

भध्मभकारीन रक्ष्म

कैवपमत

आगाभी

दोस्रो

तेस्रो

आ.व.

वषि

वषि

(ऩवहरो
वषि)

..................
प्रभाशणत गने
सशचव
....... भन्त्त्रारम

आऻारे,

धर्नयाभ शभाि

प्रदे श सयकायको सशचव
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आन्त्तरयक भार्भरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदे श, हेटौंडाभा भुदित।
भूल्म रु.१०।-

