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प्रदेश फारकोष (स्थाऩना य सञ्चारन) ननमभावरी, २०७७ 

रमु्बफनी प्रदेश भम्रिऩरयषदफाट नभनत 2077/09/03 भा स्वीकृत 

प्रस्तावना:  प्रदेश नॊ. ५, फारफानरका सबफरधी ऐन, २०७६ को दपा ४५ य दपा ५० रे ददएको अनधकाय 
प्रमोग गयी  प्रदेश सयकायरे मो ननमभावरी फनाएको छ ।     

1. सॊम्ऺप्त नाभ य प्रायबब: ( १) मो ननमभावरीको नाभ “प्रदेश फारकोष ( स्थाऩना य सञ्चारन) 
ननमभावरी, २०७७” यहेको छ ।  

(२) मो ननमभावरी तरुूरत प्रायबब हनुेछ । 

2. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथथ नरागेभा मस ननमभावरीभा,- 

(क) “ऐन” बन्नारे प्रदेश नॊ. ५, फारफानरका सबफरधी ऐन, २०७६ राई सबझन ुऩछथ ।  

(ख) “कोष” बन्नारे ननमभ ३ फभोम्जभको कोष सबझन ुऩछथ ।    

(ग) “म्जल्रा सनभनत” बन्नारे ऐनको दपा ४३ फभोम्जभ गदठत म्जल्रा फार अनधकाय सनभनतराई 
सबझन ुऩछथ ।  

(घ) "नडनबजन कामाथरम " बन्नारे भरिारम अरतगथत यहेका साभाम्जक ववकास नडनबजन 
कामाथरमराई सबझन ुऩछथ ।  

(ङ)  “प्रदेश सनभनत” बन्नारे ऐनको दपा ४० फभोम्जभ गदठत प्रदेश फार अनधकाय सनभनतराई 
सबझन ुऩछथ ।  

(च)  “वैकम्ल्ऩक हेयचाहको आवश्मकता बएका फारफानरका ” बन्नारे ऐनको दपा 30 
फभोम्जभका फारफानरका सबझन ुऩछथ ।  

(छ) “सम्चव” बन्नारे भरिारमको सम्चव सबझन ुऩछथ ।   

(ज) “सञ्चाा्रक  सनभनत” बन्नारे ननमभ 5  फभोम्जभको कोष सञ्चाफरक सनभनत सबझन ु
 ऩछथ।   

3. फारकोषको स्थाऩना: (१) ववशेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका फारफानरकाराई तत्कार उद्धाय, 

याहत य ऩनुस्थाथऩना गनथका रानग ऐनको दपा ४५ फभोम्जभ भरिारमको नाभभा एक फार कोष 
स्थाऩना गरयनेछ।  

(२) कोषको सम्चवारम भरिारमभा यहनेछ । 

4. फारकोष खाता स्थाऩना य सॊचारन:  (१) फारकोषको यकभ भरिारमको नाभभा ववववध सभूह 
अरतगथत नेऩार याष्ट्र फैंकफाट 'क' वगथको भारमता प्राप्त वाम्णज्म फैंकभा खाता खोरी जबभा 
गरयनेछ ।    
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(2) उऩननमभ (1) फभोम्जभको खाता कोष सञ्चाऩरक सनभनतको सॊमोजक वा ननजरे तोकेको 
भरिारमको अनधकृत कभथचायी य भरिारमको आनथथक प्रशासन शाखा प्रभखुको सॊमकु्त दस्तखतभा 
सञ्चायरन गरयनेछ ।  

5. कोष सञ्चा रक सनभनत: कोष सञ्चारनका रानग भरिारमभा देहाम फभोम्जभको एक कोष 
सञ्चायरक सनभनत यहनेछ :- 

(क)  सम्चव, भरिारम                – सॊमोजक 

(ख) उऩसम्चव, भानव अनधकाय हेने, भखु्मभरिी तथा भम्रिऩरयषदको कामाथरम                                                      
-सदस्म 

(ग) उऩसम्चव/अनधकृत नवौं वा दशौं तह, आनथथक भानभरा तथा मोजना भरिारम    – सदस्म 

(घ) उऩसम्चव (कानून), आरतरयक भानभरा तथा कानून भरिारम           – सदस्म 

(ङ) प्रभखु, साभाम्जक ववकास भहाशाखा, भरिारम            –सदस्म सम्चव 

6. सञ्चाा्रक  सनभनतको काभ, कतथव्म य अनधकाय: (1) सञ्चा रक सनभनतको काभ, कतथव्म य अनधकाय 
देहाम फभोम्जभ हनुेछ:-  

(क) म्जल्रा फार अनधकाय सनभनतरे नसपारयस गयेका  फारफानरका आऩता् कारीन अवस्थाभा 
यहे/नयहेको वा ववशेष सॊयऺणको आवश्मकता बए/नबएको मवकन गने, 

(ख) आऩता् कारीन अवस्थाभा यहेका फारफानरकाको सॊयऺणका रानग उद्धाय गने, ऩनुस्थाथऩना 
गने तथा त्मस्ता फारफानरकाराई याहत ददन ेकाभभा कोष ऩरयचारन गने, गयाउन,े  

(ग) प्रदेश फार अनधकाय सनभनतको ननदेशन ऩारना गने गयाउने, 

(घ) म्जल्रा फार अनधकाय सनभनतराई आवश्मक ननदेशन ददने, 

(ङ) ववशेष सॊयऺणको आवश्मकता बए/नबएको सबफरधभा आवश्मक्तानसुाय छानववन गने,  
गयाउने,  

(च) ववशेष सॊयऺणको आवश्मकताभा यहेका फारफानरकाको उद्धाय गने, याहत उऩरब्ध गयाउन े
य ऩनुस्थाथऩना गने, गयाउने, 

(छ) फारफानरकाको ऺेिभा काभ गने ननकाम तथा सॊस्थासॉग सभरवम गने, 

(ज) कोष स्थावमत्वको रानग आवश्मक ऩहर गने य वृवद्धको रानग श्रोतको खोजी गने,  
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(झ) स्वीकृत कामथक्रभ कामाथरवमन बए/नबएको सबफरधभा अनगुभन गने,  

(ञ) ववशेष सॊयऺणको आवश्मकता यहेका फारफानरका सबफरधी अरम काभ गने, गयाउने ।  

     (2) उऩननमभ (1) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बएताऩनन फारफानरकाको तत्कानरन अवस्था य 
स्वास््म म्स्थनत हेयी तत्कार स्वास््म उऩचाय, खानवऩन, रत्ताकऩडा, मातामात तथा आवास का 
रानग प्रनत प्रबाववत फारफानरकाराई एक ऩटकको रानग फढीभा रु 15,000 (ऩरर हजाय ) 
सबभ सञ्चानरक सनभनतको सदस्म सम्चवरे य  फढीभा  रू. ३०,००० ( तीस हजाय) सबभ 
सञ्चासरक सनभनतको सॊमोजकरे सोझै प्रदान गनथ सक्नेछ ।  

   (3) उऩननमभ (2) फभोम्जभको स्वास््म उऩचाय यकभ प्राप्त गनथका रानग सयकायफाट भारमता प्राप्त 
म्चवकत्सकको प्रमे्स्क्रप्शन सवहत औषधोऩचाय गयेको ववर बऩाथई फझुाउन ुऩनेछ ।  

    (४) उऩननमभ (2) फभोम्जभ बएको  खचथ सञ्चाईरक सनभनतको फैठकफाट यकभ  अनभुोदन गयाउन ु
ऩनेछ । 

7. सञ्चााारक सनभनतको फैठक सबफरधी व्मवस्था: (१) सञ्चााुरक सनभनतको फैठक आवश्मकता अनसुाय 
फस्नेछ ।  

(२)  सञ्चाऩरक सनभनतको फैठक सॊमोजकरे तोकेको नभनत, सभम य स्थानभा फस्नेछ ।  

(३) सञ्चाञरक सनभनतको फैठक फस्न ु बरदा कबतीभा चौफीस घण्टा अगावै सनभनतको सदस्म 
सम्चवरे फैठकभा छरपर हनुे कामथसूची सवहतको सूचना सफै सदस्महरूराई ददनऩुनेछ ।  

(४) सञ्चााारक सनभनतको कुर सदस्म सॊख्माको ऩचास प्रनतशत बरदा फढी सदस्महरू उऩम्स्थत 
बएभा सनभनतको फैठकको गणऩूयक सॊख्मा ऩगेुको भानननेछ ।  

(५) सञ्चााारक सनभनतको फैठकको अध्मऺता सनभनतको सॊमोजकरे गनेछ ।  

(६) सञ्चााारक सनभनतको फैठकभा फहभुतको याम भारम हनुेछ य भत फयाफय बएभा फैठकको 
अध्मऺता गने व्मम्क्तरे ननणाथमक भत ददनेछ । 

   (७) सञ्चाऩरक सनभनतरे आवश्मकता अनसुाय सयकायी ननकाम, फारफानरकासॊग सबफम्रधत सॊघ 
सॊस्था, फार अनधकायकभी य अरम कुनै सयोकायवारा व्मम्क्त वा सॊस्थाराइथ सनभनतको फैठकभा 
आभरिण गनथ सक्नेछ ।  

    (८) सञ्चाकरक सनभनतको ननणथम सॊमोजकरे प्रभाम्णत गनेछ ।  

    (९) सञ्चाकरक सनभनतको फैठक सबफरधी अरम व्मवस्था सो सनभनत आपैरे ननधाथयण गयेफभोम्जभ 
हनुेछ ।  
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8. कोषको प्रमोग: (१) कोषको यकभ देहामका कामथभा प्रमोग गनथ सवकनेछ:- 

(क)  ववशेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका फारफानरकाको तत्कार उद्धाय गनथ,  

(ख)  ववशेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका फारफानरकाराई तत्कार याहत उऩरब्ध गयाउन,  

(ग) खण्ड (क) फभोम्जभ उद्धाय गरयएका फारफानरकाहरुराई खानऩान, रत्ताकऩडा, औषनध 
उऩचाय, मातामात, आवास, म्शऺा, भनोववभशथ सेवा, कानूनी सहामता, ननयरतय हेयचाह य 
सॊयऺणका रानग ऩनुस्थाथऩना वा ददशारतय गनथ, 

(घ) ऩरयवाय वववहन फारफानरकाहरुको ऩारयवारयक सॊयऺण सेवा प्रदान गनथ, 

(ङ) म्जल्रा सनभनतराई आवश्मकता अनसुाय यकभ प्रदान गनथ । 

(२) उऩननमभ ( १) भा रेम्खए देम्ख फाहेकको अरम कामथभा कोषको यकभ प्रमोग गनथ 
सवकन ेछैन । 

9. कोषको यकभ खचथ गने कामथववनध: (१) ववशेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका फारफानरकाहरुराई 
देहाम फभोम्जभको सीभानबि यही कोषको यकभ खचथ गनथ सवकनेछ:- 

(क)  ववशेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका फारफानरकाको तत्कार उद्धाय गदाथ रागेको ववर 
बयऩाई फभोम्जभको खचथ वा अनधकतभ रु १० ,०००।– ( दश हजाय) भा नफढ्ने गयी  रागेको 
मथाथथ खचथ स्थानीम तह य नम्जकको प्रहयी कामाथरमको नसपारयसभा म्जल्रा सनभनतरे उऩरब्ध 
गयाउनेछ ।  

(ख) खण्ड (क) भा रेम्खए बरदा फढी यकभ खचथ हनुे बएभा म्जल्रा सनभनतको नसपारयसभा फढीभा 
रु ३०,०००।– (तीस हजाय) सबभ सञ्चाभरक सनभनतको ननणथमफाट प्रदान गनथ सवकनेछ । 

(ग) खण्ड (ख) भा रेम्खए बरदा फढी यकभ आवश्मक बएभा म्जल्रा सनभनतको नसपारयस सवहत 
सॊचारक सनभनतरे प्रदेश सनभनतभा ऩेश गनेछ ।  

(घ) खण्ड (ग) फभोम्जभ ऩेश बएकोभा प्रदेश सनभनतरे उद्धाय य याहत स्वरुऩ तत्कार सॊयऺण 
गनुथऩने फारफानरकाराई तत्कार शल्मवक्रमा रगामतका उऩचाय गनुथऩनेभा उऩचाययत 
अस्ऩतारभा रागेको मथाथथ खचथ मवकन गयी फढीभा रु १,00,000 (एक राख ) सबभ 
सबफम्रधत सयकायी अस्ऩतारराई सोझै बकु्तानी गनथ  वा सयकायी अस्ऩतारभा उऩचाय सॊबव 
नबएको बनी सो अस्ऩताररे प्रषेण गयेभा प्रषेण गरयएको अरम अस्ऩतारराई सभेत बकु्तानी 
ददन सवकनेछ । 
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(ङ)  ववशेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका फारफानरकाराई प्रदेश अरतगथतका कुनै ऩनन म्जल्रा 
सदयभकुाभ वा अरम स्थानभा अल्ऩकारीन आश्रम ददनऩुने अवस्थाभा तथा वैकम्ल्ऩक हेयचाहका 
रानग ऩनुस्थाथऩना वा ददशारतय गनुथऩने फारफानरकाराई फारगहृ वा ऩनुस्थाथऩना केरर वा फार 
सधुाय गहृको सॊयऺणभा ऩठाउॉदा ननजको ऩरयवाय वा अनबबावक वा कानूनी सॊयऺक वा 
सॊस्थाको प्रनतनननध वा हेयचाहकताथ एक जनाराई खाना तथा फास खचथ फाऩत फढीभा ५ 
ददनसबभको रानग दैननक रु. १,००० ( एक हजाय) रुऩैमाॉ य फाटोभा आउॉदा-जाॉदा राग्न े
सावथजननक मातामातको खचथ प्रदान गनथ सवकनेछ । 

(च) ववशेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका फारफानरकाराई प्रचनरत कानून फभोम्जभ स्थाऩना बएको 
फार अनधकाय सॊयऺण केरर, ऩनुस्थाथऩना केरर, सेवा केरर वा मस्तै प्रकृनतको सॊयऺण गहृ वा 
फारगहृभा तत्कार ऩनुस्थाथऩना वा ददशारतय गदाथ ननजको स्वास््म, हेयचाह, खाना, ऩोषण 
रगामत आधायबतू आवश्मकता ऩरयऩूनतथका रानग राग्न े फढीभा तीन भवहनाको भानसक रु 
6,000 (छ हजाय ) का दयरे राग्ने खचथ फाऩतको यकभ सॊचारक सनभनतरे प्रदान गनथ 
सक्नेछ य मसयी सॊस्थागत हेयचाहभा याख्दा त्मस्तो फारगहृसॉग सबझौता गयी नसधै उऩरब्ध 
गयाउन सवकनेछ ।  

(छ) भनोववभशथ सेवा उऩरब्ध गयाउनु  ऩयेको अवस्थाभा सो सेवा प्रदान गये फाऩत 
भनोववभशथकताथराई प्रनत व्मम्क्त प्रनत ऩटक  रु १,००० ( एक हजाय) का दयरे फढीभा 5 
ऩटक सबभ सेवा प्रदान गनथ सवकनेछ । 

   (२)  उऩननमभ (१) अनसुाय खचथ गदाथ देहामका कागजातहरुका आधायभा गनुथऩनेछ :- 

(क) ववशेष सॊयऺण आवश्मक बएको फारफानरका हो बने्न फाये म्जल्रा फार अनधकाय सनभनत  वा 
स्थानीम तह य नम्जकको प्रहयी कामाथरमको नसपारयस ऩि, 

(ख) फारफानरकाको जरभदताथ प्रभाणऩि वा जरभनभनत खलु्न े शैम्ऺक प्रभाणऩि वा स्वास््म 
सॊस्थाफाट प्राप्त जरभनभनत खलु्ने ऩि ।  

(ग) फारफानरकाको फाफ ु आभाको भतृ्म ुबएकोभा भतृ्मदुताथ प्रभाणऩि वा स्थानीम तहको 
नसपारयस ऩि, 

(घ) अऩाङ्गता बएका फारफानरकाहरूको हकभा अऩाङ्गता ऩरयचमऩि वा सो ऩरयचमऩि उऩरव्ध 
हनु नसकेभा स्थानीम तहको नसपारयस ऩि, 

(ङ) कानूनी सहामता य भनोववभशथ सेवा आवश्मक बएका फारफानरकको हकभा अवस्था हेयी 
सबफम्रधत कानून व्मवसामी वा ववशेषऻसॊगको सभरवमभा सञ्चााारक सनभनतको ननणथम । 
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(च) मस उऩननमभको खण्ड (ख) देम्ख (ङ) सबभ जनुसकैु कुया रेम्खएको बएताऩनन ऩवहचान 
नखरेुका फारफानरकाको हकभा सबफम्रधत स्थानीम तह य नम्जकको प्रहयी कामाथरमको 
सॊमकु्त भचुलु्का । 

(३) उऩननमभ ( २) फभोम्जभका कागजातका आधायभा तत्कारै सहमोग गनुथ ऩने अवस्थाभा 
सनभनतको फैठकफाट ऩनछ अनभुोदन हनुे गयी सञ्चाॊरक सनभनतका सॊमोजकको ननणथमफाट  
सहमोग उऩरब्ध गयाउन सवकन ेछ ।  

 (४) ववशेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका राबग्राही फारफानरकाहरूराई सहमोगका रानग 
अनसूुची -१ को ढाॉचाभा आवेदन पायाभ बनुथ ऩनेछ । 

 (५) मस ननमभ फभोम्जभ ववशेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका राबग्राही फारफानरकाहरूराई 
सहमोग प्रदान गदाथ सॊघीम सयकाय, स्थानीम तहरे प्रदान गयेको सहमोगभा दोहोयो नऩने 
गयी गनुथ ऩनेछ ।  

   तय त्मस्ता फारफानरकाराइ थऩ सहमोग आवश्मक बएको बनी स्थानीम तहफाट 
नसपारयस बइ आएभा थऩ सहमोग प्रदान गनथ फाधा ऩगेुको भाननने छैन ।   

10. म्जल्रा सनभनतको काभ, कतथव्म य अनधकाय: ऐनभा उल्रेख बएको काभ , कतथव्म य अनधकायको 
अनतरयक्त म्जल्रा सनभनतको काभ, कतथव्म य अनधकाय देहामफभोम्जभ हनुेछ्  

(क) कुनै फारफानरका आऩता् कारीन अवस्थाभा यहे, नयहेको वा ववशेष सॊयऺणको 
आवश्मकता बए, नबएको सबफरधभा मवकन गने, 

(ख) आऩता् कारीन अवस्थाभा यहेका फारफानरकाको सॊयऺणका रानग उद्धाय गने, 

ऩनुस्थाथऩना गने तथा त्मस्ता फारफानरकाराई याहत ददन े सबफरधभा सञ्चायरक 
सनभनतराई नसपारयस गने,  

(ग) फारफानरकाराई ववशेष सॊयऺणको आवश्मकता बए, नबएको सबफरधी स्थरगत 
अनगुभन गने,  

(घ) आऩता् कारीन अवस्थाभा यहेका फारफानरकाको सॊयऺणका रानग उद्धाय गने, 

ऩनुस्थाथऩना गने तथा त्मस्ता फारफानरकाराई याहत ददन ेसबफरधभा स्थानीम तहसॉग 
सभरवम गने, 

(ङ) आऩता् कारीन अवस्थाभा यहेका फारफनरकाको उद्धाय गने, याहत उऩरब्ध गयाउन ेय 
ऩनुस्थाथऩना गने सबफरधभा भरिारमसॉग सभरवम गने । 

(च) कोषफाट प्राप्त यकभ खचथ गने, अनबरेख याख्न ेय सो सबफरधी खचथको प्रनतफेदन गने। 
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11. कोषको रेखा य रेखाऩयीऺण: ( १) कोषको आम व्ममको रेखा प्रचनरत कानून फभोम्जभ 
याम्खनेछ।  

(२) कोषको आरतरयक रेखाऩयीऺण प्रदेश रेखा ननमरिकको कामाथरम य अम्रतभ रेखाऩयीऺण 
भहारेखा ऩरयऺकको कामाथरमफाट हनुेछ ।  

12. कोष खायेज हनु सक्ने : (1) कुनै कायणरे छुटै्ट फारकोष सञ्चारन गनथ आवश्मक नबएभा वा 
कोषको  औम्चत्मता नबएभा प्रदेश सयकायरे कोष खायेज गनथ सक्नेछ । 

(४) उऩननमभ (1) फभोम्जभ कोष खायेज बएभा कोषभा यहेको भौज्दात यकभ प्रदेश सम्ञ्चत 
कोषभा हस्तारतयण गनुथऩनेछ । 

13. प्रनतवेदन ऩेश गने: सञ्चााोरक सनभनत य म्जल्रा सनभनतरे  आपूरे गयेको कामथको अनबरेख 
सवहतको वावषथक प्रनतवेदन आनथथक वषथ सभाप्त  बएको एक भवहनानबि भरिारमभा ऩेश गनुथऩनेछ।  

14. अनबरेख याख्न:े (१) सञ्चााारक सनभनतरे आपूरे गयेको काभको अनबरेख अनसूुची-२ को ढाॉचाभा 
याख्नऩुनेछ । 

         (2) म्जल्रा सनभनतरे आपूरे गयेको काभको अनबरेख अनसूुची-3 को ढाॉचाभा याख्नऩुनेछ । 

15. ननदेशन ददन सक्न:े (१) भरिारमरे सञ्चाखरक सनभनतराई आवश्मक ननदेशन ददन सक्नेछ । 

     (२) उऩननमभ (१) फभोम्जभको ननदेशनको ऩारना गनुथ सनभनतको कतथव्म हनुेछ ।  

16. सॊशोधन् आरतरयक भानभरा तथा कानून भरिारम य आनथथक भानभरा तथा मोजना भरिारमको 
सहभनत नरई भरिारमरे ननमभावरीको अनसूुचीभा आवश्मकतानसुाय हेयपेय वा सॊशोधन गनथ 
सक्नेछ । 
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अनसूुची-१ 

प्रदेश फारकोषफाट सहामता प्राप्त गनथका रानग आवेदन पायभको ढाॉचा 
(ननमभ 9 को उऩननमभ (४) सॉग सबफम्रधत) 

 

१.  फारफानरकाको वववयण :  

नाभ :  ..........                थय ............... नरङ्ग....................उभेय..................... 

 गाउॉऩानरका/नगयऩानरका ................................. वडा नॊ. ............................... 

 गाउॉ/टोर ................... म्जल्रा ................... प्रदेश................ 

 ववद्यारम गएको बए नाभ ठेगाना .......................................................................... 

 कऺा .......................  

 स्वास््म अवस्था .................................................................................................. 

 जरभ दताथ बएको/नबएको ............................. 

२.  फाफकुो वववयण : 

(१) फाफकुो नाभ थय ...................................................................... 

(२) फाफ ुनबएको बए सोको कायण :  (क) भतृ्म ुबएको     ( ख) फेऩत्ता      ( ग) अको 

 वववाह गयेको (घ) अरम .......................... 

(३) फाफकुो शायीरयक वा भाननसक अवस्था :  (क) भाननसक योगी   (ख) ऩूणथ अऩाङ्गता  

 ( ग) अरम अवस्था ............................................................................................     

३. आभाको वववयण :  

(१) आभाको नाभ थय ...................................................................... 

(२) आभा नबएको बए सोको कायण:  (क) भतृ्म ुबएको     ( ख) फेऩत्ता     ( ग) अको 

वववाह गयी गएको (घ) अरम .......................... 

(३)  आभाको शायीरयक वा भाननसक अवस्था : (क) भाननसक योगी   (ख) ऩूणथ अऩाङ्गता  

  (ग) अरम अवस्था .................................................................................   

४.  अऩाङ्गता बएका आभा फाफ ुवा अनबबावक बएभा अऩाङ्गताको ऩरयचमऩि बएको वा नबएको य 

अऩाङ्गताको वकनसभ ........................................... 
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५. ऩारयवारयक वववयण :  

क्र.सॊ. ऩरयवायको सदस्मको नाभ फारकसॉगको नाता  उभेय  ऩेशा  

     

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

६. कुन वकनसभको ववशेष सॊयऺण आवश्मक बएको फारफानरका हो खरुाउन े:   

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

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

आवेदकको दस्तखत ........................ 
नाभ थय ................................................................फारकसॊगको नाता ............... 
ठेगाना .................................................................. 
नभनत .................................  
सबऩकथ  नॊ ....................  
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अनसूुची-२ 

सॊचारक सनभनतको अनबरेख 
(ननमभ १४ को उऩननमभ (1) सॉग सबफम्रधत) 

प्रदेश सयकाय 
रमु्बफनी प्रदेश 

साभाम्जक ववकास भरिारम 

 

क्र.सॊ. नभनत राबग्राही 
फारफानरकाको 

नाभ 

ठेगाना अनबबावक/सॊयऺकको 
नाभ 

सहामताको 
वकनसभ 

उऩरब्ध 
गयाइएको  
यकभ 

कैवपमत 
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अनसूुची-3 

म्जल्रा फार अनधकाय सनभनतको अनबरेख 
(ननमभ १४ को उऩननमभ (2) सॉग सबफम्रधत) 

.......... म्जल्रा 
रमु्बफनी प्रदेश 

 

क्र.सॊ. नभनत राबग्राही 
फारफानरकाको 

नाभ 

ठेगाना अनबबावक/सॊयऺकको 
नाभ 

सहामताको 
वकनसभ 

उऩरब्ध 
गयाइएको  
यकभ 

कैवपमत 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 


