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प्रदेश संस्था दर्ाा ऐन, २०७५ 
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममर् 

२०७५।०९।११ 
संशोधन गने ऐन 
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संवर् ्२०७५ सालको ऐन नं. 17 

प्रदेश संस्था दर्ाा सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गना बनेको ऐन 

प्रस्र्ावनााः प्रदेशस्र्रमा सामाजिक, धाममाक, साहहजययक, सांस्कृमर्क, वैज्ञामनक, 
शैजिक, बौहिक, शारीररक र्था परोपकारी, वन वार्ावरण, खानेपानी र्था 
सरसफाइ लगायार्का काया गनाको लामग मनुाफा रहहर् संस्था दर्ाा गरी 
ययस्र्ा संस्थाको काम कारबाहीमा प्रभावकाररर्ा ल्याउन अनगुमन र्था 
मनयमन गने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकोले, 

प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ।  

पररच्छेद- १ 

प्रारजम्भक 
१. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम "प्रदेश संस्था दर्ाा 

ऐन, २०७५" रहेको छ। 
(२) यो ऐन र्रुुन्र् प्रारम्भ हनेुछ। 

२. पररभाषा: हवषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,- 
(क) "एक र्ह मामथको पदामधकारी" भन्नाले 

प्रमखु प्रशासकीय अमधकृर्को हकमा 
सम्बजन्धर् गाउँपामलकाको अध्यि वा 
नगरपामलकाको प्रमखु र प्रमखु जिल्ला 
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अमधकारीको हकमा मन्रालय सम्झन ु
पछा। 

(ख) "काया समममर्" भन्नाले संस्थाको हवधान 
बमोजिम गठन भएको काया समममर् सम्झन ु
पछा। 

(ग) "र्ोहकएको" वा "र्ोहकए बमोजिम" भन्नाले 
यस ऐन अन्र्गार् बनेको मनयममा र्ोहकएको 
वा र्ोहकए बमोजिम सम्झन ुपछा। 

(घ) "प्रदेश" भन्नाले बागमर्ी प्रदेश सम्झन ु
पछा। 

(ङ) "मन्रालय" भन्नाले प्रदेशको आन्र्ररक 
माममला र्था कानून मन्रालय सम्झन ु
पछा। 

(च) "समममर्" भन्नाले दफा १४ बमोजिमको 
अनगुमन र्था मूल्याङ्कन समममर् सम्झन ु  
पछा। 

(छ) "संस्था" भन्नाले सामाजिक, धाममाक, 
साहहजययक, सांस्कृमर्क, वैज्ञामनक, शैजिक, 
बौहिक, शारीररक, वन वार्ावरण, 
खानेपानी र सरसफाइ लगायर्का र्था 
परोपकारी कायाहरुको हवकास, हवस्र्ार 
एवं प्रवधान गने उदे्दश्यले स्थापना भएको 
राहिय र्था अन्र्रााहिय गैरनाफामूलक 
संघ संस्था, क्लब, मण्डल, पररषद्, 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधर्। 
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अध्ययन केन्र लगायर् सम्झन ुपछा र सो 
शब्दले मैरी संघ वा संस्थाको रूपमा काया 
गने संघ समेर्लाई िनाउँछ।  

(ि) "संस्था दर्ाा अमधकारी" भन्नाले एकमार 
स्थानीय र्हमा कायािेर भएको संस्थाको 
हकमा सम्बजन्धर् स्थानीय र्हको प्रमखु 
प्रशासकीय अमधकृर् र एकभन्दा बढी 
स्थानीय र्हमा कायािेर भएको संस्थाको 
हकमा सम्बजन्धर् जिल्लाको प्रमखु जिल्ला 
अमधकारीलाई सम्झन ुपछा। 

(झ)  "स्थानीय र्ह" भन्नाले गाउँपामलका र 
नगरपामलकालाई सम्झन ुपछा र सो शब्दले 
उपमहानगरपामलका र महानगरपामलका 
समेर्लाई िनाउँछ। 

३. संगठठर् संस्था मामनने: (१) यस ऐन बमोजिम दर्ाा भएको प्रययेक 
संस्था अहवजच्छन्न उत्तरामधकारवाला, स्वशामसर् र संगठठर् संस्था 
हनेुछ र सो संस्थाको कामको मनममत्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप 
हनेुछ।  

(२) संस्थाले व्यजि सरह चल अचल सम्पजत्त प्राप्त गना, 
उपभोग गना र बचेमबखन गना सक्नेछ।  

र्र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारबाट 
प्राप्त भएको अचल सम्पजत्त वा अनदुानबाट खररद भएको अचल 
सम्पजत्त सम्बजन्धर् र्हको सरकारको अनमुमर् नमलई मबक्री गना, 
नामसारी गना, भोगामधकार ठदन, मधर्ो राख्न वा कुनै हकमसमले 
स्वाममयव पररवर्ान गना हुँदैन। 
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(३) संस्थाले व्यजि सरह आफ्नो नामबाट नामलस उिरु 
गना सक्नेछ र सो उपर पमन सोही नामबाट नामलस उिरु लाग्नेछ। 

(४) कुनै पमन संस्थाले बढीमा दईुवटा हवषयसगँ मार 
सम्बजन्धर् रही काया गना सक्नेछ।  

(५) कुनै पमन संस्थाले आफ्नो कुल विेटको मूल हहस्सा 
लजिर् वगाप्रमर् केन्रीर् गनुा पनेछ।  

पररच्छेद- २  

संस्थाको दर्ाा र नवीकरण  

४. संस्था दर्ाा गनुा पने: (१) कसैले यस ऐन बमोजिम संस्था दर्ाा 
नगरी संस्था सञ्चालन गना गराउन हुँदैन। 

(२) यो ऐन लागू हनुभुन्दा पहहले सञ्चालनमा रहेको सस्थाले 
यस ऐन बमोजिमको प्रहक्रया पूरा गरी संस्था दर्ाा गरेर मार सञ्चालन 
गनुा पनेछ। 

(३) अन्य प्रदेशमा दर्ाा भएका कुनै संस्थाले यस प्रदेशमा 
शाखा खोल्न चाहेमा वा काया हवस्र्ार गना चाहेमा र्ोहकए बमोजिमको 
प्रहक्रया पूरा गरी शाखा खोल्न सक्नेछ। 

र्र उपदफा (२) र (३) मा िनुसकैु कुरा  लेजखएको भए 
र्ापमन प्राकृमर्क र गैर प्राकृमर्क हवपद् का घटनामा प्रचमलर् कानून 
बमोजिम दर्ाा भएका संस्थाले यस प्रदेशमभर सहयोग गना चाहेमा 
सम्बजन्धर् संस्था दर्ाा गने अमधकारीको पूवा स्वीकृमर् मलएर काम 
गना सक्नेछन।्  

५. संस्था दर्ाा: (१) कुनै पमन संस्था दर्ाा गदाा काया समममर्को गठन 
देहायका आधारमा हनु ुपनेछ:- 
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(क)  कम्र्ीमा एक मर्हाई महहला हनुपुने, 

(ख)  समावेशी मसिान्र् अवलम्वन गनुापने, 

(ग)  अध्यि, सजचव र कोषाध्यिमध्ये कम्र्ीमा 
एक पदमा महहला हनु ुपने। 

(२) कम्र्ीमा सार्िना व्यजिले देहायको हववरण खुलाई 
संस्थाको हवधानको र्ीन प्रमर् र र्ोहकएको दस्र्रु सहहर् संस्था दर्ाा 
अमधकारीसमि मनवेदन ठदन ुपनेछ:- 

(क)  संस्थाको नाम, 

(ख)  उदे्दश्य, कायाहववरण र्था कायािेर, 

(ग)  समममर्का सदस्यको नाम, ठेगाना, सम्पका  
नम्बर, पेशा र नागररकर्ाको प्रमर्मलहप, 

(घ)  आमथाक श्रोर्,  

(ङ)  संस्थाको कायाालय रहने ठेगाना, 

(च)  अन्य आवश्यक हववरण। 

(३) उपदफा (२) बमोजिमको मनवेदन प्राप्त भएपमछ संस्था 
दर्ाा अमधकारीले आवश्यक छानमबन गरी संस्था दर्ाा गना उजचर् 
ठानेमा संस्था दर्ाा गरी दर्ााको प्रमाणपर ठदनेछ।  

(४) संस्था दर्ाा अमधकारीले कुनै संस्था दर्ाा गना नममल्ने 
देखेमा सो को कारण सहहर् आवश्यक कागिार् पनु: पेश गने 
आदेश ठदन सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोजिमको कागिार् पेश गदाा पमन 
संस्था दर्ाा अमधकारीले ययस्र्ो संस्था दर्ाा नगने मनणाय गरेमा 
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ययसको सूचना मनवेदकलाई ठदन ु पनेछ र उि मनणायमा जचत्त 
नबझुेमा मनवेदकले सूचना प्राप्त गरेको मममर्ले पैंर्ीस ठदनमभर ययस्र्ो 
मनणाय उपर एक र्ह मामथको पदामधकारीसमि उिरु गना सक्नेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोजिमको उिरु प्राप्त भएपमछ एक र्ह 
मामथको पदामधकारीले आवश्यक छानमबन गरी ययस्र्ो संस्था दर्ाा 
गना मनामसव ठहराएमा सो संस्था दर्ाा गने संस्था दर्ाा अमधकारीलाई 
आदेश ठदन सक्नेछ र ययस्र्ो आदेश भएपमछ संस्था दर्ाा अमधकारीले 
संस्था दर्ाा गररठदन ुपनेछ। 

(७) यस दफा बमोजिमको मनवेदन र प्रमाणपरको ढाचँा 
र्ोहकए बमोजिम हनेुछ। 

६.   नवीकरण गनुा पने: यस ऐन बमोजिम दर्ाा भएको संस्थाले प्रययेक 
आमथाक वषा समाप्त भएको मममर्ले चार महहनामभर र्ोहकएको दस्र्रु 
बझुाई नवीकरण गनुा पनेछ। नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
र्ोहकए बमोजिम हनेुछ। 

७. संस्थाको उद्दशे्यमा हेरफेर: (१) कुनै संस्थाले आफ्नो संस्थाको 
उदे्दश्यमा हेरफेर गना आवश्यक देखेमा ययस्र्ो संस्थाको काया 
समममर्ले र्यसम्बन्धी प्रस्र्ाव र्यार गरी सो प्रस्र्ाव उपर छलफल 
गना संस्थाको हवधान बमोजिम हवशेष साधारण सभा बोलाउन 
सक्नेछ। 

(२) एउटै उदे्दश्य भएका संस्था एक आपसमा गामभन 
चाहेमा  संस्थाको काया समममर्ले र्यसम्बन्धी प्रस्र्ाव र्यार गरी सो 
प्रस्र्ाव उपर छलफल गना संस्थाको हवधान बमोजिम हवशेष साधारण 
सभा बोलाउन सक्नेछ।  
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(३) हवशेष साधारण सभामा र्यकाल कायम रहेका कुल 
सदस्य संख्याको दईु मर्हाई सदस्यले प्रस्र्ावमा समथान िनाएमा सो 
प्रस्र्ाव साधारण सभाबाट पाररर् भएको मामननेछ। 

र्र सो प्रस्र्ाव लागू गना संस्था दर्ाा अमधकारीको पवूा 
स्वीकृमर् मलन ुपनेछ। 

(४) हवशेष साधारण सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था र्ोहकए 
बमोजिम हनेुछ। 

पररच्छेद- ३ 
संस्थाको सम्पजत्त र लेखा 

८. संस्थाको सम्पजत्त: (१) कुनै पमन संस्थाले आफ्नो सम्पजत्त सम्बन्धी 
हववरण दरुूस्र् रूपमा राखी एकप्रमर् सम्बजन्धर् संस्था दर्ाा अमधकारी 
समि पेश गनुा पनेछ। 

(२) संस्थाको सदस्य वा कमाचारी लगायर् कुनै व्यजिले 
संस्थाको सम्पजत्त दरुूपयोग गरेमा, कब्िा गरेमा वा रोक्का राखेमा 
संस्था दर्ाा अमधकारीले प्रहरी प्रशासनको सहयोग मलई ययस्र्ो 
सम्पजत्त हफर्ाा मलई सम्बजन्धर् संस्थालाई ठदन ुपनेछ। 

(३) कुनै संस्था, संस्थाको सदस्य वा कमाचारी लगायर् 
कुनै व्यजिले संस्थाको कुनै सम्पजत्त वा मलखर् वा प्रमर्ष्ठा हवरुि 
कुनै अपराधिन्य काया गरेमा ययस्र्ो संस्था, संस्थाको कुनै सदस्य 
वा व्यजि हवरुि संस्था दर्ाा गने अमधकारीले प्रचमलर् कानून 
बमोजिम मदु्दाको काबाही चलाउने प्रहक्रया अगामड बढाउन सक्नेछ। 

९. हववरण पठाउन ुपने: कुनै संस्थाको काया समममर्ले आफ्नो संस्थाको 
आमथाक कारोवारको हववरण लेखा परीिकको प्रमर्वेदन सहहर् 
प्रययेक आमथाक वषा समाप्त भएको मममर्ले र्ीन महहना मभर संस्था 
दर्ाा अमधकारी समि पठाउन ुपनेछ। 
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१०. चल अचल सम्पजत्त मबक्री हवर्रण: संस्थाको चल अचल सम्पजत्त 
मबक्री हवर्रण गनुा अगामड संस्था दर्ाा अमधकारी समि कारण र 
औजचयय खुलाई पूवा स्वीकृमर् मलन ुपनेछ। 

११. लेखा िाचँ: (१) संस्था दर्ाा अमधकारीले आवश्यक देखेमा संस्थाको 
लेखा आफूले मनयिु गरेको कुनै अमधकारीबाट िाँच गराउन 
सक्नेछ।  

(२) लेखा िाँच गने अमधकारीले मागकेो हववरण र्था 
कागिपरहरु वा मनिले चाहेको िानकारी ठदन ुसंस्थाको पदामधकारी,  
सदस्य र कमाचारीको कर्ाव्य हनेुछ।  

(३) लेखा िाँच गने अमधकारीले संस्था दर्ाा अमधकारीले 
र्ोहकठदएको म्यादमभर लेखा िाचँको प्रमर्वेदन संस्था दर्ाा 
अमधकारीसमि पेश गनुा पनेछ र सो प्रमर्वेदनको आधारमा संस्थाको 
कुनै सम्पजत्त सो संस्थाको कुनै पदामधकारी, सदस्य वा कमाचारीले 
हहनाममना गरेको, नोक्सान गरेको वा दरुूपयोग गरेको छ भने्न संस्था 
दर्ाा अमधकारीलाई लागेमा मनिले ययस्र्ो पदामधकारी, सदस्य वा 
कमाचारीबाट सो हामन नोक्सानी असूल उपर गना कानून बमोजिम 
कारबाही चलाउन सक्नेछ। 

(४) संस्थाको हवत्तीय हववरण दोहोरो लेखा प्रणाली र प्रदेश 
सरकारको लेखा ढाचँामा राख्न ुपनेछ। 

(५) प्रदेश सरकारको सावािमनक खररद ऐनको प्रमर्कूल 
हनेु गरी संस्थाले आमथाक कारोवार गने छैन। 

(६) र्ीन वषासम्म लगार्ार नवीकरण नगने र मनयममर् 
साधारण सभा नगने उपर संस्था दर्ाा गने सम्बजन्धर् दर्ाा अमधकारी 
माफा र् प्रदेश सरकारले कारबाही गना सक्नेछ र पाचँ वषासम्म 
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नवीकरण नगने संस्थाको सम्पजत्त सम्बजन्धर् दर्ाा अमधकारीले िफर् 
गना सक्नेछ।  

र्र प्रचमलर् कानूनले सिाय समेर् हनेु अपराध भएकोमा 
प्रचमलर् कानून बमोजिम मदु्दा चलाउन सहकनेछ।  

पररच्छेद- ४ 

दण्ड सिाय  

१२. दण्ड सिाय: (१) दफा ४ बमोजिम दर्ाा नगराई संस्था स्थापना 
गरेमा वा दफा ६ बमोजिम दर्ाा नगरी संस्था सञ्चालन गरेमा ययस्र्ा 
संस्थाका काया समममर्का सदस्यहरुलाई संस्था दर्ाा अमधकारीले 
िनही पचास हिार रूपैयासँम्म िररबाना गरी ययस्र्ो संस्थाको चल 
अचल सम्पजत्त र कागिपर िफर् गना सक्नेछ।  

(२) दफा ९ बमोजिम लेखाको हववरण नपठाएमा काया 
समममर्का सदस्यहरुलाई संस्था दर्ाा अमधकारीले िनही पन्र हिार 
रूपैयासँम्म िररबाना गना सक्नेछ।  

(३) दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम लेखा िाँच गने 
सम्बजन्धर् अमधकारीले मागकेो हववरण र्था कागिपरहरु वा मनिले 
चाहेको िानकारी नठदने सम्बजन्धर् पदामधकारी, सदस्य वा 
कमाचारीलाई संस्था दर्ाा अमधकारीले पन्र हिार रूपैयासँम्म 
िररबाना गना सक्नेछ।  

पररच्छेद- ५ 
हवहवध 

१३.  मनलम्बन र खारेिी: (१) यस ऐन बमोजिम दर्ाा भएका संस्थाले 
देहायका कुनै काया गरेमा संस्था दर्ाा अमधकारीले मनलम्बन गना 
सक्नेछ:- 
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(क) संस्था दर्ाा अमधकारीले माग गरेको 
हववरण उपलब्ध नगराएमा, 

(ख)  र्ोहकएको कायािेरभन्दा बाहहर गई काया 
गरे   गराएकोमा। 

(२) यस ऐन बमोजिम दर्ाा भएका संस्थाहरुले देहायका 
कुनै काया गरे गराएमा संस्था दर्ाा अमधकारीले ययस्र्ो संस्था खारेि 
गना सक्नेछ। 

(क) अनमुमर् नमलई अको संस्थामा गाभेमा, 
(ख) संस्थाको उदे्दश्य हेरफेर गरेको हवषय 

संस्था दर्ाा अमधकारीको पूवा स्वीकृमर् 
नमलई कायाान्वयन गरेमा, 

(ग) प्रदेश सरकारले ठदएको मनदेशन पालना 
नगरेमा, 

(घ) संस्थाको सम्पजत्त हहनाममना गरेमा, 
(ङ)  लगार्ार र्ीन वषासम्म संस्था नवीकरण 

नगराएमा। 
(३) उपदफा (१) बमोजिम मनलम्बन गदाा वा उपदफा 

(२) बमोजिम खारेिी गनुाभन्दा पहहले ययस्र्ो संस्थालाई सफाइ पेश 
गने मनामसव मौका ठदन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजिम संस्थाले पेश गरेको सफाइ 
मनामसव देजखएमा संस्था दर्ाा अमधकारीले मनलम्बनको प्रकृयालाई 
स्थगन गना सक्नेछ। 

(५) उपदफा (१) र (२) को बमोजिमको मनणाय उपर 
जचत्त नबझुेमा एक र्ह मामथको पदामधकारी समि उिरुी गना 
सक्नेछ। 
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१४.  अनगुमन र्था मूल्याङ्कन: (१) यस ऐन बमोजिम दर्ाा भएका संस्थाले 
र्ोहकएको काया गरे नगरेको सम्बन्धमा अनगुमन र्था मूल्याङ्कन 
गरी आवश्यक कारबाही गना देहाय बमोजिमको समममर् रहनेछ:- 

(क) सजचव आन्र्ररक माममला र्था कानून  

 मन्रालय -अध्यि 

(ख) सजचव, मखु्यमन्री र्था मजन्रपररषद् को 
कायाालय (कानून)          -सदस्य 

(ग) सजचव, आमथाक माममला र्था 

  योिना मन्रालय -सदस्य 

(घ) सजचव, सामाजिक हवकास मन्रालय  -सदस्य 

(ङ) सम्बजन्धर् मबषयको एक िना  
हवशेषज्ञ   -सदस्य 

(च) सम्बजन्धर् महाशाखा प्रमखु, आन्र्ररक 

  माममला र्था कानून मन्राल  -सदस्य-सजचव  

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए र्ापमन 
यस ऐन बमोजिम दर्ाा भएका संस्थाको सम्बजन्धर् मनकायले मनयममर् 
मनरीिण, अनगुमन र्था मूल्याङ्कन गना बाधा पने छैन। 

(३) उपदफा (१) बमोजिम समममर्ले आवश्यक देखेमा 
छानमबन गरी संस्थाले यस ऐन बमोजिम र्ोहकएको काया नगरेको 
पाइएमा ययस्र्ो संस्थाको दर्ाा खारेि गना सम्बजन्धर् संस्था दर्ाा 
अमधकारीलाई लेखी पठाउनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजिम खारेिी गनुाभन्दा पहहले ययस्र्ो 
संस्थालाई सफाइको मौका ठदन ुपनेछ। 
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१५. परुस्कार सम्बन्धी व्यवस्था: अनगुमन र्था मूल्याङ्कन समममर्को 
मसफाररसमा उयकृष्ट काया गने संस्थालाई प्रदेश सरकारले प्रसंशापर 
र्था परुस्कार ठदन सक्नेछ। 

१६. वैदेजशक सहयोग: (१) यस ऐन बमोजिम स्थापना भएका संस्थाले 
वैदेजशक सहयोग मलने सक्नेछ। 

र्र वैदेजशक सहयोग मलने सम्बन्धी कायाहवमध प्रदेश 
सरकारको मसफाररसमा प्रचमलर् संघीय कानून बमोजिम हनेुछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनैपमन संस्थाले प्राप्त गरेको 
वैदेजशक सहयोग िनु उदे्दश्यका लामग प्राप्त गरेको हो सोही उदे्दश्यका 
लामग मार खचा गनुा पनेछ। 

१७.  स्वीकृमर् मलन ुपने: (१) यस ऐन बमोजिम जिल्ला प्रशासन कायाालय 
र स्थानीय र्हमा दर्ाा भएका संस्थाले आफ्नो कायािेरमभर अनसूुचीमा 
उल्लेख भए अनसुारको रकमको काम गदाा सम्बजन्धर् स्थानीय र्हको 
स्वीकृमर् मलन ुपनेछ र राहिय र्था अन्र्रााहिय गैरसरकारी संस्थाले 
प्रदेश सरकारको स्वीकृमर् मलन ुपनेछ। 

(२) स्थानीय र्हले स्वीकृमर् नठदएमा सो उपर आन्र्ररक 
माममला र्था कानून मन्रालयमा पनुरावेदन ठदन सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोजिमको स्वीकृमर् सम्बन्धी व्यवस्था 
र्ोहकए बमोजिम हनेुछ। 

१८. संस्थाको हवघटन वा खारेिी: संस्थाको हवधान बमोजिम काया 
सञ्चालन गना नसकी वा यस ऐन बमोजिम वा अन्य कुनै कारणवस 
संस्था हवघटन वा खारेिी भएमा ययस्र्ो संस्थाको सम्पूणा िायिेथा 
प्रदेश सरकारमा सनेछ। 

१९.  हववरण पेश गने: यस ऐन बमोजिम जिल्ला प्रशासन कायालय र 
स्थानीय र्हहरुमा दर्ाा भएका संस्थाहरुको हवधान सहहर्को हववरण 
चौमामसक रूपमा मन्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 
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२०. मनदेशन ठदने: प्रदेश सरकारले संस्थालाई आवश्यक मनदेशन ठदन 
सक्नेछ र ययस्र्ो मनदेशनको पालना गनुा सम्बजन्धर् संस्थाको कर्ाव्य 
हनेुछ। 

२१. मनयम बनाउने अमधकार: यस ऐनको कायाान्वयन गना प्रदेश 
सरकारले आवश्यक मनयम बनाउन सक्नेछ। 
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अनसूुची 
(दफा १७ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धर्) 

स्वीकृमर् मलन ुपने रकमको सीमा 
 

क्र.स. रकम सीमा स्वीकृमर् मलनपुने मनकाय 
१ पचास लाख सम्म सम्बजन्धर् स्थानीय र्ह 
२ पचास लाख भन्दा मामथ प्रदेश सरकार 

 

 


