प्रदे श याजऩत्र
प्रदे श नॊ. ३ प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत
खण्ड ३) हेटौंडा, भकवानऩुय, बदौ ०४ गते, २०७6 सार (अततरयक्ताङ्क १४(ग)

बाग 3

प्रदे श सयकाय

आतथिक भातभरा तथा मोजना भन्त्त्रारम
प्रदे श नॊ. ३, हे टौंडाको

सूचना
प्रदे श नॊ. ३ को प्रदे श सयकायरे तर रे शखए फभोशजभको कामिववतध
फनाएकोरे मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ।
प्रदे श एकीकृत अनुदान व्मवस्थाऩन कामिववतध, २०७६
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प्रस्तावना: प्रदे श सयकायका ववतबन्न भन्त्त्रारम तथा तनकामफाट ववकास

कामिक्रभका रातग उऩरब्ध गयाइने अनुदानराई व्मवशस्थत गनि एकीकृत
अनुदान व्मवस्थाऩन कामिववतध तजुभ
ि ा गयी कामािन्त्वमन गनि, अनुदान

कामिक्रभभा ऩायदशॉता¸ उत्तयदावमत्व, जवापदे हीता य एकरुऩता कामभ गयी
रशऺत वगिसम्भ अनुदानको ऩहुॉच ऩुर्माउन य कामिक्रभराई प्रबावकायी
ढङ्गवाट सञ्चारन गनि फाञ्छनयम बएकोरे , प्रदे श प्रशासकीम कामिववतध

(तनमतभत गने) ऐन, २०७5 को दपा 4 रे ददएको अतधकाय प्रमोग गयी
प्रदे श सयकायरे मो कामिववतध फनाएको छ।
ऩरयच्छे द-१
प्रायशम्बक

1.

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (1) मस कामिववतधको नाभ "प्रदे श
एकीकृत अनुदान व्मवस्थाऩन कामिववतध, २०७६" यहेको छ।
(२) मो कामिववतध तुरुन्त्त प्रायम्ब हुनेछ।

2.

ऩरयबाषा: तफषम वा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा,-

(क) "अनुदानग्राही" बन्नारे भन्त्त्रारम वा तनकामफाट अनुदान
प्राप्त गने स्थानयम तह,

उऩबोक्ता सतभतत, साभाशजक

तथा शैशऺक सॊ घ सॊ स्था, तनजय ऺेत्र, प्रचतरत कानून

फभोशजभ दताि बएका कृवष, वन, स्वास््म, शशऺा, सञ्चाय
रगामतका ऺेत्रभा कामि गनि स्थाऩना बएका सॊ स्था,
सहकायी, सभूह, सतभतत य फोडि सभेत सम्झनु ऩछि।

(ख) "अनुदान" बन्नारे प्रदे श सयकायफाट ववत्त हस्तान्त्तयण
हुने अनुदान फाहेक ववषमगत भन्त्त्रारमफाट ववतनमोशजत

वजेट य स्वयकृत कामिक्रभ अनुरुऩ अशततमायी प्रदान

गयी वजेट कामािन्त्वमन गने यकभराई सम्झनु ऩछि य सो
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शब्दरे प्रदे श सयकायको प्रचतरत कानून अनुसाय रेखा
याख्ने, रेखा ऩयीऺण गने गयाउने, आतथिक प्रततवेदन गने

गयाउने शजम्भेवायीका साथ वजेट खचि गरयने अनुदान
यकभराई सभेत जनाउॉछ।

(ग) "अवण्डा" बन्नारे कामिक्रभ मवकन नगयी एकभुष्ट रुऩभा
याशखएको वा कामिक्रभ ववबाजन गनि फाॉकी यहेको यकभ
सम्झनु ऩछि।

(घ) "कामिक्रभ" बन्नारे प्रदे श सयकायका ववतबन्न भन्त्त्रारम

तथा तनकामफाट स्वयकृत कामिक्रभ य फजेट सम्झनु
ऩछि।

(ङ) "कामिववतध" बन्नारे प्रदे श एवककृत अनुदान व्मवस्थाऩन
कामिववतध, 2076 सम्झनु ऩछि।

(च) "तनकाम" बन्नारे भन्त्त्रारम अन्त्तगित यहेका तनदे शनारम,
केन्त्र, शजल्राशस्थत कामािरम, तडतबजन कामािरम सभेत
सम्झनु ऩछि।

(छ) "प्रदे श" बन्नारे प्रदे श नॊ. 3 सम्झनु ऩछि।

(ज) "प्रदे श सयकाय" बन्नारे प्रदे श सयकाय, भशन्त्त्रऩरयषद्
सम्झनु ऩछि।

(झ) "भन्त्त्रारम" बन्नारे अनुदान प्रदान गने प्रदे श सयकायका
सफै भन्त्त्रारम सम्झनुऩछि य सो शब्दरे भुतमभन्त्त्रय तथा
भशन्त्त्रऩरयषद्को कामािरमराई सभेत जनाउॉछ।

(ञ) "सतभतत" बन्नारे

दपा ९ फभोशजभ गदठत सतभतत

सम्झनु ऩछि।

3.

उद्देश्म: मस कामिववतधको उद्देश्म दे हाम फभोशजभ हुनछ
े :-

(क) भन्त्त्रारम वा तनकामफाट ववतबन्न ववकासका कामिक्रभका
रातग प्रदान गरयने अनुदान प्रणारीभा एकरुऩता ल्माउने,
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(ख) रशऺत वगिसम्भ अनुदानको ऩहुॉच ऩुर्माउने,

(ग) भन्त्त्रारम तथा तनकाम फयच सभन्त्वम एवभ् सहकामि
फढाउने,

(घ) अनुदान प्रणारीराई तभतव्ममय, ऩायदशॉ य जवापदे ही
फनाउने,

(ङ) सञ्चातरत

कामिक्रभहरुको

प्रबावकायी फनाउने।

अनुगभन

प्रणारीराई

अनुसाय

भन्त्त्रारमफाट

ऩरयच्छे द-२
अनुदान व्मवस्थाऩन ववतध
4.

अनुदान

ववतयण: (1)

मस

कामिववतध

सञ्चातरत कामिक्रभ कामािन्त्वमनका सन्त्दबिभा ववतयण गने अनुदान
यकभभा सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमको जवापदे हीता यहनेछ।

(2) एकबन्त्दा फढी भन्त्त्रारमसॉग सम्फशन्त्धत साझा रुऩभा

रागू हुने बवन, फाटो, खानेऩानय, ऩखािर, तसॊ चाई, भाटो सम्फद्ध
काभ आदद जस्ता ऩूवािधाय तनभािण सम्फन्त्धय काभभा प्रमोग हुने

अनुदान, ववऩद् ऩयतडत तथा द्वन्त्द्व ऩयतडत याहत, अशक्त य

असहामराई ववशेष रुऩभा प्रदान गरयने आतथिक सहामताको रुऩभा
ववतयण गरयने अनुदान बए प्रदे श सयकायफाट य उशल्रशखत फाहेक

भन्त्त्रारमको एकर रुऩको छु ट्टै कामिववतध आवश्मक ऩने बए मस

कामिववतधको बावनाको प्रततकूर नहुने गयी सम्फशन्त्धत ववबागयम
भन्त्त्रयस्तयफाट कामिववतध स्वयकृत गयाई रागू गनि सवकनेछ।

(३) एकर रुऩभा भन्त्त्रारमको छु ट्टै कामिववतध तजुभ
ि ा गदाि

आन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्त्रारम य आतथिक भातभरा तथा

मोजना भन्त्त्रारम सभेतको याम सहभतत तरनु ऩनेछ य मस्तो सहभतत
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भाग गदाि तमाय बएको भस्मौदाको एक प्रतत जानकायीको रातग
भुतमभन्त्त्रय तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामािरमभा ऩठाउनु ऩनेछ।

(४) मस कामिववतध अनुसाय भन्त्त्रारम वा तनकामफाट

सञ्चातरत कामिक्रभहरुभा ववतयण गने अनुदान प्रवक्रमाको शजम्भेवायी
सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारम वा तनकामको हुनेछ।

(५) अवण्डाभा यहेको अनुदान यकभको हकभा सम्फशन्त्धत

भन्त्त्रारमरे कामिक्रभ तथा फजेट फाॉडपाॉड एवॊ ववबाजन गयी
आतथिक भातभरा तथा मोजना भन्त्त्रारमफाट कामिक्रभ स्वयकृत
गयाउनु ऩनेछ य मस्तो कामिक्रभ अन्त्म भन्त्त्रारम वा तनकामसॉग
सम्फशन्त्धत बए सो तनकाम सभेतफाट याम सहभतत तरनु ऩनेछ।

(६) स्वयकृत कामिक्रभ सवहतको जानकायी भुतमभन्त्त्रय

तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामािरम सभेतराई ददनु ऩनेछ।

(७) अनुदानका कामिक्रभ सञ्चारन गदाि प्रचतरत ऐन,

तनमभ, स्वयकृत फजेट तथा कामिक्रभ य कामिववतधको ऩारना गयी
सञ्चारन गनुि ऩनेछ।

(८) अनुदान ववतयण गदाि रशऺत वगिराई भध्मनजय गदै

सकेसम्भ सेवा य सुववधाराई एकीकृत गयी एकभुष्ठ (प्माकेशजङ)
कामिक्रभ सञ्चारन गनि प्राथतभकता ददनु ऩनेछ।

(९) अनुदान ववतयण गदाि साभाशजक, आतथिक, याजनैततक,

धातभिक, रै वङ्गक वहसाफरे ववबेद गरयने छै न।
5.

अनुदान भाग गने: अनुदानग्राहीरे अनुदानका रातग सम्फशन्त्धत
भन्त्त्रारम वा तनकाम सभऺ सञ्चारन गनि रातगएको कामिक्रभको

प्रस्ताव तमाय गयी अनुसूचय-१ फभोशजभको ढाॉचाभा तनवेदन ददनु
ऩनेछ।
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6.

अनुदान

कामिक्रभ

छनौट

सतभतत:

(1)

अनुदानका

रातग

यीतऩूवक
ि को प्रस्ताव प्राप्त बएऩतछ अनुदानग्राही छनोट गनि दे हाम
फभोशजभको सतभतत गठन गरयनेछ्-

(क) अनुदान यकभसॉग सम्फशन्त्धत

भन्त्त्रारमको सशचव वा तनजरे
तोकेको वरयष्ठतभ अतधकृत

-सॊ मोजक

(ख) प्रभुख, सम्फशन्त्धत भहाशाखा/शाखा

-सदस्म

(ग) प्रभुख, आतथिक प्रशासन शाखा

-सदस्म

(घ) कानून अतधकृत (उऩरब्ध बएसम्भ)

-सदस्म

(ङ) सम्फशन्त्धत शाखा प्रभुख

-सदस्म सशचव

(2) उऩदपा (1) को खण्ड (ख) फभोशजभको सदस्म

शाखा प्रभुख यहेको बए सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमको सशचवरे तोकेको
अतधकृतस्तयको कभिचायी सदस्म सशचव यहनेछ।

(3) सतभततको वैठकभा आवश्मकता अनुसाय फढीभा

तयनजनासम्भ ववषम ववऻहरुराई आभन्त्त्रण गनि सवकनेछ।
7.

अनुदानग्राहीको छनौटका आधायहरु: दपा ६ फभोशजभको सतभततरे

अनुदानग्राहीको छनौट गदाि दे हामका ववषमहरुराई आधाय तरनु
ऩनेछ:-

(क) कामिक्रभको आवश्मकता य औशचत्म,

(ख) कामिक्रभ सम्ऩन्न गनि राग्ने सभम य रागत,
(ग) कामिक्रभफाट राबाशन्त्वत हुने जनसॊ तमा,
(घ) स्वयकृत कामिक्रभ य फजेट,

(ङ) तभतव्मवमता¸ ऩायदशशिता य प्रततस्ऩधाि,
(च) कामिक्रभको दीगोऩना,

(छ) अनुदान यकभ सम्फशन्त्धत काभभा सदुऩमोग हुने
स्ऩष्ट कामिमोजना,
6
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(ज) मस्तै प्रकृततको काभभा अशघल्रो आतथिक वषिभा
गये को काभको प्रगततको अवस्था,

(झ) कामिक्रभको प्रकृतत अनुसाय अन्त्म आवश्मक
कुयाहरु।

8.

अनुदान प्रदान गनि नसवकने अवस्था: मस कामिववतधभा अन्त्मत्र

जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩतन दे हाम फभोशजभका कामिक्रभ
सञ्चारन गनिका रातग अनुदान प्रदान गरयने छै न्(क) नददई

नहुने

तरव

बत्ता

फाहेक

प्रशासतनक तथा साधायण खचि हुन,े

अततरयक्त

(ख) कुनै याजनैततक दर वा धभि वा सम्प्रदाम
ववशेषराई भात्र राब ऩुग्ने,

(ग) यावष्डम

एकता

खरफतरने,

तथा

साभाशजक

सद्बाव

(घ) वातावयण सॊ यऺणभा प्रततकूर असय ऩुर्माउने,
(ङ) सोही

हुन।
े

वक्रमाकराऩभा दोहोयो

अनुदान

प्रमोग

ऩरयच्छे द-३

सतभतत सम्फन्त्धय व्मवस्था
9.

सतभततको

गठन:

(1)

कामिववतधको

प्रबावकायी

सभन्त्वम,

कामािन्त्वमन, अनुगभन एवॊ भूल्माङ्कनका रातग दे हामको सतभतत
यहनेछ्-

(क) प्रभुख सशचवरे तोकेको भुतमभन्त्त्रय
तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को
कामािरमको सशचव
7
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(ख) सशचव, सम्फशन्त्धत ववषमगत
भन्त्त्रारम

-सदस्म

मोजना भन्त्त्रारम

-सदस्म

तथा मोजना आमोग

-सदस्म

रे खा तनमन्त्त्रक कामािरम

-सदस्म

(ग) सशचव, आतथिक भातभरा तथा
(घ) प्रशासकीम प्रभुख, प्रदे श नयतत
(ङ) प्रदे श रेखा तनमन्त्त्रक, प्रदे श
(च) सम्फशन्त्धत भहाशाखा प्रभुख, भुतमभन्त्त्रय
तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामािरम

-सदस्म-सशचव

(2) सतभततको सॊ मोजकरे उऩदपा (१) फभोशजभको

सतभततभा आवश्मकता अनुसाय अन्त्म ववषम ववऻहरुराई सभेत
आभन्त्त्रण गनि सक्नेछ।
ऩनेछ।

10.

(3) सतभततको फैठकभा प्रभुख सशचवराई आभन्त्त्रण गनुि
(4) सतभततरे आफ्नो कामिववतध आपैँ तनधाियण गनेछ।

सतभततको काभ, कतिव्म य अतधकाय: (1) सतभततको काभ, कतिव्म
य अतधकाय दे हाम फभोशजभ हुनेछ्-

(क) कामिववतधको कामािन्त्वमनभा कुनै दद्वववधा बए
सभाधान गने,

(ख) भन्त्त्रारमफयच सभन्त्वम तथा सहकामि गने,
(ग) अनुदानफाट

सञ्चातरत

ववकास

कामिक्रभको

अनुगभन तथा भूल्माङ्कन प्रणारीराई प्रबावकायी
फनाउने।
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(2) सतभततको फैठक दुई भवहनाभा कम्तयभा एक ऩटक

फस्नेछ।

ऩरयच्छे द-४

अनुदानको बुक्तानय, रेखा ऩयीऺण तथा अनुगभन भूल्माङ्कन
11.

अनुदान

यकभ

तनकासा

तथा

बुक्तानय

प्रवक्रमा: (१) अनुदान

यकभफाट कामिक्रभ सञ्चारन गदाि अऩनाउनु ऩने खरयद व्मवस्थाऩन
सम्फन्त्धय प्रवक्रमा प्रचतरत साविजतनक खरयद ऐन तथा साविजतनक
खरयद तनमभावरी फभोशजभ हुनेछ।

(2) अनुदानफाट सञ्चारन हुने आमोजनाको खरयद प्रवक्रमा

अऩनाउॉदा भन्त्त्रारम स्वमॊ वा भातहतका तनकामरे गने अथवा
अनुदानग्राहीफाट हुने बन्ने तनणिम सम्फशन्त्धत ववषमगत भन्त्त्रारमका
सशचवको हुनछ
े ।

(३) अनुदान यकभ तनकासा तथा बुक्तानय गदाि प्राप्त ववर

बयऩाई तथा कामि प्रगततका आधायभा फढीभा तयन वकस्ताभा
सेवाग्राहीको फैंक खाता भापित गरयनेछ।

(४) उऩदपा (3) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बएताऩतन

ववशेष प्रकृततको अनुदान यकभको हकभा कायण खुराई तयन
वकस्ता बन्त्दा फढीभा ऩतन तनकासा तथा बुक्तानय गनि सवकनेछ।

(5) उऩदपा (3) य (4) भा जुनसुकै कुया रे शखएको

बएताऩतन ऩूवािधाय फाहेक अन्त्म प्रकृततका कामि सम्ऩादन गदाि
काभको प्रकृतत अनुसाय दुई वकस्ताभा अनुदान यकभ तनकासा तथा
बुक्तानय गनि फाधा ऩने छै न।

(6) अनुदान यकभ तनकासा तथा बुक्तानय गने सम्फन्त्धभा

दे हामको ववतध अफरम्फन गनुऩ
ि नेछ्
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(क) कामि सम्ऩादन सम्फन्त्धय कामिमोजना तमाय गयी

रागत अनुभान तमायी तथा स्वयकृतत, सम्फशन्त्धत
शजम्भेवाय

तसपारयस,
तनणिमको

तसपारयस,

तनकामको

सम्वद्ध

अनुदानग्राहीको

प्रतततरऩय
कामि

सम्ऩादन

प्रकृतत

कामिक्रभको

सवहत

प्राववतधकको

तपिफाट

सम्फद्ध

बएको

प्रभुखको

सम्झौता

अनुसाय

तथा

भन्त्त्रारमरे

आवश्मक ठानेको अन्त्म कुयाहरुको आधायभा

प्रथभ तथा शुरु वकस्ताका रुऩभा कुर सम्झौता
यकभको फढीभा तयस प्रततशत
ऩनेछ,

तनकासा

गनुि

(ख) दुई वकस्ताभा अनुदान यकभ तनकासा तथा

बुक्तानय गदाि प्रथभ वकस्ताभा कुर सम्झौता
यकभको साठी दे शख असय प्रततशतसम्भ तनकासा
तथा बुक्तानय गनि सवकनेछ,

(ग) दोस्रो

वकस्ता

तथा

अगातडका वकस्ताको

अशन्त्तभ

यकभ

वकस्ता

तनकासा

बन्त्दा

गदाि

ऩवहरो वकस्ताभा बएको काभको ववत्तयम तथा

बौततक प्रगतत, दोश्रो वकस्ताभा हारसम्भ बएको
काभको

तनयीऺण

प्रगतत,

सवहतको

सम्फशन्त्धत
ऩुष्ट्याई

प्राववतधकको

प्रततवेदन

य

शजम्भेवाय तनकामरे आवश्मक ठानेका अन्त्म

कुयाहरुको ववश्लेषण गयी कुर सम्झौता यकभको
फढीभा

चारीस

प्रततशतसम्भ

बुक्तानय गनुि ऩनेछ,
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(घ) अशन्त्तभ वकस्ताको यकभ तनकासा गदाि अशन्त्तभ
वकस्ता

बन्त्दा

अगातडका

वकस्ताभा

बएको

काभको ववत्तयम तथा बौततक प्रगतत,

अशन्त्तभ

प्राववतधकको

ऩुष्ट्याई

वकस्ताभा बएको काभको प्रगतत, सम्फशन्त्धत
तनयीऺण

सवहतको

प्रततवेदन, कामि सम्ऩन्न एवॊ

कामि स्वयकाय

प्रततवेदन हेयी शजम्भेवाय तनकामरे आवश्मक

ठानेका अन्त्म कुयाहरु सभेतको ववश्लेषण गयी
फाॉकी यकभ
ऩनेछ।

तनकासा

तथा

बुक्तानय

गनुि

(७) तनभािण सम्फन्त्धय ऩूवािधाय तथा भेशशनयी औजाय

खरयदभा प्रमोग हुने अनुदान यकभफाट रागत अनुभान तमाय गदाि
छु याउने कशन्त्टन्त्जेन्त्सय यकभ आवश्मकताका आधायभा ऩचास
राख रुऩैमाॉसम्भको रागत अनुभानको हकभा फढीभा दुई प्रततशत
सम्भ य सो बन्त्दा फढीको रागत अनुभानको हकभा फढीभा एक
प्रततशतसम्भ हुनछ
े ।
(८)

उऩदपा

(४)

फभोशजभको

कशन्त्टन्त्जेन्त्सय

यकभ

आमोजनासॉग सम्फशन्त्धत प्रत्मऺ प्रशासतनक खचिभा फाहेक अन्त्मत्र
खचि गनि ऩाइने छै न य कशन्त्टन्त्जेन्त्सय यकभ सो काभ फाहेक अन्त्म
काभका रातग छु याउन ऩाइने छै न।
(९)

अनुदान

यकभ

तनकासा

तथा

बुक्तानय

फजेटको ऩरयतधतबत्र यही स्वयकृत कामिववतध अनुसाय हुनेछ।
12.

प्रवक्रमा

रेखा तथा रेखाऩयीऺण: (1) आतथिक कायोफायको रेखा नेऩार
सयकायको रेखा प्रणारी अनुसाय हुनेछ।

(2) उऩदपा (1) अनुसायको रे खाको भातसक, चौभातसक,

अधिवावषिक, फावषिक वववयण य रे खाऩयीऺणको प्रततवेदन सम्फशन्त्धत
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तनकामभा उऩरब्ध गयाउने शजम्भेवायी सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमको
हुनेछ।

(3) अनुदान खचिको रेखाऩयीऺण गने, गयाउने शजम्भेवायी

सम्फशन्त्धत ववषमगत भन्त्त्रारमको हुनेछ।

(4) अनुदानग्राहीरे सभेत प्राप्त अनुदानसॉग सम्फशन्त्धत

आतथिक कायोवायको रेखा याख्नु ऩनेछ।

(5) अनुदानग्राहीरे याखेको यकभको रेखा भन्त्त्रारम वा

सतभततरे जुनसुकै फखत ऩतन तनयीऺण गनि सक्नेछ।
13.

अनुगभन तथा भूल्माङ्कन: (1) अनुदान यकभफाट सञ्चारन हुने
कामिक्रभ प्रबावकायी रुऩभा बए नबएको सम्फन्त्धभा सम्फशन्त्धत
भन्त्त्रारम वा तनकामरे कम्तयभा द्वै भातसक य सतभततरे चौभातसक
रुऩभा अनुगभन गनुि ऩनेछ।
(२) सतभततरे

आपूरे

(३)

यकभफाट

भुतमभन्त्त्रय सभऺ ऩेश गनुि ऩनेछ।
अनुदान

गये को

अनुगभनको

सञ्चारन

बएको

प्रततवेदन
कामिक्रभ

प्रबावकायी एवॊ ददगो रुऩभा सञ्चारन बए नबएको सम्फन्त्धभा
सम्फशन्त्धत भन्त्त्रयको अध्मऺताभा फस्ने फैठकभा कम्तयभा द्वै भातसक
रुऩभा य भुतमभन्त्त्रयको अध्मऺताभा फस्ने वैठकभा चौभातसक
रुऩभा सभयऺा गनुि ऩनेछ।

ऩरयच्छे द-५
ववववध

14.

अनुदानग्राहीको काभ य कतिव्म: (1) अनुदानग्राहीको काभ य
कतिव्म दे हाम फभोशजभ हुनेछ्-

(क) जुन कामिक्रभका रातग अनुदान तरएको हो
सोही कामिक्रभभा अनुदान यकभ खचि गनुि ऩने,
12
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(ख) अनुदानग्राहीरे सम्ऩन्न गने ऩूवािधाय सम्फन्त्धय

आमोजनाको वववयण कामिक्रभ स्थरभा याख्ने
व्मवस्था तभराउनु ऩने,

(ग) सम्ऩन्न काभ य खचिको प्रततवेदन अनुसूचय-२
को ढाॉचाभा चौभातसक रुऩभा
ऩठाउनु ऩने,

(घ) खचिको

सदुऩमोगका

तभतव्मवमता
रातग

भन्त्त्रारमभा

तथा

प्रबावकायी

तनमन्त्त्रण प्रणारी अऩनाउनु ऩने,

अनुदानको

आन्त्तरयक

(ङ) कामिक्रभ सञ्चारन गदाि काभको गुणस्तयभा
जोड ददनु ऩने,

(च) खचि प्रवक्रमा प्रचतरत साविजतनक खरयद ऐन,
तनमभावरी

य

प्रदे श

साविजतनक

तनमभावरी फभोशजभ हुन ु ऩने,

खरयद

(छ) तनभािण कामिको साविजतनक जानकायीका रातग
ु ाई गयाउनु ऩने,
साविजतनक सुनव

(ज) सम्झौता

फभोशजभको

कामिक्रभ

अवतधतबत्र सम्ऩन्न गनुि ऩने।

तोवकएको

(२) अनुदानग्राहीको कायणफाट कामि सम्ऩन्न नबई हानय

नोक्सानय बएभा त्मसको सम्ऩूणि शजम्भेवायी अनुदानग्राहीको हुनछ
े ।

(3) ऩूवािधाय सम्फन्त्धय काभको हकभा कामि सम्ऩन्न एवॊ

कामि स्वयकाय बइसकेऩतछ एक वषिसम्भ कभजोय गुणस्तयका
कायणरे ववग्रे वा बत्केभा भभित सम्बाय गने दावमत्व सम्फशन्त्धत
तनभािण व्मवसामय वा उऩबोक्ता सतभततका अध्मऺ, कोषाध्मऺ य
सशचव तथा प्रशासकीम प्रभुखको हुनेछ।
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(4)

अनुसूचय-३

अनुदानग्राहीरे

जनाउनु ऩनेछ।
15.

अनुसायको

प्रततफद्धता

अनुदानग्राहीरे ऩूया गनुऩि ने भाऩदण्ड: अनुदानग्राहीरे अनुसूचय-4 भा
उल्रेख बए फभोशजभका न्त्मूनतभ भाऩदण्ड ऩूया गनुि ऩनेछ।

16.

वववयण ऩेश गनुऩि ने: दपा
सम्फशन्त्धत

गरयसकेऩतछ

भन्त्त्रारमरे
अनुदान

९

को

प्रमोजन

गये को

सात

कामिववतध

स्वयकृत

फभोशजभ

सभेतका

अनुदान

ददनतबत्र

रातग

स्वयकृत

अनुदान

ववतयणका आधाय, अनुदानग्राही य अनुदान यकभ सभेत खुल्ने गयी
वववयण तमाय गयी भुतमभन्त्त्रय तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामािरमभा
ऩठाउनु ऩनेछ।
17.

भन्त्त्रारमरे ऩारना गनुऩि ने: भन्त्त्रारमरे ऩारन गनुऩ
ि ने कुया दे हाम
फभोशजभ हुनेछ्-

(क) कामिक्रभ सञ्चारन प्रचतरत कानून अनुसाय बए नबएको
सुतनशित गने,

(ख) अनुदानको रातग छु याइएको यकभ प्रचतरत कानून
अनुसाय खचि गने, गयाउने य रेखा याख्ने।

(ग) तनमतभत प्रगतत प्रततवेदन ववषमगत भन्त्त्रारमरे आतथिक

भातभरा तथा मोजना भन्त्त्रारम य भुतमभन्त्त्रय तथा
भशन्त्त्रऩरयषद्को कामािरमभा ऩठाउने,

(घ) प्रचतरत

तनमभानुसाय

आन्त्तरयक

तथा

रे खाऩयीऺण गयाई तनमतभत प्रततवेदन गने,

(ङ) प्रदे श

सयकायरे

ऩारना गने।

18.

जवापदे हीता

तथा

सभम

शजम्भेवायी:

सभमभा

(1)

ददएको

अनुदान

अशन्त्तभ
तनदे शनको

यकभ

खचिको

जवापदे हीता अशततमायी प्रदान गने रे खा उत्तयदामय अतधकायीभा
यहनेछ।
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(2) अनुदान यकभ खचि गने कामािरमको प्रभुख त्मस्ता

कामािरमफाट बएको यकभ खचिका सम्फन्त्धभा शजम्भेवाय हुनेछ।
19.

सभन्त्वम य सहकामि: सम्फशन्त्धत

भन्त्त्रारम वा

अनुदानग्राहीरे

अनुदानफाट सञ्चारन गरयने कामिक्रभ सम्बव बएसम्भ स्थानयम
ॉ ो सभन्त्वम य सहकामिभा गनुि ऩनेछ।
तहसगक
20.

ऩुयस्काय तथा दण्ड सजाम: (१) अनुदान यकभ शति अनुरुऩका

ऺेत्रभा प्रमोग गने, कभ रागतभा गुणस्तयीम कामि सम्ऩादन गने,
तनमतभत प्रततवेदन गने, सभम अगावै कामि सम्ऩादन गने तनकामका
उत्कृष्ट शजम्भेवाय प्रभुखराई सतभततको तसपारयसको आधायभा
भुतमभन्त्त्रयफाट कदय ऩत्र सवहत साविजतनक सम्भान गरयनेछ।

(२) अनुदान यकभको सही सदुऩमोग नगने, तोवकएको

ऺेत्रभा प्रमोग नगने तथा तनमतभत प्रततवेदन नगने तनकामराई
प्रचतरत कानून अनुसाय आवश्मक कायवाही गने वा अनुदान योक्का
गने वा प्रदान गरयने अन्त्म अनुदानफाट कट्टा गरयनेछ।

(३) उऩदपा (२) फभोशजभका साविजतनक तनकामका

शजम्भेवाय

गरयनेछ।
21.

प्रभुखको

नाभ

नाभेसय

वववयण

सभेत

साविजतनक

फाधा अड्काउ पुकाउने: मस कामिववतधको कामािन्त्वमन गनि कुनै

फाधा अड्काउ ऩये भा प्रदे श सयकायरे फाधा अड्काउ पुकाउने
आदे श जायी गनि सक्नेछ।
22.

फचाउ: मस कामिववतधभा उल्रेख बएका कुयाहरु मसै कामिववतध
फभोशजभ

य मस कामिववतधभा उल्रे ख नबएका ववषमहरु प्रचतरत

कानून फभोशजभ हुनेछ।
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अनुसूचय-१
(दपा ५ सॉग सम्फशन्त्धत)
कामिक्रभ अनुदानको रातग ऩेश गने तनवेदनको ढाॉचा
तभतत : ....................
श्रय सशचव ज्मू,
............................भन्त्त्रारम
..............................................।
ववषम् अनुदान उऩरब्ध गयाइददनुहन
ु ।
प्रस्तुत ववषमभा तहाॉ भन्त्त्रारमफाट तभतत ................. भा प्रकाशशत सूचना
अनुसाय सञ्चारन हुन रागेको कामिक्रभको उद्देश्म, रागत, सभमावतध, राबाशन्त्वत जनसॊ तमा
रगामतको वववयण तऩतसरभा उल्रेख गरयएको छ। कामिक्रभ सञ्चारन गनि फजेट
आवश्मक ऩये को हुॉदा अनुदान उऩरब्ध गयाइददनुहन
ु अनुयोध गदिछौं।
तऩतसर्

अनुदान भाग गने तनकामको नाभ :
ठे गाना्
कामिक्रभको नाभ्
कामिक्रभको आवश्मकता तथा उद्देश्म :
अनुदान यकभ आवश्मक ऩने कायण्
सञ्चारन हुने कामिक्रभ नमाॉ वा क्रभागत के हो (क्रभागत बए गत आ.फ. सम्भको
रेखाऩयीऺण प्रततवेदन)-

अनुदान यकभ आवश्मक ऩने बनय सम्फद्ध सतभततको तनणिम तथा तसपारयस्

कामिक्रभ सञ्चारन गनि राग्ने कुर रागत (प्रभाशणत रागत अनुभान सवहत):
कामिक्रभ सम्ऩन्न गनि राग्ने सभम्
कामिक्रभ सञ्चारन गने कामिमोजना्
कामिक्रभफाट राबाशन्त्वत सॊ बाव्म जनसॊ तमा्
कामिक्रभ सञ्चारन गने प्रभुख
नाभ थय :
ऩद :

नोट् कामिक्रभको प्रकृतत अनुसाय मस ढाॉचाराई आधाय भानय ववस्तृत कामिववतधभा
तनवेदनको ढाॉचा तमाय गनि सवकनेछ।
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अनुसूचय-२
(दपा

१4 को उऩदपा (1) को खण्ड (ग) सॉग सम्फशन्त्धत)
प्रगतत प्रततवेदनको ढाॉचा

कामिक्रभको नाभ्
कामिक्रभ सञ्चारन गने तनकामको नाभ्
कामिक्रभ सञ्चारन अवतध्
रक्ष्म (इकाई)

क्र.सॊ .

कामिक्रभको
नाभ

प्रगतत प्रततशत

अनुदान
यकभ
रु

बौततक

ववत्तयम

बौततक

ववत्तयम

रक्ष्म
अनुसाय

भातसक/

प्रगतत

चौभातसक/

हुन

अधिवावषिक/

नसकेको

वावषिक/

बए

कायण

कैवपमत

अन्त्म

कामिक्रभ प्रभुख
दस्तखत्
नाभ्
ऩद्
नोट् कामिक्रभको प्रकृतत अनुसाय मस ढाॉचाराई आधाय भानय ववस्तृत कामिववतधभा प्रगतत
प्रततवेदनको ढाॉचा तमाय गनि सवकनेछ।
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अनुसूचय-३
(दपा

१४ को उऩदपा (४) सॉग सम्फशन्त्धत)
प्रततफद्धता ऩत्र

..................................................भन्त्त्रारमको
सूचना

अनुसाय

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

तभतत…………………………भा
कामिक्रभभा

प्रकाशशत

सहबातगताको

रातग

इच्छु क बई सोको कामिमोजना सवहतको आवेदन ऩेश गये को÷का छु ÷छौँ। उक्त कामिक्रभभा

छनौट बएभा कामिमोजनाभा उल्रेख बए फभोशजभको कामि गनेछु/छौं य ....... वषि सम्भ
तनयन्त्तयता ददनेछु÷छौँ। कामिमोजना अुनसायको कामि नगये भा वा ......वषि अगावै सो
कामिहरु फन्त्द गये भा प्रदे श सयकायफाट प्राप्त अनुदान यकभ प्रचतरत ब्माज सवहत वपताि गने

प्रततफद्धता व्मक्त गदिछु÷छौँ। सञ्चातरत वक्रमाकराऩफाट वातावयणराई नकायात्भक असय
नऩुर्माउने व्महोया तथा प्रततफद्धता सभेत व्मक्त गदिछु÷छौँ। मसभा रेशखए फभोशजभ नगये
प्रचतरत कानून फभोशजभ सहुरा÷फुझाउॉ रा।
अनुदानग्राहीको तपिफाट
नाभ्
ऩद्
सॊ स्थाको नाभ्
ठे गाना्
सम्ऩकि नॊ.:
दस्तखत्
तभतत्
छाऩ्

bfofF

afFof
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अनुसूचय-४
(दपा

१5 सॉग सम्फशन्त्धत)

अनुदानग्राहीरे ऩूया गनुऩ
ि ने न्त्मूनतभ भाऩदण्ड

1=

सॊ स्थाको हकभा नेऩारको प्रचतरत कानून अनुसाय सॊ स्था दताि गये को हुन ु ऩने।

2=

कानून फभोशजभ स्थामय रेखा नम्फय

(PAN) वा VAT भा दताि हुन ु ऩने बएभा सो

बएको सॊ स्था हुन ु ऩने।
3=
4=

सॊ स्थाको नवयकयण य कयच ुक्ताको अद्यावतधक प्रभाणऩत्र ऩेश गनुि ऩने।
व्मशक्तको हकभा नेऩारी नागरयक हुन ु ऩने।

नोट् कामिक्रभको प्रकृतत अनुसाय मस ढाॉचाराई आधाय भानय अनुदानग्राहीरे ऩुया गनुऩ
ि ने
ववस्तृत ढाॉचा सवहतको आधाय य भाऩदण्ड तमाय गनि सवकनेछ।

प्रदे श सयकायफाट स्वयकृत तभतत् २०७६।०५।०४

आऻारे,

डा. भुकुन्त्द प्रसाद ऩौड्यार
प्रदे श सयकायको सशचव
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आन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, प्रदे श नॊ. ३, हेटौंडाभा भुदरत।
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