प्रदे श एकीकृत अनुदान व्यवस्थापन काययववधि, २०७६
प्रस्तावना:

प्रदे श सरकारका ववधिन्न मन्त्रालय तथा धनकायबाट ववकास काययक्रमका लाधि

उपलब्ि िराइने अनुदानलाई व्यवस्स्थत िनय एकीकृत अनुदान व्यवस्थापन काययववधि तर्ुम
य ा िरी
कायायन्त्वयन िनय, अनुदान काययक्रममा पारदशीता¸ उत्तरदावयत्व, र्वाफदे विता र एकरुपता कायम

िरी लस्ित वियसम्म अनुदानको पिुुँच पुर्याउन र काययक्रमलाई प्रिावकारी ढङ्गवाट सञ्चालन िनय
बाञ्छनीय िएकोले, प्रदे श प्रशासकीय काययववधि (धनयधमत िने) ऐन, २०७5 को दफा 4
अनुसार प्रदे श सरकारले यो काययववधि बनाएको छ।

पररच्छे द - १
प्रारस्म्िक

1.

सं स्िप्त नाम र प्रारम्ि: (1) यस काययववधिको नाम ×प्रदे श एकीकृत अनुदान व्यवस्थापन
काययववधि, २०७६‘‘ रिे को छ।

(२) यो काययववधि तुरुन्त्त प्रारम्ि िुनछ
े ।
2.

पररिाषााः धबषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलािेमा,-

(क) “अनुदानग्रािी” िन्नाले मन्त्रालय वा धनकायबाट अनुदान प्राप्त िने स्थानीय ति,

उपिोक्ता सधमधत, सामास्र्क तथा शैस्िक सं घ सं स्था, धनर्ी िेर, प्रचधलत कानुन

वमोस्र्म दताय िएका कृवष, वन, स्वास््य, स्शिा, सञ्चार लिायतका िेरमा कायय िनय
स्थापना िएका सं स्था, सिकारी, समूि, सधमधत र बोर्य समेत सम्झनु पछय।

(ख) “अनुदान” िन्नाले प्रदे श सरकारबाट ववत्त िस्तान्त्तरण िुने अनुदान बािे क ववषयित
मन्त्रालयबाट ववधनयोस्र्त वर्ेट र स्वीकृत काययक्रम अनुरुप अस्ततयारी प्रदान िरी

वर्ेट कायायन्त्वयन िने रकमलाई सम्झनुपछय र सो शब्दले प्रदे श सरकारको प्रचधलत
कानुन अनुसार लेखा राख्ने, लेखा परीिण िने िराउने, आधथयक प्रधतवेदन िने
िराउने स्र्म्मेवारीका साथ वर्ेट खचय िररने अनुदान रकमलाई समेत र्नाउुँ छ।

(ि) “अवण्र्ा” िन्नाले काययक्रम एवकन निरी एकमुष्ट रुपमा रास्खएको वा काययक्रम
वविार्न िनय बाुँकी रिे को रकम सम्झनु पछय।

(घ) “काययक्रम” िन्नाले प्रदे श सरकारका ववधिन्न मन्त्रालय तथा धनकायबाट स्वीकृत
काययक्रम र बर्ेट सम्झनु पछय।

(ङ) "काययववधि" िन्नाले प्रदे श एवककृत अनुदान व्यवस्थापन काययववधि, 2076 सम्झनु
पछय।

(च) “धनकाय” िन्नाले मन्त्रालय अन्त्तियत रिे का धनदे शनालय, केन्त्र, स्र्ल्लास्स्थत
कायायलय, धर्धिर्न कायायलय समेत सम्झनु पछय।

(छ) "प्रदे श" िन्नाले प्रदे श नं. 3 सम्झनु पछय।

(र्) “प्रदे श सरकार” िन्नाले प्रदे श सरकार, मस्न्त्रपररषद् सम्झनु पछय।

(झ) “मन्त्रालय” िन्नाले अनुदान प्रदान िने प्रदे श सरकारका सबै मन्त्रालय सम्झनुपछय र
सो शब्दले मुतयमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्को कायायलयलाई समेत र्नाउुँ छ।
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(ञ) “सधमधत” िन्नाले दफा ९ वमोस्र्म िठित सधमधत सम्झनुपछय।
3.

उद्देश्य: यस काययववधिको उद्देश्य दे िाय बमोस्र्म िुनछ
े :-

(क) मन्त्रालय वा धनकायबाट ववधिन्न ववकासका काययक्रमका लाधि प्रदान िररने अनुदान
प्रणालीमा एकरुपता ल्याउने,

(ख) लस्ित वियसम्म अनुदानको पिुुँच पुर्याउने,

(ि) मन्त्रालय तथा धनकाय बीच समन्त्वय एवम् सिकायय बढाउने,

(घ) अनुदान प्रणालीलाई धमतव्ययी, पारदशी र र्वाफदे िी बनाउने,

(ङ) सञ्चाधलत काययक्रमिरुको अनुिमन प्रणालीलाई प्रिावकारी बनाउने।
पररच्छे द - २

अनुदान व्यवस्थापन ववधि
4. अनुदान

ववतरणाः (1)

यस

काययववधि

अनुसार

मन्त्रालयबाट

सञ्चाधलत

काययक्रम

कायायन्त्वयनका सन्त्दियमा ववतरण िने अनुदान रकममा सम्बस्न्त्ित मन्त्रालयको र्वाफदे विता
रिनेछ।

(2) एकिन्त्दा बढी मन्त्रालयसुँि सम्बस्न्त्ित साझा रुपमा लािू िुने िवन, बाटो,

खानेपानी, पखायल ,धसं चाई, माटो सम्बद्ध काम आठद र्स्ता पूवायिार धनमायण
सम्बन्त्िी काममा प्रयोि िुने अनुदान, ववपद् पीधर्त तथा द्वन्त्द्व पीधर्त राित,
अशक्त र असिायलाई ववशेष रुपमा प्रदान िररने आधथयक सिायताको रुपमा

ववतरण िररने अनुदान िए प्रदे श सरकारबाट र उस्ल्लस्खत बािे क मन्त्रालयको
एकल रुपको छु ट्टै काययववधि आवश्यक पने िए यस काययववधिको िावनाको

प्रधतकुल निुने िरी सम्बस्न्त्ित वविािीय मन्त्रीस्तरबाट काययववधि स्वीकृत िराई
लािू िनय सवकनेछ।

(३) एकल रुपमा मन्त्रालयको छु ट्टै काययववधि तर्ुम
य ा िदाय आन्त्तररक माधमला तथा
कानुन मन्त्रालय र आधथयक माधमला तथा योर्ना मन्त्रालय समेतको राय सिमधत
धलनुपनेछ र यस्तो सिमधत माि िदाय तयार िएको मस्यौदाको एक प्रधत
र्ानकारीको लाधि मुतयमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्को कायायलयमा पिाउनु पनेछ।

(४) यस काययववधि अनुसार मन्त्रालय वा धनकायबाट सञ्चाधलत काययक्रमिरुमा ववतरण
िने अनुदान प्रवक्रयाको स्र्म्मेवारी सम्बस्न्त्ित मन्त्रालय वा धनकायको िुनछ
े ।

(५) अवण्र्ामा रिे को अनुदान रकमको िकमा सम्बस्न्त्ित मन्त्रालयले काययक्रम तथा

बर्ेट बाुँर्फाुँर् एवं वविार्न िरी आधथयक माधमला तथा योर्ना मन्त्रालयबाट
काययक्रम स्वीकृत िराउनु पनेछ र यस्तो काययक्रम अन्त्य मन्त्रालय वा
धनकायसुँि सम्बस्न्त्ित िए सो धनकाय समेतबाट राय सिमधत धलनु पनेछ।

(६) स्वीकृत काययक्रम सवितको र्ानकारी मुतयमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्को कायायलय
समेतलाई ठदनु पनेछ।

(७) अनुदानका काययक्रम सञ्चालन िदाय प्रचधलत ऐन, धनयम, स्वीकृत बर्ेट तथा
काययक्रम र काययववधिको पालना िरी सञ्चालन िनुय पनेछ।
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(८) अनुदान ववतरण िदाय लस्ित वियलाई मध्यनर्र िदै सकेसम्म सेवा र सुवविालाई

एवककृत िरी एकमुष्ठ (प्याकेस्र्ङ) काययक्रम सञ्चालन िनय प्राथधमकता ठदनु
पनेछ।

(९) अनुदान ववतरण िदाय सामास्र्क, आधथयक, रार्नैधतक, िाधमयक, लैवङ्गक विसाबले
वविेद िररने छै न।

5.

अनुदान माि िनेाः अनुदानग्रािीले अनुदानका लाधि सम्बस्न्त्ित मन्त्रालय वा धनकाय समि
सञ्चालन िनय लाधिएको काययक्रमको प्रस्ताव तयार िरी अनुसूची-१ बमोस्र्मको ढाुँचामा
धनवेदन ठदनु पनेछ।

6.

अनुदान काययक्रम छनौट सधमधताः (1) अनुदानका लाधि ररतपूवक
य को प्रस्ताव प्राप्त िएपधछ
अनुदानग्रािी छनोट िनय दे िाय वमोस्र्मको सधमधत ििन िररनेछाः(क)

अनुदान रकमसुँि सम्बस्न्त्ित मन्त्रालयको सस्चव

(ख)

प्रमुख, सम्बस्न्त्ित मिाशाखा/ शाखा

तोकेको वररष्ठतम अधिकृत

(ि)

वा धनर्ले

-सं योर्क
-सदस्य

प्रमुख¸ आधथयक प्रशासन शाखा

-सदस्य

कानुन अधिकृत (उपलब्ि िएसम्म)

(घ)
(ङ)

-सदस्य

सम्बस्न्त्ित शाखा प्रमुख

-सदस्य सस्चव

(2) उपदफा (1) को खण्र् (ख) बमोस्र्मको सदस्य शाखा प्रमुख रिे को िए
सम्बस्न्त्ित मन्त्रालयको सस्चवले तोकेको अधिकृतस्तरको कमयचारी सदस्य
सस्चव रिनेछ।
(3)

सधमधतको

वैिकमा

आवश्यकता

ववज्ञिरुलाई आमन्त्रण िनय सवकनेछ।
7.

अनुसार

बढीमा

तीनर्ना

सम्म

ववषय

अनुदानग्रािीको छनौटका आिारिरु: दफा ६ बमोस्र्मको सधमधतले अनुदानग्रािीको छनौट
िदाय दे िायका ववषयिरुलाई आिार धलनु पनेछ:-

(क) काययक्रमको आवश्यकता र औस्चत्य,

(ख) काययक्रम सम्पन्न िनय लाग्ने समय र लाित,
(ि) काययक्रमबाट लािास्न्त्वत िुने र्नसं तया,
(घ) स्वीकृत काययक्रम र बर्ेट,

(ङ) धमतव्यवयता¸ पारदस्शयता र प्रधतस्पिाय,
(च) काययक्रमको ठदिोपना,

(छ) अनुदान रकम सम्बस्न्त्ित काममा सदुपयोि िुने स्पष्ट कायययोर्ना,

(र्) यस्तै प्रकृधतको काममा अस्घल्लो आधथयक वषयमा िरे को कामको
प्रिधतको अवस्था,

(झ) काययक्रमको प्रकृधत अनुसार अन्त्य आवश्यक कुरािरु।
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8. अनुदान प्रदान िनय नसवकने अवस्थााः यस काययववधिमा अन्त्यर र्ुनसुकै कुरा लेस्खएको िए
तापधन दे िाय वमोस्र्मका काययक्रम सञ्चालन िनयका लाधि अनुदान प्रदान िररने छै नाः-

(क) नठदई निुने तलव ित्ता बािे क अधतररक्त प्रशासधनक तथा सािारण
खचय िुने,

(ख) कुनै रार्नैधतक दल वा िमय वा सम्प्रदाय ववशेषलाई मार लाि
पुग्ने,

(ि) राविय एकता तथा सामास्र्क सद्िाव खलबधलने,
(घ) वातावरण सं रिणमा प्रधतकूल असर पुर्याउने,

(ङ) सोिी वक्रयाकलापमा दोिोरो अनुदान प्रयोि िुन।
े
पररच्छे द - ३

सधमधत सम्बन्त्िी व्यवस्था
9.

सधमधतको ििनाः

(1) काययववधिको प्रिावकारी समन्त्वय, कायायन्त्वयन, अनुिमन एवं

मूल्याङ्कनका लाधि दे िायको सधमधत रिनेछाः(क)

प्रमुख सस्चवले तोकेको मुतयमन्त्री तथा

मस्न्त्रपररषद्को कायायलयको सस्चव

(ख) सस्चव, सम्बस्न्त्ित ववषयित मन्त्रालय

(ि) सस्चव, आधथयक माधमला तथा योर्ना मन्त्रालय

(घ) प्रशासकीय प्रमुख, प्रदे श नीधत तथा योर्ना आयोि

-सं योर्क
-सदस्य
-सदस्य
-सदस्य

(ङ) प्रदे श लेखा धनयन्त्रक¸ प्रदे श लेखा धनयन्त्रक कायायलय -सदस्य
(च) सम्बस्न्त्ित मिाशाखा प्रमुख, मुतयमन्त्री तथा
मस्न्त्रपररषद्को कायायलय

-सदस्य-सस्चव

(2) सधमधतको सं योर्कले उपदफा (१) बमोस्र्मको सधमधतमा आवश्यकता अनुसार अन्त्य
ववषय ववज्ञिरुलाई समेत आमन्त्रण िनय सक्नेछ।

(3) सधमधतको बैिकमा प्रमुख सस्चवलाई आमन्त्रण िनुप
य नेछ।
(4) सधमधतले आफ्नो काययववधि आफैँ धनिायरण िनेछ।

10. सधमधतको काम, कतयव्य र अधिकाराः (1) सधमधतको काम, कतयव्य र अधिकार दे िाय
बमोस्र्म िुनेछाः-

(क) काययववधिको कायायन्त्वयनमा कुनै ठद्ववविा िए समािान िने,
(ख) मन्त्रालयबीच समन्त्वय तथा सिकायय िने,

(ि) अनुदानबाट सञ्चाधलत ववकास काययक्रमको अनुिमन तथा मूल्याङ्कन
प्रणालीलाई प्रिावकारी बनाउने।

(2) सधमधतको बैिक दुई मविनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ।
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पररच्छे द - ४

अनुदानको िुक्तानी, ले खा परीिण तथा अनुिमन मूल्याङ्कन
11. अनुदान रकम धनकासा तथा िुक्तानी प्रवक्रया : (१)

अनुदान रकमबाट काययक्रम सञ्चालन

िदाय अपनाउनु पने खररद व्यवस्थापन सम्बन्त्िी प्रवक्रया प्रचधलत सावयर्धनक खररद ऐन तथा
सावयर्धनक खररद धनयमावली अनुसार िुनेछ।

(2) अनुदानबाट सञ्चालन िुने आयोर्नाको खररद प्रवक्रया अपनाउुँ दा मन्त्रालय स्वयं वा

मातितका धनकायले िने अथवा अनुदानग्रािीबाट िुने िन्ने धनणयय सम्बस्न्त्ित ववषयित
मन्त्रालयका सस्चवको िुनेछ।

(३) अनुदान रकम धनकासा तथा िुक्तानी िदाय प्राप्त ववल िपायइ तथा कायय प्रिधतका
आिारमा बढीमा तीन वकस्तामा सेवाग्रािीको बैंक खाता माफयत िररनेछ।

(४) उपदफा (3) मा र्ुनसुकै कुरा लेस्खएको िएतापधन ववशेष प्रकृधतको अनुदान

रकमको िकमा कारण खुलाई तीन वकस्ता िन्त्दा बढीमा पधन धनकासा तथा
िुक्तानी िनय सवकनेछ।

(5) उपदफा (3) र (4) मा र्ुनसुकै कुरा लेस्खएको िएतापधन पूवायिार बािे क अन्त्य
प्रकृधतका काययसम्पादन िदाय कामको प्रकृधत अनुसार दुई वकस्तामा अनुदान
रकम धनकासा तथा िुक्तानी िनय बािा पने छै न।

(6) अनुदान रकम धनकासा तथा िुक्तानी िने सम्बन्त्िमा दे िायको ववधि अबलम्बन
िनुप
य नेछाः

(क) काययसम्पादन सम्बन्त्िी कायययोर्ना तयार िरी लाित अनुमान तयारी
तथा

स्वीकृधत,

सम्बस्न्त्ित

स्र्म्मेवार

धनकायको

सम्वद्ध

प्राववधिकको

धसफाररस, अनुदानग्रािीको तफयबाट िएको धनणययको प्रधतधलपी सवित

सम्बद्ध प्रमुखको धसफाररस, काययसम्पादन सम्झौता तथा काययक्रमको
प्रकृधत अनुसार मन्त्रालयले आवश्यक िानेको अन्त्य कुरािरुको आिारमा

प्रथम तथा शुरु वकस्ताका रुपमा कुल सम्झौता रकमको बढीमा तीस
प्रधतशत धनकासा िनुप
य नेछ,

(ख) दुई वकस्तामा अनुदान रकम धनकासा तथा िुक्तानी िदाय प्रथम
वकस्तामा कुल सम्झौता रकमको सािी दे स्ख असी प्रधतशतसम्म धनकासा
तथा िुक्तानी िनय सवकनेछ,

(ि) दोश्रो वकस्ता तथा अस्न्त्तम वकस्ता िन्त्दा अिाधर्का वकस्ताको रकम

धनकासा िदाय पविलो वकस्तामा िएको कामको ववत्तीय तथा िौधतक प्रिधत,
दोश्रो वकस्तामा िालसम्म िएको कामको प्रिधत, सम्बस्न्त्ित प्राववधिकको

धनरीिण सवितको पुष्ट्याई प्रधतवेदन र स्र्म्मेवार धनकायले आवश्यक
िानेका अन्त्य कुरािरुको ववश्लेषण िरी कुल सम्झौता रकमको बढीमा
चालीस प्रधतशतसम्म धनकासा तथा िुक्तानी िनुप
य नेछ,

(घ) अस्न्त्तम वकस्ताको रकम धनकासा िदाय अस्न्त्तम वकस्ता िन्त्दा अिाधर्का
वकस्तामा िएको कामको ववत्तीय तथा िौधतक प्रिधत, अस्न्त्तम वकस्तामा
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िएको कामको प्रिधत, सम्बस्न्त्ित प्राववधिकको धनरीिण सवितको पुष्ट्याई
प्रधतवेदन, काययसम्पन्न एवं काययस्वीकार प्रधतवेदन िे री स्र्म्मेवार धनकायले

आवश्यक िानेका अन्त्य कुरािरु समेतको ववश्लेषण िरी बाुँकी रकम
धनकासा तथा िुक्तानी िनुप
य नेछ।

(६) धनमायण सम्बन्त्िी पूवायिार तथा मेस्शनरी और्ार खररदमा प्रयोि िुने अनुदान
रकमबाट

लाित

अनुमान

तयार

िदाय

छु याउने

कस्न्त्टन्त्र्ेन्त्सी

रकम

आवश्यकताका आिारमा पचास लाख रुपैँ या सम्मको लाित अनुमानको िकमा
बढीमा दुई प्रधतशत सम्म र सो िन्त्दा बढीको लाित अनुमानको िकमा बढीमा
एक प्रधतशतसम्म िुनेछ।

(७) उपदफा (४) बमोस्र्मको कस्न्त्टन्त्र्ेन्त्सी रकम आयोर्नासुँि सम्बस्न्त्ित प्रत्यि
प्रशासधनक खचयमा बािे क अन्त्यर खचय िनय पाइने छै न र कस्न्त्टन्त्र्ेन्त्सी रकम सो
काम बािे क अन्त्य कामका लाधि छु याउन पाइने छै न।

(८) अनुदान रकम धनकासा तथा िुक्तानी प्रवक्रया बर्ेटको पररधिधिर रिी स्वीकृत
काययववधि अनुसार िुनेछ।

12. ले खा तथा लेखापरीिण: (1) आधथयक कारोबारको लेखा नेपाल सरकारको ले खा प्रणाली
अनुसार िुनछ
े ।

(2) उपदफा (1) अनुसारको लेखाको माधसक, चौमाधसक, अियवावषयक, बावषयक वववरण र
लेखापरीिणको

(3)

प्रधतवेदन

सम्बस्न्त्ित

सम्बस्न्त्ित मन्त्रालयको िुनेछ।
अनुदान

खचयको

लेखापरीिण

मन्त्रालयको िुनेछ।

िने,

धनकायमा

िराउने

उपलब्ि

स्र्म्मेवारी

िराउने

स्र्म्मेवारी

सम्बस्न्त्ित

ववषयित

(4) अनुदानग्रािीले समेत प्राप्त अनुदानसुँि सम्बस्न्त्ित आधथयक कारोवारको लेखा राख्नु
पनेछ।

(5) अनुदानग्रािीले राखेको रकमको लेखा मन्त्रालय वा सधमधतले र्ुनसुकै बखत पधन
धनरीिण िनय सक्नेछ।

13.

अनुिमन तथा मूल्याङ्कनाः (1) अनुदान रकमबाट सञ्चालन िुने काययक्रम प्रिावकारी रुपमा िए
निएको सम्बन्त्िमा सम्बस्न्त्ित मन्त्रालय वा धनकायले कम्तीमा द्वै माधसक र सधमधतले
चौमाधसक रुपमा अनुिमन िनुय पनेछ।

(२) सधमधतले आफूले िरे को अनुिमनको प्रधतवेदन मुतयमन्त्री समि पेश िनुय पनेछ।

(३) अनुदान रकमबाट सञ्चालन िएको काययक्रम प्रिावकारी एवं ठदिो रुपमा सञ्चालन

िए निएको सम्बन्त्िमा सम्बस्न्त्ित मन्त्रीको अध्यितामा बस्ने बैिकमा कम्तीमा
द्वै माधसक रुपमा र मुतयमन्त्रीको अध्यितामा बस्ने वैिकमा चौमाधसक रुपमा
समीिा िनुप
य नेछ।

6

पररच्छे द - ५
ववववि

14. अनुदानग्रािीको काम र कतयव्याः (1) अनुदानग्रािीको काम र कतयव्य दे िाय बमोस्र्म
िुनेछाः-

(क)

र्ुन काययक्रमका लाधि अनुदान धलएको िो सोिी काययक्रममा अनुदान

(ख)

अनुदानग्रािीले

(ि)

सम्पन्न काम र खचयको प्रधतवेदन अनुसूची-२ को ढाुँचामा चौमाधसक

(घ)

खचयको धमतव्यवयता तथा अनुदानको सदुपयोिका लाधि प्रिावकारी

(ङ)

काययक्रम सञ्चालन िदाय कामको िुणस्तरमा र्ोर् ठदनु पने,

रकम खचय िनुय पने,

सम्पन्न िने

पूवायिार सम्बन्त्िी आयोर्नाको वववरण

काययक्रम स्थलमा राख्ने व्यवस्था धमलाउनु पने,
रुपमा मन्त्रालयमा पिाउनु पने,

आन्त्तररक धनयन्त्रण प्रणाली अपनाउनु पने,
(च)

खचय प्रवक्रया प्रचधलत सावयर्धनक खररद ऐन, धनयमावली र प्रदे श

सावयर्धनक खररद धनयमावली बमोस्र्म िुनपु ने,
(छ)

ु ाई
धनमायण काययको सावयर्धनक र्ानकारीका लाधि सावयर्धनक सुनव

(र्)

सम्झौता बमोस्र्मको काययक्रम तोवकएको अवधिधिर सम्पन्न िनुय पने।

िराउनु पने,

(२) अनुदानग्रािीको कारणबाट कायय सम्पन्न निई िानी नोक्सानी िएमा त्यसको सम्पूणय
स्र्म्मेवारी अनुदानग्रािीको िुनेछ।

(3) पूवायिार सम्बन्त्िी कामको िकमा काययसम्पन्न एवं कायय स्वीकार िइसकेपधछ एक

वषयसम्म कमर्ोर िुणस्तरका कारणले ववग्रे वा ित्केमा ममयतसम्िार िने दावयत्व
सम्बस्न्त्ित धनमायण व्यवसायी वा उपिोक्ता सधमधतका अध्यि, कोषाध्यि र सस्चव
तथा प्रशासकीय प्रमुखको िुनेछ।

(4) अनुदानग्रािीले अनुसूची-३ अनुसारको प्रधतबद्धता र्नाउनु पनेछ।

15. अनुदानग्रािीले पूरा िनुप
य ने मापदण्र्ाः अनुदानग्रािीले अनुसूची-4 मा उल्लेख िए बमोस्र्मका
न्त्यूनतम मापदण्र् पूरा िनुय पनेछ।

16. वववरण पेश िनुप
य नेाः दफा ९ को प्रयोर्न समेतका लाधि सम्बस्न्त्ित मन्त्रालयले काययववधि
बमोस्र्म अनुदान स्वीकृत िररसकेपधछ अनुदान स्वीकृत िरे को सात ठदनधिर अनुदान

ववतरणका आिार, अनुदानग्रािी र अनुदान रकम समेत खुल्ने िरी वववरण तयार िरी
मुतयमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्को कायायलयमा पिाउनु पनेछ।

17. मन्त्रालयले पालना िनुप
य नेाः मन्त्रालयले पालन िनुप
य ने कुरा दे िाय वमोस्र्म िुनेछाःक) काययक्रम सञ्चालन प्रचधलत कानुन अनुसार िए निएको सुधनस्ित िने,

ख) अनुदानको लाधि छु टयाइएको रकम प्रचधलत कानुन अनुसार खचय िने, िराउने र
लेखा राख्ने।
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ि) धनयधमत प्रिधत प्रधतवेदन ववषयित मन्त्रालयले आधथयक माधमला तथा योर्ना
मन्त्रालय र मुतयमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्को कायायलयमा पिाउने,

घ) प्रचधलत धनयमानुसार आन्त्तररक तथा अस्न्त्तम लेखापरीिण िराई धनयधमत प्रधतवेदन
िने,

ङ) प्रदे श सरकारले समय समयमा ठदएको धनदे शनको पालना िने।
18. र्वाफदे िीता तथा स्र्म्मेवारीाः (1) अनुदान रकम खचयको र्वाफदे िीता अस्ततयारी प्रदान िने
लेखा उत्तरदायी अधिकारीमा रिनेछ।

(2) अनुदान रकम खचय िने कायायलयको प्रमुख त्यस्ता कायायलयबाट िएको रकम

खचयका सम्बन्त्िमा स्र्म्मेवार िुनेछ।

19. समन्त्वय र सिकायय: सम्बस्न्त्ित मन्त्रालय वा अनुदानग्रािीले अनुदानबाट सञ्चालन िररने
काययक्रम सम्िव िएसम्म स्थानीय तिसिुँको समन्त्वय र सिकाययमा िनुप
य नेछ।

20. पुरस्कार तथा दण्र् सर्ाय: (१) अनुदान रकम शतय अनुरुपका िेरमा प्रयोि िने, कम
लाितमा िुणस्तरीय कायय सम्पादन िने, धनयधमत प्रधतवेदन िने, समय अिावै कायय सम्पादन

िने धनकायका उत्कृष्ट स्र्म्मेवार प्रमुखलाई सधमधतको धसफाररसको आिारमा मुतयमन्त्रीबाट
कदर पर सवित सावयर्धनक सम्मान िररनेछ।

(२) अनुदान रकमको सिी सदुपयोि निने, तोवकएको िेरमा प्रयोि निने तथा

धनयधमत प्रधतवेदन निने धनकायलाई प्रचधलत कानुन अनुसार आवश्यक कारवािी िने वा
अनुदान रोक्का िने वा प्रदान िररने अन्त्य अनुदानबाट कट्टा िररनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोस्र्मका सावयर्धनक धनकायका स्र्म्मेवार प्रमुखको नाम नामेसी

वववरण समेत सावयर्धनक िररनेछ।

21. बािा अड्काउ फुकाउनेाः यस काययववधिको कायायन्त्वयन िनय कुनै बािा अड्काउ परे मा प्रदे श
सरकारले बािा अड्काउ फुकाउने आदे श र्ारी िनय सक्नेछ।

22. बचाउाः यस काययववधिमा उल्लेख िएका कुरािरु यसै काययववधि बमोस्र्म
काययववधिमा उल्लेख निएका ववषयिरु प्रचधलत कानुन वमोस्र्म िुनेछ।
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र यस

अनुसूची - १

(दफा ५ सुँि सम्बस्न्त्ित)

काययक्रम अनुदानको लाधि पेश िने धनवेदनको ढाुँचा
धमधत : ……………………

श्री सस्चव ज्यू,
………………….मन्त्रालय
…………………………………..।
ववषयाः अनुदान उपलब्ि िराइठदनुिन
ु ।

प्रस्तुत ववषयमा त्यस मन्त्रालयबाट धमधत .......... मा प्रकास्शत सूचना अनुसार सञ्चालन

िुन लािेको काययक्रमको उद्देश्य, लाित, समयावधि, लािास्न्त्वत र्नसं तया लिायतको वववरण
तपधसलमा उल्लेख िररएको छ। काययक्रम सञ्चालन िनय बर्ेट आवश्यक परे को िुुँदा अनुदान
उपलब्ि िराइठदनुिन
ु अनुरोि िदयछौं।
तपधसलाः

अनुदान माि िने धनकायको नाम :
िे िानााः

काययक्रमको नामाः

काययक्रमको आवश्यकता तथा उद्देश्य :
अनुदान रकम आवश्यक पने कारणाः

सञ्चालन िुने काययक्रम नयाुँ वा क्रमाित के िो (क्रमाित िए ित आ.ब. सम्मको लेखापरीिण
प्रधतवेदन)-

अनुदान रकम आवश्यक पने िनी सम्बद्ध सधमधतको धनणयय तथा धसफाररसाः

काययक्रम सञ्चालन िनय लाग्ने कूल लाित (प्रमास्णत लाित अनुमान सवित):
काययक्रम सम्पन्न िनय लाग्ने समयाः

काययक्रम सञ्चालन िने कायययोर्नााः

काययक्रमबाट लािास्न्त्वत सं िाव्य र्नसं तयााः

काययक्रम सञ्चालन िने प्रमुख
नाम थर :
पद :

नोटाः काययक्रमको प्रकृधत अनुसार यस ढाुँचालाई आिार मानी ववस्तृत काययववधिमा धनवेदनको
ढाुँचा तयार िनय सवकनेछ।
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(दफा

अनुसूची - २

१4 को उपदफा (1) को खण्र् (ि) सुँि सम्बस्न्त्ित)
प्रिधत प्रधतवेदनको ढाुँचा

काययक्रमको नामाः

काययक्रम सञ्चालन िने धनकायको नामाः
काययक्रम सञ्चालन अवधिाः
क्र.सं .

काययक्रमको अनुदान
नाम

रकम
रु

लक्ष्य (इकाई)

प्रिधत प्रधतशत

िौधतक

िौधतक

ववत्तीय

ववत्तीय

लक्ष्य

माधसक/

प्रिधत

अियवावषयक/

अनुसार
िुन

नसकेको
िए

चौमाधसक/

कैवफयत

वावषयक/
अन्त्य

कारण

काययक्रम प्रमुख
दस्तखताः
नामाः
पदाः

नोटाः काययक्रमको प्रकृधत अनुसार यस ढाुँचालाई आिार मानी ववस्तृत काययववधिमा प्रिधत
प्रधतवेदनको ढाुँचा तयार िनय सवकनेछ।
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(दफा

अनुसूची - ३

१४ को उपदफा (३) सुँि सम्बस्न्त्ित)
प्रधतबद्धता पर

..................................................मन्त्रालयको धमधत…………………………मा प्रकास्शत सूचना
अनुसार ............................................ काययक्रममा सििाधिताको लाधि इच्छु क िई सोको
कायययोर्ना सवितको आवेदन

पेश

िरे को÷का छु ÷छौँ।

उक्त

काययक्रममा छनौट िएमा

कायययोर्नामा उल्लेख िए बमोस्र्मको कायय िनेछु/छौं र ....... वषय सम्म धनरन्त्तरता

ठदनेछु÷छौँ। कायययोर्ना अुनसारको कायय निरे मा वा ......वषय अिावै सो काययिरु बन्त्द िरे मा
प्रदे श सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम प्रचधलत ब्यार्सवित वफताय िने प्रधतबद्धता व्यक्त

िदयछु÷छौँ। सञ्चाधलत वक्रयाकलापबाट वातावरणलाई नकारात्मक असर नपुर्याउने व्यिोरा तथा
प्रधतबद्धता समेत व्यक्त िदयछु÷छौँ। यसमा लेस्खए बमोस्र्म निरे प्रचधलत कानुन बमोस्र्म
सिुला÷बुझाउुँ ला।

अनुदानग्रािीको तफयबाट
नामाः
पदाः

सं स्थाको नामाः
िे िानााः

सम्पकय नं.:
दस्तखताः

bfofF

धमधताः
छापाः
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afFof

(दफा

अनुसूची - ४

१5 सुँि सम्बस्न्त्ित)

अनुदानग्रािीले पूरा िनुप
य ने न्त्यूनतम मापदण्र्
1=
2=

सं स्थाको िकमा नेपालको प्रचधलत कानुन अनुसार सं स्था दताय िरे को िुनपु ने।
कानुन बमोस्र्म स्थायी लेखा नम्बर
सं स्था िुनपु ने।

3=

(PAN) वा VAT मा दताय िुन ु पने िएमा सो िएको

सं स्थाको नवीकरण र करच ुक्ताको अद्यावधिक प्रमाणपर पेश िनुप
य ने।

4= व्यस्क्तको िकमा नेपाली नािररक िुनपु ने।

नोटाः काययक्रमको प्रकृधत अनुसार यस ढाुँचालाई आिार मानी अनुदानग्रािीले पुरा िनुप
य ने ववस्तृत
ढाुँचा सवितको आिार र मापदण्र् तयार िनय सवकनेछ।
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