प्रदे श नं. ५ को अनुदान व्यवस्थापन एकीकृत मार्गदशगन, 2076
प्रस्तावनााः प्रदे श सरकारका ववभिन्न मन्त्रालय तथा भनकायबाट ववकास कायगक्रम वा अन्त्य प्रयोजनको
लाभर् उपलब्ध र्राइने अनुदानलाई व्यवस्स्थत र्नग, अनुदान कायगक्रममा स्जम्मेवारी, पारदशीता,
उत्तरदावयत्व, जवाफदे विता र एकरुपता कायम र्री लस्ित वर्गसम्म अनुदानको पिुुँच पु¥याउन र
कायगक्रमलाई प्रिावकारी ढं र्बाट कायागन्त्वयन र्री लस्ित नभतजा िाभसल र्नग, ववषयर्त मन्त्रालयले
तयार र्ने कायगववभध/भनदे स्शका/मापदण्डका लाभर् आधार प्रदान र्नग अनुदान व्यवस्थापन सम्बन्त्धी
एवककृत मार्गदशगन तयार र्नग बाञ्छनीय िएकोले , प्रदे श प्रशासकीय कायगववभध (भनयभमत र्ने) ऐन,
2075 को दफा २ अनुसार प्रदे श नं. ५, प्रदे श सरकारले यो मार्गदशगन बनाएको छ ।
पररच्छे द – 1
प्रारस्म्िक
1. संस्िप्त नाम र प्रारम्िाः 1) यस मार्गदशगनको नाम “अनुदान व्यवस्थापन एकीकृत मार्गदशगन
2076" रिेको छ।
2) यो मार्गदशगन प्रदे श राजपरमा सूचना प्रकाशन िएको भमभतदे स्ि लार्ू िुनेछ।
2. पररिाषााः भबषय वा प्रसङ्गले अको अथग नलार्ेमााः
(क) “अनुदानग्रािी” िन्नाले मन्त्रालय वा भनकायबाट अनुदान प्राप्त र्ने स्थानीय ति, सरकारको
पूर् ग वा आंस्शक स्वाभमत्वका भनकाय, उपिोक्ता सभमभत, सामास्जक तथा शैस्िक सं घ
सं स्था, भनस्ज िेर, प्रचभलत कानून बमोस्जम स्थापना िएका सं घ, सं स्था, सिकारी, समूि,
सभमभत, बोडग, आदद सम्झनु पछग ।
(ख)“अनुदान” िन्नाले प्रदे श सरकारबाट ववत्त िस्तान्त्तरर् िुने अनुदान बािे क भबषयर्त
मन्त्रालयबाट भबभनयोस्जत बजेट र स्वीकृत कायगक्रम अनुरुप बजेट कायागन्त्वयन र्ने
रकमलाई सम्झनु पछग

र सो शब्दले प्रदे श सरकारको प्रचभलत कानून अनुसार लेिा

राख्ने, लेिा परीिर् र्ने र्राउने, आभथगक प्रभतवेदन र्ने र्राउने स्जम्मेवारीका साथ
वजेट िचग र्ररने अनुदान रकमलाई समेत जनाउुँछ ।
(ग) “अबण्डा”

िन्नाले

कायगक्रम

यवकन

निएको,

एकमुष्ठ

रुपमा

रास्िएको

वा

कायगक्रम/आयोजनामा वविाजन र्नग बाुँकी रिे को रकम सम्झनु पछग ।
(घ) “कायगक्रम” िन्नाले प्रदे श सरकारका ववभिन्न मन्त्रालय तथा भनकायबाट स्वीकृत कायगक्रम
र बजेट सम्झनु पछग ।
(ङ) "जाुँचपास" िन्नाले प्रचभलत कानून बमोस्जम प्राववभधक जाुँच र्नुप
ग ने ववषयिरुमा
सोसम्बन्त्धी योग्यता पुर्ेको प्राववभधकबाट कायगक्रम/आयोजनाका सम्बन्त्धमा कामको
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मूल्याङ्कन र्ने कायग सम्झनु पदगछ।
(च) “भनकाय” िन्नाले प्रदे श सरकार मातित रिे का भनकायिरुलाई सम्झनु पदगछ।
(छ) “प्रदे श” िन्नाले प्रदे श नं. 5 सम्झनु पछग ।
(ज) “प्रदे श सरकार” िन्नाले प्रदे श सरकार, मस्न्त्रपररषद सम्झनु पछग ।
(झ)"फरफारक" िन्नाले कायगक्रम कायागन्त्वयन र्ने स्जम्मेवार भनकायले कायगक्रम सम्पन्न
िएपभछ सो कायगक्रमको कुनै दावयत्व नरिे को भनस्ित र्री अभिले िीकरर् र्ने कायगलाई
सम्झनु पदगछ।
(ञ) “मन्त्रालय” िन्नाले अनुदानसम्बन्त्धी कायगक्रम सं चालन र्ने प्रदे श सरकारका मन्त्रालय
सम्झनु पछग र सो शब्दले मुख्यमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषदको कायागलयलाई समेत जनाउुँछ।
(ट) “मार्गदशगन” िन्नाले "अनुदान व्यवस्थापन एकीकृत मार्गदशगन, 2076" सम्झनु पछग।
ु ाई" िन्नाले कायगक्रम सं चालन र्ने भनकायले आफ्नो कायागलयबाट
(ठ) "सावगजभनक सुनव
वषगिरीमा िएका काम कारबािीको सम्बन्त्धमा सम्बस्न्त्धत सरकोकारवाला, स्थानीय ति
सं चार माध्यम आददको िेला र्राई आफूले सम्पन्न र्रे का कामकारबािीको सावगजभनक
जानकारी र्राउने र पृष्ठ पोषर् भलने कायग सम्झनु पदगछ ।
3. उदे श्याः यस मार्गदशगनको उद्देश्य दे िाय बमोस्जम रिे को छ।
(क) मन्त्रालय वा भनकायबाट ववभिन्न ववकासका कायगक्रम तथा अन्त्य कायगका लाभर् प्रदान
र्ररने अनुदान प्रर्ालीमा एकरुपता ल्याउने,
(ि) समयमा कायगसञ्चालन र सम्पादनबाट लस्ित नभतजा िाभसल र्ने,
(र्) लस्ित वर्गसम्म अनुदानको पिुुँच पुर्याउने,
(घ) मन्त्रालय वा भनकायको स्जम्मेवारी र जवाफदे विता सुभनस्ित र्ने,
(ङ) अनुदान प्रर्ालीलाई भमतव्ययी, पारदशी र नभतजामुिी बनाउने,
(च) सञ्चाभलत कायगक्रमिरुको अनुर्मन र मूल्याङ्कन प्रर्ालीलाई प्रिावकारी बनाउने,
(छ) ववषयर्त मन्त्रालयलाई सम्बस्न्त्धत ववषयिेरमा कायगववभध, भनदे स्शका र मापदण्ड बनाई
कायगक्रम सं चालन र्नग आधार प्रदान र्ने ।
पररच्छे द – 2
अनुदान व्यवस्थापन ववभध
4. अनुदान व्यवस्थापन: (1) यस मार्गदशगन अनुसार मन्त्रालयबाट सं चाभलत कायगक्रम कायागन्त्वयनका
सन्त्दिगमा उपलब्ध र्राउने अनुदान रकम र त्यसमा अबलम्बन र्ररने प्रकृयामा सम्बस्न्त्धत
मन्त्रालयको पूर् ग स्जम्मेवारी र जवाफदे विता रिनेछ ।
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(2) दे िायका ववषयिरुमा कायगववभध स्वीकृभतका लाभर् प्रदे श सरकारको स्वीकृभत भलनुपनेछ।
(क) एकिन्त्दा बढी मन्त्रालयसुँर् अन्त्तर-सम्बस्न्त्धत पूवागधार सम्बन्त्धी काममा प्रयोर् िुने
अनुदान,
(ि) ववपद् पीभडत राित र ववशेष आभथगक सिायताको रुपमा उपलब्ध र्राउने अनुदान,
(र्)

प्रादे स्शक

स्तरमा

अन्त्तरसम्बस्न्त्धत

ववषयमा

नयाुँ

मापदण्ड

तजुम
ग ा

र्ुनप
गु ने

कायगक्रमसम्बन्त्धी अनुदान,
(घ) प्रदे श सरकारले आवश्यक ठानेका अनुदानसम्बन्त्धी अन्त्य ववषयिरु।
३) उपदफा (२) मा लेस्िएबािे क मन्त्रालयलाई प्राप्त अस्ख्तयारी बमोस्जम वावषगक कायगक्रम
कायागन्त्वयन र्नग छु ट्टै कायगववभध आवश्यक पनेिए यस मार्गदशगनको प्रभतकूल निुनेर्री सम्बस्न्त्धत
वविार्ीय मस्न्त्रस्तरबाट कायगववभध स्वीकृत र्राई लार्ू र्नग सवकनेछ।
४) उपदफा (२) र (३) बमोस्जम कायगववभध स्वीकृभतका लाभर् पेश र्नुप
ग ूव ग आन्त्तररक माभमला
तथा कानून मन्त्रालय र आभथगक माभमला तथा योजना मन्त्रालयको राय सिमभत प्राप्त र्रे को
िुनपु नेछ। प्रदे श सरकार मस्न्त्रस्तरबाट स्वीकृभत िुने कायगववभधमा राय सिमतीका लाभर् पेश िएको
कायगववभधको मस्यौदाको एकप्रभत जानकारीका लाभर् मुख्यमन्त्री तथा मस्न्त्रपररष्को कायागलयमा पेश
र्नुप
ग नेछ।
५) अबण्डामा रिेको अनुदान रकमको िकमा सम्बस्न्त्धत मन्त्रालयले कायगक्रम तथा बजेट
बाुँडफाुँट एवं वविाजन र्री आभथगक माभमला तथा योजना मन्त्रालयबाट कायगक्रम स्वीकृत र्राउनु
पनेछ ।
६) अनुदानका कायगक्रम सं चालन र्दाग प्रचभलत ऐन, भनयम, स्वीकृत बजेट तथा कायगक्रम र
कायगववभधको अिरशाः पालना र्री सं चालन र्नुग पनेछ ।
७) अनुदान उपलब्ध र्राउुँदा लस्ित वर्गलाई मध्यनजर र्दै नभतजामूलक वकभसमले सेवा र
सुववधालाई एवककृत र्री एकमुष्ठ (प्याकेस्जङ) कायगक्रम सञ्चालन र्नग प्राथभमकता ददनुपनेछ।
८) यस दफा बमोस्जम उपलब्ध र्राउने अनुदानमा सं चाभलत िुने कायगक्रम अन्त्य मन्त्रालय
वा भनकायसुँर् सम्बस्न्त्धत िए उक्त मन्त्रालय वा भनकायसं र् समेत परामशग भलनुपनेछ।
5. अनुदान उपलब्ध र्राउन सूचना प्रकाशन र्ने: कायगक्रम व्यवस्थापन र्ने मन्त्रालय वा भनकायले
अनुदान उपलब्ध र्राउनका लाभर् यस मार्गदशगन र मन्त्रालयबाट भनधागररत कायगववभधमा आधाररत
रिी कम्तीमा पन्त्र ददनको अवभध ददई सावगजभनक सूचना प्रकाशन र्नुप
ग नेछ । उक्त सूचनामा
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दे िायका ववषयिरु उल्ले ि र्नुप
ग नेछ:
क) कायगक्रम/आयोजनाको नाम,
ि) कायगक्रम/आयोजनाको उदे श्य,
र्) कायगक्रम/आयोजनाका मुख्य-मुख्य कृयाकलाप,
घ) अनुदान उपलब्ध र्राउन सवकने कृयाकलाप
ङ) अनुदानग्रािीले पेशर्नुप
ग ने कार्जात,
च) अनुदानग्रािीको योग्यता र पालना र्नुप
ग ने शतग,
छ) कायगक्रम सं चालन िुने स्थान,
ज) अनुदानग्रािीले पाउनसक्ने अभधकतम रकमको सीमा,
झ) भनवेदन पेश र्नुप
ग ने भनकाय र अपनाउनु पने प्रकृया
ञ) कायगक्रम व्यवस्थापन र्ने मन्त्रालय वा भनकायले आवश्यक ठानेका अन्त्य ववषय।
6. प्रस्ताव पेश र्नेाः अनुदान प्रदानर्ने भनकायले तोकेको योग्यता बमोस्जम योग्यता पुर्ेका
अनुदानग्रािीले अनुदानका लाभर् सम्बस्न्त्धत मन्त्रालय वा भनकाय समि कायगक्रमको प्रस्ताव तयार
र्री अनुसूची-1 बमोस्जमको ढाुँचामा भनवेदन ददनु पनेछ ।
7. कायगक्रम संचालन सभमभताः 1) अनुदानका लाभर् रीतपूवक
ग को प्रस्ताव प्राप्त िएपभछ अनुदानग्रािी
छनौट र्नग दे िाय वमोस्जमको कायगक्रम सं चालन सभमभत र्ठन र्ररनेछ ।
क) अनुदान रकमसुँर् सम्बस्न्त्धत कायगक्रम सं चालन र्ने भनकायको प्रमुि – सं योजक
ि) प्रमुि, सम्बस्न्त्धत मिाशािा/शािा- सदस्य
र्) प्रमुि, आभथगक प्रशासन शािा- सदस्य
घ) कानून अभधकृत – सदस्य
ङ) मन्त्रालय स्तरीय भनकायको िकमा प्रदे श ले िा भनयन्त्रक कायागलयको प्रमुि वा भनजले
तोकेको प्रभतभनभध र अन्त्य भनकायको िकमा सम्बस्न्त्धत स्जल्लाको कोष तथा ले िा
भनयन्त्रक कायागलयको प्रमुि वा भनजले तोकेको प्रभतभनभध -सदस्य
च) सम्बस्न्त्धत शािा प्रमुि- सदस्य सस्चव
(२) उपदफा (1) को िण्ड (ि) बमोस्जमको सदस्य शािा प्रमुि रिे को िए सम्बस्न्त्धत
भनकायको प्रमुिले तोकेको अभधकृतस्तरको कमगचारी सदस्य सस्चव रिनेछ।
(३) सभमभतको बैठकमा आवश्यकता अनुसार बढीमा दुईजना सम्म भबषय ववज्ञिरुलाई आमन्त्रर्
र्नग सवकनेछ।
(४) अनुदानमा सं चालन िुने प्रभत कायगक्रम बढीमा तीन बैठक भिर आभथगक दावयत्व सीभमत
र्नुप
ग नेछ।
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8. अनुदानग्रािी छनौटका आधारिरुाः दफा 6 बमोस्जमको सभमभतले अनुदानग्रािीको छनौट र्दाग
दे िायका भबषयलाई आधार भलनु पनेछाः(क) कायगक्रमको आवश्यकता, औस्चत्य र नभतजा,
(ि) कायगक्रम सम्पन्न र्नग लाग्ने समय र लार्त,
(र्) कायगक्रमबाट लािास्न्त्वत िुने जनसं ख्या,
(घ) बजेटको उपलब्धता,
(ङ) अनुदानग्रािीबाट िुने लार्त सििाभर्ता,
(च) भमतव्यवयता, पारदस्शगता र प्रभतस्पधाग,
(छ) लस्ित वर्गको आभथगक, सामास्जक, िौर्ोभलक अवस्था,
(ज) अनुदानग्रािीको सं स्थार्त िमता,
(झ) कायगक्रमको अपेस्ित नभतजा र ददर्ोपना,
(ञ) अनुदान रकमसं र् सम्बस्न्त्धत स्पष्ट कायगयोजना,
(ट) यस्तै प्रकृभतको काममा अस्घल्लो आभथगक बषगमा र्रे को कामको प्रर्ती अवस्था,
(ठ) कायगक्रमको प्रकृभत अनुसार मन्त्रालय वा भनकायले आवश्यक ठानेका अन्त्य ववषय ।
9. अनुदान प्रदान नर्ररने: यस मार्गदशगनमा अन्त्यर जुनसुकै कुरा ले स्िएको िएतापभन दे िाय
वमोस्जमका कायगक्रम सं चालन र्नगका लाभर् अनुदान प्रदान र्ररने छै नाःछ) नददई निुने तलब ित्ता बािे क अभतररक्त प्रशासभनक तथा साधारर् िचग िुने,
ज) कुनै राजनैभतक दल वा सम्प्रदाय ववशेषलाई मार लाि पुग्ने,
झ) राविय एकता, सावगिौमसत्ता तथा सामास्जक सद्भाव िलवभलने,
ञ) वातावरर् सं रिर्मा प्रभतकूल असर पु¥याउने ,
ट) अन्त्य/ववभिन्न िेरबाट अनुदान प्राप्त र्रे को एउटै काम वा व्यवसाय,
ठ) नवप्रवतगन अवलम्बन निएको ववर्त दे स्ि परम्परार्त रुपमा र्ररआएको पेशा वा
व्यवसाय,
ड) पुरातास्त्वक तथा साुँस्कृभतक मूल्यमान्त्यतामा आघात पुग्ने,
ढ) प्रचभलत कानून बमोस्जमका अन्त्य ववषय।
पररच्छे द- 3
समन्त्वय र सिजीकरर्सम्बन्त्धी व्यवस्था
10. समन्त्वय सभमभतको र्ठनाः 1) प्रदे शका भबभिन्न भनकायिरुबाट यस मार्गदशगन बमोस्जम सं चालन
िुने कायगक्रमिरुको नीभतर्त मार्गदशगन, सिजीकरर्,
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समन्त्वय, अनुर्मन एवम् मूल्याङ्कनका

लाभर् दे िायको समन्त्वय सभमभत रिनेछाः(क) मुख्यमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषदको कायागलयको सस्चव- सं योजक
(ि) सस्चव, सम्बस्न्त्धत मन्त्रालय- सदस्य
(र्) सस्चव, आभथगक माभमला तथा योजना मन्त्रालय वा भनजले तोकेको अभधकृत- सदस्य
(घ) प्रशासकीय प्रमुि, प्रदे श योजना आयोर्- सदस्य
(ङ) प्रदे श ले िा भनयन्त्रक, प्रदे श ले िा भनयन्त्रक कायागलय- सदस्य
(च) सम्बस्न्त्धत शािा प्रमुि, मुख्यमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषदको कायागलय- सदस्य-सस्चव
2) सभमभतको सं योजकले उपदफा (1) बमोस्जमको सभमभतमा आवश्यकता अनुसार अन्त्य भबषय
ववज्ञलाई समेत आमन्त्रर् र्नग सक्नेछ ।
३) सभमभतले आफ्नो कायगववभध आफै भनधागरर् र्नेछ।
11. समन्त्वय सभमभतको काम, कतगव्य अभधकाराः 1) सभमभतको काम, कतगव्य अभधकार दे िाय बमोस्जम
िुनेछाः(क) मार्गदशगन वा कायगववभधको कायागन्त्वयनमा कुनै दिववधा िए सो को भनराकरर्का लाभर्
सिजीकरर् र्ने,
(ि) मन्त्रालय तथा भनकायबीच समन्त्वय र्ने,
(र्) अनुदानबाट सञ्चाभलत ववकास कायगक्रमको नभतजा प्राभप्तको सुभनस्ितता र्ने,
(घ) अनुर्मन तथा मूल्याङ्कन प्रर्ालीलाई प्रिावकारी बनाई अनुदान प्राप्त
कायगक्रम/आयोजनाको अनुर्मन र्ने, र्राउने ।
(2) सभमभतको बैठक दुई मविनामा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ।
पररच्छे द- 4
अनुदानको ि ुक्तानी, लेिा पररिर् तथा अनुर्मन मूल्याङ्कन
12. अनुदान रकम भनकासा तथा ि ुक्तानी प्रवक्रयााः (1) अनुदान रकमबाट कायगक्रम सञ्चालन र्दाग
अपनाउनु पने िररद व्यवस्थापनसम्बन्त्धी प्रवक्रया प्रचभलत सावगजभनक िररद ऐन तथा सावगजभनक
िररद भनयमावली अनुसार िुनेछ ।
ु ानी र्दाग प्राप्त ववल िरपाई तथा कायगप्रर्भतका आधारमा
(२) अनुदान रकम भनकासा तथा िक्त
तीन वकस्तामा सेवाग्रािीको बैंक िाता माफगत र्ररनेछ। तर तीन वकस्तामा अनुदान प्रदान र्दाग
कायगक्रमको उदे श्य िाभसल िुने सुभनस्ितता निएको िनी मन्त्रालयले ठानेको कायगक्रमको
ु ानी र्नग
िकमा सो िन्त्दा कम वा वढी वकस्तामा समेत अनुदान रकम भनकासा वा िक्त
सवकनेछ।
ु ानी र्ने सम्बन्त्धमा दे िायको ववभध अबलम्बन र्नुप
(३) अनुदान रकम भनकासा तथा िक्त
ग नेछाः
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(क) रकम ि ुक्तानी र भनकासा िुने वकस्ता सं ख्या र प्रत्येक वकस्ताको रकम मन्त्रालयले
कायगक्रमको सूचना प्रकाशन र्दागका बित भनधागरर् र्नुप
ग नेछ।
(ि) कायगसम्पादन सम्बन्त्धी कायगयोजना तयार र्री लार्त अनुमान तयारी तथा स्वीकृभत,
सम्बस्न्त्धत स्जम्मेवार भनकायको सम्बद्ध प्राववभधकको भसफाररस, अनुदानग्रािीको
तफगबाट िएको भनर्गयको प्रभतभलवप सवित सम्बद्ध प्रमुिको भसफाररस, कायगसम्पादन
सम्झौता तथा कायगक्रमको प्रकृभत अनुसार सम्बस्न्त्धत भनकायले आवश्यक ठानेको
अन्त्य कुरािरुको आधारमा प्रथम वकस्ताको रकम भनकासा र्नुप
ग नेछ,
(र्) प्रथम वकस्ता िन्त्दा पभछल्लो वकस्ताको रकम ि ुक्तानी वा भनकासा र्दाग सो अर्ाभडका
वकस्ताको कामको ववत्तीय तथा िौभतक प्रर्भत, सम्बस्न्त्धत प्राववभधकको भनरीिर्
सवितको पुष्टयाई प्रभतवेदन र स्जम्मेवार भनकायले आवश्यक ठानेका अन्त्य कुरािरुको
भबश्लेषर् र्री भनकासा वा ि ुक्तानी र्नुग पनेछ।
(घ) अस्न्त्तम वकस्ताको रकम भनकासा र्दाग अस्न्त्तम वकस्ता िन्त्दा अर्ाभडका वकस्तामा िएको
कामको ववत्तीय तथा िौभतक प्रर्भत, अस्न्त्तम वकस्तामा िएको कामको प्रर्भत, सम्बस्न्त्धत
ु ाई प्रभतवेदन,
प्राववभधकको भनररिर् सवितको पुष्ट्याएको प्रभतवेदन, सावगनस्जक सुनव
कायगसम्पन्न एवं कायगस्वीकृत प्रभतवेदन िे री स्जम्मेवार भनकायले आवश्यक ठानेका
अन्त्य कुरािरु समेतको ववश्लेषर् र्री बजेटको पररभधभिर रिी अको आभथगक वषगलाई
दावयत्व बाुँकी
(४)

ु ानी र्नुप
नरिने र्री भनकासा तथा िक्त
ग नेछ।

ु ानी पूव ग नर्रपाभलकाको िकमा सम्बस्न्त्धत
अनुदान रकमको अस्न्त्तम वकस्ता िक्त
वडाको र र्ाउुँपाभलकाको िकमा सम्बस्न्त्धत पाभलकाको भसफाररस पेश िएको
िुनपु नेछ।

ु ानी प्रवक्रया बजेटको पररभधभिर रिी यस मार्गदशगन
(५) अनुदान रकम भनकासा तथा िक्त
बमोस्जम स्वीकृत कायगववभध अनुसार िुनेछ।
13. लेिा तथा लेिापरीिर्ाः 1) आभथगक कारोवारको ले िा प्रचभलत ले िा प्रर्ाली अनुसार िुनेछ।
(2) उपदफा (1) अनुसारको ले िाको

माभसक, चौमाभसक, अधगवावषगक, बावषगक ववतरर् र

लेिापररिर्को प्रभतवेदन सम्बस्न्त्धत भनकायमा उपलब्ध र्राउने स्जम्मेवारी सम्बस्न्त्धत मन्त्रालयको
िुनेछ ।
(3)अनुदान िचगको लेिापरीिर् र्ने, र्राउने स्जम्मेवारी सम्बस्न्त्धत भबषयर्त मन्त्रालयको िुनेछ।
(4) अनुदानग्रािीले समेत प्राप्त अनुदानसुँर् सम्बस्न्त्धत आभथगक कारोवारको ले िा राख्नुपनेछ।
(5) अनुदानग्रािीले रािेको ले िा मन्त्रालय वा सभमभतले जुनसुकै वित पभन भनरीिर् र्नग सक्नेछ।
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14. अनुर्मन तथा मूल्याङ्कनाः 1) अनुदान रकमबाट सं चालन िुने कायगक्रम पारदशी र प्रिावकारी
रुपमा िए निएको सम्बन्त्धमा सम्बस्न्त्धत मन्त्रालय वा भनकायले कस्म्तमा िै माभसक र समन्त्वय
सभमभतले चौमाभसक रुपमा अनुर्मन र्नुग पनेछ ।
2) समन्त्वय सभमभतले आफूले र्रे को अनुर्मनको प्रभतवेदन मुख्यमन्त्री समि पेश र्नुप
ग नेछ।
3) अनुदान रकमबाट सञ्चालन िएको कायगक्रम प्रिावकारी एवं ददर्ो रुपमा सञ्चालन िए
निएको सम्बन्त्धमा सम्बस्न्त्धत मन्त्रीको अध्यितामा बस्ने बैठकमा कम्तीमा िौमाभसक रुपमा
र मुख्यमन्त्रीको अध्यितामा बस्ने बैठकमा चौमाभसक रुपमा समीिा र्नुप
ग नेछ।

पररच्छे द – 5
ववववध
15.अनुदानग्रािीको काम र कतगव्याः 1) अनुदानग्रािीको काम र कतगव्य दे िाय बमोस्जम िुनेछाः
क. जुन कायगक्रमका लाभर् अनुदान भलएको िो सोिी कायगक्रममा अनुदान रकम िचग
र्ने,
ि. अनुदानग्रािीले अनुदानबाट सञ्चाभलत िुने कायगक्रम/आयोजनाको वववरर् समेवटएको
सूचना पाटी कायगक्रम सं चालन र्ने भनकायले तोके बमोस्जम कायगक्रम/आयोजना
स्थलमा राख्ने व्यवस्था भमलाउने
र्. सम्पन्न काम र िचगको प्रभतवेदन अनुसूची-2 को ढाुँचामा चौमाभसक रुपमा मन्त्रालयमा
पठाउनु पने,
घ. िचगको भमतव्यवयता तथा अनुदानको पूर् ग सदुपयोर्का लाभर् प्रिावकारी आन्त्तररक
भनयन्त्रर् प्रर्ाली अपनाउनुपने, कायगक्रम सञ्चालन र्दाग कामको र्ुर्स्तर र नभतजा
सुभनस्ित िुनपु ने,
ङ. िचग प्रवक्रया प्रचभलत सावगजभनक िररद ऐन, भनयमावली र प्रदे श सावगजभनक िररद
भनयमावली बमोस्जम िुनपु ने,
च. आयोजनाको सम्बन्त्धमा सावगजभनक जानकारी एवं पारदस्शगता कायम र्नग मन्त्रालयले
ु ाई र्राउनु पने,
वा भनकायले तोकेबमोस्जम सावगजभनक सुनव
छ. सम्झौता बमोस्जमको काम तोवकएको अवभधभिर सम्पन्न र्नुप
ग ने।
2) अनुदानग्रािीको कारर्बाट कायगसम्पन्न निई िानीनोक्सानी िएमा त्यसको सम्पूर्ग
स्जम्मेवारी अनुदानग्रािीको िुनेछ।
3) पूवागधारको भनमागर् र वस्तु िरीदसम्बन्त्धी कामको लाभर् नर्द अनुदान प्रदान र्ररने
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कायगक्रम/आयोजना का िकमा कायगसम्पन्न एवं कायगस्वीकार िइसकेपछी कमजोर र्ुर्स्तरका
कारर्ले ववग्रे वा ित्केमा ममगतसम्िार पुनभनमागर्, पुन आपूभतग र्ने दावयत्व प्रचभलत कानून
बमोस्जम सम्बस्न्त्धत अनुदानग्रािीको िुनेछ ।
4) अनुदानग्रािीले अनुसूची-3 अनुसारको प्रभतबद्धता र्नुप
ग नेछ।
16. अनुदानग्रािीले पुरा र्नुप
ग ने मापदण्डाः अनुदानग्रािीले अनुसूची-4 मा उल्ले ि िए बमोस्जमका
न्त्यूनतम मापदण्ड पुरा र्नुप
ग नेछ ।
17. मन्त्रालय वा भनकायले पालना र्नुपग नेाः मन्त्रालय वा भनकायले पालन र्नुप
ग ने कायग दे िाय
बमोस्जम िुनेछाः
(क) प्रचभलत कानून अनुसार कायगक्रम सञ्चालन िए निएको सुभनस्ित र्ने,
(ि) अनुदानको लाभर् छु याईएको रकम प्रचभलत कानून अनसार िचग र्ने, र्राउने र ले िा राख्ने,
(र्) मन्त्रालयले अनुसूस्च-२ को ढाुँचामा भनयभमत प्रर्भत प्रभतवेदन आभथगक माभमला तथा योजना
मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषको कायागलयमा पठाउने,
(घ) प्रचभलत भनयमानुसार आन्त्तररक तथा अस्न्त्तम ले िापरीिर् र्राई भनयभमत प्रभतवेदन र्ने,
(ङ) प्रदे श सरकारले समय समयमा ददएको भनदे शनको पालना र्ने ।
(च) प्रचभलत कानून बमोस्जम पालना र्नुप
ग ने अन्त्य ववषय पालना र्ने।
18. जवाफदे िीता तथा स्जम्मेवारीाः 1) अनुदान रकम िचगको समवष्टर्त जवाफदे विता तथा स्जम्मेवारी
प्रचभलत कानून बमोस्जम सम्बस्न्त्धत ले िा उत्तरदायी अभधकारीमा रिनेछ ।
2)अनुदान रकम िचग र्ने भनकायको प्रमुि त्यस्ता कायगक्रममा िएको रकम िचगका सम्बन्त्धमा
स्जम्मेवार िुनेछ।
19. समन्त्वय र सिकायगाः सम्बस्न्त्धत मन्त्रालय वा अनुदानग्रािीले अनुदानबाट सं चालन र्ररने कायगक्रम
सम्िव िएसम्म नेपाल सरकार र स्थानीय तिसुँर्को समन्त्वय र सिकायगमा र्नुप
ग नेछ।
20. पुरस्कार, सम्मान तथा असुली : (1) अनुदान रकम शतग अनुरुपका िेरमा प्रयोर् र्ने, कम
लार्तमा र्ुर्स्तरीय कायग सम्पादन र्ने, भनयभमत प्रभतवेदन र्ने, समय अर्ावै कायग सम्पादन
र्ने भनकायका उत्कृष्ट स्जम्मेवार प्रमुिलाई सभमभतको भसफाररसको आधारमा प्रदे श सरकारले
सम्मान र्नग सक्नेछ।
(2) अनुदान रकमको सिी सदुपयोर् नर्ने, तोवकएको िेरमा प्रयोर् नर्ने अनुदानग्रािीको
ु ानी िइसकेको अनुदान असुल र्ने तथा अन्त्य अनुदानबाट कट्टा
बाुँकी अनुदान रोक्का र्ने र िक्त
र्ररनेछ। साथै यसरी असुल तथा कट्टा र्दाग समेत असुली निएमा प्रचभलत कानून बमोस्जम
िुनेछ।
(३) उपदफा (2) बमोस्जमका अनुदानग्रािीका स्जम्मेवार प्रमुिको नाम नामेसी वववरर् समेत
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सावगजभनक र्ररनेछ।
21. प्राववभधक जाुँचपास र्नुप
ग ने: यस मार्गदशगन बमोस्जम सं चालन िुने अनुदानका कायगक्रम सं चालन
र्ने स्जम्मेवार भनकायले प्रचभलत कानून बमोस्जम प्राववभधक जाुँचपास िुनपु ने आयोजना तथा
कायगक्रमको योग्यता पुर्ेका प्राववभधकबाट जाुँचपास र्राउनु पनेछ।
22.

विसाब फरफारक र्नुप
ग ने: कायगक्रम सं चालन र्ने भनकायले प्रत्येक आभथगक वषगको अन्त्त्यमा
अनुदानमा सं चालन िुने कायगक्रमको िरविसाब फरफारक र्नुप
ग नेछ।

23.

बाधा अडकाउ फुकाउनेाः यस मार्गदशगन कायागन्त्यवन र्नग कुनै वाधा अडकाउ परे मा प्रदे श
सरकारले वाधा अडकाउ फुकाउने आदे श जारी र्नग सक्नेछ।

24. बचाउाः यस मार्गदशगनमा उल्लेि िएका कुरािरु यसै मार्गदशगन बमोस्जम र यस मार्गदशगनमा
उल्ले ि निएका भबषयिरु प्रचभलत कानून बमोस्जम िुनेछ ।
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ु ी – 1
अनुसच

ुँ सम्बस्न्त्धत)
(दफा ६ सर्
कायगक्रम ..................को अनुदानको लाभर् पेश र्ने भनवेदनको नमुना ढाुँचा
भमभताः..................
श्री...............................
.............................
........................।
भबषयाः अनुदान उपलब्ध र्राइददनिुन ।
प्रस्तुत भबषयमा त्यस मन्त्रालय/भनकाय बाट भमभत.................मा प्रकास्शत सूचना अनुसार
सं चालन िुन लार्ेको कायगक्रमको उद्देश्य, लार्त, समयावभध, लािास्न्त्वत जनसं ख्या लर्ायतको

वववरर् तपभसलमा उल्ले ि र्ररएको छ । कायगक्रम सं चालन र्नग बजेट आवश्यक परे को िुुँदा
अनुदान उपलब्ध र्राईददनिुन अनुरोध र्दगछौ ।
तपभसलाः
अनुदानग्रािीको नामाः
ठे र्ानााः

कायगक्रमको नामाः
कायगक्रमको उद्देश्याः
अनुदान रकम आवश्यक पने कारर्ाः
सं चालन िुने कायगक्रम नयाुँ वा क्रमार्त के िो (क्रमार्त िए र्त आ.व. सम्मको
ले िापरीिर् प्रभतवेदन समावेश र्ने)-

अनुदान रकम आवशयक पने िनी सम्बद्ध सभमभतको भनर्गय तथा भसफाररसाः
कायगक्रम सं चालन र्नग लाग्ने कूल लार्त (प्रमास्र्त लार्त अनुमान सवित)
कायगक्रम सम्पन्न र्नग लाग्ने समयाः
कायगक्रम सं चालन र्ने कायगयोजनााः
कायगक्रमबाट लािस्न्त्वत सं िाव्य जनसं ख्यााः
अनुदानग्रािी भनकायको प्रमुि
नाम थराः
पदाः
िस्तािर:
छाप:

द्रष्टव्य: कायगक्रमको प्रकृभत अनुसार यस ढाुँचालाई आधार मानी मन्त्रालयले भनवेदनको ढाुँचा
तयार र्नग सक्नेछ ।
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ु ी – २
अनुसच
(दफा 1७ को िण्ड (र्) संर् सम्बस्न्त्धत)
प्रर्भत प्रभतवेदन ढाुँचा
कायगक्रमको नामाः
अनुदान प्रदान र्ने भनकायको नाम:
अनुदानग्रािी भनकायको नाम:
कायगक्रम सं चालन अवभधाः

कायगक्रममा अन्त्य कुनै साझेदार भनकाय िएमा

नाम:

साझेदारीको रकम:

क्र. कृयाकलाप

अनुदा

लक्ष्य (ईकाई)

प्रर्भत प्रभतशत

लक्ष्य

माभसक/

स

न

िौभत

ववस्त्त

िौभत

ववत्ती

अनुसार

चौमाभसक

क

य

क

य

प्रर्भत

/

िुन

अधगवावषगक

नसकेको

/

िए

बावषगक/

कारर्

अन्त्य

रकम
रु.

कैवफय
त

कायगक्रम प्रमुि
दस्तिताः
नामाः
पदाः

द्रष्टव्य: कायगक्रमको प्रकृभत अनुसार यस ढाुँचालाई आधार मानी मन्त्रालयले प्रर्भत प्रभतवेदनको
ढाुँचा तयार र्नग सक्नेछ ।
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अनुसूची- 3

ुँ सम्बस्न्त्धत)
(दफा 1५ को उपदफा (४) सर्
प्रभतवद्धता पर

.................................मन्त्रालय/कायागलयको भमभत......................मा

प्रकास्शत सूचना

अनुसार ....................कायगक्रममा सििाभर्ताको लाभर् इच्छु क िई सोको कायगयोजना सवितको
आवेदन पेश र्रे कोका छु /छौ । उक्त कायगक्रममा छनौट िएमा कायगयोजनामा उल्ले ि िए

बमोस्जमको कायग र्नेछु/छौ र ........बषग सम्म भनरन्त्तरता ददनेछु/छौ ।कायगयोजना अनुसारको
कायग नर्रे मा वा तोवकएको अवभध अर्ाबै सो कायगिरु बन्त्द र्रे मा प्रदे श सरकारबाट प्राप्त
अनुदान रकम प्रचभलत ब्याजसवित वफताग र्ने प्रभतवद्धता व्यक्त र्दगछु/छौ । सं चाभलत
वक्रयाकपालबाट वातावरर्लाई नकारात्मक असर नपु¥याउने

व्यिोरा तथा प्रभतवद्धता समेत

व्यक्त र्दगछु/छौ । यसमा ले स्िए बमोस्जम नर्रे प्रचभलत कानून बमोस्जम सिुला/बुझाउुँला ।
अनुदानग्रािीको तफगबाट
नामाः
पदाः
सं स्थाको
नामाः

ठे र्ानााः
सम्पकग नाः

दायाुँ

बायाुँ

दस्तिताः
भमभताः
छापाः
द्रष्टव्य: यस ढाुँचामा उल्ले स्ित ववषयिरु बािे क थप कुनै ववषयमा प्रभतबद्धता जनाउन आवश्यक
ठानेमा मन्त्रालयले उक्त ववषय थप र्नग सक्नेछ।
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ु ी – 4
अनुसच
ुँ सम्बस्न्त्धत)
(दफा 1६ सर्
अनुदानग्रािीले पूरा र्नुप
ग ने न्त्यूनतम मापदण्ड
1. सं स्थाको िकमा नेपालको प्रचभलत कानून अनुसार सं स्था दताग र्रे को िुनपु ने र नेपाली
नार्ररकबाट सं चाभलत सं स्था िुनपु ने।

2. राजभनभतक ववचारबाट तटस्थ सं स्था िुनपु ने ।
3. प्रचभलत कानून बमोस्जम स्थायी लेिा नंबर (PAN) वा VAT मा दताग िुन ु पने िएमा
सो िएको सं स्था िुनपु ने ।
4. कुनै कायग र्नगको लाभर् छु ट्टै भनकायको अनुमभत आवश्यक पने िएमा सम्बस्न्त्धत
भनकायबाट उक्त अनुमभत प्राप्त र्रे को िुनपु ने ।

5. प्रचभलत कानून बमोस्जम कालो सूचीमा परे को िुन निुने ।
6. सं स्थाको नवीकरर् र करच ुक्ता अद्यावभधक प्रमार्पर पेश र्नुप
ग ने ।
7. कामको प्रकृभत अनुसार मन्त्रालय/भनकायले थप मापदण्ड तोक्न सक्नेछ ।

द्रष्टव्य: कायगक्रमको प्रकृभत अनुसार यस ढाुँचालाई आधार मानी अनुदानग्रािीले पुरा र्नुप
ग ने
ववस्तृत ढाुँचा सवितको आधार र मापदण्ड मन्त्रालयले तयार र्नग सक्नेछ।
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