प्रदे श विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधध, २०७५
प्रदे श सरकार मन्त्न्िपररषद् धमधि २०७६/०१/२६ को धनर्यर् बमोन्त्िमको सं सोधन सविि

प्रदे श सरकार
आधथयक माधमला िथा र्ोिना मन्िालर्
सुदूरपन्त्िम प्रदे श
धनगढी

प्रदे श विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधध, २०७५
प्रस्िािना : स्थानीर् ििबाट सं चालन गररने आर्ोिना िा कार्यक्रमको लाधग विशेष अनुदान प्रदान

गने सम्बन्धमा आिश्र्क व्र्िस्था गनय िान्छनीर् भएकोले वित्तीर् िस्िान्िरर् व्र्िस्थापन ऐन,
२०७५ को दफा ७ बमोन्त्िम विशेष अनुदान प्रदान गनय प्रदे श सरकारले र्ो कार्यविधध बनाएको
छ ।
१.

सं न्त्िप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्स कार्यविधधको नाम "प्रदे श विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधध,
२०७५" रिेको छ।
(२) र्ो कार्यविधध िुरुन्ि प्रारम्भ िुनेछ।

२.

पररभाषा : विषर् िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स कार्यविधधमा ;
(क) “ऐन” भन्नाले वित्तीर् िस्िान्िरर् व्र्िस्थापन ऐन, २०७५ सम्झनु पछय।
(ख) “प्रदे श” भन्नाले सुदूरपन्त्िम प्रदे शलाई सम्झनु पछय।
(ग) “मन्िालर्” भन्नाले प्रदे श आधथयक माधमला िथा र्ोिना मन्िालर् सम्झनु पछय।
(घ) "विपद्" भन्नाले कुनै स्थानमा आपिकालीन अिस्था धसियना भई िन िा धनको िधि
र िीिनर्ापन िथा िाििरर्मा प्रधिकूल असर पाने प्राकृधिक िा गैरप्राकृधिक विपद्
सम्झनु पछय ।
(ङ) “विशेष अनुदान” भन्नाले वित्तीर् िस्िान्िरर् व्र्िस्थापन ऐन, २०७५ को दफा
७ बमोन्त्िमको अनुदान सम्झनु पछय।
(च) “स्थानीर्

िि”

भन्नाले

गाउँपाधलका,

नगरपाधलका,

उपमिानगरपाधलका

र

मिानगरपाधलका सम्झनुपछय।
(छ) "सधमधि" भन्नाले दफा (५) िमोन्त्िमको आर्ोिना िा कार्यक्रम छनौट सधमधि सम्झनु
पछय ।
३.

विशेष अनुदान प्रदान गररने िेि र आधार: (१) प्रदे श सरकारले दे िार्को कुनै उद्देश्र् राखी स्थानीर्
ििबाट सं चाधलि कुनै खास आर्ोिना िा कार्यक्रमको लाधग विशेष अनुदान प्रदान गनय सक्नेछ: (क)

सािरिा प्रधिशि राविर् औषि भन्दा ज्र्ादै न्र्ून भएका िेिको शैन्त्िक विकासको
लाधग सं चालन गररने विशेष शैन्त्िक आर्ोिना िा कार्यक्रमिरु,

(ख)

आधारभूि स्िास््र् सेिाबाट बन्त्िि रिेका समुदार् िथा बाल िथा मािृ मृत्र्ूदर
अत्र्धधक भएका िेििरुमा प्रदान गररने आधारभूि स्िास््र् सेिा सम्बन्धी विशेष
आर्ोिना िा कार्यक्रमिरु,

(ग)

खानेपानी सेिाबाट बन्त्िि रिेका िेि र समुदार्िरुको लाधग खानेपानी िथा
सरसफाई सुविधा उपलव्ध गराउने विशेष आर्ोिना िा कार्यक्रमिरु,
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(घ)

खाद्यान्नको उत्पादनमा न्र्ूनिा भएका िेिमा खाद्य सुरिा सुधनन्त्िििा गने आर्ोिना
िथा कार्यक्रमिरु,

(ङ)

कुनै वपछधिएको िेि विशेषलाई लन्त्िि गरी सिालन गररने न्त्शिा, स्िास््र् िथा
खानेपानी िस्िा आधारभूि सेिा आपूधिय सम्बन्धी आर्ोिना िा कार्यक्रमिरु,

(च)

कुनै अल्पसं ख्र्क सीमान्िकृि िगय एिं दुगम
य एिं वपछधिएको िेि िा आधथयक,
सामान्त्िक िा अन्र् कुनै प्रकारले विभेदमा परे का िगय िा समुदार्को उत्थान िा
विकासका लाधग लन्त्िि गरी सं चालन गररने कुनै आर्ोिना िथा कार्यक्रमिरु,

(छ)

स्थानीर् ििधबच भौधिक िथा मानिीर् विकासका दृविले सन्िुलन कार्म गनय
सं चालन गररने आर्ोिना िथा कार्यक्रमिरु,

(ि) आधुधनक प्रविधधको उपर्ोग गरर फोिोरमैला व्र्िस्थापन गने आर्ोिना िथा
कार्यक्रमिरु ।
(झ)

दुगम
य िथा आधथयक रुपले वपछधिएका िेिमा विकासको सन्िुलन कार्म गने
आर्ोिना िा पररर्ोिना िा कार्यक्रमिरु।

(२) प्रदे श सरकारले स्थानीर् ििबाट सं चालन गररने उपदफा (१) िमोन्त्िमका आर्ोिना
िथा कार्यक्रमिरुको लाधग दे िार्का कुरािरु विचार गरर सोको आधारमा विशेष अनुदान प्रदान गनय
सक्नेछ:(क) नेपाल सरकार र प्रदे श सरकारले कार्यन्िर्न गने िा स्थानीर् ििले आफ्नै िा अन्र्
स्रोिबाट एिं समानीकरर्, सशिय र समपुरक अनुदानबाट कार्यन्िर्न गने आर्ोिना िा
कार्यक्रमसं ग दोिोरो परे नपरे को,
(ख) आर्ोिना िा कार्यक्रमको सम्भाव्र्िा, लागि अनुमान, आर्ोिना कार्यन्िर्न पिाि
प्राप्त िुने उपलन्त्धध, प्रधिफल िा लाभको अिस्था,
(ग) आर्ोिना िा कार्यक्रम सं चालन गने स्थानीर् ििको सामान्त्िक, आधथयक अिस्था, स्रोि
पररचालन गनय सक्ने भौधिक िथा वित्तीर् िमिा,
(घ) आर्ोिना िा कार्यक्रम सं चालन गनुप
य ने आिश्र्किा िथा प्राथधमकिा,
(ङ) कुनै विपद िा मानिीर् कारर्बाट राज्र्ले कुनै िेिमा पुनस्थापना, पुनधनमायर् िा
निधनमायर् गनुप
य ने भएमा सो कुरा,
(च) मन्िालर्ले आिश्र्क ठानेका अन्र् उपर्ुक्त आधार ।
४.

विशेष अनुदान माग गने : (१) स्थानीर् ििले विशेष अनुदानमा आर्ोिना िा कार्यक्रम सं चालन गनय
अनुदान माग गदाय अनुसूची १ िमोन्त्िमको ढांचामा प्रस्िाि िर्ार गरी मन्िालर् समि पेश गनुप
य ने छ
।
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(२) उपदफा (१) िमोन्त्िम आर्ोिना िा कार्यक्रमको प्रस्िाि िर्ार गदाय िाल सं चालनमा रिेका
आर्ोिना िा कार्यक्रमसं ग दोिोरो नपने गरर प्रत्र्ेक आधथयक िषयको माघ मसान्िधभि मन्िालर् समि
प्रस्िाि पेश गनुप
य ने छ ।
(३) उपदफा (१) िमोन्त्िम पेश गररने प्रस्िािमा दे िार्का विषर्िरु स्पि रुपमा खुलाउनु पने छ:(क) आर्ोिना िा कार्यक्रम सं चालन गनुपने आिश्र्किा िा प्राथधमकिाको पुिर्ाई,
(ख) आर्ोिना िा कार्यक्रमको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न प्रधििेदन,
(ग) आर्ोिना िा कार्यक्रमको कुल लागि,
(घ) आर्ोिना िा कार्यक्रमबाट प्राप्त िुने मापनर्ोग्र् प्रधिफल िा लाभ िथा र्ोिनाको ददगोपना,
(ङ) आर्ोिना िा कार्यक्रम सं चालन गनयसक्ने वित्तीर् िथा भौधिक िमिा िा िनशन्त्क्त,
(च) आर्ोिना िा कार्यक्रमको ड्रइङ, धििाइन, स्पेधसवफकेसन सवििको विस्िृि वििरर्,
(छ) आर्ोिना िा कार्यक्रम सम्पन्न गनय लाग्ने समर्,
(ि) आर्ोिना िा कार्यक्रम सम्पन्न भएपधछ स्रोि पररचालनमा पुग्न सक्ने र्ोगदान,
(झ) आर्ोिना िा कार्यक्रमको प्रचधलि कानून िमोन्त्िम स्िीकृि प्रारन्त्म्भक िािािरर्ीर् पररिर्
िा िािािरर्ीर् प्रभाि मूल्र्ांकन प्रधििेदन,
(ञ) एक आधथयक िषय भन्दा बढी अिधधको आर्ोिना िा कार्यक्रम भएमा प्रत्र्ेक िषयको लाधग
आिश्र्क पने रकमको वििरर्,
(ट) समर् समर्मा प्रदे श सरकारले िोकेका अन्र् वििरर् ।
५.

आर्ोिना कार्यक्रम छनौट सधमधि: (१) दफा (४) िमोन्त्िम विशेष अनुदानबाट कार्यक्रम सं चालन
गनय प्रस्िाि भई आएमा त्र्स्िो आर्ोिना िा कार्यक्रमको सम्बन्धमा आिश्र्क छानविन गरर धसफाररस
गनय मन्िालर्मा दे िार् िमोन्त्िमको र्ोिना छनौट सधमधि रिने छ:(क) सन्त्चि, आधथयक माधमला िथा र्ोिना मन्िालर्

- सं र्ोिक

(ख) सन्त्चि, मुख्र्मन्त्न्ि िथा मन्त्न्िपररषद्को कार्ायलर्

- सदस्र्

(ग) सन्त्चि, प्रदे श सरकारको विषर्गि मन्िालर्

- सदस्र्

(घ) उपसन्त्चि, बिेट, र्ोिना िथा कार्यक्रम मिाशाखा,
आधथयक माधमला िथा र्ोिना मन्िालर्

-सदस्र् सन्त्चि

(२) सधमधिले आर्ोिना िथा कार्यक्रम छनौट गदाय दफा (३) मा उल्ले न्त्खि व्र्िोराको आधारमा
छनौट गनुप
य ने छ ।
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(३) सधमधिले आगामी िषयमा कार्ायन्िर्न गररने आर्ोिना िा कार्यक्रम चालु आधथयक िषयको चै ि
मसान्िधभि छनौट गनुप
य ने छ ।
िर आधथयक िषय २०७५/०७६ को िकमा चालु आधथयक िषयको माघ मसान्िधभि आर्ोिना िा
कार्यक्रम छनौट गररसक्नु पने छ ।
६. प्रदे श सरकारले विशेष अनुदान प्रदान गने: (१) दफा ५ बमोन्त्िमको सधमधिले छनौट गरे का आर्ोिना
िा कार्यक्रम सं चालनको लाधग त्र्स्िो आर्ोिना िा कार्यक्रमको कूल लागि, आर्ोिना िा कार्यक्रमको
प्रकृधि, आर्ोिना िा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गनुप
य ने आिश्र्किा, प्राथधमकिा, आर्ोिना िा कार्यक्रम
कार्ायन्िर्नबाट िुनसक्ने उपलधधी, आर्ोिना िा कार्यक्रमको ददगोपना समेिको आधारमा स्थानीर्
ििलाई विशेष अनुदान प्रदान गने सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले न्त्खएको भएिापधन प्रदे श सरकारले स्थानीर् ििमा विशेष
अनुदान प्रदान गदाय विशेष अनुदानको लाधग विधनर्ोन्त्िि िावषयक बिेटको धसमाधभि रिी विशेष अनुदान
प्रदान गनुय पनेछ ।
७. विशेष अनुदान प्रदान नगररने: र्स कार्यविधधमा अन्र्ि िुनसुकै कुरा लेन्त्खएको भए िापधन प्रदे श
सरकारले दे िार्का विषर् िा प्रकृधिका र्ोिना िथा कार्यक्रमका लाधग विशेष अनुदान उपलव्ध गराइने
छै न :(क)

रािनीधिक दल विशेष िथा धाधमयक उद्देश्र् पुरा िुने प्रकृधिका र्ोिना िथा
कार्यक्रमिरु,

(ख)

िलब, भत्ता, मसलन्द, बैठक, गोष्ठी, सेधमनार लगार्िका चालु खचय िथा ऋर्
भुक्तानीका आर्ोिना िा कार्यक्रमिरु,

(ग)

सीधमि िगयलाई व्र्न्त्क्तगि िथा पाररिाररक रुपमा माि फाइदा पुग्ने प्रकृधिका
र्ोिना िथा कार्यक्रमिरु,

(घ)

राविर् एकिा, धाधमयक, सांस्कृधिक िथा सामान्त्िक सद्भािमा खलल पुग्ने प्रकृधिका
र्ोिना िथा कार्यक्रमिरु,

(ङ)

घाटा बिेट पूधिय गने कार्यक्रमिरु,

(च)

िािािरर् सं रिर्मा प्रधिकूल प्रभाि पने खालको र्ोिना िथा कार्यक्रमिरु,

(छ)

कूल लागि रु. पच्चीस लाख भन्दा कमका र्ोिना िथा कार्यक्रमिरुको लाधग
धबशेष अनुदान प्रदान गररने छै न।

८. अनुदान रकम धनकासा िथा खचय प्रवक्रर्ा: (१) स्थानीर् ििले विशेष अनुदान रकम खचय गदाय िुन
आर्ोिना िा कार्यक्रमका लाधग अनुदान प्राप्त भएको िो सो आर्ोिना िा कार्यक्रममा माि खचय
गनुप
य ने छ ।
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(२) विशेष अनुदान िापि प्राप्त रकम उपभोक्ता सधमधि माफयि सं चालन िुने आर्ोिना िा
कार्यक्रममा खचय गनय पाइने छै न ।
*

िर आधथयक िषय २०७५/०७६ को िकमा प्रदे श र स्थानीर् िि िथा िनसिभाधगिाको

अंश समेिको लगानीमा मूल्र् अधभिृवि कर र ओभरिेि कन्त्न्टन्िेसी रकम सविि कूल र्ोग रु. १
करोि ननाघेका र ठे क्का बन्दोबस्ि भैनसकेका प्रदे शको विशेष अनुदानबाट सं चालन गनुप
य ने
आर्ोिनािरु साियिधनक खररद ऐन, २०६३ र साियिधनक खररद धनर्मािली, २०६४ ले िोकेको
प्रवक्रर्ा पूरा गने गरी साियिधनक धनकार्ले उपभोक्ता सधमधि माफयि सं चालन गनय बाधा पने छै न ।
(३) स्थानीर् ििले प्राप्त गने विशेष अनुदान िापिको रकम आफ्नो िावषयक कार्यक्रममा
समािेश गरर खचय गनुप
य ने छ ।
(४) स्थानीर् ििले विशेष अनुदान िापि प्राप्त गरे को रकम खचय गदाय आन्िररक धनर्न्िर्
प्रर्ाली अपनाई आधथयक कार्यविधध िथा साियिधनक खररद सम्बन्त्न्ध प्रचधलि कानुनको अधधनमा रिी
धमिव्र्र्ी एिं पारदशी वकधसमले खचय गने र त्र्स्िो खचयको भुक्तानी बैवकङ प्रर्ाली माफयि गनुपने
छ ।
(५) विशेष अनुदानबाट भएको खचयको प्रचधलि कानुन िमोन्त्िम आन्िररक र अन्त्न्िम लेखा
पररिर् गराउने दावर्त्ि आर्ोिना िा कार्यक्रम कार्यन्िर्न गने स्थानीर् ििको िुनछ
े ।
९. िोवकएको अिधधधभि आर्ोिना िा कार्यक्रम सम्पन्न गनुप
य ने: स्थानीर् ििले विशेष अनुदानबाट सं चाधलि
आर्ोिना िा कार्यक्रम दफा (४) को (छ) िमोन्त्िमको प्रस्िािमा िोकेको अिधध धभि सम्पन्न गनुप
य ने
छ । सो अिधध धभि आर्ोिना िा कार्यक्रम सम्पन्न नभएमा बाँवक कार्यको लाधग थप अनुदान रकम
धनकासा ददईने छै न ।
१०. मन्िालर्ले धनदे शन ददन सक्ने: विशेष अनुदानबाट सं चाधलि आर्ोिना िा कार्यक्रमको उद्देश्र्
अनुरुप सं चालन नभएमा, काममा आिश्र्क गुर्स्िर नदे न्त्खएमा, समर्मा कार्य सम्पन्न िुने नदे न्त्खएमा
िा कुनै कारर्ले आर्ोिना िा कार्यक्रम कार्ायन्िर्नमा कुनै सुधार गनुप
य ने दे न्त्खएमा मन्िालर्ले
सम्बन्त्न्धि स्थानीर् ििलाई आिश्र्क धनदे शन ददन सक्नेछ र त्र्स्िो धनदे शन पालना गनुय स्थानीर्
ििको कियव्र् िुनछ
े ।
११. अनुगमन िथा प्रधििेदन: (१) विशेष अनुदानबाट सं चालन िुने आर्ोिना िा कार्यक्रम प्रभािकारी
रुपमा लन्त्िि प्रधिफल प्राप्त िुने गरर सं चालन भए नभएको सम्बन्धमा सम्बन्त्न्धि न्त्िल्ला समन्िर्
सधमधिले धनर्धमि रुपमा अनुगमन गनुप
य नेछ ।
*

धमधि २०७६/०१/२६ को प्रदे श सरकार (म. प) को धनर्यर्ानुसार थप
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(२) उपदफा (१) बमोन्त्िम न्त्िल्ला समन्िर् सधमधिले आर्ोिना िा कार्यक्रमको अनुगमन
गरे पधछ सोको प्रधििेदन मन्िालर् र विषर्गि मन्िालर् समि पेश गनुप
य नेछ ।
(३) न्त्िल्ला समन्िर् सधमधिले आफ्नो िेिधभि विशेष अनुदानबाट सं चाधलि आर्ोिना िा
कार्यक्रमको चौमधसक प्रगधि प्रधििेदन मन्िालर् र प्रदे श सरकारको सम्बन्त्न्धि विषर्गि मन्िालर्
समि अनुसूची २ बमोन्त्िमको ढांचामा पेश गनुप
य नेछ ।
(४) न्त्िल्ला समन्िर् सधमधिले आर्ोिना िा कार्यक्रम सं चालन गदाय कामको गुर्स्िरको
ु ाई माफयि नागररक समािबाट समेि
सम्बन्धमा लाभान्त्न्िि बगय र समुदार् िथा साियिधनक सुनि
धनगरानी गने प्रर्ालीको विकास गनुप
य नेछ ।
१२. अनुदान कट्टा िथा रोक्का गररने: (१) विशेष अनुदानबाट सं चालनमा रिेका आर्ोिना िा कार्यक्रममा
लन्त्िि उद्देश्र् अनुरुप कार्यप्रगधि िुन नसकेमा िा मन्िालर्ले दफा (१०) बमोन्त्िम ददएको धनदे शन
पालना नगरे मा िा सम्पन्न भएको काम िोवकएको गुर्स्िर अनुरुप नभएको पाइएमा िा िोवकएको
समर्धभि काम सम्पन्न नगरे मा प्रदे श सरकारले त्र्स्िो आर्ोिना िा कार्यक्रम सं चालनको लाधग
उपलधध गराएको अनुदान रकम आगामी आधथयक िषयिरुमा प्रदान गररने विशेष अनुदान रकमबाट
कट्टा िथा रोक्का गनय सक्नेछ |
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले न्त्खएको भएिापधन स्थानीर् ििले मन्िालर्ले माग
गरे को अिधधधभि दफा (११) बमोन्त्िमको अनुगमन िथा प्रगधि प्रधििेदन पेश गरे मा, िोकेको
समर्मा कार्य सम्पन्न गरे मा िा कामको गुर्स्िरमा आिश्र्क सुधार गने प्रत्र्ाभूधि व्र्क्त गरे मा
त्र्सरी रोक्का राखेको रकम मन्िालर्ले िुनसुकै बखि फुकुिा गनय सक्नेछ ।
१३. आर्ोिना िा कार्यक्रम सं चालन गने न्त्िम्मेिारी: विशेष अनुदानबाट सम्पन्न भएका आर्ोिना िा
कार्यक्रमिरुको व्र्िस्थापन र सं चालन गने न्त्िम्मेिारी सम्बन्त्न्धि स्थानीर् ििको िुनेछ र त्र्स्िो
आर्ोिना िा कार्यक्रमको सं चालनको लाधग प्रदे श सरकारले कुनै दावर्त्ि बिन गने छै न ।
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अनुसूची १
(कार्यविधधको दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्िन्त्न्धि)
विशेष अनुदानको लाधग आर्ोिना िा कार्यक्रम पेश गने प्रस्िािको ढांचा

१. आर्ोिना िा कार्यक्रम प्रस्िाि गने स्थानीर् ििको नाम :
२. ठे गाना:
३. फोन/फ्र्ाक्स/इमेल :
४. कार्यक्रम िा आर्ोिनाको नाम :
५. आर्ोिना िा कार्यक्रमको कुल लागि :
६. आर्ोिना िा कार्यक्रमबाट लाभान्त्न्िि सं भाव्र् िनसं ख्र्ा:
७. आर्ोिना िा कार्यक्रम सम्पन्न गनय लाग्ने समर् :
पेश गनुपय ने संलग्न आिश्र्क कागिाििरु (दफा ४) :
(क) आर्ोिना िा कार्यक्रमको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न (वफन्त्िधबधलवट स्टिी) प्रधििेदन,
(ख) आर्ोिना िा कार्यक्रमको ड्रइङ, धििाइन, स्पेधसवफकेसन सवििको विस्िृि वििरर्,
(ग) स्थानीर् ििले विशेष अनुदान माग गने सम्बन्धमा गरे को धनर्यर्को प्रधिधलवप,
(घ) आर्ोिना िा कार्यक्रमबाट पाप्त िुने मापनर्ोग्र् प्रधिफल िा लाभको अनुमाधनि वििरर्,
(ङ) आर्ोिना िा कार्यक्रम स्िीकृि प्रारन्त्म्भक िािािरर्ीर् पररिर् िा िािािरर्ीर् प्रभाि मूल्र्ांकन
प्रधििेदन,
(च) मन्िालर्ले िोकेका अन्र् वििरर् एिं कागिाििरु,
प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृिको नाम:
दस्िखि :
पद :
धमधि :
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अनुसूची- २
(दफा ११ को उपदफा (३) सं ग सं बन्त्न्धि)
चौमाधसक प्रगधि प्रधििेदनको ढाँचा
आर्ोिना िा कार्यक्रम कार्यन्िर्न गने स्थानीर् ििको नाम:
ठे गाना:
सम्पकय नं:
क्र.सं

आर्ोिना

िा

कार्यक्रमको नाम

आर्ोिना िा कार्यक्रम

स्िीकृि

प्रथम/दििीर्/िृिीर्

प्रथम/दििीर्/िृिीर्

सं चालन भएको स्थान

बिेट

चौमाधसक अिधधको लि

चौमाधसक अिधधको प्रगधि

भौधिक

भौधिक

पेश गने:

वित्तीर्

वित्तीर्

प्रमान्त्र्ि गने:

धमधि:
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कैवफर्ि

