प्रदे श विशेष अनुदानसम्फन्धी कामयविधध,२०७५
भन्त्न्िऩरयषद्फाट स न्त्किकत धभधत् 75 म भॊधसय 7ग गते

प्रकतािना: प्रदे श सयकायफाट स कथानीम तहराई विशेष अनुदान प्रदान गनय प्रदे श वित्त

व्मिकथाऩन ऐन, २०७५ को दपा 15 फभोन्त्जभ प्रदे श सयकायरे दे हामको कामयविधध
फनाएको छ।

ऩरयच्छे द–१
प्रायन्त्म्बक

१.सॊ न्त्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस कामयविधधको नाभ "प्रदे श विशेष अनुदान
सम्फन्धी कामयविधध,२०७५" यहे को छ।

२.

(२) मो कामयविधध तुरुन्त प्रायम्ब हुनछ
े ।

ऩरयबाषा : विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयविधधभा,
(क) “ऐन”

बन्नारे

२०७५सम्झनुऩछय।

(ख) “भन्िारम”
(ग)

(घ)
(ङ)

प्रदे श

बन्नारे

भन्िारम सम्झनुऩछय।

वित्त

आधथयक

व्मिकथाऩन

भाधभरा

तथा

“प्रदे श” बन्नारे गण्डकी प्रदे श सम्झनुऩछय।
“कथानीम

तह”

बन्नारे

गाउॉऩाधरका,

ऐन,
मोजना

नगयऩाधरका,

उऩभहानगयऩाधरका य भहानगयऩाधरका सम्झनुऩछय ।

“विशेष अनुदान” बन्नारे प्रदे श वित्त व्मिकथाऩन ऐन,
२०७५ को दपा ७ िभोन्त्जभको
सम्झनु ऩछय।

विशेष अनुदान

ऩरयच्छे द-२

अनुदान प्रदान गरयने ऺेि तथा कामयक्रभको छनौट स
३.

विशेष अनुदान प्रदान गरयने ऺेि:(१) भानि विकास सूचकाङ्कको आधायभा

याविम औषत बन्दा तर ऩये का दे हामका कुनै खास ऺेि तथा विशेष
मोजनाको राधग प्रदे श सयकायरे विशेष अनुदान प्रदान गनय सक्नेछ :-
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(क) साऺयता प्रधतशत याविम औषत बन्दा ज्मादै न्मून बएका
ऺेिको शैन्त्ऺक विकासको राधग सॊ चारन गरयने विशेष
शैन्त्ऺक मोजना तथा कामयक्रभ,

(ख) आधायबुत किाक्म सेिाफाट स फन्त्ित यहे का सभुदाम तथा

फार तथा भात भत्मूदय अत्मधधक बएका ऺेिहरुभा

प्रदान गरयने आधायबूत किाक्म सेिा सम्िन्धी विशेष
(ग)

(घ)
(ङ)

(च)

मोजना तथा कामयक्रभ,

खानेऩानी सुविधाफाट स फन्त्ित यहे का ऺेि िा सभुदामका

राधग खानेऩानी सुविधा उऩरब्ध गयाउने विशेष मोजना
तथा कामयक्रभ,

खाद्यन्न उत्ऩादन अधबिवि तथा वितयण सम्िन्धी मोजना

तथा कामयक्रभ,

कुनै वऩछधडएको ऺेि विशेषराई रन्त्ऺत गयी सिारन
गरयने आधायबुत सेिा आऩूती सम्िन्धी मोजना तथा
कामयक्रभ,

अल्ऩसॊ ख्मक तथा वऩछधडएको सभुदामको उत्थान गरयने
विशेष मोजनातथा कामयक्रभ,

(छ) धसॊ चाई सम्फन्धी मोजना तथा कामयक्रभहरु,
(ज)

(झ)

कथानीम तहको सन्तुधरत विकासको राधग सॊ चारन गरयने
साभान्त्जक विकासका विशेष मोजना तथा कामयक्रभ ।
प्रदे श सयकायरे धनणयम गयी

कामयक्रभ ।

घोषणा गये का विशेष

४.विशेष अनुदान प्रदान नहुने : (१) दपा ३ भा जुनसुकै कुया रेखेको बएताऩधन

दे हामका प्रकधतका मोजना तथा कामयक्रभका राधग विशेष अनुदान उऩरव्ध गयाइने
छै न :-

(क) याजनीधतक दर विशेष तथा धाधभयक उद्देश्म ऩरयऩूधतय हुने
प्रकधतका मोजना तथा कामयक्रभ,

(ख) तरफ, बत्ता, भसरन्द रगामतका साधायण खचय तथा
ऋण बूक्तानीका मोजना तथा कामयक्रभ,
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(ग)

सीधभत िगय, व्मन्त्क्तगत तथा ऩारयिारयक रुऩभा भाि

(घ)

याविम

(ङ)

(च)

पाइदा ऩुग्ने प्रकधतका मोजना तथा कामयक्रभ,
एकता,

धाधभयक,

साॊककधतक

तथा

साभान्त्जक

सदबािभा खरर ऩुग्ने प्रकधतका मोजना तथा कामयक्रभ,
घाट सा फजेट स ऩूधतय गने मोजना तथा कामयक्रभ,

िाताियण सॊ यऺणभा प्रधतकूर प्रबाि ऩने खारका मोजना
तथा कामयक्रभ,

(छ) अन्म अनुदान तथा स्रोतफाट स सिारनभा यहे का मोजना
तथा कामयक्रभभा दोहोयो ऩने गयी भाग बएका मोजना
तथा कामयक्रभ,

५.आमोजना तथा कामयक्रभ छनौट स: (१) प्रदे श सयकायरे ऐनको दपा ७ को

व्मिकथा फभोन्त्जभका ऺेिगत आमोजना तथा कामयक्रभको राधग आिश्मकता य
औन्त्चत्मको आधायभा कथानीम तहराई विशेष अनुदान प्रदान गनय सक्नेछ।

(२)कथानीम तहरे आमोजना तथा कामयक्रभको छनौट स गदाय त्मसको आिश्मकता,
औन्त्चत्म,

सो फाट स राबान्त्न्ित जनसॊ ख्मा, सम्िन्त्न्धत ऺेिका जनताको आमकतय

िवि गने, आधायबुत आिश्मकता ऩरयऩूधतय गने,

गरयिी न्मूनीकयणभा सहमोग ऩुग्ने,

योजगायी सजनाभा भद्दत ऩुग्ने य कथानीम सीऩ साधन य श्रोतको अधधकतभ उऩमोग
हुने वकधसभका आमोजना तथा कामयक्रभ छनौट स गनुऩ
य नेछ।

(३) कथानीम तहरे उऩदपा (२) फभोन्त्जभ आमोजना तथा कामयक्रभको भाग ऩेश
गदाय सम्िन्त्न्धत कथानीम तहफाट स धनणयम गयाई ऩेश गनुय ऩनेछ।

(४) कथानीम तहरे उऩदपा (१) फभोन्त्जभ मोजना तथा कामयक्रभ छनौट स गदाय

कथानीम तहको आनैनै स्रोतफाट स सभानीकयण,सशतय य सभऩूयक अनुदानफाट स
सॊ चाधरत मोजना, कामयक्रभ तथा विगतभा सम्ऩन्न बएका मोजना तथा
कामयक्रभसॉग दोहोयो नऩनेगयी छनौट स गनुऩ
य नेछ।

६. धनिेदन ददनु ऩने: (१) कथानीम तहरे ऐनको दपा ७ फभोन्त्जभको ऺेिभा विशेष
अनुदान आिश्मक ऩने बए प्रत्मेक आधथयक फषयको ऩौष भसान्त धबि अनुसूची
फभोन्त्जभको ढाॉचाभा दे हामका विषमहरु खुराई भन्िारम सभऺ धनिेदन ददनुऩनेछ:(क) कामयक्रभको आिश्मकता य औन्त्चत्मता,

(ख) कामयक्रभ सम्ऩन्न गनय राग्ने सभम, रागत इन्त्कट सभेट स
विियण,
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(ग)

कामयक्रभफाट स राबान्त्न्ित हुने िगय ऺेि सभुदाम य कूर

(घ)

कामयक्रभ सम्ऩन्न बएऩधछ प्राप्त हुने सम्बाव्म प्रधतपरको

राबान्त्न्ित जनसॊ ख्माको अनुऩात,
भाऩनमोग्म विियण,

(ङ) रागत सहबाधगताको सम्बािना यहे कोभा आनैनो तपयफाट स
व्महोरयने रागतको अॊ श,

(च) सभम सभमभा प्रदे श सयकायरे तोकेका अन्म विियण।

(२) भन्िारमरे आिश्मकता अनुसाय विशेष अनुदानको राधग आमोजना
तथा कामयक्रभ छनौट स गयी ऩठाउन सफै कथानीम तहराई सूचना ऩठाउने
छ।

७. मोजना तथा कामयक्रभ छनौट स सधभधत:(१)कथानीम तहरे विशेष अनुदानिाट स

सॊ चारन गनय दपा ६ फभोन्त्जभ प्रकताि बई आएभा कामयक्रभको छनौट स गनय
भन्िारमभा दे हाम फभोन्त्जभको सधभधत यहनेछ:

(क) सन्त्चि, अधथयक भाधभरा तथा मोजना भन्िारम

(ख) उऩ सन्त्चि, मोजनाहे ने भहाशाखा, भुख्म भन्िी तथा
भन्िी ऩरयषदको कामायरम सभेत सफै भन्िारम

(घ) उऩ सन्त्चि, वित्त व्मिकथाऩन भहाशाखा,
आधथयक भाधभरा तथा मोजना भन्िारम

(ङ) उऩ सन्त्चि,प्रदे श नीधत तथा मोजना आमोग

(च) उऩ सन्त्चि,फजेट स मोजना तथा कामयक्रभ भहाशाखा,
आधथयक भाधभरा तथा मोजना भन्िारम
सन्त्चि

सॊ मोजक
सदकम
सदकम
सदकम
सदकम

(२) सधभधतरे उऩदपा (१) फभोन्त्जभ कामयक्रभ छनौट स गदाय सॊ घ, प्रदे श य
कथानीम तहको अन्म स्रोतफाट स सिाधरत मोजना तथा कामयक्रभसॉग दोहोयो
नऩने गयी छनौट स गनुय ऩनेछ

(३) उऩदपा (१) फभोन्त्जभको सधभधतरे मोजनाको सॊ बाव्मता, रागत,

मोजनाफाट स प्राप्त हुने प्रधतपर िा राब, कामायन्िमनका राधग आिश्मक
बौधतक तथा वित्तीम ऺभता िा
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जनशन्त्क्त, मोजनाको आिश्मकता य

प्राथधभकता जकता विषमहरुराई आधाय भानी अधधकतभ उऩरब्धी हाधसर
हुने मोजनाराई प्राथधभकता ददई छनौट स गनुय ऩनेछ ।

(४) मस दपा फभोन्त्जभ आमोजना छनौट स गने कामय साभान्मतमा प्रत्मेक
िषयको

पागुन भसान्तधबि सम्ऩन्न गनुय ऩनेछ ।

(५) मस कामयविधधभा अन्मि जुनसुकै कुया उल्रेख गरयएको बए ताऩधन
कथानीम तहरे विशेष अनुदानको राधग कुनै मोजना तथा कामयक्रभ ऩेश
नगये को

अिकथाभा

प्रदे श

कुनै

सयकायरे

विशेष ऺेि िा सभुदामको

उत्थानको राधग विशेष कामयक्रभ सॊ चारन गनय आिश्मक बएभा ऐनको दपा
७ फभोन्त्जभको ऺेिभा विशेष अनुदान प्रदान गनय फाधा ऩये को भाधनने छै न।
8. आमोजना

छनौट स

य कामायन्िमन्

(१)

दपा

७

फभोन्त्जभको

सधभधतको

धसपारयसको आधायभा भन्िारमरे विशेष अनुदान प्रदान गने आमोजना छनौट स
गनेछ ।

(२)

भन्िारमफाट स

उऩदपा

(१)

फभोन्त्जभ

छनौट स

बएका

कामायन्िमन गनय कथानीम तहराई तीन ददन धबि सूचना ददइनेछ।

आमोजना

(३) कथानीम तहरे उऩदपा (२) फभोन्त्जभको सूचना प्राप्त गये को धभधतरे

सात ददनधबि कामय प्रकमा अगाधड फढाउनुऩनेछ ।
९.आिधधक

मोजनाभा

सभािेश

गनुय ऩने्

कथानीम

तहरे

विशेष

अनुदानको

भाध्मभफाट स कामायन्िमन गने आमोजना तथा कामयक्रभराई फावषयक कामयक्रभ तथा
आिधधक मोजनाभा सभािेश गनुय ऩनेछ।

ऩरयच्छे द-३
मोजनाको सॊ चारन,कामायन्िमन तथा अनुगभन
१०.आमोजनाको सॊ चारन य कामायन्िमन् (१)आमोजना तथा कामयक्रभ सॊ चारन गदाय
साफयजधनक खरयद ऐन तथा प्रचधरत कानूनको ऩारना गनुय ऩनेछ।

(२) मोजना तथा कामयक्रभ सॊ चारन गदाय काभको गुणकतयभा विशेष ध्मान

ऩुर्मानुऩनेछ। सोको राधग नागरयक सभाज एिॊ राबान्त्न्ित िगय य सभुदामफाट स सभेत
धनगयानी गने व्मिकथा गनुऩ
य नेछ।
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११. अनुदान यकभ खचय गने विधध य प्रवक्रमा्(१) कथानीम तहरे विशेष अनुदान
फाऩत प्राप्त यकभ खचय गदाय दे हामको प्रवक्रमा अऩनाउनुऩनेछ्

(क)

विशेष अनुदान यकभ जुन मोजना तथा कामयक्रभका राधग प्रदान

(ख)

कथानीम तहरे प्राप्त गने विशेष अनुदान फजेट स तथा कामयक्रभभा

(ग)

विशेष अनुदान फाऩत प्राप्त यकभ खचय गदाय उऩबोक्ता सधभधत भापयत

(घ)

विशेष अनुदान फाऩत प्राप्त यकभ अन्म खचय शीषयकभा यकभान्तय गनय

(ङ)

विशेष अनुदानको यकभफाट स तरि बत्ता, भभयत, सम्बाय, भसरन्द

(च)

विशेष अनुदान फाऩत प्राप्त यकभ आमोजना तथा कामयक्रभ सम्ऩन्न

(छ)

विशेष अनुदानफाट स सॊ चाधरत आमोजना तथा कामयक्रभको राधग

गरयएको हो सोही मोजना तथा कामयक्रभभा खचय गनुऩ
य नेछ,
सभािेश गये य भाि खचय गनुऩ
य नेछ।
खचय गनय ऩाइने छै न।
ऩाइने छै न।

रगामतका प्रशासधनक खचय ऩयाभशय सेिा आददभा खचय गनय ऩाइने छै न।
गनुऩ
य ने

तोवकएको सभमािधध धबि खचय गनुऩ
य नेछ।

अनुदान यकभ हकतानतयण गदाय आमोजनाको कामय प्रगधतको आधायभा
चौभाधसक रुऩभा गरयनेछ।

(ज)

विशेष अनुदानभा सॊ चारन गरयने ऩरयमोजनाभा कन्त्न्ट सन्जेन्सी फाऩत

कुर रागतको दुई प्रधतशत बन्दा फढी याख्न ऩाईने छै न।

(झ)

विशेष अनुदानफाट स प्राप्त यकभको सभमभै

रेखाऩरयऺण गयाउनुऩनेछ।

आन्तरयक य अन्त्न्तभ

(२) विशेष अनुदानफाट स सॊ चारनभा यहे का मोजना तथा कामयक्रभहरुफाट स सो
आमोजना रन्त्ऺत उद्देश्म अनुरुऩ कामयक्रभ सॊ चारन हुन नसकेभा प्रदे श सयकायरे
त्मकतो

अनुदान

फाऩत

उऩरब्ध

गयाएको

यकभ

प्रदे श

सॊ न्त्चतकोषभा

वपताय

गनुऩ
य नेछ।उद्देश्म अनुरूऩ आमोजना तथा कामयक्रभ कामायन्िमन नगने य विशेष

अनुदान वपताय नगने कथानीम तहराई आगाभी आधथयक िषयहरुभा प्रदान गरयने अन्म
अनुदान यकभफाट स मकतो यकभ कट्टा गनय सक्नेछ।

१२. आमोजनाको सभमािधध थऩ नहुन्े विशेष अनुदानफाट स सॊ चारनभा यहे का मोजना
तथा

कामयक्रभहरु

तोवकएको

सभमािधध
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धबि

अधनिामय

रुऩभा

सम्ऩन्न

गनुऩ
य नेछ।तोवकएको सभमािधध धबि मोजना तथा कामयक्रभको कामय सम्ऩन्न नबएका
फाॉकी काभको राधग यकभ धनकासा ददइने छै न।

१३. अनुगभन सम्फन्धी व्मिकथा : (१) विशेष अनुदानफाट स सॊ चारन हुने आमोजना
तथा कामयक्रभहरु प्रबािकायी रुऩभा रन्त्ऺत प्रधतपर प्राप्त हुने गयी बए

नबएको सम्फन्धभा सम्फन्त्न्धत कथानीम तहको उऩ प्रभुखको अध्मऺताभा

यहने मोजना कामयक्रभ अनुगभन सधभधतरे धनमधभत रुऩभा अनुगभन गयी
प्रगधत प्रधतिेदन ऩेश गनुय ऩनेछ।

(२)विशेष

कामयक्रभहरु

अनुदानफाट स

प्रबािकायी

कथानीम

तहरे

रुऩभा

सॊ चारन

कामायन्िमन

बए

गये का

मोजना

नबएको

तथा

सम्फन्धभा

आिश्मकता अनुसाय अनुगभन गनय दे हामको अनुगभन सधभधत यहनेछ्

(क) मोजना कामायन्िमन हुने ऺेिफाट स प्रदे श सबाभा धनिायन्त्चत/भनोधनत सदकम
अध्मऺ

(ख) सम्फन्त्न्धत कथानीम तहको प्रभुख प्रशासकीम अधधकत
सदकम

-

-

(ग) ऺेिगत भन्िारमको सन्त्चिरे तोकेको अधधकत कतयको एक प्राविधधक
-सदकम

(घ) आधथयक भाधभरा तथा मोजना भन्िारमको मोजना हेने अधधकतकतयको

प्रधतधनधध

-सदकम सन्त्चि

(३) उऩदपा (7) फभोन्त्जभको अनुगभन सधभधतरे अनुगभन गयी भन्िारम
सभऺ प्रधतिेदन ऩेश गनुय ऩनेछ।

(४) अनुगभन सधभधतरे आिश्मक याम सुझाि उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ।

मकतो याम सुझािको ऩारना गनुय सम्फन्त्न्धत कथानीम तहको कतयव्म हुनेछ।
ऩरयच्छे द-४
विविध

१४.प्रधतिेदन गनुऩ
य ने: सफै कथानीम तहरे आनैनो ऺेिभा

विशेष अनुदानफाट स

सॊ चाधरत आमोजना तथा कामयक्रभहरुको प्रगधत प्रधतिेदन चौभाधसक रुऩभा
भन्िारम सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ।
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१५. फाधा अडकाउ पुकाउने्मस कामयविधधभा कामायन्िमनको सम्फन्धभा प्रकमा
सयरीकयण गने, अनुसूची हे यपेय गने जकता विषमभा भन्िारमरे आिश्मक
धनणयम गनय सक्नेछ ।

१६. प्रचधरत कानून फभोन्त्जभ हुन्े मस कामयविधधभा उल्रेख बएका कुयाहरु
प्रचधरत कानूनसॉग फान्त्झएभा फान्त्झएको हदसम्भ प्रचधरत कानून फभोन्त्जभ नै
हुनेछ ।

अनस
ु च
ू ी
(कामयविधधको दपा ७ सॉग सम्फन्त्न्धत)

कथानीम तहको नाभ :

विशेष अनुदान भागगने धनिेदन

न्त्जल्रा :

पोन,नैमाक्सय इभेर :

कामयक्रभ िा आमोजनाको नाभ :

कामयक्रभिाआमोजना सम्ऩन्न गनय राग्ने सभम :

कामयक्रभ िा आमोजनाफाट स राबान्त्न्ित सॊ बाव्म जनसॊ ख्मा :
कामयक्रभ िा आमोजनाको कूर रागत रु. :

रागत सहबाधगता बएभाभाि

कूर रागतभा कथानीम तहको अनुऩात यकभ :

अन्म, धनजी तथा साभुदावमक सॊ घ सॊ कथाको रागत सहबाधगता अनुऩात यकभ :
प्रदे श सयकायरे व्महोने यकभ :

आिश्मक सॊ रग्न कागजातहरु :
१.

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

३.

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

२.

...............................
दकतखत :
नाभ :
ऩद:

धभधत :

8

