प्रदे श विशेष अनुदान (दोश्रो सं शोधन) सम्बन्धी कार्यविधध,
२०७६

प्रदे श सरकार
आधथयक माधमला तथा र्ोजना मन्रालर्
सुदूरपश्चिम प्रदे श
धनगढी

प्रदे श विशेष अनुदान (दोश्रो सं शोधन) सम्बन्धी कार्यविधध, २०७५
प्रस्तािना : प्रदे श विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधध, २०७५ लाई सं शोधन गनय िाञ्छनीर् भएकोले,
वित्तीर् हस्तान्तरण व्र्िस्थापन ऐन, २०७५ को दफा ७ बमोश्चजम प्रदे श सरकारले दे हार्को कार्यविधध
बनाएको छ।
१.

सं श्चिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्स कार्यविधधको नाम "प्रदे श विशेष अनुदान सम्बन्धी (दोस्रो सं शोधन)

कार्यविधध, २०७६" रहे को छ।
(२) र्ो कार्यविधध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२.

पररभाषा : विषर् िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स कार्यविधधमा ;
(क)“ऐन” भन्नाले वित्तीर् हस्तान्तरण व्र्िस्थापन ऐन, २०७५ सम्झनु पछय।
(ख) “प्रदे श” भन्नाले सुदूरपश्चिम प्रदे शलाई सम्झनु पछय।
(ग) “मन्रालर्” भन्नाले प्रदे श आधथयक माधमला तथा र्ोजना मन्रालर् सम्झनु पछय।
(घ) "विपद्" भन्नाले कुनै स्थानमा आपतकालीन अिस्था धसजयना भई जन िा धनको िधत
र जीिनर्ापन तथा िातिरणमा प्रधतकूल असर पाने प्राकृधतक िा गैरप्राकृधतक विपद्
सम्झनु पछय ।
(ङ) “विशेष अनुदान” भन्नाले वित्तीर् हस्तान्तरण व्र्िस्थापन ऐन, २०७५ को दफा ७
बमोश्चजमको अनुदान सम्झनु पछय।
(च) “स्थानीर् तह” भन्नाले गाउँ पाधलका, नगरपाधलका, उपमहानगरपाधलका र महानगरपाधलका
सम्झनुपछय।
(छ) "सधमधत" भन्नाले दफा (५) बमोश्चजमको आर्ोजना िा कार्यक्रम छनौट सधमधत सम्झनु
पछय ।

३.

विशेष अनुदान प्रदान गररने िेर र आधार: (१) प्रदे श सरकारले दे हार्को कुनै उद्देश्र् राखी
स्थानीर् तहबाट सं चाधलत कुनै खास आर्ोजना िा कार्यक्रमको लाधग विशेष अनुदान प्रदान गनय
सक्नेछ: (क) सािरता प्रधतशत राविर् औषत भन्दा ज्र्ादै न्र्ून भएका िेरको शैश्चिक विकासको
लाधग सं चालन गररने विशेष शैश्चिक आर्ोजना िा कार्यक्रमहरु,
(ख) आधारभूत स्िास््र् सेिाबाट िश्चञ्चत रहे का समुदार् तथा बाल तथा मातृ मृत्र्ूदर
अत्र्धधक भएका िेरहरुमा प्रदान गररने आधारभूत स्िास््र् सेिा सम्बन्धी विशेष
आर्ोजना िा कार्यक्रमहरु,
(ग) खानेपानी सेिाबाट बश्चित रहेका िेर र समुदार्हरुको लाधग खानेपानी तथा सरसफाई
सुविधा उपलव्ध गराउने विशेष आर्ोजना िा कार्यक्रमहरु,
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(घ) खाद्यान्नको उत्पादनमा न्र्ूनता भएका िेरमा खाद्य सुरिा सुधनश्चितता गने आर्ोजना
तथा कार्यक्रमहरु,
(ङ) कुनै वपछधिएको िेर विशेषलाई लश्चित गरी सिालन गररने श्चशिा, स्िास््र् तथा
खानेपानी जस्ता आधारभूत सेिा आपूधतय सम्बन्धी आर्ोजना िा कार्यक्रमहरु,
(च) कुनै अल्पसं ख्र्क सीमान्तकृत िगय एिं दुगम
य एिं वपछधिएको िेर िा आधथयक,
सामाश्चजक िा अन्र् कुनै प्रकारले विभेदमा परे का िगय िा समुदार्को उत्थान िा
विकासका लाधग लश्चित गरी सं चालन गररने कुनै आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरु,
(छ) स्थानीर् तहधबच भौधतक तथा मानिीर् विकासका दृविले सन्तुलन कार्म गनय सं चालन
गररने आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरु,
(ज) आधुधनक प्रविधधको उपर्ोग गरी फोहोरमैला व्र्िस्थापन गने आर्ोजना तथा
कार्यक्रमहरु ।
(झ) दुगम
य तथा आधथयक रुपले वपछधिएका िेरमा विकासको सन्तुलन कार्म गने आर्ोजना
िा पररर्ोजना िा कार्यक्रमहरु।
(२) प्रदे श सरकारले स्थानीर् तहबाट सं चालन गररने उपदफा (१) बमोश्चजमका आर्ोजना
तथा कार्यक्रमहरुको लाधग दे हार्का कुराहरु विचार गरी सोको आधारमा विशेष अनुदान प्रदान गनय
सक्नेछ:(क) नेपाल सरकार र प्रदे श सरकारले कार्यन्िर्न गने िा स्थानीर् तहले आफ्नै िा अन्र्
स्रोतबाट एिं समानीकरण, सशतय र समपुरक अनुदानबाट कार्यन्िर्न गने आर्ोजना
िा कार्यक्रमसँग दोहोरो परे नपरे को,
(ख) आर्ोजना िा कार्यक्रमको सम्भाव्र्ता, लागत अनुमान, आर्ोजना कार्यन्िर्न पिात
प्राप्त हुने उपलब्धी, प्रधतफल िा लाभको अिस्था,
(ग) आर्ोजना िा कार्यक्रम सं चालन गने स्थानीर् तहको सामाश्चजक, आधथयक अिस्था, स्रोत
पररचालन गनय सक्ने भौधतक तथा वित्तीर् िमता,
(घ) आर्ोजना िा कार्यक्रम सं चालन गनुप
य ने आिश्र्कता तथा प्राथधमकता,
(ङ) कुनै विपद िा मानिीर् कारणबाट राज्र्ले कुनै िेरमा पुनस्थापना, पुनधनमायण िा
निधनमायण गनुप
य ने भएमा सो कुरा,
(च) मन्रालर्ले आिश्र्क ठानेका अन्र् उपर्ुक्त आधार ।
४.

विशेष अनुदान माग गने : (१) स्थानीर् तहले विशेष अनुदानमा आर्ोजना िा कार्यक्रम सं चालन गनय
अनुदान माग गदाय अनुसूची १ बमोश्चजमको ढांचामा प्रस्ताि तर्ार गरी मन्रालर् समि पेश गनुप
य ने छ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम आर्ोजना िा कार्यक्रमको प्रस्ताि तर्ार गदाय हाल सं चालनमा
रहे का आर्ोजना िा कार्यक्रमसं ग दोहोरो नपने गरी प्रत्र्ेक आधथयक िषयको माघ मसान्तधभर मन्रालर्
समि प्रस्ताि पेश गनुप
य ने छ ।
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तर आधथयक बषय २०७६/०७७ को हकमा मं धसर मसान्तधभर प्रस्ताि पेश गनय काधतयक मसान्तधभर
सूचना जारी गनुय पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोश्चजम पेश गररने प्रस्तािमा दे हार्का विषर्हरु स्पि रुपमा खुलाउनु
पने छ:(क) आर्ोजना िा कार्यक्रम सं चालन गनुपने आिश्र्कता िा प्राथधमकताको पुिर्ाई,
(ख) आर्ोजना िा कार्यक्रमको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न प्रधतिेदन,
(ग) आर्ोजना िा कार्यक्रमको कुल लागत,
(घ) आर्ोजना िा कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने मापनर्ोग्र् प्रधतफल िा लाभ तथा र्ोजनाको
ददगोपना,
(ङ) आर्ोजना िा कार्यक्रम सं चालन गनयसक्ने वित्तीर् तथा भौधतक िमता िा जनशश्चक्त,
(च) आर्ोजना िा कार्यक्रमको ड्रइङ, धिजाइन, स्पेधसवफकेसन सवहतको विस्तृत वििरण,
(छ) आर्ोजना िा कार्यक्रम सम्पन्न गनय लाग्ने समर्,
(ज) आर्ोजना िा कार्यक्रम सम्पन्न भएपधछ स्रोत पररचालनमा पुग्न सक्ने र्ोगदान,
(झ) आर्ोजना िा कार्यक्रमको प्रचधलत कानून बमोश्चजम स्िीकृत प्रारश्चम्भक िातािरणीर्
परीिण िा िातािरणीर् प्रभाि मूल्र्ांकन प्रधतिेदन,
(ञ) एक आधथयक िषय भन्दा बढी अिधधको आर्ोजना िा कार्यक्रम भएमा प्रत्र्ेक िषयको
लाधग आिश्र्क पने रकमको वििरण,
(ट) समर् समर्मा प्रदे श सरकारले तोकेका अन्र् वििरण ।
५.

आर्ोजना कार्यक्रम छनौट सधमधत: (१) दफा (४) बमोश्चजम विशेष अनुदानबाट कार्यक्रम सं चालन
गनय प्रस्ताि भई आएमा त्र्स्तो आर्ोजना िा कार्यक्रमको सम्बन्धमा आिश्र्क छानविन गरी धसफाररस
गनय मन्रालर्मा दे हार् बमोश्चजमको र्ोजना छनौट सधमधत रहने छ:(क) सश्चचि, आधथयक माधमला तथा र्ोजना मन्रालर्

- सं र्ोजक

(ख) सश्चचि, मुख्र्मश्चन्र तथा मश्चन्रपररषद्को कार्ायलर्

- सदस्र्

(ग) सश्चचि, प्रदे श सरकारको विषर्गत मन्रालर्

- सदस्र्

(घ) उपसश्चचि, बजेट, र्ोजना तथा कार्यक्रम महाशाखा,
आधथयक माधमला तथा र्ोजना मन्रालर्

-सदस्र् सश्चचि

(२) सधमधतले आर्ोजना तथा कार्यक्रम छनौट गदाय दफा (३) मा उल्लेश्चखत व्र्होराको
आधारमा छनौट गनुप
य ने छ ।
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(३) सधमधतले आगामी िषयमा कार्ायन्िर्न गररने आर्ोजना िा कार्यक्रम चालु आधथयक िषयको फागुन
मसान्तधभर छनौट गनुप
य ने छ ।

तर आधथयक िषय २०७६/०७७ को हकमा चालु आधथयक िषयको पौष मसान्तधभर आर्ोजना िा कार्यक्रम
छनौट गरीसक्नु पने छ ।
६. प्रदे श सरकारले विशेष अनुदान प्रदान गने: (१) दफा ५ बमोश्चजमको सधमधतले छनौट गरे का आर्ोजना
िा कार्यक्रम सं चालनको लाधग त्र्स्तो आर्ोजना िा कार्यक्रमको कूल लागत, आर्ोजना िा कार्यक्रमको
प्रकृधत, आर्ोजना िा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गनुप
य ने आिश्र्कता, प्राथधमकता, आर्ोजना िा कार्यक्रम
कार्ायन्िर्नबाट हुनसक्ने उपलब्धी, आर्ोजना िा कार्यक्रमको ददगोपना समेतको आधारमा स्थानीर्
तहलाई विशेष अनुदान प्रदान गने सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेश्चखएको भएतापधन प्रदे श सरकारले स्थानीर् तहमा
विशेष अनुदान प्रदान गदाय विशेष अनुदानको लाधग विधनर्ोश्चजत िावषयक बजेटको धसमाधभर रही विशेष
अनुदान प्रदान गनुय पनेछ ।
७. विशेष अनुदान प्रदान नगररने: र्स कार्यविधधमा अन्र्र जुनसुकै कुरा लेश्चखएको भए तापधन प्रदे श
सरकारले दे हार्का विषर् िा प्रकृधतका र्ोजना तथा कार्यक्रमका लाधग विशेष अनुदान उपलव्ध गराइने
छै न :(क)

राजनीधतक दल विशेष तथा धाधमयक उद्देश्र् पुरा हुने प्रकृधतका र्ोजना तथा
कार्यक्रमहरु,

(ख)

तलब, भत्ता, मसलन्द, बैठक, गोष्ठी, सेधमनार लगार्तका चालु खचय तथा ऋण
भुक्तानीका आर्ोजना िा कार्यक्रमहरु,

(ग)

सीधमत िगयलाई व्र्श्चक्तगत तथा पाररिाररक रुपमा मार फाइदा पुग्ने प्रकृधतका
र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु,

(घ)

राविर् एकता, धाधमयक, सांस्कृधतक तथा सामाश्चजक सद्भािमा खलल पुग्ने प्रकृधतका
र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु,

(ङ)

घाटा बजेट पूधतय गने कार्यक्रमहरु,

(च)

िातािरण सं रिणमा प्रधतकूल प्रभाि पने खालको र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु,

(छ)

कूल लागत रु. पच्चीस लाख भन्दा कमका र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुको लाधग
धबशेष अनुदान प्रदान गररने छै न।

८. अनुदान रकम धनकासा तथा खचय प्रवक्रर्ा: (१) स्थानीर् तहले विशेष अनुदान रकम खचय गदाय जुन
आर्ोजना िा कार्यक्रमका लाधग अनुदान प्राप्त भएको हो सो आर्ोजना िा कार्यक्रममा मार खचय
गनुप
य ने छ ।
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(२) विशेष अनुदानबाट सं चालन हुने आर्ोजना िा कार्यक्रममा अनुदान रकमको रु. 80
लाखमा नबढ्ने गरी उपभोक्ता सधमधत माफयत आर्ोजना िा कार्यक्रम सं चालन गनय सवकनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोश्चजम सं चालन हुने आर्ोजना िा कार्यक्रममा उपभोक्ता सधमधतको
२० प्रधतशतको लागत सहभाधगता हुन ु पनेछ ।
(४) स्थानीर् तहले प्राप्त गने विशेष अनुदान िापतको रकम आफ्नो िावषयक कार्यक्रममा
समािेश गरी खचय गनुप
य ने छ ।
(५) स्थानीर् तहले विशेष अनुदान िापत प्राप्त गरे को रकम खचय गदाय आन्तररक धनर्न्रण
प्रणाली अपनाई आधथयक कार्यविधध तथा साियजधनक खररद सम्बन्धी प्रचधलत कानूनको अधधनमा रही
धमतव्र्र्ी एिं पारदशी वकधसमले खचय गने र त्र्स्तो खचयको भुक्तानी बैवकङ प्रणाली माफयत गनुपने
छ।
(६) विशेष अनुदानबाट भएको खचयको प्रचधलत कानून बमोश्चजम आन्तररक र अश्चन्तम लेखा
परीिण गराउने दावर्त्ि आर्ोजना िा कार्यक्रम कार्यन्िर्न गने स्थानीर् तहको हुनछ
े ।
९. तोवकएको अिधधधभर आर्ोजना िा कार्यक्रम सम्पन्न गनुप
य ने: स्थानीर् तहले विशेष अनुदानबाट सं चाधलत
आर्ोजना िा कार्यक्रम दफा (४) को (छ) बमोश्चजमको प्रस्तािमा तोकेको अिधध धभर सम्पन्न गनुप
य ने
छ । सो अिधधधभर आर्ोजना िा कार्यक्रम सम्पन्न हुन नसकेमा त्र्स्तो आर्ोजना िा कार्यक्रम

स्थानीर् तहले आफ्नै स्रोतबाट सम्पन्न गनुय पनेछ ।
१०. मन्रालर्ले धनदे शन ददन सक्ने: विशेष अनुदानबाट सं चाधलत आर्ोजना िा कार्यक्रमको उद्देश्र्
अनुरुप सं चालन नभएमा, काममा आिश्र्क गुणस्तर नदे श्चखएमा, समर्मा कार्य सम्पन्न हुने नदे श्चखएमा
िा कुनै कारणले आर्ोजना िा कार्यक्रम कार्ायन्िर्नमा कुनै सुधार गनुप
य ने दे श्चखएमा मन्रालर्ले
सम्बश्चन्धत स्थानीर् तहलाई आिश्र्क धनदे शन ददन सक्नेछ र त्र्स्तो धनदे शन पालना गनुय स्थानीर्
तहको कतयव्र् हुनछ
े ।
११. अनुगमन तथा प्रधतिेदन: (१) विशेष अनुदानबाट सं चालन हुने आर्ोजना िा कार्यक्रम प्रभािकारी
रुपमा लश्चित प्रधतफल प्राप्त हुने गरी सं चालन भए नभएको सम्बन्धमा सम्बश्चन्धत श्चजल्ला समन्िर्
सधमधतले धनर्धमत रुपमा अनुगमन गनुप
य नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम श्चजल्ला समन्िर् सधमधतले आर्ोजना िा कार्यक्रमको अनुगमन
गरे पधछ सोको प्रधतिेदन मन्रालर् र विषर्गत मन्रालर् समि पेश गनुप
य नेछ ।
(३) श्चजल्ला समन्िर् सधमधतले आफ्नो िेरधभर विशेष अनुदानबाट सं चाधलत आर्ोजना िा
कार्यक्रमको चौमधसक प्रगधत प्रधतिेदन मन्रालर् र प्रदे श सरकारको सम्बश्चन्धत विषर्गत मन्रालर्
समि अनुसूची २ बमोश्चजमको ढांचामा पेश गनुप
य नेछ ।
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(४) श्चजल्ला समन्िर् सधमधतले आर्ोजना िा कार्यक्रम सं चालन गदाय कामको गुणस्तरको
ु ाई माफयत नागररक समाजबाट समेत
सम्बन्धमा लाभाश्चन्ित िगय र समुदार् तथा साियजधनक सुनि
धनगरानी गने प्रणालीको विकास गनुप
य नेछ ।
१२. अनुदान कट्टा तथा रोक्का गररने: (१) विशेष अनुदानबाट सं चालनमा रहे का आर्ोजना िा कार्यक्रममा
लश्चित उद्देश्र् अनुरुप कार्यप्रगधत हुन नसकेमा िा मन्रालर्ले दफा (१०) बमोश्चजम ददएको धनदे शन
पालना नगरे मा िा सम्पन्न भएको काम तोवकएको गुणस्तर अनुरुप नभएको पाइएमा िा तोवकएको
समर्धभर काम सम्पन्न नगरे मा प्रदे श सरकारले त्र्स्तो आर्ोजना िा कार्यक्रम सं चालनको लाधग
उपलब्ध गराएको अनुदान रकम आगामी आधथयक िषयहरुमा प्रदान गररने विशेष अनुदान रकमबाट
कट्टा तथा रोक्का गनय सक्नेछ |
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेश्चखएको भएतापधन स्थानीर् तहले मन्रालर्ले माग
गरे को अिधधधभर दफा (११) बमोश्चजमको अनुगमन तथा प्रगधत प्रधतिेदन पेश गरे मा, तोकेको समर्मा
कार्य सम्पन्न गरे मा िा कामको गुणस्तरमा आिश्र्क सुधार गने प्रत्र्ाभूधत व्र्क्त गरे मा त्र्सरी रोक्का
राखेको रकम मन्रालर्ले जुनसुकै बखत फुकुिा गनय सक्नेछ ।
१३. आर्ोजना िा कार्यक्रम सं चालन गने श्चजम्मेिारी: विशेष अनुदानबाट सम्पन्न भएका आर्ोजना िा
कार्यक्रमहरुको व्र्िस्थापन र सं चालन गने श्चजम्मेिारी सम्बश्चन्धत स्थानीर् तहको हुनेछ र त्र्स्तो
आर्ोजना िा कार्यक्रमको सं चालनको लाधग प्रदे श सरकारले कुनै दावर्त्ि बहन गने छै न ।
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अनुसूची १
(कार्यविधधको दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्िश्चन्धत)
विशेष अनुदानको लाधग आर्ोजना िा कार्यक्रम पेश गने प्रस्तािको ढांचा

१. आर्ोजना िा कार्यक्रम प्रस्ताि गने स्थानीर् तहको नाम :
२. ठे गाना:
३. फोन/फ्र्ाक्स/इमेल :
४. कार्यक्रम िा आर्ोजनाको नाम :
५. आर्ोजना िा कार्यक्रमको कुल लागत :
६. आर्ोजना िा कार्यक्रमबाट लाभाश्चन्ित सं भाव्र् जनसं ख्र्ा:
७. आर्ोजना िा कार्यक्रम सम्पन्न गनय लाग्ने समर् :
पेश गनुप
य ने सं लग्न आिश्र्क कागजातहरु (दफा ४) :
(क) आर्ोजना िा कार्यक्रमको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न (वफश्चजधबधलवट स्टिी) प्रधतिेदन,
(ख) आर्ोजना िा कार्यक्रमको ड्रइङ, धिजाइन, स्पेधसवफकेसन सवहतको विस्तृत वििरण,
(ग) स्थानीर् तहले विशेष अनुदान माग गने सम्बन्धमा गरे को धनणयर्को प्रधतधलवप,
(घ) आर्ोजना िा कार्यक्रमबाट पाप्त हुने मापनर्ोग्र् प्रधतफल िा लाभको अनुमाधनत वििरण,
(ङ) आर्ोजना िा कार्यक्रम स्िीकृत प्रारश्चम्भक िातािरणीर् परीिण िा िातािरणीर् प्रभाि मूल्र्ांकन
प्रधतिेदन,
(च) मन्रालर्ले तोकेका अन्र् वििरण एिं कागजातहरु,
प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृतको नाम:
दस्तखत :
पद :
धमधत :
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अनुसूची- २
(दफा ११ को उपदफा (३) सं ग सं बश्चन्धत)
चौमाधसक प्रगधत प्रधतिेदनको ढाँचा
आर्ोजना िा कार्यक्रम कार्यन्िर्न गने स्थानीर् तहको नाम:
ठे गाना:
सम्पकय नं:
क्र.सं

आर्ोजना िा

आर्ोजना िा

स्िीकृत

प्रथम/दितीर्/तृतीर्

प्रथम/दितीर्/तृतीर्

कार्यक्रमको नाम

कार्यक्रम संचालन

बजेट

चौमाधसक अिधधको लि

चौमाधसक अिधधको प्रगधत

भएको स्थान

भौधतक

पेश गने:

वित्तीर्

भौधतक

प्रमाश्चणत गने:

धमधत:
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वित्तीर्

कैवफर्त

