
 

 
 

 
प्रदेश राजपत्र 
प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

 

खण्ड ३) बटुवल, रूपन्देही, मंसीर २२ गते, २०७६ साल (अततररक्ताङ्क 4९ 

भाग ३ 

प्रदेश सरकार 

मखु्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालयको सूचना 
 

प्रदेश सरकारको नीतत तथा कायाक्रम कायाान्वयन गनाका लातग ववकास कायाक्रम 
तथा आयोजनाहरूलार्ा प्रदान गररन े अनदुानलार्ा व्यवशथथत गना तमतत 
२०७६।०८।१६ गते प्रदेश सरकार (म.प.) बाट थवीकृत भएको "अनदुान 
व्यवथथापन एकीकृत मागादशान, २०७६" सवासाधारणको जानकारीका लातग 
प्रकाशन गररएको छ । 

 

प्रदेश नं. ५ को अनदुान व्यवथथापन एकीकृत मागादशान, 2076 
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प्रथतावनााः प्रदेश सरकारका ववतभन्न मन्त्रालय तथा तनकायबाट ववकास कायाक्रम 
वा अन्य प्रयोजनको लातग उपलब्ध गरार्ने अनदुानलाई व्यवशथथत गना, अनदुान 
कायाक्रममा शजम्मेवारी, पारदशीता, उत्तरदावयत्व, जवाफदेवहता र एकरुपता 
कायम गरी लशित वगासम्म अनदुानको पहुुँच परु् याउन र कायाक्रमलाई 
प्रभावकारी ढंगबाट कायाान्वयन गरी लशित नततजा हातसल गना, ववषयगत 

मन्त्रालयले तयार गने कायाववतध/तनदेशशका/मापदण्डका लातग आधार प्रदान गना 
अनदुान व्यवथथापन सम्बन्धी एवककृत मागादशान तयार गना वाञ्छनीय भएकोले, 
प्रदेश प्रशासकीय कायाववतध (तनयतमत गने) ऐन, 2075 को दफा २ अनसुार 
प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारले यो मागादशान बनाएको छ । 

पररच्छेद - 1 

प्रारशम्भक 

1. संशिप्त नाम र प्रारम्भाः (1) यस मागादशानको नाम "अनदुान व्यवथथापन 
एकीकृत मागादशान  2076" रहेको छ। 

(2) यो मागादशान प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको 
तमततदेशख लागू हनुेछ। 

2. पररभाषााः तबषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमााः 
(क) "अनदुानग्राही" भन्नाले मन्त्रालय वा तनकायबाट अनदुान प्राप्त गने 

थथानीय तह, सरकारको पूणा वा आशंशक थवातमत्वका तनकाय, 
उपभोक्ता सतमतत, सामाशजक तथा शैशिक संघ संथथा, तनशज िेत्र, 
प्रचतलत कानून बमोशजम थथापना भएका संघ, संथथा, सहकारी, 
समूह, सतमतत, बोडा, आदद सम्झन ुपछा । 

(ख) "अनदुान" भन्नाले प्रदेश सरकारबाट ववत्त हथतान्तरण हनुे अनदुान 
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बाहेक तबषयगत मन्त्रालयबाट तबतनयोशजत बजेट र थवीकृत 
कायाक्रम अनरुुप बजेट कायाान्वयन गने रकमलाई सम्झन ुपछा  
र सो शब्दले प्रदेश सरकारको प्रचतलत कानून अनसुार लेखा 
राख्न,े लेखापररिण गने गराउने, आतथाक प्रततवेदन गने गराउन े
शजम्मेवारीका साथ वजेट खचा गररने अनदुान रकमलाई समेत 
जनाउुँछ । 

(ग) "अबण्डा" भन्नाले कायाक्रम यवकन नभएको, एकमषु्ठ रुपमा 
राशखएको वा कायाक्रम/आयोजनामा ववभाजन गना बाुँकी रहेको 
रकम सम्झन ुपछा । 

(घ) "कायाक्रम" भन्नाले प्रदेश सरकारका ववतभन्न मन्त्रालय तथा 
तनकायबाट थवीकृत कायाक्रम र बजेट सम्झन ुपछा । 

(ङ) "जाुँचपास" भन्नाले प्रचतलत कानून बमोशजम प्राववतधक जाुँच 
गनुापने ववषयहरुमा सोसम्बन्धी योग्यता पगेुको प्राववतधकबाट 
कायाक्रम/आयोजनाका सम्बन्धमा कामको मूल्याङ्कन गने काया 
सम्झन ुपदाछ।  

(च)  "तनकाय" भन्नाले प्रदेश सरकार मातहत रहेका  तनकायहरुलाई 
सम्झन ुपदाछ। 

(छ)  "प्रदेश" भन्नाले प्रदेश नं. 5 सम्झन ुपछा । 
(ज) "प्रदेश सरकार" भन्नाले प्रदेश सरकार, मशन्त्रपररषद् सम्झन ुपछा । 
(झ) "फरफारक" भन्नाले कायाक्रम कायाान्वयन गने शजम्मेवार 

तनकायले कायाक्रम सम्पन्न भएपतछ सो कायाक्रमको कुनै दावयत्व 
नरहेको तनशित गरी अतभलेखीकरण गने कायालाई सम्झन ु
पदाछ।  

(ञ) "मन्त्रालय" भन्नाले अनदुानसम्बन्धी कायाक्रम संचालन गने प्रदेश 
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सरकारका मन्त्रालय सम्झन ुपछा र सो शब्दले मखु्यमन्त्री तथा 
मशन्त्रपररषद्को कायाालयलाई समेत जनाउुँछ। 

(ट) "मागादशान" भन्नाले "अनदुान व्यवथथापन एकीकृत मागादशान, 
2076" सम्झन ुपछा। 

(ठ) "सावाजतनक सनुवुाई" भन्नाले कायाक्रम संचालन गने तनकायले 
आफ्नो कायाालयबाट वषाभरीमा भएका काम कारबाहीको 
सम्बन्धमा सम्बशन्धत सरोकारवाला, थथानीय तह संचार माध्यम 
आददको भेला गराई आफूले सम्पन्न गरेका काम कारबाहीको 
सावाजतनक जानकारी गराउने र पषृ्ठ पोषण तलने काया सम्झन ु
पदाछ ।  

3. उदेश्याः यस मागादशानको उद्देश्य देहाय बमोशजम रहेको छाः-  
(क) मन्त्रालय वा तनकायबाट ववतभन्न ववकासका कायाक्रम तथा अन्य 

कायाका लातग प्रदान गररन ेअनदुान प्रणालीमा एकरुपता ल्याउने, 
(ख) समयमा कायासञ्चालन र सम्पादनबाट लशित नततजा हातसल गने,  
(ग) लशित वगासम्म अनदुानको पहुुँच परु् याउने, 
(घ) मन्त्रालय वा तनकायको शजम्मेवारी र जवाफदेवहता सतुनशित गने,  
(ङ) अनदुान प्रणालीलाई तमतव्ययी, पारदशी र नततजामखुी बनाउने, 
(च) सञ्चातलत कायाक्रमहरुको अनगुमन र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई 

प्रभावकारी बनाउने, 
(छ) ववषयगत मन्त्रालयलाई सम्बशन्धत ववषयिेत्रमा कायाववतध, तनदेशशका 

र मापदण्ड बनाई कायाक्रम संचालन गना आधार प्रदान गने ।   
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पररच्छेद - 2 

अनदुान व्यवथथापन ववतध 

4. अनदुान व्यवथथापन: (1) यस मागादशान अनसुार मन्त्रालयबाट संचातलत 
कायाक्रम कायाान्वयनका सन्दभामा उपलब्ध गराउने अनदुान रकम र 
त्यसमा अबलम्बन गररने प्रकृयामा सम्बशन्धत मन्त्रालयको पूणा शजम्मेवारी र 
जवाफदेवहता रहनेछ । 

(२) देहायका ववषयहरुमा कायाववतध थवीकृततका लातग प्रदेश 
सरकारको थवीकृतत तलनपुनेछ।  

(क)  एकभन्दा बढी मन्त्रालयसुँग अन्तरसम्बशन्धत पूवााधार 
सम्बन्धी काममा प्रयोग हनुे अनदुान, 

(ख) ववपद् पीतडत राहत र ववशषे आतथाक सहायताको रुपमा 
उपलब्ध गराउने अनदुान, 

(ग) प्रादेशशक थतरमा अन्तरसम्बशन्धत ववषयमा नयाुँ 
मापदण्ड तजुामा गनु ुापने कायाक्रमसम्बन्धी अनदुान, 

(घ) प्रदेश सरकारले आवश्यक ठानेका अनदुानसम्बन्धी 
अन्य ववषयहरु । 

(३) उपदफा (२) मा लेशखएबाहेक मन्त्रालयलाई प्राप्त अशख्तयारी 
बमोशजम वावषाक कायाक्रम कायाान्वयन गना छुटै्ट कायाववतध आवश्यक पने 
भए यस मागादशानको प्रततकूल नहनुेगरी सम्बशन्धत ववभागीय मशन्त्रथतरबाट 
कायाववतध थवीकृत गराई लागू गना सवकनेछ।  
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(४) उपदफा (२) र (३) बमोशजम कायाववतध थवीकृततका लातग 
पेश गनुापूवा आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय र आतथाक मातमला 
तथा योजना मन्त्रालयको राय सहमतत प्राप्त गरेको हनुपुनेछ। प्रदेश 
सरकार मशन्त्रथतरबाट थवीकृतत हनुे कायाववतधमा राय सहमतीका लातग पेश 
भएको कायाववतधको मथयौदाको एकप्रतत जानकारीका लातग मखु्यमन्त्री तथा 
मशन्त्रपररषद्को कायाालयमा पेश गनुापनेछ।   

(५) अबण्डामा रहेको अनदुान रकमको हकमा सम्बशन्धत 
मन्त्रालयले कायाक्रम तथा बजेट बाुँडफाुँड एवं ववभाजन गरी आतथाक 
मातमला तथा योजना मन्त्रालयबाट कायाक्रम थवीकृत गराउन ुपनेछ । 

(६) अनदुानका कायाक्रम संचालन गदाा प्रचतलत ऐन, तनयम, 
थवीकृत बजेट तथा कायाक्रम र कायाववतधको अिरशाः पालना गरी संचालन 
गनुा पनेछ । 

(७) अनदुान उपलब्ध गराउुँदा लशित वगालाई मध्यनजर गदै 
नततजामूलक वकतसमले सेवा र सवुवधालाई एवककृत गरी एकमषु्ठ 
(प्याकेशजङ) कायाक्रम सञ्चालन गना प्राथतमकता ददनपुनेछ । 

(८) यस दफा बमोशजम उपलब्ध गराउने अनदुानमा संचातलत हनु े
कायाक्रम अन्य मन्त्रालय वा तनकायसुँग सम्बशन्धत भए उक्त मन्त्रालय वा 
तनकायसंग समेत परामशा तलनपुनेछ । 

5. अनदुान उपलब्ध गराउन सूचना प्रकाशन गने: कायाक्रम व्यवथथापन गने 
मन्त्रालय वा तनकायले अनदुान उपलब्ध गराउनका लातग यस मागादशान र 
मन्त्रालयबाट तनधााररत कायाववतधमा आधाररत रही कम्तीमा पन्र ददनको 
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अवतध ददई सावाजतनक सूचना प्रकाशन गनुापनेछ । उक्त सूचनामा देहायका 
ववषयहरु उल्लेख गनुापनेछ:  
क) कायाक्रम/आयोजनाको नाम, 
ख) कायाक्रम/आयोजनाको उदेश्य, 
ग) कायाक्रम/आयोजनाका मखु्य-मखु्य कृयाकलाप, 
घ) अनदुान उपलब्ध गराउन सवकने कृयाकलाप 
ङ) अनदुानग्राहीले पेशगनुापने कागजात, 
च) अनदुानग्राहीको योग्यता र पालना गनुापने शता, 
छ) कायाक्रम संचालन हनुे थथान, 
ज) अनदुानग्राहीले पाउनसक्ने अतधकतम रकमको सीमा,  
झ) तनवेदन पेश गनुापने तनकाय र अपनाउन ुपने प्रकृया, 
ञ) कायाक्रम व्यवथथापन गने मन्त्रालय वा तनकायले आवश्यक ठानेका 

अन्य ववषय । 
6. प्रथताव पेश गनेाः अनदुान प्रदानगने तनकायले तोकेको योग्यता बमोशजम 

योग्यता पगेुका अनदुानग्राहीले अनदुानका लातग सम्बशन्धत मन्त्रालय वा 
तनकाय समि कायाक्रमको प्रथताव तयार गरी अनसूुची-1 बमोशजमको 
ढाुँचामा तनवेदन ददन ुपनेछ । 

7. कायाक्रम संचालन सतमतताः (1) अनदुानका लातग रीतपूवाकको प्रथताव प्राप्त 
भएपतछ अनदुानग्राही छनौट गना देहाय वमोशजमको कायाक्रम संचालन 
सतमतत गठन गररनेछ । 
क) अनदुान रकमसुँग सम्बशन्धत कायाक्रम संचालन   

गने तनकायको प्रमखु  - संयोजक 
ख) प्रमखु, सम्बशन्धत महाशाखा/शाखा - सदथय 
ग) प्रमखु, आतथाक प्रशासन शाखा - सदथय 
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घ) कानून अतधकृत  – सदथय 
ङ) मन्त्रालय थतरीय तनकायको हकमा प्रदेश लेखा  

तनयन्त्रक कायाालयको प्रमखु वा तनजले तोकेको प्रतततनतध  
र अन्य तनकायको हकमा सम्बशन्धत शजल्लाको कोष  
तथा लेखा तनयन्त्रक कायाालयको प्रमखु वा तनजले  
तोकेको प्रतततनतध  -सदथय 

च) सम्बशन्धत शाखा प्रमखु - सदथय सशचव 
(२) उपदफा (1) को खण्ड (ख) बमोशजमको सदथय शाखा प्रमखु 

रहेको भए सम्बशन्धत तनकायको प्रमखुले तोकेको अतधकृतथतरको कमाचारी 
सदथय सशचव रहनेछ। 

(३) सतमततको बैठकमा आवश्यकता अनसुार बढीमा  दईुजना 
सम्म तबषय ववज्ञहरुलाई आमन्त्रण गना सवकनेछ। 

(४) अनदुानमा संचालन हनुे प्रतत कायाक्रम बढीमा तीन बैठक 
तभत्र आतथाक दावयत्व सीतमत गनुापनेछ।   

8. अनदुानग्राही छनौटका आधारहरुाः दफा 6 बमोशजमको सतमततले 
अनदुानग्राहीको छनौट गदाा देहायका तबषयलाई आधार तलन ुपनेछाः- 
(क) कायाक्रमको आवश्यकता, औशचत्य र नततजा, 
(ख) कायाक्रम सम्पन्न गना लाग्ने समय र लागत, 
(ग) कायाक्रमबाट लाभाशन्वत हनु ेजनसंख्या, 
(घ) बजेटको उपलब्धता, 
(ङ) अनदुानग्राहीबाट हनुे लागत सहभातगता, 
(च) तमतव्यवयता, पारदशशाता र प्रततथपधाा, 
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(छ) लशित वगाको आतथाक, सामाशजक, भौगोतलक अवथथा, 
(ज) अनदुानग्राहीको संथथागत िमता, 
(झ) कायाक्रमको अपेशित नततजा र ददगोपना, 
(ञ) अनदुान रकमसंग सम्बशन्धत थपष्ट कायायोजना, 
(ट) यथतै प्रकृततको काममा अशघल्लो आतथाक बषामा गरेको कामको 

प्रगती अवथथा, 
(ठ) कायाक्रमको प्रकृतत अनसुार मन्त्रालय वा तनकायले आवश्यक ठानकेा 

अन्य ववषय । 
9. अनदुान प्रदान नगररन:े यस मागादशानमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको 

भएतापतन देहाय वमोशजमका कायाक्रम संचालन गनाका लातग अनदुान प्रदान 
गररने छैनाः- 
क) नददई नहनुे तलब भत्ता बाहेक अततररक्त प्रशासतनक तथा साधारण 

खचा हनुे, 
ख) कुनै राजनैततक दल वा सम्प्रदाय ववशेषलाई मात्र लाभ पगु्ने, 
ग) राविय एकता, सावाभौमसत्ता तथा सामाशजक सद् भाव खलवतलने, 
घ) वातावरण संरिणमा प्रततकूल असर परु् याउने, 
ङ) अन्य/ववतभन्न िेत्रबाट अनदुान प्राप्त गरेको एउटै काम वा व्यवसाय, 
च) नवप्रवतान अवलम्बन नभएको ववगत देशख परम्परागत रुपमा 

गररआएको पेशा वा व्यवसाय, 
छ) परुाताशत्वक तथा साुँथकृततक मूल्यमान्यतामा आघात पगु्ने, 
ज) प्रचतलत कानून बमोशजमका अन्य ववषय। 
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पररच्छेद- 3 

समन्वय र सहजीकरणसम्बन्धी व्यवथथा 
10. समन्वय सतमततको गठनाः 1) प्रदेशका तबतभन्न तनकायहरुबाट यस मागादशान 

बमोशजम संचालन हनुे कायाक्रमहरुको नीततगत मागादशान, सहजीकरण,  
समन्वय, अनगुमन एवम ् मूल्याङ्कनका लातग देहायको समन्वय सतमतत 
रहनेछाः- 
(क) मखु्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषदको कायाालयको सशचव - संयोजक 
(ख) सशचव, सम्बशन्धत मन्त्रालय - सदथय 
(ग) सशचव, आतथाक मातमला तथा योजना मन्त्रालय वा  

तनजले तोकेको अतधकृत - सदथय 
(घ) प्रशासकीय प्रमखु, प्रदेश योजना आयोग - सदथय 
(ङ) प्रदेश लेखा तनयन्त्रक, प्रदेश लेखा तनयन्त्रकको कायाालय - सदथय 
(च) सम्बशन्धत शाखा प्रमखु, मखु्यमन्त्री तथा  

मशन्त्रपररषदको कायाालय - सदथय-सशचव 

2) सतमततको संयोजकले उपदफा (1) बमोशजमको सतमततमा 
आवश्यकता अनसुार अन्य तबषय ववज्ञलाई समेत आमन्त्रण गना सक्नेछ । 

३) सतमततले आफ्नो कायाववतध आफै तनधाारण गनेछ। 

11. समन्वय सतमततको काम, कताव्य अतधकाराः 1) सतमततको काम, कताव्य 
अतधकार देहाय बमोशजम हनुछेाः- 
(क) मागादशान वा कायाववतधको कायाान्वयनमा कुनै दद्वववधा भए सो को 

तनराकरणका लातग सहजीकरण गने, 
(ख) मन्त्रालय तथा तनकायबीच समन्वय गने, 
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(ग) अनदुानबाट सञ्चातलत ववकास कायाक्रमको नततजा प्रातप्तको सतुनशितता 
गने,  

(घ) अनगुमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई अनदुान प्राप्त 
कायाक्रम/आयोजनाको अनगुमन गने, गराउन े। 
   (2) सतमततको बैठक दईु मवहनामा कम्तीमा एकपटक 

बथनेछ। 

पररच्छेद- 4 

अनदुानको भकु्तानी, लेखापररिण तथा अनगुमन मूल्याङ्कन 

12. अनदुान रकम तनकासा तथा भकु्तानी प्रवक्रयााः (1) अनदुान रकमबाट 
कायाक्रम सञ्चालन गदाा अपनाउन ुपने खररद व्यवथथापन सम्बन्धी प्रवक्रया 
प्रचतलत सावाजतनक खररद ऐन तथा सावाजतनक खररद तनयमावली अनसुार 
हनुेछ । 

(२) अनदुान रकम तनकासा तथा भकु्तानी गदाा प्राप्त तबल भरपाई 
तथा कायाप्रगततका आधारमा  तीन वकथतामा सेवाग्राहीको बैंक खाता माफा त 
गररनेछ। तर तीन वकथतामा अनदुान प्रदान गदाा कायाक्रमको उद्देश्य 
हातसल हनुे सतुनशितता नभएको भनी मन्त्रालयले ठानेको कायाक्रमको 
हकमा सो भन्दा कम वा बढी वकथतामा समेत अनदुान रकम तनकासा वा 
भकु्तानी गना सवकनेछ । 

(३) अनदुान रकम तनकासा तथा भकु्तानी गने सम्बन्धमा देहायको 
ववतध अबलम्बन गनुापनेछाः 
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(क) रकम भकु्तानी र तनकासा हनुे वकथता संख्या र प्रत्येक वकथताको 
रकम मन्त्रालयले कायाक्रमको सूचना प्रकाशन गदााका बखत 
तनधाारण गनुापनेछ।  

(ख) कायासम्पादन सम्बन्धी कायायोजना तयार गरी लागत अनमुान 
तयारी तथा थवीकृतत, सम्बशन्धत शजम्मेवार तनकायको सम्बद्ध 
प्राववतधकको तसफाररस, अनदुानग्राहीको तफा बाट भएको तनणायको 
प्रतततलवप सवहत सम्बद्ध प्रमखुको तसफाररस, कायासम्पादन सम्झौता 
तथा कायाक्रमको प्रकृतत अनसुार सम्बशन्धत तनकायले आवश्यक 
ठानेको अन्य कुराहरुको आधारमा प्रथम वकथताको रकम तनकासा 
गनुापनेछ, 

(ग) प्रथम वकथता भन्दा पतछल्लो वकथताको रकम भकु्तानी वा तनकासा 
गदाा सो अगातडका वकथताको कामको ववत्तीय तथा भौततक प्रगतत, 
सम्बशन्धत प्राववतधकको तनरीिण सवहतको पषु्टयाई प्रततवेदन र 
शजम्मेवार तनकायले आवश्यक ठानेका अन्य कुराहरुको ववश्लषेण 
गरी तनकासा वा भकु्तानी गनुा पनेछ।  

(घ) अशन्तम वकथताको रकम तनकासा गदाा अशन्तम वकथता भन्दा 
अगातडका वकथतामा भएको कामको ववत्तीय तथा भौततक प्रगतत, 
अशन्तम वकथतामा भएको कामको प्रगतत, सम्बशन्धत प्राववतधकको 
तनररिण सवहतको पषु्ट्याएको प्रततवेदन, सावानशजक सनुवुाई 
प्रततवेदन, कायासम्पन्न एवं कायाथवीकृत प्रततवेदन हेरी शजम्मेवार 
तनकायले आवश्यक ठानेका अन्य कुराहरु समेतको ववश्लषेण गरी 
बजेटको पररतधतभत्र रही अको आतथाक वषालाई दावयत्व बाुँकी  
नरहने गरी तनकासा तथा भकु्तानी गनुापनेछ। 
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(४) अनदुान रकमको अशन्तम वकथता भकु्तानी पूवा, नगरपातलकाको 
हकमा सम्बशन्धत वडाको र गाउुँपातलकाको हकमा सम्बशन्धत पातलकाको 
तसफाररस पेश भएको हनुपुनेछ।  

(५) अनदुान रकम तनकासा तथा भकु्तानी प्रवक्रया बजेटको 
पररतधतभत्र रही यस मागादशान बमोशजम थवीकृत कायाववतध अनसुार हनुेछ। 

13. लेखा तथा लेखापररिणाः (1) आतथाक कारोवारको लेखा प्रचतलत लेखा 
प्रणाली अनसुार हनुछे । 

  (2) उपदफा (1) अनसुारको लेखाको  मातसक, चौमातसक, 
अधावावषाक, वावषाक ववतरण र लेखापररिणको प्रततवेदन सम्बशन्धत 
तनकायमा उपलब्ध गराउने शजम्मेवारी सम्बशन्धत मन्त्रालयको हनुेछ । 

  (3) अनदुान खचाको लेखापररिण गने, गराउन े शजम्मेवारी 
सम्बशन्धत ववषयगत मन्त्रालयको हनुेछ। 

  (4) अनदुानग्राहीले समेत प्राप्त अनदुानसुँग सम्बशन्धत आतथाक 
कारोबारको लेखा राख्न ुपनेछ। 

  (5) अनदुानग्राहीले राखेको लेखा मन्त्रालय वा सतमततले 
जनुसकैु बखत पतन तनरीिण गना सक्नेछ । 

14. अनगुमन तथा मूल्याङ्कनाः (1) अनदुान रकमबाट संचालन हनुे कायाक्रम 
पारदशी र प्रभावकारी रुपमा भए नभएको सम्बन्धमा सम्बशन्धत मन्त्रालय 
वा तनकायले कशम्तमा दै्वमातसक र समन्वय सतमततले चौमातसक रुपमा 
अनगुमन गनुा पनेछ । 
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2) समन्वय  सतमततले आफूले गरेको अनगुमनको प्रततवेदन 
मखु्यमन्त्री समि पेश गनुापनेछ । 

3) अनदुान रकमबाट सञ्चालन भएको कायाक्रम प्रभावकारी एवं 
ददगो रुपमा सञ्चालन भए नभएको सम्बन्धमा सम्बशन्धत मन्त्रीको 
अध्यितामा बथन े बैठकमा कम्तीमा दै्वमातसक रुपमा र मखु्यमन्त्रीको 
अध्यितामा बथने बैठकमा चौमातसक रुपमा समीिा गनुापनेछ। 

पररच्छेद - 5 

ववववध 

15. अनदुानग्राहीको काम र कताव्याः (1) अनदुानग्राहीको काम र कताव्य देहाय 
बमोशजम हनुेछाः 

(क) जनु कायाक्रमका लातग अनदुान तलएको हो सोही 
कायाक्रममा अनदुान रकम खचा गने,  

(ख) अनदुानग्राहीले अनदुानबाट सञ्चातलत हनु े
कायाक्रम/आयोजनाको  वववरण समेवटएको सूचना 
पाटी कायाक्रम संचालन गने तनकायले तोके बमोशजम 
कायाक्रम/आयोजना थथलमा राख्न ेव्यवथथा तमलाउन े

(ग) सम्पन्न काम र खचाको प्रततवेदन अनसूुची-2 को 
ढाुँचामा चौमातसक रुपमा मन्त्रालयमा पठाउन ुपने, 

(घ) खचाको तमतव्यवयता तथा अनदुानको पूणा सदपुयोगका 
लातग प्रभावकारी आन्तररक तनयन्त्रण प्रणाली 
अपनाउनपुने, कायाक्रम सञ्चालन गदाा कामको गणुथतर 
र नततजा सतुनशित हनुपुने, 

(ङ) खचा प्रवक्रया प्रचतलत सावाजतनक खररद ऐन, 
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तनयमावली र प्रदेश सावाजतनक खररद तनयमावली 
बमोशजम हनुपुने, 

(च) आयोजनाको सम्बन्धमा सावाजतनक जानकारी एवं 
पारदशशाता कायम गना मन्त्रालयले वा तनकायले 
तोकेबमोशजम सावाजतनक सनुवुाई गराउन ुपने, 

(छ) सम्झौता बमोशजमको काम तोवकएको अवतधतभत्र 
सम्पन्न गनुापने। 

2) अनदुानग्राहीको कारणबाट कायासम्पन्न नभई हानीनोक्सानी 
भएमा त्यसको सम्पूणा शजम्मेवारी अनदुानग्राहीको हनुेछ। 

3) पूवााधारको तनमााण र वथत ुखरीदसम्बन्धी कामको लातग नगद 
अनदुान प्रदान गररने कायाक्रम/आयोजना का हकमा कायासम्पन्न एवं 
कायाथवीकार भर्सकेपछी कमजोर गणुथतरका कारणले ववग्र े वा भत्केमा 
ममातसम्भार पनुतनमााण, पनुआपूतता गने दावयत्व प्रचतलत कानून बमोशजम 
सम्बशन्धत अनदुानग्राहीको हनुेछ । 

4) अनदुानग्राहीले अनसूुची -3 अनसुारको प्रततबद्धता गनुापनेछ। 

16. अनदुानग्राहीले परुा गनुापने मापदण्डाः अनदुानग्राहीले अनसूुची-4 मा उल्लेख 
भए बमोशजमका न्यूनतम मापदण्ड परुा गनुापनेछ । 

17. मन्त्रालय वा तनकायले पालना गनुापनेाः मन्त्रालय वा तनकायले पालन गनुापने 
काया देहाय बमोशजम हनुेछाः 
(क) प्रचतलत कानून अनसुार कायाक्रम सञ्चालन भए नभएको सतुनशित 

गने, 
(ख) अनदुानको लातग छुयाईएको रकम प्रचतलत कानून अनसुार खचा 
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गने, गराउने र लेखा राख् ने, 
(ग) मन्त्रालयले अनसूुशच-२ को ढाुँचामा तनयतमत प्रगतत प्रततवेदन आतथाक 

मातमला तथा योजना मन्त्रालय र मखु्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को 
कायाालयमा पठाउने, 

(घ) प्रचतलत तनयमानसुार आन्तररक तथा अशन्तम लेखापररिण गराई 
तनयतमत प्रततवेदन गने, 

(ङ) प्रदेश सरकारले समय समयमा ददएको तनदेशनको पालना गने । 
(च) प्रचतलत कानून बमोशजम पालना गनुापने अन्य ववषय पालना गने।  

18. जवाफदेहीता तथा शजम्मेवारीाः (1) अनदुान रकम खचाको समवष्टगत 
जवाफदेवहता तथा शजम्मेवारी प्रचतलत कानून बमोशजम सम्बशन्धत लेखा 
उत्तरदायी अतधकारीमा रहनछे । 

(2) अनदुान रकम खचा गने तनकायको प्रमखु त्यथता कायाक्रममा 
भएको रकम खचाका सम्बन्धमा शजम्मेवार हनुेछ। 

19. समन्वय र सहकायााः सम्बशन्धत मन्त्रालय वा अनदुानग्राहीले अनदुानबाट 
संचालन गररने कायाक्रम सम्भव भएसम्म नेपाल सरकार र थथानीय 
तहसुँगको समन्वय र सहकायामा गनुापनेछ। 

20. परुथकार, सम्मान तथा असलुी : (1) अनदुान रकम शता अनरुुपका िेत्रमा 
प्रयोग गने, कम लागतमा गणुथतरीय काया सम्पादन गने, तनयतमत प्रततवेदन 
गने, समय अगावै काया सम्पादन गने तनकायका उत्कृष्ट शजम्मेवार 
प्रमखुलाई सतमततको तसफाररसको आधारमा प्रदेश सरकारले सम्मान गना 
सक्नेछ। 

(2) अनदुान रकमको सही सदपुयोग नगने, तोवकएको िेत्रमा 
प्रयोग नगने अनदुानग्राहीको बाुँकी अनदुान रोक्का गने र भकु्तानी भर्सकेको 
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अनदुान असलु गने तथा अन्य अनदुानबाट कट्टा गररनेछ। साथै यसरी 
असलु तथा कट्टा गदाा समेत असलुी नभएमा प्रचतलत कानून बमोशजम 
हनुेछ।  

(३) उपदफा (2) बमोशजमका अनदुानग्राहीका शजम्मेवार प्रमखुको 
नाम नामेसी वववरण समेत सावाजतनक गररनछे। 

21. प्राववतधक जाुँचपास गनुापने:  यस मागादशान बमोशजम संचालन हनु े
अनदुानका कायाक्रम संचालन गने शजम्मेवार तनकायले प्रचतलत कानून 
बमोशजम प्राववतधक जाुँचपास हनुपुने आयोजना तथा कायाक्रमको योग्यता 
पगेुका प्राववतधकबाट जाुँचपास गराउन ुपनेछ। 

22.  वहसाब फरफारक गनुापने: कायाक्रम संचालन गने तनकायले प्रत्येक आतथाक 
वषाको अन्त्यमा अनदुानमा संचालन हनुे कायाक्रमको हरवहसाब फरफारक 
गनुापनेछ।  

23.  बाधा अडकाउ फुकाउनाेः यस मागादशान कायाान्यवन गना कुनै बाधा 
अडकाउ परेमा प्रदेश सरकारले बाधा अडकाउ फुकाउन ेआदेश जारी गना 
सक्नेछ । 

24. बचाउाः यस मागादशानमा उल्लेख भएका कुराहरु यसै मागादशान बमोशजम र 
यस मागादशानमा उल्लेख नभएका ववषयहरु प्रचतलत कानून बमोशजम हनुेछ । 
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अनसुचुी – 1 

(दफा ६ सुँग सम्बशन्धत) 
कायाक्रम ..............को अनदुानको लातग पेश गने तनवेदनको नमनुा ढाुँचा 

तमतताः.................. 
श्री............................... 
............................. 
........................। 

 

तबषयाः अनदुान उपलब्ध गरार्ददनहनु । 

 प्रथततु तबषयमा त्यस मन्त्रालय/तनकाय बाट तमतत.................मा 
प्रकाशशत सूचना अनसुार संचालन हनु लागेको कायाक्रमको उद्देश्य, लागत, 
समयावतध, लाभाशन्वत जनसंख्या लगायतको वववरण तपतसलमा उल्लेख गररएको 
छ । कायाक्रम संचालन गना बजेट आवश्यक परेको हुुँदा अनदुान उपलब्ध 
गराईददनहनु अनरुोध गदाछौ । 

तपतसलाः 
अनदुानग्राहीको नामाः 
ठेगानााः 
कायाक्रमको नामाः 
कायाक्रमको उद्दशे्याः 
अनदुान रकम आवश्यक पने कारणाः 
संचालन हनुे कायाक्रम नयाुँ वा क्रमागत के हो (क्रमागत भए गत आ.व. 
सम्मको लेखापररिण प्रततवेदन समावेश गने)- 
अनदुान रकम आवशयक पने भनी सम्बद्ध सतमततको तनणाय तथा तसफाररसाः 
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कायाक्रम संचालन गना लाग्न ेकूल लागत (प्रमाशणत लागत अनमुान सवहत) 
कायाक्रम सम्पन्न गना लाग्ने समयाः 
कायाक्रम संचालन गने कायायोजनााः 
कायाक्रमबाट लाभशन्वत संभाव्य जनसंख्यााः 

अनदुानग्राही तनकायको प्रमखु 

नाम थराः 
पदाः 
हथतािर: 
छाप: 

 

द्रष्टव्य: कायाक्रमको प्रकृतत अनसुार यस ढाुँचालाई आधार मानी मन्त्रालयले 
तनवेदनको ढाुँचा तयार गना सक्नेछ । 
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अनसुचुी - २ 

(दफा 1७ को खण्ड (ग) संग सम्बशन्धत) 
प्रगतत प्रततवेदन ढाुँचा 

कायाक्रमको नामाः 
अनदुान प्रदान गने तनकायको नाम: 
अनदुानग्राही तनकायको नाम: 
कायाक्रम संचालन अवतधाः 
कायाक्रममा अन्य कुनै साझेदार तनकाय भएमा    

नाम:    साझेदारीको रकम:  

क्र. 
स. 

कृया 
कलाप 

अनदुान 
रकम 
रु. 

लक्ष्य (ईकाई) प्रगतत प्रततशत लक्ष्य 
अनसुार 
प्रगतत हनु 
नसकेको 
भए कारण 

मातसक/ 
चौमातसक/ 
अधावावषाक/ 
बावषाक/ 
अन्य 

कैवफयत 

भौततक ववशत्तय भौततक ववत्तीय    

          
 

कायाक्रम प्रमखु 

दथतखताः 
नामाः 
पदाः 
 

द्रष्टव्य: कायाक्रमको प्रकृतत अनसुार यस ढाुँचालाई आधार मानी मन्त्रालयले प्रगतत 
प्रततवेदनको ढाुँचा तयार गना सक्नेछ । 
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अनसूुची - 3 

(दफा 1५ को उपदफा (४) सुँग सम्बशन्धत) 
प्रततवद्धता पत्र 

...................मन्त्रालय/कायाालयको तमतत......................मा प्रकाशशत सूचना 
अनसुार ...........कायाक्रममा सहभातगताको लातग र्च्छुक भई सोको कायायोजना 
सवहतको आवेदन पेश गरेकोका छु/छौ । उक्त कायाक्रममा छनौट भएमा 
कायायोजनामा उल्लेख भए बमोशजमको काया गनेछु/छौ र ........ बषा सम्म 
तनरन्तरता ददनेछु/छौ ।कायायोजना अनसुारको काया नगरेमा वा तोवकएको 
अवतध अगाबै सो कायाहरु बन्द गरेमा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान रकम 
प्रचतलत ब्याजसवहत वफताा गने प्रततवद्धता व्यक्त गदाछु/छौ । संचातलत 
वक्रयाकपालबाट वातावरणलाई नकारात्मक असर नप¥ुयाउन े  व्यहोरा तथा 
प्रततवद्धता समेत व्यक्त गदाछु/छौ । यसमा लेशखए बमोशजम नगरे प्रचतलत 
कानून बमोशजम सहलुा/बझुाउुँला । 

अनदुानग्राहीको तफा बाट 

नामाः 
पदाः 
संथथाको नामाः    

ठेगानााः 
सम्पका  नाः  
दथतखताः 
तमतताः 
छापाः 
द्रष्टव्य: यस ढाुँचामा उल्लेशखत ववषयहरु बाहेक थप कुनै ववषयमा प्रततबद्धता 
जनाउन आवश्यक ठानमेा मन्त्रालयले उक्त ववषय थप गना सक्नेछ।    

दायाुँ बायाुँ 
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अनसुचुी – 4 

(दफा 1६ सुँग सम्बशन्धत) 
अनदुानग्राहीले पूरा गनुापने न्यूनतम मापदण्ड 

 

1. संथथाको हकमा नेपालको प्रचतलत कानून अनसुार संथथा दताा गरेको हनुपुने 
र नेपाली नागररकबाट संचातलत संथथा हनुपुने। 

2. राजतनततक ववचारबाट तटथथ संथथा हनुपुने ।  
3. प्रचतलत कानून बमोशजम थथायी लेखा नंबर (PAN) वा VAT मा दताा हनु ु

पने भएमा सो भएको संथथा हनुपुने । 
4. कुनै काया गनाको लातग छुटै्ट तनकायको अनमुतत आवश्यक पने भएमा 

सम्बशन्धत तनकायबाट उक्त अनमुतत प्राप्त गरेको हनुपुने । 
5. प्रचतलत कानून बमोशजम कालो सूचीमा परेको हनु नहनुे । 
6. संथथाको नवीकरण र करचकु्ता अद्यावतधक प्रमाणपत्र पेश गनुापने । 
7. कामको प्रकृतत अनसुार मन्त्रालय/तनकायले थप मापदण्ड तोक्न सक्नछे । 

 

द्रष्टव्य: कायाक्रमको प्रकृतत अनसुार यस ढाुँचालाई आधार मानी अनदुानग्राहीले 
परुा गनुापने ववथततृ ढाुँचा सवहतको आधार र मापदण्ड मन्त्रालयले तयार गना 
सक्नेछ।  

 

 

आज्ञाले, 
टेकनारायण पाण्डे 

सशचव 

२२ 

 

प्रकाशनाः प्रदेश नं. ५, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय  


