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चरचचत्र तथा वतृ्तचचत्र उत्ऩादनका रागग अनदुान सम्फन्धी गनदेचिका, 2076 

प्रस्तावना् प्रदेि गबत्रका आगथिक, साभाचजक, साॊस्कृगतक, धागभिक, ऐगतहागसक, बौगोगरक, ऩमिटन 
रगामतका ववषमवस्त ु सभेटेय चरचचत्र तथा वृत्तचचत्र गनभािण गयी प्रचाय प्रसाय य प्रवर्द्िनका रागग 
सम्फचन्धत सॊस्थाराई अनदुान प्रदान गने कामिराइि व्मवचस्थत य गनमगभत गने उदे्दश्मरे अनदुान 
व्मवस्थाऩन एकीकृत भागिदििन, २०७६ अनरुूऩ आन्तरयक भागभरा तथा कानून भन्त्रारमरे मो 
गनदेचिका फनाएको छ । 

प्रायचम्बक 

1. सॊचऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस गनदेचिकाको नाभ "चरचचत्र तथा वतृ्तचचत्र उत्ऩादनका रागग 
अनदुान सम्फन्धी गनदेचिका, 2076" यहेको छ । 

(२)  मो गनदेचिका तरुुन्त प्रायम्ब हनेुछ । 

(३) मो गनदेचिका प्रदेि नॊ. ५ बय राग ुहनेुछ ।  

2.  ऩरयबाषा् (1) ववषम वा प्रसॊगरे अको अथि नरागेभा मस गनदेचिकाभा, 

(क) "भन्त्रारम" बन्नारे आन्तरयक भागभरा तथा कानून भन्त्रारम सम्झनऩुछि । 

(ख) "चरचचत्र" बन्नारे आगथिक, साभाचजक, साॊस्कृगतक, धागभिक, ऐगतहागसक, बौगोगरक, 
ऩमिटन रगामतका ऺेत्रभा फनेको चरामभान चचत्र सम्झनऩुछि ।  

(ग) "फृत्तचचत्र" बन्नारे आगथिक, साभाचजक, साॊस्कृगतक, धागभिक, ऐगतहागसक, बौगोगरक, ऩमिटन 
रगामतका वस्तसुॉग सम्फचन्धत यहेय सो ववषमराई तथ्मऩयक रूऩभा गनभािण गरयएको 
चरामभान चचत्रराई सम्झनऩुछि । 

(घ) "सचचव" बन्नारे आन्तरयक भागभरा तथा कानून भन्त्रारमको सचचवराई सम्झनऩुछि । 

3. उद्दशे्म् सॊघ सॊस्थाराई अनदुान प्रदान गने कामिराइि व्मवचस्थत य गनमगभत गने । 

4. चरचचत्र तथा वतृ्तचचत्र उत्ऩादन सम्फन्धी प्रस्ताव भाग गने् (1) चरचचत्र तथा फृत्तचचत्र उत्ऩादन 
गनिका रागग भन्त्रारमरे १५ ददने सूचना प्रकाचित गयी चरचचत्र तथा वृत्तचचत्र उत्ऩादनसॉग 
सम्फचन्धत सॊघ सॊस्थाहरुफाट दययेट सवहतको चिरफन्दी प्रस्ताव भाग गनेछ, 

(2) उऩदपा (1) फभोचजभको सूचना अनसुाय ऩेि बएका प्रस्ताव १५ ददने म्माद 
सभाप्त बएको  बोगरऩल्ट खोगरने छ । 

(३) गनधािरयत चरचचत्र तथा वृत्तचचत्र उत्ऩादन गनि दपा ५ फभोचजभको कागजात य 
दपा 10 फभोचजभको भाऩदण्डका आधायभा सॊघ सॊस्थाहरुराई छनौट गयी सो को सूचना मस 
भन्त्रारमको वेफसाइटभा प्रकािन गरयनेछ । 
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५. प्रस्ताव ऩेि गने सॊघ सॊस्थाहरुरे ऩेि गनुिऩने कागजातहरु् (1) सॊघ सॊस्थाहरुरे चरचचत्र तथा 
वृत्तचचत्र उत्ऩादन गनि प्रस्ताव ऩेि गदाि गनम्न मोग्मता ऩयुा गयेको हनुऩुनेछ । 

(क) दताि प्रभाणऩत्र 

(ख) नववकयण गयेको प्रभाणऩत्र 

(ग) कयचकु्ता गयेको प्रभाणऩत्र 

(घ) रेखा ऩरयऺण प्रगतवदेन 

(ङ) वतिभान कामि सगभगतको गनणिम 

(2) मोग्मता सम्फन्धी अचन्तभ गनणिम छनौट सगभगतरे गनेछ । 

६. गनदेिक सगभगतको गठन् सम्झौता फभोचजभ चरचचत्र तथा वतृ्तचचत्र उत्ऩादनको अनगुभन/ 
भूल्माङ्कन तथा आवश्मक गनदेिन गनि गनम्नानसुायको सगभगत गठन गरयने छ । 

(क) भन्त्री, आन्तरयक भागभरा तथा कानून भन्त्रारम - सॊमोजक 

(ख) सचचव, भखु्मभन्त्री तथा भचन्त्रऩरयषद्को कामािरम - सदस्म 

(ग) सचचव, आन्तरयक भागभरा तथा कानून भन्त्रारम - सदस्म 

(घ) प्रभखु, प्रिासन तथा मोजना भहािाखा - सदस्म            

(ङ) प्रभखु, सयुऺा सभन्वम भहािाखा    - सदस्म-सचचव 

 

७. गनदेिक सगभगतको काभ, कतिव्म य अगधकाय् गनदेिक सगभगतको काभ, कतिव्म य अगधकाय 
देहाम फभोचजभ हनेुछ्-  

(क)  भूल्माङ्कन तथा गसपारयस सगभगतको गसपारयसका आधायभा प्रस्ताव स्वीकृत गने, 
(ख)  भूल्माङ्कन तथा गसपारयस सगभगतराई आवश्मक गनदेिन प्रदान गने, 
(ग)  छनौट बएका सॊघ सॊस्थाहरुको अनगुभन भलु्माॊकन गने, 
(घ)  सम्झौता अनसुाय काभ बए नबएको ववषमभा अनगुभन गयी सभम सभमभा गनदेिन ददन 

सक्ने छ । सम्फचन्धत सॊघ सॊस्थाहरुरे उक्त गनदेिनको अगनवामि रुऩभा ऩारना 
गनुिऩनेछ । 

 

८. भूल्माङ्कन तथा गसपारयस सगभगतको गठन य सॊचारन् (१) प्रदेि गबत्रका सॊघसॊस्थाहरुफाट प्राप्त 
बएको प्रस्तावका आधायभा चरचचत्र तथा वृत्तचचत्र उत्ऩादन गनि मोग्मता, दययेट, ऺभताका 
आधायभा दपा 10 फभोचजभका भाऩदण्ड ऩयुा गयेका सॊघ सॊस्था भूल्माङ्कन तथा गसपारयस गनि 
गनम्नानसुायको सगभगत यहनेछ्÷ 

क) प्रभखु, सयुऺा सभन्वम भहािाखा            - सॊमोजक 

ख) प्रभखु, प्रिासन तथा मोजना भहािाखा             - सदस्म 

ग) प्रभखु, आगथिक प्रिासन िाखा                   - सदस्म 

घ) अगधकृत प्रगतगनगध, आगथिक भागभरा तथा मोजना भन्त्रारम   - सदस्म 

ङ) प्रभखु, सचुना सभन्वम तथा प्रसायण िाखा         - सदस्म-सचचव 
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(2) उऩदपा (१) फभोचजभ गदठत सगभगतरे आवश्मक ठानेभा ववषमसॊग 
सम्फचन्धत फढीभा तीन जनाराइि सगभगतको फैठकभा आभन्त्रण गनि सक्नेछ । 

९. भूल्माङ्कन तथा गसपारयस सगभगतको काभ, कतिव्म य अगधकाय् भूल्माङ्कन तथा गसपारयस सगभगतका 
काभ, कतिव्म य अगधकाय देहाम फभोचजभ हनेुछन:्- 
(क) गनचित भाऩदण्ड गनधाियण गयी चरचचत्र तथा वतृ्तचचत्र उत्ऩादनका रागग आवश्मक सॊस्था 

छनौट गयी गनदेिक सगभगत सभऺ गसपारयस गने, 
(ख) आगथिक वषिको अन्त्मभा प्रगतवेदन तमाय गरय गनदेिक सगभगत सभऺ ऩेि गने । 

१०. चरचचत्र तथा वतृ्तचचत्र उत्ऩादन गनि सॊस्था छनौट गने आधाय् चरचचत्र तथा फतृ्तचचत्र उत्ऩादन 
गने सॊस्थाको छनौट देहामको आधायभा गरयने छ:- 
(क) उत्ऩादन गने सॊस्थाको प्राववगधक ऺभता य अनबुव, 
(ख) उत्ऩादन गने ववषम सवहतको चरचचत्र वा वतृ्तचचत्रको प्रस्ताव, 
(ग) दययेट सवहतको आगथिक प्रस्ताव, 
(घ) चरचचत्र तथा वतृ्तचचत्र उत्ऩादन गयेको वववयण (अचन्तभ ३ वषिभा) । 

1१. सम्झौता गने् (1) चरचचत्र तथा वृत्तचचत्र उत्ऩादन गनि छनौट बएका सॊघसॊस्था य भन्त्रारम 
फीच गनचित सभमका रागग अनसुचुी-1 को ढाॉचाभा सम्झौता गरयनेछ। 

(2) सयकायी स्वागभत्वभा यहेका साविजगनक गनकामसॉग उत्ऩादन य प्रसायण सम्फन्धी 
सेवा खरयद गदाि साविजगनक खरयद ऐन, 2063 को दपा 41 को उऩदपा 1 को खण्ड (घ१) 
तथा साविजगनक खरयद गनमभावरी 2064 को गनमभ 85 को उऩगनमभ 5(क) को व्मवस्था 
फभोचजभ सोझै खरयद गनि सवकने छ । 

1२. सम्झौता यर्द् गनि सवकने् सम्झौता फभोचजभ सॊघसॊस्थारे चरचचत्र तथा वृत्तचचत्र उत्ऩादन नगयेभा 
भन्त्रारमरे सम्झौता यर्द् गनि सक्नेछ य सम्झौता फभोचजभको अनदुान बकु्तानी गरइसकेको बए 
सयकायी फाॉकी सयह असरुउऩय गरयनेछ । त्मस्ता सॊघ सॊस्थाराई आवश्मक कायवाहीका रागग 
सम्फचन्धत गनकाम सभऺ ऩत्राचाय गरयनेछ । 

1३. यकभ बकु्तानी य कामिप्रगगत वववयण सम्फन्धी व्मवस्था् (1) सम्झौता बएऩगछ सरुुभा फवढभा 33 
प्रगतित ऩेश्की स्वरुऩ ददन सवकनेछ ।सो ऩिात कामिसम्ऩादनको प्रगगतको आधायभा दोस्रो 
वकस्ता वाऩत ऩवहरो वकस्ताको ऩेश्की यकभ पर्छ्यौट गरय गफर फभोचजभ फवढभा थऩ ४० 
प्रगतित यकभ बकु्तानी गरयनेछ ।कामिसम्ऩन्न बई सम्ऩणुि ववर बयऩाईहरु तथा प्रगतवेदन 
भन्त्रारमभा ऩेि बएऩगछ गफर य सम्झौता फभोचजभ अचन्तभ गफरको यकभ बकु्तानी गरयनेछ । 
सम्ऩणुि यकभ ऩेश्की सवहत फवढभा 3 वकस्ताभा बकु्तानी गरयनेछ । 

(2) सॊघ सॊस्थारे आपुरे उत्ऩादन गयेको अगडमो/गबगडमो साभाग्री सवहत कामिप्रगगत 
प्रगतवेदन भूल्माङ्कन तथा गसपारयस सगभगत सभऺ ऩेि गनुिऩनेछ । 
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(3) भूल्माङ्कन तथा गसपारयस सगभगतरे कामिसम्ऩन्न बएऩिात सॊघ सॊस्थाहरुफाट 
चरचचत्र तथा फृत्तचचत्र उत्ऩादन बएको प्रगतवेदन गनदेिक सगभगत सभऺ ऩेि गनुिऩनेछ । 

(4) यकभ गनकासा तथा बकु्तानी सम्फन्धी अन्म व्मवस्था साविजगनक खरयद ऐन, 
2063 तथा साविजगनक खरयद गनमभावरी, 2064 फभोचजभ हनेुछ । 

14. प्रचगरत कानून फभोचजभ हनेु् मस गनदेचिकाभा उल्रेख बएको ववषमको हकभा मसै फभोचजभ य 
अन्म कुयाको हकभा प्रचगरत कानून फभोचजभ हनेुछ । 

15. सॊिोधन् भन्त्रारमरे आगथिक भागभरा तथा मोजना भन्त्रारमको ऩयाभिि गरई आवश्मकता 
अनसुाय मो गनदेचिका सॊिोधन गनि सक्नेछ । 
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अनसुचुी-1 

दपा 11 को उऩदपा (1) सॉग सम्फचन्धत 

प्रदेि सयकाय 
प्रदेि नॊ. 5 

आन्तरयक भागभरा तथा कानून भन्त्रारम, फटुवर 

               य 
.......................................................................... 

 

गफच बएको सम्झौता ऩत्र 

 

हाभी मस सम्झौता अन्तगित दईु ऩऺ प्रदेि सयकाय, प्रदेि नॊ. 5 आन्तरयक भागभरा तथा कानून 
भन्त्रारम फटुवर, नेऩार(मस ऩगछ प्रथभ ऩऺ बगनएको) य ...............................................(मस 
ऩगछ दितीम ऩऺ बगनएको) का गफचभा .........................................................कामिक्रभ गनिका 
रागग प्रथभ ऩऺको गनणिमानसुाय गनम्नानसुायको ितिहरुको अगधनभा यवह दवुै ऩऺको भञु्जयीरे मो 
सम्झौता ऩत्रभा हस्ताऺय गरय 1/1 प्रगत गरम//ददम/ । 

 

1. अनदुानफाट दितीम ऩऺरे चार ुआ.व. गबतै्र चरचचत्र तथा वतृ्तचचत्र उत्ऩादन गनुिऩनेछ, प्रगगत 
वववयण सभम सभमभा भन्त्रारमराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । । 

2.  चरचचत्र तथा वतृ्तचचत्र उत्ऩादन बएऩगछ खचिको वववयण तथा उऩरचब्ध सवहतको कामि प्रगगत 
प्रगतवेदन प्रथभ ऩऺराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

3.  उत्ऩाददत साभाग्रीको सवािगधकाय प्रथभ ऩऺ य दितीम ऩऺभा गनवहत हनेु छ। प्रथभ ऩऺराई 
दिगतम ऩऺरे उत्ऩाददत साभाग्री उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

4. प्रथभ ऩऺरे .....................................उत्ऩादन गये फाऩत रु...............................यकभ 
दितीम ऩऺराई उऩरब्ध गयाउने छ । 

5. दितीम ऩऺरे उत्ऩादन गयेको प्रभाण ऩगु्ने आवश्मक साभाग्री य कागजात ऩेि गरय बकु्तानीका 
रागग गनवेदन भन्त्रामभा ऩेि गनुिऩनेछ । 

6. दितीम ऩऺरे प्रचगरत कानून फभोचजभ आम व्ममको रेखा याख्नऩुनेछ । प्रचगरत कानून 
फभोचजभ स्वीकृत रेखाऩरयऺकफाट रेखाऩरयऺण गयाई सो को रेखाऩरयऺण प्रगतवेदन 
भन्त्रारमराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

7. सम्झौता गरयए फभोचजभको कामिक्रभभा अनदुान यकभ खचि नगरयए वा अनदुान यकभ दरुुऩमोग 
बएको अवस्थाभा त्मसको चजम्भेवायी अनदुान गरने सॊस्था य सॊस्थाका ऩदागधकायीको हनेुछ । 

8. मो सम्झौताऩत्रभा रेचखएका कुयाहरु मसै फभोचजभ हनेुछ य अन्म ववषमभा कुनै वववाद बएभा 
आऩसी सभझदायीभा वववादको टुङ्गो रगाइने छ । सभझदायी कामभ हनु नसके प्रचगरत कानून 
फभोचजभ हनेुछ । 
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9. सम्झौताको अवगध गभगत.................................देचख ......................................... सम्भ 
कामभ यहनेछ । आवश्मक ऩयेभा आऩसी सहभगतभा नववकयण गनि सवकनेछ । 

10. अनदुानको उऩमोग य खचि गदाि साविजगनक खरयद ऐन 2063 य साविजगनक खरयद गनमभावरी 
2064 फभोचजभको प्रकृमा ऩयुा गनुिऩनेछ । 

 
प्रथभ ऩऺको तपि फाट                           दितीम ऩऺको तपि फाट 

 

 

हस्ताऺय     हस्ताऺय                       
नाभ्                                 नाभ् 
ऩद्      ऩद्                                                           
 

साऺी साऺी  

1.                                  1. 
2. 2.      

 

 

 

 

 

 

 

                          
                            

गभगत 2076 सार ..........भवहना........गते..................योज िबुभ ्। 

 


