प्रदे श सशर्त अनद
ु ान सम्बन्धी कार्तविधध, २०७५
प्रस्र्ािना : प्रदे श वित्तीय हस्तान्तरण व्यिस्थापन ऐन, २०७५ को दफा 5 को उपदफा (२) बमोजिम सशतत
अनद
ु ान प्रदान गनत प्रदे श सरकारले यो कायतविधि बनाएको छ।
परिच्छे द–१
प्रािम्भ
१.

संक्षिप्र् नाम ि प्रािम्भ : (१) यस कायतविधिको नाम "प्रदे श सशतत अनद
ु ान सम्बन्िी कायतविधि, २०७५"
रहे को छ।
(२) यो कायतविधि तरु
ु न्त प्रारम्भ हुनेछ।

२.

परिभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथत नलागेमा यस कायतविधिमा ;
(क)

“ऐन” भन्नाले प्रदे श वित्तीय हस्तान्तरण व्यिस्थापन ऐन, २०७५ सम्झनु पछत ।

(ख)

“मन्रालय” भन्नाले प्रदे श आधथतक माममला तथा योिना मन्रालय सम्झनप
ु छत ।

(ग)

“प्रदे श” भन्नाले प्रदे श नं. २ लाई सम्झनु पछत ।

(घ)

“स्थानीय तह” भन्नाले गाउँ पामलका, नगरपामलका, उपमहानगरपामलका र
महानगरपामलका सम्झनप
ु छत ।

(ङ)

“सशतत अनद
ु ान” भन्नाले प्रदे श वित्तीय हस्तान्तरण व्यिस्थापन ऐन, २०७५ को दफा
५बमोजिमको अनद
ु ान सम्झनु पछत ।

3.

सशर्त अनद
ु ान प्रदान गरिने िेत्र : प्रदे श सरकारले दे हायका कुनै क्षेर, योिना तथा कायतक्रमको लाधग
स्थानीय तहहरुलाई सशतत अनद
ु ान प्रदान गनत सक्नेछ :(क)

पि
ू ातिार विकासका लाधग सञ्चालन गररने योिना तथा कायतक्रमहरु,

(ख)

स्थानीय तहको शैक्षक्षक विकासको लाधग सञ्चालन गररने शैक्षक्षक योिना तथा
कायतक्रमहरु,

(ग)

आिारभत
ू स्िास््य सेिा सम्बन्िी योिना तथा कायतक्रमहरु,

(घ)

स्थानीय तहको सन्तमु लत विकासका लाधग सञ्चामलत योिना तथा कायतक्रमहरु,

(ङ)

आधथतक सामाजिक िा अन्य कुनै प्रकारको विभेद न्यनू नकरण गनतको लाधग
सञ्चामलत योिना तथा कायतक्रमहरु

(च)
४.

िनतालाई पर्ु याउनप
ु ने सेिा सम्बन्िी विविि कायतक्रमहरु,

सशर्त अनद
ु ान प्रदान नहुने िेत्र : दफा ३ मा िन
ु सक
ु ै कुरा लेखेको भएता पनन दे हायका प्रकृनतका
योिना तथा कायतक्रमका लाधग सशतत अनद
ु ान उपलव्ि गराइने छै नः-
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रािनीनतक दल विशेषको खास उद्दे श्य परु ा हुने रािनीनतक प्रकृनतका तथा िाममतक

(क)

उद्दे श्य परु ा हुने प्रकृनतका योिना तथा कायतक्रमहरु,
(ख)

तलब, भत्ता, मसलन्द,ममतत सम्भार,परामशत सेिा लगायतका प्रशासननक खचत तथा
ऋण भक्
ु तानीका योिना तथा कायतक्रमहरु,

(ग)

विभेदमा परे का िगत, क्षेर तथा समद
ु ाय बाहे क सीममत िगत, व्यजक्तगत तथा
पाररिाररक रुपमा मार फाइदा पग्ु ने प्रकृनतका योिना तथा कायतक्रमहरु,

(घ)

राजरिय एकता, िाममतक, सांस्कृनतक तथा सामाजिक सद्भािमा खलल पग्ु ने
प्रकृनतका योिना तथा कायतक्रमहरु,

(ङ)

घाटा बिेट पनू तत गने स्रोतको रुपमा उपयोग गनत ,

(च)

िातािरण संरक्षणमा प्रनतकूल प्रभाि पने खालको योिना तथा कायतक्रमहरु,

(छ)

अन्य अनद
ु ान तथा स्रोतबाट संचालनमा रहे का आयोिनामा दोहोरो पने खालका
योिना तथा कायतक्रमहरु,

(ि)

कूल लागत गाउँ पामलका तथा नगरपामलकाको लाधग रु.25 लाख, उपमहानगरपामलका
तथा महानगरपामलकाको लाधग रु.१ करोड भन्दा कम भएका योिना तथा
कायतक्रमहरुको लाधग सशतत अनद
ु ान प्रदान गररने छै न।

५.

आर्ोजना र्था कार्तक्रम छनौट : (१) सशतत अनद
ु ानबाट स्थानीय तहमा संचालन गने आयोिना तथा
कायतक्रमको छनौट प्रदे श सरकारले ऐनको दफा 5 को उपदफा (१) बमोजिम आिश्यकता र औधचत्यको
आिारमा

पि
ू ातिार विकास, मशक्षा, स्िास््य, खानेपानी िस्ता आिारभत
ू सेिाको विकास र

आपनू ततसँग सम्बजन्ित विषयमा छनौट गनुत पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम योिना तथा कायतक्रमहरु पहहचान एिं छनौट गरी पेश गदात दे हायका
बबषयहरु अननिायत रुपमा खुलाउनु पनेछ :(क)

कायतक्रमको आिश्यकता र औधचत्यता,

(ख)

कायतक्रमको सम्पन्न गनत लाग्ने समय र लागत इजस्टमेट वििरण,

(ग)

कायतक्रमबाट लाभाजन्ित हुने िगत क्षेर समद
ु ाय र कूल लाभाजन्ित
िनसंख्याको अनप
ु ात,

(घ)

कायतक्रम सम्पन्न भए पनछ प्राप्त हुने सम्भाव्य मापन योग्य प्रनतफलको
वििरण,

(ङ) समय समयमा प्रदे श सरकारले तोकेका वििरणहरु
(३) उपदफा (१) िमोजिम योिना तथा कायतक्रम छनौट गदात स्थानीय तहको आफ्नै
स्रोत, समानीकरण अनद
ु ान तथा विशेष अनद
ु ानबाट संचामलत योिना तथा कायतक्रमहरु र
विगतमा सम्पन्न भएका अन्य योिना तथा कायतक्रमहरु सँग दोहोरो नपने गरी छनौट गनुत
पनेछ।
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(४) योिना तथा कायतक्रमको छनौट गदात त्यसको आिश्यकता, औधचत्यता, सो बाट
लाभाजन्ित सम्भाव्य िनसंख्या, सम्बजन्ित क्षेरका िनताको आयस्तर बद्
ू
ृ धि गने, आिारभत
आिश्यकता पररपनू तत गने, गररबी न्यन
त ामा मद्दत पग्ु ने र
ू ीकरण गनत सहयोग पग्ु ने, रोिगारी सि
ृ न
स्थानीय सीप, सािन र श्रोतको अधिकतम उपयोग हुने तथा सन्तमु लत विकासलाई टे िा पग्ु ने
ककमसमले छनौट गनुत पनेछ।
(५) मन्रालयले आफ्नो क्षेरको सन्तमु लत विकास तथा िनताको आिारभत
ू आिश्यकताको
पररपनू तत सँग सम्बजन्ित आयोिना तथा कायतक्रमहरु पहहचान एिं छनौट गरी प्रत्येक आधथतक िषतको
माघ मसान्त मभर अनस
ु च
ू ी -१ बमोजिमको ढाँचामा तयार गनप
ुत नेछ तर आधथतक बषत २०७५/०७६ को
लाधग यो उपदफा लागु हुनेछैन ।
(६) यस दफा बमोजिम छनौट भएका योिना तथा कायतक्रमहरुको िानकारी मन्रालयले
सम्िजन्ित स्थानीय तहमा हदनप
ु नेछ।
६.

बावषतक बजेटमा समािेश गनुत पने : स्थानीय तहले सशतत अनद
ु ानको माध्यमबाट कायातन्ियन गने
आयोिना तथा कायतक्रमलाई िावषतक बिेटमा समािेश गनुत पनेछ।

७.

अनद
ु ान िकम खर्त गने विधध ि प्रकृर्ा : (१) स्थानीय तहले सशतत अनद
ु ान िापत प्राप्त रकम खचत गदात
दे हायको प्रकृया अपनाउनु पनेछ :(क)

सशतत अनद
ु ान रकम िुन योिना तथा कायतक्रमको लाधग प्रदान भएको हो सोही
योिना तथा कायतक्रममा सो रकम खचत गनुत पनेछ।

(ख)

स्थानीय तहले प्राप्त गने सशतत अनद
ु ान बिेट तथा कायतक्रममा समािेश गरे र मार
खचत गनप
ुत नेछ।

(ग)

सशतत अनद
ु ान बापत प्राप्त रकम खचत गदात प्रदे श आधथतक कायतविधि ऐन,२०७४ तथा
साितिननक खररद ऐनको व्यिस्थाहरुको पण
ू त पालना गरी ममतव्ययी र पारदशी
तिरले गनुत पनेछ तर रकम खचत गदात उपभोक्ता सममनत माफतत खचत गनत पाईने छै न।

(घ) सशतत अनद
ु ान बापत प्राप्त रकम अन्यर खचत शीषतकहरुमा रकमान्तर गररने छै न।
(ङ)

सशतत अनद
ु ान बापत प्राप्त रकमबाट सञ्चचामलत आयोिना तथा कायतक्रम
तोककएको समयािधि मभर सम्पन्न गनुत पनेछ।

(च)

सशतत अनद
ु ानबाट संचामलत आयोिना तथा कायतक्रमको लाधग अनद
ु ान रकम
हस्तान्तरण गदात आयोिनाको कायत प्रगनतको आिारमा चौमामसक रुपमा गररनेछ।

(छ)

सशतत अनद
ु ानबाट प्राप्त रकमको समयमै आन्तररक र अजन्तम लेखा परीक्षण
गराउनु पनेछ।

(ि)

सशतत अनद
ु ानबाट हस्तान्तरण भएका आयोिना तथा कायतक्रमहरुको वित्तीय र
भौनतक प्रगनतको अनग
ु मन प्रदे शको विषयगत मन्रालयले समेत गनत सक्नेछ।
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(२) सशतत अनद
ु ानबाट संचालनमा रहे का योिना तथा कायतक्रमहरुबाट सो आयोिना लक्षक्षत
उद्दे श्य अनरु
ु प कायतक्रम सञ्चालन हुन नसकेमा मन्रालयले त्यस्तो अनद
ु ान बापत उपलव्ि गराएको
रकम आगामी आधथतक िषतहरुमा प्रदान गररने अन्य अनद
ु ान रकमबाट कट्टा गनत सक्ने छ।
(३) चालु आ.ि.मा कुनै मनामसि कारणले अनद
ु ान रकम खचत हुन नसकेमा खचत हुन बाँकी
रकम प्रदे श सजञ्चत कोषमा िम्मा गनुत पनेछ तथा सो को िानकारी मन्रालय र प्रदे श लेखा ननयन्रक
कायातलयलाई हदनु पनेछ ।
8.

िकमको ननकासााः (१) प्रदे श सरकारले स्थानीय तहको कुनै योिना तथा कायतक्रममा हस्तान्तरण हुने
सशतत अनद
ु ानको रकम चौमामसक रुपमा प्रदे श लेखा ननयन्रक कायातलय माफतत स्थानीय तहलाई
ननकासा हदनेछ ।
(2) स्थानीय तहले रकमको ननकासा माग गदात कायतक्रम िा योिना कायातन्ियनको अिधि,
वित्तीय तथा भैनतक प्रगनतको अिस्था र खचतको वििरण समेतका कुराहरु समािेश गरी प्रदे श लेखा
ननयन्रक कायातलयमा पेश गरे पनछ मार बाँकी ककस्ताको रकम ननकासा हदनेछ ।

9.

आर्ोजनाको समर्ािधध थप नहुने : सशतत अनद
ु ानबाट संचालनमा रहे का योिना तथा कायतक्रमहरु
तोककएको समयािधि मभर अननिायत रुपमा सम्पन्न गनुत पनेछ। तोककएको समयािधि मभर योिना
तथा कायतक्रमको कायत सम्पन्न नभएमा बाँकी कायतको लाधग रकम ननकासा हदइने छै न।

10.

आर्ोजनाको संर्ालन ि कार्ातन्िर्न : (१) योिना तथा कायतक्रम संचालन गदात सोको पारदमशतता, एिं
प्रभािकारी आन्तररक ननयन्रण प्रणालीमा िोड हदनु पनेछ।
(२) योिना तथा कायतक्रम संचालन गदात कामको गण
ु स्तरमा विशेष ध्यान पर्ु याउनु पनेछ।सो को
लाधग नागररक समाि एिं लाभाजन्ित िगत र समद
ू ायबाट समेत ननगरानी गने व्यिस्था गनुत पनेछ।
(३) सम्बजन्ित स्थानीय तहले योिना तथा कायतक्रम संचालनको क्रममा कामको गण
ु स्तर मापन
गने संयन्र सदृ
ु ढ बनाउनु पदतछ र आयोिना सम्पन्न भएको छोटो अिधिमा नै त्यसको गण
ु स्तरमा
ह्रास आएको खण्डमा मन्रालयले सोको छानविन गरी आिश्यक कारबाही अनघ बढाउने छ ।
(४) सशतत अनद
ु ानमा सञ्चालन गररने पररयोिनाहरुमा कजन्टन्िेन्सी बापत लागतको दईु
प्रनतशत भन्दा बढी राख्न पाइने छै न।

१1.

अनग
ु मन सम्बन्धी व्र्िस्था : (१) सशतत अनद
ु ानबाट संचालन हुने आयोिना तथा कायतक्रमहरु
प्रभािकारी रुपमा लक्षक्षत प्रनतफल प्राप्त हुने गरी भए नभएको सम्बन्िमा सम्बजन्ित स्थानीय तहको
उपप्रमख
ु को अध्यक्षतामा रहने योिना कायतक्रम अनग
ु मन सममनतले ननयममत रुपमा अनग
ु मन गनुत
पनेछ ।
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(२) सशतत अनद
ु ानबाट स्थानीय तहले संचालन गरे का योिना तथा कायतक्रमहरुको कायत
प्रभािकारी, उपलजव्िमल
ू क र पारदशी ककमसमले तोककएको समयसीमा मभर सम्पन्न भए नभएको
सम्बन्िमा आिश्यकता अनस
ु ार अनग
ु मन गनत दे हायको अनग
ु मन सममनत रहनेछः
(क) योिना कायातन्ियन हुने क्षेरबाट प्रदे श सभामा ननिातधचत प्रदे श सभा सदस्य
-अध्यक्ष
(ख) उक्त क्षेरबाट प्रनतननधित्ि गने अन्य प्रदे श सभा सदस्य (सबै)

-सदस्य

(ग) सम्बजन्ित स्थानीय तहको प्रमख
ु

-सदस्य

(घ) मन्रालयले तोकेको योिनाको विषय क्षेरसँग सम्बजन्ित अधिकृत स्तरको एक
प्राविधिक

-सदस्य

(ङ) सम्बद्ि स्थानीय तहको प्रमख
ु प्रशासकीय अधिकृत

-सदस्य सधचि

(3) उपदफा (1) र (2) बमोजिमको अनग
ु मन कायत गदात कुनै खचत आिश्यक पने भएमा त्यो खचत
पररयोिनाको कजन्टन्िेन्सीबाट व्यहोररनेछ।
१2.

प्रनर्िेदन पेश गनप
ुत ने : (1) सिै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेरमा सशतत अनद
ु ानबाट संचामलत आयोिना
तथा कायतक्रमहरुको दफा 1१ को उपदफा (1) बमोजिम अनग
ु मन प्रगनत प्रनतिेदन चौमामसक रुपमा
मन्रालय समक्ष पेश गनुत पनेछ।
(2) दफा 1१ को उपदफा (2) बमोजिमको अनग
ु मन सममनतले अनग
ु मन गरी प्रदे श सरकार
समक्ष प्रनतिेदन पेश गनुत पनेछ ।

१3.

सशर्त अनद
का हुन सक्ने : (१) स्थानीय तहले संचामलत योिना तथा कायतक्रमहरुको दफा ११
ु ान िोक्
उपदफा (१) बमोजिम अनग
ु मन िा दफा १1 उपदफा (२) बमोजिम प्रनतिेदन पेश नगरे मा िा तोककएको
समय मभर कायत सम्पन्न नगरे मा िा सम्पन्न भएको कायतको गण
ु स्तर राम्रो नभएमा मन्रालयले
आगामी ककस्ताको अनद
ु ान रकम रोक्का राख्न सक्नेछ।
(2) उपदफा (१) बमोजिमको अनद
ु ान रकम रोक्का राखेकोमा मन्रालयले माग गरे को अिधि
मभर आिश्यक वििरणहरु पेश गरी कामको गण
ु स्तरमा आिश्यक सि
ु ार गदे तोककएको समयमा कायत
सम्पन्न गने प्रत्याभनू त स्थानीय तहले हदएमा र सो मन्रालयलाई उपयक्
ु त लागेमा उपदफा (१)
बमोजिमको रोक्
कालाई फुकुिा गनत सक्नेछ ।
(3) दफा 1१ को उपदफा (2) बमोजिम गठन भएको अनग
ु मन सममनतले पेश गरे को
प्रनतिेदनको आिारमा सशतत अनद
ु ानबाट सञ्चालन हुने आयोिना ननहदत रट उद्िेश्य पनू तत गनत असमथत
रहे को पाइएमा सो स्थानीय तहलाई आगामी िषतमा मन्रालयले हदने अनद
ु ान रोक्का गनत सक्नेछ।

१4. प्रर्ललर् कानन
ू बमोजजम हुने: यस कायतविधिमा उल्लेख भएका कुराहरु प्रचमलत कानन
ू सँग बाझझएमा
प्रचमलत कानन
ू बमोजिम नै हुनेछ ।
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१5.

बाधा अड्काउ फुकाउनेाः यस कायतविधिको कायातन्ियनमा कुनै कहठनाई तथा बािा अडकाउ आएमा
मन्रालयले आिश्यक ननणतय गरी त्यस्ता कहठनाई तथा बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ।
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अनस
ु च
ू ी -1
(कायतविधिको ननयम ५ (५) सँग सम्िजन्ित)
सशर्त अनद
ु ानको लाधग कार्तक्रम पेश गने ननिेदन फािम
१.

कायतक्रम कायतन्ियन गने स्थानीय तहको नाम :

2.

जिल्ला :

3.

िडा नं. :

4.

फोन, फ्याक्स र इमेल :

5.

कायतक्रम िा आयोिनाको नाम :

6.

कायतक्रम िा आयोिनाको छोटकरी वििरणः

7.

कायतक्रम िा आयोिना सम्पन्न गनत लाग्ने समय :

8.

कायतक्रम िा आयोिनाबाट लाभाजन्ित संभाव्य िनसंख्या :

9.

कायतक्रम र आयोिनाको कूल लागत रु. :

10.

मन्रालयले योिना तथा कायतक्रम छनौट गरे को ममनत :

11.

दफा ५(४) मा उजल्लझखत विषयहरु :
(क)

कायतक्रमको आिश्यकता र औधचत्यता,

(ख)

कायतक्रमको सम्पन्न गनत लाग्ने समय र लागत इजस्टमेट वििरण,

(ग)

कायतक्रमबाट लाभाजन्ित हुने िगत क्षेर समद
ु ाय र कूल लाभाजन्ित िनसंख्याको अनप
ु ात,

(घ)

कायतक्रम सम्पन्न भए पनछ प्राप्त हुने सम्भाव्य मापन योग्य प्रनतफलको वििरण,

(ङ)

समय समयमा प्रदे श सरकारले तोकेका वििरणहरु

संलग्न आिश्यक कागिातहरु :
१.

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

२.

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

तयार गने

स्िीकृत गने

आधिकाररक दस्तखत :
पद :
ममनत :

आधिकाररक दस्तखत :
पद :
ममनत :
❑❑❑
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