बाषा, करा तथा साहहत्म प्रवर्द्धन अनुदान कामधक्रभ सञ्चारन
कामधहवधध,२०७६

प्रदे श सयकाय
साभाजजक हवकास भन्त्रारम
प्रदे श नॊ. ३, हे टौंडा, नेऩार

बाषा, करा तथा साहहत्म प्रवर्द्धन अनुदान कामधक्रभ सञ्चारन कामधहवधध,२०७६
प्रस्तावना:
बाषा, साहहत्म य करासॉग सम्फजन्त्धत सॊ स्थाहरुको सॊ स्थागत सुदृहढकयणभा सहमोग ऩुमाधई बाषा,
करा य साहहत्मको हवकास, सॊ यऺण य प्रवर्द्धन गयी सभ्म य सम्भुनत प्रदे शको धनभाधण गनध तथा
मस भन्त्रारमको आ.व. २०७६/०७७ को वाहषधक फजेट कामाधन्त्वमन सभेतको राधग प्रदे श
सयकाय, साभाजजक हवकास भन्त्रारमफाट मो कामधहवधध फनाई रागू गरयएको छ ।
ऩरयच्छे द १
प्रfयजम्बक
१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मो कामधहवधधको नाभ " बाषा, करा तथा साहहत्म प्रवर्द्धन अनुदान
कामधक्रभ सञ्चारन कामधहवधध, २०७६" यहे को छ।
(२) मो कामधहवधध तुरुन्त्त रागू हुनेछ ।
२. ऩरयबाषा: हवषम वा प्रसङ्गरे अको अथध नरागेभा मस कामधहवधधभा-,
(क)

"अनुदान" बन्नारे मस कामधहवधध फभोजजभ प्रदान गरयने अनुदान यकभराई
सम्झनु ऩछध।

(ख)

"अनुदानग्राही" बन्नारे मस कामधहवधध फभोजजभ अनुदान प्राप्त गने सॊ स्थाराई
सम्झनुऩछध।

(ग)

" कामधक्रभ " बन्नारे "बाषा, करा तथा साहहत्म प्रवर्द्धन अनुदान कामधक्रभ"
सम्झनु ऩदधछ।

(घ)

"छनौट सधभधत" बन्नारे दपा ८ फभोजजभको छनौट सधभधत सम्झनु ऩछध।

(ङ)

"प्रदे श" बन्नारे प्रदे श नॊ. ३ सम्झनु ऩदधछ।

(च)

"भन्त्रारम" बन्नारे साभाजजक हवकास भन्त्रारमराई सम्झनु ऩछध ।

(छ)

"सॊ स्था" बन्नारे बाषा, करा वा साहहत्मको ऺेरभा कामध गने सॊ स्थाराई
सम्झनु ऩछध ।

ऩरयच्छे द २
उद्देश्म
३. कामधक्रभको उद्देश्म् मस कामधक्रभको उद्देश्म दे हाम फभोजजभ हुनेछ:-

(क )

बाषा, करा य साहहत्मको ऺेरभा कामध गने सॊ स्थाको उर्द्ेश्म प्राधप्तभा

सहमोग ऩुमाधई सॊ स्थाको उत्थानभा सहमोग ऩुमाधउनु।

(ख)

प्रदे शभा फोधरने सफै बाषाको, उत्थानभा सहमोग गयी बाषा

ऺेरको

हवकास य प्रवर्द्धन हवकासभा मोगदान ऩुमाधउनु।

(ग) रोऩोन्त्भुख बाषा तथा सॊ स्कृधतको उत्थानभा सहमोग ऩुमाधउनु।

ऩरयच्छे द -३
सॊ स्था छनौटको शतध य आधाय
४. सॊ स्था छनौटको शतध: सॊ स्था सॊ स्था छनौटको शतध दे हाम फभोजजभ हुनेछन्:-

(क )

प्रदे श नम्फय ३ धबर दताध बएको सॊ स्था हुन ु ऩने,

(ख)

बाषा, करा वा साहहत्मसॉग सम्फजन्त्धत कामधक्रभ सञ्चारन गने सॊ स्था हुनऩु ने,

(ग) बाषा, करा य वा साहहत्मसॉग सम्फजन्त्धत कामधक्रभ प्रदे श नम्फय ३ धबर सञ्चारन
गये को हुनऩु ने।
५. सॊ स्था छनौटको आधाय् (१) दपा ४ फभोजजभको शतधहरु ऩूया बएका सॊ स्थाहरुभध्मे
कामधक्रभको राधग सॊ स्थाहरु छनौटको आधाय दे हाम फभोजजभ हुनेछन्:-

(क )

सम्फजन्त्धत सॊ स्थारे सञ्चारन गने बाषा, करा वा साहहत्म सम्फन्त्धी

कामधक्रभको प्रस्ताव,

(ख)

रोऩोन्त्भुख, अल्ऩसङ्ख्मक, अधतसीभान्त्तकृत य सीभान्त्तकृत सभुदामको बाषा

वा सो सभुदामसॉग सम्फजन्त्धत यही करा वा साहहत्मसॉग सम्फजन्त्धत साभाग्रीहरुको
धसजधना,

(ग) बाषा वा करा वा साहहत्मको ऺेरभा प्रदान गये को तारीभ तथा सञ्चारन गये को
नाटक वा जनचेताना पैराउने कामधक्रभ वा सो ऺेरभा प्रकाशन वा प्रशायण
गये को साभाग्री सॊ ्मा,

(घ) प्रस्ताहवत कामधक्रभभा भन्त्रारमसॉगको साझेदायीको सुधनजितता।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको आधायहरुको भूल्माङ्कन दे हाम फभोजजभ गरयनेछ:क्र.सॊ .

छनौटका आधाय

अॊक बाय

१

बाषा वा करा वा साहहत्म सम्फन्त्धी सञ्चारन

सन्त्तोषजनक

गने कामधक्रभको प्रस्तावको भूल्माङ्कन (औजचत्म याम्रो
य सम्बाव्मताको आधायभा)
२

२५

अधत याम्रो

३०

रोऩोन्त्भुख, अल्ऩसङ्ख्मक, अधतसीभान्त्तकृत य

१-५ वटा सम्भ

१०

सीभान्त्तकृत सभुदामको बाषा वा सो

६-१० वटासम्भ

१५

सभुदामसॉग सम्फजन्त्धत यही करा वा

११-१५ वटासम्भ

२०

१६ वा सोबन्त्दा फढी

२५

५ वटासम्भ

१५

साहहत्मसॉग सम्फजन्त्धत साभाग्रीहरुको धसजधना
३

२०

बाषा वा करा वा साहहत्मको ऺेरभा प्रदान

गये को तारीभ तथा सञ्चारन गये को नाटक वा ६ -१० सम्भ

१८

जनचेताना पैराउने कामधक्रभ वा सो ऺेरभा

११ वा सो बन्त्दा भाधथ

२०

२५ प्रधतशत सम्भ

१५

२६ दे जख ५० प्रधतशत सम्भ

२०

५० प्रधतशत बन्त्दा फढी

२५

प्रकाशन वा प्रशायण गये को साभग्री सॊ ्मा
४

प्रस्ताहवत कामधक्रभभा भन्त्रारमसॉगको
साझेदायीको सुधनजितता

६. अनुदान प्रदान गनध नसहकने अवस्था: मस कामधहवधधभा अन्त्मर जुनसुकै कुया रे जखएको बएताऩधन दे हाम
फभोजजभका कामधक्रभ सञ्चारन गनधका राधग अनुदान प्रदान गरयने छै न:(क) नददई नहुने तरव बत्ता फाहे क अधतरयक्त प्रशासधनक तथा साधायण खचध हुने,
(ख) कुनै याजनैधतक दर वा धभध वा सम्प्रदाम हवशेषराई भार राब ऩुग्ने,
(ग) याहिम एकता तथा साभाजजक सद्भाव खल्फधरने,
(घ) वातावयण सॊ यऺण प्रधतकुर असय ऩुमाधउने,
(ङ) सोही हक्रमाकराऩभा दोहोयो अनुदान प्रमोग हुने ।

ऩरयच्छे द-४
छनौट प्रहक्रमा
७. सूचना प्रकाशन: भन्त्रारमरे अनुदान कामधक्रभको राधग बाषा, करा वा साहहत्मको ऺेरभा कामध
गने ईच्छु क सॊ स्थाको आवेदनको धनधभत्त ऩन्त्र ददनको सभम ददई सावधजधनक रुऩभा सूचना
आब्हान गयी प्रस्ताव भाग गनेछ। साथै भन्त्रारमको सूचनाऩाटी य वेवसाईटभा सभेत सूचना
प्रकाशन गनुऩ
ध नेछ।
८. अनुदान भाग गने: (१) ईच्छु क सॊ स्थारे अनुदान प्राधप्तको राधग प्रस्ताव तमाय गयी भन्त्रारम
सभऺ अनुसूची -१ फभोजजभको ढाॉचाभा धनवेदन ददनुऩनेछ। धनवेदनसॉगै दे हाम फभोजजभको
हववयण सहहत दयखास्त ददनु ऩनेछ:–

(क) प्रचधरत कानून फभोजजभ सॊ स्थाको दताध तथा नवीकयण बएको प्रभाणऩरको
प्रधतधरहऩ,

(ख) हवधानको प्रधतधरहऩ,
(ग) अनुसूची -२ फभोजजभको ढाॉचाभा अनुदान भाग गये को कामधक्रभको प्रस्ताव
ऩेश गनुऩ
ध नेछ,

(घ) अजघल्रो आधथधक वषधको रेखा ऩयीऺण प्रधतवेदन य कय च ुक्ता प्रभाणऩरको
प्रधतधरहऩ,

(ङ) बौधतक अवस्था दे जखने हववयण,
(च)

जनशजक्तको अवस्था,

(छ)

सॊ स्थाको सॊ जऺप्त प्रोपाइर,

(ज) सञ्चारक सधभधतरे अनुदान भाग गये को धनणधमको प्रधतधरहऩ,
(झ)

अन्त्म धनकामफाट व्महोरयने श्रोतको हकभा श्रोतको सुधनजितता सम्वन्त्धी
प्रभाण

(ञ) मस अजघ गये का कामधहरुको हववयण उल्रेख बएको प्रधतवेदन ।
(ट) कानून फभोजजभ स्थामी रेखा नम्फय (PAN) वा (VAT) भा दताध हुनऩु ने बएभा सो
फभोजजभ दताध बएको हुनऩु ने ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ ऩेश हुन आएका हववयणहरुराई रुजु गयी सो को
भुल्माॊकनको राधग सम्फजन्त्धत भहाशाखारे दपा ९ फभोजजभको छनौट सधभधतभा ऩेश
गनेछ।

९. अनुदान कामधक्रभ छनौट सधभधत: अनुदान प्राप्त गने सॊ स्था छनौट गनध दे हाम फभोजजभको एक छनौट
सधभधत यहनेछ:(क)

भन्त्रारमको सजचव वा धनजरे तोकेको वरयष्ठतभ् अधधकृत

-सॊ मोजक

(ख)

प्रभुख, सम्फजन्त्धत भहाशाखा

-सदस्म

(ग)

प्रभुख, आधथधक प्रशासन शाखा

-सदस्म

(घ)

कानून अधधकृत, कानून तथा पैशरा कामाधन्त्वमन शाखा

-सदस्म

(ङ)

सम्फजन्त्धत शाखा प्रभुख

-सदस्म-सजचव

१०. छनौट सधभधतको काभ, कतधव्म य अधधकाय: (१) दपा ७ को उऩदपा (२) फभोजजभ प्राप्त
बएका धनवेदनहरुको दपा ५ को उऩदपा (२) फभोजजभ भुल्माङ्कन गने।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ भूल्माङ्कन गये को सॊ स्थाहरुको मोग्मताक्रभको सूची धनधाधयण
गने।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभको मोग्मताक्रभको आधायभा अनुदान प्राप्त गने सॊ स्थाको सूची
भन्त्रारमको सूचनाऩाटी, नोहटस फोडध य वेवसाईटभा सूचना प्रकाशन गनुऩ
ध नेछ।
ऩरयच्छे द ५
अनुदानको ब ुक्तानी, रेखाऩयीऺण तथा अनुगभन भूल्माङ्कन
११. अनुदान यकभको ब ुक्तानी: (१) अनुदान यकभ दुई हकस्ताभा प्रदान गरयनेछ। ऩहहरो हकस्ताभा
साठी प्रधतशत यकभसम्भ प्रदान गरयनेछ।
(२) प्राप्त धफर बऩाधई तथा अजघल्रो हकस्ताभा बएको काभको प्रगधत प्रधतवेदनको आधायभा

ु ानी गरयनेछ।
अजन्त्तभ हकस्ताको यकभ बक्त

१२. रेखा तथा रेखाऩयीऺण: रेखा तथा रेखाऩयीऺणको प्रहक्रमा दे हाम फभोजजभ हुनछ
े :(क) अनुदानग्राही सॊ स्थारे मस कामधहवधध फभोजजभको कामधक्रभफाट प्राप्त अनुदान आधथधक
कायोफायको रे खा नेऩार सयकायको रे खा प्रणारी अनुसाय याख्नुऩनेछ।

(ख) अनुदान खचधको रे खा याख्ने य रे खाऩयीऺण गयाउने जजम्भेवायी अनुदानग्राही सॊ स्थाको
हुनेछ।साथै आधथधक वषध सभाप्त बएको नब्फे ददनधबर रे खाऩयीऺण गयाई भन्त्रारमभा
प्रधतवेदन ऩठाउनु ऩनेछ ।
(ग) अनुदानग्राही सॊ स्थारे याखे को रे खा, भन्त्रारमरे जुनसुकै फखत ऩधन धनयीऺण गनध सक्नेछ।
१३. अनुगभन तथा भुल्माङ्कन: भन्त्रारमरे कामधक्रभ प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन बए नबएको
सम्फन्त्धभा आवश्मकता अनुसाय अनुगभन गनध सक्नेछ।अनुगभनफाट प्राप्त धनदे शनको ऩारना
गनुध सम्फजन्त्धत सॊ स्थाको कतधव्म हुनेछ।
ऩरयच्छे द ६
अनुदानग्राही सॊ स्थाको काभ य कतधव्म
१४. अनुदानग्राही सॊस्थाको काभ य कतधव्म: अनुदानग्राही सॊ स्थाको काभ य कतधव्म दे हाम फभोजजभ
हुनेछ:(क) जुन प्रमोजनको राधग अनुदान धरएको हो सो प्रमोजन वाहे क अन्त्म कामधभा प्रमोग
गनध नहुने,
(ख) अनुदान यकभ खचध प्रहक्रमा प्रचधरत सावधजधनक खयीद ऐन तथा धनमभावरी तथा
प्रदे श सावधजधनक खयीद धनमभावरी फभोजजभ हुनऩु नेछ,
(ग) अनुसूजच -३ को ढाॉचाभा सम्झौता गयी कामधसम्ऩन गनुध ऩनेछ,
(घ) अनुसूची -४ फभोजजभको प्रधतवर्द्ता गनुऩ
ध नेछ।

ऩरयच्छे द ७
हवहवध
१५. प्रधतवेदन ऩेश गने: सॊ स्थारे कामधक्रभ सम्ऩन्न बएऩधछ प्रधतवेदन तमाय गयी भन्त्रारम सभऺ
ऩेश गनुऩ
ध नेछ।
१६. फाधा, अड्काउ पुकाउने: मस कामधहवधधको कामाधन्त्वमनको क्रभभा कुनै फाधा, अड्काउ आइऩये भा
भन्त्रारमरे त्मस्तो फाधा, अड्काउ पुकाउन सक्नेछ।
१७. अनुसूचीभा हेयपेय: कामधक्रभ कामाधन्त्वमनको क्रभभा भन्त्रारमरे मस कामधहवधधको अनुसूचीहरुभा
आवश्मकताअनुसाय हेयपेय गनध सक्नेछ।

अनुसूची -१
दपा ८ को उऩदपा (१) सॉग सम्फजन्त्धत
अनुदानको राधग ऩेश गने धनवेदनको ढाॉचा
धभधत:.............
श्री सजचवज्मू,
साभाजजक हवकास भन्त्रारम,
प्रदे श नॊ.३, ..........।
हवषम:अनुदान उऩरब्ध गयाईददनुहन
ु ।
प्रस्तुत हवषमभा त्मस भन्त्रारमफाट धभधत .......... भा प्रकाजशत सूचना अनुसाय बाषा, करा तथा
साहहत्म प्रवर्द्धन अनुदान कामधक्रभ सञ्चारन कामधहवधध, २०७६ फभोजजभ प्रदान गरयने अनुदान प्राप्त गनध
तऩजशर फभोजजभको हववयण उल्रे ख गरय बाषा/ करा / साहहत्म प्रवर्द्धनका राधग कामधक्रभ सञ्चारन गनध
अनुदान उऩरब्ध गयाइददनहुन अनुयोध गदधछौं।
तऩजशर:
अनुदान भाग गने सॊ स्थाको नाभ:
ठे गाना:
कामधक्रभको नाभ:
अनुदान यकभ आवश्मक ऩने कायण:
अनुदान यकभ आवश्मक ऩने बनी सम्फर्द् सॊ स्थाको धनणधम तथा धसपारयस:छ

छै न

कामधक्रभ सञ्चारन गनध राग्ने कूर रागत:
कामधक्रभफाट राबाजन्त्वत हुने जनसॊ ्मा:
कामधक्रभ सञ्चारन गने प्रभुख
नाभ थय:
ऩद:
दस्तखत:

अनुसूची – २
(कामधहवधधको दपा ८ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) सॉग सम्फजन्त्धत)
अनुदान प्राप्त गनध धनवेदन ददने सॊ स्थारे ऩेश गनुऩ
ध ने प्रस्ताव ऩर
(क) कामधक्रभको नाभ :
(ख) प्रस्ताहवत कामधक्रभको सॊ जऺप्त हववयण :
(ग) उद्देश्म :
(घ) रजऺत सभुदाम :
(ङ) हक्रमाकराऩ :
(च) कामधक्रभ अवधध :
(छ) अऩेजऺत उऩरब्धी :
(ज) अनुभाधनत कूर रागत :
(१) स्थानीम तहको हहस्सा्
(२) हवकासका साझेदायको हहस्सा :
(३) सॊ स्थाको हहस्सा :
(४) भन्त्रारमफाट ददइने अनुदानको हहस्सा (भाग) :
(५) अन्त्म धनकाम/दाता/व्मजक्त/सॊ स्था को हहस्सा्

अनुसूची -३
(दपा १४ को खण्ड (ग) सॉग सम्फजन्त्धत)
सम्झौता ऩरको ढाॉचा
(बाषा/करा /साहहत्म सम्फन्त्धी अनुदान कामधक्रभ सञ्चारनका राधग साभाजजक हवकास भन्त्रारम, प्रदे श
नॊ.३(प्रथभ ऩऺ) य सम्फजन्त्धत सॊ स्था (दोस्रो ऩऺ) फीच बएको सम्झौताऩर)
आज धभधत ................ का ददन अनुदान प्रदान गने साभाजजक हवकास भन्त्रारम प्रदे श नॊ.३, हे टौडा (मस
ऩधछ प्रथभ ऩऺ बधनएको) य ............... भहा÷उऩ÷नगयऩाधरका ÷गाॉउऩाधरका (सम्झौता बएको स्थान) भा
यहेको ………………………………………………………अनुदान प्राप्त गने सॊ स्था ( मस ऩधछ दोस्रो ऩऺ बधनएको ) फीच
दे हामभा उल्रे जखत शतधहरुको अधीनभा यही " बाषा, करा तथा साहहत्म प्रवर्द्धन अनुदान कामधक्रभ सञ्चारन
कामधहवधध, २०७६" फभोजजभ बाषा/करा/साहहत्म सम्फन्त्धी अनुदान कामधक्रभ सञ्चारन गनधका राधग सहभधत
कामभ गयी मो दिऩऺीम सम्झौता गरय सम्झौताको एक एक प्रधत आऩसभा धरमौं ददमौं ।
सम्झौताको शतधहरु
(1)

कामधक्रभ सञ्चारनको क्रभभा दुफै ऩऺरे " बाषा, करा तथा साहहत्म प्रवर्द्धन अनुदान कामधक्रभ
सञ्चारन कामधहवधध, २०७६" भा बएका व्मवस्थाहरुको ऩूण ध ऩारना गनुध गयाउनु ऩनेछ ।

(2)
(3)
(4)

प्रथभ ऩऺिाया जुन प्रमोजनको राधग अनुदान प्रदान गयीएको हो सोही प्रमोजनभा भार अनुदान
यकभ खचध गनुध दोस्रो ऩऺको कतधव्म हुनेछ।

कामधक्रभ सञ्चारनको हवषमभा प्रथभ ऩऺरे द्रोस्रो ऩऺको अनुगभन गनध सक्नेछ।
कामधक्रभफाट प्राप्त अनुदान दुरुऩमोग हुन नददनको राधग दोस्रो ऩऺरे आवश्मक व्मवस्था धभराउनु
ऩनेछ छ। त्मस कामधभा प्रथभ ऩऺरे आवश्मक सहमोग गनध सक्नेछ।

(5)

कामधक्रभ सञ्चारन गने सन्त्दबधभा कुनै हवषमभा सभस्मा दे खा ऩये भा दुवै ऩऺधफच सहभधत कामभ
गयी

(6)

मस दुईऩऺीम सम्झौता ऩरभा सॊ शोधन तथा ऩरयभाजधन गनध सहकनेछ ।

मस सम्झौताऩर फभोजजभ कामधक्रभ कामाधन्त्वमनको क्रभभा कुनै हववाद उत्ऩन्न बएभा दुवै ऩऺफीच

आऩसी सभझदायीफाट हववादको सभाधान गरयनेछ ।तय मसयी आऩसी सभझदायी कामभ हुन
(7)

नसकेभा भन्त्रारमको धनणधम अजन्त्तभ हुनेछ।

मस सम्झौताऩरभा उल्रे ख नबएका हवषमभा " बाषा, करा तथा साहहत्म प्रवर्द्धन अनुदान कामधक्रभ
सञ्चारन कामधहवधध, २०७६" फभोजजभ हुनेछ ।
प्रथभ ऩऺफाट
नाभ:
ऩद:
दस्तखत:
कामाधरमको छाऩ:

दोस्रो ऩऺ
नाभ:
ऩद:
दस्तखत:
कामाधरमको छाऩ

अनुसूची -४
दपा १४ को खण्ड (घ) सॉग सम्फजन्त्धत
प्रधतफर्द्ता ऩर
साभाजजक हवकास भन्त्रारमको

धभधत ............. भा प्रकाजशत सूचना अनुसाय बाषा, करा तथा साहहत्म

प्रवर्द्धन अनुदान कामधक्रभभा सहबाधगताको राधग इच्छु क बई सोको कामधमोजना/प्रस्ताव सहहतको धनवेदन
ऩेश गये का छौं ।उक्त कामधक्रभभा छनौट बएभा कामधमोजना/प्रस्तावभा उल्रेख बए फभोजजभको कामध
गनेछौं।कामधमोजना/प्रस्ताव अनुसायको कामध नगये भा प्रदे श सयकाय, साभाजजक हवकास भन्त्रारमफाट प्राप्त
अनुदान यकभ प्रचधरत ब्माजसहहत हपताध गने प्रधतवर्द्ता व्मक्त गदधछौं।मसभा रेजखए फभोजजभ नगये
प्रचधरत कानून फभोजजभ सहुॉरा/फुझाउॉरा।

अनुदानग्राहीको तपधफाट
नाभ:
ऩद:
सॊ स्थाको नाभ:
ठे गाना:
सम्ऩकध नॊ.:
दस्तखत:
धभधत:
छाऩ:

दामाॉ

फामाॉ

