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प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता नागरिक ग्राम स्थापना तथा संचालनको लागग प्रदेश सिकाि 
(सामाजिक विकास मन्त्रालय) मार्फ त अनदुान िकम उपलब्ध गिाउने सम्बन्त्धी कािय्विगध, २०७६ 

 

प्रस्तािनााः  मविला, बालबागलका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय ि प्रदेश सामाजिक विकास 
मन्त्रालयको समन्त्ियमा िाललाई प्रत्येक प्रदेशमा नमूनाको रुपमा ज्येष्ठ नागरिक ग्राम एक ि  
अपाङ्गता नागरिक ग्राम एक िटा गिी दईु िटा ग्राम स्थापना तथा सचालन गनफ अपाङ्गता ग्राम 
सम्बन्त्धमा अपाङ्गता भएका व्यजिको अगधकािसम्िन्त्धी ऐन, २०७४ को दर्ा ३२ ले ददएको 
अगधकाि प्रयोग गिी ि ज्येष्ठ नागरिकका सम्बन्त्धमा मन्त्रालयको िावषफक बिेटमा विगनयोिन भएको 
कायफक्रम सम्पन्न गनफ सम्िजन्त्धत प्रदेशलाई एकीकृत रुपमा बिेट उपलव्ध ग िाउन िाञ्छनीय 
भएकोले,   

नेपाल सिकाि मविला, बालबागलका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले देिायको कायफविगध 
बनाएको छ ।  

     
    परिच्छेद १ 

संजिप्त नाम ि प्रािम्भ 

१. संजिप्त नाम ि प्रािम्भM (१) यस कायफविगधको नाम æप्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता 
नागरिक ग्राम स्थापना तथा संचालनको लागग प्रदेश सिकाि (सामाजिक विकास मन्त्रालय) 
मार्फ त अनदुान िकम उपलब्ध गिाउने सम्बन्त्धी कािय्विगध, २०७६” ििेको छ । 

(२) यो कायफविगध मन्त्रालयबाट स्िीकृत भएपगछ प्रािम्भ िनेुछ । 

 

२. परिभाषााः विषय िा प्रसंगले अको अथफ नलागेमा यस कायफविगधमााः 
(क) æप्रदेश सिकाि” भन्नाले नेपालको संविधान बमोजिम गठन भएका प्रदेशको सिकाि 

सम्झनपुदफछ ।  
(ख) æसामाजिक विकास मन्त्रालय” भन्नाले प्रदेश सिकािको सामाजिक विकास मन्त्रालय 

सम्झनपुदफछ । 

(ग) æकायफक्रम खचफ” भन्नाले प्रयोिन खलुाई लजित िगफले प्रत्यि सेिा पाउने गिी लक्ष्य, 

कायफक्रम ि बिेट खलेुको खचफ सम्झन ुपदफछ । 

(घ) æप्रशासगनक खचफ” भन्नाले सेिा मिसलु तथा कायाफलय सामान तथा पिामशफ सेिा ि 
भ्रमण खचफ िस्ता चाल ुखचफ सम्झन ुपदफछ । 

(ङ) æसंस्था” भन्नाले ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गगता नागरिकको िेरमा काम गनफको लागग 
कानून बमोजिम दताफ भएका संस्थालाई सम्झन ुपदफछ । 

(च) æमन्त्रालय” भन्नाले मविला, बालबागलका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्झन ु  पदफछ । 

(छ) æप्रदेश मन्त्रालय” भन्नाले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्झन ुपदफछ । 

(ि) æस्थानीय ति” भन्नाले मिानगिपागलका, उपमिानगिपागलका, नगिपागलका ि गाउँपागलका 
सम्झन ुपदफछ । 

 

 



(झ) æज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गगता नागरिक ग्राम” भन्नाले ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गगता 
भएका व्यजििरुलाई लजित गिी आिश्यक सवुिधासवितको अनसूुचीमा उल्लेख भए 
बमोजिमको ढाँचा िा प्रारुप बमोजिम स्थावपत ग्राम सम्झन ुपदफछ । 

 (ञ) æलजित िगफ” भन्नाले ज्येष्ठ नागरिक ि अपाङ्गता भएका व्यजिलाई सम्झन ु   पदफछ ।  
 

परिच्छेद २ 

अनदुान गनकासा प्रवक्रया ि अिगध 

३. अनदुान गनकासा प्रवक्रयााः सम्बजन्त्धत प्रदेशलाई ज्येष्ठ तथा अपाङ्गगता नागरिक ग्राम स्थापना तथा 
सञ्चालनको लागग नेपाल सिकािबाट गबगनयोिन भएको अनदुान िकम यसै कायफविगध बमोजिम खचफ गने 
गिी उपलव्ध गिाइनेछ । तोवकएको िेरमा सम्बजन्त्धत प्रदेश सिकािबाट कायफ गिी सोको प्रगतिेदन 
मन्त्रालयमा पठाउने तथा गनयमानसुाि खचफको लेखा पिीिण समेत गिाउनपुदफछ ।  

 

४. अनदुान भिुानी अिगध: (१) यस कायफविगध बमोजिम अनदुान ददइने िकमको भिुानी अिधी चाल ु
आ.ि. २०७६/७७ सम्म िनेुछ । 

(२) यस्तो अनदुानको भिुानी मन्त्रालयबाट स्िीकृत िावषफक कायफक्रममा विगनयोिन भएको रु १ 
किोड ७५ लाखमध्ये प्रत्येक प्रदेशको लागग रु २५ लाख िनेुछ ।  

(३) संजघय सिकािबाट प्राप्त अनदुान कायफक्रम एिं बिेटमा प्रदेश सिकािले समेत कायफक्रम एिं 
बिेट थप गिी कायाफन्त्ियन गनफ सक्नेछ ।  

 

परिच्छेद ३ 

िकम खचफका िेरिरु 

५. प्रदेशले स्िीकृत नमसफ अनसुाि अनदुान िकम देिायको िेरमा खचफ गनुफपनेछाः 
(क) æज्येष्ठ नागरिक ि अपाङ्गगता नागरिक ग्राम” स्थापना गनफ उपयिु स्थानमा िग्गा प्रागप्त   

गने । 

(ख) अिधािणा अनरुुप िनेु गिी गडिाईन तथा लगत ईजस्टमेट गने ।  
(घ)  आफ्नो प्रदेशगभर उपयिु िग्गा प्राप्त िनु नसकेमा ज्येष्ठ नागरिक ि अपाङ्गगता नागरिकका 

िेरमा वक्रयाजशल संस्थािरुले सञ्चालन गरिििेका ज्येष्ठ नागरिक ि अपाङ्गगता नागरिक 
ग्रामलाई सािफिगनक–नीजि साझेदािीमा सञ्चालन गने ।  

(घ) अन्त्य सामाजिक संस्थासँग सम्झौता गिी कायाफन्त्ियन गरिएकोमा सम्िजन्त्धत प्रदेश सिकािको 
प्रत्यि गनदेशन ि गनयन्त्रणमा संस्थाले व्यिस्थापन ि संचालन गनुफपनेछ ।  

(ङ) विगनयोजित िकममध्ये आधा ज्येष्ठ नागरिक ि आधा अपाङ्गगता नागरिक ग्रामको लागग खचफ 
गनुफ पनेछ ।  

(च) यस कायफविगध िमोजिमका विषयमा यसै िमोजिम ि अन्त्य विषयका सन्त्दभफमा 
ज्येष्ठ/अपाङ्गगता नागरिक ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्िन्त्धी अिधािणा पर २०७५ ि 
िमोजिम गनुफपनेछ । 

 

 

  



परिच्छेद ४ 

अनदुान शतफसम्बन्त्धी व्यिस्था 
 

६. अनदुान शतफाः -१_ यस कायफविगध बमोजिमका लजित िगफलाई नेपाल सिकािबाट िनु उद्देश्यको 
लागग अनदुान उपलब्ध गिाइएको िो सोिी उद्देश्यका लागग मार उपयोग गनुफ पनेछ। 

-२_ ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गगता भएका व्यजिको संििण, सिुिा एिं सिोकािका 
िेरमा काम गनफ उपलब्ध गिाईएको अनदुानको िकमबाट आफ्नो प्रदेश अन्त्तगफत सेिा प्रिाि गने 
गिी कायफक्रम संचालन गनुफ पनेछ । 

  

७. बैक खाता संचालनाः (१) यस कायफविगध बमोजिम अनदुान स्िरुप प्रदान गरिएको िकम प्रदेशले 
तोकेको बैंक मार्फ त आगथफक कािोबाि गनुफपनेछ ।  

(२) यसिी प्राप्त अनदुान िकमको खचफ उि बैंकमा खाता खोली सोिी मार्फ त गनफ 
सवकनेछ। 

(३) खाता संचालन सम्िन्त्धी कायफ प्रदेशको गनयमानसुाि गनुफ पनेछ । 

 

परिच्छेद  ५ 

खचफ प्रवक्रया तथा अनगुमन तथा प्रगतिेदन सम्बन्त्धी व्यिस्था 
८. खचफ प्रवक्रया तथा अनगुमन देिाय बमोजिम िनेुछM 

(क)  मन्त्रालयबाट प्राप्त अनदुान िकमबाट प्रदेशले कायफक्रमका लागग खचफ गदाफ प्रचगलत 
ऐन ि गनयमािलीको अधीनमा ििी खचफ गनुफ पनेछ । 

(ख) अनदुान प्राप्त िकम तोवकएको मापदण्ड अनरुुप खचफ भए नभएको विषयमा 
सम्बजन्त्धत प्रदेशले गनिन्त्ति अनगुमन गनुफ पनेछ  । 

 (ग)  गनकासा समयमा भए नभएको ि भएको गनकासा िकम तोवकएको उद्देश्य, िेर ि 
स्थानमा प्रचगलत कानून बमोजिम खचफ भए नभएको सम्बन्त्धमा मन्त्रालयले 
अनगुमन गनफ सक्नेछ  । 

 

९. सम्िजन्त्धत प्रदेश मन्त्रालयले कायफविगध बमोजिम गिेको कायफ एिं खचफको विििण ि समय 
समयमा भएको अनगुमनको प्रगतिेदन (कायफक्रम संचालनको गगतविगध समेवटएको र्ोटोिरु 
सवित) मन्त्रालयमा गनयगमत रुपमा पठाउन ुपनेछ । 

 

परिच्छेद ६ 

कायाफन्त्ियन सम्बन्त्धी व्यिस्था 
१०. अनदुानको उद्देश्य अनसुाि कायाफन्त्ियन गरिनपुनेाः प्रदेशले नेपाल सिकाि मार्फ त उपलव्ध 

गिाईएको िकम तोवकएको उद्देश्य अनरुुप खचफ गनुफपदफछ । सो अनसुाि नभएमा  सम्िजन्त्धत 
गनकाय नै ििार्देिी िनुपुनेछ ।  

 

 

 

 



परिच्छेद  ७ 

विविध 

११.  प्रस्ताि छनौट एिं समन्त्िय सम्िन्त्धी व्यिस्थााः सम्िजन्त्धत प्रदेशले आफ्नो प्रदेशगभर िग्गा प्राप्ती 
गनफ सवकने अिस्था संभािना नभएमा प्राप्त प्रस्ताि मूल्यांकन, छनौट ि कायाफन्त्ियन गनफ सम्िजन्त्धत 
स्थानीय ति तथा संघ संस्थािरुको सियोग एिं समन्त्ियमा कायफक्रम सञ्चालन गनफ सक्नेछ ।   

 

१२. गनुासो तथा उििुी सम्बन्त्धी व्यिस्थााः अनदुान प्राप्त गिेको ि कायफक्रम सञ्चालन गिेको 
सम्िन्त्धमा प्रचगलत कानून एिं यस कायफविगध बमोजिम अनदुानको िकम उजचत उपयोग नगिेको 
भने्न विषयसँग सम्बजन्त्धत गबषयमा उििुी पिेमा मन्त्रालयले अनगुमन गनेछ । 

 

१३. प्रचगलत कानून बमोजिम िनेुाः यस कायफविगधमा उल्लेख भएका गबषयको िकमा यसै बमोजिम ि 
अन्त्य गबषयिरुको िकमा प्रचगलत कानून बमोजिम िनेुछ । 

 

१४. संशोधनाः मन्त्रालयले यस कायफविगधमा आिश्यकता अनसुाि थप घट िा संशोधन गनफ सक्नेछ । 

 

  



अनसूुची 
 

 ज्येष्ठ नागरिक/अपाङ्गता नागरिक 
ग्राम 

 

संचालक सगमगत/व्यिस्थापन 
सगमगत 

 

 

स्िास््य उपचाि केन्त्र ददिा सेिा गमलन केन्त्र  

आिासीय व्यिस्था 
-अस्थायी प्रकृगतको_ 

ददिा सेिा गमलन केन्त्र  

सभा कि मनोिञ्जन कि  

चमेना गिृ  

पावकफ ङ्ग 


