प्रदे श सयकाय

गण्डकी प्रदे श
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फजेट तथा कामयक्रभ कामायन्वमन सम्फन्धी एकीकृत कामयववधध,२०७७
(भन्त्न्िऩरयषदफाट स्वीकृत धभधत 2077/05/17)

प्रस्तावना: प्रदे श सयकायको ववधनमोन्त्जत फजेट तथा कामयक्रभ कामायन्वमन गनय
भन्िारम तथा धनकामको कामय प्रवक्रमाभा एकरुऩता ल्माई धछटो, छरयतो य
प्रबावकायीरूऩभा कामयसम्ऩादन गने व्मवस्था गनय वाञ्छनीम बएकोरे ,
प्रदे श आधथयक कामयववधध ऐन, २०७४ को दपा ६३क. रे ददएको अधधकाय
प्रमोग गयी गण्डकी प्रदे श सयकायरे दे हामको कामयववधध फनाएको छ।
ऩरयच्छे द-१
प्रायन्त्म्बक
१.

सॊ न्त्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामयववधधको नाभ "फजेट तथा
कामयक्रभ कामायन्वमन सम्फन्धी एकीकृत कामयववधध, २०७७" यहेको
छ।
(२) मो कामयववधध तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ।

२.

ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयववधधभा,(क)

“अनुदान” बन्नारे प्रदे श सयकायफाट स्थानीम तहराई ववत्तीम
हस्तान्तयण हुने अनुदान फाहे क ववषमगत भन्िारमको स्वीकृत
वावषयक ववकास कामयक्रभभा सभावेश बएको अनुदान सम्झनु
ऩछय।

(ख)

“अनुदानग्राही” बन्नारे प्रदे श सयकायको स्वीकृत वावषयक ववकास
कामयक्रभ फभोन्त्जभ प्रदान गरयने अनुदानका राधग कामायरमभा
प्रस्ताव ऩेश गये का आवेदकहरू भध्मेफाट छनौट बएका व्मन्त्ि,
पभय, सभूह, सॊ स्था, सधभधत, कम्ऩनी, सहकायी वा स्थानीम तह
सभेत सम्झनु ऩछय।

(ग)

“आमोजना” बन्नारे प्रदे श सयकायरे आफ्ना भातहतका धनकामद्वाया
वा सॊ घीम सयकाय वा स्थानीम तहसॉगको सभन्वमभा सञ्चारन
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गने आमोजना सम्झनु ऩछय य सो शब्दरे प्रदे श सयकायरे अन्म
सॊ घसॊ स्थासॉग सभन्वम गयी सञ्चारन गने आमोजना सभेतराई
जनाउॉछ।
(घ)

“आवेदक” बन्नारे प्रदे श सयकायको स्वीकृत वावषयक ववकास
कामयक्रभ अनुसाय प्रदान गरयने अनुदान धरने उद्देश्मरे आवेदन
ददने व्मन्त्ि, पभय, सभूह, सॊ स्था, सधभधत, कम्ऩनी, सहकायी वा
स्थानीम तह सभेत सम्झनु ऩछय ।

(ङ)

"उऩबोिा सधभधत” बन्नारे धनभायण कामयफाट प्रत्मऺ राब ऩाउने
व्मन्त्िहरूरे कुनै धनभायण कामयको धनभायण, सञ्चारन तथा भभयत
सम्बाय गनय आपूहरू भध्मेफाट गठन गये को सधभधत सम्झनु
ऩछय।

(च)

“कामयक्रभ” बन्नारे प्रदे श सयकायका ववधबन्न भन्िारम तथा
धनकामको राधग स्वीकृत कामयक्रभ य फजेट सम्झनु ऩछय।

(छ)

"कामायरम" बन्नारे भुख्मभन्िी तथा भन्त्न्िऩरयषकोको कामायरम,
प्रदे श

सयकायका

भन्िारम, प्रदे श

सबा

सन्त्चवारम, प्रदे श

रोकसेवा आमोग, भुख्म न्मामाधधविाको कामायरम, प्रदे श नीधत
तथा मोजना आमोग य प्रदे श अन्तगयतका सफै सयकायी कामायरम,
धनकाम वा आमोजना कामायन्वमन इकाई सम्झनु ऩछय।
(ज)

"चक्राफन्दी" बन्नारे कृवषमोग्म जग्गाभा उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व
फढाउन स-साना वकत्ताभा छरयएय यहे का जग्गाहरूराई एकीकृत
गने कामय सम्झनु ऩछय।

(झ) "जाॉचऩास" बन्नारे प्रचधरत कानून फभोन्त्जभ प्राववधधक जाॉच
गनुऩ
य ने ववषमहरूभा सो सम्फन्धी मोग्मता ऩुगेको प्राववधधकफाट
आमोजना तथा कामयक्रभका सम्फन्धभा काभको भूल्माङ्कन गने
कामय सम्झनु ऩछय।
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(ञ)

"पयपायक"

बन्नारे

कामयक्रभ

कामायन्वमन

गने

न्त्जम्भेवाय

धनकामरे कामयक्रभ सम्ऩन्न बएऩधछ सो कामयक्रभको कुनै दावमत्व
नयहेको धनन्त्ित गयी अधबरेखीकयण गने कामय सम्झनु ऩछय।
(ट)

"भन्िारम” बन्नारे प्रदे श सयकायका भन्िारम सम्झनु ऩछय य सो
शब्दरे भुख्मभन्िी

तथा भन्त्न्िऩरयषकोको कामायरम सभेतराई

जनाउॉछ।
(ठ)

"राबग्राही” बन्नारे आमोजना तथा कामयक्रभफाट प्रत्मऺरूऩभा
पाइदा ऩाउने

जनसॊ ख्मा सम्झनु ऩछय।
ऩरयच्छे द-2

फजेट तथा कामयक्रभ कामायन्वमन
3.

वावषयक कामयमोजना तमाय गनुय ऩने्

(१) प्रत्मेक भन्िारमरे आफ्नो

तथा भातहत कामायरमको स्वीकृत फजेट तथा कामयक्रभ अन्तगयतका
वावषयक ववकास कामयक्रभ कामायन्वमन गनय आधथयक वषयको श्रावण
भसान्तधबि वावषयक कामयमोजना तमाय गनुय ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ वावषयक कामयमोजना तमाय गदाय
वावषयक खरयद मोजना, भाधसक नगद प्रवाह वववयण, उऩरन्त्ब्ध भाऩन
सूचक य कामायन्वमनको सभम ताधरका रगामतको वववयण सभावेश
गनुय ऩनेछ।
4.

फजेट तथा कामयक्रभ कामायन्वमन्

(1) स्वीकृत फजेट तथा कामयक्रभ

कामायन्वमन गदाय{ ववधनमोजन ऐन एवॊ सम्फन्त्न्धत अन्म ऐन फभोन्त्जभ गनुय
ऩनेछ।
(2) फजेट तथा कामयक्रभ कामायन्वमन गदाय आन्तरयक धनमन्िण
प्रणारीभा जोड ददनु ऩनेछ।
(3) सम्फन्त्न्धत भन्िी य सन्त्चवरे आफ्नो भातहतको आमोजना
तथा कामयक्रभ य फजेट कामायन्वमनको अनुगभन तथा भूल्माङ्कन गनुय
ऩनेछ।
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(४) उऩदपा

(3) फभोन्त्जभ

अनुगभन

तथा

भूल्माङ्कन

गदाय

कामयक्रभ, कामयमोजना, खरयद मोजना, नगद प्रवाह वववयणसभेतको
आधायभा बौधतक य ववत्तीम प्रगधतको सम्फन्धभा प्राप्त नधतजा तथा सोको
कायण य आधाय सभेतको सभीऺा गयी सोको प्रधतवेदन िैभाधसकरूऩभा
आधथयक भाधभरा तथा मोजना भन्िारमभा ऩठाउनु ऩनेछ।
(५) उऩदपा (४) फभोन्त्जभ प्राप्त प्रधतवेदनका आधायभा फजेट
तथा कामयक्रभ कामायन्वमनको अवस्था भूल्माङ्कन गयी आधथयक भाधभरा
तथा मोजना भन्िारमरे अधयवावषयक य वावषयकरूऩभा एकीकृत भूल्माङ्कन
प्रधतवेदन सावयजधनक गनेछ।
5.

आमोजना तथा कामयक्रभ सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन्
कामयक्रभको

सञ्चारन

तथा

व्मवस्थाऩन

(1) आमोजना तथा

साधन

स्रोतको

उच्चतभ

प्रधतपर प्राप्त हुने गयी धभतव्ममी तरयकारे गनुय ऩनेछ।
(२)

ठे क्का प्रकृमाद्वाया सञ्चारन गरयने आमोजनाको कामायन्वमन

प्रचधरत सावयजधनक खरयद सम्फन्धी कानून फभोन्त्जभ गनुऩ
य नेछ।
वावषयक

(3)

फजेट

तथा

कामयक्रभभा

सभावेश

बएका

आमोजना तथा कामयक्रभराई सभमभै सम्ऩन्न गनय आधथयक वषयको ऩवहरो
चौभाधसकभा सम्ऩूणय प्रवक्रमा ऩूया गयी कामयन्वमनभा जाने व्मवस्था
धभराउनु ऩनेछ।
(४)

एक आधथयक वषयको राधग स्वीकृत बएको आमोजना वा

कामयक्रभराई फहुवषॉम आमोजना वा कामयक्रभको रूऩभा कामायन्वमन
गनुय ऩये भा सम्फन्त्न्धत भन्िारमरे दे हामको सधभधतफाट धसपारयस धरनु
ऩनेछ।
(क)

प्रदे श नीधत तथा मोजना आमोगको उऩाध्मऺ

-सॊ मोजक

(ख)

भुख्मभन्िी तथा भन्त्न्िऩरयषकोको कामायरमको सन्त्चव

-सदस्म

(ग)

आधथयक भाधभरा तथा मोजना भन्िारमको सन्त्चव

-सदस्म
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(घ)

सम्फन्त्न्धत भन्िारमका सन्त्चव

-सदस्म

(ङ)

आधथयक भाधभरा तथा मोजना भन्िारमको

-सदस्म

फजेट, मोजना तथा कामयक्रभ भहाशाखा प्रभुख

सन्त्चव

(५)

सम्फन्त्न्धत

भन्िारमरे

उऩदपा

(४)

फभोन्त्जभको

सधभधतको धसपारयसभा स्रोत सुधनन्त्ितताका राधग आधथयक भाधभरा तथा
मोजना भन्िारमफाट सहभधत धरनु ऩनेछ।
(६) फहुवषॉम आमोजना वा कामयक्रभ प्रस्ताव गये को आधथयक
वषयभा त्मस्तो आमोजना वा कामयक्रभका राधग कम्तीभा वीस प्रधतशत
यकभ ववधनमोजन गनुऩ
य नेछ।
(७) फहुवषॉम आमोजना वा कामयक्रभ सम्फन्धी अन्म ववषम
फहुवषॉम ठे क्का फन्दोफस्त सम्फन्धी धनदे न्त्शका, २०७५ फभोन्त्जभ हुनेछ।
(८) ववशेष ऩरयन्त्स्थधतका कायण एक आधथयक वषयभा सम्ऩन्न
हुन नसकेका आमोजना तथा कामयक्रभ आधथयक भाधभरा तथा मोजना
भन्िारमरे आवश्मक धनणयम गयी अको आधथयक वषयभा सम्ऩन्न गने गयी
कामायन्वमनभा रै जान स्वीकृधत ददन सक्नेछ।
(९) दुई कयोड रुऩैँ मा बन्दा फढी रागत अनुभान बएका
धसॊ चाई, नदी

धनमन्िण,

ऩवहयो

तथा

बू-ऺम

धनमन्िण सम्फन्धी

आमोजनाको स्वीकृधतको राधग बौधतक ऩूवायधाय ववकास भन्िारम य
उद्योग, ऩमयटन, वन तथा वातावयण भन्िारमभा आमोजना कामायन्वमन
स्वीकृधत सधभधत फनाउन सवकनेछ।
6.

जनशन्त्ि व्मवस्थाऩन् (१) आमोजना तथा कामयक्रभ कामायन्वमन गनय
सम्फन्त्न्धत भन्िारमरे आवश्मक जनशन्त्ि व्मवस्थाऩन गनुय ऩनेछ।
(2)

साभान्मतमा

ववकास

कभयचायीराई काभभा रगाउनु ऩनेछ।
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आमोजनाको

हकभा

स्थामी

(३)

कुनै आमोजना कामायन्वमन गनय वा स्वीकृत दयफन्दीधबि

रयि ऩदभा प्रदे श सयकायफाट स्वीकृत कामयववधध/भाऩदण्ड फभोन्त्जभ
कयायभा कभयचायी धरन सवकनेछ।
7.

ऩायदन्त्शत
य ा य धभतव्मवमता कामभ गनुऩय ने्
ऩायदन्त्शत
य ा, धभतव्मवमता

(1)

सावयजधनक खचयभा

य एकरुऩता कामभ गनय प्रदे श सयकायफाट

स्वीकृत खचयको भाऩदण्डको ऩारना गनुय ऩनेछ।
(2) सयकायी कामायरमरे घय फहारभा धरनुऩने बएभा सम्बव
बएसम्भ व्माऩारयक ऺेि य प्रभुख भागयभा नधरई न्मूनतभ आवश्मकता
य सुववधा बएको ऺेिभा धरनु ऩनेछ।
(3) सावयजधनक धनकामभा हुने फैठकभा स्वीकृत भाऩदण्डभा
उल्रेख बएफभोन्त्जभ फाहेक फै ठक बत्ता वा अन्म कुनै प्रकायको बत्ता
धरन ऩाइनेछैन।
(4) सफै सयकायी धनकामरे थऩ आधथयक दावमत्व सृजना हुने
ववषमभा धनणयम गदाय वा भन्त्न्िऩरयषदभा प्रस्ताव ऩेश गदाय आधथयक
भाधभरा तथा मोजना भन्िारमको सहभधत धरनु ऩनेछ।
8.

कन्त्न्टन्जेन्सी यकभ सम्फन्धी व्मवस्था्

(1) कन्त्न्टन्जेन्सी यकभ धनधाययण

गदाय आवश्मकता य धभतव्मवमताको धसद्धान्तराई ध्मानभा याखी फढीभा
चाय प्रधतशतसम्भ कन्त्न्टन्जेन्सी यकभ छु ट्याउन सवकनेछ। कुनै काभका
राधग कन्त्न्टन्जेन्सी यकभ आवश्मकता नऩने बएभा कन्त्न्टन्जेन्सी यकभ
छु ट्याउनु हुॉदैन।
(2) कन्त्न्टन्जेन्सी यकभ छु ट्याउॉदा प्रचधरत सावयजधनक खरयद
कानून फभोन्त्जभ वकयचाजय, स्टाप खचय य अन्म सानाधतना खचयभा सभेत
रागत अनुभान तमाय गदाय नै प्रष्ट खुराई अधधकाय प्राप्त अधधकायीफाट
स्वीकृत गयाउनुऩनेछ।
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(3) रागत अनुभानभा व्मवस्था बए फभोन्त्जभको कन्त्न्टन्जेन्सी यकभ
ऩायदशॉ, धभतव्ममी य औन्त्चत्मऩूणय तरयकारे खचय गनुय ऩनेछ।
(4) कन्त्न्टन्जेन्सी यकभ खचय गनय दे हाम फभोन्त्जभको खचय शीषयक
धनधाययण गनुय ऩनेछ्(क)

वकय चाजय स्टाप खचय

(ख)

अन्म खचय

उऩदपा (4) को खण्ड (क) फभोन्त्जभको शीषयकफाट दे हाम

(5)

फभोन्त्जभको काभभा खचय गनय सवकनेछ्(क) जनशन्त्ि (कयाय, ज्मारादायी) व्मवस्थाऩन
(ख) ऩयाभशय सेवा
आमोजनाको अनुगभन, सुऩरयवेऺण, दै धनक भ्रभण बत्ता तथा

(ग)
इन्धन खचय

उऩदपा (4) को खण्ड (ख) फभोन्त्जभको शीषयकफाट दे हाम

(६)

फभोन्त्जभको काभभा खचय गनय सवकनेछ्(क)

फोरऩि य प्रस्ताव तमायी खचय

(ख)

सूचना प्रकाशन खचय

(ग)

सवायी साधन भभयत तथा बाडा

(घ)

कामायरमको बाडा य कामायरमका राधग आवश्मक साभान

(ङ)

टे धरपोन ववद्युत तथा ऩानी भहशुर खचय

(च)

अन्म ववववध खचय

(७) फहुवषॉम खरयदको सम्फन्धभा चारु आधथयक वषयको राधग
ववधनमोजन बएको यकभफाट खचय हुने यकभको अनुऩातको आधायभा
कन्त्न्टन्जेन्सी यकभ खचय गनुऩ
य नेछ।
(८) आमोजनाभा खचय बएको कन्त्न्टन्जेन्सी यकभको अधबरेख याख्नु
ऩनेछ।
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ऩरयच्छे द-3
ववत्तीम हस्तान्तयण, कामयक्रभ हस्तान्तयण य रागत साझेदायी
9.

स्थानीम तहभा

ववत्तीम हस्तान्तयण् (१)

प्रदे श

ववत्त

व्मवस्थाऩन

ऐन,2075 फभोन्त्जभ प्रदे श सयकायरे प्रत्मेक स्थानीम तहराई ववत्तीम
सभानीकयण अनुदान, सशतय अनुदान, ववशेष अनुदान य सभऩूयक
अनुदानकोरूऩभा ववत्तीम हस्तान्तयण गनेछ।
(२)

उऩदपा (१) फभोन्त्जभको ववत्तीम सभानीकयण अनुदान

बाद्र २५, कान्त्त्तक २५, भाघ २५ य वैशाख २५ गयी चाय वकस्ताभा
हस्तान्तयण गरयनेछ। ववत्तीम सभानीकयण अनुदान अन्तय सयकायी ववत्त
व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा ८ को उऩदपा (२) फभोन्त्जभ
हुनेछ।
(३)

उऩदपा (१) फभोन्त्जभ सशतय अनुदान वा ववशेष अनुदान

वा सभऩूयक अनुदान वाऩत कुनै एक अनुदान शीषयक वा सोबन्दा फढी
अनुदान शीषयकभा ववत्तीम हस्तान्तयण गनय सवकनेछ। मसयी एक
स्थानीम तहराई हस्तान्तयण गरयने यकभ न्मूनतभ एक कयोड रुऩैमाॉ
हुनेछ।
तय स्थानीम तहको आवश्मकता, रागत साझेदायी, कामायन्वमन
ऺभता,

आमोजना

तथा

कामयक्रभफाट

राबान्त्न्वत

जनसॊ ख्मासभेतको

आधायभा अधधकतभ दश कयोड रुऩैमाॉसम्भ ववत्तीम हस्तान्तयण गनय
सवकनेछ।
(४)

स्थानीम

तहरे

सशतय अनुदान,

ववशेष

अनुदान

वा

सभऩूयक अनुदान एवकन गयी आमोजना तथा कामयक्रभको प्राथधभकता
तोकी प्रत्मेक अनुदानको राधग तीन/तीनवटा आमोजना तथा कामयक्रभ
प्रस्ताव गयी आधथयक भाधभरा तथा मोजना भन्िारम सभऺ अनुसूची-१
फभोन्त्जभको ढाचाभा चै ि भसान्तधबि ऩेश गनुऩ
य नेछ।
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(५)

उऩदपा (१) फभोन्त्जभको सभऩूयक अनुदानभा सञ्चारन

हुने आमोजना तथा कामयक्रभको रागत अनुभान न्मूनतभ एक कयोड
रुऩैमाॉ हुनऩु नेछ।
उऩदपा

(६)

(१)

फभोन्त्जभको

सशतय

अनुदान

दे हाम

फभोन्त्जभका ऺेिभा ववत्तीम हस्तान्तयण गनय सवकनेछ्
(क)

प्रदे श सयकायरे स्थानीम तहफाट कामायन्वमन गयाउन
उऩमुि दे न्त्खएका आमोजना तथा कामयक्रभ,

(ख)

स्थानीम तहफाट कामायन्वमन गयाउदा रागत प्रबावकायी
हुने,

कामायन्वमनभा

दोहोयो

नहुने

आमोजना

तथा

आमोजना

तथा

कामयक्रभ,
(ग)

एउटै

स्थानीम तहको

ऺेिधबि

ऩने

कामयक्रभ,
(घ)

स्थानीम तहरे कामायन्वमन गनय भाग गये का वा सहभधत
गये का आमोजना तथा कामयक्रभ।

(७) उऩदपा (१) फभोन्त्जभको ववशेष अनुदान दे हाम फभोन्त्जभका
ऺेिभा ववत्तीम हस्तान्तयण गनय सवकनेछ्(क)

न्मून साऺयता बएका ऺेिको शैन्त्ऺक ववकासको राधग सो
ऺेिभा

सञ्चारन

गरयने

ववशेष

शैन्त्ऺक

आमोजना

तथा

कामयक्रभ,
(ख)

फार भृत्मुदय तथा भातृ भृत्मुदय अधधक बएका ऺेिहरूभा
प्रदान

गरयने

आधायबूत

स्वास््म

सेवा

सम्फन्धी

ववशेष

आमोजना तथा कामयक्रभ,
(ग)

दुगभ
य तथा आधथयक रूऩरे वऩछधडएको ऺेिराई रन्त्ऺत गयी
सञ्चारन गरयने खानेऩानी आऩूधतय सम्फन्धी आमोजना तथा
कामयक्रभ,
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अल्ऩसॊ ख्मक, सीभान्तकृत वगय एवॊ दुगभ
य तथा वऩछधडएको ऺेि

(घ)

वा आधथयक, साभान्त्जक वा अन्म कुनै प्रकायरे ववबेदभा ऩये का
वगय वा सभुदामको उत्थान वा ववकासको राधग रन्त्ऺत गयी
सञ्चारन गरयने कुनै आमोजना तथा कामयक्रभ,
स्थानीम तहफीच बौधतक तथा भानवीम ववकासको दृवष्टरे

(ङ)

सन्तुरन कामभ गनय सञ्चारन गरयने आमोजना तथा कामयक्रभ,
(च)

खाद्य सुयऺा सुधनन्त्ितता गने आमोजना तथा कामयक्रभ,

(छ)

पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन गने आमोजना तथा कामयक्रभ।
(८) आमोजनाको कुर रागतको साठी प्रधतशतसम्भ यकभ प्रदे श

सयकायरे दे हाम फभोन्त्जभका ऺेिभा सभऩूयक अनुदानकोरूऩभा ववत्तीम
हस्तान्तयण गनय सक्नेछ्(क)

खाद्यान्न तथा कृवष उऩजको बण्डायण गृह, शीतगृह तथा
कृवष फजाय सम्फन्धी आमोजना तथा कामयक्रभ,

(ख)

खानेऩानी सम्फन्धी आमोजना तथा कामयक्रभ,

(ग)

एकीकृत फस्ती ववकासका राधग नभूना आवास आमोजना
तथा कामयक्रभ,

(घ)

धसॊ चाई

तथा

नदी

धनमन्िण

सम्फन्धी

आमोजना

तथा

कामयक्रभ,
(ङ)

ऩवहयो धनमन्िण तथा बू-सॊ यऺण सम्फन्धी आमोजना तथा
कामयक्रभ

(च)

पोहोयभैराको प्रशोधन य व्मवस्थाऩन गने आमोजना तथा
कामयक्रभ,

(छ)

शैन्त्ऺक ऩूवायधाय धनभायण सम्फन्धी आमोजना तथा कामयक्रभ,

(ज)

ऩमयटन ऩूवायधाय धनभायण सम्फन्धी आमोजना तथा कामयक्रभ,

(झ) झोरुङ्गे ऩुर तथा भझौरा सडक ऩुर धनभायण सम्फन्धी
आमोजना तथा कामयक्रभ,
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(ञ) सौमय, वामु, जैववक रगामतका वैकन्त्ल्ऩक उजाय उत्ऩादन य
ववऻान तथा प्रववधधसॉग सम्फन्त्न्धत ऩूवायधाय धनभायण आमोजना
तथा कामयक्रभ,
(ट)

स्थानीम, ग्राभीण

वा

कृवष

सडक

वा

सहयी

सडकसॉग

सम्फन्त्न्धत सड़क आमोजना,
(ठ) स्वास््म चौकी तथा सोसॉग सम्फन्त्न्धत अन्म आवश्मक
ऩूवायधाय धनभायण आमोजना तथा कामयक्रभ,
(ड)

स्थानीम तहको कामायरम य वडा कामायरम बवन धनभायण
आमोजना तथा कामयक्रभ,

(ढ)

ववद्युत सेवाफाट वन्त्ञ्चत यहेको तथा यावष्डम प्रसायण राइनको
ऩहुॉच नबएको ऺेिभा

कामायन्वमन गरयने ववद्युत उत्ऩादन

तथा प्रसायण सम्फन्धी आमोजना तथा कामयक्रभ,
(ण)

वातावयण सॊ यऺण सम्फन्धी आमोजना तथा कामयक्रभ,

(त)

औद्योधगक

ऺेि

तथा

उद्योग

ग्राभ

स्थाऩना

सम्फन्धी

आमोजना तथा कामयक्रभ।
(थ)

शहयी ऩूवायधाय धनभायण सम्फन्धी आमोजना तथा कामयक्रभ।

(द)

प्रदे श सयकायको नीधत तथा कामयक्रभ य फजेटभा सॊ घ, प्रदे श
वा

स्थानीम

तहफीच

कामायन्वमन गने

सहकामय

य

ु
सॊ मि

रगानीभा

गयी तोवकएका अन्म आमोजना

तथा

कामयक्रभ।
(९) उऩदपा (४) फभोन्त्जभ प्रस्ताव ऩेश गदाय

सभऩूयक

आमोजनाको हकभा आमोजनाको कुर रागतभध्मे स्थानीम तहरे
व्महोने अॊ श फाहेक अन्म स्रोतफाट जुटाउने रगानीको स्रोत सुधनन्त्ित
हुने आधाय सभेत ऩेश गनुय ऩनेछ।
(१०)

स्थानीम

तहभा

ववत्तीम

हस्तान्तयणका

सम्फन्धभा

भागयदशयन, सभन्वम य सहजीकयण गनय तथा उऩदपा (4) फभोन्त्जभ
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प्राप्त प्रस्ताव भध्मफाट उऩमुि प्रस्ताव छनौट गनय दे हाम फभोन्त्जभको
एक सधभधत यहनेछ। सो सधभधतरे आफ्नो कामयववधध आपै व्मवन्त्स्थत
गनेछ।
(क) प्रदे श नीधत तथा मोजना आमोगका उऩाध्मऺ – सॊ मोजक
(ख)

प्रदे श नीधत तथा मोजना आमोगका सदस्महरू

-सदस्म

(ग)

भुख्मभन्िी तथा भन्त्न्िऩरयषदको कामायरमका सन्त्चव - सदस्म

(घ)

आधथयक भाधभरा तथा मोजना भन्िारमका सन्त्चव

– सदस्म

(ङ)

सम्फन्त्न्धत भन्िारमका सन्त्चव - सदस्म

(च)

आधथयक भाधभरा तथा मोजना भन्िारमको ववत्त व्मवस्थाऩन
भहाशाखा प्रभुख - सदस्म सन्त्चव

(१1) उऩदपा (10) फभोन्त्जभको सधभधतरे

आमोजना तथा

कामयक्रभ छनौट गदाय दे हामको आधायभा गनुय ऩनेछ:
(क) आमोजना

तथा

कामयक्रभको

सम्बाव्मता, कुर

रागत

अनुभान, आमोजना तथा कामयक्रभ कामायन्वमन ऩिात् प्राप्त
हुने उऩरन्त्ब्ध प्रधतपर वा राब,
(ख) आमोजना तथा कामयक्रभ कामायन्वमनको राधग आवश्मक
बौधतक ऺभता तथा जनशन्त्िको उऩरब्धता,
(ग) आमोजना तथा कामयक्रभ प्रदे श सयकायको प्राथधभकताभा
ऩये को ऺेिसॉग सम्फन्त्न्धत बएको,
(घ) स्थानीम तहको आधायबूत ऩूवायधाय धनभायणसॉग सम्फन्त्न्धत
बएको,
(ङ) जनताको आमस्तय वृवद्ध गयी गरयवी धनवायणभा मोगदान
ऩुग्ने,
(च) योजगायी वृवद्ध गने ,
(छ) धनजी

ऺेिसॉगको

सहकामयभा

कामायन्वमन

त्मस्तो सहकामय ददगो य बयऩदो दे न्त्खएको,
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गरयने

बए

(ज) स्थानीम तहको मोगदानको वहस्सा धेयै बएको,
(झ) स्थानीम सीऩ, साधन य श्रोतको अधधकतभ उऩमोग हुने,
(ञ) प्रदे श सबा सदस्महरूफाट प्राप्त सुझाव,
(ट) प्रदे शको

आवधधक

मोजनारे

धरएका

प्राथधभकता

य

उद्देश्मसॉग भेर खाने य प्रादे न्त्शक सन्तुरन कामभ गनय
सहमोग ऩुग्ने।
(१2)
अनुदान

य

उऩदपा

सभऩूयक

(१)

फभोन्त्जभको

अनुदानफाट

ववशेष

सञ्चारन

हुने

अनुदान,

सशतय

आमोजना

तथा

कामयक्रभको यकभ ऩचास प्रधतशत बाद्र ऩच्चीस गतेधबि स्थानीम तहको
सन्त्ञ्चत कोषभा हस्तान्तयण गरयनेछ। फाॉकी ऩचास प्रधतशत यकभ
आमोजनाको

रागत

अनुभान,

आमोजना

तथा

कामयक्रभ

सम्झौता,

अन्त्न्तभ भूल्माङ्कन, कामयसम्ऩन्न प्रधतवेदन य सम्फन्त्न्धत स्थानीम तहफाट
धनकासा भाग बएऩधछ हस्तान्तयण गरयनेछ।
(१3)

उऩदपा (१) फभोन्त्जभको अनुदान प्राप्त आमोजना

तथा कामयक्रभ तोवकएको सभम वा अगावै सम्ऩन्न गने स्थानीम तहराई
प्रोत्साहन

गनय

भागका

आधायभा

थऩ

अनुदान

उऩरब्ध

गयाउन

सवकनेछ।
(१4)

मस कामयववधधभा अन्मि जुनसुकै कुया रेन्त्खएको बए

ताऩधन सॊ घीम सशतय अनुदान अन्तगयतका कामयक्रभ कामायन्वमन गदाय
त्मस्तो कामयक्रभ कामायन्वमनको सम्फन्धभा सॊ घीम सयकायफाट कुनै
धनदे न्त्शका, कामयववधध वा भाऩदण्ड स्वीकृत बएकोभा सोही फभोन्त्जभ गनुय
ऩनेछ।
१०.

कामयक्रभ

हस्तान्तयण्

(१)

प्रदे श

सयकायको

कुनै

भन्िारमफाट

कामायन्वमन हुने गयी यकभ ववधनमोजन बएको ऩुॉजीगत तपयको कुनै
आमोजना

तथा कामयक्रभ

नेऩार

सयकायको

कुनै

धनकाम भापयत

कामायन्वमन गनुऩ
य ने बएभा नेऩार सयकायको सम्फन्त्न्धत भन्िारम य
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अथय भन्िारमको ऩूव य सहभधत धरई भाघ भसान्तधबि आधथयक भाधभरा
तथा मोजना भन्िारमभा रेखी ऩठाएभा आधथयक भाधभरा तथा मोजना
भन्िारमरे त्मस्तो कामयक्रभ कामायन्वमनका राधग खचय गने अन्त्ख्तमायी
ददने गयी सहभधत ददन सक्नेछ।
तय प्रशासधनक खचय तथा चारुतपयका कामयक्रभको राधग
नेऩार सयकायका धनकामराई

कुनै

ऩधन यकभ उऩरब्ध गयाउन

ऩाइनेछैन।
(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ प्रदे श सयकायका भन्िारमफाट
कामायन्वमन हुने गयी यकभ ववधनमोजन बएको कुनै आमोजना तथा
कामयक्रभ स्थानीम तह भापयत कामायन्वमन गनुऩ
य ने बएभा सम्फन्त्न्धत
स्थानीम तहको सहभधत धरई भाघ भसान्तधबि आधथयक भाधभरा तथा
मोजना भन्िारमभा रेखी ऩठाएभा आधथयक भाधभरा तथा मोजना
भन्िारमरे त्मस्तो आमोजना तथा कामयक्रभ कामायन्वमनका राधग खचय
गने अन्त्ख्तमायी ददने गयी सहभधत ददन सक्नेछ।
(३) कुनै

धनकामको

ववधनमोन्त्जत फजेट

अको

धनकामभापयत

कामायन्वमन गनुय ऩने बएभा वा कुनै धनकामराई एकबन्दा फढी
धनकामफाट खचय गने गयी यकभ ववधनमोजन बएकोभा ववधनमोजन बएको
धनकामको प्रभुखरे आधथयक वषयको असोज भसान्तधबि ववधनमोजन बएको
सम्ऩूणय यकभ खचय गने धनकामराई फाॉडपाॉट गयी स्वीकृधतका राधग
आधथयक भाधभरा तथा मोजना भन्िारमभा ऩठाउनुऩनेछ।
तय कुनै धनकामको प्रभुखरे असोजधबि फाॉडपाॉट गनय नसकेको
भनाधसव कायणसवहत अनुयोध गये भा आधथयक भाधभरा तथा मोजना
भन्िारमरे कान्त्त्तक भसान्तधबि फाॉडपाॉटको स्वीकृधत ददन सक्नेछ।
(4) आधथयक वषय प्रायम्ब बएऩधछ नेऩार सयकायफाट प्राप्त
बएको कुनै ऩधन कामयक्रभ य फजेटको हकभा प्राप्त बएको धभधतरे ऩन्र
ददनधबि फाॉडपाॉट गयी प्रदे श भन्िारमगत फजेट सूचना प्रणारी
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(PLMBIS) भा सभावेश गयी स्वीकृधतका राधग आधथयक भाधभरा तथा
मोजना भन्िारमभा ऩठाउनु ऩनेछ।
1१.

रागत साझेदायी् (1) सॊ घीम सयकाय वा स्थानीम तह वा सॊ घसॊ स्था वा
सभुदामरे प्रदे श सयकायसॉग रागत साझेदायीभा ववकास धनभायण सम्फन्धी
आमोजना सञ्चारन गनय चाहेभा रागत सहबाधगताको अॊ श, प्रस्ताववत
आमोजनाफाट प्राप्त हुने प्रधतपर, सम्बाव्मता अध्ममन तथा धफस्तृत
रागत अनुभानको आधायभा ववषमगत भन्िारमभा प्रस्ताव ऩेश गनय
सक्नेछ।
(2) ववषमगत भन्िारमरे उऩदपा (1) फभोन्त्जभ प्रस्ताववत
आमोजनाको औन्त्चत्म तथा उऩरब्ध फजेटको आधायभा सम्झौता गयी
रागत साझेदायीभा कामयक्रभ सञ्चारन गनय सक्नेछ।
(3)

सॊ घीम सयकाय, स्थानीम तह य सॊ घसॊ स्थासॉग रागत साझेदायी

गदाय प्रदे श सयकायरे कूर रागत अनुभानको फढीभा साठी प्रधतशतसम्भ
साझेदायी गनय सक्नेछ।
(४) सभुदामस्तयभा सञ्चारन हुने आमोजनाको रागत साझेदायी गदाय
प्रदे श सयकायरे कूर रागत अनुभानको फढीभा सत्तयी प्रधतशतसम्भ
साझेदायी गनय सक्नेछ।
(५)

स्थानीम तहसॉगको साझेदायीभा काठे ऩोर प्रधतस्थाऩन कामय

सञ्चारनगदाय प्रदे श सयकायफाट स्टीर ऩोर उऩरब्ध गयाइने य उऩरब्ध
गयाइएका ऩोर पेने कामय सम्फन्त्न्धत स्थानीम तहरे आफ्नै खचयभा
गनुऩ
य नेछ।
(६) उऩदपा (२) फभोन्त्जभ रागत साझेदायीभा सम्ऩन्न बएका
आमोजनाफाट

प्राप्त

हुने

आधथयक

साझेदायीको अनुऩातभा गनुऩ
य नेछ।
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प्रधतपरको

फाॉडपाॉट

रागत

(७) उऩदपा (३) य (४) फभोन्त्जभको सीभाधबि यही ववषमगत
भन्िारमरे भाऩदण्ड तमाय गयी साझेदायीको वहस्सा धनधाययण गनय
सक्नेछ।
ऩरयच्छे द-4
अनुदान सम्फन्धी व्मवस्था
12.

अनुदान प्रदान गरयने्

(१) प्रदे श सयकायको वावषयक ववकास कामयक्रभ

अन्तगयत ववधनमोन्त्जत फजेटको सीभा धबि यही रन्त्ऺत वगय य ऺेिको
उत्थान, ववकास, धनभायण तथा प्रवद्धयनका राधग ववशेष अनुदान प्रदान गनय
सवकनेछ। मसका साथै न्त्शऺा, स्वास््म, कृवष, बूधभ व्मवस्थाऩन,
उद्योग, व्मवसाम, ऩमयटन, फन तथा वातावयण, साभान्त्जक सुयऺा तथा
सेवा, सॊ स्कृधत, खेरकुद रगामतका ऺेिको सॊ यऺण, सम्वद्धयन य
ववकासका

राधग

प्रदे श

सयकायका

ववधबन्न

कामायरमफाट

अनुदान

उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ।
उऩदपा (१) फभोन्त्जभ अनुदानभा सॊ चारन हुने कामयक्रभ

(२)
प्रदे श

सयकायको

कामायरमसॉग

अन्म

सम्फन्त्न्धत

बएभा

त्मस्तो

कामायरमसॉग आवश्मक सभन्वम गनुय ऩनेछ।
(३)

एउटै काभका राधग एकबन्दा फढी कामायरमफाट दोहोयो

ऩने गयी अनुदान धरनददन ऩाईनेछैन।
तय ऺेि तथा व्मवसाम धफस्ताय, पयक प्रकृधतको कामय य
ववधबन्न कामायरमको साझेदायीभा सञ्चारन हुने गयी सम्ऩन्न गनुऩ
य ने
आमोजना

तथा

कामयक्रभभा

अनुदान

ददन

मस

उऩदपारे

फाधा

ऩुर्माएको भाधनने छै न।
(४)

दे हामका ववषमभा अनुदान उऩरब्ध गयाउॉदा सम्फन्त्न्धत

भन्िारमरे प्रदे श सयकायको ऩूव य स्वीकृधत धरनुऩनेछ्(क)

एकबन्दा

फढी

भन्िारमसॉग

अन्तय-सम्फन्त्न्धत

ववकास सम्फन्धी काभभा प्रमोग हुने अनुदान,
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ऩूवायधाय

(ख)

प्रदे शस्तयभा

अन्तय-सम्फन्त्न्धत

ववषमभा

नमाॉ

भाऩदण्ड

तजुभ
य ा गनुऩ
य ने कामयक्रभ सम्फन्धी अनुदान,
एक आधथयक वषयबन्दा फढी सभमसम्भ धनयन्तय सञ्चारन

(ग)

हुने कामयक्रभ सम्फन्धी अनुदान,
(५)

प्राकृधतक

ववऩद

तथा

भहाभायीजन्म

योग

य

वकयाफाट

ऩशुऩन्छी तथा फारीनारीभा ऺधत बई जीववकोऩाजयनभा सभस्मा ऩये का
कृषकहरूराई बूधभ व्मवस्था, कृवष तथा सहकायी भन्िारम वा भातहत
धनकामरे ऩुनस्थायऩना सहमोग उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ।
(६) उऩदपा (४) भा रेन्त्खए दे न्त्ख फाहे क भन्िारमराई प्राप्त
अन्त्ख्तमायी फभोन्त्जभ वावषयक कामयक्रभ आपैंरे कामायन्वमन गदाय प्रचधरत
सावयजधनक खरयद सम्फन्धी कानून, आधथयक कामयववधध ऐन, खचयको
भाऩदण्डको ऩारना गनुय ऩनेछ।
13.

अनुदानको सीभा् (1)

सम्फन्त्न्धत कामायरमरे अनुदानभा सञ्चारन गरयने

कामयक्रभराई दे हाम फभोन्त्जभ वगॉकयण गयी कूर रागत अनुभानको
नब्फे प्रधतशतसम्भ अनुदान उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ।
(क)

रन्त्ऺत सभूह य सभुदाम स्तयभा सञ्चारन हुने कामयक्रभभा
नब्फे प्रधतशतसम्भ,

(ख)

कृवष फीउ ववजन, भर, भौयीको घाय, ऩशुऩन्छी, भाछा,
परपूर, च्माउ, ये शभ तथा अन्म फोटधफरुवा, कृवष मन्ि,
कृवष

साभाग्री

जधडफुटीजन्म

ढु वानी

साधन,

साभाग्रीभा

जस्ता

ददइने

कृवषजन्म

अनुदान

तथा

सम्वन्धी

कामयक्रभा ऩचहत्तय प्रधतशतसम्भ,
(ग)

खण्ड (क) य (ख) भा उल्रेन्त्खत फाहे क कृवष सम्फन्त्न्ध
अन्म कामयक्रभभा ऩचास प्रधतशतसम्भ,

(घ)

घये र ु सौमय उजाय प्रववधध खरयद तथा जडान (फीस दे न्त्ख
ऩचास वाट वऩक वाय ऺभता ) कामयभा ऩचहत्तय
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प्रधतशत

वा फढीभा तेह्र हजाय रुऩैमाॉसम्भ य सुरब/धुवायवहत
च ुरोभा ऩचहत्तय प्रधतशत सम्भ, कृवष तथा जधडफुटीजन्म
फाहेकका अन्म साभाग्री ववतयणको अनुदानभा ऩचास
प्रधतशतसम्भ,
(ङ)

कृवष प्रमोजन फाहे कका व्मन्त्ि, धनजी पभय य कम्ऩनीको
हकभा ऩचास प्रधतशतसम्भ,
कृवष

(च)

तथा

ऩशुऩन्छी

फीभाभा

वप्रधभमभको

ऩन्त्च्चस

प्रधतशतसम्भ,
(छ)

कृषकराई उत्ऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन अनुदानवाऩत
उत्ऩादकराई आफ्नो उत्ऩादनको सुरु ववक्री भूल्मको
ऩाॉच प्रधतशतसम्भ।

(ज)

जग्गाको चक्राफन्दी प्रवद्धयन कामयक्रभको अनुदानको सीभा
अनुसूची-2 फभोन्त्जभ हुनेछ।

(२)

उऩदपा

(१)

भन्िारमरे

फभोन्त्जभको

भाऩदण्ड

सीभाधबि

तमाय

यही

ववषमगत

गयी

अनुदानको

कृषकराई

फाॉझो

वहस्सा

धनधाययण गनय सक्नेछ।
(३)

भाऩदण्डका

आधायभा

जग्गाभा

व्मवसावमक खेती प्रोत्साहन कामयक्रभ तथा ऺेिपरभा आधारयत
परपूर/तयकायी

उत्ऩादनभा

प्रोत्साहन

अनुदान

प्रदान

गनय

सवकनेछ।
14.

ब्माज अनुदान सम्फन्धी व्मवस्था् (1) व्मवसाम प्रवद्धयन, उत्ऩादन एवॊ
योजगायी अधबवृद्धी, उद्यभन्त्शर ऺभताको ववकास तथा प्रोत्साहन गनय प्रदे श
सयकायफाट प्रदान गरयने सहुधरमतऩूणय कजायभा दोहोयो नऩने गयी तीन
वषयसम्भको राधग ऩाॉच प्रधतशत ब्माज अनुदान ददन सवकनेछ।
(2) कजायको प्रकाय, सीभा तथा शतय सम्फन्त्न्धत भन्िारमरे तोके
फभोन्त्जभ हुनेछ।
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उऩदपा (१) फभोन्त्जभको सीभाधबि यही ववषमगत भन्िारमरे

(३)

भाऩदण्ड तमाय गयी अवधध धनधाययण गनय सक्नेछ।
15.

प्रस्ताव आव्हान गने्
उऩरब्ध

गयाउन

(१) दपा 1२ को उऩदपा (१) फभोन्त्जभ अनुदान
सम्फन्त्न्धत

कामायरमरे

यावष्डम

स्तयको

दै धनक

ऩधिकाभा कन्त्म्तभा ऩन्र ददनको सूचना प्रकाशन गयी प्रस्ताव आव्हान
गनुय ऩनेछ।
(2) उऩदपा (१) फभोन्त्जभको सूचना कामायरमको वेबसाइटभा
सभेत याख्नु ऩनेछ।
(3) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ सूचना प्रकाशन गदाय कामयक्रभ वा
आमोजनाको नाभ, आवेदकको मोग्मता, कामयक्रभ सॊ चारन हुने स्थान,
ऩेश गनुय ऩने

कागजात तथा कामयक्रभको प्रकृधत अनुसाय अन्म

आवश्मक ववषम उल्रेख गनुय ऩनेछ।
16.

प्रस्ताव ऩेश गनुऩ
य ने्

(१) दपा 15 को उऩदपा (1) फभोन्त्जभ सूचना

प्रकाशन बएऩधछ अनुदान प्रदान गने कामायरमरे तोकेको मोग्मता
ऩुगेका अनुदान प्राप्त गनय चाहने आवेदकरे उऩदपा (३) फभोन्त्जभका
कागजात सॊ रग्न गयी सम्फन्त्न्धत कामायरम सभऺ कामयक्रभको प्रस्ताव
सवहत धनवेदन ऩेश गनुय ऩनेछ।
(2) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ ऩेश गरयने धनवेदनको ढाॉचा अनुसूची3 य कामयक्रभ प्रस्तावको ढाॉचा अनुसूची-4 भा उल्रेख बए फभोन्त्जभ
हुनेछ।
(3) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ प्रस्ताव ऩेश गदाय पभय, सभूह, सॊ स्था,
सधभधत, कम्ऩनी वा सहकायीरे दे हामका कागजातहरू सॊ रग्न गनुय
ऩनेछ्(क)

दताय/स्थाऩना सम्फन्धी कागजातको प्रधतधरवऩ,

(ख)

गत आधथयक वषयको रेखाऩयीऺण प्रधतवेदन,
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(ग)

नवीकयण गनुऩ
य ने बएभा नवीकयण प्रभाणऩिको प्रधतधरवऩ,

(घ)

कय च ुिा प्रभाणऩिको प्रधतधरवऩ,

(ङ) अन्त्घल्रा दुई आधथयक वषयभा अनुदानको राधग प्रस्ताव
आव्हान गरयएकोभा कुनै कामायरमफाट अनुदान प्राप्त
गये वा नगये को स्वघोषणा ऩि,
(च)

कामायरमरे तोकेका अन्म आवश्मक कागजात।

तय व्मन्त्ि य स्थानीम तहको हकभा सम्फन्त्न्धत भन्िारमरे
स्वीकृत गये को भाऩदण्ड फभोन्त्जभ हुनेछ।
(४)

सम्फन्त्न्धत

कामायरमरे

धनवेदकराई

आमोजना

तथा

कामयक्रभको प्रस्ताव, ववत्तीम वववयण य प्रधतवेदनको ढाॉचा तमाय गयी
उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।
17.

भूल्माॊकन तथा धसपारयस सधभधत्

(१) दपा 16 को उऩदपा (१)

फभोन्त्जभ प्राप्त प्रस्ताव भूल्माङ्कन गयी

धसपारयस गनय भन्िारमस्तयभा

दे हाम फभोन्त्जभको भूल्माॊकन तथा धसपारयस सधभधत यहनेछ्(क)

सम्फन्त्न्धत भहाशाखा प्रभुख - सॊ मोजक

(ख)

मोजना भहाशाखा प्रभुख वा अधधकृतस्तयको प्रधतधनधध
- सदस्म

(ग)

आधथयक प्रशासन शाखा प्रभुख - सदस्म

(घ)

कानून अधधकृत

(ङ)

कामयक्रभसॉग

- सदस्म
सम्फन्त्न्धत

भहाशाखा/शाखाको

अधधकृत

स्तयको कभयचायी - सदस्म-सन्त्चव
(2) दपा 16 को उऩदपा (१) फभोन्त्जभ प्राप्त प्रस्ताव भूल्माङ्कन
गयी धसपारयस गनय धनदे शनारम स्तयभा दे हाम फभोन्त्जभको भूल्माॊकन
तथा धसपारयस सधभधत यहनेछ्(क)

सम्फन्त्न्धत शाखा प्रभुख – सॊ मोजक

~ 20 ~

मोजना तथा कामयक्रभ शाखा प्रभुख वा अधधकृतस्तयको

(ख)

प्रधतधनधध - सदस्म
(ग)

आधथयक प्रशासन शाखा प्रभुख – सदस्म

(घ)

कामयक्रभसॉग सम्फन्त्न्धत शाखाको अधधकृतस्तयको कभयचायी
- सदस्म-सन्त्चव
(3) दपा 16 को उऩदपा (1) फभोन्त्जभ प्राप्त प्रस्ताव

भूल्माङ्कन गयी धसपारयस गनय न्त्जल्रास्तयभा दे हाम फभोन्त्जभको भूल्माॊकन
तथा धसपारयस सधभधत यहनेछ्(क) कामायरम प्रभुख ऩधछको वरयष्ठतभ कभयचायी - सॊ मोजक
(ख)

आधथयक प्रशासन शाखा प्रभुख - सदस्म

(ग)

कामायरम प्रभुखरे तोकेको सम्फन्त्न्धत शाखाको कभयचायी
- सदस्म-सन्त्चव

(४) उऩदपा (1), (2) य (3) फभोन्त्जभको भूल्माॊकन तथा
धसपारयस सधभधतरे दपा 18 फभोन्त्जभको भूल्माङ्कन य धसपारयसका
आधायभा प्रस्ताव छनौट गयी स्वीकृधतको राधग सम्फन्त्न्धत कामायरम
प्रभुख सभऺ धसपारयस गनुय ऩनेछ।
18.

भूल्माङ्कन तथा धसपारयसका आधाय् (1) दपा 17 फभोन्त्जभको भूल्माङ्कन
तथा धसपारयस सधभधतरे दे हाम फभोन्त्जभको आधायभा प्रस्ताव भूल्माङ्कन
गयी धसपारयस गनुय ऩनेछ्(क) कामयक्रभ सम्ऩन्न गनय राग्ने सभम य रागत,
(ख) रन्त्ऺत वगय वा ऺेिको आधथयक, साभान्त्जक तथा बौगोधरक
अवस्थाभा सुधाय,
(ग)

व्मवसावमक मोजनाको प्रस्ताव,

(घ) आवेदकको अनुबव तथा ऺभता,
(ङ) योजगायी सृजना तथा उत्ऩादन य उत्ऩादकत्वभा वृवद्ध
(च) सभुदाम रन्त्ऺत कामयक्रभको हकभा राबान्त्न्वत हुने जनसॊ ख्मा
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(छ) कामयक्रभको प्रकृधत अनुसाय सम्फन्त्न्धत कामायरमरे आवश्मक
ठानेका अन्म ववषम।
(2) भूल्माङ्कन तथा धसपारयसका अन्म आधाय तथा अॊ कबाय
कामयक्रभको

प्रकृधत

अनुसाय

सीभान्तकृत

वगय,

ऺेि

य

न्त्जल्राभा

सभानुऩाधतक ववतयण हुनेगयी सम्फन्त्न्धत भन्िारमरे भाऩदण्ड फनाई
तोक्नुऩनेछ।
(३) उऩदपा (२) फभोन्त्जभका भूल्माङ्कन तथा धसपारयसका
आधाय तथा अॊ कबाय प्रस्ताव आव्हान गरयएको सूचना प्रकान्त्शत
गनुब
य न्दा अगावै सावयजधनक गनुऩ
य नेछ।
19.

छनौटको धनणयम गनुऩ
य ने्

(1) दपा 17 को उऩदपा (4) फभोन्त्जभ

भूल्माङ्कन तथा धसपारयस सधभधतरे धसपारयस गये को अनुदान ऩाउने
धनवेदकको सूची उऩय सम्फन्त्न्धत कामयरमको प्रभुखरे सात ददनधबि
छनौट सम्फन्धी धनणयम गनुय ऩनेछ।
(2) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ अनुदान ऩाउने धनवेदकको प्रस्ताव
स्वीकृत बएऩधछ सम्फन्त्न्धत कामायरमरे छनौट बएका अनुदानग्राहीको
वववयण तीन ददनधबि सावयजधनक गयी अनुदानग्राहीराई सोको जानकायी
ददनुऩनेछ।
(३) उऩदपा (२) फभोन्त्जभ सू चना सावयजधनक बएको धभधतरे
ऩन्र ददनधबि सम्झौता गनुऩ
य नेछ।
20.

कामयक्रभ सञ्चारन्

(1) दपा 19 को उऩदपा (३) फभोन्त्जभ सम्झौता

गये को ऩन्र ददनधबि सम्फन्त्न्धत अनुदानग्राहीरे सम्झौता फभोन्त्जभको
कामय प्रायम्ब गरयसक्नु ऩनेछ।
(2) उऩदपा (1) फभोन्त्जभ कामाययम्ब बएऩधछ सोको जानकायी
सम्फन्त्न्धत कामायरमराई ददनु ऩनेछ।
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(३) धफर बयऩाई तथा कामय प्रगधतको आधायभा फढीभा तीन
वकस्ताभा अनुदानग्राहीको खाताभा अनुदान यकभ ब ुिानी गनुय ऩनेछ।
(४) सम्झौता फभोन्त्जभ काभ नगने अनुदानग्राहीको अनुदान योक्का
गयी नकयात्भक सूचीभा याख्नुऩने छ।
(५) अनुदानग्राहीरे सम्झौता ववऩरयत खचय गये को वा अनुदानको
दुरुऩमोग गये को ऩाइएभा त्मस्तो अनुदानग्राहीराई प्रचधरत कानून
फभोन्त्जभ कायफाही गयी सयकायी फाॉकी सयह असुर उऩय गरयनेछ।
२१.

चक्राफन्दी

सम्वन्धी

व्मवस्था्

(१)

खेतीमोग्म

बूधभराई

अन्म

प्रमोजनका राधग अधतक्रभण हुन नददई बूधभको जगेनाय गनय, जग्गा फाॉझो
याख्ने य खण्डीकयणराई धनरुत्सावहत गनय तथा कृवषराई व्मवसामीकयण
गदै उत्ऩादन फढाउन सम्फन्त्न्धत भन्िारमरे साभूवहक चक्राफन्दी
प्रवद्धयन कामयक्रभ सञ्चारन गनेछ।
(२) धफगतदे न्त्ख कामायन्वमनभा यहेका चक्राफन्दी जग्गाभा
कृवष उत्ऩादन फढाउन य प्रट सुधाय गनय सम्फन्त्न्धत भन्िारमरे दुई
वषयसम्भ

भाऩदण्डभा

तोवकए

फभोन्त्जभ

अनुदान

उऩरब्ध

गयाउन

सक्नेछ।
(३) बूभी व्मवस्था, कृवष तथा सहकायी भन्िारमरे अनुसूची5 फभोन्त्जभको ऺेिभा चक्राफन्दी प्रवद्धयन कामयक्रभ सञ्चारन गनय
सक्नेछ। मस उऩदपा फभोन्त्जभ चक्राफन्दी गरयएको जग्गाराई
कृवषफाहे क अन्म प्रमोजनको राधग प्रमोग गनय य चक्राफन्दी गरयएको
जग्गा फाॉझो याख्न ऩाइनेछैन।
(४)

चक्राफन्दी

प्रवद्धयन

कामयक्रभ

कामायन्वमन

प्रकृमा

अनुसूची-6 फभोन्त्जभ हुनेछ।
22.

अनुदानग्राहीको दावमत्व् (१) अनुदान प्राप्त गने अनुदानग्राहीरे दे हामको
दावमत्व फहन गनुय ऩनेछ्–
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(क) जुन कामयक्रभका राधग अनुदान प्राप्त बएको हो सोही
कामयक्रभभा भाि अनुदान प्रमोग गनुऩ
य नेछ।
(ख) सम्झौताभा उल्रेख बए फभोन्त्जभ अनुसूची-7 को
ढाॉचाभा कामय प्रगधत प्रधतवेदन सम्फन्त्न्धत कामायरमभा
ऩठाउनु ऩनेछ।
(ग)

ऩाॉच प्रधतशत बन्दा फढी यकभ प्रशासधनक कामयभा खचय
गनय ऩाइने छै न।

(घ)

अनुदानको वहसाव स्वीकृत रेखा प्रणारी अनुसाय याख्नु
ऩनेछ।

(ङ)

ब ुिानीभा कानून फभोन्त्जभ कय कट्टी गनुय ऩनेछ।

(च)

प्रचधरत कानून फभोन्त्जभ रेखा ऩयीऺण गयाउनु ऩने
बएभा

आधथयक

वषय

सभाप्त

बएको

धभधतरे

तीन

भवहनाधबि रेखा ऩयीऺण गयाई कामयक्रभफाये प्रधतवक्रमा
सवहतको प्रधतवेदन सम्फन्त्न्धत कामायरमभा ऩेश गनुय
ऩनेछ।
(2)

अनुदानग्राहीरे अनुसूची- ८ फभोन्त्जभको प्रधतवद्धता ऩूया गनुय

ऩनेछ।
(3)

अनुदान प्राप्त गने अनुदानग्राहीको अन्म अधधकाय, कतयव्म तथा

दावमत्व सम्झौताभा उल्रे ख बए फभोन्त्जभ हुनेछ।
(४)

अनुदानग्राहीको कायणफाट तोवकएको सभमभा कामय सम्ऩन्न

नबई कुनै हानी नोक्सानी हुन गएभा त्मसको न्त्जम्भेवायी सम्फन्त्न्धत
अनुदानग्राहीको हुनेछ।
23.

कामायरमको न्त्जम्भेवायी्

(१) सम्फन्त्न्धत कामायरमरे मस कामयववधध

फभोन्त्जभ अनुदानभा सञ्चारन गरयने कामयक्रभको कामायन्वमन गदाय दे हाम
फभोन्त्जभको न्त्जम्भेवायी वहन गनुय ऩनेछ्-
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(क)

सम्झौता फभोन्त्जभ कामयक्रभ सञ्चारन बए नबएको
अनुगभन गने,

(ख)

प्रचधरत कानून फभोन्त्जभ खचय गने गयाउने, रेखा याख्ने,
याख्न रगाउने,

(ग)

प्रचधरत कानून फभोन्त्जभ ऩारन गनुय ऩने अन्म ववषम
ऩारन गने गयाउने,

(घ)

कामयक्रभका

राधग

आवश्मक

ऩने

प्रस्ताव

रेखन,

प्रधतवेदन रेखन, ववत्तीम वववयण तमाय गने रगामतका
अन्म कामयभा सहमोग प्रदान गने।
(2) अनुदान यकभ खचयको सभवष्टगत जवापदे वहता तथा
न्त्जम्भेवायी

प्रचधरत

कानून

फभोन्त्जभ

सम्फन्त्न्धत

रेखा

उत्तयदामी

अधधकायीको हुनेछ।
ऩरयच्छे द-५
उऩबोिा सधभधत वा राबग्राही सभुदाम सम्फन्धी व्मवस्था
24.

उऩबोिा सधभधत वा राबग्राही सभुदामफाट काभ गयाउन सवकने्
उऩबोिा सधभधत वा राबग्राही सभुदामफाट धनभायण कामय गयाउॉदा वा
सो सम्फन्धी सेवा प्राप्त गदाय धभतव्मवमता, गुणस्तरयमता वा ददगोऩना
अधबवृवद्ध हुने बएभा वा ऩरयमोजनाको भुख्म उद्देश्म नै योजगायी सृजना
गने

य

राबग्राही

सभुदामराई

सहबागी

गयाउने

बएभा

प्रचधरत

सावयजधनक खरयद सम्फन्धी कानून फभोन्त्जभको कामयववधध ऩुया गयी
उऩबोिा सधभधत वा राबग्राही सभुदामफाट धनभायण कामय गयाउन
सवकनेछ।
25.

उऩबोिा सधभधत वा राबग्राही सभुदामफाट काभ गयाउने कामयववधध्

(१)

दपा २4 फभोन्त्जभ उऩबोिा सधभधत वा राबग्राही सभुदामफाट धनभायण
कामय गयाउनु ऩने वा सो सम्फन्धी सेवा धरनुऩने बएभा एक कयोड
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रुऩैमाॉसम्भ रागत अनुभान बएको धनभायण कामय वा सो सम्फन्धी सेवा
सोही स्थानभा फसोवास गने फाधसन्दा य त्मस्तो सेवा उऩबोग गने
सभुदामभाि यहेको उऩबोिा सधभधत वा राबग्राही सभूहफाट गयाउन
सवकनेछ।
(2) उऩदपा (1) भा उन्त्ल्रन्त्खत एक कयोड रुऩैमाॉसम्भको
रागत अनुभानभा भूल्म अधबवृवद्ध कय, ओबयहेड, कन्त्न्टन्जेन्सी यकभ य
जनसहबाधगताको अॊ श सभेतको यकभ सभावेश हुनेछ।
(3) उऩदपा (१) को प्रमोजनको राधग सम्फन्त्न्धत काभ वा
सेवाको प्रकृधत, ऩरयभाण, राग्ने यकभ, उऩबोिा सधभधत वा राबग्राही
सभुदामरे व्महोने वा व्महोनुय ऩने यकभ य अन्म आवश्मक कुयाहरू
खुराई कामायरमरे सावयजधनक सूचना प्रकाशन गयी प्रस्ताव भाग गनय
वा त्मस्तो सधभधत वा सभुदाम आपैरे प्रस्ताव वा धनवेदन ऩेश गनय
सक्नेछ।
(4) उऩदपा (3) फभोन्त्जभ प्रस्ताव वा धनवेदन प्राप्त बएऩधछ
सम्फन्त्न्धत

कामायरमरे

य त्मस्तो

उऩबोिा

सधभधत वा

राबग्राही

सभुदामरे आवश्मकता अनुसाय छरपर, वाताय वा धनभायणस्थरको
भ्रभण गयी त्मस्तो काभ वा सेवाको सम्फन्धभा सावयजधनक खरयद
धनमभावरी, 2064 को धनमभ 97 को उऩधनमभ 3 भा उन्त्ल्रन्त्खत
कुयाहरू उल्रे ख गयी अनुसूची- 9 फभोन्त्जभको ढाॉचाभा सम्झौता गनुय
ऩनेछ।
(5) उऩदपा (4) फभोन्त्जभ सम्झौता गदाय उऩबोिा सधभधतरे दे हाम
फभोन्त्जभका कागजात सम्फन्त्न्धत कामायरमभा ऩेश गनुय ऩनेछ्(क)

उऩबोिा सधभधत गठन गने सम्फन्धी बेराको धनणयमको
प्रधतधरवऩ,

(ख)

उऩबोिा सधभधतका सदस्महरूको नागरयकताको प्रधतधरवऩ,

(ग)

आमोजनाको रागत अनुभान वववयण,
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(घ)

उऩबोिा

सधभधतफाट

सम्झौताको

राधग

न्त्जम्भेवाय

ऩदाधधकायी तोवकएको उऩबोिा सधभधतको धनणयम,
(ङ)
(च)

आमोजना कामायन्वमनको कामय ताधरका,
खाता सञ्चारन गने ऩदाधधकायी तोवकएको धनणयम य खाता
सञ्चारनका राधग आवश्मक कागजात,

(छ)

प्रचधरत

कानूनफभोन्त्जभ

दताय

बै सकेका

उऩबोिा

सधभधत/सभूह/सॊ स्थाको हकभा सधभधत/सभूह/सॊ स्था दताय य
नवीकयणको प्रधतधरवऩ।
उऩबोिा सधभधत वा राबग्राही सभुदामरे सम्झौता

(6)

फभोन्त्जभको काभ सुरु गनुय बन्दा अगावै आमोजनाको नाभ, रागत,
रागत साझेदायीको अवस्था, काभ सुरु य सम्ऩन्न गनुऩ
य ने अवधध सभेत
दे न्त्खने गयी अनुसूची-10 फभोन्त्जभको ढाॉचाभा आमोजनास्थरभा सूचना
फोडय याख्नुऩनेछ।
(7)

उऩबोिा सधभधत वा राबग्राही सभुदामराई धनभायण कामय

वा सेवाको काभ ददॉदा रागत अनुभानभा यहेको भुल्म अधबवृवद्ध कय,
ओबयहेड य कन्त्न्टन्जेन्सी यकभ कट्टा गये य भाि ब ुिानी ददनु ऩनेछ।
(8)

कामायरमरे उऩबोिा सधभधतराई सम्झौता फभोन्त्जभको

काभको प्राववधधक भूल्माङ्कन, कामय सम्ऩन्न प्रधतवेदन य अन्म आवश्मक
कागजातको आधायभा वकस्तागत य अन्त्न्तभ ब ुिानी ददनेछ।
(9) उऩबोिा सधभधतरे व्मन्त्ि वा सॊ स्थाराई यकभ ब ुिानी गदाय
ु ानी गनुय
एक राख रुऩैमाॉ वा सो बन्दा फढीको यकभ चेक भापयत बि
ऩनेछ।
(10) आमोजनाको अन्त्न्तभ ब ुिानी हुन ु बन्दा अगावै सम्फन्त्न्धत
कामायरमफाट आमोजनाको अनुगभन गनुय ऩनेछ।
(11)
कामायरमरे

उऩदपा (4) फभोन्त्जभ सम्झौता बएऩधछ सम्फन्त्न्धत
उऩबोिा

सधभधत

वा
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राबग्राही

सभुदामराई

सम्झौता

यकभको फढीभा एक धतहाई यकभसम्भ अधग्रभरूऩभा ऩेश्की ददन
सक्नेछ। कामायरमरे त्मसयी ददएको ऩेश्कीको अन्त्न्तभ वकस्ता ब ुिानी
गनुय अन्त्घ पस्मौट गयी सक्नु ऩनेछ।
(12) उऩबोिा सधभधत वा राबग्राही सभुदामरे हये क वकस्ताको
काभको प्राववधधक भूल्माङ्कन, धफर, बऩायई य खचय प्रभान्त्णत गने अन्म
कागजात त्मस्तो सधभधत वा सभुदामको फैठकफाट अनुभोदन गयाई
सम्फन्त्न्धत कामायरमभा ऩेश गनुय ऩनेछ।
(13)

उऩबोिा सधभधत वा राबग्राही सभुदामरे आपूरे प्रत्मेक

वकस्ताभा गये को खचयको सूचना अनुसूची- 11 फभोन्त्जभको ढाॉचाभा
सावयजधनक स्थानभा टाॉस गनुय ऩनेछ य आपूरे गये का काभ कायवाहीको
सम्फन्धभा सावयजधनक खरयद अनुगभन कामायरमरे तोकेको प्रवक्रमा
फभोन्त्जभ तोकेको अवधधधबि साभान्त्जक रे खा ऩयीऺण गनुय ऩने छ।
(14)

उऩबोिा सधभधत वा राबग्राही सभुदामराई सम्फन्त्न्धत

कामायरमरे ड्रइङ, धडजाइन, रागत अनुभान तमाय गने, प्राववधधक
सल्राह ददने, जाॉचऩास गने रगामतको अन्म आवश्मक प्राववधधक
सहमोग उऩरब्ध गयाउनेछ।
(15) सम्फन्त्न्धत कामायरमरे कुनै कायणवश उऩदपा (१4)
फभोन्त्जभको

प्राववधधक

सहमोग

उऩरब्ध

गयाउन

नसक्ने

बएभा

सम्झौताभा उल्रेख गयी तोवकएको खचयको सीभाधबि यही उऩबोिा
सधभधत वा राबग्राही सभुदामरे त्मस्तो प्राववधधक सहमोगको राधग
आवश्मक प्राववधधक सेवा धरन सक्नेछ।
(16) उऩदपा (15) फभोन्त्जभ प्राववधधक सेवा धरइएकोभा त्मस्तो
सेवा वाऩत ददनुऩने ऩारयश्रधभक सावयजधनक धनकामरे कट्टा गये को
कन्त्न्टन्जेन्सीफाट ब ुिानी गनुय ऩनेछ। तय त्मस्तो ऩारयश्रधभक रागत
्
अनुभानको तीन प्रधतशत बन्दा फढी हुनेछैन।
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(17) उऩबोिा सधभधत वा राबग्राही सभुदामफाट सञ्चाधरत हुने
धनभायण कामयभा रागत अनुभान तमाय गदायको सभमभा हे बी भेन्त्शन
प्रमोग गनुऩ
य ने जवटर प्रकृधतको कामय बनी उल्रेख बएकोभा सम्फन्त्न्धत
प्राववधधकको धसपारयसभा सम्फन्त्न्धत कामायरमफाट सहभधत धरएय फाहेक
रोडय, एक्साबेटय, योरय, डोजय, ग्रेडय, ववटु धभन धडस्रीव्मूटय, ववटु धभन
्
ब्वाइरय जस्ता हेबी भेन्त्शनहरू प्रमोग गनय सवकने छै न।
(१8) उऩदपा (1७) को प्रधतकुर हुनेगयी हेबी भेन्त्शन प्रमोग
गये को ऩाइएभा त्मस्तो उऩबोिा सधभधत वा राबग्राही सभुदामसॉग
बएको सम्झौता यद्द गरयनेछ।
(19) कुनै कायणवश उऩबोिा सधभधत वा राबग्राही सभुदामरे
ऩाएको काभ आपैरे सम्ऩन्न गनय नसक्ने बएभा सम्झौता बएको एक
भवहनाधबि सोको सूचना सम्फन्त्न्धत कामायरमराई ददनु ऩनेछ।
(20) उऩदपा (19) फभोन्त्जभको सूचना प्राप्त बएऩधछ सम्फन्त्न्धत
कामायरमरे

सो

सम्फन्धभा

आवश्मक

जाॉचगयी

सो

सधभधत

वा

सभुदामसॉग बएको सम्झौता तोडी फाॉकी काभ प्रचधरत सावयजधनक
खरयद सम्फन्धी कानून फभोन्त्जभ गनुय ऩनेछ।
(21)
उऩबोिा

आमोजना सम्ऩन्न बई पयपायक गनुय बन्दा अगावै

सधभधतरे

सम्फन्त्न्धत

कामायरमका

प्रधतधनधध

वा

स्थानीम

जनप्रधतधनधध वा दपा ३3 फभोन्त्जभको अनुगभन सधभधतको योहवयभा
अनुसूची-१2 फभोन्त्जभको ढाॉचाभा सावयजधनक ऩयीऺण गनुय ऩनेछ।
(22) उऩबोिा सधभधत वा राबग्राही सभुदामरे धनभायण कामय
सम्ऩन्न

गरयसकेऩधछ

सम्फन्त्न्धत

कामायरमरे

खटाएको

प्राववधधक

कभयचायीफाट त्मस्तो काभको जाॉचऩास गयाई त्मस्तो कामायरमफाट प्राप्त
यकभ य जनसहबाधगताफाट व्महोरयएको श्रभ, नगद वा न्त्जन्सीसभेत कुर
खचयको वववयण सो कामायरमभा ऩेश गनुय ऩनेछ।
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उऩदपा (23) फभोन्त्जभको कुर खचयको वववयण प्राप्त

(23)

बएऩधछ सम्फन्त्न्धत कामायरमरे सो वववयण तथा उि धनभायण कामयको
सबे , धडजाइन, रागत अनुभान, सुऩरयवेऺण य कामयसम्ऩादन गने व्मन्त्ि
तथा ऩदाधधकायीको नाभ य ऩदसभेत खुल्ने गयी कामय सम्ऩन्न प्रधतवेदन
तमाय गयी अधबरेख याख्नु ऩनेछ।
(24) धनभायण कामय सम्ऩन्न बएऩधछ सम्फन्त्न्धत कामायरमरे सोको
ये खदे ख, भभयत सम्बाय गने न्त्जम्भेवायीसभेत तोकी आमोजनाको स्वाधभत्व
उऩबोिा सधभधत वा राबग्राही सभुदामराई नै हस्तान्तयण गनुय ऩनेछ।
उऩबोिा सधभधत वा राबग्राही सभुदामरे आपूरे प्राप्त

(25)

गये को कुनै यकभ दुरुऩमोग गये को ऩाइएभा सम्फन्त्न्धत कामायरमरे
छानववन

गयी

त्मस्तो

यकभ

प्रचधरत

कानून

फभोन्त्जभ

उऩबोिा

सधभधतका ऩदाधधकायीफाट दाभासाहीरे सयकायी फाॉकी सयह असुर उऩय
गनुय ऩनेछ।
(26) उऩबोिा सधभधत वा राबग्राही सभुदामरे उऩदपा (24)
फभोन्त्जभ हस्तान्तरयत आमोजनाको सेवा उऩमोग गये फाऩत उऩबोिारे
धतनुऩ
य ने सेवा शुल्क तोक्न सक्नेछ। त्मस्तो शुल्क जम्भा गने कुनै
कोष खडा गयी सोही कोषफाट त्मस्तो धनभायण कामय सञ्चारन तथा भभयत
सम्बाय गनुय ऩनेछ।
(27) उऩबोिा सधभधत वा राबग्राही सभुदामफाट काभ गयाउने
कामयववधध सम्फन्धी अन्म व्मवस्था प्रचधरत सावयजधनक खरयद कानून
फभोन्त्जभ हुनेछ।
26.

उऩबोिा सधभधत गठन् (१) आमोजनाफाट प्रत्मऺरूऩभा राबान्त्न्वत हुने
स्थानीम

उऩबोिाहरूको

बेराफाट

सम्फन्त्न्धत

आमोजना

स्थरभा

उऩबोिा सधभधत गठन गनय सवकनेछ।
(2)

उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेन्त्खएको बए ताऩधन

प्रचधरत कानून फभोन्त्जभ स्थावऩत बएका धसॊ चाई जर उऩबोिा सधभधत,
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खानेऩानी तथा सयसपाई उऩबोिा सधभधत, फन सभूह, सहकायी सॊ स्था,
साभुदावमक सॊ स्था, व्मवस्थाऩन सधभधत, ववकास सधभधत, आभा सभूह,
कृवष सभूह जस्ता सॊ घसॊ स्था य सभूहराई उऩबोिा सधभधतको रूऩभा
भान्मता ददन सवकनेछ।
(3)

उऩदपा (१) फभोन्त्जभ उऩबोिा सधभधत गठन गदाय

सातदे न्त्ख एघाय सदस्म यहने गयी सम्फन्त्न्धत कामायरमको प्रधतधनधध वा
सम्फन्त्न्धत स्थानको जनप्रधतधनधधको योहवयभा गठन गनुय ऩनेछ।
(4) उऩदपा (१) फभोन्त्जभको उऩबोिा सधभधतभा कन्त्म्तभा
तेत्तीस प्रधतशत भवहरा हुन ु ऩनेछ।
(5)

एक

व्मन्त्ि

एकैऩटक

एक

बन्दा

फढी

उऩबोिा

सधभधतको ऩदाधधकायी हुन सक्ने छै न। एकै ऩरयवायको एक जना बन्दा
फढी व्मन्त्ि एउटै उऩबोिा सधभधतको सदस्म हुन सक्ने छै न।
तय सीधभत ऩरयवाय राबग्राही बएको कुनै आमोजना तथा
कामयक्रभ कामायन्वमन गनुऩ
य ने अवस्थाभा एकै ऩरयवायको एकबन्दा फढी
व्मन्त्ि उऩबोिा सधभधतको सदस्म हुन फाधा ऩने छै न।
(6) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ उऩबोिा सधभधत गठन गदाय
सवयसम्भत

तरयकारे

गनुय

ऩनेछ।

सवयसम्भधत

हुन

नसकेभा

उऩबोिाहरूको फहुभतफाट उऩबोिा सधभधत गठन गनुय ऩनेछ।
(7)

आमोजनासॉग सम्फन्त्न्धत कामायरमरे आमोजना सञ्चारन

एवॊ कामायन्वमनभा सॊ रग्न उऩबोिा सधभधतको अधबरेख अनुसूची- 13
फभोन्त्जभको ढाॉचाभा याख्नु ऩनेछ।
(8)

सभमभा उऩबोिा सधभधत गठन हुन नसकेभा, उऩबोिा

सधभधत गठन बएऩधन सम्झौता हुन नसकेभा वा सम्झौताको शतय
फभोन्त्जभ कामय सम्ऩादन हुन नसकेभा सम्फन्त्न्धत कामायरमरे प्रचधरत
खरयद प्रवक्रमाद्वाया काभ गयाउन सक्नेछ।
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27.

उऩबोिा सधभधतका सदस्मको मोग्मता्

उऩबोिा सधभधतको सदस्म हुन

दे हाम फभोन्त्जभको मोग्मता हुनऩु नेछ्(क)

आमोजनाफाट प्रत्मऺ राबान्त्न्वत हुने आमोजना सञ्चारन
हुने ऺेिधबि फसोफास गने व्मन्त्ि,

(ख)

१८ वषय उभेय ऩूया बएको,
नैधतक ऩतन दे न्त्खने पौजदायी अधबमोगभा अदारतफाट

(ग)

कसूयदाय नठहरयएको,
अन्म उऩबोिा सधभधतको ऩदाधधकायी नयहेको,

(घ)
(ङ)

दाभासाहीभा नऩये को,
सावयजधनक ऩद धायण गये को ऩदाधधकायी, सयकायी

(च)

कभयचायी वा न्त्शऺक, धनभायण व्मवसामी नयहेको।
2८.

उऩबोिा सधभधतको काभ, कतयव्म य अधधकाय् उऩबोिा सधभधतको
काभ, कतयव्म य अधधकाय दे हाम फभोन्त्जभ हुनेछ्(क)

सम्फन्त्न्धत कामायरमसॉग आमोजना तथा कामयक्रभ कामायन्वमन
गनय सम्झौता गने,

(ख)
(ग)

खण्ड (क) को सम्झौता फभोन्त्जभ कामय सम्ऩादन गने ,
उऩबोिाहरूराई कामायरमफाट प्राप्त सूचना तथा भागयदशयनको
जानकायी गयाउने,

(घ)

खण्ड

(क)

को

सम्झौता

फभोन्त्जभको

कामय

सुरु

गदाय

कामायरमफाट आवश्मक धनदे शन प्राप्त गनुऩ
य ने बए प्राप्त गये य
भाि काभ सुरु गनुऩ
य ने,
(ङ)

उऩबोिा

सधभधतको

कामयसम्ऩादनराई

प्रबावकायी

फनाउन

सधभधतका सदस्मको कामय ववबाजन य न्त्जम्भेवायी फाॉडपाॉट
गने,
(च)

उऩबोिा

सधभधतका

सदस्मको

कामायन्वमन गने ,
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ऺभता

ववकास

कामयक्रभ

सम्झौता फभोन्त्जभको काभको ऩरयभाण, गुणस्तय, सभम य

(छ)

रागतभा ऩरयवतयन गनुऩ
य ने दे न्त्खएभा कामायरमराई अनुयोध गने ,
आमोजनाको ददगो व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामय गने ,

(ज)
2९.

रागत सहबाधगता सम्फन्धी व्मवस्था् (१) उऩबोिा सधभधत वा राबग्राही
सभुदामसॉग सम्झौता बई सञ्चारन हुने ऩूवायधाय धनभायण, ववकास, फन
तथा वातावयण सॊ यऺण य उत्ऩादनसॉग सम्फन्त्न्धत कामयभा उऩबोिा
सधभधतरे कामय गने गयी सम्झौताभा बएको यकभको कन्त्म्तभा दश
प्रधतशत यकभ रागत सहबाधगताभा सभावेश गनुय ऩनेछ।
(2) खानेऩानी तथा सयसपाई, ऩाइऩ प्रणारीभा आधारयत धसॊ चाई
सम्फन्धी आमोजनाभा ववतयण प्रणारीका ऩाइऩराइन खन्ने ऩुने कामय
उऩबोिा सधभधतरे रागत सहबाधगता वाऩत व्महोनुय ऩनेछ।
तय

खानेऩानी मोजनाको ववतयण प्रणारीको खन्ने ऩुने कामय

कुर रागत अनुभानभा उऩबोिा सधभधतको रागत सहबाधगता न्मूनतभ
दश प्रधतशत य अधधकतभ फीस प्रधतशत हुन ु ऩनेछ।
(3) बूधभगत धसॉचाई प्रणारीको धड्रधरङ, ऩम्ऩ य ववद्युत जडान
कामयभा जनसहबाधगता जुटाउनु ऩनेछैन।
(४) खानेऩानी तथा सयसपाई य धसॉचाइ आमोजनाको ववस्तृत
सबे ऺण तथा सम्बाव्मता अध्ममनका क्रभभा वा आमोजना कामायन्वमन
अगावै उऩबोिा सधभधतरे कुर रागत अनुभानको ०.५ प्रधतशत
यकभको भभयत सम्बाय कोष स्थाऩना गनुऩ
य नेछ।
30.

अधबभुखीकयण गनुय ऩने्
अगावै

उऩबोिा

सम्फन्त्न्धत कामायरमरे आमोजना कामायन्वमन

सधभधतका

ऩदाधधकायीराई

दे हामको

अधबभुखीकयण गनुय ऩनेछ्(क) उऩबोिा सधभधतको काभ, कतयव्म य अधधकाय,
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ववषमभा

सम्ऩादन गनुऩ
य ने काभको वववयण, काभ सम्ऩन्न गनुऩ
य ने

(ख)

अवधध, धफस्तृत रागत य उऩबोिाको मोगदान,
(ग)

धनभायण साभाग्रीको गुणस्तय य ऩरयभाण,

(घ)

खरयद, यकभ धनकासा प्रवक्रमा, खचयको रेखाॊकन य
अधबरेख व्मवस्थाऩन,

(ङ)
(च)

कामायन्वमन य अधबरेख प्रवक्रमा,
साभान्त्जक रेखा ऩयीऺण, सावयजधनक ऩयीऺण, मोजना
पयपायक य हस्तान्तयण,

(छ)
31.

अन्म आवश्मक ववषमहरू।

धनभायण कामयको गुणस्तय सुधनन्त्ित गनुऩ
य ने्

(१) उऩबोिा सधभधतफाट

सञ्चारन हुने आमोजनाको गुणस्तय सुधनन्त्ित गने न्त्जम्भेवायी सम्फन्त्न्धत
उऩबोिा सधभधत, अनुगभन सधभधत य कामायरमको हुनेछ।
(२)

गुणस्तय सुधनन्त्ित गनयका राधग अन्म कुयाको अधतरयि

दे हामका ववषम ऩूणरू
य ऩभा ऩारना गनुय ऩनेछ्(क) ड्रइङ, धडजाइन य स्ऩेन्त्शवपकेशन फभोन्त्जभ धनभायण साभाग्रीको
गुणस्तय कामभ गनुय ऩनेछ।
(ख)

धनभायण

ववधध

य

प्रवक्रमा

कामायरमसॉग

बएको

सम्झौता

फभोन्त्जभ हुनेछ।
(३) उऩबोिा सधभधत वा राबग्राही सभुदामरे धभतव्मवमताका
राधग

स्थानीम

साभाग्रीको

अधधकतभ

उऩमोग

गनुऩ
य नेछ।

तय

गुणस्तयवहन साभाग्रीको प्रमोग गनय ऩाइनेछैन।
32.

खाता सञ्चारन सम्फन्धी व्मवस्था्

(१) उऩबोिा सधभधतको खाता

सम्फन्त्न्धत कामायरमरे तोकेको फैं कभा हुनेछ।
ु
(२) सधभधतको खाता अध्मऺ, कोषाध्मऺ य सन्त्चवको सॊ मि
दस्तखतफाट सञ्चारन हुनेछ।
(३) खाता सञ्चारकहरूभध्मे एक जना भवहरा हुन ु ऩनेछ।
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33.

अनुगभन सधभधत् (१) तोवकएको गुणस्तय, ऩरयभाण य सभमभा आमोजना
सम्ऩन्न गनय गयाउन उऩबोिा सधभधतरे सम्ऩादन गने कामयको अनुगभन
गयी आमोजनाको गुणस्तय य ऩरयभाण सुधनन्त्ित गनय दपा 26 को
उऩदपा (१) फभोन्त्जभको बेराफाट कन्त्म्तभा एकजना भवहरा सवहत
तीन सदस्मीम एक अनुगभन सधभधत गठन गनुय ऩनेछ।
तय दश घयऩरयवायबन्दा कभ उऩबोिा राबग्राही बएको
अवस्थाभा अनुगभन सधभधत गठन गनय फाध्म हुनेछैन।
अनुगभन सधभधतको काभ, कतयव्म य अधधकाय दे हाम

(२)
फभोन्त्जभ हुनेछ्(क)

आमोजनाको कामायन्वमनभा सहजीकयण गने तथा दे न्त्खएका
फाधा व्मवधान, सभस्मा सभाधान य गुनासो व्मवस्थाऩनका
राधग आवश्मक सभन्वम गने ,

(ख) आमोजनाको कामायन्वमन कामयताधरका अनुसाय काभ बए
नबएको एकीन गयी नबएको ऩाइएभा सम्फन्त्न्धत ऩऺराई
सचेत गयाई सो सम्फन्धभा कामायरमराई जानकायी ददने,
(ग)
34.

अन्म आवश्मक कामय गने।

उऩबोिा सधभधतको दावमत्व् उऩबोिा सधभधत तथा राबग्राही सभुदामको
दावमत्व दे हाम फभोन्त्जभ हुनेछ्(क)

आमोजनाको ददगो व्मवस्थाऩनको राधग भभयत सम्बाय
सम्फन्धी कामय गने,

(ख)

आमोजना

कामायन्वमनफाट

ऩनय

सक्ने

वातावयणीम

सन्तुरन कामभ गनय आवश्मक कामय गने,
(ग)

आमोजनाको पयपायकको राधग कामायरमभा कागजात
ऩेश गदाय अनुसूची-१4 फभोन्त्जभको ढाॉचाभा आमोजनाको
बौधतक तथा ववत्तीम प्रगधत प्रधतवेदन ऩेश गनुऩ
य ने।
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35.

सहजीकयण य सहमोग गनुऩय ने्

उऩबोिा सधभधतरे आमोजनाको

सुऩरयवेऺण अनुगभन वा धनयीऺण गने ऩदाधधकायी वा कभयचायीराई
अनुगभन कामयभा सहजीकयण य सहमोग गनुय ऩनेछ।

ऩरयच्छे द-6
ढु ङ्गा, धगट्टी, फारुवा उत्खनन, सङ्करन, धफक्री तथा व्मवस्थाऩन
३6.

ढु ङ्गा, धगट्टी, फारुवा उत्खनन, धफक्री तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी व्मवस्था्
(१) ढु ङ्गा, धगट्टी, फारुवा, भाटो, चट्टान, दहत्तय फहत्तय उत्खनन, सङ्करन,
बण्डायण, ओसायऩसाय य धफक्रीववतयण तथा क्रसय उद्योगको अनुगभन,
धनमभन तथा व्मवन्त्स्थत गनय गयाउनका राधग एक प्रदे श अनुगभन
सधभधत यहनेछ।
(२)

उऩदपा (१) फभोन्त्जभको प्रदे श अनुगभन सधभधतभा

दे हाम फभोन्त्जभका ऩदाधधकायी यहनेछन्।
(क) सन्त्चव, उद्योग, ऩमयटन, फन तथा वातावयण भन्िारम-सॊ मोजक
(ख)

सन्त्चव, भुख्मभन्िी तथा भन्त्न्िऩरयषकोको कामायरम – सदस्म

(ग)

सन्त्चव, आधथयक भाधभरा तथा मोजना भन्िारम –सदस्म

(घ) उऩसन्त्चव (याजस्व हेने), आधथयक भाधभरा तथा मोजना
भन्िारम - सदस्म
(ङ)

वातावयण हेने भहाशाखा प्रभुख, उद्योग, ऩमयटन, फन
तथा वातावयण भन्िारम - सदस्म सन्त्चव

(३) प्रदे श अनुगभन सधभधतको कामयवववयण दे हाम फभोन्त्जभ हुनेछ।
(क)

ढु ङ्गा, धगट्टी, फारुवा, भाटो, चट्टान, दहत्तय फहत्तयको
उत्खनन, सङ्करन, बण्डायण, प्रशोधन तथा धफक्री
ववतयण सम्फन्धभा अनुगभन गयी प्रदे श सयकायराई
सुझाव ददने।
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(ख)

अन्तय-प्रदे श, अन्तय-भन्िारम य स्थानीम तहफीच
सभन्वम गने।

(ग)

मस सम्फन्धी प्रदे श नीधत, धनमभ, भाऩदण्ड तजुभ
य ा,
धनमभन

य

सॊ शोधनका

राधग

प्रदे श

सयकायराई

सुझाव ददने।
(घ)

मस सम्फन्धी अन्तय स्थानीम तहभा कुनै वववाद बए
सभन्वम गयी धनरूऩण गने।

(ङ)

अन्तयप्रदे श

वववाद

भुख्मभन्िी

तथा

बएभा

भन्िारम

भन्त्न्िऩरयषदको

भापयत

कामायरमभा

वववादको ववषम ऩेश गने।
(च)

आवश्मकता अनुसाय सधभधतरे थऩ कामयवववयण आपै
फनाई रागू गने।

(छ)

आवश्मकता
आवश्मक

अनुसाय
दे न्त्खएका

सधभधतरे

ववऻ

व्मन्त्िराई

वा

अन्म

आभन्िण

गनय

छरपर

गयी

सक्ने।
(ज)

आवश्मकतानुसाय

सयोकायवारासॉग

सुझाव धरन सक्ने।
(४) ढु ङ्गा, धगट्टी, फारुवा उत्खनन, धफक्री तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी
भाऩदण्ड, २०७७ को दपा ९ फभोन्त्जभको न्त्जल्रा अनुगभन सधभधतरे
प्रदे श अनुगभन सधभधतसॉग सभन्वम य सहकामय गनुऩ
य नेछ।
(५) योडा, गेग्रान, स्रेट ढु ङ्गा, धगटी ढु ङ्गा, चट्टान ढु ङ्गा, कवटङ्ग ढु ङ्गा,
न्त्चप्स, इट्टा ऩाने भाटो, अन्म साधायण भाटो, फारुवा, च ुनढु ङ्गा, नदी,
खोरारे फगाएय ल्माएको काठ, कुकाठ य दाउया-जयाजुयी जस्ता दहत्तयफहत्तय य खानी तथा नदीजन्म ऩदाथयको शुल्क सारफसारी रुऩभा जायी
हुने प्रदे श आधथयक ऐनभा तोवकए फभोन्त्जभ हुनेछ।
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(६) स्थानीम तहरे

उऩदपा

(५)

फभोन्त्जभ

सॊ कधरत शुल्क

स्थानीम तहको फाॉडपाॉट खाताभा जम्भा गयी भाधसक रुऩभा चारीस
प्रधतशतरे हुने यकभ प्रदे श सन्त्ञ्चत कोषभा दान्त्खरा गनुऩ
य नेछ।
ऩरयच्छे द 7
ववववध
37.

अनुगभन तथा भूल्माॊकन सम्फन्धी व्मवस्था् (१) सम्फन्त्न्धत कामायरमरे
मस कामयववधध फभोन्त्जभ सञ्चारन हुने आमोजना तथा कामयक्रभको
अनुगभन गयी आवश्मक धनदे शन ददन सक्नेछ।
(२) अनुदानग्राहीरे उऩदपा (1) फभोन्त्जभ ददइएको धनदे शनको
ऩारना गनुऩ
य नेछ।

३8.

खचयको

भाऩदण्ड,

२०७५

फभोन्त्जभ

हुन्े

(१)ताधरभ,

प्रन्त्शऺण,

अधबभुखीकयण जस्ता ऺभता ववकास कामयक्रभहरू सञ्चारन गदाय खचयको
भाऩदण्ड, २०७५ फभोन्त्जभ गनुऩ
य नेछ।
(२) खचयको भाऩदण्ड,2075 फभोन्त्जभ कुनै ववशेष कामयक्रभ
सॊ चारन गनय नसवकने बएभा आधथयक भाधभरा तथा मोजना भन्िारमको
सहभधत धरई त्मस्तो कामयक्रभ सॊ चारन गनय सवकनेछ।
३9.

फाधा नऩने्

मस कामयववधधरे नसभेटेका

आमोजना तथा कामयक्रभको

राधग छु ट्टै कामयववधध फनाउन फाधा ऩये को भाधनने छै न।
40.

भाऩदण्ड

फनाउन

सक्ने्

भन्िारमरे

वावषयक

ववकास

कामयक्रभको

कामायन्वमन गनय मस कामयववधध फभोन्त्जभ आवश्मक भाऩदण्ड फनाई
भन्त्न्िस्तयीम धनणयम गयी कामायन्वमन गनय सक्नेछ।
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41.

प्रचधरत कानून फभोन्त्जभ हुन्े प्रचधरत कानूनसॉग मो कामयववधध फान्त्झएभा
फान्त्झएको हदसम्भ प्रचधरत कानून रागू हुनेछ।

४2.

फाधा अड्काउ पुकाउने अधधकाय् मो कामयववधध कामायन्वमनको क्रभभा
कुनै फाधा अड्काउ ऩये भा आधथयक भाधभरा तथा मोजना भन्िारमरे
फाधा अड्काउ पुकाउन सक्नेछ।

४3.

सॊ शोधन् प्रदे श सयकायरे मस कामयववधधभा आवश्मक सॊ शोधन गनय
सक्नेछ।

44.

खाये जी य फचाउ् (१)

अनुसूची-15 फभोन्त्जभका कामयववधध, भागयधनदे शन

य नम्स खाये ज गरयएको छ।
(2) उऩदपा (1) फभोन्त्जभका कामयववधध, भागयधनदे शन य नम्सफाट
बए गये का

काभ कायवाही

मसै

भाधननेछ।
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कामयववधध फभोन्त्जभ

बए गये को

अनुसूची-१
(दपा ९ को उऩदपा (४) सॉग सम्फन्त्न्धत)
सशतय अनुदान, ववशेष अनुदान, य सभऩूयक अनुदान प्रस्ताव गने पायभ
(१)

अनुदान भाग गने स्थानीम तहको नाभ:

(२)

ठे गाना्

(३)

सम्ऩकय पोन/फ्माक्स/इभेर:

(४)

आमोजना/कामयक्रभको नाभ्

(५)

आमोजना/कामयक्रभ कामान्वमन गने स्थान्

(६)

आमोजना/कामयक्रभको अनुभाधनत कुर रागत्

(७)

आमोजना/कामयक्रभफाट राबान्त्न्वत हुने सम्बाववत जनसॊ ख्मा्

(८)

आमोजना/कामयक्रभ सम्ऩन्न गनय राग्ने अनुभाधनत सभम्

(९)

आमोजना/कामयक्रभको कुर रागतभा स्थानीम तहको रगानीको वहस्सा
वा यकभ्

(१०)

आमोजना/कामयक्रभ कामवयमनभा धनजी ऺेि, सहकायी तथा अन्म गैय
सयकायी ऺेिको सहबाधगता यहने बए सोको अनुऩात वा वहस्सा यकभ्

(११)

प्रदे श सयकायरे व्महोने प्रस्ताववत यकभ्

(१२)

सॊ रग्न आवश्मक कागजातहरु (क)

आमोजना/कामयक्रभको सॊ बाव्मता अध्ममन (वपन्त्जधफधरवट स्टडी)
प्रधतवेदन,

(ख)

आमोजना/कामयक्रभको

ड्रइङ, धडजाइन, स्ऩेधसवपकेशन

सवहतको

ववस्तृत वववयण,
(ग)

स्थानीम तहरे सभऩूयक अनुदान भाग गने सम्फन्धभा गये को
धनणयमको प्रधतधरवऩ,

(घ)

आमोजना/कामयक्रभफाट प्राप्त हुने भाऩन मोग्म प्रधतपर वा राबको
अनुभाधनत वववयण,
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(ङ)

प्रचधरत

कानुन

फभोन्त्जभ

आमोजना/कामयक्रभको

प्रायन्त्म्बक

वातावयणीम ऩयीऺण वा वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रधतवेदन,
(च)

भन्िारमरे तोकेका अन्म वववयण तथा कागजात।
दस्तखत्
नाभ्
ऩद्
धभधत:
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अनसूची-2
(दपा 13 को उऩदपा (1) को खण्ड (ज) सॉग सम्फन्त्न्धत)
चक्राफन्दी कामयक्रभको राधग अनुदान सहमोगको सीभा
१.

ऩहाडी न्त्जल्राभा न्मूनतभ ऩचास योऩनी ऺेिपर सम्भका जग्गाका राधग
फढीभा फाह्र राख रुऩैमाॉसम्भ य थऩ ऺेिपरभा प्रधतयोऩनी थऩ चौफीस
हजाय रुऩैमाॉसम्भ,

२.

तयाईका न्त्जल्राभा न्मूनतभ दश ववगाहा ऺेिपर जग्गाका राधग फवढभा
फार्ह राखसम्भ य थऩ ऺेिपरभा प्रधत धफगाहा एकराख तीस हजाय
रुऩैमाॉसम्भ,

३.

वहभारी न्त्जल्राभा न्मूनतभ तीस योऩनी ऺेिपर जग्गाका राधग फढीभा
आठ राख रुऩैमाॉसम्भ य थऩ ऺेिपरभा प्रधतयोऩनी थऩ तेत्तीस हजाय
रुऩैमाॉसम्भ।
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अनुसूची – 3
(दपा 16 को उऩदपा (2) सॉग सम्फन्त्न्धत)
..................कामयक्रभको अनुदानको राधग ऩेश गने धनवेदनको ढाॉचा
धभधत्..................
श्री...............................
.............................।
धफषम् अनुदान उऩरब्ध गयाइ ददनहुन।
प्रस्तुत

धफषमभा

त्मस

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

भन्िारम/

धनदे शनारम/ कामायरमफाट धभधत.................भा प्रकान्त्शत सू चना फभोन्त्जभ मस
धनवेदन पायभभा हस्ताऺय बएका भ/हाभी गण्डकी प्रदे श...................न्त्जल्रा
.........भ.न.ऩा./न.ऩा./गा.ऩा..........वडा

नॊ.

.....

..............कामयक्रभको राधग अनुदान सहमोग उऩरब्ध

भा

गयाइददनु हुन अनुयोध

गदयछु, गदयछौ।आवश्मक कागजात मसै साथ ऩेश गये का छौ।
धनवेदक
नाभ्
हस्ताऺय्
धभधत्
सम्ऩकय नम्वय्
सॊ स्थाको छाऩ्
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अवन्त्स्थत

अनुसूची – ४
(दपा 16 को उऩदपा (2) सॉग सम्फन्त्न्धत)
..................कामयक्रभको अनुदानको राधग ऩेश गने प्रस्तावको ढाॉचा
1. प्रस्तावकको

नाभ्

2. कामयक्रभको नाभ्

3.

ठे गाना्

4.

कामयक्रभको उद्देश्म्

5.

कामयक्रभका भुख्म-भुख्म कृमाकराऩ्

6.

कामयक्रभ सञ्चारन गनय राग्ने

7. भाग गये को अनुदान यकभ्

अनुभाधनत रागत्
८. कामयक्रभ सञ्चारन गने कामयमोजना्

९. अनुभाधनत प्रधतपर्

१०. कामयक्रभ सञ्चारन गनय बौधतक ऩूवायधाय तथा सॊ यचनाको अवस्था्
1१.

सञ्चारन हुने कामयक्रभ नमाॉ वा क्रभागत के हो (क्रभागत बए गत

आ.व. सम्भको रेखाऩयीऺण प्रधतवेदन सभावेश गने)1२. कामयक्रभ सम्ऩन्न गनय राग्ने सभम्

1३. कामयक्रभफाट राबन्त्न्वत
सॊ बाव्म जनसॊ ख्मा्
प्रस्तावक
नाभ थय्
ऩद्
हस्ताऺय:
धभधत्
सम्ऩकय नॊ.
छाऩ:

द्रष्टव्म: कामयक्रभको प्रकृधत अनुसाय मस ढाॉचाराई आधाय भानी
कामायरमरे प्रस्तावको ढाॉचा तमाय गनय सक्नेछ।
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सम्फन्त्न्धत

अनसूची-5
दपा 21 को उऩदपा (3) सॉग सम्फन्त्न्धत
(चक्राफन्दी प्रवद्धयन कामयक्रभको कामयऺि
े )
१.

जग्गाको चाय वकल्रा धबिको चक्राफन्दी स्थरको नाऩी नक्शा
सॊ करन य नमाॉ नाऩी गयी आधाय नक्शा तमाय गने कामय।

२.

आधाय नक्शाभा मोजनाको रुऩये खा तमाय गयी ब्रकको धडजाइन गने,
प्रत्मेक ब्रकभा धसॊ चाई, धनकास, फाटो व्मवस्था धभराउने कामय।

३.

मन्ि उऩकयणको प्रमोग गयी जग्गाराई सम्भ फनाउने (earth work)
सम्फन्धी कामय।

४.

जधभनको

उवययाशन्त्ि

मथावत

कामभ

याख्न

चक्राफन्दी

कामयक्रभ

सॊ चारन हुने जधभनको भाधथल्रो तहको ३० सेभी उवययामुि भाटो
सॊ यऺण गयी चक्राफन्दी कामयक्रभ सभाप्त बएका प्रटहरुको भाधथल्रो
तहभा बने कामय।
५.

चक्राफन्दी ऩिात कृवष उत्ऩादन कामयका राधग आवश्मक मन्ि
उऩकयण, भरववउ खरयद सम्फन्धी कामय।

६.

चक्राफन्दी कामयक्रभ सॊ चारन सम्फन्धी अन्म कुयाहरु जग्गा (नाऩजाॉच)
ऐन, २०१९ को दपा ११(ग), जग्गा (नाऩजाॉच) धनमभावरी, २०५८
को धनमभ २४ का साथै बू-उऩमोग ऐन, २०७६ को दपा १० को
उऩदपा (२) य (३) फभोन्त्जभ हुनेछ।
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अनसूची-6
दपा 21 को उऩदपा (4) सॉग सम्फन्त्न्धत
चकराफन्दी प्रवद्धयन कामयक्रभ कामायन्वमन प्रवक्रमा
भन्िारमवाट चक्राफन्दी प्रवद्धयन कामयक्रभको राधग प्रस्ताव आह्ववान

कृषक सभूह,

सहकायी सभूहवाट चक्राफन्दी कामयक्रभ सॊ चारनको राधग भाग

सवहतको धनवेदन

प्राप्त धनवेदन उऩय छरपर छानधफन स्थर सम्फन्धी त्माङक य नक्सा आदद सॊकरन

चक्राफन्दी कामयक्रभ सञ्चारन गने फाये औऩचारयक धनणयम
इन्त्न्जधनमरयङ सबेऺण य धडजाइन
•

•



कामयक्रभ सॊ चारन ऺेिधबि य फावहय

नाऩजाॉच

उऩरब्ध ऩूवायधायहरुको सबे ऺण य



नाऩजाॉच



फाटोघाटो

आददको ये खाङकन य

धसभाङकन गयी ब्रक धनधाययण य

कामयक्रभ सॊचारन ऺेिको ववस्तृत



कामयक्रभ सॊ चारन ऺेिको चौहदी
धसभाङकन गयी ऺेिपर मवकन
प्रत्मेक वकत्ताको सबे गयी बौधतक
न्त्स्थधत य स्वाधभत्वको फाये भा ववश्लेषण
कामयक्रभ
सॊ चारन
ऺेिको
अध्मावधधक नक्सा तमाय

प्रायन्त्म्बक चक्राफन्दी नक्सा तमाय गने य याम सूझाव सॊ करन
प्रायन्त्म्बक चक्राफन्दी नक्साभा सुधाय गयी चक्राफन्दी अन्त्न्तभ नक्सा तमाय ऩाने
जग्गा सम्माउने य जधभनभा प्रट गने कामय शुरु
जग्गा सम्माउने य य जधभनभा प्रट धनभायण गने कामय शुरु
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अनुसूची -७
(दपा 22 को उऩदपा (1) खण्ड (ख) सॉग सम्फन्त्न्धत)
कामय प्रगधत प्रधतवेदन ढाॉचा
कामयक्रभको नाभ्
अनुदान प्रदान गने धनकामको नाभ:
अनुदानग्राही नाभ:
कामयक्रभ सञ्चारन अवधध्
कामयक्रभभा अन्म कुनै साझेदाय धनकाम बएभा नाभ:

भाधसक/

कैवपम

चौभाधसक/

त

कायण

हुन नसकेको बए

रक्ष्म अनुसाय प्रगधत

प्रधतशत
ववत्तीम

प्रगधत
बौधतक

(ईकाई)
ववत्तीम

रक्ष्म
बौधतक

अनुदान यकभ रु.

वक्रमाकराऩ

धस.नॊ.

साझेदायीको यकभ:

अधयवावषयक/

वावषयक/ अन्म

कामयक्रभ प्रभुख
नाभ्
ऩद्
दस्तखत्
धभधत्
द्रष्टव्म: कामयक्रभको प्रकृधत अनुसाय मस ढाॉचाराई आधाय भानी भन्िारमरे
प्रगधत प्रधतवेदनको ढाॉचा तमाय गनय सक्नेछ।
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अनुसूची-8
(दपा 22 को उऩदपा (2) सॉग सम्फन्त्न्धत)
प्रधतफद्धता ऩि
.................................भन्िारम/धनदे शनारम/कामायरमको

धभधत

...................... भा प्रकान्त्शत सूचना अनुसाय ....................कामयक्रभभा
सहबाधगताको राधग इच्छु क बई सोको कामयमोजना सवहतको आवेदन ऩेश
गये को/ गये का छु /छौं। उि कामयक्रभभा छनौट बएभा कामयमोजनाभा उल्रे ख
बए

फभोन्त्जभको

कामय

गनेछु/गनेछौ

य

........वषय

सम्भ

धनयन्तयता

ददनेछु/ददनेछौ।कामयमोजना अनुसायको कामय नगये भा वा तोवकएको अवधध अगावै
सो कामय फन्द गये भा प्रदे श सयकायफाट प्राप्त अनुदान यकभ प्रचधरत ब्माजसवहत
वपताय

गने

प्रधतफद्धता

व्मि

गदयछु/गदयछौ।

सञ्चाधरत

वक्रमाकराऩफाट

वातावयणराई नकायात्भक असय नऩुर्माउने व्महोया तथा प्रधतफद्धता सभेत व्मि
गदयछु/गदयछौ।

मसभा

रेन्त्खए

फभोन्त्जभ

नगये

प्रचधरत

कानून

फभोन्त्जभ

सहुॉरा/फुझाउॉरा।
अनुदानग्राहीको तपयफाट
नाभ्
ऩद्
सॊ स्थाको नाभ्
ठे गाना्
सम्ऩकय न्

दामाॉ

फामाॉ

दस्तखत्
धभधत्
छाऩ्
द्रष्टव्म: मस ढाॉचाभा उल्रेन्त्खत ववषमहरू फाहेक थऩ कुनै ववषमभा प्रधतफद्धता
जनाउन आवश्मक ठानेभा

भन्िारमरे उि ववषम थऩ गनय सक्नेछ।
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अनुसूची-9
(दपा 25 को उऩदपा (4) सॉग सम्फन्त्न्धत)
मोजना सम्झौता पायभ
प्रदे श सयकाय
..........................भन्िारम/धनदे शनारम/कामायरम
गण्डकी प्रदे श।
१. सम्झौता गने ऩऺ य आमोजना :
(क) उऩबोिा सधभधतको वववयण:
१. नाभ्
२. ठे गाना्
(ख) आमोजनाको वववयण्
१. आमोजनाको नाभ्
२. आमोजना स्थर्
३. आमोजनाको उदे श्म्
४. आमोजना शुरु हुने धभधत्
२. आमोजनाको रागत सम्फन्धी वववयण्
(क) रागत अनुभान रु.
(ख) रागत व्महोने स्रोतहरू
१. भन्िारम/धनदे शनारम/कामायरम्
२. उऩबोिा सधभधत्
३. अन्म:
(ग) वस्तुगत अनुदानको वववयण साभाग्रीको नाभ य इकाई्
१. नेऩार सयकायफाट
२. प्रदे श सयकायवाट
३. स्थानीम तहवाट
४. गैह्रसयकायी सॊ घसस्थावाट
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५. ववदे शी दातृ सॊ घ सॊ स्थाफाट
६. उऩबोिा सधभधतफाट
७ .अन्म धनकामवाट
(घ) आमोजनाफाट राबान्त्न्वत हुने्
१. घय ऩरयवाय सॊ ख्मा:

२. जनसॊ ख्मा:

३. सॊ गदठत सॊ स्था:

४. अन्म:

३. उऩबोिा सधभधत/सभुदामभा आधारयत सॊ स्था/ गैय-सयकायी सॊ स्थाको वववयण्
(क) गठन बएको धभधत्
(ख) ऩदाधधकायीको नाभ, ठे गाना य नागरयकता प्रभाणऩि ऩि न्१. अध्मऺ्
२. उऩाध्मऺ्
३. कोषाध्मऺ्
४. सन्त्चव्
५. सदस्म्
६. सदस्म्
७. सदस्म्
(ग) गठन गदाय उऩन्त्स्थत राबान्त्न्वतको सॊ ख्मा
४. आमोजना सञ्चारन सम्फन्धी अनुबव्
५. उऩबोिा सधभधत सभुदामभा आधारयत सॊ स्था/ गैय-सयकायी सॊ स्थारे

प्राप्त गने

यकभ वववयण्
क्र.स

वकस्ता

1

ऩवहरो

2

दोस्रो

3

तेस्रो

धभधत

यकभ

धनभायण साभाग्री ऩरयभाण

जम्भा
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कैवपमत

६. आमोजना भभयत सम्बाय सम्फन्धी ब्मवस्था :
(क) आमोजना भभयत सॊ बायको न्त्जम्भा धरने सधभधत/सॊ स्थाको नाभ्
(ख) भभयत सॊ बायको सम्बाववत स्रोत (छ/ छै न खुराउने)
जनश्रभदान
सेवा शुल्क
दस्तुय, चन्दाफाट
अन्म केही
7.

बए

उऩबोिा सधभधतको न्त्जम्भेवायी तथा ऩारना गरयने शतयहरु्
१.

आमोजना धभधत ..................... दे न्त्ख शुरु गयी धभधत ................
सम्भभा ऩुया गनुय ऩनेछ।

२.

प्राप्त यकभ तथा धनभायण साभाग्री सम्फन्त्न्धत आमोजनाको उद्देश्मका
राधग भाि प्रमोग गनुऩ
य नेछ।

३.

नगदी न्त्जन्सी साभानको प्राप्ती,खचय य फाॉकी तथा आमोजनाको प्रगधत
वववयण याख्नुऩनेछ।

४.

आम्दानी खचयको वववयण य कामयप्रगधतको जानकायी उऩबोिा
सभुहभा छरपर गयी ब ुिानीको राधग भाग गनुय ऩनेछ।

५. आमोजनाको कुर रागत बन्दा घवट रागतभा आमोजना सम्ऩन्न
बएको अवस्थाभा सो भुताववक नै अनुदान य श्रभदानको प्रधतशत
धनधाययण गयी ब ुिानी धरनुऩनेछ।
६. उऩबोिा सधभतरे प्राववधधकको याम ऩयाभशय एवॊ धनदे शन अनुरुऩको
काभ गनुऩ
य नेछ।
७.

उऩबोिा सधभधतरे आमोजनासॊ ग सम्फन्त्न्धत ववर बयऩाईहरू,डोय
हान्त्जय पायभहरू, न्त्जन्सी, नगदी खाताहरू, सधभधत/सभुहको धनणयम
ऩुन्त्स्तका आदद कागजातहरू कामायरमरे भागेको वखत उऩरब्ध
गयाउनु ऩनेछ य त्मसको रेखाऩयीऺण ऩधन गयाउनु ऩनेछ।
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८.

कुनै साभाग्री खरयद गदाय आन्तरयक याजस्व कामायरमफाट स्थामी
रेखा नम्वय य भुल्म अधबफृवद्ध कय, दताय प्रभाण ऩि प्राप्त व्मन्त्ि
वा पभय सॊ स्था वा कम्ऩनीफाट खरयद गयी सोही अनुसायको ववर
बयऩाई आधधकायीक ब्मिीफाट प्रभान्त्णत गयी ऩेश गनुऩ
य नेछ।

९.

भुल्म अधबवृवद्ध कय (VAT) राग्ने फस्तु तथा सेवा खरयद गदाय रु
२०,००० बन्दा ववढ भुल्मको

साभाग्रीभा अधनवामयरूऩभा भुल्म

अधबफृवद्ध कय दताय प्रभाणऩि प्राप्त गये का व्मन्त्ि पभय सॊ स्था वा
कम्ऩनीवाट

खरयद

गनुऩ
य नेछ।

साथै

उि

ववरभा

उल्रेखीत

भु.अ.कय फाहे कको यकभभा १.५ प्रधतशत अग्रीभ आमकय फाऩत
कयकट्टी गयी फाॉकी यकभ भाि सम्फन्त्न्धत सेवा प्रदामकराई
ब ुिानी हुनेछ। रु २०,००० बन्दा कभ भुल्मको साभाग्री
खरयदभा ऩान नम्वय धरएको व्मन्त्ि वा पभयफाट ऩधन खरयद गनय
सवकनेछ, अन्मथा खरयद गने ऩदाधधकायी स्वमभ् न्त्जम्भेवाय हुनेछ।
१०. डोजय, योरय, रक, ट्याक्टय रगामत भेशनयी साभान बाडाभा
धरएको

एवॊ

अवस्थाभा

घय

१०%

फहारभा
प्रधतशत

धरई
घय

ववर
बाडा

बयऩाई
कय

एवॊ

ऩेश
फहार

बएको
कय

धतनुऩ
य नेछ।
११. प्रन्त्शऺकरे ऩाउने ऩारयश्रधभक एवभ् सहबाधगरे ऩाउने बत्ताभा
प्रचधरत धनमभअनुसाय कय राग्नेछ।
१२. धनभायण कामयको हकभा शुरु रागत अनुभानका कुनै दुई आईटभभा
ऩरयवतयन हुने बएभा अधधकाय प्राप्त व्मन्त्ि/कामायरमफाट रागत
अनुभान सॊ सोधन गये ऩिात भाि कामय गयाउनु ऩनेछ। मसयी
रागत अनुभान सॊ शोधन नगयी कामय गये भा उऩबोिा सधभधत/सभुह
नै न्त्जम्भेवाय हुनेछ।
१३. उऩबोिा सधभधतरे काभ सम्ऩन्न गरयसकेऩधछ फाॉकी यहन गएका
खप्ने साभानहरू भभयत सॊ बाय सधभधत गठन बएको बए सो
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सधभधतराई य सो नबए सम्फन्त्न्धत कामायरमराई फुझाउनुऩने छ।
तय भभयत सधभधतराई फुझाएको साभानको वववयण एक प्रधत
सम्फन्त्न्धत कामायरमराई जानकायीको राधग वुझाउनु ऩनेछ।
१४. सम्झौता फभोन्त्जभ आमोजना सम्ऩन्न बएऩधछ अन्त्न्तभ ब ुिानीको
राधग

कामयसम्ऩन्न

प्रधतवेदन,

नाऩी

वकताफ,

प्रभान्त्णत

बयऩाई,

मोजनाको पोटो, सम्फन्त्न्धत उऩबोिा सधभधतरे आमोजना सॊ चारन
गदाय बएको आम व्ममको अनुभोदन सवहतको धनणयम, उऩबोिा
बेरावाट बएको सावयजधनक रेखा ऩयीऺणको धनणमयको प्रधतधरवऩ
सवहत अन्त्न्तभ वकस्ता ब ुिानीको राधग धनवेदन ऩेश गनुऩ
य नेछ।
१५. आमोजना सम्ऩन्न बएऩधछ कामायरमफाट जाॉचऩास गयी पयपायकको
प्रभाणऩि धरनुऩनेछ।साथै आमोजनाको आवश्मक भभयत सम्बायको
ब्मवस्था सम्फन्त्न्धत उऩबोिाहरूरे नै गनुऩ
य नेछ।
१६. आमोजना कामायन्वमन गने उऩबोिा सधभधत वा सभुहरे आमोजनाको
बौधतक तथा ववत्तीम प्रगधत प्रधतवेदन अनुसूची-१४ फभोन्त्जभको ढाॉचाभा
सम्झौताभा तोवकए फभोन्त्जभ कामायरमभा ऩेश गनुऩय नेछ।
१७. आमोजनाको दीगो सञ्चारन तथा भभयत सम्बायको ब्मवस्था गनुऩय नेछ।
१८. आमोजनाको

सफै

काभ

प्राववधधकको

याम

सल्राह

वभोन्त्जभ

उऩबोिा सधभधत/सभुहको धनणयम अनुसाय गनुय गयाउनु ऩनेछ.
8.

कामायरमको न्त्जम्भेवायी तथा ऩारना गरयने शतयहरु्
१.

आमोजनाको वजेट् उऩबोिा सधभधतको काभ, कतयव्म तथा अधधकाय,
खरयद

रे खाङ्कन,

प्रधतवेदन

आदद

ववषमभा

उऩबोिा

सधभधतका

ऩदाधधकायीहरूराई अनुन्त्शऺण कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।
२. आमोजनाभा आवश्मक प्राववधधक सहमोग कामायरमफाट उऩरब्ध
गयाउन सवकने अवस्थाभा गयाइनेछ

य

नसवकने अवस्था बएभा

उऩबोिा सधभधतरे फाह्य फजायफाट सेवा ऩयाभशय अन्तगयत सेवा
धरन सक्नेछ।
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३. आमोजनाको प्राववधधक सुऩयीवेऺणका राधग कामायरमको तपयफाट
प्राववधधक

खटाइनेछ।

उऩबोिा

सधभधतफाट

बएको

काभको

धनमधभत सुऩरयवेऺण गने न्त्जम्भेवायी धनज प्राववधधकको हुनेछ।
४.

श्रभभुरक प्रववधधफाट कामय गयाउने गयी रागत अनुभान स्वीकृत
गयाई सोवह फभोन्त्जभ सम्झौता गयी भेशीनयी उऩकयणको प्रमोगफाट
कामय गये को ऩाइएभा त्मस्तो उऩबोिा सधभधतसॉग सम्झौता यद्द गयी
उऩबोिा सधभधतराई ब ुिानी गरयएको यकभ भुल्माङ्कन गयी फढी
बएको यकभ सयकायी फाॉकी सयह असुर उऩय गरयनेछ।

५.

आमोजना सम्ऩन्न बएऩधछ कामायरमफाट जाॉचऩास गयी पयपायक
गनुऩ
य नेछ।

६.

आवश्मक

कागजात

सॊ रग्न

गयी

ब ुिानी

उऩरब्ध

गयाउन

सम्फन्त्न्धत उऩबोिा सधभधतफाट अनुयोध बई आएऩधछ उऩबोिा
सधभधतराई फैं क खाता भापयत ब ुिानी ददनु ऩनेछ।
७.

मसभा उल्रेख बए फभोन्त्जभका शतयहरू ऩारना गनय हाभी धनम्न
ऩऺहरू भन्जुय गदयछौ।

उऩबोिासधभधत/सभुहको तपयफाट

कामायरमको तपयफाट

दस्तखत........................

दस्तखत...........................

नाभथय्........................

नाभ थय्....................

ऩद...........................

ऩद्..........................

ठे गाना्........................

ठे गाना्........................

सम्ऩकय नॊ ...................

सम्ऩकय नॊ ......................

धभधत्........................

धभधत्...........................
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अनुसूची -10
(दपा 25 को उऩदपा (6) सॊ ग सम्फन्त्न्धत)
प्रदे श सयकाय
..........................भन्िारम
............................कामायरम
गण्डकी प्रदे श
आमोजना सूचना ऩाटीको नभूना
१. आमोजनाको नाभ :
२. आमोजना सॊ चारन गने कामायरम /कामयक्रभको नाभ :
३. उऩबोिा सधभधतको अध्मऺको नाभ य सम्ऩकय न. :
४. आमोजनाको कुर रागत यकभ रु. :
क. आमोजनाभा कामायरमफाट व्महोने रागत यकभ
ख. जनसहबाधगताफाट

व्महोने रागत यकभ

रु. :

रु. :

ग. आमोजनाभा रगानी गने अन्म धनकामको नाभ य व्महोने रागत
यकभ रु. :
५. आमोजना सम्झौता धभधत :
६. आमोजना सम्ऩन्न गने धभधत :
७. आमोजनाफाट राबान्त्न्वत जनसॊ ख्मा :
८. आमोजनाका प्रभुख कामयहरु वा प्रभुख सॊ यचनाको ऩरयभाण वा सॊ ख्मा्
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अनुसूची -11
(दपा 25 को उऩदपा (13) सॉग सम्फन्त्न्धत)
खचय सावयजधनक सूचना पायाभको ढाॉचा
धभधत्.......................
१. आमोजनाको नाभ्......................
३.

२. आमोजना स्थर्.......................

ववधनमोन्त्जत वजेट..................

४. आमोजना स्वीकृत बएको आ.व ..........
५. आमोजना सम्झौता धभधत..........
६. काभ सम्ऩन्न गनुऩ
य ने

धभधत्.......................

७. काभ सम्ऩन्न बएको धभधत..........................
८. उऩबोिा सधभधतको फैठकरे खचय स्वीकृत गये को धभधत्................................
आम्दानी य खचयको वववयण
आम्दानी
वववयण

खचय
यकभ रु

वववयण

प्रथभ वकस्ता

ज्मारा

दोस्रो वकस्ता

धनभायण साभाग्री खरयद

तेश्रो वकस्ता

ढु वानी

जनश्रभदान

बाडा

वस्तुगत सहामता

ब्मवस्थाऩन खचय

यकभ रु

रागत सहबाधगत
उऩयोिानुसायको आम्दानी तथा खचय वववयण मथाथय हो। मसभा सफै आम्दानी
तथा खचयहरू सभाफेश गरयएको छ। साथै उऩबोिाहरूको प्रत्मऺ सहबागीताभा
आमोजना कामायन्वमन गरयएको छ। मसको एक प्रधत वडा कामायरमभा सभेत
ऩेश गरयएको छ।
...................
कोषध्मऺ

.........................
सन्त्चव

~ 56 ~

.............................
अध्मऺ

अनुसूची - 12
(दपा 25 को उऩदपा (21) सॉग सम्फन्त्न्धत)
सावयजधनक ऩयीऺण पायभको ढाॉचा
सावयजधनक ऩयीऺण पायभको ढाॉचा ऩेश गये को कामायरम..................
१. आमोजनाको नाभ्
(क) आमोजना स्थर्
(ख) रागत अनुभान.... ................
(ग) आमोजना शुरु हुने धभधत् .................
(घ) आमोजना सम्ऩन्न हुने धभधत.......
२. उऩबोिा सधभधत/ साभुदावमक सॊ स्थाको नाभ्
(क) अध्मऺको नाभ्
(ख) सदस्म सॊ ख्मा...........

(ग) भवहरा्........

(घ) ऩुरुष..........

३. आम्दानी खचयको वववयण्
क) आम्दानी तपय जम्भा्
आम्दानीको स्रोत(कहाॉफाट कधत नगद यकभ वा ऩरयभाण

कैवपमत

तथा न्त्जन्सी प्राप्त बमो खुराउने) यकभ
वा ऩरयभाण

ख) खचय तपय
क्र.सॊ .
1.

खचयको वववयण
साभाग्री (के के साभाग्री खरयद
बमो)

2.

ज्मारा (के कधतभा ब ुिानी बमो)
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दय

ऩरयभाण

जम्भा

3.

जन श्रभदान (कधत जनारे
गनुब
य मो)

4.

ब्मवस्थाऩन खचय (ढु वानी तथा
अन्म खचय)

ग) भौज्दात
वववयण

यकभ
ऩरयभाण

वा
कैवपमत

नगद
फैं क
व्मन्त्िको न्त्जम्भा
साभाग्रीहरू
घ) ब ुिानी ददन फाॉकी
वववयण

यकभ वा ऩरयभाण

४. सम्ऩन्न आमोजनाहरूको रक्ष्म तथा प्रगधत वववयण
काभको वववयण

रक्ष्म

प्रगधत

५. आमोजनारे ऩुर्माएको राब तथा प्रत्मऺरूऩभा राबान्त्न्वत जनसॊ ख्मा( आमोजना
सञ्चारन बएको स्थानका उऩबोिाहरू
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६.

आमोजना सञ्चारन गदाय आमोजक सॊ स्थाभा काभको न्त्जम्भेवायी फाॉडपाॉड
(कस कसरे कस्तो कस्तो काभको न्त्जम्भेवायी धरएका धथए ? खुराउने)

उऩन्त्स्थधत्
१.
२.
३.
४.
योहवय्
नाभ य थय....................................
ऩद..............................
धभधत....................
द्रष्टब्म् सावयजधनक ऩरयऺण कामयक्रभभा उऩन्त्स्थत सयोकायवाराहरूको उऩन्त्स्थधत
अधनवामयरूऩभा सॊ रग्न हुनऩु नेछ।
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अनुसूची -13
-दपा 26 को उऩदपा -7_ सॉग सम्फन्त्न्धत_
उऩबोिा सधभधतको अधबरेखको ढाॉचा
प्रदे श सयकाय
..........................भन्िारम
............................कामायरम
गण्डकी प्रदे श

फैकको

खाता

स

सधभधतको

सम्ऩकय नॊ .

धभधत

नाभ

नॊ

नाभ य
ठे गाना

कोषाध्मऺ

गठन

सन्त्चफ

ऩदाधधकायीको नाभ य

उऩाध्मऺ

उऩबोिा

अध्मऺ

क्र.
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अनुसूची-1४
(दपा 3४ को खण्ड (ग) सॉग सम्फन्त्न्धत
उऩबोिा सधभधतको बौधतक तथा ववत्तीम प्रगधत प्रधतवेदनको ढाॉचा
वववयण ऩेश गये को कामायरम .............................
१.

आमोजनाको वववयण
आमोजनाको नाभ :

वडा नॊ.

टोर /फस्ती:

उऩबोिा सधभधतका अध्मऺ:
सन्त्चव :
२.

आमोजनाको रागत:

प्राप्त अनुदान यकभ रू. .............
चन्दा यकभ रु.......................

जनसहबाधगता यकभ रू. ...............

जम्भा यकभ रु...........

हार सम्भको खचय रु......................
(क) कामायरम फाट प्राप्त यकभ रु......................
१. धनभायण साभग्री
(सीभेन्ट,छड,काठ,ढुॊ गा,वारुवा, धगट्टी, उऩकयण आदद) रु.
२. ज्मारा:- दऺ रु.:-

अधयदऺ रु.:-

जम्भा रु.

३. भसरन्द साभान (काऩी, करभ, भसी,कागज आदद) रु.
४. दै धनक भ्रभण बत्ता (सम्झौता स्वीकृत बए ) रु.
५. प्राववधधक धनयीऺण वाऩत खचय (सम्झौता) स्वीकृत बए ) रु.
६. अन्म
(ख) जनसहबाधगता फाट व्मोहोरयएको खचय रु. ...................श्रभको भूल्म
फयाफय यकभ रु. ................ न्त्जन्सी साभान भूल्म फयाफय यकभ
रु.......................कुर जम्भा रु. ....................
3.

प्राववधधक प्रधतवेदन फभोन्त्जभ भूल्माङ्कन यकभ रु. .......................

4.

उऩबोिा सभूहको धनणयम फभोन्त्जभ/सधभऺाफाट खचय दे न्त्खएको रु......

5.

कामायन्वमनभा दे न्त्खएका भुख्म सभस्माहरू :-
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6.

सभाधानका उऩामहरू :(क)
(ख)
(ग)

7.

कामायरम य अन्म धनकामफाट अनुगभन बए अनुगभनको सुझाव :

8.

हार भाग गये को वकस्ता यकभ रु.

9.

भुख्म खचय प्रमोजन

10. प्राप्त यकभ आमोजना फाहे क अन्म कामयभा खचय गने गयाउने छै नौ।
...............
तमाय गने

...............
सन्त्चव

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

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

कोषाध्मऺ

अध्मऺ
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अनुसूची-15
(दपा 44 को उऩदपा (1) सॉग सम्फन्त्न्धत)
दे हाम फभोन्त्जभका कामयववधधहरु खाये ज गरयएको छ।
आधथयक भाधभरा तथा मोजना भन्िारम
1.

सभऩूयक अनुदान सम्वन्धी,2075

2.

ववशेष अनुदान सम्फन्धी कामयववधध,2075

3.

सशतय अनुदान सम्फन्धी कामयववधध,2076
बौधतक ऩूवायधाय ववकास भन्िरम

1.

उऩबोिा

सधभधत

गठन,

ऩरयचारन

तथा

व्मवस्थाऩन

सम्फन्धी

कामयववधध,2075
2.
3.

जरस्रोत तथा धसॉचाई मोजना कामायन्वमन कामयववधध,2075
ऩाकय

भनोयञ्जन

स्थर

धनभायणका

राधग

अनुदान

हस्तानतयण

भागयधनदे शन,2075
4.

स्भाटय शौचारम धनभायण सम्फन्धी कामयववधध,2075

5.

सावयजधनक शौचारम धनभायण सम्फन्धी कामयववधध,2075
बूभी व्मवस्था, कृवष तथा सहकायी भन्िारम

1.

चक्रावन्दी प्रवद्धयन कामयक्रभ कामायन्वमन कामयववधध,2075

2.

कृवष मान्िीकयण तथा ग्रीनहाउस धनभायण सहमोग कामयक्रभ सञ्चारन
कामयववधध, २०७५

3.

साना तथा आधुधनक धसॊ चाई कामयक्रभ सञ्चारन कामयववधी, २०७५

4.

प्रशोधन केन्द्र तथा वटस्मुकल्चय ल्माव स्थाऩना सहमोग कामयक्रभ
सञ्चारन कामयववधध, २०७५

५.

कृवष, ऩशुऩॊऺी तथा भत्स्म नभुना पाभय कामयक्रभ सॊ चारन

(भोडेर)

कामयववधध, २०७५
६.

भूल्म श्रॊ ृखराभा आधारयत कृवष वस्तु उत्ऩादन ऩरयमोजना सॊ चारन
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कामयववधध,२०७५
७.
८.

व्मवसावमक कयायखेती प्रोत्साहन अनुदान कामयववधध,2075
धफधबन्न फारीका ऩकेट ऺेि प्रफद्धयन सहमोग कामयक्रभ सञ्चारन
कामयधफधध, २०७५

९.

साझेदायीभा कोल्ड स्टोय कोल्ड रुभ स्थाऩना/न्त्चस्मान केन्द्र/कामयक्रभ
सञ्चारन कामयववधध, २०७५

1०.

कृवष तथा ऩशुऩॊऺी व्मवसाम प्रवद्धयनको राधग ददवस, भेरा य भहोत्सव
सहमोग कामयक्रभ सञ्चारन

1१.

कामयववधी, २०७५

कृवष फन प्रणारी सम्फन्धी अनुसन्धान कामयक्रभ सञ्चारन कामयववधध,
२०७५

1२.

स्थानीम जातका फारी सॊ यऺण प्रवद्धयन तथा आकन्त्स्भक अनुसन्धान/
सहमोग कामायन्वमन कामयववधध, २०७५

1३.

कृवष फन प्रणारी प्रवद्धयन कामयक्रभ सञ्चारन कामयववधध, २०७५

1४.

प्राङ्गारयक भर उत्ऩादन तथा ववतयण सहमोग कामयक्रभ सञ्चारन
कामयववधध, २०७५

1५.

ववद्यारमभा कृवष पाभय स्थाऩना तथा कृषक ऩाठशारा सॊ चारन सहमोग
कामयववधध, २०७५;

1६.

प्राङ्गगायीक खेती तथा ऩशुऩॊऺीभत्स्म होभस्टे / प्रवयद्धन /सहमोगको
राधग कृवष कामयक्रभ सञ्चारन कामयववधी, २०७५

1७.

उच्च ऩहाडी साभुदावमक न्त्चमा उत्ऩादनराई प्रशोधनको राधग भेन्त्शनयी
सहमोग अनुदान कामयववधध,2075

१८.

कृवष ऩमयटन प्रवयद्धन कामयक्रभ सञ्चारन कामयववधध, २०७५

१९.

नभूना फस्तीभा नभूना कृवष आमआजयन कामयक्रभ सञ्चारन कामयववधध
२०७५

20.

वप्रधसजन तथा प्रोटे क्टे ड हवटयकल्चय प्रववधध कामायन्वमन कामयववधध
२०७५
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21.

ऩुष्ऩ पाभय स्थाऩना तथा ववस्ताय कामयक्रभ सञ्चारन कामयववधध २०७५

22.

ऩुष्ऩ बण्डायणका राधग ऩोटे वर कोल्डस्टोय सञ्चारन कामयववधध
२०७५

23.

परपूर ववरूवा तथा फीउ आरु उत्ऩादनको राधग तन्तु प्रजनन्
प्रमोगशारा धनभायण तथा सञ्चारन कामयववधध,२०७५

24.

सुन्तराजात परपूर फारीभा उच्च घनत्व फगैंचा स्थाऩना सम्फन्धी
कामयववधध, २०७५

25.

स्माउको ग्रेडय भेन्त्शन ववतयण तथा सञ्चारन सहमोग कामयववधध
२०७५

26.

सहकायी खेतीभा आधारयत साना धसॊ चाइय न्त्स्कभ कामयक्रभ सञ्चारन
कामयववधध, २०७५

27.

फारी उत्ऩादन उप्रान्त ऺधत न्मूधनकयण तथा

गुणस्तरयम कृवष फस्तु

उत्ऩादनको राधग कृषक, कृषक सभुह, कृवष सहकायी तथा कृवष
उद्यभीहरुराई अनुदान उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धी कामयववधध,२०७५
28.

सहकायी खेधतभा आधारयत साना धसॉचाई न्त्स्कभ कामयक्रभ सञ्चारन
कामयववधध,2075

29.

सुन्तराजात परपूरको प्माक हाउस धनभायण तथा भेशीनयी खरयद
कामय सञ्चारन कामयववधध २०७५

30.

भौयी, च्माउ, ये शभ ववकास कामयक्रभ कामायन्वमन कामयववधध,2075

31.

दुध, भासु य ऩन्त्स्भनाको भूल्मफृवद्ध शृङ्खराभा आधारयत उद्योग
व्मवसामराइय अनुदान कामयक्रभ सञ्चारन कामयववधध, २०७५

32.

दुध न्त्चस्मान केन्द्र स्थाऩना कामयक्रभ कामायन्वमन कामयववधध, २०७५

33.

साझेदायीभा ऩशु वधशारा धनभायण वा सुधाय वा दुवै कामयक्रभ
कामायन्वमन कामयववधध २०७५

34.

ऩशुऩन्छी ऩकेट ऺेि प्रवद्धयन सहमोग कामयक्रभ सञ्चारन
कामयववधध,2075
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35.

स्थानीम ऩशुऩन्छी सॊ यऺण/प्रवद्धयन तथा अनुसन्धान सहमोग कामयक्रभ
कामायन्वमन कामयववधध,2075

36.

ऩशु हाटफजाय स्थाऩना/सुधाय कामयक्रभ कामायन्वमन कामयववधध,2075

37.

दुध उत्ऩादन य फजायीकयणका आधायभा ऩाइरट कामयक्रभ
कामयववधध,2075

38.

सहकायी सॊ घ सॊ स्थाराई अनुदान प्रदान गने कामयववधध,2075

39.

सुन्तराजात फगैंचा सुदृढीकयण कामयक्रभ सञ्चारन कामयववधध २०७५

40.

फ्रेसहाउस सुदृढीकयण सहमोग कामयक्रभ कामायन्वमन कामयववधध
२०७५

41.

कृवष व्मवसाम प्रवद्धयन ताधरभ कामयक्रभ सञ्चारन कामयववधध,2075

42.

आकन्त्स्भक सेवा टे वा कामयक्रभ सञ्चारन कामयववधध, 2075

43.

साना वकसान डेयी धभसन कामयक्रभ कामायन्वमन कामयववधध,2075

44.

गरयव रन्त्ऺत ववऩद उद्धाय तथा

45.

ववऩन्न भवहरा रन्त्ऺत स्वोयोजगाय तथा आमआजयनभूरक ताधरभ

याहत ववतयण कामयववधध,2075

सञ्चारन कामयववधध,2075
46.

सहकायी ऩाठ्यक्रभ, ऩाठमोजना तथा प्रन्त्शऺण सञ्चारन कामयववधध,
2075

47.

स्माउ ववशेष कामयक्रभ सम्फन्धी कामयववधध, २०७६

48.

वप्रधसजन पाधभयङ सञ्चारन कामयववधध,2075

49. स्माउ फगैचा सुधाय तथा व्मवस्थाऩन कामयक्रभ सञ्चारन
कामयववधध,2076
50. व्मवसावमक कृवष ऋणको राधग व्माज अनुदान ववतयण कामयक्रभ
सञ्चारन कामयववधध,2076
51. व्मवसाम इन्कुवेसन सेन्टय स्थाऩना तथा सञ्चारन कामयववधध,2076
52. फीउ उत्ऩादन प्रशोधन य बण्डायण कामयक्रभ सञ्चारन कामयववधध,2076
53. फीउ आरु बण्डायण सहमोग कामायन्मन कामयववधध,2076
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54. फीउ उत्ऩादन ऩरयभाणको आधायभा नगद प्रोत्साहन अनुदान कामयक्रभ
सञ्चारन कामयववधध,207६
55. उन्नत जातको परपुरका ववरुवा/करभी/काठी प्रभान्त्णकयण प्रववधध
भापयत अधभरा जातका परपूरका ववरुवा उत्ऩादनका राधग परपूर
नसययीभा जारी घय धनभायण सहमोग कामयक्रभ सञ्चारन
कामयववधध,2076
56. भत्स्म ववकास कामयक्रभ सञ्चारन कामयववधध,2076
57. ऩशु कल्माण प्रवयद्धन कामयक्र कामायन्वमन कामयववधध,2075
58. ऩशु आहाया वववक्रकेन्द्र स्थाऩना तथा सञ्चारन कामयक्रभको
नम्स,2076
59. ऩाडा फान्त्च्छ हुकायउने प्रोत्साहन सम्फन्धी कामयक्रभ सञ्चारन
नम्स,2076
60. डेयी ऩसर धनभायण/ सुधाय अनुदान कामयक्रभ सञ्चारन नम्स,2076
61. उन्नत नश्लको फोमय फोका आमात कामयक्रभ सञ्चारन नम्स,2076
62. धगद्ध ये स्टु येन्टका राधग सहमोग कामयक्रभ सञ्चारन नम्स,2076
63. साइरे ज ववतयण तथा ढु वानीका अनुदान कामयक्रभ नम्स,2076
64. ऩशुऩन्छी नश्ल सुधाय कामयक्रभ सञ्चारन कामयववधध,2075
उद्योग, ऩमयटन फन तथा वातावयण भन्िारम
1.

रघु, घये र ु तथा साना उद्यभी प्रववधध(भेन्त्शन,उऩकयण) हस्तान्तयण
कामयववधध,207७

2.

प्रदे शस्तयभा धाधभयक ऩमयटकीम स्थरहरुको सुधाय तथा सॊ यऺण कामयक्रभ
कामायन्वमन कामयववधध,2075

3.

कामयक्रभ कामायन्वमन कामयववधध,2076

4.

ऩमयटकीम गन्तब्महरुको ऩूवायधाय ववकास कामयववधध,2076

5.

मुवा उद्यभशीरता ववकास कोष (सञ्चारन) कामयववधध,2075
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6.

उद्यभशीर ववकास ताधरभ सञ्चारन कामयववधध,2075

7.

होभस्टे भा ऩमयटन ऩूवायधाय ववकास गनय ऩून्त्ॉ जगत अनुदान सम्फन्धी
कामयववधध,2075

8.

कोशेरी घय स्थाऩना तथा सञ्चारन कामयववधध,2076
सभान्त्जक ववकास भन्िरम

1.

ज्मेष्ठ नागरयक सेवा केन्द्र य आश्रभको ऩूवायधाय एवभ् सॊ स्थागत ववकास
कामयक्रभ सम्फन्धी कामयववधध,2076

2.

वहॊ सा प्रबाववतहरुको राधग सेवा केन्द्र स्थाऩना तथा सञ्चारन सम्फन्धी
कामयववधध,2076

3.

ज्मेष्ठ नागरयक ददवा सेवा केन्द्र स्थाऩना य सञ्चारन सम्फन्धी
कामयववधध,2076

4.

रन्त्ऺत,ववऩन्न सभुहका अधबबावक वववहन फारफाधरकाहरुको राधग
साभान्त्जक सुयऺा सहमोग सम्वन्धीकामयववधध,2076

5.

साभुदावमक अस्ऩतारफाट धनस्कने पोहोय व्मवस्थाऩनभा सहमोग
सम्फन्धी कामयववधध,2075

6.

दृवष्टवववहन व्मन्त्िहरुको राधग अधडमो राइब्रे यी स्थाऩना तथा सञ्चारन
सम्फन्धी कामयववधध,2076

7.

ज्मेष्ठ नागरयक सेवा केन्द्र

य आश्रभको ऩूवायधाय एवभ् सॊ स्थागत ववकास

कामयक्रभ सम्फन्धी कामयववधध,2076
8.

सीऩभा आधारयत उद्यभ ऩवद्धयनका राधग सहमोग कामयक्र (ववऩन्नका
राधग भाि) य उद्यभीहरुराई उद्योग स्थाऩना तथा सञ्चारन अनुदान
(सभूहगत) कामयववधध,2076

9.

प्राकृधतक न्त्चवकत्सारम तथा साभुदावमक अस्ऩतारहरुराई ददइने
अनुदान सम्फन्धी कामयववधध,2075

10.

फधथयक सेन्टय साभुदावमक स्वास््म इकाई य शहयी स्वास््म केन्द्र
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स्थाऩना गनय तथा

स्वास््म सॊ स्थाहरुभा औजाय उऩकयण उऩरब्ध

गयाउन ददइने अनुदान सम्फन्धी कामयववधध,2075
11.
12.

एक शैन्त्ऺक सॊ स्था एक उद्यभ कामयववधध,2075
ऩयम्ऩयागत सीऩभा आधारयत घये र ु उद्यभ प्रवधयनका राधग सहमोग
कामयक्रभ (ऋणभा व्माज अनुदान) कामयववधध,2076

13.

छोटो तथा राभो अववधधका व्मसावमक तथा सीऩभूरक ताधरभ
सञ्चारन कामयववधध,2076

14.

नभूना आवाशीम ववद्यारम धनभायण कामय आयम्ब सम्फन्धी
कामयववधध,2076

15.

आवाशीम ववद्यारमभा आवाश सञ्चारन एवॊ व्मवस्थाऩना सम्फन्धी
कामयववधध,2076

16.

साभुसदावमक ववद्यारमको स्तयोन्नधतको राधग ऩून्त्ॉ जगत अनुदान उऩरब्ध
गयाउने सम्फन्धी कामयववधध,2076

17.

भानव सेवा आश्रभको ऩूवायधाय ववकास तथा सञ्चारन कामयक्रभ
सम्फन्धी कामयववधध,2076

18.

सॊ ग्रारम य बवन स्थाऩना

एवॊ स्तयोन्नती सम्फन्धी कामयववधध,2076

19.

ऩुयातान्त्त्वक भहत्वका भन्त्न्दय , गुम्वा,

भन्त्स्जद आददको भभयत सम्बाय

सम्फन्धी कामयववधध,2076
20.

एक स्थानीम तह एक खेर भैदान
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यॊ गशारा धनभायण कामयववधध,2076

